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ذي برع فيه أما ملف العدد فهو يناقش أنثوية المعرفة، الميدان ال
 .العدد الفائتالبروفسور عماد شعيبي، وكنا قد عرضنا لمقدمة له في 

 فعالية وجدوى ذه في طرح النقاش حولآملين أن تسهم حركتنا ه
 وقدرته على تخليصنا من التوحد بالمعتدي ومازوشية جلد االختصاص

 .نحييك عزيزي القارئ وإلى العدد القادم. الذات

 يحي الرحاوي. د.أ/ إلى متى؟... ذاتجلد ال: قضية العدد 
مجس للشعور لمساعدة مرضى : علم النفس حول العالم  
 وح نشأت صب- سناء شطح-رمزية نعمان/ التوحد

 علماء يتوصلون إلى خاليا المخ المرتبطة باالختيار -
 استجابة عقل المرأة المثلية تشبه استجابة عقل الرجل السوي -
 عالج اكتئاب األم يمنع اكتئاب األطفال -
 هل يسيطر العقل على العضالت؟ -
 بصمات األصابع تخفي أدلة عن نمط حياة اإلنسان -
بعيد لحمية ذر من العواقب على المدى الدراسة جديدة تح -

 المراهقين
النكد يؤثر سلبا على الصحة مع تقدم .. للمتزوجينذير تح -

 السن
 ابتكار ساعة لقياس ضغط الدم طوال اليوم -
 األدوية المضادة لالكتئاب تؤدي إلى االنتحار -

HAMILION ANXIETY SCALEسلم القلق لهاميلتون : اختبار العدد 

  راتــ والمؤتـمـدواتــالن
- La différence sexuelle : Rencontre du groupe arabophone 

pour la psychanalyse 

10-11 Novembre 2006   à Rabat- Maroc 

- Relation thérapeutique et Médicaments en psychiatrie ,7-
8-9 Juillet 2006- Hammamet / TUNISIE 

نمضي قدما لنصنع / 2006مؤتمر اإلرشاد في الدول العربية  -
  الشارقة، اإلمارات-2006 ماي 3-2/ المستقبل

Nawal.majeed@hct.ac.ac 

فرط النشاط وعوز اإلنتباه / اليوم الطبنفسي الثاني للطفل والمراهق -
 - نزل سيفاكس-2006أفريل /  نيسان22/ عند الطفل والمراهق

   تونس-صفاقس
selmabennasr@yahoo.fr 

 أفريل – نيسان 9-8/ مؤتمر علمي حول التربية الوجدانية للطفل -
/ كلية رياض األطفال، جامعة القاهرة/  القاهرة، مصر -2006

 سامية مصطفى الخشاب، رئيس المؤتمر وعميد الكلية. د.أ

fikcairo@yahoo.com - ashor312002@yahoo.co.uk 

foart@alaqsa.edu.ps- drmousa@alaqsa.sdu.ps 
- 2eme Rencontre International de psychiatrie d’Exercice 

Privé/ « Aspects Actuels de la Depression »/ Bejaia, 
Algerie 23 Mars 2006 

bouchene-farid@yahoo.fr 

 ددـــــــات العـــــــمحتوي 
 االفتتاحية 
 قضية العدد 

 حيي الرخاوي. د.أ/ إىل مىت؟.. جلد الذات
 علم النفس حول العامل 
 اختبار العدد 

    سلم القلق هلاميلتون
 الندوات واملؤمترات 
 علم النفس االجتماعي 

. د.أ/     عالقة السحر باالضطرابات النفسية
 عبد الفتاح داويدار

 نفسيالتحليل ال 
/     ما الذي تبقى من املكبوت الفرويدي

 صابر أوبريي:  ترمجة-أوليفي بوستيلفيين
  العلوم النفسية يف العامل العربي 

/     بعض قضايا علم النفس يف العامل العربي
 عمر هارون اخلليفة. د.أ

 علم النفس السياسي 
عبد الستار . أد/    قضايا من اتمع العربي

 ابراهيم
 لنفسي العربيالرتاث ا 

عبد . د.أ/    العطاء والرمز وعظمة الرجال
 الستار ابراهيم

 مكتبة العدد 
 ملف العدد 

 ددــــــ العةــــــافتتاحي
على طريقته المبدعة، يطرح البروفيسور يحي الرخاوي قضية حضارتنا 

ذه الحضارة المهددة بسيرورة متصلة من جلد الذات الثقافية والعلمية، وقيم ه
 هو ال ينكر قيمة ودقة المقاييس السائدة، لكنه ينبه إلى ضرورة .اوتحقيره

البحث عن طريق آخر، هو بالضرورة أصعب جدا، طريق ألمح إليه 
ذلك، طريق يبين كيف يمكن أن نستلهم من ثقافتنا الرخاوي مرارا قبل 

وتاريخنا، وتاريخ اإلنسان، ما يهدينا إلى منهج آخر، وسبيل آخر، وقيم 
 إليها اييس أخرى، ونوعية للحياة مختلفة، لعلهم أحوج ما يكونونأخرى، ومق

 .معنا، ومثلنا، طوال الوقت

ذه القضية الحيوية دون أن نستثير النقاش من جهتنا نرجو أال تمر ه
خاصة وأن الرخاوي عودنا على االختصار المقتصد، . وتطرح األسئلة

ويسر أسرة . أمامهالمنطوي على تكثيف فكري يحتاج إلى وقفة، بل وقفات 
سبة اإلشارة إلى فوز البروفسور الرخاوي بجائزة اذا المنالتحرير في ه

 . بإجماع مجلس أمناء الجائزة2005مصطفى زيور للعلوم النفسية للعام 

علم : ذا العدد يشاركنا نخبة من الزمالء في المواضيع التاليةوفي ه
حر وعالقته سور قدري حفني، والسالنفس السياسي، ويكتبه البروف

ذ صابر باالضطرابات النفسية للبروفسور عبد الفتاح دويدار، ويترجم األستا
 الفرويدي؟ أما البروفسور عمر ماذا تبقى من المكبوت: أوبيري مقاله

هارون الخليفة، فيعرض لنا بعض قضايا علم النفس في الوطن العربي، 
 المرحوم  األساتذةذويقف البروفسور عبد الستار ابراهيم وقفة عرفان ألستا

مكتبة العدد، واختبار العدد، : باإلضافة إلى األبواب الثابتة. مصطفى زيور
 .وعلم النفس حول العالم
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لسلطانهم الملوك والحكام، ومازال ذلك حتى اآلن موضع الكثير من 
 .القصص والروايات

 الجــــن والعفاريــــت 
اشتهر السحر وشاع استعماله في العالج، إال أنه بتوالي الزمن بدأ 

 كثيرا من الحاالت المرضية لم التحمس إلى استعماله يفتر، وظهر أن
ذلك السحر، تخلصها طرقه مما أصابها، فبدأ الناس يتحولون عنه، فطن ل

وما كان يقوم به من الكهنة، فانتحوا به ناحية أخرى، إذ زعموا أن كثيرا 
العفاريت، على جسم من األمراض سببها تسلط نفر من الجن، أو ما سموه 

 به، وراحوا يضعون أسماء غريبة، اإلنسان، أو على حد قولهم التلبس
ويقسمون العفاريت إلى أجناس وشيع مختلفة، فمنهم العربي، والمغربي، 

وزعموا أن المرض إنما . والسوداني، بل ومنهم القبطي والمسلمين، الخ
غضب الجان، أو العفريت، ذا فإ. هو نتيجة لغضب هؤالء على اإلنسان

اء، وراح يعبث بها ويقعدها منهم احتل عضوا من الجسم، أو جملة أعض
 .ذا يظهر فيها المرضعن تأدية وظيفتها، ول

ذه الناحية أن يزعموا أنهم، كان من الطبيعي بع أن تحولوا إلى ه
بطرق خاصة يعرفونها، يستطيعون أن يصلوا إلى هذا الجن أو العفريت 

و يهددوه إذ لم يطع أويستحضرونه، فيطلبوا منه الصفح أو يزيلوا غضبه، 
ذه الكثيرة من   في اإليهام أودعوا طرقهم ه يؤمروه به، وإمعاناما
جهيزات الغربية، واألوضاع غير المألوفة، كما أرفقوها بكثير من الت

الترتيالت والترنيمات المختلفة، سواء أكانت باإلنشاد، أو بعزف الطبول 
ي ال ذال" الزرا"ومن هنا نرى كيف نشأت فكرة . ذلكوالدفوف، وما شابه 

ذه الطريقة أما فائدة ه. زال مع األسف الشديد، يرى أحيانا بين ظهرانيناي
 .ج بعض الحاالت فستشرح شرحا وافيا في الكالم عن العالجفي عال

 يــــــــل النفـســالتحلي
 )1(ما الذي تبقى من المكبوت الفرويدي 

كان علم النفس التحليلي في نظر فرويد قسما من علوم : في سطرين
وقد . ذا العلم يجد مدافعين وسط العالم العلمي أما اليوم، فلم يعد ه.الطبيعة

 النقد األكثر )Adolf Grumbaum (أجرى فيلسوف العلوم أدولف غرنبوم 
 Karl(  )3(صرامة لنظرية فرويد، حيث يراها بخالف كارل بوبر 

Popper(وجاءت خالصته على النحو التالي.  قابلة للتجربة، بل يجربها: 

 د عالقة بين الفعالية المحتملة للعالج والنظرية التي ترتكز عليهاال يوج

تشهد الفوات واألحالم وحاالت العصاب بعمل مكبوت ال شعوري 
إنه بالتمام روح النظرية : يستمد طاقته من اضطرابات الجنسانية الصبيانية

ذه النظرية، فضال عن قد هاجم منظري علوم المعرفة بعنف ه. الفرويدية
 .تصد أمام مشرط جراح العقل، أال وهو أدولف غرنبومأنها 

أعتبر فيلسوف العلوم كارل بوبر التحليل النفسي غير علمي، ألنه ال 
إذ : ذا األمر غير صحيحلكن يرى زميله أدولف غرنبوم ه. يقبل التجربة

كان حقا التحليل النفسي يصعب إخضاعه للتجربة، لكنه مبدئيا علم، وسبق 
 كارل بأن ذلك يبينوزيادة على . تةباته الختبارات مثإخضاع بعض تأكيد

 .النظرية الفرويدية تفسح المجال أمام تماسكها الداخلي

لقد أكد فرويد طيلة حياته على الطابع العلمي لعمله، ويستمر أغلب 
وكتب في مفكراته عن خيبة أمله . ذا الطابعمناصريه في االستناد على ه

ل في علم وظائف األعضاء، واعتبر في عدم الحصول على جائزة نوب
ذا لم يعترف بها  ولم يفهم لما1938" علم الطبيعة"التحليل النفسي بمثابة 

 Elisabeth (كونها علما وتؤكد مجددا المحللة إيليزبيت رودنوسكو 
Roudinesco (كان من المفترض : ذا الطموح بقولها   في مؤلف حديث ه

 ".كانه الكلي بجانب العلوم األخرىمستقبال م"أن يحتل التحليل النفسي 

ذي يبنى عليه صرح التحليل النفسي هو يقول فرويد بأن العماد ال
 وقد أتى )La théorie du refoulement) ( 1914 (نظرية الكبت 

ذي مفاده أنه يمكن لبعض األفكار أن تكبت داخل الالشعور عدة بالمفهوم ال
لمؤلفات الجديدة للمتخصصين في أما فرويد فقد قارن أيضا ا. فالسفة ألمان

اإلرشاد النفسي / المؤتمر السنوي الثاني عشر لإلرشاد النفسي، مصر - 
 جامعة -مركز اإلرشاد النفسي/ من أجل التنمية في عصر المعلومات

قاعة / 2005 ديسمبر - كانون األول27-25مصر، من / عين الشمس
  جامعة عين شمس- دار الضيافة-المؤتمرات

cocegypt@hotmail.com 

- XXIV éme Congrés Franco-Magrebien de Psychiatrie (Fr.Ar) 
(Text pdf)/ « Troubles bipolaires- lévolution du concept »/ 
Association Franco-Magrébine de Psychiatrie/ 25 et26 
Novombre 2005/ France- Eaubonne- Val d’Oise 

- Seminar of : Gestalt Therapy in the stream of alternative 
medecine (Eng. Fr)/ LEBANON 29 October- 2005  

- XIII World Congress of Psychiatry (Eng)/ September 10-15 2005 
epa@click.com.eg 

- The 28th congres of WFMH (Ar.Eng)/ Biennial International 
Congres/ “Equity and Mental Health”/ EGYPT 4-8 
September 2005 Cairo 

تنظم األيام الدراسية لمجموعة / الرابطة المغربية للتحليل النفسي -
 2006نوفمبر / تشرين الثاني 11-10الرباط / المعربين للتحليل النفسي

- 19th world Congress of Psychiatry/ In conjunction with : 12th 
Malasian Conference on Psychological Medecine/ Well 
Being Across Cultures : Psychotherapy in a Biological Era 

 يـــــس اإلجتمـاعـــــم النفـــعل
  السحر باإلضطرابات النفسيةعالقة 

عبد الفتاح . د.أ/ ابات النفسيةاآلراء النظرية في تعليل اإلصابة باإلضطر
 جامعة اإلسكندرية/ ذ علم النفسأستا/ داويدار

ذ القدم في معرفة سبب اإلصابة اختلف الباحثون من: مدخــــل
باألمراض النفسية، ووضعوا نظريات مختلفة مطولة، فمنهم من قال إنها ال 

ريزي تعدو اتجاهات سلوكية شاذة ترمي عوارضها إلى نوع من اإلشباع الغ
لم يصل بعد إلى مرتبة الشعور، ومنهم من قال إنها اتجاه سلوكي شاذ يرمي 

وبعضهم بين أنها . إلى حماية صاحبه من الرغبات والنزعات الغريزية
ذ يصل إلى أنها اتجاه سلوكي يرمي إلى مدارة نقص من نوع سلوك شا

وحديثا أورى أحدهم أن األمراض النفسية ما هي إال . خاص في صاحبه
ذا نرى تباينا شاسعا،  وهك Reflexs conditionedانعكاسات شرطية 

واختالفا كبيرا في الرأي بينهم، فلكل منهم ما يؤكد مذهبه، ولكل منهم 
وما دمنا في معرض الكالم عن اآلراء النظرية أرى من .  الخاصةمدرسته

ذلك أرجع إلى ذا وله. ذلك من نظريات وآراءواجبي أن أبين أهم ما وضع ل
العهد الذي بدأ اإلنسان يشعر فيه أن هناك عوامل تقلل من حيويته وتقعده 

نذ أن عرف اإلنسان أن هناك ما سماه م في نشاطه، أي االستمرارعن 
مرضا، وأن هذا المرض هو الذي يقيده في القيام بحركاته وسكناته 

 .ذي يحد من نشاطه، ويقلل من حيويته، وقد يذهب بحياته، وهو الالطبيعية

ذلك، وشعر بأثره في حواسه وأعضائه، فكان من عرف اإلنسان 
الطبيعي أن يفكر في أسبابه ونشأته والوقاية منه، ثم كيفية التخلص منه عند 

 .اإلصابة به

 السحــــر آسبــب لإلصـــابة باألمـــراض النفسيـــة 
ذ بدء الخليقة إلى مفعول السحر، وأنه عزا اإلنسان إصابته بالمرض من

، وأن بيد الساحر أن يبرئه من علته، ويعيد إليه نشاطه صل كل العللهو أ
الطب والعالج ردحا طويال من ذا تربع السحر على عرش وحيويته وهك

الزمن، دانت لهم فيه الملوك والجبابرة، ويأتمرون بأمرهم ويمتثلون 
ذ فريق من الكهنة انتحى به الكثيرون منهم وكان يقوم به وقتئ. إلرشاداتهم

احية دينية، وأدخلوا على طرقه طقوسا وتراتيل خاصة، فكانت طرقهم في ن
ذلك ما حواه  يدلنا على ) Magico- Religious (الحقيقة سحرية دينية 

التاريخ بين طياته من أخبار األولين وقصص األقدمين خاصة في تاريخ 
 قدماء المصريين، وما كان للكهنة وقتئذ من شأن وسلطان، وكيف خضع 
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لي إضافة بعض ول البحث الحاويحا.  مأزق علم النفس في العالم العربيأو
 .القضايا، أو التفصيل فيها لما قدمه هؤالء العلماء

في تقديري، هناك نوعان من التبعية بالنسبة لعلم النفس المستورد من 
". التبعية الصغرى" و3التبعية الكبرى: "العالم الغربي للعالم العربي، وهما

 ونظريات وتعني األولى عدم القدرة من اإلنفكاك من األسر الغربي لمفاهيم
أميركي، بينما تعني الثانية بأن علم النفس لم يستطع -ومناهج علم النفس اليورو

القدرة على اإلنفكاك من األقلية في القطاع الحديث والحضري في العالم 
عالقة بمجموعة كبيرة من األفراد والجماعات في ذا العلم العربي، وليس له

إن واحدا من مآزق علم النفس في العالم . القطاع التقليدي والريفي والبدوي
 وال يستطيع اإلنفكاك منه، واألسوأ من ذج الغربي، العربي أنه علم تابع للنمو

ذلك عدم شعور مجموعة كبيرة من علماء النفس العرب بتبعية مفاهيم 
ذي نقدمه ال" التبعية الكبرى"إن مفهوم .  للغربومناهج علم النفس ونظريات 

في هذه الدراسة يمكن مناقشته من خالل عدة قضايا لعلم النفس تشكل عائقا 
 وأي محاولة جادة ترتبط ببستنة، أو .أمام حركة نموه في العالم العربي

ذه القضايا  هاستزراع، أو توطين، علم النفس في العالم العربي، ترتبط بمناقشة
، "التصدير واإلستراد: "ذه القضايا في وبوسعنا تلخيص بعض ه.الكبرى

الصلب : علم النفس"، و"التلمذة واألستاذية: البوتقة"و" التبعية واإلبداعية"و
وسوف ". البحث واالقتصاد والتنمية"، وعالقة "المعاصرة والرجعة" و،"والرخو

المناقشة على األدب العام، وأدب ذه نناقش كل قضية على حدة، ونعتمد في ه
 .علم النفس، وعلى مالحظات الباحث

 يـــــــس السياســــم النفـــــعل

 البروفسور قدري حفني/  المجتمع العربيمنقضايا  
البروفسور قدري حفني من أوائل علماء النفس العرب المهتمين بعلم 

وانا  عنةالنفس السياسي، وهو اختار موضوع الشخصية اإلسرائيلي
وهو يوالي كتاباته موظفا االختصاص . لموضوع أطروحته للماجستير

وبما أن قدري يكتب في . لخدمة جهود التوعية في مجتمعاتنا العربية
ما . السياسة، فإن لك أن تقبل مقارباته العلمية، أو تعارضه، أو تناقشها
ناقة نؤكده أن البروفسور قدري شديد االحترام للرأي اآلخر، وهو بالغ األ

من هنا تشجيعنا للقراء األعزاء على مناقشة طروحاته . في معارضته له
 : على المواضيع التاليةوالمتوزعةذا العدد، وآرائه المنشورة في ه

 هل يمكن قتل األفكار -
 مخاطر جمود األفكار -
 الدعوة إلى احترام العقائد -
 صناعة صورة العدو -
 .ذيرصيحة تح -

 يـــــي العربــــراث النفســـالت

 عبد الستار ابراهيم. د.أ/ والرمز وعظمة الرجال العطاء 
ذي بدء أتقدم لكم بالشكر على هذه الدعوة دعوني بادئ  : مقـدمـــة

الرقيقة، وعلى منحي شرف هذا اللقاء، وعلى ما بذله بشكل خاص الصديق 
ذله من جهد لجعل هذا  عبد اهللا عسكر، ولكل ما بالزميل األستاذ الدكتور

 إنه لشرف عظيم بحق أن أحظى منكم .مكنا بهده الصورة المشرفةاللقاء م
 وسعادتي .ذه الثقة، خاصة وأنها في ذكرى أستاذنا الجليل مصطفى زيوربه

في واقع األمر تنطلق من مصدرين، أولهما أنكم منحتموني فرصة التعبير 
ذكرى الراحل الجليل، أما المصدر اآلخر عن مشاعري، واالحتفال ب

أصدقاء وزمالء : االحتفال يمثل لي احتفاال آخر بلقائي بكمن هذا لسعادتي أ
 .ذة ممن أكن لهم مودة وحبا في القلب من القلبوأسات

وأصارحكم بأنني تحريت في اختياري لعنوان مناسب لكلمتي معكم 
 للكاتب واألديب القدير االعتذار مع -أسميتها في البداية: ذا المساءه

ذا  لكنني أدركت ما في ه"عود على بدء "-زي عبد القادر الماإبراهيم
العنوان من خطأ منطقي، فالعقل ال يعود أبدا للبداية، لم أعد للبداية، وكيف 

 ر صوللفكر أن يعود لما بدأ، وهاهم فالسفة الفكر قد علمونا منذ الع

 

 حينما 1880ففي سنوات . األعصاب والفيزيولوجيا للنشاطات الالشعورية للدماغ
  ومتأثرا بالمؤلفات ) Hypnose (يد ممارسا للتنويم المغناطيسي أصبح فرو

ذين أكد الغزيرة لمختصين في علم الجنس الممارسين للتنويم المغناطيسي ال
واقتنع . على دور الجنسانية الصبيانية في حاالت اإلصابة بالعصابأغلبهم 

ز لشعوره فرويد أوال بأن التنويم المغناطيسي يحرر المريض من حيث أنه يبر
ثم يسلم في التنويم . ذكرى صدمة مكبوتةمجددا لشعوره مؤثر مكبوت مرتبط ب
 لمنع (Suggestion)يستخدم اإليحاء " المغناطيسي المكبوتات قائال إنه 

األعراض، كما يقوي التنويم المغناطيسي المكبوتات، ولكنه ال يؤثر على جميع 
 وينتقل فرويد من التنويم .)1917(العمليات التي أدت إلى تكوين األعراض 

 ال تزال )Associations Libres( " التداعيات الحرة"المغناطيسي إلى طريقة 
يدعي المريض المستلقي على . حتى اليوم ترتكز عليها ممارسة التحليل النفسي

مستغال مثال  )1900(أريكة للتعبير بال تحفظ على كل ما يجول بخاطره 
يبا الكم الهائل من التداعيات الحرة بالعالقة وسيشجع قر. عنصرا من أحالمه

ذي يستقر مع المحلل، حيث يشعر المريض  ال)Transfert( " انتقال"العاطفية 
  )1917(" يمنح الطبيب سلطة كبيرة"تجاهه بإحساس قرابة 

إلى إبراز الحاالت المكبوتة، وتسمح بالوصول " جلسة العالج"تخلص 
أثر عقلي ال "إنه : الل مرحلة الطفولةإلى صدمة جنسية ابتدائية حدثت خ

 .ذي سيكشف عنه بواسطة التحليلال" يشعوري للحدث الطفو ل

 يــــم العربـــة في العالــــوم النفسيــــالعل
 عمر هارون الخليفة. د.أ/ قضايا علم النفس في العالم العربي بعض 

بعض قضايا علم النفس في العالم ذه الدراسة تبحث ه :ملخــــص
التبعية "عربي، وقد افترضت بأن هناك نوعين من التبعية لعلم النفس، هما ال

" التصدير واإلستراد: "، وتم نقشهما من خالل"التبعية الصغرى" و" الكبرى
الصلب : ، وعلم النفس"ذة واألستاذيةالتلم": البوتقة"، و"التبعية واإلبداعية"و

العالقة المتداخلة بين كما ناقشت الدراسة . "والرخو، والمعاصرة والرجعة
لم يساهم علم النفس في التطور االقتصادي ذا وإ. البحث واالقتصاد والتنمية

وخلصت . وفي دراسة القضايا الكبرى في العالم العربي غالبا ما يتم تجاهله
الدراسة بأن هناك أهمية لدراسات كبرى الحقة لتعميق وتوسعة الدراسات 

كالمتغيرات السيكولوجية المؤثرة في الموجودة، ولدراسة قضايا أخرى، 
التأسيس العلمي لعلم النفس، وقضايا البحث السيكولوجي المحلي، وقضايا 
 النشر في الدوريات العالمية، وقضايا التجمع السيكولوجي ، وقضايا تجذير

أو " تبيئة "علم النفس في التراث العربي اإلسالمي، وفوق كل ذلك قضايا 
 .علم النفس في العالم العربي" توطين"أو " استزراع"؟ أو بستنه"

 النفـــس لعلـــم الكبـــرى القضـايــا 
هناك مجموعة من األبحاث التي ناقشت قضايا علم النفس الكبرى في 

مشكل اختصاصيي : "العالم العربي، يمكن حصرها حسب األسبقية الزمنية
حالة : لثمشكالت علم النفس في العالم الثا" و)1989(" النفس المسلمين
تحليل المعرفة النفسية في الدول غير "، )1993أبو حطب، (الوطن العربي 

من الواقع : علم النفس في العالم العربي"، )1993مزيان، (" المصنعة 
واقع التجربة "، )1993حجازي (" الراهن إلى المشروعية الوظيفية
" ربيةنحو سيكولوجيا ع"، )أحارشاو، (" السيكولوجية في الوطن العربي

" أمريكي في ثقافة غير غربية-مأزق علم النفس اليورو "،)1995النابلسي، (
 أميركي في ثقافة غير -، إمبريالية علم النفس اليورو) أ 1997الخليفة، (

دور علم النفس في خدمة التنمية البشرية " ، ) ب1997الخليفة، (" غربية 
 دول مجلس التعاون علم النفس والتنمية البشرية في"، )1998أبو حطب، (

أحمد وجيلين، (" علم النفس في الدول العربية "،)1998حجازي، (" الخليجي
 ، )أ1999الخليفة، (توطين علم النفس في العالم العربي، "، )1998

اجتماعية لعلم النفس في العالم -ومالحظات حول بعض األبعاد الثقافو"
لماء النفس العرب في تقديري، لقد نظر ع. ) ب1999الخليفة، (العربي 

لقضايا علم النفس من مناظير وزوايا متعددة حسب توجهات أو اهتمامات 
ذه الدراسات في عمقها وسطحيتها، وفي قوتها وتختلف ه. هؤالء العلماء

وضعفها، وفي مركزيتها وهامشيتها، وفي كلتيها وفي تجزيئيتها، ومع 
  أو معضلة أو مشكلاختالف المناظير والزوايا، لكن هناك اتفاقا عن أزمة
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ن النصف األيسر من الدماغ المسؤول ذلك بالجانب البيولوجي، حيث أربط 
عن الجانب المنطقي قد ربط بالروح الذكرية، والنصف األيمن من الدماغ 

 : وهنا يتضح األمر من خالل ما يلي.هو المسؤول عن الجانب األنثوي

 ذه النقطة أن نذكر المكتشفوجدير بنا اآلن، وقد وصلنا إلى ه"
. د.ذي اهتدى إليه ر الأعني التمييز: الحديث في فسيولوجيا المخ

بيلوسبيري، بالقول إننا ننقسم بالفعل إلى شخصين يعيشان داخل رؤوسنا، 
ذ زمن وقد كنا نعرف من. في النصفين الكرويين األيمن واأليسر من المخ

طويل أن النصف الكروي األيسر من المخ يهيمن على اللغة، على حين أن 
يتعلق النصف األيسر بالمنطق  ذلكوك ).أو التمييز(األيمن يختص بالتعرف 

 .ذوق كاالستمتاع الفنيبينما يختص األيمن بالت. والتعقل

ذا ويرتبط نصفا المخ في ما بينهما بمعبر من األلياف العصبية، فإ
.  هذا المعبر، فإن كالهما يستمر في العمل منفصال عن اآلخراستأصل

يرتبط في الذي (ذا عرضت تفاحة على النصف األيسر من المخ إذا وهك
، وإذا عرضت برتقالة على النصف األيمن أي على )الواقع بالعين اليمنى

ذا وإ. برتقالة: العين اليسرى، وسئلت ماذا شاهدت لتوك فإنك ستكتب
ذا كتبت من فورك فستجيب تفاحة، ومعنى هذا أن كل نصف من سئلت ما

 .االتصالنصفي المخ ال يعلم ما يفكر فيه اآلخر، عند قطع خطوط 

ذه التجربة، والتي لها أهم الداللة هي أن ير أن النتائج الناشئة عن هغ
 يستقر في النصف األيسر من -ذاتك أي -"أنت "الكائن الذي تسميه

: أخرى على بعد بوصات قائل، في النصف األيمن" أنت"وهناك . دماغك
 .ولكنها صامتة

 فعندما أجري عملية حسابية على الورق، فإنني أستخدم نصف مخي
األيسر، مع قسط معين من المعونة التي يقدمها النصف األيمن من حين 

 .آلخر، عن طريق االستبصارات المفاجئة

فالنصف :  هي الطريقة التي يعمل بها المخ البشري-ذه إجماالإن ه
والنصف األيمن . ، األنا التي تتعامل مع العالم"اإلنسان األمامي"هو األيسر، 

ومجمل األمر، أن .  طريق النصف األيسرعليه أن يعبر عن نفسه عن
ذلك أن النصف األيسر في النصف األيمن يجد بطئا شديدا في أداء وظيفته، 

عجلة دائما من أمره، وال يكف أبدا عن معالجة المشكالت، ويميل إلى 
هو السبب في أن ذا وه. معاملة النصف األيمن في شيء من نفاد الصبر

 .يملك من فعالية النصف األيمن إال أقلهااإلنسان المتحضر يبدو أنه ال 

ويبدو من المحتمل أن نوابغ الحساب لم يقعوا بع ضحية لسيطرة 
فهم يبصرون الجواب عن مشكلة ما، وينقلونها . النصف األيسر اآلسر

ذي يقيم في فورا، دون أن يعوقهم الشريط األحمر المألوف للبيروقراطي ال
 .النصف األيسر من المخ

العطاء : ذا العنوان الذي بين يديكم اآلنستقر رأيي على هوأخيرا، ا
 عن مشاعري الحقيقية عبيرتذا هو منطلقي في الفه" والرمز وعظمة الرجال
من عطاء فعلي، وعطاء رمزي، " زيور"ذنا الدكتور لما اكتسبناه من أستا

 .بكل ما تركه لنا من قيم جليلة وتراث وفير

 العدد مكتبة
 عامل مع التوحد دليلك للت:العنوان 

 الدكتورة رابية حكيم: املؤلف 

 مكتبة جرير: الناشر 

 . العادات السبع للمراهقين األكثر فعالية:الكتاب عنوان 

  شين كوفي:املؤلف 

  المملكة العربي السعودية-مكتبة جرير: الناشر 

 نادر المالح:  نادر:تعليق 

 العدد ملف
 "/ةـــة المعرفــويأنث"وي ـا األنثـذجهفي نمو العلميــة المعرفــة 

 الدآتور عماد فوزي شعيبي
هل هناك من مشروعية لتناول موضوع المعرفة من زاوية الفصل بين 

ذا السؤال لم يعد مشروعا فحسب، إذ أنه يتم التعامل معه على الجنسين؟ ه
أنه موضوع للبحث في سياق الفروق بين الجنسين في علم النفس، وهو 

 التي تعني تأكيد المساواة بين المرأة ) Feminism (يتجاوز الحركة النسوية 
والرجل في الحقوق، مستخدمة الداعي السابق إللغاء الفوارق النوعية في 

نسوية ما بعد (فهو يتجاوز النسوية الجديدة ذلك وك. المعرفة بين الجنسين
 )Pallogocentism(ذكر  التي تميزت بنقد االنفراد العقالني لل)الحداثة

ه التي جاءت تتمتة للنزعة المركزية األوروبية، كما تتجاوز ورفض مركزيت
ذي ال يعني الفوارق الجنسية  أو النوع الجنسي ال)Gender(الجنوسية 

البيولوجية فحسب، بل يضيف إليها مجمل األوضاع والخبرات واألدوار 
 .امرأة التي تجعل الرجل رجال والمرأة االجتماعية

أت في أوروبا نزعة فلسفية دعيت ذا األساس من التمايز نشعلى ه
 .بفلسفة العلم األنثوية، تحاول أن تبرز القيمة األنثوية في المعرفة

 إلى الجــانب األنثــوي في المعرفـــة مدخــل 
ذا لعلنا نستطيع أن نغزو إلى يونغ عالم النفس الشهير البدايات المنهجية له

 والثانية )Animus ( ح الذكريةالتقسيم بين عقليتين إحداهما ذكرية ودعاها بالرو
  وهو ما حدا بالباحثين الحقا إلى ) Anima (أنثوية ودعاها بالروح األنثوية 
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