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حاول المؤلف االنطالق من 

أفكار العالج النفسي الواقعي 

في أن يحدد تلك الوظيفة 

التي تلعبها الحكايات في 

العالقات المتبادلة بين الناس 

وخاصة في حل مشكالت 

المريض في موقف العالج 

 النفسي

 

 

 

 

 

 خالد.د العربية الى وترجمه ) األصل إيراني ( ألماني بيزيشكيان، نصرت النفسي الطبيب تأليف

 وهو ،١٩٩٦ األولى الطبعة .دمشق والتوزيع، والنشر باعةللط دارالمكتبة الجليل، دار عن .ناصيف

  .االوقات لمعظم تاريخياً مرجعاً  تجعله والتراثية العلمية قيمةُ ولكن حديث غير مرجع

 بثالثة وتعريف مصطلحات لثالثة شرح ( توضيحات تتضمن صفحة، )١٥٢( في الكتاب يقع

  .راجعالم قائمة إلى باإلضافة الكتاب قائمة في فقط علماء

  : التالية العناوين الكتاب محتويات وتضمنت

   المترجم مقدمة -

   المؤلف مقدمة -

   : األول الجزء -

  .الحكايات نظرية إلى مدخل -

  .محاولة عملا تجرأ، -

  .الشرق في الشعبي النفسي العالج -

  .وليلة ليلة ألف -

  .الواقعي النفسي العالج -

  .الثقافات بين التداخل عالقات مراعاة و النفسي العالج -

  .النفسي للعالج كوسيلة الحكايات -

  .الحكايات وظائف -

  .القارئ دليل -
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التخمة  كتاب متشبع حتى

بالحكايات والعبر والحكم 

الشرقية الممتعة، مما جعل 

المؤلف موفقًا إلى أبعد 

الحدود في الوصول إلى 

الغايات البعيدة لتوصيل 

الرسالة المعرفية إلمكانية 

مقاربة التراث الشرقي 

بمفاهيم العالج النفسي 

 الحديث

 

 

 

 

 

 

 

صلى اهللا عليه "إن محمدا 

ا الذي كان جماالً بسيطً"وسلم 

فارقنا منذ ثالثمائة عام تقريبا، 

ولكن كلماته مازالت تملك 

تلك القوة والسلطة التي 

تستطيع أن تنتزعك من 

السرير الدافئ دون االهتمام 

بالبرد القارص، وتجعلك 

تتوضأ بالماء المتجمد وتقوم 

 للصالة

 

 

 

 

 

 

 

  .الحكايات مصادر -

  .الشرقية الحكايات في المحبوبة الشخصيات -

  .الخاصة الخبرة -

  :الثاني الجزء -

  .العملية الممارسة في الحكايات استخدام -

   الحكايات -

  .األطباء وآمال وشكوك صعوبات -

  .الزوجية والعالقات الجنس -

  .النفسي العالج في حكاياتال استخدام -

  .للتفكير حكايات -

  توضيحات -

  .المراجع -

  

 من األول الجزء في:التالي العرض هذا عن أقتبس حيث بكتابه العرض أوجز المؤلف مقدمة في

 العالج أفكار من االنطالق المؤلف حاول حيث الشرقية، الحكايات نظرية إلى للمدخل خصص الكتاب

 الناس بين المتبادلة العالقات في الحكايات تلعبها التي الوظيفة كتل يحدد أن في الواقعي النفسي

  .النفسي العالج موقف في المريض مشكالت حل في وخاصة

 الجزء هذا من األول القسم ففي للحكايات، العملي االستخدام حول الحديث يدور الثاني الجزء وفي

 لهذه األولى األساس تؤلف لكونها ياناألد مختلف في للحكايات التربوية الداللة حول الحديث يجري

 في العالقات هذه انعكاس وكيفية ذلك حول والتأمالت والمريض الطبيب بين العالقات أما .الحكايات

 العالجية االستخدامات على األمثلة والرابع الثالث القسم ويتضمن الثاني، القسم فتشكل الحكايات

 يتم ذلك عن عدا .الزوجية والعالقات الجنس مشكالت على التركيز يتم األولى وبالدرجة للحكايات،

  .الصراعية والمواقف النفسية والعالجية المرضية للمشكالت نماذج تقديم

 مدينة في النفسية الخبرة تبادل مجموعة على بناءاً العمل هذا في خبرته يقدم أنه المؤلف ويوضح و

 خاصة خبرة اكتسبوا قد المرضى من الكثير وأيضا ،غيسين ألرض األطباء أهلية زيادة أكاديمية وفي فيسبادن

  .الكتاب هذا إنجاز في وساهموا النفسي للعالج العملي التطبيق في الحكايات الستخدام

 موفقًا المؤلف جعل مما الممتعة، الشرقية والحكم والعبر بالحكايات التخمة حتى متشبع كتاب إنه

 التراث مقاربة إلمكانية المعرفية الرسالة لتوصيل يدةالبع الغايات إلى الوصول في الحدود أبعد إلى

  .الحديث النفسي العالج بمفاهيم الشرقي

 فكرة تحقيق على االحترافية المهنية قدرته في له يشهد سابقة ومبادرة بمهارة نصرت.د تميز

  ). مريضا أم كان سليما ( اإلنسان لخدمة والممارسة المعرفة أطوار بين االرتباط

  

 وجدت ناقتباسي أفوت أن يسعني ال المهنية والمقاربات والحكم والحكايات القصص تلك كل من
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مهما كانت الثقة التي يبديها 

المريض للطبيب، فعلى 

نفسه على الطبيب أن اليعتبر 

اإلطالق نبيا قادرا على كل 

 شيء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فسرنا نحن االثنان الحلم "

بشكل مشابه، ولكن المشكلة، 

ليست فيما تقول، ولكن كيف 

 ".تقول

 

 

 

 

  

  .المعرفية الشهية إلثارة ماقراءته بمشاركتكم ملزما نفسي

  

   ؟ النبي عن الطبيب يختلف ماذاب : األولى القصة

 علمائنا أكثر أنت العظيم، السيد أيها :له وقال كثيرا يحترمه كان تلميذ، يوما سينا ابن إلى جاء (

 أن تحاول ال لماذا العلم، يتطلب مما أكثر وتعرف فلك، وعالم وشاعر وطبيب فيلسوف فأنت حكمة،

 وسلم عليه اهللا صلى" محمدا إن إليك، ويستمعون سيتبعونك الناس آالف أن من واثق أنا ؟ نبيا تصبح

 وكانت واحد، كل قلب إلى وصلت تهكلم ولكن العلوم، على إطالع ذا يكن ولم بسيطًا، جمالًا كان"

  .) الناس ماليين من مسموعة

  “.فقط بالصبر تمتع سينا، ابن أجاب لك، أشرح سوف المالئمة، الفرصة حلول عند ”

 التلميذ الغرفة في معه ينام وكان فراشه، في نائما مريضا سينا ابن وكان قارس شتاء ذلك بعد حل

 بجرعة ولو ويحلم العطش، شدة من يتعذب كان الحمى، من هحلق جف قد سينا ابن وكان سأله، الذي

  ؟ الماء من كأسا الدار فناء من لي تحضر أال أشرب، أن أريد :لتلميذه متوجها وقال بارد، ماء

 أجمعوا األطباء أن ياسيدي، ال :وأجاب البارد الطقس هذا في الماء لجلب يذهب كيف التلميذ فكر

   .بالسم شبيهة مرضك حالة في البارد الماء بأن

 فإن مرضي حالة وفي الماء من قليال ولو لي احضر :له وقال سينا ابن على يشتد العطش وأخذ

  .دواء أحسن يعتبر البارد الماء

 في مضر شيء ال أن بشدة التلميذ أصر !البئر من الجليد كسر سيزيل كيف فكرة من وانطالقا

 البارد الماء أن ويؤكد عظيم طبيب سينا ابن أن معروف هو وكما البارد، الماء من أكثر الحمى حالة

  !عذابه سيخفف وحده

 صوت نطلقا الصباح، ضوء انبلج وعندما الليل طوال واستمر الجامدة العقائد حول النقاش احتد

 من الجليد كسر و الغرفة من خرج و منه اللحاف التلميذ نزع هنا للصالة، المؤمنين يدعو المؤذن

 :التالية بالكلمات سينا ابن إليه توجه الصالة من انتهى أن وبعد عقيدته، عليه تفرض كما وتوضأ البئر

 أريد واليوم نبيا؟ أصبح أن أحاول ال لماذا إياه، سألتني الذي السؤال ذلك تنس لم إنك العزيز صديقي ”

 تقريبا، عام ثالثمائة منذ فارقنا بسيطًا جماالً كان الذي" وسلم عليه اهللا صلى" محمدا إن أجيبك، أن

 االهتمام دون الدافئ السرير من تنتزعك أن تستطيع التي والسلطة القوة تلك تملك مازالت كلماته ولكن

 من كأسا اسألك كله الليل خالل وكنت للصالة، وتقوم المتجمد ماءبال تتوضأ وتجعلك القارص، بالبرد

 التي األسباب من واحد وهذا لك، كمعلم تحترمني أنك أعلم أنني علما لكلماتي، تصغ لم فقط، الماء

  .” وعلمي معرفتي عن النظر بغض أبدا، نبيا أصبح أن إلى أتطلع ال تجعلني

 اليعتبر أن الطبيب فعلى للطبيب، المريض يبديها التي ثقةال كانت مهما أنه يتضح الحكاية هذه من

 رائع مثال وهذا وتواضعه، مرونته على سينا البن ويا .شيء كل على قادرا نبيا اإلطالق على نفسه

  .المحلية والثقافة البيئة في المعرفة توطين أهمية على

  

 حلما حلم الشرق ملوك أحد أن يوه الواقعي، المدخل توضح التي الحكاية فهي:الثانية القصة أما
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 أن علي :له وقال سمعه الذي األحالم مفسر إليه دعا اآلخر، بعد واحدا تتساقط أسنانه رأى و مرعبا

 و بسجنه وأمر الملك التفسير هذا أغضب ” واحدا واحدا منك المقربين تفقد سوف سيًئا، خبرا أخبرك

 سر ” جميعهم أقربائك من أكثر ستعيش بأنك أخبرك أن يدسع أنا ” له قال والذي اخر، مفسراً استدعى

 المفسرالذي قاله الذي نفسه الشيء قلت لقد :وسألوه البالط رجال دهش العطاء، له وأجزل بذلك الملك

 مشابه، بشكل الحلم االثنان نحن فسرنا" جوابه فكان “؟ أنت وكوفئت بالسجن عوقب لماذا قبلك، جاء

  ."تقول كيف ولكن تقول، افيم ليست المشكلة، ولكن

 تتبلور حيث المريض الطبيب لعالقة المهني االجتماعي التواصل دروس من مهم درس أنه

 االصابات أو االمراض لذوي وخصوصا تشخيصه عنلمريضل السيئ الخبر ليوصبت تسمى معضلةما

  .الحصر ال المثال سبيل على الخبيثة

زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من أطباء حقاً أنه كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل 

بالعالج النفسي والتراث الشرقي االسالمي في النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة وذوي االهتمام 

 .العلوم
 

 ***   ***      ***   ***      

  
 

   

  ***   ***   ***  

  نفســــانيـــــات"  المجلـــةالعربيـــة

  وطب النفــــس علـــوممجلة محكمة في 

 )  نسخة إلكترونية(    2016خريف &صيف  51- 50العـــدد 

  )الجزء الثاني ( ياس النفسي وبناء االختبارات الق: الملـــــــف 

  الجزائر –نادية بنت عزيز بعيبن. د. ا: المشرف 

  
  رابط شراء العدد

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=260&controller=product&id_lang=3 

 )يتم إرسال رابط تحميل العدد مباشرة بعد تلقي رسوم الشراء (  

  )تحميل حر ( الفهـرس واالفتتاحية 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=261&controller=product&id_lang=3 

  )تحميل حر (( الملخصات 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ50-51/apnJ50-51.HTM 
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