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  داللة الفستان
  في أحالم البنات 

  
  عادل كمال خضر/ د.أ

  أستاذ علم النفس اإلكلینیكي والتحلیل النفسي
  عمید كلیة اآلداب ــ جامعة بنــھا

  
الرم�ز ھ�و و.. الفستان في األح�الم م�ا ھ�و إال رم�ز         

مجتم�ع ھ�ي الت�ي ت�صنع نتاج المجتمع ، فع�ادات وتقالی�د ال
 م���رأةرم��وزه ، وم��ن المتع��ارف علی��ه ف��ي مجتمعن��ا أن ال

 خاص�ة عن�دما  بدل�ه ،رت�دي یرج�ل بینم�ا ال ،ترتدي فستان
 للم�رأة اً ومن ثم ی�صبح الف�ستان رم�زیكون ھناك عرس ،
، وھذه ھي الرمزیة العام�ة ،  للرجل اًبینما البدلة تعد رمز

   . التي ھي نتاج المجتمع 
  

ات واخ�تالط الثقاف��ات  المجتمع��ح�ضر م��ع تهی�ر أن�        غ
  فأص��بح الرج��ل   قاص��رة عل��ىل��م تع��د البدل��ة  والعولم��ة ،

 البدل��ة م��ع ذل�ك تظ��ل و .. البدل�ة كثی�ر م��ن الن�ساء ترت��دین
وبشكل خ�اص ف�ي  ،  الذكورة ًتعبیرا عن  قرب أھيرمز ك

 اًمعب��ر  كرم��ز   بینم��ا اس��تقر الف��ستان ،العرب��ي  مجتمعن��ا 
، حی���ث ال یرتدی���ه س���وى اإلن���اث ف���ي كاف���ة  ع���ن األنوث���ة
  .المجتمعات 

الدالل��ة         ولك��ن ف��ي األح��الم ال ی��تم االعت��راف دوم��ا ب
ذي رم��وز المجتم��ع ، وم��ن ث��م نج��د ف��ي الحل��م ال��العام��ة ل

ًلم یكن رمزا للمرأة بل رمزا  أن الفستان نفسره فیما یلي ، ً
ز للرجل ، فثمة مرونة في لغة األح�الم ، بحی�ث یمك�ن لرم�

أنث��وي أن ی��دل عل��ي ال��ذكورة ، بینم��ا رم��ز ذك��ري ق��د ی��دل 
عل��ى األنوث��ة ، م��ن ذل��ك أن مب��رد األظ��افر رم��ز ی��دل ف��ي 
األح��الم وفق��ا لفروی��د عل��ى الع��ضو ال��ذكري بینم��ا ھ��و ف��ي 

الواق�����ع االجتم�����اعي رم�����ز أنث�����وي حی�����ث تق�����وم األنث�����ى  
..   إلب�راز جم�ال أص�ابعها باستخدامه في ت�سویة أظافرھ�ا

ز ما  قد یدل عل�ى ال�ذكورة ف�ي حل�م إح�دى ومن ثم فإن رم
الفتیات ،  بینما نفس الرمز قد ی�دل عل�ى األنوث�ة ف�ي حل�م 

والفیصل في تحدید داللة الرم�ز ھ�و ص�احب .. فتاة أخرى 
الحل��م ، وت��اریخ حیات��ه م��ن أح��داث وذكری��ات ، وم��شاكل 

  .ومعاناة ، وآمال وإحباطات 
  
 بعم���ل وفیم���ا یل���ي ن���سرد  حل���م  لطالب���ة جامعی���ة قام���ت -

مداخلة معي عب�ر الفی�سبوك ، وننب�ه أن منهجن�ا التحلیل�ي 
في تفسیر األحالم یقوم على الحوار والتعاون المتبادل بین 

.. ًصاحب الحلم ومفسر الحلم ، وص�وال إل�ى تف�سیر الحل�م 
  :وإلیكم جلسة التحلیل یتبعها التفسیر 

  
  .سالم علیكم  -:الحالة  -
  .وعلیكم السالم  -:المحلل  -
 وماما قالت لیا ةني كنت في الكلیإ حلمت أنا  - :لةالحا -

وفرحت قولتلها الفستان ده زي بتاع  نا جبتلك فستان أ
  .صحبتي

 

  .عرفیني بنفسك  - :المحلل -
 خدم��ه كلی��ةف��ي طالب��ة  .. زھ��راء   أن��ا أس��مي- :الحال��ة -

  .اجتماعیه
 

في سنة كام وزمیلتك خلصت وال معاكي في   - :المحلل -
 .كلیة ال

  .لتي خلصت قبل منيی وزمةنا في رابعأ  -:ة الحال -
 

  .زمیلتك اتخطبت األیام الماضیة  - :المحلل -
  .ً فعالةھیه مخطوب  - :الحالة -

 

  .وأنت عایزة تتخطبي زیها  - :المحلل -
  .ي بنتأیوه عادي زي أ  - :الحالة -

 

  .رأیك إیه في خطیبها  -:المحلل  -
  .اكویس جًد  - :الحالة -

 

  .زمیلتك ھي اللي اختارته لبنتهاأم   - :المحلل -
  .لها  شفها فتقدمةال ھوه كان بالصدف  - :الحالة -

 

ھل أم�ك عرض�ت علی�ك ف�ي األی�ام الماض�یة   - :المحلل -
  .عریس ولكنك رأیتي أنه غیر مناسب

 یوهأ  - :الحالة -
 

ت��رغبین ف��ي ع��ریس یتمت��ع ب��نفس ص��فات   - :المحل��ل -
  .خطیب زمیلتك

  .مش شرط زیه  -:الحالة  -
 

  .لكن مش أقل منه  -:المحلل  -
  .یوهأ  - :الحالة -

 

  .شعرتي بالغیرة من صاحبتك  - :المحلل -
  .ال وهللا  - :الحالة -

 

مفك��رتیش إن��ك تك��وني مكانه��ا وأن��ت تبق��ي   - :المحل��ل -
  .خطیبته

ن كل واحد بیاخد نصیبه عمري مفكرت ال أل  - :الحالة -
  .في كده

 

بتمی��ز خطی��ب إی��ه ھ��ي أھ��م ال��صفات الل��ي   - :المحل��ل -
 زمیلتك ؟

 ن�ه كم�ل كلی�هإن�ا مع�رفش عن�ه حاج�ه غی�ر أ  - :الحالة -
ن���ه إ وةخوی��ا ف���ي الكلی��أزمی���ل  وش��غال م���درس وھ��وه

  .محترم
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عن طری�ق مام�ا ، لی�ه والعریس اللي جالك   -:المحلل  -
  ؟رفضتیه

  . ھوه شغال في محل ومش مكمل تعلیمألن  - :الحالة -
 

ریس الل��ي أنت��ي وإی��ه أھ��م طلبات��ك ف��ي الع��  - :المحل��ل -
 حابة ترتبطي به ؟

ي ی��ھ�ل ع��الي زؤن��ه یك�ون محت��رم ومع��اه مإ  - :الحال�ة -
  .وبیشتغل

 

 قدرتي توصلي لتفسیر حلمك ؟  - :المحلل -
 ازاي بقا  - :الحالة -
 

ورمز (تي حابة إن ماما لما تجیب عریس أن  -:المحلل  -
 )العریس ( یكون زي الفستان ) ان  بالفست في الحلمله

 ولیس) مؤھل عالي وشغال عریس ( اللي جه لزمیلتك 
   مكم�ل تعل�یم م�شع�ریس (  الل�ي جابت�ه مام�ا الفستان

 ) .وشغال في محل 
 

 .أیوة صح كالمك یا دكتور   - :الحالة -
 فیه استفسار تاني یا زھراء ؟  - :المحلل -
   .دكتور تعبت حضرتك معایا شكرا یا  - :الحالة -
  

  :التفسیر  �
  

ة ش�دیدة ل�دى ص�احبته غی�ر محقق�ة الحلم یعك�س رغب�
وتتمني أن تحققها  ، وھي أن تأتي له�ا أمه�ا بف�ستان 

الذي حصلت علی�ه ) العریس(كمثل الفستان ) عریس(
زمیلته���ا ، ول���یس ذل���ك الع���ریس ال���ذي ھ���و أق���ل ف���ي 
إمكانیات��ه م��ن ع��ریس زمیلته��ا  ، فالف��ستان ف��ي ھ��ذا 
الحل��م رم��ز للع��ریس ودال علی��ه حی��ث ف��ستان الف��رح 

رتدیه العروسة في فرحها ، وال توج�د عروس�ة الذي ت
ًدون فستان الفرح ، الذي وفقا للعرف یكون ھدیة من 

  .العریس 

       إن زھ��راء ل��دیها رغب��ة ف��ي ارت��داء ف��ستان مث��ل 
، وھي رغبة في أن یتم خطبتها مثلهافستان زمیلتها ، 

وأن ترت��دي الف��ستان مثله��ا ی��وم خطبته��ا ، وإح��ضار 
 من قب�ل األم  ھ�و مطل�ب ص�احبة فستان لها في الحلم 

إن�ه .. ولكنه�ا ال تطل�ب أي ف�ستان ..  الحلم  م�ن أمه�ا 
ال یق�ل ع�ن ع��ریس ) ع�ریس مناس�ب ( ف�ستان الف�رح 

  . زمیلتها في ممیزاته 
  

والبن���ت تح���ب أن تفتخ���ر ب���العریس ، بمث���ل افتخارھ���ا 
بأناق��ة ف���ستان فرحه���ا ، فالف���ستان والع���ریس كلیهم���ا 

ث أنهم�ا ش�یئان مرتبط�ان تنظر إلیهما  زھراء من حی�
  .. ببعضهما ال ینفصالن 

  

والف��ستان ھ��و لب���اس العروس��ة وس���تر له��ا ، وك���ذلك 
: قوله تع�الى ..  الزوج ھو لباس العروسة وستر لها 

َّھن لباٌس لكم وأنتم لباٌس لھ�ن(  َُّ َ ْ ُ ََ ِ َ ِْ ُْ َ َ ف�إن رأت فت�اة ف�ي ..  ) ُ
منامه���ا أنه���ا غی���رت مالب���سها ،  دل ذل���ك عل���ى أنه���ا 

ح���ال ( ج ش���خص آخ��ر غی���ر خطیبه��ا الح���الي س��تتزو
  ) ..حدیث النفس ( ، أو ھي ترغب في ذلك ) الرؤیا 

  

 ع��ن ًواإلخ��راج الم��سرحي للحل��م ج��اء بالف��ستان ب��دیال
بمقت�ضاه  یظه�ر ریس بفعل میكانیزم اإلزاحة الذي الع

ًعنصرا  مألوفا  لیس م�صدر تهدی�د  في الحلم الظاھر  ً
ل�م الكامن��ة الت��ي ت��م لیعب��ر ع��ن أفك��ار الح)  الف�ستان ( 

فج�اء ) .. إقامة عالق�ة جن�سیة برج�ل ( كبتها لفحشها 
الرمز في الحلم تفادیا للقلق من أجل استمرار الن�وم ، 
وتمن��ي تحقی��ق الرغب��ة والح��صول عل��ى اإلش��باع وإن 

  .  كان بشكل غیر مباشر 
  

وقد خلصنا في بحث لنا عن تطور مفهوم الرمزیة في 
ن��اك رم��وز ثابت��ة ، وأن التحلی��ل النف��سي أن��ه لی��ست ھ

الرم���ز الواح���د ل���ه دالالت متع���ددة ب���اختالف الثقاف���ات 
ًوحی�ث أن ھن�اك رم�وزا عام�ة ورم�وزا .. واألشخاص  ً

خاصة فإن منهجنا في تفسیر األحالم ھو االنتق�ال م�ن 
، امة إلى الدالالت الرمزیة الخاصةالدالالت الرمزیة الع

نم�ا ھ�و فالفستان كرمز عام إنما ی�دل عل�ى الم�رأة ، بی
كرمز خاص لدى ھذه الفتاة بعینها یدل على العریس ،  

  . فالحلم یفسر في إطار صاحبه 
  

وق��د وج��دنا بع��د خب��رة ال��سنین ف��ي تف��سیر األح��الم أن 
تف��سیر األح��الم یج��ب أن ی��تم ف��ي إط��ار جل��سة تحلی��ل 

.. بادل بین مفسر الحلم وصاحب الحلمنفسي وحوار مت
م�وز أو فق�ط أخ�ذ وم�ن ث�م ال یج�ب االكتف�اء بتأوی�ل الر

فال غنى لمفسر الحلم ع�ن الح�وار .. مستدعیات عنها 
س��واء وجه��ا ..  ف��ي إط��ار جل��سة تحلی��ل م��ع ص��احبه 

لوج��ه أو ب��التلیفون أو عب��ر الماس��نجر والفی��سبوك أو 
غیرھا من وسائل التواصل عبر النت ، فالتفسیر لیس 
 ًفق��ط م��سؤولیة مف��سر الحل��م ب��ل ھ��و أی��ضا م��سؤولیة

والبد م�ن أن یجته�د .. بد من تعاونه صاحب الحلم فال 
.. ا في التفسیر ، فالتأویل جهد مشترك بینهما ًھو أیض

والتفسیر الذي یتم إعطائه لصاحب الحلم دون معرف�ة 
ب��ه ودون إش��راكه ف��ي التف��سیر  ھ��و تف��سیر أعم��ى ، 
یعتم��د فق��ط عل��ى ال��دالالت  العام��ة للرم��وز ، الت��ي ق��د 

ه الحال��ة ق��د والتف��سیر ف�ي ھ��ذ..  ت�صیب وق��د تخط��يء 
ًیعك��س أی��ضا إس��قاطات المف��سر عل��ى الحال��ة ص��احبة 
الحلم ،  حیث ی�سقط مف�سر الحل�م حاجات�ه وص�راعاته 

 فی�تم تف��سیرھا  رم�وز الحل��م وأمنیات�ه ورغبات�ه عل��ى 
 ال م���ن خ���الل حی���اة ص���احب الحل���م  م���ن خالل���ه ھ���و

  .وشخصیته 
  

  تحیاتي خالص                       

  دل كمال خضرعا. أد                 

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