
 73-65.ص ص،م2010مدؾؿؿرب - جوؼؾقة،م49مسدد إنسانيات

65 

 قراءات

 سيؽولوجية الـؿو يف الطػولة  ،مصطػى ميؿونيو د.  بدرة معتصم ميؿونيد. 
 ص.  182  ، اجلزائر،دوــوان ادلطبوعات اجلامعية، و ادلراهؼة

ماظؼرنم معـؿصف مسي مإاّل ماظغربقة ماألدبقات محلب مباالػؿؿام ماظطػل محيض مل
ماالػؿؿا موطان مسشر. ممماظؿادع مذوي مسؾى مؼـصّب مذظك ماإلضؾل عؼؾقة،ماظساضات

ؼعؿربمجونمجاكمرودوماظّلؾاقمسيمإسطاءمأػؿقةمٌرحؾةماظطػوظةممملؿعقة.اظؾصرؼةمواظ
وأّطدمسؾىمإسطاءمحرؼةمظؾطػلمظقؿعؾممعنمواربهماًاصةمسيمحمقطه،موػذاماألخريم
مبػرضم موتعلفماجملؿؿع مضؿع مؼعؽس مراذد مإدي ماظطػوظة مبراءة محيّول ماظذي ػو

سيمبداؼةماظؼرنماظعشرؼنمصؼدمأخذتماظدراداتممأّعامععاؼريهموتؼققدهميرؼةماظطػل.
مةتفؿممبـؿوماظطػلموهدؼدمخمؿؾفماٌراحلمسيمطلماجملاالت:ماىلؿقة،ماظـػلق
ماظعالجقة،م مو ماظرتبوؼة ماظظروف مهلني مإدي متفدف مطؾفا موطاغت واالجؿؿاسقة.

موتوصريماٌـاخماظوجداغيماٌـادبمظـؿّومصققحموعؿؽاعل.م
ؾانمتؼدؼممععؾوعاتمدضقؼةمحولممنوماظطػلمواٌراػقمسيمػذاماظؽؿابمحياولماظؽات

معنمخاللماظـظرؼاتماألدادقةمسيمػذاماجملال.
مؿذإ مبدأ م ماألول ماظػصل مسي مصصول، ماظؽؿابمسؾىمزيلة بؿعرؼفمماٌمظػانؿل

معنم مسؾىماظػردمسيمجماالتمعؿعددة مسؾىمأّغهمسددمعنماظؿغرياتماظيتمتطرأ اظـؿّو
جؿؿاسيموثؼاسي.موميؽنماسؿؾارهمسؿؾقةمحقاتهم:متطورمسضوي،مصؽري،مغػلي،ما

سيماٌعارفممتاؼزمتدرجيي،موإضاصةمععؾوعاتموإسادةمتـظقممأيمتعؼقدمأطـرمصلطـرم
م.واٌفاراتمواإلعؽاغات

وػذهماظؿغرياتمػيمغؿقفةمسواعلموراثقة،مبقوظوجقةمشريموراثقةم)دوءماظّؿغذؼةم
ما مدور مإدي مإضاصة موثؼاصقة، ماجؿؿاسقة مبقؽقة، ماألعراض...(، مواظعواعلمو ألدرة

ماظـػلقة.موطلمػذهماظعواعلمطاغتمغؿقفةمدراداتمأثؾؿتمدورػامسيمسؿؾقةماظـّؿو.
ماظوراثة،ماحملقطم معن موػيمتؿؽون متلريماظـؿو مثالثقة ماٌمظػانموجود وؼلؿـؿج
ووسيماظػردمبوجوده،مصفومطلمبقوـمدقؽوـماجؿؿاسي.موػذاماظؿشابكمبنيماظعواعلم

 ظـؿو،موسيمدرادةمأإلغلان.غػسماسيمتعؼقدمعوضوعمسؾمممدؼزؼ
طؿامأّنمسؿؾقةماظـؿومختضعمٌعاؼريمعـفا:مأّغفامتـؿؼلمعنماظعاممإديماًاصموعنم
اظؽلمإديماىزء،مأيمتؿؿاؼزمصقفاماظلؾوكمواظؼدراتمايرطقةمواظػؽرؼةمواالجؿؿاسقةم



 قراءات

66 

مػـاكمضدرات،مععارفمودؾوطقا مأّن مطؿا موبدائقة. مطاغتمذاعؾة ُتؽؿلبممتبعدعا
موأ متزول مواظؿعؼقدموأخرى ماظدضة معن مأسؾى معلؿوؼات مإدي موترضى متؿطّور خرى

واظػعاظقة،موطلمعرحؾةمتلتيمجبدؼدموظؽنمالمتلؿغينمسنمدابؼاتفا.مواٌرحؾةمػيم
موتصـقػفامسيم متـظقؿفا عػفوممظهمععـىمعـففيمػدصهمتوضقحمعؽؿلؾاتماظطػلمو

مطاغتمغ ؿقفةماظوزائفماىدؼدة،مودؾبمتؼلقممسؿؾقةماظـؿومإديمعراحلمػومأّغفا
دراداتمبّقـتمأّنمػـاكمغظاممثابتمغلؾقامظربوزمعفاراتموتطوراتمسيمصرتةمزعـقةم

مععقـة.
إديماظؿطورماظؾقوظوجيماغطالضامعنميظةماٌقالدمحّؿىممبعدمذظكمتعرضماظؽؿاب

عرحؾةماٌراػؼةممععمذطرمخمؿؾفماظصػاتموماًصائصمظؽلمعرحؾة،موذظكمعنم
ماٌـعؽلاتماظػطرؼة ماظـؿو، مجاغبمععاؼري مايلي ماظؿطور مم–، غػليمم–حرطي

مواظؿطورمايرطي.
مغ مإدي ماظـاغي معـؿـتعّرضماظػصل ماظـرصـعـو ماظؿـــشـؽةذاتمـة  قةـاسـؿـاالجؿمو

(La sociabilité) ماىلمممهلذاماهؼقؼو موحدة متؽوؼن مدرادة مإدي ماظؽاتؾان تطّرق
ماظؿعرفم معن محؿىمؼؿؿؽن ماظوحدة ماظطػلمإديمػذه موطقفمؼؿوّصل ماظذات، ووحدة

مسؾىمذاتهمطوحدةمعلؿؼؾةموتػرؼؼفامسّؿاموسّؿنمحيقطونمبه.
ماظذات،م ماىلم، ماىلم،مصورة معـفا:مختطقط معػاػقم ماظػصلمسّدة مػذا ضّم

ماٌػاػقممختؿؾفمسيمعدظوهلامحلبماٌدارسماهلوؼةماظػردؼة،ماٌوضوع،موطلمػ ذه
ماظـظرؼةماظرئقلقة.م

أّعامعػفومماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمؼعربمسنمعدّرجمبطيءمعؿواصلمؼؿعّؾمماظػردمعنم
مظهم مجمؿؿع موطل ممبققطه، ماًاصة مواظلؾوك ماٌعاؼري ماظػؽرؼة، ماألمناط خالظه

متؾؼقـ ماظؿػؽريمودؾل موأمناط ماظـؼاصقة ماظرتبوؼة، مدونمأنمخصائصموررضه مظؾػرد فا
مغـلىمدورمطلماٌمدلاتماٌوجودةمسيماجملؿؿعمذاتمأثرمضصديمأومسػوي.

)اظـؿائي(ماظذيمماظػصلماظـاظثمُخّصصمظـظرؼةمبقاجيمسيمسؾمماظـػسماظؿؽوؼين
ؼدرسممنوموتطورماظوزائفماظؽربىمعـفاماظذطاءموإبلؿؿوظوجقةماٌعرصة.موؼـطؾقمعنم

ّقفماياصلمعنماظؿػاسلمبنيماظػردمواحملقطمعػفوعنيمأدادقنيمظؿػلريماظـؿو:ماظؿؽ
مممم وعػفومماظؾـقاتماٌـّظؿةمظؾؿعرصة.

اظؾـائقةم"إّنمدريورةمتؽوؼنماظوزائفماظؽربىمطاظذطاءمعـالمؼؽونمحلبمعؾدأؼنم
م،موحيدثماظؿػاسلمسؾىمأداسمسؿؾقيتماالدؿقعابمواظؿواصق."واظؿػاسؾقة
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م مسـد مم"بقاجي"واظـؿو اظؾقوظوجي،ماحملقط،محيدثموصقمسواعلمعـفا:اظـضج
معؿؿّقزم متطوري معلؿوى مؼـادب مرور مصفي ماٌرحؾة معػفوم مأّعا ماٌوازغة. اظؿؿرؼن،
موػيم ماظػؽري. باظؾـقةماظعاعةماٌشرتطةمظؾلؾوكمواٌواضفماًاصةممبلؿوىماظؿطور

ماظؾـقوؼة.م–اظّؿورقدمم–اإلدعاجمم-تلريموصقمأربعةمععاؼري:ماظؿصاسد
مثالث ممةػـاك محرطي محلي مرور موػي: م"بقاجي" مسـد مظؾـؿو رورمم–أروار

رورماظعؿؾقاتماجملردة.موطلمرورمؼـؼلممإديمعراحلمصرسقةمم–اظعؿؾقاتماظواضعقةم
موطلمظهمخصائصمععقـة.
أثرمطؾريمسؾىماظرتبقةمحقثمُوزخملػتمعؾادئم"اظؾـائقةمم"بقاجي"وضدمطانمظـظرؼةم

.طؿامداػؿتماظـظرؼةمسيم،ؾةماظؿؿدرساظؿػاسؾقة"مسيماظّؿؽّػلموتربقةماظطػلمضؾلمعرح
متطوؼرمسدةمسؾوممعـفا:بقوظوجقا،اظػقزؼوظوجقاماظعصؾقةمواظعؾومماٌعرصقة.

ماغؿؼاداتمعـفا،وملمتـ معنمسّدة مسؾىممإغفامجماظـظرؼة مالسؿؿادػا مععّؼدة غظرؼة
ماظوجداغيم ماىاغب مسن ماظذطاء م مصصؾت مطؿا مواٌـطق، مواظؾقوظوجقا اظرؼاضقات

دورماظودقطم)اٌربي(ماظذيمبدوغهمالمؼوجدمععـىمم"بقاجي"ػؿلمواالغػعاظي.مطؿامأ
ماحملقط.ودال مسي ماٌوجودة مظؾؿـريات متداخلمصمظة مسؾى مترّطز مايدؼـة اظـظرؼات

م."بقاجي"ادرتاتقفقاتماظؿعؾممسؽسماٌـظورماًطيمسـدم
مبعـوانمغظرؼةم"ػـريمصاظون"مظدرادةماظشكصقة،م ماظػصلماظرابعمصؼدمجاء أّعا

ػوماحرتامماظطػلمورصضهماظضغطمواظؿعّلفماظـابعمعنمم"صاظون"زمسؾقهموأػّممعامرّط
اظؿعؿقمماٌػرط،مأيماسؿؾارماألرػالمطؾفممميؿؾؽونمغػسماإلعؽاغات،موحاولماظؾقثم
مظدىم مجدا ماٌؿـّوسة ماظػردؼة ماًصائص معع ماظؿعّؾم موضعقات متؽققف مطقػقة سن

ماألرػال.
عمواظؾقؽقةمتؿدّسمموتؿضاربم)غووعنماألدسمظـظرؼؿهمػومأّنماظعواعلماظؾقوظوجقةم

مواحملقط ماظػرد مبني ماىدظقة( مضطبمعن مبني مؼؿؿرطز مإغلاغي مغشاط مطل موأّن ،
ماظؿػاسلماٌؿؾادلمبنيم اياجقاتماظؾقوظوجقةموضطبماٌؿطؾؾاتماالجؿؿاسقة،مصفذا
متؿكّؾؾهم معؿؼّطع مؼعؿرب مواظذي مظؾـؿوِّ، محمرِّطة مطؼّوة مصراسا مؼـؿج مواجملؿؿع اظػرد

م معصراساتمسؽس مؼراه موطلما م، مبقـفا مصقؿا متؿداخل ماٌراحل مأّن مطؿا بقاجي،
موزقػةمععقـة.مصقفامواحدةمتربز
مصؼماأّع مواألخري ماًاعس ممداظػصل مظـظرؼة م)غظرؼةمم"صروؼد"ُخصِّص وأتؾاسه

ماظػردم مػـاكمدواصعمالمذعورؼةموعل مأّن ماظـظرؼة مػذه موتربز ماظـػلي(، اظؿقؾقل
مةمدونمأنمؼدركمععاغقفا.مؼّؿكذمعواضفمودؾوطامسيمحقاتهماظشعورؼ
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وػـاكمغظرؼؿانمسيمدرادةماىفازماظـّػلي،مصاظـظرؼةماألوديمتشريمإديمأّنموراءم
ماظلؾوكمتوجدمأغلاقمتلقِّرمأصعالماإلغلانموػي:ماظالذعور،ماظشعورموضربماظشعور.

ماظـظرؼةماظـاغقةمصرتطخملزمسؾىماظصراعمبنيماهلقكتماظـّػلقةماظـالث :ماألغا،ممةأّعا
ماهلوموماألغاماألسؾى.
م مإديمػذا، ماىـسمحقثمؼرىمإضاصة ماظـػليممبػفوم ماظؿقؾقل اػؿّؿتمغظرؼة

(مأّنماظؾؾقدومططاضةمغاذيةمعنمغزواتماىـسمتفدفمإديمايصولمFreud)م"صروؼد"
مميؽنمأنمتغقِّرم سؾىماظؾذةمالمسيماٌعـىماظضّققمظؾفـسمظؽنمأودعمعنمذظكمألّغفا

م معوضوسفا مظإلغلان:ماظـزوة ماألصعال مأداس مؼعؿرب ماظذي ماإلسالء، مبوادطة عـال
االجؿؿاسيموماظػِـّي.موػذهماظـزوةمظقلتمغػليمطؾقاموالمم-اظعؾؿيم-اظـّشاطماظـؼاسي

مجلؿيمطؾقا،موطلمغشاراتماظػردمتلعىمسيماظؾقثمسنماظؾذة.
ماظوجدانم موتؽوؼن متطّور مؼدرس مألّغه متؽوؼين مطعؾم ماظـػلي ماظؿقؾقل ؼعؿرب

مظؾعبمسيموغضفهمخال مأػؿّقةمطؾرية ماظطػلموإسطاء مداسدمسيمصفم لمعراحل،مطؿا
مـهمتـظقمماىفازماظـػلي.تـظقمماظوجدانموع

معـذم مواظـّشاط ماظـّؿو مأوجه مٌكؿؾف معؿؽاعؾة مجواغب مظقؼّدم ماظؽؿاب مػذا جاء
مٌكؿؾفم مأرضقة مؼؼّدم موباظؿاظي ماٌراػؼة، معرحؾة مخؿام محؿى ماٌؾؽرة اظطػوظة

مح ماظـظرؼة مواظـػلقةماالواػات ماٌعرصقة ماظشكصقة: مجواغب متؽوؼن ول
ماظـػلقة.م مواظصقة مواظؿعؾقم ماظرتبقة مجماالت مسي ماظؿطؾقؼات موطذظك واالجؿؿاسقة
مباظرتبقةم مصؾة مظه موظؽلمعن ماظرتبقة ماظـػسموسؾوم مسؾم مظطؾؾة ماظؽؿابمعّوجه صفذا

مواظؿعؾقم.م

 بغداد إبراهيم  دحمؿ

: التؾؼي،  ووةالؽتابة الـس ،كروستني دورتوز حمؿد داود، فوزوة بن جؾيد،
مـشورات ادلركز الوطين لؾبحث يف األنثروبولوجيا ، اخلطاب والتؿثالث

 ص. 455 ،0202 وهران، ،والثؼافية االجتؿاعية

مأذغالممػذا م:اظؿؾؼيم،)اٌؾؿؼىماظدوظيماظؽؿابممثرة ماظـلوؼة اًطابماظؽؿابة
مصرؼقماظؾقثم:ممبلاػؿةمطلمعنم6002مغوصؿربم81-81ذظكمؼوعيموماظؿؿـالت(و

مو ماٌكقال مظؾؾقثأغـروبوظوجقة ماظورين مظؾؿرطز ماظؿابع ماظدالظقة سيمماٌؿاردات
مو ماالجؿؿاسقة م"ماىزائر-وػرانماظـؼاصقةاألغـروبوظوجقا ماظؾقث –فرنسا وصرؼق

مصرغلا.م،ظقون–اظعؾومماإلغلاغقةمظؾؿدردةماظعؾقامظًدابمو"اظؿابعممادلغرب العربي
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   ماإلذؽاالتحماور:ماظؽؿابةماظـلوؼة:مةسؾىمأربعػـددةماظؽؿابمعوزسةمجاءتم
ماظؿعارؼف،م ماظذاتقة،وعةمجلدؼة،ماػقؿـةمذطورؼة/عؼو ماظؾقثمماظلرية مو اظذاطرة
م.م"ألحالممعلؿغامني"اظعاملماظروائيمسنماهلوؼة،م

ماظؽؿاب معداخؾةامثمسؾىمبين موثالثني مودؾعم،غي ماظػرغلقة مباظؾغة مسشرون
مم.باظؾغةماظعربقةموواحدةمباظؾغةماإلنؾقزؼةمةسشر

ظقطرحمعللظةماظؽؿابةماظـلوؼةمباسؿؾارػامزاػرةمأدبقةمتلؿققمػذاماظؽؿابمجاءم
وتعؿققماظـظرمسيمرؾقعةمػذهماظؽؿابةموعراجعةموودؼدمماٌلاءظةموماظـؼدماٌؿواصؾني،

ماٌ ماظـلويأدواتفا ماظـؼد متلصقل مأجل معن مخطابممـففقة مبؾورة مسؾى وهػقزه
مخاصمبهم.

مؼؼدممػذاماظعؿلمإذؽاظقةمعرطزؼةمعػادػام:
م؟سيماٌغربماظعربيظؾؽؿابةماظـلوؼةممؼعطىعامػوماٌعـىماظذيمميؽنمأنمم-
موعامػيممرػاغاتموراػنمػذهماظؽؿابةم؟م-

       اظؽؿابةماظـلوؼةمرػانمعنمرػاغاتمايداثةموأصقمعػؿوحمظالذؿغالمتعؿربم
تؿوخيمػذهماظؽؿابةمايذرممغاجممسنمسؿقماظؿفربةمودضةماظػفم.مواظغريؼةموماظؿـوع

ماٌعرسيمسـد مطاغتمعمعـةمماٌـففيمو مو"غلائي"ألغفا ماألدبمإديم"رجوظي" تؼلقم
،مطؿامأنماظؿؼابلمبعقدامسنمجـسماٌـؿج-اظـص–بلنمذرسقؿهمتؿقددمعنماظداخلم

م م)ذطر ماٌـظومعمغث(–اىـلاغي مداخل ماألدوار ماظـؼاصقة،ادؿفؾكمطل أنممإذمعة
ماظػصلمإديماظلعيم مداخلموحدةمظاظؿفربةمواوزتمصؽرة ؾقانماالخؿالفمبقـفؿا

 .وجودإبداسقةمعشرتطةمٌلاءظةماظ
م مجدؼدةمعلاػؿة مأدؽؾة مزفور مإسادة ماظرحبمسي موصضاءػا ماظؽؿابة مػذه رؾقعة

مؿابةماظـلوؼةاألغـويماظذيمؼلؽنماظؽماظواضعتؿؿقزمباىرأةمسيماظطرحمواظؽشفمسنم
م.وايػرمسؿقؼامسيمعؽؾوتاتفاداخلماظـصممسربممماردةماٌرأةماظشغب

ادؿطاستمأنمتـؼلمحقثمماظؽؾؿةماظـلائقةمإضاصةمحؼقؼقةمظإلبداعمبشؽلمسام،ص
ماظؾطلمإديم"أغا"ماظؾطوظةمعنماظؿذطريمإديماظؿلغقث م"أغا" مسربمعلار"أغا"ماظؽاتبمو

ماظوضت، مغػس مسي ماظؾطؾة مو مسيمماظؽاتؾة ماظـلائقة ماظؽؿابة معؽاغة مبذظك ظؿعزز
موعرطزؼةم–ثـائقةم)رجلدؾطةماٌكقالمواجملؿؿعاتماٌغاربقةمسربمزحزحةم اعرأة(

 .ظؿلؿعقدمخصوصقاتفااظؽؿابةماظرجاظقةمعؼابلمػاعشقةماظؽؿابةماظـلوؼةم
ماٌؿاغعة مأذؽال معن مطشؽل مجاء ماىدؼد ماإلبداسي ماظػن مػذا اٌؼاوعةمم،إن

ضرورةمدودقوظوجقةموواظـضالماٌؾينمسؾىمدؾطةماظؽؾؿةماظـلوؼةمباسؿؾارػامواجبم
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م مٌواجفةمماالسرتافظػك ماظـص مسرب ماظصؿت معن مواًروج ماظؿقرر مسرب واظؿؼدؼر
مؼشؿفقفا،م.اظؿلاؤالتماظؽربى مطؿا ماٌرأة مسن مؼؿؽؾم ماظرجوظي ماًطاب مأن مطؿا

معغرؼة، مذيقؾة مؼاغعة مايسمطػؿاة مسي محاظؿني،ماٌرأة مإحدى أغوثةمماظرجوظي
م.وذؾابمعـريانمأومدقدةمصاضؾة

مصؿقتم مسؾىمإذؽاظقة ماظـؼاذاتمورذاتمعؿعددة مو اظؽؿابةماٌؼارباتماٌؿعددة
ماألغـوي" م"مسقائقة مسؾى مايدؼث موإعؽاغقة ماظلقاجمماظـلوؼة معن ظؾكروج

اظلمالماٌعـى.مصاظـصمسؾىممظإلجابةاإلؼدؼوظوجيموماظرػانمسؾىماظعؿلماإلبداسيم
م مإسادة مو مضراءة مػو ماٌغاظـلوي ماألدبي مظؾؿشفد ماإلغؿاجماضراءة مٌواجفة ربي
م ماظذي ماظذطوري ماظذاطرة،اإلؼدؼوظوجي متزوؼر مإدي مطػعلمدعى ماظـؼاصقة ماٌؼاوعة مو

إغعاشماٌكقالمواالرتؼاءمباظرعزيمضصدممرذقفماظذاطرةماىؿاسقةموماظػردؼةتفوؼةمأ
م.وهرؼرماظؽؾؿةماألغـوؼةاظـؼاسيموماالجؿؿاسيم

م مؼعد ماظـلوؼة ماألدبقة ماألسؿال مسي ماهلوؼة مسؾى ماظعؿؾقةماالذؿغال مصؾب عن
مؼ مألغه ماظيتاإلبداسقة ماظؿـاضضات معن ماظؽـري مػذهممطرح مسي ماظشكصقات تعقشفا

ماظيتمطاغت مماألسؿال مبداؼؿفا مو ماهلوؼة مأزعة متؽشفمسن مترواؼة ػوؼةمؾقثمسن
ماظيتموم،جدؼدة موزعـنيمػي موظغؿني مصضائني مو موثؼاصؿني مساٌني ممامتعقشمبني

ممؼػضيمإديمػوؼةمعشوذةم.
م مجؾار مآدقا مرواؼة معؿهؿل مدالالت مهاصرغي" ماظيت ماألصوات عددةم"تؾك
سنمةماظرعزؼةموماظؾغوؼةموذظكمباظؿواصلمباٌؼاوعوماألغـويمتعؽسماظصوتماإلبداسيم

طؿامأغفامظؾغةماظػرغلقةمألغفامترىمصقفامعلاحةمظؾؿقررمعنماظؼربمواٌراضؾةمررؼقما
ماظؿكػياالخرتاقمم،ظغةماظعؾور اظؾغةماألمموظغةمسؽسماظؾغةماظعربقةماظيتمػيم،مو
مؾاٌراض م"ايفاب"،ة متػرض ماظؽؿابةماظيت مألن ماٌلؿعار ماالدم مباالدممحفاب

رشممأنماالدمماٌلؿعارمػومادممخمؿؾفمسنمم،صاحؾفامإديماظؿلاؤلايؼقؼيمؼعرضم
مؼغريمذقؽامسيماهلوؼة.مإالمأغهمالحاظةماٌدغقةم

مغػلفا متؼدم مجؾارمال ماظؼوعقةمممآدقا متؽؿبمبادم مال مصفي مععقـة مبؾغة طؽاتؾة
مال مو ماظرثةمبادمماهلشة م"اظالػوؼة"صم،ايداثة ممنوذجممفوؼؿفا ماخؿارت ألغفا

ماظرضابة.عنماالغػالتمعنماالحؿفابماظذيمميؽـفام
م مجؾار مآدقا مسـد مظؾؿقول،اظؽؿابة مأداة مبل مظقلتممظقسمظؾؿواصلمصؼط اهلوؼة

 ورقمومجمردمسرقمومالمحؿىمجمردمدممومإمناماهلوؼةمػيمضؾلمطلمذيءماظؽؿابةم.
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مسي محؼفا مأخذت مطذظك ماظذاتقة موسيماظلري ماظعؿل مععممػذا ماٌغاربي األدب
سيؿون "مأومسؾىماألصحم"فاطؿة ادلرنيسي"وسؾىمرأدفنمجمؿوسةمعنماظؽاتؾاتم

اظذيمالمؼصـعهمايدثمسربماظلردمماظراػنماظيتمصوضؿفامدؾطةماظؽؾؿةم"دي بوفوار
أومبعؾارةممظؽنمسربماظؿكققل،م"ادلؤنثإديم"ظريجعمصداػاممبؼدرعامؼصـعهماظوسيمبه

مم:مأخرى ماحملو ماىزئقاتمماظيتظعؾة مإدراك مدون ماإلرار مخالهلا معن غدرك
مواظؿػاصقلمأيماظؿصوؼرمعنماًؾفمأومعنماىاغب.

موطرػانم ماىدؼدة ماظـلائقة ماظؽؿابة مأذؽال معن مطشؽل معلؿغامني مأحالم أعا
مإديم ماظعربي مظؾػؽر مطؿدوغة ماظشعر معن مظالغؿؼال ماظعؿقق ماظؿقول مػذا مظـا جلدت

سؾىمحدمضولم"أودؼلممدادمحقماظؽؾؿةمدرتالاظرواؼةمطؿدوغةمجدؼدةمتعربمبصدقم
مبادمأزغاف" ماظـؼاصقة ماٌمدلة ممسقتموخؾكؾة مغوسقة مععرصقة مأدوات ؿكدام

ماظلقاضاتم مسي مإدراجفا مو ماظـؼاصقة مو ماٌرجعقاتماظواضعقة متشؽقل مإسادة بنعؽاغقة
م متوػم معؿكقؾة مسوامل مخؾق مسي مإعؽاغاتفا محقث موعن غظريةممفابلغماٌؿؾؼياظـصقة

مايؼقؼقة محاجاتفامماظعوامل مؼواصق ممبا مترطقؾفا مإسادة مو مبؿؿزؼؼفا متؼوم وظؽـفا
م.اظػـقة

ماهاولمعنمخالهلم،إديماظعاملنظرة" اظؽؿابةماظـلوؼةمسيمغفاؼةماٌطافمػيم"
سادةمإغؿاجموتلثقثمغقزعاتمعؿعددةمسيمإاظؿلاػمممبؽؿلؾلمإديماظذاطرةماىؿاسقةماظ

وماظؽقـوغةمسيماٌعرصةمأجلمايصولمسؾىمايقمسيماظوجودمومعناٌكقالمباألغوثةم
مودطمسادةمعامتؿضاصرمصقهماىفودمإلدؽاتفا.

م مأصؾح مظقؿوج مصاسؾقة مأطـر ماظـصماظـلوي ماألدب مأعـالػذا معن م:معؾدسات
معلؿغامني، ماٌرغقلي،مأحالم مجؾار،مصارؿة معؼدم،مآدقا م،زػقةمرريوغيمعؾقؽة

م.آعالمعودىموشريػنمطـري

 حلسنرضوان 

 دار ،السؾوكية االضطرابات ذوي لألطػال اخلاصة الرتبية العزة، حسين سعيد
 .ص 030 ،9002 عؿان، التوزوع، و لؾـشر الثؼافة

معنماظعاعةموماالخؿصاصمألػلمػاعامعرجعاماظؿلعةمبوحداتهماظؽؿابمػذامؼشؽل
مظألرػالماظلوؼةماالجؿؿاسقةماظؿـشؽةموماظرتبقةمحبؼلماٌفؿؿني ماألػؿقةمصؿن.
مأنمومتصرصاتهموماظطػلمدؾوكمسيماٌؿقؽؿةماظعواعلمؼلؿؼرئممبؽان،أنمظؾدارس
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ماظـػلقةمظؾوضعقةماظصققحماظؿشكقصمسؾىماٌلاسدةماظودائلموماظطرقمحيدد
 .ظؾطػلماظػقزؼوظوجقةمواياظة

مدرجةمهددمومرؾقعؿهمهددمٌعاؼريمخيضعمخػقامأممطانمزاػرامواظلؾوك
مطؿا.مبهماحملقطةماظـؼاصقةموماظدؼـقةماالجؿؿاسقة،ماألدرؼة،ماظؾـىمععماظػردمتػاسل
ماألدرة،ماظوراثة،مبنيمتؿلرجحماظيتمعلؾؾاتهموماظشذوذمأسراضمرصدمسيمتلاػممأغفا

مسـدمذذوذهموماظلؾوكماضطرابمإديماٌمدؼةماظعواعلمعنمشريػاموماظـػلقةماظصدعات
مشريماظلؾوكمأوماالجؿؿاسيماظؿواصقمدوءماالغػعاظقة،مباإلساضةمظؼؾتمدواءمو.ماظطػل

ماظعاملمومماظطػلمبنيمحماظة،حاجزامالمتؼف،ماظلؾوطقةماالضطراباتمصننماظؿؽقػي،
معنماالغلقابمإديمتلؿدرجهموماظلؾقمماظـؿومسـهممتـعمأغفامطؿامبه،ماحملقط
 .اظّلوؼةماظلؾوطقاتمذويماألرػالمعنمشريهمبفامؼؿؿؿعماظيتماظعادؼةمايقاة
ماظػاصؾةمايدودمإديمؼعرضماٌمّظفمػذامصانمأخرى،مجفةمعن ماظشذوذمبنيم
متؿؾـاػاماظيتماٌعاؼريمحلبماظلؾوطقةمظالضطراباتمتصـقػامؼضعمأغهمطؿامواظلواء،
ماظطبمؼؿؾـاػاماظيتمتؾكموماًصوصموجهمسؾىماظـػليمظؾطبماألعرؼؽقةماىؿعقة
مدونمذدّته،موماالضطرابمغلؾةمسؾىماظؼائمماظؿصـقفمذظك،مإديمؼـضافمو.ممسؿوعا
موجودمسؾىمؼعؿؿدماظذيماظرتبويماظـػليماظؿصـقفمايال،مبطؾقعةمؼغػل،مأن

معـفامؼعاغيمغػلقةموماغػعاظقةمعشاطلموجودمسؾىمأوماألدريمايقزمسيماٌشاطل
ماظؼؾقمطاظعدواغقة،متؽقػقةمأخرىموماظػوضوؼةماألغاغقة،ماظغضب،مطـوراتماظطػل
 .االطؿؽابموماٌالزم
محيصقفاماظؽؿابمػذامصانماظلؾوطقة،ماالضطراباتمتػلريمسيماالواػاتمسنمأعا
مغؼاطمأربعمسي مػوماظلؾوطيماالضطرابمأنمؼعؿربماظذيماظلؾوطيماالواهمأوهلا:

مبقؽؿهمععماإلغلانمظؿػاسلمغؿقفة ماالواهمسيماٌؿؿـلموماظـاغيماالواهمأعا.
مػذامؼربطمصفوماظػقزؼوظوجي ماىلؿاغقةماألسضاءموزائفمسيمباًؾلماالضطرابم
مباظغةمأػؿقةماظؿقؾقؾيماالواهمػوموماظـاظثماالواهمؼوظيمحنيمسيمػذا،.مظإلغلان
ماألغاماهلو،مسيمتؿؿـلمأبعادمثالثةمسربماظلؾوكمتػلريمخاللمعنماظـػلقةمظؾعؿؾقات
ماظذيماظدؼـاعيماالواهمصفوماألخريموماظرابعماالواهمخيصمصقؿامأعا.ماألسؾىمواألغا
 .ممذاتهموماإلغلانمجلممبنيمدؼـاعيمتػاسلموجودمصؽرةمسؾىمؼؼوم

مغلؾةمطاخنػاضمدؾوطقاماٌضطربنيمخصائصمسؾىمأؼضاماظضوءماظؽاتبمؼلؾط
ماظدرادي،ماٌردودمسيماخنػاضموماظؿعؾممسيمبطءمباظضرورةمسـهمؼـؿجماظذيماظذطاء
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معنمذظكمإديمعاموماالجؿؿاسي،ماظؿؽقفمدوءماظزائد،مايرطيماظـشاطمإديمباإلضاصة
 .اظػؽةمبفذهماٌرتؾطةماألسراض
ماٌـوطمباظدورمؼشقدموماظعالجقةموماظرتبوؼةماظرباعجمخمؿؾفمطذظكمؼعرضمػومو

مٌواجفةمبقدهماألخذموماظطػلمسـدماظلؾوطيماظداءمتشكقصمسيماٌعؾؿنيمومباألوظقاء
ماظقوعقةمحقاتهمسيمدواءمعـفامؼعاغيماظيتماالضطراباتمجراءمترتصدهماظيتماظعوائق
متؾكمعـفاماألرػالمظدىماظلؾوطقةماٌشؽالتمبؾعضماٌمَظفمحيقطمطؿا.ماظدرادقةمأو

مطؼضمماظعادات،ماضطرابمسنماظـاذيةمتؾكمومباألعانماظشعورمبعدمماٌرتؾطة
مظؽلماظعالجمؼصفمػومومإخل،م،اظالإراديماظؿؾولموماظـومماضطراباتماألزاصر،
متؿلؾبماظيتماٌعضالتمخمؿؾفمعنماظوضاؼةمررقموؼـعتماياالتمػذهمعنمحاظة
 .اظطػلمسـدماظلؾوكماضطرابمسي
ماظعالجيموماظرتبويماظؿدخلمأداظقبمعنمذيؾةماٌمظفمؼشرحمذظكمإديمإضاصةم
ماالغلفاممأذؽالمسؾىمتعوؼدهمومدؾوطقاماٌضطربماظطػلمتصرصاتمبؿعدؼلماظؽػقؾة

مبقـفامعنمغذطرمرطائزمسدةمسؾىمتؼوممسالجقةمإدرتاتقفقةمإرارمسيماالجؿؿاسي
 .االجؿؿاسقةماٌفاراتمسؾىماظؿدرؼبموماظؾقؽقةماظظروفمتـظقم
متدرؼسمررقمومعـاػجمٌـاضشةمطاعؾةموحدةمخيصصماظؽاتبمصننماألخري،مسي
ماٌـاػجمهلذهماظعاعةماًصائصمإبرازمععماظلؾوطقةماالضطراباتمذويماألرػال
 .اظغرضمهلذاماٌوجفةماظرباعجمضؿنماٌلطرةمواألػداف

 قروجي -مولوجي صوروة
 


