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 قد تسيطر أوهام
ومعتقدات خاطئة على 
عقول الكثيرين من الناس 
فتؤذي مشاعرهم ، وتضر 
باإلنسان في جميع قدراته 
 ومقدراته 
 
 
 
من التوهمات ما هو االّ 
انعكاس لذهنية تتميز 
باعتقاد باطل راسخ يتشبث 

ص بالرغم من به الشخ
 سخافة هذا االعتقاد

 
 
 
هذا االرتياب الحواسي 
يصيب مرات مجتمعات 
بكاملها، من كونه يغدو 
يشكل عقلية جماعية في 
تفسير االمور، ومعالجة بعض 
مستجدات الحياة بأساليب 
بدائية بعيدة عن معطيات 
 الواقع

 
 
 
في سيطرة الفكر المتطرف 
يتعطل المنطق، وبذلك 

مناسبة تكون التربة ال
لتكريس االوهام في حياة 
مثل من يتبعون هكذا 

قد تسيطر أوهام ومعتقدات خاطئة على عقول الكثيرين من الناس فتؤذي مشاعرهم ، وتضر  
إلنسان في جميع قدراته ومقدراته ، إذ تقوده إلى إفساد كل ما بناه في حياته، فيتحول من إنسان با

  .معافى إلى إنسان مريض، وأسير لذلك الوهم

ومن التوهمات ما هو االّ انعكاس لذهنية تتميز باعتقاد باطل راسخ يتشبث به الشخص بالرغم من 
الدلة الموضوعية على عدم صواب أفكاره، وليجعل من سخافة هذا االعتقاد، وعلى الرغم من قيام ا

  .هذاءاته ذات تركيب منطقي ، لكنه منطق ال يقوم على أساس صحيح

ينمو بشكل تدريجي حتى يصير  ي النّهاية اال اضطراب عقليضطراب الهذائي ما هو فهذا اال
فيسئ ،واالرتيابمزمناً، ويتميز بنظام معقد يبدو داخليا منطقيا، ويتضمن هذاءات االضطهاد والشّك 

يض فهم أية مالحظة أو إشارة أو عمل يصدر عن اآلخرين، ويفسره على أنه ازدراء به، ويدفعه المر
 .ذلك إلى البحث عن أسلوب لتعويض ذلك فيتخيل أنه عظيم، وأنه عليم بكل شيء

معين، تكريس لبارانويا مرضية ،  تتمثل في هذاءات عقلية  ليغدو الهوام المسيطر بعد وقت    
(delusions) امها االضطهادقو (persecution)  من نوع معين يؤيده المريض ويدافع عنة بطريقة

  . منظمة في حماس وإصرار

لنجد أن  هذه التّوهمات  غدت تشغل جزء صغيرا أو كبيرا من عقله محاولة أن تتوسع لتشمل 
م هالوس وتترابط هذه التّوهمات فيما بينها ، وتصبح في انسجام مع موضوعها، لتكون من ث, العقل

  . سمعية أو صوتية أو بصرية

وهذا االرتياب الحواسي يصيب مرات مجتمعات بكاملها، من كونه يغدو يشكل عقلية جماعية في 
فيلجؤون . تفسير االمور، ومعالجة بعض مستجدات الحياة بأساليب بدائية بعيدة عن معطيات الواقع

والمشاكل النّفسية والتّربوية نجد لها منبتها، للسحر والتطير وهذه االساليب في معالجة شؤون الحياة 
وتطبيقاتها الكثيرة في مجتمعاتنا العربية في مشرق بالدنا ومغاربها، وفي كل اركان البالد لنجد ان 
هذه االفكار تلقى قبوال حتى لدى االكاديميين، وذوي المناصب االجتماعية والمصالح االقتصادية 

هم مكانتهم االجتماعية، وهم من رجال السلطة واالمر والنّهي ، الواسعة في البالد، ولدى من لدي
لنجدهم يلجئون الى القيام بالذّبائح واللجوء الى البصارات، واستخدام رجال الدين إلعانتهم على 
االستقرار في حياتهم وتناقضاتها، فيبتعدون كل البعد عن االستشارات النّفسية لحل تناقضات افكارهم، 

قاع حياتهم بينما يستسهلون اللجوء الى فك السحر والتّمائم والحجب واالفكار التّطرية، وتعقيدات اي
والتّطرفية حيث في سيطرة الفكر المتطرف يتعطل المنطق، وبذلك تكون التّربة المناسبة لتكريس 

ا الكثير االوهام في حياة مثل من يتبعون هكذا افكار، وبذلك ستغدو ممارستهم ألدوارهم االجتماعية فيه
من التّراجع ويحكمها في مرات كثيرة ضعف التّركيز، ويغلب عليها الرعونة الن افعالهم تصبح 
محكومة بردود االفعال، مثلما وجدنا في االيام االخيرة على سبيل المثال من ردود االفعال االنتقامية 
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 افكار
 
 
 
يجب التفريق بين الهذاء 
كمرض ، وبين السلوك 
الهذائي الذي يتسم 
بالعناد والتمسك الزائد 
باآلراء، وعدم االعتراف 
بالخطأ والغرور، وإرجاع 
 الفشل إلى تدخل اآلخرين 
 
 
 
يجب التفريق بين الهذاء 

لهذائي، وبين الفُصام ا
فالمريض بالهذاء ال ينفصل 
عن الواقع، لكنه يفسره 
طبقاً آلرائه، لكن مريض 
الفصام الهذائي تكون 
اوهامه غريبة شاذة منفصلة 
 عن الواقع

 
 
 
هناك فرق بين مريض 
الهذاء وبين المهووس، 
فاألول تكون أوهامه منظمة 
ومؤكدة وأفكاره ثابتة 
ودائمة ويكون قلقاً، أما 

كون اوهامه المهووس فت
عابرة وافكاره محلّقة، 
ويكون صاخبا متهيجاً غير 
 .مستقر

 
 
 
إن كانت الطفولة جائرة أو 
مهملة فعلى األرجح أن 
يشعر الطفل بالشك 
واالرتياب باآلخرين عند 

عد االنفجارات االخيرة التي حلت بها التي ظهرت وتم احتوائها في مدينة طرطوس السورية ، ب
وبمدينة جبلة  المدينتين البحريتين و الساحرتي الجمال في سوريا  ، وذلك من ردود فعل بعض 
الشّباب المدفوع بأفكار غير سليمة طائفية و مناطقيةعلى أخوة لهم من السوريين الذين أجبروا على 

ما حصل في طرطوس، حصل ويحصل في و.. هجران منازلهم ومدنهم عندما أضحت غير آمنة
أماكن عديدة خالل السنوات الخمس االخيرة من أكثر من بلد عربي، الذي يلخص صراع المصالح 

  ..بين الزعامات المختلفة من دينية وسياسية وعشائرية ويروح ضحية ذلك الفقراء والمهمشين 

ي يتسم بالعناد والتمسك الزائد وهنا يجب التفريق بين الهذاء كمرض ، وبين السلوك الهذائي الذ
  .باآلراء، وعدم االعتراف بالخطأ والغرور، وإرجاع الفشل إلى تدخل اآلخرين 

كما يجب التفريق بين الهذاء وبين الفُصام الهذائي، فالمريض بالهذاء ال ينفصل عن الواقع، لكنه  
 .ذة منفصلة عن الواقعيفسره طبقاً آلرائه، لكن مريض الفصام الهذائي تكون اوهامه غريبة شا

أيضاً هناك فرق بين مريض الهذاء وبين المهووس، فاألول تكون أوهامه منظمة ومؤكدة وأفكاره 
ثابتة ودائمة ويكون قلقاً، أما المهووس فتكون اوهامه عابرة وافكاره محلّقة، ويكون صاخبا متهيجاً 

  .غير مستقر

. ن غير الوارد أن يكون وراءه سبب مفردأو الهذاء هو خليط مركب من األفكار والمشاعر، فم
 .فمن المرجح أن تلعب توليفة من العوامل دوراً في حدوثه

فيمكن لفقد العمل أو انتهاء عالقة أن يجعل الفرد يشعر . المفاجئ دور هام جداً للكربقد يكون  
نوائب . زلة شديدة ما يجعله ينطوي على ذاته ويشعر بعدم االطمئنان وبوقوعه تحت تهديد دائمبع

الحياة التي تتضمن خيانة أو ألم عاطفي، مثل االضطهاد في مكان العمل أو السطو على المنزل، 
 .يمكنها أيضاً أن تكون أساس األفكار االرتيابية التي يمكن أن تتطور الحقاً إلى زور

ى بعض الباحثين أن األفكار الزورية تكون أشيع في البيئة المدينية، أو في المجتمعات التي ير
وهو الواقع هو االشبه بجو مخيمات اللجوء والنزوح لألطفال ضحايا   .يشعر فيها بالعزلة بدل الترابط

داية متاحاً ومدرج الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية ان لم يكن التدخل النفسي التربوي ومنذ الب
كما يمكن أيضاً للتقارير اإلعالمية عن الجرائم واإلرهاب ..في حياتهم الجديدة بصورة فعالة ومنهجية 

والعنف والمسائل االجتماعية األخرى أن تلعب دوراً في تحفيز األحاسيس الزورية لدى هؤالء 
فدعونا نتخيل كم يمكن لمستويات األطفال حيث ان سماع اهلهم ومرافقيهم لها تلقي بثقلها عليهم ، 

  .ء االطفال أن يضعهم تحت خطرٍ أكبر مستقبالً المعقدة لهؤال لنمط الحياةالكرب المرتفعة المالزمة 

فكل هذا الجو يجر الشخص لالعتقاد بأن العالم مكان غير آمن البتة وأن الناس غير جديرين 
وإن كانت الطفولة جائرة أو مهملة فعلى . بالثقة، فهذا سيلعب دوراً في طريقة التفكير بعد الرشد

يعمالن  واالكتئاب القلقان عيش  .اآلخرين عند الكبراألرجح أن يشعر الطفل بالشك واالرتياب ب
ر الزورية عند بعض األشخاص، فالشخص المصاب بالقلق يكون عصبياً على األغلب كمحفزين لألفكا

يقلل االكتئاب تقدير الذات ويجعل الشخص يخطئ في تفسير نوايا اآلخرين . وأكثر فزعاً من المعتاد
 .تجاهه

أضافة الى واقع الحياة الغير مستقر والسكن غير الالئق التي تجعل النوم سيء وغير مشبع او 
فالمخاوف والقلق يتناميان في . ح ، فالنوم السيء أيضاً له وقع كبير على نشوء االوهام وتكريسهامري

آخر الليل عندما يكون الشخص بمفرده مع أفكاره، والشعور بالتعب الدائم يمكن أن يحفز اإلحساس 
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 الكبر
 
 
 
 النوم السيء أيضاً له وقع
كبير على نشوء االوهام 

فالمخاوف . وتكريسها
والقلق يتناميان في آخر 

يل عندما يكون الشخص الل
بمفرده مع أفكاره، 
والشعور بالتعب الدائم 
يمكن أن يحفز اإلحساس 
 بعدم األمان

 
 
 
إن أي تشوه يحدث في 
إحدى هذه الحواس 
الخمسة، سيؤدي قطعاً إلى 
استقاء المعلومات الخاطئة 
والمغلوطة، مما سيؤدي إلى 
تشوه كبير في نوعية 
القرارات المتخذة عن 
 طريق العقل

 
 
 
ان التوهم يحدث نتيجة 
اضطرابات نفسية معينة، 
تعيق عمل الحواس الخمسة 
بشكل جيد، فيصبح الشخص 
يتخيل أشياء ليست موجودة 
على أرض الواقع، فيرى ما 
ليس موجوداً ويسمع 
أصوات لم يسمعها أحد 
 غيره

 
 
 
كل بنو البشر معرضون 
للوهم والشك وتسرب 

 .بعدم األمان

 

مراض خطيرة، كما يعيش إن مريض الوهم يعيش في دوامة مستمرة تتغلب عليه أفكار اإلصابة بأ
   .اضطرابات تؤدي إلى فقدان سيطرته على حياته

ونجده ضعيف االرادة يتجه مرات لالنتحار، نتيجة سيطرة األوهام على  ذهنيته مما تجعله 
محاصر في نفق مظلم مليء بالخوف والقلق، هذه المشاعر المرضية التي تفقده كل بهجة وسعادة، 

  ..نه على نفسه وعلى غيره وتجعله منتقما، ويلقي بعدوا

إن لإلنسان حواساً تساعده على معرفة الحقائق التي تدور من حوله، وبالتالي تساعده أيضاً على 
  .اتخاذ القرارات وخصوصاً في المواقف المفصلية من حياته

وفي حال البعد عن توظيف معطيات الحواس كمدخل لإلدراك، والمعالجة الفكرية من ثم في  
حياتية، التي تعترض اإلنسان عبر مسيرة حياته الطويلة، لكونه   محتاجاً إلى معلومات المواقف ال

دقيقة، تمكن عقله وجوارحه من اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة حتى تستمر حياته سلسلة هانئة، 
بب ولغيره من األسباب ، ان الحواس تساعد اإلنسان في الحصول على المعلومات الصحيحة ولهذا الس

  .غير المغلوطة

وأهم هذه الحواس هي حاسة البصر، و الحواس الخمس ما هي إالّ وحدات اإلدخال التي  
يستخدمها اإلنسان في الحصول على معلوماته المختلفة، والتي تكون بكميات هائلة خالل حياتنا 

  ..كبشر

استقاء المعلومات من هنا فإن أي تشوه يحدث في إحدى هذه الحواس الخمسة، سيؤدي قطعاً إلى 
الخاطئة والمغلوطة، مما سيؤدي إلى تشوه كبير في نوعية القرارات المتخذة عن طريق العقل، هذا 
التّشوه الذي يحصل للحواس وللقدرة على اإلدراك الصحيح للحقائق من حولنا هو ما نطلق عليه 

مل الحواس الخمسة بشكل التّوهم،  حيث ان التّوهم يحدث نتيجة اضطرابات نفسية معينة، تعيق ع
جيد، فيصبح الشّخص يتخيل أشياء ليست موجودة على أرض الواقع، فيرى ما ليس موجوداً ويسمع 
أصوات لم يسمعها أحد غيره، كما أنه يشم الروائح الغريبة، ويتغير إحساسه باألشياء واألطعمة 

ة اإلنسان، ومن شأنها أيضاً أن المختلفة، كل هذه التّشوهات من شأنها أن تحدث فرقاً كبيراً في حيا
   .تتعب حياته على نحو غير مسبوق نهائياً

يتعدى الوهم هذا المفهوم إلى مفهوم أوسع، وهو المفهوم الذي قد يدخل في مجال الشّك، 
وخصوصاً على مستوى العالقات االجتماعية،  فالشّك أو الوهم قد يحدثان اضطرابات جسيمة في 

، وذلك بسبب تخيل اإلنسان ألحداث ومواقف لم تحدث فعالً مما يصعب عليه متانة وقوة هذه العالقات
حياته وينغصها، فهي بهذا قد تجاوزت الحدود الطبيعية المألوفة فكل بنو البشر معرضون للوهم 
والشّك وتسرب المعلومات الخاطئة، ولكن المتوهمين أو الشّكاكين نجدهم يعانون من مرض نفسي 

معينة مروا بها من قبل، ولم يعالجوها وفقاً لمعطيات المنطق الموضوعي مزمن  نتيجة ظروف 
واللجوء الى العلم وتوظيف االساليب النّفسية المنهجية المثبت فعاليتها عبر عشرات السنين الماضية 
كونها نتاج لعمل التّفكير العلمي، ومخابر علم النّفس التّجريبي وطب نفس االعصاب ، ليغد هؤالء 

بالتالي يصعب عليهم تصديق أي شيء بسهولة، وبذلك تتعقد مسارات حياتهم بشكل كبير،  االشخاص
  .ويصعبوا حياة من حولهم أيضاً
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المعلومات الخاطئة، ولكن 
وهمين أو الشكاكين المت

نجدهم يعانون من مرض 
نفسي مزمن  نتيجة ظروف 
معينة مروا بها من قبل، ولم 
يعالجوها وفقاً لمعطيات 
المنطق الموضوعي واللجوء 
الى العلم وتوظيف 
االساليب النفسية المنهجية 
 المثبت فعاليتها 

 
 
ان سوء الظن والوهم 
يعمالن على التخفيض من 

كريس نسبة الحب ، وت
السلوك العدائي في 
االواسط االجتماعية، وبث 
معتقدات تدعو الى 
التفرقة والى اطالق أحكام 
مؤذية بحق افراد المجتمع 
 بعضهم تجاه بعض 
 
 
 
في زمن تردي واقع الحال 
المعيشي، وتفاقم الظّروف 
االستثنائية السلبية ، يغدو 
العمل على نشر برامج 
التوعية المجتمعية معطى 

ي في استعادة أساس
 االستقرار

 
 
 
التخلص من الوهم الذي 
يسبب كل المشاكل السابقة، 
يكون منطلق العالج منه 
أوالً، و قبل كل شيء بالعمل 
على التفهم ومحاولة ايجاد 
األعذار المناسبة للناس 
الذين تضطرب عالقتنا بهم 

وبذلك يكون بدء تكريس النظرة الجماعية حول تفعيل االوهام في الحياة، ان لم يكن لفئة تعاشر  
ور غير الحقيقية التي يفكر بها هؤالء االشخاص المقدرة على وقف التخيالت، وما يستتبعها من األم

اإلنسان تجاه األمور األخرى، حيث إن هذه األمور تعمل على خلق التّصورات غير الحقيقية ، مما 
  ..يخلق لنا المشاكل ويعرضنا لمواقف عديدة ، نحن بمنأى عنها لو أعملنا قدراتنا العقلية المتاحة لنا 

لكونه يعكس حسن الظن، فهو يندرج تحت   ان الوهم بذلك مرض خطير خاصة إن تجاوز الحد،
باب سوء الظّن بالناس، و سوء الظّن و الوهم يورثان األضغان التي ال أصل لها إضافة إلى افتعال 
المشاكل التي ال داعي لها نهائياً، كالحوادث الناتجة عن االحتقان الطائفي في بالدنا، والتي ال تجد 

فاء، لذلك ان سوء الظن والوهم يعمالن على التّخفيض من نسبة الذ لها االّ في نفوس الجهلة والضعم
الحب ، وتكريس السلوك العدائي في االواسط االجتماعية، وبث معتقدات تدعو الى التّفرقة والى 
اطالق أحكام مؤذية بحق افراد المجتمع بعضهم تجاه بعض ، مما ينعكس على التّواصل بينهم بصورة 

  . عة االجتماعيةعامة، مما يؤدي إلى القطي

وهذه االفكار تجد لها ارضية مناسبة في الحروب والنّزاعات من كون مثل هذه الظّروف تعيق 
عمل العقل بصورته الجلية من كونها تهز أمان االشخاص في معيشتهم، وتصبح قابليته تغلغل 

لد عربي لألسف المخاوف والشّكوك جذابة لهذه الظّروف، وهذا ما نجد مفاعيله مؤخرا في أكثر من ب
  ..الشّديد  ولدى شرائح اجتماعية ليست بالقليلة

و من هنا يتبين لنا أثر الوهم الشّديد و الخطير على الحياة العامة، و عند مختلف طبقات المجتمع 
 .حتى وان اختلفت النّسب

ل على ، يغدو العمإنه في زمن تردي واقع الحال المعيشي، وتفاقم الظّروف االستثنائية السلبية 
  ..نشر برامج التّوعية المجتمعية معطى أساسي في استعادة االستقرار

لكون  اآلثار السلبية الكبيرة للوهم، تجعل الكثيرين من الناس يسعون إلى الحد بشكل كبير من 
الوهم و التّخلص منه نهائياً، فالتّخلص من الوهم الذي يسبب كل المشاكل السابقة، يكون منطلق العالج 

أوالً، و قبل كل شيء بالعمل على التّفهم ومحاولة ايجاد األعذار المناسبة للناس الذين تضطرب منه 
وإحسان الظن بهم، هو الفعل الذي يعد ارضية لتفعيل التّواصل من كونه يعمل على .عالقتنا بهم 

بعضهم  تحسين العالقات بين الشّخص وبين اآلخرين، إضافة إلى أنه يعمل على زيادة التّواصل بين
   .البعض

أن لزيادة الثّقة بالنّفس أثر كبير في عملية تطوير النّفس اإلنسانية، و تطوير النّفس اإلنسانية يشمل 
إزالة األوهام منها، و الثّقة بالنّفس ال تعمل فقط على إزالة األوهام بل تعمل أيضاً وبشكل كبير جداً 

لى تطوير شخصية اإلنسان، وتمكينه من القيام على تحسين أداء اإلنسان ألعماله، كما أنها تعمل ع
  .بالعديد من األمور األخرى غير األعمال التي توكل إليه مثل، تحسن عالقاته االجتماعية

كل هذه االهداف المجتمعية العريضة، البد لها من جهة وطنية تتبنى العمل عليها، في أي بلد  و
ئه لسنوات عديدة متتالية، حيث ان مناعة البنيان الجسدي تتفكك بناه نتيجة لتعثر الظّروف الحياتية ألبنا

  ..المريحة للناس  والنّفسي لإلنسان تتراجع نتيجة لتراجع األمان، وتراجع الظّروف العامة

واذ مثل هذه البرامج إضافة إلى ما سبق، تعمل على  إعطاء األمور أحجامها الطّبيعية، ليكون 
ألوهام من الناس ومن نفوسهم، كما ان االسترسال في التّفكير في أمر لذلك األثر الكبير جداً في إزالة ا

معين يسبب الوهم، لهذا توجب على اإلنسان أن ال يسمح لتفكيره أن ينطلق في فضاءات أوسع، قد 
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 وإحسان الظن بهم.
 

 
 
أن لزيادة الثّقة بالنفس 

ة تطوير أثر كبير في عملي
النفس اإلنسانية، و تطوير 
النفس اإلنسانية يشمل إزالة 
 األوهام منها

 
 
 
الثّقة بالنفس ال تعمل فقط 
على إزالة األوهام بل تعمل 
أيضاً وبشكل كبير جداً 
على تحسين أداء اإلنسان 
ألعماله، كما أنها تعمل على 
 تطوير شخصية اإلنسان

 
 
 
ان مناعة البنيان الجسدي 

فسي لإلنسان تتراجع والن
نتيجة لتراجع األمان، 
وتراجع الظّروف العامة 
 المريحة للناس 
 
 
 

عبارة : يعرف الوهم بأنه
عن أفكار ومعتقدات 
خاطئة لشخص ما، ال تتوافق  
حياته ومستواه الفكري 
والعقلي وثقافته مع 
 األشخاص المحيطين به

 
 
 
لألوهام مفاعيلها في تشويه 

الدماغ  عمل الحواس، ونظم
وآلية تفسير اإلثارات 

تجلب له المشاكل والمنغصات، كما ويتوجب أن يعمل بكل جهده، على أن يقلل من كل ما يجهد 
  . هنية والجسدية بال جدوى تفكيره ويذهب بطاقته الذّ

ويجبر الشّخص الموهوم على االنعزال عن األخرين، مما ينعكس على تراجع فعالية حياته 
فعندما نتحدث عن عارض نفسي وقلق اجتماعي معمم، تتعرض له شريحة   ..االجتماعية والمهنية 

هذا المرض ولو بمستوى  من الوسط االجتماعي باختالف طبقاته، وقّل ما تجد اي من يكون يخلو من 
  . فخير التسميات على الوهم ، أنه مرض األصحاء القاتل ما،

عبارة عن أفكار ومعتقدات خاطئة لشخص ما، ال تتوافق  حياته ومستواه : يعرف الوهم بأنه
عمل الحواس،  الفكري والعقلي وثقافته مع األشخاص المحيطين به، حيث لألوهام مفاعيلها في تشويه

ةونظم الدماغ وآلية تفسير اإلثارات الحسي.  

بأنّه خطأ في اإلدراك الحسي، وأن من يرتكبه تخدعه :للوهم فيتمثل  أما التعريف الفلسفي 
  .المظاهر، وقد صنفه العلماء إلى عدة أنواع؛ منها الوهم الطبيعي، والوهم من تصورات مكتسبة

  

  :من تعريفات الوهم المميزة 

أوهام الحواس تقدم لنا طرق إدراك خاطئة غير متطابقة مع : ل أن الذي يقو" الينو" تعريف  - 1
اإلدراكات المتعارف عليها، وهي طريقة ذاتية لرؤية األشياء واألفكار، وليس لإلدراك طرق مثالية 

  .تتفق عليها جميع العقول

عورية عرف الوهم بأنّه كل ما أنتجه اإلنسان من معارف ناتجة عن رغبته الالش" نيتشه"أما   - 2
في البقاء، بحيث تقدم له األوهام على أنّها حقائق، وتكون مصدرها الفكر، ويلجأ إلى الكذب إلخفاء 
الحقيقة تحت غالف المنطق، ويرى نيتشه أن التخلص من األوهام أمر صعب، ولكنه يرى من جهة 

 أخرى إنّها قد تكون نافعة، ويمكن التعايش معها في بعض األوقات

 .. بأنه واقع يغطي حقيقة ما: فوان  فيعرف الوهم أما مصطفى ص .  - 3

 

  ةــات الحسيــاب التوهمــن أسبــم

  .لها قدرات قليلة ومحدودة يؤثر عليها البعد المكاني، وتتشابه فيها المظاهر السمعية والبصرية-

   .ترينا حواسنا الواقع بشكل مشوه -

ظ على بقائها، والوهم يرينا فقط العالم النفس هي أكبر سبب للتوهم، فهي تستخدمه كأداة لتحاف -
   .كما نريده نحن ونرغب أن نراه

والفكر يحفظ لنا الذّكريات والصور ويجمدها للحظات معينة، ويحبس حقيقة ما، في سجن العقيدة، 
مرض التّوهم مرض إذا أصاب اإلنسان كان  .فأكبر وهم هو أن يعتقد اإلنسان أنه يعرف كل شيء

الحقيقية، فالخطأ يستطيع اإلنسان التّراجع عنه بعكس الوهم الذي يجعلك في أخطر من األمراض 
دوامة ال تنتهي أبداً، فيشوش األفكار، ويجعل اإلنسان في اضطرابات ليست فكرية فحسب، بل 
واضطرابات جسمية أيضاً تؤدي إلى اختالل في وظائف الجسم، ومنها خلل في الغدد الصم، 

كاء ال إرادي، وأمراض القلب بسبب زيادة االنفعاالت والخوف، فيهمل من والتّشنجات واإلغماء وب
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 الحسية
 
 
 
مرض التوهم مرض إذا 
أصاب اإلنسان كان أخطر 
 من األمراض الحقيقية،

 
 
 
الخطأ يستطيع اإلنسان 
التراجع عنه بعكس الوهم 
الذي يجعلك في دوامة ال 
تنتهي أبداً، فيشوش 
األفكار، ويجعل اإلنسان في 
اضطرابات ليست فكرية 

بات فحسب، بل واضطرا
جسمية أيضاً تؤدي إلى 
 اختالل في وظائف الجسم

 
 
 
إن الوهم ال ينتج فقط عن 
االنعكاس البصري بل 
تتشكل المشكلة في توضيح 
هذا التصور بما يبنيه عليه 
العقل ، بدالً من التمثيل 
 .صحيح للواقع الموضوعي

 
 
 
يكون توهم المرض تعبيراً 
عن شعور الشخص بالفشل 

الحياة  واإلحباط والعجز في
األسرية أو العملية أو 
االجتماعية، والشعور بالنقص 
 وعدم الثّقة والكفاءة

 
  
 
 

  . تتملكه مثل هذه االفكار بيته وعائلته، ويصبح أسيراً لذلك 

عالم النفس االمريكي وطبيب االعصاب الحائز على جائزة نوبل للطب عام " اريككاندل"ويفسر
الذي يعمل على تفسير البيانات البصرية ، وكما  بأنه  التّصور و البناء الخالق للمخ" : الوهم"م 2000

يضيف بأن التّعلم ال يمنع من أن اإلعجاب في هذه األوهام والتّصورات ، فاللذين يعانون الوهم ال 
يرون العالم كما هو حقاً، ويشكل صورةً منحازةً لتصور دائم من قبل العقل متأثرةً بأفكار خاصة ، 

راد الذين يعانون من اضطرابات المزاج واضطرابات اإلدمان وتالحظ هذه التّخيالت عند األف
باستمرار، حيث يشكل لهم العقل صوراً وهمية، وهكذا يواصل التّصرف بطريقة بعيدة عن الواقعية ، 
وبذلك فإن الوهم ال ينتج فقط عن االنعكاس البصري بل تتشكل المشكلة في توضيح هذا التّصور بما 

  .من التمثيل صحيح للواقع الموضوعي يبنيه عليه العقل ، بدالً

  

  يـــم المرضــوء التوهــرات لنشــاب والتفسيــاألسب

وهم قد يكون التوهم المرضي نتيجة لخبرات طفولية تم اكتسابها من الوالدين، عندما يكون التّ
  . االهتمام الشّديد بصحة أبنائهممن خالل المرضي لديهما  مالحظ 

لنجدهم يتوهمون المرض  ةحول بعض المواقف، الحساسية الزائد خاصكما تظهر لدى بعض األش
من خالل ( لمجرد سماعهم عنه من المرضى أو من األطباء، أو من وسائل االعالم والمجالت الطبية 

  .قراءات غير واعية وغير علمية

يكون توهم المرض تعبيراً عن شعور الشخص بالفشل واإلحباط والعجز في الحياة األسرية أو و
العملية أو االجتماعية، والشّعور بالنّقص وعدم الثّقة والكفاءة، وبالتالي تكون تلك األعراض المرضية 

 .حبالحل الثانوي غير النّاج"فرويد"هروباً من الحياة وعدم تحمل المسؤولية بما يسميه 
فقدان الحب والحرمان العاطفي، عن  ويحدث التوهم المرضي من أجل الدفاع عن الذات للتّعويض

 .وكثيراً ما يالحظ التّوهم في مراحل الشّيخوخة للحاجة الشّديدة للمسنين لجلب األنظار، و االهتمام به
اولة حل تلك تتميز شخصية المصاب بالتوهم، بالقلق النفسي والعدوان المكبوت، وعند مح   - 

الصراعات النّفسية ومحاولة مقاومتها يتم ما يسمى بالتّحويل، وهو تحويل تلك الصراعات غير 
 .الملموسة إلى أشياء ملموسة، وهي أعضاء الجسم فيتم التّركيز عليها كمتنفس ومنفذ

  

  أعراض توهم المرض

 - األمعاء  - المعدة  -الشّكوى من اضطرابات جسمية في أي جزء من أجزاء الجسم كالرأس  -
 .القلب

تسلط الفكرة المرضية بشكل وساوس باإلصابة بالمرض والشّعور الحقيقي غير الكاذب باآلالم،  -
 .واألوجاع بما يجعل جسمك ضعيفاً والنّظرة التّشاؤمية تجاه الحياة

عندما يسيطر على الشّخص فكرة المرض يصبح شديد الخوف في العالقات االجتماعية نتيجة  -
الشّعور بالخوف والهم وعدم الثّقة في النّفس، واضطراب العالقات األسرية واالنشغال بنفسه مما 

  .يؤدي به إلى االنسحاب من العالقات االجتماعية، والتّمركز حول الذّات

ونجده يشعر بالسرور حين يقترب من اآلخرين الذين يبدون تعاطفاً واهتماما بأعراضه الجسمية، 
إشباع الحاجات االتكالية والتّخلص من المسؤوليات، وبالتالي تعزيز تلك األعراض مما يؤدي إلى 
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تتميز شخصية المصاب 
بالتوهم، بالقلق النفسي 
والعدوان المكبوت، وعند 
محاولة حل تلك الصراعات 
النفسية ومحاولة مقاومتها 
يتم ما يسمى بالتحويل، وهو 
تحويل تلك الصراعات غير 

ة إلى أشياء ملموسة، الملموس
وهي أعضاء الجسم فيتم 
التركيز عليها كمتنفس 
 ومنفذ

 
 

 
المرض، وعالجه يكون 
بزيارة المختصين، وتعزيز 
الثّقة للمريض، وأن يوفر 
 . طاقاته ألمور مفيدة

 
 
 
الخطأ يستطيع اإلنسان 
التراجع عنه بعكس الوهم 
الذي يجعلك في دوامة ال 
تنتهي أبداً، فيشوش 

ر ويجعل اإلنسان في األفكا
اضطرابات ليست فكرية 
فقط بل جسمية تؤدي إلى 
 اختالل في وظائف الجسم

 
 
 
العالج النفسي التحليلي 
يبنى على تأثير الوعي على 

الهوام "الالوعي، من خالل
الالواعي ، لتنطلق كوابح 
الالوعي وتعاش حرية القول 
 كمبتدأ لحرية الفكرة 
 
 
 

  .واستمرارها

  .الشّعور بالتّعب واآلالم واألوجاع واالنشغال بالصحة وكثرة التّردد على عيادات األطباء -

يه اإلصرار على أن سبب علته طبية عضوية وليست نفسية، وبذلك ال يتقبل بسهولة فكرة أن عل -
  .مراجعة الطّبيب أو المعالج النفسي المتخصص

الشعور بعدم التّركيز الذّهني وضعف الذّاكرة نتيجة للوساوس، والهواجس التي تنتاب الشخص  -
  .حول صحته

  .األرق وقلة النوم نتيجة لالنشغال بتلك الهواجس المتعلقة بصحته -

المزمن والتّصور الالواقعي لألحداث ، فاإلنسان يميل الى التّفكير في الفصام، والمرض العقلي 
وتشير البيانات إلى أن غالبية المرضى الذين يستوفون معايير التّشخيص يعانون من مجموعة من 

، واألوهام تضمن كثرة التّفكير غير )ومعظمهم تترافق حاالتهم مع هلوسات سمعية(التّصورات الشّاذة 
تمام، ووجود دافع للحياة ، والتّوجه إلى العزلة االجتماعية منظم أو السلوك الشّاذ ، فضالً عن عدم االه

   . لما يقارب الستة أشهر من الزمن

ما قد تؤدي إليه الحالة رغم أن هذه األرقام قد تكون صحيحةً لعدد من المرضى، وليس هناك أي 
ثلت بنهاية حالة فائدة عالجية في التّأكيد على سلبية الوضع العام فقط ، بل ان عرض األرقام التي تم

٪ من المرضى لديهم حالة مزمنة، فهذا 60المصابين بحكم بالسجن او االسر مثالً ، و حتى لو كان 
٪ لديهم فرص حقيقية لالنتعاش ، بهذه االساليب المنطقية المتفهمة في معالجة 40-30يعني أن حوالي 

  ٪ ؟ 100تكون معرفتنا ال تسمح لنا بالتنبؤ بما هو مضمون في هذا الوقت ل

مما يعني، أن ما نعرفه عن المريض الذي يعاني الحالة قد يكون لديه الفرصة الجيدة للتعافي 
 .والعودة إلى حياة منتجة بالكامل

  

  طرق عالج األوهام

   .المرض، وعالجه يكون بزيارة المختصين، وتعزيز الثّقة للمريض، وأن يوفر طاقاته ألمور مفيدة

ن الوهم مرض أذا أصاب اإلنسان كان أخطر من األمراض الحقيقية، مما تقدم يمكن االستنتاج أ
فالخطأ يستطيع اإلنسان التراجع عنه بعكس الوهم الذي يجعلك في دوامة ال تنتهي أبداً، فيشوش 
األفكار ويجعل اإلنسان في اضطرابات ليست فكرية فقط بل جسمية تؤدي إلى اختالل في وظائف 

والتشنجات واإلغماء وبكاء ال إرادي، وأمراض القلب بسبب زيادة الجسم، ومنها خلل في الغدد 
انفعاالته وخوفه، فيهمل بيته وعائلته ويصبح أسيراً لذلك المرض، وعالجه يكون بزيارة المختصين، 

   .وتعزيز الثقة للمريض، وأن يوفر طاقاته ألمور مفيدة

الالواعي ، لتنطلق  الهوام"وعي، من خاللفالعالج النفسي التّحليلي يبنى على تأثير الوعي على الال
حرية "وهذه من أهم مؤشرات الحرية .. كوابح الالوعي وتعاش حرية القول كمبتدأ لحرية الفكرة 

عبر الوعي الذّاتي الذي استثمره  التي يمكنان تبدأ من على اريكة المحلل" التعبير وحرية التّفكير 
 . هة ترسباته وآثارها المختلفةبعمله على تطوير الذّات من خالل مواج

  .إذ بدونه يستحيل معرفة أي شيء, و بالتّالي  فالوعي هو إدراكنا للواقع و األشياء 
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ة على ضرور" فرويد"أكد 
أن ينصت المحلل بال وعيه 
لالوعي المريض الذي يبث 
رسائله ورموزه ، الوعي 
 المحلل يستمع وينصت

 
 
 
 
ان القبول يعني قبوال 
بالموت الن ذلك يتناقض 
مع اجتياف االب المميت 
 عبر تمثله ليبيدياً 
 
 
 
إن التحليل ال يمكن ان 
ينتهي اذا لم يصل الى 
مرحلة النقلة ، بما تجسده 

ل للعدوانية التاريخية من نق
على االب ، ان التظاهر 
بالموت دون ان يموت 
نفسانياً بالعقل هو المكان 
والتصرف الذي يعطيه 

للمحلل وهو الشعور " الكان"
 .المقلقة " بالغربة"

 
 

 
البيئة النفسية للمرضى 
محك هام للعمل النفسي 
بعامة والعمل النفسي 
التحليلي بخاصة، إذ من خالل 

اعي  تبان التأثيرات التد
بواسطة اللغة على مستوى 
 االنوثة والهوية 
 
 
 
قد تكون استراتيجية البدء 
باستخدام العالج المعرفي 

  : حول االتصال في العملية النفسية العالجية " فرويد"نظرية 

على ضرورة أن ينصت المحلل بال وعيه لالوعي المريض الذي يبث رسائله " فرويد"أكد  
وعي المحلل يستمع وينصت ، اذن لخطاب الوعي المريض ، وعليه التّصرف مع ورموزه ، ال

  :المريض كما ولو كان جهاز استقبال تليفوني يسمع الى شكوى يسجلها بشكل بارد وآلي يفترض 

 .اعتماد نسق شخصي للحفاظ على الحياد في هذه االتصاالت  - 1

بعد ان يتم تحليله، واعادة بثه في يعيد المحلل ما تم التقاطه من موجات صوتيةالى المرسل   - 2
 .الوقت المناسب 

بناء الحالة يعيد البناء الهندسي للمكان والزمان عبر وضعية االستماع ، هذه الوضعية هي   - 3
التي تبنى العالقات السمعية والبصرية بطريقة الوصلة ما بين استقبال االذن واستقبال  العين ، حيث 

 .عن االصوات المريحة لالذن  ان االصوات المؤدية لألذن تنفصل

االرصان الالواعي للتّصورات يؤدي الى بناء االشكال كصدى للماضي، وهي اشكال ال  - 4
منطقية وال و ال نسقية بالمعنى الرياضي والهندسي او الجبري ، وعلى هذا فإن ما ينتجه الرسام 

قافة اي انه يرسم بعفوية والموسيقى هو نتاج مادي يمر عبر نسيان التّصورات المحمولة عبر الثّ
 ..البدائية، وال يرسم بخطوط مكتسبة في المستقبل 

 معرفة اللحظة المناسبة للتأويل والتّحليل والتّبادالت  - 5

 فكرة المريض متى وكيف ننقلها؟ -

 معرفة الشّكل والقناة التي سترسل بواسطتها الفكرة؟ -

 .مفاجئة القاسية من المريض ؟معرفة كيف يجب التّصرف حيال ردة الفعل غير المتوقعة وال -

 ..معرفة متى يجب ان يسكت وننتظر ظهور تداعيات أخرى؟  -

 التّجربة النفسية التّحليلية هي نموذج مرجعي، -

تستطيع استقبال انفعاالت طفلها ، وان تكون حساسة  ان: هي االم الحاضنة التي يفترض بها
ن ان تختلط هذه االنفعاالت وتذوب مع وقادرة على تلقي هذه االنفعاالت في جلدها وكيانها، دو

انفعاالتها الذّاتية على المحلل، كاألم ايجاد المعاني بهذه االنفعاالت حيال الطفل، دون اختصار او الغاء 
التّجارب الداخلية التي تمثلها االنفعاالت ، والتّأويل هنا هو فعل ايجاد دالالت ومعاني عبر تفاعل 

  .بة التّحليلية في مساحة التّحليل وتشبيه ما يحصل داخل التّجر

فبعيدا عن محاور التّحليل ، كتير ما يصل المحلل الى وضعية االستغاثة حيال النقلة وضدها ، وقد 
نحو المحللين، ودعاهم الى السيطرة على ردات فعلهم ضد النّقلة حتى ال تكون ردات " فرويد"توجه 

الى انتكاسة كبرى اذا لم يتم التّعامل معها بشكل  فعل استغاثة هلعية ، وهي وضعية يمكن ان تؤدي
الوديبي، ان القبول يعني ا ة هي في صلب عملية القتل الهواميحكيم ، ان وضعية النقلة، وضد النقل

  .قبوال بالموت الن ذلك يتناقض مع اجتياف االب المميت عبر تمثله ليبيدياً 

صل الى مرحلة النقلة ، بما تجسده من نقل وعلى هذا فإن التّحليل ال يمكن ان ينتهي اذا لم ي
للعدوانية التّاريخية على االب ، ان التّظاهر بالموت دون ان يموت نفسانياً بالعقل هو المكان 

  .المقلقة " بالغربة"للمحلل وهو الشّعور " الكان"والتّصرف الذي يعطيه 
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للتوهمات بداية جيدة للعمل 
على تعلم مرضى التوهم، 
امكانية ايقاف 
التفكيرالمنجرف البعيد 
عن الواقع من خالل ابطال 
 عمل الحواس 
 
 
 

فرطة ان وقف التخيالت الم
هو غاية اي برنامج عالجي 
لمرضى التوهمات ، وذلك 
ألن في ذلك قيمة خاصة 
في تقوية المكونات 
الداخلية الخاصة في 
مواجهة االفكار الخاطئة 
التي يعتقدها مريض 
التوهم بأن االخرين 
 يطلبونها منه

 
 
 
العبارة الجوهرية التي 
تلخص حجم الكارثة االنسانية 
 بحق مستقبل أطفال سوريا

ان عمر الخمس سنوات "
االولى هو عمر االنسان 

 " ...بكامله 
 
 
 
تقاس نوعية الحياة الخاصة 
بنا عن طريق نوعية 

. هذا صحيح" أفكارنا؟
فاألفكار اإليجابية تؤدي 
إلى التغيير اإليجابي وحياة 
 إيجابية

 
 
 

 

  ..ان الذي يحصل هو الغاء للموت بمفعول رجعي عند االبناء 

ل بالنقلة هو قبول مؤقت بالموت لكي يقوم المريض بعمله البنائي الهوامي، لكي يكتشف والقبو
  ..الحقاً بأن المحلل قد تظاهر بالموت دون ان يموت 

وهو ) تشققت االرض والجولوجيا(ان لغة المريض تحاكي جيولوجيا التّقشف الزماني والمكاني 
  .ماله عالقة باللغة والكالم عن الموت والجدود 

ذلك ان الجدود هم االجيال االنسانية المتشابهة مع الغابات، جبل ينمو وجيل ينقرض ، وهذا ما 
نالحظه عبر المرضى الذين يعودون الى جدودهم بالهوام حول أفكار ومعتقدات يخيل اليهم ان 

  .اجدادهم يتمثلون بها 

ي التحليلي بخاصة، إذ من البيئة النّفسية للمرضى محك هام للعمل النفسي بعامة والعمل النفس 
  ..خالل التداعي  تبان التأثيرات بواسطة اللغة على مستوى االنوثة والهوية 

الن انفعال الزمان يتغلغل في الماضي، وال يترك له حدوداً بل يراه المريض سخيفاً، عندما يصبح 
  .قادرا على معاينته كفكرة وليس كمعتقد راسخ

البدء باستخدام العالج المعرفي للتوهمات بداية جيدة للعمل على  وقد تكون استراتيجية           
تعلم مرضى التوهم، امكانية ايقاف التّفكيرالمنجرف البعيد عن الواقع من خالل ابطال عمل الحواس ، 

على تنشيط المسارات العصبية بصورة جيدة  بأن يتم ادراج برامج عالجية في التّكامل الحسي والعمل
  .. غال بأنشطة جديدة ومتنوعة، تجلب لمرضى التّوهمات المتعة والهدوء النّفسي بداية من خالل االنش

كما ان وقف التّخيالت المفرطة هو غاية اي برنامج عالجي لمرضى التوهمات ، وذلك ألن في 
ذلك قيمة خاصة في تقوية المكونات الداخلية الخاصة في مواجهة االفكار الخاطئة التي يعتقدها مريض 

توهم بأن االخرين يطلبونها منه، وهو من خالل هذا التّثبيت لهذه االفكار الخاصة يصبح منجرفاً نحو ال
التّفسيرات الخاطئة آلراء الناس وبالتالي تجعله هذه القناعات غير منتبه آلراء الناس ومستغرق في 

وقيمه ويحل بدال تذهنية خاصة تجعل دماغه يعمل ضمن  صندوق مغلق، فتتراجع بذلك افكاره  ضالال
  ..عنه الخوف والحذر والعطالة 

 إن فترة الطّفولة هي الفترة االكثر تأثير لتكوين استعدادات عيش الهوامات مستقبالً، لكون أن
طفولة الشّخص المصاب بالهذاء، تتسم بالوحدة والعزلة االجتماعية وقلة االصدقاء، وعدم القدرة على 

  . وعدم األمن والشّك والعناد، والتّبرم والعصبية والحزن تبادل الثّقة والتّقلب االنفعالي

وكلما اقترب الطفل من سن الشّباب تزداد السمات التي كان يتسم بها في طفولته، لتصل إلى حدود 
كما تزداد لديه مشاعر االضطهاد أو ،األنانية والمبالغة في تصور األمور وتعقيدها والتذمر والعدوان

الرشد الفترة التي تتضح بها سمات الشّخصية اكثر، فنرى الهذائي شخص لتكون سنوات ،العظمة
  .متزمت، ال يتسامح في النقد والمالحظة، ويستخف باآلخرين

وبناء على تقرير منظمة اليونيسف األممية للطفولة واالمومة األخير حول واقع اطفال سوريا في 
ة التي تلخص حجم الكارثة االنسانية بحق ظل الحرب بعد مرور خمس سنوات عليها، العبارة الجوهري

  ..." ان عمر الخمس سنوات االولى هو عمر االنسان بكامله "مستقبل أطفال سوريا 

من المثبت بالدراسات النفس تربوية أن تخيل االطفال قبل الخامسة من العمر تخيل ابداعي،    
متع الطفل بقوة التخيل بمقدار كبير، ألنه ال يرتبط بوقائع الماضي بل نابع من رغباته الداخلية ويت
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إن الرؤية والعينان 
مغلقتان يمكن أن تكون 
مختلفة اختالفاً كبيراً عن 

 ة والعيون مفتوحة الرؤي
 

 
 
ليس هناك داعٍ ألن نقضى 
وقتاً طويالً في االسترخاء 
قبل أداء تمرينات التخيل، 
إال إذا كنا نحاول معالجة 
 شعور قوي بالخوف الشديد

 
  

 
إن التعرض التخيلي يمكن 
الشخص من أن يتأمل، و 
يمعن النظر في األفكار 
المزعجة و المثيرة لمخاوفه، 

بها في مخيلته  و أن يحتفظ
لفترة وجيزة بدون المزيد 
 من اإلزعاج

 
 
 
وجد أن تلك األمراض هي 
عبارة عن صور محفوظه في 
الذّاكرة تتردد على عقل 
المريض أو قد تكون عادة 
أو حدث معين فيغير 
 مسارات المادة في الدماغ 
 
 
  
 
وجد أن المريض عندما 
يبدل الفكرة بفكره مضادة 
 مع اإلصرار عليها أو
الصورة أو الخيال باإليجابي 
يعدل مسارات السيروتونين 
 . في الدماغ 

واحيانا بعض االمهات بما انهن كن قد استمتعن في طفولتهن بالقصص الخيالية فيقصصن على 
اطفالهن هذه القصص الخيالية البحتة كي يسر منها االطفال فيتسبب ذلك في الدخول في عالم الخيال 

لطفل الن االفراد الذين يتخيلون كثيرا اكثر من الالزم ويبعدون عن الواقع ، وهذا يضر بحال ا
  ..تضعف لديهم حقائق الواقع وهذه حاله غير مرغوب فيها 

وما يجدر التنويه إلى أن األوهام او التوهمات عرض مشترك بين غالبية  بالوسواس القهري 
يتبدى بمظاهر فكرية عديدة، نجده في الخوف المرضي يجنح للمبالغة والهلع من أمر ما بصرف 

نظر عن واقعية هذا االحساس او عدم واقعيته ، ليكون في الهستيريا مفاعيله شالة للعمل الذهني ال
  ..واالنسحاب من الواقع من خالل النوبات الهستيرية 

وحيث إن هناك ارتباطاً قوياً بين الجسم والعقل، ومن المنطقي جداً أن تستخدم هذه الرابطة لتحقيق 
متازة من وسائل مساعدة النفس يمكن أن تستخدمها في أي مكان، وفي أي فالتخيل يعد وسيلة م. الشفاء
  .وقت

والشّرط الوحيد هو أنه يجب أن نستخدمها فقط في وقت نكون فيه قادرين علي إغالق عيوننا، و  
  .من المحظور تماماً أن نستخدمها أثناء قيادة السيارة مثالً أو كنا واقفين في العمل أمام آلة 

كيف كنا نشعر في كل ساعة، كل . بتغيير أفكارنا، يمكننا بذلك تغيير العالم الخاص بناعندما نقوم 
وكيف نتحدث بصمت ألنفسنا، إذا ما تركنا األفكار  يوم، وهناك عالقة مباشرة و دقيقة ألفكارنا،

  . السلبية تعمل، فسوف يسير المزاج معها الى طريق سلبى 

فاألفكار . هذا صحيح" ة بنا عن طريق نوعية أفكارنا؟تقاس نوعية الحياة الخاص" مقولة أنه 
  . اإليجابية تؤدي إلى التغيير اإليجابي وحياة إيجابية

  . فإذا كان لدينا عقلية سلبية ، علينا ان نوقفها واستبدالها بعبارات إيجابية

  .لنبتعد عنقتل األمل باستخدام السلبية في أفكارنا

وهنا فإنه ليس من الضروري أن تأدية هذه التمارين : الوهام تمارين للتخيل  بهدف تعديل اهناك 
  . بإتقان، حتى تتحقق الفائدة المرجو منها

مفتوحة  إن الرؤية والعينان مغلقتان يمكن أن تكون مختلفة اختالفاً كبيراً عن الرؤية والعيون
  :لنحاول أن نقوم بما يلي أن أحببنا ترويض مخيلتنا ارادياً.

وننظر إلى هذا الشيء . ء في الغرفة، كتليفون أو كرسي أو ديوان مثالًالنظر إلى أي شي •
  .بالتفصيل

ولنالحظ كيف يختلف إدراكنا لهذا الشيء . نفس هذا الشيء وبعدها لنغلق العينين ونتخيل  •
  اآلن؟

  :شيئاً في مخيلتنا، فإنه " نرى"إننا عندما   •

  .قد ال نرى أية ألوان •

  .اضحاًقد ال نرى صورة محددة تحديداً و •

  .قد ال نرى أية صورة على اإلطالق، ولكن ربما تسيطر علينا فكرة عن شكل هذا الشّيء •

وليس هناك داعٍ ألن نقضى وقتاً طويالً في   كما ال نستطيع أن نحتفظ بالصورة في عقولنا،
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عبارة عن : مخاوف الشخص
خياالت سلبية وعند 
استبدالها بخياالت إيجابية، 
سوف يزيل الخوف من 
الدماغ  تدريجياً ومع كثرة 
استعمال الخيال تنحصر 
األعراض و تصبح من 
الماضي إذا ما طُبقت تلك 

 دريجياً في الواقع الخياالت ت
 
 
 
 

العقل "الفرد هو نسيج من 
يتفاعل أحدهما مع " والمادة

اآلخر، فالوظائف النفسية 
تحدث في حيز العقل كما 
أن التخيل يعد أحد 
القدرات العقلية، وأن 
شخصية الفرد تتأثر بالتخيل 
ألن الفرد بإمكانه أن يطلق 
التخيل لمديات بعيدة في 
 المستقبل

 
  
 
 

على أن " دفروي"أكد 
التخيل ينشأ من صراع 
نفسي بين المستويات 
الغريزية، ومن غرائز 
جنسية وعدوانية من جهة، 

ومطالبه .. وضوابط المجتمع 
 من جهة أخرى 
 
 
 

ذه في ه. االسترخاء قبل أداء تمرينات التخيل، إال إذا كنا نحاول معالجة شعور قوي بالخوف الشّديد
الحالة سيكون من المفيد ، أن نؤدي أوالً تمرين العضلة الكشحية، أو تمرين التنفس العميق ، وذلك 

وبمجرد . لكي نخفض مستوى التوتر لدينا،  ونتخلص من الشحنة االنفعالية ونصبح أكثر ثباتاً وتركيزاً
 .ن الخيالأن شعورنا أننا أكثر استرخاء، يمكن عند ذلك أن ننتقل في الحال إلى تمري

  

  ي ـــرض التخيلــوات التعــخط

إن التّعرض التّخيلي يمكن الشّخص من أن يتأمل، و يمعن النّظر في األفكار المزعجة و المثيرة 
  .لمخاوفه، و أن يحتفظ بها في مخيلته لفترة وجيزة بدون المزيد من اإلزعاج

سيئاً و يعلمه كيفية قبول مثل هذه  و هذا يساعد على أن يكون أقل قلقاً عندما يكون لديه تفكيراً
و بمرور الوقت فإن األفكار المثيرة للقلق سوف تقل حدتها شيئاً ... مجرد أفكار. األفكار كما هي

  .فشيئاً

  .وهناك بعض المشاكل التي يمكن أن نقابلها عند القيام بالتعرض التخيلي

  ا؛إذا كان التخيل للمناظر المرعبة غير كاف إلثارة القلق لدين

فبعض األشخاص ال يمكنهم التخيل ولديهم صعوبة في تحويل األفكار  إلى مناظر حية ببساطة 
يجب عليهم تجربة حقيقة الشيء الذي يعانون منه إلثارة المستوى المطلوب من القلق، و في هذه 

  . الحالة قد تستفيد أكثر من التّعرض في الواقع مع منع الطّقوس

عبارة عن صور محفوظه في الذّاكرة تتردد على عقل المريض أو  وبد وجد أن تلك األمراض هي
   قد تكون عادة أو حدث معين فيغير مسارات المادة في الدماغ

وجد أن المريض عندما يبدل الفكرة بفكره مضادة مع اإلصرار عليها أو الصورة أو الخيال 
   باإليجابي يعدل مسارات السيروتونين في الدماغ

   -:ل هي كاآلتي وطريقة التّخي

أن تجد مكان خالي من المشتتات وأن يكون جسمك مرتاح ومن ثم تجلس وترخي أعصابك أوالً 
بان تتذكر موقف سعيد مر عليك في حياتك وبعد ذلك تستجلب الصور أو األفكار وخاصة أصحاب 

لموقف ويبدأ الرهاب بأن تتخيل أنك بين أصدقائك أو األشخاص الذين يسببون لك الرهبة، وأنك سيد ا
عبارة عن خياالت سلبية وعند استبدالها بخياالت : التخيل بمواجهة مخاوفنا، ألن مخاوف الشخص

الدماغ  تدريجياً ومع كثرة استعمال الخيال تنحصر األعراض و  إيجابية، سوف يزيل الخوف من
  .. تصبح من الماضي إذا ما طُبقت تلك الخياالت تدريجياً في الواقع

هتمام بالتخيل على وفق هذا المنظور على الصعيد النظري فحسب وإنما تصدى إلى لم يقتصر اال
يتفاعل أحدهما مع اآلخر، فالوظائف النفسية  "العقل والمادة"التجريب واالختبار، الفرد هو نسيج من 

ن تحدث في حيز العقل كما أن التّخيل يعد أحد القدرات العقلية، وأن شخصية الفرد تتأثر بالتخيل أل
الفرد بإمكانه أن يطلق التخيل لمديات بعيدة في المستقبل، وأن هناك عالقة بين اإلبداع والتخيل وأن 
تلك العالقة تعتمد على نوع األسلوب المعرفي المسيطر على الفرد، فضال عن وظيفة التخيل األساسية 

التنبيه والطاقة وخلق العمل كعملية كيميائية تتفاعل فيها القوة الفكرية واالنفعالية وتسهم في تنشيط 
ونظراُ ألن حس الفضول والمعرفة لدى االطفال من الصفات الطبيعية لديهم والخلق ..   .اإلبداعي 
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أن التخيل ما هو إالّ تعبير 
عن ميكانزم دفاعي يسمى 

حيث يعبر الفرد " اإلعالء"
" الميكانزم"عن طريق هذا 

عن طاقاته الجنسية 
وانية في صورة يقبلها العد

 المجتمع
 
 
 
 

على إن " يونك"أكد 
التخيل يعد مصدرا أساسيا 
لإلبداع وان هناك أهمية 
كبيرة للصور التخيلية في 
 التفكير اإلبداعي

 
 

 
 
التخيل يتغير بتغير الزمان 
والمكان من المواقف 
 . المحددة

ليكون التخيل االنفعالي هو 
ما وقع لإلنسان في : 

أو سمعه أو الماضي 
أدركه وفي زمان الحال 
 يجسمه في ذهنه

 
 

  
 
أما التخيل االبداعي أو 
الخالق فيتمثل بأنه يخلق من 
ادراكات وتجارب الماضي 
 بإحداث تغييرات فيه 
فان التخيل الخالق لألطفال 
بمثابة البذور االساسية 
للفكر الخالق والفكر الخالق 
  هو أساس الحياة

واالبداع تتقوى من خالل هذا الحس لذا يجب أن نستمع إلى اسئلتهم ونهتم بهم ، ألن علماء النفس 
ل يصبح ذهنهم غير خالق في حين كان التربويين معتقدون بأنه لو يصيب الخلل تطلعات االطفا

  ... بإمكانه أن يكون مبدعا وخالقا

على أن التخيل ينشأ من صراع نفسي بين المستويات الغريزية، ومن غرائز " فرويد"لقد أكد 
  ..ومطالبه من جهة أخرى .. جنسية وعدوانية من جهة، وضوابط المجتمع 

حيث يعبر الفرد عن طريق هذا " اإلعالء"ي يسمى وأن التّخيل ما هو إالّ تعبير عن ميكانزم دفاع
على إن التّخيل يعد " يونك"عن طاقاته الجنسية العدوانية في صورة يقبلها المجتمع، كما أكد " الميكانزم"

 .مصدرا أساسيا لإلبداع وان هناك أهمية كبيرة للصور التّخيلية في التّفكير اإلبداعي
د للحياة الحقيقية بواسطة التشابهات وذلك ألن الصورة الحقيقية أن التّخيل تقلي" سارين"كما أوضحت 

إنما هي أشياء وحوادث وأفراد يشهدون هذه األشياء وهذه الحوادث في مواقف معينة، فالطفل الذي 
  . يرى دمية فقط يتخيلها أنها تبتسم فهذه الصورة مختلفة 

   .قف المحددةكما نجد أن التّخيل يتغير بتغير الزمان والمكان من الموا

ما وقع لإلنسان في الماضي أو سمعه أو أدركه وفي زمان الحال : ليكون التخيل االنفعالي هو 
  .يجسمه في ذهنه

أما التّخيل االبداعي أو الخالق فيتمثل بأنه يخلق من ادراكات وتجارب الماضي بإحداث تغييرات 
 فيه 

للفكر الخالق والفكر الخالق هو أساس الحياة ، فان التّخيل الخالق لألطفال بمثابة البذور االساسية 
وبالمقابل البد من التأكيد على خطورة تغذية عقول أطفالنا بالمخاوف واالفكار التحريضية على 
اآلخرين بحجة أننا نقوي عزيمتهم وننشئهم على القوة، وبذلك نصدر لهم طاقاتنا االنفعالية المحبطة 

م بتخريب حياتهم، وشلل أفكارهم لكونهم مربوطين بأفكارنا التي التي هي بدورها ستفعل مفعولها لديه
تبعد مكانيا وزمانيا عما هم بحاجة له في زمن تسارع المعلومات والنّهضة المعرفية المذهلة في هذا 

ما تثبته االيام أن أمراض مجتمعاتنا النفسية في تكريس العنف والتفرقة ورفض كل جماعة .. الزمن 
فسها عن الخطيئة والتأكيد على المظلومية هو من أكثر عثرات أمتنا في العيش اآلمن لألخرى بإعالء ن

ويكرس التنشئة المبنية على ردود األفعال ، مبتعدين عن الصحوة العقلية واالستجابة لمنطق .الرغيد 
دراك الضرورات،بغية التّكيف بأعلى درجات تفعيل الحواس كمدخل للمحاكمات العقلية المبنية على اال

البعد عن التّوهم والتّفكير التّطيري المتدني الذي يفعل الصحيح للمنظومة الحواسية، وبذلك يحصل 
مفعوله بالعدوى، نتيجة لتعطيل اعمال الدماغ بمحفزات مدفوعة بسريرة صافية من األبوين 

  ...والمسؤولين التربويين في المؤسسات التّعليمية المعنية بتنشئة االجيال النّاشئة 

، وجذور االب والجدود هي هناك )بالحاضر(هو هنا ) األرض/ الخصب / االنثى(ان حضور االم 
  ..ومنها يأتي الحصن هنا، اما العمق فهو الماضي السحيق المسكون بالهوام وتصدي الهلع 

في حالة االصغاء الى العالم دون ان تعلم او تريد .. المرأة ملتحمة بالزمن  –الزمن غير موجود 
  ..هو الزمن االجتماعي  –ذلك ،زمنها الذاتي 

  .فاالنتظار خاصة من خصائص كل ما هو انثوي في الطبيعة 

الهوة بين الجنسين في النظر الى االمور، الرجل يتوحد بما يصنع، ال بما هو عليه  ولذلك تظهر
 –ي انا النظرية المرأة تقتضي ان يكون الرجل ما هو عليه ،فعندما يصرخ احد الرجال في السياسة ان



 13

  
  
 
 

على  البد من التأكيد
خطورة تغذية عقول أطفالنا 
بالمخاوف واالفكار 
التحريضية على اآلخرين 
بحجة أننا نقوي عزيمتهم 
وننشئهم على القوة، وبذلك 
نصدر لهم طاقاتنا االنفعالية 
المحبطة التي هي بدورها 
ستفعل مفعولها لديهم 
بتخريب حياتهم، وشلل 
 أفكارهم 
 
 
 
 
أن أمراض مجتمعاتنا 

س العنف النفسية في تكري
والتفرقة ورفض كل جماعة 
لألخرى بإعالء نفسها عن 
الخطيئة والتأكيد على 
المظلومية هو من أكثر 
عثرات أمتنا في العيش 
 اآلمن الرغيد

 
 

 
 
عندما نتكلم عن معنى 
الحياة النسان حضاري، نجد 
انه بقدر ما يستمتع 
ويستهلك بقدر ما يكون 
اقرب الى النموذج 
 الحضاري

 
 
 
 

بينما المرأة فتعيش بقوة في الحاضر تتصرف من اجل الحاضر، ال تنظر الى ..انا المشروع أنا المال 
بينما الرجل فنجده يتصرف من اجل الحاضر يسقط افكاره . المستقبل اال عندما يكون الحاضر منظما 
 .على المستقبل يريد االنفالت من الحاضر 

  

  "عدنان حب اهللا"البروفسور  -*   "بنحو مجتمع أم بدون أ"

 ����� �
	� ��	��� �	��
  ا��س ا��� ا! "��ُ �ا�%��ب 

' /	.� -,+  –�* ا()��' ا&	��	� ��56 3�4 ا���12ك �

وA?+ا اC آ���A . ��?< !1=�* �> ا;,+ و���� ��" ���9د7
4�+�+آ�"�A	A FG� HI ،K?�م ا�4ي "M 3N16 34 �� اب وا ، 

 ���� �5

S ا�+�Rي، ��?< =�ا��P QA �� ا��	K ا(%Oك ��ا(
Tق وا��ا��9ت 4%)� ����و�G&آ� 6+د ا.  

 �2	
! K��A الRA � ��A7 ا�+ؤ��؟ ام اZه Cا ��
\�� �26
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آ� /�' �� /��ب ا���a ���5ه  �4`ب ا(��_ ^3N �5ود 

�2	

	Rي ���4?�م ا(
)� c9. ��6+ا6	� ����رف !(A�%�' ا
 *�	!+/ '��(� 3Nك، وآ� وا�

	* ا��3�3 �� ا(! Cا�� d	N

�Zا ا`ب ا(��_  *e�5�Aا S�+f ��–  S�+f �� آ�g��وا�%�' ا

	Rي G4	�دة (A�اI 3�4 *e�5�A+�+ ا��1د �� ا�����5ر ا
�9رج وا/���، وا;�4ء ا�وا�e ا�ij !%+ ا���Z ا���ا 

� m)� ه��� ان ��+ض . ا��m3=+ا�f وا&)< ا(���� ا��?�م
و�9ده� وا!���=�2 �� =�� ا6+اد q�5> وا3N، ا� اذا ا,Zت 

��Rا ا`ب ا(��_ و�� آ�ن ر�Z�2 �� ه�	و��+ي ا`�+ . /+!
4
3ان ا,+ى  
او "ا����رك ������4 �
%�' ا�Oآ�، . !

 '� –ردو�vن ا -ا�A��5ء ا���A�5t آ2s �5+ ا,gا M ا3Nى ,
و,g د�	� !
  ذ�x !���3  اآ
w! H%+ ا�%�' ا��+��A =�� ان 
 QG4ك ا����
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ول في المجتمع هذا التح
الغربي بسبب الثورة 
التكنولوجية، حول االنسان 
عن القيم الموروثة وافقد 
األب دوره في نقل هذه 
 القيم من جيل الى آخر

 
 

  
 
اضحى المحسوس يغلب على 
. القيم في العالقات االنسانية

واليقين في ما يستمتع به 
 اضمن من الوعد بالسعادة

 
 
 
 
السؤال هل اصبحنا على 

ف عهد جديد يطرح مشار
نهاية النظام البطريركي 
وبداية النظام 

اي األمومي؟ " المطريركي"
كل المؤشرات الحضارية 
تتجه نحو هذا المنحى 
 الجديد

 
 

 
 
المحلل النفسي الفرنسي 
شارل ملمان قدم بحثا معمقا 
حول أن المجتمع الحديث 
يسير بخطى ثابتة نحو النظام 
المطريركي، فاالب فقد 

جتماعية ومركزه مكانته اال
المحوري وسلطته في 
 العائلة، واصبح مهمشا

 
 

 

�  
%�رف !32 3�39 ��+ح }��� ا��?�م ا���+�+آ� و34ا�� !
اي ا`����؟ آ� ا(�/+ات ا&|�ر�� ���* " ا(�+�+آ�"ا��?�م 
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��R�+ا�  
!  c�  .�4(����� آ� ه��� `ن ا���س �

 Feا��
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� ا(��3دة ��Gم �� ه� ���Gه������ ا� �وا

  .�4ا9' ا�=�[�ص

Q��5�Nا��م ا ���ا\� : Cا �G4�� ا�� ا��)�ص آ�5 ذآ+ت
 ،��	Az5�ْ�
	� ����A �� ا�3فء وا�Zcاء وا�+ا�N وا�f ���N

و�)� M <63A ا(��v ��� �4�G	� �� ر��9���، �6[�� آ�5 
اي �Rول ا�,�1ف Q4  (unisexe) "اوA	�M �]�"_( اورو�4 


x ا�9��5!� 16 ���د ا�Zآ+ وا�M  tA ا(
�_ وا(?2+ وا(�
�A�tول �� ا��3N�� <5�q ���د7 ��3أ ا�
Zة . ��5	�N Rل ا

 Mا+cب ا����A�وا���12ك �� دون =	<، �� دون ه��� ��ى ا
وا�N��5ل ا��A�t ان A+�6 هZا . آ�5 ه� ا&�ل �A�� M آ�ر��

ا��ا=> K���6 !� ه��� وا3Nة �|�� ��" ���9د�A �� ,1ل اب 
�e�G> ��* و��+�ف !�  ار�	ن ����وى ا�5�A�G4 �tّ5�� �G6ا��

ا\����� وار����6�Gj �! �^�)�4 �2f آ�ن �� دور M ��4ء 
ا&|�رات، وا�� ان ���G�A ��4< ا`ب ا��ا3N و�)� �	_ 

* �N ����+د ا�+ا�4 ��رد ا(
Zات اي �G� � ا *e�	N¡

��� 3�4 3��4و�� ا`م ا��¢	�، ��6��	��2 !� ا��
��ن ا�
وهZا �	�دي N��5 اC ا��£آ� �� ا�3ا,� . اه3ار آ� ا�+��ت
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اصبحنا اشبه بأوالد 
موزعين على الطوائف 
فقدوا األب الهوية التي 
توحد بينهم وتجمعهم على 
اختالف ديانتهم وطوائفهم 
. في وطن واحد يحمل اسمه

فأضحت الهوية جغرافية 
 اكثر منها رمزية او وطنية

 
  

  
 

اسم األب اما ان نتقاتل ب
الواحد ولكن ليس إلحيائه 
انما لقتله حتى يستفرد 
الرابح بمورد الملذات اي 
بالدولة األم السخية، 
فنستبيحها عبر الفلتان 
الجنسي بعد اهدار كل 

وهذا سيؤدي . المحرمات
حتما الى التآكل من 
  الداخل 

����� �����ل ������ ا� و��ات ا��
�آ�� واه�آ�� �  �����و

 �0ن وا��، .ن ا.ب ا*,�+ي ا*(ي آ�ن '�& ان ���$�#� "� ! �

  .وا:89 ا�3 ���7!6 ا4��5 12�3

 

���	ن �� "ر�� ا� 	 أ�
	ذي ا���� 
�ذا � ، ��� أن  ���" ا��# آ! 	�� 

 ..�	�* آ( ا)�ذات # ��دي �&�دة 

*****  

��7*1 ا�DE ا�B�Cر ��3 و@�!1 3?��م � =,��ة (  *
 Fر���ة 3��G26/8/2009ا  "-   P1 اQر( 

-���/- ه	�اوردت ه�� آ��6 ��7ل اC,��م ا*Tو@�Sر  :
V�=و W*ا �
��X. ا,Y# Pا Z� ن�#�� [�� ا^� [�م ��\�

 ..  ا*(ي ��5�1 وا� ا*7,اء ا.�+اء اG�` و:�اب ا*,أي 

  

 ه;: ا�8را�- 9 ا5678ع 23	ز

 

1- 6d��@�!او : f�9� ، ,��g ح�: �i,! ، ب�j�*ا � [S �ّ*6 ا�l��ّ*ا
 .م 6�q�d��1  ،2009 رزق، ����9 ا��ln اjC,��، ط

2- � �i,! ، [S �*6 ا�l��*ا r��� ،دار @,و�� ، [!�n �Qن أ��s
 .1983ا*B,وق ، ا*�7ه,ة ، 

�l] ا��S5#] ، : رو*���ي -3 �9� �i,! ، `=u� ، ا*(ات &� v�9*ا
  1993ا�S�wC ا*�,�l* ��3را��ت وا*�D3 ، ,Bوت ، 

، !,�i @,ج أ�Q @,ج وE0,ون Y#2,��ت ا*��jdB ، ط: ه�,ي و*��زي -4
 .1976، ا}��z ا*���� *l���ب ، ا*�7ه,ة ،

5- 9�
� ، ا�S�wC :�س ��] =�����ه�ت ا*� � و\�ا�3 
 .م 2003: 1ا�l*�����5را��ت وا*�B, وا*��ز�D3 ، 4وت ، *��9ن ،ط

6-  Pا Z� ن�#�� . 26/8/2009: =,��ةا��Gة�� ���4 أم �3ون أب ،: 
 
 
 
 

 
 

 "شبكـــة العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة "   صــداراتا
 

  ـــــــــاتدوريـ/ مجـــــــــالت 

  المجلـــة العربيـــة للعلـــوم النفسيـــة

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 بصائــــــر نفسيــــــة"مجلــــــة 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

 اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة

( ةيـة العربوم النفسيـللعلـ" ضـاب االبيـالكت"ة سلسلـ

 )اصدار سنوي
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

  

 )اصدار نصف سنوي (   "اإلنســـان والتطـــور"سلسلـــة 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

 

 )اصدار نصف سنوي ( "ــــا و ماسواهــ"سلسلـــة 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm  

  

  )اصدارفصلي ( " ـي للعلوم النفسيةاب العربـالكتــ"   ة سلسلـ

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
  

  )اصدارفصلي "(ـم وفي انفسكـــ"     ـة سلسلـ

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm  

 "ـون الراسخـــــ" ـة سلسلـ
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm  
 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm

