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 لفهم حرآية النمو وجدلية من مدخل مهم، هو ضرورى
 تنويعات احلرآة النمائية الطورية، احلياة، نناقش اليوم

إريكمتهيدا للدخول إىل عصور اإلنسان الثمانية الىت وصفها 
 باعتبارها مراحل النمو املتتالية من الوالدة حىتإريكسون

 .اية العمر

الثقة) مأزق(املرحلة األوىل هى املرحلة الىت أمساها مرحلة 
 ، وألول وهلة،Trust versus Mistrust ىف مقابل التخوين 

للقارئ املتعجل، الدارس الساآن، نتصور أنه اختيار حيمل
، إما أن يكتسب الطفل الثقة من خالل موقف"أو..إما "فكرة 

فه مشحونا مبشاعر مثإجياىب من أمه أو أنه يفتقدها فيظل موق
 أفكار التخوين، 

 . واألمر ليس آذلك متاما 

حني توقفت مسرية النمو والتطور بشكل منذر ىف بالدنا
مبا ىف(عامة، غلب على تفكرينا، ومن مث على موقفنا ىف احلياة 

ذلك السياسة والتدين وحىت بعض أشكال اإلبداع أو ما يسمى
 حيدث..".أو.. إما "  .ضاد، ذلك املوقف االستقطاىب امل)آذلك

ذلك ليس فقط ىف اختياراتنا اليومية، وإمنا هو يصاعد حىت ىف
مع الغرب، ومع العدو، ومع أى آخر خمتلف: أغلب مواجهاتنا

 .."أو... إما" أنفسنا أساسا  بل ومع

هذا املوقف االستقطاىب ليس هو حقيقة ما جيرى ىف احلياة وىف
 ميكن أن نفهم من وحنن ال. يةالتطور وىف القوانني الطبيع

خالله أيا من مراحل النمو أو حيوية اإلبداع، أو آدح اإلميان
 حنن نستهل حني حناول حله مبا أو جدل العالقات البشرية،

 الذى)شوية من هذا وشوية من ذاك(الشوياتى أمسيته احلل 
 أواحلل الوسطإذا استقر وثبت وسكن، ميكن أن يسمى 

، وقد تناولت التحذير من مثل هذا التوفيقالتسوية
، ىف نقدىالتلفيقاالستسهاىل الذى يصل أحيانا، بل آثريا إىل 

-9-9يومية  للدآتور زآى جنيب حممود "الشرق الفنان"لكتاب 
ىف هذه اليومية، آما تناولت نقد " الشرق الفنان2007

فلسفة التعادلية لتوفيق احلكيم، وخاصة ىف طبعتها األخرية
 الىت حاول أن يدعم فيها فسلفته بأا موازية ملا شاع عن
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 التفسري، وقد رفضت هذاىف اإلسالم" أمة وسطا"تفسري 
 .الساآن للوسطية هلذا الدين احليوى املتجدد أبدا

احلل اآلخر الذى ميكن أن يتجاوز ما يتبادر للذهن من
، مبعىن أننا إذا قبلنااحلل التبادىلتناقض قطىب االستقطاب هو 

واآتشفنا) الزمن(قطىب االستقطاب مع اعتبار البعد الرابع 
 يصبحان متكاملني الالقطبنيأن لكل قطب دوره ىف زمنه، فإن 

،تكامل الليل مع النهار بالتبادل، متاما مثل متضادين
 العني والنوم مع اليقظة، والنوم احلامل املصاحب حبرآات

مع النوم غري احلامل بدون حرآات العني) رمي: نوم(السريعة 
هذا النوع من التبادل هو طوىل بشكل. )بدرمي: نوم(السريعة 

 ).أنظر بعد( مناسبة حبرآية اإليقاع أو بآخر، وله عالقة

 الثقة األساسية مقابل التخوين

املفروض أن الطفل ىف بطن أمه هو حماط حبماية آافية،
معتمد اعتمادًا مطلقًا، يصله غذاؤه جاهزا آامال حىت دمه

 واثق من حلظاته،مباشرة، وهو سعيد بتأخر منو وعيه 
حىت لو آان(الواحدة تلو األخرى، اليعمل حساب آخر يزعجه 

وهو ليس عنده غد يقلقه حىت لو آان قاب قوسني أو) توأمه
املزعج، عاملنا، وحني يطرد" اآلخرين"أدىن من خروجه إىل عامل 

، وما"أنا" هو أن مييز بني مامن هذه اجلنة اآلمنة، ومبجرد 
تبدأ حرآية النمو بكل روعتها وخماطرها" ال أنا"هو 

 ووعودها

املوقف املطروح على وعينا الظاهر ىف معظم فرتات حياتنا
 ،االختيار بني الثقة والتخوينهو 

 ،أستخون فالنة، أنا أثق ىف فالنأنا 

ال أثق فيك أصال، أو أنا أثق فيك متاماإما أنا  
 ودائما،

 ،ال يوثق فيك أبدا، أنت ثقىت فعالأنت حمل  

لو استخونت، أما الصحة النفسية هى أن تثق ىف الناس 
  واالضطرابخلق اهللا فهو التفكري التآمرى

والتطورشرية، ضد الطبيعة الب، هذا آله اختزال معيب
 . ومسرية النمو، احليوى

احلل الوسط هو تسكني مؤقت، وآان الشوياتىفإذا آان احلل 
أو احلل( آذلك، ويصبح خطرا على النمو لو آان هو هو أيضا
 اية املطاف) الشوياتى

فما هى البدائل حىت نستطيع أن نستوعب الطبيعة البشرية
 ىف حرآيتها النمائية؟

 حماور وآليات حرآية النمو 

 املعادالت امليكانيكية، والرياضة اإلقليدية، والطبيعة

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل"  يــــوميــــــــا "   1029



 13I01I2008א – אא

أصبحت آلالنيوتونية، واملنطق األرسطى، على أمهية آل منها، 
هذه املراحل من املراحل الىت جيب احرتامها ىف تارخيها، وأيضا
فيما تبقى هلا من أدوار حمدودة ىف حياتنا املعاصرة وفكرنا
احلديث، ولكنها مل تعد صاحلة لتفسري آثري من الظاهر الطبيعية

لن أدخل ىف تفاصيل ما طرأ من. ىف ذاهتا، املعقدة ىف تفسريها
:علمية وفكرية ومعرفية هلذه املفاهيم جيمعهاحتديث وجتاوزات 

أوال ألنىن لست أهال لذلك، وثانيا ألا شديدة التخصص برغم من
أن إضافاهتا وإسهاماهتا هى جارية ليل ار ىف حياتنا

 .اليومية

من واقع استعادة حرآية النمو ىف عالج األمراض النفسية
آثر ختصيصا،عامة، وعالج الذهان خاصة، والعالج اجلمعى أ

 رصد ما أمكن من حرآية اجلنون فالنكوص وأيضا من واقع
والتدهور، آل ذلك من منظور حرآى تطورى حيوى، ميكن رصد

 :معامل الفرض الذى نقدمه ىف هذه املداخلة علىالوجه التاىل

 معامل الفرض

على حماور متعددة طول) التطور(تتم حرآية النمو  ·
الية أو اختيارية فيماالوقت، وهى ليست حماور متت

مواآبة) ىف نفس الوقت(بينها، بقدر ما هو حماور آنية 
جدلية) آلية(متكاملة ) إيقاعية(متناوبة ) معا(
 ).والفية(

إن أى تفكري ال يأخذ ىف االعتبار بعدى احلرآة والزمن ال ·
 ميكنه اإلحاطة الكافية بعمليىت النمو والتطور

النمو أو التطور من بعدوبالتاىل، فإن أى حديث عن  ·
 هو إما قاصر، أو خطأ ) استاتيكى(ساآن 

منظور إآلينيكىإن وصف هذه احلرآات املقرتحة هو من  ·
أساسا، تارآني ترمجته إىل آليات الرياضة أو الطبيعة
احلديثتني أو حىت إىل لغة البيولوجى ملرحلة الحقة ، وخمتصني

 .أقدر

 االعتبار يرتتب عليهإن وضع هذه األبعاد احلرآية ىف ·
إلغاء االستقطاب السكوىن، والعكسى باحتواء القطبني

 بآليات خمتلفة حسب املرحلة والسياق املتاح

 وفيما يلى احلرآات املقرتحة   ·

-To-and)، "الذاهبة العائدة، الداخلة اخلارجة " احلرآة
Fro  & In-and-out Movement)  

 Containment)"احمليطة  االستقطابية التكاملية " احلرآة 
Polarization Integrative  Movement )  

 (Biorhythmic  Movement)  اإليقاعية احليوية " احلرآة

 (Dialectic Synthetic  Movement)  اجلدلية الوالفية "احلرآة

 لدرجة قد تكون(أآتفى ىف هذه املقدمة بشرح شديد اإلجياز 
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اصيل حلنيهلذه احلرآات األربع، حيث أفضل تأجيل التف) خملة
إمكانية االستشهاد ىف آل منها بعينات حية من حاالت
أآلينيكية، بعد تنظري مناسب، وأيضا متهيدا لتهيئة

 . آاف من املتلقى استعداد

اإلشكال ىف تناول أى بعد للحرآية ىف ذاهتا أننا نتناوهلا
وحنن ىف حالة أبعد ما تكون عنها، وأيضا ىف أننا عادة ال

ة ذاهتا، بل على ناجتها، حرآية اإلبداع هىنتعرف على احلرآ
املثال الواضح هلذه احملاذير والصعوبات معا ، معظم دراسات
اإلبداع تتناول ناتج اإلبداع أآثر من تناوهلا حرآية اإلبداع

 .باستثناءات قليلة أمهها عمل خالدة سعيد، وأنتوىن ستور 

 باقى التنظري مع عينات حية سواء ىف سلسلة آمل ىف تقدمي
آما سريد ىف(، أم مع آليات العالج اجلمعى "حاالت وأحوال"

لعبة الثقة والتخوين ىف: اجلزء الثاىن من هذه املداخلة غدا
 ). جلسة للعالج اجلمعى

-To-and)، "دخول اخلروج ال–الذاهبة العائدة  " احلرآة
Fro  & In-and-out Movement)  

برنامج "  هى أشهر أشكال هذه احلرآات وتسمى عادة 
 الذى ، وهو الربنامج"In-and-Out Programالدخول واخلروج 

 خروج الطفل من الرحم، ويستمر بعد ذلك طول  منذ يبدأ
طالعمر بأطوال خمتلفة، وتنويعات خمتلفة، وهو برنامج نش
يسمح بالتقدم والتأخر باستمرار، وىف حاالت السواء يكون
ذراع التقدم أطول أو ذراع التأخر أقصر فتكون احملصلة هى

إذا تساوى الذراعان يتوقف. التقدم دائما، فيضطرد النمو
 ).سكريبت( وتنقلب احلرآة إىل نص معاد  النمو

إىل طبيعة بشرية هى) وترمز أيضا(تدل هذه احلرآة  
 خاصة )أو ما يكافئ الرحم(،الرجوع إىل الرحمزوع إىل الن

إىل الكهف، أو إىل الذات، أو إىل: (أمام التهديد اخلارجى
 ،)النوم، أو إىل البيات الشتوى

ومن مثَّ، وبعد االطمئنان النسىب وجتميع آليات دفاع قادرة،
 ).أو أى مما سبق (إعادة اخلروج من الرحم

جات حىت الفيزيائية منها هلاوقد تكون فاعلية بعض العال
، وبالذات عالج غيبوبة)  اخلروج-الدخول(عالقة هبذا الربنامج 

اإلنسولني، والعالج بالتربيد، وحىت عالج تنظيم إيقاع الدماغ
ىف آل هذه). العالج بالصدمات الكهربائية: املسمى خطأ(

ايةاألول والثاىن ىف : وقد مارسُتها مجيعا ىف حينها(العالجات 
حيث يتم إحداث دخول أو) اخلمسينيات، والثالث حىت اآلن

)والدة( متهيدا لبعث  توقيف مؤقت فيما يشبه سكينة الرحم،
لألسف ينعتون اآلن معظم ( .جديد، مما ال جمال لتفصيله اآلن

 !!!!!! ).غري رحيمة، وغري إنسانية "هذه العالجات أا 

 بنيTo-and-Froدة على مستوى آخر تتم حرآة الذهاب والعو
 أى قطبني متضادين ألسباب متنوعة وبآأليات مناسبة، وذلك 
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الستيعاب أبعاد آل قطب بشكل يسمح باالختيار بينهما، أو
 :إن لزم ذلك) احلرآة التالية(احتوئهما معا 

يتم التبادل بني الشكلمثال ىف العالج اجلمعى اجلشتالىت  
رتآيز على عن طريق األلعاب، والدراما القصرية، والواألرضية

، وتكون حرآية)أنظر تكملة هذه اليومية غدا(اهلنا واآلن 
الذهاب والعودة مبثابة تعميق معامل القطبني الظاهرى
التناقض، ومن مثَّ السماح مبعايشة آل منهما على حدة، مث
التبادل بينهما وآأننا نتحرك بينهما إىل أن تتضح األمور

و لالستيعاب حبرآية أخرىلالختيار األآثر واقعية ومسئولية، أ
 . آما يلى

 Containment)" احمليطة االستقطابية التكاملية"احلرآة 
Polarization Integrative  Movement )  

حىت يتواصل النمو، وبرغم أن اإلنسان من حيث املبدأ قد
احتوى آل مراحل تطوره، وتارخيه احليوى ىف هذه الواحدية

، مث جدل منوهPhylogenyورة الناجتة عن جدل احلياة املتط
فإنه حيوى ىف نفس الوقت داخل هذه الواحدية، Ontogenyالذاتى

.، الىت هى تاريخ طويل من االستقطاب فالوالفآل مراحل تطوره
فإن هذا التاريخ ال ينتهى) ومجاعة(ولكى يتنشط منوه فردا، 

وإمنا يعاد تنشيط آلبتتويج اإلنسان إنسانا بشكل جاهز، 
 الىت تعترب النمو، وبالذات أثناء أزمات منو الفردمراحل 

ومن خاللر، نقلة مكثفة إىل مرحلة تالية ال ختلو عادة من خماط
 بشكل طبيعى، ومن مث يصبحهذا التنشيط تتولد التناقضات

 ومبجردقبول االستقطاب هو البداية الطبيعية ألى أزمة منو،
اه احتواءأن يفرض االستقطاب نفسه، تتولد حرآة ىف اجت
، ومن أمهاالنقيضني بكل األساليب املنغرسة ىف التاريخ احليوى

بدايات) ء(التحمل ) ج(التقارب ) ب(التناوب ) ا(
 .االتكامل أو التوليف

ملنشـَّطني أثناء أزمةإن استمرارية احلرآة بني القطبني ا
 من خالل هذه اآلليات ،قطىب الثقة والتخوينالنمو، مثال بني 

وبالتاىل يظل التحركتعمل على أال تُثت املسافة بينهما، 
فيما بينهما دفعا للنمو، وتعميقا للعالقة بالواقع،

التقدم املضطرد الحتواء، مبا يسهل وتدريبا على حتمل الغموض
رتاف به طبيعة تارخيية ومرحلية هلا داللتهاالتناقض بعد االع

حني ال يؤخذ آل قطب منفصال عن نقيضه مكانيا ونوعيا ومنائيا،
)اجلشتالت( الكيان الكلى   باقى سياق بل يعترب مكمال له ىف

 آيان أآرب، سواء آيان تارخيى الذى حيتوى آال القطبني ىف
أو) ىف آلٍّ معااألجزاء (أو آيان تكاملى ) املاضى حاضرا اآلن(

أو آيان نابض له) احلرآة الوالفية القادمة(آيان واعد 
 ).اإليقاع احليوى(طوريه املتكاملني

 (Biorhythmic  Movement)" اإليقاعية احليوى " احلرآة

آل هذه احلرآات السابقة ال حتدث بشكل مستقر على نفس
 حتتد) وغريها(الوترية وال بنفس احلدة، وإمنا هى 
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باستمرار،  unfoldingوبسط  filling ء وهتدأ ىف نوبات امتال
وهو ما أشرنا إليه آثريا، وسنشري إليه اآثر ما دمنا نقدم
الطب النفسى والرتآيب البشرى من منظور تطورى، وحتديدا

 الشخصية2008-1-6ية يوم"أشرنا إىل هذا اإليقاع ىف 
الىت   املعامل  ، وقد حددنا آنذاك"الفرحانقباضية وأخواهتا

، من حبث سوية   صحية   نبضة   تعترب حىت  ،  النمو   نبضة   هبا   تتميز 
 االستيعاب أى   واالندفاع   التمدد  ( النبضة ِشقـّى    تناوب

 طور   لكل   يسمح   منتظما   تناوبا ليكمل بعضهما البعض ) والبسط 
، ويصل األمر أن ختتل وظيفة أى طور، بل وظيفته يؤدى    أن 

وتنعدم إن مل يؤد الطور اآلخر وظيفته، متاما مثلما يستحيل
 إذا مل يكنSystoleدفع الدم من القلب ىف طور االنقباض 

Diastoleاألذين فالبطني قد امتآل أثناء طور الرتاخى لالمتالء 
ة اإليقاع احليوى على آل املستويات بكفاءةوتتم نبض، 

 .تتناسب مع التالؤم والتكامل بني الطورين

هذه احلرآة ال تشري إىل أن ما بدا تناقضا هو ليس آذلك
فحسب، بل إا تؤآد لزوم التناقض الظاهرى لتحقيق الوظيفة

 .املتكاملة بشكل طبيعى

 Integrative Synthetic" اجلدلية التكاملية " احلرآة
Movement 

 دوما هى غاية آل هذه احلرآة ونتائجها املتجددة 
– وال حتقق بشكل حاسم أبدا – وهى هتدف إىل  احلرآات السابقة،

حتريك التناقضات ىف اجتاه بعضها البعض حبيث يتخلق منهما
اجلديد الذى يعلن نقلة نوعية حقيقية تصل إىل ما يسمى

)جشتات(ميع أجزاء ىف آل  وهى ليست جمرد جتإعادة الوالدة،"
هى تفاعل جدىل بعديشملها مثلما حيدث ىف التكامل، وإمنا 

،تراآم نشط إعدادا لتخليق خمتلف اختالفا حامسا عن ذى قبل
علما بأنه حيتوى آل ما هو قبل ذلك حبيث يكون عرضة للتحلل

هذه احلرآةإليه ىف حاالت النكوص أو التدهور أو اجلنون، 
 أا تبدو استيعابا غائيا لكل حرآية برغم الوالفية

 وهذا ماالنمو، إال أا عملية متكررة متصاعدة بامسرتار،
حني) مراحل النمو(سوف نتاوله ىف قراءتنا لعصور اإلنسان 

 .نقرأ إريك إريكسون من جديد ىف هذه اليومية

 : جتربة تطبيقية

ال ميكن منهجيا تتبع حرآية النمو هذه أو حرآاته على
 منو الطفل بشكل يسمح بدراستها وإثباهتا الواحدة بعدمدى

األخرى، أو الواحدة جنب األخرى، وإمنا حنن نشاهد مالمح آل
 أثناء استعادة النمو ىف حرآية اإلبداع، وأيضا ىف منها

 .العالج من منظور منائى، وبالذات ىف العالج اجلمعى

ثانية جزئية حمدودة مثثل أساسا احلرآة ال سوف نعرض غدا
 Containment)" احمليطة  االستقطابية التكاملية"

Polarization Integrative  Movement) املرتبطة مبأزق
 الثقة ىف مقابل املرحلة األوىل للنمو البشرى ، مرحلة 
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، وذلك من خالل عرض  Trust Versus Mistrust التخوين
 على )أطباء(لعبة مرآبة قام هبا مثانية مرضى وثالثة معاجلني 

 . العيادة اخلارجية مستشفى قصر العيىن آلية الطبمستوى

 وسوف نعرض رأس اللعبة اليوم استعدادا لتقدميها غدا

أن يلعبها بنفسها حىت الغد،) الزائر(وميكن للقارئ 
متخيال شخصا بذاته، أو مع أحد املعارف أو األصدقاء، وحده،

 أوبالتبادل، حىت نلتقى غدا مع اجملموعة

زام باستعمال نفس األلفاظ، وبالذاتفقط البد من االلت
وميكن الرجوع إىل(بالتبادل مع آل لعبة " أنت" "أنا"ضمائر

 ) قواعد اللعب النفسى ىف أى يومية سابقة لأللعاب

 )التفاصيل غدا(اللعبة 

أآمل ...... (  أنا بثق فيك حىت لو انت)فالن( يا  )1(
 ) أى آالم

أآمل ........ ( أنا بثق فيك حىت لو أنا) فالن(يا ) 2(
 ) أى آالم

.....أنا ما باثقشى فيك عشان أنا ) فالن(يا ) 3(
 )أآمل أى آالم(
أآمل.... (أنا ما باثقشى فيك عشان أنا ) فالن(يا ) 4(

 )أى آالم

 وهكذا

نالحظ حاولنا ىف هذه اللعبة املرآبة أنآما سوف : مالحظة
املسئوليةحتريكا لكل من " أنت"و" أنا"نضيف ضمائر 

"Putting the Blame لوم اآلخر" ىف مقابل احتمال  الذاتية
 ، والتخوين"الثقة"على آل من حمورى 

 أنظر غدا

القليل: الشُّوية: شوية آلمة عربية فصحى، ىف الوسيط -
 .من الكثري

 ورد ما يقابل هذا الوصف ىف صدى من أصداء السرية-
 : الذاتية على الوجه التاىل

إرادتى   رغم   بالشيخوخة   الشعور  يطاردىن  : جدا   صغري   فيلسوف 
 وهيمنة   النهاية   دنو أتناسى    آيف أدرى    ال ،  دعوة   بغري 
. والغبطة   األمان ىف    أمضيته الذى    الطويل   للعمر   حتية ،  الوداع 
 يؤذن   اآلن .  واملعرفة   والنمو   احلنان   حبر ىف    احلياة   ملتعة   حتية 
. اجملهول إىل    واذهب   اجلميلة   دنياك   ودع   بالرحيل األبدى    الصوت 
إىل   اإلنتقال   ترهات   عنك   دع .  الفناء   إال قلىب    يا   اجملهول   وما 
 املعقول   أما ،  وجودها   تربر   حكمة وأى    وملاذا   آيف أخرى،    حياة 
 تلقيت الىت    احلياة   أيتها   الوداع قلىب،    له   حيزن   ما   فهو   حقا 
 من . (معىن أى    من   خاليا   تارخيا   خملفة   انقضت   مث معىن،    آل   منها 
  ). التاسع   شهره   اية ىف    جنني   خواطر 
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 بريوت– دار العودة  –" حرآية اإلبداع: " خالدة سعيد 
-1979. 

Anthony Storr: " The Dyanmics of Creation" -
Published by Penguin Group 1972. 

ية حماولة ىف اجتاه ما يسمى برغم رفضى الشديد أل- 
التفسري العلمى للقرآن الكرمي أو ألى نص مقدس، ومع حرصى
وحذرى وحتذيرى من أى استشهاد حيمل أية شبهة ىف هذا التجاه،

 بأن النفس الىت سواها إىل أنىن أجد نفسى مضطرا إىل التذآرة
اهللا سبحانه وتعاىل وأهلمها فجورها وتقواها، آل ما علينا

 ا هو أن نتعهد هذين القطبني ليدخال ىف الكل النامىجتاهه
 هذا ليس تفسريا وال دعما للفرض الذى .آدحا إليه تعاىل

 تعجبت وفرحت حني  فقط هو إبالغ ما وصلىن حني تقدمت به،
ّمناها ال أآثر وال أقل، ىف حني أن معظم ما=  أن زآاها  عرفت

.ألحد القطبنيوقع حتت نظرى من تفاسري جعل زآاها ترجيحا 
آسف، هذا ليس دليال على شىء، لكنه استلهام واحرتام ملا

 .وصلىن، أحسست أنه ليس من حقى أن أآتمه
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