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حف الجنائصيت في الّصّ لكتاباثا مضامين
 والجسائد اليىميت

 (1)بن كسوم شواوي 

ّمقّدمت

ت مّخمذًً في رل٤ ِلى جدلُل  جخمدىس دساظدىا خى٥ ال٢خاباث الجىائٍض
ت مثل ذة الؽشوٛ، : مممىنها في الجشائذ الُىمُت الجضائٍش ذة الجمهىسٍت و حٍش حٍش

ذة  زٍ الىفىؿ لها ، le Quotidien d’Oranوحٍش زا في ٘ترة صمىُت مدذدة. َو َو
اة،  الن ًِ ٘و ت، و مىاظباث مثل ؤلِا ان. و الز٠شي والترخم، و الخٍّض الؽ٢ش والّ٘ش
ىث بىٛش ؼى،، لى اإلابخُث ًخّشك ؤلاوعان  ؛ وهي مشجبىت ِمىما بدذر اإلاىث

بٝى الخٗى مً اإلاىث  ٞ مشك ؤو مىث وبُعي ؤو خادر ظحر. ٍو ظىاء ًِ وٍش
ت ظىاء في ٘ماءاث الذً٘ ؤو في الجشائذ.  مالصما لىحىدها. وجٍهش ال٢خاباث الجىائٍض

خماد  تهموسٍئ ومىه، هٙترك مبذئُا ؤن جل٤ ال٢خاباث جلخق هٍشة الٙاِلحن بااِل
خم ِلى هفىؿ ٜفحرة ؤو مخىظىت الىى  ٥، وهي جبذؤ ؤو جخخم بأًاث ٜشآهُت. ٍو

ٍى  خ والدجه وو٘اجه. وجىحه ولبا بلى الزًً ِ٘ش ر٠ش لٝب الّائلت واظم اإلاخىفى وجاٍس
شاءة ظىسة الٙاجدت ِلى سوخه ٞ  .للذِاء له بالشخمت ٜو ٣ىن الذِاء للمخىفى ٘و ٍو

ــــــهللا ِّض وحل  ـــــــــ الفُٖ الخالُت: "ساححن مً سوخه الىُبت بشخمخه  ؤن ًخٕمذ ـــ
 
ّ
 ظ٢ىه ٘عُذ حىاهه...".ؤاللهم ،1بها هلل وبها بلُه ساحّىن   -الىاظّت

                                                           
(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31000, Oran, Algérie. 
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ى حّخمذ دساظدىا ِلى جدلُل اإلاممىن، و  ت َو الص يء الزي ٌعاِذها ِلى مّ٘ش

باث والٝ م واإلاُى٥ وظلٟى ألا٘شاد ُاإلامامحن واإلاىالُْ واإلاىاٜٚ والٔش

ت وجىحهاتهم . ويهذٗ مدىسها بلى جدذًذ اإلامامحن اإلاؽتر٠ت لل٢خاباث الجىائٍض

ٚ واظخخالؿ ما َى مؽتٟر بُنها، ِلما ؤن َزٍ "الفُٖ" مخإـلت في  ورل٤ بـى

ألنها مشجبىت باإلخعاط. وهجذ ؤن الٙاِلحن في ظُاٜىا الثٝافي  ؛ الثٝا٘ت ؤلاوعاهُت

ذس  شبىىهه بمّخٝذاتهم ااٌّخبرون اإلاىث "ٜماء ٜو لى الّمىم، " ٍو لذًيُت. ِو

ٌّٗش البؽش ؤن اإلاىث نهاًت خخمُت للىحىد ؤلاوعاوي. وجدُل ال٢خاباث في الجشائذ 

بلى خفا٥ اإلاخىفى ودوسٍ وؤَمُخه في الخُاة الّائلُت واإلاجخمُّت. وهي حّبر ًِ 

ٝى٥  . ٍو ذٍس الخضن وألاس ، والٙشآ الزي ال ٌّىله ظىي ؤلاًمان بٝماء هللا ٜو

 : "هللا ٌّىك اإلادبت بالفبر". الؽإن الٙاِلىن في َزا

ت مً اإلاماسظاث الىي ٌّبر مً خاللها ؤ٘شاد  ولٝذ ؤـبدذ ال٢خاباث الجىائٍض

لُه ٘هل  ٍئوؤـذٜاالُٙٝذ  ِائلت ًِ اإلاىاظاة وجمامنهم مْ ؤَل اإلاخىفى. ِو

ت اإلاىحىدة في الجشائذ الُىمُت امخذاد لل٢خاباث  اًم٢ىىا اِخباس ال٢خاباث الجىائٍض

ؤم هي جخجاوصَا بدُث ًخم الخّبحر ٘يها بفٙت ؤ٠ثر ًِ ؤخاظِغ  ؟ الؽاَذًت

 ؟ َاوؼّىس  الّائلت

 الفسضياث

ال٢خاباث ِلى الجشائذ هي امخذاد لل٢خاباث اإلاىحىدة ِلى  : الفسضيت ألاولى

 ؼىاَذ الٝبىس.

ال٢خاباث ِلى الجشائذ مخخلٙت وم٢ّملت إلاا جم الع٣ىث  : الفسضيت الثاهيت

 ِىه في ال٢خاباث الؽاَذًت.

٘هم رواجىا هي بهىا وّمل ِلى ٘هم ما ٢ًخبه آلاخشون، ِلما ؤّن ِملُت الٙهم 

ً( حّخبر هدُجت ِمل ِلمي هم آلاخٍش ٠ما َى الخا٥  )1988urkheimD ,( ٘و

 الّخّٗش ِلى الشمىص واإلاّاوي.تهذٗ بلى  باليعبت إلاىهجُت جدلُل الخىاب الىي
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(Geertz, 1996)  ت عاِذ جدلُل اإلاممىن في جدلُل ممامحن اإلاادة الؽٍٙى َو

بن اإلاادة  (Robert et Bouillaguet, 1997)واإلا٢خىبت الىي هدً بفذد دساظتها. 

ٌّبرون ِنها والىي  هموؤخاظِع اإلا٢خىبت في الجشائذ الُىمُت جدمل مّاوي ألا٘شاد

ُاث هم الخاـت في ٘ماء ِمىمي. وؤـبدذ ال٢خابت الخاـت بال٘ى  ؛في جضاًذ بىٜش

 خٚ جخفق لها ـٙدت ١املت.خُث هجذ ؤن بّن الّص 

 بعض النماذج من الكتاباث الجنائصيت في الجسائد

ت في الجشائذ الخٍىا ؤهه ًخم بلخاٛ ـىسة  خال٥ دساظدىا لل٢خاباث الجىائٍض

الن. ٠ما هجذ في َزٍ ال٢خابت حّابحر مشجبىت بالجاهب الشوحي مثل  اإلاخىفى باإِل

ه بالذِاء له، وولب الشخمت واإلإٙشة  ولب ِائلت اإلاخىفى مً ١ل شخق ِ٘ش

الن ؤو  لشوخه الىاَشة وؤن ٌع٢ىه هللا ٘عُذ حىاهه. ٠ما ًخم ؤلاؼاسة في بذاًت ؤلِا

 ":  مثل في آخٍش بلى آًاث ٜشآهُت
ُ
ت َمِئىَّ

ْ
ى

ُ ْ
ُغ اإلا ْٙ ُتَها الىَّ ًَّ

َ
ا ؤ ًَ  

ً
ت َُ ٤ِ َساِل ٰى َسّبِ

َ
اْسِحِعي ِبل

 
ً
ت َُّ ْشِل ِلي فِ  مَّ

ُ
اْدخ

َ
َباِدي٘ ِِ ِىي(29)ي  ِلي َحىَّ

ُ
ىله حّالى ،2"َواْدخ  " ٜو

ُ
ت

َ
اِئٝ

َ
ٍغ ر ْٙ لُّ هَ

ُ
١

ْىِث 
َ ْ
ىله حّالى 3"اإلا ىَن "ٜو ُّ ِه َساِح ُْ ا ِبلَ ِه َوِبهَّ

َّ
ا ِلل  .4"ِبهَّ

ىاٟ مىاظباث جدُذ وؽش بِالهاث، منها  : َو

الهاث جبذؤ بأًت ٜشآهُت "١ل هٙغ  : إلاعالن عن وفاة هجذ ؤن بّن ؤلِا

٠ما ًخم ر٠ش اظم اإلاخىفى ولٝبه، وجىلْ ـىسجه مْ ر٠ش ِمٍش في  ،5رائٝت اإلاىث"

ذ جشد حّابحر ًىلب ٘يها ؤَل  اة. ٜو خ ال٘ى بّن الخاالث، ٠ما ًخم ؤلاؼاسة بلى جاٍس

ىا اإلاخىفى بالذِاء له بالشخمت واإلإٙشة لىبالُٙٝذ  ، وؤن ٌع٢ىه هللا ١ل الزًً ِ٘ش

خخخم الىق بأًت ٜشآهُت ّ: " ٘عُذ حىاجه. ٍو
َ
ْيِه َزاِجُعىن

َ
ا ِإل

َّ
ِه َوِإه

َّ
ا ِلل

َّ
 .6"ِإه

                                                           
  .30-27ث : اظىسة الٙجش، آلاً 2

  .185ت : آلاً ،٥ ِمشانآ ظىسة3 

  .156 : ظىسة البٝشة، آلاًت4 
 185 : آلاًت ٥ ِمشانآظىسة  5

  156. : ظىسة البٝشة، آلاًت6 
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ىت"،  : التعصيت ٌعتهل هفها بّباسة "ببالٖ الخضن وألاس ،" ؤو "بٝلىب خٍض

، زم هوؤٜاسب للخّبحر ًِ مذي ِمٞ الخالت والىلُّت الىي ٌؽّش بها ؤَل الُٙٝذ

اة، وهجذ ِباساث ولب الشخمت واإلإٙشة  هولٝبًخم ر٠ش اظم اإلاخىفى  خ ال٘ى وجاٍس

باسة ؤن "ٌع٢ىه  له، وهجذ ؤًما ِباسة ه الفبر والعلىان"، ِو : "اللهم ؤلهم رٍو

ـــهللا  ــ ـــ ــــــ ِّض وحل ــ ـــ ت بأًت ٜشآهُت  ـ ِه  "٘عُذ حىاجه"، وجخخخم ال٢خابت الجىائٍض
َّ
ا ِلل ِبهَّ

اَوبِ  ىَن  هَّ ُّ ِه َساِح ُْ  .7"ِبلَ

اة : ألازبعينيت بدُث  ؛ في َزا العُاٛ ًخم ر٠ش اإلاذة الىي اهٝمذ ِلى ال٘ى

هجذَا جخ٢شس في مٍّم ال٢خاباث الخاـت باألسبُّيُت، ٠ما ًخم ٠خابت آلاًاث 

خم ؤلاؼاسة بلى اإلا٣اهت الىي ًدخلها الُٙٝذ في الخُاة  ا، ٍو الٝشآهُت في بذاًتها ؤو آخَش

الن بفىسة  ٞ ؤلِا الّائلُت واإلاجخمُّت، مْ ر٠ش اظمه ولٝبه. وفي بّن اإلاشاث ً٘ش

 اإلاخىفى. 

عتهل بأًاث ٜشآهُت مثل ذكسي وجسحم:
ُ
اَبْتُهم " : ح ـَ َ

ا ؤ
َ
ًَ ِبر ِزً

َّ
ًَ ال اِبِشٍ ِش الفَّ

ّ
َوَبِؽ

ِه َساِحّىَن  ُْ ا ِبلَ ِه َوِبهَّ
ّ
ا ِلل  ِبهَّ

ْ
ىا

ُ
ال

َ
ٜ 

ٌ
ِفَِبت لُّ " ،8"مُّ

ُ
اٍن َمىْ  ١

َ
ْيَها ٘

َ
ل و * َّ

ُ
٤َ ر ى َوْحُه َسِبّ

َ
ْبٝ ٍَ َو

َجال٥ِ 
ْ
َشاِم ال

ْ
ُع "9"َوؤلِا٠

ْ
ف

َّ
ُتَها الن ًَّ

َ
ا أ ًَّ

ُ
ت

َّ
َمِئن

ْ
ط

ُ ْ
  امل

ً
ت َُّ ْشِل  مَّ

ً
ت َُ ٤ِ َساِل ٰى َسّبِ

َ
 اْسِحِعي ِبل

َباِدي ِِ ِلي ِفي 
ُ
اْدخ

َ
ِىي(29) ٘ ِلي َحىَّ

ُ
خم ر٠ش اإلاذة الضمىُت بن ١اهذ مثال . 10"َواْدخ ٍو

ؽاس بلى اظم اإلا ت ألاولى ؤو الثاهُت، َو خىفى ولٝبه. وهجذ ولب الز٠شي العىٍى

وؤن ٌع٢ىه حىت الشلىان. وفي َزٍ الز٠شي ًخم  ،الذِاء له بالشخمت واإلإٙشة

ٙه اإلاخىفى في الىظي الّائلي والزي ال ٌّىله خعب 
ّ
الخّبحر ًِ الٙشآ الزي خل

                                                           
  156.:  ظىسة البٝشة، آلاًت 7
  156.-155:  خانظىسة البٝشة، آلاً 8
  .27- 26ن : خاظىسة الشخمً، آلاً 9

  .30-27:  اثظىسة الٙجش، آلاً 10
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الن بأًت ٜشآهُت خخم ؤلِا ، ٍو ذٍس ا  ":الخّبحر ظىي ؤلاًمان بٝماء هللا ٜو ِه َوِبهَّ
َّ
ا ِلل ِبهَّ

ِه  ُْ ىَن ِبلَ ُّ  ".11َساِح

ى  وظىاء ١اهذ الىفىؿ مخىظىت ؤو ٜفحرة، بال ؤهه ًشبىها ِامل مؽتٟر َو

، مْ ر٠ش آًاث ٜشآهُت والخّبحر ًِ ؤلاًمان الذِاء بالشخمت واإلإٙشة للمخىفى

با اإلامامحن هٙعها في الجشائذ الُىمُت باللٕت  . وهجذ جٍٝش ذٍس بٝماء هللا ٜو

 ؛، بال ؤّن َزٍ ال٢خاباث ال جبذؤ بأًت ٜشآهُت le quotidien d’Oran: الٙشوعُت مثل

 بل جخخخم بها وج٣ىن باللٕت الٙشوعُت ؤو باللٕت الّشبُت. 

12الكتاباث الجنائصيت في جسيدة الجمهىزيت
 

يها بّن  ذة الجمهىسٍت ِىذ وؽإتها جفذس باللٕت الٙشوعُت ٘و ١اهذ حٍش

 و١اهذ جدخىي ِلى معاخت معماة ب٢ىاؼىا ،الّشبُتالفٙداث باللٕت 

(notre carnet) خم ؤلاؼاسة ٘يها  ؛ ُاث. ٍو خُث جىلْ ٘يها بِالهاث خاـت بال٘ى

، بلى حاهب وحىد ِباساث خاـت بؽ٢ش ألا٘شاد الزًً  مٍش بلى اظم اإلاخىفى ِو

خم الاؼاسة بلى اإلا٣ان الزي ًجشي ُ٘ه الّضاء. والخٍىا ؤهه في  واظىا الّائلت، ٍو

الن ًِ ألا٘شاح،  بِالن ًِ و داث، الىال و التهاوي، و َزٍ الخاهت ًخم ؤًما ؤلِا

م٢خىب باللٕت الٙشوعُت، وبِالن في ٘ائذة الّائالث م٢خىب   Rechercheبدث

 باللٕت الّشبُت.

ذة الجمهىسٍت ولم ًخم ؤلا  الفادسة باللٕت  (1976)ؼاسة في بِالهاث حٍش

"اللهم ؤظ٢ىه ٘عُذ  ،13: "بها هلل وبها بلُه ساحّىن" الٙشوعُت بلى الّباساث الخالُت

حىاج٤"، وال وحىد آلًاث ٜشآهُت ؤخشي ؤو ؤدُِت الٕٙشان ظىي هادسا مثلما َى 

لُتالخا٥ في بّن ؤلا  ًخم  التعصيتوفي  .1976ؤوث و  ِالهاث اإلاىحىدة في ؼهش حٍى

                                                           
  156. :  ظىسة البٝشة، آلاًت 11

ـــــــ  حاهٙي ،والخدلُل الىٍشي  2014بدث مُذاوي خال٥ ؼهش ؤ٠خىبش 12  ـــ  2015.مايـ
  156. :  ظىسة البٝشة، آلاًت13 
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خم ؤلاؼاسة بلى اإلا٣ان الزي  ر٠ش اظم اإلاخىفى والّباساث الخاـت باألس ، والخضن، ٍو

ؼاسة بلى اظم الّائلت والصخق اإلاخىفى ًخم ؤلا التشكساث وفي  ًٝام ُ٘ه الّضاء.

٠ما ًخم ؼ٢ش ألا٘شاد الزًً ؼاس١ىا في الّضاء. وخُنها ١ان ًدفل الجمْ بحن 

خ الاخخٙا٥  الىيالتشكساث وألاطبىعيت  اجه وجاٍس خ ٘و ًز٠ش ٘يها اظم اإلاخىفى وجاٍس

الن ًِ بخُاء العهشة الذًيُت  خم في خاهت الدؽ٢شاث وؤلِا ُت. ٍو بالز٠شي ألاظبِى

ان لأل٘شاد الزًً واظىا  جٝذًمو  (،1976الٙشوعُت )ظبخمبر باللٕت  الؽ٢ش والّ٘ش

خ الخٙل الذًني. ؤما في مىاظبت  ُ٘خم ر٠ش  بعينيتألاّزألاظشة، ٠ما ًخم ر٠ش جاٍس

اظم الصخق اإلاخىفى واإلا٣ان الزي ظخجشي ُ٘ه العهشة الاخخٙالُت الذًيُت، ما 

ذٜاء اإلاٝشبحن. الن مخفق ألَل اإلاخىفى وألـا  ًذ٥ ِلى ؤن َزا ؤلِا

 باللغت العسبيت 7711جسيدة الجمهىزيت جاهفي

ذة الجمهىسٍت مً اللٕت الٙشوعُت بلى اللٕت الّشبُت في وا خذ لٝذ جدىلذ حٍش

 : وهجذ ٘يها الّباساث الخالُت 1977حاهٙي

ه الفبر  - "هخمن، مً الّلي الٝذًش ؤن ٌع٢نها ٘عُذ حىاجه وؤن ًشصٜه ورٍو

 والعلىان".

لهم رويها  - ِّض وحل -اإلاىلى مً "ساححن  - ؤن ٌع٢ً الُٙٝذ ٘عُذ حىاجه ٍو

 الفبر والعلىان".

والعلىان. بها هلل وبها بلُه "ٔمش هللا سوخيهما بجىاجه وؤلهم ألاَل الفبر  -

 .14ساحّىن"

ــــهللا  لىب"هىلب  - ـــ ــ ِّض وحل ـ ـــ خٕمذَا  هاؤن ٌع٢ً الُٙٝذة ٘عُذ حىات ـــ ٍو

 بشخمخه الىاظّت".

ه الفبر والعلىان". ،"حّٕمذ هللا الُٙٝذ بشخمخه الىاظّت -  وؤلهم رٍو

ت ـادس ًِ  ذة الجمهىسٍت ؤًما ِلى بِالن حٍّض  ؛ ماظعتوجدخىي حٍش

بدُث جم ر٠ش اظم اإلااظعت الىي ١ان ٌّمل ٘يها الُٙٝذ، مْ ؤلاؼاسة بلى حمُْ 

                                                           

 .156 : ظىسة البٝشة، آلاًت14 
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ت مثل: "مؽاِش الّىٚ  الّما٥ وبلى اظم اإلاخىفى مْ بدساج ِباساث الخٍّض

خم ر٠ش ؤظماء الّائالث  ،"اإلإٙىس له" : ِباساث مثل الىفياثواإلاىاظاة". وجمم  ٍو

ذٜاء اإلاٝشبحن مً اإلاخىفى، ٠ما  ًز٠ش اظم اإلاخىفى والضمان واإلا٣ان الزي وألـا

ىلٞ ِلى اإلاىاظبت ؤًما  يهاإعالن عن وفاة، ًجشي ُ٘ه الّضاء. ٍو ًخم ؤلاؼاسة  ٘و

ذٜاء اإلاٝ ز٠ش الضمان  شبحنبلى ؤظماء الّائالث وألـا مٍش ٍو مْ ر٠ش اظم اإلاخىفى ِو

ض"، واإلا٣ان الزي ًجشي ُ٘ه الّضاء. ٠ما جز٠ش  "ًخٕمذَا هللا وِباساث: "الابً الٍّض

، ر٠ش ؤظماء الّائالث لشكسا ٍخم في"ببالٖ ألاس ، والخضن". و وبشخمخه الىاظّت"، 

ؽ٢ش ١ل مً ب ؤو بُّذ إلاااصستهم وخضنهم  اإلاٝشبت مً الُٙٝذ َو م مً ٍٜش واظَى

ِلى الُٙٝذ)ة(. وفي الدؽ٢شاث ًخم ر٠ش ِمش اإلاخىفى، ٠ما ًخم في بّن الخاالث 

خ ٘فاحؤلا  اة، ٍو م ؤلاؼاسة بلى اإلا٣ان الزي اهٝض ، ُ٘ه ؤحل اإلاخىفى ًِ ظبب ال٘ى

خم ر٠ش ِباسة "ؼاوشوَم خضنهم". ؤما  اة، ٍو ُ٘خم ُ٘ه اليىم الظابع، وظىت ال٘ى

"اإلإٙىس له"، و"اإلاشخىم"، و"الُٙٝذ"،  : ر٠ش اظم اإلاخىفى مْ بدساج مٙشداث مثل

خمو  خ العهشة الذًيُت. ٍو اة وجاٍس خ ال٘ى في َزٍ الخاهت ؤلاباهت ًِ ؤظماء  جاٍس

 الّائالث الىي جحي الخٙل الذًني.

 وحّخبر َزٍ اإلاماسظاث ال٢خابُت والؽٙهُت امخذاد
ً
للمماسظاث ؤلاظالمُت  ا

ت ٠ما ًلي ٌ(538)ِّشٗ الضمخؽشي الٝذًمت، ٘ٝذ  َض وا: " الخٍّض ّْ ُح لٍبا ْظَخ برا  لشَّ

( 300:  ؤظاط البالٔترل٤".)، وهي الؽذة مً مشك ؤو مىث ؤو ٔحر ؤـِب بّضاء

ا٥ اإلابرد  ٤ الشحل حعلُخ٤ بًاٍ، والّضاء َى العلٟى وخعً خ: "وحٍّض ٌ(288)ٜو

الفبر ِلى اإلافائب، وخحر مً اإلافِبت الّىك منها، والشض ، بٝماء هللا 

ذ مً خعً الثىاب".  ألمٍش جىجضا إلااوالدعلُم  ٝى٥  (8ؿ.  ،1992 ،اإلابرد)ِو  ٍو

ت هي الخفب : ألابؽُهيؤبى الٙخذ  خٙٚ  يٌعلور٠ش ما  ر "الخٍّض ـاخب اإلاُذ ٍو

ورل٤ إلاا جدمله مً  ،(اإلاعخىٗش في ١ل ً٘ معخٍٗشخضهه ويهىن مفِبخه". )

بدُث جٙض ي بلى الىد والشخمت والخأخي  ؛ جمامً واوسجام احخماعي بحن ألا٘شاد

ذٜاء ا مً  ،والخأصس بحن ؤ٘شاد ِائلت اإلاخىفى وألاٜاسب وألـا ذ رل٤ هِى
ّ
ىل ٍو

و١ان الّشب في الجاَلُت  (Comte-Sponville, 1995)الدعامذ الاحخماعي. 
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ت حذًذة في الّضاء، جٝىم ِلى  ىن ٘مائل الفبر. وإلاا حاء ؤلاظالم ٌهشث هِض ٌّ٘ش

زا ولبا لألحش، ًٝى٥ هللا  الدعلُم هلل والشلا بٝمائه والفبر ِلى امخداهه َو

ِش ": حّالى
ّ

ًَ َوَبِؽ اِبِشٍ ا*الفَّ
َ
ًَ ِبر ِزً

َّ
اَبْتُهْم  ال ـَ َ

ىَن  ؤ ُّ ِه َساِح ُْ ا ِبلَ ِه َوِبهَّ
َّ
ا ِلل ىا ِبهَّ

ُ
ال

َ
ٜ 

ٌ
 ُمِفَِبت

َىاٌث *
َ
ل ـَ ْيِهْم 

َ
ل َِ ِئ٤َ 

َ
ول

ُ
ًْ  ؤ ْهَخُذوَن  ِم

ُ ْ
ُم اإلا َُ ِئ٤َ 

َ
ول

ُ
 َوؤ

ٌ
ِهْم َوَسْخَمت 15"َسِبّ

. 

ت ما ٜاله الشظى٥  بشاَُم: بِىذما جىفي ابىه  ِلُه الفالة والعالمومً الخٍّض

ذ ُِىاٍ، زم ٜا٥ "ًا ببشاَُم : "لىال ؤهه ؤمش خٞ  بها ال وٕني ِى٤ مً هللا، ور٘س

ا ِل٤ُ خضها َى ؤؼذ مً َزا، وبها ب٤ 
ّ
ووِذ ـذٛ وؤن آخشها ظُلخٞ ؤّولىا لخضه

دضن الٝلب، وال هٝى٥ ما ٌسخي الشب.  ًا ابشاَُم إلادضوهىن، جب٣ي الّحن ٍو

ِلُه الفالة ( واِخبر الشظى٥ 81-80 .ؿ ؿ ،1916،الّباط الٝلٝؽىذي ؤبى )

 بإن اإلاىث خٞ ووِذ ـذٛ. والعالم

ُٖ وؤب
َ
ِخَب ما  ل

ُ
ت ما ٠خبه الشظى٥  ٠ بلى مّار بً  ِلُه الفالة والعالمفي الخٍّض

 :  حبل

م هللا ل٤ الم ِل٤ُظ"
ّ
، ٘ةهني ؤخمذ هللا الزي ال بله بال َى، ؤما بّذ ٍّ٘

ىا وبًاٟ الؽ٢ش، زم بن ؤهٙعىا وؤَلُىا ومىالُىا مً ألاحش وؤلهم٤ الخحر،  وسٜص

ها اإلاعخىدِت، جمخْ بها بلى ؤحل مّذود، وجٝبن ّع مىاَب هللا ال ىا٘س يُت ِو

ذ مّلىم، زم ا٘ترك ِلُىا الؽ٢ش برا ؤِىى والفبر برا ابخلى، و١ان ابى٤ مً  لٜى

ه اإلاعخىدِت، مخ٤ّ به في ٔبىت وظشوس،  ىا٘س بمه مىاَب هللا الهىُت، ِو ٜو

مى٤ بإحش ٠ثحر، الفالة والشخمت والهذي بن ـبرث واخدعبذ، ٘ال ججمًّ 

٤ ـبٟر ٘خىذم ِلى ما ٘اج٤، ٘لى ٜذ  ِل٤ُ ًا مّار خفلخحن، ؤن ًدبي حِض

ذ ؤن اإلافِبت ٜذ  ىدٍ، ِ٘ش مذ ِلى زىاب مفِبخ٤ ٜذ ؤوّذ سب٤ وجىجضث مِى

عً الجضاء وجىجض ٜفشث ِىه، واِلم ؤن الجُض ال ًشد مُخا، وال ًذْ٘ خضها، ٘إخ

ىد". )  (21-20. ؿ ؿ، 1992 ،اإلابرداإلاِى

                                                           
  .157-155 : اثظىسة البٝشة، آلاً 15
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دث ؤلا   (Dubreuil, de Montigny et Robichaud, 2005, pp. 6-7)ظالم ٍو

وبٙٝذان ؤخذ ألاخباء ؤو ألاٜاسب ًشحْ اإلاعلمىن  ،ألا٘شاد ِلى الاظخّذاد للمىث

ىاٟ ٘ترة ألهه ٌّىي حّلُماث بهذٗ الخّامل مْ ألالم واإلاىاظاة.  ؛ بلى الٝشآن َو

ؤولى للخذاد جذوم زالزت ؤًام مً خال٥ الفالة والذِاء للمُذ، وفي بّن 

الخاالث ًشجذي ألاٜاسب اللباط ألاظىد للخّبحر ًِ خضنهم. ٠ما جمىْ اليعاء مً 

صجْ ؤلاظالم ألا٘شاد ِلى جٝاظم خبرتهم والخ٣لم ًِ آالمهم بصاء  ىت والخلي. َو الٍض

اة. ٠ما ًجب ِلى الشحا لى اليعاء الخد٢م خذر ال٘ى ٥ الّخد٢م في ِىاوٙهم ِو

ومً المشوسي  في ـشاخهً. وبّذ َزٍ اإلاشخلت ًخم الشحُى بلى الخُاة الّادًت،

ذم الخمادي في بٌهاس الخضن   )الؽُخ ألالباوي (.جٝبل الٙٝذان واخترام بسادة هللا ِو

٠ما ؤن َاجه الىلُّت مشجبىت بدالت هٙعُت ٌعميها ِلماء الىٙغ بالخذاد. 

لُه جمثل خالت الخذاد ِامال سئِعُا في دساظدىا، ٘هى ًدفل بعبب ٘ٝذان  ِو

ض مثل ى سد ّ٘ل هٙس ي ًلخٞ َزا الٙٝذان : ٍِض  ،ؤخذ الىالذًً ؤو ـذًٞ... َو

ٞ خاالث مخخلٙت. ّاػ ٘و  َو

٣ىن ألازش الىٙس ي للخذاد باسصا  : التؤثس النفس ي واملسض ي للحداد ٍو

ٌعببه حُٕحر بصاء الذِم الّاوٙي واإلاالي والّالئٝي...بلخ. ٠ما جىى٥ ٘ترة الخذاد 

لذ الىبِبت  (Deuil normal et pathologique)والىي ج٣ىن مّٙمت باآلالم.  وجـى

في دساظاتها بلى ؤهه  (Elizabeth Kuber- Ross)الىٙعاهُت بلحزابث ١ىبش سوط 

ن، و الفذمت،  (Mombourquette, 1993) : جىحذ ظبْ مشاخل للخذاد وهي ال٘ش

ؤداء اإلاهام الالخٝت في خالت خذاد، و الخّبحر ًِ الّىاوٚ وألاخاظِغ، و 

      جباد٥ الٕٙشان والدعامذ، اإلاحرارو ا٠دؽاٗ مّن، الٙٝذان، و 

Mombourquette, 1993)). 

بدُث  ؛ اإلاشخلت بدالت ؼلل في الّىاوٚ والخفىساثوجخمحز َزٍ :  الصدمت

ب ١ل آلازاس  ًفبذ الصخق ؼبه مخذس بلى دسحت ؤهه ال ٌعخىُْ ؤن ٌعخِى

والخىىساث الّاوُٙت الىاججت ًِ الٙٝذان. وهي جخجه هدى خُاة داخلُت ٌِّؽها 
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ججاٍ اإلاٙٝىد ومصخىبت بالهلىظت بهذٗ اظخدماس االٙشد وج٣ىن ملُئت بالخُا٥ 

 .الُٙٝذ

ى ؼ٣ل مً اإلاٝاومت، ٌىا مً الٙشد بإهه ٌعخىُْ مدى الخُٝٝت  : السفض َو

ن )ؤلاه٣اس( ج٣ىن مً خال٥ جإخحر ؤلا  ٞ بخٙائها. وؤَمُت ال٘ش خعاط ًِ وٍش

ا ًادي بلى ٘ٝذان  بالىعي الخُٝٝي بالٙاحّت. ٠ما ًإخز َزا الىعي وابّا ٍٜى

شي ال٣اجب حُىاث سامبى بإهه ًجب ِلى الىالذًً جٝبل خذر الٝذسة  الىٙعُت، ٍو

لُه وحب الخمامً مْ ألا٘شاد الزًً  .(Raimbault, 2011)٘ٝذان الىٙل  ِو

ُتHanus, 2006). ) َمء٘ٝذوا ؤبىا ن َى الىبُّت اإلاّ٘ش  ؛وؤو٥ ؼ٣ل ًإخزٍ ال٘ش

ن الٙٝذان بدُث ًداو٥ اإلاٙجُى وعُان الخذر. والؽ٣ل الثاوي  ؛ ألهه ًخم ٘س

ن َى وبُّت ِاوُٙت خُث ًفبذ الخّبحر الّاوٙي معذودا.  ؛ الزي ًخخزٍ ال٘ش

ن ًإخز ؤؼ٣اال مخخلٙت ٠إن ًفبذ الصخق مٙشه اليؽاه،  ؛ ٠ما ؤن ال٘ش

إلاُذ والبدث ًِ الجاوي ؤو اإلادعبب في اإلاىث. ًِ اًبدث ًِ شخق آخش بذًال 

ّخبر الش  ٘ن مشخلت مدىسٍت في الىعي الَُٝ لخذر الٙٝذان الزي ٌِّؽه َو

يخاب  ججاٍ الُٙٝذ زم ًلُه الخضن. ا الٙشد تهُااثالٙشد في بذاًت الخذاد. ٍو

ىذما جخجلى خُٝٝت الٙٝذان ٘ةهه ًبرص ١ل ِىاوٙه المّٚ، و الخحرة، مً  ِو

 الؽّىس بالخدشس والب٣اء.و الؽّىس بالزهب، و الٕمب، و الخضن، و 

وبّذ الٙٝذان جٍهش ِلى اإلاٙجُى الخحرة، وهي جإخز  : والخىفالحيرة 

ٙٝذ الصخق  معاس ؤلاخعاط بّذم الٝىة والمّٚ ؤمام مفِبت اإلاىث، ٍو

اإلافاب صمام الخد٢م. وفي بّن ألاخُان ٣ًىن الخٗى ٌاَشا ِلُه وجيؽإ َزٍ 

بٝى ؤزش ألالم ِمُٝا. ازش ٘ٝذان الّاوٙت ِىذما ٌعجض ًِ اظخّادة الُٙٝذ ٍو  ٍو

وفي َزا الؽإن ٘ةن اإلاّاهاة وألاس ، ًمحزان معاس خذاد  ،وٙل ظلبا ِلى الىالذًً

ادي ِامل الخٗى بلى ِضلت الٙشد  .(Haussaire-Niquet, 2004)آلاباء وألامهاث   ٍو
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بُٝه في خالت ر٠شي مخّلٝت بالصخق اإلاٙٝىد، ّ٘امل  ،ًِ الجماِت ٍو

حن.  الخٗى ٌعاِذ في ؤلابٝاء ِلى الّالٜت بحن الى٘ش

 َى اإلاّاهاة خال٥ ٘ترة الخذاد والىي ٣ًىن الىعي بالٙٝذان الّاوٙي : الحصّن
في ـىسة جمٛض داخلي وجىهحر، ٘الخضن ؤلم ًفِب الٝلب لذسحت ًخمن، ؤَل 

ًالُٙٝذ اإلاىث خضها.  جب في َزٍ الخالت مشا٘ٝت الصخق الخٍض والخدذر  ،ٍو
 مّه وجش٠ه ٌّبر ًِ ؤخضاهه.

إخز ؼ٣ل اخخجاج ِٙىي ؤمام الُٕاب الزي ٌؽّشها بٙشآ  : الغضب ٍو

زا ًىلذ ٔمبا مْ ِذم الٝذسة ِلى الخّبحر  ُب ٠ما ٌعبب الؽّىس بالّضلت. َو َس

داو٥ الصخق الٕالب ا لبدث ًِ الّامل ِىه ألن اإلاجخمْ ال ًخٝبل رل٤. ٍو

اة، لُخدشس مً الٕمب و ًبّذٍ ًِ هٙعه.   الزي حعبب في ال٘ى

ب الزي  ّن ب : الشعىز بالرهب ؤَل الُٙٝذ ًبدثىن ًِ بحابت للِش

خىلذ لذيهم ؼّىس بالخٝفحر عخٗى ا ؤـابهم، ٍو ا٠ذ الباخث ٠َش ججاٍ الُٙٝذ. ٍو

مً خال٥ ٘ىس في َزا الفذد ؤهه ًجب ٘هم الخذاد وألاخاظِغ الىي ًىلذَا 

   (Fauré, 2004).مشا٘ٝت ألاشخاؿ الزًً َم في خذاد

هيس ، في الٕالب بإن الٙٝذان ًدشس الّىاوٚ، ٘األب  : حظاض بالتحسّزإلّا

لق مً ١ل آلاالم. وباظخىاِخىا الاظخمشاس
ُ
في الخُاة بّذ  الزي ًمىث ٣ًىن ٜذ خ

ب والخٗى الزاحي  َزا الخذر. ووؽّش باآلالم ول٢ً ًدؽ٣ل بّذَا جدشس  مً الِش

 الزي يهذد الخُاة.

وجإحي مشخلت الخّبحر ًِ ألاخاظِغ والّىاوٚ  : الىعي بالفقدان وجقبله

زا ٌّني  عي حجم الخذر الزي ؤـابه، َو اة َو ِىذما ًخٝبل اإلاٙجُى ـذمت ال٘ى

زا دسا٠ه نهاًت الخّلٞ الزي ١ان ًشبىه بالُٙٝذ، ب ما ًيخج ٠أبت ٌّبر ِنها َو

خمازل بالذمُى  ذخل بّذَا خُاة العلم بّذ صوا٥ الخىش ٍو وببشاص ألاخاظِغ. ٍو

ؽحر الباخث داهُا٥ ؤوبنهاًم بلى الخذاد الذاخلي الزي  ؼِئا ٘ؽِئا بلى الؽٙاء. َو
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زا ًمغ الىالذًً،         ،ما ًخىلب الاظخّاهت بىبِب هٙعاويَو

(Oppenheim Hartmann, 2002)  وج٣ىن َزٍ اإلاشخلت ماإلات، وهي مشخلت الٝبى٥

اإلاشاخل العابٝت الز٠ش ألحل اهذما٥ الجشوح وج٣ىن بمّن، بذاًت الخئام الجشاح، 

باإلاّن، اإلاجاصي والىعي بها، زم بوؽاء ٌشوٗ ألحل الخمازل هدى الؽٙاء. وؤزىاء 

بشاص خُث ًفحر مم٢ىا الخ٣لم ًِ الٙٝذان دون ب ؛ مشخلت الٝبى٥ ًدفل الؽٙاء

زٍ اللخٍت جثبذ بإن الخذاد لِغ وعُاها ل٢ً مشخلت حذًذة  ؛ الّىاوٚ. َو

 ألحل الاسجباه بالُٙٝذ.

زا ٌّني بًجاد مّن، الٙٝذان : اكتشاف معنى الفقدان ألهه ال ًىحذ  ؛ َو

والزي ًترحم مً خال٥ م٢عب الىضج، وهي لخٍت البدث  ،٘ٝذان بذون مّن،

.ً  ًِ مّاٗس حذًذة خى٥ الزاث وآلاخٍش

ىخشه في وٝىط  : جبادل الغفسان ًفبذ الٙشد في َزٍ اإلاشخلت في خذاد ٍو

الٕٙشان ألحل الخٝلُق مً خذة الٕمب ؤو الّذاء والؽّىس بالزهب. وبدباد٥ 

ّىا ظىاء في مشخلت الاخخماس ؤو )اإلاعامدت ٠ما هي مماسظت في مجخم ،الٕٙشان

خم الخدشس ؼِئا ٘ؽِئا مً الؽّىس و بّذ اإلاىث مباؼشة(  جىخٙن خذة الٕمب ٍو

دل العلم في الٝلب.  بالزهب ٍو

مغ ؤوح اة ٍو بٝى الخذاد مشجبىا بال٘ى ازش ألالم  هاٍو مخخلٙت مً الخُاة. ٍو

ُت. وفي َزا العُاٛ ؤِىذ وال خضن ِلى الصخت الجعذًت والع٣ُىلىحُت واإلاّ٘ش

ومً ؤَمها مدادزت الُٙٝذ  ،إلادت ًِ العماث ألاظاظُت للخذاد "داحُذ"

والبدث ًِ العىذ والخٕلب ِلى ألالم وؤلامعاٟ بضمام ألامىس والبدث ًِ مّن، 

 الٙٝذان.

٠إهه لم ًدذر  ؛ ؤّ٘ا٥ ًخمحز َزا الىُى بّذم ٌهىس سدود : الحداد املعقد

ن ٔحر واُ ز ،ش يء، ُ٘دؽ٣ل ٘س  لُتآلا ٍوفي بّن الخاالث ٣ًىن واُِا. َو

ن خذر اإلاىث. ،الخٝلُل مً اإلاىاحهت مْ الُٙٝذبعمذ ح ى حّبحر ًِ ٘س  .َو
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وجىغى ِلُه ٠ثا٘ت مٍاَش الخذاد و ؼّىس الٙشد  : التكثيف من الحداد

 ججاٍ اإلاخىفى. ،بالزهب

خجلى مً خال٥ الالىشاباث الىاججت ًِ  : غير املكتمل الحداد ٍو

عخمش بلى ما بّذ الٙترة اإلاّخادة للخذاد )ظخت ؤؼهش بلى ظىت  ،الا٠خئاب والخضن  َو

زا الالىشاب ال٢ئِب ًىلذ الخذاد اإلاشض ي، وفي خاالث ؤخشي ًدفل  واخذة(، َو

زا الخذاد ٔحر اإلا فبذ الٙشد ٌِّؾ اإلااض ي. َو ٢خمل ًذوم الؽّىس بالّضلت ٍو

عخمش اإلاٙجُى في بٌهاس ؤ٣٘اس جدمل ِىٙ وسٔباث ماإلات  اِاوُٙ اظىىاث َو

ُب وججىب ألاوؽىت الىي جز٠ش بالُٙٝذ  والؽّىس بالىخذة والّضلت والٙشآ الَش

 . مْ الىشاباث هىم ٔحر مّخادة

في بر ٌعخمش اإلاٙجُى  ؛ ًذوم مً ظخت ؤؼهش بلى ٔاًت ظىت : الحداد املمتد

 اإلااض ي والخ٢ٙحر في اإلاىث...الِّؾ في 

ًخجلى مً خال٥ الالىشاباث الىي جٍهش ِلى اإلاضاحمثل:  : الحداد املسض ي

خم٢ً الهىط والا٠خئابو الٝلٞ،  ، وفي ٔالب ألاخىا٥ ًخشج الٙشد مً خذادٍ ٍو

 اٛ الثٝافي والاحخماعي والّائلي.مً الّىدة بلى العُ

في مٝا٥ Freud, 2004) ) : الحداد والكآبت عند طيغمىهد فسويد

مّاًحر ِلمُت دُٜٝت خى٥ اإلاىث بفٙت ِامت  ٜذم٘شوٍذ خى٥ "الخذاد وال٢أبت" 

خُث  ؛ وخى٥ ال٢أبت بفٙت خاـت. واَخمام ٘شوٍذ بهزا اإلاىلُى لم ٢ًً ـذ٘ت

ش اإلاٝا٥ في ظُاٛ خاؿ بزش ججىُذ ابيُه  في الخشب.  و ماسجحن( بسوعذ)جم جدٍش

وؤـبذ ؼبذ اإلاىث ًدىم ؤ٠ثر ٘ٛى ٘شوٍذ ِىذما ِٗش ؤن ؤحله ٜذ اٜترب 

برص في مٝاله بإن  ذ مً ِام بعشوان ٜاجل. ٍو ابخه مىز ؤٍص الخذاد الّادي  لُتآإـل

ذ نهما جدؽاب٣ا مْ اإلاشك الجعذي. بخُث  ؛ وال٢أبت والخضن لِعذ ظهلت الدؽٍش

ت الىي لِغ مً اإلاٝذوس  اثواِخمذ ٘شوٍذ في البذاًت ِلى حمْ الٙشلُ الىٍٍش

ظاط ججشبت ب١لُي٢ُُت. ووشح ٘شوٍذ ٢٘شة الخماهي مْ ألاؼُاء ؤِلى  ؛ جإ٠ُذَا
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اإلاٙٝىدة لمً مىٍىمت هشحعُت ظائذة. وخاو٥ ٘هم ظحروسة الخضن وال٢أبت 

خالت مشلُت  لىن، بال ؤن ألاو األن َاجحن الخالخحن مخٝاسبخ ؛ ومٝاسهتهما بالخذاد

حّلُٞ مْ  وجٙٝذ الخب ١لُت الخاسجي لي بالّالمباجللٕاًت وال جخمحز بمضاج مالم 

شي ؤن َىاٟ زالز م  ت١ل ألاوؽىت. ٍو مّاًحر خاـت بالخضن وال٢أبت وهي: الَى

خٙاٛ الخام اإلاخّلٞ بالبخل والزي ٣ًىن مصخىبا باألٛس وس٘ن جىاو٥ الىّام وؤلا 

ضا  ا في الخُاة. ٘لما هٙٝذ ٍِض ضة اللبُذو ١ي ًخم اظدثماَس هبذؤ ِىذَا بسخب ٍٔش

في حهت ؤخشي. وخى، في خالت الخمع٤ بٝىة ِاوٙت الخب هدى الُٙٝذ بال ؤن 

ذ ما٠ذا الٙٝذان الذائم للمخىفى. وبالخالي ًداَ٘  الىاْٜ ًٙشك هٙعه مْ الٜى

ضة اللُبذو ،الٙشد ِلى ـىسة الُٙٝذ في را٠شجه خم جىحيهها ا و جٝل ٍٔش ججاَه ٍو

ً، ٘مْ نهاًت الخذاد ًبذؤ ؤها الٙشد بالخدشس.   هدى ؤشخاؿ آخٍش

محز ٘شوٍذ في الخذاد والا٠خئاب : الخذاد الّادي الزي ٣ًىن  همىحن بحن ٍو

ًخدعً الٙشد خال٥ الخذاد بخُٕحر ِالٜخه مْ الُٙٝذ  خُث ؛ ِلى معخىي الىعي

ضة اللبُذو.  )مىىٝت  ًُخجعذ في ٘ماء ٔحر واالزي الخذاد اإلاشض ي و بسخب ٍٔش

ل٢ً مْ رل٤ لِعذ ُٜمت  ؛ بدُث ٌّلم الصخق بإهه ٘ٝذ شخفا ما ؛ الالوعي(

بن َزا . ((Freud, 2004هي الىي جبٝى في رًَ الٙشد  جهومحز  الصخق اإلاخىفى

ضة اللُبذو ،الٙشد ًبٝى ٔحر ٜادس ِلى دمج َزا الٙٝذان حر ٜادس ِلى سخب ٍٔش ، ٔو

ُ٘إخز الا٠خئاب ؼ٣ل خذاد مشض ي خاد. وبالخالي ال ٌعي الٙشد اإلافاب ١ل الىعي 

اة )الٙٝذان(.  خذر ال٘ى

و٠خب الباخث ٘شاهضي بلى ٘شوٍذ في َزا اإلاىلُى ؤن الخذاد الزي ًيخج ًِ 

ا٠ذ  ٘ٝذان الصخق اإلادبىب ًخدى٥ بلى خذاد ألاها والزي ًدعم بالجرحعُت، ٍو

ًجابي للمٍشن مً ٔحر اإلاجذي ؤن هخّاسك مْ الّالج ؤلا لىا ٘شوٍذ ؤهه خال٥ ٘ترة 

دي مً ُٜمخه وبن ِمل الّالج  ،لىم اإلاٍشن لىٙعه. ٘هى ًفبذ ٌؽخ٣ي ٍو

زا بىلْ  ض ألاها )الزاث(. َو خمدىس خى٥ اظترداد وحٍّض الىٙس ي ًبٝى َؽا ٍو
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ٞ مبيُت ِلى ِالٜاث احخماُِت ومهىُت ألحل ولْ اإلاٍشن في الخالش  خاسوت وٍش

ل٢ً الصخق الزي ٌٕٛش في خالت الخضن وال٢أبت ًفبذ  ؛ هه هدى اإلاعخٝبلوجىحي

ٝا لٝاِذة هشحعُت. شي ؤوجى ساه٤ ؤن َزٍ الخُاساث ج٣ىن ٘و  له معاس خاؿ. ٍو

ّاوي اإلاٍشن دوما مً ـّىباث ِاوُٙت با ،َو فبذ ؤهاٍ مثاسا بالٔش ججاٍ ا ثٍو

٘شوٍذ ؤن جشاحْ  ّخٝذومً المشوسي ؤن ًدخَٙ في راجه بالُٙٝذ. َو ،الُٙٝذ

ا : الخضن )ال٢أبت( ٣ًىن مً الىاخُت الؽٙهُت مثل ٣ىن الٙشد  ،خالت الهعخحًر ٍو

ت ووٝعُت. وبهزا  ال مّضو  ت ؤو مً خال٥ اظترداداث ٢ٍ٘ش هدُجت حّبحراث َعخحًر

مً الخذاد اإلاشض ي.  وجمُحٍز الثباث الجرحس ي ًم٢ً لىا جدذًذ الخذاد الّادي

ٙهُت ًبٝى َزا الا٠خئاب خالّا لفشاِاث وبتراحْ الخالت الجرحعُت الؽ

مّه في مدُي ٣ًىن ُ٘ه هُى مً  ،مخىاٜمت والزي ٌّٝذ الّالٜت مْ الخالت ٍو

 . 16(الظادًت حالتؤلا٘شاه )

٠ما ؤن ال٢شاَُت الىاججت ًِ العادًت ج٣ىن هدى الُٙٝذ والىي حّىد بالعلب 

ىجش ًِ َزا بم٣ان الاهخداس. وؤ٠ذ  ً هٙعه، ٍو ؤبشاَام في سظالخه بلى ِلى الخٍض

٘شوٍذ بإن ٌاَشة العادًت ج٢بذ ١ل ٜذسة ِلى الخب والا٠خئاب الزي ًفِب 

لى ؤ٠ثر ِذواهُت  ،الٙشد فبذ ألاها ألِا ول٢ً إلاارا ًخجه بّن  .(Freud, 2004)ٍو

؟ ألهه في خالت الخضن هجذ  معخدىدًًٍفبذ البّن آلاخش و ألا٘شاد هدى الخضن 

للخالت الجرحعُت، جبار ؼٙهي وخعاظُت ِاوُٙت باليعبت لألها  ااخخُاس 

ً(. وباليعبت  ،المُّٚ وسبما ًفّب ؤًما الخد٢م في الخالت )الصخق الخٍض

                                                           
ً ًٝاظىن ألالم ؤو ِذم الشاخت. وجخمحز  16 حّني العادًت ا٠دعاب اإلاخّت مً سئٍت آلاخٍش

شخفُاث العادًحن بالٝعىة والّذوان اإلاخ٢شس. ٠ما ًم٢ً ؤن حؽمل العادًت اظخخذام 
ً ورل٤  ٚ والّىٚ، في خحن الٝعىة الّاوُٙت، والخالِب باآلخٍش مً خال٥ اظخخذام الخخٍى

ً لأللم واإلاّاهاة، والعادًت ال حّني دائما  ن آلاخٍش ٌعخمخْ بّن ؤ٘شاد العادًت في حٍّش
خذاء الجعذي ؤو الّىٚ. ٘ٙي ٠ثحر مً ألاخُان، ٌّبر ؤ٘شاد العادًت ًِ العلى٠ُاث  الِا

ً مً ؤحل الؽّى  س بالٝىة ؤو العُىشة ؤو خماًت الاحخماُِت الّذواهُت والخمخْ بةَاهت آلاخٍش
 .الىٍام
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لى.  لٙشوٍذ ٣ًىن الفشاُ الىٙس ي للمُلىه٣ىلُا مً دون ؼ٤ ما بحن ألاها وألاها ألِا

بٝى الهىط ٢ِغ الخضن وال٢أبت ًِ الىابْ  حنابخل٢ً الٍاَشجان حّخبران بح ؛ ٍو

مْ بّن الاخخالٗ في ألاها الزي ًخمْ في الا٠خئاب والخضن بلى  ههٙع اإلاّٝذ

 ألالم اإلاشجبي بالُٙٝذ، في خحن ؤهه في خالت الهىط ًىجح ألاها في الخد٢م 

 ؛في الخذر. ول٢ً خالت الهىط َزٍ هي ٜلُلت الاظخٝشاس، ٠ما حعخٝش واٜت الٙشد

خا زم ٌّىد بلى خالت الخضن والا٠خئاب.   بدُث ال ًفبذ ٌؽّش بالشلا بال مٜا

ضة اللُبذو واخخفاس  ججاٍ اإلاخىفى ا خالت الخضن والا٠خئاب ٣ًىن بسخب ٍٔش

)خذر الٙٝذان(  انهدى ؤها الٙشد. وبهزا الخذر ٘ةن وابْ الخضن وال٢أبت جذمج

بمّن، الخالت في راتها باججاٍ جدذًذ وجشاحْ هشحس ي ما ًيخج ِىه ج٤٢ٙ ٔامن 

خى٥  م1924ججاٍ لٕض اإلاىث. وفي هفىؿ م٢ملت لذساظاث ٘شوٍذ ظىت اوجدشس 

ِلى معاس العادًت مً خال٥ الخضن  الخضن والا٠خئاب، ًلح ١اس٥ ؤبشاَام

دماج بالٙٝذان الخُٝٝي ًىجش ِىه  ّن وبوالا٠خئاب والىي جبٝى زابخت في اججاَها، 

ُما ًخق الخضن الٙشد الُٙٝذ. وهجذ ؤلا  دماج في الخذاد الّادي واإلاشض ي. ٘و

ًدذر في خالت هشحعُت ممضوحت بدالت جىجش في الّالٜاث مْ هه ة٘والا٠خخاب 

ت مخىاٜماث جدى٥ ؤخاظِغ الخب  ؛ الٙاِل ت إلاجمِى خُث ٣ًىن َىاٟ جٍٝى

رة الخذاد ًخم هٙي اإلاؽاِش الّذائُت في مٝابل الخىان بلى ٠شاَُت. وخال٥ ٘ت

دماج الٙاِل ٌعمذ بالخٙاً ِلى الخب الزي ب ّن والّىٚ. وبهزا الّٙل، ٘ة

٣ىن جىحه الٙاِل الىاعي لخذر الٙٝذان هدى الخضن وال٢أبت مً ؤحل  ٢ًّىه. ٍو

ت له.  بِادة بوّاػ الُٙٝذ باإلاّن، اإلاجاصي وبِادة الخُاة الشمٍض

 خالصت

لىا ت في الجشائذ الُىمُت ًخم بدساج ـىسة  جـى بلى ؤهه في ال٢خاباث الجىائٍض

الن. ٠ما هجذ في َزٍ ال٢خابت حّابحر ج٣ىن مشجبىت بالجاهب الشوحي  اإلاخىفى في ؤلِا

ولب ِائلت الصخق اإلاخىفى مً ١ل شخق ِٗش الُٙٝذ بالذِاء له،  : مثل
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٢ىه هللا ٘عُذ حىاهه. ٠ما وؤن ٌع ،وولب الشخمت واإلإٙشة ِلى سوخه الىاَشة

ّبر ألا٘شاد في بِالهاتهم  ت بلى آًاث ٜشآهُت. َو ًخم ؤلاؼاسة في بذاًت ال٢خاباث الجىائٍض

م الصخفُت والىي ٜذ ال هجذ لها  ت ًِ مّخٝذاتهم الشوخُت ومؽاَِش الجىائٍض

٘ماء آخش ما ِذا الجشائذ الىي جخلذ الصخق اإلاخىفى بز٠ش خفاله ودوسٍ 

الن ًِ وؤَمُخه في الخ اةالُاة الّائلُت واإلاجخمُّت في مىاظباث ؤلِا ت، و  ،٘ى الخٍّض

ان وألاسبُّيُت والُىم العابْ. وجداو٥ "الّائلت  الؽ٢ش و والترخم، الز٠شي و  والّ٘ش

ت" ت في مخخلٚ الجشائذ الُىمُت ؤن جز٠ش  الجضائٍش مً خال٥ ال٢خاباث الجىائٍض

الىفىؿ وال٢خاباث  خفا٥ الصخق اإلاخىفى. ومً الّباساث اإلاعخخذمت في

ت ما ًلي  : الجىائٍض

هخمن، مً الّلي  ؛ اإلافاب ألالُم ؛ اإلإٙشة والشلىان ؛ الفبر والعلىان -

بها هلل وبها بلُه  ؛ ٔمش هللا سوخه بجىاهه ؛ الٝذًش ؤن ٌع٢ىه ٘عُذ حىاجه

ذٍس ؛ ببالٖ الخضن وألاس ، ؛17ساحّىن  ذ  ؛ بٝلىب مامىت بٝماء هللا ٜو بمٍض

ض  ؛ اإلاشخىم ؛ اإلإٙىس له ؛ الخدٞ بجىاس سبه ؛ الخعشة وألالم ألاب  ؛ الابً الٍّض

بعالم ؤبي  جذ٘شادٌغ حىاهه. اس  ؛ ؤظ٢ىه هللا ٘عُذ حىاهه )حىاجه( ،الخىىن 

ض  ضة ؛ الٍّض  ؤلٚ سخمت وهىس ِل٤ُ. ؛ اسجاحي بعالم ؤمي الٍّض

ت ألازش الىٙس ي للخذاد ِلى الٙشد خُث ًمش الخ برص في ال٢خاباث الجىائٍض ذاد ٍو

 : بمشاخل وهي

ن ؛ الفذمت  ؤداء اإلاهام الالخٝت  ؛ الخّبحر ًِ الّىاوٚ وألاخاظِغ ؛ ال٘ش

اإلاحرار.  ؛ جباد٥ الٕٙشان والدعامذ ؛ ا٠دؽاٗ مّن، الٙٝذان ؛ في خالت الخذاد

٣ىن الٙشد   ؛ الٕمب ؛ الخضن  ؛ خال٥ الخذاد مدعما بالخحرة والخٗى؛ ٍو

 الىعي بالٙٝذان. ؛الاخعاط بالخدشس  ؛ الؽّىس بالزهب

ِخه مً اإلاٝذط عخمذ الىٝغ الجىائضي خفـى ألهه ًدُلىا بلى ١ل ما  ؛ َو

                                                           
  .156 : ظىسة البٝشة، آلاًت 17
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َى مشجبي بّالم الىحىد وخُٝٝت اإلاىث والٝىي الُٕبُت والىي ججّل مً وحىد 

ت.  ؤلاوعان في مىلْ بؼ٣ا٥. ولهزا هجذ الذًً خالشا في الىفىؿ الجىائٍض

ت الاهخماء الاح خماعي للُٙٝذ، ٠ما ًخضح لىا مذي وجا٠ذ لىا الىفىؿ الجىائٍض

وعاهُت. وجدُلىا ألاس ، والخضن الزي ًخلٙه الُٙٝذ ِلى معخىي الّالٜاث ؤلا

ت بلى الخذاد اإلاعخمش، الص يء الزي ًىشح ِذة ؤظئلت ٠ما َى  ال٢خاباث الجىائٍض

ؤخبائهم وؤـذٜائهم، ومذي ـمىد و الخا٥ لذي ألا٘شاد الزًً ٘ٝذوا ؤٜاسبهم، 

ذ ٌّاوي الٙشد مً  همتومٝاوم ألا٘شاد حن. ٜو للمىث بةخُاء ر٠شي ألاشخاؿ اإلاخ٘ى

ؽّش بالخىحن   ججاٍ الُٙٝذ.االىشاباث جادي به بلى ال٢أبت َو
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