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التجربة السياسية واالقتصادية لمعظم المجتمعات العربية في القرنين 

فقط في نصف القرن األخير أقيمت دول . األخيرين كانت تجربة استعمار
وال لمواطنيها وبعيدة عن توفير قومية ما زالت بعيدة عن أن تكون د

لذلك ففي معظم المجتمعات العربية ما زالت . الخدمات األساسية لهم
هي الراعي لحاجات أفرادها وهي المجيبة ) أو العشيرة أو القبيلة(العائلة 

لذلك فمن الطبيعي أن تستمر العالقة التبعية . لها أكثر من مؤسسات الدولة
، )أو حمولته أو قبيلته(بين الفرد وعائلته  (interdependence)المتبادلة 

وأال ينفصل الفرد العربي نفسيا واجتماعيا عن عائلته وأال يظهر ككيان 
. مستقل له احتياجاته وأراؤه وقيمه المستقلة عن حاجات وآراء وقيم عائلته

معظم الدراسات حول المجتمع العربي تشير إلى تموقع معظم أفراده قريبا 
فالعربي يملك ذاتا جماعية، يشعر ويفكر ويقيم . ماعيمن القطب الج

األحداث بشكل شبيه لما يفعله بقية أفراد عائلته التي ترعاه وتحتضنه 
(Dwairy, 1997c).  المجتمع العربي ليس مجتمعا أحادي الثقافة، فهنالك

عوامل تاريخية وإقليمية واقتصادية وطائفية وغيرها من العوامل التي 
را في خلق التنوع والتعدد بداخل هذا المجتمع، لهذا فال لعبت وتلعب دو

الجماعية، بل -يتموقع جميع العرب في موقع واحد على محور الفردية
بالرغم من هذا التباين . يتوزعون على مواقع متباينه على هذا المحور

بداخل المجتمع العربي إال أنه عندما نقارن المجتمعات العربية مع 
ة المتباينة هي أيضا، تبقى الغالبية الساحقة من المجتمعات الغربي

المجتمعات العربية أقرب إلى الجماعية منها إلى الفردية، تسود فيها الهوية 
  .(Barakat, 2000; Dwairy, 1997c)الجماعية القبلية أو العشائرية 

إن لهذه الفوارق الثقافية أبعادا على معظم نواحي علم النفس الذي جاء 
فبعد ظهور . لتطور الفردية في الغرب (byproduct) كتحصيل حاصل

الفرد ككيان مستقل كانت هنالك ضرورة لدراسة طبيعة هذا الكيان فجاءت 
نظريات التطور ونظريات الشخصية لتحدد مراحل تطور هذا الكائن 
وتحدد مالمح شخصيته وقواعد سلوكه، وجاءت نظريات التشخيص 

سي لتحدد مالمح الشذوذ وطرق واالضطرابات النفسية والعالج النف
في هذه المحاضرة سأقترح إعادة النظر في خمسة مجاالت في . العالج

التطور، الشخصية، االضطرابات النفسية، التشخيص النفسي، : علم النفس
لعالج يناسب  (model)بعدها سأحاول تقديم نموذج . والعالج النفسي

  .المجتمعات الجماعية

��tZرــــــــــــــ� ��ت اـــــــــــــــ�  

كما هو معروف فإن نظريات التطور النفسي واالجتماعي تُجمع على 
أن سيرورة التطور هي سيرورة انتقال من حالة التبعية والتعلق إلى حالة 

إركسون ونظريات عالقات الموضوع وصفوا . االنفصال واالنفراد النفسي
. الثالثة من حياة الطفلبدايات االنفصال واالنفراد في السنتين الثانية و

فرويد رأى أن هوية الطفل تتحدد بعد جيل الخمس سنوات حيث يتماهى 
)identifies( جميع النظريات تؤكد أن . الطفل مع الوالد لمطابق لجنسه

مراحل التطور الطبيعي ألي فرد تنتهي مع بلورة هوية وشخصية مستقلة 
ربية تصف حاالت تثبيت النظريات الغ. للفرد مع انتهاء مرحلة المراهقة

(fixation)  أو نكوص(regression)  أو انقسام(split)  تعتبر حاالت
  .مرضية تحول دون تحقيق االستقاللية النفسية بعد جيل المراهقة

في نظام المجتمعات الجماعية حيث بقاء الفرد مربوط بدعم عائلته أو 
تشترط  من جهة، وحيث أن المجموعة (in-group)مجموعة انتمائه 

لدعمها وعطائها امتثاال شبه كامل من قبل األفراد لقيمها وعاداتها 
أخرى، يعتبر االنفصال النفسي أمر غير مرغوب إن لم الجماعية من جهة 

يكن مستحيال، وعليه فإذا طبقنا نظريات التطور الغربية على المجتمع 
 ل متعلقا فجا وغير ناضج ألنه ما زاالعربي فسيعتبر الفرد العربي شخصا 

لقد . عاما 25بودي مشاركتكم بتجربتي المهنية التي استمرت نحو  
أقمت في نهاية السبعينيات أول مركز للخدمات النفسية في مدينة الناصرة، 

عند بدء العمل تبين فورا . أكبر مدينة فلسطينية تقع داخل حدود إسرائيل
يات علم النفس بأنني أعمل مع زبائن مختلفين عن أولئك التي تصفهم نظر
ردود فعلهم . التي تعلمتها والتي هي بطبيعة الحال نظريات غربية

لالختبارات النفسية ولطرق العالج كانت مغايرة لما هو متوقع حسب هذه 
عندما كنت أسألهم عن شعورهم تجاه شخص ما، كانوا يجيبون . النظريات

دما كنت عن. عن مواقفهم وتقييمهم لسلوكه بدال من اإلدالء بشعورهم
أحاول فهم رأيهم الشخصي بقضية ما، كانوا يدلون برأي أهلهم دون تمييز 

لقد كانت هذه التجربة بمثابة . واضح بين رأيهم الشخصي ورأي أهلهم
إذ كيف أستطيع معالجة صدمة جعلتني أحتار وأتخبط وأشعر بالعجز، 

ه شخص بينما ال أستطيع تحديد مالمح الذات لديه ومعرفة شعوره ورأي
وقيمه؟ لقد كان رد فعلي في المراحل األولى لعملي هو محاولة تثقيف 

تحقيق "و" الذات"و " المشاعر"الجمهور عن مصطلحات علم النفس مثل 
وغيرها كي تكون " التعزيز"و" الدفاعيات النفسية"و" الثقة بالنفس"و" الذات

ج المشروع الساذ"لقد استغرق هذا . لي لغة مشتركة تسهل عملي بينهم
سنة حتى أدركت أنني الطرف الذي يجب أن يعيد النظر  15نحو " والعقيم

بالنظريات والمفاهيم التي تعلمتها والعمل على صياغة وتعديل المفاهيم بما 
منذ ذلك الوقت بدأت مشروع . يناسب المجتمع العربي والحضارة العربية

م واحترام على تفه نقد علم النفس الغربي وتطويعه وتطوير نظريات تعتمد
الخصوصية الثقافية والحضارية لمجتمعنا العربي ولبقية المجتمعات ذات 

من سكان الكرة  %80الطابع الجماعي في العالم والتي تشكل نحو 
  .األرضية

بأن العوامل الثقافية  (Pedersen, 1990)تمشيا مع اعتقاد بول بدرسن 
ظرية التحليل النفسي في علم النفس بعد ن" القوة الرابعة"والحضارية تعتبر 

والنظرية السلوكية والنظريات اإلنسانية التي وضعت الدوافع الالواعية، 
والمحفزات البيئية، والذات كثالثة عوامل رئيسية تحدد سلوك اإلنسان، 
رحت أبحث عن العوامل التي يمكن أن تميز بين الثقافات المختلفة في 

: ياس الفوارق بين الثقافاتهنالك عامل رئيسي يكثر استعماله لق. العالم
 .Individualism-Collectivism (Triandis, 1995)الجماعية -الفردية

اختصارا للوقت سأكتفي بهذا العامل رغم ما فيه من تبسيط، إال أنني أود 
التأكيد قبل ذلك على أن أفراد المجتمع الواحد ليسوا متطابقين وهم 

" فرديين"كل الغربيين هم س يتوزعون بين قطبي هذا العامل، وعليه فلي
إذ يجنح توزيع مجتمع ما نحو القطب  ،"جماعيين"وليس كل العرب هم 

الفردي، كما هو الحال في معظم المجتمعات الغربية، بينما يجنح توزيع 
مجتمع آخر نحو القطب الجماعي، كما هو الحال في معظم المجتمعات 

ضمنها المجتمعات الشرقية والجنوبية على سطح الكرة األرضية ومن 
  .العربية

جنوح مجتمع ما نحو الثقافة الجماعية أو الفردية يتعلق بالتجربة 
فمن الناحية التاريخية، فقط . السياسية واالقتصادية الجماعية لكل مجتمع

بعد قيام الدولة القومية في أوروبا خالل القرنين الماضيين، والتي أخذت 
ير حاجات مواطنيها للعمل على عاتقها تحمل مسؤولية رعاية وتوف

والمسكن والتعليم والصحة والرفاه والثقافة وغيرها، تحرر الفرد في 
التي سادت أوروبا  (Clan)أوروبا من التبعية الحتمية لعائلته أو عشيرته 

. في القرون الوسطى حيث لم تكن هنالك دولة ترعى احتياجات مواطنيها
رد ما كانت تقدمه له عشيرته حين ظهرت دولة المواطنين وبدأت تقدم للف

من قبل، تراجعت االنتماءات القبلية والعائلية وبدأ عصر الفردية 
Individualism في الغرب . 
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layer  هاتان هما مكونات . )2شكل (التي تطورت وتميزت عن األهل

لفردية بين الناس تكون انعكاسا للعالقة بين الفوارق ا. الشخصية الجماعية
فهنالك أناس تحتل الشريحة االجتماعية جل المساحة في . هاتين الشريحتين

هؤالء عادة أناس تقليديون يشبهون بعضهم البعض بحيث . شخصيتهم
وهنالك . يعيشون جميعهم وفق المعايير والقيم والعادات االجتماعية السائدة

هؤالء يسمحون لنفسهم أن . لفردية مساحة أكبرأناس تحتل الشريحة ا
يسلكوا منهجا فرديا مغايرا لتوقعات أهلهم ويكونون شخصية متميزة تميل 

في مجتمع جماعي من المتوقع أن تحتل الشريحة االجتماعية . لالستقاللية
الجزء األكبر في الشخصية من هنا فمن المتوقع أن تكون الفوارق الفردية 

هذه فرضية تحتاج . ت أقل منها في المجتمعات الفرديةفي هذه المجتمعا
  .(Dwairy, 1999, 2002)إلى بحث ميداني لتأكيدها 

بما أن مصدر الصراع والضغط في المجتمعات الجماعية هو في األساس 
خارجيا فمن المتوقع أن تكون الدفاعيات النفسية التي تموه الحقيقة أمام 

في هذه المجتمعات، وأن يكون الفرد األنا أو الوعي الذاتي غير مجدية 
بحاجة إلى آليات دفاع تحميه من المراقبة الخارجية والعقاب الخارجي من 

فاألفراد في المجتمعات الجماعية يعتمدون في حل لذلك . األهل والمجتمع
والتي  Social coping skills صراعاتهم على آليات مواجهة اجتماعية

من . يه الحقيقة أمام المراقبة الخارجيةينشؤون عليها تساعدهم على تمو
بين آليات المواجهة االجتماعية هذه المسايرة واالستغابة والفهلوية 

 إن هذه اآلليات مجتمعة تحقق ما هو مستحيل. والتماهي مع القاهر
بواسطة مراوغة وتمويه تشبه تلك التي تقوم بها الدفاعيات النفسية في 

سايرة تعتبر قيمة اجتماعية عليا في المجتمع الم. الشخصية الفردية المستقلة
العربي بحيث يخفي وفقها الفرد ما يزعج اآلخرين ويبدي في المقابل مع 

األمر يتطلب طبعا نوع من التنازل واالنضباط . يتمشى مع توقعاتهم
أما االستغابة فهي اآللية التي تحقق التوازن . المقرون بشيء من التمويه

تغابة تساعد الفرد على تحرير الرغبات التي كبتها أو فاالس. أمام المسايرة
لم يستطع التعبير عنها أمام اآلخرين خاصة أمام من يعتبرون سلطة 

تحرير الرغبات والمشاعر والتعبير عن القيم في . اجتماعية بالنسبة له
حالة االستغابة يجري في غياب المراقبة االجتماعية ومن هنا جاء تعبير 

مسايرة واالستغابة معا تجعالن الفرد يروح عن نفسه دون ال. االستغابة
االصطدام مع من حوله ودون أن يدفع ثمن مشاعره وآرائه غير المقبولة، 

الشخصية الفهلوية هي شخصية . وتحافظان على تماسك ووحدة المجتمع
ووصفها أنها تتقن التالعب  (Ammar, 1964)أشار لها الباحث حامد عمار 

يات المواجهة مثل المسايرة واالستغابة وتضخيم الذات بالعديد من آل
التماهي مع القاهر آلية أخرى شائعة لدى الكثير من الشعوب .  وغيرها

المقهورة يتماهى فيها المقهور بشكل غير واع مع قاهره لينقذ نفسه من 
 ,Freire)الشعور بالقهر وليتمتع بشكل وهمي بشيء من القوة والسيطرة 

1970/1995)  .   

��tZـــــــــــGا��n%ـــــــــــــ�ت ا�A+�  �ـــــــــــــــــ�ت ا�

مفهوم االضطراب النفسي في الغرب يعني اضطراب في النظام 
يؤدي إلى ظهور عوارض قلق أو اكتئاب  (intra-psychic)النفسي الداخلي 

هنالك أدبيات غربية عديدة تدعي أن . أو عوارض سايكوسوماتية
نفسية لدى الشعوب التقليدية الجماعية تظهر بشكل جسدي االضطرابات ال

الباحثين الغربيون يطلقون على هذه الظاهرة . أكثر مما تظهر في النفس
إن هذه التسمية معتمدة على الفصل بين  .Somatizationإسم التجسيد 

الجسد والنفس السائد في الفكر الغربي، لذلك فهي مغلوطة في المجتمعات 
جماعية التي ال يوجد فصل فيها أصال بين النفس والجسد، التقليدية ال

األجساد تأخذ . والناس هناك تعبر عن مشاعرها بواسطة أجسادها أيضا
 فمثال . دورا مركزيا في التجارب النفسية واالجتماعية في المجتمع العربي

بأهله، أو أنه يعاني تثبيتا أو نكوصا أو انقسام، وهذا خطأ وخيم يقع  
  .خبير ال يتحلى بفهم وحساسية حضاريةفيه كل 

في بحث قمت به وزمالئي في ثماني مجتمعات عربية تبين فيها أن تعلق 
الفرد بعائلته في هذه المجتمعات يفوق تعلق الفرد األمريكي بعائلته مراحل 
االنفصال النفسي واالجتماعي لإلنسان العربي ال تنتهي باالنفصال الكامل بل 

 )1كما هو مبين في الشكل (، (Dwairy, 2004; Timimi, 1995)الجزئي فقط 
وال يعتبر هذا أقل نضوجا من االنفصال الكامل بل ان االنفصال الكامل في 
مجتمع جماعي ربما يعتبر نوع من المغامرة أو المخاطرة ويعتبر تهديدا 

. للنسيج االجتماعي الذي يضفي التكامل واألمان على األفراد في هذا المجتمع
جتمعات الجماعية ليست أقل نضجا من تلك الفردية إذ ال أعتقد بأن الفردية الم

الفردية نمط تطور سار . هي طريق التطور الحتمي أو الوحيد أمام المجتمعات
به الغرب وحقق نجاحات ملموسة رغم أنه دفع ثمنا ملموسا أيضا من حيث 

روم في كتابه الشعور بالوحدة واالغتراب والقلق كما وصف لنا ذلك أريك ف
هنالك مسارات تطور ". أن تملك أو أن تكون"وكتابه " الهروب من الحرية"

أخرى نراها في اليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا التي حققت هي 
األخرى نجاحات ملموسة دون التنازل عن المبنى الجماعي فيها بل ربما 

. ملموس بواسطة تسخيره من أجل إحداث تطور اقتصادي وعلمي وتكنولوجي
لذلك فمن الخطأ اعتبار النمط الجماعي أو الشخصية الجماعية غير المستقلة 

 ,Dwairy, 1998a; Dwairy, & Van Sickle)نمط متخلف أو شخصية متخلفة 
1996).  

��tZــــــــــــــــــ�,`
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نفسية  (constructs)نظريات الشخصية الغربية تحاول تحديد مبان 
تجري بين وبداخل هذه المباني والتي من شأنها  (processes)وسيرورات 

فنظريات التحليل . تفسير سلوك الفرد وتفسير العوارض النفسية التي يبديها
النفسي تعتمد في تفسيرها على مبان مثل األنا واألنا األعلى وسيرورات 

على الذات وعلى تحقيق  النظريات اإلنسانية تعتمد. مثل الدفاعيات النفسية
 Transactional Analysisالذات، هنالك نظريات أخرى مثل نظريات ال 
القلق وفق هذه النظريات . تعتمد مبان مجازية مثل الوالد، والراشد، والولد

نابع من صراع بين األنا األعلى والغرائز أو نابع من عدم توافق بين 
ه التفسيرات تقع داخل حدود جميع هذ. الذات الحقيقية والذات المزيفة

 شخصية-النفسي الفردي وتتجاهل إلى حد كبير الصراعات البين" الملعب"
(inter-personal)  أو داخل العائلة وتتجاهل أيضا الضغط الناجم عن

المراقبة الفعلية للمجتمع والتهديد الذي يعيشه الفرد فيما إذا عصى توقعات 
  .األهل والمجتمع

تجري لدى الشخصية المستقلة بداخل الملعب  طالما أن الصراعات
النفسي للفرد وطالما أن مصدر الضغط والمراقبة هما داخليين، لذلك فمن 
الطبيعي أن يكون بمقدور الدفاعيات النفسية أو أي مراوغة نفسية داخلية 
أن تخفف القلق والضغط بواسطة تمويه الحقيقة أمام المراقب الداخلي 

  . سن الثقة بالنفس بفضل هذه المراوغة والتمويهوهكذا تخفف القلق وتح

أما في المجتمعات الجماعية فإن شخصية الفرد كما قلنا تكون شخصية 
مستقلة عن األهل لذلك فمكوناتها تختلف عن مكونات  جماعية وغير

الشخصية المستقلة والصراعات التي تعانيها ليست نفسية في أساسها بل 
من الصعب تحديد مالمح مبنى نفسي  .(inter-personal)شخصية -بين

الذات واألنا واألنا األعلى والذات . مستقل بداخل الشخصية الجماعية
المثالية وغيرها هي مباني غير مستقلة أو جماعية يشترك فيها الفرد 

المكونات األساسية التي يمكن تمييزها بداخل . ومجموعة انتمائه
لتي هي ا(Social layer)ية الشخصية الجماعية هي الشريحة االجتماع

  Privateوالشريحة الفردية أو الخاصة ، مشتركة وغير مستقلة عن األهل
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إختبارات الشخصية تقيس صورة الذات، صورة اآلخر، . والتذكر وغيرها

الصراعات النفسية، الدفاعيات النفسية،  ،(Ego strength)األنا  قدرات
عندما . درجة القلق وطرق مواجهتها وغيرها من المباني والسيرورات

يتحلى الفرد بشخصية مستقلة يكون من المهم التعرف على هذه المركبات 
الداخلية في الشخصية إال أنه حين تكون الشخصية جزء ال يتجزأ من 

يكون من المهم عائلة أو مجتمع كما هو الحال في المجتمعات الجماعية، ف
الشخصية أو داخل الوحدة العائلية - التعرف على العوامل والسيرورات بين

(intra-familial)  أو االجتماعية التي تفسر سلوك الفرد وتفسر صراعاته
  .(Dwairy, 2002)ومصادر معاناته وموارد الدعم في حياته 

ماعية من أهم العوامل التي يجب االهتمام بقياسها في المجتمعات الج
أي مدى تكون مبان داخلية مستقلة  (individuation)هي مدى االنفراد 

كما جاء سابقا فإن درجة االنفراد تتراوح بين االنفراد التام وبين . للذات
فليس جميع العرب غير مستقلين وليس أن جميعهم في . التعلق شبه التام

توجه بالتالي  (client)تحديد درجة االنفراد للعميل . درجة انفراد واحدة
المعالج بتحديد نهجه العالجي والدرجة التي يجب أن يتركز فيها العالج 

بكلمات أخرى يمكن . في الحقل الذاتي وفي الحقل العائلي واالجتماعي
القول بأن التشخيص يجب أن يقيس الشريحة الفردية والشريحة االجتماعية 

ر الضغط والصراع كذلك يجب قياس مصاد. والعالقة بينهما في الشخصية
بداخل نسيج العائلة والمجتمع وطرق المواجهة التي ينتهجها العميل ومدى 

لتشخيص هذه العوامل هنالك ضرورة لتحديث طرق . نجاعة هذه الطرق
نظرا لضيق الوقت أكتفي . تشخيص للفرد في سياق مجموعته وبيئته

  .بإيراد مثالين للتشخيص المرجو

  : Person-in-culture interviewمقابلة الشخص بداخل ثقافته 

 Berg-Cross, & Chinenجرى تطويرها بواسطة " مقابلة مقننة"هي 
سؤاال رئيسيا وتستقصي أربعة  25وتتألف هذه المقابلة من  .(1995)

مجاالت عامة كل منها تشكل محور اهتمام نظرية نفسية ما مثل مجال 
، ومجال الرغبات المشاعر والغرائز التي تهم نظرية التحليل النفسي

وتحقيق الذات الذي يهم النظريات اإلنسانية، ومجال القيم وفلسفة الحياة 
األسرية التي تهم  والوجود الذي يهم النظريات الوجودية، ومجال العالقات

الخاص في هذه المقابلة هو أن األسئلة . النظريات النظامية والعائلية
فمثال عندما . لمقارنة مع أهلهجوانب مختلفة من حياة المقابل با تستقصي

يسأل المقابل عما يسبب له الحزن مثال، يسأل بعدها عما يسبب الحزن 
ألهله، أو عندما يسأل عما يجعله يخجل بنفسه يسأل بعدها عما يجعل أهله 

بهذه الطريقة يمكن للمقابِل أن يكون فكرة . يخجلون منه أو من أنفسهم
  .مع أهله أو عن وجود صراعات بينهماواضحة عن مدى انسجام الفرد 

  ا� *0ث = ا�[ات -= R#ل ا� *0ث = �qض

 ,Dwairy)هذه طريقة تشخيص تم تطويرها بواسطة كاتب هذه المقالة 
وقد تأسست هذه الطريقة على تعلق اإلنسان العربي نفسيا وعاطفيا . (2001

والذكريات  ببيئته الفيزية، فتحاول هذه الطريقة الوصول إلى هذه العواطف
إنها طريقة غير مباشرة لفهم . من خالل التحدث عن أغراض في بيئته

شخصية المقابل الذي يجد صعوبة في التعبير عن نفسه ومشاعره بشكل 
إلجراء هذا النوع من المقابلة يطلب من الشخص إحضار غرض . مباشر

لة أو من بيته للمقابلة القادمة على أن يكون هذا الغرض ذا معنى أو دال
إن مجرد هذا الطلب يوجه ذهن المقابل نحو بيئته الفيزية . أهمية بالنسبة له

ليتفحص عالقته بها ومعناها له ليقرر فيما إذا سيحضر كتابا أهداه إياه أبوه 
عند تخرجه، أو إبريق القهوة الذي بقي له من والدته المتوفية، أو شبكة 

 ي هذه الطريقة هو أنها تكشف األمر المذهل ف. زواج أو صورة أو غيرها

تناول الطعام الذي هو عملية جسدية له دالالته االجتماعية والنفسية في  
فتقديم الطعام للضيف هو تعبير عن مشاعر حميمة وموقف . المجتمع العربي

تناول الطعام المقدم يعتبر . إيجابي بغض النظر عن حاجة الضيف للطعام
. عر الحميمة والموقف اإليجابي للمضيفينتعبيرا عن مبادلة الضيف المشا

  .الطعام والرقص هما تعبيران عن الفرح في جميع المناسبات السارة

االضطرابات  DSM IVيعرف معجم علم النفس اإلحصائي الرابع 
السايكوسوماتية على أنها اضطرابات تظهر في الجسد إال أن أصلها في 

بين النفس والجسد لذلك يبدو في هذا التعريف الفصل الواضح . النفس
فعندما يكتشف الباحثون انتشار العوارض الجسدية يعتبرون ذلك نوع من 

أعتقد أنه من األصح أن نقول . للمشاكل النفسية Somatizationالتجسيد 
بأن الشعوب الغربية التي فصلت النفس والجسد تميل إلى تنفيس 

Psychologization ألصل لالضطرابات والضغوط التي هي في ا
  .نفسجسدية

حضارية تؤكد بأن الصورة السريرية لالضطرابات -هنالك أبحاث عبر
النفسية لدى الشعوب التقليدية الجماعية ال تطابق تلك الصورة التي يحددها 

فمثال االكتئاب الذي يعتبر اضطرابا  .DSM IVمعجم علم النفس اإلحصائي 
العجز والوحدة ويتميز بالحزن واليأس و Mood disorderفي المزاج 

والشعور بالذنب في الغرب، يظهر في المجتمعات التقليدية الجماعية في 
بدل . كثير من األحيان بشكل جسدي دون ظهور الحزن واليأس والعجز

الشعور بالوحدة أحيانا يشكو مريض االكتئاب في هذه المجتمعات من كثرة 
عور بالذنب وبدل الش. الناس من حوله لدرجة ال تبقي له حيزا شخصيا

يشعر أحيانا المريض بالشعور بالخجل أمام من حوله خاصة عندما يفقد 
صورة االكتئاب . القدرة على مواصلة قيامه بواجباته األسرية واالجتماعية

  .هذه مختلفة تماما عن االكتئاب الموصوف في معجم علم النفس الرابع

تقليدية كذلك صورة االضطرابات الذهانية تختلف في المجتمعات ال
الذهان السائد في هذه المجتمعات هو ذهان يظهر بشكل فجائي . الجماعية

نتيجة فاجعة أو صدمة ويكون حادا ومتنوع العوارض ويشمل خوف 
الملفت للنظر . وغيرها من العوارض تهيؤات واكتئاب وعدوانية وأوهام و

ة هو أن لقسم كبير من هذه الحاالت ال يوجد تاريخ مرضي ألفراد األسر
هنالك أبحاث تلمح إلى أن . ومعظمهم يعودون لحالتهم الطبيعية خالل سنة

تكون أعلى  (extended)احتماالت تحسن المرضى بداخل األسر الممتدة 
 ,Dwairy)من احتماالت تحسن أولئك الذين يعيشون في أسر نواتية 

1998a) (nuclear).  

ر اضطرابا هنالك كثير من االضطرابات الشائعة في الغرب ال تعتب
فمثال اضطراب البرود الجنسي لدى المرأة أو القذف المبكر . لدى العرب

هنالك اضطرابات . لدى الرجل ال تعتبر اضطرابات في المجتمع العربي
تكاد تكون معدومة في بعض المجتمعات العربية التقليدية كاضطرابات 

هنالك اضطرابات شخصية .  Anorexia & Bulimiaاألكل مثل 
Personality disorders  معرفة في المعجم النفسي يمكن أن تكون عادية

فمثال العوارض المحددة الضطراب . وشائعة في المجتمع العربي
هي عوارض شائعة  Dependent personality disorderالشخصية التبعية 

لدى اإلنسان العربي الذي هو بطبيعة الحال غير مستقل نفسيا واجتماعيا 
(Al-Issa, 1995; Bazzoui, 1970; Dwairy, 1998a, 1998b; World 

Health Organization, 1992).      

 ��tZــــــــــ�`
  <ـــــــــــــــ� ا��+Aـــــــــــ�ت ا� 

التشخيص النفسي السائد في الغرب يهدف في األساس إلى تقويم 
(assessment) المباني والسيرورات النفسية بداخل شخصية الفرد .

 بارات الذكاء تقيس نسبة الذكاء والقدرات الذهنية كاإلدراك والفهم فاخت
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�ــــ� -; ا�	�]ـــــ� ا�&#Eــــــــــ�دة q��Qــــــــإ�� M%ـــــ� ا�  

 Familyربما أول ما يخطر ببال القارئ وبحق أن العالج األسري 
therapy  العالج األنسب للعمالء العرب ومع هذا يجب التنبيه إلى أن هو

كثير من مدارس العالج األسري تنتهج قيما فردية تعطي مكانة متساوية 
إن عالجا كهذا يصطدم اصطداما سافرا مع المبنى الهرمي . ألفراد العائلة

األسري السلطوي لألسرة العربية أو للحمولة العربية وبالتالي يمكن للعالج 
ويجعلها تجهض مساعي ) األب أو الوالدين(هذا أن يهدد سلطة العائلة 

لذلك فعند العمل مع األسر العربية هنالك ضرورة لتحايد الصدام . المعاِلج
مع سلطة األسرة، بل هنالك حاجة لتفهمها وربما التماهي معها لكي تصبح 

فهم ونتماهى مع وهنا يمكن أن نتساءل بحق كيف نت. جاهزة لتقبل التغيير
  سلطة ربما تكون قامعة وتشكل مصدر الضغط الذي يعاني منه العميل؟

انتهاج موقف متفهم ومتماه مع سلطة العائلة ليس هو من باب األمر 
الواقع الذي ال بد منه تحاشيا إلجهاض العالج فحسب بل أيضا من باب 

ماعية تلزمها فهمنا االجتماعي والنفسي لهذه السلطة التي تربت على قيم ج
التجاوب مع توقعات وضغوطات البيئة االجتماعية من جهة، مما يجعلها 
بالتالي ضحية تحاول حماية نفسها بواسطة الضغط على أبنائها وبناتها من 

يمكن االفتراض أن بداخل سلطة العائلة تناقضات يمكن . جهة أخرى
هذه . ماعيةاستثمارها من أجل إعادة صياغة عالقة العميل ببيئته االجت

الشخص الواحد كاألب مثال وبداخل السلطة  التناقضات قائمة بداخل
الجماعية للعائلة كوجود جزء من العائلة يميل لنهج آخر عن النهج السائد 

لنأخذ األب القامع مثال هل يستطيع المعالج الوصول إلى عناصر . فيها
وفه من أخرى في شخصيته مثل حبه ألبنائه وقلقه عليهم أو خجله وخ

المجتمع وعجزه عن مواجهته؟ وصول المعاِلج إلى هذه العناصر في 
شخصية األب تجعل هذا األخير يأمن المعاِلج ويكون على استعداد إلعادة 
النظر في نهجه القمعي السابق وتجعله يكتشف أن هذا النهج ربما أراحه 
من جهة لكنه يتعارض مع عناصر أخرى في شخصيته مثل حبه ألوالده 

الوصول للعناصر غير القامعة في شخصية األب . أو خوفه عليهم
من جهة  Empowermentوالتماهي معها من جهة وتقوية وتدعيم األب 

جعله يعي أنه يواصل وهو ( Transferenceأخرى بواسطة تفسير النقلة 
أو ) راشد، نفس النهج الخضوعي الذي انتهجه حين كان طفال عاجزا

والت دينية أو اجتماعية تعطيه شرعية التغيير أو بواسطة تسخير قيم ومق
بتوجيهه للتحالف مع أعضاء آخرين بداخل العائلة الموسعة الذين يميلون 
لنهج مختلف عن النهج السائد، كل ذلك من شأنه أن يدفع هذا األب القامع 
نحو التعاون وتقبل التغيير وبالتالي السماح بإعادة صياغة مكانة وعالقة 

  .ائلتهالعميل بع

ـــ?*��Z ـــــــ���z ـــــــ��Mـــــــ�ت ا���ا��� M%ـــــــ� ا�  

المسايرة واالستغابة والتماهي مع القاهر كلها آليات مواجهة اجتماعية 
تهدف إلى الحفاظ على تأقلم الفرد مع مجموعة انتمائه، مقابل أن يحظى 

أحيانا . جماعيبالدعم المادي والمعنوي الحيويين لبقائه في مجتمعه ال
تخفق هذه اآلليات في تحقيق التوازن في داخل مجموعة االنتماء  يحدث أن

حضر شخص  .(Dwairy, 2002)أو في تحقيق الدعم المادي والمعنوي 
. للعالج بسبب عوارض اكتئاب وعوارض سايكوسوماتية )سنة 27(

عهما وبفحص عالقته مع أهله تبين أنه يتفانى في مسايرة والديه ويتماهى م
ويحرم على نفسه استغابتهما ولكنه في المقابل ال يحظى بتقديرهما 
وبدعمهما بل ويشعر أنهما يفضالن أخاه البكر عليه رغم أن ذلك األخ ال 

في هذه الحالة نرى أن آليات المواجهة . يقدم جزءا مما يقدمه العميل ألهله
 سطة المزيد فقد حاول العميل تحسين موقعه في نظر أهله بوا. قد أخفقت

بأن األغراض التي تعتبر جمادا، هي أغراض مشحونة بالمشاعر  
وبالذكريات العميقة جدا، وتوصلنا عادة إلى أهم الصراعات أو األحداث 
الهامة في حياة المقابل مع أهله والتي لها داللة هامة للمشكلة التي تَوجه 

هذه الطريقة خالل الذين يستعملون  السيكولوجيونويكتشف . بسببها للعالج
الحديث عن الغرض أن ثمة عملية إسقاط نفسية هامة تجري وترفع 
مضامين هامة للوعي ربما تفوق أهميتها على المضامين التي يمكن 

أو لوحات  TATالوصول إليها من خالل عملية اإلسقاط على صور اختبار 
ى يمكن النظر إلى األغراض التي يحضرها المقابل عل. اختبار رورشاح

في . يمكن أن تسخر في عالج ميتافوري أيضا Metaphorsأنها رموز 
الجزء الثاني من المقابلة يسأل المقابل عما يريد أن يفعله بالغرض الذي 

فهنالك من يقرر التخلص من هدية تلقاها من والده القامع، . تحدث عنه
وآخر يقرر تجديد استعمال إبريق القهوة الذي كان ملقى من قبل في 

إن هذا التغيير في موقع أو مكانة الغرض لهو تجسيد رمزي . المخزن
  Dwairyلفهم كيفية استعمال هذه الطريقة أنظر إلى . لتغيير نفسي للمقابل

(2001, 2003).  

��tZـــــــ�ت ا�&ــــــــــــA+�  <ـــــــــــــــ#ج ا�

. ةأهداف العالج النفسي الغربي تختلف باختالف النظرية المنتهج
، والعالج "ما هو غير واع واعيا"فالتحليل النفسي يهدف إلى جعل 

والعالج السلوكي يهدف إلى " يحقق ذاته"اإلنساني يهدف إلى جعل العميل 
  .(assertive)تغيير السلوك بحيث يصبح العميل إصراريا وحازما 

علما بأن المجتمعات الجماعية وبضمنها العربية تمنع التعبير عن 
عر والرغبات ومنع إطالق العنان لتحقيق الذات وترى بعض المشا

بالسلوك اإلصراري نوعا من األنانية أو الفظاظة، فإن العالج النفسي 
الغربي على أشكاله يجعل كثير من الممنوعات االجتماعية تتحرر في ذهن 
العميل وتنعكس في سلوكه مما يدفع بالعميل إلى مواجهات جديدة حادة مع 

علما بأن العميل في كثير من األحيان يكون الطرف . عيةبيئته االجتما
األضعف في هذه المواجهات فمن المتوقع أن يكون هو الطرف الخاسر 
وهكذا يدفع العالج النفسي بالعميل إلى معركة خاسرة أو إلى قمع جديد 
وحالة عجز ويأس جديدة وربما إلى عقابه أو إقصائه من بيئته االجتماعية 

(Dwairy, 1997a).  من هنا فإن العمل على تحقيق أهداف العالج الغربية
يجب أن يأتي فقط عندما يكون بإمكان العميل خوض هذه المواجهات 
والنجاح وفرض التغيير على بيئته االجتماعية دون أن ينتهي األمر بعقابه 

ذلك يجب تقويم ثالثة عوامل في مرحلة التشخيص لضمان . أو إقصائه
: العوامل الثالثة هي. ناء عليها وضع الخطة العالجيةاألولى التي يتم ب

حين يتحلى . العميل مدى االنفراد، قدرات المواجهة، ودرجة تزمت عائلة
العميل بدرجة انفراد عالية وقدرات مواجهة جيدة وتكون عائلته مرنة 
وتتقبل التغيير، عندها يمكن للمعاِلج أن ينتهج العالجات الغربية ألنه عندها 

للعالج إعادة ترتيب العالم الداخلي للذات وتشجيع العميل على يمكن 
التعبير عن مشاعره المكبوته وتحقيق ذاته مع شيء من الصدامات غير 

أما حين يتبين في مرحلة . الحادة والتي تنتهي بتقل األسرة للتغيير
التشخيص بأن العميل غير مستقل الشخصية، وال يملك قدرات مواجهة 

متزمتة، عندها يجب الحذر من جعل ما هو غير واع وتكون عائلته 
واعيا ومن تشجيع العميل على تحقيق ذاته على انتهاج سلوكا ) الممنوعات(

إصراريا، بل يجب البحث عن طرق تساعده في تهدئة معاناته بداخل البيئة 
االجتماعية والثقافية بواسطة طرق تدخل تعيد ترتيب النظام األسري 

طة األسرة وبواسطة طرق عالج للعوارض أو طرق بتعاون تام مع سل
  :عالج غير مباشرة كما هو مقترح أدناه
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ــــ#ج ���Aـــ= ا�&ـــ�ارض  

باإلضافة إلى كل طرق العالج المذكورة أعاله تبقى هنالك إمكانية 
نفرد عن أهله والذي ال يتحلى بقدرات لمساعدة العميل العربي غير الم

نفسية قوية والذي ينتمي ألسرة متزمتة بواسطة عالجات تهدف إلى تسكين 
العوارض كالعالج الدوائي أو كف العوارض بواسطة قوانين التعلم 

في حاالت القلق يمكن أن يكون االسترخاء طريقة . والعالج السلوكي
يمكن اعتبار بعض أنواع العالج . قلقناجعة لتعليم العميل كيفية التحكم بال

الشعبي عالجات تسكّن المعاناة أو تزيل العوارض بواسطة طقوس أو 
إجراءات تحدث تأثيرا عالجيا ال يمكن االستخفاف به لدى من يؤمن بها 

  .(Dwairy, 2002)دون تأجيج صراعات غير قابلة للحل 

  "�`�ــــــــــــ�

افية العربية التي تختلف لقد عرضت في محاضرتي الخصائص الثق
علما بأن اإلنسان هو نتاج ثقافة ومجتمع ما لذلك فإن . عن الثقافة الغربية

فهم اإلنسان العربي يجب أن يتأسس على فهم الخصوصية الثقافية 
والحضارية وعليه فإن علم النفس الغربي الذي تطور لفهم اإلنسان الغربي 

ال تطويرات وإحداثات عليه يتطلب إعادة نظر وتقييم مجدد وربما إدخ
ليساعدنا أكثر على فهم اإلنسان العربي وفهم آليات تطوره، وسلوكه، 

محاضرتي هذه هي محاولة إلعادة النظر في نظريات التطور، . وعالجه
. الشخصية، االضطرابات النفسية، التشخيص النفسي، والعالج النفسي

اكلينيكية طويلة ومعتمدة األفكار واالقتراحات التي أوردتها هي نتاج خبرة 
على أدبيات نفسية وثقافية، وهي جزء من محاوالت صياغة مجددة لعلم 

أرجو اعتبار ما جاء في محاضرتي . النفس في دول غير غربية عديدة
بمثابة فرضيات ومقدمات لصياغة علم النفس في المجتمع العربي وهي 

رين وباالعتماد بداية يجب أن تستمر باالعتماد على خبرات معالجين آخ
  .      وتطويرها على أبحاث ميدانية لفحص هذه الفرضيات
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نظرا . ا إلى أن ظهرت عوارض االكتئابمن المسايرة والتفاني لكن عبث 
ألن درجة االنفراد النفسية لهذا العميل كانت ضئيلة جدا ومقدرته على 
المواجهة ضعيفة وعائلته تقليدية ومتعصبة جدا لصالح اإلبن البكر، لم تكن 
من الحكمة إثارة غضبه على سوء معاملة األهل ودفعه نحو االنفراد أو 

ن يعطى شرعية التقليل من المسايرة للدرجة التي المواجهة، بل كان يكفي أ
إلقناعه بشرعية . يشعر أنها أصبحت توازي ما يأخذه من دعم من والديه

" كما تعامل تعامل: "هذا التغيير تم تسخير بعض المقوالت الشائعة مثل
  .وغيرها من المقوالت المأخوذة من صميم عالمه القيمي

وجد مقدار مطلق من المسايرة أو يتضح من المثال السابق أنه ال ي
التحدي والذي يجب أن ينطبق على الجميع، بل أن مقدار التحدي يجب أن 
يناسب مقدرة الشخص على الصمود واستعداد عائلته المتصاص هذا 

أثناء العالج يجب على المعالج وضع قيمه الشخصية وما يناسبه . التحدي
وما يناسب مقدرات صموده هو من مقدار التحدي جانبا، ألن ما يناسبه 

تكون على األغلب ال تناسب الزبون الذي توجه للعالج بعد أن خارت 
العالج النفسي ليس هو المكان الصحيح إلجراء تغييرات قيمية . جميع قواه

ثورية في المجتمع، بل المكان لمساعدة العمالء، اللذين هم الفقرة الضعيفة 
هم وسعادتهم، أما الثورية فمكانها جتمع، على استعادة توازنفي هيكل الم

إن التعامل مع العمالء . على جميع المنصات الثقافية واالجتماعية األخرى
على أنهم الجنود الذين سيحققون التغيير االجتماعي الثوري ما هو إال نوع 

  .آخر من اإلساءة لهم بل واستغاللهم إلرضاء حاجات المعالج الشخصية

  �ــــــــــــــ� ا��	�'ــــــــــــ#ج q�ــــــــــــا�&

نظرا ألن مصدر الصراع والضغط لدى العميل العربي يتعلق بعالقته 
مع أهله ونظرا ألن كشف هذه الصراعات أمام معالج غريب كثيرا ما تثير 
الشعور بالذنب، فإن دفعه لفتح هذه الصراعات ربما تكون عملية تحريض 

هنالك عدد من . يترك العالجتؤجج الصراعات لديه أو ربما تجعله 
العالجات التي تتعامل مع صراعات العميل بشكل غير مباشر منها العالج 

والعالج بواسطة القصص ) Metaphor therapyالميتافوري (المجازي 
في . (Art therapy)والعالج بواسطة الفنون  )Biblio-therapy(والنصوص 

يات والتعامل مع رموز هذا النوع من العالجات يجري الحديث عن شخص
تمثل بشكل غير واع شخصيات وصراعات عاشها أو يعيشها العميل في 

أثناء الحديث أو التعامل مع هذه الرموز تطفو جميع المشاعر . عائلته
واألفكار المقبولة وغير المقولة إال أنها تكون منسوبة إلى شخصيات أو 

جرى البحث عن حل كذلك ي. رموز القصة أو الميتافور أو العمل الفني
إنها تجربة عاطفية وذهنية . للمآزق التي تظهر في القصة أو الميتافور

واجتماعية يتم فيها تحليل الصراعات والبحث عن حل في مجال الخيال 
ربما يتساءل القارئ كيف يساعد هذا التحليل الخيالي الزبون في . والرموز

ينامية مليئة باألفكار التي حياته الفعلية؟ األدبيات النفسية خاصة السايكود
تشرح وتوثق العالقة الرمزية بين التجربة النفسية الحقيقية وبين الخيال 

فالتجربة النفسية خاصة غير الواعية وكذلك التجربة الجسدية . واألحالم
األمر المهم هنا هو أن نعي بأن هذه . تنعكس في خياالت وتهيؤات وأحالم

فكما أن التجربة النفسية الفعلية . اتجاهينالعالقة ليست باتجاه واحد بل ب
تنعكس في الخيال واألحالم فكذلك الحديث عن األحالم والتحدث عن 
سيرورات وحلول خيالية في قصة أو ميتافور أو عمل فني تنعكس أيضا 
في التجربة النفسية الفعلية وتترك أثرها هناك حتى دون أن يكون العميل 

اجتماعي نشرته قبل عدة -سايكولوجي-لوجيهنالك نموذج بيو. واعيا لذلك
سنوات يشرح طرق العالج الميتافوري ويفسر تأثيره بطريقة علمية والذي 
أراه مناسبا جدا للعالج غير المباشر الذي يتحايد فتح صراعات ال يمكن 

  ).3أنظر شكل ( (Dwairy, 1997b)حلها في العالج 
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الطبيعة "المتخصصين في العلوم االجتماعية والسلوكية أال وهي قضية 
للبحوث والتنظير في هذه " البنية األساسية"التي تعتبر أحد مكونات " البشرية
وحتى بالنسبة لهذا الهدف المحدود فإنه من الضروري أن نشير إلى    العلوم،

كن باإلمكان استيفاء متطلبات كل جانب من الجوانب المنهجية على أنه لم ي
الوجه المرغوب، فاقتصرت المحاولة هنا على ما يشبه اللمحات التي تشير 
إلى ما يمكن أن يقوم به أي باحث في كل خطوة من الخطوات، أكثر من أن 

  .يكون استقصاء للموضوع ذاته بأي حال من األحوال

  ���� M%آ��ا�&��م ا��Aوا�   "�j�0*ن" ا��AZTو ",��ره� ���ه�� ا  

تقوم عليها نظريات   لو أننا قمنا بتحليل االفتراضات األساسية التي
علم النفس الحديث فيما يتصل بالطبيعة البشرية لوجدنا مع كارل روجرز 

علم النفس فلسفته الضمنية الخاصة به عن اإلنسان ،    لكل تيار في"أن 
تمارس ) فإنها (األغلب ال تُطرح بصراحة   إن كانت فيوهذه الفلسفات و

فاإلنسان عند السلوكي مجرد آلة ، آلة معقدة .. نفوذها بأساليب خفية 
.. وسعنا أن نتعلم كيف نؤثر فيه   ولكنها مع ذلك قابلة للفهم كآلة ، وفي

نختارها له ، واإلنسان   ويتصرف بالطرائق التي... ويتحرك .. ليفكر 
ويديين كائن غير عقالني ، رهين ماضيه بال فكاك ، وحصيلة عند الفر

، ويضيف أجروس .." عقله الالواعي ) حصيلة(لذلك الماضي ، أي 
وستانسيو إلى هذا النقل عن روجرز قولهم بأن نظريات علم النفس تنظر 

حيث ترى السلوكية مثال أن   ،" .. مجرد كائن مادي"لإلنسان على أنه 
يبدأ دراسته "، أما فرويد فإنه " لحقيقة اإلنسانية الوحيدةجسم اإلنسان هو ا"

  ).120،  84-79(" ال وجود إال للمادة " مفترضا أنه 

وبطبيعة الحال فإن الفرويديين والسلوكيين هم في األساس داروينيون 
لقد "... متزمتون في نظرتهم لإلنسان والطبيعة البشرية ، يقول فرانك جوبل 

أثر بداروين ، وكانت نقطة االنطالق األساسية عنده أن كان فرويد شديد الت
فاإلنسان عنده هو مجرد ... البشر إنما هم نتاج لصدفة تطورية عارضة 

، ثم ينقل عن فرويد نصا يفيد بأن اإلنسان    ..."حيوان ، وليس إال حيوانا 
قد تولّد كغيره من الحيوانات نتيجة لتأثير قوى طبيعية في المادة غير 

إال أن اإلنسان يأبى إال أن يباعد بين نفسه وبين رفاقه من    ية ،العضو
" خالقا مقدسا"، وأن يدعي بأن له "روحا خالدة"..الحيوانات بأن يعزو لنفسه 

... ، إلى أن جاء داروين لكي يضع حدا لهذه المفتريات التي ابتدعها البشر 
نات وال هو أرفع اإلنسان ليس كائنا مختلفا عن الحيوا"...ويؤكد فرويد أن 

- ، ويشير جوبل إلى أن السلوكيين    (Goble, 2004 : 12-13)  .."منها مقاما
إال أنهم لم يكونوا أيضا  - رغم اختالفاتهم النظرية األخرى مع الفرويديين

يرون في اإلنسان إال أنه مجرد حيوان آخر، ال يختلف عن غيره من 
أحد رواد  - لة واطسون الحيوانات بأي وجه أساسي، ويضيف مستشهدا بمقو

أن اإلنسان حيوان مثل  - كما نعتقد اآلن–لقد كنا نعتقد في الماضي "السلوكية 
ثم ..." بقية الحيوانات ال يختلف عنها إال في أنواع السلوك التي يسلكها

إن الفروق الوحيدة "...أحد كبار قيادات السلوكية  –يستشهد بمقولة سكينر 
إضافة إلى االختالفات (بين الفئران و البشر التي أتوقع أن أراها تتكشف 

 .(p. 18)  "تكمن في مجال السلوك اللغوي  إنما) الكبيرة في درجة التعقيد

التأصيل " لمنهجية"محددة " تطبيقات"ال يخفى علينا أن الحديث عن أي  
اإلسالمي للعلوم االجتماعية في دراسة أي موضوع بعينه من الموضوعات 

ر تلك العلوم في هذه المرحلة يعتبر أمرا سابقا ألوانه إلى التي تندرج في إطا
إنما يتمثل في االتساق والتتابع " المنهج"حد ما، ذلك أن أخص ما يتميز به 

األمر الذي يستحيل معه القفز فوق أي مرحلة من المراحل إلى ... واالنتظام 
ورة الكلية لكن مراجعة الص... ما يليها دون مبررات علمية أو منطقية كافية 

قد توجد أحيانا ظروفا واقعية تبرر شيئا من " العملية"لتقدم المشروع من الناحية 
التغاضي عن بعض متطلبات حركة الفكر المنهجية استجابة لمتطلبات حركة 

فنحن نواجه اليوم موقفا قد أصبح فيه .... المشاركين بالفكر من الناحية البشرية
وع التأصيل اإلسالمي للعلوم الكثيرون من المشاركين في مشر

  وماذا بعد؟   …  يتساءلون   االجتماعية

العلمية التي يقوم عليها هذا   لقد انتهينا إلى االقتناع التام بالمبررات
التوجه الكريم، كما تبين لنا بوضوح أن جوهر هذا المفهوم إنما يكمن في 

ا ندرك أن التكامل بين معطيات الوحي ومنجزات الخبرة اإلنسانية، ثم إنن
يمكن أن   هناك تصورات مطروحة بالفعل تقدم خطوطا عريضة لمنهجية

يتحقق بها هذا التكامل بين هذين النوعين من العلوم، ولكن هذه اإلنجازات 
جميعا تبدو للكثيرين معلقة في فضاء التنظير مالم يتم تطبيق هذه المنهجية 

مستمرة التي نأمل أن بشكل محدد ملموس، تتبين معه معالم هذه العملية ال
تنتهي بنا إلى تجاوز الفصل التعسفي الذي الزال قائما بين ما يسمى 

  .والذي لم يعد له ما يبرره  االجتماعية  بالعلوم الشرعية و العلوم

والواقع أن من يطالبون بنتائج تطبيقية ملموسة للمنهجية التي تجسد 
االجتماعية قد يكون لهم األطر التصورية العامة للتأصيل اإلسالمي للعلوم 

بعض العذر ، ذلك أنهم يرون أنه لم يحدث تقدم كبير على صعيد االنتقال 
إلى مرحلة البحوث التطبيقية المنظمة ، التي يمكن أن تكون يدورها بمثابة 
النواة التي يكون لها من إمكانات التراكم حولها ما يسمح لكل باحث أن 

   .جه المألوف في مسيرة العلم يبدأ من حيث انتهى إخوانه على الو

والمشاركون في جهود التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية يدركون 
أنها في جوهرها عملية بحثية طويلة األمد، تحتاج وقتا كافيا لظهور 

: ثمارها، ولكنهم يشعرون أيضا أن هذا أمر يمكن فهمه ولكن بشرط واحد 
مهما (بالفعل تقدما يذكر  أن يستشعر المشاركون في المشروع أن هناك

وبشكل مضطرد وفي طريق راشد يمكن أن يجتمع حوله ) كان بطيئا
  .الباحثون عن الحق

ليس إال  -في ضوء ما تقدم-ومن هنا فإن الهدف من هذه الورقة 
بيان عملي   مجرد االستجابة لتلك الحاجة اآلنية المحدودة، وذلك بتقديم

لمنهجـية للتأصيل اإلسالمي للعلوم ملموس نحاول فيه تطبيق اإلجراءات ا
أقصد مرحلة التنظير المبدئي المتكامل، : في أحد أوجهها فقط(االجتماعية 

في دراسة أحد الموضوعات الذي ) وليس مرحلة البحوث الختبار التنظير
 نظن أنه يمكن أن يمثل قاعدة أساسية يشترك في االهتمام بها كل
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خلقه اهللا سبحانه " كائن فريد"اإلنسان في التصور اإلسالمي ) 1(

وفضله على  -مبدع هذا الكون وصاحب التصرف المطلق فيه-وتعالي 
كثير من خلقه تفضيال ، وقد اقتضت مشيئته تعالي خلق اإلنسان لغاية أو 

لمعرفته وتعظيمه وطاعة المتضمنة " عبادة اهللا "  لوظيفة رئيسة تتمثل في
  .استخلفه فيها  أمره ، والقيام بما شرع لعمارة األرض التي

نورانية " روح"من طين ، و " جسد"اإلنسان مخلوق من عنصرين  )2(
وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالِئكَة ِإنِّي خَاِلقٌ (الجسد فتحييه ،   تحل في  من أمر اهللا

مح ناٍل ملْصص نا مشَري بوحر نم يهنَفَخْتُ فو تُهيونُونٍ ، فَِإذَا سسٍإ م
يناجِدس وا لَه(  ، وأيضا) 29 -28الحجر(  فَقَع خَلَقَه ءكُلَّ شَي نسي َأحالَّذ

هِينٍ ، ثُمم اءم نم اللَةس نم لَهَل نَسعج ينٍ ، ثُمط نانِ مَأ خَلْقَ اإلنْسدبو 
سواه ونَفَخَ فيه من روحه وجعَل لَكُم السمع واإلبصار واألفئدة قَليال ما 

 ونتدبر هذا " نفس"وينتج عن اندماج الروح والبدن   ، )9-7السجدة (تَشْكُر
  .المخلوق وتعطيه وحدته وتكامله 

يعي وجود ميل طب يترتب على الطبيعة المادية الطينية للجسد )3(
ما " ضمان"النفس لإلفراط وتجاوز الحدود، ومبعث هذا التجاوز هو    في

من المحافظة على بقائه واستمرار وجوده حيا ، مما   يستهدفه اإلنسان
لما " كنفاذ الصبر واالستعجال"النفس اإلنسانية صفات تجاوزية   ينتج في

بما " عجبوالبطر والفرح وال"بما عندها ، " والشح والبخل" ليس عندها، 
عندما تفقده " والجزع واليأس والهلع "تراها تميزت به عن اآلخرين ، 

  .إن تنازعته مع الغير وهكذا" الخصومة   والمراء و اللدد في"  ،

إذا تُرك لتلك الصفات التجاوزية الفرصة ألن تعبر عن نفسها  )4(

نى ، بمع   dysfunctional تعبيرا حرا غير مقيد فإنها تصبح غير وظيفية
أن تَبنِّي تلك الصفات على نطاق واسع وبشكل مضطرد يتعارض مع 

حياة اجتماعية تعاونية منظمة، مع أن استمرار   متطلبات بقاء اإلنسان في
تلك الحياة االجتماعية الزم إلشباع حاجاته المتعددة ، ألنه لم يخلق قادرا 

  .على إشباعها منفردا أبدا

تمثل عنصر   ، والتي لإلنسان" حيةالرو"هنا يأتي دور الطبيعة  )5(

تلك  offset تقوم بمعادلة أو موازنة  ارتباط اإلنسان بربه وخالقه ، والتي
االتجاهات التجاوزية ، بما يعطى اإلنسان قيمته الحقيقية كإنسان ، ويتجلى 

  :هذا الدور من خالل ما يلي

،  بكل صفات الجالل والكمال -خالق اإلنسان والكون-يتصف اهللا  -1
فهو سبحانه القوى القادر العليم الحكيم المنتقم الجبار ، الرءوف الرحيم 

   .الغفور الودود 

عالم سابق على   عرف اهللا سبحانه وتعالي خلقه به وهم في -2
عالم   وجودهم في هذه الدنيا ، فأشهدهم على ربوبيته ووحدانيته وهم في

دم من ظُهورِهم ذُريتَهم وَأشْهدهم علَى وِإذْ َأخَذَ ربك من بني ءا(الذر، 
كيال يحتج أحد ) 172: األعراف ) ( َأنْفُسهِم َألَستُ بِربكُم قَالُوا بلَى شَهِدنَا

بعد ذلك بأنه كان عن هذا من الغافلين ، وفي الحديث الذي رواه اإلمام 
ثُم صورهم فَاستَنْطَقَهم فَتَكَلَّموا ثُم َأخَذَ جمعهم فَجعلَهم َأرواحا …(أحمد 

َأخَذَ اللَّه …(وفي رواية أخرى ألحمد أيضا ) …علَيهِم الْعهد والْميثَاقَ
الْميثَاقَ من ظَهرِ آدم بِنَعمان يعني عرفَةَ فََأخْرج من صلْبِه كُلَّ ذُرية ذَرأها 

) …ثَرهم بين يديه كَالذَّر ثُم كَلَّمهم قبال قَاَل َألَستُ بِربكُم قَالُوا بلَى شَهِدنَافَنَ
 ) .انفرد به اإلمام أحمد(

ومن الطبيعي أن من يسلمون بمثل هذه االفتراضات المختزلة حول  
رد آلة أو اإلنسانية أكثر من مج  ال ترى في   الطبيعة اإلنسانية، والتي

هل لديهم بذلك من  -بالمناسبة-ولم يطلعونا ( حيوان مدفوع بدوافع مادية 
البد واصلون إلى تفسيرات للسلوك اإلنساني !) سلطان أو أثارة من علم 

تختلف عن تلك التي يسلم بها حتى غيرهم من أصحاب النظريات 
 Humanistic المعارضة لهم واألحدث نسبيا كأصحاب االتجاه اإلنساني

Approach  )الذين يرفضون االفتراضات )القوة الثالثة في علم النفس ،
األساسية للسلوكيين والفرويديين التي لم يقم عليها أي دليل علمي محقق 
بأن اإلنسان مجرد آلة مادية أو أنه حيوان تسيره غرائزه، والذين يطالبون 

ناصر المادية في علم النفس بحيث يتم االعتراف إلى جانب تلك الع" بأنسنة"
القوة (اإلنسان بأولوية تأثير الجوانب العقلية والروحية فيه ، وأخيرا فإن 

 Transpersonalا $ات-في علم النفس والمتمثلة في اتجاه تجاوز) الرابعة
Psychology    فإنها وإن بدأت في السنوات األخيرة تعالج الموقف بصورة

مما " الروحية"محوري للعوامل أكثر عمقا بتركيزها الواضح على الدور ال
يقترب أكثر وأكثر من الفهم الصحيح للنفس اإلنسانية إال أنها تتناول هذا 

ويالحظ أن الكثيرين من أصحاب هذه . المفهوم بطريقة شديدة العمومية
أقصد الجوانب -التوجهات األحدث يستخدمون هذا االصطالح األخير 

ية والجمالية كسمات منبثقة أحيانا بمعنى الجوانب األخالق -الروحية
عن الجوانب الفيزيقية و البيولوجية، وال يزالون هم أيضا " تطوريا"

من االعتراف بأن للروح وجودا حقيقيا  -ألسباب ال تخفى-متحرجين 
واقعيا كامال وإن كان يختلف عن الوجود المادي للبدن بأنه غير مقيد بقيود 

اف بأن الروح هي مستقر الزمان والمكان، كما يتحرجون من االعتر
 2000رجب، : راجع (اهللا عز وجل، وبأنها هي وعاء الصلة به " معرفة"

  ).لمزيد من التفصيل

ومن الواضح أن التصور اإلسالمي للطبيعة البشرية يستند إلى 
افتراضات تختلف اختالفا جوهريا عن االفتراضات السابقة جميعا ، وإن 

، وبديهي أن هذا التصور البد أن  استوعبت جوانب الحق فيها كما سنرى
يقودنا بالضرورة إلى تفسيرات للسلوك تختلف اختالفا جوهريا عن 

أشرنا   تقودنا إليها التصورات الوضعية المختزلة التي  التفسيرات التي
إليها فيما سبق ، ورغم أن محاولة توصيف التصور اإلسالمي للطبيعة 

ه ، إال أننا سنشير فيما يلي فقط إلى البشرية تفصيال تستحق عمال قائما بذات
بعض عناصر هذا التصور لغرض المقارنة بالمسلمات واالفتراضات 

  .وجدناها عند رجال علم النفس الحديث   التي

  ا� ,�ر ا�T#-< ���ه�� ا�AZTن 

كتابات اإلسالميين لوجدنا أن الراغب   إذا بدأنا بتعريف اإلنسان في
مفهوم عام، : ذا الصدد بين مفهومين لإلنسان ه  األصفهاني مثال يميز في

كل منتصب القامة مختص "ومفهوم خاص ، فاإلنسان بالمعنى العام هو 
كل من "وأما بالمعنى الخاص فاإلنسان هو   ،"بقوة الفكر واستفادة العلم

، والناس "الخير فعمله بحسب وسعه] عرف[عرف الحق فاعتقده ، و
تُستحق اإلنسانية ،   حصيل هذا المعنىيتفاضلون بهذا المعنى، وبحسب ت

تعنى فعل ماهو مختص باإلنسان ، فتحصل له اإلنسانية بقدر ما   التي
و ينبغي أن نالحظ  ،)1994،  الدباغ(ألجلها خلق   تحصل له العبادة التي

هنا أن الفروق بين المفهومين شاسعة حقا، وأن لها آثاره العميقة على 
  .عاتسلوك اإلنسان وحياة المجتم

التصور  ولعلنا ال نكون قد ابتعدنا عن الحقيقة كثيرا إذا قلنا أن
على هذا األساس يقوم على االفتراضات  اإلسالمي للطبيعة البشرية

 :أو على ما هو قريب منها  -األساسية التالية 
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تلح على اإلشباع   نية األرضية التيالدوافع المادية البد: قوتان 

المباشر ، وتنـزع إلى الظلم والتجاوز في ذلك ، والنوازع الروحية 
تتوق إلى القرب من خالقها وإرضاء بارئها الذي تستشعر حبه   التي

ترتفع باإلنسان إلى آفاق تضمحل معها   وتشفق من غضبه وعقابه ، والتي
آفاق تصل إلى حد استعذاب ... بير قيمة إشباع الحاجات الدنيا إلى حد ك

رغم أنه يعنى زوال النفس الواعية المكونة من (سبيل اهللا   االستشهاد في
، على أساس أن هذا يعني صعود )البدن والروح كما يعنى فناء البدن

  .النعيم والرضوان من رب العالمين   الروح الباقية إلى حياة الخلود في

طرة السليمة العارفة بربها والمتصلة به بالقدر الذي تسود به الف )9( 
يكون التوافق بين اإلنسان ونفسه ، وبينه وبين خلق اهللا، بل بينه وبين 
الوجود كله ، وبينه وبين ربه ، ويتنـزل الدعم والتأييد على اإلنسان من 

إن الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنـزل عليهم (الرحمن " مالئكة"
كنتم توعدون، نحن   فوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التيالمالئكة أال تخا

  ).31-30: فصلت) (اآلخرة  أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي

وبالقدر الذي تسود فيه دفعات الغرائز الدنيا وتكبت فيه الفطرة ) 10(
السليمة يكون اضطراب اإلنسان داخليا، ويكون شعوره بعدم التوافق مع 

بالتحريض " الشياطين"هذا الوجود، وتتنـزل عليه الخلق، وبالتنافر مع 
ألم تر أنا (والتزيين، لضمان استمرار اإلنسان في هذا الطريق المهلك 

أي تهزهم ) 83:مريم) (أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا
  .)1984الطيب بن عاشور ،(وتستفزهم باطنيا 

االجتماعية والسلوكية  تقوم عليها العلوم  فإذا قارنا بين المسلمات التي
المعاصرة وبين تلك المسلمات المنطلقة من هذا التصور اإلسالمي لوجدناه 

تقدم لنا صورة جزئية " الحديثة"كالفرق بين الثرى والثريا، فتلك العلوم 
منقطعة عن سياقها لكائن مادي معزول، كأنه وجد من فراغ وكأنه يعيش 

زء منه ، وال بموجد الكون الذي فراغ، ال صلة له بالكون الذي هو ج   في
هذه الدنيا   خلقه وصوره ، مع تجاهل كامل لما كان قبل وجود اإلنسان في

وال لما يكون بعد انقضاء هذا ) عالم الذَّر   كاإلشهاد على الوحدانية في(
، ويترتب على هذا كله إهمال الجوانب ) كالبعث والجزاء(الوجود 

حانه وتعالي ، وإهمال العمل وفقا الروحية المتصلة بمعرفة اهللا سب
لمتطلبات تلك المعرفة، مع أن هذا الجانب بالذات قد يكون هو البعد الحاكم 

غير أننا من جهة أخرى ... على كل ألوان سلوك اإلنسان والموجه لها 
نجد أن التصور اإلسالمي مبني على رؤية شاملة ومتوازنة، ال تُغفل أبدا 

العلوم الحديثة بل اقتصرت على دراسته من وال تتجاهل ما عكفت تلك 
األبعاد المادية البدنية الطينيبة في اإلنسان، فال رهبانية في التصور 
اإلسالمي ، غير أن تلك الرؤية الشاملة المتوازنة ال تتوقف عند تلك 
األبعاد المادية الحسية ، فهي في اإلسالم جزء ال يتجزأ من الحقيقة 

  .وال األهم" الوحيد"لجزء الواقعية ولكنها ليست ا

وإن أي نظرية تستبعد من افتراضاتها األساسية حول طبيعة اإلنسان 
جوانبه الروحية بدءا من اإلشهاد على الوحدانية المغروس في الفطرة، إلى 
اإليمان باهللا واليوم اآلخر المتضمن في رساالت الرسل ، إلى اآلثار 

ال يمكن إال أن توصلنا ... عصيانه  المترتبة على تقوى اهللا العظيم أو على
إلى نتائج خاطئة تماما أو مبتورة على األقل فيما يتصل بتفسير السلوك 
اإلنساني والتنبؤ به، ومن هنا فإن من أول واجبات المهتمين باإلسهام في 
جهود التأصيل اإلسالمي للعلوم السلوكية واالجتماعية استجالء هذا البعد 

ة البشرية في مختلف جوانبه باعتباره األساس الذي الهام المتصل بالطبيع
تبنى عليه بقية األبعاد المتصلة بالسلوك الفردي و االجتماعي لإلنسان، مع 
احتواء و استيعاب تأثير تلك العوامل المادية التي أسرفت العلوم الحديثة 

تكامل واتساق مع   تقدير أهميتها، ووضعها موضعها الصحيح، في   في
 .ال يمكن إنكارها  الوجود المشاهدة التي حقائق هذا

 -هذه الفطرة   إيقاظا وتدعيما لما أودعه كامنا في -ثم إنه سبحانه  -3 
قد أرسل الرسل مذكرين ومبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا 

فمن حافظ على صفاء فطرته ونقاء سريرته فإنه ... حجة بعد الرسل 
ديق واالنضمام إلى أهل اإليمان، وأما من يسارع عند سماع الرسل بالتص

التَوتْ فطرته فإنه يلتصق باألرض وينضم إلى أهل التكذيب والضالل ، 
هذه الحياة ، وهو أيضا المحك   في" االختبار اإلنساني"وهذا هو جوهر 

  .اإلنسان " نوعية حياة"ضوئه تتحدد   الذي في

الرسل ، فوعى  فأما من آمن برساالت ربه ، ثم اهتدى بإرشاد -4
هذه الحياة ، وعرف حق ربه ، فوقف عند أمره   رسالته ووظيفته في

ضبط تلك الصفات التجاوزية البدنية   ونهيه ، فإن ثمرة ذلك تتمثل في
ِإن اإلنْسان خُلقَ هلُوعا، ِإذَا مسه (وكبح جماحها في حياته الدنيا بين الناس 

سِإذَا ما، ووعزج لَى الشَّرع مه ينالَّذ ،لِّينصا، ِإال الْمنُوعم رالْخَي ه
 ينالَّذومِ، ورحالْماِئِل وِللس ،لُومعقٌّ مح اِلهِموي َأمف ينالَّذو ،وناِئمد هِمالتص

: 19: المعارج ) (ن يصدقُون بِيومِ الدينِ، والَّذين هم من عذَابِ ربهِم مشْفقُو

اآلخرة   وذلك إضافة إلى النجاة من عذاب اهللا وتحقيق الفالح في ،) 27
) نا مَأمى ، وْأوالْم يه يمحالْج ا، فَِإننْياةَ الديالْح اثَرءطَغَى ، و نا مفََأم

 ى، فَِإنونِ الْهع ى النَّفْسنَهو هبر قَامىخَافَ مْأوالْم ينَّةَ هالنازعات ) (الْج
 :37 - 41. (  

ثم إن اهللا جل وعال راد الناس إلى معاد يوم البعث والنشور،  )6(
حياة أخرى   في  على أعمالهم  ومحاسبهم على ما استخلفهم فيه فمجازيهم

الحقيقية ، أما الدنيا بكل ما فيها فإنها " الحياة"التصور اإلسالمي   هي في
مدى ودرجة االلتزام بواجبات العبودية الحقة هللا ،   تالء واختبار فيدار اب

حق القيام فقد  -من أجلها خلق    التي -فاإلنسان الذي يقوم بالعبادة "
استكمل اإلنسانية ومن رفضها فقد انسلخ من اإلنسانية فصار حيوانا ودون 

) ضلإن هم إال كاألنعام بل هم أ( الحيوان ، كما وصف اهللا الكفار 
  )".44: الفرقان (

أو تفسير سلوكه " اإلنسان"من هذا يتبين أنه ال يمكن بأي حال فهم  )7(  
ضوء ذلك البعد الروحي المتصل   في حياته الفردية أو االجتماعية إال في

بصفات الخالق وأسمائه " معرفته"اإلنسان بوجود ربه ومليكه ، و " بوعي"
وصفة ارتباطه باهللا عز " صلته" وكماالته ، وما يترتب على ذلك من نوع

. يوم البعث والجزاء " اليوم اآلخر" وجل ، ودرجة استعداده لمالقاته في 
وهو ما   فهذا البعد الروحي هو الذي يعطى حياة اإلنسان معناها الحقيقي ،

يميز التصور اإلسالمي بوضوح ويباعد بينه وبين غيره من التصورات 
ذلك مبلغهم من ( د حدود الحياة الدنيا، تقف عن   البشرية المادية التي

فالتصور اإلسالمي إذن يؤكد فكرة المحافظة على نقاء  ).30: النجم)(العلم
الفطرة وسالمتها ، على أساس أنها هي التي تحفظ على اإلنسان سالمة قلبه 

" القلب السليم" ، وعلينا أن ننتبه هنا إلى أن نوع الحياة المنطلقة من مثل ذلك 
طُمس فيها على القلب ،   اختالفا يكاد يكون كليا عن نوع الحياة التيتختلف 

ال على -فاإلنسان الذي صفا قلبه واستقامت فطرته يكون توكله على اهللا 
نفسه أو اآلخرين، ويكونُ أنسه باهللا ووحشته من الناس ، فيعيش حياة مختلفة 

ال ... هادئة وجوديا عن غيره من مرضى القلوب، فحياته الداخلية مطمئنة 
وإنما هو يعيش بين الصبر والشكر ... وال تطغيه النعم ... تفجعه الفواجع 

على مستوى يستحيل أن يتوفر لغيره ممن كبرت الدنيا في عينه، وأصبحت 
ممن يصاب بالجزع والنكد إذا فقد من دنياه شيئا ولو قليال ، ... أكبر همه

س وبما في يده من أعراض زائلة بكليتها، أنسه بالنا  وال يأبه بضياع أخراه
  .ووحشته من اهللا ومن كل ما يذكره به... 

الحياة الداخلية   مكانا محوريا في" مجاهدة النفس"يحتل مفهوم   )8(
 تتنازعها) تيار الوعي اإلنساني  المتمثلة في(لإلنسان المسلم ، فالنفس 
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�  T/ف إ#�اه�	غ، �/#�
Z�ر ) 1994(ا�Jا

 ���/�7^a�1 ا�: ا��</ض(ا��J $1&M/ر�M ا�
�>¢J��7�1 ا.( 

�  Fا��� ��� Tه/ت ) 2000(ر^=، إ#�اه�/pا
�<©� O ا���1 اa^�7/��� ا��1<���e) :1 (

 �1�
�� O ¶/ر�M ا�>�ا�-�ا1@ ا��و��e وا�
���/�7^aا  )�� ا�©:/�� ا��J<: اه�ة ا�

�3
 ).���6/�� وا�

� Goble , Frank G. (2004) The Third 
Force : The Psychology of Abraham  

� Maslow (Jefferson Center for 
Character Education)  

 

إطار "ونؤكد هنا مرة أخرى أن التصور المطروح إنما يتمثل في تقديم  
ع ما أمكن يجمع بين ما صح من ثمار الخبرة اإلنسانية م" تصوري مبدئي

من بصائر الكتاب والسنة وإسهامات علماء  - كقطرة من بحر- استخالصه 
المسلمين، في حدود ما سمحت به ظروف الوقت المتاح، وهو جهد ينتظر 
االختبار في أرض الواقع بمعناه الشامل، لكي يمكن التحقق من صحة ذلك 

رة اإلطار التصوري المبدئي، ولكي يمكن من جهة أخرى تطويره وبلو
  .التفصيالت المترتبة عليه أو تعديله وفقا لشهادة الواقع

Mـــــــــــــــــــا���ا ;  

�    F#ر ، ا�6/ه� ا�ا�7)�<� ) 1984(�/� U�	 
 �>�
 ).ا��ار ا�7����� ��
  :�3��L (وا�7

�  ����/7M رج�̂ ) 1984، 1989ت ( أ��وس، رو#�ت ، 
 $�>&W آ�/ل �D�  ،�>��1
Z�رi ا O T�-ا��(ا�]>� :

 ).ا¬�L ا���� ��©:/�� وا�	
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  ...ومستقبـــل الشبكــة  بعـد الحــوار الواسـع حـول واقـــع
  

  االشتــراك و الخدمــات و خيـــارات الدعـــم المتاحـــة
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  :تسعى الشبكة لتكريم مجموعة من العلماء بلقب )  2013(في الذكرى العاشرة لتأسيسها 

   

  "الراسخــــون فــــي العلــــوم النفسيـــــة" 
   

www.arabpsynet.com/Documents/Doc.TurkyPsyExcellent.pdf 
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. في كونيتها وخصوصيتها   subjectivitéهو جوهر الذاتية اإلنسانية . 
حليل النفسي ، في الت. بهذا المعنى، فهو موضوع المعرفة والحق والوعي

 1965و  1950استعمل فرويد المفردة ولكن جاك الكان وفي سنوات 
في إطار نظريته   sujetواعتمادا على التصور المنطقي والفلسفي وضع أل

محوال موضوع الوعي إلى موضوع الالوعي والعلم  signifiantللدال 
  .هو الفاعل وهو الموضوع و هو الذات المنقسمة ." والرغبة

 : نجد ) عربي –قاموس فرنسي ( منهل في ال
Sujet  : سبب، علة، باعث، موضوع ، مادة ، فكرة ، محتوى ، الخ 

 .فاعل الفعل، مسند إليه: قواعد اللغة
 .ذات: في الفلسفة

خضوع،  sujétionأما إذا كان صفة، فهو خاضع ل معرض ل ومنه 
 . تبعية، عبودية

سائل، خاصة في حيز نرى هنا أن مسألة الترجمة هي من أعقد الم
 . المعالجة المفاهيمية والنظرية

في اللغة العربية،  sujetهل يوجد ما يوازي أو يقترب من مفهوم أل
  مع طبعا، كل الحقل اللغوي المتعلق بالذاتية ؟ 

  >G�&ا�[ات ?< ا�+�� ا� 

يقارب المحلل النفسي فتحي بنسالمة   هذا الموضوع بالتنقيب اللغوي 
التحليل النفسي " الفكرية العربية في مداخلته في مؤتمر  في أمهات الكتب

حيث يقدم لنا معطيات من  )2005بيروت " (في العالم العربي واإلسالمي
 : داخل المنظومة الفكرية العربية

في اللغة العربية، كلمات فرد وتفرد هي ذات غنى واسع، ولفت نظره 
الشخص والفرد هي . لعبدالشخص والفرد والعبد، خاصة ا: المفاهيم التالية

مفاهيم نجدها في القضاء واألتيك والتصوف واألدب ويدور حولها الكثير 
 . من األعمال الملفتة والمتميزة

حقل فلسفي : وجد أنه أمام حقلين مفاهيمين  sujetفيما يتعلق ب أل 
  ".  عبد" ، وآخر إلهي هو "موضوع"والمعادل هنا هو  

�0 ا�+#�+� ا�[�= �Eر�G - أ���� =Gر'0 وا =Gع، ا�nا ا���. 

تصور ثاني عند . جوهر، ماهية، مادة، أساس= موضوع  ـأل     
" ابن سينا يعطي للموضوع معنى ما هو تحت، والذي قاد عنده إلى نظرية 

مفردة تعني، بنفس الوقت، الوصول والتجسد، الموضوع هو ما ". الحلول
"( اّ وممسكا بما يأتي منهالموضوع هو الذي يصل بكليته، متماسك: " يأتي

" هنا نحن أقرب ما يكون إلى فكرة ). رسالة في الحدود \ابن سينا 
 .التي هي ذات قيمة عظيمة في التفكير الفلسفي اإلسالمي" الوجود

كثيرا ما يتناهى إلى أسماعنا مفردات مثل توتر، اكتئاب ،  
تفرد البرامج . االخ، وكأنها أمور ترافقنا ببساطة، في يومياتن........سترس

التلفزيونية حيزا ما زال يتسع للقضايا النفسية والجنسية، والتي يتابعها 
) الطبيب العقلي، المعالج النفسي ( يشكل حضور النفساني . الناس باهتمام

تنتشر العيادات النفسية ! الزمة ضرورية لتقديم المشورة والرأي الصائب
المهدئات والعقاقير، والتي . بشكل ملفت في العواصم والمدن الكبرى 

تشكل السوق األكبر لمبيعات األدوية، يتم وصفها من قبل أصغر مواطن، 
أما . مرورا بطبيب الصحة العامة، وصوال إلى الطبيب العقلي المختص

أخبار المخدرات واإلدمان واالنحراف، بكل وجوهه، فهي من الخطورة 
  .بحيث تشكل تراجيديا في عدد كبير من البيوت

حول الناس إلى مشاهدين وشهود على الموت والعنف والتدمير والذل ت
العين التي . الذي يعرض على شاشات التلفزة وعلى صفحات الجرائد

إنها الذات التي . إنها ليست عين من زجاج. ترى، تسجل وتختزن الكثير
تنفعل وتتألم وتبقى عاجزة عن الفعل، مما يسبب انزعاجا وقلقا وألما ، 

ا يفلت من حامله، يصل في بعض األحيان إلى درجة إعاقته عن كثيرا م
يذهب باحثا عن . متابعة روتينه اليومي في العمل والبيت والعالقات

 .مساعدة تخفف من وطأة معاناته

يتم الترويج اليوم لمقاربة الذات البشرية كونها عبارة عن شبكة من  
كونه عبارة عن  األعصاب والهرمون والجينات ،والتعاطي مع المتألم

 .عارض ، بتهميش كلي للذات المتكلمة

في هذه الورقة سوف نحاول تقديم رؤية نقدية لمقاربة األلم النفسي،  
اليوم، وكيف يتم التعامل العلمي معه من قبل التنظير السائد في مجال 
الطب النفسي ،بإلغاء الذات المتكلمة، الحاملة للمعاناة، بعد أن تم تهميش 

 .لتحليل النفسي للذات البشريةمقاربة ا

 "الذات"ينطوي عنوان هذه المقاربة على مفردتين أساسيتين  هما 
المقصود هنا بالخطاب العلمي ليس العلم بكل مايأتي .  "الخطاب العلمي"و

الذي يدعي  أن الجواب )  العلموية(به من كشوفات، إنما الخطاب المرافق 
ماما كما كان الدين ، فيما سبق، يقدم على كل ما نعانيه موجود في العلم، ت

 .   األجوبة الدامغة على تساؤالت البشر

والتي سوف نتعامل معها،اصطالحا، باعتبارها  "الذات"أما مفردة 
، فسوف نرى أن مسألة sujet   / subject المرادف للمفردة األجنبية 

 .  ترجمتها إلى اللغة العربية ليست باألمر البديهي
Sujet  

هي "   sujet“   ”معجم مصطلحات التحليل النفسي  مفردةحسب 
منذ ديكارت وكانت . مفردة شائعة في علم النفس والفلسفة والمنطق

باإلنسان نفسه كونه في أساس أفكاره وأفعاله  sujet ـوهوسرل ، يعرف أل
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فسي للذات المنقسمة والمشغولة بالطفل الذي فينا عن مقاربة التحليل الن

( وهذا ما يسمح بالكالم عن موقعيه فرويدية . وتاريخه وعالقاته األسرية
  ).  الواقعي والمتخيل والرمزي( وموقعيه الكانية ) الوعي والالوعي 

في بيروت تشكل ردا على سؤال  2005ربما مداخلة بن سالمة سنة 
قد قبل سنة في قصر األونيسكو أيضا، طرحه أدونيس في مؤتمر ع

حيث كان  ":   "النفس عند العرب وموقعها في التحليل النفسي" وعنوانه 
ال ينظر " ذاتا" كيف يحلل علم النفس فردا ال ذاتية له؟ أو : سؤال أدونيس

  ؟ "موضوعا" إليها وال تعيش إال بوصفها 

يها صورة طرح أدونيس هذا السؤال في نهاية مداخلته التي قدم ف
الفرد العربي المسلم يولد وينشأ في ثقافة تقوم : للمسلم األتباعي في الثقافة 

والحقيقة، حقيقة اإلنسان والعالم إنما هي .....الدين واللغة: على ركنين 
ليس اإلنسان هو الذي يمتلك ... في النص، وليس في الشيء أو المادة

الذي يمتلك اإلنسان  النص الديني، بل أن هذا النص، على العكس، هو
االتباعية هي السمة، أو الخاصية األساسية للعالقة بين المؤمن . والعالم معا

وهي تبعا لذلك، جوهر الثقافة اإلسالمية في تأويلها ...والنص، الوحي
يمكن في هذا المنظور أن تعطى االتباعية اسما آخر هو .... السلفي السائد

ية المسلم األتباعي أو المتبع ال تحدد ويعني بذلك أن ذات..." الالذاتية"
بعالمه الداخلي، في استقالل عن النص، إنما تحدد بما هو خارجه ، أي 

فذاته، موضوع تكونه التعاليم الدينية، . بالنص، بالشريعة، بإجماع األمة 
فاإلنسان . أو لنقل الخارج الشرعي هو الذي يكون الداخل الذاتي للمسلم

وهو يستشهد بمقولة رائعة . ع، إنسان الخارجالمسلم هو إنسان الشر
 : للفارابي 

 ".كل موجود في آلة ، فذاته لغيره، وكل موجود في ذاته، فذاته له " 
، أو كينونة "موضوع"الذات ، وفقا لالتباعية الشرعية ، إنما هي 

ونعرف تاريخيا، أن المتصوفين حاولوا أن يخترقوا هذا . شرعية خارجية
الشريعة بمفهوم الحقيقة التي هي من عالم الداخل ،  الخارج، فعارضوا

عالم الحدس والرؤيا، والشطحات، مؤكدين درءا للشبهات، عدم التعارض 
وبن سالمة . بين الحقيقة والشريعة، مما أدى إلى اضطهادهم وقتل بعضهم

 !يرجع إلى ابن عربي

ها كون أدونيس رأى أن الداخل اإلنساني هو ملك النص، والذات هي نفس
النص ، كما يتبناه المسلم األتباعي عقب عليه \موضوع الخطاب الديني

المحلل النفسي اللبناني أيلي ضومط ،المقيم في فرنسا، وفي نفس المؤتمر 
، مشيرا أن العقبات التي تعترض انتشار التحليل النفسي في األقطار 

ن العربية ال تقتصر على ما قيل حتى اآلن ، ألنه يرى، في الغرب، أ
وقد . التحليل النفسي يعاني في السنوات األخيرة ، من الخطاب العلمي 

أصبح مهددا بحكم السيطرة األيديولوجية الجديدة، التي ارتهنت، كما 
: فكل ما عرفناه من مفاهيم تحليلية أساسية.  نعرف، بسلطة االستهالك

 أصبحت بنظر العلم الحديث...الذات، النقصان، التحويل، الالوعي،الخ
ما يجب ...باهته ، ال تؤخذ بعين االعتبار، إن ما صنفت غير علمية

اإلشارة إليه أن التيار الفلسفي التقليدي كان يتحرك ضمن حدود أخالقية، 
تأخذ بعين االعتبار اإلنسان وسعادته، حكمته، خالصه، وكذلك األديان فيما 

واحد هو  بعد، خالفا للتيار العلمي الحديث الذي يختزل اإلنسان في عضو
مما يجعل الذات مستثناة من الخطاب . الدماغ، وال يتقيد بأية شروط خلقية

والذات منقسمة بين المعرفة العلمية و الحقيقة التي يجهلها ...العلمي 
انكب التحليل النفسي على هذه الحقيقة المهجورة كي يبرزها ....العلم

الحقيقة حددها هذه . اللغة \كعامل وجودي مادي، اعتمادا على اللسان
فرويد في موقعها الالواعي ، على أساس أن الالوعي يحمل في طياته 

 كما أن هذه المعرفة المكبوتة . معرفة تختلف عن المعرفة البيولوجية

هنا يشير الكاتب أن اإليديولوجية  ".ا�&	0" اsujet  >��Tأ�ـ  - ب 
. أي الخاضع،  "خادم"إلى معنى  "عبد"اإلسالموية المعاصرة تقلص معنى 

إن جذر مفردة عبد في اللغة العربية، ليس فقط الذي يخضع، إنما أوال، 
العبادة هي التي تقود الفرد إلى تأليه موضوع عشقه . العاشق لدرجة العبادة

هناك توجه ثان لجذر عبد ترد إلى بذل الجهد والعمل . وخدمة ذلك العشق
تعبد، هي . لندم واألسف توجه ثالث يقود إلى ا. ولكن أيضاّ ألنفي والرفض

التعبيد، شق طريقا، اختلف، أن يكون . خضع ولكن أيضا احترم، تشرف
يتبدى لنا "   عبد" ـفي كل هذا الغنى الداللي ل. الشخص عاصي ومقاوم

القبول . أن يكون في خدمة قضية وبنفس الوقت أن يثور: تواجد األضداد

في اللغة   sujetهنا نقترب من معنى . بمهمة ورفضها، أكد ونفى
الذات في العربية . معنى يضمر البعد المزدوج للسلبية وللفعل. الفرنسية

هي موطن التناقض، على ما قادنا إليه الباحث، في ربطه المنهجي بين 
 . الذات والدال اللغوي

القرن ( يتابع بن سالمة الدال اللغوي ، فيجد عند الفيلسوف الجرجاني 
يعرف " عبودية"و " عبد"  ــكما يقول، ل تعريفا جميال،) الخامس عشر

إنه فعل من هو مطلوب لعشق آخر " بما تفعله  sujet \الجرجاني الذات
إنها العالقة مع اآلخر الكبير  الذي يقطع عالقة الحب " . ربه...غير نفسه
في هذا السياق ، يقدم هذا الفيلسوف مقاربة للذاتية ترتكز على . مع الذات 

 : بيرهعقد رمزي هذه تعا

الوفاء بالوعود، حفظ الحدود، الرضا بالموجود، والصبر على " 
ويفند بن سالمة كل واحدة من هذه الحدود وصوال إلى وضع ". المفقود 

يعين الجرجاني مقام الذات بين وجهين بالغيين في األدب " مقام للذات 
م الذات كأننا هنا أمام تصور عال ودقيق لمقا". الفقد " و " الوجد " العربي 

نقول الحضارة اإلسالمية . والذاتية في اللغة العربية والحضارة اإلسالمية 
، المقصود باإلسالم هنا ليس التيولوجيا اإلسالمية، إنما ما بعد ذلك ، ألن 

التعريف، يتجاوز اإلسالم كدين، حتى  ــحضارة مع أل  ـــاإلسالم ك
  .ولو كان هذا األخير من أهم مرتكزاته

ن لنا من التنقيب اللغوي في النسق الرمزي للثقافة العربية مثلما تبي
والذي قوامه التعبيري اللغة ، نجد أن الذات العربية ، موقع التناقض، 
والمنبنية داخل النسق الرمزي ، هي أمر مختلف عن مفاهيم الفرد 

من هنا هي موطن التجاذبات والصراعات  واالستالب، . والشخص
  .ا موضوعا للفلسفة والتحليل النفسي والحرية وكل ما يجعله

هل يوجد في عالم الخطاب، : يطرح بن سالمة بعد ذلك السؤال التالي 
في اللغة العربية، ما يقترب أو ما يشق طريقا نحو ما نسميه في التحليل 

 موضوع الالوعي؟ : النفسي

في التحليل النفسي ، نجد عالمة الالوعي بين جسم الهوامات ، اللغة   
يقترب من هذا التوصيف ما قدمه الصوفي ابن عربي ، إنما . آلخرية و ا

في الحقل اإللهي، حيث وجد أن حجر الزاوية في الذات هو رغبة اآلخر 
تعاطى  ابن عربي ، بشكل . الكبير ، وهذه الرغبة تفلت من اإلدراك

وذلك في طرح . منهجي ومتسع وعميق مع مسألة الكلمة ومسألة اآلخرية
إن الجانب . فروق بين األديان الموحدة والمتعددة والملحدةيتجاوز ال

الصوفي الذي يدرج فيه ابن عربي  هو وجه تقليصي ، فهو قارب المسائل 
اإللهية والفلسفية واللغوية والشعرية واألسطورية ، مما جعل بن سالمة 

في متابعة هذا األمر . métathéologieيطلق عليها تسمية الميتاتيولوجيا    
 Grand Autreوباآلخر الكبير miroirجد أن الطفل فينا وعالقته بالمرآة و

بمعنى أن ما يقاربه التحليل النفسي في الذات ، . هي موجودة autreو(� )'&
وهذا يدل على أننا ، كعرب ، لسنا غرباء . قاربه ابن عربي من موقع آخر
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médiumnisme, etc    . وبعكس ما نظن ، تغوي هذه الممارسات الطبقات

أكثر من البيئات  -الموظفين والمهن الحرة والكادرات العليا –المتوسطة 
  .   الشعبية التي ما تزال متعلقة بالطب العلمي 

تميل إلى توكيد أن االضطرابات النفسية   La neurobiologieيبدو أن 
في وظيفة الخاليا العصبية ، وطالما أن الدواء المناسب تعود إلى تشوه 

موجود فلماذا القلق ؟ وال داعي للدخول في أية رهانات ، المهم هو تطبيق 
من هنا . إستراتيجية التطبيع وتحويل الناس جميعا إلى متعضى بيولوجي

فلن نتعجب إذا كان البؤس الذي يراد اقتالعه يعود بطريقة صاعقة ، إنما 
العودة إلى : ز آخ، هر حقل العالقات االجتماعية والوجدانية في حي

.  الالعقالني ، وعبادة االختالفات الصغيرة وتقييم الفراغ والحماقة، الخ
  .إن عنف الهدوء هو أكثر رعبا من اجتياز العواصف

La dépression    ) اليوم  هو الشكل المخفف من ) الخور
mélancolie  لهستيريا في نهاية القرن التاسع عشر القديمة ، كما كانت ا .

 dépressionطبعا لم تختفي الهستيريا ولكنها تعاش اليوم أكثر على شكل 
 . هنا تغيير الباراديغم ليس بريئا

جميعنا يعلم أن اختراع فرويد لهيئة جديدة  للنفس يفترض وجود ذات 
الالوعي ، غارقة في   sujetهذه الذات . قادرة على استدخال الممنوعات 

وممزقة بفعل وعي آثم، تنساق إلى نزواتها بفعل تراخي العالقة باهللا في 
من هنا . المجتمعات المعاصرة  ، فتجد نفسها في معركة ضد نفسها 

،الذي تعيشه الذات في    névroseيخرج التصور الفرو يدي للعصاب  
ية هذه الفكرة للذات. الصراع ، القلق، اإلثم واالضطرابات الجنسية 

subjectivité    هي التي يتم العمل على إلغائها واستبدالها بفكرة الشخصية
الخور أو االنهيار النفسي .   personnalité dépressiveالخورية  

dépression   هو ليس عصاباnévrose   وال ذهاناpsychose   إنما ،
أو " زالعج" " التعب" ترى عبر مفردات مثل " حالة "ماهية رخوة ترد إلى 

النجاح المتزايد لهذا التوصيف يبين أن " . وهن في الشخصية " 
المجتمعات في نهاية القرن العشرين توقفت عن اعتبار الصراع نواة 

بمعنى آخر ، بدال من التصور الفرويدي لذات . معيارية للتكون الذاتي
الواعية من جهة وتعي من جهة ثانية حريتها ، مسكونة بالجنس والموت 

منوع ، تم استبدال ذلك ، بتصور نفساني ، قوامه فرد مكتئب يهرب والم
هنا الكثير من . ( من الوعيه ومهموم بأن يكشط من ذاته أي صراع

أنظر الفيلسوف الكندي شارل . الدراسات والمنشورات حول هذه المسألة 
  .تايلور وتحليله لهذه الظاهرة

ة في الحقوق وبتحسن إنسان المجتمعات المعاصرة الذي يتمتع بالمساوا
شروط العيش ، وعندما ينهك من تبعيته لهذا العالم في غياب رؤية ثورية 
، يصبح خوريا، يذهب إلى اإلدمان أو التدين ، إلى التنظيم الصحي 

Hygiénisme   أو عبادة الجسد المثالي، في بحث دؤوب عن سعادة
مدمن اليوم هو أن ال   Alain Ehrenbergلهذا السبب ، يالحظ :" مستحيلة 

.  anti-sujetذات -الوجه الرمزي المستعمل لتعريف أوجه ما هو ضد
إذا كان الخور هو تاريخ . المجنون هو الذي كان يشغل سابقا هذا المطرح

طرح  ". ذات ال تجد نفسها، فاإلدمان هو الحنين لذات مفقودة 
Lowenstein قاسية خبير اإلدمان فرضية الصلة البنيوية بين الرياضة ال

لماذا يصعب على الرياضيين : " والخور واإلدمان على المخدر متسائال 
إيقاف الرياضة ؟ ألن الرياضة تقوم بوظيفة ضمادة ضد الكآبة وضد القلق 

. على الرياضي أن يقوم بأشياء كثيرة، التدريب، نظام األكل والفيتامين. 
: هو أقسى عندما يوقف هذه األمور، يجد الرياضي نفسه في مواجهة ما

  . العودة إلى التفكير

عن النموذج التصنيفي  psychiatrieاليوم، تخلى الطب العقلي 
nosographie نتيجة ذلك تقلص . لألمراض لصالح تصنيف السلوكيات 

تختلف عما هو متوارث من المعرفة اإللهية التي وردت في الكتب  
ن ألنه في مثل ويجب أن نحذر من خطر ربط التحليل بالدي......السماوية

وإذا أحببنا إظهار . هذه الحالة يتحول التحليل إلى اجتهادات ال حصر لها
الفصل بين المعرفة الدينية ومعرفة المحلل فكالهما يخضعان لآلخر 

في الدين، اآلخر الكبير يحتوي على المعرفة اإللهية ). موضع القول(الكبير
ل فإنه يسعى دائما إلى والحقيقة المطلقة، فهو مفترض عارف، أما التحلي

سواء كان أما أو أبا أو أي ( إظهار عدم االكتمال المعرفي لآلخر الكبير
وإن زعزع هذا العمل قواعد الذات المعرفية إال أنه انطالقا من ...)  ركن

هذه الفجوة تبزغ الرغبه الحقيقية في طلب معرفة أخرى، تتميز تماما عن 
  .خط الحكماء اإلنسانيين

ذهنية " يقول إدغار موران في كتابه ".. عداء ، كونوا شبابا كونوا س"  
 ".العصر

يبشر الخطاب العام اليوم بالعلم كونه دين جديد  ، يؤكد للفرد أن 
التطور في البحث العلمي يضمن له مستقبال خاليا من أي ألم، ويجتث 

تدخل الوقاية في رؤية مثالية تبغي . المرض من أساسه بفعل الوقاية
" فكرة . خطر يجب أن يصير صفرا.رة على المجازفة والخطرالسيط

هذه الفكرة تسقط ". صفر عارض" أو " صفر مرض" أو " الخطر صفر
في هذا السياق فإن نفي . الجانب المظلم من الحياة، حيث شبح الموت 

، لصالح النقاوة والنزاهة " الختيرة" االنحطاط  والمرض والتسمم و
 . ي ثمن ، مما يولد خطابا يولد منتجات وقائية، بأ"الشباب"والنظافة و

إن إفرازاتنا وعنفنا ونزواتنا وأحقادنا وقلقنا تدخل في الجزء    
ماذا تصير أبداننا إذا لم تعرف !  الملعون والتي نظن أنها يجب أال تزعجنا

إلى ماذا تؤول نفسياتنا إذا لم تنتج حصتها من الصد ! الميكروبات
سنا هنا نستبدل المنوعات األخالقية السابقة أل! واألعراض والقلق

أليس علينا ! بممنوعات وتحوطات تجعلنا أسرى الخوف من كل ما نلمس
أن نقوم بمديح للعارض النفسي ، مع كل إزعاجه ألنه يضعنا أمام 

  . إن اضطالع الذات بما يمسها هو ثورة بحد ذاته! مسؤولياتنا إزاء أنفسنا

 ا�&ـــ�رض  \ا�Fــ� 

خارت (خور \اكتئاب \dépressionى األلم النفسي اليوم على شكل يتبد
،حيث تختلط أوجاع الجسد والنفس مع  مشاعر الحزن مع إحساس )القوى

الخور هو مرض النرجسية الذاتية، هو اإلحساس بانعدام القيمة  .بالالمباالة
كأن الفرد الباحث عن تميزه واختالفه ورفضه التماهي مع صور .   

يقع في لجة البحث عن المعنى الذي يبحث عنه في  الخارج دون ماضوية 
في الغرب، كلما تساوى الناس أمام القانون ، كلما ازداد البحث . جدوى 

في المجتمعات العربية اإلسالمية حيث . عن االختالف والخصوصية 
يسود منطق الجماعة، من ينسحب ليؤكد فرديته ، فهو أيضا يبحث عن 

   subjectivitéدلت المجتمعات المعاصرة الذاتية استب.  االختالف
كونه كيانا غفال ينتمي إلى  patientيعالج كل .   individualitéبالفردانية 

جماعة كلية عضوية، كأنه نسخة عن غيره ويعطى نفس السلة من األدوية 
ولكنه ال يكن وال يهدأ فيذهب باحثا .  مهما كان العارض الذي يشكو منه

من جهة الطب، ومن جهة ثانية يذهب باحثا عن عالج . لمه عن مخرج أل
يضيع في متاهة العالجات البديلة . يظن أنه مناسب للتعرف على هويته

التي تطرح نفسها كدين ، ومقابل  scientismeبمقابل العلموية . الموازية
 -التي تعلي من شأن اإلنسان sciences cognitivesالعلوم المعرفية 

 l’hommeعلى حساب اإلنسان الراغب  l’homme – machineاآللة
désirant منها ما هو . ، نرى أننا أمام ازدهار أنواع عديدة من الممارسات

: قبل الفرويدية، منها ما هو آت من تصور خفي للجسد وللروح
magnétisme, sophrologie, naturopathie, iridologie, 

auriculothérapie, énergétique transpersonnelle, suggestologie,    
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كون المسار التحليلي طويل ومكلف، أضف أن نتائجه ال : العالجي

يستطاع قياسها  ، وهذه نقطة هامة تتعلق بمكانة الشفاء في التحليل النفسي 
الذي نالحظه في األمراض في مجال النفس ال نتكلم عن الشفاء بالمعنى . 

 -الطب العلمي يرتكز على نموذج العالمة.  الجسمية والجينية والعضوية
تشخيص المرض ) عالمة(مثال ارتفاع الحرارة . العالج -التشخيص

المريض من اآللية " يشفى" ، ) األنتيبيوتيك( إعطاء الدواء ) تيفوئيد(
أعراض النفس  .والنفسأي أننا أمام فصل بين الجسد . البيولوجية للمرض

الشفاء هنا ليس . ال ترد إلى مرض واحد وهو فعليا ليس مرضا، إنما حالة
  .سوى تحول وجودي للذات 

مع متابعة المراجعة التي تمت لمصنف تشخيص األمراض    
DSM الذي تجريهAPA  نجد أنه ابتدأ ينسخ نموذج عالمة 1952منذ سنة- 

تمت . صنيفاته الذاتية نفسهاعالج، وانتهى بأن يحذف من ت -تشخيص
-DSM 11)،1980 (DSM 111) ،1987DSM111( 1968: أربعة مراجعات 

R) ) ،1994 (DSM 1V( . ،نتائج عملية التطهير التدريجية هذه كانت كارثة
ألنها كانت تهدف إلى برهنة أن اضطراب النفس يتقلص إلى ما يعادل 

  . عطل في محرك

ي صاغها الطب العقلي الدينامي و  مع هذا المسار تم حذف اللغة الت
استبدلت مفاهيم الذهان والعصاب واالنحراف بفكرة . التحليل النفسي 

ولتجنب أية معركة  ).disorder= désordre( " اضطراب" رخوة اسمها 
حول هذا الموضوع انتهى هذا التصنيف بشطب مفردة مرض حتى ال تتم 

ذا فإن الميل السائد اليوم يقوم وهك. مالحقة المعالجين إذا لم يحصل الشفاء
على تقليص التعضية النفسية إلى مفردة تصرفات بعد إزاحة مفاهيم 

إذا كانت مفردة ذات لها معنى، فإن الذاتية . الالوعي والجنسانية والتحويل 
إنها االختبار المرئي والمستور ، الواعي والالواعي  : ال تقاس وال تكمم 

 . إلنسانيةحيث تتأكد ماهية التجربة ا

 > ا��&�آ� ا��	�ى: ا�#و

 دماغ فرانكشتاين 

منذ قرن تقريبا والمعركة قائمة بين مناصري إمكانية تشكل علم 
، ومؤيدي  neuralهو نسخة عن العصبي  mentalللروح، حيث الذهني 

في قلب هذا الخالف ، شكل الالوعي . فكرة استقاللية السيرورات النفسية
ليس فقط . كون تعريفه يفلت من هذين الحقلين  موضوعا لنقاشات ساخنة

ألنه ال يستطاع دمجه في نظام عصبي، بل ألنه أيضا ال يمكن إدماجه في 
ومع هذا ال ينتمي إلى حقل .  تصور معرفي أو تجريبي في علم النفس

ومن المفهوم أن يكون موضوعا لسجالية حادة . التنجيم  والال عقالني 
إنه ال وراثي ، وال دماغي، وال : بية كونه يتبدى أوال بصفة سل

أوتوماتيكي،   وال عصبي، وال معرفي، وال ميتافيزيقي، وال ميتا نفسي 
ومن المالحظ  أن العلماء األكثر وضعية واألكثر تعلقا .  وال رمزي، الخ

بالعلوم البحتة هم الذين يطلقون النظريات األكثر غرابة حول الدماغ  
ي تطبيق نتائجهم العلمية على مجمل السيرورات والنفس ، ألنهم يرغبون ف

يستشري السباق للعقلنة الكاملة والتي تهدف في العمق إلى . اإلنسانية
  Prométhéeفبركة اإلنسان، وهذا ما يعني نسخة جديدة ألسطورة 

  .  بروميسيوس

أجمل تعبير عن ذلك في  Mary Shelleyفي القرن الحديث، أعطت 
   Frankenstein ou le Prométhée moderne :1817رواية نشرت سنة 

، الذي يقرر Victor Frankensteinتروي الكاتبة قصة عالم شاب، اسمه . 
فبركة إنسان من دون نفس، وذلك بتجميعه قطع من جثث أخذها من 

 بعد خلقه ، يتأنسن هذا الوحش ويتألم كونه يفتقد النفحة اإللهية . المقابر

محو األعراض مع طوفان األدوية الشافية  العالج النفسي إلى تقنية 
psychopharmacologie    . يتم اللجوء إلى وصف الدواء في الحاالت

الكآبة ، الهيجان، الحزن : الصعبة ،عندما تسيطر األعراض على العيش
من الطبيعي معالجة األثر الظاهر، وهذا األمر هو ثورة بحد ذاته . القاسي 

رض وتجنب البحث عن السبب بشكل يدفع ، ولكن العمل على محو العا
مكان .  اإلنسان إلى وضعية ال صراعية وبالتالي أكثر كآبة وسوداوية

األهواء نجد الهدوء، وتستبدل الرغبة بتجنبها، يحل العدم مطرح الذات ، 
ما من أحد لديه الوقت لعالج الذات . ويستبدل التاريخ  بنهاية التاريخ

  .عات المعاصرة يقاس بمردودهالمتألمة ، الوقت في المجتم

AZTآـــــــــــــــا��Aـــــــــــــ�ن ا�>  

ال أحد  ،\ objets\أشياء\حولت العولمة االقتصادية البشر إلى أغراض 
يريد أن يسمع شيئا عن عن اإلثم أو الحميمية أو الوعي أو الرغبة أو 

من فكرة كلما تم االنغالق في منطق نرجسي، كلما تم الهروب .  الالوعي
قدم باحث أميركي    مسألة أن . الذاتية وتعاطيها اليومي مع شؤونها

وإنه  sérotonineالسبب الوحيد لالنتحار يكمن في إنتاج غير معتدل لمادة 
وهكذا ، باسم . ليس قرارا ذاتيا أو تصرفا متهورا في سياق تاريخي

عمق إنساني  المنطق الكيميوبيولوجي ، يتم محو السمة التراجيدية لفعل ذو
بنفس .  من كليوباترا إلى سقراط ومشيما وايما بوفاري وغيرهم: قوي

الوقت يمحى ، بفضل جزيئه صغيرة ، كل األعمال السوسيولوجية 
والتاريخية والفلسفية واألدبية والتحليلية ألسماء من  دوركهايم إلى موريس 

.  الموت اإلراديبنغى، الذين أعطوا معنى أخالقيا وليس كيميائيا لتراجيديا 
بتبني مبادئ مشابهة ، يدعي بعض علماء الجينات شرح مصدر معظم 

" الجينية"، برزت مسألة ما يسمى اآلليات   1990منذ سنة . التصرفات
للمثلية الجنسية والعنف االجتماعي واإلدمان على الكحول وحتى 

ليومية أعماال كثيرة ينشر الخبر عنها في كبريات الصحف ا. الشكيزوفرانيا
كل هذه األبحاث هي نتيجة الفقد الكارثي الذي يعيشه المجتمع . والمقروءة

فقد األمل بوجود حلول اجتماعية للمسائل . الغربي في السنوات األخيرة 
  .االجتماعية

الجينات، الشبكة  –العودة الممنهجة  إلى السببية الخارجية لأللم  
 systèmeنظام السلوكي ترافق مع حضور فكرة ال  -العصبية والهرمون
comportemental   من جهة : ومعه لم يبقى سوى نموذجين  للشرح

، الحاملة  لكونية تبسيطية ، واالختالف عن الغير   organicitéالعضوانية 
ينتج عن ذلك انشطار تقليصي بين عالم العقل . الحامل لثقافوية أمبيريقية

. روح ، بين الكوني والخاصوعالم الذهنيات، بين أوجاع البدن وأوجاع ال
أي أن سبب ألم البشر يعود إلى مصدرين خارجين عن إرادته، إما 

لقياس فعل هذا التحول العالمي ، يكفي . الثقافة\العضوية وإما المجتمع
 :دراسة تطور مصنف األمراض النفسية 

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
(DSM1 ( 

ولى المنجزة من قبل الجمعية األميركية للطب العقلي بنسخته األ
)APA(  في هذه النسخة أخذ المصنف بما قدمه التحليل .  1952سنة

النفسي ، ودافع عن فكرة أن االضطرابات النفسية والعقلية تعود في 
الجوهر إلى التاريخ الالواعي للذات ، موقعها في األسرة وعالقتها مع 

هذه النسخة ال تغيب السببية العضوية والعالج  في. المحيط االجتماعي
باألدوية كان يترافق مع العالج بالكالم أو مع العالج بطرق دينامية 

  .أخرى

مع تطور المقاربة الليبرالية للعالج والتي تخضع الكلينيك  لمعيار 
  المردودية، اعتبرت األطروحات الفرويدية غير مجدية على المستوى
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Alain Prochiantz     يشير أنه ال وجود ألي تعارض بين علم الدماغ

إذا كانت الجينات تعرف انتماءنا للنوع : " وعلم الجينات والنظام التحليلي 
اإلنساني  وانتماءنا الفيزيقي ، فهي وحدها ال تشرح شخصيتنا ككائنات 

  "  .سوبا تتم فك شيفرته عبر الجهاز الجيني الدماغ ليس حا. مفكرة

تكمن قيمة الالوعي الفرويدي كونه يؤكد القطيعة مع فكرة أن اإلنسان 
هو مستلب أبدي ، وليس ذلك الغريب عن نفسه والذي يجب أن تطبق 

  ".كن ايجابيا" الكلمة السر ، اليوم، هي . األخالقيات عليه لمعالجته

حر، موهوب بالعقل ، إنما عقله يتذبذب الفاعل الفرويدي هو فاعل    
بواسطة كالمه وأفعاله، وليس من وعيه المستلب، ينبلج أفق . داخل ذاته 

هذا الفاعل بالذات ، ليس اإلنسان المسير لدى النفسانيين ، وال . شفائه
الفرد الدماغي لدى أهل الفيزيولوجيا، وال المروبص لدى جماعة التنويم 

إنه . ان األثني عند جماعة تنظير العرق والوراثةالمغناطيسي، وال الحيو
يتمتع بالوعي هو كوني . كائن متكلم، قادر على تحليل معاني أحالمه

أصبح . وخاص بنفس الوقت ، وهذه أحد أهم إرهاصاته المفاهيمية
من .  الالوعي في القرن العشرين شعارا لكل أشكال االستطالع للذاتية 

كون . ، وحواره الدائم مع الدين ومع الفلسفة  هنا تأثيره على بقية العلوم
فرويد وضع الذاتية في قلب جهازه المعرفي ، لذا توصل إلى بلورة سببية 

تجبر الذات على أال ترى نفسها كسيدة للعالم ، إنما كوعي من ) الواعية( 
بهذا المعنى ، النظرية الفرويدية هي وريثة . خارج آلية السببية الميكانيكية

. نسية وفلسفة الحرية النقدية  التي تأتت مع كانت وفلسفة األنوارالروما
) الالوعي الدماغي(وبهذا تناهض كل النظريات المتأتية من الفيزيولوجيا  

األتوماتيسم (  ومن السيكولوجيا ) الالوعي الوراثي( ومن البيولوجيا 
كون ، بالرغم من كل الهجوم المرتكز عليه اليوم ، يجب أن ي)  الذهني 

قادرا على تقديم إجابة إنسانية أمام هذا التوحش الناعم والمميت لمجتمع 
   .خوري ذاهب نحو تقليص اإلنسان إلى آلة من دون فكر وال وجدان 

أيضا يطلب من خالقه أن يقولب له امرأة . والتي وحدها تسمح له أن يوجد 
في نهاية أحداث رهيبة، يختفي الوحش ويتجلد في . على صورته

فراكشتاين، هذا الشيء الغفل الذي أطلق .  لصحراء بعد أن يقتل العالما
  .عليه اسم العالم الذي فبركه ، يشهد على كابوس كبير للعقل الغربي 

، وبتأثير التطورية الداروينية ، توسع مشروع  1880و 1870بين 
من هنا تعميم أل . تغطية الخطاب العلمي لمجمل الظواهر اإلنسانية  

isme لى جميع المفردات المفترض أن تقدم شرعية للمعارفع: 

الهوت علماني، يرافق دون توقف، خطاب العلم وخطاب . العلموية 
بمعنى آخر العلموية هي . تطور العلوم مع ادعاء حل كل المسائل اإلنسانية

إنها وهم العلم ، . دين بنفس العنوان الذي تتم فيه محاربة الدين باسم العقالنية 
يطالعنا كل يوم في الصحف أخبار علمية عن . كما قال فرويد عن الدين تماما

تدخل هذه الجينة أو تلك الجملة العصبية في سلوكيات هي محض اجتماعية أو 
. يترافق ذلك مع حملة عشواء على التحليل النفسي أو فرويد أو الالوعي. ذاتية

   Francis Fukuyamaكيف نفهم ، أخيرا، نبوءات عالم السياسة األميركي 
" التحليل النفسي والتاريخ ومجمل النظريات " اختفاء " عندما يهنئ العالم  ب 

في هذه : " يكتب !لصالح قدوم مجتمع مؤسس على العلم الطبيعي"  المبنية 
المرحلة ، نكون قد انتهينا من التاريخ اإلنساني ألننا محونا الكائنات اإلنسانية 

  ." د ، ما بعد اإلنسانيكما هي ، وابتدأ تاريخ جدي

هذه األطروحات هي ، بالطبع ، مرفوضة من قبل علماء آخرين لم 
،    Gerald Edelman. يترددوا في مهاجمة األوهام العلموية لزمالئهم

عالم أعصاب بيولوجي أميركي، حائز على جائزة نوبل في الطب ، يرى 
للفهم العلمي أن الالوعي ، بالمعنى الفرويدي ، يبقى مفهوما ضروريا 

ويبين في كتابه بيولوجيا الوعي ، أن العداء . للحياة الذهنية لإلنسان
للنموذج الفرويدي عائد إلى مقاومة العلماء أنفسهم لالوعيهم الخاص أكثر 

كذلك عالم الطب البيولوجي الفرنسي . مما هو واقع في حيز النقاش العلمي
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قبل الدخول في بعض المعلومات النظرية حول المفهومين يجدر بنا 
حور أوال الحديث عن أهمية مصطلح الشخصية و مفهوم الذات بالنسبة لم

ذلك إن كل علم النفس يهدف إلى توفير اإلحساس بالراحة . الصحة النفسية
  ).التكيف(النفسية ومن ثم تبادل المحبة والمودة مع محيطه 

. فهما نقطتي البدء وقاية وتشخيصا وعالجا، كما أنهما نقطتي االنتهاء
ي أن الشخصية المتوازنة المتكاملة اإليجابية أو الشخصية السليمة ه"ذلك 

عبد المطلب أمين القريطي، ...(الغاية التي نصبوا ونسعى إلى وجودها
  ).221، ص 1998

  )ا�"! ��(ت وا���ه�� �� ����ع ��ى ���� ا����� -2-1

يظهر أن للشخصية تعريفات مختلفة تتخذ أبعادا مختلفة من زوايا 
 Allport Gإلى أن جوردن البورت "سيد محمد غنيم "حيث يشير . متنوعة
ما يقرب عن خمسين تعريفا أو معنى " الشخصية "أورد في كتابه "  1937

مختلفا للشخصية، بعض هذه المعاني الهوتي، وبعضها فلسفي، وبعضها 
  ).45ت، ص .سيد محمد غنيم، د." (اجتماعي، وبعضها سيكلوجي

مجموع هذه التعريفات في أربع محددات " محمد غنيم"حيث قدم 
  :التاليمتفاعلة فيما بينها على الشكل 

معطيات الوراثة، دراسة األجهزة : (�)�دات �&����� %����$�� -
  العضوية، التكوين

  ).والغددي للفرد، التنقل الجيني البيوكيمياوي

- �)الثقافة، بناء قاعدة الشخصية، (  :�)�دات (+��� ا�*�
 ).الخ...األسرة، أسلوب المعاملة، التطبيع االجتماعي، الضبط والتدريب

الموقف، المكانة، :( ا�2ي ��0م %. ا���د �)�دات ا��ور -
 ).الخ...جماعات االنتماء النظام التربوي، النظام اإلعالمي

سمات الشخصية، كيفية إدراك الفرد ( :�)�دات ا����3 -
سيد محمد غنيم، (عن ). للموقف، األساليب الدفاعية التي يستخدمها الفرد

 ).63ت، ص .د

ا تنوعا في المنهجيات واألدوات تظهر مناهج العلوم االجتماعية عموم 
إال أنه جعل . ولعل هذا قد يكون ثراء في الدراسات االجتماعية. التابعة لها

الحقيقة حقائق والموضوعية تختلف من منهجية متبعة إلى أخرى، وما 
  .يتبعها من تنوع في النتائج

على غرار ذلك يتصف علم النفس بتنوع في توظيف المناهج وما   
أدوات قياس، حيث يذهب البعض إلى تبرير ذلك على أنه راجع يتبعها من 

إلى تعقد الظاهرة النفسية وما يتداخل فيها من عوامل ومؤشرات مما 
على تفسير الظاهرة النفسية ومدى الوصول ) أو إيجابا/ سلبا و(انعكس 

  .إلى تفسير حقيقتها

لطب، إن الظاهرة النفسية بتداخلها مباشرة مع علم االجتماع، ومع ا
ومع األنتربولوجيا، ومع علم التشريح، ومع الفلسفة، ومع العلم 

يعطيها تنوعا يتصف بالمطاطية مما يجعلها صعبة التحكم، ... السايكاتري
  . تفسيرا و منهجا وقياسا

الذي ) المدارس(مما نتج عنه أوال تنوع في التناوالت النظرية النفسية 
، وتنوع ثالث في استعمال المفاهيم انجر عنه كذلك  تنوع في المناهج ثانيا

  :والتعبير بها عن وقائع أصبحت هي واقع النظريات التي انطلقت منها فما

  ؟ )الشخصية والذات(مدى تناقض النظريات في مفهومي  -

  ؟ ) الشخصية والذات(مدى تناقض المفاهيم في مفهومي  -

  مدى تناقض المناهج والقياس في مفهومي الشخصية والذات ؟  -

في ضل تطور علم النفس ) الشخصية والذات(ما مآل المفهومين   -
  .الحديث؟

  ما هي الحلول الممكنة لتجاوز اإلشكالية المطروحة؟ - 

  ): ا�"! �� وا�2ات(��ى ���� ا�����ت وا���ه�� �� �����4  -1

تظهر القراءة المعمقة لمفهومي الشخصية والذات، مدى تنوع   
ومين، ومدى تنوع محتوياتهما من تناول إلى آخر المقاربات المفسرة للمفه

 .ومدى اتساع مجالهما، وأحيانا مدى تقاربها من بعضهما بعضا
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إن النتيجة المؤلمة والمرة التي وصل إليها القدامى من السلوكيين 

هذا الجانب جعل جيل جديد في ) واطسن، بافلوف،  ثورندايك، جاثري(
يظهر متشبع ويعتقد الكثير في المنهج التجريبي، لكنه اعتمد متغير جديد 

إلى معادلة أخرى جديدة ) إ –م ( :استجابة/ مثير، غير المعادلة السابقة
، غيرت لب السلوكية وفي آن )إ –ع  –م (: استجابة / عضوية/ مثير

والدة . ة المنظور الجديدواحد حافظت على طرفي المعادلة فكان والد
فظهر بذلك المولود الجديد . تزاوج المقاربة السلوكية بالمقاربة المعرفية
وخصائص البعد ) السلوكية(الذي يحمل خصائص الضبط المنهجي 

  ). المنحى المعرفي( اإلنساني

برأي القائلين ) العادة/التعلم(وبذلك اجتمع ألول مرة رأي القائلين بـ 
المعرفي (فظهر التناول ). البنيات المعرفية المختلفة(ا من بالتعلم انطالق

وهو انتصار لنداء علماء النفس المستنيرين لتقارب التناوالت ). السلوكي
الذي سيكون له اثر فيما بعد على تقدم وتطور علم النفس . النفسية المختلفة

  .نحو المقاربة التكاملية

بمعاني مختلفة وفق تميز " مفهوم الشخصية "يظهر مما تقدم أن 
حيث يظهر أوال أن معظم هذه . المدارس والنظريات التي طرحناها أعاله

( المقاربات تجمع على أن هنالك موضوع في علم النفس يسمى الشخصية 
وأن هذا  .وأن أي فرد إنساني يحمل هذا المفهوم). ماعدا السلوكية القديمة

فة وأن هذه األبعاد تنمو المفهوم يتكون من أبعاد أو نظم أو أنساق مختل
وفق مراحل مختلفة وعليه فإن الشخصية كذلك من صفاتها أنها تنمو قدما 

وأن مراحل هذا النمو تبدأ والجنين في رحم أمه إلى غاية . نحو األمام
وأن كل مرحلة تحدد بمدة زمنية، وأن ال رجوع في النمو لمراحل . اللحد

وأن . خبرات بعضها البعض سابقة، وأن مراحل النمو هذه معتمدة على
تدور حوله مجموعة مفاهيم ال يحق " مفهوم أساسي"كل نظرية تعتمد على 

لغير تلك النظرية استعمالها، مما نتج عنه ظهور مدارس حاولت إنتاج 
الذي بنيت عليه نظرية " المفهوم األساسي "مفاهيم كثيرة متولدة من 

). و غيرها...، و المعرفية المدرسة الفرويدية، والسلوكية(االنطالق مثل 
إلى أن الغريب في كل هذا أن هذه المفاهيم يجب أن نتصور أنها موجودة 

  على شكل ما وبدرجة ما، 

  ):���4م ا�2ات(��ى ����  ا�����ت وا���ه�� �� ����ع  -2-2

إن من أهم السمات التي تميز اإلنسان عن المخلوقات الدنيا قدرته على 
وإذا كان كل من اإلنسان والحيوان قادرا . را بهاأن يكون واعيا بذاته شاع

على أن يستجيب للبيئة الخارجية ولآلخرين ، فإن اإلنسان قادر بصفة 
  .خاصة أن يستجيب لنفسه

أن هذا الشعور بالذات هو "  ،)1988(م سوين .وهكذا يرى ريتشارد
هو الجوهر " الذات"المصدر األساسي للهوية، وأن هذا الشعور المسمى 

وحد لشخصية كل فرد، الذي يؤدي إلى ما نراه من المعنى والتنظيم، الم
لذلك فإن الناس ليسوا مجرد طائفة متفرقة من الحاجات أو التكوينات 

بل يضاف إليهم اإلحساس باالستمرار واالتساق على مر ....الدفاعية 
  .)339، ص1988م سوين ، .ريتشارد" ( الزمن وعبر األحداث 

بسبب أنه يعمل كمحور وظيفي  اهام" م الذات مفهو" ولذلك يعتبر
إلى حد القول بان األعمال التي  "Thorneثورن " بل يذهب  . للكائن الحي

ينجزها الفرد هي الوحدات األساسية للشخصية، هذه األعمال منظمة في 
صورة أدوار متنوعة يلعبها الفرد وهي محددة بتصوراته عن العالم 

، 1981باترسون ،. هـ.س( في ." دراكه لذاتهالفيزيولوجي واالجتماعي وإ
 ).107ص 

وقد استعملت كثيرا من المصطلحات عبر تطور استعمال هذا المفهوم لتصف 
 :إلى صنفين " مفهوم الذات " الذات حيث يمكن تصنيف العلماء المستعملين 

التكوين البيولوجي بشكل معين، (مما يعني اجتماع كل هذه المتغيرات  
لى مجموعة أفراد، والدور الذي يقوم به داخل مجموعته، وكل واالنتماء إ

وهذا كله، لكي نقول عن أي فرد . ما يحيط بهذا الفرد الذي سيقوم بالسلوك
هذه المعطيات كلها تظهر مدى تعقد موضوع ".  شخصية "من الناس أنه 

من جهة وكذلك مدى قربها من التفكير الفلسفي، الذي تنتمي " الشخصية "
وبالرجوع إلى تاريخ ظهور هذا المصطلح خصوصا . اريخا وفكراإليه ت

 في عالقته بعلم النفس

كابن للفلسفة والفسيولوجيا  –"علم النفس المعاصر"نجد بداية ظهور   
أما نظرية الشخصية فهي . برز في أواخر القرن التاسع عشر  - التجريبية 

ية والمتأثرة إلى تدين في نشأتها بالكثير للطب ومقتضيات الممارسة الطب
فرويد (والحقيقة أن العمالقة األوائل في هذا المجال . حد كبير بالفلسفة
لم يدرسوا الطب فحسب، بل مارسوا العالج النفسي ) يونجوماكدوجال

وهذه الصلة التاريخية بين نظرية الشخصية والتطبيق العملي ظلت . كذلك
ي التمييز بين هذا جلية أثناء تطور علم النفس كما أن لها أهميتها ف

الضرب من النظرية وبين ضروب أخرى معينة من النظريات 
إن   ).16ت، ص .لندزي، د.هول، و ج.ك(بتصرف عن . السيكولوجية

مفهوم الشخصية نما فيما بعد في إطار النظريات النفسية المختلفة األخرى 
، السلوكية، والمعرفية( ذات التوجه التجريبي وشبه التجريبي القياسي 

لكن ليس دائما تحت نفس التسمية وال ) والغشطالتية، والظاهراتية، والنسقية
 -لذلك في نظرنا وحسب قراتنا للموضوع، فإننا نقترح . لنفس الهدف

تقسيم هذه التناوالت المختلفة لموضوع الشخصية  -وهذا تسهيال للقارئ 
  :إلى ثالث توجهات أساسية تظهر في

���� ا���5 -% 67مقاربة جيزل  مثل .�9 �9"! ��ا��8$. ا�0
 ، )نموذج بيولوجي(

نموذج (، مقاربة أريكسون )نموذج تحليلي دينامي(مقاربة فرويد 
، مقاربة كهلبرج )نموذج معرفي ( ، مقاربة بياجيه )تحليلي اجتماعي

حيث يالحظ أن هؤالء الباحثين تناولوا الشخصية . الخ) ...نموذج أخالقي(
دون اعتبار لبقية . فسيفساء أو بيزل يمكن تركيبهمن زوايا مختلفة  كأنها 

  .الزوايا األخرى

  :ا��8$. ا�067 %<ن ا�"! �� ���� آ��5ة آ�9� -

ينطلق هذا التوجه من أن الشخصية تنمو ككل دون ارتقاء من مرحلة 
و أن تهتم . إلى أخرى، لذلك يصعب أن نتبين فيها مراحل منفصلة

خصية ومن هذه المقاربات على النظريات ببعد أو مجال معين من الش
نظرية المجال عند كيرت لوين، ونظرية التعلم : سبيل المثال ال الحصر

، )فيرتايمر، كوفكا، كوهلر(االجتماعي عند باندورا، ومدرسة الغاشطالت 
 ).وغيرهم... ماسلو، كمبزوسنيج، روجرز(والمدرسة االنسانية 

 ���4م ا�"! ��، و�)6  -�49 ���4م ا��8$. ا�2ي ���� ��(�
 :ا��9Aك

إذا استعملنا تعبير نمو الشخصية فيعني بالضرورة أن هناك     
تناوالت لم تقل أصال بهذا النمو، بل لم تقل أصال بوجود مفهوم الشخصية 

ولعل المدرسة األقرب لهذا  هي المدرسة السلوكية . فما بالك نموها
، ثورندايك، بافلوف، واطسن( وخاصة السلوكية اإلرتباطية القديمة 

التي نظرت إلى الشخصية على أساس عدم وجود ). الخ...جاثري، سكينر
المثير (ثابت دائم، وبهذا المعنى ليست الشخصية أكثر من مجرد عناصر 

بل هي مجموعة من العادات الخصوصية في جوهرها ). االستجابة –
  .تعتمد على مسألة التعلم
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وقد وصفت الذات بأوصاف مختلفة حسب السياق الذي جاء ت فيه 

 :مثل

تقبل الذات، تحقيق الذات، تنظيم الذات، الشعور بالذات، الوعي 
بالذات، صورة الذات، الرضا عن النفس، تقدير الذات، احترام الذات، 

المؤقت، مفهوم  مفهوم الذات المثالي، مفهوم الذاتمفهوم الذات األكاديمي، 
فعالية الذات، حكم مفهوم الذات الخاص، الذات المدرك، مستويات الذات، 

  .الخ..الذات، 

فنجد :  فمهما حاولنا حصره  فسوف نجد له متغيرات تتداخل فيه
مفهوم الذات والشخصية، مفهوم الذات و األنا، " تداخال بين مصطلحات 

اآلخر، أما البعض اآلخر فيلغيه مفهوم الذات و األنا األعلى مفهوم الذات و
  وذلك حسب الطرح التالي". تماما بحكم أنه يصعب التحكم فيه إجرائيا 

  �2ات �C ����ر ا���رB� ا���و�������4م ا -   

نما عن طريق التفاعل " للهو"يرى البعض أنه عبارة عن جزء تابع 
 وعند البعض جعل). الخ...فرويد، كالين(بين الهو والضبط الخارجي 

الذات تتكامل بصورة متأخرة لتحل محل األنا وتنسق بين األنا وكل 
آدلر، لوين، " ، وعند البعض يكاد يكون هو الشخصية )يونج(الشخصية 
" حيث يرى" األنا " ، ولدى البعض اآلخر يكاد يكون هو "الخ ...روجرس 
 يميل إلى االنعزال عن بقية الشخصية، وقد ال" نظام الذات " أن " سولفان 

مما يعيق الفرد من الحياة البناءة مع . تحقق نجاحا في االستفادة من الخبرة
في التصور " األنا " هذا الكالم متشابه إلى حد كبير مع وظيفة . اآلخرين
  .الفرويدي

- �)  ���4م ا�2ات �C ����ر �)�9�9 ا�8$

توضع أسسه في مرحلة " نظام الذات " إلى أن " سولفان " و يذهب 
وظيفته  و. ولى عندما يزال الطفل في عالقة مباشرة مع أمهالطفولة األ

باألخص تجنب الحصر من المجتمع الحديث، بل يذهب إلى أن يجعله 
" وهذا يظهر بعض االختالف من حيث أن . يقاوم التغيرات في الشخصية

ينبثق من التفاعل االجتماعي المرتبط باألخص باألم وليس " نظام الذات 
  .وال حتى األب وبقية أفراد األسر اآلخرين. تمعبقية أفراد المج

. مع الشخصية" نظام الذات " يظهر هذا الطرح تناقضا في وظيفة 
الفرويدي يعمل حتى ولو اضطر إلى استعمال اآلليات " األنا " بينما 

الهو " كما أعطى بعض وظائف . الدفاعية لضمان بقاء الشخصية متماسكة
  .كمحاولة عزل الشخصية ومقاومة التغير فيها" لنظام الذات " الفرويدي " 

من هنا نالحظ ما ألفكار فرويد من تأثير في التناول التحليلي 
فبالرغم من ادعاء االنفصال عن " سولفان "االجتماعي باألخص مقاربة 

  .إال أن األدلريين بقوا يستعملونها بطرق مختلفة. األفكار الفرويدية

بقى إال حد كبير يتجاذبه التحليل " مفهوم الذات " وهذا يعني أن 
لم يستعمل كثيرا هذا المصطلح في كل  -رغم أن فرويد كما قلنا -النفسي 

كتاباته مع بعض التغيرات الطفيفة المتمثلة باألخص بفكرة التفاعل 
آدلر، ( االجتماعي الضيق المبني على االستعداد االجتماعي األدلري 

  ).سولفان، فروم 

- �� C� �4م ا�2ات�)  ����ر �A�D ا�8$

( الذي يمثله باألخص كل من " النفسي االجتماعي"بينما نظر التناول 
إلى أن مفهوم الذات وليد البيئة االجتماعية التي ) . الخ...كولي، ميد،

ولم يعد اآلخر هنا األم فقط . يعيش فيها الفرد، أي الفرد في مواجهة اآلخر
". الخيرة / الشريرة )  "الخ ...ن كما هو عند فرويد، ميالني كالين، سولفا

 اآلخر هنا . بل اآلخر كل من له عالقة بالطفل منذ ميالده إلى غاية نضجه

حيث يرون أنها عملية : علماء نفس ذوي نزعة فلسفية نوعية - 
  .مستمرة للحوار الداخلي

حيث يرون أن الذات هي : علماء نفس ذوي توجه إيجابي وكمي -
 .اس على أنفسهماألوصاف التي يطلقها الن

  :كما يمكن تصنيف مستعملي مفهوم الذات إلى

 و كانتريل وشريف  Allportو ألبورت ����Freud( علماء نفس أمثال  - 

- Contril&Sherif�������و  Lucky، ليكيGoldsteineو�
  ".األنا " حيث يرون عموما أن الذات تقابل   ...)Angyalأنجيال

 Higardوه�$#"ردMurphy فيو مور Cheinشين( علماء نفس أمثال  -
�'�سو (�)Symonds*+وأزوAusubel (... حيث يميزون بين استخدام

 " . األنا "و" الذات " مفهومي 

إن الذات هي الفرد : بصورة واضحة عن ذلك بقوله"  مورفي " ويعبر
كما هو معروف للفرد واألنا هي مجموعة من النشاطات التي تهتم بتعزيز 

هنا الهدف " الذات"ويعني استعمال . مام والدفاع عنهاالذات ودفعها إلى األ
في . الذي يتكون من الكثير من المواقف والمشاعر نسبة إلى الشخص نفسه

  .حين يتم استخدام األنا بإحالتها إلى العمليات أو األنشطة المرافقة

توضيحا أكثر حيث يرى أن الذات أساسا "  Ausubelاوزو+*" كما يقدم 
من هذه اإلدراكات " األنا " ت إدراكية حسية، فيما تتألف تتكون من مكونا

. الحسية ومن مكونات مفاهيم أخرى مؤثرة تمثل تصورات الذات وقيمها
    ). 27-26، ص ص  1998روضة عبد اهللا المطوع ، (بتصرف عن 

،  Carl Rogers روجرز، ( علماء نفس أمثال  -

 و وايلي  Snygg&combsآ�23و(0�1

Wylie(... ومن . كلي" غاشطالت " يث يرون أن الذات عبارة عن ، ح
ثم ال يمكن أن يكون لها معنى إذا قسمناها إلى وحدات، وفي آن واحد ليس 
لها معنى إذا لم يكن لذلك المعنى تعبيرا عن الفرد نفسه المنطلق أساسا من 

 .إطاره المرجعي الخاص به

بين الكمي " ذات ال" وهكذا يالحظ أن هناك اختالف في استعمال مفهوم 
، وبين  الذات ككل غاشطالتي ال يمكن "األنا التي تقابلها الذات "والنوعي وبين 

ومن جهة أخرى، هناك . فصله إلى وحدات ثم تركيبه من جديد هذا من جهة
فهو لدى البعض عبارة عن " مفهوم الذات " كذلك اختالف في استعمال معنى 

ولدى البعض " سميرفي وغيرهم  سيموندفرويد " لدى كل التحليليين ) عملية(
( باألخص منهم أصحاب المدرسة الظاهراتية ) موضوع (اآلخر عبارة عن

  ).وغيرهم ...روجرس ، كيلي ، مازلو 

ويمثله كل ) العملية والموضوع(وهناك منظور ثالث يجمع ما بين  
 ).سنيج و كومز ( من

" ها تتفق حول غير أن الذي يجمع بين كل هذه التيارات المختلفة أن
على أنه النواة التي تقوم عليها الشخصية كوحدة مركبة "  وظائف الذات 

ديناميكية، وأنها المعنى المجرد إلدراكنا ألنفسنا جسميا وعقليا واجتماعيا 
 .في عالقاتنا باآلخرين

ولٌد تعبيرات " مفهوم الذات " إن نتيجة هذه االختالفات حول استعمال 
حسب الحاالت التي تكون عليها وهذه " لذاتا"مختلفة وصفت بها 

التعبيرات تدور حول التقييم واإلنجاز واإليجابية والسلبية، والمثالية، 
وهي كلها تنعكس في شكل سلوكيات يؤديها  -.الخ...والمؤقتة، والمدركة 

حيث بنيت عليها نظريات  -الفرد يوميا إما تجاه ذاته أو تجاه اآلخرين 
 .والها المختلفة، سنراها الحقاتتناول الذات في أح
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فال معنى لهذا التفاعل بين هذه العناصر المكونة لمفهوم الذات، إذا لم 

وال . يكن لها معنى موجود داخل خبرات وتجارب الفرد المدرك نفسه
  .فسهيمكن أن يطلع عليها اآلخرون إال عبر الفرد ن

  ��ى ���� ا���هG وا��0س �� �����4 ا�2ات وا�"! ��؟ - 3

الشخصية (الكالم عن المناهج هو الكالم عن كيفية قياس مفهومي    
فاستعمال المنهج الوصفي والتجريبي  والمقارن ودراسة ). والذات
الخ كلها مناهج تستعمل مع المفهومين بنفس المنطق وال خالف ...الحالة
وبناء عل ذلك . د تتناول بطريقة سيكومترية أو طريقة اسقاطيةفق. بينهما

  نحن نتكلم هنا عن القياس، فما هي المقاييس المستعملة في كال المفهومين؟

وذلك . لقد أقيمت عدة محاوالت لقياس مفهومي الشخصية والذات
ضمن ما يسمى عموما اختبارات الشخصية، حيث يالحظ اشتراكما في 

  :طبيعة القياس كـ

رات ا��ر�� وا��90 -H8Iوهي االختبارات التي يجيب فيها  :ا
  .المفحوص كتابيا على أسئلة تطرح عليه

رات اKداء - H8Iحيث يتوجب على المفحوص القيام بعمل يدوي  :ا
 .ما

رات ا���د�� -  H8ILوتقوم على أساس الطريقة العيادية، وتهتم  :ا
 .باألخص بالحاالت الفردية

رات - H8ILا ��M�*التي تتطبق في وقت واحد على عدد كبير من  :ا�
  .المفحوصين

رات ا�����(�� -H8ILاختبارات الذكاء واالستعدادات(  .ا(...  

- ��N0BOرات اH8ILاختبار رورشاخ، و تفهم (  .ا
 ...)، االدراك األسري)طفل/ راشد(الموضوع،

األمر الشخصية  فإن كال النوعين من االختبارات يقيس في حقيقة. "...

  ).327، ص 1977لويس كامل مليكة، ..." (في مفهومها الواسع 

  ).االستبيانات(االستخبارات  -

 .مقاييس التقدير -

 .الطرق اإلسقاطية -

  .اختبارات السلوك الموضوعية -

  .المقاييس الفيزيولوجية -

من قياس للميول ) الشخصية والذات(وهكذا يالحظ تتعدد اختبارات 
بارات الشخصية من نوع استبيان التقرير الذاتي، إلى اختبارات إلى اخت

  . وهذه بدروها يمكن تصنيفها. موقفية، إلى أساليب إسقاطية

إال أن هذه المقاييس عموما يوجه لها نقد مفاده أنها ال تقدم وصفا     
والرد على ذلك مباشرة كما يقول . حقيقيا لمفهومي الذات والشخصية

ما يهمنا ليس حقيقة هذا الوصف ولكن ما "...كامل هو صفوة فرج وسهير 
  ).1ص  ،1985صفوة فرج، سهير كامل، ..." ( يعتقد الشخص أنه حقيقة

وهذا  –من كل هذا نستنتج أن طبيعة المفهومين تثير العديد من المشكالت 
من الجانب العملي هل " ... فمثال كما يقول صفوة فرج  - ما أشرنا إليه سابقا

ص  ،1985صفوة فرج ، سهير كامل، " .( اس المفهوم أم نبدأ بتعريفهنبدأ بقي
 وأي هذه االختبارات أكثر إجرائية وموضوعية للمفهومين؟ ).8

وعندما نقول اآلخر، . هم كل المحيطين بالطفل في مراحل نموه المختلفة 
سيرتبط ذلك بإدراك الطفل، فكلما نما إدراك الطفل نما معه معنى اآلخر، 

 ".مفهوم الذات " ذلك على تكوين  فينعكس

إن اآلخر هنا هو كل المهمين في حياة الطفل وبالضرورة يأتي على 
ومن ثم فإن معاملة . ثم كل اآلخرين"األم واألب " رأس هؤالء المهمين 

سيكون صداه جد " األبوين أو من يقوم مقامهما " المهمين في حياة الطفل 
. ى ذلك إلى اتساع إدراك الطفل أكثرقوي على نمو مفهوم الذات، كلما أد
  .فاآلخر هو مرآة يرى فيها الفرد نفسه

األم، ( بل ذهب أنصار هذا الطرح إلى القول من نظرة اآلخرين لنا 
وذلك عن . نتعلم االستجابة أو التحكم في أنفسنا) األب وكل اآلخرين 

أننا  ومعنى هذا. طريق توقع كيفية استجابة اآلخرين لنا أو حكمهم علينا
  .نرى أنفسنا في عيون اآلخرين

من  -أن الطفل يستمد مصدره للتنظيم الداخلي " جوج ميد " يرى 
الذي يساعده على توجيه وتثبيت سلوكه في حالة  -نظرة اآلخرين لنا 

  . غياب الضغوط الخارجية

كليا من " مفهوم الذات"جعال تكوين " كولي و ميد " بهذا يكون  كل من 
  . جتماعيةنتاج البيئة اال

وبذلك أحلٌوا السببية االجتماعية كليا محل السببية البيولوجية التي يقول 
بين حتميتين أحالهما " مفهوم الذات " وتصبح الشخصية ومنها . بها فرويد

وأن الفرد ليس له دخل في ذلك فهو مجرد متفرج وما عليه إال القبول . مر
 تسب، بين الداخل والخارج،وهو الصراع القديم بين الوراثي والمك. بذلك

  .الخ...بين الفردي والجماعي،بين الشعوري والالشعوري

- ��  ���4م ا�2ات �C ����ر آ�9

" تقدير الذات " إال أن التناوالت الحديثة لمفهوم الذات من زاوية 
" روزنبرج، كوبر سميث، زيلر " عموما والتي يمثلها خصوصا كل من 

ولم يجعلوه . المشاركة في تكوين ذاتهأعطت قسطا معتبرا إلى الفرد في 
كوبر " فقد خصص . مجرد متفرج بل تقبل الذات التغيرات التي تمر بها

ثالث ظروف الرتقاء الذات وهي تقبل " بتقدير الذات " القائل " سميث
الوالدين، تقوية الحدود الواضحة والمحددة لألطفال من خالل الوالدين، 

  .الحدود من خالل الوالدين النظر للفرد أو ال وأخيرا داخل

إن فكرة التفاعل بين المشاركة الذاتية وتأثير المحيط االجتماعي التي 
، والتي تناولها فيما " روزنبرج، و كوبر سميث، و زيلر " وصل إليها كل من 

أقرب إلى الواقع منها ) بجنتال، ليكويير، سوبر(بعد بصورة أكثر ذاتية كل من 
أو ) الخ... آدلر ، سوليفان ( الذات داخل الشخصية  إلى انعزال تكوين مفهوم

  ) .الخ...كولي، ميد ( تكونه من خالل تواجد اآلخرين 

الخ ...كارل روجرز و كيرت لوين ( وهي نفس الفكرة التي قال بها 
" مفهوم الذات " حيث يظهر باألخص أن روجرز جمع في تفسيره لـ ). 

جولد شتين و مازلو، "ت عند بين النظرية الكلية والعضوية كما جاء
انجيال، وبين طرح سوليفان في العالقات الشخصية، ومشاركة كل من 

  .باألخص" سنيجوكومبز " ريمي وليكي، وظواهرية  

عند روجرس كعنصر في الشخصية وليس " مفهوم الذات " بهذا ظهر
كل الشخصية رغم أنه جمع فيه بين الجانب البيولوجي والمكتسب بين 

والالشعوري، كما يدرك من قبل الشخص نفسه، وكل ذلك على الشعوري 
  .ضوء خبراته وتجاربه السابقة 
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والسايكاري  حيث بدأت تتآكل حدوده، فعلم البيولوجيا والنورولوجيا

من جهة، وعلم االجتماع،  هوالطب كلهم يتوسعون على حساب
رغم أن علم النفس هو الحلقة . من جهة أخرى وغيرهم،... نتربولوجياواأل

فهل يأتي اليوم الذي تدمج فيه المعرفة . الموصلة بين كل هذه العلوم
النفسية في هذه العلوم؟ أم سيتوسع علم النفس على كل هذه العلوم وتصبح 

  مجرد نقاط مضيئة تدور حوله؟

، وبداية العمل به )علم النفس(وبالرغم أن الذين شاركوا في ميالده 
. أكثرهم، بل جلهم علماء بمعنى الدقيق للكلمة، وليسوا ال أدباء وال شعراء

الذكاء، الوراثة، : إن وضع مصطلحات كـ. فماذا استفاد علم النفس منهم؟
كلها من وضع هؤالء . الخ...الطابو، الصراع، القلق، الشخصية، الذات

وعند فحص هذه المفاهيم، فإننا . وم الدقيقةالعلماء الذين ينتمون إلى العل
نجدها مكبلة بمحتويات غائية ميتافيزيقة، يصعب في كثير من األحيان 

  .ضبطا وقياسا، ما عدى عن طريق التخمين. التعامل معها

وهنا يجب أن يطرح سؤال أساسي مفاده ماذا نقيس في علم النفس 
  ).نظرا لعدم التحكم(

أحمد محمد عبد "ذا السؤال الملغم منهم حاول البعض االجابة على ه
: أن القياس يتم عامة في علم النفس لجانبين هما". "... 1985الخالق 

وهو قياس : السمات. االستجابات، ويتم هنا القياس على مستوى المشاهدة
  ..." غير مباشر على مستوى االستنتاج

ير كما إذ يالحظ أن هذه اإلجابة عامة، ذلك أنه ال استجابة دون مث
باألخص وهم الذين ) بافلوف، واطسن، ثورندايك(يرى السلوكيون القدامى 

اهتموا أكثر بالمثير وحاولوا قياسه واالهتمام به أكثر وذلك ألنه يتواجد 
لذلك يمكن مالحظة ضبطه . خارج ذات اإلنسان، أي ذو طابع بيئي

قوانين (لى وهذا فعال ما فعلته السلوكية األو. وقياسه وبناء قوانين عليه
  خاصة، بينما بقت ). الخ...اإلشراط، المحاولة والخطأ، التعميم

نظريات الشخصية إذا ما حاولت القياس، فهي تقيس أشياء مفترضة 
ألن . أنها موجودة وما دامت مفترضة فإن مساحة االختالف ستزداد حولها

 وال وجود. وسيلة القياس هنا مرتبطة مباشرة بالنظرية المستقاة منها
  الختبار دون خلفية نظرية وإال ماذا سنقيس؟

إن النظرية عادة ما تكون نقطة البدء في إيجاد الطرائق و الوسائل 
وقد ظهر ذلك باألخص . للقياس، وأن العالقة تبادلية بين النظرية والقياس

في النظريات العاملية التي تتفق في الهدف العام، وهو الكشف عن أبعاد 
كاتل، "لعاملين في هذا المجال وهم باألخص كل من الشخصية لدى أبرز ا

  ".وايزنك، وجيلفورد

حيث يالحظ مدى االرتباط بين النظرية ووسائل قياسها، إذ يمكن للنظرية 
أن تطور القياس، إذا وضعت بصورة أكثر موضوعية، والعكس كذلك 

   . فالتجربة كما يقال بال نظرية عمياء، والنظرية بال تجربة عرجاء. صحيحا

إن المعطيات هذه مجتمعة تجعلنا ال نستبشر خيرا بحاضر علم النفس 
المدعي للعلمية، وال لمستقبله إذا بقت هذه المصطلحات الغير القابلة 

  .للضبط هي التي تقود دربه

ل ا���Rوح؟ - 5&TOوز ا ه� ا�)�9ل ا���&�� �8*�  

" ذاتمفهوم الشخصية وال"إن الطرح المتضارب بين علماء النفس لـ 
ما هو إال عينة صغيرة تعبر عن تضارب يمكن تعميمه على معظم 

الدوافع، الذكاء، السلوك، اإلنفعال، السمة، .(  مصلحات علم النفس
ومن ثم فإن هذه الوضعية التي تدور بين العلمية وغير ). الخ...القدرات،

 نرى أنه ال يخدم. العلمية، بين الموضوعية والذاتية، بين القياس وعدمه
 .تطور علم النفس

  �� ��ء ��Rر (�9 ا���Y ا�)��X) ا�"! �� وا�2ات ( �Wل �����4  - 4 
من ضبط و ) الشخصية و الذات(إن ما تعرضا إليه مفهومي      

محاولة تحديد وقياس لداللة على أن المفهومين تزداد فيهما االختالفات 
المفهومين من  ولعل هذه االختالفات قد ترجع إلى اتساع مجال. أكثر فأكثر

جهة وإلى اعتماده على تكوين ومحتوى يصعب االتفاق حوله ومن ثم 
  .يتعذر التحكم فيهما ال بالقياس وال بالضبط

ظهر مما سبق أن موضوع الشخصية ال يقل اختالفا عن موضوع 
الذات، فإذا كان السلوكيون قد أوجدوا بديال لهذا المفهوم األخير وأحلوا محله 

وهكذا ضيقوا نسبيا هوة النزاع، رغم ما صاحب ذلك من "السلوك "مفهوم 
" علم النفس"وبذلك أتاح إخراج مفهوم . مشاكل منهجية في دراسة السلوك

من ظلمة الدراسات االستبطانية ذات الميل الفلسفي األدبي من جهة، إال أنه 
مما غذى . أسقط الدراسات النفسية من جهة أخرى في التجزيئية والتشيئية

ع من جديد حول المنهج األصلح لهذا العلم والذي مازالت معالمه إلى النزا
وبصورة درامية كبيرة يذهب سكينر . حد اآلن مستمرة في الدراسات الحديثة

أعطني الخصائص والمواصفات المطلوبة وسوف أعطيك " إلى القول 
  ).554، ص 1990باترسون ، . هـ .س(عن "  اإلنسان
ى استعمال مفهوم الذات، فابتداء من دخوله وهذا نفسه ما انطبق عل   

جيمس ومرورا عبر كولي، وميد، وقولدشتين، "على يد ) العلمية(الدراسة 
وغيرهم أن مفهوم الذات مر بأوصاف  ...وآدلر، وكومبز، وروجرز،

ومحتويات وقياسات مختلفة وكلها تشير أحيانا إلى مجاالت مختلفة داخل 
ة هذه مدينة كبيرة بشوارع متعرجة وكأن الشخصي). الشخصية(النفس 

ومتداخلة تتواجد في ظلمة دائمة، وبدون عناوين والداخل فيها ال يستطيع 
يالحظ ان أكثرها "  دراسة الذات " وبالرجوع إلى أدبيات . الخروج منها

لكن عندما راجعنا الذين قالوا بأبعاد . يجعلها مجرد بعد من أبعاد الشخصية
لم يشيروا ابدا إلى ) كاتل، ايزنك، جيلفورد(الشخصية بصورة مضبوطة 

اإلنبساطية، والعصابية، "ذلك، بل حصروا أبعاد الشخصية أساسا في بعد 
ثم أضافوا بعد ذلك بعدين آخرين يتفاعالن مع األبعاد السابقة " والذهانية

فماذا إذا . ، المحافظة ويقابلها الرادكالية)قدرة عقلية عامة ( هما الذكاء
  ات إذا لم تكن بعدا من أبعاد الشخصية؟تعتبر الذ

وحتى الجانب المعرفي الذي تعتمد عليه الذات بالخصوص ومنها 
، أدخلوه جماعة أبعاد الشخصية في بعد الذكاء، باعتباره "اإلدراك"موضوع 

مرة أخرى " الذات " عامال يمثل الجانب المعرفي في الشخصية ، فأين نضع 
" األنا"األبعاد؟ وبذلك تصبح تعمل كنظام  ؟ هل هي عامل منسق بين كل هذه

الفرويدي، ام تضاف إلى أبعاد الشخصية و بذلك نشكك في عمل هؤالء 
المعتمد باألخص على اإلحصاء؟ أم هي الشخصية نفسها، وبالتالي نستعيض 

، وسنكون عندها قد فسرنا الماء "مفهوم الذات " عن مفهوم الشخصية بـ 
في حد ذاته يعرفه جيلفورد على أنه تخطيط " بعد ال" رغم أن مصطلح . بالماء

رمزي يساعدنا على فهم الشخصية، فهو كذلك يالحظ انه مجرد مفهوم مثله 
  .الخ...مثل الشخصية، الذات، الذكاء، الدوافع

من حيث مواصفاتهما المختلفة " الشخصية ومفهوم الذات" عموما إن 
هما، بل أحيانا نسقط في التي ذكرناها سابقا، فإنه سيعترضنا تعذر قياس

التناقض بين هذه المواصفات، كما أنه أحيانا لم يتوصل إلى هذه 
المواصفات بإجراء بحوث ميدانية، بل مجرد مواصفات أطلقت من وحي 

وهي في هذا أعني مواصفات الشخصية والذات تصبح مجرد . الذات نفسها
  .وضوعية العلمليس به نكهة األدب، وال منطق الفلسفة، وال م"عمل فكري"

إن هذه النتائج ترجعنا إلى المصطلح األساسي الذي دخلت تحت جلبابه كل 
كعلم ظهر في بداية القرن ". علم النفس"المصطلحات النفسية أال وهو مصطلح 

  .العشرين مستقال عن الفلسفة كما يدعي البعض من علماء النفس
ا صحيحا حيث ظهرت  علته انطالقا من تسميته غير المعبرة تعبير

 .وما زالت مالزمة له إلى يومنا هذا. عن محتواه
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حيث يمكن أن ينظر إليه على أنه متعدد األبعاد بدل من بعد واحد، 

  المدرسة التحليلية،( كما عند 

وذو ، ليصبح ذو بعد فردي يقابله بعد اجتماعي جماعي، )والسلوكية
بعد وراثي يقابله بعد مكتسب متعلم، وذو بعد ال شعوري يقابله بعد مدرك، 

ناصر ميزاب، مدخل إلى سيكولوجية . (أو بعد داخلي يقابله بعد خارجي
  :وهذا ما يمكن أن يؤدي بنا إلى). ، ص    2005الجنوح، 

) توحيد أو دمج المناهج المستعملة حاليا في الدراسات السلوكية(إمكانية 
ي منهج واحد يمكن أن يطلق عليه تسمية بعيدة عن كل المصطلحات السابقة ف

  . حتى ال يثير حساسية بعض منظري علم النفس الحالي

، )التجريبي اإلحصائي(أي يعني الدمج بين المنهج السيكومتري    
ذلك أن السلوك كما قلنا متعدد ). الذاتي االستبطاني(والمنهج االسقاطي 

 Unن التحكم فيه باستعمال منهج واحد وإنما بواسطة  الجوانب وال يمك

combiner de méthode"  مما يعطينا المطاطية في عملية القياس والتجريب
وهكذا يمكن . االختبارات الموضوعية واالسقاطية في آن واحد(بأشكال مختلفة 

ش ويبطل النقا. أن نلم بكل أبعاد السلوك ومن ثم بكل أبعاد الظاهرة اإلنسانية
حول مدى علمية محتوى علم النفس الحالي، وفي آن واحد، توحيد محتوياته، 

وهكذا كذلك تتنصل المعرفة النفسية من . وإعطائها شرعية القياس الموضوعي
لتدخل في مصاف العلوم بمفهوم الكلمة ". أال موضوعية " عقدتها الحالية عقد 

  .التي ال يمكن لإلنسان أن يستغني عنها

 �ــــــــــــــــــ\ ا��راBــــــــــــــــ��ا$ - 6
، �^�$�ت اlر�kد )1981(هـ .��]�G%ن، س -1

(m�[ ،���6p ا �L$� ا �7�، : وا JLج ا � 6qأ
r$%S دار ا �7"، ا. 

، �^�$�ت اlر�kد )1991(هـ .��]�G%ن، س -2
 ،�7�6p ا �L$� ا  6qأ (m�[ ،���وا JLج ا �

r$%S دار ا �7"، ا. 

3-  �$%G اض )1988(ر]��رد���" ا\ ،
 �$�L 6 اp 6qأ (m�[ ،(��7L وا (���ا �

r$%S ح، اJ��p&S) ا  ،(�JG. 

���7س )1998(رو3) 6p ا�w%ع  -4 ��7[ ،
 x���ل، وا�yاح ����Y\م ذات ا%A�� ��4$� ه�ر$
��ل دو ) Y6ى أ  (�p�� ه�" ا <ات ا��� 0$6L& 

 6AL���رات، دآ&%را} دو ) (4 ���%رة، Kا
�% ) M ا 6را�Gت ا ����) ا w�  ���L ت ا�G6را

�?� ،�| � ،(��9&;lوا. 

5-  "��) 69' 6�G)ت.د( (�;% %S�G ،
�?�. ا �@?�)، دار ا �A~) ا L���)، ا �7ه�ة. 

6-  �w$�7 ا ��، M ا ?�) )1998(6p ا���w أ
 .ا ����)، دار ا �S� ا L���، ا �7ه�ة

، �^�$�ت )ت.د(ه%ل، وج،  �6زي . ك -7
�� ا �@w  ،��?�)، ]�m) ��ج أ6q ��ج، 6yري ��

 .'�w� 69"، دار ا �S� ا L���، ا �7ه�ة

���اب  -8 �*��)2005( (�;% %S�G 0 إ�
6� ،
�?� . اP�%ح، �N ا S&�، ا �7ه�ة، 

���اب  -9 �*��)2007-2006 ( (���Lا�
�A%م ا <ات، � �A&yJا %ا 6$)  ��6ث اV��P و

���" ا � "�y ،( م ا ���)  دآ&%را} دو%�و
 (�����lم ا%�L آ��) ا ،���%�Yرlوا
�L) ا�Pا��، ا�Pا���; ،(��9&;lوا. 

حيث أصبحت الدعوة ملحة اليوم إلى تقارب علماء النفس مع بعضهم  
كارل " هذه الفكرة كان قد دعى إليها في الستينات كل من  –البعض 

وذلك ولو تقارب  –فة في ملتقيات دولية مختل" الخ...روجرز، البير باندور
في بداية األمر بين النظريات التي تضمها المدارس نفسها مثال تقارب 

فيما بينهم أوال، ثم . التحليليين، أو تقارب السلوكيين، أو تقارب المعرفيين
  .تأتي مرحلة أخرى يتم فيها التقارب بين هذه المدارس المختلفة

ث النفسي الغزير وتنقيته أما كيفية هذا التقارب فسيتم بمراجعة الترا
وفي تاريخ . من هذه االختالفات، حتى ال أقول الشوائب التي أضرت به

 المدرسة التحليلية الفرويدية (التقارب هذا حدث تجربة تقارب بين 
وتجربة االندماج )  دوالرد وميلر( على يد كل من ) والمدرسة السلوكية

حيث أعطت ) دورا وآخرونبان( بين المدرسة السلوكية والمعرفية على يد
–مثير"إنطالقا من فكرة  -نتائج جد مهمة في ميدان العالج النفسي، 

حيث أصبحت تسمى . وما نتج عنها من تطور فيما بعد" استجابة -عضوية
وهذا ما زاد علم النفس الحديث تطورا نحو ". السلوكية المعرفية " بـ 

  الضبط العلمي األكثر دقة

في الميدان النظري والمنهجي في آن " ل التكامليالتناو" كما أن تجربة 
ولقد نادي إليها الكثير من جهابذة علم . يمكن أن تعطي نتائج معتبرة. واحد

واآلن أصبحت . وغيرهم....هول لندزي، و باترسون . ك"النفس ومنهم 
  .حقيقة مأخوذ بها في حدود، رغم محاولة المقاومة من البعض

أصبحا ملكا لجميع " المصطلحين" أن  كما ظهر من التحليل السابق
المدارس النفسية المختلفة، فقط يظهر أنهما استعمال بتسميات مختلفة، وهذا 
في رأي يمثل نوعا من التقارب بين التناوالت المختلفة لعلم النفس يمكنه 
أن يستغل في تعزيز هذا التقارب ودفعه من خالل تراكم الدراسات إلى 

وهنا أشير إلى أنه . امل بين هذه التناوالت المختلفةالتطور نحو إيجاد التك
  يجب أن تكثف الدراسات األكاديمية في هذا الجانب

هذه المحاوالت المختلفة لتقريب معطيات علم النفس المختلفة    
، تجعلنا نزداد )  الخ...، المناهج"االختبارات"النظريات، المفاهيم، القياس(

الذي أصبح غير قادر على " علم النفسمصطلح "جسارة في القول بتغيير 
تحمل التطور الحاصل في جميع مناحي الحياة والذي يتوجه بقوة نحول 

و التي كانت  -بمصطلح أظهر الواقع أهميته .  تكامل دراسات اإلنسان
في تحمل  -أشارت إليه المدرسة السلوكية عندما كانت في أوج  تطورها 

  لماذا ذلك ؟  "سلوكعلم ال"لصبح . كل معطيات علم النفس

في ميدان المعرفة النفسية السائدة " النفس" إن استعمال مصطلح     
) محتوى علم النفس نحو الموضوعية(حاليا، أصبح يشكل عائقا في تطور 

لما تحمله هذه المعرفة من إمكانية نمو سريع باعتباره يقع على حدود كثير 
االجتماعية (والمادية  من العلوم، فهو صلة بين كل العلوم اإلنسانية

هذه الخاصية أكسبته مطاطية علم االجتماع في ). والبيولوجية و الطبية
  .استقراء الظاهرة االجتماعية، والتحكم التجريبي في العلوم الدقيقة

" وعلى هذا وفي ضوء العامل السابق ألهم مصطلحات علم النفس  
علم " اإلجرائي لمصطلح يتراء لنا إمكانية إعادة التعريف " الشخصية والذات

ذلك أن مصطلح السلوك قابل للمالحظة "  علم  السلوك"في أنه " النفس
" النفس"وهذا عكس مصطلح . والقياس وبالتالي للتجريب عبر أبعاده المختلفة

  .المصطلح المستعمل منذ مازالت المعرفة النفسية في رحم الفلسفة

عبر أبعاده المختلفة  فإذا انطلقنا من أن السلوك يجب أن ينظر إليه
حتى يشمل  - .وهذا عكس ما نظرت إليه جل النظريات في علم النفس

والمتأثرة ) التكوين الجسمي والمعرفي:(المتفردة "الظاهرة اإلنسانية 
 –)" التعلم والخبرات: ( بجماعة االنتماء
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  االستعمال   سوء   لمداخل   مبدئية   عريضة   خطوطا   نحدد   أن   أردنا   وإذا
  محدودية   بمشاكل نلتقى    وأن   بدال   فإننا   عام   بشكل   النفسية   العلوم فى  
الكل،  على    الجزء   يعمم   أن   مثل   كثيرة   واألمثلة المنهج،    وأخطاء المعرفة،  
  أن   أو مؤكدا،    قانونا   أو   ثابتة   نظرية باعتباره،    المرجح   االحتمال   يؤخذ   وأن 
  مخاطر   كلها   وهذه الممتد،  اريخى الت   الصدق   عن التجريبى    بالصدق يكتفى  
  سوء   احتمال فى    تقع   مثلما  Misuse    اإلستعمال    خطأ   إطار فى    تقع 
  أحد   من الخفى    أو   المعلن   القصد   سوء   يتضمن الذى   Abuse االستعمال  
   . التطبيق فى    المشتركين )  األقل على  (  األطراف 

  العامة   الحياة فى  النفسى    الطب   مجال فى    اإلستعمال   سوء   يقع   وقد
  الفشل يسمى    أن   مثل :  التبرير   لغرض   معطياته   تستعمل   حين   لألفراد   بالنسبة 
  أو   المرض   باسم )  الزواجية   المؤسسة   أو   العمل   أو   المدرسة فى  (التحصيلى  
  استعمال   بسوء   عادة   اإلعاقة   هذه   تخطيه   مسؤليته   من   بةصاح يعفى    عرض 
  بديال   أحيانا النفسى    العالج   يكون   فقد   وكذلك والتسكين،    واإلفراط   العقاقير 
  األمثلة   هذه   آخر إلى    متقاربين   أقران   بين   المتكافئة   الصحبة   عن   اعتماديا 
   . المتكررة 

  الدعاية فى    استعمالها   يساء   فقد   النفس   علم   معطيات   لبعض   وبالنسبة
  رموز   امتالك على    التنافس وحمى    الغرائز   وإثارة جدوى    بال   لمقتنيات 
   . وهكذا ... فعلى    نفع   ذات   غير   طبقية 

  أو   مؤقتة   إجتماعية   أو   يةفرد   أضرار   لها   تكون   قد   األمثلة   هذه   وكل
   . التعلم   واستمرار   الفشل   وتكرار الوعى    زيادة   مع   للتصحيح   قابلة   محدودة 

فى    العلوم   هذه   معطيات   تستخدم   حين   تتفاقم الكبرى    المصيبة   لكن
  ثوب   لبست   وإن ، إنسانية   غير   ألهداف   المجاميع   وتحريك   الجماهير   تضليل 
  وقد األحيان،    بعض فى    العصبية   الدينية حتى    أو   الوطنية   أو   الحماس 
, الجماعى   المخ   غسيل   مثل   مختلفة   عناوين   تحت   المقوالت   هذه   مثل   نوقشت 
ذى    اصخ   بشكل   احتدت   مضادة   رفض   حركة   ثارت   كما النفسية،    والحرب 
  حرب   مثل   بذاتها   أحداث   تجاه  [2]2 العلماء   فئات   بعض   موقف فى    داللة 
   . فيتنام 

السوفيتى    االتحاد   اتهموا   حين   المشكلة   هذه   مؤخرا   ثارت   وكذلك
حتى    الدولة   لسياسة   المخالف   الفكر   وقهر   صم لو النفسى    الطب   باستعمال 
  السادس الدولى    المؤتمر فى  ما،    ظروف فى  ما،    بأغلبية   اللوم   إليه   وجه 
  وما احتجاجه،    أثار   مما  ,1977  هونولولو فى  النفسى    للطب   الدولية   للجمعية 
ى النفس   للطب   الدولية   الجمعية   ولمثله   له   عينت   ممتد   نقاش   قيد   األمر   زال 
  بشكل النفسى    الطب   استخدام   سوء   مشكلة   لبحث   خاصة   فرعية   لجنة 
  .[3]3 عام 

  األعضاء   ظهور   شأن   ذلك فى    شأنها إليها،    للحاجة   نتيجة   العلوم   تنشأ 
  أو   مرحلتها لتخطى    نتيجة بالتالى    تنقرض وهى  , البيولوجى   التطور فى  
  . استعمالها   عدم   أو   ستعمالهاا   سوء 

فى    المبالغة   بين   ما   تنعثر وهى    النفسية   العلوم على    نخاف   أن   ولنا
  أهلها   غير   أو   أهلها   من   إستعمالها   سوء   بين   وما فعال،    تأثير   دون   قيمتها 
  . هدفها   ولغير 

  نبدؤه الذى    األمر أساسا،    االستعمال   سوء على    البحث   هذا فى    ونركز
  : فنقول   المشكلة   أبعاد وبالتالى    المفهوم   هذا   تعريف   بمحاولة 

له،    جعل   ما   غير فى    العلم   يوضع   أن :  يعنى " اإلستعمال   سوء"  إن
  من   ما   درجة   ذلك لى ع   فيترتب ، وظيفته   أداء   أو   غايته   بلوغ   عن   فيعجز 
  . بآخر   أو   بشكل األذى  

  وهو بالضرورة،  أخالقى  نفعى  غائى    موقف فى    يضعنا   التعريف   وهذا
  يتجنب   عادة   العلم   عن   والحديث   اختيار   بال " القيم"  منطقة إلى    يجرجرنا 
 Data  الحقائق   يسميه   ما على    لتركيزا   يفضل   ألنه   القيم   عن   الحديث   عامدا 
  القيم   عن   الحديث   يتجنب   إذ   أنه   يتصور   وهو , Information  المعلومات   أو 
  أن   يبدو   ولكن السائدة،    والمذهبية   الشخصية   العوامل   تداخل   بذلك   يتجنب 
  وخاصة (  النفسية   بالعلوم   يتعلق   فيما   وخاصة   بالفشل   باءت   قد   المحاولة   هذه 
  ). بعده   وما اإلنسانى    االتجاه   انتشار   بعد 

  خالل   من   إال   يفهم   أن   يستحيل " االستعمال   سوء"  عن   فالحديث   إذا
ز، تحي   دون   الحقائق   يعلن   أنه   العالم   وإدعاء , "اإلستعمال   حسن"  عن   الحديث 
  باحتياجات   يليق   يعد   لم   يستعملها   وفيم يستعملها،    عمن   مسئول   غير   وأنه 
  الحياة   توجيه فى    دوره   وتفاقم العلم،    قيمة   وتعاظم المعاصر،    اإلنسان 
  : نقول   أن   ذلك فى    ونستطيع وتطويرها،  

  عن   الكشف إلى    تهدف   إنما خاصة،    النفسية   والعلوم كافة،    العلوم   إن
  هذا   تنظم التى    القوانين   وعن , اإلنسانى   الوجود   معالم   من   مساحة   أكبر 
ووعى  أعمق،    وجود   لتحقيق   وذلك المسار،    توجه التى  القوى    وعن الوجود،  
   . وباستمرار البشر،    من   فأكبر   أكبر   لعدد أشمل،  

  المعرفية   الطاقة   هذه   توجه   أن   هو بالمقابلة،  االستعمال،    سوء   ويصبح
فى    تفيد   الذكاء   إختبارات   إن   ذلك   ومثال ذكرنا،    مما   له   جعلت   ما   لغير 
  اختبار   أعد   ما   فإذا للقدرات،  الكمى    والتقويم   والتصنيف   واإلنتقاء   التوجيه 
  من   خاصة   بتوصية   طبق   ثم أبيض،    متعلم   مجتمع   وعالمات   واقع   من   ذكاء 
  تفوق   لصالح   النتيجة   فجاءت أسود،  بدائى  أمى    مجتمع على    بيضاء   سلطة 
   . وهكذا له،    جعلت   عما   العلمية   الوسيلة   خرجت   فقد األبيض،    الرجل   ذكاء 

  تحيزات   هناك   أن   إال اكتشافه،    يسهل   قد   السىء   اإلستعمال   هذا   ومثل
  كثير يدرى    أن   دون   العلماء   عقول   داخل   نهار   ليل   تعمل   وطبقية   ذاتية   خفية 
ى عل   يؤثر   إنه   بل   فحسب   التطبيق   مجال فى    ال   هذا   يحدث شيئا،    عنها   منهم 
   . أيضا  [1]1 المعرفة   واتجاه   البحث   مناطق 
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فى    جديد   من   النظر   نعيد   أن   لنستطيع اآلخر،    عن   منا   لكل   المسبقة   التصورات

  مع   الحال   استمرار   وتبرر واألبصار،    البصائر تعمى    أوهام   دون   شيء   كل 
  نفسيا   حال   المسألة   تحل   أن   يعن   لم  -   إذا  -   فهو , "الشكلية   والمناورات   الضياع 
   . غزيت   وال   حاربت   ما مصرى    يا جندى    يا   وكأنك 

  نابلد فى    عنه   يقولون   األميريكيون   العلماء   فعله الذى    فهذا   ذلك وعلى 
   ".الشطارة على    الهبل   يسوقون"  أنهم   الرئيس   وبلد 

 * * * *   

  أحد كونى    من   أكثر مجتهد،  مصرى    وكمواطن   المنطلق   هذا   ومن
  المشاركين   الزمالء إلى    مذكرة   أرسلت العلوم،    هذه   فروع   بأحد   المختصين 
  هنا   إبرازها   المناسب   من   أجد المذكورة،    للندوة   توجههم   قبل   الندوة   هذه فى  
   . الحرفى   بنصها 

 [6]6 ا��آ��ر   ا����ذ   ا����"
6L�   (��& ا :  

ا;&�Aدى  ��أى     ���د]S"   أ]67م   �1ن   أ]��ف
 `�L&$   "S&9A�   (_�S 7) �    ا��   ��p ا �    ا
 67L&G    � �$��$    رى�Pت  � ا�$l% ا�&�6ة   ا  
 (�S$��  ا L%ا�0   ��1ن )  وو]�;�r   واk��w (  ا\
 (���ا 6و �)،    ا���و�3ت �    ]�5� ا �    ا �
 W وذ    ��?�) lأو  ( �Yا%��?�ى     ��   87�   0�   ��  
 8p;8   أ�6اث   $%اآ�   أن   وا�Yو   ��   dy%�  "d�&��  

���ه"  - " �L�  ) ��5��  ( %~   0��    � ��&�Lm  
  . ا�%y�ة 

**** 
lأن   أ���   و   ��رأ�    أن   ]�%$8 ا�    �&�ج   ا\

  و���) أى     8    �� ا;&�Aدى  ��دى  رأى    ه%   ه<ا 
 l07   أن   إ�إ�    $ "S[د��G -  ���Gء   وJ�  ا �
  . ا %�6   أ~�ء 

  أ��6   ��ذا ا\��،    $A9A"   �� ��د،    ا;&�Aد
 8��    � "S&9A�  أk   ��Y   6q�ء   �A<ا ��6ى     ?��   
  $~��   ��   Y   �p��;   {%�I��&9%}   وإن ��8،    ا� 
, ذ��   أ��أت   وA�   "S�1k   6y<ا رؤ$&S"،  إ�  
  . ��ل   آ�k   "S     � 0آ�   وأ�� 

  ه<ا ;6وى  �  ]��SS  أ�6ى    �1ن   أ�6أ  : أو�
  l   d�6$   ا �W   أن   إl و����&8،    أ*J   اK;&�9ع 
��$6 إ�    ���   و S�8 ا ��7،     ��و��^�  ا �7^)،    
��،  ;6وى    �J   ه<}   ا ��p   ��7)   أن $l    �L   ه<ا ��
 0�   0L    �SL ه%   ا    ،V��? �9   إذ اA�   rآ��  
��S%ك   ا �%ا$�     �  ،�A&L�pY ن��   x��&� ا  
 �y%&[    �� ��   8�L��   �a   l   ��  . $�&%و�8   آ��%ا   

�����  ��7)   اG"   ازاء ��^�  أ�6ى    أن   أود  : 
 ��p أن   وأ�~0 ه<}،    ا   �?yأ    �b$6� ة�k�p�  
  �� ��   "A$   أن   �� ^�ه� , ��6ى   ���7?%د   ا\  
 8�   0�A�[   و�3ت����   اGK�ا����)   ا�?�$)   ا�  
��  ا �9�L    ا b%ب   إ3��ء   
Jل  �Aإ��ه   ��?   
 "?Iا  ")"?Iا " r��    (اد���  "). �6Lو"  

�������   أه"   إن  :    ����L$   %ن   أن   ه%S$  
�    ��رك�   إذ   �a   أ����   أ��م   وا��3   ه�6�� 
و�  �%ا$�ه"،    �   ا �^�   � [ ا�9A)،    ه<} 
��   $S%ن   أن   _�S   أ�8 ]?%رى     ��   ��    ��$ ��  
  : N   �A�9�$   �L�m   إن أه6اف،  

  : �ــــــــــــــا����A   �ـــــــــــوا��"&9   6ــــــــــــوإ�Bا�7   �ـــــــــ�  

  يتعلق   ألنه خاص،    بوجه   أمره   يهمنا   لموضوع   ناآل   نتعرض   وسوف
  معركة فى    إسرائيل   وبين   بيننا يجرى    فيما   يقولون   كما   الساعة   بموضوع 
  توقيت   أن إلى    المجلة   هذه   من   األول   العدد فى    أشرنا   وقد   خاصة   السالم 
  مع   الحضارية   بالمشاركة   باإلسهام   للمبادرة   األقل على    جزئيا   كان   ظهورها 
فى    وخاصة بإنجاز،    وإنجازا بفكر،    وفكرا , برأى   رأيا   الجديد   اللدود   صديقنا 
   .[4]4 لهم   حكرا   يعتبرونه   مجال 

  أو طالب،    بفشل )  طبنفسيا   أو (  نفسيا   اسما   نلصق   أن   رفضنا   قد   كنا   فإذا
  مثل   نلصق   ونحن   حذرا   أكثر   نكون   أن فاألولى  زوج،    تبلد   أو   عامل   عجز 
   . اآلثار   خطيرة   الجذور   عميقة   التشعب   شديدة   سياسة   بمشكلة   االسم   هذا 

   �ــــــــــــــا�)&�   6ــــــــــــأ^

  أن إلى    الجمهورية   رئيس   السيد   إشارة   من   بدأت   قد   الحكاية   أن   ويبدو
  والسيد نفسية،    مشكلة   هو )  الروايات   بعض فى  % 90حوالى  (  كبيرا   جزءا 
  يحب   وأنه , مصرى   فالح   أنه :  حولها   جدال   ال   صفات   ثالث   له   الرئيس 
  صفات المصرى    والفالح الشجاعة،    بالغ   وأنه القداسة،  حتى    أرضنا   تراب 
  آالف   عبر   ودوراتها   وأدواتها   الزراعة   إياه   وعلمتها   التاريخ   فرضها   خاصة 
  كبيرة   نسبة   أن"  مثل ما،    مناسبة   كالما   الرئيس   الفالح   قال   فإذا  [5]5 السنين 
  آخر إلى  " كهربائية   صدمة   تلقت   رائيلإس   أن"  أو , "نفسية هى    المشكلة   من 
  من   إال   أقواله   تفسر   أال فينبغى    المخترقة   الفالحية   الحدسية   التصريحات   هذه 
على    العدو   حسابات   تربك   ومفجآت   وصدمات   كخطوات   وظيفتها   إطار 
   . اإلنسان   وبناء   مصر   ةكرام   هو   بعيد   لهدف   تحقيقا طويلة،    مسيرة 

  من   التفاصيل   عن   النظر   بغض  -  الظريفة   وتلقائيته   الرئيس   فشجاعة   إذا
  جزء وهى  مسئول،    دولة   رئيس   صفات   ضمن   من هى    إنما  -  بعد   ومن   قبل 
  للعلم   زمةمل   ليست   تصريحاته   نص   ولكن شك،    بال   طويل   مخطط   من 
   . ذلك   غير   تصور   أو   ذلك   غير   طلب   قد   سيادته   يكون   أن   ويستحيل بداهة،  

C&ذا   و��   6M�   Dؤ   أ^��bMHDا   C�   c2؟   ه�R0ا��  

  لسنة السنوى    إجتماعه فى  النفسى    للطب   األمريكية   الجمعية   رئيس   قام
  االفتتاح   خطاب فى    ذلك   وسجل  -  مشكورا  -  القول   ابهذ   وأشاد  1978

إستقبالهم،    وحسن   المصريين   النفسيين   لألطباء   شكره   سجل   كما المنشور،  
   . صنيعه   حسن   له   وحمدنا   لذلك   بالفخر   أحسسنا   وقد 

  من   األفاضل   ءالزمال   بعض الى    دعوة   المذكورة   الجمعية   وجهت   ثم
  الثقات   األساتذة   واألطباء   العلماء   بعض   ومعهم المصريين،    النفسيين   األطباء 
" الدولية   المفاوضات فى  النفسى    الدور"  بشأن الماضى    يناير فى    ندوة   لعقد 
   ".ووترجيت -  واشنطن"فى    تعقد 

  هو األخفى    الهدف   كان   اذا   ولكن  طبيعيا،   يبدوا   واألمر   هنا ولى 
  من األخفى    الهدف   وكان أقل،    وال   أكثر   ال   االسرائيلية   المصرية   المفاوضات 
  مشرد   وشعب   مغتصبة   أرض   قضية   من   المسألة   تختزل   أن   هو األخفى  
  يكمن   فهنا   نفسية   قضية   أو " فسين   تعبير"  أو " نفسي   اسم"الى    مسلوبة   وحقوق 
   . الخطر   كل   الخطر 

  من   تعفيهم   األفراد   تصرفات على    الفتة   وضع   خطورة إلى    نبهنا   لقد
  أرض   وحق   شعب   بمصير   بالك   فما خطاهم،    واتجاه   وجودهم   مسؤلية 
   . وطن   ومستقبل 

منه،    للهدف   داعيا قال،    فيما   صادقا   كان المصرى    يسالرئ   أن فى    أشك   ال
فى    والبدء الممجوجة،    المعادة   اللغة   وتغيير مباغتة،    من   أراد   ما   ولنا   له   تم   وقد 
  قوله   ترجمة   أردت   وإذا معا،    والمباغتة   المبادرة   زمام   ومسك   األرض   استرداد 
  -   المبدعين   بشجاعة  -   نغتال   دعونا"  يقول   لسمعته , علمى   تصور إلى  
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$�L    �67 " اC~�رة"   �¡   إ09L&G   إذا ) 3(   

 6�  ]%ت   ور�J   ا\آ£   ا¢�م ا�?�ى    ا���وض   
 ¤���¦% �)   أ$~� $6y    �L   آ�9 ¥�%ن،      
�����S]8   ا��L*� ا�?�ى    ا���Kن ��  
 (L3ا�&%ا   �   ���G   ��p ا   l%Y  )  �� د%�Iا  (
 �3�  و$A%د   ا 6pا��)   ا�Gا ��   0��py ��  (  و
�   و �S )  ا� �ب ��   ¡�$6y    �L )  اC~�رة (  ا �
 6��)   ا �A%د   ��� اGK�ا����    ا���وض   �  

) l   ا�����GKا   ����  ( "A�qاءات   و%    "�L ا  
 ��  آ&l   ]$%L ا &�ر$¤،    £   وإ�&�;�   وا 
  �L�pY ر%L�     أى  ،(��y6م أL�    ،ن��  و �S ا\

�ص   آ&��9    §&
ا�@&�ر،    ا ��L   ه<ا   �8   ا
 ��  أو " اC~�رة   ���"  �0b   آ��9ت   أ*Vp  ̈    و

  ا &�~�L[ "A$6    0  " اC~�ر$)   اwI%ات"
  وا�?�$�   ا L�ب   �0b (  ���ا   ا\0y   ���7دة 
 �$�*�Lا�  ( %a    ى%&��  ا & <$)   ��   أ�~0 
  ،�S� وا W وذ   V&�  إ �7ء   �6L   ا\G%اق   �
  ��ونا�9   ا �y   ($��pدة   $�&d�w ��    ا �Jح 
 ��  ا y�w)   ه<}   ا�9L&Gل   ���   ا �A%د   
 ($��p 67م   ا &�&�)   ا&�     ،(�����K��
  " (!!!).اC~�رة"  y%ا6   وإر�Gء 

(�b���   واC<ر آ4bة،    ذ W   (4   وا\   0b�  ه<ا   
 «�Iوا;�   ا .  

�S_8   ]%*�)   ��7ح   أن   وpk   (�9�  ه<ا �    
  : ]7%ل   ?6دا  

"  �  ا���و�3ت �    ا��&�9L)   ا\ ��ظ   ]S%ن   أن ��ا
  اKآ&��ء   و6م وا�Connotative   ،6]~��9 '&%ى  
 �A&���%�   (� l6 ا  Denotative  ء   أو��&
lا    �
 �A&�  ). ؟ !! ؟؟  Verbalismic  ا ��^�)   و��

  : ا��"��ـــــ!  -2
�8�b   ا���وض   إن   0b�   �~%    أو   ا 6و )   ر��

�   ����)   $&l   "�S ا £��ن،      ،8��  ه%   وإ=� �
 0b�   ��    ،8ن و��  أ���%S[   و�3ت���9b�ة   ا�  
  � p�$ 6   ]6رس   أ��^%ر   ��   ا &y   0�b9%ا    �9�
 �9�b����ت �    ]6رس       ،��p 6   أو ا�   ®%7[  

&�pرات lا    ،(���ا��L ��    (�b9�) ا �
 Representative Sample  �¢   �AYو�k   (pL? ا  
   8   ا�0b9   وا���وض ا �9�Lء،    $L�ف   آ�9 
  ،8[���%ا* �S_و   "�L�    دا   $~��   أن�Lأ�  
ا ?6د،    ه<ا �    �G$���   ا�1 %ف إ�    ;6$6ة 
��    اK;��)   ��ول   أن   ذ W   و��bل  (�¦Gأ  
�0b   إ���3)  :  

�����)"  _0b   ا���وض   ه0 )  ا (  " (pLk   أم  
  ،l  در;)؟ أى  وإ� 

��&0b_   0p7   ه%   ه0 )  ب (    8pLk   أم    ،l  وإ�
 در;)؟ أى  

وإ�  l،    أم   pLk)   و;6ان   _0b   ه%   ه0 )  ;ـ ( 
 در;)؟ أى  

  : ا\ول ا ���S    ا ��ال إ�    ����3K)   اه<
 ؟ .... l   أم   8pLk   أ*%ات   _0b   ه%   ه0 )  د ( 
�S_و   ��p ا   �   ®%7[   0��Gا�    ا �;%ع   و ��  

 "A�b_   ء��و�3ت   أ5��  . ا¯ ...   ذ W   ;6$) و�6ى    ا�

�A"   ا ^A%ر  - 1��  أ��و )  اGl�ا���� (  أ
 "A�Y��&ا�  ) ��S$���A^�    �9� )  ا\ �G���  
��   ��6ا    ���   �a"  $7%ل �@&�ا �    در;) ا�    
  ،"S�¦9w[ ��6���9)،      )   أ$~�   و d�w&و��  
��&�ى  أى  ��    اC%ار   �&�pدل   أن  �*�L�."  

  ه<}   ]�p %ن   ��   أ6yر   وز�Jؤآ"   وأ�&"
  . ا�   �&%��`   �G )ا � 

��   ا 7�ار *���L    أن   إ�p5ت  -2    ��&G�G  
  وأ��� و
A¦w"،    *%ا°" �    و�6ه"    ��%ا 
�`   آ�9�Lء &�   "AL�  أن   rp5   و % و±&��،    
 1wIا    � "Ap��;   دون   ��%ف%L$   0    �?%اب~��  
�&@??)   آ�L�)   و���b�]��   وو���   إ*�ار��   
�    ا ?%اب   إن   rp5   وإن   ا �y �L%ى    ��   '6ودة 
 "Ap��;   6ونF���   "  دون   ا����G ا �9�L    ا 6
  . ¥ن   آ0 �    ��Gl   "S&4اد}   $~w�وا   أن 

 3 -  (m�[   رة�kإ   �  أن إ�    ا 6و )   ر��
% 90(  أ(�8p اGK�ا����  ا L�²    ا ?�اع 
 Jb����)،    \�pGب   ه% ...)  � W ا <ى    ا 7%ل   ذ
 67&ه<}،    ا S�   (7��   ��p�ة   �6ا$)   أ�8   أ
 8&m�[    89 إ�F�    �9�L ا  �  l ��  ا�%3%
و��  , ا\
�ى   ا %ا�Ly)   ا���آ0   ´%ار}   ]&~�ءل 
 l   >
و��    
�اµ   دون   ;���    ?��   ا 7%ل   ه<ا   $�
 l   ¶ �p�    �  ،{ا� ��7،     ��   y% 8   ��ن �w�
 �S 6   و�l    � أن   ]7%_8   �����ت   d~�   8&�y%[  
 (�Fkو   (���y    �  ،8��� l   �bأآ   l0   وyأ .  

��   إن :  را���   �S_   8   أ]67م�   ��   (A;و   �^�  
��    G   �?&7$%ف   ��د$)  (����    '6ودة    0�pG  
  : $��   ���9   إ��زه�   _�S   اl   �?C   ا��bل 

  : ا�&%ــــ$  -1 
ا���K·    واC%ار أ�G�G،    �%ار   ا���و�3ت

 09L&�$   ( � ا   (�^�  آ�9   وا � ) (� �p،    ا �
  أ�G%ب ه�    و(4ه�   ا ����)   ا �L%م   ]7%ل 
  ذات   ا � )   ]?Vp و��   ����،    &09L$�    �&%ا*0 
�~9%ن   $S%ن   أن   6�l   ��7�7)   آ��ءة    ��  ا �

) ��` )  دl &8   �7»   و �&�   8��  ا�&��ور$�   ��   
  ]�&09L ا �    ا\ ��ظ   �L[   و��ا;L) )  ا�&��و�3 (
  � 0b�  ]6y   �FL   أ¸�   �6y   ¡�J   ا���و�3ت   ه<}   
 ���ءة   ا %���)   °<}   ا ��7م   S ��    � �9 ا~[  
 `9  ا �9�Lء   وا;�   و�� و;6واه�،    ا���و�3ت   
 ����  اC%ار   $S%ن   $   W >     �� l�Ap%ا   أن   ا �
, Dialogue des sourds ا ?"    �%ار ا�    أy�ب 
 ��  : ذ W   أ��b)   و

  ا(�ا)'$"  ]09L&G   4pLا   إذا ) 1(
���G)  �أى    �J7 " ���+�ع     ،(�pLk 67�    �L$
 0b��   ا &4pL   ه<ا   %�   ���6   ا�6"   ا ��7     
��وض ��   أن   �� �  , �?�ى   ��   4pL& 6   اy    �L$
 �%�   ��   W� ا    ،�  ا��A&GK)   ور�� وا &%;
 6�  . اGK�ا����   ا���وض   

�¡   إ09L&G   إذا ) 2(   "(�Y67 " ا 6_7�ا�  
  �L$  ا�����GKا ($��   (�p�)د   أ%A� ا    �
$6y    �L   أ�8   �� �  ا L���)،    ا\رض   ا�w�&Gن 
 6�  ا ?���)   ]S%ن   أن   �Jb ا�?�ى    ا���وض   
 (w�G    ،(Lن   وأن را�%S[   (3ر�Lا�   ( %¦��  
�9A) ;6ا،  &�   . ا¯ ...   ;6ا   ;6ا   و
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 6Lp�   �^�   d3ا%&�  اC%ا;�   أن   آ��   $6رك   أن   
G%ى     ��r   وا�<اه�   وا 6��7L   ا\و�Yن   �� 
 (�����ن   ¸�وأ �;J،    أو   ¥;J   إن   �~�و�)   �G  
 ��    �kJ&&G ���3أم   ر   N    ،6 ��ض�J�   أن   W ذ  
�   G%ف SL&$    �� 8�L�  "نµا " ��    � W دور}   ذ  
  . آ9��وض 

�S و   ����  ا�7% )   ه<}   أن   �&<آ�   أن   
 (�A$6p ا �    ا �A��L$   �9ء�L إذا   ا   ��  
 r�9L&Gا   (wGا ��   �%ا��G�   ���¹ا   ��   ���;  

�،    دون   وا�6 µ6   ��¸� اy   Vp?[   �7��   Jº  
�~�)،    و���ورة   ��  ا�p��P   أ�6   $&��زل   �� �
 �   8y%7�   ��?    0p7&������   ا���Kن    .. ,
 W�9&$   �
µ8   اp?L&�   ��?    أو(  أوه�م    ��
 (7�7�  ( pG87    رى�~Cى ا�?�L [7]7ا.  

�S_ر �    و�Y9`   ه<ا   إL ا    ��p7&ا &%*�) ا��  
 ��   dy%�    �9� U�& �� :  

��&%ى  ��  " ا %Y«"  ا &��وض   $S%ن   أن "
" اC%ا;�   إزا )   a%   ا ���L)   ا���Kن   
w%ات 
  �p��Pا �%�    ا���واة   6yم ��    ذ W $��ى    وأن 
 �L�".  

  و4'�'$   ا���3رات   �1   ا(��)$   0'�/.  -6
  : ا�/�/���7�   ا(�56 

8�L    ��   �L? ا &�7رب   ��7`   ا    ��S ا ��  
��و�3 &�   0b_   "7%م   دو )   أ�6ه[    ��  �S�ة 
��)   أو   ��ه�ة (  �?�$)   وإ$6$% %;�)   د$��) 
  (
  �6ود   �J   �~�ر$�   ا &�ا��   ]��L �ى أ
   ودو ) 
 ")��   �L3   �¼����S�و��    ذ W و��  ا�C �)،    إ
�   ا ��p   ا �9�Lء ���L  وا�Ly)،    ا��4ة   ]S%ن   
 0��G% ا �    ا �S_   ل �    ]��ه"   أنJyKا   ��   "  ز
 ($�?�L ا�&��9ة   ا   ��    ،���; W >0�7]   وآ   ��  
��   ا��b �)   اC~�ر$)   ا  �%اء    ���;   �
¥ .  

  ":ا�>اث"  أ�����   أم " ا9ن"  ا�7���4ت  -7 
  �����ت ��  $�$   ��    �p�VF   إ=�   ا &��وض   إن

 dy0،    ورؤ$)   ا %اp7&ا�� ��  ��8   ]6ا
�r   إذا   أ
 0�%ا   (���G   (&��5   س�G1آ   `p��  ا 6Lل   ��ن ، 
�   $�&d9   �1ن $%*�  ��    `w�ا�    ��ا ����&�،  
 J�   �S_   ��9�  أن   ��    w�ف   ��wL� �7    أن   
  l  ̈    ا�67س   آ&��8 �    ;�ء   �� إ�    ��&�6ا   $&��وض 
  �wL� ���   `Cف   ا�w�    �
µا   (p�� ��   8��&S   
  ا���و�3ت   �1ن   ا &�d�w&��   �p   �وه� ا�67س،  
 ��7�&G   ����ق   '�و )   [Kء   �%ل   اJPا   �  أرض   
  ،�� >���" �    P�) إ�  �<ا]8،  دو�    ��y%ن   و]�  
  ا ��L�   6��)   ا �اث   و��7`   ا��7ر�)   ا\د$�ن 
 V*\67س   آ&�ب \ى    ا�    ،�9A��  إذا   ��   ��)�L   أو 
�l`،  إ¢�    �7�ار   �JL   *6ر   6y ا &��    ا 6$�   آ�ن 
" .. �� &�7دم   6y  "«7G   ا ���`   ا 6$� ن  أ   أو 
�� إ�    ا½�دlت   ه<}   و]�&9� ..   ا¯ ..   ا¯    l  
��وض    &@�ج   ¸�$) & ��   ��   0L�   �yإ�    ه�د
?���)   د���ت" " l   �bأآ   l0   وyأ .  

�9�9L[ا   و>¢   `w�6   ا��J�   أن    �p[ و�3ت��  ا�
  �� �Gو$)،    أ��&�  أن   ��   دو )   رr�3   ��ذا 
 �?[    ����A   أ�Gس   أن ��y   %إ$6$% %;�)   ه  
�%ا;A)   ¾�   ]&�09   أن   ��A��L   د$��)      

  أن $�p �    ا\G¦�)   ه<} ��    و ¿;��) 
  �w@&$ "�L م   ا�yءات   أر�&�&Glو*%ر   ا  
  ا �w[   �L%ر   در;)   �����ت إ�    ا�^�ه�ات 
  ،0b96ى  ا��  ��8   ا 6_7�ا�Y)   ا �7"   رG%خ و
) (Gر��   l   ��J  ا ��س   ا�&��;�ت   و�7�7) , ) إ
  GK&7�ارا   ودر;) °�،    �8��b   و��ء و�6ى  
 {��L��6ى أى  ا�    اG&9�ار}   و]%dy   و ,

&Jف   وpy%ل ا��Lر3)،    �09   و�67ار lا   d�  
  ا &��y[   وا�&�9ل   ا��&x   ا 09L �    اGl&9�ار 
  ا L%ا�0   ه<}   ¥
� ا�  ,  وا�w7&Gب   ر�S)   دون 
  إJن   Â�د   ��wق   �   Á�ج ا �    ا l6 )   ذات 
 (�p�)\ا   (�Yا 6_7�ا    ،(�Ã� ��3)   ه<ا اK��  
�d ا 6ا
��    ا���وض   ��w`   أ
< ا�     8���    �
&�pر،  Kا ��� ا <ى    ا\SL�$    ���6ى  
  ،8SG�� 8��L&Gا �@?�    وا `w��   8pLk   `w��  و
  ،�?L 8 ا�b8   و�[�;��&�l   .. ¯إ .  

�S_ح   و�Y   (�*%[    � 0   ه<ا�p� 7%ل   ا[ :  
��وض   ��   �Jb   ا���وض   آ�ن   آ��9 "&$    ،8Ã��

 WG�9&�  ��ح   ا�&�9ل   آ�ن ذا]8،  �    ا��w`   و
&�9د أآ£،    ا���و�3ت lوا    �� �AF��&�   �93أ .  

  AB   ا(@�وض " آ&"ـــ$"  0<��.  -3 
  : Aا��ا6 " )�ـــ!"

 �A$6� و�3ت   أن��   <ا]r��    JL�   8   ا�
  �wÁ» ه�    وإ=� )  ذا]JL�    � 8   آ��r   وإن (
 0L�     �Lyوا (F�&�   ق����    ا] (��Gو  
  ،(7�7� ]y��& 9)   ��   وا�S ا    ��  ا���6ة 
 0L�  $~��   وأن   6�l   ا %اdy   أرض ��    وا 
  أو   ا�Pر$)   ا���و�3ت إ�    �6ود   L*   �J%��ت 
  . ا &� �) 

��  $�آ6وا   أن   ا½&�L9   ا �9�Lء   وا;�   و
  ��
w%رة    0b���    ا &451 �    ا &��y[   ه<ا   
 (7b و�3   ��   ا����   ا�&    ،(����  ��  ا 7b) و

�يأ   ����)   ��   _8�b   و��   ا���وض   ��  .  

4-  �/DEا��   FB   ا��@�وض    G ت��H/�Iا� :  
Wkl   6أ   أنp�  ه% "  �&��وض   k   0��y�ء   آ0"  

و �S  , ..  ا ?6ر   وLG)   ا��و�) ��    $6ل   �6pأ 
 l   09   أ�8   أ���$   Jb�  ا � ) ن  أ �     �&��وض   
 (���L 6ة   ��)   ا���ا�?�ى    ��نا�K   ان   أو   و
 d&9&$   ت���� (ا L?�ى    ا ��Y`   ا���Kن   �?   ���  
 4S���    وا 67رة   وا &%ر$» وا %�    ا &
  أن   �< W وأ�  )  ا¯ ..  �£ر   �J   ا�K&��م 
   ��A$6pن   ا &L�ض   �1ن   ا ��س أدرى    ا �9�Lء 
��وض & ��   07$   ��  �3تا���و   ��ح ��ص     
 (p�� ��   0�7�7)ا ���7)    ���9آC�7ش،    ا�� 
 8�\   WS�$    � ($6;   �3و��  ا ��ص   و�7�7)   ا�&
 (¦��S&ا� .  

5-  .Kو�%$   ا���   �K�� :  
l   Wk   ن ن  أ���lا   �*�Lا�   Ä�L$   4ة   ��ةw
   ��  

  أو   ا &%*�0   5%رة   �%ا;w[    � (A%ر}   ��ا�0 
  آ0 رأى    إذا   إ�8 �7%ل،    ]�?�0   ودون ا�%ا*Jت،  
 ���*    r�� آ�   أو�G   أو   أرض   `�&L��<ه�     
 0p7&����&0p7 أى  (  ا��L*�   ا���Kن      8���  
��^%ر   �� )  وأه�8     �9�  �     ���w&Gع آ�ف،  و�%
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  أ5` \·  ا�4bة،    ا ����G)   ا �9�L)   ا���ورات

  ا����ب أى    أن   وأ&67 , وز���J و��7  أه��  �  
��   �09   ��   ا�%ا;A)   ��ص   ��   ]0��7   ه%   �Y�º  

  . وا�6   ¥ن �    و¥��ل   و¥lم 
  ا &%��`   ما S�ا   ا 6�%   \~�ء أ��    إذ وإ· 

  � "A&9A�  و$^A� رؤوG��d��$    ،   ��   ا  � �)   
  6yر]r�;   8   ا�   أد% Á??��،    و$��ف   �7�� 
 ���?�   dGص   أو��  . ا��Cة   وأآ�م   ا 

LM�&Nم   وOا��   $Pور   Qا   R0و��آ� 
 ا���Wوى T�U  .  د

�Yا%��?�ى    
 ا �7ه�ة   ;��L) .  ا ����   ا �w   وأG&�ذ

$X�E&B :  rp&ا�<آ�ة   ه<}   آ   ( � ��   (���L ا  
  أن أ
�ى    �� )   $�$6ه�   �� و��  �� �    �@�ا 
�ء   $&�09    �A&m�[ .  

`���   8�Y   6ة  ا ��Jء إ�    ]?0   أن   أر;%   *%ر   
   �F�)   ��@)   �% %ا   أن   أر;%   آ�9   ��S%ر$� 
 (�9�L ا   ��&�L9P   ة�y%ا�    �� "  ه<ا   أن   ز
�%3%ع    �9� .  

) ZH�� ). \�و)�H   ا(Dآ�ة   ا

  و بـعـد

  شعب   مصير   لتمس   تتضخم   حين   الخدعة   لخطورة   مثال   مجرد   فهذا
  وصايةال فى    حق أى    مجتهد   متواضع   علم   إعطاء   من   تحذير   وهو وأرض،  
   . المتصارعة   السلطة   جوانب   من   جانب   لحساب وأكبر،    أعمق   ممارسة على  

  من   حقبة   السلطة   لصالح   استخدامهم   أسيء   قد   الدين   رجال   كان   وإذا
  استخدام   بدورهم هم  فأساؤوا )  كمثال   أوربا فى  الوسطى    القرون فى  (  زمان 
  اليقظة   كل   يتيقظوا   أ   العلم   برجال فاألولى  الزمان،    من أخرى    حقبة   السلطة 
  الجديد   اإلله   هذا   باعتباره   العلم   بأن   علما لهم،    بالنسبة   المأساة   تتكرر   ال حتى  
فى    ولست جدال،    بال الوسطى    القرون   كهنة   إله   من   وأخطر   أعجز   هو 
  قضية   ألنها   العام المستوى    هذا على    استعمال لسوء    حال   فيه   أقترح   مكان 
فى    وأكثر   أكثر   تحتد   لعلها   بل فرعنا،  على    قاصرة   وغير   ومتشعبة   خطيرة 
   !! والتجسس   التدمير   آالت   وتطوير   اختراع فى    تساهم التى    العلوم   مجاالت 

  آمال   شكل فى    التوصيات   بعض   هو   المرحلة   هذه فى    أملك   ما   وكل
   : احتمال   شكل فى  هى    مما   أكثر 

  وأن   االنسانية   بالقيم   خلقية متعلقة   تنشئة   بطرق   بطرق   نهتم   أن   البد  -1 
  البحث   مكتبة   أو   المعمل   هدخول   مقومات   من   يتجزأ   ال   جزءا   ذلك   يعتبر 
  هذا   لمثل العملى    بتطوره   اتصال   أوثق   المتصلة   العلمية   أمانته   لضمان 
  علم فى    أو العملية،    للكليات   النفس   علم فى    تافه " مقرر"  إضافة   هو   االقتراح 
  وتنمية   التربية   طريقة أعنى  نى إ   بل , وينسى   يحفظ   جميعا   للكليات   األخالق 
  هذا   ويبدأ المسبقة،    األحكام   من   الفكر   سراح   وإطالق االنسانى    االلتزام 
  وخاصة األولية،    الجامعية   المرحلة   بعد   خاصة   يتركز   ثم   الطفولة   منذ   مبكرا 
  ويتضمن العلم،    حمل كلمة   مانةأل التصدى    مسئولية   سيواصلون   لمن   بالنسبة 
  وإنما , وضعى   لقانون   الخارجية   الخطوط على    الكامل   االعتماد   عدم   ذلك 
   . وباستمرار   أساسا الداخلى    للقانون   وعميقة   جادة   تنمية إلى    يهدف 

  

  إن  -  ا�@� �   ا FÅ   �$6"   د$��)   إ%$6$ %;�)
 J;¥   أو   J;�  -  �ا�C �)،    ا���و�3ت   FÅ"   و �
 0L ت   و��  إ$�ران �    ������   �6ث ا �    ا�~�
 Jb���   ا ���)   ا �F�&�   {>¢   (�S) ه�       (��yإ  
��   ذ dp&$   W   �� د$�    أ�Gس ��    ا 6و )   
��w`   ا�6Lام  ̈  ا %lء،    ازدواج    C3�ا�  
 0p7&4ات   �����ت    ?��   وا����  ا �اث   ]
  ،(��  ذر/$   �&��I$   \�وب   ا��H�/�   وأW^ا ا ��
 �   $��` .  

 8-  !�&Eا��    bا�>آ�  T0ON�@وا��  
:Transactional & Structural analysis  

   �L"   أو ( ا ����     ��w   آ�ن   إذا   وأ
4ا
 ��  ��   اC%ار   $9L`   أن )  ا �@?�)   �"   أو   ا �
���ت   �&���0   $7%م   أن   _�S   ���8 ا�&��و�3،    
 ��  �w�$7)   وا��0F   ا 6ا�� ا ��^�    اC%ار   
  ،(�9�  �� 07�&$   ��   Vw� ا    �^�إ�  ا �
�Structural analysis Jbا �آ�Æ    ا &���0   
6   آ�9%ذج ���    �w@&$ ورات�����    اC%ار   JS ا
  ا %ا 6$)   ا���وض   ا�&��;�ت   رؤ$)   أ�9ق إ�  
 (���w 0 ذا]8،  �    آ�@§   ا¯ ..   واb99وآ  
  ،8pL�  �S_0   أن   و��   (yJL دو;)   ا��  ا %�5ق   

Double-Bind  ����   `9L ا   �bوأآ .  
0L 4   و
   ��  ه%   ا ��L�ة   اµراء   ه<}   �8 � أ¸   

  pLk��   �6س   أن   ا����$�   ا ��دة   أذآ�   أن 
  ا��دو;)   ا yJL)"  ه<}   6y   §I ا &����7  
�0b �  " ا ��5%`     ���   �و;)   ا�9Cة   ]8 %7 
 �A�أ�    �� Mitwally - gate" ا�&%U   �%ا�)"

) �  ¢�   ]7%ل   إذ )  وو]�;�r  -  ءا��   �%ا�)   و �
���L[   �Aم وه�     Ä�L ��  "V��*   ��.. ]�S�ى    
" ]�Lp�   �� ���    $� وآ��  ..  ]�آ��   ��   و��S%ر 
  وا;p��    �Sن   ا %�)   ا ��Sه) �    ��د$��   ��ذا 
 ������   a<ر   أن      `w���%از      0wL�  
  .[8]8 �� ~�ورة 

 و�ـ�ـ�
67�   r�6y   0�7ط   ه<}   آ�وأ��   ا�%;�ة   ا     ��

 �7$   V3وا   ��6
0   أن   [   "�   ��  وا �w   ا �
  ���  '%ط   أ��   ه%   ا ���G) �    ا ?%رة    °<} ا �
 �Y�@���    � p�$و 8 و��ر   ]>Å    در;)   أآ£ إ�  
 W وذ   ��   ��$:  

�%م ه�    ا ����)   ا �L%م   ه<}   نإ  : أو�  
  ،(b$6� ��  ا;&�Aد$)   ���A   آ�y   4p" �    زا r   و
��   ر(" ���3)،     «��   �°   ��  أن   �� �  (�%اء،    
 (G��� ا   (Gر��   �w
�"   ذا¼� �  وه�  وأ9`،    أ  
 "��y    ،8����، ا   ا
&�pرات   �&��8F   ]7%م ��� 
 W > أ·    أؤآ6 ��·    و ��   rp&آ   ����   ]67م     
 `�w��    �9�  ،§?@&� 0�   ��   `�w��   �Yا%��دى    
 6A&Â .  

�������   ��   وا�I»   ا &6ا
0   ه<ا   ]451   إن  :   
�"   ه%    ��  ا���P   ا���ان   $�;�G��G V)،    ه%   و
�&��S¦)   (4   ا���ورة   0LÈ   ��  وا\�<ق، ا\y%ى    
  . ا\
yJ�   اC�ج   075   ��   و6$�$ 

6Lه<ا،    آ0   ور(" ه<ا،    آ0   و�  ·�� ��   6kأ  
       ه<}   �0b �    ا ��Lل   ا�AGKم ��    ا�%ا��7 
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��
Jق   إ�6اع   ��   ا�@� �)   ه<}   �$?��   و  ...

 r�9&و]1آ6ت   ا ?%رة   اآ   (���9A   ا ?   ����&
  ا
 �¢%� .   

  °<}   ا ��7م   ]% %ا   ا <$�   ا ��Jء   �~0 - 6[6]
 (9Aا�   (��   $��L%ا   أن   ا ?pL)   ا ��$   ���   ��  
 `�L&$   �°   ة��     ،�� ��  �7�l   رأو}   ��   وا��ا
 ������   rLآ0   ر�   ��  ¢"   �kآ�ا   A*%@k" إ�    4�$   
  ا 7~�) إ�    أy�ب   ا ?%رة   °<}   ا\��   ;�L%ا   أن 
 (��L ا   (�  . �<ا]8   �6ث   ����y) ا�    ��8   ا�%3%

7[7]
��   ا���ورة   ه<}   �0b   ا %اV3   ا �9%ذج -    

 É]�ر��²    �L ا  ��JGKه% وا   (pL    "�S�& ا    �
��و�3ت �  . ا\Lk�ي �%�G  وأ²    ا �Lص   ��   9�و   

�S_ب ا�    ا �;%ع   أ$~�   و�w
   ��  ا�?�ى    ا ���
 r���S ا ��6   ورد   ا   "�����   �F��    ،8�� (Gودرا  
, �رىاC~   ا �07 �6ى    و��yس   ا �وح   ��ق 

�wب �    ا ���L)   وا��¦% �)    ��  , ا�?�ى   ا ���
 0��7� 6ى    ا L�?�$)   واJ�Iء ا S�L�ى    ا �ه�   
  ،89?
 �S_أن   و   "&$   W ذ   (wGا%�   (Gا¹&%ى    درا
��  Content analysis  و����8    �G6$�،    درا$�'
  وآ< ���w   WاI   آ��9ت ه�    ا �L�)   و]S%ن 
 �9¼J�F�[   (�L9� ا   ($�?p وا .  

8[8]
  - (���E    ry>�   (�m   وا�6ة   ��  ا�d3%   ه<ا   

 rآ��   (�G�y   ($�@� ا   rL3وو   l6�   �A��  ' 0wL�  
  ".�� ~�ورة 

9[9]
� : ور�� �y W >� `7%ل أ�% ا\G%د -  � 

"�L ا �� ��س ا��%ك ��Sم �� ا �: Ëk أ
ا���Kء ا S&�ب ( وا �9Lء ��Sم �� ا��%ك 

 )13ا\ول ص 
 

  المواصفات   بهذه   للعلماء   يصبح   أن   الطويل المدى  على    نأمل   أن   لنا  -2
  موازية  [9]9 الحكومات على    ضاغطة   مستقلة   قوة   ولون   جنس   كل   من 
   . عنها   بديال   وليست   والوطنية   العالمية   السياسية   للسلطة 

  واألالعيب المطلقة،  الفتاوى    نحذر   وأن   البد   ذلك   يتم ن  أ إلى   - 3  
  حد على    والناس   العلم إلى    سوف يرتد   الخطر   كل   فالخطر   وإال المنمقة،  
  متجهة   بناءة   ونم   عالقة   من   وقلبه   الدين   أصاب الذى    التدهور   ولعل سواء،  
  مفاتيح حاملى    ألوصياء   تابعة   كهنوتية   طقوسية   عالقة إلى  التكامل،  إلى  
  العلماء   منه   نحذر   ما   مثل إلى    جزئيا   يرجع   ذلك   لعل والجنان،    الرحمة 
  . مضاعف   وبتركيز حاليا،  

  dـــــــــــــــ\ ا��ـــــــــــــ��ا$
1[1]


4w   ا��1 )   ��   ا 6Lp   ه<ا -      ��
   6ر;) و
��&�Å   07 ا�    ��AL   �&�ج    �   (yJ  ا N�L   ذات   
 8&7pY^�$&8   وإ$6$% %;�&8   و�ورؤ$&8   �   `Y���  و
 8bÅ .  

2[2]
  - 0b�   (9^����9ء      ����   ا\��$��S   ا �  

�9�   ا �~�ل   أ;0 &;Kا .  
3[3]

  - 0b_   �?�  ا 6آ&%ر   ا\G&�ذ   ا �F�)   ه<} �    
 �9  y�$�   وry �     �6ن �    ا �F�)   و&G��k   67Lه�   
  . ا �Lم   ه<ا 

4[4]
  - (*�

�w��   إذا   و   �$6���& ����   أو     

 ��   ��  إG�ا����   ه%   و�� $A%دى    ه%   
5[5]

) � ا7�7C   ا ��7س -  �F��    ��ا 67رة   ه%   ه  
  ��  و$&�09   ا ��د   �&7$   8�y   d�ار   ا�Áذ 
 8&� %¦��   �� �º   6����   )  �� ع�mK8،  �  )  ا���
?�}،    �%�y ا�G6C    ا�L�&GKب �6Lى    أ��3   ��ذا   

   � � � � � �   � � � � � �
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{{{{–Úæ{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{è†ÓÊ<l^{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{í{{{{{< <
ëæ^}†Ö]<ƒ^j‰ù]<íÖ^‰…<¯Ú<î×Â<l^Û×Ò< <

<íÖ^ÏÚ<î×Â<géÏÃi<>íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ]<Ù^ÛÃj‰c<ðç‰<>ëæ^}†Ö]<ƒ^j‰úÖ  

�<J{{{{‘{{{{{{{{{{{{{ñ]†Ú^ŠÖ]<Ñ�^{{{{{{{{{{{{{{{<ê{{{{–<ŞÖ]{{{{{{ŠËßÖ]<g{{{{{{{{<<Hê{{Óè†Ú_{{{{{{{{{<^{{K<ÃÖ]{{{{{{{{{{{{Ñ]†{{{{{< <
alrahwan@yahoo.com  

� �     
 ا�OBdء ا�dNاء

Ìp'67$�ي و[ 
�d ا\G&�ذ ا �
�وي 0�p� ا �����K0 ا��, ه<} آ��9ت �� و�� ا &

���ك ´%ه¿  (���Í ر�G &8 ا �S�\�� ($�bر ا �ا ��� آ�8 أ�b�ه� 
�ً) �%ق أد® ا ��wpء ا ���6$) , ا��FLة �G ®%7[ ���1� r7�wا� Ì ا

 .ا 6وران �&67$� و���pن
 ]�p7%ا 
� § ا�%دة وا��Kام

 

  . هذا هو جوهر العلة الحضارية التي أوجدت علال نداويها بعلل

  .فأمتنا أمة حضارية عالمة أعجزناها عن العمل بما تعلم

وب من الواقع بنكرانه وتسويغه والبحث ولذلك نميل إلى الهر
فنحن في معظم ما نقوم به , عن موضوعات  ال تمت بصلة إليه

وإنما نغادره , بما فيه من مشاكل تستدعي حال, ال نتصدى للواقع
  . إلى واقع آخر يعيش فينا وال يعرفه واقعنا

وهذا السلوك السلبي يكاد يتجسد في جميع أروقة الحياة 
  .سية واإلجتماعية والثقافية وغيرهاوأنظمتها السيا

  �ض؟ـــــــــd أم ��0ـــــــ�ار ��8�ــــــــ5
الحوار سلوك إجتماعي حضاري ترعاه المجتمعات المتقدمة 
, التي تؤمن باإلنسان وبقدراته ودوره الفعال في النماء والرقاء

يضيع الحوار وينتفي دوره في البناء , وعندما يفقد اإلنسان قيمته
  .اج األفكار الحيوية الالزمة لغد أفضلوإنض

وال توجد في , التحاور حالة غريبة عن سلوك أبناء األمة
تاريخنا المعاصر حوارات ثقافية تعطي المثل اإليجابي النافع 

  .لجدوى الحوار ما بين أبناء األمة

ذلك أن النظام السلوكي الذي خيم على مسيرة األجيال هو نظام 
تمثل في أقسى صوره بأنظمتنا السياسية , أبوي فردي إستبدادي 

ولهذا فال زلنا نتهيب من الحوار . على مدى القرن العشرين
كما أننا بعيدين عن وعي , ونحسبه نوع من التعادي أو العدوان

ثقافة اإلختالف ودورها وضرورتها في بناء الحضارة وإطالق 
  .األفكار الفعالة الالزمة للقوة والنماء

فيحسبون أن اإلستبداد , ينبع من ذلك, يون عناوما يراه الغرب
وأن المجتمع , حالة قائمة في أعماق السلوك الفردي العربي

  فهال أثبتنا لهم العكس؟, يصنع مستبديه وطغاته

فما رأينا مثال واحدا لحوارات حضارية في إجتماعات القمم 
وهذا يعكس , وإنما خطابات أبوية يأباها الصدى, العربية

 .قة معضلتنابوضوح حقي

  اوي ــاذ الرخــة األستــن رسالــى متـات علـــــكلم 
  

  أ�ــــــــ� اDKــــــــــ�ار
وأن , وتعلن أن القوة في الحوار, كلماتك تبعث األمل والرجاء 

  .األمة تمر بأدوار

وإنما كمنت , فما عجزت وال خابت وال انهزمت أو إنكسرت
ا إنسانيا حضاريا نبض, فأطلقت ما فيها, واختمرت ونضجت

  .ثوريا أصيال

وشعشعت أنوار دورها الجديد من تونس الرائدة وتألقت في 
  .مصر الباسلة

واآلفاق تشتاق لمزيد من التوهج , وال زالت األيام واعدة
  .والسطوع العربي الفياض

8�  fــــــــــ�0
وأجبت عليها بتركيز وتكثيف , وقد قرأتها , أمامي على مكتبي 

واجتزأت منها فكرة , موضوعا حصل قبل عقود ألنها تعالج
, وسأتواصل معها ثانية بأسلوب آخر. سوء إستعمال العلوم

وبودي أن أتفاعل مع دفق األفكار المنيرة التي تتناولها في 
  .التي تأخذني نحو األعمق البعيد, كتاباتك المشرقة

وتؤكد في أعماقي  ,حواراتنا تمنحني شعورا دافئا بعروبتي
وتؤكد أن األمة بخير ما دامت ,  الصادق باإلنتماء اإلحساس

  .عقولها تتفاعل

هذه الحوارات تستحضر األفكار األصيلة الالزمة لصيرورة 
  .فاضلة راشدة تأخذنا إلى مدارات التحقق الواعي المعاصر

0D0ـــــــــD L أــــــــــ�أ أو�  
إزاء محنة وحالما نعلم نقف , وعندما نتعلم نعلم, عندما نقرأ نتعلم

ومعضلة وجودنا تكمن , حضارية عنوانها كيف نعمل بما نعلم
 .في التخاصم ما بين العلم والعمل

Arabpsynet eJournal:  N°34-35 – S p r i n g & S u m m e r   2012 
 

ــ�م�א�����ــــ� ــــ�د��:�א��ــ��א����ـــــ�����ــــ ــــــــ�����34��35אـ� ــ�����&���ــــــ  ��012�2ــــ
 

54  � �



�����������������و������������������א�ز�א���
���������������ص�א������������������ز�.�.�.��א���و�و����������������
�א���������������������� �

 

 
  . ذلك أننا النملك مهارات الحوار وقدرات وضع الفكرة في كلمات

  . ونتعامل بعقل منفعل ال فاعل

. الت وعجزت الكلمات عن التعبير عن األفكارفقد برزت اإلنفعا

وفقا للذي يرانا بعقله , وهذا سلوك يوحي بأننا لسنا على مايرام
  .ومنظار تفكيره

وهذا معوق سلوكي وبائي مستوطن في مجتمعنا ويصيب الجميع 

  .بأضرار مزمنة

 ��0� g9) h�0M� "�ـ�A9ـ�م ا���Mل ا��M8Bء إ�B "ويIذ ا��  �8Bjـ
  
��ـــــــــ6 ا�)&ـــــــــأ^  

  المصالح تقتضي
  والنفط يقتضي
  واألمن األمن

  وما أدراك ما يعنيه 
  ويرمي إليه

  ثالثية الحكاية 
  التي ما كتب عنها نجيب محفوظ

   �ا��ــــــــــــا� 
  ما نسميه صداقة في عرفهم سذاجة

  فالمصلحة دستور السلوك

  وعقيدة الحوار

  والغاب هو القانون األصدق

k9ـــــــــــا��  
  عالمتنا المميزة الفارقة

  وهويتنا وجوهر وجودنا
  ووعاء مسيرتنا الساطعة

  ولكي ننطفيئ
  صادر لغتنا

  اللغة عروبة وحضارة وإسالم وفرقان
  وآلة إنسان

  ولهذا فهي الهدف المطلوب
  وربما سيلبسونها صفة تحلل وأدها

  ؟!وسجنها في غياهب النسيان

�l�86ـــــــــــا�  
  ارات األخذأن تجيد مه

  وخداع العطاء
  فقد أخذوا وأخذوا

  وما وضعنا على موائدنا إال السراب
  فكيف خدعونا بالعطاء

  وقد أخذوا منا كل شيئ؟
 

وما "وتجنح إلى العمل بفكرة  , فهل نحن أمة تعادي الحوار 
فالرأي , "سبق السيف العذل" وتنادي " إجتمعت بأذواد فحول
لرأي تعني القتال والمنازلة ومعارضة ا, عندنا يقترن بالسيف

  .الدامية

  �؟ـــــــــــ�D 3&ــــــــآ�
أن تربية األجيال ذات آليات , ما أالحظه في المجتمع الغربي

ويتركز اإلهتمام على تعلم كيفيات . مبصرة معاصرة ومتجددة
فالكلمة ال بد لها أن تكون ذات إسهام , صب األفكار في كلمات

  .لعبارةواضح في صياغة الفكرة وا

وتجدهم يركزون على كيف تفكر وتكون مؤهال لتصنيع الفكرة 
  .وتحويلها إلى مشروع مؤثر في مسيرة الحياة

وتحاور وتتفاعل مع اإلختالف وتستثمر , وكذلك كيف تقرأ
  .طاقاته للبناء والتقدم

  . فال يوجد كالم مبهم

وقد هيمنت على تفكيرنا , وفي مجتمعنا نميل إلى عدم الوضوح
والتي أراها تصف عجزنا التام , "المعنى في قلب الشاعر"  آلية

فالشعر له دور في بناء تصورنا , على وضع األفكار في كلمات
هو الذي ال يعرف , حسب ما نراه, والشعر الجيد, وتفكيرنا

أن كاتبه قد عجز عن وضع , والحقيقة المريرة, مقاصده إال كاتبه
ا يكتبه فن بمواصفات رمزية فأشاع الوهم بأن م, أفكاره في كلماته

وكم تقصدت أن , وتعبيرات بالغية عصية على الوضوح السهل
فيغضب , أكتب نصوصا مباشرة ذات تعبير صريح عن الفكرة 

  .منها النقاد ويحسبون ذلك إمعانا في المباشرة

فأرى المكتوب ال يتصل , وكم قرأت شرحا أو نقدا لقصائد
ن وحي المعنى في قلب بالقصيدة وإنما تخيالت وتوصيفات م

وهذا إبداع إنحرافي وليس إبداعا صادقا خالصا أصيال . الشاعر
وإنما هو أداة تشويه , يساهم في بناء عقل األمة ووعي األجيال

  . تفكير وتشويش وعي

, فالمسافة شاسعة ما بين آليات تفكيرنا وآليات تفكير العالم المتقدم
  . ما بين العالمين وهذه المسافة تنعكس في تداعيات التواصل

, لدي صديق صيني يمزح معي عندما يدور الحديث عن بالدي
, " إعطونا بالدكم لمدة خمسة أعوام فقط" فيقول لي ضاحكا 

  !وعندما زرت الصين أدركت أن صديقي على صواب

كنت في لقاء ضم عدد من األخصاصيين النفسيين , ذات عام
ي موضوعات وبعد أن دار الحديث ف, العرب واألمريكان

  . صعقت بما قالته إحدى الزميالت األمريكيات, متنوعة

  ؟ "!!كأنكم أعداء بعضكم" قالت 

  "ولهذا لن تحققوا شيئا مهما" وأضافت 

لكننا , وما عندنا ما ذكرته, وكنا في اإلجتماع زمالء وأصدقاء
  .من خالل أسلوب تفاعلنا أوحينا بذلك

طريقة الطرح والنقاش تبين لي أن , وعندما تأملت بواعث قولها
بأننا , بما ال يقبل الشك للعقل اآلخر, كانت تؤكد ما ذهبت إليه

ونميل , أعداء أو ال نعرف كيف نتفق ونستثمر في المشتركات
 . إلى تعزيز مسوغات العجز واإلفتراق
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  �ـــــــ�ار �4Mـــــــا�)

  رة خطيرة يربحونها دومامغام
  فما يعرفونه يفوق ما نعرفه

  فالمعرفة سالح أمضى من أي سالح
  وأسس وآليات الحوار التي يدركونها

  ال زالت في رفوف ما ال نعلم وال ندري
  وما علينا إال أن نبتكر أدواتنا 

  وآالتنا الحوارية التي تحقق مصالحنا
  فالعقل العربي غير العقل الغربي

   يمكنهم رؤيتهوما نراه ال
  وما يرونه يصعب علينا استجالءه

  يحاوروننا بترسانة عقول نابهة جامعة 
  ونحاورهم بعقل فريد 

  !يحمل شارة األمية وسيف أدري
D�&"ـــــــــــأ��  

  فتقديري وإعجابي وحبي
  وإن سكنت فقد هتفت بقلبي                 

  وشكرا حينما عتب أتاني
  أتيتك واعدا وبها ألبي                      

  سأبقى في حوارات تنامت
  بأفكارٍ جلتْ نظر المربي                  

تشكوني إليه جمال الترك  
  !سأشكو منك إن فَترتْ وربي                  

0Mـــــــــ6 �ــــــــــوإّن ا��D هـــــــــ��� Yٍـــــــــg  
  أمن عجبٍ ومن غضبٍ ولسبِ

  أتت ريبا وكم جرحت بغصبِ                  
ذات إعصارٍ ورعد نفوس  

  هي األيام في حذرٍ ورعبِ                   
حى كلما كتبت يراعفمر  

  أال جادت بإبداعٍ كصيبِ                   
  مواجعنا من الجهل استفاقت

  أال تبتْ بما فعلتْ بشعبي                   
  لتي فيها أساناهي النفس ا

  فهْل برءتْ بتوجيه وطبِّ                  
  وإن العقل في نفسٍ تماهى

  إذا رغبتْ بدا عبدا يلبي                    
بعد سوء رةٌ بسوءوآم  

  إذا ضبحت دحت شرقا بغربِ               
  فهل بقيت مساجرها أجيجا

  غيبِكما جنحت ل, فما انطفأت                
  كفى أدبا وتأديبا ونهراً

  رأيت لهيبها نهجا لعطْبِ              
  معللتي بسوء كيف أنجو

  فذا طين أتى طينا كذئبِ               
وما عسرت على طينٍ مناه  

  رموز الطين ما بعدتْ كصحبِ            
  فقل نفسا وما ندري هواها

 وعاء سلوكها يبدو كجبِّ              

وضـــــــــــا��8   
  كلمة خرافية تمكنت من وعي األمة

  فكيف لمن ال يملك مصيره أن يتفاوض
  وكيف ألمة بال شعب أن تفاوض أمة بشعب؟

  األمة وضعت في زنزانة أفراد
  يستعينون باآلخرين على الشعب

  !فما معنى التفاوض في صندوق غياب؟
  �ــــــــــا�8)�2

  األمة ال ينفعها التحذير
  ها ال تقرأألن

  وال تسمع إال ما تفهمه
  وما تفهمه هو ثقافة اآلخر

  وبهذا فأنها تسمعه وتطرب له
  وتنبذ إبنها الذي يصرخ فيها ويناديها

  فكيف تحذر إنسانا منوما 
  في صالة عمليات اإلفتراس الحضاري المريح

  والممتع حتى اإلدمان؟
  

 M8ــــــــــا�h  
  هل تعصبنا لعروبتنا وديننا وأمتنا

  ومصالحنا الوطنية واإلنسانية
  هل تعصبنا لوجودنا وحقوقنا وكرامتنا

  هل تعصبنا للتكافل والتراحم والتفاعل 
  واأللفة واألخوة والمعروف

  هل تعصبنا للزراعة والصناعة والبناء؟
  لقد تعاصبنا وما تعصبنا أبدا
  وتغاضبنا وما غضبنا يوما

  فأين الضمير الحي الرهيف؟
  يجابي بقائيالتعصب سلوك إ

  !عندما نعي منافعه ونتوقى من أضراره
MTراتــــــــ  

  هل توجد أمة رفعت شعارات أكثر منا
  أعظم إنجازاتنا شعاراتنا

  وما حققنا إال ما يناقضها تماما
  فاسأل الوحدة والحرية
  إذا كنت في شك وظن

  
  اoن... اoن

  اآلن عدونا
  فالماضي هو رفيقنا

  وما أثقله
  وما أقساه 

  نا أمعنا في جهلهألن
  وأصبحنا غرباء عنه 

  لكننا ندعيه
 وما حققنا إال ما يعاديه
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  أتُدريها بما خشيت وهابت

  فذا فزع على فزعٍ وُأهبِ               
  حالوتها إذا بصر التجلي

               عبِستغدو من جحيمات وص  
  وما جهل وما علم سيبقى

  معاشرها كأغصانٍ بخصبِ               
  إذا جاء الربيع زهت ومالت

  وأعطت ما بحوزتها لعصبِ             
  وإن حّل الخريف بها استغاثت

  وراحت تشتكي فقدا لثوبِ               
  فهل نكرت وما ذكرت ترابا

  عن الفحوى لحربِ, وهل سألت            
  ال هبطتْ إليك وما تدانتأ

  وإن كشفت بها وجها تُخبي             
  فحاور رأس صلصاٍل مكينٍ

  وجالس طينةً رهنَتْ بنكبِ             
إذا تدري بما كسبت نفوس  

 فدعها تنتشي واهللا حسبي              

  فغامر في متاهات تناءت 
  كأكوانٍ تواصلها بثقبِ              

  بمعجزة طواها ومن سوى
  بكاف ذات نونات وحجبِ                  

  تعالى خالقٌ وسمى بعرشٍ
  وذا المخلوق في صدعٍ ورأبِ             

  وما نفس إذا جهرت بنفسٍ
  ولكن طبعها أبدا لتربِ                    

  فخاصم نهجها وادعو سواها
  وجافيها إذا جنحت لكذب                  

  والعيب فينا, ا بنا تخادعن
  وكم رتقت لنا عيبا بعيبِ                 

  دليل نفوسنا وهم أصيٌل
  ومحجوب بأطياف ولجبِ               

  فال تكشف غطاء دام حقاً
  والتسعى إلى جزرٍ وقطبِ                

  ودعنا في مشاربها نعاني
 كأنا من ثمالتها بركْبِ                

   � � � � � �   � � � � � �

Search To APN Database 
Search  Books 

http://www.arabpsynet.com/book/default.asp  
Books Form    

www.arabpsynet.com/book/booForm.htm  
 

Search Papers 
http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp  

Papers Form  
 www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm  

 

Search  Books 
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp  

Books Form    
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm  

 

 Search Thesis 
http://www.arabpsynet.com/These/default.asp 

Thes is  Fo rm    
www.arabpsynet.com/these/ThesForm.htm  

 

  Search To APN Database 
Search Arab Psychiatrist 

http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp 
 

Search Arab Psychologist 
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp  

CV Form    
www.arabpsynet.com/cv/CV.HTM  

Arabpsynet eJournal:  N°34-35 – S p r i n g & S u m m e r   2012 
 

ــ�م�א�����ــــ� ــــ�د��:�א��ــ��א����ـــــ�����ــــ ــــــــ�����34��35אـ� ــ�����&���ــــــ  ��012�2ــــ
 

57  � �

http://www.arabpsynet.com/book/default.asp
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm
http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp
www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm
http://www.arabpsynet.com/These/default.asp
www.arabpsynet.com/these/ThesForm.htm
http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp
www.arabpsynet.com/cv/CV.HTM


�����������������و������������������א�ز�א���
���������������ص�א������������������ز�.�.�.��א���و�و����������������
�א���������������������� �

 

ÎøÂ{{{{{{{{{{{{{{{{{è‚Ö]<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ŞÖ^e<à{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ŠËßÖ]<g{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ê<< <
Eíé×ÏÃÖ]æ<íéŠËßÖ]<l^e]†Ş•ý]<í¢^ÃÚ<»<°éÞ^uæ†Ö]<…æ�D 

< <

_J�<J‰^Î{{{{{{{{{{{{{{{{{{ÃÖ]<Ü{{{{{{{{{{{�]ç<ë–<éñ<…{{{{{éÃÛ¢]<‹{{{{{{éÎ]†ÃÖ]<í{{{{{{{{Ş×Ö<í{{{{{{{{{ŠËßÖ]<g{{{{{{<ê–<ÃÖ]{{{{{{{{{Ñ]†  
dr_alawadi@yahoo.com 
 

     
  

Religious, Spiritualا��و5�D - ا�����ر ا����� : اKول     

لالصابه باالضطرابات ) الغيبية(يمكن تلخيص العوامل الروحانية 
  :ة والعقلية بثالثة اسباب هيالنفسي

 ).المس، التلبس (الجن تاثير  -1

 .تأثير السحر -2

 .تأثير الحسد -3

سأترك موضوع تأثير السحر والحسد الى محاضرة اخرى الحقة، 
  .واتطرق الى موضوع الجن الذي يشغل بال الكثير منا

 )ـــنس بالجـــالتلب( ســـر المــــتأثي

األديان عرف اإلنسان انه ليس منذ بداية خلق اإلنسان وبزوغ فجر  
وحده على كوكب األرض بل ان له قرين يعيش من حوله ويؤثر فيه هذا 
القرين هو معسكر الجن من ذرية ابليس الملعون فقد ورد في القرآن 

 ))ومن يعشوا عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو قرين((: الكريم
كتب السماوية، ففي جاء ذكرالجن في جميع ال ).36آية  -سورة الزخرف (

 7مرات، الجان  10مرة والجنة  22القرآن الكريم مثال ذكرت كلمة الجن 
يامعشر الجن واإلنس ان ((مرة قال اهللا تعالى  68مرات والشيطان 

استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات واالرض فانفذوا ال تنفذون اال 
خلق ((هللا من نار والجن مخلوقات خلقها ا ).33سورة الرحمن (  ))بسلطان

تعيش من حولنا ترانا وال نراها   )15لرحمن ا)) (الجان من مارج من نار
إنه يراكم هو و قبيله من حيث ال ترونهم إنا ((: قال اهللا سبحانه و تعالى

ويؤثرون بنا لكننا  )27األعراف ))  (جعلنا الشياطين أولياء للذين ال يؤمنون
  . النلمسهم وال نتكلم معهم

 ؟؟ـــــــــــــ�ون %�ــــــــــــــbp� 3ــــــــــــآ�  

حينما نتصفح كتاب اهللا والتفاسير المعتمدة نستطيع ان نلخص تأثير 
  :الجن على اإلنسان بما يلي

تزيين المعاصي في نفوس البعض  وهواالغراء اي :اqOــــ�اء  -1
دك فبعزتك ألغوينهم أجمعين إال عبا((قال  :من الناس من اجل اضاللهم

 ) 83 - 82سورة ص )) (منهم المخلصين

ن لهم في األرض وألغوينهم نقال ربي بما أغويتني ألزي ((     
  .)39الحجر  )) (أجمعين

ــ3 - 2 ــ هو إثارة الرعب في قلوب البعض من الناس عن  :ا�8!��ــ
ببعض  الحركات واالفعال في   الجن طريق قيام االرواح الشريرة  وهم 

كونة كفتح االبواب وغلقها، اطفاء النور، كسر االواني األماكن والبيوت المس
  .او اسقاطها واحداث اصوات غريبة الخافة الناس كالذي نشاهده في االفالم

حضرات الضيوف الكرام أحييكم وأرحب بكم بإسم جمعية األطباء  
النفسانيين العراقيين و أشكركم على تلبية الدعوة بالحضور في هذا المكان 

  .. الجميل 

لقد أخترنا لكم هذا اليوم موضوعا طالما شغلكم جميعا وأثر بالكثير 
منكم هذا الموضوع هو عالقة الدين بالطب النفسي الذي سنركز فيه على 

  .دور الروحانيين  في معالجة اإلضطرابات العقلية والنفسية

إنني واثق بأن الكثير منكم يتوقع مني نقدا شديدا لجميع اساليب 
العين في معالجة المصابين بإضطرابات نفسية او عقلية الروحانيين الض

وان اكون على نقيض تام مع ما يدعون اليه ويمارسونه على اعتبار انهم 
دجالون ومشعوذون يروجون الى اوهام غير موجودة اسمها المس أو 

إنطالقا من معرفتكم بخلفيتي العلمية كطبيب نفساني درس ) التلبس بالجن(
طلع على نظرياتها المختلفة ومارس في عمله اليومي العلوم الطبية وا

المادية، التحليلية والسلوكية التي انبثقت .. جميع انواع المعالجات السريرية
إنني .. من نظريات ومالحظات وتجارب علمية رصينة اأقول لهم ال

سأتناول الموضوع من جوانبه الروحية بمنظور علمي آخذا باالعتبار ان 
ال يقل اهمية عن باقي الممارسات العالجية مسترشدا بما الجانب الروحي 

جاء في الكتب السماوية من اشارات ودالالت لالسباب والمعالجات وبما 
جاء في كتب الطب التي ألفها العظماء من األطباء العرب والمسلمين 
القدامى وغيرهم والممارسات العالجية الروحانية التي استخدموها في 

  .ن المصابين باإل ضطرابات النفسية والعقليةمعالجة الكثير م

إنني ال أبتعد كثيرا عن واقع نظرتي العلمانية للطب النفسي حينما 
أعترف بأن للجانب الروحي صلة قوية بما ورد فيه وبخاصة على نطاق 
األسباب والعالج فاإليمان بالقيم والقدرات الروحية يعطي لإلنسان راحة 

وإنها ) ميتافيزيقية(مانه منها بحجة انها غيبية نفسية ال يجوز ألي كان حر
  .غير خاضعة للتجربة العلمية او اإلختبار السريري

إسمحوا لي ان اقول ان التطرف بهذا المنظور يعد خطأ كبيرا، فهل    
بافلوف واطسون، دارون، مايرز وغيرهم ، ان ما دعى اليه فرويد، أدلر

مجاالت الطب  النفسي  ه فيمن علماء القرن الماضي من تطبيقات نظري
أصح من قول خالقهم عز وجل؟ ألم تثبت الدراسات والبحوث الحديثة ان 
استكشاف ما مذكور في الكتب السماوية من قيم وتوجهات روحية يمكن 
استخدامها في معالجة الكثير من الحاالت النفسية وان االيمان يمكن ان 

  يكون حافزا اساسيا في ترويح النفس؟  

  :كالم هذا اليوم يمكننا ان نتناول الموضوع من منظورات ثالثة  في ال

     Religious, Spiritualالروحاني  –المنظور الديني : األول

 Scientificالمنظور العلمي : الثاني

  Scientific  Spiritual & : المنظور المختلط  الروحي والعلمي : الثالث
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الذين يأكلون الربى ال يقومون اال كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من ((
وأذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان ) ((275البقرة )) (المس

  .)41ص )) (بنصب وعذاب 

الصراع بين الخيرالمتمثل بااليمان  :ا� �اع %�C ا�!�� وا�"� -3
شيطانية بالنفس أزلي بدأ بثالث أحداث في تاريخ والشرالمتمثل بالنزوات ال

البشرية أولها عندما أمر اهللا المالئكة ان يسجدوا آلدم الذي خلقه من طين 
فسجدوا كلهم اجمعين (( فسجدوا كلهم اال ابليس استكبر وكان من الكافرين 

ولما سأله ربه قال يا ابليس ما  ¤اال ابليس استكبر وكان من الكافرين  ¤
قال انا  ¤ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين منعك 

قال فأخرج منها فإنك رجيم  ¤خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 
 ¤قال ربي فإنظرني الى يوم يبعثون  ¤وان عليك لعنتي الى يوم الدين 

قال فبعزتك ألغوينهم  ¤قال فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم 
قال فالحق والحق أقول ألمألن  ¤اال عبادك منهم المخلصين  ¤ أجمعين

ثانيهما عندما أغوى ) 85-73ص )) (جهنم منك وممن تبعك أجمعين
الشيطان أبونا آدم وزوجه حواء ان يأكال من الشجرة التي امرهما ربهما 
ان ال يأكال منها فأغضبا ربهما فأمرهما ان يهبطا هما والشيطان ويكونا 

يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة  ((عض عدو الى يوم يبعثون بعضهما لب
 ))فكال من حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اإلنس والجن يوحي ) ((11األعراف (
بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 

وقال ربك ال يصدنك الشيطان انه لكم عدو ) ((112 األنعام)) (وما يفترون
ثالثهما هي قتل قابيل اخيه هابيل متأثرا بنزواته التي ) 62الزخرف( ))مبين

ن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك إل((زينها له الشيطان  
اني اريد ان تبوء بإثمي واثمك  ¤ألقتلك اني اخاف اهللا رب العالمين 

فَطَوعتْ لَه نَفْسه قَتَْل  ¤اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتكون من 
نم حبفََأص فَقَتَلَه يهَأخ رِينضِ  ¤ ٱلْخَاسي ٱَألرثُ فحباباً يغُر ثَ ٱللَّهعفَب

ـٰذَاسوءةَ َأخيه قَاَل ياويلَتَا َأعجزتُ َأن َأكُون مثْ ِليرِيه كَيفَ يوارِي َل ه 
ينمٱلنَّاد نم حبي فََأصةَ َأخءوس ارِيابِ فَُأومنذ  )31 -28المائدة ()) ٱلْغُر

ذلك التاريخ ناصب الشيطان اإلنسان العداوة وأخذ يتحين الفرص ليزله 
 .عن الطريق القويم ويزين له شر أفعاله ليبعده عن طاعة الرحمن

 tـــــــــــ� �� ا�8ر�ــــــــت ا��90Mـــــــsج ا�R�L%ـــ(

االمراض ( تعود الجذور التاريخية لما نسميه اليوم بالصحة النفسية 
الى الحضارات العالمية القديمة وبخاصة ) النفسية والعالج النفسي 

المصرية ايام الفراعنة والسومرية والبابلية في العراق والحضارات 
ان سبب االمراض النفسية   انئذ   كان االعتقاد السائد. الصينية والهندية

والعقلية يعود الى تملك االنسان من قبل االرواح الشريرة او الجن كما 
ذكرت، بناءا على ذلك كان المرضى يعانون االمرين من قساوة اساليب 
العالج البدائية غير االنسانية  كالعزل  بعيدا عن الناس، الربط تحت 

الحجارة والجلد بالسياط او البصق عليهم الشمس، التكبيل بالسالسل الرجم ب
الخراج الجن او الشياطين من داخلهم او تجويعهم او حرقهم في الساحات 
العامة لتخليص الناس من شرهم، اما في مراحل نشوء االديان  فكان 
رجال الدين يأخذون المرضى الى المعابد ليبخروهم او يعزمون عليهم 

ئم  وغسلهم بالمنطل البارد اال ان السحرة بقراءة التعاويذ أو كتابة التما
والعرافون ظلوا يمارسون ابشع وسائل السحر والشعوذة العتقادهم ان 
بإستطاعتهم معالجة ما يسمونهم في ذلك الوقت بالمجانين ومما يؤسف لهو 
ان البعض من تلك االساليب مازال يمارس لحد االن بخاصة في 

. مية والقليل من المجتمعات الغربيةالمجتمعات الشرقية العربية واالسال
من المرضى الذين  %70ففي دراسة حديثة معدة للنشر الحظت ان 

  راجعوني في عيادتي الخاصة من الجنسين ومن مختلف الثقافات والواقع 

انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فال تخافوهم وخافون ((قال اهللا تعالى  
قال هذا من عمل الشيطان انه  () (175 -آل عمران)) (ان كنتم مؤمنين

وكان رجال من االنس يعوذون ) ((15 - القصص)) (عدو مضل مبين
ولو أستقاموا على الطريقة ) ((6الجن )) (برجال من الجن فزادوهم رهقا

لنفتتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا . ألسقيناهم ماء غدقا
 )17-16الجن )) (صعدا

4- �B�Bبالمفهوم العلمي(نقول مثال  سهي حديث النفو: ا��  (
بالمفهوم (وسوست  له نفسه أو هو حديث الشيطان داخل النفس  نقول 

وما أبرئ ((: وسوس له الشيطان  وقد ذكرت  بآيات كثيرة) الروحاني
   ))نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي ان اهللا غفور رحيم

نة وكال من حيث شئتما وال ويا آدم اسكن انت وزوجك الج) ((53يوسف (
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما  ¤تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 

ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إال 
 ))ان تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين

 ¤إله الناس  ¤ملك الناس  ¤ب الناس قل أعوذ بر ) ((27-26األعراف (
من الجنة  ¤الذي يوسوس في صدور الناس  ¤من شر الوسواس الخناس

يمكن تفسير هذه اآليات الكريمة من الناحية العلمية   )سورة الناس)) (والناس
بان مايدور في اعماق النفس البشرية من دوافع غريزية فطرية شبقية او 

لنفس  له تأثير كبير علىيها بخاصة حينما عدوانية وصراعات بين اقسام ا
مما يدفع ) العقل والعرف والضمير(يتم كبحها بقوى الكبت المعروفة 

االنسان االستجابة بدافع  الوسوسة او االغواء باساليب او سلوكيات غير 
معقولة للتعبير عنها اي عن الغرائز فتظهر بصورة علنية مكشوفة ال تتفق 

والضمير فيصبح اإلنسان شاذا من الناحية النفسية مع التقاليد واألعراف 
ولكي نقربها للفهم اكثر يمكن اعتبار الغرائز التي تحرك .في نظر محيطه 

االنسان باطنيا هي الشيطان او منفذ الشيطان الذي اشارت له االيات 
 .الكريمة

ل ا�"���ة - 5M�Kا C��u�:  اي دفع اإلنسان بالترغيب للقيام بعمل ال
االيماني وتوافقه اإلجتماعي وقد ورد في القرآن الكريم في  اقعهيتفق مع و

عدة آيات ان الشيطان هو الذي يدفع اإلنسان للقيام بتلك األعمال، قال اهللا 
النساء )) (يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان اال غرورا((سبحانه وتعالى 

ي الخمر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف) ((120
يا (( )91المائدة  )) (والميسر ويصدكم عن ذكر اهللا والصالة فهل انتم منتهون

أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر واالنصاب واالزالم رجس من عمل 
فلو ال اذ جاءهم بأسنا ) ((90المائدة )) (الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفلحون

االنعام  )) (كانوا يعملون تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما
 )142األنعام )) (وال تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين) . ((43
 ).3الحج )) (ومن الناس من يجادل في اهللا بغير علم ويتبع كل شيطان مريد((

6- YH98ا� ،Yوردت كلمة الجنون في جميع الكتب  :ا�*��ن، ا��
ا أتى الذين من قبلهم من رسول كذلك م((السماوية، قال اهللا سبحانه وتعالى 

أنى لهم الذكرى وقد جاءهم ) ((52الذاريات )) (اال قالوا ساحر أومجنون
قال  ) ((14 – 13الدخان )) ( مجنون رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم 
وقالوا يا ايها الذي (( )27الشعراء  )) (ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون

و تشير الكلمة الى المس الذي   )6لحجر ا)) (جنوننزل عليه الذكر إنك لم
ورد ذكره في الكثير من االيات والذي يعني التشويش على قدرات اإلنسان 
العقلية كالتفكير واإلدراك بواسطة الوسوسة واالغواء وتزيين االفعال 
الشريرة وليس التلبس الذي يعني دخول الجن بدن االنسان  كما تفهم 

لم ترد في السنة وال  ببدن االنسان لجن البس كلمة  ان  .العامة من الناس 
ان الذين أتقوا اذا  ((  الذي ورد هو المس في قوله تعالى انفي القرآن، 

   )201-األعراف( ))مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
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 )م1926-1856(تاسع عشر زاد التقدم اكثر فقام كربلن وفي اواخر القرن ال

بتصنيف االمراض النفسية والعقلية واستطاع وصف اعراضها وفي 
منعطف القرن العشرين ظهرت مدارس ونظريات علمية حديثة اهمها 

 )1939-1856(نظرية التحليل النفسي والعالج النفسي التي تزعمها فرويد 
معالجة االمراض النفسية العصابية كالقلق  والتي امكن االستفادة منها في

- 1849(والهستيريا ونظرية التعلم الشرطي التي تزعمها كل من بابلوف 

والتي نشأ عنها بعدئذ العالج السلوكي الذي  )1953-1928(وإسكنر  )1936
يهدف الى تعديل السلوك عن طريق ازالة السلوك  الشاذ واحالل سلوك 

الثاني من القرن العشرين اعطت الكثيرة  جديد عوضا عنه وخالل النصف
من الدراسات نتائج ايجابية هائلة في مضمار التعرف على اسباب 
األمراض النفسية والعقلية البايولوجية والكيمياوية واالجتماعية والتربوية 
والبيئية والروحية كما تطورت طرق العالج النفسي تطورا هائال واصبح  

عيشون حياة تقترب من الحياة الطبيعية وسط بفضلها المرضى العقليين ي
المجتمعات التي تغيرت نظرتها المتخلفة السابقة عن المرضى العقليين الى 
نظرة انسانية مساندة ومتفهمة تأخذ بيدهم كي يعيشوا بأمان وهدوء 

  .  وتأهيلهم للعمل ضمن امكاناتهم المحدودة الجديدة

X�lا� :v98!ا�����ر ا�� & Scientific    Spiritual  

هو منظورتوافقي يجمع بين المنظورين العلمي والروحاني برز في 
العقدين االخيرين نتيجة للبحوث والدراسات الكثيرة التي قام بها العديد من 

في . االطباء والنفسانيين والروحانيين على انفراد او بصورة مشتركة
) المادي(الماضي كان الجدل يجري على اشده بين المنظورين العلمي 

الذي ال يقر الجوانب الروحية في الطب النفسي ويعتبرها نوع من التدجيل 
او انها غيبية غير قابلة للتطبيق الطبي السريري وبين المنظور الروحاني 

بعيدا (الذي يستند في ممارساته على  االيمان بما جاء في الكتب السماوية 
هبها الخالق عز وجل وبالقدرات الخارقة التي و) عن الدجل والشعوذة

ونتيجة للمالحظات والجهود واالبداعات الخالقة التي قام بها . لالنسان
 باحثون من الطرفين في هذا المجال امكن ايجاد سبل عالجية جديدة تجمع

بين مختلف انواع  العالج النفسي والعالج الروحاني فانشات    وتوحد
اطباء،علماء ( ب الكوادرمراكز واقسام في اماكن عديدة من العالم لتدري

من الراغبين في ممارسة هذا الجهد ) نفس، باحثين اجتماعيين وروحانيين
  :واهمها  المشترك من العالج

مركز البحوث النفسية الروحانية في البرازيل بادارة البروفسور  -1
 .الكسندرموريرا الميدا

مركزالبحوث الروحانية الكهنوتية الصحية في جامعة ديوك في  -2
  .كارولينا الشمالية الواليات المتحدة بادارة البروفسور هارولد كوينكدرهم 

الروحاني بادارة البروفسور بيتر  المؤسسة الهولندية للطب النفسي -3
فراكن رئيس قسم الدين، الروحانية والطب النفسي في جمعية االطباء 

  .WPAالعالمية 

ة االطباء قسم البحوث الروحية الدينية والطب النفسي في جمعي -4
. 2003النفسانيين العالمية برئاسة البروفسور بيتر فراكن الذي تأسس سنة 

منذ ذلك الوقت شارك هذا القسم في عدة فعاليات ومؤتمرات وندوات في 
امريكا، كندا، المملكة المتحدة، هولنده اسبانيا، (اماكن عديدة من العالم 

وث في المؤتمر بح 10سويسرة، المغرب والهند، كما شارك القسم ب 
 2011العالمي للطب النفسي الذي عقد في االرجنتين في تشرين الثاني 

الذي تم فيه ايضا انتخاب اللجنة التنفيذية للقسم واالستشاريين من مختلف 
  .بلدان العالم

 

االجتماعي كانوا قد راجعوا معالجين يعتقدون بانهم روحانيون مارسوا  
لشعوذة  كالضرب والحبس والتجويع معهم شتى انواع اساليب الدجل وا

بحجة اخراج الجن منهم مما دفع بالكثير منهم االعالن صراحة عن شجبها 
على اعتبار انها غير انسانية وبعيدة كل البعد عن ما يدعوا له االيمان 

ان ذلك ال ينفي بان البعض من اولئك المعالجين مارس اساليب . الصحيح
ة القران وذكر الدعاء والتوجية اعطت ايمانية صحيحة، كالتعزيم وقراء

نتائج جيدة في بعض الحاالت كالقلق، الوسواس القهري، الحزن 
  .هذا ما سنذكره الحقا. واالوهام) الهستيريا(واالضطرابات التحولية 

Dl�9ـــــــــا����: �ــــا�Mـــــــــ�ر ا� �Scientific  

ي فمارسوا العالج كان القدامى المصريين اول من ميزوا المرض العقل
سنة قبل  500(على اساس عقالني وفي زمن الحضارة اليونانية والرومانية 

 400نمت المعرفة كثيرا فقال ابو قراط ) سنة بعد الميالد 200 –الميالد 
سنة قبل الميالد ان الدماغ هو مكان العقل الذي تتركز فيه المعرفة وان 

ظ دور الوراثة واالستعداد المرض العقلي ينتج عن مرض الدماغ كما الح
الفطري في نشوء االمراض العقلية والنفسية وقدم نظرية االخالط االربعة 

وقال ) دموي، بلغمي،صفراوي و سوداوي(وعالقتها بالمزاج وقسمها الى 
ان االضطراب فيها مسؤوال عن نشوء المرض العقلي وقسم االمراض 

ونزع من الصرع ) الصرع/ هيستيريا/ الميالخوليا/ الهوس(العقلية الى 
قدسيته واعتبره مرض له اسبابه وعالجه وفي الهند قدم ) المرض المقدس(

قبل  328سنة قبل الميالد نظرية مماثلة وناقش افالطون  400شاركو 
الميالد العقل البشري ووجه العناية الى المعاملة االنسانية وركز على الفهم 

لشعوذة وناقش ارسطو كذلك الالزم لعالج المرضى بعيدا عن الدجل وا
العقل والكائن البشري واكد على ضرورة التمييز بين االسباب الروحانية 

سنة قبل الميالد علم االعصاب  200واالسباب العضوية وبدأ جالين 
التجريبي ودرس تشريح االنسجة العصبية و أوضح ضرورة وجود اصابة 

مي ازدهرت علوم عضوية في المرض العقلي وفي العالم العربي واالسال
الطب واستبدلت اساليب العالج القديمة باساليب تليق بقيمة االنسان 
الروحية كاستعمال االعشاب لتهدئة المصابين واالغتسال بالماء البارد بعد 
قراءة شيأ من كالم اهللا علية لتطهيرالمصاب من دنس الشياطين و من أهم 

ا والكندي الذي استخدم اعالم العرب هنا هم الطبري، الرازي، ابن سين
الموسيقى في عالج المرضى النفسانيين و إسحاق ابن عمران الذي ألف 

توجد منه نسخه فريدة ) (اإلكتئاب(أول كتاب تطرق فيه الى الميالخوليا 
وتأثر العرب بروح اإلسالم ) ألمانيا –في المكتبة الوطنية في ميونخ 

ت ودور المرضى برعايتهم للمرضى العقليين فأقاموا المستشفيا
وبدأت . اثناء حكم الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون) البيمارستانات(

تعد العصور الوسطى .   احوال المرضى تتحسن كثيرا في تلك المواقع
عصور مظلمة بالنسبة للطب النفسي فقد عاد العالج الى سابق عهده كما 

ن وضعاف العقول في العصور القديمة حيث اخذ االغنياء يشترون المجاني
بأبخس األثمان ليشغلوهم بأعمال شاقة لقاء إطعامهم فقط  كماعاد البعض 
من رجال الدين الى ممارسة ابشع الوسائل واشدها مثل تجويع المرضى 
وضربهم بالسياط إلخراج الجن منهم واعادة الذاكرة اليهم اما في العصر 

د زاد التقدم وظهرت الحديث تحديدا في القرنين التاسع عشر والعشرين فق
نظريات جديدة وأشكال متقدمة من العالج النفسي منها المنطل البارد 
والحمامات الساخنة وبدأ اإلهتمام بالمرضى العقليين بعد ان  تغيرت 
النظرة العالجية فأقيمت المستشفيات وتحسنت بيئتها من حيث الرعاية 

كل من فرنسا فرفعت عن المرضى السالسل وتحرروا من الزنزانات في 
وانكلترا والمانيا وامريكا واتيحت لهم فرص التنزه والترفيه والعمل 
وتحسنت معاملتهم في مجتمع اوسع وبحرية اكبر ومن بين قادة االتجاه 

  الحديث باينيل في فرنسا وتيوك في انكلترا وروشيه في امريكا
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ء -4(�Lمن المعلوم ان االيحاء بالمرض مهما كان نوعه خارجي : ا
ام داخلي اساس االصابة بكثير من الحاالت النفسية لذا فان ايهام المصابين 

بقدرة العالج الروحاني ) الهستيريه(باضطربات نفسية وبخاصة التحولية 
على مساعدتهم يؤدي الى قدرواضح من التاثير يشابه  مفعول الـ 

(placebo) . ان  االيحاء بالنوم الذي نشاهده بالتنويم المغناطيسي يمكن
تحويله الى ايحاء بالشفاء من اكثرالحاالت العصابيه كالقلق، الرهاب، 

  .الوسواس والهستيريا

ان االقرار بان كل ما يصيبنا من امراض وكوارث هو  :ا��0ر -5
قرار والتركيز مقدر وخارج عن ارادتنا بل هو مكتوب على جبيننا هذا اال

عليه من قبل المعالجين الروحانيين يفيد الكثير من المصابين بمشاعر 
، فما يتلقاه ذوي المريض )الفواتح(الحزن، وهذا ما نالحظه اثناء التعزيات 

من كلمات طيبة يخفف كثيرا من هول المصيبة النه  يعد مشاركة وجدانية 
  .و روحية من قبل المعزين

رات خارقة عند البعض من المعالجين االقرار بوجود قد -6
(parapsychology)  يمكن استغاللها واالستفادة منها في معالجة الكثير من

الحاالت النفسية فالحيقيقة تقول  اذا كان  اهللا خالق االنسان وبارءه  
 سبحانه وتعالى يمتلك القدرة على ان يقول للشيء كن فيكون فال بد ان 

سان قدرات خارقة يستطيع من خاللها معالجة تكون  لمخلوقه  وهو االن
المرضى فقد وهب اهللا سيدنا المسيح عليه السالم وهو مخلوقه القدرة على 
ان يبرأ االبرص واالبكم وان يخرج الجن من الممسوس وهي معاجز او 
عالمات ظاهرة لحقائق  خفية غير منظورة تدل على  مدى تاثير القوى 

كان ) ص(سانية،  كما ان نبينا العظيم محمد الروحانية على الطبيعة االن
يخفف الكثير من معاناة المرضى بقراءة القران والشفاعة لهم بالدعاء وهو 
دليل واضح على تاثير االيمان النافذ من خالل قوة معنى الكلمة على 

اذن فالروحاني المحترف باستطاعته استخدام . نفسية وروح المريض
بصورة صحيحة في سبيل مساعدة المصابين  قدراته الروحانية وتوجيهها

 باضطرابات نفسية والتخفيف من معاناتهم

استطاع اتباع التحليل النفسي بقيادة فرويد  :ادراك � وراء اLدراك -7
: في بداية القرن الماضي اقناعنا بوجود ثالث طبقات من االدراك هي

يء بتجارب الوعي، ما تحت الوعي والالوعي واكدوا على ان الالوعي مل
صادمة سابقة تم كبتها بعوامل الكبت المعروفة ودلونا على ان كشفها الى 
العلن بواسطة الجلسات النفسية التحليلية يفيد كثيرا في معالجة حاالت 
عصابية معروفة لكنهم لم ينبهونا الى وجود ادراك اخر بعيد عن ادراكنا 

هذا ما يؤكد . راكالواعي والالواعي وهوما نسمية مجازا ما وراء االد
عليه االستاذ يحيى الرخاوي هذه االيام برسائله المتعددة من خالل الشبكة 

ماذا يعني ما وراء االدراك انه ببساطة العوامل الروحانية . العنكبوتية
التي  نستطيع ان نتلمس تاثيراتها لكننا ال نستطيع ادراكها، ) الغيبية(الخفية 

كها هو من اختصاص الخالق عز وجل فهو ان ادرا. التنبؤ بها او رؤيتها
اما نحن بني البشر . عالم الغيب والشهادة وهو المدرك لما تدركه االبصار

فنستطيع ان نستدل على االسباب الغيبية من خالل ما ورد بالكتب 
السماوية والتفاسير المعتمدة وتأثيراتها علينا، من هنا يمكننا جمع ثوابتها 

  . ج النفسي الروحانيوتسخيرها في جلسات العال

ان اخذ المرضى النفسانيين وبخاصة المصابين : النصح واالرشاد  -8
باالضطرابات العصابية واالدمان على شكل مجاميع صغيرة الى المساجد 
والكنائس واماكن العبادة االخرى وحسب معتقداتهم لسماع المواعظ الهادفة 

التدجيل والشعوذة له اثر واالشتراك في جلسات روحانية مفتوحة بعيدا عن 
 كبير في تعديل القناعات المرضية لبعضهم وتخفيف االحزان وازالة 

جماعة مريدو الطب النفسي الروحاني في : واخيرا وليس اخرا -5 
ونمت حتى  1999كلية االطباء النفسانيين البريطانية والتي تالفت عام 

المختلفة مما االختصاصين في فروع الطب النفسي  من اهم 2000شملت 
حدى بالكلية ان تطلق نشرات ودوريات منتظمة بعنوان الطب النفسي 

  .الروحاني

الغريب هنا ان الحركة بدأت ونشطت في امريكا واوربا ونمت   
وتطورت في جميع الجامعات والمستشفيات ولم تظهر بالشكل المطلوب 

جي غزير في العالم العربي االسالمي مع ان ديننا الحنيف فيه ثراء عال
) 80سورة الشعراء " (واذا مرضت فهو يشفين"كما جاء في القران الكريم 

ننزل من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين وال يزيد الظالمين اال " و 
وعلى الرغم من وجود مريدين كثيرين مثل ). 82سورة االسراء " (خسارة

يس االستاذين يحيى الرخاوي و احمد عكاشة في مصر، ودكتور ادر
محمد عمر . موسوي في المغرب، دكتور طارق الحبيب في السعودية، د

التي تشغل منصب السكرتير .نهلة ناجي في مصر. سالم في االمارات ود
  .العام في مركز البحوت الروحانية في جمعية االطباء النفسانيين العالمية

  :� اLن؟ــــــــــــــــذا ا�)�آـــــــــ��

قديم بممارساته  المنحرفة  التي ذكرناها : ديدان الموضوع قديم ج
سابقا  كالدجل، الشعوذة واالستغالل وجديد بصراحته وصدقه وعلميته 
واركز هنا على علميته اذ اكدت البحوث العلمية الحديثة التي قام بها العديد 
من الباحثين بقدرة العالج الروحاني على احداث التغيير االيجابي في 

ن المصابيين باضطرابات نفسية وبخاصة القلق، الرعب، نفسية الكثير م
) الهستريا(الوسواس القهري، الكآبة، الحزن واالضطرابات التحولية 

  .واالدمان

��Mــــــــــــ�Mــــــــــ� ا�D  �ــــــــh ا���Aـــــــــ� %�Rـــــــــــsج ا��و5

روحاني في الطب يمكن تلخيص المعايير التي تفسر لنا تاثير العالج ال
  :النفسي كما يلي

ن -1��Lاساسه الثقة و الطمانينية التي  تؤدي الى الشعور و:  ا
بالراحة النفسية فمن دون االيمان ال يمكن للعالج النفسي ان يتم مهما كان 
نوعه  علماني او روحاني فااليمان يفيد كثيرا بالتخفيف عن حالة المصاب 

تحار الناتج عن الشعور بالذنب ففي المسيحية بالكابة ويمنع التفكير باالن
مثال يخفف االعتراف امام الكاهن من هم الكثير من  المصابين وفي 

لقد افادت جميع الدراسات . االسالم يحرم االيمان االنتحار وتناول الكحول 
ان االنتحارواالدمان اقل بكثير في المجتمعات االسالمية منه في 

  .الدينيةالمجتمعات الغربية او ال

وقراءة القران وذكر االدعية  من المعلوم ان الصالة  :ا�!"�ع -2
والتامل وهو نوع من الخشوع يولد حالة من االسترخاء الذهني ويقلل من 
التوتر الناتج عن القلق وهذا ما نشاهده في  جلسات ااذكر وزيارة االماكن 

  .االمقدسة ومراقد االولياء والصالحين وممارسة رياضة اليوغ

3- �H هو القدرة على التحمل ويعد نوع من انواع الدفاعات : ا�
النفسية التي يستخدمها االنسان الشعوريا للتخفيف من شدة الضغوط 

فقد ) ع(النفسية التي يفرضها المرض وخير مثال على ذلك النبي ايوب 
استطاع من خالل التمسك  بااليمان واالمل على المطاولة في تحمل 

ان ندريب االنسان على . ثم الشفاء  منه  بعد معاناة طويلةالمرض  ومن 
الصبر والمطاولة وزرع االمل في نفسه يفيده كثيرا في التخلص من 

  معاناته النفسيه في جميع الحاالت سواء كانت نفسية اوجسمانية
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واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ "تعاذه بالدعاء واالستغفار واالس

، بناءا على ذلك  ادعو الى )36سورة فصلت آية " (باهللا انه سميع عليم
عقد ندوات مشتركة بين االطباء النفسانيين وعلماء النفس والروحانيين 
اليجاد صيغ مشتركة من العالج بعيدا عن التخريف والشعوذة والدجل 

ت نفسية وعقلية من استغالل البعض من النقاذ المصابين باضطرابا
وعلى . المدعين وتوضيح الصورة العلمية للروحانية في العالج النفسي

الباحث في االمور النفسية ان يستكشف النقاط االيجابية في العالج 
الروحاني الستقطابها ودمجها بالعالج النفسي التقليدي وبخاصة العالج 

نظر الى المريض ككل بالجمع بين الروح التحليلي والسلوكي والعقالني وال
 .والعقل و الجسد وعدم الفصل بينها

ان ذلك ال يختلف عن تاثيرالمجاميع . الوساوس والشكوك من انفسهم 
العالجية الذي يجري داخل المستشفيات او االسناد الذي تمارسه مجاميع 

  .نتحارالمتطوعين مع المدمنين على الكحول والسمارتنز للذين يفكرون باال

  : الخالصة

ان المعالج الروحاني يستطيع من خالل ما يعرفه من العلوم الروحانية 
الرصينة ان يقوي االيمان في نفس المريض وحثه على الصبر وزرع 
االمل في نفسه وتقوية قدراته على الخشوع وتدريبه على التامل 

قوعها واالسترخاء واعتبار المصيبة والضغوط مقدرة وانه ليس سببا في و
  كما ان اهللا سبحانه وتعالى قادر على مساعدته عندما يطلب منه ذلك
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Sرآ�kوددت أن أ �^� (A;ص  "ه<} و%?Ï ءJ�°� �%ل �%3%ع ��G` \�6 ا\
%ة ا �
�S  , 0�N » أر�� M �A�G�g h " ,�A و��f! ا�ONمزا��/F ور�B"  ا JSم ��\ن ا &

(Ly%&���) M ه<} ا�%3%�ت  8F��&� 8 ا  4 JK0 ا��G% ا d��� &�7� S$%ن , 
JL��� ,W 4 ذ) ��� ���� و � d97�أ و��� �aو. 

�d أن ا�%3%ع د�y` و�&�ج , $&��و 8 6د �� ا ��Jء 6Âدا ��أ$r ار�G¢� وا �%م
(LG%� (��L� و�� ا\�~0 أن � l�F� إ� ا yJL) و�&�Fه0 اµ ��ت ا ���d. إ� ��75) و

 M ا JLج

, دين رجل وكأنه  نفسي إختصاصي يتكلم أن إستيعاب للمرء يمكن فال
 ما هذا. واإلستغراب للدهشة تدعو تحاال في والتفسيرات الفتاوى فيقدم
 تحليالته أمام مذهوال أقف مرة كل وفي, الزمالء أحد من يصلني كان

 والحرام والحالل والذئب والكلب والنار والجنة الشيطان عن ورؤاه وفتاواه
 صحتها وإثبات األحاديث في والغوص, وكذا كذا وزواج والزيجات

 .تنفع ال لقضايا نفسية قراءات وإعطاء

 ...وأتســـــــتاءل

 !النفسي؟ المختص قبل من ورموزه الدين عن للكالم الميل هذا لماذا  -

 ...! والتأمل البحث تستحق ظاهرة ألنها الجواب عن البحث مرحلة في والزلت

 المناسبة الظروف فوجدت فينا مكبوتة إرهاصات أنها هل ترى  - 
 !إلنطالقها؟

 الجينات لعدسات  قاوف منظارها تشكّل قد عقولنا أن وهل  -
 !األجيال؟ عبر المتوارثة

 أي ألن, إليه أخذنا يراد ما إلى ننزلق ال أن واألسلم األفضل ومن    
 إستثمارها يتم بعاصفة مصحوبا ويكون سيتعمم الدين عن نفسي  حديث
 .ضارة أفعال ردود إلى تدفع وقد, حميدة غير لغايات

 التي المتأنية اإلقناعية تابةالك عاتقنا على نأخذ أن األصوب ومن    
 المجتمعات بناء في وقيمتها وأهميتها دورها وتبرز النفسية العلوم تحبب

 ومورثاتنا يتفق لما وفقا النفسي العالج أليات في نبحث وأن, المعاصرة
 والطب الدين بين ما العالقة عن الحديث وليس, الدين ومنها الثقافية
 .األزل ومنذ البشرية نشاطاتال بكل عالقة له فالدين, النفسي

 وتوجد الدين يعارض النفسي الطب أن يرى من هناك الغرب وفي 
 مجتمعات وتلك, ذلك في تبحث التي والمواقع والمقاالت الكتب من العديد
 نفسية أمية من تعاني مجتمعات في ونحن, جيدة نفسية ثقافات ذات

 النفسي للطب يمةهز ستحقق بالدين النفسي الطب عالقة وإثارة, واضحة
 !هدف إلى وتحوله

 تدعو الدينية الموضوعات مع األعزاء الزمالء  بعض تفاعالت 
 فيعطي بالدين، العالم وكأنه يتحدث صار الزمالء أحد أن حتى, للحيرة
, وأبيت الرأي إبداء إلى أخذي حاول وكم, متنوعة موضوعات في آراءا

 يستهدف مبرمجُ قومنزل ومقلب مطب هذا أن إلى رمزا أشير ومضيت
 كفّ ألنه إقناعه في أفلحت وربما, والمجتمع النفسية العلوم بين ما الوقيعة

 .شهور منذ التحدث عن

 جدار إقامة إلى سيؤدي الدينية بالمواضيع النفسية العلوم حشر أن ذلك
 السلوكيات وتغذية التجهيل إلدامة, وبينها العربي المجتمع بين ما عازل

 األخرى اإلرادات أهداف لتحقيق الالزمة السلبية والتصورات والرؤى
 .المعروفة

 عندنا يتبقى ولم والحاجات التحديات جميع أوفينا قد أننا فهل  -
 !الدينية؟ المواضيع في الحديث غير

 قبل من الدينية المواضيع لتناول اإليجابية المردودات هي فما  -
 النفسي؟ المختص

 نافعة؟ نفسية تفاعالت له نالدي من النفسي اإلقتراب أن وهل  -

 إلى يميلون لكنهم ،"السياكودينية" بالموضوعات المهتمين بعض هناك
 ديمقراطية مجتمعات في وهم, والطبيعة واإلنسان العقل وعالقة الفلسفة

 يجب ترى فكيف, الحذر يتوخون فأنهم ذلك ومع, وواعية حرة دستورية
      .عالية عاطفية دفاعيةإن وذات منفعلة مجتمعات في اإلقتراب يكون أن

 وتفسيرات إشارات السماوية والكتب األديان جميع في أن المعروف ومن
 قبل من" السايكوثيربي" بتقديم الكنائس تقوم الغربية الدول وفي. نفسية
 النفسي اإلسناد يقدم دين رجل هناك المستشفيات في حتى,  الدين رجال

 والترويحية العالجية باآلليات غني اإلسالمي والدين. للمرضى والروحي
 مر على المسلمين الطب أعالم من العديد عنها وعبر مارسها وقد, النفسية

 أشياء إلى والميل الديني النفسي العالج إغفال يتم حاضرنا وفي. العصور
  .جوع من تطعم أو برد من تغني ال أخرى
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 إن علمنا ما علمنا كنهها

 فلماذا ندعي قوال بها

 يا طبيب النفس ال تدنو إلى

 شعبنا وتأنّى في جوابٍ وانتهي

 يرجو عالجا شافيا 

 قد أرادوها شقاقا داميا

 فاجبروها باقترابٍ نافعٍ

 أي فعٍل بزمانٍ ضمه

 أمةٌ تمضي وأخرى بعدها

فابعدونا عن مهاوي هفوة 

  ى بحلْمٍ حاضرٍخاطبوا الفحو

 حالما ندري فنحن األصغر  

روبها قالت عقوٌل تخب 

ساقيها جراحا تنعرما ي 

رضمعن سؤاٍل لعليٍل ي 

دحري ال دواءا مثل داء  

رونفوسا بخرابٍ تُدم 

سفرنورٍ ي وامنحوها بعض 

 بنداء يجهر  ومكانٍ

روكذا األيام فينا تُبح 

ؤسرقد سمى عقٌل وعقٌل ي 

  ...!!إحذروا واحذروا اإلعالم فيها
 

 مناقشات في ننغمس ال أن, وتقدير وإحترام بتواضع أرى, وختاما 
 المهنية والمهمات التحديات حقيقة عن فننأى, النفسي بالطب الدين عالقة
 يساهم إيجابي نفسي وعي ثقافة معالم لرسم ونؤديها نتحملها أن علينا التي
 بثقة المستقبل مع تواصلها ويّؤمن, اضرةالح األجيال إرادة تحقيق في

 .الفاضلة وطموحاتها طاقاتها عن للتعبير تؤهلها نفسية ذاتية وقدرات

 والفعال الجاد العمل في جهودنا نكرس أن الصحيح الموقف أن ويبدو 
 يكون فقد, راجحة وتفاؤلية بإيجاية إختصاصنا خدمات أفضل لتوفير

      .عواقبها تحمد ال إنزالقة وديننا اإختصاصن بين ما العالقة عن الحديث

´c{{{{{{{ËßÖ]<^{{{{{{{{è‚e<‹{{{{{{{{Î†�_<Jà{{{{{{{{k 

 يا أطباء نفوسٍ إحذروا 

 وغني عن كالمٍ نابعٍ

 إنما النفس بدينٍ أشرقتْ

 قد علتْ فينا وفينا أوضعتْ

  ديننا دين قويم فانظروا  

  من رؤانا فدعوه وابصروا

  تكبروبدينٍ كم نراها 

نذرواطمأنتْ بكتابٍ ي 
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�Dــbــ  ــ�ـــــــــ� ا��Dw�0ـــــــا��K: ـ

ولكي نفهمه ال بد لنا , القرآن الكريم تنزل بلسان عربي صريح وبليغ 
, ستضعف  وإذا ضعفت اللغة فأن الثقافة القرآنية, من معرفة لغته 

وهذا سيؤدي إلى إضطراب مالمح الهوية ويدفع للسعي إلى البحث 
  .ألن أمية اللغة ستؤدي إلى األمية القرآنية, عن هويات أخرى 

l�bــــــ :��wت ا��8&�ـــــــ  �ـــــــــــــ

فإذا لم , الشعور بالسلبية والتبعية والتقليد يحطم طاقات إمتالك الهوية 
بي واإلقتراب متفائل ومنطلق نحو آفاق مستقبل يكن التفكير إيجا

  .يقرره اإلنسان فأن الهوية ستتمزق وتنكمش معانيها وتفقد قيمتها

M%ـــــــــراتــــــــــــ� ا��8ا(�ـــــــــــــ��:   

التداعيات المتواكبة واإلنهيارات المتعاقبة تزعزع الهوية وتتسبب في 
  .ومقللة لقيمتها وتأثيرها في الحياة مواقف إنفعالية عدوانية رافضة لها

�AــــI :ا�)&ــــ� �ــــ��Dأ  

أنظمة الحكم الفردية والفئوية جردت الهوية من الكثير من مواصفتها 
فبدال من أن تأخذ , ومعانيها ودورها في  صناعة الحاضر والمستقبل 

صارت ترتبط بالكرسي والحزب , الهوية طابعها الوطني والعروبي 
  .المتسلط على مقدرات المجتمع والفرد

BدBـــــــ  �ــــــــــــ� ا��8&�ـــــــ��5: 

تفكيرنا مقيد ومحكوم بنمطيات بالية معززة بدوامة سلوكيات متنوعة 
مما يدفع بنا إلى , تهيمن عليها آليات الدفاع األولية الغير ناضجة , 

يها إنحرافات سلوكية وتعبيرات معادية للهوية والحط من معان
  .وفعاليتها الحضارية

M%Bـــــــــ :Hّ08�85ـــــــــا�Oلــــــــــــ6 وا  

ذكر أحد األساتذة الدبلوماسيين الذي أمضى أربعة عقود في العمل 
وقد تمكن من التغلب على هذه , الدبلوماسي معاناته في قبول اآلخر 

عقدة وهذه ال, المشكلة بعد أعوام عديدة من التفاعل مع اآلخرين 
يدفع بنا إلى عدم قبول , الفاعلة فينا ذات منشأ تربوي منحرف 

  .وتحمل اآلخر الذي ال يشابهنا أو يتطابق معنا في كل شيئ

وهو سلوك يضفي على الهوية مالمح سلبية تؤدي إلى رفضها 
  .وتصغيرها مما يدفع بنا إلى زعزعة اإلرتباط بها أو إدعائها

��bـــــــــــ :���  �ــــــــــــا��

أما أن , لكي نمتلك هوية حية وحيوية ال بد لنا أن نكون في عصرنا 
نستحضر الماضي ونمنحه السيادة على وجودنا فأننا ننقض على 

وقدرتها في التحرك الفعال في , هويتنا ونبعدها عن قوتها وقيمتها 
 .ميادين الحياة التي تعززها وترفع من شأنها

تنا ودورنا مع عدد من المفكرين العرب كنت في ندوة للحوار عن هوي 
وبعد أن قرأ المشاركون أوراقهم , ولم أكن قد أعددت ورقة للنقاش , 

, وكان ال بد لي أن أتحدث , وطرحوا آراءهم واستناجاتهم بدأ الحوار 
  .فكنت الطبيب النفسي الوحيد في الندوة

ميادين وقد تواردت بعض األفكار وأنا أستمع للمتحدثين البارزين في 
وقد لخصتها بكثافة وتركيز وشاركت بها في , الثقافة والفكر العربي 

  .الندوة

وأثناء الندوة الحوارية العميقة تساءلت عن دور اإلختصاصي النفسي 
ما هي , في تحديد معالم الهوية العربية؟ وهذا السؤال قادني إلى سؤال 

  هوية اإلختصاصي النفسي في مجتمعنا؟

مل التي تحدد الهوية العربية من وجهة نظر الطبيب وقبل تناول العوا
فهل نحن نعبر : ال بد لنا أن نعرف معالم هويتنا اإلختصاصية, النفسي 

  عن هويتنا العربية في إختصاصنا النفسي؟

, إن ما نقوم به ونمارسه هو تطبيق لنظريات اآلخرين في مجتمعنا 
وقد أمضينا , جتماع فنحن ال نمتلك نظريات عربية في علوم النفس واإل

القرن العشرين في نمطية سلوك التقليد وتطبيق نظريات مجتمعات أخرى 
حتى أننا لم نأخذ بنظر اإلعتبار اإلختالفات الثقافية ودورها , على مجتمعنا

فنقرأ كتبا ومقاالت تسعى إلى تفسير ظواهر . في التفاعالت العالجية
جتمعات تلك النظريات يتم وفي م. مجتمعنا وفقا لمقاييس مجتمعات أخرى

التأكيد على ثقافة المريض وخلفياته المتنوعة لتحديد الخطة العالجية 
وهو ما هي نظريتنا وخطتنا , ويبقى السؤال حائرا عندنا . الالزمة لحالته

العالجية لمرضانا وفقا لخصوصياتنا الثقافية والحضارية وآليات تفكيرنا 
  .بعيد وتصوراتنا؟ والجواب دائما في غيبٍ

, إن أي إختصاص ال بد له أن يكتسب هوية المجتمع الذي هو فيه 
فالمختص النفسي الصيني لديه هويته الصينية وكذلك الياباني واإليطالي 

أما العربي فأنه ربما يكون مجهول الهوية أو أن , واأللماني وغيرهم 
رة وهذا يعكس تحديات الهوية العربية بصو, هويته غير واضحة المعالم 

  .عامة وضعف دورها الحضاري واإلنساني

  .فالحالة العامة للمجتمع العربي تنعكس في حقل اإلختصاص المهني

  ترى ما هي تحديات الهوية العربية ودورها؟

  :سأقدم بعضها باختصار ألن كل عنصر يحتاج إلى تفصيل مطول

L: أو�ــــــــ�%�Mا� �ـــk9ا�  

ة وفاعلة في العقل والروح اللغة جوهر الهوية وبدون لغة معاصر
ألن اللغة هي , والضمير اليمكن الكالم عن الهوية ألي أمة ومجتمع

 .الوعاء الجامع والمعبر عن وجود اإلنسان ومميزات دوره وتأثيره
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مما , ضره وعدم تمكنها من المساهمة في بناء حا, العقول بالمجتمع 

  .أوجع الهوية ودفعها إلى التغرب والتشرد

  �ةــــــــ� ا�BKـــــــــا���ا�N: �ـــــــــ\ ("ــــــــرا%

, المواطة العربية تتفاوت درجاتها وتأثيرها في السلوك اإلجتماعي 
وهوية المواطنة  في معظم , وهي بين الغائبة والحاضرة بخجل 

دستورية وقانونية تعلي شأنها وتجعلها الدول العربية ليست ذات قيمة 
وبغياب دور المواطنة . وعاء جامعا للتنوعات القائمة في المجتمع
  .الواضحة ضعفت معاني الهوية بصورة عامة

�Iـــــــ") Yر�: �ــــــــA&DOــــــــــــا�  

وهذا الشعور اإلحباطي السائد يمنعنا , الثقة مكسورة بتقديم ما يميزنا 
وبسببه ضعف . د واإلجتهاد وتحقيق األصيل الذي يشير إلينامن الج

إهتماننا بالمعرفة وتنمية العقول العارفة المبدعة مما أصاب الهوية 
  .بخمول الحركة والفعل والدور

  vــــــــــــا���: �ـــــــــــدس ("ــــــAا�

هذا المارد الذي أثر كثيرا في سلوكنا وحطم هويتنا وجردها من جميع 
وحولها إلى سائل أسود يتدفق من تحت أقدامنا ويجلب علينا ,معانيها 

حتى صارت هويتنا نفطية بحتة وسلوكنا نفطي خالص , الويالت واألهوال 
  .مما أفرغ الهوية الحقيقية من جوهر معانيها ومراميها اإلنسانية, 

لكي نعيد , وهناك العديد من العوامل األخرى التي علينا أن نتفحصها 
وفي ميادين العلوم النفسية . ويتنا الحضارية قيمتها ودورها األصيلله

يبدو من الضروري العمل على رسم مالمح هويتنا , واإلجتماعية 
فنحن في زمن النهضة العربية الوثابة المتطلعة , اإلختصاصية 

في عالم يتمازج ويتداخل إلى حد الذوبان في , لدورها الحضاري 
ولهذا فمن واجبنا أن نساهم . منا جميعا وعاء شاشة صغيرة تمكنت

في تحديد مالمح هويتنا والتأكيد على األنا المعاصرة الناهضة التي 
 .تريد الحياة الحرة الكريمة العادلة

 MBH7" �أــــــــــــــإ�: "ــــــــــ�kــــــــــــا��  

" إقرأ"أول نداء سماوي دوى في آفاق األرض العربية هو نداء 
, ية الشاملة الجامعة لمفاهيم القراءة والوعي واإلدراك البشريبمعان

فالقراءة من روافد تغذية الهوية بالقوة والبقاء والتواصل مع زمانها 
وعندما ال نقرأ سنجهل هويتنا أو . والتأثير الجاري في مكانها

  .نتجاهلها في عصر اإلنفجار المعلوماتي واإلتصالي المتنامي

Tر�: �اــــــــــــــــ(&8%Oــــــــــــــا�  

المجتمعات المتقدمة ذات هوية قوية وراسخة والمجتمعات المتأخرة ذات 
وبغياب الروح اإلبتكارية فأن هوية المجتمع , هوية ضعيفة متداعية 

ولهذا ترى العربي في المجتمعات المتقدمة , تضعف وتكون سبة ال فخرا 
  .إلى التخلص منها يتحاشى اإلشارة إلى هويته وبعضهم يميل

  �ــــــــــــا��H9A: �ــــــــــدي ("ــــــــــ5

وهي كاألرضة التي , السلبية آفة قاتلة وماحقة لطاقات التقدم والرقاء 
وبسببها تحققت , تنخر وجودنا وتنهك مسيرتنا الحضارية المعاصرة 

وقد طغت على مالمحنا , األزمات والتفاعالت الضارة بسالمة حياتنا 
  .وأسهمت في تشويه معالم هويتنا

Dbـــــــــ� ��: �ـــــــــ� ("ـــــــــ&�Kرـــــــــــــ\ ا  

قد , عجزنا الواضح على تحويل األفكار إلى منجزات نافعة في الحياة 
دفع بنا إلى الشعور المتواصل باإلحباط وإلتزام موقف الضعف 

, لتحدي واإلقدام وعدم توفر روح المنافسة وا, والعجز والخسران 
  .مما أصاب معاني الهوية بمقتل

�bـــــــــ") Xــــــــ� :M8 ــــــــ3 ا��(ــــــــــ��Oديـــــــــ� ا  

نجم عنه , وإنما هو عبثي وغيبي , التفكير العربي غير إقتصادي 
, فقدان قدرات اإلستثمار المربح والمنتج للثروات الطبيعية والبشرية 

 خول في مأزق اإلضطراب المتواصل في عالقةوتسبب في الد

   � � � � � �   � � � � � �
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  :يلي كما التعلق تعريف يمكن

 خالله من الذي و  يرعاه من و الطفل بين االصل بيولوجي وثاق هو
 .الطفل بقاء و سالمة ضمان يتم

 حصولال و يرعاه من الى التقرب الى الطفل يسعى  النموذج هذا في
 تصبح و االولى االسابيع منذ العملية هذه تبدأ. مفيد و مريح فعل رد على

 فترتها بان البعض يضيف و أشهر، ستة عمر في متميزة و واضحة

 يرعاه من نحو الطفل يتوجه عندما. شهراً 18 – 6 عمر بين هي الحرجة
 يرعى من او االم شخصية في معينة صفات فهناك التعلق عملية تبدأ و
 :هي و صحية بصورة العملية سير على تساعد بدورها التي و  طفلال

 .الفعل رد و السلوك في التناسق ١

 .بالثقة جدير ٢

 .بالصبر تحليه ٣

 .السيطرة في الحزم ٤ 

 يتم و للعالقات عملية داخلية نماذج استحداث يتم العملية هذه جراء من
 هذه. الحياة مراحل جميع في استعمالها يتم عقلية كمخططات خزنها

 .تجاهه االخرين سلوك حول االنسان بتوقعات تتعلق العقلية المخططات

 المخططات من نوعين هناك ان نتحدث ان يمكن المرحلة هذا في
 :االنسان يخزنها التي العقلية

 بمن الطفل تعلق جراء من خزنها يتم الطفولة منذ مخططات  ١
 .يرعاه

 .به الرعاية و للطفل حملها جراء من االم تخزنها مخططات ٢

 أما. البشرية العالقات في فعلها تفعل و ثباتاً أكثر االولى المخططات
 كذلك و خزنها تم التي االولى بالمخططات عالقة فلها الثانية المخططات
 .الطفل رعاية و الحمل فترة أثناء الصحية و االجتماعية بالظروف

تــــــــــا�8Bا��*� 9M8ـــــــــــا�x 

 من بالوراثة لها عالقة ال التعلق استراتيجيات ان على اجماع كهنا
 ثابتة تبقى و الطفولة منذ االستراتيجيات هذه استحداث يتم. بعيد أو قريب
 سلوك ضوء على االستراتيجيات هذه تصنيف يتم. العمر تقدم مع نسبياً
 :كاالتي يرعاه من او لالم فراقه عند الطفل

 عند بسرعة التقرب الى الطفل يعود  :Secure Child اآلمن الطفل  ١
  .بالسعادة يشعر و االم رجوع

 الحياة ميادين جميع في التعلق تعبير استعمال من البشر يكثر 
 ان بالوطن تعلقه عن االنسان يتحدث.  الوظيفية و النفسية و االجتماعية

. بالغربة نصفها االرض بقاع من بقعة تحتضنه او وطنه في يعيش كان
 عند الكثير يعاني تراه و عمله، بمكان تعلقه عن االنسان يتحدث بعدها

 طوال األنسان تالزم التي التعلق ظاهرة ان. آخر عمل مكان الى الرحال
 .الطفولة هي و فقط احد و مصدرها عمره

 الذي و التعقل، هو و التعلق تعبير من حداثة أكثر آخر تعبير هناك   
 على االنسان قدرة عن للتعبير فسيةالن الصحة مجال في استعماله شاع

 عن الناتجة الداخلية دوافعه له غيره سلوك و سلوكه ان ادراك و استيعاب
 .رعايته تولى بمن الطفولة منذ لتعلقه تمثيل

 من بعض على الضوء يلقي ربما المفهومين هذين عن الحديث ان
 في البشرية الحضارات مختلف  عبر النفسية الصحة مجال في االرتباك
 العربي العالم في الزمالء بعض اليه التطرق تم ما خاصة و هذا عصرنا

 .اسالمي نفسي عالج او نفسية اسالمية لنظرية الدعوة الى العام هذا

9M8ــــــــــــــــأ�x �� 56ـــــــــــــــ��ا ���Rــــــــــــا�� 

 تقدم مع وبالنم االرتباط هذا يبدأ و الحمل، ايام منذ بطفلها االم ترتبط
 باالرتباط العملية هذه تعريف يمكن. الوالدة موعد اقتراب و األسابيع
 على باختصار توضيحه يمكن صحياً االمر هذا كان ما متى و االمومي

 .داخلها في للطفل خاص عاطفي محيط خلق على االم حرص انه

 و  افكار بخلق تبدأ   Maternal Bondingاألمومي االرتباط عملية
 العملية هذه. لالم تعني ماذا و الرحم داخل في الموجودة الحياة ولح أحالم

 االم لها تتعرض قد  التي الطبية و  النفسية المشاكل من بالعديد تتأثر قد
 و بالطفل، االم عالقة على سلبياً تؤثر قد بدورها و الحمل، أشهر خالل
 أشهر لخال للمرأة النفسية الصحة الى االنتباه من بد ال ذلك ضوء على

 في مشاركته و المرحلة هذه في الزوج مع العالقة توثيق من بد ال. الحمل
 يمكننا ذلك خالل من. القادمة لأليام معاً التخطيط و للمرأة الصحية المتابعة

 Mental عقلية مخططات تنتج بطفلها االم عالقة بان نتصور ان
Schemas الطفل والدة قبل و مبكرة مرحلة منذ االم في. 

 نسميه ما نحو تكون هنا فاإلشارة  التعلق عن نتحدث عندما لكن و
 John بولبي جون باسم المرتبطةAttachment Theory التعلق بنظرية

Bowlby .بعدها و 1958 عام االمر اول في المصطلح هذا االخير أستعمل 
  الضياع و التعلق اسم تحت نشرات ثالثة خالل من النظرية طور

Attachment and Loss:� 1969، 1973، النظريات هذه تالقي لم. 1980 و 
 و طويلة لفترة النفس علم في الباحثين و النفسانيين االطباء من الكثير انتباه
 و  الطفل بين العالقة بدراسة االهتمام زيادة مع مقعدها تتبوأ بدأت لكنها

  .االجتماعية و الطبية المجاالت شتى في الوالدين
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 على باالعتماد االم تبدأ الوقت مع: Reversed المعكوس التعلق ٦
 االم برعاية يقوم الطفل ترى  مستقبالً و النفسية احتياجاتها لتلبية الطفل
 القلق عالمات مالحظة تكثر ذلك جراء من. برعايته هي تقوم ان من بدالً

 الثقة بعدم يتصف و التعلق هذا لمثل المتعرض االنسان عند الكتئابا و
 االطفال في الصحي الغير التعلق هذا مثل الى االنتباه يجب. بالنفس

 جسدية  اوجاع من يشكون الذين و التعليم مراكز الى الذهاب الرافضين
  .واضحة غير

 نالذي االطفال عند التعلق هذا ترى:  Erotic الشبقي التعلق ٧
  هدفهم و جنسية، بطريقة االخر الجنس من االم او الوالد الى يتقربون
 مثل نقل يتم. الجنسية لإلثارة المصاحب الحنان و العطف على الحصول

 في الطفل عناية يتسلمون الذي البالغين من االخرين الى السلوك هذا
. الطبية و التعليمية المؤسسات اعضاء و االقارب خاصة و مختلفة مراحل
 من ما نوع الى الطفل تعرض و السلوك هذا بين وصل حلقة هناك

 و  التقرب الى الطفل دعوة يتم. الوالدين قبل من الجنسي االعتداء
 بالشهوة الطفل يشعر ذلك جراء من و المودة، و االلفة على الحصول
 االمر هذا يصاحب. مؤلمة غير و ممتعة كتجربة  يستوعبها و الجنسية
 دوماً يبحثون المراهقة و البلوغ عند و العالقات في رتباكاال من الكثير
 و الذكور يشترك. جنسية بصورة لهم يتقربون و سناً أكبر منهم على

 من اليه االنتباه من بد ال و السلوك، هذا لمثل تعرضهم في سوية االناث
 .التعليمية و الصحية المجاالت في العاملين قبل

 نظام اي بغياب التعلق هذا مثل تصفي: Malignant الخبيث التعلق ٨
 و الوالدين من للتقرب الحماس كثر الطفل ترى. التعلق نظم من معقول

 ترى. الحنان و باألمان شعوره من بدال الوالدين إلرضاء فقط ذلك لكن
 تراه ذلك جراء من و الفكرية الطفل قابلية من بكثير أكثر الوالدين توقعات

 مكافحاً العمر سنوات من الكثر يقضي قد و يمالتعل مراحل في دوماً يتعثر
. الفائدة بعديمة اال وصفها يمكن ال جامعية شهادة على الحصول أجل من

 ابداً يتوقفون ال لكنهم و الفشل عند بالعقاب الطفل تهديد من الوالدان يكثر
 هؤالء من البعض. مستقبله بناء اجل من الخطأ الطريق نحو دفعه في

 اال يحمل ال منهم االخر البعض و النفسية االعراض نم بالكثير يصابون
 في الخبيث التعلق كلمة استعمال ان. بهم التسفيه و االخرين نحو العداء

 نحو السلوك و التعلق هذا ينقلون هؤالء ترى حيث جداً مناسباً الحالة هذا
 .الحياة مجاالت من الكثير في لهم المقربين من الكثير

 �ـــــــــــــــر�!�� �ـــــــــــــ��)

 تساءل و الطويل تاريخه لها ببعض بعضهم البشر تعلق مسالة
 تربيته ام خصائصه و االنسان طبيعة: االهم  ايهما حول دوماً الباحثون

Nature versus Nurture .يومنا حتى نفسه يطرح السؤال هذا يزال ال 
 االخر و الصدارة لها االنسان يحملها التي الجينات ان يقول من فهناك هذا

 .االثنين بين يجمع البعض و العكس، الى يميل

 الروماني االمبراطور مصدرها التعلق امر لدراسة تاريخية إشارة اول
 في االطفال بعض بجمع عشر الثالث القرن في امر الذي الثاني فردريك

 لكن و الملبس و الغذاء مثل فقط جسدية عناية اعطائهم و الرضاعة عمر
 هذا غاية كان. معهم بالكالم رعايتهم يتولى من ألي احالسم عدم

 لم بالطبع. مستقبالً االطفال سيختار لغة اي اكتشاف المقدس االمبراطور
 ان بعدها دون حيث الرهبان أحد اال الرهيبة التجربة هذه نتائج عن يكشف

 يغطي ان يمكن ملبس او طعام فال االيام، مع حتفهم لقوا األطفال
 من مع متبادل اتصال و عطف و حنان لمسة بدون طفلال احتياجات

  .يرعاه

 ال و الفراق عند قلقاً اقل يكون :Avoidant Child المتجنب الطفل ٢ 
 .رعايته يتولى بمن حتى و  االم بعودة يبالي

 ,Ambivalent, Anxious  المعارض او القلق او المتردد ألطفل ٣

or Resistant  :تظهر و  الفراق عند الماً و كرباً االطفال أكثر يكون 
 .االم رجوع عند التشبث سلوك و الغضب  عالمات عليه

 ال:  Disorganized – Disoriented المشوش و المضطرب الطفل ٤
 .لها العودة و االم من الفراق عند له واضح سلوك اي على الحصول يمكن

 لتعلقا انواع او فئات  كبير حد الى تشبه االربعة االستراتيجيات هذه
 :يلي كما البالغين بين

 الحرص كل يحرصون و االمن و باالستقالل يشعرون الذين االفراد ١
 .الغير مع البشرية العالقات على

 تحقير الى يميلون و العالقات في باألمن يشعرون ال الذين االفراد ٢
 لفترة و احياناً و ، االحيان معظم في الناس من غيرهم  و العالقات
 .البشرية العالقات بعض لونيجل محدودة

 في تراهم و الحاضر و الماضي بعالقات تفكيرهم يشغلون افراد ٣
 .البشر من غيرهم مع ارتباك و ضياع

 صدمات و االهمال اثار ترى و الدنيا في موقعهم يفهمون ال أفراد ٤
 .عليهم واضحة الماضي

تــــــــ� ��� I9 �ىـــــــــأM89ــــــــ�x �)ــــــــــ� �NLلــــــــا 

 من العديد هناك بدورها يقوم من او باألم الطفل تعلق دراسة عند
 و اطارها في عن جذرياً تختلف ال التي و االستعمال الشائعة المصطلحات

 :هي و أعاله األربعة االستراتيجيات عن محتواها

 و الرضاعة ايام منذ إهماله تم:  Unattached  متعلق الغير ألطفل ١
 .جسدي لعنف ضحية كان االحيان عضب في

 البداية في باألم الطفل تعلق: Detached المنفصل او المستقل الطفل ٢
 ال الطفل هذا. الرعاية في  التناسق عدم و االهمال الى تعرض بعدها و

 بشريكة االرتباط و البلوغ مرحلة بعد. االخرين بعناية الوقت مع يبالي
 .العائلة هامش على دوماً شيعي و استقالله في يستمر حياته

 بصورة القلق عالمات الطفل على تظهر: Avoidant التجنبي التعلق ٣
 التعلق من المزيد الى يسعى و ضغط او جهد أي حدوث عند واضحة

 يكثر. الرعاية في التناسق غياب التعلق من النوع هذا اسباب أحد. باألم
 يتعرض تراه ذلك اءجر من و مشاكلهم جميع في الطفل حشر من الوالدان

 .اكتئابهم و لغضبهم هدفاً يكون احياناً و ما يوما الفائقة العناية الى

 و باألمن الشعور عدم عالمات تظهر: Dependent االتكالي ألتعلق ٤
 التعلق هذا مثل على نشأ الذي االنسان ترى.  االم فراق عند بسرعة القلق
 شخصيته تراجع يتم اتاالزم عند و حياته، شريكة على االتكال كثير

 معالم تظهر. النفس على االعتماد على قادراً غير يصبح و تطورياً
 في الشراهة و بأنواعها الطبية العقاقير على االدمان في التطوري التراجع

 .االكل

 الى الطفل تفاعل التعلق هذا يعكس:  Ambivalent  المتردد ألتعلق ٥
 اإليجابية الرعاية من النقيضين الى رضهتع التي و ، متناسقة الغير االم عناية

 االم نحو الموجه  العائلي العنف وجود في بكثرة التعلق هذا يالحظ. السلبية و
  .الثناقطبي االضطراب خاصة و وجداني بمرض اصابتها او
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 االلمام النفسي المعالج من يتطلب النفسية صحةال مجال في العمل ان
 او للمجموعة  الحضارية و الدينية و االجتماعية باألبعاد الواسع

 يلجأ المريض مع التعامل عند. خدماته تستقبل التي البشرية المجموعات
 الشائعة المختلفة النماذج خالل من المريض حالة صياغة الى المعالج

 :هي و مهنياً االستعمال

 .االجتماعي النموذج ١

 .الديناميكي النفس النموذج ٢

 .المعرفي السلوكي النموذج ٣

 .الطبي النموذج ٤

 و العريضة الحدود وضع على للمريض الديني باالنتماء االلمام يساعد 
 هذا يساعد  كذلك. تجاوزها عدم و المعالج، و المريض بين للتفاعل الواضحة

 لكنه و االولى الثالثة النماذج صياغة في نتماءاال هذا تأثير ادراك على  االمر
. الرابع النموذج  ضوء على الحالة صياغة في قريب او بعيد من يساعد ال

 التعقل مفهوم الى اللجوء من بد ال المريض حالة صياغة من المرحلة هذه عند
 خالل من نفسه النفسي المعالج مع حتى و حوله من مع المريض تعامل في

 و اطار على الضوء يلقي فربما الديني االنتماء  أما. االولى الثةالث النماذج
 على يساعد ال لكنه و حوله من مع و معالجه مع المريض اتصال محتوى
 .النفسية المريض حالة صياغة في التعقل استخدام

 في استعمالها يفترض مميزة نظرية لقواعد التعقل مبدأ يخضع ال 
 من حوله من و المريض بين انسانية صلتوا طريقة هو انما و العالج،
 استيعاب على  التعقل مبدأ يستند. المريض و المعالج بين كذلك و الناس
 عين في نفسه للمعالج النفسية الحالة ادراك و للمريض النفسية الحالة
 الى استناداً يستشيره من حالة و النفسية لحالته  المعالج ادراك ان. الوقت
 لكال الديني و الحضاري االنتماء الى االنتباه يستوجب التعقل مبادئ

 تجاوز تم و حدث اذا. العالج في المهنية الحدود تجاوز عدم و الطرفين،
 طريقه المعالج يفقد ذاك فعند الدينية العقائد في الخوض عبر الحدود هذه
 .النفسية صحته على ذلك تأثير و يستشيره من سلوك تعقل في

 التعقل مبدأ مع يتناقض اسالمية عالجية نفسية نظرية عن البحث ان
 من مع تفاعله و االنسان سلوك لدراسة قبوالً االكثر االطار يوفر الذي
  .نفسية ازمة لتجاوز يستشيره من مع و  حوله
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 مثل اليونان فالسفة بأعمال يتعظ ان المقدس االمبراطور على كان 
 هؤالء أكد. المريعة تجربته من عام الف من أكثر قبل ارسطو و بالتو

 االنسان، نشأة في البيئية و البيولوجية  العوامل اهمية على العظام الفالسفة
 .اليوم الى السائد الرأي هو هذا الصراحة و

 جاك جان بآراء المام على الجميع و ذلك بعد النهضة عصر جاء
 منذ االنسان في مزروعة تكون الحميدة الصفات بان جادل الذي روسو
 . محيطه في يعيشون الذين البشر  اال فيه ذلك يغير ال و الوالدة

 �ـــا���h Aــــــــــا�R �� 6ـــــــا�0M8 و xـــــــا�9M8 \ـــــــــ���

 بداية حتى الزمن من عقود لعدة المذكور هاموقع التعلق لنظرية يكن لم
 شيوع و شهرة الى يعود ذلك في السبب و العشرين القرن من التسعينيات

 و  التعلق من برمته مشتق التعقل مفهوم ان. Mentalization  التعقل مفهوم
 في النفسي المعالج او الطبيب يساعد به االلمام و المجاالت، كافة في يستعمل

 .العمل في زمالئه مع حتى و بل المريض مع حيالص التواصل

 ان أدراك على االنسان  قابلية بانه  التعقل مفهوم نعرف ان يمكن

 و طبيعته، في  Representational تمثيلي االخرين  تفكير  و تفكيره
( المشاعر و االفكار  مثل داخلية بحالة مدفوع االخرين سلوك و سلوكه ان

Fonagy 1998  .(الطفل  الحتياجات تستجيب و  تستوعب و ماال تفهم 
 من. داخلها في للطفل النفسية و العقلية الحالة ضبط طريق عن ذلك يتم و

 و النفسية الحالة من يتجزأ ال جزء اصبح بانه الطفل يشعر ذلك جراء
 ضوء على. داخله في االم باستيعاب بدوره الطفل يقوم بعدها.  لالم العقلية

 االمر بداية في الطفل تمثيل عن ناتج الطفل عقل في ملال تمثيل هناك ذلك
 كذلك قادراً الطفل اصبح صحية بصورة االمر تم ما متى. االم داخل في

 نتيجة اال هو ما السلوك ان و االخرين مع التعامل في التعقل استعمال على
 .داخله في مخزونة  مشاعر و ألفكار

���Dــــــــــــ� �A�Dـــــــــــ� �sBــــــــــــ�إ�؟  

. النفسية بالنظريات جداً مزدحم النفسي الطب و النفس علم بان شك ال
 في مضطربة و غريبة بمصطلحات مكتظة النظريات هذه من الكثير

 النفسي الطبيب تساعد قلما لكنها  اطارها، في رنانة انها رغم و معناها،
 وضع يصعب ككذل. المريض مع المستمر التواصل في النفسي المعالج او

 و البيولوجية، النظريات عكس على العلمي البحث اطار في النظريات هذه
 و النفسية و االجتماعية المشاكل من الكثير تطبيب شيوع يفسر ما هذا

 اضافة يمكن.  االسراف حد الى الوجدانية االضطرابات اطار في حصرها
 و المرضى لىا تقديمه يتم الذي النفسي العالج طبيعة الى اخرى مالحظة
 عالجية نفسية بنظرية مميز و محدد هو هل و  حوله  تحوم التي الشكوك
 .االيام هذه الشائعة النفسية النظريات مع الحال هو هذا.  ال ام واحدة

 لتفسير  المحتوى أو االطار اسالمية جديدة نظرية عن البحث ان 
 ذلك كان سواء االرتباك من المزيد اال االمور يزيد ال االنساني السلوك
 مراحل في غيره عن المسلم االنسان يختلف ال. المريض او للمعالج
 من االولى المراحل في يرعاه بمن تعلقه و االجتماعي و النفسي تطوره
 البشر من غيره مع االنسان تفاعل ينظم و يحدد بدوره التعلق هذا. حياته

 تلبية في دورها لها الدينية التعاليم ان. المسلمين غير و المسلمين من
 و النفسية الرعاية من يتجزأ ال جزء هي و الروحية، الفرد احتياجات

 على المريض رعاية منسق يحرص و العالم، انحاء جميع في نفسية الطب
 كان سواء المريض رعاية منسق لكن. الحاجة هذا لتلبية المريض ارشاد
 المريض بوعظ هو  يقوم ال اجتماعياً عامالً او نفسياً معالجاً او نفسياً طبيباً

  .عالجياً و سريرياً معه التفاعل خالل من االحتياج هذا تلبية و
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عالقة االديان بالطب النفسي عالقات متشنجة منذ اكثر من مئة عام و 
ال يختلف الدين االسالمي عن الديانتين . الجميع على المام بها و عقدها

ان . اليهودية و المسيحية في محتواه االنساني و النفسي و تفسير الوجود
لمقدسة ال ينفرد بها السعي الستحداث نظريات علمية مستوحاة من الكتب ا

كان الولع . الدين االسالمي و انما يشاركه في ذلك الدين المسيحي و اليهودي
على اشده في اسرائيل في بداية التسعينيات حول محاولة كشف جميع االسرار 
العلمية و النفسية في العالم من خالل دراسة التوراة، و لكن االمر لم يتعدى 

ئيلة من الناس، و ال أحد يعلم اين ذهبت نتائج سوى نشرات يتداولها نسبة ض
كذلك االمر مع االخوة . الدراسات العلمية التي كانت تكاليفها بالماليين

المسيحين في الغرب و الشرق، و الجميع على المام بولع السيد جورج بوش 
  .االبن و توني بلير بهذا االمر و لكن بعيداً عن االضواء

المسلمين بالصراخ عالياً عند حدوث أي يوجه البعض االنتقاد الى 
اكتشاف علمي جديد بوجوده في القرآن الكريم، و على سبيل المثال ما 

هذا االمر ال ينفرد به اهل . حدث مع تطوير النظرية النسبية هذا العام
االسالم فقط  كما يتصور الكثير و انما هي ظاهرة يتسابق فيها معتنقي 

يمكن اضافة الكثر من االديان المحورية االديان السماوية الثالث و 
  .كلهم هتف ان هذا االكتشاف موجود في الكتب المقدسة. االولى

في ميدان العلوم النفسية و االجتماعية تسمع التفاعالت التشنجية بين 
الحين و االخر من جراء تصريحات غير مسؤولة من بعض الدعاة حول 

وضعها في أطار اجتماعي و بعض النصوص الدينية االسالمية و محاولة 
االمثلة عديدة  و  . عائلي رغم تعارضها مع ما هو مألوف هذه االيام

  .الجميع على المام بها وال اظن ان الخوض فيها مستحب

بالطبع ليس هناك حرج في استحداث نظرية اسالمية نفسية او عالج 
 لكن مثل هذا العمل يستوجب اخضاعه لدراسات ميدانية. نفسي اسالمي

هنا تكمن . علمية بحتة حاله حال أي دراسة علمية تستوجب مراجعة دقيقة
تتطلب الدراسات العلمية . معضلة اقحام الدين في الدراسات العلمية

و من الصعب التصور كيف يمكن العثور على  Bias التخلص من االنحياز
باحث علمي في مجال الدين الذي بإمكانه وضع االنحياز جانباً و ما هو 

ان الكثير من . صير نتائج البحث ان كان يتعارض مع نص دينيم
النظريات النفسية لم تخضع لدراسات محكمة احصائياً و خالية من 
االنحياز و هذا هو السبب في شيوع النظريات البيولوجية التي ليس من 

هذا يقودني الى نقطة انتقاد أخرى و هي التفسير . الصعب التحكم فيها
  .لفت الزميل االنظار اليه باني الح فيه البيولوجي الذي

  �ــــــــــــــY ا�����H$ــــــــــ� ا���ـــــ(9

ليست هناك مقالة موثوق فيها في علم النفس يصعب اكتشاف االبعاد 

كان القصد  ”هورمون الذكور“عندما نشرت مقاالً حول . البيولوجية فيها
 لنفس الحديث و ما وردمنه نشرة موجزة عن اهمية هذا الجانب في علم ا

في بداية االمر ال بد من توجيه الشكر للزميل الدكتور ادريس الوزاني  
على تعقيبه على مقال نشره الموقع منذ عدة اسابيع حول التعلق  

Attachment  و*;<=�ان الحوار في مختلف المجاالت .  Mentalizingا
التطور الفردي لكل  العلمية و االجتماعية و غيرها هو السبيل الوحيد الى

ان التعقيب المجود في . من يمارس حرفة غايتها خدمة الناس و المجتمع
مقال الدكتور الوزاني لم يتناول المقال اعاله و اظنه شمل مقاالً آخر او 

  .اكثر، و ال حرج في ذلك

  6ـــــــــــــــx و ا�0M8ــــــــــل ا�9M8ـــــــــ�0

اء شخصية وجديدة بمسألة التعلق و لم يحتوي هذا المقال على ار
كانت الغاية من المقال توضيح هذه المصطلحات ألهميتها في . التعقل

الممارسات العملية في عصرنا هذا و التنبيه الى ارتباط التعقل بالتعلق في 
كانت الغاية االخرى من المقال . بداية التسعينيات من االلفية الماضية

ة في الممارسة المهنية و خاصة في الخمس توسيع فروع التعلق المستعمل
سنوات الماضية و اهميتها في دراسة التطور النفسي للطفل و تأثيرها عليه 

ان دراسة تعلق الطفل باألم او من يرعاه حاجة ملحة في . في المستقبل
عصرنا هذا اجتماعيا و قانونياً و تربوياً و زيارتها بين الحين االخر 

  .مستحبة

ان انتقاد االستاذ الورزاني يشير الى عدم تطرقي الى أما التعقل ف
ال اظن ان التعقل يحتاج في يومنا هذا الى تفصيل و في . مختلف فروعه

السنوات العشرة الماضية اصبح الركن االساسي لتحسين التواصل و 
االرتباط بين المريض و المعالج، و ليس هناك احداً يمارس ابسط انواع 

طالب الطب و التمريض و . النفسية من ليس له المام بهالعالج او الرعاية 
ترى جميع العمال . االجتماع يتعلم هذا المفهوم و يتقنه و يمارسه

للمرضى في المجتمع و من ليس لديهم  Support Workersالمساندين   
  . شهادات جامعية يستعملون هذا المفهوم في تواصلهم و يتقنون العمل

رسته يتقنه جميع المتابعين للشبكة، و ربما ان مفهوم التعقل و مما
  .التطرق اليه بالتفصيل ال يولد اال ملالً و ضجراً الجميع في غنى عنه

  Yــــــــــــ� ا���ــــــــــــ� و (9ــــــــــــC ا�sBLــــــــا���

أظن، و لست متأكداً من ذلك، ان االنتقاد يعود الى عدم اقتناعي 
تطرق الزميل الى . خلق نظرية نفسية اسالميةبضرورة استحداث او 

مسألة النظريات الوجودية النفسية باختصار و المستوحاة من دراسات 
يالوم في السبعينيات و التي تعني بالنزاعات الوجودية و عالجها في عام 

1977  )Yalom 1977.(  ان العالج الوجودي ليالوم لم يثبت في مكانه رغم
الوحدة و الحرية  –ما تبقى منه في ازمة الفراق سالسة طرحه النظري و 

اما نهاية الحياة و . المسؤولية يتشارك به مع نظريات أخرى الى حد ما –
معنى الوجود ففيه من الطرح الفلسفي الذي ال يحتاج الى معالج نفسي 

  . لنقاشه
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ال أظن ان هذا يتعارض مع  .التلفزيون البريطاني عن هذا االمر في

لكل انسان له الحق في ابداء . االعراف العلمية و االخالقية و االسالمية
ال تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءاً، و "رأيه و كما قال كرم اهللا وجهه 
  ."انت تجد لها في الخير محتمال

Bر0�7 ا�����ــــــــــ� ا��HRـــــــــ����4� اـــــــأ���Mو ا� �ـــــــــ�  

في المملكة . لكل مجتمع حضارته و ارشاداته في الممارسة المهنية
المتحدة هناك تعليمات واضحة في الممارسة الطبية تنص على عدم 
. الخوض في العقائد الدينية و حتى ارشاد المريض في المسائل الروحية

بيب لمريض على بين الحين و االخر تولد مشكلة من جراء نصيحة ط
ضرورة ممارسة طقوس دينية او االيحاء اليه بان حالته النفسية لها عالقة 

ال يتأخر المريض في تقديم شكوى ضد . بعدم تغطية احتياجاته الروحية
الطبيب او المعالج النفسي و تتم احالة القضية الى المجلس الخاصة 

ليمات واضحة جداً و هذه التع. بالممارسة المهنية للتحقيق او النظر فيها
اما عملية التحقيق و النظر في هذا . من الصعب ألي طبيب تبرير سلوكه

االمر التي قد تستغرق العام او أكثر،  فان لم تنتهي بالقضاء على الطبيب 
  .مهنياً فبال شك ستقضي عليه معنويا

ليس لدي علم بالضوابط الموجودة في العالم العربي، و لكل مجتمع 
لكل مجتمع حق االختيار في . ال عيب او حرج في ذلك خصوصياته و

وضع القواعد المهنية للممارسة المهنية توازيا مع حضارته و تقاليده و 
رغم ذلك فان تلبية االحتياجات الروحية للمريض او أي فرد . ثقافته

ال يغض العالم الغربي النظر عن االحتياجات .  يجيدها رجل الدين
تلف االديان و رجال الدين في كل مستشفى و الروحية للفرد  من مخ

  .ابوابهم مفتوحة للجميع

كانت اول كالم تسلمه المصطفى هو عن العلم و القلم، و هذا ما يفتخر 
ابواب المعرفة مفتوحة و اآلراء تختلف و لم يحصرها الدين . به كل مسلم

  .االسالمي الحنيف ضمن جدران العقيدة االسالمية

 .يراًوجزى اهللا الجميع خ

في المقال موجز للعديد من االبحاث و ثالثة كتب علمية في هذا المجال  
هذه البحوث  التي اطلعت عليها كان مصدرها . 2012صدرت في عام 

الرئيسي من كمبردج و امريكا و العديد من مراكز البحوث العلمية 
كان سبب اهتمامي بها هو ما طلبه مني احد المحررين لمراجعة . النفسية

 .لي لتوسيع المعرفة و مشاركة االخوة فيها حث للنشر  سانحاً الفرصةب

أما اعطاء الفرصة للمرأة للقيام بدور قيادي أكبر في العالم االسالمي 
فهو ال يتعارض مع تعاليم الدين االسالمي الحنيف و ال مع مسيرة التطور 

الم العربي ان دور الرجال في الع. االجتماعي عالمياً و عربياً و اسالمياً
االسالمي لم يصل الى درجة يمكن ان نجزم عندها لو ان المرأة تسلمت 

ان االشارة الى حديث .  زمام االمور لكانت الحال اسوأ مما هو عليه االن
الفاروق رضوان اهللا عليه هو اجتهاد شخصي و لكل أمرأ رايه في ذلك ما 

  .دام ذلك ال يلحق االذى ببقية الناس

نفسياً ليس له جذوره البيولوجية في يومنا هذا من  ليس هناك مرضاً
القهم العصبي، ما يسمى بالوسواس القهري، القلق بأنواعه و حتى 

ان لم تكن العوامل البيولوجية لها دورها في ظهور . اضطرابات الشخصية
الحالة فهي بدون شك تلعب دورها في استمرارية االضطراب على اقل 

جاً في االشارة الى ان الغرائز لها جذورها ال أظن ان هناك حر. تقدير
هناك العشرات . البيولوجية و ال ادري ان كان هناك تفسيراً لها سوى ذلك

من البحوث وضحت لنا اين هو موقع كل ما نسميه غريزة في مخ 
رغم ذلك ال أظن اني تطرقت الى موضوع الغرائز و مواقعها . االنسان

باللغة العربية اال في محاضرة القيتها  المخية في أي حديث على الشبكة او
  .في بلد عربي قبل عدة سنوات حول الفص الجبهي للدماغ

في حديث او  ”اذــــــــــش“لم استعمل يوماً كلمة 
السبب في ذلك ان كلمة شذوذ تم شطبها من . محاضرة او رسالة علمية

ها قاموس المصطلحات النفسية و ال يجوز لممارس مهني استعمالها ألن
ربما كانت اشارة الزميل الى مقالة حول المثلية . اصبحت غير قانونية

ال انكر اني تحدثت عن . الجنسية و العوامل البيولوجية المحتملة فيها
  احتمال وجود عوامل بيولوجية حول المثلية الجنسية مؤخراً في برنامج 

   � � � � � �   � � � � � �
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��� ���)�ث ا�-�#�� �Ãن ا¬ّ��  �-? �7:�� . ا��D/ت �¹/ث ا�(����/# /ç1أ
�

/ ا�-�#$  ا��راM/ت وا��)�ث ا��(�-�7¬ �ç��-	)/^/ت ا��ات و�í� .ا�J/<�ة ����7`

eÃ# �3 ا�/ث
�� @�: �>A��أو ا��� �����	'/ت ا�©&ث ا�-�#��، ا��ى ا��. 
�ا��� وا�7`�<���  -1�Jا�/ث ا 
2- �>�Z
 ا�/ث وا��راM/ت ا�-���� ا�
�ة -3>�� ��ض أو �1ا^-� ا��7= ا

�راM/ت ا�6	��� -4# ��
-Jات ا�±¢Jا F� ����-ا�7:/ر<� ا� 

5- ���07Jت ا�-/�1 اa/:Jا 

     �©e/أ1/م آ@ ا�� �e�7	1 ��¬ا T�� ةG /M/��� و أ�	أ��/ء � F1 ا�-�ب
ا�
	L داW@ ا���F ا�-�#$ و W/ر^S وه$  �íe= #�@ اP/�J/ت اJ��1A7 #�3وط 

z/7ا��3@ ا� ?�� CR���� ����-ا� �sا�� /bدí�e §�3 ا�
 :ا�ّ

 56ا.ـــ� .	�ـــــ+ ■

- ª(آ7/#� ا�� O ����-ا� � .اA7�aام #/�:�ا�


+¾، وا�7���� ا�-��$، وا��� F1 ا�6W/ء ا��دة O ا�	��ة وا�M��ب و -Jا
�>�(
 ا��'�<� وا�

� ا����و�$  ->��/# ª(ل ا��/Mإر APNjournal@arabpsynet.com  �6Mا�أو #
 ).a  :�@ ا�/ث ا��ر�R)��Rص �1ن 

� �T ا�
�3 إرM/ل ا��Uة ا�-���� ا��70Jة #/�
��� ���7/ب ا -��> v F>G�
 .O ��� ا����3

 56ا.ـــ� 2	�ــــّ+ ■

1-  /+>�آ7/#� �
�ان ا��)ª واTM ا��/ªe و�:�S ا�-��$ وا�+� ا�§ <-�@ �
C1 اJ��0/ت و ا����/ت اJ	��e/7 #/��'/ت ا�©&ث ا�-�#��، ا�	����� أو 

�>A��ا���. 

¢�	� وا�D�J  �`�@ أj/ء اJ: 1/ <�$  6	&;+ اZ'ا�c<�ا�$ O إ��اد  -2
 TMا Ê �3
�ر Ê �1/ن ا��Jان ا�
-# Ê �M�R �# �3
#�
�   ا� ����71

��/
 .ا�ّ
3-  F1 S
�d7> /« ���>�`7ا��� وا���Jث ا�/ت ا��)��67J ª(/ء ا��	�7Mا

 Sو��و� Sا����1 وا��/ر ا�
�Zي وا��راM/ت ا��/#:� و�31�� ا��)ª وأه:1
S /(�6�1 [>�- و 

4-  ªe/ا�? ا���> /+��/�Wو �Mرا� ���¯ أM��ب ا�7W/ر ا�-�
�، وأدوات ا�
�Mرا� ا������1<� و6W�ات إ^�اء ا�

�اول ا��e/��� أو  -5�/# /
<:�م ا��/ªe #-�ض ا�
7/�¾ #���ح 7�1-�
q�G� �^/e ك/
 ا��M�1/ت ا���/��� À1 آ/�[ ه

Cd³ ا���/ل ا��6
	��� اJ-�و�� ��
T��(7� �3 ا��`
� ا37Ma/ر<�  -6
	
��� ���`��، آ�/ Cd³ ا���/ل ا�-��
	��� �T��(7 ا��`
� ا37Ma/ر<� ا��6

�7� O ا¬�� و<��Ò ا��/e O ªe/ل -Jم ا/Z
ا�-��
	��� و ذ�q و�:/ ��
���ّnا @�R F1 @>� .ا�Rاe/ت  -


�3 إE ر��L اJ�CR ��? ا�-
�ان ا����و�$  -7ّ�/# �ç)/ت ا�&Mا�Jا C�D Sí̂� 
��`���. 

 .ا��اردة O ا¬��  -�F� �ç رأي آy/7/ وو^+/ت ��ZهTا·راء  -8
9- /y/()� �����Jد ا�/ث ا/-  a. 
10� �3
��ó�/�1  Cت F� ���/1 ا��)�ث ا�§    a. 
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Instructions to AuthorsInstructions to AuthorsInstructions to AuthorsInstructions to Authors     ������’��äÛa@†�������Çaì�����ÓŠ@ @
 

  Pـــ�o5U�56ا.ــــــــ� ا: 

   UWا� TMaآ� اG> ª(ا�� °� O C^ا�Jا Eا��/رة إ �
�)´:� ( ªe/أو ا�� [�¢���
 @©1 �M�R �# �3

� ا�M(أو ) 1985��/��، (وSartorius, 1981 ( د�وإذا آ/ن �

 @©1 Eة ا�و���� T+-�D �©e/ء ا��/jآ� أG  ��� Eإ �
دM�R$، (ا��/F1 �©e ا�

	L اG> C^�Jآ� اTMa )1995ا�
/#��$، �/ه�، ا��Jي، # ��/-7Maوإذا  ��رت ا ،

 ,.Sartorius etal(أو ) 1999دM�R$ و �WÉون، (ا�� UW��ªe/ ا�ول و�WÉون 1©@ 
وإذا آ/ن ��د ا��/N� �7M �©eآ©� <Gآ� اTMa ا�� UW��ªe/ ا�ول و �WÉون ) 1981
� ا�7Ra/س )Skinner, etal., 1965( أو ) 1999ا���1داش، و �WÉون، (1©@ 
، و�

 F>U') �M�R �# L�7:Jا °
1
+/ > " "@©1��C ا� L�7:J)/ت ا	م ا��/Rآ� أرG و :
) ،=6e �#43:  1990أ(  

ا�§ أ���p  U اZ'ا�cو^�د R/��� ا�Jا^w O C/<� ا��)G> ªآ� ��+/       
 UWا� TMaا =�e @ ـ���1 T�R�  ـ دون />�Bو � =  � ��/ أ ª(ا�� Ú1 O /+إ��
�ه/ -# ���
���¢�] أو ا��/ªe و N $ ا�Jا^C ا�-�#�� أوÊ a ا�Jا^C ا�^

  :$و Gآ� #�/�/ت آ@ C^�1 ��? ا�
)� ا· 
�1/ <��ن اC^�J آ7/#ً/-
�: 

           [�¢Jا TM�3(ا

� ا�M ( ان ا��7/ب�
�)  �اMـT  ) ا��6-ـ� أو ا¬�ـ
� ا�Mـ/��= ا��eـ/��� O  ) 2001(�1اد، (&ح أ�ـ�،  : اTM ا�
/��، 1©/ل: ا���

  ا�h�� ا��J<�: ا�-��م ا�
	��� وا��#�<� واa^�7/���، ا�:/ه�ة
- C^�Jن ا�1/ <��
���� O /©:  

     ªe/ا�� TM�3(ا

� ا�M (@©1 ،)/ت	ا�� �
�ان ا��)ª، اTM ا¬��، ا¬�� :
 -�ـ�T ا�ـ7	�U ��6	ـ@ ا���`ـ$، ��ـ� ا�6	��ـ�       ). 2002(ا�:1/6$، �/<	ـ�  

  114  - 87، 12ا�-�#��، 
�1/ <��ن اO /© C^�J آ7/ب -ج  
�: 

     ªe/ا�� TM�3(ا

� ا�M ( TMا ،ª(ان ا���
� TMان ا��7/ب، ا�
� ا��7/ب، �-1
�  ا�
/��، ا��	)/ت ا�§ <3'�+/ ا��)ª: ا���

ا��/رة إE ا��اN# ®1رR/م �71���� O 1ـÚ ا��)ـª وو�ـ-+/ �R�1ـ� ��ـ? �eـ=        -1

°ا��7��O @ أM	@ ا�   ،Fر ¶�ـ�R ?�Rأ Eا1® إ��7/ر ا�W�1ا�/ة ا C1 /y ا�§ وردت

w O/<ـ� ا��)ـ�R ªـ@ ا�ـAء ا�ـ/ص #/�Jـ/در        و Gآ� اJ-��1/ت ا�/(� »��ر ا��ا1®
C^ا�Jوا  

2- C^ا�Jا ���/R �-# ª(ا�� �>/w O �e&Jا Cو� 

■ +�'i �;�+ ا���ت اn	]Zت وا	Kرا��ا:  

�3 إذا F1 ]�J ا�Jا^-ـ� ا�و��ـ�              �� �>�Z
 :�@ ا��راM/ت واa/:Jت ا�


+¾ ���ي أن ا��را�M أو اdR F1 ��dR é/-  ��/:J/</ ا�6« L	
= ا�
	�$ أو ��T ا�
��1 وأه�اف ا��را�M و1
/�3R ا�:��d ورؤ<ـ� ا��/ ـ= ��+ـ/، هـGا     :Jا F�d7> ¯وا�
#/��/�� إE ا�A7اS1 #/�(�ل ا�-���� O ا��7/#� و ���� ا�Jا^ـC وآ7/#ـ� ا�ـ�ا1®    

�  ا�§ وردت R O�ا�� ا�7���

■ 	\U�cة و�'ا��  :.'ض ا�-rU ا]�

�ة و�:�ه/ إذا  �ا��ت ا��3وط ا· �� 
�3 ا¬�� �1ا>��  :^-/ت ا��/e©� ���7= ا
� �/aت  -1e³° أ ��dR é/->�3، و
�<ª ا�e ا��7/ب T�� ،$�	
ا�6= ا�

$�	
 ا�
	L، ا�-&ج ا�
	�$ أو ا�7)��@ ا�
2-  S /�#/xوإ /+e�6> §ا���/ر ا� T</ت ا��7/ب وأه�7n C^ا�J7-�اض اMا

S /���Mو 
3- lى ا�ا�-�ض7 �ا�§ ��3 ��+/ � �? اTM اJ¢�] و�
�ان ا��7/ب وا���


� ا�
�3، و��د (	)/ت ا��7/بMو ،��/
 .واTM ا�

      � آ7/#�  :�<� ا�Jا^-� #MN��ب ^�

 :ا�U[	ر�' ا���;�+ .� ا� �وات وا�Z'ات  ■


3ـ� ا¬�ــ� ا�7:ــ/ر<� ا�-���ــ� �ــF اJــ¢±�ات وا�
ــ�وات واg�:ــ/ت               
� O ��Mرا�/ل ��T ا�
	L و ا�6= ا�
	�$ ا�ـ§  -:ـ� O ا�ـ�&د ا�-�#�ـ� أو �ـU      ا�

ا�-�#�� #�3ط أن <'6? ا�7:�<� #�3@ آ/1ـ@ و1ـ
TZ أ�Wـ/ر اJـ¢±� أو ا�
ـ�وة أو      
��1 و�7/�`+/ وأهT ا�:�ارات وا�7�(�/ت:Jا�/ث ا [�
  اg�:� ا��را��M و �


/3Rـ�    آ�/  
�3 ا¬�� �/�� اg�ار O ا�              J /وات ا�§  3ـ/رك ��+ـ�

� #/�7Wa/ص�-7  />/dR. 
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