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ضعف التعاطف و لتقمص العاطفيا   

 

Empathie Dysfunktionalität der Empathie und Sadomasochismus des Unbewussten 

 التقمص العاطفي و االختالل الوظيفي التعاطف التعاطف وسادية مازوخية من الالوعي

 

 

  التقمص العاطفي

 

 

على وضع نفسه في موقف إنسان ، وكيف يشعر ، وموقفه ، وما هي ، التعاطف هو القدرة  A  ،(2018) كما حدد أندراوس

 .احتياجاته. مثل القدرة على فهم مشاعر شخص آخر ، والرغبات واألفكار واإلجراءات

شخص واحد مؤكد مع شخص آخر ، إذا تعاطف ، فهو اآلخر. اإلدراك والتفكير يشعران وكأنهما اآلخران. التعاطف من 

 .له تأثير إيجابي على التقدير والعيش المتناغم معًا خالل العالقات الشخصية

 .الالوعي في البشر خالية من القمع. وهذا يؤدي إلى القدرة على الفهم والتواصل الصحي UBW الشرط هو أن

المشاركة في عالقات إيجابية مع أشخاص آخرين يشجعها التعاطف. بل هو أيضا حالة من العقل السليم لتمديد الوجود. في 

أيي الشخصي ، يعد التعاطف أحد أهم المهارات التي يتمتع بها الشخص لحياة سعيدة. ينتج عن هذا عالمة على الهوية ر

الشخصية الصحية واحترام الذات واحترام الذات واإلحساس اإليجابي بحب الذات والحب التالي. نحن مدينون لهذا لوجود 

 .التعاطف

  

دًا عن السلوك الذي يتوقعونه ألنفسهم. خصوًصا من المهم أن نلقي نظرة على اآلخر غالبًا ما يحدث أن يتحرك الناس بعي

وننظر إلى العالم من خالل عينيه. ليس من الصعب حقًا فهم األشخاص والقدرة على فهم تصرفاتهم ، ألن كل شخص 

اإلجراءات الناتجة عن  الخوف والحب. جميع UBW :يتصرف فقط من مشاعرين. هناك نوعان فقط من المشاعر في العالم

 .العواطف تنشأ من هذين المشاعر. يتصرف الناس إما بدافع الحب أو بدافع الخوف

الدافع األكبر للشخص هو تجنب األلم. انطالقًا من هذا اإلجراء الفاشل ينشأ الخوف ، أنا شخصياً أعتبر أكبر مشكلة 

 .الحالة لإلنسانية وأحد األسباب التي تجعل عالمنا قد أصبح في هذه
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عندما تكون مستعدًا وفهمت واستوعبت هذه المشاعر وأفعال الحب والخوف المختلفة ، فلن تجد صعوبة في رؤية وتجربة 

 .العالم من خالل أفق جديد

 

 .ليس فقط بأعينكم ، ولكن أيًضا بأعين اآلخرين. من خالل التعاطف سوف نتعامل مع الناس في شكل عمل عقالني ومحبة

 .اصل والتفاعل سهالً للغاية من خالل سلوكنا الصحي تجاه إخواننا من البشرسيكون التو

التعاطف أكثر بكثير مما نتخيل نحن البشر ، وهذا هو الشرط المسبق والمحبة للحب غير المشروط. هذا يخلق الوئام ، 

 .والرضا ، والسالم ، في العالقة الشخصية ، وصورة كاملة عالم مستقر صحي

 .الناس أن ينجحوا في التعاطف ، ألن عالمنا يصرخ من أجل منظور جديد أتمنى لجميع 

 

 اختالل التعاطف

اختالل التعاطف يعني عكس التعاطف ، وبالتالي يشار إليه باعتباره أحد األعراض. عندما يكون هناك خلل في التعاطف في 

لعصبية. في وقت الحق ، يتم إطالق الطاقة العالقات الشخصية ، فإن هذا يؤدي إلى التحليل النفسي لظواهر انتقال ا

في حالة انحدار أو  A المتأثران .B و A المتبادلة. على سبيل المثال، هناك مريضان sadomasochistic للهجمات

 عدوان 

 المتأثر بشكل مدمر B وبالتالي يتفاعل .B ، وهذا يؤدي إلى إسقاط في شكل انتقال عصبي إلى الشخص 

ولي لظواهر مكافحة االنتقال. هذا يمكن أن يسمىالنمط السلوكي الطف  sadomasochism. 

 

 هناك نوعان من أعمال التعاطف والكراهية

يتم إنشاء واحد عمل عن طريق الحب واآلخر عن طريق الخوف. بسبب الحب ، وهذا يخلق التعاطف وخوف من  

ية ، يمكن لجميع الناس تقريبًا التعاطف من خالل الكراهية! على المستوى العقالني ، ما يسمى بمستوى األسلحة البيولوج

المكبوت ، هناك نمط سلوك طفولي مدمر من عمليات القمع السابقة التي تحفز  UBW العقل. ولكن على مستوى ما يسمى

 .أعراض الكراهية. نتيجة هذا هو تأثير سلبي على العالقات الشخصية

 

 كيف يحدث االعراض؟
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يمكن أن يكون لها عدة أسباب: العوامل الوراثية ، الالجينية ، الجسدية والعقلية ، األبوة أصل األعراض هو صورة مرضية 

واألمومة الصارمة من الوالدة وحتى البلوغ. تلعب هذه العوامل السلبية دوًرا مهًما في حياة الشخص. لذلك ، تعتبر هذه 

الشخصية التي تؤدي إلى قوة الشخصية أو اضطرابهاالمرة أيًضا مرحلة مهمة جدًا في حياة الطفل. هذه هي سمات تنمية  . 

من خالل التعليم الصارم للوالدين ، حيث تم انتهاك الحب والثقة األصليين ، لم يتم إيالء االهتمام أو دعم الوالدين. هذا يخلق 

لطفولي المدمرة من اإلصابات التي ال يمكن التغلب عليها. وهذا ما يسمى الصدمات المكبوتة. هذا يخلق أنماط السلوك ا

وتتحكم في سلوكنا تجاه األسلحة  UBW الالوعي وهذا يؤثر على أي عالقة شخصية. هذه هي الطريقة التي تحدد بها

البيولوجية. هناك طريقتان لتحسين العالقات الشخصية. أوالً ، األجزاء النظرية هي معرفة الالوعي المكبوت. ثانياً ، الجزء 

ل النفسي والعالج النفسي التحليليالعملي من تطبيق التحلي . 

في العالج النفسي التحليلي ، يقوم المعالج بجمع تحصيل السيرة الذاتية بمساعدة مقابالت استبيان المريض ومع تقنيات 

 .التطبيق من التحليل النفسي. هنا ، تلعب لغة التفسير دوًرا مهًما أثناء العملية العالجية

 

 لغة التفسير

ثالث خطوات يعتمد هذا على  : 

 .إعادة اإلعمار من السيرة الذاتية للمريض وكذلك أجدادهم وسيرة الوالدين (.1

 .المكبوت والديناميكيات النفسية لوجود المعاناة والصراع UBWالسيرة الذاتية ،  aninnesis إقامة صلة بين (.2

تم تفسيرها وشرحها من قبل المعالجين / األطباء. تنشأ "لغة الترجمة" ، والتي ي 2و  1من النقطتين المذكورتين أعاله  (.3

 .وهكذا ، بمساعدة التحليل النفسي ، يتم البحث عن خطة عالجية وأهداف

 

 دراسة حالة

عاًما( في عطلة معًا. قبل يوم واحد من رحلة العودة إلى المنزل ، يصاب االبن بالحمى. في الصباح  22توافق األم مع ابنها )

ويقومون بالرياضة معًا. بعد ذلك ، ال يزال االبن يشعر بالمرض وال يريد الذهاب إلى النزل ، ولكنه ، تتحسن صحة ابنهم 

 .يفضل التقاعد. يتمنى أال تبتعد األم بعيدًا عن المنزل قريبًا

لى ابنها. كان النزل صديقًا مدهًشا مع شخص لطيف. بين األم ، تفكر األم في البقاء مع ابنها بمشاعر متناقضة أو العودة إ

تدرس ما إذا كان الغياب قد يستغرق االبن وقتًا طويالً ، أو أنه يحتاج إلى الراحة ويريد قراءة كتابه. وكان كل من هواتفهم 

 المحمولة معهم. تقريبا بعد ساعتين ، تعود األم إلى ابنها. االبن غاضب جدا
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االعتذار. هو في حالة تراجع. تستجيب األم لتراجع ابنها بحزن. أثناء وال يمكن أن تهدأ. األم تعتذر البنها. ال يستطيع قبول 

اإلعداد التحليلي النفسي ، تصف األم الحالة للمحلل الخاص بها. فيما يتعلق بالسؤال العالجي ، ما الذي منع األم ، من العودة 

أرادت البقاء هناك شيء آخر. عندما ُسئلت عما  إلى ابنها ، كما هو متفق عليه وعدم االبتعاد لفترة طويلة ، أجابت األم بأنها

 UBW إذا كان هذا أهم بالنسبة لها من ابنها المريض ، أجابت بنعم بوضوح ، وإال لما فعلت ذلك. يشير المحلل إلى أسهم

مع الناتجة. ال يمكن لألم أن تقبل التفسير وتتفاعل  antipathy وأعراض Oedipal بالذنب. والسبب في ذلك هو مجمعات

 .المقاومة

كانت السير الذاتية للشخصين معروفة للمحلل. في الماضي ، فشلت األم ابنها في دور األم. من وجهة نظر اليوم بعد  (.1

 .UBW تصرف المستوى مع أفضل المعرفة والضمير ، ألنها تحب ابنها عن كل شيء. من .BWS التفسير لديه األم من

اط سلوكها الطفولي المدمرة التي أصبحت على دراية بها من خالل العالج. من ومع ذلك ، فهي تدرك على المستوى أنم

وجهة نظر التحليل النفسي ، أشار المحلل إلى: "األم هي نمط سلوك طفولي مدمر من الالواعي منذ طفولتها ، وهي صدمة 

تجاه ابنها. يؤدي فقدان  UBW لم تُحل للطفل تتجلى في األعراض ، والتعاطف المختل وظيفي وأنماط السلوك الحزينة في

 .التعاطف المختل وظيفيًا أيًضا إلى عجز في التواصل

، فهي ال  UBW من األسلحة البيولوجية. المستوى واضح لألم أنها تحب ابنها وال تريد أن تؤذيها أبدًا. ومع ذلك ، من جزء

ى االبن. وفقًا لوصف الموقف في العالج ، فإن تتعرف على سماتها الصدمية الطفولية المدمرة الطفولية التي تم نقلها إل

المحللة ، في رد فعلها من خالل الحزن ، تعترف بأن حالتها هي عرض من أعراض "الشعور بالذنب". هذه ليست ذات 

 المكبوت UB صلة مباشرة بدراسة الحالة ، ولكن مع

الحاضر النفسي ، لكنه يشير إلى صدمات الطفولة لذلك االبن في االنحدار يتفاعل مثل طفل متحدي. هذا ال عالقة له ب (.2

المبكرة ، التي تم قمعها حيث تم انتهاك الحب والثقة األصليين. ولكن ممثلة هنا واآلن من قبل األم مرة أخرى. يتحدث أحدهم 

 (عن "ممثل كائن غريب" عن )األم

مثل غياب األم بالنسبة له من خالل سيرة االبن يشعر باأللم ، غير مفهومة وغير محبوب. ي UBW من خالل هذا السلوك

 .طفولته الخاصة عدم التغلب على الصدمات بميالد قيصري. ونتيجة لذلك ، تم اعتبار األسرة "شريكيند" تهمة إضافية

 

 في االبن UBW سهم المدمرة لل

والدته. هذا يمكن أن من االبن ومجمعاته العينية أعراض خلل التعاطف وأنماط السلوك الصدمية تجاه  UBW يظهر جزء

تنتقل إلى األم. وهكذا ، ال يزال في حالة من االنحدار وتذهب  sadomasochistic يؤدي إلى فقدان التعاطف واإلجراءات

من وجهة نظر " ."schadenfreude" رحلة العودة بصمت لبضع ساعات لمعاقبة األم! هذا يمكن وصفها بأنها

 9القيصرية( صدمة الوالدة للطفل ، األبوة واألمومة صارمة ، وفقدان مبكر لألب في سن الفيزيولوجيا المرضية )الوالدة 

سنوات. إلى جانب ذلك ، غادر في الغالب بمفرده أو مع أخيه األصغر في المنزل. الوضع الحالي يذكره بالرفض السابق من 

ر إلى أنه ال يستطيع قبول االعتذاراألبوة واألمومة. من وجهة نظر الطفل الدارج فيه ، يمكن للمعالج أن يشي . 
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لماذا هذا هو الحال؟ ليس هذا هو المثال الحالي فقط ، بل هو تمثيل لتجارب الطفولة المبكرة. إذا كانت سيرة االبن كانت 

إيجابية ، فإن هذه الحالة ال يمكن أن تؤذيه ، ألنه كان هناك حلول مختلفة للوضع: على سبيل المثال كالهما كان يمكن 

دقيقة 22الوصول إليه عن طريق الهاتف ، على التوالي ، كانت الطريق إلى النزل القريب قصيرة. لمدة  . 

 قائمة المراجع

 

(: الجزء الخفي من جبل الجليد. تحليل المريض لمدة عامين2212أندراوس أ )  

ür Bürgin D ،Resch F ،Schulte-Markwort M (2009): Operatedized Psychodynamic Diagnosis 

OPD-2.  ، المنقحة. عوف الناشر هوبر 2دليل التشخيص والتخطيط العالج ،  

illing Dilling H ،Mombour W ،Schmidt M H (2011): التصنيف الدولي لالضطرابات العقلية. ICD-10 

 ، الناشر هانز هوبر Aufl .الفصل الخامس )واو(. إرشادات التشخيص السريري ، المراجعة الثامنة

ern Kernberg O F (1998):  ، العالج الديناميكي النفسي لمرضى الحدودVerlag Hans Huber 

ent Mentzos S (2010):  معالجة الصراع العصبي. مقدمة في علم األعصاب التحليل النفسي التدريس مع األخذ بعين

 االعتبار وجهات نظر جديدة ، فيشر فيرالغ

ö Möller H-J و Laux G و Deisster A (2010): MLP Dual Psychiatry Series ،Hippocrates Verlag 

Möller H-J ،Laux G ،Deister A (2014): الطب النفسي والعالج النفسي ، الطبعة الخامسة ، ثيم فيرالغ 

uster Schuster P ،Springer-Kremser M (1997):  ، اللبنات األساسية للتحليل النفسي. مقدمة لعلم النفس العمق

طبعة الرابعة ، ال WUV-Universitätsverlag 

uster Schuster P ،Springer-Kremser M (1998):  تطبيقات التحليل النفسي. الصحة والمرض من وجهة نظر

2التحليل النفسي ،  . überarb. Aufl. ،WUV-Universitätsverlag 

-لجسمي وعلم النفس االجتماعي ، النفسيعلم األعصاب التحليل النفسي العام ، علم النفس ا :(2000)، 

 االجتماعي

 

Dr. Andrawis 

 


