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 دراسات ومقـاالت

 

 الذبح أمام األطفـال وآثاره النفسية وكيفية التعامل معها
  

  
  د. السر أحمد سليمان

  المملكة العربية السعودية  /جامعة حائل    -أستاذ علم النفس التربوي المشارك  
sirkatm@hotmail.com        

     

 
في م(اس'ة ع�$ األض#ى ! �� ذ
ح األضاحي م� ال��فان وغ��ها م� األنعام، ��ا ی� ذ
ح ال��فان 

وم�ا ی�ت'3 
ع�ل1ة ال/
ح وخاصة ال/
ح أمام  ���� م� ال�-�عات.وغ��ها في ال�(اس'ات ال�اصة في 
وأع�ف 
عD أب(اء أص$قائي  األ?فال ح$وث الع$ی$ م� االض;�ا
ات وال:$مات ال(ف18ة ل7$ 
ع6ه�.

وزمالئي وأقارLي ال/ی� أص'#Gا ال !أكلGن ل#� ال��فان ألّنه� رأوا ع�ل1ة ذ
ح ال��فان أمامه�. وتGاصل 
واألمهات مع األخ:ائ��� ال(ف8ان��� ?ال��Q االسPارات ألن 
عD أ?فاله� أص'#Gا ال  ك��� م� اآل
اء

ذ
ح ال��فان أمام أع�(ه�، وه(اك الع$ی$ م� الق:V   ی(امGن م� ال�عU ال/T أص�GQا 
ه ألنه� رأوا
 ال�علقة 
ال/
ح أمام األ?فال وما ی�تU عل1ه م� آثار نف18ة.

 
ال آخ�ون !Pار�Gن في ع�ل1ة ال/
ح بل و_أخ/ون رأس ال��وف ول[� في نف\ الGق] ه(اك أ?ف 

̀ائه و_لعGQن بها.  ال�/بGح أو 
عD أج
ف�ا الف��8 ال(ف8ي للf ال#االت؟ وما الف�ق ب�� األ?فال في ال#ال�� ال�/�Gرت��؟ و�c1 ی� العامل 


:Gرة تقي األ?فال م� اآلثار ال(ف18ة ال8ل1Qة لل/
ح أمام أع�(ه�؟ 
 

أل?فال ال/ی� ال یأث�ون ب�ؤ_ة ال/
ح أمامه� ! GنGا في الغالU ق$ تع�ضGا للf ال�Pاه$ م(/ أوال: ا
 fار واالت8اق في تعامل اآلخ�_� مع تل�]
# � ال�8ای�ة وال fا على ذلGه� ال�' �ة، وت[1فنPأته� و?فGل


;�ق العل� ال��لفة،    ل1ةال�Pاه$. ول/لG ! fن األم� ?1k1Qا أمامه� ألّن ال;فل ! U8 ال�Pاع� االنفعا
 Dع
وم(ها العل� 
ال�الحmة والقل�$ لآلخ�_�، وم(ها العل� 
ال-�Lة، وم(ها العل� ب�3L ال�Pاع� مع 
ال�Gاقف وال����ات سGاء �ان رL;ا ش�?1ا أو وس�ل1ا. وم(ها العل� 
ال��ارسة م� خالل إش�اكه� في ع�ل1ة 

 ال/
ح وال8لخ وتق;1ع الل#�.
 

األ?فال ال/ی� یأث�ون سل1Qا ! GنGا في الغالU ق$ نPأوا 
ع�$ا ع� الr�Qات الي تGج$ ف�ها ثان1ا: 
ال#�Gانات، ول/لG ! fن ت:Gره� لل#�Gانات 
أّنها �ائ(ات ود!عة وص$!قة، وذلf ن1-ة للأث�� اإلعالمي 

�
�وف األض#1ة فإّنه� ال[�c1 ال�ع�$ على اسغالل خ1ال األ?فال. ول/لf ع($ما یuتى لهuالء األ?فال 
 fل ذواته�، ول/لGح �_̀ ���ی�ت';Gن 
ه 
# � داف1kة ال�لf ألّن األ?فال في الف�ة ال�' �ة ! GنGا م
 wعل[�ون �ل ج$ی$ !أتي لل�Q] و_G)mن 
أّنه� ه� ال�ال[Gن له 
ال م(ازع، ول/لf یQ$أ ال;فل 
ال#!


ه وال8عي ل�$مه 
-لU العلف وال� yال��وف واالرت'ا
ع �اء و_� � أن !قGم ب(1mفه، و_أمله ����ا و_8
بGجGده، و_#$ث الآلف معه، و_:Gر أّن ال��وف سm1ل مGجGدا معه� 
:Gرة أب$!ة.ول/لf فإّن ذ
ح 
ال��وف وسل�ه وتق;1عه أمام ال;فل، س1:$م ذلf ال;فل ����ا خاصة لG �ان ع��ه دون العاش�ة، 

مما يرتبط بعملية الذبح وخاصة  
الذبح أمام األطفـال حدوث  
العديد من االضطرابات  
والصدمات النفسية لدى  
بعضهم

بعض أبناء أصدقـائي وزمالئي  
وأقـاربي الذين أصبحوا ال  

لحم الخرفـان ألّنهم رأوا  يأكلون  
عملية ذبح الخرفـان أم

تواصل كثير من اآلباء  
واألمهات مع األخصائيين  
النفسانيين طالبين االستشارات  
ألن بعض أطفـالهم أصبحوا ال  
ينامون من الرعب الذي  
أصيبوا به

األطفـال الذين ال يتأثرون  
برؤية الذبح أمامهم يكونوا في  
الغالب قد تعرضوا لتلك  

شاهد منذ نشأتهم  الم
وطفولتهم المبكرة، وتكيفوا  
على ذلك بحكم المسايرة  
والتكرار واالتساق في تعامل  
اآلخرين مع تلك المشاهد

الطفـل يكتسب المشاعر  
االنفعالية  بطرق التعلم  
المختلفة، ومنها التعلم  
بالمالحظة والتقـليد لآلخرين، 
ومنها التعلم بالتجربة، ومنها  

عر مع بعض  التعلم بربط المشا
المواقف والمثيرات سواء كان  
ربطا شرطيا أو وسيليا

األطفـال الذين يتأثرون سلبيا  
يكونوا في الغالب قد نشأوا  
بعيدا عن البيئات التي توجد  
فيها الحيوانات، ولذلك يكون  
تصورهم للحيوانات بأّنها  
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̀ا ع� ح�ا!ة ه/ا ال��لGق الGد!ع م� وس[Gن ال:$مة ���Qة إذا ت� ال/
ح أم ام ع�(1ه، ف��7 أّنه �ان عاج
هuالء ال'�P ال�Gح��P ال/ی� جعلGا دمه !�8ل حى !�Gت، |1:'ح ه/ا ال�Pه$ مPه$ا صادما ل��ل 

وت�لف اس-ا
ات  هuالء األ?فال ال/ی� ل� ت8�� ف�ة تعا!Pه� مع ال��وف س7G أ!ام ول1ال مع$ودة.
 Gاآلخ�األ?فال له/ا ال� Dم، وال'عG)ة في الLGلفة، |'ع6ه� !-$ صعیع�ض   قف ال:ادم 
;�ق م�

ألحالم و�Gاب1\ م�~'ة ق$ ت8�� لف�ات ?G_لة، ون1-ة ل/لf ی(ف� ع� أكل ل#� ذلf ال��وف، ور�Lا 
وق$ ی;Gر األم� ل1:'ح مالزمة اض;�ا
ات ما  !8�� في رفD أكل الل#� 
:Gرة دائ�ة ?Gال ح1اته.

)، وه/ه االض;�ا
ات تmه� 
ع$ PTSD: Post Traumatic Syndrome Disorder$مة (
ع$ ال:
!ع-` األف�اد ع� مGاجهها 
:Gرة إ!-اب1ة، وت��ل في: اس�جاع ذ��7   ال��Qات ال��~'ة وال�;��ة والي

ه �هالوس ح18ة ت$ع� مPاع� ال�Gف ال�8�� ل$7 ال;فل، وت-عله یه�ب P!ال#$ث ال�;�� ومعا
 U)- ال�Pاه$ ال��اثلة ل/لf ال#$ث، وق$ ی� تع��1ه على حاالت أخ�7 م�اثلة.و_

 
�� ی�� ال�عامل مع األ�فال ال���وم�� م� ه
ه ال��ا��؟� ف

لألسف یل-أ 
عD اآل
اء وLعD ال�1#;�� 
ال;فل ب�1LGه وتأن�'ه ووص�ه 
ال-�Q وع$م الP-اعة، 
UQ8في آثار سل1Qة أخ�7 تuث� في ش�:�ه وفي تعامله  و_Q$أوا في ال�قارنة ب�(ه و��L اآلخ�_�، م�ا ی

 مع ذو_ه، وت6عف ثقه في نف8ه.
ع� العاش�ة وم� ال/ی� ل� / ع$م ال/
ح أمام األ?فال م�� تقل أع�اره� 1ول/لf نGصي اآل
اء 
�ا یلي: 

 یعا!GPا م� قQل مع ال#�Gانات ول� ی(Pأوا في الr�Qة الي ی� العامل ف�ها مع ال#�Gانات م(/ ال:غ�.
/ في حالة إصا
ة ال;فل 
اض;�اب ما 
ع$ ال:$مة ن1-ة لل/
ح أمامه، |�1 � لآل
اء اسPارة 2

 ة س�_عة حى ال ت;Gر ال#الة.األخ:ائ��� ال(ف8ان��� وع�ض حاالت األ?فال عل�ه� 
:Gر 
/ م� ال�ه� ج$ا تقQل اآل
اء لالض;�اب ال/T !#:ل لأل?فال، وال�8اح له� 
ال#$ث ع�ا ح$ث، 3


ال�سGم وال:Gر إن أرادوا ألن ذلf یuدT للقل�ل م� األث� ال(ف8ي ب(اء على  fل ذل���وال�8اح له� ب
م�ات ع$ی$ة. فالV�P ال/T ی� ت�G_فه 
Pيء مع�� ع�ل1ة االن;فاء االس-ابي الي ت� ب[�ار ال���� 
  م�ات ����ة سقل اس-ابه ال�G|1ة ن1-ة لل[�ار.

كائنات وديعة وصديقة، 
وذلك نتيجة للتأثير اإلعالمي  

لى استغالل  الكثيف المعتمد ع
خيال األطفـال

عندما يؤتى لهؤالء األطفـال  
بخروف األضحية فـإّنهم  
يرتبطون به بحكم دافعية  
التملك ألّن األطفـال في الفترة  
المبكرة يكونوا متمركزين  
حول ذواتهم

يبدأ الطفـل بالتعلق بالخروف  
واالرتباط به والسعي لخدمته  
بجلب العلف والماء ويمكن أن  

ويتأمله كثيرا  يقوم بتنظيفه، 
ويستمتع بوجوده، ويحدث  
التآلف معه

إّن ذبح الخروف وسلخه  
وتقطيعه أمام الطفـل، سيصدم  
ذلك الطفـل كثيرا خاصة لو  
كان عمره دون العاشرة

ستكون الصدمة كبيرة إذا تم  
الذبح أمام عينيه، فيرى أّنه  
كان عاجزا عن حماية هذا  
المخلوق الوديع من هؤالء  

ن الذين جعلوا  البشر المتوحشي
دمه يسيل حتى يموت

 

النص: إرتباط كامل     
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSirkatm-Children&Shock.pdf  
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  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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