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  بحث جاما ونظريتنا النفسي ..... 

  برامج التأملأهم نتائج مراجعة جاما البحثية حول     .1

، وهو نوع من البحوث Systematic review بحث جاما من نوع المراجعات المنهجية

حول البحوث، انتشر مؤخراً في البحوث الطبية، وأصبح يعتبر حالياً في الدرجة العليا من هرم 

 وفكرته قائمة على استقصاء موسع وشامل لكل البحوث المنشورة وغير المنشورة. األدلة البحثية

في مجال الدراسة، ثم تصنيفها بناء على منهجها وقوتها البحثية، لدراستها بتفصيل وجمع 

نتائجها اإلحصائية ومقارنتها، بهدف الخروج بنتيجة بحثية من مجموع األبحاث، وليس من 

وكلما كانت شروط بحث المراجعة في نوعية البحوث قوياً، كلما . مجرد بحث واحد أو بحثين

بحوث المراجعة التي تشترط أن تكون األبحاث : فمثالً. راجعة علمياً أعلىكانت قيمة الم

 Randomized المختارة للدراسة كلها من األبحاث التجريبية المقارنة غير المنحازة
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controlled trials ،تكون نتائج وتوصيات هذه المراجعة المنهجية معتبرة في األوساط العلمية ،

 47وهو شرط بحثي صارم، فوجدوا . اما التي نناقشها اليوموهذا هو ما حصل في مرجعة ج

  )سنناقشه بعد قليل. (دراسة تنطبق عليها الشروط، غالبها في التيقظ الذهني

   

، وهذه هي الترجمة المشهورة Meditation وبحث مجلة جاما يدرس برامج طقوس التأمل

يتضح أنهم يقصدون الموجة ومن تعريفهم للتأمل . لها، وإن كنت أتمنى وجود ترجمة أفضل

الجديدة من طقوس التأمل الشرقية التي انتشرت مؤخرا في المجتمع الغربي، حيث تقدر 

وكل هذه الطقوس منشؤها إما . من األمريكيين يمارسون هذه الطقوس% 10اإلحصائيات أن 

دلة منها من البوذية أو الهندوكية، لكن قام األمريكيون من أصول هندية وصينية بطرح نسخة مع

  .في الغرب

  

. دراسة لمفهوم التيقظ الذهني، خالد الجابر( :وفي مراجعة جاما قسموا برامج التأمل إلى نوعين

  )قيد النشر

  Mindfulness :النوع األول

، وهي )اليقظانية) (اليقظة الذهنية) (التيقظ الذهني(ولها ترجمات كثيرة، أقربها ربما  

الالدينية، تدور حول قدرة الذهن على معايشة المعاناة دون تأثر نوع من الطقوس الذهنية 

التيقظ والتركيز دون تأثر أو انزعاج، بحيث تصبح الواردات منزوعة   خاصية منها، بتفعيل

المعنى، مسلوبة المحتوى، تتساوى الواردات الخارجية جميعها عليه في التأثير، يتقبلها 

 يعطيها أي معنى أو قيمة، بل يتعامل معها بصفتها بذهن حيادي غير متحيز وال منفعل، وال

  .واردات بحتة ال تؤثر فيه

وهذا النوع أصله من الهندوسية، ثم عدله بوذا، بعد انشقاقه من الهندوسية، وأكد على 

نزع الدالالت المصاحبة للواردات، وتدريب النفس بصرامة وجلد، حتى تصل لمستوى 

إلى الغرب عبر ) التيقظ الذهني(وقد انتقل . هاتتساوى لديها الواردات حلوها ومر

نسخة (المهاجرين البوذيين في أمريكا، وتعاونوا مع بعض األمريكان الالدينيين، وأصدروا 

دخلت اآلن وبقوة كبيرة واندفاع عارم في علم النفس، وتم ) التيقظ الذهني(من ) معدلة

تصبح جزءاً من علم النفس اعتمادها رسميا من قبل جمعيات ومراكز علم نفس كبرى، ل
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وأصبحت ممارستها اآلن معدودة لديهم في الممارسات العلمية . ومن العالج النفسي

  .المعتبرة

وظهرت أدلة كثيرة تصف تمارين التيقظ الذهني، وكيفية الوصول لهذه الحالة، موجودة 

  .منتشرة وبكثرة في النت والمجالت العلمية والكتب األجنبية

  

    Mantra  :من طقوس التأملالنوع الثاني 

وهذا النوع من الطقوس يعمل بخاصية . وهي الطقوس التي تشمل على طالسم مبهمة

االسترخاء الذهني الروحاني، بخالف التيقظ الذي يعمل كما ذكرنا بخاصية حيادية الذهن 

وبرغم أن المانترا فيها طالسم بوذية . في التعاطي مع الواردات الخارجية

. في الغرب ال يعتبرونها دينية ألن هذه الطالسم ال معنى لها عند قائلها لكنهم وهندوسية،

. ويفسرون عملها بأن لها خاصية قوية على تنشيط الروح والوصول لحالة الصفاء والسكينة

ويزعمون أن لكل نوع من الطالسم خاصية معينة، وبمجموعها يصل ممارس المانترا 

  .يريده من صفاء وسكينة، كما يزعمونإلى ما ) طقوس التأمل بالطالسم(

   

ومن المالحظ أن مراجعة جاما لم تدرج الطقوس الدينية ذات المحتوى الديني الواضح، 

عن عمد ألنهم يبحثون عن فائدة الطقوس  ذلك وقد فعلوا   .كما صرحوا هم في منهج البحث

معها هارولد كونغ وهناك أبحاث مراجعة أخرى ناقشت فائدة الطقوس الدينية، ج. الالدينية

 :Harold Koenig  )كتاب الدين والصحة(في الطبعة الثانية من كتابه الشهير 

Handbook of religion and health. 2012  

  

  :2014أهم نتيجة في مراجعة جاما  

أن هناك مؤشرات ذات قوة داللية من ضعيفة إلى متوسطة أن طقوس التيقظ الذهني محل 

بأحجام (الدراسة قد تفيد المصابين بأمراض نفسية في تخفيف االكتئاب والقلق والضغوط واأللم 

، لكن قدرة هذه الطقوس على إيجاد )0.38-0.23من   Low effect size تأثير منخفضة

التأمل (أما طقوس المانترا . الشعور بالسعادة مؤشراتها ضعيفة أو معدومةالمشاعر اإليجابية و

فاألبحاث فيها قليلة وداللتها ضعيفة أو معدومة، سواء في تخفيف المشاعر السلبية، أو ) بالطالسم
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  .زيادة المشاعر اإليجابية

  أهمية دراسة جاما لنا في سبيل بناء نظريتنا النفسية    .2
  

  إيجاد نظرية نفسية نابعة من ثقافتنا؟هل يمكننا فعالً 

أثار هذا البحث الرصين شجوناً قديمة حول حقنا في دراسة تراثنا النفسي، وإيجاد نظرية 

لقد لفت هذا البحث . نفسية متكاملة، نابعة من ثقافتنا وأصولنا الفكرية، وصالحة لناسنا وبيئتنا

معاصرة هي في حقيقتها إحياء لتراث بعض المدارس النفسية الكبرى الغربية الانتباهنا أن 

فالغربيون أجروا مئات األبحاث حول الطريقة اليونانية السقراطية العقالنية وأخرجوا منها . قديم

، العالج بالتيقظ الذهنيولهم اآلن سنوات يدرسون تعاليم بوذا وأخرجوا منها . العالج المعرفي

يبيا مقارنا، سوى العشرات من البحوث بحثا تجر 50عرضوا منها في دراسة جاما هذه قرابة 

  .األخرى

  

  أفال يكون هذا حافزا لنا لنعود وندرس تراثنا النفسي، ونستخرج منه نظريات نفسية وعالجية؟
  

  .لكن بشرط االلتزام بشروط البحث العلمي الرصين المقنع!بلى وربي

فإذا كانت . ثقافتكم ال تحتقروا أنفسكم، وال تراثكم، وال: دراسة جاما درس عملي لنا جميعا

البوذية ملهمة اآلن لبعض الغربيين، وهي كلها من أولها إلى آخرها ال تكاد تكتب بها كتابا 

واحدا، فكيف بحضارة مكتبتها لو صففت الكتب فيها جنبا إلى جنب، المتدت من قرطبة إلى 

  .اليمن، أطول صف كتب في تاريخ البشرية

المشكلة فقط في قدرتنا على !. زاخر! ريث! كبير! عظيم! لدينا تراث نفسي ضخم

  .استخالصه، وعرضه بطريقة علمية بحثية راسخة مقنعة للناس

خالل سنوات عملي في هذا المجال، كنت أواجه بين فترة وأخرى مدرستين من التفكير، 

   .يصدق عليهما أنهما طرفا نقيض

يننا وثقافتنا فريق يطالب وبقوة وبسرعة إليجاد علم نفس خاص بنا، منطلقة من د -

  .وبيئتنا

وفي المقابل فريق آخر من األساتذة واألطباء والمتخصصين الفضالء متوجس غاية  -

التوجس من مجرد نقاش مثل هذه المواضيع، وبعضهم قد يكون غير مستعد لتقبل 
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مجرد فكرة أن يكون لنا نظرية نفسية مستقلة، ويرى أنه ليس هناك أصال حاجة لنتعب 

يجاد نظرية نفسية خاصة بنا، وقد يستبعد هذا األمر في ذهنه بشكل أنفسنا بمحاولة إ

  :مطلق، ولهم في ذلك عدة منطلقات

  .خاصة بسبب االستقطابات السياسية) إسالمية(ربما بعضهم لحساسية كلمة  •

وبعضهم يرى أنه ليست لدينا القدرة على مناطحة ومنافسة ومجاراة أساطين علم  •

ف نجرؤ أن نطرح نظرية نفسية متكاملة، وهم قد كي!! النفس العمالقة الكبار؟

  .؟!سبقونا بمراحل كما بين السماء واألرض

والبعض يرى أن علم النفس ليس له جنسية، فهو علم بحت تجريبي مجرد، ما  •

كلمة   ، وهي)المؤمن  الحكمة ضالة: (وقد يقال ينطبق في دوك ينطبق في تبوك،

البحث عن الحكمة التي لدينا أوالً، حق لكن الخوف ان يكون مردها تثبيطنا عن 

  .قبل أن نتطلبها لدى اآلخرين

وآخر في نظره أن محاولة إيجاد نظرية نفسية ذات بعد ثقافي قد يهدم كل علم  •

، خوفا من دخول األيدولوجيا في العلم، طبعا هذا على اعتبار أن علم !النفس برمته

  !!.النفس الغربي ليس له أيدولوجيا

، يتحسس من أي نكوص للماضي، ويعتبره عالمة )عقدة الماضوية(وبعضهم لديه  •

ولعل هؤالء الزمالء يتفهمون أن الرجوع للماضي ليس للعيش فيه، . غير صحية

ولكن لالستفادة مما فيه بما يناسب حاضرنا، ومن ليس له ماض يفخر به ويبني 

دأ من عليه، فسيضطر للبحث عن شيء ما آخر يستند عليه لينهض، فال أحد يب

ثم إن في رجوع الغربيين للماضي اليوناني أو البوذي لم يضرهم ولم . الصفر

ينقص من قيمة علم النفس، بل ظهرت المدرسة المعرفية متكئة على الماضي 

متكئة على الماضي   mindfulness اليوناني العقالني، ومدرسة التيقظ الذهني

  .البوذي، وال غضاضة

  :رأي  كاتب السطور

  

المسألة تجاوزت مرحلة النقاش الترفي، وأن هذا حق حضاري مكتسب مشروع، وأنه أن 

وأن علم النفس المعاصر ليس كتابا مقدسا ال تجوز مخالفته، بل هو . موجود فعال لكننا أضعناه

علم متجدد، ال يزال الغربيون أنفسهم ينقضون القديم منه، وينشؤون نظريات جديدة، حتى 
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اما النظريات الكبرى . نظرية، بالفروع 300النفسية فوصلت قرابة  أحصى بعضهم نظرياتهم

أفيكون جائزا للغرب أن يضيف ويعدل ويبدل ويناقض بعضه . فلن تقل عن عشر نظريات

    بعضا، ونحن نتفرج عليهم، ونتجادل هل يحق لنا أن نكون مثلهم في ابتكار النظريات أم ال؟؟

كما استطاعوا . يرنا من أهل الثقافات األخرىلسنا أقل من غ. المسألة واضحة في ذهني

  .فنحن نستطيع

كل العلوم تنصبغ بثقافة أصحابها وبيئتهم، شاءت أم أبت، أعلنت أم . ال يوجد علم محايد

ة حين يقولون أخفت، صرحت أم لم تصرح، اعترفت أم نفت، كلها تتأثر، إنهم ال يقولون الحقيق

  )..إنها علوم صرفة(

حق لكل عربي ومسلم أن نطبق . كتسب موروث، فال تضيعوا ميراثكمال شك أن هذا حق م

عليه نظرية نفسية خاصة به، وال يجوز أن تمنعنا االستقطابات السياسية عن تحقيق حلم الجميع 

  .، متكامل الرؤية والنظرية والنموذج والتطبيق)نظرية نفسية إسالمية متكاملة(بوجود 

ت سياسية، إنما هو وصف للجنس البشري والثقافة وكلمة إسالمية هنا ال تحمل أي دالال

بل إني من خالل دراستي لبعض ما . الموجوة في المنطقة، دون انتقاص للزمالء من المسيحيين

نشره الزمالء األقباط المعاصرون من مقاالت وكتابات نفسية، وصلت لنتيجة أن ما بين 

فادة من بعضنا، وأنفع لنا من لجوئنا لعلم من التقارب أدعى لالست) الدينيين(المسلمين والنصارى 

  .نفس غربي يغلب في منظريه وعلمائه التوجه الالديني

ربما نواجه مشكلة مع الزمالء المسلمين الذين لديهم مواقف أيدولوجية من التيارات 

اإلسالمية، ويخشون أن هذه الدعوة قد تؤدي إلى أن يفقد علم النفس علميته ويتحول إلى وعظ 

فالعلم ليس مجاالً لنقل الصراعات السياسية : وأحب أن أطمئن هؤالء. مستقطب سياسياًديني، 

إليه، والساحة تستوعب الجميع، وكل يعمل بحسب منطلقاته، وفي النهاية المعيار الذي نتحاكم 

بل ربما يكون هذا التنوع بيننا . إليه هو الدليل البحثي والعلمي، وهو حجة نقبلها كلنا ونسلم بها

قد نلتقي في البرلمان نتجادل في قضية سياسية، لكننا إذا . افعا للتصحيح والتحسين واإلتقاند

  .التقينا في قاعة البحث، ال نتحاور إال بالحجة البحثية، والبرهان العلمي

ولست بحاجة للتأكيد أن هذا المشروع ليس من هدفه إلغاء كل ما جاءنا من الغرب في علم 

بل هو مشروع يؤسس على أصول . ر ال أظن أن احدا يقول به اآلنالنفس، فهذا نهج تفكي

  .خاصة به، ويستفيد من كل نتاج البشر بعد ذلك، كإضافات مثرية ومفيدة
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  :حتى نكون عمليين

  

ويسرني إطالع األساتذة والزمالء في هذه الشبكة المباركة عن قيام فريق من زمالئكم 

، وفكرة الدراسة تحويل الطموح والحلم )لمتكاملةدراسة مشروع النظرية النفسية ا(بإعداد

  :والفكرة إلى

  مشروع متكامل •

  في خطوات محددة  •

  ومنتجات ومخرجات نهائية متفق عليها سلفا •

  في إطار زمني •

  وتمويل الزم •

 .وفريق عمل مؤهل •
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