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قراءات
د .بدرة معتصم ميؿوني و د .مصطػى ميؿوني ،سيؽولوجية الـؿو يف الطػولة
و ادلراهؼة ،دوــوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر 182 ،ص.
مل محيض ماظطػل مباالػؿؿام محلب ماألدبقات ماظغربقة مإالّ مسي معـؿصف ماظؼرنم
اظؿادع مسشر .موطان ماالػؿؿام مضؾل مذظك مؼـصبّ مسؾى مذوي ماإلساضات ماظعؼؾقة،م
اظؾصرؼةمواظلؿعقة.مؼعؿربمجونمجاكمرودوماظلّؾاقمسيمإسطاءمأػؿقةمٌرحؾةماظطػوظةمم
وأطّدمسؾىمإسطاءمحرؼةمظؾطػلمظقؿعؾممعنمواربهماًاصةمسيمحمقطه،موػذاماألخريم
ػو ماظذي محيوّل مبراءة ماظطػوظة مإدي مراذد مؼعؽس مضؿع موتعلف ماجملؿؿع مبػرضم
ععاؼريهموتؼققدهميرؼةماظطػل .مأعّا مسيمبداؼةماظؼرنماظعشرؼنمصؼدمأخذتماظدراداتم
تفؿممبـؿوماظطػلموهدؼدمخمؿؾفماٌراحلمسيمطلماجملاالت:ماىلؿقة،ماظـػلقةم
واالجؿؿاسقة .موطاغت مطؾفا متفدف مإدي مهلني ماظظروف ماظرتبوؼة مو ماظعالجقة،م
وتوصريماٌـاخماظوجداغيماٌـادبمظـؿوّمصققحموعؿؽاعل.م م
سيمػذاماظؽؿابمحياولماظؽاتؾانمتؼدؼممععؾوعاتمدضقؼةمحولممنوماظطػلمواٌراػقم
عنمخاللماظـظرؼاتماألدادقةمسيمػذاماجملال .م
إذؿؿل ماظؽؿاب مسؾى مزيلة مصصول ،مسي ماظػصل ماألول م مبدأ ماٌمظػان مبؿعرؼفم
اظـؿوّمسؾىمأغّهمسددمعنماظؿغرياتماظيتمتطرأمسؾىماظػردمسيمجماالتمعؿعددةمعنم
حقاتهم:متطورمسضوي،مصؽري،مغػلي،ماجؿؿاسيموثؼاسي.موميؽنماسؿؾارهمسؿؾقةم
متاؼزمتدرجيي،موإضاصةمععؾوعاتموإسادةمتـظقممأيمتعؼقدمأطـرمصلطـرمسيماٌعارفم
واٌفاراتمواإلعؽاغات .م
وػذهماظؿغرياتمػيمغؿقفةمسواعلموراثقة،مبقوظوجقةمشريموراثقةم(دوءماظؿّغذؼةم
و ماألعراض ،)...مبقؽقة ،ماجؿؿاسقة موثؼاصقة ،مإضاصة مإدي مدور ماألدرة مواظعواعلم
اظـػلقة.موطلمػذهماظعواعلمطاغتمغؿقفةمدراداتمأثؾؿتمدورػامسيمسؿؾقةماظـّؿو .م
وؼلؿـؿج ماٌمظػان موجود مثالثقة متلري ماظـؿو موػي متؿؽون معن ماظوراثة ،ماحملقطم
ووسيماظػردمبوجوده،مصفومطلمبقوـمدقؽوـماجؿؿاسي.موػذاماظؿشابكمبنيماظعواعلم
ؼزؼدمسيمتعؼقدمعوضوعمسؾممغػسماظـؿو،موسيمدرادةمأإلغلان.
طؿامأنّمسؿؾقةماظـؿومختضعمٌعاؼريمعـفا:مأغّفامتـؿؼلمعنماظعاممإديماًاصموعنم
اظؽلمإديماىزء،مأيمتؿؿاؼزمصقفاماظلؾوكمواظؼدراتمايرطقةمواظػؽرؼةمواالجؿؿاسقةم
65

قراءات

بعدعامطاغتمذاعؾةموبدائقة.مطؿامأنّمػـاكمضدرات،مععارفمودؾوطقات متُؽؿلبم
وأخرى متزول موأ خرى متؿطوّر موترضى مإدي معلؿوؼات مأسؾى معن ماظدضة مواظؿعؼقدم
واظػعاظقة،موطلمعرحؾةمتلتيمجبدؼدموظؽنمالمتلؿغينمسنمدابؼاتفا.مواٌرحؾةمػيم
عػفوممظهمععـىمعـففيمػدصهمتوضقحمعؽؿلؾاتماظطػلمومتـظقؿفاموتصـقػفامسيم
اظوزائفماىدؼدة،مودؾبمتؼلقممسؿؾقةماظـؿومإديمعراحلمػومأغّفامطاغتمغؿقفةم
دراداتمبقّـتمأنّمػـاكمغظاممثابتمغلؾقامظربوزمعفاراتموتطوراتمسيمصرتةمزعـقةم
ععقـة .م
بعدمذظكمتعرضماظؽؿاب مإديماظؿطورماظؾقوظوجيماغطالضامعنميظةماٌقالدمحؿّىم
عرحؾةماٌراػؼةممععمذطرمخمؿؾفماظصػاتموماًصائصمظؽلمعرحؾة،موذظكمعنم
جاغب مععاؼري ماظـؿو ،ماٌـعؽلات ماظػطرؼة ،ماظؿطور مايلي م– محرطي م– مغػليم
واظؿطورمايرطي .م
تعرّض ماظػصل ماظـاغي مإدي مغـؿـو معـعـرصـة ماظـذات مو ماظؿـــشـؽة ماالجؿـؿـاسـقة
) (La sociabilitéوهؼقؼا مهلذا متطرّق ماظؽاتؾان مإدي مدرادة متؽوؼن موحدة ماىلمم
ووحدة ماظذات ،موطقف مؼؿوصّل ماظطػل مإدي مػذه ماظوحدة محؿى مؼؿؿؽن معن ماظؿعرفم
سؾىمذاتهمطوحدةمعلؿؼؾةموتػرؼؼفامسؿّاموسؿّنمحيقطونمبه .م
ضمّ مػذا ماظػصل مسدّة معػاػقم معـفا :مختطقط ماىلم ،مصورة ماىلم ،ماظذات،م
اهلوؼةماظػردؼة،ماٌوضوع،موطلمػذهماٌػاػقممختؿؾفمسيمعدظوهلامحلبماٌدارسم
اظـظرؼةماظرئقلقة.م م
أعّامعػفومماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمؼعربمسنمعدرّجمبطيءمعؿواصلمؼؿعؾّمماظػردمعنم
خالظه ماألمناط ماظػؽرؼة ،ماٌعاؼري مواظلؾوك ماًاصة ممبققطه ،موطل مجمؿؿع مظهم
خصائصموررضهماظرتبوؼة،ماظـؼاصقةموأمناطماظؿػؽريمودؾل متؾؼقـفامظؾػردمدونمأنم
غـلىمدورمطلماٌمدلاتماٌوجودةمسيماجملؿؿعمذاتمأثرمضصديمأومسػوي .م
خصّصمظـظرؼةمبقاجيمسيمسؾمماظـػسماظؿؽوؼين م(اظـؿائي)ماظذيم
اظػصلماظـاظثم ُ
ؼدرسممنوموتطورماظوزائفماظؽربىمعـفاماظذطاءموإبلؿؿوظوجقةماٌعرصة.موؼـطؾقمعنم
عػفوعنيمأدادقنيمظؿػلريماظـؿو:ماظؿؽقّفماياصلمعنماظؿػاسلمبنيماظػردمواحملقطم
وعػفومماظؾـقاتماٌـظّؿةمظؾؿعرصة .ممم م
إنّمدريورةمتؽوؼنماظوزائفماظؽربىمطاظذطاءمعـالمؼؽونمحلبمعؾدأؼنم"اظؾـائقةم
واظؿػاسؾقة"،موحيدثماظؿػاسلمسؾىمأداسمسؿؾقيتماالدؿقعابمواظؿواصق .م

66

قراءات

واظـؿومسـدم"بقاجي" محيدث موصقمسواعلمعـفا:اظـضج ماظؾقوظوجي ،ماحملقط،م
اظؿؿرؼن ،ماٌوازغة .مأعّا معػفوم ماٌرحؾة مصفي مرور مؼـادب معلؿوى متطوري معؿؿقّزم
باظؾـقةماظعاعةماٌشرتطةمظؾلؾوكمواٌواضفماًاصةممبلؿوىماظؿطورماظػؽري.موػيم
تلريموصقمأربعةمععاؼري:ماظؿصاسد-ماإلدعاجم–ماظؿّورقدم–ماظؾـقوؼة .م
ػـاك مثالثة مأروار مظؾـؿو مسـد م"بقاجي" موػي :مرور محلي محرطي م– مرورم
اظعؿؾقاتماظواضعقةم– مرورماظعؿؾقاتماجملردة.موطلمرورمؼـؼلممإديمعراحلمصرسقةم
وطلمظهمخصائصمععقـة .م
وضدمطانمظـظرؼةم"بقاجي"مأثرمطؾريمسؾىماظرتبقةمحقثموُزخملػتمعؾادئم"اظؾـائقةم
اظؿػاسؾقة"مسيماظؿّؽػّلموتربقةماظطػلمضؾلمعرحؾةماظؿؿدرس.،طؿامداػؿتماظـظرؼةمسيم
تطوؼرمسدةمسؾوممعـفا:بقوظوجقا،اظػقزؼوظوجقاماظعصؾقةمواظعؾومماٌعرصقة .م
وملمتـجماظـظرؼةمعنمسدّةماغؿؼاداتمعـفا ،مإغفا مغظرؼةمععؼّدةمالسؿؿادػامسؾىم
اظرؼاضقات مواظؾقوظوجقا مواٌـطق ،مطؿا مصصؾت م ماظذطاء مسن ماىاغب ماظوجداغيم
واالغػعاظي.مطؿامأػؿلم"بقاجي" مدورماظودقطم(اٌربي)ماظذيمبدوغهمالمؼوجدمععـىم
ودالظة مظؾؿـريات ماٌوجودة مسي ماحملقط .مصاظـظرؼات مايدؼـة مترطّز مسؾى متداخلم
ادرتاتقفقاتماظؿعؾممسؽسماٌـظورماًطيمسـدم"بقاجي" .م
أعّاماظػصلماظرابعمصؼدمجاءمبعـوانمغظرؼةم"ػـريمصاظون"مظدرادةماظشكصقة،م
وأػمّمعامرطّزمسؾقهم"صاظون" مػوماحرتامماظطػلمورصضهماظضغطمواظؿعلّفماظـابعمعنم
اظؿعؿقمماٌػرط،مأيماسؿؾارماألرػالمطؾفممميؿؾؽونمغػسماإلعؽاغات،موحاولماظؾقثم
سن مطقػقة متؽققف موضعقات ماظؿعؾّم معع ماًصائص ماظػردؼة ماٌؿـوّسة مجدا مظدىم
األرػال .م
وعنماألدسمظـظرؼؿهمػومأنّماظعواعلماظؾقوظوجقةمواظؾقؽقةمتؿدسّمموتؿضاربم(غوعم
عن ماىدظقة) مبني ماظػرد مواحملقط ،موأنّ مطل مغشاط مإغلاغي مؼؿؿرطز مبني مضطبم
اياجقاتماظؾقوظوجقةموضطبماٌؿطؾؾاتماالجؿؿاسقة،مصفذاماظؿػاسلماٌؿؾادلمبنيم
اظػرد مواجملؿؿع مؼـؿج مصراسا مطؼوّة محمرِّطة مظؾـؿوِّ ،مواظذي مؼعؿرب معؿؼطّع متؿكؾّؾهم
صراسات مسؽس معا مؼراه مبقاجي ،مطؿا مأنّ ماٌراحل متؿداخل مصقؿا مبقـفا م ،موطلم
واحدةمتربزمصقفاموزقػةمععقـة .م
أعّا ماظػصل ماًاعس مواألخري مصؼد مخُصِّص مظـظرؼة م"صروؼد" موأتؾاسه م(غظرؼةم
اظؿقؾقل ماظـػلي) ،موتربز مػذه ماظـظرؼة مأنّ مػـاك مدواصع مال مذعورؼة موعل ماظػردم
ؼؿّكذمعواضفمودؾوطامسيمحقاتهماظشعورؼةمدونمأنمؼدركمععاغقفا.م م
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وػـاكمغظرؼؿانمسيمدرادةماىفازماظـّػلي،مصاظـظرؼةماألوديمتشريمإديمأنّموراءم
اظلؾوكمتوجدمأغلاقمتلقِّرمأصعالماإلغلانموػي:ماظالذعور،ماظشعورموضربماظشعور .م
أعّاماظـظرؼةماظـاغقةمصرتطخملزمسؾىماظصراعمبنيماهلقكتماظـّػلقةماظـالثة م:ماألغا،م
اهلوموماألغاماألسؾى .م
إضاصة مإدي مػذا ،ماػؿؿّت مغظرؼة ماظؿقؾقل ماظـػلي ممبػفوم ماىـس محقث مؼرىم
"صروؼد"م() Freudمأنّماظؾؾقدومططاضةمغاذيةمعنمغزواتماىـسمتفدفمإديمايصولم
سؾىماظؾذةمالمسيماٌعـىماظضقّقمظؾفـسمظؽنمأودعمعنمذظكمألغّفامميؽنمأنمتغقِّرم
اظـزوة معوضوسفا معـال مبوادطة ماإلسالء ،ماظذي مؼعؿرب مأداس ماألصعال مظإلغلان:م
اظـّشاطماظـؼاسي -ماظعؾؿي -ماالجؿؿاسيموماظػـِّي.موػذهماظـزوةمظقلتمغػليمطؾقاموالم
جلؿيمطؾقا،موطلمغشاراتماظػردمتلعىمسيماظؾقثمسنماظؾذة .م
ؼعؿرب ماظؿقؾقل ماظـػلي مطعؾم متؽوؼين مألغّه مؼدرس متطوّر موتؽوؼن ماظوجدانم
وغضفهمخال لمعراحل،مطؿامداسدمسيمصفمماظطػلموإسطاءمأػؿقّةمطؾريةمظؾعبمسيم
تـظقمماظوجدانموعـهمتـظقمماىفازماظـػلي .م
جاء مػذا ماظؽؿاب مظقؼدّم مجواغب معؿؽاعؾة مٌكؿؾف مأوجه ماظـّؿو مواظـّشاط معـذم
اظطػوظة ماٌؾؽرة محؿى مخؿام معرحؾة ماٌراػؼة ،موباظؿاظي مؼؼدّم مأرضقة مٌكؿؾفم
االواػات ماظـظرؼة محول متؽوؼن مجواغب ماظشكصقة :ماٌعرصقة مواظـػلقةم
واالجؿؿاسقة موطذظك ماظؿطؾقؼات مسي مجماالت ماظرتبقة مواظؿعؾقم مواظصقة ماظـػلقة.م
صفذاماظؽؿاب معوّجهمظطؾؾةمسؾمماظـػسموسؾومماظرتبقةموظؽلمعنمظه مصؾةمباظرتبقةم
واظؿعؾقم.م م
حمؿد بغداد إبراهيم

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

االجتؿاعية والثؼافية ،وهران 455 ،0202 ،ص.
ػذا ماظؽؿابممثرةمأذغالماٌؾؿؼىماظدوظيم(اظؽؿابةماظـلوؼةم:اظؿؾؼيم،اًطابم
واظؿؿـالت) موذظكمؼوعيم 81-81مغوصؿرب م 6002ممبلاػؿةمطلمعن مصرؼقماظؾقثم:م
أغـروبوظوجقة ماٌكقال مواٌؿاردات ماظدالظقة ماظؿابع مظؾؿرطز ماظورين مظؾؾقث مسيم
األغـروبوظوجقا ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة موػران-اىزائر موصرؼق ماظؾقث م"فرنسا –
ادلغرب العربيم"اظؿابعمظؾؿدردةماظعؾقامظًدابمواظعؾومماإلغلاغقةم–ظقون،مصرغلا.م
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جاءتمػـددةماظؽؿابمعوزسةمسؾىمأربعةمحماور:ماظؽؿابةماظـلوؼة:اإلذؽاالتم
وماظؿعارؼف،مػقؿـةمذطورؼة/عؼاوعةمجلدؼة،ماظلريةماظذاتقة ،ماظذاطرةموماظؾقثم
سنماهلوؼة،ماظعاملماظروائيم"ألحالممعلؿغامني".م م
بين ماظؽؿاب مسؾى ممثاغي موثالثني معداخؾة ،مسشرون مباظؾغة ماظػرغلقة مودؾعم
سشرةمباظؾغةماظعربقةموواحدةمباظؾغةماإلنؾقزؼة.م م
جاءمػذاماظؽؿابمظقطرحمعللظةماظؽؿابةماظـلوؼةمباسؿؾارػامزاػرةمأدبقةمتلؿققم
اٌلاءظةموماظـؼدماٌؿواصؾني،موتعؿققماظـظرمسيمرؾقعةمػذهماظؽؿابةموعراجعةموودؼدم
أدواتفا ماٌـففقة معن مأجل متلصقل ماظـؼد ماظـلوي موهػقزه مسؾى مبؾورة مخطابم
خاصمبهم .م
ؼؼدممػذاماظعؿلمإذؽاظقةمعرطزؼةمعػادػام :م
معامػوماٌعـىماظذيمميؽنمأنمؼعطىمظؾؽؿابةماظـلوؼةمسيماٌغربماظعربي؟ مموعامػيممرػاغاتموراػنمػذهماظؽؿابةم؟ متعؿربماظؽؿابةماظـلوؼةمرػانمعنمرػاغاتمايداثةموأصقمعػؿوحمظالذؿغالم
وماظؿـوعمواظغريؼة مغاجممسنمسؿقماظؿفربةمودضةماظػفم.متؿوخيمػذهماظؽؿابةمايذرم
اٌـففيمو ماٌعرسيمسـد متؼلقمماألدبمإديم"رجوظي"مو"غلائي"ألغفامطاغت معمعـةم
بلنمذرسقؿهمتؿقددمعنماظداخلم–اظـص-بعقدامسنمجـسماٌـؿج،مطؿامأنماظؿؼابلم
اىـلاغي م(ذطر م–عمغث) مادؿفؾك مطل ماألدوار مداخل ماٌـظوعة ماظـؼاصقة ،مإذ مأنم
اظؿفربةمواوزت مصؽرةماظػصلمإديماظلعيمظؾقانماالخؿالفمبقـفؿامداخلموحدةم
إبداسقةمعشرتطةمٌلاءظةماظوجود.
علاػؿة مرؾقعة مػذه ماظؽؿابة موصضاءػا ماظرحب مسي مإسادة مزفور مأدؽؾة مجدؼدةم
تؿؿقزمباىرأةمسيماظطرحمواظؽشفمسنماظواضعماألغـويماظذيمؼلؽنماظؽؿابةماظـلوؼةم
سربممماردةماٌرأةماظشغبمداخلماظـصموايػرمسؿقؼامسيمعؽؾوتاتفا .م
صاظؽؾؿةماظـلائقةمإضاصةمحؼقؼقةمظإلبداعمبشؽلمسام،محقثمادؿطاستمأنمتـؼلم
اظؾطوظةمعنماظؿذطريمإديماظؿلغقث مسربمعلار"أغا"ماظؽاتبموم"أغا"ماظؾطلمإديم"أغا"م
اظؽاتؾة مو ماظؾطؾة مسي مغػس ماظوضت ،مظؿعزز مبذظك معؽاغة ماظؽؿابة ماظـلائقة مسيم
اجملؿؿعاتماٌغاربقةمسربمزحزحةمدؾطةماٌكقالموثـائقةم(رجل–اعرأة)موعرطزؼةم
اظؽؿابةماظرجاظقةمعؼابلمػاعشقةماظؽؿابةماظـلوؼةمظؿلؿعقدمخصوصقاتفا.
إن مػذا ماظػن ماإلبداسي ماىدؼد مجاء مطشؽل معن مأذؽال ماٌؿاغعة ،ماٌؼاوعةم
واظـضالماٌؾينمسؾىمدؾطةماظؽؾؿةماظـلوؼةمباسؿؾارػامواجبموضرورةمدودقوظوجقةم
69

قراءات

ظػك ماالسرتاف مواظؿؼدؼر مسرب ماظؿقرر مواًروج معن ماظصؿت مسرب ماظـص مٌواجفةم
اظؿلاؤالت ماظؽربى .مطؿا مأن ماًطاب ماظرجوظي مؼؿؽؾم مسن ماٌرأة مطؿا مؼشؿفقفا،م
طػؿاة مؼاغعة مذيقؾة معغرؼة ،ماٌرأة مسي مايس ماظرجوظي مإحدى محاظؿني ،مأغوثةم
وذؾابمعـريانمأومدقدةمصاضؾة .م
صؿقت ماٌؼاربات ماٌؿعددة مو ماظـؼاذات مورذات معؿعددة مسؾى مإذؽاظقة ماظؽؿابةم
اظـلوؼة موإعؽاغقة مايدؼث مسؾى م"مسقائقة ماألغـوي" مظؾكروج معن ماظلقاجم
اإلؼدؼوظوجيموماظرػانمسؾىماظعؿلماإلبداسيمظإلجابة مسؾىماظلمالماٌعـى.مصاظـصم
اظـلوي مػو مضراءة مو مإسادة مضراءة مظؾؿشفد ماألدبي ماٌغاربي مٌواجفة ماإلغؿاجم
اإلؼدؼوظوجي ماظذطوري ماظذي مدعى مإدي متزوؼر ماظذاطرة ،مو ماٌؼاوعة ماظـؼاصقة مطػعلم
تفوؼةمأرذقفماظذاطرةماىؿاسقةموماظػردؼةمواالرتؼاءمباظرعزيمضصدمإغعاشماٌكقالم
اظـؼاسيموماالجؿؿاسيموهرؼرماظؽؾؿةماألغـوؼة .م
ؼعد ماالذؿغال مسؾى ماهلوؼة مسي ماألسؿال ماألدبقة ماظـلوؼة معن مصؾب ماظعؿؾقةم
اإلبداسقة مألغه مؼطرح ماظؽـري معن ماظؿـاضضات ماظيت متعقشفا ماظشكصقات مسي مػذهم
األسؿال ماظيت مطاغت مبداؼؿفا مرواؼة متؽشف مسن مأزعة ماهلوؼة مو متؾقث مسن مػوؼةم
جدؼدة ،موػي ماظيت متعقش مبني مساٌني موثؼاصؿني مو مصضائني موظغؿني موزعـني مممام
ؼػضيمإديمػوؼةمعشوذةم.م م
هؿل مرواؼة مآدقا مجؾار م"تؾك ماألصوات ماظيت مهاصرغي" مدالالت معؿعددةم
تعؽسماظصوتماإلبداسيماألغـويمومباٌؼاوعةماظرعزؼةموماظؾغوؼةموذظكمباظؿواصلمسنم
ررؼقماظؾغةماظػرغلقةمألغفامترىمصقفامعلاحةمظؾؿقررمعنماظؼربمواٌراضؾةمطؿامأغفام
ظغةماظعؾور ،ماالخرتاقموماظؿكػي،مسؽسماظؾغةماظعربقةماظيتمػيماظؾغةماألمموظغةم
اٌراضؾة ماظيت متػرض م"ايفاب" ،محفاب ماالدم ماٌلؿعار مألن ماظؽؿابة مباالدمم
ايؼقؼيمؼعرضمصاحؾفامإديماظؿلاؤل،مرشممأنماالدمماٌلؿعارمػومادممخمؿؾفمسنم
حاظةماٌدغقةمإالمأغهمالمؼغريمذقؽامسيماهلوؼة .م
ال متؼدم مغػلفا مآدقا مجؾار مطؽاتؾة مبؾغة مععقـة مصفي مال متؽؿب مبادم ماظؼوعقةمم
اهلشة مو مال مبادم مايداثة ماظرثة ،مصفوؼؿفا م"اظالػوؼة" مألغفا ماخؿارت ممنوذجم
االحؿفابماظذيمميؽـفامعنماالغػالتمعنماظرضابة .م
اظؽؿابة مسـد مآدقا مجؾار مظقس مظؾؿواصل مصؼط مبل مأداة مظؾؿقول ،ماهلوؼة مظقلتم
ورقمومجمردمسرقمومالمحؿىمجمردمدممومإمناماهلوؼةمػيمضؾلمطلمذيءماظؽؿابةم.
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اظلري ماظذاتقة مطذظك مأخذت محؼفا مسي مػذا ماظعؿل موسي ماألدب ماٌغاربي مععم
جمؿوسةمعنماظؽاتؾاتموسؾىمرأدفنم"فاطؿة ادلرنيسي" مأومسؾىماألصح م"سيؿون
دي بوفوار"ماظراػنماظيتمصوضؿفامدؾطةماظؽؾؿةمسربماظلردماظذيمالمؼصـعهمايدثم
بؼدرعامؼصـعهماظوسيمبهمظريجعمصداػامإديم"ادلؤنث"مظؽنمسربماظؿكققل،مأومبعؾارةم
أخرى م :مظعؾة ماحملو ماظيت مغدرك معن مخالهلا ماإلرار مدون مإدراك ماىزئقاتم
واظؿػاصقلمأيماظؿصوؼرمعنماًؾفمأومعنماىاغب .م
أعا مأحالم معلؿغامني مطشؽل معن مأذؽال ماظؽؿابة ماظـلائقة ماىدؼدة موطرػانم
جلدت مظـا مػذا ماظؿقول ماظعؿقق مظالغؿؼال معن ماظشعر مطؿدوغة مظؾػؽر ماظعربي مإديم
اظرواؼةمطؿدوغةمجدؼدةمتعربمبصدقمالدرتدادمحقماظؽؾؿةم مسؾىمحدمضولم"أودؼلم
أزغاف" موخؾكؾة ماٌمدلة ماظـؼاصقة مبادؿكدام مأدوات مععرصقة مغوسقة ممسقتم
بنعؽاغقة مإسادة متشؽقل ماٌرجعقات ماظواضعقة مو ماظـؼاصقة مو مإدراجفا مسي ماظلقاضاتم
اظـصقة موعن محقث مإعؽاغاتفا مسي مخؾق مسوامل معؿكقؾة متوػم ماٌؿؾؼي مبلغفا مغظريةم
اظعوامل مايؼقؼقة موظؽـفا متؼوم مبؿؿزؼؼفا مو مإسادة مترطقؾفا ممبا مؼواصق محاجاتفام
اظػـقة .م
اظؽؿابةماظـلوؼةمسيمغفاؼةماٌطافمػيم"نظرة" إديماظعامل ،مهاولمعنمخالهلام
اظؿلؾلمإديماظذاطرةماىؿاسقةمظؿلاػمممبؽاغقزعاتمعؿعددةمسيمإسادةمإغؿاجموتلثقثم
اٌكقالمباألغوثةمعن مأجلمايصولمسؾىمايقمسيماظوجودمواٌعرصةموماظؽقـوغةمسيم
ودطمسادةمعامتؿضاصرمصقهماىفودمإلدؽاتفا .م
أصؾح ماظـص ماظـلوي مأطـر مصاسؾقة مظقؿوج مػذا ماألدب معؾدسات معن مأعـال م:م
أحالم معلؿغامني ،مصارؿةماٌرغقلي ،مآدقامجؾار ،معؾقؽةمعؼدم ،مزػقةمرريوغي،م
آعالمعودىموشريػنمطـري .م

رضوان حلسن
سعيد حسين العزة ،الرتبية اخلاصة لألطػال ذوي االضطرابات السؾوكية ،دار
الثؼافة لؾـشر و التوزوع ،عؿان 030 ،9002 ،ص.
ؼشؽلمػذاماظؽؿابمبوحداتهماظؿلعةمعرجعامػاعامألػلماالخؿصاصموماظعاعةمعنم
اٌفؿؿني محبؼل ماظرتبقة مو ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة ماظلوؼة مظألرػال .مصؿن ماألػؿقةم
ظؾدارس ممبؽان،أن مؼلؿؼرئ ماظعواعل ماٌؿقؽؿة مسي مدؾوك ماظطػل مو متصرصاته مو مأنم
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حيدد ماظطرق مو ماظودائل ماٌلاسدة مسؾى ماظؿشكقص ماظصققح مظؾوضعقة ماظـػلقةم
واياظةماظػقزؼوظوجقةمظؾطػل.
واظلؾوك مزاػرا مطان مأم مخػقا مخيضع مٌعاؼري مهدد مرؾقعؿه مو مهدد مدرجةم
تػاسلماظػردمععماظؾـىماألدرؼة،ماالجؿؿاسقة،ماظدؼـقةموماظـؼاصقةماحملقطةمبه.مطؿام
أغفامتلاػممسيمرصدمأسراضماظشذوذمومعلؾؾاتهماظيتمتؿلرجحمبنيماظوراثة،ماألدرة،م
اظصدعاتماظـػلقةمومشريػامعنماظعواعلماٌمدؼةمإديماضطرابماظلؾوكمومذذوذهمسـدم
اظطػل.مومدواءمظؼؾت مباإلساضةماالغػعاظقة،مدوءماظؿواصقماالجؿؿاسيمأوماظلؾوكمشريم
اظؿؽقػي،مصننماالضطراباتماظلؾوطقةمتؼف،مالمحماظة،حاجزامبنيماظطػلمموماظعاملم
احملقط مبه ،مطؿا مأغفا ممتـع مسـه ماظـؿو ماظلؾقم مو متلؿدرجه مإدي ماالغلقاب معنم
ايقاةماظعادؼةماظيتمؼؿؿؿعمبفامشريهمعنماألرػالمذويماظلؾوطقاتماظلّوؼة.
عن مجفة مأخرى ،مصان مػذا ماٌمظّف مؼعرض مإدي مايدود ماظػاصؾة م مبني ماظشذوذم
واظلواء،مطؿامأغهمؼضعمتصـقػامظالضطراباتماظلؾوطقةمحلبماٌعاؼريماظيتمتؿؾـاػام
اىؿعقة ماألعرؼؽقة مظؾطب ماظـػلي مسؾى موجه ماًصوص مو متؾك ماظيت مؼؿؾـاػا ماظطبم
سؿوعا.ممومؼـضافمإديمذظك،ماظؿصـقفماظؼائممسؾىمغلؾةماالضطرابمومذدتّه،مدونم
أن مؼغػل ،مبطؾقعة مايال ،ماظؿصـقف ماظـػلي ماظرتبوي ماظذي مؼعؿؿد مسؾى موجودم
اٌشاطل مسي مايقز ماألدري مأو مسؾى موجود معشاطل ماغػعاظقة مو مغػلقة مؼعاغي معـفام
اظطػل مطـورات ماظغضب ،ماألغاغقة ،ماظػوضوؼة مو مأخرى متؽقػقة مطاظعدواغقة ،ماظؼؾقم
اٌالزمموماالطؿؽاب.
أعامسنماالواػاتمسيمتػلريماالضطراباتماظلؾوطقة،مصانمػذاماظؽؿابمحيصقفام
سي مأربع مغؼاط :مأوهلا ماالواه ماظلؾوطي ماظذي مؼعؿرب مأن ماالضطراب ماظلؾوطي مػوم
غؿقفة مظؿػاسل ماإلغلان معع مبقؽؿه .مأعا ماالواه ماظـاغي مو ماٌؿؿـل مسي ماالواهم
اظػقزؼوظوجي مصفو مؼربط مػذا م ماالضطراب مباًؾل مسي موزائف ماألسضاء ماىلؿاغقةم
ظإلغلان.مػذا ،مسي محني مؼوظي ماالواه ماظـاظث مو مػو ماالواه ماظؿقؾقؾي مأػؿقة مباظغةم
ظؾعؿؾقات ماظـػلقة معن مخالل متػلري ماظلؾوك مسرب مثالثة مأبعاد متؿؿـل مسي ماهلو ،ماألغام
واألغاماألسؾى.مأعامصقؿامخيصماالواهماظرابعموماألخريمصفوماالواهماظدؼـاعيماظذيم
ؼؼوممسؾىمصؽرةموجودمتػاسلمدؼـاعيمبنيمجلمماإلغلانمومذاته.مم
ؼلؾط ماظؽاتب ماظضوء مأؼضا مسؾى مخصائص ماٌضطربني مدؾوطقا مطاخنػاض مغلؾةم
اظذطاء ماظذي مؼـؿج مسـه مباظضرورة مبطء مسي ماظؿعؾم مو ماخنػاض مسي ماٌردود ماظدرادي،م
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باإلضاصة مإدي ماظـشاط مايرطي ماظزائد ،مدوء ماظؿؽقف ماالجؿؿاسي ،مو معا مإدي مذظك معنم
األسراضماٌرتؾطةمبفذهماظػؽة.
و مػو مؼعرض مطذظك مخمؿؾف ماظرباعج ماظرتبوؼة مو ماظعالجقة مو مؼشقد مباظدور ماٌـوطم
باألوظقاء مو ماٌعؾؿني مسي متشكقص ماظداء ماظلؾوطي مسـد ماظطػل مو ماألخذ مبقده مٌواجفةم
اظعوائق ماظيت مترتصده مجراء ماالضطرابات ماظيت مؼعاغي معـفا مدواء مسي محقاته ماظقوعقةم
أوماظدرادقة.مطؿامحيقطماٌمظَفمبؾعضماٌشؽالتماظلؾوطقةمظدىماألرػالمعـفامتؾكم
اٌرتؾطة مبعدم ماظشعور مباألعان مو متؾك ماظـاذية مسن ماضطراب ماظعادات ،مطؼضمم
األزاصر ،ماضطرابات ماظـوم مو ماظؿؾول ماظالإرادي ،مإخل ،مو مػو مؼصف ماظعالج مظؽلم
حاظة معن مػذه ماياالت موؼـعت مررق ماظوضاؼة معن مخمؿؾف ماٌعضالت ماظيت متؿلؾبم
سيماضطرابماظلؾوكمسـدماظطػل.
مإضاصة مإدي مذظك مؼشرح ماٌمظف مذيؾة معن مأداظقب ماظؿدخل ماظرتبوي مو ماظعالجيم
اظؽػقؾةمبؿعدؼل متصرصاتماظطػلماٌضطربمدؾوطقامو متعوؼده مسؾىمأذؽالماالغلفامم
االجؿؿاسي مسي مإرار مإدرتاتقفقة مسالجقة متؼوم مسؾى مسدة مرطائز مغذطر معن مبقـفام
تـظقمماظظروفماظؾقؽقةموماظؿدرؼبمسؾىماٌفاراتماالجؿؿاسقة.
سي ماألخري ،مصنن ماظؽاتب مخيصص موحدة مطاعؾة مٌـاضشة معـاػج مو مررق متدرؼسم
األرػال مذوي ماالضطرابات ماظلؾوطقة معع مإبراز ماًصائص ماظعاعة مهلذه ماٌـاػجم
واألػدافماٌلطرةمضؿنماظرباعجماٌوجفةمهلذاماظغرض.
صوروة مولوجي -قروجي
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