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رج تيسرونيالدكتور س  
 

الميراث المجهول:   
األسرار العائلية  

 
 

 لكى نحمى انفسنا من اآلخرينفظها فى األسرار التى نح على الفورنفكر  " سر"كلمة بنطق نعندما 

معينة تتعلق بمجاالت فى غاية الضرورة فى مجاالت  األسرار أمرإن حفظ  اعتقاد سليم. وهذا 

الهدف منها  ما نجد في حياة كل فرد أيضاً جزء تكمن فيه األسرار. كالماليةشؤون والالصناعة 

خصوصية الحياة الشخصية.حماية   
دائما اللحظة التي يكتشف فيها الطفل إمكانية احتفاظه باألسرار وإخفائها عن عتبر وعلى إي حال، ت

، أفكار . حيث أنهم ال يمكن لهن معرفة ما يدور بذهنه منمراحل نموههامة من مرحلة والديه 

ة.حياة نفسية شخصيمنثما يحصل الطفل على و  
الحياة الخصوصية حماية إلى تلك المواقف األستراتيجية وال تهدف تطابق األسرار العائلية ال إن 

 بالعار االحديث عنها ألنهم شعرومن يمرون بها أحداث يستحيل على إنما تتطابق مع  لكل فرد. 

شديد بحيث لم يتمكن عنف صاحبها األحداث ث. أو قد تكون تلك م لتلك األحدايشتهااثناء مع والخزى

التي األحداث إن تلك  حياته الواعية.عن  ةابعادها كليمن شارك فيها االستمرار في الحياة دون 

يتم  أو شفاهياً جلس!ال تُال يمكن لمن عايشها أن يتجاوزها أو يصفها فهي تشكل صدمات نفسية 

تلك األحداث ويكون ل، "الترميزنطاق خارج تقع "ها أنوهذا ال يعنى  .ةترسيخها فى الذاكرة العائلي

اشكال وتتخذ ألفراد التي يكونها هؤالء االعالقات حيث تظهر من خالل فى الحياة النفسية وجود 

.عاطفية وسلوكية  

بين أنواع االتصال المختلفة للوالد/الوالدة. وتتحد هذه التشويشات مع ينتج عن ذلك تشويشات 

ممنوع الذي يحول دون معرفة الطفل ماهية الحدث الم*سبب لذلك، بحيث ي*مكن أن يكون لها ال

توجهات األحفاد  عواقب وخيمة تؤثر على عدة أجيال. كما يمكن أن تثير على وجه الخصوص لدى

.ويجهلون أسبابها ت يعجزون عن فهمهاتؤدي إلى اتباعهم تصرفاعاطفية أو   
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ن جيل إلى آخرم النفسية الحياةانتقال   

	

تواصل ال فتراتمل كل تش يظاهرة طبيعية، فهمن جيل إلى آخر الحياة النفسية إن انتقال 

.شفاهيةوغير الهية االشفبأشكالها  أنواع التواصلبين األطفال والوالدين وكل والتحاورالخاص   

:ان نميز بين نايمكن  

مثل (وردود األفعال الحسية  )لى تشمل األفعاذال( ةالحركي -ةالعاطفي -ةالحسي االنتقاالت •

؛لعاطفيةافعال ألردود او )اللذة ام األلم  

 يات واألساطيراالحكحات والمزالنكات وعلى المثال (الكالم عن طريق اللغة االنتقاالت عبر  •

ة التي تتميز بطابعها لخاص)؛كل عائل يهاالتى ترو  

الخاصة. تدالالالوالكلمات  بمعاني	اللغويةااللنتقاالت  • 	

التي ال يمكنه اتقانها أو حسن تصال مليء بأساليب التواصل واالعالم في كل طفل منذ والدته مر نغي

فهي من جانب آخر تحمل توقعات ما له من  بناسها  يجزء منكان هناك ن إحتى استخدامها. و

فيما يتعلق ثرات صور متناقضة ؤالمتلك ل ها. وعادة ما ترسم كقد  يصعب عليه فهم يمعنى اضاف

معان مختلفة اثناء مراحل  على التوالي الطفل  لهم يعطيوالنفسية، الوالدين حياة مختلفة لوانب جب

بشكل يطّوق ثرات مؤتلك ال. ولكن في بعض االحيان، قد يتجمع عدد كبير من لنفسىاجه ونض

ى اً بالمعنعتبرسريال ذلك ن من أرغم . وبالالوالدين ىاحدية لدى نفسمنطقة مؤلمة من الناحية ال

 يؤدي ذلك إلى  قدمن ثم ويمكن في تلك الحاالت أن نعتبره كذلك  المتعارف عليه أو المفهوم،

.أجيالة عدتؤثر على اضطرابات   
 

1975"  (ريا توروكام"و "قوال ابراهامينن)" اللالمحأ (بدوقد  مثل دراسة ) في العمل على 1961-

كل عرض، وراء من تفسير بأنه  "يدموند فروغسيطرحه "أهمية ما إلى وأشارا ضطرابات تلك األ

، ولكنهم الحظوا ان هناك سن وفي أي وقتى أفى برز ن يأمكن مرتبط بصراع يثر لماضى هناك أ

ريا اقوال ابراهام ومين كل من اكدحيث   .رها وبالتالى الحديث عنهااتذكاسآالم يستحيل  على الفرد 

ى المريض ال يمكنه الحديث عنها هروباً لد المواقف ليست كبتا لرغبات غير مشبعةتلك توروك ان 

بسب تعبير عنها بالكالم الالتي يستحيل وبالفعل مواقف حدثت  واحداث ا بل تدور حول، منها
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قد ال تقتصر فقط على  ت ـحاالهناك  ،على سبيل المثالف .الذى صاحبهاالشديد الخزى الشعور ب

غلق يمثل ذلك التضمين إدخال وو ". لذاتالغلق داخل ا"التضمين تؤدي إلى تكّون  ـ جنسىالعنف ال

ما نا ااحي. وجزء من الشخصيةبداخل جميع المشاعر واألفكار والصور ألتى صاحبت الحدث المؤلم 

المشاعر والتصرفات لكنه كثيرا ما يحدد  .وال يظهر أى شيء من محتواه اًتام "الغلقيكون ذلك "

لجزء من الفرد الذي يحكم عليه بالصمت بصورة المبالغ فيها أو غيرالمناسبة التي تعبر عن ذلك ا

رتبط التى تتلك هى خطورة حاالت التضمين رسمية لكنه مع ذلك، يظل ناشطاً بداخله. إن أكثر 

 الى سر بشكل قاطع تحولوالتي ت ،طرفانشارك فيها  بمواقف ال يمكن وصفها أو اإلشارة إليها

الطرف اآلخر. بإختفاء  
بخلق مفهوم لتحديد اآللية التي يستعان بها وأطلقوا ريا توروك اهام و مقوال ابراينوقد قام كل من 

على عكس الكبت  .لذى وصفه فرويد ا " الكبت الديناميكى"على عكس  "الكبت الحافظ " عليها تسمية

الديناميكى الناتج عن صراع مستمر بين الرغبة والمنوع المقابل لها، الكبت الحافظ يدفن  فى مكان 

 قاطلوقد  .لنفس الحدث الذى ال يمكن األعتراف به وذلك يتم مرة واحدة بدون رجعةداخل اسري 

بين تأتى يه الشفرة السرية وتأثير هذالشفرة السرية"  مصطلح "المدفن" أو "ن على هذا المكان االكاتب

 "وعىاللعمل الشبح داخل ا "يشكل هذا  و . لوالدينبناء باباط األتعاطفيا مثل ارتبطين األفراد المر

العقل الباطن.  

ي عملية ترميز لشيء داخلمن يحمله على القيام بيجبر حيث   .متتالية لعلى اجياذلك الشبح قد يؤثر 

الشخصية. بدال من الترميز لنزوات حياتهميجهلونه   
 

 

مة اليويسرار العائلاأل  

	

 أواإلنجاب بالمسائل المتعلقة حول  تضمن العائال راراألسفي كثير من األحيان، يتم ترتيب 

النفسية  أو، األمراض الجسدية وفاةالوالدة، الزواج، التبنى، الحمل، اإلجهاض الطبى، الطالق، ال

الشعور إن   .حداث جماعيةأأحداث خاصة وبألسرار حيث يمكن أن ترتبط ا  .لمخدراتاوإدمان 

العائالت إلى  يدفع بعض مرضى "اإليدز" (متالزمة العوز المناعي المكتسب)لذى يصاحب خزى ابال
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لكشف يمنعهم من امما  السرية  ألنهم يربطون هذا المرض بالسلوك الشاذ والشعور بالذنب التكتم و

يكون دائماً  حدثاً األسرار الحدث األولي الذي يؤدي إلى تكتم ن هو أالمهم و  .المرضشاء عن الفوا

". وإن نفسية ةصدم"ؤدى الى ي بمعنى آخر، يكون حدثاً وأمخزية تجربة مؤلمة أو محزنة أو رتبط بي

ينتج عنها أسرار إلن الشخص تخطاها  وتعامل معها، فهذا من النادر ال كانت هناك صدمات نفسية 

حيث أن وراء كل سر هناك صدمة نفسية لم يتم تخطيها.  

فرد من ناحية وصدمات نفسية تلحق لها النفسية تعرض صدمات حداث المؤلمة المعنية تلك األتكون 

ـأو بالشخص ذاته  ينآخرد بأفرا وهذا أمر ضروري  - حيث يجوز أن يكون ذلك الشخص   ـ-

ة بالنسبة ؤلممالمخزية  أوالنفسية المؤلمة  ةذكرى الصدم أما بالنسبة للضحية، فتُعد  هو شاهد عليها.

بعدم التحدث وذلك كرى عن الوعى ذفسيحاول دائما ابعاد المقلقة أو منغصة.   له أو على األقل

الفرد الذى تسبب  فى صدمة لدى يضا ذلك أا حتى يتحاشى الشعور باأللم مرة اخرى، ويحدث عنه

كان شاهدا لها فهو يحاول بقدر اإلمكان ابعاد الحدث من الذاكرة حتى يخفف عن نفسه  ونفسية أ

النفسية  لصدمةمن تسبب في االضحية وكل من  ،برغم اختالف األسبابوهكذا،  .الشعور بالذنب

.لصمتمان نفس ايتتقاس  
ذلك حب ايصفي بعض األحيان يهيمن الشعور بالخزى على تلك األسرار ولكن في أحيان آخرى 

.الشعور بالذنب  أوالنفس  هجر أو اإلنطواء علىالقلق من ال أو العنف أو الغضبشعور ب  

ما عندعلى سبيل المثال ذلك يحدث . وآخرإلى  يلاألسرار من  جينتقل تأثير  في بعض األحيان

مكان يعتبر ال كان ذلكو هاألخومن حد وافى الماضى اً كان يحتله مكانمن أفراد العائلة فرد حتل ي

لكن ليس   .كان مدمنا ومرض خطير أشخص اصيب ب وطفل توفى مبكرا، أاً لمكانكان ملعونا ألنه 

يل إلى من جتنتقل طابقة تميمكن أن ينتج عنها نسخ  واقب األسرارمن الصحيح  االعتقاد بأن ع

إن تلك النسخ المتطابقة هي على األصح نتيجة لمواقف لم يتجاهلها األطفال لكنها تثير لديهم   آخر.

بعد أن يصبح بالغاً فيما بعد) للبقاء  وأ(الطفل رغبة قوية في التماثل والتطابق مدعومة بمحاولة 

 ! يضا امهات عزبأن صبحتت األمهات العزب قد بنا ، على سبيل المثالبالقرب أحد الوالدين. ف
الى محاوالت  عود المسألة تف إلى حاالت نسخ أو مطابقة "بسيطة". األسرار العائلية فنادراً ما تؤدي 

إنه بل ، الطفلإن عثرات (أخطاء) الوالدين ليست هي التي تؤدي إلى (زلة) تعثر  .لتأقلمعلى االطفل 

. لهذا السبب قد تكون سبب مشاكلهي التي هالنفسية لدى والديه العثرات فشل الطفل فى فهم وتخطى 

أن األعراض النفسية التي تتطور عبر األجيال وترتبط بنفس السر العائلي األولي تختلف في  نالحظ
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المرتبط  عائليالسر العلى سبيل المثال  بعض األحيان فيما بينها بحيث تبدو وكأنها غير مترابطة.

 ائماًقها حالة أبن شديد الخوف والرهبة أو يتخوف دمكن أن تطابتيال يحانصب وجن بتهمة س!بجد 

له  )إلفتتاحى(ا األولي ن كبت الحدثإ  !حفيد جانح أو مدمن مخدراتبعد ذلك من ارتكابه مخالفة ثم 

األحفاد أو النسل.والعمل النفسى لدى أهمية في عملية تناقل السر   

 

لخلف (النسل)العمل النفسى ل  

 
الواقع النفسى لدى . فاى محتوى نفسى من جيل الى آخر كما هوال يتم نقل  ،فى كل الحاالت

ال ف .ال يتم بطريقة سلبية ذلك النموذج لواقع النفسى لدى األطفال ولكن تشكيلل هو نموذجالوالدين 

أو التناقل اإلنتقال وإنما يتحقق ذلك   .بشكل سلبي من جيل سابقيأتي استقبال جسم غريب مكن أبداً ي

"المرحلة   يتم ذلك فقط خاللللطفل وال هابعدمن ولرضيع النفسية اليومية لمن خالل الحياة 

فى اثناء هذه الفترة إذ أنه   Moment Oedipien . األوديبية" (الرغبة في األرتباط الحميم باألم)

عوامل عديدة خالل فهناك تدخل يأتي عن طريق   ."العقدة النفسية" تشكل تكوينات خاصة لهذهقد ت

قد يكون  ،على األخص. حياته النفسيةل هبناءخالل مراحل لمختلفة التى يمر بها الطفل المراحل ا

في اً حاسم اًورد  )جيران، اخصائين اجتماعين ، مدرسين (لعائلة على اخارجية العوامل لتدخل ال

ذلك.  
خفي بأنه  ما يستشعرلمواجهة الطفل خدمها واخيرا،  فإن معظم االستراتيجيات النفسية الذى  يست

كذلك سرعان ما تتحول لتحقيق توافق وموائمة وتلك التى ليست . واعيةال هى استراتيجيات عليه 

ذه االستراتيجيات هى إن ه أكثر من كونها مرتبطة بالعالقات.واعية وذلك ألسباب ذاتية ال وتصبح 

طفال تجاه ات األمن الوالدين إلى األطفال وتعبيرالذي ينتقل نطباع المزدوجة لإلحركة لنتيجة ل

. الولدين  

 
"يك"باتر  

هذا قبل .ال منهاطفأنجب و من سيدة أخرىقبل أن يتزوج والد باتريك من والدته، كان متزوجا   
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بسبب ديانتهم ها من والد "باتريك" وطفل اعتقلت تلك السيدةثم اثناء الحرب  .الحرب العالمية الثانيه

والد  وأخفى .ان عمر الطفل آنذاك ثماني سنواتوبقيا في معسكر االعتقال ولم يعودا. وكاليهودية 

ابلغه ابن عمه عن هذا الحدث، فسأل باتريك  عاماً ١٦ندما بلغ باتريك ع .السرذلك بنه اتريك عن اب

حدثها السيئة التى قد  تثار من اآل تهحماي هم كانوا يرغبوننله بأوالديه، فحكوا له ما حدث وقالوا 

التى   يرتبط إلى حد كبير بالصعوباتاليوم ان هذا السر  اتريكبيعتقد  ة. هذه المعلومب معرفته

والد باتريك سره ليس فقط بسبب األلم الذى فى خأقد ل  .عن هذا السر للبوح نفسهاألب واجهها 

هل   : ذلك الحدث عما حدث لهماالتى تلت  تايضآ بسبب التسائالبل صاحب فقدان زوجته وابنه 

جريت اأو هل ياترى  ابعد وقت قصير من وصولهم والمعسكر أ لىا إن اثناء نقلهماتوفى اإلثن

 لم يكن لها جوابتسائالت  مؤلماً؟ كانت كلها موتآ بطيئاماتا هل أو تجارب شبه طبية عليهما 

إلى عدم الحديث عما جرى بالرغم من تألمه لعدم الحصول على جواب والد باتريك بدفعت ولربما 

شافٍ.  
تذكر . والسرذلك سبب أن يدري الثقيل الذى حمله دون  ءدرك باتريك العباثناء  التحليل النفسى ا

أسئلة أى طرح بالطفل الذى ال ي "كونه لخرين عائلته اآلعلى وجه الخصوص اندهاش والديه وافراد 

ومبتعد  تريك يعتبره رجل بارد  المشاعراكان بو والد أباه األسبوعية، كما تذكر زيارات جده " ابداً

ط برغبة الجد فى الحديث مع ارتبالبعد لهما ان هذه البرودة وحالياً قناعة بأباتريك لدى  عن الناس.

كما يتذكر باتريك انه خالل  مرحلة الطفولة والمراهقة كان . حفيده والمانع المفروض عليه من ابنه

عالقة جنسية إقامة صعوبة فى كما كان يجد   التنافس والخصومةتجارب تتطلب لخوض يسعى 

صلة بعدم له سنا كان  منهن تنافسه مع اطفال اكبرأوهو يشعر اآلن  .وتكوين اسرةمد يلة األطو

كما يتذكر  . ةالوحشيتميز بالمثالية بسبب وفاته يحيث كان   ،األولوالده مع ابن تنافس قدرته على ال

فكرة امتالكه  زمهحتفاظ بأسرار صغيرة  اثناء عالقته برفاقه، وكانت دائما تالالاباتريك اهتمامه ب

لم يتمكن والد باتريك  .اليوم يربط  باتريك بين هذه المواقف والسر  العائلى .ال يعرفه اآلخرين  سرل

نظم حياته مع ابنه حول سراخفاه رتب ومعرفة الحقيقة حول ظروف  وفاة زوجته األولى وابنه فمن 

رفاقه دون أن بين ر الحياة من ناحية اخرى بسبب مواجهة باتريك لسر والده لم يكن يتصو  .عنه
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يفرضه على لسر  هنفس حتاج ي سر منالفرد الذى عانى  أنوهكذا نرى كيف  .ام سرليكون حامال 

.حياتهالعالقات في تنظيم من أجل اآلخرين   
، يتبين ذلك من طفولته عندما باتريكعن تماما خافياً ن هذا السر لم يكن على أالدليل في النهاية، 

يمكننا ان نتخيل مدى ! وولد األول لألب الذى توفى فى سن الثمانيةالاسم لعب به اعطى لدب كان ي

يمكننا ايضا أن نتخيل كيف أخفى لدب! كما ذهول الوالد عندما أعلن باتريك عن األسم الذى اختاره ل

بين األب  غير مريح جو فى خلق  بالتالي مما تسبب لدى سماعه ذلك األب الدهشة الذى شعر بها 

اعتيادي يستخدم  شيء ذو أهمية في فى بعض األحيان قد يتم اخفاء سر عائلي  !  ويبدو أنبنواأل

حتواء ايحيى الذاكرة الممحية ومهمته  هذا الشيء .المحيطة بمن يعيش فيها لبيئةبا ةيوميبصفة 

التدمير غير يسبب واحيانا  .سراللدى مختلف افراد األسرة حول الموجودة المشاعر المتضاربة 

.األحفادتطرأ على أحد مقصود  لهذا الشيء اضطربات خطيرة لا  

 
 

األجيال عبر وانتقالها العائلية األسرار  

 
حامل السر األولى  

 
لكى يحرر نفسه من  عن السر ن يكشفأمن جانب : فهو يود ينقسم حامل السر المؤلم الى قسمين

قد  .شركائه فى السرإلى   ئسومن جانب آخر يصعب عليه اتخاذ هذا القرار خوفا من أن ي ءالعب

لكن شيئا . الحديث عنهود ال يمكنه او ال ي وهففى البداية على اصل سر الحدث، يقتصر صمته 

المعلومات المتعلقة بشكل مباشر او غير مباشر  منفشيئا لكى يتجنب فضح نفسه سيضطر لكتم كثير

–توتر الداخلي الموجود بين جزئين في نفس حامل السر ذاته الذلك من ناحية أخرى . بالسر األولى  

بالبوح عنه يرغب التحرر منه  واآلخر الذيالحفاظ على السر  ء الذي يرغب فيجزال قد يدفعه  -

قد يؤدي ذلك و . نفيها باستمراريضطر إلى أجزاء من قصص واعطاء  اشارات غامضة اية الى رو

له ، ولكن وهو اختالل ليس له تأثير كبير حامل السروعرضى المحادث البين لى اختالل العالقة إ

 .للترميزلتأسيس آلياتهم الخاصة على األداء العقلى ألطفاله الذين يعتمدون عليه عواقب وخيمة تؤثر 
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قد ، غير مفهوملطفل ثم رفضه فجأه لسبب تجاه امودة الحد الوالدين إظهار يمكن ألعلى سبيل المثال 

لدى الكامن مؤلم السر الذلك  ظتكلمة ايقب تفوهو أ هدون علمبفعل أو إشارة يكون الطفل قد أتى 

وهو طفل فاجئه عن  خفاء سرلة إلفى محاوكالماً متناقضاً دين لالواو ربما قد يقول أحد الوالد، أ

.تحدث مع شخص بالغ آخر، الخي  

 

الجيل الثانى  :سرالطفل وليد حامل ال  

 

 "أو  سيئ"  "ألنه  شيء، يعتبر الطفل ان والده يخفى عليه  أهمية  لهعندما يكتم احد الوالدين حدث 

آثار الكتمان ستكون  ن كان الحدث غير مخجل،إأيا كان اصل  الحدث وراء السر وحتى  " مخجل

.سر مخجل هامماثلة لتلك التى نتج عن  

ال يؤثر شطار" ناأل" نقسام أووهذا اال .الطفل مثل احد والديه  الذى يحمل  سرا الى قسمينوينقسم 

االنشطار شخيصته نما تتأثر بهذا الجزء الواعي من شخصيته، إعلى كما هو الحال مع والده،  ،فقط

إلى حد األصلى السر مثل حامل ، السرذلك من  هجزء من ذاته تجاهل ما لمس الكاملة. وقد يرغب 

هو أن ذلك ذلك  ولكن األهم من .اآلخرالجزء جزء من ذاته تجاهل ما يعرفه  ما، حيث يرغب

ولذلك  .لتأثيرات السلبية الناجمة عن السريةلتعرض  الذي ال يمكنه الوصول إليه،من ذاته  زءجال

ال يمنع   ،طفل متبنىمثالُ أنه فى سن المراهقة، وهو ألبنهم عن سر عندما يقرر الوالدين الكشف 

حقيقة الوالدة وحتى الكشف عن ال ذمن اً على تاريخ طفولته المبكرة. أثرترك لديه سر قد لن اذلك أ

قد ربما جذري. وجسم غريب  وكأنه نفسيته كان من شأنه أن يكمن في  ،السريخص كل ما و خفيةال

 .... شخصيته وأذواقه وطباعه الخياراته المهنية، وعلى ، الدراسي الطفليؤثر ذلك على تعلم 

يتعذر عالجها.بطريقة   
لذين مروا بها ، كانت "غير قابلة للوصف" من قبل ا األحداث التى تسببت فى السروفي حين أن 

نى انه ال بمع .لجيل ألثانىاآلن "ال يمكن التعبير عنها بالكالم" بالنسبة لاألحداث تلك نفس تصبح 

بقى وجودها فقط سوف يومحتويات تلك األحداث . فيتم تجاهل يوجد لهذه األحداث اى تمثيل لفظى

عطاء معنى لما سعى اللطفل أعراض تأن تتطور لدى اثم يمكن  تسائالت، محط للو متشعر

.من السر الذى خفى عنه، خاصة أعراض وسواسية أو رهابية هيستشعر  
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، طالعستحب االالرغبة في يفقد التعليمية  وقدراته  يشهد الطفل اضطرابات في  بعض األحيان،فى 

في لكن . والعته العقلى وة أمن البالهنوع المدرسى أو  هوهذا قد يؤدي الى انخفاض كبير فى أداء

طالع شديد فى مجاالت تضطر ستحب االفي األداء المدرسي يرافق هذا األنخفاض  أخرى قد أحيان

قد يؤدى الى  هاماً شيئا عنه الطفل بأن والديه يخفون إن إدراك فى الواقع   .بمفردهالتعلم إلى الطفل 

وال يسع هذا   ن. درسيالمعلمين أو المالسلطة كون الذين يمارسلثقة بهم وبالتالى بكل البالغين ا فقدان

."تعلم ذاتيا"نفسه ، فيصبح فى أفضل الحاالت الطفل الذى  نفسه بيعلم  الطفل إال أن  

بعاده إوأخيرآ، حب األستطالع لدى الطفل يتجه احيانا الى المجاالت التى تعزز بحثه عن الحقيقة ب

ن أ سراًيحمالن نشأ بين والدين يلطفل الذى اكن م!ي! وهكذا .األصلى وهو السر العائلى هدف عن ال

أو نحو علم أآلثار  ....الماضى مثل التاريخ أو علم اآلثار  الذي يبحث فييختار مهن تتطلب البحث 

.النفسية أى التحليل النفسى   

 

الجيل الثالث للسر  

 
نفسه الوالد الذى خضع وهو مرآة معتمة، يكون لولده بمثابة السر الذي يحمل أحد الوالدين  إذا كان 

تشوه الصور مثل مرآة إذن فهو أن يدري، دون  بالتالي شوهت شخصيتهتسرا والذى حمل لوالد 

إنما  .فى الجيل السابقكان الحال واضحة أو قابلة للترجمة كما ال تبدو  آثار السرف .ابنته  وألبنه أ

ـان والده في األصل حامل للسر الذي ك  ـ لوالدال يجد اات هغامضة وتفرض تشو اًآثارتكون  -  

"ال يمكن التفوه به" لجيل االسر اصبح  "غير قابل للوصف""الحدث الذى كان مفتاح لفك طالسمها.  

يتم تجاهل وجود سر جاء بعد صدمة لم  . لجيل الثالث"ال يمكن تصوره" بالنسبة  لالثانى واآلن 

قدرات و بداخله أحاسيس ومشاعروجود دراك أتتطور. ويمكن للطفل وفيما بعد عندما يصبح بالغاً 

ويستحيل عليه تفسيرها من خالل  حياته النفسية أو من  "غريبة "صور قد تبدورؤية أو للقيام بافعال 

.خالل  تاريخه العائلى  
) أن تغلب عليهالم يتم الذوى أألجداد الذين حملوا  صدمات نفسية مكتومة  (هؤالء األطفال يمكن ل

ستكون ضطربات هذه االالجيل السابق، ولكن لمن هم من حدث  ألضطرابات مثلمانفس اتحدث لهم 
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وتكون بصفة  : خالية من أى معنىتبدو مشتركة حيث أن النقطة أو األرضية الأكثر خطورة أيضاً 

.مخدراتالاألجرام أو إدمان الجنوح و أشكال مختلفة منتظهر باضطربات ذهانية أو خاصة   

 
بعد الجيل الثالثما األسرار العائلية   

	

السلوكية التي مجموعة من المواقف شديدة الخطورة، يميل إلى الذوبان في الحاالت ر، فيما عدا الس

، ولكن فى الحاالت بصورة عامة خصية الفردشمعالم  وتُب#ين على عادة ما ي,عترف بأنها  تشهد 

  - سرلديها اسرة على نسل التي تظهر آلثاريمكن ل  .سلسلة األجيال قطاع فيالخطرة قد يحدث ان

...  االستثمار الحصرى فى عمل شخصى وكذلكإلعاقات النفسية، امثل أالضطرابات النفسية و -  

ناحية ومن  ...ةواضحأسباب تختفى دون أن بعض السالالت يمكن لهكذا  .إلنجاباأن تعوق مهمة 

داً المزيد عن سر موجود وهم أخرى، ليس من النادر أن األطفال الذين ي1حكم عليهم بأال يعرفون اب

أطفال يكونوا أطفال ولدوا لوالدين هم أنفسهم قد حملوا سراً . ويقوم هؤالء األطفال بخلق... مواقف 

–وبهذا يحاولون اعطاء معنى جديدة تتميز بالسرية!   لديكم كامل السيطرة  فى هذه المرة وهم   -  

 له أهمية خفى  سر عائلي ليسيان قد  ي!حكثير من االوهكذا وفى   .لموقف خارج  عن سيطرتهم

.اكثر خطورة لدى  األجيال السابقةكان سر آخر   

	

األسرار العائلية واإلبداع  

 

من للفرد أن يبدع  فيمكن. الجيل تلو اآلخر بممارسات  إبداعيةاألسرار العائلية تزود الممكن ان  من

بذلك من خالل أسرار والديه أو أجداده خالل حمله ألسراره الذاتية المخزية كما يمكن له أن يقوم 

ان ت( مغامرات ابطاله تنظيم ب قام)الذي ابتدع شخصية "تان تان"  Hergéالدفينة. الفنان "هيرجيه" ( 

بينكا "ال كستافيو"ر أو "سامر وتامر و"دو بون" أو  والشخصيتان عباد الشمسو وكداهتان والكابتن 

وهي كانت خادمة بسيطة في .والده أم مكتوم عاشته جدته  سرلى إترمز م&شّفرة  كقصة)  "فيوراكست

القرن الماضي حملت من رجل قدمته الرواية العائلية على أنه شخص مرموق وعالي المكانة 

الذي اشتهر بالعربدة وبإنجابه لعدد لد الثانى وليوببلجيكا الملك ملك والذي كان من الجائز أن يكون (
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غامضة واشترطت سة يكونتأمان تولت رعايتهما نجبت توأو ) !كبير من "األطفال غير الشرعيين"

يمثل كل بطل من أبطاله جيل حمل ذلك  "هيرجيهفى اعمال  هكذاو ! صل الطفلينينكشف سر أال أ

( لتجسدها الطفلين الغامضة كاتمة سر أسم أب تفيور فى دور الجدة اكس بينكاحيث تظهر ": السر

) " بشكل صحيح هادوك"بتن الفظ اسم ك كما تفشل في  معنىله  ليسوكالمها اً كثيروهي تتحدث 

 سامر وتامر يات. أما األخوان "دو بون" أوراقتتصرف بطريقة السيدات ال غامضةسة يكونت وهى

اللذان يعجزان بطريقة رمزية عن معرفة الهجاء  أمانالتوجسدان يفي الترجمة الروائية العربية، فهم 

كنية عن ) ؟"Dupondt" ام" Dupond"  ام" Dupont" يسمى كان هل( الصحيح السم والدهما 

وعباد  "دوكاه"بتن اوالكيجسد كل من "تان تان" النهاية  وفىالجهل باسم أب التوأمان في األصل 

حب " نرى تان تان"يخص  مافي :ثالث توجهات ممكنة تجاه سر مر به الجيل الثالثالشمس 

دمان وإ اليأسيتمثل في دوك فهو ابتن هاما يخص كفما أ األلغاز،حل اإلستطالع والمقدرة على 

ما يخص  ثم) "دوكاه"الفارس  سلفهعن  البحث(  والبحث عن انسابه العائلية ليةالكحوالمشروبات 

الواقع  عنفصل العلمى ولكنه منعاظم في روح السعي في مجال البحث تلديه عباد الشمس فهو 

هو المجال الوحيد الذي يكون فيه البحث عن حث العلمى الب فهو يرى بأنالواقع  فى(  اليومى الفعلى

.)الحقيقة ليس فقط حق بل واجب  

 العائلية  األسراران   نتذكرأن  وعليناهو االستثناء وليس القاعدة. بداع ومع ذلك، هذا النوع من اال

ع الخاصة وليس من خالل االبدا حياتهمخالل  من  ـ الترميزعلى األطفال ترغمهم على  ءهى عب

ليس هناك أبداً ما يسمح لنا بالتأكيد على أن . ماسالفهتحل في تاريخ  لمالنفسية التى  للصدمات ـ

رك مع تقد يوجه ويشفي بعض األحيان نه هو أما يتبين لنا  وكل. االبداع يعزز العائلىالسر  

.نهائيال هشكللكى يعطى له  اخرىعناصر   

 

أألسرار العائلية عالج  

 

 ورغم. الفرد النفسية التى لم يتخطاها بالصدماتباط  لها ارتاأألسرار العائلية  معظمأن ينا أرلقد 

تصوراته ودي إلى تكتم األسرار ألن الفرد قد تعامل معها ببناء نفسية ال ت صدماتذلك هناك 

 األحداثلتحدث مع أوالدهم عن ايتطلب من الوالدين القدرة على  وهذا.  عنهالها والحديث  الخاصة

إذا كانت . تعيسة وسعيدة أتلك األحداث إن كانت  بأبسط الكلمات الممكنة سواء وا بهاالتى مر
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األحداث التي هي مصدر للفخرال تمثل عادة أي مشكلة لدى من عايشها فقد يتردد من عايش 

وراء يكون الدافع األساسي ذلك  ومع األحداث التي تسببت في الخزي أو ألم في البوح عنها.

في إضطراب  حرصهم على عدم التسبب خاصة( يقدمها الولدين لتبرير صمتهم التى  المبررات

 المثالية ألب واألم والعائلةفكرتهم لما يجب أن تكون عليه صورة  امعظم األحيان هو  فى  )الطفل

 بأسرارطيرة  خالذين عاشوا احداث مؤلمة و  أولئكيحتفظ  هكذاوهي دائما ما تتميز بالكمال. و

ألحترام اوحبة الم يخلطونهؤالء  ولكن. هم ل ذلك من محبة وأحترام األوالد لأن يقلخوفا من 

 بالتعرض لتلكأبنائهم حكمون على ي فهم  بذلك هموبقيام. غير المشروطعجاب اإلالتمجيد وب

بدورهم االمتثال  بضرورةيضآ  دونهم أ، وهم يقيذكرناهاالناجمة عن األسرار التى  لسلبيةالتأثيرات ا

قد  األخطاء التي ارتكبناها عن أبنائنا  إخفاء فىإن الرغبة  .لمثالية مفرطةألحوال، وفي جميع ا

التي ال مثالية القيم الفخ بل أيضاً في إيقاعهم في ن جزء من حياتنا عاستبعادهم  ليس فقط في ساهمت

 ائهم. إنعنا وبالتالي عن ابن وخجلهمءهم لى إخفاء أخطابناء إالموقف األسيدفع ذلك ويمكن أن تتحق 

هو العزوف عن فكرة تحقيق الكمال  المأساوية وعواقبهاالشرط األول للتخلص من األسرار العائلية 

والدينا الثانى هو ضرورة التخلى عن الرغبة فى عالج  والشرط  والدينا وأبناءنا في أنفسنا وفي

الرغبة في عن التخلى  اوالذين يعانون من حمل األسرار المكتومة ويتطلب ذلك من نيالمضطرب

لمثالية بأننا قادرين الشيء الذي تحمله طيات الفكرة ا. ن على تخفيف آالم والدينا وباننا قادر ايماننا

toute-puissance على كل شيء ـ فى البداية اننا حيث أننا ظننا  الطفولة مرحلةتميز  التى ـ-

. نااتوفى والدحتى وإن اخلنا دما نحتفظ بذلك الوهم ب اًوكثير. ن على تحريرهم من قيودهم وقادر

.هم داخل أنفسناكوناها لألن الرغبة فى شفائهم انتقلت الى الصورة التى  وذلك  

 

Intersubjectivitéللتواصل الذاتي التحليل النفسى من أجل   
 

 بعض  خطورةاألسرار العائلية كعنصر يمكنه أن يفسر االخذ بعين االعتبار ن أنرى  لذلك

ألعراض ما ي%شكل ال التقليدى "فرويد  موندغسي" نهجثرى ويكمل ي عنصر هو األمراض النفسية

 ما لدى  داخلىيسبب صراع  ذاماشرح ل  ،وفقآ لنظرية فرويد من الصعب للغاية،فى الواقع ف. النفسية

   انهايقال  أنلصعب  امن  سلوكياتينشأ عنه لدى البعض اآلخر خطيرة و اًبعض األفراد أمراض
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 ولكناألعراض النفسية  شّكل آليات ت فهمتمكننا من  pulsions  نظرية الدوافعإن ".  طبيعية" 

ما تتركه الصراعات النفسية والتجارب المسؤلة عن تلك أألعراض من  شدة  فهم من تمكننانادرا ما 

األسرار في االعتبار األخذ نجد أن عكس ذلك  علىو. Fixationتركيز للرغباتو عاطفيةآثار 

األعراض عن طريق وضعها تحت عالمة على حدة األحيان  من كثير فىبالضوء لقي األسرية ي

ال تُشكل ذلك  ومع. بل بأسالفه أيضاً من خالله التي ال ترتبط فقط  بالفرد وحدة النفسية  الضرورة

ال لعدة أجيال في حد ذاتها إالترميز  اتألضطرابات التى تسببها فى عمليالعائلية وا أألسراردراسة 

 الحياةتكوين   فى intersubjectif التواصل الذاتيدور  لدراسة) مهمومن الصحيح إنه ( مدخال 

ال يكفي  ،ألجيالابين التي تحدث فسية الن التأثيراتوحده، الذي يتناول  النهجإن هذا . لنفسية ا

 اً واحداً منحد ذاته عنصر فى  النهجهذا  يعتبرحيث . النفسية  ألعراضاجميع   خطورةإلدراك  

ربع مجموعات من و على األقل أاألعراض أ خذ في االعتبار جميعألإما ا  يتطلب،عقدة  مبنية 

 فترة: نسانإلكل  األساسي intersubjectivité  التواصل الذتي فى كل منهاالتى تتدخل  العوامل

ا من اللغة؛ االضطرابات األسرية وانتقاله تطورمرحلة بداية الطفولة؛ الصراعات المعاصرة اثناء 

يكون لها أصداء مشتركة ألوضاع االجتماعية التى يمر بها الفرد والتي قد ا؛ و أخيرا إلى جيل جيل

لم يستكشف بعد، حاولت وضع بعض األخير المجال  هذا  - ما يستثمر فيه الفرد بصفة شخصيةمع 

.1993" جتماعىاال رابطال"العار ليكون بمثابة  موضوعالمعالم حول   

تحليل للسس أضع أن ت منهمامن العوامل وتفاعالت كل ة األربعالمجموعات تلك  دراسةل فقطيمكن 

طفولته ولكن فيما يختص بفقط  ليسلتى يواجهها الفرد األعتبار الصعوبات بعين ايأخذ الذي نفسى ال

 معظمالمرجح ان  ومن. وضعه األسرى واالجتماعىووالحالية  السابقة بيئتهبص  تيخ مافيأيضآ 

ـآلالم النفسية المعاناة وا لم تكن كلها وان - وهي . األربعة المجموعاتتلك  من تعود إلى واحدة ـ-

عن البعض اآلخر  هابعضتفضيل  يةكيفوالتي تتعلق بالصعوبات التى يواجهها المحلل النفسى  احدى

.هاي منأتجاهل  دون  

 

 

 

نوترجمة : الفت واصف وحنيفة دوبس  
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