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-المحاضرة الثانٌة -لثانًاالسبوع ا                                               

 المرحلة الرابعة
 

 لشعور والالشعور واالنا والهوا
 

ضطر االنسان فى عملٌة احتكاكه بالبٌئة الخارجٌة وتصادمه مع واقع ا             

الحٌاة إلى كبت الكثٌر من رغباته ودوافعه. وٌقصد فروٌد بالكبت: هذه المقاومة التى 

عات التى ال ٌستطٌع أن نزاالنسان ضد الرغبات والفسً عند ٌبذلها الجهاز الن

ٌشبعها، أو الدوافع التً ال ٌستطٌع أن ٌحققها. وهذه األشٌاء المكبوتة ال تضٌع وال 

تنتهً وإنما تنتقل إلى منطقة أخرى من مناطق الحٌاة النفسٌة عند االنسان هً 

 .المنطقة التً أطلق علٌها اسم الالشعور

نفسية عند االنسان أو النظر إليها من خالل ثالث مناطق أو ويمكن تقسيم الحياة ال
 :مستويات

الذى ٌشتمل على الحاالت العقلٌة التى ندركها ونشعر بها فى اللحظة :الشعور -

 .الراهنة أو الوقت الحالً

وهو ٌشتمل على كل األشٌاء التى تمثل خبرات االنسان :تحت الشعور -

اللحظة الراهنة، ولكنه ٌستطٌع الماضٌة المختلفة غٌر الموجودة فً 

 .استعادتها فً أي وقت

وٌشتمل على الحاالت العقلٌة التً ال ٌمكن استرجاعها إال بطرق :الالشعور -

خاصة. وهو المنطقة التً تنتقل إلٌها رغبات االنسان المكبوتة وذكرٌاته 

 .المؤلمة

 

 

 

 مصدر الالشعور -

  ،ٌضطر ارضاء لوالدٌه وللكبار نتٌجة عملٌات المنع والتوجٌه والتقوٌم للطفل

عموماً، أو خوفاً منهم، إلى التخلص من الدوافع والرغبات المحببة إلى نفسه 

) وال ٌمكن ارضاؤها(، وال ٌجد وسٌلة إلى ذلك غٌر إبعادها من محٌط حٌاته 



الشعورٌة، حتى ال ٌحس بألم إبعادها، فٌلجأ إلى إزاحتها بعٌدا إلى الالشعور. 

 .أ الطفل آخر األمر إلى عملٌة الكبتأو بمعنى آخر ٌلج

  والكبت عملٌة ال تقتصر على أٌام الطفولة. فطابع حٌاتنا الٌومٌة ـ نحن الكبار

ـ ٌستدعى هذه العملٌة، وإال ما استطاع االنسان أن ٌعٌش فى دوامة المشاكل 

التً تعترضه، والرغبات التً ٌرٌد أن ٌحققها، والشهوات التً ٌرٌد أن 

 .ٌشبعها

 الالشعورحيل  -

ال ٌستطٌع الالشعور أن ٌعبر عن نفسه تعبٌراً صرٌحاً، وال ٌستطٌع أن ٌعبر عن 

 :مكنوناته أو ٌسفر عن رغباته بطرٌقة طبٌعٌة لذلك ٌلجأ لحٌل منها

 علماء النفس مثل )أدلر( الذى بنى سٌكولوجٌته على أساس عرفه  :التعويض

والعمل الدائب على أن أهم ما فً الحٌاة العقلٌة هو الشعور بالنقص 

تعوٌضه، ٌرى أدلر أن الفرد ٌتبع احدى طرق ثالثة لمواجهة الشعور 

 :بالنقص

أن ٌحاول التعوٌض عن النواحً التً ٌشعر بالنقص بالنسبة لها، وٌنجح فى ذلك بما 

 .ٌجعله ٌرضى عن نفسه، وبما ٌظهره أمام الناس بالمظهر الذى ٌعوض ما فقده

القٌام بتعوٌض ناجح فٌلجأ إلى عملٌة تعوٌض تخرج عن أن ٌفشل الفرد فى     

الحدود المألوفة أو المقبولة من المجتمع )مثل الخروج عن النظام فً الفصل أو 

 )المدرسة

أن ٌفشل الفرد فً التعوٌض، وٌنتج عن ذلك تغٌر الحالة برمتها إلى صورة أخرى 

عملٌة الكفاح من صور االنحراف النفسً كتكون مرض عصابً ٌخلص الفرد من 

 .وٌعفٌه من اللوم

وهو تغٌٌر مجرى الرغبة من الطرٌق أو الشكل الذي ال ٌرضى عنه :االعالء -

المجتمع وٌستبعده الفرد إلى طرٌق آخر أو شكل آخر ٌرضى عنه الجمٌع 

 ))مثل التعبٌر عن الدافع الجنسً بنشاط غٌر مباشر، ككتابة الشعر العاطفً

 :التبرير -

صراع بٌن ما ٌرٌده الفرد بالفعل وبٌن ما ٌمكنه أن ٌحققه وٌأتً غالباً نتٌجة 

وأن ٌصل الٌه، )مثل الطالب الذي ٌرسب فى االمتحان، فال ٌعترف فً 

الغالب بأنه هو السبب، بل غالباً ما ٌبرر رسوبه، بصعوبة األسئلة أو 

 )خروجها عن المقرر، الخ

 :الهروب من الواقع -



تحقٌق دوافعه عن الطرٌق الطبٌعًٌ وهو ما ٌلجأ إلٌه الفرد عندما ٌعجز عن 

ٌطلق علٌه )أحالم الٌقظة(. وعلٌنا معرفة أن أحالم الٌقظة لٌست كلها 

نشاطات نفسٌة غٌر طبٌعٌة أو غٌر عادٌة، بل إن حٌاة االنسان ـ والمبدع 

 .على األخص ـ تتطلبها، ولكن فً حدود معقولة

 :االسقاط -

سبتها إلى موضوع آخر فى العالم ترمً إلى إلقاء األفكار من الذات ون

الخارجً. بمعنى أته ٌخلع رغباته ومخاوفه المكبوتة على أبطال الحكاٌات 

مثالً. وهذا هو السبب أننا عندما نشاهد األفالم، فإننا غالباً ما نسقط أنفسنا فً 

 .أحد أدوار الفٌلم

 :التقمص -

الشخص لنفسه عملٌة تشبه االسقاط إال أنها تأخذ اتجاها مغاٌراً. فٌأخذ 

 .خصائص فرد آخر وٌلبسها لنفسه

 :النكوص -

عندما تضطرب األمور وعندما نتعرض لمشاكل ومسؤولٌات أكبر من 

االستطاعة، ٌحن الشخص ال شعورٌاً للعودة إلى المراحل المبكرة من حٌاته 

والتً كان فٌها غٌر مكلف وال كان ٌشعر بمثل هذه المسؤولٌات، )وأوضح 

طفل الذي تعلم التحكم فً وظائف االخراج إلى مرحلة أمثلة ذلك نكوص ال

 )نمو سابقة إذا تعرض فً المدرسة أو البٌت للتهدٌد الذي ال ٌملك مقاومته

وفى النهاٌة نقول، إن هذه الدٌنامٌات النفسٌة تفٌدنا فً تفسٌر السلوكٌات التً 

غالباً ـ  تعرض لنا شخصٌاً وألبنائنا ولكل من نقوم على رعاٌتهم وهً المفتاح ـ

 .لمعرفة الحل الصحٌح لكثٌر من مشكالت السلوك

 :ego األنا: اوال

ٌَّات الداخلً، الحسً واإلدراك الخارجً، الحسً واإلدراك الشُّعور مركز  والعمل

ٌَّة، فاع األنا وٌتكفَّل اإلرادي، الحركً جهازنا على المشرف   وهو العقل  عن بالدِّ

ٌَّة، راع وحلِّ  التكام ل، وإحداث البٌئة، مع توافقها على وٌعمل   الشخص  بٌن الصِّ

 شعوري: جانبان له واألنا الواقع، وبٌن األعلى، األنا مطالب وبٌن ،(الهو) مطالب

وافع على ٌطل وجه  : وجهان وله شعوري، وال ٌَّة الدَّ  الهو، فً والغرٌزٌة الفطر

 بٌن التوفٌق   هً األنا ووظٌفة الحواس، طرٌق عن الخارجً العالم على ٌطل وآخر



روف( الهو) مطالب ٌَّة، والظُّ ٌَّة، منفِّذ كمحرك فروٌد إلٌه وٌنظر الخارج  للشخص

 والتَّواف ق الذات قٌمة وتحقٌق حفظ أجل   من وٌقوم الواقع، مبدأ ضوء فً األنا وٌعمل

ٌَّة الخبرات طرٌق عن األنا وٌنمو االجتماعً،  من الفرد لها ٌتعرض التً التربو

شد إلى الطفولة  .الرُّ

ٌ مكن  المكون أنَّه على( الهو) إلى ننظر أن - ولندزي هول ٌقول كما - عام بشكل و

ٌَّة، من الحٌوي البٌولوجً  األعلى واألنا النفسً، المكون بوصفه األنا وإلى الشخص

 .االجتماعً المكون بوصفه

ا؛ سًٌرا الحٌاة تسٌر حتَّى متوازًنا ٌكون أن الب دَّ  النفسً الجهاز أنَّ : فروٌد ٌرى ً ٌ  سو

 شخًصا كان نجح فإذا األعلى، واألنا( الهو) بٌن الصراع حل األنا ٌحاول ولذلك

ٌ ًا،  .الع صاب أعراض ظهرت أخفق وإذا سو

ا ًٌ  :super-ego األعلى األنا: ثان

ٌَّات، مستودع ٌَّات، المثال ة، والمعاٌٌر والضمٌر، واألخالق ٌَّ  والقٌم، والتقالٌد، االجتماع

واب، لطة بمثابة فهو والحالل، والعدل، والحق، والخٌر، والصَّ ة، س  ٌَّ  رقٌب" أو داخل

وِّ  مع وٌنمو كبٌر، حد   إلى الشعوري وهو ،"نفسً  فً األعلى األنا وٌتأثر الفرد، ن م 

ه وِّ ٌَّات المربٌِّن، مثل محلَّهم، ٌحلُّ  ومن بالوالدٌن، ن م   الحٌاة فً المحبوبة والشخص

ة، ث ل العامَّ ة والم  ٌَّ لٌا، االجتماع ب ٌتعدل أنَّه كما الع   وخبراته الَفرد ثقافة بازدٌاد وٌتهذَّ

 ٌراه ما كلِّ  إشباع عن وَكفِّه ،(الهو) ضبط على األعلى األنا وٌعمل ،المجتمع فً

 .األنا خالل من وذلك الدوافع، من محرًما أو خطأ المجتمع

 :id الهً أو الهو: ثالثا

اقة منبع وهو فروٌد، عند الجهاز هذا أقسام من قسم أقدم ٌَّة الطَّ ٌَّة الحٌو  التً والنفس

مُّ  فهو الجسم، تركٌب فً ثابت هو ما على ٌحتوي وهو بها، مزوًدا الفرد ٌ ولد  ٌض 

وافع الغرائز ة والدَّ ٌَّ ة: الفطر ٌَّ ة، الجنس ٌَّ ٌَّة الصورة وهو والعدوان  قبل للشخصٌة البدائ

اقات الق وى وم ستودع والتحوٌر، بالتهذٌب المجتمع ٌتناولها أن ة، والطَّ ٌَّ  هو الغرٌز

لَة الواقعً العالم وبٌن بٌنه لٌس عمٌق، شعوري ال جانب  ال أنَّه كما م باشرة، ص 

ة، والقٌم المعاٌٌر عن بعٌد فهو لذلك إرادي؛ وال شخصً ٌَّ  شًٌئا ٌعرف ال االجتماع

ٌ سٌطر المنطق، عن  دوافعه إشباع إلى وٌندفع ،"األلم"و" اللَّذة" مبدأ نشاطه على و

 .َثمن وبأيِّ  صورة أيِّ  فً عاجالً  اندفاًعا

 


