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 ودراسات في علوم طب النفس مقـاالت

 

 رسائــــــل فطريــــــة نفسانيــــــة 

 واإلسكاتولوجية بمدارس علم النفس الحديثة  الحوار الفطري اإلبراهيمي وممارسة القطيعة األوكسيولوجية  

  )التأسيس للعالج النفسي الفطريالمقـال الثالثون:  (

  

 

  السعودية  - سوريا -الطب النفساني  -دموسى الزعبي  
        methqalm@yahoo.com 

     

 

ق�*�ها وح�ی'ها ت�$ل# م" اف �اض وه�ي ت�عله م�ل�ة عل��ة ت��ي  ج��ع م�ارس عل� ال�ف	 الغ���ة

عل8ها ه�مها العل�ي ف 789 وت,78 وه6ا ی�جع ل�1افقة وم,الفة اف �اضها ال�34قة وال1اقع /أ/عاده ال�, لفة 

  ول�	 فقF ال1اقع الع8�ي ال�ادA ألن ال,لل /�D8ان ال�3اس سB8دA ل�,�جات غ�8 د<�قة /األش�اء ال�قاسة

و ال ي ت4اول تأ�8O ال��NH   GHفى ال �اقG الفج الA6 *94ل ب8" تلJ ال�H�Iات ل�قG ع�اهاو 

  . واإلن�ان ع�1ما /ق1ال7 تلJ ال�H�Iات ال�1ت1رة وال�� ��ة

 

 A�UVف�ي ال�خ الHف�ي *ف �ض1ن ب�ا*ة لل ار�ا أوال 4ل8ل ال�اعة ف8��/اف �اض وج1د ق�8لة ح9ل ف8ها   ف

لJ واألب�اء ث� ق ل األب ب�افع ال��	 ث� الع1دة لألسا�8O وال�ل]�ة ال18نان�ة ص�اع ح1ل ال��	 ب8" ال�

�Uة /أنها م1غلة /اإل/اح�ة والH�_UVاته� واإلف �اء على ال$ف1لة والف$�ة الH�Iعه�   وعق� ال1ه� ل�9اغة نVوت

/فل�فات روحان�ة  ب لJ الع1دة ولe" لل�d19ة ال18نان�ة ما *��ى ب�عة العالج ال��لي ال�لa1ي واالس عانة

العالج ال�ع�في الA6 أصVح شVه م�ل�ة عل��ة رغ� ما *ف �ضه م"   غارقة /ال1ه� م�ورا /�ا *��ى

الف$�ة الH�UVة /أن جعل1ا اإلن�ان *h�i   م�ل�ات ت gاد مع ال�ف	 الH�UVة وأه� م�ل� 8" ت �اقG مع

8�ي وأن�eت أ/عاد ال1ج1د األخ�j س1اء ب1اقع وح�8 الVع� وعل�ه *9�ع ق�ره ب�ف�ه به6ا الVع� ال�ادA الع

ال1ج1د الف$�A وق1ان8�ه ال���3ة وال1ج1د اللغA1 ال6ه�ي وال1ج1د األخ�وA أووج1د ذات واح� م��8ة لل1ج1د 

Jب6ل 	ف�لة عل� الD ه /�عV14ا أشVفأص.  

 

م�ارسة ال��ل�ة ال'ان�ة /أن جعلn ما *��ى األفeار ال لقائ�ة واجهة ه6ا العالج م14ر نH�I ها مع 

الق$�عة مع ال�ادة ال,امة ال�1ل�ة له6ه األفeار وه1 ما تف��ه الف$�ة الH�UVة /غ�ائD العل�ة والغائ�ة ال�ف9لة 

 . /�Nان آخ�

وعلى در�ها سارت ال��رسة ال�ل�a1ة /أن سفلn اإلن�ان وجعل ه م��د ح18ان ی �9ف /���أ ال1اقع 

n ع�ه أA معارف ف$�Hة أول�ة وجعلn ال�3� الف$�Hة م��د والغ�ائD ال184ان�ة وردات الفعل اإلش�ا�Oة ونDع

ب�عة م8 اف�3HD8ة *�7 ع�م ال,1ض بها /��7 ع�م ق�رتها على رد وتف��8 عل1م الف$�ة األول�ة س1اء 

   ال�ع��dة أو ال���3ة وال�ی��ة

 

جميع مدارس علم النفس الغربية  

قديمها وحديثها تنطلق من  

ض وهمي تجعله مسلمة  افترا

علمية تبني عليها هرمها العلمي  

فتصيب وتخيب وهذا يرجع  

لموافقة ومخالفة افتراضها الحقيقة  

والواقع بأبعاده المختلفة  

جماعة فينا أوالتحليل النفسي  

يفترضون بداية للتاريخ النفسي  

البشري  بافتراض وجود قبيلة  

حصل فيها صراع حول الجنس بين  

ء ثم قتل األب بدافع  الملك واألبنا

الجنس ثم العودة لألساطير  

والسلفية اليونانية وعقد الوهم  

لصياغة نظرياتهم واإلفتراء على  

الطفولة والفطرة البش]رية بأنها  

موغلة باإلباحية والشر  

لكن للصوفية اليونانية ما يسمى  

بدعة العالج الجدلي السلوكي  

واالستعانة بفـلسفـات روحانية  

م مرورا بما يسمى   غارقة بالوه

العالج المعرفي الذي أصبح شبه  

مسلمة علمية رغم ما يفترضه من  

مسلمات تتضاد مع النفس البشرية  

وأهم مسلمتين تتناقض مع   

الفطرة البشرية بأن جعلوا اإلنسان  

يعيش بواقع وحيد البعد وعليه  

يصنع قدره بنفسه  

بهذا البعد المادي العيني  
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ع الف$�ة وه6ا ال ,FV الA6 ن�اه aل ی1م /ال4قل ال�ف�ي والA6 یه�م /عgه الVعG ه1 ن ��ة الق$�عة م

واح�   إضافة الب �ار مفه1م العقل /U#  دون س�� عل�ي أو واقعي  الH�UVة وال �لف الع�'ي م" ال�اضي

 �eوال�ل1ك والف 	ف�وأك'� تأث�8ا /ال j1ع �� أق* A6ال A�$الف #Uد وتغ788 ال��وه1 الU# ال�ع�في ال�

لع�ب وال��ل�8" ال� آخ�H" الA�UV م" الU# ال�ع�في ال���د وه6ا ما ت�w عل�ه ن19ص فالسفة ا

وه6ا ال ع�zH ال�� Dأ للعقل   العقل وال1اقع ال�عاش أك�� شاه�  ولغة الع�ب ح1ل ح�3قة  ون19ص الق�آن

م�ف9لة ع" ال1اقع   أصVح �a" ی�j /ع8" واح�ة ل6لJ جاءت ف�ض�ات ه6ه ال��ارس ع1راء 4aال العقل

لعل��ة وال�ف��ة وال��$# أوفل�فة ه6ه ال��ارس فع�1م ال1U�i* �UVن و1�Hت1ن دون ال4اجة لل�H�Iات ا

ولe�ه� ال *�N" أن *1U�iا دون <�� ف$�Hة وه6ه ال4اجات ال�gوروHة وال�ف�وضة /الق1ة على ال�ف	 

  الH�_UVة وواقعه� تع �� أقj1 وأك'� م�$�3ة وعل��ة م" aل تلJ االف �اصات ال�H�Iة

  

�ع بها إب�ا}�� ال,ل8ل 1aنه مBس	 للف$�ة الH�UVة وه�ا نع�ج فقF على /عG ال4قائ# الف$�Hة ال ي ص

 J4| ع" تلVة تH�UVال 	ف�ام خارج�ة بل الDة دون ق1ة إلH�UVالف$�ة ال/ �a6]�ة ال ي ت 1اف# وت��وال4

ال4قائ# ل VUعها وت$�~" نف��ا بها م�a6ا /�34قة العقل الeاملة و6aلJ /أ/عاد ال1ج1د الeاملة لإلن�ان فه1 

6ف على ه6ه األرض ث� ت�ك ل��89ه ال��ه1ل دون ب�ا*ة ونها*ة ودون ذات خالقة له ل�	 م��د aائ" ق

  . ك�ا تDع� تلJ ال��ارس وفل�فاتها

 

فان$ل# إب�ا}�� ال,ل8ل عل�ه ال�الم /14اره مع ق1مه /الUeف ع" غ�ائD الغائ�ة والعل�ة ال�1ج1دة /ف$�ة aل 

  وج�اله معه� فان قل /14اره م" اس ق�اء و دل8ل إن�ان وح�3قة وج1د اإلن�ان وه�فه وم�89ه ف��د ح1اره

*VUع غ�ائD اإلن�ان وH$فئ قلقها الف$�A ال1ج1دA   إلى اس �الل عقلي أوسع وأع�  مل�1س ع8�ي ال *6Nب

أنه خال# aل شيء ث� أفل فاف �ض الق�� أك�� أA أصل ال1ج1د ث� أفل فاف �ض ال�U	   ف�أVa1a jا صغ�8ا

  ة الف$�Hة ال ي تق�ها aل نف	 /H�Uة /أن أA شيء به6ا ال1ج1د وفي مق�م ها اإلن�انث� غابn ث� ان$ل# لل�34ق

وراءه م1ج� أعI� م�ه ح ى ن9ل ل�1ج� وخال# لeل ه6ه ال1eاك7 واألش�اء وه1 هللا وم��د *ق8" اإلن�ان به6ه 

Hة ف8 غل7 بها على ال�34قة الف$�Hة ی��أ /ال4V| ح'8'ا ع" صفات ذلJ ال,ال# له aي *VUع ض�أ غ�ائDه الف$� 

وفق� ال49ة وال�ال والع�ل وغ�8ها فه1 رازقه وخالقه ورا��ه   م�غ9ات ه6ه ال�4اة وخ1فه م" ال��ه1ل وال�1ت

ث� ی �'ل /�1قف آخ� م,�جا اإلن�ان م" ع�1د*ة األسVاب ال�ادA لل4قائ# الف$�Hة وذلJ /إ/$ال فعل األسVاب 

n فعال�ة االح �اق واالش عال ف8ها م�a6ا اإلن�ان /�34قة وج1ده الIاه�ة /أن ال�ار أصn4V ب�دا وسالما وأ/$ل

الف$�Hة به6ه ال�ن�ا وأنها ل��n الVع� ال�ادA ه1 ال�ف�� لألم�اض واالض$�ا/ات ال�ف��ة وال��غ9ات وغ�8ها بل 

ات ه�اك م" ی N4� /فعل ووج1د ه6ه األش�اء، وعل8�ا مع�ف �ا /ه aي *VUع ج1ع أنف��ا ل6لJ فل�	 أع�اض ن�1

ول�	 ع�لJ وم�ی�ك ه1 صاح7 رزقJ فإب�ا}��   هي م" ت��7 ال�1ت  الهلع م" خفقان قل7 ودوار وض#8

*ع�ض ع" ذلJ ال�لJ ال�اذج ال� ��� الA6 اع ق� أنه *�لJ ال�1ت و ال�4اة ح ى ال *$8ل ال��ل معه ألنه 

/ال�U	 م" ال�غ�ب ف�هn م9اب /,لل /ف$�ته �d$�ح عل�ه تA�4 آخ� مادA /اللغة ال ي *فه�ها /أن *أتي 

وه6ا أصل ال14ار الف$�A وم�اوراته /�عاملة aل م�GH ح�7 حال ه ح ى ی � ت�49ح ال,لل /,�H$ ه الف$�Hة 

  ....  فلeل مقام مقال

ك�ا ت �لى ال4قائ# الف$�Hة /�1اقف أخ�j وخاصة /ال أك�8 على العقل الف$�A وه�ف اإلن�ان /ال1ج1د 

]�قة الف$�Hة aي ال *قع ف��Hة لViادة ال1اقع وال�� �ع واآلخ�H" و�ال الي *V9ح قو عل�ه أن *h�i ه6ه ال4

ه6ه ال1اقع وال�� �ع م�iارا ل��3 ه ووج1ده فإب�ا}�� aان أمة رغ� أنه ف�د ال *�لJ ال�1ارA وال ال��ه1ر وال 

خرى  وأنكرت أبعاد الوجود األ 

سواء الوجود الفطري وقوانينه  

القيمية والوجود اللغوي الذهني  

والوجود األخروي أووجود ذات  

واحد مسيرة للوجود فـأصبحوا  

. أشبه بمعتزلة علم النفس بذلك

هذا التخبط الذي نراه كل يوم  

بالحقـل النفسي والذي يهدم  

بعضه البعض هو نتيجة القطيعة  

مع الفطرة البشرية والتسلف  

عبثي من الماضي  دون سند  ال

علمي أو واقعي  إضافة البتسار  

مفهوم العقـل بشق  واحد وهو  

الشق المعرفي المجرد وتغييب  

الشق الفطري الذي يعتبر أقوى  

وأكثر تأثيرا بالنفس  

عموم البشر يعيشون ويموتون  

دون الحاجة للنظريات العلمية  

والنفسية والمنطق أوفـلسفة هذه  

يمكن أن    المدارس ولكنهم ال

يعيشوا دون قيم فطرية وهذه  

الحاجات الضروروية والمفروضة  

بالقوة على النفس البش]رية  

وواقعهم تعتبر أقوى وأكثر  

منطقية وعلمية من كل تلك  

االفتراصات النظرية

نعرج فقط على بعض الحقـائق  

الفطرية التي صدع بها إبراهيم  

الخليل كونه مؤسس للفطرة  

تي تتوافق  البشرية والحنيفية ال

وتذكر بالفطرة البشرية دون  

قوة إلزام خارجية  

انطلق إبراهيم الخليل عليه السالم  

بحواره مع قومه بالكشف عن  

غرائز الغائية والعلية الموجودة  

بفطرة كل إنسان وحقيقة وجود  

اإلنسان وهدفه ومصيره فسرد  

حواره وجداله معهم  

انتقـل بحواره من استقراء و دليل  

يني ال يكذب  إلى  ملموس ع
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ال /اآلخ�H"؛ و�3H	 <�� ه /ه   ألنه م�تFV ومgاف ل1ج1ده األصلي  ال�ع��8" وال ال��اص7 وال ال�ال

  . قل إن ن�Nي وم�4ایي وم�اتي � رب العال�8" ول�	 لألخ�H" وال�� �ع

  

وخ اما فإن أA إن�ان ی�$ل# م" ه6ه ال4قائ# الف$�Hة ل أس�	 خ�H$ ه ال�ف��ة وح�3قة وج1ده 

لى وU H_�ب بها ف�eا وسلa1ا أو ما *��ى ب�اد*غ� العق�8ة وال ,ل# /9فات ال6ات ال,القة *V9ح قادرا ع

ال ي ت�ارسه م�ارس   ال غل7 على ما ی1اجهه م" م,اوف وقل# غ�8 مN �ث /اإلرهاب ال�ع�في والق$�عة

عل� ال�ف	 ال�4ی'ة مع أصل و ح�3قة ف$�ة اإلن�ان /أن سل, ه ع" ماه8 ه وح�3ق ه وجعل ه م��د aائ" 

وaان ن اج ه6ا   اع لهام�Nان�Nي به6ا ال1eن *ع�ل وف# ق1ان8" نف��ة فHD8ائ�ة و���aائ�ة عل�ه االن�9

 A6ل ی1م وعلى رأسها االن 4ار الa �ف��ة وخاصة الع9اب�ة وجعلها ت فاق�ادة /االض$�ا/ات الHاالن�الخ ز

�عل أف# ال�ف	*  Aع�ه ال�ادVل� وع�م الع�ل وضعف   ض�قا بIح *غل7 عل�ه الVعال� أص/ h�iون4" ن

���له الف$�A الA6 *��ه ب�ص�8 مف 1ح ل�1اجهة ف�" ل� *عAD نف�ه /أص   اإلن�ان في نف	 ال1قn  وت

معgالت ال�4اة س�1Nن ال��یل ه1 ال ق1قع /ال�ص�8 ال��4ود ال�ل�1س وس��� االن 4ار أفgل م,�ج 

أتVاع م�ارس عل� ال�ف	 ال�4ی'ة وال ي ال تع �ف   وعDاء له ل�1اجهة م�غ9ات ال�4اة وH� �4 معه� عل��ا

ب 4ل8ل ه6ه الIاه�ة وغ�8ها وف# ف�ض�اته�   و�ن زع� ال�قل�ی" ذلJ ال /ف$�ة و ب�ی" وال /,ال# وال آخ�ة

 �e� 8ة أش� وأك�� ب�ل م9اف4ة الف$�ة وال�9ال4ة معها إال م" سفه نف�ه وعقله سV89ال�� 1رة جاعلة ال�

  .له6ه ال�34قة ال��}�ة /Nل نف	 /H�Uة

استدالل عقـلي أوسع وأعم  يشبع  

غرائز اإلنسان ويطفئ قـلقها  

الفطري الوجودي فرأى كوكبا  

صغيرا  أنه خالق كل شيء ثم أفـل  

فـافترض القمر أكبر أي أصل  

الوجود ثم أفـل فـافترض الشمس ثم  

غابت ثم انطلق للحقيقة الفطرية  

التي تقرها كل نفس بشرية  

د وفي  أي شيء بهذا الوجو 

مقدمتها اإلنسان  وراءه موجد  

أعظم منه حتى نصل لموجد وخالق  

لكل هذه الكواكب واألشياء وهو  

هللا ومجرد يقين اإلنسان بهذه  

الحقيقة الفطرية يبدأ بالبحث حثيثا  

عن صفـات ذلك الخالق له كي  

يشبع ضمأ غرائزه الفطرية فيتغلب  

بها على منغصات هذه الحياة  

لموت  وخوفه من المجهول وا

وفقد الصحة والمال والعمل

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy19.pdf  

 
  

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  

  2022 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

 ارتباطات ذات صلة 

 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2  

 الفـايس بوك    دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 

 ***   ***   ***  

 علوم النفسية العربيةشبكة ال

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022وي  الكتاب السن

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
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