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 :مق�مة

� م� وصل�ى ما على ب�اء ال�ق�فات ه�ه أن��� ت�ح
�ل ودع!ة$% ال1اب ه�ا زال وما ال-اك�ة، م*اوالتى )ع& ل
 ح�ل ل�*اولة وتار9;ى :�9قى فى خاصة عالقة لى 2�3ل

 .A م%!  @ل على لغة )<ل األمانة

***** 

�اب م
 مق��ف : 

  (1)ال�ف� عل� :فى ال�ى ال�ال� دل�ل

 ”الع��ى ق�E” م� ان�القا

……………..  

 ؟   الار9خ   ع-�  ال�ف%�ة وال!Nائف ال�خ  مفه!م   ه!   ه�ا   كان   وهل  : ال�ال� 

%3*%�   معPدة   )��احل   ال�فT   علS   َم�َّ    لقP  : ال!عل�  –  Vأن  – ال�@ى   وأن   S3$از   )%�عة   بها   تلWو :   

  .  وق-له�ا   وأرس�!   أفال:!ن    م��   م!ج!دة   كانV   ال�فT   وماه�ة   ال�فT   وNائف   م�اق�ة   إن  )1( 

  ال�فT   علS   ةكا)  فى   وولف   العالS   ه!   ال�!م   ال%ائP  )ال�ع�ى   ال�فT   علS   كل�ة   اسع�ل   م�   أول   كان  ) ب ( 
   .1734  س�ة  psychology Rational العقلى 

  ع�ها   االنفEال  فى   )الغ   قP مpخ�اً  ال�فT علS ل�1  ، ال�فT   لعلS  ال�-�عى   ال���  هى   الفل%فة   كانV  ) جـ ( 
   !).أفwل ه�ا ولعل(  ات�ام   ی�$ح   لS   اآلن   وحى  ، ال�*Pدة   ال$sئ�ة   )العل!م   ال�-ه   م*اوال 

قة   )�Eائ�   ال�فT   علS   ت�!ر   م�  ) د (   خارج�ة )ق�اسات ال�;} س�ات   مع�فة  –  ك�2ال  –  م�ها  ، مع!ِّ
  وث-V  ،) ع��   ال2ام�   الق�ن    أول   ق-�ل   Nه�   وقPhrenology P   ) الف��9!ل!ج�ا   العلS   ه�ا وس�ى لل$�$�ة

�*ة   ف1انV   ف�له wی� أن مع فP*ه�ا ع� ال Sالعل   �� ال;لى   ض�ورة  إلى   ی�-ه�ا   م�ا   ال%���   ع��ات   اس
  .  العلS   ه�ا   ب�!ر   ال�علقة   ال%هلة   لل*ل!ل  األع�ى   ال*�اس   ع� 

ال�ة   م!جات   ل�فTا   علS  على   م�ت   اآلن  وحى   بPایه   ق-�ل   وم��   الع���9   الق�ن   فى  ) هـ (   جعلV   م
  األر�ع   )ال*�@ات   ال�قالت   ه�ه   س��V  حى   ع<%ه  أقEى  إلى   ات$اه  أقEى   م�   )ع�ف   ی�اق}   ب�Pوله 
 . ل�%��ته 

 
  النفس   وظائف   مناقشة   إن

  موجودة   كانت   النفس   وماهية 
 وقبلهما   وأرسطو   أفـالطون   منذ 

 
 
 

  كلمة   استعمل   من   أول   كان
  السائد ى  بالمعن   النفس   علم 
فى     وولف   العالم   هو   اليوم 

العقـلى     النفس   علم   كتابة 
Rational psychology 

 1734  سنة 
 
 
 

  الممر هى     الفـلسفة   كانت
لكن علم   ،  النفس   لعلم الطبيعى   

فى     بالغ   النفس مؤخراً قد
  التشبه   محاوال   عنها   االنفصال 

،  لمحددةا   الجزئية   بالعلوم 
  تماما   ينجح   لم   اآلن   وحتى 

!). ولعل هذا أفضل(
 
 
 

التى   وهى   : األولى   الحركة
  التحليل   مفـاهيم   فيها   غلبت 
  العقد   ذلك فى     بما النفسى   

  والجنس   والالشعور   النفسية 
 المكبوت 

 
 
 

التى   وهى   :  الثانية   الحركة



 األر�ع ال*�@ات ه�ه هى وما: ال�ال�

   :س�AP 3ا ع�Pك خ�: ال!عل�

 (i)  ةا�هاف   غل-V  الى  وهى : األولى   ل#"   S�  والالشع!ر   ال�ف%�ة   العقP   ذل�  فى   )�ا  ال�ف&ى   ال�#ل�ل   مفاه
 T�$األم� (  ال�<-!ت   وال   Aفى   شائعا   مازال  ال�  �Eك��ادف   خاص   ب!جه   م   Sلعل   Tال�ف   Pال�جل   ع�  
 Aالعاد.(  

   (ii) ة  أساسا   تهS  الى   ال%ل!@�ة   ال*�@ة  وهى  ، ع<%�ة   ه�Sمفا   ف�ها   غل-V  الى  وهى :  ال)ان�ة   ال#"
 . یPفعه   وما   وراءه   ما   ت��1   وت1اد  ، ال���S   )العل�S   تعPیله   و@�ف�ة   ال%ل!ك   )�اه� 

 (iii) ة :أن إلى ات$هV الى وهى اإلن%انى ال�فT )علS ال�%�اة ال*�@ة وهى: ال)ال)ة ال#"

 *P@pان اإلن%ان أن ت� .ال%ل!@�!ن  3ق!ل @�ا Nاه�A  سل!ك م$�د ول�T وآفاق أع�اق له @لى ك

�ان اإلن%ان أن تP@p ك�ا* @  Aار له شع!ر� ن�ل� ال )الالشع!ر ُمَ%ّ�� @ائ� م$�د ول�T وWرادة، اخ
��ه، أس-اب ع� ال-*� إال إزاءه� .ال�ف%ى ال*ل�ل ع� �3اع @�ا ت%

�لة إلى ال�$هة اإلن%ان :-�عة على تP@p فهى واخ��ا* w1امل الف تع!9& @�$�د ول�T تلقائ�ا، وال
 .األدنى ال*�!ان�ة ل�-�عه إخفاء أو

 (iv)ة ا ال�ف� عل� س��V ل�ل� ذاته )عP ف��ا م�P @ائ� اإلن%ان أن تP@p الى وهى : ال"ا*عة ل#"

�ة ع-� أو Transpersonal )ال,ع�اتىE;ال�(، Aفیه ال اإلن%ان أن أP إلى �� وال ف*%�، ذاته ت*ق
�ه ال!ازن  على E*3ل ول�1ه فق�، ش;Eه ب1امل 3<فى�; ه! )�ا و�اه�اماته اآلخ��9 إلى نف%ه ب
  .Nاه� ه! @�ا األد3ان فى ال;ل!دA اإل�3انى لل-عP م!از9ة ح�@ة وهى أ)قى،

  
 

 ص 73 م�( )“الع��ى ق�E” م� ان�القا ال�فT علS فى ال�@ى ال�ال� دل�ل( @اب م� :ال!ق��ف  -1
 ال�!رA، ال�ف%ى ال�� ج�ع�ة م��!رات   )2018 ال2ان�ة ال�-عة( ،)1980 األولى ال�-عة ( )75 إلى

 للE*ة ال�ق�S دار م%�فى م�ف� وفى ال�9�Eة األن$ل! م<-ة فى   ال!رق�ة ال�-عة فى م!ج!د وال1اب
 @�ا ال�ق�S، مPی�ة 9 شارع م� 18 عشار  24 :وال-*!ث للPر9� ال�خاوA  م�@s وفى ،10 شارع ال�ف%�ة

Pا ی!جw3ا أ�    www.rakhawy.net ال�ا)� ه! وه�ا ال�pلف، )�!قع حال

،  كسيةع   مفـاهيم   فيها   غلبت 
التى     السلوكية   الحركة وهى   

  السلوك   بظاهر   أساسا   تهتم 
  بالتعليم   تعديله   وكيفية 

  وراءه   ما   تنكر   وتكاد ،  المنظم 
 يدفعه   وما 

 
 
 

وهى الحركة  : الحركة الثالثة
المسماة بعلم النفس اإلنسانى  
 :وهى التى اتجهت إلى أن

تؤكد أن اإلنسان كيان  * 
 ى له أعماق وآفـاقكل

 
 
 

وهى التى  :  ا لحركة الرابعة
تؤكد أن اإلنسان كائن ممتد  
فيما بعد ذاته لذلك سميت  
علم النفس البعذاتى  

Transpersonal )  أو عبر
 )الشخصية

 
 
 
أن اإلنسان ال يهدف إلى  
تحقيق ذاته فحسب، وال  
يكتفى بتكامل شخصه فقط، 
ولكنه يحصل على التوازن  

اآلخرين    بتخطيه نفسه إلى
  وباهتماماته بما هو أبقى

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210119.pdf  

 

***   ***   *** 

 )السادس االصدار( "  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ  2019 السنوي الكتاب
  التأسيس من عشر التاسع عامها وتدخل عشر الثامنة شمعتها تطفئ الشبكة

 " العطـــاء من عامـــا 15... الـــكدح من عامــــا 18 
  ) 13/06/2003: الويب على  -  01/01/2000: التأسيس( 

  )رابط الكتاب(
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 
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