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   : متهيد

 ىف حنت اسم الشخصية الفضل لصالح جاهني، رمحه اهللا
 املقابل ىفالفرحانقباضىالفرحانقباضية، ولو أن التعبري 

 وهو ال يطلق عادة إال علىmanic-depressiveاالإجنليزية هو 
هكذا(ضطراب ذى الوجهني من هذا اال) حىت اجلنون(درجة اشد 

آان امسه بالفرنسية يوم وصفه الطبيب النفسـى فارليه
Folie de double face ( وهو اسم طريف صحيح. 

أمهية تقدمي هذه الشخصية، وخاصة ما يصل منها إىل درجة 
، وليس املرض األشد املقابل هلا ، للزمالء وللشخصاالضطراب

العادى، بدت ىل ذات داللة خاصة ىف هذه املرحلة وحنن نقدم بعض
 وذلك لتوضيحباإليقاع احليوى املرتبط الفكر التطورىمعامل 
 :ما يلى

"الفرحانقباضية" إن اضطراب الشخصية املسماة      .1
النظريةالذى هو أساس ) رضىامل(هو منوذج لإليقاع احليوى "

الىت   Evolutionary Rhythmic Theoryاإليقاعية التطورية
 .ينبىن عليها هذا الفكر

إن وجود النبض احليوى ىف ذاته ليس دليل صحة إال إذا .2
أدت النبضات إىل النمو، وهذه الشخصية تنبض آأعلى ما يكون

أت، وبالتاىل، أى أن النبضة تنتهى حيث بدلكن ىف احمللالنبض 
يتوقف النمو برغم زخم التغري وحدة احليوية حىت ىف طور

 االنقباض

إن اجلمع بني النقيضني ىف شخصية واحدة يعترب أمرا .3
مألوفا، وهنا حيدث التواجد بالتبادل أساسا، وعلى فرتات

ترتاوح بني أيام إىل أسابيع إىل شهور إىل(طويلة نسبيا ، 
 نستفيد من ذلك ىف تصعيد قبول، آما أننا ميكن أن)أآثر

فكرة اجلمع بني املتناقضات من حيث املبدأ، دون اإلسراع هبذا
 علىأى تقلب من النقيض إىل النقيضاالستعمال اجلاهل لوصف 

يتم ذلك غالبا ىف ااالت( بلغة العامة فصامأنه 
ياه شوف"االجتماعية، وأحيانا السياسية وأحيان السبابية 

 ) !! دا عنده شيزوفرينيا! اىدا متقلب از
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اضطرابات"إن جمموعة االضطرابات املسماة بـ  .4
إمنا ينظر هلا من منظور التطور، باعتبار أهنا": الشخصية

 ".توقف دائم، أو شبه دائم، ملسرية النمو"

إن تنويعات هذه اموعة تقسم إىل فئات فرعية، من .5
ىف آل املستعملة أآثر آلية التوقفاملنظور التطورى بناء على 

)أو اإلجهاض (نتائج هذا التوقفنوع منها، جنبا إىل جنب مع 
 . آما أهنا تظهر ىف شكل مسات وسلوك عام، ال أعراض حمددة

 :مقدمة عن اضطرابات الشخصية عامة

 )من منظور تطورى(

إن النظر ىف طبيعة هذه الفئة وصعوبة تناوهلا وحتديد
 احلد   مشكلة   مع   حيةالصر    للمواجهة معاملها، تلزمنا املعاودة

 حتمل آل حتديات ، هذه اموعة.. واملرض   السواء   بني   الفاصل 
 :، وذلك لسببني"َمْن حيكُم على َمْن"السؤال األزىل 

أعراضأن هذا التشخيص ال يتم بناء على وجود : أوال 
، صفات تصف الشخص آكل، بالمسات ممتدة، وإمنا على حمددة املعامل

 حمددة عادة، بداية 

، الإن من يعاىن من أغلب أنواع هذه الشخصية: وثانيا
 الستشارة طبيب نفسى ىف العادة، وإمنايذهب بنفسه تلقائيا

   . إىل ذلكُينصح بذلك، أو يدفعه احمليطون بههو قد 

 الشخصية   اضطرابات و   النضج،   مسرية   استمرار 

شخصية منوذجامن منطلق الفكر التطورى، يعترب اضطراب ال
لتوقف النمو املفروض أنه املضطرد مدى احلياة، باعتبار أن
هذا النمو املضطر هو أمر طبيعى متاما، إال أنه، ىف الواقع،

 خصوصا ىف اتمعات ،"احلياة العادية"أمر غامض فيما نسميه 
 وهذا الغموض الذى حييط التقليدية والنمطية الساآنة،

ادى هو الذى يضيف إىل احلرية وحنن نقيسباضطراد منو الشخص الع
اضطراب الشخصية مبقياس النمو، احلرية ىف حتديد معامل ما إذا

ما هو) ُنَشخِّص(آان النمو قد توقف فعال حىت نتعرف على 
اضطراب الشخصية مقارنة باستمرارية منو العاديني، فنحن

 :آنذاك نواجه تساؤالت تقول

  منو العاديني؟وهل يوجد مقياس الستمرارية  ·

رمبا يكون جمرد حالةوآيف حنكم على هذا التوقف الذى   ·
  .آمون ينطلق بعدها املسار؟

بالرغم من آل هذه الصعوبات فإن فهم اضطراب الشخصية
استمرار النمو ىف   حتممن منظور تطورى يظل يعتمد على فرض 

 .احلياة مدى  األحوال العادية 

 الدائم هذا ميكن أن نتفق مع تبىن مفهوم النمو إنه بدون
ليست بالضرورةمن ينكر هذه الزملة أصال، ممن يزعمون أهنا 

 ، وأن مشكلة طبنفسية وإمنا هى مشكلة اجتماعية، أو أخالقية
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جمرد دخوهلا إىل جمال املمارسة الطبية ال بد أن ينقل
االهتمام من التفكري ىف النمو من عدمه، إىل حتديد ظاهر

 جمال املمارسة الطبية يطلبالسلوك الذى أتى بصاحٌبها إىل
 .االستشارة الطبية أو املعونة بأى شكل

 اخلطوط العامة ملسار النمو البشرى 

 حيدث بشكل تلقائى ىف ، للكائن البشرى املستمر   النمو  ·
مع أن األحوال الطبيعية أصبحت هى األآثر(األحوال الطبيعية 

 ).ندرة بعد أن أصبحت إعاقة النمو هى القاعدة

 غري ملموسة نقالته عادة–إن هذا النمو حيدث تدرجييا   ·
 منذGrowth Crises اللهم إال أثناء ما يسمى أزمات النمو -

بل إن املوت نفسه ميكن أن يعترب أزمة منوالوالدة وحىت املوت، 
 ).انظر بعد(بشكل أو بآخر 

إن مفهوم النمو الفردى املتواصل، يوازى مفهوم  ·
ملتواصل ، بل إن مفهوم التطور الذى تنتمىالتطور احليوى ا

 Recapitulationهليكل(إليه هذه املدرسة يقر نظرية االستعادة 
Theory  (Heckl) تكرر) منو الفرد( الىت تقول إن األنتوجينيا

 ). تطور النوع(الفيلوجينا 

املفروض أنه ال شىء حيول دون ذلك إذا آان للتطور أن  ·
 الفردى أن حيقق غايته الىت متتد حىتيستمر، وإذا آان للنمو

 إىل ما بعد املوت 

 من منظور– قواعده األساسيةأن هذا النمو له  ·
 : ومن أهم ذلكحمكاته احملددة، هنا، آما أن له -التطور

  بسط (اندفاعة    من طور   تتكون   نبضات ىف    يسري   النمو   إن  .1
(Unfolding   بالتبادل مع طور ملء)متدد(   (Diastole)  مبا 

 .يقابل طورى امللء واالنقباض ىف دورة القلب النابضة

 اإليقاع احليوى على مستوياته املختلفة أثناء نبضات  .2
االستيعاب الفورى على    قدرته   من   أآرب   جرعات   الفرد   يتجرع 

 ويتمثلها   جيرتها  هو يعيد تشكيلها بانتظام، وهو  مث ، 
أثناء   املتالحقة   البسط   نوبات   خالل   من   يوميا   هبا   لينمو 
تبادل النوم احلامل، وأآثر أثناء تبادل النوم واليقظة 

 .وغري احلامل

 ما   يتم النمو بشكل مستمر من خالل هذه النبضات إذا   .3
 والنموية   التفريغية   الوقائية   بوظيفته   يقوم   النوم   آان 
، بغض النظر عما إذا آنا ندرك آثار معا   ابيةاالستيع 

 ذلك أم ال

هذه اإليقاعات الليلنهايرية عادة ال تكفى لالستيعاب .4
املتكافئ لكل املعطيات املدخلة فاملرتاآمة، وهى أيضا ال تكفى
للوفاء بالتشكيل الفورى الكامل أثناء طور البسط، مما

اج إىل نبضة منويرتتب عليه تراآمات متتالية متزايدة حتت
عمالقة ، وهو ما حيدث فيما يسمى أزمات النمو املتتابعة

 ).الثمانية مثال آما عددها إريك إريكسون(
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ىف   ومتتابعة    تكون نشطة  نبضات عملية النمو   إن .5
 إنه آلما تقدم العمر مث ،  األوىل مث املراهقةالطفولة 

 رأطوا  أطول فأطول على حساب  " امللء  " أطوار      تصبح
 .، وذلك باضطراد مرور سنني العمر "البسط "

اجلسدي   باملوت   إال   وهنائيا   فعال   التتوقف   النبضات   هذه   إن . 6
    )وقد ال تتوقف(

 بالسن   ال يتعلق النمو استمرارية آفاءة       ترجيح   إن .7
ىف   الشخصية وإبداعية   مبرونة   يتعلق   ما   بقدر الزمىن  
بقدرهتا على االستيعاب والتمثل املنتظم    ، أى نبضاهتا 
 .   هبا   تنمو الىت    للخربات   املتزايد 

إن هذا االستيعاب النمائى يتم من خالل نبضات اإليقاع. 8
  . تويات آما أشرنا حاالاحليوىي على آل املس

  ماهية اضطراب الشخصية

 )من منظور تطورى(

اضطراب الشخصية هو توقف جسيم نتيجة إعاقة ممتدة أو
لنبضات اإليقاع احليوى ملسار) حىت اإلجهاض املعاِود(متكررة، 

 عن مسار النمو، أواالحنراف مبا يرتتب عليه  النمو البشرى
، احملل، أو إجهاضه أوال بأولجتميده، أو بالدوران املغلق ىف

 أو غري ذلك، 

وفيما يلى سوف نقدم شرح ثالثة آليات لتوقف أو تأخر
آلياتنضج الشخصية بشكل شبه دائم، آما سوف نؤجل تقدمي 

 أنواع أخرى من اضطراب حلني عرض توقيف النضج األخرى
 . الشخصية تناسبها

 :بعض آليات توقيف النمو

 أطوار   آفاءة   وعدم   النمو   عملية   تذبذب   عن   ينتج   أن . 1
 مع   تتناسب   سلوآية   مسات   اآتساب ىف    تأخر   املتالحقة   النبضات 
 تأخر   عنه   ينتج   مما ،  املختلفة   العمر   أطوار ىف    النمو   مسرية 
 الشخص   تصرفات ىف    وخملة   طفلية   مظاهر   وظهور   النضج 
 غري الناضجة أو غري املستقرة الشخصية   ذلك   ومثال ،  البالغ 

  .  بوجه خاصانفعاليا

 مما ،  مالئمة   غري   ظروف ىف  )  البسط  ( االندفاعة   طور   حيدث   أن .2
 حبيث   وانكماش   ورعب   إحباطات إىل  النامى    الكيان   يعرض 
، ثانية   معايشتها على    الفرد   جيرؤ   أال   لدرجة   النبضة   ُتجهض 
 بل ،  السر لسرعة احملو واإلنكار  وىف  نائما   إال   ينبض   فاليعود 
 طبقات ىف    غائرا   يكون   واحللم   النوم أثناء    النبض   هذا   إن 
 أخرى،   أطوار أى    مع   اليتبادل   حبيث   األعمق   الشخصية 

 املتبادل   النابض باملعىن    النضج   توقف   وذاك   هذا   عن   وينتج 
   ، قدمناه الذى  

وآأن اإليقاع احليوى القادر على البسط واإلبداع قد
   . حيث بدأت باستمرارانتفاضات تْدفنانقلب إىل 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"   يــــوميــــــــا "  960



 06I01I2008א – אא

 الوجود   من   ثابت   شبه   منط   نامىحيل حمل الكيان الوهكذا 
 التوقف   هذا   نتاج ويسمى  ،  تال   نبض حقيقى بأى    اليسمح  البشرى 
 Personality Pattern يةللشخص   منطية   اضطرابات   أحيانا 

Disorders،   الرتآيب سئ    أصبح   الشخصية   منط   أن مبعىن  Mal-
organized  ابتث   شبه    بشكل . 

 نبضات   متنع   لدرجة   يصل السئ    الرتآيب   هذا   أن   هنا   أضيف
 النمو   مسرية   توقف وبالتاىل  ،  الظهور   من   التالية   النمو 
 جمهرية   بنظرة ،  إليه   النظر   ميكن   بالذات   النوع   وهذا ،  املستمر 
و  أ خفية   ذهانية   ةلتجرب ترآيىب    نتاج   أنه على  ،  معظمة 

بالسيكوباثوجيىن     أمسيته   ما   أو ،  mini-psychosisمصغرة
psychopathogeny،  أنواع   من   ماوصف   معظم   فإن   لذلك   ومصداقا 

 اضطراب وتسمى    الصريح   الفصام   تعقب الىت    الشخصية   اضطرابات 
 هذا   حتت   يقع   إمنا ،  الذهان   بعد   أو   الفصام   بعد   الشخصية 
 .الذهاىن   تفسخها   بعد   الشخصية   لتنظيم السئ    الرتآيب 

ىف   ومبالغ   ثابت دائرى    بشكل   النضج   نبضات   حتدث   قد . 1
 تتكرر   حبيث ،  واضح منوى    أثر أى    عليه   يرتتب   أن   دون   حدته 
، السلوآية   مظاهرها   اختالف   مع   حقمتال   بانتظام   النوبات 
 يقلل  منوى   استيعاب   دون   النقطة   نفس إىل    دائما   تعود   ولكنها 
 النوع   وهذا ،  توجيهها   وحيسن   التالية   النوبة   حدة   من غلواء 
 ةبالشخصي املسمى    وهو   للنضج   تشويها   أو   جتمدا   األنواع   أقل   هو 
 فقط   ليسا ،  متقابلني   قطبني   بني   مزاجها   يرتاوح الىت  ،  النوابية 
 هو    املهم بل )  األغلب   هو   ذلك   آان   وإن  ( واالآتئاب   املرح   مها 
 . اآلخر   عكس  -  سلوآيا  -  أحدمها   يبدو   قطبني   بني   التناوب 

 حلد   السلوك على    اليؤثر   قد   النموية   النبضة   حدة   فرط إّن 
، الصرحية   النوابية   الزمالت   هذه   حتت   يدرج الذى    االضطراب 
 النوع   هذا   وإدراج ،  الشخصية   مسات   من   دائمة   مسة   يعترب   ولكنه 
ىف  -  النبضات   أن   وهو ،  واحد   مربر   له   الشخصية   اضطرابات   حتت 
 تعود   إذ ،  لولبية   منائيه   دورات ىف    وهتدأ   تظهر  -  السواء   الةح 
 االضطراب   من   النوع   هذا ىف   -  هنا   أعلى، أما   نقطة إىل    دائما 

 نفس إىل    دائما   تعود   مقفلة   دائرة   تبدو   احللقة   فإن  -
  . املفرط   النشاط   رغم   النمو   توقف   يعلن   مما ،  النقطة 

 تتميز الىت    املعامل   حندد   وأن   البد  أآثر  الفئة   هذه   نفهم حىت 
 أشرنا   وقد ،  سوية   صحية   نبضة   تعترب حىت  ،  النمو   نبضة   هبا 
  لنوجز   نعود إليها   أننا   إال   متفرقة،   مواقع ىف    إليها 
  : على الوجه التايل   نقاط   بضعه  ىف   ومميزاهتا   معاملها 

 Diastole  واالندفاع   التمدد  ( النبضة شقى    تتناوب   أن )  ا ( 
& Systole   والبسط   االستيعاب أى (Assimilation   تناوبا 

  . وظيفته يؤدى    أن   طور   لكل   يسمح   منتظما 

، هلا   السابق   الشق   عم   متناسبا   النبضة   شق   يكون   أن )  ب ( 
 السابقة   امللء   لدرجة   مالئمة   البسط   درجة   تكون   أن مبعىن  
ملتطلبات   مناسبة   ومدته   االستيعاب   درجة   تكون   وأن ،  هلا 

  . وهكذا ،   القادم   البسط   نشاط

    الختل   حبيث   احلدة   متوسطة   البسط   نوبات   تكون   أن )  حـ ( 
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  . جسيما   إخالال   وازنبالت

 آمونا   التصبح   حبيث   نشطة   االستيعاب   نوبات   تكون   أن )  د ( 
  . خامال دائما 

 حبيث ،  النمو   اجتاه ىف    تغري   بسط   نوبة   آل   بعد   حيدث   أن )  هـ ( 
، متاما   السابق   نشاطه مستوى    نفس إىل  النامى    الفرد   اليعود 
ولو أعلى  مستوى خمتلف نوعيا، مبعىن أنه  إىل    يرجع   بل 

 مما  ىف اجتاه احلرآة والنمو واحليوية والتواصل،   قليال
 .  مغلقة   دائرية   وليست   لبيةلو   النمو   حرآة   يؤآد أن 

 النبض املغلق الدائرة ىف الشخصيات النوابية

لية توقيف النموسوف نؤآد على آ   املقدمة   هذه   بعد
األخرية، حيث أهنا وراء الدائرة املغلقة الىت ترتب عليها هذا

 :  الشخصية   اضطراب   من النوع 

، املتناوب املثرى   اإليقاعى  النشاط   هبذا   استبدل   إذا   إنه 
 منه   الغاية   ال حيقق   ومع ذلك هو   حدة   أآثر   لكنه ،  به   شبيه   نشاط 
مستوى إىل    ورمبا  ( البداية   نقطة   نفس إىل    بعده   احلاُل   يرجع   إذ 
 إنه   بل ،  ناميا   نشاطا   اليعود   فإنه )  الدقيق اهرى    بالفحص أدىن  
 النامى، ومن اللولىب    النشاط   حمل   حل   ألنه ،  توقيفيا   نشاطا   يعترب 
 دائرة ىف    النمو   يغلق   ألنه ،  مغلقا   ئريادا   نشاطا   أمسيناه   هنا 
  . لولىب   تصاعد ىف    يبسطه   أن   من   بدال   موضعية 

 بني   نشاطها   بتناوب   تتميز   الشخصية   بأن   اموعة   هذه   تتصف
 آمون   فرتات   وجود   ومع ،  التناوب   هذا   انتظام   حتم   دون   قطبني 
 أن   دون   واألخرى، وذلك   نوبة   آل   بني   الطول   وخمتلفة   ةمتفرق 
 بعد   منائى اجياىب   أثر أى    املتناوبة   النشاطات   هذه   ترتك 
"الشخصية   اضطراب  " باسم   الشخصيات   هذه   مثل وتسمى  ،  حدوثها 
 متييز    وميكن  ،Cycloid-Personality Disorder النوابية  
  : التالية   األمثلة   بعرض   االضطرابات   هذه   أنواع   بعض 

 :الشخصية الفرحانقباضية

    نقباضية  الفرحا   الشخصية  - 1

 والفرح   احلزن   بني   مزاجها   بتناوب   الشخصية   هذه   تتميز
 آمون   فرتات يتخلل ذلك    قد و،  أسلفنا   آما دائرى    متالحق   بشكل 
:واالنقباض   الفرح   من   آال   بأن   التذآرة   نعيد   أن   والبد ،  هامد 

 من   إال   االنقباض   نقيض   ليس   فالفرح  ،"البسط  " أنشطة   من   مها
 واحد   لنشاط   مظهران   فهما ،  الدينامية  و السلوآية   الناحية 
 . أساسا االندفاعى    النشاط   وهو 

 التسمح   بدرجة   حادا    واالنقباض   الفرح   بني   التناوب   يكون  
 البسط   خربات   استيعاب   فرصة   يأخذ   أن االمتدادى املْلِئى    للنشاط 
 املتالحق االندفاعى املغلق    التناوب   هذا   فإن وبالتاىل  ،  هذه 
   له   املكمل   للنشاط   يسمح   ال   إذ   مباشر،   غري   بطريق   النمو   يوقف 
  . اخلربات   هذه   الستيعاب   حقيقية   فرصة   يأخذ   أن 

 أخواهتا
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قياسا على هذا التناوب املغلق الدائرة، قمت بوصف عدد
"أخواهتا: "من الشخصيات الدورية النوابية، حتت مسمى

 :على الوجه التاىل) أخوات الشخصية الفرحانقباضية(

  withdrawn- The invasive  :بيةانسحا  املغري   الشخصية  - 2 

 من   شيوعا   أقل   قطبني   بني   بالتناوب   الشخصية   هذه   تتميز
مقابلالتقدم اجلسور قطىب    ومها   واالآتئاب   الفرح ُقْطَبْى  

 .االنسحاب املتمادى

 إىل  (Systole) االندفاع    نبضات   طاقة   يوّجه   الشخص   هذا   مثل 
 اآلخر يرى    بأن   له   تسمح   ال   مسيطرة   إغارة ىف    أمامه   ما   حاآتسا 
إىل يؤدى    احتكاك ىف    الفرصة   له   تتاح   حبيث   اندفاعته   عن   منفصال 
 ، النمو 

احنسار تراجعى بنفس احلدةيتبادل مع هذه االندفاعة، 
ًا بنفسهفيزيائي (حقيقيًا    انسحابًا   ، وقد يكونأحيانا
متاما، حىت لو ظل   اآلخر   يلغى به وجود تواصليا    أو ) وجسده

 شكل العالقة قائما

 الظاهرى   الكمون   مظاهر   بعض   االنسحاب   هذا   يصاحب   وقد 

 الذى    احملتج   النشط   االنسحاب  هنا أن آال من  نعىن   حنن 
 آال من–ذا التتابع  ليس بالضرورة هب-   تال   اندفاع   يعقبه 

النمطى   االنسحاب   هذا وذاك ميثالن طور البسط أيضا، وهذا غري
 الشخصية االنطوائية    صفات   من   الذى هو   املتحوصل 
 ، هنا   نعنيه   ماال   وهو  Schizoid  الشيزيدية، 

 املغلق التناوب   وبسبب نتيجة لذلك وعلى نفس القياس 
 تصاعد   دون   الدائرة   النغالق   نتيجة   النمو   يتوقف   املتالحق 
لولىب، وهذا النوع من التوقف هو الصفة األساسية ىف سائر 

 .اضطرابات الشخصية من هذا النوع

 incorporative -The suspicious :حتوائية  الشكا   الشخصية  - 3 
  :  واءواالحت   الشك   مها   الشخصية   هذه ىف    التناوب قطىب   

 اضطر   ما   إذا   الشخص   هذا   مثل  والتوجس   الشك   يغمر   
 جمرد   والتوجس   الشك   هذا   يكون   وقد ،  آآخر ،  اآلخر   الستقبال 
 ، االنسحاب   من أخرى    خلطوة   متهيد 

 باالنسحاب،   التسرع   دون   واستمراره   الشك   غلبة   قدر وعلى   
  ،  ر احلذر والتخوين والتلفت وسوء التأويلإزاء طو 

حيث ،  االحتواء   فهو   والتوجس   الشك   هلذا   املقابل   القطب   أما
، الشكاك نفسه   الشخص   هذا   أن   يبدو   يبدو مع نشاط هذا القطب

 وهو ،  ملحوظا   جناحا   آخرين   مع   عالقاته ىف    قد عاد ناجحًا 
 أنه   والواقع ،  ومبالغة   خاصة   ثقة   فيهم   ويضع   نفسه  إىل   يقرهبم 
 داخل   األشخاص   هؤالء حيتوى    أن   استطاع   ما   بقدر   إال   ذلك   يفعل   ال 
 شخوصا   ليسوا   فهم ، ) نفسها   ذاته   داخل أى  (الذاتى    عامله 
  ، ْدخلةُم   موضوعات   جمرد   بل املوضوعى  باملعىن  
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 بشكل   القطبني   هذين   بني   التناوب   وجود   هو   هنا   املهم   إن
 دائرته،   بإغالق   النمو   جيهض 

وآأن آال من الشك واالحتواء يعربان عن التناوب بني
استقبال اآلخر منفصال، أو احتواء اآلخر تابعا أو قابعا

 داخل ذات صاحب هذه الشخصية، 

يتماثل اآلخر خارج ذاتفإن جمرد أن وبألفاظ أخرى، 
ينجح ىف، ومن مثَّ الشك، إىل أن احملتوى له، يصبح هتديدا له

 وأحيانااحتوائه من جديد ومن مث الطمأنيئة املفرطة
 .االعتمادية، وهكذا

 قد حيدث هذا التناوب ىف تالحق،

وقد ميتد ليمثل دورات، متاما مثل الشخصية 
 .الفرحانقباضية

 .ا شأن آخر ىف نوع آخر من الشخصيةوقد يتواجدان معا، وهلذ

   The Tolerant Explosive الشخصية احلِِلمانفجارية -4

 من صفات احلليم وليس من صفات احلامل) بكسر احلاء(احللم 

إتق شر احلليم إذا"رمبا يكون املثل الشائع الذى يقول 
، هو الذى دفعىن إلدراج هذا النوع الذى مازلت مرتددا ىف"غضب

 ذلك ألن التناقض هنا ال يكون دوريا أو متبادالأحقيته،
 .بنفس إيقاع وتباعد الشك واالحتواء، أو الفرح واالنقباض

النتيجة على أية حال هى توقف النمو، وهذا النوع خيتلف
عما إذا ما آانت آلية اإليقاف هى اإلجهاض النزوى لنبضة

الشخصية(النمو مما سيأتى ذآره مع اضطرابات أخرى 
 ).صفية مثالالعا

  الشخصية الوغدنبوغية -5

، حني مجع مؤلفهارواية العطراستلهمت هذا الوصف من 
زوسكند بني الوغدنة والنبوغ، ليس فقط ىف بطلها القاتل

 ىف التاريخ ، زوسكند، وإمنا ىف عدد من أصحاب األمساء الشهرية
ليس نادرا،" الوغدنة"و " النبوغ"إن اجتماع هاتني الصفتني 

 .  نفس الوقت هو ليس مقبوال منطيقا ألول وهلةوىف

هل ميارس صاحب هذه الشخصية هاتني السمتني بالتبادل أم
 أن النبوغ ىف ذاته قد يكون له جانب وغد وبالعكس؟

هذا جائز وذاك جائز، ولو أىن أرجح أن ما جيعل النابغة 
 .يتحمل وغدنته هو افرتاض هذا التناوب ولو بدرجة يسرية

 )وأخواهتا(خصية الفرحانقباضية مسار الش

 النوابية   للشخصية   املختلفة   التنويعات   هذه   تتبعنا   لو
 مبرور   النوبات   تناقص     على مدى سنني طويلة، ألمكن أن نالحظ 

النموى   النبض   ألن   وذلك ،  آذلك حدهتا  وتناقص  ،  تكرارا   الزمن 
  ،  النمو   بطبيعة   يتناقص 
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 قرينه   من   أآثر   يتدعم  قد  املتناوبني   القطبني   أحد   أن   آما
النمطى األحادى الشكل   لنوعا إىل    الشخصية   ويقلب يطغى  حىت  
 الدائرى بدرجة أو بأخرى النواىب    النوع   عن   بديال 

هتدئة، رمبا حىت    عادة ما تصاحبه القطبني  ألحد    االحنياز   هذا
الفتور، هلذه الظاهرة اإليقاعية بشكلها احلاد، مبا يهدده

"النمطى  " النوع بالتحول من هذا النوع الدائرى إىل 
األمر الذى يتم أسرع لو أن التبادل متادى إىل حد لتجميدى، ا 

 .متالحقة    تارآا ندوبا  املرض اجلسيم

 .وهذا ما سنعود إليه حني حيني آوانه، هنا وهناك

شخصية، حىت لو مسى بنفس علينا أن نتذآر أن نوع ال-1
إال إذا زاد عن احلد لدرجة ظهور" اضطرابا"االسم، اليفيد 

مضاعفات أو إعاقة أو ضرر حمدد إىل حد الشكوى من صاحب هذه
 .السمات أو احمليطني به أو منهما معا 

الوصف هنا الضطراب الشخصية الذى يتمادى حىت يعيق النمو
 بدرجة أو بأخرى

مثة توجهات أسطورية و دينية و تصوفية ميكن أن تؤول -2
باعتبار أن هذا الفرض عن دوامية اإليقاع احليوى ميكن أن

 .  املوت اجلسدى ميتد بعد

مثل اإلجهاض، والتفريغ النزوى، والنمو املقلوب، (-3
 ).واالحنراف اخلاص الثابت
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