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 :متهيد

)2008- 2- 18علم هذا أم ماذا؟ ("ىف نشرة سابقة 
تساءلت عن طبيعة ما ينشر ىف هذه النشرة، وفيها نبهت إىل

مع تعدد املناهج وتنوع" علم"اتساع مفهوم ما هو 
من باب أوىل، االختالفات اإلجيابية والسلبية، وبالتاىل،

وجدت أن علينا أن نتساءل سؤاال متعلقا بالطب عامة،
هل هو علم؟ أم مهنة؟: والطب النفسى بشكل أآثر ختصيصا

 )أم ماذا؟(أم فن؟ 

بكسر امليمم، خوفا من قراءهتا" (ِمعلم"أنا أحب آلمة 
أحبها أآثر) مضمومة، آما أنىن أحب أن أعلِّم الصنعة أآثر،

 .من حىب لكلمة عامل

الحظت مؤخرا بل طول عمرى، أن استقبال الناس ملا يقوله
النفسيون عن النفس البشرية مبالغ ىف قيمته ، ألم حيسبون

هو العلم املتني –خاصة ىف وسائل االعالم –أن ما نقوله 
، واألمر ليس آذلك أصال، بل)أو النهائى: أخشى أن أقول(

وآتبت معظم "التفسري النفسى لألدب"إنىن رفضت منظومة 
باعتبار أن األدب "التفسري األدىب للنفس"نقدى من منطلق 

هو األسبق، ومنه نتعلم ماهية النفس أدق، ومن مث ميكننا
 .أن نعاجلها أفضل

زحف العلم عامة إىل الثقافة، وآان ينبغى أن يفعل،حني 
ومع تضخم منظومته، آاد حيتكر احلق ىف تشكيل الثقافة األحدث،
وذلك بتمادى الزحف إىل، وعلى، املنظومات املعرفية األخرى،

، وأنشئت له جلنة"الثقافة العلمية"يسمى هذا التوجه باسم 
تها منذ أآثر من عشرىف الس األعلى للثقافة شرفت بعضوي

سنوات وحىت اآلن، ومن خالل نشاطها املثابر استطعت أن أتبني
خطورة التداخل غري احملسوب، وأحيانا غري املسئول، بني العلم

وما بني منظومات وقنوات(والثقافة واخلربة والصنعة والفن، 
 .، وأيضا خطورة طغيان إحداها على األخرى)املعرفة عموما

ما جاء بالعنوان، وعالقته مبا   عن تصورى     بطرح   أغامر 
 : آما يلى"  العلمية   الثقافة "يسمى 
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:مقدمة

    : ابتداء   الزمة   أهنا   أشعر   أخرى   مقدمة   مثة

العملى   التسخري   آان   إذا   أنه   –منذ البداية –بباىل    خطر
املادى اليومى    السلوك   وتنظيم   تسهيل ىف    العلم   ملعطيات 
 تسخري   فإن  ) الالحقة (  التكنولوجيا يسمى    ما    هو   الظاهر 
 جودالو   مستويات   وتنظيم   الناس وعى    تشكيل ىف    العلم   معطيات 
 املفهوم   هذا إىل  ينتمى    أن   ميكن )  الدماغ   مستويات   ذلك ىف    مبا (
 مستويات   بتنظيم أعىن    وال  ،" العلمية   الثقافة "املسمى    اجلديد 
 القادر   التنسيق أعىن    وإمنا ،  معني إيديولوجى  حمتوى  أى    الوجود 
 من   بأآربقدر   اليومية   احلياة    تـمارس لكى    الفرصة   إتاحة على  
  . واإلبداع   املوضوعية 

   وإسهامات   معطيات هى    ما "آان على أن أتساءل من موقع ختصصى 
 ثقافة   هو   ما   لتخليق البشرى  الوعى    تنظيم ىف    النفسية   العلوم 
   فاملستقبل؟   احلاضر   وتشكيل   اإلبداع   حلرآية   مناسبة   معاصرة 

 أعيد اآتشاف أوجه    - وأنا أحاول أن أجيب  -  وجدتىن 
 هو   ما   تعيق   أن   ميكن والىت    النفسية   العلوم يسمى    فيما   القصور 
 ليس  -   تبينت أنىن    ذلك باملعىن الذى قدمته حاال،   علمية   ثقافة 
 ال   النفسية   بالعلوم يسمى      ما   معطيات     أن  -  آرتمرة آما ذ   ألول 
وبالتاىل  ، النفس   ملعرفة   التواضع   شديد   إسهاما   تكون   أن   تعدو 
 مساعدا   عامال   منه   أآثر   معوقا   يكون   قد   قيمتها ىف    املغاالة   فإن 
نفسى   وجدت   وهكذا ،  سالفا   حددناه   أن   سبق   مبا الوعى    تشكيل ىف  
 منه   أآثر ينبغى،    ال   ما على    بالتأآيد   اال   هذا ىف  دورى    أحدد 
  : ذلك   بعض   وإليكم ، ينبغى   ما على    بالتأآيد 

 من النفسى،    الطب   ذلك ىف    مبا ،  النفسية   العلوم   مازالت  : أوال
 ومن ، ) اآلن حىت    السائد   باملنهج (  احملكمة   غري   ةالناضج   غري   العلوم 
وعى على    وصيا   مرجعا   بإعتبارها   معلوماهتا   تؤخذ   أن  ينبغى   ال   مث 
 ، ومع   متاما   متواضعة   حدود ىف    إال ،  لسلوآهم   مفسرا   أو   الناس 
 واملعتقد الديىن  الوعى    تنوع   ذلك ىف    مبا ،   الثقافات   اختالف 
إىل   احلاجة   تصبح ،  املختلفة   واملعرفية   البيئية   والظروف الديىن  
  . وإلزاما   إحلاحا   أشد   النفسية   املعارف   مصادر   توسيع 

الوعى   تشكيل ىف    نساهم   وحنن   الواجب،   أوجب   إن  : ثانيا
 بتعبري وأعىن  ،  املعاصرة   احلياة  " نـَفـسـنـْة "  من   حنذر   نأ املوضوعى،  
ىف   املبالغة ) =  Psycholization  أو  Psychiatrization(  َنْفسَنة 
 مظاهر     تفسري ىف    النفسية   واملصطلحات   والرطانة   اللغة   استعمال 
 هذه   ألن ،  واإلبداع   السياسة   جماالت ىف    وخاصة البشرى ،    السلوك 
 بإحلاح   الناس   يطلبها الىت    املباشرة   النفسية     التفسريية     احلاجة 
 هلا   يستجيب   مث ،  نية   وحسن   بسطحية   اإلعالم   فيسايرهم ،  واستسهال 
 إما ،  واإلمالء بالفتاوى    النفس   علماء   وبعض   النفسيون   األطباء 
 نظرية   تتبع   أهنا   أو ،  السلوك   من   حمدودا   جانبا   تتناول   أهنا 
–غالبا  –هى    ذلك   بعد   مث النفسى،    الطب   أو   النفس   علم ىف    بذاهتا 
 عن   ناهيك  ، حمكمة   معلومة   منها   أآثر   لصاحبها "  نظر   وجهة "
إىل   أقرب "  نفسية   معرفة "  هو   ما   جيعل الذى    الغالب   التسطيح 
 . املنطق أحادى  اخلطى    والتفسري   واإلرشاد   النصح 
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 ما هو املمكن؟

 ذلك ىف    مبا  -  عامة   النفسية   املعارف   تضيف   دعونا ننظر آيف
عامة، وثقافة   ثقافة   هو   ما إىل   - النفسى    والطب   النفس   علم 

 .  علمية خاصة

 حماوالت   حنو   للتقدم   مصراعيه على    الباب   فتح ى ينبغ  : أوال
  . املعرفة   روافد   آل   من "  النفس   معرفة "

 هذه   من   نريدها الىت    األهداف   حتدد   أن ينبغى   : ثانيا  
 اإلبداع   وإطالق   املوضوعية   وتأآيد الوعى    لتنظيم   املعرفة 

 هذه   حتقيق   عل   القادرة   الوسائل   ددحت   أن ينبغى   : ثالثا
التلقى،    سبل   أفضل على    التدريب على    بالعمل    األهداف 
 أآثر    اإلبداع   دورية   وإطالق ،   اللغة   مرونة على    والتأآيد 
 مشكوك   منهج   من   صادرة   مهزوزة   معلومات   تقدمي على    الرتآيز   من 
 قدمت   إذا   وخاصة النفسى    الطب   أو   النفس   علم   اسم   حتت   فيه 
  . احلق   وآأا "  وْثقانية "  بطريقة 

على   بالرتآيز   ينبغى أن يهتم   عامة  االرتقاء بالثقافة  إن
 احلياتية   املوضوعية   حتقق الىت    البشرية   األداة   تنمية ىف    اإلسهام 
 أن   ذلك ،  اليومية   احلياة ىف    آمنهج  " العلمى   التفكري "  بتنمية 
 أن   نتصور   أال   هو  - املراحل   آل وىف    بل  -  هذه   مرحلتنا ىف    األهم 
 فقط    هو :  اجلامعات ىف  وحىت     األحباث   معامل ىف  "  العلمي   البحث "
العلمى   التفكري العلمى،    املنهج    فيه   نتبع   أن ينبغى  الذى  
 وهو  ، التجريب ىف    أو   املعمل ىف    املمارسة   منهج   وبعد   قبل  يأتى  
 آل وعلى    موقع   آل ىف  جيرى،    أن ينبغى    أو جيرى،  يومى    سلوك 
 تكون   وقد ،   حمدودة   ممارسة   فهو العلمى    البحث   أما مستوى،  
ىف   لدورها   بالنسبة ،  خاصة   بلدنا ىف    األحيان   من   آثري ىف    مشيةها 
  . الناس وعى    تكوين 

 هو   وال ،  بذاته   ظاهر جتريىب    مبنهج   يرتبط   ال العلمى    التفكري
 خلف   اإلنغالق يعىن    هو   وال ،  احملدودة   املادية   املعطيات على    قاصر 
 حيقق   ما   آل إىل    ميتد   هو   وإمنا ،  اإلحصاء   وأرقام   املعامل   نتائج 
  . املعرفة   موضوعية 

 روافد   من   تتحقق   بالذات   جمتمعنا ىف    املعرفة   موضوعية
 تعسفية   علمية   باختزاالت   وليس ،  ومتكاملة   متوازية   معرفية 
 موضوعية   أن   آما ،  باإلحصاء   عوملت   أو   ملمع   من   خرجت   أا   رد 
تارخيى أصبح ماضيا   حدث   من   وال   جامد   نص   من   ُتستمد   ال   املعرفة 

 !اليعاد، وإن آان يستعاد لنقرأ من جديد

 املنهج    من   املستقاة   احملكمة   للمعلومات   تكون   ذلك وعلى   
الوعى   آشف   من   الواردة   للمعلومات الىت    األمهية   نفس التجريىب  
 األعمق   الرافد إىل    باإلضافة   هذا والفىن،  األدىب    بالتحريك 
   وربه    اإلنسان   بني   السليمة   العالقة   من   الواردة   للمعرفة 
 .، واحتسابا إميانا 

 أجبدية يستقى    ما   بقدر   موضوعيا   عارفا   اإلنسان   يصبح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1485
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 واإلبداع ، العلمى  اإلبداع (  الثالثةالروافدهذهمنوجوده
هذا فضال ،) اإلمياىن   واإلبداع  -  وغريمها   واللون   باللفظ  -  التشكيلى 

  . مرتجم   باختزال   وليس   متناغم   بتكامل عن إبداع الذات، وذلك 

 علمية   لغة إىل   -  مثال -   الدينية   اللغة   يرتجم   أن   حياول فالذى 
 الفروع ىف    األصول   حيشر   ولعله ،  األصغر ىف    األآرب   حيشر   أن   إال   يفعل   ال 
 رافدا   يغلق   هو   مث ،  احملدود إىل    املطلق   خيتزل   هو   أو ،  أحيانا 
  . اخلالق الوعى    تكوين ىف     تصب الىت    املوضوعية   فةللمعر   مستقال 

على "  ديىن   نص "  وصاية   يفرض   أن   حياول الذى     فإن   آذلك
 اهللا   أنزهلا الىت    املعارف   أن  - ضمنا  -  ينكر   إمنا   علمية   معرفة 
 تكرمي   فيض   من هى  ،  رصينا   منهجا   ميارسون   وهم   عباده على  
. وعيه   أبعاد   وتعميق   معارفه   دائرة   بتوسيع   اإلنسان   إنسانية 
 العبادة   من   نوع   هو   املوضوعية   العلمية   املعارف   اتباع   وأن 
 املبدعني   بصرية   ينري   فائق ووعى    معارف   من   اهللا   أنزل   مبا   حكم   ألنه 
 مبدعة   عقول   عرب   موضوعية   معارف   من   اهللا   أنزل   مبا   كمحي   ال   ومن 
  . فطرته   خالف   فقد 

 إعادة ىف    العلمية   الثقافة ىف  النفسى    اإلسهام   دور يأتى    مث
 صقلها   مساندة وبالتاىل  ، " اللغة   وتأثري   طبيعة "ىف    النظر 
هى   الوقت   نفس وىف  للوعى،    املنظـم   ئعالرا   الرتآيب   باعتبارها 
 لتقوم يكفى    ال   وذاك   هذا   لكن ،  التواصل   إلمكانية   املتني   األساس 
 اإلسهام   أن   يبدو   وهنا واملعرىف،  الكياىن    بدورها   اللغة 
 اللغة   حتريك   ترشيد   جمال ىف    نشط   بدور   يقوم   أن   ميكن النفسى  
 اللغة   حيث  -الوعى    مرونة على    التدريب أى  ،  منوها   وتوجيه 
- متحرآا   حيا   آيانا   اللغة   تصبح ولكى  ،  تشكيله ىف  جذرى    أساس 
 العلوم   تسهم   أن ينبغى   -إبداعى    والتزام   مرعية   بأصول 
 معاصر   هو   مبا   الناس  وعى   تشكيل   إعادة ىف    اللغوية   النفسية 
 خالق؟ موضوعى  

 تشكيل ىف    النفسية )  واملعارف (  العلوم   دور يأتى    مث   ·
 بوصفه   ال  ، لإلبداع   احلقيقية   املفاهيم على    بالرتآيز   الناس وعى  
 بشرية   طبيعة   بوصفه   وإمنا ،  حمدودة   فردية   ملواهب ،  خاصا   نتاجا 
، تنميتها   خالل   من   إال   بشرا  -  إنسان   آل  -  اإلنسان   يكون   ال 
 الفعل   يشمل   حبيث ،  اإلبداع   تعريف   إعادة إىل    األمر   حيتاج   وهنا 
، احللم   واستيعاب الوعى،    وتفجر ،  الوجود   ونوع اليومى،  
 رمزيا   تشكيال   املألوفة   صورته ىف  اإلبداعى    الناتج إىل    باإلضافة 
  . علميا   و آشفا أ

 توثيق ىف   - مصدر   آل   من  -  النفسية   املعارف   تسهم   آذلك   ·
 فحسب،   باحلواس   امللموس   باعتباره   ليس احلى،    بالواقع   العالقة 
 واخلارج   للداخل   املوضوعى   الوجود   باعتباره   وإمنا 
  . وامتدادمها 

 وجمال ،  حاضر   آكائن "  الزمن "  مع   التعامل   فإن   وأخريا   ·
 اهتمامات   ضمن   يدرج   أن   ميكن   ما   أهم   من   هو ،  معا إرادى  
ىف   يقع   مث   ومن ،  املعاصر   اإلنسان وعى    تشكيل ىف  النفسى    اجلانب 
  . حاال   إليها   شرين الىت    اإلسهامات   جمال 
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  :القولإىلخنلصأننستطيعسبقماآلمن

 الثقافة   تنمية ىف    النفسية   املعارف    إسهام   إن  : أوال
 يكون   أال ينبغى    ما   لشعب احلى    الوجود   وتشكيل   املوضوعية 
 إن   بل النفسى،    بالط   أو   النفس   علم يسمى    ما على    قاصرا 
 تؤخذ   أن ينبغى    الفرعني   هلذين   اردة   احملدودة   املعطيات   أغلب 
 من   منهجها   وحملدودية   ناحية   من   نضجها   لتواضع ،  شديد   حبذر 
  . أخرى   ناحية 

على   يرآز   أن ينبغى    النفسية   املعارف   إسهام   إن  : ثانيا
 يتحقق حىت    وذلك "  للحياة احملتوى    آم "على    وليس "  احلياة   آيف "
 من   امتلك   وما   معارف   من   اإلنسان   حققه   مبا   خليق بشرى    وجود 
يلقى    أن ينبغى   " نقرأ   آيف "على   -  مثال  - فالرتآيز .  أدوات 
 ورمبا   ،" نقرأ   ماذا "على    للرتآيز    نوليه الذى    االهتمام   نفس 
  . أآثر 

 املعطيات   من   االستفادة   ضرورة إىل    ميتد   ذلك   إن  : ثالثا
وعى   بتشكيل   خيتص   فيما   واملناسبة   املعاصرة   والتقنية   العلمية 
 العصر   مسرية   مع   التناسب   من   درجة   لتحقيق   املعاصر   املواطن 
 : من   آل   تنمية على   -  الوسائل   بكل  -  بالعمل   وذلك   زاتهوإجنا 

 العقل   وتدريب    تنمية النقدى املتجدد، مع    اإلدراك )  أ (  
  .النقدى 

  . اللغة   وحرآية   ومرونة   ورصانة   إحكام على    احلرص )  ب ( 

 جنبا (  الوجود   ونوع اليومى    الفعل ىف    اإلبداع   تنمية ) ج ( 
  ). الرمزي التشكيلى     اإلبداع   إنتاج   مع   جنب إىل  

واخلارجى   الداخلى   بالواقع   العالقة   ترتيب   إعادة )  ء (
  . متناه   غري   امتداد    حالة ىف     ومها 

، أيضا   متناولنا ىف  ،  فاعل   آمتغري   الزمن   مع   التعامل )  هـ ( 
  . قادر إرادى    دور   تشكيله ىف    لنا    أن  أى 

 : وبعد

إننا إذا آنا حنذر من طغيان منظومة معرفية على بقية
املنظومات سواء آانت علمًا رصينا، أو تفسريًا دينيا ليس

فعلينا أن حنذر) فالدين هو املقدس وليس التفسري(مقدسا 
تعبري التفسريبنفس القدر من هذه املوجة السائدة الىت تدخل 

النفسى ىف آل شئ من أول لون حجرة املائدة حىت إحراق ناس
غزة بال متييز بني طفل، وشيخ، وحمارب، وآمن، إحراقهم مجيعا ىف

 "يتفرج"احملرقة اجلارية حتت مسع وبصر العامل وأغلبه 

 مثل هذه التفسريات تصل أحيانا إىل التربير والتسويغ،

قول إن ما يفعلهما الذى يفيد أو يفسر أن ن 
االسرائيليون ىف غزة وغري غزة هو دليل على جنون قادهتا، أىف

 . هذا تفسري ملا جيرى؟ أم أنه إهانة للمرضى واملنطق معا؟

 . واألمثلة غري ذلك آثرية
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  :ملحوظة

عن" سر اللعبة"غدًا وبعد غد سوف ننشر حلقة من حلقات 
، وقد فضلنا أن ننشر"لعبة الضحك"، هى "احلق ىف الفرحة"

نفس األلعاب اليوم، لندع القارئ يستعد هلا بتجربة اإلجابة
لعبة("عليها قبل أن نناقشها، أو يطلع عليها ىف املوقع 

 .والدعوة عامة )2004-2-20" برنامج سر اللعبة" "الضحك

 : 1+ أللعاب العشرة ا

الضحك حاجة والفرح حاجة تانية دا انا :اللعبة االوىل
 ..........ساعات وانا باضحك

أنا أخر مرة ضحكت من قلىب :اللعبة الثانية
 .........آانت

!!أضحك ازاى وانا شايف اللى جارى ده :اللعبة الثالثة
 .......دا أناعلشان اضحك الزم

زم احب اضحك مهما آان ماهوطبعا ال :اللعبة الرابعة
 ........أصل املسألة

اىن ناسى مهومى او  مش معىن إىن باضحك :اللعبة اخلامسة
 مهوم الناس هو يعىن قلة الضحك

انا باآرة اللى بيتمسخر على خلق: اللعبة السادسة
 ..بيضحك مع اىن ساعات   اللة قال اية

ل أناالواحد نفسة يضحك حبق وحقيق أص :اللعبة السابعة
 ............بصراحة

أنا ضرورى أنسى االول قبل ماأصدق أىن :اللعبة الثامنة
 .........قادر أضحك، أصل أنا 

 ......أنا ينفع أضحك من قلىب حىت لو  :لعبة إضافية

أنا نفسى أضحك مع حد يكون قريب مىن :اللعبة التاسعة
 ..........وشايفىن، ماهو أصل يعىن

أنا من حقى أضحك بصحيح حىت!!! أله بقى :اللعبة العاشرة
 ..............لو 

أضفت الالحقة، ألن التكنولوجيا ليست دائما تطبيقا -
تكونعمليا ملنجزات العلم، فهى قد تسبقه، وبالتاىل 

 "تكنولوجيا سابقة"
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