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التحليل النفسي بكثافة أثرت المجال ودعمت من بنية التخصص، وخلقت 
متنوعة تسعى جميعها لتحقيق أهداف نظامنا العلمي، من فهم  روافد

  .ياة النفسية، ودعم لرفاهية وسعادة اإلنسانللسلوك، واكتشاف لقوانين الح

لم يكن مصطفى زيور مجرد رائد لمدرسة نشطة وفاعلة من مدارس 
 .ذجا لألكاديمي المتحرر من أسر المذهب والمعتقدعلم النفس، بل كان نمو

فرغم قبوله وريادته للتحليل النفسي لم يجعل منه عقيدة وملة يحكم اتباعها 
ذي انتهى إلى نمو حقيقي ياد الكامل وهو األمر الاإليمان المطلق واالنق

الظاهرة األولى كانت : وازدهار لظاهرتين صحيتين في جامعة عين شمس
التطور في الفكر التحليلي النفسي والثراء في تقبل اإلسهامات الجديدة 

تحليل النفسي، الالمعرضة أو المصححة أو المختلفة على أقل تقدير مع 
  .ويدياألرثوذكسي أو الفر

ذلكم التنوع الفريد في التوجهات وكانت الظاهرة الثانية األكثر عمقا هي 
في مجال علم  العلمية والرؤى النظرية الذي تميزت به جامعة عين شمس
ذا الصرح العريق النفس، فأكثر السلوكيين صرامة وجدوا لهم موضعا في ه

ا، وبالمثل وجد أفسح لهم براحا واسعإلى جانب عمالق التحليل النفسي الذي 
أصحاب علم النفس الكمي، وعلم النفس الصناعي وغيرهما من التخصصات 
الغريبة على التحليل صدرا رحبا يدعم نموهم، ويبرز تكاملهم اإليجابي لتتعدد 

  .زوايا المنظور النفسي للسلوك في كل تجلياته

المكانة  -كما يدرس في قسم زيور -ذلك ألن يحتل علم النفسأدى كل 
فيه هم أوائل من يمكن أن يطلق عليهم اسم رفع وأن يكون من تخرج األ
قبل تخرج الدفعات األولى من بقية أقسام علم النفس بعد " المتخصصون"

  1973إنشائها عام 

تجاوزنا العالم واألكاديمي في شخص زيور، فسنجد البعد الثالث ذا إ
وى أو يميل عن ذي ال يحكمه الهزيور اإلنسان المترفع ال... األكثر عمقا

ذبية خاصة جعلت تالميذه متميز يملك جاالحق، كان زيور كنموذج إنساني 
يلتفتون حوله حتى اللحظة األخيرة من حياته، بل ويفخرون به ويمنحونه 
المكانة الالئقة به بعد وفاته، ال من منطلق مصلحة تحقق أو كسب يرتجى 

مة الحقيقية أو خوف يرهب، بل من منطلق حب حقيقي يؤكد أن القي
  .ذكر له بعد أن ينسى كل شيء، ما يلإلنسان هي ما يبقى منه بعد رحيله

ذ وفاة زيور، فيحيي تالميذه ذكراه بهذا وهاهو قرن كامل ينقضي من 
وسيظل المجلد الخاص، ويحيي المجتمع العلمي والتخصصي اسمه ويبقيه، 
  .ه فقطزيور شعلة متقدمة بعد مرور قرن آخر على رحيله وليس ميالد

ذاكرة نظامنا العلمي، وذاكرة مجتمعنا التخصصي قادرة على كانت ذا إ
استبقاء واسترجاع األسماء العظيمة في مسيرة علم النفس في مصر مثل 
القباني، والقوصي، ومراد، وزيور، وراجح فعلينا أن نطمئن إلى صحة 

هملين خطانا وسالمة توجهنا، وأننا لن نبدأ أبدأ في لحظة ما من الصفر م
البناء الشامخ الذي خلفه هؤالء الرواد، أو الروح الوثابة الملهمة التي 

  .والتجديد  مازالت تقود أجياال متتابعة نحو اإلضافة

  )اـــــــن أبجديــاء المؤلفيـــب أسمــحس(ات ـــــــالمحتوي
  تصدير 

  أما اآلن: مقدمة العدد

  ورـــــــى زيــــــور مصطفـــــــاذ الدآتــــــات عن األستــــدراس: أوال
  في حضرة من ال تغيب شمسه -

 جائزة مصطفى زيور للعلوم النفسية -

 العطاء والرمز وعظمة الرجال: مصطفى زيور -

 عقل عالم وقبل إنسان: مصطفى زيور -

 )1عود على بدء (عقل عالم وقلب إنسان : مصطفى زيور -

 )2عود على بدء (عقل عالم وقلب إنسان : مصطفى زيور -

 عودة إلى مصطفى زيورال -

 يوسف مراد ومصطفى زيور: عالمان فيلوسوفان -

  ورــى زيـور مصطفـاذ الدكتـع األستــات مــذكري: ا ـثاني

  ذكريات ال تغيض: مصطفى زيور -

 بعض األيام معه -

 كما عرفته... مصطفى زيور -

 ذكرى مصطفى زيورخواطر في  -

 في مدرج شفيق غربالذكريات  -

 هندوة علمية م زيور وزمالئ -

 المعلم... مصطفى زيور -

 سيمفونية من الزمن الجميل... مصطفى زيور -

  ورـى زيـور مصطفـذ الدكتاـات األستـارات من كتابـمخت: ثالثا

  1966جامعة عين شمس  - كلية اآلداب" لمجلة علم النفس"تقديم زيور : المجلةذه ه

  1981، أبريل 11مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد : عبقرية فرويد

  رجــــوت فـــــصف: صـــديـــــرت
مصطفى زيور عالمة مضيئة في مسيرة علم النفس في مصر، وعندما 
يكتب التاريخ الكامل والدقيق لعلم النفس في مصر فسيحتل فيه زيور المكانة 

ذين تتمثل إسهاماتهم األساسية في التي يستحقها بوصفه واحدا من الرواد ال
  ن ووجه أجياال من شباب علم النفس نحو ذلك اإلشعاع الملهم الذي احتض
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وأي الكلمات تعبر بي أنهار العاني التي أريجها حين أهجع للتفاصيل 
والمحلل النفسي الطلعة، وهل  ذا العالم المتفرد والفيلسوف الحجة،عن ه

ذي كان قدره المصنوع ال )لعالمة مصطفى زيورا(هناك غير المصطفى 
س المجهلة ليشق بميالد جديد في نهر عمره، رافدا ببإرادته عندما فض ل

زيور، والدي كان كبيرا ألطباء  )بك(مهنة والده رضوان ( دراسة الطبل
نهج " المصطفى" االبن، والذي سيحذو )التربية والتعليم(وزارة المعارف 

عن ) النيرولوجيا(وسينهي أطروحته للدكتوراه في طب األعصاب األب، 
كما  ذات الجامعة التي تخرج فيها األب بفرنسامن " األفيزيا والعسر المخي"

ذي أنهى مرحلة الدراسة الجامعية من قسم الفلسفة بالدفعة وهو ال ).سنرى
القاهرة .. .جامعة فؤاد األول (األولى التي تخرجت في الجامعة المصرية

ذلك بذاته تتويجا جديدا لمناغمة بين الفلسفة التي ليكون  1929عام ) اآلن
للتخصص فيه  أعد نفسه ذانا ببشارة الجديد الذيإي ة لها بفرنساثأرسل في بع

على  1930فحصل من فرنسا عام . في علم النفس التجريبي، والمرضى
شهادة الفلسفة العامة والمنطق فور أن حط الرحال بها، ليحصل في السنة 
الثانية له بباريس على شهادة علم النفس العام، وعندها تحدث الطفرة عندما 

ي أو علم الجمال أو علم ضالمركان عليه أن يختار أيا من مواد علم النفس 
النفس التجريبي أو الفسيولوجي، فاختار علم النفس المرضي ليتلتقي بالعالمة 

أوال،  ذي نبهه إلى أن اختياره هذا يلزمه بدراسة الطبال" جورج ديما"
ذ تتعمق البصيرة ليعود اإلبن لحضن وعندها يمور الوجدان بفرحته الغامرة إ

ية الموقف األوديبي، وهو الذي كان قد شغف بما ، وتتم تسو)الطبيب( األب
محاضرات تمهيدية " قرأه في مكتبة أبيه عندما طالع بالفرنسية كتاب فرويد 

، واألب من ناحيته إذ تغمره الفرحة لم يتوازن عن مد يد "في التحليل النفسي
العون لالبن عندما رفضت البعثات طلبه لتغيير مسار البعثة، وكانت برقية 

أقدم على دراسة الطب على حسابي الخاص، " بردا وسالما ومساندة األب
  ....و".. ادة الحقجالحمد هللا إذ عدت إلى " ذا به يتبعها بخطاب جاء فيه وإ

وفي جامعة مونبيلييه كانت دراسته للسنة اإلعدادية للطب بحجة أن 
هو  (صحته ليست على ما يرام، ولم يكن بحاجة أبان تحليله التعليمي 

إلى أن يعرف أن وراء االختيار دافعا ال  ،)سه ليكون محلال نفسيانف
شعوريا، وحتمية نفسية تتصل بالثنائية الوجدانية وما يتصل بصراعات 

وهاهو المصطفى  .ذات الجامعةالبكور، فالوالد نفسه تلقى سنته اإلعدادية ب
يعود بعدها لباريس ليحصل على شهادة العلوم الطبية والكيميائية 

، ويواصل رحلته لتتعدد شهاداته ويبرز تفوقه 1933بيولوجية عام وال
ثم دبلوم علم النفس  1938فيحصل على شهادة الكيمياء البيولوجية عام 

ذلك كله تمهيدا ، و1939التجريبي من معهد علم النفس بالسوربون عام 
رب العالمية حلحصوله على درجة الدكتوراه في طب األعصاب، لكن ال

جتياح باريس اضطرته لتقديم أطروحته عن األفيزيا والعسر الثانية وا
  ...و ...1941إلى جامعة ليون عام " المخي

ويالها من رحلة في ميادين عدة، ليس بأقلها جهاد مع النفس التي 
ذي نهل بشغف من منابعه، فال غرابة بزغت بصيرتها، وجهاد مع العلم ال

ذي عبر الا ال يحد، وهو والحال هذه أن يكون دوما شارة إمارة على م
مدارات وأكوانا غير هياب بالمسير في كل عسير وصعب، وكيف كان له 
أن يهاب وهو المتفرد في كل شيء، العمالق الحظى في كل سبيل، من 

  .....جمع كل الفصول وكل التواريخ وكل الذي يظنه اآلخرون مستحيال

  ــــــــةجائــــزة مصطفــــى زيـــور للعلـــــــوم النفسيــ

  طه أحمد المستكاوي.د

  جامعة أسيوط - كلية اآلداب - قسم علم النفس

  ةـــــــــــــمقدم
أن أكتب مقاال عن " فرج عبد القادر طه"ذي عندما طلب مني أستا
مصطفى "في مصر والعالم العربي، المرحوم  أستاذ أساتذة علم النفس

 م شامخ ترددت كثيرا، فكيف لطالب علم أن يكتب عن عال" زيور

  أمــــــــا اآلن.... 

 فرج عبد القادر طه. د

باختياري رئيسا " رابطة األخصائيين النفسيين المصرية"فقد شرفتني 
ذا العدد التذكاري الذي تصدره احتفاء بالذكرى المئوية لميالد لتحرير ه

عالم النفس المصري،  ،)1907في سبتمبر (ستاذ الدكتور مصطفى زيور األ
ذة وعلماء معظم أسات – بشكل مباشر -المي، الذي تتلمذ عليهالعربي، الع

النفس في مصر والعالم العربي، وآخرون غيرهم في أنحاء مختلفة من من 
من مجلتها العلمية  2007يث خصصت الرابطة عدد شهر أكتوبر ح. العالم

المعروفة محليا وعربيا، والمعترف بها دوليا، كمجلة نفسية " دراسات نفسية"
ذكرى ميالده بمناسبة " مصطفى زيور"ة رصينة، كعدد خاص عن علمي

  .المئوية

ذه المبادرة فإن الرابطة والمشرفين عليها وعلى مجلتها يثبتون به ذلك،وب
الكريمة أصالتها وجديتها ووفاءها لعلم النفس وعلمائه في الوطن العربي، 

  .وأنهم ال يألون جهدا في الرفع من شأن العلم وعلمائه

ذا العدد فضلت أن أوزعها على ثالث نتهائي من جمع مقاالت هوبعد ا
أقسام أو أجزاء شبه منفصلة، لكي يتيسر على كل قارئ أن يجد بغيته فيما 

ولقد كان كل كاتب حرا في اختيار عنوان مقاله، كما . يبحث عنه ويستهويه
كان غير مقيد فيما يختار من موضوعات المقال وأفكاره، وبالتالي لم يكن 

على المقال، دون أن " ذكرياتال"توزيع المقاالت على قسمي الدراسات أو 
  .خالصة ذكرياتو خالصة أ" دراسة"يعنى أنه 

ذا العدد من المناسبة فإني أقدم شكرا خالصا إلى كل كتاب هذه وبه
  .أساتذتي، وزمالئي، وتالميذ أستاذنا المرحوم زيور

رابطة األخصائيين "أن أوجه الشكر خالصا إلى  -هنا - وال يفوتني
ذ الدكتور صفوت فرج وخاصة الزميل والصديق األستا" النفسيين المصرية

ستاذ محمود حسين نصر نائب رئيس رئيس الرابطة، والزميل والصديق األ
ذي، لحماسهما لهذا العدد، ولجهدهما الواضح في ومديرها التنفي الرابطة 

أشكر كل من تحمل عبء تدقيقه واإلشراف على إخراجه بهذه الصورة، كما 
كل من كتابة المقاالت على الكمبيوتر، ومراجعة بروفات الطباعة 

  .وتصويبها، ومتابعة إجراءات طباعة العدد وإخراجه

ذ زيور وأبنائه، وكل محبيه وعارفي فضله وقدره، في ونيابة على تالمي
 وطننا العربي وخارجه، أكرر الشكر لرابطة األخصائيين النفسيين المصرية
ى على مبادرتها الكريمة بإصدار هذا العدد من مجلتها، اعترافا ووفاء لذكر

كما أرجو . فالوفاء من أهم القيم اإلنسانية وأنبلها. ذ عظيمعالم جليل، وأستا
  .أن تظل الرابطة رائدة في تقديم كل ما فيه خير لعلمنا ووطننا

  واهللا الموفق

  فــــي حضـــرة مــــن ال تغيـــــب شمســه

  )1990سبتمبر  -1907ذكر مصطفى رضوان زيور سبتمبر خالد ال(

  حسين عبد القادر.د

  ذ علم النفس بآداب الزقازيقرئيس الجمعية المصرية للتحليل النفسي وأستا

في البدء أحسب أن القارئ على يقين بان العلماء ال يموتون، فهم في 
بفيوض علمهم،  ، وهم من قبل ومن بعد خالدون" ورثة األنبياء"المأثور 

بأياديهم التي بسطوها أنهارا تموج بالحدب ألبنائهم ومريديهم، بقدر ما كانت 
أمواجا من فكر ورعاية وتوجيه تشبع نهم عطشهم للعلم والمعرفة، لتظل 

ذلك كله ما قدموه سارية ومنارة يستضاء بها في طرق الهجير، وأكثر من 
لعاقرة السادرة بعلم ال ينفع، ، رحيق عمر كم أزال ضباب األرحام األوطانهم

ليصححوا مساره، ويبدعوا جماعا يسرى في العقول واإلفهام، جديدا من أفق 
  ...و.. قصي خبيء برهيف المعنى، ويؤلف أكوانا من تنوير 
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ذ المركز وباالشتراك مع الجمعية اللبنانية للدراسات النفسـية بـادرة   وقد اتخ
إطالق الجائزة النفسية العربية، وكان اختيار اسم مصطفى زيور لهده الجائزة 

  .م 1995وتم إطالق الجائزة من لبنان بدءا من عام . ختيارا طبيعيا وجماعياا

  زةـــــــــزون بالجائــــالفائـ
: اترة التالية أسماؤهمكذة الدم ونالها األسات 1995تأسست الجائزة عام 

، وعدنان التكريتي )1995(علي سعد عميد كلية التربية في جامعة دمشق 
ومحمد  عثمان نجاتي  )1996(ية للطب النفسي رئيس تحرير المجلة العرب

، ومحمد )1997(ذ علم النفس التجريبي بكلية اآلداب جامعة القاهرة أستا
، وفرج )1998(حمدي الحجار رائد العالج المعرفي السلوكي في سوريا 

عبد القادر طه أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس وعضو المجمع العلمي 
في الجامعة األمريكية  يوني األستاذدروق السن، ومحمد فا)1999(المصري 

وأحمد محمد عبد  )2000(بالقاهرة ورائد الدراسات النفسية عبر الحضارية 
، وجمال )2001(ذ علم النفس بجامعتي اإلسكندرية والكويت الخالق أستا

ت رننتالتركي من تونس مؤسس الصفحة العربية للعلوم النفسية على األ
خير الزراد أستاذ الطب النفسي في سوريا مد ، وفيصل مح)2001(
 ذ علم النفس بجامعة عين شمس، وقدري محمود حفني أستا)2003(
 ).2005(ذ الطب النفسي بجامعة القاهرة ، ويحي الرخاوي أستا)2004(

ذاتية لألساتذة الذين فازوا ونعرض في الجزء التالي ملخصا للسيرة ال
عدنان "فيما عدا (م  2005 وحتى عام 1995بالجائزة بداية من عام 

فلم أتمكن من  )2000(ومحمد فاروق السنديوني  )1992(" التكريتي
  .)ذاتية لكل منهماالحصول على السيرة ال

  مصطفـــى زيــــور العطــــاء، والرمــــز، وعظمــــــة الرجــــــال

  الجامعة األمريكية بالقاهرة - عبد الستار ابراهيم. د

  مـقدمــــة
ذي بدء أتقدم لكم بالشكر على هذه الدعوة الرقيقة، وعلى بادئ دعوني 

ذ صديق الزميل األستابذله بشكل خاص ال ما منحي شرف اللقاء، وعلى
الدكتور عبد اهللا عسكر، ولكل ما بذله من جهد لجعل هذا اللقاء ممكنا بهذه 

ذه الثقة، خاصة إنه شرف عظيم بحق أن أحظى منكم به. الصورة المشرفة
سعادتي في واقع األمر و. ا في ذكري أستاذنا الجليل مصطفى زيوروأنه

تنطلق من مصدرين، أولهما أنكم منحتموني فرصة التعبير عن مشاعري، 
ا المصدر اآلخر لسعادتي فهو أن هذا مذكرى الراحل الجليل، أواالحتفال ب
ذة ممن أصدقاء وزمالء وأسات. يمثل لي احتفاال آخر بلقائي بكم االحتفال

أصارحكم بأنني تحريت في و. كن لهم مودة وحبا في القلب من القلبأ
مع  -أسميتها في البداية: ذا المساءاختياري لعنوان مناسب لكلمتي معكم ه

عود على " -نيزللكاتب واألديب القدير إبراهيم عبد القادر الما االعتذار
عود ذا العنوان من خطأ منطقي، فالعقل ال يأدركت ما في ه لكني" بدء 

، وهاهم فالسفة منطلقا للبداية، لم أعد للبداية، وكيف للفكر أن يعود لما بدأ 
ذ العصور اليونانية السحيقة أن اإلنسان ال ينزل البحر الفكر قد علمونا من

إذا : ذلكيقول مؤيدا " أوليفر هولمز"وهاهو المفكر األمريكي  مرتين،
من المستحيل عليه أن أتيحت للعقل فرصة اإلطالع على فكر جديد، يصبح 

عودة : "ثم فكرت في عنوان آخر" .يعود بعدها إلى ما كان عليه في السابق
مكان، لم ذا ال، ولكن بعدي في حقيقة المر عن مصر، وعن ه"اإلبن الضال

" يكن ضالال، بل كان عن إخالص لنفس ما تعلمناه من الراحل الجليل
ومع من ... اهامتى وجدناها، أينما وجدن... البحث عن المعرفة

العطاء "ذا العنوان الذي بين يديكم اآلن وأخيرا استقر رأيي على ه".نجدها
فهذا هو منطقي في التعبير عن مشاعري الحقيقية " والرمز وعظمة الرجال

من عطاء فعلي، وعطاء رمزي، " زيور"لما اكتسبناه من أستاذنا الدكتور 
  .بكل ما تركه لنا من قيم جليلة وتراث وفير

  عقـــل عالــــم وقـلــب إنســــان* طفــى زيــــور مص
  )م 1990 -1907(

ذلك فإن حبي لهذا العالم الجليل، شجعني على أن كمصطفى زيور؟ ومع  
ذا أكتب عن أستاذ أساتذة على وكانت المشكلة ما .أتغلب على هذا التردد

زيور النفس؟ واهتدى بي تفكيري أن أتناول بالعرض لجائزة مصطفى 
علوم النفسية التي يمنحها سنويا المركز العربي للدراسات النفسية بلبنان، لل

ذا الموضوع إلى أن هذه الجائزة تعد الجائزة ويرجع سبب اختياري ه
كما أنها ليست العربية الوحيدة في علم النفس على مستوى العالم العربي، 

س كجامعة عين شم(ذة على النفس في جامعة واحدة مقصورة على أسات
 ،)كمصر(وليست مقصورة أيضا على علماء النفس في دولة واحدة  ،(مثال

إضافة إلى ذلك أنها ليست مقصورة على تخصص فرعي واحد في علم 
، ولكنها جائزة تمنح لجميع المشتغلين في علم النفس )كالتحليل النفسي (النفس

علم  في العالم العربي ممن ساهموا في تطور هذا الفرع من العلم، بل وفي
وقبل عرض الجائزة ومن فازوا بها، أجد لزاما علي  .الطب النفسي أيضا

  ".مصطفى زيور"أن ألقي بعض الضوء على صاحب الجائزة 

  )ورــــة زيـمصطف(زة ــــــب الجائـــف بصاحـتعري 
يعد الدكتور مصطفى زيور أول محلل نفسي مصري وعربي يحصل 

فسي وهو أول من ترأس تحرير مجلة على زمالة االتحاد الدولي للتحليل الن
والصادرة عن الجمعية المصرية للصحة العقلية، ) 1958(الصحة النفسية 

وهو رائد الدراسات النفسية في مجال األمراض السيكوسوماتية، إضافة إلى 
، ومثل مصر في ذلك فهو أول رئيس للجنة العلمية لجمعية الطب النفسي

في باريس بفرنسا،  1950ي عقد عام ذأول مؤتمر دولي للطب النفسي وال
وهو مؤسس وأول رئيس لقسم علم النفس في كلية اآلداب جامعة إبراهيم 

  .م1952عام ) عين شمس حاليا(باشا 

  يـــــــوم النفســـور للعلــــــى زيــجائــــزة مصطف
  جائزة سنوية عن مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية بلبنان

عرض لجائزة مصطفى زيور للعلوم النفسية،  في الجزء التالي
وسيتناول العرض تعريفا بالجائزة، وشروط الترشيح لها والمستندات 

ذة مختصرة عن العلماء الذين شرفوا بالحصول عليها المطلوبة إلى جانب نب
  م2005وحتى نهاية عام  1995منذ بداية إطالقها عام 

  ةـزـــــــــــــــف بالجائـــــــــالتعريـ
جائزة مصطفى زيور للعلوم النفسية هي جائزة سنوية يخصصها مركز 
الدراسات النفسية والنفسية الجسدية بلبنان لألعمال المميزة في خدمة 
ذ االختصاص وتفعيله في الوطن العربي، ويرأس مجلس إدارة المركز األستا
انية، الدكتور محمد أحمد النابلسي الطبيب النفسي واألستاذ بالجامعة اللبن

وقد أعطاها المركز  .ورئيس تحرير مجلة الثقافة النفسية المتخصصة بلبنان
لواقعة كونه " ذا الرائد وتكريسااسم الراحل مصطفى زيور اعترافا بفضل ه

ويتعزز اختيار اسم . أستاذ األساتذة العرب في العلوم النفسية والطب نفسية
الطب والفلسفة والتحليل  ذه الجائزة من خالل موسوعته الجامعة بينزيور له
وهي اختصاصات جمعها زيور في تكوينه العلمي ليحسن التوفيق . النفسي

ذي أهله ليكون رائد السيكوسوماتيك ومن األمر ال. والتكامل بينها في عمله
  .أوائل الباحثين العالميين في مجاله

حيث عرضت الفكرة للمناقشة خالل  1992وتعود فكرة الجائزة إلى عام 
وكانت . ؤتمر األول لمركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية بلبنانالم

الفكرة استكماال لتوصية المؤتمر بإنشاء االتحاد العربي للعلوم النفسية، وهي 
فكان الحديث عن إطالق . أفكار واكبتها ندرة الموارد وفقر المخصصات

معنوية من جائزة نفسية عربية رمزية، على أن تستمد الجائزة قيمتها ال
فكان اختيار الهيئة االستشارية . ذي يتمتع به القائمون عليهااالعتراف ال

على أن يتحول مجلس أمناء . لمركز الدراسات كلجنة أمناء مبدئية للجائزة
مع السعي لتأمين مورد مالي ". إلى الفائزين فيها سابقا" الجائزة تدريجيا

وهو ما . طة وتأثير التمويلللجائزة شرط أن يكون بعيدا عن توازنات السل
  . لم يتوافر حتى اليوم، لتبقى الجائزة رمزية، قوامها درع الجائزة وبراءتها
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إلى نفس العنوان مستكمال  -ذكراه الرابعةفي  -أعودذاك وهاأن
ولى قد ومضيفا مترحما ومتذكرا، وهل مثله ينسى؟ ولئن كانت مقالتي األ

ركزت على تكوين زيور العقلي، والمعرفي، والعلمي، والفكري، 
زة في كل هذه الجوانب، فإني هاهنا أركز على الجانب وإنجازاته المتمي

ه كانوا محل تقدير اإلنساني العظيم فيه، وأبدأ بأن أسجل لزيور أن تالميذ
كبير منه، وعناية عظيمة بهم، وكأن رسالته الكبرى في الحياة أن يقدم 

نابهين، يتسلحون بالعلم، كما يتسلحون بالخلق ذ لبلده أكبر عدد من تالمي
ال ينادي أحدنا ونحن بالسنة الثانية بالتعليم  - رحمه اهللا -م، فكان زيورالقوي

إال واسمه مسبوقا بلفظ ) حيث بدأ في تدريس التحليل النفسي لنا(الجامعي 
، كما كان يدعونا إلى منزله كثيرا، وإلى جلسات خاصة معه خارج "السيد"

نا فيكرم الجامعة، حيث يمثل بالنسبة لمن مكان األب العطوف يستضيف
ضيافتنا، نتسامر حول العلم والفكر والمعرفة، ناهلين من بحر علمه الغزير 
وعطائه الفياض، وكلما زاد عددنا حوله زاد إحساسه بالسعادة، وكأننا 

  .عصبة أبناء يتفاخر بهم اآلباء

ذ، ونجح جسد زيور واقعيا ما يقال نظريا عن أبوة األستاذا وهك
بل  األستاذية الحقة ليست مجرد وظيفة مهنية، بسلوكه معنا في إقناعنا بأن

أيضا هي عالقة إنسانية، متخطيا بها حدود المحدود إلى الالمحدود، فما 
انتهت عالقتنا به بتخرجنا في الجامعة أو باستكمالنا لدرجاتنا العلمية العليا، 

  .بل ظلت واستمرت

وضوع ذه اتجاها علميا معينا، وال ملم يفرض زيور على أي من تالمي
بحث محددا ألومه بدراسته، بل كان يترك لكل منا حرية اختيار اتجاهه 
العلمي تحت إشرافه، يساعده في ذلك بعض من معاونيه في اإلشراف 

حيث كانت قناعته األكيدة أن حرية الباحث البد  -إذ لزم األمر -والتوجيه
أن وأن تصان، وأن إمكاناته التي يختلف كل منا فيها عن غيره البد و

 ذا نجد لزيور تالميذ منتحترم وتتاح لها كافة الظروف للتفتح والنمو، وهك
اتجاهات  علمية شتى، ، نبغوا فيها وأجادوا، لكل منهم تفرده واستقالليته، 
دونما تعصب يضيق األفق ويغلق العقل، ويحد من الفهم والمعرفة، 

خرجوا على واإلبداع، وبالتالي نجا زيور مما وقع فيه كثير غيره، حيث 
أيديهم نسخا كربونية تغنى إحداها عن أخرى، وال يمتاز فيها فرد عن 

  .ذلك تطمس معالم كل منهم، وتتقيد انطالقاتهم، وتوالى إبداعاتهمفرد، وب

  عقـــل عالــــم وقـلــب إنســــان* مصطفــى زيــــور 
  )2(: عــود عـلــى بــدء

بآداب عين شمس وعضو  علم النفسذ أستا -  فرج عبد القادر طه. د
  المجمع العلمي المصري

  ذه االحتفاليةاألجالء، وزمالءنا الفضالء، حضور هذتنا أسات

  ...سالم اهللا عليكم ورحمته وبركاته، وبعد

ذه االحتفالية وأعد لها، أبدأ أوال بتقديم الشكر لكل من فكر في إقامة ه
ا المرحوم فهي بحق دليل وفاء ألستاذ عظيم وعالم جليل، هو أستاذن

مصطفى زيور، أستاذ جيل علماء النفس في وطننا العربي ومتخصصيه، 
كما تعلمون  -قيقة إن قلت أيضا واألطباء النفسيين، والوفاءالح أعدواوال 

ذاكره واجب على كل من شيم الكرام، فاالعتراف بالفضل وت -حضراتكم
كرا آخر ذا الشكر، شكما أضيف إلى ه. من ناله خير أو أسدى له معروفا

، االحتفاليةعلى اختياري ضمن أساتذتي األفاضل الذين يتحدثون في هذه 
في اختيار عنوان لمقال  تفالية بحيرتي حني هذه االر، وتذكويتذاكرون

وتهنئة له بمناسبة حصوله على جائزة ... كتبته عن زيور تحية طيبة وبعد
أول عدد لها  في" علم النفس"، نشرته بمجلة 1988الدولة التقديرية عام 

  ).1988ديسمبر  –عدد أكتوبر (يصدر بعد منحه الجائزة 

ذه الحيرة لم أجد أفضل من اختيار هذا العنوان الذي أعود إليه وبعد ه
 اآلن، ألنه يصفه أدق وصف، وينطبق عليه أيما انطباق، ويميزه غاية 

على  1988العام  فيذنا الدكتور مصطفى رضوان زيور حصل أستا 
ذه الجائزة فوزا فكان فوزه به .االجتماعيةولة التقديرية في العلوم جائزة الد

عديدة، للجائزة نفسها، التي وضعت في محك اختبار صعب منذ سنوات 
ذوي الخطوة عندما أخطأت كبار مستحقيها عن جدارة، ونالها كثير من 

  .والشهرة الزائفة

ل، لم يفز ذه الجائزة من سنوات طوالقد كان الدكتور زيور مستحقا له
نتساءل في دهشة  -ذنحن تالمي - وكنا بها رغم ترشيح الجهات العلمية له،

ينبغي  -االنتظارعن سبب تخطي الجائزة له؟؟ لكن يبدو أن الحق ولو طال 
  .أال نيأس من وصوله إلى صاحبه

تمتاز حياة الدكتور زيور وتاريخه بتفرد واضح بين علمائنا األجالء في 
فقدولد في أول سبتمبر من . والنشاط العلمي على السواءالتكوين األكاديمي، 

، وحصل على درجة الليسانس في الفلسفة من كلية اآلداب مع 1907عام 
، وهي جامعة القاهرة 1929أول دفعة تتخرج في الجامعة المصرية عام 

من جامعة السربون  1930حاليا، ثم سافر إلى فرنسا، حيث حصل في عام 
العامة والمنطق، وعلى شهادة الكيمياء البيولوجية والطب على شهادة الفلسفة 

  .م 1938في عام 

ثم . 1939وعلى دبلوم الدراسات العليا في علم النفس التجريبي في عام 
حيث (على درجة الدكتوراه في الطب من جامعة ليون  1941حصل في عام 

ولقد ). اضطرته ظروف الحرب العالمية الثانية إلى هجرة باريس إلى ليون
ذلك دراسة كان تحوله إلى الدراسة العلمية في الطب من أجل أن يتيح له 

تشترط كثير من معاهد التحليل  التحليل النفسي والتخصص فيه، كما كانت
وبالفعل، التحق الدكتور زيور بمعهد التحليل النفسي الفرنسي . ذاكالنفسي آن

التحليل  بباريس، وقضي به نحو أربع سنوات، حيث حصل على دبلوم
النفسي، وعلى زمالة جمعية باريس للتحليل النفسي، ثم زمالة االتحاد الدولي 

ذا أول محلل مصري، بل عربي أيضا، فكان به .ذلكللتحليل النفسي بعد 
وأثناء إقامته بفرنسا، والتي امتدت أكثر من عشر  .يحصل على هذه الزمالة

بي، ظفر فيها بوظيفة سنوات، تقدم لعدة مسابقات في أمراض الجهاز العص
طبيب مقيم بمستشفة تعليمي يتبع كلية الطب بجامعة باريس، فقام بمهام 
تعليمية لطالب الطب، وعالجية للمرضى، عالوة على البحوث العلمية التي 

ولقد وصل إلى منصب رئيس  .ريات المتخصصةوذاك في الدنشرها آن
بل عودته إلى القاهرة عيادة األمراض النفسية بكلية الطب بجامعة باريس، ق

  .للعمل في الجامعة في أوائل األربعينيات

يتضح لنا أن الدكتور زيور قد وصل في إعداده األكاديمي إلى ذا وهك
أعلى درجات التخصص في الطب، وعلم النفس، والتحليل النفسي، عالوة 

المصرية  الجامعةبذي اكتسبه من دراسة الفلسفة  على األساس الفلسفي ال
ذلك رغبته المتوقدة في قراءة أضفنا إلى كل ذا فإ. معة الفرنسيةوبالجا

ومتابعة أحدث ما تنشره الدوريات العلمية والمراجع والمؤلفات الموسوعية 
الطب، علم النفس، التحليل النفسي، (األربعة  في هذه التخصصات العلمية

تور زيور من أن الدك -ذا المقالفيما قدمناه في صدر ه–تبين لنا  ،)والفلسفة
األجالء بتكوين أكاديمي متفرد، ممعن في الموسوعية  امتاز بين علمائنا

ذور بعيدة الغور في جوانب والشمول، متعدد في التخصص، ضارب بج
  .الفكر اإلنساني وفروعه المختلفة

  عقـــل عالــــم وقـلــب إنســــان* مصطفــى زيــــور 
  )1(: عــود عـلــى بــدء

علم النفس بآداب عين شمس وعضو ذ أستا -  ادر طهفرج عبد الق. د
  المجمع العلمي المصري

من مجلة علم النفس في العدد الثامن تذ سنوات عندما كتبأما البدء فكان من
علم  - أعيد نشره في كتابنا(مقاال بنفس العنوان  1988في أكتوبر  )المصرية(

ذي الكبير الذي ألستاتحية وتهنئة  )1993النفس وقضايا العصر، دار المعارف، 
  .كرمته الدولة، حينذاك بمنحه جائزتها التقديرية في ذلك العام
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بداية ظهور األدوية  1952كان العام ( دون أن يتمكن من تقديم العالج
، أما على الصعيد الفلسفي، فإن تأثر زيور باألجواء الفلسفية ) النفسية

  .الباريسية واضح، سواء من خالل مقاالته، أو من خالل منطلقاته

  ةـــــــيـات السياســــالصراعـ -ج
 1945في العام " علم النفس"أصدر زيور مع زميله يوسف مراد مجلة  

تحت رعاية ودعم األمير شيوكار وعندما توقفت المجلة عن الصدور 
في افتتاحية تحت  1953كانت صرخة آخر ما صدر من أعدادها عام 

السياسي لم تبد  االختالفذا ، لكن مالمح ه"صوت آخر يسكت"عنوان 
ذي أنشأه في عين شمس، ليل استمرار زيور في الكلية، والقسم المؤثرة بد

  .الخ ..وأيضا في ترجماته ومقابالته اإلذاعية 

لكن الصراع السياسي الكثير تأثيرا كان صراعا من النوع الخفي، 
 )لمؤسسة اليهودي فرويد(الملتبس، قد تزامنت دعوة زيور للتحليل النفسي 

ما صاحبها من فزع جماعي عربي من ، و1948مع نكبة فلسطين العام 
ذا التزامن عائقا في غاية الصعوبة وآثاره ال كل ما هو يهودي، فكان ه

تزال باقية حتى اليوم، وقبل إنها الحديث عن هذا النوع من الصراعات ال 
وال أعلم على وجه بد من اإلشارة إلى أن زيور ينتمي إلى بيت سياسي،

  .ذة من زيورقف المتخاالنتماء في الوا ذاالدقة أثر ه

  عالمــــان فيلسوفــــان
  يوســف مـــراد ومصطفــــى زيـــور

  جامعة عين شمس –الفلسفة بكلية التربية ذ أستا - مراد وهبة. د

جماعة علم النفس " بعد عودتهما من البعثة العلمية في فرنسا أسسا  
ة في أن تكون وكانت الغاية من إنشائها المساهم 1945في يناير " التكاملي 

ذات اإلنسانية على وعي بقدرتها على تحقيق نموذجها األعلى األمر الذي ال
في ضوء المنهج التكاملي الذي " علم الطبيعة اإلنسانية"يستلزم تأسيس 

بزوغ "أسسه يوسف مراد أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه الرئيسية وعنوانها 
  ".ارندراسة في علم النفس التكويني والمق -الذكاء

والغاية من إصدارها أن " مجلة علم النفس" أصدرا  1945وفي يونيو 
ذه واالجتماعية ألن ه ةتكون حلقة اتصال بين العلوم الطبية والسيكولوجي

 العلوم ينبغي أن تتعاون وأن يؤخذ فيها بمبادئ المنهج التكاملي الذي يهدف
جماعة "ن تأسيس تكون الغاية واحدة مذا وهك. إلى دراسة الطبيعة النفسية

  ".مجلة علم النفس"و" علم النفس التكاملي

ذين المؤسسين أن أحدهما متخصص في علم والالفت لالنتباه في ه
مصطفى . يوسف مراد واآلخر متخصص في الطب وهو د .النفس وهو د

وقد ألمح . زيور ولهدا كان ال بد من بيان العالقة بين علم النفس والطب
باشا مدير جامعة فؤاد األول في  إبراهيمور على ذه العالقة الدكتإلى ه

  :ذ قالكلمة االفتتاحية للعدد األول من المجلة إ

ذاته كان الطب قديما فرعا من الفلسفة أو الحكمة وأصبح علما قائما ب" 
فرعا من ذ عهد غير بعيد علم النفس كان منذلك ك .مستقال في ميادين بحثه

الحكمة أو الفلسفة ولكن ما لبث أن انفصل عنها وأصبح بدوره علما مستقال 
فهما صنفان نبتا  .ذيا بذلك حذو علم الطبببحوثه وتجاربه ونظرياته العلمية حا

من أصل واحد ولكنهما تفرعا من الفلسفة قديما وظال ردحا من الزمن مستقلين 
  .لبحث العلميكل منهما عن اآلخر في ميدان الدراسة وا

ذه العالقة بين علم النفس والطب أما المؤسسان فقد كانا أكثر تحديدا له
إذ هي بين علم النفس التكاملي والطب النفسي الجسمي فقد جاءت كلمتهما 

  :المشتركة على النحو اآلتي االفتتاحية

الغاية من المجلة أن تكون حلقة اتصال بين العلوم الطبية  
ذ فيها مبادئ وأن يؤخذه العلوم ينبغي أن تتعاون والسيكولوجية ألن ه

  .دراسة الطبيعة اإلنسانيةالذي يرمي إلى " المنهج التكاملي"

للمشاركة في الكتابة " ونقدأدب "التميز، ولقناعتي بذلك فإني عندما دعتني مجلة  
، وأكتوبر 1994سبتمبر ( ذي قدمته عنه على عددين متتاليينعن زيور بالملف ال

كان مقالي في العدد األول من هذا الملف تحت العنوان العنوان ذاته  )1994
معود على بدء، وعندما دعتني الهيئة المصرية العامة للكتاب للحديث عن زيور 

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اخترت العنوان نفسه لحديثي،  22/01/1995 في
ي للحديث وطلبت عنوانا وحينما تفضلت الهيئة المنظمة الحتفاليتنا الحالية بدعوت

  .له، هاأنذا أفضل العودة مرة أخرى إليه

إلعداد زيور العلمي ) في المقالين السابقين(ومن االستعراض الموجز السابق 
يتبين لنا كيف وصل إلى الدرجات العليا في التخصص الطبي والنفسي 
 والتحليلي النفسي، عالوة على تخصصه األساس في الفلسفة، مما كون لديه

ذا اشتركت عقلية عالم مفكر موسوعي التخصص والثقافة واالهتمام، وهك
الجامعة الفرنسية مع الجامعة المصرية في مزج الثقافة الغربية مع العربية 

كانت الثقافة المصرية فيها  تماعيةجمكونة عقلية مستنيرة، وذلك في مرحلة ا
هناك طه حسين،  تموج بتيارات االستنارة الجادة في مختلف جوانبها، فكان

وتوفيق الحكيم، وعباس العقاد، ومحمد حسين هيكل، ولطفي السيد، ومحمد كامل 
وغيرهم كثير ممن ... حسين، وجمال حمدان، ونجيب محفوظ، مصطفى زيور
  .تفخر بهم الثقافة المصرية والعربية  وتعتز كثيرا، كثيرا

  العــــودة إلـــى مصطفـــى زيــــور

  رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات النفسية -  لسيمحمد أحمد الناب. د

ذات إسقاطات وميكانيزمات دفاعية متعددة تعترض مفهومنا لصورة ال
واآلخر، ولقاء اآلخر والتعامل معه يساعدنا على ترميم صورته، ويضفي عليها 
قدر أكبر من الموضوعية، لذلك هنالك دائما مسافة فاصلة بين الصورة التي 

مؤلف من خالل كتابه، والصورة التي نكونها عنه من خالل نكونها عن ال
التعرف الشخصي إليه، ولألسف الشديد، فإني لم تتح لي فرصة اختراق هذه 

ألنني لم أتعرف إليه  ذة العلوم النفسية العربأساتالمسافة فيما يخص أستاذ 
شخصيا، بالمقابل عملت على تحويل تصوري عنه إلى قدر أكبر من 

  .ذته عنهمن خالل قراءاتي عما كتبه زمالؤه وتالميالموضوعية 

بإجماع آراء (ذه الشخصية المؤثرة ولعل عدم تعرفي الشخصي إلى ه
يتيح لي الحديث بقدر أقل من الوالء، وبقدر أكبر من  )الذين كتبوا عنه

اإلعجاب كوني شاهدا محايدا على الدور الذي لعبه المرحوم زيور في 
  :في وطننا العربي، حيث أبدأ بــ التأسيس للعلوم النفسية

  ورــــــــــات زيـــــــصراع -1
ذلك لم يسبق الحديث عن هذه الصراعات، لكن أول ما يلفت النظر إليه هو 

، وهو تأخير يستثير االجتماعيةالتأخير في منحه جائزة الدولة التقديرية للعلوم 
عمقنا في تحري األجوبة أسئلة أي مطلع على الدور الريادي لهذا العالم، فإذا ما ت

وتقنينها دون أن ينجو من  ذا العالم ضبطهاهوجدنا عالئم صراعية أحسن 
ت ذه الصراعان لهذا ما راجعنا تجربة زيور وما كتب عنه نجد أآثارها، فإ

  :ذه الصراعات في الفئات التاليةصورا متعددة، بحيث يمكننا تصنيف ه

  دــــــــات التجديــــــــصراع  -  أ
فة ومتكررة في مواجهة كل جديد، فالفلسفة لم تقبل بسهولة وهي مألو
إلى (عنها ونهته باالبن العاق، كما أ، الطب لم يتقبل  )علم النفس(انسالخ ابنها 

 هوتناذرا تذاتية حقل عوارضه، اقتحام معطيات  )اليوم بصورة أو بأخرى
به،  فاالعتراذلك فضل الريادة الذي يتأخر أضف إلى . الخ.... الموضوعية

  .)الخ... بالتقاعد، أو بالسفر أو حتى بالموت  (انسحاب الرائد  عادة إلى ما بعد

  ـاصــــــل االختصــة داخـــات العقائديــالصراعـ   - ب
ذه التيارات، فهو قد درس لقد تمكن زيور من امتالك المفاتيح األساسية له

أهل كل الفلسفة والطب والتحليل النفسي، األمر الذي مكنه من مخاطبة 
اختصاص بخطابه، إال أن ذلك لم يحل دون تورطه بالصراعات العقائدية 
داخل االختصاصات، فهو كان محلال من النمط الباريسي الشديد التأثر 

  بالبنيوية، وهو متخصص في الطب النفسي، الذي كان يضع التشخيص
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، بواكير الصدام مع الواليات المتحدة الرافضة 52عصر زهوة ثوة 
م تأميم قناة السويس، ث، )السد العالي(ذاك لدعم مشروعنا القومي آن

وخطبة عبد الناصر في صحن  -العدوان الثالثي - وانسحاب المرشدين
ذن عصر تحد، وشباب مؤمن بقبضة يده، وراء العصر إ" سنقاتل" األزهر

  .قيادة تبشر بالجنة على األرض

كلية آداب شبرا الخازندار المعروفة رسميا بآداب عين شمس، تحتل 
ة تضم حماما للسباحة، ومالعب للتنس من بقايا موقعها المتميز، فيال أنيق

هناك قدر لي أن أبدأ ) كانت في السابق مدرسة إنجليزية(العهد البائد، 
ذه الدراسة في ، ولم يقدر لي أن أنهي ه1955دراستي لعلم النفس عام 

في المبنى الجديد لجامعة عين  1964 نفس المبنى ألنني تخرجت عام
ب ضمن ما يضم من كليات في الموقع الحالي ذي يضم كلية اآلداشمس، ال

المعروف، المتميز بمصفحات األمن المركزي الموجودة على مدار العام 
  .طلة نهاية العام، إذا تطلب األمرعالدراسي، وربما في 

، كانوا يعقدون لنا ذا التقليد أم الفي تلك األيام وال أدري هل بقي ه
 االلتحاقلماذا تريد : سؤاال يقول،ذكر امتحانا يسبق قبولنا في القسم، وأ

كنت قد حصلت على جائزة نادي . ؟ واالجتماعيةبقسم الدراسات النفسية 
ذلك العهد الراحل يوسف السباعي، وتسلمت القصة، وكان يرأسه في 

، وبدأت أعتبر نفسي الجائزة من عميد األدب العربي الدكتور طه حسين
ة القصيرة، فأجبت اإلجابة أحد الواعدين األصغر سنا في كتابة القص

التعمق في دراسة " النفسعلم ذي حفزني لدراسة ال" الدافع"الحقيقية، او 
البشرية بما يساعدني على بناء شخوص ما سوف أكتبه في  النفس 
م أنها أذه اإلجابة شفيعي في النجاح، ، وال أدري هل كانت ه"قصص

 ، ودخلت القسماناالمتحانتقضت من درجات نجاحي، المهم أنني اجتزت 
الموعود، وأنا منفتح الحواس على كل ما سوف يلقى علي من دروس 

  .الخ.. تساعدني على التعمق في دراسة النفس

  آمـــــا عرفتـــــه... مصطفــــى زيــــور
  علم النفس بكلية اآلداب جامعة عين شمسذ أستا -  رزق سند ابراهيم. د

اذ األساتذة مصطفى زيور ذي وأستيمكنني أن أقول عن أستاذا ما 
على يديه وخالطه  وال يزال نبراسا علميا وخلقيا لكل من تتلمذ نالذي كا

وتعامل معه، لقد كان رحمه اهللا يتمتع بقدر هائل من اإلنسانية، وكان مهابا 
  .في غير جبروت، معطاء بغير من، متواضعا بغير ضعة

النفس ترك لي  له أنه حين كنت في السنة الرابعة من قسم علمذكر أ 
مع فراش القسم  وقتها ورقة حدد لي فيها موعدا لمالقاته في فيلته في 

ذهبت على حسب الموعد وجدته شارع جامعة الدول العربية، ولما 
جلسنا نتحدث ما يقرب من الساعة . بترحاب شديد وبشاشة هائلةيستقبلني 

خلي سؤال ال في شتى األمور السياسية واالجتماعية والعلمية، وأنا في دا
وبعد ذلك وجدته  )ذا أرسلت في طلبي يا أستاذي؟لما( أجرؤ على طرحه

رحمه اهللا يقول لي لقد أرسلت في طلبك يا بني لكي أهنئك بشكل شخصي 
كتبته في مادة علم النفس المرضي، فقد كان مقاال طيبا  على مقالك الذي

  .وقد منحتك درجة االمتياز على تلك المقالة، مبروك

 ذ وأنا أشعر بسعادة غامرة وكأنني ألمسمن عند األستا وخرجت
السحاب من فرط الفخر، والتأثر، زيور يهتم بطالب في السنة الرابعة، أي 

  .ذ عظيملفتة إنسانية من أستا

ذي في حينما صرت مدرسا مساعدا في القسم أن أرسل أستاذكر وأ
لمرضي ألوتو علم النفس ا طلبي وحينما ذهبت إليه أعطاني كتابا في مجال

لب مني أن أقوم بترجمة بعض األجزاء من طو  Otto Kernbergكيرنبرج 
الكتاب وعرضها عليه، في مشروع كتاب مشترك في علم النفس المرضي 

فكان هو أول من  )لم يكتب له لألسف أن يتم لظروف مرضية ألمت به(
  .أكتشف حبي للترجمة وشجعني على خوض غمارها

وهو مبدأ يستند إلى علم النفس التكاملي " التكامل"لة هو فإن مبدأ المجذا وله 
  .ذي يقرر أنه ال وجود ألمراض جسمية بحتة وال ألمراض نفسية بحتةال

بل إن المريض هو اإلنسان مع تغلب المظاهر الجسمية في بعض 
ذا يلتقي علم النفس التكاملي وعلى ه. الحاالت والنفسية في بعضها اآلخر

باعتباره أعضاء .... بحيث ينظر إلى المريض. ميبالطب النفسي الجس
  .مريضة بل أصبح يضع شخصية المريض بأسرها

  ضــــــات ال تغيـــــذآري... مصطفـــــى زيـــــور 
  المحلل النفسي بكندا - أحمد فائق. د

هناك قلة محظوظة تضعها الظروف في طريق شخصيات فريدة، ومن 
وطبيعتها الخاصة أن تغتنم فرصة ناتها ذه القلة ندرة تتيح لها إمكابين ه

التعرف على مثل هؤالء النادرين فتثري نفوسها وترقى في آمالها وطموحها 
فتلك الشخصيات الفريدة تشع من حولها جوا خاصا من التميز، والرقي 

ذا تصادف وكان من حولها من أراد لنفسه مثل رقيها العقلي، والخلقي، فإ
طاء الكريم ال يحده إال قدرة الملتقى على الملتقى، انجذب إليها بقدرة على الع

فإذا تصادف وطلب منها أعطت فأثرى من طلب وقدر قيمة المطلوب، وقد 
وضعتني الظروف في طريق مصطفى زيور، وأتاحت لي تركيبة من مزاج 
شخصي واستعداد فطريا أن أثري بتلك المعرفة، وأن أغتنم من كرم شخصه 

نا فأمكنني أن أمنحه بعض من عرفت، وال شك عن حاجتي أحيا  بما فاض
لحظة في أن قدرتي على استيعاب منحه كانت أقل من قدرته على المنح، 

فأجدني قد أضعت بعض  -وقد تقدم بي العمر -ذاكرةفكثيرا ما تعود بي ال
  .االغتنامالفرص الثمينة التي أتاحها لي، ولم أغتنمها كما كان يجب 

ذلك العام افتتح ، ففي 1952إلى عام تعود معرفتي بمصطفى زيور 
بجامعة عين شمس أول قسم للدراسات النفسية بالعالم العربي، وكان 
مصطفى زيور هو صاحب الفكرة ومخطط المشروع ومنفذه، ولم يكن ذلك 
باألمر البسيط، لقد كان علم النفس حتى ذلك الوقت جزءا من الدراسات 

كاديمي أن فصل علم االجتماع عن بل وصل األمر من التغافل األ الفلسفية،
الدراسات الفلسفية في قسم مستقل، دون أن ينظر في أمر علم النفس كعلم 

ذلك بالرغم من وجود أستاذ عالم فاضل تخصص في ذلك مستقل، وكان كل 
، لقد احتاج ميالد علم النفس في الشرق العربي "يوسف مراد"العلم هو 

اك لغيرها، وكان ذلك الشخص هو لشخصية تتوفر فيها ما لم يتوفر حينذ
مصطفى زيور، تخرج زيور في قسم الفلسفة، وسافر إلى فرنسا ليستكمل 

فرغ منها حتى هدته أقدامه مرة أخرى إلى النفس  إن  دراسة الطب، وما
البشرية فتدرب على التحليل النفسي، كما فتح مداركه لعلم النفس من زاوية 

ة التي أعد فيها مصطفى زيور نفسه عملية كان علم النفس في تلك الفتر
بالنفس علما يتحسس طريقه إلى مجال الحرف،  واالنشغاللالشتغال، 
، كان علم النفس قد فصل نفسه تدريجيا عن كونه معرفة "المهنة"و" والصنعة

مكتبية تصلح ألن تكون فرعا من الفلسفة، ليصبح معرفة ميدانية تبشر 
  .محترفين لها كمهنةبميالد المشتغلين بتلك المعرفة وال

لقد عرك معرفة النفس في  وفق زيور فيما لم يوفق فيه غيره، ذلك ل
ذلك المعترك إلى الطب النفسي ليخبرها منبتها الفكري الفلسفي، وانطلق من 

في مرضها وعالجها، ولكنه لم يرض عما يقدمه المنهج البدني للنفس من 
ته بخباياها وأسرار مرضها فهم لها فاتجه إلى التحليل النفسي ليكمل معرف

وشفائها، وبذلك كان أول من أدرك القيمة العلمية لعلم النفس في مصر، 
ذون علماء نفس يتخوأول من اتجه فكره ووجدانه إلى إنشاء قسم يتخرج فيه 

ميالد قسم مستقل من علم النفس صنعة وحرفة، بعبارة أخرى، لقد احتاج 
عصره ويفهم مستقبل علمه وينفعل  لعلم النفس إلى عالم نفسي يدرك أبعاد

  .هتطبيق إمكاناتذا العلم ما بوجدان ما في ه

  بعـــض األيــــام معــــه
  رؤوف حلمي: سيناريست
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ذي سبق ال" قرني"زيور، لقد اعتادت أنظارنا في كل محاضرة على دخول العم 
يدخل . الميكروفون ومحضرا له كوبا من الينسون  أستاذنا بدقائق معد له

ذية والعلم، كان رحمة اهللا لألستا أنها تكون رمزا ذ بمالبس لقد عهدنااألستا
عليه يرتدي قبعة ومستندا إلى عصاه، ويده األخرى مكتظة بالمراجع األجنبية 

تبدأ المحاضرة في وجود عدد من الطالب . يزيةالتي خطت بالفرنسية، واإلنجل
طالب وطالبة، والكل منا يحرص على أن يستمع للمعلم ) 200(بقدر حوالي 

ته من أستاذي أنه لم يتكلم كلمة واحدة، إال إذا صمت ذ، ومما تعلمواألستا
ذ بلغة عربية فصحى ويبدأ األستا"  ترمي اإلبرة ترن"الجميع، وبلغت درجة 

ه يقرأ من مقاالته التي ألقاها باللغة الفرنسية، أو خطها بيده، والالفت نوكأ
جنبية للنظر أنه لم يمسك بأي أوراق يلقي منها، بل ما أشاهده بعض الكتب األ

التي يرجع من حين آلخر إلى النص معرجا على الترجمة، ورقم الصفحة، 
بعد ساعة ونصف يتوقف األستاذ لنأخذ راحة ما بين خمس إلى عشر دقائق، 

وينتهي الوقت  .ثم يعاود الكرة حتى نهاية المحاضرة، والجميع يشعر بمتعة
  .وكم كنت أتمنى أن يسرد لنا علمه الشيق والعلمي

  ية مع زيور وزمالئه عن العالم والفيلسوف يوسف مرادندوة علم
  جامعة عين شمس - الفلسفة بكلية التربيةذ أستا - مراد وهبة. د

  ةــــــــــــــمقدم
ندوة  1974عقد البرنامج الثاني في السادس من شهر مايو عام 

ذي كان يقيم فيه العالم الفيلسوف يوسف مراد، وتقيم سيكلوجية في البيت ال
  اآلن زوجته في عزلة عن األضواء فيه

إلحياء ذكرى هذا العالم العظيم بمناسبة صدور  وةذه الندوانعقدت ه
ذا العمل الشاق تلميذه األستاذ وقد قام به .كتاب يضم مقاالته وأبحاثه

  ".يوسف مراد والمذهب التكاملي"الدكتور مراد وهبة وعنوان هذا الكتاب 

ا الكتاب الذي يبلغ عدد صفحاته ستمائة ذوقد تكلفت وزارة الثقافة بنشر ه
  .فكر خصب وأصيل ظيم منعوخمس عشرة صفحة تقديرا لما قدمه هذا العالم ال

فمن المعروف أن يوسف مراد كان يعالج القضايا السيكولوجية 
  ".المنهج التكاملي"المعاصرة في ضوء منهج من إبداعه هو 

عة علم النفس جما"وقد أسس يوسف مراد مدرسة علمية عرفت باسم 
. 1945في يوليو عام " علم النفس"وقد أصدر مجلة  1945عام " التكاملي

ذ واشترك معه في رئاسة التحرير زميله ورفيق كفاح العلمي األستا
ه المجلة هي أول وآخر مجلة من نوعها وهذ. الدكتور مصطفى زيور

ر تصدر في المجتمع العربي، وقد توقفت عن الصدور بعد ثمان سنوات إث
  .عقبات مفتعلة من خصومه

لم يكو يوسف مراد مجرد عالم نفس بل كان فيلسوفا في المقام األول، 
المعرفة إال وتجول فيها، وأبدى وجهة  ذلك لم يترك مجاال من مجاالتول

  نظره في ضوء منهجه التكاملي

له البرنامج الثاني أحاديثه في علم النفس، ومدارس الفنون ذكر وي
  .ذا البرنامجثة التي كان يعدها خصيصا لهالتشكيلية الحدي

  :ذه الندوةوقد شارك في ه

  مصطفى زيور. د.أ -
 أحمد وجدي. د.أ -
 يحي الرخاوي. د.أ -
 محمد شعالن. د.أ -
 فرج أحمد فرج. د -
 حمدي عباس. د -
 يوسف الشاروني. أ -

  ذه الندوة األستاذ الدكتور مراد وهبةوقد أدار ه

، ويستمع مني لألجزاء التي وكنت ألتقي به مرتين أسبوعيا في مسكنه 
قمت بترجمتها بصبر شديد مبديا وجهة نظره مصححا لألخطاء التي يجدها 
في الترجمة من حيث المفاهيم أحيانا، ومن حيث األسلوب واللغة في أحيان 
أخرى، ويشجعني عند اإلجادة بحنو األب المعلم، فكانت خبرة تعليمية 

  .تربوية أستفدت منها أيما استفادة

رحمة اهللا مثاال في االلتزام بالمواعيد حتى أننا نستطيع أن  كان وقد
ذ كان يحضر بعد نضبط عليه ساعتنا وقت محاضرة علم النفس المرضي إ

بداية المحاضر بعشر دقائق بالضبط ال أكثر وال أقل ويغادرها في تمام 
  .الساعة الواحدة تماما

مهندما، وكان دقيقا  ذوق في مظهرهكان رحمه اهللا أنيق المالبس راقي ال
ا خفيض الصوت غبلي مفوها في اختياره أللفاظه وعباراته إذ كان أستاذا

تتسم محاضرته  .واضح النبرات يمزج المعرفة النظرية بالخبرة العملية
وكنا نتبارى في . بالجمال والتشويق، ويحضرها جميع الطالب دون استثناء

يترك منها حرفا، وكنا نكمل كتابة محاضراته أينا استطاع أن يكتبها ولم 
  .الناقص من بعضنا بعدها

  ورــــى زيــــرى مصطفـــذآخواطـــر فـــي 
  جامعة عين شمس -قسم علم النفس بكلية اآلداب -  فرج أحمد فرج. د

ذه السطور يذكر سؤاال طرحه زميل من الزمالء علي ال يزال كاتب ه
فاته، وكان رد وكان السؤال عن بعض كتاباته ومؤل.. .مصطفى زيور

مؤلفاته الحقة التي يعتز  - نحن أبنائه وتالمذته ومريديه -ذ أنه يعتبرنااألستا
وكان الرجل صادقا حقا، فقد ألف بين األجيال وأفاض عليهم  .بها ويفخر بها

أو قل من  - من واسع علمه وعميق فكره وكريم خلقه ما جعل منهم
مختلف ربوع األرض،  أعالما تنشر العلم وتفيض بالفكرة في - صفوتهم

ذه السطور في موقع األستاذية كمصطفى منهم من كان بالنسبة لكاتب ه
صفوان وسامي علي، ومنهم من كان في موقعه الزمالة كأحمد فايق ورجاء 

وكر العقود مازن، وهم قليل من كثير، لم تعد الذاكرة مع توالي السنين 
  .قادرة على استرجاع أسمائهم

الذاكرة تحتفظ في وضوح ونصاعة بذكريات اللقاء ذلك، فما تزال ومع 
 )1954-1953(ول من عقد الخمسينيات ذلك في النصف األكان  .األول

 - األول بكلية اآلداب طالب الصف -ونحن جلوس في قاعة المحاضرات
ذ ويكون اللقاء، بالعلم، بالموهبة، بالقدرة الفذة، وبشخصية ويجيء األستا

. األخاذ من السيطرة الكاملة والحضور الطاغيتوفر ذلك المزيج الباهر و
ذه السيطرة الكاملة والحضور الطاغي عن أبوة ومع مر السنين تتكشف ه

كانت سنوات الدراسة . دون نضوب حانية وعطاء موصول يتدفق معينه
 - ذا الجيلأبناء ه -سنوات خصبة هي عندنا )1957إلى  53من (األربع 

   .سنوات زيور وصفوان ويوسف  مرد

فرفيق عمره،  - يوسف مراد - ذته وأعالهم شأنا، أما ثانيهمصفوان أول تالم
تلك " علم النفس"وزميل دراسته، وهو غني عن التعريف، معا أصدرا مجلة 

  .التجربة التي تنطلق بما كانت عليه أحوال الفكر والعلم والثقافة آنذاك

  ورـــى زيـــصطفرى مــذآفـــي مــدرج شفيــــق غربــــال فـــي ات ــذآري
  علم النفس بكلية اآلدابذ أستا -محمد حضر عبد المختار. د

  جامعة سوهاج

من الساعة العاشرة حتى الواحدة ظهرا من كل اثنين يتسابق الطالب إلى 
جامعة عين شمس  -المقاعد األولى في مدرج شفيق غربال بكلية اآلداب

طة علم أسس على لتسمع، وتسجل، وتكتب ما يقوله معلم، وفنان في خري
وكان له السبق والريادة في اقتحام مجال لم يلق ترحيبا من المجتمع، . يديه

ذا العلم الذي أصبح بل والمؤسسات العلمية، ووضع قواعد، وأسس علمية له
   ىمصطف. د.منارة وتخصصا للباحثين، لم هذا التسابق، إنها محاضرة أ
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لقد عاش ستة عشرا عاما بفرنسا، وسخت أقدامه فيها، بل وأصبح رئيسا 

ية بكلية الطب بباريس، وظل يعيش في فندق اللوتسيا يمارس للعيادة النفس
مهنته التي أحبها بكل جوارحه، ويتميز كعالم وكمحلل نفسي عربي، بل وربما 

والتي تحمل " األمراض السيكوسوماتية"أوروبي، فقد أسهم بفرنسا في مدرسة 
  .اسمه من ضمن من تحمل من األسماء. بدايتها

فسانيا، فقد تخطى صعابا مثيرة، فبعد أن ومن أجل أن يصبح محلال ن 
حل بفرنسا لدراسة الفلسفة في بعثة دراسية في عصر التنوير، تحول فجأة 

إلى أن " جورج ديما"ذه الفرنسي لدراسة الطب، حينما لفت نظره أستا
  .اختياره لعلم النفس المرضي يلزم عنه دراسة الطب

ومة المصرية، توقفت بعثته والتمويل المالي من الحكذاك وحين
كبير األطباء بوزارة ( رضوان زيور"ذاك اتصل بوالده الدكتور وحين

الذي سره أن يدرس ابنه الطب ويمشي على خطاه، وهكذا تم ) المعارف
  .تسوية الموقف األوديبي على نحو رائع

  المجـــلــــــةذه هــــ
  مصطفى زيور. د

  ةـــــــــــــــمقدم
وعشرين سنة خلت، هذه السطور إلى نيف ذاكرة وأنا أكتب تعود بي ال

ذ ، عندما شرعت مع زميلي األستا1954وبالتحديد إلى شهر يونيو سنة 
ولم  .الدكتور يوسف مراد في إصدار أول مجلة لعلم النفس باللغة العربية

ذ إلى ما يستند إليه أعضاء جمعية علم النفس بجامعة عين نكن نستند وقتئ
لم نكن نستند إلى قسم بكلية جامعية مختص  شمس التي تصدر هذه المجلة،

بالدراسات النفسية يمنح طالبه في نهاية الدراسة درجة الليسانس في علم 
كان كالنا مدرسا لعلم النفس في  النفس ويربو عددهم على اآلالف، وإنما

  .ذ لم يكن آنذاك لعلم النفس قسم مستقل بذاتهقسم الفلسفة، إ

بنحو شهر طلب منا  1945يونيو سنة وبعد صدور  العدد األول في 
أن مصير  -يا لسذاجتنا -اذن بإصدار طبعة ثانية فتهللنا وأيقنالناضر اإل

  .واالنتشارمجلتنا بإذن اهللا مصير موفور الحظ من النجاح 

على أن تفاؤلنا ما لبث أن أصيب بنكسة أليمة عندما صدرت األعداد 
بعد  -كاد يكون قراءة المجلة التالية، وأخبرنا الناشر بانخفاض مطردا حتى

  .هم محررها وكتاب فصولها من الزمالء -بضع سنوات

ذلنا المال والجهد ورفضنا رفضا باتا أن نهبط ولكنا صمدنا وكافحنا وب
يستهويه وى العلمي للمجلة استجابة لحجة الناشر في أن جمهور القراء ال تبالمس

  .ين الصحافة الجماهيريةإال المقاالت المبسطة، الملفتة المصطنعة ألفات

وصمدنا ثماني سنوات، اكتشفت أثناءها أن اإلقبال الشديد على المجلة في 
بدء صدورها إنما يفسر انتشار األمراض النفسية، فكأن أفواج المرضى 
باالضطرابات النفسية أقبلوا على طلبها وقوامها لعلهم يجدون في فصولها 

ذه الحقيقة درس في هو. ها غاضبينذا خاب أملهم أعرضوا ونبذوشفاء، حتى إ
  .خليق أن يكون موضوعا لتفكير كل من يعنيه أمر الصحة النفسية

  عبقريــــــة فرويـــــــد
  مصطفى زيور.د

  دـــــــــــــــتمهي
بحدث هام في تاريخ التحليل النفسي، فقد أتيح لبعض  1950طلع علينا عام 

تبها لصديق له يدعى اكتشاف مجموعة  من الرسائل ك ذة فرويدتالم
أي في السنوات التي  1902وسنة  1887فيما بين سنة   Fliess" فليس"

شهدت ميالد التحليل النفسي، وسجل فيها خواطره ونضاله أثناء إكتشافاته 
  .الكبرى، فألقت ضوءا على حقبة فريدة في تاريخ المعرفة

  المعلم.. مصطفى زيور  
  ريسالمحلل النفسي ببا - مصطفى صفوان. د

درست الفلسفة بكلية آداب اإلسكندرية خالل سنوات الحرب، وكان من 
ذة لم أرى مثلهم محبة للعلم والتعليم، أساتذت على ثالثة حسن حظي أن تتلم

  .وإن اختلفوا بعد ذلك أيما اختالف

ذ يوسف كرم رجال يؤمن بالعقل وبقدرة العقل على إثبات كان األستا
عن القديس توما األكويني، فكان الدرس عليه وجود اهللا على النسق المأثور 

وهو المأخوذ  - انكبابا على النصوص في المحل األول، وقد يبدو هذا النهج
نهجا عميقا لفظيا، ولكننا نعلم اليوم بعد أن  -به في العصور الوسطى

ت التي كانت تدور حولها باإلشكاليا االهتمامرجعت الفلسفة المعاصرة إلى 
شكال الالمتناهي أو إشكال القضايا كإ(ة في تلك العصور المناقشات الحامي
فضال عن كونه مرنا ال يستغنى عنه في  - ذا النهجأن ه، )المحيلة إلى نفسها

حمله على إتيان وليس في الواقع مثله في شحذ الذهن  -فن القراءة
  ).كالتمييز بين أنواع التضاد، مثال(الدقيقة  زاتيالتمي

رغم أنه أكبر من  - لدكتور أبو العال عفيفي، كان اذلكعلى الضد من 
ال يرى لقضية فضال على  - تعمقوا فلسفة محي الدين بن عربي التصوفية

ذا وجدت سندا من التجربة الحسية، أي أن موقفه كان موقفا شكيا في أخرى إال 
المقام األول، ولقد يبدو هذا الموقف للبعض موقفا هداما سلبيا، ولكن الحقيقة هي 

درسا في التسامح الفكري وفي التصون  تور عفيفي كانتكمناقشة مع الدأن كل 
  .عن االنسياق لنهم المعرفة انسياقا يجعل المرء يبتلع أي رأي

 - دام ذكرهما - ذا الكالم أن الدرس على هذين األستاذين الجليلينيتبين من ه
رئ مدى فكرية عريقة ومراس عليها، ومنه يدرك القا كان بمثابة دخول في تقاليد

  .1941 - 1940دهشتنا حين جاء الدكتور مصطفى زيور للتدريس بكليتنا عام 

  سيمفونية من الزمن الجميل.. مصطفى زيور 
  علم النفس بكلية اآلدابذ أستا - نيفين مصطفى زيور. د

  جامعة عين شمس

The music in my heart I love long after no more, the Daffodils »  
Worlds worth  « 

يندر أن يحظى المرء بمثل ما حظيت به من حسن الطالع، فقد كنت ابنة 
م،  1907زيور العظيم، فقد ولد أبي في الفاتح من سبتمبر عام  ىمصطف

واليوم تمر مائة عام على ميالده، وبين الميالد والرحيل عالم لم ينقطع 
ريدين والم ذي وضع بحشد من األبناء أعني التالميذتواصله بموته، فهو ال

نحو طريق العلم بكل جوانبه، ولم يضن بعطائه على من كان صغيرا أو 
كبيرا، ممن كان لهم حظ االقتراب منه، واالرتشاف من علمه، ولكنه لم 

  .ذه، بل شملهم بعطف إنسانيته الغامرةيتوقف عن تقديم العلم لتالمي

ذي شمل الجميع، أعني أسرته الصغيرة فقد فاض وجدانه بالحب ال
 ليهمعذين أطلق فقد فاض منزلنا بالكثير من الزوار ال .خرى الكبيرةواأل

أبناءه، فمنهم من نهج نهجه ومشى على دربه، ومنهم من انطلق نحو آفاق 
  .جديدة، ومنهم من تمرد  عليه ورغمها فلم يردهم

قلة " في علم النفس" في مقدمته لكتاب " أحمد فائق" ويقول ذا ه
ذه القلة ريق شخصيات فريدة، ومن بين همحظوظة تضعها الظروف في ط

، وطبيعتها الخاصة أن نغتنم فرصة التعرف على إمكانياتهاندرة تتيح لها 
ى في آمالها وطموحاتها، فتلك مثل هؤالء النادرين، فتثري نفوسها، وترق

الشخصيات الفريدة تشيع من حولها جوا خاصا من التميز والرقي العقلي 
  .ب منها أثرى من طلب، وقدر قيمة المطلوبذا تصادف وطلوالخلقي، فإ

االبنة الحقيقية والتي وضعتها ذته المقربين، أما ما قاله عنه أحد تالمذا ه
األقدار أن تنهل منه الحب، وعاشت إلى جواره ترصد ميزات حياة حافلة 

  .بالعطاء، والحب لمصر ال يضارعه أي حب آخر
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 ما تعمد إليه طالبا للراحة، فإن النظر في أحوال النفس ال بد وأن يكون

منافيا للميل الطبيعي إلى الراحة واالسالمة، والبد أن تحول غمامة  أمرا عسيرا
  .كثيفة دون البصر الصحيح في النفس ألنه يتضمن بصر النفس بنفسها

ويبين من رسائل فرويد إلى صديقه أنه ظل يتعثر زمنا طويال فال 
يرى من الحقيقة إال جانبا مبتورا مشوها، ولم يوفق في استجالئها واضحة 

عد أن ظهر على ما في نفسه من عناد ومقاومة ونفور من إال ب
ذي أجراه االستبصار، فانكشفت له أعماق نفسه من خالل التحليل النفسي ال

على نفسه وانبثقت ضياء بددت الظلمات فزالت الغشاوة التي كانت تحجب 
  .عنه رؤية الحقيقة كاملة

المحللين ذه التجربة الفريدة نموذجا يحتذي في إعداد وقد أضحت ه
االتحاد الدولي للتحليل النفسيين، فالشرط األساسي الذي تفرضه معاهد 

النفسي للحصول على عضويته هو إجراء تحليل نفسي على كل طالب 
  .ذ في هذا الفن قبل أن يلقن أساليب العالج ويتدرب عليهعلى يد أستا

البحث  ذه الرسائل وثائق ال تكاد تعرف لها نظيرا في تاريخوال ريب أن ه 
العلمي، فقلما يتاح لنا أن نعرف ما كان يدور بخلد الباحث أثناء محاوالته 
الكشفية وكيف تعثر ثم كيف قام من عثرته، وما الذي سدد خطاه بعد أن جانبه 
التوفيق، إن هذه الرسائل بمثابة صورة حية القتحامات الباحث العلمي، على أن 

أن البحث في ميدان التحليل النفسي يتميز أخطر ما في هذه الرسائل أنها تبين لنا 
بصفة ال مثيل لها في ميادين البحث األخرى، فالبحث في أحوال النفس يقتضي 
من الباحث فحصا ونضاال فوق فحصه ونضاله مع الوقائع موضوع البحث 
يقتضي منه فحصا لذات الباحث، ومغالبة للنفس حتى يغلب عزوفها عن الحق 

ث في أعماق شخصية اإلنسان يتصل اتصاال وثيقا لك أن البحذ .والمعرفة
بشخصية الباحث نفسه ويرتد في النهاية إليه، فكأن موقفه أشبه بموقف الرجل 

  .أمام المرآة ال يكاد ينظر فيها حتى يرى نفسه

كان بالنفس إزورارا عن أن تفطن لعيوبها التي ال ترتاح إليها، ومن ذا فإ
كان النسيان لما يؤلم النفس ويؤذيها بعض  ذلك، وإذاالبديهي أن يكون المر ك
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   I am pleased to inform you of the main topics of files to prepare the next:  
 

- Spring 2008 - Number 18  
  "Psychoanalysis, Arab identity ... theorizing of the practice” - the deadline for 31-03-2008  
   Supervisor: Pr. Abdelhadi ELFAKIR - France / Morocco  

Abdelhadi.elfakir2@freesbee.fr 

    
- Summer 2008 - Number 19  

"Forensic Psychiatry ... towards Arab readers" - the deadline 31-05-2008  
Supervisor: Dr. Numan Muhammed GHARAIBEH -  JORDAN / USA  

n_gharaibeh@yahoo.com  - n_gharaibeh@yahoo.com 

 
- Autumn 2008 "- Number 20  

“Social phobia in Arab perspective " - the deadline 31 - 07 -2008  
Supervisor: Dr. Boufoula BOUKHMISS - Annaba; ALGERIA  

Boufoulab@yahoo.fr  - bbboufoula@hotmail.com 

 
- Winter 2008 - Number 21  

  "Psychology of ideological extremism …Illusion of force  &  Force of the illusion” - the deadline 31-
10-2008  
Supervisor: …………… 

 
I invite you to participate in the topics; Similarly I invite our professors to 

supervise these topics.           

  
NB:  
  - Research accepts three languages: Arabic, English and French. 
  - Send your papers research to address electronic magazine and its chief editor. 

APNjournal@arabpsynet.com  - turky.jamel@gnet.tn 
 

Editor in Chief 

  
 

Arabpsynet  Journa l :  N° 17 –  W i n t e r   2 0 0 8  2 008شتــــــــــــــــــــاء       - 17الـعــــدد  : ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــلعلة اـــة شبكــجمل 
 

9    


