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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

. تحديث المعلوماتي  الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد لل
في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  

في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  )النفسية(السيكولوجية
و ذكرى ميالد مؤسس  ماي 6ونظرا لتصادف هذا الشهر وتحديدا  .والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية

مدرسة التحليل النفسي سيجموند فرويد، فقد قررنا أن نكرسه لتناول أبرز ماتيسر لنا من عرض كتبه بهذه  
 .المناسبة  

  

ال-,$+ة ول! *(�د عام ال&%$ أو رق! ال 	عة عل�ه وجاء  ه�ا ال�
اب م� إص�ارات م�
	ة االن�ل�

AلAل  وت! <	اعة ال&= صف(ة وفه$س9 78-6 م(اض$ات ح)  117(ال�
اب في A-ال  !�B$
-ل9 ال

 CDEل صف(ة ال&= االن�لF ي  وامامG$الع . 
ن�
في 8ال
ل7�= ه&ا ل-ا أورده في ال
ق�*! له�ه ال
$ج-ة  االس
اذ الق�ی$ في عل! ال&ف6  8-,$ 

$-�
�ر صالح م7Fع� واح� ال�* Cة  س&ة . م� أب$ز عل-اء ال&ف6 الع$ب وال��G$)ة ال�ت7$ج في ال�ل
 .م  ل�%ارك في ال($ب العال-�ة الUان�ة ال
ي *فق� 8,$ه في ع-ل�اتها1942

8ع� خ$وجه م� ال�7مة 8ال��Y ال
(X صالح م7�-$ 8�ل�ة اآلداب وت7,= في عل! ال&ف6 وه� 

�راة م� ال�Aر�Gن وقام 8إن
اج أع]! إن
اج ع$Gي في عل! ال&ف6 م� F,$، وح,ل على ال�	ال a�bك

�a ال	,$ال-dلفات وال-
$ج-ات وهbF � . ى ت�فاه هللا في  س&ة
م وق� قام 8ال
�ر+6 في Fل�ة 1988ح
�ة جامعة ع�E ش-6 حhE ت7$ج على ی�*ه م�-�عة EgF$ة م� ال-
�E,,7 في عل! ال&ف6 ال
(لEلي G$
ال


�j ال�<� الع$GيAة م� األسات�ة على م$EgF وم�-�عة. 

	ه مع عال! ن - mgA8 ذهاب 8,$ه  -اش
$ك F م� $EUF ل رزق، ومع فيE7ائ�فAاني آخ$ ه� ع�gه م


اب F ة الق ان  في��ة"زوج
ه سام��&Eتق�م 8ال�راسة اإلكل a� ).ع� م�س�عة و+��Eg*ا".( ك
 

 ملخص المحاضرات الخمس
�قي لف$و+�" الg$و+$C "انف,ال ع� ال$ح! : ال��اض�ة األولىv)الد ال�ك&]$+ة ج�*ة في , و�Gا*ة ال-


$+ا وف&�ة ج�ی�ة في الAيالهA8ص.عالج ال&ف 

$+ا وyس
&ادها إلى ال�9g : ال��اض�ة ال�ان�ةAم� ( ن]$+ة ف$و+� ال��ی�ة في اله z+$-ه ال*�gوما ی

التقديم لهذه الترجمة  االستاذ  
القدير في علم النفس  بمصر  

الح مخيمر والذي  الدكتور ص
يعد واحد من أبرز علماء  

تخرج في الكلية  . النفس العرب
م  ليشارك  1942الحربية  سنة  

في الحرب العالمية الثانية التي  
يفقد بصره في عملياتها

بعد خروجه من الخدمة بالجيش  
التحق صالح مخيمر بكلية  
اآلداب وتخصص في علم  
النفس وهو كفيف البصر، 

وراة من  وحصل على الدكت
السوربون وقـام بإنتاج أعظم  
إنتاج عربي في علم النفس من  
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وGع� األس	اب ال-�ل�ة لل-$ض *%$ع في . وعل�ه فالع$ض ال-$ضى م�$د ب�یل ع� ف�$ة م��gته). مقاومة
XEاعي ال ل�
 8ص.ال(�یh ع� العالج {�%$ح ال

�! أه-�ة ال
�اعي ال لXE: ال��اض�ة ال�ال�ةvي ت
�ة الAة ال&ف�-
وم� ه&ا ی
(�ث ع� ال&�
ة . ال(
�! 8أكU$ م� سmg. وال-$mF ال-��gت
)
فه�ه م(اض$ة . ث! *أتي دور األحالم والهف�ات قgل أن *7
! 8ال
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ي ت(
! ال
�اعي وال&�
ة وال(ل! والهف�ةAة ال&ف�-
 9ص.ال(
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�ة ال فل�ة ی&
قل إلى الل�Egو وم$احل ت �رهA&8ال� �	ي ت$ت
م-ا ی
أدj . ول�&ه م� ح�یUه ع� األع$اض ال
mأودی mF$ع� م h9ص.8ال�$ورة إلى ال(�ی 

ه األولى وم�اس	ة ع� الع,اب -8�A	) وق� اك
-ل ال
-ه�E( ه&ا *(�E ال(�یh : ال��اض�ة ال�ام�ة

هي 8الف&�ة . الUان�+ة&Eقل إلى الف� ل
وGع� ح�یUه ع� ال&��ص وال-]اه$ ال	اث�ل�ج�ة في ال(�اة ال�Eم�ة ی&

 9ص.العالج�ة الUان�ة واألخE$ة وهي ال $ح قgل أن *7
! 8اإلعالء �Fفاع ناجح
$-� إق
	اسات اخ$j م
&�عة م� مق�مة االس
اذ الق�ی$ صالح م7

�a  1925في عام   -F أنه شع$ وه� *,ع� إلى ال-&,ة إللقاء م(اض$اته a�F �+ف ل&ا ف$و,*
�ةBل على ال-,�اE)
A* ق]ة� 12ص.أن االم$ ق� ب�أ له وFأنه ت(قX ل(ل! م� أحالم ال

ول! *ف$غ م� ت�و+&ها قgل . 8ع� ع�دته إلى فE&ا فق� ش$ع ف$و+� *ق
&ع ب
�و+� ه�ه ال-(اض$ات  -
A*اني م� شه$ دUع ال�gاألس$g-. 

وق� شه$ت ه�ه ال-(اض$ات ألول م$ة في ت$ج-ة إن�لDE+ة في ال-�لة األم$+��ة لعل! ال&ف6 
American Journal of Psychology  ا*ة م� عام�g13ص.1910وذل� في ال 


mE في فE&ا وق� ح]9E ه�ه F ى �ه$ 8ع� ذل� في ص�رة
ول�� ال&= األل-اني األصلي ل! یلhg ح
 13ص.EUF$ م� اللغات األخ$j أث&اء ح�اة ف$و+�ال-(اض$ات 8ال
$ج-ة إلى 

 1931واإل* ال�ة عام  1912وال-�$+ة واله�ل&�*ة  �1911ه$ت ال
$ج-ة ال�gل&�*ة وال$وس�ة عام 
 13ص.1923وال�ا8ان�ة عام 

على ح� ( كان ف$و+� ی�عي 8أن األم$ في ال�اقع ال ی& �C على أه-�ة ول! *ق! ب
(�E$ أC شيء 
ول! *�� *(فل . ات م$ددًا 8أنه س�ف *فعل ذل� على ال	اخ$ة في <$+قة إلى أم$+�اله�ه ال-(اض$ ) زع-ه

وه&ا ی&	ه . 8ال
ع$ف على الف�$ األم$+�ي وFان Fل مای$+�ه ع&� ذها8ه إلى أم$+�ا أن ی$j شالالت ن�اج$ا
 14ص.ج�نD إلى ال ا8ع ال�فاعي ازاء قلقه ال-
�ل� ع� االح
-االت ال-
�قعة ل-ه-
ه ال-قgلة

ذل� أن ف$و+� قgل سف$ه إلى أم$+�ا Fان ق� قال 8انه ذاهm إلى ه&اك 8أمل ان *]ف$ ب$ؤ+ة ق&ف�   -
�a قلقه لق� ح�ل ان
	اهه إلى ه�ف . وح%ي EgF$ وأن یلقى �8ع م(اض$اتb7
وFان9 تل� وسEل
ه ل

  15ص .ثان�C ل�فل9 م� القلX الل,XE 8اح
-االت ال-ه-ة ال-قgلة
�ا ف�ان9  سال س
انلي ه�ل ف$و+� ع�  -Gان *عاني م� االج$واف�Fاءه وG$عالج  حالة أح� أق* a�F

�%ه واع
-اده على أ8اه فأجا8ه ف$و+� مازحًا ¢ mAF ه م�
أن تق
ل أ8اه، وق� ارتعm "م� ال%�ة hE)8 م&ع
z+$-ل ه�ه ال�عا8ة  للUع م	له 8أنه ل! *قل 8ال  �Fdعلى ف$و+� أن ی !
)
وF! . س
انلى ه�ل F hE)8ان ی

 20ص.ل-$ات تع$ض9 ن�ات ف$و+� وFل-اته الAاخ$ة ل�Aء الفه! فأخ�وها مأخ� ج�م� ا
-  Eاج$ا8ع� رح�ول�� ه&اك . ل ج�نD ورحEل ب$+ل قام ف$و+� مع ف$نCD و+�نج بD+ارة شالالت ن

�احي ب�فع الDوار األخ$+� م� ال%	اب إلى ال�راء صائ(ًا Aدع� "تع$ض لإلن�$اح ع&�ما قام ال-$ش� ال
أن و+��a ج�نD 8. ول! *�� ف$و+� في ذل� ال�ق9 ق� ت7 ى عامة الUالh وال�EA-7". ال-�A ی
ق�م اوألً 

 20ص.ف$و+� Fان دائ-ًا ش�ی� ال(Aاس�ة ل-Uل ه�ه ال
ل-�(ات إلى س&ة
ق� ت&	أ 8انق$اض ال�&6 األب�z في ع�ة آالف قلEلة  - وF-ا *g7$نا ج�نD.. كان ف$و+� ذات م$ة  - 

ث! اضاف ف$و+� في ص�ت مازح أن أم$+�ا ق� . وGأح
-ال أن *(
ل ال�&6 األس�د م�انة. م� الA&�ات 

7ل= أن ال(�! .ل مه�دة 8ال�&6 األس�د ال�C ی�افع ع� حقهغ�ت ال�Eم 8الفعA�
&� ج�نD إلى ذل� لA+و

المؤلفـات والمترجمات وهو  
حتى توفـاه هللا  . كفيف البصر

م  1988في  سنة  

بسبب ذهاب بصره   -اشترك  
في كثير من كتبه مع عالم   -

نفساني آخر هو عبده ميخائيل  
رزق، ومع زوجته سامية القطان  

كيف تقوم  "في كتاب  
دراسة اإلكلينيكيةبال

يصف لنا   1925في عام  
فرويد كيف أنه شعر وهو  
يصعد إلى المنصة إللقـاء  
محاضراته كيف أن االمر قد  
بدأ له وكأنه تحقق لحلم من  
أحالم اليقظة يستحيل على  
المصداقية

شهرت هذه المحاضرات ألول  
مرة في ترجمة إنجليزية في  
المجلة األمريكية لعلم النفس  
American Journal of 

Psychology   وذلك في
1910البداية من عام  

سال ستانلي هول فرويد عن  
كيف يعالج  حالة أحد أقرباءه  
وكان يعاني من االجروافوبيا  
فكانت من الشدة بحيث منعته  
من كسب عيشه واعتماده  
على أباه فـأجابه فرويد مازحاً  

أن تقتل أباه"
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ول�� ل�6 ه&اك في ال�اقع ما *-&ع م� أن *��ن األم$ ه&ا على . القgلي Fان ش�ی� الق�ة ع&� ف$و+�

قgل�ةAعلى رؤ+ة م C� &ی Cًا م� ال(�س ال�G$ا في ذل� ال�ق9 . ال7,�ص ض�ح أن أم$+� وقgل أن( ص(
ل! ت�� ق� F%ف9 ع� وجهها ال(الي 8�ل ما ) ت7$ج إلى مA$ح األح�اث ال�ول�ة مع؛ ال($ب العال-�ة الUان�ة

ول�� الب� وأن Fان9 ه&اك م� ال-dش$ات ما . خاصة 8ال&A	ة إلى دول العال! الUالh. ی& �C عل�ه م� 8%اعة

%ع$ه في ح�سه F$ا§�ة ل! *�� لهاA+ًا ب�ل� و	&
 21ص. ع&�ئ� م� تg$+$ مق&ع ح-ل ف$و+� على أن ی

 Dها ج�ن$�&
A* ي
أم$+�ا غل ة، "*�� ف$و+� UF$ة م� س�ان العال! الUالh ی
فق�ن مع ¢	ارته ال
ال�ة ال
 22ص". ع-القة 8ال
أك�E ول�&ها مع ذل� غل ة.. غل ة ع-القة

الAا8قة ال
ي  ون]$ا الن ال�EU$ م� ما <$ح في ه�ه ال-(اض$ات ال7-6  ق�ت! ت&اول&اه في أع-ال ف$و+� 
اس
ع$ض&اها 8ال
ل7�= على م�قع ال%	�ة ، اال ان&ا س&�
في ب�اح�ة م� االق
	اسات الل �فة وال��ا8ة السل�ب 

 :حhE اور في خات-ة ال-(اض$ة ال7امAة مایلي. ف$و+� في ر�G ال
$اث ال%عgي 8العg$ة لل
(لEل ال&فAي
 -   !

�! م� س�اخ� 8ع�E  - ام$+�ا*ق,� ال(��ر ل-(اض$ته 8 –م� ال--�� ان ت��ن�ا أنFم%ار mgA8


! 8ه F&�ع م� ال-	الغة ول�Aف أغام$ في ص�رة غE$ م	اش$ة م� إ*-اني ال$اسخ 
االع
	ار ذل� االن�ار ال�C أخ

�7م�ها 8ال $+قة ال
ي ت$وق ل�!A
 .8أن أح�ث�! ع� ق,ة ق�*-ة وأدع�! ل

 .لى س�انEها Fل ض$ب م-�� م� ال(Eل ال-اه$ةإن االدب االل-اني مل! 8-�ی&ة صغE$ة ت�عى شEل�ا و+عjD إ 
إن م�ا<&ي شEل�ا ، F-ا ُح�ث&ا ع&ه! ق� اق
&�ا ح,انا Fان9 اق�امه-� الق�ة ح
ªأنه! Fان�ا   -

 mA)اض واح� ف$
�ة EgF$ة للغا*ة –مA$ور+� للغا*ة ، وفي ال-قابل Fان ل�یه! عل�ه اع-F لف�ذل� أنه *
*7ل,�ه م� ه�ه العادة الEA¬ة ب$قة 8اللغة وذل� 8أن ی&ق,�ا لق� ص--�ا على ان . م� ال%�فان الغالي

ول(v	ة م� الDم� فق� . وذل� ح
ى ع�دوه على ال
ق%ف ال�امل . ح,
ه قل�ال م� العلف في Fل ی�م 
وفي . وFان ال(,ان ق� ن]! على خاص�ة أكل وج	ة واح�ة في ال�Eم ف(mA. م�9 االم�ر على مای$ام 

ع-ل أخE$ًا دون ش�فان على اال<الق، وفي ص	اح ذل� ال�Eم وج� ال(�Eان ال�Eم ال
الي Fان عل�ه أن *

ا، ول! *ع$ف م�ا<&�ا شEل�ا م-ا ماتEم � .ال-®

*�m علE&ا ان ن&Dع الى ال
ف�E$ 8أن ال(,ان Fان ق� مات ج�عًا وذل� النه الی
�قع ع-ل على   -
 116ص.اال<الق م� أC ح�Eان ب�ون قلEل م� ال%�فان

 

جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من أطباء    أنه حقـاً كتاب
النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة والدراسات العليا والباحثين التربويين و المهتمين بقضايا  

 .التحليل النفسي الفرويدي

ارتعب ستانلى هول بحيث  
تحتم على فرويد أن  كان ي

يؤكد له بأنه لم يقـل بالطبع  
. مثل هذه الدعابة  للمريض

وكم من المرات تعرضت  
نكات فرويد وكلماته الساخرة  
لسوء الفهم فـأخذوها مأخذ جد

وكما  .. كان فرويد ذات مرة
قد تنبأ بانقراض   -يخبرنا جونز

الجنس األبيض في عدة آالف  
وبأحتمال  . قـليلة من السنوات  

يحتل الجنس األسود مكانة  أن

يجد فرويد كثرة من سكان  
العالم الثالث يتفقون مع  
عبارته التالية التي يستنكرها  

أمريكا غلطة، غلطة  "جونز  
عمالقة بالتأكيد  .. عمالقة

ولكنها مع ذلك غلطة
 

: كامل النص  رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BRMaan80-5LecturesOnPsy.pdf  

  
 

 ***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 20

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
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