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 متىّوعةمقاالت 

ص 
ّ
عن طقوش الغْيَبة: وعي ثجاوزي، أم ثمل

 ؟ وحداوي أو ُمعالجة هفضّية

 (1)* صامعيثوفيق 

  ثقديم

ُل َلىؽ 
ّ
َبتجمث ُْ ضة مً هىغها، " la transe" الغ ت فٍغ ُّ  ًمىنها ؤنججغبت بوؿاه

تن جيى  ُّ ، خلائلها، ماهُتها غًالىكف غغى بوالخدلُل  مغهؼ اهخمام الضعاؾت الػلم

ُل  وؤغغايها مضلىالتها
ّ
بت جمث ُْ فىنفها بخضي جلىُاث الػالج الىفس ي الخللُضي  ،الغ

ت،  ظاهغة وهي خؿب ما هى مخضاٌو في ألاوؾاٍ الكػبُت في بػٌ اإلاىاَم الجؼائٍغ

ػاٌكها ألافغاص في  ٌُ ٌؿخػغى  .ُلؿُتالماعؾت اإلا لىمىطجاإلاغخلت ألازحرة غحر مإلىفت 

 ، وهدؿائل:صازل اليؿُج الثلافي الكػبيووظُفتها  الغُبت ُلىؽهظا اإلالاٌ جدلُال ل

و وحضاوي ،هل هي وعي ججاوػي
َ
ٌَ و ؟ ؤو جمل ت هما  َُ مى هل هي مػالجت هفؿ

َ
ػخلض مىظ

 ؟ هظه الُلىؽ الػالحُت

ض مً زالٌ جلضًم هماطج  الدؿائالثمً زالٌ هظا اإلالاٌ جلضًم بحاباث لهظه  هٍغ

َبت، والتي كام بمالخظتهال ُْ الظًً اهخمىا باإلاىيىع  الضاعؾحن مجمىغت مً ُلىؽ الغ

ت. َُ الىمىطج ألاّوٌ في َلىؽ فىعجا لحزا في مضًىت َعؾُف  ًخمثل في ؤغمالهم البدث

ل َل ٍو  ،(Fortaleza) بالبراٍػ
ّ
َبت " في الثاوي الىمىطجخمث ُْ  :"الػالج -الغكو -الغ

                                                                                                                                                        
(1) Université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2, 19 000, Sétif, Algérie. 
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 (La T.T.T. Transe- Terpsichore- Thérapie) للُبِب حان صوهاعؽ 

Donnars. J ، َبت لغغى الػالج في فغوؿاالظي و ُْ ف الغ
ّ
ل الىمىطجٍو  ،ظ

ّ
الثالث  خمث

ٌ  بها هُت التي كمىاهخائج الضعاؾت اإلاُضاغغى في  لامت َلىؽ ال خى
ُ
َبت اإلا ُْ في صاع غ

ض مضًىت ؾُُف بكغق الجؼائغ.الضًىان ب ملاعهت ما  ، مً زالٌ هظا اإلالاٌال هٍغ

ل  ألّن غمل اإلالاعهت ٌكتٍر الضعاؾت ، بما ًجغي في الجؼائغوفغوؿا ًجغي في البراٍػ

ػّملت 
ُ
لُت اإلا ب الخًىع ألامبًر

ّ
اإلاُضاوي الفػلي إلاجىغت مً الباخثحن في ول  جخُل

مذ في هظا اإلالاٌ، بلماطج التي همىطج مً الى ّضِ
ُ
ً حمؼ هى غغيىا  ك ؤهبر حجم  وجضٍو

َبتمً اإلاػ ُْ مؼ جلضًم الخدلُالث ، في بػٌ اإلاجخمػاث لىماث طاث غالكت بُلىؽ الغ

مىىت، 
ُ
خاخت.ب ملاعهت مىهجُا مػلىال هغاه وهى غغى والخفاؾحر اإلا

ُ
   اإلمياهُاث اإلا

 حول الغيبة وطقوصها: عىاصر للتحليل

ػخبر َلىؽ 
ُ
بتح ُْ ي الخللُضي، خؿب ما هى بخضي جلىُاث الػالج الىفس  الغ

 ٌ ت مخضاو ُّ ت الخضًثت  وبػٌ في ألاوؾاٍ الكػب ُّ للض . واإلاػانغةألاوؾاٍ البدث

 اكترخذ هما "،الايُغاب الىفس ي" إلافهىم زانت جهّىعاثالكػبُت الثلافت ؤفغػث 

غق زانت ػالجت الىفؿُت للخػاُمِل مػه ُبغُت جدل ؤؾالُب وجلىُاث َو
ُ
ُم اإلا

ماعؾاث  في مجمىغٍت مً الُلىؽ هظه ألاؾالُب والُغق  جدكيُل اإلايكىصة. 
ُ
 حػّبرواإلا

ت تاإلاػغفت الػفىٍّ جغاهم غً  ُّ َل اليائً البكغي  ؤّن ػلىم اإلا ومً .للفئاث الكػب ٌَ  غا

ػاهاة يُغاباثالا في وّل ألامىىت وألاػمىت 
ُ
 خُاجه واهذ مظهغا مًالتي  تالىفؿُّ  واإلا

ت ُّ  . الىحضاه

ُل هظه الظىاهغ
ّ
في ازخالٌ الخىاػن  ، هما فّؿَغ طلً غلم الىفـ اإلاػانغ،جخمث

 ُّ ٌُ مً  ت ًجػُل الؿُيىلىجي للصخه ف جخًاء ُّ وقػىعها باالعجُاح ، كضعاتها غلى الخى

ـُ لخبلىع  ُبجى هفؿُتًىجم غىه  وهى ماالىفس ي ًخضهَىُع،  إّؾِ
ُ
ُّ  ج ت غىض نغاغاث صازل

هما كض ًىجم غً  غحر،المؼ  الػالكت وجهّضع ساِو اإلاللم و وؿدثجي الصون ؤن  ،الفغص

 بااليُغاباث الؿُيىؾؤغغاى ح ،ؤخُاها ،الايُغاباث هظه
ُ

ػغ 
ُ
ت ح ًّ  . ىماجُتؿض

ػانغ  لىً، وكبل بغوػ غلم الىفـ
ُ
اجه اإلا ت وهظٍغ لاليُغاب الىفس ي  الخفؿحرًّ

ت التي اكترخها، وان  ُّ ٌُ جفؿحر  "الػهىع اللضًمتؤلاوؿان مىظ "والُغق الػالح داو ًُ
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بُػت ا غخلاصاجه وصائغة زُاله وجهّىعاجه. هظه الايُغاباث خؿب مؿخىاه الفىغي َو

ُّ  فلضو  غق غالح  ُمىاؾبت لغغى الػالج ت وان ًغاهاؾعى بلى جىظُم ؤؾالُب َو

تؤّما  .والخسفُف مً ِخّضتها ُّ ه وان  ،بسهىم جفؿحر الايُغاباث الىفؿ
ّ
فُبضو ؤه

ُؼ غلى  ِ
ّ
غه ت غلى ًُ ُّ ت  جإزحر  مًفغص ؤهثر الجإزحر الػىامل الخاعح ُّ ُؼ الػىامل الضازل

ّ
غه ًُ التي 

ػانغ
ُ
ًمىً طهغ بػٌ هظه الخفؿحراث التي حػلي مً . غليها غلم الىفـ الخضًث واإلا

 كُمت الػىامل الخاعحُت مثل "
ّ
تالِلىي الخفو  ؤزغ السخغ والجً"و "ػىت ؤلالهُتالل ُّ" .

ىت التي صعؾها  %75، 50 " ؤّن هىعالضًً َىالبي اؾخيخج  ،في هظا الؿُاق ُّ مً الػ

ضعهه البدث الػلمي ًُ  "نّغخذ ؤّن الايُغاباث هي ظاهغة هاججت غً ؤمغ س يء ال 

(Toualbi, 1984)،  خػّحُن سخلفت"و "الػحن"و "الجً"في ؤؾاؾا  ٍو
ُ
غة اإلا  "الِلىي الكٍغ

مىً مالخظتها ًُ ُل  "لظا  ،التي ال 
ّ
مث ًُ بال مظهغا مً اإلاظاهغ  ،في الخلُلت اإلاغى، ال 

ت ُّ  . (Zerdoumi, 1982) "الػامت لػمل الِلىي الخف

لُت، ًغجىُؼ بطن الخفؿحر الخللُضي لاليُغاباث ت غلى ؤفياع مُخافحًز ُّ فال  الىفؿ

فؿ  
ُ
ت الترهُبتؤو  ُغ مثال بسلل في الجهاػ الػهبيج ُّ ِس

ُ
هظا الىىع مً ما هجض  هثحرا ، بلاإلا

 الص يء الخفؿحر ُمؿدبػض
ُ
الخظ خُث حػخلُض الثلافت  ،باليؿبت للػالجهفؿه . وٍُ

ت اإلالّضؽ  ُّ ت في فػال ُّ هللا، ًيىن خاعة ف ،في بخضار الػالجغلى جىىع مهاصعه الكػب

 
ْ
 وجاعة الُ

َ
 وجاعة الؿاخغ و  ْب ال

ُ
هت في الُلىؽ خسهّ جاعة الىاقُىن في صوع الضًىان اإلا

هاب بلى خالٍت هفؿٍُت باؾخػماٌ بًلاالػالحُت 
ُ
غاث مىؾُلُت هضفها جدٍغٌ اإلا

ضعى
ُ
َبت زانت ج ُْ في ألاوؾاٍ  ًظهغالظي و الهالح،  الىليوجاعة ، (transe) الغ

ت ُمػتر  به الاحخماغُت ُّ ه  هاصخهُت ملّضؾت وجل
ّ
ب مىه"أله ، "خبِب هللا واللٍغ

ثلفت ؤخُاها خُث حػخلض
ُ
فللىلي ، بُلضعاِجِه  حل الُبلاث الاحخماغُت، بما فيها اإلا

فُت الهالح، خؿب زُاباث الثلافت الكػبُت"،  غماث حكٍغ
َ
كضعاث زاِعكت للػاصة وه

ه كىي ؤلاًمان
ّ
ت أله ُّ باهلل ًجػله ُمؿخجاب الضغاء  والػالكت باليؿبت للػملُت الػالح

  .الخام بالكفاء والػافُت

الترهُبت الاحخماغُت ؤّن ؤن الخظ  "Jean Duvignaud" وفُيُىؾبم لجىن ص

بت َلىؽ في مكاعهت  ُْ لالغ لام في البراٍػ
ُ
وجدضًضا  ، غلى ؾبُل اإلاثاٌ،الػالحُت التي ج

يل الىاؽ، عحاٌ ووؿاء مً ول الُبلاث الاحخماغُت، ف"، Récif َعنُف ًىتفي مض
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لتزمىن بالضًاهاث غّم 
ُ
اٌ وُمثلفىن وفالخىن ومىظفى اإلاياجب مً ول ألاحىاؽ، وختى اإلا

مُت هىان، ًإجىن لخجغبت ولػب ؤصواع ُمسالفت للتي جىفغها لهم الخُاة ؾالغ 

  .(Duvignaud, 1977) "الاحخماغُت

ه مجمىع الخفؿحراث
ّ
ًُ حػٍغف الػالج الىفس ي الخللُضي غلى ؤه مى لت  ًُ

ّ
اإلاخػل

اث  ت وهظلً مجمىع الخلىُاث الػالحُت غحر الىاحمت غً الىظٍغ ُّ بااليُغاباث الىفؿ

ت الخضًثت ُّ ت،ػالجي الىالىمىطج الفهى . الػلم ّضمذ  ابؼ مً الخجغبت الكػبُت الػفىٍّ
ّ
ك

ىظمت الػاإلاُت للصّخت لل
ُ
ػالج الخللُضياخػٍغف اإلا

ُ
ٌ  إلا ُمػتر  ها شخهُت بجّ " :فُه جلى

َغ  الجماغت التي حػِل في وؾُها، وطلً بيىجها كاصعة غلى جلضًم غالحاث بها مً 

غق ؤزغي مبيُت غلى ألاؾاؽ  ت باؾخػماٌ مىاص هباجُت وخُىاهُت ومػضهُت َو ُّ صخ

لت بالغاخت  والؿلىهُاثالثلافي والضًجي، وغلى اإلاػلىماث -الاحخماعي
ّ
واإلاػخلضاث اإلاخػل

لم ؤؾباب ألامغاى والعجؼ الهحي الظاهغ بػ اهُت، الػللُت والاحخماغُت، و الجؿم

بضو.  ,Chebel Malek)7755 ("صازل الجماغت البػض الػالجي الىفس ي كض " ؤّن  ٍو

ل 
ّ
ه يمجي في الخػاكض الظي ًدىم مث

ّ
مىظ ؤبلغاٍ ؤخض الػىامل ألاؾاؾُت عغم ؤه

غمله الُىمي  واحباث الُبِب اججاه ؤي مٍغٌ. ؤلِـ لليكاٍ الػالجي ألي َبِب في

في هظا اإلاػجى هجض الػالج  ُبػضا غالحُا هفؿُا مهما وان ازخهام هظا الُبِب...

ؤّن ول الثلافاث " وبما ، ,Barande)7791( ,الىفس ي كضًم ِكضم الُب هفؿه"

بػٌ غلماء  "ًغي بدُث ، (Baras, 1978)حػتر  باإلاغى وجملً َغكا إلاػالجخه"

ه ال جىحض ؤي زلافت بضون ِهظام ِغالجي هفس ي جللُضي ُمػّلض وفي هثحر مً 
ّ
الىفـ ؤه

 "ألاخُان فّػاٌ
 )7711 (Boucebci,  الُلـ الػالجيي ف إلاػالجت الىفؿُتا خجلى مظاهغجو 

 ٌ م والدصجُؼ، واإلاخضاو  الخللُضيالخغمان والاؾخػماٌ –ؤلاكغاعاث الضًيُت والخػٍؼ

م اإلاغىاَِس ي والسخغ وبخُاء الغوح  َبت اإلافلىصة و لخلىُت الخىٍى ُْ مِىً و الغ ًُ التي 

ت غحر خالت و مً مظاهغ الاخخفاٌ الكػبي  مظهغ  غلى ؤّجهاونفها  ًَ وحضاهُت وحؿض

ت.   ًخمظهغ غاصًت ججػل اإلاٍغٌ  َُ  في نىعة غحر َبُػ

ت بالظاث هى ؤن  و  َُ مي هظه  اإلاهم باليؿبت لهظه الخالت الىحضاه
َ
ول مً مىظ

ُمُدىن بليها هغاًت ةُمباقغ بها الُلىؽ واإلاػجي  ُلبىجها ٍو ضوجها مً البضاًت، ٍو ٍغ ًُ  ،



ص وحداوي أو ُمعالجة هفضّية ؟
ّ
 عن طقوش الغْيَبة: وعي ثجاوزي، أم ثمل

35 

ت ميكىصة كبل قغوغهم في مباقغة هظه الُلىؽ.  َُ ُفها غلى ؤّجها و ؤؾاؾ ًُ حػٍغ مى ٍُ

خالت هفؿُت هاصعة مصخىبت بػضة خلائم وؤغغاى منها الاعحػاف والظغغ والغوع 

خظاث والظهٌى واليكىة والكػىع بالغاخت جاعة وباالعجُاح الىفس ي  وفلضان الىعي
َ
ِلل

ػغِّ .1الخام جاعة ؤزغي   الُبِبٌُ
ُ

سخو  
ُ
َبت حان صوهاعؽ  اإلا ُْ  مظهغ حؿماوي" ابإّجهالغ

للُمالخظ ناخبه ػىف ول ؾلىن الفغص، خُث ًبضو ًجخاُػ في مػظم ألاخُان وبِ 

  الخاعجي
َ

ف
ّ
ىك

َ
 "ؤّن َبُػت الىعي الظي وان ًغبُه بمدُُه وبىفؿه كض ج

(Donnars, 1985)،  َبت  حُػّغ هما ُْ ـُ  ظاهغة" اغلى ؤّجهالغ حؿضًت  -هف

سجلت في حؿم ؤلاوؿان
ُ
ت اإلا اث الخػبحًر دخٍى

ُ
ً اإلا  ,Lapassade)، "باؾخُاغتها جدٍغ

خمثل هظا الباخث حؿم اليائً البكغي بمثابت ُمظهغة  ، (1975 والاهفػاالث  لآلالمٍو

ػخلضاثوجغحؼ  اإلاىبىجت،
ُ
ما ًبضو، بلى اإلاهاصع  ، خؿباإلاغجبُت بهظه الُلىؽ اإلا

ت للثلافت الكػبُت ُّ ت هاحمت غً  ،2اإلاػغف والتي هي غمىما مهاصع مػغفُت غفىٍّ

ت جيىن في مؿخىي اإلاػغفت غحر الىاججت غً اإلاجهىص  ُّ جهىعاث وجفؿحراث خضؾ

ه الظيالبدثي 
ُ
كتَر ػانغ الػلمي اإلاىهج ٌَ

ُ
 . اإلا

ت هىان الػضًض مً الىماطج ُّ ت الػالح ُّ فت  تالخللُضًّ  الُلىؾ
ّ
ىظ

ُ
َبتاإلا ُْ ؾِخم  .للغ

تب ، وطلًهظا اإلالاٌ الترهحز غلى زالر منها في ُّ اتها الثلاف زم  ػغى وجدلُل مدخٍى

اتهلضي  ابظهاع مياهته بػىن ُمجٍغ
 
د ًَ امىىن بفػالُته األافغاص الظًً    .اٍو

  

                                                                                                                                                        
خىاحضة  1

ُ
مىا بها في صاع الضًىان اإلا

ُ
حػّغفُذ غلى هظه ألاغغاى والخلائم بزغ اإلاالخظت اإلاباقغة التي ك

لت« في الحي الكػبي اإلاضغى ؿماةزىاء جدبػىا للخهو بمضًىت كؿىُُىت ؤ » الؿٍى
ُ
  » الضْعْصَبت « اإلا

ل   .(7717 )ؤفٍغ

ا  بطا ؤعصها جدضًض مفهىم 2 خىاولت جللائُا وغفٍى
ُ
ىدؿبت واإلا

ُ
للثلافت الكػبُت لُللىا ؤّجها جلً الثلافت اإلا

ت والظهىُاث الخابػت لها، ومجمىع  ُّ في ألاوؾاٍ الػائلُت وزاعحها، والتي حكمل الػللُت الكػب
ت وؤقػاع وزغافت وِخياًاث  ُّ الػاصاث والخلالُض والُلىؽ وألاصبُاث اإلاسخلفت مً ِكهو قػب

 مجهىلت اإلاهضع.و ؤغاوي جيىن غامت وؤلغاػ و 
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 بالبرازيل في مديىة َرصيف طقوش فورثا ليزا :ل ألاوّ  الىموذج
(Fortaleza) 

بيكغ صعاؾت لُلىؽ  Jean Duvignaud كام الباخث ؤلازىىلىجي حان صًفُيُى

ماعؾت في اإلاى الغُبت
ُ
ت اإلا ُّ ل، و الػالح  اإلاػغوفت بفىعجالحزااَم الكمالُت الكغكُت للبراٍػ

Fortaleza  ، ػىىَ  ههخابوطلً في
ُ
ت الالش يء" ن اإلا ُّ  (Le don du rien) "غُ

 ؤّن اليائً البكغي ًمخاػ بػّضة كضعاث واؾخػضاصاث غلى بزغه اؾخسلو الباخثو 

ل  ججػله مىفغصا بها
ّ
َبت  جدلُم غلى ؤؾاؾا في اللضعةجخمث ُْ اللضعة غلى الطخً و الغ

اللضعة غلى بغمجت الؿلىن الهاص ، زم اللضعة غلى و  اللػب واؾخػماٌ الغمىػ،و 

 الػُاء

 (le don)  الثمُىت منها صون اهخظاع والتي حػجي اللضعة غلى جلضًم الهضاًا ختى

ض صًفُيُىو  ُملابل.
ّ
 ه اللضعاث هي زانت باإلوؿان وخضه،ؤّن هظ Duvignaud ؤه

دّلَم خالت  ًُ مىً للخُىان ؤن  ًُ َبت فال  ُْ ُّ الغ ُب ملياث هفؿ
ّ
ُّ ألّجها جخُل ت ت وزُال

ضي ُمػخبرة، مىىه ؤن ٌؿخػمَل الغمىػ الفخلاصه الخفىحر الخجٍغ ًُ ه هما  ،هما ال 
ّ
ًفخلض ؤه

ُل  ججاوػ الغغائؼ و  لضعة غلى الطخً والػُاءال ِ
ّ
كي

ُ
ت التي ًيخمي التي ح خضوص الُػًىٍّ

َبت اؾخيخج الباخث ؤّن جىظُم َلىؽ بليها، و  ُْ الغمىػ  ىظامسًُؼ مباقغة لجالغ

 ُّ ُّ واإلافاهُم الثلاف فتت الكػب
ّ
ىث

ُ
الباخث في  ٌ ًلى  الؿائضة في اإلاىُلت اإلاظوىعة.و  ت اإلا

اع: " َبت بّن خاالث هظا ؤلَا ُْ مجمىع دىظُم والاؾخدىاط هي خاالث جغجبِ بالغ

ت ُّ لام خ الخهّىعاث الثلاف ًُ ُث بهفت غامت، هما جغجبِ بىمىطج الخجّمؼ الظي 

ْؿمُذ لهظه الخاالث بالظهىع  ٌُ" Duvignaud Jean3.  اغلى ؤّجه الغُبتصًفُيُى خّضَص 

ت لها غالكت مباقغة ب ُّ ىلىح ـُ فحًز ًُ بها دهُلت ظاهغة هف ػخلضاث التي جاِم
ُ
اإلا

مت للُلىؽ ِ
ّ
ىظ

ُ
ًّ كضعة االغخلاص في ف ،الجماغت اإلا ت ؾاخغة ؤو  وؤ، الج ُّ جلضٌـ شخه

ت هي ُمػخلضاث جخالخم مػها ألافغاص مً ؤحل الخدلُم الفػلي لخلً  ُّ ت صًي ُّ شخه

ػخبرُ 
ُ
ػّلضة، والتي ح

ُ
ت اإلا ُّ ؤال وهي  الغاًت اإلايكىصة مً َغ  الجمُؼ الظىاهغ الىفؿ

َبت ظىاهغ  ُْ ت.الغ ُّ ت الػالح ُّ وغلى هظا  والاؾخدىاط، وطلً ألهمُتها البالغت في الػمل

                                                                                                                                                        
3 Op. cit., p. 16. 
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ًُ اغخباع  مى ًُ َبت ألاؾاؽ ال  ُْ ظاهغة هفؿُت مػؼولت غً الىاكؼ الثلافي لهظه الغ

دُِ بها.الُلىؽ بالظاث وجغؾاهت الغمىػ التي 
ُ
ا بسهىم ألافغاص الظًً ؤّم  ج

كاعوىن في هظه الُلى  لى ٌُ
ّ
مث ًُ ن ول الفئاث والُبلاث ؽ، فلض الخظ ؤّجهم 

اٌ ؤلاصاعة اع وؤصخاب ألاغماٌ وغّم فىن والخّج فمنهم الُلبت، ومنهم اإلاثّل  الاحخماغُت،

 
ّ
تومىظفى البىىن والفالخىن والبُ ُّ ت الىن وؤصخاب الضًاهاث اإلاؿُد ُّ  والىزي

 والؿىص والهىىص الخمغ،والبٌُ  اإلاسخلفتالػغكُت ، زم اإلاىخمىن لؤلحىاؽ اإلاسخلفت

 يؿاء.الغحاٌ و مً الجيـ فالُلىؽ ُمّخبػت مً َغ  الجيؿحن إلاخغّحر ال ا باليؿبتؤّم 

اث الُلىؽؤّما مً خُث  الباخث في هظه اإلاضًىت، فلض الخظ  ونف ُمجٍغ

غكهىن ًخغى ،قاَئ البدغ في الخفل كغبًجخمػىن  ؤّن اإلاكاعهحن ؤلازىىلىجي ىن ٍو

بػضها ًخىحهىن هدى ؤخض  البدغ مً ؤحل اللُام باالؾخدمام. حماغُا، زم ًضزلىن 

ت إلاضًىت عَ  ُّ لُتؾألاخُاء الكػب ضعى ،ُف البراٍػ
ُ
 ؤًً جىحض مجمىغت مً الضوع ج

غ" غ باإلًلاع اإلاىؾُلي ومباقغة الغكو “ Terreiroوجحًر
ّ
، فُضزلىجها مً ؤحل الخإز

وغلى وّل  هىان، الؿائضةوالالخدام باألحىاء الػاَفُت والاحخماغُت والخًامىُت 

و مً وّل ألاغباء التي جفغيها ُمكاعن ؤن 
ّ
ًلىم باإلاجهىص الًغوعي مً ؤحل الخسل

مؿاواة ُمُللت بحن الىاؽ وػواٌ ول " الباخثالخظ  ، هماالخُاة الاحخماغُت

 ألافغاص صازل اإلاجخمؼ واغخباعاث اإلااٌ والُبلت  غخباعاث الاحخماغُت التيالا 
ُ

ف هّىِ
ُ
وج

 Duvignaud Jean"غضم امخالِههااإلاؿخىي الثلافي وامخالن الؿلُت و ُت و الاحخماغ
ؤّن الفغص، وؤزىاء جىاحضه صازل هظه الضوع، ٌػُِل لخظاث جدّغع ؤًًا الخظ و  ،4

بت ؛خُث ٌؿخمخؼ باألحىاء الخالُت مً الهغاغاث والفغوق ،فػلي ُْ  وجدلُم خالت الغ

و مً ؤهاه
ّ
ًَ ،  (Son Moi)اإلاغحّىة ًيىن ممىىا غىضما ًخسل فغُى ؤي ألاها الظي وان 

ىت في الخُاة الاحخماغُتغلُه جهىّ  ُّ ُّ و  عاث مػ ت جهّىعاث هاججت غً الاهخماءاث الُبل

 ُّ َبت .تواإلاهى ُْ خالت وحضاهُت  يجدّغع مً وّل اللُىص، وهلخظاث  بمثابت هي ، بطن،فالغ

ُّ  ، بل هي خالت ُمغجّضة غلى وّل ال جسًُؼ ألي هظام ؤو جهيُف مهما  تاإلاىاكف الىظام

الخضّعج في اإلاغاجب الاحخماغُت ؾىاء منها  ، وهي اإلاىاكف التي حكتٍروان مهضعها

                                                                                                                                                        
4 ibid., p. 16. 
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لت باإلاغاجب ؤلاصاعٍّ 
ّ
خػل

ُ
ُّ ت ؤو اإلا تاإلاال ُّ ؤو الغُبت التهّىٌ  اؾخيخج ؤّن  وكض، 5"ت ؤو الػلم

 ؤزىاء الفغصؤًً ًخلّمو  (Possession) بلى خالت الاؾخدىاط انؤن ًاّصًبةمياجهما 

َبت  ُْ ُّ شخهُت مػىىٍّ الغ ككض ، مما تت ؤو سخغٍّ ت مغغىب فيها جيىن صًي  مابه اٌُ

ؿخػمل ل خضصجه الثلافت الكػبُت
ُ
لخسفُف مً ِخّضة الللم بالسخغ ألابٌُ اإلا

ػاهاة
ُ
ىىلىجي في جلضًم جفؿحراث ؤلازفي الؿُاق هفؿه، زاى و الُىمُت. واإلا

ْغِحُؼ الللم بلى الىاكؼ الاكخهاصي  ،الػامت اإلاػافللظغو   ؤًضًىلىحُت ًُ فىجضه 

ػّبُر مً زالٌ والاحخماعي ٌُ َبت، وهإّن ؤلاوؿان  ُْ لىؾها بةلخاح  الغ  غً عفًهَو

َبت الخظ ؤًًا ؤّن  ، هماللخًاعة الخىىىلىحُت واكخهاص الؿىق  ُْ غّضة مظاهغ للغ

 َِ َبت وهماطج جسخلف بازخال  ألافغاص و ُْ َبت البالُهغار، باغهم، فهىان الغ ُْ غ

َبت بالطخً،  ُْ َبت بالللم،الغ ُْ َبتمذ و الهب الغ ُْ ٍت،دبخ الغ ُّ ا ؤّم  لُم عغبٍت حيؿ

ؿخػمُل في هظه الُلىؽ فُظهغ ألاصواث اإلاىؾُلُت، بػٌ 
ُ
الغاًاث الىؾائل التي ح

ت، هبخت الغهض للمًغ، بػٌ مسخلفت ألالىان، الخبغ للخضزحن،  ُّ اإلاكغوباث الىدىل

سّضعاث و البسىع، نىف مً 
ُ
اثاإلا وحؿخػمُل هظه الػىانغ ؤزىاء  ،بػٌ الخلٍى

اإلاغخلت ألاولى ؤما مغاخل الُلـ مً بضاًخه بلى جهاًخه، فلض كّؿمها الباخث بلى زالزت 

 هي:

 ،مغخلت الخدًحر ( ؤ

َبت،ب( مغخلت  ُْ  الغ

َبت ج( مغخلت ما بػض ُْ  .الغ

ًّ فمغجبُت با بسهىم اإلاػخلضاث الؿائضة في هظا الىمىطج الػالجي ؤّم   إزغ الِج

 التي جمثل  Les orixas وهي ؤعواح ألاوعٍىؿااإلاكهىعة هىان وألاعواح اإلاسخلفت 

لت الكػبُت ك ُّ س
ُ
واإلااٌ والهبر، ٌكغع ول  الػُاء والخّب  حػّبر غًمسخلفت  ىي في اإلا

ضها والتي جيىن في هثحر مً ألاخُان كّىة ُمًاصة  فغص بلى ازخُاع هىع اللّىة التي ًٍغ

ػخلُض في كّىاث ألاوعٍىؿا لؿلى  ٌُ ه 
ّ
ظهغ ؤه  ن الصخو الظي ٌػخبره ؾلىوا ؾلبُا. ٍو

ل والؿلفاصوع. يا الالجُيُت، وجدضًضا البراٍػ لُا وؤمٍغ هما  في ؤماهً مسخلفت مً بفٍغ

ػخلُض ؤًًا في  ٌُ" ًّ ًّ "ؤو  "البدغ ِح  اإلاضغى "ًاماهجا"" و اإلااء اإلااصي للُهاعة والهفاء ِح
                                                                                                                                                        
5 Ibid. 
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Yemenja . هىُؼ غلى قيل ِجمثاٌزم هىان
ُ
لّضؾت والتي ج

ُ
م اإلا  الاغخلاص في عوح مٍغ

دَمُل 
ُ
ت مػحن ميان بلى وج  نفٍت عمٍؼ

ً
لت ِ

ّ
هما  وهإّجها ُمخىاحضة بحن الىاؽ، ،هاغوخلُممث

ػخلُض ؤًًا في  .Xango "هيىهؿااإلاؿمى"  "الغغضو  بله الىاع" ٌُ

ض، مً  الغُبتًغي حان صًفُيُى ؤّن َلىؽ  ٍغ ًُ ت لئلوؿان الظي  هي وؾُلت حػبحرًّ

ت  ُّ اث ونػىباث وحػلُضاث الظغو  الخُاج َذ مً يغَى زالٌ ُمماعؾتها، ؤن ٌؿتًر

كػغه فػال غىض  ٌُ خا غً هظه الظغو ، 
ّ
ٌُ الهغوب والابخػاص ماك داو ًُ الػامت، فهى 

ال بظلً غلى جىاػن همن هتهاءالا  وؿبي  فس يها باالؾترزاء والغاخت والخدّغع، ُمدّهِ

ت  ُّ ىاحهت ظغو  الخُاة مً حضًض، لىً في خالت هفؿ
ُ
ىه مً ججضًض َاكاجه إلا ِ

ّ
َمى ًُ

ىا غلى 
ُّ
جيىن ؤخؿً بىثحر مً الخالت التي وان فيها كبل مباقغة هظه الُلىؽ؛ ًضل

 الُابؼ الػالجي الظي جخمّحُز به.

 والعالج  -الىموذج الثاوي: الغْيَبة والرقص

ػالج 
ُ
ت مً   Donnars Jacquesحان صوهاعؽاؾخمّض الُبِب اإلا ُّ جلىِخه الػالح

اث  َبت. وكام بكغح مجٍغ ُْ ت ؤؾاؾا غلى الغ ُّ ت الخللُضًت اإلابي ُّ الُلىؽ الكػب

ت غبر نفداث هخابه اإلاظوىع:  ُّ َبت"وجفانُل هظه الخلى ُْ ت ،الغ ُّ ؤهم ". الاوكغاح جلى

ؿخسلو مً هظا الىخاب هى الغبِ الىاضح الظي ؤعاص هظا 
ُ
ػانغ هدُجت ح

ُ
الُبِب اإلا

ظهغه في زىاًا نفداجه، بحن ًُ َبت ؤن  ُْ ت زانتبىنفها  الغ ُّ والػالج الىفس ي  خالت هفؿ

ت. لالخسفُ ماصًت بلى هىدُجت ُمىخظغة ُّ غ هظا ف مً خّضة الايُغاباث الىفؿ
ّ
لض جإز

ػالج الىفؿاوي، هما نّغَح بظلً في بضاًت مكىاعه اإلانهي
ُ
ء بخجاعب ؤخض ؤَبا ،اإلا

ً، ألامغاى ال ػانٍغ
ُ
ت اإلا ُّ تػلل ُّ لي الجيؿ لت  ،البراٍػ َبت الظي اؾخػمل ٍَغ ُْ الغ

ل لػالج  ت اإلاماَعؾت في بػٌ مىاَم البراٍػ ُّ ت الكػب ُّ ىبثلت غً الُلىؽ الػالح
ُ
اإلا

  David Akstein.صافُض ؤهؿخاًً الُػهابُحن

غ هظه الخ ت الػالحُت خؿب ؤؾلىبه الخامَغَمَض صوهاعؽ بلى جٍُى ُّ وُؾمُذ  لى

َبت ُْ لخه باليلماث الثالزت: الغ ت-الغكو- ٍَغ ُّ  الػالج، واإلاغاصفت لليلماث الفغوؿ

Transe- Terpsichore- Thérapie :  (La T.T.T)،  ؤّن هىان  الُبِبٍغي و

ت  ُّ ماعؽ ازخال ، هىغا ما، بحن همىطج هظه الخلى
ُ
 والىماطج الخللُضًت التي ج
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ت بىنفها  ُّ ه ًدكابه هثحرا مػها في زالزت مؿائل اَلىؾفي ألاوؾاٍ الكػب
ّ
، بال ؤه

كاعن 
ُ
ل في ونٌى اإلا

ّ
خمث

ُ
ُل اإلاؿإلت ألاولى في الغغى اإلايكىص ليليهما واإلا

ّ
 هامت. جخمث

هاب 
ُ
ُل اإلاؿإلت الثاهُت في اؾخػماِلهما لجؿم اإلا

ّ
ىخظغة، وجخمث

ُ
َبت اإلا ُْ بلى خالت الغ

ىلىحُا الجهاػ الػهبي ؤزىاء خضور خ "وجدضًضا َبتلفحًز ُْ   "الت الغ

(Donnars, 1985)  ، ل اإلاؿإلت الثالثت في جىظُِفهما لئلًلاع اإلاىؾُلي
ّ
وجخمث

َبت " ُْ ػغ  بدالت الغ ٌُ غاص، والظي 
ُ
 .6والغكو لخدلُم الاعحػاف اإلا

َبت،جسًؼ  ُْ  بدُث جمثل خؿب الباخث، بلى الػامل الثلافي والاحخماعي الغ

ػخلضاث الكػبُت ال
ُ
دّغى لخدلُم هظه الخالت، الخهّىعاث واإلا

ُ
ا الازخال  ؤّم ػامل اإلا

َبت الُلؿُت ُْ لت بالخلو  اللائم بحن الغ َدل 
ُ
َبت اإلا ُْ فُىمً في ؤّن ألاولى  ،ىُاث الخضًثتالغ

ػُُاث الثلافُت الكػبُت مً مػح
ُ
ت مثل ػخمُض اإلا ُّ خلضاث وجهّىعاث ومماعؾاث مدل

 ًّ ت، زّم اؾخػ الاغخلاص في الج ماٌ الظبذ وألالبؿت اإلاسخلفت وػٍاعة واليائىاث السخغٍّ

لت قػبُا، ألاولُاء وجلّمو الص ًّ ف
ُ
ت اإلا  مغجبُت افىجضه تا الثاهُؤّم خهُاث اإلاػىىٍّ

ً الػهبي والخىفس ي. ًلٌى حان صوهاعؽ ؤّن ب لت بالجهاٍػ
ّ
ت مخػل ُّ خىظُف مػغفت غلم

الخلىُت التي ٌػخمضها مبيُت غلى ؤؾاؽ هفـ 

ىلىجي ت ألاؾاؾُت التي ؤّم  . (psychophysiologique)فحًز ُّ ا اإلاغاخل الخُبُل

هابحن
ُ
 فلض نّىفها في ؾّخت مغاخل جظهغ خؿب الخلؿُم الخلجي الخالي: ،ًدبػها مؼ اإلا

 
ّ

الػىم وغلم جثبُذ ًٍ الخىفـ، الىيػُت الػامت للُمكاعن، جماع اإلاىؾُلي،  البث

اليؿبت للُمكاعن الىاخض، وصوعان الغؤؽ، وجدضًض غضص اإلاؿاغضًً بالػُىحن 

ه " َبت الفػلُت ؤو ؤزىاء ؾلَى ُْ كاعن ؤزىاء خضور الغ
ُ
 . 7واإلاىكف اججاه اإلا

ًُ ج مِى ت حان صوهاعؽ وٍو ُّ اث جلى كَغُع في بث بًلاع مىؾُلي  الخالي:لخُو ُمجٍغ ٌُ

ؤن ِب اإلاظوىع ؤغاله صافُض ؤهؿخاًً وَؾَبَم جّم جدضًضه وازخُاعه مً َغ  الُب

ت. ًظهغ ؤّن لهظا ؤلاًلاع محزاث زانت بظلً  ُّ ل ؤزىاء الِخهو الػالح فه في البراٍػ
ّ
وظ

فهُم مً هظا  ًُ هابحن في فغوؿا. 
ُ
لب اإلا البلض. لىً ًلىم بخػضًله خؿب ؤطواق َو

ىت جغغُب في ؾماِغها  ُّ ت بًلاغاث ُمػ ُمخابػتها  ؤزىاءالخػضًل ؤّن ليّل مجمىغت بكغٍّ

                                                                                                                                                        
6 Ibid., p. 147. 
7 Ibid., p. 43. 
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مت بىيؼ ًضًه غلى ُغىم  ،لهظه الِخهو. بػضها ِ
ّ
ىظ

ُ
ًلىم ؤخض ؤفغاص الِفغكت اإلا

هاب وحبهخه
ُ
ٌُ مؿاغضجه غلى اللُام بضوعان الغؤؽ خؿب اججاه غلاعب اإلا داو ، وٍُ

ُض الُبِب اإلاػالج  الؿاغت َالبا مىه الكغوع في غملُت الخىفـ ِوفم هظاٍم مػّحٍن.
ّ
اه ًُ

 
ُ
كبه خالت الضواع، وهي مغخلت ؤّن غملُخا صوعان الغؤؽ والخىفـ ًاصًا بلى خالت ح

هاب بلى مباقغة اإلاغاخل التي ؾخلي
ُ
ت هامت جيهئ اإلا هما ؤّن جإزحر ؤلاًلاع  ،طلً جدًحرًّ

ه ًدغم غلى جُبُم و  ىؾُلي ًيىن ؤهبر في هظه اإلاغخلت،اإلا
ّ
ػالج ؤًًا ؤه

ُ
ُلػىا اإلا ٍُ

ُل هظا اإلابضؤ
ّ
خمث هابحن، ٍو

ُ
في يغوعة  مبضؤ هام كبل ُمباقغة الػمل الػالجي مؼ اإلا

ت غلى وّل مؿاغضًه لُي ُّ ن الجمُؼ ُمِلما بيّل جفانُل اإلاغاخل ى جُبُم الخلىُت الػالح

ت. ُّ  الػالح

 اإلابضؤ 
ُ
الخظ لحن الىفؿاهُحن، بط ًفغيىن غلى ؤهفؿهم هفؿه ًُ

ّ
دل

ُ
با غىض اإلا جلٍغ

هابحن. ؤّم 
ُ
ت كبل ُمباقغة مكىاعهم اإلانهي مؼ اإلا ُّ  ا باليؿبت للىكذُمخابػت ِخهو غالح

َبت في خّض طاتها فهى ًتراوُح  ُْ صكُلت. وكض فّؿَغ  45و 10بحن  الظي حؿخغغكه خالت الغ

باع وِمؼاج ألافغاص. ؤّم  َِ ت في 
ًّ ت هظا الازخال  بلى الفغوق الفغص ُّ ا الخهائو الؿلىه

كاعهحن في الِخهو الػالحُت، وزانت ؤزىاء خضور 
ُ
ً مً مالخظتها غىض اإلا

ّ
التي جمى

َبت خالت  ُْ ػخبر، خغواث ىبت فهي: ؾُالن الػغق بىثرة، ُنغار، يغِ هفس ي ُم اإلاغغالغ

َبت  وخالت بغماء وحػب. حؿماهُت غحر ُمىخظمت ُْ ؿاِبلت اهفػالُت ه اغمىمحػاف الغ

بت وزاعحت غً الػاصة، خُث لم ٌؿبم  ضة مً هىغها، غٍغ كبل ؤن غاٌكها  للفغصفٍغ

َبت كضومه بلى الػُاصة، ُْ با ،وبػض اهتهاء مظاهغ الغ ه وويػه صع اإلاؿاغضون بلى خملًُ

ذ كلُال، ت  غلى ِفغاف لِؿتًر َُ ت "وبػض اهتهاء الخّهت الػالح ُّ هاب بغاخت هفؿ
ُ
ٌكػُغ اإلا

و مً زلل هبحر "
ّ
ه جسل

ّ
ت وهإه ًّ  .8وحؿض

 ًُ
ّ
ػغه  ًخمى

ْ
ك ٌُ كاعن، بػض هظه الخجغبت مً الاهخلاٌ بلى مؿخىي آزغ مً الىعي 

ُ
اإلا

ُل هما ًغي حان صوهاعؽ
ّ
مث ًُ  بثلت ؤهبر في كضعاجه مً ؤحل الخغُحر ؤلاًجابي. وهظا ما 

م هدى الػالج ال" تبضاًت الٍُغ ًُ  ىفس ي وغالج بػٌ ألامغاى الػًىٍّ ّ
هما ًخمى

هاب مً وغُه بدضوصه "
ُ
ًهبذ ُملخىػا  بدُثالىعي بدضوص كضعاجه  ، ؤي جدلُم9اإلا

                                                                                                                                                        
8 Ibid., p. 124. 
9 Ibid., p. 160. 
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خُنها ًبخػض غً ؤغغاى الللم واإلاساِو  و بمىاكف الخىايِؼ وجلّبل الظاث هما هي، 

باع  ،باليؿبت للللمو والخحرة. 
ّ
ه ًؼوٌ بهفت جامت بفًل بج

ّ
ُض ناخب اإلاغحؼ ؤه

ّ
ًاه

كاعن بالُمإهِىت والاوسجام 
ُ
هما  غاخت،والهظه الخلىُت الػالحُت، فِكػغ بػضها اإلا

لت في الغبى
ّ
والىملت  (l’asthme) الخظ ؤًًا جدّؿىا ُمضهكا للخاالث اإلاغيُت اإلاخمث

ت ًّ ت الجلض ُّ  . 10(l’eczéma) ؤو الخؿاؾ

 بالجسائر صطيفمديىة طقوش دار الديوان ب :لثالىموذج الثا

جدلُم مُضاوي مضًىت ؾُُف غلى بزغ ب اليائً ملغها جّم حمؼ بُاهاث صاع الضًىان

 ؾامعي جىفُم( لىُل قهاصة ماحؿخحر في الثلافت الكػبُت 1989 ؾىت ؤحغي 

اعة هظه)7777 مىا بٍؼ
ُ
ذػخُ اؾوكض  يها اللضامى،اقُبغفلت ؤخض ه الضاع  ، خُث ك

َ
 ِمل

لابلت  في طلً وؾُلتي
ُ
لت بالغحاٌ فلِ اإلاالخظت اإلاباقغة فيو اإلا

ّ
وهظا  الخهو اإلاخػل

  عاحؼ بلى عفٌ اليؿاء خًىع الباخث.

ت بلى خّض  هاَؾذ هظه الضاع وكاَماعَ للػلِم  ؾىىاث  الػالجي مىظ الفترة الاؾخػماعٍّ

فذ غً الػمل الؿبػُىاث بػض الاؾخلالٌ، خُث
ّ
اث حػّغى لها  جىك هظغا لًغَى

اث كغفحن غليهامؿاولىها. وجغحؼ ؤؾباب هظه الًغَى
ُ
داث اإلا   ، خؿب جهٍغ

ت بضؤث حؿىص في اإلاضًىت ُّ  ،صها ؤّن َلىؽ صاع الضًىانمفا ،بلى اغخباعاث صًي

يسجُم جدخىي غلى ؤفياع ومماعؾاث ال جهمماعؾاث الظبذ والغكو غلى ؾبُل اإلاثاٌ، 

بضو ؤّن صوع الضًىان الثالزت اإلاخىاحضة في مضًىت كؿىُُىت .مؼ الػلُضة ؤلاؾالمُت  ٍو

اث  هي ألازغي  غفذكض غَ  (َبْغهى" "صاع َبْدغي"، وصاع "َهْىَنت، وصاع"ؤًًا ) الًغَى

   ي بلى جغاحؼ وكاَها بهفت ُمػخبرة.ما ؤصّ هفؿها 

ت ُّ ت جلؼ صاع الضًىان في اإلاىُلت الكمال ُّ  ، بكغق الجؼائغ ًىت ؾُُفضإلا الغغب

ت، وؿبت بلىهي اإلاىُلت و  ُّ ت اإلاؿماة ِبالع باللهجت اإلادل ُّ . "Bel air" الدؿمُت الفغوؿ

ت هجتلبال ُاء اإلاػغو وهي ُمخىاحضة وؾِ ؤخض ألاخ ُّ ي الىنفان( ؤي حي  اإلادل )واَع

للهجغاث  همؤنىل ًغحػىن  ألّن اإلاكغفحن غلى الضاع هم ؾىص البكغة طلً، الؼهىج

                                                                                                                                                        
10 Ibid., p. 124. 
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ت ُّ ل ت جلّضُع مؿاخت هظه الضاع  .11ؤلافٍغ ُّ لاُم بها هظه الُلىؽ الػالح
ُ
 بدىاليالتي ج

ً  .2م (25) زمـ وغكٍغ

 الىافض غلى صاع الضًىان ألّوٌ وهلت
ُ
الَخظ ها مجمىع ا ًُ

ّ
لت ول

ّ
ت ُمػل ُّ لىؾائل اإلاىؾُل

  غلى الجضعان،
ُ

ف
 
َىظ

ُ
 ِكُؼ مً  ؤزىاء جىظُم الُلىؽ، وهي الىؾائل التي ج

ُ
الَخظ ًُ هما 

 ؤيغخت ألاولُاء إلاا هى مىحىص غلىائما ص اإلاكابهاللماف طاث اللىن ألازًغ الالمؼ، 

بضو الهالخحن ت . ٍو ُّ  غفحن غليها ؾىاء غىض اإلاك، ضاع الضًىانل ؤّن الىظُفت ألاؾاؾ

ُل في 
ّ
ت، ًخمث ُّ هابحن بااليُغاباث ؤو غىض ألاوؾاٍ الكػب

ُ
ُمػالجت اإلاغض ى اإلا

ت ُّ ت جدٍغٌ اإلاٍغٌ. الىفؿ ُّ م غمل  لخدلُم ًخمُّ هظا الػالج بهفت غامت غً ٍَغ

َبت خالت  ُْ ت الغ ُّ اإلايكىصة، وطلً باؾخػماٌ غّضة وؾائل بما فيها ؤلاًلاغاث اإلاىؾُل

خىاِنلت.
ُ
 اإلا

تًخمّحز  ُّ بالُابؼ و  بالبؿاَت جهّىع ُمكغفي صاع الضًىان لاليُغاباث الىفؿ

هّىفىجها بلى ِن  -السخغي  ًُ غحؼ هظا الخهي حن،ىفالضًجي، بط  ت ٍو ًّ ُف بلى ألاؾباب اإلااص

ػخلُض في صاع الضًىان ؤّن . ليّل منهما لت بـ" ؾباب اإلاخألا ٌُ
ّ
بت للهىف  "الجًػل دؿّبِ

ُ
هي اإلا

لت بـ" ألاؾباب اإلاوجيىن  ألاّوٌ،
ّ
دؿبِّ خػل

ُ
ُص هللا"، هي اإلا دض  ًُ بت للهىف الثاوي الظي 

ه "مغى الُبِب".
ّ
  مغيه غلى ؤه

غي اللائمىن غلى هظه الضاع باليؿبت لللؿم ألاّوٌ مً اإلاغى الىفس ي ًَ  ًّ ؤّن الِج  ، 

بل ًضزل بلى الصخهُت ئت. ٍو ِّ ُب لها الللم والخى  ووّل ألاغغاى الؿ ؿّبِ
ُِ الِجً ى ف

غا  ُِ ماُمؿُ ِ
ّ
ت ما صام  فيها وُمخدى ُّ ػَخلُض ؤًًا ؤّن ألاماهً التي  ضازلها.ببهفت ؾلب وَُ

َى بليها ؤلاوؿان ألطي الِجً هي مخػّضصة، فمنها ًُ ؤن ًخػغ  مى ِظعة ألاماهً الل ًُ

خالء، وألاماهً اإلاىحىص واألوصًت والخماماث وبُىث ال وألاماهً اإلاىحىص فيها اإلاُاه

                                                                                                                                                        
ٌُّ غلى ؤنٌى هاالء الؼهىج، ايُغعها بلى الاغخماص  11 ت ؾُُف جض ًّ ت في بلض ُّ هظغا لغُاب وزائم عؾم

ؿىحن مً غلى 
ُ
حن وهم هباع مكغفي صاع الضًىان وهاقُيها بالضعحت ألاولى، زم بػٌ اإلا بػٌ ؤلازباٍع

بضو خؿب بػٌ الىاقُحن اللضامى لضاع الضًىان وكاصتها، وهم )ب.ؽ(، و)ب.ع(،  اإلاضًىت. ٍو
ىن بيلمت "الؿىصاؤّن هاؽ صاع الضًىان كض كِضمىا  و)ب.ػ( لهُض هاالء ؤلازباٍع ن" مً "الؿىصان"، وٍَ

ؿمىجهم في اإلاضًىت " ُوْنفان "، وهي اليلمت  لُت بياملها ولِـ بلض الؿىصان وخضه. وَُ اللاعة ؤلافٍغ
لُا بّبان فترة اهدكاع هظام الّغق  التي حػجي الؿىص ؤو الؼهىج، وكض حائوا بلى مىُلت قماٌ بفٍغ

فاٌ منهم.  اإلاػغو  ببُؼ وقغاء البكغ زانت ألَا
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ماء واإلاظابذ  ه  ،زانتاللُلُت وألاؾىاق فيها الّضِ
ّ
ػخلُض ؤه ٌُ مِىً للِجً ؤن مً اإلاهما 

هِب اإلاغؤة غىض ُمباقغتها غؿل ؤمػاء الخغو  ومػضجه وعؤؾه لخدًحر  ، لُػاما ًُ

هُِب اإلاؿلِ  ًُ مىىُه ؤن  ًُ ا الايُغاباث ؤّم  م بطا جىيإ صون الُىُم بالبْؿملت،هما 

ت ُّ في مثل هظه   ًلبلىن ؤصخابها" فال هللا"التي ًغْوَن ؤجها آجُت مً غىض  الىفؿ

ٍىصخىجهم بالخىّحه بلى ُمػالج هفؿاوي ُمسخو ؤو بلى مؿدكفى ألامغاى و  الُلىؽ

ىاؾب.
ُ
ت لخلّلي الػالج اإلا ُّ  الػلل

ت  ُّ ُل الػالج الىفس ي الخللُضي باليؿبت لضاع الضًىان في غمل
ّ
 "لِجًبزغاج ا"ًخمث

 
ُ
خىاحض في شخهُت اإلا

ُ
ه اإلا

ّ
ض ؤه

ّ
هاب الظي جلّلى ؤّم  ،ُمؿخدىط غلُههاب الظي جإه

ُ
ا اإلا

ًّ "يغبت فلِ مً  )اإلاـ ؤو ألاطي هما  في خمام ؤو مؿدىلِؼ  الَمَؿهُ  ؤْن ؤو خضر  "الِج

ـّ ؤزغ ًلىلىن(، فالػالج في هظه الخالت ًيىن بجزع   وجخدّلم .هظه الًغبت ؤو هظا اإلا

ت ألازحرة والخاؾمت في صاع الضًىان ُّ ِهُل  االثوفي وّل الخ اإلاغخلت الػالح ًَ غىضما 

َبت اإلاٍغٌ بلى خالت  ُْ غْ الغ
ُ
 اإلا

َ
ْجِبُر  بتجل

ُ
 طاجه، ؤو جاصي  غلى ُمغاصعة "الِجً"والتي ج

يىن  بلى بػالت ؤزغ الًغبت التي جلّلاها مىه. غ مجمىغت مً  وّل  ٍو
ّ
طلً ُمْمىىا بفًل جىف

خىانل اثالػىامل هي: بعاصة اإلاٍغٌ والظبذ والبسىع والغكه
ُ
بؿماع ؤلاًلاغاث  تاإلا

 اإلاغغىبت و  والىغماث
 
ىث

ُ
 فت.اإلا

ت غامت ؾاغخحن ؤو ؾاغخحن وههف، وطلً خؿب حؿخ ُّ غغُق الخّهت الػالح

َبت اإلاٍغٌ بلى خالت  بًهاٌوبطا لم ًىجح الجمُؼ في  ،12الخاالث ُْ فُلىم  اإلاُلىبتالغ

                                                                                                                                                        
ت، ازخحرث بهفت غكىائُت، ؤغلبهم مً مك 15 جابؼ الباخث غُىت مً 12 ُّ اعن في الخهت الػالح

 عحاٌ َالب للػالج. مً اإلاحزاث الهامت ألفغاص الػُىت هم ؤّجهم  5وؿاء و 10 اليؿاء خُث وان منهم
ت ُّ هاه

ُ
ت خاصة واألمغاى الظ ُّ ػاهىن مً ؤمغاى غلل ٌُ ػاهىن حمُػا  ال  ٌُ لبُل مكاعهتها بل ؤّجهم 

ُ
التي ال ج
ت وهم واغىن بدالتهم. خالتهم الىفؿُت:  ُّ  مً ايُغاباث ُغهاب

داث ؤفغاص الػُىت ظهغ ؤّجهم ًغغبىن هثحرا في اإلاكاعهت في الخهت  كبل الخهت: بىاء غلى جهٍغ
ػاٌكىن ايُغاباث وزهائو  ٌُ اتها، هما ؤّجهم  ت ومباقغة ول مجٍغ ُّ ت مسخلفت جخفاوث الػالح ُّ هفؿ

ت هي: الخى  )الفىبُا(  ُّ ػاهىن مً غّضة ِؾماث هفؿ ٌُ مً خُث ماهُتها وقّضتها. وغلى الػمىم فهم 
منها الخى  مً الفكل، الخى  مً الػالكاث الاحخماغُت، الخى  في الىؾِ اإلانهي، زم الللم، 

وقػىع باالجهُاع الػهبي، الاهخئاب، الكػىع بالُإؽ، الكػىع بخضوي جلضًغ الظاث، ألاعق، حػب 
الػؼوبت، مكىالث غاَفُت غلى مؿخىي الػالكاث الؼوحُت صازل الىؾِ ألاؾغي وزاعحه، ؤفياع 

ت خُث جخهّىع الخالت ؤّجها مؿيىهت مً َغ  الِجً.   هؿخحًر
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باقَغ خّهت  ُُ غحػه مّغة زاهُت ل
ُ
ذ كلُال زم ج ؤفغاص ؤؾغجه بىلله بلى اإلاجٌز الػائلي لِؿتًر

ت زاهُت. ُّ  غالح

ت، ومً ُحملت حؿخػمل صاع الضًىان  ُّ الػضًض مً الىؾائل ؤزىاء َلىؾها الػالح

ظبذ  :هظهغ الىؾائلهظه  ًُ وؾائل الخبسحر بماصة الجاوي، الخِـ ؤو الخغو  الظي 

 ؤزىا
ُ

ت اإلاسخلفت ومنها زالزت ؤهىاع مً الُبٌى جسخلف ُّ  ء الخّهت، الىؾائل اإلاىؾُل

بل الىبحر، ومنها "الَؿ  ُِ منها " وهى َبل مخىؾِ الدجم، و اْح غ  في ؤحجامها، فمنها ال

َغُب ٍى"اليى  ًْ ًُ ت  ًّ ت وحلض ُّ " وهى ؤنغغهم حجما؛ زم هىان "اليىعوىجى" وهي آلت زكب

ت ، همامضة نغحرةغليها بإغ ًّ ٌؿّمى  وؤزحرا ما ،واإلاؼماع هجض ؤًًا كغاكب خضًض

 "الكيىة ؤو الؼعهت" التي ًخم اؾخػمالها مً زالٌ هفسها بالهىاء.

لّضم اإلاٍغٌ ًُ كاعهت ؤو غائلخه بػض ؤن 
ُ
دّضص اإلاىغض  صغىة اإلا ًُ ت،  ُّ في الخّهت الػالح

ؿخلبُل مً كبل اإلاكغفحن غليها. ٌُ بػضها ًإمغوهه  لظلً. وغىض كضومه بلى صاع الضًىان 

بالجلىؽ مباقغة غلى ألاعى في وؾِ الضاع. ًخلّضم ؤغًاء الفغكت وول واخض ًدمُل 

لت 
ّ
آلالت التي ؾِؿخػملها؛ زم ًخلّضم كائض الفغكت لُُغح غلُه بػٌ ألاؾئلت مخػل

ولى غلى الخػبحر غً زفاًا أالمه، فُدثه في هظه الخُىة ألا بمغيه وبمػاهاجه وب

ض  هفؿه،
ّ
مً ؤّن ؾبب اإلاغى هى الجً حكغع الفغكت في بهخاج ؤلاًلاغاث وغىض الخإه

ت للخّهت  ضعى و الًغوٍع
ُ
 مً َغ  صاع الضًىان "الَخْغْج".التي ج

غُ وؾِ الضاع، جلىم  ابِىما ًبلى اإلاٍغٌ حالًؿ و 
ّ
 امغؤة بةقػاٌ البسىع الظي ؾُاز

وطلً هظغا ، جهاػ الػهبي للمٍغٌالبهفت هبحرة غلى اإلاٍغٌ مً زالٌ الخإزحر غلى 

ت التي ًدخىحها، ول ُّ في هظه اللخظت بالظاث ًبضو اإلاٍغٌ مهُئا لخهائو الىُمُائ

باقغ خغواث الغكو ُمداوال الاوسجام  ت في الخّهت، فُلف وٍُ ُّ جماما للمكاعهت الفػل

                                                                                                                                   

ػاٌُل الخاالث صكائم جيىن فيها غائبت غً الىعي حكػغ 
ُ
َبت ح ُْ بػض الخهت: بػض جدلُم خالت الغ

إلاضعوؾت بالخػب الجؿضي مً حغاء اإلاجهىص اإلابظٌو في الغكو َىاٌ ول مغاخل الُلـ الخاالث ا
 ؾُالن الػغق، هما ًظهغ غلى الخاالث صافؼ لالؾتراخت والىىم. هما حكػغ الخاالث 

ُ
الخظ ًُ خُث 

ِللها.
ْ
ث ًُ  باالعجُاح الىفس ي والِغبُت والؿػاصة والاهدكاء والِخّفت وهإّجها جدّغعث مً غبء وان 

م مىً جفؿحر هاججا غً ىً اغخباع هظا الػبء وٍُ ًُ اإلاػاهاة والايُغاباث التي غغفتها الخالت، هما 
ت الخىفِـ الىحضاوي التي جدّللذ بفػل كّىة الخإزحر التي ؤخضزتها  ُّ الكػىع باالعجُاح هىدُجت لػمل

ف الظي ؾبلها.
 
ىث

ُ
ت واليكاٍ الىفـ حؿضي اإلا ُّ َبت وؤلاًلاغاث الىغم ُْ  الغ
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دّلم مؼ  ًُ ف ختى 
ّ
َبت الىغماث وؤلاًلاغاث الهاصعة، وبضون جىك ُْ ىخظغ الغ

ُ
وؤزىاء  .ةاإلا

ظبذ ج ًُ ش غلى حبهت اإلاٍغٌ الخّهت 
ّ
احى بلُغاث مً صمه لخلُ ِـ في فىاء الضاع وٍُ

باٌ اإلاىخجت لئلًلاع،وغلى ح ِ
ّ
خُنها ًلىم فغص ؤو ازىحن مً غائلخه ليي و  لض وّل الُ

ْمِؿيىه ه ؾ ًُ
ّ
َبت  لخظاثُيىن ؤزىاء أله ُْ  في خالت الغ

ُ
ُْ الكبه ح هِضع  ،بىبتغ ًُ خغواث  بط 

ه 
ّ
ٌّ غلى ؤه ؼة جض

ّ
 état) ”زاهُت فػال "خالت ٌػِلغىُفت غحر ُمىخظمت وغحر ُمغه

second)  : هِبه  13 (Lapassade Georges)حىعج الباناصهما ًلٌى ًُ هظغا إلِاا 

ـُ  مً جَضْهىعٍ  ىلىجي -هف ٍذ  فحًز
ّ
ػاث ب ،ماك

ّ
ًجابُت غلى الخالت لىّىه ؾُدمُل جىك

الػامت للمػجي بػض اهتهاء الخّهت، هىا ًلٌى اإلاماعؾىن للُلىؽ الػالحُت " الىفؿُت 

ؿّبب له فّغج غلُه "،  ٌُ و مً الِجً الظي وان بضازله، والظي وان 
ّ
ه جسل

ّ
بمػجى ؤه

وُف ػاؾت واإلاغى،الخّ 
ّ
غة سل دّلُم اإلاػالجت التي ؤهاه مً الػىانغ الكٍغ ًُ ، وبالخالي 

 حػجي الغاخت والخىاػن الىفؿُحن.

َبت هىا ًبضو ؤّن "ججغبت  ُْ ًُ لؤلها جلىصها بلى ُم الغ مى ًُ ه 
ّ
 الخظت ؤه

 
ؾامدا  َم ؤن ًخدُ

هىا  ش يء ًدضر هإّن و  بظلً بمياهُت جدلُم هماطج غحر مخىاهُت ومفخىخت مً الىعي.

ل هظا  اوالظي هجضه غائبً  في هظه اللخظاث،
ّ
خمث غً جدلُل ألاهثروبىلىحُحن، ٍو

و والغكو ٌؿاغضان الجؿم مًؤلاًلاع : ؤن   الص يء في
ّ
مً ألاها اإلافغوى،  الخسل

مىً ؤن ًلػبه اإلاػجي اوعا آزغ ص لىّنهما ال ًلترخان ًُ"(Duvignaud Jean) 14.  ٌ  ًلى

َبت اإلاٍغٌونل اإلاكغفحن غلى الضاع: "بطا  ؤخض ُْ مىً اللٌى ؤّن غغى  بلى خالت الغ ًُ

ه ونل بلى الكفاء، ألا 
ّ
ْفِغخىا حمُػا". الخّهت كض جدّلَم، ؤي ؤه ًُ  مغ الظي 

َخىّفُل  ًُ بت  ُْ  حُضا خُث ٌؿخفُض بغغاًت زانت، اإلاػجيب بػض جدلُم خالت الغ

ىهه ف
ّ
غُ ٌُ غقىهه بالػُىع، زم  ُدملىهه بلى ميان زام مً الضاع، ًمسخىن غغكه ٍو

تروىهه لُىام كلُال.  مً خىالي  الخّهت ًخفاوث ػمً اؾخغغاقبإغُُت زفُفت، ٍو

غحؼ هظا الخفاوث، خؿب ما نّغَح به مؿاولى الضاع ن وههفؾاغخحن بلى ؾاغخح ، ٍو

لّضمت. مؼاج بلى
ُ
ت اإلا ُّ  اإلاػجي وبلى صعحت جفاغله مؼ ألاوغام اإلاىؾُل

                                                                                                                                                        
13 Ibid., p. 160. 
14 Ibid., p. 35. 
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 خالصة

َبت الضًى  ُْ ت هى ؤّن صاع بّن اإلاػجى ؤلاحمالي الظي ًمىً اؾخسالنه مً َلىؽ الغ ُّ اه

 هالتي واهذ جمخلىو ضًجي ال -السخغي  الُابؼ طو  خلاصيغالضًىان بفًل هظامها الا 

ت مً زالٌ عنُض الخجغبت التي هوجلترخ
ّ
فان بضك

ّ
َبت اإلاىظ ُْ ، بيافت بلى الغكو والغ

لذ وظُفتها إلاُلب احخماعي واهذ حؿخجُبُحِمػذ في هظا اإلاجاٌ، 
ّ
 ، خُث جمث

ت ُّ ػاهاة الىفؿ
ُ
 . في الخسفُف الفػلي مً قّضة الايُغاباث واإلا

خُث  ،الثلافت الكػبُت والػالج الىفس ي بحنوزُلت مً هىا جظهغ لىا الػالكت 

ُل صوعها في هُيلت الخهّىع الػام للمكاعن
ّ
ًُغب ًخمث

ُ
ؾحروعة  إلجباعوجدٍغًه  اإلا

في الىثحر مً الثلافاث  وللض لىِخظذ هظه الػالكت .الُلىؽ مً بضاًتها بلى جهاًتها

كاعن في َلىؽ  ،ؤلاوؿاهُت غبر الػالم
ُ
 le)  الفىصو الكهحرةخُث كَُل غً اإلا

vaudou) هاًتيفي Haïti  :"ت غامت ُّ  اهتهاءخؿب الػاصة غىض  جؼوٌ ألاغغاى اإلاغي

ِ مً َغ  الثلافت
ّ
ى هظا الُلـ هى مسُ  Tousignant et) "الغكو، وؾِىاٍع

Murphy, 1978). ًإحي " خُث ،مىظ الِلضم في الػالج الىفس يالغكو اؾُخػِمَل  للض

في ملّضمت الفىىن التي اؾخػملها ؤلاوؿان مىظ ؤكضم الخًاعاث ؤلاوؿاهُت، والتي 

 
َ
ّضمذ له فغنت ُمخمّحزة مً زالله للخىفِـ مً الخىجغ الضازلي والغوحي والىفس ي ك

ذ في  هما ،)7711، ببغاهُم الخُضعي ( "ومً الػىاَف والغغباث اإلاىبىجت
َ
لىِخظ

لُا  ت الُلىؽ الػؤّن اليامحرون وؾاخل الػاج وفي الػضًض مً بلضان بفٍغ ُّ الحُت اإلابي

هغكو مً ؤحل "غلى الغكو جماعؽ بىثرة بلى خّضٍ حػل ألافاعكت ًلىلىن: 

ت . (Mokhtari, 1969)الكفاء" ُّ ضث البدىر ؤلازىىلىح
ّ
ؤّن ول ألاغماٌ  وللض ؤه

لت في جلضًم 
ّ
ت واإلاخمث ًّ بتالخانت بالُلىؽ الخللُض ُْ هي  الهضاًا، الظبذ، الخبسغ والغ

ت" ُّ بحن مضي غالكت الثلافت بالظاهغة الِػالح
ُ
 ؤغماٌ ج

)7795(Rodinso,. ،ت" لضاع  ًبضو  في هظا الؿُاق ُّ ؤّن ؾبب "الفػالُت اليؿب

ت ًغحؼ بلى  ُّ ػالجت الىفؿ
ُ
ت غىامل ُمخضازلت هي: غامل الثلاف جإزحر غّضةالضًىان في اإلا

حُت، غامل ا ػواع صاع الضًىان للضعاتها الػال الكػبُت، غامل الثلت اإلاػخبرة التي ًىليه

دضزه مً جإزحر 
ُ
َبت وما ج ُْ  وحغحراث ؾُيىصًىامُت  ؤلاًلاع اإلاىؾُلي، زم غامل الغ
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اجه  َض الػالج الىفس ي الخضًث غبر بخضي هظٍغ
ّ
في شخهُت اإلاٍغٌ الغاكو. وللض ؤه

ْحن لهما وجلىُاجه  َُ دّضصة "بالػالج الىفس ي باإلاىؾُلى" ؤّن ؤلاًلاع والىغم اإلاىؾُل
ُ
اإلا

ت، وفي اوكغاح الصخهُت،  جإزحر بًجابي في الخّض  ُّ مً بػٌ الايُغاباث الىفؿ

ت هي ألاؾاؽ الخس ي والػاَفي وكاغضة الخإزحر لهظه الخلىُاث ا ُّ لؿُيىمىؾُل

فلض اؾخيخج الػضًض مً  ،ؤما باليؿبت للػامل الثلافي.,(le court, 1980) "لئلوؿان

لت اهُت جإزحر الثلافت غلى اإلاػالجتالباخثحن بمي  نػىبت جُبُم ٍَغ
َ
، خُث لىِخظ

لُحن الظًً ًمخليىن  Psychanalyse الخدلُل الىفس ي هابحن ؤلافٍغ
ُ
عنُضا غلى اإلا

ت ُّ وكض اججه ؤخض ؤَباء  ،(Tobie, 1986) زلافُا ًسخلف غً عنُض الثلافت الغغب

بلى خّض (Henri Collomb) ألامغاى الػللُت اإلاكهىعًٍ واإلاضغى هاهغي وىالمب 

ػالجحن الخللُضًحن في مؿدكفىاكتراح مكاعهت ا
ُ
صاواع، ى الػللُت بمضًىت ألامغا إلا

اٌ "صاوص ؾان" اللُام بػمله اإلاكهىعًٍ هىان ؤمثلُضًحن خُث ؾمذ للمػالجحن الخل

لت الغكو والخضلًُ الخابػتالػال  للُلـ الػالجي اإلاضغى هضاْب  جي اإلااّؾـ غلى ٍَغ

. (Berthome, 1981) (Ndoep)  َبت كاصعة ًبضو ُْ لُا ؤُن َلىؽ الغ ض ؤمبًر
ّ
ماه

هظلً  هاغلى بخضار هىع مً الىعي الخجاوػي غىض اإلاكاعن فيها، وبالخالي بخضاث

لل الظي وان  ِ
ّ
و ماكخا مً الث

ّ
و الىحضاوي مً زالٌ الخسل

ّ
هاب الخمل

ُ
ٌػغفه اإلا

ًُ اغخباع  ،جإؾِؿا غلى ما ؾبم وجدلُم ُمػالجت وؿبُت. كبل مباقغة الُلىؽ مى ًُ 

َبت ُْ و هفؿه مدللت ل ىعي ججاوػي وفي اإلاؿاعمىخجت ل لضاع الضًىان َلىؽ الغ
ّ
خمل

توحضاوي و  ُّ هظغا للضعتها غلى الخسفُف مً ِخّضة بػٌ الايُغاباث  ُمػالجت هفؿ

ت طا ُّ تالىفؿ ُّ ت (névrose) ث الُبيُت الُػهاب ُّ وىن هظه  (psychose) ال الظهاه

 ألازحرة 
ُ
ت.مً ؤحل الخىّفِل بها  حكتٍر ُّ  َبِب ألامغاى الػلل
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