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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

. م وتأكيد للتحديث المعلوماتي  الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتما
في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  

في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  )النفسية(السيكولوجية
مايو ذكرى ميالد مؤسس   6تحديدا  ونظرا لتصادف هذا الشهر و . والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية

مدرسة التحليل النفسي سيجموند فرويد، فقد قررنا أن نكرسه لتناول أبرز ماتيسر لنا من عرض كتبه بهذه  
 المناسبة

  
�ات ع� ه�ه ال�االت ال�ي وردت في م�� ال��اب ب�
ج	ة ع� ج�رج �ن(
ا الن)ا ق& ن%
نا م#"قًا مل

ة فان)ا ن��في ه)ا  ب�ل�+5  ل	ا أورده ال&3��ر م�,فى ز/�ر  في ال,
اب+%ي وم� إص&ارات دار ال,ل+ع
على اع�"ار ان ه)اك جCء ثاني س�ف <�&ر  –ال��&ی
 ل�ل حالة م� ال9الث ال�االت ال�ي اذ3
ت ه)ا 


وذلR رQ"ة م)ا في ال�
CG3 على دور جGل االوئل  ل+O فقMI Nه&  -الحقا وت)%
 Iه ال�ال��G االخ
 .والت الG(M)+ة ل���GW ال	ع
فة واعادة ق�لU�ها في بTG�)ا ال	�ل+ة ول� S%Iلها ال"#+Nال�
ج	ة ول�� ال	�ا


/ة ص&رت ال,"عة ال9ان+ة وال�ي ن#�ع
ضها ه)ا في العام �ه�ا ال��اب م� إص&ارات مS�"ة االنMل�ال	
 : صف�ة، وت�زعb فه
سة م�ض�عاته على ال)�� ال�الي) 471(وجاء ال��اب في  2007

 ب بقـلم الدكتور مصطفى زيور  تقديم الكتا
 تصدير بقـلم دكتور مصطفى زيور  
 ) 1) (1905(جزء من تحليل الحالة الهستيريا دورا  

 ) 1(اللوحة االكلينكية  
 )2(الحلم االول  
 ) 3(الحلم الثاني

 تذييل  
 ثبت مصطلحات  

 تصدير بقـلم دكتور مصطفى زيور  
 ) 1) (هانز الصغير( تحليل فوبيا عن صبى في الخامسة  

 ) 3(تاريخ الحالة والتحليل  

على دور جيل االوئل    التركيز
ليس فقط بجهد الترجمة ولكن  
المحاوالت الجنينية لتوطين  
المعرفة واعادة قولبتها في  
بيئتنا المحلية ولو بشكلها  
البسيط

هذا الكتاب من إصدارات  
مكتبة االنجلوالمصرية صدرت  
الطبعة الثانية والتي نستعرضها  

وجاء   2007هنا في العام  
،صفحة) 471(الكتاب في  

-بعد وفـاة فرويد -أن العثور
على مجموعة خطاباته الى  

أماط  " قـليس"صديقه الطبيب  
اللثام عن كثير من الوقـائع  
والظروف التي صاحبت ميالد  
التحليل النفسي
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 ) 3(تعليق  
 مالحظات  

 تذييل
 تصدير بقـلم دكتور مصطقى زيور  

 )رجل الفيران(مالحظات عن حالة عصاب قهري  
 ) 1(مقتطفـات من تاريخ الحالة  

 اعتبارات نظرية  
 

 )3-1:ص(ال	��ی�االول

eقلI 
 م�,فى ز/�ر


 " قل+O"ص&<قه ال,fGU على مM	�عة خ,اIاته الى - Iع& وفاة ف
و/& -أن الع�9رG93 الل9ام ع� hأما

 س)ة  14فها ه� في خ,اب ب�ار/خ . م� ال�قائع وال(
وف ال�ي صاحbU م+الد ال��لGل ال)ف#يk��أك


ه أنه ب&أ عالج ف�اة في ال9ام)ة ع%
 نع
ف اآلن أنها  1900U�ال�ي ی)اقp حال�ها و/ع
ض أهe " دورا"<
ه�ا ال	قال األول م� ال	قاالت ال�	O ال�ي نق&مها في ه�ا  ال�فاصGل عالجها Iال��لGل ال)ف#ي في

 .ال��اب


 م� نفO العام، أI uع& أح& ع%
 أس�Uعًا م� ب&ء  31وق& أنهb ال	
/sة عالجها في U	#>د
، وألس"اب 1905، ول�)ه لe ی)%
ه اال س)ة 1901وق& أنCM ف
و/& 3�اIة ه�ا ال	قال في ی)ای
 س)ة . العالج

uال��ر ال�I ل��+ة ال	
/sة ت�� .<	ل+ه ال�
ص على أخفاء ش

�اصة ال#عال الع�ابي واألف�ن+ا، kاضها و
ان�"اس ( وk&ء ال��لGل ال)ف#ي ل�الة ال	
/sة وأع

اعات الالشع�ر/ة وفهe ب)+انها، فsال ع� ) ال��ت�
 حل	�G أعانًا ف
و/& على ال)فاذ الى الG#ح�ل تف

 CG(ها األم�ات في ال,ف�لة غلف
Uال)#+ان(/ا ال�%ف ع� خ (bUفعل ال�I قال . ال,ف�ل+ة	فأن ه�ا ال eوم� ث

U�ار/خ  - <ع�ب O+ة الى فلIو/& في خ,ا
أم�&ادًا ل��اIة وال�M#> uل أع(e  - 1901ی)ای
  325	ا <ق
ر ف


 ال�u ص&ر عام "ك%�فه اع)ى G#1900تف  
" وه�ا ی�GU ل)ا لe 3ان ع)�ان ه�ا ال	قال في Iاد{ األم
 
G�#قال "/ااألحالم واله	ة له�ا ال/
 1ص) 7ص(، 3	ا <ق
ر ف
و/& في ال	الح(ات ال��&ی


 االحالم" و/�/& ب)+ان ه�ا ال	قال ماسU~ أن ق
ره ف
و/&، في ص&ر 3�اIة G#ة، " ( تف+k
ال�
ج	ة الع

، ص�	I عارف	31دار ال : ( 


 ع� أن ب�G م)%أ ص�ر ال�لe ل+Mه& ع9Uًا في أن <فهe ال	�اوف ال	
ض" �+ة واألف�ار وأن م� ق

ًا شا�+اً Gها تأثGف 
 ".القه
/ة والهMاس+ة أو في أن ی�ث


/�، أع)ي أن ال&راسة ال	�ع	قة ال%املة ل#+�Sل�ج+ة األحالم هي G9ة تف�ت ال�+sوال�اقع أن ه�ه الق
 uور
sال h
الالشع�ر/ة ال�ي ی)#ج على م)�الها األحالم " الع	ل+ات األول+ة"لفهsinc qua non eال%


ف�ن ع� ال��&u ألu ناق& لe ی�Uل . وال�هان ج	+عاً  والع�اب�وم� أجل ذلR فأن ال	�لل�G ال)ف#�GG ی)

 األحالم ن(
/ًا عل	+اً G#ه& في دراسة تفMما ی)"غي م� ال. 

 R+�ت)"غي االشارة الى ت� Rعامًا " ف)+ات"ومع ذل �Gاء ن�� س"عsع& انقI uل ال)ف#ي حال+ًا، اGل��ال

 االحالم <��ل مSان ال�&ارة 3	ا ه� ال�ال في ، ت,� "دورا"على ت�لGل G#ع& تف> eل �G�I ًا
GU3 ر ت,�رًا
وق& أرسى ف
و/& األسO االولى لف)+ات ال��لGل ال)ف#ي في مM	�عة م� ال	قاالت، ن�3
 م)ها . ه�ا ال	قال


 في اس��&: "، ثe مقالة) 1910عام ( ال	
تقf في ال	#�قUل م� العالج Iال��لGل ال)ف#ي"مقالة G#ام تف
: ، ثe مقالة )1912عام " (في دی)ام+ات ال���/ل:"ثe مقالة ). 1912(األحالم في ال��لGل ال)ف#ي

، ثe سل#لة م� ال	قاالت Iع)�ان )1912عام "(ت�ص+ات لألW"اء ع� م)هج العالج Iال��لGل ال)ف#ي"

بدأ عالج فتاة في الثامنة عشر  
التي  " دورا"نعرف اآلن أنها  

يناقش حالتها ويعرض أهم  
التفـاصيل عالجها بالتحليل  

هذا المقـال األول  النفسي في  
من المقـاالت الخمس  

 31أنهت المريضة عالجها في  
ديسمبر من نفس العام، أي  
بعد أحد عشر أسبوعاً من بدء  

وقد أنجز فرويد كتابة  . العالج
هذا المقـال في يناير سنة  

، ولكنه لم ينشره اال  1901
، وألسباب تتصل  1905سنة  

بالحذر الذي يمليه الحرص  
لمريضةعلى أخفـاء شخصية ا

بدء التحليل النفسي لحالة  
المريضة وأعراضها وبخاصة  
( السعال العصابي واألفونيا، 

حول تفسير  ) انحباس الصوت
حلمين أعاناً فرويد على النفـاذ  
الى الصراعات الالشعورية  
وفهم بنيانها، فضال عن  
الكشف عن خبرات في  
الطفولة غلفتها األمنيزيا  

الطفولية بفعل  ) النسيان(
تالكب

أن الدراسة المتعمقة الشاملة  
لسيكولوجية األحالم هي الشرط  

 sinc quaالضروري  
non  العمليات األولية"لفهم "

الالشعورية التي ينسج على  
منوالها األحالم والعصاب  
والذهان جميعاً 

أن المحللين النفسيين  
ينصرفون عن التصدي ألي  
ناقد لم يبذل ما ينبغي من  

األحالم    الجهد في دراسة تفسير
نظرياً علمياً 

أن فنيات التحليل النفسي لم  
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ت��/الت "قالة ، ثe م1915و 1914و  1913في س)�ات " ت�ص+ات اضا�+ة في ف)+ات ال��لGل ال)ف#ي"

ًا مقال+ة ) 1919عام " (العالج ال��لGل ال)ف#يGل "وأخGل��ام) ال)ف#ي(ال	�القابل لل 
Gام وغ	�القابل لل ) "

 ".ال�%GG& في ال��لGل ال)ف#ي"ومقالة في نفO العام  1937عام 

أخ5 و . 1939وغ)ى ع� الU+ان أن ف)+ات ال��لGل ال)ف#ي لe ی��قف ت,�رها م)� وفاة ف
و/& عام 
Iال�3
 ال�ق&م في فهe ومعالMة ال���/ل ومsاد ال���/ل وها ه� ف
و/& <ق
ر في ت�یGل ه�ا القال 

 2ص -)101صف�ة(


 مCGة في ه�ه ال�الة م� " G&ی& وض�حها غ��ل، وهي على الGل��ة في ه�ه ال�الة م� الCGم 
Uأن أك

 العادu ال�M> uعل م)ها حG&ی& وض�حها غ��ل، وعلى ه�ا الGل��ل ال	ة ألن ت��ن أول ع	الة ج& مالئ


 عfG لها،  وال�u ی�دu الى ت�قف ال��لGل UأكI hل ال)ف#ي، لهي ج& وث+قة االرت"اGل��&خل لل	3 
ی)%
وع)&ما جاء ال�لe االول، وه� ال�u . لe أنMح في ال#+,
ة على ال���/ل في ال�قb ال	الئe. قUل اوانه

ا أن ت�
ك العالج على ی&u، 3ان <��e على أن أصغي أنا أع,b �+ه ل)ف#ها ان�ار Iأنه م� االفsل له
 
�ي ال�u ی�3�نف#ي لها االن�ار وه�Sا اخ�ني ال���/ل على غ
ة، وfU#k ه�ا الق&ر ال	Mه�ل في ش

اني Iال,"ع ال " الMه�ل؟" ف	ا ع#اه 3ان ه�ا ... دورا  Iال#G&ك، ان�ق	b م)ي اذ أرادت ان ت)�قe م)ه

 في الف,)ة الى ال���/ل في ال�قb ال	)اسf، وعالقة ه�ا في ه�ه ال�"ارات ی". أع
فG���GU ب�ض�ح ال�ق


 Iانع&ام الف,)ة ألى مsاد ال���/لG��&د ف)+ات . ال�قIم)ها ال &Gل معان نف	�> 
G�ول�� ه�ا ال�ق
�&د أح�ال االن#ان Iعامة، تلR ال�ي <Mه& ال��لGل ال)ف#ي في ف� مع	+اتها، I ا	و�ن ،f#ل وحGل��ال

�اkفةو

وس ب�G ارادة ال	Mهلة في مقابل أرادة ال	عsب ال
 .صة UW+عة تلR ال�


 ام�&ادًا، 3	ا سU~ الق�ل، ل��اب U�تع bأن حالة دورا إذا 3ان 

 االحالم"وج&ی
 Iال�3G#فهي في " تف
دار ال	عارف : ال�
ج	ة الع
k+ة" ( ثالث مقاالت في ن(
/ة الO(M: "نفO ال�قb ارهاص ل��اب ف
و/&


�	I ( فها(�S> &فال، وعالقة ماقWة ل&� األ+#(Mل �+ه 3%�فه ال�9ر/ة ع� ال�+اة الMس uاب ال��وه� ال�
 3ص -. م� ال�ع9
 Iائ&الع الع�اب في س� ال
ش&

 
 )178-163:ص(ال	��ی� ال�اني 

eقلI 
 م�,فى ز/�ر


" إن Gغ�م� ) اu خ�ف م
ضي) ه� أول Wفل <عالج Iال��لGل ال(ف#ي م� حالة ف�k+ا " هانC ال
و3ان ع	
ه ارkع س)�ات وث	ان+ة  1908و�ه
 ه�ا الع�اب ل&<ة في آوائل شه
 ی)ای
 م� س)ة . الM+اد

و3ان آب�ه م� م
/&u ف
و/& في تلR ال��"ة ال"اك
ة م� . أشه
 وشفى م)ها Iع& أرkعة أشه
 م� العالج
 
وق
اءة م�لفاته . ات ف
و/&تار/خ ال��لGل ال)ف#ي، وخاصة وآل&ه ال�u 3ان دءوkًا في االس�	اع الى م�اض

و3ان ف
و/& ی)هى تالم�ته وم
/&<ه أن 3%�فة ع� ال�+اة الM)#+ة ل&� األWفال ال�ي اس��ل�ها م� خالل 
ت�لGل م
ضاه الع�اب�GG ال
اش&ی�، ی)"غي أن ت�ضع م�ضع االم��ان م� خالل ال	%اه&ات ال	"اش
ة 

 163ص. لألWفال األص�اء م)هe وال	
ضى

�
ت"ل Iع)�ان <S�f أیCنR في فUأل 
Gغ�
 هانC أو الGغ�ه)اك ". ال��+قة وال�هe"في 3�اIه " ال

 هانC ب"ع� ال�ف�Gل، وه� أن ه)اك ن(
/ة ب&یلة ل)(
/ة ف
و/& ق& Gغ�سfU آخ
 ی&فع)ا لف�5 ال


 أس	ه في . ب.أقامها فأحeS ب)اءها جGي صغU�I ~عل�ة ت�واW#�ن ووضعها ه� أ<sًا في شSل ق

Gغ�
ت ه�ه ال	
ة الUأل . Oال)ف eل النف#ي وعلGل��ال �Gالفات ب�االخ �GU�أن ن fع�و�نه ل	� ال


Gغ�
ت الUوأل 
Gغ� .165ص ) 106": (ال�&ی�، Iأفsل م� ال	قارنة ب�G حال�ي هانC ال


k�ه ه�ه أسل�ب Iافل�ف الي اس�,اع Iه أنه ی&رب ال�الب على Mن قل& في ت�#Wأن وا RنCو/ق�ل أی

يتوقف تطورها منذ وفـاة  
وأخص  . 1939فرويد عام  

بالذكر التقدم في فهم  
ومعالجة التحويل ومضاد  
التحويل  

أن أكبر ميزة في هذه الحالة  
من التحليل، وهي على  
التحديد وضوحها غير ميزة في  
هذه الحالة من التحليل، وعلى  

حديد وضوحها غير  هذا الت
العادي الذي يجعل منها حالة  
جد مالئمة ألن تكون أول عمل  
، ينشر كمدخل للتحليل النفسي

أن حالة دورا إذا كانت تعتبر  
امتداداً، كما سبق القول، 

فهي  " تفسير االحالم"لكتاب  
في نفس الوقت ارهاص  

ثالث مقـاالت  : "لكتاب فرويد
في نظرية الجنس

هو أول   "هانز الصغير" إن  
طفـل يعالج بالتحليل النفسي من  

) اي خوف مرضي( حالة فوبيا  
من الجياد

هناك نظرية بديلة لنظرية  
فرويد قد أقـامها فـأحكم بناءها  

واطسون ووضعها هو  . ب.ج
أيضاً في شكل قصة تتعلق  
بصبي صغير أسمه في هذه  
المرة الصغير ألبرت

لمن الصعب أن نتبين  
النفسي  االختالفـات بين التحليل  

وعلم النفس الحديث، بأفضل  
من المقـارنة بين حالتي هانز  
الصغير وألبرت الصغير

يقول أيزنك أن واطسون قـلد  
في تجربته هذه أسلوب  
بافـلوف الي استطاع به أنه  
يدرب الكالب على أن يسيل  
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س وتق&<e ال,عام ع&دًا م� ال	
اتأن <#Gل لعابها ع)& Mال �Gع ب	Mد ال
M	I س
 .س	اع ص�ت ج


 في رأu أیCنR ال <ع&و أن <�Sن ن�عًا Gغ�وk)اء على ما تق&م فأن ت��/� ف�k+ا ال��ان ل&� هانC ال

ت، أu أنه أصfG به�ه الف�k+ا ع)&ما رأ� ی�مًا ح�انًا <قع في " ال�%
/N" م� Uأل 
Gغ�ك	ا ح&ث ل&� ال
 175ص.لل��ف م� الM+اد" ت%
/,اً "ارع، �G�I 3انb ه�ه ال�ادثة ال%

 
 )365-363: ص( ال	��ی� ال�ال�

eقلI 
 م�,فى ز/�ر


ان" ت	�از حالة Gاب م� ب+ان " رجل الف�وهي حالة ع�اب قه
I u	ا <	�از Iه ه�ا ال)�ع م� الع
على ن�� أك9
 وض�حًا م	ا هي ال"ع& ال#+	ان,+قي أu ال	ع)ي وال&اللة ال�ي ت�s	)ها األع
اض الع�اب+ة 


/ةG�#ة اله"��اصة ال�bU ال ت)�f . عل+ه في األعkو u
ذلR أن ال�Gل ال&فا�+ة في الع�اب القه

اع الع�ابي 3	ا �
/ا، و�ن	ا ت)�f على 3افة أح&اث ال,ف�لة وال	�ادر ال	"اش
ة للG�#ه� ال�ال في اله

على ال
واNI ب�G ال	
3"ات ال)ف#+ة وعCل وج&اناتها ع)ها �G�I <ع
فها ال	
/� و/Mهلها معا، أu ی�3
ها 
 .ول�� مع)اها <غfG ع)ه

ه�ه ال	ع
فة ال	ق�
نة Iال	Mهلة تMعل ال	
/� به�ا الع�اب م#
حًا لل)sال بG)ه	ا، نsال م� شأنه 
ة ب&فاعات م� ال&رجة ال9ان+ة <#�	&ها ال	
/� م� العقالن+ة م� ح�G ال)	N ال م� أن ت#�ع�G ال	Mهل


 األم
 على أف�ار قه
/ة وان	ا ی�	CG ال	
/� به�ا �ح�G مق&مات االس�&الل العقالني، �G�I ال <ق�

 ی��ف Iالقه
 ه� م�&ر ع�اIه وم,+ة رQ"اته معاً Gف��اب ب� .الع

ضافة الى أن�اع ال&فاع ال#اب~ ذ3
ها، م� قGUل األض	ار وال��ف فأذا تأمل)ا ال&فاعات األخ
� Iاال
 uال� R%ال 
ال�ي تMعل م),~ ال	
/� یU&و ل)ا ناب+ًا مف�ق
ًا الى االت#اق، ثe ذلR ال&فاع ال
هfG أع)ى قه
<Mعل إفsاءات ال	
/� سل#لة م� الCMم و ال)فى <	�)ع علG)ا معها أن <#�ق
 فه	)ا على شيء، و/U&و 

 �/

 القه
u  - و3أنه عاجC ع� أن ی
� ل)ف#ه رأ<اال	Gف��ائ5 لل�� . نق�ل اذا تأمل)ا ه�ه ال

ت�GU ل)ا سfU ق��ر ال)(
/ات ال#اIقة على ال��لGل ال)ف#ي، وال�ي 3انb ال تأخ� في األع�"ار اال 

 ال%ع�رu م� قGUلGف��ال ���مقارن في م# 
G#هي الى تف�ائ5، وت)��" ( ال�ه� ال)ف#ي: " ه�ه ال


جان+هUG)+ا ب�اسS+#I ( أو "R%اما " ج)�ن ال u

ات تل�~ الع�ابي القهG#تف uأ ،Rعف "وما إلى ذلsالI

ه، أو تل�قه I,ائفة ق
/"ة م� ال	
ض العقلي" ال)ف#يGمام تف�Cًا ع� األم#اك بCعاج �/
 .م	ا <Mعل ال	


ات ت�s	� ن(
ة <ائ#ة م� ح�G ال%فاء، وال تCال �3لG#ف�اء وواضح أن ه�ه ال"Wع� أI �&ل R

 م9ل ال	,	T)ات وما إلGهاGالعقاق ~/
W 
Gض غ

/قًا الى ه�ا ال	W ف�ن
 . ال)فO ال�ی� ال <ع


� القار{ Gوس- u&Gقل�ال)ف#ي ال f,قف ال�	ل�+ة ل�مUلغ �"ق
/ة  - اذا وضع ن�f عG)+ه ه�ه ال

 القه
u  ف
و/& في اخ�
اق حfM ال&فاعات و�زالة مUه	�ها، ثe مهارته الف�ة وح�قه فيGف��+ات ال	ف� مع

�"ح ال	��Gل، م�&ر ال���/)ات ال	
ض+ة، في م�)اول > Rل�kاني، و���ل�جي ال�S+#اء ال(Uال �GU�#+�
واس�قامة الل�غ�س . �+#��+I eع& اع�جاج، وkإس�قام�ه <#��+e الل�غ�س Iع& تع9
. الف�
 ال%ع�رu وض+ائه


انTق~ ل&� رجل الف��اه ی
 . ه� ال%فاء 3	ا ن

	ا تM&ر االشارة ال+ه معالMة ف
و/& في الف�ل ال)(
u، ل(اه
تي القه
 وال%R وه	ا أب
ز مق�مات وم
R%االق)اع أن الI 
فsال ع� دوره ال&فاعي 3	ا  -الع�اب القه
u، فق& أوضح ف
و/& على ن��ل و�ف

Rب+ان ذل ~Uه م� ث)ائ+ة ا - سI ف�ل�ج&ان وما ان	ا ه� ن�+Mة لل���/� األساسي في الع�اب أع)ى ما ی�
 
ی)eM ع� ذلR ع� ح
ب Wاح)ة ب�G ال�f وال�
ا�+ة، �G�I أن شR ال	
/� إن	ا ه� في نها<ة األم

لعابها عند سماع صوت جرس  
بمجرد الجمع بين الجرس  
وتقديم الطعام عدداً من  
المرات

كوين فوبيا الحصان لدى  أن ت
هانز الصغير في رأي أيزنك ال  
" يعدو أن يكون نوعاً من  

كما حدث لدى  " التشريط
الصغير ألبرت، أي أنه أصيب  
بهذه الفوبيا عندما رأى يوماً  
حصاناً يقع في الشارع، بحيث  

" تشريطاً "كانت هذه الحادثة  
للخوف من الجياد

وهي  " رجل الفيران" تمتاز حالة  
عصاب قهري بما يمتاز به  حالة  

هذا النوع من العصاب من  
بيان البعد السيمانطيقي أي  
المعني والداللة التي تتضمنها  
األعراض العصابية على نحو  
أكثر وضوحاً مما هي عليه في  
األعصبة الهستيرية

أن الحيل الدفـاعية في العصاب  
القهري وبخاصة الكبت ال  
تنصب على كافة أحداث  

ادر المباشرة  الطفولة والمص
للصراع العصابي كما هو الحال  
في الهستيريا

إنما تنصب على الروابط بين  
المركبات النفسية وعزل  
وجداناتها عنها بحيث يعرفها  
المريض ويجهلها معا، أي  
يذكرها ولكن معناها يغيب  
.عنه

عبقرية فرويد في اختراق حجب  
الدفـاعات وإزالة مبهمتها، ثم  

في فض    مهارته الفذة وحذقه
معميات التفكير القهري  
فيستبين البناء السيكولوجي  
التحتاني، وبذلك يصبح  
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وم� ثe فأن . شSه في ق&رته على ال�f ل	ا یلقاه ال�f ل&<ه م� اق��امات ال�
ا�+ة ال	��فة I#اد<ة ع)+فة
 .القه
 م�اولة ل�ع�/� زائ& ال%R وال�
دد


/قًا مل�فًا ت�#لل خ�+ة م� خالله I +ة األش"اع، فأن فع)&ما ی�اح ل&فعة ش"�+ة W &Mادة لها أن تsأو م

ق ��كل ال,اقة ال	��Mزة خلف ما <�+	ه ال%R م� ال�ف وال	)ع، تلقى في م#ان&ة یلCم ع)ها لCوما أن ت


�
/قها ن�� ال�)ف�G، واال غاض ال	
/� في لMة ه�جاء م� ال�W في Cال&فعة 3ل ال��اج. 

GU�ن Rأو الفعل �م� ذل 
 .م�&ر القه
 س�اء 3ان ذلR في مG&ان الف�

 
وم	ا <	CG ه�ا الع�اب ردة فعل الى الف�
 �G�I ی),U~ على الف�
 ما ی),U~ على العقل م� قه
�"ح قه
 الف�
 معاناة وش"قًا معاً > �G�I 
 .<��ال ال	
/� ت��+فًا لعTUة ب�%GU~ الف�


ها، أنGان ع� غ
Tحالة رجل الف CG	> ا	اته وم

 عادته لe ل	Cق م�3Gو/& على غ
 - Iع& ال)%
 -ف
 
ال�ي 3ان <#Mلها في م#اء 3ل ی�م ع� مs	�ن جل#ات ال��لGل ال)ف#ي له�ا ال	
/�، فأم�S ب�لR ن%


ًا، و/Gs~ ال	قام ع� ذ3
 ما تل�+ه ه�ه ال	�3
ات م� أض�اء ج&ی&ةGات أخ
 .ه�ه ال	�3
 

�G�على اإلشارة الى م#أل 
�هي ما ن�GU)ه م� ف)+ات ال��لGل في ال��"ة ال�ي ج
� األولى : ونق�

ان قUل أن <,�ر ه�ه الف)+ات و/�قلها في ال#)�ات ال�ال+ةT#ألة ال9ان+ة ما . أث)اءها عالج رجل الف	وال

ذ3
ه ف
و/& في ه�ه ال	�اك
ات ع� حادثة تع9
 أث)اء ال��لGل 3ان م� شأنها اخ�الh األم
 ل&<ه ون#+انه 
ل&<ه ما أن ف,� الGها ح�ى " م%Sلة ذات+ة"ح�ى ت�GU له أن ذلR ی
جع الى . 	
/�ل"ع� افsاءات ال

ال�ي ی)"غي على ال	�لل أن ی�)اوله " مsاد ال��لGل" وتع& ه�ه ال�اقعة م� أروع أم9لة . اس�قامb ذاك
ته
�/

 ه�ا ال��لGل ال	Cدوج لل���/ل ومsاد ال���/. Iال��لGل، 3	ا ی�)اول ال���/ل ل&� ال	Gغk)ع و�	ل <

/sه الى ال%فاء	I ىs	> لل أن�	على ال. 

 

أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من أطباء  
النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والباحثين التربويين و المهتمين بقضايا  

 .التحليل النفسي الفرويدي

المتخيل، مصدر التكوينات  
المرضية، في متناول الفكر  
الشعوري وضيائه

فضال عن دوره   -أن الشك
الدفـاعي كما سبق بيان  

انما هو نتيجة للتكوين    -ذلك
األساسي في العصاب أعنى ما  

لوجدان  يتصف به من ثنائية ا
وما ينجم عن ذلك عن حرب  
طاحنة بين الحب والكراهية

أن شك المريض إنما هو في  
نهاية األمر شكه في قدرته  
على الحب لما يلقـاه الحب لديه  
من اقتحامات الكراهية  

ومن  . المتصفة بسادية عنيفة
ثم فـأن القهر محاولة لتعويض  
.زائد الشك والتردد

مما يميز حالة رجل الفئران عن
غيرها، أن فرويد على غير  

بعد   - عادته لم لمزق مذكراته
التي كان يسجلها في    -النشر

مساء كل يوم عن مضمون  
جلسات التحليل النفسي لهذا  
المريض، فـأمكن بذلك نشر  
هذه المذكرات أخيراً 

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR81MaanFiveCasesPsychoanalysis.pdf  
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