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 …المتهورين في طريق نجاتهم  … إلى  
  …والمتسرعين في اتخاذ قراراتهم  
  …والمتعسرين  في إبداء آرائـهم  

  …المتشوقين .. لفهم سلوك بني البشـر  … إلى  
  من يشتري األمل .. والسـكينة .. والطمأنينة ...… إلى  
  …كل طفـل كبير .. يمد يده طالباً العون والمسـاعدة  … إلى  

  عبد الرحمن   
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  مقدمة الطبعة الثانية
العل��ة إال إذا اس��	 شيء ذو أه��ة أو  ال أح� أن أع
	 ��ع ���ي

ف��ة فائ	ة.. وخالل أر+ع س*(ات على ص	ور ال%�عة األولى م! ��
�ي ه ا 
�ان ضغ6 ال5مالء واألح�ة واألص	قاء  وج��ة ع� اض��ا�ات ال
	��ة

م�(اصًال إلص	ار ��عة ثان�ة ول( ب�ع	Aالت �@�فة لع	م ت(ف> ن:خ م! 
ولقلة ال�>اجع الع>+�ة في ه ا ال�
	ان.. ال�Kاب Hع	 ��اع�ه Hأشه> ع	ة 

  ون5وًال ع*	 رغ��هQ حاولP أن أق	م ال%�عة الOان�ة ب�ع	Aالت ج رNة .. 

> م! األح�ة م�! لهQ في القل� وال(ج	ان ما أع�5 OKال Sت أث*اء ذل	وفق

>، فKان رح
ل م! OKيء الVال W	*اء عXال�� 	
ع! ال�ع�
> ع*ه ولهQ م! ال


لة القاضي  عل��Z Pه الKفاحXق ف	قّي؛  صالح عليوالعفة و ال\A	ص 	وال
.. وشـ`�قه ح�انال_�
> ال	ولي في ج>احة القل� ع*	 األ�فال ال�>وف:(ر 

  ..دمحمخ�
> ال�>احة الع\��ة األس�اذ ال	��(ر 
 !N<أقل م! شهH Sذل 	عH ت	ل  ج!تيوفق
ألبي تالها HأAام ثالثة رح

ي.. وأع�>ف Hأن*ي ن5فP روحي مع ألب ج!#ثH Qع	 أشه> أر+عة رح
ل  ع"ي
دم(عي على �hاب ال>احل
! واس�gال فfادW إلى عd لألم*�ات، وغ	وت 
أه>ب إلى أزقة األفKار ودهال
5 ال �>Nات وأ�(ف �>قات ال_�ال و�Nقى 

  ��k ال>احل
! أمامي.. ی(ل	 الل(عة واألسى.. 

> لل%�عة الOان�ة وردت*ي مالحlات وأراء غال�ة، Xgم*ها أن وأث*اء ال�

  ش	��ة ولQ ی�%>ق إلى  ال
	��ة ال�%�$�ةك�
�ي ه ا لQ ی�g	ث ع! 

 

 

 

 

الشخصية الطبيعية:ال  
يوجد اتفـاق بين  
الدارسين والمعالجين  
والباحثين في كافة  
أنحاء العالم على قـائمة  
الخصائص والسمات  
التي من خاللها يمكننا  
استنتاج األوصاف  
الدقيقة للشخصية  
الطبيعية الناضجة  
والمتكاملة نفسياً أو  
التي يمكن أن نطلق  
 عليها صفة السوية
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> م!  وه ا ص�gح، فالg	یp ع! الV_\�ة ال%���oة أصع� ال$)اق�ةOrH
ال�g	ث ع! ش_\�ة مX%>+ة واألصع� م*ها ال�g	ث ع! ش_\�ة 

 �
�Kأن ه ا الH Qمع العل ،W<ق�oةال��	
، والg	یp اخ*( �اض��ا�ات ال
ع! الV_\�ة ال%���oة وش_\�ة ال�oاق>ة �gAاج �ل م*ها إلى ��� ل�(ضح 
 معالQ وس�ات �ل م*ه�ا, ومع ذلS آث>ت أن أورد في ه ه ال�ق	مة ل�gة ع!

  كل م! الV_\�ة ال%���oة والV_\�ة ال�oق>Nة..
 :الشخصية الطبيعية  

 Qاء العالgفي �افة أن !
Oوال�اح !
ال ی(ج	 اتفاق ب
! ال	ارس
! وال�عال�
على قائ�ة ال_\ائw وال:�ات ال�ي م! خاللها r�A**ا اس�*�اج األوصاف 

r�A! أن ن%لy ال	�xقة للV_\�ة ال%���oة ال*اض�ة وال��Kاملة نف:�ًا أو ال�ي 
عل
ها صفة ال:(Nة، فال\gة وال:(اء في ال%� ال*ف:ي والعقلي A_�لف ع*ه 
 {N<ع(د ال�A في في �افة ف>وع ال%� أنrA إذ ,}<ة ف>وع ال%� األخ�`H في

مق%2ل  إال في ال�. ال-ف�ي ب(ضعه ال\gي إلى ما ق�ل ال�>ض، وه ا 
ففي ي َمَ�ض�ة، والعقلي ف;الة ال"�:9 ال-ف��ة ما ق%ل ال"�ض ح�6قة ه


ل ال	ش�5 وNع(د rVف�>ة ح�ى ت <:Kال P�ONو {N<عالج ال�A ًالOحالة �:> م
العQl إلى ماكان عل�ه ق�ل الH <:Kع	 XHعة أساب�ع أو أشه> على أHع	 
تق	ی>، وفي حالة ال�هاب الل(زات Aعالج ال�>N} ع>ض�ًا Hال�:r*ات 

Hال\ادات وNع(د وخافXات الg>ارة ومXاداة ال(زمة واالح�قان وس���ا 
ال�>N} إلى سابy عه	ه ق�ل اإلصاHة وال�>ض في غX(ن أس�(ع
! على 
الغال�، أما في ال%� ال*ف:ي فاألم> م_�لف، فال\gة العقل�ة وال*ف:�ة ال 

وال على م�>د ال_ل( م! ، ت�(قف ع*	 ح	ود األع>اض ال�>ض�ة و�hابها
 {N<سل(ك ال� Q:اها إلى أن ی�	ال*ف:ي االض%>اب وال�>ض إذ ت�ع

 Qrgا م! خاللها أن ن**r�A هA	م�(ف>ة ل !Kت Qة  ل	ی	وصفات ج wائ\_H  

  
الصحة العقـلية  
والنفسية ال تتوقف  
عند حدود األعراض  
المرضية وغيابها، وال  
على مجرد الخلو من  
االضطراب والمرض إذ  
تتعداها إلى أن يتسم  
سلوك المريض النفسي  
بخصائص وصفـات  
جديدة  لم تكن  

يه يمكننا  متوفرة لد
من خاللها أن نحكم  
بأنه تخلص من  
األعراض المرضية أو  
 على األقـل من معظمها

 
يمكنني أن أضع  
مجموعة من الصفـات  
التي يمكن اعتبارها  
مؤشراً مقبوالً يمكننا  
بناء عليها استنتاج  
األوصاف الدقيقة  
للشخصية الطبيعية  
الناضجة والمتكاملة  
نفسيا  
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Hأنه ت_لw م! األع>اض ال�>ض�ة أو على األقل م! مع�lها، إضافة 
إلى �(نه غ	ا ی�\ف H\فات لQ تK! م(ج(دة ل	Aه، أه�ها اال�Aاب�ة والفاعل�ة 


> م! ال\فات ال�ي ت	ل على ال�(ازن واالت5ان.. وال>ضOKى ال*ف:ي وال
وr�N**ي أن أضع م��(عة م! ال\فات ال�ي r�A! اع��ارها مfش>ًا مق�(ًال 
r�A**ا ب*اء عل
ها اس�*�اج األوصاف ال	�xقة للV_\�ة ال%���oة ال*اض�ة 

	 ال:الم وال��Kاملة نف:�ا وه ه ال\فات أورد الع	ی	 م*ها األس�اذ ال	��(ر ع�
م! سل:لة عالQ ال�ع>فة ال W  280اب>ا��Q في ��اHه ال�rgة الXائعة الع	د 

 A\	رها ال��ل� ال(�*ي للOقافة والف*(ن واألداب في الPN)K وهي:
  ال�ق	رة على ال�Qrg في ال�5اج وال(ج	ان. •
  ال�ق	رة على ال�\>ف ب�*اسy وم>ونة وم*%y دون ت\ل� وح>ن..  •
 ي م_�لف الl>وف وال�(اقف ال�gات�ة..ال�ق	رة على ض�6 ال*ف� ف •
ال�ق	رة على تق�ل ال�>ء ل اته ومgاول�ة ت�اوز أخ%اءه وعO>اته  •

 y%*�H واع وأخالق ح�
	ة..
ال�ق	رة على مقاومة �افة أن(اع وأشrال الXغ(�، والق	رة على معال�ة  •

 ن�ائ�ها دون ال�:اس ب�Kامل الV_\�ة..
وفy الgاجات الV_\�ة ال�ق	رة على ال�%(ر وال*�( في الV_\�ة  •

..!N<مع اآلخ yامل وال�(افKل�ات ال�%��H دون اإلخالل 
 ال�ق	رة على ات_اذ ال�(اقف والق>ارات ال:ل��ة H\(رة م:�قلة .. •
ال�ق	رة على تع	یل األخ%اء وج(ان� الXعف والق\(ر ال*ف:ي  •

 واالج��اعي..
 وج(د اح:اس م��
H 5اله(Nة وال ات�ة.. •
:ل�Q لل(اقع دون تN)Vه، �Hا في ذلS ال(عي ال�ق	رة على اإلدراك ال •

ال(اقعي لالمrانات الV_\�ة والق	رات ال ات�ة، مع اإلح:اس V�Hاع> 
..!N<ودوافع وحاجات اآلخ 

  
 
 
 
 
المقدرة على التحكم  
 في المزاج والوجدان.
المقدرة على التصرف  
بتناسق ومرونة ومنطق  
دون تصلب وحرن.. 
 
 
 
 
 
 
 
المقدرة على تقبل  

لذاته ومحاولتة    المرء
تجاوز أخطاءه وعثراته  
بمنطق واع وأخالق  
 حميدة..

  

 

 2006 -  4العــدد  : الكتـــاب العربــــي"نفسانـــي" 8



 فكــــــــــــرة وجيــــــــــــزة عـــــــن اضطرابـــــــــــات الشخصيــــــــــــة

 

 ال�ق	رة على ال�(افy في أداء ال�ه�ات وال(اج�ات.. •
ال�ق	رة على ال�ع�
> ع! ال�Vاع> اال�Aاب�ة �ال�g والg*ان والع%ف  •

 ... الخ..
ال�ق	رة على الفعال�ة في أدوار ال�gاة �اب! وأخ وزوج وأب ألس>ة  •

 وص	یy وزم
ل ض�! م��(عة، إضافة إلى ال�هارات االج��ا��ة ..
 ال�ق	رة على ال�pg ع! دور ذو مع*ى في ال�gاة..  •
إقامة عالقات اج��ا��ة داف�ة وا�Aاب�ة مق�(لة م! ال�ق	رة وال�هارة في  •

..!N<م>ف(ضة أو م:�ه�*ة م! اآلخ <
 الw_V نف:ه وغ
• .6�gالعالي مع ال ات وال� yرة على ال�(اف	ال�ق 
ال�ق	رة على ال�علQ وت*��ة الق	رات العقل�ة وت(��فها rVHل ی*اس�  •

 الgاجات ال�fق�ة وال	ائ�ة واك�:اب ال_�>ات..
ت(��k االمrانات الف>دAة ل�gق
y ذات ال�>ء وال�(افy ال�ق	رة على  •

 واالن:�ام مع م�%ل�ات اس��>ار ال�gاة ..
•  �Xوغ yوان�ة وقل	رة على ض�6 االنفعاالت ال:ل��ة م! ع	ال�ق

 وم_اوف. 
•  Q�xوفل:فة عامة م! ت\(رات و <
ال�ق	رة على ت�*ي Q�x ومعای

ة ون�اح وأخالق ومفا��Q ومع�ق	ات في ال�gاة، ت:�ح Hال�\>ف rHفاء
 ن�
لة �Hا ی�*اس� وامrانات ال�>ء...

ال�ق	رة على ت(��k فK> الw_V ل�gق
y ال�(افy في ال�gاة  •
..�gH االج��ا��ة وال:ل(��ة وال*ف:�ة 

ال*X(ج في ال�عای
> األخال�xة (م! اس�قامة وأمانة و م>وءة وعفة  •
 و�هارة وص	ق،.. الخ)..

 

  
 
 
المقدرة على مقـاومة  

وأشكال    كافة أنواع
الضغوط، والقدرة  
على معالجة نتائجها  
دون المساس بتكامل  
 الشخصية..

 
 
 
 
المقدرة على اإلدراك  
السليم للواقع دون تشويه، 
بما في ذلك الوعي  
الواقعي لالمكانات  
الشخصية والقدرات  
الذاتية، مع اإلحساس  
بمشاعر ودوافع وحاجات  
 اآلخرين..
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 :الشخصية العبقرية  
أما الV_\�ة ال�oق>Nة فق	 ر+%P في ذه! ال*اس Hأنها غ
> ����oة وهي 


>ًا ما ی�>دد أمام*ا (أن فال ر+�ا ن(ع م! أن(اعOال�*(ن و� 	ن ن���ة ذ�اءه ق

> على ه ا ال�*(ال له مای�>ره لل(هلة األولى ف�! Kعقله)، وال�ف 	ج! وفق
خالل اس�ع>اض س>Nع وم(ج5 لع�القة في األدب والعلQ وال:�اسة وغ
>ها 

> م! هfالء ق	 عانى قي ف�>ة ما م! ف�>ات ح�اته ش
�ًا م! OKنالح� أن ال

 !
ال�Vه(ر وال�oق>W فالgقائy االض%>اب ال*ف:ي، ول��A !K ال�ف>yN ب
 <

> إلى أن قلة م! ال�Vاه
> هQ ��اق>ة، ولق	 ��� ال%�
� ال*ف:ي الVهVت

 k�Z 	رونالR.Fieve  م)
O
 Lithiumال W ارت�6 اس�ه Hاك�Vاف عقار الل
 <
 Abraham Lincoln فاب�اهام ل�-�2ل�ك�اHًا تg	ث �Zه ع! Hع} ال�Vاه

م! االك��اب الO*ائي الق%� أو ��ا  ال>ئ�� األم
>�ي ال:ادس عV> عانى
 Theodor   وت�2دور روزفلCال�*(ن ال	ورW ال_@�A�B  ،k  دعاه

Roosevelt )ه 	ی	Vور اله(سي ال	ان ال� !Kعانى م! نف� ال�>ض ول
�ان A\ل في  Winston Churchillون�*2ن ت
�شل الغال� على ح�اته، و

وال ی�>ك لآلخ>N! أW  ف�>ات اله(س إلى م>حلة ال ی�(قف ف
ها ع! الKالم
ف>صة للg	یp أو اب	اء أW رأW مه�ا �ان، وNغ	و م�:ل%ا وN*%لV�H yارNع 
ومهام ال r�A*ه م�اHع�ها ثQ ی�>ك ل�عاون�ه إنهائها سل�ًا أو ا�AاHًا، م�ا جعل 

A%ال� ب(ضعه تPg ال�>ا�xة، وف�>ة اله�(د ال�ي  ل2:! ج2رجغ>�Nه ال:�اسي 
:��ًا ثQ غ	ت �(ال ح�اته و�انP واس�ة كان ی�ع>ض لها �انN)� Pلة ن


ها الKل� األس(د �:A انKة ف<
ل(صفه ال�عاناة ال�ي  black dokل:*(اته األخ
�ل م*هQ اص
� Hاض%>اHات  ای�نهاور وج2ن�2ن كانP ت�QO على �اهله، و

عانى م! االك��اب الV	ی	 خاصة Hع	 االزمة  ج"ي Kارت�نف:�ة ج:��ة، و 
  أص
� Hال*:�ان ال�فاجىء م>ات م�K>رة وع	ی	ة ع	ا  ر:غان رونال!مع إی>ان و

  
 
 
المقدرة على الفعالية  
في أدوار الحياة  
كابن وأخ وزوج وأب  
ألسرة وصديق وزميل  
ضمن مجموعة، إضافة  
إلى المهارات  
 االجتماعية ..

 
 
 
 
 
المقدرة على تبني  
قيم ومعايير وفـلسفة  
عامة من تصورات  
وقيم ومفـاهيم  

ة، ومعتقدات في الحيا
تسمح بالتصرف  
بكفـاءة ونجاح وأخالق  
نبيلة بما يتناسب  
 وامكانات المرء...

 
  

 
 

 2006 -  4العــدد  : الكتـــاب العربــــي"نفسانـــي" 10



 فكــــــــــــرة وجيــــــــــــزة عـــــــن اضطرابـــــــــــات الشخصيــــــــــــة

 

م ال�فاجىء أث*اء االج��اعات ع! االض%>اHات ال*ف:�ة ال�:��ة وال*( 
 ،<�Aع�ه ال5هاH �

>ة على معاون�ه، إلى أن أص�Kة الAة االع��اد�\_Vوال

عانى م! اله(س واالض%>اHات ال*ف:�ة ال�:��ة م�ا أد{  وج2رج ب2ش األب
إلى تق
�ه على رئ�� وزراء ال�اHان ع*	 زNارته لل�اHان إضافة إلى تع>ضه 

 وول�ام Kل�-*2ن م(اقف واج��اعات ع	ی	ةً،  لإلغ�اء ت م>ارًا وتK>ارا في
ف(صف م! أس>ته ومق>+�ه Hال%�d وال*5ق واالن	فاع وسل(�ه وفy م �>اته 
ی(ضح اض%>اب تع	د الV_\�ات ال A Wعاني م*ه �Hا ف
ها الK ب وال_	اع 


! مع Vوال� yالالئ <
االب! عانى  ج2رج ب2ش، وم2ن�Pاوال:ل(ك ال�*:ي غ
ات والgK(ل في ف�>ة م! ح�اته وأع�قل H:�� ذلS، م! اإلدمان على ال�_	ر 

..Wة االع��اد�\_Vالح� معاناته م! اض%>اب الA ك�ا 
أرن�C عانP م! االك��اب و� لS  ف�ج�-�ا وولفوفي عالQ األدب 

فعانى م! ل"� تق�ع األج�اس و ال
�خ وال);�صاح� رائعة  ه"-غ2ا#

	ته حاولP االن�gار و�ل االك��اب واإلدمان ��ا أن اب*�ه ان�هP م*�g>ة وحف

ج��عهQ  وKاف�ا وX*�K وغ2تهأنهى ح�اته Hاالن�gار،  وولف وه"-غ2ا#م! 
ك)اون! وفان عانى ال�> مع االك��اب، و+عXهQ اح��5 في م\gات عقل�ة 

عاما في مVفى لألم>اض العقل�ة، وال�ع}  40ال W قXى  ك2خ وه2ل!ر:�
ش2مان وس�"�*انا ك�اد وف��]��2ن و أنهى ح�اته في تلS ال�\gات 

 "Cا ت�ل^ زرادش_Pه" .*K #_ة ال
وفي عال�*ا الع>+ي وف�ج�-ا وولف، ون�*
ت2ف�a ال;�P^ وم;"2د `)اس العقاد و أن�X م-�2رنالح� أن �ل م! 

b2م;ف .�cعانى م! االك��اب و  ون 	م!  ج%�ان خل�ل ج%�انق Qل:A Qل
�اها في مVفى معل(م ��k ان�هP ح مار# ز:ادة (مي)االك��اب أXAًا أما 

  األم>اض العقل�ة في ل�*ان (الع\ف(رNة)..
 وت	ل ال	راسات واألgHاث إلى أن ال�oاق>ة ال ی! عان(ا م! االض%>اب 

  
 
 
 
 
 
في عالمنا العربي  
نالحظ أن كل من  
أنيس منصور ومحمود  
عباس العقـاد وتوفيق  
الحكيم ونجيب محفوظ  
قد عانى من االكتئاب  
و جبران خليل جبران لم  

م من االكتئاب  يسل
أيضاً أما ماري زيادة  
(مي) معلوم كيف  
انتهت حياها في  
مشفى األمراض  
العقـلية في لبنان  
 (العصفورية)..
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ال*ف:ي انg	روا  م! عائالت ان�V>ت ف
ها أن(اع م�اثلة م! االض%>اب 
عانى م! م>ض عقلي  ف�و:!ال�gلل ال*ف:ي الVه
> وأح	 تالم ة  فألف�دآدل�

 شابل� وال!ة شارليی*g	ر م! أب(N! �اله�ا عانى م! اض%>اب ذهاني، 
 أص
� ب هان إضافة إلى وال! ون�*2ن ت
�شلان�هP ح�اتها �H>ض عقلي، 

مات في م\gة لألم>اض العقل�ة  اب� أل%�ت أن
*��االك��اب ث*ائي الق%�، 
X"اه �اله�ا �ان  ول�^ ج	ار م>ارًا ووالgال*ف� ال�ع>وف حاول االن� Qعال

عالQ ال�gل
ل ال*ف:ي  وال!ا ول�^ راhخم\اHًا Hاض%>اب في الV_\�ة، 
!ة ج�� والتع>ض أب(ه ل�>ض عقلي،  ف�:!ر:i ن*
هكاله�ا مات م*�g>ًا، 

�!  شارل2ت وآن وام�لي ب�ون*يماتP م*�g>ة، األخ(ات الOالث  ف2ن!ا
أج>PN لها ع�ل�ة ج>اح�ة على  أخC ج2ن K-�!#م\اHات Hاك��اب ذهاني، 

الفw ال��هي ل�*عها م! ن(+ات الع	وان وال�	م
>،... وفي الع>+�ة تg	ث 
عقلي ال	��(ر علي ��ال في ��اHه ف\ام العقل ع! ال�oق>Nة وال�>ض ال

  و� لS ال	��(ر ع�	 ال:الم اب>ا��Q في ��اHه اآلنف ال �>.
 !
على �ل م! خالل ماس�y وذ�>ت r�A**ا أن نفهk�� Q تQ ال>+6 ب

المارت�� الVه>ة وال�oق>Nة وال�>ض ال*ف:ي ع�> ال�ارNخ، و�ان ق	 ت�>ع 
وأت�اعه لل�>وNج Hأن ال�oق>Nة  ف�و:!وغ
>هQ وم! Hع	هQ  و�j*�ون ول"%�وز

شrل م! أشrال االض%>اب وال�>ض ال*ف:ي، ولK! ال	راسات والgقائy هي 
:Pأث� 	فق ،Sذل �rع !
  ال�ي ت(صل لها العل�اء في ال:*(ات األخ
>ة ت�

• ..�rة أو العN<ق�oالH Q:العقلي ی� {N<ة أن ال�gم ص	ع  
إن ال�\>فات واالض%>اHات ال�ي r�A! أن ت�(اج	 ع*	 Hع}  •

ه*ي واالض%>اب ال�(ج(د ع*	 ال�>ضى ال�oاق>ة ت_�لف ع! ال�V(ش ال 
 ..!


! والعقل
 ال*ف:

ال�oاق>ة  ال�\اب(ن H_لل نف:ي ی�(ف> ل	یهQ تارNخ عائلي وأس>W م!  •
 ال�>ض واالض%>اب ال�ف:ي، وNعاني ف>د أو أكO> م! أس>هQ م! 

  
 
تدل الدراسات  
واألبحاث إلى أن  
العباقرة الذين عانوا  
من االضطراب النفسي  

عائالت    انحدروا  من
انتشرت فيها أنواع  
مماثلة من االضطراب  
فـألفرد آدلر المحلل  
النفسي الشهير وأحد  
تالمذة فرويد عانى  
من مرض عقـلي ينحدر  
من أبوين كالهما  
عانى من اضطراب  
ذهاني، 
 
 
والدة شارلي شابلن  
انتهت حياتها بمرض  
عقـلي، والد ونستون  
تشرشل أصيب بذهان  
إضافة إلى االكتئاب  

 القطبثنائي  
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 اض%>اHات م�ائلة..  •
ال�oاق>ة ی��
5ون H_\ائw غ
> م(ج(دة ع*	 العادی
! أو ال�>ضى،  •

%*�H Wة دون االنع5ال أو كاس�قالل�ة ال>أ	ل لل(ح
y وعقالن�ة راجgة، وال�
ال�_لي ع! ال�
(ل االج��ا��ة وح� اآلخ>N!، وال�	Aة الgازمة مع 

 ال�gلي ب>وح م>حة ول�قة،...
ال:
> ال ات�ة ل�! عانى م! اض%>اب نف:ي م! ال�oاق>ة ت�
! Hأن  •

اللها ال*�اج العل�ي أو األدبي أو... �ان في الف�>ات ال�ي خلP ح�اتهQ خ
م! االض%>اب، في ح
! �ان ان�اجهQ مع	ومًا أو قل
ل ج	ًا خالل ف�>ات 

 االض%>اب..
ال�oاق>ة ی*��(ن أفXل أع�الهQ االب	ا��ة وهQ في أفXل حاالت  •

 ال\gة ال*ف:�ة وال�:	Aة.
•  !
م! ال�الحlات الهامة أن ان�Vار االض%>اب ال*ف:ي والعقلي ب

>تفع ج	ًا ب
! الف*ان
! ال�oاق>ة ی�(قف على ن(ع ت_\\هQ، فه( م
وال>سام
! وال*gات
! وال��Oل
! وال�%>+
! إذا ما ق(رن مع H`�ة 

 ال�_\\ات...
أح	 أسال
� العالج ال*ف:ي ال�عاص> ما ی	عى Hالعالج اإلب	اعي  •


! ال\gة ال*ف:�ة :gالعل�اء م! ت !rال*ف:ي، وم! خالل ال��ارب ت�

> م! ال�>ضى، م! خالل ه ا األOKسل(ب العالجي ال�>��...والعقل�ة لل 

ال	راسات العال��ة ع! حاالت االن�gار ب
*H Pأن ن:�ة االن�gار أقل  •
...!

> ع! ن:��ها ل	{ العادیOrH 

ك�ا أث��P األgHاث العال��ة ع	م وج(د دالئل لـ (ت(هQ ال�>ض،  •
اله(س، االك��اب) ع*	 ال�oاق>ة، و�انP �افة ال	الئل سل��ة ع*	هQ في �ل 

 (الف\ام، الV_\�ة ال�عادAة لل����ع،ال5ور واالض%>اHات م! حاالت الـ
  

  
 
 
إن التصرفـات  
واالضطرابات التي  
يمكن أن تتواجد عند  
بعض العباقرة تختلف  
عن التشوش الذهني  
واالضطراب الموجود  
عند المرضى النفسيين  
 والعقـليين

 
 
 
 
العباقرة  المصابون  
بخلل نفسي يتوفر  
لديهم تاريخ عائلي  

المرض  وأسري من  
واالضطراب التفسي، 
ويعاني فرد أو أكثر  
من أسرهم من  
اضطرابات ممائلة.. 
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ج��اعي)..وم! ه*ا r�A**ا الفهH Qأنه ال�(ه��ة، اله:�>Nا، االن%(اء اال •
..W<ورة ��ق<XالH )ان م! ال��ادی! ه	
 ل�� �ل مVه(ر في أW م

•  Qاعاته	وب Qون في إن�اجه<��:A اق>ة�oإلى أن ال <
Vراسات ت	آخ> ال
 على ال>غQ م�ا ق	 ی�ع>ض(ن له م! إح�ا� أو اض%>اب.

Vق، ال	اق>ة: (ال\�oة لل�\_Vال:�ات وال\فات ال Qاعة، وم! أه�
ال(عي، ال�(ض(��ة، ال*ق	 ال�*اء، ال�\��Q والع*اد، ت�*ي Q�x م_�لفة، ال*Vا�، 
ال�Qrg وال:�%>ة على ذاته وم�g%ه ودون ت:ل6، الg:اس�ة، ال>�hة في 
ال�ف(ق، ال	قة، ال>قة، ال(داعة، ال�>أة، الOقة Hال*ف�، ع	م ال��اراة وال��املة 

�	Aة، ال5gم، ت�*ي الgل(ل ال� رNة مع ال�gلي Hالل�اقة واألدب، ال�gاء، ال
ول�� ال�fق�ة (رادrAالي)، ال�pg ع! األخ%اء، ح� ال�_ا�>ة، ق(ة ال(ج	ان 
 ،�
ونX(جه، االن� اب لل�هام ال\�oة، اإلح:اس Hال��ال واألناقة، ال�>ت

ل األفKار ال�>��ة، الف>دAة، االن%الق وع	م ال�ق(قع، Xال*ف(ر م! الق�ع، تف

Kاهة دون اس�ه5اء أو ت*	ر، ال�
ل لل�أمل، ت�*� ال\>اعات ال�>ح وال�
ل للف
 ،!N<اآلخH ل��>د ال\>اعات أو إث�ات ال ات، اإلخالص وال�فاني، ال(عي

>، اس�قالل ال�gاك�ة، ح� االس�%الع، ح� Kی> ال ات، اس�قالل ال�ف	تق
ال:fال، ح� ال(ح	ة دون ان%(اء أو ع5لة، الg	س الق(W، ان_فاض ال�
(ل 

 �ة، ال�Oاب>ة، وال\�>،...)..الع	وان
Hقي أن أق(ل Hأن ه*اك ف>ق شاسع ب
! ال��	ع
! وال�Vاه
>، فل�� �ل 
مVه(ر ه( م�	ع أو ��ق>W في أW م
	ان م! ال��ادی! والع�r ص�gح 
أXAًا، وله ا ��A ع	م ال_ل6 ب
! الVه>ة وال�oق>Nة.. وأرج( أن أك(ن ق	 

5ة ع! الV_\�ة ال%���oة ب
*P م! خالل ه ه ال�ق	مة فK>ة س>Nعة وم(ج
 Qقاء م�! له	م! األح�ة واألص 	ی	ة الع�hر 	ة ن5وًال ع*N<ق�oة ال�\_Vوال


>.. و�ان هللا في ع(ن إن:ان ه ا الع\> OKيء الVان ال	اد وال(جfفي الف 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
السير الذاتية لمن  
عانى من اضطراب  
نفسي من العباقرة  
تبين بأن النتاج العلمي  

.. كان  أو األدبي أو.
في الفترات التي خلت  
حياتهم خاللها من  
االضطراب، في حين  
كان انتاجهم معدوماً  
أو قـليل جداً خالل  
 فترات االضطراب
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> م! الXغ(� وتgاص>ه األفKار وال�rVالت �� Q� ه إلى�Z ی�ع>ض W ال
 Qمي في ع\> أه)
م! �ل زاوNة وه( ی>�} ل�أم
! ق(ته وق(ت أس>ته ال
 y%*ة والعقالن�ة وال��rgوال�(ت> واالب�ـعاد ع! ال y5اته االزدحام والقل
م

H pا الع�	وال��اد° ال*`�ة ح�ى غ Q�`في �ل ال pم(ضة والع� W<Vالعقل ال�
الخ) م! الع�p ح�ى غ	ت  …وسلعة ولQ ت:لQ ال�
�ة (ه(اء وماء وت>اب و

اآلثار م>��ة ل�� فق6 على صgة اإلن:ان ون�ا أص�Pg ته	د ال�gاة rHل 
أشrالها على وجه �(�� األرض، فلA Qع	 غ اء اإلن:ان ����oًا، ولA Qع	 

لS ب�	ني االس�ق>ار ال*ف:ي الخ، وت>افy �ل ذ…اله(اء ال V*�:A Wقه ن`�ًا،
للKائ! اإلن:اني rVHل ��
> وأص�Pg حاالت ال(فاة م! م*Vأ نف:ي تف(ق 
Hع	ة أضعاف ال(فاة ل���(ع األس�اب األخ>{، وغ	ت م>اجعة ال�>اك5 
وال�Vافي ال*ف:�ة م%ل�ًا ملgًاً◌، وأص�ح القلy وال�(ت> واالنفعال ه( ال:ل(ك 

.<Vال� Qlمع 	الغال� ع*  
م_�لف أن(اع العل(م وال�ي  على اس��عابو�فاءة اللغة الع>+�ة ورغQ ق	رة 


! ع�> ال�ارNخ م! غ
> الع>ب ل
�عل�(ا Oم! العل�اء وال�اح <
OKال Pدع
وN	رس(ا وfNلف(ا بلغة الXاد... ثQ انق%اع ال�أل�k في عه	 االس�ع�ار ال�>�ي 

  ه*ا وه*اك..ولQ ی5ل إلى اآلن رغH Qع} ال�gاوالت ال��ف>قة وال�ه(د الف>دAة 

> م! ال�ق	م خاصة في م
	ان OKاج إلى ال�gن5ل في عال�*ا الع>+ي ن Qول

 سـ*(اتاألgHاث وال\gة ال*ف:�ة، ورغQ ذلS ه*اك ب	اAات.. إذ ب	أت م*  
قل
لة تlه> دراسات وأgHاث ت�H <Vال_
> في م\> وال�N<g! واإلمارات 

 )Kة ول�*ان ففي الAوال:ع(د PN)Kة وال	g(ر الع>+�ة ال����	األسـ�اذ ال PN ف�:ح
f�Hلفاته وأgHاثه دمحم فkل ال	اني وفي ال:ع(دAة األس�اذ ال	��(ر  الع-��# 

(ال�أخ(ذ ع!  ال��:قة الع��jة لف;( ال;الة العقل�ة ال;اض�ةال>ائ	ة و��اHه 
  ) ن�(ذجًا لل�عاون العل�ي الع>+ي إذ و:-غال%�عة ال�اسعة ل�fلفه ال�>و�Z:(ر 

  
هامة  من المالحظات ال

أن انتشار االضطراب  
النفسي والعقـلي بين  
العباقرة يتوقف على  
نوع تخصصهم، فهو  
مرتفع جداً بين  
الفنانين والرسامين  
والنحاتين والممثلين  
والمطربين إذا ما  
قورن مع بقية  
 التخصصات...

 
لم نزل في عالمنا  
العربي نحتاج إلى  
الكثير من التقدم  
خاصة في ميدان  
األبحاث والصحة  

لنفسية، ورغم ذلك  ا
هناك بدايات.. إذ  
بدأت منذ سـنوات  
قـليلة تظهر دراسات  
وأبحاث تبشر بالخير  
في مصر والبحرين  
واإلمارات العربية  
المتحدة والكويت  
 والسعودية ولبنان  
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م!  عادل سل�^ساع	ه �Zه أ��اء نف� م! ال:ع(دAة والع>اق وال:(دان أمOال 
.. و� لS اس�ق%�P ال:ع(دAة الع	ی	 م! ماج! ال�اس�# mدمحم العc^والع>اق 

ع%! ال�الم خ�>اء ال\gة ال*ف:�ة الع>ب م*هQ ال�احp األس�اذ ال	��(ر 
وال A Wع�ل حال�ًا أس�اذًا ورئ�� لق:Q العل(م ال*ف:�ة rHل�ة ال%�  ا�o^اب� 

العالج ال-ف�ي جامعة ال�ل�Z S\ل وله الع	ی	 م! األgHاث وال�fلفات أه�ها 
 p22رة رض*K!ة مع الKار
ال;!یs واالك*rاب والعالج ال�لK2ي لل�فل م

سل�لة عال^  ونV>ت ه ه ال�fلفات فياب�ا�o^ وال!K*2ر ع%! الع�:� ال!خ�ل 

(ن ت(اج	وا  أ��اء،أما في فل:%
! ف�عQl  ال"ع�فة ال�2:*�ة*
ال*ف� الفل:%

في أم
>�ا وأور+ا أو في دول ال_ل�ج واألردن والع>اق، وم! ب
*هQ األس�اذ 
ال W ت(اج	 في إنKل�>ا ول�*ان والع>اق واألردن وله ع	ة  علي K"الال	��(ر 

gاوالتي ال��K>رة لQ تKلل جه(دW ورغQ م، ف�ام العقلمfلفات م! أشه>ها 

> م! OKاإل�الع على ح>�ة العل(م ال*ف:ـ�ة وال%� ال*ف:ي في الH ال*�احH

ولعل ال�Vـ�P ه( أك�> الف�(ات ال�ي Aعان
ها عل�اء وأ��اء ال	ول الع>+�ة، 
ال*ف� الع>ب فال وس
لة ت>+%هQ وتع
*هQ على ت*:
y أgHاثهQ وجه(دهQ ف>دAة 

  )..2003! اب>ا��Q (ع�	 ال>ح��Hع�lها 

5 لل*�(ذج الغ>+ي ع*	  دمحم ع"اد فkليولق	 ب
! األس�اذ ال	��(ر gال�

الغال��ة الع�lى م! عل�اء وأ��اء ال*ف� الع>ب في العل(م ال%��ة وما له م! 
 <
م_ا�> في اع��اده ل�	ر�N ال�ق>رات ال�ام�oة وفي رسائل ال�اج:�

  ).2001وال	��(راه (دمحم ع�اد فXلي 
لعق	 األخ
> ب	أ ج
ل م! ال�Vاب الع>+ي ی��ه نg( اس�قالل�ة في وفي ا

(مي ال>خاوW  مي ال�خاو# ال�pg وال��>+ة وال�أل�k ففي م\> ال	��(رة 
 صف2ت ف�ج) وال	��(ر 1993(سل({ �(+ار  سلj2t p2ار) وال	��(رة 1992

  (م\%فى ال:ع	ني  م��فى ال�ع!ني) وال	��(ر 1999(صف(ت ف>ج 

  
 
 
 
 
 
 
 

في نظري العقـل  األهم  
التجريبي والتحليلي  
المنفتح بعيداً عن  
التعنت والتصلب  
المسبق والذي الحظت  
بعضاً منه في العديد  
من األبحاث العربية  
المعاصرة خاصة في  
 مصر
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 رابـــــــــــات الشخصيــــــــــــةفكــــــــــــرة وجيــــــــــــزة عـــــــن اضط

 

) وأgHاثهQ في 2003(وائل أب( ه*	W  وائل أب2 ه-!#) وال	��(ر 2002
) 1997(ف>Nح الع*
W5  ف�:ح الع-��# ال(سـ(اس القه>W،وم! الPN)K ال	��(ر 

لK! ما ) 2000م! ال�N<g! (ت(ف
y ع�	 ال�*عQ  ت2ف�a ع%! ال"-ع^وال	��(ر 
، فال ب	 م! أخ%اء وعO>ات  W ب	أت أل�� ش
�ًا م*هأخVاه ه( ال�%>ف ال

في ه ا ال%>yN الVاق وال%(Nل وال ب	 م! ��k م��ان� ح
*ًا وم�*اف> أح�انًا 
ن�x# العقل ال*�c:%ي وال*;ل�لي ال"-ف*ح �ع�!ًا ع� ال*ع-C أخ>{ واألهQ في 

وال*�ل. ال"�%a وال_# الحCx �عkًا م-ه في الع!ی! م� األ�;اث الع��jة 
ول! أناقd م�اهاتها ه*ا فال�هQ ه( ال:
> في  "عاص�ة خاصة في م��ال

 {N<ة ال�>ج(ة على اإلن:ان الع>+ي عامة وال�	الفائH ل�ع(د Qال:ل� yN<%ال
  ..  )2003(ع�	 ال>ح�! اب>ا��Q ال*ف:ي الع>+ي خاصة 

واآلن و+ع	 ان�Vار تق*�ات األت��ة والgاس� واإلن�>نP غ	ت �افة 
ع! �ل شيء HأW لغة نVاء ف�>امج ال�>ج�ة الg	یOة ل���ع ال�عل(مات م�(ف>ة 

وغ	ا العالH Qأس>ه ��ارة  % 65اللغات ت:�%�ع ال�>ج�ة الف(رNة ب	قة تف(ق 
  ع! ق>Nة صغ
>ة أی! نg! م! لغ�*ا وم>ضانا وم! أب*ائ*ا وم:�ق�لهQ ؟..

على �ٍل Aالح� ازدAاد ع	د ال�>اجع
! لالس�Vارة ال*ف:�ة مع قلة ال�>اجع  
لع>+�ة وض�اب�ة ال�w�_V وتع	د �>ق وأسال
� العالج.. م! ه*ا �انP فK>ة ا

وال�ي ب	أت ���ها ت>{ لل"2س2عة ال-ف��ة ال�غ��ة لل�ل2ك اإلن�اني ك�اب�ي 

>ة في ال���rة الع>+�ة OKغ>ات الOثغ>ة م! ال 	في س Qال*(ر ت�اعًا عل*ي أساه

�ة ال�ي rVA( م*ها في ه ا ال��ال وفي تف:
> األع>اض والعالمات ال*ف:
ال�>N} ووضعها في إ�ار واح	 ض�! ل(حة س>N<Nة مg	دة لل(ص(ل إلى 
حقائy ال�w�_V ال	ق
y وأس� ال�عال�ة ال*اجgة، إضافة إلى رفع س(Nة 

إذ �rA*ف وعي اإلن:ان الع>+ي لاله��ام �g\Hه وصgة أس>ته ال*ف:�ة، 
Vم! الغ�(ض وال� <
OKالعل(م ال%� ال*ف:ي في ال�الد الع>+�ة ال <
Oوت ،yN) 

  
 
 
 
 
 
 
علينا عدم نسيان أن  
اإلنسان الطبيعي يحيا  
جزء من حياته بشكل  
غير منطقي لكنه  
طبيعي، أو ليس الحلم  
جزء من حياتنا لكنه  
جزء غير خاضع  
إلرادتنا، وما يحدث  
مع المريض هو نوع  
من الحلم لكنه يعيشه  
بكل أبعاده بواقعية  
وهذا هو الفرق بين  

ر  الطبيعي وغي
 الطبيعي
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> م! ال�:اؤالت ال��ه�ة، وذلA Sع(د إلى ارت�ا� ه ا ال��ال OKال*ف:�ة ال

> م! دوافعOKالH نا  م! العل(م<
Kات ح�ات*ا و�>ق تف<Oسـل(�*ا و��اع*ا وع

 !N5م! آالم*ا ال�ي نقف عاج <
OKوت_�6 ع(ا�ف*ا وق�ل �ل شيء غ�(ض ال
 Qت_لقه ح:اس�ة فه W ل ال)Xا ع! الف	ال ح(ل وال ق(ة ل*ا أمامها، ه ا ع

...!N<ا اآلخAن(ا Qإضافة إلى ح� اإلن:ان لفه ،!N<ال�>ء ل*ف:ه ولآلخ  
:�ان أن اإلن:ان ال%��عي �gAا ج5ء م! ح�اته rVHل ولK! عل
*ا ع	م ن

 <
غ
> م*%قي لK*ه ���عي، أو ل�� الgلQ ج5ء م! ح�ات*ا لK*ه ج5ء غ
خاضع إلرادت*ا، وما gA	ث مع ال�>N} ه( ن(ع م! الgلQ لK*ه V�oAه rHل 

وه_ا ه2 الف�ق ب�� ال�%�عي وغ�� ال�%�عي، فال;ل^ ه2 ن2ع أHعاده ب(اق�oة 

�وع ل�ل إن�ان ل�� العقل ه-ا h;*2# ه_ا ال-2ع م� م� الc-2ن ال"

الc-2ن أما الف�ام (وه2 م�ض ذهاني) م{ًال، فه2 ن2ع م� الc-2ن غ�� 
وه ا ب	قة ما ن:��ه  ال"
�وع إذ أن الc-2ن ه-ا ه2 ال_# h;*2# العقل

  الgالة ال�>ض�ة أو الف\ام. 
                                                      

  عبد الرحمن
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

  
 
الحلم هو نوع من  
الجنون المشروع لكل  
إنسان لكن العقـل هنا  
يحتوي هذا النوع من  
الجنون أما الفصام  
(وهو مرض ذهاني) 

و نوع من  مثالً، فه
الجنون غير المشروع  
إذ أن الجنون هنا هو  
الذي يحتوي العقـل  
وهذا بدقة ما نسميه  
الحالة المرضية أو  
  الفصام
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 فكــــــــــــرة وجيــــــــــــزة عـــــــن اضطرابـــــــــــات الشخصيــــــــــــة

 

 بقـلم : األديب الكبير حنا مينه تحية
 

رغ� إلّي ال\	یy ال	��(ر ع�	 ال>ح�! اب>ا��Q أن أك�� مق	مة ل�KاHة 
  ال W اس�اه فK>ة وج
5ة ع! "اض%>اHات الV_\�ة".

وه ا م(ض(ع ش
y لK*ه �gAاج إلى اخ�\اص، ف�ع>فة ال*ف� أم 
ه	وئها أو ال�عارف ألن ال*ف� ال�N<Vة ، في سr(نها أو اض%>ابها، في 

قلقها، في ه�(دها أو اه��اجها، و+rل�ة مع>فة ال*ف� اإلن:ان�ة، في �ل 
حاالتها، م! اصع� ال�عـارف وأدقها، وأكO>ها ت�oVًا، وأوسعها دوائ> ت*	اح 
إلى غ
> م	{، ومOل ه ه ال�عـ>فة، س(اء �انP إع	ادًا وتأل�فًا، أو تأل�فًا 

ن�اعة في ال�عال�ة، وه ی! خال\ًا، ت�gاج إلى ضالعة في علQ ال*ف�، و 

! ی�(ف>ان له ا ال�Kاب ال`�Q، غ
> ال�:�(ق في اللغة الع>+�ة إال نادرًا، �<Vال
 ¿)gمل 	ه جه�Z لrVH ،ه*ا Pل�ة ال�ي وأت)�Vل م�5وء، ال ت�أتى له الrV+و

  ومrV(ر.
إن اض%>اب الV_\�ة Aع*ي ال_لل ال*ف:ـي ف
ها، و�ل خلل نف:ي له 

  .جان�ان: H:�6 وم>�� .
ومع ال�:ا�ة تK(ن ال:ه(لة، وتKـ(ن ال_%(رة مع الgالة ال�>��ة ، وه ا 
ال�Kـاب Aعالج م(ضـ(عة اض%>اب الVـ_\�ة م! �ل ج(ان�ها، وr�Nـ! م! 
م%الع�ه، واألفXل دراس�ه، أن نّلQ به ه ال�(ض(عة، ل*K(ن على دراAة 

  وم! ه*ا  Hأس�اب االض%>اب، وق	رة على ال(قاAة م*ها، و�فاءة في معال��هـا،

  
 
 
يجتاح العالم تيار مادي  
رهيب، زلزل قيمه  
ومفـاهيمه واستقراره، 
ووضعها في مهب  
العواصف واألعاصير"، 
وقد كان تأثير هذا  
كله شديداً على  
النفس االنسانية،  
أّدى، ويؤدي، إلى  
اضطرابات في  
الشخصية، تتسع يوماً  
بعد يوم، وتتعمق  
 باستمرار
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أه��ة مع>فة ال	اء، وال*ف:ي خ\(صًا، وص(ًال إلى فهQ م\ادره، و�>ق 
  مgاذرته، وال�غل� عل�ه، وح�ى الVفاء م*ه اذا ما �ان في ذات*ا أو غ
>نا.

Aق(ل ال�fلف ��A" :ygHاح العالQ ت�ار مادW ره
�، زل5ل ��xه ومفا���ه 
واس�ق>اره، ووضعها في مه� الع(اصف واألعاص
>"، وق	 �ان تأث
> ه ا �له 
ش	ی	ًا على ال*ف� االن:ان�ة، أّد{، وfNدW، إلى اض%>اHات في الV_\�ة، 

�\>نا rHل ت�:ع ی(مًا Hع	 ی(م، وت�ع�H yاس��>ار، وشأن ه ا ال�Kاب أن ی
  ذلS ، وN:اع	نا على حف� ت(ازن*ا ال*ف:ي، وتال�ًا ت(ازن*ا الV_\ي.

ت�gة لل�fلف على ال�فات�ه إلى م:ألة شائKة �ه ه، ورص	ها وتgل
لها 
O�Hل ه ه األناة وال	قة وال�ف\
ل، وخالw ال��*�ات له في ما أخ  Hه نف:ه 

  م! واج�، yg�:A االع��ار وال�ق	ی>.
                 

  حنا مينه
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 بيـن يـدي اُلُكتّيـب
 

ان ال�عاص> أزماٍت ع	ة معق	ة ت�*اول ح�ى ق(ته ال
(مي، d�oA اإلن:
إذ ��Aاح العالQ ت�ار مادW ره
� … وع�له، وصgة أ�فاله وسعادة أس>ته

..<
  زل5ل ��xه ومفا���ه واس�ق>اره ووضعها في مه� الع(اصف واألعاص
 Q:أك�له ت�H اها ال����ع اإلن:اني�gA و+\(رة عامة فإن ال�>حلة ال�ي

إذ d�oA ثالثة أر+اعه تPg و�أة ال�هل والفق> … �عق	ةHال�rVالت ال
وال�>ض ووNالت الg>وب والlلQ، في ال(قP ال W اس�%اع �Zه اإلن:ان غ5و 
الفXاء الK(ني.. وغ	ا ال�%(ر م>��ًا في م�ال ال�K*(ل(ج�ا.. وآلة الg>ب.. 
 وها ه( اآلن A_�>ق م
	ان ت%(ر العل(م ال�
(ل(ج�ة H:>عٍة م هلٍة ، و�>Nقةٍ 

م>��ٍة.. وال O�Aل �ل ذلS إال زاوNة صغ
>ة مg	ودة م! زواAا ال�:>ح�ة 
  …ال	رام�ة ال�ي �gAاها إن:ان ه ا الع\>

فال�ف>قة الع*\>Nة، والg>وب، وال�>ائQ واالنه�ار العائلي، … و+rVٍل آخ>
 ،Q�`د، وال%الق، وانه�ار ال<Vل، وال�)gKرات، واإلدمان على ال	وال�_

لغالء، وارتفاع األسعار، واالس��	اد واالنه�ار ال�ع*(W في وال�Q_X ال�الي، وا
ال*ف(س، وال�_اوف الlاه>ة م*ها وال�:��>ة م! الgاض> وال�:�ق�ل ل�:P إّال 
أع>اضًا ل�rVالت أكO> ع�قًا في ال:ل(ك اإلن:اني ال�عاص> وال*ف� ال�N<Vة 

  …ال�ي غ	ت تائهًة وس6 ه ا ال5حام وال�Xاب
… ل*ف:�ة م%ل� Hقاٍء ووج(ٍد ألغل� ب*ي ال�V>وغ	ت م>اجعة ال�Vافي ا

pgراسـة وال�	ال 	
 …!!.. ولK! اإلجـاHة على ت:ـاؤالتهQ ومعXالتهQ ما ت5ال قـ

  
 
 
 
 
إن المرحلة التي يحياها  
المجتمع اإلنساني  
بأكمله تتسم  
بالمشكالت  

إذ يعيش  … المعقدة
ثالثة أرباعه تحت وطأة  
الجهل والفقر والمرض  
  وويالت الحروب
 والظلم
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وأخ  علQ ال*ف� ی�%(ر ل
��r! م! اس��عاب ال�Vاكل واح�(ائها في 
إلى …ع\> الgاس(بإلى …م! ع\> ال:>عة…ع\> Oُ�ََ>ْت ت:��اته

yالخ. … ع\> القل  
و+	أت العل(م ال*ف:�ة تgاول ت�اوز م
	ان ال�gل
ل ال�Kفي إلى م
	اٍن 

f�*أ ال�	ة واالخ��ارات ال�ق**ة وم���Kال <
وال�عال�ات … ی>ت5K على ال�عای
اإلح\ائ�ة في تق
�Q الق	رات العقل�ة وال�هارات واالت�ـاهات.. وتg	ی	 

اح م*اهج ال�عامل معها.. و ت%(رت ال>وا6H ب
! األغ>اض ال�g	دة واق�> 
العل(م ال*ف:�ة وال%��ة وغ
>ها م! العل(م ت%(رًا ��
>ًا ل�gاولة ر+%ها Hال*(احي 

الخ.. وات:عP م�االت األgHاث العل��ة ال*N<lة … االج��ا��ة واالق�\ادAة
وزّود  وال��االت ال�%��`�ة وال��>��Nة rVHٍل م هٍل و�>kٍN..مّ�ا ولّ	 تقار+اً 
  …ال_�>اء وال�_�\
! ب>ؤNا ج	ی	ة أHع	 م	ً{، وأكO> م>ونة وات:اعًا وع�قاً 


� (وه( ن(اة ل�V>وع ��اب �K{ له ه ا ال	ی�\ W ف األساسي ال	إن اله
 QA	ه( تق (ة�\_Vات الHج5ة الض%>ا)ان(راما مH Qل اس�gA في ال�:�ق�ل



! أس� عل��ٍة د�xقٍة و+:�%ٍة ومعاص>ٍة ل�:اع	 األخ\ائ

! وال�ع*

(W لل�ّع>ف على ال��اد° األساس�ة gفي ه ا ال��ال ال !
وال�ه��
الض%>اHات الV_\�ة وال�ي ت�علهQ ی*��ه(ن و�Nفه�(ن الgالة ال*ف:�ة 
والعقل�ة للف>د وم! ثQ ی�ق*(ن ف! اإلسهام ب	ور �ل�عي رائ	 في خ	مة ال����ع 

  …الع>+ي ل�gای�ه واالرتقاء Hه وت%(ره

�� P*ض� 	وق kة ع! ت\ان�<Kف Qة، ث�\_Vة ع! ال%�ع وال<Kي ه ا ف�

 Pال�ع�(ل بها عال��ًا في ال(ق kأشه> ال�\ان� yة وف�\_Vات الHاض%>ا
ال>اه!، وأضفP ت\*�فًا م_�لفا أع�ق	 Hأنه أكO> فائ	ة س>N<Nة خاصة في 
عال�*ا الع>+ي، ثQ ع>ضH Pإ�Aاز �ل اض%>اب م! اض%>اHات الV_\�ة 

 ق\w س>N<Nة  مأخ(ذة م! ال(اقع لKل اض%>اب،  مع  ت(ض�ح م! خالل

  
 
 
 
 
 
في الوقت الذي  
استطاع فيه اإلنسان  
غزو الفضاء الكوني.. 
وغدا التطور مرعباً في  
مجال التكنولوجيا.. 
وآلة الحرب.. وها هو  
اآلن يخترق ميدان  
تطور العلوم البيولوجية  
بسرعٍة مذهلٍة ، 
وطريقٍة مرعبٍة.. وال  
  يمثل كل ذلك إال
زاوية صغيرة محدودة  
من زوايا المسرحية  
الدرامية التي يحياها  
 إنسان هذا العصر

 
  

 

 

 2006 -  4العــدد  : الكتـــاب العربــــي"نفسانـــي" 22



 فكــــــــــــرة وجيــــــــــــزة عـــــــن اضطرابـــــــــــات الشخصيــــــــــــة

 

ل�ع} اآلخ> م! ب
�ات غ>+�ة وأردف�ها ال�ع} م*ها م! ال�
�ة الع>+�ة وا
 Pع>ض Qة ث<
HأمOلة م! ش_\�ات وردت في ق\w ورواAات عال��ة شه
 Qة، ث�\_Vات الHة ع! ال_%(� ال>ئ�:ة في أسل(ب معال�ة اض%>اgل�
ملyg ه( ��ارة ع! ج	ول r�A! م! خالله  ال`�ام Hفwg الV_\�ة ال اتي 

  W تعان�ه..        ب�:> وسه(لة واك�Vاف ال_لل واالض%>اب ال 
و+إن�از ه ا الع�ل ت�g	 ال_%(� ال�:�%ة ب�*اغQٍ وت�انٍ� ل�rVل ل(حة 
ج�
لة تXّج Hال�gاة، و��ا أّن ال�فاص
ل ال\غ
>ة ت�>اكQ س*
*ًا �(Nلًة ل�fلف 
حrاAا فإّن ع�لي ال��(اضع ه ا �
*�(ع تعانق�Z Pه ق%>ات صغ
>ة م! جه(د 

ٌد وNاس�
! لKل م! له یٌ	 ب�Xاء في غال�ة ح�ى أخ>ج�ه إلى ال*(ر..ف(رو 
ع�لي ه ا ولKل م! شار�*ي جه	ه... ولKل الع
(ن ال�ي راق��*ي وان�l>ت*ي.. 

 ...�gH  
 ف�ل�2زا ای�اب�ل أشgH <r>ارة ال\	Aقة ال�احOة الف>ن:�ة األس�اذة ال	��(رة

 ال%�
�ة ال*ف:�ة وال�:�Vارة ال*ف:�ة في االت\االت والعالقات ال�N<Vة..
 اhفان م! Hار�N وال\	یy ال�>و�Z:(ر جان ل�%�هy ال�>و�Z:(ر وال\	ی

م! م(سr( و�ل م*هQ أس�اذ في ال%� ال*ف:ي وخ�
> دولي  س"�ل��2*�
 yی	األ�فال ال\ 	ولي في ج>احة القل� ع*	ال <
وم:�Vار أكاد�Aي.. وال_�

(العالQ الع>+ي ال:(رW ال W س�ل Hاس�ه  ح�ان صالح عليال�>و�Z:(ر 

! إب	اعًا عال��ًا في م�Xار ج>احة قل� األ�فال) نائ� رئ�� أكO> م! خ�:

ق:Q ج>احة أفات القل� ال_ل`�ة وأس�اذ ��ار ج>احي قل� األ�فال في م>�5 
العال�ي ل�>احة القل� واألو��ة ال	م(Nة في م(سr(..و���Nع Hأنlف  �اك2ل��

ع�ل�ة  4000س�ل ج>احي ل�>اح قل� خ%> في العالQ إذ فاقP ع�ل�اته 
%>ة على قل� األ�فال دون وفاة أو اخ�ال� ی �>.. وشـ`�قه خ�
> ال�>احة خ

 ك�
> أ��اء ال�>احة دمحم صالح علي الع\��ة ال\	یy األس�اذ ال	��(ر 

  
 
 
 
تطورت الروابط بين  
العلوم النفسية والطبية  
وغيرها من العلوم  
تطوراً كبيراً لمحاولة  
ربطها بالنواحي  
االجتماعية  

 الخ… واالقتصادية
 
 
 
 
اتسعت مجاالت  
األبحاث العلمية  
النظرية والمجاالت  
التطبيقية والتجريبية  
بشكٍل مذهٍل  
وطريٍف..مّما ولّد  
تقـارباً وزّود الخبراء  
والمختصين برؤيا  
جديدة أبعد مدًى، 
وأكثر مرونة واتساعاً  

 …وعمقـاً 
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الع\��ة في �ل�ة ال%� �Hامعة ی(هان ف(لفغانغ غ(ته في ف>انKف(رت 
رئ� ق:Q ال%� ال*ف:ي في  ن%�ل م�قاتيHأل�ان�ا.. وال\	یy األس�اذ ال	��(ر 

خ�
>ة العل(م االج��ا��ة كل�ة ال%� Hال�امعة األم
>��ة في ب
>وت.. و 
في ال��لKة الع>+�ة ال:ع(دAة..  م-اس ال�2ّافال\	Aقة األس�اذة ال	��(رة 

فKل م*هQ تاHع ه ا الع�ل H\�> وش(ق وأب	{ مالحlات عل��ة ��xة 
  واق�>احات غ*�ة.. 


>  ح-ا م�-هون*ي م��! لل\	یy ال>وائي �Kال Wاألدی� الع>+ي ال:(ر
	اع ووج	ُت في ش_\�ات رواAاته ت>+ة خ\�ة ال W ح(ل معاناته إلى إب


> م! م�اهات ال*ف� ال�N<Vة وأم(اج gHارها به�اجها وه	وئها، ��ا OKلل

> م! أث> ال�
�ة ال��g%ة على نف:�ة ال�>ء و��@�ة ال�عا�ي معها OKت ال	وج

ال�ي ع�>ت ع! مي سل"ان سل�ًا و�AاHًا.. وأن*ي م��! لل�ه*	سة الف*انة 
ن2ال واألس�اذة  ا الع�ل م! خالل روعة ج�ال رس(مها..مVاع>ها نg( ه 

مه*	سة الgاس� ال�ي تاHعP م>احل إن�از ه ا الع�ل إل�K>ون�ا به	وء  صق�

>ة..  ال�2اف ل�لىوروNة.. واألس�اذة �Kال Qعلى جه(ده  

 ح�اة سل�"انك�ا أن*ي م	ی! لألس�اذة الق	ی>ة وخ�
>ة اللغة الع>+�ة ال:
	ة 
ال W  ح�� ح���	ق
y اللغ(W.. وال\	یy ال\gفي ال�ي ساه�P في ال

ه2:!ا ن��x ت(لى م�اHعة األع�ال اإلدارNة له ا الع�ل..وال\	Aقة ال�ه*	سة 

>  نعامةXgأث*اء ت Qذ�>{ وغ\ة أل P�<و ت yإلى ما وراء األف Pال�ي رحل

ال%�عة األولى م! ه ا الع�ل.. ون*ي م��! أخ
>ًا إلى ج��ع ال�>ضى ال ی! 
  وشار�(ني و�ان(ا أع�	ة ه ا الع�ل.. رافق(ني

: م� یل*ق� الل�ل� یل*ق�ه بل�ف.. وم� ی*عامل مع وفي ال_�ام أق(ل
ch. أن   –أعx^ ل�ل�ة أب!عها ال	الa على وجه األرض –اإلن�ان 

  أن ال"�:9 ال-ف�ي ی%-ي ق�2رًا في .. و��N أّال ن*:ى.. �;... hعامله

  
 
 
 
 
إن الهدف األساسي  

هذا  الذي يتصدى له  
الكتيب (وهو نواة  
لمشروع كتاب في  
المستقبل يحمل اسم  
بانوراما موجزة  
الضطرابات الشخصية) 
هو تقديم أسس علميٍة  
دقيقٍة وبسيطٍة  
ومعاصرٍة لتساعد  
األخصائيين والمعنيين  
والمهتمين في هذا  
المجال الحيوي للتّعرف  
على المبادئ األساسية  
 الضطرابات الشخصية  
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��P تلi الق�2ر.. وال�%�. ه2 م� �B ال.. أما ال"�:9 العقلي�	ال
ال W  و�لي أمل أن أك(ن ق	 وفقP ل�ق	QA ما ه( ج	ی> Hال5م! 6h)9 األج�..

�
�Kُد أث*اء ق>اءة ه ا ال	�
  … س
  عبد الرحمن

  2001تشرين األول   8 –بيروت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

من يلتقط اللؤلؤ   
يلتقطه بلطف.. ومن  

  –يتعامل مع اإلنسان  
أعظم لؤلؤة أبدعها  
الخالق على وجه  

يجب أن    –األرض
يعامله.. بحب.. ويجب  
أالّ ننسى.. أن المريض  
  النفسي يبني قصوراً 
في الخيال.. أما  
المريض العقـلي  
فيسكن تلك القصور.. 
والطبيب هو من  
 يقبض األجر
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 مدخـــل
 

  لية..مقـاطع من دراسة تحلي
علــــى عــــ	ة أمــــ(ر » ســــg>«الــــ W ت�gــــاه … �gAــــ(W ال�Kــــ(N! العــــائلي(… 

مXــ%>+ة فــي تN)K*هــا وعالقاتهــا.. وعلــى صــ>اعات عــ	ة، وتــ(ت>ات واخفاقــات 
فـــي تgق
ـــy أحالمهـــا.. إلـــى الgـــ	 الـــ W یهـــ	د ��انهـــا ، ووحـــ	تها، وت�اســـrها، 

لعائلــة واســ�ق>ارها، وفــي مgاولــة ال شــع(رNة للــ�_لw مــ! هــ ا ال�ه	یــ	، َســَعPْ ا
ل��>Nــــ> واقعهــــا Hإلقــــاء ت�عــــات ال�:ــــfول�ة، و+\ــــ(رة ال وا��ــــة علــــى أحــــ	 أفــــ>اد 

ودفع Hه إلى االن�gـار، هـ ا إضـافة »أغ
	«األس>ة، وه ا ما ح	ث لd�K الف	اء 
إلــــى الع(ا�ــــف غ
ــــ> ال��Kاف�ــــة أو غ
ــــ> ال��(افقــــة علــــى األقــــل مــــع اإله�ــــال 

اد األسـ>ة، م�ـا أّد{ إلـى ال(اضح، للgاجات ال*ف:�ة األساس�ة لKـل فـ>د مـ! أفـ> 
ــــي معlــــQ أفــــ>اد األســــ>ة، ات\ــــال مــــ5دوج وتXــــارب، إذ إن  ت(اصــــٍل مــــ5دوٍج ف
 Pــ>ٍة مــا، أو عا�فــٍة مــا وفــي ال(قــKّل علــى شــيٍء مــا، أو ف	یــ 	ال�عامــل مــع أحــ
نف:ه، ه*اك ت\>ف أو ع�ل ی(حي Hع�r ذلS، وه( م(ج(ٌد ع*	 معQl أفـ>اد 

ف*قل ه ه اإلشارات ال��*اقXة ما ».. سg>«األس>ة، وX�Nح H\ـ(رٍة جل
ـٍّة في 
بــ
! ال:ــل(ك والقــ(ل والفعــل هــ( نــ(ع مــ! مgاولــة ال�(صــل إلــى ال�فــ>د وال ات�ــة 
ـــة  ـــى زرع بـــ ور الVـــS، وعـــ	م الOق ـــى نgـــٍ( فاشـــل، وهـــ( مـــا یـــfدW إل ولKـــ! عل

.w_Vوالالعقالن�ة في ق(ل وفعل ذاك ال  
�oA W ل، فال�*اخ الr� }<األس !N)Kه ال%فل إذًا ه*اك خلٌل في ال�V 

  
 
 
في طفولتها كانت  

تحاول لفت  » سحر«
األنظار إليها، لتتلقى  
كلمات المديح، 
والرضى بسلوك  
انسحابي، ومن خالل  
عمل المنزل وبعض  
األعمال اليدوية  

أن تنال  … النسوية
كلمة مديح أو بسمة  
تجعل منها في حالة  
 .توازن أمام األسرة
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ضـــ�! أجـــ(اء أســـ>ة �ـــال�ي ُذِكـــَ>ْت �Aعـــل عالق�ـــه Hـــاآلخ>N! ت��ـــاز Hـــالقلy، أو 
ــــة عــــ*هQ، أو ب*:ــــٍ� م�فاوتــــة مــــ!  الVــــع(ر Hالعــــ	اء الVــــ	ی	 ت�ــــاههQ ، و+الع5ل

 أرN	 ه*ا أن أخلy دون وجه حy أو ان�ـي شـع(رًا Hالـ ن� لـ	{ أحـٍ	 كل
ه�ا، وال
مــا ف�ــا أود ق(لــه أن ال�\ــاع� ال�ــي تع>ضــP لهــا األســ>ة فــي Hعــ} الف�ــ>ات، 
وتفــــاقQ شــــ	ة تلــــS ال\ــــع(+ات، ��ــــأت ت>+ــــة م*اســــ�ة لKــــل أنــــ(اع ردود الفعـــــل 

  ……………الع\��ة غ
> ال�*اس�ة
 »<gها ال(ح» س<

>ة،كان ن\�Kال%فلة ال Sـعة تلXH QـXض�! أس>ة ت 	


وحلفهـــا XAـــQ … أحـــالف مـــ! أب*ائها،كـــل حلـــف لـــه ات�اهاتـــه، وفKـــ>ه وســـل(�ه
ـــ	« 
ـــ W غـــاب م*�gـــ>ًا، ف�ـــاذا r�Aـــ! أن ت\ـــ*ع » أغ تعلقـــP … ؟!!»ســـg>«ال

بـل » أغ
ـ	«VHاٍب ت>اء{ لها، �Zه ال\	ق والق(ة.. وج	ته ال�ـ	یل عـ! شــ`�قها  
 شــــع(رW إلــــى أنــــه ذاك ال�ــــ	یل األقــــ({، ومهــــ	ت دون وعــــي م*هــــا، و+Vــــrل ال

 Qَـــه.. ِلــ الXــ_Q ال�عــ5ز Hال:ــل%ة، وال�ــاه، والقــ(ة، وأع%ــP تXــ_��ًا هــائًال ع*
 Pفعل»<g؟!..» سSذل  

ــــة ت_�لــــف عــــ!  ــــP ُتعامــــل N<%Hق إذا عــــْ	ُت إلــــى �ف(ل�هــــا، أجــــ	 أنهــــا �ان
ش`�قاتها فهي ال:ـ�>اء ال�Vـعة وفـy ُمـ5َاْح األسـ>ة، وهـي الفاشـلة غ
ـ> ال�>ضـي 

فـــي ال شـــع(ر األســـ>ة، لـــ�� الن األســـ>ة تK>ههـــا، فـــال r�Aـــ!  ع*هـــا، وال�*�ـــ(ذة
ل�_ل(ق أن rA>ه فلـ ة ��ـ	ه، ولKـ! ألن أسـ>ة ت�gـل �ـل تلـS الُع\ـاHات ت�gـاج 
إلى ت(ازن، وه ا ال�ـ(ازن ی�gقـH yاخ��ـار ال واع لKـ�d فـ	اء ت���ـع �ـل عOـ>ات 

  »..سg>«و+
! اإلناث » أغ
	«األس>ة �Zه... ه ا الd�K ب
! ال �(ر �ان 
و+%��عة الgال فإن �ل �ائ! gAـاول إ�هـار نف:ـه HالVـrل األمOـل، وNـ	افع 

 Pع! ت(ازنه، و+قائه... فـي �ف(ل�هـا �انـ»<gهـا، » سـ
تgـاول لفـP األنlـار إل
ل��لقــى �ل�ــات ال�ــ	Aح، وال>ضــى H:ــل(ك ان:ــgابي، ومــ! خــالل ع�ــل ال�*ــ5ل 

م*هـا  أن ت*ـال �ل�ـة مـ	Aح أو H:ـ�ة ت�عـل… و+ع} األع�ـال ال
	وNـة ال*:ـ(Nة
 في حالة ت(ازن أمام األس>ة.

  
 
 
 
 
 
 
 

الحياة  » سحر«تدخل  
الجامعية بتوجٍس  
وخيفة، محتاجة دائماً  
إلى االعتماد نفسياً  
على أحد لكي يكون  
القـائد والموجه لها، 
فما تعلمته، وتلقّنته  
في المنزل جعلها تسلك  
هذا الطريق دون  
إرادٍة منها، ودون  
 نضٍج عقـلي أو عاطفي
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م! ه*ا ن:�*�ج أنها �انP تd�o في خـ(ٍف دائـQٍ، وعـ	م رضـى، وعـ	م ثقـٍة 
gقـ>ار خ(فــًا وت Wـال*ف�، و+ال�ــالي الع�ـ5 عــ! ات_ــاذ أH اشــ�ًا لـ>دود الفعــل ال�ــي

ـــًا Hعـــ	م رضـــى األســـ>ة ع*هـــا... وت�فـــاقQ األمـــ(ر مـــع تـــ(الي  كانـــP تـــ(حي غال�
ال:*(ات، وت5داد الXـائقات االق�\ـادAة وغ
>هـا، وN\ـ�ح عـ	ٌد ال Hـأس Hـه مـ! 

  أف>اد األس>ة في ال�امعة.
ال�gـاة ال�ام�oـة ب�ــ(جٍ� وخ�فـة، م�gاجـة دائ�ـًا إلـى االع��ــاد » سـg>«وتـ	خل 

علـــى أحـــ	 لKـــي rAـــ(ن القائـــ	 وال�(جـــه لهـــا، ف�ـــا تعل��ـــه، وتلّق*�ـــه فـــي ال�*ـــ5ل  نف:ـــ�اً 
جعلها ت:لS هـ ا ال%>Nـy دون إرادٍة م*هـا، ودون نXـٍج عقلـي أو عـا�في، إذ ت�ـ	و 
ك%فــٍل Hع
ــٍ	 عــ! ثــ	W أمــه oAــ�d حالــة الهلــع وال_ــ(ف، وه*ــا �انــP مVــrلة أخــ>{ 

�ق�ها  ل�ـــي ســـ�ق�ها إلـــى ال�امعـــة ا» خ(لـــة«Hع
ـــ	ًا عـــ! أمهـــا وخ(تهـــا فـــي جـــ(ار شــ̀ـ
 Pـــ*(ات، �انـــ:H»<gـــاج » ســـ�g» خ(لـــة«ت 	ـــه، وتع��ـــH yت�علـــ 	ـــاج ألحـــ�gألنهـــا ت

ــــ	اخلي ول�Xــــ�! االتــــ5ان، واالســــ�ق>ار، بــــل وح�ــــى  عل�ــــه ل�Xــــ�! عــــ	م ت(ت>هــــا ال
�ق�ها  ـــة«ال�ـــ	Aح، شــ̀ـ ـــة » خ(ل �N<م:ـــاك*ة ف�ـــاة غ PـــلXتها ع*هـــا وف	عـــHأ ………

اع�هـا بـ اتها أنهـا فاشـلة، م*�ـ(ذة غ
ـ> HالVـrل الـ W جـ>{، رّسـخ ق*» سـg>«وHعاد 

>هـا، وعقلهـا Kهـ ه األمـ(ر فـي تف Qع	شيء. وتـأتي ردود فعـل األسـ>ة ل�ـ Wكفٍء أل

ــ  �قها » ســــg>«ووجــــ	انها، وتOّ��هــــا �ال(تــــ	، مــــ! ال%��عــــي أن ال ی�قــــى لـــ ســــ({ شـــ̀ـ
»	
وم! ال%��عـي أن ت*lـ> إلـى نف:ـها علـى أنهـا ال ت:ـ�yg أWَّ شـيء، و�ـان » أغ

ــَ	ْت عــ	ة اج��اعــات فــي األســ>ة » أغ
ــ	«�ــامًال فــي تلــS الف�ــ>ة علــى اع��ادهــا  وُعِق
فـي اسـ�ق%اب األسـ>ة نg(هـا » سـg>«ل�pg م(ض(ع الغ>�Nة. Hاءت ج��عها HفVـل 

ضــ	 الغ>�Nــة، بــل علــى العrــ� تعلقــP األســ>ة �املــة Hال(افــ	ة ال�	یــ	ة خاصــة أنهــا 
واألســ>ة … فــي األســ>ة أمـــّ	ت األســ>ة �Hع(نــاٍت اق�\ــادAٍة وأصــ�Pg اآلمـــ> ال*ــاهي

و��ــr�A kــ! أن تفهــQ تلــS » ســg>«فXــلP الغ>�Nــة عل
هــا، ف�Kــr�A kــ! أن تغفــ> 
    ال�عادلة ال\�oة.

  
 
 
 
 
 
 
العنيد شخص يفتقر  
إلى الوضوح، مفـاهيمه  
قـاسية، وذهنه مستنفر  
وأفقه ضيق، ويسعى  
دوماً دون إرادة منه  
إلى التسويات العرجاء  
وغير السليمة ألّي أمر  

ريقه، وهو ال  يعترض ط
يهتدي إلى مبادئ  
ومواقف عطوفة  
ومتسامحة نحو نفسه  
ومع محيطه، بل ينظر  
إلى األمور وكأنه غنٌي  
 عن الَتَعُلمْ 
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»<gـ> الحقـًا فـي » سKاس�ة تفrف�>ات ح�اتها انع Qlالف�>ة وفي مع Sفي تل
» ســg>«أمــ> أو �ل�ــة أو ت\ــ>ف، م�ــا عــ5ز لــ	{ األســ>ة �املـــة الق*اعــة أن 

غ
> وا��ة وع5ز لـ	یها شـع(رها الـ	ائH Qال	ون�ـة والفVـل، وزاد مـ! ذلـS تN)K*هـا 

ـــ>، وت�ـــ	و قاســـ�ة الـــ(راثي، ف�*
�هـــا ال(راث�ـــة ت��
ـــH 5الع*ـــاد وال\ـــالKة فـــي ال�فH

  ق:اوة ال�
�(ن ال�:لح.
والع*
	 شـ_A wف�قـ> إلـى ال(ضـ(ح، مفا���ـه قاسـ�ة، وذه*ـه م:ـ�*ف> وأفقـه 
 Wّـ> ال:ـل��ة أل
ض
y، وN:عى دومًا دون إرادة م*ه إلى ال�:(Nات الع>جـاء وغ
أمــ> Aع�ــ>ض �>Nقــه، وهــ( ال یه�ــ	W إلــى م�ــاد° وم(اقــف ع%(فــة وم�:ــامgة 

مع م�g%ه، بل ی*l> إلى األمـ(ر و�أنـه غ*ـٌي عـ! الـَ�َعُلQْ، والVـ�ه نg( نف:ه و 

ــ> ب
*ــه و+ــ
! مــ! XAــع نlــارات مل(نــة علــى ع
*�ــه، یــ>{ �ــل شــيء مــ! �Kال
خـــالل لــــ(ن ع	ســـاتها، وال r�A*ــــه أن یـــ>{ األشــــ�اء Hأل(انهـــا الg`�`�ــــة، وال�ــــ>ء 


ـ> م��(ل Hالف%>ة على ح� ال�ع(N} في أW نقVA wٍع> �Zه rVHٍل واٍع، وغ
 yعــّ(ض مــ! خــالل ال�عّلــA وال�>ء ه*ــا..{N)واٍع، فــأم> ���عــي أن ی�عــ5ز ال�عــ

ــل إل�ــه أنــه الgــ�، وال�g..عقل�ــة م>نــة ق�ــل _Nــل األشــ�اء، وال�(جــ(دات، وrH

… ال�ـــي نع%
هـــا أه��ـــة ��ـــ>{ … ت��ـــاوز أُ�ـــ> ذوات*ـــا ال�*V�Kـــة… أW شـــيء
 yــ(اه> األمــ(ر وحقــائ�H W<ــVــائ! ال�Kــل ال\A ــ� فعــٌل خــالٌقgاألشــ�اءوال …
ولK*ــه … ولــ�� الgــ� أبــ	ًا ��ــا یــ>اه وNع�قــ	ه الــ�ع} علــى انــه ت�لــS وامــ�الك

ــــ(ٌع مــــ! ال�علy..وحــــٌل لل\ــــ>اعات N<%Hقــــة ال  ــــS فهــــ( ن ــــا ال��ل ــــة هللا... أّم ��
شع(رNة gAقy األم! ال	اخلي لل�ـ>ء H\ـ(رة مfق�ـة، وآن�ـة.. وNه�ـ5 ال�ـ>ء و�ـأن 

ه ل�ـــا ��AلـــS.. وال��لـــS األرض قـــ	 زل5لـــP تgـــP ق	م�ـــه ع*ـــ	ما VAـــع> H_:ـــارت
�Aعل ال�ـ>ء م��gـ(رًا علـى ذاتـه، وح(لهـا فقـ6، وهـ( �ـ لS خـ(ٌف داخلـي.. وال 


>ًا سل��ًا في حالة ال_(ف.Kح�ًا ناض�ًا وتف 	أن ن� !r�A  
 

  
 
 
 
في سنوات الطفولة  
ينبغي للطفـل أن يرى  
عالقـات متوازنة بين  
األبوين، ويمر بمراحل  
نضجه العقـلي  
والعاطفي والنفسي  
والجنسي بسالم، 
وغياب دور أحد  
األبوين أو كليهما، أو  
وجود خلل ما بينهما أو  
بينهما وبين اآلخرين.. 
يؤثر على نمو وتطور  
 شخصية الطفـل
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وأق(الهـــا ن�ـــ	ها.. تعلقـــًا وت�لKـــًا، فال%فـــل » ســـg>«وذا مــا راق�*ـــا ت\ـــ>فات 

ــ> بهــا ف>حــًا، وNفقــ	 صــ(اHه وN*ف�ــ> انعrاســ�ًا إن %A ،ــة مــا�oْم إل�ــه ل	ُتَقــ W الــ

  حاول أح	 م! أت>اHه ال�:اس بها.
ــ	ْم إل�ــه الل�oــة ی*Vــغل عــ! الKــ(ن  ــه، نالحــ� أن هــ ا ال%فــل ع*ــ	ما ُتَق ب>مّ�

و�Nفـ>غ لهــا و�ــأن ال�الئKــة قــ	مP لــه الــ	ن�ا Hأك�لهــا، وت*ف�ــ> ال�>اكـــ
! وت5م�ــ> 
األرض زل5الهـــا، إن حـــاول أAّـــًا �ـــان ال�:ـــاس بهـــ ه الل�oـــة، ثـــQ ن�ـــ	ه Hعـــ	 ف�ـــ>ة 
وج
5ة م! ال5م! �Aّل ه ه الل�oـة وقـ	 ی>م
هـا أو gA%�هـا أو یه�هـا ألحـٍ	 مـا... 

أنها ��
>ة ال�Vه H:ل(ك ذاك ال%فـل مـ!  أال ن>{ » سg>«وذا ع	نا إلى سل(ك 
  ال*اح�ة ال*ف:�ة على األقل؟!

ول*ع	 قل�ًال إلى األس>ة ف�N)K*ها جعل م! األم ال�ي ت��لS أصًال االسـ�ع	اد 
فgـــ� ال`�ـــادة، وال�ـــ>وز … وال�ـــfهالت الن تKـــ(ن ال�:ـــّ
>ة، وال�:ـــ�%>ة والقائـــ	

ْ(َنها ت>ّ+P في �*ـف وال5عامة واضح ل	یها، وال:�%>ة واضgة rVHل جلي.. و�َ 
شـــ_w مــا، ووفــy �ــ>وف مــا مــ! ال�ــاه والعــ5، ومgــ6 أنlــار اآلخــ>N! جعــل 
م*ها ذات أنفٍة، وع�lة، ثQ ان�قلP إلى أس>ة أخ>{ QrgH زواجها ل��عامل  مـع 
 Pـه ومـا آلـ�Z Pما �انـ !
عقل�ة، و�>وف، و+
�ٍة م_�لفٍة ت�امًا، فKانP اله(ة ب

وال�اضــي والــ �>Nات، و+ــ	أت تقــ(د األســ>ة فgــ>رت ت(ازنهــا Hال:ــل@�ات، … إل�ــه
 Pـاب دور الـ5وج اضـ%>ت ل`�ـادة األسـ>ة وأ�لقـ�Ìـ>ًا لlإذ ن ،Sهـا تلـ�
وفy عقل

فأحادیOهـــــا، و�المهــــا هـــــي �اقــــة ذه*�ـــــة تّع�ــــ> عـــــ! … الع*ــــان لعـــــ	م ت(ازنهـــــا
  مr*(ناتها ال	اخل
ـة..

أمــا األب ف*ــ>{ مــ! خــالل ســ
>ة ح�اتــه االضــ%هاد ال(اضــح، والVــ�H Sــ! 
Hــه ب*:ــٍ� م�فاوتــة و�أنــه ی�(قــع أو ی*�lــ> الغــ	ر مــ*هQ، عــ	ا عــ! ح�ــه  gAــ�6


ـــــ>. Kود فـــــي ال�ف	ـــــgـــــة، والقـــــ(ة، وال�ـــــاه، إضـــــافة إلـــــى افقـــــه ال��lـــــ> للع
�Kال
 ومg	ودAة فه�ه ال�ع*ى ألW شيٍء Aُقال، وأWّ ت\>ف Aُْ:ـَلH ،Sْاخ�\ار ش	یٍ	 

  
 
 
أن الذكور طّعموا  
بشيء من األنوثة  
المعنوية. واإلناث  
بالسلطوية والذكورة  
المعنوية،وهذا أدى  
إلى أن الذكور أو  
معظمهم رغم ما بلغوا  
من الرشد والعمر، غير  
قـادرين على التعامل  
مع اإلناث، أو على  
األقـل فـاشلين في  
ذلك، واإلناث في  
األسرة غير قـادرات  
أيضاً على التعامل  
بشكل منطقي مع  

… اإلناث
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األب في حالة م! ف\ام ال ه! ال�5م! ( غ
> ال�ف>ق) وه( أش�ه ما rA(ن 
<rي ال��_�Vالع�ه الH……… 

ة بـ
! األبـ(N!، و�Nـ> في س*(ات ال%ف(لة ی*�غي لل%فـل أن یـ>{ عالقـات م�(ازنـ
�H>احــــل نXــــ�ه العقلــــي والعــــا�في وال*ف:ــــي وال�*:ــــي H:ــــالم، و�hــــاب دور أحــــ	 
األبـ(N! أو �ل
ه�ـا، أو وجــ(د خلـل مـا ب
*ه�ــا أو ب
*ه�ـا و+ـ
! اآلخــ>N!.. یـfث> علــى 
ن�( وت%(ر ش_\�ة ال%فل وق	 ال ی�	و ه ا واضgًا في ال%ف(لـة ال�ـاك>ة لK*ـه ی�ـ	و 

ن�ـ	 » سـg>«>احل ال*Xج وال>ش	، وفي األس>ة ال�ي ض�P جل�ًا في ال�>اهقة أو م
أن ال:ــــل%ة، وال:ــــ�%>ة، وال`�ــــادة لــــالم علــــى األب*ــــاء. م�ــــا أد{ إلــــى دالل اإلنــــاث 

  H\(رة غ
> سل��ة، و��ح ال �(ر N<%Hقة غ
> سل��ة  أXAًا.
وr�Nـــ! القــــ(ل أن الــــ �(ر �ّع�ـــ(ا VHــــيء مــــ! األن(ثـــة ال�ع*(Nــــة. واإلنــــاث 

ال�ع*(Nة،وهـــ ا أد{ إلـــى أن الـــ �(ر أو مع�lهـــQ رغـــQ مـــا  Hال:ـــل%(Nة والـــ �(رة
بلغ(ا م! ال>ش	 والع�>، غ
> قادرN! على ال�عامـل مـع اإلنـاث، أو علـى األقـل 
فاشـل
! فــي ذلــS، واإلنــاث فـي األســ>ة غ
ــ> قــادرات أXAـًا علــى ال�عامــل VHــrل 

فه*الـS �ـ>ه وعـ	اء ال شــع(رW نgـ( األنOـى ع*ـ	 �ـٍل مـ! … م*%قي مع اإلنـاث
  �(ر واإلناث في األس>ة.ال 

وال�*%قــــي أن … ح`�قــــٌة أن اآلHــــاء Aــــأكل(ن الg\ــــ>م، واألب*ــــاء XAّ>ســــ(ن 
Aغـــ	و �ـــل فـــ>د مـــ! أفـــ>اد األســـ>ة ع\ـــاب�ًا N<%Hقـــة أو أخـــ>{، �ـــلٌّ وفـــy �اقـــة 
تgّ�لـــه، ووفـــy ب*
�ـــه، ونXـــ�ه ال\ـــgي وال*ف:ـــي، م�ـــا أد{ إلـــى االن:ـــgاب�ة، 

إلــى خــ�Q ح�اتــه م*�gــ>ًا، والــى  أود{ Hــه» أغ
ــ	«وال:ــل(ك ال�ــ	ّم> للــ ات ع*ــ	 
والـى الق>حـة » ع�ـ>ان«االك��اب ث*ائي الق%� H%(رNه اله�(دW واله(سـي ع*ـ	 

والـى » مـارW «والى عyV ال ات و��ادتها ال*>ج:ـ�ة ع*ـ	 » A:>«ال�ع(Nة ع*	 
» خ(لـــة«ع*ـــ	 ……ولـــى» ســـg>«االك��ــــاب والVــــ_\�ة ال�ـــ	م>ة للـــ ات ع*ـــ	 

 ……… ولى

  
 
 
 
 
 
 

اد  كل فرد من أفر 
األسرة له عصابه  
الخاص به. والعصابي  
ال يتألم حباً وعشقـاً  
باأللم.. لـكنه ال يدرك  
وال يدري بأن عصابه  
انطلق.. وأمنه  
 الداخلي منوطٌ بـه
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فKل ف>د م! أفـ>اد األسـ>ة لـه ع\ـاHه ال_ـاص Hـه. والع\ـابي ال ی�ـألQ ح�ـًا 
وعVــقًا HــاأللQ.. لـــK*ه ال یــ	رك وال یــ	رH Wــأن ع\ــاHه ان%لــy.. وأم*ــه الــ	اخلي 
 Wال شـع(ر pـg+م*(ٌ� بـه، والع\اب ق�ل �ل شيء، رد فعل دماغي ونف:ي و

ـــــk وا �Kـــــة لل� ـــــ*ف� وال�gـــــ�6.. عـــــ! األمـــــان ومgاول ـــــ5ان مـــــع ال ل�عـــــاdA واالت
والع\اب في س! ال>ش	 ما ه( أّال تK>اٌر Aق�\> على وضٍع ع\ـابٍي خـاٍص 
في م>حل�ي ال%ف(لة وال�>اهقة.. والع\ـابي فـي حالـة ح\ـاٍر دائـQٍ مـ! ال*اح�ـة 
ال ه*�ة، وه( ��ا ذ�>ت ض>ٌب م! ض>وب ال�k�K.. و�Nل� إح:اسًا م5ع�ًا 

االســــ��اء ال��ــــ(الي والــــ	ائQ مــــ! الــــ ات ومــــ! اآلخــــ>N!،  ودائ�ــــًا، وم�*او+ــــًا مــــ!
  …فالع\اب ال r�A! أن ی(ّل	 االس�ق>ار واله	وء وال%�أن
*ة

واإلنـــاث فـــي األســـ>ة رفXـــ! قـــان(ن ال�gـــاة. والـــ W یـــ	عي وفـــy م���ع*ـــا، 
 {N)ع لقان(ن الـ �(رة، ألنهـ! یـ>دن تعـ)X_ال !Xرف Wأ ..Wال����ع ال �(ر

ف�ـــ	ون وعـــي مـــ*ه! بـــ	أن ی�غXـــ! الـــ �(ر..  شـــيء مـــا فـــي تKـــ(N*ه! ال*ف:ـــي،
وتغـار مـ! ال>جـل.. وفـي نفـ� … واألنOى ه*ـا ت>غـ� ال شـع(رNًا Hـإذالل ال>جـل

ال(قــP ت�gقــ> األن(ثــة.. والغ
ــ>ة ه*ــا م\ــ	ر ألــQ قاتــل لألنOــى دون وعــٍي م*هــا، 
 W)ـــج نف:ـــي، وفقـــ> ت>+ـــXم ن	اني، وعـــ	وعـــ>ٌض مـــ! أعـــ>اض ضـــعف وجـــ …

Kل ،�gأنها ت 	رة تع�ق)
! ما ت�Ogه لـ�� سـ({ ال�gـp عـ! أم*هـا الـ	اخلي والَغّ
ال_اص، ف�قع ه*ا في ال�علy.. و�ل ما �gAله ال�>ء م! م(روثات وت>+�ة تّ(لـ	 
ق*اعات وآراء وت*اقXات ت`�ـع فـي أغـ(ار الـ*ف� ال�Vـ>Nة، وهـي ت(جـه مـ! ذاك 
الع�ـــــy ال_فـــــي ح�ـــــاة اإلن:ــــــان، وتgـــــ	دها، وه*ـــــا oAـــــ�d ال�ـــــ>ء ال��*اقXـــــات 

  ………).>Nاء الVع(رW إن جاز ل*ا الق(ل وال\>اعات وال
 
 
 

  
 
 
 
العصاب قبل كل  
شيء، رد فعل دماغي  
ونفسي وبحث ال  
شعوري عن األمان  
ومحاولة للتكيف  
والتعايش واالتزان مع  
النفس والمحيط.. 
والعصاب في سن  
الرشد ما هو أالّ تكراٌر  
يقتصر على وضٍع  
عصابٍي خاٍص في  
مرحلتي الطفولة  
 والمراهقة
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ـع الحقـوق محفوظـة  للمؤلــــف  جمي
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