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  ا�داب ــ جامعة بنــھاوكيل كلية 

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

        

أث���ارت ا�ح���م  اھتم���ام ا�نس���ان          
منذ القدم  ،  لما  لھا  من معنى ود�ل�ة ،  

ي��اة النفس��ية  للف��رد  ف��ي  الحلم ھ��و  الحف��
أثناء  النوم  ،  وإذا كان  للجسم أن ي�نعم  

ن بقس���ط  م���ن الراح���ة عب���ر الن���وم ، ف���إ
�نش��غال   االحي��اة النفس��ية  �  تن��ام نظ��رً 

ال����ذھن  خ����ل الن����وم  بأح����داث الحي����اة  
الحاض��رة  وال��ذكريات الماض��ية  وا5م��ال  
والطموح������ات المس������تقبلية ، فجميعھ������ا  

لن��وم ،  با�ض��افة  إل��ى منبھ��ات  تقل��ق  ا

المنبھات الخارجية  من أصوات  مزعجة 
وغيرھ����ا  ،  والحش����وية  م����ن تقلص����ات 

المعدة وغيرھ�ا ،  ھ�ذه المنبھ�ات المقلق�ة  
للن��وم  ،  ق��د  ت��ؤدي ب��الفرد  أن  يس��تيقظ 

م�ن الراح�ة ،  فيك�ون  دون  أن يأخذ ق�در 
يب الحي���اة النفس���ية تس���تج الح���ل ھ���و أن

، كاس�����تجابة  ا�حم خ�����ل  الن�����وم ب�����
للمنبھ��ات الناش��ئة خ��ل الن��وم  ،  وب��ذلك 

  .ينعم ا�نسان بقسط من النوم 

  

وتتع��دد  الوظ��ائف  الت��ي  تؤديھ��ا          
نوجزھا   يمكن  أنخل النوم   وا�حم  

  :في  ثث وظائف  أسـاسية وھي 

  

  :  واستمراره حراسة النوم: أو�ً 

  

ات بھ��حي��ث تس��تجيب ا�ح��م  للمن        
 الش���خص   المقلق���ة  أثن���اء  الن���وم  فم���ثً

الن��ائم ال��ذي  يس��مع ص��وت كل��ب ش��رس  
من ا�س�تيقاظ  م�ن الن�وم   بدً� ف.. يرھبه 
أن يستجيب  بحلم  يتض�من  بع�ض يمكن 

  .المغامرات مع ھذا الكلب 

التي  تستثار  تحقيق الرغبات :  ثانياً 
  :  النومأثناء 

  

 ب���رعتحقي���ق الرغب���ات ي���تم وق���د         

بشكل  مباش�ر  وھ�ذا  ھ�و الط�ابع   حما�
الع��ام  ف��ي أح��م ا�طف��ال ، إذ  أن أح��م 

  اطف���ال  ل���يس  بھ���ا  رم���وز  إ� ن���ادرً ا�

انعك����اس للواق����ع  المع����اش  تع����دوھ����ي 
 االيوم  الس�ابق  للحل�م  ،  وأيًض� وأحداث

ھن����اك  بع����ض ا�ح����م  للكب����ار  تن����درج  
تح����ت الط����ابع  الع����ام  �ح����م ا�طف����ال  

أحم  الج���وع  والعط���ش  ،  فالجع���ان  ك���
ومنھ���ا أح���م ..  يحل���م بس���وق الع���يش  

ا�ستعجال كالطالب الذي يحل�م بأن�ه نج�ح 
  .قبل دخوله في ا�متحان 

  

ومن جھة  أخرى  قد ي�تم  تحقي�ق         
الرغب����ات  عب����ر ا�ح����م  بش����كل  غي����ر 

مباش��ر  وذل���ك  باس���تخدام  رم���وز الحل���م  
، ز جنس�ية  التي ھي  ف�ي  معظمھ�ا رم�و

  .أحم الكبار  يتضح منكما 
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  :للشخص  إعادة التوازن: ثالثاً 

  

ع����ن وذل����ك م����ن خ����ل التنف����يس        
بـعـ���������ـض الرغبـ���������ـات البيولــوجي���������ـة 

والنفس�����ـية ، وط�����ـرح  بع�����ض الحل�����ول  
الوسـ��ـط الت��ي يرض��ى عنھ��ا الح��الم ، أو 

القي������ام بتص������حيح  بعـ������ـض  أحـ������ـداث  
ع�ادة  أح�داثھا  الحيــاة المقلقة من خ�ل إ

ف���ي ا�ح���م وفق���اً  �ھ���واء الح���الم  وم���ا 
  .يتمناه 

  

ولOح������م محت������ويين ،  محت������وى       
ظـ���ـاھر للحل���م وھـ���ـو الحل���م كم���ا يحكي���ه 
ص����احبه ، وھـ����ـو عب����ارة عـ����ـن أح����داث 

مص��ورة تت��دخل فيھ��ـا اللغـ��ـة المنط��ـوقة  
بقـ��ـدر قلي��ل  أو  كثي��ر ، ومحت��وى ك��امن 
للحلم  وھو عبـ�ـارة ع�ـن مجم�ـل ا�ف�ـكار 

الكامن���ـة  التـ���ـي  تنشـ���ـأ  خ���ـل النـ���ـوم  
خليـ��ـط  م��ا ب��ين أحـ��ـداث اليـ��ـوم وھـ��ـي 

السـ�����ـابق  وذكري�����ات الماض�����ي ، وق�����د  
تتدخل كذلك آمـال وطمــوحات  ورغبــات  

وم�ن  ..  مسـتقبلية يـود الحالم لو تحققت 

ث����م  ف����ا�حم ھ����ي لغ����ة تعب����ر بالص����ور 
والكلم��ات عـ��ـن  أفــكــ��ـارنا  الشــ��ـعورية  
والش���عورية ،  وم���ن ھن���ا اھ���تم علم���اء 

تفس���ير ا�ح���م للتع���رف عل���ى ال���نفس ب
شخص������������ية الف������������رد وحاجـــــ������������ـاته  

تظـ�ـھر  ـــــراعاته الشـعورية التـيوصـ
  .في أحمه 

  

وا�ح��م الخاص��ة بالكب��ار تلج��أ إل��ى       
الرم��وز الحلمي��ة وذل��ك لكونھ��ا تعب��ر ع��ن 
ش����يء  يج����ب إخف����اؤه ، فمحت����وى ھ����ذه 
ا�ح���م تعبي���ر ع���ن رغب���ات  مرفوض���ة 

رغب���ات جنس���ية مس���تھجنة وق���د تك���ون 
وعدوانية  ، ولم�ا ك�ان  الف�رد ي�رفض أن 

يعت���رف أن لدي���ه مث���ل ھ���ذه الرغب���ات ،  
وك���ذا  لش���عوره بال���ذنب إن تحقق���ت ول���و 

عل����ى  مس����ـتوى الحل����م ،  ف����إن إخ����راج  
الحـ����ـلم ال����ذي يح����ول ا�فكـ����ـار الكامن����ة  
للح����ـلم  إلـ����ـى محت����وى الحل����م الظ����اھر  
يس��تخدم  الرم��وز  للتموي��ه  عل��ى  رقاب��ة 

ل���م الموج���ودة أثن���اء الن���وم ،  وذل���ك الح
  .كحـل وســط بين ا�شــباع والمنع 

وم����ن حي����ث تفس����ير الحل����م  ف����ـإن        
علينــا أن نبحــث عــن ا�فكـــار الكامنــة 
للحــــلم ،  وسبيلنــا إلــى ذلـــك  ھــو أن 
يت��ـداعى الحـ��ـالم حـ��ـول فق��رات حلـ��ـمه ، 

س���ية وأن نحس���ـن  تفس���ير ال���د��ت النف
لرم�����وز الحل�����م وذل�����ك بالرج�����ـوع إل�����ـى  
الحيـ���ـاة الشخص���ية وا�جتماعي���ة للح���الم  
وع��ادات وتقالي��د المجتم��ع ال��ذي  يعيـ��ـش 

النوعية للجماعة فيــه ، وكــذلك الثقــافة 
  .  به  الفـرعية الخاصة

  

ومن ثــم  يجــب  أن  يتم  إش�راك          
ص���احب الحل���م  ف���ي تفس���ير أحمــ���ـه  ،  

د�ل���ة  ثابت���ة  ل���يس  لھ���االحل���م  فرم���وز
عل��ى ك��ل ا�ف��راد  ،  ب��ل أن  دوًم��ا تنطب��ق 

الرمـ��ـز  الواح��ـد  ق��د  يك��ون ل��ه  د��ت 
عديــدة  لدى الفرد الواحـد ، ومــن ھنـ�ـا  

  .كانــت الصعوبة  في تفسير ا�حم 

  

  

  تحياتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 


