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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

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

في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  السيكولوجية(النفسية)
 والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية

 

  
��12ه�ا ال��اب م تأل��: �ار� ماك	ف� ول�ت في��� �ان# 1996ی&ای� 22وت	ف$# في 2190س

ماك	ف�. �ان# م ال&56اء  ار�ك 3اس2 مع�وفة اإلم��ا/	ر�ة ال�وس�ة م	ال$� م أم��-�ة نف+ عال�ة
 ن��Aة ورف@# ال&?	�ة ماك	ف� اع�&ق# ال�ه&�ة، ح�اتها م م�أخ� وق# ل�أس�+ را53ة عل�اء ال&ف+. في

أس�اذ ق?2 عل2 ال&ف+ �ل�ة اآلداب ت�ج�ة: ال���	ر رزق س&� إب�ا2�C ل$لة.  . تع�&قهاسا3ًقا كان# ال�ي ف�و��
 �� االولى عام  ال��اب في /Tع�ه االنQل$�Nةص�ر ه�ه ا العN�N. والعل	م اإلن?ان�ة جامعة ال�لL ع

  3ع&	ان:1949

Personality Projection in the Drawing of the Human Figure والناشر  
(Charles C. Thomas) 

ى الع��Xة عام  ى ال&_	  195و�قع ال��اب في (1987) وص�رت الT5عة االول صف_ة. مفه�سا عل
  ال�الي:

  : إسقا� ال����ة في رس� ال��ل اإلنانيال��ء األول

��  ال��ء ال&اني: م$ادئ ال!ف

  ال��ء ال&ال-: دراسات حالة ت(ض�'�ة

  

  )٥٠ – ١٩الجزء األول: إسقـاط الشخصية في رسم الشكل اإلنساني ( ص

االسقاf ه	 ع�ل�ة دفا�eة ی&?d األنا ما ال ی�ضى ع&ه م أف�ار وال&Nاعات وال�aاوف ال�ي ت&��ي 
ى اله	 او األنا األعلى. وم /�ق م	اجهة إما اله�ب أو االم�&اع ع  لل&ف+ ال��6Tة. أh �ان ی&��ي إل

من تأليف:   هذا الكتاب
كارين ماكوفر ولدت  

وتوفيت  2190سبتمبر12في
كانت   1996يناير  22في  

عالمة نفس أمريكية من  
مواليد اإلمبراطورية الروسية  
معروفة باسم كارين ماكوفر. 
كانت من النشطاء لتأسيس  
رابطة علماء النفس. في وقت  
متأخر من حياتها المهنية،  
اعتنقت ماكوفر النسوية  

ويد التي  ورفضت نظرية فر 
كانت تعتنقهاسابقـًا  

االسقـاط هو عملية دفـاعية  
ينسب األنا ما ال يرضى عنه من  
أفكار والنزاعات والمخاوف  
التي تنتمي للنفس البشرية.  
أي كان ينتمي إلى الهو او  
األنا األعلى. ومن طرق مواجهة  
إما الهرب أو االمتناع عن  
إدراكه والتصدي له

ان الفرد يمثل قيمة نفسه  
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. اذ ان في الNQء االول م ت�� و�kفة االسقاf في االم�اض العiاب�ة وال�هان�ةإدراكه وال�h�i له. 
. وذ��ت أp@ا. ان في ال��اب ب$&# ال�oلفة ال�6-لة ال�ي ن��� م&اق�6ها اال وهي ت_ل$ل ال�س2 وعTmاته

ت_ل$ل ال�س2 درجة ت&2�A ال�&�ج ال5aي r$_3 ت�	ن شاملة وقابلة لل&قل وتق�ر تعق$�ات ال�ia6ة 
ق�رها.اما ع&� رس2 الua6، ع&�ما ی��� شua ما ان ی�س2 ف�_اوالته �لها تأتي م ع�ة مiادر. 

. وت�	ن ال�ات هي ال&ق5ة ع	ر�اp�wل �v�ة نف?ه ال�ل�ة س	اء شع	ر�ا او ال شوأك�ت ال�oلفة ان الف�د 
م األشaاص ال�ی اب�وا اه��اما  Lewisكان االه��ام ال?ابy 3ال�س	م d?_3 ال��ج�xة في أh رس�ة.

سا3قا 3ال�س	م اال انه اك� ان ال�س	م م�iر لل�?���eات ال�_ل$ل�ة ال&ف?�ة. غالTا أك�w ال_االت في ن6أة 
عام. إن األ/فال ال�ی i_pل	ن  15ت لل�الحAة العقل�ة ع�� ال	س$لة ت2 ج�عها م ال�xادات وال�?���6ا

على نف+ ال�رجة في ال�?�	� العقلي ی�س�	ن رس	ما م�aلفة 63-ل یTعr لل�ه6ة. ح$r ان رس	م ال6-ل 
اإلن?اني س�عان ما ان�a/# في ال&Aام االكل$&�-ي و�ان اس��aامها ن6� م ق�ل الTالغ$ في ج��ع 

3ال�6-لة ال�ia6ة او االض�5اب العقلي وعالجه  ال�ة لل	س$لة �ان# في ال�&�oاالع�ار. ان ال�-انة ال_
حالة عالج�ة م اجل مع�فة  20ی�2 ع /��y ال�س	م دائ�ا. في ه�ا ال��اب قام# ال�اتTة ب�راسة 

.2?Qرة ال	االض�5اب في ص fإم-ان�ة اسقا  ) د�vقة) وت�5لp10-20  d?�غ�ق ال	ق# ل�س2 ش-ل$
د�vقة). وأp@ا ت	ض�_ات ال�ia6ة وق�ا أ/	ل. م ال�ق��ح في   15 – 10أp@ا لل�ف?$� (ال�اتTة وق�ا 

ال�?�ق�ل ت5	�� نAام لل�i_�ح ألغ�اض ال�عل�2. أك�ت ماك	ف� ان ال�عاني االج��ا�eة واالع�Tارات ال�ي 
ع�$� ت�$ل الiaائu ال��ن�ة هي اح�� مiادر ال�ي تoخ� 3ع$ االع�Tار إلى اك�?ابها في س�اق ال�

� االج��اعي والعالقات االج��ا�eة. مwل: Tم�ت N&�-�ن ال��� 3-	نه مwال�ا ب$&�ا الTال&_�� م�ت �ن�
فإن&ا ن�$ل الى ان نعامل ال&اس ال�ی له2 خiائu ج?�pة مع$&ة �53ق  3ال�ن$	�ة وال��x مع الQ�اعة.

6ع	ر�ة والالشع	ر�ة لi	ره ان األساس ال	�kفي لل�اف�xة في ال�س2 عاده ت��أ في الQ	انd المع$&ة. 
�� على رس2 األنا 3-�ف$  ج?�ه.Qة ی�� نف?ه مpح?اس ض�$ل قل$ل ال�غ� uaش :Lال على ذلwم

 yال م�اهwه. م�eالع@ل�ة ل�را �	الق . في ه�ه الل_Aة ه	 تQاهل ت_-2 عقله وما p_-�ه م$��aض
3ع�م األمان وعNQه ع ال	ق	ف  رس2 الق�م$ ��أسي دب	س$ وع&�ما ُسأل ع ال�س�ة فع�� ع اح?اسه

على ق�م�ه. ع&�ما ن��أ 3ال�5�$y فإنه ی�2 سoال ال�ف_	ص ان ی�س2 رجل ونق�م له ورقه وقل2 رصاص. 
مه�ة ال�سp 2ع5ي الفاحu ال�عل��ات 3أن ی�س2 مwال (ارس2 اآلن رجل) واآلن (ارس2 ام�أة) ح?d ال_الة. 

��ة ال عالقة لها 3ال�هارة في ال�س2.��Qعاني ان  ت�ض�ح ال	ة في ش�ح وت��v ات هي ذات�e��?�ال
 الف�دpة. عادة ما pق�م ال�ف_	ص	ن ال�u�a6 ��53قة الشع	ر�ة. ال�?���eات ت_�	h على سل?لة م

ال�?���eات إن ال�عل	مات ال�ي ت2 ذ��ها في األس�لة ت�iل 3إتQاهات ال�ف_	ص االج��ا�eة الQ&?�ة. 
  لها �v�ة اكل$&�-�ة ��$�ة.

 

  )١٣٩ – ٧٥الثاني: مبادئ التفسير (الجزء  

عادة ی�&اول الNQء الwاني م ال��اب تف?$� ال6-ل ال��س	م و�-	ن ه	 الua6 وت�wل ال	رقة ال�$�ة. 
. (ی&Tغي ان pف?� 63-ل مTاش� ما dQp ان ی�aلu الفاحu م ال�&�ج ال5aي ال�h ص&عه ال�ف_	ص

2). على س�$ل ال�wال ال�أس pع�� ع الع@	 الQ	انd ب	اق�xة الف�ة لل&�A وسل	ك الua6 ال�h ی�س
ال�ؤوس ال��$�ة pعاني الua6 م م�ض ع@	h في ال�خ او ضعف ال�?oول ع ص�اع ال�ف_	ص. 

وق� ی�س2 الua6 الTاران	h، ال&�ج?ي، وال?	h عقل�ا رأسا ��$�ا لل�ع�$� ع األنا  تق�ی� ال�-اني.
 .2a@��اه2ال 	الغ هTغار إن ال�أس الiة للT?&ص  3ال	ف_�االنفعالي لل5فل. إن ال ع@	 ی�iل 3األم

 .dت_�ی�ا م�ق&ا وع�وان�ا في الغال h�� ال�p h_�ف ال�المح ال	جه�ة ی$�و��س2 األشaاص ال�&?_
�&اء مالمح وجه غام@ة وض�$لةQع&�ما ی�لقى اح� وال r$_3 2جهي مه	ال �$�. أك�ت ال�اتTة ان ال�ع

الكلية سواء شعوريا او ال  
شعوريا. وتكون الذات هي  
النقطة المرجعية في أي رسمة

إن األطفـال الذين يحصلون  
على نفس الدرجة في المستوى  
العقـلي يرسمون رسوما مختلفة  
بشكل يبعث للدهشة

ان رسوم الشكل اإلنساني  
سرعان ما انخرطت في النظام  
االكلينيكي وكان استخدامها  

البالغين في جميع    نشط من قبل
االعمار

أكدت ماكوفر ان المعاني  
االجتماعية واالعتبارات التي  
تميل الخصائص البدنية هي  
احدى مصادر التي تؤخذ  
بعين االعتبار إلى اكتسابها  
في سياق التعبير االجتماعي  
والعالقـات االجتماعية

نمط النحيف مرتبط بكونه  
مثاليا بينما البدن المكتنز  

لدنيوية والعيش مع  مرتبط با
الجماعة

ان األساس الوظيفي للدافعية  
في الرسم عاده تبدأ في  
الجوانب الشعورية والالشعورية  
لصوره جسمه. 

شخص حساس ضئيل قـليل  
التغذية يرى نفسه مجبر على  
رسم األنا بكتفين ضخمتين. في  
هذه اللحظة هو تجاهل تحكم  
عقـله وما يحكمه من القوى  
العضلية لذراعيه

عادة ما يقدم المفحوصون  
التشخيص بطريقة الشعورية.  
المستدعيات تحتوي على  
سلسلة من األسئلة تتصل  
بإتجاهات المفحوص االجتماعية  
الجنسية. إن المعلومات التي تم  
ذكرها في المستدعيات لها  
قيمة اكلينيكية كبيرة

قد يرسم الشخص البارانوي،  
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 �ا فق� pع�� في رس�ه ع ال��ا�Cة والa	ف والع�وان. تعل��ات ان ی�س2 شiaا م�تT-ا او سع$

  

 وم�م&ي ال�_	ل ورس	م األ/فالالف2: $�. p r$_3-	ن ه	 م�iر p-	ن رس2 الف2 مل_	kا ل�� ال�-��
لإلشTاع ال_?ي والT6قي في رس	م ال�6اكل الQ&?�ة. ب$&�ا ال6ف�ان ال�-�&Nتان تع5ي ش-ل ذ��h مoش�ا 

�� العال2 3الق�	ل او ال�ف�ان ح�ات&ا االنفعلالن	ثة. a&ل . ق� ال�ة واح?اس&ا 3األمان ن?��aم ��ه الع$&$
الع$ ب$&�ا  ع$&ا م�aل?ة ش-اكة ت&قل أف�ارا م�ج�xة وهي داللة ع ال�ia6ة الTاران	�ة.ی�س2 األشaاص 

الua6  ، والع$ ال�_	لة فهي دالله على انال_ادة الwاTvة فهي داللة على ال�ia6ة ال�عادpة لل��Q�ع
م�تLT ال�ف�$�. ب$&�ا ال6ع� في ال�س2 له دالالت �w$�ه مwل ال��أة غ��Nة ال6ع� تع��� غالTا شه	ان�ة 

ال�Aل$ل الق	h لل6ع� pع�� ع  وال6ع� ال�h له ت?��_ة أن�قة ود�vقة pع�� ع اض�5اب ج&?ي.ج&?�ا، 
 ال_$	�ة الQ&?�ة ب$&�ا الiغ$� ال�iاع ال��	ر وأp@ا ش-ال فiام�ا للua6. إن االنف ال5	�ل pع�� ع

 pع�� ع ال�ia6ة ال5فل�ة. أك� ف�و�� ان أh ب�وز لألنف pع�� ع (الق@$d) وأh فQ	ة pع�� ع
(ال�ح2). pع��� ح�ف ال�Tvة في ال�س2 مoش�ا على ع�م ال&@ج في رس	م الTالغ$ واأل/فال. ب$&�ا ال�Tvة 

تفاحة ادم نادرة ول� ان وج�ت فهي تع��  ال5	�لة تع�� ع الua6 فiامي او شTه فiامي. أp@ا
ع ال��	رة الق	�ة ع&� الua6. ان مالمح ال�	اصل ورس	مات العiاب$$ او ال�هان$$ وال���$N ال��ني 
 yاف	األنا وال� 	�ن دالله على الua6 ال&�ج?ي وضعف ال�	اصل. ب$&�ا ال�راعان وال$� تع�� ع

الس��ا اتQاه ال�راع$ مه2 في ا�eات ل��ارسه العادة ال?��ة.ان وج	د ال$�ی في الQ$	ب ت�االج��اعي. 
 ال�راع$ او الفiام$$ ��ل$ل لالن?_اب االج��اعيت_�ی� اتiال الف�د مع ال�$�ة. ق� $� .p_�ف ال�-��

اما ع ال�Aاه� ال�&ائ�ة وال6-ل�ة �6pع في رس	م األ/فال ق�ل ال��اهقة وت��h الف��ات تف@�ال مل_	kا 
لالش-ال في حالة اس�ع�اض. ب$&�ا p?���ع األوالد ب��aالت الق	ة وال�غام�ة. ق� ی�جع ت�ا3ع 3ع@ه2 إلى 

3ال ه�ف. ان ال�&ا�k ی	ضح 63-ل  االس�wارة اله	س�ة او ال�ف�$� الفiامي، م�ا ی&�ج ع&ه 3ع�wة في ال�س2
مل_	� في رس	م الفiامي والTاران	h. ب$&�ا p�$ل ن_	 االتقان األشaاص القه��$ وال��Tاع�ی انفعال�ا 

 .(�kم ش�ی�ة ال�&ا	رس) فi�&ش�ا للع�وان�ة واذا �ان ال6-ل في مoج�ا  في ال�س2 م �$�ان ال6-ل ال�
 h	ارانTال ua6ف_ة فانه دالله على الiةال�Aاب 3العi�قفة لها دور  و ال	ال .(ل عالي لل�ات$aت)

أp@ا فان ت	�$� ال�ات ی�عارض �w$�ا مع ع�م ثTات الق�م$. ان ال�&A	رات الQان��ة غالTا في رس	م 
�، مwال م�م&ي ال�_	ل والT6ه فiام$$ ن	ع aع ال	ن ال�جال اك�w م رس	م ال&?اء. ع&�ما ن�_�ث ع

� p-	ن ثق$ل وس��L. ب$aش�ات الoان م .d_?&ان، ومTم��دد، ج uaاه# دالله على شTال �aا ال�&
ال�iاع في ال��	ر تAه� 3_�ف الف2 م ال6-ل االنw	h ���ا ان ه�ا 3?�d ت	a�Xات زوجة االب او االم. 
ى الع�وان�ة. ال�جالن والق�مان، غالTا ما ی�ف� ال�ف_	ص  األصا3ع في ال�س�v ،2@ة ال$� مoش�اعل

ان p-�ل ال�س2 او انه2 ی�ف@	ن ال�عامل مع ال�جل$ ��ع�$� ع شع	ر 3االن_�ار ال�@�5ب ج&?�ا 
  وال��ه	ر.

  

على س�$ل ال�wال مالمح الQ?2 ال��&	عة مwل الp�wان، ع&� ال��	ر الغ$� 3الغ$ ی�2 م?ح الp�wان 
@�ان داللة ل�� وتAل$لها. ان ال�iر الTارز داللة على ص	رة االم ال�?��5ة الق	�ة. ب$&�ا ال��فان الع��

 f63-ل مف� y$اذا �ان ض �ال��اهق$ وث&ائي القd5 ��ع	�� ع م6اع� القi	ر ال��ني. ان خ� ال	س
� غ$� م?�ق� م خالل ال�Nاج. �a�?pم ال&�ج?$$ ال�ال3+ �	س$لة لإلغ�اء الQ&?ي Tد ض	ج	ش� لoم

الQ$	ب، عاده اس�ع�اض الQ?2. واالج��اعي. ب$&�ا تع��� ال�ال3+ في ال�س2 حل وس� ما ب$ االح�6ام و 
. نادرا ما p-	ن ال�_	 في ال�سp 2ع��� دالله على ال_�i .ما ت�	ن واض_ه في ال��	ر اك�w م االناث

 .(ع&� األ/فال والفiام$$. p-	ن م��اول ل�� العiاب$$ وال�ia6ات ال	س	اس�ة القه��ة (ال?�-	Xات$$
��ة. iاعات الع�iا ذو ال@pأ ��ع ال_�i وال5Ta6ة الق	�ة ل�غ�5ة شيء ما. تف��غ ان ال�Aل$ل pع

النرجسي، والسوي عقـليا رأسا  
لتعبير عن األنا المتضخمكبيرا ل

يرسم األشخاص المنسحبين  
والجبناء مالمح وجه غامضة  
وضئيلة

يكون رسم الفم ملحوظا لدى  
المكتئبين ومدمني الكحول  
ورسوم األطفـال. بحيث يكون  
هو مصدر لإلشباع الحسي  
والشبقي في رسوم المشاكل  
الجنسية. بينما الشفتان  
المكتنزتان تعطي شكل  

النوثةذكري مؤشرا ل

ان حياتنا االنفعالية واحساسنا  
باألمان نستخدم فيه العينين  
لنخبر العالم بالقبول او الرفض

قد يرسم األشخاص عينا مختلسة  
شكاكة تنقـل أفكارا مرجعية  
وهي داللة عن الشخصية  
البارانوية. بينما العين الحادة  
الثاقبة فهي داللة على  
الشخصية المعادية للمجتمع، 

المحولة فهي دالله  والعين  
على ان الشخص مرتبك  
التفكير

الشعر في الرسم له دالالت  
كثيره مثل المرأة غزيرة الشعر  
تعتبر غالبا شهوانية جنسيا، 
والشعر الذي له تسريحة أنيقة  
ودقيقة يعبر عن اضطراب  
جنسي

إن االنف الطويل يعبر عن  
الحيوية الجنسية بينما الصغير  

ليةيعبر عن الشخصية الطفـ

يعتبر حذف الرقبة في الرسم  
مؤشرا على عدم النضج في  
رسوم البالغين واألطفـال. بينما  
الرقبة الطويلة تعبر عن  
الشخص فصامي او شبه فصامي

اتجاه الذراعين مهم في  
تحديد اتصال الفرد مع البيئة. 
قد يحذف المكتئبين  
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  . ال��	ر ال?ادی$ �w$�ا ما Apلل	ن ال�&5قة الQ&?�ة 63-ل مل_	� م ال6-ل االنw	h. ع�وان او ���ان

 ان -�p ة وال ت_�اج اع�ادا خاصه انهpادiاق� ��مالحAات خ�ام�ة، ت_ل$ل ال�س2 وس$لة اكل$&�-�ة تع�
��ة ال��Nای�ة.  ب	ج	د ورقة وقل2 رصاص.ی�2 في أh م-ان واh وق# aء ال	ان ت_ل$ل ال�س2 ی�غ$� في ض

الس��ا انها ت_�اج الى م��N م االس�5الع واثTات ال�iق واإلصالح. ه&اك مQال واسع له�ه ال	س$لة 
  م خالل r_3 ال	سائل ال�ف?$��ة ال�Qی�ة.

  

  )١٩٧ – ١٤٥الجزء الثالث: دراسات حالة توضيحية (

iاال/الع عل$ها في ه�ا الف L&-�p) لة ت_ل$ل�ةwم مع$&ة مع ام	ة على اس�ع�اض رسTت ال�ات�iل، اق�
في ال��اب) 3فه2 شامل ت�اما ل�&اء ال�ia6ة في مالمح ال�س2 وتف?$�اتها ال�فiلة. فق� ف?�ت ال�س	م 

خ ال_الة ال��@�&ة 3�Tاد� ال�ي ب$&اها في الفiل$ ال�اض$$. مع ت5�$y ال�ف?$�ات وال�الحAات وت	ار�
ال6املة. pع��� ه�ا الفiل ت5��قي 3_# وت2 تق�p�ا ��53قة م&اسTة ألغ�اض ال�عل���ة أك�w م&ها 
لألغ�اض األدب�ة. م&ها (ال�ia6ة وس	اس�ة قه��ة، شTه فiام�ة، فiامي 3اران	h، /فل س	h، انwى 

 س	�ة و�w$� غ$�ها م ال�س	م وتف?$�اتها).
 

مثمر من الناحية اختصاص في المجال النفسي    اإلنساني  في رسم الشكل  كتاب اسقـاط الشخصية
من    دراسة الشخصيةبشكل عام وتحليل الرسوم بشكل خاص. ننصح به كل زمالء االختصاص في  

أطباء النفسوعلماء النفس وطالب الدراسات العليا والباحثين التربويين وإلى كل المهتمين عموما  
 ..سقـاط الشخصيةبقضايا ا

الذراعين او الفصاميين  
كدليل لالنسحاب االجتماعي

شكل الكبير جدا  في  ان ال
الرسم مؤشرا للعدوانية واذا  
كان الشكل في منتصف  
الصفحة فـانه دالله على  
الشخص البارانوي و المصاب  
بالعظمة  

ان الصدر البارز داللة على  
صورة االم المسيطرة القوية. 
بينما الكتفـان العريضتان داللة  
لدى المراهقين وثنائي القطب  
كتعويض عن مشاعر القصور  

لبدنيا

تحليل الرسم وسيلة اكلينيكية  
تعتبر اقتصادية وال تحتاج  
اعدادا خاصه انه يمكن ان  
يتم في أي مكان واي وقت  
بوجود ورقة وقـلم رصاص

كامل النص:   رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR127MaanPersonalityProjectionDrawingHumanFigure.pdf 
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