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على ال*غ� م) تع"د وت%$ع ال"راسـات واأل��اث فى م�ال األوت��م ل� ت�ـ���ع إسـ��الء ،و��ان ما 
ــ-  ــامـ1، فـأ/فـال األوت��م ���ــــــــــــ >�$;ـه هـ8ا اللغ� ال6��*، وال6لقـ- �ـاألوت��م أو ال�3* ال2ــــــــــــ

فه8ا اللغ� م) ان�Jامات م�Bای%ة وح�ى وGن Fان1 م�6اثلة.   ال�ــــــ�اقات ال�A�Bة >?ــــــ<ل$ن فى ال$اقع
ــامـ1 م) جـاـن- أخ*;�ـ�اج م) أصــــــــــــــ�ـاب الفM* العL�6 ،وال6هـارات   جـاـن- ،وهـ8ا ال�3* ال2ــــــــــــ
ال6�%$عة ال6ف�$حة،إلى تقBل Fل ال�$قعات ،ح�ى >�ــ���ع$ن الغ$ص �فM*ه� فى ع�6قات األم$ر، 

 ت%اول ج$ان- ه8ا اللغ� وما ذلV على هللا �ع�;�. وف*اسة ،فى
ــ*نا ال�الى،  ــان�ة الق">6ة، ال�ى Xه*ت فى ث$ب ج"ی" فى ع2ــــــ و;ع" األوت��م م) الJ$اه* اإلن�ــــــ
�إع�Bارها صـــــــــ$رة خاصـــــــــة م) X$اه* ال��اة اإلن�ـــــــــان�ة ،ال�ى لها خ2ـــــــــ$صـــــــــ��ها، لها ق$ان�%ها  

�\،وال"راســــة ،ت3�لBها ال3اصــــة فى ال�اه* ال3اصــــة، وم%اه$Jال�ى ت2ــــ"ق على ال Vف ع) تل
اإلن�ـان�ة األخ*c.وم) ه%ا Fان ل�امًا على ال6?ـ�غل�) وال6ه��6) به8ه الJاه*ة ،أن >�"وا ضـال�ه�  
ال6%?ــــ$دة فى ت*ســــ�خ ق$اع" عل� >3"م الB?ــــ*;ة ،ح�ى ال ی��$ل م) عل� إلى ال عل� ، أو �6ع%ى  

  6ا الس�Bل إل�ه �الL�%6.أخ* ><$ن ض" العل�. ف6) الالم%�L أن ن�8رع �الL�%6 ف�
ــة  ــ�ة واإلج�6اع�ــ ــ"خالت ال%ف�ــ ــل ال�ــ ــ*امج  وFــ ــل الBــ ــأن Fــ ــ*ف �ــ ــ"رك ونع�ــ ــ*ورc أن نــ ــ) الiــ ومــ
ــل  ــة (ال��ل�ـــــــ ــ�ة ال36�لفـــــــ ــات ال%ف�ـــــــ ــها مـــــــــ) العالجـــــــ ــ�6" أس�ـــــــ ــ<الها ت�ـــــــ �<ـــــــــل صـــــــــ$رها وأشـــــــ
ال%ف�ى،ال�ـــــــل$�Fة،ال6ع*ف�ة،ال��ار اإلن�ـــــــانى) ف6%هـــــــا مـــــــ) إســـــــ�%" فـــــــى إعـــــــ"اد ب*ام�ـــــــه علـــــــى 

%ف�ـــــى ،وم%هـــــا مـــــ) إع�6ـــــ" علـــــى ال�ـــــل$�Fة ســـــ�ان Fانـــــ1 تقل�">ـــــة أو ج"یـــــ"ة ،وم%هـــــا ال��ل�ـــــل ال
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ــ�ل1 ،ومع%ــــــــى،  ــ) ج?ــــــ ــة ،مــــــ ــه الف*ع�ــــــ ــل م"ارســــــ ــانى �<ــــــ ــار اإلن�ــــــ ــى ال��ــــــ ــ" علــــــ ــ) إع�6ــــــ مــــــ
وداللــــــة....إلخ. وه%ــــــاك مــــــ) إت�ــــــه إلــــــى ت2ــــــ6�6ات إن�قائ�ــــــة، فJهــــــ*ت الع"یــــــ" مــــــ) الBــــــ*امج 

F8ــ ــ6�6ها، نـــ ــام ب�2ـــ ــ) قـــ ــ"د مـــ ــ"دها عـــ ــاوز عـــ ــا ت�ـــ ــى ر�6ـــ ــال ال ،ال�ـــ ــ�Bل الo6ـــ ــى ســـ ــا علـــ * م%هـــ
ال�2ــــــ* العــــــالج ال�ــــــل$Fى، ف�ــــــ"خل ضـــــــ6) العــــــالج ال�ــــــل$Fى عالجــــــات ف*ع�ــــــة م�عـــــــ"دة ، 
ــل  ــة العقـــــــ ــالى ،نJ*;ـــــــ ــل$Fى ، العقالنـــــــــى اإلنفعـــــــ ــل$Fى ال6ع*فـــــــــى ، ال6ع*فـــــــــى ال�ـــــــ ــا ال�ـــــــ م%هـــــــ
ــ�)  ــ�<$دراما ،عالجال"اللة،ال%86جة،ال�?<�ل،الغ6*،ال�ف�*ال"اخلى،ال��2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة وغ�ــــــــ*  -ال�ــــــــ"ر;�ى،ب*نامج ســــــــ) ــامج ل$فاز،ال���r،الq>�B،والق2ــــــــp اإلج�6اع�ــــــ رای�،ب*نــــــ
ــة والعلـــــ�؟ إذا Fـــــان  ــى الoـــــ*اء فـــــى ال6ع*فـــ ــل هـــــ8ا ال�عـــــ"د >ع%ـــ ــة ....إلـــــخ . ولMـــــ) هـــ اإلج�6اع�ـــ
ــا ت6Mــــــ) وراء  ــاذا لــــــ� ن2ــــــل ح�ــــــى اآلن إلــــــى ت�"یــــــ" أســــــBاب م�ــــــ"دة �ع�%هــــ األمــــــ* Fــــــ8لV ل6ــــ

  Xه$راألوت��م ،رغ� Fل ه8ا العل� ، وه8ه ال6ع*فة.
�\ العل6ى ،أح" ه8ه ال6?ــــــــــــ<الت  و Bاألح�ان ن$اجه%ا صــــــــــــع$�ات خالل رحل�%ا فى ال uع�فى 

تJه* ع%"ما ن�ع*ض ل�*ج6ة ن2ـ$ص ت�iـ6) م2ـ�ل�ات ت23ـ2ـ�ة ، وGن ل� ن�" ال26ـ�لح 
ــ%ـا أمـام عـ"ة إخ��ـارات م%هـا ال�ع*;ـ- . ألن م�ـاوالت إ>�ـاد م<ـافAـات  الع*�ى ال6قـابـل ن�ـ" أنف�ــــــــــــ

م* صـع$�ة ، ح�\ أن ال2ـ�غ ال6ق�*حة ل�*ج6ة ال26ـ�لح ر�6ا تف�ق*  لل26ـ�لح األج%Bى ت�;" األ
إلى دقـــة الـــ"اللـــة ،وقـــ" ال><$ن Fـــاف�ـــا لل�ع�B* ع) ال6*اد، وقـــ" >عB* ع) داللـــة أو مع%ى أخ* .  
ــ�ق*ار واإلف�قار إلى م%J$مة  ــ<لة فى عال6%ا الع*�ى ف��c"B فى ال�ع"د>ة وع"م اإلســــــــ وت�داد ال6?ــــــــ

الع*��ة .وم) الiــ*ورc ت$ح�" ال26ــ�ل�ات العل�6ة ال6ع*�ة  �ع�"ا   ومعای�* م$ح"ة ب�) األق�ار
ــائع خ�* م) صـــــــــ$اب مه�$ر. فالعالقة ب�) ال�*ج6ة وال�ع*;- وال26ـــــــــ�لح  ع) مق$لة خ�أ شـــــــ
�\ العل6ي،  Bة الF*ث*اء حGـــــــــة العل�6ة وiال%ه Lق��عالقة أصـــــــــ�لة ق">6ة لها دورها الفعال في ت

*c إمــا ع) /*;L ال�*ج6ــة أو ال�ع*;ــ- ، وال�ع*;ــ- ذلــV أن ال26ــــــــــــــ�لح ی%�قــل م) لغــة إلى أخ
م2ـــ�لح ق">� اك��ـــ- داللة ج"ی"ة في الع2ـــ* ال�"ی\، Fان >ع%ي صـــBغ الMل6ة �2ـــBغة ع*��ة  

  ع%" نقلها بلف} أج%Bي إلى اللغة الع*��ة.
 ت$ح"  فى إضــ�*اب   فه%اك ،  ال26ــ�لح ت$ح�"   ع"م  م?ــ<لة وهى الع*�ى  عال6%ا فى م?ــ<لة  وتB*ز

   واح". أج%Bى م�2لح أمام ع*��ة م�2ل�ات  ع"ة أمام أنف�%ا ن�"  ح�\  ، ال�26لح
شــــــــــــV أن تع*;- وت*ج6ة ال26ــــــــــــ�ل�ات واإلخ�Bارات وال6قای�q م) ثقافة ألخ*c إن6ا ی%ف�ح    وال

���Bع�ـه ل�oM* م) اللqB،وال >قف اللqB ع%ـ" Fل6ـة تع*;ـ- أو ت*ج6ـة وGن6ـا ی��3ـاهـا إلى مـا ه$  
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" إلى نJ*ة م�<ان�<�ة م�ـــــــ*فة وGلى معای�* خارج�ة. ذلV أن أ�ع" م) ب8ل V��o>* ألن ذلV >�ـــــــ�%
ــار;ة في م3�لف  ــ<لة ت*تB| �الoقافة فه%اك ف*وق ثقاف�ة وحiــــ ــ�ة تلV ال6?ــــ ــاســــ ــ<لة أســــ ه%اك م?ــــ
ــة فى  ــAة ونJام ال�عل�� وال6%اهج و/�Bعة ال"راســـــ الA�Bات، فع$امل الA�Bة، وال�أث�*ات الoقاف�ة،وال�%?ـــــ

لعقائ">ة وثقافة األســــــ* والعالقات األســــــ*;ة وعالقة اآل�اء واألب%اء  ال6"ارس وال�امعات وال��Bعة ا
ا ال2ـــــــــــ*اعات ب�) الق��. فإذا Fان األب%اء   ــً (ذF$ر وGناث) ی%?أون في ب�1 واح"، و;i3ع$ن ف�6ا یB"و ل%فq الع$امل ال�A�Bة فأنه� فى ال$اقع  وال%Jام الغ8ائى وال%Jام العالجى ت�"خل و8FلV أ>iـــــــــ

3�لفة ،وم) ذلV ما ت%�$c عل�ه إت�اهات األب$;) م) األب%اء ســـــــــ$اء م) ی�ع*ضـــــــــ$ن ل�أث�*ات م
ناح�ة ال����6 (ال�%�ـــــــــى)، وما ت��6ه الق�� الoقاف�ة م) إخ�الف ســـــــــ$اء فى اللع- أو فى أدوات  
 *�oMــ"ث م) ع6ل�ــات تع*;ـ- وت*ج6ــة ال�اللعــ-، وFـ8لـV هـامr ال�*;ـة.. إلخ و�ـال�ــالى إن مـا >

فى ال6�ال ال�ـ�<$ل$جى ال >ع"و أن ><$ن ع6ل�ة خفu ل6ا ه$  م6) >�ـ�3"م فى ال3ارج خاصـة  
ــ�*ك ،وعل�ه فال   ــى ل�q م?ـ ــ�<$ل$جى ،فال6%اخ ، والoقافة ، والعادات وال�قال�" ،وال�عل�� ،وال6اضـ سـ
�ال م) األح$ال خفu س�<$ل$ج�ة أc ج6اعة إلى حاصل ج6ع ل��<$ل$ج�ات أف*ادها.� (>6<  

�ى شـــــــه"ت وما ت�ال ســـــــل�ـــــــلة م) ال�%اقiـــــــات ،واالزدواج�ة  و;ع" األوت��م واح"ا م) ال6فاه�� ال
  c8عـ�" بهـ8ا اإلضــــــــــــــ�*اب ال%6ـائى اـل�2ـــــــــــــــلة م) ق*ـ;- أو �وال3ل| مع ال6ـفاه�� ال�ى ال ت6ـ1 ،
>2ـ�- �عu األ/فال، أذF* م%ها على سـ�Bل الo6ال ما ه$ شـائع اآلن م) خل| ب�) م2ـ�ل�ى  

دًا إلى الق%اعة ال8ات�ة دون اســ�%اد إلى إســ�%ا Autismوم2ــ�لح أوت��م    Identificationال�$ح" 
أدلة عل�6ة >ق�%�ة ،ذلV أن ال6$ضـــ$ع�ة ال�قة تق�iـــى ال�أرجح ما ب�) ال?ـــV وال�ق�)، 6Fا أن ما 
ب�) ال�8ر وال*جاء >أتى ال2ـــــــ��ح ،و;ع" ال26ـــــــ�لح ال?ـــــــائع ت�1 م�ـــــــ6ى ال�$ح" وال6ع%ى �ه 

Autism   ، L?ــــ<ل غ�* دق��ات ال�ى اســــ�3"م1 �وم) ال�o6* لل"ه?ــــة أن ه8ا  أب*ز ال26ــــ�ل
االسـ�3"ام ق" شـه" ان�?ـارًا واسـعًا فى الع"ی" م) الBل"ان الع*��ة .ه8ا وق" سـاع" على إن�?ـاره به8ا 
ال?ــــــ<ل الع"ی" م) وســــــائل اإلعالم ال6*ئ�ة وال�6ــــــ6$عة وال6ق*وءة ،م6ا ی��$ل �اإلعالم م) دوره 

$مات إلرضـــــــــاء �عu ال%اس، ه8ا  األســـــــــاســـــــــى وه$ تق">� معل$مات لل*قى �ال%اس إلى تق">� معل
  Hysteriaشـــأنه شـــأن م2ـــ�لح    Autism�اإلضـــافة إلى ع"م وج$د ت*ج6ة ع*��ة ل26ـــ�لح  

ــ* تM%$ل$ج�ا، ود>6ق*ا/�ة   ــ�Bل الo6ال ال ال�2ـ ــ��*;ا وغ�*ها م) ال26ـــ�ل�ات األخ*c على سـ ه�ـ
  ،وGس�*ت���ة ، وفل�فة ، وم$م�ا، تلف�;$ن وغ�*ها ……..إلخ.
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ت��م ه$ إضــــ�*اب ن6ائى ع2ــــBى >Jه* ل"c �عu األ/فال وله الع"ی"  أو   autismف26ــــ�لح  
ــ�6ات ع"ی"ة  ــ$ر، وعلى ال*غ� م) أنه ق" أ/لق1 م�ـــــ ــBاب، و;�c"B فى الع"ی" م) ال2ـــــ م) األســـــ

نــF8* م%هــا : ال�$حــ"، اإلج�*ار;ــة، الــ8ات$;ــة، وتعــ" Fل6ــة ال�$حــ"     Autismم�%$عــة على Fل6ــة  
�$ث الع*��ة. وم) األخ�اء (ال�$ح">ة) ال26ـــــ�لح األكo* شـــــ�$عًا واســـــB3"امًا فى ال"راســـــات وال�

ال?ــائعة ســ�ان Fان1 ع) ق2ــ" أو غ�*ق2ــ" ع%" إســ�3"ام �عu األلفا�  األخ8 �ال6ع%ى ال?ــائع  
اـلc8 غلـ- عل�هـا ، ور�6ـا ><$ن هـ8ا ال6ع%ى ال >عB* ع) ال6ع%ى ال�ق�قى وخـاصــــــــــــــة للعـامـة و، 

،ور�6ا ی�*ت- على ذلV غ�اب وح�-    وغ�* ال6�23ــــــــــ2ــــــــــ�) ، ور�6ا �عu الBاح�o) الB6�"ئ�)
ال6عانى األخ*c لأللفا� ،وهى األق*ب إلى ال2ــــــ$اب حال إســــــ�3"ام ال6ع%ى ال?ــــــائع . ه%ا ><$ن  
م) الiــــــــــــ*ورc ال*ج$ع إلى أصــــــــــــل إســــــــــــ�ع6ال اللف} ألنه ق" >غل- مع%ى على لف} ،ه8ا اللف} 

ال6�ع"دة ( إسـ�%�ـاخ   م$ضـ$ع ل6عانى م�ع"دة ف�أخ8ه سـ%ة (�<�ـ* ال�ـ�)) أو عالمة م) العالمات 
ــ*ف العقل إال له8ا   ــا به8ا ال6ع%ى .فإذا أ/لL ه8ا اللف}  ر�6اال ی%2ــ ج�ئى م����) ل��عله خاصــ
ال6ع%ى شــأنه شــأن ال�oM* م) الع6ل�ات األخ*c ع%" الBعu ال�ى >قف ع%"ها العقل وال ت�ث* فى 

 �>�،وال�<� م2ــــــــ"ره العقل  األح<ام ال�6ل$�ة . وGذا Fان أول العل� ت2ــــــــ$ر أو ت�3ل ث� >أتى ال
ف6) األولى إســــــــــــــ�3"م ألفا� دق�قة ال6ع%ى ،واضــــــــــــــ�ة للعقل ح�ى ال>قف ع%"ها . وتفاد>ًا لل�خ� 

 Autism،وال3ل| ،وال�"اخل ح�\ أرc إسـ�3"ام م2ـ�لح أوت��م (تع*;- ول�q ت*ج6ة) ل$صـف 
�$ث  Bال�6ــــــ�3"مة فى ال"راســــــات وال c*ى  ح�\ إن ال�*ج6ات األخBإضــــــ�*اب ن6ائى ع2ــــــF ،
الع*��ة �إســـــــــــ�3"امه� ل26ـــــــــــ�لح ال�$ح" ،وم2ـــــــــــ�لح ال�$ح" فى اللغة الع*��ة ع%" ت*ج6�ه إلى 

  . Identificationاإلن�ل��;ةه$  
ت2ـارع وت%اح* في األی"ول$ج�ات  م?ـ<لة حق�ق�ة ت2ـع" ب%ا إلى أعلى درجات الهاو;ة ل6اذا >�"ث 
في ال2ــــــــــــــ*اع في عل$م الـ6ادة؟. في الفM*ـ;ة فى عل$م ال�6ـ�اف��;ـقا (عل$م ـما وراء الـ6ادة) ب�%ـ6ا >3�

 L;*ل فF " أن�ات ن;*J%ففى عل� األه$اء وال ،(;*J%6ــفة وال ــان�ة ن*c م�اهة الفالســـ العل$م اإلن�ـــ
>ع6ل ج"ران وف$اصـــــل ح�ى ال >2ـــــل عل6ه إلى األخ*، �إع�Bار أن Fل ف*;L أو Fل واح" >3"م 

ــان�ة م) م��6ع ألخ*، فال�6� اف��;قا ت�Bع األه$اء ب�%6ا العل� ه$اه ،وذلV إلخ�الف ال��Bعة اإلن�ــــــــ
ال6ادc ی�Bع ال�ق�قة . ولعل م�"ان ال2ـــــــ�ة ال%ف�ـــــــ�ة وعل� ال%فq أح" ال�6ادی) ال�ى تأث*ت �oF*ًا  
ــاـئ"ة فى م��6عـاتـ%ا الع*�ـ�ة ال�ى تع�*ف ـ�اإل/الق وال�ق�)   فى اآلوـنة األخ�*ة ـ�الoـقاـفة العـاـمة ال�ــــــــــــ
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ــ�Bة ال�قائL وال6$ج$دات،   ــاف ال�قائL الBF*6ة �أكo* م6ا تع�*ف ب%�ــــ فهى ال ت��L معاناة إك�?ــــ
  �ق"ر ما هى ش"ی"ة ال�6اس واإلن��از لل�قائL ال���Bة.

وال شV أن ن�ع�ها ال�ق�%�ة وال�6لقة ت%�ع إلى ال�أك�" واألحاد>ة على ح�اب ال%��Bة وال�%$ع و;B"و  
ح�ات%ا، فل� ><)  أن ه8ه الJاه*ة الoقاف�ة ق" إنع<�ـــ1 �?ـــ<ل ســـلBى على الع"ی" م) ال6�االت فى 

م�ـ�غ*�ًا أن ت�ل$ن أفMارنا وم%اهج ت�ل�ل%ا وم$اقف%ا الفM*;ة والعل�6ة واإلج�6اع�ة واإلق�2ـاد>ة به8ه 
�\ العل6ى ح�\ Bــاه"ه اآلن فى م�"ان ال ال*ؤ;ة القا/عة األحاد>ة ال�ق�%�ة، وFان1 ال%���ة ما ن?ـــ

إلى خالف، و�"ًال م) أن ن"ی*    تiاءل1 ق"رت%ا على ت�6ل اإلخ�الف وGدارته وس*عان ما ی��$ل
 cات*ة وقا/عة وناف�ة، أ� c*أدوات أخ�ــــ� خالف%ا ���%ا نBار ال6ع*وفة أصــــ$�إخ�الف%ا ب$ســــائل ال
ــ* األم*على ح$ار الع$ا/ف الc8 تM$ن ن�ائ�ه   ــ�Bع"نا م) م�ال ح�ات%ا ح$ار العق$ل وGق�2ـــــــ إســـــــ

. وGسـ�%ادًا إلى ما سـLB أود  مع�6"ة على ال�ق�) ال8اتى ال العل6ى وما >2ـاحBه م) تع2ـ- وع%ف
أن أوضـح أن إضـ�*اب األوت��م وما شـه"ه م) خالفات ول�q إخ�الف ح$ل ال�6ـ6ى ال�ـائ" فى 
العال� الع*�ى ، أc حالة اإلذدواج�ة فى ال26ـــــــــــ�ل�ات ق" أث* �oF*ًا على م%J$مة ال��اة، وعلى 

ــاح- ذلV م) إخ�الل فى م%J$مة ال��اة، وGخ�الل فى ال�ف�M*، فالعB*ة  م%J$مة ال�ف�M*، وما صــ
ــB- دون اإله�6ام   ــ�ة ال�ـــ ــ$صـــ ــB-. و;ع" ال�*��F على خ2ـــ ــ�ة ال�ـــ ــ$صـــ �ع6$م اللف} ول�q خ2ـــ
�ع6$م�ة اللف} م) أوائل خ�$ات ضـــعف اإلن�6اء أو ق2ـــ$ر اإلن�6اء لل��اة العل�6ة ،ح�\ ><$ن  
ا  ال%اتج Xه$ر م2ـــــــ�ل�ات خال�ة م) ال6ع%ى، م2ـــــــ�ل�ات ح�ة وم��ة، فال6<ان ال مع%ى له إذ 
ــعة   ــ�ة تBقى. فال6<انة ت�c"B فى ســــــ ــ�6ة تف%ى ب�%6ا ال8ات ال%ف�ــــــ اف�ق" إلى ال6<انة، فال8ات ال��ــــــ
ال2"ور ول�q فى سعة الق2$ر. ه8ا وتق�iى الع6ل�ة العل�6ة ال�قة أن نل�أ فى �عu األح�ان  
Bا  إلى ال�ع*;- ب"ال م) ال�*ج6ة ألن ال6ع%ى اللغ$c >�- أن ی��ابL مع ال"اللة ال�ف�ــــــــــــــ�*;ة ت�% 

ل6ا ق" >�"ث م) خل| وGزدواج�ة ،وه%اك م2ــــــــــــــ�ل�ات ل�q لها ت*ج6ة وGن6ا تع*;Bها ی�دc إلى 
Fل�%�<ـ�ة  )...الخ    ––د>6ق*ا/ـ�ة   –تM%$ل$جـ�ا    -ن*ج�ـــــــــــــــ�ة  -ال"قة والفه� م) أمoل�ـها (ه�ــــــــــــــ��*;ا

�\ واإل/الع وج"ت م) ال�6ـــــــــــــ���ل ت*ج6ة ه8ا ال26ـــــــــــــ�لح إلى ال�$ح" وأن ال�ل  .Bوخالل ال
ل�ع*;- شـأنه شـأن الع"ی" م) ال26ـ�ل�ات األخ*F cاله�ـ��*;ا ، ووج"ت أن م2ـ�لح ><6) فى ا

ه�ــــــ��*;ا ب$جه�ه األج%Bى والع*�ى واح" فه�ــــــ��*;ا في اللغة األج%�Bة م?ــــــ�L م) لف} ه�ــــــ��*ون  
وتع%ي رح�. وم) ال�o6* لإلع�اب أن الق"ماء ال26ـــ*;�) ه� أول م) إك�?ـــف$ا م*ض اله�ـــ��*;ا. 

�\ العل6ى فى �عu ه8ا وق" أر�<1 مoل هBة الF*6ع ح��قاف�ة ال�ائ"ة فى ال6oال p8ه ال23ائ
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ــى أخ�*  ــاع"ت �oF*ًا على تف?ــــــــ ج$انBه، وأعاق1 إن�الق ال6��6ع فى الع"ی" م) ال6�االت. ســــــــ
  أن$اع اإلس�ق�اب وه$ اإلس�ق�اب العل6ى.

وأصــــــBح ورغ� أن%ا نع�r اآلن ع2ــــــً*ا ج"یً"ا خاصــــــة �ع" أن تق"م1 ال�M%$ل$ج�ات �?ــــــ<ل هائل  
العال� م) خاللها ق*;ة صـــــــغ�*ة أصـــــــBح الMل >�ـــــــ6ع األخ*، أصـــــــBح الMل >6<%ه ال$صـــــــ$ل إلى 
ال6عل$مات فى ف�6�$ ثان�ة، ورغ� Fل ه8ا ال�ق"م الهائل إال أن أخ�* األم*اض فى العال� إن�?ــــارا  

�هل  اآلن األم�ة وال�هل، وال�هل أصـــــع- �<�o* م) األم�ة، فاألم�ة تع%ى ع"م ال6ع*فة، ب�%6ا ال
ــ�ة وال�هل دائ6ا وأب"ا ی�دc الى ال6�اع-  ه$ مع*فة ولM%ها مع*فة مغل$/ه مقل$�ة ومق$لBة وع<�ــ

. �;*�  وال�?$;ه وال�
  ولM) ل6اذا أقBل الoM*ة على ت*ج6ة ال�26لح إلى ال�$ح"، ال$ح"وc، ال8ات$;ة، ... إلخ

ــ�*ة، 6Fا أن ال�*ا ــ* ل�F qال2Bـــــ دف ال ی$ج" في اللغة  مع إع6ال قل�ل م) العقل وال�عقل، فال2Bـــــ
ال$احـ"ة، فـال�*ادف عـادة مـا ><$ن  ب�) لغ��) Fـاللغـة الع*��ـة واللغـة اإلن�ل��;ـة، والفـارق �BF* ب�)  
ــح،   ــف وأوضـــ ــ$ح فأ�ان >ع%ي F?ـــ اللغة الع*��ة وهي لغة إع*اب�ة، واإلع*اب >ع%ي ال�Bان أو ال$ضـــ

ن�ل��;ة ،وال�$ح" م) عالمات وGذا ما رجع%ا إلى لف} ال�$ح" ن�"ه ت*ج6ة ل26ـــــــــ�لح فى اللغة اإل
ال�ـــــــ$;ة فإذا أردنا نهiـــــــة  فالب" أن ن�$ح"، وال�$ح" مع الق"وة  م�ل- م) م�ال- ال��اة وال$6% 
ال2ــــــــــــــ��ح، ف��%6ـا ی�$حـ" ال�فـل مع واـل"ه أث%ـاء ال2ــــــــــــــالة أو اللعـ-  فهـ8ه عالمـة إ>�ـاب�ـة م) 

فال�$ح" >ع%ي أن ی$ج"(�iــــ� ال�اء و�Fــــ* ال���) الف*د إم<ان�ات �BF*ة    .عالمات ال��اة ال2ــــ��ة
داخلة ل��ـــــــــ1 ف�ه، ف��%6ا ی�$ح" /فل صـــــــــغ�* مع معل� و;ق$م ال�فل �ع6ل ال6عل� مع شـــــــــق�ق�ه  
ال2ـــــغ*c فه8ه عالمة إ>�اب�ة أc أن ال�فل إســـــ�"خل إم<ان�ات تف$ق ســـــ%ه وهي إم<انات ال6عل� 

ل�$ح" صــــــــ$ًرا وأشــــــــ<اًال أخ*F cال�$ح" مع ال6�B$ب، ال6��ــــــــ$د،  ال�BM* ال*اشــــــــ". ه8ا وق" >أخ8 ا
ال6ع�ــ"�، أولى ثــان$�...إلخ، وال�$حــ" في األحالم مoــل ال�$حــ" مع ال�وجــة ال�ي تعB* ع) أمــه،  
وت2ــــــ$ر حال�ها( م*;iــــــة، ســــــع�"ة)، وال�$ح" مع ال�وج ال�8 >عB* ع) أب�ها (ســــــع�" ، ح�;) ،  

إلى لف} ال�$حــ" إع�قــادا �ــأن /فــل األوت��م م�ق$قع  خ*c  نــ"مــان ، م�ــ"ی)...إلخ). و�ــال*ج$ع م*ة أ
فل6اذا ه8ا ال�ق$قع م�*ف ال?"ة؟ ر�6ا ألن مoل ه8ا ال�فل >?ع* داخل نف�ه تق$قع م�*ف ال?"ة،

ــائBـًا وـق"   ��م إلى الع�لة و;*غ- في أن ><$ن وح�ً"ا هل ه8ا  ><$ن غ�* ذلV. ور�6ا ><$ن ســــعي /فل االوتب%$ع�) م) ال�3* وه6ـا ال�3* اـل"اخلي وال�3* ال3ـارجي وهـ8ا اح�6ـال ـق" ><$ن صــــــــــــ
ــان�ــة (   واقع حق�قي لل�فــل؟ ر�6ــا ><$ن لــ"c وجهــة نJ* أو رؤ;ــا أخ*c وهي أن الف�*ة االن�ـــــــــــــ
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لألســـــ$;اء وغ�* األســـــ$;اء) تق�iـــــي أن ی%�6ى ال�فل إلى ج6اعة مع�%ة وعادة ما ><$ن االن�6اء  
ــ*ة، ومع ال%6$ ودخ$  ــة، وGلى  في ب"ا>ة ح�اة ال�فل إلى األسـ ــانة، وGلى ال6"رسـ ل ال�فل إلى ال�iـ

... ح�ى ال�ــامعــة، وال6ه%ــة أوال$�Xفــة فــأنــه >�ــ" في نف�ـــــــــــــــه ال%�عــة إلى اإلن�6ــاء إلى مoــل هــ8ه 
ال�6ـاعـات. ح�ى �ـال6ع%ي العل6ي ال�ق�قي إذا Fـان وج$د� داخـل ج6ـاعـة ولي دور ف�هـا فهـ8ا ال 

ع6ل ضـــــــــــــ" ه8ه ال�6اعة وأنا ضــــــــــــ6)  >ع%ى �الiـــــــــــــ*ورة أن%ي أن�6ي إلى ه8ه ال�6اعة، ف*�6ا أ 
ــالح  ــالح ج6اعة أخ*c، وق" ><$ن م) ه$ خارج ال�6اعة و;ع6ل ل2ــــ ــائها ح�\ أع6ل ل2ــــ أعiــــ
ــ�ة   ــاســـ ــه في الع"ی" م) أ/فال األوت��م ال8ی) ی���6ون ���ـــ ه8ه ال�6اعة م) �ع�"، وه8ا ما نل�6ـــ

عالقات  م*هفة وم?ـــــــــــاع* دف�%ة ت�c"B في صـــــــــــ$ر م�ع"دة ل�q م) الiـــــــــــ*ور� أن ت�c"B في ال
ال2ـ*;�ة، فق" تM$ن ضـ6%�ة غ�* مBاشـ*ة وق" تJه* في اللع- أو ال*سـ� أو اإل><$الل�ا (ال26ـاداة  
ــاداة غ�* الB6اشــــــــ*ة أو اآلجلة) أو �عu ال�*Fات FالBال�ه.   الB6اشــــــــ*ة األن�ة) أو الBلالل�ا (ال26ــــــ

ى ول$Fــان وعلى ال*غ� م) أن ال�oM* م) أ/فــال األوت��م >ق$م$ن بــ"فع Fــل م) >ق�*ب م%ه� ح�
اآل�اء إال أن ه8ا ال >ع%ي �الiـــــــــــ*ورة أنه >فiـــــــــــل اإلنع�ال، فق" أك"ت الB3*ات الفعل�ة أنه ع%" 
تع*ض  �عu أ/فال األوت��م إلى م�o* مف�ع �?ـ<ل مفاجئ فإنه ی%"فع �<ل ق$ة في أحiـان أمه 

  أو وال"ه أو شق�قة أو أ� شp3 أخ*.
ال6$ض$ع�ة والBع" Fل الBع" إن أم<) ع) ال8ات�ة ح�ى ی��قL  وGذا Fان1 ال�قائL العل�6ة تق�iي  

الهـ"ف ال6*ج$. هـل Fـل مـا ذF*ـته >ع%ي أن /ـفل  األوت��م ل�q مiــــــــــــــ�*ـ�ا.؟ اإلجـاـ�ة ال ف�ـفل  
  األوت��م ه$ /فل م�i*�أع$د م) ج"ی" إلى ت$ض�ح مع) ال�$ح" �?�ئ م) ال�ف�2ل .

  
إضـــــ�*اب أو م*ض 6Fا هي ال�ال فى  فال�$ح" فى عل� ال%فq وال2ـــــ�ة ال%ف�ـــــ�ة ال >?ـــــ�* إلى

األوت��م. فال�$ح" خاصــــ�ة أســــاســــ�ة و/�Bع�ة ل%6$ األ/فال خالل م*حلة ال�ف$لة. فال�$ح" عالمة 
م) عالـمات ال%6$ ال�ــــــــــــــ$c وال��Bعى. وال�$حـ"  ه$ خ*وج م�ـق1 ع) اـل8ات، ب�%ـ6ا األوت��م ه$  

ة ال��F*6 ح$ل اآلخ*، وز;ادة تق$قع ق" ><$ن م�ـ�6* داخل ال8ات ، وم) ب"یه�ات ال2ـ�ة ال%ف�ـ�
ال%�ــــــ�ج االج�6اعى ب"ًال م) ال��F*6 ح$ل ال8ات �إع�Bاره عالمة م) عالمات ال6*ض ال%ف�ــــــى، 
ح�ى  وGن Fان والب" م) ت�F*6 ح$ل ال8ات فه8ا ال >ع%ى أن >�ــ�6* ه8ا ال��F*6 لف�*ات /$;لة، 

  ) اآلخ*;).بل الب" م) أن ><$ن ل"c الف*د م*ونة فى ال�أرجح ب�) ال8ات و��
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 qی*جع إلى أن ال�$حـــ" ول� Vل6ـــاذا ><$ن فى ال�$حـــ" خ*وج م�قـــ1 ع) الـــ8ات؟ لعـــل ذلـــ (Mول
األوت��م ه$ وسـ�لة یل�أ إل�ها الف*د ل��;" بها م) ق"ر نف�ـه، �أن >6" ه$;�ه إلى شـp3 آخ*، أو 
>ق�*ض ه$;�ه م) شــــــp3 آخ*، أو >3ل| و;"مج بها ه$;�ه به$;ة شــــــp3 آخ*. ف��%6ا ی�$ح" 

ب) مع أمه مoًال فإنه >6" ه$;�ه إلى ه$;ة شـــp3 آخ* (ت$ح" مع ال6�B$ب)، وق" ><$ن ت$ح"  اال
اإلب%ة مع أمها على ســــ�Bل الo6ال ن���ة ل6ا ق"  ><6) داخل االب%ة م) م?ــــاع* ح�ــــ" ت�اه أمها 
فهى تق�*ض ه$;�ها م) ه$;ة شـــــــp3 آخ* وهى األم (ت$ح" مع ال6��ـــــــ$د) ح�\ ت*غ- االب%ة  

ــ�B" (ت"و;* فى أن تM$ن م< ــ�Bل الo6ال رئ�q ال3"م مع م3"ومه ال�6ـ ان أمها، وق" ی�$ح" على سـ
 ،"B�ة م3"وم آخ* م�ـــــــ�اo6� 1 رئاســـــــ�ه�القه*) ح�\ >2ـــــــBح رئ�q ال3"م مع ال3"م اآلخ*;) ت

  وه8ا ال%$ع م) ال�$ح" >�"ث ف�ه خل| ودمج ه$;ة ال?p3 به$;ة شp3 آخ*.
ــاـفة إلى أن ال�$حـ" ـق" ><$ن أولى ، وه$ حـاـلة /�Bعـ�ة ت�ـ"ث فى ال�ف$ـلة لMـل /ـفل هـ8ا ـ�اإلضــــــــــــ

ع%"ما ل� ><) ق" م�� ب�) ه$;�ه وه$;ة ال6����) �ه، أc ل� ی"رك ال�فل الف*ق ب�) "أنا" و"أن1" 
ح�ـ\ ال ی$جـ" مع%ى للف*وق (ت�$ر /�Bعى ال شــــــــــــــع$رc) وقـ" ><$ن ال�$حـ" ثـان$c ح�%6ـا یـ"رك  

�?ـــــــفها له6ا، ح�\ یل�أ إلى ال�$ح" Fى ال ال�فل ال$ال"ی) م%ف2ـــــــل�) ع%ه، له6ا ه$;�ه6ا ال�ى إك
>?ـــــــــــع* �أنه م%ف2ـــــــــــل ع%ه6ا، وتقل م?ـــــــــــاع* الع"وان�ة ت�اهه6ا (ت�$ر /�Bعى). وه%اك ت$ح" 
إســقا/ى وه$ ع6ل�ة ی�2ــ$ر ف�ها ال�فل نف�ــه داخل شــp3 آخ* خارج ع%ه، ح�\ >ع�r حالة 

وج$د ق$ة ب"اخله   م) ال�$ه� �أنه >�ـــــــــ��* به8ه ال�*;قة على ال?ـــــــــp3 اآلخ*، وه$ ب8لV ی�$ه�
ح�\ >ف�ق"ها فى نف�ــــــه و;�"ها ل"c اآلخ*;). أc أن إشــــــBاع اآلخ* ل%ف�ــــــه م) خالل ق$ته ه$  

  أ>iًا إشBاع ل%ف�ه (ت�$ر /�Bعى) نفي لل%قp وتع$;u �ال6Mال.
وه%اك ت$ح" إســــ�"ماجى وه$ ع6ل�ة ی*c ف�ها ال�فل ال?ــــp3 اآلخ* داخله، وأن ه8ا اآلخ* ه$  

ب" م) ح"وث اسـ�"ماج ب�%ه6ا (ت�$ر /�Bعى) (ال�%فى : د.ت) فال�$ح" ج�ء م%ه ه$ نف�ـه أc ال
قـ" ><$ن مع ال6�B$ب، وقـ" ><$ن مع ال6��ــــــــــــــ$د، وقـ" ><$ن مع ال6ع�ـ"c (ســــــــــــــام�ـة الق�ـان :  

)، أc أنه فى شـــ�ى صـــ$ره وأشـــ<اله ت�اوز ل�"ود ال8ات، وأنه مB%ى على ال6?ـــاع*، ه8ا  ١٩٧٩
ــأن ــأنه فى ذلV شــــ العال� الM�B6* أو الف%ان الB6"ع ح�%6ا >ع�ف Fل    ال��اوز ه$ ت�اوز م�ق1 شــــ

م%ه6ــا ع) ال$اقع ال6��| ع�وفــًا م�ق�ــًا ل�ع�r خ�ــاالتــه وأفMــاره مع مالحJــة أن ال�3ــاالت هى 
  |Bوال ت*ت Lقـائ�خ�ـاالت مB%�ـة على حقـائL وواقع ول�q فـان�ـاز;ـا )خ�ـال م�ل(L ال تع�6ـ" على ال

ضـ�*اب ال%6ائى الع2ـBى ،ح�\ >?ـع* غال�Bة أ/فال بها، 6Fا >�"ث فى حالة األوت��م ،ذلV اال
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ــ"رًا لله�$م الع%�ف عل�ه�، م6ا  ــ"ر غ�* آم) له� أو م2ـــــــ األوت��م �أن الA�Bة ال6���ة به� م2ـــــــ
ــال�ة ب�) م?ـــــــــــاع*ه� الع"وان�ة الف�*;ة ت�اه الA�Bة   >2ـــــــــــع- على �عu أ/فال األوت��م ال26ـــــــــ

ــا ــال ال?ــــــــــــ مـل ع) العـ"وان، ـل"رجـة أنه� ر�6ـا ال6���ـة به�، حـ�\ یل�ـأون إلى الع�ل، واالنف2ــــــــــــ
یBع"ون ع) أc إت2ــــال �ال��اة ال�ق�ق�ة، م6ا ی�دc به� ذلV إلى حالة م) اإلن�ــــ�اب ،وال�ق$قع 

  داخل ال8ات ، وم) ه%ا ><$ن األوت��م قائ� على ال�ق$قع داخل ال8ات.
ــال ع) ال�o6*ات فى العـال� ال3ـارجى ،عـادة مـا تM$ن م �o*ات  وح�%6ـا >�ـ"ث ل�فـل أوت��م إنف2ــــــــــــ

م2ــاحBة لل3$ف واإلل�فات إلى العال� ال"اخلى ،على ال*غ� م) أن العال� ال"اخلى ق" ><$ن م�ل6ًا  
><$ن ال�$ح" م�<ان��مًا دفاع�ًا ال شــــع$ر;ًا >�ــــ���ع    Autismول�Identification   qفى ال�$ح" 

  ف�ه الف*د ال"فاع ض" ال�ه"ی"ات ال"اخل�ة وال3ارج�ة معاً 
�ى ت�ـــــــ�3"م ل���ـــــــ�) �عu أ/فال أوت��م إســـــــ�*ات���ة اللع- ال6?ـــــــ�*ك  وم) اإلســـــــ�*ات���ات ال

Shared play    *M�ــــــــــــ�ها م) ه$ای�B�وال�ى إقWhitaker Philip   ،ان م) ٢٠٠٤F وال�ى ،
والc8 ت� إســــــ�3"امه فى ت��ــــــ�) حالة /فلة   Identificationن����ها أن ح"ث ن$ع م) ال�$ح" 

ض6) اإلس�*ات���ات    Identificationع�Bار ال�$ح" أوت��م فى أح" ال�$ان- ، إذن م) ال66<) إ 
ــ�) األوت��م   ــاع" فى ت��ــــــ ،  ٢٠٠٢ Barrows Paul،وأك"ت ن�ائج �ارروز  Autismال�ى ت�ــــــ

ــ�ها الMل�%�<�ة م) خالل ال�"خل ال%?ـــ| لل6عالج أو ال$ال"ی)   وال�ى عال�1 /فل أوت��م خالل دراسـ
ب�*ا��ها وتMاملها ال�"ر;�ى ، ح�\   فى إدخال فM*ة الع"وان �?ـــــــــــــ<ل مع�"ل وم*ح لMى >�ـــــــــــــ6ح

إســـ��اع ه8ا ال�فل ال�3ا/- �?ـــ<ل ج�"، وGشـــ�*ك فى لع- رم�c، وGخ�ف1 اإل>6اءات وال6المح 
ال%��6ة، إال أن لغ�ه الزال1 فى �عu األح�ان صـــــــــــعBة الفه�. وال�o6* فى ن�ائج ه8ه ال"راســـــــــــة  

ــة األوت ــالـ ــ8ا ال�فـــل خ*ج م) حـ ــارروز أن هـ ــ"ت �ـ ــا أكـ ــة 6Fـ ــ"  الMل�%�<�ـ ــة م) ال�$حـ ــالـ ��م إلى حـ
اإلســـقا/ى مع شـــ23ـــ�ات ق$;ة م�ـــ��*ة. ولعل فى ن�ائج ه8ه ال"راســـة تأك�" للفارق ب�) ال�ـــ$;ة 
ــ$;ة  ــ$;ة (األوت��م) ، ف�$ح" /فل األوت��م ه$ ع$دة ال�فل إلى حال�ه العاد>ة ال�ـــ (ال�$ح") والالســـ

c ، وال�ى تع" �36�لف  ب"رجة أو �أخ*c ،ســــــ$اء Fان ت$ح" مع ال6�B$ب أو ال6��ــــــ$د أو ال6ع�" 
صـــــ$رها أن$اع م) ال�ـــــ�<$دراما، ح�ى وGن ل� ><) ت$ح" وGن Fان تقل�" أو تقp6 على إع�Bار أن 
ال�$حـ" أعL6 م)  ال�قل�ـ" و;�ــــــــــــــ�6* ف�*ة وال >ـأتى م) خالل م$قف واحـ" ، وGن6ـا >ـأتى عB* ف�*ة 

ب�%ـ6ا ال�$حـ"  زم%ـ�ة وم) خالل عـ"ة م$اقف .ـفال�قلـ�" أو ال�قp6 ><$ن على م�ــــــــــــــ�$c ال�ــــــــــــــ�ح 
  ی�6i) ع"ة /Bقات ت�1 ال��ح.
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ــ�" أب$ شـــــع�?ـــــع فى F�ا�ه األســـــq ال�6�F$�Bائ�ة لألم*اض ال%ف�ـــــ�ة  ٢٠٠٥وفى عام   وصـــــف ال�ـــ
والع2ــــــــــــــBـ�ة /ـفل األوت��م ـ�أـنه " /ـفل ج6ـ�ل م�ــــــــــــــ�$ن فى ق$قعـة زجـاجـ�ة ". ولـق" تعلL اآلـ�اء 

ال�اج� ب�%ه� و��) /فله� ی$ما به8ا ال*أc آمل�) أن ی���� ه8ا  –لع"ی" م) ال�%�)    –واألمهات 
مـا .وقـ" أدعى ال�oM*ون وج$د عالجـات ولM) �غ�* دل�ـل قـ"م$ه ی�;ـ"ون �ـه مـا یـ"ع$نـه ، و�ق�ـ1 

  الق$قعة سل�6ة على حالها . 
وعلى ال*غ� م) أن%ى أتفL مع رأc أب$ شـــع�?ـــع إال �أن) أق* وأع�*ف �أنى ال أســـ���ع إســـ��الء 

،*��وال6لـق- ـ�األوت��م إال أن م�ـاوالتـ%ا ال6�%$عـة ر�ـ6ا ول�q >ق�%ا    ،و�ـ�ان ـما >�$ـ;ه هـ8ا اللغ� ال6
تM$ن خ�$ة فى /*;L ق" >2ـل ب%ا إلى نقا� مiـ�Aة، تiـ�ئ ل%ا إن��اع �عu ال�قائL ح$ل ه8ا  
اللغ� ولعل اإلصــا�ة �األوت��م ق" ><6) وراءها إك�?ــافات ج"ی"ة، ل� تJه* لل$ج$د ح�ى اآلن، ق"  

ى >3*ج م%ها الi$ء الc8 ی%�* ال�*;L ،ل"حu االس�$رة القائلة "�أن  تف�ح  األب$اب ال6غلقة ،ال�
ــارًدا ،   ــ$ًءا شــ ــ�* على ه"اه ،ول�q ضــ ــ$ء ن�ــ ــ�*ا�ات ال%6ائ�ة ال ی�غ�*ون"، ضــ ــاب�) �االضــ ال26ــ
فاله"ا>ة ال�6ل$�ة شــــ�*ان ،ال?ــــ�* األول ه"ا>ة ت"ل على ال�*;L (مق"مات ال�عا>r) ،وال?ــــ�*  

ا>ــة مع$نــة ،تع�) على تقــ">� ال6ع$نــة الo6�6لــة فى ال*عــا>ــة،  الoــانى ال6<6ــل لل?ــــــــــــــ�* األول هــ" 
والـ�"خالت ال%ف�ـــــــــــــــ�ة وال6عـال�ـات ومـا ذـلV على هللا �ع�;�، فال ی$جـ" جهـ" دون خ�ـأ، وال ن�ـاح 
دون ف?ــــل، وال إن�از دون تع- ،وGن تعB%ا فى الB* ،فإن ال�ع- ی�ول والB* یBقى.و/فل األوت��م  

  Bح ه8ا ال�فل الغ*;- فى ی$م ما  ص"یL لى .إن Fان غ*;- ع%ى ف6ا أج6ل أن >2
  uوأرف ،c*ال6قارنات ب�%ى و��) غ� uإصــــ"ار األح<ام ،وأرف uعل%ى أرف�ق%اعة ت c"ــا ل أ>iــ

  نق" الغ�*،وال أس6ح ألح" 6Fا قال (غان"c) �ال"خ$ل فى عقلى �أق"ام م��3ة .
قى والoـــانى ع6لى ،  فـــأ/فـــال األوت��م جـــ"ی*ون �ـــااله�6ـــام ،وال*عـــا>ـــة م) م%�لق�) األول أخال

فال6%�لL األخالقى ،ح�\ ه%اك م) ی%J* إلى إل�ه� نJ*ة أرســــــــــــــ��ال�ة �اع�Bاره� إما ق6امة أو 
زه$ر، وال شـــV أن ه8ه ال%J*ة ،ح�ى وGن Fان1 تق"م ل%ا حف%ة م) ال%ها>ات ال�ـــع�"ة �أ��اثها، إال 

ــان حال /فل األ ــ$داء. ذلV أن ل�ــــ وت��م >ق$ل لى "إتعل� أنها ت�6ل ب%ا إلى الغ*ق فى الoق$ب ال�ــــ
ع%ى قBل أن ت�Mل� ع%ى." وال�ى ت�c"B فى ال%J*ة اإلن�ان�ة ،ال�ى ت��� ال%J* إل�ه �اع�Bاره إن�ان  
،أc ق�6ة ال م�*د شـئ م) أشـ�اء ال��Bعة ،ك6ا ت"عى ال%J*ة ال�?ـ��Aة (األرسـ��ال�ة) ،ال�ى تق��  

ن�ــــــان وال$اقع الc8 >ع�r ف�ه ف$اصــــــل وح$اج� ب�) م3�لف ج$ان- اإلن�ــــــان م) ناح�ة و��) اإل
ــة،   ــ"ان�ــ ــة ،وال$جــ ــاد>�6ــ ــ" األكــ الف$ائــ  Vتلــــ ال6%�لL الع6لى ،ف�<6) فى  ــا  أمــ  . c*ــة أخ ــاح�ــ نــ م) 
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  Vاـن1 األدـلة قل�ـلة ،أو غ�* ـقا/عـة ،ذـلFن ـGق�قهـا ـله، ح�ى و�واالج�6ـاعـ�ة، وال6ه%ـ�ة ال�ى >6<) ت
ت"ع� األن6Jة العل�6ة أن مB"أ إن�ــــــــان�ة /فل األوت��م وخ2ــــــــ$صــــــــ��ه وتف*ده،>��� ضــــــــ*ورة أن 

ــاوالت  ــه م) ال66<) أن ت�دc أc م�ـ ــV أنـ ــال األوت��م، ذلـ ــال� أ/فـ ــل بالد العـ ــة فى Fـ ــاف�ـ ،والoقـ
لاله�6ام به� إلى إح"اث تغ�*ات فى سـل$�Fاته� أو �عu سـل$�Fاته� ح�ى ول$ Fان1 ��ـ��ة ،ول� 

ت��م (ال%قى) >6<)  ت2ــل إلى ح" ال"اللة اإلح2ــائ�ة. فق" أثB�1 ال��ارب أن �oF* م) أ/فال األو 
ت��ــــــ�) ســــــل$�Fاته� أو �عiــــــها وتع"یلها ، ،ك6ا >6<%ه� أن ی�عل6$ا، و;��$روا ،خاصــــــة �ع" أن 
ــاع"   ــال�-، وال�ق%�ات، ال�ى ت�ـ ــاف الع"ی" م) األسـ ــى �ع" إك�?ـ ــل م) ال6اضـ ــ*أفiـ ــBح ال�اضـ أصـ

ة �BF*ة.  ك�o*ا فى ال�?ــp�3، وال6عال�ة إلى ال"رجة ال�ى أصــBح معها ال�فاؤل ق" وصــل إلى درج
وال شــــV أن  ه8ه ال6�اوالت ذات ق�6ة �BF*ة ،وع6ل�ة خاصــــة ،فى م�ال تعل�� ذوc االح��اجات  
ال3اصـة ح�\ ی�ث* ال���ـ) ال�Bـ�| على أسـل$ب ح�اة ال�فل، وأسـ*ته. فهى ضـ*ور;ة ألن ی�عل�  
ال�فــل �Fف�ــة ال3*وج م) حــالــة اإلســــــــــــــ*اف فى ال�ق$قع داخــل الــ8ات ،إلى االنف�ــاح على العــال� 

مع آخ*;) فى العـــال� ال3ـــارجى ،أc االن�قـــال م) ال�Identification    �F*6ل3ـــارجى، وال�$حـــ"  ا
ــادرة  ــة الB6ــ ــاعى ، ب�عل� �Fف�ــ ال%�ــــــــــــــ�ج االج�6ــ ــادة  إلى ال��F*6 ح$ل اآلخ*، وز;ــ ــ8ات  الــ ح$ل 
،واالســ��ا�ة لل�فاعالت �أســل$ب مالئ�، ول�q م�*د ت��ــ�) ال�$ازن ب�) الB6ادرات واالســ��ا�ات  

وغ�* ال%اج�ة. فق" أثB�1 ن�ائج �عu ال"راســـــات أن �عu  أ/فال األوت��م ل"یه� الق"رة ال%اج�ة  
،على م6ارســـــة ،وتع��6 �عu ال6هارات ال�ى ی�ع*ضـــــ$ا لها ،م) خالل الB*امج ،واالســـــ�*ات���ات  
وال�"خالت ال%ف�ـــــ�ة واإلج�6اع�ة ال6�%$عة، و�8لV >6<) دحu األســـــ�$رة القائلة �أن ال26ـــــاب�)  

  ات ال%6ائ�ة ال ی�غ�*ون.�االض�*ا�
و�8لV ت%ف�ح آفاق إشـــــــــ*اقة األمل لل�3لp م) اإلحBا� وGیالم ال%فq ال�ى >ع�?ـــــــــها آ�اء ومعل$6 
  rفى دالل�هـــا ،وع6قهـــا أن >ع� ،qیالمـــًا لل%فGـــا/ـــًا ،وBإح *oأ/فـــال األوت��م. ف6) ال6$اقف األك

زم%�ــة ،ال >ع*ف مــ"اهــا، ر�6ــا اآل�ــاء، وال6عل6$ن مع أ/فــال >عــان$ن م) األوت��م على مــ"ار ف�*ة  
ت�$ل ،ور�6ا تق2ــــــ*، خاصــــــة وأن /فل األوت��م غالBا ما ی�2ــــــف �الغ6$ض، وال >ع*ف ب"ای�ه  
ــAلة ع"ی"ة لعل أه6ها ه$ ال��ـــــاؤل ،هل ه%اك نق�ة >6<) أن  ــBا�ه، وتoار ح$له أســـ ال�ق�ق�ة، وأســـ

ق�" تلV ال6?ــــــــــــــ<لة ل"c ی%�هى ع%"ها األوت��م، وما هى ال�"خالت وال6عال�ات؟ وم6ا ی�;" م) تع
ــال األوت��م ،ب�) األداء الفعلى له� ،واألداء   ــ"c �عu أ/فـ ــJ< c8ه* لـ ــای) ،الـ الBعu ه$ ال�Bـ
ال6�$قع م%ه� خاصـــة وأن �عu ه�الء ی�6�ع$ن بF8اء خاص ف$ق ال6�$ســـ| أو م*تفع (الF8اءات  
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األوت��م،   ال6�ع"دة) ول�q ما >�لL عل�ه �الF8اء العام و;�لL على �عiـــــــــــه� م�ـــــــــــ6ى ن$ا�غ فAة
ح�\ >�ـ���ع �عiـه� الق*اءة ب%2ـف ال$ق1 الc8 ن�ـ�غ*قه ن�) ،وم%ه� م) >ق*أ ال2ـف�ة ال�6%ى  

  ٪٩٨�الع�) ال�6%ى ،وال2ــــف�ة ال��ــــ*c �الع�) ال��ــــ*c، وم%ه� م) >�ــــ���ع تF8* ما >ق*ب م)  
ه  م6ا >ق*أه. و�عiــه� ذاك*ته ل��ــ1 ع�6قة ف��ــ- ، بل رحBة ج"ًا أ>iــًا، 6Fا أن م%ه� م) >6<% 
ال�"ی\ ع) م$ضــ$عات ب�ف2ــ�الت ال >�ــ���ع  ال�فل أو ال?ــp3 العادc ال�"ی\ ع%ها، وGن 
كان �عiــــــــه� ><�فى ب�F8* األشــــــــ�اء دون فه6ها....إلخ ، وم%ه� م) ی�دc االضــــــــ�*اب �ه إلى 
إعاقة أدائه ،فى م3�لف م�االت ال%6$ ال��Bعى، ال�فاعل ،وال�$اصـــــــل االج�6اعى، و8FلV >ع$ق 

ام �األن?ــــــــــ�ة ال��ات�ة ال36�لفة �?ــــــــــ<ل فعال ،وGعاقة أدائه اإلنفعالى. وما ی�*ت- ق"رته على الق�
على ذلV م) ن��6ة الع"ی" م) ســــــــل$�Fاته ، والBع" �ه ع) ال�6ــــــــار ال��Bعى لل%6$، واإلســــــــ*اف 
ــ�ة. ح�\  ــ�ة ال%ف�ـ ــ�6* داخل ال8ات ،و�8لV الBع" ع) ال�6�ع �ال2ـ ــ�غ*اق فى ال�ق$قع ال�6ـ ،واالسـ

ال األوت��م إن ل� ><) Fله� ع) م�o*ات العال� ال3ارجى ،ر�6ا ألنها ق" تM$ن  ی%ف2ــــــــل مع�J أ/ف
م�o*ات م2ـــاحBة لل3$ف ل">ه ،وال��F*6 داخل العال� ال"اخلى ،على ال*غ� م) أن العال� ال"اخلى  
ق" ><$ن م�ل6ًا له، ح�\ ی�2ـــف ال�oM* م) أ/فال األوت��م �ق2ـــ$ر ونقp وضـــعف فى و�Xفة  

ــ�3"امها ،أc أن ه%اك   ت"و;) ال6فاه�� ،وأن ــال ب�) ت"و;) ال6فاه�� ،وال6عل$مات، واسـ ه%اك إنف2ـ
  ضعف فى ال*�| ب�) الMل6ة وال6"ل$ل م6ا ی�;" م) ق$ة ال8اك*ة ل"c ال�oM* م%ه�.

وم) الiـ*ورc ع%" ال"خ$ل فى عال� األوت��م لMل ال6�23ـ2ـ�) سـ$اء فى /- األ/فال وال�-  
><$ن ت*ت�- ال6�23ـــ2ـــ�) على ه8ا ال%�$ F"رجات   ال%ف�ـــى وال2ـــ�ة ال%ف�ـــ�ة (ه%ا تع6"ت أن

ــل� یل�ه ال��B- ال%ف�ــــى ث� ال6�23ــــp فى ال2ــــ�ة  ــل� ف��B- األ/فال ه$ أول درجات ال�ــ ال�ــ
ال%ف�ــــ�ة )  أن ی�6�ع �ال��ــــاســــ�ة ال6?ــــ�*Fة(اإلح�ــــاس ال�ــــ�<$ل$جى) ،فهى ال6"خل والB"ا>ة Fى 

/فة ال�6�6ة، عال� ال�- ال�ق�قى  ی��3ى ع�Bة ال��ــاســ�ة وال"خ$ل فى عال6ه ال3اص عال� العا
ألن /فل األوت��م ،��اجة ماســـــة إلى ال�-، وال�%ان ،ال ال?ـــــفقة ،وال ال��اهل، فه$ ��اجة إلى 
اإلح�ـــــــــان. وم) ال�"ی* �الF8* أن ن�" أ>iـــــــــا م%ه� عBاق*ة، وله� م) ال?ـــــــــه*ة ما ل� >�Jى �ه 

  الغ�*، >ع�?$ن األوت��م ال6�3فى ال الJاه*.
*�Šß@âŒîmëþa@Ýç@_  

ك�o* م) الBــاح�o) ی��ــ"ث$ن ع) األوت��م على أنــه م*ض ، فــإذا Fــان األوت��م م*ض إذن >6<)  
عالجه . وح�ى ی$م%ا ه8ا ل� أرc دراســــــــــة  فى ح"ود عل6ى أXه*ت ن�ائ�ها أنه ت� شــــــــــفاء /فل 
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أوت��م ، بل ئ�F" ال%ـ�ائج ت��ــــــــــــــ) فى حالة ال�ـفل م) خالل ت%6ـ�ة �عu ال6ـهارات ل"c ال�ـفل، 
ــ ــBاب ت6M) فى ه8ا �اإلضـــــــ ــBاب األوت��م فه%اك م) ی*c أن األســـــــ افة إلى ع"م اإلتفاق على أســـــــ

م?ـــــــاكل فى ال"ماغ ، فى ح�) ی*c الBعu أن األســـــــBاب وراث�ة ، وه%اك م) ی*c أن األســـــــBاب 
م<��ـــــــــBة .....إلخ . و�%اء على ذلV ه%اك شـــــــــBه إتفاق على أن األوت��م ه$ إضـــــــــ�*اب ن6ائى  

ســBاب ز;ادة ن�ــBة إن�?ــار األوت��م ب�) الF8$ر ع) اإلناث ع2ــBى . أ>iــا ه%اك غ6$ض ح$ل أ
ــBة هى   ــار (ال*;1) على اإلناث  ١ذF$ر إلى   ٤،فال%�ـــ ــا مازال الغ6$ض ح$ل إق2ـــ أنoى . أ>iـــ
  دون الF8$ر . 

وه%ا أت�ـــــــــــــاءل : ما األســـــــــــــBاب ال�ى ت6M) وراء تلV ال�2ـــــــــــــ%�فات األرســـــــــــــ��ال�ة؟ األوت��م ،  
ــ ــB*ج*،وال*;1،واألوت��م ال6�2ــــ ــة واألســــ ف �األداء ال$�Xفى العالى أو ال6*تفع ، رغ� أن ال6�ان�ــــ

تق�iـــــى أن ت%iـــــ� Fل ه8ه ال�ق�ـــــ�6ات ضـــــ6) ج%q واح" ه$ األوت��م ،وGن Fان ب�%ه� تBای) .  
ــ�* ال�2ــــــ$ل  ــه�ل وت��ــــ �\ العل6ى وال��$ر ال�M%$ل$جى فى ت�ــــBل ه8ا ال�ق"م فى الF ل6اذا رغ�

فعل�ــة ، ورغ� األ��ــاث الهــائلــة فى ال�M وال�Mف ل� على ال6عل$مــات وتBــادلهــا وتBــادل الB3*ات ال
  ت2ل ال%�ائج إلى ح" حL ال�ق�) وال زال1 فى م*حل�ى عل� ال�ق�) وع�) ال�ق�) ؟

وعلى ال*غ� م6ا >?ــه"ه عال� األوت��م م) أالف ال"راســات واأل��اث وت*ت- على ذلX Vه* ح�ى  
ولM) هل ه8ا    ه8ا ل�q ع�Bا) م6ا >�ــــــــــ6$نه عالجات نف�ــــــــــ�ة و ١٠٠٠وق�%ا ه8ا ما >ق*ب م) (

ال�ع"د >ع%ى الo*اء فى ال6ع*فة والعل�؟ إذا Fان األم* 8FلV ل6اذا ل� ن2ــــــــل ح�ى اآلن إلى ت�"ی" 
أســـــــــBاب م�"دة �ع�%ها ت6M) وراء اإلصـــــــــا�ة �األوت��م ،رغ� Fل ه8ا العل� ، وه8ه ال6ع*فة ،وoF*ة 

ال$�اء ،ورغ� Fل ه8ا ال�ق"م  حاالت اإلصــــــــا�ة ،ال�ى وصــــــــل1 فى الع"ی" م) ال6��6عات إلى ح" 
�\ وال"راسـة اآلن فى م�ال Bح الBأصـ V8لF . ل األ/فالBار قBMعق$ل ال� V�اد >ف>< c8ال�ق%ى ال
األوت��م وغ�*ه  م) ال6�ـاالت األخ*c ، ی�2ــــــــــــــف ـل"c الoM*ة ،ول�q القـلة �ـاـل8ات�ـة(فى إق*ار مـا 

ب*امج) فق" شــــاه"ت ب%ف�ــــى وع)   >�ــــ6$نه ��قائL ،أو ن�ائج أو ب�انات،أو إح2ــــائ�ات ،أو ن�ائج
ق*ب م) ه� م) �عu ح6لـة أعلى الـ"رجـات العل�6ـة (ال6ـاج�ــــــــــــــ��*والـ"F�$راة) له� م) األ��ـاث  
واإلن�ـاج العل6ى فى م�ـال األوت��م ،مـا ل� >�Jى �ـه م) دخـل إلى عـال� /فـل األوت��م ال�ق�قى  

Bعu أن >��ـــــــ)  /فل ،وال$اقعى ،وعاش ،وتعا>r، وتعامل مع ال�oM* م%ه� ، فق" إســـــــ��اع  ال
بل م�6$عة أ/فال أوت��م 6Fا ی"عى فى ع"د م) ال�ل�ــــات ل� ی��اوز الoالث�) أو حoى ال6oان�)  
ــ��اع الBعu ت%�6ة الع"ی" م) ال6هارات ب"ا>ة م) مهارات اإلن�Bاه ،وال6هارات   ــة ،ك6ا إســـــــــ جل�ـــــــــ
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لBــاح�o) م) >ع6ــل الMالم�ــة ،واإلج�6ــاع�ــة ،واإلنفعــال�ــة ....إلخ.وعلى ال�ــانــ- األخ* ی$جــ" م) ا
  �<ل دقة وم$ض$ع�ة .

وعلى ال*غ� م) ال�ق"م العل6ى وال�ق%ى فى ال6*حلة ال*اه%ة وال�;ادة الهائلة فى ال6"ارس وال�امعات  
وGن�?ــــــــــــــار أجه�ة ال6�6$ل وز;ادة شــــــــــــــB<ات اإلن�*ن1 ،وز;ادات وت%$عات فى الB*امج وال�"خالت  

ــاء  واإلســـــــ�*ات���ات والف%�ات، واك- Fل ه8ا أم* ج"  خ��* شـــــــائع حال�ا وه$ ق�ام الBعu �إن?ـــــ
 Vم%ه� تل pات�ة وأخ��م*اك� خاصـــة وGیهام �عu ال%اس م6) >عان$ن م) �عu ال6?ـــ<الت ال
ــ�ة �أنه� >6لM$ن م) الق"رات   ــ* ال�ى حBاها هللا ��فل أوت��م وغ�* ذلV م) األم*اض وال%ف�ـــ األســـ

یل وم) أق$c ال�6شــ*ات على  فق"ان ال�ى ت6<%ه� م) شــفاء مoل ه8ه ال�االت فه8ا ن$ع م) ال��ا
  أخالق�ات وآداب ال6ه%ة.

ــى".  .  ــار ع�6انا"إیل�ا أب$ ماضــ ــ* .. إّني أرc م) ذو� األ�2ــ ــى بال �2ــ ل�q الMف�ف ال�8 أم�ــ
وه%ـا أود أن أشــــــــــــــ�* إلى عـ"م ت�*c الـ"قـة لـ"c �عu الBـاح�o) فه�  قلـة قل�لـة و;�Bـ"c ذلـV م) 

%" اإلدعاء �أنه ت� ت�L�B ه8ه الB*امج على الع�%ات الB*امج ســــــــ$اء Fان1 إرشــــــــاد>ة أو عالج�ة ع
ــ�Bل الo6ال ح�%6ا ی"عى   ــ"مة ، على ســـــ ال6ع%�ة، و�ال*ج$ع إلى ج"اوال ت�L�B الB*امج تM$ن ال2ـــــ
  L�Bــــــــــــــ6) ت�i�;أف*اد ، و q6ال م<$ـنة م) خoـنامج على ع�ـ%ة م*Bال L�B��أـنه ـقام ب�احـ\ مـا ـ�ـ

ن ع"د جل�ــــــات الB*نامج مoال ثالث$ن جل�ــــــة الB*نامج جل�ــــــات ج6اع�ة وجل�ــــــات ف*د>ة و;ق* �أ
ــ�Bل الo6ال ح�ــــ- ق$ل   م�B%ة فى ج"اول ال��L�B بoالث$ن ع%$ان ، فلMل جل�ــــة ع%$ان ، فعلى ســ
الBاح\ أن ع"د ال�ل�ــــات ال�6اع�ة خ�6ــــة ع?ــــ* جل�ــــة وع"د ال�ل�ــــات الف*د>ة خ�6ــــة ع?ــــ* 

 Lإج6الى ع"د جل�ـــــــات ثالث$ن جل�ـــــــة ،وه%ا ><$ن األم* غ�* دق��ل�ـــــــات  جل�ـــــــة �ألن ع"د ال
ــة أف*اد   ــات الف*د>ة فى حال الع�%ة ال�ى ت�iــــ6) خ�6ــ ال�6اع�ة الخالف عل�ه ، ب�%6ا فى ال�ل�ــ
ــافة إلى  ــة �اإلضـ ــBع$ن جل�ـ ــة وسـ ــات الف*د>ة فى حق�قة األم* ه$ خ�6ـ فه8ا >ع%ى أن ع"د ال�ل�ـ
- خ�6ــة ع?ــ* جل�ــة ج6اع�ة ه%ا ><$ن إج6الى ع"د جل�ــات الB*نامج ت�ــع$ن جل�ــة . م) جان

ــ"ان�ـــة  ــة ووجـ ــارات عقل�ـ ــة مهـ ــ"ة ت�iــــــــــــــ6) ت%�6ـ ــائج ج�ـ ــاح�o) أنه� حقق$ا ن�ـ أخ* ی*c �عu الBـ
واج�6اع�ة ل"c أ/فال أوت��م �ع" ع"د م) ال�ل�ــــــات الی��اوز الoالث$ن جل�ــــــة وه8ا أم* غ*;- 
وغ�* دق�L مع�6"ی) على ال"راســـات األج%�Bة فى إغفال تام للف*وق الoقاف�ة وال�A�Bة وثقافة األســـ* 

  �F تق">� ال3"مة ونJ*ة ال6��6ع ....إلخ .وم* 
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�ـاول$ن إج*اء إج*اء ـت"خالت < (�oاحBالـ uع�ـ�اج إلى م*اجـعة دق�ـقة وهى أن �نق�ـة أخ*c جـ" ت
أو معال�ات �غ*ض معال�ة إضــــــــــــــ�*ا�ات ر�6ا تM$ن م2ــــــــــــــاحBة لألوت��م دون أc ت"خالت أو 

6عال�ات تB"أ �األصــــــــــــــ$ل قBل معال�ات لألوت��م . ه%ا أت�ــــــــــــــاءل أی) ال6%�ق�ة ؟ فال�"خالت وال
  الف*وع .

فالعل� ه$ أوًال وقBل Fل شــ�ئ ب%اء ج"ی" لل$قائع، ب%اًء لل$قائع وصــف�ة Fان1 أم رق�6ة، ب%اء عقلى  
><�6ــل و;�� فى ذه) الBــاحــ\ وم) ث� فه$ ب%ــاء جــ"یــ" ی�� عB* ال%�ــــــــــــــ�Bــة أ� رد oF*ة الJ$اه* 

(ال%6| ال�Mفى أc ن6| العالـقة    إلى وحـ"ة ال2ــــــــــــــ*ح ال%J*� ال�ف�ــــــــــــــ�*Analogues cال6�6ـاثـلة 
الo6ال�ة أو ال%6$ذج اله�<لى)، أو القان$ن ال�ف��*c أو أقل ع"د م) الB6اد� ال�ف��*;ة إس�%ادا إلى 

فى صـ$رة ن6$ذج  ReconstructionsمB"أ اإلق�2ـاد فى العل�، ���\ نB%ى الJاه*ة ب%اًء ج"یً"ا 
لة م�*د ت?ــــــــــــــ<�ـلة تـBایـ%ات له، ت?ــــــــــــــ<�له  ه�<لى أو ن�F |6فى تM$ن Fل ال�ـاالت األخ*c ال6ـ6اث

ان�Jامات م�Bای%ة وGن تM) م�6اثلة، ی���ــ" عل�ها اإلن6$ذج �ال*ج$ع إلى ن$ع�ة ال�ــ�اقات ال�A�Bة،  
. فالJ$اه* ال6�6اثلة هى   transpositionم6ا >ع*ف فى نJ*;ة ال�?ـــــــــ�ل1 �ال�B"ل ال$ضـــــــــعى 

ــ" عل�هـا ـ�ال*ج$ع إلى هى م) حـ�\ ال6ـB"أ وGن تـBایـ%1 م) حـ�\ اإلن�Jـامـات الف*ـ;"  ة ال�ى ت���ــــــــــــ
ال%$ع�ة الف*;"ة لل�ــــــــــــ�اق الA�Bى (ال?ــــــــــــ*و� ال�A�Bة) فى Fل حالة م) ال�االت و;ع*ف ذل V�B6"أ 

  ال6�ان�ة ومB"أ ال?*/�ة.
ورجـل العل� بـ8لـV ی*د oF*ة الJ$اه* (ال6�6ـاثلـة) إلى وحـ"ة اإلن6$ذج اله�<لى م6ـا >ق�� ال2ــــــــــــــ*ح 

ف�ـ�*c الفه6ى والc8 >3�لف ع) قان$ن ال�$ات* (ال�M*ار) في غ�*  ال%c*J ال�ف�ـ�*c أو القان$ن ال�
  *�J%غ�* ع6ل�ة ت qل6ة ل�Mفه� فالعل� في صــــ6�6ه و�6ع%ى الTheorization   ــــىi6ت Vو�8ل

ال��اة فى ت�$رها م) ال?ـــــــ�ئ إلى نق�iـــــــه،فال?ـــــــ�ئ >3لL نق�iـــــــه و;%?ـــــــأ ال2ـــــــ*اع ب�) ه8ی)  
ئ�الف ج"ی" ل) یلB\ ح�ى ی�u36 ع)  ال%ق�iــــــــــــ�) و;��"م قBل أن ی�u36 ال%ق�iــــــــــــ�) ع) إ

  نق�iه وم) ث� ی%?أ ب�%ه6ا ال2*اع وه<8ا.
وGذا Fان م) الF�6"(ال�ق�)) �?<ل قا/ع أن ل- الع6ل�ة العل�6ة وص6�6ها إن6ا ی%�2* فى إعادة 
ب%اء ال$قائع فى ذه) العال� (�<�ــــــ* الالم) فى صــــــ$رة ال%J*;ة ال�ف�ــــــ�*;ة أو القان$ن الفه6ى 6Fا 

فى صــــــــــــ$رة أن6$ذج ه�<لى ون�F |6فى >ق"م العالقة الo6ال�ة ه8ه ال�ى   ١٩٧٩*)  أشــــــــــــار (م6�3
  ت���" فى ال$اقع الع�انى فى ت?<�لة م) ال�Bای%ات ال نها>ة ل�Bای%ها ب�Bای) ال��اقات ال�A�Bة.
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ــ�) فى م�ال األوت��م وغ�*ه م) ال6�االت األخ*c ال�ى  ــ<لة أخ*c >غفل ع%ها �عu ال"ارســـــ م?ـــــ
ع6$مـا عـ"م األخـ8 فى اإلع�ـBار ال�ـBای) ب�) األ/ـفال فى الoـقاـفات ال36�لـفة . هـ%ا ت�علL ـ�ال�ف$ـلة  

 uعBــ���ع أن >ق$م ب ــ�قل فى ثقاف�%ا الع*��ة م) وجهة نJ*نا >�ـــ ــاؤل :هل ال�فل ال�6ـــ أ/*ح ت�ـــ
  األع6ال دون م�ان"ة أو م�اع"ة م) األخ*;) ؟ وGن إس��اع فل6اذا >?V ف�6ا >ق$م

ل ع6ا قام �ه ما إذا Fان صـــــ$ا�ا أم خ�أ ؟ وهل �إم<انه أن >ق$ل ال �ه م) أع6ال ودائ� ال��ـــــاؤ  
ف�6ا ال ی*غBه ؟ هل ال�فل فى ثقاف�%ا فى ال6*حلة الع6*;ة م) ســ) ثالث ســ%$ات وح�ى ال3ام�ــة 
م) ع6*ه >�ـــــــ���ع م�ـــــــاع"ة ذاته ؟ ووفقا لل6عای�* ال"ول�ة و/Bقا ل%J*;ات ال%6$ أن >ق$م �إع"اد 

ــان"وتr أو تغ��* مال��ـــ ه أو ت*ت�- لعBه (�iـــ� الالم) ووضـــعها فى أماك%ها ؟ أو �6ع%ى أخ* سـ
هل >�ـــــــــ���ع الق�ام بBعu األع6ال داخل وخارج ال6%�ل Fأن >غ�ـــــــــل الM$ب �ع" شـــــــــ*�ه ؟ وGن 
إســـــــــــ��اع الق�ام فإنه >ق$م بها فى ســـــــــــ) م�أخ* ع) ذلV وغالBا ما >�ـــــــــــ�غ*ق ف�*ة /$;لة . وفى  

بBعu ال6?ارFات اإلج�6اع�ة 6Fا >فعل أق*انه فى بل"ان ال��اق اإلج�6اعى هل �إم<انه أن >ق$م  
ــال�- معاملة تق$م   ــV أن ما تفعله مع�J األمهات فى ثقافات%ا الع*��ة م) خالل أســـــ أخ*c .وال شـــــ
فى ج$ه*هـا على ال�6ـا>ـة ال�ائـ"ة ت�ـ1 زع� ووه� ال�*ص وال3$ف على أ/فـاله) بـل وأكo* م) 

ع*��ة م*��ات أج%�Bات م6ا ی%�ج ع%ه ضـــعف ذلV ت�ـــ�ق"م �عu األســـ* فى �عu ال6��6عات ال
وق2ــــــــ$ر فى ال%6$ العقلى واإلج�6اعى واإلنفعالى والB"نى . ح�ى وGن ت�3ى ال�فل ه8ه ال�ــــــــ) 
ووصــل إلى ســ) ال6"رســة ب"ا>ة م) ال�ــادســة ال>�ــ���ع أن ی�6�ع ب"رجة م) اإلســ�قالل�ة واإلرادة 

  �Jـل"ان ح�ـ\ >ع�6ـ" معBـأق*انـه فى العـ"یـ" م) ال�أم$ره�  مقـارنـة  �Jأ/فـال%ـا على األمهـات فى مع
ال��ات�ة م) ت%اول ال�عام واإلســـــــــــ�F8ار وع6ل ال$اجBات ، وأن إســـــــــــ��اع الق�ام بBعu األع6ال  
ــ$اب أم خ�أ  ، وه%ا >�"ث  ــائال ع6ا إذا Fان صــــ غالBا ما ی�?ــــــ<V ف�6ا >ق$م �ه م) أع6ال م��ــــ

ل فى مoل ه8ه ال�الة م) أن ق6ع و1BF وتأخ* وBFح فى م3�لف ج$ان- ال%6$ وال >�ـــ���ع ال�ف
><�?ــــــــــف ذاته وال األخ*;) . و�ال%J* إلى وجهة نJ* "ل$رانF q$لB*ج "فى ال%6$ وال��$ر وال*قى  
األخالقى غــالBــا مــا ><$ن رد فعــل ال�فــل ت�ــاه ذلــV إمــا ال�ــاعــة ت�%Bــا للعقــاب وGمــا ال�ــاعــة 

إثا�ة فإن ال�فل لل�2ــــــــــ$ل على إثا�ة أو مقابل . وفى حال ع"م العقاب وع"م ال�2ــــــــــ$ل على 
>فعل ما >?ــــــــــاء وخاصــــــــــة فى األع6ال واألفعال غ�* ال6قB$لة أو ال�6ــــــــــ�ه�%ة . 8FلV فى حالة 
ال*قا�ة ال6�الحقة لل�فل أث%اء ن6$ه وســــــــل$Fه ت�1 زع� ووه� ال�6ا>ة ال�ائ"ة وال3$ف على ال�فل 

Mـه ل� |��ى ی%6ى حـ- ...إلخ ، مع عـ"م إتـاحـة الف*صــــــــــــــة أمـام ال�فـل لإلنف�ـاح على العـال� ال6
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اإلســـ��الع وGك�?ـــاف ذاته والعال� م) ح$له فال ت�$ل" ن�اج ذلV ثقة �ال%فq وال �األخ* ووتقل أو 
تiـعف ف*صـة إسـ�6�اعه �اإلسـ�قالل�ة ، بل تM$ن اله�6%ة وال�ـ��*ة لل�Bع�ة وما >2ـاح- ذلV م) 
ضــــــــــــعف وق2ــــــــــــ$ر اإلرادة وم ث� م?ــــــــــــاع* ال3�ل ور�6ا الc�3 وم) ث� ال�$ارc واإلن�ــــــــــــ�اب  

وه%ا أود أن أذF* أن   -ال�ـــــ�<$ل$جى ال8اتى م) ال$ســـــ| اإلج�6اعى رغ� وج$ده وســـــ| األخ*;)  
  " Vخلف qول� Vعلى " ضع ال�فل أمام "Fانى ت��و;�داد األم* صع$�ة   -أح" م$اد ال"س�$ر ال�ا

ح�%6ا أت�ــــاءل هل ت��ــــاوc الق"رة على اإلســــ�قالل�ة ل"c أب%ائ%ا ب%�J*اتها ل"c األ/فال فى ال"ول  
ل6�ق"مة ال�ى إع�6" م2ــــ66$ا ال"ل�ل ال�?ــــ2�3ــــى على ثقافاته� دون األخ8 فى اإلع�Bار ثقافات%ا  ا

الع*��ة ؟ف6ا >�ـ���ع مع�J األ/فال ع6له فى سـ) سـ1 سـ%$ات على سـ�Bل الo6ال فى الع"ی" م) 
الBل"ان ال6�ق"مة فى م3�لف قارات العال� م) ق�Bل م�اع"ة ال8ات وم�اع"ة األخ* س$اء داخل أو 

ارج ال6%�ل ال>�ــــــــــــــ���ع ع6ـله مع�J أ/فـال%ـا فى م%�ق�%ـا الع*��ـة . وفى حـال إل�ـاح األم على خـ
ال�فل لإلســـــــ�F8ار وع6ل ال$اج- . فى حال م$افق�ه فإنه ی8ه- �ق$له أع6لV ال$اج- (�?ـــــــ*و�)  
ــال�- ال6عاملة ال$ال">ة   ــV أن أســـ ــ*و� �6قابل .  الشـــ ــ�F8ار وع6ل ال$اجBات م?ـــ ــBح اإلســـ أc أصـــ

�$ر;ـا فى ال$صــــــــــــــ$ل إلى هـ8ا ال�ـال ، نـاه�ـV ع) إحالل بـ"ائـل لألم لـ"c الBعu لعBـ1 دورا م
ــائp أم$مة مع  ــائp أب$ة وخ2ـــــ ــ�*c خ2ـــــ ف�Mف ن$ف* قل- أم إذا وف*نا ب"یال لألم؟ و�Fف ن?ـــــ
ســــــــــــــه$ـلة ؟ ال�oM* م%ـا ><Bـ1 و;ق6ع ن6$ ال�فـل العقلى وال$جـ"انى واإلج�6ـاعى ، وعـادة األم هى 

6ـــل ال$اجBـــات ....إلخ و�ـــال�ـــالى ت�ـــ"ه$ر قـــ"رات ال�فـــل فى تلـــV  ال�ى تـــ8اك* وهى ال�ى تق$م �ع
 Vغـائ�ـة . و�ـ8لـBBـاالت مـا ه$ إال ن$ع م) ال�ال�$انـ- ومـا >ق$م �ـه ال�فـل العـادc فى مoـل هـ8ه ال
ال>�ــــــــــ���ع ال�فل أ>iــــــــــا أن >عى و;<�?ــــــــــف ذاته ور�6ا ال >عى وال ی"رك أc ال6�االت >�Bها  

ا/) الق$ة ع%"ه ف��ـ�6o*ها وال م$ا/) الiـعف ف%عال�ها و;فiـلها ع) غ�*ها وأ>iـا ق" الی"رك م$ 
ــاه� �oF*ا فى ت�"ی" ال6عای�*  . ــ�ة ، ق" ســــــ ــى لإلضــــــــ�*ا�ات ال%ف�ــــــ ــ2�3ــــــ وGذا Fان ال"ل�ل ال�?ــــــ

ال�?ـ2�3ـ�ة ،إال أن خ2ـ$صـ�ة ال�االت ،وتف*دها، >�عل م) اإلتفاق على ت?ـp�3 ال�الة أم*ا 
  qفى نف (�B�B/ مــا إلى u;*6ــا یــ8هــ- م%��ال�$م ،ر�6ــا الن�ــ" إتفــاقــا على وحــ"ة  صــــــــــــــعBــا ، ف

 p�3اإلضـــافة إلى أن ال�?ـــ�رغ� إع�6اده6ا على معای�* ال"ل�ل ال�?ـــ2�3ـــى ،ه8ا  ،p�3ال�?ـــ
ال�ــــــ�<$م�*c الc8 >ع�6" عل�ه ال"ل�ل ال�?ــــــ2�3ــــــى، رغ� ال�?ــــــp�3 �أنه� م2ــــــاب�)  �األوت��م  

�iــح فى اإلصــ"ارات على ســ�Bل الo6ال، ی�iــح أن أح"ه� ل�q م2ــاب �األوت��م ، ولعل ذلV ی
،أ>iا ه%اك م) ال6*ضى  ٢٠١٣،وال3امq عام    ١٩٩٤،وال*ا�ع عام  ١٩٨٧ال36�لفة الoال\ عام  
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 p�3فال"ل�ل >ق"م ت?ـــــ، p�3ال�?ـــــ�أ إلى ال"ل�ل ال�?ـــــ2�3ـــــى، و;ق$م ب%ف�ـــــه �أو ذو;ه� م) یل،
>�انBه   ف$رc، فه$ وGن Fان م�;ة ،إال أنه ق" >أتى ��ف%ة م) ال%ها>ات غ�* ال�ـــــــــــــع�"ة ،وه8ا أم*

ال2ــــــ$اب ، وه%اك م) یل�أ إلى اإلن�*ن1 ، وه8ا ه$ ال?ــــــائع ب�) الع"ی" م) الBاح�o) اآلن ح�\ 
ــ">ـــه /فـــل أوت��م ب��ــــــــــــــ��ـــل األع*اض ،و;Jه* لـــه  >ق$م الBـــاحـــ\ أو األب أو األم وFـــل م) لـ
ال�?ـــــــp�3، وه8ا أ>iـــــــا أم*ا غ�* م�6$د، ح�\ �ات م) ال�ـــــــهل ال�?ـــــــp�3 ،ولM%ه فى واقع  

  p�3ع�6" على ال"ی%ام�ة  األم* ت?ـــــــــــ< p�3ه$ ت?ـــــــــــ L�م�<ان�<ى غ�* آم) ،فال�?ـــــــــــp�3 ال
ــاعـ" على خ*وج  ،وال$�Xفـ�ة، وال6$ائ6ـة، وال?ــــــــــــــ*/ـ�ة ، ذـلV ه$ ال�?ــــــــــــــp�3 ال�L ،اـلc8 >�ــــــــــــ

  ال�i6*ب ،أو الu;*6 م) الق$قعة، إلى العال� ال$اسع ال6��| �ه. 
�?ـــــــــــــ2�3ـــــــــــــى لإلضـــــــــــــ�*ا�ات  ه8ا ما >�عل%ى أت$خى ال�8ر وال���ة ،ع%" الل�$ء إلى ال"ل�ل ال

واألم*اض فى أc م) إصــ"اراته، للع"ی" م) األســBاب، ســ��$الى ذF*ها ب�) ال��) وال��) Fل فى 
  ال6<ان ال6%اس- .

ورغ� Fــل ال6�ــاوالت ال�ى تBــ8ل فى Fــل أرجــاء العــال� فهى م�ــاوالت مــا ت�ال �عــ" فى حــالــة م) 
 *oما أك (Mــ�- ول ــًا. ه8ا  الB"ائ�ة. وما أكo* األمال ال�ى ق" ال ت2ــــــــــ ــع�"ة أ>iــــــــــ ال6فاجآت ال�ــــــــــ

�اإلضــــافة إلى إســــ��ــــالم ال6�23ــــp ل�اســــ�ه ف�ق�� ت?ــــ2�3ــــه على م�*د إن�Bاع، أو على ما 
ت$حى �ه واقعة ج�ئ�ة Fاشـــفة، فالBاح\ ال��" ه$ الc8 ی�الءم مع ما فى ال6$اقف وال6?ـــاكل م) 

  ت%$ع وأصالة ول�q م�*د م�<ان�<�ة ال�أو;ل.
  

م) الiــــ*ورc ع%" ال�عامل مع /فل أوت��م أن نiــــع ن2ــــ- أع�%%ا ضــــ*ورة إنف�اح أفاق واســــعة  
آخ8ی) فى اإلع�Bار إســــ��الة وج$د ت�انq ب�) /فل�) أوت��م ،ك6ا >�- أن نM$ن على إســــ�ع"اد  
  ،*�o>� qعى ل��B/ أو cــان ألف /فــل عــادF ذاGــای) ب�) أ/فــال األوت��م، وB�وال�ــأمــل لل *�Mلل�ف

أوت��م واحـ" ه$ �<�o* ، وGذا Fـانـ1 الـ"اللـة ال*ق�6ـة لهـ8ا ال�فـل هي أقـل القل�ـل أو هى فـإن /فـل  
أ�ع" ح"ود القلة، إال أن ه8ه القلة لها داللة ت2ـــل إلى أق2ـــى غا>ات ال"اللة ، فهى قلة ت��ح ل%ا 
  أن ن�فه� ال$ح"ة فى oF*تها، وأن ن��Bع الoM*ة فى إ/ارها ال$اح" فMل /فل أوت��م فى Fل جل�ــــــــــــة
م) جل�ــات ال6عال�ةإن6ا ه$ �o6ا�ة F�اب ت�داد صــف�اته فى Fل جل�ــة م) ال�ل�ــات ال�ــا�قة ،  
ول� >�ـــــــــ���ع أح" فى Fل م*ة أن یBلغ م) ه8ا الM�اب ما ی*;" ،ف�فل األوت��م ما زال لغ�ًا م��*ًا  
�ـ�اج مـ%ا إلى ال�عL6 فى حالـ�ه فى م�ـاولة م) م�ـاوالت ال"خ$ل إلى عالـ6ه ر�ـ6ا ن"رك شــــــــــــــ�Aاً <  



í×¥<íé×Ò<íée�Ö]<^ãßfe< << <<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ١٩  

ــا�قة ، وGذا Fان ه%اك تBای%ًا ب�) /فل وأخ* فه%اك أ>iـــــــــــًا   ج"ی"ًا ع) إدراكه فى ال6�اوالت ال�ـــــــــ
تBای) لل�فل نف�ـــــــــه م) وق1 آلخ* ح�\ أن فى Fل م�اولة ت�ف�ح آفاق ج"ی"ة، وم?ـــــــــاكل �oF*ة  
ت�ــ��o* عقل ووج"ان الBاح\ وال6عالج ال�L ف��ف�ه على ال�ف�M* وتBعo%ه على ال�أمل فى م�اولة 

  �فه� تلV ال$ح"ة (/فل االوت��م) في oF*تها.ل
  rأنه >ع��ی\ وال$صــــف ل�فل األوت��م "�أ>iــــا م) القiــــا>ا األخ*c فى عال� األوت��م تM*ار ال
حــالــة م) ال$حــ"ة ، وه%ــا لى وجهــة نJ* أخ*c م) خالل معــا>?ــــــــــــــ�ى أل/فــال أوت��م ألكo* م) 

�?ـــــــــــ$ن الع�لة ول�q ال$ح"ة و;6<) أن عق"ی) م) ال�م) فالغال�Bة الع6Jى م) أ/فال األوت��م >ع
أ/لL عل�ها الع�لة ال�6دح6ة إج�6اع�ا ،فال$ح"ة فى Fل أح$الها م�ل6ة أما الع�لة ف6%ها ال�ـــــــــــلBى 
وم%ها اإل>�ابى  ،وتفiــــ�ل الع�لة ر�6ا ی*جع إلى م?ــــاع*، وأحاســــ�q، م) ال��ن ت3فى وراءها  

  ع"وان�ة م�ف�*ة ض" م) >���$ن به�.
ــات فى أع$د م) ج"ی" Fى أ/*  ــل إل�ها ال�oM* م) ال"راســ ــ�ال م*ة ثان�ةهل ال%�ائج ال�ى ت2ــ ح ال�ــ

م�ـال األوت��م >6<) ال$ث$ق بهـا وتع6�6هـا مع إخ�الف الoقـافـات ، وFـ8لـV فى الoقـافـة ال$احـ"ة ؟ 
�ـ\ العل6ى إدراك أن لMـل ثقـافـة لغـاتهـا ،وخ2ــــــــــــــائ2ــــــــــــــهـا ،  Bـال ال�م) بـ"ه�ـات الـ"خ$ل فى م

oــــــــــــــا  ومف*داتهـا ، ودالل�هـا . فـالi<ـای) أB�قـافـة ال$احـ"ة تoـای) ، وفى الB�ـای) والـ"الالت تB�قـافـات ت
اـل"الالت م) جـ6اعـة ألخ*c ، و��) أف*اد ال�ـ6اعـة ال$احـ"ة ، وـل"c الف*د نف�ــــــــــــــه م) وـق1 ألخ* 
.فالoقافة تلع- دورا ح�$;ا فى ت?ـ<�ل شـ23ـ�ة الف*د ، وGذا Fان1 اللغة م<$ن م) م<$نات الoقافة 

?ـــــــــــــ<ل م) خالل ت%��J عقلى مع�) ، و;�c"B ذلV واضـــــــــــــ�ا ح�%6ا ی�ق)  فإن أل�ة ع6ل اللغة ت�
  شp3 ما لغ��) Fالع*��ة واإلن�ل��;ة ف6) ال��Bعى أن أل�ة ع6ل ال"ماغ ت�Bای) فى اللغ��) .

  qاألوت��م األع�6اد على ال6قای��ــائعة فى الع"ی" م) ال"راســـــات ال3اصـــــة  ــا>ا ال?ـــ م) اب*ز القiـــ
" م) أع*اض األوت��م ، ح�\ ت�F" درجات مoل ه8ه ال6قای�q  ال�ـــــــ�<$م�*;ة ال�ى ت�iـــــــ6) الع"ی

ــ$اء   ــ�ة ال��انq ب�) أ/فال األوت��م ســــ ت?ــــــp�3 ال�الة �أنه أوت��م . و8FلV ال�ع� وال�$ه� �قiــــ
ب�) الـF8$ر والـF8$ر ، واإلنـاث واإلنـاث ، واألغ*ب ب�) الـF8$ر واإلنـاث ، وفى Fـل األح$ال م) 

الB3*ات ال�ـــــــــــا�قة ح�ى ب�) ال�$ائ� ه8ا م) جان- ، وم) ال�6ـــــــــــ���ل ت�ق�L ال��انq إلخ�الف  
جـاـن- أخ* م) الـB"هى أن الB%ـ�ة الف�ــــــــــــــ�$ل$جـ�ة لـلF8$ر ت3�لف تـ6اـما ع%ـها ـل"c اإلـناث ولـعل ـما 

  . ١:٤ی�F" ذلV ما زال لغ� ن�Bة األوت��م ب�) الF8$ر واإلناث 
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هـ8ا عـ%" اـل"خ$ل إلى   وفى ســـــــــــــــ�اق العـقل، واإلخ�ـ�ار،وال�Mل�ف م) عـ"مـه Fـان والـب" م) أخـF 8ـل
عال� األوت��م . و�%J*ة سـ*;عة وم$ج�ة ،أرc أن األوت��م >ع" م) الJ$اه* اإلن�ـان�ة الق">6ة، ال�ى 
ــان�ة   Xه*ت فى ث$ب ج"ی" فى ع2ـــ*نا ال�الى، �إع�Bارها صـــ$رة خاصـــة م) X$اه* ال��اة اإلن�ـ

�Bــة فى ال ــة، وم%اه�ها ال3اصـــــ ــ��ها، لها ق$ان�%ها ال3اصـــــ ــة  ،ال�ى لها خ2ـــــــ$صـــــ \،وفى ال"راســـــ
ــان�ــة األخ*c.وم) ه%ــا Fــان ل�امــًا على  ــ"ق على الJ$اه* اإلن�ـــــــــــــ ،ت3�لف ع) تلــV ال�ى ت2ـــــــــــــ
ــ�خ ق$اع" عل� >3"م  ــ$دة فى ت*ســـــ ــال�ه� ال6%?ـــــ ــ�غل�) وال6ه��6) به8ه الJاه*ة ،أن >�"وا ضـــــ ال6?ـــــ
 L�%6ع%ى أخ* ><$ن ضـــــ" العل�. ف6) الالم�ل م) عل� إلى ال عل� ، أو $�الB?ـــــ*;ة ،ح�ى ال ی�

.L�%6ال�ل إل�ه �Bف�6ا الس L�%6ال�أن ن�8رع   
 qإ/اللة م*حلة م�علقة فى عل� ال%ف rة أن نع�oالoفى ب"ا>ات األلف�ة ال (�وم) الiــــــــــــ*ورc ون
عامة، وعل� ال2ــــــ�ة ال%ف�ــــــ�ة ،وال�*��ة ال3اصــــــة خاصــــــة، ت*ت�ــــــ� على م��اها ��ــــــ6ات األمل 

ع�لة تق"م األم� ،وال6��6عات. ول� ،وGشـــــــ*اقات الفأل ،ل��ق�L م�ـــــــ�قBل أفiـــــــل �إذن هللا، ل"فع 
ی��قL ذلV �غ�* ال��$ل 6Fا أشـــــــار (ك�*ت ل�ف�)) ع) األســـــــل$ب األرســـــــ��الى إلى األســـــــل$ب 
ــ�ة ،وما ی�u36 ع%ها. ح�\ فق"ت الo%ائ�ات م%�ق��ها ومغ�اها   ال�ال�لى فى ت%اول الJ$اه* ال%ف�ـ

ــة، ال�ى ــائL العل�6ـ ــا فى ال�قـ ــا ت3�لف ع) ن�J*اتهـ ــات ه%ـ ــائ�ـ ــا دون وج$د    ،والo%ـ ــ"هـ الوج$د ألحـ
األخ*c (ال��ـاة >قـابلهـا ال6$ت،وال�%ـة >قـابلهـا ال%ـار ، وال2ــــــــــــــ$اب >قـابلـه ال�3ـأ ،وال*ح6ـة >قـابلهـا  
الع8اب وه<8ا)، فال��اة اإلن�ـــــــــــــان�ة الع2ـــــــــــــ*;ة تق�iـــــــــــــى ال�3ل�ة قBل ال��ل�ة، أc ال�3لى ع)  

8 �6فه$م ج%Bًا إلى ج%- ال�2ـــــــــ%�فات ال�ى تأخ8 شـــــــــ<ل ال6$اجهة، أc وجهًا ل$جه، بل ت��� األخ
�1 الJ$اه* ال%ف�ــ�ة ت���ــ" فى ال$اقع الع�انى  B6�" على /$ل م�2ــل م6�"، ح�\ أصــ< c8وال،
ــ�اقات ال�A�Bة. ح�\ Xه*ت مع نها>ات   ــ<�له م) ال�Bای%ات ،ال نها>ة ل�Bای%ها ،ب�Bای) ال�ـــــــ فى ت?ـــــــ

ق">6ة ل� تM) م$ج$دة م)   الق*ن الع?ـ*;) ،و�"ا>ات الق*ن ال$اح" والع?ـ*;) تBای%ات ج"ی"ة لJ$اه*
قBل ،ح�ى وGن Fان1 م$ج$دة ،إال أنها Xه*ت ف�6ا �ع" فى ث$ب ج"ی" ،ور�6ا أخ8ت م�ــــــــــــــ�6ات  
ج"ی"ة ،وGن ت*ت- على ذلV أن نقاوم ما ن�- ،ون��6ل ما ق" نM*هه، فأول ال?ـــــــــــــ�*ة ب8رة ، وما 

الفعل، ی�داد ح�%6ا  أ�ع" ما فات ،فإن ما ســ$ف >أتى ســ$ف ><$ن ق*;Bا، ول%عل� ج�6عا أن األمل �
ی�داد األل�، ف6ا م) ن�اح ب"ون أن >�ــــــــBقه ف?ــــــــل، وGن شــــــــ1A فقل ع"م ت$ف�L ،أو م�اوالت ل� 

  ت2ل �ع" إلى ح" ال%�اح.
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ــائع وه$ إج6ـاع آلى م�<ـان�<ى على "ل�$Fـان* : " ه$ م<�?ــــــــــــــف األوت��م  ١٩٤٣وهـ%اك خ�ـأ شــــــــــــ
ــع�?ـــــــع عام   ــ�" شـــــ ــ�ة فى F�ا�ه األســـــــq ال�F$�B  ٢٠٠٥و�ال*ج$ع ألى ال�ـــــ �6ائ�ة لألم*اض ال%ف�ـــــ

ــفه "ل�$Fان* " الF c8ان >ع6ل فى  ــفه و;2ـــ ــار إلى أن األوت��م Xه* قBل أن ><�?ـــ ــ�Bة أشـــ والع2ـــ
�oه ال?ــــــه�* عام  Bامعة ج$ن� ه$�<%� م) خالل ن?ــــــ*ه ل��ع"   ١٩٤٣الع�ادة ال%ف�ــــــ�ة لأل/فال �

ــائp : تفiــــــــــــــ�ـل ال$ ١١ق�ـامـه �6الحJـة ( حـ"ة ،  /فال) ت$ف*ت فى ه�الء األ/فـال أر�عـة خ2ــــــــــــ
ــ*Fة   ــ�) ال*وت�%ى ، والع�� ع) م?ـــ ــابهة أو ال66اثلة ، ح- ال�"ق�L وال���ـــ ــ*ار على ال6?ـــ اإلصـــ
اإلن�Bاه مع أ/فال آخ*;) . وفى نفq ال$ق1 تق*;Bا إســــ�3"م "هان� أســــB*ج*" الF c8ان >ع6ل فى 
عـ�ادة األ/ـفال فى جـامـعة ف��ـ%ا أ>iــــــــــــــا م2ــــــــــــــ�لح األوت��م . و;ـB"و أن Fالهـ6ا إســــــــــــــ�ـعار هـ8ا  

ــ� ــارة إلى ال26ـــــــ ــ�3"م لإلشـــــــ ــى للBMار ، ح�\ Fان1 ه8ه الMل6ة ت�ـــــــ لح م) م�ال ال�- ال%ف�ـــــــ
  اإلنق�اع ال�"ر;�ى ع) ال�$اصل مع العال� ال3ارجى ، وهى حالة >6* بها الف2ام�$ن .

  
إن سـل$ك /فل األوت��م، شـأنه شـأن سـل$ك أc /فل، ه$ في صـ6�6ه تلV ال$�Xفة ال�ي >iـ�لع  

ال6ع%ى ال�8 ی%�$� عل�ه. وال >2ـــــــ"ق ه8ا ف��ـــــــ- �ال%�ـــــــBة إلى  بها ،ه$ ه8ه ال"اللة، ه$ ه8ا
ا على Fل ال�ـــل$�Fات ال6أل$فة ،وغ�* ال6أل$فة . وأكo* م)  هـ8ا أن ال�ــــــــــــــل$ك عـادة مـا ی%�$c على ج6لـة م) ال$Xـائف، ألنـه عـادة مـا ی*جع إلى ج6لـة م) ال�ـــل$�Fات ال6أل$فة، بل >2ـــ"ق أ>iـــً

  ����ــ�ولة، م6ا >ع*ف �ال� ــBاب ال�6ــــــ ــB-. ولعل ذلV ر�6ا ی*جع إلى إخ�الف األســــــ �أكo* م) ســــــ
ــ�$c ع6ل أجه�ة  ــ*، فهى ت3�لف م) ثقافة ألخ*c، وفى الoقافة ال$اح"ة �إخ�الف م�ـــ /Bائع الB?ـــ
ال��ــــــ� الف�ــــــ�$ل$ج�ة وال%ف�ــــــ�ة (األم�جة وال*غBات)،و�ال�الى ت3�لف ال6عای�*ال��ات�ة، وال�ــــــل$�Fة  

فة ألخ*c، فه%اك ثقافات وضع1 فى دس�$رها مBادcء ،والفM*;ة، واإلج�6اع�ة، والعالج�ة م) ثقا
ت�ــ�* على خ�اها ، 6Fا أشــ*ت ســا�قا إلى ال"ســ�$ر ال�ا�انى على ســ�Bل الo6ال ال ال�2ــ*، ن�" 
م) ب�) مBادئه مB"أ ح�$;ا مفاداة " ضع ال�فل أمامV ول�q خلفV "، إ>6انا �أه�6ة إتاحة الف*ص  

له ، ح�\ أن جعل ال�فل فى ال6ق"مة، وال6$اجهة،  أمام ال�فل، إلك�?ــــــــــــاف ذاته، والعال� م) ح$ 
>ف�ح ال6�ال لل�فل ل*ؤ;ة العال�، ��o6*اته م) أمامه، وع) >�6%ه، وع) >�ــــــــــاره ،وم) ف$قه، وم) 
ت��ه، و�ال�الى ی��$ر ن6$ه العقلى ،واإلنفعالى، واإلج�6اعى �?ـ<ل ج�"، ب"ال م) أن >�ـ�* خلف 

أمــام ال�فــل، وفى مoــل هــ8ه ال�ــالــة ><$ن فى حــالــة م) الBMــار، الــ8ی) غــالBــا مــا >��B$ن ال*ؤ;ــة  
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ال�Bعـ�ة، ـب"ال م) اإلســــــــــــــ�قاللـ�ة ،والoـقة ـ�ال%فq ،الـل8ان یلعـBان دورا م�$رـ;ا فى إك�?ــــــــــــــاف اـل8ات  
  وGك�?اف العال� .

  
هل ل$ ت�"ث1 مع /فل أوت��م وF*ر أو ردد ما أق$له أc ردد نفq الMل6ات واأللفا� ال�ى س6عها 

  Vم%ى ، هـل >ع%ى ذلـ  qـ"ث نف�أن%ـا (أنـا وال�فـل) ن��ـ"ث نفq اللغـة ؟ �ـال�Bع ال ، ن�) ال ن�
  c$�على م�ـــــــــــ cأ cالف*د c$�ل6ات واح"ة ، ح�ى على ال�6ـــــــــــMان1 األلفا� والF $اللغة ح�ى ول
  Vاأللفـا� فى م$قف�) م3�لف�) أو فى وق��) م3�لف�) فال >ع%ى ذـل qـ"ث ب%ف�الف*د ال$احـ" ، ل$ ت

�) ، أو فى ال$ق��) .وGذا ت�"ث شـــــــp3 ما فى م$ضـــــــ$ع ما ، و/ل-  أن اللغة واح"ة فى ال6$قف
م%ـه �عـ" خq6 دقـائL م) بـ"ا>ـة حـ"یoـه إعـادة حـ"یoـه م*ة أخ*c ، فـإنـه ر�6ـا >�ــــــــــــــ�3ـ"م ألفـاXـا ل� 

  >��3"مها خالل ح"یoه األول .
م) خالل ال"راســـــــــــــات الMل�%�<�ة ال�ى ق16 بها مع �عu أ/فال أوت��م >6<%%ى الق$ل �أن ال�قل 

ا على الفه�، وذلــV ح�%6ــا تM$ن  ال�ــــــــــــــ�< ع%اصــ*ال6$قف ل��ــ1 م%�6Jة وواضــ�ة �ال?ــ<ل الc8 ی��ح لل�فل إم<ان�ة الفه�، ور�6ا ی"فع ذلV  $ل$جى لo6ــل ه�الء األ/فــال عــادة مــا ><$ن م�ــــــــــــــ�غلقــً
�ال�فل إلى الع"ی" م) ال�ـل$�Fات الع?ـ$ائ�ة وال�ى ر�6ا ی�دc أح"ها إلى خفu ال�$ت*، وGسـ�عادة 

ان لـ">ـه، وال�ى ال نـ"رc أ><$ن ال�ــــــــــــــBـ- ال�ق�قى ه$ عـ"م إن�Jـام ع%ـاصــــــــــــــ* ال�قـل حـالـة اإلت� 
  ال��<$ل$جى أو ن���ة ال6عاناة ال"اخل�ة.

وGذا Fـان /فـل األوت��م >عـانى م) صــــــــــــــع$�ـة فى اإلدراك، مoـل ال�فـل العـادc الـc8 >عـانى م) 
ال�ال��) ع%" ع"م ق2ـ$ر نJ* شـ"ی" أو /$ل نJ* شـ"ی" ح�\ ت2ـBح ال*ؤ;ة مغB?ـة فى Fل م) 

ا غ�* واضـــح م6ا  ی�*ت- عل�ه ع"م إتiــــاح ع%اصــــ* ال6$قف ل">ه، و�ال�الى ل� >�ــــ���ع أن ی��B) العالقة ب�) ه8ه إرت"اء ال%Jارة ، و�ال�الى ی%ع<q ذلV على إدراك ال�فل و;2ـــBح إدراكه مغB?ـــً
  الع%اص*.

ــل$�Fات أ/فال األوت��م تM$ن ع">6ة   ــBة لل6����)  وعلى ال*غ� م) أن الع"ی" م) ســ ال6ع%ى �ال%�ــ
 c"ن فى ذاتها ه"ف ل$Mة لل�فل نف�ــــــــــه، فهى إما أن تBال%�ــــــــــ� V8لF 1ال�فل، إال أنها ل��ــــــــــ�

  ال�فل، وGما أن تM$ن م�*د وس�لة >2ل بها ال�فل إلى ه"فه ا>ا Fان ه8ا اله"ف.
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Lال�2ـف�F ات�F$ل ه8ه ال�ـلoة إل�%ا وفعل مBال%�ـ�ات ال�فل غ�* ال6*غ$ب ف�ها �F$ـ<ل   إن سـل?�
تM*ارc وآلى أو ا>6اءة ال*أس إلى ال��6) وال��ــــــــــــــار �?ــــــــــــــ<ل آلى عادة ما تM$ن م*غ$�ه لل�فل(  
  c$�%ی c8ـفة واـل�Xم) و *oـفة وأحـ�انـًا أك�Xل ســــــــــــــل$ك الـب" وأن ><$ن ـله وFفـ�ة وتع%ي أن ـ�X$ال�$ت*).ال uل االح$ال على خفF فى  

وـ�اـل"رجـة ال�ى ال ت�ع�ـ%ا إلى   ور�6ـا ت�دc أc م�ـاوـلة إل>ـقاف مـoل هـ8ه ال�ــــــــــــــل$Fـ�ات ـ�ال?ــــــــــــــ<ـل
ت�Bo�هـا ـل">ـه، وتM*ارهـا ل6ـا لهـا م) دالـلة ـل">ـه. وتM*ار مoـل هـ8ه ال�ــــــــــــــل$�Fـات ـل"c �عu أ/فـال 
األوت��م ق" ><$ن م) عالمات ال%�اح وسـ*ور ال�فل ،و/ال6ا ی$ج" ن�اح و;عقBه شـع$ر �ال�ـ*ور 

ف6�ى ت�ــــــــــــاوت ج�6ع الJ*وف فإن   أو الف*ح إذن الب" وأن >ق$c االرتBا� ب�%ه6ا (قان$ن االث*).
ال�فل >�6ل إلى تM*ار ال�ـــــــــــل$ك ال�8 >2ـــــــــــاحBه أو >عقBه ن�اح أو ســـــــــــ*ور، و;�6ل إلى ت�%- 
ال�ـــــــل$ك ال�8 >2ـــــــاحBه أو >عقBه ف?ـــــــل أو F"ر. إذن فال�ـــــــ* وراء ال�M*ار ه$ ما ت���ه ع6ل�ة  

  ال�M*ار م) ف*ص ال�ع�;� ال8اتى ال"اخلى.
�Fات یB"أ أوال م) األســــــ*ة وم�ا�عة ال�الة ال�6اج�ة واإلنفعال�ة  وال شــــــV أن تع"یل مoل ه8ه ال�ــــــل$ 

لل�فــل ، ح�ــ\ تM$ن اإلنفعــاالت فى مoــل هــ8ه ال�ــاالت ن�وع�ــة و�ــال�ــالى ت%ع<q آثــارهــا على 
 ف��$ل$ج�ة ع6ل أجه�ة ال��� .

ــ 6ح  فــالع6ل�ــة العل�6ــة ال�قــة ال تع�6ــ" على آل�ــة ال�M*ار وال�$ات*، وGذا Fــان ال�$ات* وال�M*ار >�ــــــــــــ
�ال�ف�ـــــــــ�* وال�%�B فاألولى واأله� ه$ الفه� ، وGذا ما نJ*نا إلى األوت��م م) ه8ه ال�او;ة ف�ـــــــــ$ف  
ن�" تBای) �oF* أل/فال األوت��م ،ه8ا ال�Bای) ن���ة ل�Bای) ال�ــــــــــ�اقات ال�A�Bة فاألع*اض ودالل�ها 

Bوفها ال*X (6ل�ة ضـMال*ج$ع إلى ال?ـ23ـ�ة فى وح"تها ال�ـح إال i�ة. و�ال�الي  ال >6<) أن ت�A�
 uع�االوت��م في م2ــــــــــــ* والعال� الع*�ى ر�6ا ت3�لف فى  p�3أن معای�* ت?ــــــــــــ�6<%%ا الق$ل <

  ج$انBها ع) ال6عای�* ال�ى وضعها ال"ل�ل ال�?2�3ى.
�اجة إلى إرادة ق$;ة لل$ال"ی) ولMل مه�� ��فل األوت��م ، 6Fا أن%ا ��اجة ماســـة إلى � (�أ>iـــا ن

�م وGعـ"اده� لل��ـاة. وهـ8ا ی��لـ- م%ـا  تقـ">� ال*عـا>ـة والB*امج ال�*�$;ـة رعـا>ـة وتـأه�ـل أ/فـال األوت�
وال�أه�ل�ة وال�"خالت ال%ف�ـــــــــ�ة واإلج�6اع�ةوال�عل��6ة له� وألســـــــــ*ه� ودع� األســـــــــ*. وه%ا ت$اجه%ا  
�عu ال2ـــــــع$�ات >أتى فى مق"م�ها إنMار �عu اآل�اء أن /فله� م2ـــــــاب �األوت��م و;%�ج ع)  

�عامل معه� �?ــــــــ<ل غ�* م%اســــــــ- وأح�انًا >عاق- األ�اءاألب) /فله األوت��م  ه8ا اإلنMار أن ی�� ال
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على ســل$�Fاته . ولMى ی�غ�* /فل األوت��م فالب" على ال6����) �ه أن ی�غ�*وا أوًال وخاصــة م) 
  Vا>ة فى فه� األوت��م ذل"Bع6ل عل6ى ، ف%ق�ة ال cمة أل$��ال%اح�ة الoقاف�ة. تلV هى الB"ا>ة ال6

م) أكo* اإلضــــــ�*ا�ات ال%6ائ�ة تأث�*ًا    %6ائى الع2ــــــBى الc8 >2ــــــBح ی$ما �ع" ی$ماإلضــــــ�*اب ال
ــ�ة ال�فل �أســــــــــ*ها ح�\ أنه ی�%اول ج�6ع ج$ان- ن6$ ال�فل العقل�ة (ال6ع*ف�ة)،   على شــــــــــ23ــــــــ
  وال���6ة (الB"ن�ة)، واإلنفعال�ة (ال$ج"ان�ة)، واإلج�6اع�ة وما ی�*ت- على ذلV م) آثار سل�Bة .

ة /فل األوت��م >��� ضـ*ورة أن ت"ع� األن6Jة العل�6ة والoقاف�ة فى Fل بالد العال� إن مB"أ إن�ـان�
فAــة األوت��م، ألنــه م) ال66<) أن ت�دc أc م�ــاوالت لإله�6ــام بهــ8ه الفAــة إلى إحــ"اث تغ�*ات  
ــات   ــائ�ة ، فق" أثB�1 ن�ائج �عu ال"راسـ ــل إلى ح" ال"اللة اإلح2ـ ــ��ة ل� ت2ـ ح�ى ول$ Fان1 ��ـ

ــا م)  ــ%ه� ب"رجة مل�$Xة، 6Fا >6<%ه� أن ی�عل6$  أن �عiـــــــــ أ/فال األوت��م (ال%قى) >6<) ت��ـــــــــ
و;��$روا ، خاصـة �ع" أن أصـBح ال�اضـ*أفiـل م) ال6اضـى �ع" إك�?ـاف الع"ی" م) األسـال�-، 
وال�ق%�ات، ووســــــــــــــائل ال�?ــــــــــــــp�3، وال��$ر الoقافى لغ�* ال6�23ــــــــــــــ2ــــــــــــــ�) (األســــــــــــــ*وغ�*ه�  

?ــp�3 وتق">� خ"مات ال�"خالت ال%ف�ــ�ة واإلج�6اع�ة  )وال6�23ــ2ــ�) ال�ى ت�ــاع" �oF*ا فى ال�
إلى ال"رجة ال�ى أصـــــــBح معها ال�فاؤل ق" وصـــــــل إلى درجة �BF*ة. وال شـــــــV أن  ه8ه ال6�اوالت 
ــ)   ذات ق�6ة �BF*ة وع6ل�ة خاصـــــة فى م�ال تعل�� ذوc االح��اجات ال3اصـــــة ح�\ ی�ث* ال���ـــ

ــ ــ*ته، فهى ضـ ــل$ب ح�اة /فل األوت��م وأسـ ــ�| على أسـ *ور;ة ألن ی�عل� أ/فال األوت��م �Fف�ة  ال�Bـ
ال3*وج م) حالة اإلســـــــــــــ*اف فى ال�ق$قع داخل ال8ات إلى اإلنف�اح على العال� ال3ارجى، وال�$ح"  

Identification   إلى الـــــ8ات  ال��F*6 ح$ل  اإلن�قـــــال م)   cال3ـــــارجى أ العـــــال�  مع آخ*;) فى 
ال6ـBادرة واإلســــــــــــــ��ـاـ�ة لل�ـفاعالت   ال��F*6 ح$ل اآلخ*، وزـ;ادة ال%�ــــــــــــــ�ج اإلج�6ـاعى ب�عل� �Fفـ�ة

�أســل$ب مالئ� ول�q م�*د ت��ــ�) ال�$ازن ب�) الB6ادرات ،واإلســ��ا�ات ال%اج�ة وغ�* ال%اج�ة. 
ــة  ــات أن ال�oM* م) أ/فال األوت��م ل"یه� الق"رة على م6ارســــــــ فق" أثB�1 الع"ی" م) ن�ائج ال"راســــــــ

ســــــــــ�*ات���ات ال6�%$عة، و�8لV >6<)  وتع��6 ال6هارات ال�ى ی�ع*ضــــــــــ$ا لها م) خالل الB*امج واإل
  دحu األس�$رة القائلة �أن ال26اب�) �االض�*ا�ات ال%6ائ�ة ال ی�غ�*ون.

  
وم) ال�"ی* �الF8* أن ه%اك ت"اخل وخل| م) ن$ع آخ* ><6) فى إســــ�3"ام م2ــــ�لح اإلج�*ار;ة  

ت2ـــــارع    �"ث م?ـــــ<لة حق�ق�ة ت2ـــــع" ب%ا إلى أعلى درجات الهاو;ة ل6اذا >  لإلشـــــارة إلى األوت��م.
وت%اح* في األی"ول$ج�ات الفM*;ة فى عل$م ال�6�اف��;قا (عل$م ما وراء ال6ادة) ب�%6ا >3�في ال2*اع 
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ــان�ــة ن*c م�ــاهــة الفالســــــــــــــفــة والJ%6*;)، ففى عل� األه$اء  في عل$م ال6ــادة؟. في العل$م اإلن�ـــــــــــــ
األخ* �إع�Bار أن وال%J*;ات ن�" أن Fل ف*;L >ع6ل ج"ران وف$اصــــــل ح�ى ال >2ــــــل عل6ه إلى 

ــة م) م��6ع ألخ*،  ــة اإلن�ـــــــــــــــــان�ـ ــV إلخ�الف ال��Bعـ ــ"م ه$اه وذلـ ــ" >3ـ ــل واحـ ــل ف*;L أو Fـ كـ
ــ�ة وعل�  فال�6�اف��;قا ت�Bع األه$اء ب�%6ا العل� ال6ادc ی�Bع ال�ق�قة . ولعل م�"ان ال2ــــــــــ�ة ال%ف�ــــــــ

ــاـئ"ة فى م��6عـاتـ%ا  ال%فq أحـ" ال6ـ�ادی) ال�ى ـتأث*ت �oF*ًا فى اآلوـنة األخ�*ة ـ�الoـقاـفة العـامـة ال �ــــــــــــ
الع*��ـة ال�ى تع�*ف �ـاإل/الق وال�ق�) �ـأكo* م6ـا تع�*ف ب%�ــــــــــــــ�Bـة ال�قـائL وال6$ج$دات فهى ال 
  ت��L معاناة إك�?اف ال�قائL الBF*6ة �ق"ر ما هى ش"ی"ة ال�6اس واإلن��از لل�قائL ال���Bة.

ح�اب ال%��Bة وال�%$ع و;B"و  وال شV أن ن�ع�ها ال�ق�%�ة وال�6لقة ت%�ع إلى ال�أك�" واألحاد>ة على  
أن ه8ه الJاه*ة الoقاف�ة ق" إنع<�ـــ1 �?ـــ<ل ســـلBى على الع"ی" م) ال6�االت فى ح�ات%ا، فل� ><)  
م�ـــ�غ*�ًا أن ت�ل$ن أفMارنا وم%اهج ت�ل�ل%ا وم$اقف%ا الفM*;ة والعل�6ة وال�ـــ�اســـ�ة واإلق�2ـــاد>ة به8ه 

�\ العل6ى ح�\ ال*ؤ;ة القا/عة األحاد>ة ال�ق�%�ة، وFان1 ال%���ة مBــاه"ه اآلن فى م�"ان ال ا ن?ـــ
تiاءل1 ق"رت%ا على ت�6ل اإلخ�الف وGدارته وس*عان ما ی��$ل إلى خالف، و�"ًال م) أن ن"ی*  
 cات*ة وقا/عة وناف�ة، أ� c*أدوات أخ�ــــ� خالف%ا ���%ا نBار ال6ع*وفة أصــــ$�إخ�الف%ا ب$ســــائل ال

ــ* األ ــ�Bع"نا م) م�ال ح�ات%ا ح$ار العق$ل وGق�2ـــــــ م*على ح$ار الع$ا/ف الc8 تM$ن ن�ائ�ه  إســـــــ
مع�6"ة على ال�ق�) ال8اتى ال العل6ى وما >2ـاحBه م) تع2ـ- وع%ف. وGسـ�%ادًا إلى ما سـLB أود  
أن أوضـح أن إضـ�*اب األوت��م وما شـه"ه م) خالفات ول�q إخ�الف ح$ل ال�6ـ6ى ال�ـائ" فى 

 *�oF *ات ق" أث�ًا على م%J$مة ال��اة، وعلى العال� الع*�ى ، أc حالة الف$ضــــــــــى فى ال26ــــــــــ�ل
ــاح- ذلV م) إخ�الل فى م%J$مة ال��اة، وGخ�الل فى ال�ف�M*، فالعB*ة  م%J$مة ال�ف�M*، وما صــ
ــB- دون اإله�6ام   ــ�ة ال�ـــ ــ$صـــ ــB-. و;ع" ال�*��F على خ2ـــ ــ�ة ال�ـــ ــ$صـــ �ع6$م اللف} ول�q خ2ـــ

ل�6ــة ح�ــ\ ><$ن  �ع6$م�ــة اللف} م) أوائــل خ�$ات عــ"م اإلن�6ــاء أو فقــ"ان اإلن�6ــاء لل��ــاة الع
ال%اتج Xه$ر م2ـــــــ�ل�ات خال�ة م) ال6ع%ى، م2ـــــــ�ل�ات ح�ة وم��ة، فال6<ان ال مع%ى له إذا  
ــعة   ــ�ة تBقى. فال6<انة ت�c"B فى ســــــ ــ�6ة تف%ى ب�%6ا ال8ات ال%ف�ــــــ اف�ق" إلى ال6<انة، فال8ات ال��ــــــ

ألح�ان  ال2"ور ول�q فى سعة الق2$ر. ه8ا وتق�iى الع6ل�ة العل�6ة ال�قة أن نل�أ فى �عu ا
إلى ال�ع*;- ب"ال م) ال�*ج6ة ألن ال6ع%ى اللغ$c >�- أن ی��ابL مع ال"اللة ال�ف�ــــــــــــــ�*;ة ت�%Bا  
ل6ا ق" >�"ث م) خل| وGزدواج�ة ،وه%اك م2ــــــــــــــ�ل�ات ل�q لها ت*ج6ة وGن6ا تع*;Bها ی�دc إلى 

Fل�%�<ى    –ق%2ـــــــــــــل –د>6ق*ا/�ة    –تM%$ل$ج�ا    -ن*ج�ـــــــــــــ�ة  -ال"قة والفه� م) أمoل�ها (ه�ـــــــــــــ��*;ا
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�\ واإل/الع وج"ت م) ال�6ـــــــــ���ل ت*ج6ة ه8ا ال26ـــــــــ�لح إلى ال�$ح" وأن )...الخ  Bوخالل ال
ال�ل  ><6) فى ال�ع*;- شــــأنه شــــأن الع"ی" م) ال26ــــ�ل�ات األخ*F cاله�ــــ��*;ا ، ووج"ت أن 
م2ـــــــ�لح ه�ـــــــ��*;ا ب$جه�ه األج%Bى والع*�ى واح" فه�ـــــــ��*;ا في اللغة األج%�Bة م?ـــــــ�L م) لف} 

�. وم) ال�o6* لإلع�اب أن الق"ماء ال26ــــ*;�) ه� أول م) إك�?ــــف$ا م*ض  ه�ــــ��*ون وتع%ي رح
ا ه�ــ��*;ة ن���ة شــ6ها ل*وائح ع�*;ة   مع�%ة ت�دc إلى ت�*ك ال*ح� م) م<انه وه8ا ی�دc إلى Xه$ر أع*اض ه�ــــــ��*;ة، وFان1 /*;قة اله�ــ��*;ا، ح�\ Fان1 ت%�اب ال6*أة فى ذلV ال$ق1 أع*اضــً

ا ��عل ال6*أة ت?ــــــ� روائح ع�*;ة أخ*c مع�ق"ی) أن مoل ه8ه   العالج ل"یه� فى ذلV ال$ق1  ال*وائح الع�*;ــة ت�ـــــــــــــــاعــ" على ع$دة ال*ح� إلى م<ــانــه م*ة أخ*c وGســــــــــــــ�ق*اره وم) ث� ت3�فى  أ>iــــــً
األع*اض، وم%8 ذلV ال$ق1 إلى قBل نها>ة الق*ن ال�اســــــــــــع ع?ــــــــــــ* ال�6الدc وأث%اء ق�ام (ف*و;")  

ا    6١٨*  ب�ــ"و;)  مالحJــاتــه  لف�ى یBلغ م) الع ا وف�ــاة یBلغ ع6*هــا تق*;Bــً ا تق*;Bــً عــامــًا ،    ١٨عــامــً
ــ�?ـــــــــفى   ــ�اذ ف*و;" له فى ذلV ال$ق1 ل�"و;) مالحJاته ��6ـــــــ هاتان ال�ال�ان ق" عه" (بل$;*) أســـــــ
سال�B��* �ف*ن�ا خالل رحلة ف*و;" ال%�6اوc األصل إلس�6Mال دراس�ه العل�ا الح} ف*و;" و�ل$;* 

ــا�ه �BF* فى األع*اض   ــ��*;ة ،  أن ه%اك ت?ـ ل"c الف�ى والف�اة، وFان1 ه8ه األع*اض أع*اض ه�ـ
�1 م%8 ح�%ها اله�ـــــــــــ��*;ا م*ض >2ـــــــــــ�- ال*جال  Bوال�ى أصـــــــــــ *�BMل ال$�وه%ا Fان1 نق�ة ال�

. ه8ا وق" أر�<1 مoل ه8ه ال23ــائp الoقاف�ة ال�ــائ"ة فى ال6��6ع ح*Fة وال%�ــاء على ح" ســ$اء
�\ العل6ى فى �عu ج$انBه، وأعاق1 إن�الق  Bع1  ال�االت، بل شــ�6ع فى الع"ی" م) ال6��ال6

  Vة، وما صـاح- ذل�Bة ال�ـل�F$ة والعقائ">ة وال�ـل;*Mوما ت�ال على سـ�ادة الع"ی" م) ال�6$جات الف
ــ�ق�اب وه$  ــاع"ت �oF*ًا على تف?ــــــــــــى أخ�* أن$اع اإلســــــــــ م) والءات /ائف�ة وح���ة ه"امة ســــــــــ

  اإلس�ق�اب العل6ى.
ج"یً"ا خاصــــــة �ع" أن تق"م1 ال�M%$ل$ج�ات �?ــــــ<ل هائل وأصــــــBح ورغ� أن%ا نع�r اآلن ع2ــــــً*ا  

العال� م) خاللها ق*;ة صـــــــغ�*ة أصـــــــBح الMل >�ـــــــ6ع األخ*، أصـــــــBح الMل >6<%ه ال$صـــــــ$ل إلى 
ال6عل$مات فى ف�6�$ ثان�ة، ورغ� Fل ه8ا ال�ق"م الهائل إال أن أخ�* األم*اض فى العال� إن�?ــــارا  

o>� -هل أصـــــع�هل، وال�هل  اآلن األم�ة وال�م) األم�ة، فاألم�ة تع%ى ع"م ال6ع*فة، ب�%6ا ال *�
ــ�ة وال�هل دائ6ا وأب"ا ی�دc الى ال6�اع-  ه$ مع*فة ولM%ها مع*فة مغل$/ه مقل$�ة ومق$لBة وع<�ــ

. �;*�  وال�?$;ه وال�
  ولM) ل6اذا أقBل الoM*ة على ت*ج6ة ال�26لح إلى ال�$ح"، ال$ح"وc، ال8ات$;ة، ... إلخ
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ــ�*ة، 6Fا أن ال�*ادف ال ی$ج" في اللغة  مع إع6ال قل�ل م)   ــ* ل�F qال2Bـــــ العقل وال�عقل، فال2Bـــــ
ال$احـ"ة، فـال�*ادف عـادة مـا ><$ن  ب�) لغ��) Fـاللغـة الع*��ـة واللغـة اإلن�ل��;ـة، والفـارق �BF* ب�)  
ــح،   ــف وأوضـــ ــ$ح فأ�ان >ع%ي F?ـــ اللغة الع*��ة وهي لغة إع*اب�ة، واإلع*اب >ع%ي ال�Bان أو ال$ضـــ

ــ�لح فى اللغة اإلن�ل��;ة وال�$ح" م) عالمات وGذا ما رجع %ا إلى لف} ال�$ح" ن�"ه ت*ج6ة ل26ـــــــــــ
ال�ـــــــ$;ة فإذا أردنا نهiـــــــة  فالب" أن ن�$ح"، وال�$ح" مع الق"وة  م�ل- م) م�ال- ال��اة وال$6% 
ال2ــــــــــــــ��ح، ف��%6ـا ی�$حـ" ال�فـل مع واـل"ه أث%ـاء ال2ــــــــــــــالة أو اللعـ-  فهـ8ه عالمـة إ>�ـاب�ـة م) 

فال�$ح" >ع%ي أن ی$ج"(�iــــ� ال�اء و�Fــــ* ال���) الف*د إم<ان�ات �BF*ة    .ال2ــــ��ةعالمات ال��اة 
داخلة ل��ـــــــــ1 ف�ه، ف��%6ا ی�$ح" /فل صـــــــــغ�* مع معل� و;ق$م ال�فل �ع6ل ال6عل� مع شـــــــــق�ق�ه  
ال2ـــــغ*c فه8ه عالمة إ>�اب�ة أc أن ال�فل إســـــ�"خل إم<ان�ات تف$ق ســـــ%ه وهي إم<انات ال6عل� 

>أخ8 ال�$ح" صــــــــ$ًرا وأشــــــــ<اًال أخ*F cال�$ح" مع ال6�B$ب، ال6��ــــــــ$د،    ال�BM* ال*اشــــــــ". ه8ا وق" 
ال6ع�ــ"�، أولى ثــان$�...إلخ، وال�$حــ" في األحالم مoــل ال�$حــ" مع ال�وجــة ال�ي تعB* ع) أمــه،  
وت2ــــــ$ر حال�ها( م*;iــــــة، ســــــع�"ة)، وال�$ح" مع ال�وج ال�8 >عB* ع) أب�ها (ســــــع�" ، ح�;) ،  

إلى لف} ال�$حــ" إع�قــادا �ــأن /فــل األوت��م م�ق$قع  ع م*ة أخ*c  نــ"مــان ، م�ــ"ی)...إلخ). و�ــال*ج$ 
فل6اذا ه8ا ال�ق$قع م�*ف ال?"ة؟ ر�6ا ألن مoل ه8ا ال�فل >?ع* داخل نف�ه تق$قع م�*ف ال?"ة،

ــائBـًا وـق"   ل االوت��م إلى الع�لة و;*غ- في أن ><$ن وح�ً"ا هل ه8ا  ><$ن غ�* ذلV. ور�6ا ><$ن ســــعي /فب%$ع�) م) ال�3* وه6ـا ال�3* اـل"اخلي وال�3* ال3ـارجي وهـ8ا اح�6ـال ـق" ><$ن صــــــــــــ
ــان�ــة (   واقع حق�قي لل�فــل؟ ر�6ــا ><$ن لــ"c وجهــة نJ* أو رؤ;ــا أخ*c وهي أن الف�*ة االن�ـــــــــــــ
لألســـــ$;اء وغ�* األســـــ$;اء) تق�iـــــي أن ی%�6ى ال�فل إلى ج6اعة مع�%ة وعادة ما ><$ن االن�6اء  

ــ*ة، ومع ال% ــة، وGلى  في ب"ا>ة ح�اة ال�فل إلى األسـ ــانة، وGلى ال6"رسـ 6$ ودخ$ل ال�فل إلى ال�iـ
... ح�ى ال�ــامعــة، وال6ه%ــة أوال$�Xفــة فــأنــه >�ــ" في نف�ـــــــــــــــه ال%�عــة إلى اإلن�6ــاء إلى مoــل هــ8ه 
ال�6ـاعـات. ح�ى �ـال6ع%ي العل6ي ال�ق�قي إذا Fـان وج$د� داخـل ج6ـاعـة ولي دور ف�هـا فهـ8ا ال 

ف*�6ا أع6ل ضـــــــــــــ" ه8ه ال�6اعة وأنا ضــــــــــــ6)  >ع%ى �الiـــــــــــــ*ورة أن%ي أن�6ي إلى ه8ه ال�6اعة،  
ــالح  ــالح ج6اعة أخ*c، وق" ><$ن م) ه$ خارج ال�6اعة و;ع6ل ل2ــــ ــائها ح�\ أع6ل ل2ــــ أعiــــ
ــ�ة   ــاســـ ــه في الع"ی" م) أ/فال األوت��م ال8ی) ی���6ون ���ـــ ه8ه ال�6اعة م) �ع�"، وه8ا ما نل�6ـــ

 "B�ـــــــــــ*ور� أن تiم) ال qفي صـــــــــــ$ر م�ع"دة ل� c"B�في العالقات  م*هفة وم?ـــــــــــاع* دف�%ة ت c
ال2ـ*;�ة، فق" تM$ن ضـ6%�ة غ�* مBاشـ*ة وق" تJه* في اللع- أو ال*سـ� أو اإل><$الل�ا (ال26ـاداة  
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الB6اشــ*ة األن�ة) أو الBلالل�ا (ال26ــاداة غ�* الB6اشــ*ة أو اآلجلة) . وعلى ال*غ� م) أن ال�oM* م) 
إال أن هــــ8ا ال >ع%ي  أ/فــــال األوت��م >ق$م$ن بــــ"فع Fــــل م) >ق�*ب م%ه� ح�ى ول$Fــــان اآل�ــــاء  

�الiـ*ورة أنه >فiـل اإلنع�ال، فق" أك"ت الB3*ات الفعل�ة أنه ع%" تع*ض  �عu أ/فال األوت��م  
ــق�قة أو أ�   إلى م�o* مف�ع �?ـــــــــ<ل مفاجئ فإنه ی%"فع �<ل ق$ة في أحiـــــــــان أمه أو وال"ه أو شـــــــ

  شp3 أخ*.
  ق�iة الF8اء

8اك*ة وال6ع*ـفة واإلدراك وال�الـقة واالســـــــــــــــ�"الل إرتB| مفه$م اـل8ـFاء ـ�الع6لـ�ات العقلـ�ة ال6�علـقة ـ�اـل
والق"رة الع"د>ة واالن�Bاه واالســ��عاب وه%اك الع"ی" م) ال%J*;ات ال�ي حاول1 تف�ــ�* الF8اء، وم) 
أوائل ال%J*;ات ال�ي ��1o في الF8اء نJ*;ة(ســـــ�B*مان) وال�ي ت%J* إلى الF8اء �2ـــــ$رة ��ـــــ��ة  

اقـــة عقل�ـــة، وفى نفq ال�ــــــــــــــ�ـــاق جـــاء Fـــل م) فـــال%ـــاس >3�لف$ن في مـــ"c مـــا >6�لM$ن م) /ـــ
 .*oو(ج�لف$رد) و (كاتل) وال8ی) ح"دوا أب%�ة الق"رات العقل�ة ب�ف2ـــــــــ�ل أك   (ج*Bســـــــــ��*ن ) ث� جاء

وال�8 أق�*ح نJ*;ة تق$م على ت�ل�ل م<$نات الF8اء وت�ل�ل لألســــال�- ال�ي >�ــــ�3"مها اإلن�ــــان  
ــ�ة للF8اء >�- أن تق$م عل�ها    ع%"ما >ق$م ��ل ال6?ــــــــ<الت وق" أع�B* أن ه%اك مJاه* ــاســــــ أســــــ

ال%J*;ة ال6<�6لة في الF8اء الع6لي و ال�8 >�ـــــ�3"م في م$اقف ال��اة ال�$م�ة ول�q م) ال�ـــــهل  
ق�اســـــــه لع"م ســـــــه$لة ح2ـــــــ* م$اقف ال��اة، والF8اء اإلب"اعي وال�8 ی��لى في اك�?ـــــــاف حل$ل  

  ج"ی"ة لل6?<الت ال�"ی"ة أو اك�?اف حل$ل م3�لفة غ�* مأل$فة. 
ـفالعـامـل ال6?ــــــــــــــ�*ك ب�) هـ8ه ال%J*ـ;ات ه$ اإلتـفاق على أن اـلF8ـاء ه$ ب%ـ�ة م�Mـامـلة واألداء في 

.c*ــاألداء في مهــام أخ� |Bــانــ-   مه6ــة مــا، ی*ت�على ال �F*ــات ت;*J%ــ"هى أن هــ8ه الBوم) ال
ال3ارجي لع6ل�ة ال�عل�� و ال�عل� ول� ت2ـــــــــــل فى حق�قة األم* إلى ل- أو ج$ه* ال6�عل� و ت�ل�ل 

ه الفعل�ة ، واإلق�2ــــــــــار على تع*;� الF8اء �أنه ما تق��ــــــــــه إخ�Bارات الF8اء أو الق"ر على ق"رات
م$اجهة ال6$اقف وحل ال6?<الت أوق"رة على ال��ل�ل وال�*�F- وال����6 واالخ��ار، وعلى ال��Mف 

  إزاء ال6$اقف ال36�لفة.
ــ�ة ت3�لف ق$تها م) ف*د إلى آخ* ، وإلخ�Bار ق$ة الF8اء  والF8اء ح�ـــــــ- ال%J*;ات ال�قل�">ة خاصـــــ

ل"c األف*اد ، وضـــــــــــــع عل6اء ال%فq م�6$عة �BF*ة م) االخ�Bارات و/لB$ا م%ه� أن >��B$ا ع%ها،  
وم) خالل ه8ه ال�ل$ل >ق$م$ن ب��"ی" م��$c ذFاء الف*د . و ق" إع�6"ت مع�J ه8ه اإلخ�Bارات  
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لعالقة ب�) �عu األشــ<ال إما على F�ا�ة مف*دات أو الق�ام بBعu الع6ل�ات ال��ــاب�ة أو إدراك ا
، ولM%هـا في ال6قـابـل أه6لـ1 م$اهـ- أخ*F cـال6$اهـ- ال*;ـاضــــــــــــــ�ـة وال6<ـان�ـة واللغ$;ـة وال��Bع�ـة  
وال�*�Fة وال6%�ق�ة وال6$سـ�ق�ة ال�ي >6�لMها �oF* م) األف*اد وال >�"ون ما ی%اسـBه� في اخ�Bارات  

  الF8اء ال�قل�"�
ه$ارد جاردن*م) خالل مالحJ�ه أل/فال ما ح"ث1 ث$رة عل�6ة ع%"ما أوضــــــح   ١٩٨٣وفى عام   

قBل ال6"رســة ع"م صــ�ة ما ذه1B إل�ه ه8ه ال%J*;ات م�F"ا �أن �oF*ا م) معل6ي أ/فال ما قBل 
ــ3اص أو ما  ــة ، ی"رF$ن أنه >6<) أن ><$ن ل"c /فل مع�) مهارات العالقات ب�) األشـــ ال6"رســـ

;اضــــي . ه8ه ال�6$ل وال%�عات ال ذFاء ر    >�ــــ6ى الF8اء االج�6اعي، ب�%6ا ><$ن ل"c /فل آخ*
  تJه* ف�أة بل م) خالل م*ور األ/فال �6$اقف وأن?�ة ت��$c على ه8ه الF8اءات.

وح�- نJ*;ة جاردن* >ع" ت�"ی" الF8اء �ال�*;قة ال�قل�">ة ل�q دق�قا. فال�ال- ال�8 ی�عل� ع6ل�ة  
ا >��اجه ال�ال-  الiـــ*ب ال��ـــاب�ة ل�q أذFى م) ال�ال- ال�8 >�" صـــع$�ة في تعل6ها. Fل م

الـoاني ه$ اع�6ـاد أســــــــــــــل$ب م3�لف ع) ال�ـاـل- األول وـق" ی�ف$ق في م�ـاالت أخ*c ع) األول 
  مoل ال*;اضة أو ال6$س�قى أو ق" ><$ن مفه$مه لل*;اض�ات أعL6 ل6ا ه$ م�عارف عل�ه

و���ــــــــــــــ- نJ*ـ;ة جـاردن* ع) اـلF8ـاءات ال6�عـ"دة في Fـ�اـ�ه ” األ/* العقلـ�ة، رفu فM*ة اـلF8ـاء  
اح" و م�F"ا على وج$د الع"ی" م) الق"رات العقل�ة ال�6ــ�قلة ن�ــ�Bا ل"F cل ف*د أ/لL عل�ها ” ال$ 

الF8اءات الB?ــ*;ة ” لMل م%ها خ2ــائ2ــها وســ6اتها ال3اصــة بها .وه8ا األم* ی%�LB على الع"ی"  
  م) أ/فال األوت��م ، ف6) ال2ع- اإلع�6اد على الF8اء �6فه$مه ال�قل�"c على أ/فال األوت��م 

وق" إســـــــ�6" نJ*;�ه م)   ه8ا وق" إت83 جاردن* ســـــــ�Bال م3�لفًا في م�اول�ه تف�ـــــــ�* /�Bعة الF8اء.
مالحJاته لألف*اد ال8ی) ی�6�ع$ن �ق"رات عقل�ة خارقة في �عu ال6�االت ، لM%ه� ال >�2ـــــــل$ن 
في إخ�ـBار اـلF8ـاء إال على درجـات م�$ســــــــــــــ�ـة أو دونهـا ، م6ـا جعـله >ع�ـق" أن اـلF8ـاء م�لف م) 

*�oك    c*ًا ع) اآلخ*. و ت�Bع6له م�ـ�قًال إسـ�قالًال ن�ـ�ل م%ها F م) الق"رات ال6%ف2ـلة وال�ي >ق$م
ال%J*;ة أن ال%اس >6لM$ن أن6ا/ًا ف*;"ة م) نقا� الق$ة والiـــــعف في الق"رة العقل�ة ،وFل األ/فال  

  ی$ل"ون ول"یه� Fفاءات ذه%�ة م�ع"دة م%ها ما ه$ ضع�ف وم%ها ما ه$ ق$�.
ــل اللغ$�  ١٩٩٠وفى عام   ــافة لل�$اصــــــ ــاف�ة وهي، �اإلضــــــ ــار جاردن*Gلى خq6 ق"رات إضــــــ ، أشــــــ

ــ*c وال6<انى، الF8اء  وال�ف�M* ال6%�قي، الF8اء ــ�قى وال%غ6ى، الF8اء  ال2Bـــــــــــ ــ6ي   ال6$ســـــــــــ ال��ـــــــــــ
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ذFـــــاء ذFـــــاء والعiــــــــــــــلي،   ،qال%ف الـــــ8ات�ـــــةومع*فـــــة  والـــــF8ـــــاء  ال6ع*فـــــة  االخ*;)،  عـــــال�   مع*فـــــة 
اء ل�q ُ�ع" واح" فق| بل ع"ة أ�عاد. ث� إن Fل شـــــp3 م���6  ال�عل�6ى ،فالF8  والF8اء  ال���Bعى

  ع) اآلخ*;). والF8اء >3�لف م) شp3 إلى آخ*.
و�%اء على ما ســــــــLB أق�*ح على الBاح�o) فى م�ال األوت��م إن ل� ><) �2ــــــــفة عامة فى م�ال 
ال2ـــــــــــــ�ة ال%ف�ـــــــــــــ�ة وال�*��ة ال3اصـــــــــــــة (ذوc اله�6) األخ8 ب$جهة نJ* جاردن* واألخ8 ب%J*;ة  

. c"اء ال�قل�F8اءات ال6�ع"دة ب"ال م) الF8ال  
ولـعل ـما جعل%ى أـنافح م) أجـل األخـ8 �6فه$م اـل8ـFاءات ال6�ـع"دة فى م�ـال األوت��م ـما شـــــــــــــــه"ـته 

  ساحات العال� أج6ع م%8 ع"ة ق*ون أذF* م%ها على س�Bل الo6ال ال ال�2* ما یلى :
عu أع*اض األوت��م وال�ى أرc أنهـا العـ"یـ" م) أع�J عBـاق*ة وع6Jـاء العـال� Fـان$ا >عـان$ن م) �

أع*اض لألوت��م م�3ف�ــة وال�ى ت$جــ" ع%ــ" ال�oM* م) العــادی�) والعBــاق*ة وال6�ف$ق�) فى شــــــــــــــ�ى 
  ال6�االت نF8* م%ه� على س�Bل الo6ال ال ال�2* ما یلي:

ــ�) لل$ال>ات ال6��"ة األم*;<�ة   ــ�ـــ ــه�* وأح" اآل�اء ال�6ســـ ــى شـــ ــ�اســـ ــ$ن) مفM* ســـ (ت$ماس ج�ف*ســـ
م) و�ع"ها أصــBح ال*ئ�q الoال\ لل$ال>ات ١٧٧٦ال*ئ��ــي إلعالن االســ�قالل األم*;<ى (  وال�6لف

  وأح" أشه* رؤسائها. ١٨٠٩إلى ١٨٠١ال6��"ة األم*;<�ة فى الف�*ة م) 
(إســــــــــــــ�L ن�$ت)) الc8 دفـعه األوت��م إلى إع��ال الـ%اس، وقiــــــــــــــى مع�J وقـ�ه فى ح">ـقة م%�له  

  ى العال�.وصاح- نJ*;ة ال�اذب�ة ال�ى أه"اها إل
(ت$ماس أد>�ــــ$ن) عال� وم3�*ع أم*;<ى، /*د م) ال6"رســــة ع"ة م*ات وه$ صــــغ�* Fان1 ب"ا>ة 
ــ��ع الق*اءة إال فى الoالoة   ــه* فق| وFان$ا ی*ون ف�ه أنه م�3لف عقلً�ا، ل� >�ـــ ال�*د �ع" ثالثة أشـــ

ــBاب  ــ* م) ع6*ه، وFان >عا>r وه%ا ال�ع6" إلخ��ار لف} ال�عا>r ول�q ال6عاناة ألســـ ــ$ف    ع?ـــ ســـ
ب*اءة   ١٠٩٣تـB"� ف�6ـا �عـ" وFـان ت*��ـ�ه را�ع م3�*ع لoM*ة إنـ�اجـاـته الـ�ار;3ـ�ة حـ�\ إم�ـلV وحـ"ه  

إخ�*اع ت�ـ6ل إســـــــــــــــ6ه، ف�Mف إلن�ــــــــــــــان >ع�r حـ�اـته مـعاـناة و;6�ـلV هـ8ا ال�M ال�BM* م) ب*اءات 
  اإلخ�*اع.
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األزمان، أب"ع ( ب��ه$ف)) م�لف م$س�قى ال6انى، م) أب*ز عBاق*ة ال6$س�قى فى ج�6ع الع2$ر و 
ــ�<�ة، وم)  ــ�قى الMالسـ ــل ال�BM* والع��J فى ت�$;* ال6$سـ ــ�ق�ة خال"ة، له ی*جع الفiـ أع6اًال م$سـ

  ال�"ی* �الF8* أن نF8* ه%ا أنه ق"م أول ع6ل م$س�قى رائع وع6*ه ث6ان س%$ات.
"  (ألB*ت أی%?ــــ�ای)) أح" أه� وأع�J مل$ك العل� فى الف��;اء، صــــاح- ت�$;* ال%J*;ة ال%�ــــ�Bة أح
ألقا�ه العBق*c، ل� ی�Mل� إال فى ســـــــــــ) ال�اســـــــــــعة م) ع6*ه، فى ب"ا>ة ح�اته وقBل أن ><�6ل العام 
>6$ت ق*;Bًا (األع6ار ب�" هللا) وما ت"رc نفq ماذا ت�Mــــــ- غ"ا وما ت"رc نفq �أc أرض ت6$ت األول م) الع6* أق* أحـ" األ/ـBاء اـلc8 ع*ض علـ�ه ـ�أـنه ل� >ع�r وأـنه م�3لف عقل�ـًا وســــــــــــــ$ف  

.  
ا Fان ال >��" ال�ع�B* ع) نف�ــه، وهل ع"م  إجادة الف*د ال�ع�B* ع) نف�ـه >ع�Bه ؟ ق" ی*جع ال�ـB- م) وجهة نc*J ال?ـ23ـ�ة أن ما >�ـ���ع  عانى أی%?ــ�ای) م)( ال"ســل�Mــ�ا) ع�ــ* الق*اءة، أ>iــً
ال�ع�B* ع%ه ق" >ف$ق م) ه$ جالq أمامه فال2ــــــــع$�ة ل��ــــــــ1 ف�ه وGن6ا ال2ــــــــع$�ة ق" ت6M) فى 

Bم.١٩٢١ل، وخ�* دل�ل ح2$له على جائ�ة ن$�ل فى الف��;اء عام ال�6�ق  
(مارك ت$;)) Fات- أم*;<ى شــه�* وصــف �أنه أع�J ال�ــاخ*;) األم*;<��) فى ع2ــ*ه، وق" لق-  
ــاب (معا>r ال�6لف) �األوت��م، م%��ه إح"c ال�امعات  ــف �أنه م2ـ �أب$ األدب األم*;<ى، وصـ

  .١٩٠٧ال"F�$راة الف3*;ة عام الc*BM ال?ه�*ة وهى جامعة أك�ف$رد درجة 
ه%اك الع"ی" والع"ی" م%ه� ��F أح" أفiـل خ�6ـ�) عBق*c خالل الق*ن ال6اضـى والBالغ م) الع6*  

دارو;) ، ه�ل*، ب�ل ج��q قائ" ث$رة الB*م��ات وم�ســـــq ما><*وســـــ$ف1    –حالً�ا ال�ـــــBع�) عاًما  
3فى وه$ شـــــــــــــــائع لــ"c أغ%ى رجــل فى العــال� .كــل ه�الء عــا>?ــــــــــــــ$ �عu أع*اض األوت��م ال6�

.(;*�oMال  
أنا شـــــ23ـــــً�ا على درجة �BF*ة م) اإل>6ان وال$عى �أن ل"c ب"اخلى ��ل حق�قى >عا>r األوت��م  
ل�Jات ع"ی"ة م) ح�اتى، >ع��%ى الق$ة، إن م) >عا>r �عu أع*اض األوت��م ل�q �الiــــــ*ورة  

  م�i*ً�ا ول�q م*;iًا.
ــ�* ال8ات�ة و�F ال�االت الهائل الc8 ع?ـــــــ1 معه م)  ــ�ق*اء الع"ی" م) ال�ـــــ ا م) خالل إســـــ ــً أ>iـــــ
أ/ـفال وأســــــــــــــ*، أ>قـ%1 ـب"رجـة �BF*ة أن األوت��م >6<) أن ><$ن درة ،لعـل ســـــــــــــــB- ق$لى ذـلV أن 
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ــ<ل  ــف أن م%ه� ول" فى عال� ال >فه6ه�، عال� یه6ل حق$قه� �?ـــ دخ$لى فى عال6ه� جعل%ى أك�?ـــ
ل"رجة ال�ى جعل1 م) �عu ال�$امل ی�6%�) أن یل"ن /فل م2ــاب �ال�ــ*/ان وال ك�B*( ل��ــ$ا �ا

><$ن م2ــاب �األوت��م ) بل م%ه� ر�6ا >�ــLB ع2ــ*ه رؤ;�ه� إلى ال�6ــ�قBل أوســع وأرح-، ی*ون 
في ال$اقع وفى ال�3ال ما ال ن�ــــــــــــ���ع ن�) أن ن*اه وه%ا أع$د إلى ما قاله ما ل�%$ف�ــــــــــــ<ى "إن%ى  

الu;*6، وأالح} صـ"c سـل$Fه فى نف�ـى، وسـأت�B) الل�Jة ال�ى أشـع*  سـأع�r فى ال��*�ة مع  
ف�ها وه$ ی%�لL إلى عال6ه ال6*ضـى، أسـ�6ع إل�ه، وأك�- ما >ق$ل، وما >�ـ�?ـع*ه، وسـأح2ـل م) 
ذلV على صــــــــــــ$رة لعالق�ه ه$ الu;*6 بى ال�ــــــــــــ$c، هل نف�ــــــــــــ��ه م3�لفة إخ�الًفا ج$ه*ً;ا ع)  

  نف���ى؟

على األوت��م فل�q ه%الV م) حق�قة إال فى الل�Jة ال�ى نBلغ ف�ها وه%ا أســـ���ع أن أصـــ"ق ه8ا 
ا أتF8* في ه8ه الل�Jة ما قاله جان قال "ن�) ال ن�Mل� نفq اللغة،   إلى م*�F ال?ــ23ــ�ة. وأ>iــً
وGن إسـ�3"م%ا نفq األلفا�. فال"اللة ال�ق�ق�ة ل�6ـالV ال?ـp3 تM$ن خف�ة (الشـع$ر;ة). فاألم$ر 

 $�  الc8 تB"و عل�ه فى شع$ر صاحBها.ل��1 أبً"ا على ال%

وه%ا أت�ـــــاءل *ل6اذا یB"و ل"c الBعu إن ل� ><) ال�oM* أن /فل األوت��م ه$ األضـــــعف مقارنة  
  ب%�J*ه العاد�؟ *ول6اذا ><$ن /فل األوت��م ه$ األضعف والعادc ه$ األق$c؟

الiــــــعف  *هل شــــــاه"نا Fل ج$ان- ال��اة ل"F cل م%ه6ا؟ أل��ــــــ1 ه%اك ج$ان- خف�ة ق" ت3فى  
وقــ" تJه*ه، وقــ" ت3فى الق$ة وقــ" تJه*هــا، قــ" نع�r خــ"عــه أو وه� أن ال�فــل العــادc �ــه م��ات 
وـق"رات غ�* م�$ف*ة ـل"c /ـفل األوت��م وGن Fـاـن1 ال�ق�ـقة ـق" تـB"و ع<q ذـلV في �عu األحـ�ان  
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 فال6?ــ<لة ال*ئ��ــ�ة أنه ت$ج" م?ــ<لة م6اثلة فى Fل ســ�<$ل$ج�ة م) ال�ــ�<$ل$ج�ات وســBBها ال?ــ<ل 
والقاع ووفًقا لMل ســــــــــــــ�<$ل$ج�ة م) تلV ال�ــــــــــــــ�<$ل$ج�ات ><$ن ال�3* وه$ ال�ع*ض لل�;ادة م) 
ــلBً�ا Fأن أق$ل ج�6ل وف$ق ال��6ل، وأن  ــ<ًال ســـــ ــ<ًال إ>�ابً�ا وق" تأخ8 شـــــ الق�6ة وال�ى ق" نأخ8 شـــــ

  أق$ل حق�* وف$ق ال�ق�*.. إلخ.وال >ع%ى ه8ا أنه ال ی$ج" إض�*اب األوت��م .

ع"د األع*اض ال�ى >6<) م) خاللها ت?ــــــــــp�3 الع"ی" م) ال�االت �األوت��م ،  على ال*غ� م) ت
فإن%ا ن�"  �عu أوقلة م) أ/فال األوت��م ل"یه� صــفات إ>�اب�ة �اإلضــافة إلى ال2ــفات ال�ــل�Bة 
، ف6%ه� م) ی�6�ع ب8اك*ة ع�6قة ورحBة ج"ًا، وم%ه� م) ی�2ـــــــــف بF8اء غ�* لفJى عال أو ب%$ع  

ة FالF8اء ال?ـــــ23ـــــى، الF8اء الB"نى، الF8اء ال2Bـــــ*c، الF8اء ال*;اضـــــى، م) الF8اءات ال6�ع"د 
الF8اء ال��Bعى، الF8اء ال6$ســـــ�قى ،الF8اء ال��ـــــابى ،الF8اء الف%ى Fال*ســـــ� وال%�1 ،خ�ال عال 
ب"رجة �BF*ة .وه%اك أمoلة ع"ی"ة شــه"ها ال$اقع وما زال  ( ��F ال26ــاب �إضــ�*اب األوت��م م8% 

الع6* حال�ا ال3ام�ـة وال�ـBع�) عاما وال26ـ%ف ضـ6) أفiـل خ�6ـ�) عBق*c  ال�ف$لة والBالغ م)  
ــ�ة عال�ة م*هفة ، وم%ه� م)  ــاسـ ــا�قا وحال�ا) وم%ه� م) ی�2ـــف ���ـ ــ�$c العال� وغ�*ه سـ على م�ـ
>����ع ال�قل�" �ال2$ت أو ال�*Fات، أو ال2$ت وال�*Fات، وم%ه� م) >����ع ال��اوب �?<ل 

ی�2ـف �6$هBة فى ال*سـ�، ال*قp، ال6$سـ�قى، ال*;اضـ�ات،   ج"ی" مع �عu األشـ�اء، وم%ه� م)
ال�2ــــــ$;*، ال*;اضــــــة، وم%ه� م) ی�2ــــــف �عا/فة ح�ات�ة، وم%ه� م) ی�2ــــــف �أداء عالى ت�اه  
 Vاعـة ـفائـقة فى الـف*Bت*، الفـ�"ی$ ج��، وم%ه� م) ی�2ــــــــــــــف ب$�B6Mل الoة مـoـ"یـ��عu ال�ق%ـ�ات ال

م) العادc، وم%ه� م) >����ع ق*اءة ال2ف�ة   وال�*�F-، وم%ه� م) >����ع الق*اءة فى وق1 أقل
ال�6%ى �الع�) ال�6%ى وفى نفq ال$ق1 >ق*أ ال2ــــف�ة ال��ــــ*c �الع�) ال��ــــ*c؛ و;�2ــــف �عiـــه�  
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ب$ف*ة فى ال6عل$مات ع) �عu األشـــ�اء أو األماك) ال�ى >?ـــاه"ها أو >�ـــ6عها، وم%ه� م) >�6ل 
Jه* ردود فعـل ث*;ـة تف$ق ال�oM* م) إلى إخ�Bـار أم$ر جـ"یـ"ة ��*;قـة أعL6 وأغ%ى، وم%ه� م) >

العادی) و8FلV حل ال6?ـــــ<الت، وفى ه8ا ما یF8*نا �6ا >�ـــــ6ى ��?ـــــ" الق"رة مoال ح2ـــــ$ل أح"  
ال�*اح�) ال6?ـه$ر;) على درجات م�"ن�ة فى Fل اإلخ�Bارات وال6قای�q ال�ى ت�ـ�3"م فى الM?ـف  

ال�6$ل واإلت�اهات ،  ع) ال6هارات ال�"و;ة ودرجة وج$دها و8FلV �عu مقای�q ال?ـــــــــ23ـــــــــ�ة و 
ورغ� Fل ه8ا Fان ه8ا ال�*اح >�Jى �6هارة وشه*ة �BF*ة فى ال�*احات ال�ى أج*اها ، وال >ق�2*  
األم* ع%" ه8ا ال�*اح بل تiــــ6) أ>iــــا الع"ی" م) ال�االت األخ*F cالع�ف على آله م$ســــ�ق�ه  

ح�\ ت�*�F /اقة وال*ســـ� وال%�1 وال�2ـــ$;* وغ�*ه وه8ا >�ـــ6ى بلغة العل� م2ـــ�لح ح?ـــ" الق"رة 
الف*د ومهاراته فى جان- مع�) وم%ه� م) ی��اوب �?ــــــــ<ل ج�" مع األشــــــــ�اء أو االشــــــــ3اص أو 
ال��$انات أو ال��$ر، وم%ه� م) >�ــــــ���ع الق�ام �ع6ل�ات ح�ــــــاب�ة فى وق1 ق�اســــــى ، Fأن >ق$م  
ــ-  ــ�غ*قه ال�اســـــ ــ6ة أو ج6ع أو /*ح فى وق1 أقل م) ال$ق1 الc8 >�ـــــ ــ*ب أو ق�ـــــ �ع6ل�ات ضـــــ

ل"رجة أن ه%اك م) ت� ت2ـ%�فه ضـ6) أفiـل خ�6ـ�) عBق*c على م�ـ�$c العال� 6Fا فى  اآللى،
حالة (ك��) ب*;�انى الc8 یBلغ م) الع6* اآلن ال3ام�ـــــــــة وال�ـــــــــBع�) عامًا، وم%ه� م) ی�2ــــــــف  
�6?ــــاع* ق$;ة وج�اشــــة 6Fا فى حالة (خان) الc8 ب�لغ م) الع6* ال3ام�ــــة وأر�ع�) عامًا تق*;Bًا،  

ل��ل (القف�) على رجل واح"ة بB*اعة و�6ع"الت أعلى م) العادی�)، وم%ه� م) وم%ه� م) >��" ا
>��" ضــــــ*ب الM*ة �الi6ــــــ*ب بB*اعة، وم%ه� م) >��" إســــــ�3"ام Fال ال�"ی) فى أن?ــــــ�ة م�ع"دة  
بB*اعـة، وم%ه� م) ی�6�ع بـ"رجـة عـال�ـة م) الMفـاءة فى الـ"وران ح$ل الـ8ات (الBـال�ـة)، وم%ه� م) 

) الMفاءة فى ف) الBان�$ما>�، ه8ا وم) الiـــــــــ*ورc ب8ل ال$ســـــــــع وال�ه" فى ی�6�ع ب"رجة عال�ة م
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م�اولة جعل /فل األوت��م >?ـع* �ال*احة وع"م اإلجهاد وت�%- أc أع6ال تقلل م) شـأنه ودم�ة  
  فى أن?�ة >�Bها و;3�ارها وأن تM$ن ال$ال">ة ح%$نة، و�%اء الoقة، وت�%- األح<ام ال�ل�Bة.

�ـ\ العل6ى أ Bأن لل Vـاث العل�6ـة هى الشـــــــــــــــ�ه�6ـة �BF*ة في تلـV ال�قBـة ال�ي نع�?ــــــــــــــهـا، فـاأل�
 \�Bا رئ��ــــــا م) ج$ان- الBقة جان�ي لل�%�6ة ال�6ــــــ�"امة.وتع" ال"راســــــات ال�ــــــا�ال�3اراإلســــــ�*ات�
 Lوت�عل |Bقة  تق"م الع"ی" م) ال6عل$مات ال�ي ت*ت�ــا العل6ى ، وم) ال6أل$ف أن ال"راســـــــــــات ال�ـــــــــ

�\ العل6ي، ه8ا �اإلB6$ضـــــــ$ع ال�لة ال�ي ت"ور Aم) األســـــــ *�BF - ع) ع"د��ضـــــــافة إلى أنهات
�\ العل6ي ال�8 >ق$م �ه.ك6ا أنها ال$ق1 وال�ه" على الBاح\ ألنها ت%6�ه فM*ة Bح$ل م$ض$ع ال

  عامة ع) م$ض$ع ��oه العل6ى.

و;�- ع%" اإلســ�عانة �ال"راســات ال�ــا�قة فى العل$م اإلن�ــان�ة أن نiــع فى إع�Bارنا م�6$عة م) 
Bارات >أتى فى مق"م�ها اإلخ�الفات الoقاف�ة والعادات وال�قال�" وFل أش<ال ال%�J اإلج�6اع�ة  اإلع�

وال%Jـام ال�عل�6ى وال6ـ%اهج والعالـقات ال�واجـ�ة و/*ق ال�%?ـــــــــــــــAة وعالـقات األـ�اء ـ�األبـ%اء والoـقاـفة 
  العقائ">ة وال"ی%�ة وال%Jام ال2�ى والعالجى ووسائل ال%قل  ......إلخ.

ــات  وفى م�ال ا ــة أج" �عu الBاح�o) ی�Bع$ن �?ــــــ<ل م�<ان�<ى آلى �عu ال"راســــ ألوت��م خاصــــ
األج%�Bة وخاصة الB*امج اإلرشاد>ة والعالج�ة وغ�* ذلV م) إس�*ات���ات رغ� اإلخ�الفات ال�BM*ة  
ب�) م��6ع%ا وال6��6عات األخ*c ، وال�o6* لل"ه?ــــــــــة أن ال%�ائج ال�ى >2ــــــــــل إل�ها الBاح�o) فى 

تM$ن م��ا�قة مع ن�ائج ال"راسات األج%�Bة وFأن دول العال� Fله دولة واح"ة لها ثقافة  ثقاف�%ا تMاد  
  واح"ة وم%اخ واح" ون�J ت*�$;ة وتعل��6ة وص��ة وGج�6اع�ة واح"ة.
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  ٣٦  

 \�أ>iـــا وج"ت خالل رحل�ى فى الع6ل إصـــ*ارا ل"c الBعu على ع"م خ$ض أc �اح\ فى �
�ال ال< c8�c* ف�ه دراس�ه فل6اذا ال�Bع�ة ؟ ل6اذا ال عل6ى إال ح�%6ا >أتى ب"راسات سا�قة فى ال6

 cع6ال العقل وه8ا ه$ األســــــــاس فى أGوال�أمل و *�Mا>ة ت��ل- ال�ف"Bا>ة م) ع%"نا ؟فال"Bن ال$Mت
 ت%�6ة .
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