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 شكر وعرفان

 :أتوجه بالشكر إلى 

 أفسح لي المجال ألفكر و ألجسد نبيل مناني ، أستاذي المشرف على هذه األطروحة ، الذي / د

 أفكاري، والذي إجتهد ليرسم على وجوهنا االبتسامة في وقت كنا في أمس الحاجة لتلك االبتسامة،

  .التي مررت بها خالل فترة إنجاز هذا البحث اتذي وجدته إلى جانبي في أصعب اللحظالو

 نا مبادئ علم النفس العيادي علمت التيتي المشرفة على مذكرتي للماستر، عائشة نحوي ، أستاذ/د

والعالج النفسي، و شجعتني في وقت كنت فيه مبتدئا في هذا العلم على إجراء بحث غير طريقة 

 . تفكيري

 الذي علمني التواضع أوال، ثم طريقة التعامل  ستاذي و صديقي،أ رامز العابد ،/ المعالج النفساني

مع الحاالت في إطار عيادي ثانيا، و الذي أشكره أيضا على منحي مكتبه للعمل مع أحد حاالت 

 . هذا البحث

  على إيمان /صانعة المعدات أيضا و  كريم معمري ،و قر، ل عزوزي ، الصادق يسأصدقائي عاد

 قر على مساعدتهالصادق يس كال من لحاالت هذا البحث ، كما أشكر مساعدتهم لي في الوصول

  . لي في كتابة هذا البحث وإخراجه ، ولبال عبد الحميد على المساعدة

 إنجاز هذا البحث و إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في.  

  

 

.عبد الرحيم شادلي                                                                            
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 البحث ملخص

يتناول هذا البحث إشككالية اخكتالف اسكتجابات األفكراد بعكد التعكرث لحكادل مولكد للصكدمة، حيكث  

التعكرث لحكادل صكدمي، إال الصكدمية فكي -الضطرابات ما بعكدليتمثل العامل الرئيسي المسبب للصدمة و

صككدمية، يصككا  -أن األفككراد المتعرضككين لككذلك الحككادل ال يصككابون كلهككم بصككدمة وباضككطرابات مككا بعككد

بعضككهم باضككطرابات نفسككية مختلفككة، بينمككا يقككاوم بعضككهم ا خككر ذلككك الحككادل ويتجككاوزون ت ثيراتككه دون 

حكول الككدور الكذي يلعبككه الحككادل مكن هنككا اختلفكت ا راء حككول منشكك  الصكدمة النفسككية و. عواقكب إمراضككية

 :الصدمي

بعككد ( هممقككاومتهم او إصككابت)ففككي مسككتول أول مككن الطككرم تنككاقت مسكك لة اخككتالف اسككتجابات األفككراد  -

 .ط تلك العملية بالتفاعل المتبادل بين عوامل الخطر والحمايةالتعرث للحادل من خالل رب

الشخصكي،  وبالتاريخطه باالستعداد المسبق من خالل ربوفي مستول آخر من الطرم يفهم دور الحادل  -

يعيكد تنشكيط يحكر  و المسكبق، ألنكهتعداد دور المفجر لذلك االسالحالة ال يلعب ذلك الحادل سول وفي هذه 

 .مرتبطة بالتاريخ الشخصي للفرد وبتوظيفه النفسيمحتويات 

ه، وإذن فمكا يحكدد شككل أما في مستول أخير من الطرم، فالحادل الصادم ال يحر  شيئا آخر سكول نفسك -

 .استجابة األفراد هو صفات الحادل في حد ذاته واستجابتهم االنفعالية أثناء التعرث له

فككي ضككوء هككذه األطروحككات يوجككه هككذا البحككث االنتبككاه إلككى التعككرث للبتككر باعتبككاره حادثككا مولككدا  

إن كان حادل مرور، )بعوامل خطر، وتميزه ( كان مرضا إن)فباإلضافة الصطحا  سبب البتر للصدمة، 

بمواصفات العنف والفجائية، يحمكل البتكر فكي حكد ذاتكه مواصكفات الحكادل المولكد للصكدمة ( إلخ... انفجار 

ألنه يمس الفرد في تكامله الجسمي، ويخل أيضا بتوازن توظيفه النفسي بسبب التغييكرات العنيفكة والعميقكة 

اإلعاقككة والتحككديات التككي تفرضككها، تغيككر النشككاطات اليوميككة والمهنيككة، )عككه الخككارجي التككي يحككدثها فككي واق

  إصابة صورة الجسم التي كونها منكذ مراحكل)في واقعه النفسي الداخلي  و،( اة العالئقية واالجتماعيةوالحي

باإلضكافة  - وإذن يكددي البتكر .(إلكخ... فكي حبكه لذاتكه وشكعوره بالقيمكة  الطفولة المبككرة، إصكابة نرجسكية

لمبتكور وبتاريخكه ات مرتبطة بكالتوظيف النفسكي لإلى تحريك عناصر ومحتوي -مولدا للصدمة لكونه حادثا 

 :وأمام هذا الوضع تم طرم التساؤالت التالية الشخصي،

 على الحالة النفسية للمبتور؟( باعتباره حادثا مولدا للصدمة)ماهي ت ثيرات البتر  -2

على التوظيف النفسي للمبتور، وما  هي أهكم ( باعتباره حادثا مولدا للصدمة)تر كيف يدثر التعرث للب -1

 العوامل  المتدخلة لتحديد شكل  استجابته؟



 

 ج
 

ولإلجابككة عككن هككذه التسككاؤالت تككم توجيككه البحككث إلككى المسككتول التطبيقككي مككن أجككل تحقيككق هككدفين  

 :أساسيين وهما

على الحالة النفسية للمبتكور بعكد ( باعتباره حادثا مولدا للصدمة)على انعكاسات التعرث للبتر  التعرف -2

 .مدة من تعرضه للبتر

علككى التوظيككف النفسككي ( باعتبككاره حادثككا مولككدا للصككدمة)التعمككق فككي فهككم الكيفيككة التككي يككدثر بهككا البتككر  -1

 .ودور أهم العوامل المتدخلة لتحديد شكل استجابته ،للمبتور

من أجل تحقيق هذه األهداف تم تصميم وتنفيذ إجراءات منهجية تجسكدت فكي االعتمكاد علكى مكنهج  

تمثلكت فكي المقكابالت العياديكة  مكن األدوات  تكم توظيكف مجموعكة   مكنهجال إطكار هكذاوفي  .دراسة الحالة 

حكاور، مجموعكة مللبحث في شككلها النصكف موجكه، حيكث تكم تصكميم ككل مقابلكة وفكق دليكل يحتكوي علكى 

 مكع البيانكات الضكرورية لإلجابكة عكنه على مجموعة أسئلة هدفها األساسي هكو جويحتوي كل محور بدور

لكة العياديكة فقد تم االعتماد أيضكا علكى المالحظكة الحكرة كك داة مكملكة للمقابلذلك  وباإلضافةأهداف البحث، 

التوظيف النفسي للمبتور تكم اسكتخدام اختبكار تفهكم الموضكو   وفي إطار متابعة ت ثيرات البتر على .للبحث

(T.A.T)  اعتمدنا على تقنية شنتو  ،حيث(Shentoub, 1990)  االختبار، خطوات من أجل انتقاء مادة

 .والتحليل التطبيق

الككذين تعرضكوا لبتككر واحكد أو أكثككر مككن  -مككن الجنسكين -وألن هكذا البحككث اسكتهدف فئككة الراشكدين  

مكن خكالل حاالتكه بسبب تعرضهم لحادل أو مرث، فقد تكم اختيكار  -أثناء تدخل جراحي -م أطراف جسمه

استهداف أفراد تتوفر فكيهم تلكك الخصكائص، ثكم استشكفاف إمكانيكة تطكوعهم للمشكاركة فكي البحكث، وهككذا 

سكنة،  33-12مكن الكذكور الكذين تراوحكت أعمكارهم بكين  ككانواثكالل أفكراد  تمثلت حكاالت هكذا البحكث فكي

والذين تشابه سبب البتر لديهم ، كما تشابه أيضا نو  ومستول البتر لكدل فكردين منهمكا تعرضكا لبتكر علكى 

أحككد األطككراف  وبينمككا تعككرث الفككرد المتبقككي لبتككر علككى مسككتول أحككد األطككراف السككفلية  ،مسككتول السككاق

  .العلوية

 :نتائج ما يليال أبرزتالحاالت بعدما تم تطبيق إجراءات البحث على  

 التعكرف علكى "متعلق باإلجابة عن هدف البحكث األول والمكرتبط بك   :في مستوى أول من التحليل

على الحالة النفسية للمبتور بعكد مكدة مكن تعرضكه ( باعتباره حادثا مولدا للصدمة)انعكاسات التعرث للبتر 

تمثككل فككي نفككس ، فقككد كشككفت النتككائج أن حككاالت البحككث الككثالل قككد تعرضككوا لككنفس سككبب البتككر الككذي "للبتككر

حيكث  ،لكذلك الحكادل( أو ا نيكة)، كما تشابهت استجابتهم المباشكرة (حادل انفجار)الحادل المولد للصدمة 

أين قاوم : عرضوا جميعا استجابة ضغط حادة، وبالرغم من ذلك فقد اختلفت استجاباتهم على المدل البعيد 
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ورا أعراث أي اضطرا  صدمي مزمن، بينمكا كل من الحالة األولى والثالثة ت ثيرات ذلك الحادل ولم يط

فكي  -فكي حكد ذاتكه -وباإلضافة لذلك فقد انعكس التعكرث للبتكر. طور الحالة الثانية اضطرابا صدميا مزمنا

، مضكاف إليكه نقكص فكي  القكدرات الجسكمية، وعلكى (بفقدان األطراف المبتورة مرتبط)شكل نقص جسمي 

فكي شككل شكعور بكالحزن واالكتئكا   -ل الحكاالت الكثالل لكد -مستول نفسي داخلي انعكس التعكرث للبتكر

 .ناجم عن جرم نرجسي مرتبط بإدرا  وتقبل حالة النقص وعدم االكتمال الجسمي

 التعمق في "متعلق باإلجابة عن هدف البحث الثاني والمرتبط ب   :أما في مستوى ثاني من التحليل

ودور أهكم  ،علكى التوظيكف النفسكي للمبتكور( باعتباره حادثا مولدا للصدمة)فهم الكيفية التي يدثر بها البتر 

 كانكت ،بالنسبة لنتيجة التعرث لسبب البتكر، فقد كشفت النتائج أنه "ستجابتهالعوامل المتدخلة لتحديد شكل ا

أهكككم العوامكككل المتدخلكككة فكككي تحديكككد شككككل اسكككتجابة الحكككاالت مرتبطكككة بمواصكككفات الحكككادل فكككي حكككد ذاتكككه 

فقكد كشكفت النتكائج  ،أما بالنسبة لنتيجة التعرث للبتر فكي حكد ذاتكه. وباالستجابة االنفعالية أثناء التعرث له

الجسكمي التككي انعكسكت علككى والمتمثلكة فككي حالكة الككنقص وعكدم االكتمككال )أن التك ثيرات التككي أدخلهكا البتككر 

قكد حرضكت ( مستول نفسي داخلي في شكل جرم نرجسي ترجمته وعبرت عنه مشاعر الحزن واالكتئا 

تقبكل الحكاالت الكثالل كلهكم واقكع تعرضكهم حيكث النفسكي للحكاالت سكيرورة حكداد،  على مستول التوظيكف

وتجاوز مشاعر  ،لنقص الجسمي للبتر، وباشروا جميعا سيرورة حداد من أجل التكيف مع وضعية البتر وا

الحزن واالكتئا   الناجمة عنها،  وبالرغم من ذلك فقد اختلفت مآالت تلك السيرورة النفسية لدل ككل مكنهم 

وبالتالي شكل االستجابة )، وقد كشفت النتائج أن مآل تلك السيرورة (أي اختلفت استجاباتهم لت ثيرات البتر)

بعوامكل تنتمكي أساسكا للتكاريخ الشخصكي ولكنمط  -لكدل الحكاالت الكثالل -قكد ككان مرتبطكا ( لتك ثيرات البتكر

الحككاالت الككثالل  العوامككل فككي تحديككد شكككل اسككتجابة التوظيككف النفسككي، أمككا الكيفيككة التككي تككدخلت بهككا تلككك

يسكتجيب المبتكور علكى مسكتول نفسكي داخلكي لواقكع : "لت ثيرات البتر فيمكن تلخيصها فكي الفرضكية التاليكة

، "ويتكيف مكع ذلكك الواقكع بطريقكة تابعكة أساسكا لتاريخكه الشخصكي ولكنمط توظيفكه النفسكي ،تعرضه للبتر

بكالبتر فكي حكد ذاتكه وبسكبب ذلكك  أخكرل متعلقكة عكواماللثانيكة أن وبعد ذلك فقد كشفت نتائج تحليل الحالكة ا

بشكدة درجكة متعلقكة )حيث تدخلت عوامل خطكورة ، استجابة المبتور  تساهم في تعقيد شكلل تتدخل البتر قد

 التعكرثتك ثيرات الصكدمة الناجمكة عكن ا مكن ثقكل لدرجكة العجكز واإلعاقكة، باإلضكافة لالبتر وما نكتج عنهك

 .لتعقد شكل استجابة الحالة الثانية لت ثيرات البتر (لسبب البتر
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Résumé de la recherche 

 Cette recherche aborde la problématique de la variation de réaction des sujets après 

l’exposition à un évènement traumatogène, cet évènement est l’élément étiologique central du 

trauma et des troubles post-traumatique, mais les sujets exposés à un évènement traumatogène 

ne reçoivent pas tous le trauma et les troubles post-traumatiques. Certains d’entre eux 

subissent des troubles psychiques divers, tandis que d’autres résistent à cet évènement et 

dépassent ses effets sans répercussions pathogènes. D’ici les opinions divergent sur l’étiologie 

du traumatisme psychique et sur le rôle de l’évènement traumatogène (ou traumatique, ou 

encore traumatisant). 

 Dans une première perspective, est étudiée la variation des réactions des sujets (leur 

résistance ou leur atteinte) dans son lien avec l’interaction entre les facteurs de risque et de 

protection. 

 Dans une autre perspective, le rôle de l’évènement étudié à travers sa liaison avec la 

prédisposition et l’histoire personnelle (ou individuelle), et dans ce sens l’évènement ne joue 

que le rôle du déclencheur de cette prédisposition, car il réactive des contenus liés à l’histoire 

personnelle et du fonctionnement psychique d’un sujet. 

 Alors que dans une dernière perspective, l’évènement ne réactive que lui-même, et par 

conséquent se sont les caractéristique de l’événement lui-même et la réaction affective 

immédiate qui déterminant la forme de réaction du sujet après l’exposition à cette évènement. 

 Dans le cadre de ces perspectives, cette recherche se focalise sur l’amputation qui est 

un évènement traumatogène, si la raison de l’amputation est une maladie elle sera 

accompagnée de facteurs de risque et s’il s’agit d’un accident de la circulation ou d’explosion 

… etc, elle sera cratérisée de violence et de soudaineté imprévue. Ajoutant à cela que 

l’amputation est un évènement traumatogène en soi, parce qu’il touche le sujet dans son 

intégrité physique, et le déséquilibre dans son fonctionnement psychique à cause des 

changements violents et profonds qu’il provoque dans sa réalité extérieure et intra psychique. 

Donc l’amputation en plus qu’elle soit génératrice de trauma, elle réactive des éléments et des 

contenus liés au fonctionnement psychique de l’amputé et de son vécu subjectif. Devant cette 

état nous avons posé les questions suivants : 

1- quel est l’impact de l’amputation (en tant qu’événement traumatogène) sur l’état psychique 

de l’amputé ? 

2- comment l’exposition à l’amputation (en tant qu’événement traumatogène) peut-elle 

influencer le fonctionnement psychique de l’amputé, et quelle sont les facteurs intervenant 

dans la délimitation de la forme de sa réaction ? 

 Pour répondre à ces questions nous avons dû orienter notre recherche vers le niveau 

pratique afin de réaliser deux buts qui sont : 

1- la reconnaissance des impacts de l’exposition à l’amputation (en tant qu’événement 

traumatogène) sur l’état psychique de l’amputé. 



 

 و
 

2- l’approfondissement dans la compréhension de la manière avec laquelle l’amputation (en 

tant qu’événement traumatogène) agit sur le fonctionnement psychique de l’amputé, et le rôle 

des facteurs intervenant dans la délimitation de la forme de sa réaction. 

 Afin de réalisé ces buts nous avons utilisé la méthode de l’étude de cas, et dans le 

cadre de l’étude de cas nous avons utilisés un ensemble d’instruments qui consiste à des 

entretiens cliniques de recherche dans sa forme semi-directifs ; chaque entretien a été conçu 

selon un guide contenant un ensemble d’axes, et chaque axe est constitué d’un ensemble de 

questions. Nous avons aussi utilisé l’observation libre comme instrument complémentaire à 

l’entretien clinique de recherche, et pour suivre les impacts de l’amputation sur le 

fonctionnement psychique de l’amputé nous avons utilisé le TAT (Test d’Aperception des 

Thèmes), et nous nous sommes basé sur la technique de Shentoub (1990) afin de déterminer 

le matériel du test, la passation de l’épreuve et l’analyse du matériel. 

 Etant donné que cette recherche a pour but la catégorie des adultes- des deux sexe- qui 

ont subi une amputation d’un ou de plusieurs membre -dans un cadre chirurgical- soit après 

un accident ou une maladie. Les cas ont été choisi parmi des individus qui répondent à ces 

critères, puis ils ont été consultés pour l’éventualité de volontariat dans cette recherche. 

L’échantillon est constitué de trois individus de sexe masculin entre 24 et 33 ans, dont la 

raison de l’amputation est un accident d’explosion ; le type et le niveau de l’amputation sont 

similaires chez deux individus qui ont subi une amputation transtibiale, alors que l’individu 

restant a été amputé au niveau d’un membre inferieur et un supérieur.  

 Après l’application des instruments de la recherche sur les cas, les résultats ont 

démontré : 

  Dans un premier niveau d’analyse : Concernant la réponse du premier but de 

cette recherche lié à «la  reconnaissance des impacts de l’exposition à l’amputation (en tant 

qu’événement traumatogène) sur l’état psychique de l’amputé ». Les résultats ont révélé que 

les trois cas de cette recherche ont subi la même raison de l’amputation qui consiste au même 

évènement traumatogène (explosion), leurs réactions immédiates à cette événement sont 

similaires (réactions de stress aigu), et malgré cela leurs réactions à long terme sont 

différentes : le premier et le troisième cas ont résisté à l’impact de l’évènement, et n’ont pas 

développé des symptômes de trouble psychotraumatique chronique. Par contre le deuxième 

cas a développé un trouble psychotraumatique chronique. Les impacts de l’amputation lui-

même se sont exprimés à travers une imperfection corporelle (liée à la perte des membres 

amputés), accompagnée d’une diminution des capacités physique. Et sur le plan 

intrapsychique, les impacts de l’exposition à l’amputation sont exprimés chez les trois cas 

sous forme de sentiments de chagrin et de dépression issus d’une blessure narcissique liée à la 

perception et l’acceptation de l’imperfection et l’incomplétude corporelle. 

  Dans un deuxième niveau d’analyse : Concernant la réponse du deuxième 

but de cette recherche lié à « l’approfondissement dans la compréhension de la manière avec 

laquelle l’amputation (en tant qu’évènement traumatogène) agit sur le fonctionnement 

psychique de l’amputé, et le rôle des facteurs intervenant dans la délimitation de la forme de 

sa réaction ». Les résultats nous ont montré que par rapport aux répercussions de l’exposition 

à la cause de l’amputation, les facteurs intervenant dans la délimitation de la forme des 
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réactions des cas sont liés à des caractéristiques de l’évènement lui-même, ainsi que la 

réaction affective immédiate. Quant à l’exposition à l’amputation elle-même, les résultats 

nous ont montré que l’impact principal de l’amputation (qui consiste à une imperfection 

corporelle qui influence le monde intrapsychique par des sentiments de chagrin et de 

dépression) a introduit au niveau du fonctionnement psychique un état de processus du deuil. 

Par ce que les trois cas ont tous accepté la réalité de leurs amputations, ils ont tous plongé 

dans un processus du deuil pour s’adapter à la situation d’amputation et d’incomplétude 

corporelle, et le dépassement des sentiments de chagrin et de dépression qui en issus, mais 

malgré cela les destins de leurs processus du deuil se  sont différencié (et donc leurs réactions 

aux impacts de l’amputation sont différentes). Dans ce sens les résultats nous ont monté que 

le destin de ce processus du deuil (qui est une forme de réactions aux impacts de 

l’amputation) est lié -chez les trois cas- à des facteurs appartiennent à l’histoire personnelle et 

au mode de fonctionnement psychique. Quant à la manière avec laquelle se sont intervenus 

ces facteurs pour la délimitation de forme de la réaction des trois cas à l’impact de 

l’amputation et que nous pouvons résumer dans l’hypothèse suivante : « l’amputé réagit au 

niveau intrapsychique à la réalité de son exposition à l’amputation et s’adapte à cette réalité 

d’une manière faisant partie de son histoire personnelle et de son mode de fonctionnement 

psychique ». Et pour finir les résultats du deuxième cas ont montré que d’autres facteurs liés à 

l’amputation elle-même et à la cause de cette amputation peuvent participer à la complication 

de la forme de réaction de l’amputé à l’impact de l’amputation ; En effet la forme de réaction 

du deuxième cas est compliquée ainsi que la transformation de sa dépression en un état de 

désespoir et de retrait de la vie, ceux-là sont liés à l’intervention des facteurs en rapport avec 

l’intensité de degré de l’amputation et de ce qui en découle de lourdeur de degrés d’endicap, 

Ainsi que par l’impact de traumatisme psychique causé par l’exposition à la cause de 

l’amputation. 
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 مقدمة

عاشككت مجموعككة مككن الككدول العربيككة مككدخرا موجككة مككن الحككرو  التككي أطلككق عليهككا المحللككون 

، وفكي الواقكع إلكخ ...   األهلية، الربيكع العربكيوالسياسيون العديد من التسميات كالثورات العربية، الحرو

ال يهتم النفسانيون والسيكاتريون بتسميات وأسبا  تلك الحرو  بقكدر مكا يهتمكون بنتائجهكا علكى المسكتول 

، وأكبر ألم تدخله تلك "الحر "النفسي، فالحر  مهما تعددت تسمياتها ألغراث سياسية تبقى دائما اسمها 

وأرامل ،مخلفا وراءه منازل مهدمة -لرمادي ا-الحر  يحدل بعد انتهائها، وذلك حينما يغادر شبح الحر  

وخاصككة )، ولقككد أعطككت الصككراعات المسككلحة عبككر التككاريخ "مصككدومين"وخاصككة  ،ويتككامى ومشككردين،

فرصكة لططبكاء النفسكيين والعسككريين لتعميكق خبكرتهم حكول الصكدمات ( الحرو  العالمية األولى والثانية

متواترة وشائعة في مختلف دول العالم، كمكا كانكت تلكك الصدمية -النفسية، حيث كانت االضطرابات ما بعد

االضطرابات تحدل بعد التعرث ألحدال صدمية، ولذلك أصبح الحادل الصدمي يعتبكر العامكل األساسكي 

المسبب لها، وبالرغم من ذلك فقد برزت إشككالية اخكتالف اسكتجابات األفكراد المتعرضكين لحكادل مكن هكذا 

صككدمية، أو -إكلينيكككي بككين اإلصككابة بصككدمة وباضككطرابات مككا بعككد النككو ، والتككي تتككراوم علككى مسككتول

باضطرابات نفسية أخرل، أو حتى مقاومة ت ثيرات ذلك الحادل وعدم اإلصكابة بك ي صكدمة أو اضكطرا  

مما أدل إلكى بكروز موجكة مكن البحكول والدراسكات حكول التك ثيرات اإلمراضكية لكذلك الحكادل الصكدمي، ،

 .األفراد بعد التعرث له حديد شكل استجابةل المتدخلة في توحول العوام

حتكى حينمكا ترفكع الحكر  أوزارهكا فراد لصدمات في زمن الحر  فقط، فالواقع ال يتعرث األ يف 

حككوادل : تعرضككهم ألحككدال مختلفككة مككن بينهككا بيظككل األفككراد يتعرضككون للصككدمات بسككب ،ويسككود السككلم

 الصكدمة « وعكن هكذه األخيكرة يقكول النابلسكي فكي كتكا  .وارل الطبيعية واإلصكابات الجسكميةالمرور، الك

قليلة هي الدراسات التي تناولت جرحى الككوارل، مكع العلكم : "  » نفس الحرو  والكوارلالعلم : النفسية

( جسكككدية ونفسكككية)أن هكككدالء مهمكككون ومسكككاعدون فكككي تحكككري آثكككار الكارثكككة علكككى األصكككعدة الصكككحية 

 (.122-122. ، ص ص2992النابلسي، " )واالجتماعية

فككي هككذا السككياق مككن التفكيككر يتنككاول هككذا البحككث إصككابة البتككر باعتبككاره حادثككا مولككدا للصككدمة،  

وإلكى  ،إلكى إصكابة الشكخص فكي تكاملكه الجسكدييددي البتكر فكي حكد ذاتكه  تر،فباإلضافة لت ثيرات سبب الب

ومن هنا يبدو أن دراسة مثكل هكذه التك ثيرات سكتكون مفيكدة مكن جهكة فكي  .اإلخالل بتوازن توظيفه النفسي 

وبكدور أهكم العوامكل المتدخلكة فكي تحديكد شككل اسكتجابة  ،تعميق معرفتنا بت ثيرات التعكرث لحكادل صكادم

األفككراد بعككد التعككرث لككه، ومككن جهككة أخككرل فككي متابعككة انعكاسككات تلككك التكك ثيرات علككى التوظيككف النفسككي 

 .نظري وتطبيقي: البحث إلى جانبين ، ومن أجل ذلك فقد تم تقسيم محتول هذالمبتوري األطراف
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وذلكك  ،و  البحكثيعرف الفصل األول بموضكحيث  فصول،يحتوي الجانب النظري على أربعة   

ثككم  ،مرفوقككة بتحليككل معمككق لكككل دراسككة علككى حككدل،مجموعككة مككن الدراسككات السككابقة  تلخككيصن خككالل مكك

وتحديكد ككل مكن ،وصكف  أهميتكه وطرم إشككالية البحكث،  مجتمعة، ليتم بعدهالك الدراسات التعقيب على ت

الفصكل الثكاني الكذي عرضكنا فيكه لتطكور مفهكوم  يك تي بعكد ذلكك. عه، أهدافه ومفاهيمهدوافع اختيار موضو

كمككا ناقشككنا فيككه بعكك   لوجهككات النظككر المعاصككرة حولككه،صككياغته ووصككوال  اتالصككدمة النفسككية منككذ بككداي

وحكدل صكدمي أم مولكد  ،صدمة نفسكية أم ضكغط؟: المسائل المرتبطة بالصدمة النفسية من خالل عنصري

وأيضكا ،عرث في نهاية هذا الفصكل النعكاسكات الصكدمة النفسكية علكى المسكتول السكيكاتري تلن ،للصدمة؟

الث وافتتحنكاه مكن خكالل تمهيكد ومناقشكة بعد ذلك انطلقنا في الفصل الث. االجتماعية-لبع  عواقبها النفسية

استرجعنا في إطارهما العديد من المسائل المرتبطة بسيكوباتولوجيا الصدمة النفسية وتوسعنا في مناقشتها، 

، نظريكة الميتاسكيكولوجيا النفسكي فكي إطكارف لنتطرق بعد ذلك ألهم القواعد التي يعتمكد عليهكا فهكم التوظيك

للعمل على بعدها  توجهناو .، الدينامية واالقتصاديةالموقعية: ر الثاللوذلك من خالل عرث وجهات النظ

ي التككي زرعناهككا علككى صككفحات الفصككل الثككاناألفكككار وا راء بعكك  أيككن أعككدنا صككياغة  ،الفصككل الرابككع

مكن : مكن ثكالل زوايكا (منشكدها وانعكاسكاتها) تقكديم طكرم لمفهكوم الصكدمة النفسكيةمما مكننا من  والثالث،

مكن زاويكة  و ،الحماية، من زاوية إكلينيكية سيكاترية/الرجوعية وعوامل الخطر/ لجروحيةزاوية سياقات ا

أين ناقشنا في البداية فكرة العالج مكن حيكث  ،لنتعرث بعد ذلك لمس لة عالج الصدمة النفسية. سيكودينامية

تبعككة فككي عككالج مككن الطككرق والتقنيككات العالجيككة الم مجموعككة م تعبيككرا بالكلمككة، ثككم عرضككناا أكونككه تفريغكك

 ، ثكم (ألسكبابه ومسكتوياته )تعرضكنا للبتكر مبتكور األطكراف، حيكثلللبتكر و بعدها ناتطرقوالصدمة النفسية، 

عكرث لهكا التكي يتو االنعكاسكات  مناقشكة أهكم اإلجكراءاتمكن خكالل  ،وذلككالنعكاسات البتكر علكى المبتور

هكذا كلكه بتقكديم مجموعكة مالحظكات أجريتهكا علكى شكخص  ناختتمبعد عملية البتر، وا المبتور قبل، أثناء و

الجانكب النظكري  نكاختتمالتي عاشها أثنكاء تعرضكه لكذلك، كمكا ا تعرث للبتر وتقاسم معي جزءا من خبرته

تقكديم حوصكلة عامكة عكن أهكم األفككار وا راء التكي طبعكت مسكار التفكيكر عبكر  بتعقيب حاولت مكن خاللكه

 (.الثاني، الثالث والرابع)لنظري فصول الجانب ا

 عرضنا بدوره على ثالثة فصول، حيث مباشرة للجانب التطبيقي الذي يحتوي وقد تطرقنا بعد ذلك

ه وإجراءات تطبيقها، لنقوم في الفصكل أدوات ،، حدوده، منهجهحاالته: ءات البحثفي الفصل الخامس إجرا

حوصكلة عامكة  حالكة،  ثكم صة عامة لكلتقديم خالوتحليل حاالت البحث كل على حدل، مع  تقديمالسادس ب

 .نتائجاللتفسير ومناقشة نا في الفصل السابع تطرقن الحاالت في ضوء أهداف البحث، و أخيرا ع
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 الدراسات السابقة. 1

والمنظمة النفسية االجتماعية عبر  (SARP)النفس دراسة الجمعية الجزائرية للبحث في علم  1.1

 :(1111) (TPO)الثقافات 

المنظمة النفسية مع بالشراكة ( SARP)قامت الجمعية الجزائرية للبحث في علم النفس 

بتنفيذ بحث مسحي ابيدميولوجي حول انتشار الصدمات النفسية ( TPO)االجتماعية عبر الثقافات 

تكونت . 2999وذلك في الفترة الممتدة بين أفريل وديسمبر  ،الجزائريواالضطرابات النفسية في المجتمع 

حيث تم سحب عينتين متساويتين بطريقة عشوائية من منطقتين مختارتين من  ،فرد 621عينة البحث من 

منطقة سيدي موسى التي تعرضت للكثير من أعمال العنف واإلرها  خالل العشرية : والية الجزائر

عي ورو ،ا الجزائر، ومنطقة دالي إبراهيم التي لم تتعرث بدرجة عالية لتلك األحدالالسوداء التي عاشته

 .ليعكس التوزيع الطبيعي في المجتمع الجزائري العينتين تعادل توزيع العمر والجنس في

الضغط  أيضاو ،انتشار األحدال الصادمة والضاغطةكل من  كان البحث يهدف لدراسة

العالقة  التعرف على العوامل التي تحددو ،بهما، ثم دراسة العالقة بينهما ةالمرتبطواالضطرابات النفسية 

تسمى بعوامل  التيو ،(اضطرابات نفسية/ ضغط نفسي)حدول و( ضاغط/صدمي)بين حادل حياتي 

أو الحماية، وأخيرا التعرف على المجموعات السكانية المعرضة لخطر الضغط النفسي /الخطورة و

 .نفسية بهدف وقايتهم وعالجهم وإجراء البحول حولهمواالضطرابات ال

في المنظمة النفسية  -عتمد البحث على األسلو  شبه التجريبي حيث اعتنق فريق البحث إ

 Kleber et)النموذج النظري المقدم من طرف  -االجتماعية والجمعية الجزائرية للبحث في علم النفس 

Brom 1992 )الفريق ليوافق المعطيات الخاصة  ذلك عدلهالذي  – هذا النموذج ويحدد.ستهملتصميم درا

 :ما يلي  -بالمجتمع الجزائري

 السكن، والحالة كالعمر، الجنس، )ن الخلفية الديمغرافية تتكون م التي :المتغيرات الحرة

 .ةملطحدال الصادومتغيرات التعرث ،( االجتماعية

 االضطرابات النفسية والجسمية الناتجة عن التعرث ألحدال الحياة  وهي :المتغيرات التابعة

 .الصادمة

 التي تعدل في العالقة بين المتغيرات  ،وهي التعامل والدعم االجتماعي: المتغيرات الوسيطية

 .الحرة والتابعة
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متها وتكييفها من طرف فريق وتمت ترج ،أداة البحث لتناسب هذا النموذج النظري صممت

 أدواتمن مجموعة  جزءتكون كل ي حيث ،األداة من ثالل أجزاء أساسية تلك تكونت وهكذا ،البحث

 :موزعة كما يلي

 المختلفة على امتداد الحياة طحداللويشمل مقاييس التعرث : الجزء األول. 

 ويشمل األدوات المستعملة لالستقصاء عن االستجابة المرضية ألحدال : الثاني الجزء

 .الحياة والصدمات النفسية

 ويشمل استبيانات تستقصي عن عدد من العوامل التي تتوسط العالقة : الجزء الثالث

 (.اإلعاقةو اعي، طلب المساعدة، نوعية الحياةكالدعم االجتم)بينهما 

باستخدام البرنامج اإلحصائي  بعد ذلك ليتم تحليلها ،ثمانية أشهر مدة جمع البيانات استمر

SPSS، استعمال أدوات ،ثم ( الخ...اسمية، طبقية)إلى المدروسة تحويل المتغيرات  وذلك من خالل

 .(الخ...دل، معامل الخطورة النسبي المعT.testكاختبار )إحصائية لمقارنتها ودراسة العالقات بينها 

 ه،أهداف نهنا بطريقة تمكنها من اإلجابة عالبحث عن نتائج متنوعة س حاول عرضها هذا كشف 

  نتائجه عن وجود فمن جهة كشفت .تهتمكننا من التركيز على النتائج ذات الداللة بالنسبة لبحثنا وإلشكاليو

 مختلف وعلى،في انتشار األحدال الضاغطة والصادمة على مختلف أنماطها لدل العينة  ارتفا  ملحوظ 

أن مستول ونو  التعرث لطحدال يختلف باختالف المتغيرات الديمغرافية  أبرزت، كما مراحل الحياة 

وفي المجموعات ،لوحظ ارتفا  نسبة التعرث لطحدال الصادمة في الذكور عنه لدل اإلنال  حيث،

وبينما أبدل  ،إبراهيم دالي سكان سيدي موسى عنه لدل سكانفي و ،العمرية األكبر عنه لدل األصغر

نال نسبة أعلى الذكور نسبة أعلى من التعرث لطحدال الصادمة عبر مراحل الحياة المختلفة، أبدت اإل

ارتفا  هام في مستول  وجود عن نتائج أيضاال تكشفوباإلضافة لذلك  .الحياة الحالية من التعرث ألحدال

حيث وجد  ،انتشار االضطرابات النفسية المختلفة نسبفي و ،(اإلجهادوالنفسي الضغط )المعاناة النفسية 

سجلوا مستول % 12)يبدون مستول عال من المعاناة النفسية  ةأن أكثر من نصف المشاركين في العين

ولوحظ هذا االرتفا  لدل سكان سيدي موسى ولدل النساء ولدل  ،(مستول مرتفع جدا% 33و ،مرتفع

من أفراد العينة من % 25وبالنسبة لالضطرابات النفسية فقد عانى .  األجيال األصغر أكثر من غيرها

وأكثر من ثلث العينة يعانون من أحد هذه االضطرابات  ،اضطرا  نفسي واحد على األقل خالل حياتهم

من أفراد  %15ولوحظ أكثر من اضطرا  واحد عند نفس الشخص في  ،يها البحثفي السنة التي أجرل ف

بنسبة الصدمة -ما بعد ضغط أكثر االضطرابات انتشارا لدل أفراد العينة اضطرا كان  .العينة

 اتتليهم اضطراب ،%(13)بنسبةيليها االكتئا   ،%(37.3) بنسبةتليه اضطرابات القلق  ،%(37.2)
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موسى عنها  سيديوكانت هذه االضطرابات كلها موجودة بنسبة أكبر لدل سكان  ،%(5.3)بنسبةالتجسيم 

 .لدل سكان دالي إبراهيم، ولدل النساء عنها لدل الرجال

ن مجموعة والمرتبطة أساسا بالعالقات بي-أما من جهة النتائج ذات الداللة بالنسبة إلشكاليتنا 

 :ما يلي  عن كشفت فقد -المدروسة المتغيرات

 حيث كان هنالكوالتعرث ألحدال حياة حالية،  بين التعرث ألحدال صادمةوجود ارتباط هام  -

سواءا بين العوامل الخاصة بمرحلة ما من العمر، أو بين )ارتباط هام بين عوامل التعرث المختلفة 

 فسكان سيدي موسى الذين تعرضوا لعدد أكبر من األحدال الصادمة خالل ،(مراحل العمر المختلفة

كما أن األشخاص الذين  ،األزمة هم الذين أبدوا درجة أعلى من التعرث لمضايقات الحياة الحالية

  وقد. سنة من العمر 21ا فيما بعد تعرضوا ألحوال الحياة الصادمة في الطفولة كانوا أكثر عرضة لمثله

والتي كانت مرتبطة  كان التعرث لطحدال الصادمة مرتبطا بارتفا  ملحوظ في مستول المعاناة النفسية

ارتباط هام بين االضطرابات النفسية المدروسة ومستول كان هنالك كما ،( الحالية)ب حدال الحياة القريبة 

الصدمة  -بعدأن اضطرا  ما  كشفت النتائجو .تزيد بزيادة االضطرابات المشخصة تيالو ،النفسيةاة المعان

تنب  مكان السكن  وقدأساسا خالل العشرية السوداء،  مرتبط ب حدال العنف والفقدان السابقة التي حدثت

 يضا التعرث لمستول متوسط أو عالي منأ  تنب كماحدول هذا االضطرا ،احتمال سيدي موسى ب

الصدمة واالكتئا ، وارتبطت اضطرابات  -ضطرا  ما بعدا كل من األحدال الصادمة باحتمال حدول

ألذل الجسمي والنفسي اخاصة التعرث للفقدان و)التعرث ألحدال صادمة في الطفولة القلق واالكتئا  ب

، وكانت األجيال األصغر أكثر تعرضا الضطرابات القلق من األجيال (في عائلة المنش  بالنسبة لالكتئا 

 .األكبر

 :التحليل

 :ثالل مالحظات مهمة البحث أثناء مناقشتهم لنتائجههذا فريق  لأبد

واالضطرابات  ي بمعدالت انتشار المعاناةد ارتباط هام للتاريخ الشخصووج تتمثل في :األولى -

 .النفسية

مما دفع  ،وجود تراكم زمني لطحدال الصادمة عبر مراحل الحياة المتتابعة تتمثل في :والثانية  -

لتركيب والتي اقترحوا أنها قد تكون نوعا من الهشاشة في ا ،بهم للتساؤل عن ا لية المسدولة عنه

قدان لعوامل الحماية وينتج عنه ف ،لتعرث الشديد أو المتكرر للصدماتينتج عن ا ،العصبي للشخص

 .الطبيعية
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أن الناتج النهائي لهذه العملية  -كتلخيص لكل ما تم عرضه -أنهم استنتجوا  فتتمثل في :الثالثةأما    -

وبالتالي النتائج النفسية واالجتماعية التي تددي لفقدان  ،التعرث لطحدال :هو تكون حلقة مغلقة من

الصورة "ب   بتعقد الصورة التي سموها للقول توصلواوهكذا  .أخرل وبالتالي التعرث ألحدال ،الموارد

مشكلة كبيرة  -حسب رأيهم- مما يشكل( "الصورة المرضية"وفي موقع آخر ) "النفسية االجتماعية

بعين االعتبار النواحي  ويستدعي نمطا جديدا من التدخالت ي خذ ،(ونفسانيينأطباء ) صينتخللم

 .فريق  متعدد التخصصات العمل ضمن من خالل،وذلك ةاالجتماعية والطبي،النفسية

 ،المعقدةبمن الصورة المرضية التي وصفوها س عيد رسم جزء  المقترحاتنتائج وولمناقشة هذه ال

 :كما يلي همبحثلها باستعمال جزء مهم من نتائج حيث س حاول تشكي

حدال وهي منطقة تعرضت بدرجة كبيرة أل)من سكان سيدي موسى  2999إن كان الفرد في عام 

تتوز  هذه  يثبنسبة كبيرة لطحدال الصادمة، حفهذا يعني أنه تعرث  (العنف خالل العشرية السوداء

بنسبة أكبر في أحدال الحياة بينما تتمركز زمنيا  ،األحدال عبر مراحل العمر المختلفة إن كان الفرد ذكرا

فإذا تعرث الفرد ألحدال صادمة في  ،الحالية إن كان الفرد أنثى، وهذه األحدال مرتبطة بما سبقها

وبالتالي ،ر عرضة ألحدال الحياة الحالية وبالتالي أكث، 21الطفولة فهو أكثر عرضة لمثلها فيما بعد سن 

تزيد بدورها من معاناته  ،نفسية  ضطراباتوالتي قد تددي إلصابته با،الرتفا  مستول معاناته النفسية 

مثال بسبب غيابه في )تلقيه لدعم اجتماعيوفي غيا   ،وتعيقه وتضعف موارده،كلما ارتفع عددها 

الفرد بنسبة أكبر تعرث  فإنوهكذا  .وبالتالي لمعاناة والضطرابات ،فقد يتعرث ألحدال حالية (المحيط

أما إذا ،الصدمة -ما بعد ضطرا صا  بإيالعشرية السوداء فقد  ألحدال العنف والفقدان التي حدثت خالل

إن تعرث للفقدان ولطذل  خاصة)الطفولة فقد يصا  باالكتئا  تعرث بنسبة أكبر لطحدال الصادمة في 

خاصة إن كان ينتمي لفئة األجيال األصغر )باضطرابات القلق  أو ،(النفسي والجسمي في عائلة المنش 

 .(سنا

نالحظ إذن أن الصورة المرضية هنا يرسمها التفاعل المتبادل بين هذه العوامل التي يعتبر بعضها 

يتم قياس ،حيث عوامل تعدل في قوة وشدة الفعل  اموتتوسطه ،فاعال أحيانا ومفعوال به أحيانا أخرل

 ،وهي أيضا على وزن كلما ارتفع ارتفع)وبقياس االرتباطات بينها  ،ت ثيراتها بارتفا  نسبتها أو انخفاضها

ف نا  ،وبغ  النظر عن التفسيرات المقدمة من قبل فريق البحث. (وكلما ارتفع انخف  أو انخف  ارتفع

وهنا لن تكون الصورة  ،شبه مت كد ب ن التفسير هنا لن يستطيع أن يقدم أكثر من فكرة االرتفا  واالنخفاث

يددي الرتفاعها في سابقة فنحن نعلم مسبقا أن ارتفا  األحدال الصادمة في مرحلة  ،المرضية معقدة أبدا

وأن هذه المعاناة  ،ا  المعاناة النفسيةوأن أحدال الحياة الحالية هي سبب أساسي في ارتف ،مرحلة الحقة
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وأن الدعم االجتماعي مثال يقلل من احتمال اإلصابة بالمعاناة  ،تزيد بزيادة عدد االضطرابات

وهنا ليس على الفريق المتعدد التخصصات إال التدخل لخف  نسبة عوامل الخطر  ات،وباالضطراب

كما على  ،الجسمية لناحيةا المري  من عالجفعلى الطبيب مثال أن ي ،وزيادة نسبة عوامل الحماية

الخ، أما ...وتمكينه من حقوقه -كالبطالة–مشكالته االجتماعية  حل ساعده فيياألخصائي االجتماعي أن 

وكل  ،تدثر سلبيا على نفسيته ناتجة عن تعرضه ألحدال صادمة النفساني فعليه أن يخلصه من ا ثار ال

 حسب الفرضية التي سميتها  وذلك الخطر،وخف  نسبة عوامل  الحمايةرفع نسبة عوامل هذا يتم ب

 ."االرتفا  واالنخفاث"

قد ال يددي تعرث فرد ألحدال صادمة عبر مراحل حياته المختلفة إلصابته بمعاناة  في الواقع  

وربما ألن هنا  أمورا  ،و ربما ألنه تلقى دعما اجتماعيا ،( résilient) رجوعي هربما ألن ،واضطرابات

أخرل ال نعرفها ساعدته في االحتفاظ بصحته، وقد يددي تعرث شخصين لنفس الحادل إلى اضطرا  

وهنا ولتفسير هاتين الحالتين ال يمكننا االعتماد على قاعدة بيانات تقول ب ن  ،أحدهما وعدم ت ثر ا خر

ه قد تكون نفس العوامل مرتفعة أو ألن،ارتفا  عدد من العوامل وانخفاث أخرل يددي لالضطرا  

ارتفا   لم يت ثر ا خر، كما قد ال يكونمنخفضة بنفس النسبة لدل الشخصين اللذين اضطر  أحدهما بينما 

وقد يكون هذا سببا في نجام  ،النخفاث بعضها ا خر لدل الشخصين بنفس الطريقة ابع  العوامل سبب

فإدماج شخص في ،تلك لدل أحدهما وفشله لدل ا خر اناتنفس التدخل العالجي المبني على قاعدة البي

ما أن عالج عمل وبالتالي تخلصه من البطالة قد ال ينقص معاناته بل يزيدها ويزيد من تعرضه للضغط، ك

مثال قد يزيد من تعرضه لمشاكل حالية ألنه كان يستعمله كستار يختفي  يمشخص آخر من اضطرا  جس

فهذه العوامل قد  ،مصدر معاناة له أكثر من المرث نفسه التي قد تكونو ،وراءه للتهر  من مسدولياته

جسميا من قبل الطبيب فقد يعالج مري   ،ت ثير البع  ا خر بعضها وقد يلغي ،يفاقم بعضها بعضا

 ،تفاء تلك المعاناةخفتختفي معاناته نفسيا، كما أن حصوله على عمل قد يددي إلى تخفيف الضغط عليه وا

حتاج نال  وفي هذه الحالة،بينما قد ال يحدل ذلك إن كان مصدر هذه المعاناة أساسا هو الصدمات السابقة 

ما أريد قوله في النهاية واذن ف .فقد يقوم النفساني بعالجه وتختفي معاناته ،لفريق طبي متعدد التخصصات

والتي  ،هذه العوامل لدل كل شخص هو أن ما يعقد الصورة المرضية هو الطريقة الخاصة التي تتفاعل بها

 اصشخاالهذه هي التي ترسم شكل استجابة  تفاعلها لدل شخص آخر، فطريقة التفاعلطريقة قد ال تشبه 

ت التفاعل هذه لدل  كل واحد والتحدي هنا أثناء التشخيص هو الكشف عن ميكانيزما،صادمة الل ادحطل

( المادي واالجتماعي)األحدال مع واقع الشخص الخارجي هذه بها تتفاعل  ية التيكيفال، أي عن نهمم

وإنما بطريقة  ،ارتفا  نسبة أو شدة عوامل وانخفاث بعضهابقياس ليس  ذلك ويتم ،وواقعه النفسي الداخلي
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وانطالقا من هنا تبنى المداخلة العالجية التي قد تحتاج لفريق  ،بعة لخصوصية هذين الواقعينخاصة تا

 . وقد ال تحتاج إال لمتخصص واحد لدل حاالت أخرل ،حاالت متعدد التخصصات لدل

 :Alice pâquet (2002)دراسة . 2. 1

دراسة استكشافية للرضى : المصابون بحروق: بتجسيد دراسة بعنوان ( Alice pâquet)قامت 

 les personnes atteinte)االجتماعية والنشاط االنشغالي الشعور بالفعالية، الرعايةعن صورة الجسم، 

de brulures : étude exploratoire de la satisfaction de l’image corporelle, du 

sentiment d’efficacité, des provisions sociales et de l’activité occupationnelle) 

 l’université du)بإحدل الجامعات الكندية ( la maitrise)إطار التحصل على درجة  في وذلك،

Québec a Trois-Rivières )،ادة التكيف النفسي االجتماعي ععالجت هذه الدراسة موضو  إ حيث

الرضى عن )المتغيرات من مجموعة على دور ومن هنا كان الهدف هو التعرف  ،لدل المصابين بحروق

إمكانية ثم استكشاف ،(النشاط االنشغالي  وصورة الجسم، الرعاية االجتماعية، الشعور بالفعالية الشخصية،

 .وجود ارتباطات بينها

مقياس المعلومات : ولدراسة هذه المتغيرات استعملت الباحثة مجموعة من األدوات المتمثلة في

 échelle)سلم الرضى عن المظهر  ،( Questionnaire de renseignement généraux)العامة 

de satisfaction de l’apparence) سلم الفعالية الشخصية ،(échelle d’auto –éfficacité) سلم ،

ذكور و  62)فردا  222تكونت العينة من  .(échelle de provisions sociales)الرعاية االجتماعية 

تطلب معالجة طبية خاصة في مما  وعاشوا صدمة مرتبطة بتعرضهم لذلك ،أصيبوا بحروق( إنال 22

، ويسكنون 22.2يساوي  سنة بمتوسط 52و  22بين  أفراد العينةسن يتروام حيث  ،وسط استشفائي

 .بكنداشرق الكيبيك بمنطقة 

 كما ،لحروق من الدرجة الثانية والثالثة  تعرضوامن أفراد العينة % 27.2كشفت النتائج أن 

( صورة الجسم)لعامل النفسي المتمثل في الرضى عن المظهر ا الذي يلعبه الدور المهم عن أيضا كشفت

لديهم درجات مرتفعة من الشعور كانت لذين لديهم رضى مرتفع عن مظهرهم احيث أن األشخاص ،

ك فروقات دالة بين األفراد الراضين وغير لأنه هنا وقد ثبت ،االجتماعيبالفعالية الشخصية والدعم 

 كان حيث، (الخ...عدد الساعات المكرسة في العمل، الدراسة)بالنسبة لإلنتاجية  الراضين عن مظهرهم

رات في عالقاتهم با خرين و في العمل أكثر منه ييعانون من تغي أقل إنتاجية، غير الراضين عن مظهرهم

ك عالقة دالة إحصائيا بين الدعم لكشفت النتائج أنه هنا وباإلضافة لذلك . لدل الراضين عن مظهرهم
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فكلما شعر األشخاص بدعم من طرف محيطهم كلما كان  ،االجتماعي والشعور بالفعالية الشخصية

النتائج على الت ثير المهم لعواقب اإلصابة بحروق تلك كما أكدت  ،شعورهم بالفعالية الشخصية مرتفعا

أكدت وأخيرا  ،من المصابين تعرضوا لتغييرات مرتبطة بعملهم بعد الحادل % 29حيث أن ،على العمل 

حيث أن الفترة الفاصلة بين الصدمة  ،لحروق داخل ظروف العملرث أهمية التععلى النتائج أيضا 

داخل عملهم منها لدل من  والعودة للعمل كانت أكبر لدل من تعرضوا لحروق( التعرث للحروق)

 .العمللحروق خارج إطار تعرضوا 

 :حليلالت

التككككي تعتمككككد علككككى اسككككتخدام أسككككاليب ) نفككككس المالحظككككات تتكككككرر حككككول نوعيككككة المنهجيككككة

وفكككي الدراسكككة التكككي بكككين  ،ومناقشكككتهاالمسكككتعملة فكككي أغلكككب البحكككول التكككي قمنكككا بتلخيصكككها و (احصكككائية

حيكككث قكككدمت  ،أغفلكككت ذككككر المكككنهج المسكككتعمل، وهكككو مكككنهج وصكككفيقكككد أن الباحثكككة  الكككى أيكككدينا نشكككير

ا علككى مسككتول أهككم مككا توصككلت إليككه أمكك .ات ووصككفت العالقككات بينهككا إحصككائيامجموعككة مككن المتغيككر

فمككككا يهمنككككا ومككككا لككككه عالقككككة ببحثنككككا هككككو دور مجموعككككة المتغيككككرات النفسككككية  ،هككككذه الدراسككككة نتككككائج

التعككككككرث  متمثلككككككة فككككككي)التوافككككككق بعككككككد التعككككككرث إلصككككككابة جسككككككمية  فككككككي عمليككككككةواالجتماعيككككككة 

عككن أو )النفسككي المتمثككل فككي الرضككى عككن صككورة الجسككم  متغيككردور ال ،حيككث بككرزت أهميككة(لحككروق

الرفككككع مككككن إدراكككككه ب نككككه يتلقككككى دعمككككا  فككككيو ،يتككككهفعالب شككككخص فككككي الرفككككع مككككن شككككعور ال( المظهككككر

وهكككذا  ،الرفكككع مكككن إنتاجيتكككهو ،التقليكككل مكككن المشكككاكل المرتبطكككة بعالقاتكككه مكككع ا خكككرين،وفي اجتماعيكككا

أن أهكككم عامكككل اجتمكككاعي يسكككهل  ثبكككت  كمكككا ،إلصكككابةا لتلكككك يعنكككي تسكككهيل وإتاحكككة توافقكككه بعكككد التعكككرث

اصككة مككن خككالل مسككاهمته برفككع ثقككة المصككا  بنفسككه وبقيمتككه وخ ،هككذا التوافككق هككو الككدعم االجتمككاعي

 .(شعوره ب نه فعالأي )

 التعرث المتمثلة في )حول الفترة الفاصلة بين التعرث للصدمة أخيرة سجلناهامالحظة 

من تعرضوا حيث كانت أطول لدل من تعرضوا لحروق داخل عملهم منها لدل  ،للعملوالعودة  (لحروق

في و ،سبب ذلك؟ ما:ومن البديهي أن يتبادر للذهن هنا سدال بسيط مفاده ، العمل لحروق خارج إطار 

 ، تهادراس عة من العوامل لم تتناولهامجمو قد يكونالسبب  ب ن أثناء تفسير النتائج الباحثةالواقع أجابتنا 

أعراث ضغط ما بعد   من أوالمعاناة ،مثل اإلصابات الجسمية كالكسور، والنفسية كالقلق واالكتئا 

أو عدم توفر الظروف ،قد يكون طول فترة الحداد   تلك العوامل أن السبب الى ونضيف نحن،الصدمة 

هنا أن نذكر عشوائيا  ،وبإمكاننا...أو أو مشاكل عائلية -كاالنتقال من مكان السكن-المالئمة للعودة للعمل 

في معالجة الظاهرة  (االحصائية)آخر من قصور هذه المنهجية اجانب ذلك يبرز لنا و. عشرات العوامل
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في و ،عدم قدرتها على اإلحاطة بكل العوامل المدثرة في الواقع النفسي الداخلي للفرد يتمثل في ،النفسية

 .واقعه الخارجي

 :Anne Curelli (2004)  دراسة .3. 1

ت ثير العوامل النفسية : يحألم الطرف الشب: بتجسيد دراسة بعنوان (Anne curelli)قامت 

(Douleur du membre fontôme ; influence de facteurs psychologiques)، في  وذلك

 Université Charles de)شارل ديغول بفرنسا  بجامعة( la maitrise)إطار التحصل على درجة 

gaulle de Lille 3) .  

 نفسيةالو( كالسن والجنس) ديمغرافيةالت ثير مجموعة من السوابق  نهدفت الدراسة للتعرف ع

الدعم االجتماعي المدر ، الضغط المدر ، )ومجموعة من المعدالت  (القلق كسمة ومركز التحكم)

االكتئا ، نوعية  ألم الطرف الشبحي، القلق كحالة،)على مجموعة من المعايير ( استراتيجيات المواجهة

حيث قامت بتصميم مقياس من أجل  ،من األدوات العديدثة غيرات استعملت الباحالمت دراسة هذهول(. الحياة

 Echelle Visuelle)السلم البصري الغير رقمي : تقييم المتغيرات المرتبطة بالبتر، كما استعملت كال من

Analogique EVA )قياس شدة األلم، مقياس سانت أنطوني لطلم ل(QDSA )،  قائمة القلق سمة– 

، (SSQ)مقياس الدعم االجتماعي ،(BDI) -الصيغة المختصرة -لالكتئا ، قائمة بيك (STAI-Y)حالة 

 Mesure de lien de contrôle)، مقياس مركز التحكم ثالثي األبعاد (PSS)سلم الضغط المدر  

tridimensionnel. IPAH)،  مقياس إعادة االندماج في الحياة العادية(Questionnaire de 

réintégration à la vie normale RNLI) ،  مقياس استراتيجيات المواجهة(WWC-R)،  باإلضافة

اف مبتورين على مستول األطر( إنال 1و  روذك 10)فردا  11تكونت العينة من . لمقابلة نصف موجهة

حوادل عمل، حوادل )بب صدمي سبمنهم تعرضوا للبتر 22 ،السفلية منذ حوالي أربع سنوات

 (.الخ...سرطان، سكري)بسبب األمراث  5، و (الخ...مرور

من أفراد العينة من األحاسيس % 92معاناة : هذه الدراسةعنها  تمن أهم النتائج التي كشف

% 30و% 20)غلبة أحاسيس السخونة والحركة لديهم  لوحظ حيث، (Douleurs fantôme)الشبحية 

وكذلك ظهرت نسبة  ،من هذه األحاسيس تم عيشها على أنها مضايقة% 72 أن تبين وقد ،(على التوالي

 Douleurs au)منها على أنها مدلمة، أما بالنسبة لآلالم على مستول نهاية الطرف المبتور % 52

niveau du moignon)   من أفراد العينة% 60فقد عانى منها. 
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 سواء كان مرتبطا ب  )كشفت النتائج أن مركز التحكم الخارجي قد فبالنسبة لت ثير السوابق و 

وال يسمح بتحقيق توافق  ،المدملة على مستول الطرف الشبحي يضخم األحاسيس ("الحظ"أو " ا خرين"

، كما ثبت أيضا أنه كلما كان الفرد (رديئة  /اكتئا  مرتفع ونوعية حياة منخفضة)جيد مع ظروف اإلعاقة 

، أما القلق كسمة فليس له ت ثير على األلم الشبحي إال في رتفعةاأللم م درجة كانت شدةمتقدما في السن 

مرتفعا انخفضت نوعية الحياة  هذا النو  من القلق كانوكلما  ،األلم ذلكانب المتعلق بالضيق الناتج عن الج

على أنه مدثر على التوافق  القلق كسمة عامل ظهر لذلكت درجة القلق كحالة واالكتئا ، ووارتفع

 .االنفعالي والتوافق مع ظروف اإلعاقة

أما بالنسبة لت ثير المعدالت فقد كشفت النتائج أنه كلما كان الضغط المدر  مرتفعا كلما ارتفعت 

ارتفع مستول االكتئا  والقلق كحالة وانخفضت نوعية  ،وكلماالشدة والضيق الناتج عن األلم الشبحي

وبتوافق  ،يعني أن درجة مرتفعة من الضغط المدر  تتنب  ب حاسيس مدلمة شديدة ومضايقةهذا و الحياة، 

في إدرا  األلم  (المتام/ المتوفر) يية الدعم االجتماعسيء مع البتر، كما كشفت النتائج أيضا عن أهم

م عيت األل ت درجةحيث كلما ارتفع عدد األشخاص الذين بإمكان الفرد االستناد عليهم انخفض ،الشبحي

بالدعم  المرتبط ((satisfaction الرضى عامل ثبت أيضا ت ثير  على أنه شديد، وفي هذا اإلطار

وقد  ،األلم شدة  ت درجةكلما كان الفرد راضيا عن الدعم االجتماعي الذي حضي به انخفضف ، االجتماعي

توفر الدعم  واللذان لم يثبت ت ثير ،أن هذا الرضى له ت ثير مفيد على نوعية الحياة ومستول االكتئا  ثبت

ثبت أيضا أن استراتيجيات المواجهة التي تركز على المشكلة ليس لها أي ت ثير  كمااالجتماعي عليهما؛ 

 .نوعية الحياةوكتئا ، االالقلق كحالة، : ولكنها تدثر على كل من ،على األلم الشبحي

 ،لكل من السوابق والمعدالت( influence conjointe)وأخيرا فيما يتعلق بالت ثير المشتر   

 ("الحظ"أو " با خرين"سواء كان مرتبطا )أن أهم عاملي ت ثير هما مركز التحكم  كشفت النتائجفقد 

ق كحالة، االكتئا  ألم الطرف الشبحي، القل: حيث ثبت ت ثيرهما على المعايير األربع ،والضغط المدر 

الرضى  :سوابق ومعدالت أخرل مثللت ثيرات ثانوية  ياألساسيضاف إلى هذا الت ثير ، وونوعية الحياة

 .المرتبط بالدعم االجتماعي المدر  واستراتيجيات المواجهة التي تركز على المشكلة

 :التحليل

هكككو  وأنكككا ال أدري هكككل  ،المكككنهج الكككذي اسكككتعملته  الباحثكككة لكككم تكككذكر علكككى المسكككتول المنهجكككي

للككككدرجات التككككي تحصككككل عليهككككا األفككككراد علككككى تلككككك  تقككككدم وصككككفا لتاسترسكككك ألنهككككا)وصككككفي مككككنهج 

  أم مكككككنهج،( تقيسكككككهاحصكككككائية بكككككين المتغيكككككرات التكككككي ووصكككككفا لمجموعكككككة العالقكككككات اإل،المقكككككاييس 
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سكككن، كال :وهككي السكككوابق)لمتغيككرات  المسكككتقلة تكك ثير مجموعكككة مكككن ا تهاحيكككث تناولككت دراسككك -تجريبككي 

األلم الشكككبحي، القلكككق كككك :وهكككي المعكككايير)المتغيكككرات التابعكككة علكككى مجموعكككة مكككن ( الكككخ...قلكككق كسكككمةال

كالضكككككغط المككككدر ، الكككككدعم   :هكككككي المعككككدالتو)تتوسككككطهما متغيكككككرات وسككككيطية  ،(الكككككخ.......كحالككككة

لتوضكككيح  إدراككككه وذككككره يهكككانبغكككي علككككان ي  أمكككر منهجكككي مهكككم وهكككذ  -(الكككخ...االجتمكككاعي المكككدر 

 هكككذه الدراسكككة نتكككائجأمكككا بالنسكككبة لمحتكككول  .نتكككائجلل لوصكككولمكككن أجكككل امعكككالم الطريقكككة التكككي تتبعهكككا 

ف عتقكككد ب نهكككا مفيكككدة لبحثنكككا ألنهكككا تسكككلط الضكككوء علكككى مجموعكككة  مكككن المتغيكككرات التكككي تكككدثر علكككى 

  . المعاش الجسمي و النفسي لفئة مبتوري األطراف بعد تعرضهم للبتر

 (: 2002)دراسة نور الدين خالد وعزيزة أوسعد  .4. 1

صدمة الطفولة ومصيرها في " :بعنواندراسة طولية  زيزة أوسعدعوقدم كل من نور الدين خالد 

نور معطيات بحث أشرف عليه  هو 1006عام  تنشر تيال ه الدراسة وكان مصدر هذ ،"سن المراهقة

كانوا حيث  ،سنة 21و 20وحت أعمارهم بين طفال وطفلة ترا 22من  تهتكونت عين،2999عام  الدين خالد

بن طلحة ،ببراقي )دارس ابتدائية بالعاصمة والسادس ابتدائي من ثالل م موزعين على الصفين الخامس

، األم  /قتل األ  :شاهدا على حدل صدمي معين مثلالعينة تلك أفراد كانت كل حالة من  وقد ،(والحراش

البحث غنية من حيث أنماط االستجابة لطحدال الصدمية  ذلكئج كانت نتا كما.إلخ... انفجار، هجمات ليلية 

بعد مرور ثمانية الهتمام ب طفال ذلك البحث الى اهم ب دفع مامة مختلفة، في ظل أجواء أسري عند الطفل

ثالل )االتصال بستة منهم  تمكن الباحثان من مراهقين هدالء األطفال أصبح حيث ،  ئهسنوات من إجرا

 .(براقي والحراش)من منطقتي ( ذكور وثالل إنال

إلى التعرف على المصير النفسي والدراسي الذي آل إليه أفراد العينة، وعن دور  هدفت الدراسة 

أن  :فادهمافرضيتين أساسيتين مطرم الباحثان  ومن هنا. ي كعامل تفسيري لهذا المصيرالعامل األسر

إلى عام بعد الصدمة ويعيشون في  همذين ت ثروا بنسبة كبيرة على األمد القصير وتواصل تدهوراألطفال ال

أما األطفال الذين ت ثروا بنسبة كبيرة على  ،ظل ظروف أسرية سيئة يتواصل تدهورهم إلى سن المراهقة

األمد القصير وتمكنوا من تحسين وتدار  وضعيتهم الدراسية بعد عام من الصدمة ويعيشون في ظل 

اعتمد الباحثان  هتين الفرضيتينوللت كد من  .ظروف أسرية مالئمة يتواصل تحسنهم إلى سن المراهقة

وأيضا بعد تعرضهم للصدمة،  تتبع تطور نتائجهم الدراسية أجلمن  الملفات المدرسية ألفراد العينةعلى 

 .لبحث عن آثار الصدمة التي حدثت لهم خالل طفولتهما من أجل المقابلة العيادية النصف موجهة على
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حيث كان أغلبها  ،في مستول أول عن اختالف المسارات الدراسية للحاالت همبحثكشفت نتائج  

وهذا ما )نتهي باالنقطا  عن الدراسة ي الذي فاق المتكرر وأحيانا المتتاليخمتذبذ  ويتميز بالتعثر واإل

للكشف عن أهم العوامل  تهم أعمق سعت دراس يوفي مستول ثان. (أربع حاالت من ستة تقريبا لدلحدل 

من خالل دراسة معمقة  ،وذلكبين استجابات األفراد ألحدال صدمية متشابهة االختالفالتي تفسر 

 un cas résiliant et un cas de moindre)حالة إرجاعية وحالة أقل إرجاعية  :لحالتين

résilience). على أهمية الخلفية األسرية في مصير الطفل النفسي و نتائج دراستهم أكدت  وهكذا

 تشابه التركيبة األسرية للحالتينالدور األساسي الذي تلعبه األم في تحديده، فبالرغم من على و،الدراسي 

يكمن   ،اموانتشار األعراث النفسية والعضوية لدل أفراد كل واحدة منه( االرجاعية و األقل ارجاعية)

، " اإلخوة-الحالة"سواء العالقة )االختالف الجوهري بين األسرتين في نوعية العالقات التي تربط أفرادها 

الذي كان ،ي أسرة الحالة اإلرجاعية القوة فهذه العالقات  ب تتسما حيث،("األم-اإلخوة"أو " األم-الحالة"

. العالقات بالهشاشة تلك أما في أسرة الحالة األقل إرجاعية فقد تميزت ،أكثر قدرة على مقاومة الصدمة

وتشكل  ،(protection)تشكل األولى عامل حماية  ،نمطين من األمهاتلنا الباحثان  ابتكروبناء عليه 

 la)الواقفة المحتوية  وقد أطلقا على النمط األول اسم األم ،(Vulnérabilité)الثانية عامل جروحية 

mère résistante et contenante) ، مثل أم الحالة اإلرجاعية التي جندت قواها لمساندة ودعم أبنائها، 

 la mère)من المضاعفات النفسية، أما النمط الثاني فقد سموه باألم المنهارة الغائبة اه مما حم

décomposée et absente)،  مثل أم الحالة األقل إرجاعية التي تحولت شخصيتها إلى شخصية صدمية

،كما تدهور مساره الصدمة-ما بعدضغط وجعله أسير أعراث النفسية  تهما أثر على صحم ،عصابية

والتي أثرت بدورها على المصير النفسي والدراسي  ،وبالتالي فقد أثرت طبيعة األم على األسرة. الدراسي

 .حسب الصيغة المذكورة سابقا تهم تحققت فرضيات دراس وهكذا ،اد العينةألفر

 :التحليل

اتضحت في حيث  ،كثيرابها أعجبت  يير في البداية إلى أنشأ دراسةنتائج هذه التحليل قبل 

هي اختالف مآل الصدمة النفسية لدل مجموعة أفراد  ىاألول :من خالل االطال  عليها مس لتان رأسي

قاومها البع  ا خر، والثانية هي ربط ير  بعضهم وليضط أثرت فيهم بطرق مختلفةحيث  ،العينة

زيا في تحديد المصير دور األم الذي اعتبر مركبو ،االستجابات بالخلفية األسريةتلك الباحثين الختالف 

من  ابتكر لنا الباحثان نمطين هكذاو من العمر، ليه صدمة الطفولة في مراحل الحقةاالذي ستدول 

وأم تمثل عامل جروحية  ،وهي أم واقفة محتوية( protection)األمهات، أم تمثل عامل حماية 



تعريف بموضو  البحثال: الفصل األول  

15 
 

(vulnérabilité )دور ب يرتبطان  الخطر الالحماية و  أن فأصبحنا نعر من هناو ،وهي أم منهارة غائبة

 .قدومهحتى شخصيتها قد تكون عامل حماية تقي من االضطرا  أو عامل خطر تسر  ف  ،فقطاألم 

استنتجت أني لم أفهم هل كان الباحثان  ،وت ملت النتائج بعمق ،وبعد أن تالشى جزء من اإلعجا 

وبدا لي أنهما كانا  .أم أنها يستعمالن المصطلحين كمترادفين؟ ،يتحدثان عن دور األم أم عن شخصيتها

حيث فسرا بروفيل الحالة وبروفيل األسرة من خالل بروفيل األم، فالحالة  ،يتحدثان عن شخصيتها

وابتسامته ولطفه  هكانت طريقة ترحيب ،اإلرجاعية الذي يزاول دراسته واسترجع توافقه ونشاطه الوظيفي

أما الحالة األقل إرجاعية  ،من االضطرا  ومن آثار الصدمة -احسبهم-مما حماه  ،هي نفسها لدل أمه

التي أصيبت هي أمه  يقلد وك نه افبد ،الصدمة –انقطع عن دراسته وأصيب باضطرا  ضغط ما بعد الذي 

  فهل هذا يعني أن استجابة نفس أفراد العائلة  ،وهنا حلت الحيرة محل اإلعجا  .األخرل بعصا  صدمي

ستكون متشابهة إذا ما تعرضوا  -الذين تجمع بينهم نفس األم وتسود داخل أسرتهم نفس نوعية العالقات-

أسرة الحالة أفراد استجابات  شار الباحثان أثناء تقديم حاالت دراستهم الى أنأ لقد .؟الصدمي دلالنفس الح

، (قتل األ  على يد اإلرها الذي تمثل في )دل الصادم اتنوعت بعد تعرضهم لنفس الحقد  اإلرجاعية 

كما أصيب -أصيبت أخته الكبرل  ،عاني من الفز  واألرقففي حين أصيبت والدته بمرث جلدي وكانت ت

لم تكن محظوظة مثله من الناحية  هاإال أن -كما واصلها هو-وواصلت أخته دراستها  ،بوساوس عابرة -هو

لم يكونوا  ينكما أن إخوته ا خر -بينما لم يصب هو ب ي اضطرا -الصحية وأصيبت فيما بعد بالصر 

استجابات هدالء األفراد  اختلفت  فلماذا. عن الدراسةكلهم  واانقطع و الدراسيةمحظوظين مثله من الناحية 

 ؟انتمائهم لنفس األسرة ونفس األم  من رغمبالومصيرهم بعد التعرث للصدمة 

ربط المصير النفسي الى أن شير اوندخل في تفاصيل ليس هذا مكانها حتى ال نطيل التحليل هنا 

أو بانعكاس بع  أو كل  ،سواء بدور األم من حيث نوعية عالقاتها مع أبنائها)الدراسي بالعامل األسري و

لتفسير اختالف مصير نفس أفراد األسرة  يغير كاف (مالمح شخصيتها بشكل مرآتي على شخصياتهم

وهي )خاصة نفسية دل، ربما ألن لكل واحد منهم تاريخ شخصي خاص وبنيةاالذين تعرضوا لنفس الح

ن بعضهم تمكن من رغم تقاطعهم في بع  الصفات بحكم انتمائهم لنفس األسرة، وربما أل (عوامل فردية

وهي عوامل ( أساتذة مثال وفروا له دعما)على أشخاص مرجعيين خارج األسرة  فرعتكوين صداقات وت

( طيةمحيوالسرية، األدية، فرال)الثالل  بما أن نفس المتغيراتومحيطية لم يتمكن البع  ا خر تحصيلها، 

وبما أن الطبيعة الحمائية أو الخطرية ال يكتسبها العامل في  ،الخطروعوامل الحماية كل من  نجدها في 

إن أردنا الحصول على الصورة الكاملة -فينبغي علينا  ،حد ذاته بل حسب طريقة تفاعله مع عوامل أخرل
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ك أن ندرس التفاعل القائم بين تل -دماص ه لحادلتعرض بعد شخص  (أو لعدم اضطرا )الضطرا 

 .ترسم صورة ديناميكية ال يمكن تجميدها ثم وصفها انطالقا من عامل منعزل ،العوامل بطريقة ديناميكية

 :FOREM- (2002)الهيئة الوطنية للصحة والبحث الطبي -دراسة مجموعة من الباحثين . 5. 1

، نبيلة قهار ى خياطي، صبرينةطفى عشوي، مصطفمص)الباحثين واألطباء من مجموعة قام 

بإجراء دراسة  --FOREMالوطنية للصحة والبحث الطبي للهيئة المنتمين  (رلينسهيلة زم وخالل،

متابعة الحالة  هاهدف كان."الجزائرفي بات ما بعد الضغوط الصدمية ااضطر": هاميدانية تتبعية عنوان

تقويم وضعياتهن  من أجل وذلك ،العشرية السوداء حدالأل التعرث النفسية لمصدومات جراء

استمرار معاناة االضطرابات التالية للصدمة بعد  معرفةودراسة حاالتهن النفسية من خالل  ،غرافيةميالد

واستراتيجيات التوافق المتبعة من طرف  ومعرفة كل من مستول تقدير الذات ،سنوات من تعرضهن لها

ند المصدومات وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي المصدومات من جهة، والتعرف على أنماط التحكم ع

وضع قاعدة بيانات تتعلق بالمتابعة من حيث التشخيص والعالج والتكفل أخيرا من جهة أخرل، و

 .االجتماعي والمهني بالمصدومات

سنة، وكان 22إلى ما فوق  22ت أعمارهم ما بين شخص تراوح 210تكونت عينة الدراسة من  

كن من % 2باستثناء  -(أميات، مستول ابتدائي)إناثا أغلبهن ذوات مستول تعليمي منخف    هاكل أفراد

 ،%76.7ومتوسط بنسبة  ،%10.5تراوم مستواهن االجتماعي ما بين منخف  بنسبة كما  -الجامعيات

% 3.3و،يشتغلن % 22.1و ،عاطالت عن العمل منهن %51.2حيث كانت نسبة  ،%1.2ومرتفع بنسبة 

 ،من المشاركات ألحدال صادمة تمثلت في اغتيال أزواجهن% 22تعرضت . أو تدريبفي تكوين 

لخطف % 5، و(في ضواحي العاصمة الجزائرية)لمجزرة بن طلحة % 20ولوفاة األزواج، % 12و

قار ، األوإغتيال  ،بينما تعرضت البقية ألحدال أخرل مثل إغتيال ا باء أو وفاتهم ،ا باء أو إختفائهم

وقد تم التكفل (. 1001-2991) السوداء في الفترة الممتدة بين وذلك أثناء العشرية ،السياراتوحوادل 

المركز التابع للهيئة ب و -الواقع بضواحي العاصمة الجزائرية-مركز بن طلحة ب من طرف نفسانيين  هنب

 .1007الدراسة سنة  هذه  تمت مقابلتهم إلجراء حيث ،الوطنية لترقية الصحة والبحث الطبي

مقياس  :يث إستخدموا مجموعة من المقاييسح ،نهج الوصفي التحليليماعتمد الباحثون على ال

مقياس إستراتيجيات التوافق ، ثمقياس تقدير الذات لكوبر سمي، (PCLS)ةاالضطرابات التالية للصدم

(GISS)،  قاموا باستعمال  البياناتمعالجة  ومن أجل،(خارجي /داخلي)ومقياس روتر لمركز التحكم

Khi)كاي مربع:  مجموعة من األدوات اإلحصائية
2
 .الخ...ونسمعامل بير ،تحليل التباين،  (
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المستول  ، بين السن وكل من متغيرات البطالةالدراسة عن وجود عالقة سلبية  نتائج كشفت

قد تغيرت بعد التعرث  نب ن حياته نمنه% 95كما شعرت  .العينة ألفرادالتعليمي والمستول االجتماعي 

النسبة للتعرف على وب .ب نهن ما تزلن تحتجن إلى استمرار التكفل النفسي بهن % 97.2وأجابت  ،للصدمة

ين فقد تب ،بعد عدة سنوات من التعرث لها( PTSD)استمرار المعاناة من االضطرابات التالية للصدمة 

يا فروق دالة إحصائ أنه ليس هنالك  تبينوقد يعانين منها،  ال% 23.3بينما  ،منها منهن يعانين% 26.7أن 

( PTSD)المعاناة من إحصائية من حيث  لةكما لم توجد فروق ذات دال ،من حيث النسبة بين المجموعتين

السن والمستول التعليمي والوضع المهني والوضع االجتماعي ونمط الصدمة وتاريخ : متغيرات سبح

واستراتيجيات ( PTSD)الصدمة، ولم توجد أية عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين المعاناة من 

ية دالة ك عالقة ارتباط سلبلهنا كانت بينماونمطي التحكم، ( PTSD)التوافق، وأيضا بين المعاناة من 

ضطرابات التالية االمما يدل على أن نسبة  ،ومستويات تقدير الذات( PTSD)إحصائيا بين المعاناة من 

ذوات  من أفراد العينة% 35 ةنسبكانت  وقد. شاركات ذوات التقدير المنخف تكون أعلى لدل الم ةللصدم

مرتفع، كما لم توجد  ذات ذوات تقدير% 30و ،ذوات تقدير ذات متوسط% 31و ،منخف  ذات تقدير

تبين عدم وجود  وقد .فروق ذات داللة إحصائية بين ذوات التقدير المرتفع والمنخف  من حيث النسبة

الوضع المهني السن، والمستول التعليمي و: فروق دالة إحصائيا في تقدير الذات لديهن حسب متغيرات

بية بين مستول تقدير الذات والمستول عالقة ارتباط إيجاأنه هنالك تبين بينما والوضع االجتماعي، 

  (التوافق بالتمركز حول التجنب/ التوافق بالتمركز حول المهمة)وبالنسبة الستراتيجيات التوافق . التعليمي

كما  ،ك عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين تقدير الذات والتمركز حول المهمةلأنه ليست هنا فقد كشفت النتائج

فروق ذات  ،وال توجد(PTSD) التمركز حول المهمة واإلصابة ب  ارتباط دالة بينك عالقة لأنه ليست هنا

السن،  :داللة إحصائية في التمركز حول المهمة أو التجنب كاستراتيجيات للتوافق حسب متغيرات

ك عالقة لهنا هأنالنتائج وقد بينت  .والمستول االجتماعي للمشاركات ،الوضع المهني ،المستول التعليمي

باط إيجابية بين تقدير الذات والتمركز حول التجنب، بينما لم توجد عالقة ارتباط دالة بين التمركز حول ارت

ك فروق ذات داللة لهنا هتبين أنفقد ( خارجي/داخلي)وأخيرا وبالنسبة لنمط التحكم  (.PTSD)التجنب و 

توجد عالقة ارتباط دالة بين نمط التحكم والمعاناة من  بينما ال ،ة بين نمطي التحكم عند المشاركاتإحصائي

(PTSD)فروق دالة إحصائيا في نمط التحكم حسب  وال توجد،، وبين نمط التحكم ومستويات تقدير الذات

وجدت فروق في نمط التحكم حسب  بينما ،المهني، والمستول االجتماعيالوضع  ،السن: متغيرات

كما وجدت عالقة ارتباط سلبية بين المستول التعليمي ونمط التحكم، فكلما كان  ،المستول التعليمي

 .المستول التعليمي مرتفعا كلما كان التحكم داخليا
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 :التحليل

الصدمات "نشرت في كتا  تحت عنوان التي  ه الدراسةلقد واجهت صعوبة كبيرة في تلخيص هذ

ن حيث تجدر اإلشارة إلى كون هذه الدراسة رائدة م" :أصحابها  عنها التي يقول،و"النفسية في الجزائر

إذ تعتبر من الدراسات العربية القليلة التي اعتمدت على المنهج التتبعي في  ا،المنهجية التي اعتمدت عليه

وأنماط  ،وبمستويات تقدير الذات،وعالقة ذلك ب نماط التوافق  ،دراسة االضطرابات التالية للصدمات

لتعليمي وعالقة ذلك أيضا ببع  المتغيرات الشخصية كالسن والمستول ا ،التحكم لدل الشخص

 .، ولذلك س حاول التعمق في تحليلها(236.ص،1021،عشوي، وخياطي) "والوضع المهني للمشاركات

فهل يسمى االلتقاء بمجموعة : سةاالدر هذه التي اعتمدت عليها "ريادة المنهجية" تفحصولنبدأ ب

دون أن نملك معطيات عن حالتهم النفسية قبل تلك ( 1007صيف )من األفراد في فترة زمنية محددة 

تها الدراسة دكيف تطورت تلك الحالة التي حد عنوال،( باستثناء تعرضهم لصدمات نفسية)الفترة 

ول تقدير الذات، استراتيجيات التوافق، استمرار المعاناة من األعراث التالية للصدمة، مست)بمتغيرات 

 !وهل تسمى تلك المتغيرات بالحالة النفسية؟ يسمى هذا اإلجراء بدراسة تتبعية؟، هل (أنماط التحكم

استمرارية اإلصابة ب  " معرفة"وبالنسبة لدراسة العالقة بين هذه المتغيرات فقد كانت الدراسة تهدف إلى 

PTSD ، ل،كل على حد ق وأنماط التحكمير الذات واستراتيجيات التوافكل من مستول تقد" معرفة"و 

وحتى إشكالية . ،ولم يذكر ولو هدف واحد أن هذه الدراسة تسعى لدراسة العالقة بين هذه المتغيرات

يعانين من استمرار اإلصابة  هل ال يزلن: بالنسبة للمصدومات "هل"تساءلت على وزن  دراستهم

بالنسبة " ما هي"وهل يعانين من تقدير منخف  للذات؟ وعلى وزن  ضطرا  التالي للصدمةالاب 

ما هي استراتيجيات التوافق لديهن؟ : ضطرا  التالي للصدمةاالللمصدومات اللواتي ال زلن يعانين من 

فرًدا مكونا للعينة ألحدال صدمية  210ك فرق كبير بين تعرث لوهنا .وما هي أنماط التحكم لديهن؟

، ف فراد العينة ذكر أنهم تعرضوا (PTSD)للصدمة بة ب عراث اضطرا  التاليهن لإلصاوبين تعرض

ب عراث هذا  صابةولمعرفة استمرار اإل ،للصدمة ضطرا  التالياالألحدال صادمة وليس ألعراث 

ولنضع مالحظاتي هذه جانبا لنتتبع هذه المرة فائدة  . أوال عما إذا حدل أم ال فاالضطرا  ينبغي التعر

تسترسل لتوضح العالقة بين مجموعة المتغيرات  حيث جاءت النتائج ،المعتمدة " اإلحصائية"الطريقة 

الفروق بين و أيضا ، "ديمغرافية"وبين المتغيرات المسماة " الحالة النفسية"المعروضة والمسماة ب  

عرث من خالل ذهب معهم في نفس هذا االتجاه  سن،والمتغيرات هذه عةأفراد العينة بالنسبة لمجمو

 :لتبين مدل فائدة هذه الطريقة كما يليأطرحها  سئلة بقة ونتائج مرفال تلك مجموعة من
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كشفت نتائج الدراسة أن نسبة من يعانين من استمرار اإلصابة ب عراث االضطرابات التالية 

ذات "وقد تبين أنه ال توجد فروق ،% 23.3منها  نسبة من ال يعانينبينما بلغت ،% 26.7للصدمة بلغت 

مما يعني أن العينة انقسمت إلى شطرين تقريبا  ،من حيث النسبة بين المجموعتين" داللة إحصائية

شطر يعاني وشطر ال يعاني، فلماذا استمرت المعاناة من هذه االضطرابات لدل نصف أفراد  :متساويين

 لدل النصف ا خر؟العينة ولم تستمر 

ال توجد فروق لدل أفراد العينة من حيث استمرار المعاناة حسب المتغيرات : وتكشف النتائج

فما الذي ساهم إذن في استمرار معاناة النصف وعدم  ،وتاريخ الصدمة وحسب نمط الصدمة ،الديمغرافية

 معاناة النصف ا خر من هذه االضطرابات؟

لصدمة لالتالي  باالضطرا عالقة ارتباط دالة بين استمرار اإلصابة لم توجد أية : وتكشف النتائج

، ولكن وجد (أي أغلب متغيرات الحالة النفسية)ونمطي التحكم  هوال بين استمرار ،واستراتيجيات التوافق

وعنصر واحد من عناصر الحالة النفسية وهو  االضطرا  اسلبي بين استمرار المعاناة من هذارتباط 

  ؟هذا االضطرا يعانين من  ن اللواتيلواتي لديهن تقدير منخف  للذات ههذا يعني أن الفإذن . تقدير الذات

حيث لم توجد فروق ذات داللة  ،متقاربة لدل أفراد العينة الذات أن نسب تقدير: وتكشف النتائج

ك عالقة بين استمرار لفبما أنه ليست هنا. إحصائية بين ذوات التقدير المرتفع وذوات التقدير المنخف 

وبما أّن نسب تقدير  ،اإلصابة بإضطرا  ما بعد الصدمة والمتغيرات األخرل باستثناء متغير تقدير الذات

 لماذا انقسمت العينة إلى شطرين، شطر يعاني وآخر ال يعاني؟ ،الذات متقاربة لدل كل أفراد العينة

 جكككد سكككبيال لإلجابكككة عكككن هكككذا السكككدالإتبكككا  طريكككق آخكككر لعلنكككا ن تعميكككق التحليكككل و لنحكككاول إذن

فقككككد كشككككفت النتككككائج أنككككه هنككككا  عالقككككة ارتبككككاط إيجابيككككة هككككذه المككككرة بككككين تقككككدير الككككذات والمسككككتول  ،

كمكككا -التعليمكككي ارتفكككع تقكككدير الكككذات، والكككذي مكككن المفتكككرث  كلمكككا ارتفكككع المسكككتول :مفادهكككا  يالتعليمككك

 اال أن النتكككائجضككطرابات التاليكككة للصكككدمات، أنكككه يكككددي إلككى عكككدم اسكككتمرار اإلصكككابة باال -أشككرنا سكككابقا

د فككككروق ذات داللككككة إحصككككائية بككككين أفككككراد العينككككة مككككن حيككككث المعانككككاة مككككن اسككككتمرار وجككككتثبككككت ولككككم 

فكيككككف . المسككككتول التعليمككككي: غيككككرات الديمغرافيككككة ومنهككككاضككككطرابات التاليككككة للصككككدمات حسككككب المتاإل

إلككى عكككدم  بككدوره الككذي يككددي ،تقككدير الككذاتا  المسككتول التعليمككي الككذي يرفكككع يمكننككا تتبككع تكك ثير ارتفكك

 هاوبالتكككالي تفسكككير إصكككابة شكككطر العينكككة وعكككدم إصكككابة شكككطر ،التاليكككة للصكككدمة ضكككطراباتاإلاإلصكككابة ب

بكككين أفكككراد العينكككة تكككدل علكككى تككك ثير المسكككتول التعليمكككي فكككي العلكككم ب نكككه لكككم توجكككد فكككروق مكككع  ،خكككرا 

وبكككالرغم مكككن ذلكككك يبكككدو أنكككه هنالكككك مخكككرج آخكككر للبحكككث عكككن  .اسكككتمرار اإلصكككابة أو عكككدم اسكككتمرارها
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وجكككود عالقكككة ارتبكككاط سكككلبية بكككين المسكككتول  عكككن هكككذه المكككرة نتكككائجكشكككفت الفقكككد  ،دور هكككذا المتغيكككر

كككككان الككككتحكم داخليككككا، ممككككا جعككككل  التعليمككككي مرتفعككككالمككككا كككككان المسككككتول التعليمككككي ونمككككط الككككتحكم، فك

أن تجكككاوز نصكككف أفكككراد العينكككة للصكككدمة وعكككدم معانكككاتهم  أثنكككاء التفسكككير القكككائمين بالدراسكككة يسكككتنتجون

سكككبة انتشكككاره ن بلغكككتحيكككث -مكككن االضكككطرابات التاليكككة  لهكككا راجكككع إلكككى تميكككزهن بكككنمط تحككككم داخلكككي 

 عكككامال كونكككه ثير المسكككتول التعليمكككي مكككن حيكككث تكككفكيكككف أمككككنهم تتبكككع .  -%73.3لكككدل أفكككراد العينكككة 

التاليكككة  الضككطراباتفككي إصككابة أفككراد العينككة بإ بككدوره يككدثر فككي نمككط الككتحكم والككذي ينبغككي أنككه يككدثر

أنككككه ال يوجككككد ارتبككككاط بككككين هككككذه  تهمدراسككككنتككككائج فككككي حككككين أثبتككككت  ،هككككابللصككككدمة أو عككككدم إصككككابتهم 

 .نمط التحكم هذا وتقدير الذات وال بين ،اإلصابة ونمط التحكم

لماذا نصف سيدات العينة يعانين من االضكطرابات التاليكة للصكدمة : وأنكص هنا إلى سدالي األول

 هنككا مت كككد هككذه المككرة بكك ن نتككائج هككذبينمككا ال تعككاني نصككف السككيدات األخريككات مككن نفككس االضككطرابات؟ وأ

وغيكر  ،"غيكر رائكدة"لن تقدم إجابة واضحة لهذا السدال، كما أن هذه المنهجية مكن وجهكة نظكري  الدراسة

غيكر /العوامكل المسكاعدة  دور معرفكةلوأ ،ت ثير التعكرث لصكدمة نفسكية علكى المكدل البعيكدمناسبة لدراسة 

بعضها البع  مكن معرفة العالقات بينها وكيفية ت ثيرها على لأو حتى  ،المساعدة على تجاوز تلك الصدمة

 .وعلى تجاوز الفرد للصدمة من جهة أخرل ،جهة

 :(2001)دراسة وفاء محمد أحميدان القاضي  .2. 1

بتجسيد دراسة  -في إطار التحصل على درجة الماجستير- قامت وفاء محمد أحميدان القاضي

 "الحر  على غزةقلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم الذات لدل حاالت البتر بعد ": بعنوان

وم الذات لدل حاالت التعرف على عالقة قلق المستقبل بصورة الجسم ومفهتلك الدراسة الى  تهدفحيث ،

الجنس، الحالة االجتماعية، وجود أبناء أم ال، )ت ثير بع  المتغيرات على  ، وعلى غزة الحر  البتر بعد

تبحث في  لباحثة بطرم مجموعة من التساؤالتومن هنا قامت ا،( مكان البتر، سبب البتر ومدة اإلصابة

مستول أول عن وجود عالقة دالة احصائيا بين قلق المستقبل وكل من صورة الجسم ومفهوم الذات، وفي 

 لعز  ت   عن وجود فروق دالة احصائيا في كل من قلق المستقبل وصورة الجسم ومفهوم الذات يمستول ثان

 .(وجود أبناء أم ال ، نو  البتر، سبب البتر، مدة اإلصابة الجنس، الحالة االجتماعية،)لمتغيرات 

مقيكككاس قلكككق المسكككتقبل، )سكككئلة أعكككدت الباحثكككة مجموعكككة مكككن المقكككاييس ولإلجابكككة عكككن هكككذه األ 

قامكككت بتطبيقهكككا فكككي إطكككار المكككنهج الوصكككفي التكككي  (مقيكككاس صكككورة الجسكككمومقيكككاس مفهكككوم الكككذات، 
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فككي الفتككرة الممتككدة فككردا أصككيبوا  120مككن  العينككة تلككك تكونككت. التحليلككي علككى عينككة مككن حككاالت البتككر

 .(1005) الحر  األخيرة على غزة غاية إلى (1000سنة ) انتفاضة األقصى بين

وجككود عالقككة دالككة إحصككائيا بككين قلككق المسككتقبل وكككل  عككن فككي المسككتول األول كشككفت النتككائج

عكككدم  فقكككد كشكككفت عكككن يالثكككان فكككي المسكككتولأمكككا .مكككن صكككورة الجسكككم ومفهكككوم الكككذات لكككدل أفكككراد العينكككة

ل لمتغيكككرات الجكككنس، عكككز  وجكككود فكككروق دالكككة إحصكككائيا فكككي متغيكككري قلكككق المسكككتقبل ومفهكككوم الكككذات ت  

ينطبككق ذلككك أيضكككا و. مككدة اإلصكككابةووجككود أبنكككاء أم ال، مكككان البتككر، سكككبب البتككر،  ،الحالككة االجتماعيككة

تعككككزل  الجسككككموجككككود فككككروق دالككككة إحصككككائيا فككككي صككككورة ت ، حيككككث لككككمالجسككككم صككككورةعلككككى متغيككككر 

وجكككدت فكككروق دالكككة إحصكككائيا فكككي صكككورة الجسكككم  أيكككن ،باسكككتثناء مكككدة اإلصكككابة للمتغيكككرات السكككابقة

 .لصالح ذوي اإلصابة األقل من مدة سنة مدة اإلصابة لمتغير تعزل

 :التحليل

رات الدراسات التي قمت بقراءتها لعش شكال نموذجيا من حيث المنهجية تعتبر هذه الدراسة 

ماجستير ال أطروحاتوالتي حضرتها في إطار مناقشة مذكرات الليسانس،عشرات الجلسات ،ول

إلى أن الشيء  في البدايةأشير ،من محتواها وأعلق عليها شكليا أو منهجيا فقط هاوحتى ال أفرغ.والدكتوراه

 طرف من تمع الفسلطيني ينظر إلى المصا الوحيد الذي استفدته من اإلطال  على محتواها هو أن المج

 هذا األخير ويحظى ،نظرة البطل الذي يقدم التضحيات من أجل وطنه -ألي سبب- االسرائيلي لاالحتال

وكنت أتمنى لو درست الباحثة دور هذه الداللة الرمزية التي يكتسبها البتر  في مجتمعه، باإلحترام والتقدير

ولكن دوري كباحث ليس التمني وإنما النقد والتحليل  ، وتكيفه مع حياتهلنفسه تقدير المبتور  الت ثيرعلى في

 :أسجل المالحظات التالية من أجل ذلك و ،واستخالص العناصر األساسية لبناء بحثنا

وقياس  ،بين مجموعة من المتغيرات اتقياس العالقل استخدام األساليب االحصائية أصبح 

أصبحت البحول النفسية وك نها بحول في و ،ةالتي تتناول الظواهر النفسيوقات موضة في الدراسات الفر

إال أنني أعلم أن هذه األساليب غير  ،اإلحصاء وليس في علم النفس، وال أعلم إن كان هذا تقدما أم تخلفا

ة دالة مثال عندما تكشف النتائج أنه توجد عالق همفيدة في دراسات كالتي بين أيدينا، فما الذي سنستفيد

 اشكل هذه العالقة معروفوحتى لو كان  ،صورة الجسم أو مفهوم الذات و المستقبلإحصائيا بين قلق 

فإن هذه الصيغة تعجز عن تفسير ميكانيزمات  ،كلما ارتفع مفهوم الذات انخف  القلق :إحصائيا مثال

وهنا يسعى الباحثون الذين حاولوا ،أي تعجز عن تفسير كيف؟ ولماذا؟ ،انخفاث ذلك القلق وأسبابه 

إلى تقديم تفسيرات لمثل تلك  -في هذه الدراسة كما سعت الباحثة - دهمتزام بمنهجية دقيقة حسب اعتقااالل
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 :اتقبل وصورة الجسم ب نهد عالقة بين قلق المسووجمثال فسرت الباحثة نتيجة فالنتائج في شكل تكهنات، 

وأحيانا أخرل ي تي ،   "حيث أن صورة الجسم لها عالقة بتفاؤل الفرد المستقبلي و طموحاته أمر طبيعي"

لعالقة ل عشوائي تفسير،أو في شكل تعبير عن رأي الباحث الخاص الناتج عن حدسه شكل  التفسير في 

ذات داللة د فروق ووج عدم نتيجة سة التي بين أيدينا فسرت الباحثةمثال في الدراف ،بين المتغيرات

من المتعارف  "بالقول أنه ( سفلي،مشتر /علوي)لمتغير مكان البتر لعز  مفهوم الذات ت  في   إحصائية

الجمالية من السنوات المبكرة وعبر المراحل  تهوصورعليه أن الفرد يبدأ في تكوين صورته عن ذاته 

ومكان البتر له عالقة بالصورة الجمالية للشخص، وهذه الصورة نتيجة لما حدل فيها  ،العمرية المختلفة

إلى  لذات بمكان البتر ألن الفرد ينظرمن تشويه وفقدان تتر  آثارا على مفهوم الذات، فال يت ثر مفهوم ا

األربعة فهل هذا يعني أن من بتر إصبعه سيكون مفهومه لذاته كمن بترت أطرافه . "جسده ككل متكامل

 ا ،له العشوائية تلك التفسيرات مثل وتقديم ،إن وضع النتائج في هذه الصيغ اإلحصائية .؟(يديه وقدميه)

الصدمة تجعل الفرد أكثر وعيا فيكون أيضا أكثر قلقا فيتوقع "  :مثلمن  بع  التعابيرالباحثة لواستخدام 

 "ةوسام البطول"و،"الوصمة النضالية"من مثل مصطلحات  ، و"الفرد المبتور حدول كوارل أخرل

التي تخليت عن وغيرها من الدراسات المشابهة -يجعل من تحليل هذه الدراسة  "الشعور بالتوجس"و

 .أمرا مستحيال بالنسبة لي إشكالية بحثنالبناء  هانتائجالعناصر من  بع  صواستخال -استعمالها

 Vasconcellos.D , Picard.O , et Cohen-Ichai.S (2010:)دراسة  .2. 1

بنشر بحث  (Vasconcellos. D., Picard. O.,et Cohen-Ichai. S., 2010)قام كل من 

حيث استهدف هذا البحث . (le traumatisme du traitement) "الصدمة المرتبطة بالعالج" بعنوان

 Dr. Odileمريضا تم تعيينهم من طرف  29تكونت العينة من  و ،(VIH)ف ئة المصابين بفيروس االيدز 

Picard  بعيادة متعددة التخصصات ب حد مستشفيات باريس(polyclinique de l’hôpital Saint-

Antoine à paris) ،اقترم االنضمام على المرضى الذين بدأت معالجتهم بشكل جد نشط  دوق

(thérapie- Anti-Rétrovirale hautement Active)، الذهانيون أو الذين  ىكما استبعد المرض

 en)يعيشون قرانا مستقرا  من أفراد العينة مرضى 9كان  نفسية، /عصبية  اتيعانون من اضطراب

couple stable)  توزعت العينة من حيث األصل بين فرنسيين أصليين كما  ،عاما 22منذ عامين إلى

 Homo et)بين انتقال من نفس الجنس ومن جنس مغاير  ومن حيث انتقال المرث ،وأجانب

hétérosexuel)  ، ،رفيين، طلبة، حومن حيث وضعيتهم االجتماعية بين متقاعدين، بطالين، موظفين

 .إطاراتو
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 ،قسم على أربع مراحل( longitudinale)صمم هذا البحث النوعي وفق بروتوكول تتبعي  

بهدف الكشف عن دور ( TATالرورشاخ و ) واستعملت فيه المقابالت اإلكلينيكية واختبارين اسقاطيين 

والتي تضعف من إمكانياتهم للتوافق مع التهديدات الحقيقية والهوامية  ،الهشاشة النفسية لهدالء المرضى

قطا  عن التقيد بالعالجات الالحقة إلى ا ثار الجانبية للدواء في االن باإلضافة ،المرتبطة بوضعيتهم الحالية

من أجل الكشف عن المتغيرات النفسية  ابالت على امتداد المراحل األربعوهكذا وظفت المق. من طرفهم

ثم لمرافقة  ،المشاركة أثناء التقيد بالعالج في اإلطار الحالي وفي إطار التاريخ الشخصي لكل مري 

يتم  ،والتيالفعل األولية للمري  والت ثيرات الثانوية المحتملةومعرفة ردود  ،العالجالوضعية التي اتخذها 

، ثم إلعطاء المري  فرصة للتفكير في االحتماالت المستبعدة والصعوبات مستول الجنسيالفهمها على 

من أجل إتمام محصلة النتائج ومعرفة العناصر التي ثم المواجهة من أجل دمج العالج في حياته اليومية، 

وقد امتدت هذه العملية حوالي عام حيث كانت  .عوامل التي تعرقل التقيد بالعالجالرضى والتبعث على 

( TATالرورشاخ و )ن ان االسقاطياأما االختبار .أشهر 2الفترة التي تفصل بين كل مقابلة والحقتها 

ل التنظيم النرجسي، تمث :تقييم المتغيرات التالية االلذان تم تطبيقهما بعد المقابلة األولى مباشرة فقد استهدف

الموضو ، ميكانيزمات الدفا ، بعالقات الحركة الدفعات الغريزية،  ،(représentation de soi)الذات 

يتلقى : وقد اقترم الباحثون الفرضية التالية .(élaboration de l'angoisse)نمط االكتئا  وتسيير القلق 

األدوية على أنها عقا  يحرمهم  -شاطهم الجنسييعيق ويعاقب ن-بع  المرضى المصابين بمرث معدي 

من وهذا الت ثير الثانوي المضاف إلى العالج يصبح تبريرا  ،من مصدر هام للمتعة والتواصل العاطفي

 .العالجبمتابعة خطر اإلخالل ل مما يدديأجل تفسير صعوباتهم الجنسية 

 sidération)مرضى مصابون بذهول ليبيدي  9ك لمريضا هنا 29كشفت النتائج عن أنه من بين 

libidinale) وقد تم عرث النتائج المرتبطة بهذه المجموعة الفرعية  ،في أثناء العام األول من العالج

/  سللفيرو ونقريب ب نهم حامل زمنلى علم منذ من هم عفئة م :لتي احتوت على شكلين من الحاالتا

وفي  .دمج العالج في مناخ عيشهم لإلصابة التي حلت بهم منذ سنوات مينبغي عليه منفئة ممصابون، و

كشفت النتائج عن ثراء التعبير الهوامي لدل هدالء المرضى ذوي اإلصابة السوماتية مما  هذا االطار

ن بسبب معرفتهم منذ عهد والمصدومبالتالي فو ،(pensée opératoire)يستبعد التفكير العملي لديهم 

 سيشهدون عمال نفسيا ذو نوعية غير متجانسة ولكنه مدكد وال مفر منه، كما تم الكشف  قريب بإصابتهم

من خالل بروتوكوالتهم أن أعراضهم ناجمة أكثر عن ذهول ظرفي لليبيدو منه عن هبوط في الطاقة أيضا 

ش نها أن الحيوية من نمط االكتئا  األساسي، وتم الكشف عن أن بع  السياقات الدفاعية المعمول بها من 

 . محاصرة بذلك المري  في دائرة بدون مخرج (dégagement psychique)تعيق التفريغ النفسي 
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مجموعتي لللرورشاخ  2من خالل المقارنة بين االستجابات في البطاقة فل الذات وفيما يتعلق بتمث

 تم الكشف عن أن  (ومن هم على علم منذ سنوات بإصابتهم ،من هم على علم منذ عهد قريب) المرضي

ضروري من ( reprise)هذا التدار   ،وأنلوالحد ةاسترجا  صورة ال شعورية لجسم مدمج ممكنعملية 

 ىألن مرض يولكنه غير كاف ،أجل الحماية األمثل للتوازن بين النرجسية واالستثمار الموضوعي

 . المجموعة الثانية ال يزالون يعانون من تثبيط للرغبة

لدل هدالء تم الكشف فقد  TAT ئقية المسقطة على الرورشاخ واإلشكاليات العالأما فيما يخص 

 isolées ou)منعزلة أو مجتمعة  تستخدم بطريقة ،عن ثالل ديناميات نفسية مختلفةالمرضى التسع 

combinées) وهي : 

 ،خطر مرتد بطريقة دائرية ألنه مدر  داخل ميكانزم  وهو إدرا  الخطر داخل كل اقترا  عالئقي

 .التقمص االسقاطي

  توقع الحرمان الذي ال يمكن تجنبه في مواجهة موضو  داخلي غائب، ال يمكن تعويضه ومخيب

 .لطمل

 استراتيجيات الهجر التي تنهك العالقة داخل انتظارات مكلفة. 

هر ك نها تهديد قريب الحدول يمس بالتوازن الضعيف تم الكشف أيضا عن أن االستثارة الليبيدية تظ     

المحصل من خالل توفيقات متعددة يشك المري  ب نها قادرة على حمايته في مواجهة الموضو  

تعمل على حجب  كما تم الكشف عن أن األدوية أيضا تظهر ك نها قذارة محمولة .المرغو  والمخيف

القديمة أو  وحتى مخلفات العجز الجنسي ،واجهتهاوتغطية صراعات نفسية داخلية من الصعب جدا م

المري   يتموقع إذن هذا التبرير يحمي تقدير الذات أين. المتناوبة يتم إعادة ت ويلها داخل الظروف الحالية

لي تي بعد ذلك الدفا  كتهديد له ب نه متضرر كليا  ،في وضعية تحثه على عدم السعي إلقامة عالقات جنسية

 .وبصورة نهائية من خالل األدوية

 :التحليل

لن أهتم هنا كثيرا بمنهجية هذا البحث الذي طبق على عينة من المجتمع الفرنسي مصابة بفيروس 

لتي تتمثل في او)اإليدز، وس كتفي هنا بتسجيل مجموعة من المالحظات التي تعتبر مفيدة بالنسبة لبحثنا 

على التوظيف  األفكار التي جاء بها البحث حول انعكاس اإلصابة الجسمية والمعالجة الدوائيةبع  

 :كمايلي( النفسي في شكل صدمة
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( الذي يدر  كعقا )نفسي وهو الداللة النفسية للدواء عامل حظة األولي تتمثل في ت كيد دورالمال -

 ،أنه ناتج عن عامل بيولوجي مرتبط باألدوية د  ق  عت  كان ي  ( سيوهو اختالل التوظيف الجن)في إنتاج عرث 

 . جوأيضا مرافقة هذه الداللة النفسية لآلثار الجانبية للدواء ومساهمتها في عملية االنقطا  عن العال

وهنا يبرز دور  ،المالحظة الثانية مرتبطة بمعاناة حوالي نصف أفراد العينة من ذهول ليبيدي -

 .اإلصابة الجسمية والمعاناة التي يتعرث لها المري  أثناء العالج في خلق صدمة نفسية لديه

حيث  ،حول المرضى الذين هم على علم منذ عهد قريب ب نهم مصابون تدورالمالحظة الثالثة  -

منذ سنوات بإصابتهم  كانوا يشهدون اختالال في التوظيف النفسي بالمقارنة مع المرضى الذين هم على علم

والذين ظهر توظيفهم النفسي بصورة أكثر تنظيما واستقرارا، وهنا تبرز أهمية المدة التي ال يمكن 

 .واالصابة الجسدية الصدمةكل من بنائي نفسي لدمج  لاختصارها من أجل تجسيد عم

وهنا تبرز  ،المصابةالمالحظة الرابعة واألخيرة مرتبطة ببروز ديناميات نفسية خاصة بهذه الفئة  -

داللة : فمثالعن اصابة جسدية  الناجمة أهمية الدفاعات النفسية في حفظ التوازن النفسي ومواجهة الصدمة

( تدر  على أنها قذارة محمولةالتي ) إلضافة إلى داللة األدويةبا( التي تدر  كتهديد)االستثارة الليبيدية 

تجاهل هذا كله، والذي ال يستطيع  ،ا ونفسيا وجنسيان بالتوافق النفسي للمري  المتضرر جسميخالي

لي تي الدفا  من خالل إدرا  الخطر داخل كل  ،شبا اإلو الحصول على  جنسية إقامة عالقات بالتاليو

الرغبة  تثبيطواستراتيجيات الهجر ويعمل على ت كيد وضعيته السابقة و ،توقع الحرمان ،اقترا  عالئقي

يعمل المري  على تبرير تضرره : الصيغة تبدو كالتاليهذه وك ن  .وبالتالي حماية توازنه النفسي ،لديه

وك نه ال يريد القيام يبدو الدفاعات ليصبح األمر الذي ال يستطيع القيام به ثم تتدخل   ،من الناحية الجنسية

 .اصابته   وهذا ما يحمي تقديره لذاته  ويساعده في مواجهة ،به

يمكن اإلشارة إلى أنه أمكننا من خالل نتائج هذا البحث اإلطال  على دور وأهمية  وأخيرا

وإعطائه داللته الخاصة على  ،العناصر المكونة للتوظيف النفسي في تلقي الحدل الذي يعتبر صدميا

وهذه معطيات تعتبر مكملة لما . دورها في مواجهة الصدمة وتسييرها على مستول هذا التوظيف، وأيضا

 .عرفه حتى ا ن من خالل معطيات الدراسات التي سبق تلخيصهان

 :التعقيب على الدراسات السابقة

مككككع دراسككككتنا  -وإن اختلفككككت عناوينهككككا والمتغيككككرات التككككي تدرسككككها-تتقككككاطع هككككذه الدراسككككات 

دل صكككادم ادراسكككة نفكككس الظكككاهرة المتمثلكككة فكككي تككك ثير التعكككرث لحككك :الحاليكككة فكككي نقطكككة محوريكككة وهكككي

ودور  ، لككككه القريككككب والبعيكككد علككككى المسكككتويين األفكككراد تواسككككتجابا ،علككككى الفكككرد(جسكككديةصكككابة الو )

 مالحظكككاتالوتفحكككص مجموعكككة  تلخكككيصوسكككنحاول هنكككا  .العمليكككة تلككككأهكككم العوامكككل المتحكمكككة فكككي 
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والمرتبطككككة بالطريقككككة واألفكككككار التككككي اسككككتخدمتها فككككي )التككككي قككككدمناها أثنككككاء تحليككككل هككككذه الدراسككككات 

 :كما يلي (معالجة تلك الظاهرة

سكككجلنا علكككى مسكككتول الدراسكككة التكككي قامكككت بهكككا الجمعيكككة الجزائريكككة للبحكككث فكككي علكككم الكككنفس 

(SARP ) والمنظمكككة النفسكككية االجتماعيكككة عبكككر الثقافكككات(TPO) المكككنهج  مالحظكككة مهمكككة مفادهكككا أن

الضككككغوط  ،لدراسككككة انتشككككار األحككككدال الصككككادمة ةمناسككككباالبيككككدوميولوجي واإلجككككراءات اإلحصككككائية 

مكككككن أجكككككل التعكككككرف علكككككى المجموعكككككات  ،وذلككككككوالعوامكككككل المرتبطكككككة بها ،االضكككككطرابات النفسكككككية،

لكككن هككذه اإلجككراءات ال تسككتطيع تقككديم أكثكككر . هككملللخطككر وتوجيككه التكفككل المالئككم  السكككانية المعرضككة

بقيكككاس مكككن ذلكككك، ألنهكككا ال تقكككدم أكثكككر مكككن وصكككف إحصكككائي للتككك ثيرات المتبادلكككة بكككين تلكككك العوامكككل 

بككككت أثفككككي حككككين . ("االرتفككككا  واالنخفككككاث" وفككككق فرضككككية سككككميتها )بتها أو انخفاضككككها ارتفككككا  نسكككك

وهنكككا أثرنكككا نقطكككة . أن تلكككك التككك ثيرات تكككتم بطريقكككة معقكككدة ال تسكككتطيع تلكككك الفرضكككية تفسكككيرهاالتحليكككل 

أن تعكككرث شخصكككين لكككنفس الحكككادل قكككد يكككددي إلصكككابة أحكككدهما بضكككغط  مفكككاده أخكككرل مرتبطكككة بواقكككع

إصككككابة ا خككككر، وقككككد تكككككون نفككككس العوامككككل مرتفعككككة أو منخفضككككة بككككنفس  نفسككككي واضككككطرابات وعككككدم

اذن  لنكككتفحص و.ففكككي هكككذه الحالكككة كيكككف يمكننكككا تفسكككير اخكككتالف اسكككتجابتهما؟  ،النسكككبة لكككدل الشخصكككين

  واالنخفكككاث عكككن سكككدال بعيكككدة عكككن فرضكككية االرتفكككاكيفيكككة تجيكككب دراسكككة اسكككتعملت منهجيكككة كيكككف 

حكككاول  "صكككدمة الطفولكككة ومصكككيرها فكككي سكككن المراهقكككة"  ففكككي الدراسكككة المعنونكككة ،مكككن هكككذا لنكككو 

الباحثكككان مكككن خكككالل تطبيكككق المقكككابالت اإلكلينيكيكككة تتبكككع تككك ثير التعكككرث ألحكككدال صكككادمة فكككي الطفولكككة 

تعرضكككوا مكككن خكككالل تتبكككع المصكككير النفسكككي والدراسكككي ألطفكككال  ،وذلككككعلكككى مراحكككل الحقكككة مكككن العمر

ف اسكككتجابات ربكككط الباحثكككان اخكككتال هككككذاو ،مكككراهقين هكككدالء األطفكككال ألحكككدال صكككادمة بعكككدما أصكككبح

بتككك ثير  (اضكككطر  بعضكككهم بينمكككا قاومهكككا الكككبع  ا خكككرحيكككث  )الطفولكككة لصكككدماتهكككدالء المكككراهقين  

دور شخصككككية األم، وهنككككا سككككجلنا مالحظككككة أخككككرل مفادهككككا أن العامككككل بككككالعامككككل األسككككري وخاصككككة 

تنتجنا ذلككككك ألن إخككككوة وقككككد اسكككك ،لتفسككككير اخككككتالف اسككككتجابات األفككككراد للصككككدمة ياألسككككري غيككككر كككككاف

أنهككككم  مككككن رغمبككككال)الحالككككة الككككذي قككككاوم الصككككدمة اختلفككككت اسككككتجاباتهم ومصككككيرهم النفسككككي والدراسككككي 

حيكككث انقطكككع أغلكككبهم عكككن  (وتجمكككع بيكككنهم نفكككس األم ،وينتمكككون لكككنفس األسكككرة ،دلاالحككك تعرضككوا لكككنفس

فلكككو كككككان مصككككير  ،  بعضككككهم بينمكككا لككككم يضكككطر  هككككوسكككة بينمككككا لكككم ينقطككككع الحالكككة، واضككككطرالدرا

لمكككاذا لكككم خصكككية األم فلمكككاذا اختلكككف مصكككيرهم؟ الصكككدمة تحكككدده نوعيكككة العالقكككات داخكككل األسكككرة وش

هنالككك عوامككل أخككرل غيككر العامككل  ه؟ وهككل هككذا يعنككي أنككاا الصككدمة كلهككم؟ أو يضككطربوا جميعككموويقككا

السككككدال تجيبنككككا عككككن هككككذا . ؟دلالككككنفس الحكككك االفككككراد لترسككككم اخككككتالف اسككككتجابات دخلتككككاألسككككري ت

دل الككككذي تككككدرس ت ثيراتككككه امجموعككككة مككككن الدراسككككات تقتككككر  مككككن دراسككككتنا مككككن حيككككث نوعيككككة الحكككك
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 , Vasconcellos.D)   كشككفت دراسككة حيككث ، (والمتمثككل فككي التعككرث إلصككابة جسككمية أو للبتككر)

Picard.O , et Cohen- Ichai.S)   -عككن تكك ثير الهشاشككة  -مجتمككع الفرنسككيعلككى عينككة مككن ال

فككي تلقيككه واالسككتجابة ( الج منككهاإلصككابة باإليككدز والعكك)دل االنفسككية والداللككة التككي يعطيهككا األفككراد للحكك

مكككن المجتمكككع الكنكككدي تعرضكككوا  علكككى عينكككة Alice paquetبينمكككا كشكككفت دراسكككات ككككل مكككن  ،لكككه

ووفكككاء محمكككد  ،تمكككع الفرنسكككي تعرضكككوا للبتكككرعلكككى عينكككة مكككن المج  Anne Curelliو ،لحكككروق

أحميكككدان القاضكككي علكككى عينكككة مكككن المجتمكككع الفلسكككطيني تعرضكككوا أيضكككا للبتكككر عكككن تككك ثير العديكككد مكككن 

وتككككدخلها فككككي تحديككككد  (الككككخ...المككككدر ، الككككدعم االجتمككككاعيالضككككغط الرضككككا عككككن المظهككككر، )العوامككككل

ألخيككككرة التككككي تككككدرس وبالنسككككبة لهككككذه الدراسككككات الككككثالل ا .اتلتلككككك اإلصككككابالمتعرضككككين  اسككككتجابات

القكككة علكككى حيكككاة المصكككابين مكككن خكككالل حسكككا  الع (ككككالحروق والبتكككر)جسكككمية صكككابة تكك ثير التعكككرث إل

تنطبكككق عليهكككا مكككن حيكككث الطريقكككة نفكككس المالحظكككات التكككي  إحصكككائيةبكككين مجموعكككة متغيكككرات بطكككرق 

فهكككي ال تسكككتطيع اإلحاطكككة  :فرضكككية االرتفكككا  واالنخفكككاث، بكككل أكثكككر مكككن ذلكككك ةسكككجلناها أثنكككاء مناقشككك

يكككر، وهنكككا ألنهكككا تكككدرس بعككك  المتغيكككرات و يفلكككت مكككن قبضكككتها الكث ،ليكككة لتلكككك التككك ثيراتبالصكككورة الك

التكك ثير، وفككي كثيككر مككن األحيككان قككد يتعككذر التفسككير، مثلمككا حككدل فككي دراسككة  ذلكيكك تي التفسككير جزئيككا لكك

Alice Paquet بة تفسككككير أسككككبا  طككككول الفتككككرة الفاصككككلة بككككين اإلصككككا الباحثككككة حيككككث لككككم تسككككتطع

خكككارج  لحكككروقاخكككل عملهكككم منهكككا لكككدل مكككن تعرضكككوا لحكككروق دوالعكككودة للعمكككل لكككدل مكككن تعرضكككوا 

ككككالقلق واالكتئكككا  واإلصكككابة : ألنهكككا لكككم تكككدرس مجموعكككة أخكككرل مكككن المتغيكككرات ،وذلككككالعمل اطكككار

لتفسككككير تكككك ثيرات التعككككرث لحككككادل مككككن هككككذا وإذن . الككككخ...باضككككطرا  مككككا بعككككد الضككككغوط الصككككدمية

ي مجموعكككة ككككم متغيكككرا يجكككب أن نكككدرس؟  ومكككا هككك :راد النفسكككية واالجتماعيكككةالنكككو  علكككى حيكككاة األفككك

هكككا ونحكككن نعلكككم ؟ وهكككل يمككككن لفرضكككية االرتفكككا  واالنخفكككاث أن تحكككيط بهكككا كلالمتغيكككرات المكككدثرة 

دل اتعقكككككد الصكككككورة المرضكككككية السكككككتجابات األفكككككراد المتعرضكككككين لحكككككوب ،الظكككككاهرة النفسكككككية دبتعقككككك

 خصوصكككية الطريقكككة التكككي تتفاعكككلل باإلضكككافة تلكككك المتغيكككرات، بسكككبب تعكككدد وتكككداخل وذلكككك ،صكككدمي

 .لدل كل شخص بها

أننككا لككن نحككاول إيجككاد موقككع  الككى نشككير فككي البدايككة.مككا الككذي نسككتنتجه مككن هككذه المناقشككة؟  ذنوا

أن الدراسككات التكككي تناولكككت تكك ثير اإلصكككابة الجسكككمية والبتككر لكككم تكككدرس بعككك  : "لدراسككتنا بكككالقول مكككثال

ك التحلككيالت التككي ، فككنحن لككم نقككدم تلكك"المتغيككرات ودراسككتنا تتنككاول هككذه المتغيككرات لمككلء تلككك الفجككوة

فحككص المنهجيككة واألفكككار التككي اعتمككدت تلمجككرد قككول ذلككك، بككل لنككتمكن مككن  هامناقشككتبأجهككدنا أنفسككنا 

علكككى (والصكككابة جسكككمية)دل صكككادم اعليهكككا تلكككك الدراسكككات فكككي معالجكككة موضكككو  تككك ثير التعكككرث لحككك
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،ومكككن هنكككا  العمليكككة تلككككواسكككتجاباته القريبكككة والبعيكككدة لكككه، ودور أهكككم العوامكككل المتحكمكككة فكككي  ،الفكككرد

 :يليما يمكننا القول أننا استنتجنا 

  ة لدراسككككة انتشككككار توصككككلنا إلككككى أن اإلجككككراءات اإلحصككككائية مناسككككبعلككككى مسككككتول المنهجيككككة

والعوامكككل المرتبطكككة بهكككا، كمكككا أنكككه مكككن  االضكككطرابات مكككا بعكككد الصكككدمية ،الضغط،األحكككدال الصادمة

 ،فهكككم اإلطكككار االجتمكككاعي المشكككتر  الكككذي يعكككيت فيكككه األفكككرادالمفيكككد االعتمكككاد علكككى نتائجهكككا مكككن أجكككل 

لكككى حيكككاتهم، إال أن وع علكككى اسكككتجاباتهم دثرةالمنتشكككرة فيكككه والمككك هم العوامكككل ومكككن أجكككل االحاطكككة بككك

يم نتائجهكككا دالتكككي ت خكككذ بتلكككك اإلجكككراءات فكككي تقككك التكككي تعتمكككد عليهكككا الدراسكككات "الصكككيغ اإلحصكككائية"

ادلكككة بكككين مختلكككف العوامكككل المحكككددة التفكككاعالت المتبحكككول و، ألحكككدال صكككدميةحكككول تككك ثير التعكككرث 

وهكككي غيكككر كافيكككة لفهكككم الواقكككع المعقكككد ،ال تتعكككدل مجكككرد الوصكككف  ،السكككتجابات األفكككراد لتلكككك األحكككدال

الطريقكككة لفهككم و ،دل صكككادم علككى األفكككراداالمتمثككل فكككي الطريقككة الخاصكككة التككي يكككدثر بهككا التعكككرث لحكك

كمكككا أن . دلاالخاصكككة التكككي تتفاعكككل بهكككا تلكككك العوامكككل لكككدل ككككل فكككرد لتحكككدد شككككل اسكككتجابته لكككذلك الحككك

ألن هكككذا النكككو   ،غيكككر مفيكككد كثيكككرا فكككي مجكككال العكككالج النفسكككي ةاحصكككائي صكككيغشككككل تقكككديم النتكككائج فكككي 

 والسكككياقات النفسكككية المحكككددة السكككتجابات األفكككراد ،دلامكككن العكككالج يتطلكككب فهكككم ميكانيزمكككات تككك ثير الحككك

 .ستطيع تلك الصيغ تقديمهتوهذا ما ال  له،

  أمكككا علكككى مسكككتول األفككككار المعتمكككدة فكككي معالجكككة الموضكككو  فقكككد توصكككلنا إلكككى أن أي دراسكككة-

ثير التعككككرث  تحككككاول تفسككككير تكككك -(أو كميككككةكيفيككككة )اإلجككككراءات التككككي تتبعهككككا نوعيككككة ومهمككككا كانككككت

 )عوامككككلأو مككككن مجموعككككة  ،ومنعككككزل ألحككككدال صككككادمة واالسككككتجابة لهككككا انطالقككككا مككككن عامككككل منفككككرد

 الكيفيككة كمككا حككدل فككي الدراسككة ،ستتوصككل لرؤيككة ناقصككة لواقككع ذلككك التكك ثير (ثككالل أو أربككع أو أكثككر

مكككن خككالل التركيكككز علكككى دل االتككي حاولكككت تفسككير اخكككتالف اسككتجابات األفكككراد المتعرضككين لكككنفس الحكك

والتكككي ال يمكنهكككا انطالقكككا مكككن هكككذه النتيجكككة تفسكككير اخكككتالف اسكككتجابات نفكككس أفكككراد  ،العامكككل األسكككري

أو  ،دل، فككككالتفكير بهككككذه الطريقككككة يككككددي لرؤيككككة ناقصككككة للواقككككعااألسككككرة الككككذين تعرضككككوا لككككنفس الحكككك

كمكككا حكككدل مكككع الدراسكككات الكميكككة اإلحصكككائية التكككي تناولكككت تككك ثير  ،لرؤيتكككه ووصكككفه مكككن زاويكككة ضكككيقة

ممكككا  ،مكككن خكككالل دراسكككة تككك ثير بعككك  المتغيكككرات (ككككالحروق والبتكككر)ية التعكككرث إلصكككابات جسكككم

وفككي هكككذه  ،بسكككبب عككدم دراسكككتها لمتغيككرات أخكككرل حرمهككا مكككن رؤيككة الصكككورة الكليككة لتلكككك التكك ثيرات

عكككن طريكككق لجكككزء أو ألجكككزاء مكككن تلكككك الصكككورة نفسكككها علكككى بترهكككا  تلكككك الدراسكككات الحالكككة تواسكككي

وفكككي مراحكككل الحقكككة مكككن طريقكككة  ،المتغيكككرات التكككي درسكككتهااالكتفكككاء برؤيكككة جكككزء منهكككا فقكككط حسكككب 

 -أو المتغيكككرات التكككي درسكككتها-وتعتبكككر الجكككزء  ،التفكيكككر هكككذه تقكككوم بنفكككي ذلكككك الجكككزء أو تلكككك األجكككزاء

وهنكككا تقتصكككر  ،(أو الصكككابات جسكككدية)لواقكككع تككك ثير التعكككرث ألحكككدال صكككادمةهكككي الصكككورة الكليكككة 
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التكككي  تلكككك الدراسكككات  مكككن هكككذه ىيسكككتثن. يةوضكككعها فكككي صكككيغ إحصكككائعلكككى وصكككف تلكككك التككك ثيرات ب

 دلاالحكككذلكككك  حاولكككت الكشكككف عكككن دور الهشاشكككة النفسكككية لفئكككة المصكككابين بفيكككروس اإليكككدز فكككي تلقكككي 

معالجتهكككا لهكككذه  قكككةفطري ه،لككك ثكككم االسكككتجابة ،ة خاصكككةداللككك هوإعطائككك (هكككااإلصكككابة والعكككالج من) الصكككادم

ألن تلكككك  ،(فكككي علكككم الكككنفس االكلينيككككي بحككككم التخصكككص)الظكككاهرة تقتكككر  كثيكككرا مكككن طريقكككة تفكيرنكككا

وللطريقككككة الخاصككككة التككككي تتفاعككككل بهككككا  ،الهشاشككككة النفسككككية تابعككككة لشخصككككية الفككككرد ولبنيتككككه الخاصككككة

 .الخارجي العوامل المكونة لواقعه النفسي الداخلي و

 :إشكالية البحث. 2

فكككي  يةالصكككدم-ألعكككراث االضكككطرابات مكككا بعكككدو يتمثكككل العامكككل األساسكككي المسكككبب للصكككدمة 

اضكككطرابات بن يصكككا  الشكككخص بصكككدمة وأيفتكككرث حيكككث ، ذو طبيعكككة صكككدمية  حادللككك  التعكككرث

 ؟ يةضرالف هصدق هذتحادل من هذا النو ، فإلى أي مدل مرتبطة بها بعد تعرضه ل

قككد لككه ، فبعككد تعرضككهم ذلككك الحككادلفككي الواقككع تختلككف عككادة اسككتجابات األفككراد فككي مواجهككة 

ضكككغط مكككا )صكككدمية –ويطكككورون أعكككراث اضكككطرابات مكككا بعكككديصكككا  بعضكككهم فعكككال بصكككدمة نفسكككية 

كمكككا قكككد يطكككور بعضكككهم ا خكككر أعكككراث اضكككطرابات نفسكككية  ،(إلكككخ...بعكككد الصكككدمة، عصكككا  صكككدمي 

وفكككي الجهكككة المقابلكككة ال يصكككا   ،(الكككخ...عصكككبه متنوعكككة أاكتئكككا  اسكككتجابي، ذهكككان اسكككتجابي، )أخكككرل 

جعون ويسكككككتر بكككككرة المدلمكككككةلخيقكككككاومون تلكككككك ا بلبعضكككككهم ا خكككككر وال يطكككككورون أي اضكككككطرابات،

ذو الطبيعكككة "الحكككادل  فلمكككاذا تختلكككف اسكككتجابات األفكككراد فكككي مواجهكككة .خكككل بكككه الحكككادلأتكككوازنهم الكككذي 

وهكككل تكككرتبط عمليكككة ،لمكككاذا يسكككتطيع بعضكككهم مواجهتكككه وتحمكككل ت ثيراتكككه فكككال يصكككابون؟ ،؟  "الصكككدمية

صكككدمية بمجكككرد تعرضكككه للحكككادل، أم -إصكككابة الفكككرد بصكككدمة وتطكككويره ألعكككراث اضكككطرابات مكككا بعكككد

هكككذه هكككي أكبكككر المسكككائل المطروحكككة فكككي مجكككال دراسكككة الصكككدمة ،أن األمكككور أعقكككد مكككن ذلكككك بكثيكككر؟ 

باشككككر ا بشكككككل موألنهككككا مسككككائل ال يمكككككن حلهككككا أو اإلجابككككة عنهكككك ،(أو انعكاسككككاتها)لنفسككككية وعواقبهككككا ا

 .تتم مناقشتها غالبا من عدة زوايا وفي إطار العديد من الطروحات  وبسيط

لة اخكككتالف  الحمايكككة تنكككاقت مسككك/ وعوامكككل الخطكككر الرجوعيكككة/ ففكككي اطارسكككياقات الجروحيكككة  

فكككي إطكككار ( إصكككابتهم أو عكككدم إصكككابتهم بعكككد التعكككرث لكككه)ابات األفكككراد فكككي مواجهكككة الحكككادل اسكككتج

التككي تتفاعككل فيمككا بينهككا و ،( الفرديككة، العائليككة والمحيطيككة)تككدخل العديككد مككن عوامككل الخطككر والحمايككة 

ولكككو بحثنكككا عكككن مثكككال يجسكككد . تعرضكككه لخطكككر اإلصكككابة باالضكككطرا لبطكككرق مختلفكككة لتحمكككي الفكككرد أو 

، حيككككث (أو الوبائيككككة)هككككذه الطريقككككة مككككن التفكيككككر لمثككككل أمامنككككا فككككورا مثككككال البحككككول االبيديميولوجيككككة 

تككككدرس تلككككك البحككككول عككككادة انتشككككار االضككككطرابات والعوامككككل المرتبطككككة بهككككا، وفككككي مجككككال الصككككدمة 
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عنكككف الحكككادل أو تككككرره، شكككعور )ن عوامكككل الخطكككر النفسكككية تطكككرم تلكككك البحكككول غالبكككا مجموعكككة مككك

تقابلهكككا مجموعكككة مكككن عوامكككل  ،(الكككخ...الفكككرد بالتعكككب أثنكككاء التعكككرث لكككه، التعكككرث لصكككدمات سكككابقة 

ال  (إلككككخ...السككككن، الجككككنس )مككككن العوامككككل ومجموعككككة أخككككرل  ،(إلككككخ...كالككككدعم االجتمككككاعي )الحمايككككة 

اسكككتها، لتحكككاول تلكككك البحكككول بعكككد ذلكككك تعتبكككر عوامكككل خطكككر وال عوامكككل حمايكككة إال بعكككد مكككا تكككتم در

باسكككتخدام ( لجلكككب االضكككطرا  أو للحمايكككة منكككه)دراسكككة التفكككاعالت واالرتباطكككات بكككين تلكككك العوامكككل 

وفكككي هكككذا اإلطكككار سكككجلنا العديكككد مكككن المالحظكككات أثنكككاء تحليكككل أحكككد نمكككاذج تلكككك . أسكككاليب إحصكككائية

مككككة ظوالمن -SARP-لككككم الككككنفسفككككي ع للبحككككث بحككككث الجمعيككككة الجزائريككككة)البحككككول االبيديميولوجيككككة 

التعكككرف علكككى عوامكككل الخطكككر : همكككن بكككين أهدافككك الكككذي( -TPO-عبكككر الثقافكككات االجتماعيكككةالنفسكككية 

/ وحككككدول ضككككغط نفسككككي ( ضككككاغط/ صككككدمي )والحمايككككة التككككي تحككككدد العالقككككة بككككين حككككادل حيككككاتي 

أن األسككككاليب اإلحصككككائية المسككككتخدمة لدراسككككة عوامككككل  هتحليلككككبعككككد اضككككطرابات نفسككككية ، واسككككتنتجنا 

الخطككككر والحمايككككة بقيككككاس ارتفككككا  نسككككبتها أو انخفاضككككها، ودراسككككة التفككككاعالت واالرتباطككككات بينهككككا 

غيكككر قكككادرة علكككى ( الكككخ...انخفككك  لمكككا ارتفكككع ارتفكككع، وانخفككك  ارتفكككع ،وهكككي أيضكككا علكككى وزن ك)

البحكككث عكككن وجكككود ارتبكككاط هكككام  للتكككاريخ  كشكككفت نتكككائج ذلككككحيكككث كانزمكككات، يالم التفسكككير الكيفيكككة و

الشخصكككي بمعكككدالت انتشكككار المعانكككاة واالضكككطرابات النفسكككية ، فكيكككف تكككدخل ذلكككك التكككاريخ الشخصكككي 

بسككككككبب إجراءاتككككككه )فككككككي الواقككككككع ال يمتلككككككك ذلككككككك البحككككككث ، إذن إلحككككككدال معانككككككاة واضككككككطرابات؟ 

يسككتطيعه هككو القككول مككثال القككدرة علككى اإلجابككة عككن سككدال مككن هككذا النككو ، و أقصككى مككا ( اإلحصككائية

وبكككالرغم  الكككخ،...التعكككرث لككك  " نسكككبة إرتفكككا "الكككىالتعكككرث ألحكككدال صكككادمة أدل " فكككا  ارت: " بككك ن

عكككن وجكككود ارتبكككاط بكككين التعكككرث ألحكككدال صكككادمة عبكككر  أيضكككا مكككن أن نتكككائج  ذلكككك البحكككث كشكككفت

فولكككة حيكككث ثبكككت أن األشكككخاص الكككذين تعرضكككوا ألحكككدال صكككادمة فكككي الط) مراحكككل العمكككر المختلفكككة  

، وبكككالرغم مكككن أن القكككائمين بالبحكككث أقكككروا (مكككن العمكككر 21 سكككن ككككانوا أكثكككر عرضكككة لمثلهكككا فيمكككا بعكككد

أفكككراد العينكككة، فقكككد عجكككز  لة عبكككر مراحكككل الحيكككاة المتتابعكككة لكككدبوجكككود تكككراكم زمنكككي لطحكككدال الصكككادم

ووجككككدوا أنفسككككهم   ،فككككي الكشككككف عككككن ميكانزمككككات تككككرابط تلككككك األحككككدال( والقككككائمون بككككه)البحككككث 

ة عكككن ذلكككك نوعكككا مكككن الهشاشكككة فكككي التركيكككب أن تككككون ا ليكككة المسكككدول" يقترحكككوا" رين ألنمضكككط

وينكككتج عنكككه فقكككدان لعوامكككل  ،للصكككدماتالعصكككبي للشكككخص، ينكككتج عكككن التعكككرث الشكككديد أو المتككككرر 

 (.أي أنها قد تكون نوعا من الجروحية)لحماية الطبيعية  ا

 أو–ويككككون هشككككا ( للحكككادل أو)م فقككككد يككككون الشكككخص معرضكككا للخطككككر وحسكككب هكككذا الطكككر 

تزيكككككد مكككككن احتمكككككال فكككككال يسكككككتطيع مواجهتكككككه، وتتكككككدخل عوامكككككل خطكككككر ل (Vulnérable)- جروحيكككككا

قكككد يككككون الشكككخص معرضكككا للخطكككر ففكككي مقابكككل ذلكككك  بعكككد التعكككرث للحكككادل،و إصكككابته باالضكككطرا 
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فيسكككككتطيع مواجهتكككككه، وتتكككككدخل عوامكككككل   (résilient) –رجاعيكككككاإأو –ويككككككون قويكككككا ( أي للحكككككادل)

بعككككد هككككذا ولنختبككككر إذن  .بعككككد التعككككرث للحككككادل مككككن احتمككككال إصككككابته باالضككككطرا لتقلككككل حمايككككة  

هككذه المككرة لتحليككل بحككث مككدل فائككدة مقتككرم ذلككك البحككث اإلبيككديميولوجي مككن خككالل تتبعنككا  التوضككيح 

 صككدمة: فككي بحككث لهمككا بعنككوان)يككزة أوسككعد حيككث حككاول كككل مككن نككور الككدين خالككد وعز، كيفككي عيككادي

بعكككدما أصكككبح  مكككآل صكككدمات نفسكككية تعكككرث لهكككا أطفكككال  تتبكككع( الطفولكككة ومصكككيرها فكككي سكككن المراهقكككة

 المصككككير النفسكككي والدراسككككي  مكككآل طفككككال مكككراهقين، كمككككا حكككاول الباحثككككان  التعكككرف علككككىهكككدالء األ

بعككككدما اعتمككككدا علككككى ذا وعلككككى دور العامككككل األسككككري كعامككككل تفسككككيري لككككذلك المصككككير، وهككككك، لككككديهم

ة يدمخكككتالف اسكككتجابات األفكككراد ألحكككدال صكككنظريكككة الرجوعيكككة للكشكككف عكككن أهكككم العوامكككل المفسكككرة ال

 مككككن خككككالل( حالككككة إرجاعيككككة وأخككككرل أقككككل إرجاعيككككة)متشككككابهة، فسككككرا اخككككتالف اسككككتجابات حككككالتين 

فكككي  –حسكككبهما-حيكككث كمكككن االخكككتالف الجكككوهري  ،دور األمبكككلعامكككل األسكككري وخاصكككة با أساسكككا ربطكككه

نوعيككة العالقككات األسككرية التككي اتسككمت بككالقوة فككي أسككرة الحالككة اإلرجاعيككة الككذي كككان أكثككر قككدرة علككى 

-ة الكككذي أصكككيب باضكككطرا  مكككا بعكككدمقاومكككة الصكككدمة، وبالهشاشكككة فكككي أسكككرة الحالكككة األقكككل إرجاعيككك

ذين تسكككود داخكككل أسكككرهم نفكككس نوعيكككة فهكككل هكككذا يعنكككي أن اسكككتجابات نفكككس أفكككراد األسكككرة الككك ،صكككدمي

 الحادل الصادم؟ العالقات وتجمع بينهم نفس األم ستكون متشابهة إذا ما تعرضوا لنفس 

بعكككد تعرضكككهم أن اسكككتجابات أفكككراد أسكككرة الحالكككة اإلرجاعيكككة قكككد اختلفكككت  همبحكككثكشكككفت نتكككائج 

يسكككتطيع ذلكككك البحكككث فكككي الواقكككع ال ، ؟ هكككذه النتيجكككة تفسكككير ذنإ يمككككنفكيكككف  ،لكككنفس الحكككادل الصكككادم

وأهمكككل دور العوامكككل ( العامكككل األسكككري)اإلجابككة عكككن هكككذا السكككدال ألنكككه  رككككز علكككى دور عامكككل واحكككد 

لينطلكككق الباحثكككان بعكككد ذلكككك فكككي تفسكككير اخكككتالف اسكككتجابات األفكككراد  ،(،والمحيطيكككةالفردية)األخكككرل 

بالعامككككل ربككككط ذلككككك كلككككه  مككككن خككككالل وإصككككابتهم أو عككككدم إصككككابتهم بصككككدمة بعككككد تعرضككككهم للحككككادل

ن يقكككع الباحثكككان فكككي خطككك  مكككن هكككذا النكككو ؟ ألكككم يعتمكككدا علكككى أهت ألكككيس مكككن المكككد األسكككري ، ولككككن

فقكككط علكككى  ومحيطيكككة، فلمكككاذا رككككزافرديكككة  ،نظريكككة الرجوعيكككة التكككي تحتكككوي علكككى عوامكككل أسكككرية

 العامل األسري؟ 

حككككاوال التعككككرف علككككى دور العامككككل األسككككري كعامككككل  حينمككككاأعتقككككد أنهمككككا أخطككككآ منككككذ البدايككككة 

، ألنكككه ال يمككككن تفسكككير اخكككتالف اسكككتجابات األفكككراد بحكككثهم عينكككةيري للمصكككير الكككذي آل إليكككه أفكككراد تفسككك

انطالقككككا مككككن عامككككل واحككككد منفككككرد ( وإصككككابتهم أو عككككدم إصككككابتهم بالصككككدمة بعككككد تعرضككككهم للحككككادل)

والتكككي يكككدثر ويتككك ثر بعضكككها  ،العمليكككة ومنعكككزل عكككن مجموعكككة العوامكككل األخكككرل المتدخلكككة فكككي تلكككك

ن العامككل ال يكتسككب تفككاعلي بككين تلككك العوامككل، ألذلك كككان عليهمككا أن يركككزا علككى البعككد الولككبككبع ، 

بككككل مككككن حيككككث شككككدته وكيفيككككة تفاعلككككه مككككع العوامككككل  ،صككككفة الحمايككككة أو الخطككككر مككككن حيككككث طبيعتككككه
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إصكككابته أو )سكككم شككككل اسكككتجابته التكككي تتفاعكككل بكككدورها لكككدل ككككل فكككرد بطريقكككة ديناميكيكككة لتر ،األخكككرل

وهكككو شككككل ال يمككككن رؤيتككه بصكككورة كليكككة انطالقككا مكككن تككك ثير عامكككل  ،بعكككد التعكككرث للحككادل (مقاومتككه

 approches de la 14 »  فككككي كتابككككه ) (Ionescu, 2006منعككككزل، ولككككذلك اقتككككرم 

psychopathologie »  فكككككي إطكككككار و ،جمكككككع تلكككككك العوامكككككل وفهمهكككككا فكككككي سكككككياق تفكككككاعليأن يكككككتم

المقاربكككة تمتلكككك تككك ويالت  أن تلككككإلكككى  هكككذا األخيكككر أشكككار فقكككد البيئيكككة، ومكككع ذلكككك-المقاربكككة النسكككقية 

أنكككه غالبكككا مكككا يكككتم فكككي إطارهكككا اسكككتبدال لكككى إو ،والعكككرث ،نكككة لمفكككاهيم الصكككحة العقليكككة، المكككرثمعي

فككككخ "  ،الككككذي وقككككع فيككككه الباحثككككان هككككذه المككككرةالمككككرث الفككككردي بككككالمرث العككككائلي، وهككككذا هككككو الفككككخ 

 ، حيكككث استرسكككال يفسكككران إخكككتالف اسكككتجابات األفكككراد لحكككوادل صكككادمة متشكككابهة"المقاربكككة النسكككقية

فمكككن حيكككث : بعكككد مكككن ذلككككألولنكككذهب ا ن  .مكككن العامكككل األسكككري انطالقكككا( وإصكككابتهم أو مقكككاومتهم)

ظريكككة اللكككذان وقعكككا فكككي فكككخ المقاربكككة النسكككقية بكككالرغم مكككن اعتمادهمكككاعلى ن)الميككككانيزم فسكككر الباحثكككان 

األقكككل  إصكككابة الحالكككة( الكككذي يكككدرس مكككآل صكككدمة الطفولكككة فكككي سكككن المراهقكككة)فكككي بحثهمكككا ( الرجوعيكككة

اإلرجاعيكككة مكككن خكككالل ربكككط تلكككك العمليكككة بشخصكككية األم، و ذهبكككا إلكككى  صكككابة الحالكككةرجاعيكككة وعكككدم إإ

اإلرجاعيككككة الككككذي قككككاوم صككككدمة الطفولككككة ولككككم يصككككب فككككي سككككن المراهقككككة كانككككت طريقككككة   أن الحالككككة

مكككن اإلضكككطرا  و مكككن آثكككار  -حسكككبهما-ترحيبكككه وابتسكككامته ولطفكككه هكككي نفسكككها لكككدل أمكككه ممكككا حمكككاه 

فبككدا وك نككه يقلككد  الصككدمة-رجاعيككة الككذي أصككيب باضككطرا  ضككغط مككا بعككدأما الحالككة األقككل إ،الصككدمة

 . ! بعصا  صدمي أمه التي أصيبت هي األخرل

ي ال أعتقكككد أن إنعككككاس بعككك  صكككفات شخصكككية األم بشككككل مرآتكككي نكككباإلضكككافة ألن فكككي الواقكككع 

علكككى شخصكككية االبكككن سكككيحميه مكككن االضكككطرا  و يحكككد مكككن تطكككور الصكككدمة، ف نكككا ال أعتقكككد أيضكككاً أن 

هكككو  مكككن األم إلكككى االبكككن، و ككككل مكككا أعتقكككده هنكككا" نفلونزاككككاال"الصكككدمية تنتقكككل  -رابات مكككا بعكككداالضكككط

أن يشكككرم ( الكككذي درس مكككآل صكككدمة الطفولكككة فكككي سكككن المراهقكككة)أنكككه لكككم يككككن بإمككككان ذلكككك البحكككث 

و   SARPو الكككذي أقتكككرم بحكككث،ادمة عبكككر مراحكككل الحيكككاة المتتابعكككةميككككانيزم تكككرابط األحكككدال الصككك

TPO لكككم يكونكككا يمتلككككان الوسكككائل النظريكككة  انالباحثكككو أعتقكككد أن ككككون نوعكككا مكككن الجروحيكككة، يقكككد  أنكككه

الكافيكككة لتفسكككير مكككآل التعكككرث ألحكككدال صكككادمة فكككي الطفولكككة و مصكككيرها فكككي سكككن المراهقكككة، وهكككي 

بلككككور مككككن خاللهككككا وسككككائل مككككن شكككك نها أن تفسككككر الميكانيزمككككات والسككككياقات النفسككككية الداخليككككة التككككي يت

يتحككككدد شكككككل االسككككتجابة مة فككككي الطفولككككة  عبككككر مراحككككل العمككككر المختلفككككة لدالتعككككرث ألحككككدال صككككا

 .ألحدال صادمة في مراحل الحقة من العمر

بمنظكككار آخكككر غيكككر المنظكككار الكككذي  TPOو  SARPلنحكككاول إذن إعكككادة رؤيكككة مقتكككرم بحكككث  

إلكككى وجكككود تكككراكم زمنكككي لطحكككدال الصكككادمة  بحكككثهم  نتكككائج شكككيرتاقترحكككه القكككائمون بالبحكككث، فحينمكككا 
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لفككككرة مفادهكككا أنكككه كلمكككا تعكككرث الفكككرد ألحكككدال صكككادمة شكككير ت يفهككك ،عبكككر مراحكككل الحيكككاة المتتابعكككة

عبككككر مراحككككل حياتككككه السككككابقة سككككيكون أكثككككر تعرضككككا لإلصككككابة بصككككدمات إذا مككككا تعككككرث ألحككككدال 

أن الميككككانيزم المسكككدول عكككن  حكككثالبب القكككائمون صكككادمة فكككي مراحكككل حياتكككه الالحقكككة، وحينمكككا يقتكككرم

أنككه قككد يكككون  –بلغككة أخككرل– ونيقترحكك مفهكك،(أو الجروحيككة)عككاً مككن الهشاشككة تلككك العمليككة قككد يكككون نو

لإلصكككابة بسكككبب التعكككرث لصكككدمات سكككابقة، فكككإذا مكككا سكككحبنا فككككرة " االسكككتعداد المسكككبق"نوعكككا مكككن 

فسكككنجد ( الرجوعيكككة /غيكككر مجكككال سكككياقات الجكككرو حيكككة)لمجكككال آخكككر مكككن التفكيكككر " االسكككتعداد المسكككبق"

ر ذلكككك اإلسكككتعداد المسكككبق و ذلكككك أنفسكككنا أمكككام مسكككتول آخكككر مكككن الطكككرم علينكككا تفحصكككه لعلنكككا نفهكككم دو

 .الميكانيزم بشكل أفضل

ابة لإلصككك" االسكككتعداد المسكككبق"دور  مسككك لة فكككي هكككذا المسكككتول ا خكككر مكككن الطكككرم أعتقكككد أن    

مطروحكككة منكككذ بكككدايات صكككياغة مفهكككوم الصكككدمة النفسكككية،  تكانككك قكككد بصكككدمة بعكككد التعكككرث للحكككادل

األعكككراث المرتبطكككة  النفسكككية ووصكككفمصكككطلح الصكككدمة ( Oppenheim)فمنكككذ أن صكككاه أوبنهكككايم 

 اعتكككرث عليكككه شكككاركو ،لهلع الكككذي يككككون الحكككادل مصكككحوبا بكككهوربكككط تلكككك األعكككراث بكككا ،بهكككا 

(Charcot) سكككككتعداد مسكككككبق اب  هكككككاربطأي ليالنوراسكككككتينيا، بليكككككربط تلكككككك األعكككككراث بالهسكككككتيريا و

ال يلعكككب الحكككادل سكككول  وبهكككذا المعنكككىإذا مكككا تعكككرث الشكككخص للحكككادل، بطريقكككة محكككددة لالسكككتجابة 

      (Sigmund Freud)وقككككد قككككام سككككيغموند فرويككككد .دور المفجككككر لككككذلك االسككككتعداد ال أكثككككر وال أقككككل

وحككول منشكك  -بعككد ذلككك بتكك ليف نظريتككه األولككى حككول الصككدمة  -الككذي كككان مشككغوال بعككالج الهسككتيريا-

هكككي سكككبب الهسكككتيريا، افتكككرث أن الصكككدمة النفسكككية أيكككن ، "النوروتيككككا"التكككي تكككدعى     -الهسكككتيريا

 "بالحككادل المبكككر"تسككمى األولككى : تحككدل عبككر مككرحلتين( ذات الطبيعككة الجنسككية)وأن تلككك الصككدمة 

(coup)  المتمثكككل فكككي حكككادل إغكككواء طفكككل غيكككر ناضكككج ومتواجكككد فكككي وضكككعية سكككلبية  مكككن طكككرف

والمتمثكككل فكككي الحكككادل  (après- coup)" يالحكككادل البعكككد"الثانيكككة فتسكككمى بككك   شكككخص راشكككد، أمكككا

حيكككث يككك تي هكككذا الحكككادل فكككي مراحكككل الحقكككة ليعيكككد تنشكككيط ا ثكككار الذكرويكككة  ،لمفجكككر لالضكككطرا ا

ا الحكككادل المبككككر قكككد وقكككع ذن هكككأالمرتبطكككة بحكككادل اإلغكككواء المبككككر، وقكككد افتكككرث فرويكككد فكككي البدايكككة  

 ر هككذااثككأ، و(fantasmatique)نكككه قككد يكككون هواميككا أفعككال، وتراجككع عككن ذلككك فيمككا بعككد ليفتككرث 

دل الصككدمي المبكككر احككول واقعيككة الحكك(ferenczi) صككراعا بككين فرويككد وفرنتككزي فيمككا بعككد التراجككع

عكككاد فرنتكككزي إحيكككاء نظريكككة النوروتيككككا بعكككد سكككنوات طويلكككة مكككن تخلكككي فرويكككد أوالخكككارجي، حيكككث 

لصكككدمي المبككككر والخكككارجي هكككو حكككادل حقيقكككي وقكككع فعكككال فكككي الماضكككي، ان الحكككادل أمعتبكككرا  ،عنهكككا

 –سكككواء ككككان واقعيكككا أو هواميكككا  –ن الحكككادل الصكككدمي المبككككر أحكككظ هنكككا النومكككن حيكككث الميككككانيزم 

ثكككر التعكككرث لحكككادل إالتكككي يعكككاد تنشكككيطها " ثكككاره الذكرويكككة آ"ال مكككن خكككالل إال يككككون صكككدميا نكككه فإ
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وقككد تطككورت آراء فرويككد بعككد ذلككك ليصككوه نظريتككه الثانيككة حككول الصككدمة النفسككية بمفهومهككا ،  بعككدي

وليصكككوه نظريتكككه األخيكككرة حكككول  ،"مكككا وراء مبكككدأ اللكككذة"كتابكككه الشكككهيرفكككي  2910االقتصكككادي سكككنة 

راء آذلككككك الحككككين  تطككككورت منككككذ ،كمككككا"موسككككى والتوحيككككد"فككككي كتابككككه  2939سككككنة  الصككككدمة النفسككككية 

حيككث عمكككل بعضككهم علكككى  ،طروحككات فرويككد علكككى يككد العديكككد مككن تالميكككذه ومككن المحللككين النفسكككانيينو

هكككم ءراآا خكككر وطكككوروا  مفكككي حكككين اختلكككف معكككه بعضكككه، رائكككه الميتاسكككيكولوجية آتعميكككق وتكككدقيق 

اصككككطالحهم حككككول  ابككككرز المحللككككين المعاصككككرين الككككذين طككككوروأومككككن  ،الميتاسككككيكولوجية الخاصككككة

 Claude)راء فرويككككككد هنالككككككك الفرنسككككككي كلككككككود جككككككانين آية باالعتمككككككاد علككككككى الصككككككدمة النفسكككككك

Janin,1996)،  حيكككككث عمكككككل هكككككذا األخيكككككر فكككككي كتابكككككه«Figures et destins du 

traumatisme »  االسكككتعداد  دور علكككى مكككن خكككالل التركيكككزعلكككى تطكككوير اصكككطالحه حكككول الصكككدمة

 وعمومكككا يفهكككم .وفكككي حكككدول الصكككدمة ميدل الصكككداي فكككي تلقكككي الحكككالمسكككبق و الجانكككب النفسكككي الكككداخل

فكككي هكككذا المسكككتول مكككن الطكككرم مكككن حيكككث كونكككه حادثكككا يحكككر  ويعيكككد تنشكككيط  يدمالحكككادل الصككك دور

 .محتويات مرتبطة بالتاريخ الشخصي للفرد وبتوظيفه النفسي

ن سككككيكاتريان يريككككان أن ر اتجاهككككاظككككن فككككي وجهككككة مككككن الطككككرم خيككككراأل لمسككككتويتجسككككد ال

    د للحكككادل ارفككك، و بالتكككالي فمكككا يحكككدد اسكككتجابة األخكككر سكككول نفسكككهآال يحكككر  شكككيئا  يدمالحكككادل الصككك

نمكككا مواصكككفات الحكككادل فكككي حكككد إو  ،لكككيس االسكككتعداد المسكككبق أو التكككاريخ الشخصكككي -احسكككب رأيهمككك-

لنقطككة فهمككا يختلفككان ذاتككه واسككتجابة الفككرد االنفعاليككة أثنككاء تعرضككه لككه، و بككالرغم مككن اتفاقهككا فككي هككذه ا

باسكككتبعاد مصكككطلح  ( DSMاالنجلوسكسكككوني ممكككثال فكككي)ول حيكككث قكككام االتجكككاه األ .حكككول التفاصكككيل

، وهكككككذا وصككككفت "الضككككغط"و اقتككككرم بككككدال مككككن ذلككككك مصككككطلح  -صككككا  الصككككدميوالع -العصككككا  

DSM تكككم الت كيكككد فكككي  حيكككث  ،الصكككدمة –ضكككطرا  ضكككغط مكككا بعكككدإDSM-IV ( المعيكككارA )  علكككى

أن يككككون ذلكككك :شكككرطين تكككوفرل فكككي تعكككرث الشكككخص لحكككادل صكككدمي مكككع منشككك  الصكككدمة و المتمثككك

ذل أالشكككخص قكككد خبكككر أو شكككهد أو واجكككه حكككادل أو حكككوادل تضكككمنت موتكككا فعليكككا أو تهديكككدا بكككالموت أو 

قككككد تضككككمنت الخككككوف  تهن تكككككون اسككككتجابأ،و خككككرينخطيككككر أو تهديككككد السككككالمة الجسككككدية للككككذات أو لآل

 .الشديد أو العجز أو الترويع

 السككككككيكاترية العسكككككككريةاألوروبككككككي ممككككككثالً فككككككي المدرسككككككة ) تجككككككاه الثككككككانيعتككككككرث اإلإ 

" الصكككككدمة"بمصكككككطلح  رواده وإستمسكككككك ،علكككككى مصكككككطلح الضكككككغط البيوفيزيولكككككوجي (الفرانكفونيكككككة

أن مككككككا يحككككككدل صككككككدمة لككككككيس الضككككككغط وإنمككككككا الهلككككككع  حيككككككث رأوا ،يبمفهومككككككه السككككككيكوباتولوج

(l’effroi)ف الخكككككو ككككككال مكككككن يتجكككككاوز  ،والكككككذي(la peur)  والقلكككككق(l’angoisse)  والضكككككغط

(stress)، وال  ،ألن عنكككككف الحككككككادل و مفاج تككككككه للشككككككخص ال يتركككككككان أي مجككككككال للخككككككوف والقلككككككق



تعريف بموضو  البحثال: الفصل األول  

35 
 

أمكككا بالنسكككبة للمعكككاش النفسكككي أثنكككاء التعكككرث للحكككادل فقكككد رأت المدرسكككة  ،ئكككة الكككدفاعاتعبللضكككغط وت

النكككككاجم عكككككن خطكككككورة " تهديكككككد المكككككوت"  بككككك( DSMكمكككككا قالكككككت )الفرانكفونيكككككة أن األمكككككر ال يتعلكككككق 

 حسككككب رأي-والتككككي تتجسككككد  ،كيفيككككة التككككي يتلقككككى بهككككا الفككككرد الحككككادلالحككككادل، و إنمككككا يتعلككككق بال

Lebigot  ,et Briole-  عينيككة المككوت"للحككادل مككع  تعككرثالأثنككاء  ئككهلتقاافككي "(Réel de la 

mort) ،  حسكككب رأي –فالصكككدمةCrocq-  ًليسكككت فقكككط تحطكككم، إكتسكككام وتفككككك للكككوعي، فهكككي أيضكككا

قككككات مككككع العككككالم، إنقطككككا  للعال   -Barroisحسككككب رأي -كككككل مككككا هككككو قيمككككة ومعنككككى، و هككككيإنكككككار ل

 ،وتعطيككل للمعنككى إكتسككام مككن طككرف قلككق الفنككاء، تحطككيم لوحككدة الفككرد ليككة المككوت،مجابهككة مككع ال تمث

تلككككك وال تسككككتطيع حتككككى  ،ف ثنككككاء مواجهككككة إنكشككككاف المككككوت الفعلككككي يتجككككرد الشككككخص مككككن التمككككثالت 

شكككرم تلكككك المواجهكككة و ال الكككتحكم ( الكككدفنكالجثكككة و طقكككوس )المقترحكككة مكككن طكككرف الكككوعي أو الثقافكككة 

 . وت الذات كحقيقة مدكدةمو ،فيها، وكل ما يشعر به الشخص في تلك اللحظة هو الهلع

 وهيلتعرث لنو  معين من األحدال، ضوء هذه المعطيات والطروحات لنركز انتباهنا على افي  

عكدة أطكراف مكن الجسكم، حيكث التكي تكددي فكي أقصكى درجاتهكا إلكى بتكر طكرف أو " اإلصابات الجسمية"

وعكككادة مكككا تككككون تلكككك  وتعرضكككهم لحكككوادل، تكككر عكككادة بسكككبب إصكككابتهم بككك مراثيتعكككرث األفكككراد للب

 ،(إلكخ... استشكفاء، آالم )مصكحوبة بعوامكل ضكاغطة  (الخ...كالتها  العظام واألنسجة،السكري)األمراث

و  بسككبب عنفهككا( الككخ...،اإلنفجاراتكحككوادل المرور،الصككعقات الكهربائيككة)كمككا قككد تحمككل تلككك الحككوادل 

ألنكه حكادل خطيكر )ة لذلك يعتبر البتر في حد ذاتكه ل المولدة للصدمة، وباإلضافادحمواصفات األ فجائيتها

 ،وغالبكا مكا تعكاش تجربكة البتكر بشككل تراجيكدي ،حادثكا مولكدا للصكدمة( امله الجسمييمس الشخص في تك

بمختلكف أوجككه حياتككه حيكث تمتككد ت ثيراتككه لمرحلكة مككا بعككد البتكر لتخككل بتككوازن التوظيكف النفسككي للمبتككور و

النفسي الكداخلي، الخارجي و في واقعهوذلك  بسبب التغييرات العنيفة و العميقة التي يحدثها البتر  السابقة ،

رات التكي يكالتغي ،ديات التكي تفرضكهافباإلضافة لآلالم الجسكمية التكي يتعكرث لهكا المبتكور، اإلعاقكة والتحك

العالئقيككة واالجتماعيككة، يككددي البتككر إلصككابة الصككورة  ةحيككاالوفي ،دل فككي النشككاطات اليوميككة والمهنيككةتحكك

أن إصكابة مثكل تلكك الصكورة كمكا الالشعورية التي كونها المبتور عن جسمه منذ مراحل طفولتكه المبككرة، 

أي إلصكابة )تددي إلصكابة نرجسكية ( الشخص بذاته وتقديره لهاالضرورية لبناء األنا، ولشعور )الجسمية 

كتمككال ، ومككن أجككل أن يتجككاوز المبتككور ذلككك الككنقص وعككدم اال(القيمككةبفككي حككب الشككخص لذاتككه وشككعوره 

من الجسم، والداخلي المرتبط بالفقدان النرجسي، ينبغكي عليكه الكدخول فكي  طرفالظاهري المرتبط بفقدان 

سكيرورة فكي مراحكل الحقكة مكن ال تلكك نجامحيث يرتبط سيرورة نفسية شاقة ومرهقة تدعى بعمل الحداد، 

باإلضككافة لكونككه حادثككا مولككدا )وبهككذا المعنككى يككددي البتككر . العمككر بنجاحهككا فككي مراحككل الطفولككة المبكككرة

ى إلك( واصطحابه بالعديد من العوامل التكي تتفاعكل فيمكا بينهكا لتكدثر علكى الحالكة النفسكية للمبتكورللصدمة، 
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النفسككي وبتاريخككه الشخصككي، وأمككام هككذا الوضككع نطككرم  هتوظيفككتحريككك عناصككر ومحتويككات مرتبطككة ب

 :التساؤالت التالية

 للمبتور؟ على الحالة النفسية( باعتباره حادثا مولدا للصدمة)تأثيرات البتر  يماه .1

علفففففى التوظيفففففف النفسفففففي ( باعتبفففففاره حادثفففففا مولفففففدا للصفففففدمة)كيفففففف يففففف ثر التعفففففر  للبتفففففر  .2

 ي أهم العوامل المتدخلة لتحديد شكل استجابته؟هللمبتور، وما 

 :أهمية البحث. 3

 : همية هذا البحث وموضوعه فيما يليأتكمن 

 :على المستوى النظري .1. 3

  فكككي علكككم الكككنفس المرضكككي ، فمكككن جهكككة يعتبكككر موضكككو  الصكككدمة النفسكككية موضكككوعا مفتاحيكككا

 انطالقكككا مكككن فهكككم تككك ثيرات الصكككدمة النفسكككية، (الهسكككتيرياخاصكككة  و)فهكككم االضكككطرابات النفسكككية  دأبككك

ي والطكككب النفسكككي غلكككب االضكككطرابات المعروفكككة فكككي علكككم الكككنفس المرضكككأومكككن جهكككة أخكككرل تحكككدل 

و يسكككترجع هكككذا البحكككث  ،صكككادمة تتجكككاوز القكككدرات الدفاعيكككة للشكككخصحكككدال فكككي إطكككار التعكككرث أل

مجموعكككة مكككن وجهكككات النظكككر والطروحكككات المعروضكككة فكككي األدبيكككات العالميكككة حكككول الصكككدمة النفسكككية  

، تككككدقيقهاها وتناقشكككمشكككرحها، ب قمنكككا ، بكككل هامجكككرد عرضكككب  حيكككث لكككم نكتفكككي ،(وحكككول انعكاسكككاتها)

ذن يسكككاهم هكككذا البحكككث مكككن جهكككة فكككي تحديكككد وضكككعية المعكككارف المتكككوفرة حكككول الصكككدمة النفسكككية، إو

 .خرل أكما يساهم أيضا في تطوير وتعميق تلك المعارف من جهة 

  يضكككا هكككذا البحكككث موضكككو  التوظيكككف النفسكككي بشككككل واضكككح وبتفاصكككيل معمقكككة، وذلكككك أيعكككالج

مجموعككة  نككاتناولولككذلك  ،هككذا الموضككو  عككادةهمككا بالكبيككر ونقككص الدقككة اللككذان يعككالج أمككام الغمككوث 

 ر نظريككككككة الميتاسككككككيكولوجيا اطككككككاها فككككككي ناشككككككرحطيككككككات المتعلقككككككة بككككككالتوظيف النفسككككككي ومككككككن المع

ي يضكككع هكككذا البحكككث تلكككك باالعتمكككاد أساسكككا علكككى مدلفكككات فرويكككد بنفسكككه، وبالتكككالذلكككك و ،الفرويديكككة

بشكككككل واضككككح، وتحككككت تحككككت تصككككرف هككككدالء الككككذين يحككككاولون فهككككم التوظيككككف النفسككككي المعطيككككات 

تصككككككرف البككككككاحثين الككككككذين يسككككككتوحون مككككككن التحليككككككل النفسككككككي والككككككذين يعتمككككككدون علككككككى المقاربككككككة 

 .السيكودينامية

 الصكككدمة النفسكككية،  لك يقكككدم هكككذا البحكككث مجموعكككة مكككن الدراسكككات السكككابقة حكككولذباإلضكككافة لككك

اسكككات الدر تنكككاول تلككككنكمكككا  ،وحكككول تككك ثير ككككل مكككن البتكككر واإلصكككابة الجسكككمية علكككى الجوانكككب النفسكككية

 مككن أجككل يفككتح المجككال للبككاحثين المهتمككين بمثككل تلككك الموضككوعاتمككا ذا بالتحليككل والنقككد المفصككل، وهكك
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متابعككة تفاصككيل تلككك الدراسككات وتفاصككيل تحليلهككا، ممككا سككيمكنهم ربمككا مككن اسككتلهام أفكككار وإشكككاليات 

 .لم يهتم بها بحثنا الحالي

  نظككككر الككككرواد فككككي مجككككال الصككككدمة سككككاهم مككككن خككككالل ترجمككككة العديككككد مككككن وجهككككات نوأخيككككرا

راء بككككاحثين يعملككككون ويفكككككرون باللغككككة آرنسككككية الككككى اللغككككة العربيككككة فككككي نقككككل النفسككككية مككككن اللغككككة الف

دعككوة  للتفككتح جسككد فككي هككذا البحككث ن وبالتاليبككاحثين يعملككون ويفكككرون باللغككة العربيككة، ىالفرنسككية إلكك

 ،سككككول ناقككككل للمعرفككككة اإلنسككككانيةليسككككت   -مككككن وجهككككة نظككككري– اللغككككةألن   اللغككككات األجنبيككككة،علككككى 

 .ووسيلة لتبادل الخبرات والمعارف بين بني البشر

 :على المستوى التطبيقي. 2. 3

 نا فككككككي بلككككككد( وخاصككككككة المبتككككككدئون)دم النفسككككككانيون العيككككككاديون طغالبككككككا مككككككا يصكككككك

وال يعكككككككرف مككككككن أيككككككن يبككككككدأ، وال مككككككا الكككككككذي  المفحككككككوص، يواجككككككه النفسككككككاني": بتلككككككك الخبككككككرة

أو المعطيكككككات التكككككي ينبغكككككي البحكككككث عنهكككككا  ،األسكككككئلة التكككككي ينبغكككككي طرحهكككككاسكككككيفعله، أو مكككككا هكككككي 

ن ذلكككككككك نكككككككاتج عكككككككن الغمكككككككوث والتشكككككككويت الكبيكككككككر الكككككككذي يعكككككككاني منكككككككه أال شكككككككك و. "الكككككككخ...

أو حتككككككككى )بسككككككككبب غيككككككككا  مدرسككككككككة جزائريككككككككة ( وحتككككككككى العككككككككر )النفسككككككككانيون الجزائريككككككككون 

 هكككككذا الوضكككككع يسكككككاهملتنظكككككيم الخطكككككوات العياديكككككة المرتبطكككككة بالتشكككككخيص، وأمكككككام هكككككذا ( عربيكككككة

 .في إبراز طريقة العمل العيادية على األقل البحث

  باإلضككككككككافة لككككككككذلك يحككككككككاول هككككككككذا البحككككككككث لفككككككككت انتبككككككككاه مدسسككككككككات الصككككككككحة

لكككككككى أهميككككككة الحالككككككة النفسكككككككية لمبتككككككوري األطكككككككراف، إ( بمككككككا فيهكككككككا مككككككن مختصككككككين)العموميككككككة 

ي فقكككككط بالجانكككككب النفسكككككي ولكككككيس الجسكككككم –وبشككككككل جكككككدي  –وبالتكككككالي إلكككككى ضكككككرورة االهتمكككككام 

 .ألفراد تلك الفئة

 :دوافع اختيار موضوع البحث. 4

يميككككككككز : "(motivation)فككككككككي إطككككككككار تعريفككككككككه لمصككككككككطلح الدافعيككككككككة  Sillamyيقككككككككول 

، فككككككككاألولى هككككككككي (mobiles) والككككككككدوافع (motifs) علككككككككم الككككككككنفس الكالسككككككككيكي بككككككككين البواعككككككككث

األسكككككككبا  الفكريكككككككة ألفعالنكككككككا، أمكككككككا الثانيكككككككة فهكككككككي األسكككككككبا  العاطفيكككككككة، ولككككككككن هكككككككذا التمييكككككككز 

فقكككككط سكككككبب  ى مسكككككتول جكككككوهر تصكككككرفاتنا لكككككيس هنالكككككك، ففكككككي الواقكككككع وعلكككككيبثكككككمصكككككطنع وع

ل شكككككعورية وال شكككككعورية، يمككككككن فصكككككلها، عوامككككك واحكككككد، بكككككل مجموعكككككة مكككككن العوامكككككل التكككككي ال
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" متواجكككككككككدة فكككككككككي حالكككككككككة تفاعكككككككككل متبكككككككككادل واجتماعيكككككككككة، عاطفيكككككككككة فيزيولوجيكككككككككة، فكريكككككككككة

(Sillamy, N., 1999, P.173). 

تحكككككككم تصككككككرفاتنا واختياراتنككككككا دوافككككككع  –محككككككق فيمككككككا قالككككككه  Sillamy و -فككككككي الواقككككككع  

شككككككعورية، مككككككا قبككككككل شككككككعورية، وال شككككككعورية يصككككككعب الفصككككككل ( أفكككككككارو صككككككور، عواطككككككف)

دوافع التككككككي دفعتنككككككي الختيككككككار بينهككككككا، وبعككككككد هككككككذا التوضككككككيح سكككككك حاول هنككككككا إذن استشككككككفاف الكككككك

 : هذا البحث كما يلي موضو 

 :الدوافع الذاتية الختيار موضوع البحث .1. 4

 :ته مع خبراتي الشخصيةفي عالق. 1. 1. 4

  ي أمنكككذ فتكككرة التحكككاقي بالجامعكككة أتعكككرث لضكككغوط مكككن مصكككادر مختلفكككة، وفكككي غيكككا  كنكككت

لمواجهتهكككا، مسكككاعدة محتملكككة حاولكككت مسكككاعدة نفسكككي مكككن خكككالل فهكككم حالكككة الضكككغط والكيفيكككة األسكككلم 

ننككي كنككت أعككاني فعككال أ، وشككعرت DSM  فككي الكك "الصككدمة -مككا بعككد  ضككغطاضككطرا  "وقككرأت عككن 

إعككككادة معايشككككة وصككككدمة  ، ولكنككككي لككككم أكككككن أعككككاني مككككن أعككككراث(Dالمعيككككار)ضككككغط  مككككن أعككككراث

، وعلقكككت فكككي ذهنكككي منكككذ ذلكككك الحكككين فككككرة مفادهكككا (Bالمعيكككار)لهكككا  تعكككرثأالحكككوادل التكككي كنكككت 

 .ضاغطة مرهقة إمكانية وجود فرق بين الضغط و الصدمة بعد التعرث ألحدال

  انطلقكككت منكككذ فتكككرة فكككي محاولكككة لتحليكككل نفسكككي باالعتمكككاد علكككى تحليكككل بعككك  أحالمكككي، وعلكككى

ممككا  ،(بمثابككة أبككي–نفسككيا  –بككره وهككو معككالج نفسككي اعت)حككد أصككدقائي أتحليككل عالقتككي التحويليككة مككع 

مدلفككات فرويككد ولنظريككة التحليككل النفسككي محككاوال فهككم طريقككة عمككل لتككي ادفعنككي لتعميككق وتكثيككف قراء

شككككعورية، وتعرفككككت أثنككككاء قيككككامي بككككذلك علككككى طريقككككة الوارتبككككاط الككككذكريات ومعانيهككككا الشككككعورية وال

 .النفسي وعلى نظرية الميتاسيكولوجيعمل التوظيف ا

  نجكككازي لهكككذا البحكككث كنكككت أعكككيت خبكككرة حكككداد، وقكككد خبكككرت بنفسكككي مكككدل إأثنكككاء فتكككرة بدايكككة

، وفقكككدان  موضكككو الالعالقكككة ب :مطابقكككة مكككا كنكككت أعيشكككه مكككع بعككك  مفكككاهيم التحليكككل النفسكككي مكككن مثكككل

رفككك  أأيكككن كنكككت فكككي البدايكككة  )اللكككذة علكككى التوظيكككف النفسكككي أمبكككد ةوسكككيطر ،الموضكككو ، والنككككوص

ن ككككل المدشكككرات الواقعيكككة كانكككت تثبكككت أن الموضكككو  المفقكككود سكككيعود بكككالرغم مكككن أشكككعر أالفقكككدان و

، كمكككا فهمكككت (راجكككع نفسكككيأال فيمكككا بعكككد حينمكككا كنكككت إنتبكككه لهكككا ولكككم أتكككذكرها أولكنكككي لكككم  ،عككككس ذلكككك

واختبككككرت  ،(حينمككككا اقتنعككككت وسككككلمت بواقككككع الفقككككدان)الواقككككع نفسككككه  أن يفككككرث مبككككدأ ىيضككككا معنككككأ

 لدأ، وقكككد (يكككن وجكككدت فكككي نفسكككي بعككك  صكككفات وتصكككرفات الموضكككو  المفقكككودأ)ككككانيزم الكككتقمص يم
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وتعزيككككككز قنككككككاعتي بقككككككدرة نظريككككككة  ،كككككككل ذلككككككك لزيككككككادة استبصككككككاري بلعككككككب التوظيككككككف النفسككككككي

 .النفس أعماق الميتاسيكولوجيا على شرم ما يحدل في

 هنالكككككك فكككككي ذاكرتكككككي العديكككككد مكككككن الكككككذكريات مكككككا قبكككككل الشكككككعورية التكككككي  ذلكباإلضكككككافة لككككك

مكككككع أفككككككاري الشكككككعورية  -ربمكككككا -و  البحكككككث، والتكككككي قكككككد تككككككون ارتبطكككككت لهكككككا عالقكككككة بموضككككك

  -قبكككككل سكككككبع أو ثمانيكككككة سكككككنوات- مشكككككهد شكككككاهدته: برزهكككككاأوالموضكككككو  ،  ذلككككككلتكككككدفعني الختيار

أحداثكككككككه فكككككككي مستشكككككككفي وهكككككككو مسلسكككككككل تكككككككدور )" Mental"فكككككككي مسلسكككككككل أمريككككككككي بعنكككككككوان 

للطككككككككب العقلككككككككي، وبطلككككككككه سككككككككيكاتري يتسككككككككم بتهككككككككوره وتلقائيتككككككككه تقمصككككككككت بعكككككككك  جوانككككككككب 

ن حينمكككككا ككككككا" :تككككك ثرت كثيكككككرا بكككككذلك المشكككككهد ،أيكككككن(شخصكككككيته أثنكككككاء فتكككككرة متكككككابعتي للمسلسكككككل

شكككككل  فككككي(عقككككل وتككككذكرلطبككككي دوافككككع اهتمامككككه بفهككككم الا هبطككككل المسلسككككل يشككككرم ألعضككككاء فريقكككك

(Flash-back بشكككككخص مبتكككككور   جكككككامستشكككككفى تفلصكككككغيرا وذهكككككب مكككككع أمكككككه ل نكككككه حينمكككككا ككككككانأ

انطالقكككككككا مكككككككن ذلكككككككك  –يطلكككككككب منكككككككه حكككككككك قدمكككككككه الغيكككككككر موجكككككككودة، فانكككككككدهت ونشككككككك ت لديكككككككه 

وهنالكككككك أيضكككككا مشكككككهد آخكككككر فكككككي  ."طريقكككككة عمكككككل العقكككككل البشكككككري فهكككككم رغبكككككة فكككككي –الموقكككككف

وهككككككو يحككككككدثني عككككككن الطككككككرف  (انيمعككككككالج النفسككككككال)مشككككككهد صككككككديقي " :ذاكرتككككككي يتمثككككككل فككككككي

وفكككككي  –ن كنكككككت يكككككأنتجكككككول فكككككي إحكككككدل األمسكككككيات الرائعكككككة الشكككككبح لكككككدل المبتكككككورين حينمكككككا كنكككككا 

مسككككككتغربا لفكككككككرة أن يحككككككس وهادئككككككا و منبهككككككرا بطريقككككككة شككككككرحه مككككككن جهككككككة، –نفككككككس الوقككككككت 

–هكككككي ذكريكككككات أخكككككرل تكككككرتبط  ، و هكككككا"شكككككخص بوجكككككود طكككككرف تكككككم بتكككككره مكككككن جهكككككة أخكككككرل

وث  والصكككككككدمات بمرككككككككز ضكككككككبالعمكككككككل فكككككككي قسكككككككم الربمحكككككككاولتي لاللتحكككككككاق  –هكككككككذه المكككككككرة 

فكككككي أروقكككككة ذلكككككك القسكككككم ( بصكككككحبة المنسكككككق الطبكككككي)أتجكككككول "استشكككككفائي جكككككامعي، حيكككككث كنكككككت 

، و بينمككككككا كنككككككت أفكككككككر فككككككي إمكانيككككككة عملككككككي "وأشككككككاهد مجموعككككككة مككككككن المبتككككككورين فككككككي غككككككرفهم

ككككككان المنسكككككق الطبكككككي يشكككككرم لكككككي أنهكككككم ليسكككككوا بحاجكككككة الكككككى  ،لهكككككم ومكككككا الكككككذي سككككك قدمه ،معهكككككم

و يشككككككككك فكككككككي أهميكككككككة الخكككككككدمات التكككككككي يقكككككككدمها النفسكككككككانيون بالمستشكككككككفى،  ،مخكككككككتص نفسكككككككاني

لككككككيس لديككككككه وقككككككت لمقككككككابلتي، ف صككككككبت  –رئككككككيس القسككككككم –ليخبرنككككككي فيمككككككا بعككككككد أن البروفيسككككككور 

هم و الكككككذين لكككككم و صكككككور المبتكككككورين الكككككذين شكككككاهدت)بإحبكككككاط كبيكككككر دفعنكككككي لمغكككككادرة ذلكككككك القسكككككم 

، و أخيككككككرا هنالككككككك ذكريككككككات أخككككككرل مرتبطككككككة ( أتمكككككككن مككككككن العمككككككل معهككككككم عالقككككككة فككككككي ذهنككككككي

نكككككاء التحكككككاقي بالدراسكككككة فكككككي الكككككدكتوراه، أيكككككن ثزميكككككل لكككككي أوبمناقشكككككات أجريتهكككككا مكككككع صكككككديق 

مذكرتككككككه حككككككول  "سككككككرتنا بغرفككككككة فككككككي اإلقامككككككة الجامعيككككككةو نحككككككن مسككككككتلقون علككككككى أ" تناقشككككككنا

موضككككككوعه ذا  ليخبرنككككككي أنككككككه ينككككككوي تطككككككوير ( يرورة الحككككككدادسككككككالتككككككي درس فيهككككككا )للماسككككككتر 
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أخبرتككككككه أننككككككي اختككككككرت البحككككككث فككككككي مجككككككال الصككككككدمة النفسككككككية ، و،   اهعلككككككى مسككككككتول الككككككدكتور

باإلضكككككككافة لككككككككونهم يتعرضكككككككون لحكككككككادل ذو  أنهكككككككمقكككككككرأت عكككككككن المبتكككككككورين و فهمكككككككت وأننكككككككي 

 ،النفسكككككيفهكككككم أيضكككككا يتعرضكككككون لتغييكككككرات داخليكككككة تخكككككل بتكككككوظيفهم ( البتكككككر)طبيعكككككة صكككككدمية 

يرورة الحكككككداد بدقكككككة ، كمكككككا لفكككككت سكككككاد لتقبكككككل وضكككككعيتهم ، و شكككككرم لكككككي يرورة حكككككدسكككككو يمكككككرون ب

تلككككككك  انتبككككككاهي الككككككى إمكانيككككككة دراسككككككة اخككككككتالف اسككككككتجاباتهم لككككككذلك الحككككككادل، و شككككككعرت بعمككككككق

 .ا الموضو  جدير ب ن يتم البحث فيهذ ن هوبأثناء نقاشي معه  األفكار

 :البحث والممارسة العياديةفي عالقته مع خبراتي في  2. 1. 4

  ميين علككى مسككتول مرحلتككي ليسككانس يكككادأأنجككزت أثنككاء فتككرة دراسككتي الجامعيككة بحثككين

والماسكككتر، كمكككا اشكككتغلت بعكككد تخرجكككي كنفسكككاني للصكككحة العموميكككة فكككي مدسسكككة استشكككفائية متخصصكككة 

الذي درست فيه السكلو  العكدواني لكدل الطلبكة باسكتخدام )وعلى مستول بحث ليسانس  باألمراث العقلية،

ن األسكاليب اإلحصكائية غيكر قكادرة علكى التعبيكر أتوصلت لفكرة مدداها ( منهج وصفي وأساليب إحصائية

لك جسدت على مستول الماستر دراسة عيادية حاولت من خاللها اختبار عن حقيقة المشاعر اإلنسانية، ولذ

 مصكا  بكذهان هوسكي اكتئكابي لاليب في تحقيكق التوافكق النفسكي لكدمدل فعالية العالج النفسي متعدد األس

مسكتول بقيكاس  تقمك، و(المعرفيكة -غلب التقنيات التي طبقتها مستوحاة من المدرسكة السكلوكيةأوقد كانت )

توافكق أكثكر مكع نفسكه ومكع بيئتكه نه قد أتوصلت إلى فد تطبيق تلك التقنيات العالجية، توافق الحالة قبل وبع

بعد عام من توصكلي لتلكك النتيجكة وإنهكائي لتلكك الدراسكة اتصكل بكي والكده ليخبرنكي أن و بعد تلقي العالج،

توقكع أنكي كنكت أ مكن بكالرغمونكه نقكل لقسكم الطكب العقلكي  ليخضكع لالستشكفاء، أو ،عاودتكه نوبة هوسية قد

ن المدرسككة أدت التفكيككر فككي تلككك التقنيككات التككي طبقتهككا عليككه، وفهمككت عككأننككي أال إحككدول مثككل هككذا األمككر 

باإلضكافة لنتكائج  وأنهكا تفسكر)ومكن المكرث  يةالمعرفية ال تفسر سول أجزاء معينة من الشخصك-السلوكية

أجكزاء ال ) يةك أجكزاء أخكرل مكن الشخصكلنه هناأ، واقتنعت (راط ما يحدل فقط على مستول الشعوراالش

نه لكن يتك تى لكي ذلكك أتعميق معرفتي بها واستكشاف طرق نشاطها وعملها، وفهمت  يعلينبغي ( شعورية

أمكا بالنسكبة للفتكرة التكي اشكتغلت بهكا  .ال من خالل فهم قواعد وطريقة عمل التوظيكف النفسكي بشككل دقيكقإ

تي تعالج كنفساني بمدسسة استشفائية متخصصة باألمراث العقلية فقد رأيت الكثير من الحاالت الذهانية ال

بعد تعكرث المكري  ( الخ...الهذيانية  ،الهوسية)لة انفجار النوبة الذهانية  باألدوية، كما خبرت بنفسي مس

انفجكرت لكديهم النوبكة بعكد دخكولهم  هنا بع  المرضكى الكذين تذكرأو)ألحدال حياتية ضاغطة أو صادمة 

يضكا مريضكا شكابا انفجكرت لديكه أ في صراعات عائلية مكن بيكنهم بروفيسكور فكي اإللكترونيكك، كمكا أتكذكر

                                                           
صديقي ذا  هو عمارة خيذر، وقد توفي لطسف قبل أن يتمكن من عرث أطروحته للدكتوراه، وأنا أشكر كل من المشرف على    

على إتاحتهم لي  -بسكرة–العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة محمد خيضر وإدارة كلية ( جابر نصر الدين: البروفيسور)أطروحته 

 .عرث أطروحته في إطار مناقشة تكريمية، ألن ذلك ساعدني كثيرا على تحمل حزني المرتبط برحيله( وشرف)فرصة 
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أهمية الحادل الصادم في تفجير االضكطرا ، ونشك ت و  ، وفهمت دور(النوبة بعد تعرضه العتداء جنسي

 .خرل غير الحاالت الذهانيةألدي رغبة في دراسة انعكاسات مثل تلك األحدال الصادمة على حاالت 

 :الدوافع الموضوعية الختيار موضوع البحث. 2. 4

 أثنكككككاء فتكككككرة كنكككككت خاللهكككككا متكككككرددا مكككككن جهكككككة إزاء فككككككرة العمكككككل مكككككع مبتكككككوري )ت أقكككككر

 le »بصككككحيفة  مقككككاال (ينككككة البحككككثمككككن جهككككة أخككككرل فككككي إمكانيككككة تغييككككر ع وأفكككككر،األطككككراف 

quotidien d’ Oran »  ،عنوانكككه: « Prés de 1500 amputations de pieds 

de diabétiques en 2013 : la prise en charge d’un seul malade 

coute 3000 euros au CHUO »  ،مجموعكككككة مكككككن المشككككككالت  هكاتبككككك عكككككالج فيكككككه

عتبرهكككككا مشككككككلة حقيقيكككككة للصكككككحة العموميكككككة فكككككي إالتكككككي  ،المرتبطكككككة بعمليكككككة بتكككككر قكككككدم السككككككري

الستشككككفائي الجككككامعي اتلككككك العمليككككات تكلككككف المركككككز : نأ( مككككن بككككين مككككا ذكككككر)كمككككا ذكككككر  بلككككدنا،

-أيضكككككككا إلكككككككى أن مرضكككككككى السككككككككري يعكككككككانون تككككككككاليف باهظكككككككة، وأشكككككككار  (CHUO)بكككككككوهران 

مكككككن ) نقكككككص فكككككي البنكككككى المتخصصكككككة بالتكفكككككل مكككككن  -بكككككر كامكككككل التكككككرا  الكككككوطني الجزائكككككريع

ممكككككا  ،متعكككككددة التخصصكككككاتومكككككن نقكككككص فكككككي الفكككككرق  ،(حيكككككث العكككككدد والقكككككدرة علكككككى االستشكككككفاء 

 أوقكككككد كانككككت تككككدور فككككي ذهنككككي حينمككككا كنككككت أقكككككر  .يككككددي غالبككككا لتعقيككككدات فككككي حالككككة المرضككككى

ذلكككككك المقكككككال مجموعكككككة مكككككن التسكككككاؤالت والقكككككراءات التكككككي كنكككككت أجريهكككككا علكككككى بعككككك  معطياتكككككه 

وتحكككككدل ، (بينمكككككا هنكككككا  أنكككككوا  أخكككككرل للبتكككككر)ي اهتمكككككام كاتكككككب المقكككككال ببتكككككر قكككككدم السككككككر: مثكككككل

حتككككى  ،ممككككن يخضككككعون للبتككككر فقككككط فئككككةن تلككككك المشكككككالت التككككي تعككككاني منهككككا كاتككككب المقككككال عكككك

أصكككككبحت عمليكككككة بتكككككر قكككككدم السككككككري تمثكككككل مشككككككلة حقيقيكككككة للصكككككحة العموميكككككة، ممكككككا جعلنكككككي 

المرتبطكككككككة بكككككككنقص البنكككككككى المختصكككككككة بالتكفكككككككل، ونقكككككككص الفكككككككرق )ن تلكككككككك المشككككككككالت أشكككككككعر أ

جكككككع المنظومكككككة الصكككككحية هكككككي مشككككككالت بدائيكككككة تكككككدل علكككككى ترا( الكككككخ...المتعكككككددة التخصصكككككات 

هككككككل يمكننككككككي كنفسككككككاني تنككككككاول المشكككككككالت النفسككككككية لمبتككككككور يعككككككاني مككككككن ": وتسككككككاءلت ببلككككككدنا،

ي مككككككن نقككككككص فككككككي حاجككككككات أساسككككككية أ)مشكككككككالت فككككككي االستشككككككفاء ونقككككككص فككككككي المختصككككككين 

عكككككككرف جيكككككككدا أن المشككككككككالت المرتبطكككككككة بكككككككالبتر ال أوباإلضكككككككافة لكككككككذلك كنكككككككت  ،"؟ (وجسكككككككمية

صكككككككة، صكككككككعوبة االستشكككككككفاء، وارتفكككككككا  تككككككككاليف العمليكككككككة تتوقكككككككف عنكككككككد نقكككككككص البنكككككككي المتخص

ط هكككككذه المكككككرة بالعمكككككل بكككككل تمتكككككد تلكككككك المشككككككالت لمرحلكككككة مكككككا بعكككككد العمليكككككة لتكككككرتب ،واألدويكككككة

 وذلكككككك ،الئمكككككة لتسكككككهيل عمليكككككة تككككك قلم المبتكككككور مكككككع حالتكككككه الجديكككككدةمر وف الظكككككعلكككككى تكككككوفير ال

ن ذلككككككك أوال شككككككك   .بعككككككد أن يككككككتم بتككككككره وإرسككككككاله لمنزلككككككه مصككككككحوبا بتلككككككك العاهككككككة المسككككككتديمة
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ن ككككككان هنكككككا  نقكككككص فكككككي إالعمكككككل يتطلكككككب وجكككككود شكككككبكة منظمكككككة ومنسكككككقة مكككككن المختصكككككين، فككككك

أطبكككككاء : حيكككككث ذككككككر كاتكككككب المقكككككال أربكككككع مختصكككككين)التنسكككككيق بكككككين عكككككدد قليكككككل مكككككن المختصكككككين 

فهكككككككل سكككككككيكون ( بجراحكككككككة العظكككككككامعكككككككامون، مختصكككككككون بالسككككككككري، جراحكككككككون ومختصكككككككون 

هتمككككككام بمتابعككككككة لالكبككككككر وشككككككبكة أوسكككككع مككككككن المختصكككككين أهنكككككا  تنسككككككيق علكككككى مسككككككتول عكككككدد 

لقككككككد دفعتنككككككي هككككككذه القككككككراءات والتسككككككاؤالت . حالككككككة المبتككككككور الجسككككككمية واالجتماعيككككككة والنفسككككككية؟

 ن تككككدفعني للتخلككككي عككككن دراسككككةأي حككككين كككككان ينبغككككي لهككككا إلككككى عكككككس مككككا ينبغككككي أن يكككككون، ففكككك

يكككككككدرس )أثكككككككارت فضكككككككولي حكككككككول مكككككككا يمككككككككن أن يقدمكككككككه بحكككككككث كبحثكككككككي  ،المبتكككككككورين فئكككككككة

وزادت مككككككن تمسكككككككي بدراسككككككة أفككككككراد فئككككككة  ،(المبتككككككورين ىعلكككككك النفسككككككية انعكاسككككككات الصككككككدمة

 . مبتوري األطراف

 :أهداف البحث. 5

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية

علفى الحالفة النفسفية للمبتفور ( باعتبفاره حادثفا مولفدا للصفدمة)على انعكاسات التعر  للبتر  التعرف. 1

 .بعد مدة من تعرضه للبتر

علفى التوظيفف النفسفي ( باعتبفاره حادثفا مولفدا للصفدمة)التعمق في فهم الكيفية التي يف ثر بهفا البتفر . 2

 .استجابتهودور أهم العوامل المتدخلة لتحديد شكل  ،للمبتور

 :تعريف مفاهيم البحث إجرائيا. 2

 الصدمة النفسية : 

فسية التي تنتج على مستول الصدمية أو الن -ما بعد ونعني بها مجموعة التظاهرات واالضطرابات

 ئأو مفاج/مولد للصدمة هو حادل عنيف ووالحادل ال. سي بعد التعرث لحادل مولد للصدمةالنف الجانب

 .أو النفسية/وخص في سالمته الجسدية يهدد الش

  االطرافبتر:  

لكككك ويكككتم ذ ،مكككن ذلكككك الطكككرف ءراف الجسكككم أو أي جكككزحكككد أطكككأيتمثكككل البتكككر فكككي قطكككع واستئصكككال 

مككككا مبتككككور أ .ثنككككاء التعككككرث لحككككوادل وصككككدمات جسككككميةأ وأمككككن خككككالل التعككككرث لتككككدخل جراحككككي 

أمكككراث )ألسكككبا  مختلفكككة سكككمه شكككخص تعكككرث لبتكككر واحكككد أو أكثكككر مكككن أطكككراف جاألطكككراف فهكككو 

لمبتككككور فككككي سككككالمته وتكاملككككه نككككه يمككككس اعتبككككر البتككككر حادثككككا مولككككدا للصككككدمة ألوي . (الككككخ ...حككككوادل

 .يفه النفسيظالجسدي، ويخل بتوازن تو
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 التوظيف النفسي : 

تكككتم دراسكككته إجرائيكككا علكككى نظريكككة الميتاسكككيكولوجيا، كمكككا فكككي هكككذا البحكككث باإلعتمكككاد ه ويكككتم فهمككك

 .(TAT)من خالل اختبار تفهم الموضو  

 De clercq ليقكككوفعكككن تككك ثير التعكككرث لحكككادل مولكككد للصكككدمة علكككى التوظيكككف النفسكككي أمكككا 

إن التعككككككرث العتككككككداء يككككككددي آليككككككا النكشككككككاف التوظيككككككف النفسككككككي، إنهككككككا تعريككككككة " : Lebigotو

 ,.De clercq, M) ."ضككككعف، لنقككككاط االنقطككككا  ومسككككار النمككككولميكانزمككككات الككككدفا ، لنقككككاط ال

Lebigot, F., 2001, P.237) ، يككككرل  وفككككي نفككككس السككككياقBergeret   أن التكككك ثير وآخككككرون

مختلكككف عناصكككر جانكككب نفسكككي فكككي  اختبكككار نوعيكككة ومرونكككة: "األساسكككي للصكككدمة النفسكككية يتمثكككل فكككي

النظكككام الكككدفاعي كككككل، وتكشكككف عكككن  كمكككا تمكككارس الصكككدمة أيضكككا ت ثيرهكككا علكككى)...( إطكككار التنظكككيم 

 .Bergeret, J., Becache, A., Boulanger, J) ."نوعيككة المنظمككات ومتانككة نقككاط التثبيككت

J., Chartier, J. P., Dubor, P., Houser, M., et al, 2008, P.261)
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 تطور المفهوم: الصدمة النفسية. 1

 :تطور المفهوم. 1.1

إن تاريخ مفهوم الصدمة النفسية قديم، كما أن الكتابات التي تعالج تطور هذا المفهوم عديدة، ثرية، 

ومتنوعة، وسنحاول هنا إلقاء الضوء على أهم المراحل التاريخية وأهم اإلسهامات العلمية التي ساعدت 

 :وصف التظاهرات المرتبطة بها كما يليوعلى تطوير فهم الصدمة النفسية 

وتمت صياغته في علم النفس ( traumatisme psychique)ر مصطلح الصدمة النفسية ابتك

( Herman Oppenheim)المرضي في نهاية القرن التاسع عشر من طرف الطبيب النفسي األلماني 

(Haddadi, D.,2010, p.19) ، وذلك في مدلفه األعصبة الصدميةles névroses traumatiques) )

ابتكر هكذا و، 2552سنة )...( نفس الموضو  كتب  حول بتطوير مقال، أين قام 2555سنة 

(Oppenheim )حالة من األعصبة التي حدثت عقب التعرث لحوادل عمل  21المتضمن  هذا في مدلفه

أو حوادل مرور مصطلح الصدمة النفسية، وكان منحازا للطرم المرتبط بالمنش  النفسي

 (La thèse 

psychogénique) ، الهلع ألن(effroi ) الذي يحرث اضطرا  نفسي هو(ébranlement 

psychique)
  

(De Clercq, M., Lebigot, F., 2001, P. 29) .(Affectif)أو عاطفي 
 

، أما 

بع  األعراث التي أصبحت عناصر ( Oppenheim)على مستول المخطط اإلكلينيكي فقد وصف 

النوم المتكررة، نوبات الحصر كاستجابة لكل ما يذكر كوابيس أو اضطرابات : خاصة باألعصبة الصدمية

  .(Haddadi, D., 2010, P. 19) بالحادل، تهيج وحساسية مفرطة للمنبهات الخارجية

                                                           

 
 
( سواءا الطبي أو النفسي)كلينيكي ونتكلم في الميدان اإل -انيأو ذو منش  نفس-األصل  يعني نفساني( Psychogène)ح إن المصطل: 

من التفاعالت المتبادلة بين عوامل  عندما ينتج االكتئا  أساسا (Dépression psychogène)عن اكتئا  نفساني المنش   :مثال

 Dépression)خارجية مفجرة لالضطرا  وعوامل مرتبطة بشخصية هشة، ويسمى اإلكتئا  في هذه الحالة باإلكتئا  اإلستجابي 

Réactionnelle ) أو اإلكتئا  العصابي(Dépression Névrotique )حيث يكون وزن  ،تبعا لوزن العوامل المدثرة في تظاهره

األحدال الصادمة والعوامل الخارجية المفجرة أكبر في النو  األول، بينما يكون وزن العوامل المرتبطة بالشخصية أكبر في النو  

لحاالت هو العالج النفسي، وخاصة المعرفي أو المستوحى من التحليل النفسي تبعا للمدرسة التي الثاني، والعالج األنسب في هذه ا

عندما ال تكون هنالك ال أحدال مفجرة وال ( Dépression Endogène)يعتنقها اإلكلينيكي، بينما نتكلم عن إكتئا  داخلي المنش  

 La forme)الة ذهانيا،ومن األشكال الشائعة جّدا له  الميالنخوليا شخصية ذات إشكالية، وغالبا ما يكون اإلكتئا  في هذه الح

Mélancolique) ، والعالج األنسب في هذه الحاالت هو األدوية ،وخاصة (الشخصية و العائلية)التي تتميز بتواتر السوابق اإلكتئابية ،

 . مضادات اإلكتئا 

  
  

 « Perspective Historique sur le trauma »:وهو بعنوان( L. Croqu)الفصل الذي اقتبسنا منه هذه المعلومات كتبه : 

، وهم من العلماء المعاصرين الذين ساهموا في تطوير مفاهيم مختلفة حول lebigotو  DE Clercqأما الكتا  فهو من ت ليف ،

 les traumatismesفي كتا  )الصدمة النفسية ، وللتوسع أكثر في تاريخ تطور مفهوم الصدمة النفسية يمكن الرجو  لهذا الفصل

psychiques)  الذي رول فيهCrocq خي والعلمي، ووضح كيف تطورت تاريخ مفهوم الصدمة في الترال األسطوري والتاري

المالحظات اإلكلينيكية وأثريت أثناء مختلف الحرو  عبر التاريخ، وأبرز المساهمات المختلفة لعلماء، أطباء، وفالسفة في تطوير هذا 

 .المفهوم
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الذي نفى استقاللية األعراث   Charcotاعتراث  Oppenheimأثار صدور المدلف األول ل    

نوراستينيا  -أو بالهستيريو ،و ربطها بالهستيريا، بالنوراستينيا ،المرتبطة بالعصا  الصدمي

(l’hystéro-neurasthénie) )...(  محطة هامة إلدخال مصطلح الصدمة النفسية  2559وقد كانت سنة

أطروحته للدكتوراه وا دا  حول ا لية ( Pierre janet)للعالم العلمي، ففي جويلية ناقت 

حالة عصابية نتجت لدل أغلبهم بفعل  12، حيث عرث (l’automatisme psychologique)النفسية

تفكك " Janetحدد ( sur le plan pathogénique)وعلى مستول اإلمراضية )...( صدمة نفسية 

الذي يبدو سمة مميزة لهدالء المرضى المصدومين ( désagrégation de la conscience" )الوعي

(De clercq, M., Lebigot, F., 2001, P.30) ، فهم غير قادرون على االنفصال عن الذكرل

، كما (non idéique)المرتبطة بصدمتهم والتي تبدو خاصة ، ما قبل شعورية، وغير قابلة للتحول لفكرة 

حيث تستثار صور، ( l’idée fixe" )الفكرة الثابتة"، الصور والمحن باسم يسسمى تذكر األحاس

ر وتصرفات بدائية غير توافقية، بينما يستم( reviviscences)ات ، إعادة معايش(pensées)تخمينات 

ويعطي حيزا  ،(plus élaborées) هام تخمينات وأفعال أكثر بنائيةلالجزء المتبقي من الوعي في است

 .(Hddadi, D. S., 2010., P.20)لتخمينات، مشاعر وأفعال توافقية 

علم النفس الفيزيولوجي والتنويم المغناطيسي : أوت من نفس السنة انعقد بباريس مدتمريفي شهر

هل كل الحاالت أم فقط المرضى هم من يمكن إخضاعهم ف" :Bernheim معارضةب Janetأين قام 

M)حالتهم المسماة )...( Bourru و Burot، وأين عرث كل من ؟"للتنويم المغناطيسي
me

 X ) التي

 قد جاءو...( )تحت ت ثير التنويم المغناطيسي  عصابها من خالل إعادة معايشة ظرف حياتيشفيت من 

(Sigmund Freud ) الذي كان مشغول البال بعالجه اليومي لمريضته األولىEmmy Von )...( 

منافس  Bernheimلزيارة  Nancyعلى مدرسة دون أن ينسى المرور ،ليحضر هذه المدتمرات

Charcot  في مجال التنويم المغناطيسي، ليقومFreud من خالل إعادة معايشة  تلك  بمعالجة مريضته

"  ك الوعيبتفك"القائلة  Jenetكما قام بتكييف مصطلحات  )...( الصدمة تحت ت ثير التنويم المغناطيسي

( réminiscence" )آثاره الذكروية"الذي يتصرف من خالل ( parasite)وبالحادل الصدمي المتطفل 

 ,De clercq, M., Lebigot, F., 2001) كجسم غريب ال يطاق حتى بعد مدة طويلة من التعرث له

p. 31). حسب رأي  فما يحدل صدمةFreud قابلة للتفريغاعر معذبة جداغيرهو الخبرة المصادفة لمش 

(non Abréagis ) خالل  فريج فيما بعد من، وغير قابلة للتكالبكاء تصرفاتالمباشرة من خالل

 .التداعيات
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في المحور األول أن الصدمة النفسية تكون دائما جنسية، وتنتج عن  (Freud)وقد افترث فرويد 

اإلغواء، أي حادل إغواء طفل من طرف شخص راشد، وأشار إلى أن حدول الصدمة يقتضي توفر 

أما الثاني فهو  ،ومن دون تهيد غير ناضج، ويكون في وضعية سلبية األول هو حادل إغواء كائن: أمرين

الذي ت خذ الصدمة معناها من خالله، فهو الذي ينشط ا ثار ( l’après-coup)العامل المفجر أو البعدي 

 (.63. ، ص1001سي موسى، وزقار، )الذكروية المتعلقة بحادل اإلغواء المبكر 

التي هي أصل ( نسيةوالصدمة الج)بعد عدة سنوات تراجع فرويد عن فرضية الصدمة النفسية 

ففي رسالة .   (De clercq, M., Lebigot, F., 2001, P.31)الهستيريا لصالح اصطالم هوامي 

وإذن لم يعد يعتقد بالصدمة ( neurotica)تيكا ولم يعد يعتقد بالنور)...(  Wilhem Fliessوجهها ل    

ستبدال واقعية الحدل بإمكانية كونه ذا الحذف باه وقد سمح له المرتبطة باإلغواء المبكر من طرف راشد،

   دقق Freudأن      (De clercq,et lebigot,2001)ويرل   (.Haddadi, D.,2010,P.21) اهوامي

 Josephوهو مدلف كتبه بالتعاون مع  ،(Etudes sur l’hystérie)دراسات حول الهستيريا "أفكاره في 

Breuer  اصطالحه حول الصدمة النفسية،حول األثر الذكروي  فيه طور،حيث(réminiscence) 
 


(catharsisٍ) وحول مبدأ التفريج


 abréaction associative)أو االنفراج بالتداعيات المحررة  

libératoire). 

                                                           


 

ألن الصدمة " ذكرويأثر "،وقد فضلت ترجمتها  " ذكرل ماضية"أو " ذكرل"هي ( réminiscence)إن الترجمة الحرفية  ل  : 

يمكن  الالنفسية ال تتحول إلى ذكرل كما رأينا أعاله،و باإلضافة لذلك فالصدمة ال يمكن دمجها في إطار التاريخ الشخصي للفرد، و

استدعاؤها كباقي الذكريات، فهي تبقى في صورة بدائية، وتجتام وعي الشخص وك نها تحدل له في نفس الوقت، كما أنه ال يمكن 

 .ر عنها من خالل اللغةالتعبي


 

،وقد فضلنا ترجمته " العالج التطهيري"أو " مبدأ التطهير"غالبا ما يترجم في المدلفات العربية ب    ( Catharsis)إن المصطلح : 

: ية نقولب ننا في العرب"( ماضيه ومستقبله: التحليل النفسي"في كتا  )بإيحاء من الدكتور حسين عبد القادر الذي يشير " بالتفريج"

، أي كشف وتكشف الشيء أو الغم أو الكر  ، وأعتقد أن هذا المصطلح أدق وأقر  إلى المعنى "فرج هللا الغم"و" فرج هللا كربتك"

يعني أي طريقة عالجية تهدف إلثارة  Cathartiqueأن المصطلح  ((Dictionnaire de la psychanalyseالصحيح، فقد جاء في 

 catharsisالوضعية الصعبة تحرث حلوال للمشكلة التي تفرضها تلك النوبة االنفعالية، وقد استعمل مصطلح  نوبة انفعالية، ألن هذه

: ليصفا به أول طريقة لهما في التحليل النفسي Breuerو   Freudألول مرة من طرف أرسطو، وتم استعادته فيما بعد من طرف 

، وهذه الطريقة التي ارتبطت بممارسة التنويم المغناطيسي تخلى "إعادة معايشة الوضعية الصدمية من أجل تحرير المشاعر المنسية"

ف األخير أن المصطلح التحويل والتداعي الحر، كما ورد في هذا المدل: عنها فرويد بتخليه عن هذا األخير وابتكاره لمصطلحات

Abréaction الحضور على مستول الوعي لمشاعر كانت حتى تلك اللحظة مكبوتة، فبع  المشاعر يتم كبتها في الالشعور : يعني

بسبب ارتباطها بذكرل صدمة نفسية، وحينما تنفجر هذه المشاعر والتعبير عن تلك الذكرل في نفس الوقت في مجال الوعي تتكون 

وتتظاهر من خالل حركات وكلمات توضح هذه المشاعر ،  و لذلك أعتقد أن األمر هنا ليس مرتبطا  Abréactionج ظاهرة اإلنفرا

" فرج هللا كربتك"ان التعبير  .(أوالوعي) بالتطهير بقدر ما هو مرتبط باإلنفراج، أي بانكشاف أجزاء من الالشعور لمجال الشعور 

عن ( كمسلمين)ب، ولكن هذا التعبير يشهد على اختالف معارفنا الشعبية ومعتقداتناستنتهي معاناتك عما قري: -حسب رأيي-يعني

 المعارف التي يطلعنا عليها التحليل النفسي، فاالنفراج في ثقافتنا الشعبية يحدل بإذن من هللا وليس بإذن من المحلل النفسي أوفي إطار

الجهد العالجي : يعني Catharsis" العالج التفريجي" أو" التفريج"عالقة تحويلية، وحتى ال نخرج عن الموضو  ننتهي بالقول أن 

الحالة التي يكون فيها ذلك الجزء من : Abréaction" االنفراج"المبذول لكشف جزء من المكبوتات لساحة الوعي، بينما يعني 

 .المكبوتات متواجدا في ساحة الوعي
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في القرن العشرين أعطت الصراعات المسلحة فرصة لططباء النفسيين العسكريين لتعميق 

عصا  "مصطلح ( Honigmann,1907)حيث صاه  ،ينيكية حول الصدمة النفسيةدراستهم اإلكل

، النوراستينيا وتوهم االهستيري)ة االضطرابات العصابية بمناسب( névrose de guerre" )الحر 

 ,Vila) 2902الياباني سنة  -سيين المشتركين في الصرا  الروسيالمالحظة لدل الضباط الرو( المرث

   G., porche, L.M., & Mouren-siméoui, M.C.,1999.P13) في الحر  العالمية األولى،و 

( Etiologie commotionnelles)طرحت سريعا الفرضية اإلمراضية القائلة بالرضة الدماغية 

في فرنسا، و " )...( Vent de l'obus" صدمة القصف وعرث سريعا وب شكال مختلفة تشخيص

"Granat explosion "أو "Granat schokuirshung "و  ،في ألمانيا"Shell shock " في انجلترا

 ,De clercq, M.,Lebigot) هنا بالتدريج واستعملت هنا و هذه التسمية األخيرة تكييف تم حيث،

F.,2001, PP.33-34) 

ردود "ففي إنجلترا تم وصف  ،أثارت الحر  العالمية الثانية االهتمام من جديد بهذه االضطرابات

كانت التي ت تي بعد وقت كمون، كما  réactions de combat retardées))"الفعل المدجلة للمعركة 

أين بذلت جهود هامة  ،الصدمية متواترة وحاضرة في الواليات المتحدة األمريكية -االضطرابات النفسية

 ,.Vila, G., porche, L. M)  .من أجل انتقاء المقاتلين وإقصاء األشخاص المتميزين بضعف نفسي

&Mouren-siméoni, M. C., 1999, P. 14) 

إلى األعصبة  من جديد الحرو  التي تخللت النصف األول من القرن العشرين االنتباه لفتت

بالتدريج من ( )...التحليل النفسي مكن وت)...( الصدمية وأحيت من جديد التناوالت النظرية المرتبطة بها 

في  Hesnard ،حيث ربط كل مناألعصبة النفسية بالحاالت المستعصية الناتجة عن الحر ربط تسميات 

عصا  الحر  بتعقيدات ما قبل  في ألمانيا Vogtفي بريطانيا العظمى، و Ederو Adrianفرنسا، 

تم ن اللذي Freudتالميذ وهما من  (Ferenczi,1916-1918)و  ((Abraham,1918أما. شعورية

نظرية التحليل  تطوير ساهما في فقد (Armés Austro-allemandes)في الجيت األلماني  تعبئتهم

بفك رموز دالالت األعراث الهستيرية، التي تنتصب كشواهد على  وذلكالنفسي ألعصبة الحر ،

لح على النكوص الطفلي ،الذي أFerenczi (2926 )كما يقول  أضرحة الذكريات المدفونة في األعماق

لليبيدو النرجسي،  لى االختالل االقتصادياد عنتحيث عرف أصل هذا النكوص باإلسلهدالء العصابيين، 

، كما ألح Ferenczi (2925)نو  من الغرائز الحيوية أكثر عالمية من الليبيدو الجنسية حسب و هي 

Simmel,1918)) تغير الروم: "من جهته على "(changement d’âme)  مار الشخصيةطإن"أو "

ensevelissement de la personnalité)) رث أساسي يختص به المصا  بعصا  والتي تعتبر كع
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أهمية خاصة  هذا األخير وقد أعطى .(De clercq, M.,lebigot. F., 2001, PP. 32-35)الحر  

 (.Haddadi, D., 2010, P.24)لعالج األعصبة الصدمية الناتجة عن الحر  بالحلم وبتحليله 

يركز تفكيره حول الرعب وحول كابوس التكرار، (  (Freud,1920مع ذلك كان بالتوازي

على أنه وسيلة دفاعية خارج ( compulsion de répétition" )التكرارقهر  /إجبار"ليتوصل لتعريف 

لموت ، وهي انجذا  ل(pulsion de mort) " غريزة الموت"لقهر مبدأ اللذة، والتمس وراء هذا ا

(.pulsion de vie)التي هي غريزة الحياة " الليبيدو"مع  الالحياة، كما أنها متوازية لحالة والعودة
 
هكذا و

 ,De clercq, M., Lebigot, F., 2001)نموذج تحليلي نفسي دينامي ونسبي للصدمة  Freudعرث 

P.35)  ،وضح " ما وراء مبدأ اللذة"في وFreud لصدمة النفسية على حيث عرفت ا ،اصطالحه الجديد

رث على المستول االقتصادي اكتسام من طرف يح - pare-excitation-اد اإلثارات أنها انكسار لص

، وهنا يعجز الجهاز النفسي بسبب غيا  (énergie non liée)كبيرة من الطاقة الغير مربوطة كميات 

استعداده من خالل القلق، حيث أن إشارة القلق لم تعد تسمح لطنا بحماية نفسه من اإلنكسار الكمي، سواء 

مة كما تشهد على في الصد االفرد مثبتداخلي، وعلى المستول اإلكلينيكي يبقى كان من مصدر خارجي أو 

والتي تعيد الفرد بدون  ،الكوابيس المتكررة، إجترار عقلي وردود فعل الفز : ذلك تظاهرات التكرار

، إذن فهذه النظرة دينامية بسبب (Haddadi, D., 2010, P. 22)توقف للوضعية الصدمية األساسية 

والتي تخل بتوازن الجهاز النفسي،  ،دلامقوالتها المرتبطة بفي  االثارات التي تتسبب بها فجائية الح

دل بفي  االثارات التي يحملها ال احيث أن عنف الح ،ونسبية بسبب مقوالتها المرتبطة بنسبية الصدمة

 يحرث صدمة نفسية بمفرده، فما يحرث هذه األخيرة هو تفاعله مع حالة الفرد النفسية أثناء تعرضه 

 .ومع بنيته وتاريخه الشخصي ،دلالحل

لدل شخص )قد يولد ردود فعل توافقيه  ،دل الذي من ش نه توليد صدمةاآخر فنفس الح بتعبيرو

ل  مدقتا قول ضرورية من أجل لدل شخص سليم ولكنه ال ي ش  )أو عصا  صدمي خالص  ،(سليم مرتام غِّ

لدل فرد عصابي أين تكون كل القول )، أو عصا  صدمي مختلط بعصا  داخلي (د أو ربط اإلثاراتص

وبصورة كلية ممتصة من خالل الكبت العصابي القديم، وبالتالي ال يشغل أبدا الطاقة الضرورية من أجل 

 .(De clercq, M. Lebigot. F., 2001, P.35)( مواجهة الصدمة

النظر في اصطالحه حول أصل  (Freud (1926 , أعاد "والقلق ،العرث، الكف" كتا  وفي

أنه حينما يفرث حادل خارجي ومفرط نفسه على التنظيم  من خاللها شرم نظرية جديدةقترم وا ،القلق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .(Haddadi, D. , 2010, P.22.)طمر الدفاعات ضد القلقيعمل على  ن ذلك، فإالعقلي
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 :لمساته األخيرة على نظريته حول الصدمة النفسية في كتابه بعد ذلك( 2939)وضع فرويد

ليشرم لنا  لفرويد بنفسه  ولنفسح المجال مباشرة ،(moise et le monothéisme) "موسى والتوحيد"

، فزمنها جميعها ينحصر بين لندرس في المقام األول الرضات: "حيث يقول في مدلفه هذا نظريته تلك

إن األحدال المشار إليها تغرق بصورة عامة في عالم ،)...( الطفولة األولى وبين السنة الخامسة تقريبا 

هذه األحدال هي عبارة عن انطباعات ذات صفة جنسية أو و)...( وتغيب عن الذاكرة غيابا تام  ،النسيان

: إن هذه النقاط الثالل،( )...( جروم نرجسية)عدوانية، وهي بالت كيد كذلك جروم مبكرة يصا  بها األنا 

الجنسي وثيقة الترابط فيما  -والمضمون العدواني ،الظهور المبكر إبان السنوات الخمس األولى، النسيان

هي إما أحدال تتعلق بجسم الطفل وإما إدراكات حسية وبوجه خاص إدراكات حسية بينها، فالرضات 

: إن للرضات نوعين من النتائج،)...( شة وإما انطباعات ما أحدال معااهي فوبالتالي  ،بصرية أو سمعية

حياء عبارة عن محاوالت إلعادة استثمار الرضة ، أي إل هي نتائج موجبة ونتائج سالبة، فالنتائج الموجبة

طلق و ن)...(ولبث الحياة فيه من جديد  ذكرل الحادل المنسي، أو بتعبير أدق إلعادة الصفة الواقعية إليه

السالبة فترمي  ل، أما ردود الفع" )...(آليات التكرار"أو كذلك " تثبيت الرضة"على جملة هذه الجهود اسم 

ال يعود شيء يتكرر، ونحن الذاكرة نهائيا، ولمنسية تغيب عن إلى هدف مختلف كل االختالف، فالرضات ا

قد تتحول بدورها إلى ضرو  " تحاشيات"التي تجد ترجمتها في  ،"ردود الفعل الدفاعية"نطلق عليها اسم 

وحاصل الكالم أنها ال تعدو أن تكون هي األخرل، ش نها ش ن ردود الفعل ،)...( من الكف والرها  

 (.207 -202. ، ص ص2951، .فرويد، س) ."عكوسة االتجاهتكن متثبيتات للرضات وإن  :الموجبة

والتي  ،(2973-2962)برز من جديد االهتمام بالصدمات النفسية بعد الحر  األمريكية في فيتنام 

  ."انهيار حلم السالم األمريكي" صدمة معنوية لطمريكيين بسبب  (L. Crocq, 2001) حسب رأيمثلت 

الحضور والتواتر الكبير لمتالزمات ما ( )...( Shatan)والمحلل النفسي الحظ الطبيب  2971في ماي و

هذه المتالزمات بعد وقت طويل جدا  تنفجر ،حيث(Post-Vietnam syndromes)بعد حر  الفيتنام 

عقلي  رواجترا إعادة المعايشة، كوابيس: تتضمنو ،بعد العودة إلى الوطنو (أشهر أو سنوات)من الكمون 

، حالة (sursauts)، انتفاضات (sacrifices inutiles)حول التضحيات التي بذلت من دون جدول 

" ير صورة الشخصيةغيت"- ب ن الشخص قد فقد شخصيته السابقةإنذار، العدوانية، االنطبا  

(transfiguration de la personnalité)  حسبShatan-. وي ونجد هنا البروفيل اإلكلينيكي والبني

وهكذا ، "(تغير الروم"مع ) Simmelوخاصة  Freudو  Ferencziلعصا  الحر  القديم الذي وصفه 

والذين كان أغلبهم من  ،بتكوين فريق بحث من األطباء النفسيين المهتمين)...(  (Shatan  (1973, قام

في   PTSDتشخيص  -2950سنة  -قدماء الفيتنام، وتمكن من اقترام صيغة أولية لما أصبح فيما بعد

  . DSM. (De clercq, M, Lebigot, F., 2001,P.42)المراجعة الثالثة للنظام الوصفي األمريكي 
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 2950سنة ( DSM-III)مع الدليل التشخيص واإلحصائي لطمراث العقلية في طبعته الثالثة و

، وعرضت (ESPT)الصدمة  -أو حالة ضغط ما بعد ،(PTSD)اضطرا  ضغط ما بعد الصدمة  قدم

، وتم الت كيد على منش  2957سنة ( DSM-III-R)المراجعة  الطبعةوأكثر صالبة في معايير دقيقة 

من ش نه أن يستثير حالة  حادل غير م لوف المتمثل في(Etiologie traumatique)الصدمة النفسية 

ب جنالتكرار، التعلى ضرورة ربط أعراث كما تم الت كيد لدل أغلب المتعرضين له، ( détresse)كر  

ولم تغير الطبعة األخيرة  وهي ،)...( هذه هي الخصائص األساسية . ال وازدياد اإلثارة العصبيةأو االنفص

(DSM-IV )ولكنها دققت أكثر  ،الصدمة -كثيرا المعايير المحددة الضطرا  ضغط ما بعد 2992 سنة

شرة دل الصدمي ولالستجابة االنفعالية المبااالخصائص المميزة للح
 

(Vila, G., porche, L.M., & 

Mouren-siméoni, M. C., 1999, PP.14-15)   . وأخيرا وصفت منظمة الصحة العالمية سنة

ثالل وحدات أساسية خاصة باالضطرابات ما ( ICD 10)في تصنيفها العالمي العاشر لطمراث  2991

 :الصدمية وهي -بعد

 (Réaction aigue à un facteur de stress)" رد الفعل الحاد لعامل ضغط" -

 .(Etat de stress post-traumatique)" حالة ضغط ما بعد الصدمة" -

 Modification durable de la personnalité)"التغير المزمن للشخصية عقب خبرة كارثية" -

après une expérience de catastrophe).  

 :وجهات النظر المعاصرة. 2.1

وهككككو نظككككام ال نظككككري DSMقككككام نظككككام 
 
 (Athéorique ) األعصككككبة"باسككككتبعاد فرضككككية "

شككككهد التككككرال ( 2950)، وانطالقككككا مككككن سككككنوات الثمانينككككات (Stress" )الضككككغط"واقتككككرم مصككككطلح 

                                                           
الكككى أن فككككرة ابتككككار علكككم نفكككس  «approches de la psychopathologie 14»فكككي كتابكككه   (ioescu,2006)يشكككير   :

مرضكككي أيكككن يككككون وصكككف االضكككطرابات ال نظكككري ظهكككرت فكككي أمريككككا فكككي إطكككار األعمكككال التكككي قكككادت إلكككى تككك ليف الطبعكككات 

هكككككو غيكككككا   DSM، والمبكككككدأ األساسكككككي الموجكككككه لككككك  (DSM)المتتاليكككككة للكككككدليل التشخيصكككككي واإلحصكككككائي لطمكككككراث العقليكككككة 

، وإذن (Pathogénie)أو اإلمراضككككية  (Etiologie) طالم نظككككري غيككككر مبككككرهن فيمككككا يتعلككككق بالمنشكككك المرجعيككككة ألي اصكككك

،وأشككككير هنككككا إلككككى أن أهككككم الوصككككفيات  (nosologie athéorique)فككككي طبيعتككككه هككككو نظككككام وصككككفي ال نظككككري  DSMفنظككككام 

 (CIM1O)اشككككر لطمككككراث التصككككنيف العككككالمي الع: هككككي( DSM)المسككككتخدمة حاليككككا علككككى المسككككتول العككككالمي باإلضككككافة إلككككى 

، والتصككككنيف الفرنسككككي المراجككككع لالضككككطرابات العقليككككة للطفككككل والمراهككككق (OMS)والككككذي تصككككدره المنظمككككة العالميككككة للصككككحة 

(CFTMEA-R)  وهكككككو التصكككككنيف الوحيكككككد المتخصكككككص باضكككككطرابات الطفكككككل والمراهكككككق، وأشكككككير أيضكككككا إلكككككى أن الوصكككككف

العرضكككي هكككو مهنكككة يتخصكككص بهكككا السكككيكاتريون، فهكككم يبكككدأون بالوصكككف وينتهكككون بتقكككديم عكككالج دوائكككي مناسكككب لكككذلك الوصكككف، 

أجكككككل القيكككككام بالتحليكككككل بالنسكككككبة للنفسكككككاني االكلينيككككككي مكككككدخال مكككككن ( أي الوصكككككف العرضكككككي)بينمكككككا تعتبكككككر نفكككككس الخطكككككوة 

السكككيكوباتولوجي،و الكككذي يسكككمح بتقكككديم عكككالج نفسكككي مناسكككب، أي أنكككه يبكككدأ عمكككل النفسكككاني العيكككادي عنكككدما ينتهكككي عمكككل الطبيكككب 

إّن فكككككرة التكامككككل هككككذه ولطسككككف الشككككديد يعجككككز عككككن فهمهككككا العديككككد مككككن النفسككككانيين العيككككادين والسككككيكاتيرين فككككي . السككككيكاتري

 .تى وقتنا الراهن صراعا وهميامجتمعنا، ولذلك يعيشون ح
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السكككيكاتري األمريككككي ازدهكككارا فكككي انتكككاج المدلفكككات حكككول موضكككو  اضكككطرابات مكككا بعكككد الضكككغوط 

ل اوذلكككككك مكككككن خكككككالل أعمككككك ،(PTSD du Vietnam)الصكككككدمية المرتبطكككككة بحكككككر  الفيتنكككككام 

William wilson, Sonnenberg, Keane, Friedman, Blank وآخككرون. (Haddadi, 

D., 2010.P.26) 

ر يسككككمح هككككذا التككككرال مككككن األعمككككال ومنككككذ سككككنوات الثمانينككككات بتجسككككيد الخبككككرة وتطككككووقككككد 

( DSM (فقككككد قككككام المدلفككككون األمريكيككككون للكككك  )...( التفكيككككر السككككيكاتري األمريكككككي حككككول الصككككدمة 

راجعتين األولكككى مككك مكككن خكككالل  وذلكككك( PTSD)بتقويمكككات وتعكككديالت علكككى مكككرحلتين حكككول تشكككخيص 

-DSM)والثانيكككة فكككي الطبعكككة الرابعكككة ، 2957سكككنة  (DSM-III R)فكككي الطبعكككة الثالثكككة المراجعكككة 

IV ) قامكككككت  2957ففكككككي سكككككنة  .2992سكككككنة(DSM-III-R ) مكككككزمن –حكككككاد "بحكككككذف التمييكككككز "

(Aigu-chronique)  متككك خر -مبككككر"ليبقكككى فقكككط التمييكككز( "Précoce- différé) كمكككا أضكككافت ،

حسككككب معنككككى )التفارقيككككة  /ومعايشككككتها الظرفيككككة التفككيككككة ،(Flash- back)المعايشككككات الهلوسككككية 

Janet ) فككككي المعيككككار(B )المعايشككككة، وضككككاعفت المعيككككار  ةادالمتعلككككق بإعكككك(C( ) الخككككاص بانخفككككاث

( D)بتجنكككب المثيكككرات الخاصكككة، وقامكككت بتصكككفية جزئيكككة لتنكككاق  األعكككراث فكككي المعيكككار  (التنشكككيط

المكككككرتبط بشكككككعور الكككككذنب المتعلكككككق بالبقكككككاء علكككككى قيكككككد الحيكككككاة  -مسكككككتقرالغيكككككر -بحكككككذف المعيكككككار 

(culpabilité du survivant) ارة االسكككككتث واضكككككطرابات الكككككذاكرة، وأضكككككافت(irritabilité )

 increased)عنونككككت هككككذه المعككككايير ب  كككك   ،كمككككا(Accès de colère)لغضككككب اوانفجككككارات 

arousal) 
 

علككككككى تقككككككديم نقككككككد ( DSM-IV)عملككككككت  2992بعككككككد سككككككبعة سككككككنوات عككككككام  و )...(

علككككى أن يكككككون ( التعككككرث لحككككادل مولككككد للصككككدمة( )A)بت كيككككدها فككككي المعيككككار  وذلككككك توضككككيحي،

ممكككا يجعلهكككا متصكككلة بمصكككطلح نسكككبية  ،(horreur)عاشكككه فكككي خكككوف، عجكككز أو ترويكككع الشكككخص قكككد 

عكككودة : المتعلكككق بإعكككادة المعايشكككة( B)أضكككافت للمعيكككار كمكككا  .Freudالصكككدمة المعكككرف مكككن طكككرف 

والتكككي كانكككت حتكككى هكككذه اللحظكككة )الفيزيولوجيكككة عنكككد التعكككرث إلشكككارات مستحضكككرة -الفعاليكككة النفسكككية 

مكككككرتبط بمعانكككككاة شخصكككككية مهمكككككة إكلينيكيكككككا، ( F)ت معيكككككارا جديكككككدا ، وأضكككككاف(Dمرتبطكككككة بالمعيكككككار

نجككككد دائمككككا ( D)وبككككاختالل فككككي التوظيككككف االجتمككككاعي أو المهنككككي، ومككككن بككككين محتويككككات المعيككككار 

يفككككرث أن تكككككون مككككدة االضككككطرابات أكثككككر مككككن ( E)صككككعوبة التركيككككز، كمككككا أضككككيف معيككككار جديككككد 

أشككهر، وهككو متعككارث مككع النككو   3أقككل مككن إذا كانككت المككدة " الحككاد"شككهر، حيككث تككم تعريككف النككو  

                                                           
 Hyperactivité: ترجم ترجمة سيئة للفرنسية ب ( Increased Arousal) االنجليزيهنا إلى أن المصطلح  Crocqيشير :  *

neurovégétative،  توتر المجمو  العصبي المستقل" أو " زيادة إثارة الجهاز العصبي المستقل: "ويترجم هذا المصطلح للعربية ب "

مرجع سريع إلى المعايير "وقد ترجم تيسير حسون في  ،"Hyperexcitabilité: "أنه كان ينبغي ترجمتها للفرنسية ب  Crocqيقول ،و

إزدياد اإلثارة : "ب ( Increased Arousal)مصطلح " 2-التشخيصية من الدليل التشخيصي واإلحصائي المعدل لطمراث العقلية 

 ". واليقظة



الصدمة النفسية: الفصل الثاني  

53 
 

لككككل وقكككت كمكككون يسكككتغرق " البكككدأ المتككك خر"، وأخيكككر تكككم تخصكككيص (ثكككالل أشكككهر فككك كثر" )المكككزمن"

الكككذي يكتكككب مكككن ) PTSDبجانكككب تشكككخيص ال  ككك  ( DSM-IV)أشكككهر، وقكككد أضكككافت  6علكككى األقكككل 

التشككككخيص الجديككككد ل  كككك   (Posttraumatic stress disorder )ا ن فصككككاعدا دون خككككط فاصككككل

 ,.De clercq, M., Lebigot, F) .(Acute stress disorder)" اضككطرا  الكككر  الحككاد"

2001, PP. 54- 55) 

كانكككككت وجهكككككات النظكككككر وطكككككرق التفكيكككككر والعمكككككل مختلفكككككة عكككككن  فقكككككد فكككككي أوروبكككككاأمكككككا  

وفكككككككككي الكككككككككدول األنجلوسكسكككككككككونية والمتحدثكككككككككة باللغكككككككككة  ،نظيرتهكككككككككا فكككككككككي أمريككككككككككا خصوصكككككككككا

إلكككككككككككى أن الوفكككككككككككاء للتقاليكككككككككككد اإلكلينيكيكككككككككككة  (Crocq,2001)اإلنجليزيكككككككككككة عمومكككككككككككا، ويشكككككككككككير 

األوروبيكككككة والحاجكككككة لكككككنمط مكككككن التفكيكككككر يسكككككتجيب أكثكككككر لمكككككادة علكككككم الكككككنفس المرضكككككي دفعكككككا 

( PTSD)بمككككككككدلفين فرنسككككككككيين، بلجيكيككككككككين، سويسككككككككريين وهولنككككككككديين إلككككككككى شككككككككطب مصككككككككطلح 

النهككككككككككوث بالمصككككككككككطلح السككككككككككيكوباتولوجي المتمثككككككككككل فككككككككككي الككككككككككى و ،وتطبيقاتككككككككككه النظريككككككككككة 

 ".الضغط"فيزيولوجي المتمثل في  -والمعارث للمصطلح البيو" الصدمة"

عمكككككل مجموعكككككة مكككككن الشكككككبا  وهكككككم أطبكككككاء نفسكككككيون ( 2990)ات يمنكككككذ بدايكككككة التسكككككعينو 

إصككككطالم مسككككتوحى علككككى عككككرث - Brioleو  Lebigot انعلككككى رأسككككهم البروفيسككككور-عسكككككريون 

أساسكككا مكككن التحليكككل النفسكككي الالككككاني


تجكككاوز هكككدالء وجهكككة النظكككر اإلقتصكككادية المرتبطكككة  ، حيكككث 

 Crocqوأدمجككككوا وطككككوروا مقككككوالت البروفيسككككور ( Schéma Freudien)بككككالمخطط الفرويككككدي 

بهكككككدف بنكككككاء جسكككككر بكككككين التحليكككككل النفسكككككي والفينومينولوجيكككككا Claude Barroiseومكتسكككككبات 
 

(Haddadi, D., 2010, P. 29). 

-Post)" بعد ا نيةما "إلى أهمية المرحلة ( Crocq ,2995)إكلينيكي يشير مستول وعلى 

Immédiate)  التي تقع زمنيا بعد المرحلة ا نية(Immédiate ) المرتبطة بالضغط، وقبل المرحلة

جسرا  في كونها المرتبطة بإستقرار عصا  صدمي، وتكمن أهمية هذه المرحلة( Différé)المت خرة 

يالحظ وإما ستكون مرحلة كمون  ،حيث أنها إما ستشهد خمودا وإنطفاءاً للضغط ،المرحلتين يربط بين تلك

 .عالمات استقرار عصا  صدميعلى مستواها أولى 

بنفسه ليشرم لنا وجهة ( Crocq)فلنفسح المجال ل  ( Pathogénie)أما على مستول اإلمراضية 

على ( 2966-2962)على مستول المخطط اإلمراضي، فقد شجعنا منذ زمن بعيد ":نظره حيث يقول 
                                                           


 

وتوفي سنة  2902اريس سنة بب ، ولد( Lacan Jacques – Marie" )جا  الكان"والمحلل النفسي الفرنسي  نسبة إلى الطبيب: 

 .، وله نظرية خاصة به في التحليل النفسي2952
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الميكانزمات، بل  تكييف وجهة نظر فينومينولوجية، ال تنظر إلى العصا  الصدمي على أنه ناتج عن عمل

مطبو  بطابع الحضور الكلي للصدمة ،في إطار تشوش للزمانية  وذلكطبيعي للعالم، على أنه بناء غير

أين يكون هنا  انطبا  بانسداد المستقبل وبتعليق )، بديمومتها الالمتناهية المسقطة في المستقبل المرعبة

، وإعادة تنظيم الماضي بناًءا على صورتها من خالل اختيارات مرتبطة بآثار ذكروية تفرث (الزمن

ستعداد القبلي للزمن نقوم بنقد فرضيات اال( Non linéaire)هذا اإلصطالم الالخطي في إطار نفسها، ف

(prédisposition) والخبراء ضحايا والتي يستنجد بها وبسرعة كبيرة االكلينيكيون  ،والعصا  الكامن

فصورة الماضي التي يعطيها لهم المري  ليست  ،(L’illusion Rétrospective" )كارستذوهم اال"

كارية، في ذتها االستااغمع انتقاءاتها وإصطب ،اليوم" مصدوم"سول انعكاس مضلّل لطريقته في كونه 

" يميل للزوال"، فالماضي (Lacan)حين أنه في الحقيقة وحسب صيغة جد عسكرية معروضة من طرف 

(Porté disparu )     حقائق مدجلة"وال يتر  سول رواسب ل( "vérités sursitaires)،   كما ننتقد

في حين  ،وك نها حكاية الحسناء في الغابة النائمة( l’après – coup" )البعديَّة  "أيضا االصطالم الساذج 

– remaniement effectué après حدول تعديل في المرحلة البعدية"بنفسه تكلم عن  Freudأن 

coup- ،ىمن وجهة النظر الفينومينولوجية هذه ينبغي أيضا إعادة صياغة مس لة المعنو (sens)-   وغيا

فالصدمة ليست فقط تحطيم، اكتسام : وبعد ذلك مس لة الميكانزمات اإلمراضية -(non-sens)المعنى 

وتفكك للوعي، فهي أيضا إنكار لكل ماهو قيمة ومعنى، وهي خاصة رؤية للعدم الغيبي والمخيف 

(Aperception du néant mystérieux et redouté) هذا العدم الذي نحن على يقين مطلق ب نه ،

صحيح جدا أن أي فال نعلم عنه شيئا، ونقضي كل حياتنا ونحن ننكره بتكلف، إذن  ولكننا ،حتما موجود

 quelque)" شيئا ما"ليس فقط  (Merleau Ponty, 1961)كما يدكد : شيء، أي كائن موجود هو

chose)  شيء ما وليس ال شيء"ولكنه "(quelque chose et non pas rien) .(De clercq, M., 

Lebigot, F.,2001, PP.56-57) 

بككككدوره ( Barrois,1998)انعطكككف الطبيككككب والمحلكككل النفسكككي فكككي هكككذا السكككياق مككككن التفكيكككر 

انقطككككا  للعالقككككات مككككع العككككالم، : ليعتبككككر الصككككدمة علككككى أنهككككا ،عككككن المخطككككط االقتصككككادي الفرويككككدي

، (impensable de la mort)مجابهكككة مكككع االحتمكككال المكككدهت والغيكككر متوقكككع المكككرتبط بكككالموت 

، تحطكككيم لوحكككدة الفكككرد، وتعطيكككل (angoisse de néantisation)ف قلكككق الفنكككاء اكتسكككام مكككن طكككر

( momment propulsif" )لحظكككة مندفعكككة" ككك  كالحكككدل الصكككدمي يقكككتحم الوجكككود ف،)...( للمعنكككى 

فككككككي ( Apocalypse" )كككككككارثي"فككككككي ظهككككككوره، ( épiphanie" )خككككككارق"فككككككي بعككككككده الزمككككككاني، 

(prophétie" )تكهنكككي"انكشكككافه، و
 

المكككرتبط بالقكككدر، ففكككي مواجهكككة انكشكككاف / فكككي بعكككده المسكككتقبلي 

" représentation"، مكككن التمكككثالت ( signifiants)الشكككخص مكككن الكككدالل يتجكككرد المكككوت الفعلكككي، 
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لتعكككذر اسكككتفادته مكككن عكككرث مسكككبق لهكككا، وحتكككى البكككدائل المشككككلة مكككن طكككرف الكككوعي أو الثقافكككة مثكككل 

الكككتحكم فكككي هكككذه المجابهكككة، أيكككن يككككون هنكككا  خبكككرة ة وطقكككوس الكككدفن  ال تسكككتطيع ال شكككرم وال الجثككك

ا هفقكككدان الكككذات نفسككك"و " مكككوت الكككذات كحقيقكككة مدككككدة"أساسكككية متمثلكككة فكككي الهلكككع، شكككعور مسكككبق ب  ككك  

اء سكككد فكككي وجكككه ، وفكككي هكككذه الحالكككة فككك عراث العصكككا  الصكككدمي التكككي تحكككاول بكككدون جكككدول بنككك"كليكككا

، أو (تثبككككيط، التفكككككك واالنطككككواء علككككى الككككذاتال: مككككثال( )mortification)ة االماتكككك/ سككككياقات اإلفنككككاء

أكثككككر مككككن ت كيككككد لقككككوة الهلككككع  ت، ليسكككك(مككككن خككككالل التكككككرارات: مككككثال)المشككككهد الصككككدمي " تسككككجيل"

(effroi ) واستمراريته كقدر ال مفر منه(De clercq. M, Libigot. F., 2001, P. 57.)  

ذكرنككككا سككككابقا قككككام مجموعككككة مككككن األطبككككاء النفسككككيين العسكككككريين الفرنسككككيين بعككككرث  و كمككككا

 واللكككذان تكككم صكككياغة .Lebigotو  Brioleاصكككطالم جديكككد حكككول الصكككدمة النفسكككية وعلكككى رأسكككهم 

 ,Briole ل، وقبكككل ذلكككك فكككي تقريكككر( Briole,1998)أهكككم مصكككطلحاتهم فكككي مكككدلفين أوليكككين ل    ككك  

Lebigot, Lafout, Faver,  وVallet التعككككرث والتطككككور: الصككككدمة النفسككككية: "بعنككككوان( "le 

traumatisme psychique : rencontre et devenir )الكككذي تكككم عرضكككه فكككي مكككدتمر ،و

(LxxxxII
e
 congrès )وزلكككككككبتو"لغكككككككة الفرنسكككككككية للطكككككككب النفسكككككككي وعلكككككككم األعصكككككككا  با "

(Toulouse ) التقككاء فعلككي مككع "أن مككا يحككدل صككدمة هككو : ، ليككتم بعككد ذلككك صككياغة2992فككي جككوان

يشكككهد حتكككى تلكككك  بالنسكككبة لشكككخص لكككم( rencontre authentique avec le réel)، "الواقكككع

(Rencontre manquées)اللحظكككة سكككول التقكككاء غيكككر موفكككق 
   ،

العينكككي / والكككذي يككككون فيكككه الواقكككع

(Réel )ككك ،محتجكككز ومخفكككف مكككن خكككالل الهكككوام فكككي االلتقكككاء الفعلكككي يككككون و. ل مكككن خكككالل الحلكككمومجمَّ

وخلكككل فكككي الككككدال  (Traversée sauvage du fantasme)" اختكككراق عنيكككف للهككككوام"هنالكككك 

"Signifiant " ثغككككرة داخككككل الرمككككزي"أو( "Trou dans le symbolique) وقككككد صككككدرت ،

كككح هكككذه النظريكككة   Duperretو  Marblé, Lucas, Lassagne, Payenمدلفكككات لككككل مكككن  توضُّ

هنالكككك  الجزائكككر، التشكككاد، ويوغسكككالفيا،و: مكككنن عصكككا  الحكككر  متحصكككل عليهكككا بعكككرث حكككاالت مككك

الككككذي يعرضككككه ( fascination" )الككككذهول"تتسككككاءل حككككول  (Lebigot, 1991)مدلفككككات أخككككرل 

المصكككككككابون بعصكككككككا  الحكككككككر  تجكككككككاه صكككككككدمتهم، وتوضكككككككح عالقتكككككككه مكككككككع الكبكككككككت األصكككككككلي 

(Refoulement originaire )...( ) تتجكككاوز  .(..)بهكككا هكككذه األعمكككال إن المسكككاهمات التكككي تقكككدمت

 ,De clercq, M., Lebigot, F., 2001) النظككر االقتصككادية للمخطككط الفرويككديوجهككة أيضككا 

p. 58) 

                                                           
، ومن ثم لم أوفق "الواقع"ليس ( réel)، ولدل حدس ب ن ما هو مقصود ب    "بواقع" réelال أعتقد أنني وفقت في ترجمة المصطلح  : 

، وال شك أن (Lacan)، ولعل السبب في ذلك هو عدم معرفتي بالتحليل النفسي الالكاني (rencontre manques)ضا في ترجمة أي

 .Lacanنقص  معارفي هذه تحتاج لالطال  مستقبال على نظرية 
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يثير الفرضية المرتبطة بدور  -حاضر في األدبيات الفرانكفونية المعاصرة-تيار آخر  أخيرا كلهنا

 :وكتابه الرائع( Claude Janin,1996)الجانب النفسي الداخلي في الصدمة، من أبرز ممثليه 

« Figures et destins du traumatisme »  )...( و(Jacques Press,1999) وكتابه   «  la 

perle et le grain de sable »   قام هذان المدلفان بتطوير اصطالحها انطالقا من تحليل نفسي ،حيث

في ( Claude Janin)وسنتطرق ألفكار  (.Haddadi, D ., 2010, PP. 29-30) .فرويدي في جوهره

 .موقع الحق من هذا البحث

 :صدمة نفسية أم ضغط. 2

 :هيدتم. 1.2

و  Oppenhein منذ لقد تتبعنا حتى ا ن تطور وجهات النظر حول مفهوم الصدمة النفسية

Charcot  وJanet  وFraud  وHonigman  وSimmel  وShatan  ووصوال إلى الوجه الذي تبدو

وقد انقسم هذا الوجه إلى نصفين، نصف ترتسم  ،لمالمح المعاصرة لطرق التفكير حول هذا المفهومعليه ا

وغيرهم من   Blankو  Friedmanو  Kaneعليه تفاصيل التيار السيكاتري األمريكي التي رسمها 

الدليل التشخيصي واإلحصائي لطمراث العقلية : إسمهاالمدلفين، لتجتمع هذه التفاصيل في لوحة كبرل 

(DSM)تجتمع ل ،وتتلون باللون الفرانكفوني ،، أما النصف الثاني فترتسم عليه تفاصيل التيار األوروبي

التفاصيل في لوحة بمدخلين، ففي حالة رؤيتها من المدخل األول تبرز الصورة التي رسمها  تلك هذه المرة

Crocq  وBarroise و Lebigot  وBriole غيرهم من األطباء النفسيين العسكريين والمدلفين الذين و

ليطوروا اصطالحهم حول  Lacanوأدمجوا وجهات نظر  Freudتجاوزوا وجهة النظر االقتصادية ل    

اللوحة من المدخل الثاني فتبرز لنا الصورة التي رسمها  تلك أما إذا رأينا .الصدمة النفسية من هذا المنطلق

Janin  وPress ن طوروا اصطالحهما انطالقا من التحليل النفسي الفرويدي، وسنركز هنا على اذلال

استعمال  يفضل (DSM)التيار األمريكي ممثال في دليله التشخيصي  أن أشرنا سابقافقد  ،االنقسام األول 

ف يوظاذن ت نحاولول". الصدمة"كفوني استعمال مصطلح يفضل التيار الفران بينما ،"الضغط"مصطلح 

من نصا يشبه جولة بين المصطلحين  لننتج معطيات جديدة ها معدمجلمعطيات التي جمعناها حتى ا ن ونا

 .التعرف على التضاريس المميزة لكل منهماأجل 
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 :بين الضغط والصدمة. 2.2

سنة  (Hans Seley)مصطلح إنجليزي، صاغه هانز سيليهو " stress-ضغط "المصطلح 

وبالتالي  ،ليصف به استجابة الكائن الحي عندما يتواجد في وضعية اعتداء أو تهديد تخل بتوازنه 2936

 .الوضعيةتلك تسمح له هذه االستجابة بتعبئة دفاعاته لمواجهة 

استجابة خاصة ( Organisme)الكائن الحي / رث كل العوامل الضاغطة داخل العضويةتحو

وخارج إطار حدول هذه  ،(Spécifique)االستجابة الخاصة : به، ومختلفة من واحد  خر، وهي

االستجابة الخاصة، تحرث العوامل الضاغطة داخل الكائن الحي استجابة أخرل مشتركة لدل الجميع، 

(Non spécifique)عامة 
 

على الكائن الحي ، فمن أجل استرجا  توازنه وتمكين رد الفعل تعرث 

 non)والحاجة لهذا النمط الثاني من النشاط العام  ،وهي في نفس الوقت خاصة وعامة ،استجابة مزدوجة

spécifique) تمثل حسب ( Selye,1963) العامل الضاغط أو الوضعية  ألن ، أصالة و جوهر الضغط

فالشيء الوحيد المهم هو شدة الحاجة إلى إعادة التالؤم  ،سواءا السارة أو غير السارة، ليست لها أي أهمية

 (.De clercq. M., Lebigot. F. 2001, P14" )أو التوافق

  (Selye ,1936, 1962,1978)حول الضغط البيولوجي لدل الفئران وصف انطالقا من الدراسات        

التي تحتوي على  (Syndrome Général d’Adaptation S.G.A)" المتالزمة العامة للتوافق: "

تحدل تغييرات بيولوجية متميزة تعقب مباشرة  (Phase d’alarme)ففي طور اإلنذار  ،ثالل أطوار

يصار  الكائن الحي ضد ( Phase de résistance)التعرث لعامل ضغط، وفي أثناء طور المقاومة 

مخزونه، وي تي طور اإلنها   ما يحتويهويستعين ب عامل الضغط، وتجند آلياته الدفاعية ألقصى درجة،

(Phase d’épuisement ) لعامل الضغط، حيث ال عندما يتعرث الكائن الحي بطريقة ممتدة وطويلة

إشارات رد فعل  مع الوضعية التي يتواجد فيها، وحتىإمكانات طاقوية من أجل التعامل  يستطيع تجنيد

 (.Ionescu. S., 2006, P.87. )لموتاإلنذار التي تتظاهر ال يتم تجديدها وهذا ما يددي إلى ا

علككككككى مسككككككتول فعاليككككككة " الضككككككغط المرضككككككي"و " الضككككككغط العككككككادي"يبككككككرز الفككككككرق بككككككين 

أطككككككوار التوافككككككق، ففككككككي حالككككككة الضككككككغط العككككككادي تعمككككككل االسككككككتراتيجيات علككككككى تكييككككككف اسككككككتجابة 

توافقيككككة، بينمككككا فككككي حالككككة الضككككغط المرضككككي يككككتم تجككككاوز القككككدرات التوافقيككككة التككككي تصككككبح غيككككر 

 .هككككككككككور اضكككككككككككطرابات التوافككككككككككق العككككككككككابرة أو المزمنكككككككككككةظوهككككككككككذا مكككككككككككا يككككككككككددي ل ،فعالككككككككككة

(Declercq,M., Lebigot, F., 2001. P. 14). 

                                                           

  : حسب هذا المبدأ الذي صاغه " الضغط"إن استجابة(selye )استجابة إنسانية عالمية : تعتبر(universelle )  بغ  النظر عن نو

 .العامل الذي يستثيرها
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رد فعككككككككل : "اسككككككككتجابة الضككككككككغط علككككككككى أنهككككككككا Crocqمككككككككن نفككككككككس المنظككككككككور عككككككككرف  

     وللكككككككدفا  فكككككككي مواجهكككككككة اعتكككككككداء أو  ،فيزيولكككككككوجي وسكككككككيكوجي لإلنكككككككذار، للتعبئكككككككة، بيولكككككككوجي

 (Vila,G.,Porche,L.M.,&Mouren-siméouni,M.C.,1999.P.12)"تهديككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد

اسكككككككككككتجابة عكككككككككككابرة "  أن اسكككككككككككتجابة الضكككككككككككغط هكككككككككككي لكككككككككككذلك ((Crocq,1999ويضكككككككككككيف ،

(Ephémère").   ومككككككع موضكككككك،فالضككككككغط يكككككككون لككككككه عالقككككككة متميككككككزة مككككككع عامككككككل الضككككككغط  

الضككككككغط، وهككككككو فككككككي النهايككككككة اسككككككتجابي للحككككككادل، ويعبككككككر الضككككككغط عككككككن نفسككككككه إكلينيكيككككككا مككككككن 

جكككككاوزا لكككككذي يككككككون مرفوقكككككا إذا ككككككان الضكككككغط ما ،المجمكككككو  العصكككككبي المسكككككتقلتكككككوتر : خكككككالل

ألنككككككككه إسككككككككتجابي و، )...(للحككككككككد باضككككككككطرابات التصككككككككرف أو باضككككككككطرابات أخككككككككرل سككككككككيكاترية 

يختفككككككي الضككككككغط باختفككككككاء العامككككككل الضككككككاغط، ولهككككككذا اجتهككككككد المدلفككككككون األمريكيككككككون متبككككككوعين :

أنككككه المحككككور الككككذي تككككدور حولككككه بالعديككككد مككككن البككككاحثين األوروبيككككين فككككي عككككرث الضككككغط علككككى 

: دل الككككككارثي، حيكككككث يتكلمكككككون فكككككي هكككككذه الحالكككككة عكككككنااسكككككتجابات الشكككككخص فكككككي مواجهكككككة الحككككك

 réaction normale a une situation)" رد فعككككل عككككادي لوضككككعية غيككككر عاديككككة"

anormale) ،  وينتهكككككككي بانتهكككككككاء هكككككككذه الوضكككككككعية غيكككككككر العاديكككككككة، شكككككككخص ،يصكككككككا  بكككككككه أي

( DSM)مصككككككطلح الضككككككغط بالنجككككككام وفضككككككلت ال  كككككك  مككككككن خككككككالل هككككككذا االصككككككطالم حضككككككي و

 -اضككككككطرا  ضككككككغط بعككككككد"لصككككككالح مصككككككطلح " العصككككككا  الصككككككدمي"التخلككككككي عككككككن مصككككككطلح 

وهكككككككذا فالشككككككخص الككككككذي يقككككككع ضككككككحية للضككككككغط ال دخككككككل لككككككه بككككككذلك، حيككككككث قككككككام  ،"الصككككككدمة

 ,.De clercq, M) .هكككككدالء المدلفكككككون بإلغكككككاء الشكككككخص وبعكككككدم تحميلكككككه أيكككككة مسكككككدولية

Lebigot, F., 2001. P.15) 

تؤدي الى     عنيفة رضة: "أنهاالصدمة على  (Sillamy,1999)يعرف  في الجهة المقابلة 

إلى أن مصطلح ( (De clercq ,et Lebigot, 2001 ويشير  ."ونفسية جسدية اظطرابات تحريض

 Blessure" تحطيم/ إصابة مع تصد  "والتي تعني " TPaVUa" صدمة منحدر من الكلمة اليونانيةال

avec effraction ، كما يشير كل منPorche ,et mouren-simeoni, 1999)  Vila,)  إلى أن

وصف ليتم استعماله أين   ، الجراحيينتمي أساسا إلى االصطالم " traumatisme" الصدمة  مصطلح

محصلة ما ينتج داخل الكائن الحي بفعل التصد  الناجم عن ت ثير عامل خارجي، ومن أجل تفادي الخلط  

 Traumatisme) "الصدمة النفسية"باستعمال مصطلح  Crocqمع مصطلح الصدمة الجسمية أوصى 

psychique ou psychotraumatisme)    ، صف التظاهرات التي تنتج داخل الجانب النفسي يالذي

  .نفسيأو ال/وللشخص عندما يتعرث لحادل مفاجئ وعنيف يهدد تكامله الجسمي 
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ق أكثر في فهم الصدمة النفسية لنسترجع ا ن بع  المعطيات التي سكبق وتعرضكنا من أجل التعم

نفسي منش  أن الصدمة هي ذات  Oppenheimرأل  أين ،لها أثناء عرضنا لتطور مفهوم الصدمة النفسية

وعككن بقككاء  "تفكككك الككوعي"عككن  Janetم لككككمككا تهككو الككذي يحككرث االضككطرا ، ( effroi" )الهلككع"ألن 

عككن " مككا وراء مبككدأ اللككذة "فككي  ((Freud,1920م لكككت ذكككرل الصككدمة النفسككية فككي صككورة بدائيككة ، و

دل ومفاج ته لطنا الذي لكم يككن اعنيف داخل الجانب النفسي من طرف الصدمة بسبب عنف الح" اكتسام"

أن فرويكد ميكز تمييكزا الكى  ((De clercq,et Lebigotيشكير حيكث  .عدا لتلقيه من خالل إشكارة القلكقمست

فقككط بموضككو  الخطككر، والقلككق وهككو مككرتبط ( la peur)الخككوف "بككين " مككا وراء مبككدأ اللككذة"أساسككيا فككي 

(l’angoisse )موضككو  هككذا الخطكر، والهلككع  أيكن تكككون إسككهامات الخطكر نفسككه أهككم مكن(effroi ) وهككو

فقكد  ية خطكرة دون أن نككون مهيئكين لكذلك،ومن هكذا المنطلكقما نقكع فجك ة فكي وضكعدالحالة التي تحدل عن

متناسب جدا مع حالكة الرعكب المرتبطكة بالصكدمة فهكو يتجكاوز الخكوف، القلكق " الهلع"إلى أن أشارا أيضا 

 .(réel de la mort)". ي مكع المكوتااللتقكاء العينك: "والضكغط ألنكه يعبكر عكن
 

فعنكد مواجهكة الشكخص 

يلتقكي  (إلكخ... رؤيكة أجسكام مبتكورة أو مشكوهة ،بموت عزيز، التعرث لكارثكة)للخطر في حياته الخاصة 

 un" بيكاث"قلكق، هنالكك فقكط  أو ك أي ضكغطلكوفي هذه اللحظة بالذات ليس هنا ،عينيا مع الموت االتقاء

blanc وذلككك فككي  ،"الهلككع"اللحظككة هككو تلككك الشككيء الوحيككد الككذي يعبككر عنككه فككي  وبككدون أي كلمككة،، فككراه

عكدم القكدرة علكى امكتال   ، و( irreprésentable de la mort)مواجهكة عكدم الكتمكن مكن تمثكل المكوت 

 .بع  المقاطع اللفظية التي من ش نها أن تحيط بهذا االلتقاء مع الموت

                                                           

  :المصطلح : أشير إلى أن الحدس الذي شعرت به من قبل ومحتواه أنréel  قد ت كد صدقه، فقد قمت بمحاولة لتتبع " الواقع"ال يعني

والتي انطلقت أساسا من التحليل ، حول الصدمة( الخ...(Baroise, Crocq, Lebigot,brioleأفكار األطباء النفسيين العسكريين 

وهو مدلف تحت إشراف –( Dictionnaire de la psychanalyse)، وقد اكتشفت من خالل اطالعي على النفسي الالكاني

Roland chemama,1993)) –  أن المصطلح"réel " هو واحد من بين المصطلحات التي صاغهاLacan،  وأنه مرتبط ارتباطا

-Lacanحسب رأي –( réel)، حيث ال يمكن فهمه بمعزل عنهما، ، والعيني "symbolique"و " Imaginaire"وثيقا بمصطلحي 

ولعل هذا ما يبرر عدم  - هو المستحيل وهو ما ال نستطيع التعبير عنه من خالل إخضاعه بصورة كاملة للرمزية داخل الكلمة أو الكتابة

في إطار ما يسمى ب     ) (imaginaire, réel, symboliqueوره لكل من تص Lacan، وقد عرث -قدرتي على فهمه فهما واضحا

"mathème" كما كان ،Lacan  يعرث مفاهيمه وتصوراته في صيغ رياضية ومخططات و عالقات حسب مبادئ اللغة ريتم، مما

من طرفي لنظرية  جعل من الصعب جدا بالنسبة لي تحقيق فهم واضح لهذه المصطلحات، بسبب غيا  تصور تخطيطي ودينامي

Lacan كان كل مصطلح يرسل بي لمصطلح آخر مثال -المذكور أعاله-،ف ثناء تقلبي بين صفحات هذا المعجم :réel  أرسلني إلى كل

إلى   symbolique، أرسلنيstade de miroirإلى  imaginaire، وفي حين أرسلني symboliqueو   imaginaireمن 

signifiant  إلى الذي أرسلني بدورهdiscour   والذي أرسلني أيضا إلى كل منsujet  وobjet ... وهكذا كتبت العديد من ،

، وأنبه هنا أن فهم أفكار Lacanالصفحات باللغة العربية، وأثناء محاولة استخراج األفكار األساسية شعرت ب نني أحرف نظرية 

Lacan من إحاطة عميقة باللغة الفرنسية دون إسقاط أو ت ويل أو يجب أن ينطلق من المخططات والصيغ التي صاغها هو بنفسه، و

يختلف عن  réelوعموما فما يهمنا هنا هو أن المصطلح . خلط بين معاني الكلمات والمصطلحات في اللغتين العربية والفرنسية

الذي يعني الواقع الخارجي أو المنظم في شكل تمثالت للعالم الخارجي من خالل الرمزي، فعالقة  (واقع) "Réalité"مصطلح 

بالرمزي عالقة مختلفة،والعيني موجود في مكان أين ال يستطيع الشخص االلتقاء به، وعندما يلتقي به فإنه يستيقظ " réel"   (العيني)

وألني . تتوقف كل الكلمات réelكن اإلمسا  به من طرف النظام الرمزي،وأمام من حالته الم لوفة، فهو يتظاهر على أنه ما ال يم

 ."عيني"الأعرف حتى ا ن ترجمة عربية مناسبة لهذا المصطلح س حتفظ بالمصطلح 
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: بعكدم تواجكد أي كلمكة حيكث يقكول و اللحظكة المرتبطكة بكالهلعتلكك فكي ( (Damiani,1997  دقق

، أي المكرتبط بكالهلع (irreprésentable" )الالتمثكل"مع الصدمة ندخل في المجكال المفكز  المكرتبط ب ك  "

يسبب ذهوال حقيقيكا لطنكا، ينهكار الشكخص، ويتعكرث لخطكر ( réel)وبالذعر، فعنف المواجهة مع العيني 

 . (De clercq, M., Lebigot, F., 2001. P.16) (néantisation)تصور العدم 

أن مواجهكة االنكشكاف العينكي للمكوت ( Barrois,1998)رل يك -كما رأينا سكابقا-في نفس السياق 

انقطككا  : هككي-حسككب رأيككه–للشككعور بمككوت الككذات كحقيقككة مدكككدة، فالصككدمة  ويعككرث الشككخص للهلككع،

ومواجهكة مكع ال تمثليكة ، العكدم/الشخص، اكتسام مكن طكرف قلكق الفنكاءللعالقات مع العالم، تحطيم لتكامل 

التمكثالت المقترحكة مكن طكرف  -Barroisحسكب رأي -هذا االلتقاء العيني مع المكوت ال تسكتطيعو .الموت

 تعطيكل للمعنكى هي والصدمة في النهاية ،شرحه وال التحكم فيه (و  طقوس الدفن كالجثة) الوعي أو الثقافة

 "المعنكى"من وجهة النظر الفينومينولوجيكة أنكه ينبغكي إعكادة صكياغة مسك لة  (Crocq,1999)حيث يرل 

، فهكي أيضكا إنككار وتفكك للكوعي ،ليست فقط تحطم، اكتسكام -حسب رأيه-ألن الصدمة  ،"غيا  المعنى"و

 .ومعنى لكل ما هو قيمة

اختفاء ت ثير العامل أنه إذا كانت آثار الضغط تختفي بمجرد et Lebigot)  (De clercq, ويدكد

يعمل على إنتاج ت ثيرات  ،"تهديدا داخليا"الضاغط، فصورة الصدمة تطبع داخل الجانب النفسي للشخص 

ويدثر أيضا في مراحل الحقة، وعند استقرارها داخل الجانب النفسي للشخص ال تجد هذه  ،آنية مباشرة

يدكد لذلك  و .أي تمثالت لتركبها( image de réel de la mort" )الصورة المرتبطة بعينية الموت"

Lebigot  تبقى عذراء فهي  ،ال تتصرف كذكرل" :أنها(intacte )فاصيلها، وعندما تتظاهر قريبة من ت

وك نها حدل يقع في الوقت ،فإنها تنتمي دائما للحاضر -أو في حياة اليقظةفي الكوابيس -في الوعي

 De clercq,et)أيضا  يدكدكما  (.De clercq, M., Lebigot, F., 2001, P.16) "الراهن

Lebigot) عراثتترافق مثلها مثل الضغط ب   ة مرة أخرل أنه إذا كانت متالزمة التكرار الصدمي  

فهي ال تتعلق مثل الضغط باستجابة توافقية أو غير توافقية في مواجهة " المستقل توتر المجمو  العصبي"

ب    األمر يتعلقوفي هذه الحالة  ،النفسية داخلي وليس خارجيتهديد خارجي، فالتهديد في حالة الصدمة 

 ."العيت دائما وباستمرار في مواجهة خطر داخلي مرتبط بالرعب"

دل خطير قد تتخذ شكلين قريبين جدا من اأن مواجهة حهذان األخيران لنا وضح  انطالقا من هنا  

 :وهمابعضهما إال أن لهما ت ثيرات إكلينيكية مختلفة جذريا 
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والذي من ش نه أن يحرث ردود فعل للضغط  (:خطر الموت أو) المجابهة مع تهديد الموت. 2

 .ولكنه ال يحرث بالضرورة صدمة نفسية (أحيانا معتبرة جدا)لقلقلو

نفسية، صدمة لتقاء يتعلق في أغلب األحيان بهذا االو :(réel de la mort)االلتقاء مع عينية الموت . 1

الذي يكون  ،األولى بااللتقاء مع عينة الموتترتبط : على الشخص عبر مرحلتين أساسيتين هايظهر ت ثير

فيما بعد بردود فعل القلق هذه المرحلة األولى المرتبطة بالهلع قد تتبع ومرفوقا بالهلع وليس بالقلق، 

واقعية الصدمة  قدومهايدكد والتي بقدوم متالزمة التكرار الصدمية، مرتبطة  فهي الثانيةأما  والضغط،

 .النفسية المعاشة من طرف الشخص

للصدمة،  في المراحل بعد ا نية التي تلي الحدل المولد: " De clercqفي نفس السياق يقول   

 أن انتكاسة الشخص ناتجة عن استجابة ضغط في مواجهة هذا التهديد  ليس من الممكن دائما تقدير

إن عدم أخذ هذه الفروق اإلكلينيكية األساسية بعين االعتبار  .نفسية الحيوي، أم أنها مرتبطة فعال بصدمة 

ويشرم جزءا كبيرا من  ،يبدو لنا إشكاليا DSM-IV))في األدبيات األنجلوسكسونية، وخاصة في 

في و)...( يضا بالتدخالت في الميدان والتجريبي، والمرتبط أ المعاصر على المستول اإلكلينيكي الغموث

ي قد تسجل حضورها من خالل ادل الكارثية بعد مجابهة الحفإن ردود الفعل ا ن  DSM-IV  منطق ال

قدوم صدمة نفسية ومتالزمة التكرار، والتي يتم فهمها قبل انقضاء مدة شهر على أنها حالة الضغط 

 (.De clercq, M., Lebigot, F., 2001. PP.17- 18!" )الحاد

 :خالصة. 3. 2

: أنه بنهاية عرضنا لهذه األفكار قد آن األوان لإلجابة عن السدال المطروم في العنوان أعتقد

، فإذا أردنا التقدم في دراسة الموضو  ينبغي علينا أن نحتفظ في أذهاننا ب  "أم ضغط؟ صدمة نفسية"

 :عن بع  األمور من مثل" ذكريات نشطة"

، حيث "عامل خارجي"يستثيره " خطر"أو  "تهديد"أن الضغط هو استجابة مباشرة في مواجهة   

مع الوضعية المهددة أو الخطرة، فالضغط " التوافق"من أجل " لتعبئة الدفاعات" تهدف استجابة الضغط

وأخيرا  تفاء هذا العامل الضاغط،بمجرد اخ" ينطفئ"، و (أي للعامل الضاغط)للحادل " استجابي"هو 

يبقى الكائن أين  ،"توتر المجمو  العصبي المستقل راثأع" يعبر الضغط عن نفسه إكلينيكيا من خالل

هو في نهاية المطاف  فالضغطيقضا، فطنا، نشيطا، باحثا عن حلول، ساعيا للتحكم في الوضعية، الحي 

غير "بمجرد زوال تلك الوضعية " العادية"تفي تلك االستجابة ، وتخ"استجابة عادية لوضعية غير عادية"
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، فالمواجهة "الصدمة النفسية" مصطلح اختالفا جذريا عن" الضغط"مصطلح  من هنا يختلفو". العادية

وحتى لو كان هذا التهديد  ،(danger" )الخطر"أو ( menace" )التهديد"ليست مع في حالة الصدمة 

، مواجهة أساسية مع (réel" )العيني"وذلك الخطر مرتبطان بالموت، ففي الصدمة هنالك مواجهة مع 

تتوقف كل أي مع الموت في صورتها األكثر عينية، وهنا  ،(réel de la mort" )عينية الموت"

ك أي ضغط، هنالك فقط فراه، بياث، لقلق، ليس هنا أو ك أي خوفلليس هناالتمثالت، كل الكلمات، و

دل ومفاج ته للشخص ال ادل مرفوقا بهما، فعنف الحايكون الح ، اللذان"الهلع"و " الرعب"هنالك فقط و

، تنطبع بعد ذلك هذه "الهلع"كل شيء إال  ، ويلغىأي مجال للضغط أو للقلق وال لتعبئة الدفاعات انيترك

يبقى ت ثيره مستمرا على الشخص وال  ،"تهديد داخلي"الصورة للصدمة داخل الجانب النفسي في شكل 

مرتبطا بالهلع، وبما ألن التهديد لم يعد خارجيا مرتبطا بالحادل، بل أصبح داخليا  ،ينتهي بانتهاء الحادل

أن هذه الخبرة المرتبطة بالهلع ال يمكن التحكم فيها من خالل التمثالت أو الكلمات فإنها تبقى في صورتها 

وك نها تحدل له في  يحدل ذلكمن طرف الشخص  د إحياءهاويعااألصلية، وحتى عندما تستيقظ من جديد 

:  من خاللخاصة و) متالزمة التكرارعلى شكل الصدمة  تتظاهرحيث نفس الوقت الذي تتظاهر فيه، 

 لو كانت مصحوبة  وحتى) وعندما تتظاهر الصدمة في هذا الشكل (إعادة معايشاتوكوابيس متكررة 

فإن األمر ال يتعلق باستجابة توافقية  (كما هو الحال في الضغطتوتر المجمو  العصبي المستقل ب عراث 

التهديد في الصدمة داخلي ودائم، ومرتبط بمواجهة الرعب ألن  ،أو غير توافقية في مواجهة تهديد خارجي

سول إعادة تنشيط لهذه الخبرة بهدف التكرار متالزمةوما جم عن االلتقاء العيني مع الموت،ونا ،والهلع

 .التحكم فيها

 :مولد للصدمة؟دث صدمي أم اح. 3

 :تمهيد 1.3

تعلمنكككا مكككن خكككالل تعرضكككنا للعنصكككر السكككابق أنكككه إن ككككان الضكككغط هكككو اسكككتجابة عامكككة لحكككادل 

يحككدل صككدمة مككن وجهككة النظككر  ألن مككابانتهائككه فالصككدمة هككي شككيء مختلككف تمامككا، تنتهككي ضككاغط

 ،"نيكككة المكككوتااللتقكككاء مكككع عي"الحكككادل مرفوقكككا ب  ككك   ذلككككالسكككيكاترية العسككككرية الفرانكفونيكككة هكككو ككككون 

مفكككاجئ، عنيككف، تتوقكككف أمامكككه قككدرة الشكككخص علكككى  مثكككل أهكككم مميككزات هكككذا الحكككادل فككي كونكككهتتكمككا 

 التمثكككل والتعبيكككر، ويحمكككل معكككه نسكككبة معتبكككرة مكككن الهلكككع الكككذي يسكككتقر فكككي أعمكككاق الجانكككب النفسكككي

 واقعيككككة مككككا يدكككككد، كمككككا تعلمنككككا أيضككككا أن "داخليككككة"تهديككككد حقيقككككي ذو طبيعككككة ، ويتحككككول ل الككككداخلي

 مككككا  التكككككرار متالزمككككةأثنككككاء تعرضككككه للحككككادل هككككو ظهككككور " تعينيككككة المككككو"مواجهككككة الشككككخص ل  كككك  
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التككي تعبككر عككن هككذه الخبككرة التككي عاشككها الشككخص مككن خككالل إعككادة إحيائهككا ومعايشككتها ،بعدالصككدمية 

 .بطريقة قهرية وغير متحكم فيها

" مككع عينيككة المككوت االتقككاء: "بككل ألنككه يتضككمن ،إذن فالحككادل لككيس صككدميا مككن حيككث طبيعتككه

الحككككادل ال يلتقككككون كلهككككم مككككع عينيككككة المككككوت،  ذلككككككل األشككككخاص المتعرضككككين لكككك":وهكككذا يعنككككي أن ،

، "وقكككد ال يصكككا  الكككبع  ا خكككر بهكككا ،وبالتكككالي قكككد يصكككا  بعضكككهم بإضكككطرابات مكككا بعكككد صكككدمية

" حكككادل صكككدمي"وانطالقكككا مكككن هكككذه النقطكككة األخيكككرة ينبغكككي علينكككا مناقشكككة وإعكككادة صكككياغة التعبيكككر 

 ."لحادل لالتعرث بالضرورة للصدمة بعد التعرث :"الذي يعني ،

 صدمي أم مولد للصدمة؟. 2.3

 :(A)في المعيار  DSM-IV-TRتشترط ال     ما بعد الصدمة ضغط من أجل حدول اضطرا 

أن يكون قد خبر أو شهد أو واجه حادل أو حوادل تضمنت )أن يكون الشخص قد تعرث لحادل صدمي 

وأن تكون  (لسالمة الجسدية للذات أو لآلخريندا بالموت أو أذل خطير أو تهديد اتهديا فعليا أو تمو

لهذا الحادل في نشوء دورا محوريا   DSMوتعطي ال     ،استجابته قد تضمنت الخوف الشديد أو الترويع

يجري  في إطار هذا المنطقأنه   (De clercq,et Lebigot,2001) يرل، وذلك االضطرا  وتطوره

شيء وك ن خطورة الحادل الكارثي هي أهم عنصر محدد لتطوير اضطرابات ما بعد صدمية، فهذا كل 

هذان ، وألن لصدمية وليس المعاش الشخصي لهالحادل بخصائصه ا -DSMحسب رأي -الدور يلعبه

 -(Les traumatismes psychiques)في كتا  -ال يتفقان مع هذه الفكرة فقد وضحا لنا األخيران 

كمحدد  -"المواجهة مع عينية الموت"ب     حسبهماوالمرتبط -الدور األساسي للمعاش النفسي للحادل 

    :كما يلي أساسي لتطوير االضطرابات ما بعد الصدمية من خالل مثالين إكلينيكيين

سنة تعرضت في أحد  72، وهي أرملة تبلغ من العمر Mلسيدة حالة ا األولعرضا في المثال 

األيام بينما كانت تتنزه مع كلبها للسرقة، حيث فوجئت بفتى يسحب حقيبتها ويحاول أن يسرقها، لم تتردد 

، وأمام هذا "آخر هدية من زوجها قبل وفاته"في التمسك بحقيبتها محاولة عدم إفالتها ألنها  Mالسيدة 

إفالت حقيبتها حيث  بها المطاف إلى يضربها على وجهها بعنف أكبر ف كبر، لينتهالوضع استمر السارق ب

باألشعة  اتصويرأين طلب المتخصص  بالصدمة  ،وعيها فيما بعد في المستشفى تدأغمي عليها، واستعا

السينية للجمجمة والدماه، وألن هذا التصوير لم يظهر شيئا، وأمام حالة الخدر التي كانت تعاني منها 

استدعى هذا المختص فريق وحدة الكوارل وأعلمهم . التي لم تنطق بكلمة، وبقيت مذهولة تائهة Mالسيدة 

ليتم االحتفاظ بها  ،!"سول بع  الكدمات إنها ال تعاني من شيء إطالقا،: "ب نه لم يفهم ما المشكلة قائال

من أجل مساعدتها على التعبير من خالل الكلمات عن ما يحدل لها،  وذلكشكليا لليلة واحدة في المستشفى،

، وبالنظر لحالتها "أنا ال أفهم شيئا، لقد قتلني، لقد رأيت نفسي ميتة: "أين كانت تردد في العديد من المرات
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بعد المقابلة  و وهكذا .مقابالت نفسية -Mأي على السيدة -، وعرضت عليها هذه تم استدعاء جارتها

لم تخرج من  Mلتبلغهم أن السيدة   -مشغولة البال -، وبعد شهر اتصلت الجارة Mاألولى لم تعد السيدة 

ال أريد أن "كلبها قائلة ت من جمعية حماية الحيوان تلقيح منزلها منذ ذلك الحين، كما أبلغتهم أنها طلب

، وهكذا بالرغم من خضوعها للتكفل، ومن تشخيص حالتها من طرف الجرام "يتسبب بموتي للمرة الثانية

فيما بعد عصا  صدمي أساسي  Mطورت السيدة " ال تعاني من أي مشكل: "المختص في الصدمة ب نها

 .مع حالة اكتئا  هامة

سكككنة، والكككذي تكككم  11البكككالغ مكككن العمكككر  Hلسكككيد ا فقكككد عرضكككا حالكككة المثكككال الثكككانيأمكككا فكككي   

فكككي حالكككة خطيكككرة، مصكككابا بالعديكككد مكككن الطعنكككات التكككي تسكككبب ( Saint luc)إحضكككاره إلكككى مستشكككفى 

 Hلكككه بهكككا ثالثكككة شكككبان هجمكككوا عليكككه محكككاولين أن يسكككرقوا مفكككاتيح سكككيارته الرياضكككية، وألن السكككيد 

يملكككك حزامكككا أسكككودا فكككي رياضكككة الكاراتيكككه، قكككرر أال يسكككمح لهكككم بكككذلك وأن يكككدافع عكككن نفسكككه، حيكككث 

تمككككن مكككن إزاحكككة اثنكككين مكككن خصكككومه، ولكنكككه تعكككرث لهجكككوم بالسككككين مكككن طكككرف الخصكككم الثالكككث، 

صكككدفة عنكككد قدومكككه إلكككى مصكككلحة االسكككتعجاالت  Hالتقكككى المدلفكككان بالسكككيد  .الكككذي تسكككبب لكككه بإصكككابات

ههم عنككف الحالككة التككي كككان يعككاني منهككا، وإلككى نفككس المستشككفى تككم إحضككار أحككد مككن وقككد لفككت انتبككا،

الكككذي  Hعديكككد الكسكككور التكككي سكككببها لكككه السكككيد سكككيارة إسكككعاف ألنكككه ككككان يعكككاني مكككن اعتكككدوا عليكككه فكككي 

لكككم أنتبكككه لقكككدوم الشكككخص كيكككف "و " مكككا هكككي حالكككة االثنكككين ا خكككرين؟: "ةالتاليككك ةلت لكككه األسكككئتبكككادر

بغرفكككة العمليكككات، ثكككم تمكككت إعادتكككه إلكككى جنكككام العالجكككات المكثفكككة،  Hمكككا بعكككد السكككيد لحكككق فيأ". الثالكككث؟

ليكككتم فكككي اليكككوم المكككوالي اسكككتدعاء المكككدلفين مكككن طكككرف مسكككدول هكككذا الجنكككام الكككذي ككككان متفكككاجئ بمكككا 

لقكككد شكككهد المكككوت عكككن قكككر ، كانكككت تفصكككله عنكككه بعككك  السكككنتيمترات، لقكككد : "قكككائال Hحكككدل للسكككيد 

هادئكككا جكككدا،  Hمكككع ذلكككك ككككان السكككيد  ،("Aorte)ن القريبكككة مكككن القلكككب أصكككا  السككككين أحكككد الشكككرايي

، عكككرث عليكككه أن يكككتكلم عكككن مكككا عاشكككه "فكككي المكككرة القادمكككة سككك كون حكككذرا أكثكككر: "ككككان يقكككول مازحكككا

شكككديد  Hدل الككذي تعككرث لككه السككيد اومككا حككدل لككه، و قبككل ذلككك بسككرور كبيككر، وبكككالرغم مككن أن الحكك

وخطيكككر، لكككم يطكككور هكككذا األخيكككر ال حالكككة ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة وال عصكككا  صكككدمي، حيكككث أنكككه 

ففكككي إطكككار  ،بعكككد اسكككتجابة الضكككغط األساسكككية، لكككم يلتقكككي مكككع عينيكككة المكككوت و(المكككدلفين رأي حسكككب)

التكككي لكككم تتعكككرث طبيكككا  Mفكككي حكككين أن السكككيدة . المقابلكككة لكككم يقكككل فكككي أي لحظكككة أنكككه يفككككر فكككي المكككوت

لتطكككور فيمكككا بعكككد صكككدمة نفسكككية فكككي شككككل  ،لخطكككر المكككوت واجهكككت ألقصكككى درجكككة عينيكككة المكككوت

 .متالزمة التكرار الصدمية، واضطرابات رهابية وإكتئابية
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دل مككككككككن شكككككككك نه تحككككككككري  صككككككككدمة اكككككككككل األشككككككككخاص الككككككككذين يتعرضككككككككون لحككككككككان 

(Potentiellement traumatisant) مية،  حيككككككث يتفاعككككككل ال يعيشككككككونه كلهككككككم بطريقككككككة صككككككد

مكككن هكككذا المنطلكككق يدككككد لنكككا و. بعضكككهم معكككه بطريقكككة توافقيكككة مكككن خكككالل اسكككتجابة بسكككيطة للضكككغط

( traumatogène" )مولكككد للصكككدمة"نعتقكككد أن تسكككمية أي حكككادل، وضكككعية أو كارثكككة ب ككك  : "المدلفكككان

وإنمكككا المعكككاش  ،، فلكككيس الحكككادل هكككو الصكككدمي(traumatique" )الصكككدمي"أنسكككب مكككن تسكككميته ب ككك  

 (.De clercq, M., Lebigot, F., 2001,P.20" )الشخصي للمتعرث له

 Trois années de »فككي مقككال لهككا بعنككوان  ) ,1002Bouatta(فككي نفككس السككياق تشككير 

prise en charge psychosociale des victimes de violences liées au 

terrorisme » . 


تكفلهككم بضككحايا العنككف اإلرهككابي فككي أثنككاء  -أي هككي وفريقهككا-هككم الحظككوا إلككى أن

بسككككيدي موسككككى( CAP)مركككككز المسككككاعدة النفسككككية 
 .

أن سكككككان هككككذه المنطقككككة قككككد تعرضككككوا للعنككككف 

الخكككوف مكككن التعكككرث لالغتيكككال بسكككبب ظكككروف الكككال أمكككن : اإلرهكككابي بنسكككب كبيكككرة وبككك نوا  مختلفكككة

تيكككال، رؤيكككة جثكككث، سكككما  إنفجكككارات، االسكككتما  ألحاديكككث السكككائدة فكككي المنطقكككة، حضكككور عمليكككات اغ

وفريكككق المرككككز  خككالل عملهكككم مككع تلكككك الفئككة اتخكككذت الكاتبككة ومكككن. الككخ...تككدور حكككول مككوت ا خكككرين

ال تحكككرث ( لكككيس صكككدميةو)عكككيت أحكككدال مولكككدة للصكككدمة : مكككدداه أن اموقفككك علكككى المسكككتول النظكككري

 .اضطرابات نفسية صدمات و بالضرورة

ألنكككه يوسكككع مكككن مجكككال الفئكككة التكككي  ،أن هكككذا الموقكككف مناسكككب جكككدا يبكككدونظكككري  جهكككةمكككن وو

لمحاولكككة اغتيكككال، ووصكككوال إلكككى مكككن سكككمعوا عكككن تعكككرث ا خكككرين  وينبغكككي التكفكككل بهكككا ممكككن تعرضككك

فقكككد . وألنكككه ال يتخكككذ مكككن درجكككة خطكككورة الحكككادل مقياسكككا أوال وأخيكككرا تبنكككى عليكككه التكككدخالت. لالغتيكككال

، فككي حككين قككد يطككور مككن تعككرث اغتيالككه اضككطرابات مككا بعككد صككدمية ولككةال يطككور مككن نجككى مككن محا

التكككي لكككم تتعكككرث لجكككروم خطيكككرة وال  Mكمكككا طكككورت السكككيدة  ،االضكككطراباتتلكككك لمحاولكككة سكككرقة 

الككككذي أصككككيب  Hمككككا بعككككد صككككدميا، وكمككككا لككككم يطككككور السككككيد  اعصككككاب-أي طبيككككا-للمككككوت موضككككوعيا 

كانكككت تفصكككله عنكككه بعككك  "و " شكككهد المكككوت عكككن قكككر "إصكككابات خطيكككرة وواجكككه المكككوت طبيكككا ألنكككه 

                                                           

  : الجمعية الجزائرية: من طرف( باللغتين العربية والفرنسية)وهي مجلة سنوية تصدر" علم النفس"المقالة في مجلة  هذهنشرت 

 .'"تجار  المساعدة النفسية واالجتماعية: ضحايا ومعالجين:"، بعنوان21، العدد (SARP)للبحث في علم النفس 

 : وهي منطقة بالجزائر، تعرضت بدرجة كبيرة ألحدال العنف اإلرهابية، ومن أجل التوسع أكثر بإمكان القارئ مراجعة دراسة

مة النفسية االجتماعية عبر الثقافات في الجزء المخصص للدراسات السابقة في بحثنا الجمعية الجزائرية للبحث في علم النفس والمنظ

 .هذا
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أي اضكككككطرابات مكككككا بعكككككد  "السكككككنتيمترات ألن السككككككين أصكككككا  أحكككككد الشكككككرايين القريبكككككة مكككككن القلكككككب

 .صدمية

 :خالصة

ليس ":) (De clercq,et Lebigotمن المفيد إذن أن نحتفظ في أذهاننا بالقاعدة التي صاغها 

 "مولد للصدمة"وأعتقد أن استعمال التعبير ."الحادل هو الصدمي وإنما المعاش الشخصي للمتعرث له

أن االنتباه ينبغي أن يوجه إلى ما عاشه الشخص أثناء تعرضه للحادل وليس : منها مفيد من عدة نواحي

لخطورة الحادل وكونه غير عادي، كارثي، يتضمن تهديدا بالموت، أذل خطيرا، تهديد للسالمة 

دل مولد االخ، ومنها أيضا أنه ينبغي على المستول اإلكلينيكي متابعة كل من تعرضوا لح...الجسدية،

على المديين القريب والبعيد للتعرف عن ما إذا كانوا سيطورون اضطرابات ما بعد صدمية، أم للصدمة 

  ."استجابة عابرة للضغط"على  ن استجابتهم ستكون توافقية وستقتصرأ

 :لصدمة النفسيةانعكاسات ا. 4

 :المرتبطة بالصدمة النفسية" ذات الخصوصية"أهم االضطرابات . 1.4

مجموعككككة مككككن االضككككطرابات المرتبطككككة ( CIM10و  DSM) عرضككككت األنظمككككة الوصككككفية

اضككككطرابين أساسكككيين أكثككككر خصوصككككية  (DSM-IV,1994)حيككككث وصكككفت ال كككك   ،بالصكككدمة النفسككككية

" اضككككككطرا  الكككككككر  مككككككا بعككككككد الرضككككككح"وهمككككككا  ،مككككككن حيككككككث ارتباطهمككككككا بالصككككككدمة النفسككككككية

(Posttraumatic stress disorder)اضكككككطرا  الككككككر  الحكككككاد"، و( "Acut stress 

disorder)اضكككككطرابات أخكككككرل أقكككككل خصوصكككككية، كمكككككا  لكككككذلك فقكككككد وصكككككفت أيضكككككا  باإلضكككككافة،و

رد الفعككككل الحككككاد : "بككككدورها ثككككالل اضككككطرابات أساسككككية وهككككي CIM10, 1992))عرضككككت ال  كككك  

وهكككو مكككرتبط باالسكككتجابة ( Réaction aigue a un facteur de stress" )لعامكككل ضكككغط

 état de stress post" )الصككككدمةحالككككة ضككككغط مككككا بعككككد "المباشككككرة لعامككككل الضككككغط، و

traumatique)التغيككككككر المككككككزمن للشخصككككككية عقككككككب خبككككككرة كارثيككككككة"، و "(Modification 

durable de la personnalité après une expérience de catastrophe). 

من أجل تشخيص  DSM-IV-TR المعروضة في لنتطرق إذن أوال للمعايير التشخيصيةو

 :المذكوران أعاله كما يلي ناإلضطرابا
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 (Posttraumatic stress disorder)اضطراب الكرب ما بعد الرضح  301.01 /.1. 1. 4

A .تعرث الشخص لحادل رضحي مع وجود كل مما يلي: 

موتا فعليا أو تهديدا بالموت أو أذل  تأن يكون الشخص خبر أو شهد أو واجه حادل أو حوادل تضمن( 2

 .خطير، أو تهديد السالمة الجسدية للذات أو لآلخرين

 أن تكون استجابة الشخص قد تضمنت الخوف الشديد أو العجز أو الترويع( 1

 .قد يعبر عن ذلك عند األطفال سلو  مشوش أو سلو  متهيج: مالحظة

B . من الطرق التالية (أو أكثر)بطريقة استعادة خبرة الحادل الرضحي بشكل مستديم: 

 .تذكرات مكربة إقحامية معاودة للحدل، بما في ذلك الصور أو األفكار أو اإلدراكات( 2

 .قد يحدل عند األطفال الصغار لعب تكراري يعبر من خالله عن مواضيع أو نواحي الرضح: مالحظة

د يكون هنا  أحالم مخيفة بدون التعرف عند األطفال، ق: مالحظة. أحالم مكربة معاودة عن الحادل( 1

 .على محتواها

ويشمل ذلك الشعور بإعادة إحياء )التصرف أو الشعور كما لو أن الحادل الرضحي يعاود الحدول ( 3

الخبرة، واإلخاالت واألهالسات ونوبات تفارقية استعادية، بما في ذلك تلك التي تحدل عند االستيقاظ أو 

 .مثيل خاصة بالرضحقد يحدل عند األطفال الصغار إعادة ت: مالحظة(. مامنساالعند 

ضائقة نفسية شديدة عند التعرث إلشارات داخلية أو خارجية والتي ترمز أو تشابه أحد أوجه الحادل ( 2

 .الرضحي

عودة الفعالية النفسية عند التعرث إلشارات داخلية أو خارجية ترمز أو تشابه أحد أوجه الحادل ( 2

 .الرضحي

C .جنب مستديم للمثيرات المصاحبة للرضح وتخدير تNumbing  غير الموجودة قبل )االستجابة العامة

 :من التظاهرات التالية( أو أكثر)كما يستدل على ذلك من ثالثة ( الرضح

 .جهود لتجنب األفكار أو االحساسات أو األحاديث التي صاحبت الرضح( 2

 خاص الذين يثيرون تذكرات الرضحجهود لتجنب األنشطة أو األماكن أو األش( 1

 العجز عن تذكر جانب هام من الرضح( 3

 .انخفاث االهتمام أو المشاركة الواضحين في أنشطة مهمة( 2

 الشعور باالنفصال أو الغربة عن ا خرين( 2

حبَّة)تضييق المجال الوجداني ( 6  (مثل العجز عن امتال  مشاعر م 
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يتوقع أن يحصل على مهنة أو أن يتزوج أو أن يكون لديه أطفال  ال: مثال)إحساس بتقاصر المستقبل ( 7

 (.أو أن يكون لديه مدل حياة طبيعي

D .أعراث مستديمة من ازدياد اإلثارة واليقظة "Arousal( "لم تكن موجودة قبل الرضح) كما يستدل ،

 :مما يلي( أو أكثر)عليها من اثنين 

 النوم أو المحافظة عليهفي صعوبة الولوج ( 2

 استثارة أو انفجارات غضب( 1

 صعوبة التركيز ( 3

 hyper vigilanceفرط التيقظ ( 2

 مبالغ فيها إجفالاستجابة ( 2

E .  مدة االضطرا( األعراث في المعاييرB  وC  وD )أكثر من شهر. 

F . يسبب االضطرا  ضائقة مهمة سريريا أو اختالال في األداء االجتماعي أو المهني أو مجاالت هامة

 .أخرل من األداء الوظيفي

 :حدد إذا كان

 أشهر 3إذا كانت مدة األعراث أقل من : حادا

 إذا كانت مدة األعراث أكثر من ثالل أشهر: مزمنا

 :حدد إذا كان

جمعية ) .قل من بعد التعرث للعامل المكر أشهر على األ 6بدأت األعراث بعد  اإذ: مع بدء مت خر

 (.222 -223 .ص، ص 1002الطب النفسي األمريكية، 

 (acute stress disorder)اضطراب الكرب الحاد  300.3 /. 2. 1. 4

A .تعرث الشخص لحادل رضحي يتواجد فيه كل مما يلي: 

بالموت، أو أذل  اأو حوادل تضمنت موتا فعليا أو تهديد واجه حادل وأ أن يكون الشخص خبر أو شهد( 2

 .أو تهديد السالمة الجسدية للذات أو لآلخرين خطير
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 أن تكون استجابة الشخص قد تضمنت الخوف الشديد أو العجز أو الترويع( 1

B .من ( أو أكثر)ثالثة  لخبرة أو بعد خبرة الحادل المكر اء مروره بانثحدل لدل الشخص إما أ

 :األعراث التفارقية التالية

 .أو غيا  االستجابة االنفعالية ر أو انفصالاالحساس الذاتي بخد( 2

 (.DAZE( في شدة)مثل أن يكون في ذهول )انخفاث في وعي المحيط ( 1

 تبدد الواقع(  3

 تبدد الذات( 2

 (أي العجز عن تذكر وجه هام من أوجه الرضح)تفارقية  اوةسن( 2

C .صور معاودة، : استعادة خبرة الحادل الرضحي بشكل مستديم بطريقة أو أكثر من الطرق التالية

ادية أو إحساس بإعادة إحياء الخبرة، أو ضائقة عند التعرث لتذكرات فكار، أحالم، إخاالت، نوبات استعأ

 (.ما يذكر به)الحادل الرضحي 

D . مثل األفكار، المشاعر، األحاديث، األنشطة، )تجنب واضح للمثيرات التي تستدعي تذكرات الرضح

 (.األماكن، الناس

E . مثل صعوبة النوم، االستثارة، ضعف التركيز، فرط )من القلق أو تزايد اليقظة أعراث واضحة

 (.حركي زلز التيقظ، استجابة إجفال مبالغ فيها،

F . يسبب االضطرا  ضائقة مهمة سريريا أو اختالال  في األداء االجتماعي أو المهني أو مجاالت هامة

بقدرة الفرد على متابعة مهمة ضرورية، مثل ( يضر)أخرل من األداء الوظيفي أو أن االضطرا  يخل 

بإخبار أفراد األسرة ( Mobilizingتنقيلها )الحصول على مساعدة ضرورية أو تعبئة الموارد الشخصية 

 .عن الخبرة الرضحية

G .أسابيع من  2حد أقصى وهو يحدل في غضون أسابيع ك 2طرا  يومين على األقل ويستمر االض

 .الحادل الرضحي

H . أو ( سوء استخدام عقار، تناول دواء: مثل)ال ينجم االضطرا  عن ت ثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة

 Iعن حالة طبية عامة، وال يعلله اضطرا  ذهاني وجيز وهو ليس مجرد تفاقم الضطرا  على المحور 

 (.222 -222 .، ص ص1002 ،جمعية الطب النفسي األمريكية)موجود سابقا  IIأو 
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في تصنيفها  (OMS)من طرف منظمة الصحة العالمية لنسبة لالضطرابات التي وصفت أما با

  Porche, et mouren-simeoni,1999) (Vila,فيشير( CIM10,1992)العالمي العاشر لطمراث 

فردود الفعل  ،بالرغم من بع  االختالفاتDSM أن هذه األخيرة قدمت وصفا قريبا من وصف ال    الى 

مع   CIM10)في)مرتبطة( ضغط وحالة ضغط ما بعد الصدمة رد الفعل الحاد لعامل)لعامل ضغط مهم 

لوصف ال    اذن بعد هذا التوضيح ولنتطرق ،(F43)اضطرابات التوافق في وحدة تشخيصية واحدة 

CIM10 كما يلي لهذين االضطرابين:  

  (:Réaction aigue a un facteur de stress)رد الفعل الحاد لعامل ضغط  -

، بعد مجابهة (Bالمعيار ) ي خالل الساعة التي تلي المجابهةفاضطرا  عابر تتظاهر أعراضه آنيا هو 

 :على مجموعتين (Cالمعيار)، وتتوز  األعراث (Aالمعيار )عامل ضغط نفسي أو جسمي خاص 

 (F41.1)للقلق المعمم  Dو  Cو  Bللمعايير  األعراث تستجيب( 2)معيار

 انطواء بالنسبة للتفاعالت االجتماعية المنتظرة( a( )1)معيار

(b )ضيق مجال الوعي أو االنتباه 

(c ) شرود واضح(désorientation apparente) 

(d )غضب أو عدوانية لفظية 

(e )ي س أو فقدان األمل 

(f )ازدياد نشاط عشوائي أو بدون هدف 

(g )  كر(Affiction ) (.مع األخذ بعين االعتبار معايير الثقافة)للحد  ومجاوزغير متحكم فيه 

 :وباإلمكان تحديد شدة رد الفعل الحاد لعامل الضغط باستعمال الرموز

23.00F (2)يستجيب فقط للمعيار : خفيف 

23.02F (.1)، مع حضور عرضين على األقل من المعيار (2)يستجيب للمعيار : متوسط 

23.01F أو (1)، مع حضور أربع أعراث على األقل من المعيار (2)يار سواء يستجيب للمع :شديد ،

 :الوعي التفارقي وهي انلفقد[ A,B,C]يستجيب للمعايير 

                                                           

  :  وهو من إعداد نخبة من أساتذة الجامعات في العالم العربي تحت إشراف منظمة الصحة " )المرشد في الطب النفسي"ورد في كتا

المسمى في )وصف مختصر وشامل لطعراث، يبدو من المناسب ذكره هنا حيث تتضمن أعراث هذا االضطرا  ( 2999العالمية، 

حالة ابتدائية من الذهول مع بع  الضيق في مجال الوعي واالنتباه، وعدم القدرة على فهم "( : تفاعل الكر  الحاد"ذلك الكتا  

يصل إلى حد فقدان الوعي التفارقي )المنبهات، وتشوش اإلدرا ، وقد يلي هذه الحالة إما انسحا  متزايد من الموقف المحيط 

ع أعراث زيادة نشاط الجهاز العصبي المستقل المميزة لقلق ، وتشي(استجابة هرو  أو شرود)، أو تهيج وزيادة نشاط (أواالنشقاقي

و تظهر األعراث عادة خالل دقائق من حدول المنبه أو الحدل المسبب للكر ، (. سرعة نبضات القلب، التعرق والتورد)الهلع 

 .نوبة، وقد يحدل فقدان ذاكرة جزئي أو كلي لل(وغالبا في خالل ساعات)وتختفي خالل يومين أو ثالثة أيام 
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[A : االستجابة للمعايير العامة الضطرا  تفارقي(F44]) 

[B :  د مالحظ أو غيا  للحركات اإلرادية واللغة وردود الفعل العادية للضوء للضجيج وللّمسجتناق] 

[C . ( وهذا ينطبق غالبا على تنسيق حركات عدسة العين)المظهر، التنفس، والقوة العضلية تبقى عادية

La coordination des mouvements oculaire] 

ساعات إذا كان عامل الضغط عابرا أو باإلمكان إبطاله،  5في خالل  تبدأ األعراث في التناقص

المعيار )وأخيرا ينص  ،(Dالمعيار )ساعة  25في خالل ال    قي نشطا فتبدأ األعراث في التناقصأما إذا ب

E )-  الغيا  الحالي ألي : على -مرتبط باستبعاد االضطرابات األخرل من أجل التشخيصوهو معيار

أو اضطرا  ( F41.1)، وخاصة القلق المعمم CIM10اضطرا  عقلي أو سلوكي آخر موصوف داخل 

التي تلي نهاية نوبة  األولى كما ال ينبغي أن ي تي االضطرا  في خالل الثالل أشهر ،(F60)الشخصية 

 .اضطرا  عقلي أو سلوكي آخر

المعايير (: )état de stress post –traumatique)حالة ضغط ما بعد الصدمة  -

 )CIM10 ،1114التشخيصية لبحث 

A . مهدد أو كارثي، من ش نه أن يحرث مواجهة قصيرة أو ممتدة لوضعية أو لحادل ضاغط، ذو طابع

 .أعراث واضحة للكر  لدل أغلبية األشخاص

B .إعادة المعايشات : استرجا  أو إعادة معايشة العامل الضاغط بشكل مستديم، كما يشهد على ذلك

أو الشعور بالضيق عندما يتعرث ( تكرارية)، تذكرات مكربة، أحالم معاودة (Flash-Backs)اإلقحامية 

 .ضعيات مشابهة للعامل الضاغط أو مرتبطة بهالشخص لو

C .للوضعيات المشابهة لعامل الضغط  -ر موجود قبل التعرث لعامل الضغطغي -تجنب أو ميل للتجنب

 .أو المرتبطة به

D . (:1)أو ( 2)سواء 

 عجز جزئي أو كلي عن تذكر أوجه مهمة من فترة التعرث لعامل الضغط(: 2)

موجودة قبل التعرث  غير-عبّر عن ازدياد اإلثارة النفسية وفرط اليقظة حضور ألعراث مستديمة ت :(1)

 :كما يشهد على ذلك حضور تظاهرتين على األقل من التظاهرات التالية -لعامل الضغط
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(a :)صعوبة الدخول في النوم أو االستمرار فيه 

(b )تهيج أو نوبات غضب 

(c )صعوبة التركيز 

(d )فرط التيقظ 

(e ) استجابة انتفاظ(sursaut )مبالغ فيها. 

E . قدوم المعاييرB ،C  وD  ،في خالل الستة أشهر التي تلي العامل الضاغط، أو نهاية مرحلة ضغط

في هذه الحالة يجب )وباإلمكان هنا تضمين بدء مت خر ألكثر من ستة أشهر إذا كنا نتعقب أهداف خاصة 

 ,Vila, G., porche, L. M, & Mouren- siméoni)( أن تكون هذه األخيرة واضحة بشكل محدد

M.C., 1999, P.31) 

تحت رمز  CIM10الموصوف على مستول  و االضطرا  الثالث المرتبط بالصدمةجسد يت

(F62) في: 

 Modification durable de la)التغير المزمن للشخصية عقب خبرة كارثية  -

personnalité après une expérience de ctastrophe). ( المعايير التشخيصية لبحث

CIM10، 1994:) 

A . على تغير ظاهر ومستمر للشخص ( ناد إلى السوابق الشخصية أو إلى شهود مهمينتباإلس)دليل قاطع

خبرة : مثال)طرق إدراكه، عالقاته وتفكيره المرتبطة بنفسه وبالمحيط بعد التعرث لضغط كارثي في 

 (.معاشة في معتقل، تعذيب، كارثة وتعرث ممتد لوضعيات تحمل خطرا حيويا

B . ويعرث صفات غير مرنة وسيئة التوافق، يعبر عنها من خالل يكون التغير في الشخصية مهما

 :حضور تظاهرتين على األقل مما يلي

 .تصرف مستديم بعدائية وبحذر اتجاه العالم لدل شخص لم تكن لديه مثل هذه الصفات سابقا( 2)

تجنب التواصل مع أشخاص آخرين غير بع  األقار  الذين يعيت معهم )انسحا  اجتماعي ( 1)

 .اضطرا  المزاج: غير ناتج عن اضطرا  عقلي آخر راهن، مثال( الشخص
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شعور ثابت بالفراه أو بفقدان األمل غير محصور بنوبة منعزلة الضطرا  المزاج، وغائب قبل ( 3)

التعرث لخبرة الضغط الكارثي، وقد يكون هذا مصحوبا بتبعية مفرطة لآلخرين، بالعجز عن التعبير عن 

وبمزاج اكتئابي مزمن من دون اضطرا  اكتئابي معروف قبل التعرث للضغط  مشاعر سلبية أو عدائية

 .الكارثي

، أو الشعور بالتهديد دون سبب خارجي (être sur la brèche" )معرث لطذل"شعور دائم بكونه ( 2)

لدل شخص لم تكن لديه مثل هذه الصفات سابقا، وقد تكون ( استثارة)مدكد من خالل يقظة مفرطة وتهيج 

هذه الحالة من فرط اليقظة المزمن، اإلجهاد الداخلي والشعور بالتهديد مصحوبة بميل لتعاطي الكحول 

 .بصورة مجاوزة للحد، أو بتعاطي مكونات أخرل من المنشطات النفسية

، وقد يكون هذا الشعور مصحوبا (بكونه غريبا)كونه مختلف عن ا خرين شعور دائم بالتغير أو ب( 2)

 .فعاليبخبرة خدر ان

C-  يتداخل التغير بصورة هامة مع األداء الوظيفي الشخصي في الحياة اليومية، أو يكون سببا للمعاناة

 .الشخصية، أو يكون له عواقب وخيمة على المحيط االجتماعي

D- ر  تغير الشخصية بعد الخبرة الكارثية، وال ي فات صم لنبغي وجود سوابق الضطرا ، أو تفاقي ط ّوّْ

لراشدة، أو إضطرا  الشخصية أو النمو في خالل الطفولة أو المراهقة، والتي من ش نها أن الشخصية ا

 .تشرم صفات الشخصية الراهنة

E-  ث  تغير الشخصية على األقل منذ سنتين، وال ينبغي أن يكون مرتبطا بنوبات اضطرا  عقلي ر  ي عّْ

 .أو مرث دماغي( Lésion)وال يكون ناجما عن خلل ( الصدمة–وخاصة بحالة ضغط ما بعد )

F-  غالبا ما يكون تغير الشخصية الذي يستجيب للمعايير المذكورة أعاله مسبوقا بحالة ضغط ما بعد– 

، وقد تكون أعراث هاتين الحالتين مترابطة، وقد يكون تغير الشخصية نتيجة للتطور (F43.1)الصدمة 

ر المزمن للشخصية ال يتم وضعه في هذه الصدمة، ومع ذلك فتشخيص التغي -المزمن لحالة ضغط ما بعد

الصدمة تستمر في خالل عامين على األقل، هنالك فترة إضافية  ، فعالوة على أن حالة ضغط ما بعدالحالة

 & ,.Vila, G., Porche, L. M ).وهي عامين على األقل لتكتمل في خاللها المعايير المذكورة أعاله

Mouren-siméoni, M. C.,1999, PP.32- 33) 
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 :تعليق. 2.4

فقد تظهر  فقط، الصدمية-ال تتجسد الصدمة النفسية سيكاتريا في شكل االضطرابات ما بعد   

 "التوافق/اضطرابات الت قلم": أهمهال بعد التعرث لحادل أو لعامل ضغط اضطرابات أخر

(Adjustement disorders/ Troubles de l’adaptation) ، الوجيز االضطرا  الذهاني"و "  

Brief psychotic disorder/psychose réactionnelle brève)) أي -،وتتضمن األولى

لوكية تطورا ألعراث انفعالية أو س: DSM-IV-TRالموصوفة على مستول  -ضطرابات الت قلما

 هاديمكن تحدي( شدات/ شدة)كاستجابة لعامل ضغط 


الشدات النوعية على / حيث يمكن تحديد الشدة .)

 (IV المحور


، (Aالمعيار )الشدات / أشهر من بداية الشدة 3، وتحدل هذه األعراث في غضون 

ضائقة صريحة تتجاوز ما يمكن ( 2: )أين يستدل عليها بإحدل التظاهرتين التاليتين ياوتكون  هامة سرير

األكاديمي /المهنياختالل هام في األداء االجتماعي أو ( 1)أو / توقعه من التعرث لعامل الشدة، و

، وأن ال يحقق (Dالمعيار )الفجيعة /، كما ينبغي أن ال تمثل هذه األعراث حالة الفقد (Bالمعيار )

، وهو ليس مجرد تفاقم Iاالضطرا  المرتبط بالشدة معايير اضطرا  نوعي آخر على المحور 

 6، وال تدوم هذه األعراث أكثر من (Cالمعيار ) IIأو المحور  Iالضطرا  سابق الوجود على المحور 

إذا استمر " حاّدًا"، وقد يكون االضطرا  (Eالمعيار ( )هعقابيلأو )أشهر إضافية حالما ينتهي عامل الشدة 

أشهر أو أكثر، ألنه و بالتعريف ال يمكن لطعراث أن تدوم  6إذا استمر " مزمنا"أشهر، أو  6أقل من 

، وبالتالي يطبق المحدد المزمن حين تكون مدة عقابيلهلشدة أو أشهر بعد انتهاء عامل ا 6أكثر من 

أشهر كاستجابة لعامل شدة مزمن أو لعامل شدة يمتلك عقابيل باقية، وأخيرا هنا   6االضطرا  أكثر من 

يتم ترميزها بناءا على النمط الفرعي الذي يتم اختياره تبعا لطعراث  عدة صيغ محتملة الضطرا  الت قلم

 :فقد يكون اضطرا  الت قلمالمسيطرة 

                                                           

  : سوء توافق، ضيق، )نحن نعلم في علم النفس اإلكلينيكي أن اإلنسان ومنذ مراحل حياته األولى قد يتعرث لمشكالت توافق

فقد يعرث  ،وذلك في سياق نموه وتعرضه لتغيرات ذات داللة في حياته أو ألحدال حياتية مجهدة( أو انفعالية/أعراث سلوكية و

كما قد يعرث الراشد المنفصل عن . إلخ... يثا خوفا، بكاءا،  تغيبا عن المدرسة، سلوكات عدوانية في البيتالطفل الملتحق بالمدرسة حد

الخ، كما نعلم أيضا أن هذه ...زوجته حديثا اكتئابا وحزنا، وميال لتناول الكحول، وإهماال اللتزاماته، تغيبات متكررة عن العمل/زوجه

 .كامن في الشخصية، وأنها قد تكون عابرة، وتحدل خاصة كاستجابة للتغيير  األعراث ال تعبر بالضرورة عن اضطرا 

  : تتضمنDSM  نظاما للتقييم متعدد المحاور(multiaxial assessement )    وهنالك خمسة محاور مدرجة في تصنيف ال

DSM-IV المحور : وهيI :المحور . سريرياالضطرابات السريرية،و حاالت أخرل قد تكون مركزا لالهتمام الII : اضطرابات

تقييم : Vالمحور . مشكالت نفسية اجتماعية ومشكالت بيئية: IVالمحور . حاالت طبية عامة: IIIالمحور . الشخصية، التخلف العقلي

والذي يسمح بفهم المشكالت  IVبإدراجه على المحور ( الضغط)ويمكن اإلشارة إلى طبيعة عامل الشدة . شامل لطداء الوظيفي

وقد تكون المشكلة النفسية (. IIو Iالمحورين )االجتماعية والمشكالت البيئية التي قد تدثر على تشخيص وعالج االضطرابات العقلية 

بية كالترقية ، كما قد تكون الشدات إيجا...االجتماعية أو البيئية عبارة عن حدل حياتي سلبي أو صعوبة بيئية أو قصور أو شدة عائلية

مثل موت أحد أفراد : المشكالت في مجموعة الدعم الرئيسية: ولدواٍ  عملية وضعت أنماط المشكالت المختلفة في فئات مثال. في العمل

مثل األمية، النزا  مع المعلمين أو زمالء : المشكالت التعليمية. الخ...العائلة، مشكالت صحية في العائلة، تمزق العائلة باالنفصال

وهنا  العديد من )الخ، ...مثل التعرث للكوارل أو الحر  أو االعتداءات: إلخ، مشكالت نفسية اجتماعية وبيئية أخرل... المدرسة 

 (.DSMفئات أنماط المشكالت المختلفة المذكورة في نظام ال    
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عندما تكون التظاهرات المسيطرة أعراضا مثل المزاج المنخف  أو الحزن : مع مزاج اكتئابي 309.0 -

 .أو مشاعر الي س Tear fulnessالدامع 

عندما تكون التظاهرات المسيطرة أعراضا مثل العصبية أو القلق أو الجز   : مع قلق 309.12 -

jitteriness التعلق الرئيسيين( أشخاص)األطفال خوف من االنفصال عن رموز ، أو عند. 

بين االكتئا  خليط عندما تكون التظاهرات المسيطرة هي : مع قلق ومزاج اكتئابي مختلط 309.15 -

 .والقلق

عندما يكون التظاهر المسيطر هو اضطرا  في المسلك، يحدل فيه : مع اضطرا  في المسلك 309.3 -

: مثال)خرين أو لطعراف والقواعد االجتماعية مع األخذ بعين االعتبار سن الشخص انتها  لحقوق ا 

 (.التغيب عن المدرسة ، التخريب، القيادة المتهورة، العرا ، تخلف عن المسدوليات القانونية وإهمالها

عندما تكون التظاهرات المسيطرة أعراضا : مع اضطرا  مختلط في المسلك واالنفعاالت 309.2 -

 (.أنظر النمط الفرعي أعاله)واضطرا  في المسلك ( مثل االكتئا ، القلق)فعالية ان

مثل الشكاول الجسدية أو االنسحا  االجتماعي )وذلك لالرتكاسات سيئة التكيف : غير المحدد 309.9 -

ط أو االنفكا  عن العمل أو النشاط األكاديمي، لعوامل الشدة غير المصنفة على أنها واحدة من األنما

 .الفرعية النوعية الضطرا  الت قلم

-DSM-IVالموصوف على مستول  -أي االضطرا  الذهاني الوجيز -أما االضطرا  الثاني

TR سلو  ، شوش أوهام، أهالسات، كالم م)وجود واحد أوأكثر من األعراث الذهانية  : فيتضمن

ة جائزة كانت أنماطا لالستجابوال تعتبر هذه التظاهرات أعراضا إذا ، (مشوش أو جامودي بشكل فاضح

، كما أن مدتها هي يوم على األقل، ولكن أقل من شهر مع عودة كاملة في (Aالمعيار )حضاريا /ثقافيا 

وال ينبغي أن يعلل االضطرا  ، (Bالمعيار )النهاية إلى مستول األداء الوظيفي ما قبل المرث 

وليس ناجما عن ت ثيرات  ،داني أو بفصامباضطرا  وجداني مع مظاهر ذهانية، أو باضطرا  فصام وج

، وقد يكون (Cالمعيار )أو عن حالة طيبة عامة ( مثل سوء استخدام عقار، دواء)فيزيولوجية مباشرة لمادة 

إذا حدثت األعراث بعد فترة (: وجيز/تفاعلي/ ذهان ارتكاسي)مع عامل شدة واضح : االضطرا  سواءا

ردة أو مجتمعة ستكون بوضوم ذات شدة على أي كان تقريبا منف الدوجيزة وبوضوم كاستجابة على أح

إذا لم تحدل األعراث الذهانية بعد : في نفس الظروف وفي نفس ثقافة الفرد، أو بدون عامل شدة واضح

فترة قصيرة و بشكل واضح كاستجابة على أحدال منفردة أو مجتمعه ستكون بوضوم ذات شدة على أي 
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إذا كانت النوبة ضمن : ي نفس ثقافة الفرد، أو مع نوبة عقب الوالدةكان تقريبا في نفس الظروف وف

 .األسابيع األربعة التالية للوالدة

باإلضافة لهذين االضطرابين قد يحرث التعرث لعامل ضغط أو لحادل مولد للصدمة العديد من 

ا  االضطر)اضطرابات المزاج : أهمها DSMاالضطرابات األخرل الموصوفة على مستول ال    

ويتعلق األمر باضطرابات أخرل غير )، اضطرابات القلق (االكتئابي الجسيم، االضطرابات ثنائية القطب

 .الخ...(اضطرا  الكر  ما بعد الرضح، واضطرا  الكر  الحاد

 :الوضعية اإلكلينيكية. 3.4

أثناء تعرضنا للعناصر السابقة أين حاولنا استكشاف التطورات المرتبطة بمفهوم الصدمة  في 

ين أساسيين يمثالن تيار" عينيا"واجهنا  ، أو ضغط أم صدمة؟ /ضغط وصدمة: النفسية، وما ترتب عنها

األول األمريكي ممثال في نظام كما رأينا أن التيارالمصطلحات،  هذه ن تدور حولهماالمحورين اللذي

DSM "لصالح مصطلح " العصا "مصطلح " األنجلوسكسونيون"والذي استعبد مدلفوه " الالنظري

. الذي يعبر عن رد الفعل الدفاعي للكائن الحي في مواجهة عامل ضاغط من أجل التوافق معه" الضغط"

 DSMي هذا اإلطار وصف مدلفو ال    وف. مرضيا إال إذا كان حادا، ممتدا ومتكرراالضغط يكون   وال

اضطرا  "، وردود الفعل المزمنة والمت خرة "اضطرا  الكر  الحاد"ردود الفعل الحادة والعابرة 

الذي يمثله " السيكاتري الفرانكفوني"، وفي هذا اإلطار أيضا اعترث التيار الثاني "الكر  ما بعد الرضح

واعتبروه مختلفا تماما عن مصطلح " الضغط"مصطلح  مجموعة من األطباء النفسيين العسكريين على

مولد "تحت ت ثير حادل  "االلتقاء العيني مع الموت"التي تحدل حسبهم نتيجة  ،"الصدمة النفسية"

مرتبط " داخلي"مرتبط بالحادل إلى " خارجي"ليتحول التهديد من " الهلع"يتم عيشه من خالل " لصدمةل

ناء تعرضه للحادل، ففي الصدمة ال يتعلق األمر بالتوافق أو بتجاوز بهذه الخبرة التي عاشها الشخص أث

فهي أيضا إنكار لكل . فالصدمة ليست فقد تحطم اكتسام وتفكك للوعي ،الدفاعات من طرف عامل ضاغط 

، والشخص في مواجهة Crocqحسب رأي  ما هو قيمة ومعنى، وهي خاصة رؤية للعدم الغيبي والمخيف

من التمثالت فيعجز النظام الرمزي ويتجرد من الدالالت،   Barroisوت كما يرل االنكشاف الفعلي للم

ستطيع حتى التمثالت المصاغة من قبل تة عن التحكم في هذه الخبرة، وال المستعمل في الحياة اليومي

. شرحها ولذلك تبقى في صورتها األصلية وتعبر عن نفسها في شكل متالزمات التكرار الوعي أو الثقافة

اإلطار بما أننا عرضنا الجداول العيادية لالضطرابات ما بعد الصدمية الموصوفة من طرف هذا وفي 

DSM-IV  وCIM10  يتبقى لنا هنا أن نتساءل عن ما تقود إليه وجهة النظر الفرانكفونية هذه على

 ول اإلكلينيكي؟المست
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مستعمال في  -المعروف في الوصف الكالسيكي-يزال مصطلح العصا  الصدمي  في الواقع ال

ويعبر هذا المصطلح عن وحدة وصفية إكلينيكية تجمع كل  ،العيادة السيكاترية األوروبية وخاصة الفرنسية

تناذر "نفسية، ويعتبر  األعراث المزمنة والمت خرة التي تتظاهر بعد فترة كمون إثر التعرث لصدمة

المميز ( Signe pathognomonique)العرث األساسي ( syndrome de répétition" )التكرار

في كوابيس تكرارية، إعادة معايشات الصدمة، انتفاضات  ، حيث يعبر التكرار عن نفسهللعصا  الصدمي

تجنب  ،(إعياء)قلق، وهن  :، كما يكون العصا  الصدمي أيضا مرفوقا ب عراث مصاحبةالخ...جسيمة

 .الخ...صدمي، اضطرابات الطبا 

التعطي كل الصدمات حيزا لنشوء عصا  ":Crocqيقول و لنوجه ا ن انتباهنا ألمر آخر حيث 

فعلى المستول التطبيقي هنالك مجموعة من الحاالت، تندرج بين حاالت معتدلة مبني ومزمن، صدمي

حاالت  حتىو،مة، أعصبة منتظمة، دائمة ومعجزة د الصدط ما بعضغوعابرة، وجداول تشبه اضطرا  

 (De clerq. M., Lebigot. F., 2001, P.56) "الشخصيةنية مسيرة من خالل عدم الواقعية،وتبدد ذها

بشكل  بالصدمة النفسيةالتي يتخذها االضطرا  المرتبط االكلينيكية المالمح  Crocqوقد رسم لنا 

على هذا األخيرميز حيث  ،و ك نها تندرج من األخضر إلى األحمر بثالل ألوان تخيلناهاكرونولجي، 

، (phase immediate)المرحلة ا نية : المستول اإلكلينيكي بين ثالل مراحل لتطور الصدمة النفسية

ولنفسح  ،(phase différée)والمرحلة المت خرة ( phase post-immédiate)المرحلة بعد ا نية 

ا نية،  ةوحدها المرحل: " بنفسه ليشرم لنا ما الذي تتميز به كل مرحلة حيث يقول Crocqالمجال إذن ل    

هي التي يمكن تسميتها بالضغط، ( التي تستمر من بضعة ساعات إلى يوم)'' االستجابة االنفعالية ا نية''أو 

مدة حالة الضغط لو أن هذا األخير مّدد حتى )سكسوني  -مع الوصف األنجلو وهذا إذا أردنا إقامة مقارنة

ضغط "، و على المستول العرضي فقد يتعلق األمر ب  (الحاد فيما بعد اليوم األول إلى أربع أسابيع

رق، اصفرار، تع)، مثقل فقط ب عراضه المصاحبة، والتي تكون في بع  األحيان مضايقة "متوافق

ضغط "لق األمر أيضا ب  كما قد يتع(. الخ... ، توتر مرتبط بالحصر،تسار  خفقان القلب، انقباضات

الذهول، الهيجان، الهرو  في ذعر واألفعال ا لية، وهذا الضغط : في أشكاله المتمثلة في" مجاوز للحد

إلى ( ولكن ليس دائما ألننا رأينا ضغوطات مجاوزة للحد تتطور دون عواقب)المجاوز للحد يددي غالبا 

لتي تبدو ب نها متوافقة يتبين فيما بعد ب نها نفسية مزمنة، ولكن بع  الضغوطات ا –متالزمة صدمية 

كانت وبشكل خفي صدمية، ألنها تخفي خبرة معاشة مرتبطة بالتصد  وبالالمعنى، وتددي فيما بعد إلى 

ضغط متوافق كنقي  للضغط المجاوز : عصا  صدمي، إذن فليس هنالك تناسب قطعي بين المتناقضين

ية أهمية حلة الثانية وهي المرحلة بعد ا نتمتلك المر و)...(ب قدوم العواقللحد، وغيا  العواقب كنقي  ل
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، أحيانا ليس "Queue de stress"فإما نالحظ خموًدا للضغط : كبرل، فهي مرحلة التطور والمراقبة

بدون تفريغ انفعالي مت خر، نفسي أو مرتبط بتوتر المجمو  العصبي المستقل، وإما نالحظ ظهور عالمات 

، والتي (Médiation" )التوسط"مي مزمن، في مرحلته المتمثلة في الكمون أو استقرار عصا  صد

غبطة بالغة من طرف الشخص السعيد بكونه (: n’est pas silencieuse)ومهما قلنا، ليست هادئة تماما 

ولكنه مذهول بما عاشه، أو تصرف انسحابي في إطار التردد المرتبط بالحصر " متحرر من الخوف"

وفيما يخص المرحلة الثالثة،  )...(وأولى االجترارات العقلية  دل،اأولى إعادة معايشات الحاالكتئابي، 

المرتبطة بالعواقب المت خرة، وحتى المزمنة، فال يمكن ب ي حال من األحوال تسميتها بالضغط، ألن 

حتى ولو كان جزء من أعراضها، حسب إعادة ) ي يختلف عن نظيره المرتبط بالضغطجدولها العياد

المعايشات ومعاشها على مستول السجل المرتبط بزوبعة أعراث توتر المجمو  العصبي المستقل يشبه 

، وألن الضغط ال يتناسب إال مع رد الفعل األولى لالعتداء، وبالنسبة (هنا التظاهرات الفيزيولوجية للضغط

" النفسية المت خرة –المتالزمة الصدمية "كلينيكيون الفرانكفونيون مصطلح لهذه المرحلة الثالثة  يقترم اإل

(Syndrome psycho- Traumatique différé) مصطلح يغطي التشكيلة الكاملة لمجموعة الحاالت ،

والتي تنطفئ )النفسية العابرة  –وبصورة جيدة األمراث الصدمية : المالحظة على مستول هذه المرحلة

، ومتالزمات مزمنة تستجيب للمعايير الالزمة من أجل تشخيص حالة ضغط ما بعد (ة أشهرفي حوالي عد

، وحاالت قريبة (مع تغير نمطي للشخصية)، وأعصبة صدمية مدكدة (DSM-IV)الصدمة المزمنة  –

من الذهان لقوة الدرجة التي كانت عليها شدة وتشويت الخبرة الصدمية األولية المرتبطة بعدم الواقعية 

وتبدد الشخصية، ومن أجل تلخيص الوضعية الفرانكفونية، يمكننا التشجيع على االصطالم العام، المتمثل 

والذي يغطي بصورة ( Syndrome psycho – Traumatique" )النفسية –المتالزمة الصدمية "في 

قة أو المجاوزة ولكن ليس الضغوطات المتواف)ية والتي من المدكد ب نها صدمية نجيدة حاالت المرحلة ا 

، ويغطي أيضا الحاالت المرضية المرتبطة بالمرحلة ما بعد ا نية، (للحد والتي تنحل بدون عواقب

وفي هذا السياق نشير إلى أن الصفة . والحاالت المرضية المرتبطة بالمرحلة المت خرة، العابرة أو المزمنة

حظ أمراث غير حادة، كما قد يصطبغ يمكن أن نال" ا ني"ففي ": آني"ال تتطابق مع الصفة " حاد"

 (.De Clercq, M., Lebigot, F., 2001, PP.5-6. )بدفعات حادة" المزمن"

النفسية  –المتالزمة الصدمية "إذن تفضل المدرسة الفرانكفونية استعمال مصطلح 

("Syndrome psycho traumatique ) الذي يغطي جميع الحاالت اإلكلينيكية التي تنفجر بعد

اختتام هذا  –من أجل تلخيص ما سبق ذكره  –من المفيد هنا لصدمة، ويبدو لدل مولد اعرث لحالت

( Plagnol (2006,بالطرم الذي قدمه لنا -المرتبط باالنعكاسات السيكاترية للصدمة النفسية –العنصر 
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« Psychologie clinique et psychopathologie »في كتا  
 

حول أنوا  المتالزمات الصدمية  

النفسية  –حيث ميز لنا أربع وضعيات إكلينيكية كنقاط مرجعية لمجموعة المتالزمات الصدمية  ،النفسية –

 :وهي

وتندرج تحت هذه الوضعية (: Syndrome traumatique aigu)المتالزمة الصدمية الحادة -2

رد الفعل الحاد لعامل "، وDSM-IVال في " اضطرا  الكر  الحاد: "مجموعة من المتالزمات

الغير م لوف الذي يعرث  –أو في الدقائق التي تلي الحادل " آنيا"، حيث تنفجر CIM10في "طضغ

وباإلمكان هنا مالحظة . والذي يحرث الشعور بالخوف، بالعجز أو بالرعب -الشخص مباشرة للموت

(: التحويل النفسي)لفعل من النمط التفارقي جميع التظاهرات المرتبطة بالحصر ولكن أبرزها هي ردود ا

، نشاط آلي، فقدان الذاكرة المرتبط بالنوبة (Fugue)تشوش، شرود  –ذهول، تبدد الشخصية، شبه 

، (فرط النشاط، هيجان)، كما يمكن أيضا مالحظة حاالت هلع، أعراث إكتئابية أو هوسية ...الصدمية

فرد الفعل هذا ال يدوم ألكثر من عدة : ة، ومن حيث المبدأاضطرابات السلو ، وأحيانا حاالت هذيان حاد

 .أيام

وتصككككف هككككذه   (:Syndrome traumatique persistant)المتالزمككككة الصككككدمية المزمنككككة  -1

فككككي الوصككككف الكالسككككيكي، و " العصككككا  الصككككدمي: " الوضككككعية مجموعككككة مككككن الوحككككدات اإلكلينيكيككككة

 DSMفكككي الككك   -PTSD. أو حالكككة ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة –" اضكككطرا  الككككر  مكككا بعكككد الرضكككح"

وتتميكككز هكككذه المتالزمكككة بنواتهكككا اإلكلينيكيكككة النمطيكككة، فبعكككد الصكككدمة األوليكككة، بعكككد تعكككرث  ،CIMأو

واحتمككككال  ،العجككككزوالرعككككب، ف أو ال يطككككاق ومعاناتككككه مككككن الضككككيق ،الشككككخص لحككككادل غيككككر مكككك لو

مكككن عكككدة أيكككام إلكككى  –قكككد تطكككول أو تقصكككر إصكككابته بمتالزمكككة صكككدمية حكككادة، بعكككد هكككذا كلكككه وبعكككد مكككدة 

تسكككتقر المتالزمكككة الصكككدمية المزمنكككة وتتميكككز مكككن خكككالل التككككرار، ومكككن خكككالل  –العديكككد مكككن السكككنوات 

 :عناصرها اإلكلينيكية األساسية المتمثلة في

دخيلككككة تعيككككد تقريبككككا إحيككككاء الوضككككعية األصككككلية،  صككككور: ادل الصككككدميتكككككرار إعككككادة معايشككككة الحكككك -

ويككككون . ، وحتكككى إدراككككات هلوسكككية(Flash – Backs)أحكككالم، تكككذكرات إقحاميكككة معكككاودة للحكككدل 

ويككككون التفكيكككر مسكككتقطبا هكككو ا خكككر . ككككل هكككذا مصكككحوبا بإعكككادة معايشكككة مشكككاعر الضكككيق أو الرعكككب

 .ذا األخير ليس باألمر النادرمن خالل الحدل، حتى ولو كان فقدان الذاكرة لوجه مهم من ه

                                                           
  :والكتا  تحت إشراف كل من) Serban ionescu et,Alain Blanchet  (ومن نشر :Presses Universitaire de France 

 Sémiologie en psychopathologie de »، أما الفصل الذي استقيت منه المعلومات وهو بعنوان 1006سنة  بباريس،

L’adulte »  فقد كتبهPlagnol Araud وهذا الكتا  هو ثمرة جهد جماعي تناول مدلفوه من خالل فصوله المختلفة مجموعة من ،

 .انكفونية في علم النفس اإلكلينيكي والمرضيمبادئ المدرسة الفر
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حيث أن المواجهة غير المتوقعة لهذه المثيرات تحيي : تجنب المثيرات المرتبطة بالحادل الصدمي -

 .وتجدد القلق وأعراث التكرار

 (.إلخ... فرط التيقظ، أرق، تهيج، تجسيم)أعراث الحصر مع استثارة المجمو  العصبي المستقل  -

يق النشاطات ، اضطرابات التركيز والذاكرة، انفصال عن ا خرين أو يتض وهن،: عام( عياء)تعب  -

 Syndrome –" متالزمة البقاء على قيد الحياة)"تبعية نكوصية، شعور بضيا ، غيا  المستقبل، الذنب 

du survivant).  بحيث تكون لها عواقب وخيمة  ،وتكتسح المتالزمة الصدمية المزمنة حياة الشخص

، شعور بعدم التفهم، وحتى بالعدائية، توهم (إنطواء)اضطرابات عالئقية، انسحا  : على الشخصية

، وحتى انتكاسات إكتئابية أو مرتبطة بالتبعية (Revendication Sinistrosique)المرث أو التطير 

 ...(.الكحول، اإلدمان)

حكدل مكا علكى تحكري  من المتكواتر أنكه إذا عمكل (: Réaction traumatique)اإلستجابة الصدمية  -3

أحيانكا مكع  ،االكتسكام مكن طكرف ذككرل الحكادل: يستدل بكه علكى ذلكك هكو ياستجابة صدمية فالعنصر الذ

تقود إلى عزل المتالزمكات ذات ( االستجابات الصدمية)إعادة معايشة إقحامية، فبع  الوضعيات النوعية 

: مكثال( ة أو حاضكرة فكي مجملهكاحيث ال تككون دائمكا شكديد 1و  2الموصوفة في الوضعيات )الخصوصية 

و " اضكطرابات التوافكق: "أيضا هكذه الوضكعيات النوعيكة CIMو  DSM الحداد المرضي، وقد ميزت ال 

عنككدما تكككون األعككراث منخفضككة الشككدة أو ليسككت متميككزة حيككث تكككون غالبككا محككدودة بعككدة أشككهر إذا ذلككك 

 .اختفت الوضعية المحرضة

 :(Composante Traumatique)المركب الصدمي  -2

قد تنفجر العديد من االضطرابات النفسية مباشرة بعد التعرث لوضعيات صدمية، فاالنتكاسة 

دل يتجاوز القدرات الدفاعية للشخص، وقد يكون المركب  الصدمي في المخطط اتحدل دائما في إطار ح

وبالتعريف في األولي، كما هو معروف مثال في بع  حاالت الفوبيا، أو التحويل، وكما هو الحال 

"  زالذهان االستجابي الوجي"، أو في (Dépression réactionnelle" )االكتئا  اإلستجابي"

(Psychose réactionnelle Brève). 
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 :اجتماعية للصدمة النفسية /عواقب نفسية. 4.4

  Lebigot (De clercq,et (2001,كل من يتحدلعواقب السيكاترية السابقة الذكر،باإلضافة لل

من  Lebigotالمحتملة للصدمة النفسية، حيث يتحدل " االجتماعية -النفسية"العواقب  من مجموعةعن 

 :تتمثل في( Répercussions psychologique immédiates)جهته عن عواقب نفسية آنية 

الناتج عن استقرار الصورة الصدمية في الجانب النفسي (: La menace interne: )التهديد الداخلي(: أ)

- يعبر المصدمون عن أمرينالداخلي، حيث وبعد انتهاء الحادل يفقد الشخص شعوره باألمان، وبسرعة 

نهاية : "األول هو ما وصفه المدلفون السابقون على أنه: يرافقانهم لمدة طويلةو -ينجم أحدهما عن ا خر

 لن/لم"الثاني هو الشعور المحزن بكونهم  ، و(La fin de l’illusion d’immortalité" )وهم الخلود

منحوا : "فهم يعيشون وك نهم( n’être plus comme avant" )يعودوا مثلما كانوا عليه في السابق

، وقد تنش  وبسرعة (des Zombies" )أشبام"، (Déjà mort" )ميتون بالفعل"، (En sursis" )ت جيال

وذنب ، (Désinvestissment objéctal)نز  االستثمار الموضوعي : التظاهرات من مثل العديد من

، ويظهر هذا التهديد الداخلي قدراته على التحول (Culpabilité du survivant" )البقاء على قيد الحياة

 .هول وللتعلق بالصورة الصدميةذفيما بعد إلى منهج لل

مبكرا أيضا،  ا أن يتظاهرامواللذان من ش نه(: La honte et l’abandon" )الخجل والهجر(: " )

لموطنه من الحديث مع محيطه عما أصابه وعما / زلهنالشخص العائد لم بالعارالشعور/حيث يمنع الخجل

عاشه، وفي مقابل ذلك ال يمكن لمحيطه التكهن بما أصابه، وهي نقطة االنطالق بالنسبة لسوء التفاهم مع 

العدواني على الذات، كما أن مجموعة سلوكات المصدومين تشير إلى أنهم يشعرون األقار  واالنطواء 

مثاال  Lebigotيريدون إخفاءها، وفي هذا السياق يسوق لنا ( Souillure" )وصمة"ب نهم حاملون ل    

أخاف أن تتقاطع نظراتي : "عبر عن ذلك بقولهرها  وسائل النقل العمومي والذي عن شخص يعاني من 

، أما بالنسبة "راكب الجالس أو المقابل لي، وأن يرل في عيني كل ذلك الرعب المتواجد في داخليمع ال

أعضاء فصيلته  جندي يفقد: لمشاعر الهجر فقد يبررها الواقع ما بعد الحدل في العديد من الوضعيات

، والتخلي رات المرتبطة بالضيق الفائقبفهذه الخ ،...عليه في شار  مهجور  ، شخص يعتدل(فرقته)

المطلق قد تعمل على استقرار مباشر لحالة خطيرة، كما أن ذكرل هذه الساعات األولى تكون أحيانا منبعا 

 .للمعاناة النفسية أكثر من الحدل في حد ذاته

ه أو في يكون مرتبطا في مجملحيث والذي ال يكون دائما شعوريا، (: La culpabilité)الذنب (: ج)

حاجز الكبت  اختراق/اجتياز( Franchissement traumatique" )االجتياز الصدمي"جزء منه ب    
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األصلي من طرف الصدمة، وأحيانا يددي هذا الذنب إلى الدخول في انهيار اكتئابي يستقر غالبا بعد فترة 

نتيجة لفرط تقدير المعاناة الذي وجيزة من قدوم متالزمة التكرار، أما في المرحلة ا نية فغالبا ما يكون 

، فهذه التدخالت (Déculpabilisation" )إزالة الشعور بالذنب"يحرضه المعالجون الذين يعملون على 

كما من ش نها أيضا اإلضرار بالعالجات الالحقة . ال تددي غالبا إال إلسكات المري ، ولعدم بلوغه لهدفه

ليس هنالك ما تالم عليه، بالعكس أنظر ...آه، ال : "من نو " تدعيم إيجابي"وخاصة إذا كانت مصحوبة ب   

" إزالة المبالغة"، وقد ترتكب غلطة من نفس النو  عندما يحاول المعالج "للشجاعة التي أثبتتها

(Dédramatisation).   يتحدل وباالضافة لذلكDe clercq على  من جهته عن عواقب نفسية اجتماعية

إختالل الوظيفة : من بينها( (Répercussions psychosociales à long terme المدل البعيد

والذي ينبغي تشجيعه ألنه يعتبر وسيلة (: Colère)، الغضب (Dysfonction sexuelle)الجنسية 

مكنهم من التفريغ النفسي واالنفعالي ومن التحكم فيما بعد في ردود تللتعبير من طرف بع  المصدومين 

 Abus d’alcool et de tranquillisant)ستخدام المفرط للكحول والمهدئاتالفعلهم وكبت مشاعرهم، ا

كما قد يطلبون من معالجيهم مهدئات لنفس  ،والذي يلج  إليه العديد من المصدومين من أجل تهدئة قلقهم

أن هذا االستخدام وهذا العالج يعيق التعبير  De clercqويرل ،... السبب أو لمعالجة اضطرابات النوم

ة لطدوية بعيعن المعاش الصدمي ووظيفته التفريجية، كما أنه قد يرتبط ب ولى خطوات المري  نحو الت

 Incompréhension et)عدم التفهم وعدم أخذ مشاكل المصدوم على محمل الجد ،.  النفسية أو للكحول

non prise au sérieux des problèmes de la victime) : حيث أن المحيط العائلي والزوج غالبا

م برعاية بالغة في البداية، ويعتقدون أن األمور ستهدأ بسرعة، وبعد بضعة أسابيع  ال وما يحيطون المصد

يريدون التفكير باألمر أكثر من ذلك، وفي هذه الفترة بالذات تتظاهر أعراث توتر المجمو  العصبي 

بالحصر الرهابي، االضطرابات اإلكتئابية، تظاهرات التجنب واالكتسام من طرف  المستقل المرتبطة

لماذا ال يزال ذلك )، وكل هذا يستثير لدل الزوج والمحيط  ليس فقط مشاعر عدم الفهم ...ذكرل الصدمة

، وهذا "تم حلها"بل شعورا بالسخط، وحتى رف  تام للتعامل مع مشكلة هي بالنسبة لهم ( يدثر عليه؟

لتصرف من طرف العائلة من ش نه أن يجعل المصدوم يحس ب نه مرفوث ويفاقم عزلته العاطفية ا

وهذا التصرف (: Position de malade désigné)جعل المري  محورا لالهتمام ،. واالجتماعية

معاكس لسابقه، حيث يحاط المصدوم بحماية مفرطة ورعاية فائقة مما يقوي التظاهرات الرهابية 

ية، ويعامل المصدوم على أنه ضحية البيئة االجتماعية، ويتم إزالة أي عائق يعترضه، ويوضع في والتجنب

اث ما بعد دور المري ، ويلعب معه كل من المحيط والزوج دورا أموميا، وتتكون سريعا األعر

 Problème de)مشكلة التصرفات التي ينبغي التعامل بها مع المصدوم ، .وتصبح مزمنة...الصدمية

l’attitude à adopter face à la victime):  فغالبا ما تكون معرفة الزوج  والمحيط العائلي

هل ينبغي : بالمشكالت ما بعد الصدمية قليلة أو منعدمة، كما أنهم ال يعلمون كيفية التعامل مع المصدوم
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ديد؟ هل ينبغي التعامل معه بحزم ومساعدته على مجابهة أماكن الكارثة والظروف المحيطة بها من ج

التكفل به من أجل مساعدته على العودة لعمله في أسر  وقت؟ أم ينبغي تركه يرتام ومنحه عطلة مرضية 

 Séparation et divorces)تواتر االنفصال والطالق ، .من األسابيع، وحمايته في المنزل؟للعديد 

fréquents) : فقدانه لعلمه، التجنب ،ومبعد الصدمية، انعزال المصد اضطرابات ماحيث أن تطوير...  

ويقود في  ،وعلى نوعية العالقات مع الزوج ومع األطفال ،كل هذا يدثر على حياته الجنسية والعاطفية

.للمصدوم ةوبالتالي لتفاقم العزلة االجتماعي ،العديد من الوضعيات إلى االنفصال وحتى الطالق
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 :تمهيد ومناقشة. 1

كما أنهينا العنصر األساسي المرتبط بانعكاسات  ،لقد تعرضنا حتى ا ن للعديد من العناصر

يبدو أن الشخص قد يطور بعد تعرضه لصدمة ...! الصدمة من الناحية العرضية، ويالها من مفاج ة

اضطرابا من بين أغلب االضطرابات النفسية التي نعرفها، كما أن أغلب االضطرابات المعروفة على 

واألفراد قد . د تتظاهر بعد التعرث لضغط أو لصدمةمستول الوصفيات وفي علم النفس المرضي ق

  .يطورون اضطرابات نفسية مختلفة بعد تعرضهم لنفس الصدمة

يبدو أن موضو  الصدمة النفسية موضو  مفتاحي لمن أراد التعمق في علم النفس من هنا 

أي -المرضي، فقد كان من المفترث في هذه اللحظة بالذات وبعدما تعرضنا للجانب العرضي 

أن نتعرث للعنصر الموالي وهو عنصر اإلمراضية أو المنش  -لالضطرابات المرتبطة بالصدمة 

(Itiopathogénie)،  ولكننا حينما وصلنا إلى هذا العنصر تبين لنا أن موضو  الصدمة النفسية هو

 .موضو  اشكالي في حد ذاته وال ينبغي تناوله بطريقة تقليدية

في موضو  سيكو باثولوجية الصدمة النفسية، وقد ارتسمت في  لقد قضيت مدة من الزمن أفكر

ثالثة أفكار أساسية يمكن اعتبارها مستويات من التعمق في منش  الصدمة  -في خالل هذه المدة  -عقلي 

النفسية واالضطرابات المرتبطة بها، وسنناقت الفكرة األولى والثانية في هذا التمهيد بينما سنتوسع في 

 : بع  عناصر هذا الفصل كما يليالثالثة عبر 

 : الفكرة األولى

لماذا يتعرث البع  لصدمة : وهي مرتبطة باإلشكالية األساسية لموضو  الصدمة النفسية

ويطورون اضطرابات ما بعد صدمية بعد تعرضهم للحادل بينما يقاومه البع  ا خر ويتجاوزونه دون 

 :دور حول هذا الفلكمجموعة األفكار التي ت اقب مرضية؟ ولنناقت مباشرة هنا عو

دل مولد االتعرث لح: "صدمية هو-إن العنصر األساسي المسبب لصدمة أو الضطرابات ما بعد

ق مختلفة كيفية حدول بطر( الخ...معرفية، التحليل النفسي -سلوكية)، وتشرم نظريات مختلفة "للصدمة

طرقها العالجية، كما أن التحليل النفسي من ش نه أن  وال تهمنا هذه النظريات إال من حيثهذه الصدمة،

، (وكل هذا سنتعرث له الحقا) يساعدنا على التعرف على كيفية تصرف الصدمة داخل الجهاز النفسي

دل من ش نه توليد صدمة ال يطورون كلهم ااألفراد المتعرضون لح": حقا هو تلك الفكرة هنا وما يهمنا

أن االضطرابات التي يطورها بعضهم ليست متشابهة كليا باإلضافة اضطرابات ما بعد صدمية، كما 
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أن العنصر المسبب ": إذن فكيف تستوي فكرتين متناقضتين. "الختالف درجاتها من حيث الشدة واإلزمان

أن األفراد المتعرضين لحدل من هذا النو  ال "، و"صدمية هو الحدل المولد للصدمة-الضطرابات ما بعد

؟ فإن كان الحدل هو مسبب الصدمة واضطراباتها فلماذا ال يصا  كل "تلك االضطراباتيطورون كلهم 

 .؟...!من تعرث له بذلك

العديد من العوامل  من هذا المنطلق تتحدل األدبيات التي تعالج موضو  الصدمة النفسية عن

حيث ي نس ب  -( بيديميولوجيةاال)والتي تدرسها أيضا البحول الوبائية  -افقة والالحقة للحدل السابقة والمر

- أو عدم تطويره لها -ير الفرد الضطرابات ما بعد صدميةلتلك العوامل دور التدخل والت ثير على تطو

شدة التعرث للحدل، )الحالة النفسية والجسمية للفرد أثناء تعرضه للحدل : ومن بين هذه العوامل هنالك،

التعليمي، الصدمات السابقة، سوابق اإلصابة باألمراث ، الجنس، السن، المستول (إلخ...الهلع، التعب

 .الخ...النفسية، التاريخ الشخصي، الدعم االجتماعي

ر اضطرابات ما بعد صدمية، أي عامل من هذه العوامل يعرث الفرد لخطر تطوي :ولكن أوال

كيف تتفاعل هذه العوامل وغيرها مع بعضها البع  لكي تجلب : من هذا الخطر؟ وثانياوأيها يحميه 

 ؟ (عدم االضطرا )و الثانية أ( االضطرا )سواءا الحالة األولى 

وقد . علم النفس المرضيفي أعماق  -دون أن نشعر بذلك-يبدو أن هذه التساؤالت قد ألقت بنا 

فما  -راجع الدراسات السابقة والتعقيب عليها-نا للدراسات السابقة لليناقشنا هذه التساؤالت مطوال أثناء تح

، أما السدال (أي بوزن العوامل المدثرة" )بالت ثير"الذي توصلنا إليه؟ سوف أربط السدال األول هنا 

بهدف  (اعل بها هذه العوامل فيما بينهاأي بالطريقة التي تتف" )بالتفاعالت المتبادلة"الثاني فسيتم ربطه 

ل من جهة أخرل في ائبدواقترام  ،مناقشة ما توصلنا إليه من خالل تحليلنا للدراسات السابقة من جهة

 :هومن خالل تحليل الدراسات السابقة ما توصلنا إليه فوإذن . ضوء كل من الت ثيرات والتفاعالت

 :على مستول الت ثير: أوال

يجة لت ثير تلك العوامل، وقد توصلنا من واألمر هنا مرتبط بمقاومة الصدمة أو عدم مقاومتها كنت

أنه ال يمكن تفسير تطوير األفراد : خالل التحاليل التي أجريناها إلى مجموعة من المالحظات من بينها

أو حتى من ت ثير  -مثال العامل األسري -صدمية انطالقا من ت ثير عامل واحد-الضطرابات ما بعد

ة مسبقا، ألنه ال يمكن دراسة تلك الت ثيرات انطالقا من عامل محدد -ثالل أو أربع -مجموعة من العوامل

هذه الدراسات تدرس بع  المتغيرات، ويفلت من قبضتها : "واحد أو من بع  العوامل فكما قلنا سابقا

وذلك ". التفسيركثير من األحيان قد يتعذر حتى الكثير، وهنا ي تي التفسير جزئيا لهذا الت ثير، وفي 
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أن العامل ال يكتسب صفة الخطر أو الحماية في حد ذاته، وال يمكن اعتباره كذلك من حيث باإلضافة إلى 

 .ما هو عليه مسبقا

 :على مستول التفاعالت: ثانيا

ألي مجال تنتمي؟ : وقد أثرنا على هذا المستول العديد من التساؤالت حول طبيعة هذه العوامل

ب ي طريقة يمكننا رؤية الصورة الكلية : تفاعلها كم عامال يجب أن ندرس؟ وحول طريقة: وحول عددها

لهذا التفاعل؟ وقد توصلنا إلى أن البحول االبيديميولوجية بالرغم من إحاطتها بكم كبير من هذه العوامل 

إال أن طريقة دراستها لها غير كافية لفهم كيفية تفاعلها، فاإلجراءات اإلحصائية التي تستخدمها غالبا أو 

اسات ال تمكن من فهم الواقع المعقد والمتداخل لتفاعل هذه العوامل، كما أنها ال تمكن أيضا دائما هذه الدر

لم تتمكن الدراسة االبيديميولوجية التي قامت بها الجمعية : من كشف دور بع  العوامل في التفاعل مثال

عبر الثقافات بالشراكة مع المنظمة النفسية االجتماعية  (SARP)علم النفس  يالجزائرية للبحث ف

(TPO ) أي عامل )من الكشف عن دور التراكم الزمني لطحدال الصادمة عبر مراحل الحياة المتتابعة

في اإلصابة بصدمات أو باضطرابات الحقة، والقول هنا أن ارتفا  نسبة التعرث مثال ( الصدمات السابقة

ف عن لماذا يددي ارتفا  نسبة فنحن نريد التعر ،يددي الرتفا  احتمال اإلصابة ال يغنينا في شيء

التعرث الرتفا  احتمال اإلصابة؟ وقد أحسنوا صنعا هنا حينما تساءلوا عن ا لية المسدولة عن ذلك 

أن : ، ونجيبهم نحن بالقول"الهشاشة في التركيب العصبي للشخص"والتي افترضوا أنها قد تكون نوعا من 

لية ألنها مرتبطة بتاريخ الشخص وبنيته الخاصة، وأن إجراءات بحثهم ال تمكنهم أوال من دراسة هذه ا 

فنحن نمتلك مفاهيم واسعة ،" الجهاز العصبي"أو " التركيب العصبي"الهشاشة ال يمكن اختزالها في 

لتفادي نقص " نظارات طبية"وما نقترحه إذن وهو بمثابة . للهشاشة سنتدرج في فهمها عبر مناقشتنا هذه

 :هو( لرؤيةأو لتوسيع مجال ا)الرؤية 

 :على مستول الت ثير: أوال

من أجل التعرف على وزن العوامل المدثرة، وتفادي تفسير مقاومة الصدمة أو عدم مقاومتها 

انطالقا من ت ثير عامل منفرد أو بع  العوامل المحددة مسبقا، نقترم أن يتم فهم تلك الت ثيرات في ظل 

 .الرجوعية(/ الهشاشة)سياقات الجروحية 


(Vulnérabilité/ résilience .)  ولنتطرق إذن لبع

المصطلحات والمبادئ التي تعتمدها خاصة المدرسة الفرانكفونية في تفسير االضطرابات النفسية عموما 
                                                           

  :صدمة الطفولة ومصيرها في سن : "وننبه هنا إلى أن هذا الفهم ينبغي أن يخضع لمقاييس صحيحة وليس كما حدل في بحث

عدم مقاومتها حيث أن الباحثين بالرغم من اعتمادهما على هذه الطريقة في الفهم، إال أن تفسيرهما لمقاومة الصدمة أو " المراهقة

قد أفسح لنا المجال لنقدم ما قدمناه من مالحظات حول عدم إمكانية التفسير انطالقا من  -هو العامل األسري-انطالقا من عامل واحد 

 .معزول/عامل منفرد 
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ص هنا جزءا مما أورده كل خلت خصوصا في ظل هذه السياقات، وسنومقاومة الصدما

 Psychologie clinique et »في كتا  ( (Ionescu,S .,et Blanchet, A.,2006من

psychopathologie »  وفي فصل بعنوان(La psychopathologie comme processus : 

Vulnérabilité et résilience)إطار كل من الفصل علم النفس المرضي كسياق في  هذا ، حيث يتناول

لراهن من سياق يشر  أصبح يتكون في وقتنا ا -حسب المدلفين-العلم الجروحية والرجوعية،  ألن ذلك 

كما يشر  أيضا التفاعالت . سوسيولوجي ومحيطه في إطار العديد من المركبات -سيكو-الفرد البيو

 :كما يلي في ذلك الفصل ما أورده المدلفانم، ولنستوحي إذن وردود األفعال التي ت دِخل تغييرات مزمنة

 (:Risque et vulnérabilité: )الخطر والجروحية. 2

وفي  .في خالل مرحلة معينة أو قبل عمر معين" دلاح"قدوم  على أنه احتمال: الخطر يعرف -

 .يتعلق ببداية مرث أو اضطرا  أو موت شخص" دلاح"ضوء هذا التعريف فالمصطلح 

من الجهود لتمييز هذا المصطلح عن مصطلح الخطر،  الكثير بذلت: الهشاشة/ الجروحية  -

كونها / أ :للهشاشة وهي/ في ثالل صفات من أجل فهم جيد للجروحيةPrice (1002 )و  Ingramويدقق 

ذات  هي أن الخصائص التي تجعل الشخص هشا/  ، صفة مستقرة فطرية أو مكتسبة من خالل التعلم

( الهشاشة)مما يجعلها وبوضوم خصائص وراثية، كما أن الجروحية ( Endogènes)طبيعة داخلية 

حسب العديد من النماذج -: الجروحية/ مما يجعلها صعبة المالحظة، جتتكون من خصائص كامنة 

ال تعبر عن نفسها في غيا  الضغط، فالجروحية البيولوجية في علم النفس المرضي ال  -السيكوباتولوجية

تعبر عن نفسها وال تتجسد في االضطرابات العقلية إال في ظل بع  الشروط المحيطية، وقد قام 

Ingram  وPrice يكون الشخص معرث للخطر ": التمييز بين الخطر والجروحية حسب المبدأ التاليب

وقد شكك . "ويتحول هذا الخطر إلى  اضطرا  إذا كان الشخص هشا ،ألنه يعيت في محيط ضاغط

بدا لهما أن الجروحية تبدو أقل حيث فيما قدمه هذان األخيران ) Inoescu,et Blanchetأي  )المدلفان

توصف به من جهة، كما شككا من جهة أخرل في التفريق الذي يربط الجروحية بالفرد استقرارا مما 

: على أنها بعد ذلك ليعتبرا الجروحية .والخطر بالمحيط، فهنالك عوامل خطر فردية وراثية ومكتسبة

سمح وهنالك العديد من عوامل الخطر التي ت. "ميدان أ ضِعف  بفعل ت ثير عوامل الخطر الراهنة والسابقة"

سلوكات، عادات حياة يومية، محن وأخطار محيطية، : من بينها" معرث للخطر"باعتبار أن الشخص 

 .وحتى خصائص فطرية أو وراثية
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قبل )لمجموعة من الصفات التي تميز أنواعا مختلفة من عوامل الخطر  بعد ذلك تطرق المدلفان

( أ)لخمس كيفيات إكلينيكية توضح أبسط طريقة يتفاعل بها عاملي خطر  اكما تطرق ،(حدول االضطرا 

يمكن اعتبار العامل  -أي قبل حدول االضطرا -في الحالة األولى ف، (إ)من أجل جلب اضطرا  (  )و 

إذا كان هذا العامل مرتبطا باالضطرا  ويسبق قدومه، ( Facteur de risque" )عامل خطر"على أنه 

فهو عامل مرتبط باالضطرا ، يسبق  (le facteur de risque causale)"المسبب عامل الخطر"أما 

هما  -أي سبقه لالضطرا  والتحكم فيه-قدومه، ويتحكم فيه بطريقة تدثر في قدومه، وهذان الشرطان 

لهذا العامل، حيث ال نتحدل في مجال األمراث النفسية عن " مسبب"وحدهما اللذان يسمحان بمنح صفة 

وحيد يمكن اعتباره شرط ضروري وكافي لقدوم االضطرا ، ولهذا نتحدل عن ( cause" )سبب"

وحتى عن سالسل سببية متعددة ( une chaine causale)، وعن سلسلة سببية "عامل خطر مسبب"

فت ثير أحد هذه العوامل ال يمكن فهمه ...( وراثية، بيولوجية، محيطية، عائلية)تحتوي على عوامل خطر 

 عزلجيدا في م


 l’effet d’un seul de ces facteurs de risque ne peut)عن العوامل األخرل 

être entièrement compris en faisant Abstraction de celui des autres). 

فسنتطرق لثالل كيفيات إكلينيكية من بين الخمس  -حالة قدوم االضطرا -أما في الحالة الثانية 

( إ)لجلب اضطرا  (  )و ( أ)التي ساقها المدلفان والتي تشرم أبسط وضعية يتفاعل بها عاملي خطر 

 : كما يلي(  )و ( أ)بثالل خصائص ل     ولكن قبل ذلك ينبغي االهتمام،

 (؟( )أو ( أ)أيهما ظهر أوال : )يالحضور الزمن -

 (مترابطان؟(  )و ( أ)هل : )االرتباط -

ف ي حكم يمكن ( إ)من أجل التنبد بقدوم االضطرا  (  )أو /و( أ)إذا استعمل أحدهم : )السيطرة -

وحسب . مترابطان(  )و ( أ)وحده، أو على (  )وحده، أو على ( أ)الحكم المبني على : ترجيحه بقوة

 (. )و ( أ)مسيطر، أو سيطرة مشتركة ل  (  )مسيطر، ( أ)ممكنة يمكن التحدل عن اإلجابة ال

   A et B sont des facteurs de)" عامال خطر مستقالن": هما(  )و ( أ) :الكيفية األولى 

risque indépendants)أثبتت البحول التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية أن كون : مثال

                                                           

 :    معاني هذا المصطلح فمن بين " في معزل" :وأدعو اللذين يفسرون انطالقا من عامل واحد أن يت ملوا المصطلح الذي عبرنا عنه ب

مصطلح أو فكرة ليست لها صلة مع الواقع، وقد : أنه يعني" Dictionnaire de Français"كما ورد في ( Abstraction)بالفرنسية 

، ويعني (Faire abstraction de ne pas tenir compte de)" تكون بعيدا عن الواقع إذا لم ت خذ بعين االعتبار ما يلي: "يقال مثال

، وهذا بالضبط ما يحدل عندما يتناول الباحث دراسة ت ثير عامل واحد في "عزل عنصر عن مجموعة(: "abstraction) أيضا

ظاهرة معقدة كظاهرة االضطرابات النفسية، حيث أن المعطيات التي يجمعها من الواقع غير كافية، وعليه ت تي تفسيراته بعيدة عن 

 .لحاالتفي أحسن ا مكتملةواقع الظاهرة أو غير 
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، فكون (البدانة)يكونان عاملي خطر بالنسبة للتعرث للسمنة " أسمر"ومن أصل عرقي " أنثى"الشخص 

((  )العامل )أمريكية  -أمريكية أو إسبانية-و كونها من أصول إفريقية(( أ)العامل : )الشخص إمرأة

را ال يملك أي منهما حظو(  )و ( أ)يعرضانها لوضعية يكون فيها خطر السمنة مرتفعا، وفي هذه الحالة 

 .زمنيا سابقا لآلخر، ليسا مترابطين ويمارسان سيطرة مشتركة

أن يكون الشخص : مثال(: A est modérateur de B(" ) )معدل ل  ( أ") :الكيفية الثانية 

عّرث الضطرابات عوامل خطر قد ت  هي ((  )العامل )، وأن يتعرث لبلوه مبكر ((أ)العامل " )أنثى"

( أ)مهم أكثر لدل النساء، وإذا اعتبرنا أن " البلوه المبكر"تظهر أن عامل الهلع، فالدراسات التي أجريت 

( أ)، فهذا معناه أن البلوه المبكر معدل بصورة أكبر لدل الرجال، فالعامل المعدل ( )يعدل من ت ثير 

، ومن أجل أن يكون (إ)من أجل جلب االضطرا  (  )يدثر العامل " لدل من، وفي أي شروط"يبين إذن 

(  )و ( أ)زمنيا، أن ال يكون (  )سابقا ل  ( أ: )فمن الضروري أن يكون(  )ت ثير معدل على ( أ)ل  

 .متشاركي السيطرة(  )و ( أ)مترابطان و أن يكون 

يشرم  ( )وفي هذه الحالة ": B est médiateur de A( "أ)هو وسيط ل    (  ") :الكيفية الثالثة      

، وهذا النمط من العالقات مهم جدا في بناء (إ)دورا في قدوم االضطرا  ( أ)لماذا يلعب عامل آخر /كيف

مرث : في حالة التخلف العقلي الناتجة عن خط  وراثي لالستقال : السالسل السببية، مثال

حويل فعل ت، فالمرث منقول وراثيا، وناتج عن توقف رد (phénylcétonurie" )الفينيلسيتونوري"

 -النينآ وهذا التوقف سببه نقص الفينيل( Tyrosine)إلى تيروسين ( Phénylalanine)ين نالفينيل آال

جين "المحدل بفعل ( إ)في هذه الحالة فالنقص العقلي ( Hydroxylase)هيدروكسيالس 

العامل )الس هيدروكسي -آالنين ناقل يتمثل في نقص الفينيل/له وسيط(( أ)العامل " )سيتونوريلالفيني

هو المسيطر وهنا نتكلم عن (  )زمنيا، وهما مترابطان، وسواء (  )يسبق ( أ)، وفي هذه الحالة ف  (( )

 .لهما سيطرة مشتركة وهنا نتكلم عن توسط جزئي(  )و ( أ)توسط كلي أو 

 (:la résilience et les facteurs de protection: )الرجوعية وعوامل الحماية/ 1

تعرف الرجوعية  -
  

 :على أنها

                                                           

  :الرجوعية الحقيقية: "وينبغي أن ال يفوتنا التمييز المهم الذي أشار له المدلفان بين( "Vraie résilience ) أو " شبه الرجوعية"و

من طرف المحلل  2957وهو مصطلح استعمل سنة ( pseudo- résilience ou résilience de façade" )الرجوعية كواجهة"

يجب أن يقتصر على األشخاص الذين يكون " الرجوعية الحقيقية"الذي يرل أن استعمال مصطلح  Anthonyالنفسي األمريكي 

شبه "المرونة، اندماج السياقات النفسية والنضج متالئما مع المطالب الخارجية، أما : توظيفهم النفسي الداخلي المبني على كل من

هنالك وهم بامتال  القوة، بالتفوق على  Anthonyهذه الحالة وكما يقول فهي تتميز من خالل تنظيم جامد للشخصية، ففي " الرجوعية

 .الضغط، وبالسعادة
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 "على النمو الجيد على المستول النفسي بالرغم من قدوم أحدال مخلة بالتوازن، وبالرغم " قدرة

أو هي قدرة على التوافق بسرعة بالرغم من التعاسة . من شروط حياة صعبة، صدمات أحيانا قاسية

 .والمحن واسترجا  التوازن بعد وضعيات معينة

 "ثل في غيا  االضطرابات العقلية، أثناء وبعد وضعيات معروفة على أنه من ش نها تتم" نتيجة

 .أن تولد مثل هذه االضطرابات

 "معدلة ( دية، عائلية ومحيطيةفر)عالت فرد محيط، وعوامل حماية تشتر  فيه التفا" سياق

 .للخطر وللمحنة

حدال والتي تعدل من احتمال التنبد مساهمات األفراد، المحيط، الوضعيات واأل: عامل الحماية يعني -

وهنالك ثالثة . بالمرث النفسي باالستناد إلى حالة فرد معرث للخطر، فهي تمكنه من مقاومة الخطر

حيث أشار هذا األخير إلى ثالل  -garmezy (1985)حسب  -مجاالت تنتمي إليها عوامل الحماية 

 : هيمتغيرات أساسية تعتبر كعوامل حماية بالنسبة للطفل و

 (.مثال صحة جيدة، هدوء، تقدير الذات، مستول النمو)عاطفية -خصائص بيوسيكولوجية وسوسيو/ أ

 ...(التربية، الحماية)أبناء -المحيط العائلي، والتفاعالت آباء/ خصائص الوالدين/  

 ...(إمكانيات متاحة، تكفل اجتماعي)خصائص المحيط االجتماعي / ج

نحن هنا أن عوامل الحماية ال تنشط إال في حالة وجود خطر وبتعرث الفرد للضغط،  ونتذكر

القائل ب ن عوامل الحماية قد Rutter (2957 )رأي  ) Ionescu, et Banchet أي) ويسوق لنا المدلفان

حيث يرل هذا األخير أن األطفال الذين لم يتعرضوا لخبرات صعبة . تكون أيضا غير فعالة إذا لم تستخدم

د فالح"فيما بعد، مثلهم مثل األطفال الذين عاشوا ضغوطا مجاوزة للحد ( Vulnérable)يصبحون ضعفاء 

 .ل فرصا الختبار عوامل حمياتهمططفاليفتح " الحد األعلى"و " األدنى

يمكن تفسير الت ثيرات  ال: "ولنسترجع ا ن تعليقنا السابق أثناء تحليل الدراسات السابقة أين قلنا

انطالقا من عامل واحد أو من بع  العوامل المحددة مسبقا ألن العامل ال يكتسب صفة الحماية أو الخطر 

نجد نفس األنماط الثالثة للمتغيرات : حيث يشيران إلى أنناولنعزز رأينا برأي المدلفين " في حد ذاته

الفردية، العائلية والمحيطية في عوامل الحماية كما نجدها في عوامل الخطر، كما يشيران أيضا إلى أن 

عوامل الحماية ليست بالضرورة معاكسة لعوامل الخطر، فشدتها والدور الذي تلعبه داخل دينامية خاصة 

ل خطر إذا ما هذه الصفة، وعامل يمكن اعتباره على أنه عامل حماية قد يتحول لعامهو الذي يعطيها 

صفة الحماية أو الخطر ال يمتلكها العامل في حد ذاته ولكن حسب درجة شدته فتظاهر بشدة كبيرة، 
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 وحسب كيفية تفاعله مع العوامل األخرل


ل ، ويشير المدلفان أيضا إلى أن الميكانزمات وت ثيرات التفاع

 .هذه ال تزال غير معروفة بشكل جيد

إلى المالحظة التي قدمها " الت ثير"ونشير نحن في نهاية تعرضنا لهذا الجانب المرتبط ب  

يفرث تعقد هذا المصطلح دمج مختلف المقاربات، وقد أشارا : المدلفان حول مصطلح الرجوعية فحسبهما

 14 »ال في كتا  آخر ألحدهما هو كتا  إلى أن هذه المقاربة الدمجية قد ارتسمت معالمها فع

Approches de la psychopathologie »     ل"Serban ionescu"(1995) .  وفي ظل المقاربة

، والمقاربة الدمجية هي إذن مقاربة تفاعلية دينامية (Approche écosystémique)البيئية -النسقية

(transactionnelle – dynamique.) 

 :التفاعالتعلى مستول : ثانيا

كم عامال يجب أن ! ألي مجال تنتمي العوامل: ولنتذكر التساؤالت التي أثرناها على هذا المستول

وقد علقنا أيضا على الدراسات ندرس؟ ب ي طريقة يمكننا رؤية الصورة الكلية لهذا التفاعل؟ 

وحتى عن عدم  ،ذا التفاعلبيديميولوجية وعن عدم قدرة إجراءاتها اإلحصائية على فهم الواقع المعقد لهاإل

قدرتها على الكشف عن دور بع  العوامل في التفاعل، وقد رأينا أثناء مناقشتنا السابقة أن عوامل الحماية 

أما الطريقة التي تمكننا من اإلحاطة بهذه . الفردية، العائلية والمحيطية: والخطر تنتمي لنفس المجاالت

لفان في المالحظة المذكورة وكما أشار المد: ها فهيالعوامل ومن رؤية الصورة الكلية لتفاعل

 .ألنها تتناول الفرد ومحيطه بمنظور تفاعلي ،"البيئية-المقاربة النسقية:"أعاله

أعتقد أننا ينبغي أن نتجنب الخوث في تفاصيل المنظور األيكولوجي بمصطلحاته ومستوياته، كما 

لنسقي، والتطورات االبستيمولوجية التي سمحت ينبغي علينا أيضا تجنب الخوث في تفاصيل المنظور ا

بدمج المنظورين لكي ال ننحرف عن هدفنا المتثمل في التعرف على كيفية إحاطة هذه المقاربة بعوامل 

التفاعل وكيفية شرحها لهذا التفاعل من أجل جلب االضطرا  النفسي، ولهذا علينا وفقط أن نهتم بتطبيقات 

أن - (Ionescu,2006 )وهذا ما يشير إليه أيضا- فمن المعروف ،لمرضيهذه المقاربة في علم النفس ا

الخ، وأنها مثال تعتبر ...هذه المقاربة تمتلك ت ويالت مختلفة لمفاهيم الصحة العقلية والمرث والعرث

أعراث الشخص على أنها استعارات للعالقات البيشخصية، وكثيرا ما تستبدل المرث الفردي بالمرث 

                                                           

  :والمثال هنا مرتبط بالوضعية التي سماها : ولنستعن بمثال من بحثنا هذا  لتوضيح هذا الرأي(De clercq )    جعل المري  "ب

حيث يحاط المصدوم بحماية مفرطة ورعاية فائقة مما يقوي  – راجع عنصر عواقب نفسية اجتماعية للصدمة – "ممحورا لالهتما

وهي عامل حماية تتحول لعامل خطر إذا ما بلغت شدة مجاوزة للحد " الرعاية األسرية"فلنالحظ هنا أن . التظاهرات الرهابية والتجنبية

تفاعل هذا العامل مع العوامل األخرل فهو وهذا المثال يوضح دور الشدة فقط، أما كيفية . وقد تجلب أو تعقد االضطرابات النفسية

 .فما يعتبر مبالغا فيه لدل شخص ال يعتبر كذلك لدل آخر: يخضع لدينامية الفرد الخاصة
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 العائلي


تعقيدات  في ونتوقف هنا ألن الدخول"!! عائلة فصامية"يتم الحديث في إطارها حتى عن  وقد.

 .فيدنا في شيءيالنو  لن  من هذا

إذن من أجل التعرف على عوامل التفاعل وعلى كيفية تفاعلها لجلب االضطرا ، نعتمد على آراء 

 Approches de la psychopathologie 14 » « الذي قدم لنا في كتا  ((Ionescu,2006المدلف 

نموذج تفاعلي في علم "شرحا مفصال ل  " psychopathologie écosystémique"وفي فصل بعنوان 

قبل أن نتعرث لهذا النموذج ينبغي أن نتطرق أوال ولكن  ،Marsellaمقترم من طرف " النفس المرضي

 :كما يلي Ionescuلبع  المعطيات التي زودنا بها 

" الفردانية: "ب سماء اذ انطالقهم بتوجهين أساسيين وصفمن( مطبقون وباحثون)ون اهتم اإلكلينيكي

(Personnalisme ) الوضعية /الموقفية"و( "situationnisme) ففي الحالة األولى يركز اإلكلينيكي ،

الموقفية، على الفرد والعوامل الشخصية، أما في الحالة الثانية فهو يوجه اهتمامه إلى المحيط والعوامل 

" التفاعلية"وبالتالي أدل التركيب الجدلي بين هتين الوضعيتين المتناقضتين إلى قدوم 

(L’interactionnisme ) والتي تسعى إلى األخذ بعين االعتبار دور واسهامات كل من الفرد والوضعية

ن الفرد والوضعية، التفاعل أو العالقة بي: ، وذلك من خالل االهتمام بعنصر ثالث مهم وهو(أو الموقف)

، إلى "نتيجة  -سبب: "وهذا يدل أيضا على المرور من الشروحات السببية الخطية وحيدة االتجاه من نو 

 .نموذج شرحي متعدد األسبا ، ثنائي االتجاه

 Antony Marsellaولنتعرث ا ن للنموذج الذي اقترحه 
  

النموذج "والمعروف باسم  

، ومن (Modèle interactionniste de la psychopathologie" )التفاعلي في علم النفس المرضي

أن  الىشير هذا األخيرفي كتابه السابق الذكر، حيث ي  Ionescuالمهم التعرث له بتفاصيله كما لخصه 

والمتعلقة  Marsellaلعديد من التعديالت منذ انطالق سلسلة الدراسات التي قام بها لالنموذج تعرث 

، كما اقت ِرحت أيضا 2967بنموذج تفاعلي يمكن تطبيقه على أنماط مختلفة من االضطرابات العقلية سنة 

 Ionescu، ويرل (2952)بنفسه  Marsllaالعديد من التكيفات المرتبطة بهذا النموذج، حسب ما أدلى به 

 الذي قدمه التفاعليوذج ، ويحتوي النمDSM-IIIأن مركبات هذا النموذج متواجدة على مستول 

Marsella - حسبIonescu-  قاعدية وهيعلى أربع مركبات: 

                                                           

  : صدمة الطفولة ومصيرها ": اللذان قاما ببحث )مع احترامي لجهدهما ووعيي يقيمة أعمالهما(وهذا هو الفخ الذي وقع فيه الباحثان

حيث كانا يفسران بروفيل الشخص وبروفيل األسرة من خالل بروفيل األم، فالحالة الذي قاوم الصدمة كان بنفس  ،"في سن المراهقة

أما الحالة الذي . لطف أمه، كما كانت طريقة ترحيبه وابتسامته هي نفسها لدل أمه مما حماه حسبهما من االضطرا  ومن آثار الصدمة

 .ك نه يقلد أمه التي أصيبت هي األخرل بعصا  صدميالصدمة فبدأ و-أصيب باضطرا  ضغط ما بعد

وهو أستاذ التعليم العالي بقسم علم النفس بجامعة هاواي، مدير سابق لبرنامج البحول حول الفصام لمنظمة الصحة العالمية،    : 

 .وللمعهد الوطني للصحة العقلية بالواليات المتحدة األمريكية
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 (:«La composante «personne" )فرد"المركب -2

، الذي يتضمن كل األوجه La dimension faire face" المواجهة"ويعرث من خالل بعد  

تعتبر كوسائط للعوامل الضاغطة،  للتوظيف االنساني، والتي( البيولوجية، السيكولوجية والسوسيولوجية)

 .تشرم النتائج المختلفة جّدا لنفس عامل الضغط -"المواجهة"-والفروقات الفردية المرتبطة بهذا البعد 

الحالة الصحية للكائن الحي مهمة جّدا، حيث أن كال من اإلرهاق : فعلى المستول البيولوجي  

تلفة من ش نه أن يكون منبعا للعديد من المشكالت المفرط، سوء التغذية، النقص الذي يصيب أعضاء مخ

وخاصة في مواجهة عوامل ضغط قاسية، فالطاقة والتحمل الضروريين من أجل مواجهة عوامل ضاغطة 

يت ثران ويتناقصان حينما تكون هنالك مشاكل فيزيولوجية، ومن الواضح في الوقت الراهن أن القدرة 

 .مما يحدل أثناء مواجهة عوامل ضاغطةالبيولوجية على المواجهة هي جزء مهم 

 La)فمن المهم فهم الدور الذي يلعبه التوسط المعرفي للضغط : وعلى المستول النفسي

Médiation cognitive du stress) فقد وجد ،Marsella  أن األفراد يميلون الستعمال أربع أنماط

الدين، السلو  الموجه نحو الذات، : وهي" فلسفات الحياة من أجل مواجهة الضغط"مختلفة لما سماه 

(Fatalisme optimiste)والخضو  للقدر التفاؤلي  ،اإلسقاط


، فقدرة األفراد على شرم العوامل 

الضاغطة التي يواجهونها تعتبر عنصراً حاسما في استجاباتهم لهذه العوامل، فالعمليات اإلدراكية تمكن 

قسوتها ونتائجها  فيخفولده لطضرار، مما يسمح بتاغطة معوامل ض( Désamorcer)األفراد من إخماد 

 .السلبية، فالوساطة النفسية لعوامل الضغط تمكن من مواجهة فعالة لها

تتواجد دعائم من أجل مواجهة عوامل الضغط يمكن الحديث عنها : وعلى المستول االجتماعي

أنظمة الدعم االجتماعي هي وقد أثبتت نتائج البحول أن ... العائلة، األصدقاء : من خالل مصطلحات

 .المحددات المهمة في أثناء تطور االضطرابات السيكاترية كالفصام، واالكتئا ، واالضطرابات العصابية

 :(La composante environnementale)المركب المحيطي -1

                                                           
  : ويرىIonescu في فترة االضطراب قد يلجأ الشخص / أ : أن هذه الفلسفات األربع من شأنها أن تتحدد بمساعدة أربع مؤشرات

أغلبية المشكالت /قد يحل األشخاص مشاكلهم بالتفكير وبالتخطيط أثناء الوضعيات التي يواجهونها، ج/ للصالة ويسند أمره هلل، ب
ويبدو لي أن . ر تجري كما قدر لها أن تكون فما كان ينبغي وقوعه ال بّد من أن يقعاألمو/ناتجة عن سوء تفهم من طرف اآلخرين، د

 ".استراتيجيات مواجهة الضغوط"مثل هذه األمور هي ما يدرسه زمالؤنا الباحثون تحت مسميات 
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: على أنه عامل الضغطMarsella (2952 )، وقد عّرف "عوامل الضغط"ويعرث من خالل   

وحسبه فهنالك ثالل أبعاد للعوامل  ،"كل حدل، موضو ، أو سياق يستثير حالة تغيير داخل النظام الحي"

 : كما يلي  ينبغي استكشافها( الفئة، المحتول، المواصفات)الضاغطة 

السكن، العمل، : تستند إلى الميدان الخاص الذي ت تي منه عوامل الضغط(: La catégorie)الفئة  -

الخ، ومن ...لصحة، الحياة الزوجية، تربية الطفل، تيسير أوقات الفراه، التغذية، العالقات البيشخصيةا

البديهي أنه إذا ما كانت إحدل هذه الفئات تمثل المنبع األساسي لعوامل الضغط ففئات أخرل من ش نها 

 .أيضا أن تشتر  معها في هذه المهمة

النمط الخاص لعامل الضغط الذي يت تى من الفئات المذكورة، ويستند إلى (: Le Contenu)المحتول  -

بين الطموحات " اتسا  الهوة"الزوج، العمل، أو مصدر الرزق، أو ب  " بفقدان: "فقد يتعلق األمر مثال

ويرتكز المحتول أساسا على نوعية الخصائص . الخ...والمنجزات المتعلقة بالعمل، السكن، الحياة الزوجية

عامل الضغط، وفي هذا اإلطار قد يعتبر المحتول أنه على عالقة مع بع  أنماط " يلتمسها"التي 

 .االستجابات

وتستند إلى مختلف وحدات قياس عوامل الضغط والتي من بينها (: Les descripteurs)المواصفات  -

التفرد أو )عقيد ، الت(الخ...مستمر، متصاعد، متنازل)التواتر، الشدة، المدة، الشكل أو المظهر : ومن أهمها

من خالل استجابات شخصية أو )، كون العامل قابل للتمييز أو التعريف، كونه قابال للتحكم فيه (التعدد

، الصرا  المحدل بفعل كون (La prédictibilité)، التوقع (La familiarité)، الحميمية (اجتماعية

 .عامل الضغط يحتوي على قيم إيجابية أو سلبية

 (:La composante interactive" )اعليالتف"المركب -3

، وتستشار هذه (La dimension état de stress" )حالة الضغط"ويعرث من خالل البعد  

، فحاالت الضغط تعاش على "موارد الكائن الحي"و " عوامل الضغط"الحالة من خالل التفاعل بين 

ك بعدين مهمين لحالة الضغط داخل مستويات التوظيف، البيولوجي، السيكولوجي والسوسيولوجي، وهنال

مواصفات حالة الضغط، ويتم تناول /وهما محتول ومقاييس ،Marsellaالنموذج الذي اقترحه 

وباالستناد إلى خصائص . شحنة النسق، نمط الخبرة، ومستول التنشيط: من ثالل نواحي" المقاييس"

أشكال مختلفة من ش نها أن توضع في عالقة  عوضبحالة الضغط " محتول"المقاييس تلك يسمح اختبار 

حالة ضغط تشار  فيها شحنة مفرطة للنسق، خبرة سلبية ومستول مرتفع : مع أنماط سيكوباثولوجية، مثال
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االنطواء، الالمباالة : يتميز ب ( Terme" )باهت"من التنشيط قد تددي إلى اشراط لبروفيل سيكوباتولوجي 

 .والهالوس

وصف (: « La composante « Psychopathologie": )اتولوجيالسيكوب"المركب  -2

Hans selye "ة للتوافقالمتالزمة العام"


، والتي تعتبر كاستجابة انسانية عالمية، غير متغيرة، مهما كان 

 .الضاغط الذي يولدها

على هذه األخيرة حيث يرل أن وصف استجابة عالمية ال يسمح بفهم قدوم   Ionescuويعلق 

الضعف الوراثي، : بات النوعية، ولذلك اقترحت عدة نظريات جديدة تلح على أوجه خاصة مثلاالضطرا

الهشاشة المكتسبة، أشكال مكتسبة من االستجابات العضوية، االنفعالية، أو محددات مرتبطة بنمط 

ب ن نمط  -Ionescuحسب -نظرية خامسة توحي  Marsellaالشخصية، ولهذه النظريات أضاف 

لنوعي المطور من طرف فرد ما ناتج عن وظيفة التفاعل بين الكائن الحي والوضعية االضطرا  ا

استجابي هدفه مواجهة ( أو نسق)فالكائن الحي يعرث على أنه نظام  -كما هو مذكور أعاله-المتواجد فيها 

( فأو الموق)أما الوضعية . سوسيولوجية –سيكو  –الضغط حيث يعمل هذا النسق على عدة مستويات بيو 

فهي تعرث على أنها مصدر لعوامل الضغط، والتفاعل بين الكائن الحي والوضعية كنتيجة هو حالة 

إذن فاألنماط . ضغط قد تددي إلشراط أشكال نوعية من السلوكات التي قد تصبح سيئة التوافق

المرتبطة السيكوباتولوجية التي يطورها الفرد محددة بالمتغيرات المرتبطة بالكائن منها بالمتغيرات 

 .بالوضعية

أخيرا نظام وصفي يمكن حسبه من بناء عالقة بين السلوكات سيئة Marsella (2952 ) اقترم 

حيث اعتبر  .موارد الفرد، عوامل الضغط وحالة الضغط: التوافق والمركبات الثالل األولى من نموذجه

Marsella أنه من المهم في هذا اإلطار وصف السلوكات السيكومرضية باالستناد على بعدين: 

( السوماتية، الحسية، اإلدراكية، الحركية، العاطفية، المعرفية، البيشخصية)مختلف األنظمة الوظيفية / أ

 .لطنا، والتي ت تي داخلها السلوكات المرضية كاستجابة

لالستجابات الصادرة ( مالءمة الوضعية: مثال)والنوعية ( دة أو الكمونالتواتر، الم)االسهامات الكمية /  

 .من طرف مختلف األنظمة المتعددة

                                                           

  : راجع أطوار التوافق حسبSelye  صدمة نفسية أم ضغط"في بحثنا هذا، وفي العنصر . " 
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أو مجموعة األفكار التي تدور في فلك الفكرة األولى من هذا )ختتم نحن هذا الجزء نو 

وللباحثين أن طريقة العمل هذه سمحت لإلكلينيكيين : حيث يرل أوال Ionescuبمالحظتين ل  ( التمهيد

أن : ويرل ثانيا. بتفاصيل أكبر، كما سمحت بفهم خصائصها بشكل أعمق" األعراث"بوصف 

Marsella  واِ  بعدم اكتمال نموذجه، وأنه ينصح بتناول المتغيرات المذكورة في نموذجه في المستقبل

ا ممبينها، من خالل تطوير مدشرات كمية لهذه المتغيرات، وبتدقيق أو وضع فرضيات حول العالقات 

سيسمح باختبار هذا النموذج بشكل تجريبي
 
. 

 :الفكرة الثانية

وتمثل مستول ثاني من التعمق في سيكوباتولوجية  ،وهي مرتبطة في جزء منها بالفكرة األولى  

فبعد أن ناقشنا في الفكرة األولى أسبا  تعرث البع  لصدمة وتطويرهم الضطرابات  ،الصدمة النفسية

وناقشنا دور تفاعل مجموعة العوامل المشاركة  ،مرتبطة بها وعدم تعرث البع  ا خر ومقاومتهم لها

هامات الذي يدمج إس" التفاعلي"في تلك العملية، وهو تفاعل معقد ومتداخل اقترحنا دراسته من خالل البعد 

ها نحن نتخصص أكثر في هذا المستول . في سياق دينامي ومتعدد األبعاد "الوضعية"و" الفرد"كل من 

المتميز بفردانيته البنيوية "بين الفرد " الخصوصية في التفاعل"الثاني من التعمق لندرس هذه المرة 

، لنتعرف "امل المرتبطة بهالحادل الصادم والعو/المتمثلة في العامل الضاغط"و الوضعية  "والتاريخية

  . دورها من أجل جلب االضطرابات ما بعد الصدمية" الخصوصية في التفاعل"عن كيف تلعب هذه 

التي تعرضنا  معطيات نائمة في العناصر...  وأعتقد اننا نمتلك بالفعل معطيات حول هذه القضية

سنحاول إيقاظها هذه المرة وتحريكها بطريقة أذكى من التي عرضناها بها في ي الفصل األول، لها ف

وخاصة ما ارتبط منها بوجهة النظر السيكاترية العسكرية -بعضها  اذن فوظنول. الفصل األول

 :تساعدنا على الفهم والتفسر فيما بعد كما يليقد لصياغة بع  المعطيات التي  -الفرانكفونية

                                                           

  : وهذا بالضبط ما تقوم به الدراسات اإلبيديميولوجية التي تتناول موضو  الصدمات والضغوط، والدراسات التي تعتمد على المنهج

، وقد افترضنا أن الدراسات اإلبيديميولوجية هي األكثر دقة في هذا المجال بسبب دقة إجراءاتها (! أو شبه التجريبي)التجريبي 

فرق بحث، منظمات صحية، معاهد متخصصة في الصحة العقلية، : ل القائمين بها وهم في أغلب الحاالتالمنهجية وارتفا  مستو

ومن بين مهام هذه الدراسات التعرف على مجموعة من المتغيرات المرتبطة بالضغط، وقياس العالقات بينها . الخ...عابرة للثقافات

ويبدو أن بحول زمالئنا في . الخ...ق بين األفراد من حيث تعرضهم لهاإحصائيا وتكوين فروث حول ارتباطها ببعضها، وقياس فرو

يمكن اعتبارها صورا مصغرة ليست باكتمال ودقة  !! شبه التجريبي...الجامعات التي تعتمد على طريقة التفكير تلك وعلى المنهج

العالقات بيت تلك المتغيرات، أو الفروق أو البحول اإلبيديميولوجية، ونرل أنها مهمة أيضا من هذه الناحية في تكوين فروث حول 

هذه الترجمة العربية لنموذج  -المنتظمين تحت لواء المنهج التجريبي والباحثين باللغة العربية -الخ، ونحن نهدي لزمالئنا هدالء...

marsella 2952 كما لخصه بالفرنسية المدلف ،Ionescu 1006   14 »في كتا Appproches de la psychopathologie »-

، وهذا النموذج  Psychopathologie écosystémiqueإيكولوجية  -في سياق حديثه عن علم النفس المرضي من وجهة نظر نسقية 

هو نموذج تفاعلي في علم النفس المرضي، آملين أن يتم ربط وتفسير النتائج بهذا النموذج، وبنماذج أخرل حتى نتمكن نحن كإكلنيكيين 

 .من استغالل تلك النتائج في تفسيراتنا



الصدمة النفسية والتوظيف النفسي: الفصل الثالث  

 

98 
 

التي من )مباشرة في مواجهة خطر أو تهديد خارجي تهدف لتعبئة الدفاعات  الضغط هو استجابة -

وتنتهي بانتهاء  ،وتتظاهر إكلينيكيا من خالل توتر المجمو  العصبي المستقل ،من أجل التوافق( بينها القلق

حيث يتحول  ،أما الصدمة فهي تتظاهر غالبا بعد وقت كمون وبعد مواجهة حدل خارجي .العامل الضاغط

ولهذا فهي ال تنتهي بانتهاء العامل الضاغط، وتعبر عن  ،لتهديد من خارجي إلى داخلي مرتبط بالهلعا

 .نفسها إكلينيكيا من خالل التكرار

وليس من الخوف أو القلق  ( oppenheim ,2555" )الهلع"تنش  الصدمة انطالقا من  -

Freud,1920)) فالهلع يتجاوز الخوف والقلق وأيضا الضغط ،(De clercq, Lebigot ,2001). 

غير " نه صدمية ذات خصوصية ب-يتميز الحادل الذي من ش نه توليد اضطرابات ما بعد -

 (.DSM-IV)ير استجابة مشابهة لدل أغلب األفراد المتعرضين له ثومن ش نه أن يست" م لوف

 De clercq, Lebigot)ليس الحادل هو الصدمي وإنما المعاش الشخصي للمتعرث له  -

2001)  

أثناء مواجهته للحادل " االلتقاء مع عينية الموت"ما يحدل صدمة هو تعرث الفرد ل     - 

-Briole, Lebigot 2992: وجهة النظر السيكاترية العسكرية الفرانكفونية)المفاجئ المصحو  بالهلع 

والتمثالت حيث ال ، وتجرد الشخص من الدالالت (Crocq 1002) ىمما يددي لتعطيل المعن  (2995

تستطيع حتى التمثالت المقترحة من طرف الوعي أو الثقافة التحكم في هذه الخبرة أو مجابهتها 

(Barrois.) 

المجابهة مع تهديد الموت، خطر الموت والذي / أ: تتخذ المواجهة مع حدل خطير شكلين -

االلتقاء /   .(De clercq, Lebigot 2001)يحرث ردود فعل للضغط وللقلق وليس بالضرورة صدمة

 (Lebigot 2999)والذي يحرث غالبا صدمة " عينية الموت"مع 

وهي مرتبطة باستجابة الضغط والتي قد )ا نية : تتطور الصدمة النفسية من خالل ثالل مراحل -

ر والتي يحدل في خاللها إما خمود الضغط أو كمون ينذ)، بعد ا نية (تكون متوافقة أو مجاورة للحد

( والتي تتظاهر في خاللها إما اضطرابات مزمنة أو مت خرة)، المت خرة (بتطور اضطرابات مزمنة

(Crocq 2001). 

في المراحل بعد ا نية ليس من الممكن دائما تقدير انتكاسة الشخص ناتجة عن استجابة ضغط  -

 (.De clercq 2999)في مواجهة التهديد الحيوي أم أنها مرتبطة فعال بصدمة 
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 :الفكرة الثالثة

وتعتبر امتدادا لما سبقها، فقد درسنا في الفكرة األولى اختالف استجابات األفراد للحادل أو العامل 

وتوصلنا إلى اكتشاف دور مجموعة من العوامل التي تساهم في تطوير األفراد لصدمة أو  ،الضاغط

الفرد والوضعية "يدمج كال من " يتفاعل"مقاومتهم لها، وأن هذه العوامل تفهم بشكل صحيح في سياق 

التي تشرم الطريقة الخاصة  -في الفكرة الثانية –، ثم حاولنا استخالص بع  المعطيات "المتواجد فيها

لكي يحدل االضطرا ، وها نحن ( المولد للصدمة)مع الحادل ( المتميز بفردانيته)التي يتفاعل بها الفرد 

صدمة النفسية إلى داخل الجهاز النفسي من أجل دراسة في مستول ثالث من التعمق نحاول تتبع ال

وهذا  .اكتسام التوظيف النفسي للفرد واالخالل بتوازنه النفسي :النفسية وهيللصدمة الخاصية األساسية 

ويفرث علينا دراسة جانب آخر مدثر  ،يدفع بنا لدراسة الميكانيزمات النفسية الداخلية للمصدوم من جهة

بعد "، "وضعية"، "فرد"داخل الجهاز النفسي وهو الجانب الالشعوري، وإذن لننقل هذه المصطلحات 

وإذن سوف نتكلم على  ،التحليل النفسي "!جنسية"نمنحها في هذه الحالة لو ،إلى مجال أعمق" تفاعلي

تشرم مبادئ التوظيف النفسي، لكي نتمكن فيما بعد التي  ،مستول نظري عن الميتاسيكولوجيا الفرويدية

ليس عالمي ،"!! العالميّْنّْ "نتكلم في هذه الحالة عن لمجال االسقاطي المن نقلها على مستول تقني إلى 

الجن واإلنس


واللذان يمثل االلتقاء بينهما جوهر التوظيف  ،، وإنما العالم الداخلي للفرد وعالمه الخارجي

 نقطة تنش  عند هيأما الصدمة النفسية ف ،ت الربط بينهما جوهر شخصية الفردكانزماوتمثل مي ،النفسي

 اذن لنتطرقوالتوظيف النفسي، وال شك أن فهم هذا كله لن يت تى لنا اال من خالل فهم تقاطع بينهما، ال

 :كما يلي لطبيعة هذا التوظيف ولمبادئه

 :التوظيف النفسي. 2

نحن على علم بوجود تيارات عديدة في التحليل النفسي في وقتنا الراهن، وينبغي علينا في مثل 

المواضيع العميقة العمالقة أن نتجنب الغرق أو التسلق لمسافات ال قبل لنا بها، ففي الحالة األولى هذه 

المتعددة التي تتطلب  سوف تجرفنا تيارات التحليل النفسي الذي جاء به فرويد وحده إلى أعماق نظرياته

                                                           

  : األنظمة النفسية ومظاهرها : إلسقاطيعلم النفس المرضي التحليلي وا: "في كتابها 1020لقد ترجم كل من سي موسى وبن خليفة

وقد أشار " ما وراء علم النفس"ب   ( Métapsychologie" )ميتاسيكولوجيا"مصطلح . الجزء األول"في االختبارات االسقاطية 

هنا إلى أنه من المدلفان إلى أن هذا المفهوم بعتبر من بين المصطلحات التي من الصعب نقلها إلى اللغة العربية بصفة سليمة، وأشير أنا 

أو " علم النفس األعماق"الشائع ترجمة هذا المصطلح من طرف محللين نفسيين عر  وخاصة في مدلفات المشرق العربي ب    

 .والتي تهدف لدراسة التوظيف النفسي من نواحي دينامية، طوبوغرافية واقتصادية" سيكولوجية األعماق"
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جبل تحت ... كل منها فصال في حد ذاته، ومن المرجح أن تقذف بنا هذه التيارات إلى مسافات بعيدة

أما في الحالة الثانية فسيددي بنا . ي الماء وجزء أكبر آخر فوق سطح الماءالجليد، الذي يقبع جزء منه ف

إلى عدم القدرة  -حيث تختبئ الشياطين-تفاصيلها تسلق وجهات نظر أتبا  فرويد ومخالفيه والخوث في 

ولنحاول توجيه معارفنا من ... لنتواضع إذن. على التسلق، وربما إلى عدم بلوه القمة العمالقة لجبل الجليد

ن أجل غايات عملية من جهة أخرللموضو  الذي نحن بصدده من جهة ومأجل خدمة ا
 

ولنبدأ إذن ... 

 :ء الميتاسيكولوجيا كما يليبفهم التوظيف النفسي في ضو

فالميتاسكككيكولوجيا هكككي  :أعتقكككد أنكككه علينكككا فكككي البدايكككة التعكككرف علكككى معنكككى هكككذا المصكككطلح

لنمككككاذج ااسككككيكولوجي يغطككككي مجموعككككة المبككككادئ، القاعككككدة النظريككككة للتحليككككل النفسككككي، ومصككككطلح الميت

ا الككككبع  فككككي الككككخ، التككككي تلككككتحم وتنصككككهر مككككع بعضككككه... النظريككككة، المصككككطلحات التحليليككككة النفسككككية

إطككاره، وفككي هككذا السككياق قككد تغنينككا كلمككات فرويككد عككن الكثيككر ممككا يمكككن قولككه حيككث يقككول فككي كتابككه 

كنككت قككد بككذلت فعككال فككي مراحككل سككابقة مككن عملككي محككاوالت فككي سككبيل ": "حيككاتي و التحليككل النفسككي"

ال الوصكككول إلكككى نظريكككات أعكككم، بادئكككا مكككن مالحظكككات التحليكككل النفسكككي، فقكككد وجهكككت النظكككر فكككي مقككك

                                                           

  :ا منذ مدة على نقاشات مطولة لزمالء لي حول الدين اإلسالمي وحول مذاهبه وأئمته في هذا االتجاه من التفكير كنت شاهد

واالختالفات العقدية والفقهية، ولقد وقفت حتى على حمية البع  منهم لمذاهب دون غيرها حيث كانوا يملكون من األفكار و 

احتراما " الشيخ"معارف أحدهم وكنت أناديه ب    المرجعيات ما يدهلهم لخوث مناقشات وحتى مناظرات مذهلة، ولقد انبهرت بسعة 

... فلم يستطيع اإلجابة... ولكم كانت دهشتي وخيبة أملي كبيرين حينما توجهت إليه ذات يوم ألس له عن كيفية الوضوء األكبر... وإكبارا

وقد علمت الحقا من أحد زمالئنا أنه لم . نعم لم يكن يعرف طريقة الوضوء األكبر... لقد كان يموه اإلجابة بشكل جعلني أصا  باإلحباط

وفي حين كان يناقت آراء ... لم يكن يفعل كل ذلك في حين كان مدافعا شرسا عن اإلسالم داخل أسوار الجامعة! ؟...يكن حتي يصلي

عدم تجسيد األفكار في : "أوال: لقد تعلمت منذ ذلك اليوم أمرين... -رحمه هللا-كبار العلماء وحتى بع  القضايا الفقهية لإلمام مالك 

، وهو أيضا نو  من أنوا  (وهو نو  شائع لدل المذاهب التي تجل أئمتها ومسدوليها ورؤساءها وترفعهم لدرجة األلوهية" )األشخاص

عبادة األوثان، ومن سلبيات تجسيد الفكرة في شخص أن انحراف هذا الشخص أو عدم كفايته قد يددي للتشكيك في صدق الفكرة أو 

ولم أعد أمتلك هذا -( مالك بن نبي)وكل هذا كنت قد قرأت عنه في كتا  لطستاذ والمفكر الجزائري الكبير ... أو االرتداد عنها رفضها

ففرويد لم يدعي النبوة ولم يطلب من أحد أن يعبده، فهو عالم قد يصيب ". مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي"، وأعتقد أنه كتا  -الكتا 

كما جاء في كتا  ("أو تناول)مقاربة " حن نستوحي من نظريته حتى ولو لم نتبعها حرفيا، وهذا هو بالضبط معنىوقد يخطئ، ون

فنحن نستوحي من التحليل النفسي ". تدريبات عملية: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية"المعنون ب    ( موريس انجرس)

جدا تناول هذه المصطلحات خارج الفضاء التطبيقي للتحليل النفسي، ونحن لسنا  ونستعمل مصطلحاته مع إقرارنا ب نه من الصعب

ها محللين نفسانيين وال نستطيع الولوج إلى المادة النفسية التي يحصلها المحللون داخل العملية العالجية، وال نستعمل نفس تقنياتهم وأهم

وال نمتلك في معهد يتخرج منه المحللون ( الفضاء التحليلي)ذي يستعملونه كما أننا ال نمتلك نفس اإلطار اإلكلينيكي ال. التداعي الحر

ولهذا السبب فنحن نستوحي وفقط، ونتمنى ... النفسانيون في الجزائر، بل ال يوجد مثل هذا المعهد في أغلب الدول المغاربية و العربية

،األمر الثاني الذي تعلمته هو أن علما من دون ... قل أن نوظف ما نستوحيه من اصطالم بطريقة صحيحة أو مقاربة للصحة على األ

لم يكن سول رجال يقول ما !" الفقيه الذي ال يصلي..."عمل ليس إال شبحا يدعي الوجود في غيا  كل ما يدل على وجوده، فزميلنا ذا  

رية مجموعة من المصطلحات، تعريفات، ، ففي مجال البحث العلمي تعني النظ...أو أنه كان يعلم ما ال يفعل... اليفهم أو ما اليعلم

الخ بشرط ...الخ لها عالقة ببعضها البع  وتقترم رؤية منظمة للظاهرة بهدف عرضها، تفسيرها، التنبد بها ...قوانين، افتراضات

رية في كلها أو جزء وهكذا تت كد النظ. الخ قابلة للتحقق منها في الواقع...ينبغي التنبيه له وهو أن تكون هذه المصطلحات، االفتراضات

ذها  . وهذه هي حلقة البحث العلمي لمن أراد أن ينتفع بعلمه... منها أو ينتفي بعضها أو كلها وتتطور أو تتراجع مع مرور الزمن

 وفي هذا السياق. وهكذا أيضا تتراكم المعرفة العلمية مع مرور الزمن... وإيا  بين النظرية والواقع عبر منهج علمي وخطوات منظمة

األكاديميين الذين قابلتهم خالل رحلتي الجامعية نظرية  -بل أغلب-من التفكير ال أرل أي دا  للمعارضة الشديدة التي يواجه بها بع  

التحليل النفسي، فهم ال يفوتون أي فرصة للقول ب نها أصبحت في طيات الماضي،وذلك في نفس الوقت الذي ال يفهم فيه أغلبهم جوهر 

ولم يعت ... كما أن أغلبهم أيضا لم يعت العالقة العالجية التحليلية... نظرية إال من حيث اعتبارها نظرية في الجنس وسياقات هذه ال

بل ربما لم يلتقي يوما ولو حتى بحالة واحدة خارج إطار التحليل النفسي، بالرغم (... التحويل وتضاد التحويل)يوما العالقة التحويلية 

 ...! .نيا محترفامن أنه يعتبر نفسه نفسا
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إلكككى  2922الكككذي نشكككر فكككي عكككام " فكككي الحيكككاة النفسكككية التوظيكككف بيانكككات خاصكككة بمبكككدئي"قصكككير هكككو 

سككيطرة مبككدأ اللككذة وتجنككب األلككم فككي الحيككاة النفسككية ثككم حلككول مككا يسككمى مبككدأ 
 

ولككم يكككن )الواقككع محلككه 

"مكككا بعكككد علكككم الكككنفس"حاولكككت تككك ليف ( 2927 – 2922)وبعكككد ذلكككك ( فكككي ذلكككك طبعكككا أي جديكككد
 

 ،

أقصككد بككذلك منهجككا فككي البحككث ينظككر بمقتضككاه إلككى كككل عمليككة نفسككية مككن حيككث عالقتهككا بثالثككة وكنككت 

الككككدينامي، الطبككككوغرافي واالقتصككككادي، وهككككيء لككككي أن ذلككككك : إحككككداثيات أطلقككككت عليهككككا علككككى التككككوالي

يمثككل أبعككد هككدف يمكككن أن يطمككح علككم الككنفس لبلوغككه، ولكككن المحاولككة لككم تكتمككل، وبعككد كتابككة بحثككين 

الككككخ، توقفككككت " ... الحككككداد واالكتئككككا "، "الالشككككعور"، "الكبككككت"، "الغرائككككز وأطوارهككككا" :أو ثالثككككة

فرويكككد، " )وقكككد أخكككذت علكككى عكككاتقي فكككي أحكككدل أبحكككاثي النظريكككة مهمكككة  تحليكككل جهازنكككا النفسكككي)...( 

 (.59-55 .، ص ص2992 ،.س

فهكككي تسكككعى لتنكككاول العمليكككات النفسكككية  ،نعكككم، وباختصكككار ذلكككك هكككو معنكككى الميتاسكككيكولوجيا

الكككدينامي، الطوبكككوغرافي واالقتصكككادي: فكككي مجموعهكككا مكككن خكككالل ثالثكككة أبعكككاد
  

، وتجكككدر اإلشكككارة 

كمككا . قبككل التطككرق لهككذه األبعككاد إلككى أن فرويككد قككد أسككس للميتاسككيكولوجيا مككن خككالل العديككد مككن كتاباتككه

لككى نظريتككه تلككك، كمككا تجككدر أيضككا اإلشككارة هنككا أنككه قككد أدخككل فككي خككالل حياتككه العديككد مككن التعككديالت ع

يككككتم تناولككككه مككككن خككككالل هككككذه األبعككككاد، ( أي التوظيككككف النفسككككي)أن الجهككككاز النفسككككي وكيفيككككة عملككككه 

 :لنتطرق لها إذن كما يليو

 (le point de vue topique)وجهة النظر الموقعية . 1.2

 أن مصككككككطلح الموقعيككككككة( Dictionnaire de la psychanalyse)ورد فككككككي 

(Topique )أسكككلوبا نظريكككا فكككي تمثكككل التوظيكككف النفسكككي علكككى أنكككه جهكككاز لكككه تنظكككيم مككككاني، : "يعنكككي

أو جهكككات -ف مكككام ضكككرورة تمثكككل الجانكككب النفسكككي علكككى أنكككه تفاعكككل دينكككامي لمجموعكككة مكككن األنظمكككة 

فرويكككد أن يككككتم .، والتكككي غالبككككا مكككا تكككككون فكككي صككككرا  عنيكككف اقتككككرم س(Instances) -االختصكككاص

 (.Chemama, R., 1993, P.284" )من خالل جهاز نفسي موز  مكانيا تمثل هذه األنظمة

سنتصككور الجهككاز النفسككي كمككا لككو ": "تفسككير األحككالم"فرويككد فككي  يقككول  وفككي هككذا السككياق

، "أنظمكككة" -زيكككادة فكككي اإليضكككام-أو " جهكككات اختصكككاص"ككككان آلكككة مركبكككة نسكككمي مقوماتهكككا المختلفكككة 

                                                           

  :أي الميتاسيكولوجيا. 

  : إطار الميتاسيكولوجي وهو البعد النشوئي أو التكويني  فيباإلضافة لهذه األبعاد الثالل هنالك بعد رابع يدخل أيضا

(génétique )بعدما نتطرق لطبعاد  وتكمن أهميته في كونه يتناول مس لة نمو الجهاز النفسي ولهذا أعتقد أنه ال مفر هنا من التطرق له

 .السابقة الذكر
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ة منتظمككككة بككككين هككككذه األنظمككككة، مثلمككككا ترتككككب أنظمككككة ولنككككا بعككككد ذلككككك أن نتوقككككع وجككككود عالقككككة مكانيكككك

 (215، ص 2992،  .فرويد، س" )العدسات المختلفة في المقرا  واحدة خلف األخرل

( 2900)األولى ميز فيها سنة : تينيوهكذا قدم لنا فرويد في إطار هذا التصور نظريتين موقع

أما الثانية فقد فرق فيها سنة . والشعورالالشعور، ما قبل الشعور (: أو جهات اختصاص)بين ثالل أنظمة 

وقد يبدو لنا هنا أن هتين النظريتين قد تلغي أو تعوث إحداهما . الهو، األنا واألنا األعلى: بين( 2910)

األخرل، إال أن ذلك غير صحيح، فبالرغم من أنهما تمثالن طريقتين مختلفتين في النظر إلى التوظيف 

ن لكل منهما بتفاصيل أكبر كما ذولنتطرق إ. ن أجل فهم هذا األخيرا معا مالنفسي إال أنه ينبغي استعماله

 :يلي

 :الموقعية األولى

يب كرأول تصور له لت( 2900" )األحالم تفسير"وصف فرويد في الفصل السابع من كتابه 

الالشعور : حيث رأل أن هذا األخير يتكون من -وهو ما يسمى بالموقعية األولى-الجهاز النفسي 

كما سمى أيضا هذا النظام  ،(ش: يسمى اختصارا)، والشعور (قبت)، وما قبل الشعور (الش: اختصارا)

، ويبدو لي أنه من المفيد هنا االستعانة بالمخطط الذي عرضه (ش-إد)الشعور -األخير بنظام اإلدرا 

Bergeret, et al,2008))   في كتا(psychologie pathologique : théorique et clinique )

من أجل شرم هذه األنظمة
 

  :كما يلي

                                                           

  : تفسير "وبإمكان القارئ أيضا متابعة أفكار فرويد واإلطال  على المخططات التي قدمها بالرجو  إلى الفصل السابع من كتابه

من خالل وراجعه مصطفى زيور، ويمكن التحصل عليه مجانا من األنترنيت مثال  ،الذي ترجمه للعربية مصطفى صفوان" األحالم

 .Googleالبحث عبر المحر  
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 (:système perception – conscience Pc-Cs" )ش -إد"الشعور  -نظام اإلدرا . أ

ين العالم الخارجي من بفي صدر الجهاز النفسي حيث يتموقع  -حسب فرويد–يقع هذا النظام 

جهة وأنظمة ا ثار الذكروية من جهة أخرل، ولذلك فهو يستقبل المنبهات الحسية القادمة من العالم 

أنظر أيضا )الخارجي من تلك الجهة واإلحساسات الداخلية المنبعثة من تلك األنظمة من الجهة األخرل 

 (.لسابقالمخطط ا

ال يحتفظ ب ي آثار متبقية  "ش-إد"فنظام : إن وظيفة اإلدرا  تتعارث هنا مع وظيفة االحتفاظ

ارات التي يسجلها، كما أن النظام يعمل وفق سجل كيفي، بخالف باقي الجهاز النفسي الذي يعمل ثلالست

 ,.Bergeret, J., Bécache, A., Boulanger, J., Chartier, J. P.,Dubor, P). وفق الكميات

Houser, M., 2008,P54) 

ذلك أن الشعور الذي ننظر إليه باعتباره عضوا حسيا مخصصا : "وفي هذا الصدد يقول فرويد

أوال من الحافة المحيطة : إلدرا  الكيفيات النفسية قادر في حياة اليقظة على تلقي التهييجات من جهتين

بسطح الجهاز كله، من النظام اإلدراكي


من تهييجات اللذة واأللم التي تدل  -ضافة إلى ذلكباإل–، ثم 

تكاد تكون الكيف الوحيد الذي يصحب تنقالت الطاقة في داخل الجهاز، فجميع العمليات  االدالئل على أنه

مجردة من كل كيفية نفسية، وبذلك ال تستطيع أن  -بما فيها قبت- األخرل التي تقع في األنظمة النفسية

 (.261. ، ص2992، .س. فرويد" )لذة أو ألما تسلمإال من حيث  تكون موضوعات للشعور

يبقى لنا هنا أن نشير إلى أن هذا النظام هو مقر عمليات التفكير المنطقي إن صح التعبير ألننا 

 ،الخ....نقصد به هنا المنطق الذي نستعمله عادة في حياة اليقظة من إطالق األحكام، والوعي بالمتناقضات

لقي الضوء على تكوين الحلم إال إذا جازفنا فافترضنا أننا ال نستطيع أن ن)...( رأينا  : "حيث يقول فرويد

أن هنا  جهتي اختصاص نفسيتين ت خِضع إحداهما األخرل لنقد يستتبع إقصاءها عن الشعور، وقد كانت 

نتق دة النتيجة التي انتهينا إليها هي أن الجهة المختصة بالنقد أوثق صلة بال ثم بعد )...( شعور من الجهة الم 

ذلك وجدنا أسبابا تدعونا إلى القول ب ن الجهة الناقدة ال تختلف من تلك التي توجه حياتنا المستيقظة وتقرر 

 (.231. ، ص2992، .س. فرويد" )أفعالنا اإلرادية الشعورية

 

                                                           
  :  أن فرويد يستخدم كلمة اإلدرا  " تفسير األحالم"يشير مصطفى صفوان مترجم كتا(Wahrnehmung)  بمعنى انطبا  حافة

نا الجهاز المستقبلة بصورة بصرية أو سمعية إلى آخر الكيفيات المختلفة، وهذا اإلدرا  يستتبع إدراكا ثانيا يسميه فرويد أحيا

(Auffassung )  بمعنى انجذا  االنتباه إلى المحتول اإلدراكي وحصول العلم به، وذلك هو الشعور، والشعور هو عضو هذا اإلدرا

 .الثاني
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 (:PCS "préconscient" )"قبت"ما قبل الشعور .  

، بالرغم (أنظر المخطط)ر إلى أن هذا النظام يقع بين الالشعور والشعور طلبا لالختصار نشي

الشعور في -نظام ما قبل الشعور: من صعوبة فصله عن هذا األخير فقد كان فرويد يستعمل غالبا الصيغة

مقابل نظام الالشعور، وذلك ألنه كان يت رجح بين فكرتي تكون الجهاز النفسي من نظامين أم من ثالثة 

 .ة، ليستقر به الرأي أخيرا على ثالثة أنظمة مختلفةأنظم

وباإلمكان تعريفه بطريقة صحيحة من خالل خصائص محتواه وطريقة عمله، فبالنسبة لمحتواه، 

يمكن القول أنه غير حاضر داخل ساحة الشعور ومع ذلك يمكنه المرور بيسر إلى المعرفة الشعورية، فهو 

 ,.Bergeret. J., Bécache. A) "تمثالت الكلمات"أنه مكون من ينتمي لنظام ا ثار الذكروية كما 

Boulanger. J. J., Chartier. J. P., Dubor. P., Houser. M., et al, 2008, P.54) 

بما -جميع العمليات األخرل التي تقع في األنظمة النفسية ": "تفسير األحالم"قول فرويد في ي

مجردة من كل كيفية نفسية، وبذلك ال تستطيع أن تكون موضوعات للشعور إال من حيث  -فيها قبل الشعور

ولكن لكي يصبح اإلتيان ب فعال أدق تركيبا شيئا ممكنا، فقد صار من الضروري فيما )...( تسلم لذة أو ألما 

ل سير األفكار غير متوقف على انتقاء األلم أو وجوده، ولهذا الغرث احتاج  إلى  النظام قبتبعد أن ي جع 

ستطيع أن تجتذ  انتباه الشعور، ومن الراجح هنا أكبر الرجوم أنه قد تأن تكون له كيفيات خاصة به 

" -وهو نظام ال يخلو من الكيف-وجدها بربط  العمليات قبل الشعورية بالنظام الذكروي للرموز اللغوية 

ب العمليات الفكرية كيفا ربطت ولكي تكتس: "، ويقول في موضع آخر(261. ، ص2992، .س. فرويد)

، .س. فرويد" )لدل الكائ نات اإلنسانية بذكريات لفظية تكفي بقاياها الكيفية في جذ  انتباه الشعور إليها

 .(299. ، ص2992

وهي الطاقة الكمية ( أو الوجدان)يختلف التمثل عن العاطفة  ففي إطار نظرية التوظيف النفسي

ففي العمق كل تمثل إذن هو أثر ذكوري مستثمر بصورة . رها غريزيالمرتبطة ب ي تمثل حيث أن مصد

يكون باألحرل، حسب فرويد سمعي ( أو كيفه)أكثر أو أقل عاطفيا، فتمثل الكلمات هو تمثل لفظي نوعه 

(Acoustique) وهو يتعارث مع تمثل األشياء والذي يكون باألحرل ذا طبيعة بصرية ،(Visuel) ،

نا ب ن تمثل األشياء ال يمكنه الوصول إلى الشعور المستيقظ إال بارتباطه ب ثر كما في الحلم، وننوه ه

 ,.Bergeret. J., Becache. A., Boulanger. J. J., Chartier. J. P., Dubor. P)لفظي

Houser. M., et al, 2008, PP. 54-56) 
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أنا بدوري هنا إلى أن كال من نظامي الشعور وما قبل الشعور يعمالن وفق أسلو   وأنوه

ة لمبدأ الواقع على مبدأ اللذة العمليات الثانوية، حيث تكون الطاقة النفسية مربوطة، وحيث تكون السيطر

 (.عرضنا لوجهات النظر الالحقة لالوسنتعرث لكل هذا من خ)

 (:ICS "Inconscient" )"الش"الالشعور . ج

ي  ، ال زمانية، وتعو(ية االستثماراتحرك)غيا  التناق ، عمليات أولية " :عرفه فرويدهكذا 

توقع وجودها على مستول العمليات التي تنتمي قع النفسي، هذه هي الخصائص التي يالواقع الخارجي بالوا

 .(Clément, C. B., Gantheret, F., & Mérigot, B., 1976, PP.30-31)" لنظام الالشعور

وقد يعبر عن إحداهما باألخرل " ال"  وال" نعم"فالالشعور ال يعرف التناق ، تستوي لديه ال    

ال تتغير ووعن الشيء بنقيضه، كما أنه ال عالقة له بالزمان فمحتوياته غير منتظمة في إطار زماني 

رجي حيث يعمل وفق أسلو  العمليات بمرور الزمن، باإلضافة لذلك فهو ال يخضع لمتطلبات الواقع الخا

وسنتعرث لكل -األولية، أين تكون الطاقة النفسية حرة، وأين تكون السيطرة لمبدأ اللذة على مبدأ الواقع 

أي )وما يهمنا هنا هو وضع هذا المصطلح  -هذا بتفاصيل أكبر من خالل وجهات النظر الالحقة

 :ما يليفي إطار وجهة نظر الموقعية األولى ك( الالشعور

حكم ذلك قربا للمصدر الغريزي، فمحتواه ب إنه الجزء األكثر بدائية من الجهاز النفسي، واألكثر

، ولكن (Réprésentants de ces pulsions)يتكون أساسا من التمثالت الفكرية لهذه الدوافع الغريزية 

 لماذا تمثالت الغرائز


(Représentants ) وليس الغرائز(Pulsion) وبالنسبة لفرويد الغريزة ؟، ألنه

، وعلى مستول العمليات العقلية فتمثالت "على الحدود بين البيولوجي والسيكولوجي"هي مصطلح يقع 

في مقابل " )تمثالت األشياء"الغرائز هذه هي التي تتدخل، وهذه األخيرة على مستول الالشعور هي 

 ,.Bergeret. J) ياء التي القت كبتا أوليا، وهي أيضا تمثالت األش(تمثالت الكلمات في ما قبل الشعور

Bécache. A., Boulanger. J. J., Chartier. K. P., Dubor. P., Houser. M., et al, 2008, 

PP. 54- 56) 

 

                                                           
  : يعني المصطلح(Représentant :) كال من التمثل(Représentation ) والشحنة العاطفية(la charge Affective ) المرتبطة

: ب    ( représentant)وقد خطر ببالي هنا أنه باإلمكان ترجمة ( représentant= représentations+affect): به، إذن ف    

الممثل النفسي للغريزية، مثلما ترسل جمعية أو منظمة أو جهة معينة ممثال لها ليعبر عن توجهاتها وأهدافها لدل وسائل اإلعالم أو لدل 

 .لفةجهات أخرل قد تربطها بها عالقات مخت
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أوال للحدود التي : يبقى لنا في نهاية عرضنا لوجهة النظر الموقعية األولى أن نشير إلى أمرين

والقوة األساسية المسدولة هنا عن السمام للمحتويات النفسية بالمرور تفصل بين مختلف األنظمة النفسية 

وهي تقوم بدورها مثلما تقوم شرطة الحدود  ،عبر تلك الحدود من نظام  خر أو منعها من ذلك هي الرقابة

ومثلما تقوم حواجز الدر  والشرطة في بلدنا بتمكين . بدورها في السمام أو رف  المرور من بلد  خر

افرين من العبور من نقطة ألخرل أو منعهم من ذلك وإخضاعهم إلجراءات معينة كطلب الوثائق أو المس

التفتيت
..

والرقابة بين نظامي الالشعور وما قبل الشعور أكثر صرامة منها بين بين نظامي ما قبل . الخ...

من تلك المتبعة من الشعور والشعور، فاإلجراءات المتبعة من أجل المرور من بلد  خر أكثر صرامة 

البلد، ونختم هنا باإلشارة ثانيا إلى الحدود التي تفصل بين سطح الجهاز النفسي  نفس نقطة ألخرل داخل

، وهو يقوم بوظيفة المصفاة أي أنه (أنظر المخطط السابق" )صاد اإلثارات"والعالم الخارجي وتسمى ب    

 .و التحكم فيها إلى داخل الجهاز النفسييمنع مرور تنبيهات ذات شدة عالية ال يمكن تحملها أ

 :الموقعية الثانية

، ثم قام فرويد (2910" )ما وراء مبدأ اللذة"اتضحت المعالم األساسية لهذه الموقعية الثانية في 

 .الهو، األنا، واألنا األعلى: ، حيث ميز هذه المرة بين(2913" )األنا والهو"بعد ذلك بتطويرها في 

 (:Le ça)الهو . أ

أوال  شفية و مميزات هذا النظام أن نستكقبل التطرق لماه -على األقل بالنسبة لي-من المهم 

رالعالقة بين الهو والالشعو
**
": األنا و الهو"ولنسترجع إذن بعضا مما قاله فرويد حيث يقول في كتابه  ،

 وعن هذا األنا أيضا)...( نا لقد ذهبنا إلى أنه توجد في كل فرد منظمة دقيقة للعمليات العقلية سميناها األ"

عات العقل ال من الظهور في الشعور فحسب، بل تمنع أيضا من يصدر الكبت الذي تمنع به بع  نز

، وتظهر هذه النزعات المكبوتة أثناء التحليل متعارضة مع األنا النشاط األخرلالظهور في سائر صور 

بع  المهام أثناء التحليل كما نرل حينما نجابهه بد كثيرا من المشقة ونحن نرل ا ن أن المري  يج)...( 

تداعي أفكاره يتوقف كلما اقتر  من األشياء المكبوتة، ونقول له حينئذ إن هنا  مقاومة متغلبة عليه، ولكنه 

وتنسب إليه، فإننا  هوبما أن هذه المقاومة بدون أدنى شك تصدر عن أنا)...( يكون غير منتبه لطمر إطالقا 

                                                           

  :وعلى أي حال ...أنا أمتلك هذا التصور لدور الرقابة منذ مدة ولم أعد أتذكر هل استوحيته من مصدر ما أم هو من نسج خيالي ،

ينبغي علينا تصور الرقابة على أنها قوة متحركة، وليست حاجزا جامدا وفي هذا المعنى يمكن تشبيه الرقابة بالدور الذي يقوم به أفراد 

 .يقظة ومالحظة المسافرين وليس بالحواجز المادية التي تغلق بها الطرقات الشرطة من

ألنه من الشائع لدل من ال يدققون في المصطلحات أن يستعملوا هذين المصطلحين كمترادفين مع مزجهما بمصطلح الكبت :  **

راءتي لعديد البحول و استماعي وحضوري من خالل ق -حتى هذه اللحظة-بطريقة غامضة وربما غير صحيحة، فقد كنت أستنتج غالبا 

أن كل ما هو ال شعوري فهو يتواجد في الهو، وأن كل ما هو : كنت أستنتج غالبا أو دائما...للعديد من محاضرات أساتذة إكلينيكيين 

 .خارج الهو فال يمكنه أبدا أن يكون ال شعوريا
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في موقف لم نكن نتوقعه، فلقد وجدنا في األنا ذاته شيئا ال شعوريا أيضا، وهو يتصرف تماما  نجد أنفسنا

والنتيجة التي نصل إليها من هذه المالحظة فيما يتعلق بممارسة التحليل النفسي هي )...( كالشيء المكبوت 

ق وحاولنا مثال أن نستنتج أننا نجد أنفسنا في ارتبا  وصعوبة ال حد لهما فيما إذا تمسكنا برأينا الساب

ب بين الشعور والالشعور، ويصبح من الواجب علينا أن راث العصابية من الصرا  الذي ينتصاألم

أعني ذلك التقابل بين األنا  ا من تبصرنا في شروط تركيب العقل،نستبدل بهذا التقابل تقابال آخرا مستمد

ا ندر  أن الالشعور ال يتطابق مع المكبوت، وال إنن)...( المنظم وبين ما هو مكبوت ومنفصل عن األنا 

، .س. فرويد" )عوري مكبوتايزال صحيحا أن كل ما هو مكبوت ال شعوري، ولكن ليس كل ما هو ال ش

 (.31 -32 .، ص ص2951

ننطلق من شهادة فرويد هذه التي تقر ب ن المقاومة التي تصدر عن األنا تكون ال شعورية، 

شيئا ال شعوريا يتصرف تماما كالشيء المكبوت الذي فصلته المقاومة عن األنا، وبالتالي في األنا نفسه 

ليس  -في إطار الموقعية الثانية -الالشعور قد طرم هنا: ويصبح هنا من الممكن لنا أن نشير إذن إلى أن

- يتميز بها الهو، وهذه الخاصية أيضا موجودة في المنظمات األخرل -أو خاصية-كنظام وإنما ككيفية 

إال أن ما يميز الهو عن تلك المنظمات هو كون خاصية الالشعور هي الكيفية الوحيدة  -األنا واألنا األعلى

في المنظمات األخرل،  -أي في جزء ولو كبير-الموجودة فيه بينما تكون هذه الخاصية موجودة جزئيا 

تسير الالشعور، أي أنه يعمل وإذن  فالهو في مجمله ال شعوري، والقوانين التي تسيره هي نفسها التي 

 .وفق أسلو  العمليات األولية ومبدأ اللذة

يتكون في  -الالشعوري في مجمله-" الهو"ولننتقل ا ن لكالم آخر يمكن قوله عن الهو، فهذا 

جزء منه من المكبوتات التي فصلتها المقاومة عن األنا، فما هي إذن المحتويات األخرل التي يتكون منها 

": الموجز في التحليل النفسي"تبقي من الهو؟ ونعود مرة أخرل إلى فرويد حيث يقول في كتابه الجزء الم

حصلنا على ما نعرفه عن هذا الجهاز النفسي من دراسة التطور الفردي للوجود اإلنساني، وقد أطلقنا "

ما يظهر عند  النفسية اسم الهو، ومضمونه كل ما هو مورول، كل( أو المنظمات)على أقدم هذه المناطق 

الميالد، كل ما هو مثبت في الجبلة، لهذا فهو يت لف أوال وقبل كل شيء من الميول الغريزية التي تصدر 

. ، ص1000، .س. فرويد" )اتها في صور نجهلهاعن التنظيم الجسمي، وتجد ههنا أول تعبير نفسي عن ذ

16.) 

أو -جزء نفسي فطري : تنقسم إلى جزئين -"الالشعورية"-ن أن محتويات الهو نستنتج إذ

تعبير نفسي عنها في الهو، الميوالت الفطرية، وكل ما  ليشمل االحتياجات الجسمية التي تجد أو -مورول

ث بت في الجبلة، أما الجزء ا خر فهو مكتسب ويشمل المكبوت  .هو م 
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: مهمال حتى ا ناعترف فرويد وحدد جيدا داخل الجهاز النفسي دورا كان " الهو"مع مجئ 

على ما هو ( en son Fond)وهو الخاص بغرائز الهدم والموت، ففي الهو، الذي يكون مفتوحا في عمقه 

عضوي، تسيطر هنالك بوحشية وعلى نحو غام  هذه الغرائز التي تتواجه مع غرائز الحياة، فوضى، 

ويد في محاولته للتعبير عن هذا قدٌر يغلي، ممتلئ باإلثارة، هذه هي المقارنات والصور التي خطرت لفر

ال يمكن السيطرة عليها، والذي يمثل ( des puissances aveugle)عمياء  قولالهو، المسكون ب

 .(Chemama, R., 1993, P.36)أين تتصار  الغرائز ( l’arène" )المعتر "

كما أنه  -أو الجهاز النفسي-نشير إذن في األخير إلى أن الهو هو القطب الغريزي في الشخصية 

ت عنه بفعل االنواة األساسية لوجودنا، ومنه تنمو المنظمات األخرل وهي تعتبر بمثابة تمايز -أي الهو-

إذا ما أعدنا النظر في ": "الموجز في التحليل النفسي"عوامل معينة، وفي هذا الصدد يقول فرويد في 

تمييزا هاما، ففي البداية كان الهو كل شيء، وقد تاريخ نمو الفرد وجهازه النفسي ألمكننا أن نميز في الهو 

 (.29 .، ص1000، .س .فرويد) "نما األنا منفصال عن الهو تحت ت ثير العالم الخارجي ت ثيرا متصال

 (:le moi)األنا .  

أين بدأنا باستشفاف العالقة بين الهو  " الهو"فلنبدأ من حيث بدأنا أثناء تعرضنا لمنظمة 

ب ن الهو ال شعوري في مجمله، وأن ما يميزه عن  -حسب آراء فرويد-ا إلى القول والالشعور، وتوصلن

، بينما تكون  هذه الخاصية متواجدة  هالمنظمات األخرل هو كون الالشعور الخاصية الوحيدة المتواجدة في

مقاومة التي بنسب معينة في المنظمات األخرل، فإذا ما انطلقنا من هنا، وإذا ما تذكرنا آراء فرويد حول ال

تصدر عن األنا والتي ال ينتبه إليها المري ، وإذا ما انتبه إليها فإنه ال يعرف ما هي وال كيف يصفها، 

ترث فرويد أن في األنا ذاته شيئا ال شعوريا، وفي هذا الصدد يقول فوبما أنها تصدر عن أناه فقد ا

Bergeret,et al" : كما قلنا-كبير منه ال شعوريا، ويبدو هذا في إطار هذه الموقعية يكون األنا في جزء- 

بصورة واضحة جدا في بع  ميكانزمات الدفا ، مثال وبطريقة اعتيادية جدا في السلوكات الوسواسية، 

حيث يجهل الشخص في الحقيقة دافع وميكانزمات سلوكه، ولكن أكثر من ذلك يجب أن تعتبر هذه 

" ي تجاهلها للواقع على أنها خاضعة للعمليات األوليةالميكانزمات في مظهرها القهري، التكراري، وف

(Bergeret, J., Becache, A., Boulanger, J. J.,Chartier, K., Dubor, P., Houser M., et 

al, 2008, p.59) 

فاألنا هو موطن الشعور ولكنه أيضا حيز للتظاهرات الالشعورية، وقد فهمنا ا ن الجزء الثاني 

- هاوعلينا ا ن أن نحاول فهم الجزء األول من -كون جزء كبير من األنا ال شعوريأي -من هذه العبارة 
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أي من الطريقة التي ينش  بها  ،وإذن علينا أن نبدأ من البداية -أي كيف يمكن لطنا أن يكون موطنا للشعور

 .األنا

مكن الهكو الكذي نستطيع أن نرل بسهولة أن األنا هكو ذلكك القسكم ": "األنا و الهو"يقول فرويد في 

أي أن األنكا : الشكعور -تعدل نتيجة ت ثير العالم الخارجي فيه ت ثيرا مباشكرا بوسكاطة جهكاز اإلدرا  الحسكي

هو عبارة عن امتداد لعملية تمايز السطح، وفضال عن ذلك فإن األنا يقكوم بنقكل تك ثير العكالم الخكارجي إلكى 

محكل مبكدأ اللكذة الكذي يسكيطر علكى الهكو، ويلعكب الهو وما فيه مكن نزعكات،  يحكاول أن يضكع مبكدأ الواقكع 

نفس الدور الذي تلعبكه الغريكزة فكي الهكو، ويمثكل األنكا مكا نسكميه الحكمكة وسكالمة  ااإلدرا  الحسي في األن

العقل على خالف الهو الذي يحوي االنفعاالت
 
"
 
 (.23 -21، ص ص 2951، .، سدفروي)

هنالك مشكلة مهمة جدا، فليس من السهل أن نفهم : "  Bergeret,et alوعن نش ة األنا يقول 

بوضوم، وخاصة بطريقة واحدة نش ة هذا األنا، فمن جهة نرل أنه من الممكن أن يعتبر على أنه تمايز 

الشعور، وانطالقا  -تدريجي عن الهو، وهذا التمايز يتم حول نواة أصلية تعرث من خالل نظام اإلدرا 

تدريجيا على باقي الجهاز النفسي، أي على الهو، أما من وجهة نظر أخرل  من هذه النواة يسيطر األنا

فيبدو ب ن هذا األنا يتشكل ويصاه بعد تقمصات متالحقة لموضوعات خارجية، والتي تكون أيضا 

وليس من السهل مناغمة وربط وجهتي النظر هاتين المتعلقتان بنش ة . مستدخلة، ومستدمجة في هذا األنا

لممكن أن نعتبر أن األنا يستولي بطريقة ما على أجزاء أكبر ف كبر من الطاقة الليبيدية المحتواة األنا، ومن ا

 ,.Bergeret. J)" في الهو، وأن هذه الكميات من الطاقة تنقل وتصاه من خالل سياقات التقمص

Becache. A., Boulanger. J. J., Cartier. J. P., Dubor. P., Houser. M., et al., 2008, 

P.59) 

تصكدر المقاومكة والكبكت، كمكا أنكه وبحككم  -كما رأينكا سكابقا-يقوم األنا بالعديد من الوظائف فعنه 

وعككن . اتصككاله بككالواقع الخككارجي يحككاول أن يفككرث مبككدأ الواقككع علككى الهككو الككذي يسككيطر عليككه مبككدأ اللككذة

يسطير األنكا علكى الحرككات اإلراديكة، نتيجكة ": "الموجز في التحليل النفسي"وظائف األنا يقول فرويد في 

  الحسي والفعل العضلي، كما يقوم بمهمة حفظ الذات، وهكو يكددي هكذه للعالقة السابقة التكوين بين اإلدرا

                                                           
في شكل هندسي، كما  حيث وضع تصوره لطنا" األنا والهو"خالل كتابه من " األنا"وبإمكان القارئ أيضا متابعة أفكار فرويد حول   

القول بت ثير اإلدراكات الحسية المنبعثة من سطح البدن في تكوين األنا، وقد ذهب إلى  ىأضاف لطنا فصا سمعيا، وقد توصل أيضا إل

وقد عقب مترجم الكتا ، محمد عثمان نجاتي على تصريح فرويد هذا  –" أنا بدني"أبعد من ذلك حينما اعتبر أن األنا هو أوال  وبالذات 

في األصل من اإلحساسات البدنية، واألنا منطقة إسقاط لجميع اإلحساسات التي إنما هو مستمد ( أي بالذات)ألن الشعور باألنية : بالقول

وقد أشار مترجم الكتا   -حسب تعبيره-الذي يعرفه علماء التشريح، " بجنين اللحاء"وفي هذا السياق شبه فرويد األنا  -تحدل في البدن

ه أعلى، وذلك لتوضيح مواضع  المراكز العصبية اسفل وقدمأن كتب التشريح تلج  عادة إلى رسم جنين في وضع مقلو ، توجد رأسه أ

ة التي تشرف  على الحركة في جميع حركية والحسية في اللحاء، حيث توجد في لحاء المخ أمام شق روالندو المراكز العصبية الحركيال

تشرف على الحركة في اليدين والفم  التي تشرف على القدمين والساقين والفخذين تتواجد في أعلى اللحاء، أما التيوأجزاء البدن، 

على  -بنفس الترتيب المقلو -والرأس فتتواجد أسفله، وتتواجد المراكز العصبية المشرفة على اإلحساسات من الجلد والعضالت 

 .ة على الحركةفالجانب ا خر من شق روالندو في مقابل المراكز العصبية المشر
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ويتفكادل المثيكرات ( فكي الكذاكرة)المهمة ب ن يتعلم معالجة المثيكرات الخارجيكة، فيكدخل خبكرات تتعلكق بهكا 

 ، وهو يتعلم أخيرا تعديل العالم الخارجي(بالتكيف)ويستقبل المثيرات المعتدلة ( بالهر )المفرطة في القوة 

يكتسب السيادة علكى مطالكب الكدوافع الغريزيكة،  -تجاه الهو-، ففي الداخل (النشاط)فع نتعديال يعود عليه بال

ب ن يقرر ما إذا كان يجب السمام لها باإلشبا  أو إرجكاء هكذا اإلشكبا  ألحيكان وظكروف مواتيكة فكي العكالم 

ها المنبهكات القائمكة ثوترات التكي تحكدالخارجي أو قمع تنبيهاتها أصال، وهو في أفعالكه خاضكع العتبكار التك

واألنككا يسككعى وراء اللككذة ويتجنككب األلككم، )...( فيككه، الككواردة عليككه فيستشككعر ارتفاعهككا ألمككا وانخفاضككها لككذة 

والزيادة المترقبة أو المتوقعة في األلم يستجا  لهكا نكذير القلكق، والمناسكبة التكي تحكدل فيهكا، سكواءا كانكت 

داخل تسمى خطرا، وبين الحين والحين يفقد األنا صلته بالعالم الخارجي ويعود الخارج أو من التتهدده من 

(. 17 -16 .، ص ص1000س، . فرويكد) "إلى حالة النوم، حيث يحدل فكي تنظيمكه تغيكرات بعيكدة المكدل

هو القطب الغريزي فكي الشخصكية، فاألنكا هكو القطكب الكدفاعي فيهكا، وهكو يقكوم بوظكائف " الهو"فإن كان 

األنكا "وإن كان قويا في جوانب فهو أيضا ضعيف في جوانب أخرل حيث يقول فرويد في . مهمة كما رأينا

ضكعيف يقكوم بخدمكة أسكياد  هذا األنكا نفسكه، مكن جهكة النظكر األخكرل، ك نكه مخلكوق نرل ونحن": "والهو

من العالم الخكارجي، ومكن ليبيكدو الهكو، ومكن قسكوة األنكا : ثالثة، وهو مهدد تبعا لذلك بثالثة أخطار مختلفة

 .)59، ص 2951س، . فرويد" )األعلى

 (:le surmoi)األنا األعلى . ج

فككي النظككام وخصائصككه ص نشكك ة هككذا خلتتككو ،2913ألنككا األعلككى هككو أيضككا سككنة أدخككل مصككطلح ا

 ،وتقتكر  نشك ة األنكا األعلكى كثيكرا مكن نشك ة األنكا،"األنا األعلى هو وريث عقدة أوديكب": ةرالعبارة الشهي

فاألنا األعلى مثل األنا، ينش  مكن الهكو، وينتظمكان أحكدهما ككا خر مكن خكالل سكياقات الكتقمص، ومكن ككال 

 Bergeret, J., Becache, A., Boulanger, J. J., Cartier, J. P., Houser, M., et)الوالكدين 

al, 2008, P.60)  .  

 أيكنفقد رأينا أثناء تعرضنا لمنظمكة األنكا أن نشك ته إشككالية  :يبدو أن األمور هنا تحتاج إلى شرمو  

و  أنه تمايز عن الهكو نتيجكة لتك ثير نظكام اإلدرا  الحسكي األنا من جهة يعتبر: من جهتين يهاكن النظر إليم

الخارجي، أما من الجهة األخكرل فكيمكن النظكر إليكه علكى أنكه يشكتكل ويصكاه مكن  الشعور المتصل بالعالم

خككالل تقمصككات متالحقككة لموضككوعات خارجيككة، وهككذه الجهككة الثانيككة هككي التككي تهمنككا هنككا لكككي نفهككم دور 

ميكانزم التقمص في نش ة كل من األنا ومن ثم األنا األعلى، ونحن ملزمون في هذه الحالة بكالعودة لكتابكات 

لقد كنّا موفقين حينمكا فسكرنا ذلكك االضكطرا  المكدلم الكذي (:" 2913" )األنا والهو"رويد حيث يقول في ف

ن األنكا عنكد هكدالء األشكخاص المصكابين بهكذا االضكطرا  قكد اسكتعاد أعرف بالميالنخوليا، ب ن افترضنا ي
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، .س. فرويككد)" أحككد موضككوعات حبككه القديمككة، أي أنككه قككد اسككتبدل بحبككه لهككذا الموضككو  تقمككص شخصككيته

 (.27، ص 2951

استعادة الميالنخكولي ألحكد ": رات التي ذكرها فرويد من مثلاولنوجه انتباهنا هنا إلى بع  العب

حيكث يشكير متكرجم . "أنه قد اسكتبدل بحبكه لهكذا الموضكو  تقمكص شخصكيته"، و"موضوعات حبه القديمة

ضو  الحب يددي إلى قيام المحب بتقمص إلى أن فرويد يرل أن فقدان مو -محمد عثمان نجاتي  –الكتا  

شخصية الموضو ، وبالتالي يغير كل من الليبيدو والعكدوان اتجاههمكا فيصكبحان يتجهكان لطنكا بعكدما كانكا 

يتجهان للموضو  الخارجي، وينش  عن اتجاه العدوان إلى األنكا حكاالت الشكعور بكالنقص وت نيكب الضكمير 

 ، ونستنتج نحن من ذلك إذن الشحنة النفسية(يوهي ما يشعر به الميالنخول)واالكتئا  
  
التي كانت متجهة  

جعها األنا من خكالل سكيرورة الكتقمص، ولككن ريست( شخص أو شيء يكون هدفا للتفريغ)لموضع خارجي 

كيف يتم ذلك؟ وما هي نتائج هذه العملية إذا ما تمت؟، ولنبدأ باإلجابة عكن هكذا السكدال األخيكر حيكث يقكول 

غيكر أننكا قكد أخكذنا نفهكم بعكد ذلكك أن )...( أول األمر لم نكن نقدر األهمية الكاملة لهذه العمليكة في " :فرويد

 .(25.، ص 2951 ،.س ،فرويد) ."لهذا النو  من اإلبدال دوًرا كبيًرا في تحديد الصورة التي يتخذها األنا

لق ه  أو صفاته)إذن تتشكل من خالل عملية التقمص هذه طبا  األنا  كن كيف يتم ذلك؟، ول(خ 
  

 

عندما يحدل أن يضطر أحد األشخاص إلى التخلي عن أحد الموضوعات الجنسية فإنه غالبا : "يقول فرويد

                                                           
القطككب الغريككزي فككي  –وكمككا ذكرنككا سككابقا  –ألنككه " الهككو " مصككدرها األساسككي هككو ( ريزيككةأو الغ)ونحككن نعلككم أن الشككحنة النفسككية  : 

 الشخصية

إلى أنه أثناء المرحلة الفمية من الصعب جّداً التمييز بين حب الموضو  والتقمص، وقد " األنا والهو" في ( 2913)يشير فرويد   : 

خذ يصدر فيما بعد عن الهو الذي يشعر ك نها حاجات، ويفطن األنا الذي ال أن حب الموضو  بالميول الشبقية ي  –أي فرويد  –افترث 

يزال ضعيفا إلى حبه للموضو ، وهو إما أن يستسلم لهذا الحب، وإما أن يحاول أن يقي نفسه منه بعملية الكبت، ويشير فرويد إلى 

اد البدائيين وفيما وضعوه من محرمات بناًءا الحالل التقمص محل حب الموضو  نجدها في اعتق –حسب تعبيره  -"طريفة"مشابهة 

على هذا االعتقاد، وهو أن صفات الحيوانات التي يتمثلونها في أجسامهم كغذاء إنما تبقى كجزء من خلق األشخاص الذين ي كلونها، 

ما ينسبه هذا االعتقاد من  كما يضيف ب ن. ويشير أيضا إلى أن هذا االعتقاد هو أحد األسس التي نش ت منها عادة أكل لحوم الحيوانات

وأتذكر أنا هنا ميكانزم . نتائج إلى السيطرة الفمية على الموضو  إنما تشاهد في الواقع فيما بعد في حالة اختيار الموضو  الجنسي

L’introjection  (االمتصاص ) والذي ابتكره المحلل النفسي الشهير وتلميذ فرويد ساندرور فرنزي ،(S. Ferenczi )صد به حيث ق

العملية السيكولوجية التي يتم بمقتاضاها إدماج صورة موضو  الحب : " -" األنا والهو"كما يشير لذلك محمد عثمان نجاتي مترجم  –

، وفي نفس "في منظمة األنا، وينتج عن ذلك تحول الليبيدو عن الموضو  الخارجي واتجاهه نحو صورته العقلية الموجودة في األنا

أو )إلى أن هذه العملية السيكولوجية  ( Bergeret,et al  )1005يشير ( Introjectionاالمتصاص )ميكانزم سياق الحديث عن 

تهدف إلى استدخال كمية أكبر ف كبر من العالم الخارجي إلى داخل الجهاز النفسي، وبفعل هذه العملية يثرل أنا الطفل، ( الدفعة النفسية

مات الداخلية الالشعورية لتنظم صورة عقلية حميمية أين يصبح الشخص يتعامل معها كما لو أنها أما لدل البالغ فتنتج سلسلة من الهوا

إذن هو دفا  ضد عدم الرضى الذي يحدل بسبب الغيا  الخارجي  -حسب رأيهم-موضو  حقيقي خارجي، و من هنا فاالمتصاص

اشئة عن موت المحبو  أين يقوم المحب يتمثل صورة في بع  حاالت الحزن الن –شير عثمان نجاتييكما  –للموضو ، ويظهر ذلك 

المحبو  في نفسه، وت خذ انفعاالته تتجه نحو هذ الصورة العقلية للمحبو  كما كانت تتجه نحو المحبو  نفسه، وهذا ما يحدل في 

لكالينيين هنالك تفاعل دائم بين هذه المّرة  إلى انه بالنسبة للمدلفين ا ونحيث يشير  Bergeret,et alحاالت الميالنخوليا، ونعود ل  

أي أن ما ذكرنا  –الدفعات االسقاطية واالمتصاصية، وكذلك بين عوالم الموضوعات الداخلية والخارجية، وأشير أنا إلى أن هذا يكفي 

ما بعد الفرويديين،  ألنه تتداعى ا ن في رأسي أفكار ميالني كالين نفسها التي تنتمي لتيار -ميكانزم االمتصاص يكفينا لفهمه لهنا حو

والتي لها مدرسة في التحليل النفسي شائعة ومدثرة، وتستعمل نظريتها خاصة في فهم األطفال والذهانيين، و لميالني  كالين أفكار 

، فاألنا مخالفة لفرويد من بينها الطريقة التي نش  من خاللها األنا األعلى، وال أعتقد أن المكان هنا مناسب للخوث في تفاصيل ذلك كله

ينش  بالنسبة لفرويد بعد عقدة أو ديب الموازية لمرحلة النمو الجنسية القضيبية وليس " وريث عقدة أو ديب" األعلى من حيث كونه 

  .قبلها كما هو الحال بالنسبة لميالني كالين
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ما يترتب على ذلك أن يطرأ تغيير في أنا هذا الشخص يمكن وصفه فقط ب نه عبارة عن وضع هذا 

وربما يكون األنا بقيامه بهذا االمتصاص، الذي هو عبارة عن نو  من )...( الموضو  داخل األنا 

جعل هذه النكوص إلى طريقة المرحلة الفمية، إنما يسهل بذلك التخلي عن الموضو ، أو إنما هو بذلك ي

)...( عن موضوعات حبه " الهو"العملية ممكنة، وربما يكون هذا التقمص هو الشرط الوحيد لتخلي 

ويجب بالطبع أن نسلم منذ البداية ب نه توجد درجات مختلفة للقدرة على المقاومة، وهي التي تحدد مقدار 

وعندما يتخذ األنا )...( رها ه لت ثيارات موضوعات حبه، أو مقدار قبولياومة خلق الفرد لتاريخ ت ثير اختمق

من أمر ضيا  ذلك الموضو  فإنه يقوم بفرث نفسه على الهو كموضو  للحب، ويحاول أن يهون  تصفا

، 2951، .س. فرويد) ." إنني أشبه الموضو  أيضا، ف نت تستطيع أن تحبني كذلكانظر،: الموضو  بقوله

 (.21-29 .ص ص

أي -لكي نصل لفهكم موضكوعنا الحكالي  -دون أن نخفف من سرعتها-ولنستدر ا ن بسياق أفكارنا 

مهما أصبحت قكدرة خلكق الشكخص علكى مقاومكة : "حيث يقول فرويد -نش ة األنا األعلى من خالل التقمص

م فكي األيكام ت ثير حبه السابق المهجور للموضو  في السنوات التالية، فإن آثكار التقمصكات االولكى التكي تكت

إلى األبد، وهذا يعود بنا مرة أخرل إلى نش ة األنكا المثكالين الطفولة ستكون عامة وباقية ماألولى 
 

، إذ أن 

وراءه يكمككن أول وأهككم التقمصككات
  

جميعهككا، أال وهككو تقمككص شخصككية األ 
   

الككذي يحككدل فككي األيككام  

 .(23-21 .، ص ص2951،.فرويد، س" )األولى من تاريخ حياة كل شخص

يشير فرويد إلى أنه بالرغم من هذا كله فالموضكو  معقكد جكّدا، ويرجكع تعقيكده إلكى عكاملين وهمكا  

رنككا اوإذن لنخفكف ا ن مكن سكرعة أفك. الصكفة الثالثيكة لموقكف أوديكب والثنائيككة الجنسكية فكي بنيكة ككل فككرد

األنكا األعلكى هكو وريكث عقكدة : " هكذه العبكارة الشكهيرة...رويكدا...رويكدا...الشيء، ولنحاول أن نفهكم بع 

 :، ومن الواضح هنا أن ذلك يتطلب منا التعرث لعقدة أوديب نفسها كما يلي"أوديب 

                                                           

  : باألنا المثالي تارة واألنا األعلى تارة أخرل" األنا والهو"أي األنا األعلى حيث كان فرويد يسميه في. 

  : يذكرBergeret,et al (1005 )التقمص األولي / أ: ثالل أنوا  من التقمص وهي(L’indentification primaire ) وهو

الموضو ، وذلك بدون تميز مسبق بين الرقة  –هم لتأو ي –حيث يفترس  (l’incorporation orale )مي فمرتبط باالستدماج ال

/ هوية النرجسية القاعدية للشخص،  الجنسي الذي يهدف إلى تحديد –والعداء، وال بين الذات وغير الذات في هذا االندفا  القبل

األوديب، وهو مخصص لت كيد الهوية  ءيويظهر هذا النمط من التقمص مع مج( l’identification secondaire )التقمص الثانوي 

ماهي ين علم النفس الجماهير وصف فرويد نمطا ثالثا من التقمص أين مإلى أنه انطالقا  Bergeretيشير / الجنسية للشخص، ج

الشخص هنا موضوعاته الخاصة مع موضوعات شخص آخر وخصوصا مع موضوعات جماعة ب كملها، ويحدل هذا من خالل التقليد 

 .ل، وخارج كل الروابط الليبيدية المباشرةوالعدو

   :ألن الطفل ال يستطيع أن يميز من حيث القيمة بين أبيه وأمه قبل" تقمص شخصية الوالدين: "شير فرويد أنه من األسلم القوليو 

 .لتبسيط العرث مص شخصية األ قتأن يعرف بدقة الفرق بين الجنسين وهو عدم وجود القضيب، ويشير أيضا أنه قد ناقت هنا 
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يشعر الطفل  
 
 –في سن مبكرة بالحب نحكو أمكه مكن جهكة  –" األنا والهو"حسب آراء فرويد في  -

صورة اعتماد على األم  ىكان يتعلق في األصل بثدي األم كما أنه أول اختيار للموضو  ينش  عل وهو حب

كما يقوم هذا الطفل من جهة أخرل بتقمص شخصية األ ، وتبقى هاتان العالقتان جنبا لجنب لفتكرة، إالّ  –

  وك نكه يعكوق تحقيكق هكذه أن الرغبات الجنسية المتجهة نحو األم ت خذ تزداد في الشدة فيما بعكد ويبكدو األ

الكتخلص مكن األ  و  شخصية األ  يتخذ صفة عدائية و يتحول إلى رغبة في الرغبات، وعليه يبدأ تقمص

الحككب الشككديد المتجككه نحككو األم والتنككاق  : ذن يتضككمن الموقككف األوديبككي فككي هككذه الحالككة اأخككذ مكانككه، و 

يصكبح مكن  بوبزوال عقدة أودي –االيجابية  و هذا هو مضمون عقدة أوديب –الوجداني المتجه نحو األ  

سوءا بكتقمص شخصكية األم : مه، و قد يمط مكانها ب حد النتيجتينأل هالواجب على الطفل أن يتخلى عن حب

أو بزيادة شدة تقمصه لشخصية األ ، ويددي زوال عقدة أوديب بهذه الطريقة إلى ت كيد صفة الذكورة فكي 

ية أمهكا و ه العملية تددي بالبنت الصغيرة إلى زيادة شدة تقمصها لشخصككما أن هذ –( الذكر)طبا  الطفل 

حككدد نسككبة االسككتعدادات الجنسككية نحككو ت هكككذاو -(أو خلقهككا)بككع األنوثككة فككي طباعهككا بالتككالي الت كيككد علككى ط

إال ،ى تقمكص شخصكية األ  أو األم لكالذكورة أو األنوثة في كل من الجنسين ما إذا ككان الموقكف سكيددي إ

حسكب آراء فرويكد دائمكا  –عقدة أوديب البسيطة هذه ليست األكثر شيوعا حيث تكشكف الدراسكة الدقيقكة أن 

إيجابي وسلبي، و ذلك راجع إلى : عن وجود عقدة أوديب الكاملة، وهي ذات وجهين  –" األنا و الهو" في 

الثنائيككة الجنسككية الموجككودة فككي األصككل عنككد األطفككال
   

ال يقككف موقككف التنككاق  ، وبالتككالي فالطفككل الككذكر 

مه، و لكنه يسلك أيضا سكلو  البنكت و يقكف موقكف المحكب ألبيكه و المعكادي الوجداني من أبيه و المحب أل

و يرل فرويد أنه من األفضل افتراث وجود عقدة أوديب  .-وهذا هو مضمون عقدة أوديب السلبية –مه أل

فان االتجاهات التي تتكون منها العقكدة تتجمكع الكاملة و خاصة لدل العصابيين، و عندما تحل عقدة أوديب 

  .على نحو ما بحيث تددي إلى تقمص شخصية األ  و شخصية األم

ية التي وعلى ذلك فمن الممكن أن نعتبر أن النتيجة العامة اإلجمالية للمرحلة الجنس: " يقول فرويد 

مكن هكذين النكوعين مكن الكتقمص  نما هي عبارة عن تكوين أثر فكي األنكا يتككوناتسيطر عليها عقدة أوديب 

مجتمعين معا على نحو ما، و يقوم هذا التغير الذي يطرأ على األنا باالحتفكاظ بوضكعه الخكاص، فهكو يقكف 

ولكيس األنكا األعلكى مجكرد أثكر  موقفا مخالفا لمضموني األنا ا خكرين، فكي صكورة أنكا مثكالي أو أنكا أعلكى،

خلفته اختيارات الموضو  المبككرة التكي قكام بهكا الهكو، و لكنكه يمثكل أيضكا تككوين رد فعكل قكوي ضكد هكذه 

                                                           
والمعطيات هنا مرتبطة بحالة الطفل الذكر، وأشير هنا إلى أن عقدة أوديب لدل الطفل الذكر ليست مناظرة لطوديب لدل البنت :   

الصغيرة، حيث تبدأ عقدة أوديب لدل البنت حينما تكتشف عدم امتالكها للقضيب، وتكون هذه الخبرة مماثلة للخصاء، وهنالك عبارة 

الفتاة تدخل في عقدة أوديب من خالل عقدة الخصاء، بينما يخرج الفتى من : " ي كتب التحليل النفسي مفادها أنشهيرة عادة ما نقرأها ف

 ".عقدة أوديب من خالل عقدة الخصاء

، وربما "ثالثة مباحث في نظرية الجنس" أي وجود صفات الجنسين في أي طفل سواءا كان ذكرا أو أنثى، وأتذكر هنا كتا  فرويد    

. الثنائية الجنسية: من المفيد للقارل اإلطال  عليه لفهم مواضيع من مثل سيكون
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ينبغكي عليكك أن تككون ككذا وككذا : "االختيارات، و ليست عالقته باألنا قاصرة فقط على إتبا  هكذا القكانون 

، أي ال (مثكل أبيكك)ال يجكب عليكك أن تككون ككذا و ككذا : "، و لكنهكا تشكمل أيضكا هكذا التحكريم("مثل أبيك)

. ، ص 2951، .س ،فرويد) ."يجب عليك أن تفعل كل يفعل، فهنا  أشياء كثيرة تعتبر من حقوقه الخاصة 

سهال، ألن الطفل يدر  أن الوالدين وخاصة األ  يقفان عقبة ليس يرل فرويد أن كبت عقدة أوديب و .(27

لمساعدة في كبت هذه العقدة، و ذلك من خكالل إقامكة لساهم األنا يبية، ولذلك ياألودفي سبيل تحقيق رغباته 

 .ائق في داخل الجانب النفسي للطفلنفس هذا الع

العالقكككة بالوالكككدين، المكككرتبط ب د الخكككارجيتدخل هكككذا التهديكككسكككيمكككن خكككالل ميككككانزم الكككتقمص و

إلكككى أنكككا أعلكككى مكككن خكككالل سكككياقات ككككل هكككذا يتحكككول ف ،الخكككوف مكككن فقكككدان حبهمكككا، و التهديكككد بالعقكككا و

:  و هككككذا ينشككك  األنكككا األعلكككى كمكككا يقكككول فرويكككد ، (Chemama, R., 1993, p.276) .الكككتقمص

نتيجككة عككاملين هككامين جككدا، أحككدهما بيولككوجي و ا خككر عامككل تككاريخي، أي أنككه يحككدل نتيجككة الفتككرة "

طفولتكككه، و نتيجكككة عقكككدة  الطويلكككة التكككي يقضكككيها اإلنسكككان فكككي حالكككة ضكككعف واعتمكككاد علكككى الغيكككر أثنكككاء

 .( 25.، ص2951 ،.س ،فرويد)  "أوديب 

و هككككذا أيضكككا يصكككبح األنكككا األعلكككى الوريكككث الشكككرعي لعقكككدة أوديكككب و الممثكككل الرسكككمي لككككل 

نجيكككب علكككى ككككل هكككدالء الكككذين  شكككعروا : " مكككا هكككو سكككام فكككي الطبيعكككة اإلنسكككانية ، أو كمكككا يقكككول فرويكككد

ضككوا علينككا قككائلين ب نككه ال شككك مككن وجككود طبيعككة سككامية بكك ن إحساسككهم الخلقككي قككد صككدم، والككذين اعتر

إن هكككذا صكككحيح جكككدا، وأن هكككذه الطبيعكككة السكككامية تتمثكككل فكككي هكككذا : فكككي اإلنسكككان، ونسكككتطيع أن نقكككول 

األنكككا المثكككالي أو األنكككا األعلكككى، وهكككو الكككذي يمثكككل عالقتنكككا بوالكككدينا، و قكككد عرفنكككا هكككذه الكائنكككات السكككامية 

 .فرويككد) ."أعجبنككا بهككا وخشككيناها، ثككم بعككد ذلككك تمثلناهككا فككي أنفسككنا حينمككا كنككا أطفككاال صككغارا، و قككد 

 .(60.، ص2951، .س

   نشككككككك ة األنككككككا األعلكككككككى تكسكككككككبه صككككككفات خاصكككككككة ، فكمكككككككا يقكككككككولبإن الشككككككروط الخاصكككككككة 

 Bergeret,et al " : فمككككن ( أو أنككككا الوالككككدين) ال يتعلككككق األمككككر هنككككا بككككتقمص شخصككككية الوالككككدين

انطالقككا مككن أ  لطيككف، فككالتقمص يككتم باالعتمككاد ( أو يبنككى)يتكككون أنككا أعلككى قاسككي قككد : المعككروف أن

ا التربويككككة، ومككككن جيككككل إلككككى معلككككى األنككككا األعلككككى للوالككككدين والككككذي يظهككككر مككككن خككككالل تصككككرفاته

 ,.Bergeret, J., Becache, A., Boulanger, J. J., Cartier. J. P.,Dubor, P)"جيككل

Houser, M., et al, 2008 , P.60) 

ال يقتصككككر تكككك ثير : "  -التحليككككل النفسككككي فيالمككككوجز" فككككي –يقككككول فرويككككد وعككككن ذلككككك أيضككككا 

علككككى طبيعككككة الوالككككدين فحسككككب، بككككل إن مككككن خاللهمككككا ليظهككككر التكككك ثير  –بطبيعككككة الحككككال  –الوالككككدين 
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المت صكككل للتقاليكككد العائليكككة و العنصكككرية و القوميكككة، كمكككا تكككدخل فيكككه مطالكككب البيئكككة االجتماعيكككة التكككي 

إضكككافات جديكككدة  –إبكككان تطكككوره الفكككردي –فسكككه يتلقكككى األنكككا األعلكككى للطفكككل يمثالنهكككا، و علكككى النحكككو ن

الشخصكككيات البكككارزة فكككي ومكككن خلفكككاء األبكككوين و مكككن يقكككوم مقامهمكككا فكككي األطكككوار الالحقكككة ككككالمعلمين  

علككككى  –الحيككككاة العامككككة والمثككككل العليككككا المككككوقرة فككككي المجتمككككع، و مككككن البككككين أن الهككككو واألنككككا األعلككككى 

ة و يمثككل األنككا األعلككى فقككان فككي أنهمككا يمككثالن الماضككي، فككالهو يمثككل آثككار الوراثككيت -تباينهمككا األساسككي

ما أخذ عن ا خرين -هفي جوهر –
 

 (.15.، ص1000، .س .فرويد.") 

وظيفككككة : فككككي صككككياغة يمكككككن إعتبارهككككا األخيككككرة، يضككككطلع األنككككا األعلككككى بككككثالل وظككككائف 

مككككن جهككككة، ومككككن جهككككة أخككككرل وظيفككككة الضككككمير الخلقككككي  (Auto-Observation)مراقبككككة الككككذات 

(Conscience Morale)،  أو الرقابكككككة(Censure) وغالبكككككا مكككككا تككككككون هكككككذه هكككككي المقصكككككودة ،

أو )وأخيكككرا وظيفكككة إقامكككة المثكككل العليكككا  .خاصكككة عنكككدما يسكككتعمل مصكككطلح األنكككا األعلكككى بمعنكككى محكككدد

ي وقتنككا الككراهن مصككطلح مثاليككة والتككي ينطبككق عليهككا فكك (Une fonction d’idéal–وظيفككة مثاليككة 

والتفريككق بككين هكككاتين الككوظيفتين األخيككرتين يظهككر مكككن خككالل الفككرق بكككين  ،(Idéal du moi)األنككا 

فالشكككعور بالكككذنب مكككرتبط بالضكككمير األخالقكككي، أمكككا  ،(أو بالدونيكككة)الشكككعور بالكككذنب والشكككعور بكككالنقص 

الصككطالم، فككإذا كانككت التعبيكككرات علككى مسككتول او .الشككعور بالدونيككة فهككو مككرتبط مككع وظيفككة المثاليكككة

عكككادة مكككا يكككتم ربطهكككا بكككنفس النظكككام،  (Surmoi)األنكككا األعلكككى و (Idéal de moi)األنكككا مثاليكككة 

معنكككى مختلفككا قلككيال، فهكككو  (Moi Idéal) أنكككا مثككالي :للتعبيككرفاالسككتعمال االعتيككادي يبككدو أنكككه يعطككي 

، أو األوليكككةلقكككة الخكككاص بالنرجسكككية المثكككالي ذو القكككوة المط:  يرمكككز إلكككى تككككوين بكككدائي جكككدا مشكككابه لككك

 .Bergeret. J., Becache, A., Boulanger, J) .الطفليككةعلككى أي حككال، الخككاص بالنرجسككية 

J. Cartier, J. P. Dubor, P., Houser, M., et al, 2008, PP. 60-61) 

 :وجهة النظر الدينامية .2. 2

النفسكككية علكككى أنهكككا ناتجكككة عكككن تركيكككب أو و العمليكككات ينظكككر مكككن هكككذه الناحيكككة إلكككى الظكككواهر 

هككذه الفكككرة ال أدري مككن أيككن  ولكككي أشككرم بينهككا،توفيككق بككين القككول المتعارضككة أو المتصككارعة فيمككا 

                                                           
:" ينتقل فرويد في كثير من كتاباته من تطور الفرد إلى تطور النو  البشري بطريقة عجيبة تبدو لمن لم يقرأ بع  كتبه من مثل    

و تبدو لمن يمتلك إلماما بنظريات فرويد في التحليل شكال من أشكال التخريف الممنهج، " موسى و التوحيد"و " الطوطم و التابو

يقوم " األنا "إلى أن " األنا و الهو"النفسي نوعا من أنوا  العبقرية النادرة، و في سياق الحديث عن األنا األعلى يشير فرويد مثال في 

بيولوجية والتغيرات التي مر بها النو  اإلنساني بإستعادة جميع ا ثار الباقية في الهو عن التطورات ال" األنا األعلى"من خالل تكوين 

ثم يمر بها مرة أخرل في حياة كل فرد، ويضيف أيضا فرويد ب ن كل من الدين واألخالق والشعور اإلجتماعي إنما كانت في األصل 

... ناء نشوء النو  اإلنساني عن عقدة األ   أث -"الطوطم و التابو" تبعا للفرث الذي وضعه في كتا  –شيئا واحدا، و أنها قد إكتسبت 

 . أن يطالع مدلفات فرويد تلك -وربما ستكون بدايته –وعلى من أراد أن يتابع القصة إلى نهايتها 
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هككككو المعطيككككات  "الصككككرا  بككككين القككككول المتعارضككككة"  :نقككككوليخطككككر بالككككذهن حينمككككا  وأول مككككا أبككككدأ؟

لالشكككعور محتفظكككة بشكككحنتها األصكككلية التكككي تفتكككرث أنكككه هنالكككك دوافكككع فكككي ا ،المرتبطكككة بنظريكككة الكبكككت

قكككوة  وأنكككه هنالكككك تلكككك،نحكككو الشكككعور باسكككتمرار مكككن أجكككل تفريكككغ شكككحنتها  وأنهكككا تنكككدفعمكككن الطاقكككة، 

-وأتككذكر هنككا أفكككار فرويككد  لهككا تمنعهككا مككن هككدفها ذلككك ألنهككا غيككر مقبولككة فككي مجككال الشككعور مضككادة

أيكككن رأل أن " األنكككا والهكككو"فكككي كتابكككه  -فكككي سكككياق حكككديثنا عكككن منظمكككة الهكككو التكككي تعرضكككنا لبعضكككها

تحكككدل عكككن وأيكككن الكبكككت يصكككدر عكككن األنكككا حيكككث تمنكككع بعككك  الكككدوافع مكككن الظهكككور فكككي الشكككعور، 

ي و مفهكككككوم دينكككككامي، ويشكككككرم فرويكككككد المفهكككككوم األول فمفهكككككوم وصككككك: مفهكككككومين لمعنكككككى الالشكككككعور

الكككة الشكككعور تسكككتمر ال يككككون شكككعوريا دائمكككا، فح( ككككالفكرة مكككثال)باإلشكككارة إلكككى أن العنصكككر النفسكككي 

لفتكككرة قصكككيرة جكككدا، والفككككرة التكككي تككككون شكككعورية ا ن ال تظكككل شكككعورية فكككي اللحظكككة التاليكككة بكككالرغم 

مكككن أنهكككا تسكككتطيع أن تصكككبح شكككعورية مكككرة ثانيكككة تحكككت شكككروط معينكككة، ويصكككف فرويكككد حالكككة الفككككرة 

ال "ول ويكككككرل أن القككككك" كامنككككة"فككككي الفتكككككرة الواقعكككككة بككككين هكككككاتين الوضكككككعيتين بككككالقول أنهكككككا كانكككككت 

، أمكككا الالشكككعور بكككالمعنى "ككككامن ويسكككتطيع أن يصكككبح شكككعوريا"بهكككذا المعنكككى يعكككادل القكككول " شكككعوري

فيعنككككي وجككككود عمليككككات عقليككككة أو أفكككككار قويككككة جككككدا  -وهككككو المفهككككوم الفرويككككدي لالشككككعور-الككككدينامي 

نهككا تسككتطيع أن تحككدل نفككس ا ثككار التككي تحككدثها األفكككار العاديككة وذلككك مككن موقعهككا الالشككعوري، أي أ

والسكككبب فكككي أن مثكككل هكككذه األفككككار ال يمكنهكككا أن   ،تكككدثر فكككي النشكككاط النفسكككي دون أن تصكككبح شكككعورية

األفكككار  تلككك فرويككد الحالككة التككي تكككون فيهككا قككول معينككة تقاومهككا، ويسككميوجككود هككو تصككبح شككعورية 

، ويكككرل أن القكككوة التكككي سكككببت الكبكككت وعملكككت علكككى اسكككتمراره  "الكبكككت" قبكككل أن تصكككبح شكككعورية بككك  

هككذا القككدر مككن االستبصككار فككي الككديناميات النفسككية البككد أن يتككر  أثككرا فككي : "ويقككول ،"المقاومككة"هككي 

مصككككطلحاتنا وفككككي وصككككفنا، فمككككا هككككو كككككامن وال شككككعوري فقككككط بككككالمعنى الوصككككفي ولككككيس بككككالمعنى 

، أم لفككككظ الالشككككعور فإنككككا نبقيككككه للمكبككككوت الالشككككعوري بككككالمعنى "قبلشككككعوريا"لككككدينامي فإننككككا نسككككميه ا

  .(15.، ص2951، .س. فرويد) ."الدينامي

يطلق على العناصر النفسية الكامنة قبل الشعور،  -كما رأينا-الالشعور بالمعنى الوصفي فو اذن 

أما الالشعور بالمعنى الديناميكي فيتضمن العناصر والتي تظهر بسهولة في الشعور تحت شروط مناسبة، 

وبالرغم من ذلك فهي  ،النفسية المكبوتة، والتي تتلقى  مقاومة كبيرة تمنعها من الظهور في الشعور

دراسة العمليات النفسية من الناحية وأن تدثر من موقعها الالشعوري، وعليه تعتمد  تستطيع أن تنشط

                                                           

  : وهل هذا هو ما تدعوه المدلفات والبحول في وقتنا الراهن بالصرا  بين الرغبة والدفا ؟ ألنني قرأت كثيرا ولم أفهم سول قليال

ع للتجريد الكبير الذي غالبا ما تعالج به مثل هذه المواضيع والتي كان ينبغي أن تعالج بلغة تعبر عن واقع األمور بدال ،وربما هذا راج

من اللغة المتكلفة والمجردة، التي تعتمد على أسلو  التزحلق فوق المصطلحات ، فالطريق إلى المعرفة ليس مفروشا دائما ببساط 

ة الالشعور ال يكون غالبا مفروشا بالزهور، فمن أراد استكشاف المستور، عليه أن يتحمل ألم السير أحمر، كما أن الطريق إلى معرف

 .على األشوا  وهو مسرور
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موعتين أو قوتين متصارعتين في داخل النفس، والصرا  يحدل هنا بين الدينامية على فرضية وجود مج

والقول المقاومة التي  ،القول الالشعورية التي تضغط من أجل التظاهر والتعبير عن نفسها في الشعور

حسب التعبير الشائع في المدلفات وخاصة ( défense)والدفا  ( désir)أو بين الرغبة -تمنعها من ذلك 

هنا كل ما يمكنني قوله عن النظرة الدينامية من حيث كونها  توأعتقد أنني قد استنفذ  .-الفرنسيةباللغة 

ويبدو أني س تكفل . تنظر للظواهر النفسية على أنها نتيجة لصرا  أو للعب القول المتعارضة فيما بينها

بداية أعماله أن يدسس  التي أراد فرويد منذ ،من خالل عرث وجهة النظر هذه بتوضيح طبيعة هذه القول

هي ذات أصل  -المنتجة للحياة ولجميع الظواهر النفسية –الصرا  على التعارث القائم بينها، فهذه القول 

وهي  ،يعتمد عرث وجهة النظر الدينامية أساسا على مصطلح الغريزةحيث  -حسب رأي فرويد-غريزي 

 نه هنالك قول من وكوأشعر هنا  ...د على االندفا ة التي تعتمتلك العملية الدينامية، الحركية، الالشعوري

مغناطيسية أو جاذبية تجذبنا لطسفل وتدفع بنا للدوران حول معاني مصطلح الغريزة، ولنفسح ... نو  ما

 . فوق كوكب الغريزة -كما يقفز رائد الفضاء حينما تنعدم الجاذبية-المجال إذن ألنفسنا لنقفز 

 "الغريزة"ولنبدأ بالتعرف على مصطلح 
   

في التحليل النفسي، حيث يقول حسين عبد القادر 

أوالهما تتصل  ،لقد استعمل فرويد كلمتين ألمانيتين للغريزة": "ماضيه ومستقبله: التحليل النفسي"في 

بالمعنى الغائي لها عند الحيوان الذي يتعرف األخطار بشكل غريزي، فالكلمة األلمانية التي ساقها في هذه 

والتي تعني قوة الدفعة ( trieb)، لكن االستخدام ا خر لديه كان للكلمة األلمانية (instinkt)هي  الحالة

وكان مقصد فرويد في . التي تحر  النشاط الذي تبعثه لإلشبا ، وللموضو  الذي يحقق اإلشبا  معا

( trieb)مصطلح ونحسب في ضوء هذا المعنى أن الترجمة اإلنجليزية ل)...( معناها الغائي الحيواني 

في العربية كما هو شائع في عديد ( بنزوة)قد جانبها الصوا ، وبالمثل فإن ترجمتها  (Instinct)بغريزة 

                                                           

  : أن الصرا  يبنى على أساس التعارث بين الغرائز، وهذا ما حاوله فرويد بنفسه من  -حسب قراءاتي-والشائع في كل المدلفات

ألولى والثانية، وفي مستول أكثر نضجا من نظرية التحليل النفسي باإلمكان بناء الصرا  أيضا على ا: خالل عرضه لنظرية الغرائز

األنا "و " الهو"الصرا  بين " األنا"أساس التعارث الدينامي بين مختلف أنظمة الجهاز النفسي وبينها وبين العالم الخارجي حيث يدير 

 ".العالم الخارجي" و " األعلى

  
 

با ما يساء فهمه من طرف الكثيرين، فقد تناقشت مع عدد من النفسانيين األكاديميين الذين يعتبرون نظرية التحليل والذي غال: 

وربما تتظاهر في شعورهم إثر اعتقادهم هذا مجموعة من التصورات المنبوذة من طرف الشعور " الجنس"النفسي على أنها نظرية في 

ربما هذا هو أيضا ما يدعو لنبذ هذه التصورات واألفكار المشحونة من ساحة الشعور ولقمعها ، و"الغريزة الجنسية"أثناء ذكر مصطلح 

وأفكارها الجنسية التي تبنىي عليها سلوكات )أو حتى كبتها، ومن ثم تبنى أفكارهم وتدخالتهم على مقاومة نظرية التحليل النفسي 

ربما أسهل وأقر  إلى ثقافتهم من التحليل )دة لها في نظريات أخرل ، ويحاولون بعد ذلك البحث عن أفكار مضا(اإلنسان و شخصيته

، وهم واثقون من دون معرفة بمعاني مصطلحات هذه النظرية وبمبادئها وتطبيقاتها أنها خاطئة وأصبحت في خبر كان، ألن (النفسي

خص متالعب ويشبه مسيلمة الكذا ، العلم، وخاصة علم األعصا  والفسيولوجيا  قد أثبتا عدم صحتها، وفرويد في نظرهم هو ش

وال تصلح للتطبيق على الفرد العربي، واألدهى من ذلك  -وهي ثقافة جماعية-ونظريته ضد مبادئ الدين وضد ثقافة المجتمعات العربية 

قافتها من قبل أن المدرسة الفرانكفوية تعتمد كثيرا على نظرية التحليل النفسي، وفرنسا العدو التاريخي للجزائر غير مرغو  في ث

كما -الوطنيين األحرار الذين أرادوا أن يبنوا الجزائر على مبادئ اإلسالم واللغة العربية، والذين ينظرون للجزائريين الفرانكفونيين 

ة على أنهم من  بقايا االستعمار، وك ن الصرا  هنا ينتقل من داخل الفرد إلى داخل المجتمع ويتخذ شكال مرتبطا بالهوي –يسمونهم 

والعلم غير معني بهذه الصراعات الثقافية والتاريخية، فالمعيار الذي يعتمده هو كونه يدعوا آراء النظرية ألن . الخ...ومقاومة التفسخ

ولهذا فعلينا على األقل نحن الباحثون أن نعتمد على هذا المعيار، وأن نحلل مقاوماتنا الذاتية . تثبت صحتها من خالل اختبارها في الواقع

كي ال تكون قراءاتنا موجهة بفكر مسبق، وعندئذ فقط ستتضح لنا الصورة، وسنحصل على فهم واضح لنظرية تطغى فيها الذاتية على ل

  .الموضوعية ألنها تسعى لفهم اإلنسان في حاالت شفائه ومرضه من خالل دراسته من طرف انسان آخر
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من تراجم المشرق العربي لفرويد لهو أمر يبعد بالمصطلح عن معناه وبخاصة أن ترجمته كما جاءت في 

 (.130-119 .، ص ص1001والنابلسي،  ،عبد القادر" )دفعة أي( pulsion)الفرنسية إنما هي 

وأعتقد أني لست معنيا هنا بالدخول في حر  األلفاظ، ف نا لست معتادا على التالعب باأللفاظ، 

من خالل االصطالم الفرنسي  (trieb)ه فرويد تفكير بالمصطلح األلماني الذي ساقكما أني معتاد على ال

(pulsion)  هنا كما وس وجه جهدي لتوضيح هذا المعنى (. عة غريزيةدف)والذي يعني بالعربية اندفا  أو

ارة، استشارة خارجية، مدقتة، متقطعة لنوعين من االستث( واإلنسان طبعا)يتعرث الكائن الحي : يلي

رل داخلية تمارس ضغطا متصال، وتفرث على خوأ. يمكن تفاديها بالخروج أو بالهر  من مجال التنبيه

الهر  منها، أو إشباعها مدقتا، ويطلق على هذا النو  و مناسبة من أجل تفاديهاالكائن الحي القيام ب فعال 

( أو الدفعات)وتقع الدفعة  -أو الحاجات أحيانا-" الدفعات الغريزية"الثاني من االستثارة الداخلية اسم 

يه على الحدود الفاصلة بين الجسم والنفس، حيث تعبر نفسيا عن التنب -حسب تصور فرويد-الغريزية 

 الصادر من داخل الجسم وأعضائه


نعني ب   ": "مباحث في نظرية الجنس ثالل"، يقول فرويد في 

لتنبيه من داخل الجسم نميز بينه وبين التنبيه الخارجي الممثل النفسي لمصدر متواصل ا( زةالغري)

 ،.،سفرويد" )والمتقطع، تحتل الغريزة موقعها إذن عند الحد الفاصل بين المضمارين النفسي والجسمي

كمفهوم على الحدود الفاصلة بين النفسي والجسمي كتمثل نفسي ":فالدفعة الغريزية  (.23 .، ص2953

تمتد في النفس مقياسا للمطلب المفروث عليها للعمل كنتيجة ثيرات الصادرة عن الكائن العضوي للم

ذلك وبفعل ذلك هي ظاهرة بحكم  .(130، ص 1001عبد القادر، والنابلسي، )   "التصالها بالجسم

يمكن : " حيث يقولون et al  bergeret,دينامية متحركة وليست شيئا جامدا متوقفا كما يدل على ذلك رأي

للعمل مفروث على النفس( أو حاجة)أن نالحظ أن التعبير مطلب 
   "

exigence de travail 

                                                           

  :الممثل النفسي لتنبيهات الجسم الداخلية: " أعني ب ن الدفعة هي التي تعبر نفسيا عن التنبيه الصادر من داخل الجسم ب نها هي" ،

هذه العبارة  -أثناء التعرث لمنظمة الالشعور -، وقد ترجمت سابقا(représentant)وأعني بالممثل النفسي هنا المصطلح الفرنسي 

"représentant de ces pulsion "   وقد أشرت في الهامت أنه من المناسب ترجمة "التمثالت الفكرية لهذه الدوافع الغريزية: "ب ،

(représentant )   وذلك ألن هذا المصطلح يحتوي كال من التمثل "الممثل النفسي للغريزة"ب ،(représentation) والشحنة ،

واحتفظت منذ ذلك الحين بمعادلة  - أغلب المدلفين  حسب ما هو شائع وحسب آراء-المرتبطة به ( la charge affective) العاطفية 

 :صغتها في رأسي على النحو التالي

"représentant = représentation+ charge affective " أو )الشحنة العاطفية + التمثل= الممثل النفسي للغريزة"أو

 . ي توضيح مصطلح الغريزية الغام  في أذهانناوأعتقد أن هذه األفكار مفيدة هنا ف(". االنفعالية

: التحليل النفسي"، وقد اقتبستها من كتا  "الدوافع الغريزية وتقلباتها" أشير هنا إلى أن هذه الفقرة من إنتاج فرويد في مقالته عن   : 

: لطبعة االنجليزية للمقالة المعنونة ب   لعبد القادر والنابلسي، حيث اقتبسها عبد القادر حسين وترجمها بدوره من ا" ماضيه ومستقبله

instinct and their vicisstudes  وذلك ألنني لم أتمكن من تجسيد ترجمة عربية مناسبة لهذه الفقرة من الفرنسية، وأيضا بدت لي،

   كما اقتبسهاس وردها بالفرنسية  -ترجمة الدكتور عبد القادر حسين غريبة وغير مفهومة، ولهذا ومن أجل تحقيق فهم  أفضل

Bergeret,et al-  من الطبعة الفرنسية للمقالة(les pulsions et leurs destins )-كما يلي : 

"Un concept  limite entre le psychique et le somatique, comme le représentant  psychique des 

excitations  issues de l’intérieur du corps et parvenant au psychisme, comme une mesure de l’exigence 

du  travail  qui est   imposé au psychisme en conséquence de sa Liaison au corporel." 

مطالبة النفس بالقيام بنشاط معين كنتيجة التصالها بالجسم، مثل المطالبة التي يتعرث لها األ  من قبل أبنائه الصغار أو  أي     :

فهو مطالب ومضطر للقيام بعمل ما من أجل سد حاجياتهم بحكم عالقتهم به، ومن أجل ذلك فهو . زوجته الذين ليس لديهم معيل غيره

  .الخ...كي يتحر  ويقوم بنشاط فكري، حر
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imposée au psychisme م االندفا  ومتناسق مع مفه(poussée ) المتواجد داخل كلمة الدفعة

(pulsion )في حد ذاتها."(Bergeret. J., Becache, A., Boulanger, J. J., Cartier, J. P., 

Dubor. P., Houser, M., et al, 2008, p. 66)  

المعنى يمكن فهم الدفعة الغريزية وتصورها من خالل أربع خصائص  هذا في هذا السياق، وفي

 .االندفا ، الهدف، المصدر والموضو : يأساسية تتميز بها وه

عن الجانب الدينامي، الحركي في الغريزة، ذلك أنها في حالة حركة ( poussée)يعبر االندفا  

هي جوهر " االندفا " دائمة بسبب قوة الضغط الدافعة لها، فقوة الضغط الدافعة هذه والتي نعبر عنها ب   

جوهرها هي كتلة من النشاط والحركة، وهذا يعني أنها تحمل في الدفعة الغريزية، والدفعة الغريزية في 

هذا الهدف هو : "et al   Bergeret,يقولو  إذن هو تفريغ هذه الشحنة،( but)طياتها شحنة، والهدف 

دائما اختفاء الضغط الناشئ خصوصا من خالل تظاهر الدفعة الغريزية، ويحدل هذا االختفاء من خالل 

أي من خالل تصريف  الطاقة المتظاهرة إلى خارج النظام، وهذا التفريغ إذن هو  ،(décharge)التفريغ 

، ولكن هذه هي الطريقة األكثر (la satisfaction de la pulsion)الدفعة الغريزية ( أو إرضاء)إشبا  

عموما واألكثر تشددا في فهم هدف الدفعة الغريزية، فهذا المصطلح من ش نه أن يصف أيضا الوسائل 

الميكانيزمات التي تسمح ببلوه هذا الهدف النهائي، وهكذا فهدف دفعة غريزية شبقية فمية قد يكون و

، أو هدف الدفعة الغريزية الجنسية (l’incorporation)أو االستدماج ( la succion)االمتصاص 

 .Bergeret. J., Becache, A., Boulanger, J. J., Cartier, J)("le coit)التناسلية هو الجما  

P., Dobor, P, Houser, M., et al, 2008, p.66) 

وا ن إذا ما تساءلنا من أين ي تي هذا الضغط الذي يتطلب التفريغ أو اإلشبا  فنحن هنا بصدد 

 Bergeret ,et)حسب رأي -" مصدر الدفعة الغريزية"، ويعبر مصطلح (source)الحديث عن المصدر 

al,2008)-  ومعنى سببي، ذلك أنه يصف في نفس الوقت عملية جسمية عن معنيين، معنى موقعي

 .تحرث على المستول النفسي حالة ضغط، استثارة، وأيضا منطقة الجسم التي تجري فيها هذه العملية

في ماذا، أو من خالل ماذا يمكن : "بكلمات فرويد الشهيرة( objet" )الموضو "أخيرا يعني 

أو )وهو أكثر شيء متغير : "عبارة فرويد التاليةet al   Bergeret,، ويضيف"للغريزة أن تحقق هدفها

المعنى التحليلي النفسي : " ، ويقولون "في الدفعة الغريزية، فهو غير مرتبط بها في األصل( متقلب

أو )معرف بكونه ما هو مترابط مع الشخص  يلمصطلح الموضو  متفر  طبعا عن المعنى الكالسيكي، أ

                                                           

 " :il est ce qu’il y a de plus variable dans la pulsion, il ne lui est pas originairement lié"  
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ة، ونخص بالذكر أنه قد يتعلق األمر بشخص، ولكن أيضا بموضو  جزئي كثدي في عالقة معين( مع أناه

أو داخليا كما  األم مثال، وقد يكون ينتمي للعالم الحقيقي أو للهوام، وأيضا قد يكون خارجيا بالنسبة للفرد

 ,Bergeret. J., Beache)".حيث يصبح األنا موضو  حب بالنسبة للهو)...( هو الحال في النرجسية 

A., Boulanger. J. J., Cartier, J. P., Dubor.P., Houser, M. et al, 2008, p.67) 

األساسية التي يتم من خاللها تصور الدفعة ( أو الخصائص)وا ن بعدما تعرفنا على العناصر   

ويجدر بنا التقدم خطوة لطمام من أجل الحصول على  ،أعتقد أن الطريق أصبح مفتوحا أمامنا ،الغريزية

، ويبدو أن عالمة "! الدفعة الغريزية"رؤية واضحة للصياغة النظرية التي قدمها فرويد لموضو  

واحدة، بل  لها معنى مفاده أنه ليس هنالك دفعة "غريزيةدفعة " مصطلح التعجب هذه التي وضعتها أمام

أنها قد تكون متعاونة أو متعارضة، متحدة أو منفصلة، كما أنه يمكن دفعات متعددة، وهذا يعني أيضا 

أيضا رد مجموعة من الدفعات الغريزية المتعددة هذه إلى دفعة غريزية واحدة أساسية، وهذه هي الفكرة 

ومفادها أن  ،(dualité" )الثنائية"وأقصد بها هنا فكرة . الرئيسية التي بنيت عليها نظرية التحليل النفسي

بل وتتصارعان، وأن  ،ذه الدفعات الغريزية تجتمع في غريزتين أساسيتين في نهاية المطاف تتواجهانه

هذه " الثنائية"الحياة نفسها بهذا المعنى هي نتيجة للتعارث الدينامي بينهما، وإذا ما أردنا العمل بفكرة 

فإننا سنميز بين  ،فرويدفي رأس " الدفعات الغريزية"لتتبع مراحل تطور الصياغة النظرية لموضو  

( تسميان في وقتنا الراهن بالنظرية األولى، والنظرية الثانية للدفعات الغريزية)مرحلتين أساسيتين 

، (حفظ الذات)ودفعات غرائز األنا ( حفظ النو )وتشتمل األولى على المقابلة بين دفعات الغرائز الجنسية ،

الموت، وتفصل بينهما مرحلة مهمة تتمثل في إدخال مصطلح  و الحياة بينما تقابل الثانية بين دفعات غرائز

 :ولنتطرق إذن لتفاصيل هذا كله كما يلي  .النرجسية والمقابلة بين حب الذات وحب الغير

 دفعات الغرائز الجنسية في مقابل دفعات غرائز األنا: المرحلة األولى -

إن ": "ثالل مباحث في نظرية الجنس"يقول فرويد في سياق حديثه عن نظرية الليبيدو في كتابه 

الفرضية القائلة أن للتهيج الجنسي أساسا كيميائيا تتفق على أكمل وجه مع التصورات التي كوناها ألنفسنا 

أخذنا بمفهوم لليبيدو يجعل لنستعين بها على فهم التظاهرات النفسية للحياة الجنسية والسيطرة عليها، وقد 

منه قوة متغيرة كميا تتيح لنا أن نقيس السيرورات والتغيرات في مجال التهييج الجنسي، نحن نميز الليبيدو 

من الطاقة التي ينبغي أن نفترث وجودها في أساس جميع السيرورات النفسية بوجه عام، و التمييز الذي 

نعزو إلى هذا األخير فضال عن طابعه الكمي طابعا كيفيا، نجريه يطابق أصول الليبيدو الخاصة،  إذ 

وحين نميز بين طاقة الليبيدو بين كل طاقة نفسية أخرل نفترث أن السيرورات الجنسية في العضوية 

تتميز عن وظائف التغدية بكيمياوية خاصة، وقد بين لنا تحليل االنحرافات واألعصبة النفسية أن هذا 
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س، . فرويد". )فقط من األجزاء التي تسمى بالتناسلية، بل كذلك من سائر األعضاءالتهيج الجنسي ال ينبع 

، قد تبدو كلمات فرويد هذه ألول وهلة غامضة أو غير مفهومة، وخاصة لمن ال يمتلك (90، ص 2953

فرويدي معرفة بالتحليل النفسي، وأؤكد للقارئ هنا أننا لو تتبعنا أبعادها في أعماق نظرية التحليل النفسي ال

لتطلب منا ذلك عددا كبيرا من الصفحات لشرحها، ذلك أن فرويد أمضى فترة طويلة قبل أن يتمكن من 

في كتابه  2902إعطاء تعريف واضح ومحدد لمصطلح الدفعة الغريزية، حيث عرفها بوضوم عام 

م من داخل الجسم، ممثال نفسيا لتنبيه قاد -كما سبق وأشرنا-أين اعتبرها " ثالل مباحث في نظرية الجنس"

طاقة التي الورسم موقعها على الحدود الفاصلة بين النفس والجسم، و الليبيدو بهذا المعنى هي القوة أو 

طاقة : "، فمصطلح الليبيدو إذن يصف لدل فرويد"الجنسية"تعبر نفسيا عن تظاهرات الدفعات الغريزية 

نميز الليبيدو من الطاقة التي ينبغي أن : "سه، أو كما قال هو بنف"نفسية خاصة وفقط بالغرائز الجنسية

، وهذه الخاصية األخيرة التي منحها "نفترث وجودها في أساس جميع السيرورات النفسية بوجه عام

عن طاقة نفسية ذات طبيعة  -وأعتذر عن التكرار المتعمد هنا-فرويد لمصطلح الليبيدو أي كونه يعبر

طاقة نفسية غير "الذي كان يستعمل المصطلح للداللة على كانت محل خالف بينه وبين يونج " جنسية

وقد اعترث فرويد على هذا " خاصة تتظاهر في كل الدفعات الغريزية سواء كانت جنسية أو غير جنسية

نضحي بكل ما أكسبتنا إياه المشاهدات التحليلية النفسية حتى : "كما قال هو بنفسه( أو ألنه)االستعمال ألننا 

فرويد، " )ه يونغ معالم مفهوم الليبيدو فرأينا فيه معادال للطاقة النفسية بوجه عام.مع   ا ن إن طمسنا

فال " ما أكسبتنا إياه المشاهدات التحليلية النفسية"، وحينما يقول فرويد (91 -92 .، ص ص2953س، 

 ويلة على فهم طبيعةك ومنذ فترة ط، ذلك أنه كان يعمل قبل ذل...ينبغي علينا أن نعتقد أنه كان يمازم يونغ

القول التي تدفع اإلنسان للحياة، كما كان يعمل أيضا على فهم القول التي تعطي للعرث العصابي القوة 

لها هو ما يحرث  وحأن هذه القول هي نفسها وأن ت -لىمنذ محاوالته األو –لكي يتكون، وقد شك 

الطاقة الجنسية   " : هذه القول سماهما مجموعتين من يمايز بين األعراث، وحاول إذن في تلك الفترة أن

، وقد صاه أيضا مصطلح الليبيدو، ليتجه اهتمامه بعد ذلك أكثر نحو   و  الطاقة الجنسية النفسية   الجسمية

مع االستكشاف المستوفي ل  ال   2902نظريات الهوام والكبت، واكتشف تكوينات الالشعور، وفي سنة 

، أي المرتبط "لماذا"للسدال األساسي الذي طرحه من قبل والمرتبط ب  ال المتعلق بالعصا ، عاد " كيف"

بالطاقات المستعملة في السياقات العصابية، والمشكل بالضبط هنا يكمن في أن ميكانزمات تكوين السياقات 

العصابيىة تخفي طبيعة القول التي ترتكز عليها، وبالتالي من أجل الولوج إلى ذكاء هذه األخيرة كان 

يسمحان بالمالحظة في  -خمنهما -فرويد مجبرا على أن يتبع طريقا ملتويا، حيث يتعلق األمر بمجالين

ة يزية هذا، الذي يكون محر  األعصبأي بتحرر كاف من الكبت للعب الدفعات الغر ،فضاء مفتوم

 -الكبت فعاال أين نادرا ما يكون -مجال االنحرافات: هما على التوالي المجاالن نومحر  اإلنسان، وهذا

وهكذا  .(Chemama, R., 1993, P.231)." قبل أن يحدل الكبت بشكل كبير)...( ل األطفال اومج
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وبعدما درس فرويد االنحرافات الجنسية، واألعراث العصابية التي تمثل نقال أو بديال إلشبا  رغبات 

ث في حياته الجنسية استعدادا جنسية غالبا غير سوية، ذهب إلى أبعد من ذلك حينما اعتبر أن الطفل يعر

لالنحراف متعدد األشكال، وقد مكنه التحليل النفسي من توسيع مصطلح الجنس ليشمل جنسية غير سوية 

بسبب " المنحرفة"المنحرفين، وتنقل وتستبدل هذه الغرائز  شعورتتظاهر بشكل واضح في ( أو منحرفة)

ن تخضع لدل الطفل لضرو  من الكف والكبت لدل العصابيين، كما ينبغي لها أ -والمقاومة-الكبت 

ألنشطة لم " الجنسية"بل ذهب فرويد إلى أبعد وأبعد من ذلك حينما منح صفة ،الخ أثناء نموه...والتسامي

وقال بوجود جنسية طفلية، وغرائز  -مثال والنشاط الفمي للرضيع كالمص-يخطر ببال أحد أنها كذلك  يكن

إذن . الخ...وصف مراحل النتظام الطاقة الليبيدية وتطورها عبر الحياة كما. الخ...جزئية، ومناطق شبقية

بين تحليل االنحرافات واألعصبة النفسية أن هذا التهييج : "ففرويد ال يمازم يونغ، وال يمازحنا حينما يقول

 . "الجنسي ال ينبع فقط من األجزاء التي تسمى بالتناسلية بل كذلك من سائر األعضاء

: ط قوله هذا من أجل الدخول مباشرة في موضوعنا الحالي بالذي سبقه أين قالومن هنا نرب

بين كل طاقة نفسية أخرل نفترث أن السيرورات الجنسية في العضوية و حين نميز بين طاقة الليبيدو "

 ".تتميز عن وظائف التغذية بكيمياوية خاصة

السيرورات الجنسية في "ة أن إذن افترث فرويد في بداية صياغته لموضو  الدفعات الغريزي 

: ، واعتمد المبدأ الذي قال به الشاعر ومحتواه هو"العضوية تتميز عن وظائف التغذية بكيمياوية خاصة

أي أننا يمكننا أن نصنف في إطار الجو  أو الحب كل الغرائز التي تختلج ،" المقابلة بين الجو  والحب

الدفعات الغريزية الجنسية والتي تهدف إلى : لى مجموعتينوقسم فرويد إذن الدفعات الغريزية إ ب نفسنا،

                                                           

  : و مصادرا للتهييج الجنسي( التي تسمى عادة بالمناطق الشبقية)ولكي يعرف القارئ كيف يمكن أن تكون بع  مناطق الجسم 

على الدفعات الصادرة منها والسيرورات التي ( أو نمو الشخصية)للدفعات الغريزية الجنسية حيث يتوقف مجمل النمو النفسي الجنسي 

التوجه لدراسة أو مراجعة  هأراد القارئ التعرف على كل ذلك فعلي اإذ. الخ...تجري على مستواها أو أهدافها وعالقاتها بالموضوعات

عها فرويد بنفسه باإلضافة للعديد من الصيغ ضكما بإمكانه مراجعة الصيغة التي و ،(génétique)ية أو التكوينية وجهة النظر النشوئ

الخ، وتمتلئ صفحات الكتب التي تتناول التحليل النفسي والكتب ...التي عرضها علماء محللون من أمثال كارل أبراهام، ميالني كالين

أن ال يضيع وقته في القراءات المجردة أو  ئوأنصح القار،بمثل هذه المواضيع ( نمو شخصيتهأو )التي تدرس النمو النفسي للطفل 

وا بعد إلى مستول يمكنهم من الشرم ربما ألنهم لم يفهموا التحليل قألن المدلفين في مثل تلك الحاالت لم يرت. التعابير الغامضة المبهمة

عبير عنها وإيصالها لعقول ا خرين، وبدال من ذلك عليه توجيه جهوده للحصول النفسي بالقدر الذي يسمح لهم بتصور مفاهيمه والت

على معلومات تسمح له بتكوين تصور محدد وواضح للمفاهيم بالرغم من أن ذلك يتطلب خلفية نظرية عن التحليل النفسي وتطبيقاته 

 psychologie pathologique : théorique et clinique"(,et: " بشكل عام، وتتواجد مثل هذه المعلومات في كتب من مثل

al,2008  Bergeret) .    حيث نجد مثال فصله األول المعنون ب(Aspect génétique ) مخصصا لدراسة جوانب النمو النفسي

إدخال ويكفي "وهذا الكتا  متام مجانا على األنترنت . الجنسي ب فكار يطرحها علماء لهم آراؤهم الخاصة في علم النفس المرضي

، وإلى هنا أكون قد أعفيت نفسي من االلتزام السابق الذي أشرت إليه في أحد -للحصول عليه" google"اسمه على محر  بحث ك    

وعلى القارئ إذن أن يعتمد  ،اسيكولوجيا ومفاده أننا سنتطرق لوجهة النظر النشوئية أو التكوينية هذهتالهوامت أثناء شرحي ألبعاد المي

حيانا وأن يبذل جهوده الخاصة للحصول على المعرفة ومحاولة فهمها، وأكتفي هنا باإلشارة إلى أن فرويد قسم مراحل النمو على نفسه أ

ومن المعلوم أن هذه المراحل هي درجات لتنظيم الليبيدو أثناء تقدم النمو، كما أن هذا  ،النفسي لليبيدو حسب طريقتين لتنظيم الليبيدو

التنظيم القبلتناسلي : التنظيم هما ازاوية المناطق الشبقية ومن زاوية العالقة بالموضوعات، وبالتالي فطريقت التنظيم ينظر إليه من

، والتنظيم التناسلي، لي تي كارل أبراهام ويقسم كل من المرحلتين الفمية والشرجية إلى تحت (ويحتوي المرحلتين الفمية والشرجية)

يني سبيتز هو ا خر ليتحدل ركالين لتدلو بدلوها هي األخرل وتتحدل عن وضعيات، وي تي  مراحل باكرة ومت خرة، وت تي ميالني

  .الخ...وهكذا" منظمات"عن 
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 االحتفاظ بالنو ، أي إلى بقاء النو  البشري
 

أي -، ودفعات غرائز األنا التي تهدف إلى االحتفاظ بالفرد 

وينش  التعارث بين المجموعتين إثر ما تجلبه االندفاعات الغريزية  -بقاء الفرد واستمراره في الحياة

إال أن هذا التعارث ال . تهديد لحياة الفرد وألمنه أثناء تعامله مع واقعه الفيزيقي واالجتماعي الجنسية من

ينش  إال فيما بعد، ففي بداية الحياة ال تكون الدفعتان متعارضتان بل العكس حيث تنش  باالعتماد على 

كل من المصدر البدني ألنها تشتر  في ( étayage" )الدعم"بعضها البع  حسب النموذج المعروف ب    

يقوم الرضيع في بداية حياته بعملية "وها هو مثال جيد للتدليل على ذلك . والموضو  أثناء بداية الحياة

، -أي الجو -وذلك من أجل اشبا  حاجته للغذاء -من أجل امتصاص الغذاء من ثدي أمه أو بديله" المص"

جو ، وهذا يعني أن فعل المص أصبح يستثير لذة إال أنه بعد ذلك يعاود فعل المص هذا حتى في غيا  ال

من خالل المص في حد ذاته، وهكذا : "الليبيدية"في حد ذاته، وأن الرضيع أصبح يبحث عن هذه اللذة 

وينفصل عنها فيما بعد حينما  -أي التغذية-يستند اإلشبا  الليبيدي في البداية على حاجة فيزيولوجية 

والشفتان تحقق لذة في حد ذاتها حتى ولو لم يكن هنالك غذاء، ويصدق يكتشف الرضيع أن استثارة الفم 

هذا القول المرتبط بالوظيفة الجسمية المتعلقة بالتغذية على كل المناطق والوظائف الجسمية األخرل التي 

الدينامية لها عالقة مباشرة مع  رويبدو هنا أن وجهة النظ) تلعب دورها في أثناء النمو النفسي الجنسي 

إذن تنفصل الدفعتان (. متالهاوجهة النظر النشوئية التي تحدثت عن ضرورة مراجعتها منذ قليل في 

وهو ثدي األم في المرحلة الفمية، وهو أيضا )الغريزيتان بحيث يكون موضوعها في البداية خارجيا 

ا يحدل هذا ولكن الدفعة الغريزية الجنسية بعدم( موضو  جزئي يساهم في إشبا  دفعة غريزية جزئية

ومن هنا ( ك ن يمص الطفل إصبعه)االنفصال يصبح يمكن لها أن تشبع من خالل موضو  شبقي ذاتي 

مبدأ )أيضا تتعارث الدفعتان ألن دفعات غرائز األنا التي تسعى لحفظ الذات البد لها من أن تحترم الواقع 

ي يشبع جوعه ينبغي له أن يحصل فالرضيع مثال لك)فهو الضامن الوحيد الستمرار حياة الفرد ( الواقع

كما أن دفعات األنا هذه ومن ( على الغذاء من ثدي أمه أي أن التغيير ينبغي أن ي تي من العالم الخارجي

أجل حفاظها على حياة  الفرد ينبغي عليها أيضا أن تقوم بكبت الدفعات الغريزية الجنسية التي تتعارث 

تهدف دائما إلى اإلشبا  وخف  التوتر ب ي ثمن، ليس فقط بطريقة مع الواقع ألنها تخضع لمبدأ اللذة حيث 

وسنتطرق لمبادئ اللذة والواقع وغيرها من مبادئ التوظيف )شبقية ذاتية بل حتى على مستول الهوام 

 (.النفسية فيما بعد من خالل عرضنا لوجهة النظر االقتصادية

تبدأ الدفعتان : م مجموعة من المعادالتفسنجد أنفسنا أما إذا ما نظرنا بهدوء إلى هذه األفكار

( ثدي األم مثال في المرحلة الفمية)باالعتماد على بعضها البع ، تتجهان في البداية لموضو  خارجي 

                                                           
 
 

ذلك أن الغرائز الجنسية إذا ما قدر لها أن تتحد لخدمة أهداف تناسلية وأن تتجه ... ونحن نعرف جميعا الكيفية التي يولد بها الطفل: 

 ADNفستكون نتيجة ذلك إنتاج إنسان جديد يحمل صفات أبويه، ومحمل ب   ( موضوعه المرأة والعكسالرجل )لموضو  جنسي سوي 

 . يمرره بعد ذلك ألبنائه وهكذا يستمر النو  البشري في البقاء
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التي -تبقى دفعات غرائز األنا ، -أي شبقي ذاتي -تنفصل الدفعة الليبيدية لتصبح تتجه لموضو  داخلي،

قع الخارجي وتسعى في خالل قيامها بدورها للتعلق بموضوعات تحترم معطيات الوا -تقوم بحفظ الذات

أي على الحصول على -تنمي للعالم الخارجي، تصر الدفعات الليبيدية على اإلشبا  وعلى تفريغ شحنتها 

ويتحقق لها ذلك ليس فقط من خالل  ،بغ  النظر عن معطيات الواقع -اللذة التي تحدل من خالل التفريغ

الم الخارجي، بل من خالل موضوعات تنتمي للطفل ولبدنه ك ن يمص الطفل إصبعه موضوعات تنتمي للع

لذة "أي إلستجال  لذة شبقية ذاتية فمية أو إلستجال  لذة تسمى ب  -إلشبا  دفعة غريزية جزئية فمية 

تتعارث الدفعتان ألن طلب اللذة بغ  النظر عن معطيات الواقع قد يعرث الشخص لخطر ، -"العضو

 . يد يمس حياته وبقاءه واستمراره الصرا  والتعارث القائم بين هاتين الدفعتين الغريزتينأو لتهد

وقد كانت األمور تبدو بسيطة إذا ما نظرنا لها بتلك الطريقة، دفعتان غريزيتان، حفظ الذات 

 أي يتم من خالل موضوعات)الواقع واللذة، إشبا  شبقي ذاتي وإشبا  موضوعي : وحفظ النو ، مبدآن

، إال أن فرويد أدخل فيما بعد مفهوما قلب نظرته هذه للغرائز رأسا على عقب، إنه  (تنتمي للعالم الخارجي

الذي يعني استثمار األنا بالليبيدو، ومعنى ذلك أن دفعات الغرائز الجنسية ال تتجه فقط " النرجسية"مفهوم 

تصبح فيها المناطق الشبقية هي لموضوعات خارجية أو لموضوعات شبقية ذاتية فهنالك مرحلة ال 

هو المستثمر، وهذا يعني أيضا أن دفعات غرائز ( البدن-األنا)المستثمرة ليبيديا وإنما الشخص في كليته 

مشبعة بالليبيدو، وأن الدفعات الغريزية الجنسية مستثمرة أيضا في دفعات ( على الذات ةأو المحافظ)األنا 

: -وأنا أعبر هنا بكلماتي وليس بكلمات فرويد عما فهمته-أن يقول لنا  وك ن فرويد كان يحاول. غرائز األنا

، ومن هنا لم يعد للتقابل الذي قال به "إن كان الشخص يحافظ على ذاته، فهذا يعني أيضا أنه يحب ذاته"

 .فرويد بين دفعات غرائز األنا والدفعات الليبيدية أي وجود

... على موائ د اللئام...مرور الكرام" النرجسية"ح ويبدو أننا ال ينبغي أن نمر هنا على مصطل

وربما مرور الكرام و اللئام على موائد ال يستطيعون الجلوس إليها لتعذر ذلك عليهم وليس بسبب عدم 

ليس فقط إلعادة صياغة نظريته عن " النرجسية"ل إدخال فرويد لمصطلح دأ، فقد رغبتهم في الجلوس

ولنلتفت ا ن بذاكرتنا إلى مناقشتنا السابقة . عادة صياغة نظريته الموقعيةبل أيضا إل ،الدفعات الغريزية

أثناء معالجتنا لنظام األنا األعلى في سياق حديثنا عن الموقعية -لميكانزم نش ة كل من األنا واألنا األعلى 

من خالل مناقشتنا -أين تحدثنا عن ميكانزم التقمص كميكانزم أساسي لنش ة كال النظامين كما رأينا  -الثانية

كيف تغير الدفعات الليبيدية اتجاهها حيث تصبح تتجه ألنا الشخص بعدما كانت تتجه لموضو  حب  -تلك

                                                           
  : طبعا خارج القول " )النرجسية" والشك أن المختصين في اإلسقاطيات والتحليل النفسي يدركون مدل صعوبة التعرث لمصطلح

بوجود نرجسية اولية وثانوية، أو أخذ هذا المصطلح في سياقه المرضي والقول مثال ب    قلق الهجر أو سمات الشخصية 

على -، وأنا أعتقد ... هكذا دون مقدمات"... حب الذات: "له زمالؤنا للقول ب نه يصفهذا المصطلح الذي يستعم(. الخ...النرجسية

 . أن هذا المصطلح يتطلب نوعا من الت مل النظري بهدف معرفة موقعه ودوره في الحياة النفسية -عكس زمالئنا هدالء
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خارجي بعدما ينفصل الشخص عن الموضو ، حيث يقوم األنا في هذه الحالة بتمثل صفات الموضو  في 

حسب آراء -الشخص بالميالنخوليا  داخله، كما رأينا أيضا كيف ينتج عن اتجاه العدوانية لطنا إصابة

والمسحوبة من موضو  خارجي  -المتواجدة أصال في الهو-واستنتجنا أن الشحنة الليبيدية   -فرويد

يسترجعها األنا من خالل التقمص، حيث يتم تحويل الليبيدو المتعلقة بالموضو  إلى ليبيدو نرجسي، وهكذا 

ة من الموضوعات الخارجية والمجردة من طاقتها الجنسية، يصبح األنا مخزنا لليبيدو  النرجسي المسحوب

والمحولة عن أهدافها الجنسية األصلية، وهكذا وبعدما يتخلى األنا عن موضو  حبه، وبعدما يتمثل 

كما  -الشخص صفات الموضو  داخل أناه، يفرث األنا نفسه على الهو كموضو  للحب، وك نه يقول له

  ."ي أشبه الموضو  أيضا، ف نت تستطيع أن تحبني كذلكأنظر إنن": -عبر فرويد عن ذلك

وإذن يتكون األنا من خالل تقمصات متالحقة لموضوعات خارجية، وبنفس الطريقة يتكون األنا 

كما أشرنا سابقا أثناء - األعلى من خالل تقمص الوالدين، بل من خالل تقمص األنا األعلى لهما، ومن هنا

مراقبة الذات، الضمير الخلقي : يضطلع األنا األعلى بثالل وظائف -األعلى معالجتنا لنش ة ووظائف األنا

" الية األناثم"حيث تنسب هذه األخيرة في وقتنا الراهن لما يسمى ( أو وظيفة المثالية)وإقامة المثل العليا 

(idéal de moi ) بالدونية الذي والتي تمثل النموذج الذي ينبغي أن يكون عليه األنا، وعنها ينتج الشعور

يختلف عن الشعور بالذنب الناتج عن وظيفة الضمير الخلقي، ولنبدأ إذن هنا في تطوير أفكارنا، ولننطلق 

هنالك : "et al Bergeret,حيث يقول -المرتبطة بنظام األنا األعلى-من حيث انتهينا في مناقشتنا تلك 

التقمص األولي، وهو أسلو  : ي تمييزهاعموما تياران تقمصيان كبيران يساهمان في بناء الشخصية وف

حسب نموذج ا خر، مرتبط بالعالقة الخاصة باالستدماج الفمي، ويهدف قبل ( sujet)بدائي لبناء الشخص 

، أي أن هذا التيار يتعلق (je)ضمير المتكلم  /، واألنا(soi)كل شيء لضمان هوية الشخص، لبناء الذات 

والذي يساهم في بناء الهوية )...( انوي المزامن للتيار األوديبي أساسا بالسجل النرجسي، والتقمص الث

 ,Bergeret. J., Becache. A., Boulanger. J. J., Cartier)".الجنسية، وفي التمييز بين الجنسين

K. P., Dubor.P., Houser, M., et al, 2008, P.39)  

األولي باالستدماج الفمي،  أولي وثانوي، حيث يرتبط التقمص: نالحظ هنا نوعين من التقمص

و -لقبلتناسلية بعدم التمييز بين الذات والموضوعات، ومن ثم يهدف التقمص اأين تتميز هذه المرحلة 

إلى بناء الهوية النرجسية،  -في هذه المرحلة هو االستدماج أو االمتصاص( أو النمطي)نموذجه البدائي 

ة التي تتزامن مع المرحلة التناسلية وبالتالي يهدف هذا بينما يرتبط التقمص الثانوي بالمرحلة األوديبي

عن من خالل الدخول في الصرا  األوديبي، وحله -النو  الثاني من التقمص إلى بناء الهوية الجنسية 

 .تقمص الوالدين من نفس الجنس أو من الجنس ا خر أو كليهما طريق
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ن التنظكككيم الليبيكككدي فكككي الحيكككاة انطالقكككا مكككن هكككذه االعتبكككارات ومكككع العلكككم بوجكككود نمكككوذجين مككك

فكككي أي مرحلكككة مكككن مراحكككل النمكككو : يمكننكككا أن تتسكككاءل كمكككا يلكككي( أي القبلتناسكككلي والتناسكككلي)النفسكككية 

تنشككك  النرجسكككية؟ مكككع العلكككم أنهكككا مكككن دون شكككك سكككابقة للمرحلكككة التناسكككلية، ولككككن فكككي أي فتكككرة بالضكككبط 

فهكككي : وله يتضكككمن وجهكككين للنرجسكككيةمكككا سكككنق: "et al Bergeret,يقكككول.تقكككع هكككذه المرحلكككة زمنيكككا؟ 

، ولكككن كيككف يمكككن )...(مرحلككة مككن مراحككل التطككور الليبيككدي ولكنهككا أيضككا معطككى بنيككوي دائككم لطنككا 

فهكككم مصكككطلحات النرجسكككية األوليكككة والنرجسكككية الثانويكككة فكككي ككككال وجهتكككي النظكككر السكككابقتين، بكككالرغم 

فالنرجسكككية  تقريبكككا بعكككد فرويكككد؟جميكككع المكككدلفين  فا مصكككطلحات تكونكككت و اسكككتعملت مكككن طكككرمكككن أنهككك

هكككي مصكككطلح إكلينيككككي أساسكككا، يتفكككق مكككع ككككل الوضكككعيات   -التكككي تبكككدو ب نهكككا األقكككل إرباككككا-الثانويكككة 

فهككو يصكككف " نرجسككية أوليكككة"بيكككر أيككن يكككون هنالكككك انسككحا  لليبيكككدو الموضككوعي إلكككى األنككا، أمككا التع

شككككخص ذاتكككه، ولكككككن فكككي أي فتككككرة أيككككن يككككون الليبيككككدو مسكككتثمرا فكككي ال( initial)ية األوليكككة الوضكككع

فهككككي تقككككع بعككككد الشككككبقية الذاتيككككة،  2922، بالنسككككبة لفرويككككد وحتككككى )...(يمكككككن وضككككع هككككذه المرحلككككة؟ 

قكككال بوجكككود اسكككتثمار نرجسكككي أكثكككر بدائيكككة سكككابق لككككل اسكككتثمار للعكككالم الخكككارجي  2926ولكنكككه ومنكككذ 

ي تتصككككف بالالتمككككايز وهككككذه المرحلككككة فككككي النمككككوذج النمطككككي هككككي الحيككككاة داخككككل الككككرحم، والتكككك)...( 

أنككككا والعككككالم الخككككارجي، وهككككذا االصككككطالم يثيككككر بعكككك  -بككككين األنككككا والهككككو، وبككككين الهككككو: المككككزدوج

كاليكككن، يوجكككد لكككدل الرضكككيع منكككذ البدايكككة عالقكككات . فبالنسكككبة لكككبع  المحللكككين، بعكككد م)...( المشككككالت 

ح حالككة جنينيككة نشككط وظيفيككا، إذن فحالككة الالتمككايز تصككب" أنككا"ذات نمككط موضككوعي، كمككا أنككه يعككرث 

كمكككا أنكككه هنالكككك بغككك  المكككدلفين الكككذين يقتربكككون مكككن ا راء األولكككى لفرويكككد، حيكككث . جكككد افتراضكككية

 ةيضكككعون النرجسكككية األوليكككة فكككي الفتككككر
 

 -أنككككا( مكككن خككككالل اسكككتدخال صكككورة ا خكككر)أيكككن يتككككون 

                                                           

  : تتزامن هذه الفترة مع مرحلة المرآة، حيث ورد في"dictionnaire de la psychanalyse( "2993 ) أن مرحلة المرآة(stade 

du Miroir )مصطلح تم صياغته من طرف ال كان : "هي(J. Lacan ) وذلك من أجل األخذ بعين االعتبار النرجسية األولية، أول

امل لطسطورة ألنها وتمثل مرحلة المرآة مرحلة قدوم النرجسية األولية، نرجسية بالمعنى الك)...( إدماج لطنا، والتقمصات الثانوية 

تشير للموت، موت مرتبط بالقصور الحيوي لتلك الفترة، في الواقع إنها مرحلة لبناء الكائن اإلنساني تقع بين الشهر السادس والشهر 

الثامن عشر، فترة تتميز بعدم نضج الجهاز العصبي، ويعاش نقص النضج هذا الخاص بالوالدة لدل اإلنسان من خالل هوامات الجسم 

بين جسمه وجسم أمه، بينه وبين العالم : فالطفل إذن في الفترة ما قبل المرآة يعيت على أنه مجزئ، فهو ال يميز مثال)...( لمجزئ ا

الخارجي، وإذن والحالة هذه يبدأ الطفل المحمول من طرف أمه بالتعرف على صورته حيث يمكننا رؤيته في الواقع يحدق في المرآة، 

فإيماءاته وابتهاجه تشهدان على ضر  من استطالعه لصورته في (: وهي أول مرحلة للذكاء)المحيط المنعكس ويلتفت من أجل رؤية 

المرآة، فيبدأ إذن يختبر العبا عالقة حركاته مع صورته ومع المحيط المنعكس، ينبغي أن نفهم مرحلة المرآة على أنها تقمص، أي 

فمن الممكن إذن أن تقول أن الصورة المرآتية هي التي تعطي للطفل الشكل ...(. )التحول الذي ينتج لدل الشخص عندما يحمل صورة 

ولكن ما هو مهم في )...( ويبدأ الطفل إذن يتوقع خياليا الشكل الكلي لجسمه )...( الحدسي لجسمه وأيضا عالقة جسمه بالواقع المحيط 

طرف أمه، في نظرته في تحديقه، يلتفت إليها وك نه يطلب منها ترضة لصورة الجسم في المرآة هو أن الطفل المحمول من فالنشوة الم

، والتي من (oui c’est toi Pedro mon fils" )نعم إنه أنت، بيدرو ابني: "المصادقة على اكتشافه، إنه التعرف عليه من قبل أمه

من خالل ( image de lui)صورة عنه ، وهكذا يحّصل الطفل (un c’est moi" )إنه أنا"تمنحه ال   ( c’est toi" )إنه أنت"خالل 

. ، حيث ال يرل الطفل أبدا من خالل عينيه هو ولكن دائما من خالل عيني الشخص الذي يحبه أو يكرهه)...(المرور  بسياقات للتقمص 

ظرة الممنوحة ونحن نتحدل هنا عن مجال النرجسية على أنها المدسسة لصورة جسم الطفل انطالقا مما هو حب األم وما له عالقة بالن

وكما يحدل )له، فلكي يتمكن الطفل من التالؤم مع هذه الصورة، لكي يتمكن من استدخالها، فهذا يتطلب أن يكون له مكان في ا خر 

، تتخذ وظيفة (pedro)لتسميته بيدرو ( أو دفاعا)، فإشارة التعرف هذه من طرف األم، سواء كانت حقا (هنا يتجسد من خالل األم

 .(Chemama. R., 1993, PP. 192- 193)" ادية التي تبني انطالقا منها مثالية األناالسمة األح
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موحككد ومعككرف بوضككوم، وذلككك ( un je)ضككمير مككتكلم  -أو أنككا (un moi- personne)شككخص 

 .Bergeret. J, Becache A., Boulanger, J. J)".ن مككع اكتسككا  مخطككط جسككميبالتعككاو

Cartier , J. P, Dobor, P, Houser, M., et al, 2008, p.73) 

 Aspect)في سياق حديثهم عن معطيات نشوئية  (et al,2008)  Bergerte,يطرم

Génétique)  مجموعة من ا راء المرتبطة بمشكالت تتعلق بالنرجسية وبمرحلة النمو المسماة بمرحلة

يحيط بها نو  من  -حسب آرائهم-ذلك أن هذه المرحلة   (Stade phallique" )القضيب الرمزي"

 (بل تتزامن وتتناق )الغموث ألنها تتعلق بما هو قبلتناسلي وبما هو نرجسي، كما تتعلق من جهة أخرل 

مع األوديب، وانطالقا من ذلك قدموا مجموعة من المالحظات التي تدور حول استعمال فرويد بنفس 

مما أدل لنو  من الغموث ( pénis" )القضيب"و ( phallus" )القضيب الرمزي: "المعنى لمصطلحات

على  -حسبهم -(pénis" )القضيب"حيث يدل : الذي حاولوا أن يتجاوزه بتحديد معاني كال المصطلحين

فهو يدل على الوظيفة الرمزية ( phallus" )مزيرالقضيب ال"العضو الذكري في واقعه التشريحي، أما 

( l’angoisse de castration" )قلق الخصاء"التي تمنح خط  للقضيب، وفي هذا السياق إذا ما كان 

فل الذكر الخوف استجابة عاطفية تحدل بعد مشاهدة غيا  القضيب لدل الفتاة، والتي تدخل لدل الط

االكتمال هذا حسب  مالهوامي من فقدانه، ولدل الفتاة الرغبة في اكتسابه حيث يحدد قلق النقص أو عد

يفترث المدلفون بعد ذلك وانطالقا  ،(l’angoisse de la mort)رأيهم نوعا آخر القلق هو قلق الموت 

( phallique" )القضيبية الرمزية"  من وجود فترة نمو نشوئية ذات نمط نرجسي وقبل تناسلي تسمى ب  

 :متميزة عن المرحلة التناسلية األوديبية وجود نوعين من قلق الخصاء

 une angoisse de)قلق خصاء نرجسي، قبل تناسلي، ومتعلق برمزية القضيب  -

castration, narcissique, prégénitale, et phalilique) حيث يطور هذا النو  من الخصاء حول ،

  (ce qu’il réprésente subjectivement)، وحول ما يمثله ذاتيا (phallus)القضيب الرمزي 

                                                           

  : وبعد الشبقيات )ومن المعروف أن هذه المرحلة  تقع بين المرحلتين القبلتناسلية، والتناسلية، حيث أنها ت تي بعد المرحلة القبلتناسلية

هذه المرحلة نوعا من توحد للشبقيات الذاتية وللدفعات الجزئية المرتبطة بها  ، كما يفترث أيضا أن تشهد(الفمية والشرحية -الذاتية

رمزي يكتسبه كال  عضو  ، وهو(le phallus" )القضيب الرمزي"حول المنطقة التناسلية والتي يتمثلها الطفل في البداية من خالل 

من حيث القيمة بين أبيه وأمه قبل أن يعرف بدقة الفرق بين الجنسين وهو عدم وجود القضيب،  الجنسين ألن الطفل ال يفرق في البداية 

 dictionnaire de la" فهذه المرحلة ال يوجد فيها سول عضو جنسي واحد وهو القضيب الذكري، وهذه المرحلة كما ورد في 

psychanalyse " :"عدم تنظيم الدفعات الغريزية الجنسية القبلتناسلية : ا األوليتمثل لدل فرويد طورا انتقاليا وذلك من خالل وصفه

المقابل للتنظيم الجنسي في حياة الرشد، فمرحلة القضيب الرمزي هذه هي على إثر إشارة الخصاء، مما يطرم التساؤل في عالقتها مع 

كما نالحظ هنا تطرم هذه المرحلة و (.Chemama, R., 1993, p.270" )األوديب حول إمكانية وجود هذه المرحلة في حد ذاتها

،وهي وأيضا في عالقتها بما هو تناسلي، وبالتالي باألوديب  العديد من التساؤالت في عالقتها بما هو قبل تناسلي، وبالنرجسية،

 .ءرابمجموعة من ا  -أعاله-تساؤالت سيجيب عنها المدلفون 
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 une angoisse de)وقلق خصاء جنسي، أوديبي، ومتمركز حول الموضوعات  -

castration génétale, oedipienne et objecto- centrée)  ويتعلق هذا النو  من الخصاء

 .الذي يجلب لذة للذات ولآلخر ، ذلك العضو(pénis" )بالقضيب"

" بالقضيب الرمزي"يوجه المدلفون بعد ذلك انتباههم لمعالجة أهم المشكالت المتعلقة 

(phallus ) أي أثناء -والذي ال يدر  أثناء هذه المرحلةstade phallique- يأ-على أنه عضو تناسلي 

pénis-  وإنما يدر  على أنه عضو يرمز للقوة أو لالكتمال(un organe de puissance ou de 

complétude) ومنه فحينما يكتشف الطفل في الواقع فروقا متعلقة بحضور أو غيا  عضو ظاهر ،

للعيان فهو يصطدم بحقيقة أكبر من مستول فهمه وتفسيره ألنه غير قادر في تلك الفترة على الت ويل 

ا أن امتال  القضيب هو دليل على االكتمال، جنسيا، وعليه يكون القلق الناتج أن ذا  مرتبطا بفكرة مفاده

فكرة قلق الخصاء  ونأو النقص، ومن هنا يطرم المدلف يدل على الفقدان( أو خطر فقدانه)وعدم امتالكه 

فهو يدل من جهة على : له معنى مزدوج( phallus" )القضيب الرمزي"النرجسي، ذلك أن مصطلح 

حده الكامل المكتمل، ومن جهة أخرل يدل على معنى آخر ت ويل خاطئ مفاده أن من يمتلك القضيب هو و

مما يجعله مشابه للنرجسية الوجودية، أي للشعور ( représentation)إيجابي ومعاكس لطول ألنه تمثل 

قضيب رمزي "بالهوية الذاتية، حيث أن كل الرجال وكل النساء تبعا لذلك لهم حق طبيعي في امتال  

، كما أن كال الجانبين يستطيعان الشعور بتجريدهما  منه،  (un phallus symbolique" )بشكل رمزي

 .في مجال المرث المتعلق بالنرجسية وباإلكتئا  -حسب رأي المدلفين-ونحن هنا 

ينطلق المدلفون بعد ذلك في استكشاف بع  المشكالت المرتبطة بالنرجسية ويطرحون أيضا 

حيث غيرت آرائهم -ف هذه المرة عن أوجه للنرجسية على هذا المستول مجموعة من ا راء التي تكش

ذلك أن نرجس ، -لهذا المصطلح الذي عادة ما نتناوله في سياقه المرضي( أي الباحث)نظرتي أنا نفسي 

 في والعالئقي، وهما يمثالن تيارانهما نموذجين مختلفين للتوظيف العاط -حسب رأي المدلفين-وأوديب 

ينتميان لمراحل موقعية ونشوئية متتابعة في سياق النمو، كما يمكن النظر لهما على أنهما في صرا  

متعاقب أو متزامن، أساسي، ودائم لدل كل فرد، وإذن فمن وجهة نظر نشوئية، وعلى أساس القدوم 

شطان بالتناو  المتعاقب زمنيا، فنرجس وأوديب هما في نهاية المطاف تيارين متجاورين ومتصاحبين، ين

( أو التيار النرجسي) الرغم من أنه يمكن أن ينسب لنرجسأو في نفس الوقت طوال حياة اإلنسان، وب

متناقضين بل  اليس -حسب رأي المدلفين -تناسلية، فنرجس وأوديب-تناسلية بل ضد–وظيفة ليس فقط قبل

" ربط-التواصل"مستول  هو ما يحدل على -حسب رأيهم دائما-على العكس متعاونين، وما هو مهم 

(communication/ liaison ) بين مختلف المستويات والمراحل أثناء النمو وأثناء التنظيم المكتمل
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هو مهم لدل فرد ما هو كفاءته على االستعمال المرن لمختلف المكونات الجزئية لتنظيمه فما للنفس، 

 .تهوجنسي يته أو عدمها في الربط بين نرجسيتهالنفسي، وخاصة حر

، ذلك أن (un bon narcissisme)للنرجسية " حسن"يشير المدلفون في نفس السياق لوجه 

حسب عبارة فرويد -كما أنها . النرجسية هي الباعثة على بناء صورة ذات موحدة، مكتملة وإجمالية

ة ، تلك األنانية الخاص«complément libidinale de l’égoisme» "مكمل ليبيدي لطنانية"الشهيرة 

بدفعات غرائز حفظ الذات، باإلضافة لذلك فتلك النرجسية ال تتجاوز الشبقية الذاتية األولية لكي تمكن 

وفي نهاية . الشخص من دمج صورة إيجابية ومختلفة عن ا خر، وخاصة عن ا خر في مكانته الجنسية

يا للبقاء على قيد الضروري جسميا ونفس" حب الذات"المطاف فهي التي تعرث وتحفظ الحد األدنى من 

 .الحياة

هذه المرة في سياق حديثهم عن معطيات et al,2008 (Bergeret,أي) المدلفون يقول

مهما يكن األمر من هذه النقاشات يمكننا أن نعتبر أن النرجسية قادتنا إلى األخذ بثالل : "ميتاسيكولوجية

من )بناء صورة موحدة للذات  ،(عالم خارجي-هو، وشخص-أنا)حالة تامة من الالتمايز : وقائع وهي

انسحا  الليبيدو المستثمرة في ،و ( أو من خالل استدخال صورة ا خر/خالل تجميع الشبقيات الذاتية و

 ,.Bergeret, J., Beacache, A) ("النرجسية الثانوية)الموضوعات الخارجية إلى األنا 

Boulanger.J. J., Cartier, J. P., Dubor, P., Houser, M., et al, 2008, p.73) 

من المهم هنا التذكير ب ن التقابل ( أي مرحلة إدخال النرجسية)في نهاية عرضنا لهذه المرحلة  

ذلك أن  ،ودفعات الغرائز الجنسية لم يعد له وجود( حفظ الذات)الذي قال به فرويد بين دفعات غرائز األنا 

 l’égoisime ou -(أو اهتمامات األنا)لطنانية هي المكمل الليبيدي  -كما يقول فرويد بنفسه- النرجسية

intérêt du moi- واألنانية   التفريق  دكما هو معلوم مرتبطة  بغرائز حفظ الذات، ومن ثم لم يع

والمقابلة بين حب الذات وحفظ الذات باألمر السهل، وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن تحويل الليبيدو من ليبيدو 

موضوعي إلى ليبيدو نرجسي يتضمن تجريدها من طاقتها الجنسية وربما تحويلها إلى أهداف غير جنسية، 

، "طاقة نفسية خاصة بالغرائز الجنسية" نها فسيبدو فرويد وك نه كان يمزم مع يونغ حينما اعتبر الليبيدو ب

طاقة نفسية غير خاصة تتظاهر في جميع الدفعات الغريزية سواء : "وسيبدو يونغ محقا كونه اعتبرها

حفظ )، ذلك أن فرويد نفسه الذي قابل بين الدفعات الجنسية والدفعات األخرل "كانت جنسية أو غير جنسية

                                                           

  : وك ن كلمة األنانية تشير إلى حركة دوران األنا حول نفسه، وك ن "ألناا -نية"يصبح " نية -األنا"الحظ معي لو انعكس مصطلح ،

النرجسية، الحظ معي أيضا هذا التصور  -األنا أثناء دورانه حول نفسه هو جذ  كل ما يحيط به إليه، قارن هذا التصور مع الليبيدو-نية

" سية -الجن"، وشعوره ب ن دفعاته   "جن"ه قد تلبسه ، هل هنالك عالقة بين شعور الشخص ب ن"سية -الجن"أو " الجنسية"الطريف 

آخر " جنس"التي تعبر عن الجانب الحيواني في اإلنسان، أي عن " سية -الجن"المكبوتة تحاول أن تتظاهر في الشعور، هذه الدفعات 

 . غير جنس اإلنسان المتحظر
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نرجسية أن هذه الدفعات األخرل مستثمرة ليبيديا من خالل ليبيدو كانت رأل بعد إدخاله لمصطلح ال( الذات

وبدا وك ن نظرية الصرا  التي أقام فرويد عليها تفسير . في البداية جنسية، وأصبحت فيما بعد نرجسية

االضطرابات النفسية الوظيفية والتي بناها على أساس التعارث بين هاتين الدفعتين قد انهارت على 

أو )ستمرت األوضا  على تلك الحال، ودخلت نظرية التحليل النفسي في مخاث إلى أن ول د  رأسه، وا

لَّد   ل ًدا جديدا يتمثل في صياغة نظرية جديدة( و   .فرويد و 

 :حياة في مقابل دفعات غرائز الموتدفعات غرائز ال: المرحلة الثانية -

قام  -مرتبطة به في المرحلة السابقةالذي ناقشنا االعتبارات ال-بعد إدخال مصطلح النرجسية  

من حيث كونه المبدأ الوحيد المسيطر " مبدأ اللذة"بالتساؤل حول ( 2910" )ما وراء مبدأ اللذة"فرويد في 

، وفي سبيل ذلك -أي على سير العمليات النفسية التي تنطلق من االستثارة إلى التفريغ-على الحياة النفسية 

عن عصا   -في ما وراء مبدأ اللذة-كلينيكية حول ظواهر مختلفة، فقد تحدل قدم العديد من المشاهدات اإل

وعن ما يدخله من مظاهر تتعلق بالفز ، وأيضا عن أحالم المرضى ( أو عصا  الصدمة)الحر  

عمل الحلم الذي  ى الموقف الصدمي مما ينافي طبيعةالمصابين بعصا  الصدمة والتي تعود بالمري  إل

، كما قدم أيضا مجموعة من المالحظات تدور حول لعب األطفال، وحول سلو  يهدف لتحقيق رغبة

وما يالزمه من مظاهر التحويل أين يعيد المري  في الحاضر ما )المرضى أثناء العالج بالتحليل النفسي 

، و األكثر من ذلك أن األشخاص (هو مكبوت بدال من أن يستعيده في ذاكرته على أنه جانب من الماضي

ياء يكررون هم أيضا بع  خبرات الماضي المدلمة بنفس الشكل الذي تتكرر به لدل المرضى األسو

ذلك الجواد المحسن الذي يجحد إحسانه على الدوام من أحسن إليهم ويولون عنه " : فمنهم كما يقول فرويد

تنتهي به ومنهم من ( )...( قد وضعت من أجله هو  »  اتق شر من أحسنت إليه  «  حتى لك ن)غاضبين 

أو من هذا أيضا ذلك )...( أية صداقة إلى أن يخونه ال صديق واحد بل كافة من يصادق واحدا بعد ا خر 

العاشق الغزل الذي ت خذ كل غرامياته بالنساء نفس المجرل وتنتهي به كل مرة عين النهاية، هذا الورود 

نسبناه إلى السلو  اإليجابي الذي يقوم به  الدائم لطمر الواحد ال يثير عند الباحث منا أية دهشة إذا ما

تميز في شخصيته سمة أساسية باقية ال تتغير أبدا، سمة يلزمها أن تظهر وأن ا استطعنا أن نالشخص، إذا م

تعبر عن نفسها بتكرار عين الخبرات التي مرت به من قبل، غير أن ما يثير فينا العجب أكثر من هذا 

يها الشخص وك ن الخبرة وقعت به وهو سلبي ال حيلة له في ردها وال قدرة بكثير هو الحاالت التي يبدو ف

ومن أرو  الصور الشعرية التي ترسم هذا القدر الغريب ما كتبه الشاعر )...( لديه في دفعها عن نفسه 

دون فطنة -  »تانكرين  « وفيها يقتل البطل   » تحرير أورشليم «في ملحمته الغنائية المعروفة " تاسو"

حين نازلته بعد أن تنكرت في در  فارس من فرسان األعداء، وبعد أن   »  كلوريندا « حبيبة قلبه  -منه
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ووريت الثرل قادته خطاه إلى غابة سحرية عجيبة كانت تبعث الرعب في نفوس رجال الجيت الصليبي، 

دفق من حيث شق الدماء تتحيث امتشق حسامه وهول به على إحدل األشجار الطويلة السامقة، فإذا 

التي كانت روحها التج ت إلى هذه الشجرة يصيح به متوجعا معاتبا إياه على  الشجرة، وإذا صوت كلوريندا

 (.                                27 -26 .، ص ص2992فرويد، س، ) "أن أنزل بمعبودة فداده مرة ثانية مثل ما أنزله بها من قبل

عصا  : هذا، ومن مشاهداته حول ظاهرات" تكرار األقدار"ه فرويد من إذن ما الذي استنتج

يجيبنا فرويد على ذلك .؟ (والتحويل)الصدمة، لعب األطفال وسلوكيات المرث أثناء العالج بالتحليل 

أثناء التحويل، وإلى تلك التي  ىنا رأينا إلى مثل تلك الشاهدات التي تقوم على سلو  المرضنلو أ: "فيقول

على دراسة حياة العاديين واألسوياء من بني البشر، ألتانا من اإلقدام ما يخول لنا أن نفترث أنه تقوم 

وأن هذا اإلجبار أمر يعلو  ،يوجد بالنفس حقا إجبار على التكرار يلزمها بإعادة األمر الواحد مرة بعد مرة

لى هذا اإلجبار أحالم المصابين مبدأ اللذة ويفوقه قوة وسطوة، وإذا نحن سلمنا بهذا استطعنا أن ننسب إ

، ص 2992س، . فرويد) ."بعصا  الصدمة وأن نفسر على ضوئه محبة التكرار التي تالزم لعب األطفال

انطالقا من دراسته لمجموعة الظاهرات -، وبالتالي انتهى المطاف بفرويد إلى أن يفترث (25 -27 .ص

 compulsion de" ) التكرار( أو قهر)إجبار " دأ وجود مبدأ آخر في أعماق الحياة النفسية هو مب -تلك

répétition). 

في علم األحياء  يال من معارفهاستدعى فيه س- انطلق فرويد بعد ذلك في نو  من الت مل النظري

وطرم فرضيات وتساءل وأجا  - الخ...استدعى إحدل األساطير التي رواها أفالطونبل ( البيولوجيا)

ما هي طبيعة العالقة ": -في ما وراء مبدأ اللذة-مثال  المرتبطة بالغرائز حيث يقولعن العديد من األمور 

التي تربط الميول الغريزية باإلجبار على التكرار؟ إذا ما وصلنا إلى هذه النقطة لم نستطيع أن نتحاشى 

لعلها تشمل الظن ب نا قد عثرنا على السبيل الذي يدل على وجود خاصة عامة شاملة لكافة الغرائز، بل 

ذلك أنه يبدو أن الغريزة هي إجبار في صميم الحياة العضوية إلرجا  )...( الحياة العضوية بصفة عامة 

فرويد، " )حالة سابقة اضطر الكائن الحي إلى التخلص منها تحت ضغط بع  القول الخارجية القاهرة

 (65، ص 2992، .س

ائز هي صية عامة في الغرائز، وأن الغرالتكرار هو خا( أو ميل)إذن افترث فرويد أن إجبار 

وية للعودة بالكائن الحي لحالة سابقة اضطر عن التخلي عنها بسبب مدثرات إجبار في صميم الحياة العض

العالم الخارجي، ومن هنا يكون الميل نحو التطور والتقدم راجعا لت ثير تلك العوامل الخارجية التي تخل 

ألن الكائن : "الخروج من حالة الجمود والسكون وذلك كما يقول فرويدبتوازن الكائن الحي وترغمه على 

لما قام إال بتكرار  لم يكن لديه منذ مبدأ وجوده أي ميل إلى التغير، وأنه ولو بقيت الظروف على حالها
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لحية المنوال الذي سارت عليه حياته، فإذا تابعنا البحث إلى نهايته وجدنا أن ما قد أثر على تطور الكائنات ا

ا تقبل الغرائز العضوية إنما هو تاريخ الكرة األرضية التي نعيت عليها وتاريخ عالقتها بالشمس، وهكذ

ظروف الحياة على الكائن الحي وتختزنه كي تعيد تكراره، ومن ثم تتخذ تلك  ل تغير تفرضهالمحافظة ك

الغرائز مظهرا خداعا، إذ يلوم أنها قول تنز  نحو التغير والرقي، بينما هي في الواقع ال تسعى إال نحو 

لم  ذلك أنه مما يناق  طبيعة الغرائز المحافظة أن يكون هدف الحياة حالة)...( الوصول إلى هدف قديم 

فإذا قبلنا )...( تعرث البتة للكائن من قبل، بل على النقي  من ذلك ينبغي أن تكون حالة قديمة سابقة 

أي يعود إلى حالة المادة -وهي أن كل حي يموت نتيجة ألسبا  داخلية : الحقيقة التي ال استثناء لها

: وإذا ألقينا بنظرة إلى الوراء قلنا  »إن الموت غاية كل حي  « : فإنه يكون لزاما علينا أن نقول -الجامدة

 (. 72-70 .س، ص ص. فرويد) " »إن الميت قد وجد قبل الحي  « 

فإذا كانت الغرائز تدفع الكائن الحي إلى الرجو  لحالة سابقة تخلى عنها بفعل عوامل خارجية، 

إنها حالة المادة الجامدة، . ؟ فما هي الحالة السابقة لكل الحاالت، أو بتعبير أدق ما هي الحالة السابقة للحياة

، فهدف الحياة في نهاية "غريزة الموت"من هنا افترث فرويد وجود  والموت، :أو بتعبير أدق إنها

، ولكن هل ينطبق هذا على كافة الغرائز التي "إن الموت غاية كل حي: "المطاف هو الموت، أو كما قال

 .تفعل فعلها داخل الكائن الحي

بوجود غرائز لإلبقاء على الحياة الغريزية ب جمعها تهدف إلى : "ل فرويدفالتسليم كما يقو 

التماس الموت، وعلى ضوء هذا تكاد تتالشى أهمية غرائز المحافظة على الحياة والسيطرة واالعتزاز 

)...( بالذات، ألنها غرائز فرعية تصبح وظيفتها العمل ان تضمن سير الكائن الحي في سبيله إلى الموت 

بنا وقد عجزنا عن تفسير ذلك التصميم المحير الذي يدفعه إلى اإلبقاء على حياته في وجه أية عقبة وإذا 

 (.71 .، ص2992فرويد، س، " )تعترضها

فما الذي يدفع الكائن الحي للبقاء على قيد الحياة؟ وما الذي يدفع به إلى إطالة حياته بدال من أن  

أو  10لماذا يعيت الكائن الحي : أي إلى الموت؟ وهل أبالغ إن قلت ،يسلك أقصر طريق إلى غاية حياته

 !دقائق؟ لماذا يرهق نفسه؟ 2سنة لكي يموت بدال من العيت  70

ال تتبع كافة األحياء األولية، التي تدخل في التكوين المعقد ألجسام الكائنات العليا : "يقول فرويد 

أال وهي الموت، فبعضها مثل جراثيم التناسل قد تحتفظ كل مراحل التطور التي تددي إلى غاية الحياة 

بالتكوين األصيل للمادة الحية، حتى إذا مر بع  الوقت، انفصلت عن الكائن الحي كله بما استوعبته من 

االستعدادات الغريزية التي كانت قد انتقلت إليها عن طريق الوراثة أو ظفرت بها عن طريق االكتسا  
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تين هما في الواقع ما يهيئ لجراثيم التناسل حياة مستقلة منفصلة، فإذا ما واتتها الجديد، وهاتين الخاص

الظروف بدأت تتحول وتنمو، أي بدأت تتكرر عين الدورة التي يعود إليها الفضل فيما لها من حياة، فإذا ما 

ورة من جديد بلغت غايتها واصل جانب من الكائن سيره من العدم، بينما ينفصل عنه جانب آخر ويبدأ الد

)...( في صورة جرثومية من جراثيم التناسل، وهكذا تعمل هذه الجراثيم على دفع الموت عن المادة الحية 

هذه الغرائز التي ترعى أقدار تلك الكائنات األولية التي يمتد بقاءها اكثر من بقاء الفرد ب جمعه، والتي 

ي وجه العوامل التي تصدر عن العالم الخارجي، تهيء لتلك الكائنات ملج  أمينا حين تعجز عن الدفا  ف

والتي تددي إلى اجتماعها بغيرها من الخاليا التناسلية، وما إلى ذلك، إنما هي مجموعة الغرائز الجنسية، 

ادة األحوال وهي تتميز بالميل إلى المحافظة، حالها في ذلك حال غيرها من الغرائز ألنها تعمل على استع

لكنها أكثر ميال للمحافظة، إذ هي تتميز بشدة مقاومتها للمدثرات الخارجية، كما أنها  ،األولى للمادة الحية

أشد محافظة من ناحية أخرل، إذ أنها تعمل في سبيل اإلبقاء على الحياة أمدا يتمد زمنا طويال، فالغرائز 

  .(72-73. ، ص ص2992، .س. فرويد) ."الجنسية في الواقع هي غرائز الحياة بمعنى الكلمة

انتهى المطاف بفرويد في صياغته األخيرة لنظرية الغرائز إذن إلى القول بثنائية جديدة، حيث 

ويبدو أنه من الحكمة هنا أن نتوقف بعدما . دفعات غرائز الحياة ودفعات غرائز الموت: قابل هذه المرة بين

ذلك -" ما رواء مبدأ اللذة"وصلنا إلى هذا الحد عن متابعة ألوان التفكير التي سلكها ليفترث ذلك في 

 .-الكتا  المرهق

لنوجه ما تبقى لنا من جهد للتعرف على دور هاتين الغريزتين، وربما على مظاهرهما أو حتى و 

ولنقفز إذن من أجل ذلك في الزمن إلى أحد أواخر أعمال فرويد وهو من دون شك . الخ...ا مموقعه

هذه المرة في –، حيث يقول آراءه النهائية عن نظريته تلكقدم فرويد أين " الموجز في التحليل النفسي"

ين استقر رأينا على افتراث وجود غريزتين أساسيتين فقط هما بعد تردد وتذبذ  طويل":  -الموجز

ويقع في نطاق اإليروس التعارث غريزة حفظ الذات وغريزة حفظ النو ، )اإليروس وغريزة التدمير 

، وهدف اإليروس إنشاء وحدات جديدة ال تفت  تزيد (حب الموضو وكذلك غريزة حب الذات وغريزة 

حل : انية فهو على الضدأما هدف الث. حجما، واالحتفاظ بها على هذا النحو، ومن ثمة فهدفها الربط

بالتالي تدمير األشياء، ويمكن أن نتصور أن الغاية القصول لغريزة التدمير هي رد الحي إلى الروابط و

  .(30 .، ص1000، .س. فرويد" )ة، ولذا نسميها أيضا غريزة الموتالحالة الالعضوي

لننتقل ا ن إلى تظاهر هاتين الغريزتين في المجال االكلينيكي من خالل ظاهرات السادية 

المازوشية انطالقا من افتراث دفعة -كيف نفهم السادية: " et al  Bergeret,والمازوشية حيث يقول 

( طاقة اإليروس)تكون هذه الدفعة موجهة ضد الشخص ذاته، ولكن الليبيدو ففي األصل .غريزة الموت؟ 
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ترتبط بها، وبفعل ذلك تحمل معها في نفس الوقت الذي تتجه فيه للعالم الخارجي جزءا كبيرا من دفعة 

الجنسية و الدفعة  غريزة الموت التي تسخر أيضا لخدمة الدفعة الجنسية، وهذا االمتزاج لدفعتي الموت

مع ولكن يبقى جزء آخر من دفعة الموت المتحدة أيضا . ه إذن نحو موضو  خارجي هو الساديةالموج

 le)اإليروس متجها نحو الشخص، وهو يكون إذن المازوشية األصلية الشبقية، أو المازوشية األولية 

masochisme originaire érogène ou masochisme primaire) . يبدو إذن أن دفعات غرائز

، هذا التشابك ليس مجرد مزج عام (أو مندمجتان أو متشابكتان)الحياة والموت هما دائما متحدتان 

لمحتويين داخل محتول واحد، فهو يخضع للعمل الخاص باإليروس الذي يبحث دائما عن الربط، عن 

 ,.Bergeret. J)" كره-تظاهر التناق  حبالجمع، وحينما ال يكون هنالك تشابك بين الدفعات الغريزية ي

Becache. A., Boulanger.J. J., Cartier, J. P., Dubor, P, Houser, M., et al, 2008, 

P.75) 

تتحد أو تمتزج الغريزتان بنسب مختلفة، كما أن هذه النسب تتغير، تزيد أو تنقص بطريقة 

ي نسبة امتزاج الغرائز نتائج بينة ظاهرة، فزيادة وللتفاوت ف": -في الموجز-وعن هذا يقول فرويد  ،معتبرة

العدوان الجنسي زيادة مفرطة تحول المحب إلى قاتل من أجل اللذة الجنسية، كما ان االنخفاث الشديد في 

 .(32، ص 1005، .س .فرويد) ."العامل العدواني يجعل منه خجوال أو عنينا

ت السكككهلة أجكككل شكككرم التقلبكككاوأيضكككا مكككن : "et al  Bergeret,فكككي نفكككس السكككياق يقكككول 

، فككككر فرويكككد فكككي وجكككو  إدخكككال نكككو  ثالكككث مكككن الطاقكككة، طاقكككة محايكككدة نكككزعتينوالسكككريعة إلحكككدل ال

وسكككهلة التعبئكككة، والتكككي يمككككن أن تضكككاف سكككواء للنزعكككة الشكككبقية أو للنزعكككة الهدامكككة مكككن أجكككل زيكككادة 

 .Bergeret. J., Becache. A., Boulanger. J. J., Cratier. J)".الشككحنة الكليككة للطاقككة

P., Dubor, P., Houser, M., et al,2008, P.76)  

تين في أحد األنظمة النفسية، يينبغي عدم حصر أي من الدفعتين الغريز ةمن وجهة نظر موقعي

 -كما ذكرنا سابقا في بحثنا هذا-في البداية يكون الهو النفسي، و ز ما موجودتان في كافة أنحاء الجهافه

وأيضا للدوافع ( أي لإليروس)لكال الدفعتين، بعد ذلك يصبح األنا الخزان الرئيسي لليبيدو الخزان األصلي 

التي تحول طاقتها إلى األنا األعلى الذي يتمايز عن األنا ويعمل ضده طيلة الحياة ( أو الهّدامة)التدميرية 

 (.أومازرشي)على نحو تدميري 

ألفكار، من المهم االطال  على أما أصبحت من أجل تثبيت ا: "et al Bergeret, وأخيرا يقول

عليه مصطلحات النظرية األولى في الدفعات الغريزية في هذه النظرية الثانية، فالدفعة الغريزية الجنسية 
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أصبحت اإليروس الذي يبحث عن تجميع أجزاء المادة الحية، أو بصورة أدق هذا الجزء من اإليروس 

ا مصطلح غرائز األنا عرفت على أنها ذات طبيعة ليبيدية ولكن أم. الذي يوجه نحو الموضو  الخارجي

موضوعها داخلي وهو األنا، فالتضاد بين الغرائز الجنسية وغرائز األنا تحول أيضا إلى تضاد بين غرائز 

 ,Bergeret. J., Becache)"األنا والغرائز الموجهة نحو الموضوعات لكنهما كالهما ذو طبيعة ليبيدية

A., Boulanger, J. J., Cartier, J. P., Dubor, P., Houser, M., et al, 2008,P.76)  

 :وجهة النظر االقتصادية. 2-3

تعميقا ال مفر منه لوجهة النظر  et al,2008)  (Bergeret,حسب رأي  تعتبر وجهة النظر هذه

كيفية  الدينامية، وتدرس وجهة النظر االقتصادية الميتاسيكولوجية كيفية تنقل وتوزيع الطاقة النفسية،

تسعى هذه النظرة حيث  .مختلف المواضيع والتمثالتاستثمارها عبر مختلف أنظمة الجهاز النفسي، عبر 

بمعنى آخر  وأي أنها تفترث وجود طاقة نفسية قابلة للقياس كميا، أ ،لدراسة ذلك كله من زاوية كمية

  .الخ...يغرللنقل، وللتف اث،فوجود طاقة نفسية قابلة مثال لالرتفا  أو لإلنخ

( représentation)سابقا أنه في إطار نظرية التوظيف النفسي يتم التفريق بين التمثل  رأيناقد و

وهي  ب ي تمثل، ترتبطهذه األخيرة عن كمية الطاقة التي  حيث تعبر ،(Affect( )أو الوجدان)والعاطفة 

عبر هذه الظاهرة إذا ما بلغت وتأيضا في موضوعات خارجية وربما تسحب منها، ( أو تستثمر) ترتبط

، أما استثمارها من طرف "الثانوية ةالنرجسي"ذروتها عما اصطلح على تسميته في المجال اإلكلينيكي ب  

التمثالت  فهو يددي إلى اعتبار أن كل تمثل هو في العمق أثر ذكروي مستثمر بصورة أكثر أو أقل 

، والذي يتعارث مع تمثل األشياء ونوعه "سمعي"عاطفيا، وأنه هنالك تمثل الكلمات ونوعه حسب فرويد 

نه الوصول إلى الشعور المستقيظ إال بارتباطه ب ثر كما في الحلم، وأن تمثل األشياء ال يمك" بصري"

 . يلفظ

 Ce) عن ماهية هذه الطاقة النفسية، أو هذا الكم العاطفي؟ et al,2008) (Bergeret, يتساءل 

quantum d’affect, cette énergie psychique, quelle est-elle exactement ?).  ويجيبون

عن ذلك مباشرة باإلشارة إلى أن صياغة مصطلح الدفعة الغريزية قد ساهم في تحديد طبيعتها، ذلك أن 

هذه الطاقة تستمد من الدفعات الغريزية  لكي تصبح فيما بعد طاقة ليبيدية توظف في االستثمار، ولذلك 

هو أيضا الخزان الذي تستمد منه  و،وهو الخزان األصلي للدفعات الغريزية ،"الهو"فمنبعها األساسي هو 

فيما بعد طاقتها الخاصة، ويذكر المدلفون باإلضافة لذلك أن ( األنا واألنا األعلى)األنظمة األخرل 

كان حافزا منذ األعمال ( (énergie nerveuse ou psychiqueمصطلح الطاقة العصبية أو النفسية 
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  :ير من الباحثين من بينهم أسماء المعة عمل معهم فرويداألولى لفرويد وبروير، كما يذكرون أيضا أن الكث

كانوا قد افترضوا منذ البداية أن ( Brucke)وبروكا ( Meynert)، مينرت (Helmoltz)هالمولتز 

االستثارة ،أو"tension nerveuse"والتي تسمى أيضا الضغط العصبي )الطاقة العصبية 

"excitation )"مثلها هو الحال في الفيزياء هنالك طاقة حالية أو حركية ف ،تتواجد في حالتين مختلفتين

(énergie actuelle ou cinétique)  وهنالك طاقة كامنة أو ساكنة(énergie potentielle ou 

statique)   

لقد بحثنا في رأي جديد هو الفرث الذي قال به  ": -"اللذة مبدأ ما وراء "في–فرويد  يقول

شحنة حرة طليقة تعمل على االنصراف، : ب ن للمنظمات النفسية أو عناصرها شكلين من الشحنة" بروير"

فق على الجهاز النفسي الطاقة التي تتد" تقييد"هب إلى أن ومن هنا يمكن أن نذ .ة كامنةوشحنة رابض

 (.60 .، ص2992، .س .فرويد" )إلى الحالة الكامنة يكون بتحويلها من الحالة الطليقة

مع أسلو  ( أين يكون الهدف هو التفريغ المباشر وب سهل الطرق)تتناسب الحالة الحرة للطاقة 

فمع ( أين تكون الطاقة مقيدة والتفريغ مدجل أو متحكم فيه)العمليات األولية، أما الحالة المقيدة للطاقة 

األولية إلى  اتوهما أسلوبا سير العمليات العقلية أو النفسية، وإذن تسعى العمليأسلو  العمليات الثانوية، 

وتكييفها مع الواقع، وبعد ذلك  ية لتقييدهاالثانو اتإعطاء حرية للطاقة لكي تفره مباشرة بينما تسعى العملي

  النظر عنبغ  )يبدو أنني أواجه صعوبة كبيرة في تقديم تفاصيل أكثر وشروحات لهاتين العمليتين 

وذلك ألنه من  ،(هايفهمها أحيانا حتى كتاب ال تعريفات المعاجم، وسرد مجموعة من العبارات التي قد

في -، ونحن نعلم أن فرويد قد ناقت ... الصعب فهمها واستيعابها لمن ليس له دراية بسيكولوجية الحلم

أسلوبين من النشاط النفسي  -وفي سياق حديثه عن العمليات األولية والثانوية (2900) "تفسير األحالم"

                                                           
في مجال علم األعصا  والفيزيولوجيا حيث عمل مثال في وكما نعلم فقد كان فرويد طبيب أعصا ، كما عمل مع علماء بارزين    :

طبيب األمراث العصبية " مينرت"و أجرل بحوثا حول النخا  الشوكي والجهاز العصبي مع " بروكا"مختبر الفيزيولوجيا مع 

والهستيريا، ومع ينا، وعمل مع شاركو المشهور بدراساته حول اضطرابات الجهاز العصبي، والتنويم يورئيس قسم الطب النفسي بف

وكل هدالء علماء في علم األعصا  والفيزيولوجيا، ولذلك كان فرويد يتحدل . الخ"... بروير"بباريس ومع " بيار جانيه"تلميذ شاركو 

من  في بدايات أعماله على أساس أنها طاقة تتعلق أساسا بالجهاز العصبي، حيث تنتقل السيالة العصبية( أو العصبية)عن الطاقة النفسية 

في شكل كهربائي وكيميائي، وهكذا قد يتم تنقلها بسهولة إذا كانت الطرق مفتوحة ( تكون مشحونة قبل ذلك بشحنة كامنة)خلية ألخرل 

لتفريغ هذه ( كما عرفه فرويد في تفسير األحالم)ويهدف الجهاز في حالة البدائية (. إي أنها تتلقى مقاومة)أمامها، وقد يتم تثبيطها 

ولنتذكر طريقة العالج التي كان يستخدمها فرويد وبروير في بدايات األعمال حول الهيستيريا )شرة من الطريق الحركي الطاقة مبا

إال أن (. والتي تهدف إلعادة إحياء الوضعية الصدمية من أجل تفريغ العواطف التي سببت اإلضطرا ( catharsis" )التفريج"وهي 

وال أعرف هل نجح فرويد أم ال ألننا )اصطالحه من مجال علم األعصا   -ره للتحليل النفسيأثناء تطوي-فرويد انتز  بعناء كبير 

و هكذا أصبحنا نتحدل اليوم عن "( ما وراء مبدأ اللذة"نلمس في كتاباته ت ثره الكبير بهذا العلم وبالبيوفيزيولوجيا كما هو الحال في 

 .إلخ في إطار نظرية الميتاسيكولوجيا...المستثمرة بشحنة( السمعية أو البصرية)ة تلك ا ثار الذكروي: الشحنة العاطفية، وعن التمثالت

مفتاحا في يد من أراد فتح األبوا  المغلقة في عقله، ولمن أراد فتح أبوا  جديدة في " تفسير األحالم"ويعتبر كتا  فرويد   : 

مبادئ )سيتمكن قارئه إذا ما كان عارفا بالفلسفة وبعلم المنطق  المعرفة، ولمن أراد التعمق في فهم العمليات األولية والثانوية حيث

أي بالمنطق الذي يستعمله فكرنا المستيقظ وهو يتناسب  مع العمليات الثانوية، سيتمكن باإلضافة لذلك من ( الخ... العقل، مقوالت العقل

،كما سيتعرف أيضا على كيفية ... ة من تكثيف ونقلالتعرف على نو  آخر من المنطق وهو منطق الالشعور، أو منطق العمليات األولي

 .حدوثه من خالل عمل الحلم
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أي أفكار أو انطباعات متخلفة في )تعالج بهما مادة الحلم، ومن بين ما تحتويه هذه المادة بقايا نهارية 

هل استثمارها والتي قد تكون غالبا خالية من القيمة النفسية مما يس (الذاكرة مثال من بقايا النهار السابق

ونقل الطاقة إليها ، وغالبا ما تكون تلك البقايا مدلفة ت ليفا منطقيا، أي أنها خضعت لنشاط فكرنا المستيقظ 

ألنها قد تكون نش ت من اليوم  -حسب آراء فرويد-ألسلو  العمليات الثانوية، يستغلها الحلم  آخر أو بتعبير

ه قد انصرف عنها نتيجة لهدف آخر أو ألنها غير محتملة السابق دون أن يلحظها الشعور، أو أن االنتبا

إننا نصف عملية فكرية هذا ش نها ب نها عملية قبل شعورية، ونراها عملية : لنجمل مقالنا: "يقول فرويدو،

نقل بعد ذلك فحسب وقد تكون قطعت قطعا وقمعت، ولمعقولة كل المعقولية، ونعتقد أنها قد تكون أهملت 

هو ما نسميه طاقة -إننا نعتقد أن هنا  مقدارا معينا من التهييج : سير أفكارناصراحة كيف نتصور 

ينتقل ابتداء من فكرة غائية ما وفق الطرق االستدعائية التي تنتقيها هذه الفكرة، والعملية  -استثمارية

تنبذ فعملية رد  أما تلك التي تقمع أوملية لم تلق مثل هذا االستثمار، والفكرية التي نقول إنها أهملت هي ع

ة المستثمرة وفي كلتا الحالتين تتر  العملية لتهييجاتها الخاصة، وبوسع العملية الفكري رعنها هذا االستثما

جذ  إليها تحت شروط خاصة انتباه الشعور، وعندئذ تلقى بوساطته استثمارا استثمارا غائيا أن ت

 .(279 .فرويد، س، ص)  "مضاعفا

بعدما تتعرث تلك البقايا لهذا اإلهمال، أو للقمع و الكبت من قبل الشعور حيث ينز  أو يرد  

عنها االستثمار ويلتفت عنها االنتباه، تتعرث للمعالجة من طرف عمليات نفسية غير سوية، عجيبة 

الشحنة الخاصة  أين تنزلق أو تتزلج" )عمليات النقل"وهي  عرفها فكرنا المستيقظ وال يقبلها،وغريبة ال ي

حيث تفره إحداها من شحنتها أو ( أو االنطباعات)بتمثل ما إلى تمثل آخر وهكذا عبر سلسلة من التمثالت 

ما رغم كونه تافها أحيانا بينما من أهميتها النفسية وتنسب هذه الشحنة للتمثل الذي تنقل إليه والذي يبدو مه

أين تتجمع بشدة شحنة مجموعة من العناصر النفسية " )يفثالتك"و ،(صبح التمثل المهم تافها أحيانا أخرلي

شدة عالية ألنه يهدف في النهاية إلى اجتذا  إنتباه  ي عنصر واحد يبدو ذو أهمية كبيرة وأو التمثالت ف

الخ، أي أنها تعالج من خالل ... بالتناق  هتمام، وما ينتج عنهما من أفكار وسيطية، وعدم اال(الشعور

 (.أو العمليات األولية)األولي  سياقات التفكير

ار الحلم، بعد أن تم فكهذه بضعة من أعجب العمليات غير السوية التي تنتا  أ: "يقول فرويد

تكوينها على نهج معقولة في خالل عمل الحلم، ونرل أن الطابع الرئيس لهذه العمليات هو أن كل األهمية 

تنصب فيها على جعل الطاقة المستثمرة متحركة قادرة على التفريغ، وأما محتول العناصر النفسية التي قد 

نساق إلى هذه وهكذا أ)...( فيعدان أمرا ثانويا ص ترتبط بها هذه االستثمارات وما لها  من معنى خا

وهي أن نوعين مختلفين من العمليات النفسية يشتركان في تكوين الحلم، ينتج أحدهما أفكار حلم : النتيجة
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، مجافيا مغرباصحيحة كل الصحة تعدل التفكير السوي قيمته، بينما يعالج ا خر هذه األفكار عالجا 

لقد بحثنا من قبل في وهم توهمناه عن جهاز نفسي بدائي، قاعدة العمل )...( مدل  لمعايير الصحة إلى أبعد

منه بقدر اإلمكان، ولهذا بني على غرار جهاز  خاليافيه هي السعي إلى تجنب تراكم التهييج والبقاء 

ريق انعكاسي وكانت القدرة الحركية التي هي في المحل األول وسيلة لتغيير الجسم تغييرا باطنيا هي ط

التفريغ الموضوعة في متناول هذا الجهاز، ثم بعد ذلك ناقشنا النتائج النفسية التي تنجم عن خبرة اإلشبا ، 

تراكما يتم على )أن نضيف فرضا ثانيا مدداه أن تراكم التهييج  -نحن لما نزل بهذا الموضعو-واستطعنا 

دئذ الجهاز إلى العمل بقصد استعادة يحس في صورة ألم وأنه يحر  عن( أنحاء مختلفة ال يعيننا أمرها

خبرة اإلشبا  التي تضمنت إنقاص التهييج إنقاصا أحس في صورة لذة، ومثل هذا التيار الذي يجري في 

ومن الجائز أن أول اتجاه الرغبة كان إلى )...( الجهاز مبتدئا من األلم متجها إلى اللذة قد سميناه رغبة 

وسيا، غير أن أمثال هذه الهالوس لم يلبث أن تبين قصورها عن الت دية استثمار ذكرل اإلشبا  استثمارا هل

 ت الجهاز عليها إلى حد االستنفاذ،إلى إنهاء الحاجة ومن ثم إلى اللذة المصاحبة لإلشبا  اللهم إال أن يثب

 ام ثان إذا أردنا التحدلأو نشاط صادر عن نظ-ولهذا كان من الضروري أن يظهر إلى الوجود نشاط ثان 

ي يستمر حتى يبلغ اإلدرا  ويقيد القول النفسية من هنا ، بل ورنشاط ال يتر  االستثمار الذك -بلغتنا

إلى -بعد المرور بالحركة اإلرادية-يعرج بالتهييج الناشئ عن الحاجة في طريق دائري مدد في نهاية األمر

هذا هو ما انتهينا إليه في أمر  اإلدرا  الحقيقي لموضو  اإلشبا ، تغيير العالم الخارجي تغييرا يتيح

)...( هما بذرة ما نسميه الالشعور، وقبل الشعور  فسي، والنظامانصورتنا التخطيطية عن الجهاز الن

لكميات التهييج، بينما  امين يتجه إلى ت مين التفريغ الحرأن نشاط أول النظ: ولست أستمسك إال بتلك الفكرة

يوفق الثاني بوساطة االستثمار الصادر عنه إلى كف هذا التفريغ وإلى تحويل االستثمار إلى استثمار 

مستكن، رافعا منسوبه في الوقت نفسه من غير شك، وعلى ذلك أقدر أن تفريغ التهييج يخضع تحت 

وأسمي )...( سيطرة النظام األول  نها تحتسيطرة النظام الثاني لشرائط ميكانيكية تختلف كل االختالف م

العملية النفسية التي ال يسمح بها إال النظام األول عملية أولية، ف ما تلك التي تنجم عن الكف الذي يفرضه 

هدف آخر يضطر النظام الثاني من  -كما أستطيع تبيانه-وهنا  بعد . النظام الثاني ف سميها عملية ثانوية

ذلك أن العملية األولية تجهد من أجل تفريغ التهييج لكي تتمكن بمعاونة : ية األوليةأجله إلى تصحيح العمل

كمية التهييج المتراكمة على هذا النحو من إقامة عينية إدراكية، ولكن العملية الثانوية قد تركت هذا الهدف 

بالروابط بين  عنىومن الضروري للتفكير أن ي...( )واتخذت بدله هدفا آخر، وهو أن تقيم عينية فكرية 

وبعد هذه الشروحات  (. 256 -251 .، ص ص.س. فرويد)".ون أن يظله االنسياق وراء شدتهااألفكار د

المقدمة من طرف فرويد بنفسه ال أعتقد أنني أمتلك معرفة تمس جوانب أخرل من العمليات األولية 

وجهة نظر نشوئية تنش  العمليات  ومن -وحسب آراء فرويد دائما-والثانوية، ربما باستثناء القول ب نه 

ويترتب على ذلك اقتصار دور العمليات الثانوية على توجيه الرغبات  ،األولية زمنيا قبل العمليات الثانوية
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وأيضا بقاء جزء كبير من المادة الذكروية  ،والعمليات األولية المنبعثة من الالشعور في أنسب الطرق

 .شعوربعيدا عن متناول ما قبل الشعور وال

والتي تدعى أيضا في )وأعتقد أنه آن األوان لنوجه انتباهنا ا ن لمبادئ التوظيف االقتصادي 

لنتحدل في هذه الحالة عن مبادئ اللذة  ،(مبادئ التوظيف النفسي: رنسية ب أغلب المدلفات بالعربية والف

 :الواقع والثبات، واضطرار التكرار كما يليو

بمبدأ "لمبدأ يسمى ( تكون الطاقة حرة وتسعى للتفريغ المباشر أين)تخضع العمليات األولية 

وهو قانون يحكم النشاط النفسي في بدايته، أين يسعى الجهاز النفسي ( principe de plaisir" )اللذة

، أما اللذة فتتناسب (أو شدة الطاقة)للبحث عن اللذة وتجنب األلم، ويتناسب األلم مع زيادة كمية االستثارة 

من األلم إلى اللذة، أي من زيادة كمية ( وفقا لمبدأ اللذة)وعليه تتجه العمليات النفسية  خفاضها،مع ان

كما هو الحال في الجهاز النفسي البدائي )إلى تخفيضها بالطرق المباشرة ( أو شدة الطاقة)االستثارة 

ي لتفره مباشرة أين تتجه اإلثارة من القطب اإلدراك" تفسير األحالم"االنعكاسي الذي صممه فرويد في 

من خالل الحركة، وكما هو الحال في الرغبة أين تتجه اإلثارة مثال من حاجة جسمية إلى استثمار ذكرل 

ار الجهاز النفسي يتبين من خالل اختب، وفيما بعد أثناء نمو (اإلشبا  استثمارا كامال، أي بعثها بعثا هلوسيا

يهلوس ويستثمر إدراكيا موضو  إشبا  موجود في  فالرضيع الذي)الواقع محدودية العمل بمبدأ اللذة 

لن تلبى، أي أنه ال ي كل و ال يشبع  -أي االستثارة التي تنتج عن الجو -ذاكرته سيشعر أن حاجته للغذاء 

بمجرد تذكر أو تخيل الغذاء أو مصدره، كما أن الشخص البالغ إذا لم يتحكم في عدوانيته وضر  شخصا 

من ثم كان ينبغي احترام معطيات الواقع، أي  ،(طوال حياته وربما لإلعدامللسجن فقتله فإنه سيتعرث 

عدم تفريغ الطاقة تفريغا مباشرا ألن ذلك سيددي مثال للحرمان من اإلشبا  أو للتعرث ألخطار وتهدد 

ر، على ت جيل التفريغ المباش( principe de réalité" )مبدأ الواقع"ومن هنا يعمل  ،البقاء على قيد الحياة

والدوران بالرغبة من أجل تحقيق اإلشبا  في نهاية المطاف من خالل الواقع الخارجي،  ،وربط الطاقة

ونالحظ هنا  ار معطيات العالم الخارجي،ومراجعة مبدأ اللذة من خالل اختب وهو إذن يعمل على تعديل

 (.يغ مدجلأين تكون الطاقة مقيدة والتفر)أيضا عالقته المباشرة مع العمليات الثانوية 

لمصطلح اللذة كما تم تطبيقه في مبدأ اللذة نتيجة طبيعية هي ما  : "et al Bergeret,يقول

وهو كما قال فرويد الفرضية التي حسبها يميل  ،(principe de constance" )مبدأ الثبات: "ندعوه

ممكن بكمية اإلثارة التي الجهاز النفسي إلى االحتفاظ في أدنى مستول ممكن أو على األقل في أدنى ثبات 

ومنه إذا ما أخذنا األمور في معناها ا خر، فاإلدرا  الذاتي لزيادة التوتر يدخل عدم اللذة  يحتويها،

في الواقع يمكن أن يفهم مبدأ الثبات هذا بطرق مختلفة، سواء على أنه )...( والبحث عن إمكانية للتفريغ



الصدمة النفسية والتوظيف النفسي: الفصل الثالث  

 

141 
 

أو على أنه الحفاظ على مستول متعادل لهذه الشحنة في مختلف ثبات الشحنة الطاقوية الكلية لنظام مغلق، 

وهذا  هة االختالالت القادمة من الخارجي،أجزاء النظام، أو حتى على أنه تنظيم ذاتي لهذا النظام في مواج

الوصف األخير الخاص بالفيزيولوجيا هو ما يوصف عموما من خالل مصطلح التوازن 

(homéostasie)، في و)...( في الواقع لم يشرحه أبدا بوضوم تام .همه فرويد؟ ولكن كيف كان يف

فالحفاظ على مستول ثابت للشحنة الطاقوية أو تخفيضها ألدنى حد )...( التعريف الذي قدمناه لمبدأ الثبات 

 ,.Bergeret, J., Becache, A)"يبدو أنه تم أخذهما كمترادفين، وهذا الغموث لم يتم تجاوزه أبدا

Boulanger, J. J., Cartier, J. P., Dubor, P., Houser, M., et al, 2008, PP.64-65)  

 "الميككل إلككى الثبككات": يتحككدل عككن  - Bergeret,et alحسككب رأي - كككان فرويككد إذن  

فالثبكككات والكككتخلص لكككم  .كمترادفكككات "الكككتخلص منكككه نهائيكككا"أو إلكككى  "تخفكككي  التكككوتر الكككداخلي"أو إلكككى 

داخكككل " الكككتخلص مكككن التكككوتر: "اهنكككا علكككى هكككذه الكلمكككة األخيكككرةبتنيكككتم التمييكككز بينهمكككا، ولككككن  لنرككككز ا

 ما الذي يعنيه هذا؟  تخفي  التوتر ليصبح يساوي الصفر، الخاليا وداخل الجسم، أي

 لنوجككككه انتباهنككككا ا ن لتسككككليط الضككككوء علككككىو ،.هككككذا يعنككككي ببسككككاطة مككككوت الكككككائن الحككككي

: أثنككككاء عرضككككنا للمرحلككككة الثانيككككة مككككن الصككككياغة النظريككككة للككككدفعات الغريزيككككة)ذاكرتنككككا، فقككككد تطرقنككككا 

لقككول بوجككود لفرويككد امككن خاللككه  لتفكيككر الككذي تكك تىلسككياق ا (غرائككز المككوت فككي مقابككل غرائككز الحيككاة

والحالكككة السكككابقة  ،تسكككعى للعكككودة بالككككائن الحكككي إلكككى حالكككة سكككابقة التكككيلكككك الغرائزغرائكككز المكككوت، ت

لحالككة الكككائن الحككي هككي الجمككاد، والحالككة السككابقة للحيككاة هككي المككوت، التككي هككي هككدف غرائككز المككوت، 

وقكككد توصكككل فرويككككد لكككذلك مكككن خككككالل افتراضكككه بككك ن اإلجبككككار أو الميكككل لتككككرار حككككاالت سكككابقة هككككو 

إجبككار "لمبككدأ  خاصككية تتميككز بهككا الغرائككز، كمككا توصككل للقككول بهككذا الككرأي األخيككر مككن خككالل اكتشككافه

، والكككذي توصكككل إليكككه عكككن طريكككق (compulsion de répétition" )قهكككر التككككرار"أو " التككككرار

الكككذين ن بعصكككا  الصكككدمة ،و المصكككابوولعكككب األطفكككال ،ظكككاهرات تككككرار األقكككدار: مالحظاتكككه حكككول

ومكككا )تعكككود بهكككم أحالمهكككم للموقكككف الصكككدمي، و سكككلوكيات المرضكككى أثنكككاء العكككالج بالتحليكككل النفسكككي 

زمهككا مككن مظككاهر التحويككل، أيككن يعيككد المككري  فككي الحاضككر مككا هككو مكبككوت بككدال مككن أن يسككتعيده يال

وقككال فرويككد تبعككا لككذلك بوجككود مبككدأ آخككر يعمككل عملككه فيمككا (. فككي ذاكرتككه علككى أنككه جانككب مككن الماضككي

إذا مككا -، ويعنككي هككذا المبككدأ "إجبككار التكككرار"وهككو مبككدأ  ،فككوق مبككدأ اللككذة، بككل ربمككا فيمككا قبككل مبككدأ اللككذة

أردنككا فهمككه ببسككاطة أقككر  إلككى السككذاجة كمككا هككو الحككال فككي تعريفككات المعككاجم وأغلككب المراجككع التككي 

أنكككه هنالكككك ميكككل قكككاهر يكككدفع الفكككرد لتككككرار خبكككرات وتجكككار  سكككابقة بغككك  النظكككر عكككن نفعهكككا  -قرأتهكككا

ضكككع بكككالرغم مكككن أنهكككا قكككد تككككون مدلمكككة، وبكككذلك ي( أي رغمكككا عنكككه)لككه، وهكككو يكررهكككا هنكككا ال شكككعوريا 
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نفسكككه فكككي مواقكككف مدلمكككة ألنكككه يعيشكككها علكككى أسكككاس أنهكككا تنتمكككي للحاضكككر ال للماضكككي وألنكككه ال يتكككذكر 

 .نموذجها األصلي، وهو حينما يكررها إنما يكررها مضطرا، أي أنه مرغم ال بطل

 :تعقيب. 3

تطرقنكككا ألهكككم القواعكككد التكككي يعتمكككد عليهكككا فهكككم التوظيكككف النفسكككي مكككن خكككالل  فكككي الواقكككع لقكككد

مكككع العلكككم بككك ن . يكككة واالقتصكككاديةالموقعيكككة، الدينام: لوجية الكككثاللعرضكككنا لوجهكككات النظكككر الميتاسكككيكو

وجهكككة النظكككر النشكككوئية تكككدخل أيضكككا فكككي إطكككار الميتاسكككيكولوجيا وال يمككككن االسكككتغناء عنهكككا فكككي فهكككم 

إلككى هنككا يبككدو أنككه مككن شككبه المسككتحيل علككى األقككل بالنسككبة لككي أن نحككيط بكككل مككا التوظيككف النفسككي، و

وينبغككي أن يتككذكر القككارئ هنككا مككا قلنككاه فككي بدايككة تعرضككنا ،قيككل حككول التوظيككف النفسككي فككي بحثنككا هككذا 

لعنصككر التوظيكككف النفسككي، ذلكككك أن هكككذا المجككال واسكككع وممتككد ويضكككم العديكككد مككن الصكككياغات النظريكككة 

مات العديكككككد مكككككن المحللكككككين والمصكككككطلحات كمفهكككككوم الهكككككوام ، باإلضكككككافة إلسكككككهاكنظريكككككة القلكككككق ، 

ففككي موضككو  نمككو الجهككاز النفسككي مككثال هنالككك العديككد مككن ا راء انطالقككا مككن فرويككد الككذي  والعلمككاء،

يعتمككككد علككككى آرائككككه الميتاسككككيكولوجية فككككي وقتنككككا الككككراهن خاصككككة فككككي فهككككم البنيككككات العصككككابية، إلككككى 

بفهمهكككككا المسكككككتحدل لمراحكككككل النمكككككو وب عمالهكككككا حكككككول نفسكككككية األطفكككككال  أبراهكككككام، وميالنكككككي كاليكككككن

وبرؤيتهكككا الميتاسكككيكولوجية التكككي تفهكككم مكككن خاللهكككا فكككي وقتنكككا الكككراهن البنيكككات الذهانيكككة، ووينيككككوت 

و " الفضكككككاء البينكككككي"واهتمامكككككه بالعالقكككككة بالموضكككككع وخاصكككككة بكككككاألم واصكككككطالحه الشكككككهير حكككككول 

ة، باإلضكككافة لتيكككارات يكككه كثيكككرا فكككي فهكككم التنظيمكككات الحديكككوالكككذي يعتمكككد عل" الموضكككو  االنتقكككالي"

( self" )الكككككذات"واصكككككطالحه حكككككول مكككككا يسكككككمى ب ككككك  ( kohut)فكريكككككة كالكككككذي جكككككاء بكككككه كوهيكككككت 

وعالقتهككككا بالنرجسككككية والتككككي يعتمككككد عليهككككا أيضككككا فككككي شككككرم هككككذه التنظيمككككات الحديككككة، وهارتمككككان 

(hartmann )بسككككككيكولوجية األنككككككا"م ووجهككككككات نظككككككره التككككككي يرتكككككككز عليهككككككا مككككككا يسككككككمى اليككككككو "

(egopsychology) و الكككككان ،(Lacan )الككككذي أعككككاد قككككراءة فرويككككد لينككككتج اصككككطالحا جديككككدا(le 

symbolique, l’imaginaire,et le réel)    …يعنككككي أن المجككككال مفتككككوم لككككي وهككككذا  .الككككخ

لنقككرأ ولنتوسككع ونتعمككق مككن أجككل الوصككول إلككى مسككتول يمكننككا مككن فهككم نفككس الموضككو  أو  وللقككارئ

.تفاصكككيلها بوضكككوم أكبككككرمكككن أجكككل لمككككس ومككككن وجهكككات نظكككر عديككككدة،  ،الظكككاهرة ب شككككال مختلفكككة
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 تأمالت : الصدمة والتوظيف النفسي. 1

 :تمهيد. 1.1

هنكككا تجعلنكككي أشككعر بشكككعور ال أعكككرف كيكككف أعبككر عنكككه بالكلمكككات، فحينمكككا " تككك مالت"إن كلمككة  

فقككككد أبككككدو وككككك نني فيلسككككوف يتككككابع الصككككالت بككككين مجموعككككة مككككن األفكككككار " أت مككككل" بكككك ننيأوحككككي 

أت مككككل الطبيعككككة فتسككككقط علككككي تفاحككككة : والتصككككورات بطريقككككة منطقيككككة، أو كعككككالم بحجككككم نيككككوتن مككككثال

ألسكككتنتج منهكككا فرضكككية وجكككود الجاذبيكككة،في حكككين اننكككي فكككي الواقكككع مجكككرد باحكككث مبتدئ،وتسكككمى هاتكككان 

الفيلسكككوف الكككذي يتكككابع الصكككالت بكككين )ارسكككتان مكككن طكككرف ككككال الشخصكككين الطريقتكككان فكككي التفكيكككر المم

األفككككار واإلفتراضكككات، وذلكككك الكككذي يتكككابع مجموعكككة مكككن الوقكككائع التكككي قكككد يتوصكككل مكككن خاللهكككا إلكككى 

فككككي لغككككة الفلسككككفة والعلككككم باإلسككككتنباط واإلسككككتقراء، وكالهمككككا نككككاتج عككككن ( وضككككع أفكككككار وافتراضككككات

ة مكككن الفرضكككيات ليت ككككد مكككن صكككدقها فكككي الواقكككع وتكككارة أخكككرل حرككككة ذهنيكككة ينطلكككق فيهكككا التفكيكككر تكككار

ذهنيكككة، هكككذه الحرككككة الذهنيكككة تسكككمى باإلسكككتدالل، واإلسكككتدالل  تمكككن الواقكككع ليصكككوغه فكككي افتراضكككا

هكككذا هكككو مفهكككوم الت مكككل بالنسكككبة لكككي كباحكككث فكككي مجكككال العلكككم، أي . هكككو مصكككدر المعرفكككة العلميكككة كلهكككا

أسكككتوحي مكككن )، أمكككا مفهومكككه بالنسكككبة لكككي كنفسكككاني (قراءاإلسكككتنباط واإلسكككت)هكككو اإلسكككتدالل بنوعيكككه 

فهكككو نشكككاط يعمكككل بكككه فكرنكككا المسكككتيقظ حينمكككا يوجكككه اهتمامكككه إلكككى طكككرق الكككربط بكككين ( التحليكككل النفسكككي

، (والتككي تبككدو وك نهككا الطككرق والقواعككد التككي يقككول بهككا فالسككفة المنطككق الصككوري)التمككثالت واألفكككار

 La)" التفكيكككر التككك ملي"ت الثانويكككة، وهكككو مكككا يسكككمى بككك  أي هكككو عمكككل العقكككل وفقكككا ألسكككلو  العمليكككا

pensée réflexive)هنككا بدقككة الفككرق بككين نككوعي التفكيككر هككذان، ويبككدو لككي أنهمككا  ، وأنككا ال أعككرف

أحيانكككا اإلسكككتدالل، وحجكككج وبكككراهين، وأحيانكككا تفكيكككر )نفكككس العمليكككة الفكريكككة مسكككماة ب سكككماء مختلفكككة 

واقككككع األمككككر فككككإن عقلككككي يمككككارس هككككذا النككككو  مككككن التفكيككككر وفككككي (. إلككككخ... تكككك ملي ومراجعككككة ثانويككككة 

أتوماتيكيكككا، ولكككذلك س سكككتعمله هنكككا لمحاولكككة تلخكككيص ككككل مكككا تكككم عرضكككه حكككول الصكككدمة النفسكككية مكككن 

 :ت مل مفهوم الصدمة النفسية من عدة زوايا كما يلي  خالل

 :تأمالت حول مفهوم الصدمة النفسية. 2. 1

إطففففار سففففياقات الجروحيففففة، الرجوعيففففة، عوامففففل الخطففففر مفهففففوم الصففففدمة النفسففففية فففففي . 1. 2. 1

 .وعوامل الحماية

تنشكككك  االضككككطرابات المرتبطككككة بالضككككغط وبالصككككدمة بعككككد التعككككرث لحككككادل عنيككككف، حيككككث  

السككككبب األساسككككي والمباشككككر لنشككككوء ضككككغط أو صككككدمة، ( أو العامككككل الضككككاغط)يعتبككككر هككككذا الحككككادل 
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لنكككككو  اضكككككطرابات ضكككككغط، أو ولككككككن ال يطكككككور ككككككل األفكككككراد المتعرضكككككين لحكككككادل  مكككككن هكككككذا ا

كمكككككا أن االضكككككطرابات التكككككي يطورونهكككككا ال تحتكككككوي علكككككى نفكككككس . اضكككككطرابات مكككككا بعكككككد صكككككدمية

وفككككي الجهككككة المقابككككل ال يطككككور بعضككككهم أي . األعككككراث، وال تكككككون بككككنفس درجككككة الشككككدة واإلزمككككان

اضكككطرابات، يتجكككاوزون الخبكككرة التكككي عاشكككوها أثنكككاء تعرضكككهم للحكككادل، يسكككترجعون تكككوازنهم الكككذي 

 .ل به الحادل ويتوافقون في نهاية المطافأخ

انطالقكككا مكككن هنكككا تفهكككم اليكككوم كيفيكككة إصكككابة األفكككراد بصكككدمة، بضكككغط وباضكككطرابات نفسكككية  

كالجروحيكككة، الخطكككر : عمومكككا فكككي علكككم الكككنفس اإلكلينيككككي والمرضكككي فكككي إطكككار مصكككطلحات أساسكككية

وقككككد تابعنككككا هككككذه . مايككككةالرجوعيككككة، الحمايككككة وعوامككككل الح: وفككككي الجهككككة المقابلككككة. وعوامككككل الخطككككر

 -حسكككبهما-حيكككث يتمثكككل الخطكككر  (Ionescu,et Blanchet,2006) المصكككطلحات مكككن خكككالل آراء

فككي مجككيء حككادل فككي مرحلككة معينككة قككد يككددي لإلصككابة باضككطرا ، أمككا الجروحيككة فهككي تعبككر عككن 

تميككككز الشككككخص ببنيككككة هشككككة مككككع قككككدرات ضككككئيلة علككككى المقاومككككة وحساسككككية للمواجهككككة، وإذن يكككككون 

فككي خطككر إذا كككان يعككيت فككي محككيط ضككاغط، ويتحككول هككذا الضككغط إلككى اضككطرا  إذا كككان  الشككخص

وهككككذه هككككي أبسككككط صككككورة، ألنككككه وبعككككد هككككذا )  (Vulnérable) -أو جروحيككككا -ذلككككك الشككككخص هشككككا 

هنكككا  نقاشكككات حكككول الفصكككل بكككين الخطكككر والجروحيكككة، وحكككول إرجكككا  الخطكككر للمحكككيط والجروحيكككة 

، وفككككي مقابككككل ذلككككك تعبككككر الحمايككككة عككككن (وامككككل محيطيككككةللفككككرد، وحككككول احتككككواء الجروحيككككة علككككى ع

مجموعكككة مكككن العوامكككل التكككي تسكككمح بتهدئكككة وتعكككديل إمكانيكككة إصكككابة الفكككرد باضكككطرا  إذا مكككا ككككان 

السككككياق الككككذي : ، وتمثككككل الرجوعيككككة حسككككب ذلككككك(أي يعككككيت فككككي محككككيط ضككككاغط)معرضككككا للخطككككر 

إصككابته  باضككطرا  إذا مككا كككان يتفاعككل فيككه الفككرد والمحككيط وعوامككل حمايككة مككن أجككل تعككديل إمكانيككة 

معرضكككا للخطكككر، حيكككث يكككددي ذلكككك التفاعكككل لعكككدم انفجكككار اضكككطرا  بكككالرغم مكككن تعكككرث الشكككخص 

 لوضعيات ضاغطة ومهددة، كما يسمح له باسترجا  توازنه والتوافق معها

 -أو جروحيككككا -ويكككككون هشككككا ( أي للحككككادل)يعنككككي ذلككككك أن الشككككخص قككككد يتعككككرث للخطككككر 

(Vulnérable) ع مواجهته،وتتككككككدخل عوامككككككل خطككككككر لتزيككككككد مككككككن احتمككككككال إصككككككابته فككككككال يسككككككتطي

أو -ويككككككون قويكككككا ( أو للحكككككادل)باالضكككككطرا ، وفكككككي مقابكككككل ذلكككككك قكككككد يتعكككككرث شكككككخص للخطكككككر 

فيسككككتطيع مواجهتككككه، وتتككككدخل عوامككككل حمايككككة لتعككككدل مككككن إمكانيككككة إصككككابته  (Résilient) -رجوعيككككا

خاصككككة مككككن  -ر تفهككككم اليككككوم باالضككككطرا ، تحميككككه وتمكنككككه مككككن اسككككترجا  توازنككككه، فككككي هككككذا اإلطككككا

األفككككراد باضكككككطرابات ضككككغط وصكككككدمة بعكككككد كيفيكككككة إصكككككابة   -الدراسكككككات اإلبي ديكككك ميولوجيةطككككرف 

: خصككككائص الحككككادل)تعرضككككهم لحككككادل وذلككككك مككككن خككككالل طككككرم مجموعككككة مككككن عوامككككل الخطككككر 

: ، التكككاريخ الشخصكككي...التعكككب، الخكككوف -فجائيتكككه، عنفكككه، تككككرره، حالكككة الفكككرد أثنكككاء تعرضكككه للحكككادل 

وفككككي مقابككككل ذلككككك تطككككرم ( إلككككخ... تعككككرث لصككككدمات سككككابقة، سككككوابق إصككككابة بكككك مراث عقليككككة ال
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بككككل تطككككرم البحككككول اإليبيديميولوجيككككة  . كالككككدعم االجتمككككاعي مككككثال: مجموعككككة مككككن عوامككككل الحمايككككة

العديككككد مككككن العوامككككل األخككككرل والتككككي ال تعتبككككر ال عوامككككل خطككككر وال عوامككككل حمايككككة إال بعككككدما تككككتم 

الفقكككر والغنكككى، : س، المسكككتول التعليمكككي والوضكككعية االقتصكككادية واالجتماعيكككةكالسكككن، الجكككن: دراسكككتها

 إلخ...الزواج والعزوبة، الطالق والترمل 

ولننككاقت هنككا إذن عوامككل الخطككر وعوامككل الحمايككة، وأشكككير فككي البدايككة أنككي لسككت بصككدد نقكككد 

العوامككككككل، األسككككككاليب اإلحصككككككائية التككككككي تسككككككتخدمها الدراسككككككات اإليبيدي ميولوجيكككككك ة لدراسككككككة تلككككككك 

معامكككل بيرسكككون، واختبكككار الفكككروق : واالرتباطكككات بينهكككا وت ثيرهكككا علكككى جلكككب االضكككطرابات بواسكككطة

T.Test  ،Kبككك  
2

إلكككخ، ألننكككي قمكككت بكككذلك أثنكككاء تحليكككل الدراسكككات السكككابقة، وبعكككد هكككذا التوضكككيح ... 

 :لننطلق في مناقشتنا

ككككال مكككن عوامكككل الخطكككر وعوامكككل : أن(   (Ionescu,et blanchet,2006لقكككد رأينكككا مكككع 

الفرديكككة، العائليكككة والمحيطيكككة، وأن عوامكككل الخطكككر ليسكككت معاكسكككا : الحمايكككة تنتمكككي لكككنفس المجكككاالت

لعوامكككل الحمايكككة، وأن العامكككل ال يكتسكككب صكككفة الحمايكككة أو الخطكككر مكككن حيكككث طبيعتكككه بكككل مكككن حيكككث 

تبكككاره كعامكككل حمايكككة قكككد يتحكككول إلكككى شكككدته، كيفيكككة تفاعلكككه مكككع العوامكككل األخكككرل، وأن عكككامال يمككككن اع

 عامل خطر إذا ما بلغ شدة معينة، ولكن كيف نثبت كل ذلك؟

كالسكككككن : أوال تكككككدرس البحكككككول اإليبي دي ميولوجيككككك ة مجموعكككككة مكككككن العوامكككككل: الحكككككظ معكككككي 

، والفقككككر (وهككككي عوامككككل عائليككككة)، والككككزواج والطككككالق والترمككككل (وهككككي عوامككككل فرديككككة)والجككككنس 

هككككي عوامككككل اجتماعيكككككة لهككككا عالقككككة بالعمككككل وبالوضككككعية االقتصكككككادية و)والغنككككى ومنطقككككة السكككككن 

،و فككي الواقككع ال تعتبككر هككذه العوامككل ال عوامككل حمايككة وال عوامككل (والمحككيط الككذي يعككيت فيككه األفككراد

خطكككر إال بعكككدما تكككتم دراسكككتها مكككن طكككرف هكككذه البحكككول، وقكككد تبحكككث دراسكككة إي بي دي ميولوجيككك ة فكككي 

مية محاولكككة ربطهكككا بكككبع  العوامكككل، وقكككد تتوصكككل هكككذه الدراسكككة انتشكككار االضكككطرابات مكككا بعكككد الصكككد

وتتحكككول ( أ)مكككثال إلكككى القكككول بككك ن االضكككطرابات مكككا بعكككد الصكككدمية تنتشكككر أكثكككر فكككي منطقكككة السككككن 

فككككي هككككذه الحالككككة لعامككككل خطككككر، أو تتوصككككل إلككككى القككككول بكككك ن هككككذه االضككككطرابات ( أ)منطقككككة السكككككن 

فكككي هكككذه الحالكككة لعامكككل حمايكككة، أو قكككد ( أ)سككككن ، وتتحكككول منطقكككة ال(أ)منخفضكككة فكككي منطقكككة السككككن 

تتوصكككل هكككذه الدراسكككة للقكككول بككك ن اضكككطرا  ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة منتشكككر أكثكككر لكككدل النسككككاء، 

ويتحكككول عامكككل الجكككنس األنثكككوي فكككي هكككذه الحالكككة إلكككى عامكككل خطكككر، أو أن نسكككبة هكككذا االضكككطرا  

هكككذا يثبكككت . عامكككل حمايكككة منخفضكككة لكككدل النسكككاء،ويتحول عامكككل الجكككنس األنثكككوي فكككي هكككذه الحالكككة إلكككى

فلنككككذهب ا ن ألبعككككد مككككن ذلككككك، . أن العامككككل ال يكتسككككب صككككفة الحمايككككة أو الخطككككر مككككن حيككككث طبيعتككككه

الكككذي تعتبكككره الدراسكككات اإليبي دي ميولوجي ككك ة علكككى أنكككه عامكككل " الكككدعم االجتمكككاعي"كككك )فعامكككل حمايكككة 

قكككد يتحكككول لعامكككل  (حمايكككة منكككذ البدايكككة وتجكككرل حولكككه العديكككد مكككن الدراسكككات مكككن حيكككث كونكككه ككككذلك
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إلككككى الوضككككعية التككككي سككككماها ( De clercq (2001,خطككككر إذا مككككا بلككككغ شككككدة معينككككة، وقككككد أشككككار

(position de Malade désigné)  ،أيككككن يحككككاط المصككككدوم بحمايككككة مفرطككككة ورعايككككة فائقككككة

ويعامكككل علكككى أنكككه ضكككحية البيئكككة، يكككتم إزالكككة أي عكككائق يعترضكككه، يوضكككع فكككي دور المكككري ، ويلعكككب 

ورا أموميككككا ممككككا يقككككوي التضككككاهرات الرهابيككككة والتجنبيككككة، والتككككي قككككد تصككككبح مزمنككككة معككككه المحككككيط د

ونالحككظ هنككا كيككف يتحككول عامككل حمايككة كالككدعم االجتمككاعي إلككى عامككل خطككر إذا مككا بلككغ . نتيجككة ذلككك

إن مككا يعتبككر مفرطككا لككدل شككخص مككا ال يعتبككر كككذلك لككدل شككخص آخككر، ففككي : شككدة مفرطككة، بككل أكثككر

نككككو  الككككدعم الككككذي تلقككككاه الشككككخص فككككي الواقككككع وكميتككككه، إدرا  الشككككخص  :حالككككة الككككدعم مككككثال يتككككدخل

وتقييمككككه لهككككذا الككككدعم الككككذي تلقككككاه مككككن حيككككث كونككككه كككككاف حسككككب حاجتككككه، إمكانياتككككه، طككككرق تربيتككككه، 

إذن فمككا يعتبككر حمايككة أو خطككرا هككو الكيفيككة التككي تتفاعككل بهككا . إلككخ... وضككعيته الصككحية واالجتماعيككة 

وأشككير هنككا . والكيفيككة األسككلم لفهمهككا هككي فهمهككا فككي سككياق تفككاعليتلككك العوامككل مككع بعضككها الككبع ، 

إلكككى أن سكككياقات الرجوعيكككة والجروحيكككة ت فهكككم فكككي وقتنكككا الحكككالي فكككي إطكككار تفكككاعلي يحتكككوي التفكككاعالت 

أن يكككتم جمكككع هكككذه العوامكككل وفهمهكككا فكككي سكككياق ( Ionescu (2006,لكككذلك اقتكككرم. بكككين الفكككرد ومحيطكككه

، وأشكككير أنكككا هنكككا (Approche écosystémique)" البيئيكككة -ية النسكككق"تفكككاعلي فكككي إطكككار المقاربكككة 

إلككككى أن كككككال مككككن الخطككككر والجروحيككككة والحمايككككة والرجوعيككككة يمكككككن أيضككككا فهمهككككا فككككي إطككككار هككككذه 

، ولككككن لنكككتحفظ قلكككيال هنكككا، فقكككد "محكككيط -فكككرد "المقاربكككة باعتبارهكككا سكككياقات تحتكككوي علكككى التفكككاعالت 

ة تمتلككككك تكككك ويالت معنيككككة لمفككككاهيم الصككككحة العقليككككة، إلككككى أن هككككذه المقاربككككIonesco (1006 )أشككككار 

حيكككككث تعتبكككككر مكككككثال أعكككككراث الشكككككخص علكككككى أنهكككككا اسكككككتعارات للعالقكككككات . المكككككرث والعكككككرث

البي شخصيككك ة، وكثيكككرا مكككا يكككتم فكككي إطارهكككا اسكككتبدال المكككرث الفكككردي بكككالمرث العكككائلي حيكككث يكككتم 

ذه المقاربكككة فقكككد لمسكككت وبكككالرغم مكككن أننكككي لسكككت خبيكككرا فكككي هككك ! "عائلكككة فصكككامية"الحكككديث مكككثال عكككن 

راجككككع " )صككككدمة الطفولككككة ومصككككيرها فككككي سككككن المراهقككككة"هككككذه الطروحككككات حينمككككا حللككككت بحككككث 

ومكككع احترامكككي لجهكككدهما كمكككا ذككككرت -، أيكككن الحظنكككا أن الباحثكككان (الدراسكككات السكككابقة فكككي بحثنكككا هكككذا

لجروحيككة وبككالرغم مككن أنهمككا قككاال ب نهمككا سككيعتمدان علككى دراسككة الصككدمة مككن إطككار سككياقات ا -سككابقا

، "قكككد وقعكككا فكككي فكككخ المقاربكككة النسكككقية البيئيكككة"والرجوعيكككة، فقكككد قلكككت بعكككدما تكككم تحليكككل الدراسكككة أنهمكككا 

ألنهمككا  كانككا يفسكككران بروفيككل الشككخص وبروفيكككل األسككرة مكككن خككالل بروفيككل األم، فالحالكككة الككذي قكككاوم 

مككه ممككا حمككاه الصككدمة كككان بككنفس لطككف أمككه، كمككا كانككت طريقككة ترحيبككه وابتسككامته هككي نفسككها لككدل أ

أمكككا الحالكككة الكككذي أصكككيب باضكككطرا  ضكككغط مكككا بعكككد . مكككن االضكككطرا  ومكككن آثكككار الصكككدمة -حسكككبهم-

-. فكككي الواقكككع...  ! الصكككدمة فبكككدا وك نكككه ككككان يقلكككد أمكككه التكككي أصكككيبت هكككي األخكككرل بعصكككا  صكككدمي

هكككككل : لقكككككد دارت فكككككي ذهنكككككي بعكككككدما قكككككرأت بحثهمكككككا هكككككذه الفككككككرة -وأعتكككككذر هنكككككا مسكككككبقا للبكككككاحثين

ت النفسكككية ومكككا بعكككد الصكككدمية هكككي اضكككطرابات معديكككة؟ تنتقكككل ككككاالنفلونزا مكككن األم إلكككى االضكككطرابا
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؟ لنتجكككاوز ذلكككك، لقكككد اقترحكككت أن يكككتم فهكككم تلكككك التفكككاعالت بكككين الفكككرد ومحيطكككه فكككي إطكككار ! ...االبكككن

 Approches de 14) فكككيIonescu (1006 )والكككذي قدمكككه  Marsellaالنمكككوذج الكككذي عرضكككه 

la psychopathologie) ،   حيككككث " نمككككوذج تفككككاعلي فككككي علككككم الككككنفس المرضككككي"والمسككككمى بكككك،

( 2: لحالككككة الضككككغط علككككى أربككككع مركبككككات وهككككي Marsellaيحتككككوي هككككذا النمككككوذج الككككذي عرضككككه 

، ويعبكككر هكككذا المرككككب عكككن (Faire face)ويعكككرث مكككن خكككالل بعكككد المواجهكككة ": فكككرد"المرككككب 

المرككككب ( 1مواجهكككة الضكككغط،  سوسيولوجيككك ة والتكككي تمكنكككه مكككن -مكككوارد الككككائن الحكككي البيكككو سكككيكو

" التفكككاعلي"المرككككب ( 3ومصكككدرها المحكككيط، " عوامكككل الضكككغط"ويعكككرث مكككن خكككالل ": المحيطكككي"

" مككوارد الكككائن الحككي" والتككي تسككتثار مككن خككالل التفاعككل بككين " حالككة الضككغط"ويعككرث مككن خككالل : 

لكككك   ثككككالل أطككككوار Selyeوقككككد وصككككف ": السككككيكوباتولوجي"المركككككب ( 2،"العوامككككل الضككككاغطة"و 

إن لككككم تكككككن هككككذه األطككككوار فعالككككة مككككن ضككككغط  ط، حيككككث يتحككككول الضككككغ"المتالزمككككة العامككككة للتوافككككق"

متوافكككق إلكككى ضكككغط مجكككاوز للحكككد، وعمومكككا يعكككرث الككككائن الحكككي فكككي هكككذا النمكككوذج علكككى أنكككه نسكككق 

سوسكككيولوجية مكككن أجكككل مواجهكككة الوضكككعية التكككي  -سكككيكو -اسكككتجابي، يعمكككل علكككى عكككدة مسكككتويات بيكككو

وينكككتج مكككن خكككالل التفاعكككل بينهمكككا حالكككة الضكككغط، والكككذي قكككد . عوامكككل الضكككغطتعكككرث أنهكككا مصكككدر ل

 .يكون متوافقا أو مجاوزا للحد

 :كلينيـكيـة سيكاتـريـةمفهوم الصدمة النفسية من ناحية إ. 2. 2. 1

لقكككد تجولنكككا خاصكككة فكككي الفصكككل األول مكككن هكككذا البحكككث بفكرنكككا حكككول مفهكككوم الصكككدمة النفسكككية،  

لتفكيككر الككذي تطككور مككن خاللككه هككذا المفهككوم مككن جهككة، ووضككعية المعككارف وسكك حاول هنككا تتبككع مسككار ا

الراهنكككة حولكككه مكككن جهكككة أخكككرل بهكككدف رصكككد أهكككم األفككككار وحتكككى متابعكككة تطبيقاتهكككا اإلكلي نيكيككك ة مكككن 

 .اجل الوصول ألوضح صورة ممكنة عن مفهوم الصدمة النفسية من الناحية اإلكلينيكي ة

لقككككد رأينككككا مككككن ناحيككككة تككككاريخ تطككككور المفهككككوم أن العلمككككاء قككككد وصككككفوا أثنككككاء تطككككور فهمهككككم  

للصكككدمة النفسكككية مجموعكككة مكككن التضكككاهرات، كمكككا حكككاولوا تفسكككيرها بردهكككا لعوامكككل مسكككببة، وأول مكككن 

حيككككث وصككككف مجموعككككة مككككن  (Oppenheim)" أوبنهككككايم"صككككاه مصككككطلح الصككككدمة النفسككككية هككككو 

لنككككوم المتكككككررة ونوبككككات الحصككككر كاسككككتجابة لكككككل مككككا يككككذكر كككككوابيس واضككككطرابات ا)التضككككاهرات 

كمكككا رأل أن هكككذه األعكككراث هكككي ذات منشككك  نفسكككي، ( بالحكككدل، تهكككيج وحساسكككية للمنبهكككات الخارجيكككة

الكككذي يككككون الحكككدل مصكككحوبا بكككه، وهنكككا اعتكككرث عليكككه " الهلكككع"فالسكككبب الرئيسكككي لتحريضكككها هكككو 

اث لينسككككبها للهيسككككتيريا وللنوراستينيكككك ا الشككككهير ونفككككى اسككككتقاللية هككككذه األعككككر (Charcot)" شككككاركو"

،ولككو نظرنككا منككذ البدايككة لمفهككوم الصككدمة النفسككية فككي عقليككة هككذين العككالمين الكبيككرين لرأينككا أنككه كككان 

أعككككراث  Oppenheimهنككككا  خككككالف حككككول هككككذا المفهككككوم منككككذ بدايككككة صككككياغته، فحينمككككا ينسككككب 
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ص االنفعاليكككة أثنكككاء تعرضكككه لكككه، الصكككدمة للهلكككع فهكككذا يعنكككي أنكككه ربطهكككا بالحكككادل وباسكككتجابة الشكككخ

هككككذه األعككككراث للهسككككتيريا والنوراستينيكككك ا فهككككذا يعنككككي أنككككه ربطهككككا ببنيككككة  Charcotوحينمككككا ينسككككب 

بعكككد . الشكككخص وباسكككتعداده القبلكككي لالسكككتجابة بمثكككل تلكككك األعكككراث بغككك  النظكككر عكككن طبيعكككة الحكككدل

يل مميكككزة حكككول مفهكككوم وقكككدم تفاصككك - Charcotتلميكككذ  - (Pierre Janet)" بيكككار جانيكككه"ذلكككك جكككاء 

حيكككث " تفككككك الكككوعي"الصكككدمة النفسكككية مكككن خكككالل المصكككطلحات التكككي عرضكككها، أيكككن تحكككدل عكككن 

تتواجكككد ذككككرل الصكككدمة فكككي حالكككة مكككا قبكككل شكككعورية غيكككر قابلكككة للتحكككول لفككككرة، كمكككا سكككمى تكككذكر 

،أيككككن تسككككتثار "الفكككككرة الثابتككككة : " األحاسككككيس، الصككككور والضككككغوطات المرتبطككككة بهككككذه الككككذكرل بإسككككم

ر، تخمينكككات، إعككككادة معايشكككات، وتصككككرفات بدائيكككة غيككككر متوافقكككة،بينما يسككككتمر الجكككزء المتبقككككي صكككو

مككن الككوعي فككي اسككتلهام تخمينككات مبنيككة أكثككر، ولككو اسككتعنا هنككا بمعارفنككا فككي علككم الككنفس المرضككي مككن 

هكككككو  Charcot، وأن Charcotهكككككو تلميكككككذ  Janetللفكككككت انتباهنكككككا أوال أن  Janetأجكككككل فهكككككم أفككككككار 

بحككال فككي مجككال الهسككتيريا فككي ذلككك الوقككت، وأن الهسككتيريا كانككت تفهككم مككن طرفككه علككى أنهككا رائككد األ

ناتجككة عككن إصككابة ديناميككة، وأن هككذه اإلصككابة الديناميككة تتمثككل فككي أفكككار مشككحونة بشككدة تتسككلط علككى 

عقكككل المكككري ، حيكككث تككككون نوبكككات الهسكككتيريا مشكككابهة لحكككاالت التنكككويم المغناطيسكككي، ولكككو ربطنكككا 

، لفهمنكككا علكككى الفكككور فككككرة تفككككك "ا ليكككة النفسكككية"قكككدم أطروحتكككه للكككدكتوراه حكككول Janetذلكككك بككككون 

ذككككرل الصكككدمة فكككي حالكككة قبكككل شكككعورية، ولفهمنكككا الطريقكككة التكككي تنشكككط بهكككا تلكككك  الكككوعي، وفككككرة بقكككاء

 Charcotوهكككو تلميكككذ - (Freud) الكككذكرل التكككي تبقكككى فكككي حالكككة بدائيكككة، ولفهمنكككا أيضكككا أفككككار فرويكككد

مككن حيككث بقككاء ذكككرل الصككدمة فككي حالككة بدائيككة، ومككن حيككث  Janetشككبه أفكككاره أفكككار الككذي ت -أيضككا

الكككذي يتصكككرف داخكككل الكككوعي كجسكككم غريكككب ال يطكككاق ( المتطفكككل)نشكككاط ذككككرل الحكككادل الصكككدمي 

 -الكككذي ككككان مهتمكككا بعكككالج الهسكككتيريا- Freudحتكككى بعكككد انقضكككاء مكككدة طويلكككة علكككى حدوثكككه، إال أن 

ة هككككو ذو طبيعككككة جنسككككية، وعككككرث بككككذلك نظريتككككه حككككول افتككككرث أن الحككككادل الككككذي يولككككد صككككدم

: ، ومفادهكككا أن الصكككدمة ذات طبيعكككة جنسكككية، وأنهكككا تحكككدل علكككى مكككرحلتين(Neurotica)النوروتيككككا 

، (Après coup)، بينمكككا تتعلكككق الثانيكككة بالحكككادل البعكككدي (Coup)تتعلكككق األولكككى بالحكككادل المبككككر 

عية سكككلبية ن طكككرف راشكككد، أمكككا الثكككاني واألول هكككو حكككادل إغكككواء طفكككل غيكككر ناضكككج متواجكككد فكككي وضككك

هككككذه هككككي . فهككككو الحككككادل المفجككككر الككككذي ينشككككط ا ثككككار الذكوريككككة المتعلقككككة بحككككادل اإلغككككواء المبكككككر

تراجككككع  Freudالفرضككككية التككككي كككككان يعتمككككد عليهككككا فككككي تلككككك الفتككككرة لتفسككككير منشكككك  الهسككككتيريا، إال أن 

لإلغكككواء فعكككال مكككن طكككرف شكككخص عنهكككا فيمكككا بعكككد، فكككال يعقكككل أن يككككون ككككل الهسكككتيريين قكككد تعرضكككوا 

راشككد أثنككاء طفككولتهم، ومككع بككدايات تعمقككه فيمككا يحككدل علككى مسككتول الواقككع النفسككي الككداخلي افتككرث 

Freud  أن الحكككادل قكككد يككككون هواميكككا، أي أن الطفكككل تخيلكككه ولكككيس مكككن الضكككروري أن يككككون قكككد وقكككع

ات صككككياغاته أثنككككاء بككككداي Freudحسككككب عقليككككة )فعككككال، وعمومككككا فككككنحن نعلككككم أن مككككا يحككككدل صككككدمة 
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فكككي تصكككرفات ) هكككو الخبكككرة المصكككادفة لمشكككاعر معذبكككة جكككدا غيكككر قابلكككة للتفريكككغ المباشكككر ( النظريكككة

، كمكككا نعلكككم أيضكككا (مكككن خكككالل التكككداعيات)، وغيكككر قابلكككة فيمكككا بعكككد للتفريكككغ غيكككر المباشكككر (إلكككخ... بككككاء 

دراسكككككات حكككككول : "Breuerو  Freudومنكككككذ أن نشكككككر -أن عكككككالج المكككككرث الهسكككككتيري ككككككان يكككككتم 

والتككككي تهككككدف إلعككككادة معايشككككة الوضككككعية  (Catharsis)مككككن خككككالل طريقككككة التفككككريج  -" الهسككككتيريا

الصككككدمية مككككن أجككككل تفريككككغ المشككككاعر المنسككككية المرتبطككككة بهككككا، حيككككث كانككككت هككككذه الطريقككككة مرتبطككككة 

فيمكككا بعكككد بتخليكككه عكككن التنكككويم واكتشكككافه للتحليكككل النفسكككي، ومكككع تقدمكككه  Freudبكككالتنويم، وتخلكككى عنهكككا 

أيكككن قكككال ألول مكككرة  -( 2910" )مكككا وراء مبكككدأ اللكككذة " يكككل النفسكككي وبكككالموازاة مكككع ت ليفكككه لككك  فكككي التحل

نظريتكككككه الجديكككككدة حكككككول الصكككككدمة  Freudصكككككاه  -بوجكككككود مبكككككدأ قهكككككر التككككككرار، وغريكككككزة المكككككوت

-Pare)بمفهومهكككككا االقتصكككككادي حيكككككث يكتسكككككح الحكككككدل بسكككككبب عنفكككككه وفجائيتكككككه صكككككاد اإلثكككككارات 

excitation)النفسككي بفعككل ذلككك مككن طككرف كميككة كبيككرة مككن الطاقككة، ويعجككز األنككا  ، فيكتسككح الجهككاز

الككذي فاجكك ه الحككدل والككذي لككم يكككن مسككتعدا لمواجهتككه مككن خككالل إشككارة القلككق عككن الككتحكم فككي كميككات 

ولككككيس " الهلككككع"فيمككككا بعككككد أن مككككا يحككككرث صككككدمة هككككو  Freudالطاقككككة تلككككك وربطهككككا، وقككككد رأل 

ل تظكككاهرات التككككرار التكككي تعيكككد الفكككرد بكككدون توقكككف ، وأن الصكككدمة تنشكككط فيمكككا بعكككد مكككن خكككال"القلكككق"

 .للوضعية الصدمية

بعكككد ذلكككك أعطكككت الصكككراعات المسكككلحة فرصكككة لتعميكككق الخبكككرة اإلكلي نيككك كية حكككول الصكككدمة  

النفسكككية، ووصكككف العلمكككاء واألطبكككاء النفسكككيون العديككككد مكككن المصكككطلحات والمتالزمكككات التكككي ترمككككز 

 (Honigmann)" هونيغمككككان" لإلصككككابة بكككك عراث اضككككطرا  نككككاجم عككككن صككككدمة، حيككككث صككككاه 

، كمككككككا (2902)اليابككككككاني  -بمناسككككككبة الصككككككرا  الروسككككككي " عصككككككا  الحككككككر " مصككككككطلح ( 2907)

فكككي العديكككد مكككن " صكككدمة القصككك ف" عكككرث أثنكككاء الحكككر  العالميكككة األولكككى تشكككخيص مكككا يسكككمى بككك  

، كمكككا (فكككي انجلتكككرا" Granatschok wirshung"فكككي فرنسكككا و " Vent de l’obus)"البلكككدان 

ردود الفعككككل المدجلككككة : " أثنككككاء الحككككر  العالميككككة الثانيككككة -راأي انجلتكككك-وصككككفت فككككي هككككذه األخيككككرة 

" شكككاتان"والتكككي تتظكككاهر بعكككد وقكككت كمكككون، وأثنكككاء الحكككر  األمريكيكككة الفيتناميككك ة وصكككف " للمعرككككة

(Shatan) (2971 )  والتكككي تنفجكككر أيضكككا بعكككد وقكككت " متالزمكككة مكككا بعكككد حكككر  الفيتنكككام"مكككا يسكككمى بككك

الكالسكككيكية لعصكككا  الحكككر ، حيكككث يتضكككمن هكككذا  والتكككي تتضكككمن األعكككراث) طويكككل مكككن الكمكككون 

مككككن إعككككادة : االخيكككر األعككككراث الكالسككككيكية للعصكككا  الصككككدمي الككككذي تحكككدل عنككككه فرويككككد وتالميكككذه

صككككيغة أوليككككة لمككككا  Shatan، وقككككد اقتككككرم (إلككككخ... معايشككككات كككككوابيس، إجتككككرار عقلككككي، حالككككة إنككككذار 

لككككدليل التشخيصككككي فككككي ا (PTSD)أصككككبح فيمككككا بعككككد تشككككخيص اضككككطرا  ضككككغط مككككا بعككككد الصككككدمة 

 .2950لسنة  (DSM- III)واإلحصائي لطمراث العقلية في طبعته الثالثة 
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لنبككككدأ ا ن فككككي ت مككككل وجهككككات النظككككر اإلكلي نيكككك كية المعاصككككرة ووضككككعية المعككككارف الراهنككككة  

حكككول مفهككككوم الصككككدمة النفسكككية، ففككككي وقتنككككا الكككراهن يبككككرز للسككككطح اتجاهكككان أساسككككيان يتمككككثالن فككككي 

ممثلكككة فكككي الكككدليل التشخيصكككي واإلحصكككائي ( وخاصكككة األمريكيكككة)سكسكككونية -ووجهكككة النظكككر األنجلككك

الكككككذي تصكككككدره جمعيكككككة الطكككككب النفسكككككي األمريكيكككككة، ووجهكككككة النظكككككر  (DSM)لطمكككككراث العقليكككككة 

ممثلكككة فكككي النظكككرة السكككيكاترية العسككككرية الفرانكوفونيكككة، وفكككي الواقكككع ( وخاصكككة الفرنسكككية)األوروبيكككة 

منككككا هنككككا هككككو رصككككد الخلفيككككة الفكريككككة لكككككل منهمككككا وكيفيككككة فهمككككه ومككككا يه. فهمككككا اتجاهككككان سككككيكاتريان

 :للصدمة النفسية كما يلي

وهككككي نظككككام ال نظككككري مبككككدأه األساسككككي وصككككف االضككككطرابات مككككع عككككدم  - (DSM)قامككككت 

باسككككتبعاد فرضككككية  -اعتمككككاد أي مرجعيككككة ألي اصككككطالم نظككككري غيككككر مبككككرهن فيمككككا يتعلككككق بالمنشكككك  

اضككككطرا  مككككا بعككككد "، ووصككككفت "الضككككغط"صككككطلح واقترحككككت م( والعصككككا  الصككككدمي)األعصككككبة 

 (DSM-III-R)، وعرضكككت معكككاير لتشخيصكككه، وتكككم الت كيكككد فكككي الطبعكككة الثالثكككة المراجعكككة "الصكككدمة

وهككككو حككككادل غيككككر مكككك لوف مككككن شكككك نه أن يسككككتثير حالككككة ضككككغط لككككدل أغلككككب : علككككى منشكككك  الصككككدمة

 -DSM)تركيكككز  المتعرضكككين لكككه، وأدخلكككت العديكككد مكككن التعكككديالت عبكككر الطبعكككات المتالحقكككة أهمهكككا

IV)  أن يككككون الشكككخص قكككد عاشكككه فكككي )علكككى االسكككتجابة االنفعاليكككة للشكككخص أثنكككاء تعرضكككه للحكككادل

، كمكككا عرضكككت معكككايير لتشكككخيص اضكككطرابات أخكككرل مرتبطكككة بكككالتعرث (خكككوف، عجكككز، أو ترويكككع

، ويعتبكككككر (Acute stress disorder)" اضككككطرا  الضككككغط الحككككاد " لحككككادل صككككادم أهمهككككا 

( والشككككائع فككككي الثقافككككة األنجلككككو سكسككككونية)  DSMاعتمككككدت عليككككه  الككككذي" الضككككغط"مصككككطلح 

ليصكككف بكككه اسكككتجابة  (Hans Selye)" هكككانز سكككيلي"فيزيولوجيكككا صكككاغه ألول مكككرة -مصكككطلحا بيكككو

، حيككككث تهككككدف هككككذه (أي لعامككككل ضككككاغط)الكككككائن الحككككي عنككككدما يتعككككرث لوضككككعية اعتككككداء أو تهديككككد 

فككككي  Selyeوالتوافككككق معهككككا، وقككككد دقككككق االسككككتجابة لتحريككككك دفاعاتككككه مككككن أجككككل مواجهككككة الوضككككعية 

، مشكككتركة لكككدل (Non spécifique)اسكككتجابة الضكككغط هكككذه ليعتبرهكككا فكككي جوهرهكككا اسكككتجابة عامكككة 

بعككد ذلككك وصككف . الجميككع بغكك  النظككر عككن طبيعككة العامككل الضككاغط سككواءا كككان سككارا أو غيككر سككار

Selye المتالزمكككة "ر لككك  انطالقكككا مكككن دراسكككاته حكككول الضكككغط البيولكككوجي لكككدل الفئكككران ثكككالل أطكككوا

، حيكككث يبكككرز الفكككرق بكككين الضكككغط العكككادي والمرضكككي علكككى مسكككتول فعاليكككة هكككذه " العامكككة للتوافكككق

ففكككي الحالكككة األولكككى يكككتمكن الككككائن الحكككي مكككن تحريكككك دفاعاتكككه والتوافكككق مكككع الوضكككعية . األطكككوار 

رة علكككى الضكككاغطة، أمكككا فكككي الحالكككة الثانيكككة فيكككتم تجكككاوز القكككدرات الدفاعيكككة ويكككددي ذلكككك لعكككدم القكككد

 .التوافق مع الوضعية، أو االضطرابات أو حتى للموت
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التككي تعكككس التقاليككد السككيكاترية )اعترضككت وجهككة النظككر السككيكاترية العسكككرية الفرانكوفونيككة 

علكى مصكطلح ( الفي نوميك نولوجيا والتحليكل النفسكي: واإلكلي ني كية االوروبية النابعة من اتجكاهين أساسكيين

بمفهومه السيك كوباتولوجي، ويمثكل " الصدمة"، وفضلت االستمسا  بمصطلح "جيفيزيولو-البيو"الضغط 

 .F. Lebigot et G)" ليبيغكو و بريك يول"هذه النظرة مجموعة من السيكاتريين العسكريين على رأسكهم 

Briole)  الككذين طككوروا اصككطالحهم انطالقككا مككن التحليككل النفسككي الالكككاني(  نسككبة لككLacan ) وأدمجككوا ،

، وعمومكا فقكد ( كمكا سنشكاهد بعكد قليكل) (L. Crocq et C. Barrois)" ز ككرو  وبكاروا"ر وجهات نظ

فيزيولككوجي،  -أن اسككتجابة الضككغط هككي اسككتجابة عككابرة، ذلككك أن الضككغط هككو رد فعككل بيككو Crocqرأل 

وسككيكولوجي لإلنككذار، يسككمح بككالتكيف مككع الوضككعية المهككددة مككن خككالل تحريككك الككدفاعات الفيزيولوجيككة 

مما يدهكل الككائن الحكي إليجكاد الحلكول ( كتركيز اإلنتباه مثال)والسيكولوجية ( ضربات القلب مثال كزيادة)

التوافقيكة، وهككو مفيكد، وال يتحككول إلكى رد فعككل مرضككي إال إذا ككان حككادا أو متككررا حيككث يصكبح فككي هككذه 

هو يعتبر في نهايكة الحالة ضغطا مجاوزا للحد، والضغط بهذا المعنى له عالقة مباشرة مع عامل الضغط، ف

يختفككي "( خككارجي"المتمثككل فككي تهديككد آو خطككر يثيككره عامككل ضككغط )المطككاف اسككتجابيا للحككادل الضككاغط 

الضغط باختفائه، ويعبر الضغط عن نفسكه إكلينيكيكا مكن خكالل أعكراث تكوتر المجمكو  العصكبي المسكتقل 

(hyperactivité neurovégetative.)د باضكككطرابات أخكككرل ، والتكككي تترافكككق إذا ككككان مجكككاوزا للحككك

الكذي ينكتج عكن  (L’effroi)" الهلع"فهي تحدل بسبب  -حسب وجهة النظر هذه  -سيكاترية، أما الصدمة 

، والقلكككق (La peur)مفاجككك ة الحكككدل وعنفكككه وعكككدم االسكككتعداد لمواجهتكككه، والهلكككع يتجكككاوز الخكككوف 

(L’angoisse)،  والضككغط(Stress) فعنككف الحككدل ومفاج تككه للشككخص ال يتككر  أي مجككال للخككوف أو ،

للقلق والضغط، فليس هنالك أي مجال لتعبئة الدفاعات، بعد ذلك تنطبع صكورة الصكدمة فكي داخكل الجانكب 

، ويسكتمر (مكرتبط بكالهلع)إلكى تهديكد داخلكي ( مكرتبط بالحكادل)النفسي للفكرد وتتحكول مكن تهديكد خكارجي 

مككن خككالل أعككراث التكككرار، حيككث يعيككد الشككخص ( وغالبككا بعككد وقككت كمككون)ككك يا ت ثيرهككا لتتظككاهر إكليني

إحياءها على أنها تنتمي للحاضكر ولكيس للماضكي، وقكد تككون تظكاهرات التككرار هكذه مرفوقكة بتظكاهرات 

ولككن حتكى لكو . أخرل أهمها أعراث توتر المجمو  العصكبي المسكتقل كمكا هكو الحكال فكي حالكة الضكغط 

المجمو  العصبي هنا بنفس الطريقة التي تتظاهر بها فكي حالكة الضكغط فكاألمر ال  تظاهرت أعراث توتر

 .يتعلق بالتوافق مع تهديد خارجي وعابر، ألن التهديد في حالة الصدمة يصبح داخليا ودائما

أي تجكاوزوا فككرة االكتسكام مكن طكرف الهلكع التكي )لقد ذهب أصحا  هذا اإلتجاه ألبعد مكن ذلكك 

فالصكدمة (. Janet، وفككرة تفككك الكوعي التكي رأيناهكا لكدل Freudو Oppenheimدل رأيناها من قبل ل

ليست فقط تحطم، اكتسام وتفكك للوعي، فهي أيضا إنكار لككل مكا هكو قيمكة ومعنكى،  Crocqحسب  رأي 

انقطككا  للعالقككات مككع Barrois (2995 :)وهككي خاصككة رؤيككة للعككدم الغيبككي والمخيككف، وهككي حسككب رأي 

، اكتسككام مككن طككرف قلككق الفنككاء (Impensable de la mort)مككع ال تمثيليككة المككوت العككالم، مجابهككة 
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(Angoisse de néantisation)ففكي مواجهكة انكشكاف المكوت . ، تحطكيم لوحكدة الفكرد وتعطيكل للمعنكى

من التمثالت لعدم استفادته من عرث مسكبق لهكا، وال تسكتطيع  -Barroisحسب -الفعلي يتجرد الشخص  

شكرم هكذه المجابهكة وال الكتحكم ( كالجثكة وطقكوس الكدفن)لمشكلة من طرف الوعي أو الثقافة حتى البدائل ا

، وقكد "موت الذات كحقيقية مدككدة"فيها، أين تكون هنالك خبرة أساسية متمثلة في الهلع، وشعور مسبق ب  

ع، وبعكدم وبكالهل (Irreprésentable)" الالتمثك ل"في هذه اللحظة المرتبطكة بك  Damiani (2997 )دقق 

لينتهككي . فككي المجككال المفككز  المككرتبط بكك  الالتمثككل -حسككب رأيككه -تواجككد أي كلمككة، فمككع الصككدمة نككدخل 

Lebigot  وBriole  التقاء مع العيني "وآخرون إلى أن ما يحدل صدمة في نهاية المطاف هو(Réel)" ،

 Les"فكي  De clercqو  Lebigotوقكد أشكار . (Réel de la mort)" عينيكة المكوت"بل هو إلتقاء مع 

traumatismes psychiques " مككوت عزيككز، )إلككى انككه عنككدما يواجككه الشككخص خطككرا يهككدد حياتككه

فقد يلتقي هذا الشخص إلتقاءا عينيكا مكع المكوت، وفكي تلكك اللحظكة لكيس هنكا  أي ( إلخ... التعرث لكارثة 

لوحيد المعبر عنه في تلك ، فراه بدون أي كلمة، والشيء ا(un blanc)قلق أو ضغط بل هنا  فقط بياث 

 .، وذلك في مواجهة عدم التمكن من تمثل الموت"الهلع"اللحظة هو 

مككككا يحككككدل صككككدمة هككككو تعككككرث : إذن فحسككككب اإلتجككككاه السككككيكاتري العسكككككري الفرانكوفككككوني 

الشكككخص لحكككادل خطيكككر، عنيكككف ومفكككاجئ يهكككدد حياتكككه، ويعرضكككه بفعكككل ذلكككك للهلكككع، تتوقكككف قدرتكككه 

ولكككككن لنتوقككككف قلككككيال هنككككا، ألككككم تقككككل . يلتقككككي التقككككاءا عينيككككا مككككع المككككوت علككككى التمثككككل والتعبيككككر، وقككككد

(DSM)  تقريبكككا نفكككس الشكككيء؟ لنسكككترجع المعيكككار(A)  لتشكككخيص اضكككطرا  ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة

 :والقائل بتعرث الشخص لحادل صدمي مع (DSM-IV-TR)في 

أو تهديككككدا أن يكككككون الشككككخص خبككككر أو شككككهد أو واجككككه حككككادل أو حككككوادل تضككككمنت موتككككا فعليككككا،  -2

 .بالموت، أو أذل خطير، أو تهديد السالمة الجسدية للذات أو لآلخرين

 .أن تكون استجابة الشخص قد تضمنت الخوف الشديد أو العجز أو الترويع -1

هكككل اصككككطنعت وجهككككة النظككككر السيكاتريكككك ة العسككككرية الفرانكوفونيككككة صككككراعا شكككككليا مككككع الكككك  

(DSM)طككككاف خككككالف حككككول األلفككككاظ المسككككتعملة لوصككككف ؟ هككككل الخككككالف بينهمككككا هككككو فككككي نهايككككة الم

الحكككدل ولوصكككف اسكككتجابة الفكككرد أثنكككاء التعكككرث لكككه؟ هكككل مجابهكككة الفكككرد مكككع حكككادل خطيكككر يتضكككمن 

موتككككا فعليككككا، أو تهديككككدا بككككالموت أو تهديككككد السككككالمة الجسككككدية للككككذات أو لآلخككككرين وشككككعوره بككككالخوف، 

شكككخص لحكككادل خطيكككر ومفكككاجئ مسكككاوي لمواجهكككة ال (DSM)العجكككر أو الترويكككع الكككذي قالكككت بكككه الككك  

يهككدد حياتككه ويشككعره بككالهلع ويجعلككه يلتقككي إلتقككاءا عينيككا مككع المككوت الككذي قالككت بككه النظككرة السككيكاترية 

العسككككرية الفرانكوفونيككك ة؟ هكككل أرهقنكككا أنفسكككنا فكككي تتبكككع خكككالف غيكككر موجكككود أصكككال؟ لنسكككتجمع قوانكككا، 
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الفرانكوفونيككككة هككككو الهلككككع،  إن مككككا يحككككدل صككككدمة حسككككب وجهككككة النظككككر السككككيكاترية العسكككككرية: أوال

ولكككيس الخكككوف الشكككديد أو العجكككز أو الضكككغط، ولككككن بكككالرغم مكككن ذلكككك يبقكككى التشكككابه كبيكككرا فكككي ككككون 

موتككككا فعليككككا أو تهديككككدا بككككالموت أو أذل خطيككككر أو تهديككككد السككككالمة  -DSMحسككككب  -الحككككادل يتضككككمن 

ظككككرة السككككيكاترية فمككككا  الككككذي يميككككز إذن االصككككطالم الككككذي تقككككول بككككه الن. الجسككككدية للككككذات ولآلخككككرين

عككككن " التقككككاءا مككككع عينيككككة المككككوت"العسكككككرية الفرانكوفونيككككة والمتمثككككل فككككي كككككون الحككككادل يتضككككمن 

 Lesدائمكككا فكككي ) De clercqو   Lebigotلقكككد أككككد: هكككذا؟ لنكككدقق أفكارنكككا (DSM)اصكككطالم 

traumatismes psychiques)  أن المواجهكككة مكككع حكككدل خطيكككر قكككد تتخكككذ شككككلين قكككريبين جكككدا مكككن

 :كن ت ثيراتها اإلكلينيكية مختلفة جدا وهمابعضهما، ل

المجابهككككة مكككككع تهديكككككد المكككككوت، خطكككككر المكككككوت، والكككككذي مكككككن شككككك نه أن يحكككككرث ردود فعكككككل   -2

 أحيانا معتبرة جدا ولكنه ال يحرث بالضرورة صدمة نفسية" القلق"و ل  " للضغط"

اإللتقكككاء مكككع عينيككك ة المكككوت، وهكككذا اإللتقكككاء يتعلكككق فكككي غالكككب األحيكككان بصكككدمة نفسكككية، أيكككن   -1

 :يظهر ت ثير الصدمة على الشخص عبر مرحلتين

 ع عينيكككة المكككوت، والكككذي يككككون مرفوقكككا بكككالهلع ولكككيس بكككالقلق، وقكككد تكككرتبط األولكككى باإللتقكككاء مككك

 .فعل القلق والضغط تتبع هذه المرحلة األولى المرتبطة بالهلع فيما بعد بردود

  بينمككككا تككككرتبط المرحلككككة الثانيككككة بقككككدوم متالزمككككة التكككككرار الصككككدمية، فقككككدومها يدكككككد واقعيككككة

 .الصدمة النفسية المعاشة من طرف الشخص

 (Traumatogène)تسككمية الحككادل بالمولككد للصككدمة  Lebigotو  De clercqمككن هنككا اقتككرم 

يس الحادل هو الصدمي، بكل المعكاش الشخصكي ، ألنه وحسب رأيهم ل(Traumatique)وليس بالصدمي 

للمتعرث له، وهذا المعاش الشخصكي ال يتمثكل فكي تهديكد الحكادل لحيكاة الشكخص وخكوف الشكخص علكى 

بككل يتمثككل فككي التقككاء هككذا الشككخص مككع عينيككة المككوت أثنككاء تعرضككه . حياتككه أو شككعوره بككالعجز أو الضككغط

 .للحادل

مصكككطلحا عميقكككا  (Réel)مصكككطلح عينكككي بكككل " عينيكككة المكككوت"فكككي الواقكككع يعتبكككر مصكككطلح 

مككن الناحيككة النظريككة، حيككث يتطلككب فهمككه معرفككة معمقككة بالتحليككل النفسككي الالكككاني، بككل يتطلككب فهمككه 

الرمكككككزي، العينكككككي، : وطكككككرم المصكككككطلحات األساسكككككية التكككككي صكككككاغها وهكككككي Lacanطكككككرم أفككككككار 

ا، وقكككد حاولنكككا وهكككذا مكككا ال طاقكككة لكككي بكككه هنككك (Symbolique, Réel et Imaginaire)والهكككوامي 

عينيككككة "واختالفككككه عككككن مواجهككككة ( أو السككككالمة الجسككككدية)بالفعككككل تتبككككع فكككككرة خطككككر أو تهديككككد المككككوت 
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 (De clercq ,et Lebigot ,2001)مكككن خكككالل المثكككالين اإلكلينيكييككك ن اللكككذين قكككدمهما " المكككوت

 (.اللذان لخصناهما سابقا) H،و السيد Mالسيدة : والمرتبطان بحالتي

ثككالين أضككيف أنكككا مجموعككة مككن المالحظككات التكككي أجريتهككا علككى حالككة التقيكككت وإلككى هككذين الم 

، حيككككث -بككككن فلككككيس بباتنككككة -بهككككا صككككدفة فككككي جنككككام االسككككتعجاالت بككككالمركز االستشككككفائي الجككككامعي 

اسكككتدعيت مكككن طكككرف أخكككي الكككذي تعكككرث لحكككادل مكككرور والكككذي ككككان متواجكككدا بجنكككام االسكككتعجاالت 

أيكككن ككككان الحكككدل البكككارز فكككي تلكككك  1022-02-26وم وأعتقكككد أنكككه بالضكككبط يككك)فكككي مسكككاء يكككوم جمعكككة 

صككلى  -األيككام هككو إعككادة رسككم الصككحيفة الفرنسككية شككارلي إيبككدو للكاريكككاتير المسككيء للرسككول محمككد 

ورد المسكككلمون فكككي ذلكككك المسكككاء علكككى المسكككيرات التكككي كانكككت بكككاريس مسكككرحا لهكككا  -هللا عليكككه وسكككلم

لعديككد مككن الككدول العربيككة والمسككلمة تحككت بمسككيرات أخككرل كككان مسككرحها ا" أنككا شككارلي"تحككت شككعار 

، هرولككت مسككرعا ألطمككئن علككى أخككي، أيككن كانككت إصككابته طفيفككة وتمككت معالجككة "(أنككا محمككد"شككعار 

جراحكككه، وبينمكككا كنكككا ننتظكككر قكككدوم الطبيكككب المسكككدول لمنحنكككا وصكككفة والسكككمام لنكككا بالمغكككادرة إذ بنكككا 

بينمكككا ككككان ا خكككر يجكككري فكككي ككككل نتفاجككك  بكككدخول شخصكككين للجنكككام ككككان أحكككدهما ملطكككخ الوجكككه بالكككدم، 

االتجاهكككات وهكككو فكككي حالكككة رعكككب وفكككز  شكككديدتين أيكككن كانكككت تعلكككو عينيكككه نظكككرة غريبكككة مذهولكككة ال 

، ويكككردد "ضكككربوني بمكككوس: "ككككان يصكككرخ بككك نهم قكككد اعتكككدوا عليكككه بالسككككين.. أعكككرف كيكككف أصكككفها

، قككدمت لككه طاولككة "قتلنككي السككطر... سككطر... سككطر"، وب نككه يعككاني مككن ألككم شككديد "قتلككوني:"أنهككم قتلككوه

طبيكككة ليسكككتلقي عليهكككا، جلكككس عليهكككا وهكككو فكككي حالكككة حرككككة دائمكككة، طلبكككت اسكككمه وأخبرتكككه أنكككه فكككي 

المستشكككفى وأنكككه لكككيس فكككي خطكككر وأنكككه سكككيتم عالجكككه، لكككم يعبككك  ب غلكككب مكككا قلتكككه، ككككان ينظكككر لكككي نظكككرة 

ات وب نكككه قكككد مككك" قتلنكككي السكككطر:" فزعكككة وهكككو فكككي حالكككة حرككككة دائمكككة، ويصكككرخ ب نكككه يعكككاني مكككن ألكككم 

، كمككككا كككككان مككككن فتككككرة ألخككككرل يصككككرخ علككككى "رام نمككككوت:" ، وأحيانككككا ب نككككه سككككيموت"قتلككككوني:"

فكككي جرتكككك، فكككي :"ب نكككه السكككبب لتعرضكككه لإلعتكككداء( الملطكككخ الوجكككه بالكككدم)الشكككخص الكككذي قكككدم معكككه 

خلينكككا نخكككدمو :" ، جكككاء الممكككرث المسكككدول وطلكككب منكككي اإلنسكككحا  صكككارخا"رام يقتلكككوني... جرتكككك 

راهككككككو :" ،إنسككككككحبت وأخبرتككككككه أن الحالككككككة يعككككككاني مككككككن أعككككككراث الضككككككغط ..."خليونككككككا نخككككككدمو.. 

Traumatisé" وربمككككا فهككككم كلمككككة )، لككككم يعبكككك  الممككككرث بمككككا قلتككككهTraumatisé  ب نككككه قككككد تعككككرث

بكككالرغم مكككن أن " Choquéراهكككو مككك  :" لصكككدمة بمعناهكككا الطبكككي، وربمكككا ككككان مكككن األفضكككل أن أقكككول

وبينمككا كككان الحالككة فككي حركككة دائمككة اضككطر (. الممككرث لككم يكككن ليعبكك  بمككا أقولككه حتككى لككو قلككت ذلككك

الممككككرث وزمككككالؤه لتثبيككككت ذراعككككه حيككككث أمسكككككوها بقككككوة، ووضككككع الممككككرث إبككككرا فككككي يككككد الحالككككة 

تركنكككا الحالكككة فكككي تلكككك الوضكككعية، (. وأعتقكككد أنكككه ككككان يسكككحب عينكككات مكككن دمكككه إلجكككراء التحاليكككل)

وفكككي . وعكككدت للمنكككزل، (مكككن دون الحصكككول علكككى وصكككفة)وغكككادرت أنكككا وأخكككي جنكككام االسكككتعجاالت 
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مسككاء يككوم الغككد أخبرنككي أخككي أن أحككد معارفككه الكككذي يعمككل بالمستشككفى والككذي التقينككا بككه عنككدما قابلنكككا 

 .-رحمه هللا-" قد توفي في صبيحة ذلك اليوم: "الحالة هنا  قد أخبره ب ن الحالة

مككا نالحككظ هنككا أن الحالككة تعككرث فعككال لحككادل خطيككر، هككدد حياتككه وهككدد سككالمته الجسككدية، ك 

فككككي " رد الفعككككل الحككككاد لعامككككل الضككككغط"أنككككه عككككانى مككككن أعككككراث الضككككغط، أو حتككككى مككككا يسككككمى بكككك  

CIM10 :حيكككث لكككم يتوقكككف عكككن الحرككككة وككككان يجكككري : ازديكككاد للنشكككاط العشكككوائي واسكككتجابة شكككرود

فكككي ككككل االتجاهكككات بالجنكككام وك نكككه فاقكككد للكككوعي ومكككذهول وهكككو فكككي حالكككة فكككز  شكككديدة، وضكككيق فكككي 

حيككث لككم يعبكك  ب غلككب مككا قلككت وال بمككا قالككه الممككرث وال بمككا كككان يحككدل فككي  :مجككال الككوعي واالنتبككاه

القاعككة وبقككي مثبتككا فككي حالككة حركككة وصككراخ دائمككين، وباإلضككافة لككذلك فقككد كككان يعككاني مككن ألككم شككديد، 

وككك ن شككدة األلككم الككذي كككان يعككاني منككه أو شككدة االسككتثارة التككي " قتلنككي السككطر:"وكككان يككردد باسككتمرار

هككذا مككا ال أسككتطيع .ولكككن هككل واجككه عينيككة المككوت ؟ . ب نككه سككيموت" يحككس"جعلتككه كككان يتعككرث لهككا 

أي شكككعر " قتلكككوني:"أن أجكككزم بكككه، فقكككد ككككان يكككردد إلكككى جانكككب قولكككه أنكككه سكككيموت، قولكككه ب نكككه قكككد مكككات 

فعككال ب نكككه قككد مكككات، وبككالرغم مكككن ذلكككك فككال يمككككن الت كككد إكلينيكيككك ا ب نكككه قككد أصكككيب بصككدمة، وانكككه قكككد 

قبككككل أن تصككككدر تلككككك األعككككراث المرتبطككككة باسككككتجابة الضككككغط، ذلككككك ألنككككه " وتعينيككككة المكككك"واجككككه 

ولكككيس هنكككا  أي مجكككال لرصكككد تظكككاهرات . أن يمكككوت فعكككال -لطسكككف -وببسكككاطة قكككد شكككاءت لكككه األقكككدار

واقعيكككة الصكككدمة،  -حسكككب وجهكككة النظكككر السكككيكاترية العسككككرية الفرانكوفونيككك ة  -التككككرار التكككي تدككككد 

 .ى فعال مع عينية الموت أثناء مواجهته للحادلوالتي تدكد أن الشخص قد إلتق

ولتتضكككح الصكككورة أكثكككر، لنحكككاول ا ن متابعكككة هكككذه األفككككار وتطبيقهكككا علكككى مسكككتول عرضكككي  

 :كما يلي( أي على مستول األعراث واالضطرابات المرتبطة بكل من الضغط والصدمة)

، Selyeبككككالمعنى الككككذي صككككاغه بككككه )يعبككككر الضككككغط : لنحككككتفظ أوال بهككككذه الفكككككرة فككككي أذهاننككككا 

عكككن نفسكككه إكلينيكيككك ا مكككن خكككالل أعكككراث تكككوتر المجمكككو  العصكككبي المسكككتقل، ( DSMوبمعنكككاه فكككي 

وتنككككتج هككككذه األعككككراث كاسككككتجابة مباشككككرة وعككككابرة لعامككككل ضككككغط خككككارجي، وال تتحككككول إلسككككتجابة 

بكككالمعنى الكككذي صكككاغها بكككه )بينمكككا تعبكككر الصكككدمة . ط مجكككاوزا للحكككدمرضكككية إال حينمكككا يصكككبح الضكككغ

Oppenheim وبككككالمعنى الككككذي عرضككككها بككككه ،Janet ، Freud  والمدرسككككة السككككيكاترية العسكككككرية

عكككن نفسكككها إكلينيكيككك ا مكككن خكككالل أعكككراث التككككرار، والتكككي تتظكككاهر غالبكككا بعكككد وقكككت ( الفرانكوفونيكككة

حيككككث يعيككككد الشككككخص معايشككككة ذكريككككات الصككككدمة كمككككون، فهككككي ليسككككت اسككككتجابة مباشككككرة وعككككابرة، 

المشككحونة بككالهلع بصككفة دائمككة ومسككتمرة مككن خككالل أعككراث التكككرار هككذه، وبعككد ذلككك قككد يكككون هككذا 

 .التكرار مرفوقا ب عراث أخرل أهمها أعراث الضغط
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 (DSM)لقككككد وصككككفت الكككك  : لنحككككاول ا ن تطبيككككق هككككذه الفكككككرة علككككى المسككككتول اإلكلينيككككك ي 

، حيكككث (أو مولكككد لصكككدمة)بات التكككي تنفجكككر بعكككد التعكككرث لحكككادل ضكككاغط مجموعكككة مكككن االضكككطرا

وهكككي إضكككطرا  ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة " )االضكككطرابات ذات الخصوصكككية"منحكككت لبعضكككها صكككفة 

كاضكككطرا  " )اضكككطرابات اقكككل خصوصكككية"، ولبعضكككها ا خكككر صكككفة (واضكككطرا  الضكككغط الحكككاد

ضكككككطرابات ذات الخصوصكككككية ، وقكككككد الحظكككككت أنكككككا أن اال(التككككك قلم واالضكككككطرا  الكككككذهاني الكككككوجيز

أي أعكككراث التككككرار أو مكككا يسكككمى عكككادة بككك إعادة )تحتكككوي علكككى األعكككراث المعبكككرة عكككن الصكككدمة 

بينمكككا ال تحتكككوي االضكككطرابات األقكككل خصوصكككية علكككى أعكككراث التككككرار، ( DSMالمعايشكككات فكككي 

صككككدمي، ولككككذلك أعتقككككد أن هككككذه  -حيككككث ال تتككككوفر فيهككككا كككككل المعككككايير المميككككزة الضككككطرا  مككككا بعككككد 

هكككي فكككي جوهرهكككا اضكككطرابات ضكككغط، والكككذي قكككد يككككون عكككابرا، ( األقكككل خصوصكككية)الضكككطرابات ا

 . وقد يكون مزمنا إذا ما أصبح مجاوزا للحد

الصككككدمة أو -إن اضككككطرا  ضككككغط مككككا بعككككد :  ولننككككاقت ا ن االضككككطرابات ذات الخصوصككككية

(PTSD)  الككككككذي وصككككككفتهDSM  يعنككككككي بالنسككككككبة لككككككي( سككككككواءا قصككككككدتDSM ذلككككككك أم ال:) 

ا  إعككككادة إحيككككاء ومعايشككككة ذكككككرل الخبككككرة التككككي عاشككككها الشككككخص أثنككككاء تعرضككككه للحككككادل اضككككطر"

، ألن الصككككدمة "بواسككككطة أعككككراث التكككككرار مرفوقككككة بكككك عراث أخككككرل مككككن بينهككككا أعككككراث الضككككغط

هكككي التكككي تظهكككر فكككي المخطكككط األولكككي لهكككذا االضكككطرا  بينمكككا ( التكككي تتظكككاهر بككك عراث التككككرار)

مكككن بينهكككا أعكككراث الضكككغط، وأنكككا ال أفهكككم لمكككاذا سكككمت الككك  يككككون هنكككا  فكككي الخلفيكككة أعكككراث أخكككرل 

DSM  ضكككغط مكككا بعكككد "اضكككطرابا كهكككذا هكككو فكككي جكككوهر اضكككطرا  صكككدمة باضكككطرا  ضكككغط أو

أو تكككوتر المجمكككو  ) ، وكككك ن الضكككغط هنكككا هكككو المهكككم، فهكككل حينمكككا تعكككالج أعكككراث الضكككغط "الصكككدمة

ا مكككا ال أعرفكككه، لنعكككد ا ن هكككذ.مكككن خكككالل األدويكككة تكككزول معهكككا أعكككراث التككككرار؟ ( العصكككبي المسكككتقل

الكككذي قكككد " )الصكككدمة -اضكككطرا  ضكككغط مكككا بعكككد "، وهكككو يتميكككز عكككن "اضكككطرا  الضكككغط الحكككاد"لككك  

 6إذا اسكككتمرت األعكككراث أكثكككر مكككن أو مزمنكككا  أشكككهر 3يككككون حكككادا إذا كانكككت األعكككراث أقكككل مكككن 

أي اضككككطرا  الضككككغط  -مككككن حيككككث كونككككه ( أشككككهر 6أشككككهر، أو متكككك خرا إذا بككككدأت األعككككراث بعككككد 

اضككككطرابا عككككابرا يسككككتمر مككككن يككككومين إلككككى أربعككككة أسككككابيع علككككى األكثككككر، ويتضككككمن هككككذا  -لحككككادا

، وأعكككككراث التجنكككككب، (أي تكككككوتر المجمكككككو  العصكككككبي المسكككككتقل)أعكككككراث الضكككككغط : االضكككككطرا 

 DSM، ولكككم أفهكككم لمكككاذا نسكككبت الككك  ! واألعكككراث التفارقيكككة، ولكنكككه يتضكككمن أيضكككا أعكككراث التككككرار

اضككككطرا  الضككككغط "الضككككطرا  عككككابر ومباشككككر اسككككمه ( مةأي أعككككراث الصككككد)أعككككراث التكككككرار 

 .؟"الحاد
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تفكيككككري حينمككككا سككككمت اضككككطرابا صككككدميا فككككي جككككوهره  DSMفككككي الواقككككع لقككككد شوشككككت الكككك  

باضكككطرا  ضكككغط، وحينمكككا نسكككبت أعكككراث الصكككدمة ( الصكككدمة -وهكككو اضكككطرا  ضكككغط مكككا بعكككد )

يبكككدو  ، ولحسكككن الحكككظ(أي اضكككطرا  الضكككغط الحكككاد)الضكككطرا  هكككو فكككي جكككوهره اضكككطرا  ضكككغط 

فكككي " اضكككطرا  الضكككغط الحكككاد"أن منظمكككة الصكككحة العالميكككة قكككد تنبهكككت لهكككذه المالحظكككة المتعلقكككة بككك  

الضككككطرا  "حينمككككا وصككككفت اضككككطرابا موازيككككا  (CIM10)تصككككنيفها العككككالمي العاشككككر لطمككككراث 

، حيككككث يكككككون رد الفعككككل هككككذا عككككابرا أيككككن "رد الفعككككل الحككككاد لعامككككل ضككككغط" اسككككمه " الضككككغط الحككككاد

مباشككككرة فككككي خككككالل السككككاعة التككككي تلككككي مجابهككككة عامككككل ضككككغط، وتختفككككي هككككذه تتظككككاهر أعراضككككه 

: األعكككككراث فكككككي عكككككدة سكككككاعات وال تتجكككككاوز يكككككومين أو ثالثكككككة ك قصكككككى حكككككد، كمكككككا تحتكككككوي علكككككى

األعكككراث التفارقيكككة، وأعكككراث تكككوتر المجمكككو  العصكككبي المسكككتقل، ولككككن لكككيس أبكككدا علكككى أعكككراث 

 الضغط الحاد؟هذه األعراث الضطرا  DSMالتكرار، فلماذا نسبت ال

ال ينبغكككي أن ينتظكككر القكككارئ منكككي أن أجيكككب علكككى هكككذه األسكككئلة، وكنكككت ألجيكككب عنهكككا لكككو كنكككت  

حينمكككا جمعكككت  DSM، وقكككد طرحتهكككا هنككا ألبكككين الصككعوبة التكككي خلقتهكككا الكك  DSMأفكككر خكككارج إطككار 

هكككل االضكككطرا  فكككي جكككوهره هكككو اضكككطرا  ضكككغط أم : بكككين الضكككغط والصكككدمة بطريقكككة تصكككعب فهكككم

؟ كمككككا ال أعتقككككد أن القككككارئ يتوقككككع منككككي أن أفكككككك (مرفككككوق بكككك عراث الضككككغط)اضككككطرا  صككككدمي 

ألصكككككنفها علكككككى أنهكككككا اضكككككطرابات ضكككككغط خالصكككككة، أو  DSMاالضكككككطرابات التكككككي وصكككككفتها الككككك  

سكككواءا باإلبقكككاء : بطكككريقتين" اضكككطرا  الضكككغط الحكككاد"ف فككككك مكككثال )اضكككطرابات صكككدمة خالصكككة 

اضككطرا  ضككغط مككا "مجككه بطريقككة مككا فككي علككى أعككراث التكككرار ونسككبه الضككطرابات صككدمية أو د

، ألن األمككككور (، أو بحككككذف أعككككراث التكككككرار ونسككككبه الضككككطرابات الضككككغط العككككابرة"بعككككد الصككككدمة

أعقكككد ممكككا تصكككورت، فكككاختالط أعكككراث الضكككغط بككك عراث الصكككدمة فكككي هكككذه االضكككطرابات أدل إلكككى 

لسكككيكاتريين، والخكككوث فكككي هكككذه األمكككور هكككو وظيفكككة ا. صكككعوبة فهكككم أيهمكككا أهكككم، وأيهمكككا جلكككب ا خكككر

وباإلضكككافة ألنكككي لسكككت سكككيكاتريا، ف نكككا لسكككت منظمكككة بحكككث طبكككي، وال أمتلكككك وسكككائل جمعيكككة الطكككب 

، وإنمكككا طرحكككت هكككذه األفككككار والمالحظكككات والتسكككاؤالت DSMالنفسكككي األمريكيكككة التكككي تصكككدر الككك  

مكككن أجكككل الوصكككول ألوضكككح صكككورة إكلينيكيككك ة ممكنكككة عكككن مفهكككوم الصكككدمة النفسكككية مكككن حيكككث المنشككك  

عكككراث، ولككككي ن ثبّكككت ككككل ذلكككك فكككي أذهاننكككا أقتكككرم أن نخكككتم هنكككا بكككالطرم اإلكلينيككك كي الكككذي قدمكككه واأل

Crocq  والكككذي يجمكككع مختلكككف اإلضكككطرابات التكككي تحكككدل بعكككد التعكككرث لحكككادل مولكككد للصكككدمة فكككي

سككككياق كرونولككككوجي، حيككككث تجمككككع المدرسككككة السككككيكاترية الفرانكوفونيككككة مجموعككككة االضككككطرا  تلككككك 

، وقكككككد (Syndrome Psycho-Traumatique)" النفسكككككية -ة الصكككككدميةالمتالزمككككك: "تحكككككت إسكككككم
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يمكككككن إدراج )أن الصككككدمة النفسككككية تتطككككور بشكككككل كرونولككككوجي عبككككر ثككككالل مراحككككل  Crocqرأل 

 :وهي( أنوا  معينة من تلك اإلضطرابات تحت كل منها

 ( Phase Immédiate: )المرحلة ا نية -أ 

والتكككي تحكككدل فيهكككا اسكككتجابة مباشكككرة وعكككابرة لعامكككل الضكككغط، وتلكككك االسكككتجابة التكككي تحكككدل  

بكككالرغم )فكككي هكككذه المرحلكككة هكككي وحكككدها التكككي تكككتالءم مكككع مصكككطلح الضكككغط، والكككذي قكككد يككككون متوافقكككا 

وقككككد يكككككون مجككككاوزا للحككككد، وفككككي هككككذه الحالككككة يمكككككن إدراج ( مككككن اصككككطحابه بكككك عراث مضككككايقة

فكككي إطكككار CIM10فكككي " رد الفعكككل الحكككاد لعامكككل ضكككغط"، وDSMفكككي " اضكككطرا  الضكككغط الحكككاد"

 .هذه المرحلة

 (Phase Poste-Immédiate): ا نية -المرحلة ما بعد -  

وتكتسككككب هككككذه المرحلككككة أهميككككة كبككككرل ألنهككككا مرحلككككة التطككككور والمراقبككككة، وألنككككه يككككتم علككككى  

تعتبككر هككذه  مسككتواها إمككا خمككود الضككغط، وإمككا بككروز عالمككات اسككتقرار عصككا  صككدمي مككزمن حيككث

 .المرحلة في هذه الحالة الثانية مرحلة كمون

 (Phase Différée): المرحلة المت خرة -ج 

واالسكككتجابة التكككي تحكككدل فكككي هكككذه المرحلكككة ال تكككتالءم أبكككدا مكككع مصكككطلح الضكككغط، ألنكككه يعبكككر  

أي )عكككن اسكككتجابة مباشكككرة وعكككابرة، وألن األعكككراث التكككي تككك تي فكككي هكككذه المرحلكككة تككككون متككك خرة 

اضكككطرا  :"أو مزمنكككة، ومكككن الواضكككح أنكككه ينكككدرج تحكككت هكككذه المرحلكككة/و( بعكككد فتكككرة كمكككون تتظكككاهر

فككككككي الوصككككككف " العصككككككا  الصككككككدمي"، وCIM10و  DSMفككككككي " الصككككككدمة -ضككككككغط مككككككا بعككككككد

 .CIM10في " التغير المزمن للشخصية عقب خبرة كارثية"الكالسيكي، و

 :مة النفسية من ناحية سيكوديناميةمفهوم الصد: 3. 2. 1

القائلكككة بتفككككك الكككوعي، وبكككالفكرة الثابتكككة، أيكككن تبقكككى ذككككرل  Janetيكككد مصكككطلحات دمكككج فرو

الصكككدمة منفصكككلة عكككن الكككوعي، ويتصكككرف الحكككادل الصكككدمي المتطفكككل مكككن خكككالل آثكككاره الذكرويكككة 

والتككي )كجسككم غريككب ال يطككاق داخككل الككوعي، بعككد ذلككك قككدم فرويككد نظريتككه التككي تككدعى بكك النوروتيكا 

حيككث افتكككرث أن الصككدمة هكككي سككبب الهسككتيريا، وأن تلكككك الصككدمة هكككي ( عككالج فيهككا أصكككل الهسككتيريا

والكككذي  (Coup)تسكككمى األولكككى بالحكككادل المبككككر: ذات طبيعكككة جنسكككية، وإنهكككا تحكككدل عبكككر مكككرحلتين

يتمثككل فككي حككادل إغككواء طفككل غيككر ناضككج متواجككد فككي وضككعية سككلبية مككن طككرف راشككد، أمككا المرحلككة 

حيككث يكك تي هككذا الحككادل فككي مرحلككة الحقككة ليعيككد  (Après- coup)الثانيككة فتتعلككق بالحككادل البعككدي 

تنشكككيط ا ثكككار الذكرويكككة المتعلقكككة بحكككادل اإلغكككواء المبككككر، وافتكككرث فرويكككد فكككي البدايكككة أن حكككادل 
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اإلغكككواء المبككككر قكككد وقكككع فعكككال، ثكككم تراجكككع عكككن ذلكككك وافتكككرث أن هكككذا الحكككادل قكككد يككككون هواميكككا 

(Fantasmatique) -لكككيس مكككن الضكككروري أنكككه قكككد وقكككع فعكككالأي قكككد يككككون الطفكككل تخيلكككه فحسكككب و- ،

ال يككككون صكككدميا إال مكككن خككككالل  -سكككواءا كككككان واقعيكككا أو هواميكككا -ونالحكككظ هنكككا أن الحكككادل المبككككر 

ولككككن ... آثكككاره الذكرويكككة التكككي يكككتم تنشكككيطها إثكككر التعكككرث لحكككادل بعكككدي، لنتكككابع ا ن مسكككار تفكيرنكككا 

تراجككع فرويككد عككن فكككرة كككون الحككادل : "ةقبككل ذلككك ال ينبغككي أن نمككر مككرور الكككرام علككى هككذه المسكك ل

، فهككذه المسككك لة مهمكككة جكككدا فكككي التحليكككل النفسكككي ألنهكككا "المبكككر واقعيكككا وافتكككراث أنكككه قكككد يككككون هواميكككا

تتعلككق بحقيقككة التكككاريخ الشخصككي لطفكككراد، فهككل األحكككدال التككي يسكككتدعيها العصككابي قكككد وقعككت فعكككال أم 

هكككذه Janin (2996 )نكككاقت . مكككن إنتكككاج خيالكككه؟ال؟ هكككل عاشكككها هكككذا العصكككابي فعكككال أم أنهكككا مزيفكككة و

 Janinحيككث اسككتدعى ". Figures et destins du traumatisme: "المسكك لة فككي مقدمككة كتابككه

الصككرا  الككذي  -La réalité entre traumatisme et histoire: فككي تلككك المقدمككة المعنونككة بكك -

حسكككب -، وقكككد عكككاد فرنتكككزي حكككول واقعيكككة الحكككدل الصكككدمي (Ferenczi)دار بكككين فرويكككد وفرنتكككزي 

سككككنة مككككن تخلككككي فرويككككد عنهككككا، حيككككث عككككالج فككككي مقالتككككه  32لنظريككككة النوروتيكككككا بعككككد  -Janinرأي 

الكككذي هكككو أصكككل )مسككك لة واقعيكككة الحكككدل الخكككارجي الصكككدمي " Confusion de langue"الشكككهيرة 

تككه كمككا بكك ن اعتبككره حككدثا حقيقيككا وقككع فعككال فككي الماضككي، وانطالقككا مككن هنككا عككرث نظري( الهسككتيريا

تحكككدل الصكككدمة كنتيجكككة إلسكككتجابة إسكككتكانية مكككن طكككرف الراشكككد لإلسكككتمالة اللطيفكككة مكككن طكككرف : يلكككي

 Le traumatisme est le résultat d’une réponse « passionnelle » de). الطفككل

l’adulte aux sollicitations tendres de l’enfant) يككتم إنكككار هككذه اإلسككتجابة اإلسككتكانية ،

 Clivage)لكككدل الطفكككل إنشكككطارا لطنكككا  (Déni)اشكككد، وبالتكككالي يكككدخل هكككذا اإلنككككار مكككن طكككرف الر

du moi) وهكككذا يحككس الطفككل أنككه بككريء مككن الحككادل، وفككي نفككس الوقككت يسككتدمج الشككعور بالككذنب ،

الخكككاص بالراشكككد، واألكثكككر مكككن ذلكككك أن الطفكككل ومكككن أجكككل اإلحتفكككاظ بصكككورة جيكككدة عكككن الراشكككد فهكككو 

يفضكككل أن يعتقكككد بككك ن المشكككهد الصكككدمي هكككو إنتكككاج هكككوامي خكككالص ألنكككه يفضكككل تقبكككل فككككرة أن ذاكرتكككه 

قككد حككدل فعككال  -ومككع أشككخاص كهككدالء-أن يعتقككد بكك ن شككيئا مككن هككذا النككو   ليسككت جككديرة بالثقككة مككن

 Autosacrifice de)تضكككحية ذاتيكككة بتكاملكككه النفسكككي مكككن أجكككل إنقكككاذ الوالكككدين  )فكككي الماضكككي 

l’intégrité de son propre esprit pour sauver les parents) ويعتبككر هككذان الخطككان ،

تهكككا الالحقككككة وخاصككككة المرتبطككككة بالبعككككد اإلقتصككككادي، أي نظريكككة فرويككككد حككككول الصككككدمة مككككع تطويرا)

 .Janinخطان مرجعيان في التحليل النفسي حسب رأي ( ونظرية فرنتزي
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فهكككذا يعنكككي أننكككا نعمكككل فكككي إطكككار " سكككيكودينامية"وحينمكككا نطكككرم مفهكككوم الصكككدمة مكككن ناحيكككة  

نظريكككة سكككيكولوجية بحتكككة، أي فكككي إطكككار نظريكككة الميتاسيكولوجيككك ا
 
ظريكككة للتحليكككل وهكككي القاعكككدة الن) 

النفسكككي
   

، وحينمكككا كنكككت أفككككر فكككي الصكككدمة مكككن تلكككك الناحيكككة كانكككت أفككككاري تتجكككه دائمكككا فكككي نفكككس (

انطالقككككا مككككن الصككككدمة كسككككبب للعصككككا ، ووصككككوال للعصككككا  الصككككدمي كنتيجككككة لالكتسككككام : المسككككار

: الكمكككي، وحينمكككا كانكككت أفككككاري تقطكككع ذلكككك المسكككار كنكككت أتوقكككف غالبكككا فكككي ثكككالل محطكككات كبكككرل

المبككككر والحكككادل البعكككدي، العصكككا  الصكككدمي، والصكككدمة االقتصكككادية الناتجكككة عكككن االكتسكككام  الحكككادل

محككككاوال فهككككم ( واضككككعا يككككدي علككككى خككككدي)حيككككث كنككككت أجلككككس مطككككوال فككككي تلككككك المحطككككات . الكمككككي

 .الصدمة النفسية

وألننكككا تطرقنكككا لفككككرة الحكككادل المبككككر والبعكككدي لنتقكككدم ا ن خطكككوة لطمكككام فكككي مسكككار تفكيرنكككا  

صككككطلح العصكككا  الصككككدمي الخكككالص كنتيجككككة لإلكتسكككام الكمككككي بكككالمعنى الككككذي عكككرف بككككه لنصكككل لم

، ولككككن قبكككل ذلكككك مكككا هكككي الفرضكككيات التكككي ككككان (2910" )مكككا وراء مبكككدأ اللكككذة"فرويكككد الصكككدمة فكككي 

يفسككر مككن خاللهككا ذلككك النككو  مككن العصككا  فككي إطككار التحليككل النفسككي قبككل سككنة أو سككنتين مككن صككدور 

لكككيس رأي التحليكككل النفسكككي فكككي :"  -مكككا وراء مبكككدأ اللكككذة-قكككول فرويكككد فكككي ؟ ي"مكككا وراء مبكككدأ اللكككذة"

عصكككا  الصكككدمة متفقكككا علكككى أي وجكككه مكككن الوجكككوه بنظريكككة الصكككدمة فكككي شككككلها السكككاذج، ذلكككك ألن 

الككرأي األخيككر يككذهب إلككى أن صككميم الصككدمة هككو الهككدم المباشككر ألنسككجة الخاليككا، إن لككم يكككن للتكككوين 

 (.62، ص 2992، .فرويد، س" )از العصبيالتشريحي الدقيق لعناصر الجه

أو عصا  الحر  )في سبب نشوء عصا  الصدمة " التحليل النفسي"من الواضح إذن أن رأي  

لسبب نشوء أعراث ذلك كلينيكي ة المفسرة معارث للفرضيات اإل( أو أي وحدة إكلينيكي ة معادلة لهما

 étiologie d’une commotion mécanique ou)العصا  بارجاعها ألسبا  ميكانيكية أو عصبية 

neurologique, ou étiologie commotionnelle) إذن في " التحليل النفسي"، ولكن ما هو رأي

 منش  تلك األعراث؟

إذا اسككككتخدمنا هككككذا )لقككككد ذهبككككت فككككي كتككككا  آخككككر إلككككى أن عصككككا  الحككككر  :"يقككككول فرويككككد 

يمكككن أن ( لتككي وقككع فيهككا المككرثالمصككطلح كككي يعنككي شككيئا أكثككر مككن مجككرد اإلشككارة إلككى الظككروف ا

                                                           
، حيث تناولنا التوظيف النفسي في إطار الميتاسيكولوجيك ا مكن خكالل "التوظيف النفسي"وقد عرضتها في الفصل الثاني تحت عنوان   

 الموقعية، الدينامية واإلقتصادية: وجهات النظر الثالل

الصعب جدا علي اإللمام بكل ما قيل حول الصدمة النفسية من وجهكة نظكر التحليكل النفسكي، أوال ألننكي لسكت محلكال، في الواقع من    

الولكوج إليهكا، وحتكى لكو ( أو عكاديين)وثانيا ألن المحللين يستطيعون الولوج لمادة نفسية الشعورية ال نسكتطيع نحكن كنفسكانيين عيكاديين 

الكذي يعتمكد )اإلسقاطيات وت ويلها حسب التوجهات التحليلي ة، تبقى تقنياتنا وفضاء عملنا أثنكاء العكالج أدعينا أننا نستطيع ذلك من خالل 

أين يطلب من المكري  االسكتلقاء علكى أريككة لكيجلس المحلكل : مختلفة عن تقنيات المحلل وفضاء عمله( على طريقة العمل وجها لوجه

إلكخ ولكذلك فكإن أفضكل ...المحلل ت ويل مسكتدعياته، أحالمكه وإعكادة بنكاء هواماتكه خلفه ويطلب منه ذكر كل ما يجول بخاطره، ويحاول 

.طريقة لفهم نظريات التحليل النفسي هي الخضو  للتحليل أو ممارسته، مع العلم أنه ال يمكن ممارسة التحليل النفسي قبل الخضو  له
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، 2992، .فرويككد، س" )يكككون لونككا مككن عصككا  الصككدمة قككد هيكك  السككبيل لككه مككا فككي األنككا مككن صككرا 

مكككا :"إلكككى ( أو العصكككا  الصكككدمي)، إذن يرجكككع التحليكككل النفسكككي أعكككراث عصكككا  الحكككر  (63ص 

مكككا هكككو هكككذا :" األول: ، وا ن تحكككر  عبكككارات فرويكككد تلكككك فكككي ذهنكككي سكككدالين"فكككي األنكككا مكككن صكككرا 

" مككا وراء مبككدأ اللككذة"الككذي ذكككر فيككه فرويككد كككل ذلككك؟، ولحسككن الحككظ أجككا  متككرجم " الكتككا  ا خككر"

مكككدخل إلكككى التحليكككل "، وعنوانكككه بدقكككة هكككو "عصكككا  الحكككر "عكككن سكككدالي هكككذا بككك ن ذككككر أنكككه كتكككا  

 Introduction à la psychanalyse des névroses de)" النفسكككي ألعصكككبة الحكككر 

guerre) لقككد ذهبككت فككي كتككا  آخككر إلككى أن :" السككدال الثككاني فيتعلككق بمككا عنككاه فرويككد حينمككا قككال، أمككا

يمككككن أن يككككون لونكككا مكككن عصكككا  الصكككدمة قكككد هيككك  السكككبيل لكككه مكككا فكككي األنكككا مكككن ... عصكككا  الحكككر 

جديكككدة علكككي، ألننكككا نعلكككم أن الصكككرا  فكككي الهسكككتيريا " مكككا فكككي األنكككا مكككن صكككرا "؟، فعبكككارة "صكككرا 

و، أي بكككين الرغبكككات الجنسكككية التكككي تنكككدفع بقكككوة لتعبكككر عكككن نفسكككها واألنكككا الكككذي ينشككك  بكككين األنكككا والهككك

؟، هكككل ينشكككب (أو عصكككا  الحكككر )فهكككل األمكككر مختلكككف فكككي عصكككا  الصكككدمة . يتصكككدل لهكككا بالكبكككت

كنكككت علكككى وشكككك عكككدم القكككدرة علكككى اإلجابكككة عكككن .الصككرا  فكككي هكككذه الحالكككة بكككين األنكككا  واألنكككا نفسكككه ؟ 

، الكككذي (2929" )مكككدخل إلكككى التحليكككل النفسكككي ألعصكككبة الحكككر "ا  هكككذا السكككدال ألننكككي لكككم أقكككرأ كتككك

فرنتككزي، أبراهككام، سككميل، وجككونز، حيككث صككدر هككذا الكتككا  بعككد : نشككره فرويككد بالتعككاون مككع تالميككذه

، وكككككان 2925سككككنة  (Budapest)سككككنة مككككن إنعقككككاد ملتقككككى عككككالمي للتحليككككل النفسككككي فككككي بودابسككككت 

عصككا  الحككر ، ولحسككن الحككظ يمكننككا : هككو( الكتككا وأيضككا فككي )موضككو  النقككاش فككي هككذا الملتقككى 

 L’embarras du travail dans »: متابعكككة ذلكككك النقكككاش مكككن خكككالل مقكككال حكككديث بعنكككوان

l’étiologie psychanalytique des névroses de guerre »  عككككرث فيككككه كاتبككككه

Demaegdt,2013) (الفرضيات المفسرة لعصا  الحر  من طرف فرويد وتالميذه كما يلي: 

أن أعصككككبة الحككككر  هككككي ذات منشكككك  نفسككككي، ألن  (Sandor Ferenczi)إفتككككرث فرنتككككزي 

أعككراث هككذه األعصككبة تسككيطر عليهككا االضككطرابات الحركيككة ممككا يعنككي أنهككا ليسككت أكثككر مككن مجككرد 

أعكككككراث هستيريككككك ة، وقكككككدم فرنتكككككزي أطروحتكككككه حكككككول أعكككككراث أعصكككككبة الحكككككر  بككككك ن اعتبرهكككككا 

ي عكككن نكككو  ، ففكككي حماسكككة المعرككككة يبحكككث الجنكككد"تضكككخم نرجسكككي"تتعلكككق بككك  " أعراضكككا نرجسكككية"

 Une chute du)شكككعور القكككوة المطلقكككة ( أو إنخفكككاث)مكككن الهيبكككة والشكككرف، ولككككن إنهيكككار 

sentiment de toute- puissance)   يقككوده لإلصككابة بجككرم نرجسككي، ومنككه ف عصككبة الحككر- 

إذا مككككا ( القائلككككة باألصككككل الجنسككككي)ال تشكككككك فككككي أطروحككككة التحليككككل النفسككككي  -حسككككب رأي فرنتككككزي

تبكككار وجكككود النرجسكككية علكككى أنهكككا حكككب للكككذات وعالقكككة عاطفيكككة تجكككاه األنكككا والجسكككم، أخكككذنا بعكككين االع

 .األنا، حب الذات والنرجسية: فما يصا  بجرم في حالة عصا  الحر  هو
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الككذي دافكككع أيضككا عكككن المنشككك   (Karl Abraham)أثككرت أطروحكككات فرنتككزي هكككذه علككى أبراهكككام     

النفسكككي ألعصكككبة الحكككر ، حيكككث افتكككرث أن هكككذه األعصكككبة هكككي ذات أصكككل جنسكككي، وأن الحكككوادل 

التكككي تحكككدل أثنكككاء الحكككر  ال تمثكككل سكككول عكككذرا لتفجيكككر أعصكككبة موجكككودة أصكككال كمكككا هكككو الحكككال فكككي 

ن بفعكككل لكككديهم اسكككتعداد مسكككبق ألن يكونكككوا مصكككدومي: الهسكككتيريا، والمصكككدومون حسكككب رأي ابراهكككام

الموازيككككة ألعككككراث )، كمككككا أن بعكككك  أعككككراث عصككككا  الحككككر  "تثبيككككت فككككي المرحلككككة النرجسككككية"

إلكككخ يمككككن ربطهكككا مكككع ...اإلرتجكككاف، الصكككدا ، القلكككق، المشكككاعر اإلكتئابيكككة : مثكككل( العصكككا  الصكككدمي

ألن هككككدالء المصككككدومين يتميككككزون بعككككدم اإلسككككتقرار  (Impuissance sexuelle)العجككككز الجنسككككي 

 -أو الفحولككككككككة-يفتقككككككككرون للرجولككككككككة  -حسككككككككب رأي أبراهككككككككام -بجنسككككككككيتهم، فهككككككككم فيمككككككككا يتعلككككككككق 

(Ils manquent de virilité)  (أي امكككرأة)، ألنهكككم يعكككانون مكككن اسكككتحالة اسكككتثمار موضكككو ،

 .وإذن تتناسب النرجسية في هذه الحالة مع جنسية مثلية كامنة لهدالء الجنود

نتككككككزي وأبراهككككككام إسككككككتدعيا إلككككككى أن كككككككال مككككككن فر -كاتككككككب المقككككككال- Demaegdtويشككككككير 

النرجسكككية، وبكككالرغم مكككن ذلكككك اسكككتعملها ككككل واحكككد منهمكككا بطريقكككة مختلفكككة، فبالنسكككبة لفرنتكككزي يتعلكككق 

، أمككككا بالنسككككبة ألبراهككككام ففككككرط (أو انهيككككار النرجسككككية)األمككككر فككككي حالككككة عصككككا  الحككككر  بانخفككككاث 

 .النرجسية هو الذي يمنع المري  من تكريس نفسه للدفا  عن القضية الوطنية

الككككذي كككككان طبيبككككا مختصككككا فككككي عككككالج -  (Ernest Simmel)بعككككد ذلككككك افتككككرث سككككيمل  

أن الجككككدول العيككككادي  -األمككككراث الناجمككككة عككككن الحككككر ، والككككذي تككككم تحليلككككه مككككن طككككرف أبراهككككام

للمصكككابين بعصكككا  الحكككر  يمككككن إرجاعكككه الضكككطرابات الشخصكككية المجكككاورة لطعكككراث،وأن هكككذا 

لككككذي ينشكككك  إثككككر صككككرا  بككككين مركككككب األنككككا ومركككككب الجككككدول يتميككككز مككككن خككككالل تفكككككك الشخصككككية ا

األحاسكككيس واإلنفعكككاالت العنيفكككة،وحينما ال يكككتمكن العصكككابي مكككن السكككيطرة علكككى هكككذا الصكككرا  فهكككو 

نظريكككة جديكككدة حكككول  -Demaegdtحسكككب رأي  -يتكككر  نفسكككه ليكتسكككح مكككن قبلكككه، وهككككذا ابتككككر سكككيمل 

 Une)"العقلككككي والجسككككمي  (أو عككككدم اإلنككككدماج)دفاعككككا ضككككد التحلككككل : "الصككككدمة بكككك ن اعتبرهككككا 

défense contre la désintégration mentale et physique)  فالصككدمة بالنسككبة لسككيمل،

هكككي دفككككا  يسككككتخدمه الشككككخص ضكككد ميولككككه الهدامككككة، بسككككبب تغيكككر التصككككرفات األخالقيككككة فككككي زمككككن 

ومكككن هنكككا افتكككرث . الحكككر ، ممكككا يكككددي لحكككدول تغيكككر جكككذري فكككي حكككواجر الكككوعي وحكككدود الضكككمير

أن أحكككد الصكككراعات التكككي يرجكككع إليهكككا جكككذور العصكككا  هكككو صكككرا  متعلكككق (Ernest Jones)جكككونز 

 Un)باألنكككا، حيكككث ذهكككب إلكككى أن اإلنسكككان لديكككه عكككادة دليكككل يشكككتمل علكككى  مجموعكككة مكككن القكككوانين 

Code de règles) التكككي تحككككم حياتكككه اليوميكككة، أمكككا فكككي زمكككن الحكككر  فيكككددي تحريكككر الميكككول ،

 -علكككى جبهكككة القتكككال-ة الخضكككو  لإلنضكككباط والكككتحكم فكككي الكككذات الممنوعكككة وفكككي نفكككس الوقكككت ضكككرور
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إلككى هككدم التناسككب الككذي كككان قائمككا بككين أنككا مثككالي وانككدفاعات كانككت مقموعككة، حيككث يوافككق جككزء مككن 

 .األنا على مجموعة من القوانين بينما يعترث عليها الجزء ا خر من األنا نفسه

سي، وبالرغم من ذلك فقكد رأل انهكا ال تسكتجيب وأخيرا أكد فرويد أن أعصبة الحر  ذات منش  نف 

للنظرية القائلة باألصل الجنسي لطعصبة 
 
، ألنه ال يمكن الت كيد على أن أعراث عصكا  الحكر   تنشك   

كما هو الحكال فكي  األعصكبة التحويليكة بسكبب الصكرا  بكين األنكا والكدفعات الجنسكية، فقكد رأل فرويكد أنكه 

عككدوا "التحويليككة وأعصككبة الحككر  تلتقككي مككن حيككث كككون العككدو فيهككا   وبككالرغم مككن أن كككال مككن األعصككبة

، (ولكيس بكين األنكا والكدفعات الجنسكية)، ف عراث عصا  الحر  تنشك  بسكبب صكرا  داخكل األنكا "داخليا

، تتمكثالن فكي  (deux idéaux du moi)حيث يحدل في حالة أعصبة الحر  صرا  بكين مثكاليتين لطنكا

ديد الذي فرضته الحر ، أين يفرث األنا الجديد نفسكه علكى القكديم، ولككن عنكدما يبكدأ االنا القديم واألنا الج

خطير وقد يعرضه للقتل، وقد افترث فرويكد ( الجديد)أن األنا ا خر ( اإلعتيادي)القصف يفهم األنا القديم 

وهككذا  ،الميالنخكوليبعد ذلك أن الصرا  النرجسي داخل األنكا المصكا  بعصكا  الحكر  مكوازي للسكياق 

من خالل فكرة الصكرا  علكى مسكتول األنكا ووجكود عكدو داخلكي  -Demaegdtحسب رأي -أدخل فرويد 

شكال جديدا من الصرا  الغريزي
   

، وبدل موقع التهديد الصدمي الذي كان ينتمي للعالم الخارجي ليصبح 

 .تهديدا داخليا، أي داخل األنا

مكا وراء "صدر كتا  ( 2929" )مدخل إلى التحليل النفسي ألعصبة الحر "بعد سنة من صدور 

أيككن قككال فرويككد ألول مككرة بقهككر التكككرار وبغريككزة المككوت، وأيككن عككرث مفهومككه ( 2910" )مبككدأ اللككذة

اسكتعارة الحويصكلة  -ومن أجل شرم الصدمة-اإلقتصادي الشهير للصدمة، حيث استخدم فرويد هذه المرة 

، وتمتلك هذه الحويصلة لحكاءا خارجيكا يعتبكر درعكا يقيهكا مكن المثيكرات (La visécule vivante)الحية 

تعتبر بمثابكة )التي تفد عليها من العالم الخارجي، وال يسمح هنا الدر  إال بمرور كميات ضئيلة من الطاقة 

فكي حالكة ( Pare exitation -أو مكا يسكمى بصكاد اإلثكارات )، وقياسا على ذلك يتحطم هذا الدر  (عينات

نحن نعرف أن الصدمة هي :" الصدمة بسبب قوة وعنف المثيرات ا تية من العالم الخارجي، يقول فرويد 

)...( ما يت تى من مثيرات العالم الخكارجي التكي تبلكغ مكن القكوة حكدا يكددي بهكا إلكى اختكراق الكدر  الكواقي 

اضكطرابا واسكعا فكي عمكل الطاقكة التكي ينطكوي عليهكا  ومثل تلكك الصكدمة الخارجيكة حكادل ال بكد أن يثيكر

الكائن الحي وأن يحر  كافة أشكال الدفا  الممكنة، والبد في عين الوقت أن يتعطل فعكل مبكدأ اللكذة تعطكال 

مدقتا، فإذا الجهاز النفسي وقد غمرته مقادير ضخمة من المثيرات ال قبل له بمنعها، وإذا هو يواجه مشككلة 

لسككيطرة غلككى هككذا الفككي  مككن المككدثرات التككي تدهمككه، والعمككل علككى تقييككدها بككالمعنى أخككرل هككي مشكككلة ا

                                                           
 وقد ثبت فرويد على هذا الرأي حتى أواخر حياته  

نظريته الثانية حول الغرائز، وأدخل شكال جديدا من الثنائية الغريزية، حيث  -في ما وراء مبدأ اللذة-صاه بعد ذلك  ونحن نعلم أنه   

.غرائز الحياة وغرائز الموت: أصبح الصرا  يحدل في نظريته الثانية تلك بين
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، إذن يختككرق فككي  مككن اإلثككارات القويككة فككي حالككة (29-25. ، ص ص2992، .فرويككد، س." )النفسككي

وقككد "الصككدمة الككدر  الككواقي، ويخككل بتككوازن الطاقككة التككي يحتويهككا الجهككاز النفسككي، وإذا بالجهككاز النفسككي 

نحكن نعمكل :" ؟ فلماذا لم يستطع منعها؟ يقول فرويكد "ير ضخمة من المثيرات ال قبل له بمنعهاغمرته مقاد

على تفهم مكا يقكع بكالنفس إذا مكا انكسكر درعهكا الكذي يقكف فكي وجكه المثيكرات ومكا يتبكع ذلكك مكن المشكاكل 

واالضطرابات، على أننا ندر  أيضا ما لعنصر الفز 
 
على أي وجه  من أهمية، فهو ينش  من عدم الت هب 

مكن األوجكه لمقابلكة الجكز  
   

ومكن هكذا نكرل إذا أن الت هكب لمقابلكة الجكز ، وأن زيكادة الشكحنة فككي )...(  

، .فرويكد، س" )المنظمات المستقبلة هو آخر خط من خطوط الدفا  التي تقوم في وجه المثيكرات الخارجيكة

 (.62، ص 2992

تثارة العنيفككة التككي يحملهككا الحككادل ألن در  هككذا إذن ال يسككتطيع الجهككاز النفسككي منككع مقككادير االسكك 

يخترق من جهة، وألن إشارة القلق التي يطلقها األنا والتكي تعمكل علكى حمايتكه ( أو صاد اإلثارات)الجهاز 

لمواجهة األخطار الداخلية والخارجية يتم تعطيلها من جهة أخرل بسكبب ( أي تعبئة دفاعاته)وشحن طاقته 

صا  األنا بالفز  بدال من القلق، يتم تجاوز قدراتكه الدفاعيكة، ويصكبح عكاجزا عكن مفاج ة الحدل، وهكذا ي

كما قال فرويد، وأعتقد أننا في حاجة للتعمق " تقييدها بالمعنى النفسي"التحكم في تلك المثيرات وربطها أو 

ف الحكادل قليال في هذا الرأي من خالل التعرف على وظيفة وأصل شارة القلق التكي يكتم إلغاؤهكا مكن طكر

العنيف والصادم ، والتي يكون القضاء عليهكا سكببا فكي حكدول الصكدمة، ومكن أجكل ذلكك لنقفكز مباشكرة للك  

والتكي تسكمى فكي وقتنكا )نظرية القلق كإشارة إنكذار ( 2916)الذي قدم فيه فرويد " الكف والعرث والقلق"

ولكى عكن القلكق أن الليبيكدو تتحكول ، حيكث ككان فرويكد يكرل فكي نظريتكه األ(الراهن بالنظريكة الثانيكة للقلكق

أي حينمكا يكتم منكع الغريكزة مكن )أوتوماتيكيا إلى قلق حينما يتم منع الدوافع الجنسكية مكن التفريكغ واإلشكبا  

، ليتراجع فرويد عن رأيه هذا حيث اعتبر في نظريته الثانية أن القلق هكو إشكارة إنكذار يطلقهكا (بلوه هدفها

أو خكارجي ( أي غريكزي)ينما يشعر أنه على وشك التعرث لخطر داخلي األنا من أجل تحريك دفاعاته ح

 (.أي موضوعي)

أوال بزيادة في التنبيه، وثانيا بعدم القدرة علكى تفريغكه أو : ويتمثل الخطر في حالة يشعر فيها الفرد 

ها، ومن أخذنا نبحث عن حقيقة حالة الخطر ومعنا"التحكم فيه بسب عجزه بيولوجيا أو نفسيا، يقول فرويد 

الواضح أنها تتككون مكن تقكدير الشكخص لقوتكه  بالنسكبة إلكى مقكدار الخطكر، ومكن اعترافاتكه بكالعجز أمامكه 

عجزا بدنيا إذا كان الخطر موضكوعيا، وعجكزا نفسكيا إذا ككان الخطكر غريزيكا، وهكو فكي عملكه هكذا يككون 

قدرته علكى حفكظ ذاتكه إذا اسكتطا   ويظهر الفرد تقدما هاما في)...( موجها بالخبرات الواقعية التي مر بها 

ن يتوقعها بدال من مجرد إنتظار وقوعها، دعنكا أأن يتنب  بحالة صادمة من هذا النو  الذي يددي للعجز ، و
                                                           

 .أي الهلع  

.أي القلق** 
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نسمي الحالة التي تتضمن سببا لمثل هذا التوقكع حالكة خطكر، إنكه فكي مثكل هكذه الحالكة تحكدل إشكارة القلكق، 

إن الحالكة الحاضكرة تكذكرني "أو " حكدول حالكة أشكعر فيهكا بكالعجز إننكي أتوقكع: "وتعلن اإلشكارة مكا يك تي

بخبرات صادمة سابقة، ولذلك فإنني أتوقع وقو  صدمة، وإني أتصرف كما لو أن الصدمة قد وقعت فعال، 

، فكالقلق هكو مكن جهكة توقكع وقكو  الصكدمة، وهكو مكن جهكة "بينما الزال يوجكد وقكت لتجنكب هكذه الصكدمة

 (.227.، ص2959، .فرويد، س." )صورة مختلفةأخرل تكرار للصدمة في 

يتضكمن الخطكر حالككة تتميكز بزيكادة فكي التنبيكه وعجككز عكن تفريغكه أو الكتحكم فيككه، : لنكنظم أفكارنكا 

والصدمة هي حالة يكون فيها الخطر قد وقكع فعكال، أمكا القلكق فيتضكمن حالكة يكتم مكن خاللهكا توقكع إمكانيكة 

عكث آثارهكا بشككل مخفكف بهكدف الوقايكة مكن حكدوثها  مجكددا، حدول وشكيك لمثكل تلكك الصكدمة، وإعكادة ب

فوظيفة القلق كإشارة إنكذار هكي التنبكد بإمكانيكة وقكو  الصكدمة، وإعكادة بعكث آثارهكا بشككل مخفكف لشكحن 

الطاقة وتحريك الدفاعات بهدف تجنب وقوعها مجكددا، وهكذا يعنكي أن الشكخص قكد تعكرث فعكال لصكدمة، 

ي الذاكرة، وأن القلق أصبح يعيد بعثهكا فيمكا بعكد حينمكا يتوقكع وقكو  حالكة وأن آثار تلك الصدمة موجودة ف

مشابهة للحالة التي كان عليها الشخص حينمكا ككان تحكت تك ثير الصكدمة، ولككن مكا هكي تلكك الصكدمة التكي 

وال شككك أن تكككون مثككل تلككك الصككدمة قككد وقعككت فككي وقككت مبكككر جككدا، أيككن كككان .يكررهككا القلككق فيمككا بعككد؟ 

، (أو فرط اإلستثارة)وال يمتلك الدفاعات المناسبة لمواجهة الخطر المتمثل في فرط التنبيه  الشخص عاجزا

وتتبادر إلى أذهاننا فورا حالة الرضكيع، العكاجز، الكذي يطكرد مكن رحكم أمكه ليواجكه عالمكا مليئكا باإلثكارات 

اء للكرئتين، وزيكادة كتكدفق الهكو)بما تحتويه من إحساسكات شكديدة -واألخطار، حيث تتضمن عملية الميالد 

، وعجز بيولوجي للرضيع حالكة تسكتحق أن تسكمى بصكدمة، أو بصكدمة المكيالد، والتكي ...(ضربات القلب 

نحكن ميكالون : "اعتبرها فرويد النموذج األصلي الذي تتكرر على منواله حاالت القلق الالحقة، حيث يقكول

تنبيهاته العصكبية بدقكة، وبعبكارة أخكرل  إلى افتراث وجود عامل تاريخي يجمع بين إحساسات القلق وبين

إننا نفترث أن حالة القلق هي استعادة لخبرة ما تتضمن الشروط الضكرورية لمثكل هكذه الزيكادة فكي التنبيكه 

ولمثككل  هككذا التفريككغ فككي مسككالك معينككة، وأن كككدر القلككق يسككتمد صككفته الخاصككة مككن هككذه الحادثككة، والمككيالد 

من هذا النو ، ولذلك فإننا نميل إلى اعتبار حاالت القلكق ك نهكا اسكتعادة  بالنسبة إلى اإلنسان خبرة نموذجية

 (. 205-207. ، ص ص2959، .فرويد، س" )لصدمة الميالد

، وأن نتسكاءل عكن الطريقكة التكي تكدثر "صكدمة المكيالد:"أعتقد اننا ينبغي أن نتوقف قليال هنا أمام 

 -ن إذن أمكام الصكرا  الكذي دار بكين فرويكد وأوتكوبها هذه الصدمة في نشكوء حكاالت القلكق الالحقكة؟، ونحك

حول أهميكة صكدمة المكيالد وحكول داللتهكا مكن الناحيكة النفسكية، حيكث أعطكى رانكك  (Otto Rank)رانك 

أهمية كبيرة لصدمة الميالد في نشوء االعصبة، و اعتبر أن حكاالت القلكق الالحقكة تنشك  بسكبب القلكق الكذي 

تلعكب حدل أثناء الميالد،وأن حاالت القلق تلك تعتبر تنفيسا لصدمة المكيالد، وان درجكة شكدة هكذه الصكدمة 
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دورا محوريا في تحديد ما إذا ككان الفكرد سيصكبح سكويا أو عصكابيا، وباإلضكافة لكذلك ذهكب رانكك إلكى أن 

" الكف والعرث والقلق"صدمة الميالد ترمز لإلنفصال عن األم والطرد من رحمها، واسترجع فرويد في 

إن رأيككه : "نظريككة رانككك تلككك، وانتقككدها بككالقول
 

خاص الككذين يصككبحون الككذي يككذهب إلككى أن هككدالء األشكك

عصابيين هم األشخاص الذين كانت صدمة المكيالد عنكدهم شكديدة جكدا إلكى درجكة أنهكم لكم يسكتطيعوا علكى 

اإلطالق أن ينفسوا عنها، إنما هو رأي مشكو  فيكه جكدا مكن الناحيكة النظريكة، فكنحن ال نعكرف علكى وجكه 

عنكاه الحرفكي فإنكه يتضكمن أنكه إذا أظهكر الدقة مكاذا يقصكد بكالتنفيس عكن الصكدمة، فكإذا اخكذنا هكذا القكول بم

الشخص إنفعاالت القلق مرارا وبدرجة أكثر شدة كان أقر  إلى حالة الصحة العقلية، ولكن هكذه النتيجكة ال 

يمكن الدفا  عنها، فقد سبق أن تخليت عن نظرية التنفيس التي لعبت دورا كبيرا في طريقة التفريكغ، ألنهكا 

إلهتمام الزائد بتفاوت شدة صدمة الميالد ال يد  مجكاال للقكول بالجبلكة الوراثيكة لم تكن متفقة مع الحقائق، فا

كعامل مسبق حقيقي، ذلك ألن هذا التفاوت عامل بكدني يكدثر بطريقكة عرضكية بالنسكبة إلكى الجبلكة، ثكم إنكه 

ب مثكل المسكاعدة التكي تحكدل فكي الوقكت المناسك-ذاته يعتمد على مدثرات كثيرة يمكن أن نسميها عرضكية 

إن نظرية رانك تهمل إهمكاال تامكا العوامكل الخاصكة بالجبلكة والعوامكل الخاصكة بنشكوء . -أثناء والدة الطفل

النو ، وإن حاولنا أن نجعل مكانا لعامل الجبلة بإدخال  تعديل في رأيه ب ن نضيف أن ماهو مهم في الواقع 

، 2959، .فرويكد، س." )نكى نظريتكههو مقدار رد الفعل لتفاوت شدة صكدمة المكيالد لقضكينا بكذلك علكى مع

 (.219-215. ص ص

كك ن يتعكرث -في الواقع إن رأي فرويد منطقي جدا، فإن ركزنا علكى تفكاوت شكدة صكدمة المكيالد 

ان درجة مرتفعة من شكدة تلكك الصكدمة، والتكي تحكدد  -كما رأل رانك-ورأينا  -الرضيع لوالدة صعبة مثال

الذي يحدد بدوره مكا إذا ككان الشكخص فكي مراحكل حياتكه الالحقكة درجة شدة استجابة القلق الناشئ عنها، و

سيتعلم التغلب على القلق ويصبح سويا، أو مكا إذا ككان سيفشكل فكي ذلكك ويصكبح عصكابيا، إن أخكذنا بكرأي 

في نشوء العصا ، وإن أدخلنا هذا العامكل ألصكبح  ( أو اإلستعداد الوراثي)كهذا فسنهمل دور عامل الجبلة 

اإلستعداد المسبق لإلستجابة بدرجة معينة لشدة صدمة الميالد، ولقضى هكذا الكرأي كمكا قكال ما هو مهم هو 

وأعتقد أنه حتى لو لم يكدخل فرويكد عامكل الجبلكة لككان باسكتطاعته القضكاء . فرويد على معنى نظرية رانك

-دمة كان يتم على نظرية رانك من خالل تلك الفكرة البسيطة المرتبطة بالتنفيس،ونحن نعلم أن عالج الص

، والتككي تهككدف إلعككادة (Catharsis) -أو التفريككغ-مككن خككالل طريقككة التفككريج  -علككى يككد فرويككد و برويككر

معايشة الصدمة غالبا تحت ت ثير التنويم من أجل تفريغ وتنفيس المشاعر المرتبطة بها، وبهكذا المعنكى فكإن 

رانككك، وإن كانككت هككذه الصككدمة ككان الشككخص قككد تعككرث لصككدمة مكيالد شككديدة بككالمعنى الككذي طرحككه بهكا 

الشديدة يتم تنفيسها وتفريغها فيما بعد من خالل ظهور القلق بصفة متكررة وشديدة، فسيكون هكذا الشكخص 

                                                           
 أي رأي رانك  
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أقر  إلى الصحة منه إلى العصا ، ولكن فرويد تخلى عن طريقكة التفكريج وشكعر أنكه لكيس معنيكا بالكدفا  

قككه أو البحككث فيككه ألنككي مقتنككع أنككه ال يمكككن إختككزال عككن هككذا الككرأي، وأعتقككد أنككي لسككت معنيككا أيضككا بتعمي

العصككا  بككرده إلككى صككدمة المككيالد، ذلككك أن العصككا  ينشكك  كنتيجككة لتككدخل عوامككل متعككددة وراثيككة وبيئيككة 

 .تتجاوز نشوء الفرد إلى نشوء النو 

نفصال عن ا ن علينا أن نلتفت بانتباهنا للداللة النفسية لصدمة الميالد التي اعتبرها رانك ترمز لإل 

األم، حيث وافقه فرويد على هذا الرأي فلم ينكر أهمية خطكر اإلنفصكال عكن األم، إال أنكه رأل أن الرضكيع 

ال يكون مكدركا لهكذا الخطكر أثنكاء الكوالدة، فالرضكيع ال يعكي لحظكة والدتكه أن حياتكه مهكددة، ألنكه ال يعكي 

مكيالد خطكرا حقيقيكا يهكدد الحيكاة، ونحكن مكا هكو الخطكر؟ إن فكي عمليكة ال: "بمحتول الواقع، يتساءل فرويد

نعرف معنى ذلك من الناحية الواقعية، ولكن ليست لدينا أية فكرة عن معنى ذلك من الناحيكة السكيكولوجية، 

فليس لخطر المكيالد فكي ذلكك الوقكت أي مضكمون عقلكي عنكد الشكخص، ولكيس مكن الممككن أن نفتكرث أن 

تكه كانكت مهكددة بخطكر المكوت، إنكه يسكتطيع فقكط أن يكدر  الجنين كان لديه أي نكو  مكن المعرفكة بك ن حيا

حدول اضطرا  كبير في الناحية اإلقتصادية من طاقته الليبيدية النرجسكية، إذ تتكراكم عليكه كميكات كبيكرة 

" من التنبيه فتثير فيه مشاعر وجدانية جديدة من الكدر، وتكتسكب بعك  األعضكاء شكحنات وجدانيكة جديكدة

 (. 220، ص 2959، .فرويد، س)

أو أي داللككة مككن الناحيككة " أي مضككمون عقلككي" -حسككب رأي فرويككد -إذن لككيس لصككدمة المككيالد 

النفسية
 

، ويدر  الرضيع الخطر أثناء المكيالد مكن خكالل تعرضكه لفكي  مكن التنبيهكات القادمكة مكن العكالم 

وعجكزه أمكام  ،(كتدفق الهواء للرأتين وتسار  ضكربات القلكب)الخارجي، واإلحساسات الشديدة المصاحبة 

تلك الوضعية، ويتكرر القلق فيما بعد حسكب هكذا النمكوذج، ونحكن نعكرف كيكف يكتم تفريكغ التنبيكه المكرتبط 

مصحوبا بتظاهرات ( أو ما يعبر عنه فيزيولوجيا بالضغط)بالقلق في مسالك غالبا حركية، أين يكون القلق 

 .خإل... سرعة التنفس، تزايد ضربات القلب، التعرق : فيزيولوجية

أي مضككككمون " لنتخككككذ ا ن مككككن هككككذه الفكككككرة المرتبطككككة بكككككون صككككدمة المككككيالد  لككككيس لهككككا 

 figures » عرضكككها فكككي يالتكككJanin. (1996)يصكككلنا مباشكككرة بكككبع  أطروحكككات  جسكككرا" عقلكككي

                                                           
، حيككككث اعتبككككر أن (2939" )موسككككى والتوحيككككد"وكمككككا نعلككككم صككككاه فرويككككد بعككككد ذلككككك نظريتككككه األخيككككرة حككككول الصككككدمة فككككي   

الصكككدمات ترجكككع لكككزمن الطفولكككة األولكككى وحتكككى سكككن الخامسكككة، وأنهكككا عبكككارة عكككن انطباعكككات ذات صكككفة جنسكككية أو عدوانيكككة، 

لكككك فكككي عكككالم النسكككيان، ورأل فرويكككد أن للصكككدمات وأنهكككا أيضكككا جكككروم نرجسكككية مبككككرة يصكككا  بهكككا األنكككا، وانهكككا تغكككرق بعكككد ذ

موجبكككة وسكككالبة، وردود  األفعكككال الموجبكككة هكككي محكككاوالت إلعكككادة إحيكككاء ذككككرل الصكككدمة (: أو ردود األفعكككال)نكككوعين مكككن النتكككائج 

، أمكككا ردود "آليكككات التككككرار"، أو "تثبيكككت الصكككدمة"وبعكككث الحيكككاة فيهكككا مكككن جديكككد، ويطلكككق فرويكككد علكككى هكككذه المحكككاوالت إسكككم 

دمات المنسكككية عكككن الكككذاكرة وال يعكككود شكككيء يتككككرر، ويطلكككق فرويكككد صكككاألفعكككال السكككالبة فهكككي تهكككدف ألمكككر معكككاكس حيكككث تبعكككد ال

، وأعكككراث العصكككا  هكككي توفيقكككات تشكككار  فيهكككا ككككل مكككن الميكككول "ردود الفعكككل الدفاعيكككة"علكككى هكككذه المحكككاوالت الموجبكككة إسكككم 

رة أحيانككككا لطولككككى وأحيانككككا للثانيككككة، أمككككا بالنسككككبة لسككككياق تطككككور الموجبككككة والسككككالبة الناتجككككة عككككن الصككككدمات،حيث تكككككون السككككيط

المكبككوت الجزئيكككة، هككذا هككو فككي رأينككا منحنكككى  ةرضككة مبكككرة ، دفكككا ، كمككون، إنفجككار العصككا ، عككود: " يقككول فرويككدفالعصككا  

 (221. ، ص2951، .فرويد، س" )تطور العصا 
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et destins du traumatisme »     أيكككن رأل أن أحكككد األشككككال األساسكككية للصكككدمة مرتبطكككة ،

 la non qualification des vécus psychique)" الداخليككة عككدم تحديككد المعاشككات النفسككية "

interne)  و طكككور،Janin التكككي " اللدلكككدة" اصكككطالحه حكككول النكككواة الصكككدمية انطالقكككا مكككن اسكككتعارة

 grain de)انطالقكككا مكككن حبكككة رمكككل  (la perle) "اللدلكككدة " حيكككث تتشككككل . Vidermanقكككدمها 

sable) إلككككى الحككككادل أو  –حسككككب االسككككتعارة  –لنفسككككي ، و ترمككككز حبككككة الرمككككل هككككذه فككككي التحليككككل ا

لتحجكككرات اللدلديكككة  حكككول حبكككة ، والكككذي تطكككور الهوامكككات حولكككه و انطالقكككا منكككه ، كمكككا تطكككور اأثكككره

ال يكككون مصككير حبكككة الرمككل دائمككا هككو التحكككول   Janin، إال أن ذلككك ال يحككدل دائمككا ، فحسكككبالرمككل

للدلكككدة، بكككل إن التحكككول للدلكككدة هكككو مصكككير قليكككل االحتمكككال بالنسكككبة لحبكككة رمكككل ، و قياسكككا علكككى ذلكككك 

فكككالكثير مكككن األحكككدال التكككي تسكككجل فينكككا دون  دون أن تحكككدل لهكككا  مثكككل تلكككك التشككككيالت و التطكككورات 

،و انطالقكككا مكككن هنكككا طكككور " الصكككدمية لطنكككا النكككواة "  Janinالهواميكككة هكككي التكككي تككككون مكككا يسكككميه 

Janin     السككاخن و البكككارد" فكرتككه عكككن منطككق الصكككدمة حككول مكككا سكككماه "(le chaud et le 

froid) فيزيولوجيكككة مفادهكككا أن البشكككرة تحتكككوي علكككى مسكككتقبالت -، حيكككث قكككدم بكككدوره اسكككتعارة سكككيكو

عرضكككنا سكككطح جلكككد شكككخص حسكككية تميكككز أحاسكككيس السكككخونة و البكككرودة ، و بكككالرغم مكككن ذلكككك فكككاذا 

معصكككو  العينككككين إلككككى حككككرارة أو بكككرودة شككككديدتين ، فككككان هككككذا الشكككخص ال يسككككتطيع التعككككرف علككككى 

يعاشككككان " انخفككككاث االسككككتثارة " أو " فككككرط االسككككتثارة "طبيعككككة االسككككتثارة التككككي يتلقاهككككا ، و منككككه ف 

عية بالضكككبط فكككي هكككذه الوضككك –Janinحسكككب رأي  –بكككنفس الطريقكككة ، و يتواجكككد الشكككخص المصكككدوم 

، و ذلكككك بسكككبب غيكككا  التمكككثالت التكككي تسكككمح لكككه بكككربط االثكككارة الداخليكككة التكككي تحرضكككها الوضكككعية 

مهمككككا كككككان مصككككدرها  ( non qualifié)الصككككدمية ، حيككككث تكككككون هككككذه االسككككتثارة غيككككر محككككددة 

 . ، و تعاش ذاتيا في الحادل البعدي على مستول سجل فرط االستثارة (حرمان أو فرط اإلثارة)

و بعكككدما نكككاقت  –" النكككواة السكككاخنة"و " النكككواة البكككاردة" انطالقكككا مكككن اصكككطالم  Janinقكككدم 

حيكككث ( أو مراحكككل)نموذجكككا للصكككدمة علكككى ثالثكككة أزمنكككة -حكككالتين حللهمكككا فكككي الفصكككل األول مكككن كتابكككه

بعكككدم احتكككرام حاجكككات ( le premier temps du traumatisme) تميكككز الكككزمن األول للصكككدمة 

ال ممكككا سكككبب إصكككابة نرجسكككية ، و هكككذه هكككي النكككواة البكككاردة للصكككدمة الحكككالتين مكككن حيكككث ككككونهم أطفكككا

 le noyau froid du traumatisme non assimilé par)الغيككر مسككتوعبة مككن طككرف األنككا  

le moi)    أمكككا الكككزمن الثكككاني  فيتميكككز بجنسكككنة الكككزمن األول للصكككدمة ،(est un temps de 

sexualisation du premier temps traumatique)  و يككككون هكككذا الكككزمن الثكككاني النكككواة ،

، فكككي حكككين يمثكككل الكككزمن الثالكككث (   le noyau chaud de traumatisme)السكككاخنة للصكككدمة 

زمنكككا تتشككككل مكككن خاللكككه الصكككدمة المتناقضكككة المكونكككة ( Janinالكككذي يككك تي بعكككد البلكككوه حسكككب رأي )
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(   le traumatisme paradoxal constitué de ces deux noyaux)مككن هككاتين النككواتين 

.مع عدم إمكانية التمييز بينهما
 
 

باإلضككافة لهككذا الشكككل األول للصككدمة المككرتبط بعككدم تحديككد المعاشككات النفسككية الداخليككة  ، صككاه 

Janin   أي بكين الواقكع الكداخلي و ) شكال آخر للصكدمة  مكرتبط بااللتقكاء بكين الهكوام و الحكادل الخكارجي

المتعلقككة بالمواضككيع و الظككواهر  Winnicottالمككرة مككن أفكككار هككذه   Janin، حيككث انطلككق ( الخككارجي 

االنتقالية ، ليعتبر أنه حتى لو كان هنالك دائما تفريق بكين الهكوام و الواقكع ، فكالواقع المسكتدعى مكن طكرف 

المري  هو ذو طبيعة  انتقالية ، ألنه يقع على الحدود التي تفصل الداخل عن الخكارج ، و الموضكو  يقكع 

معكدال مكن خكالل ) موضوعا حقيقيكا : ، أي أنه يكون في نفس الوقت ( المحلل و المري ) اثنين  دائما بين

، و (العمليات النفسية كاالستدماج و اإلسكقاط ، و متمكثال علكى نحكو محكرف مكن خكالل األحكالم والهوامكات

هكو الوجكه  ، هذا(مبنيا من خالل تفصيله حسب الخصائص الحقيقية للموضو  و المحيط) موضوعا نفسيا 

أن أحكد االشككال   Janinالمزدوج للواقع، حيكث تكمكن خاصكيته األساسكية فكي كونكه انتقاليكا ، و منكه يكرل 

 détransitionnalisation de" عدم تميز الواقع من حيث كونه انتقاليا" األساسية للصدمة تبنى في إطار

la réalité) )هوام، كمواجهة الطفل مثال إلغواء حقيقي ، ويحدل هذا حينما يواجه الفرد حادثا يعيد نسخ ال

 réplication dans la réalité du fantasme originaire de)يعيكد نسكخ هكوام اإلغكواء األصكلي 

séduction) أو حينمكككا يكككرل الطفكككل فكككي اختفكككاء شكككخص قريكككب تحقيقكككا لكككبع  الهوامكككات العدوانيكككة ،

الالشككعورية، وفككي مثككل هككذه اإللتقككاءات المدلمككة بككين الهككوام والواقككع يتواصككل الفضككاء النفسككي والفضككاء 

الخارجي بطريقكة تكددي لعكدم تمككن الجهكاز النفسكي مكن القيكام بكدوره المتمثكل فكي احتكواء العكالم الكداخلي، 

، (Collapsus de la topique interne)" إنهيكار الموقعيكة الداخليكة: "هكذه الحالكة بك  Janinويسكمي 

حيككث ال يككتم التعككرف علككى مصككدر اإلسككتثارة، هككل هككي ذات طبيعككة داخليككة أم خارجيككة، وتككرتبط حككاالت 

ففككي  ،(dépersonnalisation)بظكاهرات تبكدد الشخصكية  -Janinحسكب رأي –اإلنهيكار هكذه إكلينيكيك ا 

تعكاش هكذه الوضكعيات غالبكا  Perceptible))على المستول الحسكي  (l’ébranlement)حالة اإلرتجاج 

علككى أنهككا أوقككات قصككيرة مككن تبككدد الشخصككية، ممككا يحككرث أحككد أهككم الككدفاعات الفعالككة ضككد هككذا التكك ثير 

ويتعلكق  أحكد أوجكه الواقكع، (Tenter de séparer, de cliver)المكتسكح، وهكو محاولكة فصكل أو شكطر 

علكى أنكه  (clivage)أنكه يمككن اعتبكار اإلنشكطار  Janinويكرل . األمر هنا بالفصكل بكين الحكادل والهكوام

ألنه يلتقى به في تنظيمكات نفسكية غيكر منشكطرة بنيويكا، وبهكذا المعنكى  (Fonctionnel)ميكانيزم وظيفي 

 L’enveloppe de son)فاإلنشكطار يعككس محاولكة مكن طكرف الشكخص إلعكادة بنكاء غالفكه النفسكي 

                                                           
 figures et)مككن كتابككه  ( le trauma de la commémoration a l’élaboration)فككي الفصككل األول  janinقككدم   

destins du traumatisme)  حككالتين (rose et marie   )حككول األزمنككة الككثالل للصككدمة حللهمككا بهككدف توضككيح أفكككاره ،

 .   لالطال  عليهما  janinو بإمكان  من أراد تعميق فهمه لتلك األزمنة الرجو  للفصل األول من كتا  
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psychisme)  من خالل إبعاد ما يمكن للواقع الخكارجي أن يهدمكه، ويسكتدلJanin   علكى ذلكك بك ن بعك

( كما لكو أنهكم نزعكوا االسكتثمار مكن العكالم الخكارجي)المرضى الذين يعرضون على أنهم في حالة انطواء 

بسبب االنهيكار المكوقعي، وعلكى عككس فهم في الواقع في حالة إعادة محاولة بناء غالفهم النفسي المتصد  

ذلككك فككبع  المرضككى الككذين يبككدو أنهككم وباسككتمرار مكك خوذون مككن طككرف الواقككع، حيككث يسككتجيبون دائمككا 

بطريقة متوافقة، فهم أيضا واقعون تحت ت ثير االنهيكار المكوقعي، وتكوظيفهم يكدخل فكي إطكار مكا يسكمى بك  

و كانكت تحكدل فكي حالكة الصكدمة محاولكة لكربط ، فحتكى لك(La pensée opératoire)" التفكيكر العملكي"

يتعدل محاولكة الكربط إلكى محاولكة الشكخص إعكادة  Janinاإلثارة الناتجة عن التصد ، فاألمر حسب رأي 

 .بناء غالفه النفسي

خبكرة مكن الحيكاة اليوميكة  Janinعكرث  -ونختتم بهذه الفكرة الرائعة مسكار تفكيرنكا هنكا–وأخيرا 

: ت االنهيككار المككوقعي، وتتمثككل هككذه الخبككرة فككي قككول الشككخص لمككن يخاطبككهاعتبرهككا نموذجيككة لوضككعيا

أقرصكني لككي : "هكو -Janinحسكب  –، ومعناهكا الككامن (Pince moi, je rêve)" أقرصني، إني أحلم"

 .(Pince moi pour que je rêve)" أحلم

 :عالج الصدمة النفسية - 2

 تفريغ أم تعبير بالكلمة؟: العالج. 1. 2

الصكرا  الكذي دار بكين فرويكد ورانكك  -حينمكا عرضكنا للصكدمة مكن ناحيكة سكيكوديناميكية-ناقشنا  

حول داللة صدمة الميالد وأهميتها، ورأينا كيف إعتبر رانك أن حكاالت القلكق الالحقكة ليسكت سكول تنفيسكا 

أثناءها شكديدا، فلكن لصدمة الميالد عبر مسار الحياة، وأنه إن كانت تلك الصدمة شديدة وكان رد فعل القلق 

يتعلم الشخص أبدا التغلب على قلقه فينتهي مصيره إلكى اإلصكابة بالعصكا ، ورأينكا  أيضكا كيكف اعتكرث 

إن أننا ورأل ( أو االستعداد المسبق الجبلي)فرويد على نظرية رانك وقال ب نها تهمل دور العامل  الوراثي 

لمسكبق لالسكتجابة بدرجكة معينكة لشكدة صكدمة المكيالد، أدخلنا هذا العامل ألصبح ما هو مهم هو االسكتعداد ا

أنكي  -أثنكاء المناقشكة-من خالل هذه الفككرة علكى نظريكة رانكك، وقلكت  -كما قال هو بنفسه -ولقضى فرويد 

لككان بإمكانكه القضكاء علكى نظريكة رانكك مكن ( أو الوراثكة)أعتقد أنه حتى لو لم يدخل فرويكد عامكل الجبلكة 

إن رأيكه الكذي يكذهب إلكى أن هكدالء : "رة التي رآها فرويد حينما انتقد رانك بالقولخالل تلك الفكرة المباش

األشخاص الذين يصبحون عصابيين هم األشخاص الذين كانت صدمة الميالد عندهم شديدة جدا إلى درجة 

فكنحن أنهم لم يستطيعوا على اإلطالق أن ينفسوا عنها، إنما هو رأي مشكو  فيه جدا من الناحيكة النظريكة، 

ال نعكرف علكى وجكه الدقككة مكاذا يقصكد بككالتنفيس عكن الصكدمة، فككإذا أخكذنا هكذا القككول  بمعنكاه الحرفكي فإنككه 

يتضككمن أنككه إذا أظهككر الشككخص انفعككاالت القلككق مككرارا وبدرجككة أكثككر شككدة كككان أقككر  إلككى حالككة الصككحة 
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جان الصدمة من خالل الطريقة ، وحاولت أن أثبت ذلك بالقول اننا نعلم أن فرويد وبروير كانا يعال."العقلية

التككي تهككدف إلعككادة معايشككة الصككدمة بكككل إنفعاالتهككا تحككت تكك ثير ( Méthode cathartique)التفريجيككة 

التنويم من أجل تفريغ وتنفيس تلك اإلنفعاالت، وبهذا المعنكى فكإن ككان الشكخص قكد تعكرث لصكدمة مكيالد 

يتم تنفيسها وتفريغهكا فيمكا بعكد مكن خكالل ظهكور القلكق بصكفة متككررة ( بالمعنى الذي طرحه رانك)شديدة 

أقر  إلى الصحة منه إلى العصا ، ولكني حينمكا رأيكت أن فرويكد ككان بإمكانكه القضكاء وشديدة، فسيكون 

مكا رآه فرويكد خلكف تلكك الفككرة حينمكا لكم أرل . على نظرية رانك من خالل هذه الفكرة المرتبطة بالتنفيس

دورا كبيكرا  ولكن هذه النتيجة ال يمكن الدفا  عنها فقد سبق أن تخليت عن نظرية التنفيس التي لعبت: "قال

، ومع أني ال أعكرف مكا هكي تلكك الحقكائق التكي يتحكدل "في طريقة التفريغ، ألنها لم تكن متفقة مع الحقائق

عنها فرويد، ف نا أتراجع عن رأيكي ذا ، وأرل أن فرويكد لكو ككان بإمكانكه القضكاء علكى نظريكة رانكك مكن 

ل ظهكور القلكق بصكورة متككررة كون الشخص إن كان ينفس عن صدمة ميالد شديدة من خكال"خالل فكرة 

لفعل ذلك " وشديدة لكان أقر  إلى الصحة منه إلى العصا 
 

، وما كان فرويد ليتردد ويقول أنه تخلى عكن 

نظرية التنفيس ألنها لم تتفق مع الحقائق لو توفرت له الدالئل اإلكلينيكي ة والعناصر النظرية الكافية لنق  

، والتكي ال أعلكم مكا "الحقكائق"لك، أي مكا ككان ليتكردد لكو تكوفرت لكه نظرية رانك من خالل فكرة التنفيس ت

ربمكا تككون مكن بكين الحقكائق التكي )هي، فقد تراجعت عكن رأيكي ذا  ألننكي تنبهكت هنكا لواقعكة مهمكة جكدا 

أن المصدوم يعيد معايشة الصدمة بكل المشاعر المرتبطة بهكا : ومفادها( استبصر بها فرويد في تلك الفترة

، (أو الضكغط)، حيث تكون إعادة المعايشة تلك مرفوقة بك عراث القلكق ... (هلوسات، كوابيس من خالل )

، ... (كالتخدير، اإلنفصال )لنوبات تفارقية تشبه كثيرا حاالت التنويم  -وهو في حالته تلك-كما قد يتعرث 

ي كككان فرويككد وبرويككر وبالتككالي فإعككادة معايشككة الصككدمة بهككذه الطريقككة تشككبه كثيككرا الطريقككة التفريجيككة التكك

وك ن المصدوم يحاول معالجكة نفسكه أوتوماتيكيكا مكن خكالل إعكادة معايشكة الصكدمة . يعالجان بها المرضى

فلماذا ال يشفى من خالل محاولته تلك؟ لماذا يظل . وتفريغ اإلنفعاالت العنيفة المرتبطة بها عن طريق القلق

تفريغ المشاعر المرتبطة بالصدمة غير كافي لحدول  قريبا إلى العصا  منه إلى الصحة؟ هل هذا يعني أن

تفريكغ أم تعبيكر : العكالج: صكغت العنكوان هنكا علكى شككل سكدال. العالج؟ عن طريق ماذا يكتم العكالج إذن؟

وهي إحدل المريضات الهستيريات التي كانت تعالج من خالل الطريقة  (Anna.o)بالكلمة؟، ألننا نعلم أن 

، وال شك أنه علينكا هنكا العكودة للطريقكة (Talking cure)" العالج بالكالم"ب   التفريجية، قد سمت العالج

التفريجية، والتعمق أكثر فكي فهكم دورهكا فكي عكالج الصكدمة، ألنهكا أول طريقكة لعكالج الصكدمة، وألنكه ال 

عمكا عاشكه مكن نتكائج إيجابيكة تكددي  (Verbalisation)يخفى علكى أحكد اليكوم مكا يحققكه تعبيكر المكري  

 .ائه من الصدمةلشف

                                                           
الذي الزلت مقتنعا به هو أنه ال يمكن اختزال العصا  برده لصدمة الميالد، ألنه مرث نفسي ينش  نتيجة عوامل والشيء الوحيد   

 .عديدة، وراثية وبيئية، تتعدل نشوء الفرد إلى نشوء النو 



الصدمة، التوظيف النفسي، ومبتور األطراف: الفصل الرابع  

 

173 
 

يعالجكان المرضكى تحكت التنكويم مكن  -ومنكذ صكدور دراسكات فكي الهسكتيريا -كان فرويد وبرويكر  

كل طريقة عالجية تهدف إلثارة نوبة : "والتي تعني (Méthode cathartique)خالل الطريقة التفريجية 

 ,.Chemama, R)" انفعاليككة، ألن وضككعية حرجككة كهككذه تحككرث حككال للمشكككلة التككي تعرضككها النوبككة

1993 , P.41) وقد كان مصطلح ،"Catharsis "-مصكطلحا  -الذي استوحاه فرويد وبروير مكن أرسكطو

، حيكث تكمكن وظيفكة التراجيكديا (Tragédie) -أو الم سكاة-محوريا في اصطالم أرسطو حول التراجيكديا 

ل تمثيلهكا، أيككن يشككعر مكن خككال...( (Pitié)الشككفقة ‘ الخكوف)الميكوالت السككلبية ( تطهيككر)حسكبه فككي تفريكغ 

المتفرج بنو  من اإلرتيام وتهدأ مشاعره حينما يضفي الممثلون نوعا مكا مكن المعنكى علكى تلكك الميكوالت 

 .السلبية والتعاسة غير المفهومة

أن إعادة معايشة الصدمة تكون مصكحوبة بتظكاهرات قلكق ( (Crocq,2001في هذا السياق الحظ   

ردود الفعكل "، أو (l’Abréaction)" اإلنفكراج"ى هكذه الظكاهرات بك  شديد، أو حتى هيجان ونحيب، وسم

 Réactions différée de reviviscence imotionnelle)" المدجلة إلعادة المعايشة اإلنفعالية الحادة

intense) ورأل أن هذه الظاهرات ،
 
(Ces  abréactions)  تكددي للشكعور بإرتيكام عكابر بعكدما يحكدل

، ولكككن ال يتعلككق األمككر هنككا إال بارتيككام وهككدوء (أو هككدوءا)، وراحككة (أو سكككونا)يككاءا التفريككغ، وتجلككب إع

ومككع ذلككك : "Crocqعككابر، حيككث تنشككط إعككادة معايشككات جديككدة وتعطككي مجككاال لتفريغككات جديككدة، ويقككول 

فالتفريغ
    

(l’abréaction)  المندمج في سياق عالجي قد يحدل اإلرتيام والهدوء بصكورة نهائيكة، وهكذا

                                                           
يشكككة التفريكككغ الكككذي يحكككدل أثنكككاء إعكككادة معا"للداللكككة علكككى " Abréaction"أن يسكككتخدم مصكككطلح  Crocqلكككم يككككن ينبغكككي علكككى   

هكككو أحكككد العلمكككاء المكككرجعيين فكككي مجكككال  Crocq، وبكككالرغم مكككن أنكككي أعلكككم أن "الصكككدمة، مكككن خكككالل القلكككق، الهيجكككان والنحيكككب

وال شكككك أنكككه لهكككذا السكككبب كلكككف بكتابكككة مكككدخل -الصكككدمة، واحكككد أهكككم مرجعيكككات المدرسكككة السكككيكاترية العسككككرية الفرانكوفونيكككة 

كككككان عليككككه اإلكتفككككاء أثنككككاء تعبيككككره عككككن تلككككك  Crocqأعتقككككد أن  -نفسككككيةلكتككككا  يعكككككس وجهككككة النظككككر تلككككك المدرسككككة للصككككدمة ال

، "Réaction différée de reviviscence imotionnelle"الظكككاهرات بكككبع  التعبيكككرات التكككي ككككان يسكككتخدمها مثكككل 

"Décharge "،"Epuisement" ،"Soulagement" التكككككي تككككككون ( الهيجكككككان، النحيكككككب)، فبالفعكككككل تعتبكككككر ردود فعكككككل القلكككككق

بشككككل مكككا، كمكككا يمكنهكككا  (Décharge)، بإمكانهكككا إحكككدال تفريكككغ "ردود انفعاليكككة شكككديدة ومدجلكككة" ادة المعايشكككة مصكككحوبة بهكككا إعككك

، والهكككدوء أو (epuisemant)حكككاالت مكككن اإلعيكككاء  -بعكككدما يحكككدل ذلكككك التفريكككغ كمكككا هكككو الحكككال بعكككدما ينتهكككي الضكككغط-أن تجلكككب 

، Crocqكمكككككا قكككككال (Des Abréactions)يمكنهكككككا أبكككككدا أن تحكككككدل ال  -حسكككككب رأيكككككي-، ولككككككن (Soulagement)اإلرتيكككككام 

الحضكككور فكككي سكككاحة الكككوعي لعاطفكككة : " Dictionnaire de la Psychanalyseكمكككا ورد فكككي -"l’abréaction"وتعنكككي 

كانككت حتككى تلككك اللحظككة مكبوتككة، فككبع  العواطككف التككي لككم يككتم اإلحسككاس بهككا بطريقككة عاديككة وقككت حككدوثها، تبقككى محفوظككة فككي 

شكككعور بسكككبب إرتباطهكككا بكككذكرل صكككدمة نفسكككية، وهككككذا يكككتم كبكككت العاطفكككة والكككذكرل المرتبطتكككان بسكككبب طابعهمكككا المعكككذ ، الال

تحككككدل ظككككاهرة (أو الككككوعي)وحينمككككا تنفجككككر العاطفككككة والتعبيككككر عككككن الككككذكرل بككككالكالم فككككي نفككككس الوقككككت علككككى مسككككتول الشككككعور 

وتتظكككاهر مكككن خكككالل حرككككات وكلمكككات تبكككين تلكككك العواطكككف، وغالبكككا مكككا يحكككدل اإلنفكككراج عنكككدما يكككتم  (l’abréaction)اإلنفكككراج 

" وبفضكككل التحويكككل علكككى شكككخص المحلككككل. نكككز  المقاومكككة لحكككدول مثكككل ذلكككك اإلنفجكككار، ويكككتم ذلكككك فككككي إطكككار عكككالج تحليلكككي

(Chemama, R.,1993,p.1) حنتها االنفعاليككككة مككككن طريككككق ، بهككككذا المعنككككى ال أعتقككككد أن إعككككادة معايشككككة الصككككدمة وتفريككككغ شكككك

فلكككككي يحككككدل هككككذا األخيككككر ينبغككككي أن تنفجككككر المشككككاعر المنسككككية المرتبطككككة بالصككككدمة  Abréactionالقلككككق يمكككككن تسككككميتها بكككك  

تتواجكككد فكككي حالكككة  -Janetكمكككا رأل -والتعبيكككر عكككن ذكراهكككا فكككي نفكككس الوقكككت علكككى مسكككتول الكككوعي، وبمكككا أن ذككككرل الصكككدمة 

إعكككادة معايشكككتها المرفوقكككة بكككالقلق تلكككك تكككتم بصكككورة أوتوماتيكيككك ة، وال يمكنهكككا جلكككب ذككككرل تفككككك عكككن الكككوعي، ف غلكككب الظكككن أن 

، فالصكككدمة تكتسكككح الكككوعي وال تعكككالج بطريقكككة واعيكككة مكككن خكككالل انفجكككار "جسكككم غريكككب"الصكككدمة لمجكككال الكككوعي إال علكككى شككككل 

، وال (l’abréaction)االنفكككراج المشكككاعر المرتبطكككة بهكككا والتعبيكككر عكككن ذكراهكككا فكككي نفكككس الوقكككت فكككي سكككاحة الكككوعي ممكككا يحكككدل 

 ".Abréaction"يمكن أبدا تسمية تفريغ المشاعر الصدمية عن طريق القلق أو الهيجان أثناء إعادة معايشة الصدمة ب  

، ألن ذلكككك هكككو المعنكككى الكككذي Crocqوأوردهمكككا جنبكككا إلكككى جنكككب فكككي نكككص " بكككالتفريغ" (Abréaction)سككك ترجم مصكككطلح    

علكككى هكككذا المعنكككى لطسكككبا  التكككي شكككرحتها فكككي الهكككامت  Crocqالمكككه، وبعكككد ذلكككك ف نكككا ال أتفكككق مكككع قصكككده بكككه، وألننكككي أقتكككبس ك

 .ألنني أعتقد أن هذه الكلمة هي التي تعكس المعنى الصحيح" اإلنفراج"وقد ترجمته سابقا ب  -السابق 
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مكككا يكككددي للشكككفاء، وفكككي هكككذا المعنكككى عكككّرف فرويكككد وبرويكككر طريقتهمكككا التفريجيكككة
 
 (Méthode 

Cathartique)
 

من خالل التنويم أو من خالل أي وسيلة -فبالنسبة لفرويد ترتكز الطريقة التفريجية )...(  

المكري   على إعادة معايشة الحدل الصادم مصحوبا بكل شحنته العاطفيكة، وربطكه بالكذات، ليجكد -أخرل

( أو المرخكي)نفسه مرتاحا ومتخلصا من هكذه العواطكف المسكببة للمكرث، فهكذا التفريكغ الفعكال أو المشكبع 

( أو التكداعيات)يمكنه من إعادة تسجيل حكادل ككان حتكى تلكك اللحظكة مكتطفال فكي الككل المعقكد للترابطكات 

(D’avoir pu réinscrire un évènement jusqu’alors « parasite » dans « le grand 

complexe des associations ») وبعكك  شككروحات فرويككد لككم تحككتفظ سككول بككالجزء األول مككن ،

الرسكككالة، وقصكككرت العكككالج التفريجكككي علكككى مجكككرد التفريكككغ مكككن خكككالل مقارنتكككه بكككالتطهير المككك لوف
  
 

 
(Certains exégètes de Freud n’ont retenu que la première partie du message et 

ont assimilé la Catharsis à la seule abréaction, la comparant à une vulgaire 

purgation)  )...( إن التفريغ(l’Abréaction)  أو إعادة المعايشة االنفعالية التي تنكتج سكواءا تلقائيكا، أو

ل تحرث من خالل منبه مستدعي، أو في نهاية المطاف من طرف المعكالج، ليسكت هكي وحكدها التكي تحكد

العالج، حيث يتم لها ذلك إذا ما تم دمجها فكي سكياق عالجكي يمككن مكن الكتخلص مكن ككل الشكحنة العاطفيكة 

عككن الخبككرة الصككدمية إلككى الككتحكم فككي  (Verbalisation)للصككدمة، ويككددي مككن خككالل التعبيككر بككالكالم 

الصدمة من خالل الكشف عن داللتها الخاصة بالنسبة للشخص
    

الشخص وحده،  ، ومن النادر أن يتمكن

                                                           
" بك   (Méthode Cathartique)مكت أيكن ترج -في هكامت فكي الفصكل األول-قد انتبهت لهذا المعنى منذ أولى صفحات هذا البحث   

إلكى أننكا نقكول فكي اللغكة " ماضكيه ومسكتقبله: التحليل النفسكي"حيث أشار في كتا  " حسين عبد القادر"بإيحاء من " )الطريقة التفريجية

" اإلنفراج" ب " Abréaction"، كما ترجمت مصطلح (أي الكشف وتكشف الشيء أو الغم". فرج هللا الغم"و" فرج هللا كربتك"العربية 

وكانككت فككي ذهنككي فكككرة انكشككاف الشككيء أو الغككم، وبككالمعنى التحليلككي النفسككي إنكشككاف جككزءمن المكبوتككات لسككاحة الككوعي، ( أو الفككرج)

تعنكي مجموعكة  (Méthode cathartique ou Catharsis)" العكالج التفريجكي"أو "  الطريقكة التفريجيكة"واستنتجت في النهايكة أن 

 (L’abréaction)" الفكرج"ي تبكذل مكن أجكل كشكف جكزء مكن المكبوتكات لسكاحة الكوعي، بينمكا يعنكي اإلنفكراج أو الجهود العالجية التك

 .الحالة التي يكون فيها ذلك الجزء من المكبوتات متواجدا في ساحة الوعي

كنكت تعتقكد أن العكالج التفريجكي يهكدف فقكط إلحكدال التفريكغ المك لوف بكالمعتى الكذي : "ينتقد فرويد، وك نه يقكول لكه Crocqوك ن    

علكى  Catharsisبدأ يعقد األمور قليال، إن كان فرويد قكد قصكر الك   Abréactionلمعنى مصطلح  Crocqان سوء فهم ". فهمته به انا

 .، وبعد الشدة ي تي الفرج(أو الفرج)ك، فهدف العالج التفريجي هو إحدال اإلنفراج فقد كان محقا في ذل l’Abréactionمجرد 

( أو الهيجان)يحدل تفريغ للمشاعر المرتبطة بالصدمة من خالل القلق : "أن يفصح عن نواياه منذ البداية ويقول Crocqكان على     

: وإنما يجب دمجكه فكي خطكوات عالجيكة، وينقسكم العكالج إلكى جكزأين أثناء إعادة معايشة الصدمة، وهذا التفريغ وحده ال يحدل الشفاء،

أي تمثلها ودمجها في  -األول هو إعادة معايشة الصدمة بكل شحنتها العاطفية، والثاني هو تقييدها أو تسجيلها في الكل المعقد للتداعيات 

المشكاعر  آل أن عكالج الصكدمة يكتم مكن خكالل تفريكغوقد ركز فرويد علكى الجكزأ األول فقكط، ور: "، ثم يقول"-التاريخ الشخصي للفرد

: مكايلي Crocqوقكد اكتشكفت أنكا : ثكم يقكول" المرتبطة بها كما يحدل عندما تتم إعادة معايشة الصدمة وتفريغ شحنتها عن طريكق القلكق

، أو فكي نهايكة المطكاف مكن طكرف إن التفريغ، أو إعادة المعايشة االنفعالية التي تنتج سواءا تلقائيا، أو تحرث من خالل منبه مستدعى"

المعالج، ليست هي وحدها التي تحدل العالج، حيث يتم لها ذلك إذا ما تم دمجها في سكياق عالجكي يمككن مكن الكتخلص مكن ككل الشكحنة 

خاصكة العاطفية للصدمة، ويددي من خالل التعبير بالكالم عن الخبرة الصدمية إلى التحكم في الصدمة من خكالل الكشكف عكن داللتهكا ال

والككذي قككال سككابقا أن فرويككد رأل أن هككدف الكك   Crocqالككذي لككم يفهمككه  Abréaction، هككذا هككو بالضككبط معنككى "بالنسككبة للشككخص

Catharsis  هو إحدالl’abréaction ثم ما معنى دمج التفريغ فكي خطكوات عالجيكة؟ ألكيس هكذا هكو المعنكى الكذي عكرف بكه فرويكد ،

( بكالمعنى الكذي فهمكه بكه)أنه ينبغي دمج التفريكغ  Crocq، وبعد ذلك ما معنى قول -نفسه Crocqبكلمات -وبروير طريقتهما التفريجية 

في خطوات عالجية تمكن من الكتخلص مكن ككل الشكحنة العاطفيكة للصكدمة مكن طريكق التعبيكر بكالكالم عنهكا ممكا يكددي إلكى الكتحكم فكي 

، "العككالج بككالكالم"العككالج بك  ( ت تعكالج بالطريقككة التفريجيكةالتككي كانكك) (Anna.O)ألككم تسكمي . الصكدمة والكشككف عكن داللتهككا الخاصكة

ألكم يالحكظ . وأخيرا هل كان فرويد غبيا ليوجه جهوده العالجية لمجرد تفريغ المشاعر المرتبطة بالصدمة مكن خكالل إثكارة النوبكة وفقكط

=  ويقكول  Crocqدون أن يشكفوا، ليك تي  يعاودهم القلق بشككل متككرر وشكديد( لصدمة في طفولتهمالذين تعرضوا)فرويد أن العصابين 
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ليصكل  (l’Abréaction)أو من خالل الحوارات السطحية مع األقكار ، مكن المكرور مكن مرحلكة التفريكغ 

إلككى مرحلككة التفككريج
  

(Catharsis)  ولككذلك يلزمككه محككاور مككاهر، يحثككه علككى التعبيككر عككن خبرتككه بطريقككة

-Au)، تتعدل مجرد السرد اإلمالئي البسكيط (Sincèrement)وصادقة  (Authentiquement)حقيقية 

delà du simple récit narratif) وذلك من أجل أن يعي بداللتها الذاتية، وهذه المعالجة يمكن أن تقدم ،

بطريقكة فرديكة كمككا هكو الحككال فكي العككالج النفسكي التكلفككي، أو التحليكل النفسككي، كمكا بإمكانهككا أن تثبكت فككي 

فككي حصككص ( أي فككي الوقايكة، أو التخفيككف مكن العواقككب المزمنكة)لككك فعكال مسكتول أقككل بنكاءا ولكنككه مكع ذ

المككنظم تحككت إشككراف معككالج، والموجككه لمجموعككات  (Débriefing)العككالج الجمككاعي، أو الككديبريفينج 

صغيرة من األفراد الذين عاشوا نفس الحادل الصادم، أيكن يسكتطيع  ككل واحكد مكنهم التعبيكر حسكب دوره، 

الج فرديا أو في شكل حصكص الكديبريفينج الجمكاعي، ال يمتلكك المعكالج سكلطة فكرث ولكن سواءا كان الع

 En)داللككة خارجيككة للخبككرة الصككادمة علككى الشككخص، فالداللككة التككي سيكتشككفها الشككخص حينمككا يصككرم 

s’énonçant)  ،هي داللة شخصية، تضر  جذورها في خبرته الفردية والحميميكة ،فكي ماضكيه، تاريخكه

بكة دالالتككه وال يقككوم المعككالج مككن خككالل حضككوره التعككاطفي وأسككئلته سككول بمسككاعدة هواماتككه وفككي كككل شكك

حقيقته الخاصة والذاتية، حسب النموذج السكقراطي (à accoucher)" يلد"الشخص على أن 
   

. " (De 

clercq, M., Lebigot, F., 2001, PP. 7-8) 

                                                                                                                                                                                     
قد أكدت علكى ذلكك فقكط، مكا الكذي  -والتي ال نعلم أين بعضها ا خر- (Certains exégètes de Freud)" بع  شروحات فرويد"=

أكدت بع  شروحاته األخرل إذن؟، ألم يعتكرث فرويكد علكى رانكك حينمكا رأل أن حكاالت القلكق الالحقكة هكي تنفكيس وتفريكغ لصكدمة 

الميالد ، ألم يبتكر فرويد التحليل أين يتم  إعادة إحياء الصدمة من خالل التحويل، وتحريك الكذكريات المرتبطكة بهكا مكن خكالل التكداعي 

الحر، من أجل جلب الصدمة لساحة الوعي والتعبير عنها وتمثلها مما يسمح بدمجها في شبكة التداعيات وفكي التكاريخ الشخصكي للفكرد، 

التفريكغ، : هنا  جكزئين للعكالج ( 2:" لتلك التوجيهات بعدما بنى مداخلته على شكل Crocqمحامي فرويد، ولكن تقديم في الواقع لست 

. ركز فرويد على الجزء المرتبط بكالتفريغ( 1. ودمج الصدمة من خالل التعبير عنها بالكالم وإعطائها معنى في التاريخ الشخصي للفرد

.  الج وإنما ينبغي أن يككون مرفوقكا بكالتعبير بكالكالم عكن ذككرل الصكدمة ودمجهكا فكي شكبكة التكداعياتإن التفريغ وحده ال يحدل الع( 3

هو من اكتشف أن العالج ال يحدل إال من خالل التعبيكر عكن الصكدمة ومنحهكا معنكى مكن خكالل ربطهكا بالتكاريخ  Crocqيوحي لنا ب ن 

ليست فقط إكتسام، تحطم، وتفككك للكوعي، فهكي  Crocqالصدمة حسب رأي : "الشحصي، وغالبا ما تقرأ في المراجع الفرنسية ما يلي

، ألم يككن فرويكد يكدري بك ن الصكدمة ليسكت لهكا داللكة نفسكية، وأنهكا تكتسكب هكذه الداللكة مكن خكالل "أيضا إنكار لكل ما هو قيمة ومعنى

 ربطها بتاريخ الشخص، أي منحها معنى؟ 

ليصككككككل إلككككككى مرحلككككككة  Catharsisبككككككالمعنى الككككككذي شككككككرحته فككككككي الهككككككوامت السككككككابقة يمككككككر الشككككككخص مككككككن مرحلككككككة الكككككك    

L’abréaction وليس العكس كما قال ،Crocq ( الذي فهمl’Abréaction على أنها تفري   غ) 

لحكككادل الصكككادم، بكككل أنكككه سكككواءا ككككان العكككالج فرديكككا أم جماعيكككا ال ينبغكككي أن يفكككرث المعكككالج داللكككة خارجيكككة ل Crocqيكككرل    

يجككب أن يكتشككف الشككخص هككذه الداللككة حينمككا يككتكلم هككو بنفسككه عككن الحككادل، ألنهككا داللككة شخصككية ولككيس علككى المعككالج سككول أن 

، وتتبككككادر لككككذهني ا ن "حسككككب النمككككوذج السككككقراطي: "حقيقتككككه الخاصككككة والذاتيككككة  (a accoucher)يسككككاعده علككككى أن يلككككد 

". اعكككرف نفسكككك بنفسكككك"و " يء الوحيكككد الكككذي أعرفكككه هكككو أنكككي ال أعكككرف أي شكككيءالشككك: "عبكككارتين شكككهيرتين لسكككقراط، وهمكككا

يجكككو  شكككوار  أثينككككا  -تسكككاعد النسكككاء علكككى والدة أطفككككالهن (Sage- femme)الككككذي كانكككت أمكككه قابلكككة  -حيكككث ككككان سكككقراط 

" التوليديكككككة"محكككككاوال مسكككككاعدة مكككككن يحكككككاورهم علكككككى أن يلكككككدوا معكككككارفهم الخاصكككككة مكككككن داخكككككل أنفسكككككهم، وكانكككككت طريقتكككككه 

(Maïeutique)  مككككن خككككالل المسككككاعدة علككككى إيجادهككككا فككككي " الحوامككككل بهككككا"مككككن العقككككول ( أو الحقيقككككة)تسككككعى لتوليككككد المعككككارف

تتميككز المرحلككة األولككى بكونهككا : الككداخل ولككيس فرضككها مككن الخككارج، ومككن اجككل ذلككك كككان سككقراط يجككري حواراتككه عبككر مككرحلتين

علكككى محكككاوره مكككدعيا طلكككب التعلكككيم ( التكككي ككككان يركبهكككا بإحككككام)ألسكككئلة سكككلبية يتظكككاهر فيهكككا سكككقراط بالجهكككل والسكككذاجة ويلقكككي ا

واألمثلكككة والتشكككبيهات التكككي يقكككدمها إلكككى الوقكككو  فكككي  -التكككي تخفكككي وراءهكككا السكككخرية والكككتهكم-منكككه، ليدفعكككه مكككن خكككالل أسكككئلته 

وهكككي مرحلكككة : رحلكككة التوليكككدالتنكككاق  والحيكككرة، وبالتكككالي ككككان يعمكككل علكككى إعكككداده لقبكككول الحقيقكككة، لتككك تي المرحلكككة الثانيكككة أي م

علكككى الوصكككول إلكككى الحقيقكككة ( مكككن خكككالل األسكككئلة واألمثلكككة واالعتراضكككات المرتبكككة منطقيكككا)إيجابيكككة يسكككاعد فيهكككا سكككقراط محكككاوره 

 .بنفسه، أي على استخراج المعرفة التي كان يجهلها سابقا من نفسه دون أن يفرث عليه سقراط رأيه
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لكككيس بإمككككان التفريكككغ اإلنفعكككالي الكككذي ( 2: فكككي  مجملكككه مكككايلي Crocqيعككككس مسكككار تفكيكككر  

يمككككن لهكككذا التفريكككغ إذا مكككا تكككم دمجكككه فكككي سكككياق ( 1يحكككدل أثنكككاء إعكككادة المعايشكككة أن يكككددي للشكككفاء، 

عالجكككي أن يكككددي إلكككى تفريكككغ ككككل الشكككحنة العاطفيكككة للصكككدمة، وبالتكككالي إحكككدال هكككدوء وارتيكككام بشككككل 

يحكككدل الشكككفاء مكككن خكككالل تعبيكككر الشكككخص بكككالكالم عمكككا ( 3. شكككفاءنهكككائي، وهكككذا مكككا يسكككاعد علكككى بكككدأ ال

عاشككككه أثنككككاء الصككككدمة، وهككككذا مايسككككاعده علككككى الكشككككف عككككن داللككككة الصككككدمة، ودمجهككككا فككككي تاريخككككه 

 .الشخصي وإعطائها معنى، وهكذا يحدل الشفاء

هكككذا،  Crocqويتفكككق التصكككور الكككذي أمتلككككه عكككن عكككالج الصكككدمة بشككككل كامكككل مكككع تصكككور  

، "التفريكككغ"الكككذي اسكككتخدمه هكككو بمعنكككى " Abréaction"حكككول معنكككى مصكككطلح  وألنكككي أختلكككف معكككه

سكككك عيد صككككياغة ذلككككك التصككككور باسككككتخدام (. الفككككرج)أو " اإلنفككككراج"والككككذي اسككككتخدمته أنككككا بمعنككككى 

يهكككدف العكككالج التفريجكككي إلكككى إعكككادة معايشكككة : المعنكككى الكككذي شكككرحته فكككي الهكككوامت السكككابقة كمكككا يلكككي 

التنكككويم أو وسكككائل )يكككث تككككرس مجموعكككة مكككن الجهكككود العالجيكككة الصكككدمة بككككل شكككحنتها العاطفيكككة، ح

مككن اجككل تمكككين المككري  مككن اسككترجا  ذكككرل الصككدمة بكككل شككحنتها العاطفيككة، ومواجهتهككا ( أخككرل

وهكككو فكككي حالكككة تسكككمح لكككه بكككذلك، وأعتقكككد أنكككه باإلمككككان فكككي هكككذه المرحلكككة دمكككج محتويكككات الصكككدمة 

ينبغكككي جلكككب هكككذه المحتويكككات لسكككاحة الكككوعي  ، وبعكككد ذلكككك...(إحساسكككات، سكككلوكات، صكككور )المفكككككة 

أو اإلنفكككراج، وال يحكككدل ذلكككك إال مكككن خكككالل تعبيكككر المكككري   (l’Abréaction)مكككن اجكككل أن تحكككدل 

بكككالكالم عكككن خبرتكككه الصكككدمية ممكككا يسكككاعد علكككى انفجكككار العواطكككف المرتبطكككة بالصكككدمة والتعبيكككر عكككن 

بككككوعي المككككري  بمحتككككول ح تسككككم ذكراهكككا بككككالكالم فككككي سككككاحة الككككوعي، وتعتبككككر هككككذه مرحلككككة مهمككككة

الصككككدمة وتمثلهككككا، بعككككد ذلككككك ينبغككككي أن يعطككككي المككككري  معنككككى للصككككدمة ويككككدمجها فككككي تاريخككككه 

الشخصكككككي ليكككككتمكن مكككككن العكككككيت بسكككككالم والتوجكككككه نحكككككو المسكككككتقبل بخبرتكككككه الصكككككدمية تلكككككك، وهنكككككا 

يكتشكككفه " ذاتكككي"بككك ن المعنكككى الكككذي يعطيكككه المكككري  للصكككدمة ينبغكككي أن يككككون معنكككى  Crocqيخبرنكككا

ي  حينمككككا يتحككككدل عككككن الصككككدمة، الن الداللككككة التككككي يعطيهككككا للخبككككرة الصككككدمية هككككي داللككككة المككككر

شخصكككية وينبغكككي أن يكككدركها المكككري  فكككي إطكككار خبرتكككه الذاتيكككة وتاريخكككه الشخصكككي، وال ينبغكككي أن 

 .تفرث عليه هذه الداللة من الخارج

ل والكككككوارل هككككذا، أال تفسكككر فككككي بلكككداننا العربيككككة الكككزالز Crocqولنتوقكككف قلككككيال عنكككد رأي  

، أال يعتقكككد أغلبنكككا أننكككا نتعكككرث لمثكككل تلكككك الحكككوادل ومكككا شكككابهها ألننكككا "عقكككا  مكككن هللا"علكككى أنهكككا 

، هكككل ينبغكككي علكككى المعكككالج أن يعطكككي معنكككى للحكككادل مكككن خكككالل فكككرث تفسكككير "ابتعكككدنا عكككن ديننكككا"

ى كهككذا علككى الشككخص؟ هككل يقبككل ذلككك الشككخص معنككى كهككذا إن كككان غيككر متككدينا؟ مككا الككذي ينبغككي علكك

المعككككالج ال يقككككوم مككككن خككككالل : "، حيككككث رأل أنCrocqالمعككككالج فعلككككه إذن؟ هنككككا تبككككرز أهميككككة رأي 
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حقيقتككككه الخاصككككة والذاتيككككة " يلككككد"حضككككوره التعككككاطفي وأسككككئلته سككككول بمسككككاعدة الشككككخص علككككى أن 

أي أن يسكككاعده علكككى أن يولكككد معنكككى للخبكككرة الصكككدمية التكككي مكككر بهكككا مكككن ". حسكككب النمكككوذج السكككقراطي

 .ناعته هو، ال أن يفرث عليه مثل ذلك المعنى من الخارجداخله، وحسب ق

ال يحككدل الشككفاء بمجككرد تفريككغ : ولكككي أجيككب أخيككرا عككن السككدال الككذي طرحتككه فككي العنككوان 

( عكككن طريكككق القلكككق، الضكككغط أو ماشكككابههما)الشكككحنة العاطفيكككة المرتبطكككة بالصكككدمة بشككككل أوتومكككاتيكي 

ت مكككن إعكككادة معايشكككة الصكككدمة بشككككل متككككرر ولكككو ككككان األمكككر ككككذلك لشكككفي المكككري  بعكككد عكككدة مكككرا

، ولككككي يشكككفى المكككري  ينبغكككي عليكككه مواجهكككة ذككككرل صكككدمته بشكككحنتها العاطفيكككة، (أو حكككاد)وشكككديد 

إعككككادة دمككككج محتويككككات الصككككدمة المفككككككة، الككككوعي بهككككا وإعطائهككككا معنككككى فككككي إطككككار خبرتككككه الذاتيككككة 

مكككا يمكنكككه مكككن الكككتحكم  وتاريخكككه الشخصكككي، أي فكككي إطكككار شخصكككيته كككككل الممتكككدة فكككي الكككزمن، وهكككذا

وتحمككككل خبرتككككه ...( الشككككعور بالككككذنب، فقككككدان المعنككككى، فقككككدان الثقككككة )فككككي ا ثككككار السككككلبية للصككككدمة 

وهكككو -وبالتكككالي يسكككتطيع  -التكككي ستصكككبح جكككزءا مكككن ذاكرتكككه ومكككن ماضكككيه الشخصكككي -الصكككدمية تلكككك 

 .التقدم نحو األمام والتوجه للمستقبل -في حالته تلك

 .ةطرق وتقنيات عالجي :2. 2

 :العالج السيكودينامي:  1. 2. 2

نتحككككدل هنككككا ": "  Les traumatismes psychiques"فككككي Lebigot (1002 )يقككككول  

عكككن العالجكككات النفسكككية التكككي ترتككككز علكككى مصكككطلحات التحليكككل النفسكككي، مكككع العلكككم أن التحليكككل النفسكككي 

العالجكككات  الخككالص نكككادر بالنسكككبة للمرضكككى الككذين يعكككانون مكككن عصكككا  صكككدمي، وقككد تكككم نشكككر بعككك 

، وفككككي فرنسككككا مككككن Lindy (2952-2956)، و Deitz (2956)فككككي الواليككككات المتحككككدة مككككن طككككرف 

 . Briole (2957 ")(De clercq, M., Lebigot, F. 2001, P. 245)طرف 

 Prise en charge psychothérapiques)وفكي إطكار حديثكه عكن العالجكات السكيكودينامية 

psychodynamiques) رأل ،Lebigot  أنه عادة ما يكدخل المصكدوم فكي هكذا النكو  مكن العكالج بعكدما

يكون قد تلقى عالجات ما بعد آنية، حيث يتم اللجكوء إليكه حينمكا ال تمككن المقكابالت المرككزة علكى الحكادل 

المصككدوم مككن إعككادة بنككاء الصككدمة، وهنككا يتعككين عليككه أن يعيككد زيككارة تاريخككه وعالمككه الهككوامي وأن يعبككر 

جعله مشكدودا لهكذه الخبكرة المدلمكة والمذهلكة، وتبكدأ المعالجكة عكادة بمناسكبة قكدوم متالزمكة بالكلمات عما ي

، وبالنسكبة للنمكاذج التطبيقيكة للعكالج رأل (أي بعد عدة أسابيع، أشهر أو سنوات من قدوم الحكادل)التكرار 

Lebigot للحيككاة  أن المقابلككة تعتبككر فتككرة مخصصككة للحككديث عككن الحككادل، وأيضككا عككن محتويككات أخككرل

إسككتدعاء الماضككي القريككب أو البعيككد، المشككاريع، التعبيككر عككن المخككاوف و الهوامككات، األحكككام : النفسككية
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إلخ، فالمري  مدعو لقول األشياء كما تتبادر لذهنكه، وطريقكة العمكل هكذه مسكتوحاة مكن مبكدأ ... األخالقية 

ي شككله الخكالص، حيكث يكتم مكثال تجنكب التداعي الحر الفرويدي، ولكنها قكد تبتعكد أحيانكا عكن هكذا المبكدأ فك

لظهككور مشككاعر الهجككر أو حتككى المعانككاة،  -وخاصككة فككي بككدأ العككالج-فتككرات الصككمت الطويلككة ألنهككا تككددي 

فكي محتكول المقكابالت، وهنكا يككون  (l’activité onirique)وباإلضافة لذلك يمكن دمج النشكاط الحلمكي 

مككه، وخاصككة مككا تعلككق منهككا بالتبككديالت التككي المككري  مككدعوا للتعليككق علككى كككل عنصككر مككن عناصككر أحال

أنكه عليكه أن يككرس نفسكه لتقكديم  Lebigotتتعرث لها كوابيس التككرار، أمكا عكن دور المعكالج  فقكد رأل 

أن يككرس نفسكه أيضكا  -أي المعكالج-، كمكا عليكه (إال إن كان المري  بإمكانه القيام بذلك بنفسه)الت ويالت 

ة والكلمات الغامضة، ولتوفير أوقات للراحة والفكاهة، فالمعكالج هنكا حاضكر للتساؤل، إللتقاط الجمل المهم

بطريقكة تخطيطيكة يمكننكا : "Lebigotوعكن أهكداف العكالج يقكول . حاضكر بطريقكة أخويكة: جّدا، وضكمنيا

فسكواءا يبكدي عنكف الحكادل : القول أن العناصر التي تجعل العالجات المبكرة غير كافية تنقسم إلى نوعين

أن الموانع األوديبية  عاجزة أو غير محددة فكي مواجهكة الفضكاء الكبيكر للعكدم الكذي يشكل الجهكاز للشخص 

النفسكي، أو تكككون وبشككل مسككبق مسك لة العالقككة باألصكول لككم تبنكى بشكككل ككافي، وهككذا ينطبكق أيضككا علككى 

كلتكا الحكالتين ، وفكي الدال الموضو  المفقود، وتكون النرجسية عائقا يمنع الشخص من االنضمام كليا لخط

، (أو العكدم)ينبغي أن يعاد إحياء الدينامية األوديبية بطريقة تسمح بك ن يحكل قلكق الخصكاء محكل قلكق الفنكاء 

" فالموت ينبغي أن يدخل من جديد في سجل الفقدان لكي ال يمارس مجددا الت ثير الساحر المرتبط بالنيرفانا

(De clercq, M., Lebigot, F., 2001, P. 248) أخيكرا أشكار ، وLebigot  إلكى أنكه وفكي الحكاالت

الشككديدة ال يككتم السككعي للمقككابالت، وأن التقنيككات المتككواترة فككي هككذه الحككاالت هككي وصككف األدويككة والسككعي 

 .لتقنيات جسمية، كما أنه من المتواتر جّدا إجراء تدخالت في الواقع الخارجي

لن نتمكن أبدا من التعرف علكى : "Zucker (1002 )يقول  -وفي نفس الكتا  -وفي نفس السياق  

إذا لم نسعى لذلك، ومن المكدهت جكدا مالحظكة درجكة تغيكر جكدول " الواقع"القيمة العالجية للمداخالت في 

اإلكتئككا  المككرتبط بحالككة ضككغط مككا بعككد الصككدمة إنطالقككا مككن اللحظككة التككي يتواصككل فيهككا المخككتص -القلككق

الشككرطة، القضككاء، المحككامي، : مهمككا كككان نوعهككا النفسككاني أو السككيكاتري مككع إحككدل جهككات اإلختصككاص

حككادل عمككل، : إلككخ، وهككذا صككحيح بالنسككبة لكككل الضككحايا مهمككا كككان نككو  اإلعتككداء... التكك مين، ر  العمككل 

وقككد رأل . (De Clercq, M., Lebigot, F., 2001, P.235)" إلكخ... اعتكداء جسكدي، إغتصككا  

Zucker (بكين المعانككاة والواقككع : امي المختصككرفكي إطككار مداخلتككه حكول العككالج السككيكودين(Prise en 

charge psychothérapeutiques psycho dynamiques brèves : entre la souffrance et 

la réalité)  أن المقاربة السكيكودينامية المبككرة ت خكذ بعكين االعتبكار االعتكداء الحكالي وتحلكل تك ثيره علكى

يسككتثيره، وأن هككذا الصككدل مككرتبط بتككاريخ الشككخص، حيككث الجهككاز النفسككي للضككحية حسككب الصككدل الككذي 
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باإلعتماد على خبرتنا اإلكلينيكية : " يقول
 

، يبدو أن بناء الصدمة يمر من خالل بناء المشكالت التي تك تي 

لتزيد حدة الوضعية الحالية، وأنه في إطار هذا الشرط وحده يمكن للصكدمة أن تحتكل مكانكا بحيكث ال تعيكق 

 (De clerq, M., Lebigot, F., 2001, PP. 235-236)" حياة الشخص

أنكككككه ومكككككن أجكككككل الولكككككوج للعكككككالم النفسكككككي  Zuckerوبخصكككككوص عناصكككككر المعالجكككككة رأل  

أن نسكككعى فكككي البدايكككة إلحكككدال تفكككريج عكككن الحكككادل وعكككن اإلنفعكككاالت، وأن  يللشكككخص مكككن الضكككرور

فككككي عالقتهككككا مككككع  ينبغككككي أن تحلككككل وتفكككككك( أو الحككككادل)نككككو  اإلنفعككككاالت التككككي حرضككككها اإلعتككككداء 

تكككاريخ الشكككخص، وبكككذلك ت خكككذ اإلنفعكككاالت معناهكككا وتصكككبح مكككدخال مكككن أجكككل بنكككاء عالقكككة بكككين التككك ثير 

الصككككدمي والتككككاريخ الشخصككككي، ذلككككك أن اإلعتككككداء الككككراهن يعيككككد تنشككككيط محتويككككات كانككككت مكبوتككككة أو 

قككككاط ميكانزمككككات الككككدفا ، ن: منشككككطرة، فككككالتعرث إلعتككككداء يككككددي آليككككا لتعريككككة التوظيككككف النفسككككي

وكككككذا يككككوق  اإلعتككككداء الككككراهن مككككا كككككان منسككككيا، و . الضككككعف، الثغككككرات ومسككككار النمككككو والتطككككور

( وإنفعكككال)ال يكككتم تكككذكره تلقائيكككا فكككي شككككل ذكريكككات ألنكككه يتظكككاهر فكككي شككككل أفعكككال " ماككككان منسكككيا"

أو الصككراخ، بككل ينبغككي تعلككم مسككاءلتهما، هككذا مككن جهككة، ومككن /ولهككذا ال يكفككي مجككرد احتككواء البكككاء و

أن التككك ثير الصكككدمي قكككد ال يحكككر  شكككيئا آخكككر سكككول نفسكككه، حيكككث ال يككككون  Zuckerأخكككرل رأل  جهكككة

هنالككك إعككادة تنشككيط وإحيككاء لمشكككالت قديمككة، وعككادة مككا يحككدل ذلككك لككدل أشككخاص يمتلكككون توظيفككا 

، وفككككي كككككل (أو الحككككادل)نفسككككيا سككككليما، وال يمككككرون ب يككككة خبككككرة خاصككككة أثنككككاء تعرضككككهم لإلعتككككداء 

لمبككككرة مناسكككبة لبنكككاء الغكككالف المحتكككوي لككككل مكككن اإلعتكككداء الكككراهن األحكككوال تمثكككل المداخلكككة العالجيكككة ا

والماضكككي الصكككراعي، كمكككا أنهكككا تسكككمح بتفكيكككك البنكككى التكككي تبكككدأ بإحكككدال تغييكككرات داخكككل التوظيكككف 

أن المصكككدوم إن لكككم يحكككظ برعايكككة مالئمكككة فسكككيواجه شكككعورا  Zuckerباإلضكككافة لكككذلك رأل . النفسكككي

ور الوحككككدة أكثككككر فكككك كثر إن كانككككت العالقككككة مككككع جهككككات بالوحككككدة يزيككككد مككككن معاناتككككه، ويتضككككخم شككككع

اإلختصكككاص الخارجيكككة مخيبكككة لآلمكككال، وتسكككتقر خيبكككة األمكككل تلكككك حينمكككا يفقكككد المصكككدوم األمكككل فكككي 

إصككالم مككا يمكككن إصككالحه، واإلصككالم المنتظككر لككيس فقككط ماديككا بقككدر مككا هككو رمككزي ألنككه مسكككتثمر 

أو يفككككر )مككككن لهكككذا الجكككرم أن يضكككمد علكككى أسكككاس االعتكككراف بكككالجرم الكككذي تلقكككاه الشكككخص، وال ي

إال إذا ككككان العكككالم الخكككارجي  (Cette blessure ne pourra se panser (penser))( فيكككه

دور المعكككالج حيكككث رأل أن المعكككالج  Zuckerيعتكككرف بكككه ويتقبكككل وجكككوده، وأمكككام هكككذه الحالكككة نكككاقت 

ا فشكككيئا، وهنكككا لديكككه قكككد يحكككس بككك ن هنكككا  شكككعور بكككالعجز، بالالعدالكككة وبالغضكككب يكبكككر بداخلكككه شكككيئ

، أي أن يقككككوم بعملككككه العالجككككي ...سككككواءا يبقككككى فككككي أريكتككككه يحككككاول أن يككككدول، أن يحتككككوي : خيككككارين

  Zuckerعلكككى أحسكككن وجكككه، أو يقكككرر أن يكككربط هكككذا النكككو  مكككن العمكككل بتكككدخالت فكككي الواقكككع، ويكككرل

                                                           
وكان حينما كتب تلك األسطر مسدوال عن وحدة االستعجاالت السيكاترية بالمركز االستشفائي هو دكتور في علم النفس،  Zuckerو   

 . (CHU Saint-Pierre, Bruxelles, Belgique)الجامعي 
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يتعلكككق بمسككك لة أن األمكككر ال يتعلكككق هنكككا بككك ن يقكككوم المعكككالج بعملكككه العالجكككي بطريقكككة صكككحيحة بقكككدر مكككا 

أن نبقكككى خكككارج الواقكككع فكككي حكككين يسكككمح لنكككا المككككان الكككذي ( كمعكككالجين طبعكككا)أخالقيكككة، فهكككل لنكككا الحكككق 

نحتلكككه بككك ن نككككون مسكككموعين
 

يمتلكككك العكككالج النفسكككي بطريقكككة : " Zucker؟ ، وفكككي هكككذا السكككياق يقكككول 

فككي الواقككع يكككون   واضككحة تكك ثيرا محتويككا ، ومككع ذلككك يبككدو انككه حينمككا يككتم إدخككال االعتككراف بالمعانككاة

 .( De clercq, M. ,   Lebigot, F. 2001, p.839)" العالج النفسي أكثر استقرارا 

 :لمقاربة النسقية والعالج األسريا: 2. 2. 2

عرفكت :" :«approches de la psychopathologie 14»فكي ( (Ionescu, 2006يقكول 

بع  عناصر المقاربة النسقية البيئية بفضل التقدم والشعبية التي حصكلت عليهكا طكرق العكالج األسكري،و 

بدراسة هذه الطرق وصنفاها حسب الكدور الكذي يتكواله العكالج Beels(2969 )و  Ferbert قد قام كل من

الذين يتدخلون بصكورة نشكطة   ( directifs ) –أو المرشدين  -"الموجهين"تتمثل األولى في : إلى فئتين  

 Virginia satin , Nathanويسككيرون اللقككاءات العالجيككة ،  واهككم ممثلككي طريقككة  العمككل هككذه 

 Ackermann , Roland Charp , Salvador Menuhin , Murray Bowen , Norma Paulو

 robert mC Gregor    المتفاعلين"،أما الفئة  الثانية فتتمثل في  "(réactif )   و الذين يسمحون بنشكاط

 مثككل   (les analystes)" المحللككون( "أ): أكثككر حريككة و اقككل تحكمككا ، وتنقسككم هككذه الفئككة الككى جككزأين

Whitaker ،Lyman Wynne ، Bosozormenyi،Alfred Friedman  والكذين يتصكرفون بطريقكة

ويتمثلكون خاصكة  (les puristes) "المطهكرون ( " )مشكابهة لطريقكة المحللكين النفسكانيين التقليكديين، 

و يهتمكون . ون بانتظكام نظريكة األنسكاقمكرالكذين يحت  Don Jackson. Jay Haley. Gerad zukفكي

 . (Ionescu,S.,2006, p84) ."بالمعايير العائلية وعمليات التواصل

وهكككككو مكككككن البكككككاحثين األوائكككككل فكككككي العكككككالج األسكككككري  أن  Ackermann(1958)يوضكككككح 

عتبكككر أسكككلوبا تطبيقيكككا يسكككتخدم مكككع حكككاالت االضكككطرابات النفسكككية و العاطفيكككة ويقكككوم العكككالج األسكككري ي

علككى تحقيككق المقابلككة مككع األسككرة بكاملهككا فككي إطككار تفككاعلي و دينككاميكي، و يسككتند هككذا األسككلو  علككى 

مسككلمة أساسككية هكككي أن األسككرة كوحككدة  طبيعيكككة وحيويككة تتككككون مككن مجموعككة مكككن األفككراد يشكككتركون 

 circular exchange ofو يتككك ثرون بهكككا عكككن طريكككق عكككن تبكككادل العواطكككف  فكككي هويكككة واحكككدة 

                                                           
مكككن الواضكككح ومكككن المعكككروف أن التكككدخالت العالجيكككة فكككي التحليكككل النفسكككي وفكككي الكثيكككر مكككن أشككككال العالجكككات النفسكككية األخكككرل   

تسكككعى إلحكككدال تغييكككر فكككي التوظيكككف النفسكككي للشكككخص ولكككيس فكككي العكككالم الخكككارجي المحكككيط بكككه، وبكككالرغم مكككن ذلكككك يبكككدو أن 

مين، ولكنكككي ال أعتقكككد أن تلكككك هكككي مهمكككة األخصكككائي أو المعكككالج المكككداخالت فكككي الواقكككع الخكككارجي مهمكككة جكككّدا بالنسكككبة للمصكككدو

النفسكككاني، وهنكككا تبكككرز أهميكككة العمكككل فكككي فريكككق متعكككدد التخصصكككات،حيث يهكككتم األخصكككائي االجتمكككاعي بمهمكككة التكككدخل فكككي الواقكككع 

لمقاربكككة علكككى ا -كمكككا هكككو معكككروف-كمكككا بامكانكككه أن يعتمكككد( الكككخ...كالضكككمان االجتمكككاعي: أي مكككع جهكككات االختصكككاص)الخكككارجي 

النسكككقية كإطكككار إلجكككراء تلكككك التكككدخالت، ولككككي تككك تي مثكككل تلكككك التكككدخالت بثمارهكككا ينبغكككي أن يككككون أمثكككال هكككدالء المختصكككين 

فكككي بلكككدنا؟، هكككل ينبغكككي أن يصكككرخوا بصكككوت عكككالي " مسكككموعون"مكككن طكككرف جهكككات اإلختصكككاص تلكككك، فهكككل هكككم " مسكككموعين"

 .أتر  السدال مفتوحا... لكي يتم سماعهم؟ 
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emotions   وبنكككاءا علكككى هكككذا التصكككور فكككان المشككككالت تظهكككر عنكككدما يحكككدل اعتكككراث لعمليكككة تبكككادل

المشكككاعر والعواطكككف بكككين أفكككراد ا سكككرة ،األمكككر الكككذي يكككددي إلكككى تعرضكككهم إلكككى القلكككق و الضكككغوط و 

التكككي تعيكككق عمليكككة االتصكككال بكككين أفكككراد األسكككرة سكككتددي إلكككى باإلضكككافة   إلكككى ذلكككك فكككان األحكككدال 

و  O’byrneاالضككككطرابات األسككككرية  وعككككدم قككككدرة األسككككرة علككككى ت ديككككة مهامهككككا بفاعليككككة، ويتفككككق 

Masson  مكككع التصكككور السكككابق للعكككالج األسكككري حيكككث يكككرون أن التكككدخل العالجكككي يهكككدف إلكككى تغييكككر

علككى تنظككيم وإدارة شككدونها و ت ديككة مهامهككا بعكك  الجوانككب فككي نسككق األسككرة التككي تككدثر فككي قككدرتها 

كوحككككدة اجتماعيككككة وككككك فراد، وتككككرتبط عمليككككات التككككدخل فككككي العككككالج األسككككري  بالعمككككل علككككى تغييككككر 

منظومكككات التفاعكككل  واالتصكككال داخكككل األسكككرة ومسكككاعدة أفكككراد  األسكككرة علكككى تغييكككر أسكككاليب  وأنمكككاط 

 (. 153.، ص 1002البحر ، سليمان ، عبد المجيد ، و . )التفكير  ك فراد وكمجموعة 

عديكدة هكي األعمكال التكي أشكارت إلكى : "  Mauriac و  Robin , noirotفكي هكذا السكياق يقكول

أهمية نوعية الدعم االجتماعي في التنبد الوقائي وأيضا التطوري لحالة ضكغط مكا بعكد الصكدمة ، وبكالرغم 

لي بالضككحايا المتواجككدين فككي مثككل تلككك مككن ذلككك فمككن النككادر وجككود األعمككال التككي تعتمككد علككى التكفككل العككائ

مشتركين بصورة مباشرة في الحكادل حتى لو لم يكونوا .الوضعية عن طريق دمج األقار   أثناء المتابعة 

 .(De clercq, M. Lebigot, F., 2001. P 267)"لصدميا

 prise en charge)و فكككي سكككياق حكككديثهم عكككن التكفكككل بالمصكككدومين والمقاربكككة النسكككقية  

psychotraumatique et approche systémique )   وعكن المقاربكة النسكقية العائليكة والتكدخل فكي

رأل كككل مككن  (approche systémique familiale et intervention de crise)حالككة األزمككة 

(robin , noirot ,et Mauriac ,2001)   في(les traumatismes psychiques )  الرغم مكن أنه بك

صعوبة اإللمام بمختلف التطبيقات الناجمة عن تيار العالجات العائلية  النسقية في أمريككا وفكي أوربكا فمكن 

الواضح أن هذه المقاربة  تحتوي على خصائص متفق عليها، مكن بينهكا الفككرة القائلكة  أن العالقكات داخكل 

ابطة ، وذلك يعني أن كل تغييكر لكدل إحكدل هي عالقات متر -أي النسق –األسرة  أو الجماعة االجتماعية 

أفراد النسق ينتج بالضرورة  تغيرا لدل األفراد ا خرين،  وتعرث األنظمة اإلنسانية  توازنا ديناميا حيث 

يمكن للتغيرات  والتقلبات أن تعرث تكامل النظام للخطر،  وتنشا هكذه التغيكرات عكن اخكتالالت تك تي مكن 

حكككداد ، والدة ، مراهقكككة ، ) أو مكككن داخلكككه ....( بطالكككة ، كارثكككة ، اعتكككداء  ) -أو النسكككق -خكككارج النظكككام  

،وحينما تواجه األسرة أو أي نظام آخكر تغيكرات لكدل احكد أفرادهكا تككون هنكا  إمكانيكة حكدول ....(مرث

 .أزمة  حيث تتناسب األزمة مع فترة من الالإستقرار  حينما يكون التغيير  على وشك الحدول 

بعككك  األوجكككه التقنيكككة ( Mauriac, Robin,et noirot)التطبيقكككي  نكككاقت وعلكككى المسكككتول 

واالصطالحية للمداخلة ، حيكث رأوا مكثال أنكه حكين يجتمكع أقكار  المصكدوم يككون الهكدف األول للمداخلكة  
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تعريف المشكلة بطريقة تسمح بك ن يشكعر ككل فكرد أنكه معنكي بكاألمر وبإمكانكه التك ثير فكي الوضكعية ، وقكد 

تصون هنا العديد من الطرائق ولكن عليهم أن يسمحوا أوال بتحصكيل سكرد  لطحكدال الراهنكة يستخدم المخ

إلكى البحكث عكن تحصكيل تقاسكم (  أو التفريغ)والمشاعر المعاشة بطريقة تتعدل مجرد البحث  عن التفريج 

ن خاللكه للخبرة أين يعترف كل فرد أنه عاش األمور بشكل مختلف ، من هنا ينبغي خلق سكياق  يتجكاوز مك

مكانكا –وخاصكة المصكدوم  –األفراد القصة المعاشة بشكل فكردي إلكى قصكة جماعيكة  يحتكل فيهكا ككل فكرد 

خاصا ، باإلضافة لذلك  وألن المداخلة تهكدف لمسكاعدة  األفكراد علكى التقكدم نحكو األمكام وتفكادي شكعورهم 

 –أن يقككدموا تعليمككات أو  باسككتمرارية الحككادل، فعلككى المعككالجين أن يككدللوا علككى أن الصككدمة قككد مضككت ،

وأن يعطككوا معلومككات حككول ردود الفعككل ....( مرافقككة ، متابعككة  إكلينيكيككة ، وصككف أدويككة )  –خككدمات 

، وينبغككي أن يوصككف كككل ذالككك  مككن اجككل تمكككين األفككراد  مككن   ... االعتياديككة لككدل المصككدومين وأقككاربهم

قا مما يمتلكون وما يقومكون بكه ، أمكا عكن الشعور وب سر  وقت ممكن  ب نهم يتحكمون في الوضعية انطال

أنهم اعتبروها على )  (Mauriac , Robin,et  noirotسبب وصفهم للمداخلة على أنها نسقية، فقد رأل 

أنها كذالك ألنها تحتوي على العديد من العناصكر المكونكة للمقاربكة النسكقية ، حيكث ال يككون االهتمكام مكثال  

رد ، وحيكث يوجكه االهتمكام الكى التقاطعكات التكي تحكدل بكين الفكرد و موجها للعكرث علكى انكه خكاص بكالف

أعراضككه ،و األقككار  وسككلوكهم الخككاص،  فككال تقتصككر المداخلككة مككثال علككى مجككرد السككعي  للقضككاء علككى 

الكوابيس والقلق بل تتعدل ذلك  لتهتم بالطريقة التي يمكن للمصدوم وأقاربه أن ينظموا بها أنفسهم  للتعامل 

 .عراث مع تلك األ

أنككه بإمكككان األخصككائي االجتمككاعي أن يسككتخدم أيضككا  –كمككا ذكككرت فككي الهككامت السككابق –وأعتقككد 

البيئية إلجراء تدخالت،  وخاصة ما تعلق منها بالتدخل مع األسرة ، ولهذا رأيت أنكه مكن  -المقاربة النسقية

هل كنكت علكى صكوا  ؟ مكا المهم اشترا  هذا النو  من المختصين في عملية التكفل بالمصدومين ، ولكن 

الحاجة إلي أخصائي اجتماعي ان كان النفساني يمكنه التدخل مع األسرة، باستخدام طرق العكالج األسكري 

ومبادئ المقاربة النسقية أو حتى النسقية  البيئيكة ؟ لنكرل طريقكة اسكتخدام هكذه المقاربكة مكن زاويتين،وهمكا  

 : العالج األسري والخدمة االجتماعية 

حينمكا تحكدثوا عكن (  وهم أطبكاء سكيكاتريون( )  (Noirot , Robin ,et Mauriacمن ركز كل 

األسكري للتكدخل مكع المصكدومين  علكى أهميكة دمكج أفكراد أسكرة المصكدوم فكي  المقاربكة النسكقية  والعكالج

العككالج ، والهككدف مككن ذلككك هككو أن يككدثر أفككراد أسككرة المصككدوم بطريقككة ايجابيككة علككى حالتككه ويككتم  تفككادي 

المصدوم وأيضكا مكع أسكرته ،فمكا الكذي تتميكز بكه مداخلكة مكن هكذا  يدها، وهذا ما يبرر أهمية التدخل معتعق

النو   من وجهة نظر الخدمة االجتماعية ؟ ، يقول كل من حسن سليمان ، سيد عبد المجيد ،وجمعكة البحكر 

" : واألسكرة  اعية مكع الفكردالممارسة العامة في الخدمة االجتم"في ( وهم دكاترة في الخدمة االجتماعية ) 
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إن النسق الذي تسعى الخدمة االجتماعية إلى تغييكره أو التك ثير فيكه مكن اجكل تحقيكق أهكدافها  يطلكق عليكه "

والنسق المستهدف للتغيير ال يقتصر على الفرد أو األسرة فقكط بكل يمتكد )....(  مصطلح النسق  المستهدف 

المشككلة التكي يكتم التعامكل معهكا  ف حيانكا تككون المكوارد غيكر ليشمل سائر األنسكاق  األخكرل التكي تكرتبط ب

متاحة أو يصعب الحصكول عليهكا ، والسياسكات االجتماعيكة غيكر عادلكة ، ويتعكرث بعك  النكاس خاصكة 

الضعفاء لظلم  وتسلط الفئات القوية، من هنا فان األخصائيين االجتمكاعيين  يتطلعكون إلكى معرفكة ايكن يقكع 

سليمان " )نطاق األفراد واألسر والعمل مع البيئة من اجل زيادة فعالية هذا التغيير  التغيير المطلو  خارج

 (.  33 31. ، ص ص1002، عبد المجيد ، البحر ، 

قككد يككدمج إذن األخصككائي  أو المعككالج النفسككاني أفككراد أسككرة المصككدوم فككي العككالج بهككدف الككتحكم فككي        

عواقب الصدمة ، تفادي تعقيد حالة المصدوم ، وتحريك الموارد التي يمتلكها هو وأسرته لمواجهكة حالتكه، 

األخصكائي  االجتمكاعي علكى  وباختصار توفير الدعم الالزم له لتجاوز صدمته، وباإلضافة لذلك قد يتدخل

كمدسسككات التكك مين والضككمان االجتمككاعي  ( تتفاعككل مككع  الفككرد وأسككرته ) مسككتول انسككاق  أخككرل للبيئككة 

الخ ، بل وبإمكانه التدخل حتى على مستول السياسات  العامة والخدمات ... ومدسسات التشغيل  ، القضاء 

حسيس بوضعيتهم  والتصدي مكثال للقكوانين التكي ال المتاحة  للمصدومين وأسرهم  في المجتمع من أجل الت

قكد نشكتغل ( كنفسانيين طبعا ) ألننا  –على األقل من وجهة نظري  –تستجيب الحتياجاتهم ، وهذا مهم جدا 

على التوظيف النفسي للمصدوم  من اجل إخراجه مثال من اكتئا  نفسكي ، ولككن مهمتنكا تككون معقكدة جكدا  

في بلده ، ويدلل على ذلك بالملفكات التكي " محقور "  عن العمل ، ويحس ب نه كان ذلك المصدوم عاطال إذا

قدمها للمدسسات بدون جدول ، نحس ب ن حقوقه قد هضمت دون أن نكتمكن مكن مسكاعدته للتحصكل عليهكا 

كمككا يقككول المثككل الشككعبي ، ونالحككظ حينمككا نسككتنجد  بكك فراد أسككرته أنهككم ال " العككين بصككيرة واليككد قصككيرة "

إن تعككرث إلصككابة أثنككاء تعرضككه ) مسككاعدته ألنهككم فقككراء ،و قككد يككدفع لككه الضككمان االجتمككاعي  يمكككنهم

" أجرا زهيدا ال يكفيه  حتى لسكد حاجياتكه األساسكية ، حيكث يكدفع لكه ذلكك األجكر الزهيكد بصكفته   (للحادل

ا  يخرج للشار  ، ، وقد تسبب له هذه الصفة أثناء وقوفه في الطابور لتلقي أجره  حرجا شديدا حينم"معاقا 

يكدذي عيكون المكارة  "  ومسكين " ناقص " شخص ( وبسبب إعاقته) أين ينظر له الناس نظرة تشعره ب نه 

ويرسم على وجوههم مالمح الحزن و الشفقة و أحيانا االشمئزاز ، مما يزيكد معاناتكه ويعمقهكا ، وقكد نعمكل 

تقدما عالجيا هاما فتنخف  شدة األعراث وتبدأ مع فتاة مصدومة  ألنه تم االعتداء عليها جنسيا ، ونحرز 

تلك الفتاة بمواجهة  صدمتها  وبالتحكم في المشكاعر المرتبطكة بهكا ، والناتجكة عنهكا ، ونبكدأ بمالحظكة أنهكا 

تتحسن تدريجيا ، وت تي جلسة المحاكمة لتتواجه تلك الفتاة مع من اعتدل عليها ، وتتعرث لضغط شكديد ، 

أو القاضي أنها كانت السبب  بطريقة أو ب خرل  فيمكا حكدل لهكا ، وتفهكم هكي ذلكك وقد يوحى لها المحامي 

، " العكار"اإليحاء  بمعنى أنها قد أغرت  من  اعتدل عليها ، تتكدهور حالتهكا ويزيكد شكعورها بالكذنب و   
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ا بعد ذلك ، وأنها ينبغي أن تدفع الثمن، وت تين" ما حدل لها " وينخف  تقديرها لذاتها ،وتحس أنها تستحق 

مكتئبة  محملة بمشاعر الذنب، و تصرم في المقابلة أنهكا تفككر فكي االنتحكار، وأنهكا تعتقكد أن االنتحكار هكو 

 .الحل الوحيد الذي سيخلصها من معاناتها ، وتتعقد إذن مهمتنا العالجية من جديد 

يل والضكمان بإمكان األخصائي االجتماعي أن يتدخل في الحالة األولكى مكثال مكع مدسسكات  التشكغ

االجتماعي ليساعد ذلك المصدوم على تحصيل حقوقه ، وبإمكانه أن يتدخل مع الحالة الثانية  على مستول 

الجهات القضكائية  ليطلكب مكثال ت جيكل موعكد المحاكمكة ان رأل النفسكاني أن  الحالكة النفسكية لتلكك الفتكاة ال 

بإمككان األخصكائي االجتمكاعي أن يتكدخل تسمح لها بالخضو  للمحاكمة، حتى ولو بصكفتها ضكحية ، بكل و

في التحسيس بالوضعية  التي يعيشها المصدومون ،كك ن يتكدخل مكثال علكى مسكتول وسكائل اإلعكالم لشكرم 

الكخ ، وباإلضكافة إلكى ذلكك اعتقكد ... حالة المصدومين وتسهيل حصولهم علكى حقكوقهم والمطالبكة بقكوانين 

مكع األكفكاء والخبكراء مكن أمثكال هكدالء المختصكين،   أيضا أنه علكى جهكات االختصكاص  تلكك أن تتجكاو 

المجال لهكم بكدال مكن إفسكاحها المجكال لمروجكي  –وخاصة السمعي البصري  –فتفسح مثال وسائل اإلعالم 

، "الغككول" وغيككرهم ممككن يجهلككون المجتمككع ويكرسككون ثقافككة ... التفاهككات ككك  بلخضككر وبلككزرق ، وبلحمككر 

سكانيين وكبكاحثين نحكاول المسكاهمة فكي تقكدم المجتمكع ولكيس فكي تعميكق وبالتالي يعقدون أيضكا مهمتنكا كنف

 .تخلفه

 :المعرفي الضطراب ضغط ما بعد الصدمة/العالج السلوكي: 3. 2. 2

 (La Psycho-traumatologie)التكككي يطرحهكككا علكككم الكككنفس الصكككدمة تتشككككل التسكككاؤالت  

إنطالقكككا ( الخكككوف وارتباطاتكككه) كيكككف يكككتم تعلكككم اسكككتجابة: بالنسكككبة للسكككلوكيين حسكككب اصكككطالم الكككتعلم

تطككور واسككتمرار حالككة ضكككغط )؟ لمككاذا ال تنطفككئ هككذه اإلسكككتجابة (الحككادل الصكككادم)مككن خبككرة واحككدة 

؟ ولكككن أيضككا لمككاذا ال يتفاعككل كككل األشككخاص بككنفس (العككالج)؟ كيككف يمكننككا تعككديلها (مككا بعككد الصككدمة

عوامكككل )ال يتعلمهكككا الكككبع  ا خكككر بعضكككهم اإلسكككتجابة و" يكككتعلم"الطريقكككة أمكككام نفكككس الحكككادل؟ ولمكككاذا 

؟ وأمكككام نفكككس األسكككئلة يشكككر  المعرفيكككون دور المخططكككات المعرفيكككة، البنكككى، (الجروحيكككة والرجوعيكككة

فتمككككثالت العككككالم والككككذات يككككتم )...( المعتقككككدات، الككككذكريات، التكككك ويالت، التعريفككككات، عمليككككات اإلنتبككككاه 

لتعكككرف علكككى عالمككككات الخطكككر التككككي اإلخكككالل بهكككا، ويحككككر  ككككل مكككن اإلنتبككككاه واإلدرا  مكككن أجككككل ا

تكككددي إلرتجكككاج الكككدفاعات، وتككككون هكككذه األخيكككرة بكككدورها غيكككر توافقيكككة ألنهكككا تطكككور إنطالقكككا مكككن 

معتقككدات غيككر عقالنيككة، مككن تحريفككات معرفيككة ومككن تكك ويالت مغلوطككة،ويعبر كككل هككذا عككن نفسككه مككن 

متبادلكككة بكككين الكككتعلم خكككال أعكككراث حالكككة ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة، وقكككد قكككاد اإلعتكككراف بالتفكككاعالت ال

سككلوكية، حيككث تعمككل هككذه األخيككرة  -معرفيككة : والمعرفككة إلككى نمككاذج دمجيككة وإلككى عالجككات مسككماة بكك  

علككى مسككتول المخططككين، وتبحككث غالبككا علككى إستكشككاف نتككائج فككك اإلشككراط مككن أجككل تسككهيل إعككادة 
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جابات يككككتم البنككككاء المعرفككككي، بينمككككا تسككككتخدم الككككذكريات والصككككور العقليككككة كمنبهككككات محرضككككة إلسككككت

  (De clercq, M. Lebigot, F., 2001, PP. 253-254)اإلعتياد عليها 

مكككككن بكككككين ذلكككككك كلكككككه هنالكككككك علكككككى المسكككككتول النظكككككري فككككككرة أساسكككككية مرتبطكككككة بالتفسكككككير  

المعرفككككي لطريقككككة إكتسككككا  المخككككاوف، وحسككككب تلككككك الفكككككرة يمكككككن أن تكتسككككب المخككككاوف /السككككلوكي

يمكنهكككا أن تعكككود أيضكككا ألسكككبا  معرفيكككة، وعكككن إكتسكككا  عمومكككا مكككن خكككالل إشكككراط كالسكككيكي كمكككا 

الككككوجيز فككككي فككككن ممارسككككة "فككككي  -( 2999)المخككككاوف مككككن خككككالل إشككككراط كالسككككيكي يقككككول الحجككككار 

تعلكككم فكككي تجربكككة )تصكككدر هكككذه المخكككاوف عكككن حادثكككة وحيكككدة مفكككردة : " -"السكككلوكي / العكككالج النفسكككي 

د مذبحكككة مخيفكككة دارت حولكككه يصكككا  ومثالنكككا علكككى ذلكككك عصكككا  القتكككال، فالعسكككري الكككذي شكككه( واحككدة

بقلكككق إشكككراطي بفعكككل المنبهكككات المخيفكككة التكككي أحاطكككت بكككه، وإذا صكككدف ان ظهكككر موقكككف سكككببي مثكككل 

صكككوت مكككدفع رشكككاش أ وشكككيء ممكككا يماثلكككه فكككي الصكككوت، فكككإن هكككذا المنبكككه يحكككدل عنكككده إسكككتجابة قلكككق 

سكككبا  معرفيكككة ، أمكككا بالنسكككبة للمخكككاوف التكككي تعكككود أل(30. ، ص2999الحجكككار، ." )بفعكككل اإلشكككراط

عنككككدما يقككككول شككككخص أننككككي : " -"العككككالج المعرفككككي واإلضككككطرابات اإلنفعاليككككة"فككككي  -فيقككككول بيككككك 

أو أنككا )متككوتر فهككو يعنككي أنككه يحككس قلقككا ا ن وحككاال، ولكككن مككاذا تككراه يعنككي حككين يقككول إن لككدي خوفككا 

ن مكككن العواصكككف الرعديكككة؟ إنكككه يشكككير إلكككى مجموعكككة مكككن الظكككروف ليسكككت قائمكككة حكككاال ولكككك( خكككائف

إلككى أن يككدر  المككرء " مككيال"يمكككن أن تقككع فككي وقككت مككا فككي المسككتقبل، بهككذا المعنككى فككإن الخككوف يمثككل 

مجموعكككة معينكككة مكككن األحكككوال بصكككفتها تهديكككدا، وأن تككككون إسكككتجابته إن تعكككرث لهكككا هكككي إسكككتجابة 

،ينكككتج الخككككوف إذن مكككن خككككالل إشكككراط كالسككككيكي اذا مكككا تككككم (. 222. ، ص1000، .بيكككك ك، آ". )القلكككق

فكككي إطكككار خبكككرة عاشكككها الشكككخص، وقكككد يعكككود الخكككوف ألسكككبا  معرفيكككة إذا مكككا ككككان الشكككخص  تعلمكككه

يقكككدر احتمكككال تعرضكككه لخطكككر إذا مكككا تواجكككد فكككي موقكككف معكككين حتكككى ولكككو لكككم يتعكككرث لكككه، وفكككي هكككذا 

ليسكككت المشككككالت النفسكككية بالضكككرورة نتكككاج قكككول خفيكككة سكككرية مسكككتغلقة : " الصكككدد يقكككول بيككك ك
 

، فقكككد 

تنكككتج عكككن عمليكككات عاديكككة مثكككل التعلكككيم الخكككاطئ، واإلسكككتدالل المغلكككوط المبنكككي علكككى معلومكككات غيكككر 

كافيكككة أو غيكككر صكككحيحة وعكككدم التمييكككز بكككين الخيكككال والواقكككع، كمكككا ان التفكيكككر قكككد يككككون واهمكككا ألنكككه 

مسكككتمد مكككن مقكككدمات منطقيكككة خاطئكككة، والسكككلو  قكككد يككككون إنهزاميكككا ألنكككه مبنكككى علكككى إتجاهكككات غيكككر 

 (.33. ، ص1000، .بيك،آ ." )عقالنية

                                                           
" العكالج المعرفكي واإلضكطرابات اإلنفعاليكة"هو احد أهم أعالم المدرسة المعرفية، وقد انبهرت بروعة كتابكه  (Arron Beck)بيك   

و " الالعقالنيكة"، كمكا انبهكرت بالطريقكة التكي ككان يتكابع بهكا بيكك األفككار(الذي قرأته حينما كنت ال أزال طالبكا مبتكدئا فكي علكم الكنفس)

، أين كان فرويد يتابع تلكك األفككار "تفسير األحالم"شعور، ولكن سرعان مازال إنبهاري ذا  حينما قرأت على مستول ال" الالمنطقية"

أو منطككق )علكى مسكتول الالشكعور، وأيككن علمنكا فرويكد أن منطكق الالشكعور ( التكي ينسكجها عمككل الحلكم" )الالمنطقيكة"و "الالعقالنيكة"

ال يعتبكر ككذلك " الالشعور"لدل " منطقيا"، وأن ما يعتبر (و منطق العمليات الثانويةأ)يختلف كليا عن منطق الشعور ( العمليات األولية

 (.راجع عنصر التوظيف النفسي في هذا البحث)لدل الشعور
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المعرفيككة التككي تسككتخدم لعككالج -أمككا علككى المسككتول التقنككي فهنالككك العديككد مككن التقنيككات السككلوكية 

 :اضطرا  ضغط ما بعد الصدمة، ومن أبرزها

 :اإلغراق -أ

ري  في هذه التقنية يتم تحري  القلق الشديد إما تخيليا أو واقعيا كما يبدو من خكالل تعكري  المك 

-223. ، ص ص2999الحجكار، ". )Implosiveبكالتفجير الكداخلي "ويسمي ستابفل هكذه التقنيكة )...( له 

وتسكتخدم هكذه التقنيكة فكي مجككال إضكطرا  ضكغط مكا بعكد الصككدمة عكن طريكق التعكري  التخيلككي (. 222

القلق مكن خكالل  للموقف الصادم حتى يفقد هذا األخير قدرته على استثارة قلق شديد، فالهدف هنا هو إطفاء

 .التعرث لمنبهات في ظروف معينة

التكدريب علكى اإلسكترخاء، : ثالل مراحكل فكي تطبيكق الطريقكة المكذكورة (Keane ,1985)يحدد  

الصكدمة، فالتكدريب علكى اإلسكترخاء أمكر ضكروري ومفيكد خاصكة  -التخيل السار، والتخيل المكدلم للحكدل

المكري  إلكى تحقيكق اإلسكترخاء فإنكه يشكعر بكالحرارة عندما يتناول مختلكف العضكالت، وبعكد أن يتوصكل 

،  أما في المرحلة الثالثة (المرحلة الثانية)والراحة داخل جسمه وعندئذ يكون قادرا على تخيل مشهد جميل 

فإننا نركز على الحدل نفسكه، وهنكا يجكب أن نقكوم بوضكع الئحكة بالمشكاهد والمنبهكات المدلمكة التكي يجكب 

 (.235-237. ، ص ص2999يعقو ، . )اية كل جلسة يجب العودة إلى اإلسترخاءوفي نه)...( معالجتها 

 :إزالة التحسس المنهجي - 

تقتضكككي هكككذه الطريقكككة بتعكككري  المكككري  للمنبكككه المكككدلم ولككككن بصكككورة تدريجيكككة ولكككيس دفعكككة  

وعلكككى المسكككتول الفيزيولكككوجي (. 239. ، ص2999يعقكككو ، . )واحكككدة كمكككا هكككي الحكككال فكككي اإلغكككراق

القلكككق المثكككار عنكككد المكككري  بفعكككل اإلسكككتجابة المعاكسكككة اإلسكككترخائية للعضكككل، ويككككون ذلكككك  يكككتم تثبكككيط

بتعكككري  المكككري  إلكككى المنبكككه اإلشكككراطي الكككذي بكككدوره يثيكككر اإلسكككتجابة الالتكيفيكككة العصكككابية وهكككو 

عضككلي، ويسكككتغرق التعككري  عكككادة عككدة ثككوان، ويتككككرر ليحككدل التنكككاو  -فككي حالككة إسكككترخاء تنفسككي

إلسكككترخاء حتكككى يكككتم إطفكككاء اإلسكككتجابة القلقيكككة، فالمنبكككه اإلشكككراطي بهكككذه الطريقكككة بكككين التعكككري  وا

المتصككككاعدة يفقككككد قدرتككككه علككككى إثككككارة القلككككق، ويككككتم تجزئككككة الموقككككف المخيككككف إلككككى وحككككدات موقفيككككة 

متصككاعدة فككي إثارتهككا للخككوف، وال يتجككاوز الفاصككل بككين موقككف علككى السككلم الهرمككي وآخككر فككي شككدة 

تبككككار أن شككككدة رأس الهككككرم الككككذي فيككككه ذروة الموقككككف المثيككككر للخككككوف باع % 20الخككككوف أكثككككر مككككن 

، ومكككن ثكككم يتعامكككل المكككري  مكككع مواقكككف الخكككوف المجكككزأة بتنكككاو  % 200المكككراد إطفكككاؤه تقكككدر بككك  

عمليكككة التعكككرث واإلسكككترخاء فكككال ينتقكككل مكككن موقكككف مكككدرج علكككى هكككذا السكككلم الهرمكككي إلكككى آخكككر حتكككى 

تحسككس المنهجككي ورفكككع وحككدات المواقككف مككن قبكككل تصككبح شككدة الخككوف صككفرا، ويكككتم تككدريب إزالككة ال
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المككككري  والمعككككالج معككككا، ومككككن ثككككم يككككدر  المعككككالج المككككري  علككككى تطبيككككق هككككذه التقنيككككة بجلسككككات 

، ص 2999الحجكككار، . )عالجيكككة، ويطلكككب إليكككه فيمكككا بعكككد التكككدر  عليهكككا بمفكككرده بعكككد أن يكككتقن تطبيقهكككا

 (51-52. ص

 :اإلستعادة المعرفية -ج  

الشكككرط : (Foy ,1992)دة المعرفيكككة لمعنكككى الحكككدل ضكككمن شكككرطين يمككككن تطبيكككق اإلسكككتعا 

المسككككدولية، فككككالمري  يعتقككككد ب نككككه هككككو المسككككدول السككككببية وتوزيككككع األول يقتضككككي بتصككككحيح معنككككى 

، وهنكككا يجكككب توزيكككع المسكككدولية علكككى (أقربكككاء، أصكككدقاء)الوحيكككد عكككن ككككل مكككا حكككدل مكككن آالم لسكككواه 

ريقكككة اإلسكككتعادة المعرفيكككة جنبكككا إلكككى جنكككب مكككع األشكككخاص المسكككتببين بمكككا حكككدل، ويمككككن اسكككتخدام ط

اإلغككككراق وبالتحديككككد بعككككد اإلنتهككككاء مككككن الجلسككككة، أمككككا الشككككرط الثككككاني فيقتضككككي باسككككتخدام اإلسككككتعادة 

المعرفيكككة فكككي جلسكككات العكككالج الفكككردي، وبشككككل مسكككتقل بحيكككث ينككككب المعكككالج علكككى معالجكككة األفككككار 

العكككالم والمسكككتقبل الخاطئكككة عنكككد المكككري  والمتعلقكككة بنظرتكككه إلكككى نفسكككه وإلكككى
 

، ص 2999يعقكككو ، . )

 (239-235. ص ص

 :تقنيات أخرل -د 

تعككككككديل بنككككككى الخككككككوف عنككككككد المككككككري  فككككككي محككككككور المبككككككدأ )...( يضككككككع فككككككوا وزمككككككالؤه  

 Fear structuresالعالجككككككي النفسككككككي لعككككككالج الصككككككدمة، وينطلقككككككون مككككككن أن بنككككككى الخككككككوف 

مرضكككككككية  تتضكككككككمن عناصكككككككر (PTSD)عنكككككككد مكككككككري  إضكككككككطرا  اإلرهكككككككاق التكككككككالي للصكككككككدمة 

تقككككود مكككككن بككككين مكككككا تقكككككود إلككككى أن يكككككتم تعمككككيم القلكككككق الكككككذي هككككو نتيجكككككة مككككن الخبكككككرات الصكككككادمة 

علكككككى منبهكككككات غيكككككر خطيكككككرة، وفكككككي أثنكككككاء العكككككالج السكككككلوكي اإلسكككككتعرافي
*  

يحصكككككل تنشكككككيط  

لبنكككككى الخكككككوف بواسكككككطة المواجهكككككة المطولكككككة، حيكككككث تكككككتم مواجهكككككة المكككككري  بخبكككككرات الصكككككدمة 

وبخوفكككككه ممكككككا يتكككككيح اإلعتيكككككاد، وفكككككي أثنكككككاء المواجهكككككة يحصكككككل المكككككري  علكككككى معلومكككككات جديكككككدة 

يشكككككككعر المكككككككري  )غيككككككر قابلكككككككة لإلنككككككدماج مكككككككع العناصكككككككر المتضككككككمنة فكككككككي البنيكككككككة المرضككككككية 

ممكككككا يكككككدعم تعكككككديل بنيكككككة ( نفسكككككه ب مكككككان علكككككى سكككككبيل المثكككككالبكككككالخوف ولكنكككككه يككككككون فكككككي الوقكككككت 

الخكككككوف، ومكككككن خكككككالل إعكككككادة الخبكككككرة يكككككتم فكككككي الوقكككككت نفسكككككه تنظكككككيم الكككككذكريات الصكككككادمة ممكككككا 

يسككككككهل إنككككككدماج خبككككككرات الصككككككدمة فككككككي التصككككككورات اإلسككككككتعرافية القائمككككككة، ومككككككن الممكككككككن أن 

                                                           
أو األحدال وخاصكة الحكدل )والعالم ( أو ذاته)حول نفسه ( أي نظام معتقداته)من الواضح أن األسلو  األمثل لتغيير نظرة المري    

والمستقبل هكو األسكلو  المعرفكي، وهنالكك الكثيكر مكن التقنيكات المعرفيكة التكي تسكتخدم إلحكدال مثكل ذلكك التغييكر، ومكن أجكل ( الصادم

" الرائع والمعنكون بك   (Arron Beck)التعرف على مثل تلك التقنيات وعلى مبادئ العالج المعرفي أوجه القارئ إلى كتا  آرون بيك 

 .(Cognitive therapy and the emotional disorders)" نفعاليةالعالج المعرفي واإلضطرابات اإل

.أي السلوكي المعرفي * 
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ي يعقكككككككككب هكككككككككذا إعكككككككككادة تقكككككككككويم جديكككككككككدة للصكككككككككدمة، فيكككككككككتم إضكككككككككعاف اإلرتبكككككككككاط الترابطككككككككك

Associative connect  مككككككع المنبككككككه داخككككككل بنيككككككة الخككككككوف التككككككي كككككككان يسككككككتجا  لهككككككا فككككككي

السكككككابق بكككككالخوف نتيجكككككة التعمكككككيم، ويقتصكككككر الخكككككوف منذئكككككذ علكككككى المواقكككككف الخطيكككككرة بالفعكككككل، 

وبشككككككككككل  خكككككككككاص  (PTSD)فتتنكككككككككاقص أعكككككككككراث إضكككككككككطرا  اإلرهكككككككككاق التكككككككككالي للصكككككككككدمة 

، رضكككككككككوان،و .، كوغكككككككككل،  .، ريشككككككككككه،   .سكككككككككموكي، م . )اإلقتحامكككككككككات وسكككككككككلو  التجنكككككككككب

 (.95. ، ص1020بركات، 

هنالكككككككك أيضكككككككا تقنيكككككككة أخكككككككرل شكككككككهيرة وواسكككككككعة اإلسكككككككتخدام فكككككككي  عكككككككالج إضكككككككطرا   

 Eye)خفكككككك  حساسككككككية حركككككككات العككككككين واإلعككككككادة : ضككككككغط مككككككا بعككككككد الصككككككدمة إسككككككمها

movement desensitization and reprocessing  أوEMDR) حيككككككككككث ،

 .(Francine shapiro)ابيرو اكتشفت هذه التقنية من طرف فرانسين ش

علكى اإلفتراضكات حكول تخكزين  (EMDR)ويقوم أساس خف  حساسية حركات العين واإلعادة  

المسكتثار مكن خكالل الصكدمة بكين  dissociationذكريات الصدمة في الدماه، حيكث تكتم إزالكة اإلنفصكال 

التنبيكه الثنكائي  (EMDR) والكدماه، وت عِمكل  ( hippocampusتلفيف حصان البحكر )اللوزة وقرين أمون 

Bilateral  المتبادل لنصفي الدماه من خالل حركات العكين ومكع التبكوؤر المكزدوجdouble focusing 

لإلنتباه، وهذا يعنكي أنكه تكتم اسكتثارة نصكفي الككرة الدماغيكة كلتيهمكا بالتبكادل مكن خكالل المتابعكة البصكرية 

وفكي أثنكاء ذلكك يجيكب المكري  علكى أسكئلة . ل للمكري إلصبع المعالج أو النقر على اليكد اليمنكى واليسكر

رضكوان، . ، كوغكل،  .، ريشككة،  .سموكر، م. )حول المشاعر أو الخبرات فيما يتعلق بالموقف الصادم

 (.99.، ص1020وبركات ، 

وأخيكككرا يسكككتخدم أيضكككا التنكككويم 
 
كتقنيكككة لعكككالج اضكككطرا  ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة، وفكككي هكككذا  

وفكككككي إطكككككار " Les traumatismes psychiques"فكككككي  -Smaga (1002 )السكككككياق يقكككككول  

                                                           
المعرفي، وأيضا للتحليل النفسكي، -المعرفية، فالتنويم تقنية سابقة للعالج السلوكي -في الواقع ال ينتمي التنويم لمجال التقنيات السلوكية  

وقككد أوردتككه فككي هككذا الموضككع مككن أجككل االختصككار فحسككب، وال يفوتنككا هنككا أن نالحككظ التشككابه الكبيككر بككين تقنيككات التعككري  السككلوكية 

والتنويم، حيث يتم مثال في اإلغراق تعري  المصدوم وهو في حالة استرخاء تخيليا للموقف الصادم ومواجهكة القلكق ( كاإلغراق مثال)

المرتبط به حتى ال يصبح ذلك الموقكف يسكتثير قلقكا شكديدا، وتقريبكا هكذا هكو مكا يحكدل فكي التنكويم أيكن يعيكد المصكدوم معايشكة الموقكف 

ل مواجهة وتفريغ القلكق والمشكاعر المرتبطكة بكه، ومكن اجكل الوصكول فكي نهايكة المطكاف إلكى حالكة من أج -تحت ت ثير التنويم-الصادم 

والمكري  يتكابع إصكبع المعكالج يمينكا  -أيكن تسكتثار  EMDR، ولكن أليس هذا هو ما يحدل أيضا في تقنيكة (l’abréaction)اإلنفراج 

أال تشكبه هكذه التقنيكة فكي جكزء منهكا تقنيكة التنكويم . اجهتها ودمجهكا؟الصور والذكريات والمشاعر المرتبطة بالصدمة بهدف مو -ويسارا

حينما يكتم النقكر علكى يكده اليمنكى -وهو يركز انتباهه على إصبع المعالج أو على جزء معين في داخله )،وهل يحتمل أن يكون المصدوم 

نومككون الحككديثون الككذين يعتمككدون علككى أعمككال والتككي يعرفهككا جيككدا الم (Trance)" غشككوة"فككي حالككة تنويميككة أو فككي حالككة ( -واليسككرل

ويبدو أن فرويد قد تفطن ألهم جزء في عالج  !في الواقع لم أعد أدري من اكتشف ماذا؟. ؟(Milton Erickson)" ميلتون إيريكسون"

ن خالل التنويم أو من م)الصدمة حينما اعتبر أن الطريقة التفريجية ترتكز على إعادة معايشة الحدل الصادم مصحوبا بشحنته العاطفية 

إعطكاء معنكى المتمثلكة فكي ) Crocqثم ربطه بالذات، وباإلضافة لذلك ال يفوتنا هنا أيضا أن نشير إلكى أن أفككار ( خالل أي وسيلة أخرل

حيكث يمككن بلكوه  تتناسكب مكع التقنيكات المعرفيكة،( للصدمة والكشف عن داللتها الذاتية بالنسبة للمصدوم لكي يتمكن من دمجها في تاريخكه الشخصكي

 .ودمجها في نظام معتقدات المصدوم من خالل تقنيات العالج المعرفي( أي إعطاء معنى للصدمة والكشف عن داللتها)تلك الغاية 
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يمككككن أن تسكككتخدم الكثيكككر : "  -مداخلتكككه حكككول التنكككويم لعكككالج الضكككغط الحكككاد وضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة 

مكككن التقنيكككات التنويميكككة فكككي عكككالج حالكككة ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة، فكككالتنويم يمككككن أن يسكككتخدم كعكككالج 

أجككل اسككترجا  الصككدمة حينمككا ال يككتمكن المككري   تكفلككي مككن أجككل السككيطرة علككى القلككق، وأيضككا مككن

، أو كتقنيكككة (Abréaction)مكككن تكككذكر الحكككادل الصكككادم، كمكككا قكككد يسكككتخدم كتقنيكككة إلحكككدال اإلنفكككراج 

مككككككككن أجككككككككل السككككككككمام بإنككككككككدمال الجانككككككككب التفككككككككككي  (Technique intégrative)دمجيككككككككة 

(Cicatrisation de l’aspect dissociatif) ."(De clercq, M., Lebigot, F., 2001, 

p.282). 

 :العالج الدوائي الضطراب ضغط ما بعد الصدمة:  4. 2. 2 

عككككادة المرحلككككة األولككككى فككككي عككككالج اضككككطرا  ( الطبككككي السككككيكاتري)يشكككككل العككككالج الككككدوائي  

ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة، حيكككث يسكككتهدف هككككذا العكككالج أساسكككا تخفيكككف أعكككراث االضكككطرا ، كمككككا 

 .ر للعالج النفسييساهم في بناء جسر يسمح بالمرو

وقد حاول الخبراء مدخرا مقارنة ترتيب فعالية بع  األدوية علكى بعك  األعكراث، فالمثبطكات  

والفونالفاكسككككين  (Néfazodon)وخاصككككة نيفككككازودون )...(  ISRSاإلنتقائيككككة إلسككككتعادة السككككيروتونين 

(Venlafaxine)  أمككا )...( الخاصككة ينصككح بهككا فككي المرتبككة األولككى وذلككك بالنسككبة ألغلبيككة األعككراث

فهي وحدها تستعمل في المرتبة  (Antidépresseurs tricycliques)مضادات اإلكتئا  ثالثية الحلقات 

أو ذو اهتمكام )وفيما يتعلق باألعراث التفككية لم يوحي الخبراء ب ي دواء في المرتبكة األولكى )...( الثانية 

أو )دون، فونالفاكسكككين، وثالثيكككة الحلقكككات ، نيفكككازوISRS: فكككي حكككين يفضكككلون فكككي الخكككط الثكككاني( أولكككي

فكي المرتبكة األولكى بالنسكبة إلضكطرابات  (Trazodone)، وأخيرا يفضل الترازودون (المركبات الثالثية

، المركبككات (Benadryl)، بينادريككل (Zoipidam)زوابيككدام : النككوم، ليكك تي فككي المرتبككة الثانيككة كككل مككن

 ,.De clercq, M., Lebigot, F). (Benzodiazépine)ين والبنزوديازيب (Tricycliques)الثالثية 

2001, PP. 294-295). 

وفكي " Les traumatismes psychiques"فكي Vaiva (1002 )و  Du crocqقكام ككل مكن  

 Traitement)إطكككار مكككداخلتهما حكككول العكككالج السكككيكوفارماكولوجي لحالكككة ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة 

psychopharmacologique de l’état de stress post- traumatique)  بتخليص نتائج مجموعكة

من الدراسات التي أجريت حكول الفعاليكة المحتملكة أو الممكنكة لطدويكة علكى أعكراث حالكة ضكغط مكا بعكد 

الصدمة وذلك حسب أصنافها العالجية، وقد عرضا ملخصا في شككل جكدول يلخكص مفعكول األدويكة علكى 

 :غط ما بعد الصدمة كما يلياألعراث المستهدفة والمرافقة لحالة ض
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المفعككككككول المحتمككككككل علككككككى  الصنف العالجي

األعككراث المسككتهدفة لحالككة 

 ضغط ما بعد الصدمة

المفعككككككول الممكككككككن 

علكككككككى األعكككككككراث 

المسكككككككتهدفة لحالكككككككة 

ضكككككككغط مكككككككا بعكككككككد 

 الصدمة

المفعككول الممكككن علككى 

األعكككككراث المرافقكككككة 

لحالكككة ضكككغط مكككا بعكككد 

 الصدمة

المثبطكككككككات اإلنتقائيكككككككة 

 إلسكككتعادة السكككيروتونين

ISRS 

انخفككككككككككاث ) Cالمعيككككككككككار 

 اإلهتمام

الغضكككب، العدوانيكككة، - . Dو Bالمعيار 

 اإلندفاعية

سككككككلو  انتحككككككاري،  -

 حصر/اكتئا ، هلع

أفكار وسواسية، سوء -

اسككككككككتخدام العقككككككككاقير 

 والتبعية

 األدرينالينيةالمضادات 

Anti- 

adrénergique 

  Cالمعيار   D و Bالمعيار 

 (األعراث التفككية)

 الغضب، العدوانية-

 حصر/ هلع -

مثبطككات أكسككدة أحككادي 

 IMAOاألمينات 

 Dالمعيار  Bالمعيار 

 (اضطرابات النوم)

 حصر/ إكتئا ، هلع

المركبككككككككات الثالثيككككككككة 

 Tricycliqueالحلقات 

 Dالمعيار  Bالمعيار 

 (اضطرابات النوم)

 حصر/ إكتئا ، هلع

 البنزوديازيبين 

Benzodiazépines 

 حصر/ هلع Dو  Bالمعيار  

مضككككككككككادات التشككككككككككنج 

 معدالت المزاج

Anti- convulsant 

thymorégulateurs 

 عدوانية، إندفاعية  C و Bالمعيار  Dالمعيار 

 المعاكسات األفيونية

Antagonistes 

opioïdes 

التكككككككككذكرات ) Bالمعيكككككككككار 

المكربككة اإلقحاميككة المعككاودة 

 (.Flash-backللحدل

إنخفككككككككككاث ) Cالمعيككككككككككار 

 ( émoussement اإلهتمام

سوء إسكتخدام العقكاقير  

 والتبعية

 مضادات الذهان 

Antipsychotiques 

فكككككرط ) Dالمعيكككككار  

 (التيق 

 أعراث ذهانية
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 :البتر، ومبتور األطراف. 3

 : طرافبتر األ. 1. 3

جككككككزء مككككككن ذالككككككك  أي أو الجسككككككم، أطككككككرافحككككككد أيتمثككككككل البتككككككر فككككككي قطككككككع واستئصككككككال 

التعكككككككرث خكككككككالل  أوويكككككككتم ذالكككككككك سكككككككواء مكككككككن خكككككككالل التعكككككككرث لتكككككككدخل جراحكككككككي  الطككككككرف،

 .وصدمات  لحوادل

 : ساسية عادة في ثالل فئات وهيالبتر األ أسبا وتتوز  

 عمككككل ،حككككروق ،صككككعقاتحككككوادل المككككرور ، حككككوادل منزليككككة وحككككوادل ال) الصككككدمية  األسككككبا  – أ

 (  الخ...كهربائية 

 واألنسكككككجة،التهابكككككات العظكككككام  الخبيثكككككة، واألورامالسكككككرطانات )  األمراثبكككككالمتعلقكككككة  األسكككككبا  - 

عككككن كككككل مككككن السكككككري  أساسككككاالنككككاتج –السككككفلية  لططككككرافالشككككرايين كالقصككككور الشككككرياني  أمككككراث

 (الخ...والتبغ 

للطككككككككرف  أويككككككككددي الغيككككككككا  الخلقككككككككي للنسككككككككيج  أيككككككككن: (congénitale)الخلقيككككككككة  األسككككككككبا  -ج

نشكككككوء عضكككككو مشكككككوه ،وقكككككد  إلكككككى أيضكككككالكككككك ة للبتكككككر  ، وغالبكككككا مكككككا يكككككددي ذمعادلككككك إصكككككابة إلكككككى

 أسكككككبا تنكككككتج عكككككن  أن أيضكككككاتككككككون الجنكككككين كمكككككا يمكنهكككككا  أثنكككككاءتكككككنجم هكككككذه الحالكككككة عكككككن شكككككذوذ 

التككككككي تككككككددل للبتككككككر ،  األخككككككرل األسككككككبا  العديككككككد مككككككنذالككككككك هنككككككا   إلككككككى باإلضككككككافةطبيككككككة ، 

كالحرو  ومخلفاتها
 
وأحكامها... ، والمعتقدات  

   
 

فككككككي كليهمككككككا ،  أوالعلويككككككة مككككككن الجسككككككم ،  أوالسككككككفلية  طككككككرافاألويكككككتم البتككككككر عككككككادة فككككككي 

مكككككن  أكثكككككر أو إصكككككبعالسكككككفلية مكككككن بتكككككر  األطكككككرافحيكككككث تتكككككراوم فكككككي : كمكككككا تختلكككككف مسكككككتوياته

فصككككل الركبككككة  إلككككىمككككن بتككككر السككككاق  و،ب كملككككهالقككككدم  أوبتككككر منتصككككف القككككدم  إلككككىالقككككدم  أصككككابع

مكككككن بتكككككر ة فيمتكككككد العلويككككك األطكككككراففكككككي  مكككككاأ، والكككككى بتكككككر الفخكككككذ وصكككككوال ، لفصكككككل الحكككككوث ،

 إلكككككىفصكككككل المعصكككككم ، ومكككككن بتكككككر السكككككاعد   إلكككككىمكككككن اليكككككد  وجكككككزءأ أكثكككككر وأاليكككككد  أصكككككابعحكككككد أ

  .صل الكتففصل الكو  ،والى بتر الذرا  ،وصوال لف

 

                                                           
وتحضرني هنا صور مواطنينا المبتورين من سكان األرياف، الذين تعرضوا للبتر بسبب انفجار لغم أرضي هنا أو هنا ، ألغام   

 ! ر الفرنسي أثناء حر  التحرير، والزالت تنفجر بعد أن تم التحريرزرعها االستعما

في ديننا اإلسالمي، إال أنني ال أعرف مدل تطبيقها وانتشارها أو إن كانت تعتبرها " بتر يد السارق: "وتحضرني هنا أيضا فكرة  

.البحول اإلي بي ديمي ولوجي ة سبب شائعا أم نادرا لبتر األطراف العلوية
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  :انعكاسات البتر على المبتور: طرافاأل مبتور .2. 3

فعكككل  :مكككن حيكككث كونكككه –ومسكككتوياته  أسكككبابهمهمكككا كانكككت –للبتكككر هنكككا  سككك تطرقفكككي الواقكككع 

(action)  تفشكككل ككككل العالجكككات التكككي كانكككت تهكككدف  أيكككن مداخلكككة جراحيكككة ، طكككارإيكككتم تجسكككيده فكككي

 إليكككهيكككتم اللجكككوء "  أخيكككركحكككل "يفكككرث البتكككر نفسكككه  وهككككذاللحفكككاظ علكككى التكامكككل الجسكككمي للفكككرد ، 

ويحتككككوي سككككياق المداخلككككة  ،( صككككدمة  أومككككرث )للحفككككاظ علككككى حالككككة المصككككا  مهمككككا كككككان نوعهككككا 

وعلكككى انعكاسكككات تتكككوز  عبكككر  إجكككراءاتعلكككى  –التكككي يكككتم مكككن خاللهكككا  بتكككر المصكككا   –الجراحيكككة 

 : كما يلي وبعد العملية ثناءوأمراحل قبل 

  :العمليةقبل  :1. 2. 3

أو أهلكككه بقكككرار البتكككر ، وهكككذا / إعكككالم المكككري  و : جكككراء األول فكككيالعمليكككة يتمثكككل اإل أقبكككل بكككد

موافقككة المككري  ممككا يسككاعده علككي تقبككل وضككعيته الجديككدة  ب خككذيسككمح  ألنككهالقككرار ضككروري جككدا ، 

هنككككا  مككككام هككككذا اإلجككككراء أو ،كمككككا يسككككمح لككككه أيضككككا بتفككككادي االنعكاسككككات السككككلبية للبتككككر،فيمككككا بعككككد 

حيككث يككتم فككي الوضككعية األولككى مناقشككة قككرار البتككر فككي  : وضككعيتان نموذجيتككان يككتم مواجهتهمككا عككادة

المكككري  فمكككن  إعكككالمتعكككذر  إنوهنكككا  – أحيانكككاو قكككد يككككون المكككري  فاقكككدا للكككوعي  –إطكككار اسكككتعجالي 

 وهكككي –، أمكككا فكككي الوضكككعية الثانيكككة  -لكككك ممكنكككاذككككان  إن –عائلتكككه  أفكككرادالضكككروري إعكككالم احكككد 

وغالبككا مكككا يكككون هنكككا  وقككت ككككافي العكككالم فيكككون عكككادة التككدخل الجراحكككي مبرمجكككا،  –األكثككر تكككوترا 

المككككري  ومناقشككككة قككككرار البتككككر معككككه ، ومككككن المعككككروف انككككه حينمككككا يكككككون  البتككككر مفروضككككا علككككى 

 .المري  دون توفر الوقت الكافي لتقبله أو استيعابه فان ذلك سينعكس سلبيا على حالته فيما بعد

 

 (anesthésie et antalgie)وباإلضككككافة إلككككى ذلككككك يمثككككل كككككل مككككن التخككككدير والتسكككككين  

جوانككب ملموسككة تحككوز علككى اهتمككام المككري  فككي هككذه المرحلككة، وهنككا ينبغككي تكييككف نمككط مالئككم مككن 

التخككككدير لحالككككة المككككري  الصككككحية والنشككككغاالته، فككككان لككككم يككككتم التخككككدير بشكككككل صككككحيح فككككان ذلككككك 

 .لة المري  فيما بعدسينعكس أيضا بالسلب على حا

  :أثناء العملية :2. 2. 3

بعكد ذلكك يك تي يكوم العمليكة أيكن ينقككل المكري  للجنكام الجراحكي ، وعمومكا يعتمكد التجسكيد التقنككي 

للمداخلككة الجراحيككة علككى قواعككد ، تقنيككات ، ومعككدات مرتبطككة بعمليككة  البتككر ، يعرفهككا الجراحككون جيككدا ، 

، والشكل الذي  (la cicatrisation)أن كل من مسائل  اندمال الجروم ويلتزمون بها ، و ما يهمنا هنا هو 

 لتمككين المكري  فيمكا بعكد مكن اسكتخدام المعكدات  (le moigon)يرجكى منحكه لنهايكة الطكرف المبتكور 
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(l’appareillage)  ،وهي مسائل يتم التفكير فيها والعمل عليها منكذ بكدء التكدخل الجراحكي وحتكى نهايتكه،

،  إال في الحاالت  (fermeture cutanée)وإغالق الجلد (drainage)الجرم من النزيف  أين يتم تجفيف

أين تتر  نهاية الطرف المبتور مفتوحة ليتم غلقها فيمكا بعكد  (le moignon laissé ouvert)المسماة   

و تطبيككق نككو  معككين مككن  (radiographie)مككن خككالل مداخلككة أخككرل، وأخيككرا  إجككراء فحككص باألشككعة 

 .على نهاية الطرف المبتور    (pansement)ضميد الت

 :بعد العملية. 3. 2. 3

بعككد ذلككك يككدخل المككري  الككذي أصككبح مبتككورا فككي مرحلككة مككا بعككد العمليككة ، وهنككا تبككدأ تظهككر 

البتككككر علككككى جميككككع مسككككتويات حياتككككه، ولنتككككابع إذن تلككككك االنعكاسككككات كمككككا ( أو تكككك ثيرات ) انعكاسككككات 

 : يلي

  :توى الجسميعلى المس. 1. 3. 2. 3

فكككي هكككذا المسكككتول يواجكككه المبتكككورون عكككادة نكككوعين مكككن ا الم، يكككرتبط النكككو  األول بكككا الم 

 douleurs du)التككككي تحككككدل فككككي موقككككع البتككككر، أي علككككى مسككككتول نهايككككة الطككككرف المبتككككور  

moignon)  ( أيكككن يككتم قطكككع األعصكككا  مكككثال) ،وتنككتج هكككذه ا الم مباشكككرة اثكككر التعككرث لعمليكككة البتكككر

مكنهكككا أن تنكككتج اثكككر التعكككرث لتعقيكككدات علكككى مسكككتول نهايكككة الطكككرف المبتكككور ،  أمكككا النكككو  ،كمكككا ي

  membre fantôme/ou hallucinose)-الطككرف الشككبح  (الثككاني فهككو مككرتبط عككادة بمككا يسككمى 

،   (douleur de membre fantôme / ou algo-hallucinose)"ألككم الطككرف الشككبح" ، و

عككن اسككتمرار أو  عكككودة  –الككذي يتظكككاهر مبكككرا ومباشككرة بعككد حكككدول البتككر  –ويعبككر الطككرف الشككبح 

ظهككور  إحسككاس المبتككور بككالطرف الككذي تككم بتككره،  أمككا آالم الطككرف الشككبح  فهككي تعبككر عككن مجموعككة 

ا الم  التكككي يمككككن أن يحكككس بهكككا المبتكككور فكككي شكككبح الطكككرف  الكككذي تكككم بتكككره  ، فكككآالم الطكككرف الشكككبح  

... تشكككنجات، انقباضكككات  ، نبضكككات كهربائيكككة )تككككون مكككن عكككدة أحاسكككيس هكككي متالزمكككة ألكككم معقكككدة  ت

، وقكككد تظهكككر وتختفكككي هكككذه المتالزمكككة مبككككرا بعكككد البتكككر، كمكككا يمكنهكككا أن تسكككتمر لبضكككعة أسكككابيع (الكككخ 

مكككدل الحيككاة، وسكككواء  كانكككت ا الم  –فئكككة قليلككة  -أو أشككهر، ونكككادرا مككا تقكككاوم العالجككات و تسكككتمر لككدل

المبتكككور أو الطكككرف الشكككبح،  ينبغكككي الكككتحكم فيهكككا مكككن خكككالل  مضكككادات األلكككم  مرتبطكككة بنهايكككة الطكككرف 

 .أو العالجات المخصصة لمثل تلك الحاالت

ويتكككدخل فكككي عكككالج المبتكككور عكككادة مجموعكككة مكككن المتخصصكككين، أيكككن يبكككدأ التكفكككل بكككه مباشكككرة 

           مليككككة  بعككككد العمليككككة ، حيككككث يككككتم  التكفككككل مككككن جهككككة  بالعوامككككل التككككي قككككد تككككدثر علككككى نتككككائج تلككككك الع

كوضكككعية جسكككم  المكككري  علكككى السكككرير ، ووضكككعية السكككرير ، ووضكككعية نهايكككة الطكككرف المبتكككور ) 
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أمكككا مكككن جهكككة أخكككرل ( .الكككخ ...فيكككه ، والطريقكككة المالئمكككة لتضكككميده والمسكككاعدة علكككى التئكككام  الجكككروم 

تم مككككثال  حيككككث يكككك) فيككككتم التكفككككل بإعككككداد المبتككككور لمواجهككككة  التحككككديات التككككي يفرضككككها عليككككه البتككككر 

مسكككاعدته علكككى  اسكككترجا  قوتكككه العضكككلية و الحركيكككة إلعكككداد العضكككو المصكككا  علكككى الصكككمود  فكككي 

حكككين مغادرتكككه السكككرير  –، ويكككدخل المبتكككور ( وجكككه  الصكككعوبات المرتبطكككة  ببدايكككة اسكككتخدام المعكككدات 

في برنامج ت هيلي  يسمح له بالتدر  على استخدام المعدات و األطراف االصطناعية  –عادة 
 
 

لمسككككتول البتككككر،و لوضككككعية نهايككككة  -خاصككككة–ويكككككون اسككككتخدام الطككككرف االصككككطناعي تابعككككا 

الطككككرف المبتككككور، حيككككث يكككككون هككككذا األخيككككر بككككدوره موضككككعا للتغيككككرات المرتبطككككة بالشكككككل والحجككككم 

ليبككدأ )،ولككذلك يككتم صككنع م خككذ الطككرف االصككطناعي فككي البدايككة حسككب أبعككاد  نهايككة الطككرف المبتككور 

، وبعككد ذلككك يككتم تغييككر م خككذ الطككرف (خدامه بعككد عككدة أسككابيع مككن عمليككة البتككر المبتككور عككادة فككي اسككت

االصككطناعي تبعككا للتغيككرات التككي تحككدل فككي نهايككة الطككرف المبتككور ، وتسككتمر هككذه العمليككة إلككى حككين 

اسككككتقرار حجككككم نهايككككة الطككككرف المبتككككور ممككككا يسككككمح بانجككككاز أول  طككككرف اصككككطناعي نهككككائي ، إال أن 

ذا الحككد بحيككث تحككدل تغييككرات جديككدة فككي نهايككة الطككرف المبتككور بعككد عككدة األمككور ال تتوقككف عنككد هكك

أشكككهر مكككن عمليكككة البتكككر ، وتتجسكككد هكككذه التغييكككرات عكككادة فكككي ضكككمور يصكككيب نهايكككة الطكككرف المبتكككور 

ممكككككا يجعكككككل حجكككككم م خكككككذ الطكككككرف االصكككككطناعي األول  كبيكككككرا ، وهككككككذا يخضكككككع م خكككككذ الطكككككرف 

رات متكككككككررة تبعككككككا للظككككككر وف  المتعلقككككككة لتغييكككككك –أو الطككككككرف الصككككككناعي ب كملككككككه  –الصككككككناعي 

بكككالتغييرات  التكككي تصكككيب نهايكككة الطكككرف المبتكككور، واالخكككتالالت التكككي تحكككدل فكككي الطكككرف الصكككناعي  

إلعكككادة تكييكككف الطكككرف الصكككناعي  ،   (prothésiste)،ويتطلكككب ذلكككك عكككادة زيكككارة صكككانع المعكككدات 

 –200 /200 وبنسكككككبة –وتجكككككدر اإلشكككككارة هنكككككا إلكككككى انكككككه عكككككادة مكككككا يتكفكككككل الضكككككمان االجتمكككككاعي 

 .بالمصاريف المرتبطة  بالتحصل على طرف اصطناعي  وبالتعديالت التي تجرل عليه 

  :على المستوى النفسي. 2. 3. 2. 3

 علكككككى المسكككككتول النفسكككككي يعكككككاش ككككككل مكككككن المكككككرث أو الحكككككادل، االستشكككككفاء، الجراحكككككة ،

الكككخ  علكككى أنهكككا عوامكككل ضكككاغطة  قكككد تتجكككاوز القكككدرات التوافقيكككة للمبتكككور ، كمكككا تعكككاش ...اإلصكككابة، 

بشكككل تراجيككدي ، حيككث يمككس البتككر الشككخص فككي تكاملككه الجسككمي ،  –أو دائمككا  –تجربككة البتككر عككادة 

نشكككككاطاته اليوميكككككة والمهنيكككككة ، حياتكككككه العالئقيكككككة  )و يخكككككل بتوازنكككككه وبمجمكككككل أوجكككككه حياتكككككه السكككككابقة 

، وباإلضكككافة لكككذلك يتعكككرث المبتكككور  لتغيكككرات نفسكككية داخليكككة عنيفكككة ألن البتكككر ( الكككخ...واالجتماعيكككة

                                                           
 PROTHESE DE VIEنوعان معروفان من األطراف االصطناعية وهما الطرف االصطناعي الخاص بالحياة االجتماعية هنا   

SOCIALE والطرف االصطناعي الوظيفي  PROTHESE FONCTIONELLE والطرف االصطناعي الخاص بالحياة ،

مبتور ، اما الطرف الصناعي الوظيفي  فهو يسمح االجتماعية له وظيفة جمالية حيث يعوث من خالله الجزء المفقود من الطرف ال

 .بالقيام ب فعال ووظائف معينة
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يمكككس مباشكككرة ككككال مكككن مخططكككه الجسكككمي وصكككورته الجسكككمية ، ويكككددي ذلكككك الضكككطرا  صكككورته 

مككا كككان عليككه " التككي كونهككا عككن نفسككه وعككن حياتككه ممككا يتطلككب منككه الككدخول فككي سككيرورة حككداد لتجككاوز

 : ، ويبكككدو هنكككا أن ككككال مكككن مفكككاهيم(بعكككد البتكككر " ) مكككا هكككو عليكككه حاليكككا"وتقبكككل ( بكككل البتكككرق" ) سكككابقا 

كمكككا ...تتطلكككب التوضكككيح  والفهكككم المعمكككق" سكككيرورة حكككداد"، و" صكككورة الجسكككم " ، " مخطكككط الجسكككم"

 : يلي

 :مخطط الجسم وصورة الجسم. 1. 2. 3. 2. 3

( مرغما ال بطل)التعرث للبتر ، لذلك أعتقد أهمية كبرل في حالة " صورة الجسم "مفهوم  يمتلك

أنه ال مفر هنا من التعرث له بلغة متخصصة ، وال شك أننا هنا أمام إحدل أهم وأصعب المسائل في علم 

، وتعالج هذه (الخ ...موقعه ، دوره ، مستويات تمثله " ) الجسم في الحياة النفسية " النفس  ، انها مس لة 

من زاوية علم األعصا   والطب النفسي العصبي  : نفس المعاصر من زاويتينالمس لة عادة في علم ال

، ومن زاوية التحليل النفسي  تحت مسمى صورة  (schéma corporel)" مخطط الجسم " تحت مسمى

تنتمي صورة الجسم "  : Anzieu  (2976)،و في هذا السياق يقول ( image du  corps)الجسم 

وتتطلب  أن يتم  تمييزها عن مخطط الجسم الم خوذ من   (registre imaginaire)للسجل الهوامي 

،  فصورة الجسم ال (registre sensori-moteur et intellectuel)حركي و فكري  -سجل حسي

شعورية وقاعدتها عاطفية ، أما مخطط الجسم فهو ما قبل شعوري، وقاعدته عصبية ، في الحالة األولى 

الوسيلة األولى للعالقة مع األخر  ، أما في الحالة الثانية فيستعمل الجسم ك داة في يعاش الجسم على انه 

، ولنبدأ أوال بالتعرف على مفهوم مخطط   (Anzieu, D., 1976, p.301)" .المكان وعلى األشياء 

هذا المصطلح الذي كان يدعى أحيانا من طرفه  بمخطط  Sir  henry Head وصف :  " الجسم حيث 

، ويبنى نموذج الهيئة هذا انطالقا (modèle postural du corps)وأحيانا بنموذج هيئة الجسم  الجسم

من معطيات حسية ، بصرية ، لمسية وخاصة المرتبطة بالهيئة ، وقد تم عرضه على أنه متغير بالضرورة 

ة دائمة لكل ، تتم مساءلته من خالل كل معطى جديد ، بالرغم من ذالك  يسمح وجوده المستديم بمواجه

 Clément, C. B., Ganteret, F. , et)". إدرا  أو إحساس  جديد بالنسبة للجسم في وضعه الكلي

mérigot, B.,1976, p.67) 

ينتظم اإلدرا  حسب مجموعة األفعال التي يسمح  بها  النظام "  : Anzieuفي نفس السياق يقول 

ككإدرا  الصكالت ، أو  –فكل إدرا  متطكور ،   (le système neuromusculaire)العصبي  العضلي  

يسكتلزم ضكمنيا وجكود إطكار  -ذلك المرتبط بالحركات ، أو تحديد األحاسيس في مناطق محكددة مكن الجسكم 

الحرككي وذلكك حسكب األبعكاد الثالثكة   –مرجعي مبني من خالل تمثل عقلي مجرد ومخطط للتنظيم الحسي 

مكع الالتنكاظر النسكبي  وإمكانيكة التكامكل  بكين اليمكين  (la verticalité)العموديكة  : (المككان ) للفضكاء أو
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 la profondeur du )الحرككي   –واليسكار ومكع عككس الصكورة المرآتيكة ، عمكق المجكال اإلدراككي 

champ perceptivo-moteur )   مع تقدير المسافة  بين األشياء  والجسم،  والتحديد المزدوج للمنبهات

خكارجي أثنكاء  إرسكالها وعلكى مسكتول الجسكم  أثنكاء اسكتقبالها ، هكذا التمثيكل العقلكي ، الفيزيقية في العالم ال

 ,.Head "(Anzieu, Dالمجرد والدينا مي  سمي بمخطط الجسم من طرف طبيب األعصا  االنجليزي 

1976, p. 302). 

إن أكبكككر دليكككل علكككى الوجكككود المسكككتمر لمثكككل هكككذا التمثيكككل العقلكككي المجكككرد والمخطكككط للتنظكككيم 

" الطكككرف الشكككبح " هكككو تلكككك الظكككاهرة المسكككماة  "مخطكككط الجسكككم " الحرككككي ، والمسكككمى    -الحسكككي

،أيككن يسككتمر إحسككاس المبتككور  بحضككور الطككرف الككذي تككم بتككره ، أو حتككى اإلحسككاس بككاأللم  فككي شككبح 

، وهككككذا يعنككككي أن إصككككابة  بتككككر الطككككرف التككككي تلقاهككككا الجسككككم لككككم تلمككككس ( الككككوهمي طبعككككا ) الطككككرف  

   الحسكككي لكككذالك الطكككرف  فكككي الجهكككاز العصكككبي ، إلكككى درجكككة  أن هكككذا اإلدرا  يسكككتمر طريقكككة اإلدرا

 .  في التظاهر حتى في غيا  المعطيات الحسية  القادمة من الطرف في حد ذاته

مكككن أجكككل التعمكككق فكككي فهمكككه " ) صكككورة الجسكككم : " لنلتفكككت ا ن بانتباهنكككا إلكككى المفهكككوم األخكككر

أن فرويككد قككد ( أثنككاء  تعرضككنا لوجهككة النظككر الموقعيككة )رأينككا   فقككد( طبعككا فككي إطككار التحليككل النفسككي 

، حيكككث "أوال أنكككا بكككدني " ، بككك ن اعتبكككر أن األنكككا هكككو (أوالبكككدن )وضكككح العالقكككة بكككين األنكككا و الجسكككم أو 

نسكككتطيع أن نكككرل بسكككهولة أن األنكككا  هكككو ذلكككك القسكككم مكككن الهكككو الكككذي :" –" األنكككا والهكككو " فكككي –يقكككول 

الشكككعور  –لم الخكككارجي فيكككه تككك ثيرا مباشكككرا  بواسكككطة جهكككاز اإلدرا  الحسكككي تعكككدل  نتيجكككة تككك ثير العكككا

وتتضكككح أهميكككة الوظيفكككة التكككي يقكككوم بهكككا األنكككا   فكككي توليكككه اإلشكككراف عكككادة علكككى منافكككذ الحرككككة )...( 

ويبككدو أنكككه يوجكككد إلكككى جانكككب تككك ثير جهكككاز اإلدرا  الحسككي  عامكككل آخكككر لكككه دور فكككي تككككوين األنكككا  )...( 

فمكككن بكككدن الشكككخص  ذاتكككه ومكككن سكككطح البكككدن  علكككى األخكككص تنبعكككث االدراككككات  وتميكككزه عكككن الهكككو ،

إال أن األنكككا هكككو أوال و بالكككذات أنكككا بكككدني  ، وهكككو لكككيس مجكككرد كيكككان )...( الحسكككية  الخارجيكككة والداخليكككة 

 (. 22-21. ، ص ص 2951، . فرويد ، س". ) سطحي وإنما هو إسقاط للسطح 

أي مسككككتمدا مككككن اإلحساسككككات الجسككككمية وعلككككى  -"دني أوال و بالككككذات أنككككا بكككك" إن كككككون األنككككا   

أي إسككقاط عقلكككي  -"إسككقاط للسككطح " و كونككه فككي نفككس الوقكككت –األخككص  المنبعثككة مككن سككطح الجسكككم 

يدشككر هنككا  بدايككة انتقككال  تصككور الجسككم فككي التحليككل النفسككي  مككن جسككم بيولككوجي   -لتلككك اإلحساسككات

اسكككات وإسكككقاطا عقليكككا لهكككا فكككي نفكككس الوقكككت إلكككى جسكككم هكككوامي ، فككككون األنكككا مسكككتمدا مكككن تلكككك اإلحس

 La »تقاربكككا و تباعكككدا بكككين األنكككا والجسكككم حيكككث يقكككول فكككي Gantheret (2976 )يوضكككح حسكككب 

psychanalyse » وفكككي فصكككل بعنكككوان ،(l’image du corps) ": حكككاول فرويكككد أن يوضكككح هكككذه

ت الغرائكككز الجنسكككية ، وخاصكككة حينمكككا بكككين أن دفعكككا العالقكككات بكككين الجسكككم البيولكككوجي والجسكككم الهكككوامي
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الجزئيككككة تتبككككع االتجاهككككات وتختككككار الموضككككوعات  التككككي بينتهككككا لهككككا دفعككككات غرائككككز حفككككظ الككككذات 
 
  

مككن خاللككه هككو  ،كككذلك فالموضككو  الككذي يتوقككع الرضككيع أن يككتم إشككبا  حاجتككه الحيويككة وإطفككاء جوعككه

الثككدي ، وهككو أيضككا الموضككو  المفضككل للدفعككة
   

بككنفس الثككدي ؟ نعككم الفميككة ، ولكككن هككل يتعلككق ا مككر 

فهكككو الموضكككو  الحقيقكككي الكككذي ينبغكككي أن يككك تي منكككه اإلشكككبا  الحقيقكككي، ولكنكككه أيضكككا فكككي نفكككس  : وال

 .Clément, C)"الموضككو  الهككوامي للرغبككة   :- ربمككا لطبككد  –الوقككت ، ولوقككت طويككل فيمككا بعككد 

.B, Gantheret , F. , et Mérigot , B. ,   1976 , p.74 ) 

: تصكككككوره للرغبكككككة فيقكككككول  –" فكككككي تفسكككككير األحكككككالم " –يشكككككرم فرويكككككد  فكككككي هكككككذا السكككككياق .  

الرضكككيع الجكككائع يصكككرخ  أو يكككرفس مكككن غيكككر حكككول ولككككن الموقكككف ال يتغيكككر ، ألن التهيكككيج الصكككادر "

عكككن حالكككة باطنيكككة لكككيس راجعكككا إلكككى قكككوة  عكككائق موقكككوت بكككل إلكككى قكككوة متصكككلة الفعكككل،  وإنمكككا يحكككدل 

أن تتحقكككق خبكككرة إشكككبا   ( لعون الخكككارجي فكككي حالكككة الطفكككل بكككا) تغييكككر  إذا أمككككن بطريقكككة مكككن الطكككرق 

تضكككع حكككدا للمنبكككه البكككاطني،  ومكككن المقومكككات الجوهريكككة فكككي خبكككرة اإلشكككبا  هكككذه إدرا  حسكككي معكككين 

تضكككككل صكككككورته الذكرويكككككة مكككككن ا ن فصكككككاعدا مرتبطكككككة  بكككككاألثر الكككككذكروي ( إدرا  الغكككككذاء مكككككثال)

تيجككة االرتبككاط  الككذي ينشككا علككى هككذا النحككو أنككه المتخلككف عككن التهيككيج الككذي أحدثتككه الحاجككة ، ويكككون ن

كلمككا ثككارت بعككد ذلككك  تلككك الحاجككة يظهككر علككى الفككور انككدفا  نفسككي بغيتككه  أن يعيككد اسككتثمار  الصككورة 

الذكرويكككة  لكككإلدرا  وان يعيكككد بعكككث اإلدرا  عينكككه ، أي أن يسكككترجع  موقكككف اإلشكككبا  األول ، ومثكككل 

. فرويكككد ،س " ) ة اإلدرا  إلكككى الظهكككور فتحقيكككق رغبكككة هكككذا االنكككدفا  هكككو مكككا نسكككميه رغبكككة ، أمكككا عكككود

 ( 222-222. ، ص ص 2992، 

، كمكككا يمككككن ( غالبكككا بشككككل هلوسكككي ) هكككو تحقيكككق رغبكككة  -كمكككا نعلكككم –وغايكككة عمكككل الحلكككم   

وآخكككرون  Bergeretللرغبكككات أن تتحقكككق أيضكككا  فكككي سكككيناريوهات هواميكككة،و فكككي هكككذا السكككياق يكككرل 

تحصككككيل  : يليككككة و أحككككالم اليقظككككة  تشككككتركان فككككي خاصككككية أساسككككيةأن كككككال مككككن األحككككالم الل( 1005)

 Bergeretحسككب –إشككبا  للشككخص بطريقككة غيككر تابعككة للواقككع  الخككارجي  ، وقككد كككان فرويككد يعتقككد 

تبقككككى الشككككعورية ، وهككككذه ( أو أحككككالم اليقظككككة)عككككددا كبيككككرا مككككن األحككككالم النهائيككككة : " أن  -وآخككككرون 

والتككككي يعبككككر الهككككوام  –بشكككككل أكثككككر أو اقككككل   -ة المبنيككككةاألحككككالم  فككككي الواقككككع ليسككككت سككككول  الطريقكككك

(fantasme)    عككككن نفسككككه مككككن خاللهككككا ، والتككككوهم(la fantasmatisation)  هككككو نشككككاط عقلككككي

                                                           
راجع وجهة النظر الدينامية في هذا البحث، وخاصة النظرية األولى للدفعات الغريزية أين ال تكون دفعتا حفظ الذات و النو   

متعارضة في بداية الحياة ،ألنها تشتر   في كل من المصدر  البدني والموضو  ، وأين يستند اإلشبا  الليبيدي في بداية الحياة على 

 . ( étayage)" الدعم"وذج إشبا  فسيولوجي حسب نم

فكرة كون الدفعة الغريزية  هي التي تعبر  نفسيا  عن التنبيه الصادر  (  أثناء التعرث لوجهة النظر  الدينامية) قد شرحت سابقا    

نفسي بالممثل ال   représentantلذلك التنبيه ، وهكذا ترجمت المصطلح الفرنسي"   الممثل النفسي"من داخل الجسم، فهي إذن 

 .المرتبطة بذلك التمثل   Charge affectiveوالشحنة العاطفية  Représentation، وذلك ألنه يحتوي كال من التمثل للغريزة
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أساسكككي محرككككه الرغبكككة ، بصكككورة أدق الرغبكككة التكككي لكككم تشكككبع فكككي الواقكككع ، وقكككد ربكككط فرويكككد قدومكككه 

با  الهلوسكككي لرغبكككة ا ككككل  يكككددي للحرمكككان  ، فاإلشككك)...(  فكككي الجهكككاز النفسكككي بإدخكككال مبكككدأ الواقكككع 

أمككا الككدفعات  الجنسككية فمككن السككهل جككدا الككتملص منهككا حيككث تسككتعمل بعكك  نمككاذج التفكيككر إلشككباعها  

بيكككر عكككن والهكككوا مكككات المكبوتكككة قكككد تكككتمكن مكككن التع(  )...( الهيكككام ) فكككي الخيكككال وهكككذا هكككو التكككوهم أو

ويمككككن )...( ، اإلبكككداعات الفنيكككة ولعكككب األطفكككال نفسكككها دون الولكككوج للشكككعور، ككككاألعراث العصكككبية

وندكككد بقككوة علككى أهميككة )...( أن نالحككظ هنككا أن مصككير هككوام مككا يكككون مختلفككا حسككب بنيككة الشككخص  

الوظيفكككة الدفاعيكككة للهكككوام،  ولككككن يبكككدو أن هكككذه الوظيفكككة ال تملكككك نفكككس األهميكككة لكككدل رواد المدرسكككة 

علككككى انككككه التعبيككككر العقلككككي البسككككيط  ، التمثككككل النفسككككي الكالينيككككة  ، ألن الهككككوام اعتبككككر مككككن طككككرفهم  

،  وينبغككي التنبكككه إلكككى أن هككذه الهوامكككات البدائيكككة (وإذن تكككم اعتبككاره علكككي انكككه عمليككة جسكككمية )للغريككزة 

،القديمكككة  ال تكككتالءم مكككع سكككياقات فكريكككة  و لككككن مكككع أحاسكككيس ، مكككع معاشكككات،  إذن فهنالكككك تقكككار  

لرغبكككة ، مكككع ذلكككك فمكككن  المدككككد أن بناءهكككا  يتككك ثر  مبككككرا بتلكككك كبيكككر بينهكككا وبكككين التحقيكككق الهلوسكككي ل

،واألكثككككر مككككن ذلككككك  أن هككككذه ... االنشككككطار، االسككككتدماج ،اإلسككككقاط  : الميكانيزمككككات  البدائيككككة أيضككككا

الميكانزمكككككككات  النفسكككككككية تكتسكككككككب وجودهكككككككا النفسكككككككي مكككككككن حيكككككككث كونهكككككككا هكككككككوام،  فاالسكككككككتدماج 

(l’introjection)   أو االبكككككككككككتال   –االمتصكككككككككككاص مكككككككككككثال يكككككككككككتم عشكككككككككككية حسكككككككككككب أسكككككككككككلو

(l’incorporation)  الفمكككككي ، وهكككككذا يعنكككككي أن الهكككككوام ال يتكككككدخل فقكككككط  علكككككى مسكككككتول الوظيفكككككة

 ,Bergeret, J.,  Becache, A., Boulanger) ."الدفاعيككة لطنككا، ولكككن أيضككا لحظككة نشككوئه 

J. J., Cartier, J.P., Dubor, P., Houser, M.,et al , 2008, pp.86 -88 ) 

إذن انتقكككل مفهكككوم الجسكككم فكككي التحليكككل النفسكككي مكككن تصكككور لجسكككم بيولكككوجي إلكككى تصكككور هككككذا 

مككككن : "  Anzieu كمككككا يقككككول " صككككورة الجسككككم" وهكككككذا أيضككككا انبعككككث  مفهككككوم  لجسككككم هككككوامي ،

فبمناسكككككبة نمكككككو وظائفكككككه البيولوجيكككككة )...( فكككككي التحليكككككل النفسكككككي  (génétique)المنظكككككور التككككككويني 

لككككى منككككاطق مختلفككككة مككككن جسككككمه  وهككككي تلككككك التككككي يعطيككككه محيطككككه  ينجككككذ  انتبككككاه الطفككككل الصككككغير إ

نموذجكككا عنهكككا مكككن خكككالل  االهتمكككام لديكككه ، وبطريقكككة خاصكككة ، بمنطقكككة معينكككة وبوظيفكككة معينكككة ، مكككثال 

، العالقككككككات بالموضككككككو  ، أي  (l’éréction)، اإلنتصككككككا  (la défécation)التغذيككككككة ،التغككككككوط 

، والتككي تفسكككح المجكككال فككي البدايكككة لمنكككاطق ووظكككائف  المواقككف الداخليكككة للطفكككل تجككاه موضكككو  رغبتكككه

فالنظكككام ينكككتظم حكككول مراحكككل للنمكككو النفسكككي )...(  جسكككمية مكككن حيكككث كونهكككا تجلكككب لكككذة كبيكككرة للطفكككل 

الجنسككككي وحككككول دالالت خاصككككة لهككككذه المراحككككل  بالنسككككبة لكككككل شككككخص ، وهككككذه األخيككككرة يمكككككن أن 

تفتكككرس  -افتكككرس : تكككتلخص  فكككي تضكككاد جكككوهري خكككاص
 

(dévorer – être dévoré)   بالنسكككبة

                                                           
 ! "تغدل به قبل أن يتعشى بك " أال تتذكرون هنا ذلك المثل الشعبي الشهير    
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بالنسكككككككبة للمرحلكككككككة الشكككككككرجية ،   (activité–passivité)إسكككككككتكانة   –للمرحلكككككككة الفميكككككككة ، نشكككككككاط 

 ,.Anzieu, D)" ،  بالنسكككبة للمرحلكككة القضكككيبية  (Phallique –châtré)مخصكككي –قضكككيبي 

1976, PP. 302-303) 

 Anzieuحسككب  –"  صككورة الجسككم" يعتبككر مفهككوم  : فككي الواقككع وعلككى المسككتول النظككري

،حيككث خصككص هككذا األخيككر   Paul Schilderمفهومككا تحليليككا مككا بعككد فرويككديا ، صككاغه نظريككا   - 

لدراسكككة صكككورة الجسكككم ، وقكككد درس فكككي ( 2932)أحكككد أهكككم مدلفاتكككه :"  -  Gantheretكمكككا يقكككول  –

هككي التككي تضككع فككي الجككزء األساسككي لمدلفككه هككذا البنيككة الليبيديككة لتلككك الصككورة ، فبالنسككبة لككه الليبيككدو 

 ,Clément,C.B., Gantheret,F., et Mérigot)". هيئككة شكككل مجموعككة المعطيككات  الحسككية 

B., 1976, P. 72)  

فقكككد أدت  –المشكككهورة ببحوثهكككا علكككى األطفكككال  -  (Melanie Klein)أمكككا ميالنكككي كاليكككن  

  - Anzieuكمكككا يقكككول  –أعمالهكككا إلكككى تعميكككق وتكككدقيق مصكككطلحات فرويكككد حكككول النمكككو ، فبالنسكككبة لهكككا 

تعمككككل الككككدفعتان األساسككككيتان والمتضككككادتان الليبيككككدو و العدوانيككككة معككككا منككككذ الككككوالدة ، وباالعتمككككاد : " 

علكككى التنوعكككات  فكككي تركيزهمكككا يمككككن فهكككم تطكككور شخصكككية مكككا وتحوالتهكككا السكككيكوباتولوجية  ،أمكككا 

وهكككي فكككي الواقكككع تتكككداخل ،  المراحكككل الفميكككة ، الشكككرجية ،والقضكككيبية  فكككال تتكككابع حسكككب هكككذا الترتيكككب، 

عقكككدة أوديكككب تتظكككاهر مبككككرا، إسكككتماج أو إسكككقاط الموضكككو  الجيكككد أو الموضكككو  السكككيئ يكونكككان أولكككى 

سككككككيرورتين نفسككككككيتين ، و الوضككككككعيات االضككككككطهادية  والبارانويديككككككة تحرضككككككان أولككككككى التمككككككايزات 

 .(Anzieu, D. , 1976, pp. 303-304 )" المستقرة على مستول الجهاز النفسي 

فككككي تعقيككككب لككككه علككككى آراء ميالنككككي كاليككككن، وعلككككى ميكككككانيزمي االسككككتدماج واإلسككككقاط يقككككول   

Anzieu)  (  - يفكككرث ككككل مكككن االسكككتدماج و :"   -"األنكككا الجلكككدي " الكككذي ابتككككر المصكككطلح الشكككهير

اإلسككككقاط و يعككككززان تمككككثال أوليككككا للككككداخل و الخككككارج ، فباالعتمككككاد علككككى صككككورة األم الجيككككدة ، التككككي 

: ها حيويككككة ، ومككككداعبتها مهدئككككة ، يعككككيت الرضككككيع عالقككككة اسككككتدماجية ، أي اسككككتدخاليةتكككككون تغككككذيت

يرضككع حليبهككا، تحملككه بككين ذراعيهككا ، فهككو يعككيت فككي داخلهككا، ومككا هككو مكككافئ لككذلك بالنسككبة لككه أنهككا 

تعكككيت بداخلكككه، وعكككدم  التمييكككز هكككذا بكككين الجسكككمين، والمعكككاش بكككدائيا مكككن طرفكككه،  يغكككذي فيمكككا بعكككد 

ويحكككس الطفكككل فكككي نفكككس )...( لإلنكككدماج مكككع األم ، أو حتكككى العكككودة للكككرحم األمكككومي   هوامكككات محتملكككة

)...( الوقكككت  أنكككه جيكككد ألنكككه محبكككو  مكككن طكككرف أمكككه ، ومحبكككو  مكككن طرفهكككا ألنكككه الموضكككو  الجيكككد 

أمكككا صكككورة األم السكككيئة ، تلكككك التكككي تعتبكككر طفلهكككا علكككى أنكككه موضكككوعها السكككيئ ، تغذيكككه بحليكككب أسكككود 

انقككة، ومككداعبات تختككرق بطريقككة بشككعة الجسككم ، فهككي تككتالءم مككع التمثككل الككذي ومسككمم، مككع معانقككة خ

يكونكككه الطفكككل بطريقكككة مشوشكككة حكككول إسكككاءته الخاصكككة، وخطكككر تهكككديم الموضكككو  المحبكككو  ، وحينمكككا 
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إن انشكككطار الموضكككو  )...( تقكككوم هكككذه  الصكككورة المهدمكككة باقتحامكككه فهكككو يحكككاول أن يطردهكككا للخكككارج 

الميككككانيزم النفسكككي األول للرضكككيع، فهكككو ميككككانيزم حيكككوي بالنسكككبة لكككه الجيكككد والموضكككو  السكككيئ هكككو 

ألنككه يسككمح لككه باالحتفككاظ بالجيككد فككي داخلككه  وطككرد السككيئ للخككارج، وتمثككل غككالف يفصككل بككين الجيككد 

يكككتم تخيلكككه )...( فكككي الكككداخل والسكككيئ فكككي الخكككارج هكككو نتيجكككة لهكككذا اإلنشكككطار، وسكككطح الجسكككم الخكككاص 

، ولكنكككه (frêle)،  ورهيكككف (poreuse)-أو ذو مسكككام-ز مسكككامي ، حكككاج  (une barrière)كحكككاجز

األنكككا " مكككع ذلكككك حكككاجز يحميكككه مكككن ضكككيا   الجيكككد مكككن احتيكككاج السكككيئ، وهكككذا مكككا سكككميناه نحكككن ب نفسكككنا 

 (la pulsion d’attachement)وتكككم ربطكككه مكككع غريكككزة التعلكككق ) ...(  (moi peau)" الجلكككدي 

ح مثقكككو  بفتحككككات مزدوجكككة تسككككمح بككككدخول ، هككككذا السككككطBowlbyالتكككي تككككم توضكككيحها مككككن طكككرف 

، ولككككن وظيفتهكككا يمككككن أن (مكككن أجكككل تحقيكككق متعكككة وبهجكككة لحيكككاة الطفكككل) الجيكككد وخكككروج  السكككيئ 

وهكككذه الصكككورة ( )...( وهكككذا مكككا يسكككبب القلكككق ) تكككنعكس  وذلكككك بتكككر  السكككيئ يكككدخل والجيكككد يخكككرج 

الكككذي ينبسكككط فيكككه الحلكككم،  األوليكككة للجسكككم باعتبكككاره سكككطحا ملموسكككا  وبصكككريا تقكككدم الفضكككاء التخيلكككي

ورمزيكككة األحكككالم التكككي اكتشكككفها فرويكككد هكككي فكككي المقكككام األول تصكككوير رمكككزي ألجكككزاء  مكككن جسكككم األم 

  .(Anzieu, D.,1976, PP. 304-305 ) "والطفل 

" مرحلككة المككرآة "  : ومصككطلحه الشككهير (Jacques Lacan)و أخيككرا هنالككك 
 

(stade du 

miroir) ة مككع قككدوم النرجسككية ومككع أول إدمككاج لطنككا ، وحككدول ذلككك مككرتبط ، حيككث تتككزامن هككذه المرحلكك

مباشرة ببناء صورة جسمية، وتقع هذه المرحلة زمنيا بين الشهر السادس  والشهر الثامن عشر، وهي فترة 

) تتميز بنقص نمو الجهاز العصبي ، أين يعايت هذا النقص من خالل  هوا مكات الجسكم المجكزأ  والمفككك 

، وهككذا يك تي ذلكك ( الكخ ...لطفل مثال بين جسمه وجسكم أمكه  ، بينكه وبكين العكالم الخكارجي حيث ال يميز ا

يرل الطفكل نفسكه فكي المكرآة، فتتجمكع الصكورة المشكتتة التكي يمتلكهكا الطفكل  عكن جسكمه  : الوقت الخاص

دسكيا وتتوحد دفعة واحدة ، يتعكرف الطفكل بابتهكاج عكن صكورته المرآتيكة ، ويمنحكه ذلكك نشكوة وشكعورا ح

بالشكل الكلي لجسمه ، ويبدأ الطفل منذ تلكك اللحظكة يتوقكع تخيليكا شككل جسكمه كككل متكرابط ، حيكث يعكدل 

 .االستثمار النرجسي للجسم الخاص  القلق البدائي المرتبط بتفككه 

أو ) للسككككجل الهككككوامي   –Anzieuكمككككا قككككال   -تنتمككككي " صككككورة الجسككككم" وهكككككذا   تصككككبح 

يسككككتولي علككككى   (l’imaginaire)السككككجل الخيككككالي  :  "  B. Clément،  أو كمككككا تقككككول (الخيككككالي 

                                                           
الكككذي " النرجسكككية " يناميكككة ، وإلدخكككال مصكككطلح سكككابقا أثنكككاء تطرقنكككا  لوجهكككة النظكككر الد" مرحلكككة المكككرآة " وقكككد تعرضكككنا لككك  

 .يعتبر مرحلة انتقالية من النظرية األولى  للدفعات الغريزية إلى النظرية الثانية 
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"الجسككككم، بكككك تم معنككككى الكلمككككة ، ويحككككدل ذلككككك فككككي وقككككت محككككدد مككككن حيككككاة الفككككرد
  

(Clément, 

C.B.,Gantheret, F. , et Mérigot ,B.,1976, p. 52 )  

تبعككككث : " B. Clémentوفككككي إطككككار مقابلتهككككا  بككككين الصككككورة الجسككككمية والهويككككة تقككككول 

الصككور الجسككمية فككي النظككام المرجعككي  للتحليككل النفسككي  إلككى مرحلككة مبكككرة مككن النمككو النفسككي ، إلككى 

ذلكككك العكككالم الملكككيء بالرعكككب واالفتكككراس ، أيكككن تككككون العدوانيكككة والحكككب مجتمعكككان فكككي نفكككس التيكككار ، 

الصككككور الوالديككككة ، صككككور االخككككوة ، وصككككورة الفككككرد فككككي حككككد ذاتككككه تنقسككككم ، تبتككككر، تمككككتص إحككككداها 

والمضكككاد لهكككذا التفككككك  البكككدائي هكككو شككككل األنكككا  الكككذي )...( رل  فكككي إطكككار تفككككك وتشكككتت للجسكككم األخككك

شككككل هيكلكككي يجمكككع األجكككزاء ليعطكككي ككككال ، جسكككما ينتمكككي لشكككخص  : يتككككون أول مكككرة فكككي  المكككرآة

كمككا تضككمن لككه ملكيككة وهميككة فككي إطككار " انككه جسككمي " ،فالصككورة فككي المككرآة تسككمح للشككخص بككالقول

فككككي معناهككككا  (c’est l’identité)م يكككككن يعرفهمككككا مككككن قبككككل ، إنهككككا الهويككككة مكككككاني وزمككككاني لكككك

أيكككككن يكتكككككب اإلسكككككم الخكككككاص بكككككالفرد علكككككى بطاقكككككة ، بجانكككككب صكككككورة  : السكككككيكولوجي والقكككككانوني

 ,Clément, C.B., Gantheret, F., et Merigot)".  فوتوغرافيككة  تسككمح بككالتعرف عليككه

B.,1976, PP. 53-54 )  

دون الحاجكككة لدراسكككات تثبكككت ذلكككك ) أمكككر مهكككم جكككدا هنكككا، فمكككن الواضكككح  وال ينبغكككي أن يفوتنكككا 

أن صكككورة الجسكككم لهكككا عالقكككة  مباشكككرة بشكككعور الشكككخص بذاتكككه وبتقكككديره لهكككا، ولسكككت ( ومكككا اكثرهكككا 

، وحكككول "مفهكككوم الكككذات "مسكككتعدا هنكككا للكككدخول فكككي النقاشكككات المطولكككة والطروحكككات المختلفكككة حكككول 

: أنكككا "، أو حتكككى مفهكككوم الككك  (moi)" األنكككا"ومفهكككوم  ( soi)" الكككذات"مكككدل التطكككابق  بكككين مفهكككوم  

، فمكككن الواضكككح أن الصكككورة فكككي المكككرآة والتكككي Lacan لكككدل" sujet"ومفهكككوم  (je)" ضكككمير المكككتكلم

،هكككي التكككي " إنكككه جسكككمي " بكككالقول( أو للطفكككل)للشكككخص  )أعكككاله B. Clémentكمكككا قالكككت (تسكككمح 

التكككي ستسكككمح لكككه بكككالتعرف  علكككى نفسكككه   حينمكككا  ، وهكككي"إنكككه أنكككا "  –فيمكككا بعكككد – ستسكككمح لكككه بكككالقول

 : ، وهكككي التكككي ستسكككمح لكككه بكككالقول." إنكككه أنكككت... ابنكككي ... توتكككو " : باسكككمه( أوا خكككرون)تناديكككه أمكككه  

األنككككا أو "  Ich" ، وسككككواءا عنككككى فرويككككد بالمصككككطلح األلمككككاني ..." أنككككا ال أريككككد ...أريككككد أو ...أنككككا "

مكانكككا لالسكككتثمارات الليبيديكككة   (le moi) "األنكككا " ككككون   الكككذات ، فكككان الفككككرة المفتاحيكككة هنكككا هكككي

مثلكككه فكككي ذلكككك مثكككل أي موضكككو  خكككارجي ، وأن يككككون األنكككا مسكككتثمرا ليبيكككديا  فهكككذا يعنكككي أن األنكككا 

هكككو )يمكنكككه أيضكككا أن يككككون موضكككوعا للحكككب ، وأن الليبيكككدو قكككد تككككون مسكككتثمرة فيكككه بشككككل كلكككي كمكككا 

قكككد تسكككحب مكككن موضكككوعات  خارجيكككة وترتكككد  -أي الليبيكككد و –وأنهكككا (  الحكككال فكككي النرجسكككية األوليكككة

 ( .كما هو الحال في النرجسية الثانوية )  –من خالل التقمص  –لطنا 

                                                           
 ".مرحلة المرآة " هذا الوقت المحدد من حياة الفرد هو 
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، " أنكاه "معطكى أساسكي فكي معادلكة بنكاء الشكخص لذاتكه أو ( والمظهكر) وإن كانت صورة الجسم 

تكددي " ( أنكاه"جسكم ولصكورته ول وهكي إصكابة لل) ، فان إصابة البتر " وان كان ذلك الشخص يحب أناه 

" و لجككرم نرجسككي عميككق ، وذلككك بمككا تسككببه مككن ( إلصككابة فككي حبككه لنفسككه ) مباشككرة  إلصككابة نرجسككية 

، وغالبا ما نالحظ مثل هذه اإلصابات النرجسية لدل أفراد تعرضكوا إلصكابات " عدم اكتمال" ومن" نقص

داءات جنسكية ، ولكدل أزواج لكم يتمكنكوا مكن جسمية أدت إلعاقتهم أوتشوههم،  ولكدل نسكاء تعرضكن العتك

لكذواتهم ، وعكادة مكا ( أو حتى احتقكارهم ) ، وعادة ما تددي هذه اإلصابات  الى نقص تقديرهم ...االنجا  

يختفككي وراء كلمككاتهم حككزن  وألككم كبيككر أثنككاء تعبيككرهم عككن أنفسككهم وعمككا حككدل ويحككدل لهككم ، وفككي نهايككة 

إحسكاس بك لم   : ما تككون االسكتجابة  العاطفيكة لمثكل هكذه االسكتجابات النرجسكية –أو دائما  –المطاف غالبا 

تحت مكا يسكمى ( اإلكلينيكيون) لتلك اإلستجابة نعرفه نحن  –المرضي  –بالحزن ، وبالقهر والوجه ا خر 

 "االكتئا  االستجابي " 

يمتلكككون مفهومككا أخككر عككن االكتئككا  فككي معنككاه ( 1005)وآخككرون  Bergeretويبككدو فككي هككذا السككياق أن 

باسكتعداد قبلكي ،   : تعبيرا أساسيا عن مرث النرجسية ، ويربطونه  ثانيكا : المرضي ، حيث يعتبرونه أوال

الرهان الحقيقكي الكتئكا  مكا هكو ذالكك المكرتبط بحكداد داخلكي  ، بفقكدان الموضكو  النرجسكي "  : ويقولون

،  أي الشككعور بالقيمككة، والمعانككاة المعروضككة هنككا مرتبطككة أساسككا بانعككدام قيمككة الصككورة المكككون للككذات 

ولكن قبل أن يكون مفقودا  فالموضو  النرجسكي  الكداخلي بكاأل حكرل  لكم يكتم  بنكاؤه  )...( النرجسية للذات 

 les)مكتئبكين أو ال/ أبد في جميع األحوال بطريقة مكتملة ومرضية،  وإذن فلكدل األشكخاص االكتئكابيين و

sujets dépressifs et  déprimés)  يككككون الحكككداد مرتبطكككا أكثكككر بعكككدم البنكككاء منكككه بالفقكككدان" 

 Bergeret, J., Becache, A., Boulanget, J. J. Cartier, J. P., Dubor, P., Houser, 

M., et al ,2008 p.)   

تحطككم " عله يشككعر  انككه قككد و حينمككا يصككا  المبتككور بتلككك االصككابة وبككذلك الجككرم، فككان ذلككك سككيج

فهكو ( النرجسكي) والكداخلي ( الجسمي )الظاهري  –النقص –،وهنا من اجل أن يتمكن من تجاوز الفقدان "

، واذا مكا جكرت األمكور بشككل سكليم " بعمل الحكداد" مدعو للدخول في سيرورة نفسية مرهقة وشاقة تسمى

االسكتمرار فكي "، و"  مكا هكو عليكه حاليكا"وتقبكل  "ما كان عليه سابقا " فستمكنه  هذه السيرورة من تجاوز

 .بالرغم من ذلك كله " الحياة 

 :عمل الحداد .  2. 2. 3. 2. 3

حسكككب  –ونحكككن هنكككا مجكككددا أمكككام  مفهكككوم نفسكككي  علينكككا تعميكككق فهمنكككا بكككه ، حيكككث يمثكككل الحكككداد 

رد فعكككل لفقكككدان شكككخص عزيكككز أو شكككيء مجكككرد يحكككل محلكككه ككككالوطن  ، الحريكككة ،  -( 2922)فرويكككد 
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أثنكككاء تعرضكككنا لوجهكككة ) الكككخ ، ولنلتفكككت بكككذاكرتنا لمناقشكككتنا السكككابقة حيكككث رأينكككا  ...موضكككو  مثكككالي 

الهكككو أن األنكككا يتميكككز عكككن الهكككو نتيجكككة تككك ثير العكككالم الخكككارجي  فكككي ( النظكككر الموقعكككة  ولمنظمكككة األنكككا 

الشكككعور ، ولكنكككه أي األنكككا يتشككككل ويصكككاه أيضكككا بعكككد تقمصكككات  –بواسكككطة جهكككاز اإلدرا  الحسكككي 

متالحقكككة لموضكككوعات خارجيكككة ، وحينمكككا حاولنكككا فهكككم دور الكككتقمص فكككي نشككك ة ككككل مكككن األنكككا  واألنكككا 

و األنكككا "، التقينكككا بكككآراء فرويكككد الكككذي يقكككول  فكككي (أثنكككاء تعرضكككنا  لمنظمكككة األنكككا األعلكككى ) األعلكككى  

لقكككد كنككا مكككوفقين حينمكككا فسككرنا ذلكككك االضككطرا   الكككذي يعكككرف بالميالنخوليككا بككك ن افترضكككنا "  : " الهككو

أن األنككككا عنككككد هككككدالء األشككككخاص المصككككابين  بهككككذا االضككككطرا  قككككد اسككككتعاد احككككد موضككككوعات  حبككككه 

،  2951، .فرويككككد س". ) القديمككككة ، أي انككككه قككككد اسككككتبدل  بحبككككه لهككككذا الموضككككو  تقمككككص شخصككككيته 

 (.  27ص

إلكككى  –حسكككبه  –وناقشكككنا آنكككذا  فككككرة فرويكككد حكككول فقكككدان موضكككو  الحكككب، حيكككث يكككددي ذلكككك 

قيككككام المحككككب بككككتقمص شخصككككية الموضككككو  ، وهكككككذا  يغيككككر كككككل مككككن الليبيككككدو والعككككدوان  اتجاههمككككا 

فيصككبحان يتجهككان  لطنككا بعككدما كانككا يتجهككان  للموضككو  الخككارجي ، وينككتج عككن اتجككاه العككدوان لطنككا 

 (.وهي ما يشعر به المالنخوليا ) نقص  وت نيب الضمير  واالكتئا  حاالت الشعور بال

( كمككككا رأينككككا أثنككككاء تعرضككككنا لوجهككككة النظككككر الديناميككككة ) والموضككككو  فككككي التحليككككل النفسككككي 

معككرف بكونككه مككا هككو متككرابط مككع الشككخص أو مككع أنككاه  فككي عالقككة معينككة ، فقككد يكككون هككذا الموضككو  

، كمكككا قكككد ينتمكككي للعكككالم الخكككارجي أو للهكككوام  ، وقكككد (ألم كثكككدي ا) شخصكككا ككككامال أو موضكككوعا جزئيكككا 

يمكنككككه أن يكككككون موضككككو   –كمككككا رأينككككا سككككابقا -يكككككون خارجيككككا بالنسككككبة للفككككرد أو داخليككككا،  واألنككككا  

، وبالتكككالي ( كمكككا هكككو الحكككال فكككي النرجسكككية األوليكككة  وأيضكككا فكككي النرجسكككية الثانويكككة ) اسكككتثمار ليبيكككدي 

، والموضككككو  المككككادي ( موضككككو  حككككب بالنسككككبة للهككككو ) حككككب فاألنككككا يمكنككككه  أن يكككككون موضككككو  

المصكككا  فكككي حالكككة البتكككر هكككو الجسكككم، و شككككله النفسكككي  هكككو صكككورة الجسكككم  ، أمكككا الموضكككو  النفسكككي 

وفكككي الواقكككع أنكككا (.  أي فكككي حكككب الشكككخص ألنكككاه ) الكككداخلي  المصكككا  هكككو األنكككا فكككي بعكككده النرجسكككي 

سكككتثمار مكككن موضكككوعات حكككب خارجيكككة ، أمكككا أعكككرف الطريقكككة التكككي يكككتم بهكككا عمكككل الحكككداد وسكككحب اال

نفسككه بصككفته موضككو  حككب داخلككي  وسككحب االسككتثمار منككه ، فلككيس " األنككا "عككن عمككل الحككداد  علككى

 .فسوف يكتئب ثم ينتحر" أناه"أو " ذاته"لدي أدني فكرة ، فان لم يعد الشخص  يحب 

جكككاء فكككي  لنرككككز ا ن انتباهنكككا علكككى عمكككل الحكككداد مكككن حيكككث كونكككه سكككيرورة نفسكككية، حيكككث 

"Dictionnaire de La psychanalyse "  دراسككككة  2922فرويككككد قككككد باشككككر فككككي . س:" أن

، ف مكككككام (2927الحكككككداد والميالنخوليكككككا ، صكككككدر عكككككام ) مقارنكككككة بكككككين الحكككككداد وسكككككياق الميالنخوليكككككا 

االعتكككككراف باختفكككككاء الموضكككككو  الخكككككارجي ينبغكككككي أن يقكككككوم الشكككككخص  بعمكككككل مكككككا ، عمكككككل الحكككككداد 
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(travaille du deuil )  أيكككن ينبغكككي أن تنفصكككل  الليبيكككدو عكككن الكككذكريات وا مكككال التكككي تربطهكككا ،

. كاليككن  وباعتمادهككا علككى أعمككال  . بالموضككو  المفقككود ليصككبح األنككا بعككد ذلككك حككرا،  وقككد قامككت م 

االكتئابيكككككة  –فكككككي الحكككككداد وعالقتكككككه بالحكككككاالت الهوسكككككية ) أبراهكككككام  بكككككإثراء االصكككككطالم الفرويكككككدي 

ل اكتشككككافها  للفضككككاءات النفسككككية الداخليككككة ، مسككككرم تواجككككد الموضككككوعات ، وذلككككك مككككن خككككال(2920

الداخليككة التككي  تختبككر جودتهككا ومتانتهككا أثنككاء التعككرث لفقككدان موضككو  خككارجي ، وعمككل حككداد مككدلم 

هككو أمككر عككادي قككد تككم القيككام بككه سككابقا مككن طككرف كككل طفككل صككغير تمكككن مككن دخككول  وبنككاء الوضككعيات 

ي الطفكككل أن الشكككخص الكككذي يحبكككه والشكككخص ا خكككر الكككذي يهاجمكككه فكككي االكتئابيكككة ، وفكككي أثنائهكككا يعككك

هواماتككككه التدميريككككة همككككا نفككككس الشككككخص ،و يمككككر إذن مككككن خككككالل ذلككككك  بمرحككككة حككككداد أيككككن يعككككاش 

الموضكككو  الخكككارجي  وأيضكككا الموضكككو  الكككداخلي علكككى أنهمكككا متلفكككان  ، مفقكككودان ، يهجكككران الطفكككل 

مككككدفوعا  –عمكككل الطفكككل علككككى هكككذا التنكككاق ، ويكككتمكن و يتركانكككه الكتئابكككه ، وشكككيئا فشككككيئا ، وبككك لم، ي

مكككن إنشكككاء موضكككو  داخلكككي جيكككد وآمكككن فكككي داخلكككه، وحينمكككا يككككون الشكككخص فكككي  –بالكككذنب االكتئكككابي 

حكككداد فهكككو يبحكككث حسكككب سكككياق مشكككابه ، عكككن إعكككادة إنشكككاء  موضكككوعاته الجيكككدة ، والديكككه المحبكككوبين 

ويككتمكن باالعتمكككاد علككى هككذا الحضكككور   فككي داخلككه  ، وهككو بكككذلك يجككد ثقتككه فككي المحبكككو  فككي داخلككه ،

 ,.Chemama, R) "الككككداخلي مككككن تحمككككل فكككككرة أن الشككككخص الخككككارجي  والمفقككككود لككككيس مثاليككككا

1993, PP. 64-65) 

إذن مككككن وجهككككة نظككككر تحليليككككة نفسككككية يككككرتبط نجككككام سككككيرورة الحككككداد فككككي مرحلككككة الرشككككد  

األنككككا نفسككككه علككككى الهككككو  بنجاحهككككا فككككي مراحككككل الطفولككككة المبكككككرة، فلككككدل فرويككككد كمككككا رأينككككا  يفككككرث

كموضككككو  للحككككب بعككككد أن يقككككوم بككككتقمص صككككفات الموضككككو  المفقككككود، وهككككذه العمليككككة  ليسككككت سككككول  

حيكككث يقكككول ( المرحلكككة الفميكككة المتميكككزة  بالتقمصكككات األوليكككة ) لمراحكككل سكككابقة مكككن النمكككو " نكوصكككا"

سكككية عنكككدما يحكككدل أن يضكككطر أحكككد األشكككخاص  إلكككى التخلكككي عكككن أحكككد الموضكككوعات الجن" : فرويكككد

فانككه غالبككا مككا يترتككب علككى ذلككك أن يطككرأ تغييككر فككي أنككا هككذا الشككخص  يمكككن وصككفه فقككط ب نككه  عبككارة 

وربمكككا يككككون األنكككا )...( عكككن وضكككع هكككذا الموضكككو  داخكككل األنكككا كمكككا يحكككدل ذلكككك فكككي الميالنخوليكككا 

بقيامكككه بهكككذا االمتصكككاص ، الكككذي هكككو عبكككارة عكككن نكككو  مكككن النككككوص  إلكككى طريقكككة المرحلكككة الفمويكككة  

مكككا  يسكككهل بكككذلك التخلكككي عكككن الموضكككو   أو إنمكككا هكككو بكككذالك يجعكككل هكككذه العمليكككة ممكنكككة ، وربمكككا إن

 2951، .فرويكككد ، س" . ) يككككون هكككذا الكككتقمص هكككو الشكككرط الوحيكككد لتخلكككي ألهكككو عكككن موضكككوعات حبكككه

فنجككككام سككككيرورة الحككككداد  فككككي   -كمككككا هككككو مككككذكور أعككككاله  –، أمككككا لككككدل ميالنككككى كاليككككن (  29. ، ص

" الوضكككعية االكتئابيكككة " حيكككاة الفكككرد  مكككرتبط بنجكككام هكككذا الفكككرد  فكككي بنكككاء وتجكككاوز مراحكككل الحقكككة مكككن

 .أثناء مرحلة الطفولة المبكرة 
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لننتقكككل ا ن لنقطكككة أخكككرل تتعلكككق بمراحكككل الحكككداد ، حيكككث يمككككن الحكككديث عكككن نجكككام سكككيرورة 

د   عمكككل الحكككداد إذا مكككا مككككر الفكككرد بمجموعكككة مككككن المراحكككل ، قكككد عكككدد المختصككككون فكككي مجكككال الحككككدا

 Marie Frédérique، والمختصككككة النفسككككية  Michel Hanusوأبككككرزهم المحلككككل النفسككككي 

Bacqué    مجموعككككة مككككن المراحككككل التككككي سككككماها كككككل مككككنهم  ب سككككماء مختلفككككة ،  وسكككك حاول هنككككا

باعتبكككاري مختصكككا نفسكككيا أحفكككظ تلكككك المراحكككل عكككن ) تلخكككيص أهكككم المراحكككل وأهكككم مكككا يحكككدل فيهكككا 

 : كما يلي(  ي حالة حداد ، ومررت أنا نفسي بسياقات حداد ظهر قلب ، وعملت مع أشخاص ف

حيكككث   (le choc et le refus)الككرف  /تتمثككل المرحلككة األولككى فككي مرحلككة الصكككدمة 

يكككدثر علكككى كافكككة الوظكككائف النفسكككية والجسكككدية  (sidération)" ذهكككول" يكككددي سكككما  خبكككر الفقكككدان  ل

، ..."ال:  ")و السككككيء(الخبككككر  الجديككككد  ،و غالبككككا مككككا تكككككون هككككذه الحالككككة  مصككككحوبة بككككرف  تصككككديق

، حيكككث تعككككس اسكككتجابات األفكككراد فكككي هكككذه المرحلكككة رفضكككهم التكككام "! ...مسكككتحيل"، ..."غيكككر ممككككن"

لواقككككع الفقككككدان ، ورغبككككتهم فككككي إلغككككاء ذلككككك الواقككككع،  علككككى أمككككل أن يعككككود الموضككككو  أو الشككككخص  

أي الشكككخص المتواجكككد فكككي ) لحكككاد ،أيكككن يكككذهب ا (déni)المفقكككود،  لتككك تي  بعكككد ذلكككك مرحلكككة اإلنككككار 

المفقكككككود،و يحكككككاول جاهكككككدا إيجكككككاده،  ( أو الشكككككخص ) للبحكككككث عكككككن الموضكككككو ( وضكككككعية الحكككككداد 

ويتصكككككرف كمكككككا لكككككو  أن المفقكككككود   ال يكككككزال حاضكككككرا ، وغالبكككككا مكككككا تككككككون حالتكككككه تلكككككك مصكككككحوبة  

، ..." ي فعلتكككهمكككا الكككذ...  لمكككاذا أنكككا :" صكككراخ، ألكككم ، غضكككب ، عدوانيكككة وتمكككرد  : بتفريغكككات انفعاليكككة

، وتعتبكككر هكككذه التفريعكككات مهمكككة  ألنهكككا تسكككمح باسكككتيعا  الواقكككع وتعبكككر ...،ونحيكككب ، وأنكككين ،و بككككاء 

، حيككث ال يبككدأ عمككل (لغيككا  الموضككو  فككي الواقككع الخككارجي  )عككن تقبككل ولككو جزئككي  لواقككع الفقككدان 

مرحلككة المواليككة  وهككي الحككداد فعليككا  إال بعككد تجككاوز رفكك  وإنكككار واقككع الفقككدان ، ويحككدل ذلككك فككي ال

، وهككككي مرحلككككة أساسككككية بالنسككككبة لسككككيرورة الحككككداد،  ففيهككككا  (La dépression)مرحلكككة االكتئككككا   

نفسككككه ،  وهكككككذا يبككككدأ عمككككل الحككككداد ( أي  مبككككدأ الواقككككع ) يفكككرث واقككككع فقككككدان  الموضككككو  المحبككككو  

عككن ذلككك،  حيككث تدشككر فعليككا بعككد  تقبككل ذلككك الواقككع المككدلم، وعككادة مككا تمثككل الككدمو   وسككيلة للتعبيككر 

، وبمجككككرد إسككككتيعابه لككككذلك ... " لككككم يعككككد موجككككودا: " إدرا  الشككككخص  لفكككككرة أن الموضككككو  المفقككككود 

قككككد تكككككون أعراضككككها موازيككككة للجككككدول العيككككادي لالكتئككككا  ) يككككدخل الحككككاد عككككادة  فككككي حالككككة اكتئككككا  

جكككداني تجكككاه ، وغالبكككا مكككا تككككون هكككذه الحالكككة مصكككحوبة  بمشكككاعر الكككذنب والتنكككاق  الو( االسكككتجابي 

كككككل ذككككرل وككككل أمكككل مككككرتبط   -وفكككي جكككو مكككن األلكككم –الموضكككو  المفقكككود ، أيكككن يسكككترجع الحككككاد 

، وهككككذه ... " لككككم يعككككد موجككككودا"  : بالموضككككو   ليككككتم نككككز  االسككككتثمار منككككه ومواجهتككككه بتلككككك الحقيقككككة

العمليككة مكلفككة جككدا طاقويككا حيككث يصككرف الجهككاز النفسكككي  أثنككاء القيككام بهككا   كميككة كبيككرة مككن الطاقكككة 

  surinvestissementلفتكككرة معينكككة تبكككدو أثناءهكككا تلكككك الكككذكريات وا مكككال فكككي حالكككة فكككرط اسكككتثمار 
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مككككن الواقككككع الخككككارجي،  ال يشككككغل بالككككه  ،ويبككككدو أثنائهككككا الحككككاد مرهقككككا ، منطويككككا، سككككاحبا لالسككككتثمار 

 –أو عكككدم الوجكككود  –سكككول  الفقكككدان والموضكككو  الكككذي يقاسكككمه  مدقتكككا مصكككيره الممثكككل فكككي االنعكككدام 

،وبشكككككل عككككام يبككككدو فككككي أثناءهككككا  الحككككاد غيككككر قككككادر علككككى القيككككام مدقتككككا بنشككككاطاته المعتككككادة أو إدارة 

أن :" ة بتقبككككل الحككككاد لفكككككرة مدداهككككا عالقككككات جديككككدة  فككككي الواقككككع الخككككارجي ، وتنتهككككي هككككذه المرحلكككك

، وهككككذا يكككدخل فكككي المرحلكككة األخيكككرة المتمثلكككة فكككي "الموضكككو  المفقكككود قكككد ذهكككب مكككن غيكككر رجعكككة 

، والتككككي تبككككدأ حينمككككا يتقبككككل (Réorganisation ou rétablissement)مرحلككككة إعككككادة التنظككككيم  

االكتئكككا  ، ويكككنقص  الحكككاد مواصكككلة العكككيت دون الموضكككو  المفقكككود ، تتنكككاقص أو تختفكككي أعكككراث 

االنشكككككغال بالفقكككككدان  وبالموضكككككو ، وتنفصكككككل الليبيكككككدو عكككككن الكككككذكريات  وا مكككككال المرتبطكككككة بكككككذلك 

الموضككو ،  يسككترجع األنككا طاقتككه، ويرفككع الكككف والتثبككيط،  يصككبح الحككاد قككادرا علككى اسككتثمار الواقككع 

ومشككاريع جديككدة   الخككارجي مككن جديككد،و قككادرا علككى التوجككه نحككو المسككتقبل وعلككى االهتمككام بمواضككيع

االسككتمرار فككي العككيت  "  : ،وهكككذا ينتهككي عمككل الحككداد حيككث يسككمح فككي نهايككة المطككاف  للشككخص   

، وبكككالرغم مكككن ذلكككك فكككان االنفصكككال عكككن ذلكككك الموضكككو  ال ." بكككالرغم مكككن غيكككا  الموضكككو  المفقكككود 

يصككبح الحككاد يككتم بشكككل كلككي إال نككادرا ، كمككا أن سككيرورة الحككداد  تتككر  أثرهككا  فككي الشككخص حيككث ال 

يزيككد مسككتول نضككجه ، ويصككبح قككادرا  : أبككدا نفككس الشككخص الككذي كككان عليككه قبككل قيامككه بعمككل الحككداد

علكككى مواجهكككة وضكككعيات مماثلكككة ، وتجكككدر اإلشكككارة فكككي نهايكككة  عرضكككنا لهكككذه المراحكككل  أنهكككا حسكككب 

 .رأي المختصين تتداخل فيما بينها وهي تابعة لبنية الشخص  ولتاريخه الفردي المتفرد 

ي الواقكككع ال تسكككير األمكككور دائمكككا  علكككى الشككككل الكككذي وصكككفناها بكككه أعكككاله ، فكككاأللم والحكككزن فككك 

ضكككروريان  لتحقيكككق االنفصكككال عكككن الموضكككو  المفقكككود خكككالل المكككرور  عبكككر مراحكككل الحكككداد تلكككك ، 

وهكككذا هكككو مكككا يحكككدل فعكككال  فكككي الحكككداد العكككادي  أو السكككوي،  إال أنكككه هنكككا  وجكككه آخكككر لتلكككك العمليكككة  

،  حيكككث يميكككز المختصكككون عكككادة بكككين نكككوعين "الحكككداد  غيكككر السكككوي" اسكككمه   (تولوجي وجكككه سكككيكوبا)

، والحكككداد المرضكككي (Le deuil compliqué)الحكككداد المعقكككد : أساسكككيين مكككن هكككذا الحكككداد وهمكككا

(Le deuil pathologique) حينمكككا تتوقكككف سكككيرورة الحكككداد فكككي أحكككد " الحكككداد المعقكككد"، ويحكككدل

، ألنككككه (أو نفسككككية)عككككادة التنظككككيم ودون اإلصككككابة بكككك مراث عقليككككة مراحلككككه دون الوصككككول لمرحلككككة إ

وأثنككاء تلككك المراحككل تسككتخدم ميكانزمككات نفسككية تسككمح بحمايككة الفككرد مككن وقككع حككادل الفقككدان ليككتمكن 

فيمكككا بعكككد مكككن االنفصكككال عكككن الموضكككو ، إال أن بعككك  األفكككراد ال يسكككتطيعون تجكككاوز تلكككك الكككدفاعات 

 (Différé)" مكككدجال"فقكككد يككككون : عكككدة أشككككال" الحكككداد المعقكككد"خكككذ أو يبقكككون مثبتكككين فيهكككا، وهككككذا يت

أيكككن يبقكككى الفكككرد مثبتكككا فكككي إنككككار واقكككع الفقكككدان، وال تظهكككر عليكككه أي مظكككاهر للحكككزن أو االكتئكككا ، 

وك نكككه يحكككاول مكككن خكككالل اإلنككككار أن يحكككافظ علكككى حضكككور الموضكككو  المفقكككود، وقكككد يككككون الحكككداد 
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  الفككككرد هككككذه المككككرة واقككككع الفقككككدان الخككككارجي للموضككككو ، أيككككن ال يككككرف (Inhibé)" مثبطككككا"المعقككككد 

يككككرف  واقكككع الفقككككدان )وإنمكككا يككككرف  ككككل المشككككاعر والعواطكككف المدلمككككة والمرتبطكككة بككككذلك الفقكككدان 

وبالتككالي يكككون هنالككك أي غيككا  ألي ألككم ظككاهر وعككزل للمشككاعر ممككا يعرقككل عمككل الحككداد، ( الككداخلي

أيككككن يككككرتبط األمككككر هنككككا بتعقيككككدات المرحلككككة  (Chronique)" مزمنككككا"وقككككد يكككككون الحككككداد المعقككككد 

االكتئابيكككة حيكككث تسكككتمر األعكككراث لفتكككرة طويلكككة،و ال تتنكككاقص بمكككرور الكككزمن، وحيكككث يسكككيطر علكككى 

إلكككخ ، و أخيكككرا قكككد يككككون ...الفكككرد عكككادة التنكككاق  الوجكككداني، الشكككعور بالكككذنب، ولكككوم الكككذات، الحكككزن 

علكككى علكككم مسكككبق بككك ن الفقكككدان سكككيحدل ، أيكككن يككككون الفكككرد  (Anticipé)" مسكككتبقا "الحكككداد المعقكككد 

وتظهككر عليككه أعككراث الحككداد السكككوي قبككل حككدول الفقككدان ، وحينمكككا يحككدل الفقككدان  فعككال ال يسكككتطيع 

.                الككككدخول فككككي سككككيرورة حككككداد فعليككككة ، ويكككككون غالبككككا معرضككككا  لخطككككر تطويراضككككطرا  اكتئككككابي

" الحككككداد المرضككككي " الثككككاني والمتمثككككل فككككي وهككككذه هككككي أشكككككال الحككككداد المعقككككد ، أمككككا بالنسككككبة للنككككو  

فيعتقكككد المختصكككون أن األمكككر هنكككا متعلكككق باسكككتعداد مسكككبق لإلصكككابة باضكككطرابات نفسكككية معينكككة بعكككد 

( ببنيتكككه النفسكككية ) بنكككو  تنظكككيم شخصكككية الفكككرد  –وباختصكككار  –حكككدول الفقكككدان، أي أن األمكككر متعلكككق 

المبكككككرة ، وهكككككذا يتخككككذ الحككككداد   وبقدرتككككه علككككى تجككككاوز وضككككعيات الفقككككدان فككككي مراحككككل الطفولككككة

الحككككككداد االكتئككككككابي ، الهوسككككككي ، الهسككككككتيري ،الوسواسككككككي، والجسككككككدي  : المرضككككككي عككككككدة أشكككككككال

(Somatique). 

ويجكككدر التكككذكير هنكككا بككك ن سكككيرورة الحكككداد هكككي خطكككوة ضكككرورية بالنسكككبة للمبتكككور، تسكككمح لكككه 

عية جديكككدة تتمثكككل فكككي تقبكككل ، وترميمهكككا، والمكككرور لوضككك(المبتكككورة والمصكككابة)بتقبكككل صكككورته الجديكككدة 

البتكككر، ودمكككج صكككورة جسكككم جديكككدة، وبالتكككالي تطكككوير صكككورة ذات جديكككدة، والعكككودة بهكككا للحيكككاة اليوميكككة 

مكككن –،والتطلكككع للمسكككتقبل بثقكككة، بمسكككدولية، باسكككتقاللية وبكككدون مشكككاعر الكككنقص والتبعيكككة، ممكككا يجعلكككه 

 .ال مفر منها مدهال  و قادرا على مواجهة تعقيدات وتقلبات الحياة التي -جديد

 :على المستوى االجتماعي. 3. 3. 2 .3

( السكككابقة للبتكككر)مجموعكككة مكككن التغييكككرات فكككي حيكككاة المبتكككور  -كمكككا ذكرنكككا سكككابقا–يكككدخل البتكككر  

 -علكككى األقكككل–عملكككه أو يكككرغم ( حسككب درجكككة إصكككابته)قكككد يفقكككد المبتكككور : وعلككى المسكككتول االجتمكككاعي

وهككو أمككر صككعب بالنسككبة ألشككخاص قضككوا حيككاتهم كلهككا فككي ممارسككة )علككى تغييككر وظيفتككه أو مهنتككه 

إجككككراء تعككككديالت فككككي ( حسككككب درجككككة العجككككز)، وباإلضككككافة لككككذلك قككككد يتطلككككب البتككككر (مهنككككة معينككككة

إلكككخ، ممكككا يعكككرث المبتكككور لمشككككالت جديكككدة مرتبطكككة بالسككككن وبالتنقكككل، فقكككد ... المسككككن، السكككيارة 

ذات يكككوم حينمكككا وجهتكككه لمعكككالج نفسكككاني ( يتنقكككل علكككى كرسكككي متحكككر )علكككي أحكككد المبتكككورين  طكككرم

هككككل مكتككككب المعككككالج موجككككود فككككي الطككككابق العلككككوي أم السككككفلي؟ وحينمككككا أخبرتككككه أنككككه : السككككدال التككككالي
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متواجككد فككي الطككابق الثككاني لمسككت فيككه تككرددا ورغبككة فككي عككدم الككذها  إليككه، وطككرم علككي مسكك لة كونككه 

والكككذين  -فكككي مثكككل حالتكككه–، ويواجكككه المبتكككورون ...ود الكككدرج علكككى كرسكككيه المتحكككر ال يسكككتطيع صكككع

يسككككنون فكككي عمكككارات بخمكككس طوابكككق مشككككالت مكككن نفكككس النكككو ، ممكككا يحكككد مكككن حكككريتهم فكككي التنقكككل، 

ينبغكككي ... مشكككروعا : " -لكككديهم–ويصكككبح الخكككروج مكككن المنكككزل لشكككراء الخبكككز مكككن المحكككل المجكككاور 

 ."...التفكير فيه برزانة  وت ني 

وخاصكككة مكككن فقكككدوا عملهكككم ومكككن هكككم مرغمكككون علكككى إجكككراء تعكككديالت )ويواجكككه المبتكككورون  

صككككعوبات معتبككككرة فككككي الناحيككككة االقتصككككادية، وخاصككككة إذا كككككان المبتككككور أ  عائلككككة، ( فككككي مسككككاكنهم

فككي )وقككد واجهككت يومككا . ولديككه أفككواه مفتوحككة تنتظككر الغككذاء، ولككيس لككديها شككخص آخككر تنظككر لككه سككواه

وان الكككوطني ألعضكككاء المعكككوقين االصكككطناعية ولواحقهكككاأحكككد مراككككز الكككدي
 

مبتكككورة تبككككي بحرقكككة فكككي ( 

أروقككة ذلككك المركككز، وفهمككت فيمككا بعككد حينمككا عملككت معهككا أنهككم كككانوا يمنحونهككا مواعيككد لتسككليم حككذاء 

كانكككت فكككي أمكككس الحاجكككة لكككه ولكككم يسكككلموه لهكككا، وكانكككت تنتقكككل فكككي العديكككد مكككن المكككرات مكككن قريكككة تابعكككة 

ن كانكككت تواجكككه صككعوبات كبيكككرة فكككي التنقكككل، ولكككم تكككن تملكككك أحيانكككا حتكككى مصكككاريف لككذلك المرككككز أيككك

...". عليهكككا العكككودة بعكككد أسكككبوعين، أو شكككهر، أو "، وأنكككه "لكككم يصكككنع بعكككد"التنقكككل، لتتفاجككك  بككك ن الحكككذاء 

عليهكككا العكككودة : "والزلكككت أذككككر وجكككه المسكككدول عكككن منحهكككا ذلكككك الحكككذاء، وطريقكككة إخبكككاره لهكككا ب نكككه 

،لقككد كنككت أجلككس فككي أروقككة " ! عليككك اللعنككة"بككل " عليككك العككودة"ه لككم يكككن يقككول لهككا وك نكك..." بعككد 

المركككز أالحككظ المبتككورين، وأقككرأ مالمككح وجككوههم، لككم يكككن ذلككك المسككدول يعرفنككي بعككد، كككان ينظككر 

الكككذي يشكككبه الكعكككب )لكككي بكككازدراء وهكككو يتبختكككر فكككي بذلتكككه القديمكككة ويصكككدر أصكككواتا مزعجكككة بحذائكككه 

والكككذي يشكككبه لونكككه لكككون الحنكككة، وأؤّككككد لككككم أنكككه لكككيس مكككدهال للتعامكككل مكككع افكككراد ( اءالكككذي ترتديكككه النسككك

 ...تلك الفئة 

قد تدثر تلك الصعوبات في المصكاريف وفكي التنقكل علكى حيكاة المبتكور وتكددي بكه إلكى االنعكزال،  

اصكة إذا وخاصة إذا ما كانت هنالك تغييرات وصراعات عائلية، وخاصة إذا لم تتفهم عائلته وضكعيته، وخ

لم يح  بالدعم االجتماعي والتكفل المالئكم بوضكعيته، لقكد أخبرنكي ذات يكوم شكخص مصكا  باضكطرا  

ال يستطيع التحكم بحركاته وخاصة الدقيقة، وجسمه في حالة ارتعاش دائكم وال يسكتطيع المشكي إال )حركي 

وقال أنهكا عبكارة عكن  "لصورة الجسم"حينما استفسرته عن طريقة تخيله ...( بمساعدة شخص يتركز عليه

صكلى )، واستدل بحديث الرسول "تشتكي كل األعضاء: "فقال" وإذا فقد جزء منه؟"فقلت " هيكل عظمي"

مثل المدمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضكو تكداعى لكه ( : "هللا عليه وسلم

                                                           
 .بكلمة أخرل أقل إيالما وأقل جرحا لكرامة الناس" معوق"أنه من األفضل لهذا الديوان تغيير كلمة  وأعتقد  
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سائر األعضاء بالسهر والحمى
  

: كانكه التعامكل مكع اإلصكابة ومكع حالتكه إذا ، وأخبرني أن الشكخص بإم" 

،كما أخبرني أنه قد طلق زوجته ألنها لم تكن " وجد من يساعده"وإذا " سارت معه عائلته  في نفس الخط"

 .تتفهم وضعيته وكانت تطالبه بما ال طاقة له به

نظكككرة المجتمكككع لتلكككك الفئكككة، حيكككث يقكككول مصكككطفى   -فكككي هكككذا السكككياق -وال ينبغكككي أن ننسكككى  

لسكككوء الحكككظ ال يقكككدر المجتمكككع فكككي جميكككع الحكككاالت مكككدل خطكككورة : " -"نقطكككة الضكككعف"فكككي -غالكككب 

نقطكككة الضكككعف التكككي تصكككيب حكككواس الفكككرد أو أعضكككاء حركتكككه، وتككككون النتيجكككة أن يصكككبح عصكككبيا، 

سككككريع اإلثككككارة والغضككككب، ويتسككككم شككككعور األفككككراد نحككككوه بككككالعطف والشككككفقة المصككككحوبين باألسككككى 

المصكككا  بنقطكككة الضكككعف الكككذي يلمكككس الشكككعور بكككالعطف والشكككفقة نحكككوه  )...(والحسكككرة، وعليكككه فكككإن 

تتولكككككد لديكككككه عالمكككككات مصكككككطنعة بالموافقكككككة الظاهريكككككة، إال أنكككككه يتولكككككد لديكككككه أيضكككككا شكككككعور قكككككوي 

." ويكككككون نتيجككككة ذلككككك هككككو االنعككككزال عككككن المجتمككككع واالنطككككواء)...( بككككاالعتراث والككككبغ  لبيئتككككه 

 (.22-22. ، ص ص2956غالب، )

أفسككككحوا المجككككال لمخيلككككتكم  : (حفاظككككا علككككى موضككككوعيتي )ثر أو أبككككالغ هنككككا ال أريككككد أن أتكككك 

؟ كيكككف " المعكككاقين " كيكككف ينظكككر النكككاس فكككي الشكككوار  لطشكككخاص الكككذين يسكككمونهم    : ولكككذاكرتكم

ينظكككرون للمبتككككورين اللككككذين يتنقلككككون علككككى كرسكككي متحككككر ، أو اللككككذين يرتككككدون طرفككككا اصككككطناعيا ؟ 

 كيف ينظرون لهم؟ 

مشكككككحونة بالشكككككفقة )الشكككككخص الكككككذي ينظكككككر للمبتكككككور قكككككد تحولكككككت لمكككككرآة لنتخيكككككل أن عكككككين 

، ثككم لنضككع صككورة المبتككور علككى تلككك المككرآة، كيككف سككيرل المبتككور نفسككه فيهككا؟ ثككم (المصككحوبة ب سككى

إن النظكككرة التكككي . ليصكككيبه بهكككا( أو سكككهامه)لنتخيكككل الشكككخص الكككذي ينظكككر للمبتكككور وهكككو يوجكككه نظراتكككه 

بمثابكككة مككككرآة يككككرل –بالنسكككبة لككككي  –ين فككككي الشكككوار  تعتبككككر بهكككا النككككاس المبتكككور( أو يمككككرق)يرمكككق 

المبتككور فيهكككا صكككورته، ويتعكككرف علكككى الشكككخص الجديكككد، والشككككل الجديكككد الكككذي أصكككبح عليكككه، شكككخص 

نكككاقص يثيكككر الشكككفقة، وشككككل مشكككوه يكككدذي األبصكككار ويخلكككق فيهكككا التكككردد، الحسكككرة، التنكككاق ، التجنكككب 

مككا أتجكككول فككي شككوار  مكككدينتنا وحينمككا أرل الطريقكككة هككذا مكككا الحظتككه ومككا أزال أالحظكككه حين. إلككخ...، 

حتككككى صككككرت أعتقككككد أن ... التككككي ينظككككر بهككككا أفككككراد مجتمعنككككا لطفككككراد المصككككابين باإلعاقككككة أو بككككالبتر 

 ...." .قرية ظالم أهلها : " مدينتنا أصبحت

مككككن األمككككور التككككي اتفككككق عليهككككا علمككككاء الككككنفس أن هنككككا  عوامككككل : "مصككككطفى غالككككب يقككككول

متعككددة تعمككل علككى خلككق الشككعور بككالنقص والضككعف عنككد الكككائن الحككي المصككا ، ويسككاهم فككي إبككراز 

                                                           
وهككككذا الحككككديث متككككداول جككككدا فككككي ثقافتنككككا وعلككككى ألسككككنتنا، أمككككا مككككن حيككككث كونككككه صككككحيحا، حسككككنا، أو ضككككعيفا ف نككككا ال أعلككككم،   

 .والتصحيح والتضعيف هو من اختصاص علماء الحديث
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وال )...( هكككذه الحالكككة أفكككراد المجتمكككع، فهكككم يفترضكككون أن المصكككا  بنقطكككة الضكككعف إنسكككان أقكككل مكككنهم 

مجتمكككع مانعكككا مكككن إظهكككار هكككذا الشكككعور بككككل قكككوة وإشكككعار المصكككا  أنكككه يكككرل الكثيكككرون مكككن أفكككراد ال

شككخص نككاقص أو تافككه، وأنككه يجككب أن يخجككل مككن نفسككه
 
، وقككد يحككدل كككل هككذا للمصككا  مككن أقككر   

 (.12. ، ص2956غالب، " )األقربين إليه

بقلكككب صكككادق : أن أفكككراد المجتمكككع علكككيهم أن يتقبلكككوا أفكككراد فئكككة المبتكككورين -شخصكككيا–أعتقكككد  

ومكككن ( ولكككيس الشكككفقة عليكككه)نفكككاق، ويتظكككاهر هكككذا التقبكككل أساسكككا مكككن خكككالل احتكككرام المبتكككور  وبكككدون

خكككالل الثقكككة فكككي قدراتكككه المتبقيكككة، ويتجسكككد هكككذا االحتكككرام فكككي سكككلوكات األفكككراد وردود فعلهكككم نحكككو 

ينبغككككي أن تتغيككككر صككككورتهم الذهنيككككة عككككن ( وردود فعلهككككم)المبتككككور، ولكككككي تتغيككككر سككككلوكات األفككككراد 

ينبغكككي أن تتغيكككر تصكككوراتهم المسكككبقة عكككن ( عكككن المبتكككور)ككككي تتغيكككر صكككورتهم الذهنيكككة المبتكككور، ول

التككككي " التصككككورات"البتككككر وعككككن المبتككككور وعككككن الطريقككككة التككككي ينبغككككي أن يتعككككاملوا بهككككا معككككه، تلككككك 

ثقافة المجتمع في عقول المنخرطين فيه ( من دون شك)ترسمها 
   

 

 :مالحظات على شخص تعر  للبتر 3. 3

( بعكككدما تعرضكككنا للبتكككر والمبتكككور ، ولتككك ثيرات البتكككر علكككى المبتكككور ) سكككوف أتقاسكككم معككككم هنكككا 

خبككرة عشككتها ذات يككوم عنككدما التقيككت صككدفة مككع شككخص بتككرت يككده ، أيككن تقاسككم معككي ذلككك الشككخص 

 02) ضككحى بككدوره جككزءا مككن خبرتككه التككي عاشككها أثنككاء تعرضككه للبتككر ، وقككد كككان ذلككك يككوم عيككد األ

أو كمكككا )، أيكككن ركبكككت مكككع شكككا  فكككي الثالثينكككات ، سكككائق سكككيارة أجكككرة غيكككر قانونيكككة ( 1022أكتكككوبر 

حيككث كككان يرتككدي ( المبتككورة حتككى الكككو ) ولككم انتبككه فككي البدايككة إلككى يككده اليسككرل(  fraudeنككدعوها 

الوقكككود طرفكككا صكككناعيا شكككبيها بلكككون الجلكككد ولكككم يحركهكككا أبكككدا ، وانتبهكككت لهكككا حينمكككا نكككزل فكككي محطكككة 

بككككالبنزين ، وكككككان حككككديثنا منككككذ ركككككوبي معككككه  حتككككى وصككككولنا –القديمككككة والمتعبككككة  –لتزويككككد سككككيارته 

لمحطكككة الوقكككود يكككدور حكككول الفقيكككر، وحكككول المصكككاعب التكككي يتلقاهكككا فكككي بالدنكككا ، وحكككول األخكككالق 

نككا  فككي تعككامالت النككاس،  وبككدا لككي متفتحككا ومر –أي النقككود  -والنيككة التككي ضككاعت وحلككت محلهككا المككادة

بكككالرغم مكككن شكككعوري أن هنكككا  حكككزن يختفكككي فكككي مككككان مكككا بكككين كلماتكككه ، وبعكككد أن انتبهكككت  إلكككى يكككده 

                                                           
ظككككت أن أفككككراد المجتمككككع يشككككعرون المبتككككورين أن لككككديهم نقككككص أو علككككى األقككككل  يككككذكرونهم بككككذلك دون أن وفككككي الواقككككع الح   

يتعمكككدوا ذلكككك وربمكككا تككككون نيكككتهم طيبكككة وهكككدفهم مسكككاعدة المبتكككور ، فقكككد رأيكككت ذات يكككوم رجكككال، فكككي األربعينيكككات، قكككوي البنيكككة 

معكككاقون ، مسكككاكين، مهضكككومة "ين مكككذكرا بككك نهم جسكككديا، يصكككرخ فكككي أروقكككة مرككككز األطكككراف الصكككناعية مطالبكككا بحقكككوق المبتكككور

،وقكككد الحظككت نوعككا مككن االسككتياء والحككزن علككى مالمككح بعككك  " الككخ ... حقككوقهم، ال يسككتطيع بعضككهم حتككى الوقككوف علككى قدميككه

 .المبتورين الجالسين هنا  حينما كان يصفهم بتلك األوصاف 

م النفس االجتماعي بالدرجة األولى، والمختصين االجتماعيين وأعتقد أن دراسة مثل تلك التصورات هي مهمة المختصين في عل   

بإمكانه نشر ثقافة توعوية تهدف لتعليم ( كالجمعيات ووسائل اإلعالم)بالدرجة الثانية، كما أعتقد أن المجتمع بما يمتلكه من وسائل 

" أصيبوا بسبب ظروف تتجاوز قدراتهم"ئات الذين مجموعة الطرق المالئمة للتعامل مع أفراد هدالء الف" الذين لم يصابوا بعد"األفراد 

.معرضا لها" الذين لم يصابوا بعد"قد يكون كل فرد من " إصابة"أو ب  " مصيبة"ب  
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" را  تشككككوف الواحككككد يككككدو مقصوصككككة و راهككككو يخككككدم ويخلككككط :" المبتككككورة وشككككعر بككككذلك قككككال لككككي

وكشكككفت لكككه حينئكككذ عكككن هكككويتي  المهنيكككة وأخبرتكككه أننكككي نفسكككاني ، وأقكككوم حاليكككا ببحكككث علمكككي  حكككول .

ن حككدثت لهككم إصككابة البتككر ،  فاسترسككل بعككد ذلككك يككروي لككي قصككته مككع البترحيككث قككال  األشككخاص الككذي

بعككدما رول لككي كيككف كككان يعمككل فككي ورشككة عمككل مفتوحككة وتعككرث لصككعقة كهربائيككة عاليككة الشككدة  ) 

فككي مسككاء يككوم واحككد حككدل :" أنككه ( مصككدرها أعمككدة الكهربككاء ممككا أدل إلككى بتككر يككده قبككل حككوالي عككام 

" كككل شككيء تبككدل فككي عشككية :" وكككان يشككير بيككده السككليمة بطريقككة دائريككة و يقككول " زلككزال فككي حياتككه 

وحينمككا طلككب منككه األطبككاء إمضككاء " س"، كمككا أخبرنككي انككه حككين تككم نقلككه إلككى المستشككفى فككي مدينككة  

قلككت "األوراق مككن أجككل بتككر يككده  ليككتم إنقككاذ حياتككه لككم يصككدق ذلككك ، ولككم يفهككم مككا الككذي يجككري ، وقككال 

، وقككد طلككب ."يخلعككوا فيككا ...وقلككت بلككي رآهككم يحسككبوا فيككا طفككل صككغير ... سككخرو بيككا هككاذو راهككم يتم

مككنهم فيمككا بعككد السككمام لككه باالتصككال ب بيككه  ليسككاعده فككي اتخككاذ قككرار البتككر ، وذكككر أن أبككاه هككو الككذي 

المكلكككف بحالتكككه  والكككذي ككككان محاطكككا بحكككوالي "  البروفيسكككور" شكككجعه علكككى ذلكككك،  وذككككر هنكككا مشكككهد 

" قككاوي" ، وقككد وصككف ذلككك البروفيسككور ب نككه كككان    –كمككا قككال  –" يتبعككوا فيككه : " با عشككرين متككدر

صكككرات لكككي كيمكككا األفكككالم :" ، ورول لكككي بعكككد ذلكككك كيكككف تكككم نقلكككه إلكككى الجنكككام  بعكككد العمليكككة قكككائال 

، ثكككم اخبرنكككي انكككه حينمكككا اسكككتيقظ ككككان يكككرف  النظكككر إلكككى يكككده «...الضكككوء  ضكككار  فيكككا ... هكككاذو 

منككككي أن أتخيككككل أننككككي اسككككتيقظت يومككككا ووجككككدت يككككدي مبتككككورة فمككككاذا سككككتكون ردة المبتككككورة، وطلككككب 

بعكككدما سككك لته كيكككف  –فعلكككي ؟ ف خبرتكككه أنكككه مكككن الصكككعب علكككي أن أتخيكككل ذلكككك، ليكككروي لكككي بعكككد ذلكككك 

لكككم أعكككد أتكككذكر  -انكككه ككككان يقضكككيها مسكككتمعا طكككوال الوقكككت إلذاعكككة -كككان يقضكككي أيامكككه فكككي المستشكككفى؟ 

وانككككه كككككان دائمككككا يسككككتغفر، كمككككا كانككككت تككككزوره مختصككككة نفسككككانية  تبككككث القككككرآن الكككككريم،  –اسككككمها 

، " تونسكككني وتحككككي معايكككا : " لتتجكككاذ  أطكككراف الحكككديث معكككه، وككككان يسكككت نس برفقتهكككا أو كمكككا قكككال 

: وكانكككت أهكككم انشكككغاالته فكككي تلكككك الفتكككرة تكككدور حكككول مكككا الكككذي سكككيحدل لكككه فكككي المسكككتقبل أو كمكككا قكككال 

ماكككككانت مشكككككل ، بصككككح  كيفككككاش نككككدير كككككي نخككككرج، .. .فكككي السككككبيطار رانككككي مككككع نككككاس مبتككككورين "

، وقكككد ككككان حزينكككا جكككدا وهكككو يسكككترجع ...." يشكككوفو  يكككد  مقصوصكككة... كيفكككاش رايكككح تقابكككل النكككاس 

وتبكككدلت مالمكككح وجهكككه وأشكككع األمكككل مكككن ) تلكككك االنشكككغاالت  وينطكككق بتلكككك الكلمكككات،  وهنكككا اخبرنكككي 

ستشكككفى واهتمكككامهم بكككه باإلضكككافة  لقبكككول أن التفكككاف أبنكككاء حيكككه  عليكككه بعكككد خروجكككه مكككن الم( عينيكككه 

، والكككى هنكككا انتهكككت رحلتكككي معكككه وأوصكككلني ....صكككديقته لوضكككعيته وعكككدم هجرهكككا لكككه قكككد سكككاعده كثيكككرا

لكككككي ال اقطككككع عليككككه  –لككككوجهتي ، أوقككككف محككككر  السككككيارة ، وتجاذبككككت معككككه أطككككراف الحككككديث قلككككيال 

عكككدما تحكككدثنا فكككي موضكككو  ، وب –كالمكككه بشككككل عنيكككف ألنكككه ككككان يتككك لم حينمكككا ككككان يكككروي لكككي قصكككته 

آخكككر قلكككيال ، وضكككحكنا كثيكككرا ، ورفككك  أن يتقاضكككى أجكككره  ف جبرتكككه علكككى ذلكككك ، ودعتكككه ، وودعنكككي 

".معرفكككككككككككككككككككككككككككككككة خيكككككككككككككككككككككككككككككككر إن شكككككككككككككككككككككككككككككككاء هللا : " بكككككككككككككككككككككككككككككككدوره قكككككككككككككككككككككككككككككككائال 
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ا البحكككث ذنكككا التعقيكككب علكككى الجانكككب النظكككري لهكككحاول ه ّْ سكككوأخيكككرا فكككي نهايكككة عرضكككنا هكككذا 

" التلخكككيص"ا التعقيكككب   ذرد تسكككمية هكككألواقكككع لكككم اوفكككي  ،(الثالكككث والرابكككع ،الثكككاني) بفصكككوله الكككثالل 

مكككا ورد فكككي تلكككك الفصكككول بكككتمعن فسكككيفوته  أن مكككن لكككم يقكككر زال مقتنعكككا بككك أألنكككي ال" صكككةالالخ" أو

  شكككل تعقيككب علككى مفككر هنككا مككن صككياغة  ال نككه أعتقككد ألككك ذ و بككالرغم مككن  ،الكثيككر ممككا تطرقنككا لككه 

التكككي وردت فكككي فصكككول  المالحظكككاتو  ،المناقشكككات  راء،األفككككار،ا  أهكككملكككى التكككدليل ع  دليكككل هدفكككه

 :الجانب النظري كما يلي

 ذتطكككور مفهكككوم الصكككدمة النفسكككية منككك( الصكككدمة النفسكككيةب المعنكككون )ابعنكككا فكككي الفصكككل الثكككاني ت

ووصكككف " )وبنهكككايم أ"صكككاغه  أن نكككذم،لوجهكككات النظكككر المعاصكككرة حولكككه  بكككدايات صكككياغته ووصكككوال

 ميدلصكككاالعصكككا   أعكككراثوربكككط " )وشكككارك"عتكككرث عليكككه إ أن ذومنككك( المرتبطكككة بكككه األعكككراث

اصكككطالحه الخكككاص  "جانيكككه"صكككاه  أن نكككذوم ،( اوسكككتينيبالنورتيريا و سكككباله وبنهكككايمأالتكككي وصكككفها 

و التككي تراجككع ) "النوروتيكككا"الصككدمة   األولككى عككننظريتككه " يككدورف"قككدم  أن ذمنككو ،حككول الصككدمة 

فكككي  -النفسكككيون العسككككريون األطبكككاءوصكككف  أن ذومنككك ،( أخكككرلعنهكككا فيمكككا بعكككد ليصكككوه نظريكككات 

 –مكككا بعكككد  ضكككطراباتالمختلفكككة  ةوحكككدات اكلينيكيككك -لصكككراعات المسكككلحةالقكككرن العشكككرين و بمناسكككبة ا

 –بعككد  زمككات مككابككرزت متال أيككنفككي فيتنككام  األمريكيككةبعككد الحككر  ")شككاتان"قككام  أن ذو منكك ،الصككدمة 

فيمككا بعككد  أصككبح لمككا أوليككةبالعمككل مككع مجموعككة مككن األطبككاء النفسككيين ليقتككرم صككيغة ( لفيتنككاماحككر  

لوجهككككات النظككككر المعاصككككرة التككككي  ووصككككوال ، "الصككككدمة -اضككككطرا  ضككككغط مككككا بعككككد"    :يسككككمى

و  ،(DSMممثلكككككة فكككككي  )سكسكككككونية  -ألنجلكككككواالمدرسكككككة  :انعكسكككككت فكككككي آراء مدرسكككككتين رائكككككدتين 

حيككككث تبككككرز فككككي حالككككة   ،لوحككككة بمككككدخلين ب نهككككاالتككككي وصككككفتها  ،الفرانكفونيككككة األوروبيككككة ةالمدرسكككك

رأسككككهم النفسككككيون العسكككككريون و علككككى  األطبككككاءالتككككي رسككككمها   صككككورةال األولرؤيتهككككا مككككن المككككدخل 

Crocq ;Barrois ;Lebigot ;Briole…etc ين تجككككككككاوزوا ذو الكككككككك ، رائهككككككككم ين عرضككككككككت ذالكككككككك

التعككككرث للحككككدل و  أثنككككاءديككككة و ركككككزوا علككككى المعككككاش النفسككككي وجهككككة النظككككر االقتصككككادية الفروي

 تلككك ،أمككارائهككم آلتوضككيح   Lacanكمككا ادمجككوا وجهككات نظككر،" عينيككة المككوت"المتمثككل فككي مواجهككة 

حكككة مكككن المكككدخل الثكككاني فتبكككرز لنكككا الصكككورة التكككي رسكككمها محللكككون نفسكككانيون فكككي حالكككة رؤيكككة تلكككك اللو

انطالقكككا مكككن التحليكككل  و الكككذين طكككوروا اصكككطالحهم( الكككذي عرضكككت  رائكككه أيضكككا –Janinمكككن أمثكككال)

و رككككزوا علكككى دور الجانكككب النفسكككي الكككداخلي فكككي الصكككدمة ، و انطالقكككا مكككن تلكككك  يويكككدالنفسكككي الفر

دل صككككككدمي أم مولككككككد اصكككككدمة نفسككككككية أم ضككككككغط؟ ، و حككككك: ) ا راء المختلفكككككة ناقشككككككت العنصككككككرين

و الكككككذي تعتمكككككده ) و نتائجكككككه اإلكلينيكيكككككة " الضككككغط"حيكككككث توصكككككلنا إلكككككى أن مصكككككطلح  ،(للصككككدمة؟
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الككككذي ) و نتائجككككه اإلكلينيكيككككة " الصككككدمة"يختلككككف عككككن مصككككطلح ( سكسككككونية –المدرسككككة االنجلككككو 

مككككن خككككالل عككككرث معطيككككات و أمثلككككة ) ، كمككككا توصككككلنا ( تعتمككككده المدرسككككة األوروبيككككة الفرانكفونيككككة

هكككو المعكككاش  –حسكككب وجهكككة النظكككر الفرانكفونيكككة  –" دميصكككال" إلكككى أن مكككا يحمكككل صكككفة( مختلفكككة

حككادل مولككد "الشخصككي للمتعككرث للحككادل و لككيس خطككورة الحككادل فككي حككد ذاتككه ، ومككن ثككم فتسككمية 

 " . حادل صدمي"انسب من تسمية " للصدمة 

بعكككد ذلكككك تعرضكككنا النعكاسكككات الصكككدمة النفسكككية علكككى المسكككتول السكككيكاتري كمكككا تظهكككر فكككي     

و تطرقنكككككا للمعكككككايير التشخيصكككككية لالضكككككطرابات مكككككا ( CIM10 ،DSM-IV)العالميكككككة الوصكككككفيات 

قكككل خصوصكككية عكككن اضكككطرابات أ -فكككي التعليكككق –، و تحكككدثنا ( ذات الخصوصكككية) الصكككدمية  –بعكككد 

و رأينكككا أن اغلكككب  االضكككطرابات المعروضكككة مكككن طكككرف الوصكككفيات العالميكككة و تلكككك المعروضككككة ) 

، و " ( مولككككد للصككككدمة"أو " ضككككاغط"التعككككرث لحككككادل  فككككي علككككم الككككنفس المرضككككي قككككد تنفجككككر بعككككد

تحصكككككل علكككككى صكككككورة إجماليكككككة لتلكككككك أن ن  "الوضكككككعية اإلكلينيكيكككككة"حاولنكككككا مكككككن خكككككالل عنصكككككر  

فكككككي شككككككل مكككككنظم ، فتطرقنكككككا لكيفيكككككة فهكككككم و تصكككككنيف تلكككككك ( الصكككككدمية -مكككككا بعكككككد)االضكككككطرابات 

علكككككى  –رأينكككككا ،و اترية األوروبيكككككة  الفرانكفونيكككككةاالضكككككطرابات مكككككن طكككككرف وجهكككككة النظكككككر السكككككيك

المعكككككككروف فكككككككي الوصكككككككف "  العصكككككككا  الصكككككككدمي"أن مصكككككككطلح  –المسككككككتول السكككككككيكوباتولوجي 

علككككى المسككككتول  –الكالسككككيكي  ال يككككزال مسككككتعمال فككككي العيككككادة السككككيكاترية االوروبيككككة ، كمككككا رأينككككا 

الصككككدمية تحككككت  -أن المدرسككككة الفرانكفونيككككة تجمككككع مجموعككككة االضككككطرابات مككككا بعككككد –اإلكلينيكككككي 

جكككر مصكككطلح يغطكككي جميكككع الحكككاالت اإلكلينيكيكككة التكككي تنف" )النفسكككية  –المتالزمكككة الصكككدمية " مسكككمى 

، واطلعنككككا علككككى كيفيككككة ترتيككككب تلككككك المتالزمككككات فككككي إطككككار ( بعككككد التعككككرث لحككككادل مولككككد للصككككدمة

: الكككذي ميكككز بكككين المرحلكككة  ،Crocqمكككن طكككرف  –طكككور الصكككدمة يعككككس مراحكككل ت –كرونولكككوجي 

طلعنكككا علكككى مجموعكككة مكككن الوضكككعيات اإلكلينيكيكككة لتلكككك كمكككا إ ،ا نيكككة ، مكككا بعكككد ا نيكككة ، والمتككك خرة 

المتالزمككككة الصككككدمية الحككككادة ، المتالزمككككة )علككككى وزن  Plagnolالمتالزمككككات و التككككي عرضككككها لنككككا 

أخيككككرا عنصككككر انعكاسككككات  لنختككككتم،( ،و المركككككب الصكككدميسككككتجابة الصككككدمية الصكككدمية المزمنككككة ، اال

 .االجتماعية للصدمة  –بالتعرث لبع  العواقب النفسية ( الفصل الثانيو) الصدمة 

و ( الصكككدمة النفسكككية و التوظيكككف النفسكككي:   المعنكككون بككك)بعكككد ذلكككك انطلقنكككا فكككي الفصكككل الثالكككث 

لمسكككائل التكككي تعرضكككنا لهكككا فكككي الفصكككل أيكككن اسكككترجعنا العديكككد مكككن ا: حركنكككاه بكككدءا بتمهيكككد و مناقشكككة 

باإلضكككافة لكككبع  معطيكككات الدراسكككات السكككابقة ، و أيكككن وقفنكككا مندهشكككين أمكككام سكككيكوباتولوجية  الثكككاني

يطكككور بعضكككهم  اضكككطرابات مكككا : ن األفكككراد المتعرضكككين لحكككادل مولكككد الصكككدمة ، ألالصكككدمة النفسكككية

عضكككهم ا خكككر الحكككادل دون يتجكككاوز بوصكككدمية ، يطكككور بعضكككهم ا خكككر اضكككطرابات أخكككرل ،  –بعكككد 
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  ،"حكككادل مولكككد للصكككدمة "عواقكككب ، مكككع العلكككم أن العامكككل األساسكككي المسكككبب للصكككدمة هكككو التعكككرث ل 

 ، و هكككذا أيضككافككي سككيكوباتولوجيا الصككدمة النفسككيةو هكككذا دفعتنككا تلككك المعطيككات إلككى إعككادة التفكيككر 

 -آن ذا    -اعتبرتهككككاعطيككككات موزعككككة عبككككر ثككككالل أفكككككار أساسككككية قمككككت بطككككرم مجموعككككة مككككن الم

مسكككتويات للتعمكككق فكككي سكككيكوباتولوجية الصكككدمة و االضكككطرابات المرتبطكككة بهكككا ، فناقشكككت فكككي الفككككرة 

 -لمككككاذا يتعككككرث الككككبع  لصككككدمة و الضككككطرابات مككككا بعككككد: األولككككى اإلشكككككالية األساسككككية للصككككدمة 

أجبكككت  صكككدمية بعكككد تعرضكككهم للحكككادل بينمكككا يقاومكككه بعضكككهم ا خكككر ويتجاوزونكككه دون عواقكككب ؟ و

فكككرة تككدخل عوامككل أخككرل تسككاهم فككي حمايككة الفككرد أو تعريضككه  عككرث عككن ذلككك السككدال مككن خككالل

لخطككككر تطككككوير اضككككطرا  بعككككد تعرضككككه للحككككادل ، ثككككم ناقشككككت تلككككك العمليككككة فككككي إطككككار سككككياقات 

العوامكككل و طريقكككة تفاعلهكككا تلكككك أيكككن تعرفنكككا علكككى  ،الحمايكككة /الرجوعيكككة و عوامكككل الخطكككر/وحيكككةالجر

نككككا علككككى المقاربككككة المناسككككبة لدراسككككتها و لدراسككككة أو الحمايككككة منككككه ، و أيككككن تعرفطرا  لجلككككب االضكككك

خصوصككككية "طريقككككة تفاعلهككككا ، و بعككككد أن ناقشككككنا ذلككككك كلككككه تطرقنككككا للفكككككرة الثانيككككة أيككككن تعرضككككنا ل 

المتمثلكككة فكككي الحكككادل المولكككد للصكككدمة و " الوضكككعية"و  هالمتميكككز بفكككر دانيتككك" الفكككرد" بكككين " التفاعكككل 

التككككي كانككككت نائمككككة علككككى صككككفحات ) ف عككككدنا إحيككككاء مجموعككككة المعطيككككات  ، طككككة بككككهالعوامككككل المرتب

و المرتبطكككة أساسكككا بوجهكككة النظكككر السكككيكاترية العسككككرية الفرانكفونيكككة حكككول الفكككروق ( الفصكككل الثكككاني

بكككين الضكككغط و الصكككدمة ، و حكككول مواصكككفات الحكككادل المولكككد للصكككدمة ، و حكككول طريقكككة التفاعكككل بكككين 

و التكككي سكككتحدد إذا مكككا ككككان ذلكككك الفكككرد سيصكككا  باضكككطرا   ،(فتكككرة وقوعكككه  أثنكككاء) الفكككرد و الحكككادل 

أم ال ، لنشككير أخيككرا فككي الفكككرة الثالثككة إلككى "( وتمككعينيككة ال"مككن خككالل التقائككه مككع ) صككدمي  -مككا بعككد

أنككه مكككن المهككم دراسكككة تلككك التككك ثيرات ألن العكككالم النفسككي للفكككرد، وأن الصككدمة النفسكككية تخككل بكككالتوظيف 

ألن  و،( الكككذي ينتمكككي للعكككالم الخكككارجي) د يتكككدخل بشككككل أو بكككآخر أثنكككاء وقكككو  الحكككادل الكككداخلي للفكككر

االلتقكككاء بكككين العكككالم الكككداخلي و الخكككارجي للفكككرد و ميكانيزمكككات الكككربط بينهمكككا يمكككثالن جكككوهر توظيفكككه 

أمككككام  –و هككككذا وجككككدنا أنفسكككنا ... النفسكككي ، و أخيكككرا ألن الصككككدمة تنشككك  عنككككد نقطكككة التقكككاطع بينهمككككا 

مكككدفوعين لمعالجكككة موضكككو  التوظيكككف النفسكككي  -وث الكككذي تعكككالج بكككه مثكككل هكككذه المواضكككيع عكككادةالغمككك

مككن خككالل عككرث وجهككات النظككر  ، فتطرقنككا لككه فككي إطككار نظريككة  الميتاسككيكولوجيا الفرويديككة أساسككا

التكككي ال ) مكككع اإلشكككارة ألهميكككة وجهكككة النظكككر النشكككوئية  ،االقتصكككادية والموقعيكككة ، الديناميكككة ،: الكككثالل 

، و ال يفوتنككككا هنككككا أن نشككككير إلككككى أننككككا عالجنككككا ( كككككن االسككككتغناء عنهككككا فككككي فهككككم التوظيككككف النفسككككي يم

ن الككككذين موضككككو  التوظيككككف النفسككككي بعنايككككة فائقككككة و بتفاصككككيل معمقككككة نضككككعها بككككين أيككككدي البككككاحثي

و هكككدالء الكككذين يعتمكككدون علكككى المقاربكككة السكككيكودينامية ، و أخيكككرا ... توحون مكككن التحليكككل النفسكككي يسككك

بعككككد التطككككرق ألهككككم القواعككككد التككككي يعتمككككد عليهككككا فهككككم  –تمنككككا الفصككككل الثالككككث بتعقيككككب قلككككت فيككككه اخت
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أن نحكككيط  –علكككى األقكككل بالنسكككبة لكككي  –أنكككه مكككن شكككبه المسكككتحيل إلكككى هنكككا يبكككدو : " -لتوظيكككف النفسكككي ا

 ."بكل ما قيل حول التوظيف النفسي  في بحثنا هذا

و قككككد قلككككت ذلككككك ألنككككه و باإلضككككافة للميتاسككككيكولوجيا الفرويديككككة هنالككككك العديككككد مككككن ا راء   

الكككككخ  ، و هكككككذا يعنكككككي ...الككككككان  ،آراء ميالنكككككي كاليكككككن ، هارتمكككككان: الميتاسكككككيكولوجية األخكككككرل  

علككككى آراء  –إن كككككان فككككي حاجككككة لككككذلك  –أننككككي أحيككككل القككككارئ ليطلككككع بنفسككككه ( بطريقككككة أو بكككك خرل)

 . رتهم في ذلك التعقيب هدالء الذين ذك

الصككككدمة، : و المعنككككون  )  –و األخيككككر  –بعككككد ذلككككك توجهنككككا للعمككككل علككككى الفصككككل الرابككككع 

( المتمثلككككة فككككي األفكككككار و ا راء ) ، وشككككعرت أن البككككذور (، و مبتككككور األطككككراف النفسككككي التوظيككككف

وقكككت  و حكككان... نضكككجت"فكككي حقكككول الفصكككل الثكككاني و الثالكككث قكككد ( علكككى الصكككفحات) التكككي زرعناهكككا 

تككك مالت " و " تككك مالت : الصكككدمة و التوظيكككف النفسكككي : " ، ف عكككدت صكككياغتها تحكككت مسكككمى" قطافهكككا

، و انعكاسككككاتها  اهطرحككككت مفهككككوم الصككككدمة النفسككككية ، منشككككدأيككككن " حككككول مفهككككوم الصككككدمة النفسككككية

الرجوعيككككة و / مككككن زاويككككة سككككياقات الجروحيككككة : و اإلكلينيكيككككة مككككن ثككككالل زوايككككا السككككيكوباتولوجية

و  ،الحمايكككة ، ثكككم مكككن زاويكككة اكلينيكيكككة سكككيكاترية ، و أخيكككرا مكككن زاويكككة سكككيكودينامية/ الخطكككر عوامكككل 

ن تلكككك الزوايكككا تلمكككس جانبكككا معينكككا مكككن سكككيكوباتولوجيا الصكككدمة ، كمكككا أعتقكككد أعتقكككد أن ككككل زوايكككة مككك

علككككى ) أيضككككا أننككككا إن نظرنككككا للصككككدمة النفسككككية مككككن تلككككك الزوايككككا الككككثالل مجتمعككككة فإننككككا سككككنتمكن 

بعكككد ذلكككك يمكننكككا القكككول أن  ومكككن رؤيكككة انعكاسكككاتها بتفاصكككيل أكبكككر ،( ويين النظكككري و التطبيقكككيالمسكككت

/ الرجوعيكككة و عوامكككل الخطكككر / الطكككرم الكككذي قدمتكككه للصكككدمة النفسكككية مكككن زاويكككة سكككياقات الجروحيكككة 

طبعكككا بعكككد ) صكككدمية  –الحمايكككة يفيكككد فكككي تفسكككير كيفيكككة إصكككابة بعككك  األفكككراد باضكككطرابات مكككا بعكككد 

أن ا راء المطروحكككة فكككي هكككذا   أيضكككا و مقاومكككة بعضكككهم  ا خكككر لكككه ، و أعتقكككد( للحكككادلتعرضكككهم 

 ، و لككذلك تعرضككنا للصكككدمة مككن الزاويكككة لدراسكككة عوامككل الضككغط و لفهكككم حالككة الضكككغط ةاإلطككار مفيككد

االكلينيكيكككة السكككيكاترية ، أيكككن حاولنكككا متابعكككة أهكككم االصكككطالحات التكككي تطكككور عبرهكككا مفهكككوم : الثانيكككة 

النفسكككية للتعكككرف علكككى تطبيقاتهكككا اإلكلينيكيكككة ، و أيكككن رأينكككا أن اخكككتالف االصكككطالم الكككذي الصكككدمة 

مصككككطلح سكسككككوني الككككذي يعمككككل ب -اه االنجلككككواالتجكككك) يعتمككككده االتجاهككككان السككككيكاتريان المعاصككككران 

قكككد نتجكككت عنكككه اختالفكككات علكككى "( الصكككدمة"مصكككطلح التجكككاه الفرانكفكككوني الكككذي يعمكككل بو ا" الضكككغط"

الضكككغط ،  وحكككدول الصكككدمة اثكككر التعكككرث للهلكككع و لكككيس الخكككوف، القلكككق ،: ينيككككي كككك المسكككتول اإلكل

" عينيككككة المككككوت"عككككن مواجهككككة (  DSMالككككذي تقككككول بككككه " ) تهديككككد المككككوت" و اخككككتالف مواجهككككة 

ممككككا يككككددي الخككككتالف ،ر يككككأثنككككاء التعككككرث لحككككادل خط( الككككذي تقككككول بككككه المدرسككككة الفرانكفونيككككة)

اخكككتالف تعبيكككر ككككل مكككن الضكككغط و الصكككدمة عكككن  وككككل منهمكككا ،األشككككال اإلكلينيكيكككة التكككي تنكككتج عكككن 
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لفهكككم منشككك  الصكككدمة بشككككل   ةنفسككيهما إكلينيكيكككا ، و أعتقكككد أن ا راء المطروحكككة فكككي هكككذا  اإلطكككار مفيكككد

و التعككككرف علككككى االضككككطرابات اإلكلينيكيككككة المرتبطككككة  ،دقيككككق ، و للتفريككككق بككككين الضككككغط و الصككككدمة

السكككيكودينامية ، فقكككد : الزاويكككة الثالثكككةصكككدمة النفسكككية مكككن ككككل منهمكككا بشككككل واضكككح ، أمكككا طرحنكككا للب

و فكرتكككه عكككن الحكككادل المبككككر و "( النوروتيككككا)" يكككد األولكككى عكككن الصكككدمة ورتطرقنكككا فيكككه لنظريكككة ف

عكككككن ككككككون الحكككككادل واقعيكككككا لصكككككالح فككككككرة   فرويكككككد   ، و تراجكككككع( après–coup/coup) لبعكككككدي ا

و إعكككادة ) ذلكككك بكككرده لصكككفة الواقعيكككة للحكككدل ، واعتكككراث فرنتكككزي علكككى " احتمكككال كونكككه هواميكككا"

"  العصككككا   الصككككدمي"، كمككككا تطرقنككككا للتفسككككيرات المختلفككككة لمصككككطلح ( إحيائككككه لنظريككككة النوروتيكككككا

مككككن خكككالل االطكككال  علككككى أراء فرويكككد ، فرنتكككزي ، أبراهككككام ، " مككككا وراء مبكككدأ اللكككذة" قبكككل صكككدور 

ية للصكككدمةسكككيمل ، وجكككونز ، لنتطكككرق بعكككد ذلكككك لنظريكككة فرويكككد االقتصكككاد
 
، و التكككي قادتنكككا لمناقشكككة  

التكككي يكككتم إلغاؤهكككا  مكككن طكككرف الحكككادل المفكككاجئ والعنيكككف ، فناقشكككنا نظريكككات " إشكككارة القلكككق" وظيفكككة 

" صككككدمة المككككيالد" فرويككككد األولككككى و الثانيككككة عككككن القلككككق و عالقتككككه بالصككككدمة ، ووجككككدنا أنفسككككنا أمككككام 

و حككككول ،حككككول أهميككككة صككككدمة المككككيالد  رانككككك -فككككات التككككي دارت بككككين فرويككككد و أوتككككوفناقشككككنا الخال

لككيس لصككدمة المككيالد أي داللككة " داللتهككا مككن الناحيككة النفسككية ، ثككم اتخككذنا مككن رأي فرويككد القائككل ب نككه 

حككككول الصككككدمة النفسككككية ، و  Janinجسككككرا عبرنككككا مككككن خاللككككه مباشككككرة لككككبع  أطروحككككات " نفسككككية 

ة الككذكرل الصككدمية داخككل التوظيككف فككي هككذا اإلطككار مفيككدة لفهككم وضككعي أن ا راء  المطروحككة عتقككدأ

 .في حالة الصدمة  –و ما يحدل فيه  –النفسي ، و لفهم دور الجانب النفسي الداخلي 

ث بعككد ذلككك تطرقنككا لمسكك لة عككالج الصككدمة النفسككية، فناقشككنا فككي البدايككة فكككرة العككالج مككن حيكك

مككككن خككككالل أعككككراث ) ؟ و اسككككتنتجنا أن إعككككادة معايشككككة الصككككدمة كونككككه تفريغككككا أم تعبيككككرا بالكلمككككة

التككككي ( Méthode cathartique) تشكككبه كثيكككرا الطريقكككة التفريجيكككة ( التككككرار و أعكككراث أخكككرل 

ككككان فرويكككد و برويكككر يعالجكككان بهكككا المرضكككى ، ثكككم تعمقنكككا فكككي الطريقكككة التفريجيكككة لفهكككم دورهكككا فكككي 

انتقكككدناه خاصكككة حكككول طريقكككة اسكككتخدامه لمصكككطلح  و بعكككد أن Crocqمعالجكككة الصكككدمة ، فرأينكككا مكككع 

"abréaction  " مكككن خكككالل معايشكككتها المصكككحوبة بتظكككاهرات القلكككق ، الضكككغط  ) أن تفريكككغ الصكككدمة

ال يكككددي للشكككفاء ، و إنمكككا يحكككدل الشكككفاء إذا مكككا تكككم دمكككج ذلكككك التفريكككغ فكككي سكككياق عالجكككي ( و الهيجكككان

حنته العاطفيككككة ، كمككككا يسككككمح لككككه بتمثككككل يسككككمح للمصككككدوم بإعككككادة معايشككككة الحككككادل الصككككادم بكككككل شكككك

عككككن طريككككق ( أو معنككككى ذاتككككي ) الصككككدمة و دمجهككككا فككككي تاريخككككه الشخصككككي و إعطائهككككا داللككككة ذاتيككككة 

، و يككككتم كككككل ذلككككك بمسككككاعدة المعككككالج الككككذي يتمثككككل دوره ( Verbalisation)التعبيككككر عنهككككا بككككالكالم 

" تيكككة حسكككب النمكككوذج السكككقراطييلكككد حقيقتكككه الخاصكككة و الذا: " أساسكككا فكككي مسكككاعدة المصكككدوم علكككى أن 

                                                           
 (راجع الفصل الثاني" )موسى والتوحيد"وقد تطرقنا لنظريته األخيرة كما صاغها في   



الصدمة، التوظيف النفسي، ومبتور األطراف: الفصل الرابع  

 

217 
 

، و بعكككد أن ناقشكككنا ذلكككك كلكككه تطرقنكككا لمجموعكككة مكككن الطكككرق و التقنيكككات العالجيكككة  Crocqكمكككا رأل 

العككككالج  السككككيكودينامي ، العككككالج األسككككري و : المسككككتخدمة فككككي عككككالج الصككككدمة فتعرضككككنا لكككككل مككككن 

 –ا  ضككككغط مككككا بعككككد المعرفككككي و العككككالج الككككدوائي الضككككطر/ المقاربككككة النسككككقية، العككككالج السككككلوكي 

 .الصدمة

ألسكككككبابه  ومسكككككتوياته ، ثكككككم :وأخيكككككرا تعرضكككككنا للبتكككككر و لمبتكككككور األطكككككراف، فتطرقنكككككا للبتكككككر

مكككن حيكككث كونكككه  –هكككذه المكككرة  –تطرقنكككا لمبتكككور األطكككراف و النعكاسكككات البتكككر عليكككه ، فعالجنكككا البتكككر 

كاسككات التككي يتعككرث فعككال يككتم تجسككيده فككي سككياق مداخلككة جراحيككة، و ناقشككنا أهككم اإلجككراءات و االنع

أو / لهكككا المبتكككور قبكككل ، أثنكككاء ، و بعكككد العمليكككة الجراحيكككة ، و هككككذا تطرقنكككا ألهميكككة  إعكككالم المكككري  و 

أهلكككه  بقكككرار البتكككر و أهميكككة ككككل مكككن التخكككدير و التسككككين قبكككل العمليكككة ، كمكككا تطرقنكككا ألهكككم اإلجكككراءات 

 –لنتطكككرق بعكككد ذلكككك لمرحلكككة مكككا بعكككد  الجراحيكككة و الطبيكككة التكككي يتعكككرث لهكككا المبتكككور أثنكككاء العمليكككة ،

أيكككن تظهكككر انعكاسكككات البتكككر علكككى جميكككع مسكككتويات حيكككاة المبتكككور ، فتابعنكككا تلكككك االنعكاسكككات :العمليكككة 

 : على ثالل مستويات

 ا الم علكككى) أنكككوا  ا الم التكككي يتعكككرث لهكككا المبتكككور  خاصكككة  تابعنكككا:  علفففى المسفففتوى الجسفففمي -أ

التكفككككل بككككالمبتور مككككن أجككككل إعككككداده  و ،( الم  الطككككرف الشككككبح مسككككتول نهايككككة الطككككرف المبتككككور ، و آ

 .الخ ...المشكالت المرتبطة باستخدام المعدات و األطراف الصناعية  و الستخدام المعدات ،

تابعنكككا الكيفيكككة التكككي يعكككاش بهكككا البتكككر و العوامكككل المصكككاحبة لكككه بسكككبب :  علفففى المسفففتوى النفسفففي -ب

لسكككابقة للمكككري  ، كمكككا تابعنكككا أهكككم التغييكككرات النفسكككية الداخليكككة التغييكككرات التكككي يحكككدثها فكككي الحيكككاة ا

التكككي يحكككدثها البتكككر و المتمثلكككة أساسكككا فكككي اضكككطرا  مخطكككط الجسكككم و صكككورة الجسكككم ، و ضكككرورة 

، " مككا هككو عليككه حاليككا " و تقبككل " مككا كككان عليككه سككابقا " دخككول المبتككور فككي سككيرورة  حككداد  لتجككاوز 

بكككين مخطكككط  تميكككق معرفتنكككا بهكككذه المفكككاهيم ، فناقشكككنا الفكككرو قكككاولمسكككنا فكككي أنفسكككنا الحاجكككة إلكككى تع

مكككن زاويكككة التحليكككل النفسكككي عبكككر " صكككورة الجسكككم " الجسكككم و صكككورة الجسكككم ، ثكككم تعمقنكككا فكككي فهكككم 

،و انتبهنككككككككا إلككككككككى أن صككككككككورة الجسككككككككم  ) (Freud,Shilder,Klein,Anzieu,Lacan…etc: آراء

و تقكككديره لهكككا ، فناقشكككنا هكككذه المالحظكككة فكككي ( هأو ب نكككا)لهكككا عالقكككة مباشكككرة مكككع شكككعور الشكككخص بذاتكككه 

أن الموضكككو  المكككادي  -آن ذا  –ضكككوء إصكككابة البتكككر و مكككا تكككددي لكككه مكككن إصكككابة نرجسكككية ، و قلكككت 

أمكككا الموضكككو  النفسكككي " صكككورة الجسكككم"المصكككا  فكككي حالكككة البتكككر هكككو الجسكككم و شككككله النفسكككي هكككو 

، وبمككا ( -أو ألنككاه –الشككخص لذاتككه أي فككي حككب ) فككي بعككده النرجسككي " األنككا"الككداخلي المصككا  فهككو 

لتجكككاوز ذلكككك الكككنقص الظكككاهري الجسكككمي و الكككداخلي ) أن المبتكككور مكككدعو للكككدخول فكككي سكككيرورة حكككداد 



الصدمة، التوظيف النفسي، ومبتور األطراف: الفصل الرابع  

 

218 
 

فقككككد تطرقنككككا لمفهككككوم الحككككداد ،  و لعمككككل الحككككداد مككككن حيككككث كونككككه سككككيرورة نفسككككية ، ثككككم ( النرجسككككي 

 .لمراحله ، و للتعقيدات التي تحدل فيه 

تابعنككككا مجموعككككة التغييككككرات و المشكككككالت التككككي تحككككدل فككككي حيككككاة : عيعلففففى المسففففتوى االجتمففففا -ج

عائليككككة  و فقككككدان العمككككل ، مشكككككالت  اقتصككككادية مرتبطككككة بالسكككككن و التنقككككل ،) المبتككككور االجتماعيككككة 

، ألنكككاقت بعكككد ذلكككك  مثلكككة اسكككتقيتها مكككن خبرتكككي الشخصكككيةبكمكككا دللكككت علكككى تلكككك المشككككالت ( الكككخ...

يكككنجم عنهكككا ، و اختتمنكككا مناقشكككتنا تلكككك المرتبطكككة بكككالبتر و المبتكككور رة المجتمكككع للمبتكككورين و مكككا نظككك

بشككككخص ( صككككدفة)بمالحظككككات أجريتهككككا ذات يككككوم حينمككككا التقيككككت ( اختتمنككككا الفصككككل الرابككككع  كمككككا)

جككزءا مككن خبرتككه التككي عاشككها أثنككاء ( فككي ذلككك اليككوم ) تعككرث للبتككر، أيككن تقاسككم معككي ذلككك الشككخص 

 .ا البحثذتلك الخبرة التي عشتها معه في ه معكم  -يبدور –تعرضه للبتر ، و تقاسمت أنا 



 

219 
 

 إجراءات البحث: الفصل الخامس

 

 .حاالت البحث .2

 

 .حدود البحث .1

 

 .منهج البحث .3

 

 .أدوات البحث وإجراءات تطبيقها .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



إجراءاتالبحث:الفصلالخامس  

 

220 
 

 :حاالت البحث.1

الجنسكككين، الكككذين تعرضكككوا لبتكككر واحكككد أو أكثكككر مكككن اسكككتهدف هكككذا البحكككث فئكككة الراشكككدين مكككن  

حيكككث يسكككتبعد هنكككا األفكككراد )أطكككراف الجسكككم أثنكككاء تكككدخل جراحكككي بسكككبب تعرضكككهم لحكككادل أو مكككرث 

، أمكككا بالنسكككبة للفتكككرة الفاصكككلة بكككين التعكككرث للبتكككر وإجكككراء البحكككث فهكككي غيكككر (مشكككوهين الكككذين ولكككدوا

بعكككد فتكككرة كمكككون ، وقكككد تككككون عكككابرة ،أو ألن أعكككراث الصكككدمة النفسكككية قكككد تتظكككاهر آنيكككا،أو )محكككددة

 . (مزمنة تستمر مع الفرد مدل الحياة

هككذا البحككث مككن خككالل اسككتهداف أفككراد تتككوفر فككيهم خصككائص مجتمككع حككاالت وقككد تككم اختيككار  

وهككككذا مكككن أجكككل الوصكككول ، ثكككم استشكككفاف إمكانيكككة تطكككوعهم للمشكككاركة فيكككه، (المكككذكورة أعكككاله)البحكككث 

توجهككككت إلككككى قسككككم الرضككككوث والصككككدمات بككككالمركز االستشككككفائي الجككككامعي بباتنككككة، وإلككككى للحككككاالت 

مرككككز باتنكككة الملحكككق بالكككديوان الكككوطني ألعضكككاء المعكككوقين االصكككطناعية ولواحقهكككا، كمكككا طلبكككت مكككن 

بشككككرط أن تتككككوفر فيككككه )بعكككك  زمالئككككي ومعككككارفي أن يسككككاعدوني فككككي الوصككككول ألحككككد المبتككككورين 

مكككككن هنكككككا وعلكككككى مسكككككتول قسكككككم الرضكككككوث والصكككككدمات بكككككالمركز (. خصكككككائص مجتمكككككع البحكككككث

االستشكككفائي الجكككامعي بباتنكككة، لكككم أتمككككن مكككن الوصكككول ألفكككراد مبتكككورين بسكككبب عكككدم تعكككاون المنسكككق 

الطبكككي، أمكككا علكككى مسكككتول مرككككز باتنكككة الملحكككق بالكككديوان الكككوطني ألعضكككاء المعكككوقين االصكككطناعية 

دة صكككانعة المعكككّدات مكككن الوصكككول لفكككرد مبتكككور تتكككوفر فيكككه خصكككائص ولواحقهكككا، فقكككد تمكنكككت بمسكككاع

مجتمكككع البحكككث، كمكككا تمكنكككت أيضكككا مكككن الوصكككول لفكككرد آخكككر بمسكككاعدة صكككديق لكككي، ومكككن الوصكككول 

ثكككالل حكككاالت تتكككوفر فكككيهم تمكنكككت مكككن الوصكككول إلكككى لفكككرد ثالكككث بمسكككاعدة صكككديق آخكككر، وهككككذا إذن 

مكككع العلكككم أن )حكككاالت البحكككث صكككائص خصكككائص مجتمكككع البحكككث، ويوضكككح الجكككدول التكككالي توزيكككع خ

(:األسكككككككككككككككككككككككككماء الممنوحكككككككككككككككككككككككككة لهكككككككككككككككككككككككككم هكككككككككككككككككككككككككي أسكككككككككككككككككككككككككماء مسكككككككككككككككككككككككككتعارة
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الفترة الفاصلة بين التعكرث للبتكر  نو  ومستول البتر سبب البتر السن االسم الرقم

 وتطبيق إجراءات البحث

التعرث النفجار  19 عماد 2

 لغم أرضي

تعككككرث للبتككككر علككككى 

 مستول الساق اليسرل

 سنة 22

حككككككككادل عمككككككككل  33 أمين 1

 (انفجار)

تعككككرث للبتككككر علككككى 

مسكككككككككتول السكككككككككاعد 

األيسككككككككككر، وعلككككككككككى 

 مستول الفخذ األيمن

 سنوات 2

التعرث النفجار  12 محمد 3

 لغم أرضي

تعككككرث للبتككككر علككككى 

 مستول الساق اليمنى

 سنتين

 .البحثحاالت توزيع خصائص : (1)الجدول 

سكنة،  33و 12كلهم من الذكور الكذين يتكراوم سكنهم بكين الحاالت أن : 2نالحظ من خالل الجدول  

كما نالحظ أن سبب البتر كان متشابها لديهم وتمثكل فكي التعكرث لحكادل انفجكار، وينطبكق ذلكك علكى نكو  

ومستول البتر الذي كان متشابها لدل كل من عماد ومحمد اللذان تعرضا لبتر علكى مسكتول السكاق ، بينمكا 

لك الذي تعرث له أمين، حيث تعرث للبتر على مستول أحد األطراف العلويكة كان أسوأ أنوا  البترهو ذ

و أحد األطراف السفلية، أما بالنسبة للفترة الفاصلة بين التعرث للبتر وتطبيق إجراءات البحث فقد تفاوتت 

 .سنة 22لتتراوم بين سنتين و الحاالت لدل 

 :حدود البحث. 2

 :الحدود البشرية. 1. 2

أجككري هككذا البحككث علككى فئككة جككد متميككزة تمثلككت فككي فئككة الراشككدين مككن مبتككوري األطككراف، الككذين  

حكاالت بمكدل تمثيليكة  -حسكب رأيكي-تعرضوا للبتكر بسكبب حكادل أو مكرث، وهنكا يبكرز أمكر مهكم يتعلكق 

ة البحككث للمجتمككع الككذي اسككتهدفه، وألننككا اعتمككدنا علككى طريقككة المعاينككة غيككر االحتماليككة مككن نككو  المعاينكك

أي يعتبكرون بمثابكة صكور نمطيكة -أين قمنا باختيكار أفكراد تتكوفر فكيهم خصكائص مجتمكع البحكث ) النمطية

يمكننا القول أننا ال نعرف ( ثم طلبنا منهم التطو  للمشاركة في البحث -لنفس المجتمع الذي استخرجوا منه

فكي : "الصكدد يقكول مكوريس أنجكرسوفي هذا . هذا البحث ممثلة للمجتمع المستهدف أم الحاالت إن كانت 

حالة المعاينة غير االحتمالية فإن احتمال اختيار عنصر من مجتمع بحث ما غير معروف، ومن المسكتحيل 

ضكمن العينكة، وإذا كانكت العينكة المكونكة  معرفة إن كان لكل عنصر من البدايكة حكظ مسكاو أم ال ألن ينتقكى

 (.301. ، ص1023، .أنجرس، م." )م درجة تمثيليتهابهذه الطريقة ربما ممثلة، فإنه ال يمكن تقيي
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 :الحدود الزمانية. 2. 2

 .1026واستمر إلى غاية أوت  1021انطلق هذا البحث فعليا بداية من أكتوبر  

 :الحدود المكانية. 3. 2

، وقكد أجريكت المقكابالت مكع الحالكة األولكى (بكالجزائر)تم تطبيق إجراءات هذا البحث بوالية باتنة  

بينمكا أجريكت (. وهو معالج نفساني يشتغل بعيادته الخاصة وسط مدينكة باتنكة)بعيادة أحد أصدقائي ( دعما)

ب حكد المكاتكب التابعكة لمرككز باتنكة الملحكق بالكديوان الكوطني ألعضكاء ( أمكين)المقابالت مع الحالة الثانيكة 

( محمكد)أمكا بالنسكبة للحالكة الثالثكة . المعوقين االصطناعية ولواحقها، والواقع أيضا ب حد أحياء مدينكة باتنكة

 .فمن أجل إجراء المقابالت معه تنقلت إلى منزله الواقع بإحدل البلديات التابعة لوالية باتنة

 :منهج البحث. 3

نظككرا لطبيعككة موضككو  البحككث وأهدافككه، تككم االعتمككاد علككى مككنهج دراسككة الحالككة، وذلككك مككن أجككل  

أوال على شكل اسكتجابة المبتكور بعكد تعرضكه لحكادل مولكد  الفحص المعمق لحاالت فردية، بهدف التعرف

والتعمق ثانيا في فهم الكيفية التي أثر بهكا البتكر علكى التوظيكف النفسكي للمبتكور، ودراسكة (. البتر)للصدمة 

كما )وال ينبغي أن تفوتنا هنا اإلشارة إلى أن منظور البحث . أهم العوامل التي تدخلت لترسم شكل استجابته

، أي هكو منظكور يعتمكد علكى الدراسكة المعمقكة لحكاالت فرديكة هكو منظكور عيكادي( ر فكي عنوانكههو مذكو

 .ومتفردة من حيث كونها وحدات كلية متواجدة في وضعية

 :أدوات البحث وإجراءات تطبيقها. 4

 :المقابلة العيادية للبحث. 1. 4

النصف موجه بهدف جمع معلومات تسمح باإلجابكة  إعتمدنا على المقابلة العيادية للبحث في شكلها 

على تساؤالت البحث وأهدافه، ومن أجل ذلك تم تصكميم ككل مقابلكة وفكق دليكل يحتكوي علكى مجموعكة مكن 

المحاور، حيكث يحتكوي ككل محكور بكدوره علكى مجموعكة مكن األسكئلة، ويوضكح الجكدول التكالي مجموعكة 

:المقكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككابالت المسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتعملة، محاورهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا، وأهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدافها
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.مجموعة المقابالت المستعملة، محاورها، وأهدافها(: 2)الجدول 

أسئلة  محاور المقابلة عنوان المقابلة قمالر

 المقابلة

 أهداف المقابلة

تقديم موضو  البحث والحصكول علكى  -2 المقابلة التمهيدية 2

شككرم مسككار إجككراءات  -1موافقككة الحالككة، 

إطككال  الحالككة علككى أخالقيككات  -3البحككث، 

 .استخدام المعلومات التي سيدلي بها

انظككككككككككككر 

الملحكككككككق 

 (2)رقم 

البحث، انتقاء أفراد العينة والحصول على موافقتهم للمشاركة في البحث، االتفاق مع شرم موضو  

الحالة على طريقة العمل واطالعه على محتول المقابالت التي سيخضع لها وأخالقيات استخدام 

 .المعلومات التي سيدلي بها

مقابلككككككة تككككككاريخ  1

 .الحياة

البيانات المميزة ودوافكع المشكاركة فكي  -2

مميكككككزات البيئكككككة والتكككككاريخ  -1، البحكككككث

التكاريخ التعليمكي  -3األسري والشخصي، 

التككاريخ  -2التككاريخ الطبككي،  -2والمهنككي، 

االهتمامككككككات  -6الجنسككككككي والزواجككككككي، 

 والعادات

انظككككككككككككر 

الملحكككككككق 

 (1)رقم 

جمع بيانات الحالة والتعرف على دوافع مشاركته في البحث، جمع معلومات عن تاريخ حياة الحالة 

 .على سيرورة نمو وتطور شخصيته، وعلى أهم العوامل المدثرة فيها  والتعرف

مقابلككككة المعككككاش  3

النفسككككي لتجربككككة 

 البتر وت ثيراتها

النفسكككي فكككي مواجهكككة سكككبب  المعكككاش -2

المعكككاش النفسكككي فكككي مواجهكككة  -1البتكككر، 

 -3تجربككة البتككر وأهككم العوامككل المككدثرة، 

المعككاش النفسككي بعككد التعككرث للبتككر وأهككم 

 .العوامل المدثرة

انظككككككككككككر 

الملحكككككككق 

 (3)رقم 

لتكي التعرف على الكيفية التي عاش بها الحالة سبب البتر واستجابته ا نيكة لكه، التعكرف علكى الكيفيكة ا

عاش بهكا الحالكة خبكرة تعرضكه للبتكر وردود فعلكه ا نيكة أثنكاء تعرضكه لتلكك الخبكرة ،باإلضكافة ألهكم 

علككى المككديين القريككب )العوامككل المتدخلككة فككي تحديككد اسككتجاباته، التعككرف علككى شكككل اسككتجابة الحالككة 

تكه ،وتحديكد أهكم بعد تعرضه للبتر، باإلضافة لمتابعة ت ثيرات البتكر علكى مختلكف جوانكب حيا( والبعيد

 .العوامل التي تدخلت لترسم شكل استجابته
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وتجككككككدر اإلشككككككارة إلككككككى أننككككككا سككككككنقوم باسككككككتخدام معطيككككككات المقككككككابالت العياديككككككة للبحككككككث بشكككككككل 

 .كيفي من أجل صياغة حاالت البحث

 :المالحظة. 2. 4

وهككككككي أداة ال يمكككككككن االسككككككتغناء عنهككككككا فككككككي المجككككككال اإلكلينيكككككككي، وقككككككد اعتمككككككدنا علككككككى  

المالحظكككككة الحكككككرة كككككك داة مكملكككككة للمقابلكككككة العياديكككككة للبحكككككث، وذلكككككك ألننكككككا نتواجكككككد أثنكككككاء المقابلكككككة 

إيماءاتككككككه، اسككككككتجاباته الغيككككككر : فككككككي موقككككككف تفككككككاعلي مككككككع الحالككككككة ،ممككككككا يمكننككككككا مككككككن مالحظككككككة

 .إلخ... االنفعالية لفظية، ردود فعله 

 :(T. A. T)اختبار تفهم الموضوع . 3. 4

فككككككي إطككككككار متابعككككككة تكككككك ثيرات البتككككككر علككككككى التوظيككككككف النفسككككككي للمبتككككككور، وفككككككي سككككككياق 

دراسككككككة اسككككككتجاباته بعككككككد تعرضككككككه للبتككككككر، وأهككككككم العوامككككككل المتدخلككككككة لتحديككككككد شكككككككل اسككككككتجاباته 

فهككككككم الموضككككككو  تلككككككك، وألن منظككككككور البحككككككث هككككككو منظككككككور عيككككككادي، سككككككنعتمد علككككككى اختبككككككار ت

(T. A. T)  لدراسككككككة ديناميكيككككككة اسككككككتجابات المبتككككككور بعككككككد تعرضككككككه للبتككككككر، أي لدراسككككككة

المبتكككككور اسكككككتجابته فكككككي وضكككككعية صكككككراعية وهكككككي وضكككككعية الككككك  " أنكككككا"الطريقكككككة التكككككي يكككككنظم بهكككككا 

(T.A.T) ، مككككككع العلككككككم أن اسككككككتجابة األنككككككا لتلككككككك الوضككككككعية تككككككتم باسككككككتعمال ميكانزمككككككات الككككككدفا ،

ميكانزمكككككات الكككككدفا  المسكككككتخدمة لفكككككك الصكككككرا  يسكككككمح بكككككالتعرف علكككككى كمكككككا أن تحديكككككد نوعيكككككة 

 (.أي على بنيته النفسية)نوعية التوظيف النفسي للفرد 

ومككككككن أجككككككل انتقككككككاء مككككككادة االختبككككككار وخطككككككوات التطبيككككككق، التنقككككككيط والتحليككككككل، سككككككنعتمد 

مال اختبكككككار ، والتكككككي عرضكككككتها فكككككي دليكككككل اسكككككتع(Shentoub, 1990)علكككككى تقنيكككككة شكككككنتو  

وفكككككق مقاربكككككة تحليليكككككة نفسكككككية (T.A.T)تفهكككككم الموضكككككو  
 

، ومكككككن أجكككككل التعكككككرف علكككككى تقنيكككككة 

:شككككككككككككككككنتو  تلككككككككككككككككك، سككككككككككككككككنحاول إذن التطككككككككككككككككرق لمجموعككككككككككككككككة العناصككككككككككككككككر التاليككككككككككككككككة

                                                           
* Shentoub, V et al., (1990). Manuel d’utilisation du T.A.T : Approche psychanalitique. Paris : Bordas 
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 : (Shentoub)الخلفية التاريخية والنظرية لتقنية شنتوب : 1. 3. 4

بعيادة هكارفرد النفسكية، تلكك الحاضكنة  2932للوجود سنة  (T.A.T)ظهر اختبار تفهم الموضو   

وهو مبتككر ذلكك - (Henry murray)الشهيرة لعلم النفس العيادي األمريكي، والتي أصبح هنري موراي 

مديرا لها بعد مشوار طويل له كطبيب وبيوكيميائي، وقد كان اختبكار تفهكم الموضكو  مكونكا فكي  -االختبار

ورة، تقدم على مرتين، كما يمكن توزيعها في مجموعات موجهة بالترتيب إلكى ص 32صيغته األصلية من 

سككنوات، حيككث  20الراشككدين مككن الرجككال والنسككاء ، وإلككى األطفككال مككن البنككين والبنككات الككذين يفككوق سككنهم 

تعرث تلك الصور شخصيات مختلفة مكن حيكث السكن والجكنس تدخكذ فكي وضكعيات محكددة نسكبيا ولكنهكا 

 ,.Shentoub, V)يالت، كما تعرث أيضا مناظر طبيعية مركبة بشكل قليل البناء نسبيا تتر  مجاال للت و

et al, 1990, P. 5) 

" اسكتبارات الشخصكية"فكي الشخصكية فكي كتكا   نتائج نظريتكه ( 2935)عرث موراي بعد ذلك  

عكن فكي المشكهد، وعكن طريقكه يعبكر ( البطكل)الذي طرم فيه فرضية تقمكص الكراوي للشخصكية الرئيسكية 

. حاجاته الخاصة، أما األشخاص ا خرون فهم يمثلون الوسط الذي يحس به الفرد كضكغط لتحقيكق حاجاتكه

لينشكر مكوراي بعكد ذلكك الشككل  النهكائي لالختبكار مرفوقكا  (. 262. ، ص1020سي موسي، وبكن خليفكة، )

 .ساسية للشخصية، حيث احتول ذلك الدليل على ثالل قوائم للمتغيرات األ2923بدليله التطبيقي سنة 

فكي إرجكا  اختبكار تفهكم الموضكو  للمسكار الكذي  (L. Bellak, 1954)ويرجكع الفضكل لك بيال    

، وعلى (أنا أعلى -أنا-هو )انطلق منه، وخاصة لنظرية التحليل النفسي، وذلك بت كيده على الموقعية الثانية 

، وبكالموازاة مكع (Shetoub, V., et al, 1990, P. 6). دور األنكا ووظائفكه، المقاومكات والكدفاعات

محاوالت بي ال  ظهرت من جانب آخر محاوالت عديكدة لتغييكر طريقكة مكوراي بكاقترام تصكنيفات جديكدة 

للحاجات، إال أنها بقيت مرتبطة بالجانب الشكلي للقصص دون تطوير تحليل خاص لمكادة االختبكار، ولعكل 

لذي أسسته مدرسة التحليل النفسي األمريكي تحت ا" سيكولوجية األنا"السبب في ذلك هو التمسك بمنظور 

 (.226. ، ص1020سي موسي ، وبن خليفة، . )كنف هارتمان

أن جل تلك المحكاوالت قكد رككزت كثيكرا ( 2922) (T.A.T)رأت شنتو  منذ بداية أعمالها حول  

ت الجانكب الهكوامي واهمل (neutralisées)على االستقاللية المطلقة لطنا في عالقته مع الطاقات المحايدة 

متفتحككا علككى الخككزان الالشككعوري، فككي الوقككت الككذي ال بككد لهككذا األنككا الشككعوري الككذي يقككود الفعككل أن يكككون 

.         النككزوي والطككاقوي، وأن يكككون أليفككا مككع الهوامككات المحتككواة فككي ذلككك الخككزان لكككي يسككتمد منهككا قوتككه

 .(267 -266. ، ص ص1020سي موسي، وبن خليفة، )
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عوضا عن االستقاللية هنالك مجال للحديث عكن عالقكات متبادلكة : "السياق تقول شنتو في نفس  

، وانطالقا من هنا (Shentoub, V., et al, 1990, P. 10)". بين األنا واألنظمة األخرل للجهاز النفسي

م ليس النسج القصصي للصرا  كمكا تكت T.A.Tذهبت ش نتو  إلى أن ما ينبغي البحث عنه في بروتوكول 

روايته من طرف المفحوص علكى مسكتول المحتكول الظكاهري للقصكة، وإنمكا ينبغكي البحكث عكن الطريقكة 

التككي يككنظم بهككا األنككا اسككتجابته فككي وضككعية صككراعية تعرضككها فككي نفككس الوقككت كككل مككن المككادة، التعليمككة 

ألنككا ينبغككي أن يتمتككع ا -حسككب رأي شككنتو -ولكككي تكككون تلككك االسككتجابة ناجحككة . والوضككعية فككي مجملهككا

مع  الهوامي، ينبغي عليه أن يمتلك القدرة على اللعب بكين السكجل  باستقاللية نسبية تسمح له ب ن يكون أليفا

الشعوري والالشعوري، أن يمر بسالسة من الالمعقكول إلكى المعقكول  والعككس، وبالتكالي ينبغكي أن يككون 

 .تكون في خدمة األنا الشعوريهنالك إدماج نسبي للجهاز الدفاعي، الذي يسمح للطاقة الحرة ب ن 

، حيث عارضت أبحاثها ومنكذ البدايكة 2922سنة  -كما ذكرنا سابقا-هكذا بدأت إذن أعمال شنتو  

الضكغوط  ، / نظريكة الحاجكات: أعمال هنري موراي وتابعيكه الكذين حكافظوا علكى اصكطالحه المتمثكل فكي

أيضا مجموعة البحكول حكول المتغيكرات كما تجاهلت شنتو  . إلخ... البحث عن الدوافع، عن الصراعات 

، وحكول عالقكات االرتبكاط بكين ( إلكخ... كالعدوانية، الحاجات الجنسية، الرغبة في ت كيكد الكذات )المعزولة 

ال يكتسككب قيمتككه إال فككي ضككوء مقاربككة  T.A.Tتلككك المتغيككرات والسككلو  الظككاهري للفككرد، ورأت أن الكك  

حسككب -كمرجعيككة، حيككث يشككير هككذا المصككطلح " الفرديككة البنيككة"شككمولية، وعليككه اعتمككدت علككى مصككطلح 

إلى الخطوط الكبرل المستقرة نسبيا للتنظيم العقلي، وإلى األنظمة المنتقاة للحياة الداخلية والعالئقيكة  -رأيها

تم توجيكه االنتبكاه إلكى شككل  القصكص، أي إلكى مختلكف  2961و  2922لكل فرد، وفي الفترة الممتدة بين 

تي تشهد على ميكانزمات الدفا  كمكا تظهكر عكادة فكي البنيكات السكيكوباتولوجية المعروفكة، نماذج الحوار ال

تككم الت كيككد علككى دور األنككا، وعلككى وظائفككه الشككعورية والالشككعورية فككي فعككل التنظككيم  2963وانطالقككا مككن 

وبمناسككبة بحككث طككولي حككول مصككير  2967، وفككي سككنة "روايككة قصككص انطالقككا مككن منبككه"المتعلككق بكك  

، ومن أجل ذلك T.A.Tالوسواسية لدل الطفل برزت ضرورة صياغة نظرية حول  -هرات الرهابية التظا

رأت شنتو  أنه ال ينبغي االعتماد على العناصر المتناثرة لنظرية التحليكل النفسكي، و لكذلك اعتمكدت علكى 

كمرجككع أساسككي لهككا، وذلككك مككن خككالل االعتمككاد علككى  -مكك خوذة فككي مجملهككا-الميتاسككيكولوجيا الفرويديككة 

، باإلضككافة (الهككو، األنككا واألنككا األعلككى)والثانيككة ( الالشككعور، مككا قبككل شككعور والشككعور)المككوقعتين األولككى 

الديناميكة، االقتصكادية والموقعيكة، دون الخلكط بكين الوضكعية التحليليكة : لوجهات النظكر الكالسكيكية الكثالل

، بكين التكداعيات الحكرة المحصكلة داخكل العكالج التحليلكي والتوهمكات التلقائيكة T.A.Tالنفسية ووضعية ال  

 .TATالمعطاة لل  
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( 2972-2969)دوبككككككراي . دت نتككككككائج أعمالهككككككا الالحقككككككة باالشككككككترا  مككككككع روهكككككككذا تجسكككككك 

بعكككرث تقنيكككة تحليكككل وتفسكككير االختبكككار انطالقكككا مكككن المسكككلمات النظريكككة المقدمكككة فكككي إطكككار مكككا يسكككمى 

"  TATسكككياق الككك  "، وتعنكككي نظريكككة (267. ، ص1020سكككي موسكككي، وبكككن خليفكككة، ".)TATسكككياق "

(théorie du « Processus TAT ») مجموعكككة ا ليكككات العقليكككة المشكككاركة : "ت شكككنتو بكلمكككا

أيككن يطلككب مككن المفحككوص أن يتخيككل قصككة انطالقككا مككن اللوحككة، وبتعبيككر : فككي هككذه الوضككعية الفريككدة

 .(Shentoub. V et al., 1990, P. 26)". آخر أن يصوه توهما انطالقا من واقع ما

 :TAT (La situation TAT)وضعية الـ . 2. 3. 4

ال يمكن التطرق  TATالعقلية المشكلة لسياق ( أو ا ليات)مجموعة الميكانزمات  ترل شنتو  أن 

، وتتكون TATإليها إالّ من خالل التطرق للوضعية التي ولّدتها، حيث تسمى تلك الوضعية بوضعية ال  

المادة، : من ثالل معالم رئيسية وهي -(Shentoub, 1990)حسب رأي شنتو  -  TATوضعية ال 

 le matériel, la consigne et la présence du)وحضورالنفساني العيادي  التعليمة،

psychologue clinicien)   . 

تتجسكككد مكككادة االختبكككار فكككي مجموعكككة الصكككور التكككي تعكككرث للمفحكككوص، والتكككي تتعلكككق حسكككب  

، أمكككا بالنسكككبة لشكككنتو  فهكككي تتعلكككق بوضكككعيات تبعكككث "وضكككعيات إنسكككانية كالسكككيكية"رأي مكككوراي بككك  

مرجعيكككة دائمكككة  -حسكككب رأي شكككنتو -، فمهمكككا كانكككت طبيعكككة اللوحكككة هنالكككك "ات عالميكككةصكككراع"لككك  

لمكككا يميكككز الطبيعكككة البشكككرية، وذلكككك حسكككب طريقكككة اسكككتعمال ومعالجكككة ككككل مكككن الليبيكككدو والعدوانيكككة، 

سككواء تعلككق األمككر بسككجل اإلشكككالية األوديبيككة التككي تحككرث الفككروق بككين الجنسككين وبككين األجيككال، أو 

كثككر بدائيكككة، كمكككا تككرل شكككنتو  أن سكككير االختبككار يكككدعو المفحكككوص للككدخول فكككي تلكككك بسككجل إشككككالية أ

، يكككدعوه لتشككككيل وتعكككديل تمثالتكككه، عواطفكككه وحتكككى دفاعاتكككه، كمكككا يكككدعوه أيضكككا "القوالكككب المتتابعكككة"

 .لبناء القصة مع الصدل المتعلق بمستول اإلشكالية الموحى به

هكككي غالبكككا مبتذلكككة ( أي مكككادة االختبكككار)باإلضكككافة لكككذلك رأت شكككنتو  أن درجكككة بنكككاء الصكككور  

محككككددة )وفككككي نفككككس الوقككككت غامضككككة قلككككيال فككككي عككككرث شخصككككيات وأشككككياء، وأمككككام مككككادة كهككككذه 

افترضككت أن كككل صككورة مككن صككور االختبككار ( موضككوعيا ولكككن لهككا صككدل مككع الصككراعات العالميككة

شخصكككيات، سكككنهم، : فكككي العناصكككر الرئيسكككية المعروضكككة يتمثكككل" )محتكككول ظكككاهري"تحتكككوي علكككى 

مكككن شككك نها أن تعيكككد تنشكككيط مسكككتول أو آخكككر إلشككككالية " محرضكككات كامنكككة"، و(إلكككخ... جنسكككهم، أشكككياء 

مكككا، وانطالقكككا مكككن هنكككا وضكككعت شكككنتو  مسكككلمة مفادهكككا أنكككه يتواجكككد علكككى مسكككتول مكككادة االختبكككار 

الكككذي يضكككع حكككدود التكككوهم مكككن خكككالل  بكككين المحتكككول الظكككاهري -ينبغكككي استكشكككافه-تنكككاق  داخلكككي 
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إدخالككككه لمبككككدأ الواقككككع، والمحرضككككات الكامنككككة التككككي تعيككككد تنشككككيط ا ثككككار الذكرويككككة الذاتيككككة المتعلقككككة 

 .بالهوامات األصلية والتي تدخل هي األخرل مبدأ اللذة

تخيككككل : "إن هكككذا التنكككاق  الكككداخلي متواجككككد أيضكككا علكككى مسكككتول تعليمككككة االختبكككار، ونصكككها 

، أيككن (imaginez une histoire à partir de la planche)" القككا مككن اللوحككةقصككة انط( ي)

أي لضكككرورة التمسكككك بكككالمحتول الظكككاهري للصكككورة، )يككككون المفحكككوص مكككدعوا للكككتحكم الشكككعوري 

،وإذن لضكككككرورة الخضكككككو  لمتطلبكككككات ( بنكككككاء قصكككككة منطقيكككككة، متكاملكككككة وقابلكككككة لإليصكككككال لآلخكككككر

أو )فككككي نفككككس الوقككككت لضككككرورة تخفككككي  عتبككككة الككككتحكم  المراجعككككة الثانويككككة، ومككككع ذلككككك فهككككو مككككدعو

ممككا يعنككي النكككوص، والمككرور للهوامككات )مككن أجككل الككتمكن مككن االنسككيا  فككي عمليككة التخيككل ( الرقابككة

ضككككرورة ربككككط :"  -كمككككا تقككككول شككككنتو  -، وإذن فمككككا يميككككز هككككذه التعليمككككة هككككو(والسككككياقات األوليككككة

ع الكككتحكم بطريقكككة تمككككن مكككن تحويكككل تمكككثالت التيكككارين ودمجهمكككا فكككي نفكككس التيكككار، االنسكككيا  ولككككن مككك

األشكككياء إلكككى تمكككثالت للكلمكككات، تقبكككل العواطكككف كمكككا يعرضكككها التيكككار النكوصكككي، ولككككن مكككع غربلتهكككا 

 (Shentoub, V., et al, 1990, P. 28)." بطريقة تمكن من التكفل بها من طرف التفكير

، حيككككث TATضككككعية عنصككككرا مكونككككا لو -بحضككككوره-وأخيككككرا يعتبككككر النفسككككاني االكلينيكككككي  

كككككل : " يسكككتثمر االكلينيككككي مكككن طكككرف المفحكككوص حتكككى قبكككل أن يلتقكككي بكككه، فهكككو كمكككا تقكككول شكككنتو 

 .  (Shentoub, V., et al, 1990, P. 28)"موضو  مستثمر حتى قبل أن يتم إدراكه

هككككو هككككدف  -حسككككب رأي شككككنتو -ويعتبككككر حيككككاد االكلينيكككككي ضككككروريا، ولكككككن ذلككككك الحيككككاد 

كثكككر مكككن كونكككه معطكككى مباشكككر، ويكككتم التشككككيك فكككي ذلكككك الحيكككاد مكككن طكككرف ينبغكككي الوصكككول إليكككه أ

المفحكككوص بسكككبب االسكككتجابات التحويليكككة التكككي تحرضكككها الوضكككعية، أيكككن يسكككتثمر شكككخص االكلينيككككي 

وهككككذا فقكككد يعكككاش علكككى أنكككه سكككلطة تفكككرث وتكككتحكم، أو جهكككة . إيجابيكككا، سكككلبيا أو بطريقكككة متناقضكككة

ل يككككتم التشككككيك فككككي ذلككككك الحيكككاد أيضككككا مككككن طككككرف ومكككن جهككككة أخككككر. إلككككخ... اختصكككاص متسككككاهلة 

االكلينيكككككي حيككككث يككككدثر سككككلوكه الشككككعوري والالشككككعوري علككككى نمككككط اسككككتجابة المفحككككوص، وعليككككه 

ينبغكككي أن يتمسكككك االكلينيككككي بتصكككرف يتكككرجم ازدواجيكككة دوره، عليكككه أن يككككون حاضكككرا بحياديكككة، ال 

، وفكككي نفكككس الوقكككت عليكككه أن يتكككدخل ال يطكككرم أسكككئلة، يمتنكككع عكككن أي حككككم وعكككن أي عالقكككة حقيقيكككة

يفكككرث المكككادة والتعليمكككة، ويسكككجل حكككوار المفحكككوص، ممكككا يجعلكككه ممكككثال للهكككوام والواقكككع فكككي نفكككس 

كمجمككو  الوضككعية، حامككل لقاعككدة تتمثككل فككي تحككري  كككل : "الوقككت، فككاإلكلينيكي كمككا تقككول شككنتو 

 .(Shentoub, V., et al, 1990, P. 29)." من الرغبة والدفا 

 



إجراءاتالبحث:الفصلالخامس  

 

229 
 

 :مادة االختبار وصف. 3. 3. 4

لوحكككة فيهكككا تصكككاوير ورسكككومات مبهمكككة أغلبهكككا مشككككلة  32يتككككون االختبكككار فكككي أصكككله مكككن  

 3)، فككككي حككككين تصككككور لوحككككات أخككككرل نككككادرة (لوحككككة 22)أو أشككككخاص ( لوحككككة 21)مككككن شككككخص 

، تحمككككل هككككذه اللوحككككات (26رقككككم )مشككككاهد طبيعيككككة مختلفككككة، باإلضككككافة إلككككى لوحككككة بيضككككاء ( لوحككككات

، ألنهككا غيككر موجهككة فككي مجملهككا لكككل الفئككات مككن السككن والجككنس، 10إلككى  2ن أرقامككا علككى ظهرهككا مكك

، أمكككا (لوحكككة 22عكككددها )فمنهكككا مكككا هكككو مشكككتر  لكككدل ككككل األشكككخاص، وهكككي عكككادة تحمكككل رقمكككا فقكككط 

األخكككرل الباقيكككة فهكككي متغيكككرة حسكككب السكككن والجكككنس، يككككون فيهكككا الكككرقم التسلسكككلي مصكككحوبا بكككالحرف 

رجكككل، - M=maleبنكككت،  - G=girlولكككد،  - B=boy: يزيكككةاألول مكككن الكلمكككة األصكككلية باإلنجل

F =female-  (.265-267. ، ص ص1020سي موسي، وبن خليفة، .)امرأة 

لوحكة، ال نحكتفظ سكول باللوحكات التكي  32من الطبعة األصلية التي تحتكوي علكى : "تقول شنتو  

، وهكذا إذن ومن بين الك  (Shentoub, V., et al, 1990, P. 39)." تعتبر األكثر مالءمة واألكثر داللة

، وتتمثل في TATتلك التي هي أكثر داللة وأكثر مالءمة لديناميكية سياق : "لوحة األصلية تم اختيار  32

(.        265. ، ص1020سكككي موسكككي، وبكككن خليفكككة، .". )لوحكككة لككككل صكككنف 23، بمعكككدل 32لوحكككة مكككن  25

، 3BM ،2 ،2 ،6GF ،6BM ،7GF ،7BM، 1، 2 :كمككا تتمثككل تلككك المختككارة فككي كككل مككن اللوحككات

8BM ،9GF ،20 ،22 ،12BG ،13B ،13MF ،29 وتطبق هذه اللوحات في حصكة واحكدة، إذ 26و ،

شككرادي، )تقككدم اللوحككات الواحككدة تلككو األخككرل مككراعين فككي ذلككك األرقككام واإلشككارات الموجككودة وراءهككا 

فهكي تتمثكل فكي ككل مكن ( أي الرجكال)بالنسبة للوحات الموجهة للراشدين الكذكور  أما(. 203. ، ص1022

حيككث تقككدم هككذه . 26و 3BM ،2 ،2 ،6BM ،7BM ،8BM ،20 ،22 ،13MF ،29، 1، 2: اللوحككات

 .اللوحات بنفس الترتيب الذي أوردناها به

لباطنيككة واإللتماسككات ا (matériel manifèste)ولالطككال  علككى كككل مككن المحتككول الظككاهري  

(sollicitation latentes)   لكككل لوحككة مككن لوحككات االختبككار، نحيككل القككارئ إلككى الككدليل األول لشككنتو

(Shentoub. V et al., 1990)   والمعنون بك« Manuel d’utilisation du T.A.T : approche 

psychanalytique ». 

 :خطوات تطبيق االختبار. 4. 3. 4

لوحككة لكككل  23)واحككدة بالعككدد المككذكور أعككاله مككن اللوحككات  يطبككق االختبككار حاليككا فككي حصككة 

قصكككة ( ي)تخيكككل : "، واحكككتفظ بتعليمكككة ملخصكككة أساسكككا علكككى الشككككل التكككالي(صكككنف مكككن األشكككخاص

 (.272. ، ص1020سي موسي، وبن خليفة، ." )انطالقا من اللوحة
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وص قبكككل بكككدء االختبكككار، إن ككككان الفكككاحص يجكككري مقكككابالت أو اختبكككارات أخكككرل علكككى المفحككك 

، (فكككي نهايككككة تلككككك المقابلكككة أو ذلككككك االختبككككار) TATفينبغكككي عليككككه أن يعلمككككه أنكككه سيخضككككع الختبككككار 

وأثنكككاء بكككدء االختبكككار توضكككع اللوحكككات مرتبكككة ومقلوبكككة فكككي الجهكككة اليسكككرل مكككن المكتكككب، ويعكككرف 

الفككاحص المفحككوص باالختبككار، ليبككدأ االختبككار بعككد ذلككك مككن خككالل الككتلفظ بالتعليمككة ومككنح المفحككوص 

لوحكككة األولكككى، وقكككد تكيكككف التعليمكككة حسكككب اللغكككة المسكككتعملة مكككن طكككرف المفحكككوص دون اإلخكككالل ال

 .بصيغتها وبمعناها األصلي

يسكككتقبل أغلكككب األفكككراد التعليمكككة ببسكككاطتها فيبكككدؤون مباشكككرة فكككي سكككرد القصكككص، أمكككا بعككك   

كيفيككة األفككراد فيجككدون صككعوبة فككي االنطككالق ويطلبككون توضككيحا خاصككة مككن حيككث كيفيككة التحليككل أو 

كاالستفسكككار عكككن لغكككة التعبيكككر، أو طلكككب  االختيكككار بكككين وصكككف الصكككورة أو االعتمكككاد علكككى : االنطكككالق

مككككافهمتت "، "كيفككككاش قصككككة؟"، "هككككل أعطككككي صككككورة علككككى اللوحككككة؟: "التخيككككل، أو عبككككارات مثككككل

، وهككككي عبككككارات تبككككرز صككككعوبة االنطككككالق فككككي تشكككككيل القصككككص، "نخمككككم أو نحكككككي؟"، "! ملككككيح

الفككاحص كسككند، كمككا تمثككل بعكك  هككذه االسككتجابات مواقككف دفاعيككة تككدخل فككي  وحككاجتهم إلككى مسككاعدة

سككككياق الفحككككص واالختبككككار، قككككد تككككزول بسككككرعة لككككدل الككككبع ، أو تبقككككى مسككككتقرة عبككككر كككككل إنتككككاج 

البروتوككككول لكككدل الكككبع  ا خكككر، ويتكككدخل الفكككاحص مكككن أجكككل مسكككاعدة هكككدالء المفحوصكككين علكككى 

دأ فككي تسككجيل كككل مككا يصككدر عنككه مككن كككالم يككتلفظ االنطككالق، وبمجككرد مباشككرة المفحككوص التعبيككر يبكك

بككككه بحككككذافيره ودون تغييككككره، أو كككككل تصككككرف تجككككاه المككككادة أو الفككككاحص، دون  إغفككككال تسككككجيل وقككككت 

 (.276 -272. ، ص ص1020سي موسي وبن خليفة، )الكمون والوقت الكلي للوحة 

الككزمن المسككتغرق بككين عككرث اللوحككة علككى  (temps de latence)ويعنككي زمككن الكمككون  

فيعنككي  (temps total par planche)المفحككوص وانطالقككه فككي التعبيككر، أمككا الككزمن الكلككي للوحككة 

الككككزمن المسككككتغرق بككككين عككككرث اللوحككككة علككككى المفحككككوص وانتهائككككه منهككككا، أي مككككن روايككككة القصككككة 

المتعلقكككة بهكككا
 

تسكككجيل حكككوار المفحكككوص   -كمكككا ذكرنكككا أعكككاله-، وباإلضكككافة لتسكككجيل الكككزمنين ينبغكككي 

بحذافيره، وبنفس اللغة والصياغة التي يورده بها
   

. 

أثنككككاء سككككير ( أو الفككككاحص)ال يتككككدخل  النفسككككاني  -ومككككن حيككككث المبككككدأ-فككككي الحالككككة المثاليككككة  

، ولككككن هكككذا ال يعنكككي انكككه لكككيس عليكككه التكككدخل أبكككدا، فبإمكانكككه كمكككا تقكككول (وسكككرد القصكككص)االختبكككار 

                                                           
علكككى المسكككتول التطبيقكككي الحظكككت أن أغلكككب النفسكككانيين الكككذين التقيكككت بهكككم يسكككتخدمون عكككادة لقيكككاس هكككذين الكككزمنين عكككداد الكككزمن   

ن ذلككككك الهككككاتف علككككى المكتككككب، فككككي حككككين ال ، وغالبككككا عككككداد زمككككن الهككككاتف النقككككال، واضككككعي(chronomètre) -أو كرونككككومتر-

 .توصي شنتو  باستخدام عداد الزمن، وتقترم بدال من ذلك استخدام ساعة يد ال تجلب االنتباه، ولكن دون إخفائها

يبقككككى إشكككككاليا، وذلككككك ألنككككه يككككدخل متغيككككرا جديككككدا علككككى  (magnétophone)وتككككرل شككككنتو  أن اسككككتخدام آلككككة التسككككجيل     

.ستخدامه شعورا سلبيا أو إيجابيا، ولكنه ال يكون أبدا من غير ت ثيراتالوضعية، فقد يحر  ا
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أل أن الضكككككرورة تقتضكككككي ذلكككككك، بشكككككرط أن يتجنكككككب بعككككك  المنزلقكككككات أن يتكككككدخل إذا ر:" شكككككنتو  

، وإذن تكككون التككدخالت  (Shentoub, V., et al, 1990, P. 41)"كاإليحككاء أو األحكككام القيميككة

أثنكككاء سكككرد القصكككص نكككادرة جكككدا، إال فكككي الحكككاالت التكككي ال يسكككتطيع بعككك  األفكككراد االسكككتمرار فكككي 

الوضكككعية، فنسكككاعدهم بتشكككجيعهم علكككى مواصكككلة التعبيكككر  السكككرد، أو الكككذين يظهكككرون كفكككا شكككديدا تجكككاه

لتحريكككر تخكككيالتهم أكثكككر فكككي إطكككار مكككا يبكككدو لهكككم فكككي ( فكككي بدايكككة الفحكككص)أو نككككرر لهكككم التعليمكككة 

، وي خكككذ النفسكككاني بعكككين االعتبكككار تدخالتككككه (276، ص 1020سكككي موسكككي، وبكككن خليفكككة، )الصكككورة 

أنككه قككد تككم اإلحسككاس بهككا كككدعم، كسككند أو علككى وأثرهككا فككي تقيككيم سككير االختبككار، فقككد يشككير مككثال إلككى 

، وتجككدر (Shentoub, V., et al, 1990, P.4). كتثبيطككات، كاعتككداءات أو اضككطهاد: العكككس

، وهكككي لوحكككة بيضكككاء، تتطلكككب غالبكككا إعكككادة تككككرار التعليمكككة ألنكككه 26اإلشكككارة هنكككا إلكككى أن اللوحكككة 

 .يصعب عادة بناء إجابة أمامها

تسكتدعي هككذه الصككعوبات أمككام هكذه المنبهككات مراعككاة أن نهايككة أي فحكص يمثككل نوعككا مككن الفقككدان  

وانقطاعا للعالقة التحويلية اإليجابية التي أقيمت خالل التطبيق، لهذا نطلب من المفحوص في األخير إبكداء 

إلنهاء عملية الفحص يعتبر هذا نوعا من التحضير . رأيه في الوضعية التي مر بها، وكيف كانت إحساساته

علككى شكككل مقابلككة عفويككة، وذلككك يسككاعد علككى طم نككة المفحككوص وعككدم االنقطككا  المباشككر عككن الوضككعية 

 (.277. ، ص1020سي موسي، وبن خليفة، . )المستثمرة

 : TATشبكات الفرز وسياقات . 5. 3. 4

ة فكي مقكال لهكا شنتو  ألول مر. لقد طرأت تعديالت كثيرة على الشبكة األصلية التي عرضتها ف 

، وقكد توصكلت (2925" )شبكة الفكرز: مساهمة في البحث عن صدق اختبار تفهم الموضو "تحت عنوان 

، وهو الشككل 2990إلى آخر شكل لها في سنة ( 2990، 2957، 2975، 2969)دوبراي . بالتعاون مع ر

 (.255. ، ص1020سي موسي، وبن خليفة،  . )الذي نعتمد عليه في تنقيط البروتوكوالت

كبرل من السياقات، حيث تتمثل هذه ( أو فئات)على أربع سالسل ( 2990)وتحتوي شبكة شنتو   

 :في -(1020)كما لخصها سي موسي وبن خليفة -السالسل 

 ، وهي ممثلة ألسلو  الرقابة المرتبطة بالصرا  الداخليAسلسلة السياقات  .2

 تعلق بالصرا  العالئقيالم (labilité)، وتمثل أسلو  الهراء Bسلسلة السياقات  .1

 ، وهي تمثل تجنب أو كف الصراعاتCسلسلة السياقات  .3

، وهي ممثلة لبروز السياقات األولية التي تظهر على شكل اضطرابات اللغة أو Eسلسلة السياقات  .2

 .قوة وحدة التصورات والوجدانات



إجراءاتالبحث:الفصلالخامس  

 

232 
 

 (feuille de dépouillement)ولالطال  بشكل مفصل على هذه السالسل، وعلى شبكة الفكرز  

 Manuel d’utilisation »(: 2990)، أحيل القارئ باللغكة الفرنسكية إلكى دليكل شكنتو  2990لشنتو  

du T.A.T: approche psychanalytique »"
 

، كمكا أحيكل القكارئ باللغكة العربيكة إلكى الجكزء األول 

(2010)لكل من سي موسي وبن خليفة " علم النفس المرضي التحليلي واإلسقاطي"من كتا  
  
.
 
 

 : T.A.Tتحليل إختبار . 2. 3. 4

أساسكككا علكككى دراسكككة سكككياقات  TATترتككككز طريقكككة تحليكككل بروتوككككول الككك  : " تقكككول شكككنتو  

." الحككككوار المسكككككتعملة فككككي بنكككككاء القصكككككص، وارتباطاتهككككا مكككككع اإلشككككككاليات التككككي تسكككككعى لمعالجتهكككككا

(Shentoub, V., et al, 1990, P.63)،  (2990)حسكككب شكككنتو  -وتشكككتمل عمليكككة التحليكككل- 

علكككى مكككرحلتين، حيكككث يكككتم فكككي المرحلكككة األولكككى تحليكككل اللوحكككات واحكككدة تلكككو األخكككرل، وتتضكككمن هكككذه 

سكككككياقات بنكككككاء الحكككككوار  (décryptage)فكككككك تشكككككفير : المرحلكككككة األولكككككى بكككككدورها إجكككككراءين وهمكككككا

لهكككا مكككن طكككرف المفحكككوص فكككي بمسكككاعدة شكككبكة الفكككرز، واسكككتخراج اإلشككككاليات التكككي يكككتم التطكككرق 

 (synthèse) -أو تلخكككككيص-أمكككككا فكككككي المرحلكككككة الثانيكككككة فيكككككتم إنشكككككاء تركيكككككب . مواجهكككككة اللوحكككككات

أوال تجميكككع : للمعطيكككات التكككي تكككم جمعهكككا، حيكككث يكككتم بنكككاء ذلكككك التركيكككب مكككن خكككالل إجكككراءين وهمكككا

انيكككا و ث.مختلكككف سكككياقات بنكككاء الحكككوار المسكككتعملة مكككن طكككرف المفحكككوص علكككى مسكككتول شكككبكة الفكككرز

، واقتكككرام فرضكككيات متعلقكككة TATاسكككتخراج أنمكككاط التوظيكككف النفسكككي المعروضكككة داخكككل خبكككرة الككك  

 .بالتوظيف النفسي للمفحوص

وال نكتفكككككي فكككككي تجميكككككع السكككككياقات بالتحليكككككل الكمكككككي الكككككذي يقكككككوم علكككككى معاينكككككة السكككككياقات  

ا  تككككرار فكككي حسككك 2المسكككتعملة بتككككرار أعلكككى أو أدنكككى، أو كمكككا يعمكككل بكككه إسكككقاطيو جامعكككة بكككاريس 

، كمكككا يجكككب )+++(أو مسكككتعملة بكثكككرة )++( أو متككككررة )+( السكككياقات مكككن حيكككث كونهكككا حاضكككرة 

السكككياقات مكككن حيكككث نوعيتهكككا ووظائفهكككا فكككي الخطكككا  وككككذا ارتباطاتهكككا فيمكككا بينهكككا فكككي توظيكككف تلكككك 

ككككل لوحكككة بمفردهكككا، ومكككن ثكككم إرصكككان اإلشككككالية العامكككة المسكككتخرجة مكككن جميكككع إرصكككان إشككككالية 

ت بعككد ذلككك، وهككذا مككا يشكككل دعامككة التحليككل الكيفككي، ونفضككل الحسككا  العككددي لتلككك السككياقات اللوحككا

لككككي نضكككبط بدقكككة أكثكككر الثقكككل الكككذي يكككدثر بكككه سكككياق مكككا علكككى بنكككاء القصكككة بالنسكككبة إلكككى سكككياق آخكككر، 

ومهمككا يكككن فككإن ذلككك الضككبط العككددي ال يمثككل هككدفا فككي حككد ذاتككه، بككل وسككيلة فقككط لدراسككة ديناميككة تلككك 

قات فككككي معالجككككة اإلشكككككاليات النفسككككية المستخلصككككة مككككن التقككككاء وتككككداخل المحتككككول الظككككاهري السككككيا

                                                           
* Shentoub. V et al., (1990), Manuel d’utilisation du T.A.T : Approche psychanalytique. Paris : 

Bordas. A partir de la Page 68. 

األنظمكة النفسكية ومظاهرهكا فكي : رضي التحليلكي واإلسكقاطيعلم النفس الم(. 1020)سي موسي عبد الرجمان ،وبن خليفة محمود    

 .259ص . ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر(. 2ج)االختبارات اإلسقاطية 
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وإذن نعمككككل بمنهجيككككة التحليككككل التككككي تقككككوم )...( والبككككاطني للصككككورة فككككي نفسككككية أو عقليككككة المفحككككوص 

تفكيككك القصككص عككن طريككق التنقككيط فككي كككل لوحككة واسككتنتاج إشكككاليتها، : علككى اتبككا  المراحككل التاليككة

سكككي موسكككي . )اقات فكككي شكككبكة الفكككرز، واسكككتنتاج الفرضكككية التشخيصكككية للتنظكككيم النفسكككيتجميكككع السكككي

 (.292-290. ، ص ص1020،وبن خليفة، 

وأخيككرا بالنسككبة إلجككراءات تطبيككق أدوات هككذا البحككث، نشككير إلككى أننككا نلتقككي فككي البدايككة أثنككاء 

المقابلكككة التمهيديكككة مكككع الحالكككة لنشكككرم لكككه طريقكككة العمكككل مكككن خكككالل اطالعكككه علكككى المقكككابالت التكككي 

عكككددها، محتواهكككا، مواعيكككد ومككككان إجرائهكككا، لنلتقكككي معكككه فكككي المكككرة الثانيكككة مكككن أجكككل : سيخضكككع لهكككا

ء مقابلككة تككاريخ الحيككاة، وفككي المككرة الثالثككة مككن اجككل اجككراء مقابلككة المعككاش النفسككي لتجربككة البتككر إجككرا

  TAT.وت ثيراتها، وفي المرة الرابعة واألخيرة من أجل تطبيق اختبار 

 وتجكككدر اإلشكككارة أيضكككا إلكككى أن مواعيكككد المقكككابالت تضكككبط باالتفكككاق مكككع الحالكككة حسكككب مكككا

مككككان المقكككابالت يقتكككرم مكككن قبكككل الباحكككث، فكككإن لكككم يسكككتطع الحالكككة  تسكككمح بكككه رزنامكككة أوقاتكككه، كمكككا أن

 اإللتحككاق بالمكككان المقتككرم، يتنقككل الباحككث إلككى المكككان الككذي يككتم االتفككاق عليككه مككع الحالككة حسككب مككا

تسكككمح بكككه ظروفكككه  وقدرتكككه علكككى التنقكككل، ولضكككمان إتصكككال فعكككال ، وألن البحكككث أجكككري بواليكككة باتنكككة، 

أيكككن يقطكككن ككككل مكككن )المتداولكككة بهكككذه المدينكككة ( أو العاميكككة)للغكككة الدارجكككةتجكككرل المقكككابالت العياديكككة با

ال أتقكككن اللغكككة الشكككاوية المتداولكككة بضكككواحي ( أي الباحكككث)مكككع العلكككم أننكككي( الباحكككث وحكككاالت البحكككث

، ويهكككدف هكككذا االجكككراء لمراعكككاة لغكككة الحالكككة التكككي يسكككتخدمها عكككادة فكككي حياتكككه  وقكككرل مدينكككة باتنكككة

إلكككخ، أمكككا بالنسكككبة للكككزمن المسكككتغرق أثنكككاء المقابلكككة ...اليوميكككة للتعبيكككر عكككن افككككاره، مشكككاعره، مشكككاكله 

سككاعة، ولكككن يبقككى ذلككك مجككرد تقككدير، حيككث تنتهككي  2دقيقككة و  20فيقككدر الباحككث أنككه قككد يتككراوم بككين 

باسككككتثناء مقابلككككة الكككك  )د تحقككككق أهككككدافها، أو بطلككككب مككككن المفحككككوص ليككككتم اسككككتئنافها الحقككككا المقابلككككة بعكككك

TAT التي ينبغي إجراؤها في حصة واحدة.) 

، ويمنحككه رقككم هاتفككه ليككتمكن مككن تح الباحككث حككوارا عفويككا مككع الحالككةبعككد المقابلككة األخيككرة يفكك 

مككككن أجكككل تككككر  المجككككال إلكككخ، وذلككككك ... ارات أو أراد توجيهككككات االتصكككال بككككه إن كانككككت لديكككه استفسكككك

وعكككدم االنقطكككا  المباشكككر عكككن العالقكككة االكلينيكيكككة التكككي أقيمكككت أثنكككاء تطبيكككق أدوات  مفتوحكككا للحالكككة

 .البحكككككككككككث، والتكككككككككككي قكككككككككككد تثيكككككككككككر صكككككككككككراعات نفسكككككككككككية أو تحكككككككككككر  مشكككككككككككاعر تحويليكككككككككككة
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 :سنة 21عماد، : وتحليل الحالة األولىتقديم . 1

مكككع  -وقكككت إجكككراء المقكككابالت-ويعكككيت ، سكككنة 19عمكككاد هكككو شكككا  عكككاز  يبلكككغ مكككن العمكككر  

، أيكككن أتكككم دراسكككته الجامعيكككة ليشكككغل بإحكككدل ثانويكككات تلكككك المدينكككة وظيفكككة (س)والديكككة وإخوتكككه بمدينكككة 

فكككي أول لقكككاء معكككه ككككان  ."مهنكككة شكككريفة ذات مسكككدولية عظيمكككة"والتكككي يكككرل ب نهكككا  ،أسكككتاذ مسكككتخلف

الجسككدية القويككة، ويمشككي بطريقككة سلسككة تخفككي   عمككاد يرتككدي مالبككس شككبابية أنيقككة ومتناسككقة مككع بنيتككه

إصكككابته بحيكككث يصكككعب علكككى المالحكككظ أن يميكككز ب نكككه يرتكككدي سكككاقا اصكككطناعية، كمكككا ككككان يتواصكككل 

بسكككهولة ويكككتكلم بلغكككة دارجكككة واضكككحة أحيانكككا، ليلجككك  أحيانكككا أخكككرل إلكككى الحكككذر والكككتحفظ والكككتكلم بلغكككة 

ه للكككدرس فكككي القسككككم، ويرجكككع عمككككاد عربيكككة فصكككحى والتواصككككل بطريقكككة تشكككبه كثيككككرا طريقكككة إلقائكككك

والعكككالج، حكككا  نككك  : "دوافكككع تطوعكككه للمشكككاركة فكككي البحكككث إلكككى ميولكككه الشكككديدة لعلكككم الكككنفس ويضكككيف

Démarrerش ننطلقاش راهو حاكمني با، ننطلق في مشروعي، و !". 

أسكككرة تتككككون باإلضكككافة إلكككى ضكككمن كشكككفت قصكككة حياتكككه المفصكككلة أنكككه ككككان االبكككن الخكككامس  

ثككككالل بنككككات وخمسككككة ذكككككور، حيككككث قضككككى طفولتككككه األولككككى فككككي بيئككككة : ثمانيككككة أوالداأل  واألم مككككن 

مكككع أسكككرته تلكككك التكككي كانكككت تعكككاني مكككن فقكككر انعككككس عليكككه فكككي شككككل  ،قرويكككة محافظكككة ومتواضكككعة

القككككت، األلعككككا ، المصككككروف، الماكلككككة :" والتككككي لخصككككها فككككي ،حرمككككان مككككن الحاجككككات الضككككرورية

: مسكككتوعبا لكككذلك الحرمكككان حيكككث ككككان يفسكككره كمكككا قكككال وبكككالرغم مكككن أن عمكككاد ككككان". وخاصكككة اللبسكككة

إنسكككان : " إال أن ذلكككك خلكككق لديكككه شكككعورا بكككالنقص ترجمكككه فكككي قولكككه ،"كنكككت فاهمهكككا بلكككي هللا غالكككب"

، وباإلضكككافة لكككذلك عكككانى عمكككاد فكككي ..."ككككي يعكككود مكككوش البكككس، مايهكككدرش ملكككيح، مكككايقراش ملكككيح

األ  مككن حككين  خككر بسككبب سككفره للعمككل فككي التككي قابلهككا غيككا   ،"الحقككرة تككا  الجيككران"طفولتككه مككن 

، وأمككككام عجككككزه عككككن " يضككككربك ويزيككككد... بابككككا  ماكككككانت راهككككو فككككي الصككككحراء : "مدينككككة أخككككرل

كنكككت نبككككي، تحكككس بككككري : "المرفوقكككة بغيكككا  الحمايكككة األبويكككة يقكككول عمكككاد" الحقكككرة"مواجهكككة تلكككك 

وقبكككل أن نتقكككدم قلكككيال لنوجكككه ، "مانشكككتيت الحقكككرة... ماككككانت لكككي يديفونكككدي عليكككك ... بلكككي را  مظلكككوم 

بككدو ب نهككا تحمككل داللككة مزدوجككة فككي يالتككي و" يضككربك ويزيككد... بابككا  ماكككانت "انتباهنككا هنككا لعبككارة 

" حقككرة الجيككران"النظككام الككذاتي المككرتبط بالعككالم الككداخلي لعمككاد، فبككالرغم مككن أنهككا تككرتبط ظاهريككا بكك  

فقككد تككم التصككريح بهككا عككن طريككق العالقككة  ،وتعنككي أن مككن كككان يقككوم بضككربه هككو أحككد هككدالء الجيككران

بابكككا "مككككان التعبيكككر " يضكككربك ويزيكككد... بابكككا  ماككككانت "التحويليكككة فكككي شككككل إسكككقاط ليحكككل التعبيكككر 

، وفكككي الواقكككع هكككذا هكككو مكككا ككككان يحكككدل فعكككال حيكككث ككككان عمكككاد يتعكككرث "يضكككربني ويزيكككد... ماككككانت 

بابككا عنيككف : "مككا عاشككه بككالقولليككروي لنككا هككذه المككرة تفاصككيل  ،فككي صككغره للضككر  مككن طككرف والككده

يكرهنكككي، وككككان يضكككربني، وللضكككر  راهكككو بكككاغي يضكككربني، يعكككذبني عكككن جهكككل، فكككي الصكككغر كنكككت ،
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، وال شككككك أن "نسكككككت وضككككر  مككككاتخبيت فككككي قلبككككك، تصككككارحو وتقولككككو مككككوش هكككككذا يككككديرو النككككاس

بيت فكككي مكككاتخ" :لجكككوءه لإلسكككقاط مكككن جديكككد أثنكككاء محاولتكككه التعبيكككر عكككن معاناتكككه والتصكككريح بهكككا ألبيكككه

يبكككرز ثقكككل تلكككك المعانكككاة وأيضكككا صكككعوبات التعبيكككر عنهكككا، حيكككث يجيكككب عمكككاد ..." تصكككارحو ... قلبكككك 

ماعنكككدكت : "عكككن سكككدال مكككرتبط بإحساسكككه أثنكككاء تعرضكككه للضكككر  والتعنيكككف مكككن طكككرف أبيكككه بكككالقول

وهككككو تصككككريح يختفككككي وراءه الكككككره وصككككعوبات تسككككيير العدوانيككككة المرتبطككككة ال شككككعوريا  ،"بابككككا 

األوديبككككي وبهوامككككات قتككككل األ  وأخككككذ مكانككككه بجانككككب األم، هككككذه األخيككككرة التككككي ال يسككككتطيع بككككالموقف 

ّمكككا الكككوطن، حاجكككة تحتويكككك، األم لعبكككت ككككل : "عمكككاد التعبيكككر عكككن عالقتكككه بهكككا إال فكككي شككككل مبتكككذل

إذا وصككككلت لبالصككككة بفضككككلها، هككككي  معلككككم، ويّمككككا نبغككككي نرجعلهككككا الخيككككر تاعهككككا،... األدوار، يّمككككا  

مكككع األم مرتكككام، ومكككع "، وأمكككام هكككذا الوضكككع يصكككف عمكككاد نمكككط تعلقكككه بوالديكككه فيقكككول "سكككبحانه يوربككك

، "العصكككا: األسكككلو  التقليكككدي: "، كمكككا يصكككف أيضكككا أسكككلو  تربيتكككه مكككن قبلهمكككا قكككائال"األ  هايكككب

: ويككرل أن ذلكككك األسكككلو  قككد تغلكككب عليكككه الجانكككب  العقككابي، وأن الشكككيء الوحيكككد الككذي تعلمكككه منكككه هكككو

 ".كان مانلقاش حاجة منظمة نجن ري، حتى لو لم تكن منظم ، لوالنظام، نظام عسك"

إذن وفككككي مواجهككككة كككككل مككككن الحرمككككان المككككرتبط بككككنقص الحاجككككات الضككككرورية والككككذي يككككدثر  

إنسكككان ككككي يعكككود مكككوش البكككس مكككا يهكككدرش ملكككيح، مكككايقراش ":حسكككبه علكككى تقكككدير الشكككخص لذاتكككه 

حيككككث كككككان  ،زه عككككن التصككككدي لهككككاالمرفوقككككة بغيككككا  الحمايككككة وعجكككك" حقككككرة الجيككككران"، و ..."ملككككيح

طكككور " بلكككي را  مظلكككوم ماككككانت لكككي يديفونكككدي عليكككك: "يواجههكككا بالبككككاء ويحكككس تجاههكككا كمكككا قكككال

عمكككاد منكككذ صكككغره رغبكككة فكككي النجكككاة والنجكككام علكككى شككككل هوسكككي حيكككث أخبرنكككي وهكككو يتحكككدل عكككن 

بطبيعككة الحكككال التفكيككر فككي المسككتقبل، : "طموحاتككه المسككتقبلية حينمككا كككان صككغيرا أنككه يريكككد أن يصككبح

، فكككي الواقككع لكككم يخبرنكككي أبككدا عكككن مكككا كككان يريكككد أن يصككبح عليكككه، وربمكككا لككم تككككن لديكككه ..."أن أصككبح 

ديمككا فككي : " نككه كككان يتخيككل نفسككه فككي المسككتقبلبأنككه أخبرنككي  تصككورات محككددة عككن ذلككك، ولكككن المهككم

فقكككد تكككرابط هكككذا مكككن جهكككة، أمكككا مكككن الجهكككة األخكككرل " السكككماء، ريكككادي، األول فكككي أي حاجكككة نكككديرها

أسككلو   تربيتككه الككذي تغلككب عليككه الجانككب العقككابي والنظككام الصككلب وضككر  أبيككه لككه مككع تفككتح حياتككه 

سكككنين،  6أقكككل مكككن  تفكككي بعضكككاهم، كنككك... منكككين كنكككت صكككغير شكككفت زوج : " الجنسكككية فكككي سكككن مبككككر

لكككي نحكمكككو مكككانرحموش،  sexeهيجكككوني نفسكككيا، شكككفت زوج فكككي السكككرير، هيجكككوني نفسكككيا، ومبعكككد الككك  

..." سكككنين  6ناشكككطة فكككوق العكككادة، ككككي شكككفت هكككاذو العريكككانين قكككل مكككن  sexuelleنكككت حيكككاتي الككك  كا

فكككإن رد الفعكككل عليهكككا وعلكككى غيرهكككا مكككن خبراتكككه  ،وسكككواءا كانكككت هكككذه الكككذكريات واقعيكككة أو هواميكككة

دخلكككولي لحكايكككة فكككي راسكككي بلكككي ... الجكككنس : "الجنسكككية المبككككرة قكككد ككككان قويكككا حيكككث ترجمكككه فكككي قولكككه

، ووراء تصكككريحه هكككذا يختفكككي الوقكككع الشكككديد لقلكككق الخصكككاء "مكككع طفلكككة، قضكككاو عليكككا...  راهكككو حكككرام
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والككذي ربمككا سككيتدخل بقككوة الحقككا فككي تشكككيل بنيتككه النفسككية فككي منككاخ ينبغككي  ،المككرتبط بثقككل الممنككو 

عليكككه فيكككه أن يتراجكككع عكككن رغباتكككه الجنسكككية خوفكككا مكككن العقكككا  الشكككديد الكككذي سكككيلحق بكككه إثكككر التعبيكككر 

ضكككر  "يسكككير كرهكككه وعدوانيتكككه تجكككاه أبيكككه فكككي إطكككار موقكككف يككككاد يتكثكككف فيكككه ككككل مكككن  عنهكككا، وأن

 ".سنة 21كون زوجت موال : "ليضطهدانه، ويضيف عماد" حقرة الجيران"و " األ 

انتقكككل عمكككاد  ،بعكككد بلوغكككه سكككن الخامسكككة عشكككر، وبعكككد تحصكككله علكككى شكككهادة التعلكككيم األساسكككي 

، والتكككي قضكككى بهكككا أوقاتكككا ( )رفقكككة عائلتكككه لقضكككاء العطلكككة الصكككيفية ببيكككت جكككده الواقكككع وسكككط القريكككة 

جميلككة حيككث تجككول ولعككب علككى مككدل الثالثككة أيككام األولككى، ليككدوس فككي اليككوم الرابككع علككى لغككم أرضككي 

الكككذي ويتعكككرث النفجكككار ذلكككك اللغكككم المضكككاد لطشكككخاص، حيكككث يكككروي لنكككا تفاصكككيل معاشكككه النفسكككي 

كككي طرطقككت : " ميزتككه اسككتجابة ضككغط تفارقيككة سككريعة تمثلككت فككي تبككدد الواقككع لحظككة اإلنفجككار قككائال

كنككت تبككالي بلككي نحلككم مككانيت فككايق، ومبعككد تكاكيككت مككع روحككي، شككفت   secondes 20واحككد الكك  

، وحنكككا كنكككا نعرفكككو بلكككي بالصكككة تكككا  إرهكككا ، وهكككاهو هكككذا  طكككارت رجلكككو ديرولكككو ...رجلكككي هككككذا  

Prothèse  يكككولي يمشكككيnormal" وال يكككذكر عمكككاد مكككا حكككدل بعكككد ذلكككك، وككككل مكككا يكككذكره هكككو قكككدوم ،

حيككث يعبككر هككذه المككرة عمككا عاشككه  ،جككده الككذي ربككط رجلككه المصككابة وحملككه ليتوجككه بككه إلككى المستشككفى

ككككي دخلنكككا للسكككبيطار دارولكككي التحاليكككل، ينحيكككو ويكككانجيكتيو، أنكككا : "لحظكككة وصكككوله للمستشكككفى فيقكككول

ليككتم بعككد ذلككك بتككر  ."كنككت حككاط بلككي رام نمككوت... م طيككر رجلككي ورام نمككوت كنككت حاسككب بلككي را

وفكككي الواقكككع نشككهد هنكككا علكككى . سككاقه اليسكككرل فككي إطكككار اسكككتعجالي أيككن أمضكككى جكككده علككى قكككرار البتككر

متمثلكككككة ( DSM-IV-TRالموصكككككوف فكككككي )حضكككككور بعككككك  عناصكككككر اضكككككطرا  الضكككككغط الحكككككاد 

ديكككد وخطكككر المكككوت، باإلضكككافة لكككبع  التعكككرث لته: (A)خاصكككة فكككي حضكككور أحكككد شكككروط المعيكككار 

والتكككي تجسكككدت خاصكككة فكككي تبكككدد الواقكككع أثنكككاء تعرضكككه  (B)األعكككراث التفارقيكككة المرتبطكككة بالمعيكككار 

حيكككث باإلضكككافة لنسكككيانه لمكككا حكككدل فكككي خكككالل الفتكككرة  ه،تعكككرث لكككالللحكككادل، ونسكككاوة تفارقيكككة بعكككد 

مككا كككان يحككدل فككي خككالل الفاصككلة بككين تعرضككه لالنفجككار وقككدوم جككده، نسككي عمككاد أيضككا مككا حككدل و

فتككرة الخمسككة أيككام التككي قضككاها فككي المستشككفى بعككد تعرضككه للبتككر، ممككا يدكككد علككى الطبيعككة الصككدمية 

وعلككككى ت ثيراتكككه القويككككة التككككي تجسككككدت فككككي تحككككري  اسككككتجابة  ،لحكككادل االنفجككككار الككككذي تعككككرث لككككه

، حيككث يجيككب ضككغط مجككاوزة للحككد فككي تلككك الفتككرة، ويضككاف لتلككك التكك ثيرات وقككع البتككر فككي حككد ذاتككه

عمككاد فككي هككذا السككياق عككن سككدال  متعلككق بإحساسككه وهككو يككرل سككاقه مبتككورة ألول مككرة بتكك فف وتكك وه 

متبوعكككان بفتكككرة مكككن الصكككمت ارتسكككم فكككي خاللهكككا علكككى مالمحكككه ككككل مكككن الحكككزن واأللكككم، لينطكككق بعكككد 

 ". كارثة ...تشوف رجلك طايرة آ حبيبي: "ذلك قائال
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يصكككف عمكككاد حالتكككه النفسكككية فكككي خكككالل الكككثالل  ،لكككهبعكككد خروجكككه مكككن المستشكككفى وعودتكككه لمنز 

رجلككك ماكككانت، كنككت ... نكسككر، سككاعات تبكككي  ،نعككيط علككى الككدار ،كنككت مقلككق: "أشككهر األولككى قككائال

وسكككواءا ككككان هكككذا التفريكككغ االنفعكككالي مرتبطكككا بحالكككة الضكككغط ". مكككارق مكككع الكككدار، ومانتعكككاملت ملكككيح

باسككتجابة الحككداد والفقككدان التككي يككدخلها  -أرجحككه وهككو االحتمككال الككذي -أو مرتبطككا  ،التككي عككانى منهككا

عكككن تفريكككغ انفعكككالي متككك خر  -فكككي حالكككة الضكككغط-فهكككو مفيكككد فكككي كلتكككا الحكككالتين، حيكككث يشكككهد  ،البتكككر

يقيككه مككن تطككوير اضككطرا  صككدمي مككزمن،  ،مماا نيككة-ومككرتبط بخمككود للضككغط فككي المرحلككة مككا بعككد

مكككا فكككي الحالكككة الثانيكككة المرتبطكككة أ. لكككم نسكككجل أعكككراث اضكككطرا  مكككن هكككذا النكككو  لكككدل عمكككادحيكككث 

فيفيككككد مثككككل ذلككككك التفريككككغ االنفعككككالي المككككرتبط بمرحلككككة ..." طككككايرة رجلككككك maisدللككككوني :" بالحككككداد 

رفكك  واقككع الفقكككدان بتسككهيل المكككرور لمرحلككة قبكككول ذلككك الفقككدان ولكككو جزئيككا، أي قبكككول واقككع الفقكككدان 

رخ ويبككككي ألنكككه اسكككتوعب حقيقكككة ويصككك ،"مقلكككق" (أي عمكككاد)الخكككارجي وغيكككا  الرجكككل المبتكككورة، فهكككو

وهككككذا إذن اسكككتمر عمكككاد علكككى تلكككك الحالكككة التكككي إنتبكككه إلكككى أنهكككا هكككدأت ". طكككايرة رجلكككك"مفادهكككا أنكككه 

والككذي يككروي لنككا مككا عاشككه أثنككاء عمليككة تحصككله  ،بمناسككبة انشككغاله بالتحصككل علككى الطككرف الصككناعي

الطبيكككب يقلبكككك، ومكككادارليت  ماتعكككاملوش معانكككا ملكككيح، prothèseككككي رحكككت نكككدير الككك  :" عليكككه قكككائال

prothèse provisoire دارلككككي ،direct   الككككfinale أشككككهر واّل أكثككككر، وقعككككدت  6، هكككككذا  بعككككد

 ."prothèseنتبع حتان دارولي 

سكككنة مكككن تعرضكككه للبتكككر، ال زال عمكككاد يتككك وه ويتككك لم فكككي مواجهكككة سكككداله عكككن  22اليكككوم وبعكككد  

، البتكككر يبكككدلّك حياتكككك، انكككا كنكككت نكككاوي bien sur:" التغيكككرات التكككي أحكككدثها البتكككر فكككي حياتكككه ليقكككول

بكككاال  لوككككان ماصكككراليت البتكككر هكككذا مكككانيت قاعكككد ... نخكككرج العكككب ككككرة قكككدم دولكككي كبيكككر، راحتلكككي 

تجكككي تمشكككي ..  prothèseرجلكككك مقصوصكككة مكككت سكككاهلة، وككككي تمشكككي تتعبكككك الككك  ... معكككا  ضكككر  

    :ة صكككحته الجسكككمية فيقكككول ويعلكككق عمكككاد علكككى حالككك". بكككت تكككروم تكككدير حاجكككة تبطكككل تكككولّي مكككاديرش

ماككككانت، قلبكككي يخكككبط، رانكككي  sportصكككحتي تهلككككت، راهكككي فكككي انحطكككاط ملكككي راحكككت  رجلكككي، الككك  " 

، لوككككان نبقكككى les varicesماشكككي ونهكككبط، لوككككان نكمكككل هككككذا قكككادر نمكككرث، ظهكككري، البّاسكككر، 

ويضككككيف عمككككاد ". sportهكككككذا نككككروم للككككدمار الشككككامل، ولوكككككان نبككككدل تككككولّي كيمككككا كانككككت، الزم الكككك  

كككككاين نككككاس يهككككابو  يوليككككو :" معلقككككا هككككذه المككككرة عككككن التغييككككرات التككككي حككككدثت فككككي حياتككككه العالئقيككككة

أمكككا نفسكككيا فكككيحس ". مكككع النكككاس تحكككس بكككالحقرة: مايهكككابوكت، تتبكككدل العالقكككة معكككاهم، نقولكككك باختصكككار

مرتبطكككا  ال، وفكككي هكككذا السكككياق يواجكككه سكككدا"هكككذه هكككي عقليتكككي... هككككذا:" عمكككاد أنكككه مسكككتقر ولكككم يتغيكككر

هيكككه متقبلهكككا، محتمكككة، قضكككاء : "بمكككدل تقبلكككه للبتكككر ولوضكككعيته بانزعكككاج وتككك فف ليجيكككب عنكككه بكككالقول

نقكككول لربكككي ... وقكككدر، أنكككا مكككانيت حكككا  نككككون هّككككا، رجلكككك ماككككانت، معكككاق، وتوصكككلت حتّكككان كفكككرت
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عكككاله أنكككا، عكككاله تكككتقص رجلكككي، بكككاغي نبقكككى كيمكككا كنكككت، بصكككح قضكككاء وقكككدر، ورا  فكرتنكككي اليكككوم 

وبكككالرغم مكككن اعتبكككاره ضكككحية إرهكككا  بسكككبب ". ش نحمكككد ربكككي علكككى خكككاطر ماحمكككدتوش كيمكككا الزمبكككا

دج يتلقككاه عمككاد ككك جر شككهري، فهككو لككم يتوقككف يومككا  22000انفجككار اللغككم، وتخصككيص الدولككة لمبلككغ 

 prothèseواحكككد رجلكككو بالككك   ... سكككت الحكككيطخكككدمت تكككاجر، خكككدمت الجكككبس، خكككدمت لبّ :" عكككن العمكككل

، ويتككككرجم عمككككاد سككككبب ممارسككككته "وقريككككت... ل مايقككككدرش، بصككككح أنككككا خككككدمتها تقككككو... يلككككبس الحككككيط

ليّكككا  prouverخكككدمت بكككاش نككك  :" فكككي قولكككه" الجكككبس، التلبكككاس"لكككبع  المهكككن التكككي تتطلكككب قكككوة بدنيكككة 

، كمككا يككرد علككى سككدال مككرتبط بمككدل تغيككر نظرتككه لذاتككه بعككد البتككر "مككوش للنككاس بلككي مككانيت مبتككور

، حاجكككة كبيكككرة، ماتبكككدلتت TOPانكككا كنكككت حكككا  نكككولّي  ! ..لروحكككيكيفكككاش تبكككدلت نظرتكككي : "بكككالقول

أنكككا حبيكككت نكككولّي قكككدوة لآلخكككرين : "حيكككث يلخكككص عمكككاد طموحاتكككه المسكككتقبلية بكككالقول". بقكككات هكككي هكككي

، وال "ا خكككرون"، وفكككي الواقكككع لكككم يخبرنكككي عمكككاد مكككن هكككم هكككدالء "كثكككر مكككن عمكككاد ويقولكككو نكككدير... 

م غيكككرهم، ولككككن المهكككم أنكككه ال يكككزال يتخيكككل نفسكككه فكككي أعكككرف إن ككككان يقصكككد بهكككم فئكككة المبتكككورين أ

 ."، حاجة كبيرةTOP ،fort: "المستقبل

وأخيكككرا وفكككي حكككوار تلقكككائي معكككه بعكككد نهايكككة المقابلكككة األخيكككرة عبّكككر عمكككاد عكككن العديكككد مكككن  

بابكككا صكككعيب وحكككا  نلقكككى حكككل، هكككو حكككاط روحكككو ر  المقلكككة، وانكككا ر  المقلكككة، : "مشكككاكله وانشكككغاالته

أنككا قلككوقي، الزمنككي نتبككدل بككاش نقككدر نتعامككل ... ، ديمككا مشككاكل معككاه، وأنككا مسككنطح الزم نككنقص شككويا

حكككاس روحكككي محككككوم، وحكككا  نكككتخلص مكككن الحاجكككة "، ..."، نخكككرج مكككن الكككدار localمعكككاه، الزملكككي 

 ".لي حاكمتني باش ننطلق

 :يمكن تلخيص أهم العناصر التي تم الكشف عنها في النقاط التالية هنا انطالقا من

  الحالة في طفولته من نقص مرتبط بالحرمان من الحاجات الضرورية، باإلضافة لما سماه ب  عانى

المرفوقة بغيا  الحماية األبوية وعجزه عن التصدي لها، وأيضكا للضكر  والتعنيكف مكن طكرف " الحقرة"

غبكة ولمواجهة ذلك النقص والعجز ومايرتبط بهما من حزن وانخفاث تقكدير الكذات، طكور الحالكة ر. األ 

في النجاة والنجام على شكل هوسي ارتكزت أساسا على مثلنة صورته الذاتيكة التكي أسكقطها فكي المسكتقبل 

 ".ديما في السماء، ريادي، األول في أي حاجة نديرها: "على شكل

 وتربيتكه ب سكلو  تغلكب عليكه  ،تزامن تفتح حياته الجنسية في سن مبكر مع كل من ضكر  أبيكه لكه

رث النظام عليه بشككل متسكلط ممكا أدل مكن جهكة إلكى معاناتكه مكن الوقكع الشكديد لقلكق وف ،الجانب العقابي

 .الخصاء المرتبط بثقل الممنو ، ومن جهة أخرل إلى صعوبات في تسيير العدوانية الموجهة نحو األ 

  رث الحالة أثنكاءه لتهديكد المكوت عت( انفجار لغم أرضي)تجسد سبب البتر في حادل مولد للصدمة

( أعكراث تفارقيكة)، كما حرث ذلكك الحكادل لديكه اسكتجابة ضكغط آنيكة مجكاوزة للحكد (DSMال  بمعنى )



صياغة وتحليل حاالت البحث: الفصل السادس  

 

240 
 

لم نسجل أي أعراث مرتبطة باضطرا  صدمي مزمن لدل الحالة، ونسجل هنا  ثحي ،والتي كانت عابرة

والتفريغ االنفعالي في المرحلكة مكا بعكد  ،دل أثناء وقوعهاالقدرة على ت ويل الح: تدخل العوامل المتمثلة في

 .ا نية

  كمكا يثيكر لديكه الحكديث عكن موضكو  البتكر "كارثكة"أدر  الحالة حادثة تعرضه للبتر على شكل ،

 .وألم ، بحزن بت وه اانزعاجا مصحوب

  تجاوز مرحلة رف  واقع الفقدان ليدخل على األقل في مرحلكة قبكول الفقكدان فكي الواقكع الخكارجي

كما تشهد على ذلك استجابته بعد تعرضه للبتر والمتمثلكة فكي ككل مكن التفريكغ  ،(الساق المبتورة أي غيا )

نقول لربي عكاله أنكا، عكاله ... توصلت حتان كفرت : "إلخ، والتمرد على القدر... صراخ، بكاء : االنفعالي

 ".تتقص رجلي

 ك بكالرغم مكن أنكه ال يريكد أن ، وذلك"محتمكة: "يرل الحالة أنه تقبل وضعية البتر ألنها قضاء وقدر

 .حيث مارس بع  المهن التي تتطلب قوة بدنية ليثبت لنفسه أنه ليس مبتورا ،يكون في تلك الوضعية

 باإلضكافة لمشككالت  ،خلق لديه البتر صعوبات يومية متعلقكة بالتنقكل واسكتخدام الطكرف الصكناعي

 ."الحقرة"حيث يحس في عالقته مع الناس ب   ،صحية وعالئقية

 فهكو مكازال يريكد أن يصكبح  ،لى المستول النفسي يحس ب ن نظرته لذاتكه لكم تتغيكرع"top حاجكة ،

 ."، حاجة كبيرةTop ،fort" :، كما الزال يتخيل نفسه في المستقبل"قدوة لآلخرين"و "  كبيرة

  بابا صعيب وحا  نلقى حل، : "يعاني الحالة من مشكالت عائلية مرتبطة أساسا بالصرا  مع األ

كما يحكس أيضكا ب نكه . ، مما أدل به للتفكير في مغادرة المنزل"اط روحو ر  المقلة، وأنا ر  المقلةهو ح

حاس روحكي : "ويريد التغيير والتخلص من تلك القوة الكابحة ،هنالك شيء ما يكبحه ويمنعه من االنطالق

 ".ش ننطلقامحكوم، وحا  نتخلص من الحاجة لي حاكمتني ب

 .سنة 21عماد،: TATتحليل بروتوكول 

وبكككدا قبكككل بكككدء االختبكككار مرتاحكككا ، (bien habillé)تقكككدم المفحكككوص إلجكككراء االختبكككار أنيقكككا  

حيكككث طلكككب أن يبكككدل مكانكككه ويجلكككس علكككى كرسكككي الفكككاحص، كمكككا طلكككب أيضكككا مكككن الفكككاحص أن يلكككتقط 

لككه صككورا، أمككا أثنككاء إجككراء االختبككار فقككد بككدا المفحككوص حككائرا ومتسككائال، ليخبككر الفككاحص بعككد نهايككة 

، ككككي simpleاالختبكككار "ختبكككار االختبكككار أن اللوحكككات قكككد أقلقتكككه كثيكككرا، وأنكككه بكككالرغم مكككن بسكككاطة اال

قلقكككوني، ككككي شكككغل حبيكككت "فإنكككه لكككم يكككتمكن مكككن إخكككراج مكككا بداخلكككه " شكككغل اللوحكككة واش حابكككة تقكككول

 ".ج حاجة ومابغاتت تخرجنخرّ 
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تشككككهد المقروئيككككة العامككككة لإلنتككككاج القصصككككي علككككى الميككككل العككككام لتجنككككب وكككككف الصككككرا ،  

ص إال أنهكككا خضكككعت لتقييكككد وتثبكككيط شكككديد فبكككالرغم مكككن تنكككو  السكككياقات الموظفكككة لمحاولكككة بنكككاء القصككك

وبالتكككالي بنكككاء الصكككرا  المكككرتبط بهكككا، حيكككث خكككدم توظيكككف سكككياقات التجنكككب الرهكككابي  ،هكككاءمنكككع بنا

(CP)  المصكككحوبة بسكككياقات التجنكككب األخكككرل(CF, CC, CN)  وربطهكككا بسكككياقات الرقابكككة(A2) 

، 1)ي بعكك  اللوحككات الككذي بلككغ فكك ،مككن جهككة تجنككب وكككف التمككثالت والعواطككف المرتبطككة بالصككرا 

20 ،13MF ) أمكككام عجكككز المفحكككوص عكككن بنائكككه أو  ،وذلكدرجكككة الككككف والتثبكككيط لبكككروز أي صكككرا

 (غيككككر قابككككل للبنككككاء)حتككككى تناولككككه، كمككككا خككككدم ذلككككك مككككن جهككككة أخككككرل التصككككدي لالكتسككككام الهككككوامي 

كمكككا هكككو الحكككال )المكثكككف بكككدفا  وتثبكككيط هكككو أيضكككا مكثكككف  (وخاصكككة العكككدواني)والتحريكككر الغريكككزي 

 (.7BM ،8BM ،29اللوحات  في

اللوحكككككة )بحضكككككور الرقابكككككة وغيكككككا  التجنكككككب  (B)وحتكككككى حينمكككككا تتكككككدخل سكككككياقات الهكككككراء  

3BM)،  حيككككث يككككتمكن ( 2اللوحككككة )أو حينمككككا يككككتم الككككربط بينهككككا وبككككين كككككل مككككن الرقابككككة والتجنككككب

كمكككا هكككو )المفحكككوص مكككن اسكككتدعاء الصكككرا  وتصكككويره ولكككو جزئيكككا، يكككددي ذلكككك إمكككا لتكككدخل الرقابكككة 

لكبكككت التمكككثالت والعواطكككف المرتبطكككة بالصكككرا  ومنكككع تطكككويره أمكككام ثقكككل ( 3BMحكككال فكككي اللوحكككة ال

لتقييككككد العواطككككف ومنككككع ربطهككككا ( 2كمككككا هككككو الحككككال فككككي اللوحككككة )الممنككككو ، وإمككككا لتككككدخل التجنككككب 

 .بالتمثالت وبالتالي لخنق الصرا  وتثبيطه

ط بكككين التمكككثالت وإذن يشكككهد اإلنتكككاج القصصكككي للمفحكككوص مكككن جهكككة علكككى صكككعوبات الكككرب 

وعلكككى  ،والعواطكككف، كمكككا يبكككرز مكككن جهكككة أخكككرل غيكككا  القكككدرة علكككى الكككربط بكككين العدوانيكككة والليبيكككدو

الكككذي تحكككول فكككي اللوحكككة  ،فكككي جكككو يسكككوده انفصكككال الحكككب عكككن الككككره ،تسكككيير التنكككاق  الوجكككداني

(6BM) -إلككككى  -أمككككام الصككككورة األموميككككة وأمككككام ضككككعف القككككدرة علككككى تسككككيير عواقككككب االنفصككككال

 .ر للمواضيعانشطا

 1اللوحة 

حكا  يخكدم واّل واش حكا  ... طفكل يخمكم مغمك  عينيكه  31 ’’...وإذا ماقدرتت ... نتخيل قصة  26’’...

 ! كبير، واش مكن قصكة مكافهمتت آ حككيم guitaristeيدير؟ باال  يعشق في القيتارة تاعو واّل حا  يولّي 

 .’’point final 1’59ماقدرت نتخايل حتى قصة، 

 السياقات: 

، يككدخل المفحككوص فككي التعبيككر مككن خككالل توجيككه طلبككات (CP1)بعككد وقككت كمككون أولككي طويككل  

، ليباشكر بعكد ذلكك (CP1)تتخللها توقفات داخل القصكة  (CC2)" وإذا ماقدرتت... نتخيل قصة "للفاحص 
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، وموجها سداال للفاحص (CF1)" طفل يخمم مغم  عينيه"تعبيره متمسكا بالمحتول الظاهري للصورة 

(CP5)  بعككد فتككرة مككن الصككمت(CP1)حف ، يواصككل المفحككوص بعككد ذلككك حككواره ليدكككد فككي إطككار الككت 

، وليقوم في إطار التذبذ  (CN1)" يعشق في القيتارة تاعو"على انطبا  ذاتي  (A2.3)" باال "الكالمي 

 إجراء مثلنكككة ذاتيكككةبككك (A2.6).." ارة تكككاعو واّل حكككا  يكككولي تكككيعشكككق فكككي القي"بكككين تفسكككيرات مختلفكككة 

"guitariste كبيكر "(CN10)القصككة  ةبتوجيككه سكدال للفكاحص يتخللكه ميككل لكرف  روايك ه، لينهكي حكوار

، مكع ميكل إلكى (E9)معلنا بعد ذلك عجزه عن تخيل  القصة  (CP5)" ! واش من قصة، مافهمتت آ حكيم"

 .point final "(CP2)"التقصير 

 اإلشكالية: 

إلكى ظهكور  (التي برزت بقكوة)ولدة لقلق الخصاء التجنب وإنكار وضعية العجز الم تأدت محاوال 

تيار للمثلنة وإسقاط رغبة للنجام الهوسي العظكامي فكي المسكتقبل، فهكل يتعلكق األمكر بكالعجز عكن توظيكف 

 ؟أم بالصرا  الهوسي ضد االكتئا  المرتبط بفقدان الموضو  ،ورات اإلخصاءصالموضو  خوفا من ت

 2اللوحة 

نشككككوف فككككي الحككككرل، الحصككككان، السككككيد يحككككرل، وحككككدة ... فهمنككككي نحكيلككككك قصككككة ...  25 ’’ 

هنالككك واحككد ... فككي الككدوار واّل واش؟ نتخيككل قصككة  راهككم   وهككازة كتابككات، كاينككة مككرا مككن هيككه، هككاذ

، هكككذا (يقلكككب اللوحكككة ويقكككرأ)هاذيكككك مكككع كتاباتهكككا  ،واش راه يخمكككم؟ هكككاذا  مكككع الحريكككث، هكككاذي تخمكككم

 .’’59’1( للفاحص لوحةيسلم ال)، ها  TATال  

 السياقات: 

، ليدككد (CC2)، دخل المفحوص في التعبيكر موجهكا طلبكا للفكاحص (CP1)بعد وقت كمون أولي  

، وواصكفا ألجزائهكا (CF1)متمسكا بكالمحتول الظكاهري للصكورة " نشوف"بعدها على الجانب اإلدراكي 

" السكيد، وحكدة، مكرا"ومتعرفا على الشخصكيات غيكر معكرف بهكم ، (A2.1)" الحرل، الحصان، كتابات"

(CP3)هكاذو : "، ليعود بعد ذلك إلى التمسك بالمحتول الظاهري للصورة في شككل سكدال موجكه للفكاحص

، (CC2)" نتخيكل قصكة"ومتبو  بتوجيه طلب آخر للفكاحص  (CF1, CP5)" راهم في الدوار واّل واش؟

، (CP5)المفحوص حواره من جديكد بتوجيكه سكدال آخكر للفكاحص  ، يباشر(CP1)وبعد فترة من الصمت 

، معددا لشخصياتها مع عدم التعريكف بهكم (CF1)ليعود بعد ذلك إلى التمسك بالمحتول الظاهري للصورة 

" هككاذا  مككع الحريككث، هككذي تخمككم، هككذيك مككع كتاباتهككا"، ومككع  عككزلهم (CP3)" هككاذا ، هككذيك، هككذي"

(A2.15) بإثارة حركية ، لينهي بعد ذلك حواره(CC1) وبالتعليق على أداة االختبار ،(CC3). 
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 اإلشكالية: 

إال أن ذلك لم يمكنه من عقد العالقة الثالثية األوديبيكة  ،تعرف المفحوص على األشخاص بميزاتهم 

بينهم، حيث يشهد التجنب مع عدم التعريف باألشخاص وعزلهم على رف  أي بروز للصكرا  األوديبكي، 

ومككا يككنجم عنهككا مككن تصككورات متعلقككة بالككذنب، كمككا يككدل التجنككب  ،ممككا يككدل علككى ثقككل الرغبككات األوديبيككة

توظيفكه فكي  رالذي كان ينتظ ،رة الفكر على التكفل بالصرا  األوديبي البناءالسلوكي للصرا  على عدم قد

 .هذه اللوحة

 3BMاللوحة 

ذا، هذي طفلة، بغات تّزّوج، باال  ضربوها، باال  أنهكتها كاش حاجة، المهم راهي في االحزن ه 

، بكاال  نشكوف فكي حكزن، حكزن رانكي قتلكك، يككون عشكيقها ،حالة يرثى لها، وحسكا  واش رانكي نشكوف

 .’’16’1..رسبت في الدراسة، باال  زوجت وطلقت 

 السياقات: 

نكككة (B2.1)يكككدخل المفحكككوص هكككذه المكككرة مباشكككرة فكككي التعبيكككر   نو  الحكككزن "، ليكككتلفظ بعاطفكككة مع 

، وليتعككككرف علككككى شخصككككية الصككككورة مككككن خككككالل التمسككككك بككككالمحتول الظككككاهري لهككككا (CN3)" هككككذا

(CF1) بغككككات تكككّزّوج"، مشكككددا علكككى انطبككككا  ذاتكككي "(CN1)الكالمككككي  حف ، ليقككككوم فكككي إطككككار الكككت

حالككككة "، مككككدركا بعككككدها حالككككة االنهيككككار (A2.6)بالتذبككككذ  بككككين تفسككككيرات مختلفككككة  (A2.3)" بككككاال "

يواصككككل المفحككككوص بعككككد ذلككككك حككككواره متمسكككككا بككككالمحتول الظككككاهري للصككككورة . (E6)" يرثككككى لهككككا

... نشكككوف ... نشكككوف "فكككي إطكككار التككككرار واالجتكككرار  -ليقكككوم  (CF1)" حسكككا  واش رانكككي نشكككوف"

، (B1.2)" عشكككككيقها"بإدخكككككال شخصكككككية غيكككككر مشككككككلة فكككككي الصكككككورة  -(A2.8)". حكككككزن... حكككككزن 

بكككين تفسكككيرات  -(A2.3)" بكككاال "الكالمكككي  حف فكككي إطكككار الكككت-وليختكككتم حكككواره بعكككد ذلكككك بالتذبكككذ  

 .(A2.6)" لقتباال  رسبت في الدراسة، باال  ّزوجت وط"مختلفة 

 اإلشكالية: 

فقكد تعكرف المفحكوص علكى . نشهد هنا على رفع الكف والتجنب الشديد الذي ظهر في اللوحات السابقة

العاطفة االكتئابية والتي تم ربطهكا سكريعا ببكروز الرغبكة األوديبيكة وبكروز الرقابكة المضكادة لهكا فكي شككل 

كمكا أن التذبكذ  وعكدم تحديكد موضكو  الفقكدان . مما يدل على ثقل الممنو  وقسكوة األنكا األعلكى ،اضطهاد

وصعوبة تسكيير الحكزن والعدوانيكة الموجهكة نحكو الكذات والمرتبطكان بكالتراجع عكن ،يشهد على عدم تقبله 

 .موضوعات الحب أمام ثقل الممنو 
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 4اللوحة 

و رايح ماشاتيت، باال  خاصو كاش ما وحكدة أخكرل، النساء، وهذا راجل، راهم يدابزو عليه، وه 

أجنبي هاذيك راهي مرتو وهاذيك تحاول فيكه، المهكم أنكا  l’image étrangèreوهاذيك تحاول فيه، مادام 

 ’’point final .1’07راني نشوف كاين راجل وزوج نساء 

 السياقات: 

مككع  (CF1)متمسككا بكالمحتول الظكاهري للصكورة  (B2.1)دخكل المفحكوص مباشكرة فكي التعبيكر  

راهكم "، ليشدد بعد ذلك على العالقات بين األشكخاص (CP3)" النساء، راجل"عدم التعريف بالشخصيات 

مككع رمزيككة شككفافة  (B2.12)" وهككو رايككح"، وعلككى موضككو  مككن نككو  ذهككا  (B2.3)" يككدابزو عليككه

علككى انطبككا  ذاتككي  -(A2.3)" بككاال "كالمككي فككي إطككار الكتفحص ال-، وليشككدد أيضككا (B2.9)" ماشكاتيت"

      ، وعلككى العالقككات بككين الشخصككيات فككي شكككل محاولككة لبنككاء حككوار(CN1)" خاصككو كاشككما وحككدة أخككرل"

 l’image étrangère" يباشكر المفحكوص بعكد ذلكك حكواره بانتقكاد أداة االختبكار . (B2.3)" تحاول فيه" 

هاذيكك راهكي "ين األشكخاص فكي إطكار اخكتالط الهويكات ، ليعود ويشكدد علكى العالقكات بك(CC3)" أجنبي

، ويختككتم حككواره بككالعودة إلككى التمسككك بككالمحتول الظككاهري (B2.3, E11)" مرتككو، وهاذيككك تحككاول فيككه

 .point final "(CP2)"مع ميل إلى التقصير  (CF1)" راني نشوف كاين راجل وزوج نساء"للصورة 

 اإلشكالية: 

حيكككث  ،اإلشككككالية األوديبيكككة وخاصكككة فكككي جانبهكككا السكككلبي األنثكككويأعكككادت البطاقكككة هنكككا إحيكككاء  

فككي إطككار  ،تمكككن المفحككوص مككن تصككوير الصككرا  العككدواني التنافسككي بككين المككرأتين مككن أجككل الرجككل

 ،اخكككتالط هويكككة المكككرأتين، كمكككا تكككم تصكككوير الرجكككل فكككي وضكككعية اسكككتكانة مكككع محاولكككة جنسكككنة العالقكككة

رقابكككة والتجنكككب، فهكككل يتعلكككق األمكككر بكبكككت الرغبكككة األوديبيكككة أيكككن اصكككطدم بكككروز الرغبكككة األوديبيكككة بال

تحكككت " تحكككاول فيكككه"مكككن خكككالل اختيكككار وضكككعية التجنكككب واالسكككتكانة أمكككام إصكككرار موضكككو  الرغبكككة 

ثقكككل الممنكككو  والخكككوف مكككن تصكككورات اإلخصكككاء، أم بثقكككل كبكككت الميكككوالت األنثويكككة وصكككعوبة تسكككيير 

 .التناق  الوجداني تجاه الصورة األبوية؟

 5حة اللو

 9’’ une chambre ،une femme ،bon  ...البكا   ،الظكالم ،حالّكة بكا ، والبكا  فيهكا كحوليكة

هكاذي تعبكر علككى دور  l’imageكتابككات،  اقكرتوالّ بكاغي تقكول  ،هكاذا  فيكه الضكوء، يككا تكرل حالّكة البككا 

 .’’point final 1’08المبة هاذي، الكتا  هو الضوء  en plusو  ،الكتا 
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 السياقات: 

 une"بعد صمت قصير يباشر المفحوص التعبير من خالل التمسك بالمحتول الظاهري للصورة  

chambre ،une femme "(CF1) ، ليعكككود بعكككد فتكككرة مكككن الصكككمت(CP1)  إلكككى التمسكككك مكككن جديكككد

البككا  فيهككا "مشككددا بعككد ذلككك علككى خصككائص حسككية  (CF1)" حالّككة بككا "بككالمحتول الظككاهري للصككورة 

مككع اجتككرار كلمككة  (B2.6)" الضككوء.. الظككالم "رجحككا بككين التصككورات المتضككادة ومت  (CN5)" كحوليككة

يكا "فكي إطكار الكتحفظ الكالمكي -ليتذبذ  هكذه المكرة  هيواصل المفحوص حوار. (A2.8)" البا ... البا  "

وليلجك  إلكى  ،(A2.6)" حالّكة البكا ، والّ بكاغي تقكول تقكرا كتابكات"بين تفسيرات مختلفة  -(A2.3)" ترل

" هككاذي تعبككر علككى دور الكتككا   l’image"لنككة فككي شكككل عنونككة ذات عالقككة بككالمحتول الظككاهري العق

(A2.13) بعدما وصف أحد أجزاء الصورة –، ليعود"en plus  المبة هكاذي"(A2.1) –  ويجكري عقلنكة

 .(CP2)، مختتما حواره بميل إلى التقصير (A2.13)" الكتا  هو الضوء"أخرل في شكل ترميز 

 اإلشكالية: 

يحاول المفحوص هنا تجنب وتثبيط أي صكرا  تجكاه الصكورة األموميكة، كمكا ان الحضكور القكوي  

لطم هنا تحول إلى رقابة شديدة اتخذت كحاجز ضد بروز تصورات االنتها  ومكا يكنجم عنهكا مكن مخكاوف 

 .مرتبطة باإلخصاء

 6BMاللوحة 

ويمكككاه الحسكككرة والدهشكككة باديككككة  ،راجكككل مكككع يمكككاه، أغلكككب الظكككن مككككع يمكككاه، راه منشكككو  ’’9 

 peut êtreعلكككى وجههكككا، أغلكككب الظكككن الزوجكككة مرتكككو، مرتكككو فرشكككا، وهكككو هللا غالكككب، هللا غالكككب 

 ’’08’1. مليحة وهو مليح يتيماه ناس مالم ومرتو م essentielرباتو يّماه، هو مليح، 

 السياقات: 

ددا علكككككى يكككككدخل المفحكككككوص فكككككي التعبيكككككر متمسككككككا بكككككالمحتول الظكككككاهري للصكككككورة ومشككككك 

أغلكككب "، ليككككرر بعكككد الكككتحفظ الكالمكككي (CF1, B2.3)" راجكككل مكككع يّمكككاه"العالقكككات بكككين األشكككخاص 

، وليعكككود بعكككد ذلكككك إلكككى التمسكككك بكككالمحتول الظكككاهري (A2.8)" مكككع يمكككاه"عبكككارة  (A2.3)" الظكككن

" يمكككاه الحسكككرة والدهشكككة باديكككة علكككى وجههكككا"، "راهكككو منشكككو "للصكككورة معبكككرا عكككن انطبكككا  ذاتكككي 

(CF1, CN1) . أغلكككب الظكككن"فكككي إطكككار الكككتحفظ الكالمكككي -يكككدخل المفحكككوص بعكككد ذلكككك "(A2.3)- 

" مرتكككككو... مرتكككككو "، مجتكككككرا لكلمكككككة (B1.2)" الزوجكككككة"أشخاصكككككا غيكككككر مشككككككلين فكككككي الصكككككورة 

(A2.8)  مرتكككو فرشكككا"مكككع مثلنكككة سكككلبية "(CM2) هللا غالكككب... هللا غالكككب "، وبعكككد اجتكككرار عبكككارة "
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(A2.8) ار الكككتحفظ الكالمكككي يعكككود ليشكككدد أيضكككا فكككي إطككك"peut être "(A2.3)  علكككى العالقكككات بكككين

هكككو "، ليعبكككر بعكككد ذلكككك عكككن تصكككور مثكككالي إيجكككابي هكككذه المكككرة (B2.3)" ربكككاتو يّمكككاه"األشكككخاص 

نكككاس مكككالم، "وليختكككتم حكككواره بالتككك رجح بكككين تمكككثالت المواضكككيع الجيكككدة والسكككيئة . (CM2)" ملكككيح

 .(E15)" ميت مليحة، مليح

 اإلشكالية: 

حيث يكدافع . حاجز ضد بروز التصورات المحارميةكإبن هنا رقابة شديدة أقيمت -نشط التقار  أم 

المفحوص ضد قلق الخصاء بالنكوص إلى عالقكة بدائيكة تجكاه الصكورة األموميكة، أيكن يكدل االنشكطار بكين 

حتى المرور  تصورات المواضيع السيئة والجيدة مع عدم بروز إمكانية الربط بينها على صعوبة تسيير أو

، كمككا يككدافع (األم)فككي نفككس المككرأة ( الليبيككدي والعككدواني)للتنككاق  الوجككداني والجمككع بككين نفككس التيككارين 

المفحوص ضد االكتئا  الناجم عن التخلي عن موضو  الحب بكاللجوء لكدفاعات هوسكية تجسكدت هنكا فكي 

 .تيارات للمثلنة

 7BMاللوحة 

كبكككار يحوسكككو يقسكككمو كلكككت، وال قكككادر  des mafiaبكككانتلي، زوج يشكككريرين، هككككذا  ’’6..  

بكككاال  شكككعرو شكككايب ويحككككي لهكككذا قكككالو الكككدنيا عبكككارة عكككن  l’age ،peut êtreوهكككاذا  كبيكككر فكككي ... 

 .’’08’1خمس مراحل ماتحرق راسك ما والو، هاو واش دير هاو واش دير

 السياقات: 

" شككككريرين"يككككدخل المفحككككوص هككككذه المككككرة فككككي التعبيككككر مككككن خككككالل إدرا  مواضككككيع شككككريرة  

(E14) هككككذا بكككانتلي"بعكككد انطبكككا  ذاتكككي  –، لتعكككود تلكككك المواضكككيع "(CN1)-  وتتظكككاهر فكككي شككككل

فكككككي  إطكككككار التشكككككديد علكككككى الفعكككككل  des mafia "(E14)زوج " مواضكككككيع سكككككيئة أو اضكككككطهادية 

المتبككككو  بفتككككرة مككككن  (A2.3)" واّل قككككادر"تحفظ الكالمككككي ، وبعككككد الكككك(CF3)" يحوسككككو يقسككككمو كلككككت"

، يواصكككل المفحكككوص حكككواره متعرفكككا علكككى أحكككد شخصكككيات الصكككورة غيكككر معكككرف (CP1)الصكككمت 

، l’age "(CF1)هكككاذا  كبيكككر فكككي "ومتمسككككا بكككالمحتول الظكككاهري  للصكككورة  (CP3)" هكككاذا "بكككه 

أن يبنكككي حككككوارا بككككين  (A2.3)"  ، بككككاال peut être"ليحكككاول بعككككدها فكككي إطككككار الكككتحفظ الكالمككككي 

 ,B2.3) ..."ويحككككي لهكككاذا قكككالو "الشخصكككيات مكككع عكككدم التعريكككف بالشخصكككية الثانيكككة المسكككتدعاة 

CP3)  مككاتحرق راسككك مككا والككو، هككاو واش ديككر "، ليتجسككد الحككوار فككي نهايتككه بالميككل إلككى االبتككذال

 .(CP4)" هاو واش دير
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 اإلشكالية: 

 -أحدثته اللوحة السابقة قد اسكتمر هنكا، أيكن حكّرث التقكار  أ يبدو أن النكوص واالنشطار الذي  

مما يدل على اضطرا  خطير في  العالقة مكع الصكورة  ،ابن بروز الموضو  السيء في شكل اضطهادي

والتككي يحككاول المفحككوص ،األبويكة، وعلككى صككعوبة أو حتككى اسكتحالة تسككيير العدوانيككة الموجهككة نحكو األ  

بعد ذلك وفي مستول أعلى من التنظيم تكشف صعوبات تحديد . الواقع اليوميتثبيطها عن طريق استثمار  

نو  التقار  عن صعوبات في تقمص الموضو  من نفس الجنس، كما يسعى المفحكوص مكن خكالل الككف 

ممككا يطككرم مككن جديككد  ،والتجنككب إلككى تجميككد أي حركككة غريزيككة ليبيديككة أو عدوانيككة تجككاه الصككورة األبويككة

 .تى المرور للتناق  الوجدانيإشكالية بناء أو ح

 8BMاللوحة 

السبيطار، الباراسيون، راهم يحلّو فيه واّل مانعرف، سبيطار واّل واشي هو؟ يشكرحو فيكه، .. . ’’7 

 point finalعنكدها معكاني كثيكرة . وهذا لّهنا وليدو واّل؟ معقدة شويّا هاذي، فيها وفيها، فيها بزاف حوايج

1’09’’. 

 السياقات: 

" السبيطار، الباراسيون"بعد صمت قصير يدخل المفحوص في التعبير مشددا على مدركات الحياة اليومية 

(CF2) ليتمسك بعدها بالمحتول الظاهري للصورة ،(CF1)  راهكم"مدركا لشخصيات غير معكرف بهكم "

(CP3) يحلّكو فيكه"، ومشكددا علكى الفعكل فكي إطكار بكروز تعبيكر عكدواني حكاد "(CF3, E8)إطكار  ، وفكي

يواصككل المفحككوص بعككد ذلككك حككواره بتوجيككه طلككب للفككاحص . (A2.3)" والّ مككانعرف"الككتحفظ الكالمككي 

، ليعود التعبيكر العكدواني الفكظ إلكى التظكاهر مكن جديكد فكي شككل تشكديد (CC2)" سبيطار واّل واشي هو؟"

دم التعريكف ، وليوجه المفحوص بعد ذلك طلبا آخر للفكاحص مكع عك(E8, CF3)" يشرحو فيه"على الفعل 

لينهكي بعكد ذلكك . (CC2, CP3, B2.3)" هكذا لّهنكا وليكدو واّل "باألشخاص والتشديد علكى العالقكات بيكنهم 

فيهكا وفيهكا، فيهكا حكوايج بكزاف، "، وباالبتكذال (CC3)" معقكدة شكويا هكاذي"حواره بانتقكاد مكادة االختبكار 

 .point final "(CP2)"، مع الميل إلى التقصير (CP4)" عندها معاني كثيرة

 اإلشكالية: 

حيكككث تعبكككر عكككن ميكككول ،إن العدوانيكككة التكككي بكككرزت هنكككا بشككككل فكككظ مرتبطكككة بهكككوام قتكككل األ   

والتككككي يحككككاول المفحككككوص تجنبهككككا وتثبيطهككككا خاصككككة عككككن طريككككق  ،سككككادية قويككككة تجككككاه صككككورة األ 

إلخفكككاء مشكككاعر الكككذنب وتجنكككب إعكككادة تنشكككيط قلكككق الخصكككاء وذلكككك  ي،اسكككتثمار الواقكككع اليكككومي والعملككك
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إصكككالم صكككورة  أجكككل فكككي غيكككا  بكككروز أي قكككدرة علكككى الكككربط بكككين التيكككارات الليبيديكككة والعدوانيكككة مكككن

 .األ 

 10اللوحة 

هككككككككذا راجككككككككل؟ الحنككككككككان، األ  الحنككككككككون، هككككككككاذا  راجككككككككل واّل مككككككككرا؟ والّ هككككككككي،  ’’6..  

الككككككان األ ، األ  الحنككككككون  ،األم الحنكككككون( يقلكككككب اللوحكككككة فكككككي عكككككدة اتجاهكككككات)هكككككاذي واعكككككرة 

1’13’’. 

 السياقات:  

بعككككد وقككككت كمككككون قصككككير يككككدخل المفحككككوص فككككي التعبيككككر متمسكككككا بككككالمحتول الظككككاهري للصككككورة 

(CF1)  هكككذا راجكككل؟"ليتسكككاءل حكككول جكككنس الشخصكككية التكككي أدركهكككا "(CP5) وليعبكككر بعكككد ذلكككك عكككن ،

يعكككود المفحكككوص بعكككد ذلكككك إلكككى التمسكككك . (CN3)" الحنكككان"عاطفكككة معنونكككة ومميكككزة ألبطكككال القصكككة 

، ومتسككككائال عككككن (CN1)" األ  الحنككككون"اهري للصككككورة معبككككرا عككككن انطبككككا  ذاتككككي بككككالمحتول الظكككك

، مكككع غمكككوث فكككي الخطكككا  (CP5)" هكككاذا  راجكككل والّ مكككرا؟"جكككنس الشخصكككية الثانيكككة التكككي أدركهكككا 

مككككع إثككككارة حركيككككة " هككككاذي واعككككرة"، ليواصككككل حككككواره بانتقككككاد أداة االختبككككار (E20).." والّ هككككي "

(CC3, CC1) األم الحنككككون الكككككان األ ، األ  "، مختتمككككا إيككككاه بالتذبككككذ  بككككين تفسككككيرات مختلفككككة

، (A2.15)، ومككككع عككككزل األشككككخاص (A2.8)" األ ، األ "، مككككع اجتككككرار كلمككككة (A2.6)" الحنككككون

 .(CP2)ومع الميل إلى التقصير 

 اإلشكالية: 

 ،أعكككككككادت اللوحكككككككة هنكككككككا تنشكككككككيط الهوامكككككككات المرتبطكككككككة بالعالقكككككككة مكككككككع الكككككككزوج األبكككككككوي 

حيككككككث يصككككككار  المفحككككككوص ضككككككد تغلككككككيم العالقككككككة بككككككين األبككككككوين مككككككن خككككككالل تجنككككككب وكبككككككت 

التيككككككارات الليبيديككككككة إلخفككككككاء التصككككككورات األوديبيككككككة ومككككككا يككككككرتبط بهككككككا مككككككن صككككككرا ، وبالتككككككالي 

كمككككا . فككككالربط بككككين الحنككككان والجنسككككية داخككككل العالقككككة هككككو أمككككر غيككككر ممكككككن بسككككبب ثقككككل الكبككككت

 .صعوبات في التقمصاتيكشف التردد في تحديد جنس الشخصيات عن 

 11اللوحة 

واش رام نشوف في هاذو، الناس واّل الجاج، تفكرت الثكورة الزراعيكة ...  ’’15( .. يقلب اللوحة) 

، الخدمكة، الفقكر، اإلحتيكاج،   crise économiqueهكاذي ككي شكفتها تفككرت  ...هاذيكك، كيفكاه يسكميوها

 .’’point final 1’11دينار  2ب    tout la journéeتخدم
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 السياقات: 

، يكككدخل المفحكككوص فكككي التعبيكككر موجهكككا (CP1)، وبعكككد فتكككرة مكككن الكمكككون (CC1)بعكككد إثكككارة حركيكككة 

، ليلجكككك  بعككككد ذلككككك إلككككى التخريككككف خككككارج (CC2)" واش رام نشككككوف فككككي هككككاذو"طلبككككا للفككككاحص 

، ويواصككككل المفحككككوص بعككككد ذلككككك حككككواره معتمككككدا علككككى مصككككادر (E6)"النككككاس وال الجككككاج"الصككككورة 

كيفككككاه "ليوجككككه طلبككككا أخككككر للفككككاحص  (CN2)"تفكككككرت الثككككورة الزراعيككككة هاذيككككك"اتيككككة تاريخيككككة ذ

يباشككككر حككككواره مككككن جديككككد بمحاولككككة التمسككككك  (CP1)، وبعككككد فتككككرة مككككن الصككككمت (CC2")يسككككميوها

، والتكككي فشكككلت بعكككد استحضكككاره لمصكككدر (CF1)" هكككاذي ككككي شكككفتها"بكككالمحتول الظكككاهري للصكككورة 

، ليلجككك  مكككن جديكككد إلكككى التخريكككف خكككارج crise economique "(CN2)تفككككرت "تكككاريخي ذاتكككي 

 toute laالخدمككة، الفقككر، االحتيككاج، تخككدم "الصككورة مككع عككدم الككتالؤم بككين موضككو  القصككة والمنبككه 

journée   دينكككككار 2بككككك "(E7)بالميكككككل إلكككككى التقصكككككير  ه، مختتمكككككا حكككككوار"point final "(CP2) 

 (.{E1}عدم إدرا  المنظر الطبيعي بعناصره )

 اإلشكالية: 

أي الواقكككع الخكككارجي -المنظكككر الطبيعكككي المشككككل فكككي اللوحكككة  هإن التكككوتر والقلكككق الكككذي أثكككار 

قككد أدل هنككا إلككى إنكككار ذلككك  ،والككذي لككم يسككتطع المفحككوص تفريغككه إال علككى شكككل حركككي، -اإلدراكككي

الواقكككع الخكككارجي اإلدراككككي، ليخكككدم ذلكككك اإلنككككار فيمكككا بعكككد محكككاوالت التجنكككب الرهكككابي للقلكككق البكككدائي 

وفكككي  ،ه اللوحكككة، حيكككث يفضكككل المفحكككوص االنسكككحا  نرجسكككيا فكككي مواجهكككة الطبيعكككة األمضكككي تعرالكككذ

ممكككا يكككدل علكككى صكككعوبة تحمكككل القلكككق البكككدائي قبكككل التناسكككلي وإعكككادة  ،مواجهكككة عكككالم ملكككيء باألخطكككار

 .بنائه

 13MFاللوحة 

 je ne sais، (ينظكر إلكى اللوحكة بحيكرة)مانعرف، مرا معريا والراجل البكس ويبككي، ...  25 ’’ 

pas ،(ينكزل اللوحكة ) ككون يفكوت عليكك واحكدmoins de 18 ans  ككاين ... تنعتلكو هكاذيproblème 

sexuel واشي هو ،je ne sais pas 1’36’’. 

 السياقات: 

يككدخل المفحككوص فككي التعبيككر بككإعالن ميلككه إلككى الككرف   (CP1)بعككد وقككت كمككون أولككي طويككل  

مرا معريا والراجل "ى التمسك بالمحتول الظاهري للصورة ، ليلج  بعدها إل(CP5)" مانعرف"التصوري 

، متبكو  (CN1)" يبككي"ومع إبكداء انطبكا  ذاتكي  (CP3)، مع عدم التعريف باألشخاص (CF1)" البس
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لمعنككى  تككهيواصككل المفحككوص بعككد ذلككك حككواره بإنكككار معرف(. CN4)ِبإبككداء هيئككة دالككة علككى العواطككف 

" je ne sais pas"لسككابق بككالمحتول الظككاهري للصككورة المحتككول الككذي أدركككه مككن خككالل تمسكككه ا

(A2.11) ليتبع ذلك بإثارة حركية ،(CC1) ككون يفكوت "، وبتوجيه سدال للفكاحص تتخللكه رمزيكة شكفافة

يختكتم حكواره  (CP1)وبعد فترة من الصمت . (CP5, B2.9)" تنعتلو هذي moins 18 ansعليك واحد 

، الذي أنكر معرفكة طبيعتكه فكي problème sexuel "(B2.9)كاين "من خالل ثبوت الموضو  الجنسي 

 .(CP2)مع ميل للتقصير  je ne sais pas "(A2.11, CP5)واشي هو "شكل ميل للرف  

 اإلشكالية: 

وعجكزه  ،يدل إنكار وتجنب بروز الدفعات الليبيدية هنا على عكدم قكدرة المفحكوص علكى تحمكل كميتهكا

مشاعر الذنب والندم تحت ثقل الممنو ، مما يطكرم إشككالية الكربط  عن تسييرها، حيث سمح كبتها بتجنيبه

بين العواطف والتمثالت أمام ثقل الكبت من جهة، والربط بين الحركات الليبيدية والعدوانيكة فكي غيكا  أي 

 .استدعاء للعدوانية وأي قدرة على الربط واالعتراف بالصرا  الغريزي داخل الزوج من جهة أخرل

 11اللوحة 

باال  كي يمرث الواحد تحكمو السخانة يبدا يتخيل لحوايج هاذو، باال  الجماد، سيبيريا، ... ’’17 

 ’’point final 47هاذي صورة شويا غريبة، شويا مفزعة 

 السياقات: 

يككككككدخل المفحككككككوص فككككككي التعبيككككككر ليككككككدر  فككككككي إطككككككار  (CP1)بعككككككد وقككككككت كمككككككون أولككككككي  

ككككككككي يمكككككككرث الواحكككككككد تحكمكككككككو "ا ضكككككككيموضكككككككوعا مر (A2.3)" بكككككككاال "الكككككككتحفظ الكالمكككككككي 

. (A2.12)" يبككككككدا يتخيككككككل لحككككككوايج هككككككاذو"مدكككككككدا بعككككككد ذلككككككك علككككككى الخيككككككال  (E6)" السككككككخانة

فككككككي  (CF1)" الجمككككككاد، سككككككيبيريا"ليواصككككككل حككككككواره بالتمسككككككك بككككككالمحتول الظككككككاهري للصككككككورة 

وأخيككككككككرا يختككككككككتم المفحككككككككوص حككككككككواره بانتقككككككككاد . (A2.3)" بككككككككاال "إطككككككككار الككككككككتحفظ الكالمككككككككي 

شككككككويا "مككككككع التعبيككككككر عككككككن عاطفككككككة عدوانيككككككة قويككككككة  (CC3)" غريبككككككةصككككككورة شككككككويا "المككككككادة 

 . (CP2)، ومع الميل إلى التقصير (E8)" مفزعة

 اإلشكالية: 

إن النكوص الذي تثيره اللوحة تمت مواجهته هنا بالكبت والتجنب، حيث لم يكتمكن المفحكوص مكن  

ل الواضح بين الداخل والخارج وبالتالي االحتفاظ بالجيد في الداخل وإسقاط صاستدعاء حاوي يسمح له بالف

فهل يتعلق تجنب وكبت استحضار المواضكيع هنكا بكنقص خبكرات اإلشكبا  أمكام صكورة أم . السيء للخارج
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وبالتكالي نقكص تككوين موضكو  داخلكي جيكد واالعتمكاد عليكه كسكند  ،"الجمكاد وسكيبيريا"بدائية باردة تشبه 

 .الخوف من اكتسام الموضو  السيء المدر  هنا في شكل مفز بم حامي، أ

 12اللوحة 

قالك لوكان مايت الظالم فال معنكى للنكور، ولكوال وجكود الشكر ال معنكى للخيكر، ( يتنهد)إيه ...  ’’7 

واش رام نقولك، نحوس على الهنا، الخير، الناس كل يعيشو كيف كيف، كفانا مشكاكل، كفانكا حقكرة، كفانكا 

 ’’point final c’est tout 1’22رشاوي، كفانا كفانا، 

 السياقات: 

، يدخل المفحكوص فكي (CN4)، وبعد إبداء هي ة دالة على العواطف (CP1)بعد وقت كمون أولي  

... الظككالم "ليتكك رجح بككين تصككورات متضككادة  (A2.3)" قالككك لوكككان"التعبيككر مككن خككالل الككتحفظ الكالمككي 

" نقولكككواش رام "، ليباشككر حككواره بعككد العككودة إلككى الككتحفظ الكالمككي (B2.6)" الخيككر... الشككر ... النككور 

(A2.3)  نحوس على الهنا، الخير، الناس كل يعيشو كيف كيف، كفانا مشكاكل، كفانكا "باللجوء إلى االبتذال

ومع الميل  (A2.8)" كفانا... كفانا ... كفانا "مع اجترار كلمة  (CP4) ..."حقرة، كفانا رشاوي، كفانا كفانا

 . (CP2)إلى التقصير 

 اإلشكالية: 

ثبطككة ومقيككدة ممكككا يطككرم مككن جديككد إشككككالية الككربط بككين التمكككثالت فككي حككين تبقككى العواطكككف م 

والعواطككف، تشككهد قككدرة المفحككوص هنكككا علككى التكك رجح والككربط بكككين تصككورات متضككادة علككى مرونكككة 

(labilité) التوظيف النفسي.  
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 .سنة 21عماد،  TATخالصة سياقات 

 Dسياقات  Cسياقات  Bسياقات  Aسياقات 

 

 

 

 

 

A1 = 0 

B1.2 = 2 

 

 

 

 

        B1 = 2 

CP1 = 13 

CP2 = 9 

CP3 = 8 

CP4 = 3 

CP5 = 9 

       CP = 42 

E1 = 1 

E6 = 3 

E7 = 1  

E8 = 3 

E9 = 1 

E11 = 1 

E14 = 2 

E15 = 1 

E20 = 1 

 

 

          E = 14 

A2.1 = 2 

A2.3 = 15 

A2.6 = 5 

A2.8 = 7 

A2.11 = 2 

A2.12 = 1 

A2.13 = 2 

A2.15 = 2 

      A2 = 36 

               A = 36 

 

B2.1 = 2 

B2.3 = 7 

B2.6 = 2 

B2.9 = 3 

B2.12 = 1 

        B2 = 15 

 

             B = 17 

CN1 = 7 

CN2 = 2 

CN3 = 2 

CN4 = 2 

CN5 = 1 

CN10 = 1 

       CN = 15 

CM2 = 2 

       CM = 2 

CC1 = 4 

CC2 = 7 

CC3 = 5 

       CC =16 

CF1 = 18 

CF2 = 1 

CF3 = 3 

      CF = 22 

              C = 97 
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 :تحليل السياقات

تتكككككككوز  السكككككككياقات المسكككككككتعملة مكككككككن طكككككككرف المفحكككككككوص علكككككككى مختلكككككككف السكككككككجالت،  

 = CP)لكككككن بتككككككرارات مختلفككككة، حيكككككث هيمنككككت علكككككى الشككككبكة سكككككياقات التجنككككب الرهكككككابي 

والتجنكككككب  (A2 = 36)والتكككككي هكككككدفت إلكككككى تجنكككككب الصكككككرا ، تليهكككككا سكككككياقات الرقابكككككة  (42

لتعزيككككز كككككف وتثبككككيط الصككككرا ، لتتككككدخل بعككككد ذلككككك سككككياقات المرونككككة  (CF = 22)العملككككي 

(B = 17)  مككككن أجككككل التخفيككككف مككككن صككككالبة الككككدفا ، أمككككا سككككياقات التجنككككب األخككككرل المتمثلككككة

والهوسكككككية  (CN = 15)والنرجسكككككية  (CC = 16)فكككككي ككككككل مكككككن السكككككياقات السكككككلوكية 

(CM = 2)  ، فقككككد تككككدخلت لتخككككدم نفككككس التوجككككه المتمثككككل فككككي تعزيككككز كككككف وتثبككككيط الصككككرا

علكككككى محاولكككككة تحريكككككر  (E = 14)ويشكككككهد حضكككككور السكككككياقات األوليكككككة بكميكككككة قليلكككككة نسكككككبيا 

 .الجانب الهوامي والغريزي

 : (CP = 42)السياقات الرهابية . 1

دخلت والتكككككي تككككك (CP1 = 13)وتطغكككككى عليهكككككا تلكككككك المرتبطكككككة بالتوقفكككككات الكالميكككككة  

لتعرقككككككل بنككككككاء القصككككككص وبالتككككككالي تجنككككككب وتقييككككككد التعبيككككككر عككككككن الصككككككرا ، تليهككككككا السككككككياقات 

والميككككل إلككككى طككككرم أسككككئلة وإلككككى الككككرف   (CP2 = 9)المرتبطككككة بكككككل مككككن الميككككل للتقصككككير 

(CP5 = 9)  وهكككككي تكشكككككف عكككككن صكككككعوبات فكككككي تنكككككاول المكككككادة وبلكككككورة أفككككككار مترابطكككككة

المرتبطكككككككة بعكككككككدم التعريكككككككف باألشكككككككخاص  :بشككككككك نها، وتتكككككككدخل السكككككككياقات الرهابيكككككككة األخكككككككرل

(CP3 = 8)  لتجنككككب اسككككتدعاء تمككككثالت العالقككككات المشككككحونة غريزيككككا، وباالبتككككذال(CP4 

 .لتعزز الميول التجنبية للصرا  (3 =

حيككككككث تككككككم توظيفهككككككا لتجنككككككب  ،تنتشككككككر هككككككذه السككككككياقات الرهابيككككككة فككككككي أغلككككككب اللوحككككككات 

و  2لحكككككككال فكككككككي اللوحكككككككات كمكككككككا هكككككككو ا)بكككككككروز التصكككككككورات والرغبكككككككات المرتبطكككككككة بالصكككككككرا  

كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي اللوحكككككة )، وأيضكككككا لمحاولكككككة التصكككككدي لالكتسكككككام مكككككن طكككككرف الهكككككوام (1

7BM) كمككككككا هككككككو الحككككككال )، أو حتككككككى لتجنككككككب بككككككروز التيككككككارات الغريزيككككككة الليبيديككككككة والعدوانيككككككة

 (.13MFو  8BMمثال في اللوحات 

 : (A2 = 36) -السجل الوسواسي -سياقات الرقابة . 2

واالجتككككككرار  (A2.3 = 15)وتكككككك تي فككككككي المقدمككككككة كككككككل مككككككن التحفظككككككات الكالميككككككة  

(A2.8 = 7) حيكككككث دل توظيكككككف التحفظكككككات الكالميكككككة علكككككى الحكككككذر والشكككككك أمكككككام بكككككروز ،

وبالتكككككككككالي مواجهتهكككككككككا  ،التمكككككككككثالت والعواطكككككككككف أو حتكككككككككى الهوامكككككككككات المرتبطكككككككككة بالصكككككككككرا 
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ه، كمكككككا خكككككدم التككككككرار بالكبكككككت ممكككككا عرقكككككل كثيكككككرا محكككككاوالت التعبيكككككر عكككككن الصكككككرا  وصكككككياغت

ظّكككككككف خاصكككككككة للكككككككتحكم فكككككككي الرغبكككككككات والعواطككككككككف  واالجتكككككككرار نفكككككككس الغكككككككرث، حيكككككككث و 

 = A2.6)المرتبطككككة بالصككككرا ، لتتككككدخل بعككككد ذلككككك نزعككككة التذبككككذ  بككككين تفسككككيرات مختلفككككة 

والتكككككي تشكككككهد علكككككى نمكككككط التسكككككيير النفسكككككي الكككككداخلي للصكككككرا  بكككككين الرغبكككككة والكككككدفا  مكككككن  (5

 تي سكككككياقات الرقابكككككة األخكككككرل المتمثلكككككة فكككككي ككككككل مكككككن وتككككك. جهكككككة، وحّدتكككككه مكككككن جهكككككة أخكككككرل

، (A2.13 = 2)، العقلنككككة (A2.11 = 2)، اإلنكككككار (A2.1 = 2)التعلككككق بككككاألجزاء 

وهككككككي كلهككككككا تخككككككدم نفككككككس . (A2.12 = 1)والت كيككككككد علككككككى الخيككككككال  (A2.15=2)العككككككزل 

األهكككككداف المتمثلكككككة فكككككي كبكككككت وعكككككزل التمكككككثالت والعواطكككككف المرتبطكككككة بالصكككككرا  لتدككككككد علكككككى 

 .حاولة تسيير الصرا  القائم بين الرغبة والدفا  في إطار نفسي داخليم

أيككككككن اسككككككتخدمت فككككككي اللوحككككككة ،تسككككككيطر سككككككياقات الرقابككككككة هككككككذه فككككككي بعكككككك  اللوحككككككات  

3BM))  لعكككككككزل العواطكككككككف  (2)لكبكككككككت بكككككككروز الرغبكككككككة أمكككككككام ثقكككككككل الممنكككككككو ، وفكككككككي اللوحكككككككة

أمككككككا حينمككككككا تككككككرتبط بسككككككياقات التجنككككككب ، -الليبيككككككدي والعككككككدواني-المرتبطككككككة بالصككككككرا  الغريككككككزي

فهككككككي توظككككككف غالبككككككا لصككككككالح التجنككككككب والكككككككف الشككككككديد لبككككككروز أي  (CP)وخاصككككككة الرهككككككابي 

 .(13MFو  20، 1كما هو الحال في اللوحات )صرا  

 : (CF = 22)السياقات العملية  3

، تليهكككككككا (CF1 = 18)غلبكككككككت عليهكككككككا سكككككككياقات التمسكككككككك بكككككككالمحتول الظكككككككاهري  

وعلكككككى الحيكككككاة اليوميكككككة  (CF3 =3)سكككككياقات التشكككككديد علكككككى الفعكككككل وبكميكككككة قليلكككككة ككككككل مكككككن 

(CF2 = 1)  وقكككككد وظفكككككت هكككككذه السكككككياقات لتخكككككدم نفكككككس التيكككككار المتعلكككككق بتثبكككككيط الصكككككرا ،

والهككككككرو  منككككككه سككككككواء عككككككن طريككككككق التمسككككككك واالسككككككتناد علككككككى الواقككككككع الخككككككارجي اإلدراكككككككي 

وميكككككككة والملموسكككككككة أو بكككككككاللجوء ألفعكككككككال الحيكككككككاة الي( CF1باسكككككككتخدام سكككككككياقات )والموضكككككككوعي 

(CF2  وCF3 )وفكككككككي الواقكككككككع حينمكككككككا يكككككككتم . لمحاولكككككككة إفكككككككراه المكككككككادة مكككككككن صكككككككداها الهكككككككوامي

بكككككككل مككككككن سككككككياقات التجنككككككب الرهككككككابي والرقابككككككة فهككككككي تسككككككتخدم كعتبككككككة  (CF1)ربككككككط سككككككياقات 

لتوجيكككككه الصكككككرا  إلكككككى الكككككداخل ،تسكككككمح باالسكككككتناد علكككككى الواقكككككع الخكككككارجي فكككككي مرحلكككككة أولكككككى 

، وأحيانكككككا تخكككككدم محكككككاوالت (13MFو  20كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي اللوحكككككات )فكككككي مرحلكككككة ثانيكككككة 

، (2كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي اللوحكككككة )تثبكككككيط الصكككككرا  بكككككالعودة إلكككككى التمسكككككك بكككككالواقع الخكككككارجي 

فقككككككد تككككككم االعتمككككككاد ( CF3و  CF2)أمككككككا سككككككياقات اللجككككككوء ألفعككككككال الحيككككككاة اليوميككككككة والعمليككككككة 

و الهكككككككوامي الفكككككككظ مكككككككن أجكككككككل الصكككككككرا  ضكككككككد تظكككككككاهر الواقكككككككع الكككككككداخلي الغريكككككككزي  عليهكككككككا

 (.8BMوخاصة  7BMكما هو الحال في اللوحة )باستخدام الواقع الخارجي 
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 : (B = 17) -السجل الهستيري-سياقات الهراء . 4

وهكككككككي حاضكككككككرة كمحاولكككككككة إلضكككككككفاء نكككككككو  مكككككككن المرونكككككككة علكككككككى التوظيكككككككف النفسكككككككي  

ويغلككككككب عليهككككككا التركيككككككز علككككككى العالقككككككات بككككككين األشككككككخاص  بككككككالتخفيف مككككككن صككككككالبة الككككككدفا ،

(B2.3 =7)  والتككككككي يحككككككاول المفحككككككوص عكككككككن طريقهككككككا تصككككككوير الصككككككرا  عككككككن طريكككككككق

والتككككككي حككككككاول  (B2.9 = 3)تليهككككككا محككككككاوالت تغلككككككيم العالقككككككات . العالقككككككات البيشخصككككككية

، وتتكككككدخل 13MFالمفحكككككوص عكككككن طريقهكككككا أن يجنسكككككن العالقكككككة كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي اللوحكككككة 

قليلككككككة سككككككياقات الهككككككراء والمرونككككككة األخككككككرل المتمثلككككككة أساسككككككا فككككككي كككككككل مككككككن إدخككككككال بكميككككككات 

والكككككككدخول المباشكككككككر فكككككككي التعبيكككككككر  (B1.2 =2)أشكككككككخاص غيكككككككر مشككككككككلين فكككككككي الصكككككككورة 

(B2.1 = 2) التككككك رجح بكككككين تصكككككورات متضكككككادة ،(B2.6 =2)  والتشكككككديد علكككككى مواضكككككيع

لتخكككككدم نفكككككس األهكككككداف المتمثلكككككة فكككككي محاولكككككة تصكككككوير الصكككككرا   (B2.12 = 1)الكككككذها  

وفكككككي الواقكككككع نكككككادرا مكككككا . والتعبيكككككر عنكككككه مكككككن خكككككالل تجسكككككيده فكككككي العالقكككككات بكككككين األشكككككخاص

يككككنجح المفحككككوص فككككي تصككككوير الصككككرا  عككككن طريككككق سككككياقات الهككككراء تلككككك حيككككث تمكككككن مككككثال 

علككككككى لتبقككككككى صككككككعوبات الككككككتقمص شككككككاهدة ،ر الصككككككرا  نسككككككبيا يمككككككن تصككككككو (2 )فككككككي اللوحككككككة

العجككككز أمككككام ذلككككك الصككككرا  ممككككا بككككرر تككككدخل الكبككككت لكفككككه، وفككككي كثيككككر مككككن األحيككككان تسككككتخدم 

و  2كمكككككككا هكككككككو الحكككككككال فكككككككي اللوحكككككككات )تلكككككككك السكككككككياقات لخدمكككككككة أهكككككككداف التجنكككككككب والكبكككككككت 

13MF )، حيكككككككث تفشكككككككل فكككككككي تصكككككككوير الصكككككككرا  أحيانكككككككا أخكككككككرل أمكككككككام قكككككككوة ذلكككككككك التجنكككككككب

 (.7BMو  6BMكما هو الحال في اللوحات )والكبت 

 : (CC = 16)السياقات السلوكية  .5

، تليهككككا كككككل مككككن انتقككككادات (CC2 = 7)وتغلككككب عليهككككا الطلبككككات الموجهككككة للفككككاحص  

وتتككككدخل هكككككذه السكككككياقات بصكككككفة . (CC1 = 4)واإلثكككككارات الحركيكككككة  (CC3 = 5)األداة 

ولتشكككككهد علكككككى تبعيكككككة ،عامكككككة لتعزيكككككز الميكككككول التجنبيكككككة، حيكككككث تتكككككدخل أحيانكككككا لتقويكككككة التجنكككككب 

كمكككككككا هكككككككو الحكككككككال فكككككككي )فكككككككي مواجهكككككككة الوضكككككككعية الصكككككككراعية وعجكككككككزه أمامهكككككككا المفحكككككككوص 

كمككككككا توظككككككف أحيانككككككا أخككككككرل لعكككككدم قككككككدرة التفكيككككككر علككككككى التكفككككككل بككككككالهوام أو (. 1و  2اللوحكككككات 

كمكككككا هكككككو )أيكككككن ال يجكككككد التكككككوتر متنفسكككككا لكككككه إال عكككككن طريكككككق انتقكككككاد األداة  ،الصكككككرا  المجكككككاور

كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي )ريغكككككه حركيكككككا أو عكككككن طريكككككق الميكككككل إلكككككى تف( 8BMالحكككككال فكككككي اللوحكككككة 

 (.22اللوحة 
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 :(CM2 = 2)والهوسية  (CN = 15)السياقات النرجسية . 2

يليهكككككا  (CN1 = 7)تتكككككدخل السكككككياقات النرجسكككككية عكككككن طريكككككق االنطباعكككككات الذاتيكككككة  

عنّْونككككة (CN2 = 2)كككككل مككككن االعتمككككاد علككككى مصككككادر شخصككككية   CN3)، إظهككككار عاطفككككة م 

وقككككد . (CN5 = 1)واسككككتثمار اإلحسككككاس  (CN4 = 2)، هيكككك ة دالككككة علككككى العاطفككككة (2=

كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي ككككككل مكككككن )اسكككككتخدمت هكككككذه األسكككككاليب كطكككككرق انسكككككحابية لتعزيكككككز التجنكككككب 

كمكككككككا هكككككككو الحكككككككال فكككككككي )، ولالنسكككككككحا  نرجسكككككككيا أمكككككككام الصكككككككرا  العالئقكككككككي (2و  2اللوحكككككككة 

 أو حتكككككككى االنسكككككككحا  النرجسكككككككي أمكككككككام الواقكككككككع الخكككككككارجي المقلكككككككق والمكككككككوتِّر( 6BMاللوحكككككككة 

التكككككي بكككككرزت فكككككي  (CN10 =1)أمكككككا المثلنكككككة الذاتيكككككة ،( 22كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي اللوحكككككة )

فهكككككي تهكككككدف لفكككككرط اسكككككتثمار الكككككذات إلسكككككقاط رغبكككككة فكككككي النجكككككام الهوسكككككي فكككككي (  2)اللوحكككككة 

المسكككككككتقبل لتجكككككككاوز النقكككككككائص النرجسكككككككية والعجككككككككز الحكككككككالي، وفكككككككي نفكككككككس السكككككككياق تتككككككككدخل 

ثلنكككككككة إيجابيكككككككة وسكككككككلبية للمواضكككككككيع علكككككككى شككككككككل م (6BM)السكككككككياقات الهوسكككككككية فكككككككي اللوحكككككككة 

(CM2 =2)  وعكككككككدم القكككككككدرة علكككككككى بنكككككككاء ، أمكككككككام انشكككككككطار المواضكككككككيع الجيكككككككدة والسكككككككيئة

وبالتككككككالي فهككككككي موظفككككككة لتجنككككككب الصككككككرا  وعككككككزل تلككككككك المواضككككككيع أكثككككككر منهككككككا ، الصككككككرا  

 .كدفاعات ضد االكتئا  المرتبط باالنفصال

 :(E =14)السياقات األولية . 2

وهكككككي حاضكككككرة بكميكككككة قليلكككككة نسكككككبيا لتشكككككهد علكككككى محكككككاوالت تحريكككككر الجانكككككب الهكككككوامي  

 (E6 =3)والغريككككككككزي، حيككككككككث تمثلككككككككت فككككككككي كككككككككل مككككككككن إدرا  المواضككككككككيع المتضككككككككررة 

تليهكككككككا ككككككككل مكككككككن إدرا  المواضكككككككيع الشكككككككريرة  (E8 =3)والتعبيكككككككرات العدوانيكككككككة الفظكككككككة 

(E14) التخريكككككككككككف خكككككككككككارج الصكككككككككككورة ،(E7) عكككككككككككدم إدرا  موضكككككككككككو  ظكككككككككككاهري ،(E1) ،

، انشككككككككطار (E11)، اخككككككككتالط الهويككككككككات (E9)التعبيككككككككر عككككككككن تصككككككككورات مرتبطككككككككة بككككككككالعجز 

ويشكككككككهد اسكككككككتخدام هكككككككذه السكككككككياقات أحيانكككككككا . (E20)وغمكككككككوث الخطكككككككا  ،  (E15)الموضكككككككو  

علكككككى ضكككككخامة االكتسكككككام مكككككن طكككككرف الهكككككوام والتحريكككككر الغريكككككزي وخاصكككككة العكككككدواني الفكككككظ 

كمكككككا هكككككو الحكككككال )ن جهكككككة أخكككككرل مكككككن جهكككككة، وضكككككخامة الكككككدفاعات التكككككي تهكككككدف إلكككككى تقييكككككده مككككك

أمككككككا فككككككي حككككككاالت أخككككككرل فهككككككي توظككككككف لغايككككككات دفاعيككككككة (. 29و 7BM ،8BMفككككككي اللوحككككككات 

متعلقككككككة أساسككككككا بالتجنككككككب، فعككككككدم إدرا  المنظككككككر الطبيعككككككي الظككككككاهري بعناصككككككره المقلقككككككة فككككككي 

ال ينتمككككككي لتيككككككار إنكككككككار الواقككككككع الخككككككارجي بقككككككدر مككككككا هككككككو تحكككككككم فككككككي المككككككدر  (  22)اللوحككككككة 

اسكككككككتخدم لتجنكككككككب إدخكككككككال  (20)كمكككككككا أن غمكككككككوث الخطكككككككا  فكككككككي اللوحكككككككة  لغايكككككككات التجنكككككككب،

 .الصرا  على العالقة
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 :اإلشكالية العامة

يسككككككمح تحليككككككل كككككككل مككككككن السككككككياقات والمقروئيككككككة العامككككككة إلنتككككككاج المفحككككككوص بككككككإدراج  

كمككككككا . توظيفككككككه النفسككككككي ضككككككمن البنيككككككة العصككككككابية مككككككن نمككككككط العصككككككا  الرهككككككابي الوسواسككككككي

 :العامة كما يلي تهمختلف اللوحات بتلخيص إشكالي لتمسة فيتسمح اإلشكاليات الم

يشككككككهد الكككككككف والتثبككككككيط الشككككككديد المصككككككحو  بالكبككككككت عككككككن وجككككككود صككككككرا  حككككككاد بككككككين  

والككككككدفا  مككككككن جهككككككة، وعككككككن صككككككعوبة بنككككككاء  (المرفوضككككككةو)المحتويككككككات الذكرويككككككة المكبوتككككككة 

حيككككككث أدل اسككككككتخدام التجنككككككب الشككككككديد والكبككككككت إلككككككى . الصككككككرا  األوديبككككككي مككككككن جهككككككة أخككككككرل

باإلضككككككافة لصككككككعوبات فككككككي الككككككربط  ،نشككككككوء صككككككعوبات فككككككي الككككككربط بككككككين التمككككككثالت والعواطككككككف

وبالتككككككالي صككككككعوبة تسككككككيير التنككككككاق  الوجككككككداني تجككككككاه ، بككككككين التيككككككارات الليبيديككككككة والعدوانيككككككة 

حيككككككث يصككككككار  المفحككككككوص ضككككككد قلككككككق الخصككككككاء بتجنككككككب وكبككككككت الخطككككككر . ة األبويككككككةالصككككككور

النككككككزوي المككككككرتبط ببككككككروز الميككككككول المحارميككككككة تجككككككاه الصككككككورة األموميككككككة وتثبككككككيط أي تنككككككاق  

وجككككككككداني تجاههككككككككا لتفككككككككادي مشككككككككاعر الككككككككذنب وتصككككككككورات اإلخصككككككككاء أمككككككككام ثقككككككككل الممنككككككككو  

سكككككككككلطة لطنكككككككككا وتكككككككككرتبط تصكككككككككورات اإلخصكككككككككاء تلكككككككككك بالصكككككككككورة المت(. 6BMو  2اللوحكككككككككة)

بسكككككككبب ، األعلكككككككى التكككككككي طورهكككككككا المفحكككككككوص كتعكككككككوي  لكككككككنقص تقمكككككككص الصكككككككورة األبويكككككككة 

و  7BMاللوحككككككة )نقككككككص الككككككروابط اإليجابيككككككة مككككككع األ  وصككككككعوبة تسككككككيير العدوانيككككككة تجاهككككككه 

8BM) ليتخككككككذ تقمككككككص األ  صككككككورة مرعبككككككة تغككككككذي مشككككككاعر الككككككذنب والخككككككوف أمككككككام بككككككروز ،

 .شكال اضطهاديا (3BM)تخذ قمعها في اللوحة إالتي الرغبات األوديبية 

وبالتكككككالي فالحكككككل الرهكككككابي وباإلضكككككافة لكونكككككه دفاعكككككا ضكككككد قلكككككق الخصكككككاء، فهكككككو أيضكككككا  

ثككككككم بتوظيككككككف ، محاولككككككة لحككككككل صككككككرا  التنككككككاق  الوجككككككداني غيككككككر القابككككككل للبنككككككاء بتجنبككككككه أوال 

انكككككا الكبكككككت لعكككككزل التصكككككورات والعواطكككككف المرتبطكككككة بكككككه، ولككككككن حينمكككككا يفشكككككل ذلكككككك الحكككككل أحي

، وأمككككككام انفصككككككال الحككككككب عككككككن الكككككككره، وتصككككككورات (2اللوحككككككة )فككككككي احتككككككواء قلككككككق الخصككككككاء 

الخكككككوف مكككككن الفقكككككدان وصكككككعوبة تسكككككيير عواقكككككب االنفصكككككال عكككككن مواضكككككيع الحكككككب ومكككككا يتبعهكككككا 

مسككككككككتول قبككككككككل المفحككككككككوص إلككككككككى  يككككككككنكص( 6BMو 3BMاللوحككككككككة )مككككككككن حككككككككزن واكتئككككككككا  

الكككككككره إلككككككى انشككككككطار يتحككككككول فيككككككه انشككككككطار الحككككككب عككككككن ، تناسككككككلي مككككككن التوظيككككككف النفسككككككي 

للمواضكككككيع الجيكككككدة والسكككككيئة ممكككككا يكككككدل مكككككن جهكككككة عكككككن صكككككعوبات إرصكككككان الحكككككداد واالكتئكككككا  

النكككككاجم عكككككن االنفصكككككال، ومكككككن جهكككككة أخكككككرل عكككككن ضكككككعف تماسكككككك البنيكككككة العصكككككابية للتوظيكككككف 

 .النفسي
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 خالصة عامة عن الحالة األولى

يمككككن تلخكككيص أهكككم مكككا ، TATانطالقكككا مكككن تحليكككل معطيكككات المقكككابالت العياديكككة وبروتوككككول  

 :كشفت عنه النتائج في عالقتها ب هداف البحث كما يلي

الحظنككككا مككككن جهككككة أن الحالككككة وأثنككككاء تعرضككككه لسككككبب البتككككر  :فففففي مسففففتوى أول مففففن التحليففففل

بمعنككككى )قككككد تعككككرث لتهديككككد المككككوت ( المتمثككككل فككككي حككككادل مولككككد للصككككدمة تجسككككد فككككي انفجككككار لغككككم)

DSM ) ،اوزة للحككككد، وبككككالرغم مككككن ذلككككك كانككككت تلككككك كمككككا عككككانى أيضككككا مككككن اسككككتجابة ضككككغط مجكككك

كمكككا سكككجلنا بهكككذا . االسكككتجابة عكككابرة حيكككث لكككم نسكككجل لديكككه أعكككراث أي اضكككطرا  صكككدمي مكككزمن

الصكككدد تكككدخل عكككاملين تمكككثال فكككي القكككدرة علكككى ت ويكككل الحكككدل أثنكككاء وقوعكككه، والتفريكككغ االنفعكككالي فكككي 

لبتككر علككى حالتككه النفسككية فككي أمككا مككن الجهككة األخككرل فقككد انعكككس التعككرث ل. المرحلككة مككا بعككد ا نيككة

، ويكككرل أنكككه قكككد تقبكككل وضكككعية البتكككر "كارثكككة"أدر  حادثكككة تعرضكككه للبتكككر فكككي شككككل : الشككككل التكككالي

نككه ال يريككد أن يكككون مبتككورا، كمككا مككارس بعكك  المهككن التككي تتطلككب أألنهككا قضككاء وقككدر بككالرغم مككن 

ة رفككك  واقكككع الفقكككدان قكككوة بدنيكككة لككككي يثبكككت لنفسكككه أنكككه لكككيس مبتكككورا، ويبكككدو أنكككه قكككد تجكككاوز مرحلككك

، (أي غيككككا  الرجككككل المبتككككورة)بككككول الفقككككدان فككككي الواقككككع الخككككارجي قوتمكككككن مككككن المككككرور لمرحلككككة 

 ،عاجكككا مصكككحوبا بمشكككاعر األلكككم والحكككزنوبكككالرغم مكككن ذلكككك الزال الحكككديث عكككن البتكككر يثيكككر لديكككه انز

و " جكككة كبيكككرة، حاtop ،fort"كمكككا يحكككس أن نظرتكككه لذاتكككه لكككم تتغيكككر وأنكككه يتخيكككل نفسكككه فكككي المسكككتقبل 

 ".قدوة لآلخرين"

 :في مستوى ثاني من التحليلأما 

أنكككه وبكككالرغم مكككن أن البتكككر قكككد أدخكككل لديكككه صكككعوبات يوميكككة مرتبطكككة بالتنقكككل  :نالحكككظ أوال 

إال أن أهككككم المشكككككالت الراهنككككة التككككي ، واسككككتخدام الطككككرف الصككككناعي باإلضككككافة لمشكككككالت صككككحية 

هكككو حكككاط روحكككو ر  : "مرتبطكككة بالصكككرا  مكككع األ  يعكككاني منهكككا الحالكككة تمثلكككت فكككي مشككككالت عائليكككة

، وهكككي مشككككالت مرتبطكككة أكثكككر بتاريخكككه الشخصكككي وبكككنمط توظيفكككه النفسكككي، "المقلكككة، وأنكككا ر  المقلكككة

حيككث كككان يتعككرث فككي صككغره للضككر  مككن طككرف أبيككه ممككا عرقلككه عككن تطككوير روابككط إيجابيككة مككع 

عدوانيككككة والكككككره تجككككاه ذلككككك كمكككا كشككككف تحليككككل توظيفككككه النفسككككي عككككن صكككعوبات فككككي تسككككيير ال. األ 

أن شككعوره العككام ب نككه هنالككك شككيء  يبككدو وأيضككا عككن صككعوبات فككي بنككاء الصككرا  األوديبككي، و ،األ 

مكككا يكبحككككه ويمنعكككه مككككن االنطككككالق مكككرتبط أيضككككا بكككنمط توظيفككككه النفسككككي المنكككدرج ضككككمن التوظيككككف 

الككككدفا  فككككي صككككالبة " الحاجككككة"أو كمككككا سككككماه " الشككككيء"الرهككككابي الوسواسككككي، حيككككث يتمثككككل ذلككككك 

التفكككتح عكككن ممكككا عرقلكككه ، وخاصكككة التجنكككب الرهكككابي والكبكككت أمكككام ثقكككل الممنكككو  ومخكككاوف االخصكككاء 
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، ويبقكككى العكككالج النفسكككي هنكككا "ينطلكككق"ن أعلكككى حركاتكككه الداخليكككة وتجنيكككد طاقاتكككه الغريزيكككة مكككن أجكككل 

ي محككككوم، حكككحكككاس رو:" يمثكككل مخرجكككا مكككن ذلكككك الككككبح مكككادام الحالكككة يرغكككب فكككي العكككالج والتغييكككر 

وهكككذا هكككو الكككدافع األساسكككي الكككذي جعلكككه " )وحكككا  نكككتخلص مكككن الحاجكككة لكككي حكككاكمتني بكككاش ننطلكككق

 (.يتطو  للمشاركة في هذا البحث

أن أهم ت ثير للبتر هنا هو مشاعر األلم والحزن التي يثيرها الحديث عن موضو   :كما نالحظ ثانيا 

أنكا : " ذلك البتر، والذي أدركه على شككل البتر لدل الحالة، والتي يبدو ب نها مرتبطة بالنقص الذي حرضه

أي )، وبالرغم من أنه تقبل ذلك النقص في الواقع الخارجي "مانيت حا  نكون هّكا، رجلك ماكانت، معاق

ضكده فكي الواقكع الكداخلي النفسكي، حيكث أثكار تقبكل الكنقص الخكارجي   فهكو يصكار( فقدان الساق المبتكورة

واللككذان يصككار  المفحككوص ضككدهما بككاللجوء ، لككم والحككزن علككى مسككتول داخلككي كككال مككن األ( الجسككمي)

ونسجل هنكا أيضكا أن أهكم العوامكل التكي تكدخلت فكي تحديكد شككل . لدفاعات هوسية تمثلت أساسا في المثلنة

اسكتجابته تلكك مرتبطككة أكثكر بتاريخككه الشخصكي وبتوظيفككه النفسكي، فمكن جهككة ومكن أجككل مواجهكة الككنقص 

وانخفاث تقدير الذات طور الحالة في صغره رغبة فكي النجكاة والنجكام والعجز وما يرتبط بهما من حزن 

ديما في السكماء، : "على شكل هوسي ارتكزت على مثلنة صورته الذاتية وإسقاطها في المستقبل على شكل

، وال يزال في الوقكت الكراهن يحكاول النجكاة مكن مشكاعر الكنقص التكي "ريادي، األول في أي حاجة نديرها

باالعتماد على نفس التوجه المتمثل في مثلنة صورته الذاتية وإسقاطها في المستقبل على شكل  يدخلها البتر

كما كشف تحليل توظيفكه النفسكي مكن ". قدوة لآلخرين"و " ، حاجة كبيرةtop ،fort"رغبته في أن يصبح 

تنشيط المشكاعر جهة أخرل أنه يميل الستخدام المثلنة الذاتية كدفا  هوسي ضد وضعيات العجز التي تعيد 

كما يميل لمثلنة المواضيع أيضا للكدفا  هوسكيا ضكد المشكاعر االكتئابيكة ، ( TATمن  2اللوحة )االكتئابية 

والكذي يتحكول أحيانكا إلكى انشكطار ، الناجمة عن الفقدان أمكام نقكص قدرتكه علكى الكربط بكين الحكب والككره 

وممكا يكدل أيضكا علكى ، بنيتكه العصكابية  مما أضعف من تماسك( 6BMاللوحة )للمواضيع الجيدة والسيئة 

       ، وتككرتبط تلككك الصككعوبة (3BMاللوحككة )صككعوبة تسككيير عواقككب الفقككدان ومككا يتبعهككا مككن حككزن واكتئككا  

وبالتالي بصعوبات في إرصان ، ( م خوذة في معنى ميالني كالين)بصعوبات في بناء الوضعية االكتئابية 

 .الحداد األصلي

الككة المسككتول مككن التحليككل ثقككل العوامككل المرتبطككة بالتككاريخ الشخصككي للحوعمومككا نسككجل فككي هككذا  

أن أهككم مشكككالته الراهنككة مرتبطككة أكثككر بتكك ثير تلككك العوامككل، كمككا  نككاالحظوبككنمط توظيفككه النفسككي، حيككث 

والمتمثل فكي مشكاعر الحكزن واالكتئكا  المرتبطكة بكإدرا  ، الحظنا أيضا أنه أمام الت ثير الذي أدخله البتر 

تحكدد شككل اسكتجابة الحالكة لكذلك ل مرتبطة بتاريخه الشخصي وبتوظيفكه النفسكيال ، تدخلت العواملص النق

 .الت ثير
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 .سنة 33أمين،: وتحليل الحالة الثانيةتقديم . 2

سكككنة، توقكككف عكككن الدراسكككة بالمرحلكككة الثانويكككة،  33أمكككين هكككو شكككا  أعكككز ، يبلكككغ مكككن العمكككر  

     :أي وظيفكككة بككككالرغم مككككن تلقيككككه لككككبع  العككككروث -معككككهوقككككت إجككككراء المقككككابالت  -وال يشكككغل حاليككككا 

، بصككككح رفضككككت بككككاش نيفيتككككي la caisseبككككاش نحكملككككو  magasinبروبككككوزالي واحككككد مككككوال " 

أنككا فاتككت عليككا المشككاكل ... المشككاكل، العمككال نتككاعو يفيسككو، ولوكككان نحكككم واحككد يسككرق كيفككاش نككدير 

مكككع أسكككرته، أيكككن التقيكككت بكككه ألول مكككرة ( أ)ويعكككيت أمكككين بمدينكككة ". هكككاذي ونعرفهكككا، نبقكككى هككككذا خيكككر

، (ONAPH)ية ولواحقهكككا ب حكككد المراككككز الملحقكككة بالكككديوان الكككوطني ألعضكككاء المعكككوقين االصكككطناع

يرمككق النككاس أحيانككا  -مصككحوبا بوالككده وجالسككا علككى كرسككيه المتحككر -ورأيتككه فككي بهككو ذلككك المركككز 

يغكككوص أحيانكككا أخكككرل فكككي التفكيكككر موجهكككا وبنظكككرات حكككذرة وك نكككه سكككيتعرث العتكككداء مكككن طكككرفهم، 

تقتككرم  نظككره لككطرث بينمككا ترتسككم علككى وجهككه مالمككح حككزن شككديد، فطلبككت مككن صككانعة المعككدات أن

عليككه المشككاركة فككي هككذا البحككث، فاقترحككت عليككه ورفكك ، ثككم اقترحككت عليككه هككذه األخيككرة أن يتحككدل 

معككي ويقككرر بنفسكككه، وبعككدما تجاذبنكككا أطككراف الحكككديث وشككرحت لكككه موضككو  البحكككث وأهدافككه وأيضكككا 

وأذككككر هنكككا أنكككه ككككان يخبكككر صكككانعة . طريقكككة العمكككل وافكككق أمكككين علكككى التطكككو  للمشكككاركة فكككي البحكككث

و بكككالرغم مكككن أنكككه ال يسكككتطيع  ،ات فكككي ذلكككك اللقكككاء أنكككه يريكككد التحصكككل علكككى طكككرف اصكككطناعي المعكككد

وفكككي الواقكككع ككككان ". المهكككم مانبقكككاش فكككي التصكككويرة هكككاذي:" المشكككي فهكككو يكككود الظهكككور بمظهكككر الئكككق

سكككير المقكككابالت صكككعبا جكككدا علكككي وعلكككى أمكككين، حيكككث ككككان هكككذا األخيكككر يحكككاول السكككيطرة علكككى سكككير 

وك نكككه فكككي )ي الوقكككت الكككذي ينبغكككي أن ألتكككزم بكككه، كمكككا ككككان يتحكككدل دون انقطكككا  المقكككابالت، ويحكككدد لككك

وربمككككا بككككذلك السككككلو  كككككان )ويككككروي أحككككداثا ال عالقككككة لهككككا ب سككككئلة المقككككابالت ، ( حالككككة تككككداعي حككككر

وعكككادة مكككا ككككان يقكككاطعني حينمكككا يشكككعر بككك نني أمهكككد إلنهكككاء المقابلكككة، ويتحكككدل (. يتجنكككب تلكككك األسكككئلة

مقابلكككة، كمكككا ككككان يرمقنكككي مكككن حكككين  خكككر بنظكككرات حزينكككة لكككم أعكككرف معناهكككا، قلكككيال ثكككم ينهكككي هكككو ال

وكككل مككا كنككت أراه فككي نظراتككه ومككا كنككت أسككمعه خككالل فتككرات صككمته هككو االكتئككا  الككذي لككم أسككتطع 

تفسكككيره أو ربطكككه بكككالتمثالت والخبكككرات التكككي ككككان يحكككدثني عنهكككا أحيانكككا ممكككا ككككان يربكنكككي قلكككيال، وقكككد 

الثكككاني المكككرتبط بمقابلكككة تكككاريخ حياتكككه أن أتحصكككل لكككه علكككى دواء ألنكككه ال  طلكككب منكككي فكككي خكككالل لقائنكككا

وهكككو منكككوم ومسككككن يسكككتخدم  Stilnoxوجلكككب لكككي علبكككة ذلكككك الكككدواء الكككذي ككككان اسكككمه )ينكككام جيكككدا 

، وحينمكككا أخبرتكككه بككك نني سككك وجهه لمعكككالج نفسكككاني زميكككل لكككي ليخضكككع لفحكككص مجكككاني (لعكككالج األرق

شككككرني، إال أننكككي حينمكككا أخبرتكككه ب ننكككا سكككنتحدل فكككي تلكككك  هويتحصكككل علكككى الكككدواء المناسكككب لحالتككك

وعقكككب ، ، ثكككم أخبرنكككي ب نكككه لكككيس لديكككه أي تكككاريخ "الشكككمة"المقابلكككة عكككن تكككاريخ حياتكككه انكككزعج وتنكككاول 

، ليخبرنكككي "بكككاش يككككون عنكككدي ماضكككي... مكككانيت كبيكككر، ومكككانيت عسككككري واّل :" علكككى ذلكككك قكككائال 
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دقيقكككة، فوافقكككت  وانطلق كككت  22ابلكككة ال ينبغكككي أن تتجكككاوز بعكككد ذلكككك أنكككه عليكككه العكككودة للمنكككزل، وأن المق

 .تلك المقابلة التي أجريتها معه بصعوبة وفي حصتين

كشككفت قصككة حياتككه أنككه كككان االبككن الثككاني ضككمن أسككرة تتكككون باإلضككافة إلككى األ  واألم مككن  

 عكككيتت، و"الكككرزق قليكككل:" متواضكككعة الكككدخل أختكككان وأخكككوان، حيكككث كانكككت أسكككرته تلكككك: أربكككع إخكككوة

ذلككك يككرل أمككين أنككه لككم يتعككرث ألي  مككن ببيككت جككده الككذي تتواجككد بككه ثككالل عككائالت أخككرل، وبككالرغم

بنشككك ة عاديكككة ومحكككيط أسكككري إيجكككابي  -حسكككب رأيكككه-صكككعوبات اقتصكككادية فكككي طفولتكككه التكككي امتكككازت 

وداعكككم، كمكككا يكككرل أيضكككا أنكككه لكككم يككككن هنالكككك أي مشككككالت داخكككل عائلتكككه، وأن حيكككاتهم كانكككت عاديكككة 

استرسككل أمككين ( أ)، وألنككه نشكك  ب حككد األحيككاء الشككعبية بمدينككة "كامككل العككائالت الجزائريككةكيمككا : "جككدا

فككي إطككار حديثككه عككن شخصككيته وعككن تخيالتككه عككن نفسككه أثنككاء الطفولككة يككروي لككي مغامراتككه وأحككدال 

حياتكككه اليوميككككة التكككي كككككان يعيشكككها فككككي حيكككه الشككككعبي، أيكككن كككككان يتجكككول فككككي صكككغره مككككع أصككككدقائه 

تكككارة، ويكككذهبون تكككارة أخكككرل للمسكككبح سكككيرا علكككى األقكككدام بكككالرغم مكككن بعكككده  انهمقكككرفيتشكككاجرون مكككع أ

بالرخكككاوة، وال يعكككول علكككيهم  -حسكككبه-هم، علكككى عككككس أطفكككال األحيكككاء الراقيكككة الكككذين يتميكككزون يعكككن حككك

كثيكككرا فكككي حمايكككة أنفسكككهم، وقكككد ككككان يصكككور نفسكككه وهكككو يكككروي ذلكككك كلكككه ب نكككه ككككان طفكككال نشكككيطا، 

علكككى األخكككرين، يمقكككت حالكككة االسكككتكانة والضكككعف التكككي ككككان يتميكككز بهكككا  شكككجاعا، ال يخكككاف وال يعتمكككد

أطفككال األحيككاء الراقيككة، حيككث يككرل أنككه قككد تمككت تربيتككه مككن قبككل والديككه ب سككلو  علمككه االعتمككاد علككى 

حتكككى ضكككر  رانكككي نعتمكككد علكككى : "الكككنفس وتحمكككل المسكككدولية ومواجهكككة جميكككع ظكككروف الحيكككاة ويقكككول

للهمت، عنكككدي صكككحابي نهكككز يكككدي بكككر  يعطيكككوني، وحتكككى نفسكككي، وحتكككى ككككي نحتكككاج حاجكككة مكككانقو

القكككت فكككي األعيككككاد ككككاين جماعككككة مكككا يسككككلكوش عليكككا، وككككاين صككككحابي كعبكككات بككككر  كشكككما نحتككككاج 

سكككلكت هكككذا لكككي رانكككي البسكككو، ككككي جيكككت نشكككريه ما( أي الحكككذاء الرياضكككي)يعطيكككوني، والترينينكككق 

ل أمككين أن والككده يتميككز بالصككرامة لقككه بوالديككه حينمككا كككان صككغيرا يككرعوفككي حديثككه عككن نمككط ت". عليّككا

، حككككاس بيككككا Bienبابككككا مزيككككر بصككككح يتعامككككل معايككككا "جيككككدا  معككككه إال أنككككه يتعامككككل،والجديككككة ظاهريككككا 

، ويككرل أيضككا أنككه قككد تلقككى منككه الككدعم الككالزم بعككد تعرضككه للبتككر، كمككا يصككف شخصككية "وحككاس بيككه

األخكككرل نفسكككيا وماديكككا بعكككد أمكككه ب نهكككا متماسككككة تمتكككاز بالحنكككان والصكككبر، ويكككرل أنهكككا قكككد دعمتكككه هكككي 

تهنككككاش عليككككا حتككككان تعطينككككي األمككككور اللككككي تتدوشككككني، ومككككاتخلينيت، وما: "تعرضككككه لحككككادل البتككككر

فككككي )خاصككككتني، ومككككاتخليت ا خككككرين يعككككاونوني وهككككي حاضككككرة، وباعككككت ذهبهككككا كككككي كنككككت نعككككالج 

طع وعمومكككا نالحكككظ هنكككا أننكككي مكككن جهكككة لكككم أسكككت". ، وككككي تجكككي شكككهريتها تعطينكككي منهكككا"( "المدينكككة 

ألنككككه كككككان ، نشكككك ته وتاريخككككه األسككككري فككككي ماضككككي أمككككين المتعلككككق خاصككككة بظككككروف التعمككككق كثيككككرا 

ويتطككككرق لهككككا إمككككا بابتككككذال وإمككككا بككككالخوص فككككي تفاصككككيل ، يتجنككككب الحككككديث فككككي مثككككل تلككككك األمككككور 
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أو حتككككى باالسترسككككال فككككي روايككككة أحككككدال ، ومواضككككيع أخككككرل ال عالقككككة لهككككا باألسككككئلة الموجهككككة لككككه 

التكككي ال تكككوقظ أي ذكريكككات، كمكككا نالحكككظ مكككن جهكككة أخكككرل أنكككه ككككان يسكككتدعي خبكككرات الحيكككاة اليوميكككة 

ماضكككيه المتعلقكككة ب سكككلو  تربيتكككه وبكككنمط تعلقكككه بوالديكككه وخاصكككة ب مكككه انطالقكككا مكككن االسكككتدالل بوقكككائع 

 .تنتمي لمرحلة ما بعد البتر

خكككه وبكككالرغم مكككن ذلكككك التجنكككب الكككذي ميكككز طريقكككة أمكككين فكككي تناولكككه للخبكككرات المشككككلة لتاري 

الشخصكككي، فقكككد تمككككن هكككذه المكككرة مكككن فكككتح بكككا  إحكككدل حجكككرات ماضكككيه علكككى مصكككراعيه ليتحكككدل 

الخبكككرات الصكككادمة مكككن بطالقكككة وباسترسكككال عكككن خبراتكككه الجنسكككية المبككككرة، وأيضكككا عكككن مجموعكككة 

حيككث يككروي لنككا أمككين أنككه وقبككل بلوغككه سككن التمككدرس كككان كثيككر التككردد . التككي تعككرث لهككا فككي صككغره

الكككذي كانكككت تقطنكككه ثكككالل فتيكككات راشكككدات وجمكككيالت ككككن يداعبنكككه ويلعكككبن معكككه، علكككى منكككزل الجيكككران 

حيكككث ككككان يكككرل أجسكككادهن عاريكككة، كمكككا ، كمكككا ككككان يتعكككرث أيضكككا إلغكككراءات جنسكككية مكككن طكككرفهن 

هكككذه األخيككرة كانكككت تحككب شخصكككا مككن سكككنها فقككد كانكككت  داهن تكثكككر مككن االحتككككا  بككه، وألنكانككت إحكك

وفككي هككذا السككياق يتككذكر أمككين أنهككن كككن يقللككن مككن االحتكككا  . تسككتخدم أمككين عككادة إلغككواء حبيبهككا ذا 

وبكككالرغم مكككن أننكككا نعلكككم أن . ر هكككذا األخيكككر عكككدن لعكككادتهن معكككهدبكككه حينمكككا ككككان يككك تي أبكككوهن، فكككإن غكككا

حيكككث جعكككل  ،فرويكككد قكككد مكككنح لمثكككل هكككذه األحكككدال الجنسكككية المبككككرة المتعلقكككة بكككاإلغواء أهميكككة كبيكككرة 

السكككبب األساسكككي لنشكككوء العصكككا ، فإنكككه ال يمكننكككي هنكككا التنبكككد  -فكككي إطكككار نظريكككة النوروتيككككا-منهكككا 

ألننككي لككم أكككون حتككى ا ن أي فكككرة واضككحة  ،بوقككع مثككل تلككك الخبككرات علككى التوظيككف النفسككي ألمككين

وعمومكككا . عكككن توظيفكككه باسكككتثناء مالحظتنكككا لكككذلك االكتئكككا  الكككذي يبكككدو سكككمة مالزمكككة لتوظيفكككه النفسكككي

، ولنوجككككه انتباهنككككا ا ن ألهككككم الخبككككرات الصككككادمة التككككي عاشككككها TATلنتككككر  هككككذه المهمككككة الختبككككار 

عكككايت الكثيكككر مكككن  (بكككين سكككن الحاديكككة عشكككر والثالثكككة عشكككر)حيكككث يكككروي لنكككا هكككذه المكككرة أنكككه ، أمكككين 

ي فكككي خكككالل فتكككرة العشكككرية السكككوداء المشكككاهد واألحكككدال المروعكككة التكككي عكككانى منهكككا الشكككعب الجزائكككر

نتككا  الصككبام، نعمككرو  2مككرو المككاء ونشككريو الخبككز علككى العكككان وقككت اإلرهككا  ويككن كنككا ن: "يقككولو

( " "إلكككى الحكككي )الرصكككاص يصكككيح، واحكككد النهكككار رحكككت  -المكككاء عنكككد واحكككد جارنكككا تحكككت الرافكككال

 ،(يحكككر  أصكككابع يديكككه... )مكككوتى ورجلككيهم كوحكككل ويترعكككدو هككككذا  ةوشكككفت ثالثككك ،ش نشكككري الخبكككزابكك

حتكككان جكككاني واحكككد الشكككايب وحككككم يكككدي ووصكككلني للكككدار، ومبعكككد طلكككع الصكككبام  choquéوبقيكككت مككك  

وككككانو مغطيكككين، هكككاذا  الوقكككت ككككانو ( "ش"فكككي الحكككي )فكككي نفكككس النهكككار زدت شكككفت ثالثكككة آخكككرين 

 civilهم مكككاليهم، وعلكككى هاذيكككك عكككّراولهم علكككى وجكككوههم بكككاش يشكككوفوهم، الككك  يالمفقكككودين يحوسكككو علككك

 ،، كككي نقعككد وحككدي نتفكككرهمchoquéواحككد العشككرة أيككام مكك   هككو لككي عككرالهم علككى وجككوههم، وبقيككت

مككككن اللقطككككة  choquéوكككككي نجككككي ناككككل نتفكككككر وجككككوههم باللحيكككة ورجلككككيهم، بقيككككت مككك  ، ومانكككاكلت 
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كانكككت المكككوت عزيكككزة، بصكككح مبعكككد فكككي اللقطكككة الثانيكككة جكككاو صكككحابي وقكككالو لكككي راهكككم ككككاينين : اللولكككة

آخككرين لهيككه، ماتشككوكيتت علككى خككاطر كنككا فككي جماعككة وحنككا لككي رحنككا شككفناهم، ووالفككت والت تبككالي 

وبمجكككرد حديثكككه عكككن تلكككك الخبكككرات ". ، يكككاخي فكككي هاذيكككك الفتكككرة لكككي ماتكككت قلوبنكككاnormaleحاجكككة 

ذاكرتكككه مشككككاهد عنكككف أخككككرل تعكككرث لهككككا فكككي صككككغره حيكككث يسترسككككل أمككككين دون أن  تتكككداعى فككككي

مكككّرة كنكككت فكككي الفيرمكككا، وواحكككد ولكككد عمكككي : "أطلكككب منكككه ذلكككك ليكككروي تفاصكككيل تلكككك المشكككاهد قكككائال

ي تقابضكككو ضكككر  ولكككد عمكككي آخكككر بكككاللي يهكككزو بيهكككا القكككرط، غرسكككهالو فكككي صكككدرو، حضكككرت أنكككا كككك

عمككككي فككككي الككككدوار طاحككككت مككككن فككككوق الحصككككان  ومككككرة وحككككدة بنككككت ،وشككككفت كيفككككاش حتككككان تقابضككككو

تككا  عككرس، وكككي  taxiصككدم فككي  tracteurوعفسككها، كنككت حاضككر ثّمككا، ومككرة شككفت حادثككة مككرور 

 ...."رحنا نجريو أنا وولد عمي شفنا الدم يقطر، اللحم مخلط مع الحديد، ومبعد رجعت خفت 

قكككت هكككاذا  ماككككانت فكككي الو: "ينوعكككن تككك ثيرات األحكككدال اإلرهابيكككة السكككابقة عليكككه يقكككول أمككك 

، ومككككن جهككككة أخككككرل أثككككرت تلككككك "ن، تخككككاف تتحككككر  خككككاطر الحككككي كككككان معمككككر باالرهككككابييناألمكككك

األحككككدال أيضككككا علككككى حياتككككه الدراسككككية حيككككث يككككروي إحككككدل خبراتككككه المرتبطككككة باختبككككاء اإلرهككككابيين 

بإحكككدل اإلقامكككات المقابلكككة للمتوسكككطة التكككي ككككان يكككدرس بهكككا، ممكككا دفكككع بكككه إلكككى التغيكككب عكككن المدرسكككة 

وبكككالرغم مكككن أن أمكككين ككككان يكككربط تذبكككذ  دراسكككته فكككي كثيكككر مكككن . فتكككرات طويلكككة بسكككبب الخكككوفل

إال أن ذلككك لككم يكككن السككبب الحقيقككي الككذي دفككع بككه ، األحيككان بتككدهور األوضككا  األمنيككة فككي تلككك الفتككرة 

للتخلكككي عكككن الدراسكككة، حيكككث يكككرل أنكككه قكككد تكككر  الدراسكككة ألن المنكككاخ السكككائد فكككي حيكككه لكككم يككككن يشكككجع 

ك، أيككن لككم ينتقككل أغلككب جيرانككه وأصككدقائه للمرحلككة الثانويككة، بينمككا انتقككل هككو ومجموعككة مككن علككى ذلكك

وهكككذا وبعككدما انتقككل مككن األولككى للثانيككة ثككانوي  ،سككماءهم علككى أصككابع يككد واحككدةزمالئككه الككذين عككدد أ

كككي يعمكككل ويبنكككي لدرس بهككذه األخيكككرة شككهرين ثكككم توقكككف عككن الدراسكككة بملككئ إرادتكككه ، بمعككدل مرتفكككع 

مسككتقبله، ألن المنككاخ السككائد فككي حيككه الشككعبي كككان يشككجع علككى العمككل ولككيس علككى الدراسككة كمشككرو  

 .مستقبلي ناجح

ليتوقكككف بعكككد ثالثكككة  ،بعكككد توقفكككه عكككن الدراسكككة اشكككتغل أمكككين كميككككانيكي مكككع أحكككد جيكككرانهم  

 ، حيككث التحككق بعككد ذلككك بالعمككل فككي محككل ابسككبب شككجار دار بينككه وبككين جككارهم ذأشككهر عككن العمككل 

سكككنوات، أغلكككق بعكككدها المحكككل ووجكككد  2وتكككولى تسكككيير ذلكككك المحكككل لمكككدة  ،لبيكككع وككككراء أشكككرطة الفيكككديو

ل مككع عمككه الككذي علمككه مهنككة الطككالء نفسككه مككن جديككد يبحككث عككن عمككل، وهكككذا التحككق هككذه المككرة بالعمكك

يشككتغل بهككا ويعتبرهككا مصككدر رزقككه منككذ ذلككك الحككين، وبمجككرد تطرقنككا للحككديث عككن تلككك  حالتككي أصككب

وطلكككب منكككي أن ، انكككزعج أمكككين انزعاجكككا شكككديدا " تنيسكككهكككي اللكككي حب"المهنكككة التكككي وصكككفها بكككالقول 
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نوقككككف المقابلككككة  ألنككككه عليككككه العككككودة للمنككككزل، فوافقككككت وأنككككا متسككككائل عككككن سككككبب رد فعلككككه العككككاطفي 

 .التمثالت المرتبطة بممارسته لتلك المهنةوالتجنبي القوي تجاه 

في المقابلة الالحقة است نفنا الحديث عن حياته المهنية وعن ممارسته لمهنة الطالء، أين فهمكت فكي  

تلك المقابلة سبب رد فعله السابق، حيث كانت تلك المهنة سببا في تعرضه لحادل صادم، وقبل أن نتطكرق 

هنا في استجابته السابقة عرضين مرتبطين باضطرا  ضغط ما بعد لتفاصيل تعرضه لذلك الحادل نسجل 

الضيق الشديد الكذي بكدا عليكه إثكر تعرضكه إلشكارات داخليكة : وهما( DSM- IVالموصوف في )الصدمة 

وهكو )ذكرتكه بالحكادل ( التمثالت المرتبطة بممارسته لمهنة الطالء التي كانكت سكببا فكي تعرضكه للحكادل)

وأيضا جهوده المبذولة من أجل تجنب األفكار واألحاسكيس المرتبطكة بتعرضكه  ،(Bعرث ينتمي للمعيار 

 (.Cلمعيار عرث ينتمي ل)لذلك الحادل حيث طلب مني إيقاف المقابلة 

كنكت : "وعن مالبسات تعرضه لذلك الحادل يروي لنا أمين تفاصيل أحد أسوء أيامه بالعمل فيقول 

الخدمة وكنت رايح للكدار، وكانكت السكماء مغيمكة، ورجعكت ، وفي هاذا  النهار كملت chantierنخدم في 

وبكديت نبنتكر  dangerقالي المقاول روم بنتكر الخزنكة تكا  التريسكيتي، قلكت لكه بلكي راهكي  chantierلل  

ورجليا ماحسيتت بيهم، وشفت رجلين تا  الناس ... لقيت روحي طايح على كرشي ونعيط ... فيها، تفلقت 

وباإلضكافة ". بعكدها فقكت فكي السكبيطار... معت واحكد يعكيط يقكولهم خليكوه يتكنفس لي كانو دايرين ثما، وس

لمالحظتنا أن أمين قد عاش ذلك الحادل بشكل تراجيدي أين برزت عليكه مالمكح الرعكب وهكو يكروي تلكك 

نالحظ أيضا أن حادل االنفجار الذي تعرث لكه هكو حكادل مولكد للصكدمة بككل المقكاييس، حيكث  ،األحدال

مكن  (A)معايير الفجائية والعنف، كما تتوفر فيه شروط الحادل الصادم الموصكوفة فكي المعيكار  تتوفر فيه

DSM-IV  والمتمثلة في تعرضه لحادل تضمن تهديدا خطيرا للسالمة الجسدية عاشه أمين في حالة عجز

 les كنككت فككي: "وترويككع، ليككدخل بعككدها فككي حالككة غيبوبككة أيككن تككم نقلككه للمستشككفى وهككو علككى تلككك الحالككة

urgences  وماكنتت فايق، حكاولي مبعد، دخلت في غيبوبة وكنت في ال ،coma 12  يوم، كيما حكاولي

وبينمكا ككان أمكين فكي حالكة الغيبوبكة تلكك خضكع وفكي إطكار اسكتعجالي ". ميخوذ محروق... حالة  في كنت

 .لعملية بتر على مستول ساعده األيسر وساقه اليمنى

: باستجابته حينمكا رأل سكاعده وسكاقه مبتكوران ألول مكرة يقكول أمكينوفي مواجهته لسدال مرتبط  

معلقكة، ومبعكد شكفت رجلكي لقيتهكا ماككانت، ( يشير ليده المبتورة)كي فقت دورت راسي لقيت يدي هاذي "

أكثر من يدي، وقلت ( يشير لرجله المبتورة)ت مصدق، وغاضتني رجلي هاذي يمان %20ثما بقيت واحد 

يوم، يصف أمين حالته أثناءها  10ليبقى بعدها في المستشفى يتلقى العالج لمدة شهر و ".! رايح نبقى هكذا

الباس، كي يجيو الدار : "ب نها تميزت عموما بالصبر إلى درجة أنه كان يواسي أهله حينما كانوا يزورونه

المرضكى الكذي  ، وباإلضافة لذلك يقارن حالته تلك التي تميزت بالصبر مع حالة أحد"وليت أنا نصبر فيهم
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، لي تي به الطبيب المسكدول ألمكين الكذي ككان يقكرأ مصكحفا وينكز  عنكه الغطكاء ويقكول لكذلك "يكفر: "كان

ا مكع نكعلكى روحكك أ أحشكم: "، وهكذا وعضه أمين ليقول له بعكد ذلكك"شوف": "يكفر"الشخص الذي كان 

ولكن ذلك ... وفي الواقع ال أدري لماذا قال له ذلك ألنه أخبرنا أنه كان يقرأ مصحفا ". ! المرأة وأنت تطيح

ال يهم، فما يهم هنا هو أن ذلك الطبيب اقتر  من أذن أمين وتمتم بكلمات لم يسمعها هذا األخيكر، وبكالرغم 

نا ربكي عمكر وكتب: "كويقول أمين بعد ذل". (أي سيموت)هو رايح يعقب را: "من ذلك فهو يعتقد أنه قال له

 ".جديد

باسككتثناء حالككة الصككبر تلككك فقككد كككان أمككين يعككاني فككي تلككك الفتككرة مككن قلككق واسككتثارة، وأيضككا مككن  

مكاكنتت نرقكد فكي : "صعوبات بالنوم، وألنه لم يكن ينام بالليل فقد كان دائم التشاجر مع فريق العمل الليلكي

...( )ماككانوش متهليكين فيكا، مايخكدموش  قاب  معاهمنتا  الليل، كنت نت Groupeالليل، ونتقاب  مع ال  

وألن صككعوبات النككوم ". وكككان واحككد الفرملككي ديمككا نتقككاب  معككاه... واحككد يجككي يرقككد واحككد يجككي يزنككي 

وهكو ) Tranxeneواالستثارة ونوبات الغضكب تلكك هكي أعكراث مرتبطكة بالضكغط فقكد وصكف لكه دواء 

، " الحياة األولكى: "كن ينام بالليل فقد كان أمين يفكر فيما سماهمن أجل التحكم بها، وألنه لم ي( مضاد للقلق

      فكككر كيفككاش كنككت نخككرج، ونككروم نتقهككول، ونككرومتكنككت ن: "والتككي يعنككي بهككا حياتككه قبككل التعككرث للبتككر

 ...".نخدم 

 soignerقعكدت فكي الكدار نك  : "بعد خروجه من المستشفى يروي لنا أمين تفاصيل ما عاشكه قكائال 

، وخرجت بعد شهر مع بابكا، (أي كرسي متحر )وناكل، مبعد خرجت كي جابلي واحد يعرفو بابا كّروسا 

ال ... ، وبعكد ذلكك ..."واحد يبككي، واحكد يقكولي اسكمحلي ماقكدرتت نجيكك للسكبيطار... والكارتي أّكل يسلم 

سككانيين بككالتمتع بصككفة ن كنفوفبككالرغم مككن أننككا مطككالب)أريككد أن أروي تفاصككيل مككا عاشككه أمككين بحزنككي أنككا 

ولنفسكح المجكال ، ( المشاركة الوجدانية فنحن مطالبون أيضا ب ن نحلل مشاعرنا في إطار التحويل المضكاد

بعد شهرين عاودو رجعوني للسبيطار باش : "إذن ألمين ليروي لنا تفاصيل ما عاشه بحزنه هو حيث يقول

بكالوهم تكا  رانكي رايكح نمشكي ونتحكر ، يزيدو ينقصولي فكي رجلكي، وأنكا كنكت عكايت الشكهرين هكاذو  

، وكي فقت من العملية جاوني األطباء زعمكا بكاش يقولكولي را  رايكح تبقكى la réeducationوقتلوني ب  

هكذا ماتنوضت، وفقتلهم، وكان معاهم واحد زعما كان يوجد في روحكو بكاش يقنعنكي، ومكع قكالي الطبيكب 

تنملكت وحسكيت بالكدنيا تكدور بيكا، وككي جكاء  :  مكن المكوتباش نمنّعو possibleأحمد ربي رانا درنا ال  

 ...."يهدر هاذا  لي زعما رام يقعني كوبيتهالو، ودورت راسي وديقوتيت الليلة هاذيك، فّوتها تعيس 

اليوم وبعد خمس سنوات من تعرضه للبتر علكى مسكتول السكاعد األيسكر والفخكذ األيمكن، وإصكابة  

لى كرسي متحر  وال يستطيع الوقوف والمشي من جديد، حيث يجيب عموده الفقري، أصبح أمين مقعدا ع

فلم يعكد قكادرا ال علكى التنقكل ، " رام كلت: "عن سدال مرتبط بالتغييرات التي أحدثها البتر في حياته قائال
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وال على العمل أو حتى على قضاء حاجياته الضرورية، كما يروي أيضا أنه ومنذ فترة تعار  صديقان له 

ويضيف أمين . ليحس هو في تلك اللحظة بالعجز وب نه معاق اى فنه  الحاضرون ليفصلوا بينهمفي المقه

هذه المرة متحدثا عن ت ثير البتر على حياته الصحية والذي تجسد في معاناته من السمنة بسبب عدم قدرتكه 

هككذيك النهككار جارنككا عنككدو مرايككا فككي الككدار، شككفت روحككي فيهككا لقيككت : "علككى التحككر  وممارسككة الرياضككة

أنا الماضي : "وعن تغير نظرته لنفسه يجيب أمين". ت، قتلو شكون العبد هذا؟فخاذي ساحو وكرشي خرج

قكالي قكداه فكي عمكر ،  l’assuranceهذيك النهكار سقسكاني الطبيكب تكا  : "، ويضيف قائال"تاعي حرقتو

 وما بعد تعرضه للبتر، -ما قبل: حيث يفصل أمين بين مرحلتين من حياته...". قتلو لعمر الجديد وال القديم 

حيث أخبرني بعد ذلكك أنكه ، " أكسيبتيتها: "ليجيب عن سدال مرتبط بمدل تقبله لوضعية البتر بكلمة واحدة

وأن رأسكه أصكبح يدلمكه حينمكا يتنكاول مثكل هكذه المواضكيع،  ،لم يتحكدل فكي هكذه األمكور منكذ مكدة طويلكة 

حياتكه،  مواصكلةالجديكدة ووأخيرا رد أمين حينما س لته عن مدل شعوره بالقدرة على التعامل مع وضكعيته 

أنكا رانكي عكايت نهكار ... مانقكدرش نتخيكل روحكي فكي المسكتقبل " : و تخيالته عن نفسه في المستقبل قائال

 ".بنهار

 :يمكن تلخيص أهم العناصر التي تم الكشف عنها في النقاط التاليةهنا انطالقا من 

  انكككككزعج الحالكككككة كثيكككككرا أثنكككككاء تطرقنكككككا للحكككككديث عكككككن تكككككاريخ حياتكككككه، حيكككككث أخبرنكككككي فكككككي

بكككككاش يككككككون ... مكككككانيت كبيكككككر، ومكككككانيت عسككككككري واّل : "بدايكككككة المقابلكككككة أنكككككه لكككككيس لديكككككه تكككككاريخ

، كمككككككا تميكككككزت طريقتكككككه فككككككي اسكككككتدعاء خبكككككرات ماضككككككيه المرتبطكككككة بظككككككروف "عنكككككدي ماضكككككي

ا أنككككككه كككككككان يسككككككتدعي خبككككككرات ماضككككككيه نشكككككك ته وبتاريخككككككه األسككككككري بالتجنككككككب، ونالحككككككظ أيضكككككك

المتعلقككككككة ب سككككككلو  تربيتككككككه وبككككككنمط تعلقككككككه بوالديككككككه وخاصككككككة ب مككككككه انطالقككككككا مككككككن االسككككككتدالل 

 .بوقائع تنتمي لمرحلة ما بعد البتر

 تعرث الحالة في صغره إلغواء جنسي من طرف جاراته الراشدات. 

 تعكككككرث أيضكككككا فكككككي طفولتكككككه لخبكككككرات صكككككادمة تمثلكككككت فكككككي معايشكككككته ألحكككككدال العنكككككف 

 اإلرهابيككككككة، ولمشككككككاهد مرعبككككككة مرتبطككككككة برؤيتككككككه ألشككككككخاص مككككككوتى، باإلضككككككافة لمشككككككاهد عنككككككف

، ونالحككككككظ هنككككككا مككككككن جهككككككة أن تلككككككك المشككككككاهد المرعبككككككة المرتبطككككككة برؤيتككككككه ألشككككككخاص أخككككككرل 

 ،مككككككوتى قككككككد حرضككككككت لديككككككه اسككككككتجابة صككككككدمية تمثلككككككت فككككككي إعككككككادة معايشككككككته لتلككككككك المشككككككاهد

ل أيضكككككا فكككككي هكككككذا اإلطكككككار تلفظكككككه واالكتسكككككام مكككككن طكككككرف الصكككككور التكككككي شكككككاهدها، كمكككككا نسكككككج

يكككككاخي "، "مكككككن اللقطكككككة اللولكككككة كانكككككت  المكككككوت عزيكككككزة: "بتعكككككابير مرتبطكككككة بتصكككككورات المكككككوت

، ونالحكككككظ مكككككن جهكككككة أخكككككرل أن تكككككداعي تلكككككك المشكككككاهد "فكككككي هاذيكككككك الفتكككككرة لكككككي ماتكككككت قلوبنكككككا
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المرتبطككككككة برؤيتككككككه ألشككككككخاص مككككككوتى قككككككد حككككككر  بصككككككورة آليككككككة ذكريككككككات أخككككككرل مرتبطككككككة 

 .في صغره بمشاهد عنف عايشها

  ( تجّسكككككككد فكككككككي التعكككككككرث النفجكككككككار)تمثككككككل سكككككككبب البتكككككككر فكككككككي حكككككككادل مولكككككككد للصكككككككدمة

تكككككوفرت فيكككككه خصكككككائص الفجائيكككككة والعنكككككف، كمكككككا تكككككوفرت فيكككككه أيضكككككا شكككككروط الحكككككادل الصكككككادم 

والمتمثلككككككة فككككككي تعرضككككككه لحككككككادل تضككككككمن  DSM-IVمككككككن الكككككك   (A)الموصككككككوفة فككككككي المعيككككككار 

وترويكككككع، كمكككككا يبكككككدو أن الحالكككككة قكككككد  تهديكككككدا خطيكككككرا لسكككككالمته الجسكككككدية، عاشكككككه فكككككي حالكككككة عجكككككز

صككككعوبات النككككوم، : عككككانى بعككككد تعرضككككه لككككذلك الحككككادل مككككن أعككككراث ضككككغط حككككادة تمثلككككت فككككي

مككككككن ( وهككككككو مضككككككاد للقلككككككق) Tranxeneاسككككككتثارة ونوبككككككات غضككككككب، أيككككككن وصككككككف لككككككه دواء 

 .أجل التحكم بتلك األعراث

  يبككككككدو الحالككككككة منشككككككغال بفكككككككرة المككككككوت أو حتككككككى مككككككذهوال أمامهككككككا، حيككككككث نالحككككككظ مككككككن

جهككككة وبككككالرغم مككككن أنككككه لككككم يسككككمع الكلمككككات التككككي تمككككتم بهككككا الطبيككككب فككككي أذنككككه حينمككككا جلككككب لككككه 

راهككككو رايككككح : "، فقككككد أول الحالككككة تلككككك الكلمككككات علككككى شكككككل"يكفككككر"ذلككككك المككككري  الككككذي كككككان 

وفكككككي مواجهكككككة إخبكككككار الطبيكككككب لكككككه  أنكككككه ، كمكككككا نالحكككككظ مكككككن جهكككككة أخكككككرل("أي سكككككيموت)يعقكككككب 

ارقيكككككة فالمكككككوت عكككككرث الحالكككككة اسكككككتجابة ضكككككغط ت مكككككنبككككك نهم قكككككد عملكككككوا مكككككا بوسكككككعهم إلنقكككككاذه 

ومكككككع قكككككالي الطبيكككككب أحمكككككد : "وانخفكككككاث فكككككي وعكككككي المحكككككيط، تمثلكككككت فكككككي اإلحسكككككاس بخكككككدر 

بكككككاش نمنّعكككككو  مكككككن المكككككوت، نّملكككككت وحسكككككيت بالكككككدنيا تكككككدور  possibleربكككككي رانكككككا درنكككككا الككككك  

 ".بيا

 ومككككككا بعككككككد تعرضككككككه لحككككككادل  -مككككككا قبككككككل: يفصككككككل الحالككككككة بككككككين مككككككرحلتين فككككككي حياتككككككه

: االنفجكككككار، حيكككككث يبكككككدو أن ذلكككككك الحكككككادل الصكككككادم قكككككد خلكككككق انقطاعكككككا فكككككي سكككككيرورته التاريخيكككككة

، حيككككككث يككككككدعو الحالككككككة مرحلككككككة مككككككا قبككككككل تعرضككككككه للبتككككككر بكككككك  "أنككككككا الماضككككككي نتككككككاعي حرقتككككككو"

 ."عمر جديد"، كما يدعو مرحلة ما بعد تعرضه للبتر ب  "الحياة األولى"

 سكككككجلنا عليكككككه أعكككككراث  يبكككككدو أن الحالكككككة قكككككد طكككككور اضكككككطرا  صكككككدمي مكككككزمن، حيكككككث

والتكككككككي تمثلكككككككت ( DSM-IV-TRالموصكككككككوف فكككككككي )اضكككككككطرا  ضكككككككغط مكككككككا بعكككككككد الصكككككككدمة 

 :فيما يلي

تعرضككككككه لحككككككادل تضككككككمن تهديككككككدا خطيككككككرا لسككككككالمته الجسككككككدية، عاشككككككه : (A)المعيككككككار  -

 .في حالة عجز وترويع

الضكككككككيق الشكككككككديد الكككككككذي بكككككككدا عليكككككككه إثكككككككر التعكككككككرث إلشكككككككارات داخليكككككككة : (B)المعيكككككككار  -

مكككككثالل المرتبطكككككة بممارسكككككته لمهنكككككة الطكككككالء التكككككي كانكككككت سكككككببا فكككككي تعرضكككككه تجسكككككدت فكككككي الت)

والتككككككي ذكرتككككككه بككككككذلك الحككككككادل، وأيضككككككا عككككككودة الفعاليككككككة النفسككككككية التككككككي تمثلككككككت فككككككي ( للحككككككادل
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وبالتكككككالي ، شكككككعوره بككككك لم فكككككي الكككككرأس إثكككككر حكككككديثنا عكككككن الخبكككككرات المرتبطكككككة بتعرضكككككه للبتكككككر 

نفجكككككار، حيكككككث أخبرنكككككي أنكككككه لكككككم إثكككككر تعرضكككككه إلشكككككارات داخليكككككة ترمكككككز لتعرضكككككه لحكككككادل اال

يتحككككدل فككككي مثككككل تلككككك األمككككور منككككذ مككككدة طويلككككة، وأن رأسككككه أصككككبح يدلمككككه حينمككككا يتنككككاول مثككككل 

 .تلك المواضيع

جهككككككككوده المبذولككككككككة مككككككككن أجككككككككل تجنككككككككب األفكككككككككار واألحاسككككككككيس التككككككككي : (C)المعيككككككككار  -

صكككككاحبت تعرضكككككه للحكككككادل، حيكككككث وبمجكككككرد تطرقنكككككا للحكككككديث عكككككن مهنكككككة الطكككككالء التكككككي كانكككككت 

طلكككككب منكككككي إيقكككككاف " تنيسكككككهكككككي اللكككككي حب: "لتعرضكككككه للحكككككادل والتكككككي وصكككككفها بكككككالقولسكككككببا 

المقابلككككككة، وأيضككككككا انخفككككككاث االهتمكككككككام والمشككككككاركة فككككككي أنشككككككطة مهمكككككككة حيككككككث رأينككككككا كيكككككككف 

العمكككككل الكككككذي عكككككرث عليكككككه، ووجكككككد لنفسكككككه عكككككدة تبريكككككرات لككككككي يبقكككككى منسكككككحبا، كمكككككا رفككككك  

س بتقاصكككككر المسكككككتقبل، نسكككككجل أيضكككككا عرضكككككا آخكككككر ينتمكككككي لهكككككذا المعيكككككار تمثكككككل فكككككي اإلحسكككككا

مانقكككككدرش : "حيكككككث ال يتوقكككككع الحالكككككة أصكككككال أنكككككه سكككككيمتلك فكككككي المسكككككتقبل مكككككدل حيكككككاة طبيعكككككي

 ."أنا راني عايت نهار بنهار.. نتخيل روحي في المستقبل 

ممككككككا دفككككككع بككككككه ألن يطلككككككب منككككككي أن ، معاناتككككككه مككككككن صككككككعوبات النككككككوم : (D)المعيككككككار  -

، وأيضكككككككا فكككككككرط التكككككككيقظ الكككككككذي (Stilnox)علكككككككى دواء منكككككككوم ومضكككككككاد لكككككككطرق  لكككككككه أتحصكككككككل

الحظنكككككاه فكككككي اسكككككتجابة الحكككككذر الشكككككديد التكككككي ككككككان يعرضكككككها أثنكككككاء تواجكككككده وسكككككط النكككككاس، أيكككككن 

 .كان يرمقهم بنظرات حذرة وك نه سيتعرث العتداء من طرفهم

نالحكككككككظ أن األعكككككككراث قكككككككد تجكككككككاوزت مكككككككدة شكككككككهر أو حتكككككككى  (E)وبالنسكككككككبة للمعيكككككككار  -

ظ أن الحالكككككككة لكككككككم ينسكككككككحب فقكككككككط مكككككككن األنشكككككككطة فكككككككنالح (F)مكككككككا بالنسكككككككبة للمعيكككككككار أسككككككنوات، 

 .المهنية أو االجتماعية بل انسحب من الحياة

  تككككككم البتككككككر فككككككي إطككككككار اسككككككتعجالي أيككككككن تعككككككرث الحالككككككة لغيبوبككككككة وكككككككان فاقككككككدا للككككككوعي

 .أثناء خضوعه لعملية البتر

  تقبكككككككل الحالكككككككة واقكككككككع الفقكككككككدان ، أثنكككككككاء رؤيتكككككككه لسكككككككاعده وسكككككككاقه مبتكككككككوران ألول مكككككككرة

، وقككككككد أدل بككككككه ذلككككككك التقبككككككل الجزئككككككي لواقككككككع "مككككككانيت مصككككككدق %20د بقيككككككت واحكككككك: "جزئيككككككا

، كمككككككا حككككككاول "غاضككككككتني رجلككككككي هككككككاذي أكثككككككر مككككككن يككككككدي" :الفقككككككدان إلككككككى الشككككككعور بككككككالحزن 

وقلككككككت رايككككككح نبقككككككى " : أيضكككككا فككككككي تلككككككك الفتككككككرة إسكككككقاط  نفسككككككه فككككككي المسككككككتقبل بإصكككككابته تلككككككك

لخبكككككرة تعرضكككككه للبتكككككر فكككككي تلكككككك الفتكككككرة ب نهكككككا تميكككككزت  يصكككككف الحالكككككة اسكككككتجابتهو، "! هككككككذا

 .عموما بالصبر

 والتي يقصد بها حياته قبل ، " الحياة األولى:" بعد تعرضه للبتر مباشرة كان الحالة يفكر فيما سماه

 ...".كنت نتفكر كيفاش كنت نخرج، ونروم نتقهول، ونروم نخدم :" أن يتعرث لعملية البتر
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 خروجه من المستشفى عاش الحالة فترة من الزمن ب مل أنه سيمشي مجددا، ليتم القضكاء علكى  بعد

ممكا جعلكه يعكيت . أمله ذا  بإدخاله من جديد للمستشفى أين تم تمديد بتر رجله اليمنى من الساق إلكى الفخكذ

 .زنه ومعاناتهوتعميق مستول ح مستول ذلك البتر قد أدل إلى تمديد أن تمديدو يبدو إحباطا شديدا، 

 تعكرث الحالكة لبتكر علكى مسكتول سكاعده األيسكر وفخكذه حيكث  ،نسجل هنا أيضا شدة إصابة البتكر

النتيجكة المباشكرة لتلكك اإلصكابة الوخيمكة فكي ثقكل درجكة  تجسكدلتاأليمن باإلضافة إلصابة عموده الفقكري، 

قكادرا علكى التنقكل أو العمكل أو أين أصبح الحالة مقعدا على كرسي متحر ، كمكا لكم يعكد ، العجز واإلعاقة 

 .القيام بنشاطاته المعتادة

 حيث الحظنكا أثنكاء إلتقائنكا بكه ألول مكرة أن الحالكة ، ته ترميم صورته النرجسية بالرغم من محاول

يبقكى أمكين يعكيت  ،تجميكل مكن أجكل أن يظهكر بمظهكر الئكقكان يحاول التحصل على طرف إصكطناعي لل

: نككه قككد تحكول إلككى يكك س وانسككحا  مككن الحيككاةأذي يبككدو الحككزن الكك علكى مسككتول نفسككي داخلككي فككي جككو مكن

 ".أنا راني عايت نهار بنهار...مانقدرش نتخيل روحي في المستقبل "

 .سنة33أمين، :  TATتحليل بروتوكول 

قبككل بككدأ االختبككار اتصككل المفحككوص بالفككاحص هاتفيككا ليدجككل موعككد االختبككار إلككى اليككوم المككوالي،  

جل إلى اليوم الموالي، أين جاء المفحكوص إلجكراء دالموالي ويدجل الموعد الم  ليتصل أيضا في ذلك اليوم 

 .عبر عنهلت مالمح وجهه تايرتدي مالبس جديدة يختفي وراءها حزنه الذي الز، االختبار أنيقا 

تكشف المقروئية العامة إلنتاجه القصصي عن غلبكة الميكل العكام إلكى التثبكيط والككف الهكوامي مكن  

داخلي إلكى ككبح تظكاهر العكالم الك (CP)أجل تقييد التعبير عن الصكرا ، حيكث أدل تكدخل التجنكب الرهكابي 

وب خذ مسافة من المحرضات الكامنة للوحكات ، الصمت الطويل والمتواصل بالذي يريد المفحوص إخفاءه 

لتجنب التعبير عن الصراعات المرتبطة بها، ليتم بعد ذلك طرد الصرا  الداخلي إلكى العكالم الخكارجي مكن 

واسكتبداله ب فعكال الحيكاة اليوميكة والعمليكة ، لكف الصدل الهوامي المرتبط بكه  (CF)خالل التجنب العملي 

ممكا يشكهد علكى هشاشكة العكالم الكداخلي للمفحكوص وحاجكة توظيفكه  .كريكاتالتي ال توقظ ال عواطف وال ذ

 ( .6BM ،7BMاللوحات )النفسي لالستناد على العالم الخارجي 

وأمام هذا النمط من التوظيف تبقى محكاوالت بسكط الصكرا  علكى مسكتول نفسكي داخلكي وتيسكيره  

لعالقكات البيشخصكية لتهويلكه ومسكرحته مكن أو بإسكتثمار ا، ( A)بإستثمار الفكر من خالل سياقات الرقابة 

لتعزيكز جهكود سكياقات التجنكب  عمومكا جكد هشكة، حيكث تتكدخل سكياقات الرقابكة( B)خالل سكياقات الهكراء

مكن أجكل  وصكاصوخ ،مكن أجكل عرقلكة بكروز العواطكف المرتبطكة بالصكرا  (وخاصكة الرهكابي)األخرل 

، أو حتكى لمنكع ربطهكا (7BM ،13MFاللوحكات )عزل واستبعاد العواطف المرتبطة بالصكرا  العالئقكي 
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كككل مككن الرقابككة والتجنككب الرهككابي مككن جهككة ب، كمككا أن ارتبككاط سككياقات الهككراء (20اللوحككة )بككالتمثالت 

حيكث تعمكل ككل مكن تهكا، ءدل إلنقاص فعاليتها والحد من كفاأ ،من جهة أخرل( CN)وبالتجنب النرجسي 

المرتبطككة بالصككرا ، لتتككدخل بعككد ذلككك السككياقات  عواطككفجنككب الرهككابي علككى كككبح وعككزل الالرقابككة والت

ممككا عرقككل كثيككرا محككاوالت  ،النرجسككية لتعزيككز ذلككك التجنككب بمحاولككة االنسككحا  مككن الصككرا  العالئقككي

ويرتبط من جهة أخرل الحضور القوي لالنسحا  النرجسي . هذا من جهة (2اللوحة ) تصويره ومسرحته

والتي أبرز توظيفهكا حاجكة المفحكوص ،  (CM)والهوسية  (CC)بالحضور المتواضع للسياقات السلوكية 

إمكا لتفريكغ التكوتر المكرتبط ( خاصة عن طريق استثمار الوضعية اإلسكقاطية والعالقكة مكع الفكاحص)للسند 

ناد علكى الموضكو ، أو حتكى باسكتخدام تي وتجنكب التعبيكر عنكه، أو باسكتثمار وظيفكة اإلسكبالصرا  الكداخل

الفاحص كسند لمحاولة التعبير عما يدور بالعالم الداخلي للمفحوص، وهنا يتدخل عادة االنسحا  النرجسي 

مفحكوص ينتمكي للعكالم الكداخلي لل( 3BMفكي اللوحكة )لنز  االستثمار من موضو  السكند ليبقكى االكتئكا  

عكن موضكو  السكند مكن أجكل تجنكب العالقكة مكع ( 20فكي اللوحكة )والذي ال يريد التعبيكر عنكه، أو ليتخلكى 

هككذا الجككو مككن الكككف والتثبككيط تفلككت بعكك  التصككورات القويككة  يوفكك. خككر والتهككر  مككن التبعيككة تجاهككها 

والمرتبطكة  بكإدرا  شخصكيات منهكارة أو مريضكة أو حتكى ميتكة،( 13MFو 3BMفي اللوحة )المرتبطة 

بككالبروز الفككظ للعدوانيككة وكبحهككا بككدفا  مكثككف نظككرا لصككعوبات تسككييرها واسككتحالة ( 8BMفككي اللوحككة )

 .التفاوث معها

 1اللوحة 

ويشككوف مككع ... ، محتككار، والوضككعية لككي قاعككد فيهككا 22/22سككن هككذا طفككل صككغير فككي ...  ’’26 

؟ solfègeيتعامكل معاهكا، هكاذو لكي تحتكو وراقكي مكايكونوش تكا  ... الكامنجا هاذي، يشوف معاهكا كيفكاه 

 .’’02‘ 2. باال  تكون محتمة عليه... يشوف مع هاذي يخمم كيفاش رام يتعامل معاها 

 السياقات: 

تول حيككككككدخل المفحككككككوص فككككككي التعبيككككككر متمسكككككككا بككككككالم، (CP1)بعككككككد فتككككككرة مككككككن الصككككككمت 

ومصككككككككككرحا بتوضككككككككككيحات رقميككككككككككة  (CF1)" هككككككككككذا طفككككككككككل صككككككككككغير"الظككككككككككاهري للصككككككككككورة 

"22/22 "(A2.5) محتككككككككار"، ليعككككككككود بعككككككككد إبككككككككداء انطبككككككككا  ذاتككككككككي "(CN1) إلككككككككى التمسككككككككك ،

" ويشكككككوف مكككككع الكامنجكككككا هكككككاذي... الوضكككككعية لكككككي قاعكككككد فيهكككككا "بكككككالمحتول الظكككككاهري للصكككككورة 

(CF1) تعبيكككككره فتكككككرة مكككككن الصكككككمت  أيكككككن تخلكككككل(CP1) .مجتكككككرا  هليواصكككككل بعكككككد ذلكككككك حكككككوار

يتعامكككككككل ... يشكككككككوف معاهكككككككا "ومشكككككككددا علكككككككى الفعكككككككل  (A2.8)" يشكككككككوف... يشكككككككوف "  ةلكلمككككككك

يصكككككككف المفحكككككككوص بعكككككككد ذلكككككككك أحكككككككد . (CP1)ات فكككككككي التعبيكككككككر قفكككككككمكككككككع تو (CF3)" معاهكككككككا
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وراقككككي مككككايكونوش تككككا   لككككي تحتككككو هككككاذو"أجككككزاء الصككككورة فككككي شكككككل طلككككب موجككككه للفككككاحص 

solfège؟ "(A2.1, CC2) ليعكككككككود إلكككككككى التمسكككككككك بكككككككالمحتول الظكككككككاهري للصكككككككورة فكككككككي ،

 ,CF1)" يشككككوف مككككع هككككاذي يخمككككم كيفككككاش رام يتعامككككل معاهككككا"إطككككار التشككككديد علككككى الفعككككل 

CF3)  ،د فتككككككككرة مككككككككن الصككككككككمت عككككككككوليختككككككككتم حككككككككواره ب(CP1)الكالمككككككككي  ظ، وبعككككككككد الككككككككتحف

 .(CN1)" تكون محتمة عليه"نطبا  الذاتي بالتشديد على اال (A2.3)" باال "

 اإلشكالية: 

لنضككككككج الككككككوظيفي إلككككككى بككككككروز أّدل تقمككككككص الوضككككككعية الطفليككككككة المرتبطككككككة بككككككالعجز وعككككككدم ا

والتككككككي يحكككككاول المفحككككككوص تجنبهككككككا والككككككدفا  ضككككككدها  ،طككككككة بالعاطفككككككة االكتئابيككككككةتبتصكككككورات مر

بكككككاللجوء إلكككككى التمسكككككك بكككككالواقع الخكككككارجي والعملكككككي المعكككككزز بككككككف الصكككككرا ، مكككككع عكككككدم القكككككدرة 

علكككككى اسكككككتثمار الموضكككككو  وإقامكككككة روابكككككط وظيفيكككككة معكككككه، ممكككككا يكككككدل علكككككى نقكككككص وعكككككدم كفايكككككة 

 .استثمار الذات

 2اللوحة 

نكديروهم ... هكاذو المادامكات نتكاعو والّ بنكاتو؟ ... هكذيك أرث؟ فكالم ... ماتبانت ملكيح ...  ’’25 

ممكن متجاهل نسوانو في زوج، وحدة مهمومكة ... هو التي بخدمتو، بصحتو هللا يبار  ... مادامات نتاعو 

 .’’48’1. والثانية مكسرة الروتين هاذا  بالمطالعة... 

 السياقات 

، (CC3)" ماتبانت مليح"يدخل المفحوص في التعبير بانتقاده األداة  (CP1)كمون بعد فترة من ال 

، وليتمسكك بعكدها بكالمحتول (CP1)بعد فتكرة مكن الصكمت  (CC2)" هذيك أرث؟"ليوجه طلبا للفاحص 

يوجكه  (CP1)بعد فترة أخكرل مكن الصكمت . (CF1)" فالم"الظاهري للصورة معّرفا بإحدل شخصياتها 

ت م، ليلج  في إطكار الصك(CP5)" هاذو المادامات نتاعو والّ بناتو؟"مرة سداال للفاحص المفحوص هذه ال

ليعبكر بعكد ذلكك عكن انطبكا  ذاتكي و، (CP4)" نكديروهم مادامكات نتكاعو"إلكى االبتكذال  (CP1)المتواصل 

، وليعكود بعكد (CN10)" بصكحتو هللا يبكار "مع التركيز على تفاصكيل نرجسكية  (CN1)" التي بخدمتو"

" متجاهل نسوانو، وحدة مهمومكة"للتعبير عن االنطباعات الذاتية  (CP1)لك في إطار التوقفات الكالمية ذ

(CN1) . مكسكرة الكروتين "وأخيرا يختتم المفحكوص حكواره بالتشكديد علكى أفعكال الحيكاة اليوميكة والعمليكة

 .(CF2)" هاذا  بالمطالعة
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 اإلشكالية 

يتجنب المفحوص هنا استدعاء العالقة الثالثية في غيا  أي بكروز للصكرا ، ويسكتدعي بكدال مكن ذلكك 

عالقة ثنائية من خالل تكثيف الصورة األنثوية وتصويرها في وضعية تبعية للشخصية الذكورية، مما يدل 

صكية األنثويكة فكي ن تصكوير الشخأعلى محاولة إخفاء المشاعر التنافسكية وصكعوبة تسكيير العدوانيكة، كمكا 

وضككعية تبعيككة للشخصككية الذكوريككة فككي ظككل االنسككحا  النرجسككي لهككذه األخيككرة وغيككا  الرغبككة فككي أي 

دل علككى صككعوبة تسككيير الفقككدان والتخلككي عككن يككاسككتثمار عالئقككي أدل لبككروز العاطفككة االكتئابيككة، ممككا 

 .الموضو  حيث يميل المفحوص للتمسك ب فعال الحياة اليومية لملئ الفراه

 3BMاللوحة 

، واش تكككككككككككون مككككككككككرا؟، أنككككككككككت ...هكككككككككاذي عرعككككككككككورة لككككككككككي فككككككككككي ظهككككككككككرو؟ ...  ’’22 

هككككككاذي ديرهككككككا المككككككرأة المتحطمككككككة، نككككككديروها هاّكككككككا بككككككر ، مافيهككككككا مالمككككككح وجككككككه ... عالبالككككككك؟ 

مكككككاتكتبت هكككككاذي، مكككككرأة ... مخبيكككككة  كتومكككككة... بكككككالظهر قاعكككككدة قعكككككدة مكككككا  مافيهكككككا والكككككو، عاطيتنكككككا

 ’’16’2.محطمة فرات

 السياقات 

، يككككدخل المفحككككوص فككككي التعبيككككر متمسكككككا بككككالمحتول الظككككاهري (CP1)بعككككد فتككككرة مككككن الصككككمت 

 (CN10)" هككككككاذي عرعككككككورة"، ليككككككدر  مككككككن خككككككالل تفصككككككيل نرجسككككككي سككككككلبي (CF1)للصككككككورة 

 (CP1)، وبعكككد فتكككرة مكككن الصكككمت (CP3)" لكككي فكككي ظهكككرو"شخصكككية الصكككورة دون التعريكككف بهكككا 

" واش تككككككون مكككككرا؟"ة التككككي أدركهكككككا يواصككككل المفحكككككوص التعبيكككككر متسككككائال عكككككن جكككككنس الشخصكككككي

(CP5) أنكككت عالبالكككك؟"، وموجهكككا طلبكككا للفكككاحص "(CC2)  ليعكككود مكككن جديكككد إلكككى الصكككمت(CP1) .

يباشككر بعكككد ذلككك حكككواره ليكككدر  موضككوعا منهكككارا فككي إطكككار الميكككل إلككى العقلنكككة وإلككى عنونكككة القصكككة و

المفحكككوص بعكككد ذلكككك  يميكككل. (E6, A2.13)" المكككرأة المتحطمكككة"ذات العالقكككة بكككالمحتول الظكككاهري 

مافيهككككا مالمككككح "، وللتمسككككك بككككالمحتول الظككككاهري للصككككورة (CP4)" نككككديروها هاّكككككا بككككر "لالبتككككذال 

 (CP1)ليعبكككر بعكككد فتكككرة مكككن الصكككمت ،  (CF1)..." وجكككه مكككا والكككو، عاطيتنكككا بكككالظهر، قاعكككدة قعكككدة 

لبكككا ط (CP1)، وليوجكككه بعكككد فتكككرة أخكككرل مكككن الصكككمت (CN1)" كتومكككة، مخبيكككة"عكككن انطبكككا  ذاتكككي 

حيككككث ينتهككككي الحككككوار بعككككد ذلككككك بعككككودة ظهككككور إدرا  . (CC2)" مككككاتكتبت هككككاذي"آخككككر  للفككككاحص 

 .(CP2)" فرات"، مع الميل إلى التقصير (E6)" مرأة محطمة"الموضو  المنهار 
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 اإلشكالية 

إن المشككككككككاعر االكتئابيككككككككة التككككككككي يحككككككككاول المفحككككككككوص هنككككككككا تجنككككككككب وتثبككككككككيط بروزهككككككككا  

فكككككككي إطكككككككار عقالنكككككككي " المتحطمكككككككة"إدرا  الشخصكككككككية مرتبطكككككككة بنقكككككككائص نرجسكككككككية، ويشكككككككهد 

يبقكككككى االكتئكككككا  المكككككرتبط بكككككالنقص والكككككذي ل ،ة تسكككككيير العدوانيكككككة الموجهكككككة للكككككذاتعلكككككى صكككككعوب

نكككككه جكككككرم نرجسكككككي ينتمكككككي للعكككككالم الكككككداخلي ، حيكككككث يبقكككككى المفحكككككوص علكككككى أتكككككم تناولكككككه علكككككى 

يطككككككرم  كمككككككا أن إنكككككككار تمثككككككل الفقككككككدان. حالككككككة الحككككككزن دون اللجككككككوء ألي اسككككككتثمار موضككككككوعي

 .االكتئابية بناء الوضعية   إشكالية هنا 

 4اللوحة 

فككككككي نهايككككككة العالقككككككة، األنثككككككى متمسكككككككة مككككككاهيت باغيككككككة تطلككككككق  coupleهككككككذا ...  ’’14 

بكككككاغي يهجكككككر واّل يفكككككك االرتبكككككاط لكككككي ككككككاين بينكككككاتهم، وهاذيكككككك لكككككي ... والراجكككككل فكككككي حالكككككة ... 

هنكككككا تتبكككككدل لحكايكككككة، . هكككككذا ويكككككن شكككككفتها، البسكككككة لبسكككككة غيكككككر محتشكككككمة تمامكككككا... لكككككداخل واش؟ 

ة هككككي تحككككاول فيككككه وهككككو بككككاغي هككككاذي الصككككورة لككككي باينكككك... مككككادام كككككاين طككككرف ثككككاني مككككن هيككككه 

 .’3" يطلق

 السياقات 

يكككدخل المفحكككوص فكككي التعبيكككر متمسككككا بكككالمحتول الظكككاهري  (CP1)بعكككد فتكككرة مكككن الصكككمت  

" فككككي نهايككككة العالقككككة"ومشككككددا علككككى العالقككككات بككككين األشككككخاص  couple "(CF1)هككككذا "للصككككورة 

(B2.3) ألنثكككى متمسككككة، مكككاهيت ا"، ليعبكككر بعكككدها عكككن انطبكككا  ذاتكككي فكككي إطكككار التشكككديد علكككى الفعكككل

إلكككى التعبيكككر عكككن انطبكككا   (CP1)وليعكككود بعكككد فتكككرة مكككن الصكككمت  (CN1, CF3)" باغيكككة تطلكككق

يليهككا التعبيككر عككن  (CP1)متبككو  بفتككرة أخككرل مككن الصككمت  (CN1)" الراجككل فككي حالككة"ذاتككي آخككر 

فككككي إطككككار التنككككاو  بككككين حككككاالت انفعاليككككة متعارضككككة  (CN1)" بككككاغي يهجككككر"انطبككككا  ذاتككككي آخككككر 

يككدر  المفحكككوص . (B2.6)" اهيت باغيككة تطلكككق، بككاغي يهجكككر وال يفككك االرتبككاط لكككي كككان بينكككاتهممكك"

" وهاذيكككك اللكككي الكككداخل واش؟"بعكككد ذلكككك إحكككدل تفاصكككيل الصكككورة فكككي شككككل طلكككب موجكككه للفكككاحص 

(A2.1, CC2) هكككذا ويكككن شكككفتها"، ليشكككدد بعكككد ذلكككك علكككى اإلحسكككاس "(CN5)  المسكككبوق بالصكككمت

(CP1)كككررا عبرهكككا رمزيكككة شكككفافة ، وليرككككز بعكككد ذلكككك ع م  البسكككة لبسكككة غيكككر "لكككى تفاصكككيل نرجسكككية م 

،  (A2.14)" هنكككا تتبكككدل الحكايكككة"محكككاوال تغييكككر منحكككى القصكككة  (CN10, B2.9)" محتشكككمة تمامكككا

" مككادام كككاين طككرف ثككاني مككن هيككه"الصككورة الككذي أدركككه سككابقا  ومبككررا ذلككك باالعتمككاد علككى تفصككيل

(A2.2)،  ليعكككود بعكككد فتكككرة مكككن الصكككمت(CP1)  هكككاذي "إلكككى التمسكككك بكككالمحتول الظكككاهري للصكككورة
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 (B2.3)" هككككي تحككككاول فيككككه"محككككاوال بنككككاء حككككوار بككككين الشخصككككيات  (CF1)" الصككككورة لككككي باينككككة

 .(CN1, CF3)" باغي يطلق"ومختتما حواره بانطبا  ذاتي مع التشديد على الفعل 

 اإلشكالية 

ال والهجككككر، وفككككي ظككككل صككككيصككككور المفحككككوص هنككككا الصككككرا  داخككككل الككككزوج فككككي إطككككار االنف 

ممككا يطككرم إشكككالية الهجككر وصككعوبة تسككيير عواقككب االنفصككال والتككي ، تبعيككة المككرأة وانهيككار الرجككل 

اسكككتثمار  مكككن وبكككالرغم يصكككار  المفحكككوص ضكككدها مكككن خكككالل اسكككتثمار الواقكككع اإلدراككككي واليكككومي،

مككككن  لمفحككككوصا مكنتالشخصكككية الثالثككككة و محاولككككة جنسككككنة العالقكككة وتمريككككر الرغبككككة األوديبيككككة لكككم يكككك

المككككرور للتثليككككث األوديبككككي بسككككبب تجنككككب وتثبككككيط الصككككرا  مككككن خككككالل التمسككككك خاصككككة بككككالواقع 

 .الخارجي اإلدراكي واليومي

 5اللوحة 

... هككككذه غرفككككة مرتبككككة، يوجككككد فيهككككا ورود، الكتككككب، يككككدل علككككى أن صككككاحب الغرفككككة ...  ’’18 

يمككككن جكككات تطكككل عليكككه، تشكككوف  شكككاقّة البكككا ... مثقكككف، هكككذه تككككون مرتكككو واّل أمكككه، طلكككت ... إنسكككان 

 .’’11’2 بر 

 السياقات 

بكديا  (CP1)بعد فترة من الصمت  يكدخل المفحكوص فكي التعبيكر متمسككا بكالمحتول الظكاهري للصكورة وم 

ورود، "لينتقكل بعكدها إلكى وصكف تفاصكيل الصكورة  (CF1, CN1)" هكاذي غرفكة مرتبكة"انطباعكا ذاتيكا 

يكدل أن صكاحب الغرفكة "التفاصيل في إطار التوقفات الكالمية مبررا تفسيره الموالي بتلك  (A2.1)" كتب

ليعكود بعكدها إلكى التمسكك بكالمحتول الظكاهري للصكورة متذبكذبا بكين  (A2.2, CP1)" مثقف... إنسان ... 

يواصكل . (CF1, A2.6)" هكاذي تككون مرتكو واّل أمكه"تفسيرات مختلفة متعلقة بهوية المرأة التي أدركها 

اره بالعودة إلى التمسك بالمحتول الظاهري للصكورة فكي إطكار التشكديد علكى الفعكل المفحوص بعد ذلك حو

ليقكوم فكي إطكار الكتحفظ الكالمكي  (CP1)المرفوق بالتوقفات الكالميكة  (CF1,CF3)" طلّت، شاقة البا "

" تطكككل  عليكككه"بإدخكككال شخصكككية غيكككر مشككككلة فكككي الصكككورة مكككع عكككدم التعريكككف بهكككا  (A2.3)" يمككككن"

(B1.2,CP3) تشوف بر "ختتم حواره بالميل إلى االبتذال ليو "(CP4). 

 صطدمت محاوالت بسط الصرا  هنكا بالتجنكب والتثبكيط الكذي بلكغ درجكة تجميكد أي إ:   اإلشكالية

نشاط غريزي ليبيدي أوعدواني تجاه الصورة األموميكة، حيكث يتجنكب المفحكوص ويصكار  ضكد 

 .الخارجي اإلدراكي واليوميتظاهر الواقع الداخلي باللجوء الستثمار الواقع 
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 6BMاللوحة 

يملي )هنالك مشكل عميق بينهما ... في مظهر يدل على االختالف و ... ذه األم وولدها ه...  ’’16 

الوضكعية تكا  االخكتالف الشكوفا نتكاعي ... ، نزيد نعطيك المالمح والشوفات والّ هّكا بر ؟ (على الفاحص

 .’’57’2 وعنيد... بالظهر وهو صامت، مكشر لي واقفين فيها في زوج، األم عاطياتو 

 السياقات 

ين المناسكبة للمحتكول الظكاهري يت، يحكدد المفحكوص هويكة الشخصك(CP1)بعد فترة  مكن الكمكون  

ليعكود بعكد فتكرة مكن  (CF1, B2.3)" هذه األم وولكدها"للصورة مع التشديد على العالقات بين األشخاص 

، (CF1)" فككي مظهككر يككدل علككى االخككتالف"إلككى التمسككك بككالمحتول الظككاهري للصككورة  (CP1)الصككمت 

مشككل عميكق "عكن تصكور قكوي مكرتبط بوجكود إشككالية مكا  (CP1)وليعبر بعد فترة أخكرل مكن الصكمت 

ي عليكه المفحكوص مع االستهزاء بالفاحص واإلمالء عليه وك نكه طفكل صكغير يكتكب مكا يملك (E9)" بينهما

(CC4) . نزيكد نعطيكك المالمكح "يواصل المفحوص حواره ليوجه في إطار االستهزاء أيضا طلبا للفاحص

الشكوفا "علكى االنطبكا  الكذاتي  (CP1)، وليدكد بعد فترة مكن الصكمت (CC2)" والشوفات والّ هّكا بر ؟

الف الوضكعية لكي واقفكين فيهكا االخكت"، وليعود إلى التمسك بالمحتول الظاهري للصكورة (CN1)" نتاعي

مختتمككا . (B2.3)مككع التشككديد علككى العالقككات بككين األشككخاص  (CF1)" فككي زوج، األم عاطيككاتو بككالظهر

 .(CP1)تتخللها فترة من الصمت  (CN1)" صامت مكشر وعنيد"حواره بانطباعات ذاتية 

 اإلشكالية 

ويلكككه إلكككى واقكككع موضكككوعي إبكككن بتح -يحكككاول المفحكككوص تصكككوير الواقكككع الكككداخلي أو التقكككار  أم 

تجكككككاه الصكككككورة  را عكككككن طريكككككق التمسكككككك بكككككالواقع الخكككككارجي اإلدراككككككي لتجنكككككب وتثبكككككيط أي صككككك

ريف التكككوترات حركيكككا مكككن خكككالل العالقكككة مكككع الفكككاحص يشكككهد علكككى صككككمكككا أن الميكككل لت. األموميكككة

كن والكككذي لكككم يكككتم" مشككككل عميكككق بينهمكككا"عجكككز التفكيكككر عكككن التكفكككل بكككذلك الهكككوام القكككوي المكككرتبط بككك  

فهككل يتعلككق األمككر باالنفصككال وبتسككيير عواقبككه فككي إطككار . المفحككوص مككن بنائككه بسككبب التثبككيط الشككديد

 إعراث األم وغضب االبن؟

  7BMاللوحة 

...  c’est à direهككذه تجربككة الحيككاة بككين األ  واالبككن، األ  شككايب بيككاث شككعرو، ...  ’’22 

 .’’10’2. وحيرة االبن... مع حكمة األ  ... االختالف في السن 
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 السياقات 

ليتعككككككرف علككككككى الشخصككككككيتين  (CP1)تباطكككككك  المفحككككككوص كعادتككككككه فككككككي مباشككككككرة التعبيككككككر  

هككككذه "المتناسككككبتين مككككع المحتككككول الظككككاهري للصككككورة فككككي إطككككار يميككككل  إلككككى العقلنككككة وإلككككى التجريككككد 

، ليعككككود بعككككد ذلككككك إلككككى التمسككككك بككككالمحتول (CF1, A2.13) "تجربككككة الحيككككاة بككككين األ  واالبككككن

مككككع التركيككككز علككككى تفصككككيل نرجسككككي مميككككز لهويككككة األ    (CF1)" األ  شككككايب"الظككككاهري للصككككورة 

 (CP1)يواصكككككل المفحككككوص بعكككككد فتكككككرة مكككككن الصكككككمت . (CN10)" بيكككككاث شكككككعرو"التككككي أدركهكككككا 

، (CF1)" الف فكككي السكككناالخكككت"حكككواره ليعكككود مكككن جديكككد إلكككى التمسكككك بكككالمحتول الظكككاهري للصكككورة 

وإلكككى التعبيكككر عكككن انطبكككا  ذاتكككي  (A2.13)" حكمكككة األ "إلكككى العقلنكككة  (CP1)وليلجككك  بكككين صكككمتين 

 .(CP4)أين تميز حواره بالميل إلى االبتذال  (CN1)" حيرة االبن" 

 اإلشكالية 

حونة يهدف هنكا لككف اسكتدعاء تمكثالت العالقكة المشك قالنيابن في إطار ع-  التقار  أ  إن إدرا 

غريزيا، حيكث يسكتثمر المفحكوص الواقكع الخكارجي اإلدراككي لتجنكب بكروز الواقكع الكداخلي، كمكا أن عكدم 

التواصل بين األبن واالبن يكشف عكن انسكحا  نرجسكي وتجنكب أي اسكتثمار موضكوعي ومكا يحرككه مكن 

 .أو ليبيدية تجاه الصورة األبوية/تيارات غريزية عدوانية و

  8BMاللوحة 

 ’’32(. يقلب اللوحة واضعا إياها على مكتب الفاحص... )واإلجرام ... عنف  ’’9..  

 السياقات 

بعككد صككمت قصككير يعبككر المفحككوص هككذه المككرة عككن تصككورات قويككة مرتبطككة بموضككو  عككدواني  

، (E8)" اإلجكرام"إلكى التعبيكر عكن نفكس التصكورات  (CP1)ليعود بعد فترة مكن الصكمت  (E8)" عنف"

مككع الميككل إلككى التقصككير  (CP5)بككرف  اللوحككة  (CP1)تككرة أخككرل مككن الصككمت وليختككتم حككواره بعككد ف

(CP2). 

 اإلشكالية 

إن العدوانية المرتبطة بهوامات التدمير والجرم يسكتحيل هنكا تسكييرها، حيكث لكم تسكتطع الكدفاعات  

دم عكالرهابية احتواءهكا، أيكن أّدل بروزهكا بكميكات ضكخمة إلكى إدخكال اخكتالل فكي التنظكيم تميكز بسكيطرة 

 .م تجاوزهاتالربط الغريزي ألن الدفاعات 
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 10اللوحة 

ديككر احتيككاج المككرأة للحضككن ... هككذه الحككب والعطككف والحنككان، واحتيككاج المككرأة للرجككل ...  ’’17 

 ’’47 ها صاحيتتكتب. الدافئ

 السياقات 

يعبكككككككر المفحكككككككوص عكككككككن عواطكككككككف مكيفكككككككة حسكككككككب  (CP1)ولكككككككي أبعكككككككد وقكككككككت كمكككككككون  

، (B1.4)" هككككككذه الحككككككب والعطككككككف والحنككككككان"المنبككككككه وذات عالقككككككة بككككككالمحتول الكككككككامن للوحككككككة 

ليلجككككك  بعكككككدها إلكككككى التعبيكككككر عكككككن حاجيكككككات المكككككرأة فكككككي إطكككككار اسكككككتثمار موضكككككو  الرجكككككل كسكككككند 

ليواصكككككل بعكككككد . (CM1, A2.13)" احتيكككككاج المكككككرأة للرجكككككل"وفكككككي إطكككككار يميكككككل إلكككككى العقلنكككككة 

مجتككككككرا  (CP1)بعكككككد فتكككككرة مكككككن الصكككككمت  (CP4)" ديكككككر"ك حكككككواره بالميكككككل إلكككككى االبتكككككذال ذلككككك

للحضككككككككن "مككككككككع التشككككككككديد علككككككككى الخصككككككككائص الحسككككككككية  (A2.8)" احتيككككككككاج المككككككككرأة"تعبيككككككككر لل

مكككككع  (CC4) "هكككككا صكككككاحيتتكتب"مختتمكككككا حكككككواره باالسكككككتهزاء بالفكككككاحص . (CN5)" الكككككدافئ

 .(CP2)ميل إلى التقصير 

 اإلشكالية 

حككككككوص مككككككن اسككككككتدعاء عواطككككككف الحككككككب والحنككككككان التككككككي تحرضككككككها رغككككككم تمكككككككن المف 

 ،نهككككا تككككربط الككككزوجين فككككي إطككككار عالئقككككيفهككككو لككككم يككككتمكن مككككن االعتككككراف بهككككا علككككى أ، اللوحككككة 

حيكككككث تكككككم ككككككف وتجنكككككب البعكككككد الليبيكككككدي للتقكككككار  بكككككين الكككككزوجين لتحكككككل محلكككككه عالقكككككة اتكاليكككككة 

تميككككككزت بالحاجككككككة إلككككككى السككككككند، والككككككذي تككككككم طلبككككككه فككككككي مرحلككككككة أولككككككى مككككككن خككككككالل اسككككككتثمار 

موضككككككوعي عالئقككككككي، ليتقهقككككككر فككككككي مرحلككككككة ثانيككككككة عككككككن طريككككككق انسككككككحا  نرجسككككككي واسككككككتثمار 

 .جرالمضادة لمشاعر االنفصال واله" الدفء"أحاسيس 

 11اللوحة 

هكككككككاذي بكككككككاين فيهكككككككا الصكككككككخور، وتبكككككككان حضكككككككارة قديمكككككككة، الجسكككككككر مبنكككككككي ...  ’’26’1 

 ’’04’2. وغارقة بزاف، وواد صخري... بالحجر 

 السياقات 

، يكدخل المفحكوص فكي التعبيكر متمسككا بكالمحتول الظكاهري (CP1)بعد وقت كمون أولكي طويكل  

" تبكان حضكارة قديمكة"ا إلكى االبتعكاد فكي الكزمن ، ليلجك  بعكده(CF1)" هذي باين فيها الصكخور"للصورة 

(A2.4)  الجسر مبني بالحجر"عائدا بعد ذلك إلى التمسك بالمحتول الظاهري للصورة "(CF1) . يواصل

" غارقكة بكزاف"حكواره بالتشكديد علكى رصكد الحكدود والحكواف  (CP1)المفحوص بعد فتكرة مكن الصكمت 
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(CN6)وواد صكخري"بالمحتول الظاهري للصورة  بعد ذلك بالعودة إلى التمسك ه، ليختتم "(CF1)  مكع

 .(CP2)الميل إلى التقصير 

 اإلشكالية 

يحكككككاول المفحكككككوص هنكككككا تجنكككككب وإبعكككككاد الخطكككككر الكككككداخلي والقلكككككق البكككككدائي الكككككذي تحييكككككه  

اللوحكككككة عكككككن طريكككككق اسكككككتثمار الواقكككككع الخكككككارجي واإلدراككككككي، حيكككككث تككككك تي صكككككالبة المواضكككككيع 

 .لتعوث عالم داخلي هت" وواد صخريصخور، حجر، "الظاهرية المستثمرة 

 13MFاللوحة 

والكككككككزوج ... هكككككككذا الفكككككككراق األبكككككككدي، الزوجكككككككة فكككككككي حالكككككككة وفكككككككاة والّ مريضكككككككة ...  ’’45 

 ’’25’1. مت ثر غير قادر على النظر للي راهي معاه

 السياقات 

" الفككراق األبككدي"يككدخل المفحككوص فككي التعبيككر معنونككا القصككة  (CP1)بعككد فتككرة مككن الصككمت  

(A2.13) ليعبككر فككي إطككار تمسكككه بككالمحتول الظككاهري للصككورة ،(CF1)  عككن تصككورات قويككة مرتبطككة

معدال إياها في إطار التذبذ  بين تفسيرات مختلفة من خالل إدرا   (E9)" الزوجة في حالة وفاة"بالموت 

 (CP1)يواصل المفحوص حواره بعكد فتكرة مكن الصكمت . (A2.6, E6)" والّ مريضة"موضو  مري  

ه بالتشديد علكى العالقكات تموليخت (CN1)" الزوج مت ثر غير قادر على النظر"ن انطباعات ذاتية ليعبر ع

 .(CP2)مع الميل إلى التقصير  (B2.3)" للي راهي معاه""بين األشخاص 

 اإلشكالية 

إن إشكالية الصرا  الغريزي المرتبط بتسيير الحركات الليبيدية والعدوانية داخل الزوج تم طردها  

لتفسككح مكانهككا إلشكككالية مرتبطككة باالنفصككال، والتككي سككعى المفحككوص عككن طريككق إدراكهككا فككي إطككار هنككا 

عقالني إلى كبت التمثالت والعواطف المرتبطة بها نظرا لعدم قدرتكه علكى تسكييرها، وفكي إطكار تصكويره 

ريكهككا الم سككاوي لعواقككب ذلككك االنفصككال يحككاول المفحككوص تثبككيط وتجنككب الككدفعات العدوانيككة التككي تككم تح

لها أمام تهدم الموضو  وغيا  القدرة على ربطها من خالل " غير قادر على النظر"بكميات ضخمة، فهو 

 .الليبيدية إلصالم ذلك الموضو الحركات استدعاء 

 11اللوحة 

... البيكت الخشكبي وسكط الثلكوج واّل علكى ضكفاف النهكر ... يمككن فيهكا ... هذه لوحة فنية ...  ’’21 

  .’’19’1. شميني دافئ... هذا مايبان ثلج مايبان ماء، هذه الشميني 
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 السياقات 

يظهكككر المفحكككوص هكككذه المكككرة الئحكككة فكككي شككككل لوحكككة فنيكككة  (CP1)بعكككد فتكككرة مكككن الصكككمت  

تحفظكككات الكالميكككة إلكككى ال (CP1)، ليلجككك  بعكككد فتكككرة أخكككرل مكككن الصكككمت (CN8)" هكككذه لوحكككة فنيكككة"

يتكككابع المفحكككوص بعكككد ذلكككك حكككواره . (CP1)المتبوعكككة بالصكككمت المتواصكككل  (A2.3)" ويمككككن فيهكككا"

البيكككت الخشكككبي وسكككط الثلكككوج "متمسككككا بكككالمحتول الظكككاهري للصكككورة ومتذبكككذبا بكككين تفسكككيرات مختلفكككة 

إلككككى  (CP1)، ليعككككود فككككي إطككككار الصككككمت المتواصككككل (CF1, A2.6)" واّل علككككى ضككككفاف النهككككر

هككذا مايبككان ثلككج مايبكككان "مسككك بككالمحتول الظككاهري للصككورة وإلكككى التذبككذ  بككين تفسككيرات مختلفكككة الت

هكككذه "، مختتمكككا حكككواره أيضكككا بكككالعودة للتمسكككك بكككالمحتول الظكككاهري للصكككورة (CF1, A2.6)" مكككاء

شكككميني "علكككى الخصكككائص الحسكككية  (CP1)ومشكككددا بعكككد فتكككرة أخيكككرة مكككن الصكككمت  (CF1)" شكككميني

 .(CN5)" دافئ

 كاليةاإلش 

سكككيئ، وفككي هكككذا /خكككارج منهككا للثنائيكككة جيككد/يبككدو المفحكككوص هنككا أكثكككر حساسككية للثنائيكككة داخككل 

اإلطكككار يحكككاول المفحكككوص تثبكككيط وتجنكككب أي حرككككة نكوصكككية السكككتبعاد تظكككاهر الواقكككع الكككداخلي، كمكككا 

تشككككهد هشاشككككة المواضككككيع الداخليككككة والخارجيككككة المسككككتدعاة عككككن طريككككق التمسككككك بككككالواقع اإلدراكككككي 

الخككككارجي عككككن صككككعوبات فككككي بنككككاء غككككالف نفسككككي حككككاوي يسككككمح بككككالتمييز الواضككككح بككككين الككككداخل 

 .والخارج

 12اللوحة 

هاذي ديرها واحد ساجد، ويطلب في الرجاء، وينظر للسكماء  ’’45... أي حكاية ( يتنهد... ) ’’27 

 ’’16’1. بخشو ، متمني المغفرة وحسن الخاتمة

 السياقات 

، وبعكككد توجيكككه (CN4)وبعكككد إبكككداء هيككك ة دالكككة علكككى العواطكككف  (CP1)بعكككد فتكككرة مكككن الصكككمت  

يككككدخل المفحككككوص  (CP1)، وبعككككد فتككككرة أخككككرل مككككن الصككككمت (CC2)" أي حكايككككة"طلككككب للفككككاحص 

لي كككدخل شخصكككية غيكككر مشككككلة فكككي الصكككورة مكككع عكككدم  (CP4)فكككي التعبيكككر مكككن خكككالل الميكككل لالبتكككذال 

يطلكككب "بعكككد ذلكككك علكككى الفعكككل   ، مشكككددا(B1.2, CP3)" هكككاذي ديرهكككا واحكككد سكككاجد"التعريكككف بهكككا 

، مختتمكككا قصكككته بمقصكككد يقكككوم علكككى تحقيكككق سكككحري للرغبكككة (CF3)" فكككي الرجكككاء، وينظكككر للسكككماء

 . (B2.7)" متمني المغفرة وحسن الخاتمة"
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 اإلشكالية 

في جو من االكتئا  والتثبيط تتخذ العالقة مع الموضو  شكال ميالنخوليا، أين يكاد المفحكوص أن  

ينظكر للسكماء بخشكو ، "، فهو في المستقبل تالمفقود مصيره المتمثل في االنعدام والمويقاسم الموضو  

  ".متمني المغفرة وحسن الخاتمة
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 .سنة 33أمين،  TATخالصة سياقات 

 Eسياقات  Cسياقات   B سياقات Aسياقات 

A1 = 0 B2.1 = 2 

B1.4 = 1 

       B1 = 3 

CP1 = 45 

CP2 = 5 

CP3 = 3 

CP4 = 6 

CP5 = 3 

      CP = 62 

E6 = 3 

E8 = 2 

E9 = 2 

    E = 7 

A2.1 = 3 

A2.2 = 2 

A2.3 = 3 

A2.4 = 1 

A2.5 = 1 

A2.6 = 4 

A2.8 = 2 

A2.13 = 5 

A2.14 = 1 

        A2 = 22 

               A = 22 

B2.3 = 5 

B2.6 = 1 

B2.7 = 1 

B2.9 = 1 

        B2 = 8 

           B = 11 

CN1 = 14 

CN4 = 1 

CN5 = 3 

CN6 = 1 

CN8 = 1 

CN10 = 4 

     CN = 24 

 

CM1 = 1 

     CM = 1 

CC2 = 7 

CC3 = 1 

CC4 = 2 

    CC = 10 

CF1 = 24 

CF2 = 1 

CF3 = 6 

     CF = 31 

            C = 128 
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 تحليل السياقات

يكشكف تحليكل شكبكة سككياقات المفحكوص علكى هيمنككة تلكك المرتبطكة بتجنككب وككبح الصكرا ، وفككي  

لتعزيككز الهككرو  مككن الصككرا   (CF=31)، يليككه التجنككب العملككي (CP=62)مقككدمتها التجنككب الرهككابي 

ولخدمكة نفكس االتجكاه تتكدخل مختلكف السكياقات . الداخلي بطرده إلى العالم الخارجي الموضكوعي واليكومي

عادة لالنسكحا  أمكام الصكراعات العالئقيكة، والتكي  (CN= 24)األخرل حيث توظف السياقات النرجسية 

بطكة بهكا واسكتبعادها لتفكادي الصكرا ، وأمكام للتحكم في اسكتدعاء العواطكف المرت (A=22)تتدخل الرقابة 

لمحاولة التخفيف من صالبة ذلك  (B=11)هذا الوضع تتدخل سياقات الهراء والمرونة بصورة متواضعة 

الدفا  وتصوير الصراعات العالئقية، لتبقى كفاءتها هي أيضا متواضعة في ذلك الجكو مكن الككف والتثبكيط 

وال عجب أن يددي ذلك الككف . لتقويته (CC=10, CM=1)خرل الذي تتكاثف جهود سياقات التجنب األ

إلى التضييق على الجوانب الهوامية والغريزية مما أدل إلى تفجير السياقات األولية بكمية قليلة ومتواضعة 

(E=7). 

 : (CP=62)السياقات الرهابية  -1

 (CP1=45)وتطغكككككككى عليهكككككككا بصكككككككفة مهيمنكككككككة تلكككككككك المرتبطكككككككة بالتوقفكككككككات الكالميكككككككة  

المعككككككزز بفتككككككرات ، التككككككي تجسككككككدت بفتككككككرات الصككككككمت األولككككككي الطويككككككل فككككككي مباشككككككرة التعبيككككككر و

الصكككككمت داخكككككل القصكككككص لتجنكككككب بكككككروز الصكككككرا  الكككككداخلي الكككككذي يريكككككد المفحكككككوص إخفكككككاءه، 

والميكككككككككل إلكككككككككى االختصكككككككككار والتقصكككككككككير  (CP4=6)ولكككككككككذلك يتكككككككككدخل ككككككككككل مكككككككككن االبتكككككككككذال 

(CP2=5)   وإلكككككككككككى طكككككككككككرم األسكككككككككككئلة والكككككككككككرف(CP3=5)  أو حتكككككككككككى عكككككككككككدم التعريكككككككككككف

كككككككدعم لحككككككاالت الصككككككمت مككككككن أجككككككل أخككككككذ مسككككككافة مككككككن المحرضككككككات  (CP3=3)باألشككككككخاص 

المرتبطكككككككة بهكككككككا ومنكككككككع  اتوبالتكككككككالي خنكككككككق محكككككككاوالت بسكككككككط الصكككككككراع ،الكامنكككككككة للوحكككككككات 

 .تطويرها

تنتشككككككر هككككككذه السككككككياقات فككككككي كككككككل اللوحككككككات حيككككككث تتككككككدخل لتعككككككزز جهككككككود السككككككياقات  

و  2كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي اللوحكككككات )األخكككككرل بتجنكككككب الصكككككرا ، وذلكككككك مكككككن خكككككالل مسكككككاهمتها 

6BM ) بتجنكككككككب ( 1كمكككككككا هكككككككو الحكككككككال فكككككككي اللوحكككككككة )باسكككككككتبعاد العواطكككككككف المرتبطكككككككة بكككككككه، أو

شككككككككحونة غريزيككككككككا، أو حتككككككككى ة بالصككككككككرا  وبالتككككككككالي المطككككككككبككككككككروز تمككككككككثالت العالقككككككككات المرتب

تقمصككككككها  تككككككم لمحاولككككككة الكككككككبح الكلككككككي لتظككككككاهرات العككككككالم الككككككداخلي، لتبقككككككى الشخصككككككية التككككككي

 ال تريككككككد التحككككككدل عمككككككا يككككككدور بككككككداخلها،" كتومككككككة، مخبيككككككة(: "3BMفككككككي اللوحككككككة )نرجسككككككيا 

كمككككككا هككككككو الحككككككال فككككككي )سككككككياقات التجنككككككب الرهككككككابي  تتككككككدخلوأمككككككام عجككككككز الككككككدفاعات األخككككككرل 
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ء تظكككككككاهر الجانكككككككب الغريكككككككزي وخاصكككككككة العدوانيكككككككة المكثفكككككككة بتثبكككككككيط الحتكككككككوا( 8BMاللوحكككككككة 

 .وتقييد هو أيضا مكثف

 : (CF=31)السياقات العملية  -2

وتهككككككككككيمن عليهككككككككككا تلككككككككككك المرتبطككككككككككة بالتمسككككككككككك بككككككككككالمحتول الظككككككككككاهري للصككككككككككور  

(CF1=24)  والتكككككي تكككككم توظيفهكككككا لطكككككرد الصكككككرا  الكككككداخلي إلكككككى العكككككالم الخكككككارجي، ليكككككتم بعكككككد

ذلكككككككك تعكككككككوي  عناصكككككككر ذلكككككككك الصكككككككرا  الكككككككذي ينتمكككككككي للعكككككككالم الكككككككداخلي بعناصكككككككر الواقكككككككع 

ولتعزيكككككز هكككككذه النزعكككككة يتكككككدخل . الخكككككارجي الموضكككككوعية والملموسكككككة مكككككن أجكككككل كفكككككه وتثبيطكككككه

لكككككككف  (CF2=1)اليوميككككككة وعلككككككى الحيككككككاة  (CF3=6)أيضككككككا كككككككل مككككككن التركيككككككز علككككككى الفعككككككل 

الصككككككدل الهككككككوامي المككككككرتبط بالصككككككرا  واسككككككتبداله ب فعككككككال الحيككككككاة اليوميككككككة والعمليككككككة التككككككي ال 

 .و ترابطاتأ توقظ ال عواطف وال ذكريات

تنتشكككككككر هكككككككذه السكككككككياقات فكككككككي أغلكككككككب اللوحكككككككات وتكككككككرتبط بسكككككككياقات التجنكككككككب الرهكككككككابي  

( 1)فككككككي اللوحككككككة وبمختلككككككف السككككككياقات األخككككككرل لتعزيككككككز كككككككف الصككككككراعات، حيككككككث تككككككدخلت 

وبالتكككككالي تفكككككادي بكككككروز  ،لتعزيكككككز تجنكككككب اسكككككتدعاء العالقكككككة الثالثيكككككة األوديبيكككككة وتفكككككادي ربطهكككككا

الصككككككرا  والهككككككرو  منككككككه، أمككككككا  بككككككيطلتعزيككككككز تث( 2و  2)وفككككككي اللوحككككككات الصككككككرا  األوديبككككككي، 

فقكككككككد تكككككككم اسكككككككتخدام عناصكككككككر الواقكككككككع الخكككككككارجي للصكككككككرا  ضكككككككد بكككككككروز ( 29)فكككككككي اللوحكككككككة 

وتظكككككاهر الواقكككككع الكككككداخلي، حيكككككث يعمكككككل المفحكككككوص أحيانكككككا أخكككككرل علكككككى تحويكككككل ذلكككككك الواقكككككع 

بكككككككن فكككككككي إ -، وبالتقكككككككار  أ  (6BM)بكككككككن فكككككككي اللوحكككككككة إ -المكككككككرتبط بالتقكككككككار  أم )الكككككككداخلي 

قككككككع خككككككارجي وموضككككككوعي لكككككككف أي صككككككدل هككككككوامي وغريككككككزي تجككككككاه إلككككككى وا( 7BMاللوحككككككة 

 .الصور األمومية واألبوية

 :(CN=24)السياقات النرجسية  -3

حيككككككككث تككككككككم توظيفهككككككككا  (CN1=14)والتككككككككي تجسككككككككدت أوال فككككككككي االنطباعككككككككات الذاتيككككككككة  

هنكككككا لالنسكككككحا  مكككككن الصكككككرا  العالئقكككككي وتثبيطكككككه، وفكككككي إطكككككار ذلكككككك التثبكككككيط تتكككككدخل التفاصكككككيل 

علكككككككى تحديكككككككد الهويكككككككة الجنسكككككككية للكككككككذكر ( 1)لتسكككككككاعد فكككككككي اللوحكككككككة  (CN10=4)النرجسكككككككية 

تحديككككككد فككككككرق األجيككككككال والفصككككككل بككككككين  ىعلكككككك (7BM)وفصككككككله عككككككن اإلنككككككال، أو فككككككي اللوحككككككة 

 (CN5=3)وفككككككي نفككككككس السككككككياق يتككككككدخل كككككككل مككككككن التركيككككككز علككككككى اإلحسككككككاس . األ  واالبككككككن

هككككككككار لوحككككككككة وإظ (CN6=1)ورصككككككككد الحككككككككدود  (CN4=1)والهيكككككككك ة الدالككككككككة علككككككككى العاطفككككككككة 
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لتعزيكككككككز ميكككككككول التجنكككككككب واالنسكككككككحا  مكككككككن الصكككككككرا  وتجميكككككككد العواطكككككككف  (CN8=1)فنيكككككككة 

 .المرتبطة به

سككككككياقات التجنككككككب الرهككككككابي والعملككككككي بوتككككككرتبط هككككككذه السككككككياقات فككككككي أغلككككككب اللوحككككككات  

لتبقكككككى الشخصكككككية الذكوريكككككة التكككككي تقمصكككككها . مكككككن أجكككككل تعزيكككككز ميكككككول تجنكككككب وتثبكككككيط الصكككككرا 

" التككككككي بخككككككدمتو"لة بمعطيككككككات العككككككالم الخككككككارجي واليككككككومي منشككككككغ( 1)المفحككككككوص فككككككي اللوحككككككة 

متجاهككككككل نسككككككوانو فككككككي "لمككككككلء الفككككككراه، ومنسككككككحبة غيككككككر راغبككككككة فككككككي أي اسككككككتثمار عالئقككككككي 

: (3BM)لتكككككككي تقمصكككككككها فكككككككي اللوحكككككككة امكككككككن االنفصكككككككال، أو لتبقكككككككى الشخصكككككككية  خوفكككككككا" زوج

ليكككككك مر  ،عنككككككهتحكككككتفظ باكتئابهككككككا فككككككي عالمهكككككا الككككككداخلي وال تريككككككد اإلفصكككككام  ،" مخبيككككككة كتومكككككة"

 (6BM)أو حتكككككككى ليبقكككككككى اإلبكككككككن فكككككككي اللوحكككككككة  ."مكككككككاتكتبت هكككككككاذي":المفحكككككككوص الفكككككككاحص 

وفككككككي إطككككككار  ،"صككككككامت، مكشككككككر وعنيككككككد"منسككككككحبا " عاطيككككككاتو بككككككالظهر"وأمككككككام إعككككككراث األم 

وأمكككككام تهكككككدم وتضكككككرر " الفكككككراق األبكككككدي"بككككك   (13MF)مكككككا عبكككككر عنكككككه المفحكككككوص فكككككي اللوحكككككة 

يلجككككككك  الكككككككزوج إلكككككككى االنسكككككككحا  مكككككككن " يضكككككككةالزوجكككككككة فكككككككي حالكككككككة وفكككككككاة واّل مر"الموضكككككككو  

 ."مت ثرا غير قادر على النظر للي راي معاه"العالقة ليبقى 

 :(B=11)والهراء  (A=22)سياقات الرقابة  -4

أمكككككككام هكككككككذا الكككككككنمط مكككككككن التوظيكككككككف النفسكككككككي تبقكككككككى محكككككككاوالت بسكككككككط الصكككككككرا  بكككككككين  

الرغبكككككة والكككككدفا  وتسكككككييره علكككككى مسكككككتول نفسكككككي داخلكككككي جكككككد هشكككككة، حيكككككث توظكككككف سكككككياقات 

لتعطيككككككل اسككككككتدعاء العواطككككككف المرتبطككككككة  (A2.13=5)الرقابككككككة المتمثلككككككة فككككككي كككككككل مككككككن العقلنككككككة 

تفسكككككككيرات مختلفكككككككة  بالصكككككككرا  وتجنكككككككب المواجهكككككككة معهكككككككا، ويكككككككدل توظيكككككككف التذبكككككككذ  بكككككككين

(A2.6=4)  بينمككككككا يتككككككدخل تمريككككككر االنتبككككككاه . علككككككى عككككككدم فعاليككككككة الفكككككككر فككككككي مجابهككككككة الصككككككرا

مكككككككن أجكككككككل  (A2.2=2)وتبريكككككككر التفسكككككككير بتلكككككككك األجكككككككزاء  (A2.1=3)جكككككككزاء للتفاصكككككككيل واأل

: اسكككككككتثمار اإلطكككككككار اإلدراككككككككي لعكككككككزل العواطكككككككف، وهككككككككذا تتكككككككدخل بكككككككاقي سكككككككياقات الرقابكككككككة

، (A2.4=1)، االبتعككككككككككككاد الزمككككككككككككاني (A2.8=2)التكككككككككككككرار ، (A2.3=3)الككككككككككككتحفظ والشككككككككككككك 

كلهكككككككا لخدمكككككككة  (A2.5=1)والتكككككككدقيق الرقمكككككككي  (A2.14=1)محاولكككككككة تغييكككككككر منحكككككككى القصكككككككة 

نفككككككس الهككككككدف المتمثككككككل عمومككككككا فككككككي تقويككككككة تعطيككككككل بككككككروز العواطككككككف، وخصوصككككككا بعككككككزل 

واسككككككتبعاد العواطككككككف المرتبطككككككة بالصككككككرا  العالئقككككككي، حيككككككث تككككككرتبط هككككككذه السككككككياقات بسككككككياقات 

علككككككى تعزيككككككز ( 3BMو  2فككككككي اللوحككككككات )لتجنكككككب  األخككككككرل وخاصككككككة الرهككككككابي لتعمككككككل مكككككثال ا

علكككككى ( 7BMكمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي اللوحكككككة )تجنكككككب العاطفكككككة االكتئابيكككككة بعرقلكككككة بروزهكككككا، أو 

كمككككككا )عككككككزل العواطككككككف المرتبطككككككة بالصككككككرا  العالئقككككككي، وخاصككككككة ذلككككككك المتعلككككككق باالنفصككككككال 
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مكككككككا  يكككككككتم اسكككككككتدعاء العواطكككككككف فهكككككككي ، وحتكككككككى حين(13MFو  4هكككككككو الحكككككككال فكككككككي اللوحكككككككات 

 .لمنع ربطها بالتمثالت( 20كما هو الحال في اللوحة )تتدخل 

وأمكككككام عككككككدم قكككككدرة الفكككككككر علككككككى التكفكككككل بالصككككككرا  تتككككككدخل سكككككياقات الهككككككراء كمحاولككككككة  

أخيكككككرة لتصكككككويره فكككككي إطكككككار مسكككككرحي ومهكككككول عكككككن طريكككككق عقكككككد العالقكككككات بكككككين األشكككككخاص 

(B2.3=5)  الصككككككككككورة وإدخككككككككككال أشككككككككككخاص غيككككككككككر مشكككككككككككلين فككككككككككي(B1.2=2) أو حتككككككككككى ،

أو  (B2.7)وتمريكككككككر الرغبكككككككة  (B2.6)لمحاولكككككككة التككككككك رجح بكككككككين حكككككككاالت انفعاليكككككككة متعارضكككككككة 

أو حتكككككككى تنشكككككككيط العواطكككككككف ذات العالقكككككككة بالمحرضكككككككات الكامنكككككككة  (B2.9)الرمزيكككككككة الجنسكككككككية 

(B1.4) . وبككككككالرغم مككككككن ذلككككككك تبقككككككى فعاليككككككة هككككككذه السككككككياقات محككككككدودة جككككككدا، وحتككككككى عنككككككدما

( 20كمككككككا هككككككو الحككككككال فككككككي اللوحككككككة )ص عككككككن طريقهككككككا اسككككككتدعاء العواطككككككف يسككككككتطيع المفحككككككو

تتككككككدخل الرقابككككككة والتجنككككككب الرهككككككابي لمنككككككع ربطهككككككا بتمككككككثالت العالقككككككات، وحينمككككككا يككككككتم ربككككككط 

سكككككياقات الهكككككراء بككككككل مكككككن الرقابكككككة والتجنكككككب وخاصكككككة الرهكككككابي والنرجسكككككي فكككككإن ذلكككككك يكككككددي 

اطككككف المرتبطككككة بالصككككرا  مككككن جهككككة لكككككبح وعككككزل العو( مككككثال 2كمككككا هككككو الحككككال فككككي اللوحككككة )

ممكككككا عرقكككككل ، العالئقكككككي، ومكككككن جهكككككة أخكككككرل إلكككككى محكككككاوالت االنسكككككحا  مكككككن ذلكككككك الصكككككرا  

 .كثيرا محاوالت تصويره ومسرحته

 : (CM1=1)، والهوسية (CC=10)السياقات السلوكية  -5

وهككي حاضككرة بصككفة متواضككعة لتبككرز حاجككة التوظيككف النفسككي للمفحككوص إلككى السككند، سككواءا  

، أو باسكتثمار الوضكعية اإلسكقاطية (20في اللوحكة ) (CM1=1)باستثمار وظيفة االستناد على الموضو  

أو حتككى انتقككاده األداة  (CC4=2)واالسككتهزاء بككه  (CC2=7)عككن طريككق الطلبككات الموجهككة للفككاحص 

(CC3=1) ،انكا مكن أجكل تفريكغ تكوتره حيث يستثمر المفحوص خاصة العالقة مع الفكاحص ليسكتخدمه أحي

الككذي ال يجككد مخرجككا لككه إال مككن خككالل االسككتهزاء بالفككاحص وإسككقاطه علككى العككالم الخككارجي، أو الككداخلي 

 .هت ليستخدمه كما هو الحال في أغلب األحيان كسند يعتمد عليه من أجل محاولة التعبير عن عالم داخلي

 : (E=7)السياقات األولية  -2

في جو يسوده كف وتثبيط الصدل الهوامي وكبح التحرير الغريزي تفلت بع  التصورات القويكة  

فكي اللوحكات ) (E9=2)أو حتكى المرتبطكة بكالموت  (E6=3)المرتبطة بإدرا  مواضيع منهارة ومريضة 

3BM  13وMF)،  كمككا أن بككروز التصككور المككرتبط بالعدوانيككة( 8فككي اللوحككةBM ) ،بشكككل قككوي وفككظ

عدم القدرة على تسيير تلك الدفعة العدوانيكة أو التفكاوث  لىهته بتجنب رهابي مكثف وضخم يدل عومواج

 .معها
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 :اإلشكالية العامة

توظيفه النفسي يسمح كل من تحليل شبكة سياقات المفحوص ومقروئية البرتوكول في مجمله بدمج  

 .ضمن التنظيم الحدي من نمط التوظيف الحدي االكتئابي

الملتمسة في مختلكف اللوحكات بتلخكيص إشككاليته العامكة كمكا  اتكما تسمح طريقة معالجة اإلشكالي

 :يلي

تككدور اإلشكككالية األساسككية للمفحككوص حككول قلككق االنفصككال وصككعوبة إرصككان الحككداد للموضككو   

األصلي وتسيير االكتئا ، وفي الواقع ال ينبغي أن يظللنا الحضور القوي للدفا  الرهابي ألنه غير موظف 

د ذلكك أيكن يفيك. هنا في إطار بنية عصابية متماسكة، وإنما فكي إطكار توظيكف حكدي يصكار  ضكد االكتئكا 

التشكككيل الرهككابي فككي تثبككيط تظككاهرات عككالم داخلككي هككت أو حتككى فككي محاولككة احتككواء الميككول العدوانيككة 

 .(8BMاللوحة )والتدميرية تجاه الموضو  

، ويعود أصل هشاشة العالم الداخلي للمفحوص إلى هشاشة الحدود الفاصكلة بكين الكداخل والخكارج  

ات في احتواء الصرا  مما أدل إلى صعوب، ( 29اللوحة ) -ةخلالمستدأو -اشة المواضيع الداخلية وإلى هش

على مستول نفسكي داخلكي، فبكالرغم مكن محاولكة اسكتخدام ( الليبيدية والعدوانية)عات الغريزية وتسيير الدف

تبقكى النزعكة المسكيطرة متمثلكة فكي طكرد ( متمثلكة خاصكة فكي التجنكب الرهكابي والكبكت)دفاعات عصكابية 

لتعوث هشاشة ( 22اللوحة )أين ت تي صالبة المواضيع الخارجية ، لي إلى العالم الخارجي الصرا  الداخ

 .المواضيع الداخلية

راج الصكرا  الكداخلي عكن طريكق التمسكك بعناصكر خه يسعى المفحوص من خالل إفي هذا االتجا 

هوامي وغريزي  أو حتى عن طريق االنتقال للفعل إلى كف وتجميد أي صدل، الواقع الخارجي اإلدراكي 

فكي اللوحكة )أو تجكاه الصكورة األبويكة ، ( 6BMو  2اللوحات )تجاه الصورة األمومية ( ليبيدي وعدواني)

7BM) فكي اللوحكة )وخاصكة العدوانيكة المرتبطكة بهوامكات الجكرم األبكوي -، لتبقى قوة الكدفعات الغريزيكة

8BM)-  إشكككالية التنككاق  الوجككداني فككي إطككار غيككر قابلككة ال للتفككاوث معهككا وال لككدمجها مككن أجككل تنميككة

وانطالقا من هنا يعمل إذن انفصكال الحكب عكن الككره مكن جهكة علكى تعقيكد عمليكة إرصكان الحكداد . أوديبي

والتخلي عن موضوعات الحب األولية، ومن جهة أخرل على إضعاف التنظكيم األوديبكي وعرقلكة المكرور 

المفحوص إلى عالقة ثنائية يصكور مكن خاللهكا إشككالية ، حيث يتقهقر (2و 1اللوحات )للتثليث المرتبط به 

وأمكام الخكوف مكن عواقكب ذلكك االنفصكال . االنفصال في إطار التبعية تجكاه الموضكو  وحاجكة األنكا للسكند

لتجنكب المعانكاة المرتبطكة بكه مكن ( 20و 2، 1اللوحكات )والفقدان ينسحب المفحكوص نرجسكيا مكن العالقكة 

ال تددي الكدفعات العدوانيكة إلكى تكدمير  الستثمار من موضو  السند لكيجهة، كما يسحب من جهة أخرل ا

أيكن يبقكى المفحكوص  (13MF)ذلك الموضو  وفقدانه وبالتالي االنهيار، وتتجسد هذه المعادلة في اللوحكة 

أمام تهدم الموضو  وفي غيا  القدرة على إصالحه من خالل استدعاء الدفعات الليبيدية منسحبا ومنهارا، 
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ليبقكى ذلكك االكتئكا  المكرتبط بكالنقص ( 2في اللوحكة )اكتئابه المرتبط بالعجز ونقص استثمار الذات  يخفي

وفككي غيككا   ،ينتمككي للعككالم الككداخلي للمفحككوص( 3BMفككي اللوحككة )والمككدر  علككى شكككل جككرم نرجسككي 

مككن الرغبككة فككي أي اسككتثمار موضككوعي أو االنفتككام علككى ا خككر لتجككاوز اكتئابككه يبقككى المفحككوص فككي جككو 

يتقاسكم فيكه مكع الموضكو  المفقكود ، التثبيط تكاد تتخذ فيه عالقته مكع مواضكيعه الداخليكة شككال ميالنخوليكا 

ينظر للسماء بخشو  متمني المغفرة وحسكن (:" 26في اللوحة )مصيره المتمثل في الموت واالنعدام ليبقى 

 ."الخاتمة

  عن الحالة الثانية عامة خالصة

، يمككن تلخكيص أهكم مكا كشكفت TATت المقكابالت العياديكة وبروتوككول انطالقا من تحليل معطيا 

 :عنه النتائج في عالقتها ب هداف البحث كما يلي

 :في مستوى أول من التحليل

تجسكد )أن الحالة قد عانى بعد تعرضه لسبب البتر المتمثكل فكي حكادل مولكد للصكدمة  :الحظنا أوال 

صكف لكه دواء مضكاد للقلكق ( في تعرضه النفجار مكرتبط بحكادل عمكل مكن أعكراث ضكغط حكادة، حيكث و 

(Tranxene) بعكد ذلكك اضكطرابا صكدميا  أيضا أنه قكد طكور من أجل التحكم بتلك األعراث، كما الحظنا

ونسجل هنا تكدخل  ،(DSM-IVالموصوف في )الصدمة المزمن -اضطرا  ضغط ما بعد مزمنا تمثل في

توفر خصائص الفجائية والعنكف فكي ذلكك الحكادل الكذي تكوفرت فيكه أيضكا : العديد من العوامل المتمثلة في

المتجسدة في تضمنه لتهديد خطير للسكالمة الجسكدية ، و DSM-IVشروط الحادل الصادم الموصوفة في 

فككي طفولتككه المبكككرة ألحككدال ذات طبيعككة جنسككية الحالككة وأيضككا تعككرث . حالككة عجككز وترويككع وعيشككه فككي

متعلقة بالتعرث لإلغواء من طرف شخص راشد، باإلضافة لتعرضه أيضكا فكي طفولتكه لخبكرات صكادمة 

حرضكت )تمثلت في معايشته ألحدال العنف اإلرهابية ولمشاهد مرعبكة مرتبطكة برؤيتكه ألشكخاص مكوتى 

، كما تعرث أيضا في طفولتكه لمشكاهد عنكف (ابة صدمية تمثلت في إعادة معايشته لتلك المشاهدلديه استج

 .أخرل

وفي هذا اإلطار الحظنا أيضا أن حادل االنفجار قد خلكق انقطاعكا فكي سكيرورته التاريخيكة، وبتكر  

دل، ويكدعو ومكا بعكد تعرضكه للحكا -ماقبكل: حياته إلى شطرين، حيث يفصل الحالة بين مرحلتين من حياته

، ومرحلكة مكا بعكد تعرضكه للحكادل بك  "العمكر القكديم"و " الحيكاة األولكى"مرحلة ما قبل تعرضه للحادل ب  

كما سجلنا في نفس السكياق مكن جهكة أنكه ككان ينكزعج كثيكرا أثنكاء التطكرق لخبكرات تاريخكه ". عمر جديد"

ي، وتارة أخرل أنه قد أحرق الشخصي، حيث كان يخبرني أحيانا أنه ليس لديه أي ماضي أو تاريخ شخص

تميزت طريقته في استدعاء خبرات ذلك الماضي المرتبط بظكروف نشك ته بالتجنكب، وباإلضكافة و ،ماضيه
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لذلك فقد كان يستدعي خبرات ماضيه المتعلقة ب سلو  تربيتكه وبكنمط تعلقكه بوالديكه وخاصكة ب مكه انطالقكا 

للحكادل، كمكا سكجلنا مكن جهكة أخكرل انشكغاله بفككرة من االستدالل بوقائع تنتمكي لمرحلكة مكا بعكد تعرضكه 

 .الموت

 :أن التعرث للبتر قد انعكس على حالته النفسية في الشكل التالي :وقد الحظنا ثانيا 

مكككانيت  %20بقيكككت واحكككد : "يقكككول الحالكككة أثنكككاء رؤيتكككه لسكككاعده وسكككاقه مبتكككوران ألول مكككرة 

و تقبلكككككه للفقكككككدان فكككككي الواقكككككع ه األخكككككرل متعلقكككككة بتصكككككديق %60، وهكككككذا يعنكككككي أن نسكككككبة "مصكككككدق

، أمككا علككى مسككتول نفسككي داخلككي فقككد تككم تقبككل ذلككك الواقككع فككي (أي لغيككا  السككاعد والسككاق)الخككارجي 

حالكككة اسكككتكانية تميكككزت بالصكككبر، وكلمكككة الصكككبر هنكككا تعنكككي االستسكككالم لواقكككع الفقكككدان دون أي تفريكككغ 

ا بككككالحزن مككككرتبط بجككككرم انفعككككالي أو تمككككرد علككككى وضككككعية البتككككر، حيككككث أدخككككل ذلككككك التقبككككل شككككعور

حككداد أيككن دفعككه كككل مككن ذلككك التقبككل أن الحالككة قككد باشككر سككيرورة ويبككدو ، "غاضككتني رجلككي"نرجسككي 

الجزئكككي لواقكككع الفقكككدان والحكككزن المكككرتبط بكككه إلكككى الكككدخول  فكككي المرحلكككة االكتئابيكككة، حيكككث حكككاول أن 

جكككل نكككز  االسكككتثمار يسكككترجع فكككي جكككو مكككن األلكككم والحكككزن ذكرياتكككه المرتبطكككة بحياتكككه قبكككل البتكككر مكككن أ

كنكككت نتفككككر كيفكككاش : " -أي حياتكككه قبكككل البتكككر-" الحيكككاة األولكككى: "منهكككا، وككككان يفككككر عكككادة فيمكككا سكككّماه

كمككا حككاول  أيضككا  أن يسككقط نفسككه بإصككابته تلككك ، ..." كنككت نخككرج، ونككروم نتقهككول، ونككروم نخككدم 

بككالرغم مككن ذلككك فقككد فشككلت سككيرورة عمككل الحككداد تلككك، و ، "! قلككت رايككح نبقككى هكككذا: "فككي المسككتقبل

حيككككث سككككجلنا  ،أيككككن بقككككي مثبتككككا فككككي المرحلككككة االكتئابيككككة وأصككككبح يعككككاني مككككن حككككداد معقككككد مككككزمن 

اسكككتمرارية حالكككة الحكككزن والتثبكككيط، والتكككي تحولكككت إلكككى حالكككة يككك س وانسكككحا  مكككن الحيكككاة، فالحالكككة لكككم 

مانقككككدرش نتخيككككل روحككككي فككككي : "و المسككككتقبليعككككد مهتمككككا باسككككتثمار الواقككككع الخككككارجي أو التوجككككه نحكككك

ذلكككك بكككالرغم مكككن محاولتكككه تكككرميم صكككورته النرجسكككية و، "أنكككا رانكككي عكككايت نهكككار بنهكككار... المسكككتقبل 

حيككث رأينككا أنككه كككان يحككاول الحصككول  علككى طككرف صككناعي ليظهككر بمظهككر )علككى مسككتول خككارجي 

بتككر فككي إطككار اسككتعجالي أيككن تعرضككه لل:  ونسككجل هنككا تككدخل العديككد مككن العوامككل المتمثلككة فككي(. الئككق

كككان فاقككدا للككوعي وفككي حالككة غيبوبككة، وأيضككا خضككوعه بعككد التعككرث للبتككر إلككى بتككر جديككد تمثككل فككي 

تمديكككد مسكككتول البتكككر األول، ممككككا أدل إلكككى تمديكككد وتعميكككق حزنككككه ومعاناتكككه، وجعلكككه يعكككيت إحباطككككا 

 .شديدا مرتبطا بفقدان أمل أنه سيمشي مجددا

حيككككث تعككككرث لبتككككر علككككى مسككككتول سككككاعده )ة إصككككابة البتككككر وأخيككككرا نسككككجل هنككككا أيضككككا شككككد 

والتكككي تجسكككدت نتيجتهكككا المباشكككرة فكككي ثقكككل ( األيسكككر وفخكككذه األيمكككن باإلضكككافة إلصكككابة عمكككوده الفقكككري

درجكككة العجكككز واإلعاقكككة، أيكككن أصكككبح الحالكككة مقعكككدا علكككى كرسكككي متحكككر ، غيكككر قكككادر علكككى التنقكككل أو 

 .لمعتادةالعمل أو حتى القيام بنشاطات حياته اليومية ا
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 :في مستوى ثاني من التحليل

أنه وبالنسبة لمعاناة الحالة مكن أعكراث ضكغط حكادة كاسكتجابة مباشكرة بعكد تعرضكه  :نالحظ أوال 

للحادل، وتطويره بعد ذلك الضطرا  صدمي مزمن، سجلنا تدخل العديد مكن العوامكل المرتبطكة بتاريخكه 

والتي تمثلت في تعرضه لصدمات جنسية مبكرة متعلقة باإلغواء مكن طكرف راشكد، باإلضكافة ، الشخصي 

للتعككرث لخبككرات صككادمة تمثلككت فككي معايشككته ألحككدال العنككف اإلرهابيككة، ولمشككاهد مرتبطككة برؤيتككه 

ألشخاص موتى، وأيضا لمشاهد عنف أخرل أثناء طفولته، وفي الواقع لم أتمكن مكن إقامكة أي روابكط بكين 

األحدال المرتبطة بتاريخه الشخصي وأعكراث اضكطرابه الصكدمي الكراهن، حيكث يبكدو أن العوامكل تلك 

كثر بمواصفات الحكادل فكي حكّد أاالضطرا  الصدمي قد كانت مرتبطة المهيمنة على عملية إصابته بذلك 

تكه وتضكمنه فجائية الحادل وعنفكه مكن جهكة أو حتكى خطور:  ذاته وباالستجابة االنفعالية أثناء التعرث له

من جهة أخرل، باإلضافة لمعاشكه النفسكي الكذي تمثكل فكي العجكز ( DSMبمعنى )لتهديد السالمة الجسدية 

ولعككل أهككم مالحظككة هنككا هككي تلككك المرتبطككة بككتحطم الوحككدة التاريخيككة للحالككة، أيككن أدخككل حككادل . والرعككب

الحيكاة "عرضكه للحكادل بك  االنفجار انقطاعا في سكيرورته التاريخيكة، حيكث أصكبح يكدعو مرحلكة مكا قبكل ت

ه لكذلك الحكادل وب عكث ، وك نه قد مات فعال أثنكاء تعرضك"عمر جديد"، وما بعد تعرضه للحادل ب  "األولى

ن ماضيه الشخصي قد اختفى أو أحرق بنيران حادل االنفجار، لتصبح خبرات ذلك الماضي  من جديد، وك

فكي إطكار انقطكا  لالسكتمرارية فكي الكزمن،  ،عائها خبرات ما بعكد تعرضكه للحكادلموجهة تتحكم في استد

مانقككدرش نتخيككل روحككي فككي : "مككع الشككعور بانسككداد المسككتقبل وبتعليككق الككزمن، وانشككغاله بفكككرة المككوت 

 ."أنا راني عايت نهار بنهار... المستقبل 

أن أهم تك ثير أدخلكه البتكر هنكا فكي الواقكع الخكارجي للحالكة هكو ثقكل درجكة العجكز  :كما نالحظ ثانيا 

واإلعاقة الناجمة عن شدة إصابة البتر، حيث أصبح مقعدا على كرسكي متحكر ، غيكر قكادر ال علكى التنقكل 

لكه تكذكره أبسكط أحكدال تلكك الحيكاة اليوميكة بإعاقتكه وتجعووال على القيكام ب بسكط نشكاطات حياتكه اليوميكة، 

أما على مستول نفسي داخلي فقد سجلنا عدم قدرة الحالة على إرصان أو تجاوز . يحس بالعجز وب نه معاق

الحداد المرتبط بفقدانه لساعده ورجله، أين أصبح يعاني من حداد معقد مزمن مرتبط بالتثبيت فكي المرحلكة 

نرجسكي والتثبكيط، والتكي تحولكت االكتئابية، حيث الحظنا استمرارية كل من حالكة الحكزن المتعلقكة بجكرم 

 .إلى حالة ي س وانسحا  من الحياة وعدم القدرة على استثمار الواقع الخارجي أو التوجه نحو المستقبل

وترتبط صعوبات إرصان أو تجاوز الحداد هنا بعوامل تنتمي أكثر لنمط التوظيف النفسكي للحالكة،  

ئابي، سيطر عليه التجنكب الرهكابي الكذي عمكل حيث كشف التحليل أنه كان يوظف ضمن توظيف حّدي اكت

على كبت تظاهرات العالم الداخلي وتجنب بروز الصرا ، ليتم بعد ذلك طرد الصكرا  الكداخلي إلكى العكالم 

الخارجي عن طريق سياقات الككف العملكي بسكبب هشاشكة العكالم الكداخلي للحالكة، والكذي الحظنكا أيضكا أن 



صياغة وتحليل حاالت البحث: الفصل السادس  

 

290 
 

نفصكال وصكعوبات فكي ككل مكن إرصكان الحكداد للموضكو  األصكلي إشكاليته األساسية تكدور حكول قلكق اال

وهكذا رأينا أن الحالة كان يحكاول تثبيكت وتجنكب المشكاعر االكتئابيكة المرتبطكة بنقكائص . وتسيير االكتئا 

ليبقى ذلك االكتئا  المرتبط بالنقص ينتمي للعالم الداخلي للحالة، وليبقكى هكذا ( 3BMفي اللوحة )نرجسية 

ا فككي حزنككه وانهيككاره دون اللجككوء ألي اسككتثمار موضككوعي أو االنفتككام علككى ا خككر لتجككاوز األخيككر غارقكك

وإذن فصعوبات إرصان أو تجاوز الحداد المرتبط بالفقدان الذي أدخله البتر متعلقة هنا بصكعوبات  ،اكتئابه

 .بنيوية ووظيفية مرتبطة بعدم إرصان الحداد األصلي

اة وعككككككدم القكككككككدرة علككككككى اسكككككككتثمار الواقكككككككع أمككككككا حالكككككككة اليكككككك س واالنسكككككككحا  مككككككن الحيككككككك 

     : والتككككككي بككككككرزت فككككككي نهايككككككة المقككككككابالت علككككككى شكككككككل)الخككككككارجي أو التوجككككككه نحككككككو المسككككككتقبل 

، وفكككككي اللوحكككككة "أنكككككا رانكككككي عكككككايت نهكككككار بنهكككككار... مانقكككككدرش نتخيكككككل روحكككككي فكككككي المسكككككتقبل " 

تتخكككككككذ  شككككككككل اكتئكككككككا  وتثبكككككككيط تككككككككاد فكككككككي إطكككككككارهعلكككككككى ( 26اللوحكككككككة ) TATاألخيككككككرة مكككككككن 

: قتككككككه مككككككع مواضككككككيعه الداخليككككككة شكككككككال ميالنخوليككككككا، ليبقككككككى متوجهككككككا نحككككككو المسككككككتقبل وهككككككوعال

فهككككككي مرتبطككككككة أكثككككككر بتكككككك ثير "( ينظككككككر للسككككككماء بخشككككككو  متمنككككككي المغفككككككرة وحسككككككن الخاتمككككككة"

نكككككتج  تكككككيشكككككدة إصكككككابة البتكككككر البعوامكككككل خطكككككورة تمثلكككككث فكككككي تمديكككككد مسكككككتول بتكككككره، وأيضكككككا 

عنهكككككا ثقكككككل درجكككككة العجكككككز واإلعاقكككككة، حيكككككث تثبكككككت لكككككه أبسكككككط أحكككككدال الحيكككككاة اليوميكككككة أنكككككه قكككككد 

أصككككبح عككككاجزا ومعاقككككا ممككككا يزيككككد فككككي تعميككككق حزنككككه ومعاناتككككه، وإذن فككككي تعقيككككد حالتككككه، وككككك ن 

حكككككزن واكتئكككككا  داخلكككككي مكككككرتبط بالفقكككككدان وبكككككالنقص والعجكككككز : ذلكككككك يحكككككدل فكككككي الشككككككل  التكككككالي

 يككككككة تدكككككككد ذلككككككك الككككككنقص والعجككككككز التعككككككرث ألحككككككدال حيككككككاة يوم  تعميككككككق حالككككككة الحككككككزن

والككككككذي يبقككككككى يككككككدور فككككككي ، تعقيككككككد وضككككككعية الحالككككككة  =واالكتئككككككا  المككككككرتبط بككككككالنقص والعجككككككز 

أمكككككا مكككككن جهكككككة أخكككككرل فيبكككككدو أن حالكككككة اليككككك س تلكككككك . حلقكككككة اكتئكككككا  مغلقكككككة، هكككككذا مكككككن جهكككككة

وبنككككككاء  مرتبطككككككة أيضككككككا بتكككككك ثير حككككككادل االنفجككككككار الصككككككادم وبمككككككا أحدثتككككككه الصككككككدمة مككككككن تغييككككككر

فككككككي  تهمككككككن انقطككككككا  لسككككككيرورته التاريخيككككككة والسككككككتمراريجديككككككد فككككككي العككككككالم الككككككداخلي للحالككككككة، و

 .الزمن، مع انشغاله بفكرة الموت وشعوره بتعليق الزمن وبانسداد المستقبل

فككككككي هككككككذا المسككككككتول مككككككن التحليككككككل أن شكككككككل اسككككككتجابة الحالككككككة للبتككككككر قككككككد نالحككككككظ وإذن  

لتتككككككدخل بعككككككد ذلككككككك عوامككككككل خطككككككر . فككككككه النفسككككككيحددتككككككه أساسككككككا عوامككككككل مرتبطككككككة بككككككنمط توظي

الناجمككككككة عككككككن التعككككككرث )مرتبطككككككة بشككككككدة درجككككككة البتككككككر فككككككي حككككككد ذاتككككككه، وبتكككككك ثيرات الصككككككدمة 

 .وتساهم في تعقيد حالته( لسبب البتر المتمثل في حادل صادم
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 .سنة 24محمد، : وتحليل الحالة الثالثةتقديم . 3

 سنة، أنهى دراسكته بالمرحلكة المتوسكطة، ويشكتغل حاليكا  12محمد هو شا  أعز  يبلغ من العمر  

وفي . أين يعيت مع والديه وإخوته،( أ)بالقرية ( تربية األرانب)بمهنة فالحية  -وقت إجراء المقابالت معه-

هكه مالمكح أهكل الريكف أول لقاء معه بدا محمد شابا بسيط المظهر، معتدل القامة والكوزن، ترتسكم علكى وج

وأخبرنكي أنكه بإمككاني أن أطكرم أي أسكئلة ، وكرمهم، حيث اسكتقبلني فكي منزلكه وقكدم لكي القهكوة والكعكك 

وقككد دار حككديثنا فككي ذلككك اللقككاء حككول . أريككدها، كمككا كككان يتحككدل بهككدوء وارتيككام ويبتسككم مككن حككين  خككر

انطالقكا مكن متابعتكه لبكرامج إحكدل  حيكث أخبرنكي أنكه قكد ككون فككرة عكن هكذا العلكم، موضو  علم النفس 

، "الوسكواس القهكري"واستدل بشريط وثائقي أعجبه كثيرا وكان موضوعه يدور حكول ، القنوات الوثائقية 

 .كما أخبرني أن ديننا اإلسالمي فيه الكثير من علم النفس، وأنه ينبغي لهذا العلم أن ي خذ من ذلك الدين

ء ضكمن أسكرة تتككون باإلضكافة إلكى األ  واألم مكن سكبعة كشفت قصة حياته أنه كان أصغر األبنا 

بخشككونة  -كمككا وصككفها-ذكككور وأربككع إنككال، حيككث نشكك  محمككد فككي بيئككة جبليككة قرويككة تميككزت  ةإخككوة، ثالثكك

المعيشة وندرة العمل مع صعوبات في النقل والتعليم، وقد انعكست عليه تلك الظروف منذ أن كان صكغيرا 

ممكا أثكر كثيكرا  علكى مسكاره ، منهكا أسكرته علكى امتكداد فتكرة دراسكته  في شكل صعوبات اقتصكادية عانكت

الغكداء، والفايكاج : "الدراسي، حيث ترافقت تلكك الصكعوبات التكي تجسكدت فكي نقكص الحاجكات الضكرورية

 CEMلقرايكة عكدت مكانقراش، فكي  mêmeتعبتنكي، : "التكي كمكا يقكول" ساعات يكون وسكاعات ماككانت

فككي : "مككع مككا وصكفه بعككدم تفهككم وقسكوة األسككاتذة "النقكل والمشككاكل، الكككرارس سكاعة كاينككة سككاعة ماككانت

... نقرا مليح، وفي المتوسط ماعنديت حق الفاياج، وخاوتي بكزاف يقكراو ... االبتدائي كنت نقرا حذا الدار 

كاينككة أسككتاذة تككا  " ،"األ  مايقككدرش، والمعلككم مايحسككنت العككون، كككي مايلقككاش عنككد  الكككرارس يضككربك

ليدفع به ذلكك إلكى ". الرياضيات تضربك، تعيشلك في حياتك، هي في صالحك بصح الطريقة كانت غالطة

ككي مكايكونوش إمكانيكات وأسكتاذ مايحسكنت العكون تكولي : "التوقف عن الدراسة فكي السكنة الثالثكة متوسكط

يمكا يقولكو فكي الحكر  تسكتنزف القكوة ك...   ça y estتزرتي، ورايكح تبطكل  لقرايكة، وتكولي مكاتقنعكت و 

عن ذلك كله إلى الطريقة التي كان يفكرث  حدثنيفت انتباهي ومحمد يتلإوقد ." ماكانت باش تكمل ،نتاعك

وانخفكاث ، بها نفسه على زمالئه والتي كان يعوث أيضا من خاللها كال من نقص الحاجكات الضكرورية 

بككديت نفلككس،  CEMكنككت نعككرف نقككرا، فككي الكك  : "مسككتواه الدراسككي فككي المرحلككة المتوسككطة حيككث يقككول

مليح، وهاذي ككوفرات لحكوايج هكاذو ، ككي  Ballonنلعب ... ولحوايج لي كانو يكوفريوني كنت نري  

 ."شغل القت لي ماتلبست مليح الناس ماتعيشلكت، كاين حوايج يكوفريو حوايج

الخامسكة ابتكدائي إلكى الثالثكة  مكن)باإلضافة لتلك الصعوبات عانى محمد أيضكا أثنكاء فتكرة دراسكته  

سكوفريت معكاه المكرث هكاذا ، : "يصف ت ثيره عليه فيقول ، من مرث بالرئة والجهاز التنفسي( متوسط
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نغلب ليه ليه، وفي الليكل  Ballonالوقت هاذا  كنا نخدمو الدمير، ماكنتت نقدر نخدم خدمات، وكي نلعب 

ة التكي ككان يعكوث مكن خاللهكا نقكص الحاجككات ، وقكد واجكه محمكد ذلكك المكرث بكنفس الطريقك"مانرقكدش

هكو  Ballon، الك  sportال  : "الضرورية وانخفاث مستواه الدراسي، حيث يتحدل عن سبب شفائه فيقول

حيكث ، تقانه للعبة كرة القدم قد ساهم كثيرا في صقل شخصكيته منكذ الطفولكة إ، ويبدو أن "لي خالني نرتام

، كنت حاط رام نخرج مكدر ، تقكدر sportكنت نشتي ال  : "يحدثني عن طموحاته حينما كان طفال فيقول

 ."أنا لمخير Ballonتقول بين صحابي كنت في ال  

باإلضكككافة لحبكككه لككككرة القكككدم، ككككان محمكككد فكككي صكككغره يحكككب الكككدين اإلسكككالمي واألئمكككة والعلمكككاء  

ان متكككدين يتميكككز بالسكككخاء وحكككب الضكككيوف، وفكككالم المسكككلمين، حيكككث يصكككف شخصكككية والكككده ب نكككه إنسككك

فكككي حياتكككه مكككا : "يحكككب العمكككل بتربيكككة المواشكككي واألنعكككام، كمكككا يتحكككدل عكككن نمكككط تعلقكككه بكككه فيقكككول

نكككا حكككوايج ماتقكككدرش تشكككوفهم فكككي روحكككك النكككاس يشكككوفوهم فيكككك، خرجكككت نميكككل ليكككه فكككي أضكككربني، و

األم تمكككد كلكككت، تنحكككي مكككن فمهكككا : " ، أمكككا عكككن نمكككط تعلقكككه ب مكككه فيقكككول"وذالفالحكككة وفكككي لحكككوايج هكككا

تكككا  حكككالل :" نكككه  ، ويكككرل أنكككه قكككد تمكككت تربيتكككه مكككن قبكككل والديكككه ب سكككلو  متكككدين وصكككفه ب"وتمكككدلك

بككككري كانكككت  ... كنكككت صكككغير تسكككمى ماتربينكككاش فكككي الكككدالل " : مكككع خشكككونة فكككي المعيشكككة، " وحكككرام

تكككري   يكككرة، فكككي سكككن تحكككبالميزيريكككة مكككوش كيمكككا ضكككر ، بكككدينا نخكككدمو صكككغار خكككالص فكككي البح

، وراس وأبطكككال األسكككرة روايكككات والقصكككص عكككن تكككاريخ أبطكككال األوفكككي جكككو تسكككوده ال ،"شكككويا تتقلكككق

هومككا مككن جيككل تككا  الثككورة، العائلككة نتاعنككا هككي لككي : "حيككث يتحككدل عككن الخلفيككة التككي نشكك  فيهككا والككداه

قل ، كمكككا يكككرل أن ذلكككك األسكككلو  قكككد صككك"كانكككت توككككل فكككي نتكككا  الثكككورة، والشكككيء لكككي  تربّكككاوه طبقكككوه

، "التربيكككككة، الكككككدين، الخدمكككككة، تخكككككرج تعكككككول علكككككى روحكككككك :خالتنكككككي: "شخصكككككيته منكككككذ الصكككككغر

لكككه وباإلضكككافة إليجابيكككات ذلكككك األسكككلو  الكككذي علمكككه االعتمكككاد علكككى الكككنفس وتحكككدي الصكككعا  وسكككمح 

أسكككلو   : نسكككجل هنكككا أيضكككا ثقكككل الممنكككو  الكككذي ترجمكككه فكككي قولكككه ،باسكككتدماج محتويكككات ثقافكككة بيئتكككه

، حيكككث واجكككه محمكككد األسكككئلة المرتبطكككة بخبراتكككه الجنسكككية المبككككرة وبسكككن البلكككوه "تكككا  حكككالل وحكككرام"

بتفكككاجد وحيكككرة، وك نكككه ال يعكككرف اإلجابكككة أو ال يملكككك أي ذكريكككات مرتبطكككة بهكككا، كمكككا بكككدا متفاجئكككا مكككن 

لكككيلخص لكككي بعكككد أن اختفكككت مالمكككح التفكككاجد والحيكككرة مكككن وجهكككه ، جرأتكككي علكككى طكككرم تلكككك األسكككئلة 

كككي كنككت مراهككق، كنككا نقككراو، ونزرتيككو، ونريضككو، كنككت : "بسككن البلككوه قككائال أهككم خبراتككه المرتبطككة

كبكككت أن ثقكككل هكككذا الو يبكككدو ". ونميكككل للرياضكككة ،ككككي شكككغل كنكككت مكككري  فيهكككا فكككي الجهكككاز التنفسكككي

 .في الت ثير على نمط توظيفه النفسي وزنهماوذلك الممنو  سيكون لهما 

بعة عشككككككر فككككككي مهنككككككة بعككككككد توقفككككككه عككككككن الدراسككككككة اشككككككتغل محمككككككد وهككككككو بسككككككن السككككككا 

كككككان يقضككككي أوقككككات راحتككككه وفراغككككه متجكككككوال  فقككككد بيئككككة قرويككككةبالخراطككككة، وألنككككه كككككان يسكككككن 
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: يقين لككككككهل مصككككككحوبا بصككككككدبككككككبالجبككككككل المجككككككاور لقككككككريتهم، حيككككككث صككككككعد ذات يككككككوم لككككككذلك الج

، ليتجكككككول كعادتكككككه، ولككككككن ذلكككككك اليكككككوم لكككككم يككككككن كسكككككائر األيكككككام  "ككككككانو معايكككككا زوج صكككككحابي"

نفجكككككار لغكككككم أرضكككككي، ويكككككروي لنكككككا معاشكككككه النفسكككككي لحظكككككة االنفجكككككار أيكككككن تعكككككرث فيكككككه محمكككككد ال

كككككككانو معايككككككا زوج صككككككحابي، حسككككككبت روحككككككي نحلككككككم، السككككككطر فككككككي رجلككككككي، عيطككككككت : "فيقككككككول

علككككككى صككككككحابي واحككككككد ماجككككككاوبني، ومبعككككككد السككككككطر قلككككككت مككككككانيت نحلككككككم، لقيككككككت عكككككككاز بقيككككككت 

هزتنككككككي وأنككككككا  l’ambulance نمشكككككي بيككككككه حتكككككان وصككككككلت للقريككككككة، جكككككاو تككككككا  القريككككككة وجكككككات

ونالحكككككظ هنكككككا أنكككككه بكككككالرغم مكككككن تعرضكككككه إلسكككككتجابة  ،"sayككككككي شكككككفت رجلكككككي عرفتهكككككا بلكككككي 

ضككككككغط تفارقيككككككة سككككككريعة تمثلككككككت فككككككي شككككككعوره ب نككككككه يحلككككككم لحظككككككة االنفجككككككار، وأيضككككككا لعامككككككل 

خطككككر صككككدمي تمثككككل فككككي عككككدم تلقيككككه النجككككدة وتخلككككي أصككككدقائه عنككككه لحظككككة الحككككادل، فقككككد كككككان 

وتمككككككن مكككككن ، يكككككن سكككككيطر علكككككى اسككككتجابته مبكككككدأ الواقكككككع أ ، سككككلو  محمكككككد أثنكككككاء الحكككككادل نشككككيطا

طالقككككا مككككن األلككككم الككككذي كككككان يعككككاني منككككه، كمككككا تمكككككن أيضككككا بككككالرغم نأن يككككدر  ب نككككه ال يحلككككم إ

 .ن الككككككذي تلقككككككى فيككككككه النجككككككدة واإلسككككككعافمككككككن حالتككككككه الصككككككعبة مككككككن أن يمشككككككي وصككككككوال للمكككككككا

لمككككرة بككككر لنككككا هككككذه اليع، لككككك متوجهككككة بككككه للمستشككككفى ذوهكككككذا إذن حملتككككه سككككيارة اإلسككككعاف بعككككد 

كككككككي رحككككككت للسككككككبيطار مككككككاطولوش " : قككككككائال األخيككككككر اعككككككن مككككككا عاشككككككه أثنككككككاء وصككككككوله لهككككككذ

، أنكككككككككا كنكككككككككت عكككككككككارف بلكككككككككي راهكككككككككي رام  وقصكككككككككولي رجلكككككككككي ،l’anesthésieودارولكككككككككي 

كنككككككت عالبككككككالي بلككككككي الزم نككككككدير البتككككككر، فككككككي صككككككالحي، حاجككككككة فككككككي " :  ، ويضككككككيف"تككككككتقص

حيكككككث ال يكككككدري ، ، وهككككككذا إذن تكككككم بالفعكككككل بتكككككر سكككككاقه اليمنكككككى فكككككي إطكككككار إسكككككتعجالي "صكككككالحك

 .محمد حتى أن عملية البتر تتم بموافقته أو بموافقة وإمضاء أحد أفراد عائلته

ألول مككككككرة يجيككككككب فكككككي مواجهككككككة سككككككدال مككككككرتبط باسككككككتجابته حينمككككككا رأل سككككككاقه مبتككككككورة 

شكككككفت ... بعكككككدما فقكككككت مكككككن العمليكككككة :" ( وقكككككد ارتسكككككمت علكككككى وجهكككككه مالمكككككح الحكككككزن )محمكككككد

بصككككككح عرفككككككت بلككككككي راحككككككو معاهككككككا حككككككوايج، أنككككككا ... رجلككككككي مقصوصككككككة، تقككككككدر تقككككككول تقبلككككككت 

يصكككككف حالتكككككه النفسكككككية فكككككي خكككككالل فتكككككرة السكككككبعة  ، كمكككككا"...نكككككري ، نطلكككككع للجبكككككل  نشكككككتي كنكككككت

كنكككككت راضكككككي بالقضكككككاء :" أيكككككام التكككككي قضكككككاها بالمستشكككككفى بعكككككد تعرضكككككه مباشكككككرة للبتكككككر قكككككائال

 ".والقدر

أمككا بعككد خروجككه مككن المستشككفى فيصككف لنككا حالتككه النفسككية فككي خككالل األشككهر األولككى ب نهككا قككد  

صكككلت للكككدار خرجكككت وكنكككت ديمكككا مكككع و: "تميكككزت أيضكككا بالهكككدوء، مكككع رغبتكككه فكككي الخكككروج والتحكككر 

، إال أن رغبتكككه تلكككك فكككي الخكككروج والتحكككر  اصكككطدمت فيمكككا بعكككد بصكككعوبات متعلقكككة "نحكككب نخكككرج

ككككي رحكككت نجيكككب الككك  : "بتحصكككله علكككى الطكككرف الصكككناعي ممكككا أدل بكككه إلكككى الشكككعور بإحبكككاط شكككديد
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Prothèse  ورحكككككت  للككككك ،ONAPH  فمكككككا تقكككككدر تقكككككول طكككككاحلي الككككك ،morale  ككككككي حكيكككككت مكككككع

مانزيككككدش  نككككاتقككككدر تقككككول مككككايعرفوش يتعككككاملو، خرجككككت قلككككت لخويككككا هككككذا لككككي يشككككنف عليالطبيككككب، 

 prothèse provisoireدارلككككككي (  )فككككككي مدينككككككة  privéنرجعلككككككو، ومبعككككككد رحككككككت لواحككككككد 

تقكككدر تقكككول زاد طكككاحلي  اكنكككت نمشكككي بيهكككا بكككزاف ضكككرتني، وتنفخكككت رجلكككي، وثمككك... وماسكككاعدتنيت 

ت خمسككككة أيككككام داواونككككي، وكككككي خرجككككت بككككدلت الكككك  بيطار، المهككككم قعككككدسكككككككككي دخلككككت لل moraleالكككك  

prothèse  خككككدملي ( د)ورحككككت لواحككككد فككككي المدينككككةprothèse difinitive  ،وكانككككت كبيككككرة عليككككا

 ."نحتاجها ونحب نمشي ونتحر  puisqueوضر  راني نديرلها في اإلصالم 

هكككككم تككككك ثير أحدثكككككه البتكككككر فكككككي أاليكككككوم وبعكككككد سكككككنتين مكككككن تعرضكككككه للبتكككككر يكككككرل محمكككككد أن  

كيمككككككا قتلككككككك الصككككككحة، معناهككككككا أنككككككا : "ه هككككككو ذلككككككك المككككككرتبط بإصككككككابة صككككككحته الجسككككككميةحياتكككككك

الفالحكككككة والرعكككككي تعتمكككككد : تربيتكككككي كانكككككت تعتمكككككد علكككككى الصكككككحة، واألعمكككككال لكككككي كنكككككت نكككككديرها

حيككككث يككككرل أيضككككا أن تلككككك اإلصككككابة قككككد أثككككرت علككككى مختلككككف جوانككككب حياتككككه ، " علككككى الصككككحة

 Tourneurلخدمكككككككة، كنكككككككت نخكككككككدم ضكككككككر  المشكككككككاكل فكككككككي ا: " األخكككككككرل المهنيكككككككة والعائليكككككككة

نكككككككدير الفالحكككككككة، وككككككككاين حكككككككوايج بكككككككزاف كنكككككككت  ... ضكككككككر  حبسكككككككتها، وكنكككككككت نرعكككككككى الغكككككككنم 

تقكككككاب  علكككككى ماككككككانت شكككككويا، واحكككككد النهكككككار لعجكككككوز منحكككككيهم علكككككى الكككككدار، وضكككككر  الصكككككحة 

وعكككككن تككككك ثير ". الحكككككيط هنكككككا فكككككي الكككككدار ماككككككانت لكككككي يبنتكككككرو، لحكككككوايج هكككككاذو كنكككككت نكككككديرهم أنكككككا

... تقككككدر تقككككول البتككككر بككككّدلي حيككككاتي كامككككل : "البتككككر علككككى روتككككين حياتككككه اليوميككككة يضككككيف محمككككد

كنكككككت نكككككري ، نكككككروم نصكككككلي،  ،، األمكككككور لكككككي كنكككككت نكككككديرهم قبكككككل راحكككككوقلّبهكككككا، كلكككككت تبكككككدل

وبكككككالرغم مكككككن ذلكككككك الكككككنقص فكككككي القكككككدرة الجسكككككمية ومكككككا نجكككككم عنكككككه ". وليكككككت مكككككانتحركت بكككككزاف

فقككككد بككككدا محمككككد متقككككبال لواقككككع فقككككدان سككككاقه، حيككككث ارتسككككمت علككككى وجهككككه مالمككككح ، مككككن عواقككككب 

الحكككككزن فكككككي مواجهكككككة سكككككدال مكككككرتبط بمكككككدل تغييكككككر نظرتكككككه لنفسكككككه بعكككككد التعكككككرث للبتكككككر، ليقكككككول 

اجكككككة كنكككككت تقكككككدر ّديرهكككككا ح: تبكككككدلت هيكككككه، ضكككككر  نقولكككككك: "... بعكككككد أن تنهكككككد واسكككككتجمع أنفاسكككككه

مكككككثال حجكككككرة كبيكككككرة كنكككككت تقكككككدر تهزهكككككا ... تغيضكككككك روحكككككك ... قبكككككل تكككككولّي ماتقكككككدرش ّديرهكككككا 

وباإلضككككككافة لتقبلككككككه لواقككككككع فقككككككدان سككككككاقه ومككككككا يتبعككككككه مككككككن فقككككككدان ". تككككككولّي ماتقككككككدرش تهزهككككككا

يبكككككدو أن محمكككككد قكككككد  ، وأيضكككككا مكككككن حكككككزن مكككككرتبط بفقكككككدان تلكككككك القكككككدرات، لقدراتكككككه الجسكككككمية 

معناهكككككا ككككككاين ... تقبلتهكككككا : "ة حكككككداد ناجحكككككة أيكككككن فكككككرث مبكككككدأ الواقكككككع نفسكككككهدخكككككل فكككككي سكككككيرور

... تقصكككككت : حاجكككككة ككككككي تعكككككود كاتبكككككة، مكككككثال رجلكككككي تقصكككككت... واقكككككع الزم تقكككككابلو، ومكتكككككو  

وأيكككككن تمككككككن مكككككن نكككككز  االسكككككتثمار مكككككن التصكككككورات والنشكككككاطات التكككككي ككككككان يقكككككوم ". مابقكككككاش

ونشككككككاطاته حسككككككب وضككككككعيته  عككككككن نفسككككككه هل تعرضككككككه للبتككككككر، ومككككككن تكييككككككف تصككككككوراتبهككككككا قبكككككك
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ككككككي تكككككروم الصكككككحة الزم واحكككككد يبكككككدل روحكككككو، : "الصكككككحية الجديكككككدة التكككككي فرضكككككها عليكككككه البتكككككر

وأنكككككا نقابكككككل الواقكككككع ونخكككككدم بكككككالواقع، الواقكككككع يقكككككول كيمكككككا هكككككا ، وضكككككر  ككككككاين واحكككككد يقابكككككل 

نكككككا ديمكككككا فكككككي أو... الواقكككككع بالصكككككالة والصكككككبر وكلكككككت، وككككككاين واحكككككد يقكككككابلو بالزطلكككككة والشكككككرا  

الدولككككككة عككككككاطيتني شككككككهرية تككككككا  : "كمككككككا يحككككككدثنا عككككككن مشككككككاريعه الراهنككككككة فيقككككككول". المسككككككجد

 batterie، ورانككككككككي ناكككككككككل وقاعككككككككد فككككككككي الككككككككدار، وزت درت (دج 22000)ضككككككككحايا اإلرهككككككككا  

وبنككككككاءا عليككككككه يتخيككككككل ". نبنككككككي فيككككككه( أي قطعككككككة أرث) numéroتككككككا  قنككككككون، ورانككككككي شككككككريت 

 ."normalعادي، نخدم ونعيت : "محمد نفسه في المستقبل

فكككي حكككوار تلقكككائي بعكككد نهايكككة المقكككابالت دار فيكككه حكككديثنا حكككول مسككك لة تقبكككل البتكككر، وأخيكككرا  

، كمككا حككدثني أيضككا عككن أهككم "علككى حسككا  عوامككل: "أخبرنككي محمككد أن اإلنسككان يتقبككل البتككر كمككا قككال

أنككا التربيككة نتككاعي هككي لككي خالتنككي نتقبلهككا، : " العوامككل التككي جعلتككه يتقبككل واقككع تعرضككه للبتككر قككائال

وعليهكككا ككككي ، معناهكككا مكككانعززش روحكككي، كنكككت صكككغير نسكككرم نكككدير الفالحكككة، حياتنكككا كانكككت صكككعيبة 

تقّصكككت : قصكككتصكككرات ت... جكككات الحاجكككة هكككاذي تقبلتهكككا، معناهكككا مكككانعززش روحكككي واّل نقكككول كيفكككاه 

يتوقكككع أي  هكككي لكككي خالتنكككي نتقبلهكككا، والمكككدمن (فكككإن النعمكككة ال تكككدوم اخشوشكككنوإ)معناهككا التربيكككة نتكككاعي

، "الكككدين هكككو أقكككول حاجكككة تعاونكككك: "، وإلكككى ذلكككك يضكككيف محمكككد"حاجكككة تصكككرالو، المكككوت يكككامن بيكككه

، واحككد مككدر  وواحككد مككوش مككّدر ، واحككد ر كككي شككغل عسكككري كككي يككدخل للحكك: "ويضككيف أيضككا

 وفكككي حديثكككه عكككن إحكككدل طكككرق تعكككوي ". ن مكككّدر  يطبكككق واش تعلكككم، وا خكككر مايقكككدرشوككككي يكككك

مكككن المظهكككر تكككاعو هكككو مكككوش متقبكككل، وككككي يعكككدل روحكككو يككككون  ككككاين نكككاس: "اإلصكككابة يقكككول محمكككد

bienقادرين يديرولك مرث نفسي... همت ، الهندام ماتحقر". 

 :يمكن تلخيص أهم العناصر التي تم الكشف عنها في النقاط التالية هنا انطالقا من

 نقص الحاجكات  نش  الحالة في بيئة قاسية أين عانى في صغره من عدة صعوبات تمثلت خاصة في

، وبكالرغم مكن ذلكك فقكد تمككن مكن مواجهكة تلكك العوامكل الضكاغطة  .الضرورية وإصكابته بمكرث تنفسكي

المككرتبط بككنقص الحاجككات الضككرورية وانخفككاث مسككتواه )قككة لتعككوي  الككنقص يووجككد منككذ صككغره طر

حيث استثمر إحدل نقاط قوته ليغطكي بهكا نقكاط ضكعفه، وتجسكدت نقطكة ، ( الدراسي والصعوبات الصحية

مليح،وهكاذي ككوفرات لحكوايج هكاذو ،  ballonكنت نري  نلعكب : "قوته تلك في إجادته للعبة كرة القدم

كمكا بنكى تخيالتكه ". كي شغل القت كي ماتلبست ملكيح النكاس  ماتعيشكلكت، ككاين حكوايج يكوفريكو حكوايج

 ".ط رام نخرج مدر اكنت ح: "ة على نقطة القوة تلكوطموحاته المستقبلي

 مكع  الروايكات عكن تكاريخ أبطكال الثكورة تربى الحالة في صكغره ب سكلو  متكدين، وفكي جكو تسكوده

حيث كان يعمل منذ صغره بالفالحة، وقد مكنه ذلك األسلو  مكن تعلكم االعتمكاد علكى ،خشونة في المعيشة 
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ماج محتويككات ثقافككة بيئتككه، إال أنككه مككن جهككة أخككرل لككم يكككن الككنفس وتحككدي الصككعا ، كمككا سككمح لككه باسككتد

بكدينا نخكدمو صكغار خكالص فكي البحيكرة، فكي سكن : "ته كطفل وخاصة تلك المتعلقة باللعبايستجيب لحاج

، " تكا  حكالل وحكرام"كما سجلنا ت ثيرا آخر لذلك األسكلو  الكذي وصكفه ب نكه ، " تحب تري  شويا تتقلق

ن التعبير عن ذكرياته وخبراته الجنسية المبكرة والمرتبطة بسن مكحاجز منعه  ل الممنو  الذي أقيموهو ثق

 .البلوه

  تعكرث الحالكة ،( انفجار لغم أرضي)أثناء تعرضه لسبب البتر الذي تمثل في حادل مولد للصدمة

الستجابة ضغط تفارقية سريعة تمثلت في شعوره ب نه يحلم، وأيضا لعامل خطر صدمي تمثل في عدم تلقي 

لككى أيككن سككيطر ع، النجككدة وتخلككي أصككدقائه عنككه، وبككالرغم مككن ذلككك فقككد كككان سككلوكه نشككيطا أثنككاء الحككادل 

أن يكدر  أنكه ال يحلكم، كمكا تمككن أيضكا نطالقا من األلم الذي كان يعاني منه إاستجابته مبدأ الواقع، وتمكن 

لككم نسككجل بعككد ذلككك معاناتككه مككن ومشككي وصككوال للمكككان الككذي تلقككى فيككه النجككدة، مككن البككالرغم مككن إصككابته 

 .أعراث أي اضطرا  صدمي مزمن

 حتى قبل ، ن الحالة يتوقع أنه سيتعرث للبترمنذ تعرضه لحادل االنفجار ورؤيته إلصابة ساقه كا

 .ا أدر  أن خضوعه لعملية البتر سيكون في صالحهكم. أن تتم العملية

  كمكا ، ( أي فقكدان السكاق المبتكورة)تقبل منذ أن رأل ساقه مبتورة ألول مرة واقع الفقدان الخارجي

المتمثلة أساسا في فقدانه لمواضكيع كانكت مسكتثمرة قبكل تعرضكه  ،أيضا من توقع عواقب ذلك الفقدان تمكن

 .للبتر

 للبتكر وفقكدان سكاقه باسكتكانة  هقبل تعرضت( أو بطريقكة سكلبيةpassive" :) كنكت راضكي بالقضكاء

ا لم يتمكرد فكي قبكول وضكعية كم، حيث لم يعبر عن أي غضب أو عدوانية مرتبطة بذلك الفقدان ، " والقدر

 .البتر

  بعد تعرضه للبتر مباشرة كان يرغكب بكالخروج والتحكر  الختبكار قدرتكه الجسكمية، إال أن رغبتكه

سككوء المعاملككة مككن طككرف الطبيككب )مرتبطككة بتحصككله علككى الطككرف الصككناعيتلككك اصككطدمت بصككعوبات 

مما أدل به إلى الشعور باإلحباط، وبالرغم من ذلك تمكن من  (الخدمات المقدمة لهالمسدول، ونقص جودة 

تحدي تلك الصعا  وواصل محاوالت تحصله على طرف صكناعي مالئكم مكن أجكل أن يكتمكن مكن المشكي 

 .والتحر 

  أهم ت ثير أدخله البتر على الحالة هو ذلك المرتبط بإصابة صحته ونقص قدرته الجسمية، حيكث لكم

أهكم عواقكب ذلكك  أن يعد يستطيع القيام ب عمال ونشاطات كان يقوم بها قبل تعرضه للبتر، كما سجلنا أيضا

يرهكا قبكل تكولي ماتقكدرش حاجكة كنكت تقكدر د: "النقص هو الحزن المرتبط بجرم نرجسي ترجمه في قوله

 ".تغيضك روحك: ديرها
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  يبدو أن الحالة قد دخل في سيرورة حداد ناجحة أين فرث مبكدأ الواقكع نفسكه، وتقبكل واقكع الفقكدان

أي الحكزن )وأيضكا واقكع الفقكدان الكداخلي ( فقدان السكاق ومكا يتبعهكا مكن نقكص قدراتكه الجسكمية)الخارجي 

كما تمكن من نز  االسكتثمار مكن تمثالتكه ، ( تبعه من تغييرات داخليةالمرتبط بذلك الفقدان الخارجي وما ي

ومككن تكييككف تصككورات جديككدة عككن نفسككه ، عككن نفسككه والنشككاطات التككي كككان يقككوم بهككا قبككل تعرضككه للبتككر 

نكه ككان يريكد فكي  أحيكث وبكالرغم مكن )ونشاطات جديدة حسب وضعيته الصكحية التكي فرضكها عليكه البتكر 

قكدم لكم يخبرنكي أبكدا بعكدما فقكد سكاقه أنكه الزال يرغكب فكي ذلكك، كمكا كيكف  صغره أن يصكبح مكدر  ككرة

عكادي، نخككدم : "وبنكاءا علكى ذلككك فهكو يتخيكل نفسكه فكي المسكتقبل، ( نشكاطه المهنكي حسكب قدراتكه الجديكدة

 ."normalونعيت 

 حيث لم يتم  ،بتر هي تلك المرتبطة بنمط تربيتهيرل الحالة أن العوامل التي جعلته يتقبل وضعية ال

ومارس مهنا فالحية صعبة في صغره، مما جعله ، في بيئة قاسية  ةأين عاش حياة صعب، تدليله في صغره 

، وهكذا مكا جعلكه "معناهكا مكانعززش روحكي وال نقكول كيفكاه: "دون أن يشكتكي  يتقبل المصاعب ويتحكداها

القضككاء "ينيككة جعلتككه يتقبككل تربيتككه الدكمككا أن ". صككرات تقصككت تقصككت"حككتج يتقبككل البتككر حتككى دون أن ي

المكدمن يتوقكع أي حاجكة تصكرالو، المكوت : "ويتوقع تعرضه ألي شيء مهما كانت درجة سوئه، " والقدر

المعارف والخبرات يشرم لنا الحالة طريقة مواجهته لخبرة البتكر فكي تلك ، وانطالقا من تسلحه ب"يامن بيه

د مدّر  وواحد موش مدر ، واحكد ككي حوا، كي شغل عسكري كي يدخل للحر  : "شكل استعارة فيقول

 ".يكون مدّر  يطبق واش تعلم، وا خر مايقدرش

 .سنة 24، محمد  : TATتحليل بروتوكول 

المفحككوص قبككل االختبككار مرتاحككا ومسككتعدا إلجرائككه، حيككث كككان يعبككر أثنككاء تمريككر اللوحككات  ابككد 

بصوت خافت ولغة بسكيطة، ليخبكر الفكاحص بعكد نهايكة االختبكار أن اللوحكات لكم تقلقكه، وأنكه قكد عبكر عكن 

رّْ : "بعضها بينما لم يتمكن من التعبير عن بعضها ا خكر تحككي حشكمت بكر ، يعنكي ماتقكدرش . يعنكي القّْكد 

 ."عليها

كشككفت المقروئيككة العامككة إلنتاجككه القصصككي عككن االتجككاه التقييككدي والميككل العككام للككتحكم وكككبح  

التككي تهككيمن عليهككا )سككياقات الرقابككة ب (وخاصككة الرهككابي)الصككراعات، حيككث أدل ربككط سككياقات التجنككب 

إلككى كبككت وكككبح نشككاط العككالم الككداخلي الهككوامي والغريككزي ومنككع  ((A2.8, A2.3)الككدفاعات الوسواسككية 

ويعمل على تثبيط بروز الدفعكة العدوانيكة، أو  (13MF)تظاهره، ليسيطر التجنب الرهابي مثال في اللوحة 

وتحقق كبتا كليا للرغبة، أو حتى لتتكاثف جهكود التجنكب الرهكابي والرقابكة ( 2)لتسيطر الرقابة في اللوحة 

لكبكت بكروز الدفعكة العدوانيكة تجكاه الصكورة األبويكة، حيكث لكم يكتمكن المفحكوص مكن  (8BM) في اللوحة

فقكد تكاثفكت  (3BM)أما في اللوحكة  ،إال على شكل تكوين عكسي (7BM)استدعاء تلك الدفعة في اللوحة 
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لكبتهكا  ، أو حتى(2)كبح استدعاء أي تيارات غريزية في اللوحة لتلك الجهود لفصل العاطفة عن التمثل، و

 .لتجنب مشاعر الذنب وخوفا من اإلخصاء أمام ثقل الممنو  (6BM)أمام الصورة األمومية في اللوحة 

وترتبط هكذه السكياقات بسكياقات التجنكب األخكرل لتعزيكز الميكل العكام إلكى تجنكب وككبح تظكاهرات 

وفكي  -( 6BMو  2) فكي اللوحكات( CF)العالم الداخلي، حيث يتدخل االستنجاد بالعالم الخارجي واليومي 

لتعزيككز كككف الجانككب الهككوامي والغريككزي تجككاه الصككورة االموميككة   - جككو يتميككز بكبككت التنككاق  الوجككداني

م الخارجيككة الواقعيككة للهككرو  مككن الصككرا  باسككتبدال صككورة األم الداخليككة المشككحونة غريزيككا بصككورة األ

المفحوص أمامهكا مواجهكة الصكرا  أو التي ال تثير أي صرا ، وفي الوضعيات التي ال يستطيع والم لوفة 

التعبير عنه أو حتى مواجهة قلقه البدائي وإعادة بنائه، فهو يميل إلى تعزيز التجنكب الرهكابي والرقابكة كمكا 

للتكوتر المكرتبط بكذلك القلكق، أو كمكا هككو  (CC1)مكن خكالل التفريكغ الحرككي ( 22)هكو الحكال فكي اللوحكة 

حا  مكن الصكرا  بتجميكد العواطكف المرتبطكة بكه فكي لوحكة فنيكة مكن خكالل االنسك( 29)الحال في اللوحكة 

(CN8)  معززة بابتسامة(CN4) لمنع استدعاء تلك العواطف والتعبير عنها  لفظيا. 

 ، (B)وأمام هذا الوضع يتم عرقلة محاوالت تصوير الصرا  عن طريق سياقات الهراء والمرونة  

كما هو الحال )وإنقاص فعاليتها بكبت وتجنب بروز العواطف والتيارات الغريزية المرتبطة بذلك الصرا  

، وال شك أن ارتبكاط سكياقات الهكراء بككل مكن التجنكب الرهكابي والرقابكة (7BMو 6BM، 1في اللوحات 

أخرل على الصالبة  يدل من جهة على الطبيعة العصابية لتسيير الصرا ، كما يدل نقص فعاليتها من جهة

م السكمام دوعك( E)في تسيير ذلك الصكرا ، والتكي تتجسكد أيضكا فكي كبكت وككبح تفجيكر السكياقات األوليكة 

ورات العدوانيكة بتحرير ودوران الجوانب  الهوامية والغريزية، لتفلت بالرغم مكن ذلكك أحيانكا بعك  التصك

على تمديد الكبت  (E1)تحكم في اإلدرا  ، أو ليعمل ال(3BMاللوحة )تصطدم بالتجنب والقوية من الكبت 

على فشل الكبت أمام قوة االكتسام من ( 20)في اللوحة  (E4)، أو حتى ليدل خط  اإلدرا  (2)في اللوحة 

 .طرف الهوام

 1اللوحة 

طفككل هككذا، كككي شككغل راه كككان فككي المدرسككة، عطككاه المعلككم تمككرين، كككي رّوم للككدار بغككا يحلّككو  ’’5 

 ’’55. كان قلقان في المدرسة، هكذا خالص. كي شغل قلق...  كي شغل... بصح، نقول 

 السياقات: 

، (CF1)" طفكككل هكككذا"يكككدخل المفحكككوص فكككي التعبيكككر متمسككككا بكككالمحتول الظكككاهري للصكككورة  

إلككى التطككرق للوضككعية الصككراعية مككن خكككالل  (A2.3)" كككي شككغل"ليلجكك  فككي إطككار الككتحفظ الكالمككي 

" ككككان فككي المدرسككة عطككاه المعلكككم تمككرين، كككي رّوم بغككا يحلّكككو"مككاعي مكك لوف تجااالحتمككاء بسككيناريو 
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(A1.3)  المعلككككم"مككككع إدخككككال شخصككككية غيككككر مشكككككلة فككككي الصككككورة "(B1.2) . يواصككككل المفحككككوص

المرفوقكككة بفتكككرات مكككن  (A2.3)" بصكككح، نقكككول، ككككي شكككغل"حكككواره بكككاللجوء إلكككى التحفظكككات الكالميكككة 

إلككككى التركيككككز علككككى  (A2.3)" كككككي شككككغل"الكالمككككي  ، ليلجكككك  بعككككد العككككودة للككككتحفظ(CP1)الصككككمت 

وليختككككتم حككككواره بالميككككل إلككككى التقصككككير . (A2.17)" قلككككق، كككككان قلقككككان"الصككككرا  النفسككككي الككككداخلي 

 ((E1)الكمان  -أو تعتيم-عدم إدرا  . )(CP2)" هكذا خالص"

 اإلشكالية: 

حيث سكمح تعتكيم  سيطرت على الصرا  المستدعى هنا رقابة شديدة أقيمت كحاجز ضد بروز الرغبة،

ممكا . الموضو  بكبت اإلشكالية المرتبطة باستثمار موضو  الرغبة وما ينتج عنه من تصورات اإلخصاء

يشهد على ثقل الممنو  ورفك  المفحكوص لتوظيكف موضكو  الرغبكة تحكت وطك ة ذلكك الممنكو  المتعلكق 

 .بتصورات اإلخصاء

  2اللوحة 

ع فيه كي شكغل تسكنا فيكه يكروم، والمكرأة هكاذي تحككي مكة هاذي تخزر أالمر... هذا فالم  ’’10..  

 ’’59. هاذي لي حذا الشجرة، تحكي معاها وراحت خالتها

 السياقات: 

الل التمسكك بكالمحتول الظكاهري للصكورة خكبعد صمت قصكير يكدخل المفحكوص فكي التعبيكر مكن  

، ليشكدد بعكد ذلكك علكى العالقكات بكين األشكخاص (CP1)المتبكو  بفتكرة مكن الصكمت  (CF1)" هذا فكالم"

علكى موضكو   (A2.3)" كي شكغل"، مركزا في إطار التحفظ الكالمي (B2.3)" المراة هاذي تخزر فيه"

التمسككك بككالمحتول الظككاهري  العككودة الككى فككي إطككار قككوم ، لي(B2.12)" تسككنا فيككه يككروم"مككن نككو  ذهككا  

ببنكككاء حكككوار بكككين   (CP3)"المكككرأة هكككاذي"ص وفكككي إطكككار عكككدم التعريكككف باألشكككخا ،(CF1)للصكككورة 

، مختتمككا حككواره بالتشككديد علككى (B2.3) "المككرأة هككاذي تحكككي مككع هككاذي لككي حككذا الشككجرة"الشخصككيات 

 .(CP2)مع الميل إلى التقصير  (B2.12)" تحكي معاها وراحت خالتها"موضو  من نو  قول وذها  

 اإلشكالية: 

وديبكي بسكبب هشاشكة التقمصكات التكي أدت إلكى عكدم لم يكتمكن المفحكوص مكن المكرور للتثليكث األ 

التمييز بين الشخصيتين االنثويتين، ويحاول بدال من ذلكك تصكوير الصكرا  مكن خكالل عالقكات ثنائيكة بكين 

أين تصطدم محاولة تمرير الرغبة بالرقابة، وبين المرأتين أين يهدف عدم التعريكف بهمكا ، الرجل والمرأة 

 .تنافس والعدوانيةإلى تجنب استدعاء مشاعر ال
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 3BMاللوحة 

المهكم تبككي، مكانعرف واش صكرالها، . ش صرالهااهذي طفلة، هذي طفلة تبكي مانعرف و ’’9..  

 ’’46. تقابضت مع راجلها وال وشيه... ماعالباليت أنا واش صرالها 

 السياقات: 

، (CF1)" هذي طفلة"يدخل المفحوص في التعبير متمسكا هنا أيضا بالمحتول الظاهري للصورة  

متبكو   ،(CN1)" تبككي"عن انطبا  ذاتي  (A2.8)" هذي طفلة... هذي طفلة "ليعبر بعد اجترار التعبير 

مع الميل إلى االبتذال وعدم توضيح دوافع الصرا   (CP5)" مانعرف واش صرالها"بالميل  إلى الرف  

" مككانعرف واش صككرالها"يواصككل المفحككوص بعككد ذلككك حككواره مجتككرا للتعبيككر . (CP4)" المهككم تبكككي"

(A2.8) واش صرالها عالباليت اناما"القصة  ةليتظاهر من جديد ميله إلى رف  رواي "(CP5)   المتبكو

" تقابضكت"التعبير عن تصور قوي مرتبط بموضو  عدواني وليختتم حواره ب. (CP1)بفترة من الصمت 

(E8)  مكع "مع إدخال شخصية غير مشكلة فكي الصكورة فكي إطكار التشكديد علكى العالقكات بكين األشكخاص

مكع  (CP5)"  واّل وشكيه"، وبتوجيه سدال إلى الفكاحص فكي شككل ميكل للكرف  (B1.2, B2.3)" راجلها

 .(CP2)الميل إلى التقصير 

 اإلشكالية: 

إال أنه لم يتمكن مكن ربطهكا بتمثكل فقكدان الموضكو  ، رغم اعتراف المفحوص بالعاطفة االكتئابية  

مككانعرف واش صككرالها، مككانعرف واش "بسككبب الكبككت والتثبككيط الشككديد الككذي مككورس علككى ذلككك التمثككل 

وانيكة فكي مما يدل على ثقل الكبت والممنو ، كما أن تظاهر العد، " صرالها، ماعالباليت أنا واش صرالها

 .شكل عودة للمكبوت بعد فترة الصمت األخيرة يشهد على صعوبة تسيير العدوانية الناجمة عن االنفصال

  4اللوحة 

هاذي ... هاذي تصويرا، مرا مع راجلها، واش رام نقولك، ضر  كيفاه نوصفلك ( يبتسم) ’’4...  

 ’’10’1. تقدر تقول، تقدر تقول تواعد فيه هّكا

 السياقات: 

يدخل المفحوص في التعبير مظهكرا لالئحكة فكي شككل  (CN4)بعد إظهاره لهي ة دالة على العاطفة  

دا علكى ديلج  بعكد ذلكك إلكى التمسكك بكالمحتول الظكاهري للصكورة مشكل، (CN8)" هاذي تصويرا"صورة 

يتكابع المفحكوص حكواره فكي إطكار التحفظكات . (CF1, B2.3)" مرا مع راجلها"العالقات بين األشخاص 

ليختتمه أيضا  .(CP1)المتبوعة بفترة من الصمت  (A2.3)" واش رام نقولك، كيفاش نوصفلك"الكالمية 
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العالقة في إطار الميكل  (érotisation)بتغليم  (A2.3)" تقدر تقول، تقدر تقول"في إطار التحفظ الكالمي 

 . (B2.9, CP4)" تواعد فيه هّكا"إلى االبتذال 

 شكاليةاال: 

والككككف الشكككديد الكككذي بلكككغ درجكككة تجميكككد بكككروز الكككدفعات العدوانيكككة والليبيديكككة يشكككهد التجنكككب  

صكككعوبة الكككربط بكككين  لكككىصكككعوبة تسكككيير التنكككاق  الوجكككداني داخكككل العالقكككة الزوجيكككة، أو حتكككى ع لكككىع

الكككككدفعات المتضكككككادة، كمكككككا أن الرقابكككككة الشكككككديدة التكككككي صكككككاحبت محاولكككككة تمريكككككر الرغبكككككة األوديبيكككككة 

 .قل الممنو وجنسنة العالقة تشهد على ث

  5اللوحة 

 ’’25. هذي عجوزة تعيط لولدها، تعيط لوالدها يجيو يتغداو والّ ماعالباليت ’’9...  

 السياقات: 

، (CF1)" هكذي عجكوزة"يباشر المفحوص التعبير كعادته متمسككا بكالمحتول الظكاهري للصكورة  

، (CF3, B1.2)" تعكيط لولكدها"ليدخل في إطار التشديد علكى الفعكل أشخاصكا غيكر مشككلين فكي الصكورة 

محوال صيغة المفرد التي ميزت الشخصكية المدخلكة علكى الصكورة  (A2.8)" تعيط"وليجتر بعد ذلك كلمة 

عكيط لوالدهكا يجيكو ت"وذلك في إطار التشديد على وقائع الحيكاة اليوميكة " والدها"إلى صيغة جمع " ولدها"

 ,CP5)" واّل ماعالبكاليت"، مختتما حكواره بالميكل إلكى الكرف  مكع الميكل إلكى التقصكير (CF2)" يتغداو

CP2). 

 اإلشكالية: 

أعكادت اللوحكة هنككا تنشكيط صككورة األم الحاميكة التككي تهكتم ب والدهككا، حيكث يحككاول المفحكوص مككن  

وتثبكيط الصكرا ، وككبح التعبيكر الغريكزي الليبيكدي  خالل التجنب واستثمار الواقع اليكومي والمك لوف تقييكد

 .العدواني تجاه الصورة األمومية

 6BMاللوحة 

جابلهككا خبككر وعيككا كيفككاش ... آ  ...يهككدر مككع ّمككو، هككذا جابلهككا خبككر ... هككذا يهككدر مككع ّمككو  ’’3 .. 

 .’’normal .42كي شغل خبر موش مليح وهي كي سمعاتو تقبالتو  ، يقولهولها
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 السياقات: 

، (CF1)يكككككككدخل المفحكككككككوص فكككككككي التعبيكككككككر متمسككككككككا بكككككككالمحتول الظكككككككاهري للصكككككككورة  

، ومشكككككددا علكككككى العالقكككككات بيكككككنهم فكككككي إطكككككار مكككككا هكككككو (CP3)" هكككككذا"غيكككككر معكككككرف باألشكككككخاص 

 (CP1)، ليعكككككود بعكككككد فتكككككرة مكككككن الصكككككمت (B2.3, CF2)" يهكككككدر مكككككع ّمكككككو"يكككككومي وواقعكككككي 

لككككك مككككن جديككككد علككككى العالقككككات بعككككد ذ، وليشككككدد (A2.8)" يهككككدر مككككع ّمككككو"إلككككى اجتككككرار التعبيككككر 

 (CP1)مجتككككككرا فككككككي  إطككككككار الصككككككمت المتواصككككككل  (B2.3)" جابلهككككككا خبككككككر"األشككككككخاص  بككككككين

، ليشكككككهد بعكككككد ذلكككككك تركيكككككزه علكككككى الصكككككرا  النفسكككككي الكككككداخلي (A2.8)" جابلهكككككا خبكككككر"لعبكككككارة 

يواصكككككل . (A2.17, E9)" لهكككككاوعيكككككا كيفكككككاش يقوله"بكككككروز تصكككككور  قكككككوي مكككككرتبط بكككككالعجز 

إلكككككى  (A2.3)" ككككككي شكككككغل"ره ليلجككككك  فكككككي إطكككككار الكككككتحفظ الكالمكككككي المفحكككككوص بعكككككد ذلكككككك تعبيككككك

" خبكككككككر مكككككككوش ملكككككككيح"الصكككككككرا  مكككككككع عكككككككدم توضكككككككيح دوافعكككككككه " dramatisation"تهويكككككككل 

(B2.5, CP4)  خبككككككر مككككككوش ملككككككيح "وإلككككككى تصككككككويره عككككككن طريككككككق العالقككككككات البينشخصككككككية

مختتمككككككككا إيككككككككاه بالميككككككككل إلككككككككى التقصككككككككير . normal "(B2.3)وهككككككككي كككككككككي سككككككككمعاتو تقبالتككككككككو 

(CP2). 

 اإلشكالية: 

والتكي يحكاول  ،بكن هنكا ببكروز مشكاعر الكذنب المرتبطكة بالرغبكات المحارميكةإ -يتميز االقترا  أم 

 .ةئوأيضا المحتوية والمهد ،المفحوص كبتها وتجنبها بشدة من خالل استثمار صورة األم الواقعية واليومية

 7BMاللوحة 

 ’’34هذا شايب كي شغل مع ولدو، باباه يحكي معاه وهو يسمعلو، كي شغل يحكيلو في ّمو  ’’8..  

 السياقات: 

يكككككككدخل المفحكككككككوص فكككككككي التعبيكككككككر محكككككككددا إحكككككككدل شخصكككككككيتي الصكككككككورة عكككككككن طريكككككككق  

كككككككي "، ليقككككككوم بعككككككد الككككككتحفظ الكالمككككككي (CF1)" هككككككذا شككككككايب"التمسككككككك بككككككالمحتول الظككككككاهري 

يكككككة فكككككي إطكككككار التشكككككديد علكككككى العالقكككككات بككككككين بكككككالتعرف علكككككى الشخصكككككية الثان (A2.3)" شكككككغل

" بابكككككاه يحككككككي معكككككاه"، محكككككاوال بعكككككد ذلكككككك بنكككككاء حكككككوار بيكككككنهم (B2.3)" مكككككع ولكككككدو"األشكككككخاص 

، ليقكككككوم عكككككن طريكككككق التككككككوين العكسكككككي بقلكككككب الدفعكككككة العدوانيكككككة إلكككككى ضكككككدها مكككككن خكككككالل (2.3)

يواصكككككككككل . (A2.10)" وهكككككككككو يسكككككككككمعلو"إبقكككككككككاء االبكككككككككن فكككككككككي وضكككككككككعية اسكككككككككتكانة وطاعكككككككككة 

علكككككى موضكككككو  مكككككن  (A2.3)" ككككككي شكككككغل"حكككككواره ليشكككككدد بعكككككد الكككككتحفظ الكالمكككككي  المفحكككككوص
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" فككككككي ّمككككككو"مككككككدخال أشككككككخاص غيككككككر مشكككككككلين فككككككي الصككككككورة  (B2.12)" يحكيلككككككو"نككككككو  قككككككول 

(B1.2)،  حيث تميز حواره بالميل إلى التقصير(CP2). 

 اإلشكالية: 

نجكككككح المفحكككككوص هنكككككا فكككككي اسكككككتدعاء التثليكككككث األوديبكككككي، وفكككككي تصكككككوير الصكككككرا  عكككككن  

طريكككككق العالقكككككات البينشخصكككككية، إال أن الرقابكككككة الشكككككديدة التكككككي أقيمكككككت فكككككي وجكككككه بكككككروز الدفعكككككة 

العدوانيكككككة تكككككدل علكككككى ثقكككككل تلكككككك الدفعكككككة وأيضكككككا علكككككى ثقكككككل االسكككككتثمار المضكككككاد لهكككككا فكككككي األنكككككا 

ف عككككككن صككككككعوبة تسككككككيير العدوانيككككككة تجككككككاه األ  شككككككممككككككا يك .األعلككككككى، أي علككككككى ثقككككككل الممنككككككو 

رضككككككة مككككككا يقولككككككه األ  ليبقككككككى االبككككككن فككككككي وضككككككعية حيككككككث يكبككككككت المفحككككككوص تمككككككثالت معا،

مككككككن أجككككككل إخفككككككاء رغباتككككككه األوديبيككككككة خوفككككككا مككككككن تصككككككورات " يسككككككمعلو"الطاعككككككة والخضككككككو  

 .الخصاء أمام الصورة األبوية

 8BMاللوحة 

كيمكا ... حكوايج ككانو ... كي شغل راه يتفكر في حوايج مكوش مكالم  ،هذا طفل راه يخمم ’’10...  

 ’’36. كوابيس... نقولو 

 السياقات: 

بعد وقت كمون قصكير نسكبيا يكدخل المفحكوص فكي التعبيكر متمسككا بكالمحتول الظكاهري للصكورة  

وليلج  في إطكار الكتحفظ الكالمكي ،  (CN1)" يخمم"، ليعبر بعد ذلك عن انطبا  ذاتي (CF1)" هذا طفل"

ث أدل ذلكك إلكى حيك،  (A2.17)" يتفككر"إلى التشديد على الصرا  النفسي الكداخلي  (A2.3)" كي شغل"

بككين  (A2.8)" حككوايج"، ليجتككر كلمكة (E8)" حككوايج مككوش مكالم"بكروز تصككور قكوي مككرتبط بالعدوانيكة 

، وبعكد فتكرة أخيكرة مكن الصكمت (A2.3)" كيما نقولكو"وليختتم حواره بعد تحفظ كالمي  .(CP1)صمتين 

(CP1)  ككوابيس"لخيكال لما يتذكره الطفل من خالل اللجوء  لجانب الالواقعي البالت كيد على "(A2.12) ،

 .(CP2)مع الميل للتقصير 

 اإلشكالية: 

الكذي تحكاول : "، أو حتكى"التعبيكر عكن العدوانيكة تجكاه األ  ممنكو : "وك ن األنا األعلى يقول هنا 

المفحكوص  "أنكا"، وأمام هذه التهديدات وتحت ثقكل ذلكك الممنكو  يسكعى "تذكره يمنع منعا مجرد استدعائه

لتجنب إلى تجميد أي تيار غريزي عدواني تجاه الصورة األبوية إلخفكاء مشكاعر الكذنب من خالل الكبت وا

 .وتصورات اإلخصاء المرتبطة بمثل ذلك الهوام
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 10اللوحة 

 ’’21. هذا شايب، محضن بنتو، هذي هي ’’8 

 السياقات 

يككدخل المفحككوص فككي التعبيككر محككددا إحككدل شخصككيات الصككورة عككن طريككق التمسككك بككالمحتول  

، ليشككدد بعككدها علككى العالقككات بككين األشككخاص فككي إطككار تغلككيم العالقككة (CF1)" هككذا شككايب"الظككاهري 

" هكذي هكي"مختتمكا حكواره بالميكل إلكى االبتكذال مكع ميكل إلكى التقصكير . (B2.3, B2.9)" محضن بنتكو"

(CP4, CP2).  وفي حضور إدرا  خاطئ مرتبط بالفرق بين األجيال(E4). 

 اإلشكالية 

إن بروز الهوام المحارمي وإن يكن معكوسكا بكالنظر لجكنس المفحكوص قكد كلفكه هنكا خطك ً إدراكيكا  

الكبكت والتجنكب الكذي مكورس فكي  رل الغيكر مشككل فكي اللوحكة، ممكا يبكرمرتبطا بإدرا  الفرق بين األجيكا

وحتى عدم قدرة الكدفاعات علكى احتوائهكا ودمجهكا فكي حرككة ، أاللوحات السابقة على بروز تلك الهوامات 

 .صراعية أوديبية بناءة

 11اللوحة 

هاذي طريق، طريق في الجبل، هاو الشجر شغل شكالل .. . ’’19( يقلب اللوحة في عدة اتجاهات) 

 .’’50( يقلب اللوحة في عدة اتجاهات. )فيها شالل... هنا 

 السياقات 

يككدخل المفحككوص فككي  (CP1)وبعككد وقككت الكمككون األولككي الطويككل  (CC1)بعككد اإلثككارة الحركيككة  

ومجتككرا لكلمككة  (CF1)هككاذي طريككق، طريككق فككي الجبككل "التعبيككر متمسكككا بككالمحتول الظككاهري للصككورة 

ليعكود بعكد الكتحفظ و، (E2)" هاو الشكجر"ليدر  بعدها تفصيل نادر وغريب ،  (A2.8)" طريق، طريق"

مككررا بعكد ،  (CF1)" شكالل هنكا"إلكى التمسكك بكالمحتول الظكاهري للصكورة  (A2.3)" شكغ ل"الكالمي 

 (CC1)، ومختتمكا حكواره بكالعودة إلكى اإلثكارة الحركيكة (A2.8)" شالل"كلمة  (CP1)فترة من الصمت 

 .(CP2)مع الميل إلى التقصير 

 اإلشكالية 

يسعى المفحوص من خالل استثمار عناصر الواقع الخارجي إلى كبت وتجنب بروز القلق الداخلي  

رة كمككا أن الميككل إلككى تفريككغ التككوتر فككي شكككل حركككي يشككهد علككى عككدم قككد. البككدائي الككذي تعرضككه اللوحككة

 .المفحوص على تسيير ذلك القلق أو حتى بنائه والصعود به لمستول أعلى من التنظيم
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 13MFاللوحة 

 ’’25. هذي هي. هذا قتل مرتو واّل وشيه... هذي  ’’7 

 السياقات 

المتبكو  بفتكرة مكن الصكمت  (A2.3)" هكذي"إطكار الكتحفظ الكالمكي  في المفحوص التعبيريباشر 

(CP1)  ، هكذا"ليتمسك بالمحتول الظكاهري للصكورة غيكر معكرف لطشكخاص "(CF1, CP3) ،

قتكل "وليبرز بعد ذلك تصور قوي مكرتبط بكالموت فكي إطكار التشكديد علكى العالقكات البينشخصكية 

" واّل وشككيه"متبككو  بالميككل إلككى الككرف  فككي شكككل سككدال موجككه للفككاحص  (E9, B2.3)" مرتككو

(CP5)  ، هذي هي"االبتذال مع ميل إلى التقصير ليختتم حواره بالميل إلى "(CP4, CP2). 

 اإلشكالية 

كبتهكا  رام بكميات ضخمة وبشكل فظ هنا يبكرإن إعادة تنشيط العدوانية المرتبطة بتصورات اإلجر 

تمثككل  تبعاديلجكك  إلككى التجنككب الرهككابي السككولككذلك  .فككي اللوحككات السككابقة، فككالمفحوص ال يسككتطيع تسككييرها

يسككتطيع ربطهككا عككن طريككق اسككتدعاء الحركككات الغريزيككة الليبيديككة التككي تبقككى هككي ي، كمككا ال دجنسككي سككا

 .األخرل مكبوتة تحت ثقل الممنو 

 11اللوحة 

هكذي لوحكة رسكمها واحكد، مكافهمتت أنكا علكى واه تعبكر ...  ’’42( يقلب اللوحة في عدة اتجاهات) 

 .’’00’1( يبتسم)مانعرف واش من فن هذا ... بصح 

 السياقات 

يككدخل المفحككوص فككي  (CP1)وبعككد وقككت الكمككون األولككي الطويككل  (CC1)ثككارة الحركيككة بعككد اإل 

، ومدخال أشخاص غير مشكلين في الصورة (CN8)" هذي لوحة رسمها واحد"التعبير مظهرا لوحة فنية 

" مكافهمتت أنكا علكى واه تعبكر"ليميكل بعكدها إلكى الكرف  ،  (B1.2, CP3)" واحد"مع عدم التعريف بهم 

(CP5)،  بصككح"وليعككود بعككد الككتحفظ الكالمككي "(A2.3)صككمت البعككد فتككرة مككن  ، و(CP1)  إلككى الميككل

مكع ميكل  (CN4)مختتما حكواره بهيك ة دالكة علكى العواطكف  .(CP5)" مانعرف واش من فن هذا"للرف  

 .(CP2)للتقصير 

 اإلشكالية 

وتثبكككيط يسكككعى المفحكككوص مكككن خكككالل اسكككتخدام دفاعكككات التجنكككب وخاصكككة الرهابيكككة إلكككى تقييكككد  

نقص المكككرتبط بتككككوين البككك هنكككا ورة، فهكككل رفككك  اسكككتدعاء المواضكككيع متعلكككقاسكككتدعاء الهوامكككات المجكككا
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ثقكككككل الممنكككككو  والهوامكككككات بكككككالخوف مكككككن ولوجهكككككا تحكككككت  مموضكككككو  داخلكككككي حكككككامي وحكككككاوي، أ

 . ؟المحارمية

 12اللوحة 

كيفاه نتخيل، نتخيلو فيها بالدنا طلعت ازدهرت، والت كيما دبي في العمران، تقكدر تقكول  ’’10... 

... نفكوذ ... الدولكة تكولّي عنكدها هيبكة ... وتقكدر تقكول تّسكّما . bienفي االقتصاد كيما أمريكا الناس عايشكة 

 .’’22’1هذي هي ... وتّسما ... الناس عايشة كل كيف كيف 

 السياقات 

ليدككد بعكدها علكى القطكب  (CC2)" كيفاش نتخيكل"ص في التعبير موجها طلبا للفاحص يدخل المفحو

مكع حضكور عناصكر مكن نمكط  (CP4)منطلقا في رواية قصة شديدة االبتذال  (A2.12)" نتخيلو"الخيالي 

يواصكل . (A2.3)" تقكدر تقكول"في إطار التحفظ الكالمكي  (A2.10)" العمران، االقتصاد"تكوين عكسي 

التوقفكات  وفكي إطكار (A2.3)" تقكدر تقكول، تّسكما"حواره أيضا فكي إطكار التحفظكات الكالميكة المفحوص 

" الدولككة تككولي عنككدها هيبككة، النككاس عايشككة كيككف كيككف"، ليعككود مككن جديككد لالبتككذال (CP1)داخككل القصككة 

(CP4).  تّسككما"مختتمككا قصككته فككي إطككار الككتحفظ الكالمككي "(A2.3)  الككوارد بككين صككمتين(CP1)  بالميككل

 .(CP4)" هذي هي"يضا إلى االبتذال أ

 اإلشكالية 

عكدم قكدرة المفحكوص علكى اسكتدعاء وإعكادة بنكاء مواضكيعه عكن يشهد الكبت والتجنب الشديد هنكا  

  .الداخلية إال في شكل تكوين عكسي لتجنب قلقه، مما يدكد من جديد على ثقل الممنو  ورجحان كفة الكبت
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 .سنة 24، محمد TATسياقات  خالصة

 Eسياقات   Cسياقات  Bسياقات  Aسياقات 

A.1.3 = 1 

    A1 = 1 

 

B1.2 = 5 

    B = 5 

CP1 = 15 

CP2 = 11 

CP3 = 4 

CP4 = 8 

CP5 = 7 

     CP = 45 

 

E1 = 1 

E2 = 1 

E8 = 2 

E9 = 2 

E4 = 1 

    E = 7 

A2.3 = 17 

A2.8 = 8 

A2.10 = 2 

A2.12 = 2 

A2.17 = 3 

       A2 = 32 

            A = 33 

B2.3 = 11 

B2.5 = 1 

B2.9 = 2 

B2.12 = 3 

    B2 = 17 

         B = 22 

CN1 = 2 

CN4 = 2 

CN8 = 2 

     CN = 6 

CC1 = 3 

CC2 = 1 

     CC = 4 

CF1 = 13 

CF2 = 2 

CF3 = 1 

   CF = 16 

        C = 71 
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 :تحليل السياقات

ككككككككف وتجنكككككككب اليكشكككككككف تحليكككككككل شكككككككبكة سكككككككياقات المفحكككككككوص عكككككككن غلبكككككككة سكككككككياقات  

، تليهكككككا سكككككياقات (CP = 45)الصكككككرا ، والتكككككي تجسكككككدت أساسكككككا فكككككي السكككككياقات الرهابيكككككة 

التكككككي سكككككاهمت بكككككالتحكم فكككككي الصكككككراعات وكبتهكككككا، وبعكككككد ذلكككككك تتكككككدخل  (A = 33)الرقابكككككة 

تسكككككيير الصكككككرا ،  كمحاولكككككة لتخفيكككككف الصكككككالبة فكككككي (B = 22)سكككككياقات الهكككككراء والمرونكككككة 

أو قليلككككككة  (CF = 16)أمككككككا سككككككياقات التجنككككككب األخككككككرل فقككككككد تككككككدخلت بكميككككككات متوسككككككطة 

(CN=  6, CC = 4)  ويشككككهد حضككككور السككككياقات  ،لتعزيككككز الحيككككل  التجنبيككككة للصككككرا

علككككى التثبككككيط الشككككديد الككككذي مككككس تحريككككر الجوانككككب الهواميككككة  (E = 7)ميككككة قليلككككة كاألوليككككة ب

 .والغريزية

 :(CP = 45)السياقات الرهابية . 1

التكككككي سكككككاهمت  (CP1 = 15)نسكككككجل فيهكككككا الحضكككككور القكككككوي للتوقفكككككات الكالميكككككة  

مككككن أجككككل تقييككككد  (CP2 = 11)فككككي كككككبح تظككككاهرات العككككالم الككككداخلي، يليهككككا الميككككل للتقصككككير 

وتثبكككككيط الصكككككرا  ومنكككككع تطكككككويره، وتتكككككدخل سكككككياقات الرقابكككككة األخكككككرل المتمثلكككككة فكككككي ككككككل مكككككن 

وعكككككدم التعريكككككف باألشكككككخاص  (CP5 = 7)والميكككككل للكككككرف   (CP4 = 8)االبتكككككذال 

(CP3 = 4)  لتخكككككدم نفكككككس التوجكككككه المتمثكككككل فكككككي تجنكككككب الصكككككرا  سكككككواءا بككككككبح العواطكككككف

 .والتمثالل المرتبطة به أو حتى باستبعاده ورف  التعبير عنه

تنتشكككككر هكككككذه السكككككياقات فكككككي ككككككل اللوحكككككات، حيكككككث يكككككتم ربطهكككككا عكككككادة بسكككككياقات الرقابكككككة  

لعرقلكككككككة التعبيكككككككر عكككككككن الصكككككككرا  بتجنكككككككب  (6BM)مكككككككا هكككككككو الحكككككككال فكككككككي اللوحكككككككة لتوظكككككككف ك

لتثبكككككيط بكككككروز  (13MF)اسكككككتدعاء العواطكككككف المرتبطكككككة بكككككه، أو كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي اللوحكككككة 

لتجميككككككد اسككككككتدعاء أي تيككككككارات غريزيككككككة، أو حتككككككى كمككككككا ( 2)الدفعككككككة العدوانيككككككة، أو فككككككي اللوحككككككة 

 .وامي المجاورمن أجل كف النشاط اله( 29)هو الحال في اللوحة 

  :(A = 33) -السجل الوسواسي-سياقات الرقابة . 2

وتهككككككيمن عليهككككككا تلككككككك السككككككياقات المميككككككزة للككككككدفا  ذو الككككككنمط الوسواسككككككي متمثلككككككة فككككككي  

الككككذي يكشككككف عككككن الشككككك والحككككذر أمككككام  (A2.3 = 17)الحضككككور القككككوي للككككتحفظ الكالمككككي 

 (A2.8 = 8)جتكككككرار تظكككككاهر الواقكككككع الكككككداخلي الهكككككوامي والعكككككاطفي، ليتكككككدخل بعكككككد ذلكككككك اال

للككككتحكم فككككي تظكككككاهر ذلككككك الواقككككع وكبتكككككه، حيككككث تهكككككدف هككككذه الككككدفاعات لكبكككككت العواطككككف ومنكككككع 

ربطهكككككا بكككككالتمثالت لككككككف الصكككككرا ، أمكككككا سكككككياقات الرقابكككككة المتمثلكككككة فكككككي ككككككل مكككككن التشكككككديد علكككككى 
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 (A2.12 = 2)والت كيكككككد علكككككى الخيكككككال  (A2.17 = 3)الصكككككراعات النفسكككككية الداخليكككككة 

طبيعككككة تسككككيير الصككككرا  بككككين الرغبككككة علككككى  فهككككي تتككككدخل لتككككدل علككككى الككككوعي بالبعككككد الخيككككالي و

ليككككدعم  (A2.10 = 2)والككككدفا  فككككي إطككككار نفسككككي داخلككككي، ويتككككدخل أيضككككا التكككككوين العكسككككي 

 (7BM)مسكككككاهمته كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي اللوحكككككة مكككككن خكككككالل الكككككدفا  مكككككن الكككككنمط الوسواسكككككي 

أمكككككككا دمكككككككج المصكككككككادر االجتماعيكككككككة . لكككككككى ضكككككككدهابقلكككككككب الدفعكككككككة العدوانيكككككككة الموجهكككككككة لكككككككط  إ

(A1.3 =1)  فهككككو لككككيس سككككول محاولككككة تمهيديككككة للتطككككرق ( 2)فقككككط فككككي اللوحككككة والككككذي بككككرز

 .للصرا  عن طريق االحتماء بسيناريو اجتماعي فشلت أمام ثقل الكبت

تنتشكككككر هكككككذه السككككككياقات فكككككي أغلكككككب اللوحككككككات، حيكككككث أدل تكككككدخلها بكثافككككككة فكككككي اللوحككككككة  

إلكككككى كبكككككت الدفعكككككة  (8BM)لرغبكككككة أمكككككام ثقكككككل الممنكككككو ، وفكككككي اللوحكككككة إلكككككى كبكككككت كلكككككي ل( 2)

تلككككككك الدفعككككككة فككككككي اللوحككككككة المفحككككككوص العدوانيككككككة تجككككككاه الصككككككورة األبويككككككة، حيككككككث يسككككككتدعي 

(7BM)  ،علككككككى شكككككككل تكككككككوين عكسككككككي أمككككككام كبككككككت التنككككككاق  الوجككككككداني وصككككككعوبة تسككككككييره

دل علككككككى ممككككككا يكككككك)وحينمككككككا يككككككتم ربككككككط تلككككككك السككككككياقات بسككككككياقات التجنككككككب وخاصككككككة الرهككككككابي 

كمكككككا هكككككو الحكككككال )فهكككككي تسكككككتخدم لفصكككككل العاطفكككككة عكككككن التمثكككككل ( الطبيعكككككة العصكككككابية للصكككككرا 

كمكككككا هكككككو الحكككككال فكككككي اللوحكككككة )تجميكككككد أي بكككككروز للكككككدفعات الغريزيكككككة ل، أو (3BMفكككككي اللوحكككككة 

كمكككككا )، وكبتهكككككا  أمكككككام الصكككككورة األموميكككككة خوفكككككا مكككككن تصكككككورات الخصكككككاء ومشكككككاعر الكككككذنب (2

 (.6BMهو الحال في اللوحة 

 : (B = 22) -السجل الهستيري-سياقات الهراء . 3

الكككككذي  (B2.3 = 11)ويطغكككككى عليهكككككا التركيكككككز علكككككى العالقكككككات بكككككين األشكككككخاص  

يحككككككاول المفحككككككوص عككككككن طريقككككككه تصككككككوير الصككككككرا  مككككككن خككككككالل عقككككككد عالقككككككات بيشخصككككككية، 

، (B1.2 = 5)ويتكككككدخل أيضكككككا ككككككل مكككككن إدخكككككال أشكككككخاص غيكككككر مشككككككلين فكككككي الصكككككور 

 B2.5)، أو حتككككى التهويككككل (B2.12 = 3)نككككو  ذهككككا  وقككككول التركيككككز علككككى مواضككككيع مككككن 

لخدمكككككة نفكككككس الغكككككرث ومحاولكككككة تمديكككككد السكككككيناريوهات الهواميكككككة لتصكككككوير الصكككككرا ،  (1 =

بمحاولككككة التعبيككككر عككككن ( 2)فككككي اللوحككككة  (B2.9 = 2)كمككككا ارتككككبط حضككككور تغلككككيم العالقككككات 

 .الرغبة داخل الزوج في شكل متحفظ ومبتذل

أغلككككككب اللوحككككككات بكككككككل مككككككن سككككككياقات التجنككككككب الرهككككككابي  إن ربككككككط هككككككذه السككككككياقات فككككككي 

كمككككا هككككو الحككككال فككككي )نمككككا تتككككدخل بصككككورة مكثفككككة يكبككككت قككككد أنقككككص مككككن فعاليتهككككا، وحتككككى حوال

تكككككككتم عرقلكككككككة محكككككككاوالت تصكككككككوير الصكككككككرا  بالكبكككككككت والتجنكككككككب ( 7BMو  6BM، 1اللوحكككككككات 
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شكككككهد ممكككككا ي. اللكككككذان يعمكككككالن علكككككى ككككككبح بكككككروز العواطكككككف والكككككدفعات الغريزيكككككة المرتبطكككككة بكككككه

 .على الصالبة في تسيير الصرا 

 (CC = 4)، والسلوكية (CN = 6)، النرجسية (CF = 16)السياقات العملية . 4

 CF)تسكككككيطر علكككككى السكككككياقات العمليكككككة تلكككككك المتعلقكككككة بالتمسكككككك بكككككالمحتول الظكككككاهري  

والتكككككي يسكككككتخدمها المفحكككككوص لتعزيكككككز تجنكككككب الصكككككرا  عكككككن طريكككككق التمسكككككك بكككككالواقع  (13 =

وعلككككى الفعككككل  (CF = 2)يليهككككا كككككل مككككن التشككككديد علككككى الحيككككاة اليوميككككة . الخككككارجي اإلدراكككككي

(CF3 = 1)  التككككككي اسككككككتخدمها المفحككككككوص فككككككي اللوحككككككات(6و  2BM  ) مككككككن أجككككككل كككككككف

لتككككككالي مككككككن أجككككككل الهككككككرو  مككككككن الجانككككككب الهككككككوامي والغريككككككزي تجككككككاه الصككككككورة األموميككككككة، وبا

الصككككككككرا  باسككككككككتبدال صككككككككورة األم الداخليكككككككككة المشككككككككحونة غريزيككككككككا بصككككككككورة األم الخارجيكككككككككة 

الواقعيكككككة والم لوفكككككة، وفكككككي نفكككككس السكككككياق تتكككككدخل السكككككياقات النرجسكككككية ممثلكككككة فكككككي االنطباعكككككات 

وإظهككككار صككككور فنيككككة  (CN4 = 2)والهيككككآت الدالككككة علككككى العواطككككف  (CN1 = 2)الذاتيككككة 

(CN8 = 2) وتسكككككتخدم كطكككككرق انسكككككحابية فكككككي وضكككككعيات ال يمككككككن فيهكككككا  ،عزيكككككز التجنكككككبلت

أيكككككككن تكككككككم ،  (29و  2)مواجهكككككككة الصكككككككرا  أو القلكككككككق كمكككككككا هكككككككو الحكككككككال مكككككككثال فكككككككي اللوحكككككككات 

وفككككككي خدمكككككككة نفكككككككس  ،اسككككككتخدامها خاصكككككككة لتجميككككككد اسكككككككتدعاء أي تيكككككككارات غريزيككككككة وعاطفيكككككككة

االتجككككككاه التجنبككككككي تتككككككدخل سككككككياقات الكككككككف السككككككلوكي ممثلككككككة خاصككككككة فككككككي االثككككككارات الحركيككككككة 

(CC1 = 3)  يليهككككا طلككككب موجككككه للفككككاحص(CC2 = 1)  حيككككث تتككككدخل هككككذه السككككياقات فككككي

 22 )اللوحككككككات الغامضككككككة واألقككككككل تشكككككككيال ليككككككتم اسككككككتخدامها كمككككككا هككككككو الحككككككال فككككككي اللككككككوحتين

 .بالقلق البدائي غير القابل للبناء على شكل حركي لتفريغ التوتر المرتبط(  29و

  :(E = 7)السياقات األولية . 5

قكككككككا نلكككككككى سكككككككيطرة الكبكككككككت والتجنكككككككب اللكككككككذان خويعكككككككود حضكككككككورها بكميكككككككات قليلكككككككة إ 

محكككككككاوالت التحريكككككككر الهكككككككوامي والغريكككككككزي، وبكككككككالرغم مكككككككن ذلكككككككك تفلكككككككت بعككككككك  التصكككككككورات 

باإلضكككككككافة للتعبيكككككككر ( 6BMاللوحكككككككة )المرتبطكككككككة بكككككككإعالن العجكككككككز عكككككككن التعبيكككككككر  (E6)القويكككككككة 

، أو االكتسكككككككككككام مكككككككككككن (13MFو 3BM ،8BMفكككككككككككي اللوحكككككككككككات ) (E8)عكككككككككككن العدوانيكككككككككككة 

، وأحيانكككككا تتكككككدخل هكككككذه السكككككياقات لتمديكككككد الكبكككككت حيكككككث (22فكككككي اللوحكككككة ) (E2)طكككككرف الهكككككوام 

إلكككككى ( 2)ي اللوحكككككة فككككك (E1)هكككككدف الكككككتحكم فكككككي المكككككدر  عكككككن طريكككككق تعتكككككيم موضكككككو  الرغبكككككة 

المفحكككككوص  -أمكككككام فشكككككل الكبكككككت -( 20)خدمكككككة كبتكككككه الحقكككككا، بينمكككككا كلكككككف تكككككدخلها فكككككي اللوحكككككة 

 .مرتبطا باالكتسام من طرف الهوام (E4)خط  إدراكيا 



صياغة وتحليل حاالت البحث: الفصل السادس  

 

311 
 

 :اإلشكالية العامة

يككككككككدل تحليككككككككل شككككككككبكة السككككككككياقات المسككككككككتخدمة مككككككككن طككككككككرف المفحككككككككوص باإلضككككككككافة  

توظيفككككككه النفسككككككي ضككككككمن البنيككككككة العصككككككابية مككككككن لمقروئيككككككة البروتوكككككككول العامككككككة علككككككى انككككككدراج 

 :وفي هذا اإلطار يمكن تلخيص إشكاليته العامة كما يلي. نو  العصا  الوسواسي

األساسككككككية حككككككول مخككككككاوف الخصككككككاء المرتبطككككككة بالصككككككرا  المفحككككككوص تككككككدور إشكككككككالية  

 ، األوديبككككككي الككككككذي ال يسككككككتطيع بنككككككاءه وتجككككككاوزه بسككككككبب كبككككككت وكككككككبح العواطككككككف المرتبطككككككة بككككككه

حيكككككككث يسكككككككتخدم أنكككككككاه دفاعكككككككا صكككككككلبا (. 3BMاللوحكككككككة )لمنكككككككع ربطهكككككككا بكككككككالتمثالت  باإلضكككككككافة

متمككككككثال فككككككي الككككككدفا  الوسواسككككككي المصككككككحو  بتشكككككككيل رهككككككابي تجنبككككككي للصككككككرا  ضككككككد قلككككككق 

 .الخصاء

االنفصكككككككال عكككككككن  لكككككككىك الكككككككدفا  إلكككككككى عكككككككدم قكككككككدرة المفحكككككككوص عويعكككككككود أصكككككككل ذلككككككك 

مكككككا يتبعهكككككا مكككككن ، حيكككككث تحكككككر  الحاجكككككة إليكككككه و(موميكككككةالصكككككورة األ)موضكككككو  الحكككككب األولكككككي 

هوامكككككككات محارميكككككككة الكبكككككككت والككككككككبح خوفكككككككا مكككككككن تصكككككككورات الخصكككككككاء أمكككككككام ثقكككككككل الممنكككككككو  

فكككككككال يسكككككككتطيع المفحكككككككوص حتكككككككى اسكككككككتدعاء مواضكككككككيعه الداخليكككككككة (. 29و 6BM، 2اللوحكككككككات )

، (26اللوحكككككة )تحكككككت تككككك ثير كبكككككت التنكككككاق  الوجكككككداني تجاههكككككا إال فكككككي شككككككل تككككككوين عكسكككككي 

المتسككككككامح لطنككككككا األعلككككككى الككككككذي طككككككوره المفحككككككوص ويككككككرتبط ثقككككككل الممنككككككو  هنككككككا بالجانككككككب ال

لهكككككا  الموجهكككككة كتعكككككوي  لكككككنقص تقمكككككص الصكككككورة األبويكككككة التكككككي ال يسكككككتطيع تسكككككيير العدوانيكككككة

، كمككككككا ال يسككككككتطيع أيضككككككا التفككككككتح علككككككى تلككككككك الصككككككورة األبويككككككة والتفككككككاوث (8BMاللوحككككككة )

فكككككي معهكككككا إال مكككككن خكككككالل اسكككككتدعاء تلكككككك الدفعكككككة العدوانيكككككة فكككككي شككككككل تككككككوين عكسكككككي تجسكككككد 

 ،قكككككاء االبكككككن فكككككي حالكككككة اسكككككتكانة وطاعكككككةبقلبهكككككا إلكككككى ضكككككدها عكككككن طريكككككق إب( 7BM)اللوحكككككة 

إلخفككككككاء رغباتككككككه األوديبيككككككة خوفككككككا " يسككككككمعلو"يبقككككككى االبككككككن " يحكيلككككككو فككككككي ّمككككككو" : فبينمككككككا األ 

درجككككة كبككككت موضككككو  ( 2)بلككككغ بككككه ذلككككك الخككككوف فككككي اللوحككككة وقككككد . مككككن تصككككورات اإلخصككككاء

هككككككذا الوضككككككع يبقككككككى إذن الصككككككرا  بككككككين الرغبككككككات الرغبككككككة كليككككككا ورفكككككك  توظيفككككككه، وأمككككككام 

 .األوديبية المكبوتة والدفا  ضدها تحت ثقل الممنو  على حدته بدون مخرج
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 خالصة عامة عن الحالة الثالثة

 ، يمكن تلخيص أهم ما كشفت عنهTATنطالقا من تحليل معطيات المقابالت العيادية وبرتوكول إ 

 :ب هداف البحث كما يلي االنتائج في عالقته

 :في مستوى أول من التحليل

الذي تمثكل فكي حكادل مولكد للصكدمة تجسكد )الحظنا من جهة أن الحالة وأثناء تعرضه لسبب البتر  

عانى من استجابة ضغط تفارقيكة مباشكرة، وأيضكا مكن تكدخل عامكل خطكر صكدمي ( في انفجار لغم أرضي

ادل، وبالرغم من ذلك فقد كان سلوكه نشيطا أثنكاء الحكادل أيكن تمثل في عدم تلقي النجدة أثناء تعرضه للح

تمكككن بككالرغم مككن إصككابته أن يمشككي وصككوال للمكككان الككذي تلقككى فيككه اإلسككعاف، حيككث لككم يطككور بعككد ذلككك 

الشكل في حالته النفسية  علىة أخرل فقد انعكس التعرث للبتر أما من جه. أعراث أي اضطرا  صدمي

 :التالي

حيككث لككم يعككد يسككتطيع القيككام ب عمككال ، إلككى إحككدال نقككص فككي قدراتككه الجسككمية أدت إصككابة البتككر  

ونشككاطات كككان يقككوم بهككا قبككل تعرضككه للبتككر، وعلككى مسككتول نفسككي داخلككي كانككت عاقبككة ذلككك الككنقص هككي 

تغيضككك : حاجككة كنككت تقككدر ديرهككا قبككل تككولّي ماتقككدرش ّديرهككا: "شككعور بحككزن مككرتبط بجككرم نرجسككيال

، ويبدو أن الحالة قد دخل في سيرورة حكداد ناجحكة أيكن فكرث مبكدأ الواقكع نفسكه، حيكث توقكع أنكه "روحك

ن أيضكا وتمكك ،كما أدر  أن خضوعه لعملية البتر سيكون في صكالحه، سيتعرث للبتر قبل أن تتم العملية 

وهكذا مكا مكنكه فيمكا بعكد مكن تقبكل واقكع . منذ أن رأل ساقه مبتورة ألول مرة من توقع عواقكب ذلكك الفقكدان

أي الحكزن )وواقكع الفقكدان الكداخلي ( فقدان الساق وما يتبعها  من نقص قدراتكه الجسكمية)الفقدان الخارجي 

كما تمكن من نز   االستثمار مكن تمثالتكه  ،( المرتبط بذلك الفقدان الخارجي وما يتبعه من تغييرات داخلية

جديكدة نشكاطات عن نفسه والنشاطات التكي ككان يقكوم بهكا قبكل البتكر، وكيّكف تصكورات جديكدة عكن نفسكه و

: حسب وضعيته الصحية التي فرضكها عليكه البتكر، كمكا كيّكف أيضكا نشكاطه المهنكي حسكب قدراتكه الجديكدة

ورانكي ناككل وقاعكد فكي الكدار، وزدت درت ، دج  22000الدولة عطاتني شكهرية تكا  ضكحايا اإلرهكا  "

batterie  تا  قنون، وراني شريتnuméro (أي قطعة أرث )وبناءا عليه فهو يتخيل نفسه ،  " نبني فيه

م بها التقبل تثير تبالرغم من ذلك تبقى الطريقة التي ، ولكن "normalعادي، نخدم ونعيت : "في المستقبل

    :يرورة الحداد وتقبل  البتكر، حيكث تقبكل الحالكة حادثكة تعرضكه للبتكر فكي شككلالتساؤل حول مدل فعالية س

، وفي وضعية استكانية دون أن يعبر عكن أي غضكب أو عدوانيكة مرتبطكة "كنت راضي بالقضاء والقدر" 

 .بذلك الفقدان، أي دون أي تفريغ انفعالي مرتبط بالمرور من مرحلة رف  الواقع إلى مرحلة تقبل الواقع
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 :في مستوى ثاني من التحليل

والتكي انعكسكت ، دخله البتر هنا هو اإلنقاص من القدرة الجسكمية للحالكة أالحظنا إذن أن أهم ت ثير  

على جوانب حياته األخرل المهنية واليوميكة، كمكا الحظنكا أيضكا أن ذلكك الكنقص قكد انعككس علكى مسكتول 

تغيضك : ر ديرها قبل تولي ماتقدرش ّديرهاحاجة كنت تقد: " داخلي في شكل حزن مرتبط بجرم نرجسي

بالرغم من ذلك فقد تمكن الحالة مكن الكدخول فكي سكيرورة حكداد ناجحكة أيكن فكرث مبكدأ الواقكع و، "روحك

أي فقكدان السكاق ومكا يتبعهكا مكن نقكص فكي قدراتكه )نفسه، ليتمكن مكن تقبكل الفقكدان علكى مسكتول خكارجي 

رتبط بككذلك الفقككدان الخككارجي ومككا يتبعككه مككن تغييككرات الحككزن المككأي )وعلككى مسككتول داخلككي ( الجسككمية

، كما تمكن من نز   االستثمار من تمثالته عن نفسه والنشاطات التي كان يقوم بها قبكل البتكر ومكن (داخلية

تكييف تمثالت ونشاطات جديدة متناسبة مكع وضكعيته الصكحية الجديكدة واسكتثمارها مكن أجكل التوجكه نحكو 

: نا أن عملية التقبل تلك قد خضكعت لوضكعية اسكتكانية أيكن تكم تلقكي البتكر فكي شككلالمستقبل، إال أننا الحظ

ودون أي تعبيككر عككن غضككب وعدوانيككة مرتبطككان بككذلك الفقككدان، وهككذا هككو شكككل  اسككتجابة " قضككاء وقككدر"

 فما هي أهم العوامل التي تدخلت لتحديد استجابته تلك؟، الحالة 

 ن نجام سيرورة الحداد قد ارتبط هنا بخضو  التوظيف النفسي للحالكة لمبكدأ الواقكع، أ :نالحظ أوال

 "األنكا"يخضكع فكي إطارهكا ، حيث كشف تحليل توظيفه النفسي أنه يوظكف ضكمن بنيكة عصكابية متماسككة 

 .لمبدأ الواقع ويستثمره على حسا  مبدأ اللذة

 أن تقبل الحالة إلصابة البتر وقدرته علكى التعامكل معهكا مرتبطكان بعوامكل تنتمكي  :كما نالحظ ثانيا

ا عوامكل مرتبطكة التي تفاعلت في خالله )سمحت سيرورة نموهحيث لتاريخه الشخصي وألسلو  تربيته، 

أين  ،ب ن تجعل منه شخصا رجوعيا منذ طفولته (عوامل بيئته العائلية والمحيطيةمع بخصائصه الشخصية 

مارس فكي صكغره مهنكا فالحيكة صكعبة، وعكانى مكن نقكص فكي ف)تربى في شروط حياة صعبة وبيئة قاسية 

ممكا فكتح لكه المجكال منكذ ( الحاجات الضرورية وأيضا من مرث تنفسي أّدل لإلنقاص من قدراته الجسمية

اوز صكغره الختبككار قدرتكه علككى التحمكل، فككتمكن مككن مواجهكة تلككك العوامكل الضككاغطة وطكّور طريقككة لتجكك

النقص وتعويضه تمثلت في قيامه باستثمار نقاط قوته ليغطي بها نقكاط ضكعفه، وهككذا  تمككن مكن مواجهكة 

وباإلضافة لذلك مكنته تربيته الدينية من توقع تعرضه ألي  ،تلك الصعا  وتحديها دون أن يصا  أو ينهار

ريقة تمكن الحالة من التعامكل شيء مهما كانت درجه سوئه، والتعامل معه على أنه قضاء وقدر، وبهذه الط

التكي جعلكت منكه شخصكا  -مع حادثة تعرضه للبتر، حيث يشرم لنا الكيفية التي تدخلت بهكا سكيرورة نمكوه 

ككي شكغل عسككري ككي يكدخل للحكر  : " في عملية تلقيه لخبكرة البتكر فكي شككل اسكتعارة فيقكول -رجوعيا

وفي الواقع  ."ش تعلم، وا خر مايقدرشواحد مدر  وواحد موش مدر ، واحد كي يكون مدر  يطبق وا

حيث يرل أنه لم يتم تدليله في صغره مما جعله يتقبل أي ، ينسب الحالة رجوعيته تلك لنمط تربيته القاسية 
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العاطفيكة وفي خصائصكه الشخصكية  كمنكي، ولكني أرل أن رجوعيته تلك تشيء يتعرث له دون أن يشت

أي في هدوئه وقدرته على تحمل الصعا  التي فرضكها عليكه ذلكك الكنمط مكن التربيكة دون أن يصكا  أو ، 

 :السلبية على توظيفه النفسي فورا وليس في نمط تربيته تلك التي سنسجل انعكاساتها ، ينهار 

 ضكاء كمكا تكم تلقيهكا فكي شككل ق أنه قد تم تقبل وضعية البتر وفكق نمكط اسكتكاني، :حيث نالحظ ثالثا

وذلكك كلكه  .ة متعلقكان باالحتجكاج علكى الفقكداندون أي تفريغ انفعالي أو تعبير عن غضب وعدوانيك ،وقدر

الذي سكاهم فكي تشككيل توظيفكه النفسكي،  الة ولنمط تربيتهمرتبط أيضا بعوامل تنتمي للتاريخ الشخصي للح

حيث لم يكن الحالة منذ صغره يعبكر عكن مشكاعره وعكن قلقكه المكرتبط بفكرث مهكن صكعبة وغيكر مناسكبة 

لسنه، والتي عرقلت تعبيكره عكن حاجاتكه كطفكل وعكن رغباتكه المرتبطكة باللعكب، كمكا تعلكم منكذ صكغره أال 

الككذي أهككم تكك ثير لككنمط تربيتككه الدينيككة  د سككجلنا أنوقكك، " معناهككا مككانعززش روحككي وال نقككول كيفككاه: "يحككتج

. ذكرياته وخبراته الجنسكية لىمن االنفتام عالذي منعه ، هو ثقل  الممنو  " تا  حالل وحرام"نه  وصفه ب

يكل أن توظيفكه النفسكي وبكالرغم مكن أكد تحليل توظيفه النفسي صحة مالحظتنا تلكك، حيكث كشكف التحل كما

فهو من نمكط العصكا  الوسواسكي الكذي سكيطر عليكه دفكا  صكلب تمثكل فكي ، ندراجه ضمن بنية عصابية إ

مما أدل إلى كبت وككبح  ،المصحو  بتشكيل رهابي تجنبي( هيمنت عليه الدفاعات الوسواسية)كبت شديد 

حيككث يككرتبط ذلككك الكبككت والكككبح بككالخوف مككن  ،لي الهككوامي والغريككزي ومنككع تظككاهرهنشككاط عالمككه الككداخ

ولهذا السبب لم يتمكن الحالكة مكن اسكتدعاء موضكو  الرغبكة واسكتثماره ليبيكديا  .منو ء أمام ثقل المالخصا

فكي اللوحكة )، ولنفس السبب لم يتمكن مكن اسكتدعاء الدفعكة العدوانيكة تجكاه الصكورة األبويكة (2في اللوحة )

7BM ) إال فككي شكككل تكككوين عكسككي وقلككب تلككك الدفعككة العدوانيككة إلككى ضككدها عككن طريككق كبككت تمككثالت

إلخفاء رغباتكه األوديبيكة خوفكا " يسمعلو"معارضة ما يقوله األ  وإبقاء االبن في وضعية استكانة وطاعة 

    ا مسككتكين" قضككاء وقككدر"قككى الحالككة وضككعية البتككر فككي شكككل تلتصككورات اإلخصككاء، وبككنفس الطريقككة يمككن 

يحكدل لكه، لتبقكى تلكك المشكاعر  وخاضعا ألنكه ال يسكتطيع التعبيكر عكن مشكاعر معارضكته لمكا( أو مسكينا)

قكد حكد كثيكرا  (الذي لم يخضع لسياق نشط وفّعكال)أن هذا النمط من التقبل ويبدو  .مكبوتة أمام ثقل الممنو 

الدولكة : "ة فيقكوليكياتكه الحالمن الطاقات اإلبداعية للحالة وضيّق أفق حياته، حيكث يختصكر لنكا نشكاطات ح

 batterieورانكي ناككل وقاعكد فكي الكدار، وزدت درت : دج 22000ي شهرية تا  ضحايا اإلرها  نعطات

، وحتكى فكي "normalدم ونعكيت عكادي نخك: "، كما يلخكص لنكا طموحاتكه المسكتقبلية فيقكول..."تا  قنون 

الفالم الذي يحب العمل )يبقى الحالة خاضعا لتقمص صورة األ  ( تربية األرانب)اختياره لمهنته الراهنة 

 .بشكل مستكين وسلبي( بتربية المواشي واألنعام

أن أهم العوامل التي تدخلت : وعموما نسجل في هذا المستول من التحليل مالحظة أساسية مفادها  

حككدد شكككل اسككتجابة الحالككة إلصككابة البتككر كانككت عككوامال مرتبطككة بتاريخككه الشخصككي وبككنمط توظيفككه لت

 .النفسي
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 :حوصلة عامة عن الحاالت في ضوء أهداف البحث. 4

وتحليل حاالت البحث يمكن تقديم حوصلة عامكة عكن أهكم مكا كشكفت عنكه النتكائج تقديم نطالقا من إ 

 :في مستويين من التحليل كما يلي

 :مستوى أول من التحليلفي 

التعكرف علكى انعكاسكات التعكرث للبتككر : "متعلكق باإلجابكة عكن هكدف البحكث األول والمكرتبط بك   

فقكد كشكفت النتكائج " عرضكه للبتكرعلى الحالة النفسية للمبتور بعد مدة مكن ت( باعتباره حادثا مولدا للصدمة)

 :يلي ن ماع

انفجار مرتبط )الذي تمثل  في حادل انفجار ت البحث الثالل لنفس سبب البتر، تعرث حاال :أّوال 

، وهككو يحمككل (ةلثككبحككادل عمككل بالنسككبة للحالككة الثانيككة، وانفجككار لغككم أرضككي بالنسككبة للحككالتين األولككى والثا

حيكث  لذلك الحكادل،( أو ا نية)مواصفات الحادل المولد للصدمة، كما تشابهت أيضا استجاباتهم المباشرة 

قكد اختلفكت اسكتجاباتهم علكى المكدل البعيكد، أيكن فمن استجابة ضغط حكادة، وبكالرغم مكن ذلكك  اجميع واعان

مكن مقاومكة تك ثيرات ذلكك الحكادل ولكم يطكّورا ( محمكد)والحالكة الثالثكة ( عماد)تمكن كل من الحالة األولى 

 .را  صدمي مزمنباضط( أمين)أعراث أي اضطرا  صدمي مزمن، بينما أصيب الحالة الثانية 

( ةمككرتبط بفقككدان األطككراف المبتككور)نعكككس التعككرث للبتككر أساسككا فككي شكككل نقككص جسككمي إ :ثانيككا 

مضاف إليه نقص فكي القكدرات الجسكمية، ممكا أدل إلكى تراجكع فكي القكدرة علكى القيكام بوظكائف ونشكاطات 

، وإلكى ثقكل درجكة العجكز واإلعاقكة لكدل الحالكة (محمكد)مرتبطة بما قبل التعرث للبتر لكدل الحالكة الثالثكة 

فكي ( لكدل الحكاالت الكثالل)تكرنعكس التعرث للبإمرآة الجانب النفسي الداخلي فقد ، أما على (أمين)الثانية 

شكل شعور بالحزن واالكتئا ، وكالهما مرتبط بجرم نرجسي ناجم عن إدرا  وتقبل حالة الكنقص وعكدم 

أنكا مكانيت حكا  نككون هّككا، رجلكك : "بكالقول( عمكاد)االكتمال الجسكمي، والتكي عبكر عنهكا الحالكة األولكى 

حاجكة : "، والحالكة الثالثكة محمكد بكالقول"ني رجلكيغاضكت: "والحالة الثانية أمكين بكالقول، " ماكانت، معاق

حيكث الحظنكا أن الحكاالت الكثالل قكد تقبلكوا ". تغيضك روحك: كنت تقدر ّديرها قبل تولّي ماتقدرش ّديرها

، كما تمكنوا (واقع غيا  الطرف المبتور)كلهم واقع تعرضهم للبتر، أي تقبلوا الفقدان في الواقع الخارجي 

مكن الكدخول ( ل الفقدان في الواقع الخارجي، وبمشاعر الحزن الناجمة عن ذلك التقبكلمدفوعين بتقب)جميعا 

في سيرورة حكداد هكدفها تجكاوز مشكاعر الكنقص والحكزن المرتبطكة بالفقكدان، وإرصكان ذلكك الفقكدان علكى 

مستول نفسي داخلي من أجل التكيف مع وضعية البتر، وبالرغم من ذلك فقكد اختلفكت علكى مسكتول نفسكي 

أي غيككا  )واقككع الفقككدان الخككارجي ( عمككاد)ي طريقككة تقككبلهم لككذلك الفقككدان، حيككث تقبككل الحالككة األولككى داخلكك

نفعكالي مكرتبط بكذلك الفقكدان، كمكا تمككن مكن التعبيكر عكن إأيكن قكام بتفريكغ )قة نشطة وفعالة بطري( الطرف
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والثالثككة ( أمككين)ثانيككة بينمككا تقبككل كككل مككن الحالككة ال ،(لعدوانيككة المرتبطككة بتعرضككه للبتككرمشككاعر التمككرد وا

تعبيكر عكن مشكاعر نفعكالي، أو إدون أي تفريكغ )لخارجي بطريقة استكانية وخاضعة واقع الفقدان ا( محمد)

، وباإلضكافة لكذلك فقكد اختلفكت أيضكا مكآالت سكيرورة عمكل (العدوانيكة المرتبطكة بكالتعرث للبتكر و التمرد

، بينمكا ال يكزال الحالكة األولكى (محمكد)الحداد لدل كل منهم، حيث نجحت تلك السيرورة لدل الحالكة الثالثكة 

، أما الحالة (جسميال)لحد ا ن يصار  ضد الحزن واالكتئا  الناجمان عن تقبل النقص الخارجي ( عماد)

فقد أصكبح يعكاني مكن حكداد معقكد مكزمن مكرتبط بالتثبيكت فكي المرحلكة االكتئابيكة، تجسكد فكي ( أمين)الثانية 

قكدرة علكى اسكتثمار ة ي س وانسحا  من الحياة، وعدم استمرار حالة الحزن والتثبيط، التي تحولت إلى حال

 .الواقع الخارجي والتوجه نحو المستقبل

 :ثاني من التحليلأما في مستوى 

التعمق في فهكم الكيفيكة التكي يكدثر بهكا البتكر : "المرتبط ب ومتعلق باإلجابة عن هدف البحث الثاني  

ل ودور أهكم العوامكل المتدخلكة لتحديكد شكك ،على التوظيف النفسكي للمبتكور( باعتباره حادثا مولدا للصدمة)

 :يلي ن مافقد كشفت النتائج ع ."ستجابتهإ

وبالنسبة لنتيجة التعرث لسبب البتر الذي تجسد في تعكرث الحكاالت الكثالل لكنفس الحكادل : أوال 

، فقد الحظنا أن ذلك الحادل ككان مولكدا للصكدمة ألنكه يحمكل مواصكفات العنكف والفجائيكة، (حادل انفجار)

وت، لتهديكد المك( عمكاد)، حيكث تعكرث الحالكة األولكى (DSM-IV)وأيضا ألنه كان حادثا خطيرا بمعنكى 

كما تعرث كل من الحالة الثانية والثالثة ألذل خطير في سالمتهم الجسدية، كما الحظنا أيضكا أن اسكتجابة 

لذلك الحادل قد تشابهت، حيث عانوا جميعا من اسكتجابة ضكغط حكاد، ( أو المباشرة)الحاالت الثالل ا نية 

تلكك عكابرة لكدل ككل مكن الحالكة  لتفترق بعد ذلك طكرقهم علكى المكدل البعيكد، حيكث كانكت اسكتجابة الضكغط

األولى والثالثة فلم يطورا أي اضكطرا  صكدمي مكزمن، بينمكا أصكبح الحالكة الثانيكة يعكاني مكن اضكطرا  

  .صدمي مزمن

لعواقكب التعكرث لكذلك الحكادل ( محمكد)والثالثكة ( عمكاد)بالنسبة لمقاومة كل مكن الحالكة األولكى و

مرتبطة أكثر بنمط االستجابة أثناء التعرث للحادل مباشرة المولد للصدمة، فقد سجلنا تدخل عوامل كانت 

: حيكث سكجلنا لكدل الحالكة األولكى عمكاد ،(في المرحلة ما بعد ا نية)وبعد التعرث له ( في المرحلة ا نية)

قدرته على ت ويل الحادل أثناء وقوعه، وأيضا قيامه بتفريغ انفعالي في المرحلة ما بعكد ا نيكة، كمكا سكجلنا 

سلوكه النشيط والفعال أثناء التعرث للحادل، حيث تمكن وبالرغم مكن إصكابته (: محمد)حالة الثالثة لدل ال

 .الخطيرة من أن يمشي وصوال للمكان الذي تلقى فيه اإلسعاف



صياغة وتحليل حاالت البحث: الفصل السادس  

 

317 
 

باضكطرا  صكدمي مكزمن، فقكد سكجلنا تكدخل العديكد مكن ( أمكين)أما بالنسبة إلصابة الحالة الثانيكة  

تعرضه لصدمات جنسية مبكرة متعلقكة بكاإلغواء مكن طكرف راشكد، )الشخصي العوامل المرتبطة بتاريخه 

باإلضافة لتعرضه لخبرات صادمة تمثلت في معايشته ألحدال العنف اإلرهابية، ولمشكاهد مرتبطكة برؤيكة 

إال أننا لم نتمكن مكن إيجكاد أي روابكط بكين تلكك (. أشخاص موتى وأيضا لمشاهد عنف أخرل أثناء الطفولة

وبكين أعكراث اضكطرابه  (لمتعلقة بتاريخه الشخصي وبتعرضه لخبرات صكادمة أثنكاء الطفولكةا)العوامل 

ته تلككك قككد كانككت مرتبطككة لعوامككل التككي تحكمككت فككي شكككل اسككتجابالصككدمي الككراهن، حيككث يبككدو أن أهككم ا

 لحالكةفباإلضافة لتميكز اسكتجابة ا. بمواصفات الحادل في حد ذاته، وباالستجابة االنفعالية أثناء التعرث له

أثناء التعرث للحادل بالعجز والرعب، خلق ذلكك الحكادل انقطاعكا فكي سكيرورته التاريخيكة، وبتكر الثانية 

ك نكه قكد مكات فعكال أثنكاء التعكرث بعد التعكرث للحكادل، وأصكبح يشكعر  وما -ما قبل : حياته إلى شطرين

عينيكة "على مواجهته ل  للحادل ثم بعث من جديد، حيث تدكد هذه العناصر مصحوبة باضطرابه الصدمي 

 .أثناء تعرضه للحادل( م خوذة في معنى المدرسة السيكاترية الفرانكوفونية" )الموت

حالكة الكنقص وعكدم االكتمكال فقد الحظنكا أن ، وبالنسبة للكيفية التي أثر بها البتر في حد ذاته  :ثانيا 

يا ترجمتكه داخلي جرحا نرجسك قد حرضت على مستول نفسي( المرتبطة بفقدان الطرف المبتور) الجسمي

لبتر، كما باشكروا جميعكا لوفي مواجهة ذلك تقبل الحاالت الثالل واقع تعرضهم  .مشاعر الحزن واالكتئا 

سيرورة حكداد مكن أجكل التكيكف مكع وضكعية البتكر والكنقص الجسكمي، وتجكاوز مشكاعر الحكزن واالكتئكا  

 .النفسية لدل كل منهم ، ومع ذلك فقد اختلفت مآالت تلك السيرورةاالناجمة عنه

كشكف التحليكل أن أهكم العوامكل التكي تكدخلت فكي نجكام سكيرورة عمكل الحكداد لكدل  في هذا اإلطار 

رتكبط نجكام تلكك إحيكث قد كانت مرتبطة بتاريخه الشخصي وبكنمط توظيفكه النفسكي،  (محمد)الحالة الثالثة 

رتبطكت إلمبكدأ الواقكع، كمكا ( كةمتماس الذي ينتمي لبنية عصابية)السيرورة أساسا بخضو  توظيفه النفسي 

أسكلو  تربيتكه، واللكذان جعكال عملية تلقيه إلصابة البتر وقدرته على التعامل معها بكل من سيرورة نموه و

شخصا رجوعيا يستطيع مواجهة شكروط حيكاة صكعبة ومتطلبكات بيئكة قاسكية، كمكا مّكنكاه  (منذ صغره)منه 

وهككذا إذن يلخكص لنكا محمكد الطريقكة . لتعويضكه وتجكاوزه أيضا من مواجهة مشاعر النقص وإيجاد طرق

التي تدخلت بها معطيات سيرورة نمكوه وأسكلو  تربيتكه فكي عمليكة تلقيكه إلصكابة البتكر فكي شككل اسكتعارة 

كي شغل عسكري كي يدخل للحر ، واحد مدر  وواحد مكوش مكدر ، واحكد ككي يككون مكدر  : "فيقول

فقكد الحظنكا أن تلكك ، رغم من نجام سيرورة الحداد والتقبكل لديكه ، وبال"يطبق واش تعلم وا خر مايقدرش

 (أوامكره كمكا يتلقكى العسككري)السيرورة لم تخضكع لسكياق نشكط وفعكال، حيكث تلقكى الحالكة وضكعية البتكر 

واالحتجككاج علككى أوتعبيككر عككن المشككاعر العدوانيككة أدون أي تفريككغ انفعككالي )بطريقككة اسككتكانية وخاضككعة 

 .(وضعيته
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الذي ساهم في تشكيل  البتر تابعة أيضا ألسلو  تربيته وقد كشف التحليل أن طريقة تلقيه لوضعية 

منككذ صككغره عككن مشككاعره وقلقككه المرتبطككان بمواجهتككه لشككروط حيككاة وظيفككه النفسككي، حيككث لككم يكككن يعبّككر ت

تعبيكر عكن صعبة، كما طغكى علكى توظيفكه النفسكي ثقكل الممنكو  والكبكت، ولهكذه األسكبا  لكم يكتمكن مكن ال

حكد كثيكرا مكن طاقاتكه اإلبداعيكة قكد أن هذا النمط من التقبل ويبدو يحدل له،  مشاعر معارضته لما حدل و

 .ضيّق أفق حياتهو

أنه يصار  على مستول نفسي داخلي ضكد مشكاعر الحظنا فقد ،  (عماد)أما بالنسبة للحالة األولى  

من خالل دفا  تابع أساسا لكل مكن معطيكات تاريخكه ( الناجمة عن تقبل النقص الجسمي)الحزن واالكتئا  

لمواجهككة الككنقص والعجككز ومككا يككرتبط بهمككا مككن حككزن )حيككث الحظنككا أنككه . الشخصككي وتوظيفككه النفسككي

رتككزت علكى إ ،فكي النجكاة والنجكام علكى شككل هوسكيقد طور منذ صكغره رغبكة  (وانخفاث تقدير الذات

ديمكا فكي السكماء، ريكادي، األول فكي أي حاجكة : "مثلنة صورته الذاتية وإسكقاطها فكي المسكتقبل علكى شككل

اتيكة ككدفا  هوسكي ضكد وضكعيات تحليل توظيفه النفسي أنه يميل السكتخدام المثلنكة الذكشف ، كما "نديرها

ويميل لمثلنة المواضيع أيضا للدفا  هوسيا ضد المشاعر االكتئابية الناجمة عكن الفقكدان، وال يكزال  ،العجز

ويواجكه مشكاعر االكتئكا  الناجمكة عنكه باالعتمكاد علكى مثلنكة  ،دخلكه البتكرأيحاول النجاة من الكنقص الكذي 

 ،"، حاجكة كبيكرةTop ،fort": صورته الذاتيكة وإسكقاطها فكي المسكتقبل علكى شككل رغبتكه فكي أن يصكبح 

الفقدان ومكا  بذا ناجم عن صعوبات في تسيير عواق، وقد كشف التحليل أن نمط دفاعه ه"قدوة لآلخرين"و

 .يتبعها من حزن واكتئا ، حيث ترتبط تلك الصعوبات بصعوبات في بناء الوضعية االكتئابية

في المرحلة االكتئابية،  تبالتثبيمن حداد مزمن مرتبط ( أمين)بالنسبة لمعاناة الحالة الثانية وأخيرا  

فقككد الحظنككا مككن جهككة أن عجككزه عككن إرصككان وتجككاوز الحككداد قككد كككان مرتبطككا أيضككا بعوامككل تنتمككي لككنمط 

توظيفه النفسي، حيث كشف التحليل أنه يوظف ضمن توظيف حدي اكتئابي، تدور إشكاليته األساسية حول 

و  األصككلي وتسكيير االكتئككا ، ليبقكى ذلككك قلكق االنفصككال وصكعوبات فككي ككل مككن إرصكان الحككداد للموضك

االكتئا  المرتبط بنقائص نرجسية ينتمي للعالم الداخلي للحالكة، وليبقكى هكذا األخيكر غارقكا فكي حزنكه دون 

واالنفتام على ا خر لتجكاوز اكتئابكه، وبهكذا المعنكى فعجكزه عكن إرصكان أاللجوء ألي استثمار موضوعي 

بعكدم متعلقكة هنكا بصكعوبات بنيويكة ووظيفيكة مكرتبط  (الكذي أدخلكه البتكر)وتجاوز الحكداد المتعلكق بالفقكدان 

وتحولهككا إلكى حالككة يكك س ، أمككا مكن جهككة أخكرل فقككد الحظنككا أن تعقكد حالتككه تلكك  . إرصكان الحككداد األصكلي

وانسحا  من الحياة قد كانت مرتبطة من ناحية بتدخل عوامكل خطكورة متعلقكة بشكدة درجكة البتكر ومكا نكتج 

 .لدرجة العجز واإلعاقة، ومن ناحية أخرل بت ثيرات الصدمةعنها من ثقل 
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  تفسير ومناقشة النتائج

الككككذي تجسككككد فككككي نفككككس  ،الحظنككككا أوال أن الحككككاالت الككككثالل قككككد تعرضككككوا لككككنفس سككككبب البتككككر 

، أيككن عرضككوا جميعككا اسككتجابة ضككغط حككادة كككرد فعككل مباشككر لككذلك الحككادل، الحككادل المولككد للصككدمة

ومككع ذلككك فقككد اختلفككت اسككتجاباتهم علككى المككدل البعيككد، حيككث كانككت اسككتجابة الضككغط عككابرة لككدل كككل 

من، بينمكككا مكككن الحكككاالت األولكككى والثالثكككة، فلكككم يطكككورا علكككى المكككدل البعيكككد أي اضكككطرا  صكككدمي مكككز

وقكككد سكككجلنا تكككدخل مجموعكككة مكككن عوامكككل الحمايكككة التكككي . طكككّور الحالكككة الثانيكككة اضكككطرابا صكككدميا مزمنكككا

القككدرة : ارتبطككت بمقاومككة كككل مككن الحالككة األولككى والثالثككة لعواقككب التعككرث لككذلك الحككادل تمثلككت فككي

والسكككلو  النشكككط  ،علكككى ت ويكككل الحكككادل أثنكككاء وقوعكككه، التفريكككغ االنفعكككالي فكككي المرحلكككة مكككا بعكككد ا نيكككة 

كمكككا سكككجلنا تكككدخل العديكككد مكككن عوامكككل الخطكككر الصكككدمية المرتبطكككة . والفعكككال أثنكككاء التعكككرث للحكككادل

تعرضككككه لخبككككرات صككككادمة أثنككككاء الطفولككككة : بإصككككابة الحالككككة الثانيككككة باضككككطرا  صككككدمي تمثلككككت فككككي

صككدمات جنسككية مبكككرة متعلقككة بككاإلغواء مككن طككرف شككخص راشككد، معايشككة أحككدال عنككف إرهابيككة، )

ة لتميككز معاشككه النفسككي أثنككاء باإلضككاف( اهد مرتبطككة برؤيككة أشككخاص مككوتى ومشككاهد عنككف أخككرلمشكك

للحككككادل بككككالعجر والرعككككب، وبككككالرغم مككككن ذلككككك فمككككن الحكمككككة هنككككا أال نككككربط اخككككتالف  التعككككرث

وإصكككابة الحالكككة  أي مقاومكككة الحالكككة األولكككى والثالثكككة لعواقكككب التعكككرث للحكككادل )اسكككتجابات  الحكككاالت 

تحليككل ونقككد الدراسككات السككابقة أن أي دراسككة تحككاول تفسككير امككل، ألننككا تعلمنككا أثنككاء العوبتلككك ( الثانيككة

أو )تكككك ثير التعككككرث لحككككادل صككككادم ومحككككددات االسككككتجابة لككككه انطالقككككا مككككن عامككككل منعككككزل ومنفككككرد 

توصكككل لرؤيكككة صكككورة ناقصكككة لواقكككع ست( -و أكثكككر محكككددة مسكككبقاثكككالل أو أربكككع أ -مجموعكككة عوامكككل 

دراسكككتها لكككبع  العوامكككل وإهمالهكككا بسكككبب  ، وذلككككلرؤيتكككه ووصكككفه مكككن زاويكككة ضكككيقةذلكككك التككك ثير، أو 

لكككدور عوامكككل أخكككرل، وقكككد ال تكككتمكن انطالقكككا مكككن العوامكككل التكككي درسكككتها مكككن تقكككديم تفسكككير الخكككتالف 

اسككتجابات األفكككراد لككذلك الحكككادل، وهككذا مكككا حككدل فكككي دراسككة مجموعكككة مككن البكككاحثين المنتمككين للهيئكككة 

اضكككككطرابات مكككككا بعكككككد  الضكككككغوط : المعنونكككككة بككككك  ) -FOREM-حكككككث الطبكككككي الوطنيكككككة للصكككككحة والب

 لكككم يككككنو" )رائكككدة مكككن حيكككث المنهجيكككة" :والتكككي وصكككفها القكككائمون بهكككا ب نهكككا( الصكككدمية فكككي الجزائكككر

، وقككد كككان مككن بككين (علككيهم قككول ذلككك ألن تحليلهككا مككن طرفككي قككد أثبككت عكككس مككا كككانوا يقولككونينبغككي 

النفسكككية لمصكككدومات مكككن أجكككل التعكككرف علكككى اسكككتمرار المعانكككاة  ةتابعكككة الحالكككأهكككداف دراسكككتهم تلكككك م

مكككن االضكككطرابات التاليكككة للصكككدمة بعكككد عكككدة سكككنوات مكككن التعكككرث لهكككا، وهككككذا انقسكككمت عينكككة بحكككثهم 

( % 26.7نسكككبتهن )شكككطر يعكككانين مكككن اضكككطرابات ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة : تقريبكككا إلكككى شكككطرين

لمككككاذا اسككككتمرت : ، وهكككككذا أيضككككا  طرحنككككا سككككداال مفككككاده(% 23.3نسككككبتهن )وشككككطر ال يعككككانين منهككككا 

المعانككاة مككن تلككك االضككطرابات لككدل شككطر العينككة ولككم تسككتمر لككدل الشككطر ا خككر؟، وحاولنككا اإلجابككة 
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عنكككه مكككن خكككالل تتبكككع نتكككائج بحكككثهم التكككي كشكككفت عكككن عكككدم وجكككود فكككروق لكككدل أفكككراد العينكككة بالنسكككبة 

وأيضككككا عككككن عككككدم وجككككود عالقككككة ارتبككككاط بككككين التككككي درسككككوها، ( أو المتغيككككرات)ألغلككككب العوامككككل 

اإلصكككابة بككك عراث ضكككغط مكككا بعكككد الصكككدمة وأغلكككب العوامكككل التكككي درسكككوها، فلمكككاذا انقسكككمت العينكككة 

 .شطر مصا  وا خر غير مصا  بذلك االضطرا ؟: إذن لشطرين

 - هكككاأثنكككاء تحليل -ألننكككي أثبتكككت هنكككا ألن نسكككترجع تحليلنكككا لتلكككك الدراسكككة أعتقكككد أنكككه ال داعكككي  

 .ها ال تستطيع اإلجابة عن ذلك السدالأن

كيككككف يمكننككككا إذن تفسككككير مقاومككككة كككككل مككككن الحالككككة األولككككى والثالثككككة لعواقككككب التعككككرث لككككذلك  

لقكككد رأينكككا أثنكككاء التحليكككل أن . الحكككادل وإصكككابة الحالكككة الثانيكككة باضكككطرا  صكككدمي بعكككد التعكككرث لكككه؟

نكككت مرتبطكككة أكثكككر حكككادل قكككد كاالحكككاالت الكككثالل لل ةأهكككم العوامكككل التكككي تكككدخلت لتحكككدد شككككل اسكككتجاب

وباالسككتجابة االنفعاليككة أثنككاء التعككرث لككه، وذلككك بككالرغم مككن أننككا  (حككد ذاتككهفككي )بمواصككفات الحككادل 

سككككجلنا بالنسككككبة إلصككككابة الحالككككة الثانيككككة باضككككطرا  صككككدمي مككككزمن تككككدخل العديككككد مككككن العوامككككل 

غم مكككن أن دراسكككة وبكككالر. المرتبطكككة بتاريخكككه الشخصكككي وبتعرضكككه لخبكككرات صكككادمة أثنكككاء الطفولكككة

والمنظمكككة النفسكككية االجتماعيكككة عبكككر الثقافكككات  (SARP)الجمعيكككة الجزائريكككة للبحكككث فكككي علكككم الكككنفس 

(TPO) -   بيكككديميولوجي فكككي انتشكككار الصكككدمات النفسكككية واالضكككطرابات النفسكككية بحكككث إ: المعنونكككة بككك

ث ألحكككدال بكككين التعكككر( وهكككو ارتبكككاط إحصكككائي)قكككد أثبتكككت وجكككود ارتبكككاط  -فكككي المجتمكككع الجزائكككري

صكككادمة عبكككر مراحكككل الحيكككاة المتتابعكككة، أيكككن كشكككفت نتائجهكككا أن األشكككخاص الكككذين تعرضكككوا  ألحكككدال 

مككع العلككم أنهككا عجككزت )مككن العمككر  21بعككد سككن لككة كككانوا أكثككر عرضككة لمثلهككا فيمككا صككادمة فككي الطفو

بكككك   فككككي الكشككككف عككككن ميكككككانزم تككككرابط تلككككك األحككككدال ألن منهجيتهككككا كانككككت تنككككدرج ضككككمن ماسككككّميته

وبككككالرغم مككككن أن تلككككك النتيجككككة تعنككككي أنككككه كلمككككا تعككككرث الفككككرد  ،"(فرضككككية االرتفككككا  واالنخفككككاث"

ألحككدال صككادمة فكككي مراحككل حياتككه السكككابقة سككيكون أكثكككر تعرضككا لإلصككابة بصكككدمات إذا مككا تعكككرث 

قكككد تعكككرث ( أمكككين)وبكككالرغم مكككن أن الحالكككة الثانيكككة  صكككادمة فكككي مراحكككل حياتكككه الالحقكككة،ألحكككدال 

وأصكككيب باضكككطرا  صكككدمي حينمكككا ( أثنكككاء الطفولكككة)ة فكككي مراحكككل حياتكككه السكككابقة لخبكككرات صكككادم

تعككرث لحككادل صككادم فككي مرحلككة مككن مراحككل حياتككه الالحقككة، فككنحن لككم نككتمكن مككن إيجككاد أي روابككط 

، ولكككذلك فكككال لكككة وأعكككراث اضكككطرابه الصكككدمي الكككراهنبكككين تعرضكككه لخبكككرات صكككادمة أثنكككاء الطفو

: بعنككوان)كككالتي قككدمتها دراسككة نككور الككدين خالككد وعزيككزة أوسككعد داعككي ألن نلجكك  للتفسككيرات العجيبككة 

، أيككن حككاول  الباحثككان تتبككع مككآل صككدمات الطفولككة فككي (صككدمة الطفولككة ومصككيرها فككي سككن المراهقككة

( واحكككدة إرجاعيكككة واألخكككرل أقكككل إرجاعيكككة)سكككن المراهقكككة، وأيكككن فسكككرا اخكككتالف اسكككتجابات حكككالتين 

سكككرا ككككال مكككن عكككدم إصكككابة الحالكككة اإلرجاعيكككة ومقاومتكككه ا بالعامكككل األسكككري، حيكككث فمكككن خكككالل ربطهككك
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لتككك ثيرات الحكككادل وإصكككابة الحالكككة األقكككل إرجاعيكككة باضكككطرا  صكككدمي مكككزمن عكككن طريكككق ربكككط تلكككك 

العمليكككة بشخصكككية األم، وذهبكككا إلكككى أن الحالكككة اإلرجاعيكككة الكككذي قكككاوم صكككدمة الطفولكككة ولكككم يصكككب فكككي 

مككن  -حسككبهما-هككي نفسككها لككدل أمككه ممككا حمككاه سككن المراهقككة كانككت طريقككة ترحيبككه ولطفككه وابتسككامته 

أمكككا الحالكككة األقكككل إرجاعيكككة الكككذي أصكككيب باضكككطرا  ضكككغط مكككا ،  ! االضكككطرا  ومكككن آثكككار الصكككدمة

وينبغككي أن ينتبكككه  ... !بعككد الصككدمة فبككدا وك نككه يقلككد أمككه التككي أصككيبت هككي األخككرل بعصككا  صككدمي

بكككرت عكككن تعجبكككي بالكلمكككات أثنكككاء القككارئ هنكككا إلكككى أننكككي انتقكككدت تفسكككيرهما بعالمكككات تعجكككب، حيكككث ع

باإلضكككافة ألنكككي ال أعتقكككد أن انعككككاس بعككك  صكككفات شخصكككية األم بشككككل : "تحليكككل تلكككك الدراسكككة فقلكككت

مرآتكككي علكككى شخصكككية االبكككن سكككيحميه مكككن االضكككطرا  ويحكككد مكككن آثكككار الصكككدمة، ف نكككا ال أعتقكككد أيضكككا 

 ".إلى االبن أن االضطرابات النفسية، وما بعد الصدمية تنتقل كاإلنفلونزا من األم

نطالقككككا ممككككا سككككبق ذكككككره، وألن نتككككائج التحليككككل قككككد كشككككفت أن أهككككم العوامككككل التككككي تككككدخلت إ 

لترسكككم شككككل اسكككتجابة الحكككاالت للحكككادل قكككد كانكككت مرتبطكككة بمواصكككفات ذلكككك الحكككادل وباالسكككتجابة 

االنفعاليكككة أثنكككاء التعكككرث لكككه، فكككإن واقكككع مقاومكككة ككككل مكككن الحالكككة األولكككى والثالثكككة لعواقكككب التعكككرث 

باإلمككككان توضكككيحه فكككي ضكككوء الطكككرم االكلينيككككي ، لحالكككة الثانيكككة بعكككد التعكككرث لكككه للحكككادل وإصكككابة ا

فونيكككككة، وذلكككككك مكككككن خكككككالل تفسكككككير اخكككككتالف رسكككككة السكككككيكاترية العسككككككرية الفرانكالكككككذي قدمتكككككه المد

لحكككادل قكككد لأن مقاومكككة ككككل مكككن الحالكككة األولكككى والثالثكككة لعواقكككب التعكككرث  : اسكككتجاباتهم تلكككك بكككالقول

أثنكككاء قكككو  الحكككادل، " عينيكككة المكككوت"لككك   اوعكككدم مواجهتهمككك، للهلكككع  اضكككهمكانكككت مرتبطكككة بعكككدم تعر

ردود فعككل مباشككرة للضككغط، فهمككا لككم يطككورا علككى المككدل البعيككد أي اضككطرا   ابعككدما عرضكك و لككذلك

مرتبطككككة بتعرضككككه للهلككككع  صككككدمي مككككزمن، أمككككا إصككككابة الحالككككة الثانيككككة باضككككطرا  صككككدمي فهككككي

ثنكككا أيضكككا علكككى صكككحة آراء للحكككادل، وتدككككد نتكككائج بح أثنكككاء التعكككرث" عينيكككة المكككوت"ومواجهتكككه لككك  

النكككاجم عكككن خطكككورة الحكككادل " المكككوتتهديكككد "ة الفرانكفونيكككة حينمكككا فّرقكككت بكككين مصكككطلح تلكككك المدرسككك

، حيككث كشككف التحليككل (réel de la mort)" عينيككة المككوت"ومصككطلح ( DSMالككذي تعتمككده الكك  )

إال ( DSMبمعنكككى الككك  " )تهديكككد المكككوت"قكككد تعكككرث فعكككال أثنكككاء الحكككادل لككك  ( عمكككاد)أن الحالكككة األولكككى 

أنككككه وعلككككى مسككككتول إكلينيكككككي لككككم يطككككّور أي اضككككطرا  صككككدمي، فككككي حككككين طككككّور الحالككككة الثانيككككة 

ل، ممككككا أكككككد واقعيككككة مواجهتككككه لعينيككككة المككككوت أثنككككاء تعرضككككه للحككككاد، اضككككطرابا صككككدميا مزمنككككا 

وباإلضكككافة لكككذلك فقكككد الحظنكككا أن آراء رواد تلكككك المدرسكككة السكككيكاترية الفرانكوفونيكككة حكككول الصكككدمة 

أن الحضككنا ، حيككث (الككذي أصككيب بصككدمة)قككد كانككت أنسككب لتفسككير واقككع مككا عككانى منككه الحالككة الثانيككة 

ول علككى مسككت: " قككائال L. crocqتقريبككا نفككس التكك ثيرات التككي تحككدل عنهككا  تتلككك الصككدمة قككد أحككدث

علكككى تكييكككف وجهكككة نظكككر فينومينولوجيكككة ال تعتبكككر )...( المخطكككط اإلمراضكككي فقكككد شكككجعنا منكككذ زمكككن 



تفسير ومناقشة النتائج: الفصل السابع  

 

323 
 

العصككا  الصككدمي علككى أنككه نككاتج عككن عمككل الميكانزمككات، وإنمككا علككى أنككه بنككاء غيككر طبيعككي للعككالم، 

فكككي إطكككار تشكككوش للزمانيكككة، مطبكككو  بطكككابع الحضكككور الكلكككي والمرعكككب للصكككدمة، وبكككديمومتها الثابتكككة 

، كمكككا يعكككاد (نسكككداد المسكككتقبل وبتعليكككق الكككزمنأيكككن يككككون هنالكككك انطبكككا  با)سكككقطة فكككي المسكككتقبل والم

 De) ."تنظكككيم الماضكككي بنكككاءا علكككى صكككورتها مكككن خكككالل اختيكككارات ِذكرويكككة تفكككرث نفسكككها أيضكككا

clercq, M ., Lebigot, F., 2001, P.56) 

التاريخيككككة للحالككككة وهككككذا مككككا الحظنككككاه فعككككال حيككككث أحككككدثت الصككككدمة انقطاعككككا فككككي السككككيرورة 

، وأصكككبحت خبكككرات ماضكككيه موجهكككة تكككتحكم فكككي اسكككتدعائها الصكككدمة، وككككل ذلكككك فكككي )أمكككين(الثانيكككة

والكككذي عبكككر ، إطكككار انقطكككا  لالسكككتمرارية فكككي الكككزمن والشكككعور بانسكككداد المسكككتقبل وبتعليكككق الكككزمن 

 ".بنهارأنا راني عايت نهار ... ل مانقدرش نتخيل روحي في المستقب: "عنه أمين بالقول

وذلككككك ألن هكككككذا ، حككككول الصككككدمة  Barroisوقككككد جسككككدت حالككككة أمككككين أيضككككا بعكككك  آراء  

وت، اكتسكككام انقطكككا  للعالقكككات مكككع العكككالم، مجابهكككة مكككع ال  تمثليكككة المككك: األخيكككر يكككرل أن الصكككدمة هكككي

حسكككب  -وتعطيكككل للمعنكككى، أيكككن ال يسكككتطيع الشكككخص ، تحطكككيم لوحكككدة الفكككرد مكككن طكككرف قلكككق الفنكككاء، 

تككككون وألن تلكككك المجابهكككة تجكككرده مكككن التمكككثالت، ، مجابهكككة انكشكككاف المكككوت الفعلكككي  -Barroisرأي 

الحظنكككا  حيكككث  .ور مسكككبق بمكككوت الكككذات كحقيقكككة مدككككدةهنالكككك خبكككرة أساسكككية متمثلكككة فكككي الهلكككع، وشكككع

لككدل ( ومككن العككالم الخككارجي)نسككحا  مككن الحيككاة يكك س وإحالككة باإلضككافة إلحككداثها فعككال بكك ن الصككدمة 

ومكككا بعكككد  - مكككا قبكككل: أيضكككا تحطمكككا فكككي وحدتكككه التاريخيكككة وبتكككرت حياتكككه لشكككطرينأمكككين، فقكككد أحكككدثت 

ء التعكككرث للحكككادل، حيكككث أصكككبح يشكككعر التعكككرث للحكككادل، وخلقكككت لديكككه شكككعورا بمكككوت الكككذات أثنكككا

لحكككادل ثكككم بعكككث مكككن جديكككد، ولكككذلك فهكككو يكككدعو مرحلكككة مكككا قبكككل لك نكككه قكككد مكككات فعكككال أثنكككاء تعرضكككه 

 ".عمر جديد"وما بعد تعرضه له ب   "الحياة األولى"تعرضه للحادل ب  

لنلتفكككت ا ن بانتباهنكككا ثانيكككا لتككك ثيرات البتكككر فكككي حكككد ذاتكككه، حيكككث الحظنكككا أن أهكككم تككك ثير أدخلكككه  

 ،(المرتبطكككة بفقككدان الطكككرف المبتكككور)البتككر هكككو ذلككك المتعلكككق بحالككة الكككنقص وعككدم االكتمكككال الجسككمي 

والتككي انعكسكككت علكككى مكككرآة الجانككب النفسكككي الكككداخلي فكككي شككككل جككرم نرجسكككي ترجمتكككه وعبكككرت عنكككه 

ظيككككف كمككككا الحظنككككا أن تلككككك التكككك ثيرات قككككد حرضككككت علككككى مسككككتول التو. مشككككاعر الحككككزن واالكتئككككا 

مككع العلككم أن تلككك السككيرورة النفسككية )ختلفككت مآالتهككا لككدل كككل مككنهم النفسككي للحككاالت سككيرورة حككداد إ

تكيككككف مككككع وضككككعية البتككككر والككككنقص الجسككككمي وتجككككاوز مشككككاعر الحككككزن واالكتئككككا  لتهككككدف ل تكانكككك

 (.الناجمة عنها
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ومككن أجككل مناقشككة هككذه النتيجككة التككي كشككف عنهككا التحليككل أعتقككد أنككه ال داعككي هنككا السككتدعاء  

 Aliceكدراسككككة ، نتككككائج الدراسككككات السككككابقة التككككي تناولككككت تكككك ثيرات التعككككرث إلصككككابات جسككككمية 

paquet (دراسككككة استكشككككافية للرضككككى عككككن صككككورة الجسككككم، الشككككعور : مصككككابون بحككككروقال: بعنككككوان

التكككي أجريكككت علكككى عينكككة مكككن المجتمكككع الكنكككدي، أو ( عايكككة االجتماعيكككة والنشكككاط المهنكككيبالفعاليكككة، الر

محكككددة لشككككل العوامكككل الحتكككى تلكككك التكككي تناولكككت ككككال مكككن تككك ثيرات التعكككرث للبتكككر ودور مجموعكككة 

تككك ثير : ألكككم الطكككرف الشكككبحي: بعنكككوان) Anne curelliاسكككتجابة األفكككراد لتلكككك التككك ثيرات، كدراسكككة 

التكككي أجريكككت علكككى عينكككة مكككن المجتمكككع الفرنسكككي تعرضكككوا للبتكككر، ودراسكككة وفكككاء ( العوامكككل النفسكككية

 قلككككق المسككككتقبل وعالقتككككه بصككككورة الجسككككم ومفهككككوم الككككذات لككككدل: بعنككككوان)قاضككككي المحمككككد أحميككككدان 

التكككي أجريكككت علكككى عينكككة مكككن المجتمكككع الفلسكككطيني تعرضكككوا ( حكككاالت البتكككر بعكككد الحكككر  علكككى غكككزة

قككككد حاولككككت الكشككككف عككككن تكككك ثيرات  -كمككككا  رأينككككا أثنككككاء تحليلهككككا -أيضككككا للبتككككر، ألن تلككككك الدراسككككات 

العمليكككة  جموعكككة مكككن العوامكككل المتدخلكككة فكككي تلككككالتعكككرث إلصكككابات جسكككمية وللبتكككر، وعكككن دور م

تحليككككل والتعقيككككب علككككى الدراسككككات ة، وباإلضككككافة ألننككككي أشككككرت أثنككككاء ب إحصككككائيباسككككتخدام أسككككالي

السكككابقة أن الصكككيغ اإلحصكككائية التكككي ككككانوا يقكككدمون نتكككائجهم فكككي إطارهكككا ال يمكنهكككا تقكككديم أكثكككر مكككن 

وصككككف للعالقككككات بككككين العوامككككل المدروسككككة باالعتمككككاد علككككى فرضككككية االرتفككككا  واالنخفككككاث، وأنهككككا 

قكككع تككك ثير التعكككرث إلصكككابات وللبتكككر ومحكككددات االسكككتجابة لكككذلك التككك ثير، غيكككر كافيكككة لفهكككم ككككل مكككن وا

أو )ف نككا أشككير هنككا إلككى أن تلككك الصككيغ اإلحصككائية ال تجيككب أيضككا عككن األسككئلة المتعلقككة بالسككيرورات 

 .النفسية الداخلية( السياقات

آل مككآل سككيرورة عمككل الحككداد لككدل حككاالت هككذا البحككث؟ أي لمككاذا اختلككف مكك إذن لمككاذا اختلككف 

لقكككد كشكككفت نتكككائج التحليكككل أن مكككآل تلكككك السكككيرورة النفسكككية قكككد ككككان ، اسكككتجاباتهم لتككك ثيرات البتكككر؟ 

مرتبطكككا لكككدل ككككل حالكككة بعوامكككل تنتمكككي أساسكككا لتاريخكككه الشخصكككي ولكككنمط توظيفكككه النفسكككي، أمكككا عكككن 

الكيفيكككة التكككي تكككدخلت بهكككا تلكككك العوامكككل  فكككي تحديكككد شككككل  اسكككتجابة الحكككاالت لتككك ثيرات البتكككر فيمكننكككا 

يسفففتجيب المبتفففور علفففى مسفففتوى نفسفففي داخلفففي لواقفففع تعرضفففه  " :الفرضكككية التاليكككةتلخيصكككها فكككي 

ويتكيفففففف مفففففع ذلففففف  الواقفففففع بطريقفففففة تابعفففففة أساسفففففا لتاريخفففففه الشخصفففففي ولفففففنمط توظيففففففه  ،للبتفففففر

، حيكككث كشكككف التحليكككل أن نجكككام سكككيرورة عمكككل الحكككداد لكككدل الحالكككة الثالثكككة قكككد ككككان مرتبطكككا "النفسفففي

كشككف التحليككل أنككه تلقككى إصككابة البتككر بككنفس  لمبككدأ الواقككع، كمككا( العصككابي)بخضككو  توظيفككه النفسككي 

الطريقكككة التكككي ككككان يتلقكككى بهكككا شكككروط حياتكككه الصكككعبة ومتطلبكككات بيئتكككه القاسكككية أثنكككاء طفولتكككه، أمكككا 

بالنسكككبة للحالكككة األولكككى فقكككد كشكككف التحليكككل أنكككه ال يكككزال يصكككار  ضكككد تككك ثيرات البتكككر بكككنفس الطريقكككة 

ا مككن حككزن فككي طفولتككه، وبككنفس الطريقككة التككي التككي كككان يواجككه بهككا الككنقص والعجككز ومككا يككرتبط بهمكك
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يواجكككه بهكككا توظيفكككه النفسكككي وضكككعيات العجكككز والفقكككدان، وأخيكككرا فقكككد كشكككف التحليكككل أيضكككا أن الحالكككة 

أي وضككككعية الككككنقص والفقككككدان ومشككككاعر الحككككزن واالكتئككككا  التككككي )الثانيككككة قككككد واجككككه تكككك ثيرات البتككككر 

ة مكككع عككدم قدرتكككه علكككى إرصككان أو تجكككاوز الحكككداد، بالبقككاء مثبتكككا فكككي المرحلككة االكتئابيككك( أدخلهككا  البتكككر

الكككذي كشكككف التحليكككل أنكككه ينكككدرج ضكككمن ، وهكككي طريقكككة تابعكككة تابعكككة أساسكككا لكككنمط توظيفكككه النفسكككي 

توظيككككف حككككدي اكتئككككابي تككككدور إشكككككاليته األساسككككية حككككول قلككككق االنفصككككال وصككككعوبات فككككي كككككل مككككن 

 .إرصان الحداد للموضو  األصلي وتسيير االكتئا 

أنكككه قكككد تتكككدخل عوامكككل  -نطالقكككا مكككن نتكككائج تحليكككل الحالكككة الثانيكككةإ -يمكننكككا القكككول وبعكككد ذلكككك  

أخككرل مرتبطككة بحككادل البتككر فككي حككد ذاتككه وبسككبب ذلككك البتككر لتعقككد شكككل اسككتجابة المبتككور لتكك ثيرات 

فقككد الحظنككا مككن جهككة أن شككدة درجككة البتككر ومككا نككتج ، إصككابة البتككر، أمككا عككن كيفيككة تككدخل تلككك العوامككل 

بطريقككة يمكككن قككد تككدخلت فككي تعقيككد حالتككه  (لككدل الحالككة الثانيككة)ثقككل لدرجككة العجككز واإلعاقككة عنهككا مككن 

التعكككرث + حكككزن واكتئكككا  داخلكككي مكككرتبط بالفقكككدان، بكككالنقص والعجكككز : ةالتاليكككتلخيصكككها فكككي المعادلكككة 

تعميككق حالككة الحككزن واالكتئككا  المرتبطككة بككالنقص = ألحككدال حيككاة يوميككة تدكككد ذلككك الككنقص والعجككز 

كمككككا الحظنككككا مككككن جهككككة أخككككرل أن . ، وهكككككذا يبقككككى الحالككككة يككككدور فككككي حلقككككة اكتئككككا  مغلقككككةعجككككزوال

قكككد سكككاهمت فكككي تعقيكككد ( الكككذي تجسكككد فكككي حكككادل انفجكككار)الصكككدمة الناجمكككة عكككن تعرضكككه لسكككبب البتكككر 

حالككة يكك س وانسككحا  مكككن الحيككاة بمككا أحدثتككه مككن تغييككر وبنككاء جديككد فكككي لحالككة اكتئابككه وفككي تحويلهككا 

وبمكككا أدخلتكككه مكككن ، سكككتمراريته فكككي الكككزمن مكككن انقطكككا  لسكككيرورته التاريخيكككة وإل، وعالمكككه الكككداخلي

 .شعور بتعليق الزمن وبانسداد المستقبل

التكككي  ،وإذا مكككا أردنكككا مناقشكككة بعككك  التفاصكككيل المتعلقكككة بطريقكككة التكيكككف مكككع وضكككعية البتكككر 

فبإمكاننككا هنككا التطككرق رأينككا أنهككا تككتم علككى مسككتول نفسككي داخلككي مككن خككالل المككرور بسككيرورة حككداد، 

عمكككل : لعنصكككر وأثنكككاء التعكككرثعلكككى مسكككتول الجانكككب النظكككري  -إلحكككدل المسكككائل التكككي طرحتهكككا 

فككككي إطككككار الحككككديث عككككن سككككحب االسككككتثمار مككككن موضككككو  الحككككب أثنككككاء عمككككل )حيككككث قلككككت  -الحككككداد

الموضكككو  المكككادي المصكككا  فكككي حالكككة البتكككر هكككو الجسكككم وشككككله النفسكككي هكككو صكككورة إن  : "(الحكككداد

أي فككككي حككككب )النرجسككككي  ، أمككككا الموضككككو  النفسككككي الككككداخلي المصككككا  فهككككو األنككككا فككككي بعككككدهالجسككككم

وفكككي الواقكككع أنكككا أعكككرف الطريقكككة التكككي يكككتم بهكككا عمكككل الحكككداد وسكككحب االسكككتثمار مكككن  ،(الشكككخص ألنكككاه

موضككوعات حككب خارجيككة، أمككا بالنسككبة لطريقككة عمككل الحككداد علككى األنككا نفسككه بصككفته موضككو  حككب 

 ". داخلي، وسحب االستثمار منه فليست لدي أدنى فكرة

فكككي حالكككة التعكككرث أنكككه  -يكككهي نجحكككت سكككيرورة الحكككداد لدالكككذ -قكككد أبكككرز لنكككا الحالكككة الثالثكككة و 

ومككن نشكككاطاته  ،(أو عككن أنككاه)للبتككر ينبغككي أن يقككوم المبتككور بسككحب االسككتثمار مككن تمثالتككه عككن ذاتككه 
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المتعلقكككة بمرحلكككة مكككا قبكككل التعكككرث للبتكككر، وأن يقكككوم بتكييكككف واسكككتثمار تمكككثالت جديكككدة عكككن ذاتككككه 

أجككككل التوجككككه نحككككو مككككن  و ذلككككك ،ونشككككاطات متناسككككبة مككككع الوضككككعية الصككككحية التككككي يفرضككككها البتككككر

أنككه سككيدخل مجككال االحترافيككة  يعتقككد وبهككذا المعنككى ال ينبغككي أن يظككل العككب كككرة قككدم مككثال .المسككتقبل

والعالميككككة، أو أن يظككككل يطمككككح لاللتحككككاق بككككالفريق الككككوطني لككككبالده أو بفككككرق ذائعككككة الصككككيت بعككككدما 

تمككككن مكككن التكيكككف مكككع إصكككابته علكككى أحسكككن وجكككه أن  سكككاقه، وبإمككككان ذلكككك الالعكككب إذا تعكككرث لبتكككر

 .يلتحق مثال بفريق كرة قدم لذوي االحتياجات الخاصة

أعتقككد أنككه ينبغككي علينككا  ،فككي نفككس السككياق المتعلككق بمناقشككة طريقككة التكيككف مككع وضككعية البتككر 

 ، حيكككث رأينكككا أن حكككاالت(أو اإلعاقكككة الناجمكككة عكككن البتكككر)هنكككا إعكككادة صكككياغة فككككرة تقبكككل اإلصكككابة 

واقكككع غيكككا  )البحكككث قكككد تقبلكككوا كلهكككم واقكككع تعرضكككهم للبتكككر، أي تقبلكككوا الفقكككدان فكككي الواقكككع الخكككارجي 

وبكككالرغم مكككن ذلكككك فكككإن ككككال مكككن الحالكككة األولكككى والثانيكككة لكككم يتمكنكككا مكككن تحقيكككق ، ( الطكككرف المبتكككور

ا أن تكيككف نككاجح مككع وضككعية البتككر، وبككالرغم مككن نجككام سككيرورة الحككداد لككدل الحالككة الثالثككة فقككد رأينكك

تقبلككه لوضككعية البتككر بطريقككة اسككتكانية قككد حككد كثيككرا مككن فعاليككة تكيفككه مككع تلككك الوضككعية، وفككي الواقككع 

لقكككد أخبرنكككي ذات يكككوم أحكككد الحكككاالت الكككذي تعكككرث لحكككادل عمكككل أدل بكككه لفقكككدان البصكككر أننكككي ينبغكككي 

ز"بكلمككككة  (accepter)" تقب ككككل"كلمككككة  - حينمككككا أخاطبككككه -أن أسككككتبدل  أضككككيف ، و(dépasser)" تجككككاو 

 ".تعوي "كلمة " تجاوز"إلى كلمة  اأنا هن

إصككككابة البتككككر مرتبطككككة أساسككككا  "تقبككككل"وقككككد كشككككف تحليككككل حككككاالت هككككذا البحككككث أن مسكككك لة  

أي )تمكن المبتكككور مكككن تقبكككل الفقكككدان الجسكككمي بككك بخضكككو  التوظيكككف النفسكككي لمبكككدأ الواقكككع، وبالتكككالي

مكككع وضكككعية البتكككر فهكككي مرتبطكككة أكثكككر  "التكيكككف"، أمكككا مسككك لة (تقبكككل الفقكككدان فكككي الواقكككع الخكككارجي

، (عكككن طريكككق المكككرور بسكككيرورة حكككداد)بتجكككاوز تككك ثيرات ذلكككك الفقكككدان علكككى مسكككتول نفسكككي داخلكككي 

مكككع وضكككعية البتكككر مرتبطكككة أكثكككر بتعكككوي  الكككنقص الكككذي يدخلكككه  "النكككاجح التكيكككف"وأعتقكككد أن مسككك لة 

يرات البتكككر ومكككآل سكككيرورة البتكككر، وقكككد أثبتكككت نتكككائج هكككذا البحكككث أن كيفيكككة وميكانزمكككات تجكككاوز تككك ث

الحكككداد لكككدل حكككاالت البحكككث قكككد كانكككت تابعكككة أساسكككا للتكككاريخ الشخصكككي لككككل حالكككة ولكككنمط توظيفكككه 

 .النفسي

 ،وألنككه يبككدو أن مككا يحقككق تكيفككا ناجحككا مككع وضككعية البتككر هككو تعككوي  اإلصككابة ولككيس تقبلهككا

نتباههككككا لككككيس لمسكككك لة تقبككككل وضككككعية البتككككر وإنمككككا لمسكككك لة قتككككرم أن توجككككه البحككككول المسككككتقبلية إأ

.وذلكككك مكككن خكككالل دراسكككة كيفيكككات وميكانزمكككات تعكككوي  تلكككك اإلصككككابة ،"تعكككوي  إصكككابة البتكككر"
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 خاتمة

(  et Anract ,Camilleri, ,Lariviere ,Terracher ,Menager ,Chiesa Vassilief ,من يرل كل

أن التكفكل النفسكي بالمرضكى  فكي حالكة  –غلبهم جراحون بالمستشكفيات الفرنسكية أوكلهم أطباء  – (2000

  (bon sens)رة سكليمة ط، ولكن ببساطة لفالبتر ال يحتاج للمعارف التي يقدمها الطب النفسي وعلم النفس 

الذي ينبغكي أن يكنكه  االحترام –حسب رأيهم  -يعكس  ما اذوه ،ن يتم االستما  والشرم أجل أوللوقت من 

لتكفكل السكيكاتري أو النفسكي باإلمككان اقتراحكه فاذلكك نه بالموازاة مع أ كما يرون أيضا ،الجرام لمريضه 

غلكب الجكراحين أيعتنقهكا التكي  -نكه بسكبب مثكل هكذه ا راء  أويبكدو  .ذلكعلى المري  إذا ما كان يرغب ب

لمعكارف اواجهكت صكعوبة كبيكرة فكي التحصكل علكى  –الذين التقيت بهم في خالل رحلة انجاز هذا البحكث 

 .  الداخلية النفسيةحياته وبت ثيرات البتر على  ،المرتبطة بالحالة النفسية للمبتور

لنفسكي اف للتكفكل تهكد -ء األطبكاء خبرنكا بهكا هكدالأالتي  –ه التعليمات ذمثل ه عتقد أنأفي الواقع  

باالسكتما  لمريضكه   "فطكرة سكليمة " لذي يمتلكك اأين يقوم ذلك الجرام  ،مبتور بالطبيب الجرام وليس بال

وهكذا يبكدو  يحترمه،بسات الوضعية أو الموقف الذي يمر به ألنه ويشرم له مال( حد أطرافهأسيبتر  الذي)

هكو ) لبتكراليقوم بعدها بإمضاء قكرار  لعملية بتر، يتعرث نه ينبغي أنأمتفهما لحقيقة مفادها المري   ذلك

سكيقوم ببتكر يكد أو  ألنكه بالكذنب ويتخلص الطبيب الجكرام مكن إحساسكه الالشكعوري  ،(فراد عائلتهأحد أأو 

ذلك الموقف، وفي ن يلطف من وقع الجو الدرامي المحيط بأ نه شويبدو أن هذا السيناريو من  حدهم،أساق 

يكمكن فكي  المكري  الكذي سكيتعرث للبتكرون عزاء كل من الطبيب الجكرام أعتقد أ ا السيناريوذما وراء ه

وذلكك  ،حكد أطرافكهأذلك المري  من خالل بتر فالجرام مرغم على إنقاذ حياة  ليس لديهما االختيار، نهماأ

،ولكي يسكتمر فكي ر فكي البقكاء علكى قيكد الحيكاةيستم مرغم على التعرث لعملية البتر من أجل أن لمري ا

ميد جراحكه ضكوأيضكا مكن ت ن يصبح مبتورا البكد مكن تضكميد جراحكه الجسكمية،أبعد  بقاء على قيد الحياةال

فقكد  ،لنفسية يحتاج بالت كيد للمعارف التي يقدمها الطب النفسي وعلكم الكنفساتضميد هذه الجرام  و النفسية،

ن أ، ويددي لإلصكابة بصكدمةكشفت نتائج تحليل حاالت هذا البحث أن التعرث لسبب البتر في حد ذاته قد 

 وتساهم في تعقيد شكل االستجابة لت ثيرات ،ت ثيرات تلك الصدمة  قد تمتد الى مرحلة ما بعد التعرث للبتر

ن شككل االسكتجابة لتك ثيرات أ كمكا كشكفت النتكائج أيضكا .(لحالكة الثانيكةافعال لكدل  وهذا ما حدل)لك البتر ذ

ساسكا للتكاريخ الشخصكي بعوامكل تنتمكي أ لثاللاالبتر على المدل البعيد قد كان مرتبطا لدل حاالت البحث 

داخلكي لواقكع تعرضكه  المبتور يستجيب على مسكتول نفسكي نأ حيث توصلنا إلى نفسي،ال توظيفالولنمط 

وانطالقكا مكن  لنفسكي،اريخه الشخصي ولنمط توظيفه ابطريقة تابعة أساسا لت الواقع ذلكويتكيف مع  ،للبتر

ينبغكي " االسكتما  والشكرم "يفتكه فكي ن الوقت المتوفر الذي اختصر هدالء األطباء وظأ يبدو :هذه النتيجة

ن مثكل هكذه أ، حيكث يبكدو (لتوظيكف النفسكيوخاصكة فحكوص ل)ء فحكوص نفسكية اجكرإن يستغل أيضا في أ
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بعكدما يصكبح ذلكك  ،كون عليه شككل اسكتجابة المكري  لتك ثيرات البتكرتالفحوص ستساعد على التنبد بما س

ذا إاقتراحكه علكى المكري   باإلمككان" :ذلك فالتكفل السيكاتري أو النفسي ليسل باإلضافة .المري  مبتورا

مكن التكيكف  –الذي أصكبح مبتكورا  -وإنما هو ضروري لكي يتمكن ذلك المري  ،" ما كان  يرغب بذلك 

المكدل  ىالحكزن واالكتئكا  الناجمكة عنهكا علكو تجكاوز مشكاعر  ،والنقص الجسكمي الكدائم مع وضعية البتر

شكرنا أثنكاء أ، كما لتجاوز يتم من خالل المرور بسيرورة حداد االتقبل  و ذلكن أوقد كشفت النتائج  ،البعيد 

ن تقبكل إصكابة البتكر غيكر ككاف  لتحقيكق تكيكف نكاجح مكع الوضكعية التكي تكدخلها تلكك أتفسير تلكك النتكائج  

لم يمكنهم من تحقيق تكيف ناجح  ذلكن أال إ ،بحث كلهم واقع تعرضهم للبترحيث تقبل حاالت ال ،اإلصابة 

اوز بتجك مكا هكو مكرتبط البتكر بقكدر ن التكيف الناجح لكيس مرتبطكا  بتقبكل إصكابةأا نجواستنت ،مع وضعيتهم

  البتكر  ومحاولكة تجكاوز تك ثيرات ن كيفيكة تقبكلأوتعوي  النقص الذي تحدثه، وقد أثبتكت نتكائج هكذا البحكث 

لدل حاالت البحث قد كانكت تابعكة أساسكا لمعطيكات  التكاريخ الشخصكي لككل حالكة  ( ل سيرورة الحدادآو م)

باههكا وتسكخر جهودهكا قبلية انتلبحكول المسكتان توجكه أ –من جديكد  –هنا  قترمأ، وولنمط توظيفه النفسي 

مات تعوي  تلك زيكانيوملك من خالل دراسة كل من كيفيات ذ، ولة تعوي  إصابة البتر  للعمل على مس

ثيرت البتكر باعتبكاره  لكفيل بتعميكق معرفتنكا بتكن توفير مثل هذه المعارف هو وحده اأحيث يبدو  ،اإلصابة

، وبتكوفير نمكاذج نظريكة عياديكة مالئمكة للتكفكل مكن جهكة (ومخكال بكالتوظيف النفسكي)حادثا مولدا للصدمة 

على و ،ف ناجح مع وضعيته على المدل البعيد من جهة أخرل ومساعدته على تحقيق تكي لمبتورباالنفسي 

لكذي ا)لي ذلك  المبتور ن يتذكروا ما قاله ألتعمق في هذه المسائل  الذين يريدون دالء الباحثين العياديين اه

تخيكل أن أحيكث طلكب منكي  (ار التطكرق  للبتكر ومبتكور األطكرافحظات عرضتها في إطأجريت عليه مال

 ؟ "كيف ستكون ردة فعلي" :  تورة فأنني استيقظت يوما ووجدت يدي مب
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 المقابلة التمهيدية(: 1)الملحق رقم 

 البحث والحصول على موافقة الحالةتقديم موضوع : المحور األول

أنككا طالككب فككي الككدكتوراه نخككدم فككي أطروحككة تككا  دكتككوراه حككول الكيفيككة التككي يككدثر بهككا البتككر علككى الحالككة 

تكا  البتكر بكاش يعاونونكا ونفهمكو ملكيح التك ثيرات  casالنفسية، وراني حا  نتحاور مع نكاس صكراتلهم الك  

 :تاعو

 كاش ما عند  استفسارات أو أسئلة على البحث هذا لي راني ندير فيه؟ .2

 تقدر تفكرني في السبة لي خالتك تتعرث للبتر؟ .1

 البحث؟هذا  در تعاونا وتطو  باش تشار  فيتق .3

 يعطيك الصحة لي قبلت باش تقابلني، إن شاء هللا المرة الجاية تقدر تعاونا: ال. 

 يعطيك الصحة، ضر  نشرحلك كيفاش رام نخدمو مع بع  وواش رايح نديرو كي نتالقاو في : نعم

 .المرات الجايين

 شرح مسار إجراءات البحث: المحور الثاني

بعد هذه المقابلة رايح نتالقاو ثالل مرات، في المرة األولى نطرحلك أسكئلة ونحكيكو علكى التكاريخ  

كيفاش كانت التربية تاعك، البيئة لي كبرت فيها، أهم األحدال والخبرات لي فاتكت عليكك )الشخصي تاعك 

ياتكك، وفكي باش نقدرو نعرفو كيفاش تطورت الشخصية تاعك عبر مختلكف مراحكل ح...( كي كنت صغير

كيفاش عشتها، كيفاش أثر البتر عليك مكن بعكد، األمكور لكي : المقابلة لي بعدها نحكيو على الخبرة تا  البتر

، وفككي المقابلككة الثالثككة واألخيككرة ...تبكدلت فككي حياتككك، المشكككالت لكي خلقهالككك، وكيفككاه كنككت تتعامككل معاهكا

ختبكار تكا  شخصكية فيكه صكور نعتهملككك، هكذا ا TAT، و TATإسكمه  testنتالقكاو بكاش نكديرو واحكد الك  

 .وتتخيل قصة من كل صورة وتحكيهالي

 فهل عند  وقت باش نتالقاو في الثالل مرات هاذو ونديرو المقابالت لي قتلك عليهم؟ .2

 يعطيك الصحة كي حبيت تعاونا، إن شاء هللا المّرة الجاية إذا كان عند  وقت تقدر تخبّرني ونتالقاو: ال 

 الحالة على مواعيد ومكان المقابالتاالتفاق مع : نعم. 

 ات استخدام المعلومات التي سيدلي بهايإطالع الحالة على أخالق: المحور الثالث

، أي أنكي l’anonymatفي األخير نحب نقولك بلي طبيعة العمل تاعنا تقتضي منا باش نلتزمو بك   

لي رايح تقولهملي فكي المقكابالت نوعد  بلي مانذكرش اسمك أو معلوماتك الشخصية، وحتى المعلومات ال

هم مككن بعككد ترميككز بككاش واحككد مايقككدر يتعككرف علككى صككاحب هككذه المعلومككات، ونوعككد  ثككاني بلككي لنككدير

 .المعلومات لي رايح تقدمهملي مانستخدمهمت إال في إطار هذا البحث وألغراث البحث العلمي
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 مقابلة تاريخ الحياة(: 2)الملحق رقم 

 .البيانات المميزة ودوافع المشاركة في البحث: المحور األول

فككي المقابلككة هكككاذي كيمككا قتلككك المكككرة لككي فاتككت رام نطكككرم عليككك أسككئلة ونحكيكككو علككى تكككاريخ  

 :الحياة تاعك، وقبل ما نبداو نحب نسجلو بر  بع  المعلومات العامة

 االسم : 

 السن: 

 الجنس: 

 المستول الدراسي: 

 المهنة الحالية: 

 الحالة االجتماعية: 

 عدد األوالد: 

 عدد اإلخوة واألخوات: 

 الترتيب بين اٌخوة واألخوات: 

 محل اإلقامة في الوقت الحالي: 

 تقدر تقولي على الدافع أو الحاجة لي خالتك تطو  وتشار  في البحث هذا؟ .2

 .مميزات البيئة والتاريخ األسري والشخصي: المحور الثاني

 :متعلقة بالتربية تاعك وبالتاريخ تا  حياتك، وفي البداية ضر  نبداو نحكيو على أمور 

 نحبك توصفلي البيئة العامة لي تربيت فيها؟ .1

االنتقككال مككن مكككان السكككن، تغيككرات فككي مككثال )واشككي هككي أهككم التغيككرات لككي صككرات فيهككا . 2. 1

 (إلخ... المستول االقتصادي أو في نمط الحياة 

 ؟أثرت هذه التغييرات عليكشحال كان عمر  وقتها، وكيفاش . 1. 1

 ؟كيفاش كان األسلو  أو الطريقة لي رباو  بيها والديك .3

 ؟تقدر توصفلي الشخصية تا  بابا  وكيفاش كان يتعامل معا . 2. 3

 ؟تقدر توصفلي الشخصية تا  يّما  وكيفاش كانت تتعامل معا . 1. 3

بعضكككككهما، عالقتهمكككككا عالقكككككة والكككككديك ب: كيفكككككاش كانكككككت األجكككككواء العامكككككة داخكككككل عائلتكككككك. 3. 3

 ؟بإخوتك، وعالقة إخوتك ببعضهم، وعالقتك أنت بإخوتك وأخواتك
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 يحترمو  ويحبو ؟ را  حاس بلي والديك وأفراد عائلتك .2. 3

 أوصفلي الشخصية تاعك في الطفولة، وكيفاش كانت تخيالتك على روحك كي كنت صغير؟ .2

ت أحكككد أفكككراد العائلكككة، أذل مكككو: مكككثال)هكككم الصكككعوبات لكككي تعرضكككتلها فكككي الطفولكككة واشكككي هكككي أ .2

نفسكككي أو جسكككمي داخكككل أو خكككارج العائلكككة، انفصكككال مفكككاجئ أو مسكككتمر عكككن العائلكككة، حرمكككان مكككن 

 ؟...(الحاجات الضرورية 

 هل تعرضت في الطفولة ألحدال أو مواقف سببت لك صدمات في هاذا  الوقت؟ .6

 شحال كان عمر  وقتها؟. 2. 6

 ى المحيطين بك؟كيفاش أثرت هذه األحدال عليك وعل. 1. 6

 .والمهني التاريخ التعليمي: المحور الثالث

 ضر  نحبك تحكيلي شويا على سنوات الدراسة تاعك كيفاش فوتها؟ .7

 ؟(أو تخرجت)لمدرسة وكي خرجت شحال كان عمر  كي دخلت ل. 2. 7

قليلكككين، وكيفكككاش كانكككت عالقاتكككك معكككاهم ومكككع األسكككاتذة /هكككل ككككانو عنكككد  أصكككدقاء كثيكككرين. 1. 7

 كانو يقريو ؟لي 

ككككي كنكككت تقكككرا ككككاش مكككا ككككان سكككنة عكككاودت فيهكككا؟  واش مكككن سكككنة عكككاودت؟ وحسكككب رايكككك . 3. 7

 واشي هي السبة لي خالتك تعاود؟

 تقدر تقولي على الخدمات لي خدمتها؟ وواش كان الموقف تاعك من كل وحدة منها؟ .5

 التاريخ الطبي: المحور الرابع

 ؟من أفراد أسرتك في الماضي أو في الحاضر هل كاينة أمراث جسمية أو نفسية عند واحد .9

 هل توفي أحد أفراد عائلتك أو أقاربك، وواش كانت السبة تا  الوفاة؟ .20

أوصكككفلي التطكككور تكككا  صكككحتك النفسكككية والجسكككمية عبكككر مراحكككل حياتكككك، وككككاش مكككا عانيكككت مكككن  .22

 أمراث أو مشاكل صحية؟

 التاريخ الجنسي والزواجي: المحور الخامس

جككات أولككى معلوماتككك علككى الجككنس وفكرتككك األولككى علككى الطريقككة اللككي كككي كنككت صككغير منككين   .21

 يزيد بيها الطفل؟ كيفاش كانت استجابتك وقتها؟

 شحال كان عمر  كي بلغت، وكيفاش كانت استجابتك وقتها؟ .23

واشككككي هككككي أهككككم األحككككدال لككككي عشككككتها فككككي تلككككك المرحلككككة مككككن العمككككر، وكيفككككاش كانككككت . 2. 23

 استجاباتك لها؟
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 عند  عالقات عاطفية؟ كيفاش عشتها؟ هل كانت. 1. 23

 بها؟/زوجتك، وعالقتك به/أوصفلي شخصية زوجك  .22

 هل كاينة أمور أو تفاصيل أخرل عندها عالقة بحياتك الجنسية وماحكيناش عليها؟  .22

 االهتمامات والعادات: السادس ورالمح

واشكككي هكككي أهكككم االهتمامكككات والعكككادات اللكككي مارسكككتها أو مازالكككك تمارسكككها فكككي حياتكككك اليوميكككة   .26

 ....(مثال هوايات معينة، ممارسة الرياضة، أنشطة اجتماعية أو أنشطة أخرل )

وأخيككككككرا فككككككي نهايككككككة المقابلككككككة هككككككاذي، كككككككاش مككككككا كككككككاين أمككككككور أخككككككرل ماحكينككككككاش عليهككككككا؟



 المالحق

 

 

 المعاش النفسي لتجربة البتر وتأثيراتهامقابلة  :(3)الملحق رقم

و شكتها، واش صكرالك فكي هكذيك الفتكرة كيفكاش ع: في المقابلة هكاذي رام نحكيكو علكى التجربكة تكا  البتكر

 ...ثر عليك البتر من بعدأكيفاش 

 .لنفسي في مواجهة سبب البتراالمعاش : المحور األول

 ي خالتك تتعرث للبتر كانت؟لقلتلي بلي السبة ال .2

 : لي على الفترة هاذيك تا  المرثحكيأ: مرث 2-2

تلك ضغط، وهل كاين عباد عاونو ، أو أمور نقصكتلك ري قلقاتك أو دالكيفاش عشتها، واش هي األمور ال

 شوية من الضغط؟  

لكككه  ؟ و واش هكككي  كيفكككاش عشكككته  ؟ واش حسكككيت أو واش صكككرالك وأنكككت تتعكككرث:  حككادل     2-1

 رتها في هذيك اللحظة ؟ داالستجابات الي 

 .هم العوامل الم ثرة أالنفسي في مواجهة تجربة البتر و المعاش: المحور الثاني

 كانت حالتك الجسمية  و النفسية وأنت في الطريق؟  هبعد كيفاش حتان وصلت للسبيطار؟ و كيفا من.  1 

 رالك ؟ و مستوعب الشىء اللى راه  يصخلت للسبيطار كنت فايق مع روحك؟ كي د.  3

 ي قالك؟ لشحال قعدت فالسبيطار باش قالولك بلي را  رايح تدير العملية تا  البتر؟ و شكون ال.  2

رايكح تكدير العمليكة  ؟ وهكل ككان عنكد   هو فهمو  علكى واالبتر  نل عطاو  معلومات كافية عه -2-2    

 وقت كافي باش تخمم في القرار تا  البتر أم أن األمور صرات في إطار استعجالي؟  

 كيفاش كنت تشوف في البتر فالفترة هذيك؟   -2-1    

تقكدر تكدير حاجكة تجكاه  وهل كنكت حكاس بلكي را  هل كنت مصدق بلي را  رايح تدير العملية؟  -2-3    

 وضعيتك أم ال؟

 حد أفراد العائلة ؟ أعملية  البتر  أنت أو  ىي عطا الموافقة عللشكون ال -2-2    

 عرفت بلي را  رايح تدير العملية  تا  البتر كيفاش عشت الفترة  هذيك قبل العملية؟ ما بعد . 2

علككى العالجككات أو  يانوا يتعككاملو معككا  ؟ وهككل كنككت راضككشكككون هومككا المختصككين اللككي ككك -2-2       

 الخدمات اللي قدموها لك ؟



 المالحق

 

 

 ي قلقاتك أو دارتلك ضغط ؟ لواش هي األمور ال  -2-1      

 لفترة ؟ اي عاونو  في تلك لي شجعاتك أو لعباد اللواش هي األمور ال -2-3     

 . هم العوامل الم ثرةأالمعاش النفسي بعد التعر  للبتر و: المحور الثالث

 .ما نو  ومستول البتر: ا درت العملية وتم البترهبعد     

 واش صككرالك ؟ / يت اش حسككمبتككورة و...(  يككد  /رجلككك) و شككفت كككي فقككت مككن العمليككة مباشككرة  – 6

 ك ؟تستجاباوكيفاش كانت 

 بعدها شحال بقيت في السبيطار ؟  -7

 كيفاش كانت حالتك النفسية والجسمية عموما في هذيك الفترة؟  -7-2    

مكا هكي، متكى بكدأت،كم  )هل عانيت من أعراث أو مشكاكل نفسكية فكي األيكام األولكى بعكد البتكر؟  -7-1    

 (.وكيف تم عالجها ؟  ،استمرت 

 تكفلو بيك مليح في تلك الفترة ؟ -7-3   

لصحية والنفسية في خالل الست أشهر او روحت للدار كيفاش كانت حالتك كي خرجت من السبيطار  – 5

 األولى بعد البتر؟ 

 لفترة؟اعانيت منها في تلك  ليواش هي أهم المشاكل ال -5-2   

 رين بيك ؟ي دايللناس الاكيفاش كنت تتعامل مع وضعيتك الجديدة ومع  -5-1   

مكا هكي ؟ متكى بكدأت ؟ ككم اسكتمرت ؟  )عكراث نفسكية ؟ هل عانيت في تلك الفترة من مشاكل أو أ -5-3   

 (.كيف تم عالجها ؟

 و في استعمالها ؟  Prothèseهل لقيت مشاكل في التحصل على  -9

 ي تعرضت للبتر ؟ للاليوم شحال عند  م -20

 واش هي أهم األمور الي بدلهالك البتر في حياتك ؟ -22

 ؟ را  تتعامل معاها كيفاشو ، في حياتك اليومية  والمهنية ي تبدلتلواش هي األمور ال -22-2   

 را  تتعامل معاها ؟  شهالك البتر، وكيفاقي خلللصحية الاواش هي أهم المشاكل   -22-1   

 عاهم ؟مهل تبدلت عالقاتك مع أفراد عائلتك ومع الناس اللي تتعامل  -22-3   
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 يعاونو  كي تحتاجهم أو أمور تساعد  في التعامل مع وضعيتك الحالية ؟ هل كاين عباد  -21

 و حاسين بيك ويعاونو  كي تحتاجهم ؟ بلي أفراد عائلتك فاهمين وضعيتك را  حاس  -21-2    

ي لككهككل تسككتفيد حاليككا مككن خككدمات صككحية أو اجتماعيككة ؟ وهككل را  راضككي علككى الخككدمات ال -21-1    

 ؟ تستفيد منهاأو لي را  استفدت منها 

 للي تعرضت للبتر تبدلت النظرة نتاعك لروحك ؟ واش تبدل فيها ؟ م ةاليوم بعد مد -23

 بنفسك ؟  ثقتكثر لك البتر على أهل  -22

 را  حاس بلي تقبلت البتر  وتقبلت وضعيتك الحالية ؟ ( في الوقت الحالي ) ضر   -22

 يفاش حتان تقبلتها؟ و كاللي خال  تتقبلها ؟ الشيء واش هو :   نعم    

 را  كيما قبل ما يصرالك البتر ؟  و، را  حاس بلي حاجة ماتبدلت فيك :  ال    

 را  تتعامل معاها؟ شرا  تواجهها في الوقت الحالي ؟ و كيفا واش هي أهم الصعوبات اللي -26

 . normaleباش تتعامل مع وضعيتك وتكمل حياتك capableاليوم را  حاس بلي  -27

 ؟  l’avenirهل عند  مشاريع ناوي تديرها في  -25

 .را  تتخيل في روحك في المستقبل؟  كيفاش -29


