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و خطر من يتبنونها هو إقصاء من , نظرة الزميل التميمي نظرة  بيولوجية معروفة      

ان البحث عن نظرية :"   يختم بالعبارة " التعلق و التعقل"ومقال الزميل الموسوم , خالفهم

يتناقض مع مبدأ التعقل الذي يوفر االطار االكثر قبوالً لدراسة سلوك نفسية عالجية اسالمية 

 االنسان و تفاعله مع من حوله  و مع من يستشيره لتجاوز ازمة نفسية

  

علما بأنه من خالل تحاليله يبدو واضحا بأن موضوع التأصيل هو من المواضيع التي , "   

وز من الناحية االبستمولوجية الحكم و لست أدري كيف يج, لم تدخل في اهتمامات الزميل

الحكم على :" كما يقول المناطقة , على فرع من العلوم اإلنسانية دون اإللمام بكل حيثياته

, و ال يكفي اإللمام بجانب من جوانب موضوع ما للحكم عليه, "الشىء فرع عن تصوره

في إطار عملية فالموضوع ليس ثقافة عامة و ليس رأيا شخصيا يبديه شخص إال إذا كان 

 !اجتهادية بعد استنفاذ كل وسائل البحث العلمي المتاحة بالنسبة لموضوع ما

، و هي "بولبي"بالنسبة لمقال التعلق و التعقل لدي بعض المالحظات، فهو يبدأ بطرح نظرية 

نظرية تحليلية نفسية ركزت على جانب خاص من النظرية التحليلية عامة،و هي على 

صاحبها إقصاء باقي االجتهادات و النظريات اإلخرى الموجودة قبله أو التي وجاهتها لم يدع 

ستأتي بعده فهو طرح كغيره من الطروحات، بل و أضع تحديا للزميل العزيز أن يسأل 

 العاملين في الحقل النفسي عبر العالم كم نسبة الذين سبق لهم أن اطلعوا على هذه النظرية؟؟

عه بها يدافع عن نجاعتها ال كنظرية فحسب لها ما لها و عليها لكن الزميل العزيز من اقتنا



 2

<äéÛŠè<^Ú>ØÏÃjÖ]<>

<ë„Ö]<�‚�]<îßÃ¹^e

x×Ş’¹]<]„â<äe<kÃÞ 
 

<…ç¿ßÚ<àÚ<Øé‘`jÖ]<ÝçãËÚ

i<æ<êÚø‰c<Ð×Şß¹]<xév’

<êŠËßÖ]<tøÃ×Ö<ífŠßÖ^e

<l^è†¿ßÖ]<å„â<ØÒ<|†�

“évÛjÖ]<æ<†¿ß×Ö 
 

<î×Â<x×è<æ<Øe<Í�Ãè<çâ

<æ<êqçÖçéfÖ]<gÞ^¢]

<ÜÃi<íé•…`Ò<ëˆè†ÇÖ]

<^�<æ<ë†�fÖ]<‹ß¢]

<íéÒç×‰<l^‰^ÓÃÞ]

ìƒ^�<æ<íé•†Ú<æ<íév‘ 
 

<l^ÚçÏ²<^–è_<Í�Ãè

<Ð×ŞÞ<íé’~�×Ö<ï†}_

<Hg×ÏÖ]<�^Â<]…^’j}]<^ãé×Â

^Â<ë_<æ<l]‚ÏjÃ¹]<�

<ØÓe<Ì�]çÃÖ]<æ<á^µý]

^ãÊ^é�_ 
 

<àÚ<†}a<gÞ^q<Õ^ßâ

<^²…<æ<íéÞ^ŠÞý]<íé’~�Ö]

<ì…‚Î<çâ<æ<^â†Ş}_<çâ

<ØÒ<‡æ^Ÿ<î×Â<á^ŠÞý]

<Ùç}‚×Ö<íßÓÛ¹]<�^Ãeù]

<Õ]…�ý]<àÚ<ÅçÞ<»

<�çqç×Ö<æ<å�çqçÖ<ÌéŞ×Ö]

<^Ú<äjŞ‰]çe<“vµ<HíÚ^Â

<äé×Â<Ð×ŞÞ>Õ]…�ý]<><æ

>êÂçÖ]<><æ>ÜãËÖ]<>æ<

ما عليها، و لكن كحقيقة يجب أن نتمسك بها و ندع غيرها، هذا الظاهر من فحوى النص 

المنشور على صفحات الشبكة، و يختم كما أسلفت بدعوته أعضاء الشبكة أن يكفوا عن 

مية، ألن ذلك في نظره يتناقض مع ما مناداتهم بمنحى تأصيلي مستقى من المعطيات اإلسال

، هذا التعقل الذي يبدو لنا من خالل تحليل الزميل معطى بيولوجيا بحتا،و في "التعقل"يسميه 

الحقيقة لم أستطع التفريق من خالل تحليل الزميل بين ما هو بيولوجي و نفسي ، و الذي بدا 

ليلية ال غبار عليها، يعدها و هي نفسية تح" بولبي"لي واضحا من خالل النص أن نظرية 

الزميل معطى بيولوجيا، فهال وضح لنا مفهومه للبيولوجي و النفسي و االجتماعي و 

 ......االنتروبولوجي و الوراثي و غيرها

و بين جزمه بأن موضوع " بولبي"من الناحية المنهجية لم أر رابطا بين دفاعه عن نظرية

بالمعنى المحدد الذي نعت به هذا المصطلح، ألن التعقل أو " التعقل"التأصيل يناقض ما يسميه 

العقل في عمومه مصطلح واسع جدا يتطلب منا صفحات ذوات العدد لإللمام بحدوده ال 

 !بمحتواه

لتأصيل من منظور إسالمي و تصحيح المنطلق بالنسبة للعالج النفسي طرح كل هذه مفهوم ا

النظريات للنظر و التمحيص،و مفهوم النفس البشرية أو اإلنسانية ال يقتصر من هذا المنظور 

 على جوانب دون أخرى،

فهو يعترف بل و يلح على الجانب البيولوجي و الغريزي كأرضية تعم الجنس البشري و لها 

 انعكاسات سلوكية صحية و مرضية و شاذة،

و يعترف أيضا بمقومات أخرى للشخصية نطلق عليها اختصارا عالم القلب، أي عالم 

المعتقدات و اإليمان و العواطف بكل أطيافها،و هناك تفصيالت عرض بعضها على 

 صفحات هذه الشبكة المباركة

طرها و هو قدرة اإلنسان على و هناك جانب آخر من الشخصية اإلنسانية و ربما هو أخ

تجاوز كل األبعاد الممكنة للدخول في نوع من اإلدراك اللطيف لوجوده و للوجود عامة، 

و مثيالتها، تربطه " المعرفة"و " الفهم"و " الوعي"و " اإلدراك"يمحص بواسطته ما نطلق عليه 

واسطة المعطيات السالفة أو تربط حقيقته أي نواته اإلنسانية بمعطيات لم يستطع اإللمام بها ب

الذكر، فال حواسه و ال عقله بحدوده المعروفة استطاعوا الجواب على أسئلته المحيرة 

المتعلقة بهذا العالم الخاص من العلوم و المدارك، و هي ليست تحليقات فلسفية، بل نرى أن 

و ال يعقل  لها تعلقا وثيقا بميدان علم النفس و بميدان العالج النفسي على وجه الخصوص،
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منه !أن ال تكون قد اعترضت الزميل العزيز خالل ممارسته الميدانية تساؤالت من هذا النوع

 شخصيا أو ممن يرتادون عيادته

غرضي من هذه المداخلة كان في الحقيقة في األصل هو التقدم برجاء للمساهمين في إثراء 

أسلوب اإلقصاء، و أن يحترموا  هذا الحوار المبارك و منهم الزميل التميمي أن ال يعتمدوا

آراء اآلخرين و طروحاتهم، و أن نتحلى جميعا بالتواضع الالئق بجهلنا في ميدان النفس 

و تمني الزميل للنساء بدور " هرمون الذكورة"اإلنسانية، و لي وقفة أخرى مع موضوع 

ة قيادي للشعوب العربية للقضاء على ظاهرة التهور الخاصة بالرجال ،و عن مقول

إن :" يعلق" ثالت مهلكات شح مطاع و هوى متبع و إعجاب المرء بنفسه):" رض(الفاروق

 ،"تمعنت جيدا في هذه المقالة فترى الحديث عن الذكور و التهور الذي ال حدود له

 فهل اتباع الهوى و إعجاب المرء بنفسه و الشح خاصة بالرجال ؟؟

ع صدر الزميل العزيز للنقد المفتوح أرجو أن يشارك األعضاء في المناقشة ، و أن يتس

  .البناء، فالحقيقة شجاعة و ال يخشى عليها من المبارزة، و على اهللا قصد السبيل
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