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	190ي ـــــــــــد الفلسفــة والمقعـــــة التحليلنفسيـــــــاألريك  

	194 ةــــة العقليـــــي والصحــــل النفســــي التحليــل فــــمداخ 

	194 يــــــــل النفســــــــى  التحليــــــل إلــــــــالمدخ  

	196ذات ــــــي الــــن فــــــة الراهــــــاع الفلسفــــــقط 

   	

ـّــم" : 5الملـــف     صـــور ووثائــــق". . . ألبــــوم "   . . .زيعــــور " المعل
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  أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

  ــــةــاإلفتتاحيـــ

  !!الراسخـــــــــون

 
  

  العـراق –أمريكـا  -صـــــادق السامرائــــي. د
sadiqalsamarrai@gmail.com 

 
     

  

أغفلتها األجيال , مبادرة ذات قيمة حضارية ونهضوية فريدة  علوم النفسيةشبكة العربية للال تطلق 

 .فأكسبتها الغفلة أوجاعا متراكمات وإنكسارات قاسيات
  

  .ثبت في موضعه: رسخ الشيئ يرسخ رسوخا 

  .الذي دخل فيه دخوال ثابتا: والراسخ في العلم 

  .والعلم يرسخ في قلب اإلنسان

  .والحفّاظ المذاكرون, المدارسون : اهللا  والراسخون في العلم في كتاب

  .البعيد العلم: والراسخ في العلم

  رصخَ: رسخَ

  )لسان العرب(

  

وبهذا , وكل ثابت أساس , وكذلك الثبات العلمي , الرسوخ العلمي يعني اإلبحار البعيد في فضاءات العلم 

  .ذات قيمة معرفية وحضاريةالمعنى يكون الرسوخ العلمي أساسا إلنطالقات علمية وإبداعات 

  
وإنما التعمق والغوص اإلبداعي القادر , فالرسوخ ال يقصد منه التخصص أو اإلطالع والمعرفة وحسب 

  .واإلفتكار الخالق المجيد, ودرر الوعي واإلحاطة , على جني جمان اإلدراك 

  

ويبذر في حواضنها أجنة , ا ولكي يرسخ اإلنسان في العلم عليه أن يعيد تصنيع معارفه ويستولدها جديد

  .وتنمية الطاقات والقدرات اإلنسانية, صيرورات جديرة بتطوير الحياة 

  

ودور العلم والتفكير الثابت في , وقد تاكّدت كلمة الراسخون في القرآن الكريم للداللة على قيمة وأهمية 
  .العقول البشرية لتحقيق مراداتها وإنجاز تطلعاتها

وإغفال الرسوخ العلمي , متفاعل متواصل متجدد تصاب المجتمعات بالهوان والذبول  فمن غير رسوخ علمي

والذي كلفها النفيس من , من األسباب الجوهرية التي أوصلت بعض األمم والشعوب إلى الحضيض المعاصر 

و شعوبا فما عادت أمما أ, الطاقات والقدرات والثروات المهدورة لفقدان الرسوخ العلمي والثبات المعرفي 

 .وال تمتلك مهارات الرصوخ الحضاري العزوم, راسخة 

الرسوخ العلمي يعني اإلبحار 
, البعيد في فضاءات العلم 

وكل , وكذلك الثبات العلمي 
وبهذا المعنى , ثابت أساس 

يكون الرسوخ العلمي أساسا 
إلنطالقات علمية وإبداعات 
 .ذات قيمة معرفية وحضارية

  
 

راسخون في قد تاكّدت كلمة ال
القرآن الكريم للداللة على قيمة 

ودور العلم والتفكير , وأهمية 
الثابت في العقول البشرية 
لتحقيق مراداتها وإنجاز 
 تطلعاتها

  
 
من غير رسوخ علمي متفاعل 
متواصل متجدد تصاب 
, المجتمعات بالهوان والذبول 

وإغفال الرسوخ العلمي من 
األسباب الجوهرية التي أوصلت 

ألمم والشعوب إلى بعض ا
  الحضيض المعاصر

  
  
أن التوجه نحو توضيح أهمية 
ودور الرسوخ العلمي في 

ضرورة حضارية وبقائية , الحياة 
 وأمنية ملحة
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  أمـة فـي عالـم

ضرورة حضارية وبقائية وأمنية , وعليه فأن التوجه نحو توضيح أهمية ودور الرسوخ العلمي في الحياة 

, ات التفكير والنظر وهلهلة بقدر, ألن غياب الرسوخ العلمي يتسبب بإنهيارات نفسية وسلوكية ومعرفية 

وإنما , " الراسخون في العلم" فالقول بالرسوخ العلمي ليس كلمات أو اقوال و وذكر آلية وردت فيها كلمة 
, ومواجهة لصعاب وتحديات ومعوقات وعدوان , وجهد مبذول وتضحية وعطاء دائب 

الذي يمثل ثورة وثروة عقلية تحفز قدرات اإلبتكار واإلكتشاف 

والواقية المانعة آلليات , المفيدة للحياة  والعمل المحكوم بمناهج التفاعالت الصالحة المربحة

واألمة التي ينكر أبناؤها العلم هي األوهى , هي األعز واألقوى 

وتعزز , " إقرأ"والعجيب في أمتنا أن نداء الرسوخ في العلم قد تأكد فيها وتجسد منذ إشراق 

 وفيها,  7: آل عمران " وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به
لتوضيح أن الرسوخ معناه اإلحاطة الفائقة بالعلم 

  .وإمتالك أدواته وما يتصل به ويتفرع عنه ويكون فيه وينتمي إليه

وهاتان , م يتحقق بالقراءة والرسوخ في العل, فالمنهج الحقيقي للكينونات المقتدرة والصيرورات العزيزة 

وبهذا فأن الشبكة العربية للعلوم , الركيزتان تكادان تغيبان من الواقع العربي في كل مكان إال ما قل وندر 

أغفلتها األجيال فأكسبتها الغفلة أوجاعا متراكمات , 

 !!علمي لكي نستعيد إشراق الذات العربية الواعدة؟
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وعليه فأن التوجه نحو توضيح أهمية ودور الرسوخ العلمي في الحياة 

ألن غياب الرسوخ العلمي يتسبب بإنهيارات نفسية وسلوكية ومعرفية , ملحة 

  .بل وبإنحرافات وأضاليل مروعة

  

فالقول بالرسوخ العلمي ليس كلمات أو اقوال و وذكر آلية وردت فيها كلمة 
وجهد مبذول وتضحية وعطاء دائب , هو جد وإجتهاد وإبداع 

الذي يمثل ثورة وثروة عقلية تحفز قدرات اإلبتكار واإلكتشاف , األمم يكمن في الرسوخ العلمي ألن سر إنطالق 

والعمل المحكوم بمناهج التفاعالت الصالحة المربحة, واإلختراع 

  .التداعيات المتحفزة للتوثب عليها

  

هي األعز واألقوى فاألمة التي يرسخ أبناؤها في العلم 

والعجيب في أمتنا أن نداء الرسوخ في العلم قد تأكد فيها وتجسد منذ إشراق , واألضعف 

وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به"بصراحة ووضوح في قول 
لتوضيح أن الرسوخ معناه اإلحاطة الفائقة بالعلم , يتبين مكانة الرسوخ ودالالت العطف على لفظ الجاللة 

وإمتالك أدواته وما يتصل به ويتفرع عنه ويكون فيه وينتمي إليه, المقصود 

  

فالمنهج الحقيقي للكينونات المقتدرة والصيرورات العزيزة 

الركيزتان تكادان تغيبان من الواقع العربي في كل مكان إال ما قل وندر 

, النفسية تطلق مبادرة ذات قيمة حضارية ونهضوية فريدة 

  .وإنكسارات قاسيات

  

علمي لكي نستعيد إشراق الذات العربية الواعدة؟فهل سنقرأ ونسعى للرسوخ ال

 � � � �
� �

Winter    2017  
 

 2017ـــــــــ�����

 
 

زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

  

ملحة 

بل وبإنحرافات وأضاليل مروعة

واإلختراع 

واألضعف 

بصراحة ووضوح في قول 
يتبين مكانة الرسوخ ودالالت العطف على لفظ الجاللة 

وإنكسارات قاسيات

ألن غياب الرسوخ العلمي 
يتسبب بإنهيارات نفسية 

وهلهلة , وسلوكية ومعرفية 
بل , بقدرات التفكير والنظر 

 وبإنحرافات وأضاليل مروعة
  

  
 
سر إنطالق األمم يكمن في 

الذي يمثل , الرسوخ العلمي 
ثورة وثروة عقلية تحفز قدرات 

بتكار واإلكتشاف واإلختراع اإل
والعمل المحكوم بمناهج , 

التفاعالت الصالحة المربحة 
والواقية , المفيدة للحياة 

المانعة آلليات التداعيات 
 المتحفزة للتوثب عليها

  
  

 
األمة التي يرسخ أبناؤها في 
, العلم هي األعز واألقوى 

واألمة التي ينكر أبناؤها العلم 
هي األوهى واألضعف 

  
  
 

لتوضيح أن الرسوخ معناه  
اإلحاطة الفائقة بالعلم المقصود 

وإمتالك أدواته وما يتصل به , 
ويتفرع عنه ويكون فيه وينتمي 
  .إليه

� � � �
� � � �
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  . . . زيعــــور" ــمالمعلـِّ"                  
  ـــرةـالسيــــــــرة و المسيــــ

  

  

  

  ـــورــــاة زيعـــــي حيــــفــــ. . .  ـــات ـحطـم
  قراءات في فكر مؤسس المدرسة العربية في الفلسفات و النفسانيات

  ةـــة التربيـــي فلسفــة فـــة العربيــــالمدرس-
  يـــر العربــل الفكــة داخــب األخالقيـــالمذاه-
  اـــد معــغ وفرويــر يونــا عبــر أساطيرنــتفسي-
  هـي العربي أو إسهاميته وضراميتـولِ الفلسفـرس القـتك-
  ةــة اإلسالمية الموسّعـل العملي في الفلسفـن العقـميادي-
  ة ـالميتافيزيقا او الماورائيات في المدرسة العربية الراهن-
  ةـــة العقليــي والصحـل النفسـى التحليـل إلــالمدخ-
  ةـة اللبنانيـي الجامعـة فـات الشرقيـات والفلسفـالهندي-

                                           Psycho – Politique du Foyer ou Avicenne entre  
                                           Bryson et Saint Thomas    

 

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017 
 

ــ�������ـــ ــــ ــ��
�	ـــــــــــــ ـــــــــ ــــ�د:ــــ � ـــــــ���������14�15אـ�  ��2017ـــ

   � �8  � �
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  فــــي حيــــاة زيعـــــور. . .  محطــــات 
  
  
  استـــاذ التحليـــل النفســـي والفلسفـــات النفسيـــة -علـــي زيعـــور. د

aly.zayour@gmail.com  
 

     
 

    يــمكتبت دتــول ةــخاص ةــمكتب ةــخزان نــم- :1محطــة 
، أكتشف ابي ان في البيت كتباً )المتوسطة(منذ السنة الثانية، من المرحلة التكميلية 

مرة ان الكتّب تباع، او تعطى وأضافت أمي مرة تلو ال. قال إنها كثيرة، ومربكة
 باع بقردلألقارب ،فالكتاب الذي انتهينا منه في المدرسة كتاب يمأل البيت غبرة، وال ي

كتباً كثيرة في صندوق الحاجة منيرة “ بيت الشيخ”وأكّدتْ مراراً ان في …وال بسعدان
  "الخبز على الصاج“ حين ”يحرقونها الشعال النار 

، ثم لألصغر “أم ساطع“ كتب ألخي ، وأخرى ألختي “ لخرِستانةا“ لقد تجمعتْ في 
ورفضتُ مرارا، ومقاوماً، . وبدا لي أنّي مسرور، متميز عن الرفاق ، في ذلك الشأن) . أم نزيه، فيما بعد( 

اءلون، و عم يتس”؛ وكنّا ندفن في التراب اوراقاً ممزقة، او بالية ، تعود الى جزء …فكرة إحراقها ، او إهدائها
  .”تبارك”

 

 ةــــالمكتب: 2محطــة 

، تفاجأتُ أمام كومة “بثالثين يوماً ونيف”وفي آخر الدراسة الثانوية ، قبل دخول الجامعة بشهر او  (…)
والكومة كبرت حتى صار ممكناً وصفها بأنها رجمة ، … الكتب التي غدت تحت امرتي، بين يدي، ورهن أمري

  .وبأنهاّ عرمة
  .ؤية الكومة ، وتسمياتها االخرى ، تثير البهجة ؛ وتولّد اعتزازاً يشبه اإلفتخار، ويوحي باالنتصاركانت ر
 

 ارــن واآلثــي للفــف الشخصـــالمتح: 3محطــة 

تربية قطاع الفنون داخل المجتمع والنحناوية   في –تأهيب الشروط والبعد العالمي واألنا الجمالية 
 .ه هجاسية قادت إلى القول باإلسهام العربي في حوض الحضارة البشريةكان فكرةً شب -والشخصية

تأسست النقدانية االستيعابية ، وهي عميقة النّقَّابات واسعة الجرافات، على تعميق وتوسيعٍ متكاملَين متناقحين 
دان او يقومان على لمبدأين هما، في مجال التربية الفنية وتنمويات الفنون ، المتحفيات و اآلثاريات كقطاعن يشدي

ال بدية وضرورة تأهيب الفضاء الثقافي المالئم النبات أو ابداع االهتمامات الفنية ، ولتعميق حرية تفاعل األنا 
الجمالية مع الشروط بإيجابية وإسهامية وضع علي زيعور في عامه الثامن عشر مقاالً كان بموضوع ضرورة 

تابة العربية، ثم أغرق في مديح اللغة العربية الفصحى والخوف من اللهجه إدخال الحركات والصائتات في الك
للكوفية والعقال كقعة واحدة أنيقة سهلة االرتداء والخلع، “ مشَلبنة”وفي العام نفسه رسم صورة . العامية 

 .وللدشداشة والقفطان والعباءة

 

  
  
منذ السنة الثانية، من 

، )المتوسطة(المرحلة التكميلية 
أكتشف ابي انّ في البيت 
. كتباً قال إنها كثيرة، ومربكة

وأضافت أمي مرة تلو المرة 
انّ الكتب تباع، او تعطى 
لألقارب ،فالكتاب الذي انتهينا 
منه في المدرسة كتاب يمأل 
البيت غبرة، وال يباع بقرد وال 

 …بسعدان
  
  
  
تأهيب الشروط والبعد 

في   –العالمي واألنا الجمالية 
بية قطاع الفنون داخل تر

 -المجتمع والنحناوية والشخصية
كان فكرةً شبه هجاسية قادت 
إلى القول باإلسهام العربي في 
 .حوض الحضارة البشرية

 
  
 
وضع علي زيعور في عامه 
الثامن عشر مقاالً كان بموضوع 
ضرورة إدخال الحركات 
والصائتات في الكتابة العربية، 

بية ثم أغرق في مديح اللغة العر
الفصحى والخوف من اللهجه 
. العامية 
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كان في الوقت عينه يرسم بالريشة واأللوان لوحات انطباعية تصور مناظر الطبيعة الريفية كالجبل، و
ومن االهتمامات . والتالل ، وضفاف النهر ، واالشجار ، وصخور النهر وغدرانه، والجاللي والوعر والقاطع

ثم كانت الجامعة االجنبية . ها بنفسهالفنية المبكرة كان اهتمامه بالتلحين السماعي لمقطوعات شعبية كان يكتب
وكتب علي زيعور قبيل دخول الجامعة، واثناء الدراسة في . عامال وفّر شروطاً لالنفتاح على الفن في العالم 

  .الجامعة ، بضعة قصصٍ قصيرة تروي الحب ، والحب عند المراهقين والمتزوجين
 

السنة األولى ( -ة الصفحول فلسفة التربية في قاع –اختلف مع واصف بارودي 
واستنكر بارودي دفاع الطالب زيعور عن التربية الفنية وتعليم … )، دار المعلمين

العربية بحسب ساطع الحصري، وأنكر الطالب دعوة بارودي الى فتح أوسع األبواب 
عثر علي زيعور ، في اوراقه القديمه . إلدخال كلمات فرنسية فنية الى اللغة العربية

الى ما قبل السبعينيات، على عدة لوحات رقشية، وعلى لوحات فنية اسالمية  العائدة
 نَفّذتها هواية ومحبة للخطّ العربي الفني فنية خطوطية العريض( وكتابات . ( اماّ أهم

 تأسفاته فكانت على البومات صورٍ فوتوغرافية لمناظر ريفية، ولمعالم باريس في الستينات، ج لوحات الفنانين
وتماثيل ) باليهات ، سمفونيات(واقتنى اسطوانات كثيرة للموسيقى، ولوحات تجارية ألشهر الفنانين …العالميين 

  .مصغّرة وانحوتات

 

 العالج النفسي والفكر الصوفي عند جنبالط وزيعور:  4محطــة 

لتاريخية السياسية من اختالفي عن كمال جنبالط عدم موافقته، بل سكوته وعدم تفاعله حيال تفسيراتي ا -
وأنا أسستُ تفسيراتي وطريقتي في … للمذهب الدرزي، لنشؤ واستمرار اهل التوحيد، طائفة الموحدين

وهي  إسالمية ، مشيخة أو طريقة صوفية   فرقة صوفية“ أهل التوحيد“ التثميرعلى االنتهاض من اعتبار 
بالكتاب والسنة ، شيعية بعيدة عن المذهب الجعفري أسماعيلية ، قرمطية، شيعية مغالية اي غير متمسكة حرفياً 

 …الصادقي الذي هو سنّي صراطي لكن مع انفتاح على العرفاني والتصوف المطمور

وأنا، هنا، إنّي الحف على أن بعض العقائد االسماعيلية تغلغلت عبر تحول االسماعيليين الى المذهب 
ية التي بالغت جداً في التأويل المفرط للتكاليف الشرعية ، الجعفري ، والى غيره ال سيما الى الفرق الباطن

 .وللنبوة والوحي والقرآن

الفرقة   –بحسب تحليالتي  -الفرق الصوفية وضمنها يجب أن نضع  أخيراً ، وعلى نحو أوجز، ، إن
ارية عالمية أنتجه تفاعل الالهوت االسالمي مع تأثيرات حض  التوحيدية الدرزية ، فرقة عرفانية أي فكر صوفي

ولم يكن كمال جنبالط ليهتمةّ بذلك، على ) . …هندية، افالطونية محدثة، هرمسية، غنوصية، فارسية قديمة( 
رفيقنا ( وحتى عرض محمد الزعبي “ … الشّغلة“ الرغم من عودتي المتكررة الى تلك النقطة، او الفكرة ، او 

تسمية هي “ أهل التوحيد “ لتفسيراتي التي ارتأت ان ) 1964   في تأليف كتاب عن البوذية والفرق الصوفية،
نفسها صوفية محضة،اتى عرضاً لم يستطع ان يدفع بكمال جنبالط الى ادنى اهتزاز ، الى اهتمام قليل او كثير 

أدب “ وعدم اإلجابة، اي الموقف السكوتي الساكت، يصدق في مجال اعتباري لـ . مطمور او مفصوح معبِّر
، وذاك االعتبار قد ال يكون )آدابية أهل التصوف والعرفان: را(مال جنبالط، عمال صوفيا محضاً عند ك“ الحياة 

االختالف حول : را(ضد إعتباري ألدب الحياة عمالً الهوتياً ، دينياً ، تعبدياً ، ممارسة لعقيدة ومتخيل وإيمان 
  الساذج    كا نتفسيري وطريقتي في النظر إلى ما أسميته عصاب أو أزمة نفسية عند ال

  

  
 
ومن االهتمامات الفنية 
المبكرة كان اهتمامه بالتلحين 
السماعي لمقطوعات شعبية كان 
  .يكتبها بنفسه

 
  
 
وكتب علي زيعور قبيل 
دخول الجامعة، واثناء الدراسة 
في الجامعة ، بضعة قصصٍ 
 والحب ، قصيرة تروي الحب
 .عند المراهقين والمتزوجين

  
 
 

عن كمال من اختالفي  -
جنبالط عدم موافقته، بل سكوته 
وعدم تفاعله حيال تفسيراتي 
التاريخية السياسية للمذهب 
الدرزي، لنشؤ واستمرار اهل 

 …التوحيد، طائفة الموحدين
 
 
 
شدد علي زيعور مراراً 
وفي مناسبات مختلفة خالل 
دراساته الميدانية ، على 
واجب االهتمام بالبيت التراثي 

تجهيز الداخلي وحفظ ادواته و
، وباللوحات الفنية الشعبية 
  
 
 
اماّ المقاومة للغاصب المحتل 
 لفلسطين فقد سطعت على وجه
بارز، في الممارسة، 
وااليديولوجيا الكفاحية، في 
الفكر والسلوكات داخل القرية 
هذه وداخل مناطق لبنانية 
 .قربة لها
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 مــرب صاليــي عــي فــف الشعبــالمتح: 5محطــة 

 لمديني ا اثواالث لكهرباء با اجتياهه قبل الريفي البيت

شدد علي زيعور مراراً وفي مناسبات مختلفة خالل دراساته الميدانية ، على واجب االهتمام بالبيت التراثي 
 . (مجموعة زيعور في الفنون الشعبية: راجع ( وحفظ ادواته وتجهيز الداخلي ، وباللوحات الفنية الشعبية 

( والكرسي ، او السرير “ قنينة الغاز“ ، او “ الكنباية “كان ذلك ضرورياً من اجل دراسته لتأثير الكهرباء و
والزي العالمي ، وال سيماّ من اجل التحليل النفسي االنثروبولوجي للعادات واالحتفاالت وقطاعات ) التخت

  .العربي) الثقافي( الالوعي الجماعي 
في الجزء السابع ) …ية ، التقليدية الشعبية، التراث( الذاكرة الجماعية / وردت الدعوة الى إقامة تلك الحافظة 

وهو بحثٌ  –صياغات شعبية حول المعرفة والخصوبة والقدر : من موسعة التحليل النفسي للذات العربية 
  …استخرج األنماط األرخية؛ ودرس الحكاية، والخرافة، وتفسيرا الحلم الشعبية، واالستعارة والرموز، والمتخيّل

  
 ةــة واأللحونــوري لألغنيــكلف الفولــالمتح:  6محطــة 

 العشرين القرن في عربية قرية لكفاح   الملحنة الرواية

توصف وتُسّجّل الحافظةُ الذاكرةُ الشعبية، في قطاعات الغناء والفنون الغنائية، على شكل ملحمة شعرية 
ا، أبو الزلف ، دلعونة، عتاب: شعبية تروي مراحل كفاح قرية، أو منطقة روايةً باأللحان الشعبية المعروفة

 .المخمس المردود ، الزجل ، الحداء ، الرويدة، الجعيدية ، الميجانا، المعنى ، القصيد، الحوربة

م . يبدأ بالكفاح ضد الظلم في مرحلة ما قبل الحرب العالمية االولى ، وحيث عرفت هجرة اعداد قليلة الى و 
ح والمقاومة ضد الفرنسيين المستعمرين ، والى النضال من اجل االستقالل ثم يكون االنتقال الى الكفا. (). أ . 

) إقليم التفاح ، منطقة ما فوق صيدا ( هنا يسجل لبلدة عرب صاليم .المتواظب المتناقح أو األخصب فاألخصب
فرنسي، حينما أن المدرس في مدرستها الرسمية ، مسيو حاطوم ، أصابه طلق ناري في رجله، على يد الجندي ال

في “ المنسى”والحق كلُّ الحقّ مع الذين طالبوا بإقامة تمثال لذلك البطل . رفع العلم اللبناني على مبنى البرلمان
 . بعض مناطق لبنان أو في الذاكرة الوطنية والكفاح السياسي االسهامي

ة، وااليديولوجيا الكفاحية، اماّ المقاومة للغاصب المحتل لفلسطين فقد سطعت على وجه بارز، في الممارس
  .في الفكر والسلوكات داخل القرية هذه وداخل مناطق لبنانية قربة لها

 

 ةــوالعربي ةــاإلسالمي اتــالفني ةــمجموع:  7محطــة 
  .درس ودرس الدكتور علي زيعور، في الجامعة، الجماليات كميدانٍ أو حقٍل نفساني

مدة ساعتين، ( داخل رصيد الجماليات ) ساعة ، اسبوعيا( قالً ثم كرس للفنون االسالمية رصيداً مست
المدرسة العربية “ ثم تخلى عن االهتمام بالنظريات الغربية في الجماليات صاباً اهتمامه على ما سماه ). أسبوعيا

ربة في الجماليات ، وفي علم الجمال المقارن معتمداً هنا على التجربتين األوروبية في التصوير وعلى التج
 .الهندوسية

كان المدرس الباحث المعالج، زيعور يتعاطى ، هو وطالبه ، مع الفنون االسالمية بتجميع صور ولوحات 
تمثّل كافة الفنون االسالمية ، وكان الطالب يشجعون على تصوير القباب والمحاريب والمآذن، الخطوط والمباني 

  االثرية والمساجد الشهيرة
  

  
  
  
 

ور درس ودرس الدكت
علي زيعور، في الجامعة، 
الجماليات كميدان أو حقلٍ 
 .نفساني 

  
  
  
 
تخلى عن االهتمام 
بالنظريات الغربية في 
الجماليات صاباً اهتمامه على ما 

المدرسة العربية في “ سماه 
الجماليات ، وفي علم الجمال 
المقارن معتمداً هنا على 
التجربتين األوروبية في 
التصوير وعلى التجربة 

 .لهندوسيةا
  
  
  
 
في التسعينيات ، تركز 
االهتمام على تصوير وتجميع 
اآلثار الخاصة بالصوفيين، 
وباألضرحة المقدسنة، وبالفن 
والجماليات في التصوف 
 .والعرفان واألوليائية

 
  
  
 
ظهرت النظرية عن مدرسة 
عربية في علم االجتماع وعلوم 
مجاورة، على اسطع وجه ، في 

وسعة م“ الجزء الثا لث من 
 .“التحليل النفسي للذات العربية
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نا كانت تتراكم داخل ملفّ الدكتور زيعور صور كثيرة نفّذها اثناء تجواله في بعض القرى، وفي صيدا ه
وهي صور كان يؤكد في قاعة التدريس إنها تضاف ، وال تلغي او تخفف منقيمة . وصور ، وطرابلس وبيروت 

زميله علي مقلّد ترجمة  إلى الكتب التي خصصها بعض المستشرقين للفن في التراث اإلسالمي أوكل زيعور 
  .(آخر ما صدر من تلك الكُتُب

من أجل تشجيع العمل الميداني، كان الدكتور زيعور، في الثمانينات والتسعينيات ، 
يعطي عالمة تقدير عالية لكل ملفّ يضم لوحات او خطوطيات إسالمية اصلية ينفّذها 

 .الطالب بنفسه في قريته ومنطقته الجغرافية

ت ، تركز االهتمام على تصوير وتجميع اآلثار الخاصة بالصوفيين، في التسعينيا
  .وباألضرحة المقدسنة، وبالفن والجماليات في التصوف والعرفان واألوليائية

 

 المدرسة العربية في علم االجتماع واالنثروبولوجيا وعلم الحضارات: 8محطــة 

“ اورة، على اسطع وجه ، في الجزء الثا لث من ظهرت النظرية عن مدرسة عربية في علم االجتماع وعلوم مج
 .”موسعة التحليل النفسي للذات العربية

تلك النظرية مع النظرية عن المدرسة العربية الراهنة في علم النفس ، وااللسنية ، “ تتواضح وتتناضح  ”
 ة والمجتمع المدنيوالتأرخة؛ وبخاصة في الفلسفة والفكر وروحية العلم ، في الحقوق المدنية، في العلماني

 : للزيادة او االستيضاح ، كشاهد

 .1978،  1،ط … الدراسة النفسية االجتماعية بالعينة للذات العربية  .1

 .1994فلسفة الحضارة ومعنَية المجتمع ، بيروت مؤسسة عز الدين،  .2
 

 ةــة المسيحيــة االسالميــة اليونانيــالفلسف: 9محطــة 
اية القرن العشرين، رجع الى اهتماماته األخرى، والتي منها علم النفس الفلسفي؛ المعلّم علي زيعور، في نه
والجذعية المشتركة، او الفلسفة اليونانية نطاق الفلسفة التي سماها الفلسفة األثلوثية والفلسفة النفسانية، ال سيما في

 .العربية الالتينية ، او الفلسفة الوثنية اإلسالمية المسيحية

بفعالية مطمورة _ليها ايضاً ، في بحوثه بالفرنسية، اسم الفلسفة االسالمية الموسعة، المستمرةكما أطلق ع
 المؤسس الفعلي للحداثة في الفلسفة  حتى كنط _ وغير مفصوحة  

  

 ةـات الشعبيـوالز وق ات ـوم واللوحـة الرسـمجموع:  10محطــة  
( ذهاباً الى فهم األنماط االرخية ، وعلم االنسان  على الطريق الى إستكشاف الالوعي الثقافي العربي، أو

 بعامة ، كان جم النفع وال متناصياً تقميش ما يمكن جمعه من لوحات وزوقات) اإلناسة ، األنثروبولوجيا 

 .معروضة في االسواق الشعبية، او معلّقة على جدران في األوساط الريفية كما التقليدية) صور)

شاهداً او عينةً تمثّل دراسةَ  -مصوّراً متخيّالً في لوحة شعبية –سي اإلناسي األلسني للبراق يعّد التحليل النف
للفنون الشعبية ، ونصراً او توكيداً للقول بمدرسة عربية في الجماليات، في القيميات ، …“ موسعة التحليل “ 

  .والفنيات بعامة

  .490 – 455، صص …فلسفة الحضارة ومعينة المجتمع  ،)علي(زيعور :لالستزادة او االسيتضاح ، للشاهد

  
  
  
  
  
المعلّم علي زيعور، في 
نهاية القرن العشرين، رجع الى 
اهتماماته األخرى، والتي منها 
علم النفس الفلسفي؛ والفلسفة 
 النفسانية،

 
  
  
  
 
 
أطلق عليها ايضاً ، في بحوثه 
بالفرنسية، اسم الفلسفة االسالمية 

بفعالية _ةالموسعة، المستمر
 حتى _ مطمورة وغير مفصوحة

كنط  المؤسس الفعلي للحداثة 
 في الفلسفة

 
  
  
  
 
يعّد التحليل النفسي اإلناسي 

مصوّراً متخيّالً  –األلسني للبراق 
شاهداً او  -في لوحة شعبية

موسعة “ عينةً تمثلّ دراسةَ 
للفنون الشعبية ، …“ التحليل 

ونصراً او توكيداً للقول 
رسة عربية في الجماليات، بمد

  .في القيميات ، والفنيات بعامة
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 قـراءات في فكــر مؤســس المدرســة العربيــة في الفلسفــات و النفسانيــات

    
  ةــة التربيــي فلسفــة فــة العربيـــالمدرس-  ةـة اإلسالمية الموسّعـل العملي في الفلسفـن العقـميادي-
  يــر العربـل الفكــة داخـاألخالقي بــالمذاه-  الميتافيزيقا او الماورائيات في المدرسة العربية الراهنة -
  اــد معـغ وفرويــر يونـا عبــر أساطيرنــتفسي-  ةــة العقليــي والصحـل النفسـى التحليـل إلــالمدخ-
  تكرس القولِ الفلسفي العربي أو إسهاميته وضراميته-  ةـة اللبنانيـة في الجامعـات الشرقيـات والفلسفـالهندي-

Psycho – Politique du Foyer ou Avicenne entre Bryson et Saint Thomas 

    
    

      

    ــــةالتربي ةـــفلسف في ةيـــالعرب ةـــالمدرس
  
 )النظرية الفلسفية التربوية عند المحلّل النفسي علي زيعور( 

        مــــتقدي
إنَّه القول الفلسفي ؛ . ن الحدسيِّ واإليمانوي، في هذا الكتاب، يتميّز عن الرمزيِّ والمتخيّل، عالمقصود األول

هو المحضانية، . وهنا الفلسفة، والمقاُل المفهومي أو األفهومي؛ وهو النظرانية. إنَّه العقل، أو الذّهن، أو الفكر
 .والعلم األتَم أو المعرفةُ باألعمّيِّ واألشملي طباقياً وقطاعياً

أو . ، ومنهجاً، ورؤيةأدناه، يأتي العقل أداةَ معرفة ولذلك فهو يختلف عن العادة أو الغريزة، العاطفة
ليس يعاد هذا العقل إلى ملَكة أو . االنفعال، االنتباه أو المعتَقدة، التكلّمِ أو الوعيِ أو الذاكرة، المزاجِ كما الطبع

وبذلك فالعقل، . ذى معها بتكامٍل وتضافرقوّة من تلك القوى النفسية؛ لكنَّه يستلزمها جميعها، يحتاجها، ويتغا
وفوق ذلك يكون علم . والذي هو الفكر والحداثة والنقد، موضوع نفساني؛ بل هو غرض أساسي لعلم النفس

النفس أيضاً علم األحداث النفسية؛ علم الحاالت النفسية من حيث هي معنيّةٌ بالوعي معاً وبالسلوك قائمين في 
  )حياوي/فيزيائي وبيولوجي(اعي تاريخي وطبيعي حقٍل اجتم

هو، في هذا الكتاب، معاينةٌ تُشخّص؛ وتُحاكم؛  والمقصود الثاني
تُشخّص بمعنى أنَّها تَصف الظواهر : وتَطْرح خطّةً أو أفكاراً حول العالج

أو األعراض كما المستويات والغوريات، الالسويّ والمعيوش، الواعي 
؛ والمعاينةُ تحاكم أي هي تَعرف وتَنْتقد، تكتشف األسباب …والالواعي

؛ أمّا خطوةُ اقتراحِ عالجٍ ، أي إعادةُ …وتفسّر كما قد تَفْهم أو تؤوِّل
بين الحركة : ضبط أو إعادةُ تأهيل، فهي خطوةُ العودة بالفكر إلى الواقع ومقترحات التعاون بين التالؤم والتكيّف

 .لوسط الطبيعي أو المجتمعي، والحركة من الوسط أو الخارجِ إلى الداخل والفياوِيمن الذات إلى ا
والحالة هنا هي حالةٌ من حاالت النفس أو الوعي مصاغةٌ مسكوبةٌ . أدناه، تأتي كلُّ توصيفة تعبيراً عن حالة 

وهكذا فالمقطَّعات حامالتٌ إمّا لمقولة أو . سمكرّس، مفْرد ومحدود السّعة أو الحجمِ والمقايي» مستقل«في مقطَّعِ 
… لحالة نفسية؛ لحالة صحية نفسية هي إمّا مضطربة أو معافاة، تحليلْنَفْسيةٌ أو طبّنَفْسية، واعيةٌ أو غير واعية

، االنتباه،العادة، الكالم(العضوي ‘المفحوصةُ عائدةً إلى الوسط النفسي ـ كما قد تكون الظاهرةُ الموصوفة
؛ أو إلى الوسط الفيزيائي )الشروط، الحقل، البعد التاريخي والحضاري(؛ أو إلى الوسط المجتمعيِّ )…التفكير

  .)وحدة أبعاد اإلنسان: را(الطبيعي، والجسدي 

العقل أداةَ معرفة، ومنهجاً، 
ولذلك فهو يختلف عن . ورؤية

العادة أو الغريزة، العاطفة أو 
المعتقدة،  االنفعال، االنتباه أو

التكلّمِ أو الوعيِ أو الذاكرة، 
 .المزاجِ كما الطبع

 
 

 لَكةعاد هذا العقل إلى مليس ي
أو قوّة من تلك القوى النفسية؛ 
لكنّه يستلزمها جميعها، يحتاجها، 
 .ويتغاذى معها بتكاملٍ وتضافر

 
 

العقل، والذي هو الفكر 
 والحداثة والنقد، موضوع

نفساني؛ بل هو غرض  أساسي
 لعلم النفس

 
 

 لمالنفس أيضاً ع يكون علم
األحداث النفسية؛ علم الحاالت 
النفسية من حيث هي معنِيّةٌ 
بالوعي معاً وبالسلوك قائمين 
 تاريخي في حقلٍ اجتماعي

فيزيائي (وطبيعي 
  )حياوي/وبيولوجي
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 -.جهاديةمن التربيتَين الينبوعية واالجتهادية إلى التجربة ال  –التربية وعلم نفس الولد في الذات العربية  –
 )عشرة أجزاء  موسوعة التربية والعقل العملي في الذات العربية(

يحتوي الكتاب . العمل الذي يعنينا إذن هو فكر تربوي آدابي نفساني
. التجربة الينبوعية للذات العربية في التربية –: الرئيسي على ثالثة أبواب

– 
جربة العربية الثالثة الت. -التربية االجتهادية: التجربة الثانية في التربية

ويبدو أن هذا الباب األخير على قصره نسبياً . في الثقافة والنظر التربوي
هو األكثر أهمية إذ يحتوي التربية المجاهدة، والتربية الجهادية، واأليديولوجيا ) 520صفحة من أصل  68(

ول الصيرورة والسبيل الصحيح لدراسة وكلها بحوث تتنا. المجاهدة، والوعي التربوي المجاهد، والثقافة المبدعة
 الثقافة والتربية والتنشئة النفسية االجتماعية

ولم . والعمل تكامل فأصبح موسوعة شمالة, إن الكتاب، على ما يقول المؤلف، حلقة مستقلة سبقتها حلقات
ال في مسارها “ يةالذات العرب”تتناول “ موسوعة”؟ أي كأنما المؤلف يعدنا بأن يجعل منه “مستنفذاً”يرده 

التجربة (والكتاب يمرر الذات العربية بمرحلة التأسيس والنضج . الحضاري التاريخي، بل في صيرورتها
االجتهاد، أي حيث محاولة االستقالل عن المنوال واألخذ بمناهج التربية الغربية من أجل ، ثم بمرحلة)المنوالية

ويبدو أن محاولة االستقالل هذه اصطدمت . لحضاري وأصيلةتكوين شخصية واثقة بذاتها وناجحة التكيف ا
بعقبات، بل بهجوم معاكس أراد تحطيمها، فانبرت تجاهد وتكافح ال من أجل األصالة واالستقالل فقط، بل من 
أجل البقاء والصيانة واالستمرارية الحضارية ومنذ الصفحات األولى يوحي لنا المؤلف بإيمانه بشيء ما عالمي 

إنها حضارة اإلنسان . “حضارة أمم”إنها . ال تعترف بحدود الزمن وال بحدود الفضاء“ ذمة عالمية”يسميه 
. وعلى التطور القابل للتناقل“ التراكم”وعلى “ التعلّم”المطلق التي قامت علي 

 .وتؤمن بعالمية الثقافة“ كافة”؛ أي إنها منفتحة على البشر “كافَّتية”فالذات العربية 
تهتم بالوضع الثقافي للذات “ التحليل النفسي اإلناسي للذات العربيةموسعة “و

. “ فالصورة المثالية للمستقبل مبذولة رخوة في الوعي الراهن”العربية مستقبالً 
وهكذا يتراكم في الفعل ”: وكأنما الواجب يقضي بثبيت الصورة عن طريق الثقافة

فاألولوية … بالتجريب والتجديد الثقافي تعزيز العلوم، وما هو عقالني، واإليمان
وللبحث ال للذاكرة، والتحرر ال .. معطاة للعلمي والتكنولوجي، وللتربية المستقبلية

ألن الجهاد الثقافي ”: وهذا ال يتم بدون جهاد. …“التبعية، واالستباق ال المسايرة
. …“أمامنا ال في الصدر وال وراءنايسير باتجاه تغليب العلوم الطبيعية، والمناهج البحثية، والحقيقة الموجودة 

ثم يشير إلى أهمية علوم شتى . وال يقصد المؤلف التنكر لعلوم الماضي بل تسخيرها للنظر إلى الوجود مستقبالً
التحليل النفسي لظاهرة المدرسة ”، و “كالتحليل النفسي، والسلوكات الالسوية للطفل”تخصص بها المؤلف 

أفليس الفعل العربي بحاجة أولى إلى التشديد على أن ال ”: ثم يقول بهذا الصدد .وغيرهما… والمدرس والتدريس
  .”أولوية إال للمذاهب العقالنية، وللنضالية الحضارية، والتحرر من المعيقات والشادات إلى أسفل؟

 

 يبـــالعر رـــل الفكـــة داخــب األخالقيــالمذاه
 زيعور علي عند والفكر الفلسفة في الراهنة العربية المدرسة

  الالتينية العربية اليونانية الفلسفة في قوٌل الكَنْطية قبل وما الوسيطية الفلسفة في القول

 
الكتاب يمرر الذات العربية 
بمرحلة التأسيس والنضج 

، ثم )التجربة المنوالية(
بمرحلةاالجتهاد، أي حيث 
محاولة االستقالل عن المنوال 
واألخذ بمناهج التربية الغربية 

ن شخصية واثقة من أجل تكوي
 فالتكي بذاتها وناجحة
 الحضاري وأصيلة

 
 

 
يبدو أن محاولة االستقالل هذه 
اصطدمت بعقبات، بل بهجوم 
معاكس أراد تحطيمها، فانبرت 
تجاهد وتكافح ال من أجل 
األصالة واالستقالل فقط، بل من 
أجل البقاء والصيانة 
 واالستمرارية الحضارية

 
 
 

نه بشيٍء يوحي لنا المؤلف بإيما
ال “ ذمة عالمية”ما عالمي يسميه 

تعترف بحدود الزمن وال 
حضارة ”إنها . بحدود الفضاء

إنها حضارة اإلنسان . “أمم
“ التعلّم”المطلق التي قامت علي 

وعلى التطور “ التراكم”وعلى 
 .القابل للتناقل

 
 

 
؛ “كافَّتية”فالذات العربية 

أي إنها منفتحة على البشر 
 .عالمية الثقافةوتؤمن ب“ كافة”

 
 

موسعة التحليل النفسي اإلناسي “
تهتم بالوضع “ للذات العربية

الثقافي للذات العربية مستقبالً 
فالصورة المثالية للمستقبل ”

مبذولة رخوة في الوعي 
“ الراهن
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إن القول الراهن في الفلسفة الوسيطية، ومن ثم إبان عصري النهضة واالصالح، في نطاق أوروبا،  .1
وهو، أيضاً ، نظر مستجدّ في … الالتينية_ العربية_ ةقوٌل هو، عند علي زيعور، في الفلسفة اليوناني

التومائية المحدثة الغَربية المعاصرة؛ وبالتالي في التومائية العربية المعاصرة، في التومائية 
ميدان التومائية المحدثة المكرّس داخل المدرسة : را( اإلسالمية إبان القرن العشرين_المسيحية_العربية

 ).هنة في الفلسفة والفكرالعربية الرا
والقول في الفلسفة الوسيطية الممتدة حتَى كَنْط قوٌل في ديكارتْ والديكارتية، والسيما في ميدان  .2

وهكذا يكشف علي زيعور، وهو أقدم من كتب في علم النفس .الديكارتية العربية المعاصرة
لشخصية ديكارت، ومطموراته  والتحليل النفسي داخل الجامعة اللبنانية، تشخيصاته المشهورة

عثمان أمين، طه (؛ ويكشف زيعور، في الديكارتية العربية…الالوعية، وأحالمه وإنجراحاته
مصطلح أخرجه ( ، أواليات االنبهار، والتغطية؛ والتماهي، وإلقاء النفس من النافذة)حسين، الخ

“ المذهب الفلسفي“وله فيق: را(…أو محوها وإسكان اآلخر فيها) زيعور من معجم الطب النفسي
 )عند يوسف كرم؛ عند بعض األيديولوجيين اللبنانيين

مقولة الغفران ) الالتيني_ العربي_ اليوناني(وتظهر في تحليالت زيعور للخطاب األثلوثي .3
أي ) كاريتاس(والتسامحية، والصّفْحية؛ والقيمة األوضح أو األدمث من كل ذلك، والتي هي المحبة

زين المعاصرين حول المحبة في االسالم، شيئاً من ). آغابي(الحبوهنا يلتقط زيعور، عند المتمرك
الحذَر أو الخشية من إجهار المحبة كقيمة أولى هي سنيّةٌ سامية في الدين االسالمي، وفي علم 

يرفض زيعور خشية زمالئه من ذلك … الكالم، وبخاصة عند الصوفيين وأهل المحبة وشعراء
ومن لفّ لفّهم، “ البطل المناهض”ظناً منهم أن بعض زمالء لهم أو  -في اإلسالم–حبة اإلعالء للم

قد يقولون إن المحبة مفهوم مقحم، وافد أو هو خاص بأديانٍ أخرى منها التوحيدي ومنها 
 .…)كالهندوسية، البوذية، األمم السامية القديمة كالفينيقية وغيرها(التعديدي

ك، أن زيعور، وباسم المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر والتاريخ، ونذكر، بعد كل ذل .4
يرى أن النافع والسديد كثيران ومجزيان من جراء القراءة التاريخية للفيلسوف سبينوزا والمقوالت 

من وبعد تثمير … اليونانية العربِسالمية الكثيرة فيه؛ وللمفكر الالهوتاني المجتهد مين دي بيران
؛ ( LOCKANISM/اللوكانية العربية العالمية الراهنة: را(هذَين العلمين يشدد زيعور على لوك 

هيوم؛ والسيما على كَنْط، بعد ذلك، الذي هو، بحسب المدرسة العربية الراهنة، . ومن ثم على د
 .ديثة في أوروباالالتينية؛ وهو المؤسّس الفعلي للفلسفة الح_ العربية_قاتل الفلسفة اليونانية

، بل والتاريخية لأليديولوجيات، وللمذاهب الفكرية “النفسانية“يعتمد زيعور قراءته الفلسفية و .5
األنثروبولوجيّ عبر التاريخ العربي  -التيار الديني/ أ:والفلسفية، من أجل أن نفهم 

ومن أجل / ب؛ )…أبو قرة، أبو رائطة، يحيى بن عدي، ابن زرعة، ابن سوار: كَمثَل(االسالمي
ولربما يكون تشخيص . أن نَفْهم البعد الالهوتي في فلسفة كنط، وهيغل، ومن إلى ذلك في الغرب

فهم تلك الفلسفة / أ:كثافة ذلك البعد الديني المقنَّع المطمور في الفلسفة الغربية عامالً أساسياً في
ق قولها في أنّها فلسفةٌ محضة، أو على حقيقة معناها العام، وحقيقة أغوارها وتالفيفها، ومدى صد

؛ )“أوهام المحضانية داخل الميتافيزيقا في الفلسفة الغَربية: را(ميتافيزيقامستقلةٌ طليقةٌ قائمة بذاتها
ثم في فهم الفلسفات الهندوسية، والبوذية، وما / وكذلك في فهم الفلسفة العربية االسالمية؛ ت/ ب

 .”معدّدة مشركة“إلى ذلك من فلسفات
 إن المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر تُقدر عالياً البعد الثيوصوفي في داخل الفلسفة  .6

 
وهكذا يتراكم في الفعل 
الثقافي تعزيز العلوم، وما هو 
عقالني، واإليمان بالتجريب 

فاألولوية معطاة … والتجديد
للعلمي والتكنولوجي، وللتربية 

لذاكرة، وللبحث ال ل.. المستقبلية
والتحرر ال التبعية، واالستباق ال 

 …“المسايرة
 
 
 
 
ألن الجهاد الثقافي يسير باتجاه 
تغليب العلوم الطبيعية، والمناهج 
البحثية، والحقيقة الموجودة 
أمامنا ال في الصدر وال 

 …“وراءنا
 
 
 
أفليس الفعل العربي بحاجة 
أولى إلى التشديد على أن ال 

النية، أولوية إال للمذاهب العق
وللنضالية الحضارية، والتحرر من 
المعيقات والشادات إلى 

  .”أسفل؟
  
  

هكذا يكشف علي زيعور، وهو 
أقدم من كتب في علم النفس 
والتحليل النفسي داخل الجامعة 
اللبنانية، تشخيصاته المشهورة 
لشخصية ديكارت، ومطموراته 

 …الالوعية، وأحالمه وإنجراحاته
 
 

ارتية ويكشف زيعور، في الديك
عثمان أمين، طه حسين، (العربية

، أواليات االنبهار، )الخ
والتغطية؛ والتماهي، وإلقاء 

مصطلح ( النفس من النافذة
أخرجه زيعور من معجم الطب 

أو محوها وإسكان ) النفسي
  …اآلخر فيها
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الوسيطية؛ ولربما ال يكون بعيداً عن الصواب القول أن الفلسفة األوروبية الحديثة نفسها، والمعاصرة، قابلتان 
 .مقنّعة أو غير مفصوحة“ دينية حكمة”للتسمية بأنهما 

 

 اــد معــغ وفرويــر يونــا عبــر أساطيرنــتفسي
  القاهرة جامعة في اآلداب كلية في استاذة :سالم ابراهيم نبيلة الدكتورة 

  - 11975- 20بيروت، النهار، جريدة
كتب الدكتور علي زيعور ثالث مقاالت في جريدة النهار الصفحة الثقافية 

اطلعتُ على المقالين . “ير الشعبية والصوفيةتفسير األساط“ تحت عنوان 
أسعدني . ، ولألسف فاتني قراءة المقال األول5/1، 4/5الثاني والثالث تاريخ 

كثيرا أن ينحو المهتمون بالدراسات اإلنسانية، وبخاصة تلك التي تمس 
مباشرة، جوهر الحياة اإلنسانية، مثل علم االنثربولوجيا وعلم الدراسات 

النفس، أن ينحو هؤالء إلى جعل الهدف من هذه العلوم وظيفياً،  الشعبية وعلم
في معنى أال يعيش المهتمون بها في برجهم العاجي يقضون العمر في دراسة 
النظريات بعيداً عن الناس الذين استقى منهم الباحثون أصالً المادة التي كونت 

وجيا أو علم وكلنا يعرف كيف نشأ علم االنتربول. من بعد جوهر تلك العلوم
اإلنسان مصاحبا لالستعمار وِلهدف الكشف عن أعماق الجماعات المستعمرة 

من أنا؟ وما األصول التي انتمي : فهذه العلوم لم تنشأ إذن إال لتجيب عن سؤال ملح وهو. حتى تسهل قيادتها
المقدمة الموجزة التي  إليها والتي ترسبت في نفسي ودعتني ألن أسلك فرديا وجماعيا على نحو ما؟ ويبدو من

األول، استخدام علم النفس . افتتح بها الدكتور زيعور مقاالته انه يرمي إلى تحقيق أمرين، في وقت واحد
تفسير رموز التصوف في ارتباطها بالتقاليد والقصص : استخداما عملياً في الكشف عن الرموز الشعبية، والثاني

من هذا المدخل حاول الدكتور زيعور أن يفسر رمزين شعبيين . الشعبية والرموز العالمية على حد تعبيره
الذي له صلة باالعتقاد “الودع”مرتبطين بمعتقدين شعبيين يسودان مجتمعاتنا العربية، أما الرمز األول فهو 

وأما الرمز الثاني فهو النعل الذي يتصل بمعتقد شعبي . الشعبي في قدرة أشياء بعينها في الكشف عن الغيب
وعندما شاء . هو درء الحسد عن الشيء الذي يعلَّق به النعل أو الخرزة الزرقاء أو الكف، إلى غير ذلك آخر،

، وهي )بسكون الدال(“ ذات الودع“، و“الودع”الكاتب أن يفسر رمز الودع نفسيا، وجد، وربما عن طريق كلمة 
 .نوح آلة كان يعبدها العرب الجاهليون وفسرها القدماء أنها تجسيد لسفينة

 

 هــه وضراميتــي أو إسهاميتـي العربــولِ الفلسفـرس القــتك
 

 ماجد أحمد
وقفت الذات العربية مرات عدة أمامه، خضعت للتحليل والتقييم، حاولت معه أن تعود إلى توازنها في  

رها حتى كادت أن تفضح س… قطاعات عدة، من التصوف والتكيف الحضاري إلى قطاع البطولة والنرجسية 
على يديه، وتبوح معه بانجراحاتها التي نتجت عن وسواسها القهري، الذي نتج عن سنوات طويلة من الخضوع 

 .وفقدان التوازن
، ولكنه تسلل منها، ليسأل في زمن _لم يغادرها في يوم_ واليوم، يطل علينا من جديد، من ناحية فلسفية،

إسالمي، إلى _ارة العربية اإلسالمية، فمن قائل عن عحز عربيعن القول الفلسفي في الحضالضباب، حيث كثر اللغط 
ناظر من كهفه إلى صورة اآلخر، فرأى الظالل الكبيرة فشعر بصغره دون تساؤل، يفترضه عقله الفلسفي، إلى متغرب 

 ذاته، وتطهر في صحراء التيه، فقد كل تاريخه في القول، فتصور أنه لم يقل يوما في تاريخه، فأنكر الفلسفة، ونفاها عن
 .”أُنظُر تَعلَم”يخرج من خلف الستار؛ ليقول له  منها، وجلد كل من حاول أن

يرفض زيعور خشية زمالئه من 
 -في اإلسالم–ذلك اإلعالء للمحبة 

ظناً منهم أنّ بعض زمالٍء لهم أو 
ومن لف “ البطل المناهض”

لفّهم، قد يقولون إن المحبة 
ص مفهوم مقحم، وافد أو هو خا

بأديان أخرى منها التوحيدي 
 ومنها التعديدي

 
 

أنّ زيعور، وباسم المدرسة 
العربية الراهنة في الفلسفة 
والفكر والتاريخ، يرى أنّ 
النافع والسديد كثيران 
ومجزيان من جراء القراءة 
التاريخية للفيلسوف سبينوزا 
والمقوالت اليونانية العربِسالمية 
الكثيرة فيه؛ وللمفكر 

الهوتاني المجتهد مين دي ال
 …بيران

 
 

 
إنّ المدرسة العربية الراهنة 
في الفلسفة والفكر تقدر عالياً 
البعد الثيوصوفي في داخل 
 الفلسفة 
 الوسيطية

 
 
وكلنا يعرف كيف نشأ علم 
االنتربولوجيا أو علم اإلنسان 
 هدفمصاحبا لالستعمار ول
الكشف عن أعماق الجماعات 

  تسهل قيادتها المستعمرة حتى
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 خرج إلى ساحة القول
 .سؤاالً، إجابة، لكي يعيد تركيب الكلمات لكي ينظم

الصادر عن دار النهضة “ النظريات في فلسفة الوجود والعقل والخير“ يطرح الدكتور علي زيعور في كتابه
صفحة، سؤال الفلسفة، يسعى لإلجابة، من خالل تقدبم وإبانة وأربعة  469ومن خالل 2006العربية، عام 

أو من قال ! كل تفصيالته، فيدخل إلى خصوصيته، يفتش في أوراق الفالسفةأبواب، تستقرىء القول الفلسفي ب
، فيقيمها ويقومها، ليظهر قوامها، وهو ال يتعامل مع هذا القول كناجز، تحول إلى ورق وحبر، وأذن “فلسفة”

إلى مادة أولية، لنفسه أن يرتاح، لكنّه آثر التعامل مع هذه األعمال كمادة أولية قابلة للسؤال والمساءلة، فتحولت 
 .تُظهر حركة الفكر، بل ال المفكَّر به، حولها إلى رائز ينظر فيه فيرى من خالله حركة الفكر وأزمته

 

 ةــة الموسّعـة اإلسالميـي في الفلسفـل العملــن العقــميادي
 )واآلدابية التدبير .واالقتصاد السياسة .والتربية األخالق(

 مرحبا دالرحمنعب محمد الدكتور بقلم مقدمة 
                                والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة

، بأن يكون “الفلسفة في العالَم والتاريخ”مشروع  في المحرك صديقي  إهتم    
الذي كان يشغل كرسي الطب النفسي  –ر اَمتابعاً وصنواً لالستاذ المرحوم زيو

.. باريس؛ ثم بأن يتابع ويطور مصطفى صفوان في كلية الطب في جامعة
 النفسي التحليل موسّعة“ والرأي عندي، إنّ المعلّم علي زيعور نجح وطور في 

ونجد في … معلوماتنا عن التحليل النفسي، وعلم النفس االجتماعي، وعلم الشخصية ”العربية للذات اإلناسي
يقة للتخيل واألسطورة والميثة، ثم للنص والخطاب والفكر، تحليالت دق ”الموسّعة“ الجزء الخامس عشر من

 …وللحلم والمناطق المعتمة من الشخصية والحضارة، وللتواصل أو التعبير اللغوي وغير اللغوي
؛ وثمة أيضاً نظرياته العربي الثقافي الالوعي اشتهرت نظريته في النفسانية زيعور األستاذ نظريات من بين

لم الكرامة واألولياء، علم المألوفيات، الالمحفّ والمصاحب والظلّي في التعبير، علم الرمز، لغة الجسد، ع: في
علم العادات والتقاليد أو االحتفاالت : ؛ ويذكَر أيضاً…مقامات الفعل ومقامات الشخصية أو تقسيم الجهاز النفسي

 …د والضحية في الحضاراتالشعبية واألعراف، علم الرّضات االستعمارية أو علم الجالّ
؛ وفي ترسيمه لحدود العربي الروزشاخ وعلي زيعور مؤسّس في وضعه للرائز اللفظي، أو لما أطلَق عليه

مجال المدرسة العربية في علم النفس وفي العالج النفسي والتحليل النفسي، ثم للمدرسة العربية في علم االجتماع 
 .ين الثقافاتوعلم الحضارة والتواصل المكامل ب

فقد أظهر قيمة  .النفس وعلم الفلسفة وكان فَتحاً منهج الزميل زيعور في قراءة الميدان المشترك بين
جزء من إحدى أطروحته (النفسانيات في الفلسفة اإلسالمية ثم في الفلسفة األوروبية في العصور الوسطى 

؛ وهي اليوناني والعقل العربي العقل مقولة كانت نظريته في رفضومن هنا أيضاً ). للدكتوراه، في باريس
مقولة كانت رائجة في الستينيات حلّلها الدكتور زيعور في ضوء علم نفس المعرفة وعلم النفس التكويني طارحاً 

 .”المتغاذية”المتحاورة  للحضارات أو للعقليات علم إبدال ذلك كلّه بتأسيس

 للذات اإلناسي النفسي التحليل موسّعة“ نجح وطور في والرأي عندي، إنّ المعلّم علي زيعور .. صفوان
ونجد في الجزء الخامس … معلوماتنا عن التحليل النفسي، وعلم النفس االجتماعي، وعلم الشخصية ”العربية

تحليالت دقيقة للتخيل واألسطورة والميثة، ثم للنص والخطاب والفكر، وللحلم والمناطق  ”الموسّعة“ عشر من
 …ة من الشخصية والحضارة، وللتواصل أو التعبير اللغوي وغير اللغويالمعتم

 
هذه العلوم لم تنشأ إذن إال 

من : لتجيب عن سؤال ملح وهو
أنا؟ وما األصول التي انتمي 
إليها والتي ترسبت في نفسي 
ودعتني ألن أسلك فرديا 
 وجماعيا على نحو ما؟

 
 
 
 
األول، استخدام علم النفس 

ياً في الكشف عن استخداما عمل
 الرموز الشعبية

 
 
 
 
 
 
 
حاول الدكتور زيعور أن 
يفسر رمزين شعبيين مرتبطين 
بمعتقدين شعبيين يسودان 
 مجتمعاتنا العربية

 
 
 
 
 
أما الرمز األول فهو 

الذي له صلة باالعتقاد “الودع”
الشعبي في قدرة أشياء بعينها 
 في الكشف عن الغيب

 
 
 
 
 
 
 
 الرمز الثاني فهو النعل
الذي يتصل بمعتقد شعبي آخر، 
هو درء الحسد عن الشيء الذي 
يعلَّق به النعل أو الخرزة 
الزرقاء أو الكف، إلى غير 
 .ذلك
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؛ وثمة أيضاً نظرياته العربي الثقافي الالوعي اشتهرت نظريته في النفسانية زيعور األستاذ نظريات من بين
في التعبير، علم الرمز،  لغة الجسد، علم الكرامة واألولياء، علم المألوفيات، الالمحفّ والمصاحب والظلّي: في

علم العادات والتقاليد أو االحتفاالت : ؛ ويذكَر أيضاً…مقامات الفعل ومقامات الشخصية أو تقسيم الجهاز النفسي
 …الشعبية واألعراف، علم الرّضات االستعمارية أو علم الجالّد والضحية في الحضارات

؛ وفي ترسيمه لحدود العربي الروزشاخ لما أطلَق عليهوعلي زيعور مؤسّس في وضعه للرائز اللفظي، أو 
مجال المدرسة العربية في علم النفس وفي العالج النفسي والتحليل النفسي، ثم للمدرسة العربية في علم االجتماع 

 .وعلم الحضارة والتواصل المكامل بين الثقافات
فقد أظهر قيمة  .النفس وعلم الفلسفة نوكان فَتحاً منهج الزميل زيعور في قراءة الميدان المشترك بي

جزء من إحدى أطروحته (النفسانيات في الفلسفة اإلسالمية ثم في الفلسفة األوروبية في العصور الوسطى 
؛ وهي اليوناني والعقل العربي العقل مقولة ومن هنا أيضاً كانت نظريته في رفض). للدكتوراه، في باريس

حلّلها الدكتور زيعور في ضوء علم نفس المعرفة وعلم النفس التكويني طارحاً مقولة كانت رائجة في الستينيات 
 .”المتغاذية”المتحاورة  للحضارات أو للعقليات علم إبدال ذلك كلّه بتأسيس

  

 الميتافيزيقا او الماورائيات في المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر
الذي ُأعطي لكتابات أرسطو التي أعقبت كتاباته في الفيزياء ،  من العنوان“ ميتافيزيقا”جاءت هذه العبارة 

أندرونيكوس دي رودس . والتي كانت تعالج مواضيع تتجاوز العالم الفيزيائي او هي من ميدان ما وراء الفيزياء 
 .هو أول من استعمل هذه العبارة أثناء جمعه لكتابات أرسطو) القرن االول قبل الميالد(

. إذَن علماً ال يختلط مع أيّ من العلوم األخرى الخاصة التي تتناول مسائل الطبيعة  هذه العبارة عنت
تجزئ الموجود  أرسطو أراد إيجاد علمٍ يدرس الموجود بصفته وجوداً الن العلوم االخرى، علوم الطبيعة ،  

ياء كلها عند أرسطو متشاركة االش. والدراسة التي تعطيها هي دراسة نعتية. لتأخذ أجزاءه جزءاً جزءاً وتدرسها 
 –برأيه  –ومن هنا كانت . أي أن الوجود هو الصفة التي تجمع بينها “ موجودة”فيما بينها بشيء واحد هي أنها 

مهمة الفلسفة االولى أو ما سماه  –بدايةً  –وهذه هي . “ الوجود بصفته وجودا”: ضرورة دراسة هذه الصفة 
 .”الميتافيزيقا”أرسطو 

 تكن لتظهر وتفرض وجودها بمعناها األرسطي إال مع القرون األوروبية الوسطى ، هذه العبارة لم غير أن
فهذا االخير الذي هو الشارح االكبرـ بل القارئ األدقّ ـ الرسطو في العصور . وباالخص قبل ذلك مع ابن رشد 

الميتافيزيقا “ الالتينية ولتندمج  لتنتقل الى أوروبا“ بالرشدية”الوسطى جمع المذهب األرسطي وكون ما عرف 
بحيث صارت الميتافيزيقا تعني معرفة االشياء ”بالالهوت المسيحي وباالخص عند توما االكويني “ االرسطية الرشدية

 .اإللهية كما تعني معرفة مبادئ العلم 
عقيدة المسيحية مشدداً القديس توما االكويني ما كان على هذا الصعيد سوى موفّق بين االرسطية بالرشديةمع ال

 )الفلسفة اليونانية ـ العربية ـ الالتينية: را( االولى هذه الصفة في المرتبة  على الصفة العقلية في العقيدة وواضعاً
 

 ةــة العقليــي والصحــل النفســل إلى التحليــالمدخ
 

 )تنقيطها تفقد  ال طةمبس استجابة (النفسي والتحليل العقلية الصحة زيعور علي الدكتور طروحاتأ
صفحة من الحجم  540في “ المدخل إلى التحليل النفسي والصحة العقلية”: صدر للباحث علي زيعور كتاب 

الكبير، الشركة العالمية للكتاب قدم له رئيس مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية الدكتور محمد أحمد النابلسي 
 فة النفسية لدى القارئ العام إلى جملة أهداف أخرى، منها تقديم تحليالت فرأى في أنه يتخطى دعم مستوى الثقا

 
وقفت الذات العربية 
مرات عدة أمامه، خضعت 
للتحليل والتقييم، حاولت معه أن 
 تعود إلى توازنها في قطاعات
عدة، من التصوف والتكيف 
الحضاري إلى قطاع البطولة 

 …والنرجسية 
 

 
 

لّم الرأي عندي، إنَّ المع
 علي زيعور نجح وطور في

موسّعة التحليل النفسي موسّعة التحليل النفسي موسّعة التحليل النفسي موسّعة التحليل النفسي “
 ”اإلناسي للذات العربيةاإلناسي للذات العربيةاإلناسي للذات العربيةاإلناسي للذات العربية

معلوماتنا عن التحليل النفسي، 
وعلم النفس االجتماعي، وعلم 

 …الشخصية
 

نجد في الجزء الخامس عشر 
تحليالت  ”الموسّعةالموسّعةالموسّعةالموسّعة“ من

دقيقة للتخيل واألسطورة 
والميثة، ثم للنص والخطاب 

مناطق والفكر، وللحلم وال
المعتمة من الشخصية والحضارة، 
وللتواصل أو التعبير اللغوي 
 وغير اللغوي

 
 
 

نظريات األستاذ  من بين
اشتهرت  زيعور النفسانية

الالوعي الثقافي  نظريته في
 العربي

 
 
 

لغة : ثمة أيضاً نظرياته في
الجسد، علم الكرامة واألولياء، 
 فحلم المألوفيات، الالمع

الظلّي في التعبير، والمصاحب و
علم الرمز، مقامات الفعل 
ومقامات الشخصية أو تقسيم 
 الجهاز النفسي
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  أمـة فـي عالـم... ـات و النفسانيـات زيعـور الراسـخ فـي الفلسف
 

     

لمشكالت يومية غير فاقدة لرزانتها واالستجابة لحاجة القارئ العربي لإلفادة من معارف العلوم اإلنسانية، 
وأيضاً التصدي لظاهرة التثبيت وأضدادها وترسيخاً إلمكانيات تعميم الفائدة من نتاج اإلنسانية الحضاري وذلك 

وهذه … إن المؤلف يملك تصوراً عملياً داعماً لقيام المدرسة العربية النفسية… لفوارق الحضاريةمع مراعاة ا
المدرسة التي يدعو إليها المؤلف هي مدرسة منفتحة على كافة التيارات والتطورات العلمية األجنبية مستوعبة 

وصوالً . الخصوصية في مجتمعنالها بعد أن تنتقدها على ضوء المعطيات الموضوعية كما على صعيد الوقائع 
 …إلى تثمير مختلف هذه الطروحات وتكاملها مع فلسفة التكيف مع الذات والمجال واآلخر
لم أقرأ ألحد، قبل … : أما الدكتور ماجد كنج، الذي عمل عيادياً باالشتراك مع المؤلف فيرى في الكتاب

ولقد هنأته على … ية والعقلية للكتابة البادئة من اليمينالدكتور علي زيعور، بحثاً حيادياً حول الخصائص اإلنفعال
تقسيمه للجهاز النفسي في الشخصية والحضارة والنحن، وأيضاً على توصيف ومحاكمة مراكمات السلف في 

وأنا أتفق معه على االهتمام … العالج النفسي، ومعاملة المريض النفسي والمجنون والصحة النفسية عموماً
لي لألدب واللوحة الفنية والصورة، ولألغنية الشعبية والشفهيات والمدرسة، ولمؤلّف الكتاب التحلي –بالنفس 

إن إشكاليات الصحة النفسية أو تشخيص … االبتدائي ولما هو محلي وال مفصوح أو لغة غير منطوقة
 …يعوراالضطرابات السلوكية ثم طرح طرائق معالجتها قضية كنا نتفق كثيراً حولها أنا والمؤلِّف ز

 

 ةـــة اللبنانيــة في الجامعــات الشرقيــات والفلسفــالهندي
في مرحلة ما قبل السبعينات في الجامعة اللبنانية، كان الفكر 
الهندي يعرض كموضوعٍ خفيف في كلية اآلداب، وفقط في الجامعة 

فقد كان يجمع . اللبنانية، ودون غيرها من جامعات لبنان، والمنطقة
مع الفلسفة األوربية الوسيطية “ شهادة تاريخ الفلسفة”مج داخل برنا

وهكذا كان عفيف عسيران يدرِّس بوذا كممّل . والحديثة والمعاصرة
للفلسفات الشرقية، وكان يعتمد كُتيّباً صغيراً من تأليف فؤاد شبل، 
بغير تدقيق أو عناية كافية إذ كان كّل مرامه مركَّزاً على ديكارت 

مانية واالعتقادية ممزوجة وموجّهة بأيديولوجيا الهوتية فرنسية استفزازية، مفرِطة في التّبجّح مع وفلسفته اإلي
تمجيد تقريظي يستبعد العقل الشرقي والفكر الهندي غير الصالح، بحسب رأيه، الستيعاب الفلسفة والمجرّد 

 .والمفاهيم األوروبية
التحليل النفسي والفلسفات النفسية، تدريس مادة الفلسفات الشرقية  ثم استلم المعلّم علي زيعور، وقد قَدم من

واضعاً في العام نفسه وفي متناول الطالب بحثَين أكاديميّين سيظهران، كما سنرى أدناه،  1974 – 1973في 
بالناحية زيعور المحلّل النفسي والمعالج، . وكان يظهر اهتمام د. الصادرة عن كلية التربية“ دراسات”في مجلة 

وفي خالل عامين أو ثالثة تحوّل نظام التدريس في الجامعة من نظام األرصدة الموزّعة . العالجية في الهنديات
زيعور مهمة . وقد أوكل كمال الحاج واألب فريد جبر إلى د. على سبع مواد سنوياً وممتدة على أربع سنوات

 .سفةإعداد تعيين األرصدة الواجب تقريرها في قسم الفل
بعد ذلك استلم رصيد الفلسفات الشرقية الدكتور مهدي فضل اهللا، ووضع كتاباً في ذلك الموضوع كان 

، 1زيعور الفلسفات الهندية وقطاع الهندوكية اإلسالمية واإلصالحية ط . يفرضه على الطالب إلى جانب كتاب د
 .1983، 2ط – 1980

تغاريد بيضون وانتفعنا كثيراً من تدريسها للفلسفة الهندية . د أخيراً، انتقل تدريس المادة نفسها إلى األستاذة
الجامعية وعمّق ميدانها بين ميادين الفلسفة داخل المدرسة )الفلسفة الهندية(التي كان زيعور قد رسّخ مكانتها

  .الفلسفية العربية الراهنة

علي زيعور مؤسّس في 
وضعه للرائز اللفظي، أو لما 

زشاخ العربي؛ الرو أطلَق عليه
وفي ترسيمه لحدود مجال 
المدرسة العربية في علم النفس 
وفي العالج النفسي والتحليل 
 النفسي

 
 

فقد أظهر قيمة النفسانيات 
في الفلسفة اإلسالمية ثم في 
الفلسفة األوروبية في العصور 
 الوسطى

 
 
كانت نظريته في 

مقولة العقل العربي مقولة العقل العربي مقولة العقل العربي مقولة العقل العربي  رفض
؛ وهي مقولة والعقل اليونانيوالعقل اليونانيوالعقل اليونانيوالعقل اليوناني

انت رائجة في الستينيات ك
حلّلها الدكتور زيعور في ضوء 
علم نفس المعرفة وعلم النفس 
التكويني طارحاً إبدال ذلك 

علم للعقليات أو علم للعقليات أو علم للعقليات أو علم للعقليات أو  كلّه بتأسيس
المتحاورة  للحضاراتللحضاراتللحضاراتللحضارات

 .”المتغاذية”
 

إن المؤلف يملك تصوراً 
عملياً داعماً لقيام المدرسة 
 العربية النفسية

 
 

 وهذه المدرسة التي يدعو
إليها المؤلف هي مدرسة 
منفتحة على كافة التيارات 
والتطورات العلمية األجنبية 
مستوعبة لها بعد أن تنتقدها 
على ضوء المعطيات الموضوعية 
كما على صعيد الوقائع 

وصوالً . الخصوصية في مجتمعنا
إلى تثمير مختلف هذه 
الطروحات وتكاملها مع فلسفة 
التكيف مع الذات والمجال 

  …واآلخر
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  أمـة فـي عالـم

ولم تكن تلك الكتب . والقيم داخل القارة الهندية كانت قليلة وتعميمية
فهي على األحرى، كانت . بحوثاً أكاديمية) العلم والفلسفة والحضارة في الهند

ة قرون بال نظيرٍ تجميعية تكرر ما تركه األسالف، وال سيما البيروني العظيم الذي استمر طيلة ثمانية أو تسع
البحوث أو الكُتب السردية الوصفية لم تكن معمّقة، وال هي مؤسّسة أو منطلقةٌ 

 وفي عبارة أخرى، إنّها كُتب كانت من تيارين اثنين هما

Psycho – Politique du Foyer ou Avicenne 
 

I- Gouvernement de la femme ou Rapports

II- Servitude et Sagesse ou Rapports de 

Extraits 

Le gouvernement de la femme y énonce les directives 
destinées à mettre cohéren
famille et à établir des relations vertueuses entre l’époux et 
l’épouse

***  

Ce petit groupe social constitue un peuple à gouverner, 
un “cité” en miniature à diriger avec prudence, clairvoyance 
et dextérité.

***  

le père a le devoir de bien diriger
favoriser tout ce qui est nécessaire à son bonheur, à son développement et à son meilleur 
épanouissement. 

***   *** 

La femme tient à l’intérieur de son foyer une place capitale. Lui impose un grand nombre 
d’obligations morales et de fonctions diverses dérivant de sa nature propre, et du rôle qu’elle 
devrait jouer comme associée légitime  de son mari dans tout ce qu’il possède et intimement liée 
à lui sous toutes sortes de rapports. 

   
   
 

   
   

� �
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أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 

   
والقيم داخل القارة الهندية كانت قليلة وتعميمية إن الكتب العربية المعنية بالفكر والحضارة

العلم والفلسفة والحضارة في الهند(والمقاالت التي تتناول الهنديات 
تجميعية تكرر ما تركه األسالف، وال سيما البيروني العظيم الذي استمر طيلة ثمانية أو تسع

البحوث أو الكُتب السردية الوصفية لم تكن معمّقة، وال هي مؤسّسة أو منطلقةٌ  وتلك. في الشرق كما في الغرب
وفي عبارة أخرى، إنّها كُتب كانت من تيارين اثنين هما. من معرفة بالنصوص السنسكريتية والينابيع

 
Politique du Foyer ou Avicenne entre Bryson et Saint Thomas 

Rapports de ” coopération ” dans la vie   conjuguale 

 contrainte    

Le gouvernement de la femme y énonce les directives 
destinées à mettre cohérence, unité et harmonie dans la 
famille et à établir des relations vertueuses entre l’époux et 
l’épouse . 

 *** 

Ce petit groupe social constitue un peuple à gouverner, 
un “cité” en miniature à diriger avec prudence, clairvoyance 
et dextérité. 

 *** 

e père a le devoir de bien diriger  son peuple, de 
favoriser tout ce qui est nécessaire à son bonheur, à son développement et à son meilleur 

La femme tient à l’intérieur de son foyer une place capitale. Lui impose un grand nombre 
d’obligations morales et de fonctions diverses dérivant de sa nature propre, et du rôle qu’elle 

de son mari dans tout ce qu’il possède et intimement liée 

 � � � �
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زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

  

والمقاالت التي تتناول الهنديات 
تجميعية تكرر ما تركه األسالف، وال سيما البيروني العظيم الذي استمر طيلة ثمانية أو تسع

في الشرق كما في الغرب
من معرفة بالنصوص السنسكريتية والينابيع

Le gouvernement de la femme y énonce les directives 
ce, unité et harmonie dans la 

famille et à établir des relations vertueuses entre l’époux et 

Ce petit groupe social constitue un peuple à gouverner, 
un “cité” en miniature à diriger avec prudence, clairvoyance 

son peuple, de 
favoriser tout ce qui est nécessaire à son bonheur, à son développement et à son meilleur 

La femme tient à l’intérieur de son foyer une place capitale. Lui impose un grand nombre 
d’obligations morales et de fonctions diverses dérivant de sa nature propre, et du rôle qu’elle 

de son mari dans tout ce qu’il possède et intimement liée 

لم أقرأ ألحد، قبل الدكتور 
علي زيعور، بحثاً حيادياً حول 
الخصائص اإلنفعالية والعقلية 

 …للكتابة البادئة من اليمين
 
 
 
 
وأنا أتفق معه على االهتمام 

التحليلي لألدب  –بالنفس 
واللوحة الفنية والصورة، 
ولألغنية الشعبية والشفهيات 
والمدرسة، ولمؤلّف الكتاب 

هو محلي وال  االبتدائي ولما
 مفصوح أو لغة غير منطوقة

 
 
 
كان زيعور قد رسّخ 

الفلسفة (مكانتها
الجامعية وعمّق )الهندية

ميدانها بين ميادين الفلسفة 
داخل المدرسة الفلسفية 

  .العربية الراهنة
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  أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . . . زيعــــور" المعلـِّــم"                 
  

  و النفسانياتي الفلسفـات ـفـالراسخ 
  

  

  

  ةـالعربيـ ــةـالنفسي ةــللمدرس ـزةـالمميـ المالمــح
  )1-2-3(ة للمدرسة العربيةفي التحليل النفسي ـصياغة شذَري

 يــل النفســي التحليـة فـم داخـلُّ األريكـة العربيــالحلـ
 ـةُ الحجــابــه وجنسنــــس الوجــــة تضاريـــأَنثنـ

 رمزية المرأة والزوجة واالبنة وقطاع البيولوجي األنثوي المؤنس 

 ة ـوع والطبيعـرد والنـي الفـاة فــي والحيــد الجنسـتجدي

  سـم النفـي وفي علــل النفسـة في التحليــة العربيـاألريك
 "ـةـة اللغويــة والبنيـــة المؤسساتيـــي والبنيـــالالوعـ

 حاالت عيادية وحراثات فكرية في حقول الصحة النفسية والثَّقافية 

  !!ـرةـــس الفكـــــــــسِ ونفــــرةُ النفـــفكــ
 سندباديــة في ادونيسيــة الشعــر العربــي و غوريــات

                                   Psycho – Politique du Foyer ou Avicenne entre Bryson  
                                   et Saint Thomas 
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  العربيـة النفسيـة للمدرسـة المميـزة المالمـح
  
 

 

  استـــاذ التحليـــل النفســـي والفلسفـــات النفسيـــة -علـــي زيعـــور. د
aly.zayour@gmail.com 

      
 

 والتقويم التقديم في أعموميات -1

 على) 89 الفقيهي،( عابرة أو متينة) 95 علي، افرفار( فاترة أو سلبية أحكام واآلخر الحين بين تظهر
 الرغم على). 95 ،-زيعور( كافة اإلنسانية العلوم وفي بل الفلسفة في ثم ومن. النفس علم في العربية المدرسة

 بحيث والشديد النافع أنتجت قد وأنها سيما ال. راسخة لمدرسة التأسيس يمكنها لمبادئ الخطاب هذا تضمن من
 تحت البعض يدرجه ما وهذا. العربية للذات االنفعالي والنضج النفسية الصحة على كدليل الخطاب هذا يأتي
 )95  النابلسي" (العربي لإلنسان النفسية اللياقة"  خانة

 

. والفلسفي النفساني لمنتوجنا العلمية للقيمة نقدية نظرة خالل من تتم الفكرية الظاهرة هذه مثل محاكمة إن
 لحاجات الراهن، العربي الفكر داخل إشباع، هو عما االنظر بغض هذا. والمحك ارالمعي هو وحده المنتوج فذلك

 على بالقدرة لإلحساس والحاجة بالنحن للثقة والحاجة واالستقالل باالحتماء للشعور الحاجة: نحو من ثانوية
 .والستقاللنا لنا وبتقديرهم الغير باحترام والشعور العطاء
 

 توالمصطلحا التسميات جدلية -2

 صائبة وتعتبر مقبولة التسمية فهذه. الفلسفة في كما النفس علم في عربية مدرسة عن والمحاكمة القول يسهل
 لموضوعات ومناقشة إعالم و مؤسسين وعن فكري تيار عن وكالم متميزة توجهات في خطاب فهنا. وسديدة
 عن الكالم بان العديدون روى نحي في. ومشكالته طموحاته سيما وال ومرجعيته همومه له مجال داخل محددة

 محلي  إلى عام، هو ما أي الحلم، رد هو تناقض فأي. ومنقوض وناقض منطقي غير هو عربي نفس علم
 بطرائق، منهجية دراسة الحلم أن الوعي أمام يوضع بان القائل الرأي هنا من. وخاص وخصوصي وقومي
 مستغنية حدسية معرفة هو وليس) الميدان( الفرض ةمحدد ممنهجة ممنهجة نظامية معرفة العلم أن هو فالمراد

 نفس علم  إلى الدعوة رائد يختصر المقابل في). 95 البكاري،( ثابتة عامة قوانين في والنظر التجريب عن
 البيئة خاصية فرضته الذي االستوائي الطب اختصاص بوجود وبالتذكير بالقول الرد) 96 النابلسي،( عربي

 اإلنسانية العلوم صعيد وعلى النفسية اللياقة صعيد على وانعكاساتها البيئة آثار بدراسة ناأحرا فما. االستوائية
 تجاوزنا ما فإذا. ذاته بحد الخطاب حول وليس التسميات حول يتمحور الخالف أن نجد حتى. كافة وتطبيقاتها
 .رهاجوه في االتفاق تمام ومتفقة بينها ما في متكاملة الطروحات أن وجدنا التسميات

 

 ودراساتها العربية الشخصية -3

 فرعي ميدان هو التحليل فهذا. العربية المدرسة نطاق في فرعي موضوع هي العربية الشخصية دراسة إن
 البعض فيرى. حوله اآلراء فتتعدد النقاش يثير كغيره الفرع هذا لكن. المدرسة هذه داخل تخصصي فرع أو
  هذا رأيه طرح قد وهو. المتخصصين من متكامل فريق جهود تضافر تقتضي الدراسة هذه أن) 95 النابلسي،(

تظهر بين الحين واآلخر 
افرفار (أحكام سلبية أو فاترة 

متينة أو عابرة ) 95علي، 
على المدرسة ) 89الفقيهي، (

ومن ثم . العربية في علم النفس
في الفلسفة بل وفي العلوم 

 ).95، -زيعور(اإلنسانية كافة 
 
 
 

مثل هذه  إن محاكمة
الظاهرة الفكرية تتم من خالل 
نظرة نقدية للقيمة العلمية 
. لمنتوجنا النفساني والفلسفي

فذلك المنتوج وحده هو المعيار 
 .والمحك

 
 

 
 عن والمحاكمة القول يسهل
 النفس علم في عربية مدرسة

 التسمية فهذه. الفلسفة في كما
 .وسديدة صائبة وتعتبر مقبولة

 
 

 ونالعديد روى حين في
 عربي نفس علم عن الكالم بان

 وناقض منطقي غير هو
 رد هو تناقض فأي. ومنقوض

 محلي  إلى عام، هو ما أي الحلم،
  .وخاص وخصوصي وقومي
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). 1994 -لوجه وجها -النفسية الثقافة( طه القادر عبد فرج الدكتور وبين) النابلسي( بينه جمعت مقابلة في
 أقر أنا: التالي هو المقابلة، في طه، الدكتور موقف فكان. العربية الشخصية حول دراسات عدة نشر الذي

 انعدام لكن. المتخصصين من فريق قبل من مالمحها وتحري العربية الشخصية دراسة في الشورى ضرورة
 . الموضوع هذا خدمة في ووضعها الشخصية وآرائي مساهماتي تقديم من يمنعني ال الفريق هذا مثل وجود
 

 يقابل العلمي النقد وان. قضية الود في يفسد ال المواضيع، هذه في االختالف، أن لنا تبين المقابلة هذه
 أو جهد أهمية من التقليل موقف عن االختالف كل تختلف المتوازنة المواقف وهذه. وبالموضوعية بالعرفان

 وننرجس نعزز بذلك بأننا ظنا فيه الغارسين وتضئيل معرفي ميدان تبخيس والخطأ الخطل من انه إذ. دراسة
 قسريا عينه الوقت في ذاته يضخم الغير مسفل أن النفسي التحليل في الشائع روفالمع فمن. الشخصي منتوجنا
 دفاعية وحيلة فعل ردة هي بل. دفاعية) النفسي االنشطار( التشغيل -التنرجس فاوالية متمايز غير نحو وعلى

 سبيل في ،البعض ويستسهل. ولفظي ووهمي ناقص أي مباشر غير نحو على للذات واالحترام التوازن الستعادة
 .قاطبة العربي العالم يقدرها لجهود والتدمير اإللغاء محاوالت ذلك،
 

 منظر منتج خطاب هو وال مؤسسا فكرا ليس التحريضي -4

 كلها الفعل وردود الدفاعية وبالحيل وبالتمنيات بالرغبة متحرك أو جاهز انه أعاله مر ما أو التحريضي إن
 التوصيات منها نستمد وقد. إيجابية وغير صائبة غير عودة وهي لوراءا  إلى العودة تعادل نكوصية سيرورات

 مراد منطق هو المنتوج في النظر وإعادة اإلنتاج منطق أن ذلك. مناقضة أخرى غرس أو أشياء إقصاء حول
 فالتوصيات. محاكمة أو تدبرا أو وتحليال معرفيا همه ليس الذي األهواء منطق هو حرا وليس ومنتهج

 خطوة فهي وبذلك والتطور التحسين ضرورات اجل من تأتي قد فهي. الحلم ليست لكنها نافحة والتحذيرات
 .الرئيسي بالموضوع ليست ولكنها الممارسة  إلى تعود وتفاصيل وتطبيق فرعي وجزء
 

 كتيار انطالقتها، في تلتفت وأال التحريضي هذا تتجاوز أن عليها عربية مدرسة  إلى الدعوات أن نرى لهذا
 .الموضوعي -العلمي بالنقد التام التزامها مع واإلساءة التجريح محاوالت  إلى معرفية، كنظرية أو ريفك

 

 :عربية سيكولوجية نحو -5 

 المعرفي واإلنتاج التطبيقي بين أو والنظري الممارس بين الفصل أن مفاده بدي ال نفيوي أيضا، بعد يبقى،
 .التكامل  إلى الحقا للوصول واألسس المنطلقات توضيح  إلى فيهد هو بل القطيعة  إلى يصل ال فصل هر

 

 محمد الدكتور الكتاب، مؤلف نظم فقد ومجزية نافحة عودة" عربية سيكولوجيا" كتاب  إلى العودة نجد لذلك
 يبدو بحيث. المعاصر العربي الفكر في النفس علم قطاع داخل اإلشكاليات وابرز ورتب وبوب النابلسي، احمد
 دعوته من يجعل بما التطبيقية والتفاصيل المبررات ويوضح الحواجز يكشف عمالقا النابلسي الدكتور ناأستاذ
 من العديد كتابه، في يوضح، فالمؤلف. معه واالئتالف النظري مع للتكامل جاهزة العربية السيكولوجيا  إلى

 :فيقول دعوته في إليها يستند التي المنطلقات
 

  إلى تميل وهي واللغوي والثقافي الفكري االنغالق تقبل تعد لم الراهن العالمي الثقافي الواقع أجواء إن... "
 ).35 ص... (وخصوصيتها هويتها على الحفاظ مسؤولية ثقافة لكل يترك حضاري عبر عالمي واقع فرض
 

 

 نفس علم  إلى الدعوة رائد يختصر
 بالقول الرد) 96 النابلسي،( عربي

 الطب اصاختص بوجود وبالتذكير
 خاصية فرضته الذي االستوائي
 أحرانا فما. االستوائية البيئة

 وانعكاساتها البيئة آثار بدراسة
 وعلى النفسية اللياقة صعيد على

 وتطبيقاتها اإلنسانية العلوم صعيد
 .كافة

 
 

 تبخيس والخطأ الخطل من انه
 وتضئيل معرفي ميدان

 بذلك بأننا ظنا فيه الغارسين
. الشخصي جنامنتو وننرجس نعزز

 في الشائع المعروف فمن
 الغير مسفل أن النفسي التحليل

 عينه الوقت في ذاته يضخم
 متمايز غير نحو وعلى قسريا

 التشغيل -التنرجس فاوالية
 بل. دفاعية) النفسي االنشطار(

 .دفاعية وحيلة فعل ردة هي
 
 

 أعاله مر ما أو التحريضي إن
 بالرغبة متحرك أو جاهز انه

 الدفاعية وبالحيل توبالتمنيا
 سيرورات كلها الفعل وردود

  إلى العودة تعادل نكوصية
 صائبة غير عودة وهي الوراء

 .إيجابية وغير
 

 الدعوات أن نرى لهذا
 أن عليها عربية مدرسة  إلى

 وأال التحريضي هذا تتجاوز
 كتيار انطالقتها، في تلتفت

  إلى معرفية، كنظرية أو فكري
 مع اءةواإلس التجريح محاوالت
 -العلمي بالنقد التام التزامها

 .الموضوعي
.  
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 هدف على ويقتصر التمييز عن بعيد وهدفها حضارية عبر دعوة هي بل انغالق دعوة ليست فالدعوة إذا
 للذات واألناسي النفسي التحليل حول طروحاتنا في المؤلف مع نلتقي وبهذا. والخصوصية الهوية على الحفاظ
 .العربية
 

 يقبل أن دون الحضارات بين المشتركة واسمالق وتسجيل بمالحظة الحضاري عبر النفسي الطب يهتم..." 
 المشتركة القواسم لغة هي عالميا المطروحة التصنيفات كانت فإذا. الحضارات هذه بين الفوارق بإهمال أو بإلغاء

 المدرسة أي( الحضارية الفوارق على المعتمدة المحلية التصنيفات إرساء أهمية يلغي ال ذلك فان الحضارات بين
 ).109 ص"... (يةالعرب النفسية
 

 للمدارس والعمياء المطلقة التبعية عن تنجم أن يمكنها التي والزالّت الهنات تبيان على النابلسي يركز كما
 لمشكالت ومعايشة معاناة عن وتعبيرا للحلول وطرحا للصعوبات توصيفات الكتاب يتضمن كما. الغربية

 المنظمة والنصوص السلطة وغياب والتأرخة رجمةالت وضحالة المعجمي العمل وميوعة االختصاصي المصطلح
 العمل وهزال المتخصصة والدوريات والخبرات األجهزة نقص) الخ... مؤتمرات جمعية، نقابة، عام، اتحاد(

 وعلى... بالتعاون والرغبة بالمسؤولية والشعور القومي الحس وضعف القطرية الروح وغلبة الفريقي اإلنتاجي
 التي المبالغ ضحالة وعن والتجزئة الصعوبات وعلى الحيوية على ودليال بحق الكالم يعزز آخر صعيد

 والخطط الكبرى االستراتيجية ووضع التبيئة جدوى وعن البحوث لمراكز أو العلمي للبحث الحكومات تخصصها
 مع راكثي والنفقات المجهودات من بذل فقد قمة النابلسي محمد الدكتور يبدو حتى... وعن... ومن والمشاريع
 .المشاريعي -)للجهود( الجامع العمل لذلك ومحبته إخالصه

 

 على بالتغلب والثقة األمل وينعش االحترام يفرض الذي التكرس هذا أمام إيجابية العمل لهذا محاكمتنا إن
  البنية حيث من تتوضح مدرسة العربية السيكولوجيا دعوة في أرى أنني حيث. والجارح والمعوق المفرق
 العلوم في ثم وعن الفلسفة في العربية المدرسة مع بالمقارنة المميزة والخصائص الطبيعة حيث من أو يفةوالوظ

 تلك هي ليست[ أليديولوجيا أو فكرية مدرسة لمشكالت المنهجية الدراسة بين نفرق حيث. كافة اإلنسانية
 المناقشة بساط على وألسسها رسةالمد لهذه والتطبيقي النظري الطرح ولنن) األيديولوجيا تلك أو المدرسة
 الكتاب هذا محتويات مجمل إن: (بقوله ذلك إلى ، عربية سيكولوجيا نحو" مؤلف يشير إذ. التكامل عن والبحث

 تشمل حتى النقاش حلقة توسيع خالل من إال علمي -فكري قالب في تتشكل أن يمكنها ال أولية أفكار هي
 ).االحتجاجي( النرجسي التمرد وعن العقلي األسر عن بعيدا المختلفة النظر وجهات

 

 العربي الفكر في النفس علم رواد عن لمحة -السابقة الدراسات -6

 ومــراد وعلــي وصفــوان زيــور مثل من المصرية، الجامعات في العرب، للباحثين كان
 من وصفوان( زيور أن مرارا ذكرت ولقد. والصبور الشجاع والحارث والمؤسس الريادة فضل والقوصــي

 الشاهد سبيل على القوصي، إن ثم. النفسي التحليل  إلى) منهم وأنا( كثيرين جذب في البطل دور لعب قد) بعده
 .عالميين واحترام بمركز حظي قد اآلخر،
 

 وعربوا دجنوا قد وهم والخصوصي المحلي إلى التفتوا قد القديرين المنتجين أولئك أن  إلى سابقا نبهنا ولقد
 النفسي تراثنا في المرجعية هم الفوارس هؤالء بات حتى. توجيهها وتولوا المؤسسات نظموا ثم وعلموا ونشروا
  من تمكنهم من بالرغم. العام النفس علم في واهتماماتها خصائصها لها عربية بمدرسة ينادوا لم لكنهم. الحديث

 
 

 أستاذنا يبدو بحيث
 يكشف عمالقا النابلسي الدكتور

 المبررات وضحوي الحواجز
 يجعل بما التطبيقية والتفاصيل

 السيكولوجيا  إلى دعوته من
 مع للتكامل جاهزة العربية

  معه واالئتالف النظري
  
  
  

 الثقافي الواقع أجواء إن" 
 تقبل تعد لم الراهن العالمي

 والثقافي الفكري االنغالق
 فرض  إلى تميل وهي واللغوي

 يترك حضاري عبر عالمي واقع
 على الحفاظ مسؤولية ثقافة لكل

 ...وخصوصيتها هويتها
 
 

 عبر النفسي الطب يهتم
 وتسجيل بمالحظة الحضاري

 بين المشتركة القواسم
 بإلغاء يقبل أن دون الحضارات

 هذه بين الفوارق بإهمال أو
 .الحضارات

 

 

 

 محمد الدكتور يبدو حتى
 من بذل فقد قمة النابلسي
 كثيرا والنفقات المجهودات

 العمل لذلك محبتهو إخالصه مع
 .المشاريعي - )للجهود( الجامع

 

 

 

 العمل لهذا محاكمتنا إن
 التكرس هذا أمام إيجابية

 وينعش االحترام يفرض الذي
 على بالتغلب والثقة األمل

 .والجارح والمعوق المفرق
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) مراد يوسف أسسها التي( التكاملي النفس علم جماعة مثل منظمة وجماعات اختصاصية تيارات تنظيم
 حركات  إلى التحول في تنجح لم التيارات هذه لكن). زيور فىمصط أسسها التي( النفسي التحليل وجماعة

 والطموحات والمشكالت العامة والبنية المحلي المنطلق فهو الراهن بالتيار المقصود فإما. الكلمة بمعنى فكرية
 ينتمي مجال في هنا لكأننا... والحقل المصطلحات وهذه المجتمع هذا في المصنعة اإلنتاج وأدوات الخصوصية

 .واالكتفاء والتحكم الذاتي الضبط على بالقدرة العقالني والوعي االستراتيجي الفكر  لىإ
 

  مصطفى( اإلسرائيلية الشخصية زيور درس إذ. حاسمة تأسيسية خطوات الرواد خطا االتجاه هذا في
 عيادة في الحضارية الخصوصيات  إلى تطرق كما. العربية الشخصية وبين بينها المقارنة وعقد) 1990 زيور،
 مرضاه خصوصيات بين كما فرنسا في عالجه الذي اليهودي المريض خصوصية بين حيث. النفسي التحليل
 ).1990 زيور، مصطفى( الحرب
 

 التأسيسات هذه بعد جاءت ثم. المصريين الزمالء من العديد عمل المقارن الحضاري االتجاه هذا وفي
 في نظرية العربي، الفكر في النفسي، للمحلل قدمت التي) ليفيتأ من..." (األناسي النفسي التحليل موسوعة"

 النظرية من اإلفهام و الواقعي إلى أقرب و مدى أوسع تبدو وهي. النفسي الجهاز مقامات وفي الشخصية
 الناحية يطال التعديل أن ذلك. األخيرة هذه مع مبدئي تناقض أو ساحق ابتعاد دون الكالسيكية الفرويدية

 . العربية للشخصية االناسية والمميزات) الحضارية برع( الخصوصية
 

 النفسي العالج حول وأفكارا) االخفائية( اإلسقاطية االختبارات في نظرية أيضا، للمثال ،"الموسعة" قدمت كما
 واألجواء للمعتقدات تقميشات عن عبارة هي النفسي الطب حول وأفكارا بل والمألوف المعهود على متأسسة
 .الشأن ذلك في  لعربيةا الثقافية
 

 أنا. آخر موضوع ذلك لكن  ربما واقعيا عمال كان مما اكثر ورغبة طموحا الموسعة في قدمناه ما يكون قد
 عن سيما وال األحالم تحليل عن االستغناء عربي نفسي طبيب أو معالج أو نفسي محلل يستطع هل أتساءل
 ؟"النفسي التحليل عةموس" من 15  الـ الجزء به قام الذي الرموز تفسير
 

 ومحاكمة ونظر عادات فيها هو ما يمثالن العربية المدرسة من قطاعان العينة، سبيل وعلى يلي، فيما
 : وعلم وفلسفة عامة وتوجهات ضمني ومنطق إنتاج وطرائق

 

 المكبوت قراءة على أي المفحوص شخصية استكشاف على قادر إسقاطي اختبار تقديم: األول القطاع -أ 
 له واقترح) العربي الرورشاخ( بر االختبار. هذا أسميت وقد. والثانوي والمعتم والمستور والكذب لمقموعوا

 منقطة غير كلمات تقديم على االختبار يقوم حيث". الكلمات تنقيط اختبار" تسمية النابلسي الدكتور صديقي
 يخرجها بعضهم أن فنجد) قبل( كلمة هنعطي أن ذلك مثال. المعاني ليعطيها ينقطها أن إليه والطلب للمفحوص

 .الخ... قتل وآخر قبل
 

 للعلم معاد ميدان في تزرع التي للحركة االستيعابية، النقدية ضوء في والمقاضاة، التقويم: الثاني القطاع - ب
 دعن االجتماعية النفسية للظواهر أو للنفسية العقالني الواقعي الفهم أجل من والقوانين المعرفة عن الباحث
 .اإلنسان

 

  
  
 

 دعوة في أرى أنني
 مدرسة العربية السيكولوجيا
  البنية حيث من تتوضح

 الطبيعة حيث من أو والوظيفة
 مع بالمقارنة المميزة والخصائص

 الفلسفة في العربية المدرسة
 اإلنسانية العلوم في ثم وعن

 .كافة
 

  
  

 في العرب، للباحثين كان
 مثل من المصرية، الجامعات

 وعلــي وصفــوان زيــور
 فضل والقوصــي ومــراد
 والحارث والمؤسس الريادة

 .والصبور الشجاع
 

  
 

 التأسيسات هذه بعد جاءت ثم
 النفسي التحليل موسوعة"

 التي) تأليفي من..." (األناسي
 في النفسي، للمحلل قدمت
 في نظرية العربي، الفكر
 الجهاز مقامات وفي الشخصية

.النفسي  
 
 
 

 محلل يستطع هل أتساءل أنا
 نفسي طبيب أو معالج أو نفسي
 األحالم تحليل عن االستغناء عربي

 الرموز تفسير عن سيما وال
 من 15  الـ الجزء به قام الذي

 ؟"النفسي التحليل موسعة"
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  أمـة فـي عالـم

 مع الفكرية منطلقات اتفاق مالحظة للقارئ تتيح
 فاختالف. العربيين والحقل الشخصية دراسات من
 دين المألوفة اإلشكاليات  إلى أساسه في يعود شكالني

 إرساء طريق على البعض بعضها لتكامل تأتي إنما
 أو العربي فالرورشاخ. العربي اإلنسان حاجات 

. التطبيقيين يد على تقنينه يتم لم إذا العيادي لالستعمال
 اإلمكانيات بسبب فقط ليس. لتكامليةا المشاركة هذه
 باإلضافة النفسية الثقافة ولمجلته للمركز الواسع العربي

 االحترام هذا. العربي العالم في االختصاص أجواء
 لذاته احتقاره لتعويض اآلخر يسفه فالعصابي. 
 إال النابلسي من النيل محاوالت تزيدهم فال. الدفاعية

 .1995 عربية 

17 - 30 - 1989. 

 .1995 الدين، عز مؤسسة بيروت،

 .1995 الطليعة، دار

 هيئة إشراف - العربي الفكر في النفس معل تاريخ

 .1966 المعارف،
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تتيح) عربية سيكولوجيا نحو( لكتاب المعمقة القراءة إن

من يةالفرع الميادين في السابقة الدعوات مع والتقائها" الموسعة"
شكالني ظاهري إال هو إن المشاريع هذه عن النابلسي مشروع
إنما الفكرية التيارات هذه أن نرى حتى. والتطبيقي النظري
 تلبية في فعاليتها وتثبت الخدمات قدمت عربية علمية مدرسة

لالستعمال طريقة يجد لن العينة، سبيل على ،"الكلمات تنقيط اختبار"
هذه بمثل للقيام األصلح الجهة هو النفسية الدراسات مركز ولعل

العربي بالحضور يتمثل آخر رئيسي لسبب بل للمركز العلمية
أجواء في النابلسي الدكتور شخص به يتمتع الذي االحترام  إلى

. ريادته من لالنتقاص ابيينالعص محاوالت رسخته الذي
الدفاعية الحيل هذه مثل جيدا يعرفون العرب االختصاصيون

 .له احتراما
 

 المـراجــع 

 دراسات مجلة) المغرب( فاس - اآلداب كلية: علي افرفار
17 ص ،8 -7 العدد عربية، دراسات: الفقيهي احدالو عبد
بيروت، العربية، الذات في الراهن الفلسفة قطاع: زيعور علي
دار بيروت، ، عربية سيكولوجيا نحر: النابلسي احمد محمد

تاريخ عن -االجتماعية العلوم في العرب نشاط: مراد يوسف
 1965 بيروت األميركية، الجامعات في  العربية الدراسات

المعارف، دار القاهرة، ، النفس علم في المرجع: جالل سعد 
 .العربية النهضة دار بيروت، النفس، في: زيور مصطفى
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 قادر إسقاطي اختبار تقديم
 شخصية استكشاف على

 قراءة ىعل أي المفحوص
 والكذب والمقموع المكبوت

. والثانوي والمعتم والمستور
 بر االختبار. هذا أسميت وقد

 له واقترح) العربي الرورشاخ(
 النابلسي الدكتور صديقي

  ."الكلمات تنقيط اختبار" تسمية
  
  

 لكتاب المعمقة القراءة إن
 تتيح) عربية سيكولوجيا نحو(

 منطلقات اتفاق مالحظة للقارئ
 والتقائها" الموسعة" مع الفكرية

 في السابقة الدعوات مع
 دراسات من الفرعية الميادين

 .العربيين والحقل الشخصية
 
 

 الفكرية التيارات هذه أن
 البعض بعضها لتكامل تأتي إنما
 علمية مدرسة إرساء طريق على

 وتثبت الخدمات تقدم عربية
 حاجات تلبية في فعاليتها

  .العربي اإلنسان
� � � �
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  )1-2-3(ي ـل النفســي التحليــف ةــة العربيــة للمدرســذَرية شــصياغ
 )رةــــــدة ومبعثَـــــةُ شريــــوالت علمنفسيــــمق(

  
  
  لبنـــــان –التحليــل النفســـي / علـــم النفــس -علــي زيعــــور . د

aly.zayour@gmail.com 

      
 

 I -يـــل النفســـي التحليــةفـــة العربيــة للمدرســة شذَريــصياغ

التركي إنّه . في مقابلة أجراها الدكتور محمد أحمد النابلسي مع الدكتور جمال التركي يقول الدكتور ج - 1
ففي مجلة . ..المضمومة كمقابٍل لمصطلح أجنبي" المنحوتة"يؤيد إلصاق كلمتَين في واحدة؛ وتكون هذه الكلمة 

يأتي تأكيد آخر هو إثباتٌ ألن المدرسة العربية  )2001تموز  ،47العدد  ،12مج " (الثقافة النفسية المتخصصة"
العلمنَفْس، : الراهنة، إن في علم النفس أم في التحليل النفسي، كانت أول من اعتمد مصطلحات من نحو

 -نَفْس، التحليلو  - العلمو : لى النّفور والتأجيل أو الرفضِ العتماد؛ وأشير أيضاً إ...التحليلُنَفس، النفسجِنسي
 –المجتمع : مجتمع، إلخ؛ وما زال رفضنا قائماً في وجه نحت مهجن، من نحو - جِنْسي، العلمو  -نفس، النفسو 
  ...لوجيا –لوجيا، النفس 

د حملتْ ونقلتْ إلى العربية ، ق)1972، 1ط("تاريخ علم النفس""كانت ترجمة كتاب روكْلن، (...) 
كان ذلك أول كتابٍ نفسي مترجم؛ وثاني كتاب ينشر، في الجامعة اللبنانية، بعد ... األنحوتات اللفظية المذكورة

كانت الجامعة اللبنانية معطاءة وتأسيسية في علم النفس، وفي التحليل . "مذاهب علم النفس والفلسفاتُ النفسية"
 .ية التي ظهرت في ثنايا تلك الحالة اللغويةالنفسي، وفي اإللصاق

أول كتاب نفسي يصدر في الجامعة اللبنانية؛  "مذاهب علم النفسِ والفلسفاتُ النفسانية"يعد كتاب  - 2
وهو أول كتاب يقدم التحليل  ).1971 - 1970منذ العام الجامعي (ويدرس في قسم الفلسفة وقسم علم النفس 

لقد ... ، للطالب اللبناني؛ وقدم المنشقّين، ونصوصاً في ذلك المجال، وفي عدة مدارس نفسيةالنفسي، بالعربية
تفسير الحلم وفي : أصدر الباحثون المدرسون في الجامعة اللبنانية الكتب األساسية، والتي غدتْ مرجعية، في

النفسي النقدية والعرفانيات، الشخصية  التأويل، اإلناسة والرمازة، األسطوريات وحقول المتخيل، فلسفة التصوف
 .الغرارية، علم الكرامات والكليدمنات، علم السيرة الذاتية وعلم التأرخة

يقال هذا التأمُل في حقِّ النقد والمناظَرة، . الهجاء محبوب أو مطهر مرغوب؛ ذاك قوٌل مأنوس مألوف -  3
إن التشاجر، عند الفالسفة أو بعض المفكّرين، . جم والتجهم المتبادلالتشاتُم والتساجل، التناحر والخصام، والته

إنها توتّر يحدث قلقاً؛ وينمي عدائية؛ ويرفع . إنها حالة سوية النشوء؛ وتُشبه الغضب. حالة نفسية عالئقية
لماذا يحب القارئ و. مستوى التأثّر والتحرك بالبيولوجي أو بتغيرات جسدية، في الدم كمثٍَل أو أعضاء أخرى

في " التسلية"التعقّب والنَّقب والثَّقب في سيرة ذاتية لعلَم، أو بطل، أو شخصية تاريخية؟ لماذا نحب الغوص و
  هجاء عدو أو عقَبة أو حالة؛ وبالتالي لماذا نحب أيضاً التفرج على قتل عدوٍ، على تدمير عقبة أو تفجر حالة؟

جريمة قتل "ن الوقتُ إلعادة النظر في دقتها وصلوحيتها، المحلِّلون على ما سموه تمركز كثيراً، وبثقة آ
 لكأنّه ينظر في قولة تقول بأنّنا نبتهج أو نرتاح لمشهد قتل أحد ألننا نكون في الالوعي أو المكبوتات ". األب

في مقابلة أجراها الدكتور 
محمد أحمد النابلسي مع 

ل الدكتور جمال التركي يقو
التركي إنه يؤيد . الدكتور ج

إلصاق كلمتين في واحدة؛ 
" المنحوتة"وتكون هذه الكلمة 

المضمومة كمقابلٍ لمصطلح 
 ...أجنبي

 
 آخر هو إثبات يأتي تأكيد
ألنّ المدرسة العربية الراهنة، 
إنْ في علم النفس أم في 
التحليل النفسي، كانت أول من 
: اعتمد مصطلحات من نحو

فس، العلمفْس، التحليلُنن
 النفسجِنسي

 
أشير أيضاً إلى النفور 
: والتأجيل أو الرفضِ العتماد

نفس،  -نفْس، التحليلو  -العلمو 
 -جِنسي، العلمو  -النفسو 

مجتمع، إلخ؛ وما زال رفضنا قائماً 
: في وجه نحت مهجن، من نحو

 –لوجيا، النفس  –المجتمع 
 ...لوجيا

  
د الفالسفة إنّ التشاجر، عن

أو بعض المفكّرين، حالة نفسية 
إنها حالة سوية النشوء؛ . عالئقية

 .وتشبه الغضب
 

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017 
 

ــ� ـــــــــ ــ�������ـــــــ ــــ ــــ�د:�
�	ـــــــــــــ � ـــــــ���������14�15אـ�  ��2017ـــ

   � �27  � �



  أمـة فـي عالـم... سفـات و النفسانيـات زيعـور الراسـخ فـي الفل
 

     

  .قتِل األب في نفوسنا - وليس فقط هوامات  -، بل وهم "تجربة"والغوريات،نعيش أو نكرر 
مصطفى : تقدر عالياً ثميناً المدرسةُ العربية في التحليل النفسي وتَرفع عالياً أبطاالً مؤسسين؛ من بينهم - 4
وحوله جماعة من الزمالء التقيتهم في (؛ مصطفى صفوان؛ حسين عبد القادر محمد )زيوار؛ زيور[= زيور 

... ومن الجامعة اللبنانية يندلع اسم عدنان حب اهللا... ؛ سامي علي)جامعة القاهرة؛ إثر مناقشة أطروحة دكتوراه
 .ويستدعى إلى ساحة هؤالء األبطال المحلِّلة رجاء بن سالمة

5 - ي في : ؛ قالحالةُ فقدانِ األم؛ كانت التجربة مأساويةً، وطعنةً بامتياز1969أيلول، سنة  4ماتت أم .
اقتحمتْ كل نقطة في العمر؛ وألقتْ بحممها المرعبة في كل جانبٍ أو طرف، ثم من كل " كَسرة خاطر"كانت 

ل حيوية، وشديدةَ القسوة؛ قاتلةً لك) القصوِوية" (= الوضعية القُصوِية"وكانت تلك ... زاوية وعند كل صعيد
ونقلتْ إلى أوضاعٍ تسفيلية ضاغطة تقهر وتجرح، تكبل وتُبعد، تحيل إلى المعتم والمؤلم، تُذكِّر بأن اإلنسان 

الموت يعيد الطائر إلى األسفل والمظلم، العجز واليأس، ... سيموت، ويعيش تحت سيف مسلَّط وكمشروع جثة، 
  ...ش وتوقّع الزوال واالندثاراالنفعاِل والذبول، االنكما

تُستدعى، للدفاع والتدرع الظرفي المفعوِل والزمن، فَكْرنةُ الحداد والفقدان، بلسمةُ الخسارة، والتطهر من 
 .األحزان والمأساوي أو المؤلم كالمرض والجوع والمظلومية

هنا موضوعة . الحشد، بين الجموعكيف يتصرف الفرد، امرأةً كان أم رجالً وطفالً أو عجوزاً، داخل  - 6
تنطوي على ظواهر أو فعاليات دراستُها تكون نافعةً من أجل التفسير، ومن ثم التغيير في السلوك والعقلية، 
الرأيِ الفردي داخل الرأي العام، التوجيه الواعي والالواعي لتوجهات ووجهات النظر والفهم والمحاكمة عند 

 .جتمعية، وفي التفكير والصحافة، وحتى في اإلعالن والتواصليةالفرد، وفي الحلقات الم
، للفلسفة والفكر العالمي والعالَم النظري واألنساق، ال القراءة التحليلنفسيةالقراءة النفسية العيادية، كما  - 7

فالنمط األول يقول . يةتعادي القراءةَ المعرفيائية واألبستمولوجية أو العلميةَ الفلسفة والبنية كما األجهزة والروح
وال . إنّه يعتني بضلعٍ آخر، ويعتمد طريقة مختلفة؛ أي إنه ال يلغي القراءة المعرفيائية أو يتنكر لقيمتها ومهارتها

وفي الواقع، إن المنهجية أو الروحية النفسية، . يقول إنّه األقدر واألوحد، أو األول واآلخر، أو الظاهر والباطن
  .أيضاً، ال تزعم أنّها مستنفدة؛ وهي ال تستغني عن الطرائق األخرى العديدةكما التحليلنفسية 

. إن الفكرات والقوالت الفلسفية وتماماً كما المفاهيم والفكر والنظريات، في دنيا الفلسفة، حمالةٌ وممثِّلة للفلسفة
لكن هذا االحترام، . أو يطرد أو يهمشفالتفسير الفكري لها تفسير قلناأعاله إنّه ال يستغنى عنه؛ وهو ال يلغَى 

 نات كطريقةروته، قاعدةٌ ال تفرض علينا أن نعتمد تلخيص النظرية إلى أجزاء ومكوبواإلقرار بكفاءاته وج
فتلخيص النظرية إلى فكرة هنا وأخرى هناك، وبالتالي إلى رد كلٍّ . معرفية مطلقة القدرات داخل قراءة الفلسفة

غيرها، عمٌل قرائي هو اختزالي وتقطيعي، تبسيطي وشيمائي، تقليص أو قلع للشجرة من جذورها،  منها إلى
  .وجعُل الفلسفة غثاء ورغوة وجفاء

وهكذا فنحن نعرف . أسهمت المدرسة العربية في علم النفس في وضع الشروط والمحركات للنظرية - 8
سقةً متساوقةً مع الواقع؛ تنتقد وتتجاوز المناهج غير الفالحة؛ أن النظرية الصالحة السديدة تكون متماسكةً، متّ

وتُقدم نظراً صارماً في التفسير والفهم أو التصورِ والتأويل، وفي النقد والمحاكمة ثم في نقد النقد كما في نقد 
  .التقييم والتفضيالت

قِل األواليات الدفاعية، والفعاليات على شحذ وص...) القراءة، المقاربة، التحليل، التفسير(وتَنصب الدراسة 
الفكرية، والديناميات المنتجة وأدوات التشخيص والطرح، ومشاريع التغيير والتكييف المنقَّح وإعادة التكييف 

  .والتعلّم الحضاري
وهكذا فهي تَتَعقّب وجهات النظر، ومظان اإلبداع، وهرم الحاجات والمقترحات داخل العقل االستراتيجي 

 .المجتمع والحضارة وفي

 
لكأنه ينظر في قولة تقول بأننا 
 نبتهج أو نرتاح لمشهد قتل أحد
ألننا نكون في الالوعي أو 
المكبوتات 
والغوريات،نعيش أو نكرر 

وليس فقط  -، بل وهم "تجربة"
قتلِ األب في  - هوامات 

  .نفوسنا
  
  

أيلول،  4ماتت أمي في : قال
؛ كانت التجربة 1969سنة 

كانت . مأساويةً، وطعنةً بامتياز
اقتحمت كل نقطة " كَسرة خاطر"

في العمر؛ وألقت بحممها 
المرعبة في كل جانبٍ أو 
طرف، ثم من كل زاوية وعند 

 ...كل صعيد
 
الموت يعيد الطائر إلى األسفل 
والمظلم، العجز واليأس، االنفعالِ 
والذبول، االنكماش وتوقّع 
 .الزوال واالندثار

 
لقراءة النفسية العيادية، كما ا

القراءة التحليلنفسية، للفلسفة 
والفكر العالمي والعالَم النظري 
واألنساق، ال تعادي القراءةَ 
المعرفيائية واألبستمولوجية أو 
العلميةَ الفلسفة والبنية كما 
 .األجهزة والروحية

 
 
 
إنّ الفكرات والقوالت الفلسفية 

كر وتماماً كما المفاهيم والف
والنظريات، في دنيا الفلسفة، 
 .حمالةٌ وممثِّلة للفلسفة
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  فـي عالـم أمـة... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

     

  .ولعّل دراسة علوم الالوعي، وحقوِل المتخيل كما الحدسيات واإليمانيات، تبقى األحوج واألحرى
إن فرويد نجح ربماوياً، وريثماوياً، . قتل اهللا، في "موت اهللا"يتكافأ مع نيتشه في  "قتل األب"فرويد في  - 9

  .راء نيتشهفي إخفاء آرائه المتكافئة أو المتوازية مع آ
مع بداية دراستي الجامعية؛ وقلتُ إن تفسيراً آلرائه وفرضياته، أو اقتراحاته " قتل فرويد"دعوتُ إلى 

فخطابه شخصيته؛ وما شخصيته سوى . وأوهامه، يكون تفسيراً سوياً دقيقاً إن أجريناه تبعاً لتجربته الشخصية
 .فسران عالمه الفكري أو نصه وُأسروداتهوعيه والوعيه ي. العقِل المؤسس والمكون لخطابه

اإلسالم إبان ما قبل البعثة وما بعدها، مفسراً مقروءاً طبقاً لمبادئ التحليل النفسي، قد يكون األداةَ  - 10
والمتاحة، المناسبة واإلمكان بل والشرط أيضاً، الصالحةَ المساعدة على تطوير التحليل النفسي الفرويدي نفسه؛ 

 .لتحليل النفسي لألديان التوحيدية جمعاء، وليس فقط للهاجريةوا
من أهمية أولى محورية، يرجِعه التحليل النفسي، إن في مدرسته  ما يعطَى لألب في التحليل النفسي-  11

لألب العربية أم عند سابقين كثيرين، إلى التجربة الشخصية عند فرويد نفسه؛ وداخل العائلة السامية التي تعطي 
فاألب عند األمم األوروبية، وفي المجتمعات الصناعوية، ال يحظى بالمكانة التي . سلطة جبروتية، وتفرداً جباراً

عند فرويد " المقولة"تنبهتْ، باكراً، المدرسة العربية في التحليل النفسي، إلى هذه .. تُخصص له عند الساميين
 .ته، ومن تجاربه وطفولته، أساساً وأعمدة في خطاب التحليل النفسيالذي، وكما مر، يجعل من هواماته ومشكال

المعلِّم الدكتور زيعور زميٌل مؤسس؛ وبادٌئ شرع منذ أول الستينيات بالكتابة في التحليل النفسي،  - 12
  .والصحة العقلية والعالجنَفْس

كما الحكايا الشعبية وسائر قطاعات اإلناسة؛  اعتنى باكراً بالتحليل النفسي للحلم؛ وبالرمازة، واألسطوريات
  .وبالالوعي والمتخيل، وبالبالغيات والتأويالنية، والغوريات، واألنا األعلى والذات المثالية

التحليل النفسي؛ علم النفس وعلم : يتلخَّص بخطابٍ في تكرسِ وإسهامية المدرسة العربية الراهنة في
  ).عدنان حب اهللا. د(ت؛ وفي الفلسفة النفسانية كما المحضانية االجتماع، األلسنية والجماليا

  

  II - صياغــة شَذَريـــة للمدرســة العربيـــةفـــي التحليــــل النفســــي
في  العقلأو قوانين العقل تقضى ثم تلفظ حكماً مبرماً خالصته أن  محاكمة الفرويدية بموجب العقالنية - 1

 .لمحور، وأن الماضي ينال أهمية هي أكبر مما يولى للحاضر وللمستقبلالفرويدية ليس المنطلق وا
عدنان حب اهللا، ما كتبه أدونيس في التحليل النفسي عند العربي يتوافق كثيراً أو قليالً مع قول  -  2

  .، في الحقل عينه؛ وعلى نحوٍ قد يبدو أنّه أشد ضراوةً أو عنفاًومصطفى صفوان
الءانية أو النَّفْياوية والسلْبانية، عند أدونيس، في فكر أدونيس بعامة؛ وبخاصة في تُستوعب العدمانية، ال

 .عند العربي -والمعيوش راهناً  -قراءته للنفس والروح والتدين في التاريخ 
حقٌل صاغته المعاينة النفسية الجسدية الحضارية، والنفسيةُ المجتمعية كما  "األنماط األرخية"مبحث  -  3

ليس هنا مبحث خاص بأمة أو ثقافة، بدينٍ أو تاريخٍ مخصوص، . رية الحضارية، والنفسية الروحية والتدينيةالفك
 .بأفراد أو رزائح وقطاعات في مجتمع دون آخر

 .حقل معرفي طور المعرفة التحليلنفسية بالقدرات والمهارات، وبالفكر والسلوك والتواصلية" أواليات الدفاع"مبحث  -  4
؛ ومن )أنثروبولوجيا(من مصطلحات المدرسة العربية في التحليل النفسي واأللسنية واإلناسة  - 5

  :المصطلحات المساعدة على تفسير المثَل وفهمه ثم تأويله
  .الرمزيات؛ الرمزياء: أيضاً. علم الرمز :الرمازة -
 .علم الحلم؛ الحلُمياء؛ الحالمة :الحلميات -

المدرسة العربية في  أسهمت
علم النفس في وضع الشروط 
 .والمحركات للنظرية

 
 
نعرف أنّ النظرية الصالحة 
السديدة تكون متماسكةً، متسقةً 
متساوقةً مع الواقع؛ تنتقد 
وتتجاوز المناهج غير الفالحة؛ 
وتقدم نظراً صارماً في التفسير 
والفهم أو التصورِ والتأويل، 

ة ثم في وفي النقد والمحاكم
نقد النقد كما في نقد التقييم 
  .والتفضيالت

 
  

يتكافأ " قتل األب"فرويد في 
، في "موت اهللا"مع نيتشه في 

إنّ فرويد نجح ربماوياً، . قتل اهللا
وريثماوياً، في إخفاء آرائه 
المتكافئة أو المتوازية مع آراء 
 .نيتشه

 
 

مع " قتل فرويد"دعوت إلى 
وقلت بداية دراستي الجامعية؛ 

إنّ تفسيراً آلرائه وفرضياته، أو 
اقتراحاته وأوهامه، يكون 
تفسيراً سوياً دقيقاً إنْ أجريناه 
 .تبعاً لتجربته الشخصية

 
 
ما يعطَى لألب في التحليل 
النفسي من أهمية أولى 
محورية، يرجِعه التحليل النفسي، 
إنْ في مدرسته العربية أم عند 
 سابقين كثيرين، إلى التجربة
الشخصية عند فرويد نفسه؛ 
وداخل العائلة السامية التي 
تعطي لألب سلطة جبروتية، 
 .وتفرداً جباراً
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  أمـة فـي عالـم... فـي الفلسفـات و النفسانيـات  زيعـور الراسـخ
 

     

  .علم األسطورة، األسطورياء؛ الخرافيات :األسطوريات -
األسطورة العقيدية؛ األسطورة، لكن بالمعنى الجديد أي ذي القيمة المعرفية ): بالصاد المفخَّمة( األصطورة -

  .اإليجابية للكلمة
  .متكافئة البرهان والمخيال إلى. علم الخيلة :الخيليات -
  .المتخيل بالمعنى الراهن: را ).image(الصورة؛ بمعنى إيماج  :الخِيلة -
  .علم األسطورة: ڤا. علم الخرافة :الخرافيات -
  .؛ المثَلياء؛ المثَليات)أو علم المثَل(علم األمثال  :األمثالية -
معروف ) الالوعي الثقافي: را(المثَل من حيث هو نمط َأرخي . ثَلعلم البعد الكوني للم :األمثالية المقارنة -

  .عند اإلنسان أو في حضاراته عبر الزمان المترازح المتعاقب والمكان البعيد كما القريب
  .علم اإلنسان؛ األنثروبولوجيا :اإلناسة -
  .علم الناس، دراسةُ البشرية أو الجنس البشري :النِّياسة -

  .علم األقوام حيث ينوجد العرق أو اللغة أو األمة واأليديولوجيا :األقوامية -
أكبر غلطة أوقعوني بها، وبعد ذلك التزمتُ الصمت والرضى الظاهر تجاهها، كانت الموافقة على إرجاء  -  6
  .معياًلكّل كتابٍ رأى النور عبر ما ال يقل عن خمسين عاماً جا "كشاف المصطلحات والكلمات التقنية"إعداد 

مداميك، حلقات، (الكبوةُ األخرى الماثلة في أنّي كنتُ أرفض الطباعة المعادة لطوابق  -وتطاردني الغلطة 
فمع الركض في العمر كانت تنخفض الشروط واإلمكانات ألن تُعيد ...". موسعة التحليل النفسي للذات) "أجزاء

 .مامالجامعة، أو مؤسسةٌ ما، النشر؛ أو الرعاية، أو االهت
يلتقط المهتَم باإلبحار في خضم الشِّعر العربي، بطباقيته الغورية وبامتداده األفقي أو سنْدباديته،  - 7

  .شخصيات تهتم بتدبر ومعايشة الشِّعر الهجائي التدميري وما يحويه من عنف وتشدد
هذا الهجاء . طي والتساكن مع الهجاءيصلُح وينفَع أن نُحلِّل حالة، أو تجربة شخصٍ يفْرح ويجد متعةً في التعا

مع المازوخي، والموتَ مع الحب اديثير البهجةَ واالرتياح، ويمزج السمحبوب؛ إنّه ليس منفِّراً بقدر ما هو قد ي. 
عند الفارابي، والفالسفة  العزوبيةفي مدرسته العربية النقدية، حالة  ،أريكة التحليل النفسيتوضع على  - 8

قد ال يهتم باللّبث عندها، أو لفهمها وتحليلها، ) أو نفسيةٌ مدنية(تلك حالةٌ نفسية عائلية . العربسالميينوالمفكّرين 
وقد يتجاوزها المعاصرون الذين ينفُرون وينفِّرون من القول ... المؤرخُ العام للفكر، أو للفلسفة والكُتّاب واألعالم

 .صاحب النّص والنّص نفسه بصلة ما، مهمة أو فعالة أو مجزية، بين
ومهما بدت النصوص صالحة في ظاهرها، . روحية القوانين، والدساتير، هي األحرى بالنظر واإلدراك -  9

فإن األصلح واألنفع هو روح الشرائع؛ والنوايا الفاضلة داخل الدستور هي التي تكشف أو تُجسد النقاوة والطيبة، 
 .األرقى واألكثر نبالة

لكنّها اختزلتْ؛ وقفزتْ فوق الفروق، وتغافلتْ وغفلت البعد . مقولة نفعتْ إذْ هي سهلتْ التفسير "واألب اهللا"-  10
األسطورة؛ ربما يخفّ  - في عبارة دمثة، لم تخفت قيمةُ تلك المقولة . واالختالف والتعقّد الثقافي والطبيعي والالهوتي

مادها كأداة جبروتية، كثابت خالد أو ماهيوي، وكجوهرٍ بمنتهى اليقينية أو توهجها حين لهوتتها، وحين اإلفراط في اعت
وأبدي يدال ب. 

عبده؛ والسيد رشيد رضا، (قال الزميل محمد رضوان، أستاذ علم االجتماع ثم فلسفة عصر النهضة  - 23
ل )بخاصةكْميواصل وي مومتم رعمل ، عندنا، في الجامعة اللبنانية، شبيهفي الجامعات المصرية مصطفى زيو .

 .مصطفى صفوانوعندنا أول محب وواثق بعمل مصطفى الثاني، 
 

تنبهت، باكراً، المدرسة العربية 
في التحليل النفسي، إلى هذه 

عند فرويد الذي، " المقولة"
وكما مر، يجعل من هواماته 
ومشكالته، ومن تجاربه وطفولته، 

خطاب  أساساً وأعمدة في
 .التحليل النفسي

 
 
المعلِّم الدكتور زيعور زميلٌ 
مؤسس؛ وبادئ شرع منذ أول 
الستينيات بالكتابة في التحليل 
النفسي، والصحة العقلية 
 .والعالجنفْس

 
 
محاكمة الفرويدية بموجب 
العقالنية أو قوانين العقل 
تقضى ثم تلفظ حكماً مبرماً 

ة خالصته أنّ العقل في الفرويدي
ليس المنطلق والمحور، وأنّ 
الماضي ينال أهمية هي أكبر 
  .مما يولى للحاضر وللمستقبل

  
  

" أواليات الدفاع"مبحث 
حقل معرفي طور المعرفة 
التحليلنفسية بالقدرات 
 والمهارات، وبالفكر والسلوك
 .والتواصلية

 
 

: أيضاً. علم الرمز: الرمازة -
  .الرمزيات؛ الرمزياء

- لُمياء؛ : لمياتالحلم؛ الحلم الحع
 .الحالمة

 
 
 

علم : األسطوريات -
األسطورة، األسطورياء؛ 
  .الخرافيات
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، عادات )اإلناسي، واأللسني(فسر الجزء األول من مشروع المدرسة العربية في التحليل النفسي  -  11
التبرك بحدوة الحصان؛ وضع النعِل على السيارة، أو في الرقبة، أو على : وأعراف أو تقاليد جمة؛ من نحو

؛ تعليقُ الخرز كما )الوحش(البيتية دفعاً للحسد وصيبة العين؛ الرقوة؛ طاسةُ الرعبة؛ عقد لسان الوأش  الزهرة
 )...اللون األزرق(؛ وضع بيضة مفرغة مطْلية بالنيل ...الودع؛ حمُل الحجابِ كما مفتاحٍ ذهبي صغير

تتلقى وتحفظ، أو تنغلق وتُرجع الصوت " يةأجهزة ح"الذي يحشو الذاكرةَ يحولها إلى  نظام التعليم- 12
تعبير عن حالة نفسية غير سوية فحواها إصابةُ الصابر ) األصدائية(= ظاهرة الصدوية . وتكون صدى له

  .باإلرجاع اآللي لما يسمع أو يلقى عليه
  .علِّم الولد أقّل كيما يكتسب بنفسه األكثر -
تعلّم ال يفتح على اإلبداع، وعلى إعادة اإلدراك، وعلى محاكمة التعلم وإطالة  تعليم ال يعلِّم الطفل التخيَل -

 .النظر فيه

البيئة المدرسية تُنتج اإلبداع واالبتكار؛ وتُعد المواطن المزروع بالثقة واألمل والتفاؤل، والمجبوَل الموقَّد  -
  .تكافليةباإليجابي والتعميري، البِناء واإلسهام والعمل بروحٍ فريقية 

-  ستدعى للشهادة على أهمية المعرفة النفسية في التربويات المتواصلة والمتوازنة ومن ثم الخالّقةي
 .اإلبداعية، خطاب المدرسة العربية في النفسي متفاعالً مع الطبيعي، والثقافي مع الممتد والمحسوس والبيولوجي

بطال في الفكر والفلسفة، توصل إلى فهم عرقاني أو ولأل ،بفهمٍ ما للعبقريةالتأرخةُ المتوقِّدة  - 13
لتاريخ النظريات الفلسفية،  تأرخة يقوم بها بعض األوروبيينإن . عنصراني لتاريخ الفكر وتاريخ الفلسفة

وألعالم الفلسفة، قد أدتْ بالضرورة، وعلى نحوٍ حتمي جاهز مسبق، إلى اعتبار الفلسفة وصياغة النظريات 
ذاك كله ... قة ميزةً خاصةً بقارة، وبأمم أوروبية، وبأعراق أو لغات معينة محصورة وحصريةالفكرية الباس

مثير غير دقيق، ممجوج منفِّر، ومعاد للعلم والعقل والخير؛ إنّه غير فلسفي؛ بل وطرد الحكمة من بيتها، والسيفَ 
 .من غمده، والشجرةَ من ترابها

ية في الفلسفة، باتجاه اإلدراك داخل متصارعة أو متكافئة واحدة، نحو ميلَين أو تميل المدرسةُ العرب - 14
تفسير الفلسفي بالعوامل الموضوعية كالصراعات السياسية واالقتصادية، أو كالشروط والبيئة : طرفَين هما

لحضارية أو الدوافع والحقل الحضاري والمشكالت العملية؛ وتفسيره بالعوامل والمشكالت النظرية، وبالحاجات ا
  .النفسية الثانوية

إدراك التفسيرين، وتفاعلية الحدين أو القيمتَين، ال يقيم بينهما التناقض، التالغي أو التاليس؛ وال يعزل الفكر 
فالتفسير أو العقل النظري، أي الفلسفةُ أو . عن شروطه، والحريةَ عن حقلها، والعقل النظري عن مغذّياته وواقعه

لحكمةُ النظرية، يتناضح ويتكامل بتواصلية وقَطْعوصلية مع العملي، مع الواقعي والمنفعي، مع الحكمة ا
 .المصلحية أو مع المصلحة واألصلحية

15 -  هاً إلى األنا واألنتَ ضمن حقل النحناوية؛  الصحة النفسية الحضاريةيكون خطاباً، أو موجنيعم
  .لموقع العالمي، العالئقية والمدنيات والقيمياتوعلى صعيد المجتمع والفكر وا

وذلك الخطاب يقترب جداً من خطاب الفلسفة في التفسير، ومن ثم في التغيير، على صعد الذاتي والمجتمع 
افة فالفلسفة هي هذه التغييرانية أو التكييفانية المنتقدة والمعاِلجة المداوية لإلنسان بمدنياته وقيمه، بالثق. والفكر

  .داخل كلِّ ظاهرة أو شَغْلة" شَغلة"والطبيعة؛ وبكل ظاهرة أو 
وذلك الخطاب، تلك التغييرانية الضرامية المتوازنة والشَّمالة، مقرون مجبوٌل بديناميات وأدوات علمنفسية؛ وبعقٍل 

 .فة، للطبيعي والنفسيهو العلم وثوراته، والرقي االقتصادي والقيمي ضمن الدار العالمية للتطور والثقا
 

  
إلى . علم الخيلة: الخيليات -

 .متكافئة البرهان والمخيال
 
 

. علم الخرافة: الخرافيات -
  .علم األسطورة: ڤا

 
 
 

أو (علم األمثال : األمثالية -
  .؛ المثَلياء؛ المثَليات)علم المثَل

 
 

علم اإلنسان؛ : اإلناسة -
  .األنثروبولوجيا

 
 

علم الناس، : النياسة -
دراسةُ البشرية أو الجنس 
 .البشري

 
علم األقوام : األقوامية -

حيث ينوجد العرق أو اللغة أو 
  .األمة واأليديولوجيا

  
  
أكبر غلطة أوقعوني بها، 
وبعد ذلك التزمت الصمت 
والرضى الظاهر تجاهها، كانت 
الموافقة على إرجاء إعداد 

كشاف المصطلحات والكلمات "
لكلّ كتابٍ رأى النور " ةالتقني

عبر ما ال يقل عن خمسين عاماً 
 .جامعياً

  
  
توضع على أريكة التحليل 
النفسي، في مدرسته العربية 
النقدية، حالة العزوبية عند 
الفارابي، والفالسفة والمفكّرين 
 العربسالميين
.  
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16 – فاني التفسير القرآنيريرفض الحرفانيوقد يقال إنّه . الصوفي؛ أو من األعمال التأسيسية للفكر ع
، وتكريس مجاله وخصوصياته المعرفية أو استقالليته حيال الفقهيات، والفكر العام، أو حيال الفلسفة، العرفاني

؛ فليس عنده أدلة، وال هو معرفة استنباطيإنّه، من حيث التحليل المعرفي، تفسير . وعلم الكالم، واآلدابيين
ي معرفة من نوعٍ خاص، ولها مجالها وقوالبها فالمعرفة المقدمة نابعة من ذات المفسر؛ أو ه. حسية، أو عقلية

إن التفسير الذي ندرس هنا عائد إلى نظرية في المعرفة مستقلة، ولها . ومصطلحاتها ومرجعيتها" طرائقها"أو 
النظرية الحسية، النظرية العقلية، النظرية العقلية (اختالفاتها ومشكالتها تجاه النظريات األخرى في المعرفة 

  ).النقدية
 لظاهرة أدبية، أو إبداعية،وال أزعم أنّنا سنكون بعيدين عن التحليل الدقيق إن درسنا ذلك التفسير دراستنا 

فهو، بال شك، رمزي وغير قاصد إلى تبيان حقيقة خارجية، أو تقديم شواهد وحججٍ على وجودها ... أو فنية
 .وتأثيرها
اإلسالمي، أو العربسالمي، ال يختلف عما قد يصل إليه  ما يصل إليه باحثٌ في العقل العربي، أو - 17

، كشاهد، صاغه أيضاً، لكن قادماً من طريقة رجاء بن سالمةإن ما صاغته المحلِّلة النفسية ... محلِّل نفسي
 .أخرى، محمد أركون

جماعة يتخصص األول باإلنسان وال: للعربي، وللمسلم بعامة، قسمان الصحة النفسية الروحية-  18
. والعالئقية، أي بتلك الصحة ونوعها وانجراحاتها، وبمستوياتها وطرائق التكيف والعالج داخل الوطن المحلي

القاطنِ المقيمِ ) المهاجِر، المندمج في ثقافة ثانية(للصابر ) المعاينة(= أما القسم الثاني فيتكرس للفحص والعالج 
في مجتمعٍ صناعوي، في مجتمعٍ مختلف حضارةً ولغةً، قيماً  ،في المهجر أو المنفى، في مجتمعٍ أوروبي

  وسلوكات وأيديولوجيات
 III -صياغــة شَذَريـــة للمدرســة العربيــةفـــي التحليـــل النفســــي 

نَصرت المدرسةُ العربية في التحليل النفسي ترجمة عبد المنعم الحفني، عن األلمانية، لكتاب فرويد في  - 1
ذاك ألنها ترجمة أخرى، وترجمةٌ عن األصل مباشرةً، وترجمة سبق أن قيل فيها إنّها اجتنبت . ر األحالمتفسي

كم هو مطلوب أن توضع ... مصطفى صفوانأو موضعٍ انتُقدت فيه ترجمة " شَغْلة"الوقوع في حوالي ثالثين 
م؟ األهم هو أن صفوان تنازل عن حقوقه واأله. لكل كتابٍ مترجمٍ إلى العربية ترجمةٌ جديدة منقَّحة موضحة

وسبق أن تنبه عديدون إلى . ؛ وأصدر هذا األخير نشرةً جديدة باسمه لكتاب فرويدعدنان حب اهللالمصلحة 
لغير كتابٍ واحد من كتب صفوان المترجمة، وبغير موافقته أو معرفة منه، وبالرغم من " تجاري"استغالل 

 .من كون ذلك الفعل مسيئاً ألستاذ الجميع في التحليل النفسي عند العرب استنكار حب اهللا لألمر أو
قال زميلي، وهو مؤسس في مشروع اإلنسانيات المؤنسنة داخل الذات العربية، إن عدنان حب اهللا في لبنان،  -  2

 .ات المصريةفي مصر، والجامع) زيوار، بحسب ما كتب الزميل(والجامعات اللبنانية، هو عينه مصطفى زيور 
قد يكون القادم من حقٍل معرفي مختلف مغايرٍ، إلى حقٍل آخر، قديراً جداً على التغيير؛ أو على اكتشاف  -  3

والداخل إلى غرفة مسكونة قد يلتقط ... النقائص والالسوي، الفاسد وغير المنطقي، الواجبِ نزعه أو استيعابه
فمن هو في الخطيئة، أو في فضيلة، . اقعون في خطأ أو عيبٍ أو عطوبةفوراً أن هواءها فاسد؛ أو أن ساكنيها و

وأحياناً جمة قد يكون اآلخر أسرع منّا في معرفة ذاتنا ... ليس هو األقدر على اكتشافها في نفسه وسلوكاته
 .واكتشاف خفاياها وطواياها

على  التطور البيولوجي االجتماعي محدوديةربما يلوح من بعيد تقدم من نوعٍ ما للنظرية العربية في  - 4
لمقوالت الجنس والتكاثر، الدفاعِ عن النفس، أواليات التكيف  -ودون غيره  -النظرية المفسرة بالالوعي وحده 

 .وقوانين النشوء والبقاء أو االستمرار، الكوابيس واألحالم، طفولة النوع بالمقارنة مع طفولة الفرد

  
  

شو نظام التعليم الذي يح
أجهزة "الذاكرةَ يحولها إلى 

ةتتلقى وتحفظ، أو تنغلق " حي
 ع الصوت وتكون صدىرجوت

(= ظاهرة الصدوية . له
تعبير عن حالة ) األصدائية

نفسية غير سوية فحواها إصابةُ 
الصابر باإلرجاع اآللي لما يسمع 
 .أو يلقى عليه

 
 
 تعليم ال يعلِّم الطفل التخيلَ تعلّم ال
يفتح على اإلبداع، وعلى إعادة 
اإلدراك، وعلى محاكمة التعلم 
 .وإطالة النظر فيه

 
 
 
إن تأرخة يقوم بها بعض 
األوروبيين لتاريخ النظريات 
الفلسفية، وألعالم الفلسفة، قد 
أدت بالضرورة، وعلى نحوٍ 
حتمي جاهز مسبق، إلى اعتبار 
الفلسفة وصياغة النظريات 

خاصةً  الفكرية الباسقة ميزةً
بقارة، وبأمم أوروبية، وبأعراقٍ 
 نة محصورةأو لغات معي
  وحصرية

  
 
أكبر غلطة أوقعوني بها، 
وبعد ذلك التزمت الصمت 
والرضى الظاهر تجاهها، كانت 
الموافقة على إرجاء إعداد 

كشاف المصطلحات والكلمات "
لكلّ كتابٍ رأى النور " التقنية

عاماً عبر ما ال يقل عن خمسين 
 .جامعياً
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  أمـة فـي عالـم

، أي البعيدة عن طموح الرغبة بتفسير االجتماعي واألخالقي 
فهي نظرية صالحة ألن تكون المتَّكأ والسنَدية في إعادة إدراك وضبط 

 ...نفسية، اإلناسة، األلسنيةالفلسفة، علوم النفس، علم المجتمع، المباحث في الحياوة المجتمعية وفي الحياوة ال
تُوزع الحقول؛ ثم يدلي الطالب بتحليل . تحليل الخطاب

ليس يكون غريباً بعيداً عن قول  التحليل النفسي
ذلك ما يحصل ... اِلمِ النفسي أو المؤرخ، المفكِّر أو الملتزِم، الصحافي أو المثقَّف

الخطاب الصناعوي، االستعماري الراهن وما بعد إزاحة االستعماري القديم، خطاب 
الكونية، خطاب الرأسمالية الراهنة  العولمة أو اَألوربة، خطاب المجتمع العالمي الجديد، الخطاب االستغاللي للقيم

يتدرب الطالب، وال سيما بعد أن يكتشف بنفسه الظلم والعنف واالستغالل، على أن يرى الوجهين معاً 
سه بمثابة بطٍل روحه فالمستعمر الذي يقدم نف. للدولة األوروبية، والمعنيين المختلفَين يعطَيان للقيمة الواحدة

الحريةُ والمساواة والشورانيةُ هو في وطنه وبين قومه مختلف تماماً عن ممارساته وتعامليته مع المستعمر؛ مع 
نقول بالمساواة ونمارسها هنا؛ وال نقول بها وال : هذه الشَّطرنة للخطاب شطرنةٌ للشخصية والسلوك

إن الفصام الذي نراه اليوم في نفوسنا قد ال يرى وال يعترف 
. 

ال يصلح احتجاج على المحلِّل النفسي المهتم، ضمن حقول فعالياته المخصوصة به، بالتربويات وعلم 
. داخل التجربة العربية اإلسالمية، والمعاصرة، في ذلك الميدان النافعِ التنموي

لكأن االحتجاج هنا مدفوع مسبقاً بعوامل غير قريبة من العلمي؛ ومما هو موضوعي النزعة والرؤية؛ ولكأنّه 
ب المدرسة العربية، فيلسوفٌ وألسني، رغبةٌ بسجن الفكر، وتضييق أفق التفكير التفسيري المحلِّل النفسي، بحس

يعد الولد اليتيم رمزاً لفقدان الحماية واالطمئنان، وللحياة الخالية من أبٍ عادٍل حنونٍ 
عية، رمز أيضاً للنجاح المتعب؛ والطفل اليتيم، في الوجه اآلخر للظاهرة النفسية االجتما

  .وللصالبة والمهارة في الدفاع عن الذات؛ وللتنشئة العصامية والشخصية المكافحة الممانعة
طورتْ ظاهرة اليتم، عبر التاريخ العربي واإلسالمي، وفي تاريخ العقل المدني، مبادئ الرعاية باليتيم، 

صدرت الكلمة موت ) و ت م(أو ) ي ت م(فمن الجذر 
ومن هنا، ربما، جاءت مدلوالتٌ لليتيم بأنه الضعيف، القاصر، 

  .أخيراً، وفي جميع األحوال، يبقى سليماً أن الشيء اليتيم، القصيدة كمثَل، هو ما ال نظير له
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، أي البعيدة عن طموح الرغبة بتفسير االجتماعي واألخالقي ية المطورة الراهنةالداروينإن التأسس على 

فهي نظرية صالحة ألن تكون المتَّكأ والسنَدية في إعادة إدراك وضبط . كما الالواعي والنفسي، فكرةٌ ناجحة
الفلسفة، علوم النفس، علم المجتمع، المباحث في الحياوة المجتمعية وفي الحياوة ال

تحليل الخطابيتدرب الطّالب، في قسم الدراسات العليا، على  - 5
التحليل النفسيوما يقوله . خطاب األمركة الراهنِ وما بعده أو مستقبله

اِلمِ النفسي أو المؤرخ، المفكِّر أو الملتزِم، الصحافي أو المثقَّفالفيلسوف أو عالم االجتماع، الع
الخطاب الصناعوي، االستعماري الراهن وما بعد إزاحة االستعماري القديم، خطاب : في صدد تفسير كلٍّ من

العولمة أو اَألوربة، خطاب المجتمع العالمي الجديد، الخطاب االستغاللي للقيم
  .في التاريخ والعدِل االجتماعي

يتدرب الطالب، وال سيما بعد أن يكتشف بنفسه الظلم والعنف واالستغالل، على أن يرى الوجهين معاً (...) 
للدولة األوروبية، والمعنيين المختلفَين يعطَيان للقيمة الواحدة

الحريةُ والمساواة والشورانيةُ هو في وطنه وبين قومه مختلف تماماً عن ممارساته وتعامليته مع المستعمر؛ مع 
هذه الشَّطرنة للخطاب شطرنةٌ للشخصية والسلوك. المستضعف

مستغَل متخلِّف الفصام الذي نراه اليوم في نفوسنا قد ال يرى وال يعترف . وفي عوزٍ وتعثّر نمارسها في بلد إن
.به الرأسمالي المستغل أو المستعمر الذي ال ينسى دوره وقوله

ال يصلح احتجاج على المحلِّل النفسي المهتم، ضمن حقول فعالياته المخصوصة به، بالتربويات وعلم  - 6
داخل التجربة العربية اإلسالمية، والمعاصرة، في ذلك الميدان النافعِ التنموي) الطفل(التعلّم وعلم نفس الولد 

لكأن االحتجاج هنا مدفوع مسبقاً بعوامل غير قريبة من العلمي؛ ومما هو موضوعي النزعة والرؤية؛ ولكأنّه 
رغبةٌ بسجن الفكر، وتضييق أفق التفكير التفسيري المحلِّل النفسي، بحس

 .اختصاصي في اإلناسة وعلوم المجتمع والتاريخ
يعد الولد اليتيم رمزاً لفقدان الحماية واالطمئنان، وللحياة الخالية من أبٍ عادٍل حنونٍ  :رموز اليتيم لغة-  7

والطفل اليتيم، في الوجه اآلخر للظاهرة النفسية االجتما. ورئيسٍ لألسرة
وللصالبة والمهارة في الدفاع عن الذات؛ وللتنشئة العصامية والشخصية المكافحة الممانعة

طورتْ ظاهرة اليتم، عبر التاريخ العربي واإلسالمي، وفي تاريخ العقل المدني، مبادئ الرعاية باليتيم، 
  .اطته بتقديرٍ وتعاطف معهالشفقة والمودة، وجوب كفالته، إح

فمن الجذر . اليتيم، لغةً أو بحسب التفسير اللغاوي، هو الميت
ومن هنا، ربما، جاءت مدلوالتٌ لليتيم بأنه الضعيف، القاصر، . التي هي متولِّدة بتغيرٍ في حروف الجذر عينه

جِيالبطيء، المهموم اللطيم والع  =)ن؛ فاقد األميفاقد األبو.(  
أخيراً، وفي جميع األحوال، يبقى سليماً أن الشيء اليتيم، القصيدة كمثَل، هو ما ال نظير له
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توضع على أريكة التحليل 
النفسي، في مدرسته العربية 
النقدية، حالة العزوبية عند 
الفارابي، والفالسفة والمفكّرين 
 العربسالميين

التفسير أو العقل النظري، 
أي الفلسفةُ أو الحكمةُ النظرية، 
 يتناضح ويتكامل بتواصلية

ة مع العملي، مع وقَطْعوصلي
الواقعي والمنفعي، مع الحكمة 
المصلحية أو مع المصلحة 
 .واألصلحية

 
 
 
يكون خطاب الصحة النفسية 
الحضارية معنياً، أو موجهاً إلى 
األنا واألنت ضمن حقل 
النحناوية؛ وعلى صعيد المجتمع 
والفكر والموقع العالمي، 
  .العالئقية والمدنيات والقيميات

 
 

ون القادم من حقلٍ قد يك
معرفي مختلف مغايرٍ، إلى حقلٍ 
آخر، قديراً جداً على التغيير؛ 
أو على اكتشاف النقائص 
والالسوي، الفاسد وغير 
المنطقي، الواجبِ نزعه أو 

  ...استيعابه
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 الحلــم داخــلُّ األريكـــة العربيـــة في التحليـــل النفســـي
  النفسيـة أبـرز حقـول المتخيـل أو الالوعـيِ الثقافـي واإلناسـة

  
 

  استـــاذ التحليـــل النفســـي والفلسفـــات النفسيـــة -علـــي زيعـــور. د
aly.zayour@gmail.com 
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 .حلمـت أنـي راكبـة عربيةـً حمـراء تطيـر بـي إلـى السمـاء) : 1(حلـم 
  

حدة األجمعية ، لهذا الحلم إلى مكونِّات أساسية هي تقضي النقطة األولى بأن تُفكَّك البنية العامة ، الكلُّ أو الو
الحالمة أي صاحبة الحلم ، الصابرةُ أو المعنية ؛ المرأة الراكبة في عربية ؛ اللون األحمر للمركبة ؛ طيران : 

بةً أو كانت الحالمة شاإن والنقطة الثانية هي المقابلة الشخصية الهادفة لمعرفة . المركبة بالحالمة إلى السماء
 جة ، وديعةً لطيفةً أو ذات منسوبٍ ذكوريلي(متزوججة ) رمتأج ملحوظ أو خفيض ، ملتبسٍ أو كثيف ، متوقِّدة

وقد تتعقد العملية التفسيرية إن كانت الحالمة متزوجة لكن عاشقة ، وإن كان . ، ومتمنعة  أو إمتناعية ،الخ 
النقطة الثالثة ، في . ها أو غريباً أو مجرد باحث عن لقمة جنسية متوتّرة عليمحرماًالحبيب مجهوالً  او بعيداً ،

المقاربة العامة ، تتعلق بأسلوب التعبير أو اإلبالغ ، اإلرساِل أو صوغ الحلم على نحو يشوه ، و يلمع أو يحذف 
) . إرصاني(وغ إحصافي ،وهو ص" األلفاظ التقنية " الحلم يبدو معدود , المطروح علينا,ال شك أن صوغ هذا. 

اللفظيةَ مضغوطة بل و أيضا مرتّبة و ) ُأسكوبته (=فهو يبدو مكثفا ، فيه تكلف وإعادة ضبط ، ثم إن سكْبتُه
  .حسنة السبك 

يدرك فوراً ومباشرةً الشّبه في الطبيعة والشكل العام بين المرأة أو األنثى  والمركبة أي الناقلة كما / أ
فكالهما مثقوب أو مدور ، مجوف وحافظ ، أي يحمل  ... يارة أو القاطرة، الحاملة أو الخازنة الحاوية، و الس

وينقل ،يختزِن و يعبأ،  وتُوضع فيه أشياء  كاإلناء والوعاء ، أو يملَأ ويمتلئ تماماً كما الغرفة والعلبة ، الكيسِ 
الحفرة والجورة والمحفظة ، األرض والحقيبة ،  ،) كلمة تركية(والقبعة ، المستودع والقصعة  أو الطنجرة 

. ويدرك تواً ومباشرةً الشّبه من حيث الوظيفةُ والدور والمسار بين األنثى والمركبة...الحذاء والبركة والبئر
  .والمركبة ، يقوم بأعمال النقل والحفظ ، والحمِل والركوب) واإلنسان(فكالهما ، أنثى الحيوان 

 

  
خطاب الدكتور يحيى سديد هو 

الرخاوي في علم األحالم ، في 
الحلميات ، في تفسير المنامات 

وذاك خطاب نافع . أو تعبيرها
ومفيد 
  
 

أنه ينير ، ويطور المعرفة 
بطبيعة المنام ومعانيه وأوالياته، 
ومن ثم وظائفهولغته ودوره 
في التغاذي مع علم الرموز 

م ، وعل) الرمزيات ، الرمزياء(=
، ) الخيليات(=الخيِلة 

والخرافيات أو علم 
الخرافُسطورة 
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أو "  يلعبه"يقول الدليل اللغوي إن ركب فعٌل يرمزِن الفعل الجنسي ويشابهه، . الركوب أو فعل ركب /ب

هما معاً ، الركوب والمضاجعة أو الجماع ؛ يتبادالن المعاني والوظائف والحركات المتشابهة : يمثِّله ويمسرحه 
  .والبغية
. وهنا األدلة الكثيرة تُستمد من قطاعات الالوعي الثقافي والمتخيل. زنةٌ للفعل الجنسيالطيران تمثيٌل ورم/ت

وفي األغاني . إنّها كانت تشعر بأنّها تطير) الصابرة ؛ صاحبة الرؤيا أو المنام(=إلى ذلك ، تقول الحاِلمة 
ا ، والمجازِ اللغوي أو اإلستعارة ، فإن الشعبية والتعبيرات الشبابية المعروفة ، وتماماً كما في األساطير والحكاي

وهو أيضاً فعٌل يحلّق فيه اإلنسان ، ويتنقل بسرعة ، ويدل على إنتقال . الطيران رمز جنسي معروف مألوف
  .العواطف ، وتبادل المودة بين الناس ، أو على الحب والرغبة الجنسية وبلوغ الوصال

شِّعر واألدب التي تكشف المعنى المطمور ، أو المحجوب والالواعي غزيرة كثرةٌ هي األدلة المستقاةُ من ال
نفسها داخل ) الترميز(=وتصدق تلك الرمزنة ... للطيران ، وللطيور والعصافير ولكافة الحيوانات ذات األجنحة

عقلية الطفل ، وعند الفنان؛ وكذلك عند الصوفي في كراماته ومختلقاته أو إستعاراته ومصطلحاته ، وعند 
  .الهذائي ، الذُّهاني ؛ واإلنسان البدائي، وتاريخ ما قبل التاريخ واللغة والكالم

  :األحمر واللون المركبة الحمراء أو طبيعة اللذة الجنسية -  2
وليست المركبة الحمراء التي تطير . المركبة هي ، كما مر أعاله ، المرأة ، واألنثى ، وموطن اللذة الجنسية

رٍ واضحٍ فصيحٍ عن العملية الجنسية ، وحركاتها الجسدية، ومولِّداتها الغريزية ، والشهووية بالحالمة سوى تعبي
  في عبارة أخرى ،. الشبقية الغُلمية

هنا تَمسرح للفعل الجنسي ، للوطء أو المجامعة ، للنكاح أو المضاجعة ، للركوب والطيران والتلذّذ عبر 
  .إشباع الغريزة بل وتصريف الطاقة

  :حاالت جانبية ومتغيرات جزِئية مؤثِّرة  -  3
ويطير الطفل في المنام  أمنيةٌ عنده بأن يقلِّد الطيور في سرعة اإلنتقال، . الطفل قد يحلم بأنه يطير/ أ

وقد تكون تلك الرغبة غير المشبعة تأثيرات مطمورةً لحركات األب يرفع بالطفل إلى . واإلرتفاع والسيطرة
  .لهواء ، ويتلقاه ضاحكاً مبتهِجاً أعلى، ثم يلقيه في ا

قد يكونالطيرانفرحا وبهجة ومشاعر إيجابية ، وهكذا يطير اإلنسان فرحاً بعد إنتصارٍ أو نجاح ، وبعد / ب
  ).كالطيور(والفرحِ والسرعة إرتفاعٍ أو نيل رضى حبيب ؛ وتعبيراً عن الحب ، والمشاعر اإليجابية واإلنتشاء 

وبسؤال الحالم المراهق عن الشروط . مجروحة من الجهة اليمنى) سيارة، مركبة " (عربة"يحلم بأنه في / ت
الموضوعية ، تَبين عند تشخيصنا  للظواهر اإلجتماعية والبيئية أن المركبة المجروحة هي األنثى التي كانت في 

  ).في الثدي األيمن ( ذلك األوان خارجةً من عملية جراحية في الجانب األيمن من الجسد 
  :بيولوجية ولغة عالمية  -الحلم ظاهرة نفسو:  أضمومة – 4

بحسب المعتمد في علم تعبير الحلُم ، داخل التجربة العربية التأسيسية، نجح األبطال المؤسسون في تأويل 
جماع الركوب ، المركبة ، الطيران ، الطير ، الفعل الجنسي أو ال: أو كشف رموزٍ مرت أعاله ؛ ومنها " مفاتيح"

، البيئة والثقافة ) عند الحيوان واإلنسان( ، األكل والجنس ، تبادل إفرازات الجسد ، أعضاء الجسد ، األنثى 
  ...والمجتمع

علم ، وحكمة، وسخاوة، : إن رؤيا الصدر توءول على ثمانية وجوه <<: وعلى سبيل الشاهد ، فقد قالوا 
، ص --؛ جعفر ، كتاب التقسيم 158، ص  1إبن شاهين ،مج(>> ، وإيمان، وحياة ، وموتوكُفر وبخل ، 

195-194. (  

 

حلمت أني راكبة ): 1(حلم 
عربيةً حمراء تطير بي إلى 
 السماء

 

يدرك فوراً ومباشرةً الشبه في 
الطبيعة والشكل العام بين 
المرأة أو األنثى والمركبة أي 
 كما الحاوية، و السيارة الناقلة

لحاملة أو الخازنة أو القاطرة، ا
 
 

يدرك تواً ومباشرةً الشبه من 
 حيث الوظيفةُ والدور والمسار

فكالهما، . بين األنثى والمركبة
) واإلنسان(أنثى الحيوان 

والمركبة، يقوم بأعمال النقل 
 والحفظ، والحملِ والركوب

 
 

يقول . الركوب أو فعل ركب 
الدليل اللغوي إنّ ركب فعلٌ 

ن الفعل الجنسي ويشابهه، يرمزِ
أو يمثِّله ويمسرحه "  يلعبه"

 

  
الطيران تمثيلٌ ورمزنةٌ للفعل 

وهنا األدلة الكثيرة . الجنسي
تستمد من قطاعات الالوعي 
 الثقافي والمتخيل

 
 

ليست المركبة الحمراء التي 
تطير بالحالمة سوى تعبيرٍ واضحٍ 
فصيحٍ عن العملية الجنسية ، 

الجسدية، ومولِّداتها وحركاتها 
الغريزية ، والشهووية الشبقية 
  الغلمية
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  :فهم قالواإنّها . وكمثلآخر ، يهمنا أن نمكث طويالً عند تأويل رؤيا القُبلة
  :توءول على أربعة أوجه 

وفي جميع األحوال ، ) .  249إبن شاهين ، مج ، ص ( خير ومنفعة ، وقضاء حاجة ، وظَفَر ،وخبر سار 
التفسير الراهن تخطى إبن سيرين ، المعتبر س  فإنإماماً طيلة عشرات القرون ؛ وأعاد الحقّ إلى أرطاميدور

  ) .فؤاد سيزجين، توفيق فهد ، علي زيعور: را(
  
وطلبتمني أنْ أُختي الصغيرة تجلس . وحلمت أنها جاءت تقول لي تعالي زوريني. أمي متوفاة) : 2(الحلم 

  فما هذا الحلم ؟. معها لتخدمها بعض الوقت
لعلوم المتخيل ) البرية ، الفظّة( ريكة العربية  للتحليل النفسي ، قد سقطت التفسيراتُ الفّجةمرّ أنّه ، في األ

، التي كانت تعتمد التطبيق القسري الجاهز لما كان يسمى مفاتيح ، أو الكلمة الحابكة ، أو ) بتسمياته العديدة(
  ".الغَلقحجر " أو " بيت السر " القطبة الخفية المخفية ، أو 

فالمألوف راهناً هو أنّه ليس كل حلم أو أسطورة ، كرامة صوفية أو إستعارة ، قابالً للتفسير والفكفكة أو 
وال قيمة لتفسير إن لم يتوقد بتحليل األوضاع والشروط ، العوامل البيئية والمتغيرات اإلجتماعية ، ... السبر 

أو لعصاب ، جنوحير الحلم يشُبه ، إذَن ، تشخيصاً وتحليالً لظاهرة تفس... وشتى المرجعيات الخارجية الكوانة
ذاتية إن في الشخصية وإن في السلوك أو توتراتلحالة نفسية مرضية أو لتمأزق وإنجراح ، إلكتئابٍ أو قلق أو 

  .في العالئقية والحقل والنَّحناوية 
ظ أنالحلهذا الحلم ي اناتنات الكول إلى  لمعرفة المكوالتفكيك إلى العناصر التأسيسية أو المتغيرات قد يوص

األم المتوفاة؛ الحالمة نفسها  أي المحور والممثِّل األكبر أي بطُل العواطف : تصنيفها على النحو التالي 
حةسرمالم ركةبشخصيات المسرحية إلى الطفولة والخبرات الصدمي والمح ة ؛ األخت باإلبدال والرموز والعودة

 غار داخل العائلة الفاقدة ، هنا ، لحنان األملمي ، جميع  األخوات أو الصالصغيرة التي هي ، في الواقع والح
والهادمةَ , وعواطفها الحانية الحامية ،والمغذِّية المنمية ؛ وهذا كله بقدر ما قد تكون األم ، أي الممرِضةَ أيضاً

  .لألبناءللصحة النفسية اإلجتماعية 
هنا المتوفى إشارةٌ أو بارقة ، مجذوب أو . مراحل الطفولة والحب واللهو إذَن مرحلةُ األخت الصغيرة هي/أ

وهكذا .هرِم ، أو متسول يلقي عظةً ثم يدعو للتحول واإلهتداء، للتراجع عن المرذول واإلنتقال إلى المحمود
ثم عن حياة اإلنسان التي تنتهي بالوفاة أي بنهاية المشاريع  فالحالمة هنا هي تعبير عن أوائل مراحل العمر،

كما إن أم الحالمة هي ، في هذا الحلم، األم الروحانية أو الحياة ؛ وهي البداية والنبع ، ورموز . والفرح والعمل
  .العواطف األمهاتية

لة ما بعد الوالدة ، مرحلة األخت ودعوة المرأة المتوفاة إبنتها الحالمةَ إلى أن تزور أمها هي أن مرح
, الصغيرة ، مرحلةُ ِلعبٍ قرب الكبار،  والعيشِ معهم للتعلم والتربي، وإلشعار أولئك الكبار بأنهم مهمون

  .نافعونومحبوبون
ومع أنّه ال قيمة للزمان في الحلُم . مرحلة األخت الكبيرة هي مرحلة الشباب واإلنبساط والحياة اإلجتماعية/ب

ألسطورة وما إليهما من حكايا شعبية ومرموزات ، فإنّتلك المرحلة الكبيرة مرنة ؛ وتكون مع الطفولة أو وا
قد تعني هذه المرحلة العمرية ، في هذا المنام ، ُأمنية فاشلة ، أو رغبةً عند الحالمة لم تتحقق وبقيت . يكونان معاً

تبدو وكأنها كانت تُعاتب أمها ، أو تطلب من أمها إذْن  وفي جميع األحوال ، إن صاحبة الحلم. مطمورةً هاجعة
القيام بزيارات لم تكن ترغب فيها األم ، والمساعدة على الخروج إلى أماكن اللهو والتسلويات ، وإلى زيادة 

 .المخالطة والمشاركة في حفالت عامة وحميمية

 
 

هكذا يطير اإلنسان فرحاً بعد 
 رتفاعاأو نجاح، وبعد  انتصار

أو نيل رضى حبيب؛ وتعبيراً 
عن الحب، والمشاعر اإليجابية 

والفرحِ والسرعة  واالنتشاء
 ).كالطيور(

 

 -الحلم ظاهرة نفسو: أضمومة
بيولوجية ولغة عالمية 

 

  
في جميع األحوال ، فإنّ التفسير 
الراهن تخطى إبن سيرين ، 
المعتبر إماماً طيلة عشرات 
القرون ؛ وأعاد الحق إلى 

 رطاميدورسأ
 
 

وحلمت . أمي متوفاة): 2(الحلم 
أنها جاءت تقول لي تعالي 

وطلبت مني أنْ أُختي . زوريني
الصغيرة تجلس معها لتخدمها 

 فما هذا الحلم ؟. بعض الوقت
 
 

ليس كل حلم أو أسطورة ، 
كرامة صوفية أو إستعارة ، 
قابالً للتفسير والفكفكة أو 

... السبر 
 
 

سير إن لم يتوقد ال قيمة لتف
بتحليل األوضاع والشروط ، 
 اتالعوامل البيئية والمتغير
اإلجتماعية ، وشتى المرجعيات 

... الخارجية الكوانة
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واألهم ؟ األهم هو أنّه من الممكن أن تكون كل المراحل والمالبسات الواردة أعاله تعبيراً عن تطوراّت 
عمرها، وعبر عن ولكأن كل شيء جرى لها وفي جسدها و. الحالة النفسية البيولوجية عند الحالمة نفسها 

مشاريعها وأمانيها ، وعن مشكالتها ورغباتها أو مقلقاتها وندمها ، وعن تجاربها ومشاعرها بالذنب إزاء نفسها 
  .وتأثيمها الذاتي لذاتها

  
  ما هذا ؟. حلمت بشخصٍ أعطاني مجموعةَ فلوسِ فضة كثيرة ، ونقود ذهبية كثيرة ، وشنطةَفلوسٍ ورقية) : 3(الحلم 

 
الشرط األكبر لنجاح التفسير ، أي  عملَنا التفسيري الباحتَ عن المتصفيحن والمحجوب غيابيجرح 

إن تعقّب كوانات ... لضرورة ووجوب دراسة بيئة الحالم ومجتمعه ، وأوضاعه ومستويات ثقافته وعمله وعيشه
وتلك العناصر  . اية من المحور أو القاعدة البد, هنا,الحلم ، وكشفَ ثم ترتيب عناصره األساسية ، يملي علينا

  :هي
وهنا نمطٌ أرخي أصلي نعثر عليه . الشخص المجهول الجيد في هذا الحلمقناع لشخص معروف مألوف/ أ

معروفاً جيداً عند " البطل " ربما يكون ذلك . أيضاً في الكرامة الصوفية والخرافة ، وفي الكَليدمنة  والمختلقة 
المتحول تراجعاً أو إهتداء ؛ وعلى ذلك فهو يظهر على شكل عجوزٍ أو متسول ، مجذوبٍ أو ) الحالم( الصابر 

وقد يكون الشخص المجهول هو  الحالم نفسه ، أو قريباً له ؛ وهكذا فهو يكون تعبيراً عن تذكّرٍ ، أو ... راعٍ
دسٍ ينبجس من داخل اإلنسان ، ومن كلّية إستدعاء تفكيرٍ منسي بطيء  ، أو إنكشاف حلٍّ فُجائي وإنبثاق ح
  .اإلنسان بغورياته والالمتمايزِ كما الالوعي أو المحجوبات في قيعانه

هنا يكون المهاجِم . واألحالم المرعبة  والروابيص أما الشخص المجهول المرعب فيكون في الكوابيس/ ب
كما إن ذلك المرعب . مثُل، والرقيب المحاسب الحاكمالمجهوُل للحالمة هو نفسه األنا األعلى ، واألخالق أو ال

المجهول ، أي المرتكب المقنَّع قد يكون هو عينه الذي كان قد سبب ، في الواقع، الصدمة األولى للحالمة 
 وذكرى حادثة اإلعتداء التيِ قد يظن أنّها دفنت في حين أنّها تبقى ذكرى ال تنفك عن العودة على شكل كابوسٍ

ويسبب للضحية الذعر والسعي , أو قرينة أو رابوص، ومالحق ضارٍ معتد يكرر فعل اإلعتداء األقدم المكبوت
  .للفرار المستحيل

التفسير لحلم المرأة التي أعطاها شخص فضةً وذهباً وأوراقاً نقدية هو الذي يلتقط الصالت العميقةَ وشبه 
بين الغريزة الجنسية وغريزة اإلغتذاء أو األكل ، وبالتالي بين الجنسي المنسية بين الجنس والنقود ، أي 

  .واإلقتصادي 
 ذاك الذي أسرف في إعطاء النقود معناه أنه أسرف في تبديد الطاقة " الشخص المجهول " قد يبدو أن

" أشياء " ةٌ عن فالفضة والذهب والنقود عبار. من اإلسراف ملحوظة ومألوفةالنمطَينفالموازاة بين . الجنسية
إقتصادية تعادل ، عند القاع وفي الالوعي واإلستعارة وقطاعات المتخيلَّ ، أشياء أو حوادث وشؤوناً 

والمجهول رجل أعطى الحالمة . وإنّهما معاً. الجنسي واإلقتصادي هما في تبادلية أو في متكافئة, هنا...جنسية
  .ته وممتلكاته ، سعادته ومسراته ومعنوياتهنقوداً يعني أنّه أعطاها نفسه أو ثروته، ذا

إذا إفترضنا أن للفضة عدة رموز ، فقد يكون الفض أحد تلك الرموز للفعل الغريزي الجنسي ؛ وأن يكون أما
، يعني أنه أعطاها معنويات ورفعة ، والولد كما الوفرة التي قد تكون مرآةًجميلة أعطاها ذهباً ، بعد الفضة

  ...ر ، والخصوبة والقوة واإلستكثاروالرزقة والخي
 إلى فيزيائي أو " تَقْريش"في إقتضاب ، إن الغريزي إلى إقتصادي ، واللذَّوي الجنسي هو تحويُل الجنسي

 وذهباً ونقوداً فإنها تكون قد ربِحتّ لذةً ، وأشبعت غريزة ، ) زينة ، حلى (وإذ تُعطى الحالمةُ فضةً . مادي

 
 

يشبه ، إذَن ، تفسير الحلم 
تشخيصاً وتحليالً لظاهرة جنوحأو 
لعصاب ، لحالة نفسية مرضية أو 
لتمأزقٍ وإنجراح ، إلكتئابٍ أو 
قلقٍ أو توترات ذاتية إنْ في 
الشخصية وإنْ في السلوك أو 
في العالئقية والحقل والنحناوية 

 

مرحلةُ األخت الصغيرة هي إذَن 
 مراحل الطفولة والحب واللهو

 
 

مرحلة األخت الكبيرة هي 
 مرحلة الشباب واإلنبساط والحياة
 اإلجتماعية

 
 

قد تعني هذه المرحلة العمرية 
، في هذا المنام ، أُمنية فاشلة ، 
أو رغبةً عند الحالمة لم تتحقق 
 وبقيت مطمورةً هاجعة

 
 

من الممكن أن تكون كل 
المراحل والمالبسات الواردة 

لحالة أعاله تعبيراً عن تطوراّت ا
النفسية البيولوجية عند الحالمة 
نفسها 

 
 

حلمت بشخصٍ أعطاني ) : 3(الحلم 
مجموعةَ فلوسِ فضة كثيرة ، 
ونقود ذهبية كثيرة ، وشنطةَ 

 ما هذا ؟. فلوسٍ ورقية
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وفي نهاية األمر ، . وعززتّ في نفسها الطاقة والمعنويات ، والخصوبة والخير والمسرات ومنفعةً إعتبارية
فعل " أفضل من التشارك والتداخل الكامل بين " وحدة الجنس واإلقتصاد " فإننا  نستطيع تأكيد أن ال شيء يثبت 

 عل األكل "و" الحبالشفهية الشعبية والشبابية ،  والتعبيراتُ النفسية ،االناسةُتؤيد تلك الصالت الوشيجة " . ف
... األخرى والخرافات والكليدمنات ، الكرامات والجنّيات ، وأسرار البالغة وشتى قطاعات المتخيل

كمثٍل على ذلك اإلتصال البليغ بين األكل والوصال نستشهد بكرامة لصوفي يقول إشتهت نفسي يوماً و,أخيراً
 ...فأنا لك! كُلني : فجاءتني ظبية مشوية وارتمت أمامي قائلة . الشواء
  

فحلمت أني أجلس . مترحت نِ. فأعجبني شكله. على شخصٍ وقابلته ألول مرة في الواقعتعرفت) : 4(الحلم
ما هذا الحلم وأنا كنت أول مرة أشوفه يومها في الحقيقة . معه ، وأنه كان قريباً مني جداً ، ويقبلني

  . )إنتهى النص ( الصبح 
 

المقابلة . األحالم في فترة الصباح. الشخص المجهول: أبرز مكونات الحلم أو كواناته ومفاصله ، هي  -أ 
جلوس الحالمة مع الشخص أي مرحلة . مواجهته.حبها له. إعجاب الحالمة بالشخص. ن للمرة األولىبين الجنسي

الشخص يقبل الحالمة، والحالمة فرحة . القرب الشديد بين الشريكَين أو مرحلةالشروع بالتنفيذ. اإلعداد والتهيئة
أي غير الشيطانية ,ءمة لحصول األحالم الصادقة الفترة الصباحية هي األكثر مال. مقبِلةوسعيدة مبتهِجة. وراضية

  .أو غير الفاسدة
ولكأن ذلك كان تعبيراً عن . ذاك الحلم سكبةٌ أو رواية للرغبة المأمولة المرجوة. التفسير األول -ب 

 وهنا التعبير أيضاً عن نجاح. ممارسة الجنس للمرة األولى ؛ أو مع أول شريك قابلته الحالمة أو سعت إليه
ولكأن الحالمة تُمارس الحب . العملية التام الكامل ، وعن أن الحلم صادقٌ وليس فاسداً ، ومؤنس مبهِج وملذّ

  .الكامل في ليلة الدخلة ، وبدون خبرة سابقة ، ومع شريك بريء
حبة الحلم يبدو أن صا. السيرورة والخطوات على الطريق إلى نهاية الفعلة. تَمرحل العملية الجنسية -ت 

كانتفي المرحلة االولى تحت ضغط الرغبة ؛ فهي تكلّمت عن جلسة تعارف سريعة وغير مسبوقة ؛ أي أنّها 
وهكذا . وهنا عنوان المرحلة الثانية أي إتخاذ القرار على السير قُدماً. ورغبتْ فيه. تعرفت إلى شريك مقبوٍل

رحلة المقابلة ، أي الجلوسِ معه وجهاً لوجه أو جلوساً هو حميم وافقت فوراً على اإلنتقال إلى المرحلة الثالثة ، م
. ثم نامتْ أي تَمددتْ وقدمتْ نفسها كلّيةً وباستعداد ، وجسداً في مواجهة جسد وبدافع رغبوي متوقِّد وموقِّد

غبوي ، أوصل إلى بالمعنى الر (version)وتروي المرحلة الرابعة أن القرب الشديد بين الجسدين ، قُرباً هو 
  تكتفي الحالمة بإنهاء روايتها أو سكبتها. التقبيل

وكان ذلك للمرة األولى ، وبغيرِ خبرة أو  معرفة ... كان قريباً ؛ ويقبلها) ؟( المجهوَل للحلم بأن الشخص
 .سابقة به

 

  ات ــــــــــــأضموم
 

؛ جعفر  125، ص1إبن شاهين ، مج ( والقوة رؤيا فَلقَ الصّبح تؤول بالدين ، والخير ، والصالح ،  -1
  ) . 185الصادق ، كتاب التقسيم في تعبِير الحلُم ، ص 

ثم إن شروط المفسر ودور البيئة . ومفسر الحلم ضرورية) الصابر(العالقة التفاهمية بين الحالم  -2
وخاضعةً , بية ؛ وتبادلية اإلحترام فيما بينهماوالمجتمع قد تكون تماماً كما تكون العالقة بين المعالجِ والمعالَج إيجا

 .لقواعد التحادث العيادي

 

الشخص المجهول الجيد في هذا 
 لشخص معروف الحلم قناع

وهنا نمطٌ أرخي أصلي . مألوف
نعثر عليه أيضاً في الكرامة 
الصوفية والخرافة ، وفي 
الكَليدمنة  والمختلقة 

 
 

ا الشخص المجهول المرعب أم
فيكون في الكوابيس 
. والروابيص  واألحالم المرعبة

هنا يكون المهاجِم المجهولُ 
للحالمة هو نفسه األنا األعلى ، 
واألخالق أو المثُل، والرقيب 
 المحاسب الحاكم

 

الشخص المجهول " قد يبدو أنّ 
ذاك الذي أسرف في إعطاء " 

النقود معناه أنه أسرف في 
 تبديد الطاقة الجنسية

 
 

الجنسي واإلقتصادي هما في 
وإنهما . تبادلية أو في متكافئة

والمجهول رجل أعطى . معاً
الحالمة نقوداً يعني أنه أعطاها 
نفسه أو ثروته، ذاته وممتلكاته 
 ، سعادته ومسراته ومعنوياته

 
 

وكمثلٍ على ذلك ,أخيراً... 
اإلتصال البليغ بين األكل 
 والوصال نستشهد بكرامة

يقول إشتهت نفسي  لصوفي
فجاءتني ظبية . يوماً الشواء

: مشوية وارتمت أمامي قائلة 
  ...فأنا لك! كُلني 
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  أمـة فـي عالـم

وقد تنبه األقدمون إلى السمات الواجب أن تكون مميزة للمفسر ، أو إلى الشروط الواجب أن يتقنها كيما 
 عارفاً بالكتب الدينية ، وبالشِّعر واألدبواالمثال ، وبالحكايا
والجِنَّيات والخرافاتالفولكلورية والكرامات الصوفية ؛وعارفاً بشروط الحالم ، بمهنته وأوضاعه الخصوصية ، 

  .وبيئته وثقافته ، ومستوياته المعيشية ، ونمط الشخصية وحالتها السوية كما المرضية لديه 

الذكورة ، هي البطل والمحور ، الدافع والمفسر أو المحرك 
وفي عبارة واضحة ، يؤسس الرغبةَ الجنسية ، ممثَّلةً بالمركبة الحمراء أي حيث اللذة الجنسية تكون 

  .ر سروراً وإبتهاجاً بالمشاركة
وتكون في الحلم الثاني ، المرأةُ المتوفّاة هي المحور وتعبر عن رغبة األم المتوفاة بزيارة لها تقوم بها البنت 

 –وتمضي عندها بعض الوقت  -كانت ترغب بأن تأتي إليها  

" الحالمة –يأتي فيعطي الصابرة ) شخص ما (=هنا الشخص 
  .، ونقوداً ذهبيةً كثيرة ، وشنطة فلوسٍ ورقية 

قابلت شريكها ، . لحالمة في الفعل الجنسي الكبيروالحلم األخير ، الرابع ، تعبير عن التجربة األولى ل
. إنّها تُعجب به فوراً أي تُعجب بشكله وترتضي بسلوكه

ويقبل الشريكة، معناه ، هنا ، نجاح الفعل الجنسي وبلوغه 
كّل ذلك كان للمرة األولى ؛ ولكأنّه كان تَمسرحاً ِلليلة الدخلة ، أو بداية شهر العسل واإللتذاذ 
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وقد تنبه األقدمون إلى السمات الواجب أن تكون مميزة للمفسر ، أو إلى الشروط الواجب أن يتقنها كيما 

عارفاً بالكتب الدينية ، وبالشِّعر واألدبواالمثال ، وبالحكايا" فمن خصائصه أن يكون . يستطيع أن يقوم بواجبه
والجِنَّيات والخرافاتالفولكلورية والكرامات الصوفية ؛وعارفاً بشروط الحالم ، بمهنته وأوضاعه الخصوصية ، 

وبيئته وثقافته ، ومستوياته المعيشية ، ونمط الشخصية وحالتها السوية كما المرضية لديه 
  :البطل في األحالم الممسرحة المحلَّلة أعاله  -3

الذكورة ، هي البطل والمحور ، الدافع والمفسر أو المحرك  - ثوي كما اُألنوثي ، واألنوثةُهنا المرأة أو األن
وفي عبارة واضحة ، يؤسس الرغبةَ الجنسية ، ممثَّلةً بالمركبة الحمراء أي حيث اللذة الجنسية تكون . والمنتج

ر سروراً وإبتهاجاً بالمشاركةاألساس والكوان المكون ،والشعور عند الحالمة بأنّها تطي
وتكون في الحلم الثاني ، المرأةُ المتوفّاة هي المحور وتعبر عن رغبة األم المتوفاة بزيارة لها تقوم بها البنت 

كانت ترغب بأن تأتي إليها  ) المتوفاة ، هي نفسها ( كما إن األم . الكبيرة
  ).سيكولوجية اإلخوة:را(أختُ الحالمة بِنتُها الصغرى أي 

هنا الشخص . والجنس ، المرأة ، موضوع الحلم الثالث
، ونقوداً ذهبيةً كثيرة ، وشنطة فلوسٍ ورقية " مجموعة فلوسِ فضة كثيرة 

والحلم األخير ، الرابع ، تعبير عن التجربة األولى ل -4
إنّها تُعجب به فوراً أي تُعجب بشكله وترتضي بسلوكه. شخص مجهول غير مفصوح اإلسم أو العمل أو العمر

ويقبل الشريكة، معناه ، هنا ، نجاح الفعل الجنسي وبلوغه ,يقتربان جداً أحدهما من اآلخر. يتجالس الشريكان 
 ة الدخلة ، أو بداية شهر العسل واإللتذاذ ... األعلىالحدسرحاً ِلليلكّل ذلك كان للمرة األولى ؛ ولكأنّه كان تَم

 .بعسيلة الجماع
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2017 

  

زيعـور الراسـخ فـي 
 

  

يستطيع أن يقوم بواجبه
والجِنَّيات والخرافاتالفولكلورية والكرامات الصوفية ؛وعارفاً بشروط الحالم ، بمهنته وأوضاعه الخصوصية ، 

بِنتُها الصغرى أي 

مجموعة فلوسِ فضة كثيرة 

يتجالس الشريكان 

بعسيلة الجماع

تعرفتعلى شخصٍ ) : 4(الحلم
. وقابلته ألول مرة في الواقع

. رحت نِمت. فأعجبني شكله
فحلمت أني أجلس معه ، وأنه 

. ويقبلني كان قريباً مني جداً ،
ما هذا الحلم وأنا كنت أول 
مرة أشوفه يومها في الحقيقة 
الصبح 

 
 

العالقة التفاهمية بين الحالم 
. ومفسر الحلم ضرورية) الصابر(

ثم إنّ شروط المفسر ودور 
البيئة والمجتمع قد تكون تماماً 
كما تكون العالقة بين المعالجِ 
والمعالَج إيجابية؛ وتبادلية 

وخاضعةً , م فيما بينهمااإلحترا
 لقواعد التحادث العيادي
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  أمـة فـي عالـم... نفسانيـات زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و ال
 

 ابــةُ الحجــه وجنسنــس الوجــة تضاريــأَنثن
  
  

 

  استـــاذ التحليـــل النفســـي والفلسفـــات النفسيـــة -علـــي زيعـــور. د
aly.zayour@gmail.com 

     
 

I - ٌةسزنةٌ قوممرالنفسي للتحليل تبعاً و التطور ونظرية اإلناسية والفقهيات 
    

  اإلنسان علم داخل األنوثةُ –والذّكورة الجنسِ فقه – 1
 :نحو من وميادين علومٍ على مؤسّساً للرموز قاموسٍ من أكثر النّفسي التحليل في العربية المدرسةُ قدمت

 :را( واألسطوريات الخيليات المتنوعة، البالغية واألسرار تاالستعارا والرِّمازة، الحلميات والمتخيّل، اإلناسة
 أجل من ضرورية إسعافية كأداة قُدّمت قد الرموز قواميس وكانت …)العربياإلسالمي الثّقافي الالوعي علوم

  …العربية الذّات في والمعاِلج، والمحلّل النّفسي، الطبيب
 والشخصية الكليدمنة الصوفية، والكرامة الشعبية الحكايةُ األسطورة،و الحلم تفسير أجل من أيضاً، وقُدّمت

 الفقه حقول فهم على لنا مساعدته الرموز علم لقومسة اإليجابية المجلوبات من أن على ُأصر وأنا …الغرارية
 العائلية واألحوال الزواجي الفقه وحقُل األنوثة؛ – والذّكورة المرأة فقه واآلن، هنا منها، يهمنا التي اإلسالمي

  (المدنية الشخصية،(
  
  والحياة والجنس والعقل اإلنسان فهم في واألحاديثية للفقهيات والهاجع المنسي الدور – 2

 للفقهيات؛ اإلدراك بواسطة البشرية، الحضارة داخل التأسيسية تجربته في العربي، الفكر إدراك إلى ندخل
 والردّ المشكالت، وحّل التفكير طرائق وتأويل فهم نستطيع الحقول فبهذه …األوليائية كما بيائيةواألن ولألحاديثية

 فالفقهيات .والفن القيم وحيال والمجتمع، الواقع حيال الناجح والتكيف واالستجابة والنظر والحواجز، المتعثّر على
 .اللغة ووظائف اإلناسة وحقول األسطورة تفسير أجل ومن كشاهد، الحلم، تفسير أجل من نافعة صالحةٌ أداةٌ

 والسداد النفع شديد ضرورياً بات وتنظيمٍ بعناية الفقهاء درسها األنوثية الذكورية العالئقية موضوعات فإن كذلك
 لفهم وبالتالي الوجود؛ وجنْسنة واُألنوثيات، الجنس، ومعنى وتاريخ بنية وتفسير فهم شئنا إن منها االنطالق
 للمرأة لهوتتها أو وأسطرتها العربية الحضارة في والمقدّس، المحرّم وضبط والزي، الحجاب إشكاليات وتفسير

 وواهب مكوِّن ونبع، أصٌل وهي الوجود؛ في أول محور المرأة :نقول أن فعلينا نلخّص أن أردنا وإن .والدم
 مرعبةٌ هذا، لألنثوي والملَهوِتة الفقهية الرؤية حسبب ودائماً وهي، …والوفرة والخصوبة للجنس رمز للحياة،

 …والرجل للحياة ومباركتها خيرها ويرجى لها؛ “التعبد” وحتى بها، والتبرك بقدسنتها شرها يدفَع ومقدّسة؛
ج بالعضو تتمثّل بعامة، اإلناسة وفي البدائية العقائد تاريخ في أنّها، هو واألهمالمعطي لعضووا المولِّد، المنت 

 وتقديس عبادة :بين الترابط هنا يستدعى …والمعنى الرموز المؤنثَنة المجنسنة تضاريسه بشتى والوجه للحليب،
 هو، كلّه ذاك …والوجه الفرج بين والتداولية التبادلية األثداء، والكبيرة الكثيرة اإلالهة رؤيته، تحريم أو الفرج
 “مهووسةً” بدأت إنّها فيها يقال ألن قابلةٌ واإلسالمية العربية الحضارات بأن لقولل تأكيد العربية، المدرسة بحسب

  .والخلود باالستمرار أو الدم، وخوف والتكاثر بالمتخيل الجنسي، والهوام بالجنس والمرأة، باُألنثوي

قدمت المدرسةُ العربية في 
التحليل النفسي أكثر من 

لومٍ قاموسٍ للرموز مؤسّساً على ع
اإلناسة : وميادين من نحو

والمتخيّل، الحلميات والرِّمازة، 
االستعارات واألسرار البالغية 
المتنوعة، الخيليات 
واألسطوريات 

 
 
 
 

كانت قواميس الرموز قد 
 ةضروري ةإسعافي مت كأداةّقُد
من أجل الطبيب النفسي، 
والمحلّل والمعالج، في الذّات 
 العربية

 
 
 
 

صر على أنّ من المجلوبات أُ
اإليجابية لقومسة علم الرموز 
مساعدته لنا على فهم حقول 
الفقه اإلسالمي التي يهمنا منها، 
هنا واآلن، فقه المرأة 

 األنوثة؛ وحقلُ  –والذّكورة
الفقه الزواجي واألحوال 
 العائلية
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  الوجه فجوات أَنثَنة أو الجسد تضاريس جنسنة – 3
  الوجه رموز مع الفرج رموز ترابط أو األعلى في ما مع األسفل في ما تكافؤ
 من مستقًى إنّه قلنا أن سبق ما على وتأسساً استناداً برموزٍ ثبتاً النفسي التحليل في العربية المدرسةُ أعدت
 …األحالم وتفسير واألمثال واألساطير الشّعر ومن والبالغيات، الثقافي الالوعي علوم من اإلناسة، قطاعات
 باألنوثيات المختص الفقهي القطاع من وبخاصة الفقهيات، من وهنا، اآلن منه ننطلقو يهمنا، نحوٍ وعلى وكذلك،

 انزياحٍ أو رمزي ترابط عن نقوله ما هو واألحرى األهم يبقى وهنا …)النّسائيات (= والنّسوِي والجنسوية
 الرمزية الوشائجية هو وحقلها غرضها الموضوعة فهذه .المرأة عند والوجه، الفرج :القطبين بين وتالزمٍ

 كيف تُعاين، وكيف الموضوعة، تلك هي فما .والثقافية االعتقاديةُ كما العضوية والطبيعية الهاجعة والالواعية،
  .إسهامي تكيف وإعادة لتغييرٍ طرحاً ثم تشخيصاً أي طبيبي؛ نحوٍ على تُقارب
  
II - ةٌــرمزن ابــالحج مـــال نــم وفــوالخ يــواإلناس نــللتديد  

  
  والمخيال واللّاوعي باألنا نفسية إناسية معرفة نحو
  المحرم والمقدسِ المخيف الجنسي لتغطية أشكال الوجه حجاب – 1

 الشفهي بخطابيها واللغوية اإلناسية للظواهر بمعاينته النفسي التحليل في العربية المدرسة مسار تَميّز
 المعاينة محور .الدفاعية األواليات وعلم الثقافي الالوعي علم حقول ولكافة يات،واألسطور وللحلميات والفصيح،
 للحجاب تفسيرة على وينصب يدور محور التغييري، العالجي والطرح المحلّل التشخيص اللصيقَين، بوجهيها
 الظّلي والهاجع، المطمور يادارت على ثم والكثافة، التعقيد الشديدة للظاهرة نماطة على أي وتسمياته، بأشكاله

  .والشعائري التعبدي التديني والحلُمي، االستعاري والخيلي، الرمزي واألسطوري، القسري والالواعي،
 واعية وموضوعانية، ذاتانية وثقافة، طبيعةٌ ومتخيّل؛ بيولوجيا سوية، وغير معاً سويةٌ وهي حالة؛ الحجاب

 العضوي في متجذّر مغموس مجبوٌل هو كما نفسية؛ وتمثيالت ومعتقداتٌ أيديولوجيا، الحجاب إن .واعية وغير
 .المحظور والمقدس العام والمتخيّل الثقافي الالوعي في البقائية، وقوانين والدم الجنس في والجسد،

  
 المحافظةو والدم المرأة في الفقه وخطاب اإلسالم تمثّل عينةً الحجاب اعتبارِ حدودية أو تخومية – 2

  الحياة على
 إلى قزعة، أو شاهد إلى خزعة، إلى وأقواميته، وبحضارته الفكري وتراثه العامر بتاريخه اإلسالم، يقلَّص ال
يلية اإلناسية ومالبساته وتعقيداته الحجاب، عالم غنى من بالرغم وهذا، .الحجاب هي ظاهرةأو والخ 

  .األيديولوجية
 حالة، ،“عقدة” هي موضوعةٌ البيولوجي، كما االعتقادي أو الجسدي كما سيالنف الفضاء هذا في الحجاب،

 للعربي الحضارية النفسية اللياقة يخلخل وتوتر عصاب؛ الحجاب .أسطورية تعبيرة في منسوجةً نلتقطها نفسية
  .والفضاء والسرعة اآللة أو والنور والزر العلم داخل الثورات ثورة عصر في والمسلم
غطاء؛ فهو .اعتقادية أداة جابالح إن العين وقاية وعلى الحجاب؛ صاحب حماية على الغطاء بقدرة وإيمان 

 المجتمع معاداة وبالتالي واألعراف، التقاليد رفض من أو اهللا، أوامر عصيان ومن الحرام، في الوقوع من
  .والبقائية والجماعة

 جسد على ينصب، ما أكثر وينصب، .المقدّس هاكانت ضد حصن أو ومنع للمحرّم، وحجب تغطيةٌ الحجاب
   رموز كلها هي التي الجسدية الفجوات على منصبّ خاصّ أنّه لنا يظهر وهكذا .األنوثي الجنس على المرأة،

 
 
 
 
 

ندخل إلى إدراك الفكر 
العربي، في تجربته التأسيسية 
داخل الحضارة البشرية، بواسطة 

يثية اإلدراك للفقهيات؛ ولألحاد
 واألنبيائية كما األوليائية

 

  
 
 
 

الفقهيات أداةٌ صالحةٌ نافعة من 
أجل تفسير الحلم، كشاهد، ومن 
أجل تفسير األسطورة وحقول 
 اإلناسة ووظائف اللغة

 

  
 
 

المرأة محور أول في الوجود؛ 
 وهي أصلٌ ونبع، مكوِّن وواهب
للحياة، رمز للجنس والخصوبة 

… والوفرة
  
  
  

العربية  أنّ الحضارات
واإلسالمية قابلةٌ ألن يقال فيها 

باُألنثوي “ مهووسةً”إنها بدأت 
والمرأة، بالجنس والهوام 
الجنسي، بالمتخيل والتكاثر 
وخوف الدم، أو باالستمرار 
  .والخلود
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 والغرض، المقصودة، هي الوجه في الماثلةَ الجسدية الفجوات إن .معاً وذكورية أنثوية أو أنثوية، جنسية
 معاً، والقداسة للشر المستجلبة الغُلْميات أو الشَّبقيات مناطق وهي .للجنس السافرة والممثّلة الخوف، ومصدر

والرعب واأللم للحياة والموت، للحب.  
 .للرأس للوجه، للكل، حجاباً يكون ال قد فجوة وحجاب .مخصوص واسم معيّن حجاب الوجه، في فجوة، لكل

 واألنف الفمِ ولربما فقط؛ الفم أي الوجه، نصف تغطيةُ به والمقصود النّصيف؛ هناك الشاهد، سبيل وعلى
  ).…إسقاطه تُرِد ولم النّصيف سقط النعمان؛ امرأة :را( أيضاً

 ومعنى وظيفة في والتحليل النظر إلى الذهاب التفسير، هذا أو التحليل، هذا توضيح على المساعد ومن
 إعجاب تحليَل هنا، نستطيع، فقد لمقارنة،وبا …والمفدّم والملثَّم، المقنَّع، الرّجل حيث أي الرجل؛ عند الحجاب

 لم وإذْ الذي، اليونانية نرجِس أسطورة ]وبين[ الفتّان؛ وجهه يحجب الذي العربي البطل بين وجهه، بجمال المرء
 العربي، والمقنَّع اليونان، نرجس كالهما، .صفحته أو الماء وجه كانت مرآة في غرقاً نفسه قتل وجهه، يحجب
  .واللذة والحب للحياة القاتِل الحاجب القناع تحت وذاك غرقاً؛ هذا وجهه خسر .نفسه خسر
  
 داخل الدم وخوف والحجابِ المحرّمِ والمقدّسِ الجنسي تبادلية أو لترابط الميدانية الدراسة استمارةُ – 3

  والوعي والالوعي العام المتخيل
 لنا يبين رائز أو مكشاف فالجواب .للشخصية كشف أداةُ الحجاب وحقيقة معنى سؤال عن األجوبة
 أن كما .والالمفصوح الطفولي أو الكامن الحقيقي االعتقاد والدفاعي، الالوعي والغوريات، المطمورات
 الفكري، والمستوى وبالعقلية المعلَنة، الصريحة باأليديولوجيا تعرفنا المحثَّة، الحاثَّة األسئلة مجموعة االستمارة،

والرالحضارة كما والتاريخِ واالنتماءات التراث حيال النفسية ضائية.  
  
  األعلى مع األسفل وتبادلية الوجه حول إناسية معتقدات – 4  

 سلوكية بأنماط والهاذان، والالوعي للمخيال دراستها في ،“العربية للذات النفسي التحليل موسّعة” استعانتْ
 تُداعب المرأة حين شعرها، المرأةُ حلَّت :ذلك من والفرج؛ الوجه بين لواالستبدا االنزياح حول وأسطورية

 إدخالها وكذلك باإلصبع؛ األنف حك .قَدمها عن كشفُها .ساقَها هزهزتْ .السفلى شَفتَها أسفل إلى قَلَبتْ .شَعرها
 أو وهمي طفولي، هوامي تخيّل،م جنسي فعٌل المرأة خد مالمسة الحلم، في األسنان قلع .اُألذُن في أو األنف في

  .ورمزي استعاري
 إفرازات .سفلى ألعضاء عليا أعضاء رموز الواسع والفم الغليظتان، والشفتان المرأة، إصبع :أيضاً وثمة

 مع ،)المظهر أو العام الشكل البنية،( والطبيعة الوظيفةَ ثم ومن المواقع، في واالنزياح الرمزنةَ تتبادل العليا البدن
 من 16 الجزء الزواجية؛ والفقهيات “الذكونوثة“و اإلناسة الميدانية؛ الدراسة :تُستدعى( السفلى البدن رازاتإف
  ).…“للخرافة النفسي التحليل” :أيضاً ؛…“النفسي التحليل موسّعة”

  
  العام والمتخيل الجاهلية والتعبدات اإلناسة في الجنسي ضمن والقُبلة الحبو – 5

 باألوضاع الراهن جهلنا بسبب يكون قد حولهما الملتفّ المحفُّ واللّبس يدرسان؛ ال يزاالن ما مفهومان هنا
 مجال تغير لقد .الحبو فيها سقط جماعية وعادات وشعائر طرائق إلى االنتقال قبل تُمارس كانت التي والمعتقدات

 التقابل وأسلوب القُبلةُ حيث إلى المنتقلة والمتخيّالت الممارسات في التغير مع ميثولوجيةً، وطبيعة تعامالً الجنس،
 إلى يشير ما الفقه، في بالقُبلة، االهتمام على اإللحاح من هل أخيراً، .السابقة األساليب عن كبديٍل وجه إلى وجهاً
 المنعطف؟ أو التحول ذلك

  
 

الحجاب حالة؛ وهي سويةٌ معاً 
وغير سوية، بيولوجيا ومتخيّل؛ 

وثقافة، ذاتانية  طبيعةٌ
 وموضوعانية، واعية وغير واعية

  
 
 

إنّ الحجاب أيديولوجيا، 
ومعتقدات وتمثيالت نفسية؛ 
كما هو مجبولٌ مغموس متجذّر 
في العضوي والجسد، في 
الجنس والدم وقوانين البقائية، 
في الالوعي الثقافي والمتخيّل 
 .العام والمقدس المحظور

  
  
  

فهو . ديةإنّ الحجاب أداة اعتقا
غطاء؛ وإيمانٌ بقدرة الغطاء على 
حماية صاحب الحجاب؛ وعلى 
وقاية العين من الوقوع في 
الحرام، ومن عصيان أوامر اهللا، 
أو من رفض التقاليد 
 واألعراف، وبالتالي معاداة
 المجتمع والجماعة والبقائية

 
 
 
 

الحجاب تغطيةٌ وحجب للمحرّم، 
ومنع أو حصن ضد انتهاك 

ّأكثر ما . سالمقد ،بوينص
ينصب، على جسد المرأة، على 
  الجنس األنوثي
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  كلّه والجسد الجنسي والفعل الفرج حجاب – 6
 ومحجوباً محتشماً، يكون الجنسي الفعل أن العربية، اإلناسة داخل الشعبية، والمعتقدات البدئية األعراف في
 وباًمش يبقى الجنسي فالفعل .يحضر أو الشيطان يدخل ال وبحيث الزوجين؛ بين النظر تبادل بغير مغطى

،التبتخي اتتحيطه وتره تة معقَّدة، موغلة وتحريمات بقداسةوكهوفية ملهو.  
  

III-  نُ جنسي عضو األنثوي الوجهرمزالفجوات م  
  
  الرموز متعدد جنسي عضو والشّعر مجنسن الرأسِ أو الشّعر حجاب – 1

 الطمثيِّ المرأة ودمِ الدم، في نظريةً كوّن صٌلوأ أساس وتقديسه، األنثوي، الجنسي العضو إلى النظر تحريم
 والتكيف الطبيعة وتطوير البقائية؛ واستمرار األنوثة؛ – والذكورة الحياة حمايةُ ووظائفها خصائصها والوِالدي،

 بدوالتع والمرأة، الجنس، عبادة حدّ الشعوب بعض عند بلغ أيضاً تقديس بأنه المميّز التحريم ذلك .البشري
 إلى النظر تحريم إذَن، صار، كيف …واالنبعاث والتجدد الوفرة والخصوبة، للحياة المرمزِن الجنسي لعضوها
  .واإلناسي واأللوهي باالعتقادي مرتبطاً للشَّعر وتقديساً الشَّعر؛ إلى للنظر تحريماً النبع، ذلك وتقديسِ الفرج،
  
2 – م حجابالد م من والخوفالد ري أو بقائي وطبيعي جنسي رمزتطو  

 المعقَّدة أو العنيفة قَدسنته جانب إلى الدم من والخوفُ المرأة؛ مصافحة خَطر الجاهلية، في وفعاالً، راسخاً كان
 التجارب إلى تعاد التي والسحرية الشعبية والتفكيرات بالمعتقدات مجبولة اإلناسية التديّنية الظاهرة وتلك .الملتبسة
 والمعتقَدي اإليمانوي مع والطبيعي البيولوجي فيها يختلط ظاهرة وهي .الكهوفي اإلنسان عند أو لنوع،ا عند األولى

 له الوظيفي العضو من وبالتالي المرأة، عند الدم من الخوف يكون ربما .والتّرّهي واألسطوري األزعومي مع أو
 الخوف هذا وتغطيةَ رؤيته، من الخوف قَدع تكون يفسّر مسيطر فعاٌل سبب مشهودة، ظروف في المرأة عند

 من تعالى نفسه هو ويستحي ذلك، يحرِّم اهللا أن مفاده ديني بمعتقد )ومستمر مستعصٍ مرضي خواف إلى المتحول(
  .األمر ذلك

 أساس وفي الكهوفي، اإلنسان عند األقدم الحجاب هو األنوثيِّ والعضوِ الدم ورموزِ الدمِ حجاب يكون وهكذا
 من شكٌل المرأة مصافحة عن االمتناع ويكون .األوغل التجارب وصدمات الالوعي لُجة وفي والمخيال، األصول

 “العصاب” ذلك من يحمي دفاعي وردّ الخواف، ذلك أعراض من وعارض رموزه، أو الموت دفع أشكال
  .والتطور البقاء في الطبيعة بقوانين ويتفسر

 المرأة، مصافحة من الخوف أصل وفي والفرد؛ النوع طفولة في ذلك يكمن .ةٌحال الدم وخوافُ الدم حجاب
 اإلنسانِ خوف أن مفادها والبقاء، التطور قوانين بحسب أو المنهج، الطبيعي والتفسير .مالمستها عند والتطهر
 ورداً .يسيل الدم ةورؤي الموت من خوف أي الدم، إليه ويرمز يمثّله ما من خوفٌ هو الدم من الكهوفيِّ، األول،

 باإلغماء يصاب من ومنهم يهرب؛ من الناس من أن يلحظ اليوم، وحتى القديم اإلنسان عند الدم، من الخوف على
 ردود وتتبدل لونه يتغير أو للقتال، يتهيأ من ومنهم الرؤية؛ من عينَيه يمنع كحجابٍ يديه يضع أو الوعي، وغياب

  .فعله
 خوف هو أيضاً، وجهها رؤية من وحتى مصافحتها ومن المرأة، “مالمسة” من خوفال إن :نقول وتلخيصاً

 عبادته أو قدسنته :الفرج من الموقفَين ومنبع أصل هنا .األنوثي الدم عضو رؤية من أي األكبر الخوف من
 إذا امرأته همن تُطلّق الذي الزوج عند حتى إليه النظر وتحريم حجبه، أي ذلك ونقيض الحياة؛ رمز باعتباره

 .والمحظور الحرام في ووقع اهللا أمر طاعة عن امتنع

  
  
  
 
نستطيع، هنا، تحليلَ إعجاب المرء 
بجمال وجهه، بين البطل العربي 
الذي يحجب وجهه الفتان؛ 

أسطورة نرجِس ] وبين[
اليونانية الذي، وإذْ لم يحجب 
 وجهه، قتل نفسه غرقاً في مرآة
 كانت وجه الماء أو صفحته

  
  
  
  
 

كان راسخاً وفعاالً، في الجاهلية، 
 مصافحة المرأة؛ والخوف طرخ
من الدم إلى جانب قَدسنته 
 العنيفة أو المعقَّدة الملتبسة

  
  
  
 
 
 

أنّ خوف اإلنسان األول، 
 الكهوفيِّ، من الدم هو خوف
من ما يمثّله ويرمز إليه الدم، 
أي خوف من الموت ورؤية 
 الدم يسيل
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إذَن، هدفه، الدم حجاب إن مِ األنثوي الجنسي العضو رؤية حجبّالمحر بل من إليه النظروذاك الزوج؛ ق تحريم 
 يحق وهنا .لزوجها الجنسي العضو إلى المباشر النظر عدم أيضاً حواء على وأوجب آدم؛ على تعالى اهللا فرضه
 من اً،أيض عليه حرام هو ولربما الرجل، يستحي العربية، اإلناسة وفي .المحرّم في زوجها وقع إن الطالق للزوجة
 األنثوي؛ العضو مغطّاة تكون ألنّها النعجةَ وبتقدير عالياً ويحترم العنزة؛ عند المكشوف العضو رؤية إلى النظر
 قاعدة وتلك .حائض حيوان ألنه أكله محرّم عديدة، معتقدات في أو أمم عند فهو، األرنب أما .“مؤمنة” بذلك وتكون

 أو أزعومة أسطورة، إلى وتدينية شعبية معتقداتٌ أو اإلناسة تستند وهنا .كافة الحائضة الحيوانات على أيضاً تقع
 تنظّف أن إلى واضطرت العجين، تخبز كانت امرأةٌ أصلها وأن ممسوخة؛ الحائضة الحيوانات هذه أن تروي تُرّهة،
  .امرأة أصالً، ألنها، أكلُها ميحرّ هنا ومن تحيض؛ أنثى إلى اهللا مسخها األمر فعلت ولما .بالعجينة برازه من طفلها
  
  وفعلي واستعاريّ رمزيّ الفم حجاب – 3

 …النفسي التحليل وبحسب اإلناسة، في فقط وليس البشري؛ الجسد تاريخ في جيداً معروفٌ جنسي رمز الفم
 ومعروف .مخبوء أو القعر في هو ما الظاهر األعلى يرمزِن وهنا بل أسفل؛ هو ما إلى أعلى هو ما يرمز فهنا

 الفم فتغطية ذلك وعلى .األنثوي الجنسي للعضو رمز الفم أن الحلُميات، في كما العربية الفولكلوريات في جيداً،
 الحياة إلى والمشيرِ معاً المرعبِ المحرّم، المقدّس للدم سحري إبعاد وبالتالي للفرج؛ أسطورياً تغطيةٌ حجبه أو

 تحريم ثم، من هو، الشعبية المعتقدات في للمرأة الجنسي العضو إلى النظر متحري إن وإذَن، .والوفرة والخصوبة
  .مخصوص تفصيلي نحوٍ على فيه فجوة ولكل برمته، وجهها لرؤية

 كما والصوفي االجتماعي، والنفسي اللغوي، منها صريحة تفسيراتٌ الفم لحجاب األخرى التفسيرات ومن
ّوي؛ الحجاب لذلك الوظيفة عند يتوقّف الوظيفي والتفسير .النزعة األخالقيوالبرد، الحر من يحمي أنه وهي الفَم 

  …والرمل التراب من
 دليالً نستجلب ذلك، بين من دامغة؛ إثباتية أدلة على قائمة هنا سنَديةٌ ومردودية، سداد ذات وهي تنفعنا،

  .الفقهية والزواجية والتدين الشعبية معتقداتال داخل جداً مألوف هو وثالثاً األحالم، تفسير علم من وآخر إناسياً،
 من تطلَّقت قد أنّها نومها في أبصرت سيدة :هو حلم إلى يوصلنا التلخيص بضرورة يقضي الذي والمبدأ

 الزوجة فرج/فم إلى نظر قد كان الحالتَين، في الزوج، ألن ذلك …زوجها من الطالق طلبت وأخرى زوجها؛
،وعن بتعمد وفي مسبقة، نية منارة غرفة.  

 التجريمي المبدأ بذلك األزواج التدين ممثّل يوصي أن العربالد، أقطار بعض في وبخاصة مألوفاً، يزال وما
  .بالفم له مرموزاً النسوي، والدم الطمث موئل الفرج، رؤية من يستحي اهللا إن يقول الذي

 الشعبية المعتقدات وبعض التدينية، الترهاتو األزعومات بعض المساعد التفسيري العامل دور تلعب وقد
 العنزة حالة أيضاً، الذاتي واالقتناع اإلقناع، من لمزيد نستدعي هنا …أخرى إناسية وموضوعات والحكايا
  .وتتغطّى تستحي “مؤمنة” الغنمة بينما اهللا؛ من تستحي ال فاألولى :والغنمة

  

  وحلُمياً صوفياً وفعلياًثم لُغوياً األنف رموز واستعارة كرمزٍ مفسّراً األنف حجاب – 4
 للحياة رمز وهو .وأنثوي معاً ذكوري إنّه بارز؛ جنسي رمز وهو .الحياة ومصدر الروح، مركز األنف

 معدوداً يكون فهو وبذلك الخشم؛ هو لغوياً واألنف .والنّفَس )الحي الكائن = النسمة( والنسمة وللريح والنَّفْس
  .المتخيل علم وحقوِل والرموزِ الالواعية والجذورِ األصول قاموس في داخالً

 هذا إلى واستناداً .خشم كلمة من جاءت والشموخُ أنف؛ كلمة من انطالقاً أنَفَة كلمة اللغةُ أعطت وبذلك
 هي والتي ليجالخ في المألوفة المأنوسة التحية التحليلنفس في العربية المدرسةُ تفسّر العلملُغَوي، اللّغاوي، التفسير

ّن فالمعنى .للخشم الخشم ومالمسةُ باألنف، األنف حكومصافحة الروح، مع الروح حك هو الغوري المتضم  

  
  
  
  
 

المرأة، “ مالمسة”إنّ الخوف من 
ومن مصافحتها وحتى من رؤية 
وجهها أيضاً، هو خوف من 
الخوف األكبر أي من رؤية 
  عضو الدم األنوثي

  
  
 

  
 
 

معروف جيداً  الفم رمز جنسي
في تاريخ الجسد البشري؛ وليس 
 فقط في اإلناسة

  
  
  
  
  
تغطية الفم أو حجبه تغطيةٌ 
أسطورياً للفرج؛ وبالتالي إبعاد 
سحري للدم المقدّس المحرّم، 
المرعبِ معاً والمشيرِ إلى الحياة 
 والخصوبة والوفرة
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 لقَن،المخ والمروحن االجتماعي، والنفسي اللغوي، التفسير بحسب مدركاً األنف، وحجاب .للنَّفْس النَّفْس
أي المرأة، عند االنتصاب كما واالرتفاع والشموخ لألنفَة حجب ّالخضوعِ واالنصياع، الطاعة إلى لها شد 

  .واالستسالم
  خواف من كشف األنف وانكسار األنف ذلٌّ ودونية – 5

 المتغلب وحر وتسفيُل والخشم، واألنَفَة الشموخِ وإرغام واالنقهار، الضعة رمز المرأة عند األنف حجاب
الطبيعي، أو الدارويني البيولوجي، التفسير وفي .وقتله فظٌ األنف تغطية إنالحياة على البقاء، على ومحافظة ح 

  .واألصلح األنفع على واستمرارها،
 كرمزٍ الخشم وقَدسنة ولحماية ،)الروح( النَّفَس النقطاع الروح، لخروج والموت، للشر إبعاد األنف وحجاب

 ومنع حجبه أو األنف تغطية وأصالً، ).األنف بحك التحية :را( واالرتفاع واالفتخار لألنفة والنجاح، للشموخ
 إن .األنثوي الجنسي العضو إلى النظر ومنع لحجب استعارةٌ أو أسطوري تصوير أو خيلةٌ إليه النظر من الناس
 من األسطورية للقدسنة سحري رمزي الوانتق محرّم، مقدّس هو وذكوري؛ أنثوي مزدوج، جنسي رمز األنف
  .أعلى إلى أسفل
  )الجبهة(حجاب الجبين  – 6

 أيضاً المسمى الجبهة، حجاب بين )السحري الرمزي، األسطوري،( االعتقادي الربطُ جداً بعيداً يكون ال ربما
 أو نفسه أشاع الذي الذبيح، الصوفي، بنفسه، المضحي به يقلَّد ما أو به يعلم ما أي والشَّرطة الرأس، عصبة
 في أي الجذور عند الجبين، حجاب وإذَن، .الناس ولكافة تعالى هللا البيت، وأهل للبيت مملوكة وجعلها سيّبها

 لفعل وتكرار والنذر، بالنفس، التضحية هو لمعتقد رمزنةٌ المعتقد، ولنشوء للنوع والبدئية األقدم التجارب
 .هناك المبارِك كما المقدّس والماء الكعبة حول مكّة نشوء في العائلية الرواية عبرو الهاجريات في المؤسّسين

 المعنى وبهذا .الشَّعر حجاب من قسم الجبهة حجاب ومنهجاً، رؤيةً الطبيعيِّ والتفسير الجنسي، التفسير بحسب
  .أخرى جهة من ت،للذا وحمايةٌ جهة؛ من اآلخر عين عن الجنسي حجب داللتها واحدة قطعةٌ فهما
  الفعلي واالعتقادي –حجاب اليد كُمّ طويل مجلبِب وامتناع عن المصافحةوالمالمسة  – 7

 من نوعٍ كل في رأينا وكما هو، يدها لمس ألن المرأة مصافحة الرّجل يخشى إذْ حجاب؛ المصافحة عدم
  :للمرأة الجنسي العضو بتقديس مرتبطال وللحرام للموت، رمزنةٌ والدم بالدم؛ خيلي اتّصاٌل الحجابات،

 الرجل تذكير من للمرأة منع أخرى، جهة ومن نفسه؛ للمصافح حمايةٌ إذَن، هو، مصافحتها رفض – أ
  .الكهوفي الزمن منذ ترسخ الذي الدفين وبالخوف الطمث برموز
 الحكايات في األسطوريات،و الحلميات في ومعناها دورها أو توظيفها ذلك على يتفق .جنسي رمز اليد – ب
 ويكون .العام والمتخيّل االستعارات وفي الثقافي الالوعي حقول وفي اإلناسة، قطاعات وشتى الشفهية الشعبية
 لجلبابها الطويل بالكُّم تُغطى فهي وهكذا .لليد المضمر الجنسي النفسي البعد يثيره خوفاً أو حذراً إذَن، اليد، حجاب
 المرأة يمنع رمزياً وبإقصائه الجنسي، بتغطية فعلياً يقوم فالكُم ).واألخضر األسود؛ اللون رموز :را( األسود وبلونه

 زِنى” في أو الممنوع، في الوقوع ومن الحرام، المقدس رؤية من الرجل ويمنع وإغوائه؛ بالرّجل، اإليقاع من
  .والمنسي المتخيّل الخوف في أو ،“العين

  …والبسط القبض واإلرغام، المغلوليةُ والعطاء، الكرم واالستطاعة، القوةُ هي ليدل األخرى الرموز – ت
  حجاب القَدم يرمزنه ويمثّله النعلُ والحذاء – 8

 العون، وتقديمِ للحضور، يستجلب النَّعُل هنا .قدمها على جلبابها المرأة تُدني .الطويل بالجلباب القدم تُغطّى
  عضوٍ إلى النظر من اآلخر لعين أيضاً، وفعلي بل أسطوري، أو معنوي حاجب نّعُلال .أوضح تحليٍل أجل من

 
 
 

األنف مركز الروح، ومصدر 
وهو رمز جنسي بارز؛ . الحياة

وهو . إنه ذكوري معاً وأنثوي
رمز للحياة والنّفْس وللريح 

الكائن = النسمة (والنسمة 
فَس) الحيوالن 

 
 
 
 
 

ة في تفسِّر المدرسةُ العربي
التحليلنفس التحية المأنوسة 
المألوفة في الخليج والتي هي 
حكّ األنف باألنف، ومالمسةُ 

فالمعنى المتضمن . الخشم للخشم
الغوري هو حك الروح مع 
  الروح، ومصافحة النّفْس للنّفْس

  
  
حجاب األنف إبعاد للشر 
والموت، لخروج الروح، النقطاع 

، ولحماية )الروح(النّفَس 
نة الخشم كرمزٍ للشموخ وقَدس

والنجاح، لألنفة واالفتخار 
واالرتفاع 

 
 
 
 

إنّ األنف رمز جنسي مزدوج، 
أنثوي وذكوري؛ هو مقدّس 
محرّم، وانتقال رمزي سحري 
للقدسنة األسطورية من أسفل 
 إلى أعلى
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 ورمز الحاسد، عين يمنع أيضاً حاجز النعل .معاً وأنثوي ذكوري جنسي رمز هو أو جنسياً؛ رمزي هو
  .التصوف في واأللوهي لمقدسول والوفرة، للرزق وحتى للموت،
  الحجاب تزين نسائي هوسي. الحجاب أداةُ غواية وجاذب إغرائي – 9

 بالثوب عندها للهوس معادياً أي للمرأة قاهراً يبدو زيٍّ أو ثوبٍ وككلِّ الوجه، حجاب ظاهرة في يهجع ربما
 رغبة إشباع هو ضمني الثاني لمعنىوا والهدف؛ الداللة واضح طبيعي، قهري، األول :مزدوج معنى الجميل،
ج الزينة بطلب الواعيةوالتبر. المعنى، هذا في الحجاب، لكأن إغوائي استجالب. عند الجميلة بالثياب والهوس 
 استجالبٍ مصدر أو ونبع؛ أصٍل بمثابة الجنسية الغريزة أو الطاقة تُعتبر بتكرارٍ، .ليبيداوي جنسي، دافعه المرأة

 جهة، من يغري جميالً ثوباً المرأةُ جعلته ما بقدر وهذا، مقلقاً؛ أو هماً أشكاله، بعض في ليس جابفالح :للحجاب
  .أخرى جهة من الجميل، الزي أو للثوب إيروسياً، جنسياً، ميالً فيها ويشبع

 الرأس بةعص في الجبين، حجاب في والمتملّق والمؤسّس الجاذب اإليروسي، المعنى نلتقط إنّنا وللشاهد،
 ،(والدقن والفم األنف( الوجه نصف غطاء في النّصيف، وفي ؛)يشتهيها من قبلتي وأعطي :القائلة …والّدة :را(

 يعطي الحجاب بأن القوُل يهجع وهنا …)باليد واثقتنا فتناولته إسقاطه تُرد ولم النّصيف سقط( النعمان امرأة عند
 في الصوفي الفكر أخيراً، يستدعى، …المحجوبة واللذة المستور قيالح يجعله أو الرجل جذب على طاقةً المرأة

 وبالغة الهوتيةً جداً، مثالية ومواقف حاالت رفعه ويعني واهللا؛ اإلنسان بين يقع حاجزاً الحجاب اعتباره
  .الروحانية
 دفاعية توأوليا واعية وغير واعية فعلٍ متصارعتينوردود رغبتين تسويةُ الوجه حجاب عصاب – 10
  تطهرية

 :في الشابة عند للحجاب الحضارية النفسية والعافية العالئقية، النفسية الحالة …“التحليل موسّعة” درست
 في دراساتنا وأسهمتْ …العامة واالحتفاالت األعراس الثانوية، الجامعة المختلطة، التجمعات المهنة، الوظيفة،
 إنّه قلنا وما …الالهوتي واأليديولوجي والفكري والواعي بل فصوح؛والالم المعتم والالواعي، الغوري تشخيص

 .له الرافضة أو عنه المكبوتة والرغبة الحجاب في الرغبة بين تسوية هو انجراحاً الواقع، في كان، “عصاب”
 …واالنكماش الهروب الغَسل، والنكوص، التحصن واإلبدال، التعويض :المدركة الدفاعية األواليات وأشهر
 االعتناء ،“العيون سحر” إبراز التأنّق، التزجيح، التبرج، في “المبالغة” إلى اللجوء هنا يذكَر الشاهد، سبيل وعلى

  …والتحدث بالمشية المفرط
 دفاعية ووظيفةٌ استجالبية المقدّسوطاقةٌ للمحرّم وحجب جنسية أصولٌ الرجل عند والقناع اللّثام – 11
  ثقافيو طبيعي وتفاعلٌ

 حاالت وفي تُرّهية، مزاعم في أو دينية احتفاالت وفي وحذراً، كالخوف حاالت في يحجّب قد الذَّكر وجه
 مقصودنا؛ التفسيرات هذه ليست …أسطوري بطٍل أو مرعب حيوانٍ وروحية خصائص الكتساب أو الحرب

 عن البحث هو والعميق األحرى ولكن .صريحة واضحة الحجاب من واألنماط األشكال لتلك فالمدلوالت
 .مخصوصاً مختلفاً للقناع معنى لنفسها تستعير والتي والرمزية األسطورية المستورة، أو المضمرة الدالالت
 فهل للحجاب، الظّـلّية الدفينة المعاني تلك عن التساؤل أجل من إعماله مسموحاً يغدو العقل فإن هذا، والحاُل
 حجاب هو الذي عندهم، األنف، أو الفم لحجاب الذكور، عند للحجاب الجنسي باألصل القول إلى الذهاب نستطيع
  الوجه؟ نصف

 لثمٍ عن الممتنع هو الملثَّم هل والقناع؟ جنسي؟ معنى ذو الرجل عند اللثام إن نقول بحيث التمدد نستطيع هل
 الجنسية؟ وذكوريته نرجسيتَه أي وجهه اَلجم يحجب الذي المقنَّع هو وما لَثَم؟ الماضي، لفعل الجنسي بالمعنى ما

 .الشفّة المفدّم المفدّم؟ واإلناسة، والبدايات األصول في هو، ومن

 
 
 

  
 

حجاب الجبين، عند الجذور أي 
في التجارب األقدم والبدئية 
للنوع ولنشوء المعتقد، رمزنةٌ 
لمعتقد هو التضحية بالنفس، 
 والنذر

 

  
  
  
 
 

إذْ يخشى عدم المصافحة حجاب؛ 
الرّجل مصافحة المرأة ألن لمس 
يدها هو، وكما رأينا في كل 
نوعٍ من الحجابات، اتصالٌ خيلي 
بالدم؛ والدم رمزنةٌ للموت، 
وللحرام المرتبط بتقديس العضو 
  الجنسي للمرأة

  
  
  
 
 

يتفق على . اليد رمز جنسي
ذلك توظيفها أو دورها 
ومعناها في الحلميات 

الحكايات واألسطوريات، في 
الشعبية الشفهية وشتى قطاعات 
اإلناسة، وفي حقول الالوعي 
الثقافي وفي االستعارات 
 والمتخيّل العام
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  هوامش
– �����$د+> �.�g��>، درا,ٌ> )ا���e,Xء اX,��>، ا��H�d>،( ا���1%>  
 (رز#> mn رز#ً>( ��!زاlH أي رزا�kH> :أ+jً� وهg�h i$��>؛ أو

– <o��ِّا�� )��p$�$q��ِ( r&.�ُ <=�sB <ِ,ت؛ درا���(tا� iG9 ،<ا���N�َ 
،<�t9أ <�.gا$v� )<�.wا$v�) 

– ،�ًj+را أ: <ُp!p1&+> وا���12> ا�!و��>، ا���12> ا�.��9> رTا 
x�%��=�1> ا���12> و�Tا. 

 .ا�Kg6 أ,�2 ا�}�ب، ���; +8t و�r&.?+ ،�ً�yّ!z �ً,yّ&t آ�� –
 )ا�.j$( !ا�Uَّ. إ~ �?�Nا�ً� �%1�&{| �!$9�ً� ا�,�2 ا�Uَّ.! :ا0!أة ��> –

"����" +8t وا�}�ب .ا� ”Ke�%َt(�0ٌل ��>، وأ=$ .“ا$g i,�:أو إ *&t%.� 
� h.�$ي أ,)$ري� .��v$G�> و�Nا

–  �B�0ح #� رXع أّن إ~ ا��tا� &�� �p!ا� ���Tا ;p$ذو ا� �H�Iو 
���; ا�D!ار و��" ��t$دV+ ،E$ن t9& .وُ�!rه�> أ,)$ر+> &�� �}�� ا0!أة، 
 ���)��> وإ=.�د* وا�D$ا+>، ���!اء أو ا�1�T> ��2%�> 8*و�� ��}��ل،
 أو اKv��.0،( ا�.���:i ا�%12- إ~ �$دة وه�� .اr&t0س وا�!yّم وا��U)�ن
iا�%�ر�( <��� ”��pyّ!8َّ ا��t01ً� “ا�p!�� وا�%��ًء؛ |�%gل، ��6ات و��T8 وا� 
 .ا��$:�:i :!,�� :أ !ى !yًّة� وا�t0ر:>، ���GUدة +?1%}َ�� .ا� ! ��" ا:�Dق�
– mt�, ،ا�.!=�> ا�%}!=> � اُ�����ت <���,X>” أو ا�و~ ا��ا�6ه“، 
 �12- :ه�� +?!ا8yp .ا1T& إ9!ازات =� وا�!�N ا�&{{ت ���دل ا�%�tط إ~

 )16 اNTء :� و���ٍ> ا��i12، ا�%vّ,$� ���k.> دا �( وا�!�$ز ا���م
– K� ا��i12 ا�%vّ,$� ���k.> :را( =; اv$G�0ت %�qكوا� اg ،��T&ا,> 

 ).ا�.!=�> ��6ات
��& �pهNة 9%$ى �KV� �1 ا�k0َرم �- أ��م ا�}�ب إ,�tط – i:�9�!�َا. 
�> 9%$ى ���p$%1+ 6�2 ا��رم =D- ا{ %�ء آ�ن وإذا�w!ا� &�� ا�V��ر، 
 أ��م }�¡�� ا0!أة ُ�tِ1  أْن p$از ��" أ+jً� +�)�� :12; ذ�� �9.ّ�

�GHا�.�� � ز��. 
–  �g: <��10ا �UV� K� .9.� وردوِد د�9ع¢ وآ^وا��> �^,�و+> ��{ٍت � �&ره� 
– �Bن ر$V+ ،ّ��ءkِ�� ،�h$ن وا��.w$+ "�� �1�p> د{�> ا0!أة +& 

 ��G&ف {غ¢ �- ا,%}�=N� i+�£ ه&9; إ:�,�ً� ����t� �ً�p$�$s&ًا أو �)�$رة
 .ا���§ وا���89 ا��iH�tّ¦ ا�)��.i، ا�%)$ريّ¦ ��%12- أو

– ،�ً�Gt9 �Bن ر$V+ �ُ1� ،&ا�� &.= <k9��� ،ه$ �6ْ:�� ��1| ا0!أة ��� 
<k9��0ا0!أة، ���1> ه� .ا A.0�= iGt2ا1��0>، �+> وا�%12-ي ا� £.� 
<k9��0اد9%�ن؟ آ��%�ن ه�� ه� .¨� اY� 

 ا��s.R>؛ g�� �� إ,�م ��ر+ª � ا�}�ب �K ه��، اه%�����، +�)�� –
Kواج و�Nا� &������G ا�%�ر��> ا�t�> � ا�.!ب . 
– ،i���& ا�}�ب إ,�tط ��" وا�&+K وا��1)ِ> ا¬%�8 9.� ردr ه��، :%1& 

 ا�21�2> :وا�%���k ا��! ��H&ة ��" :8yj آ�� .ا�!اه�> ا0!أة
،<+$e1ِّا��1ِّ$+> ا�!آ�ت ا�� =) <�H�1ا��(، ���k%ا ا�i12�� أة!��� 

��Tوا�:$®>، وا <k�1> ا���12> ا���Tا… 
– "� � ا��Sر :ا�%�D- أو ا�)!ح آ�� اXدراك وإ��دة ����tر:> +?%1&

;t2ا1�0ِ&ُل ا�!أس �)�ء وه$ ا0.��!؛ ا� "�� ��p وه$ .ا0!أة i(ّD+ 
 +?!ا8p و,$ا��G2، أ+jً� و�!اH��G ،)ا�T$ب = ا��ّ?&ور( و�&ره� hَ.!ه�

tت � ا0.�ِ�! $لا���Gt9 ا®�> ا�}�بYا�. 
 إ~ و�� وا�$دع اS!ز وه$ ا�!g�>؛ � +?.�َّ� .و°�+> ردع* ا0.�َّ� ا�}�ب –
 )ا60ه�yّ ا��D- وا20%�ح ا�U!+!ة؛ وا�.�R ا�v1& وراد��ت آ��ّ�.�؛( ذ��

 ).}qiِّ�RاXْ:1?( واKّRT اX:� =� ا0%��دل وا�Nواج ��}Kّ ا�!ادع� ا�}�ب وه��ك
&gو ��أن , m�َّ�� ت!q19اء وNpة، أ-sآ K� ”<.vّ,$� ���k%ا� i12ا�� 
 ا�$اه! هK� E6 ا�sV- ،)16 اNTء :+?!ا8yp آ��sَ،( “ا�.!=�> ��6ات

<�,�:Xوا�± ا �G��: ،ة$gyّ!ا� ،<�+!tا� ،q�t0ا���ن، �&وة ا��.�، ا 
 .وا0ُ�ِ.&ات ا��T��ت ا�V$ا=��، رادrات
2�،ا �}�ب? –� <ِt)�0وا <+$v�2َ( ا�Ke�%َ2Uآ�� ،Kِّّ1ا���1ن ,��� و{ وا�(، 
 أه� �K وه$ ا0!أة؛ ��& ��!أس آD)�ء E��.B ا��Sر =.& ا�ه�q، ه$ �}�ب

 Y�: |�Vhا�Nان وا�2!ج G9$ .ا�:s$ي ��.j$ ووo <ً2�I��.ً> ا�1�T> ا�!�r$ز
 ا�!آ���ت =� +G}8 �$رًا�) �%�vّ�jً� و�.²A وأدوارًا “®�9�tً�” أو و=��ً>،
<�,�:Xدا � أو ا i� .ا�.�م وا�q��%0 ا���ts ا��و

– K��!ه� �K أو ا�}yّ�>، ا0!أة “����ب” �U� ا�2.� وردود &�� ا%0.�ِّ�> 
 .اK� <.vّ,$0 13 اNTء ،…وا��1$ك ا�$�i ا³!ا��ت :را ،)آ�Uه&(

 .16و 15 اNTء :ا:! وا�%�12����k>، اX:�,�> ا�����ت � ا�}�ب –

  
  
  
 
 

الحجاب ليس في بعض أشكاله، 
هماً أو مقلقاً؛ وهذا، بقدر ما 
جعلته المرأةُ ثوباً جميالً يغري 
من جهة، ويشبع فيها ميالً جنسياً، 
 إيروسياً، للثوب أو الزي
 الجميل، من جهة أخرى

 
 
 

  
 

هنا يهجع القولُ بأنّ الحجاب 
يعطي المرأة طاقةً على جذب 

جل أو يجعله يالحق المستور الر
 واللذة المحجوبة

  
  
 
 
 
وجه الذَّكر قد يحجّب في 
حاالت كالخوف وحذراً، وفي 
احتفاالت دينية أو في مزاعم 
ترّهية، وفي حاالت الحرب أو 
 الكتساب خصائص وروحية
  حيوان مرعب أو بطلٍ أسطوري
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  تقديــــم
. كان القول بمدرسة عربية راهنة في االناسة، بما هي مبحث علمي في االنسان، سهل القبول ونافعا -1

ية ومنسجمة، ومتوافقة مع النظر العربي المعاصر في الصنافة للعلوم فقد نجح، وقدم حقبنة متماسكة، تاريخ
 .ولتطوير العلوم االنسانية متفاعلة مع العلوم التقنية الطبيعية 

التجربة المعاصرة في االناسة، داخل الوعي الثقافي العربي والدار العالمية، رسخت القول بتجربة سابقة هي 
وعلى التفاعل ( الذهبية( ستمدت من التأسيس على التجربة الوروبية التي تغذت وا" النهوضية" التجربة 

) النياسة( في االناسة وعلم الشعوب ) الستعمارية، بحسب تسمية شبه مقومنة" ( الغربية" والمحاورة للمدارس 
  واالناسة الوصفية التسجيلية

م واألشمل، وبالعقالنية العالمية، أما التجربة الراهنة الجارية فهي األغنى واألكثر إنتاجية وتاثرا باألع
والواقعانية، فهي المنتفعة والمستمدة من التحليل النفسي، وعلوم الالوعي الثقافي، واالناسي الطبيعي، والفقهيات 

هنا، في هذه المرحلة األخيرة، الحاضرة . الجنسية، والفولكلوريات المحلية بشتى قطاعاتها وطوابقها
م أو مباحث ذات غرض محدد ومناهج مخصوصة وقوانين، من تلك المباحث أو والمستقبالنية، تأسسست علو

على السيرة الذاتية، األسطوريات، الحلميات، علم الفنون الشعبية، على االناسة النفسية، علم : الحقول الفرعية
قوس، وشتى الشخصية الغرارية، علم المنمط الجماعي أي علم التقاليد واالعراف كما االحتفاالت العامة والط

التصورات والممارسات الشعبية في األيسيات أو الوجوديات، وفي المعرفة والتفسيرات للظواهر والطبيعة 
  واألحداث والمفضالت أو األحكام القيمة

مر، أعاله، أن االناسة بحث في االنسان بعامة، وأننا قد نهتم، أدناه، باالناسة مطبقة على الفيزيائي،  -2
 ).1(االبيولوجي عند االنثى بخاصة، وفي االنسان بوجه عام على البعد أو القطاع

ال تدرك االناسة البيولوجية، الطبيعية أو اناسة المتعضي، معزولة عن االناسة الثقافية، عن البعد االجتماعي، 
وهذا الفهم للقطبين يأخذهما معا، وفي نسق مشترك عام وبمثابة بنية أو شكل جيد وكلي، اي بغير ارتعان 

ولربما . بقات وتوفيقانية، بغير االنزالق الى التلفيقانية والنزعات الالتاريخية كما االستنسابية االصطفائيةلمس
يبقى، نافعا وصائبا، دائما، التنبه الى أن التعميم، ودهمأة المعرفة أو ترويجها، انزالق الى التبسيط والشيمأة، الى 

  ).2(الرخاوة والميوعة  تسييخ المفاهيم والوقوع في القشوري والهالمي،
الترافد واالسترفاد بين العلوم الدراسة لألنثى، ولالنسان بعامة، قانون وكشاهد، ان المدرسة العربية، في 

الذكوري وللمرأة والزوجة، في هذه اللحظة التاريخية، تسترفد بل وتستقي  -دراستها لألنثى ومن ثم لألنثوي
( أو التقسيم الملهوت للفعل بعامة، وللفعل المقدس أو التديني بخاصة  الفقهيات: وتستمد من علوم عديدة منها 

  ).3...)(الصالة، الصوم، 
  

القول بمدرسة عربية راهنة في 
االناسة، بما هي مبحث علمي في 
 االنسان

  
 
التجربة المعاصرة في االناسة، 
داخل الوعي الثقافي العربي 
والدار العالمية، رسخت القول 

" هي التجربة بتجربة سابقة 
 "النهوضية

  
 
أما التجربة الراهنة الجارية 
فهي األغنى واألكثر إنتاجية 
وتاثرا باألعم واألشمل، 
 وبالعقالنية العالمية، والواقعانية

  
 
أن االناسة بحث في االنسان 
بعامة، وأننا قد نهتم، أدناه، 
باالناسة مطبقة على الفيزيائي، 
على البعد أو القطاع 

ند االنثى بخاصة، االبيولوجي ع
 وفي االنسان بوجه عام

  
 
ال تدرك االناسة البيولوجية، 
الطبيعية أو اناسة المتعضي، 
معزولة عن االناسة الثقافية، عن 
 البعد االجتماعي
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  الجنسنة وااللهنة والخصوبة المؤهلنة. رمزنة المرأة والزوجة واألنثى: القسم األول
  
  )ياألنثنة واألنثوي والزواجي في الحلميات والفقهيات واإلناسة والالوعي الثقاف( 
أشرقت الشمس، واذا بكت هطل المطر، ثم اخضر ) تلك الفتاة المظلومة( كانت إذا ضحكت ...  -1

 العشب ونبت الزرع

ثم .... ولما شربت منه تلك المرأة حملت لتوها. مرت الشمس بأشعتها على وعاء من الحليب ...  -2
 ولدت لها طفلة

منديلها يضعه أحدهم في وجه األسد ) وفيةالمرأة الص( فأرسل ... هاجمهم األسد، ففروا اليها الجئين -3
 فاختشى الوحش، ومات

شهود الحق في النساء "عبادة اهللا حاال في المرأة شديدة الحضور في قطاعنا الصوفي الذي اعتبر  -4
 "أعظم الشهود واكمله

وهدت أخرى الى اهللا طغاة كثيرين، وأخرى .. ذو النون أبكته امرأة صوفية، وأفحمته، ثم هرب -5
 ... الى الحقيقة، الى النور أعادتهم

األنثى هي : عبرت اللغة العربية عن الموقف البشري مزدوج القيمة للشعور الواحد تجاه األنثى، فقالت -6
 .الكاملة والناقصة، وهي اللينة والصلبة

: في الالوعي الثقافي، كما في التعبيرات المنطوقة ثم المصاحبة المحفية، تكون المرأة مقدسة ومدنسة -7
 .حياة وقتل، خصوبة واندثار، حنان وحرمان، نقص وكمال، خير وشر: أيضاوهي 

األحالم عند المرأة منطلق ونسغ في إعادة صقل كل نظرية تدرك االنسان في معنى واسع واجمعي،  -8
واألحالم تظهر أن الحياة أوسع من األنساق الشموالنية، أو ... وترفض تضئيله الى عامل بيولوجي، أو اقتصادي

يات المقفلنة، ومن المنطق والعلم، وأن المعرفة والفن والفعل قطاعات تتغذى بالحلمي والمتخيل والالعقل، النظر
 .وليس فقط بالعقلي والتجريبي والتقني

قاموس الرموز يحتوي على رموز للطبيعة البيولوجية األنثوية للمرأة، ولوظائفها كالحمل والنقل،  -9
 ..ضاعة، الخوالتخزين واالحتواء، والوالدة والر

*** ***  
تزحزح، في التجربة العربية الراهنة مع الخطاب في االنسان، مكان القطاع الفكري المكرس للمرأة من 

لقد نصب . حيث دراسة مكانتها كذات، وفي األسرة، وفي العالئقية والمجتمع، أي في القيميات والنظر واأليسيات
فحلل : المرأة" اشكالية" تنا االنعطافية الثانية مع الحضارة، على الفكر العربي في قطاعه االجتهادي، أي في تجرب

الوضع والموقع، وفسر المكان والمكانة، وحرض على التغيير مناديا بوجوب تحيين قيم جديدة تحرك الرؤية 
 وبوجوب إعادة التعضية للمجتمع..) الزوجة، األم، األخت، المراهقة، العشق، الجنس، الخصوبة، الخ( للمرأة 

أما في المواقعية الراهنة، لنمط الفكري االجتماعي، فقد تزحزح .في كليته، وللحضارة في مسيرتها ومستقبلياتها
لقد سقطت السياجات القائمة بين العلوم، ومن ثم بين دراسات ممنهجة مكرسة بين هذين النمطين : الميدان أيضا

  .الوقائع كما المناهج والمعنىمن إنتاج المعرفة، وصقل القيم، ونقد المعاني والحقائق و
من السوي أن يتقدم أن يتقدم الفكر ويتنوع ألنه جهاز يحرث في الواقع، إنه يحلل الظواهر النفسية 
االجتماعية العامة، والخاضعة لالحصاء والتفسير، والمترابطة فيما بينها اي المتداخلة على شكل بنية حية 

ه وتغاذيا متبادال بين السبب والنتيجة، تكون العالئقية االجتماعية باعتماد ذلك المنهج، أو نتيجة ل. متعضية
  ظاهرة تاريخية غير المطروحة اآلن، وهنا، أي ظاهرة المرأة في أنماطنا االجتماعية كما الفكرية القائمة، 

ان المدرسة العربية، في 
دراستها لألنثى ومن ثم 

الذكوري وللمرأة  -لألنثوي
ة والزوجة، في هذه اللحظ

التاريخية، تسترفد بل وتستقي 
وتستمد من علوم عديدة 
  
 
أن من تسميات موسعة التحليل 
النفسي للذات العربية، تسمية 
: أخرى مكملة أو تتميمية، هي 

التحليل النفسي االناسي األلسني 
 للذات العربية

  
 
عبرت اللغة العربية عن 
الموقف البشري مزدوج القيمة 

ثى، للشعور الواحد تجاه األن
األنثى هي الكاملة : فقالت

 والناقصة، وهي اللينة والصلبة
 
 
في الالوعي الثقافي، كما في 
التعبيرات المنطوقة ثم 
المصاحبة المحفية، تكون المرأة 
 مقدسة ومدنسة

  
 
األحالم عند المرأة منطلق ونسغ 
في إعادة صقل كل نظرية 
تدرك االنسان في معنى واسع 
 واجمعي، وترفض تضئيله الى
 عامل بيولوجي، أو اقتصادي

  
 
الحياة أوسع من األنساق 
الشموالنية، أو النظريات 
 المقفلنة، ومن المنطق والعلم

  
 
المعرفة والفن والفعل قطاعات 
تتغذى بالحلمي والمتخيل 
والالعقل، وليس فقط بالعقلي 
  والتجريبي والتقني
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والديني  وغير معزولة عن االقتصاديأي عن وضع المجتمع في بنيته وفي وظائفه الكبرى،  منفصلة عن الكلي
المعيوش والالوعي الثقافي العربي، وغير قابلة ألن تؤخذ وتحلل، أو ألن تتأسس وتعيش، وإن فصلت عن و

الكراد هنا . الجنس الثاني الذي هو الرجل أو القطب المكامل والواجب كي تستمر الحياة والعالئقية والخصوبة
الدار العالمية " للتكيفانية مع  هو، في تخليص وإعادة توضيح، أن الفكر الحارث الذي يقوض ويبني توخيا

يغرس في ميدان االنسانيات، كما في علوم الطبيعة أو في علوم الرياضيات، دون ان يميز بين " لالنسان والفكر
الى ذكوري وأنثوي يبتر  - للظاهرة العالئقية -فهذا التقسيم المانوي. ما هو عائد للمرأة وما هو خاص بالرجال

) مرتبطة بتلك المانوية( ل والتمايز أو التغير واالستمرار، ويذكر بازدواجيات حادة االنسانية، ويغفل التداخ
المادي والروحي، المحسوس والمتعالي، العضلي والفكري، السيد والخادم، العامة والنخبة، القائم : كثيرة

  .... والواجب، الحالل والحرام، المقدس والمدنس، المخصب والمخصب
الئقية والنظر مضللة، وهي تفرض علينا أحكاما مسبقة، وتصورا مانويا للحياة ان جنسنة العالم والع

ان رؤية الوجود تبعا لمصطلحات جنسية تبقى، برغم كل تعقد اجتماعي حضاري ونفسي للجنس، .... واالنسان
  ).1(قاصرة عن بناء النظرة الناضجة انفعاليا لالنسان والمعنى والنظم االجتماعي 

، موضوعات محلية خاصة باالنسان )2(والقرينة، لقد درسنا في جزء من أجزاء الموسعة  وعى سبيل الشاهد
فقد حللنا، توخيا العادة . والمجتمع او بالفكر والجنس عموما، وليس مخصوصا بالرجل على حدة او بالمرأة منعزلة

كذلك بدا ).... 3(يادة، والكرحيات، واال)2(، واالصاخة )1(التكييف أو العادة المعنية في االنسان العربي، الحداجة 
  . الخ... ، ولألريض)البونية، الدنوانية(نافعا التشخيص للسيمياء عند العربي، وللقربعدية 

بين الرجالي والنسائي، بين ) حياوية( دون تمييز أيديولوجي مسبق، أو دون التأسس على فروق بيولوجية   
. لبيئة االجتماعية االقتصادية مكون في لب الوراثي والبيولوجيفا... االنسان في ضلعيه الالصقين المتغاذيين

وعلم نفس العادات والتقاليد المعيوشة، كالوعي بالمكبوت والمطمور والهاجع في اعماق الشخصية أو المجتمع، 
ن هو اتجاهات فكرية ترسخ انصباب التحليل ثم النقد على موقع الكائن ووظيفته ودوره، وعلى االهتمام باالنسا

. وليس بما هو يعود اما الى المرأة وإما الى الرجل...) هذا المريض، هذا األب أو تلك المرأة العاملة( المتعين 
، في المجتمعات العربية وأنماطها الفكرية المتناضحة، دراسة سديدة "الظاهرة النسائية" كما صارت دراسة 

كيف عند الفتاة العربية العاملة، أو المتوترة، او اسهامية ألنها تهتم بالتخصص في تحليل المتخلخل والالمت
المنجرحة نفسيا عقليا وفاقدة المساواة بينها وبين الفتاة في مجتمعات أكثر منا إيغاال في ثورات العلم والصناع 

وفي رؤيتنا، وتحليالتنا، نتحرك بوقود قوانين عامة في التفكير . والتنظيم االجتماعي االقتصادي االتصالي
لمقولة الجوهر الثابت لهوية أو جنس أو حضارة، ثقتنا بقدرة االنسان النسبية  رفضنا: يير أشهرهاوالتغ

ومسؤوليته التاريخية حيال واقعه ومستقبله أو تجاه الطبيعة والروابط، ارتكازنا على الدور االشفائي والوقائي 
والحرية والوعي ) االصطالحي التأسيسي الشورانية، بمحتواها الراهن شبه الغريب عن المعنى ( للديمققراطية 

باالختالف والتعدد والتمايز، تحركنا بما صار اليوم راسخا في مجتمعات متطورة أي بمبادئ العدالة االجتماعية 
  االقتصادية، وبمعايير قيم االنسان في داره العالمية

فهذا الالوعي ما يزال . ثقافيعلم حقول الالوعي ال: كذلك فإن الفكر العربي الراهن قد طور ما بات يسمى
يقود الكثير من سلوكاتنا وتفكيراتنا االجتماعية العالئقية حيال موقع الزوجة أو األم أو االبنة، وما يزال علم 
الالوعي قادرا على تنوير إعادة قراءة التراثي، ومن ثم على اعادة التشكل والتوجيه للتراث والتاريخ داخل 

علم وبعد هذا فنحن هنا نبلغ حدود علم آخر في فكرنا العربي الراهن، انه . تراتيجيةالتكييفانية العربية االس
فهذا العلم، أي المعرفة تبعا لمناهج منتجة في العلوم المعاصرة، . علمنفس العادات والتقاليد، أو المعيوشات

، أو عملي يصف ويحلل ويقارن ما هو معيوش أو محف ومصاحب، ظلي ومعتم، كامن ومحرك، نافذ ومطبق
 في التشخيص والتغيير، باتجاه اكتناه دور المخيال. وهكذا ينتقل بنا النظر الى التحرك ايضا.. وممارس

  
  
 
نصب الفكر العربي في قطاعه 
االجتهادي، أي في تجربتنا 
االنعطافية الثانية مع الحضارة، 

 المرأة" اشكالية" على 
  
 
من السوي أن يتقدم أن يتقدم 

ألنه جهاز يحرث الفكر ويتنوع 
في الواقع، إنه يحلل الظواهر 
النفسية االجتماعية 
  
 
ظاهرة المرأة في أنماطنا 
االجتماعية كما الفكرية القائمة، 
ظاهرة تاريخية غير منفصلة عن 
الكلي 
  
 
أن الفكر الحارث الذي يقوض 

" ويبني توخيا للتكيفانية مع 
" الدار العالمية لالنسان والفكر

االنسانيات،  يغرس في ميدان
كما في علوم الطبيعة أو في 
علوم الرياضيات، دون ان يميز 
بين ما هو عائد للمرأة وما هو 
 خاص بالرجال

  
 

للظاهرة  - التقسيم المانوي
الى ذكوري  -العالئقية

وأنثوي يبتر االنسانية، ويغفل 
التداخل والتمايز أو التغير 
واالستمرار، ويذكر 
بازدواجيات حادة 
  
 

ة العالم والعالئقية ان جنسن
والنظر مضللة، وهي تفرض 
علينا أحكاما مسبقة، وتصورا 
  مانويا للحياة واالنسان
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فهناك قطاع من النظر الممارس، أو من الثقافة . واألصطوري، كما الرمزي واالعتباري) المخيول، المتخيل(  
المعيوشة الشفهية، يساعد على تقديم الرؤية الموحدة الناضجة للغرض المدروس أو لعدم االكتفاء بقراءة الجانب 

  .مي والمدون وحيث الثقافة العالمية والفكر النخبوي والمسيسالرس
بكلمة مكثفة، ان الخطاب في المرأة ، اي في االنسان المنغرس في مجتمع وتاريخ، قد ال يكون خطابا 
محررا ومتحررا ان لم نضع أمام نور الوعي المفكرن، واالرادة العقالنية، ما هو مكبوت في الالوعي  الثقافي 

بذلك تتوسع وتتعمق المكتسبات التي يرسخها . وفي المعيوشات العربية، وفي االناسيات والحلمياتالعربي، 
الخطاب العربي الراهن في قضية الخصوبة والمرأة وما يرتبط بذلك، ويتغاذى معه، ويستوعب الطابع الجنسي 

فسير االجتماعي لمصطلحات مثل وبذلك فإن الت. األحادي أي المواقف التي كانت تجنسن الوجود والعالئق والقيم
، الزواج، الجنس، المراة، الشيطان، يغدو تفسيرا تاريخيا أي يعيد ربط الفكر بجذوره )الحجاب( الخمار 

الجنس ظواهر خاضعة "وهنا يغدو . االجتماعية واالنساسية، ويضع الفكر ضمن سياقه االقتصادي والحضاري
ي المجتمع الى استعادة مكانة الئقة محكومة بالمساواة والحرية للمجتمع والصراع والتطور، وينتقل المهمش ف

  .والعالئقية العادلة التعاونية
، شطر تشييد "الدار العالمية لالنسان والفكر" تسري تحوالت الخطاب العربي الراهن، في المستقبل وفي 

لى الرضوخ واالرضاخ النمط الفكري االجتماعي المتغذي بالتضامن والتضافر، وبرفض العالئق القائمة ع
وتلك التحوالت الموجهة، أو السائرة صوب أن يكون المواطن ذاتا وشخصية . وحيث السيطرة واالنصياع

مستقلة تشرع لنفسها بعقالنية وحرية ومن الداخل، أثرت عميقا وشموليا في الروابطية العائلية كما في السلوكات 
فكل . كما في بقية الظواهر التاريخية االجتماعية" الظاهرة النسائية"والحلقات االجتماعية المتداخلة المتعددة، وفي 

ومحكومة بسببية غير خطية، وكوحدة منفتحة تدرس بحيث يكون المعيار . الظواهر تؤخذ متفاعلة فيما بينها
لفاظ رخوة التكيفانية، الرشدانية، التغييرانية، وأ: را( المقصود والعام هو أنسنة العلوم والمجتمعات والمستقبل 

  ).    أخرى مماثلة
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ن رؤية الوجود تبعا ا

لمصطلحات جنسية تبقى، برغم 
كل تعقد اجتماعي حضاري 
ونفسي للجنس، قاصرة عن بناء 
النظرة الناضجة انفعاليا لالنسان 
والمعنى والنظم االجتماعي 
  
 
بسخرية واستنكار التعصب 
الذي يجعل الغرب ذكرا أو 

، )الرجل(= المبدأ الذكوري 
والشرق مبدأ األنوثة حيث 

ل، والحدس، والغنائي حيال الخيا
 الطبيعة وفي الوجود

  
 

الظاهرة " كما صارت دراسة 
، في المجتمعات "النسائية

العربية وأنماطها الفكرية 
المتناضحة، دراسة سديدة 
اسهامية ألنها تهتم بالتخصص 
في تحليل المتخلخل والالمتكيف 
عند الفتاة العربية العاملة، أو 
ا المتوترة، او المنجرحة نفسي

عقليا وفاقدة المساواة بينها 
وبين الفتاة في مجتمعات أكثر 
منا إيغاال في ثورات العلم 
والصناع والتنظيم االجتماعي 
. االقتصادي االتصالي

  
 
نتحرك بوقود قوانين عامة في 
: التفكير والتغيير أشهرها

رفضنا لمقولة الجوهر الثابت 
لهوية أو جنس أو حضارة، ثقتنا 

النسبية بقدرة االنسان 
ومسؤوليته التاريخية حيال واقعه 
ومستقبله أو تجاه الطبيعة 
والروابط، ارتكازنا على الدور 
االشفائي والوقائي 
للديمققراطية 
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في الفـرد والنــوع والطبيعـــة الجنســـي والحيــاة تجديـــد*  
  .ســـة الجنـــورةُ قَدسنـــد أو أسطــةٌ لمعتقـــةٌ شعبيــحكاي

 
 

  ـــي والفلسفـــات النفسيـــةاستـــاذ التحليـــل النفس -علـــي زيعـــور. د
aly.zayour@gmail.com 
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، على صقل أو إعادة "موسعة التحليل النفسي للذات العربية"من ) سادس عشرالسابع وال(انصب جزءان  – 1
الحكايا الشعبية، الكرامة فقد جرى تقميش األساطير و. ضبط الغرض والمناهج في اإلناسة داخل الفكر العربي الراهن

داخل هذا القطاع سوف نقرأ، أدناه، عينةً ممثِّلة . الصوفية وحكايا الجان، الكليدمنات والتفاسير الشعبية الشفهية لألحالم
ات، تروي قسماً من أسطورة معقَّدة الجوانب الكثيرة تُمثِّل وتُرمزِن رغبة اإلنسان بالخلود ومن ثم بقيامة الطبيعة والنب

  .وباالنبعاث في الخصوبة والمواسم، وحتى على صعيد المجتمع والسلطة كما الفكر نفسه والجسد واألحياء
  ).الحلميات: راجِع(منهج التفسير هو عينه منهج تفسير الحلم  – 2
  .، إلى مناهج إدراك االستعارة"علم أسرار البالغة"تعاد المناهج، داخل اإلناسة، إلى  – 3
: هنا نراجع... وعي الثقافي العربي يرادف، بتناضحٍ وتغاذ وتواضح، وحدةَ الحقول اإلناسيةعلم الال – 4

  ...الحلميات، مبحث االستعارة، الخيليات، األسطوريات
  .تبرز هنا أولويةُ وفعالية الرمازة – 5

كة، ويستولي على الراعي يقتل الملك، ويتزوج المل: حكاية راعي العجال صياغةٌ ألسطورة معقدة موغلة
خافت األم؛ . من أمه أن تذهب إلى الملكة، وتُخبرها أنّه يريد أن يتزوجها" راعي العجال"لقد طلب . العرش

  .هددها. بكتْ، وتوسلتْ إليه
. وافقت الملكة رافضةً تذلّل األم، وانفعاالتها. وأخبرت األم المدهوشةُ المرعوبةُ الملكةَ برغبة االبن... 

وفي تلك الليلة وضعت ... وسوف تنتظره في غرفتها. بتْ حضور الراعي ليالً؛ فهي ستترك النافذة مفتوحةوطل
  .الملكةُ الملك في غرفتها؛ وانتقلتْ إلى غرفته

من أنتَ وماذا : هب الملك النائم وسأل مذعوراً... في الليلة المظلمة دخل الشاب، واندس في فراش الملكة
وهكذا فأنا جئتُ ألتأكّد . وقلتُ ألخصامك إنك فعالً تملك خصيتَين صالحتَين قويتَين! أنا أحبك: تريد؟ فرد عليه

... سر الملك طالباً منه التحقّق المزيد، ومتابعة التفحص. بنفسي من صحة قولي، وكذبِ الحقيرين المعادين
دى راعي العجال على أمه؛ طالباً منها العودة وفي الصباح نا. وكانت الملكة تُصغي؛ وتبتسم بارتياح وخوف معاً

 وجاءت مرةً أخرى إلى بيت الملكة، وخبرت. ذُعرت األم؛ وهددها االبن القاسي... إلى الملكة، وتكرار طلبه
رحبتْ الملكة، وقالتْ إنّها سمعتْ ما دار؛ وإنّها لن تخطئ مرة أخرى، وستنام في غرفتها تاركةً النافذةَ 

  .مفتوحة
فرد . وهب الملك من رقاده مهدداً ومستفهِماً. وتقدم مندساً في الفراش. وجاء الراعي تحت جنح الظالم... 

وها أنذا . إحداهما غير صالحة. قالوا لي صحيح إن لك خصيتَين، لكن إحداهما أصغر من األخرى": البطل"
 كي (وراح هذا يصرخ . وطلب من الشاب متابعة العمل. لملكسر ا. كنتُ أزن بيدي كال منهما ألتحقّق. بدأتُ بعملي

حكاية راعي العجال صياغةٌ 
الراعي : ألسطورة معقدة موغلة

يقتل الملك، ويتزوج الملكة، 
 .ويستولي على العرش

 

من " راعي العجال"لقد طلب 
أمه أن تذهب إلى الملكة، 
. وتخبرها أنه يريد أن يتزوجها

إليهخافت األم؛ بكت لتوتوس ، .
 .هددها

 

التفسير التحليلْنفسي، بحسب 
المدرسة العربية في 
التحليلنفس، لهذه الحكاية 
الشعبية يتلخص بأنّ المعنى 
الالواعي، المكبوت أو الدفين، 
مؤداه أنّ الملكة واألم شخصيةٌ 
واحدة؛ وذلك طبقاً ألوالية 
اإلبدال أو االندماج بين 
 الشخصيتين

 
األم ورعبها تعبير أنّ خوف 

رمزي عن خوفها من االستسالم 
للرغبة، إلرادة ابنها؛ وأنّ 
فرحها وطاعتها البنها تعبير عن 
رغبتها المحرمة في االستسالم 
  والرضى والمتعة

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017 
 

ــ� ـــــــــ ــ�������ـــــــ ــــ ــــ�د:�
�	ـــــــــــــ � ـــــــ���������14�15אـ�  ��2017ـــ

   � �52  � �



  أمـة فـي عالـم

وال تزن أحدهما أكثر من . هما صالحتان. هذه أصغر أو أخف وزناً؟ كال

وفيما بعد، في اليوم الثالث، انزاح القحط عن . تهيأ للحب والقتل
فقد أطّل الربيع، ... المدينة، وارتفع الجدب والمحل، وهطل المطر، وشربت األرض ماء السماء، ونبت الزرع

  ".وطيب عيش السامعين
سب المدرسة العربية في التحليلنفس، لهذه الحكاية الشعبية يتلخّص بأن المعنى 
الالواعي، المكبوت أو الدفين، مؤداه أن الملكة واألم شخصيةٌ واحدة؛ وذلك طبقاً ألوالية اإلبدال أو االندماج بين 

بة، إلرادة ابنها؛ وأن فرحها وأن خوف األم ورعبها تعبير رمزي عن خوفها من االستسالم للرغ
  .وطاعتها البنها تعبير عن رغبتها المحرمة في االستسالم والرضى والمتعة

وأن التسوية األخيرة بين رغبتَيها المتناقضتَين، الرغبة في األمر والرغبة عنه، جرت وانتهى التوتر والقلق 
لقد حقّق االبن رغبته . الراعي الشاب، بين األم وابنها

الالواعية في الزواج؛ وفي إزاحة الملك واالستيالء على عرشه، في قتل األب والزواج من األم.  
األم ترضخ لرغبة ابنها وتقبل بقتله ألبيه، لزوجها، هي الملكة تنصب األفخاخ أو تضع الحواجز أمام 

، دفاعاً ورداً على التردد الخائف قبل )لرغبتها المقموعة

فهما رمز الحياة المتجددة وللخصوبة، . الخصيتان المهددتان من الجمهور أو المجتمع تعبير عن قلق الخصاء
 .ألرض والمواسم، والجنسِ الزاهر والتكاثر، البقاء واالستمرار في الطبيعة والناس
وعلى هذا، فالضعفُ . راعي العجال هو الشباب في العمر، والفحولةُ والمطر، الربيع ورمز إلهي

لجفاف في الطبيعة، الجنسي عند الملك، فقدان القدرة الجنسية عند الرجل، مكافئ ومرمزِن للجدب والشرور، ل

الجنس مقدس وإالهي، ورمز للبقاء والخلود؛ وهم يقلق الفرد والنوع، وتجربةٌ تعبدية، وديانة أسطورية، 
: يراجع(واحتفاالت جماعية وتقاليد شعبية تربط الفعل الجنسي عند البشري بالظواهر الطبيعية وبالرغبة اإللهية 

  ).جماعي في الحقول؛ البغاء المقدس في الهيكل؛ الجنس المشاعي التعبدي

 إر���ط آ��� ا���*
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34-35/OPapnJsup34
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هذه أصغر أو أخف وزناً؟ كال! هذه أكبر؟ ال: قائالً) تسمع الملكة

 .األخرى
تهيأ للحب والقتلوكانت الملكة المنتظرة في غرفة الملك، ت

المدينة، وارتفع الجدب والمحل، وهطل المطر، وشربت األرض ماء السماء، ونبت الزرع
وطيب عيش السامعين. في اللذة والنعيم"وعاش الناس . وأزهرت األشجار

سب المدرسة العربية في التحليلنفس، لهذه الحكاية الشعبية يتلخّص بأن المعنى التفسير التحليلْنَفسي، بح
الالواعي، المكبوت أو الدفين، مؤداه أن الملكة واألم شخصيةٌ واحدة؛ وذلك طبقاً ألوالية اإلبدال أو االندماج بين 

وأن خوف األم ورعبها تعبير رمزي عن خوفها من االستسالم للرغ. الشخصيتَين
وطاعتها البنها تعبير عن رغبتها المحرمة في االستسالم والرضى والمتعة

وأن التسوية األخيرة بين رغبتَيها المتناقضتَين، الرغبة في األمر والرغبة عنه، جرت وانتهى التوتر والقلق 
الراعي الشاب، بين األم وابنهاعندما تمت الموافقة المناوِرة على الزواج بين الملكة و

الالواعية في الزواج؛ وفي إزاحة الملك واالستيالء على عرشه، في قتل األب والزواج من األم
األم ترضخ لرغبة ابنها وتقبل بقتله ألبيه، لزوجها، هي الملكة تنصب األفخاخ أو تضع الحواجز أمام / أ

لرغبتها المقموعة(ي، وقبل أن ترضخ لتلك الرغبة تحقيق رغبة الراع
  .الوقوع في المحرم أو أكِل الثمرة الممنوعة المقدسة

الخصيتان المهددتان من الجمهور أو المجتمع تعبير عن قلق الخصاء/ ب
ألرض والمواسم، والجنسِ الزاهر والتكاثر، البقاء واالستمرار في الطبيعة والناسالوفرة في ا

راعي العجال هو الشباب في العمر، والفحولةُ والمطر، الربيع ورمز إلهي/ ت
الجنسي عند الملك، فقدان القدرة الجنسية عند الرجل، مكافئ ومرمزِن للجدب والشرور، ل

 .ولألمراض والجوع
الجنس مقدس وإالهي، ورمز للبقاء والخلود؛ وهم يقلق الفرد والنوع، وتجربةٌ تعبدية، وديانة أسطورية، / ج

واحتفاالت جماعية وتقاليد شعبية تربط الفعل الجنسي عند البشري بالظواهر الطبيعية وبالرغبة اإللهية 
جماعي في الحقول؛ البغاء المقدس في الهيكل؛ الجنس المشاعي التعبديالجنس ال

  

35/OPapnJsup34-35Zayour.pdf 
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وأزهرت األشجار

وطاعتها البنها تعبير عن رغبتها المحرمة في االستسالم والرضى والمتعة

تحقيق رغبة الراع

ولألمراض والجوع

واحتفاالت جماعية وتقاليد شعبية تربط الفعل الجنسي عند البشري بالظواهر الطبيعية وبالرغبة اإللهية 

 
بن رغبته الالواعية لقد حقّق اال

في الزواج؛ وفي إزاحة الملك 
واالستيالء على عرشه، في قتل 
األب والزواج من األم. 

 
 
األم ترضخ لرغبة ابنها وتقبل 
بقتله ألبيه، لزوجها، هي الملكة 
تنصب األفخاخ أو تضع الحواجز 
أمام تحقيق رغبة الراعي، وقبل 

لرغبتها (أن ترضخ لتلك الرغبة 
 ،)ةالمقموع

 
 
الخصيتان المهددتان من 
الجمهور أو المجتمع تعبير عن 

فهما رمز الحياة . قلق الخصاء
المتجددة وللخصوبة، الوفرة في 
األرض والمواسم، والجنسِ 
الزاهر والتكاثر، البقاِء 
 .واالستمرار في الطبيعة والناس

 
 
راعي العجال هو الشباب في 

ع العمر، والفحولةُ والمطر، الربي
 .ورمز إلهي
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  سةُ العربية الراهنةُ في التحليل النفسي المدر
  األريكة العربية في التحليل النفسي وفي علم النفس

  )مقتطفات من فكر المؤسس على زيعور (  
  )2016-2012( أمين عام إتحاد األطباء النفسيين العرب  - الدكتور جمال التركي

 )شعن(رئيس شبكة العلوم النفسية العربية 
turky.jamel@gnet.tn 

     
 

  شهادات في حق البروفيسور زيعور: القســــم األول
هو عالم نفساني ، باحث وعيادي ، كان في أول السبعينيات أول من وضع كُتباً أكاديميةً في الجامعة  -1

وبمدرسة عربية في الفلسفة ، ... لتحليل النفسيوهو أول من قال بمدرسة عربية في علم النفس ، وفي ا. اللبنانية
إعترفتُ له عند لقائي به في بيروت بتقصيرنا  . واأللسنية السيميائية) األنتروبولوجية(والتحليالت النفسية اإلناسية 

  .ي في حقّ تراثه العلمنَفسي ، والنفستَحليلي اإلناسي والسيميائ) على مستوى شبكة العلوم النفسية العربية( 
في سعينا لتجاوز هذا التقصير الكبير وضعنا سلسلة خطوات عملية إلبراز الفكر النفساني األصيل لهذا العالم 

أي ( ونحن نُكن كامل التقدير واإلحترام لهذه القمة الشامخةمن قمم علم النفس العالمي ... العالمي/ العربي 
  ...زيعورعلي " المعلم " إنّه ) . شرف لنا أن يكون عربياً 

... البروفيسور علي زيعور أولهم لما بذله من جهد علمي ينوء بحمله أولو العزم... الشكر ألهل الشكر -2
  ...وأنّى أن نَفيه حقَّه على علوم النفس في أوطاننا العربية

  )تونس  -الطب النفسي(   جمال التركي
***   ***   ***  

نذ أن كنتُ طالباً في كلية الطب ، من خالل كتابه الذي قرأته تحية لعالمنا الجليل ، تعرفّتُ عليه م -3 
  ! وما زلتُ أحتفظ بتلك النسخة ذات الغالف السمائي اللون" التحليل النفسي للذات العربية" وقتذاك وهو 

  )العراق  -الطب النفسي(  صادق السامرائي.
***   ***   ***  

  لعاِلم جليل نعم ، األستاذ الدكتور علي زيعور إسم كبير -4
 )سوريا   -علم النفس(  نزار عيون السود

***   ***   *** 

وهذه كلمة صدق ال . العاِلم علي زيعور وأمثاله ، يستحقّون أكثر من شهادة ، وأكثر من تكريم -5 
  توءطّرها أية حمولة مجامالتية أو ما شابه ذلك 

) المغرب  -علم النفس(   الغالي أحرشاو
  

  *من متابعة لسلسلة األريكة العربية في التحليل النفسي وفضائه الفلسفي:  ثانـيالقسـم ال
  

األهم هو أن . ال نقول إنّنا نتخلّى عن الذات ونُسكنها في اآلخر ، أو إنّنا نَقتلها ونُسكن اآلخر فيها  -1
بين المسلم والعربي والفكر  إن فكرنا التراثي كما الراهن ينطلق من الثقة أو اإليمان بإنغراسٍ مشترك:نقول

وراهناً ، إننا نتقدم إلى الساحة الفكرية العالمية بخطى وئيدة ثابتة ؛ أي . الفرنسي كما اإلنكليزيِّ واأللماني
تنويرانيةٌ وحداثانية؛ ومسكونيةٌ على صعيدي العقِل : فلسفات هي عالمية البعد أي " حاملين" متمثّلين ثم موهجين 

، والعقل العملي بما هو فلسفاتٌ إقتصادية وإجتماعية ، بل وأخالقيةٌ أيضاً ومن ثم تربوية وتنموية  النظري.  

هو أول من قال بمدرسة عربية 
في علم النفس ، وفي التحليل 

وبمدرسة عربية في ... النفسي
 الفلسفة ، والتحليالت النفسية

) األنتروبولوجية(اإلناسية 
 يةواأللسنية السيميائ

 
 

 
 
إعترفت له عند لقائي به في 

على مستوى ( بيروت بتقصيرنا  
) شبكة العلوم النفسية العربية

في حق تراثه العلمنفسي ، 
والنفستحليلي اإلناسي 
 .والسيميائي

 
 

 
 
في سعينا لتجاوز هذا التقصير 
الكبير وضعنا سلسلة خطوات 
عملية إلبراز الفكر النفساني 

/ لعربي األصيل لهذا العالم ا
 العالمي

 
 
 
 
العالم علي زيعور وأمثاله ، 
يستحقّون أكثر من شهادة ، 
 وأكثر من تكريم
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***   ***   ***  

إن الخطاب في المرأة ، في األنثى البشرية ، في اإلنسان من حيث هو إمرأةٌ أو الجنس الالذكوري ، أي  -2
كرن ، في اإلنسان المنغرس في مجتمع وتاريخ ، قد ال يكون خطاباً محرِّراً إن لم نضع أمام نور الوعي المف

واإلرادة العقالنية ، ما هو مكبوت في الالوعي الثقافي العربي ، وفي المعيوشات العربية ، وفي اإلناسيات 
  .والحلميات 

***   ***   *** 

والدين أو الوطنِ والدار العالمية للمدينات والعقِل والمتخيل حقٌ عظيم؛ وذاك  ]اإلنسان  [إحترام الناس -3
وذلك اإلحترام إحترام هو للذات والغير ، للبشرية في الطبيعة والتاريخ ، للمعنى . القي واجب؛ وقانون أخ

لكن إحترام اإلنسان نفسه ونحناويته غير منفصٍل عن إحترامه لإلنسان ، وهللا تعالى والطبيعة ؛ لكل . والحضارة 
  .أمة أو دين ؛ لغة أو عقيدة ، عرق أو ثقافة ، وعقٍل أو أرض 

***   ***   ***  

، أي مساعدةَ إرادتنا وعزمنا " العفو والعافية" في مناسك الحج ، وزيارة قبر الرسول ، ندعو اهللا طالبين  - 4
. على التطهر والتزكّي نفسياً ووعياً ؛ ثم على الحياة السعيدة جسدياً وإجتماعياً ؛ والتواصلية العقالنية اإلنسانوية 

  .قبالً في السوء والنقص ، في الحرمان واآلالم ... أيضاً كيما ال نقع مستقبالً  ندعو اهللا ليس للمحو والغسل بل
***   ***   ***  

إن المدرسة العربية الراهنة ، إن في علم النفس أم في التحليل النفسي ، كانت أول من إعتمد  - 5
  ...العلمنَفس ، التحليلنفس ، النفسجنسي: مصطلحات من نحو 

جنسي ،  -نفس ، النفسو - نفس ، التحليلو - العلمو: النفور والتأجيل أو الرفضِ إلعتماد وُأشير أيضاً إلى 
  ...لوجيا  - لوجيا ، النفس - المجتمع: وما زال رفضنا قائماً في وجه نحت مهجن ، من نحو ... مجتمع  - العلمو

***   ***   ***  

أيضاً ، تُمثّل وترمزِن  ]الروحية[ه األخالقية الحضارية للفرد ، على غرار صحت - إن الصحة الثقافية  - 6
الفرد والكّل ، األنا والنحناوية ، . في المجتمع والوطن والشخصية ، في الجماعة والعالئقية واألمة : األمر عينه 

  .األنتّ واألنتُمية ، يتبادالن ؛ يتساكنان ويتشاركان، يتشابكان ويتفاعالن في متكافئة ، في متناذرة 
***   ***   ***  

فهذه . الشعور باإلنتماء إلى حضارة مشبِعة للحاجات والدوافع األساسية شعور بصحة ثقافية حضارية  - 7
  .المعافاة إحتماء وإطمئنان ، ثقةٌ باألنا والنحناوية والمستقبل 

***   ***   ***  

أنّه لمن السديد الصائبِ والقويم  أن ال  علمتني الخبرةُ العيادية وتدريس العالجات الفلسفية في الجامعات - 8
يكون المحلَّل النفسي ، في أريكته العربية ، ملحداً وقاتالً للتدين والدين والمتخيل ، عنيفاً صارماً أو قَطعياً في 

غرِقفي وهو ، كما المعاِلج ، يستطيع أن ال يغرق وي.رفضه للمتخيل واإليمانيات ولما هو مسيس أو إيديولوجي 
التشاؤم والقتامة ، في السلبي أو العدمانية ورفسِ جميع المعتقدات بل والعقلية غير العلمانية ، أي كما المعيوشة 

  .، المتوارثة النقلية 
***   ***   ***  

فيما بين خصائص األريكة العربية في قراءة الشخصية ، كما التجربة والخطابِ ، كما اإلدراك أو الحالة  - 9
يستكشف الالواعي والمكبوت ؛ المتضمن والغوري " جهاز" فهذا المنهج " . منهج القراءة الطّبيبية" رز خاصية تُب

، الالمفصوح والطفولي في الشخصية والنوعِ البشري ، الدفينِ حياً والمنسي ، أعماقَ النفساني والمحجوب ، 
واإليماني كما الميثي والحدسي ، وبخاصة ما هو رمزي  خفايا أو خبايا وطوايا الذاتاني والمقموع ، المتخيل

  .وحلمي وإستعاري 

 
إننا نتقدم إلى الساحة الفكرية 
العالمية بخطى وئيدة ثابتة ؛ أي 

" حاملين" متمثّلين ثم موهجين 
: فلسفات هي عالمية البعد أي 

تنويرانيةٌ وحداثانية؛ ومسكونيةٌ 
، العقلِ النظري على صعيدي 
والعقل العملي 
 
 
 
إحترام اإلنسان نفسه ونحناويته 
غير منفصلٍ عن إحترامه لإلنسان 
 ةوهللا تعالى والطبيعة ؛ لكل أم ،
أو دين ؛ لغة أو عقيدة ، عرقٍ 
أو ثقافة ، وعقلٍ أو أرض 
 
 
 
ندعو اهللا ليس للمحو والغسل بل 

قبالً ... أيضاً كيما ال نقع مستقبالً 
، في في السوء والنقص 

الحرمان واآلالم 
 
 
 
 الشعور باإلنتماء إلى حضارة
مشبِعة للحاجات والدوافع 
 ثقافية بصحة األساسية شعور

فهذه المعافاة إحتماء . حضارية 
وإطمئنان ، ثقةٌ باألنا والنحناوية 
والمستقبل 
 
 
لمن السديد الصائبِ والقويِم  
أن ال يكون المحلَّل النفسي ، 

ربية ، ملحداً في أريكته الع
وقاتالً للتدين والدين والمتخيل ، 
عنيفاً صارماً أو قَطعياً في رفضه 
للمتخيل واإليمانيات ولما هو 
مسيس أو إيديولوجي 
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***   ***   ***  

لقد وعى العرب والمسلمون واألفارقة ، وشتى المهمشين المستلَبين في العالم ، إنجراح وتَخلّفَ  - 10
تلك التي كانت قويةً بالسالح الناري ، وبالمؤسسات المدنَية  أوضاعهم التكنولوجية والسّالحية بمقارنة ذاتهم مع

على المستوى " متقدّمون" واإلقتصادية والفكرية لكن بقوا ، العرب ، حتى في أحلك الهزائم مؤمنين بأنهم 
اوي والرحماني ، التراحمي األخالقي واآلدابي والعقائدي، الروحي واإليديولوجي واإلنسانوي، التعاطفي والمحب

 حمويوالتكافلي التضافري والر .  
***   ***   ***  

في أعماق مجتمعاتنا الريفية ، في أوساطنا الشعبية، تكمن غزارةٌ من الالعقالنية ، وقطاع سميك من  -11
الالعلمي واإلنفعالي وغير الناضج ، من الراكن والمنقفل ، واليابس الالمتكيف والغرائزي ، من المنمط 

 .ي التكراري، من األسطوري واألزعومي، من الفَقهنة الحرفانية واللهوتة الناقصة والقسر
***   ***   ***  

ال يمكن لخطاب التكييفانية العربية ، وهي إيجابية إسهامية، أن تقبل بالتجريح الذاتي ، وهدم األمل ،  -12
 ة، وتحريكيثأو النَّحناوية واُألم مشاعر اإلحتماء أو األمن وتقويض الثقة بالنحن مشاعر الذنب واإلثم ، ورض

  .والتقدير الذاتي كما اإلقرار لنا بكّل التقدير من قبل اآلخرين ، األقوياء 
***   ***   ***  

إنّها تُقوي اإلنسان ، وتدفعه إلى األمام ، وتُبقيه سليماً معافى ، مستمراً . النسيان ظاهرة سوية ومربحة  -13
من الطبيعي أن ننسى ، بل ال بد من ذلك للمحافظة على الصحة النفسية؛ وحتى على الذاكرة نفسها، . اًومتوازن

إذا كان اإلنسان يلتقط كل شيئ ويخزن في ذاكرته كل ما إلتقطه ، فإن . وعلى العقل؛ وحتى على الدماغ نفسه
الذاكرة قوةٌ .المكتسبات غير النافعةذلك سيوقع الفكر في إزدحام المعلومات ، وضغط الكثرة من الذكريات و

  .من يتذكر جيداً عليه أن ينسى جيداً ... لإلنسان ، ولكنها أيضاً قوة على النسيان 
***   ***   ***  

زبدة خطاب الصحة النفسية اإلجتماعية أنّه على كّل إنسانٍ أو جماعة ، مجتمعٍ أو فكر، سلوك أو  -14
  :وعي، أن يؤمن بالتغيير؛ أي 

  بقدرته النسبية على التغيير بإتجاه األحسن واألنفع ، األبقى واأللطف؛ -
  بأن األفكار قدرةُ تغيرٍ ، وإمكان تغيير؛ -
  .ينفع جداً أن نتصرف بأفكارنا لصرفنا باألشياء ... بأن باإلمكان تغيير األفكار  -

***   ***   ***  

الحريةُ والمساواة والشورانيةُ هو ، في وطنه وبين قومه ،  المستعمر الذي يقدم نفسه بمثابة بطٍل روحه -15
هذه الشطرنة للخطاب شطرنةٌ للشخصية . مختلف تماماً عن ممارساته وتعامليته مع المستعمر؛ مع المستضعف

 نقول بالمساواة ونمارسها هنا ؛ وال نقول بها وال نمارسها في بلد مستغلِّ متخلّف وفي... والسلوك والتواصلية
إن الفصام الذي نراه اليوم في نفوسنا قد ال يراه وال يعترف به الرأسمالي المستغل أو المستعمر أو . عوزٍ وتعثّر

  .منجرِح العقل المدني 
***   ***   ***  

دعوتُ . إن فرويد نجح ربماوياً ، وريثماوياً ، في إخفاء آرائه المتكافئة أو المتوازية مع آراء نتشيه -16
وقلتُ إن تفسيراً آلرائه وفرضياته ، أو إقتراحاته وأوهامه . مع بداية دراستي الجامعية في ليون" قتل فرويد" إلى 

وما شخصيته سوى العقل المؤسس . فخطابه شخصيته . يكون تفسيراً سوياً دقيقاً إن أجريناه تبعاً لتجربته 
  .فكري أو نصه وأسروداتهوعيه والوعيه يفسران عالمه ال. والمكونِ لخطابه

***   ***   ***  

 

" . " منهج القراءة الطّبيبية
ف الالواعي " جهازيستكش

والمكبوت ؛ المتضمن والغوري 
، الالمفصوح والطفولي في 
الشخصية والنوعِ البشري ، 
 الدفينِ حياً والمنسي ، أعماق
النفساني والمحجوب 
 
 
 
 
لكن بقوا ، العرب ، حتى في 

" أحلك الهزائم مؤمنين بأنهم 
على المستوى " متقدّمون

األخالقي واآلدابي والعقائدي، 
الروحي واإليديولوجي 
واإلنسانوي، التعاطفي 
والمحباوي والرحماني ، 
التراحمي والتكافلي التضافري 
 حمويوالر
 
 
 
 
في أعماق مجتمعاتنا الريفية ، 
في أوساطنا الشعبية، تكمن 

العقالنية ، وقطاع غزارةٌ من ال
سميك من الالعلمي واإلنفعالي 
وغير الناضج ، من الراكن 
 فل ، واليابس الالمتكيوالمنقف
والغرائزي 
 
 
 
 
ال يمكن لخطاب التكييفانية 
العربية ، وهي إيجابية إسهامية، 
أن تقبل بالتجريح الذاتي ، 
وهدم األمل ، وتقويض الثقة 

حناوية واُألمأو الن ة، بالنحنيث
وتحريك مشاعر الذنب واإلثم 
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فيما بين خصائص األريكة العربية في قراءة الشخصية واللغة، الكالمِ والمحجوب، وكما التجربة  -17
يستكشف " جهاز" فهذا المنهج " . منهج القراءة الطبيبية" والخطاب ، كما اإلدراك أو الحالة ، تبرز خاصيةُ 

ة والنوع البشري، للدفين حياً الالواعي والمكبوت، المتضمن والغوري ، الالمفصوح والطفولي في الشخصي
والمنسي، أعماقَ النفساني والغوري ، وخفايا أو خبايا وطوايا الذاتاني والمقموع ، المتخيل واإليماني كما الميثي 

  .والحدسي ، وبخاصة ما هو رمزي وحلمي وإستعاري
***   ***   ***  

المنطق والعلم ، تقضى ثم تَلفظ حكماً مبرماً محاكمة الفرويدية ، بموجب العقالنية أو قوانين العقل و -18
خالصته أن العقل في الفرويدية ليس المنطلق والمحور والمعيار؛ وأن الماضي ينال أهميةً هيأكبر مما يولى 

  . للحاضر والمستقبل
***   ***   ***  

دالة والمساواة، المنجرحين لكأن إسالم الغد ، إسالم القرن القادم ، هو إسالم المهمشين والنظافة ، الع -19
والمنغلبين؛ إسالم الحريات وحقوق الفرد والمجتمع واُألمة؛ إسالم المستويات الحضارية الرفيعة ؛ إسالم 
التكنولوجيات والعلوم الرافعة لإلنسانيِّ في اإلنسان والجماعة ، في المجتمع والحضارات، في اللقمويات 

  .والمدنيات ، والقيميات الكونية 
***   ***   ***  

مرفوضةٌ هي كل مقولة إسالمية راهنية الرؤية ال تكون مقبولةً من العقل، أو أقلّه من منطق العقلية  - 20
المؤمنة بالعلم ، وبمنطق األديان المقارنة، والحقوق المدنية واللُّقموية للناس واألوطان وما بعد األوطان أو الدار 

  .العالمية للعلم معاً وللدين 
***   ***   ***  

المسلمون في أوروبا وأمريكا ، في المجتمع الصناعوي وقيم اآللوية، هم رجاء المسلمين وأملهم في  -21
  :توليد 
فهمٍ متعولمٍ وعالمي ، أي عقالني وال حرفاني وإنسانوي للدين ، ولمعنى التدين والتفسير والفقهنة ونزع  -

  .الكملَنة والعصمنة 
  .بشرية نفسها أو العالمينية وللمستقبل وال -
  .الحضارية في الفرد واألمة ، المجتمعِ والتواصلية والفكر  -ولمعنى الصحة الثقافية  -

***   ***   ***  

  :إن مما تسعى إليه أوروبا وال سيما ما ترومه أميركا هو  - 22
  .إسالم بال تكاليف أو واجبات وتعاليم 

  .إسالم إلحادي مطلق 
  .صوصيات أو ممارسات إسالم بال خ

  .إسالم بال تاريخٍ أو إستراتيجيات ، إسالم بال إرتباط مع الدول اإلسالمية وفيما بينها 
أو مع اإلسالم في حاضره وتواصليته الكونية ، وفي المستقبل والدار العالمية للعلم والدين ، للعقل  -

  ...واإليمان 
***   ***   ***  

إسم عصرِ اإلجتهاد الحضاري ؛ أوعصر الحداثة العربية ؛ أو عصر " عصر النهضة " أطلقنا على  -23
التنويرانية العربية ؛ ذاك كلّه ألن الفكر العربي اخذ يعيد ضبط ذاته تبعاً للقولبالعقل ، والثقة بالعلم والحرية ، 

ومع القيم " والقوةالدار العالمية لإلنسان والفكر وللتربية " والدعوة إلى التكيف الحضاري اإلسهامي مع 
 .المسكونية في اللقُّمتمويات والمدنيات والمحباوية 

. النسيان ظاهرة سوية ومربحة 
إنها تقوي اإلنسان ، وتدفعه 
إلى األمام ، وتبقيه سليماً معافى 

من الطبيعي . ، مستمراً ومتوازناً
أن ننسى ، بل ال بد من ذلك 
للمحافظة على الصحة النفسية؛ 

ى على الذاكرة نفسها، وحت
وعلى العقل؛ وحتى على الدماغ 
 نفسه

 
 
 
 
المستعمر الذي يقدم نفسه 
بمثابة بطلٍ روحه الحريةُ 
والمساواة والشورانيةُ هو ، في 
وطنه وبين قومه ، مختلف تماماً 
عن ممارساته وتعامليته مع 

هذه . المستعمر؛ مع المستضعف
الشطرنة للخطاب شطرنةٌ 

 لسلوك والتواصليةللشخصية وا
 

 
 
فيما بين خصائص األريكة 
العربية في قراءة الشخصية 
واللغة، الكالمِ والمحجوب، وكما 
التجربة والخطاب ، كما 
اإلدراك أو الحالة ، تبرز 

 منهج القراءة الطبيبية" خاصيةُ 
 
 
 
محاكمة الفرويدية ، بموجب 
العقالنية أو قوانين العقل 

تلفظ  والمنطقِ والعلم ، تقضى ثم
حكماً مبرماً خالصته أنّ العقل 
في الفرويدية ليس المنطلق 
والمحور والمعيار؛ وأنّ الماضي 
ينال أهميةً هيأكبر مما يولى 
 للحاضر والمستقبل
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***   ***   ***  

نحن نؤمن  باإلنفتاح بين . نحن نحترم كل فهم لإلسالم؛ دون أي يعني ذلك الموافقة العمياء المعممة -24
تغيير غير الحرفاني وغير المتعنّت للشريعة السمحة ونبقى برغم ذلك متمسكين بال. غرف البيت الواحد 

  .والتكاليف الدينية الضرامية المنفتحة الكاملة مع إجتهاد وتدبرٍ للواقع الحضاري ، والعقالنية ، وروحِ العصر 
***   ***   ***  

أعرفُ ذلك . لتشاؤمال حقَّ لي ، وال ألي إنسانٍ معاصر أو جماعة أو مجتمعٍ وفكر ، بأن يقع في لجة ا -25
، فعلى الصعيد التحليلي النفسي ، وفي الرؤية الشاملة العامة للوجود والمدنيات والقوانين ، أنا ال أرى التشاؤم 

  .إننّا نتعلّمه ؛ نكتسبه . وال أقول به 
***   ***   ***  

ياراتٌ مرضية وسقيمةٌ الفكر العربي، في قطاعه األخالقي أو الروحاني أو المتعالي، ت" يقطع للظَهر  -26
؛ أي النرجسة الجماعية، والشَّطرنة للفكر والتاريخ والسياسة إلى أنا أو نحن " تَعبد األكثرية لذاتها" نسغُها هو
؛وإلى أنتُم أو هم أي آخرينشرار ومالعين، مارقين ومطرودين،  ]خيرة ، طاهرة ، مؤمنة ، ناجية  [مالئكية 

  .وكافرين أعداء أو نجِسين مبخَّسين 
***   ***   ***  

27-  نقدفقط حين " النقدانية الحضارية " عنّي ، فكراً أو سياسة وإقتصاداً ، يرتفع إلى مستوى  المختلف
التهميش والتسفيل ؛ كما . النبذ واإللغاء .التسييس والمبارزة .الجرح واإلستنزاف .اإلدانة والتخوين :يرتفع عن 

  .والنهائي القطعِ أو البترِ الحاسم 
***   ***   ***  

آية تدل على أن " إقرأ بإسم ربك. " خَلق العالم ، وسفر تكوينِ األكوان والحياة واإلنسان كتابالقرآن  -28
 قرأ؛ أي إلى مسارِ وأطوارِ خلقاهللا تعالى هو الذي يدعو اإلنسان إلى أن ي الخلق والقراءة هما معاً ؛ وأن

  .لوجود والحياة والكون الوجود، وما بعد هذا ا
***   ***   ***  

... الحضارية ، ذهان الرفضِ لمحاورة العلمانية ، والديمقراطية -في الصحة الثقافية  األمراضبين  -29
  :التوقف عن النمو ؛ والتشّبث أو التعلّق مرضياً بِـ " : ذلك اإلنحراف" من سمات 

يضاف أيضاً أنه لمن السمات . الذهاني المعاني حيث تجاربه األقدمطفولة المريض .  واإليديولوجياطفولة األمة  - 
  . التعصب ، التزمت والتشدد ،التفسير الحرفاني ، الخطاب الواحدي البعد والمستوى والداللة:الموصوفة األخرى 

***   ***   ***  

ضعفك إضعافٌ لمن  -. قلقاإلكتئاب والتأثُّم الذاتي والمكبوت والم: توجد أفكار بنّاءة للتخلّص من  -30
  يحتاج إليك ؛

  ...إنكفاؤك يضعفك ويضعف المستندين إلى وجودك ومن يحبونك 
  ...رباطة الجأش ينبوع قوة للذات ، ومن ثم لمن حولك

أنت مسؤول .أنتَ لك ولغيرك . أنت لستَ لنفسك فقط:تقول العيادة ، ثم حكمتنا المعهودةُ للمرتبِك والمتوعك  
ويتكلون على اهللا وعليك ، أشفق على نفسك ، وإرحم أهلك ، وملحقاتك . وأوالد وآخرين يحتاجون إليكعن أهٍل 

  .، وتواصليتك 
***   ***   ***  

  :حينما عرف اإلنسان أنّه الكائن الذي يعرف أنه يموت ، عرف في الوقت عينه -31
  والثقافة ؛أنّه الكائن البشري الحي ، والمتكلِّم ، والمنغرس في الطبيعة  -
 أنه الكائن األقدر ، واألعرف بالحياة ؛ -

لكأنّ إسالم الغد ، إسالم القرن 
القادم ، هو إسالم المهمشين 
والنظافة ، العدالة والمساواة، 
المنجرحين والمنغلبين؛ إسالم 
الحريات وحقوق الفرد 
والمجتمع واُألمة؛ إسالم 
المستويات الحضارية الرفيعة 
 
 
 

هي كل مقولة إسالمية مرفوضةٌ 
راهنية الرؤية ال تكون مقبولةً 
من العقل، أو أقلّه من منطق 
العقلية المؤمنة بالعلم 
 
 
المسلمون في أوروبا وأمريكا ، 
في المجتمع الصناعوي وقيم 
اآللوية، هم رجاء المسلمين 
 :وأملهم في توليد 

فهمٍ متعولمٍ وعالمي ، أي  -
وي عقالني وال حرفاني وإنسان

للدين ، ولمعنى التدين 
والتفسير والفقهنة ونزع 

 . الكملَنة والعصمنة
 
 
 
إنّ مما تسعى إليه أوروبا وال 
 :سيما ما ترومه أميركا هو 

 إسالم بال تكاليف أو واجبات
 .وتعاليم 
 .إسالم إلحادي مطلق 

إسالم بال خصوصيات أو 
ممارسات 
 
 

" عصر النهضة " أطلقنا على 
جتهاد الحضاري ؛ إسم عصرِ اإل

أوعصر الحداثة العربية ؛ أو 
عصر التنويرانية العربية ؛ ذاك 
كلّه ألنّ الفكر العربي اخذ 
يعيد ضبط ذاته تبعاً للقول 
بالعقل ، والثقة بالعلم والحرية 
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  أنه الكائن األقوى على الحياة ؛ -
  .أنه الكائن األرغب في الحياة ، بل في الخلود واألبدية -

  اإلنسان هو الخَلق؛
  إنه التجدد واإلنبعاث ؛ -
  الوالدة المستدامة ، والبقاء المستمر ؛ إنه -
  .إنه الخلق الدائم والحمُل المتواصل  -

***   ***   ***  

فمحركاتها وأجهزتها يجب أن تقوم ...اإلنسان ، البشَر ، غايةُ الشريعة ونُسغها ، قوامها ومقصوداتها  -32
وعلى . الفرد والحقل والعالئقية  الروح الديمقراطية ؛ وعلى صقِل خصائص المعاصرة والحداثة في: على 

ومن أجل األنسنَة في كل مجاٍل ، . العمل من أجل كّل إنسانٍ أي حيث اإلنسانية جمعاء ، والبيئة ، والمستقبل 
  .وعلى كل صعيد ومستوى ، وفي كل بعد وخصوصية أو مقام وحال 

***   ***   ***  

  . لقمةٌ وجاه ، تغيير وبعث إشغال الذات وإغراقها بالعمل دفاع وعالج ،  -33
  العمل الكثير

  ليس دائماً بغية الربح أو جمع المال أو تزخيم اللُّقمويات ؛ -
  .ليس هو لكسب العيش فقط  -

  ...إنّه أيضاً لكسب الصحة النفسية ، ولعالج األمراض العقلية 
  .ثم إنه ذو تأثير نفسي ونفسبدني وروحاني. هو مادي التأثير أوالً 

  . في العمل وبه إستقرار، وراحة البال ، وخفض التوتر ... مل مال ، وصحة متنوعة ، وحماية فعلية ورمزيةالع
***   ***   ***  

هيِ كينونةُ المسلم والعربِسالمي التاريخية بمعناها العالمي والعلماني ، أي الكوني " األسلومية "  -34
 مات اإلنسانويةُ المخص. والعالمينيرتها الحضارة العربية اإلسالميةُ وهي السالتي طو العالمية وصة ، ولب

المميزةُ بأنّها أخالقية ؛ فهي المسمية نفسها باألمة ، أو الحضارة الرحمانية والرحيمة ، والتكافلية والمحباوية ، 
  ) .المتوسطة بين اإلفراط والتفريط ( وذات الفضيلة الوسط 

***   ***   ***  

المشي يطهر ، ويفرج ؛ وهو منفعة للبدن ، .المشي تكرار لحركة ، لكنه يحرر ، وينقذ ، ويزكّي  -35
  .وإمتصاص شحنة اإلنفعال 

  .المشي يعمل ضد القلق والجمود وإنتظار هطِل الحسرات والغصات 
  .بالمشي نقتل البالدة ، ونُعد للمالقاة بدل اإلنتظار األصعب واألقسى 

  .مشي تنتقل المسافات واللوعات واألشياء مع ال
  وفي ذلك تغيير وتقّبٌل وما إلى ذلك ... بالمشي يتغير تكوين الدم ، وإفرازاتُ األعضاء ، والنفسانيات 
***   ***   ***  

  .ال سيما المغلوب ، المنجرح ، المهدود والحقوق والكيانِ والكرامة ... أنا مع اإلنسان -36
  .ذي هو مهزوم ، وضعيفُ المعنويات أنا مع الشعب ال

إن اإلنقفال على دينٍ يولّد رد فعل عند اآلخر مما يبلغ بنا إلى اإلنكماش والنرجسية ، وإسقاط العدوانية على 
  .ذي الدين المغاير ، وعلى المختلف عنا 

***   ***   ***  

  .الراهن ، ثم مع األرومة ، ومن أجل المستقبل األجدى إعادةُ قراءة التراث الخاصِّ متحاوراً مع العامِّ  -37
 .بذلك الحوار فقط كان يمكن لنا جميعاً أن نعيد القراءة بحيث تتدفّق بقوة 

نحن نحترم كل فهم لإلسالم؛ 
دون أي يعني ذلك الموافقة 
 العمياء المعممة

 
 
 
 لي ، وال ألي إنسان قال ح
معاصر أو جماعة أو مجتمعٍ 

 يقع في لجة التشاؤموفكر ، بأن 
 
 
 
القرآن كتاب خلقِ العالم ، 
 فر تكوينِ األكوان والحياةوس

آية " إقرأ بإسم ربك. " واإلنسان
تدل على أنّ الخلق والقراءة 
هما معاً ؛ وأنّ اهللا تعالى هو 
الذي يدعو اإلنسان إلى أن 
يقرأ؛ أي إلى مسارِ وأطوارِ 
خلقِ الوجود، وما بعد هذا 

لحياة والكون الوجود وا
 
  
 
بين األمراض في الصحة 

الحضارية ، ذهانُ  - الثقافية 
الرفضِ لمحاورة العلمانية ، 
 والديمقراطية

 
 
 ضعفك إضعاف لمن يحتاج إليك ؛
إنكفاؤك يضعفك ويضعف 
المستندين إلى وجودك ومن 

 ...يحبونك 
رباطة الجأش ينبوع قوة للذات ، 

 ..ومن ثم لمن حولك
 
 

لك . لنفسك فقط أنت لست أنت
أنت مسؤول عن أهلٍ .ولغيرك 

. وأوالد وآخرين يحتاجون إليك
ويتكلون على اهللا وعليك ، 
أشفق على نفسك ، وإرحم 
 أهلك ، وملحقاتك ، وتواصليتك

  

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017 
 

ــ� ـــــــــ ــ�������ـــــــ ــــ ــــ�د:�
�	ـــــــــــــ � ـــــــ���������14�15אـ�  ��2017ـــ

   � �59  � �



  أمـة فـي عالـم

  .وبالديمقراطية أو الشورانية المجددة المرهنة ، والالتعصب 
***     

فالحياد حيال عالم الما يجري ، والما " ...مستقيالً" الفيلسوف ، كالمفكّر والمثقف ، ال يستطيع أن يكون 
 في الحرية واللٌّقمة حيال السلطَة ، واإلنجراحات الحياد إن أمكن إلتزام

من الدور الكفاحي للفكر والفلسفة والثقافة ، .ار ذلك الحياد ، أو تلك اإلستقالة 

***   ***   ***  

ال يحقّ ألحد منع المدرسة العربية في الفكر الراهن من أن تشير إلى موضوعات ومواضيع قرآنية ، 
من السّنة والسيرة النبوية ، أو من العلوم الدينية المعهودة، والتفاسير العديدة المختلفة في شؤون 
فتلك المدرسة ال تُلغي تفسيراً ، وال تطرد تأويالً؛ إنّما هي حرة مستقلة ، إيجابيةٌ 

  .نفتحة وتاريخيةُ العقِل والبنية والحركة
***   ***   ***  

تَتَبنّى كتُب أدوار سعيد ، في قضية فلسطين واألمم المنجرحة ، أي المنغلبة تجاه الرأسمالية اإلفتراسية 
علم النفسِ ،  ، المدرسةُ العربية الراهنةُ في التحليل النفسي ، والتحليِل اإلناسي األلُسني أو السيميائي ؛ ثم في

وفي الفلسفة وعلوم المجتمع والصورة والتاريخ ؛ وكذلك في قطاعات المتخيل أو المحجوب كما الالعقِل 
وقبل ذلك ، كانت تلك المدرسة قد تَرست وترسخت ، تغاذت وتواضحت على أعمال الزميل 
الرحمان مرحبا ، عادل فاخوري ، جورج زيناتي،  

 i12ا�� ���k%ا�.!=�> � ا� <V+ا�ر
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  ...اإليماناتُ بالعقل والحرية والتسامح -
  ...بإحترام اآلخر مهما إختلف عنّا  -
وبالديمقراطية أو الشورانية المجددة المرهنة ، والالتعصب  -

***   ***   ***

الفيلسوف ، كالمفكّر والمثقف ، ال يستطيع أن يكون  -38
إن أمكن إلتزام الحياد حيال السلطَة ، واإلنجراحات في الحرية واللٌّقمة ! يحصل أو الما يكون ، غير ممكن 
ار ذلك الحياد ، أو تلك اإلستقالة والعدالة ؛ فلن يكون أبداً ممكناً إعتب

  .موقفاً أخالقياً ، أو نشاطاً فاضالً ، أو سلوكاً شريفاً 
***   ***   ***

ال يحقّ ألحد منع المدرسة العربية في الفكر الراهن من أن تشير إلى موضوعات ومواضيع قرآنية ،  -39
من السّنة والسيرة النبوية ، أو من العلوم الدينية المعهودة، والتفاسير العديدة المختلفة في شؤون أو مستمدة 
فتلك المدرسة ال تُلغي تفسيراً ، وال تطرد تأويالً؛ إنّما هي حرة مستقلة ، إيجابيةٌ " .الحكمة اإللهية "اإللهيات و 

نفتحة وتاريخيةُ العقِل والبنية والحركةومحاكمة ، متفائلة ومتقبلة، مرنةٌ وضرامية ، م
***   ***   ***

تَتَبنّى كتُب أدوار سعيد ، في قضية فلسطين واألمم المنجرحة ، أي المنغلبة تجاه الرأسمالية اإلفتراسية  -40
، المدرسةُ العربية الراهنةُ في التحليل النفسي ، والتحليِل اإلناسي األلُسني أو السيميائي ؛ ثم في

وفي الفلسفة وعلوم المجتمع والصورة والتاريخ ؛ وكذلك في قطاعات المتخيل أو المحجوب كما الالعقِل 
وقبل ذلك ، كانت تلك المدرسة قد تَرست وترسخت ، تغاذت وتواضحت على أعمال الزميل .والالوعي 

الرحمان مرحبا ، عادل فاخوري ، جورج زيناتي،   محمد عبد: هنا نستذكر أيضاً . المؤسس محمد أحمد النابلسي
  ...محمد رضوان حسن
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زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

  

يحصل أو الما يكون ، غير ممكن 

موقفاً أخالقياً ، أو نشاطاً فاضالً ، أو سلوكاً شريفاً 

ومحاكمة ، متفائلة ومتقبلة، مرنةٌ وضرامية ، م

وفي الفلسفة وعلوم المجتمع والصورة والتاريخ ؛ وكذلك في قطاعات المتخيل أو المحجوب كما الالعقِل 
والالوعي 

محمد رضوان حسن

اإلنسان ، البشر ، غايةُ الشريعة 
ونسغها ، قوامها ومقصوداتها 

ها يجب فمحركاتها وأجهزت...
الروح : أن تقوم على 

الديمقراطية ؛ وعلى صقلِ 
خصائص المعاصرة والحداثة في 

وعلى . الفرد والحقل والعالئقية 
العمل من أجل كلّ إنسان أي 
حيث اإلنسانية جمعاء ، والبيئة ، 
والمستقبل 
 
 

هيِ كينونةُ المسلم " األسلومية 
والعربِسالمي التاريخية بمعناها 

لماني ، أي العالمي والع
 والعالميني وهي . الكوني

السمات اإلنسانويةُ المخصوصة ، 
ولب العالمية التي طورتها 
الحضارة العربية اإلسالميةُ 
 
  

ال سيما ... أنا مع اإلنسان
 المغلوب ، المنجرح ، المهدود
 .والحقوق والكيان والكرامة 

أنا مع الشعب الذي هو مهزوم 
، وضعيف المعنويات 
 
 
الفيلسوف ، كالمفكّر والمثقف 

" مستقيالً" ، ال يستطيع أن يكون 
فالحياد حيال عالم الما يجري ... 

، والما يحصل أو الما يكون ، 
! غير ممكن 

� � � �
� � � �

� �

ــــــــ� ـــ�������ــــــــــ ـــــــــــــــ ��ــــــــــ����������14�15ــــ�دא�ـ:�
�ـ	

� �
� �



  أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

  * "ةــة المؤسساتيـــة والبنيــة اللغويــي والبنيــالالوع"
 )ات العربية رجسية في الذّقطاع البطولة والن"  (علي زيعور"قراءة في كتاب 

  

  

  

  اــسوري –يــل النفســالتحلي -نــان حســا شعبـــمرسلين.د
selena@hotmail.com-mar 

     

  
هو ) الذي الشك يستحقه(هذا التكريم لالستاذ على زيعور المحتفى به على شبكة العلوم النفسية العربية 

تكريم عظماء الفكر النفسي العربي لتخط بذلك دستورها فعل حضاري للشبكة بأنها تزدهر اكثر وأكثر ب
  الناظم آلداب العمل الريادي النفسي في العالم العربي

 
  

ذا العنوان الذي اخترت هو الفصل الثّالث واالخير في كتاب المحلل النفسي الكبير الذي نحتفـي بعطائـه   ه
  .الفكري الغزير واالصيل والفذ 

ب وايضا لهذا الفصل من الكتاب بالتحديد عدة نقاط سوف اشملها بما يلي بداية من دواعي اختياري لهذا الكتا
  :لتناولي موضوع المقال 

 ان موضوع العمل على االنا يسبق له معرفتنا بمراحل نمو وتبلو هذه االنا الشخصية  - 

في الجهـاز  المرحلة النرجسية هي المرحلة النفسية النمائية االولى التمهيدية لنمو الوظائف المستقلة  - 
وهي . العصبي المركزي اي المتوافقة مع الفطام عن الثدي وعن االستقاللية في المشي وايضا التحكم بالخروج 

 .بذلك المرحلة السابقة على تشكل الهوية الجنسية المؤثرة في ادائنا لكامل أدوارنا االجتماعية 
دها في العالقة مع من حولنا ، اذ االنا المرحلة النرجسية هي مرحلة استغراق ذاتية غير متمايزة في بع - 

 .بها مازالت هائمة مستغرقة في نزواتها وحاجاتها الطفلية 
ان البطولة فعل اجتماعي مؤثر وناضج الوصف في المخيلة المجتمعية وعبر كل اللغات ، وبالتالي هو  - 

لة التي هـي النرجسـية ال   مفهوم عكس النرجسية ، بحيث ال يمكن ان يكون في الطفولة ابطال ، اذ هذه المرح
 .اعتبار فيها لآلخر 

البطل وهم وهواما توآمان ، ولكن البطل أيضاً رمز وتعبيرات شعبية والواعية تعبر عن صراعاتهم  - 
ليكمل ايضاً بأن البطـوالت  " علي زيعور"االنسانية وجدليتها مع الواقع بقاهراته المتشعبة والكالم هنا ألستاذنا 

ع ، واالبداع ظاهرة نفس اجتماعية ، تدرس في العلوم النفسية بأبحاث ومنـاهج العلـم   واالبطال رموز لالبدا
 ..االنساني والعلم المحض اي التجريبي المعملي

البطل ذو الشخصية التاريخية ، ينقل الناس الى لون حياتي جديد والى مرحلة افضل وأجـدى، فهـو    - 
ذلك هو من التاريخ وداخل التاريخ ونتاج التاريخ بوقائعه موجود في مجريات االحداث الواقعية لعامة الناس ، وب

ومساراته والقوانين والتوجهات الكبرى التي يمشي عليها ووفقها ، وبالتالي البطل هو شخصية خاضعة للتحليل 
 .والتفسير والتقييم وليست شخصية اسطورية او ايديولوجية تدخل في دوغما فكرية خاصة 

ضا تأكيد على أهمية البنية اللغوية في تشكيل وتكوين االنا وابراز الالوعي ان تناولي هذا النص هو اي - 
 .عبر المنظور التحليلي الذي يعد اللغة جوهر بناء الذات 

ان موضوع العمل على االنا 
يسبق له معرفتنا بمراحل نمو 
وتبلو هذه االنا الشخصية 
  
  
 
المرحلة النرجسية هي 

ولى المرحلة النفسية النمائية اال
التمهيدية لنمو الوظائف 
المستقلة في الجهاز العصبي 
المركزي 
  
  
 
المرحلة النرجسية هي 
مرحلة استغراق ذاتية غير 
متمايزة في بعدها في العالقة 
مع من حولنا 
  
  
 
ان البطولة فعل اجتماعي 
مؤثر وناضج الوصف في المخيلة 
المجتمعية وعبر كل اللغات ، 
وبالتالي هو مفهوم عكس 

رجسية الن
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  :اما بعد
وله في هذا الفصل من التأكيد على كون االنسان العادي والعودة الى االساس في ق" علي زيعور"ان ما حاول 

بنية الفرد هو تناول البنية المؤسساتية العامة الحاضنة لألسرة، وهي فكرة الدولة وقد اخذ مثال الدولة االسالمية 
 :ا اذ يقول ، واستعير كالمه هنا حول موقفه النقدي ممن يحللون موانع الديمقراطية في بالدن

ال أستطيع االنتقال الى رفض القفز الى القول بأن الفكر العربي االسالمي لم يولّد نظرية في الدولة، أو انه "
لم يستطع بناء الدولة الديمقراطية ، وانتاج الرئيس النابع من المدينة والذي تعنيه االمة فيكون لخدمتها ، ومـع  

في مسار االحداث، رئيساً يكون انساناً، غير بطل ، غير معين على االمة، ذلك فعلّنا لم ننتج في الفكر النظري و
  )207علي زيعور، "(وتحميه هو منها نصوص ونظرات مسبقة مهيأة ألن تأخذ ثوب القداسة والحق االلهي 

  
 ليس نتاج اعراق وال يتحكم في سيره ابطال واقوام اوطبقة او ملوك او نخبة ،" علي زيعور"والتاريخ عند 

نحن او البدو االعراب هم ابعد الناس عن السياسة : للتاريخ العربي من اننا " ابن خلدون"وبالتالي هو ضد تفسير 
من حيث ان فهـم  : المتفردة هنا والهامة جدا في قناعتي، ألنها تبرز ويتم تناولها والوعي بها " زيعور"،رؤية 

ات واالخالق واالدابية اي التأثير األدبي ، وفق ما يعرض الفكر العربي االسالمي السياسي كان ممزوجا بالبنيوي
من خالل اشارته الى كتابات ابن سينا والفارابي والماوردي وائمة الفقه والغزالـي ،  " علي زيعور"البروفسور 

 الذين اخذوا من رئيس الدولة انسانا ربانياً واماما فوق طبيعياً وخصاله فوق خصال البشر، ولم يأخذوا الرئيس
  .نتاج لمجتمع وانعكاس له ، بل ظلوا مثالين في تصورهم للحاكم 

  
و بجرأة الى أن النّظرية السياسية العربية غير موجودة وال نافذة وال مستقلة وال " علي زيعور"من هنا يشير 

  .متزنة 
سـتنعكس   ومن هنا يطرح طروحات عديدة حول الحاكم، وحول كيفية اعادة التّربية السياسية التي ان تمت

  .على كل مفاصل الحياة العامة في البالد 
  .وذلك من خالل الخروج البحثي عن اعتبار الرئيس او الحاكم انه معطى ثابت ال متغير 

من هنا أيضا ينبغي االشارة الى أهمية ما تناوله استاذنا حول السلطة والالوعي والعالئق الالواعية التـي  
  .اتنا اليومية المجبولة بالنّظام االبوي ذو الصيغة الجنسية الذّكورية تحكم منظومتنا الذّهنية في ممارس

  
وهناال الخرق والوله المتأتي عن النرجسية، وكأن العربي تطور في نمو االنا الشّخصي الى التماهي باألب 

ية ، من حيث والتّشطيب على االم او استالبها او امتالكها، وفي البعد المرضي التماهي بها وشل الصفة الذّكور
الوقوف في وجه االب بشكل مستلب عبر االم اي عبر انتهاك المحارم ، هذا على مستوى الهوامات الجنسـية  
المكونة لعصاب الرئاسة بالدمج الدائم بين االب والرئيس بين حماية االب في تصورنا له، وفي عالئقنا االولى 

  .معه، من انه الحامي والقوي والمخيف والمخصي 
  
من ان التالقي بين ظـاهرتي الجنسـي   "علي زيعور"مر الذي اتى ابداعا من خالل االشارة إليه من قبل اال

والرئاسي ،  كونهما ليسا بالظاهرة العامة التي تحكم سواد الناس، اي ليست هذه النّظرة قابلة للتعميم، وال هي 
  .حتمية او كافية نافية 

 

  
 
البطل وهم وهواما توآمان ، 

طل أيضاً رمز ولكن الب
وتعبيرات شعبية والواعية تعبر 
عن صراعاتهم االنسانية 
وجدليتها مع الواقع بقاهراته 
المتشعبة والكالم هنا ألستاذنا 

 علي زيعور"
  
  
  
البطل ذو الشخصية 
التاريخية ، ينقل الناس الى لون 
حياتي جديد والى مرحلة افضل 
وأجدى، فهو موجود في 
مجريات االحداث الواقعية 

عامة الناس ، وبذلك هو من ل
التاريخ وداخل التاريخ ونتاج 
التاريخ بوقائعه ومساراته 
والقوانين والتوجهات الكبرى 
التي يمشي عليها ووفقها 
  
  
 
ال أستطيع االنتقال الى رفض 
القفز الى القول بأن الفكر 
العربي االسالمي لم يولّد نظرية 
في الدولة، أو انه لم يستطع 

علي (لديمقراطية بناء الدولة ا
) زيعور 

  
  
 

و بجرأة " علي زيعور"يشير 
الى أن النظرية السياسية 
العربية غير موجودة وال نافذة 
وال مستقلة وال متزنة 
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  .فهناك روابط اخرى ينبغي ابرازها حول الجنسي والرئاسي وحول الالوعي واالجتماعي 
ه االشارة بالمعنى االجتماعي للبطل الذي يكثر من الزوجـات ، هـذ  " علي زيعور"في كتابات البروفسور 

الرواسب الالواعية لصورة الملك الذي كانت تمتحن قدرته الجنسية كي تعرف اهليتـه او قـدره علـى حكـم     
  .الجماعة، فالجماعة هي االرض وهي المرأة 

  
وبالتالي فإن فقدان القدرة االخصابية في . والرئيس هو الحاكم هو المخصب والزوج االكبر وباعث الحياة 

فإذا عجز هنا، عجز هناك، واذا دب القحط وفقا . خصابية في أدارة شؤون المدينة جسده مواز لفقدان قدرته اال
دب القحط في الطبيعة من جهة، وفي الرغبة من جهة أخرى، والـزواج او   sexualiteلزيعور في الجنسوية

ميـا  االقطاعي وايضا سير الملوك والسالطين ، واالجراء هو من يحيط نفسه بالزوجات اي يحـيط نفسـه هوا  
باالنتاج، حيث يلعب ذات الدور في الموقفين ويعيش ذات العقلية وله ذات االهداف بإشباع المتعة واالكثار من 

  .استمراريتها النهمية 
  

من هنا فإن عدم قدرته على التّجلي التام لهذا الدور اي في حال تراجعه الجنسي فعال ،فـذلك يكـون لـه    
والسياسي، وهنا العودة الى االم اي الى المرحلة النّرجسية ليـنكص الـى    ارتباطه الرمزي على الواقع النّفسي

حيث هي العالقة االولى المنطبعة في الالوعي لدى الطفـل  . حضنها، ورعايتها لتغدو االم صاحبة كل سلطة 
  .بأنها القوة واالشباع 

العوام من زوجة الـرئيس هـي   وبالتالي فإن التّوصيفات التي يعيشها الحاكم هي مفاهيم لغوية مرددة امام 
السيدة  االولى ، وهي ام الشّعب، وهي أم المؤمنين والرئيس يقدم نفسه الوالد االكبر واالب االكبر ورب االسرة 
ويتبنى في خطابه تعويم عبارات شعبي العزيز ، ابنائي االعزاء والشعب عائلة واحدة اعاملكم كأبنائي، وما اليه 

  .ية للصفة االبوية والرعائية لموقع الحاكم من هذه التعابير االضفائ
  

اي بذلك يعطي الحاكم لنفسه حق االب على ابنائه في العائلة ، متناسيا واجبه امامهم، فيذوب في صـورة  
االب المتسلط على الزوجة وصاحب حقوق التمتع لوحده ، هذه االنا المركزية في قمع االبناء ، واالفراد مـن  

  .قيم واالخالق العامةخالل التملك وتمثيل ال
  

وكأنه بذلك يحيل الشّعب الى موقع الزوجة له ، اي على الشعب أن يكون مطواعا، كما يطلب من االرض 
ان تكون ملكه ومتعته ،هذه االزدواجية اللغوية المتمثلة بالفوقية من قبل الحاكم وببساطة التّعابير، تلغي عن كالم 

للغة عند الشعب ال تتطور بل يبقى الشّعب متلقي، وهنا االشكالية البـارزة  وبالتالي ا. الحاكم أي نقد او تحليل 
من ان اللغة عندما ال تتطور عند الشّعب، ولكن هـذا ال يمنـع ان تكـون فـي     " على زيعور"التي يضيء لها 

المـزدوج   الالواعي تقيم هذه التراتيبية والتّصنيف ، مماله تأثيره في التّكوين االخالقي من حيث بروز السلوك
التّهرب، واللجوء الى زيادة استعمال المرادفات لردم الشّعور الالواعي بالحقيقة ، وذلك كثرة الكالم بمفـردات  
متشابهة عند العامة يعطي عدم دقة في الكلمات اي عدم دقة في المواقف مما يجعل او تبيح للحاكم القفز فوقها 

  .او الهرب منها وابدالها بما هو مناسب له 
  
هنا يفقد الحاكم الصفة الجنسية ليكون نرجسي مكتفي بذاته، وملغي عنه صفات الذّكورة لوحدها، ومدمجة و

 .فيه صفات االنوثة فهو المكتمل، وهذه هي الحالة النّرجسية بالمعنى العيادي، والمعنى النّفسي الدقيق 

 
في كتابات البروفسور 

االشارة بالمعنى " علي زيعور"
ل الذي يكثر من االجتماعي للبط

الزوجات ، هذه الرواسب 
الالواعية لصورة الملك الذي 
كانت تمتحن قدرته الجنسية 
كي تعرف اهليته او قدره 
على حكم الجماعة، فالجماعة هي 
االرض وهي المرأة 
  
  
  
 
الرئيس هو الحاكم هو 
المخصب والزوج االكبر وباعث 

وبالتالي فإن فقدان . الحياة 
في جسده القدرة االخصابية 

مواز لفقدان قدرته االخصابية 
. في أدارة شؤون المدينة 
 فإذا عجز هنا، عجز هناك

  
  
  
 
اذا دب القحط وفقا 
لزيعور في 

دب  sexualiteالجنسوية
القحط في الطبيعة من جهة، 
وفي الرغبة من جهة أخرى، 
والزواج او االقطاعي وايضا 
سير الملوك والسالطين 
  
  
  
 

لتجلي إن عدم قدرته على ا
التام لهذا الدور اي في حال 
تراجعه الجنسي فعال ،فذلك 
يكون له ارتباطه الرمزي على 
 الواقع النفسي والسياسي
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فالرئيس يصبح كالعقل الفعال يعمل بإطالق خارج الزمان والمكان، القادر وحده والمانح، المفارق ، المشرق 
تـاريخ اي  وهنا يصبح بهذه الصفات خـارج ال . صاحب السلطة االقوى، خارج النقد فوق العقل الفردي للعامة

  . خارج الزمن والتحديد وبالتالي خارج المحاسبة
حيث ان الالواعي الذي ال يعرف الزمان فهو عائم التأثير فينا بدون اعمال لمداركنا عبر الصور الذّهنيـة  
اللغوية المتولدة والمتراكمة والتي هي خزان المواقف والتجسيد الواقعي لألشخاص والسيما الذين ال وقت لهـم  

ملكون ادوات وحتى من ال يؤمنون بأهمية اي تطوير لذواتهم بل يفرضون انفسهم على الحيـاة بعنجهيـة   وال ي
  .وصالفة 

  
يتمثل بإعادة صياغة العالئق المتهتكة والمضطربة " علي زيعور"ليكون العالج النّفسي  وفق رؤية االستاذ 

نطق العالئقي تفرضه الصحة واالتزان اللـذان  مع الواقع حيث العالئق اهم من االشياء المتعلقة بها ، حيث الم
يلتقيان مع المنطق العلمي والتجريبي الى الموجودات والمتغيرات ، ان تطبيق هذا المنطق على النّظام السياسي 

  .او على عصاب الرئيس بشكل خاص يخفف من القسريات واالحتماء االندماجي بالسلطة 
الئق واالطارات التي تنظم السلطة، وبالتالي يصبح الرئيس اداة تنفيـذ،  وينقلنا بالتالي على التّنديد على الع

  .وتاريخاً ال جوهراً في محتواه
بينما تستمر العالئق حية نامية مطردة يتغير المضمون وتبقى العالقات ومنطقها ، وهنا يكـون التصـلب   

  . والجمود والمرض الذي يحكم اجواء الرئاسة 
  

يقتضي التوازن والسالمة  من طرفي العالقة حتى تبقى حية نامية متفاعلة وهذا وحيث ان النظام العالئقي 
يعطيها السالمة من خالل توازن اركانها العالئقية ، وهذا التوازن مؤشر الصحة في الفرد والعالقات والمجتمع 

الى العالئق بـالموجودات  والسلطة، التي اليمكن ان تقوم االّ على اعادة بناء النّظرة الى عالقاتنا باألخرين ، و
الى اهمية تناول فهمنا للعالئق االجتماعية في عالمنا العربي االسالمي الـذي  " علي زيعور"بعامة ، وهنا يشير 

  .المساواة /تتأرجح من القهر الى الندية
 عيـة  وهنا البد من االشارة الى الصفات التي تم االشارة لها في مقدمة النّص ان العالقة بين الحـاكم والر

عالقة أحادية كماهي العالقة بين االب المتسلط وابنائه من حيث ان لغة الحوار ميتـة، والموجـود هـي لغـة     
والـى بنـاء   . التعليمات واالوامر في احسن االحوال النصائح والمواعظ تغيباً كامال للفكر النقدي في التّنشئة 

  .ن االب العالقة السلبية القائمة على ركن واحد هو ركن التّلقي م
  
وبالتالي فإن الديمقراطية التي هي ضرورة نفسية، وعامل فعال في تكوين الصحة النفسية كما يدلل علـى   

وماهو االيمان الفكري به من قبلي، وذلك لكون ان بعد الديمقراطية العالئقـي  " علي زيعور"ذلك استاذنا الجليل 
  ار العالقة االنسانية، وتوازن اركانهايسمح بالنّمو واالزدهار والتّحرر، والتّألق باستمر

مخالفة للجبرية : في نصه هذا هي" علي زيعور"حيث ان الديمقراطية في فضائلها التي يبرزها استاذنا الكبير 
  .التي يفرضها الرئيس والديمقراطية ايضاً تمحو اليقينية والتّلقينية التي تسيطر في شخصيته وسلوكياته 

  
بأن اضفاء اليقينية يتوازى مع طلب الرضوخ المطلق لمطلق فردي نفعي اي لفرد " رزيعو"ويضيف االستاذ 

يدعى انه وحده الحامي، وحمال الخير للجماعة واالمة والشّريعة وانه ظل اهللا على األرض، وال قيد عليـه االّ  
 .ويخلف اهللا على األرض. اهللا

بذلك يعطي الحاكم لنفسه 
ائلة حق االب على ابنائه في الع

، متناسيا واجبه امامهم، فيذوب 
في صورة االب المتسلط على 
الزوجة وصاحب حقوق التمتع 
لوحده 
  
  
 
كأنه بذلك يحيل الشعب 
الى موقع الزوجة له ، اي على 
الشعب أن يكون مطواعا، كما 
يطلب من االرض ان تكون 
ملكه ومتعته 
  
  
 
االزدواجية اللغوية المتمثلة 

اكم بالفوقية من قبل الح
وببساطة التعابير، تلغي عن 
. كالم الحاكم أي نقد او تحليل 

وبالتالي اللغة عند الشعب ال 
 تتطور بل يبقى الشعب متلقي

  
  
 
كثرة الكالم بمفردات 
متشابهة عند العامة يعطي عدم 
دقة في الكلمات اي عدم دقة 
في المواقف مما يجعل او تبيح 
للحاكم القفز فوقها او الهرب 

 بدالها بما هو مناسب لهمنها وا
  
  
  
 
العالج النفسي  وفق رؤية 

يتمثل " علي زيعور"االستاذ 
بإعادة صياغة العالئق المتهتكة 
والمضطربة مع الواقع حيث 
العالئق اهم من االشياء المتعلقة 
  بها
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وانه في االنا مركزية داخل العالئق ، اي مغلق ألي عالئق خارجه عن حيزه ومنطقه وحدوده الجسدية ، وهنـا  
وباتية المغتصبة وسلوكه هذا هو سلوك السوي من كونه يميل الى تضـخيم الـذات   يبرز الرئيس بأناه المركزية السيك

  والتصلب حولها والى رفض عالئق الحوارية النّدية ، 

فعصاب الرئاسة في الذّات العربية له أسبابه البيئية التي تتغذى من حقل التخلف في البنى المجتمعية، وفي 
منفتح وايضاً تعود اسبابه الى العالقة غير المتخطية لـألب، والتّمـايز    الحقل العقلي التنظيمي المحدود، الغير

ام ، المثلث االوديبي ، حينها / طفل /العائلي العالئقي الذي يعطي لألسرة توازنها من خالل الثالثية المنطقية أب 
القانون االخالقـي  يمكن أن تعقلن سلطة االب بمشاركة االم في تنشئة االبناء ورسم الحدود والضوابط وارساء 

  . الذي يتمثل له االبناء بمحبة وليس بخوف وقهرية 

ان عدم تطور اللغة من خالل انفتاحها على الحوار والتّبادلية في المواقف بعيداً عن المأموريـة، والخـط   
هم حسي مباشر ، الواحد االتجاه في العالقة االنسانية يجعل فهمنا للقيم العليا متدني ، وبذلك فهمنا للذات االلهية ف

اي طفولي ، بأن ننتظر ان يصلنا كل شيء من اهللا واسقاط المسؤولية عن الفرد ، كما نحن نطلب من السـلطة  
كل شيء ونطلب منها ان تحقق لنا كل ما ندعه ، هكذا تفكير  العقل الالواعـي العربـي ، اي حيـث البنيـة     

يكانيزم اتوأواليات الدفاع والصراعات الالواعية من حيث المؤسساتية للعقل العربي دائمة التقارب وااللتقاء مع م
انه في البيئة الالواعية االمور مكبوتة ومقموعة غير متفهمة ليكون النظام االجتماعي تحركه صراعات الواعية 

  .ومن حيث ان الالوعي اساسي في فهم الحياة االجتماعية وتطورها ومسارها . جماعية وقوى ال واعية 

ي اساسي في فهم العوالم الغيبية وفي تفسيرها وتطورها وسلطاتها ليكون الالوعي االجتماعي كذلك الالوع
  ..والغيبي لدينا يتبادال التّحديد والتأثير 

من البارز في التنشئة االسرية العربية بعامة ان الولد يعد ألن يتسلط على أقرانه ويتمسك بفرديته أكثر من 
اواة مع اخته والتعاون فيما بينهما والعمل معا بروح الفريق ، هذا االمر لألسف التوجه صوب االندادية اي المس

غير معمول به ويبقى تكرار التعلم بالنموذج الرئيسي التقليدي المتمثل امام االطفال واقعيا من خالل شخصـية  
مما يقودها لتدفعه بعيـدا  االب والمعلمين وايضاً شخصية االم التي تدفع باالبن للتسلط واالعتداء لتقوى به أكثر 

  .عن التعاون والتفاهم حيث هذه االساليب باعتقاد االمهات بالنسبة الغالبة وسائل غير آمنة 

للواقع ، يتأكد لديه أن التّربيـة السياسـية   " علي زيعور"ووفقاً لهذه االرضية التي يسبرها استاذنا العالمة 
كل رئيس يسعى بال وعي ألن يكون مستبدا فعالً وعـادالً مـن   للمواطن تغذي األنا وحدية والتسلط والتفرد ، ف

خالل الكالم فقط من حيث يتوقع في نفسه ان يكون مهدياً منقذاً فيتأثر فيعمل على هدم من سبقه ، ال بل وعلـى  
ن حتى لو كا. التّشكيك في كل من سبقه ، ويقدم نفسه االول واآلخر ومنطلقاً من الصفر جوهراً ثابتاً أو ماهية 

من قبله هو والده ، وهذه هي البطولة النّرجسية العربية التي يحكمها الحس اللحظي األني لألشـياء، وبالتـالي   
الفكر النزوي الغير مكمل مساره لنمو االدراك وبالتّالي الجانب العقالني الذي يحكم النّمو االجتماعي السليم ، من 

ان بتبادلية االدوار، واكمال بعضها لبعض بعيداً عن الغطرسة خالل االعتراف بأن االخر هو قرين االنا وااليم
  .والمركزية ، ومما يجعل الخوف المرضي هو القبول والرضى بالفاسقين والفاجرين والداعرين 

النفس سياسية واجتماعية واالهم الـنّفس  : المفكر العربي العتيد في مضمار النّفس وتجلياتها"علي زيعور"ام 
وهنـا تشـتد   . غياب السلطة التربوية الحقيقية يحرك الرغبات الذّاتية الممنوعـة المحرمـة    تربوية فيفسر ان

من ان الرغبات المقموعة . المخاوف، ويبرز القلق الذّاتي الذي يحدثه تخطي الحدود في الالشعور لدى كل فرد 
 . استاذنا داخلياً، فهي آخذة بالتّحرك او معرضة لالنفالت من قبضتي السلطة كما يراها 

 
المنطق العالئقي تفرضه 
الصحة واالتزان اللذان يلتقيان 
مع المنطق العلمي والتجريبي 
الى الموجودات والمتغيرات 
  
  
 

الى " علي زيعور"هنا يشير 
اهمية تناول فهمنا للعالئق 
االجتماعية في عالمنا العربي 
االسالمي الذي تتأرجح من 

المساواة /القهر الى الندية
  
 

العالقة بين الحاكم  ان
والرعية عالقة أحادية كماهي 
العالقة بين االب المتسلط 
وابنائه من حيث ان لغة الحوار 
ميتة، والموجود هي لغة 
التعليمات واالوامر في احسن 
االحوال النصائح والمواعظ 
تغيباً كامال للفكر النقدي في 
التنشئة 
  
 
ان بعد الديمقراطية 

مو واالزدهار العالئقي يسمح بالن
والتحرر، والتألق باستمرار 
العالقة االنسانية، وتوازن 
  اركانها

  
 
أن اضفاء اليقينية يتوازى مع 
طلب الرضوخ المطلق لمطلق 
فردي نفعي اي لفرد يدعى 
انه وحده الحامي، وحمال الخير 
للجماعة واالمة والشريعة وانه 
ظل اهللا على األرض، وال قيد 

ويخلف اهللا على  .عليه االّ اهللا
  )زيعور(األرض 
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ربوية التي هي طريقة من طرائق الضبط الذّاتي ومراقبة النزوات والغرائز االثمة ، السلطة ضـرورية  
حتى ال يعود المكبوت وهواماته التي تدفع الى حياته واشباعه وانفالته انها تضبط عالقتي مع اآلخر ، ومن ثم تقيـيم  

يرى االستاذ المحتفى به على شبكة العلوم النفسية العربية بقـراءة نصوصـه وافكـار    
الذي الشك يستحقه وهـو  (والبحث عن امكانيات توظيفهاتها الواقعية ، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا التكريم 

لك دستورها النـاظم  فعل حضاري للشبكة بأنها تزدهر اكثر وأكثر بتكريم عظماء الفكر النفسي العربي لتخط بذ
مع اسبوع اللغة العربية الثاني على الشبكة، وهنا اذ البد مـن  
التأكيد الجاد ان الستعماالت المفردات السياسية، واللغة السياسية أثرهما المؤذي المتمثل في تشويش الفكـر ،  
وميوعة في المعاني ورجرجـة مـن مـدلول الكلمـة كمـا فـي الـدال        

وهناك مصاعب كثيرة يحدثها ذلك االستعمال الخاطئ للكلمات في بناء العقلية والبنية الالواعيـة وأهمهـا   
او نقرأهـا  االنتباه الى اللغو، والغلوكمظهران من اللغة يتوازيان مع سلوكيات ال تثق بالكلمة حينها ننطق بهـا  

االستنتاج بأن الشفاء من العصاب السياسي او من العظـام عنـد   
الرئيس ، من خالل القضاء على اسبابه ، ومن هذه االسباب التي تم التعرض لها خالل المقال ابغي التأكيد على 
ا وقدراتها على االخفاء والرجرجة والتضليل، ويكون ايضاً بالمزيد من المنطق 
ومن الجذب الى العياني، والمادي والشوروية وقانون الطبيعية ،ثم من النفور النسبي المعقـول مـن المثـالي    

: ا�,�$����1$ي ��!ا,������2.��12����$:�>
ء =���و1�9$ر ��i ز+.$ر ا{��2%
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ربوية التي هي طريقة من طرائق الضبط الذّاتي ومراقبة النزوات والغرائز االثمة ، السلطة ضـرورية  السلطة التّ

حتى ال يعود المكبوت وهواماته التي تدفع الى حياته واشباعه وانفالته انها تضبط عالقتي مع اآلخر ، ومن ثم تقيـيم  
  )216زيعور، ص . (االنسجام داخل الجماعة 
يرى االستاذ المحتفى به على شبكة العلوم النفسية العربية بقـراءة نصوصـه وافكـار     من هنا ايضا وكما

والبحث عن امكانيات توظيفهاتها الواقعية ، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا التكريم 
فعل حضاري للشبكة بأنها تزدهر اكثر وأكثر بتكريم عظماء الفكر النفسي العربي لتخط بذ

مع اسبوع اللغة العربية الثاني على الشبكة، وهنا اذ البد مـن  ) آلداب العمل الريادي النفسي في العالم العربي 
التأكيد الجاد ان الستعماالت المفردات السياسية، واللغة السياسية أثرهما المؤذي المتمثل في تشويش الفكـر ،  

وميوعة في المعاني ورجرجـة مـن مـدلول الكلمـة كمـا فـي الـدال         فتولّد السلطة اضطرابات في النطق
  )218زيعور،ص(

وهناك مصاعب كثيرة يحدثها ذلك االستعمال الخاطئ للكلمات في بناء العقلية والبنية الالواعيـة وأهمهـا   
االنتباه الى اللغو، والغلوكمظهران من اللغة يتوازيان مع سلوكيات ال تثق بالكلمة حينها ننطق بهـا  

  .ونسمعها مما نعايشهم 
  

االستنتاج بأن الشفاء من العصاب السياسي او من العظـام عنـد   " علي زيعور "وهكذا يصبح الزما وفقا ل
الرئيس ، من خالل القضاء على اسبابه ، ومن هذه االسباب التي تم التعرض لها خالل المقال ابغي التأكيد على 

ا وقدراتها على االخفاء والرجرجة والتضليل، ويكون ايضاً بالمزيد من المنطق تقييد اللغة في ميوعتها وحركاته
ومن الجذب الى العياني، والمادي والشوروية وقانون الطبيعية ،ثم من النفور النسبي المعقـول مـن المثـالي    

  )221زيعور،.(واالبوي والجوهر والطاعة 
ا�,�$����1$ي ��!ا,������2.��12����$:�>* 
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حتى ال يعود المكبوت وهواماته التي تدفع الى حياته واشباعه وانفالته انها تضبط عالقتي مع اآلخر ، ومن ثم تقيـيم  

والبحث عن امكانيات توظيفهاتها الواقعية ، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا التكريم 
فعل حضاري للشبكة بأنها تزدهر اكثر وأكثر بتكريم عظماء الفكر النفسي العربي لتخط بذ

فتولّد السلطة اضطرابات في النطق

تقييد اللغة في ميوعتها وحركاته
ومن الجذب الى العياني، والمادي والشوروية وقانون الطبيعية ،ثم من النفور النسبي المعقـول مـن المثـالي    

واالبوي والجوهر والطاعة 

عصاب الرئاسة في الذّات 
لعربية له أسبابه البيئية التي ا

تتغذى من حقل التخلف في 
البنى المجتمعية، وفي الحقل 
العقلي التنظيمي المحدود، 
الغير منفتح 
  
 
ان عدم تطور اللغة من خالل 
انفتاحها على الحوار والتبادلية 
في المواقف بعيداً عن 
المأمورية، والخط الواحد االتجاه 

فهمنا  في العالقة االنسانية يجعل
للقيم العليا متدني ، وبذلك 
فهمنا للذات االلهية فهم حسي 
مباشر ، اي طفولي 
  
 
في البيئة الالواعية االمور 
مكبوتة ومقموعة غير متفهمة 
ليكون النظام االجتماعي تحركه 
صراعات الواعية جماعية وقوى 
ال واعية 

 
الالوعي اساسي في فهم 
العوالم الغيبية وفي تفسيرها 

ها وسلطاتها ليكون وتطور
الالوعي االجتماعي والغيبي 
لدينا يتبادال التحديد والتأثير 
  
 
أن التربية السياسية 
للمواطن تغذي األنا وحدية 
  والتسلط والتفرد
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الحضارية –حاالت عيادية وحراثات فكرية في حقول الصحة النفسية والثَّقافية  ” :قراءات في كتاب  
ورـــزيعا ـــزكري .دور وـــي زيعـــعل .د  

  
 

 خالـد غــزال: تقديــم

     
 

 –حاالت عيادية وحراثات فكرية في حقول الصحة النَّفسية والثَّقافية ”: في كتاب مشترك بعنوان واسع
“ الحضارية، معاينات فقارية في الحداد والحزنيات واالكتئابات واإلنجراحات في الفرد والمجتمع والثَّقافة

علي زيعور وزكريا زيعور، يقدمان فيه خالصات لتجارب شخصية مع األدب النَّفسي العيادي في للدكتورين 
حقول التَّشخيص والتَّفسير، ومن ثم في طرح التَّغيير أو العالج والسير شطر الصحة النَّفسية للشَّخصية 

كجزء ثالث في سلسلة “ االنتشار العربي”كتاب عن دار صدر ال. والنحناوية والتَّواصلية، للمجتمع والفكر والثَّقافة
  .”األريكة العربية في التَّحليل النَّفسي وفضائه الفلسفي”

تشحيص اكتئابات ومبادئ عالجية في صحة الشَّخصية والمجتمع ”في الباب األول من الكتاب، وتحت عنوان 
، يغوص الكتاب في “لخوف ولمشاعر الذَّنب والقلق الوجوديوالحضارة، الحزنيات تسمية للتَّمازق النَّفسي وا

استعراض تأثيرات الحرب األهلية اللُّبنانية في الغوريات والعوارض النَّفسية، عبر رحلة داخل حاالت انجراح 
. الحرب الشَّخصية بالخوف وحزن عند العاشق وبالوهن واالنكماش، عبر معاينات حقيقية وواقعية جمعت خالل

. فالخوف من المستشفى والفتور منه وكراهية رؤيته أو سماع اسمه، هو إشارة إلى المرض وتذكير بالمرارة
سمعت من رجل اليوم أنَّه بقي حوالي العامين ال يزور مريضا، وال يتطلَّع ببصره إلى ”: يشير إلى ذلك قائال

مازلت بعد خروجي من المستشفى منذ : تعزية، فرد وآخر قال له صديق معاتبا لماذا لم يشارك في. مستشفى
  .)20ص (“ شهرين غير قادر على تحمل المشاركة في مأتم

، صحيح أنَّه يؤدي “الصديق عند الضيق... المال”وفي رصد حاالت أخرى، يجري استحضار القول المأثور 
كالت يتحول إلى دواء نفساني وإلى إلى الكثير من الموبقات، ولكن آثاره اإلجابة أكبر بكثير، فهو عند المش

صحيح أن المشي . أما المشي، فهو عالج إسعافي، وجهاز إشفاء ومنهج عالجي. بسمات عند الطبيب والمريض
 طوق الكآبة”يسبب التَّعب، لكن 21ص (“ ...التَّعب دافع لالرتياح، ولنسيان األلم وإلبعاد الضيق وفك .(

فأن . لوقت نفسه عالج، فهي تغير القاتم إلى األخفِّ قتامة ، حيث تتبدل من خاللها الوساوسوالسيارة، في ا
هذا يعني صرف قسم من االنتباه . تذهب بالسيارة على غير هدى هو أن تتنبه إلى الخارجي، وإلى ما هو حولك

 .إلى غير الذَّات، وإلى النَّظر إلى ما هو ليس النَّازف والممض
  .)23- 22ص (”وعي تدخله محتويات جديدة، ونافذة تتفتَّح هنا وهناك للتَّنفس والريح والحياةفال

كما كانوا يتحدثون . هناك عالج شفائي باألسطورة، حيث كان األقدمون يتحدثون عن الجنِّي وعن الساحر
لمحولة من حال إلى حال مثالية في مدة ثانية األداة السحرية ا“.عن الشَّيء الَّذي يحقِّق فورا الرغبة المطلوبة

فالجانب الكارثي في وجود اإلنسان يطلب البلسمة والدواء، وال دواء أو شفاء . واحدة أداة ولدتها الحياة المأسوية
سية ومن التَّشخيصات النَّف). 23ص (”تمحو القائم القاتم وتخلق القادم المعافى: أفضل من األداة الَّتي تمحو وتخلق

فالنَّاس تستسلم وترضى، تقبل القدر، وتتقبل الفقر . ما يتَّصل بمعياري التَّواكل واالستسالم في الحياة المأساوية
 .والجوع كما المرض والخوف واآلالم

 
 
يغوص الكتاب في استعراض 
تأثيرات الحرب األهلية اللُّبنانية 
في الغوريات والعوارض 

لة داخل حاالت النفسية، عبر رح
انجراح الشخصية بالخوف وحزن 
عند العاشق وبالوهن 
واالنكماش 

 
 
 
 
الخوف من المستشفى والفتور 
منه وكراهية رؤيته أو سماع 
اسمه، هو إشارة إلى المرض 
وتذكير بالمرارة 

 
  

 ،ا المشي، فهو عالج إسعافيأم
وجهاز إشفاء ومنهج عالجي .

التعب،  صحيح أنَّ المشي يسبب
 عب دافع لالرتياح، ”لكنالت

ولنسيان األلم وإلبعاد الضيق 
 “...وفك طوق الكآبة

 
 

أن تذهب بالسيارة على 
غير هدى هو أن تتنبه إلى 
. الخارجي، وإلى ما هو حولك

هذا يعني صرف قسم من 
االنتباه إلى غير الذَّات، وإلى 
النظر إلى ما هو ليس النازف 
  .والممض
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فالصوفي حكمة تحلُّ . لحكمة العملية، حيث تتعدد األمثلة في شأنهامن العالجات النَّفسية، هناك العالج با
والالَّرجوعية في الزمن واستمرار الزمن أساس الوجود وحنين عدني “.مشكلة االنتقال األكبر والرجل السعيد

ناف: مكاني ي الجسد والمكان، وعالج كالميمان إلى الوراء فكرة تقومن ال يرجع. ععدم ارتداد الزإنَّه ال . الز
ال يستطيع الدهر أن يكون ورائيا، فهو . ال يعيق الزمن ما جرى، أو ما مضى وما انقضى. رجوعي الحركة

الدهر هو الزمان، ال يستطيع أن يتوقَّف، أن يرتاح أو أن يبقى في . دائما ينظر إلى األمام، ويتوجه إلى المستقبل
ومن العالجات أيضا مسألة االنخراط في العمل، فهو يساعد في ). 30ص (”وال جزء ثانية مكان ثانية واحدة

أما األصدقاء فلهم دور أساسي . كما أنَّه مهديء ومبلسم ومطهر. الصحة النَّفسية وفي معالجة األمراض العقلية
. لطبيعة، وفي الرد أيضا على الفردانية المسرفةفالصداقة نتاج التطور اإلنساني في مجابهة ا“.في بلسمة الحياة

وهكذا فإن الصديق فعل اجتماعي، وفعل إنساني، ومثال رفيع داخل الروابطية النَّفسية كما االجتماعية في 
ا في الصحة يؤدي كشف الذِّكرى الصدمية الالَّواعية ونسيانها المستوعب دورا أساسي). 36ص (”التَّاريخ والثَّقافة

فالنِّسيان ظاهرة . فالنِّسيان ظاهرة نفسية اجتماعية تقوي اإلنسان، وتدفعه إلى األمام، وتبقيه سليما معافى“.النَّفسية
سوية، ومن الطبيعي أن ننسى، بل ال بد من ذلك للمحافظة على الصحة النَّفسية وحتَّى على الذَّاكرة نفسها وعلى 

 ).40-39ص(”وحتَّى على الدماغ نفسه العقل،
، يتطرق إلى عالجات نفسية باألدب والفن ”المعاينة تشخيص تفسيري وطرح تغيير إشفائي“في فصل بعنوان

هناك عالج بالكتاب، حيث تشكِّل القراءة والكتابة مجال . والمعرفة وبالتَّدين والذوبان في الجماعة والمشترك
إنَّه يوسع اآلفاق، ويلغي أفق األنا المقفل والمحاصر، ويلقي بالسدود . الفن ليس تعزية فقطواألدب كما “.تعزية

ينقل األدب إلى ما هو خارج الذَّات، وإلى ما بعد الحدود، ويقدم افتراضات . بعيدا، ويخفِّف من تأثير الحصار
، تحتلُّ الموسيقى موقعا، فالموسيقى لغة واحدة من عناصر العالج). 44ص(”وآماالً تتحقَّق، وحيوات كثيرة تتجدد

إنَّها تجمع األطراف، وتجمع األوجاع والكروب، وتجمع المحاصرين في الحياة، ثم “تجمع األمم والحضارات،
تبحر بنا ... تأخذ األثقال، وتلقي في بحر عميق . تحمل في سلَّتها المحصول وتنطلق به على الريح، إلى البعيد

والحزن آفة . أما العواطف االكتئابية فهي قتالة). 47ص(”ات وأزمان، وإلى ما بعد الزمان وكّل مكانإلى مساف
. العواطف إذا سيطرت على الوعي توصل إلى النِّيران سواء للنَّحن أو لألنت أو لألنا. تنهش وال تشبع

لم تنفعنا العواطف، . ء والسقام، والقلق والغموماالنفعاالت القاتمة تعاسة، لقد عززت في اإلنسان التَّاريخي الفنا“و
  )50ص(”فهي الخصم ونقيض العقل

في الكتابة تكمن التَّعزية والراحة، . من ضمن العالجات النَّفسية تلك الَّتي تعتمد على العالج بالكتابة واألدب
ي كلِّ يوم هو محاوالت عدة في كلِّ تحبير سطور عدة ف“فـ. وفيها إنارة للظَّالم المهيمن على القلب والشُّعور

يوم لتعميق معنى الحياة، أو لتغيير اتِّجاه األنا بحيث تغدو الحياة مقبولة، والعيش معيوشًا، والتَّوجه اليومي ذا 
الكلمة بواسطة األنا تبحر في حنايا العواطف، وتغوص . الكلمة الَّتي تجسد عاطفة تجعل العاطفة ملكًا لألنا. معنى
ص (”إذ نتكلَّم عن القلق نتملكه، نتعرف إليه أحسن، نضعه أمامنا فناحكمه ونحكم عليه. وامن الغوامضفي ك
والعالج هنا هو معالجة . ويكون العالج النَّفساني أيضا بواسطة اإلقناع واإلقتناع وبالمنطق واإليحاء). 53 - 52

متعمق، واالتِّكال على التَّدين، والتَّعويد على الصبر بالكالم الصارم، والمواعظ النَّفاذة، والتَّطمين المتالحق ال
  .والتَّحمل

تعريض المكتئب إلى األصعب أو “فـ. يقوم التَّلويح بالتَّعريض للخطر والمهددات بوصفه أحد وسائل الشِّفاء
فالخطر . عالجةتنبيهه إلى أنَّه إن لم يضبط نفسه سيقع في األصعب، أسلوب استفزازي للطَّاقات واإلرادة في الم

والحزن الَّذي قد يأتي إن لم نتعالج .. األقوى، الَّذي سيأتي فعالً أو توقعا أو اعتباريا، يضعف الخطر الضعيف
التَّلويح بخطر أصعب، أو توقعه . يلغي الحزن القائم، وينقل إلى أفضل، ويغير ويخفِّف حدة األوجاع القائمة

وفي ذلك التهديد . األنا القلقة إلى التَّحسن والتَّطور، وإلى إعادة التَّنظيم الذَّاتيوتهيبه والخشية منه، مهماز يدفع 
  بمصيبة 

هناك عالج شفائي باألسطورة، 
حيث كان األقدمون يتحدثون 

كما . عن الجني وعن الساحر
كانوا يتحدثون عن الشيء 
الَّذي يحقِّق فورا الرغبة 

رية األداة السح“.المطلوبة
المحولة من حال إلى حال مثالية 
في مدة ثانية واحدة أداة 
 .ولدتها الحياة المأسوية

 
 
 
الصوفي حكمة تحلُّ مشكلة 
االنتقال األكبر والرجل 

والالَّرجوعية في الزمن “.السعيد
واستمرار الزمن أساس الوجود 
 مكاني وحنين عدني

 
 
ال يستطيع الدهر أن يكون 

ا، فهو دائما ينظر إلى ورائي
. األمام، ويتوجه إلى المستقبل

الدهر هو الزمان، ال يستطيع أن 
يتوقَّف، أن يرتاح أو أن يبقى 
في مكان ثانية واحدة وال جزء 

 .”ثانية
 
 
من العالجات أيضا مسألة 
االنخراط في العمل، فهو يساعد 
في الصحة النفسية وفي معالجة 

كما أنه . ليةاألمراض العق
 .مهديء ومبلسم ومطهر

 
 
 
 
 
أما األصدقاء فلهم دور أساسي 

فالصداقة نتاج “.في بلسمة الحياة
التطور اإلنساني في مجابهة 
الطبيعة، وفي الرد أيضا على 
  .الفردانية المسرفة
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وفي ذلك أيضا حثٌّ على النُّهوض، وعلى التَّحمل، . أقوى، فقد يقع تحريك للطَّاقة الخامدة، وللشَّجاعة الكامنة
أما الصبر فهو عيادة طريقتها ). 56ص (”اإلرادة طلبا للقوة والعودة إلى الطريق السليم والسلوك السويوتعزيز 

فبالصبر يتوجه الكالم إلى العقل، وبالصبر يتولى العقل واإلرادة شؤون الخسران  استدخال القوة في الحياة،
عقل، والصبر أداة إنارة، ومهماز للشَّجاعة، وحثٌّ للقوى والصبر بناء لألنا بواسطة اإلرادة وال. والشُّجون

والصبر إيمان يقوم على . يمنح الصبر قوة وقدرة على التَّحمل“.التَّكاملية على البروز ومجابهة المصير والفقدان
إيمان بأن الَّذي وقع هو إيمان بأن اإلنسان يعي ويعقل ويتمتَّع بإرادة قوية، ويقوم على : إيمان، ويخفي إيمانات

 ال قدرة على دفعه بعد أن وقع وصار من الماضي، ويخلق إيمانات منها أن ا وال تأخير لقدومه، وأنكان محتَّم
المصيبة ستصغر، والهم سيخفُّ، والعاقل من يرى األمور الحتمية تقوية له، وتصقل قدرته، وتشحذ 

 .(57ص (”عزيمته

وذم الزمان هو رد على . نية ما يتَّصل بذم الحياة في وصفه تشجيعا للذَّات ومصدرا للقوةمن المعالجات النَّفسا
أما الشُّعور الواعي . الشعور بالدونية والضعف، فيما يستسهل اإلنسان رؤية الدنيا بعين متفائلة ما دام يعيش في ارتياح

هو شعور يدفع إلى البحث عن حلٍّ تفتش عنه الحضارة العالمية اليوم أو الالَّواعي بالمآسي الَّتي تمأل حياة الفرد، ف
في ... بأدوية وآالت، وأيضا بفلسفات أو نظر عقالني وإيماني معا في الوجود والمصير، وباألدب والفن والموسيقى

استعادة الضرامية والتَّوازن قد “.رتياحالمقابل تؤدي األفكار الخاطئة إلى تبني السلوكات الهادمة للمعافة النَّفسية واال
إذا ضربت الطبيعة االعتباطية الجذور والرأس، أصبحت األنا فريسة . تكون باستعادة أفكار هادئة ومعتقدات بناءة

. ..الظَّن بأن ال هدف لها في الحياة، وأن ال معنى للعمل والعيش، وأن الطموح أو محاولة االستنجاح والبناء بال جدوى
ومن سوء أو عدم االهتمام بالنَّفس . حينما تخفُّ الرغبة في العمل وفي الكالم، تضعف اإلرتباطات بالواقع والحياة

 .(61ص(”والنَّشاط تنتقل األنا إلى االهتمام بالالَّشيء، أي أنَّها تفقد كلَّ اهتمام
تَّعود على القلق واجترار المفجعات وتخطي من الوجوه المؤشِّرة إلى اإلنجراح والقلق الفردي والحضاري هو ال

فالهموم واألخبار السيئة هي عوامل مكدرة تجعل . المشاعر بالذَّنب كما اإلنفراد بالذَّات وتجريح الذَّات وتأثيمها
هبوط المعنويات بفعل الضغوط والقسريات واالجبارات يزداد كلَّما “.الجسد يهبط ويدور، وفي دواره إنهاك وخور

ذلك الهبوط يغتني ويصبح أسرع فأسرع، أو أقسى فأقسى وأوجع فأوجع، إذا لم نعمل على توقيفه وتخفيف . ستمرا
نافعة مجزية محاولة االنتقال من االنثباط والتَّعثر النَّفسي إلى التَّشجيع . تسارعه وحدته وحركته باتِّجاه القاع العميق

والخوف من ). 65ص (”فس، واألمل بالحياة، والخالص من التَّعاسة والوجعالذَّاتي واستعادة الممكن من الثِّقة بالنَّ
. الموت يقتل، والخوف من المصير، كما الخوف من المرض واألوجاع، يالحق باستمرار وال ينفصل عن الحياة

وذلك . زيزوهذه الظَّاهرة النَّفسية وما يرافقها من اضطراب وعوارض الشَّخصية يعرفها كّل من أصيب بموت ع
 .الرعب قد ينقل الكثيرين من حياة سوية إلى أزمة السوية وغير معقلنة، أو إلى حياة زهد وتصوف وانعزال دائم

، تطالعنا ”عيادة التَّبصر والتَّحمل، العالج الممركز على الوعي واإلرادة وفعل الزمان“في فصل بعنوان
يها الكتاب في مالحقة المشكالت النَّفسية في أدقِّ تفاصيلها واقتراح اقتراحات عالجية تكمل السياق الَّذي سار عل

فإعادة التَّعلم هي بمثابة طريق إلى الشِّفاء وتعديل السلوك، وال بد لنا من تعلُّم كيف نكتسب السلوك . وسائل معالجتها
كيف نتعلَّم أن نعيش هو الموضوع، ... عيس فالتَّعاسة مجموعة مكتسبات سيئة، وتعلم ت“.واألفكار النَّاجعة البناءة

أن أتعلم كيف أعيش بال قلق كسب، وتطور، وطريق إلى الحياة السوية المعافاة، وحتَّى إلى بهجة . وهو القضية
تِّجاه التَّعلم السليم على اكتساب الحياة الصعبة وعلى الشَّجاعة، أو على الكفاح والتَّحمل، تعلم على السير با. وارتياح

: يتمثَّل مثل هذا العالج بالمثل المشهور). 76ص . (”الشِّفاء النَّفسي من المخاوف واألوهام الممرضة والمريضة
في المقابل، إذا أنصفنا . اعمل لدنياك كأنَّك تعيش أبدا، فاألمل بالحياة المديدة هو أمل بالخالص من الكدر واألوهام

يمكن الخروج من ذلك بالقول إن التَّفكير العقالني في . ا وعشرة عليناالفرح فهو إنصاف مؤقت، فهو يوم معن
 األمور المخيفة يساعد على 

  
إنَّ الصديق فعل اجتماعي، وفعل 
إنساني، ومثال رفيع داخل 
الروابطية النفسية كما 
االجتماعية في التاريخ 

 .”والثَّقافة
 
 
 
يؤدي كشف الذِّكرى 

واعية ونسيانها الصدمية الالَّ
المستوعب دورا أساسيا في 
 .الصحة النفسية

 
 
  
النسيان ظاهرة نفسية اجتماعية 
تقوي اإلنسان، وتدفعه إلى 
 .األمام، وتبقيه سليما معافى

 
 
 
 
هناك عالج بالكتاب، حيث تشكِّل 
القراءة والكتابة مجال 

واألدب كما الفن ليس “.تعزية
إنه يوسع اآلفاق،  .تعزية فقط

ويلغي أفق األنا المقفل 
والمحاصر، ويلقي بالسدود 
بعيدا، ويخفِّف من تأثير 
 .الحصار

 
 

 
 
الموسيقى لغة واحدة تجمع األمم 

إنها تجمع “والحضارات،
األطراف، وتجمع األوجاع 
والكروب، وتجمع المحاصرين 
في الحياة، ثم تحمل في سلَّتها 

به على الريح، المحصول وتنطلق 
تأخذ األثقال، وتلقي . إلى البعيد

تبحر بنا إلى ... في بحر عميق 
مسافات وأزمان، وإلى ما بعد 

  ”الزمان وكلّ مكان
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 .تخفيف الخوف والقلق، كما أن الشَّجاعة تؤمن المردود الَّذي ال يبلغه اليأس وال الدموع

رية، فيشير إلى يتطرق الكتاب إلى الحراثات في حقول الفلسفة والفكر بما هي إخصاب وتألق للصحة الحضا
ة“أنة الحضارية النَّفسيحة عمود ركني في استراتيجيات الصالقلق ضروري عند األخالقيين، “، و”النظراني أن

وضروري في التَّربية، بل لدفع اإلنسان نحو التَّكامل المستمر، والدينامية المضطرمة، ولوضع القيم الشَّخصية 
كذلك هي الحال فيما يتعلَّق باإلرادة وجعلها متيقظة وممتنعة على الجمود . لدرس والتَّساؤلبالذَّات موضع البحث وا

والقلق أيضا ضروري أمام القدر والمصير، وإزاء الفضيلة والموت واآلخرين، لكن بمقدار ال ينفي تلك . والركون
 .(99ص (”قيقة، إلى حقيقة ماالرغبة الجامحة والمستمرة عند المرء في الثِّقة واالطمئنان إلى الح

خرافة مؤسسة “تثير الفلسفة اليونانية أكثر من سؤال يتناول التَّضخيم الَّذي رافقها في الغرب، وكم هي
ال تزال هذه الفلسفة مصدرا لكلِّ مفهوم حقيقي عن . ”وتفسير نرجسي انطوائي للعقل والديمقراطية في الغرب

إذا كانت الفلسفة اليونانية ال تزال . لفكرة والعقل، ومعلِّما للفلسفة الَّتي أتت بعدهاالكون، وكانت دائما رائدة ل
تحافظ على صالبتها، فإن هذا ال يعني أن الفلسفة المعاصرة لم تأت بجديد، أو أنَّها ليست بذات قيمة في محراب 

الفلسفة األم .ة في قمد، كما لذا ال يجوز أن نضع الحضارة اليونانية الحضارات، فهذا عمل ينافي العلم المجر
تفتح هذه النقطة على رفض ما يدور في الفكر الغربي من تمييز بين . يعتبر منافيا لألخالق وغير إنساني البتَّة

دارسين فالتَّاريخ العربي واإلسالمي يحوي . عقل غربي عقالني وبين عقل شرقي متَّسم بالروحانيات والغيبيات
 عندما كانت أوروبا تعيش وسطظالم فكري وعاملين في الفلسفة الَّتي تركت أثرها على العقل األوروبي

المراحل األخيرة . وحضاري ة قد أصابها القحط في زمن االنحطاط، إالَّ أنة واإلسالميوإذا كانت الفلسفة العربي
اهن إبراز األصول والعراقة ليقيم فلسفة “، حيثشهدت محاوالت حثيثة إلحياء التُّراث الفلسفييحاول العقل الر

األجدى هو . أصيلة عريقة في الوجدان العام واألنا العربية منتهضة ومتغذية من روح الحضارة الكوكبية وقيمها
لزمن الحضاري ووحدة هذا، وذلك بسبب إمكانات التَّالؤم، وصقل األطر التَّفكيرية، والمحافظة على استمرارية ا

إن فلسفة تبنى عل ذلك المنوال تحافظ بال تزمت، وتستقي دون زيغ، تكون منفتحة، حرة . الشَّخصية وديمومتها
 121ص(”ال أمة، وتنتفع من ثمار العلوم اإلنسانية وموجبات التكنولوجيا ومقتضياتها، والعلوم الراهنة وثوراتها

– 122(. 

مساهمة قدرات وأدوات الفكر “التَّجارب الصوفية من زاوية علم النَّفس، في فصل بعنوان يتناول الكتاب
، حيث تكون ”الصوفي وفلسفة التَّصوف في التَّغيير، نحو القيم المحباوية واللَّطفاوية والخير المحض والعالمينية

الفلسفة الصوفية “فـ. محباوي الصوفي الراهنالقراءة التَّحويلية عبارة عن نقل وإعادة تشغيل في الفكر ال
العربية، وتماما كما الحال في قطاع التَّصوف عامة، في حاجة إلى كتابة جديدة وعرض جديد، فالكثير من 

وهنا، لعلَّ األهم هو أنَّها فلسفات ونظريات قد تستحقُّ اإلحياء، وتخدم . أعمالها ينتظر رؤية النُّور
  .(133ص(”األحياء

هو رجل أول عند . يمثل السهروردي أبرز ممثلي الفكر الصوفي، وقد أعدمه صالح الدين األيوبي
األفالك وسماء الكواكب الثَّابتة والشَّرق “.المقدس يظهر بكثرة في عالمه، ومثلها الرموز. الصوفيين اإلشراقيين

عالم ) علم المالئكة(والمالئكيانية . بأشعته إلى اهللا كلُّها تقود إلى األنوار، إلى الَّذي يفيض ويمد... والغرب
خصب الخيال وعديد الساكنين في األفالك العشرة والنَّفس، واعتباطيات أخرى كثيرة وأحالم يقظوية تزدان بها 

وفي نظر الصوفيين، ذاك فكر، جنة ... هذا في نظر العقل الباحث. مباحث السهروردي النَّفسية
 .(147ص(”وحكمة

فهو فيلسوف األعماق والَّذي ادعى . يعتبر ابن عربي الغنوصي األكبر واألكثر أهمية في التراث الصوفي
هو أبرز من صاغ العقيدة الصوفية بما هي مشاهدة اهللا واالتِّحاد به . ”بمشاهدة المركز األعلى“يوما أنَّه حظي

دنا شعاع من أشعة الوجود اإللهي، إذ ليس ألي شيء آخر فاالتِّحاد باهللا يقوم على أن وجو“.الوجودوبعالقته ب
مقام الفناء (من هنا، فإن المتصوف في اتِّحاده مع اهللا ال يتالشى شخصيا . وجود قطُّغير هذا الوجود اإللهي عينه

 ، )في الصوفية

 
أما العواطف االكتئابية فهي 

والحزن آفة تنهش وال . قتالة
اطف إذا سيطرت العو. تشبع

على الوعي توصل إلى النيران 
 .سواء للنحن أو لألنت أو لألنا

  
 
  

تحبير سطور عدة في كلِّ يوم “
هو محاوالت عدة في كلِّ يوم 
لتعميق معنى الحياة، أو لتغيير 
اتجاه األنا بحيث تغدو الحياة 
مقبولة، والعيش معيوشا، 
  .والتوجه اليومي ذا معنى

 
 

م عن القلق نتملكه، إذ نتكلَّ
نتعرف إليه أحسن، نضعه أمامنا 

 ”فناحكمه ونحكم عليه
 
 

 
 
يكون العالج النفساني أيضا 
بواسطة اإلقناع واإلقتناع 

والعالج هنا . وبالمنطق واإليحاء
هو معالجة بالكالم الصارم، 
والمواعظ النفاذة، والتطمين 
المتالحق المتعمق، واالتكال على 

ين، والتعويد على الصبر التد
 .والتحمل

 

  
يقوم التلويح بالتعريض للخطر 
والمهددات بوصفه أحد وسائل 

تعريض المكتئب “فـ. الشفاء
إلى األصعب أو تنبيهه إلى أنه 
إن لم يضبط نفسه سيقع في 
األصعب، أسلوب استفزازي 
 للطَّاقات
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وقد دعا ). 148ص(”العدمنظرية التَّصوف في الوجود و ، وهنا بالتَّالي)مقام البقاء(وال يتالشى ذلك التَّالشي 
صارتأشعار إبن عربي “وقد  .ابن عربي إلى إقامة جسور بين الديانتين المسيحية واإلسالمية على أسس صوفية عميقة

ترانيم صوفية مسكونية، ونثرياته استجلبت شراحا منفتحين حملوا تعاليمه، وحملوا كالمه تأويالت وتجويزات 
المفكرون المنفتحون أعزوه، . م اإليمانيات والرمزيات، اسمه صار علما، وعطاؤه دفقا وإثراءوفي عال. واستعارات

لقد استمر ابن عربي سيدا في حلقات الصوفية، والزوايا والتكايا، والخانقاهات، وما يزال بطالً في األدب . أجلّوه
 .(149ص (”واألدب المتفلسف) المتدينة(الصوفي، وفي الفلسفة المتأدينة 

تساعد مناهج التَّحليل النَّفسي اإلناسي واأللسني على تأريخ التَّصوف بالنَّظر إلى أنَّها مناهج دقيقة التَّفسير 
فالمؤرخ للتَّصوف، كما المحلِّل أو المعالج النَّفسي العيادي، ينطلق من الحاضر ومن وقائع ملحوظة أو . والتَّفهم

كما يذهب كالهما من العوارض والمظاهر البادية أو العلني إلى ما . ألعماقتشخيصات، ويتوخى الغوص في ا
كما يعتني اإلثنان بالالَّسوي والمنجرح، فالمحلِّل . ، أو إلى ما هو غامض وغير مفصح عنه”جذور العقَّدة“هو

ريقة العيادية نجحت الط“في هذا المجال يشير الكتاب إلى أن. النَّفسي يجري تحرياته على غرار الشَّرطي الحاذق
في استكشاف أصل كلمة صوفي عن طريق استكشاف الالَّوعي الثَّقافي العربي الجاهلي، أو تقصي ما هو ظلي 

لقد نجحت طريقة التَّحليلنفس اإلناسي األلسني ألنَّها . وهاجع في نظام التَّصوف، وبنيته السلوكية ونسقه التَّعبدي
والرسمي، وذلك ألن المفصوح يحجب المعنى الرمزي أو ما هو تجربة أولى متحكمة لم تمكث عند العلني 

 )157 – 156ص(”والواعية
تحتلُّ الفلسفة والحرية موقعهما في الكتاب، فالفلسفة وتاريخها ذات موقع خصب وفاعل في الفكر اإلنساني وبناء 

وجه الفكر العربي فلسفيا، ومنطقيا، وفي إنجازات عقلية  مقدار ما كان ذلك التَّاريخ قد“الحضارات وفلسفات أمم، و
وعمل أرسطو الفاعلي هو أكثر من منهجيات بحث . داخل قطاعات وافرة أعطت العرب الوسيطين غنى وأصالة

الفكر، قاد في دروب : أرسطو معلِّم أول...إلى الالتين“ تعبوا”ونظر احتذاها العرب في سيرهم ثم سلَّموها عندما 
حتَّى اآلن، الكثير . ورسم لألذهان طرائق ظهرت كاملة، وقلَّما استطاعت األمم الَّتي اعتنقتها التَّخلُّص من عبادتها

الكثير من األطر الفكرية تؤوب إلى ما طرحه األسطاجيري الَّذي، عند التَّحدث عن أستاذه أفالطون، ال بد من الصعود 
أما الحرية فهي ). 184ص(”بد من أخذهما معا، فكلٌّ منهما ضرورة، وقطب نافع ومرشد درجة، واألهم هو أنَّه ال

هذه الحرية أكثر ما افتقدها الفكر العربي في . أساس وتاج في العقل المدني والقيم المسكونية وفي الحضارة العالمية
ع عبر اإلكراه وحد السيف هي المحنة األكبر للعقل مساره الطويل نحو الحقيقة فجعل فكر السلطة هو فكر الجمي

أعمال المدرسة العربية الراهنة، في حقل الفلسفة والفكر، ومن أجل توفير الصحة الحضارية، هي مداميك “إن. العربي
مثمر لإلنسان العربي تهيء لفهم فلسفي .،مات تلك األعمال اهتماماتها بالصعيد العملية في سياق  ومن متمبالحري

  )187ص (”الفكر المسكوني، ثم في المجتمع العربي و أضرابه من مجتمعات
تمثِّل الكتابات المسرحية والروائية والوجدانيات اإلبداعية عناصر في تأصيل النَّزعة اإلنسانية وفي أنسنة 

قطاع النَّقد الحضاري ”و“ ساني للدراما والمسرحيةقطاع النَّقد النَّف”عبر اإلنتاج في“فـ. الحضارة المستقبلية
كان المشروع ) ليبرالية(، تبرز أفكار تقدمية وتطورانية وحرانية “للدراسات في المجتمع والحضارة والتَّنمية

لى من سلَّمه التَّرفيعي، داخل المدرسة العربية في اإلنسانيات، يصقلها ويناضل من أجلها منذ الدرجات األو
فقد كان ذلك المشروع مؤمنا باألمة العربية وأرضها وتاريخها ولغتها، وباستراتيجية لها . اإلنتاجي المعراجي

ومن بينها (تنظِّم دورها وموقعها ومستقبلها في نطاق أمم الجنوب أي بين األمم ناقصة النُّمو الشَّامل المتوازن 
يشدد المشروع على مكانة الرواية، أو األشكال . الصحة الحضارية المتوعكةوذات ) األمم اإلسالمية جمعاء

 المسرحية، القصة،(اإلبداعية المختلفة 
 فالرواية كانت. ، داخل األدب العربي في القرن العشرين)المقامة، السيرة الذَّاتية، التمثيليات المسموعة والمرئية 

فالخطر . واإلرادة في المعالجة
األقوى، الَّذي سيأتي فعالً أو 
توقعا أو اعتباريا، يضعف الخطر 

والحزن الَّذي قد .. الضعيف
يأتي إن لم نتعالج يلغي الحزن 
القائم، وينقل إلى أفضل، ويغير 
. ويخفِّف حدة األوجاع القائمة

التلويح بخطر أصعب، أو توقعه 
وتهيبه والخشية منه، مهماز 

لقلقة إلى التحسن يدفع األنا ا
والتطور، وإلى إعادة التنظيم 

وفي ذلك التهديد . الذَّاتي
 بمصيبة 
أقوى، فقد يقع تحريك للطَّاقة 

وفي . الخامدة، وللشجاعة الكامنة
ذلك أيضا حثٌّ على النهوض، 
وعلى التحمل، وتعزيز اإلرادة 
طلبا للقوة والعودة إلى الطريق 

 السويالسليم والسلوك 
 

 
 

يمنح الصبر قوة وقدرة على 
والصبر إيمان يقوم على . التحمل

هو : إيمان، ويخفي إيمانات
إيمان بأنَّ اإلنسان يعي ويعقل 
ويتمتع بإرادة قوية، ويقوم على 
إيمان بأنَّ الَّذي وقع كان 
محتما وال تأخير لقدومه، وأنَّ ال 
قدرة على دفعه بعد أن وقع 

  .الماضي وصار من
  

تؤدي األفكار الخاطئة إلى 
تبني السلوكات الهادمة للمعافة 

 “.النفسية واالرتياح
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األقدر على التَّعبير عن الذَّات العربية، وعلى الغوص في القيعان واألقاليم المعتمة للنَّفس كما في المنعطفات 
ر، والمتاهات للهوامي والمتخيل، وللمطمور والالَّمفصوح، وفي نقد المسلَّمات والمسبقات والمنمط والمؤسط

في الرواية تبرز النَّزعة اإلنسانية في وصفها بعدا أساسيا في ). 196ص(”المقموع والمجهول والملتبس
وفي . الشَّخصية، كما تظهر فيها مسالك الطيبة والخير الروحاني كأساس في التَّجربة األخالقية عند اإلنسان

لظلم الَّتي تلف اإلنسان العربي، كما تكشف أيضا عناصر المقاومة معظم النِّتاج الفنِّي والروائي تتمظهر عوامل ا
  .لحاالت االستبداد السائدة

. شكَّلت التَّرجمات في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية أحد عناصر ازدهار هذه الحضارة وتطورها
تتساوى التَّرجمات في مواضيعها ونقلها  ال. والتَّرجمات تعبير عن تالقح الثَّقافات واتِّصال األمم ببعضها البعض

. إلى العربية، فمنها ما هو جيد ويستوجب االحترام، ومنها ما هو غثٌّ وسيء التَّرجمة واختيار الموضوعات
وإلى جانب التَّرجمة كقطاع مهم في التَّطور الحضاري، يحتلُّ اليوم قطاع المسموع والمرئي موقعا مهما في 

هنية العربية، كذلك في التَّواصل العالمي خصوصا عبر الفضائيات الَّتي باتت بحكم الثَّورة التكنولوجية تكوين الذِّ
وقضت على ”قرية صغيرة“في وسائل االتِّصال، وسيلة للتَّالقي االنساني، بعد أن حولت هذه الثورة العالم كلّه إلى

 .منطق الزمان والمكان
التَّثقيف الطبي والنَّفسي االجتماعي، فالطبيب هنا يتناول الحقل الصحي العام ومشكالت  يحتاج المجتمع إلى

األمراض والوصايا والقواعد الصحية، الَّتي تهم األطفال والسيدات والرجال، أي األسرة برمتها، وبالتَّالي 
التَّثقيف الطِّبي، التفسي والجسدي كما الجنسي إنَّ“.راتييجيالمجتمع الكبير أو الصحة في الوطن والمجال االست

والنفسجسدي، ضروري في مجتمعنا، أي لذلك المجتمع اآلخذ باالنفتاح والتَّكسر، ولذلك المجتمع المغلق 
ده والمتزمت، لذلك المجتمع الَّذي ترك نهائيا تقاليد وعادات موروثة، واعتنق غيرها دون أسف، وبال رواسب تش

التَّبسيط ونشر الوعي الصحي ضروريان ونافعان للفرد العادي وللمجتمع وحتَّى . إلى أسفل أو إلى الوراء
صارت عادية ال تتَّصف بغير “ عظمته”قد صارت أضعف، وأن “ قداسته”فالطبيب، وإن شعر أن . للطبيب نفسه

اقل، غير جاهل، يؤمن بالعلم والعالم كونه رجال يعمل في حقل اختصاصه، سيرى نفسه أمام زائر ع
في هذا المجال، يجب اإلقرار أن التَّثقيف الجنسي في بعض ). 235ص(”واالختصاص، ويعرف ويتبصر

  .مجتمعاتنا هو غير علمي وال رزين، حيث ال يرغب األهل بذلك، بل هم غير قادرين على مثل هذا التَّثقيف
اإلنتاج في ميادين معاجم العلوم الطبيعية ومعاجم العلوم اإلنسانية، رغم  تبدو مجتمعاتنا، بل وثقافتنا قليلة

والثَّقافي تها في التَّواصل الحضارييخدم المترجم . كّل قاموس، أو أي عمل معجمي، مربك وشاق“.أهمي
بضع في دوحتها حيث بتر بل إنَّه، من جهة أخرى، خدمة للُّغة العربية من حيث إعمال الم. والمثقَّف والمتعلِّم

على هذا، فالصعيد األول متعلق بالخدمات الَّتي يؤديها القاموس . البالي فيها، وخلق الصالح وإحياء النَّافع
هنا يجد المنقِّب ما يبتغيه من مالحقة الكلمة األجنبية خالل : المعاصر إلى مزدوج اللُّغة علما أو عمالً بهما معا

فالترجمة القاموسية واسعة ال تأخذ الكلمة األجنبية أخذا رقيقا، موجزا، كأن تهتم فقط . فةاستعماالتها المختل
بالمعنى األصلي أو األهم، أو األشيع، وإنَّما هي تسعى ألن يكون العمل التَّرجمي كامالً، إلى حد بعيد جدا، 

 )275ص (”وشامالً غير مهمل لشيء

ت متعددة لم تترك مجاالً إالَّ وطرقته تحليالً وغوصا في األعماق، بعد سياحة طويلة وواسعة مع موضوعا
لعلَّ هذه الفقرة تعبر بشكل جلي عن . يعود الكاتبان إلى تلخيصات أساسية حول العمل المتَّصل بالحاالت العيادية

االهتمام بالذَّاتي النَّزعة، بالذَّاتاني، “إلى أنيشير الكتاب . عما يهدف إليه التَّحليل النَّفساني أو المعالجات النَّفسانية
داخل النَّظرية العربية في التَّشخيص والتَّغيير، اهتمام قاد إلى رد الفكرة، الفقرة أو القولة الفلسفية، وكما الخطاب 

 بعامة، 

 .ت المعاصرة، ومن منهج التَّحليل النَّفسيإلى ذاتية قائلها أو كاتبها، إلى العقل المنتج، منتفعين من حقل النَّفسانيا

 
إذا ضربت الطبيعة 
االعتباطية الجذور والرأس، 
أصبحت األنا فريسة الظَّن بأن ال 
هدف لها في الحياة، وأن ال 
معنى للعمل والعيش، وأنَّ 
الطموح أو محاولة االستنجاح 

 ...والبناء بال جدوى
 
 
الهموم واألخبار السيئة هي 

كدرة تجعل الجسد عوامل م
يهبط ويدور، وفي دواره 

هبوط المعنويات “.إنهاك وخور
بفعل الضغوط والقسريات 
واالجبارات يزداد كلَّما 

 .استمر
 
 
نافعة مجزية محاولة االنتقال 
من االنثباط والتعثر النفسي إلى 
التشجيع الذَّاتي واستعادة 
الممكن من الثِّقة بالنفس، 

ياة، والخالص من واألمل بالح
 التعاسة والوجع

 
 

القلق أيضا ضروري أمام 
القدر والمصير، وإزاء الفضيلة 
والموت واآلخرين، لكن بمقدار 
ال ينفي تلك الرغبة الجامحة 
والمستمرة عند المرء في الثِّقة 
واالطمئنان إلى الحقيقة، إلى 

 ”حقيقة ما
 
 

 ال يجوز أن نضع الحضارة
قمة اليونانية في  

الحضارات، فهذا عمل ينافي 
العلم المجرد، كما يعتبر منافيا 
 .لألخالق وغير إنساني البتة
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  أمـة فـي عالـم

قاد االهتمام بالذَّاتاني إلى تفسير السياسي بالعوامل الدينية والتَّاريخية، وإلى التَّسلح بمصلحة الفرد ومنفعته، 
الديني معا، فهما يتفسران وكذلك فسرنا، بالمنهج التَّحليلنفسي عينه، الديني بعوامل سياسية، وفسرنا السياسي و

وأخيرا، قادنا ذلك النَّوع من االهتمام، والطريقة في التَّحليل والنَّظر والمعرفة، إلى 
تفسير للقحط الذَّاتاني عند المعاصرين، أو حيث اإلنسان المعاصر داخل المجتمعات الصناعوية، بالشُّروط 
زد أنَّه حتَّى في المجتمعات شبه الصناعوية، المتعثرة 
المتمأزقة ناقصة اإلنتاج والتَّكيف مع حضارة ثورات العلم واإلعالم والتكنولوجيا، يظهر اإلنسان وكأنَّه بال 

العواطف والمشاعر واالنفعاالت، وكالرغبات : حد هي عينها عند الجميع
وهكذا يكون اإلنسان آلة أو شبه آلة، غفالً همالً، بال شخصية مفردة 

 .(296ص" (شراءذلك المرء يكون في اقتضاب تلخيصي، شيًئا أو متاعا، أداة استهالك واقتناء أو 
يشكِّل الكتاب مادة مهمة في االطالع على عوالم في التَّشخيص النَّفسي وعالجاته، ال توفِّر مجاال من 

وهو بذاته موسوعة شاملة تغني . المجاالت الفكرية واألدبية والفنِّية والسياسية، ناهيك بالتَّشخيص الذَّاتي لإلنسان
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قاد االهتمام بالذَّاتاني إلى تفسير السياسي بالعوامل الدينية والتَّاريخية، وإلى التَّسلح بمصلحة الفرد ومنفعته، 

وكذلك فسرنا، بالمنهج التَّحليلنفسي عينه، الديني بعوامل سياسية، وفسرنا السياسي و
وأخيرا، قادنا ذلك النَّوع من االهتمام، والطريقة في التَّحليل والنَّظر والمعرفة، إلى ... بعوامل مشتركة، بل واحدة

تفسير للقحط الذَّاتاني عند المعاصرين، أو حيث اإلنسان المعاصر داخل المجتمعات الصناعوية، بالشُّروط 
زد أنَّه حتَّى في المجتمعات شبه الصناعوية، المتعثرة . الصناعوية، وبالعقلية كما الفضاءات اآللويةالتكنولوجية و

المتمأزقة ناقصة اإلنتاج والتَّكيف مع حضارة ثورات العلم واإلعالم والتكنولوجيا، يظهر اإلنسان وكأنَّه بال 
حد هي عينها عند الجميعهوية، بال ذاتية، فالذَّاتانية عند الفرد الوا

وهكذا يكون اإلنسان آلة أو شبه آلة، غفالً همالً، بال شخصية مفردة . والطموحات، كلُّها قطعانية أو نمالية
ذلك المرء يكون في اقتضاب تلخيصي، شيًئا أو متاعا، أداة استهالك واقتناء أو . ومخصوصة

يشكِّل الكتاب مادة مهمة في االطالع على عوالم في التَّشخيص النَّفسي وعالجاته، ال توفِّر مجاال من 
المجاالت الفكرية واألدبية والفنِّية والسياسية، ناهيك بالتَّشخيص الذَّاتي لإلنسان

 .المتَّصلة بعلم النَّفس منهاالمكتبة العربية وخاصة 

 � � � �

Winter    2017 
 

 ��2017ــــــــــ�����

  

زيعـور الراسـخ
 

  

وكذلك فسرنا، بالمنهج التَّحليلنفسي عينه، الديني بعوامل سياسية، وفسرنا السياسي و
بعوامل مشتركة، بل واحدة

تفسير للقحط الذَّاتاني عند المعاصرين، أو حيث اإلنسان المعاصر داخل المجتمعات الصناعوية، بالشُّروط 

والطموحات، كلُّها قطعانية أو نمالية

 
رفض ما يدور في الفكر 
 من تمييز بين عقل غربي الغربي
عقالني وبين عقل شرقي متسم 

فالتاريخ . بالروحانيات والغيبيات
العربي واإلسالمي يحوي دارسين 
وعاملين في الفلسفة الَّتي تركت 
أثرها على العقل األوروبي عندما 

روبا تعيش وسطظالم كانت أو
وحضاري فكري. 

 
الفلسفة الصوفية “فـ

العربية، وتماما كما الحال في 
قطاع التصوف عامة، في حاجة 
إلى كتابة جديدة وعرض 
جديد، فالكثير من أعمالها 
  .ينتظر رؤية النور
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الفكــــرة فكـــرةُ النفـــسِ ونفـــس!!  
 !!األريكـــــــــة

  

 
  

  العـراق – أمريكـا-صـــــادق السامرائــــي. د
sadiqalsamarrai@gmail.com  

     

  
أغفلتها األجيال , مبادرة ذات قيمة حضارية ونهضوية فريدة  شبكة العربية للعلوم النفسيةتطلق ال

 .فأكسبتها الغفلة أوجاعا متراكمات وإنكسارات قاسيات
  

  !! ــس الفكــــرةفكـــرةُ النفـــسِ ونفـ
يؤكد أن هناك , شبكة العلوم النفسية العربية , اإلطالل على الواقع النفسي العربي من بوابتنا البهية السامقة 

التي تتمتع , يجاهدون في سبيل إنشاء المدرسة العربية للعلوم النفسية , بوادر وأسس ومنطلقات ورواد وعلماء 
بل وأكاد أجزم وحتى تصنيفاتها لألمراض , ظرياتها وقوانينها النفسية السلوكية بأصالتها ومميزاتها ومفرداتها ون
  .واالضطرابات النفسية والسلوكية

ويقيمون ما يجري في ديارهم , ويقرؤون بعقولهم وبمناظيرهم المعرفية , أي أن العرب يبدعون ويبتكرون 
خالله أن تُرى وتُقرأ األحداث والوقائع والتفاعالت  والذي يراد به ومن, بعيدا عن المستورد والمبرمج والمقنن 

  .والتطورات
الذي  أجاد في , "  علي زيعور"األستاذ العالمة , ومن أعمدة هذه المدرسة وروادها والمكافحين من أجلها 

  .يوأريكته المسافرة في أعماق الوجود العرب, وأتحفنا بإبداعاته , مدرسة التحليل والتفسير الفلسفي النفسي 
التي تساهم في تعزيز , ونظريات على قدر كبير من األهمية المعرفية والسلوكية , ففيها تتجلى مفاهيم وقوانين 

  .وإطالق قدرات وتثمير طاقات, الالزم إلحياء أمة ورعاية أجيال , الرؤية الصائبة وبناء التقدير الصحيح 
وال , إرادات حضارية فوارة في جميع الميادين وإنما فيها , ومن الواضح أن األمة ليست عاجزة أو قاصرة 

والقادرين على اإلبداع والعطاء , تخلو فترة من فتراتها من النابغين والحاملين لرساالتها العلمية والفكرية 
  .المعبر عن مميزات األمة وما فيها من الجواهر والكنوز, األصيل 

الساعية إلعادة قراء , ي الفلسفة والفكر النفساني والعالمة علي زيعور رائد من رواد المدرسة العربية ف
وخرافات وأضاليل ومفاهيم منحرفة , بما فيه ويحتويه ويتسبب به من موروثات ونمطيات , السلوك العربي 

  .ومدمرة للواقع والحياة
د ونثرت جمان أفكارها في أروقة الوجو, وقد قدمت هذه المدرسة إضاءات خالقة وقراءات إبداعية رائعة 

الذي , لكنها واجهت المعوقات التسويقية المفروضة على كل شعلة أمل وإرادة تنوير في العالم العربي , العربي 
  .يراد له أن يتدثر بالغفلة ويتجمد في زمهرير التضليل والتجهيل والتدمير

اد هذه وهذا ما كافح من أجله رو, وما أراه من ضرورات التحدي والرقاء أن يكون لألمة فكر نفسي 
فاألمم التي تخلو من الفكر النفسي ال يمكنها أن تتواصل وتكون , المدرسة الرائدة السباقة بوعيها الحضاري 

 .قادرة على التوثب واإلرتقاء

  
  
أن العرب يبدعون ويبتكرون 

ويقرؤون بعقولهم وبمناظيرهم , 
ويقيمون ما يجري , المعرفية 

في ديارهم بعيدا عن 
مج والمقنن المستورد والمبر

  
  
 
من أعمدة هذه المدرسة 
وروادها والمكافحين من أجلها 

, "  علي زيعور"األستاذ العالمة , 
الذي  أجاد في مدرسة التحليل 
, والتفسير الفلسفي النفسي 

وأريكته , وأتحفنا بإبداعاته 
المسافرة في أعماق الوجود 
 العربي

  
  
 
أن األمة ليست عاجزة أو 

إرادات  وإنما فيها, قاصرة 
حضارية فوارة في جميع 

وال تخلو فترة من , الميادين 
فتراتها من النابغين والحاملين 
لرساالتها العلمية والفكرية 
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, ألنه يساهم في ترسيخ الوعي وتنمية اإلدراك , وربما يبدو أن الفكر النفسي العربي وكأنه من الممنوعات 
صادرتها وحشوها وم, في واقع يرغب بالتبعية واإلذعان وتعطيل العقول , وتحفيز العقل والحث على السؤال 

  .والكواسر المفترسات بحرية الغاب وضروراته, بما يخدم مصالح األسود 
وترسم خرائط الصيرورة , وبرعم المعوقات فأن هذه المدرسة النفسفكرية مضت تعبد الدروب لألجيال 

ن األحداث وتلقي بأنوار رؤاها على ما يجري ويدور م, الفكروية النفساوية على جميع األصعدة والمجاالت 
  .والتوقد الفكري الالزم لبناء أمتن ومستقبٍل أزهر, محاولةً المساهمة بإذكاء جذوات الوعي النفسي , والتطورات 

لكي يتعافى السلوك , وتأكيد دوره في الحياة العربية , فالحاجة مصيرية لحمل رايات الفكر العربي النفسي 
التي ما , الييل وعقابيل البهتان وجراح الخرافات واألقاويل ويشفى من دمامل األض, العربي من اإلنحرافات 
  .أنزل اهللا بها من سلطان

خنادق مهنية أو ميادين ذات , وقد يرى البعض أن علوم النفس واإلجتماع والفلسفة واألدب والطب النفسي 
س رأسها في رمال وأن عليها أن تد, ال يجوز لها أن تتفاعل وتتداخل , أسوار أو حاالت ذات أتراس سميكة 

وفي هذا مجافاة للواقع المعاصر الذي تتفاعل وتتداخل فيه المعارف والعلوم واألفكار في , تخصصها وحسب 
  .سعيها نحو رؤية تكاملية ذات قدرات وعيوية مطلقة

للوصول إلى , أن نحقق التفاعل العربي على مستويات المعارف والعلوم , والمطلوب في زمننا العولمي 
ولألفكار ميادينها ومنطلقاتها المؤثرة في بناء الواقع , صيروراتية محكمة ترسم للخطوات مواضعها  مناهج

  .األفضل واألقدر على العطاء والنماء
وعقول , وتضم إليها روافد جديدة , وتتعمق في رؤيتها , وال بد للمدرسة العربية النفسفكرية أن تزداد نشاطا 

فاألجيال المعرفية عليها أن تتواشج وتتفاعل , ات رؤيوية إشراقية ساطعة ذات تطلعات إستشرافية وإنعكاس
  .بحيوية وتوثب وإنطالق

  !!ولسوف تنبثق أمة فيها عقول أكون
فكرة النفس ونفس الفكرة  

 بعقلِ األمة تبعثُ الروح!!!  

 !!األريكـــــــــة

ور وتقديري ألريكته النفسإبداعية ـي زيعـاذ علـتحياتي لألست
  .الرؤى الفلسفية المعطرة بأنسام الكون اإلدراكي المطلق ذات

  
 أريكةُ أمة عقلتْ مناها

قمواجِعها بعثُ في محوتب 

 وتخْلع عن مواطنها ستارا

 إلى الْمطمور تأخذُنا بسفْرٍ

 وساحتْ في مرابِعها بعيدا

 بأفكارٍ وألفاظ تسامتْ

 تُحفّز ذاتَها ترعى نُهاها  

ص علّةً طمستْ عالهاتُشخِّ  

 فتُعلمنا بما خَزنتْ رباها

 فتُدهشنا وقد كشفتْ هواها

 تُساِئُل أمةً عما اعتراها

 تُخاطبنا وتَمنحنا شَذاها
 

  
  
  
العالمة علي زيعور رائد من 
رواد المدرسة العربية في 
, الفلسفة والفكر النفساني 

الساعية إلعادة قراء السلوك 
بما فيه ويحتويه  ,العربي 

ويتسبب به من موروثات 
وخرافات وأضاليل , ونمطيات 

ومفاهيم منحرفة ومدمرة للواقع 
 والحياة

  
  
 
قدمت هذه المدرسة إضاءات 
, خالقة وقراءات إبداعية رائعة 

ونثرت جمان أفكارها في 
لكنها , أروقة الوجود العربي 

واجهت المعوقات التسويقية 
ل المفروضة على كل شعلة أم

وإرادة تنوير في العالم 
 العربي

  
  
 
ما أراه من ضرورات التحدي 
والرقاء أن يكون لألمة فكر 

وهذا ما كافح من أجله , نفسي 
رواد هذه المدرسة الرائدة 
السباقة بوعيها الحضاري 
  
  
 
ربما يبدو أن الفكر النفسي 
, العربي وكأنه من الممنوعات 

ألنه يساهم في ترسيخ الوعي 
وتحفيز العقل , دراك وتنمية اإل

والحث على السؤال 
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أنوارٍ موهجة بعلمٍو  

 ومن أزٍل إلى أبد ترامتْ

 هي األجياُل إسترخَتْ فنامتْ

إنْطالق عالمهلتْ مج وقد 

 إذا هجعتْ فما عرفَتْ صباحا

 موشّحةً بأوجاعٍ وحزنٍ

تقاءوما نظرتْ ألفكارِ ار 

 جواهرها بأطْمارٍ تبدتْ

 ومن أرك إلى أرك وبيٍل

يتَ األرائك ذاتُ فكرٍفيا ل  

رتتْ فأهجِره فكّل أريكة 

 أراِئكُهم بنفسِ الْسوء تُصلى

 ومن سقمٍ إلى الخَيبات تسعى

 وكّل أريكة نطقتْ خَبيثا

 وإن الذاتَ ما امتألتْ أفاضتْ

 وما سبِقَ الزمان بال علومٍ

 فهذا العلم كشّافُ استتارٍ

تْ بخَلقحقيقةٌ خَلُد وتلك 

 أراِئك محنَة أجتْ بنارٍ

رأي كانٍ دونكْنا في مأر 

الرجاُل على خَبيث كإذا  أر 

 أال أرِكتْ نفوس من خَيابٍ

 تحيةُ عاشق والعشقُ أغوى

 ومن إالّ إذا صدحتْ بكونٍ

 أ يتّكُؤ المتيم حين بوحٍ

 أريكةُ عارف ترقى بعقٍل

 أريكتنا تعالتْ عن سواها

 تُنور فكرنا بسنى رؤاها  

 عرائشُ نظرة وسعتْ مداها

 على سررٍ تشاكس محتواها

 فأنْهكها التغافُل أو طَواها

 وأخْبتْ من كَسالتها سناها 

 فهْل قتلتْ سوافلُها كُماها؟

 تَراكم ضيمها أعيا قواها 

 وكّل بديعة فقدتْ صباها

ثَراها تدحرج خَلْقُها وطغى  

 تُعقّلُنا وتُبهرنا خُطاها

 وآفُ التُربِ يعدمها انْتباها

 وتمنحهم عقابيال وآها

 وما بسطتْ لهم يوما يداها

 تخبرنا بما كنَزتْ قَناها

 فأحيتْ ما تَعهده حشاها

 وال بلغَ الجهوُل بها ذُراها

 وهذا الجهُل في سعرٍ رماها

اهاوإن جموعها نكرتْ هد  

 سجير أثيمها أغْرى لَظاها

 فأمحَل عصرنا ودعى جناها 

 فإن الحاَل من ذات سقاها

 وما صدقتْ وتاقتْ منطواها 

 لواعج لهفة بعثتْ صداها

 تَطيب روعها حتى تماهى

!!على سرر تأرك مستواها؟  

!!فهيا نحو معلومٍ تباهى  

 بمعلومٍ سيدرينا سماها
 

 
  
  
  
 
برعم المعوقات فأن هذه 
المدرسة النفسفكرية مضت 

وترسم , تعبد الدروب لألجيال 
خرائط الصيرورة الفكروية 
النفساوية على جميع األصعدة 
والمجاالت 
 
  
 
 
  
 
الحاجة مصيرية لحمل رايات 

وتأكيد , الفكر العربي النفسي 
لكي , دوره في الحياة العربية 

 يتعافى السلوك العربي من
اإلنحرافات 
 
  
  
  
 
  
 
ال بد للمدرسة العربية 
, النفسفكرية أن تزداد نشاطا 

وتضم إليها , وتتعمق في رؤيتها 
وعقول ذات , روافد جديدة 

تطلعات إستشرافية وإنعكاسات 
  رؤيوية إشراقية ساطعة
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  *اتـــي وغوريــر العربـــة الشعــي ادونيسيــة فـــسندبادي
  
  

  زال ـــد غـــــخال. د
aledghazal45@gmail.comkh 

     
 

، يقحم علي زيعور علم "سندبادية في أدونيسية الشعر العربي وغورياته"في دراسة غير منشورة بعنوان 
النفس في سبر أغوار الشعر ومكنوناته، مستقصيا التوترات واالنفعاالت التي تصيب الشاعر، ليغرق في تحليل 

ل الفلسفة في مزيج من التوليف بينها وبين الشعر، ويدخل التعابير يعرج في النص على إدخا. الشخص وشعره
قليلة هي الدراسات التي . الشعر والفلسفة بواسطة علم النفس" تزويج"الفلسفية في ميدان شعري، مصرا على 

أقحمت نفسها في التحليل النفسي للشعر والشعراء، على رغم أن الموضوع يحمل من اإلغراء الكثير، لكون 
لشعر يشكل مادة خصبة للغور في تحليل الذات والنفس، وهي مهنة سبق وأن أتقنها علي زيعور جيدا في ا

  .عشرات الكتب التي صدرت له

انه سديد، انه نافع ان يكون . الشعر والعلم والفلسفة بنية كلية في حالة مفردة:"يقدم زيعور لدراسته بالقول 
لسوي أيضا ان تكون مشكالت الشعر قريبة مقتربة، او منفتحة متفاعلة مع ومن ا. الشعر ال يعادي العلم او يبعده

. مشكالت الفلسفة، مع الماورائيات، وحتى مع الغيبيات، مع األخرويات من نعيميات وجحيميات وما الى ذلك
في المذاهب في الشعر مشغلة مؤسسة بتكافؤ وتغاذ مع نمو وتطور المعرفة، مع اكتشافات وثورات او منعطفات 

، الشعر الفلسفي أي األرقى انسانوية وحداثانية بل )الشعران(لكن األجدر والنافع جدا التأكيد على ان . العلم
ورشدانية، معناه فلسفة في التعبير عن اإلنسان ومن أجله، وعن دوره وأسئلته، وما يكون، وما يحب ويستطيع 

األقرب الى المطلق واأللوهي في الشعر، يكون هو وبكلمات أدمث، الشاعران، الشاعر الفيلسوف، أي . ان يكون
انه يكون رفضاً للحتمانية، وللفكر التبريري السواغ، للدوغمائية واالنسجان في غضون الرؤية . عينه الحرية

التلفيقانية كما التوفيقانية في التأمل المكرس للشعر وإنتاج الشعر ومحاكمته، وفي غضون التصور العلمي 
ن الشاعر الفيلسوف رمزا للتحرر، أيضا كما اإلنعتاق واإلعتاق من النكوص الى أحضان الشعر ويكو.. للعالم

المعهود، الى األصول، الى التجارب التأسيسية، الى الفردوس المفقود، الى عدن األب الذي قتلته أحاديته 
انطالقا من هذه  ).5ص" (يةوتسلطه، ذكوريته وساديته، عالئقيته الهيمنية السيدية أي الالتضافرية والشاقول

التحديدات والتوجهات، يساجل زيعور مع الذين رفضوا الشعر خوفا على الذات العربية التي تحتاج عندهم للعلم 
ليصل الى تفسير هذا الرفض للشعر في وصفه نتاجا لالنهزام .. والصناعة والمعرفة والمنطق الرياضي

  ..ولد لديها عقدة نقص تجاه الغرب وعلومه وتقدمه الصناعيالحضاري الذي منيت به المجتمعات العربية، و

تحتل األنا موقعا مركزيا في الشعر وشخصية الشاعر، وتقترن هذه األنا بالوعي والحضور والذات الفاعلة 
كما ان الوعي والالوعي، كما األنا واألنا األعلى او الذات والذات المثالية، يتفسران تبعا . "في الشخصية الشعرية

يصل من ذلك الى  ).10ص" (المنهج التحليل نفسي ومنهج التطورانية او النفساني والسلوكاني: لمنهجين هما 
كما ان الشعر يأخذ موقعه . الشعري، بالنظر الى ان الشعر هو في الواقع صورة الجسد القول بنرجسية الوعي

يضاف الى كل هذا ما يتصف به الشعراء . هيفي ميدان المعرفة، المفتوحة على النبوة والقراءة والتواصلمع اإلل
 من أوصاف تحمل الكثير من الغرابة، فهم الغاوون وفق الوصف القرآني، وهم الهائمون، والجوالون 

في دراسة غير منشورة 
سندبادية في "بعنوان 

أدونيسية الشعر العربي 
، يقحم علي زيعور علم "وغورياته

النفس في سبر أغوار الشعر 
، مستقصيا التوترات ومكنوناته

واالنفعاالت التي تصيب الشاعر، 
 .ليغرق في تحليل الشخص وشعره

 
يقدم زيعور لدراسته بالقول 

الشعر والعلم والفلسفة بنية :"
انه . كلية في حالة مفردة

سديد، انه نافع ان يكون الشعر 
 .ال يعادي العلم او يبعده

 
ويكون الشاعر الفيلسوف 

اإلنعتاق  رمزا للتحرر، أيضا كما
واإلعتاق من النكوص الى 
أحضان الشعر المعهود، الى 
األصول، الى التجارب التأسيسية، 
الى الفردوس المفقود، الى 
عدن األب الذي قتلته أحاديته 
وتسلطه، ذكوريته وساديته، 
عالئقيته الهيمنية السيدية أي 

 "الالتضافرية والشاقولية
 
تفسير هذا الرفض للشعر 

لالنهزام  في وصفه نتاجا
الحضاري الذي منيت به 
المجتمعات العربية، وولد لديها 
عقدة نقص تجاه الغرب وعلومه 

 ..وتقدمه الصناعي
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اما األنا األعلى الشعرية فتتمظهر في الشخصية الشعرية العربية االسالمية  . والمنذورون الى الفداء والتضحية
ق والحكمة، وبسلطة تتميز بانها تتمثل بالقصائد المتحركة الموقدة بالمثل والتربية المثالية، وباألخال"في كونها 

  ).11ص" (الشعراء السابقين محليين أروميين كانوا ام قادمين من الدار العالمية للشعر

في منظور علم النفس، يمكن اعتبار الشعر علم الحاالت النفسية، وقراءة الذات والوصول الى اعماقها 
في الشعر تتجلى أعلى درجات . نجاحاتها بتعبيراتها المتعددة الجوانب، العاطفية منها والغرائزية، وخيباتها او

االنفعال، وتنكشف المكنونات، حتى لكأن محلل القصيدة يخضع شاعرها الى التنويم المغناطيسي ويعمل مبضعه 
حقل من نباتاته ومزروعاته حاالت "في كشف خفايا الالوعي ويظهرها الى العلن، بحيث يكون الشعر هنا كأنه 

تها، مشاعرها وعواطفها، اي ان الحقل هذا هو حقل الوجدانيات، والمتخيل، والعالم النفس اوانفعاالتها وحدسيا
تتكافا هذه التشخيصات او القراءة االستبطانية االستبصارية . الذاتاني، الداخلي، الفياوي، الوعيوي او الشعوري

  ).12ص" (وال النفسعلم اح"فكالهما محوره وغرضه واسمه هو . للشعر، مع القراءة للتصوف او العرفانيات

في نظرة تاريخية الى الشعر والشعراء خصوصا في التاريخ العربي واالسالمي، يكاد الشاعر يشبه في 
موقعه الروحي واالجتماعي الكهان والعرافين وحتى االنبياء، لجهة حياة التشرد واآلالم واالضطهاد التي 

ر عن الحياة، واشعار الشاعر انعكاس لهموم ومشاعر يتعرض له، فكأن الشعر هنا يقع موقع الرسالة، لغته تعبي
والشعر هو . القراءة والنطق والكالم، انه اللغة التي تخلق الحياة والفعل"قومه، بحيث يمكن القول ان الشعر هو 

والشعر هو الكلمة التي تعطى كإسم للشيء فيغدو . الكتابة، وهذه هي عينها التأييس، والخلق واالنطالق واالنعتاق
والشعر يعطي معنى النه هو اللغة، وهو الكالم او .  لشيء موجودا مموضعا، خاضعا للمعرفة واالرادةا

" التواصلية والوسيط بين الذات واآلخر، وهو الشريعة، اي القانون الذي يقف في وجه العنف ويمنع تدمير الحياة
  ).16ص(

شاعر من قومه ومن سائر االوساط ذات الصلة على امتداد التاريخ العربي االسالمي، تفاوتت النظرة الى ال
في الزمن القديم، عندما يولد في القبيلة شاعر يعتبر األمر مصدر فرح وبهجة، الن الشاعر . باالدب او العلوم

وتتحول القصيدة عند جمهرة شعبه الى نشيد تردده الناس، ويتحول . هنا يحتل موقع النبي والحكيم والعالم
حول القصائد الى ميدان دراسة وتحليل واستكناه المكنونات، وصوال الى وضع قوانين الشاعر الى بطل، وتت

، "هرطوق شعر"للقصيدة بما يجعل هذه القوانين قواعد ملزمة، على الشاعر التقيد بها، واال اصبح مصنفا كأنه 
السائد، ودخلوا في وهو ما شهدناه الحقا عندما تمرد شعراء في العصر الحديث على قوانين الشعر الكالسيكي 

. بعيدا عن التفعيلة، وعبر ادخال النثر واعتبار القصيدة النثرية قصيدة ذات مشروعية" الشعر الحديث"منظومة 
  .وهو امر تولدت عنه صراعات بين انصار الشعر الحديث وبين ملتزمي   الشعر الكالسيكي التقليدي المعروف

بالدور الذي يلعبه الشعر في كشف االعماق الجنسية  من االمور التي يتطرق اليها زيعور، ما يتصل
للشاعر، خصوصا عندما ندرك ان معظم الشعر القديم منه والحديث، تحتل فيه المرأة، والحب والغرام واللوعة 

موقعا مركزيا، يشكل مادة خصبة للمحلل النفسي ليكشف عن الالوعي الخاص للشاعر من .. والحسرة واآلهات 
فمن طرائق المعرفة ."والرموز التي يستخدمها هذا الشاعر سواء بوعي منه او بغير وعي خالل ابيات شعره

باالصول الجنسية والمحركات الجنسية للشعر معرفة قطاع الرواية وجذورها، ومعرفة عشيقة الشاعر، وشعوره 
ان كان بال  والتفحص هذا. واالهم هو ان معرفة العشيقة نوع من التشخيص.. بحسب المعنيين لكلمة شعور

معنى وبال وظيفة او قيمة هنا، فليس هو بهذه البخاسة عند اللقب المتحري في الهوامات والدياجير، في 
 ).20-19ص " (التضاريس والمكنونات او الالواعيات والالمتمايز، في الليالي المرعبة والشتاءات والخريفات

كما ان الشعر يأخذ موقعه في 
على  ميدان المعرفة، المفتوحة

النبوة والقراءة والتواصلمع 
  .اإللهي

  
  
في منظور علم النفس، يمكن 
اعتبار الشعر علم الحاالت 
النفسية، وقراءة الذات 
والوصول الى اعماقها 
بتعبيراتها المتعددة الجوانب، 
العاطفية منها والغرائزية، 
 .وخيباتها او نجاحاتها

 
 
في نظرة تاريخية الى الشعر 

التاريخ  والشعراء خصوصا في
العربي واالسالمي، يكاد الشاعر 
يشبه في موقعه الروحي 
واالجتماعي الكهان والعرافين 
وحتى االنبياء، لجهة حياة 
التشرد واآلالم واالضطهاد التي 
 يتعرض له

 
 
يمكن القول ان الشعر هو 

القراءة والنطق والكالم، انه "
 .اللغة التي تخلق الحياة والفعل

 
 

، وهذه هي والشعر هو الكتابة
عينها التأييس، والخلق واالنطالق 
 .واالنعتاق

  
 
الشعر هو الكلمة التي تعطى 
كإسم للشيء فيغدو الشيء 
موجودا مموضعا، خاضعا 
 .للمعرفة واالرادة
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ال وجود لشعر من دون وحي يسقط على الشاعر، بل ان هذا الوحي هو اقرب للشيطان الذي يفجر المخزون 
ن مرحلة االعداد والتعلم، وبتفجر الطاقة الشاعر، فيكون شيطان الشاعر امل الشاعر باالنعتاق مالداخلي عند 

مع العلم ان شيطان الشاعر او الوحي ). 22ص" (الكامنة، والشجاعة النائمة في ادغال الغوريات واالختالجات
الملهم له ليس ظاهرة عربية فقط بمقدار ما تتصف بها جميع الشعوب، الن لغة الشعر لغة عالمية، وموحيات 

في الشعر، تصيب الشاعر . معاناة النفسية التي تصيب الشاعر قبل انجاز قصيدتهالشعر متشابهة من حيث ال
تحوالت في شخصيته، في صراعه الداخلي مع نفسه وفي عالقته بالجمهور الذي يخاطبه، تتجلى مظاهر األلم 
 والصعاب والسعي الى تجاوز الصعوبات، كلها عناصر مكابدة يمر بها الشاعر قبل ان تظهر قصيدته الى

من غير المستشعرين حديثا او المدعين انهم يقولون (الوجود، وهي معاناة نلمسها لدى جميع الشعراء العرب 
  .، كما نلمسها لدى شعراء آخرين في شتى أرجاء العالم)شعرا

علوم الالوعي "للشعر حيث قدمت في " المدرسة العربية في التحليل النفسي"يشير زيعور الى الموقع الذي أولته 
ثقافي ، تحليالت جمة نافعة وصائبة لقضايا الشعر من حيث حقوله وغرضه، اعالمه وحقائقه، منطقه وفلسفته ال

ال حاجة اذن لتفصيلية هنا، ولتكرار تحليالت ترد من . وقوانينه، اجهزته واواليات الدفاع واالحتماء الخاصة به
دية، للشخصيات والغوريات او شيء من الالواعي والدفين فقد تكفي الماحة الى قراءتنا النفسية العيا. هنالكهنا او من

  ).30ص" (في دواوين خليل حاوي وعند نزار قباني كرمز للطبيعة وانثوي، وادونيس كرمز للثقافة وبعد فلسفي
في جلسة تحليل نفسي للشعر، يلخص زيعور فيها أهم المفاتيح التي تتيح فهم الشعر والشعراء، والسمات العامة 

النفسي يتجلى في العواطف واالنفعاالت، والشاعر يتحول بطال وفق علم البطولة والخالص، والشاعر . زهمالتي تمي
ملهم ومالك، اضافة الى طبيعته الفوضوية والحالمة والمستعصية على القيود والتنظيم، كما ان الشاعر يستخدم 

قد يكون زير نساء او مريضا "الشاعر –الرجل شعره في التعبير عن حبه وعواطفه، الجنسية منها او العذرية، فهذا 
جنسيا، سويا او متقشفا جنسيا، شهريارا او شبقا ساديا، بريئا طاهرا او محتشما او ماجنا، محبا على غرار الصوفي 
في عشقه االلهي، على غرار رابعة او ابن الفارض او ابن عربي واآلخرين، او مجرد مؤلف يتخيل ثم يروي، 

لكن هذا  ).38ص" (الذكورية –ن عواطف، وانفعاالت او ظواهر وحوادث تحصل داخل االنثوية يالحظ ثم يعبر ع
. الشاعر، اينما كان، حساس للنقد، بل تتملكه موجات من الحقد والكراهية تجاه من يتخذ موقفا غير متوافق معه

الكراهية والرفض والمواقف تمرضه موجات "سمة النرجسية وعبادة الذات تتحكم بالشاعر في غالب االحيان، فقد 
هنا قد يكون عصاب الشاعر مبررا، وقد تتفسر األعراض المرضية . الواشية يضخها حاقدون او منافسون

  ).40ص" (بالشروط العدائية، واالوضاع غير المؤاتية للتكيف واالنعتاق في الحياة والعالئقية
لشعر العربي محلية ولكن كونية وانسانوية، في تصنيفه ألنواع الشعر العربي، يشير زيعور الى ان حقول ا
االنثوية، وان قطاع الرثاء تعبير وجواب  -والشعر الغزلي هو تسمية ضيقة وتبخيسية للجنس والعالئقية الذكورية

عن الخوف من الموت ورغبة الواعية بالخلود، فيما يبدو المديح داخل الشعر العربي اقرب الى العقاب الذاتي، 
بير عن نرجسية عربية فاقعة، اما شعر الهجاء فهو اقرب الى نزعة تهدف الى اخراج العداوة بينما الفخر تع

  .المكبوتة لدى الشاعر، واخيرا تبدو الخمريات اشعارا تتجلى فيها النزعات الجنسية والسعادة المرتجاة والمتخيلة
مخضعا الشعر والشاعر الى  قدم علي زيعور سياحة تحليلية نفسية للشعر العربي، وجال على بعض ممثليه،

. مبضع ينبش من خالله مكنونات الالوعي التي تتحكم كثيرا في مسلك الشاعر وانفعاالته الباطنية منها والظاهرة
هكذا، نرى في دراسة محدودة الحجم توغال في قراءة الذات االنسانية من خالل الغوص في عالم الشعر، وهي 

والفكري في العالم العربي، الن الغوص فيها واخضاع الشعراء لمنطق  قراءات قليلة جدا في التراث االدبي
التحليل النفسي هو اقصر الطرق لخلق عداوات ال تنتهي بين المحلل النفسي وبين الشاعر، فليس اصعب على 

  .حقيقةشخصيتهونفسيتهوكيفيةتفكيرهوتعبيرهعنواقعهوحياتهالشاعر من تعريته وكشف 
 40GhazelSup.pdf-40/apnJ39-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ39:إر���ط آ��� ا���

الشعر يعطي معنى النه هو 
اللغة، وهو الكالم او التواصلية 
والوسيط بين الذات واآلخر، 
وهو الشريعة، اي القانون الذي 

ف في وجه العنف ويمنع يق
 "تدمير الحياة

 
 
ال وجود لشعر من دون وحي 
يسقط على الشاعر، بل ان هذا 
الوحي هو اقرب للشيطان الذي 
يفجر المخزون الداخلي عند 
الشاعر، فيكون شيطان الشاعر 
امل الشاعر باالنعتاق من مرحلة 
االعداد والتعلم، وبتفجر الطاقة 
 الكامنة، والشجاعة النائمة في
  "ادغال الغوريات واالختالجات

  
  
الن لغة الشعر لغة عالمية، 
وموحيات الشعر متشابهة من 
حيث المعاناة النفسية التي 
تصيب الشاعر قبل انجاز 
 .قصيدته

 
 

سمة النرجسية وعبادة الذات 
تتحكم بالشاعر في غالب 

تمرضه موجات "االحيان، فقد 
الكراهية والرفض والمواقف 

دون او الواشية يضخها حاق
 .منافسون

 
 
 
قد يكون عصاب الشاعر مبررا، 
وقد تتفسر األعراض المرضية 
بالشروط العدائية، واالوضاع 
غير المؤاتية للتكيف واالنعتاق 

 "في الحياة والعالئقية
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I-   Gouvernement de la femme  ou  Rapports  de " coopér ation " dans la vie conjuguale  

I- Le "gouvernement" (siyasa) domestique étudie les règles de la fondation de la demeure 
idéale et l'organisations des relations et des affaires du groupe social qui y réside. Le 
gouvernement de la femme y énonce les directives destinées à mettre cohérence, unité et 
harmonie dans la famille et à établir des relations vertueuses entre l'époux et l'épouse .  

Tout d'abord, le gouvernement de la femme ou le "régime politique domestique" qui s'occupe 
de l'épouse, trouve son principe fondamental dans le pouvoir et la prééminence du mari 
considéré comme chef de la demeure et "pasteur" unique du groupe social qui lui appartient. Ce 
pouvoir du père vient de ses activités économiques et de ce qu'il pourvoit seul à la subsistance 
de la petite société que constitue sons foyer. Nous avons déjà vu que l'homme, par ses activités 
économiques et dans la recherche de sa nourriture (qût), diffère de l'animal en tant qu'il peut se 
détacher de l'emprise de ses besoins pour avoir le temps de penser à autre chose qu'à sa propre 
nourriture. Raison d'être de la fondation des maisons, celle – ci est susceptible  d'être réservée et 
conservée; d'autre part, grâce à cette faculté de penser et de prévoir qui le distingue de l'animal, 
l'homme se rend compte de la nécessité et de l'utilité d'emmagasiner des provisions. D’où le 
besoin d'un gardien qui soit fidèle et loyal. L'homme ne peut pas être, lui- même, ce gardien; cela 
l'obligerait à rester dans sa maison  jusqu'à l'épuisement des produits entassés, après quoi il 
devrait rechercher une nouvelle quantité de denrées qui ne tarderaient pas à être consommées, 
elles aussi, et ainsi de suite… L'être humain retomberait ainsi dans une condition proprement 
animale , ce qui est absurde et incompatible avec sa nature. Il s'ensuit que le gardien convenable 
ne peut être qu'un être jouissant de la confiance du pourvoyeur. Ce rôle convient  parfaitement à 
la femme; d’où la nécessité  d'une épouse qui, dans la demeure, joue le rôle de protecteur loyal 
et sincère des biens et des gains du mari.  

La nourriture est donc la cause première qui détermine le mariage, le principe fondamental de 
la constitution de la famille. Après le mariage le nombre des membres du groupe s'accroît, ses 
besoins en provision s'intensifient et se multiplient de plus en plus. Par suite, la situation 
domestique se complique: d'un côté, on assiste à la croissance des habitants de la demeure  et, 
d'autre part, il faut  pourvoir à leurs besoins de plus en plus grands.  

Ce petit groupe social constitue un peuple à gouverner, un "cité" en miniature à diriger avec 
prudence, clairvoyance et dextérité. Roi ou plébéien, l'homme est invité à exercer cette fonction 
comparable à celle que joue le pasteur vis-à-vis de son troupeau. Le berger, comme nous l'avons 
déjà vu, se charge de bien mener ses bêtes vers les pâturages convenables, de les protéger contre 
les animaux féroces, le vol, les fléaux de la nature et de leur choisir des lieux propices. 
Pareillement, le père a le devoir de bien diriger  son peuple, de favoriser tout ce qui est nécessaire à 
son bonheur, à son développement et à son meilleur épanouissement.  

II- les idées domestiques du moraliste arabo - musulman, en tant que réflexions impératives, 
reposent sur des constructions psychologiques et des analyses générales de la nature humaine. 
C'est ainsi que le gouvernement à observer vis-à-vis  de l'épouse repose sur une conception de 
l'ipséité de la femme , de ses facultés , et , d'autre part, des fonctions à assurer dans la maison. 

La femme est inférieure a l'homme: elle est d'intelligence médiocre, ses capacités mentales sont 
plus faibles que celles de l'homme; elle est très sensible et toujours prompte à la colère et aux 
passions. Ces vue a font écho à celle de Platon qui n'a pas dit beaucoup de bien de la femme 
dans le Timée et qui remerciait les dieux de ne l'avoir crée ni esclave ni femme. Aristote, après  
lui, dit que la femme est peu digne de confiance, qu'elle est un être passif, prompt aux larmes, 
assez porté à l'envie et accessible à la pitié. De son côté, notre moraliste, en révélant que la 
femme est plus prompte aux émotions, qu'elle est guidée par ses sentiments ou qu'elle est même 
d'intelligence débile, se rapproche de quelques philosophes modernes comme Schopenhauer, 
par exemple, qui prétend que la femme est un scandale , qu'elle est très inférieure à l'homme et 
que son esprit n'est ni aigu ni élevé.  

Le gouvernement de la femme 

y énonce les directives 
destinées à mettre cohérence, 

unité et harmonie dans la 
famille et à établir des 
relations vertueuses entre 

l'époux et l'épouse  .
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La femme tient à l'intérieur 
de son foyer une place 

capitale. Lui impose un 
grand nombre d'obligations 

morales et de fonctions 

diverses dérivant de sa nature 
propre, et du rôle qu'elle 

devrait jouer comme associée 
légitime  de son mari dans 

tout ce qu'il possède et 
intimement liée à lui sous 

toutes sortes de rapports .
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La psychologie a mis en lumière l'émotivité de la femme signalée par les anciens; les 

femmes, disait Heymans, "réagissent émotivement à des excitations beaucoup plus faibles et aux 
mêmes excitations par des émotions beaucoup plus fortes que les hommes". En d'autre termes, 
la psychologie a montré que l'émotivité est plus élevée chez la femme et que son activité "est 
déterminée principalement par les sentiments".  

Ajoutons encore qu'Avicenne par exemple parle d'une différence de degré entre la 
psychologie de la femme et celle de l'homme, insiste de plus, sur les caprices de la première, ses 
velléités, ses indécisions, sa frivolité et sa faiblesse intellectuelle. Quoi qu'il en soit de cette  
prétendue différence psychologique entre les deux sexes, il construit sa conception de la femme 
et de ses fonctions dans la maison .  

III- La femme tient à l'intérieur de son foyer une place capitale. Lui impose un grand nombre 
d'obligations morales et de fonctions diverses dérivant de sa nature propre, et du rôle qu'elle 
devrait jouer comme associée légitime  de son mari dans tout ce qu'il possède et intimement liée 
à lui sous toutes sortes de rapports.  

 Tout d'abord, la femme doit s'appliquer à dissiper les chagrins et les soucis de son mari; 
par sa bienveillance, son aménité, sa bonne humeur et ses caresses, elle doit favoriser une 
ambiance de détente dans la maison. Le principal devoir qui lui incombe est d'obéir à son mari et 
d'être à son service. A l'égard de son foyer, dont elle est la copropriétaire, la femme doit gérer 
convenablement ses affaires et s'appliquer loyalement à la bonne administration de l'oïkos en 
général. Elle est –là-dessus, comme l'avait noté le Premier Maître, "la maîtresse des affaires 
intérieures de la maison". Les devoirs économiques de la femme consistent grosso modo à bien 
régler les dépenses de la maison et faire fructifier l'argent de son mari par sa bonne gestion et sa 
sagesse. C'est là encore une idée d'Aristote qui affirme que la bonne épouse" réglera les 
dépenses et les frais des réjouissances permises par son mari". Une autre fonction de la femme, 
c'est de participer à l'administration des serviteurs qui font partie du foyer. La fonction la plus 
importante qu'il lui confère est la charge d'instruire les enfants, avec la collaboration de son 
époux. Mais, en contrepartie, elle est exempte de tout travail lucratif en vue de participer aux frais 
du ménage.  

Comme on vient de le voir, notre penseur octroie  à la femme des pouvoirs multiples: il 
l'autorise à coopérer avec son mari à la gestion du foyer, à l'éducation des enfants et, somme 
toute, à être la maîtresse des affaires intérieures de la maison.  

IV- Toute femme n'est pas capable de devenir une bonne épouse: il y en de mauvaises 
comme les femmes esclaves qui étaient considérées à l'époque comme déshonnêtes et 
débauchées . Une bonne épouse serait une femme sage pieuse, taciturne, obéissante, amène et 
même intelligente. De plus , une femme noble devrait être sérieuse, loyale, capable de procréer, 
bienveillante à l'égard de sa progéniture, conseillère de son mari etc…  

La conduite à suivre vis – à- vis de la femme constitue la deuxième étape du gouvernement 
domestique. Après la politique des dépenses et du revenu, l'homme, dans la théorie arabe, 
passe à celle de la protectrice de la demeure, de sa copropriétaire et maîtresse intérieure. Pour 
réaliser cette politique idéale envers son épouse, l'homme doit suivre ces trois principes 
fondamentaux: se faire respecter et même un peu redouter par sa femme, et en contre- partie lui 
rendre hommage et occuper son esprit à des sujets intéressants.  

1- Respect imposé par l'homme 

Le principe fondamental de cette politique réside en ce que le philosophe arabo- musulman 
appelle le "respect imposant" du mari dans la demeure. Ainsi, celui qui inspire à sa femme un 
sentiment de respect mêlé de crainte peut aisément la dompter, la bien gouverner et rester le 
seul vrai maître. Tel est le support principal du pouvoir marital, la base de la meilleure 
organisation des rapports entre époux et épouse. Ce sentiment remplace tout sans jamais 
pouvoir être remplacé.  

Si le mari n'est pas respecté, la situation devient critique: la femme devient la gérante 
autoritaire et la maîtresse absolue de toutes les affaires de la maison; elle devient, par surcroît, 
impérative et impose ses commandements à son mari qui doit, par la suite, en supporter les pires 
conséquences. Bref, selon cette théorie, tout est mauvais dans une maison où la femme 
commande et où le mari obtempère humblement. Il faut donc qu'il existe un respect rempli de 
crainte qui reflète nettement la supériorité du mari et son rôle de maître dans la direction des 
affaires du patrimoine. Ce sentiment consiste, surtout, en ce que le mari respecte lui- même sa 
propre personnalité, maintienne intacte sa dignité, évite tout ce qui pourrait porter atteinte à son 
honneur, tienne ses engagements, exécute ses promesses et ses menaces et, enfin, vénère sa 
religion et la défende . 
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2- Respect de la personnalité de l'épouse  

En contrepartie, le mari doit rendre ses hommages à sa femme et, en plus, laisser paraître sa 
personnalité et la respecter. Ce deuxième principe est, lui aussi, fondamental et nécessaire à une 
politique idéale du mari vis-à-vis de sa femme. Celle – ci constatera alors qu'elle est objet de 
considération et souhaitera que de tels sentiments et une telle attitude de son mari se 
maintiennent envers elle. C'est ce qui la poussera à faire preuve d'obéissance, de souplesse et 
de loyauté ce que le mari ne pourrait obtenir par la contrainte. Alors s'établiront des rapports de 
compréhension entre les deux conjoints; la femme veillera plus diligemment aux affaires de sa 
maison et s'intéressera davantage aux soucis de son époux. En somme, le mari respectera sa 
femme et l'honorera par l'observance des règles suivantes:  

a)Veiller à la bonne tenue de sa femme:  le mari doit vêtir sa femme convenablement, car la 
bonne tenue est signe de noblesse ou, en général, du rang social de l'époux. L'épouse reflète la 
classe sociale, l'aisance et la dignité de celui-ci.  

b) Voiler la femme:  Celle – ci doit " serrer sur elle son voile" et vivre même comme une 
recluse. Ne pas voiler son épouse est, selon l'ancien moraliste arabo-musulman, signe de 
dépravation  et de dégradation sociale . C'est que le port du voile indique la noblesse, le rang de 
la femme et, par le fait même, de son mari.  

Tenir la femme voilée, comme le préconise le penseur arabe ainsi que le Coran  est peut- 
être chez lui une réaction devant les aberrations morales de cette époque où, selon certains, les 
femmes esclaves très nombreuses, provoquèrent la méfiance des gens honnêtes. Au vrai, le 
voile est un fait ethnographique général, il se base sur une idée mythico-réligieuse. On en fait ici, 
comme chez certains peuples primitifs, un témoignage de noblesse et de grandeur. Certains 
Arabes, les "Voilés", ont mis ainsi en échec les mauvais esprits. Enfin, à l'époque antéislamique, 
le voile, décerné dans le sanctuaire de la Ka'ba aux jeunes filles parvenues à l'âge de la puberté, 
indique que celles-ci sont devenues Tabou  et qu'on doit leur imposer la claustration. Le voile est 
ainsi une sorte de réclusion imposée en vue d'écarter la crainte qu'inspiraient à l'Arabe les 
menstrues et, en général, la menstruation de la femme. Il est donc un facteur de sécurité et de 
défense vis-à-vis du sang et du tabou . L'Islam n'a pas aboli la coutume de porter le voile et n'a 
guère échappé, dans ses pratiques rituelles, aux "peurs" inspirées par le sang de la 
menstruation.  

c) Ne pas provoquer la jalousie de l'épouse : par là l'homme reste toujours à l'aise avec sa 
femme, conserve  intact leur bonheur commun et se montre fidèle envers elle. Cette idée rappelle 
bien celle du Stagirite pour qui "le plus grand honneur qui puisse échoir à une femme vertueuse, 
c'est de voir son mari observer à son égard la fidélité, et ne montrer de préférence envers aucune 
autre".  

3 – Occuper son esprit par des faits intéressants 

L'occupation de l'esprit par des affaires sérieuses ne laissera place à aucune pensée futile et 
préservera l'épouse des vices et des conséquences néfastes de l'oisiveté. Une femme dont 
l'esprit est occupé de problèmes familiaux, comme l'éducation de ses enfants ou les soucis 
économiques de sa maison, ne vaquera pas à sa toilette, laissera de côté    tout ce qui ne 
concerne pas sa son intérieur et, ce qui est le plus important aux yeux, ne s'exhibera pas devant 
les hommes.  

Il est juste de noter  ici que notre moraliste se montre, dans certaines de ses vues, 
psychologue prisé en accord avec les recherches contemporaines qui mettent en lumière qu'un   
individu dont le champ de conscience est absorbé par des problèmes sérieux, manifeste peu 
d'intérêt aux plaisirs charnels et aux pensées lascives.  

VI- A notre sens, l'enseignement musulman qui veut enfermer la femme, tourner son attention 
vers les affaires intérieures du foyer  et vers ses devoirs vis - à - vis  de son mari, de ses enfants, 
de l'administration de l'argent, etc…, reflète un souci profond de réforme sociale et de la condition 
de la femme à cette époque. Pour lui, en effet, cette réforme pourrait se réaliser par un retour aux 
prescriptions religieuses- au sujet de la claustration et du voile de la femme, par exemple – par le 
renforcement du pouvoir marital et de la fidélité de l'épouse à ses obligations, par le respect 
mutuel, le respect de soi-même et la fidélité conjugale des époux .  

A bien considérer cette théorie sur la "réforme " de la condition de la femme, ses fonctions et 
ses obligations, ce moraliste se révèle comme un précurseur musulman du "féminisme", un 
partisan des droits de la femme bien avant  Âmirîou  I. Rushd. C'est parce que la femme est le 
symbole de la valeur sociale et morale du mari, que celui-ci doit se préoccuper de la bien vêtir, de 
la voiler et de lui montrer fidélité et estime.  
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Il est vrai que cette pensée fut influencée, dans une certaine mesure, par des vues 

pessimistes et sombres sur la femme. Mais, en général, pour lui, la femme exerce une fonction 
primordiale dans la maison  et possède des qualités de haute valeur, comme nous l'avons déjà 
vu, bien qu'elle soit, à ses yeux, émotive et encline à obéir aux sentiments.  

Il ne dit rien de l'éducation des femmes, contrairement à Platon, par exemple, qui voulait 
qu'on leur donnât la même éducation qu'aux hommes. Mais en tenant compte du champ social 
des idées d'Avicenne, par exemple, nous pouvons regarder quelques-unes de ses vues comme 
progressistes, relativement à son temps. Peut- être avait-il présent à l'esprit l'influence de la mère 
du prince Majd ad-Dawla qui participa largement au pouvoir. Cependant, la mauvaise réputation 
des femmes –esclaves, l'a poussé à quelques unes de ses conceptions de la mauvaise  femme, 
qui méconnaît la religion, la pudeur , l'intelligence etc…  

Peu nombreux furent les penseurs musulmans qui considérèrent la femme comme un objet, 
un" ça"; elle fut quelquefois considérée comme une personne ou un sujet, un "toi". Ces penseurs 
furent obsédés par la crainte de l'infidélité de la femme; comme on le décèle, par exemple, à 
travers la lecture de Ghazâlî dont l'esprit fut hanté, obnubilé même, par la peur de la fornication 
et, au fond, de la femme. En général, cette dernière n'est pas, dans la civilisation arabo- 
musulmane, un être tabou: il n'est pas sacrilège et interdit de la toucher .  

Ce penseur reste un esprit relativement ouvert qui accorde nombre de devoirs et de tâches 
nobles à la femme et lui offre une condition décente et favorable. Il la favorise beaucoup plus que 
Ghazâlî, par exemple, qui compilait toutes sortes d'anecdotes montrant la femme sous les traits 
du porc, du scorpion, du singe, du chien, de la souris, du renard, du caméléon etc… D'ailleurs, 
Ghâzâlî semble emprunter à Avicenne ses idées sur le choix de la femme qui doit être vertueuse, 
fidèle, croyante, capable de procréer. Il s'ensuit qu'Avicenne nous apparaît comme un partisan 
modéré du "féminisme" et, par son attachement au voile, d'une attitude  de chasteté  et 
d'honnêteté de la femme. Quoi qu'il en soit, les vues avicenniennes sur ce sujet témoignent d'une 
juste mesure entre la liberté totale de la femme esclave et la soumission aveugle de la femme de 
condition libre à son mari. Il est à remarquer que cet auteur, sous l'influence des ses inspirateurs 
Bryson et Thémistius, et même de sa propre expérience personnelle, est ici en faveur de la 
famille monogamique et esquisse un comportement – type pouvant s'appliquer seulement à une 
seule épouse et jamais à plusieurs.  

La théorie philosophique d'Avicenne enseigne que la maison, le mariage et la famille ont pour 
origine des facteurs économiques comme la recherche de la nourriture et la nécessité de 
protéger les provisions … L'activité économique de l'époux est ici exclusive: elle présente une 
explication moniste de l'évolution humaine, et elle constitue ainsi l'infrastructure sur laquelle  
repose les institutions familiales et sociales les plus diverses.  

Nous n'avons pas ici à discuter cette conception étroite de l'évolution humaine. Le mariage, 
par exemple, n'était pas l'acte constitutif de la famille dans le passé; il ne s'explique pas par des 
besoins économiques comme la nécessité dans la demeure d'un être qui sauvegarde les 
provisions recherchées par le mâle. Au plus, il faut noter que le père n'a pas eu un rôle 
géniteurdans le passé mais, plutôt, un rôle social. La sociologie domestique a montré même que 
dans certaines civilisations, la société ou la tribu existait avant le groupe conjugal. D'autre part, la 
théorie arabo- musulmane  se présente comme déductive, comme une construction à priori. Le 
choix de la femme pour les raisons présentées plus haut, pourrait être, parfois et dans des cas 
assez restreints, admis aujourd'hui, mais non dans le passé lointain. Car le mariage, pour des 
raisons économiques, suppose une conscience réfléchie, une individualisation de l'être humain, 
une intelligence et une prévoyance. Ce n'était pas le cas pour l'homme à l'origine de son histoire. 
De toute façon, la morale, dans cette théorie, enseigne, à propos de son système pédagogique, 
qu'il faut se marier pour des raisons morales, religieuses et pour la perpétuité de l'espèce.  

Nous devons nous interroger maintenant sur la genèse de cette théorie déjà exposée sur la 
femme et ses fonctions. D'abord, c'est Fârâbîqui a été, croit – on généralement, l'inspirateur 
d'Avicenne. Le Second Maître pour des raisons personnelles, n'a guère parlé de la politique de la 
femme. Cependant, il a affirmé péremptoirement que l'obéissance du mari à son épouse était 
humiliante et pouvait avoir des conséquences catastrophiques. La source d'Avicenne ne se 
trouve donc pas dans les écrits de Fârâbî. les origines de sa pensée plongent leurs racines dans 
les écrits hellénistiques (de Bryson et de Thémistius) où puisa également Fârâbî. C'est ce qui 
apparaît dans les propos d'Avicenne sur la constitution de la famille, sur le rôle de la femme et 
sur quelques-uns de ses devoirs. Ils présentent une grande ressemblance avec l'enseignement 
traditionnel. Signalons ensuite qu'à ce même enseignement s'accordent les vues de presque tous 
les penseurs médiévaux sur la prééminence et l'autorité supérieure du mari, sur le devoir de 
l'époux de travailler et de dépenser pour la femme. Sur les attitudes que celle – ci devrait adopter  
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vis-à-vis de son mari et, en général, sur le statut de la femme qui est inférieur à celui de 

l'homme … Il est même assez intéressant de remarquer que tout ce que Saint Paul avait dit sur 
la tenue des femmes, le silence qu'elles devaient observer dans les assemblées, leur réclusion, 
leur voile( il avait demandé le voile pour la prière dans les assemblées), se rapproche beaucoup 
de ces directives.  

II –Servitude et  Sagesse ou Rapports de " contrain te "  

I- Il est connu que l’alimentation a été à l’origine de la constitution du groupe conjugal selon 
l’ancienne théorie philosophique arabo – musulmane. Celle – ci enseigne égalment qu’une fois 
ce groupe constitué, l’homme éprouve des besoins économiques de plus en plus nombreux et, 

surtout, après la naissance des enfants. 

Il est alors nécessaire de travailler, pour se procurer la subistance. D’où le besoin d’avoir des 
serviteurs (khadam,′abîd) pour collaborer à la recherche et à l’emmagasinement des denrées. 

II – Le serviteur libère et dégage son seigneur de toutes les tâches quotidiennes, de la 
fatigue, du va - et – vient pénible. Ainsi, il favorise le repos et loisir de son maître et lui laisse le 
temps nécessaire aux occupations honnêtes et dignes de sa condition d’homme libre. Les 
fonctions de l’esclave (serviteur) dérivent du fait qu’ il est la propriété de son maître qui en 
dispose à sa guise.  

Le serviteur joue le rôle de main et de pied pour son seigneur, en ce sens qu’il est 
l’instrument qui répond à ses ordres et exécute toutes les fonctions accomplies généralment par 
le pied, par la main et par l’oeil. Cela se fait en gardant, par exemple, ce que le maître désire 
garder ou en cherchant ce que le maître veut chercher, etc… Il est un simple instrument, comme 
il était chez Aristote «une propriété instrumentale aimée» et «faisant partie de la chose de son 
maître», etc… C’est que,au fond, le philosophe arabo – muslman, après ou comme Aristote, 
admet l’existence d’une catégorie d’hommes faits pour la liberté et d’une autre faite pour la 
servitude. La servitude est naturelle dans cette théorie anthropologique enseignant qu’il y a des 
gens qui sont serviteurs par nature, et qui sont, par le fait même, inaptes à acquérir la vertu, et 
dépourvus de volonté et même de réflexion. 

Les fonctions d’un serviteur découlent de son satut et de sa condition d’instrument ou de 
propriété vivante. Il ne dispose pas de lui – même et, par conséquent, il n’a qu’à obtempérer, et 
doit se résigner à être dominé. C’est ainsi qu’il exécute tous les travaux domestiques: il porte les 
fardeaux, garde la maison, protége la nourriture etc… Il pratique, somme toute, les actions qui 
rendent le corps et l’âme de la personne libre inaptes à l’exercice de la vertu, la fatiguent ou 
abaissent son intellect. 

III –  Le premier devoir du serviteur est d’obéir aveuglement à son maître.Il est de son intrérêt 
même de ne pas manifester d’entêtement, d’indolence et de fourberie; comme il est, d’ailleurs, 
dans l’intérêt du  maître de posséder de bons serviteurs et de les bien traiter. Son second devoir, 
après l’obéissance totale, est la loyauté, l’obligation de servir sincèrement et honnêtement son 
maître. Ses devoirs se résument donc en un mot: servir et servir loyalement. En contrepartie, 
selon la tradition musulmane, il «aura double récompense auprès d’Allah s’il a servi fidèlement 
son maître et lui a été de bon conseil ». 

Les devoirs du serviteur débordent amplement ses droits. Toutefois,  on lui accorde 
quelques droits généraux: on peut dire, par exemple, qu’il est de son droit de n’être pas placé 
dans des situations dures, de n’être pas accablé et surchargé. Il est également de son droit d’être 
traité d’une manière décente, honnête, gentile et d’être bien habillé et nourri. 

IV – On doit se « procurer des esclaves zélés », disait Aristote. Il en est de même pour le 
philosphe arabo-latin qui recommande le choix méticuleux de serviteurs habiles, prompts, 
spécialisés même dans quelques métiers. Pour effecteur un bon choix, ce dernier conseille 
d’abord une méthode empirique consistant à recourir à l’expérience; c’est en ce sens qu’il ne 
faudrait se procurer un serviteur qu’après l’avoir essayé et avoir pris connaissance de son 
caractère, de ce qu’il est et de ce qu’il possède comme métier. 

Si cette méthode est impossible, on doit recourir à une méthode physiognomonique et se 
contenter alors d’une estimation générale et directe du serviteur. Il est alors nécessaire de le 
connaître par intuition (hads), par une vue directe ou par une appréhension immédiate. On 
recommande d’exclure tout serviteur atteint d’une malformation quelconque; il faut s’abestenir 
d’acheter, par exemple, les serviteurs qui ont infirmité physique ou ceux qui sont laids, car la 
morale d’une personne est conditionnée pas sa physionomie générale. En effet, on a vu que la 
conduite d’un homme laid est généralement déterminée par sa laideur, et que sur le plan moral,  
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celui qui est laid ne peut pas se donner le sens ou la valeur qu'il veut. Ainsi, une déformation 

pourrait manifester des sentiments d’agressivité, d’infériorité ou de sous – estimation; or, cela 
conduit généralement à des perturbations morales et même mentales. Enfin, il faut repousser le 
serviteur restors, l’obséquieux, le revêche, celui qui fait preuve de trop de flatterie. A un tel être 
trompeur et qui inspire la méfiance, il vaut mieux préférer un serviteur de moindre intelligence 
mais qui inspire plus de confiance, ou qui soit sage et honnête. 

V- La servitude est une institution vivace et profondément ancrée dans les moeurs et les 
traditions des pays de l’Islam. Les serviteurs font partie de la maison, s’immiscent intimement 
dans toutes ses affaires, et, en fin de compte, ils marquent généralement la civilisation 
musulmane de leur empreinte et favorisent l’épanouissement de beaucoup d’habitudes ou 
d’institutions libérales et intéressantes. Tout d’abord, l’enseignement coranique ordonne aux 
croyants de marquer de la bienveillance à l’égard de leurs serviteurs et d’être cléments envers 
eux; de plus, le Coran recommande leur affranchissement bénévole, expiatoire et contractuel. 
L’administration idéale des serviteurs doit donc être en accord avec cet enseignement religieux 
ou même avec les coutumes des anciens Arabes. Voyons maintenant les principes 
fondamentaux d’une telle gestion:  

En premier lieu, l’aministration idéale des serviteurs repose sur un principe fondamental 
consitant à respecter loi de la division du travail, à accorder à chaque serviteur ce qui lui convient 
et à le laisser pratiquer son métier ou sa spécialisation. C’est que selon l’ancien philosophe 
arabo-musulman, chacun doit exercer le métier qui correspond à ses aptitudes et ses désirs. Par 
conséquent, il est important d’observer cette loi de spécialisation parcequ’elle est dans l’intérêt du 
maître comme dans celui du serviteur. On insiste longuement sur cette règle intéressante et 
surtout sur la nécessité de ne pas changer le métier du serviteur ou de le transférer d’un poste à 
un autre qui ne lui conviendrait pas. Cela rendrait, dit – on, impossible d’une part son adaptation 
au nouveau métier et, d’autre part, la pratique de celui qu’il connaissait auparavant. 

Le deuxième principe de cette ″politique″ implique l’obligation pour  le maître de se montrer 
patient et de pardonner le plus possible à ses serviteurs. Il doit leur inspirer une grande confiance 
et leur suggérer qu’ils sont à demeure et en sécurité totale dans sa maison. En effet, le serviteur 
est un être comme son maître et il a besoin d’être traité avec clémence et miséricorde. S’il ne se 
sentait pas en sécurité chez son  maître, s’il craignait d’être chassé pour la moindre faute et ne 
constatait pas qu’il est l’associé de son propriétaire dans son domaine,  il ne pourrait pas 
remplir loyalement ses fonctions. Autrement dit, si le besoin de sécurité est satisfait chez le 
serviteur et s’il est convaincu qu’il fait partie, pour toute sa vie, d’une demeure determinée, il 
s’appliquera à le conseiller, à le protéger et à lui témoigner respect, fidélité et confiance. Dans le 
cas contraire, le serviteur, dans cette théorie, aurait l’unique souci de se préparer au jour de son 
départ pour une autre maison. Il manifesterait alors, dans une certaine mesure, peu d’intérêt aux 
affaires de son maître et il guetterait les occasions propices pour en tirer le maximum de bénéfice 
personnel. 

La troisième règle de cette administration consite à user d’un jeu délicat de punitions variant 
selon les fautes des serviteurs. En principe, il est recommandé d’exercer des sanctions 
modérées; celles – ci sont destinées à reéduquer le serviteur puni,et en plus, d’une manière 
indirecte, à réprimander les autres serviteurs. En somme, il faut récompenser le serviteur docile 
en manifestant de la longanimité envers ses actes délictueux, être plus sévère envers les 
récidivistes et leur infliger plus de punitions, ne pas perdre rapidement l’espoir d’un redressement 
éventuel pour le serviteur rétif etc… Cependant, pour ne pas corrompre tous les serviteurs, il faut 
chasser celui qui se montre incorrigible, fruste, grossier et désobéissant. 

La principale règle exige que l’on garde une attitude de juste milieu entre l’austérité et la 
familiarité ou la mollesse.Ne jamais malmener ni molester les serviteurs. Cette idée rapelle bien 
celle du Stagirite préconisant que «le maître ne doit ni leur permettre d’être insolents, ni les 
molester». Il est assez curieux de voir combien la ressemblance entre les idées arabes et 
grecques est parfois frappante: les phrases arabes elles – mêmes rappellent celles des 
Economiques et, surtout, celles de Tadbir al – manzilde Bryson ou d’autres oeuvres 
hellénistiques (néo – phythagoriciennes, néo – platoniciennes…) et médiévales . 

Tandis qu’Aristote fait une distinction nette entre le pouvoir politique et celui du maître sur les 
serviteurs, la pensée arabo – musulmane cherche à les rapprocher et même à les confondre. Le 
chef de la demeure ressemble à celui de la cité qui n’est, selon cette dernière, qu’un oïkos 
agrandi et prolongé. 

VI- Pour notre moraliste, le travail – le ponos chez les Grecs et le labor chez les latins, relève 
de l’ordre du corps et de l’effort, il dégrade l’être libre, porte atteinte à sa dignité et corrompt son 
âme. Ainsi, l’on professe que rien n’est au – dessus de la contemplation et que, par la suite, tout 
travail manuel comme servile parce qu’il touche au monde sensible. Pour le salut de l’âme, il  
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faudrait tourner le dos à toute activité utilisant le corps, comme empreinte d’une certaine 

«légéreté et bassesse» et dégradante pour l’homme – maître. C’est cette conception qui légitime 
la servitude dans la pensée musulmane. Cette philosophie essentialiste méconnait le caractère 
proprement humain du travail. En cela, elle s’inspire de Platon et d’Aristote plus que du Coran 
qui, à l’encontre des conceptions préislamiques, exhorte au travail manuel. A la vérité, le travail a 
une valeur moralisatrice: il révèle l’homme à lui – même et le constitue. La pensée arabe 
moderne le considère comme un devoir métaphysique; l’esprit même, dit – on, est un effort, un 
dynamisme constructeur. Par là, le travail est une obéisance à cette loi de la nature profonde de 
l’esprit; le marxisme arabe est même allé jusqu’à «spiritualiser» le travail et à en faire une sorte 
de religion, une entité métaphysique. 

VII – Il faut, tout d’abord, se hâter de dire que la genèse de la servitude n’a pas eu de raisons 
naturelles ou anthropologiques et que la nature ne divise pas les hommes en races supérieures 
et en races serviteurs. En fait, la servitude n’a pas été une institution primitive et universelle; il 
s’explique par des raisons politiques et sociales et a existé surtout dans un certain type 
d’économie. Il a pour origine, en pays islamiques, la capture à la guerre ou la naissance dans la 
servitude. Le serviteur est d’abord l’étranger, et non pas l’homme de telle ou telle race inférieure. 

Pourquoi le philosophe greco- arabe - latin n’a - t-il pas eu l’idée de condamner le servitude? 
D’abord, parce que l’Islam lui – même n’a pas aboli l’esclavage – pas plus que le christianisme – 
mais «il s’est efforcé d’amenuiser l’institution, d’en lénifier les aspects juridiques et moraux».  

La deuxième raison en est que les serviteurs étatient très nombreux à l’époque d’alors: 
chaque soldat avait ses serviteurs. Par là la servitude fut un fait social moulé dans des cadres 
préétablis, impose avec une force contraignante, intimement lié aux phénomènes de la vie 
individuelle et collective; de plus, ce fait social était lié a des représentations collectives, à une 
idéologie determinée et même à des valeurs. Dans une société où la servitude est un fait normal 
et contraignant, il était difficile au penseur d’en sortir pour le juger et l’étudier de l’extérieur. C’est 
ainsi que le penseur reste submergé par une institution qui le précède et le suivra; il n’arrive pas 
à s’en détacher, à «se dépayser», et n’y songe même pas. 

En troisième lieu, le moraliste arabo - musulman éprouve lui - même un immense besoin de 
serviteurs; en fait, ceux – ci lui sont nécessaires et d’un grand secours et, par suite, il n’a même 
pas l’idée qu’ils pourraient vivre libres, sans son assistance et en dehors de sa maison. Il n’a pas 
rencontré chez Aistote, de condamnation de la servitude qu’il puisse imiter. Au contraire, il 
légitime, lui aussi, cette institution vivace, et s’applique à la fonder sur des préjugés et des 
constructions à priori. Tout était donc préparé pour assumer la servitude ou, plutôt, pour ne pas 
songer à la mettre en question. Après tout, il ne fut pas le seul qui réservant un statut inférieur à 
la servitude. A Rome, par exemple, celui - ci était resmancipi, c’est -à dire propriété absolue du 
maître qui pouvait le vendre, le frapper et même le mettre à mort impunément. 
Servusnullumcaputhabet disait - on; ni le droit ni la personnalité juridique ou morale n’étaient 
reconnus au serviteur. 

Se signale à l’attention par le caractère profondément moral que revêt l’enseignement du 
philosphe arabe, ou greco-arabe et latin, relatif au traitement des serviteurs et à leur 
administration. Ainsi, il conseille de diminuer la dureté des travaux pénibles reservés aux 
serviteurs de son temps, d’adoucir leur punition en se contentant parfois d’une promesse faite par 
le serviteur de ne pas réitérer la faute commise. La personnalité de celui - ci est, en ce sens, 
respectée. Disons aussi, qu’Avicenne, par exemple, se cache derrière son système. Nous 
reconnaissons son indulgence et sa bienfaisance envers ses serviteurs: il les libéra tous, avant 
sa mort. Il se révèle en cela d’ailleurs comme un veritableismâ’ilien: il suit ses coreligionnaires 
dans leur habitude de ne jamais choisir un missionnaire (dâ’î) difforme, mais de lui préférer celui 
qui est beau et amène; et cela toujours selon les méthodes empiriques physiognomoniques. 

La siyâsa des serviteurs, c’est - à - dire leur administration idéale, nous est apparue pleine de 
remontrances et d’exhortations avec nombre de remarques profondes sur la nature humaine. Le 
moraliste arabo - musulman y semble hanté par la nécessité d’établir une demeure stable et 
homgène: le maître lui mêmea des fontions qui lui sont propres; chaque serviteur, de son côté, est 
employé à un seul métier et d’une faςon stable. De plus, il est nécessaire de fixer une fois pour toutes 
sur un plan le maître qui ordonne, et sur un autre plan le serviteur qui obéit. Et, par là, se trouve 
comblé le hiatus entre le serviteur et le servi ou entre le gouvernant et le gouverné et, par là, la stabilité 
requise se fonde aisément dans la maison comme dans la cité. Autrement dit, il est nécessaire pour la 
stabilité, l’homogénéité et l’administration de celle -ci ou de celle - là, de déterminer la distance sociale 
qui sépare deux classes d’homme et la place qui revient à chacune. C’est là, au fond, une application 
de la vertu de justice, empruntée à Platon, qui accorde à chaque citoyen l’occupation qui lui convient 
et ne lui permet pas d’en changer à sa guise. 

  

  

  

 

l’enseignement coranique 

ordonne aux croyants de 

marquer de la bienveillance à 

l’égard de leurs serviteurs et 

d’être cléments envers eux; 

 

 

 

 

selon l’ancien philosophe 

arabo-musulman, chacun doit 

exercer le métier qui 

correspond à ses aptitudes et 

ses désirs .

 

 

 

 

 

En effet, le serviteur est un 

être comme son maître et il a 

besoin d’être traité avec 

clémence et miséricorde  

  

  

  

  

il est recommandé d’exercer 

des sanctions modérées; celles 

– ci sont destinées à 

reéduquer le serviteur puni,et 

en plus, d’une manière 

indirecte, à réprimander les 

autres serviteurs .
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Dans cette partie du gouvernement domestique,la pensé
général, des conceptions religieuses en les mêlant avec des idées hellénistiques.

VIII- Parvenu au terme de ce travail nous nous permettons de faire quelques considérations 
générales sur l’Economique dans la pensée politique mu
maison comme le fondement primordial de la communauté. Elle lui accorde une place importante 
dans ses constructions et théories sur la politique idéale. Les relations,les manières, et règles de 
savoir - vivre qui doivent s’établir entre les membres de la demeure (les serviteurs y sont inclus) 
ont ainsi beaucoup préoccupé les penseurs éthico 

Nous avons déja insisté sur les sources hellénistiques de cette pensée socio 
et, surtout, sur ses emprunts faits à deux testaments spirituels (wa
troisième attribué à Pythagore, à deux épîtres et aux Economiques du pseudo 
épître de Thémistius et à une autre de Bryson. Les idées
et néo - platoniciennes ont été bien mises à profit par les Arabes; cependant, il ne faut pas 
passer sous silence l’influence persane - quoi que moins nette 

Le Fürstenspiegel  religieux et la Littérature Gnomique 
pensée politique musulmane – contiennent nombre de directives et de sentences exhortant à 
l’oragnisation idéale de la demeure et à l’établissement de rapports solides entre ses différents 
membres. Cette tradition, qui provient surtout du patrimoine indo 
à la Littérature arabe par Ibn al – Muqaffa’ et ses émules, se trouve rassemblée et systématisée 
chez Ibn'AbdRabbih, par exemple, ou chez Ibn Qutayba. Le premier compile nombr
d’anecdotes, d’aphorismes et de recommendations, très proches de la pensée philosophique 
arabo –  musulmane, sur les civilités, la tactique militaire, la déontologie de 
règles de conduite individuelle, familiale et sociale, etc… Ibn Qutayb
pourrait être considéré comme le type le plus accompli du 
courant de pensée qui s’est attaché à réfléchir sur les règles convenables et justes qui doivent 
présider aux rapports entre les humains ou entr

On observe aisément l’homogénéité et l’uniformité des idées musulmanes relatives à la 
maison idéale; bien qu’une étude exhaustive et comparative reste à faire, il n’est pas difficile de 
constater qu’elles se répètent, se copient et semblent destinées à n’être que le prolongement de 
la religion ou des prescriptions coraniques relatives au convenable et au bien. C’est ce qui s’est 
révélé à propos des idées et adâb de Ghazâlî et de Fârâbî dont nous pouvons relever la 
resemblance étroite avec celles de ‘Âmirî,de
analogie très sensible entre l’Economique de ceux 
exemple, concernant la politique de soi – 
l’épargne, les raisons du fondement du groupe conjugal, les fonctions de l’épouse, l’éducation, la 
servitude, ect… Les idées de Shahrazûrî sur l’économique ne diffèrent que très peu de celles 
d’Ikhwân ou de Tûsî. Il en est de même pour cel
rédigées en persan. Elles cernent les règles de conduite à suivre et les relations typiques à 
établir dans la demeure prise comme unité ou cellule sociale. Il est enfin aisé de citer d’autres 
écrivains arabes et persans dans ce demaine éthico 
qui ont été étudiés à la hâte et d’un seul point de vue par Plessner et, en général, des écrivains 
de sentences et du Fürstenspiegel , des compilateurs, des jurisconsultes, des théologien
même des exégètes. 
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Dans cette partie du gouvernement domestique,la pensée arabo - musulmane suit, en 

général, des conceptions religieuses en les mêlant avec des idées hellénistiques. 

Parvenu au terme de ce travail nous nous permettons de faire quelques considérations 
générales sur l’Economique dans la pensée politique musulmane. Celle - ci, a toujours conςu la 
maison comme le fondement primordial de la communauté. Elle lui accorde une place importante 
dans ses constructions et théories sur la politique idéale. Les relations,les manières, et règles de 

ivent s’établir entre les membres de la demeure (les serviteurs y sont inclus) 
ont ainsi beaucoup préoccupé les penseurs éthico - politiques musulmans et latins médiévaux. 

Nous avons déja insisté sur les sources hellénistiques de cette pensée socio - économique 
et, surtout, sur ses emprunts faits à deux testaments spirituels (waςiyya) attribués à Platon, à un 
troisième attribué à Pythagore, à deux épîtres et aux Economiques du pseudo – Aristote, à une 
épître de Thémistius et à une autre de Bryson. Les idées hellénistiques, néo - phythagoriciennes 

platoniciennes ont été bien mises à profit par les Arabes; cependant, il ne faut pas 
quoi que moins nette - en cette matière.  

térature Gnomique – deux aspects iranisants de la 
contiennent nombre de directives et de sentences exhortant à 

l’oragnisation idéale de la demeure et à l’établissement de rapports solides entre ses différents 
dition, qui provient surtout du patrimoine indo – persan et qui a été incorporée 

Muqaffa’ et ses émules, se trouve rassemblée et systématisée 
chez Ibn'AbdRabbih, par exemple, ou chez Ibn Qutayba. Le premier compile nombre 
d’anecdotes, d’aphorismes et de recommendations, très proches de la pensée philosophique 

musulmane, sur les civilités, la tactique militaire, la déontologie de  l’argent, les 
règles de conduite individuelle, familiale et sociale, etc… Ibn Qutayba procède de même; il 
pourrait être considéré comme le type le plus accompli du Fürstenpiegel  musulman et de ce 
courant de pensée qui s’est attaché à réfléchir sur les règles convenables et justes qui doivent 
présider aux rapports entre les humains ou entre les membres d’un groupe familial.  

On observe aisément l’homogénéité et l’uniformité des idées musulmanes relatives à la 
maison idéale; bien qu’une étude exhaustive et comparative reste à faire, il n’est pas difficile de 

e copient et semblent destinées à n’être que le prolongement de 
la religion ou des prescriptions coraniques relatives au convenable et au bien. C’est ce qui s’est 
révélé à propos des idées et adâb de Ghazâlî et de Fârâbî dont nous pouvons relever la 

lance étroite avec celles de ‘Âmirî,deTûsî ou de Dawânî. Nous remarquons d’ailleurs une 
analogie très sensible entre l’Economique de ceux – ci et les thèmes d’Ibn Abîar-Rabî’, par 

 même, l’acquistion, l’accroissement, la dépense et 
l’épargne, les raisons du fondement du groupe conjugal, les fonctions de l’épouse, l’éducation, la 
servitude, ect… Les idées de Shahrazûrî sur l’économique ne diffèrent que très peu de celles 

ûsî. Il en est de même pour celles de Kaykâ’ûs (et de Nizâm al – Mulk), 
rédigées en persan. Elles cernent les règles de conduite à suivre et les relations typiques à 
établir dans la demeure prise comme unité ou cellule sociale. Il est enfin aisé de citer d’autres 

sans dans ce demaine éthico – domestique: Mâwardî, et quelques autres 
qui ont été étudiés à la hâte et d’un seul point de vue par Plessner et, en général, des écrivains 

, des compilateurs, des jurisconsultes, des théologiens et 
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musulmane suit, en 

Parvenu au terme de ce travail nous nous permettons de faire quelques considérations 
u la 

maison comme le fondement primordial de la communauté. Elle lui accorde une place importante 
dans ses constructions et théories sur la politique idéale. Les relations,les manières, et règles de 

ivent s’établir entre les membres de la demeure (les serviteurs y sont inclus) 

mique 
iyya) attribués à Platon, à un 

Aristote, à une 
phythagoriciennes 

platoniciennes ont été bien mises à profit par les Arabes; cependant, il ne faut pas 

deux aspects iranisants de la 
contiennent nombre de directives et de sentences exhortant à 

l’oragnisation idéale de la demeure et à l’établissement de rapports solides entre ses différents 
persan et qui a été incorporée 

Muqaffa’ et ses émules, se trouve rassemblée et systématisée 
e 

d’anecdotes, d’aphorismes et de recommendations, très proches de la pensée philosophique 
l’argent, les 

a procède de même; il 
musulman et de ce 

courant de pensée qui s’est attaché à réfléchir sur les règles convenables et justes qui doivent 

On observe aisément l’homogénéité et l’uniformité des idées musulmanes relatives à la 
maison idéale; bien qu’une étude exhaustive et comparative reste à faire, il n’est pas difficile de 

e copient et semblent destinées à n’être que le prolongement de 
la religion ou des prescriptions coraniques relatives au convenable et au bien. C’est ce qui s’est 
révélé à propos des idées et adâb de Ghazâlî et de Fârâbî dont nous pouvons relever la 

ûsî ou de Dawânî. Nous remarquons d’ailleurs une 
Rabî’, par 

t, la dépense et 
l’épargne, les raisons du fondement du groupe conjugal, les fonctions de l’épouse, l’éducation, la 
servitude, ect… Les idées de Shahrazûrî sur l’économique ne diffèrent que très peu de celles 

Mulk), 
rédigées en persan. Elles cernent les règles de conduite à suivre et les relations typiques à 
établir dans la demeure prise comme unité ou cellule sociale. Il est enfin aisé de citer d’autres 

domestique: Mâwardî, et quelques autres 
qui ont été étudiés à la hâte et d’un seul point de vue par Plessner et, en général, des écrivains 

s et 

 

pour ne pas corrompre tous les 

serviteurs, il faut chasser 

celui qui se montre 

incorrigible, fruste, grossier 

et désobéissant. 

 

 

 

la genèse de la servitude n’a 

pas eu de raisons naturelles 

ou anthropologiques et que la 

nature ne divise pas les 

hommes en races supérieures 

et en races serviteurs. 

 

 

 

Pourquoi le philosophe greco- 

arabe - latin n’a - t-il pas 

eu l’idée de condamner le 

servitude? 

 

 
La siyâsa des serviteurs, 
c’est - à - dire leur 
administration idéale, nous 
est apparue pleine de 
remontrances et d’exhortations 
avec nombre de remarques 
profondes sur la nature 
humaine  

� � � �
� � � �

ــــــــ� ـــ�������ــــــــــ ـــــــــــــــ ��ــــــــــ���������14�15א�ـ�ــــ�د:�
�ـ	

� �
� �



  أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . . . زيعــــور" المعلـِّــم"                  
  

  ربية للنفسانياتقراءات في المدرسة الع
  

  
  مقتطفات :1كتاب 

  أنماطها السلوكية و األسطورية ةـذات العربيـلل يـالنفسل ـالتحلي

  مقتطفات :2كتاب 
  الثقافي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات العربية الالوعي

  مقتطفات :3كتاب 
  يـــل النفســــي التحليـــــة فــــالعربي ةــــاألريك
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aly.zayour@gmail.com 
 

والتحرض والتحري حيال المألوفيات من المشاعر والتفكيراتوالسلوكات، 
ي إلى تخطي الموانع والسواتر، إلى كشف الحجب بين 
الحقيقة والواقع، والى اإلبانة عن العقالنية والفعل المعافى والنظر 
وفي كل ذلك، أو أننا بذلك، نزعم أن المنتهض والنور هما 

علم الحال، ذلك العلم المعروف في التراث وال ) ومفروضات
الحكمة العملية في الذات : را(آلدابيةوالتعاملية سيما في التربويات وا

أما الذات المرغوبة فتصورات عن الما يجب، ومساع تنفيذية، 
علم التغيير، : وعمليات حرث مخططة، ترتد كلها إلى ما يطلق عليه اسم

ذلك العلم الذي يحرث فيه كثيرون دون معرفة اسمه، أو تحديد معالمه، 
بحث عن قوانينه ذات الصفة األعميةواألشملية في 

 .جمال المجتمع والفرد والتاريخ

*** *** 

كذلك ال تقول النقدانية االستيعابية بوجود أحكام مسبقة أو مؤبدة 
تسجن الشخصية العربية، وتفرض علينا عدم اإلقرار بالسببية 
بحثنا في أمكنة متعددة قضية السببية في الثقافة الفكرية 
فتلك قضية غير مسطحة، ولم تؤخذ من منظور وحيد 

كل ما نراه في الشخصية ). واحد قيد الجميع أو ألغى ما عداه
العربية، وفي مجتمعها أو مجتمعاتها، ليس مقفصنا في تصلدات، 
وال في صياغات خارجة عن سلطة العوامل االقتصادية 

 .االجتماعية التاريخية

*** **** 

جتهاد الحضاري سبقت، مرغمة أو بحكم منطق األشياء 
في ) والالعقالنية(والتاريخ، إلى تحليل أجموعة من السلوكاتالالمتزنة 

دنيا المجتمع والوعي الفردي والعالئق، بل وحتى في عالم اللغة 
يعني ذلك أن النقد دليل على وجود أزمة، وعلى 

لى البحث عن استعادة التوازن الوعي بالتوتر وبالتخلخل، وع
ذاك هو إذن مسار النقدانية . واالعتبار الذاتي للذات والحقل والنحن
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  نفســي للــذات العربيــة سلسلــة موسعــة التحليــل ال
  ةـة و األسطوريـا السلوكيـأنماطهـي للذات العربيـة

 

  استــاذ التحليــل النفسانــي

   

والتحرض والتحري حيال المألوفيات من المشاعر والتفكيراتوالسلوكات، 
ي إلى تخطي الموانع والسواتر، إلى كشف الحجب بين وترنو إلى التغيير أ

الحقيقة والواقع، والى اإلبانة عن العقالنية والفعل المعافى والنظر 
وفي كل ذلك، أو أننا بذلك، نزعم أن المنتهض والنور هما ... السليم

ومفروضات(ضرورات 
سيما في التربويات وا

أما الذات المرغوبة فتصورات عن الما يجب، ومساع تنفيذية، ). العربية
وعمليات حرث مخططة، ترتد كلها إلى ما يطلق عليه اسم

ذلك العلم الذي يحرث فيه كثيرون دون معرفة اسمه، أو تحديد معالمه، 
بحث عن قوانينه ذات الصفة األعميةواألشملية في ورسم طرائقه، وال

جمال المجتمع والفرد والتاريخ

كذلك ال تقول النقدانية االستيعابية بوجود أحكام مسبقة أو مؤبدة 
تسجن الشخصية العربية، وتفرض علينا عدم اإلقرار بالسببية 

بحثنا في أمكنة متعددة قضية السببية في الثقافة الفكرية (
فتلك قضية غير مسطحة، ولم تؤخذ من منظور وحيد . لسلوكيةا

واحد قيد الجميع أو ألغى ما عداه
العربية، وفي مجتمعها أو مجتمعاتها، ليس مقفصنا في تصلدات، 
وال في صياغات خارجة عن سلطة العوامل االقتصادية 

االجتماعية التاريخية

جتهاد الحضاري سبقت، مرغمة أو بحكم منطق األشياء ن مدرسة االا
والتاريخ، إلى تحليل أجموعة من السلوكاتالالمتزنة 

دنيا المجتمع والوعي الفردي والعالئق، بل وحتى في عالم اللغة 
يعني ذلك أن النقد دليل على وجود أزمة، وعلى . وبنى التعبير

الوعي بالتوتر وبالتخلخل، وع
واالعتبار الذاتي للذات والحقل والنحن

 االستيعابية عينه

  ) 4-3-2-1الطبعة (  

ن الذات العربية ليست ثابتة، فليس هنا كينونة ما ورائية، وال مفهوم غامض، 
، وأخضعناه، للتغير !تلك الذات في ض

وكان قصدنا في إظهار بعض االنجراحات 
والكامن (والتخلخل في السلوك والتفكير قصدا إشفائيا أو وضع الغامض 

لقد ركزنا على عينات قلنا . أمام نور الوعي
عقالني والعاحز عن التكييف مع التجديد واآللة 
ولعلنا لم نخطئ عندما قلنا إن القصد تشخيصي، 
ونقذ استيعابي وإن الخوف من االستعمال الخبيث لبعض التقلقالتوالسلوكات 
. الجارحة المنجرحة، ليس في محله وال هو ذو قدرة على حجب الوقائع

صحية للواقع في الفكر والسلوك تؤدي إلى كشف الحقائق ومن ثم 
أو طريقة " استراتيجية" إلى اإلغناء واالستيعاب أي إلى بناء سليم لما قلنا إنه 

إزائية أعمية في النظر والمعالجة والتقييم، في الوجود والفعل والعالئق، في 

*** *** 

في هذه السلسلة االنتهاض من اإلنسان الدهمائي، ومن 
مجتمعنا المنغلب والمنحرج، ومن الوعي بالقواهر واألزمات 
التي تدفع إلى البحث عن الحلول المؤدية إلى ما قلنا إنه التوازن 
الخالق، التكيف اإلسهامي، الصحة االنفعالية التي ليست فقط 

بية عموما أو بالقدرات الشعور بالرضى عن الذات بل وباإليجا
على العطاء والمشاركة الفعالة التي يعترف لنا  بها اآلخرون 

*** *** 

كما (لعل حركة النقد في سلسلتنا كلها، النقدانية االستيعابية هذه، أرهصتها 
نرى في الجزء المخصص لمحمد عبده، تلك العينة من الفكر العربي 
سة االجتهاد الحضاري المتمثلة بالعطار والطهطاوي 

  تقوم على التحرش ) النقدانية(وتلك النزعة النقدية 
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استــاذ التحليــل النفسانــي -علــي زيعــور . د

  
 

( مقتطفــــات المقدمــــة 
� �

ن الذات العربية ليست ثابتة، فليس هنا كينونة ما ورائية، وال مفهوم غامض، أ
تلك الذات في ض وكل ما قيل عن. وال قضية ماهوية

وكان قصدنا في إظهار بعض االنجراحات . وللتفسير بالسببية وللنسبية
والتخلخل في السلوك والتفكير قصدا إشفائيا أو وضع الغامض 

أمام نور الوعي) والالواعيوالالواضح أو الهاجع
عقالني والعاحز عن التكييف مع التجديد واآللة إنها تمثل المضطرب والال
ولعلنا لم نخطئ عندما قلنا إن القصد تشخيصي، . تكييفا متزنا حراكيا نشيطا

ونقذ استيعابي وإن الخوف من االستعمال الخبيث لبعض التقلقالتوالسلوكات 
الجارحة المنجرحة، ليس في محله وال هو ذو قدرة على حجب الوقائع

صحية للواقع في الفكر والسلوك تؤدي إلى كشف الحقائق ومن ثم فالمعاينة ال
إلى اإلغناء واالستيعاب أي إلى بناء سليم لما قلنا إنه 

إزائية أعمية في النظر والمعالجة والتقييم، في الوجود والفعل والعالئق، في 
 ...العالم وأمام العالم وفوق العالم

*** ***
في هذه السلسلة االنتهاض من اإلنسان الدهمائي، ومن  ان عملنا

مجتمعنا المنغلب والمنحرج، ومن الوعي بالقواهر واألزمات 
التي تدفع إلى البحث عن الحلول المؤدية إلى ما قلنا إنه التوازن 
الخالق، التكيف اإلسهامي، الصحة االنفعالية التي ليست فقط 

الشعور بالرضى عن الذات بل وباإليجا
على العطاء والمشاركة الفعالة التي يعترف لنا  بها اآلخرون 

 .وتتحقق في الواقع والعيان

*** ***
لعل حركة النقد في سلسلتنا كلها، النقدانية االستيعابية هذه، أرهصتها 

نرى في الجزء المخصص لمحمد عبده، تلك العينة من الفكر العربي 
سة االجتهاد الحضاري المتمثلة بالعطار والطهطاوي مدر) المعاصر

وتلك النزعة النقدية ... واالفغاني والكواكبي
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فوقوع الظلم ال يوقف الظالم، . ال تتوقف حتى بعد انتهاء الفعل
وال المظلوم، عن ذلك الموقف الذي يأخذ اسم االتجاه اإلنصافي 
والذي يسهل على كل منهما أن يحافظ على اعتباره الذاتي أو 

 .صورة أخالقية مقبولة عن نفسه وحضارته وفعلهعلى 

*** ****  
من السوي أن ننتقد الغرب ومصطلحاته ورموزه وأغراسه في حقلنا، ومن 

 .السوي أيضا أن ننتقد ترابنا أو تراثنا، وحقلنا، ووعينا
 

*** ****  
ن النقدانية االستيعابية ضرورة  ومنهج حكيم يفرض نفسه أ

ذلك الحقل، إلى ذلك القطاع من  وينفرض علينا ويقودنا إلى
الفكر والثقافة الذي نقول إنه مرضي، وإنه يستلزم المعالجة من 

لقد دقت منذ زمن : أفكاره الثابتة المستحوذة، القسرية والهجاسية
بعيد ساعة، الفطام، تجاوز عقدة الفطام التي علينا وضعها أمام 

 .الوعي المقكرن ومن ثم البحث في تصفيتها
*** **** 

عرف الوعي الثقافي العربي المعاصر كثرة من التعميمات واالسقاطات 
تزيف الشخصية والسلوك، وتشوه الخصائص في النظر عندنا إلى الوجود 

 والفعل والعقل، إلى الحال والتقييم والمآل

*** **** 

قيل في اإلنسان العربي، على سبيل الشاهد، إنه ال يثق بأحد، 
وهذا ما يجعله غير متقيد بموعد، (م يكذب بال أدنى شعور باإلث

وال بأمانة أو انضباط، ألنه ال انضباط أيضا في أزمنة الفعل 
، ...، وإنه)قواعده ني الصرف والنحو(وتصريفه وصرفنحوه 

 ،...وإنه

*** **** 

نحن نعي اليوم أن بعض ما قاله عبده، ومن طنطن في نقد الشخصية 
لنا أن اإلنسان عندنا مهزوم سلفا الالمرضية والوطن الالمعقلن، لم يثبت 

وأبديا، أو أنه دوني القدرات، صحراوي الفكر والسلوك، بدوي الحضارة 
 .والتعاملية والرؤية للوجود

*** *** 

في نظره (إذ نحن نقول بأن فلسفاتنا وأفكارنا غيرت في إنساننا  
، فان تفسيراتنا لم تأت تهجما يقترب من التشفي، )وفعله وقيمه

ط لعدائية مكظومة أو مكبوتة، والتلذذ السادي بالتأثيم أو واإلسقا
 .التبخيس والتطفيف

*** *** 

فالهدف هو الصحة الثقافية المتزنة : إنه إلحاح تشخيصي قصداني هادف
 اجتياف البعض ممن يتصدى لنقد العقل / أ: أي التي تخلو من اواليات هي

جود، وال إمكان، ال أما النقدانية االستيعابية فترى اليوم انه ال و 
فال حل إال . واليه دفاعية حقيقية وفعالة في ذلك الوضع أو الحقل

وذاك ما رآه المتبصر المتدبر جمال الدين . بتدمير البنية عينها
األفغاني؟ وأمثاله كثيرون أيضا رأوا أن الدفاعات في ذلك 

من (الوضع من العالئق الرضوخية ال تكون إال دفاعات جماعية 
من حيث المقصد أو (، وتدميرية للقواهر والعواهر )منهجحيث ال
 ).الهدف

*** **** 

نحن في موقف صراعي معه، في موقف الخصم  ولكن نحن لسنا أعداءه 
إننا نفتش عن الموقف المتزن الذي ال يتحقق . أو على األقل لسنا حاقدين

قراطي إال بارتفاعنا إلى األندادية، أي إلى ذلك الوضع المساواتي الديمو
 دخل حظيرة حضارات األمم النشيطة

*** **** 

نود القول إن الغرب ليس كتلة محجرة  وال هو قاهر أو عدو 
ومن التافه أن . عالقتنا معه تنوعت وتتطور. مستمر وأبدي

يكون هذا القول مقنعا أي يخفي تعلقا هاجعا وولهأ كامنا 
 فمقصودنا كله كان االنتهاض من متطلبات الصحة. بالغرب

إننا نرفض التماهي بذلك الخضم الباحث : النفسية للذات العربية
. عن أسواق لثقافته وبضاعته) وبطرق من كل نوع(باستمرار 

. كان ساحقا، لئيما، سارق الثروات واألراضي لألمم المستضعفة
ونرفض أيضا األنامركزيةواألناوحدية في الذات العربية أي 

الحس باالضطهاد،  حيث الفصام الحضاري  ومن ثم مشاعر
 وهوس النفاج

*** **** 

ما يزال يحكمنا االتجاه الفكري السلوكي الذي يحمل الضحية قسطا من 
تستدعي إليها، وتشد االنتباه . فالضحية تحرض بها، وتحرضين: المسؤولية

إليها أو صوبها،  وتتملق الجالد أي تثير فيه الرغبة بها والخروج من ذاته 
 المتالكها

*** **** 

يبرر القاهر : تكلمنا عن االتجاه اإلنصافي في عالقتنا بالغرب
.. لنفسه عمله، ويبرر المعتدى عليه سلوكه وعجزه أو مشاعره

يسقط الغرب على الذات العربية مختلف : ويؤثم القاهر المقهور
التهم والشائنات، ويسقط على ذاته الخصائص التمدينيةوالرسالية 

ونحن، من جهتنا ... ، و.ة ووالقدرات والعقالنية الحضاري
أيضا، نسقط على أنفسنا الزائنات، ونرمي الغرب بالملعنة 
والالأخالقية والنوايا الشريرة والطمع بالتسيطر والنهب 

�ورأينا أن تلك الذهابيابية بين قطبي النسق ... ، و...واالغتناء و �
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فقد دعوت، هنا . اني قلت بالعالجنفس الذي يستند الى التّدين عند المتدين
ى الصلوات ولتدينات في سبيل التغلب وفي أماكن أخرى ، الى اللجوء ال

على انقباض نفسي، أوخوف على الحياة، أو المستقبل والصحة، أو قلق، 
ومازلت مؤمنا بأن الصحة النفسية تجد ... أو حصار وما يقرب من ذلك

في الدين في بالدنا وحيث االنسان عندنا في بنيته الثقافية الراهنة وفي 
  .اعية، سندا وعامال  إيجابيالغته والوعيه ومؤسساته االجتم

 *** ***  
يتعين علينا هنا مجابهة مشكلة هي انشطار، بالمعنى 
التحليلنفسي، وخالصتها أننا إذ نجابه حضارة العقالنية هل 
نستطيع االبقاء داخل شخصيتنا على قطاع ديني اعتقادي 
وإيمانات؟ أنذهب في العقالنية المطلوبة الى الدرجة الحتمية 

ة أم ننكص ونحذر ونجبن؟ تلك مشكالتنا في كل فترة والنهائي
  جابهنا فيها العقل بطلباته، او جابهناه بموروثاتنا

 *** ***  
خلية " إني أهتممت بتثمير العواطف الدينية، بعد أن رأيت االنسان عندنا 

وسواء أأعجبني ذلك ام بالعكس، فغن الذي أشير اليه لم أبحث في ". دينية
منن يث ... ) ن جانبا األنانية واألوليائية والمختلفاتواضع اآل( الدين 

وجود اهللا أو حقيقية الدين بقدر ما إني بحثت في الواقع الديني وفي الفهم 
  .الواقعي أو التطبيقات الحياتية للدين

 ***  ***  
، في عملنا، على اللغة منهج أساسي في معرفة التركيزأن 

. م، ثم هو إمكانية إشفائيةفذلك المنهج وسيلة فه. االنسان بوعيه
االجتماعي،  للنفسيففهم عالئق اللغة بالنفس وبالمجتمع هو فهم 

وفهم اللغة فهم للبنية الذهنية وللبنية المجتمعية والبنية 
وعد ذلك فإن اللغة منهج للتحرر، وليس فقط ... االجتماعية

  طريقا لالستكشاف والمعرفة
  *** ***  

ت القديمة فذاك صحيح وهو في رأينا، عمل المصطلحا" نعشق" أما أننا  
  .سليم وصحي نفسيا وتوازنيا

 *** ***  
، والدونية والوعي بالهزائم، والتبخيس المستمر القصورمشاعر 

وقدراتها وللنحن ولتجربتها في الوجود الراهن وفي  لقواها
التاريخ، وما أألى ذلك أيضا من مشاعر بالحقد إزاء القاهر 

، والتوتر من  جراء االنجراحات الكثيرة الوطني واألجنبي
المتكاثرة، والتقصير والفشل في التكيف مع حضارة األقوياء في 

 . المعمورة، كلها عوامل ال تجد لها خفضا وال تصريفا صحيا

لبعض األحكام التي يلقيها عليهما المغرض ) والفعل العربي(العربي  
تي يلقيها على نفسه المهزوم اجتياف البعض للقيم والرؤية ال/ ب. والقاهر

في الحالتين اجتياح يبرر . أو المحبط أو المريض باالنقهارواالنرضاخ
االنهزام، ويعيد للذات التوقير والتقدير، ويهدئ التوترات، ويوفر الشعور 

 بالكرامة

*** *** 

أن كثرة التقريع أو التخويف واإلرشاد أو اإللحاح على السلبيات 
ثم إن ذلك . في الصحة والتكيف اإلسهامي والفاترات عامل هادم

عامال يوقع ليس فقط في التردد والتشكك، بل وأيضا في 
إنه عامل يخلخل مشاعر األمن والثقة بالنحن . االنقفالوالرضات

والجذور والمحتمل، ويعرض للوقوع فريسة عامل تلك الظنون 
والمزاعم والجتياف تلك األحكام الناقصة ويعزز الشخصية 

 .مادية، القلقة والالسويةاالعت

*** *** 

ماذا ذلك التمتع المرضي باالستماع، عند قطاع آخر مناقض، إلى القراءة 
النفاجيةالنفاخية أو إلى الكالم التخريفيالالزمكاني عن عبقريتنا الماضية، 

؟ تقول مبادئ تقويم الصحة وإحياء النسغ ...، و...وأسالفنا الصناديد، و
إن في تلك المشاعر التلذذية استمناء ) للثقافة والعقلنةأو مقومات التغذية (

 .ثقافيا

*** *** 

خفض قيمة األسالف، أو اإلطناب في كملنتهمومثلنتهم، ال 
هنا قد . يكشف عن حال سوي، وال هو قائم على إوالية إيجابية

لعل كثرة ممن يرسم الفلسفة الرافعة، والعقالنية المنقذة، : يقال
أحالم اليقظة والهوامات واإلشاعات البهيجة  هم من الهاربين إلى

 المبهجة
*** *** 

أما األمنية الثانية فهي أن أقرأ المزيد من النقد اإليجابي لهذه الموسعة، 
وهنا أفصح عن شيء من . وذلك كي تبقى حية، وكي يستمر تطويرها

هو أني أتابع ما يكتب عن هذه الموسعة بتأثر أو وفق ) الذاتيات(العنديات 
فما يقال من سيئ يؤثر سلبا، وما هو إشادة أو موافقة ". التغذية المرتدة "

 يحدث في الرضى

 

*** *** 

أن النظام السياسي، تلك العصا السحرية بنظر البعض، ال يكفي 
بمفرده وال هو شقّالة آلية ترفع من الحضيض الى السقف في 

مل أن البيئة المالئمة ضرورة العادة التأهيل للعوا.  لحظات
 .الفعل، النظر، والمعيار: النابعة من االنسان
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ال يجاد صيغة تصون بها الذات كرامتها وتتحرر، هي ومجتمعها، من 
الواقع القاسي والمثل األعلى الصعب المنال، الهو واألنا األعلى : فكين هما

  .القمعي
 *** ***  

شددنا على قيمة العوامل الثقافية واألخالقية  والوجدانية التي 
يم العالج الى جانب تحافظ على الدينامية للذات، وتقدر على تقد

  ما يقدمه أيضا العقلي والعملي
 *** ***  

الشخصية العربية مصابة بترجرج، وقلق، وتخلخل في القيم، وانجراح في 
  مشاعر األمن واالنتماء

 ******  
أن عملنا هذا جزء من سلسلة هي محاولة اعطاء نظرة جميعية 

ما قد نظيره أيضا ... على الذات العربية في واقعها وتاريخها
يبدو أنه تناقض بين الدعوة هنا الى احترام األبعاد التاريخية 
وبين الهجوم عليها الذي هو بالحقيقة نقد ال تهجو، وتحليل على 

  ضوء الظروف ال تجريح
  *** ***  

بدا كما لو أن الذات هذه قد استلقت على أريكة، في جو هادئ، وأخذ 
 - ووراءها في أخرىالجالس قبالتها في جلسات،  -المحلل النفسي

  يستكشف الوعيها الفردي والوعيها الجماعي
 *** ***  

كأنه قد جرى تقصي طفولتها، وتقري أوضاعها األسرية، 
. وجروحاتها الصادمة أو الحوادث المعيقة للتقدم المكبوتة

وحصل أيضا تحليل بعض مشكالتها النمطية الجنسية والدينية، 
ئلها االنتاجية وعبر ومعالجة شبكاتها الفكرية ضمن وسا

مستوياتها المعيشية التي تنتمي الى التخلّف، الى عدم التوافق ، 
  الى سوء التكيف

***  ***  
ظهر العالج شاقا، لكن ضروريا، وحتميا، ثم هو ممكن، واألهم أنه مبثوث تارة، 

  .تارة أخرى - التحليلية" الجلسات"وعقب االنتهاء من  - وبدا في نسق بارز
 *** ***  

من بأن التحليل للذات التاريخية، وهو الذي يتطلب التحادث معها تؤ
والمحاورة، يستلزم منهجا يقضي بتقويم النظرة كلما بدا الزيغ في 
سلوك الزبون، دون اغفال بالطبع لضرورة تقديم العالج الشامل أي 

غب التعرف على الشخصية ومن ثمت هلى خللها " الشافي" النسق
 .ا الطذي يكونها ويتفاعل معهافي حقلها، وعلى حقله

بذلك ترتدالعدوانية والعنف الى الذات التي تنشطر الى جالد  
وضحية أو الى قاض يدين ويؤثم ويعاقب والى متّهم يدان 

  .ويجرح ويتلقى العقاب
*** ****  

الحط من قيمة العرب، يأتي من العرب أنفسهم، أي في لوم الذات وتسفيلها 
لية تكيف سلبية ندافع بها عن أنفسنا، ونخفف من وفي إكبار العدو، إوا

فتذوتنا في أعدائنا القواهر تصريف . توترنا، ونستعيد التقدير الذاتي للذات
هي وقتية وهمية غير " صحة نفسية" خلل في االتزانية، وتفريج، وتوفير 

ومن الوجهة المقابلة فعلينا التنبه الى الخطر اآلخر يتمثل في ... ايجابية
رب من النقائص والعدوانية ومشاعر الفشل باسقاطها على القواهر الته

  .الخارجية وعلى اعداء نخلقهم بأنفسنا بشكل ال واع وألهداف ال واعية
 *** ***  

معطياتها تقول بامكانية استخالص خصائص  صدقتتجربة 
  نفسية وحتى أخالقية لشخص ما من خالل الحكم على صوته

*** ***  
هو ان يكون االنسان كالماء يتدفق، ينمو، يتغير، يتطهر  امتالك ماء الخلود

باستمرار، وهو ما يكون ببناء الذات بالعمل مع التناقضات الالمتوقفة 
وبهدف االنخالق المتدرج والمتواصل، بال ركون أو انقفال، وبعمل على 
االنتماء الى االنسانية التي هي نبع الخلود والتي الرحلة اليها هي الرحلة 

  )التهانوي(لكبرى ا
   **** ***  

بل هو، أيضا وأكثر، . ليس العلم تكنولوجيا فقط، كما نفعل اليوم
القبول بكونه عملية تراكمية حسب فهم الكندي وبخاصة ابن 
الرشد قديما للعلم، أي نتاج عقول البشرية أني كانت ولمن كانت 

  .تلك العقول
   **** ***  

ذات العربية وحقلها، أو خلل في صحتها حاولنا دراسة عدم التوازن بين ال
االنفعالية الذي يمثّل في عدم الشعور بالرضى عن الذات إزتاءنفسها، وعن 

كأن إنساننا ". الحضارة العالمية" الذات في المجتمع، وعن المجتمع أمام 
ال ينال الفرد من مجتمعه : اليوم مطروح في حقل هو في موقف العدو له

عا لحاجياته ومستوياتها، وال لمشاعره باألمن ثم الثقة قيمة، وال يأخذ اشبا
  .بالمستقبل، وال لتحقيقه لذاته

 ****  ***  
نرى أن توفير تلك الصحة، التي هي توازن قطاعات األنا ثم 
بين األنا وحقلها المنفتح على العالم، يحرر الطاقات االبداعية، 

 ويصوغ النظرة األصيلة للرد على مجابهات العصر
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حركته، فإن العربي ال  حيث أن الحياة وجود يستمر في خلق ذاته وتغيير
يستطيع مجابهة هذا الخلق المستمر، والتغير الدائب في الحركة، بنظرته 

  .القديمة لنفسه واآلخرين أي بافكاريته التقليدية وناقالتها الموروثة
*** ***  

ال نستطيع، مادمنا نعمل على ذاتنا وتاريخنا وثقافتنا وتجاربنا 
ت وذلك التاريخ وتلك الثقافة ومجتمعنا، اال أن ننطلق من هذه الذا

ان ذلك ضروري الن االستجابة على .وذلكالمجتمع. والتجارب
  .التحديات الحضارية المتطورة ستكون بوعينا، وبسلوكنا، وشخصيتنا

*** ***  
اما اليوم فتغير األوضاع يدفع للوعي بها او ال، وللسؤال ثانيا عما نريده 

ل التغيير الخارجية في طريقنا الى لها مادمنا نتفاعل مع الواقع ومع عوام
  .التكيف الناجح الذي هو رومنا

*** ***  
الى جانب الفردانية تلك، الناشئة بفعل ظروف مجتمع وتاريخ، 
تبدي نزعة انمحاء الشخصية تجاه الذات الخالدة، المطلق، اهللا، 

  .من جهة مقابلة
*** ***  

أعوذ : " سه، فيقولرغم فردانيته يخاف من نسبة األعمال الخالقة الى نف
ويغطي شخصيته بلقب أو كنية مستمدين من مملكة " باهللا من كلمة أنا

الكالم، ال من تملك أو جاه مثال، ويسلم ذاته لعنعنة وسالسل من المؤرخين 
  .والرواة والحفاظ

*** ***  
سوف نالحظ  !!!ثم فلننطلق خطوة أعمق في الوعي والالوعي

...) لخليفة، الوالي، الموظف، الخالحاكم، األمير، ا( أن السلطان 
وفي البيت، في . قادر وحده، أو أنه األقدر الذي يفرض ويستبد

  .العائلة، حيث يتكون االنسان، نلقى قاهرا واحدا، ومستبدا واحدا
*** ***  

الذات العربية تتمسك بفرديتها أكثر مما تميل الى العمل الجماعي والتعاون 
" األنت"أو " هم"ا في وجه النحن، أو الـ المنظم أي أنها تقفل على نفسه

لكنها من جهة مقابلة تترك تلك الفردية، أو ذلك األنا، لمصلحة ". وأنا معا
  .الجبار" القادر، المطلق، الغني

*** ***  
أن يأخذ اهللا شاهدا ومعمقا للوعي األخالقي ال أن يخافه ويستسلم 

في مركز  دون إرادة وتوجيه، ان يعتبر نفسه وأمته ودينه ال
العالم بل في العالم وأمام العالم، ذاك هو قوام النظرة التي البد 

 بالذات -الفردي أو الجماعي -من تجذّرها في الوعي

 :ىـة األولـالتعرفية ــالجلس 
  من التماس العام الى إعادة تنظيم المجال والعالئق

 

 ، الذي لم يتكيف بعد مع الحضارة"المريض" بتحليل أحوال وظواهر 
المتطورة، ثم باستكشاف الوعيه، يظهر الوجود العربي بمثابة حقل غير 

يد قصيرة وفقيرة، ذهن أسطوري، دم مشرب بالغيبي المستبد : متناسق
مشدودة الى الوراء أكثر مما هي عصرية ) أيديولوجيا(والخفي، افكارية 

  ومستقبلية، قيم مقلقة
*** ***  

ة مع ذاتها ومع مجتمعها، ذات مضطربة العالق) الوجود العربي(إنه
ال تشعر : إنها متوترة، منجرحة، منرضة. مع تاريخها وقيمها
فهي بال انتماء للثورة ". الحضارة العالمية"باالستقرار داخل 

التكنولوجية الراهنة ألنها تأكل ما ال تنتج، متغذّية بذلك من نسغ 
غريب يحدث فيها الخلل، وأيضا ألنها تشاهر ابداعات الفكر 

فذلك ما يوهن جذورها . الفنون واآلداب دون حضور فعليو
  .االنفعالية والوجدانية، ويسقم ثقتها بقدراتها العقلية استيعابا أو ابداعا

*** ***  
ان حريتنا هنا حرية . ان التراث يكوننا، لكننا أحرار الى حد بعيد ازاءه

ث هو والترا. تؤمن بالقوانين، وتعمل عليها ومعها، كي توجد بالفعل
نعرف نفسنا عبره، منفصل عنا لكنه . األنت، يوجد قبلنا ويبقى بعدنا

انه ذاتي وموضوعي معا، فردي . فيداخلنا، وننفصل عنه لكننا في داخله
انه ذاتي . ومجتمعي، معرفي في داخلنا، وننفصل عنه لكننا في داخله
  .وموضوعي وموضوعي معا، فردي ومجتمعي، معرفي وقيمي

*** ***  
بعقالنية على البعد التاريخي للذات، ال لن ذلك موقف عملنا 

متزن وموضوعي بل وأيضا ألننا فهمنا التاريخ على أنه يأخذ 
  معناه منا، ويكتب انطالقا من الحاضر

*** ***  
انه زمن غير آت، : فهمنا المستقبل على انه مجال عمل الحركة واالنعتاق

للذات، وللغير، ولالداة  لكنه فعال لتكوين األفكارية، ولتغيير نظرتنا
  .والعمل، وللطبيعة والقدر

*** ***  
ان تغيير نظرة العميل، الى نفسه وبيئته واآلخرين، من أكبر 
العوامل التي تمنحه الثقة وتتيح له إعادة التربية االجتماعية 
وتضعه من ثم على طريق البناء السليم للذات وتجاوز 

مع، أو بين مختلف الميول الصراعات االنفعالية بين األنا والمجت
 .والطبقات داخل الذات
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*** ***  
عالئقي الشخصية، وعالئقي العائلية، وفي العمل وخارجه، 

إذا كانت . تكون نظراتي الى ذاتي، وتقيد الصلة بيني وبين العالم
سليمة تمتعت باالتزان، وان اضطربت تخلخل استقرار 

  .الشخصية ومالت هذه نحو االضطراب
*** ***  

ان لم يشعر كل طرف بأنه  ال اخائية دون أساس من المساواة، وال مساواة
ثم ال . يعطي ما يأخذ، وأنه فعال ودينامي وليس سلبيا يتلقى ويستهلك

وما تستلزمه كي ) اآللة والعقل ( امكانية لتحقيقي تلك المساواة اال باالداة 
تحيا وتستمر من أجواء مجتمعية وتنظيمات في القرارات واالدارة 

  .والنشاطات
*** ***  

أن أشعر أني لست وحدي، وأن األنت  كي أثبت ذاتي يجب
المتفوق ليس وحده، وأن ليس الواحد ضد اآلخر، وأننا ال نتنافى 

  بل كالنا معا
*** ***  

ومن ال يعمل يفقد ذاته، ويعادي مجتمعه، . الذي يعمل يعمل نفسه ويخلقها
  ويسقط ألنه يسقط من نسق القيم

*** ***  
ا كمواضيع محورية العالم، اهللا، مفاهيم مترابطة ضمن طبيعته

انها تتحارب، أو تقارع بعضها . في التفكير التراثي، وما تزال
  .بعضا، تتبادل األخذ والعطاء

*** ***  
فهم اهللا كمعاقب وشديد الحساب بمثابة صور تعكس النظرة الى الحاكم 
المتسلط، واألب الشديد، والفقيه الزميت أي الى الواقع القاسي على 

ة القامعة، والى الطبيعة التي تخضع الفرد ليتكيف االنسان، والى السلط
  .حسب معطياتها

*** ***  
فهم اهللا على تلك الشاكلة فهم غير بناء، وال يساهم في استقرار 

لذا فإن النظرة السليمة هللا، تلك . الذات وخلق جو ايجابي لها
التي تؤمن الصحة االنفعالية وتفتّح االنا وجعلها تتجاوز ذاتها 

  وتتحقق في عالقة أخائية مع الغير والنحن باستمرار
*** ***  

بتحقيق تلك النقلة والتحول نجعل هللا دورا كبيرا في شفاء الذات من 
األوهام والتخريفات والنظر الركوني للواقع والمستقبل، ثم في االطاللة 

 على عالم يتعدى االنقفال على العقل ليشرف على قيم إنسانية

روح  –فالثنائية جسم . وللوجود البشريرفض الجسد رفض للذات  
تجزيءلالنسان، وبالتالي عدم فهمه ثم التعامل غير السوي معه على 

  .صعيدي الوجود وااللوهية
*** ***  

، وفي القيود "النجاسة والطهارة" ان الفقهاء في تشديدهم على 
المرسومة بشدة على استعماالت الجسد وقيمه، ساهموا في 

وما بعد الموت على ثقافة الجسد التي ترفض  تغليب ثقافة الروح
حكمها مبادئ االتكالية والقدرية وما الى ذلك من قيم تنتظر أكثر 

  .مما تدعو للفعل والحركية
*** ***  

ان الجسد ليس شيئا وال متاعا، لتا حمالة أو قفصا، وال غريبا عن الفكر أو 
  فاالنسان يفكر بكل أعضائه ال بدماغه فقط . ضد العقل

*** ***  
فجسمه منظور وروحه جسم غير : االنسان واحد ووحدة

منظور، والحادث النفسي بدني وغير بدني معا، والسلوك وعي 
  .داخلي وردود فعل عضلية أو حركية جسمية

*** ***  
مرفوضة الثنائية البعيدة الغور في الوعينا، فالحسي والمعقول ال ينفصالن 

وجود هو األول ومتقدم على المثالي بل هما يتحدان في مبدأ الوجود، وال
  والماهويوالفكراني

*** ***  
الصحة واحدة، ال بدنية من جهة ونفسية من جهة أخرى، وهي 
شمولية ترى البدن كأنه ليس غير الروح، بل كأنه الروح مع 

والجسد العاجز أو الناقص هو الروح . اختالف في الدرجة
ة، والسلوك االنحاللي، العاجزة أو الناقصة، وهو النفسية المتوتر

والجروح النفسية في ابسط العواطف قد ال تشفى بأسرع من 
  .أخرى في هذا العضو أو ذاك

*** ***  
كشف العوامل االنفعالية المكبوتة في الالوعي والتجارب األولى والنظرات 

فالمعرفة . القامع) السلطة، األب، الدين( القديمة ومحتويات األنا األعلى 
ال يكفي . اب التي سببت االنجراح ضرورية، لكنها ليست كافيةبهذه األسب

البد .العلم بالمرض كي يشفى، وال تكفي النظرة العقالنية للواقع كي تعالجه
وال بد من . من إرادة للشفاء، ومعاونة من أفكارية جديدة عقالنية ومنفتحة

بد إذن ال. تغيير في البيئة، في الحقل، في الجماعة بأسرها داخل مجتمعها
من المجتمع الصالح الذي يوفر لتلك الذات إعادة شعورها بجسمها، بأن 
بدنها هو هي، وأنها وبدنها واحد، أنه ذلك المجتمع الذي ال تفرض فيه 

 األنا العليا الهرمة نظرتها الى البدن
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الحرية في الفكر العربي الفلسفي والكالمي خاصة، غير موجهة لبناء  
لمكافح تحوم في عالم فكري صرف فال ترتبط باالنسان ا. الواقع والمجتمع

في الحياة، تعتم باالنسان في موقفه ازاء ربه ودينه، أو اطالقا وفي الهواء، 
  .ال بمواقفه في مجتمعه وتجاه السلطة

*** ***  
كل فكر فلسفي عربي اسالمي نلقاه ينتهي بالتصوف، أو 
بالهروب الى الخارج وترك الذات الواقعية والمنغرسة في 

  الجماعة والمجتمع
*** ***  

هذا األخذ لها غير كاف، مثالي . حرية هنا في عبودية هللاتنحصر ال
نخبوي، ذاتي النزعة واالتجاه، باطني، سلبي الى حد بعيد، ومنكمش على 

وبالتالي فهو أخذ غير مجتمعي، وال منخرط في األوضاع، صعب . األنا
  .التحقق اال على الصوفي والفيلسوف الحالم وما أشبه

*** ***  
لم نجد بعد حلها، ال بالحيلة وال بطريقة  .كأن الزمان عقدتنا

وكأن الذات العربية توقفت عن النمو عند مرحلة معينة . القطع
  من تاريخها، وصارت ترفض االنعتاق من عقدة التشبث

*** ***  
بين األنا والزمن عالقة غير سوية من الوجهة  - في الذات العربية - العالقة
تقدسها، وترفض االنخراط والتطور فاألنا تتشبث بنقطة داخله و: النفسية

  .مادامت تحن الى الرحم وتحلم بالعودة الى حيث المثل األعلى واالم الحانية
*** ***  

الذي تضطرب نظرته للزمن تهزل شخصيته، وتتصلب مواقفه 
االجتماعية، فيقدم الحلول المسبقة ويرفض التكيف ويفقد 

  ذاك هو المريض النفسي. المرونة
*** ***  

منها االنطالق الى الواقع والعمل، وهي . معرفة الدينية أسمى معرفةأن ال
  الغاية والتاج

*** ***  
أما الوحي فرتّب كل شيء في عالم الغيب، وفي عالم الشهادة، 
وصاغ الحياة الصالحة لألبد، ورسم القوانين األزلية والغايات 

  القصوى
*** ***  

اث، العصر الذهبي، الشعور التر( أن عقدة القديم أو عقدة التشبث باألم 
تتحكم في درجات المعرفة، وفي معايير الحقيقة وفي ) بالثقة والتفوق

 مفهوم اليقين

ان الذين . المؤمن بدين متعصب يطعن في دينه ويقزم دينه 
اآلخر هو آخر، وغير، وليس عدوا وال مختلفا في النوع حتى 

  وال في الدرجة
*** ***  

يان، كما نرفض التفاضل والتراتب الهرمي بين متى رفضنا التفاضل بين األد
الحضارات والثقافات واالعراق واأللوان البشرية، نكون قد خطونا خطوة 

  .كبرى في تمجيد ديننا، واالنسان، واالنسانية، بل واهللا بعد ذلك أيضا
*** ***  

بحكم القانون النفساني للتجاوز، أن النظرة المعافاة للكافر، 
ال تستلزم معنى استغرابيا أو اندهاشيا، وال  والملحد، والزنديق

  .سلوكا عدائيا أو تبخيسيا
*** ***  

مضى زمن المجتمعات التي تترك أمورها للمقادير، ومثله زمن األفراد 
  الذين يرجئون، ويتلقون متقبلين من مجتمعهم، من قامعهم وأناهم األعلى

*** ***  
ون معين، في يشعر العربي، اليوم، أنه  متروك الى ذاته، بد

مجتمعه ضده، ان لم يكن غير مكترث، . غابة وأمام مستقبل
متميز بالالانسانية والتخلف معا، بإهمال الفرد والقساوة على 

  .غير القادر
*** ***  

العربي متعود على التخلي عن حقوقه األساسية لمصلحة الحاكم الذي هو قوة 
لفرد مسافة تحميها عسكرية عادة منذ قرون، والذي لم يضع بينه وبين ا

  المؤسسات والمرافق الديمقراطية، وتسنها التشريعات أو النصوص المدونة
*** ***  

فمن كثرة ما اعتادت ان : ال تزال الذات السياسية فنيا مقرنة
تعامل كمتاع، أو شيء، صارت عاجزة عن النمو بحرية 

 لم تمتد بعد جذورها في األعماق، ولم تتوفر لها التربة. وانسجام
  والهواء والتربية والتجربة

*** ***  
الديمقراطية، كما يثبت الطب النفسي، عامل استقرار نفسي، واحدى 

  ضمانات الصحة االنفعالية
*** ***  

عجالت السياسة التي توقعنا في االنجراح االجتماعي تحدث 
االضطراب، والقلق النفسي، والخوف المستمر، هي عامل سلبي 

جذور مشاعر الفرد باالنتماء يضعف الثقة، ويضرب على 
 واالطمئنان
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إحياء لسانها نطقا وكتابة  عن تنفصل نداءات بعث أمة ما، ال
 - على األقل -كي يستوعب التجدد ويجري االعداد للخلق أو يتم
 الفكاك من أنماط التفكير القديمة التي تفرضها اللغة

*** ***  

ان تنظيم الكتابة للقراءة، وقطع لدابر الفوضى والتمردية والتعددية المائعة 
وفي اخضاع الكتابة والقراءة أو النطق لقواعد . لواحدةفي لفظ الكلمة ا

  .محددة، عملية تدخل التنظيم في الفكر، وتعود على الدقة والصرامة

*** ***  

وهو  - هناك من جهة أولى يعيش فينا خوف وهمي من األجنبي
يعود للماضي  -حذر متأصل وتاريخي في الالوعي الجماعي

حذر متبادل بين األديان،  من جهة أخرى، يقوم. القديم والحديث
  بل وخوف تقليدي من المذاهبية

 *** ***  
من جهة هو سيء : يقوم تناقض في عالقة المواطن بالسلطة والقانون

: الظن بالسلطة العليا والدولة، ومن جهة أخرى هو مطيع للسلطة والقانون
من جهة هو سيء الظن بالسلطة العليا والدولة، ومن جهة أخرى هو 

لطة المذهبية أو الدينية عموما، يخاف األولى ويحب الثانية مطيع للس
  ويضحي الجلها

 ***** ***  
وعت هذه الشخصية، المستلقية على أريكة التحليل النفسي 

فقد استفاق الوعي . األناسي، وجودها عندما أصابتها االخفاقات
عندها أمام حواجز أي على صدمة التحدي الغربي الذي أخذ 

  لشرق كلها منذ القرن الثامن عشريناقض حضارات ا

**** ****  
رغبته الالواعية في الشفاء ملحوظة أيضا في مواقف عديدة تنم عن 
عمليات النكوص الى الماضي، واالحتماء باألم أي التراث، وفي رفضه 

  لالقرار بمعجزة وفشله

*** ***  
ان دراسة بني السلطة تنير جوانب مضطربة في الشخصية، بل 

( عالقة مع األنا األعلى أي بخاصة مع األقوياء وقد تبدو ال
الرئيس، األب، المدرس، الدولة، األشخاص األقوى من الدولة 

كسبب أساسي في الخلل في تكامل الذات العربية ) في الخارج
 وفي عصابها الراهن

أن العصر الذهبي أمام االنسان ال وراءه، والزمن فعال،  
مر في الخلق وال تتوقف عن واالنسان حر وقادر، والحياة تست

االبداع، واهللا ال يفضل مجتمعنا فيطوره على حساب مجتمع، 
وال دينا على دين، وال غنيا على غير غني، وال قويا على هزيل 

  .أو بالعكس

*** ***  

تلك نظرة تاريخية كليلة ". لغة أهل الجنة" اعتقاد بتفوق الضاد وبأنها 
ننا في مركز العالم، وأننا خير األمم، نجمت عن فهمنا البدوي لذاتنا على أ

األقل رفض القوانين الموضوعية، ورفض اآلخرين من حيث وجودهم 
  وعقولهم ولغاتهم

*** ***  

هنا تصلب المواقف الذي يسم العصابي، ويمنع تكيفه، ومن هنا 
العربية الذي يتضح (Neurosis/Névrose)عصاب 

من حيث اللفظ في قلة مرونتها أي صعوبة تكيفها مع الواقع 
  .والكتابة والحروف والتعلم

*** ***  
ليس الحرف العربي سابقا على الفكر، وال على المجتمع، وال على عالم 

  الشهادة والملك، وليس خاصا بعالم الملكوت

*** ***  
في هذه المغاالة والتقديس للغة العربية، ال للغة عموما، بعض 

على انتكاساتها  المشاعر تجاه تلك اللغة واألمة وربما فعل
  .وهو موقف سلبي، ودفاعي أيضا. وأوضاعهما الراهنة

*** ***  

فالعربية تعطي . اللغة تكون العقلية، وتخلق منطقا خاصا، وعبقرية لها
ابنها فكرا متأثرا بتركيباتها وديناميتها، لكن الفكر العربي يقدر على الفكاك 

  .يضا يخلقهامن عقالها ليدرسها عن كثب، وهي وان تخلقه فهو أ

*** ***  
اللغة العربية، كالفكر العربي واالنسان أو المجتمع العربي، آخذة 
في وعي حجمها وبالتالي الوعي بمشكالتها في العالم المليء 

  .بلغات ال تقل عنها غنى

*** ***  
  .اللغة أكثر من أن تكون ثوبا للفكر، انها الوقت عينه الى إصالح اللغة
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كبير، في البيت من قيمنا العائلية احترام الكبير واألبوين، فقد يبلغ احترام ال
  وفي العائلة الواسعة طبعا، حد القداسة

******  
الواقع أن األب، وهو الماضي والتاريخي والمدخّل، كثير 

يودهم للتعويض، أو غسل : المراقبة والتدخل في شؤون ابنائه
  .لهذا هو صادر في معاملته. أخطائه، او بلوغ ما لم يحققه

******  
المرأة كائن ال يمس : ليباعد بين الجنسين واضح" تابو" منذ الجذور يقوم 

والتعليمات هنا دينية، والنصوص المقدسة كثيرة  يبرز . الن ذلك حرام
هذا الوضع بآيات قرآنية مما يمنع المصافحة بين البالغ والمرأة الغربية، 

  قرابة، عنه
******  

كان من العادات الشائعة، لم تزل آثارها قائمة نوعا ما، عادة 
نت ظاهريا للزواج، أي أن ال تظهر قبولها ورغبتها به رفض الب

الى حد ما، تلك المقاومة الظاهرية، نجدها في العديد جدا من 
  المجتمعات القديمة والحديثة

******  
االقتراب الشديد، اللمس، العض، الدعس على القدم، أربع وسائل يستعملها 

صيبهن العدوى، مع العروس كي ت -في المجتمع التقليدي -بعض الصبايا
  أي الستجالب الزواج

******  
هكذا فإن قرص العروس من فتاة أخرى هو تعبير رمزي عن 

أو بالتقبيل القوي، وبالشد، (الرغبة في أن تأخذ بالقرص 
  صفات وحاالت وعدوى من العروس) والعض

******  
أن الكثير من عادات الزواج التي تظنها بال معنى، أو غريبة الداللة، أو 

ية، هي في الواقع رواسب ألساطير سامية، او أنماط سلوكية أولى سطح
وهي في مجملها احتفاالت وشعائر . سحيقة تؤوب الى ما قبل االسالم

وثنية، ولنقل سحرية، هدفها تنظيم الروابط بين الزوج وزوجته من خالل 
تنظيم العالقات بين عشيرتين، ومن نمت بين معتقدات وآلهة وكهنة تلك 

  ينالعشيرت
******  

السؤال اآلن، لماذا يكون من العيب على المرأة أن تترك غطاء 
وجهها،أو أن تنزع غطاء شعرها على األقل؟ القضية موجودة قبل 

ففي : االسالم، وقوامها تلك النظرة الى المرأة كرامزة لقوى مجهولة
 الجاهلية، كان الغطاء يعطى للشريفة في الكعبة عند البلوغ

 : ةــنيالثاة ــالجلس 
 تقصي عائلة الزبون أو العالئق العائلية األولى

 

الرغبة في األوالد، ال سيما الذكور بشكل خاص، ذات جذور عميقة 
، واهللا "رزقه على اهللا" فالولد . متأصلة في المعتقدات الدينية واالجتماعية

  يرزق ببركة المولود
******  

ألساسية األولى يعود نمط السلوك المزاجي العربي إلى التجربة ا
حيث المعتقدات البدئية واألسطورية التي ترى في اإلنجاب 

  .تعبيرا عن وظيفة مقدسة عند الرجل
******  

متأصل ذلك في الالوعي، . من المعروف جيدا أن العربي يحب األلقاب
فحتى الطفل . وملحوظ اليوم في األرياف والعائالت المحافظة والشعبية

  .وكذلك العمل. وفي المدرسة أحيانا من رفاقهيأخذ لقبا في البيت، بل 
******  

انه الحياة : األب في العائلة يوازي الخصوبة في المرعى
واستمرارها وتجديدها، وبالتالي، فأبو فالن يعني أنه الشخص 
الذي أنتج فالن، وان ذلك الشخص مخصب، مثير للتفاؤل 

  .بالحياة
******  
لمدرسية والبيتية وبين التأثيرات ال شك أن عدم التوازن بين التربية ا

ومثله أيضا ذلك الالتوازن في السلطة بين . الزقاقية شديد الوضوح
  .األبوين، وهذا أشر األجواء التربوية

******  
فالكثير .العائلة شديدة الوطأة، مما يهيئ الولد الن يطيع في شبابه
، بمقدار من وسائلنا التربوية التقليدية ال تعده الن يقارع ويناقش

ما تنمي فيه االلتواء، واالزدواجية، واالعتماد على الكبير 
  )األب، األخ األكبر، المتنفذ في الجماعة، الرئيس(

******  
، متاخرا في االطالع على "مؤدبا"نحن نهتم بأن يكون الولد أمامنا مطيعا، 

لكننا نوده، تعويضا أو اسقاطا، أن يكون غالبا، متفوقا . كل شؤون الجنس
على األقران واال فنكثر من االستهزاء بشخصيته، ومقارنته مع األوالد 

  الناجحين من أقارب وجيران
 ******  

الوعي بنقص يخلق وهميا ذلك النقص، وألحاح األهل على 
 دونية في الولد يخلقها فيه
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: جاء الفقه انعكاسا ومؤيدا لموقف األب في أسرته، والسلطان في رعيته
هن ما في كان مثل الرجل المزواج، يشدد على زوجاته النكير اسقاطا علي

  نفسه من عدم براءة وشهوانية
*** ***  

ان هذا الوضع للمرأة الذي يقهرها ويقلل من قيمتها ما يزال 
مستمرا في هيكليته العامة داخل النمط االجتماعي المهجن، ال 
سيما من حيث النظرة الى وظيفة المرأة ووضعها كما أقرته 

  النصوص الدينية والتبخيسات المتراكمة والتاريخية
*** ***  

لكن العائلة أضحت توفر المناخ السليم لخلق الشخصية المستقلة، 
كما أنها . واالعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات لكل أفرادها ولكل فرد

مازالت البيئة األسلم العداد المواطن للحياة االجتماعية المتزنة، فهي تنمي 
  أعمق العواطف وأشرفها

*** ***  
وبواسطتها، نجد القيمة الكبرى ، واألولى  في العائلة، وداخلها

والرحمة حركة وجدانية وعقلية، . للفكر العربي التي هي الرحمة
عقليمانية، ال تقف عند حدود العائلة، فهي تبني المجتمع 

 المتكافل، وتستوعب التعاطف والمحبة
 

 :ةــة الثالثــالجلس
 التوجهات السلوكية األساسية داخل العائلة المهجنة

 
 

في هذه الجلسة سيتضح أمامنا، مرة أخرى، ان المرأة أكثر العناصر في 
تحمال لالضطهاد، وأنها الشاشة التي يسقط عليها  -وفي المجتمع -العائلة

الرجل، في طلبه للتفريج النفسي والتوازن، نقائصه ومشاعره بالخصاء 
  الذهني

******  
انغراس أن مشكلتها ليست دينية أو، على األصح، ليست مشكلة 

. في التشريعات الفقهية وفي شبكة من األعراف والقيم األخالقية
لم يكن، ولن يكون، الدين والموروثات التراثية بالتالي عائقا في 

  مسيرتها التطورية
******  

أن بعض المعتقدات الدينية والقيم الوجدانية والتقاليد الموروثة، التي قد ال 
ما يزال يضرب المرأة ويقيدها  تكون من أصل الدين وال من حقيقته،

  بالعديد من المعيقات عن التطور والفهم السليم نفسيا لعالقاتها االجتماعية
 

فالشعر، أسطوريا، مركز للشعور، وللروح، ومسكن لألرواح الشريرة في  
االنسان، إذن، تغطية الرأس ظاهرة مرتبطة بما يرمز اليه الشعر 

وح والمشاعر من جهة، والبعاد أي هي رغبة في حماية الر. أسطوريا
  األرواح الشريرة من أن تسكن الرأس

******  
فرض تغطية الشعر عموما، أو حجب الوجه في حاالت أقل، 

وقد يدفع المرأة بفعل أوالية االبدال . يدفع الى التعويض والمحو
الالواعية وسعيا للتالؤم، الى تركيز على بعض جوانب 

 المشية  نلحظ ذلك في. المسموح إظهارها

******  
. لم يبق األمر فقهيا صافيا لخدمة البشر، كما هي غاية الشرع النبيلة

بالعادات القبل . امتزج الدين بالطقوس الشكلية، بالمخاوف البدائية
  االسالمية والترهات

******  
لقد قيد الفقهاء، عبر التاريخ الحزين، المرأة بالتبخيسات 

نسجوا المختلقات، . ثنيةوالنقائص والخرافات الدينية والم
  ونسبوها للدين، كي يعطوا القوة لقيودهم

******  
من اليسير االشارة الى أن تلك المفروضات الفقهية المتزمتة مستمدة من 
البنى االجتماعية السياسية لمجتمع كان يزداد انقفاال ويخمد كلما بعد عن 

  .األنوار التي حملها الدين االسالمي في بداياته
******  
واالكراهات " العيب"و " الحرام" ما نود قوله هو أن النظرة الى 

المعنوية على المرأة وما الى ذلك، هو ما يجب فهمه فهما 
ليست هي . صحيحا من حيث تكونه ووظائفه وظروفه التاريخية

من عمل اهللا، بل نتاج تاريخي ومن عمل فقهاء حجروا القول، 
  وأعاقوا النمو واالنفتاح

******  
لدين نداءات القيم العليا والذات الخالدة وليس تجميدا للفكر واالنسان أن ا

ثم، وهذا هو األهم، علينا أخذ تلك التحريمات والقواعد الفقهية إزاء . والزمان
  ، متحررة)عقليمانية(المرأة بنظرة تقبلية، متطورة عقالنية وإيمانية معا 

******  
. مخالفة شكليةجعلوا من اهللا نارا تصلي وتحيق عند أدنى 

فرضوا الحرام على أعمال طفيفة تظهر اهللا كأب يدقق حتى في 
تفاهات أسرته، ويتاجر في معاملته البنائه، ويحاسب بقساوة، 

 ويحمل عصا، ويتسلّط
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ان الذات العربية بحاجة الى أنا عليا تجمع قيما ومثال تنبع من 
المجتمع بال ريب، لكنها تكون في الوقت نفسه غير مجرحة وال 

. و فوق المجتمع والفردمضطربة ، شاملة وإنسانية منفتحة تسم
بدون ذلك تبقى األنا العربية غير متوازنة، وفي مجتمع متوتر 

 .ال يقوم بدور بنّاء في خدمة أفراده

 

  :ةــرابعالة ــالجلس
 االتجاهات النفسية المتغلبة عند الزوجين وأوالياتها في الصحة العقلية

 

المبكر حال ما نزال نلحظ في المجتمع الشعبي، هرب الشاب الى الزواج 
تخلص من ربقة األب وأعباء العمل الطعام إخوته، : لمشكلته المزدوجة

وتهرب بشكل واضح من مقتضيات أو طقوس يفرضها الشرع على 
االحتالمات الجنسية، ومن الشعور باالثم الناجم من نشاطاته الجنسية 

  التخيلية التي ال تتوافق مع الضمير، والتي يصليها الفقه نارا حامية
******  

أن : أن سوء الظن الشديد بالمرأة متأصل في الالوعي الجماعي
حواء مثال أغوب آدم، وكانت االشدة شهوة، وبحثت كثيرا عنه، 

والعديد من نساء األنبياء، أو من . اال انها كانت تخفي ذلك
زوجات األبطال، أوقع في الخطيئة أو كاد يؤدي الى التهلكة 

  لوال عون خارجي أو من اهللا
******  

عند العربي دون ارتياد ) والغيرة، كما سنرى( إننا ال نفهم خواف الخيانة 
  الوعيه حيث تكبت تلك النظرة للمرأة

******  
الرجل يجيز لنفسه إشباع شهوته، يعدد الزوجات أحيانا، ويرى 
. النساء في مجتمع انفصالي، ويتحدث همسا عن الجنس، الخ

ث أنه غير طاهر فال يستطيع وهكذا فهو يأخذ نفسه مقياسا، وحي
  تصور الطهر في المرأة

******  
الزوجة المهملة، أو تلك التي يتركها زوجها الى ثانية أو الى أكثر، قد تجد 
نفسها مدفوعة للخيانة كي تستعيد ثقتها بنفسها أي لتعزز وجودها وتحقق 

، وبذا انها، بخيانتها، تثبت لبعلها ولنفسها تغلبها عليه، وانتصارها. ذاتها
  فهي تنتقم ان لم تقصد الستعادة ثقتها بنفسها

 

لم يتم بعد نشوء نمط اجتماعي سليم تعيش فيه المرأة مع الرجل  
انه . مجتمعنا اليوم مهجن، ليس بالجديد وال بالعتيق. باتزان

مزيج من مضمون قديم وشكليات جديدة في العمل والمعرفة، في 
العصاب " أسباب  وذلك هم من أهم. النظرة وفي الوظيفة

  الذي يجرح الصحة النفسية للمرأة العربية" الجماعي
******  

. تعدد الزوجات ظاهرة تحدث الخجل في نفوس الشابات والشبان العرب
وأكبر أسباب ذلك الخجل، أي ذلك االنجراح النفسي عند الشاب والجرح 

  .لكرامة الشاب والجرح لكرامة الشابة
******  

ا دلت العينات داللة صريحة، يستقل الشاب في األسرة، كم
بمجرد أن يصبح منتجا، فكأنه يعادي اباه عن الوعي أو قصدا 
بهدف التحدي، أو لفرض استقالليته، أو رفضا لوضعية أبيه، 

الثقافي  -ورغبة الواعية في التخلّص من الحقل االجتماعي
  للوالد ومما يمثله من قيم وتقاليد، من ضعف وماضوية

******  
هذا الرفض، فيطال التمرد على بعض المعتقدات الدينية، والمذهبية يمتد 

خاصة لكونها ضيقة أحيانا، أو طفيفة، أو معيقة لالنفتاح، وال تخضع 
  لمنطق التوحيد المذاهبي، او المتعارضة مع مصالح األمة

******  
بفضل الصبي على البنت مهما كانت مرتيته العمرية، ألنه يؤمن 

يحمل اسم العائلة، يعمل، ال خوف عليه من : استمرار األسرة
  واقتصادية صرفة" بدوية" فضيحة، وما الى ذلك من أسباب 
******  

غالبا ما نالحظ بروز العقد النفسية وخاصة ما يسمى بعقدة قابيل، وبعض 
االضطرابات النفسية السلوكية التي تتجسد من حسد األخ األكبر، والغيرة 

  .ت لذاتهامن األخ األصغر، ورفض البن
******  

الشخص، عموما، يرى نفسه تدفعه الى أن يتحول الى كائن 
: انه نمط استهالكي. ينزع لألخذ األكثر فاألكثر بما هو لذائذ

يسعى الشباع رغبات مزيفة يخلقها فيه المجتمع االستهالكي 
  .بدعاياته، ومنتوجاته غير الضرورية، واعالناته

******  
والحسية في الشخصية أخذ بالتوطد، اسفنا لذلك أو ان انتصار القيم المادية 

  رضينا، في المجتمع الراهن
� �
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في نظر  - إن البرودة الجنسية كانت متفشية بكثرة، وكأنها مقبولة ألنها
من أهم أسباب البرودة عند الزوجة في . تحمل دالالت أخالقية –الرجل 

كثرة الضغوط االجتماعية من جهة، ونتيجة لكبت : مجتمعنا األساسي
  األنثى لقيم بدنها من جهة أخرى

******  
تشكو الزوجة العربية، المسلمة، خوفا مرضيا أو خوافا 

)phobie ( من زوجة جديدة، من ضرة، يوجه سلوكها
  الواعي والالواعي في البيت ومع الزوج ومع نفسها بالذات

******  
ينتج عن دينك الشعورين أي عن تقييم سفلوي للذات وتمجيد للذكور 

  مرأةعواقب مسيئة وجارحة في الصحة النفسية لل
******  

فخواف الضرة . هنا تكمن، في تحليلي، مأساة المرأة العربية
انه أفكار . ضرر نفسي واجتماعي، وهو كامن أو هو استحواذي

ثابتة، ووسواس يحاصر الزوجة دون فكاك وطوال فترة من 
  عمرها الزوجي غير قصير

******  
لمرأة البيت االنشغال الوسواسي بترتيب البيت عملية الواعية تأخذ فيها ا

وهكذا فإنها باعتنائها ذلك : بديال عن ذاتها المعتبرة في الصف الثاني
أي أنها تسعد ذاتها . تعتني بذاتها لتعطيها قيمة وتجعلها في المنزلة األولى

  عندما تسعد بيتها البديل لها
******  

كما قد تتمظهر تلك األوالية في عنايتها المفرطة بأوالدها، أو 
هذه المغاالة سوى الهرب من الواقع المعاكس تماما فما . بزوجها

  أي من الكره المفرط
******  

إن االكتئاب أبرز األمراض النفسية العصبية عند النساء في مجتمعنا 
المهجنوفي ذلك االضطراب تعبير نفسبدني عن كراهيتها المكبوتة لزوجها، 

  ورد فعلها ضد نظرة المجتمع التقليدية اليها
******  

مرأة في المجتمع القديم وحيث ال تعمل، والمشبع بتحريمات ان ال
وعقد الفقهاء ومساوئهم، أشبه ما تكون مخصصة الن تكون 

. هي جسد ال عواطف، سلبية، تتحمل: وتشعر بأنها للحمل
 وهناك من يفكر عنها، وهي شيء، أداة، متاع وللمتعة

هناك نمط آخر، في الدفاع عن الذات من مخاوف الغيرة،  
دناه ال في اللجوء الى الدين وقاية وصونا، بل الى اإلكثار وج

والهموم عامة والمتاعب البيتية يخلقها الزوج دون  -من األوالد
  بغية اإلغراق واالشغال صرفا للوساوس المذكورة -وعي

******  
ان تدخّل الحماة يكون إواليةالواعية تهدف الى تعزيز الذات عند األم،  

نة كرامته، إنها تنتقد من زوجها بدفع ابنتها الى وتغطية فشلها، وصيا
ومن هنا تبدأ المشاحنات التي . التمرد، والتسلّط، وطلب الكماليات، والترفّه

  تعرفها مجتمعاتنا، بين المتزوجين حديثا
******  

الشكاية المستمرة عند بعض الزوجات، والمشاعر بالتعب 
عن ال توازن واالرهاق وكره البيت، سوى تعبيرات نفسبدنية 

  األنثى في حقلها الجديد، أي في بيت الزوجية
******  

هنا نذكر . ان دراسة مجتمعنا المهجن تبدي بعض العقد النفسية األكثر شيوعا
  جسامة األوضاع المهيئة لنشوء عقدة النقص عند المرأة، وحسد الرجولة

******  
وقد صارت  لذا ترفض المرأة،: مألوف عندنا رفض األنوثة وما يشبه ذلك

أما، تربية معينة على ذكورها واناثها، وتتميز بسلوك خاص إزاء زوجها 
وجنسها إذ قد تسقط رغبتها في االسترجال، أو في عكسه، أو في التسلط 

  تتجسد اسقاطاتها تلك في معاملتها لزوجها والبنائها
******  

 هي بعد أن تشعر برسوخ قدمها تظهر تسلطا من أشد ما يمكن أن يكون،
. وترفض المشاركة،وتجعل  من الزوج موضعا لتحكمها، وكثرة انتقاداتها

وقد يصل بها الرفض في هذه األيام الى حد التنكر للدين، أو على األقل 
  لمفسري بعض اآليات المتعلقة بالنسوة

******  
من الهموم المرضية لدى الفتاة ذلك الوسواس المحيق بها والذي 

  الزوج يدفعها للخوف من تأخر قدوم
******  

المظلة "الرغبة في الزوج، هنا تعبر عن طلب الحماية االجتماعية و 
  ، أي الضرورية لحسن السمعة، وشهادة على الشرف والفضيلة"الواقية

******  
حظ من بين االتجاهات النفسية االجتماعية، ميل المرأة الى نال

ائية فعدائيتها إزاء زوجها وأبيها والمحظور عليها عد. العدوان
مكبوتة، تجد متنفسا لفظيا لها في سلوكها إزاء زوجها، وفي تربيتها 
ألطفالها، وأحيانا كثيرة في الرغبة الواعية أو الالواعية بأن ال تجعل 

  زوجها يبلغ مستوى اقتصاديا يسمح له بالزواج من ثانية أو بطالقها
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*** ***  
حب الظهور، ونزعة السيطرة، وتعشق اللقب الجميل، ان هذا التعشق 

يفضل أن ينطلق، مثال، في الحديث  حيث كل(المرضي للظهور والتميز 
، يبدو أيضا في اللحاق بالعادات الغربية، )ويتوسع أكثر مما يقبل باالستماع

  الوافدة المدينية
**** ***  

يذكر في الريف . النظرة التحتية للمجتمع القديم، للفئة التي لم تتعلم
والمدينة ان عدة أناس ممن تعلموا يشعرون بالخجل من السير مع 

التكبر، اذن، ظاهرة . هم في بعض األماكن أو المحالت العامةأهل
  جديدة على المجتمع اآلمن سابقا، والمتواضع بالفطر

****  ****  
: ان لالغتياب، كالهدم، وظيفة نفسية، وهو دليل على انجراح وانكبات

  بالغيبة نتحرر من مشاعر الفشل، ونسقطها، ونشفي الذات من التوتر
*** ***  

تدخين، تخلص من هموم وكبت، : رة عن المجتمعالمقهى صو
انه . مسايرات، هدر وقت دون شعور بقيمة الزمن والساعات

  متنفس، وهو مكان للهروب
*** ***  

المجتمعات العربية عموما، الخارجة حديثا من مجتمع يفصل بين الجنسين 
وحيث الرجل مزواج، والمرأة بالوضع الذي حلّلنا، لم تخلق بعد الرجل 

المريء، بل " لألكل" ي يرى الفتاة بمنظار جديد ال تكون فيه متعة أو الذ
هي عضو كامل في المجتمع له عقل تام ، وتفكير حر، وهموم أخرى غير 

  جنسية تقع خارج اللذة والجسد
 *** ***  

فالتفوق :ما يزال الشعور بالنقص تجاه األجنبي ملحوظا
لعربية الى أسفل العسكري، لنقل عامل القوة، يضغط على األنا ا

  لترتفع كفة االقدر
 **** ***  

الخلل في التوازن في تقييم الذات لصالح الغير أدى اما الى الهروب 
  باالتجاه المعاكس وكره األجنبي، وإما الى نكوص

 *** ***  
ما أصعب، اجتماعيا ونفسيا، من أن يالحظ الفرد ضعفه وسلطة 

ا لكنه يراها ال خصمه، وتخلخل قيمه ومثله التي يعتقد بسموه
هذه الطعنة العميقة، اليومية والمستمرة، . تصمد أمام قيم غريبة

فالشعور بالمرارة والوعي : أحدثت النزف في الطاقات المعنوية
 .بالتخلف ال يدفعان إلى تقزيم الذات واألمة وايالمهما فقط

  :ةــة الخامســالجلس 
  النفسيةاألنماط النفسية االجتماعية وطرائق تأمين الصحة 

أصلها اجتماعي (من خصائص اإلنسان، في ذلك المجتمع الراكد، القدرية 
أي أننا هنا . واالستسالم لألمر الواقع وللقادم). تاريخي أكثر مما هو ديني

حيال اتجاه عقلي، وموقف نفسي اجتماعي، يرفض التخطيط بناء على عدم 
  أيمان بالتنبؤ الجائز علميا في مجاالت الحياة

** ****  
اعجابا، مدحيا، هجاء، تأبينا، (الكالم المعبر عن االنفعاالت 

ثرثار وثقيل، يعبر عن دفق العواطف وسخونتها ...) توددا
ففي الرد على تحية صباح . المستمرة ومشاعيتهاوعموميتها 

  الخير، تلقى اجابات كثيرة
*** ***  

على  يبدو اللغو،والكالم غير المعبر بل المتدفق بجعجعة ودون تأكيد
مغزى، كما ولو أن التكلم تسلية، أو زينة، او عملية تفريج نفساني، 

  واستعادة االستقرار
*** ***  

يعيش الفرد في هذا المجتمع القديم،مفكرا حسب مناهج مسبقة، 
وكأن ذلك يعني اندثار . وحسب أطر موضوعة من قبل ومنظّمة

  التفكير الفردي ضمن هذه الحدود الثابتة النمط
*** ***  

يتشابهالجميع من حيث المنطق، والتفكير، واستعمال مفاهيم قديمة موروثة 
االرتباط بالماضي قوي، متصلد، وكأن . تفكر عن الجميع، وترسم لهم

الزمن ذو سير رجعي، أو كأن هوة من السنين الهائلة لم تفصل بين 
  .الحاضر والقديم السحيق

*** ***  
على األغلبية زيادة مهما كان الدخل الفردي متواضعا، يالحظ 

  .االعتناء بالزي والهندام وما يبدو للناس ويتفرجون عليه
*** ***  

يعوض عن : يصبح للثوب هنا فعل بديلي، ووظيفة تغطية انجراحات
  شعور بالدونية، يرفع من تقدير الذات أمام الذات واآلخر

*** ***  
أنق يرافق تلك األناقة المفتش عنها، جانبها اآلخر ممثال في الت

فاستعمال المفردات المزوقة،واستعمال الكلمات :في الكالم
، وإدخالها في الجملة، بشكل مغلوط أو )أو األجنبية( الفصيحة 

  .لفظ مشوه أحيانا، يميز الشباب بجالء
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فالكالم الذي يبدو من جهة قليل الثمن . ظاهرة ال تأثير وتأثير الكلمة ملفتة
بخسا هو، من جهة أخرى، شديد الفعالية في النفس اذا ارتبط باهللا وبوجود 

  فردال
 *** ***  

ونحن ال نشير هنا الى . من النافل التكرار بأننا شعب غير قارئ
ظاهرة تفشي األمية، واآلخذة باالزدياد في بعض األقطار، ألن 

يكمن االدهى في الرغبة عن القراءة عند . األمر معروف
  .المتعلمين عموما

 *** ***  
خول الى مسرح، أما الوقوف في الطابور، بانتظار الدور لشراء ، أو للد

وفي . أو حفلة، أو مقام أثري، فكنا أبعد الناس عن تطبيقه في أوروبا
  .بالدنا، يكون هذا األمر أدهى أو أوضح

 *** ***  
فالفئة . ملحوظ ، في الذات العربية، قلة إنتاج الفرد والجماعة

الناشطة قليلة العدد، قصيرة العمر االنتاجي، وتحمل العبء 
  األثقل في المجتمع

 *** ***  
هو المشكلة األولى، ولعله الشفاء . نكتفي بالقول األكيد أن العمل مشكلتنا

فليست الطاقة البشرية مستغلة ال من حيث المجموع، وال من : السحري
حيث الفرد الذي يستطيع حمل أكثر من عمل واحد وتخصص واحد، وال 

  من حيث المهارات والتوظف
 *** ***  

لدينامية، وبخاصة في مجال التغير في ذاتنا عصاب هو بطءا
  وقبول المستجدات في المجال الحضاري

 *** ***  
العربي، اليوم وبحكم ظروف تاريخية، حذر من المتغيرات، أميل 

يأخذ بأحدث . للمحافظة، متخوف من األفكار والنسمات والحريات
المستوردات االستهالكية واالستعمالية بسرعة هي أبرز مما يتبدى في 

  ت الفكر والنظرات الحياتية وأساليب العيشمجاال
 *** ***  

في زبدة التحليل أن المجتمع الجديد ابتعد، الى حد بعيد، عن 
خف تمسكه باألخالق المهادية، وضعف إيمانه بالدين، . جذوره

  بالقيم العليا عموما
 *** ***  

خصية أن المرأة عموما، تعرفنا على ذلك الجانب المظلم وعلى المكبوت في الش
 والرجل ينتقم لذاته، ويعالج انجراحاته بكبت المرأة وتبخيسه. العربية

هو كالجرح في البدن، وإعاقة في التكوين النفسي  وللنحنأن التقييم الدوني  
  .السليم والصحة االنفعالية

 *** ***  
تتصف النظرة للمتعلم، أو نظرة هذا لنفسه بلونمن الشعور 

ليس هو، كما . لعلم لغاية الوظيفةيكتسب ا. بالتفوق والنرجسية
  يقال، يقلل الدين

 *** ***  
أن تخوفنا من اهللا عائد لثقافتنا التقليدية حيث النظرة الى اهللا على أنه منتقم 

ومحاسب أكثر مما هو متسامح، ثم هو عائد الى طبيعة المجتمع القاسية 
  من حيث تحكم السلطة واألب وصاحب العمل أو االقطاعي

 *** ***  
التهالك على الوظيفة، عدا كونه يؤمن الدخل المستقر واألمن 

ويقي من المخاوف، هو رد فعل الواع أي عملية دفاعية الواعية 
  على الخوف التقليدي المتأصل من السلطة

 *** ***  
أن األب أو السلطة التي تجعل الفرد هامشيا، تدفعه ألن يتهرب ويرتشي 

ولهذا نجده . الستقرار في تقديره لنفسهوينافق لمجابهة القمع والستعادة ا
يقبل الرشوة وينادي : أيضا يقيم ازدواجية وبعدا بين عمله وقوله
  بمحاربتها، أو يعطي الموعد مثال وال ينفذه

 *** ***  
رأين نقص االتزان االنفعالي، في أكثر من موقف أو في أكثر 

فالعربي يتميز عموما بنوع من . من جانب رئيسي في السلوك
الصراخ (لمبالغة في الحديث، والوصف، والتعبير عن االنفعال ا

الشديد، العويل في االحزان، كثرة حركات األيدي، الحدة في 
ونغدق الكثير من النعوت على عمل أو ). المزاج والتودد والطبع

  شخص يعجبنا
 *** ***  

 يفرط في العاطفة ثم في العاطفة: نستطيع القول بأن العربي نمط انفعالي 
وذاك كله . المعاكسة، وكما سبق فهو أميل الى التهويل، وال سيما المديح

أما . مناقض للعقلية التجريبية، للروح العلمية، وللنظرة الموضوعية للواقع
من الوجهة االنفعالية، فيبدو ذلك بعيدا عن االتزان في التعبير عن 

  العواطف وشتى االنفعاالت الوجدانية
 *** ***  

ة التي تكونها العربية تحتم أخذا عاما للواقع األطر العقلي
واألحداث متصفا بنظرة لفظانية، أدبية، انفعالية أو بعيدة عن 

  العقلية العلمية التي ننشدها
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الذات العربية التراثية صوفية أكثر منها عقالنية، توفر فيها للروح العيش 
وهي انفعالية، وعاطفية، وحدسية، . أكثر مما توفر لقطاعات الفكر األخرى

  ألخرى للوعيعلى حساب ضمور في المكونات ا
 *** ***  

هناك عدم شعور باالرتياح، وبالرضى عن الذات، وبالعجز في 
وهناك أحاسيس مرضية، وعقد نفسية، . وظائف التعبير والقراءة

 وأواليات دفاعية في التكيف، وتصلب في المواقف

 

  :ةــسداسة الــالجلس
  ذاتــي للــاد الثقافــل المهــعوام
بمعزل عن جذورها التاريخية المتأصلة في اننا ال نحلل نفسية الفرد 

التراث العام، وفي ماضي األمة، وفي الوعيها الجماعي حيث األفكار 
األساسية أو األنماط األولى في تصور الكون، ونبع أنماط السلوك والقيم 

 والرموز

*** ***  
وسواس النظافة، وخواف الماء، وخواف الحيوانات وبعض 

واذية قد ال تفهم وال تستنفد ان اكتفينا الهجاسات واألفكار االستح
بالتفسيرات ثم العالجات التي يأخذها المحلل النفسي والطبيب 
النفسي من الجامعات األجنبية حيث اختالف عنا في كثير من 
األبعاد الحضارية والتاريخ الثقافي، والنظرة للتوازن ولمكوناته 

  في الذات
*** ***  

فهو األساس، والباب، : يخ يفوق كل تأثيرتأثير القرآن العربي في التار
كما أنه يقدم للجماعة نظرية في . وغاية فريدة وجماعية، أخروية ودنيوية

الوجود، وفي االقتصاد ، والسياسة، في عدة كلمات، ما كتب حوله، في 
  تاريخنا، ال يضاهى

*** ***  
يوجه سلوكه، : القرآن كتاب ذو تأثير يومي في حياة الفرد

انه يكون، الى حد بعيد جدا، الشخصية . فكره،وحياتهوآدابه، و
الفردية والوعيها الجماعي، ويقود الالوعي الفردي في شتى 

  النشاطات االجتماعية والذاتية
*** ***  

التنبيه الى المفاهيم القرآنية هو الخطوة األولى لوضع الذات في مهادها أي 
فية الدينية، صاحبة دور أول في تاريخيتها فالقيم األخالقية، والعوامل الثقا

في تكوين الشخصية العربية من جهة، وستكون، كما نرى، صاحبة دور 
 أيضا في العالج النفسي

مع  - عند العربي -أن التناقضات في الواقع والعيش تتالءم 
  التناقضات القائمة في فكره ومواقفه ونظراته

 *** ***  
دما نقول أنها ماتزال قتامة عن" شخصية األساس" قد يبدو أننا نزيد 

شخصية تنتمي الى حضارة السماع أو الصوت المسموع والنمط الفكري 
لقد ". االذن" والسلوكي القائم على حفظ الكالم والتلقين، كأنها حضارة 

ونحن نحب تكرار . الحفظ غيبا: رأينا أن من أهم طرائق التربية عندنا
والنوادر العربية القديمة،  المأثورات، وترداد الطنطنات والتلذذ بالطرائف،

  واحترام النص المحفوظ والموروث
 *** ***  

اننا نعيش في عامل الكالم والصوت، ونتلذذ بجرس اللفظة 
الحلوة حربا أو مدحا، ونقيم فنونا على الحرف، ونحب النطق 
أكثر من االستمتاع، وأن ما ينتقل بالعنعنة وبالسماع هو ما 

  والفكريصدق على حساب الرأي الخاص 
 *** ***  

فمثال يتقرب الشاب عندنا بأن يداعب : السمة األخرى عندنا هي الحركية
ويكثر من . كتف الزميل، بأن يضربه برفق، ويدفعه أحيانا، أو يقترب منه

  .حركات يديه أثناء الكالم، وقد يضع يده اليمنى على صدره
 *** ***  

نشاطاته من ينظم : هذا االنسان كائن ديني تقليدي قبل كل شيء
أدناها الى أرفعها وفق معايير دينية قديمة، ولغاية اكتساب 

  رضى اهللا والناس بتأدية الشعائر
 *** ***  

لكن ال شيء كاألساطير، مجتمعة مع الدين، يحرك الكائن العربي في كل 
  اتجاه وبدرجات غير مختلفة الحدة كثيرا

 *** ***  
ل بنية، وكل ال شيء كالدين موجود عندنا في كل ركن، وك

في القاع أم على التاج، في البداية كما : أينما توجهنا نجده. نشاط
  في النهاية

 *** ***  
نحن نرى أنه لن يكون إصالح للفرد قبل أو بدون اصالح النظرة الى 

  وفق العقلية العلمية االجتماعية) بأسسه وظواهره وطقوسه ومراميه(الدين 
 *** ***  

لعمل على إصالح مفاهيم الناس للدين إصالح العقلية أسهل من ا
  لغاية إصالح الفرد

� �
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أن الفكر العربي اإلسالمي قدم، في المعتزلة وحرية االختيار أو 
اإلرادة وتحليل بعض المفاهيم األخالقية الكثيرة، عطاء ذا قيمة 

لكن عطاءاته تلك بقيت عموما ضمن الميدان . فكرية رفيعة
  الديني الصرف

*** ***  
ز إليه الجسد من عطاء الجسد شكل طير عملية ترنو إلى إلغاء ما يرما

فوضع جسم الطير بدل جسم بشري هو إبدال رمز : شهوات ولذّة جنسية
الطير رمز الروحي، الخيالي، السريع االنتقال والحركة، أي . برمز

  بينما جسد المرأة رمز الشهوة والجنس. الفكري
*** ***  

الصورة التي ندرسها للحورية ما هي سوى نجاح في التقاط 
انه . لفتاة الجنة) الجوانية( الدالالت الروحية المعنى الضمني، و

  . التقاط اسمى من التصورات الحسية والخياالت الشبقية
*** ***  

انه قفز الى . نستنتج أن الفن العربي، كما بدا لنا هنا، ليس محاكاة
الجواني، وهو رفع، أو اصعاد الى السامي والروحي ما هو بدني أو حسي 

  عموما
*** ***  

الصحة النفسية والعقلية ، ال يجوز للعربي التخلي،  حفاظا على
إذ . وهو ال يقدر على التخلي، عن تراثه واالنسالخ من ثقافته

  بذلك يستأصل جذوره، وينفصل عن حقله التاريخي
*** ***  

التشكيك بقيمة المهاد الحضاري عملية تزعزع الثقة بالنفس وبالنحن ألنها 
لحضاري الذي يعطي االنسان عمقا، تخل بالتوازن بين األنا وحقلها ا

وقيمة، وشعورا باالنتماء ومن ثمت باألمن واالطمئنان أي بالقدرة على 
  االستمرار والتكيف

*** ***  
بفعل الضربات المتالحقة على الجذور أو الالوعي الجماعي، 
تتجرح وتهن عالئق الفرد ببيئته وتتخلخل نظرته للوجود 

ذات االستقرار، وتسقم الجذور وبذلك الهجوم تفقد ال. والمصير
  واالنتماءات

*** ***  
إذا كان اآلخر، وهو هنا أمتي وأهلي وتاريخي، بغير قيمة فأنا أكون 
بالتالي غير جدير، ويتولد في القلق والصراع الداخلي ثم االضطراب 

  النفسي وأحطم ذاتي بذاتي
 

سيكون التفسير الالحرفي للنصوص القرآنية، ذلك التفسير  
  ياة ومع الحياة وللحياة، تفريجا نفسيا وتخفيف توتراتبالح

*** ***  
ان القرآن أكثر الكتب قراءة على االطالق، وانه المدخل الواسع لمعرفة 

يلي ذلك في األهمية قصص . ذهنية العربي وتصوراته المرتبطة بالوجود
  األنبياء

*** ***  
في بيئة ان الفرد العاجز الذي يشعر بالفشل واالحباط والحرمان 

قاسية تقمع اتجاهاته وتمنعه عن التوسع والتفتح، يرى في 
 -كما يرى في البطل الحزبي والبطل الشعبي -الكرامة الصوفية

تسلية مؤقتة، وتفريجا نفسيا غير أصيل، وتكيفا بوسائل غير 
  مباشرة وغير معافاة

*** ***  
فإن التثقف  اآلدابية تنمط الشخص وتعده ليكون شبيها للجميع في المجتمع،

فالطرائق التلقينية للمعارف األدبية، . يقوم بالدور نفسه(!!) األدبي كان 
الكتساب األدب، كانت تقضي بحفظ األمثال، وجمع النوادر مع الملح 

ثم ان حفظ أشعار العرب، وقصص العربان، . والطرائف والظرائف
الت للثقافة والكالم المشجع، والجمل الموجزة، واألجوبة المفحمة، كلها حم

  األدبية التقليدية وتعبيرات عنها ونداءات تدعو اليها الذات الفردية
*** ***  

ال نطالب بإلغاء المفروضات التي يجمعها الحرام تحت رأيته، 
وبحماية سيف الدين، ان أقصى ما نطلبه، كباحث في الصحة 
العقلية للعربي، هو أخذنا بالمعنى الديني الصحي وبالوظيفة التي 

ديها الدين، وليس أخذها بالدالالت األسطورية وبالذهنية يؤ
  الوثنية

*** ***  
قّل ان نجد : خالقلم يعرف الفكر العربي نظريات كبرى ممذهبة في األ

المفكر األخالقي أو الفيلسوف الذي يحاول بناء نسق أخالقي له ميدانه 
  الخاص ومناهجه وغرضه المستقل

*** ***  
األخالق، وتربطها بالذات الخالدة والقيم المعتقدات الدينية تشحذ 

  كن هذا ال يعني أن األخالق هي الدين. الدائمة المتسامية
*** ***  

. الفقهاء ال الفالسفة هو الذين كتبوا وخططوا وأقاموا التشريعات األخالقية
لذا كان المنهج يمزج األخالق بالدين والتقاليد والشرع والعادات والنظر 

 والمعامالت
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  :ةــبعاسة الــالجلس
 رية في الوعي العربيى والسلوكات االسطوـالبن

 
عقد في خيط ينفخ عليها بعد تالوة (مع أن القرآن، رفض النفث في العقد 

، فقد استمرت هذه الوسيلة األسطورية البابلية، في )لتؤدي عمال شيئا
  إحداث أو منع نتيجة

*** ***  
يكون ربط المعصم بخيط، إذن، أسطوري المنبع، وممارسة 

تسليم اإلنسان نفسه لربه، والى ترهية أو ميتولوجية ترمي الى 
  أنه ال يملك نفسه بل هو ضحية وقربان هللا

 *** ***  
من عادات الجاهليين، وحرمها اإلسالم، ان الزوجة كانت تضرب وجهها 

استمر ذلك الطقس . بالنعل حتى تدميه، حزنا على زوجها المتوفى
  الميثولوجي، رغم كل منع

*** ***  
( النعل تأخذ نفسها بال وعي أخذ البدنة أن األرملة عندما تلجأ الى 

: ثم اذ هي تدمي وجهها، فكأنها تقوم بعملية التضحية بنفسها). الضحية
  عندما يسيل الدم يتم الطقس التضحوي، كما هو معروف تماما

*** ***  
انها بايعت على . تود أن تظهر موتها الرمزي اسفا، أو أنها ماتت تأثرا

بذلك الفعل عن  كونها صارت هللا، بال مالك  باختصار، انما تعلن. الموت
  فعلي اثر وفاة بعلها، وعلى اهللا حفظها

*** ***  
وأن خلع ذلك هو . إن النعل رمز للنجس واالثم والقوى الشريرة

  عملية ترمز، في األصل الميثولوجي، للتطهر والتزكية
*** ***  

ونحن . رفض الدين للطقوس ال يمحوه من الالوعي الجماعي أو الفردي
بعضه مزين ( حتى اليوم نرى في المجتمعات الشعبية من يعلق الودع 

على حماره، أو على ثوره، أو على الجرار، بل حتى على ) باسم النبي
  صدور األطفال

*** ***  
تعليق الفتاة مفتاحا في جيدها، يدل على أنها دخلت الحرم 

وظيفي علم األنثى الخاص بوهب الحياة، عالم النضج ال: األنثوي
انها تحمل المفتاح، فهي بالتالي القادرة على العطاء، . والبنيوي

 والتجديد، وااليالء

ليست ثقافات الدول المتقدمة الصناعية أعلى وال أفضل، وليست  
ثقافتنا أدنى، وال يجوز الكالم عن دور تمديني تقوم به تلك 

ان ثقافتنا وليدة ظروف وتاريخ ومجتمع، لها شخصيتها . الدول
  وأدت وظائفها، وخدمت بينها

*** ***  

. ليس التوازن النفسي والشفاء، في طلب عزل اآلخرين، وال في الفناء فيهم
بدونهم يكون القحط في . هي في الوجود معهم، وبهم، وال ضدهم

  الشخصية، والجدب في المعرفة، والجفاف في الوجود

*** ***  

ضعه بين أنا القي اآلخر، هو يثبت وجودي، فال أستطيع و
انه ينظر الي . قوسين أو منع تماسي به، وال أن أكون بدونه

ويدخل في نفسي، ويتداخل في لحمي وسداي، انه في حقيقتي 
لسنا في مركز العالم وال مركز العالم، ال نملك . وفي واقعي

  .اآلخر واألنا: يتجاذبنا قطبان. أنفسنا

*** ***  

فأرى . قافة احكم على ثقافتيالثقافات األخرى مرآة لي، وازاء تلك الث
نفسي متخلفا، أو غير عقالني، أو أشعر بذنبي وبعذاب في ضميري، 
وأحدد طريقي وأرسم توازني، ومن ثمت مع اآلخرين أنقذ نفسي، وأحس 

  بفرح الخالص وبانتصاري

*** ***  

العزلة الثقافية إفقار، والتوحد الذي يطلبه ابن باجة، مثال، مدقع 
كان : بدأ بال جذور وانتهى في الفناء والوحدة" حي بن يقظان" و

بقي بال عالئق، فرفضته . اآلخرون له قطب نفور ال جذب
  اآلخرين نلم يقبل اآلخرين في ذاته، فنفى ذاته م. الحياة

*** ***  

ليست الثقافة األخرى قيمة مطلقة، وال ثقة عمياء وموئل الحقيقة والخير 
ية لما أنا إزاءها، تبادلني االحترام فعليها أن تكون إزائي مساو. والجمال
  ليست أرفع مني وال أقدر أن أمنحها نفسي. والتقدير

*** ***  

التقييم السفلوي للذات والثقافة يعمق الشرخ، ويخلخل القيم دون 
أن يرسخ األنواع الثقافية الجديدة، ولن يكون عامل اتزان وال 

 اشعارا باالطمئنان
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في الصوفية؟ يقال عن الصوفي أنه مأخوذ اذا غرق في دعواه، 
صار مأخوذا أي وقع . له وإرادته الرادة أعلىوتخلى عن عق

، وصار سلبيا كمن حبسته أو "أخاذ"تحت السحر، تحت قوة 
  سكنته الجان

 *** ***  
القمر رمز الى األنثى، واألنثى رمز الى العطاء والحياة المتجددة، واذن 

: رمز الى األنثى وما تمثله أو ما يطلب منها -رمز الحصان -فالحدوة
  إنتاج وحياة

 *** ***  
يرتبط الحصان، أداة النقل والسفر، بتجربة التحقيق أو السفر الى 

  ونجد ذلك عالميا في تجربة بوذ. اهللا
 *** ***  

من الطبيعي أن يكون الحصان، في التصوف، رمز الحيوان فينا، أي 
  القوى التي تناقض وتحارب المثل الصوفية والقيم الروحية

 *** ***  
فهو تحول وانتقال من  -أي ينتقل ويحمل - بما أنه حيوان يعدو

فهو اذن كناية  )ca ; Id/ الهو(النفسانية التحتية المظلمة 
  عن انتقال من عالم الغرائز والحس والشهوات الى عالم أسمى

 *** ***  
ان المعراج انتقال روحي، هو تعبير بالصور واالستعارة عن التحول 

فسي أن االنتقال هو هنا من وفي تفسير ن. النفسي نحو التسامي والتحقق
  الالوعي الى الوعي والوضوح

 *** ***  
. هو صاحبه - أخو أمه -خال الشيء أي صاحبه، وخال الولد

كان ينتسب (ذلك ألن الخال كان هو، وليس األب، صاحب الولد 
= خال الشيء( ، أو مالزم الولد )الولد الى أسرة أمه، الى خاله

  )مالزمه
 *** ***  

الظن : ترتبط الخيل بالمعرفة: عرفة التوهمية أو التخيليةالخيل رمز الم
كلمة ) من الفرس(كما أن العربية أخذت من الخيل . والتوهم أي التخيل

. التفرس لتعني نوعا من المعرفة غير يقيني، أي يقوم على الظن، توسمي
  تخيله= تفرس الخير 

 *** ***  
مثال العامية نلجأ الى اننا لفهم األسطورة أو المزاعم الشعبية أو األ

استقصاء الالوعي الجماعي للتعرف على أصولها أي التجارب 
 األساسية واألولى لتلك األساطير أو األمثال وما الى ذلك

في القرآن ان اهللا بيده مفاتيح الغيب والسماوات، أي أنه هو الواهب،  
  والكلي القدرة والعلم، ويملك

 *** ***  
والمدخل، والتبدئة الى حيث التطهر،  الفاتحة؟ انها تعني الباب

  والحياة الجديدة، والتزكية، أو ما حول ذلك
 *** ***  

يجوز لنا االستنتاج ان تلك العادة، التي للزينة نظنها، هي التعبير المقنع 
ال مجال لشرح دور الالوعي في توجيه . والرمزي للرغبة في الزواج

  السلوك، وقد تصدق الحتمية النفسية
*** ***   

، وشكل "شبه غريزية" أن العملية طريق عفوي، وترجمة 
طبيعي للقول الذي قد ال تقوله البنت جهارا وهو أنها تسعى 

وهكذا فحمل المفتاح اشباع وهمي، حيلة الواعية، . للزواج
  أواليةلالفصاح عن سعي األنثى الن تقوم بدورها في الخلق

 *** ***  
طريقة من الطرائق المتعددة التي هكذا يكون المفتاح الذهبي في جيدها، 

انه . انه يحمل معنى مضمونا، كامنا: تؤدي الى التعبير عن رغية مستترة
  رمز يخدم األنثى وال أظن اني أطيل ان قلت أنه رمز للجنسين معا

 *** ***  
حتى هذا اليوم ال يزال التبصير، والسحر، وربط الزوج، وجمع 

ة، مرتبطة بمواقع هذا الجان، وما الى ذلك من عمليات مختلف
ال يعطي السحر مفعوله اال إذا . النجم أو ذاك، ال سيما القمر

  كان القمر في هذه المنزلة أو تلك
 *** ***  
= محبوس أو مأسور من الجن= فالن مأخوذ، أي مجنون ألن كلمة مأخوذ 

ومأخوذ تعني أيضا أنه مسحور، لكون األخذ والسحر يرتبطان . مجنون
  )ساحر= ذأخا(في الشدة 

 *** ***  
تقتل األسير عندما  - وأمم قديمة عديدة - في نظرتنا، كان العرب

وتطورت عادة القتل نحو . يقع في قبضتهم في أثناء الحرب
ودليلنا أن قص . التخفف، فصاروا يكتفون بقص شعره بدل قتله

قص . الشعر، في معناه األسطوري والرمزي، رمز حياة جديدة
  تلالشعر رمز للموت، للق

 *** ***  
فالنة تقص شعرها على ضريح زوجها، يعني أنها ماتت ، أنها تبدأ حياة 

 جديدة بعده، وبدال من االنتحار تكتفي بقص شعرها عليه
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للذي يعطس، مما يربط بين الموت والعطسة واألنف، " يرحمك اهللا: " نقول
أي أن األنف والفناء بمعنى الهالك متقاربان، وأن األنف هو المكان الذي 

  تخرج منه الروح
 ******  

ن بأن تلطيخ البدن بشيء من شحم األسد يعطي العربي يؤم
وقاية من السباع، حماية من المكاره، ونقل : نتائج سحرية 

  خصائص األسد الى الشخص الذي يصبح غير هياب، الخ
 *** ***  

موصوف بالجبن والقذارة . تحريم أكله قديم في التراث السامي: الخنزير
. عوت أخالقية رديئة أخرىوالخسة، وعدم الغيرة على انثاه، الى جانب ن

وكما رأينا، فإن االقتراب منه هو اقتراب من تلك النعوت، وأكل لحمه 
  نقلها الى اآلكل

 *** ***  
اعتبرت الحية من حيوانات القمر المقدسة، وهي إالهة أو 
معبودة، وهي رمز الحياة، ورمز جنسي ذكري، ورمز جنسي 

، نظرا الرتباط مؤله أنثوي( أنثوي من حيث االرتباط بالقمر 
  )الدورة الحيضية بالدورة القمرية
*** ***  

ان شئنا ربط الحوت كرمز للموت مع الحية كرمز للحياة ، وجدنا العالقة 
في كون الحية ثنائية القيمة أي أنها رمز للعدو والموت من جهة، إلى 

  جانب داللتها على الخلود والشفاء والتجدد من ناحية أخرى
 *** ***  

لحوت رمزان متكامالن لظاهرتين متكاملتين هما الحياة الحية وا
والموت أي الحياة في مظهريها البنائي والهدمي، والشمس في 

  شروقها وغروبها
*** ***  

وقد احتفظت العربية اشتقاقا . معبود جنسي، يمثل األنثى والجمال: الغزال
  وحمال بمفردات كثيرة تظهر لنا تلك النظرة األسطورية له

*** ***   
يمثل الغنم التضحية والفداء والهدي، ويرتبط باالستغفار والتفكير 

  والتطهير
 *** ***  

أبرز ) والشعر أيضا( اذا تذكرنا أن الوشم يسيل فيها الدم، وأن الدم 
الطقوس التي تربط باآللهة، فإننا نستطيع الزعم بأن هدف ذلك الوشم كان 

ريق تقديم شيء من دمه ربط الشخص بالقبيلة وشعائرها ومقدساتها عن ط
 الى اآللهة

. ان العتبة رمز للدخول واالبتداء، ومن يدخل أو يبتدئ سعيدا يأمل الخير 
  لذلك تطلب للعروس عتبة الدار كي يكون ابتداء حياتها خصبا

 *** ***  
ان مجرد النظر التحليلي للقلة وتدبر اسمها يظهرها بديلة أو 

لجرة تحمل أكثر من داللة وكذلك فغالبا ما نجد ا. صورة لالنثى
رشاقة وانبعاج في الوسط، مسكتان قد يعلق بهما حلق : أنثوية

  فخاري، ثم هناك الفتحة الواسعة التي تمأل منها
 *** ***  

ان مقارنة الجرة مع االبريق تظهر الثاني رمزا للذكورةوداللة عليها من 
األلوان  حيث فتحته واالسم المطلق عليها في اللهجة العامية ومن حيث

  التي يطلى بها
 *** ***  

ان التفاؤل بالجرة المملوءة معتقد سحري متأصل في الالوعي 
فالجرة . الجماعي وقائم على تقديس فكرة الخصوبة وتأتيه الحياة

المملوءة ماء هي رمز للخصوبة المتوفرة، أي للحياة المترعة 
  والخير

 *** ***  
، وعالم الحروف على "ن األممأمة م"الحروف، مثال، كما يقول ابن عربي 

  طبقات، والحروف أئمة األلفاظ
 *** ***  

التشاؤم من الماعز تعتبر مترسخ عن رواسب خوف من الرموز 
من الجن واألرواح الخبيثة، ثم من : التي يمثلها ذلك الحيوان

ولعل للون األسود دورا أيضا . األعمال الشريرة وعدم الفضيلة
  في ترسيخ ذلك التشاؤم

 *** ***  
ندوس الشخص فعال ان دسنا ظله، ووضع القدم على رأس ظل فرد 
كوضعها بالفعل على رأسه وبالتالي نكون قد سببنا له اهانة أو علينا 

ومعنى هذا، كما نحلل، ان الظل يمثل الشخص نفسه، فظل . االعتذار
  انه روح الشخص، وأساسه. الشيء هو شخصه كما تقول العربية

 *** ***  
عن "ية في تعبيرها بالظل عن الشخصية القوية، أو لعل العرب

، أو  عن الكنف والحماية، ولعلها في ربطها بينه "العزة والمنعة
وبين الصحة والماء والشجر والسحاب والجنة، قد حافظت على 
المعتقدات األولى المرتبطة بالظل والتي كانت تراه أساس الشيء 

  الخلود في الحالة الثانيةوروحه في الحالة األولى ورمزا للحياة و
� �
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األهم، كما . ان في بعضها رقة، واحتراما، وحنانا:لوب الغاء ذلكال يكون المط
نحلل، هو الوعي بأن هذه المعتقدات الدينية أتت االنسان ضمن طقوس كان قد 

وفي تلك المعرفة مفتاح الى معرفة . عرفها في عصر ما قبل األديان السماوية
  ارسهاعقلية للمفاهيم الدينية، ولبعض االحتفاالت والمواقف التي نم

 *** ***  
ان الخوف من الجديد، الماثل في ذهن الوثني، دفعه للقيام 

وهكذا يقدم اليها . ببعض االحتفاالت آللهة الخصب واإلنتاج
  شيئا من المنتوج األول استرضاء واستكثار

 ** ***  
فما تزال األخيرة . لم ينتشر بعد في الذات العربية األخذ العلمي لألحالم

... لكلية التي تمزح الدين بالترهية، والجان، والشياطينمرتبطة بالنظرة ا
وما تزال تقوم بوظائف اعتبارية، فنسقط عليها التفسيرات التي تحمل 

  آمالنا أو رغباتنا بالتكيف مع الواقع والطبيعة والمستقبل
 *** ***  

تنبه بعض المفسرين العرب الى أن الحلم لغة رمزية ، وسالة 
شخص، وعن تطلعاته، وعن آثامه مقنعة تكشف عن هموم ال

التي ارتكبها ويلح على اخفائها، وعن أعمال محرمة أو قريبة 
من الحرام والمنكر والمستحب ما تزال تؤرقه وتنتظر حال، عن 

  واقع قلق ذي مشكالت عالقة
**** ***  

لكنه قد يعني أيضا األم، . يكون الماء رمزا للخير كما نعرف في التراث
لحياة، الرحم، الخ، بل والتطهر، التزكي، تجاوز الذنب األصل الالوعي، ا

  ... ومحو اآلثام
 *** ***  

لدرء المخاوف الكابوسية، لتكييفها، اخترع العربي عدة أسلحة 
الحجاب، وضع : ضد القرينة وما ماثلها من المزعجات الليلية

، وضع نصوص مقدسة )وهذا عمل نافع( سكين فوق رأس النائم
  ... ة آيات ما قبل النوم، الخعند المخدة، قراء

 **** ****  
لكن ما حقيقة الكوابيس تلك؟ ال قرينة وال جنية أو ما أشبههما من أسماء 

فالكابوس هو مشكلتنا التي لم تجد حال، وهو أعمالنا المعلقة ، وهو . أخرى
تعبيرات عن خصومات مكبوتة، كما قد يكون احساسا بالذنب واآلثام قديما 

  لالوعي حيا ويزعج بوجودهوما يزال في ا
 *** ***  

دون المعدل، ) A.M( ال نجد في الذات العربية، عمرا عقليا 
ولم نجد ذهنية قبل منطقية، وال ذهنية بدائية، وال انتقاال مطبقا 

 ... أو نقصا في القدرات التمثلية واالستيعابية

وهذا . الوسيم أي الجميل هو الوشيم أي الموضوع عليه وشما 
دف الثاني للوشم أي هدف التجميل كما هو شائع في هو اله
أخيرا، ربما يكون الهدف الثالث، وهو استجالب الخير . الريف

  ورد الشؤم
 *** ***  

هنا . نالحظ بين الموشومات ثعبانا: بين الشؤم والفال والخير خيط بسيط
تكون الغاية السحرية أخذه وامتالكه لرد شره وشؤمه، وقد عبد االنسان 

  ء له لتلك الغاية عينهااعدا
 *** ***  

هناك أيضا ربط سحري بين الغزل والنسج والعملية الجنسية، 
وهو ارتباط معروف عالميا، وتنبه له مفسرو األحالم العرب 

  القدامى الذين عرفوا العالقة الرمزية بين المغزل والمرأة
 ** ***  

انه : اط بالحياةأحيانا، شديد االرتب" العيش" التقديس للخبز، الذي يسمى 
" الرزق"تقديس نابع من خوف الجوع، وهو عملية تربوية للحفاظ على 

  واحترام القدرة التي خلقته، وربط االنسان بالدين والتعبد
 *** ***  

. الجان، عموما، سبب المرض العقلي واالضطرابات العصبية
هو سبب الجنون الن المجنون رجل سكنه الجن أي حل فيه، 

شفاء طرد للساكن بوسيلة سحرية من تالوات وبالتالي فال
  واحتفاالت معقدة

 *** ***  
نورد هنا زعما يقول بأن المالئكة تصبغ بالحناء انأمل األطفال، وقد 
" ندعوها مبتهلين أن تحرسنا أو تحرس أطفالنا، وتجتمع في بيت المؤمن 

  "ليلة الجمعة
 *** ***  

. ية األسطوريةان تعاملنا مع الموتى ينم عن اتجاهات الذهن
فالعويل والندب، مثال طريقتان بدائيتان في التعبير عن موقف 

وقد نهى عنهما الدين وحكماؤنا السالفون، ومع ذلك . إزاء القدر
  فهما مستمرتان

 *** ***  
في اعتقاد البابليين، تتعذب الروح، فتنقذها الصدقة التي قد يقدمها أقرباء 

  ما، فإنها تتوه أو تفقد الراحة، الخوإذا لم يتصدق أحد عن روح . الميت
 *** ****  

ان قراءة التالوات المقدسة وإقامة الحفالت الدينية عن روح 
الميت منتشرة بكثرة تدعو للظن باستمرار لوجود عادات تقديسية 

 تجاه الموتى واألسالف
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بدا من التحليل أن العربي لم يستجب بسرعة كافية لنداء تحديث عقليته 
  .وية، للعالموحقلها، وللتخلي عن النظرة األسطورية، والنظرة األن

*** ***  
انه كالمنجرح . لذلك، هو، إذن كالمصاب  بالخصاء الذهني

بمشاعر الضعة الوهمية والفعلية، يأتي الى العيادة النفسية 
لتجاوز تلك األحاسيس ، للتعويض، للرغبة بالتفوق واشباع 

 .الشعور باالستقرار، وبالكرامة، وبالرضى عن الذات والحقل

 

  :ةتاسعـــة الــالجلس
 رسمية العالج النفسي االجتماعي للذات العربية

 

يتأتى المرض النفسي من خلل في التدخل، أو بفعل عوامل تنبع من البيئة، 
  وفي العالج أيضا ال بد من اعتبار التأثيرين معا

*** ***  
فشلت المدرسة الى حد بعيد لعدم ارتباطها الوظيفي والبنيوي 

تفصل لتالئم الجسم المغروسة لم : بالمجتمع والمختبر والمكتبة
فيهن ولتأخذ بعين التقدير حاجاته وعقليته وبيئته، فدفعت بأعداد 
من المتعلمين سرعان ما يتبدى انجراحهم وانسالخهم الثقافي 

  والمجتمعي
 *** ***  

انه ال يختار مهنته، وال يحترمها، وال يحقق فيها : ثم ان المدرس منجرح
دارة، والتخطيط والبرمجة، والتشريعات، وال يشعر بغربته تجاه اال. ذاته

يتفاعل ويدفع الناس للتفاعل مع الجديد، والتجريب، والمتوافق مع البيئة 
  وما يعد لتكليفها

 *** ***  
من أبرز معايير التخلف استمرار التعليم للعلوم باللغات األجنبية 
الذي يرسخ احتقار الذات للذات، ويثير مشاعر الخصاء النفسي 

وهكذا فإن االحجتالل . كامنة، ويستسلم للتقييم الالمتزنلالجنبيال
الذي رحل عن األرض استمر في الفكر، وتوطّن في الكتب 

  وفي العقول
 *** ***  

  اإلعالم عندنا ال علمي، وغير مخطّط للعمل داخل استراتيجية بناء اإلنسان والوطن
 *** ***  

نهم كاألغبياء، أو على أنهم يبدو أن التلفزيون عندنا يعامل أناسا على أ
يطيعون، خاصة في هذا الزمن حيث أن عمل الفكر، على المستوى العام، 

 ترك المكان لصالح غريزة القطيع في االنسان العربي

ذلك التكيف السيء، ماثل، باختصار، في أنا هرمة، في بنى ميثولوجية،  
، وال معافاة، ال نمو... في شرائح انفعالية وسلوكية متخلفة، وحقل عاجز

  وال صحة عقلية وفي ظروف جارحة، ومجتمع يشعر بالدونية والقلق
 *** ***  

الحقيقة، أن الفكر العربي أسطوري في قطاع عريض منه وهو 
ثم هو حدسي . األمر الذي أظهرنا بعض شرائحه في هذا الفصل

وهو خبري فعال في بعض . وكراماتي في القطاع الصوفي
لّل أي غير غطاس في جوانب أخرى، ولعله غير مح. جوانبه

  ومجزئ في جوانب أخرى أيضا
 *** ***  

وليس أسطوريا فقط، وال تجريبيا فقط، وال خبريا . في جميع الحوال
انه كل تلك القطاعات معا بدرجات مختلفة باختالف العصر ... فقط

والمجتمع والتراكيب االجتماعية واالنتاجية عبر التطور المجتمعي المحكوم 
  وانين موضوعيةبق

 *** ***  
. حان وقت دراسة أساطيرنا على ضوء العلوم االجتماعية

فقصص الجن عندنا، وهي . دراسة مقارنة، وعلى بساط عالمي
لما تجد بعد من يستخرج دالالتها النفسية الالواعية، أو . كثيرة

يقال . بنياتها، وعوامل تكوينها التاريخية، وغاياتها االجتماعية
عن قصص ألف ليلة وليلة، والحدوثات أو سائر المر عينه 

  )الشفهي منه والمكتوب( األدب الشعبي 
 *** ***  

ال داعي للخجل من األساطير، وال لرفضها المتسرع بحجة معاداتها العقل 
فقد أدت وظائف تاريخية، ونفسية، واجتماعية، وكان لها منطقها . والمنطق

، وجزء من تراثه، علينا الخاص، وهي مراحل في تطور الشعب العربي
  توظيفها بعد الدراسة المستوعبة واالستعابية
 *** ***  

التجريح كالهجوم، عدا كونه يزعزع الشعور باالنتماء واألمن، 
وفي ذلك النظر . نابع من موقف مسبق بل ومن ذات مجروحة

االعور جهل أيضا بأن األساطير أو تلك العقلية بنت مجتمع 
  يلة قوانين تاريخيةوعالئق اجتماعية، وحص

 *** ***  
ان شريحة األساطير والمعتقدات والمزاعم، وقطاعا كبيرا من الفولكلور، 

انه يشكّل ويكون . قبل أن توجد" والتراث هو األنا. جزء كثيف من التراث
  .انه لي، يتبعني، يوجد قبلي، ويستمر. الذات الموجودة اليوم

 *** ***  
مبتورا ومتحيزا وذاتيا ان يكون حديثي عن تاريخي الفردي 

اقتصر على سرد ما أراه فيه اليوم حسنا متغافال عما أجده، في 
  ظروفي الراهنة، سلوكا غير متكيف وأعماال فاشلة

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017 
 

ــــــــــــــــ� ــ��������ــ ــــ  ������2017ــــــــــ�����14�15א�ـ�ــــ�د�:�
�	ـــــــــــــ

   � �109  � �



  أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

     

 *** ***  
مجتمعنا هو مجتمع المشاعر النفسية المخذولة، والشخصية 
المنفعلة المسحوقة الالمتوازنة بين قطاعاتها التقليدية 

سة والمعاصرة، والمرأة المعطلة الوظائف االجتماعية والمبخ
  القيمة والمكانة 

 *** ****  
في مجتمع من ذاك القبيل تتميز الذهنية بالالعلمية، وبالالعقالنية، وبالقبوع 
عند المستويات البدائية للوعي االجتماعي دون االرتفاع الى مستوى الفئة 

وهكذا تعطي األولوية للشؤون . أو الوطن أو االنسان على األرض
حساب المسؤولية الحرة والمجابهة  األخروية، وترضى الجبرية على

التي تتلقى " العادات الفكرية"للواقع بالخطط االستباقية  والفاعلة، وتسود، 
وال تؤثر ، والغذاء الفكري الذي ينمي اللفظة والوجدانيات على حساب 

  العقل
     *** ****  

في هذه الجلسات، سبق التكرار أننا نأخذ العربي كفرد جاء 
النفسي فتولى األخير تطبيق مناهج علمه  يستشير المحلّل

وعلى هذا فقد استعلمنا منهج . الستكشاف سلوك زبونه
التداعيات الموجهة، وتحليل المعطيات النياسية واللسانية وسائر 
ما يقود الرتياد الوعي الجماعي حيث تستقر الركائز األولى 
ألنماط السلوك األساسية، وللعقد واالنجراحات والعوارض 

ثم اننا، . صبية، أو النظرات الرئيسية للكون واإلنسان واهللالع
) الذاتانية(من جهة أخرى، استعملنا بعض المناهج الذاتية االتجاه 

  والموضوعانية، المـألوفة في علم النفس لمعرفة اإلنسان حقله
*** ***  

في جمل مكثفة، بدا األنا منغرسا في جذور متخلخلة لتعرضها المستمر 
تشكك والتجريح الالأخالقي ، ومنتميا الى مجتمع سائر على للهجوم ال

ال يشارك فيها بل يتلقى " حضارة عالمية"طريق التكيف دون تصميم، وفي 
  ته تجاهها"وينفعل ويعي تخلّفه عنها ودوني

*** ***  
ان نفسية العربي بدت متصفة بازدواجيات قائمة في الوعي وفي 

المبتعدة عن الدينامية، . السلوك بتحجر في الطقوس والشكليات
وإيمان بقيم لم تبق كلها مناسبة وال صالحة تحمي الكرامة 
الشخصية وترفع الى األعلى، وفهم للدين واالله تجاوزته روح 
العصر، وخوف من القواهر ومن ظروف ال تنمي الشخصية، 

  .وال توفر المستقبل والحرية
 

ر الباليا التي يصاب بها التلفزيون من أشد عوامل تشتيت االنتباه، وأكب 
والغرق ) المدرسية والوطنية( نشاط الطالب النصرافه عن تدبير شؤونه 

  في نتاج وذهن اآلخرين
 ** ***  

مساهم كبير في العوامل التي تدفع االنسان ) التلفزيون( انه 
المغامر نحو الضعف الخلقي، والتهستر  الشبقي، وعدم احترام 

  روابط الالاجتماعية والضد مجتمعيةاالنسان، وااليحاء اليه بال
 ******  

بلغ التلفزيون أعماق الشخصية العربية، وخفف من الرقابة على الميول  
لم يكن . والحاجات، وخاطب الهوامات والمدفونات التي تبقى عادة حية

قاتل ولعب وتغلّب . حياديا ، خلق نداءات كثيرة، وحاجات غير عفيفة
فاشلة، مؤقتة، " صحة نفسية" ة، فأمن بذلك وأحب وغضب عن أفراد العائل

  قائمة على التماهي بالغير والتكييف السلبي
 *** ***  

كفن من الفنون في االنغراس ) السينما العربية(انها فشلت 
واالرتباط بجذور األمة والتعامل مع اآلمال، ولم تستطع أن 

 انها رهنت ذاتها الى رغبات الجمهور المستسلم. تظهر كصناعة
لذا بقيت عند أول درجة في السلم، مع . والقابع، والمخدر

الغرائز، والميول الجنسية المقموعة، واألحالم، والفراغ 
  .المتثائب، واألماني ال الفكر والنظر
 *** ***  

فالفرد يألف . أخيرا، عدم احترام الشخصية االنسانية ملحوظ، وهذا ما يقتل
ان ألفاظا قاسية، . بدل أن يرتفع احتقار اكرامة وتحقير الناس، ويتهدم

وشتائم وألقابا يسمعها المتفرج تنتهقل الى الوعيه بسهولة لتؤثر من هناك 
  في سلوكه

 *** ***  
في التفرج تخف ملكة النقد، وترتاح الطبقات العليا في الذهن 

وذلك ما يجعله أكثر . والشخصية، ويستسلم المرء أكثر مما يؤثر
وهذا ما لم . ، واألفكار، والتقاليد والطاعةقابلية لقبول االيحاءات

  نستعمله لخير الذات والمجتمع
 *** ****  

ال شيء أكثر من شعور المرء بعدم االطمئنان في حقله يهيئه للوقوع في 
فالجنوح، والتململ، ومشاعر النقمة، : المرض أو التمرد أو الثورة

لق وتحطيم الذات والتحدي، والتوتر االنفعالي من جهة، أو المخاوف والق
  من جهة أخرى، هما طرفا العصا التي تقرع الشخصية

� �
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على تلك العلمانيات، أو االشتراكيات المتعددة والديمقراطيات 
اإلنسانية، واجب عدم رفض الدين، وال إظهاره عاجزا، أو 

  مانعا، أو عقبات، أونتاجا أدى مفعوله وكفاه
*** ***  

ان سوء التوازن في العالقات الوالدية، أو تسلط األب في عالقاته مع األم 
اصة مع األوالد، ظاهرتان تعيقان تكوين الصحة االنفعالية للطفل ثم وخ

  لهذا الطفل ابان حياته كلها
*** ***  

التعاطف والمحبة، اإلقناع والحوار، مفاهيم يجب أن تسود 
التربية البيتية التي يجب أن تطال أيضا التربية الجنسية السليمة 

مية للتفسير أي الممتنعة عن التخويف بالدين والقمع، والرا
بالتالي، تكون التربية . واإلرشاد وتحميل الفرد مسؤولياته

العائلية أنجح حينما تعلّم القيم، وتعد للتجربة مع المثل الدينية 
  بطرائق انسانية

*** ***  
ان الذات العربية تعيش في حقل عالمي ال تشعر فيه باألمن، وال 

  قراربالمساواة، وال بتقدير سليم للذات، وال باالست
**** ****  

فمعروف في الطب . ان لالفكارية في مجتمعنا قدرة شفائية
النفسي أن تغيير نظرة المريض الى الواقع والمستقبل والعالئق، 

  أي عطاؤه مفاهيم شاملة جديدة، عملية عالجية واعدة
*** ****  

لى، ويلحقهم باألمم ’لم يتفق العرب على منهج عام واحد يحملها الى أ
اال أن تلك االنساق الفكرية الشمولية تراوحت بين السوفياتيات  الصناعية،

  في أقصى طرف وبين السلفية المتشددة عند الطرف اآلخر
*** ***  

تقيم . ال تكلف السلفية عن التلون، والتلوين، والتبرير والمسايرة
  الذات بمغاالة، وتسقط فشلها على اآلخرين وتبخسهم

*** ***  
عب، واللعب على ماضي ذهبي، وتغذية نواح انفعالية بدغدغتها ألماني الش

تنمو، أو تحافظ على ) السلفية(بل وغريزية، نجد تلك األيديولوجية 
  وجودها المزدهر هنا وهناك، خاصة بعد كل اخفاق

*** ***  
نكوص، وعملية دفاعية عن األنا العربية التي لم ) السلفية( هي 

لمنزلة الرموقة في تهضم بعد حضارة الصناعة ولم تجد لها ا
 الى العصر الذهبي ( ويقرب ذلك النكوص الى األمم . العالم

لم توجد بعد الشخصية العربية العامة المتمتعة بالصحة االنفعالية، أي  
الشخصية التي تشعر بفرح االتزان النفسي في حقلها العام، والتي تتمتع 

  بالنضج واالستقالل وحرية التفكير
*** ***  

لب الصحة المبتغاة الى أن تتمتع بعقلية واتجاهات تدعونا مطا
عصرية وبسلوك متوازن داخل مجتمع صحي يتمنى بتكاقل 
وعدل وديموقراطية اجتماعية، وبايديولوجيا سليمة، حية، 
دينامية، تنقح ذاتها بذاتها ، وتكون نسق روابط نقدية ووجدانية 

والنحن والمجتمع  معقلنة يقيم انتماء سليما للفرد مع اآلخر
  والتراث واهللا والمستقبل

**** ***  
البد من صياغة نظرة الى اإلنسان تؤمن بقدرته على خلق ذاته باستمرار 
وتجديد وجوده وفق قيم متسامية تنبع من حضارته وتطّل به على االنسانية 

**** ***  
الدماغ العربي سوي، اال أن مراكزه تحتاج لتنشيط لتدب الحيوية 

  كله فيتحرر وينطلق فيه
*** ***  

ان شيئا ما من تعزيز الميل الى القوة والسيطرة، هما ضروريان للشخصية 
الشخص الذي يتحدى، ويقارع، الذي يحب االنتاج والقوة والفعل . العربية

  ، هو مطلب
*** ***  

ان تنقية النظرة الى الدين والجنس والسياسة والعالئق االجتماعية 
وتغيير رؤيته . االجتماعية للمريض النفسيهي إعادة التربية 

  عالجية  - طريقة - الثقافية، كتغيير بيئته ومهنته ضرورة
**** ***  

نحن بحاجة الى فهم جوهر الدين على أنه، سواء تركناه للبيت والضمير أم 
جعلناه منظما للسياسة، ال يعادي البحث الحر في طبيعته الغيبية وأسسه 

  الماورائية
*** ***  

رة الى الدين على أنه معاد للمعاصرة، أو مانع لها، أو ما الى النظ
ذلك من عالقة سلبية  بينه وبين التقدم وحضارة الصناعة، هي 

  نظرة تضعف الشخصية، وتبخس البعد التاريخي للحقل واألنا
*** ***  

ان العلمانية المطلقة مثال، أو االشتراكيات المتأقلمة، ان وفرت التطوير أو 
ت قفزة الى األمام، فإنها ال تستطيع توفير ما سميناه بالصحة ان اعتبر

 االنفعالية للذات العربية
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يقدم الجماعة على ) العربي( بتلك النفسية وتلك البنى سيبقى 
الفرد، والقيد أو االرتباط بالكل على الحرية، واالستسالم بدل 
التحدي، والتوجه نحو الغيب أكثر من معالجة الواقع والعالم 

  المدادي
**** ***  

ن نقدم حادثة واحدة، أو عدة حوادث وان تكررت، في الواقع، ال نستطيع أ
على أنها كافية للقول بأن التأمينات االجتماعية أو العمالية مثال قد سبقت 
في الدولة االسالمية، وبأننا إذ نستعيرها اليوم من الدول المتصنعة فإننا 
نسترد بضاعتنا، أو بأننا نتعامل مع انظمة ونشاطات نحن خلقناها، أو 

  ، أو انها متأصلة في تاريخناعرفناها
**** ****  

هو نتاج تطور وأوضاع، وفعل عوامل " بضاعتنا" ما نزعم أنه 
" ثم إنها . اقتصادية واجتماعية وتاريخية معقدة ومتداخلة

خاصة بمجتمعات وبأقوام وبأوضاع ونظم فكرية ليست " بضاعة
  لنا

**** ***  
الكرامة أو الذات الخائفة محاولة تجذيرها تبدو عملية دفاعية ترنو لصون 

  وغير الواثقة من قدرتها
**** ****  
ومزجا دون عمق في الفكر . التجذير، وإن بدا نافعا، يظهر تلفيقا

والتحليل، ولصق متنافرات، ونقصا في الروح النقدية وفي 
وكل هذه المثالب تبعدنا عن . الحس التاريخي بشكل خاص

قلية تتيح التطور استقرار نفسي وصحة ع: غايتنا المنشودة
  واالنفتاح

**** ****  
حتى ال يبقى العربي مقلقال، وحتى ال يشعر بالترجرج في فهمه لدينه، 

، ... وكي ال يصاب بخيبة ان رأى األخذ للقضايا متخلفا ورجعيا، وحتى 
، البد من إزالة أو خفض التوتر الناجم في الشخصية من جراء .....حتى

ينية والتيارات الفلسفية والمعالجات العلمية الالتوازن بين النظريات الد
  الجذرية للمشكالت االجتماعية واالقتصادية

**** ****  
ان الصحة العقلية، والسالمة النفسية، تستلزمان احترام العمق 

وكي ويكون هذا االحترام مستحقا الكلمة، . الديني في الشخصية 
في عراك  علينا أن ال نقفل على الدين أو نجمده وال أن نضعه

مع أنجح التيارات الفلسفية والمناهج العلمية التي تعالج اإلنسان 
 والمجتمع السائر الى اليقظة

من أن يكون الغاء للتاريخ والحاضر، وخوف مجابهة، ) الماضي 
ورفض اعتراف بالتغيير وبالقوانين التاريخية والتطور، وتقييد 

 الذات للذات عن الحركة الحرة وعن االستباق

****** *  
تنطلق من نقطة مسبقة، ومن أحكام قبولية، ومن ) السلفية( واضح أنها 

  مسلمات نفترض صحتها ونتقبلها ال عن حرية بل ألنها تخدم غرضنا
*** ***  

( تستخدم سالحا رهيبا هو الدين . للتحكيم بالعقول والسلوكات
، وتفويض البعض بالكالم عن لسان اهللا، )سلوكا وأفكارا وتوجها

. كم باسمه والتورع بأحكامه وبما أنزله وسيحافظ عليهوالح
  وتقبل من العقل لونا فقط، وتقييده باإليمان

*** ***  
قراءة الحاضر والتاريخ توضح دون عناء كم تستغل حفنة من الناس 
الخطة الحياتية الدينية في سبيل نفع خاص، وللحفاظ على مراكز ومصالح 

  وأرستوقراطية
*** ****  

التاريخ العربي عن الدور الالمبالي الذي أداه  لقد أعلمنا
فلم يثوروا للظلم، وغنوا،ومدحوا . المفكرون والكتّاب والشعراء

  .، ووفقوا ومازجوا
*** ****  

النادر الذي وقف في وجه الفقر ولظلم فهو الشواذ، هو الشواذ الذي يؤكد 
الكتّاب  القاعدة ويزينها، وما التغني بالموقف الشجاع لهذا أو ذاك  من

القدامي أو الحركات الالمتقبلة للظلم، عبر تاريخ طويل ومثقل، سوى 
  غنائية ونجمة بعيدة في ليل مظلم، وانتقاء ال أخذ شامل للواقع والموقف

**** ****  
تخطيء هذه السلفية المحدثة في أخذها ألحدث ما قدمته 
المجتمعات المتصنّعة، من خدمات للجماعة والفرد اقتصاديا 

يا وثقافيا، ثم التفتيش له عن جذور هي قصص عرضية وصح
  ووقائع بسيطة وانتقائية

*** ****  
تود التحكم بالمستقبل انطالقا من : قطعا، غير علمية هي تلك الفرضية

وهي تفسر . القول بعقلية للفرد تفترض بقاءها ثابتة البنى ومحددة، وعرقية
تغير، وناف لغيره، وكاف التاريخ، كما رسمت المستقبل، يعامل واحد ال م

بنفسه، وقائل ان النفسية ولعقلية جوهران، ماهيتان، وال تخضعان لقانون 
  التطور وعمل المجتمع
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  أمـة فـي عالـم

والروح، والمسلك الثالث حيث ال الكل وال العنصر بل نسقهما 
  الحي المتكامل وتفاعلهما الدينامي الجدلي

*** ***  
بدت الذات العربية، في حضورها اليوم، مصابة بالفشل في التكيف مع 

انها فريسة . اإلحباط في الصراع مع بيئتها المحلية
حلل بين األنا وحقلها مما أزال الشعور بالرضى، وأضعف مقومات 

  النضج والتكامل في الشخصية
 *** ***  

رنا التحليل الى أن يكون نفاذا الى الالوعي الضهار ما هو 
بغية وضعه على نور العقل . مكبوت وإعادة إلى الوعي

*** ***  
ان للجنس، في الذات العربية، مشكلة ال مغاالة في اعتبارها 
ضاغطة في السلوك والالوعي ومهيئة ألوضاع اجتماعية ، 

 .وسياسية أيضا، مميزة

   
   

� �

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017

  
113 

 

أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 

   
والروح، والمسلك الثالث حيث ال الكل وال العنصر بل نسقهما 

الحي المتكامل وتفاعلهما الدينامي الجدلي

بدت الذات العربية، في حضورها اليوم، مصابة بالفشل في التكيف مع 
اإلحباط في الصراع مع بيئتها المحليةوب. المحيط العصري

حلل بين األنا وحقلها مما أزال الشعور بالرضى، وأضعف مقومات 
النضج والتكامل في الشخصية

رنا التحليل الى أن يكون نفاذا الى الالوعي الضهار ما هو 
مكبوت وإعادة إلى الوعي

  والدراسة

ان للجنس، في الذات العربية، مشكلة ال مغاالة في اعتبارها 
ضاغطة في السلوك والالوعي ومهيئة ألوضاع اجتماعية ، 

وسياسية أيضا، مميزة

من يحمل اإلسالم مسؤوليات تخلّف، وواجب أعطاه مذهب في االقتصاد،  
سفة، فهو وآخر في الفلك أو المعادن أو التربية ، وآخر في االجتماع والفل

*** ****  
الواجب األوجبلالسالم هو حمل قيم، ورسم معالم إنسانية شاملة، 

ليس رسم . وهو بؤرة تدور حولها مثل، وتدعو اإلنسان إليها
انه يغذي تلك . التفاصيل، أو وضع نظرية في االقتصاد عمله

سامي، وباالرتفاع باإلنسان الخطة بالنور اإلنساني، وبالفكر المت
  الالمحظوظ، وبإبعاد روحية عامة
*** ****  

ان العربي، منذ قرون، مرتبط برسالة عالمية، ويؤمن بقيم حضارية ذات 
  شكل ينفتح على الحضارات ويتقبل األديان والفلسفات واأللوان

*** ***  
و ... لقد دعا العربي منذ قرون لتجاوز فروقات اللون والعرق و

وبعد ففي مهاده التاريخي دعوة الن يبقى في منزلة 
  معتدلة وتحمل للعالم العقل واليد معا،  النار والماء، المادة 
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من يحمل اإلسالم مسؤوليات تخلّف، وواجب أعطاه مذهب في االقتصاد، 
وآخر في الفلك أو المعادن أو التربية ، وآخر في االجتماع والفل

  يحمل االسالم ما ليس من واجبه كدين 
*** ****

الواجب األوجبلالسالم هو حمل قيم، ورسم معالم إنسانية شاملة، 
وهو بؤرة تدور حولها مثل، وتدعو اإلنسان إليها

التفاصيل، أو وضع نظرية في االقتصاد عمله
الخطة بالنور اإلنساني، وبالفكر المت

الالمحظوظ، وبإبعاد روحية عامة
*** ****

ان العربي، منذ قرون، مرتبط برسالة عالمية، ويؤمن بقيم حضارية ذات 
شكل ينفتح على الحضارات ويتقبل األديان والفلسفات واأللوان

*** ***
لقد دعا العربي منذ قرون لتجاوز فروقات اللون والعرق و

وبعد ففي مهاده التاريخي دعوة الن يبقى في منزلة !! ...!
معتدلة وتحمل للعالم العقل واليد معا،  النار والماء، المادة 
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  سلسلــة موسعــة التحليــل النفســي للــذات العربيــة : 12اب ـــكت
  لفظي في الذات العربيةالثقافي ولغة الجسد والتواصل غير ال الالوعي

   )اتــــمقتطف( 
 

  استــاذ التحليــل النفسانــي -علــي زيعــور . د
aly.zayour@gmail.com 
 

     
 

الفكر المعاصر يبحث فيما هو فياوي، منطق داخلي مختبئ أو ثاو وتوار، 
  ية من العالئق والروابطمستورة، بنية الواعية، بنية عالئق

*** ***  
البد، . ليس علينا أن نصف الواقع، أو أن نكتفي بالسرد والبسط

في سبيل االرتفاع الى العلم أو الى المعروفة الفلسفية، من 
الغوض اللتقاط البنية الداخلية، والشبكة العالئقية الالواعية، 

  والروابط المعتمة والمستورة
*** ***  

هو عالئقي بين الوقائع، الى البنى، ترقى علومنا اإلنسانية باالنتقال إلى ما
  وتتعمق

**** ***  
ليس العلني، والفصيح والظاهر، متحكما وحده في قيادة شأن 

ولعّل الوعي الثقافي . المرأة وفي تفسير وضعها القائم والمرجو
العربي يفسر الكثير من السلوكات الفردية واالجتماعية، ومن 

  ر أو العالئق والقيمالنظر واألفكا
**** ***  

ال يمكن لخطاب التكييفانية العربية أن تقبل بالتجريح الذاتي، وهدم األمل، 
وتفويض الثقة بالنحن، وتحريك مشاعر الذنب واالثم، ورض مشاعر 

  االحتماء أو األمن والتقدير الذاتي
*** ***  

، قاصدة بذلك تتحرك الذات العربية، تنتقد ذاتها وتعيد التعضية والمعنية
توفير االنمائي والوقائي واالشفائي، ومستندة في ذلك الى القدرة واالمكان 
على تعلم عادات سلوكية جديدة، وأساليب تفكير حديثة معاصرة، وطرائق 
إيجابية راشدة في االستجابية والتقييم والنظر أي في إعادة تأهيل الشخصية 

فية والبنية الدينامية للشخصية والقضاء، وإعادة تغيير يصيب البنية الوظي
 .المنفتحة على الحداثة الالمتوقفة

  تقديم 
: لقد خلت أن االعتراض األول سيكون على استعمال مصطلحات، من مثل

، ) ذاتية/ أو نزعة، أو فلسفة/ رؤية( تكييفانية، تغييرانية، ذاتانية 
عالجنفس، : ثم على صهر مصطلحات مركّبة، من نحو ... نقدانية

، )تنظيم عضوي(تعضية : ، ثم على نحت كلمات أخرى...يلنفستحل
( ، صباغة )التصور أو المنهج العضوي، أو النظرية العضوية( عضوانية 
، )المعرفة المنظّمة أو العلم بتالقي نظرات العيون(، حداجة )من أصبع

أو  الدنوانية، البونية، علم المجاورة(االصاخة، األيدية أو األيادة، القربعدية 
، )مرض فكري(، فكار )علم القرب والبعد بين األجسام عند التواصل

  )...انجراح سلوكي(سالك 
*** ***  

كانت شكوكي كثيرة، لكنها دفعت بي الى أن أعيد التبصر 
وهكذا بذلت جهدا . والتدبر بحيث أطفئ، وأعزز، وأتوقّى، وأتّقي

طت، كما بس: لوضع قائمة بالمصطلحات المولّدة، وأضمومة
وكررت أو فصلت بحيث انه صار سهال االكتفاء بما يهم ذا 

  القارئ أو ذاك، وبحيث صار ممكنا تكوين مجمل عام منظم
*** ***  

أن تشييد علم يدرس الالوعي الثقافي العربي ضرورة ذات نفع وسداد، كما 
أنه البد من الوعي بما هو ال متمايز وظلي، معيوش وعملي أو تطبيقي، 

يميائي، لغة غير منطوقة وتعبيرات حركية تصاحب الكالم أو إرشادي وس
  ...) الحداجة، االصاخة، الصباعة(خاصة بالجسد 

*** ***  
يظهر جلي النفع والسداد االهتمام بدراسة المعتم، والمخبوء، 
والتواصل المستور الصامت، والروابط بين الوقائع أو العالئق 

، أن االكتفاء بالوصف سيبدو جليا بارزا،بعد أيضا. الخفية
والمسح، بالسرد والبسط، هو بقاء عندالسطحي والمباشر 

  والبسيط 
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تلك المغاالة في تقييم تجارب فرويد الشخصية، ومتابعة مراحل حياته أو 
انتكاساته واكتشافاته التدريجية الحائرة، مرفوضة عندنا بل هي خفيفة 

  المكانة والقيمة
 *** ***  

 اال نكون قد هربنا الى الظالم والظل، الى الهاجع والقديم، ا
رنا كل الواقع والظاهرة المرضية بعوامل طفولية تنسنا "نفس

  الحال الراهن بمشكالته االقتصادية واالجتماعية والعالئقية
**** ***  

هل تكون معرفة الذكريات المكبوتة، بطريقة تفسير الحلم والزالت أو 
الحركات الالواعية وما الى ذلك، كافية؟ انها ليست معرفة كافية على 

أما . لمعرفي المحض، وتبتر االنسان أو تخّل في وحدته العضويةالصعيد ا
على الصعيد العالجي، حتى وإن زعموا أحيانا أنه غير أساسي في التحليل 
النفسي الفرويدي، فإنه يبدو تبسيطا بل وساذجا االدعاء بأن معرفة 

  المكبوت وحدها كفيلة بالشفاء
*** ***  

ا، متغافلين عن دور ثماال نكون في الفرويدية، أيضا وأيض
العقل؟ وأين دور االرادة داخل حتمية فرويد الصلبة وحيال سبية 
نفسانية ميكانيكية ؟ وأين عمل الوعي بنوره وانعكاسه على 

  ذاته؟ 
 **** ***  

البد من إعطاء دور للوعي، ولالرادة التي يتوجب تنميتها وتقويمها أو 
وبكشف الباطن أو  إصالحها وتعزيزها، وللرغبة الواعية باالفصاح

ان الطرائق التي ال تؤمن بعامل . بالمعرفة والتعريف وبالشفاء والتكيف
العقالنية ومكانته في استكشاف الشخصية، وبالتالي في الشفاء أو التكيف 

  االيجابي، تبقى طرائق ناقصة وال تكفي بذاتها
*** **  

ولعلنا . إن في التراث العربي، في دنيا دراسة الجنس، ثورة
نقع في المغلوط والناقص ان أعطينا لما  هو جنسي قيمة س

  مطلقة أو ناقية كافية في جلسات التحليل النفسي
 *** ***  

ليست عقدة أوديب قانونا عاما، ال نجدها في كل مجتمع، وفي كل حضارة 
ولسيت هي يتلك القيمة المعطاة لها عند فرويد الذي ، في هذا الشأن . 

فمن الصعب علينا . رض وينسخ ، يتخيل ويعمموفي غيره أيضا، كأن يفت
وهل يجوز . أن نرضى بتلك العقدة مفسرة للواجب، وللمقدس أو للدين

" المبدأ الفرويدي" تفسير الظواهر االجتماعية العديدة والمعقدة وفق ذلك
 البسيط النزوي الفردي؟  

من الالوعي الى خطاب في التحليل النفسي  :الباب األول 
  ر والسلوكوصحة الفك
نحو خطاب عربي مستقل إسهامي في التحليل النفسي : الفصل األول

نقد الفرويدية طريق للتوتر بها واستيعابها ( وفي التكييفانية 
  )التجاوزي الخالق

المدرسة العربية، المستندة هنا الى ثورة من التحليالت التراثية في الجنس 
للسلوك والشخصية، ) وبهيمة شروخير، مالك(والتأويالت والتقسيم الثنائي 

ترفض وصاية الفرويدية أو االستمرار المتفائل الكسول في تجربة فرويد 
  الشخصية أو االنبهار بمكتشافاته والتلبث عندها

 *** ***  
ان اكتشافاته . هناك الكثير ممانقبله من فرويد وما نمدحه عليه

 شديدة التأثير أو التحريك السلبي وااليجابي، التفويضي
فمنها ما أعطاه للجنسي الكامن في الالوعي، وهناك : واالثرائي

مقولة الالوعي المحرك الدينامي، والهوام، والرغبة المكتوبة، 
ودور المكبوت في تطور الحياة، والتساؤل حول حقيقة اإلنساني 

  ... وكوامنه ومحركاته
 *** ***  

وعي، وعلى يطرح التحليل النفسي عندنا، ومن ثم طرائق استكشاف الال
شكل خاص العالج النفسي والطب النفسي العقلي، سؤاال عميقا حول 

هل تصلح هذه، بركائزها حول العقدة األوديبية والجنسانية . الفرويدية
والذكورية، ألن تكون مفسرة وفاعلة في مجتمعاتنا؟ هل الفرويدية صفة 

  التعميم والقابلية ألن تكون المفتاح الوحيد األوحد؟
*** ***   

فذلك السائل ". ساذجا"وليس صاحبه " ساذجا" ليس ذلك السؤال 
  يدافع عن نفسه وتراثه وهويته

 *** ***  
ان االيمان بوجود قطاع الكامن  في الشخصية، وجودا فعاال وعميقا أو 
هائجا ومحركا أساسيا، يوسع ويصحح نظرتنا التقليدية لالنسان في 

أو ( في فعالية الالوعي وذلك الخطاب .شخصيته وثقافته وسلوكه
يحدث انقالبا في الثقافة، وفي تفسير ) الالواضح، والمكبوت، والباطن، لخ

  االنسان أو التجربة الحضارية والحياتية
 *** ***  

ذلك الخطاب ال يعني أنه علينا التسليم بالفرويدية، والخضوع 
، كي نكون في )وأخطائه التي عدل عنها(لمسيرة فرويد وخبرته 

  التحليل النفسي أو محللينداخل 
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 دين أو .رسالة صاحب نفسه في يرى فرويد كون حظةمال اليسير من 
 وسائل يتبع هنا نجده أخرى، جهة ومن .لالنسان خالص دعوة أو لالنسانية،
 التحليل حركة عبر "االنقاذي" هدفه تحقيق في  عسكرية، وشبه سياسية،
  النفسي
**** ***   

أما توجهاتنا في الصحة النفسية والتحليل النفسي فلعلّها حتى 
مازلنا ننفر من ظاهرة الفردانية عند الفرد، : وم مختلفةالي

ومهتمين جدا بالعالئق األسرية أو روابط الفرد مع والديه 
، وبالحس "عشيرته" وأوالده بل وحتى مع أقربائه وجيرانه و

بالمسئولية حيال المصير والقائم أو الحال والمآل، وبالخوف من 
للفرد ومن تقلص  االنعزال والعزلة أو من إهمال اآلخرين

  دورهم في حياته
*** ****  

 عن يختلف ما صوب عندنا النفسي االحليل توجه التاريخية العوامل إن
 في الوان وصوب وعالئقه، ورموزه لالنسان تفسير مجال في الفرويدية

  واختالف وخصوصية محليات ذات والرؤية العالج
**** ***   

ميادينه الراهنة أو  ال نستطيع القول إن علم النفس الراهن، في
. في آخر أشكاله وقمة تطوره وعطاءاته، هو علم النفس العربي

وال يجوز أن نقع في أظنونات بعض من جعل من علم النفس 
الراهن، وكما هو معروف في العالم النشيط، ميدانا إسالميا 
صرفا بعد إغراقه بمصطلحات قرآنية، وتراثية، وبأشعار أو 

  مأثورات عربية
*** ***   
 الى وتجاوزه، فرويد من التعلم الى مدعوون األحوال جميع في إننا،

  منه الضرامي المستمر التحرر أو تخطّيه ثم وتمثّله محاورته
*** ***   

العربية في " المدرسة"إن ما نقوله، بحذر وثقة منا بالقادم، عن 
التحليل النفسي يؤكد رفضنا العتبار فرويد نبيا جديدا، وللتقيد 

ي الغبي الكسول بالمدارس ذات المنبت االجتماعي الحرف
  التاريخي المختلف أو ذات التوجهات والقيم الغذائية المختلفة

*** ***   
 علم انه ، العربي الثقافي الالوعي "علم" هو العربي النفسي التحليل ان

 وبالنص بالرسمي، االكتفاء أو المطلقة الثقة يرفض "علم " وهو .الالوعي
  المفكّر الذات خطاب هو بما أو الوعي وبفلسفة الظاهرة، بالسلطةو الواضح،

 

أننا نستطيع ، باالستناد الى واقع فرويد والى المعطيات األناسية،  
التأكيد بأن فرويد أقام العقدة األوديبية منطلقا من بيئته، 
وخصائصه الشخصية والطبقية، و تعامليته مع مجتمع معين، 

  مع شروط حضارية محددةومع تراث شخصي عائلي، و
*** ****  

طموحه ألن : الفرويدية، على غرار النظريات األوروبية، طموحه واثقة
تجعل من نفسها مقياسا ومعيارا للعالم أجمع وواثقة من أنه تستطيع الزعم 

  بأنها المقياس والمعيار
 *** ***  

تميل االتجاهات النقدية عندنا الى توسيع التحليلنفس وتنويعه 
يقول بتأثير العوامل االجتماعية والثقافية، والمشكالت  بحيث

االقتصادية والسياسية، وبتخفيف حدة المبالغات حول تأثير 
العامل الجنسي وعقدة أوديب، وبإدخال المرونة الى الوثوقية 

  والتعميمات والفرضيات التي تتسم الفرويدية
 *** ***  

ثر تفاؤال من المحلل يبدو الشيخ الصوفي أو النظر العربي الراهن أك
  الفرويدي، وأكثر ايمانا بالجانب الخير في االنسان، أو أقل تدنيسا لالنسان

 *** ***  
االلحاح على العنف والتدمير وخصائص أخرى  شديدفرويد 

للمجتمع الصناعي حول الجنس واالضطراب واآللوية والفراغ 
للقيم  والتبطل والشذوات واالنحرافات ، بل وحول النظرة المادية

  والحياة والغريزة والظالم
 *** ****  

كالغراب أنه أو والتشكيكي، ،سنكرر، بحق وحقيق، أن ينطلق من المرضي 
 من ينطلق أنه كما .االضطراب أو والخراب واألسود الالسوي الحق

 دور مضعفا والجنسي الفردي حول يتمركز كي الالوعي، من الالعقالني،
 أو بالعدل الشر، أو بالخير اهتمام بدون أي يواالجتماع والثقافي األخالقي

  الظلم
*** ****  

ال يمكن للتحليل النفسي أن يكون عندنا مذهبا دوغماطيا، وال أن 
ليس هو دينا، ولماذا . يبقى سجين نظر المؤسس أو المعلّم األكبر

يوجب البعض علينا أن ال نتجاوزه؟ ولماذا يدعونا المسحورون 
علّم في داخلنا كي نستطيع أن نكتنه بأن نكرر حتى أغالط الم

؟ ولماذا يتوجب علينا "الكنز المرصود"العجيب و " اللغز" ذلك 
أن نجعل تجارب فرويد حاالت عيادية، وقدوة لنا، وموضوع 

 انبهار وتقدير؟
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تثمير علوم النفس والتحليل النفسي في التفسير والتغيير : الفصل الثاني
  الحضاريين

  

 لناقصةا األواليات على بالقيام يكون لن الخلّاق الشامل التكيف أن
 المعيوش تهمل وتطمس، تبرز وتنتقي، تلفق وتسوغ، تبرر التي (

 أولية على بل ،..)والالمكتوب واألناسي والمهمش والمقموع
   المباشرة والمجابهة والتحدي العقالني االقتحام

**** ****   
 فرويد الى العودة على يشدد وإذ الشخصي، تحليلي في الكان، المرحوم لعل
 الفرنسي شعور عن تعبير هو ،"المؤسس" أو "المعلم" ب لمغاليا التمسك أو

 طويل بتأخر اليه التعرف عن أو النفسي التحليل نقل عن تأخره حيال بالذنب
 )النظرية أو العلم أو الفن أو ( الميدان ذلك صعيد على ملحوظ غير وبإسهام
  المعرفي

*** ***   
 حول السبعينات ذمن تحققه، ورجونا أملناه، مما الكثير يتحقق لم

 أعمال منها التي النفسي التحليل في الكتب أمهات ترجمة وجوب
 من أكثر بعد تنل لم الشاهد، سبيل على األخيرة، فهذه .فرويد

 كافية، غير ترجمات هي بل الئقة، وغير مبعثرة، ترجمات
  واألمانة الوعي أمام بريئة تقف وال مسؤولة وغير ومجروحة،

*** ***   
 مواقفه في العربي االنسان لدراسة جليلة خدمة يقدم فسالتحليلن إن

 تكييفية مستقلة له رؤية تكوين إلعادة مسعاه وفي التاريخية، االجتماعية
 الحال في والتغيير، والعالئق الفعل في والقيم، والوجود المعرفة في أشملية

 الفالح،( السعادة أي بالدارين للفوز الينبوعي مسعاه تحقيق في والمآل،
 السلوك والفضيلة ...)الخالق واالتزان الناضج القوي األنا تحقيق

  )الناضج غير االجتماعي
*** ****   

 الجماعي الثقافي الالوعي ارتياد على يساعد وإذ التحليلنفس، ان
 ولالنجراحات وللمعارف، للذات، الذات نظرة يطور العربي،

 داخل الضرامية االجتماعية النفسية والصحة للتحرر ثم ومن
  المستقبلي لالنسان العالمية الذمة

**** ****   
 الزعم نستطيع هل النفس، علم في العربية المدرسة وجود زعمنا أن بعد

 أوائل منذ الرغبة تلك عن أعربنا لقد التحليلنفس؟ في عربي اتجاه بوجود
  الرغبة؟ تلك من شيء تحقق فهل .السبعينات

 

فة المظلمة، بالممنوع فتحه يدخل التحليل النفسي بالمستور والغر 
أو النظر فيه، باألناسي والتأويلي "الذي ال يصح شهوده "و 

والرمزي والهامشي ، بالهذا وبالظل واألغوار في الشخصية 
  واللغة الوعي والعارض

*** ***   
 وجهازه الكبرى أفهوماته من وانطالقا النفسي التحليل باسم نرفض،

 وعلمائه بنظرياته التماهي أو الغربي عاتبا الشاهد، سبيل على وطرائقه،
 وألوان بالكماليات والتلذّذ فاترا، كسوال نقال به الخاصة ألزماته حلوله ونقل

  وطبقاته مجتمعاته مفكّرو ينتجها التي الترف
**** ****  

الكثير من فلسفات الغرب، كالبراغماتية واللوضعية والجدلية 
نتاج فكر ايديولوجي والظاهرتية، وليد مجتمع له خصوصياته، و

عن مصالح لون فكري ومواقع اجتماعية، ) أو يكشف(يدافع 
  وعن رؤية للقيم والعقل خصوصية لكن تدعي العالمية والوثوقية

*** ***   
 متشنجا ردا ربما الفرويدي، التحليلنفس في المرذوالت كشف من أكثرنا لعلنا
 على منقفل متصدع، ناءب إنه قلنا فقد :والمتدلّه والمستسلم، المنبهر، على

 منكر ومتعمل، وتبسيطي وهندسي مسبق جهاز على قائم أو مصطنع نفسه،
 االقتصادي للعمل نقل فيزيولوجية، لمصطلحات نفساني تنظير الفرد، لحرية

  الخ جنسي، هو ما الى
**** ***   

إننا نحارب من أجل خصوصيات انسان منغرس في مجتمع 
ونحارب . اعي ولغة وحضارةومعرفة وتاريخ ، وفي الوعي جم

  من أجل االفساح للمتعدد، والمختلف، وربط المعرفي بالمجتمعي
*** ***   

 لم إن معرفي لفرع حياة ال أن العربي، الفكر في معروفا، اليوم صار لقد
 الجذور، في وينغرس الحقل، طموحات عن يعرب ال إن أي يتعرب

  عرفيةوالم االجتماعية والشروط ، الراهنة والمشكالت
*** ***   

إن التحليل النفسي نور في سبيل كشف القطاع اآلخر في الذات 
العربية، وفي سبيل إقامة حوار بين ذلك القطاع المكبوت واألنا 

الرسمي، الحاكم، المنضبط، األكثري، الصراطي، ( الفصيح 
  )الظاهر، المثالي

**** ***   
 أساسي جزء إنها :عنا تفكرو وتقودنا، فينا، تفكّر مثال، العامية، اللغة إن 

 والمتحكم الفعال لكن المظلم القاع إنها فينا،
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ومقاومات النفس وما ( إننا إذا قبلنا بأن النظر العربي الصوفي في الباطن 
الى ذلك ما يزال أحيانا في حياتنا، وإذا قبلنا بأن الالوعي هو أساس 

ليس التلقيح أو التوفيق، بل وال ) أو ممكنا(ومنهج، فإنه يصبح واجبا علينا 
  ما التحليل المقارنالصهر والتولفة، وإن

 **** ****  
التحليل، للنظرية الصوفية العربية يقودنا للقول إنها نظرية 
تستطيع أن تقدم لنا اليوم الجو المناسب لنهوض نظرية في 
التحليل النفسي والعالج النفسي والعلم النفسي متميزة، خاصة، 
ذات جذور وقدرات، ومتغذية من تراث حي غني بالتجارب 

  تواالنجازا
 *** ***  

قد نقاوم كل تغيير يود زعزعة ثقافتنا بتحليالت أسالفنا في الجنس، 
والتأويليات، وتفسير األحالم، وطبقات الشخصية أو مقاماتها، وسلطة 
األخالق والمثل لكننا سنتقبل بتفكّر وتدبر إعطاء القيمة الكبرى للباطن، 

د فرويد وآخرين أتوا ولتحليله بطرائق التحليل النفسي المعروفة اليوم عن
  بعده ونوعوه
 *** ***  

ان الحالل بتدرجاته وأشكاله هو الوعي والقطاع الواضح السائد 
  الظاهر

 *** ***  
أن الحظ ور هو المقموع والقاع وحيث النزوات والميول البيولوجية 

  وخزان الطبيعة الموروث الطبيعي الباحث باستمرار عن إشباع رغباته
 *** **  

ن وثورة، ومنهج اساسي \ي اكتشاف فرويدي محضأن الالوع
  في معرفة االنسان

 *** ***  
بتلك الصالت، بين النفسانيات التراثية واستيعابها النقدي الراهن، نستعيد 
ونحلّل أو نجتاف ونتمثل ونتجاوز ما يبدو لنا اليوم غير عقالني، وباطني، 

سمية الفصيحة وأوليائي، وغير رسمي، ومقموع، ومرفوض من الثقافة الر
وبتلك الصالت نحافظ على نرجسيتنا، نغذّي االغتناء الذاتي، . العالمة

  ونحفّز القدرات المتحركة الخالقة الخائفة
 *** ***  

بجدلية الحالل والمحظور، المقموع والمرفوض، الفياوي 
والخارجي، تتسع دائرة مقاربتنا لكل من تلك االزدواجيات، بل 

فقر والغنى، الحاكم والمحكوم، المطلق وتتغير مراكز دائرتي ال
 والنسبي، الثابت والمتغير

تطور التحليلنفس ، وتعيد " مدرسة"اننا نريد انشاء اتجاه أو  
  "وتجذيره" عقلنته"صياغته، أو تعيد تعضيته و 

 *** ***  
ان علم الحقائق، في الميدان المعرفي الباطني عند العرب، هو علم 

م الدخائل والجواني، وليس هو علم الظاهر، السرائر، علم األسرار، عل
هو علم ما ال ينقال، . والمكشوف والنصي الواضح، والرسمي والرسومي

هو علم الرمز والصافي النقي، علم العودة الى . وما يقال ويطال ويدرس
األصل، الى الباطن، الى األغوار في اإلنسان وفي كالمه، ونصه، 

  مه وعالئقهوأحالمه وسلوكاته، وحاله ومقا
 *** ***  

بل ان الفن، المتعدد الميادين والواحدي المضمون والقصد 
انه طريق الى استكشاف الالوعي : والمنهج والرؤية، عامل ثالث

الجماعي العربي، وشاشة تعكس لنا اليوم الجوانب الالوعية 
واالسقاطات والهوامات التي لم تدرس بعد أو التي هي قادرة 

يخ المعروف للشخصية العربية وخطابها على أن توضح التار
  في الفكر والوجود

 *** ***  
لقد كان الفن عندنا تصوفا، ورؤية للوجود، وتطبيقا لمنهج أو لتقييم،  

انه المحجوب، والالوعي، انه التجارب النمطية . ولعالئق الفرد باأللوهية
  المكبوتة والموجهة للسلوك

 *** ***  
على غرار المعروف في الفكر  يقسم التصوف الوجود البشري،

أو الى ما هو شيطاني " ويقابله السوي" الهو" الديني العام، الى 
يشتمل على الشر واالثم والعدوان وما هو مالئكي أو  روحاني 
تنضوي تحته مقوالت الخير والفضائل والدين والخضوع للسلطة 

  والقوانين
 *** ***  

ي أو الى المقارنة الالمنهجية بل ان فرويد، ونحن نشير الى ما هو عموم
والسريعة، يقول بالباطن والظاهر، بل وهو يجعل من الباطن المحرك 

فكأن الباطن عند . األكبر في اإلنسان، والمقام األساسي في الشخصية
الصوفي يغدو في التحليل النفسي مقام الالوعي أي الحقيقي والدينامي في 

  الذات البشرية
 *** ***  

أننا نعيد قراءة التراثي بحسب منهج التحليلنفس لعل األصح هو 
وانطالقا من الراهن، وحتى االدعاء بإقامة توليفة سوف يبقى 

 ادعاء بال طائل 
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تعطي األهمية األولى للفكر، للوعي، لألنا المفكر المغرور بادعاءات 
مفادها أنه ال عقالني ومتحرر من السببية وأخالقي وفوق كل جبرية وكل 

  قصدانية غير واعية
 *** ***  

عربي، كالالوعي الفردي عندنا، ذو ان الالوعي الجماعي ال
إنه يقوم بحيل، ويزيف، بل وهو عينه مزيف في بعض : مكائد

إنه يفكّر عنا، ويقود الكثير من سلوكاتنا، . األحايين الكثيرة
  ويتحكم بالعالئقية والتعاملية والتلقائيات السلوكية

  
  الفصل الثالث

وفير الشعور بالتوكيد التكييفانية، بحسب ما مر، استراتيجية تقصد الى ت
الذاتي داخل عالم األقوياء الذين يهاجمون ويفتّشون عن توسيع المدى 
لحياتهم، والى توفير المعافاة بتوازن وإيجابية مع الدار العالمية للفكر 

  واالنسان
 *** ***  

تعد التجربة االجتهادية محاوالت وعمليات، واعية وإرادية، في 
ت العربية، لألمم االسالمية، للفكر مجال إعادة االستقرار للذا

  العربي االسالمي، لمنطقة جغراسياسية
 *** ***  

الثقافة أو الشخصية ( تفترض محاولتنا هنا، في مقاربة الفكر والسلوك 
للتجارب والذكريات ) األصول(، وجود الوعي ثقافي هو الينابيع )العربية

ضرامية حية برغم أنها واألهم هو أن تلك المعطيات الالواعية . واألفكار
السحيق األغوار، والذي يبدو أنه يغتني ) الهاذا(في الهذا " قبو"قابعة في 

  باستمرار أو يكتنز
 *** ***  

نحن، في الحقل العربي، تعرضنا لسلسلة من االحباطات 
فالمحرمات . الخارجية، والداخلية، والداخلية معا والخارجية

: فارق الكائن والمجتمع عندناوالممنوعات، والقيود والقهر، لم ت
كلّها عملت وتعمل على قهر طاقاته المعنوية والتضييق على 

  حقوقه، متعاونة وعلى نحو من السببية الدائرية الالمستقيمة
*** ***  

نعتبر الكبت عملية أساسية في التحلينفس للثقافة العربية، وفي التكييفانية 
واألهلية للفكر، واالنسان، القاصدة عندنا الى توفير الصحة واالتزان 

يمنع الكبت تحقيق . والمجتمع، والحلقات المابعد وطنية، وبعدنا العالمي
األفكار والسلوكات، الميول والرغبات، التي ال يوافق عليها األنا األعلى أو 

 السلطة والقيم واألخالق

ه ان نظرية التحليل النفسي عندنا هي التي تنقل أو التي نقلت ما كنا نقول 
الى الداخل، ) من اسقاطات لرغبات آثمة وشريرة وتدميرية( عن الشيطان 

لقد حصل اجتياف لما هو اسقاطي على . الى الباطن المتالطم الديناميكي
  فكرة أو كائن
 *** ***  

تنبغي إعادة قراءة لالناسة العربية االسالمية، من مبدأ يعلمنا اياه 
  الالوعيوخصوبة " الباطن" التحليلنفس حول قدرة 

 *** ***  
الغزالي، اخوان الصفا، (يبدو أن الدراسات التراثية العربية في المرأة  

" األنا"ال تعني بالمرأة مدلوال واعيا، أو ) الفقهيات، والقطاع الجنسي عموما
إنها تعني ما نسقطه على الشيطان، إنها الشيطان في . الواعي، في االنسان

  والمكبوت والظلي والمعتممدلوالته التي تكشف عن الالوعي 
 *** ****  

لقد نقلنا، وقف المنظور الراهن للتحليلنفس العربي، ما كان يقال 
في المرأة والجنس ويعترف به الجميع أو يقره المجتمع الى 

هكذا فإن مقام الهذا في الجهاز النفسي يغدو . داخل الشخصية
رأة أي أوضح لنا بجعلنا اياه مقاما يتمثّل بما نسقطه على الم

  ... بالنزوات العدوانية واآلثمة واالغرائية
 *** ***  

لقد بحثوا عميقا : من النافل االشارة الى ما رآه األسالف في النص الظاهر
وعلم التأويل، ذلك الميدان ". الحقيقية"في الباطني، والدالالت المضمرة أو 

وع المستور الفسيح في تراثنا، دليل على اتساع التفريق بين المكتوم المقم
والرسومي الظاهر العلني، بين النص والالمنصوص، بين ما نفكّر فيه وما 

  ... ال يفكّر فيه، بين الحظ ور والجائز
 ***** ****  

فمن ذلك خطابه التفسيري : هناك الكثير نتعلمه من التحليلنفس
للقطاع األناسي، وللمحبط، واألحالم، ولشتى العوامل الهادة في 

انه يعلم التحرر من . الثقافية للذات العربية الصحة النفسية
االسقاطات على معارفنا القديمة أو قراءتها قراءة غير تاريخية 

ويعلّم التحرر من . مسبقة، مثقلة بالالوعي أو الهاجعات
المكبوت، أي أن نضع أمام نور الوعي والعقل ذكرياتنا 

عقالنيات الصادمة، والتجارب الينبوعية الدفينة، والكوامن، والال
  واالنجراحات، وما يعيق تحقيق الرغبات

 **** ***  
ان التحليل النفسي، في مدرسته العربية، ال يسعى ألن يكون مسيسا أو 

 ايديولوجيا، وهو ال يصبو ألن يكون فلسفة أو ليأخذ مكان الفلسفات حيث 
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بعملية االنكار يتجاهل الفكر الواقع المؤلم، ويتنكّر للظاهر عيانا 
ما يسبب القلق هنا يتجنب الفكر . بيانا، على نحو عنيد غريب

واالضطراب بطريقة الواعية حيلة تقصد للحماية الذاتية، 
  ولتوكيد من نوع معين للذات

 *** ***  
نستبدل : االزاحة استبدال أو نقل لموضوع االنفعال المكبوت أو المقموع

نرفض المجتمع . ما ال نقدر عليه بما هو ممكن، وبالقاهرة ما هو رمز له
  فنعتدي على القانون، أو على الممتلكاتأو نكره السلطة القائمة 

 *** ***  
فالمرذول . قد تنقلب الشحنة االنفعالية المكبوتة الى حالة مناقضة

المستهجن أو غير المرغوب قد يتحول، وهو المكبوت، الى 
بهذه الطريقة الالواعية من االحتماء يتحول . محبوب مرغوب

لقطاع فكري أو  نفورنا من قيم اجتماعية أو أخالقية، أو كرهنا
  لشخصية أو لسلوك ، الى حب وتودد له

 *** ***  
. ليس إظهر نقيض الميل المكبوت طريقة إيجابية في صون كرامة األنا

" البطل"وقد رأينا تلك الطريقة في بعض األفكار الصوفية حيث كان ينتقل 
من أقصى المجون الى أقصى حاالت الزهد، أو من الخالعة الى تنصيب 

  اعظا في العفةالذات و
*** ***  

هنا : انفصال في الشخصية الثقافية، اتزانية منجرحة ووهمية
تنفصل مجموعة من األفكار والسلوكات، أو قطعة من التراث، 
عن الشخصية األساسية التاريخية للفكر أو للشخصية أو للمجتمع 

  والتاريخ
 *** ***  

ام، كما يحصل باالنفصال لحركة فكرية عن األم والجسد أو الوعي الع
أو حول االلحاد ( لحركات تدعي االنطالق والتمحور حول ثورة الزنج 

تتخلص تلك الحركة بطريقة ...) والزندقة واالباحية، أو إسقاط التكاليف
  دفاعية وبحيلة الواعية من المقلق والجارح في التراث

 **** ****  
 في االسقاط نلقي على من هم معنا، على الشطر االيجابي في
. الشخصية أو في الفكر أو الجماعة، الزائنات والمحمودات

وعكس ذلك ياقى أو يسقط على الشطر المرجوم، على 
فبطريقة الواعية ندافع . المعلونين والسلبيين داخل الشخص نفسه

  عن فكرنا وتاريخنا، عن ذاتنا أو أمتنا
 

 إننا نكبت سائر ما يثير فينا القلق، أي أنا نبعد الرغبات التي 
بذلك تحافظ الذات . تولّد الحصار النفسي، والذكريات المؤلمة

على أمنها، وتدافع عن نفسها، في صراعنا االنفعالي 
  واالجتماعي السياسي

 **** ***  
لذا لم لم تسر الذات العربية، او الشخصية والفكر والثقافة، في طريق 

ية وشتى والعائلة والوسائل السياس - وذلك ألن التربويات. معافى متزن
  قد تضافرت كلها لتشديد القمع وترسيخه -الديناميات االجتماعية والعالئقية

 **** ****  
إن إعادة المكبوت الى الوعي، كما سلف، أولى خطوات 
التكييفانية في طريقها الى المعرفة العميقة بالسلوك والفكر 
والعوارض، ثم الى مساعيها في االشفاء وإعادة التأهيل 

يجابي، ثم الى التخطيط ووضع استراتيجية شمالة والتوازن اال
فإزالة المكبوت بإعادته الى الوعي، أو إن . في التفسير والتغيير

البد من ذلك االخراج . الوعي بالمكبوت، فرصة للتنقية والتعزيل
الى النور كي يبدأ عمل العقالنية الحرث والرافع، االستباقي 

  والمخطط
 *** ***  

الراهنة أننا، للحفاظ على التوكيد الذاتي، على الذات  يبرز، في ثقافتنا
ووجدتها واستقرارها، نلجأ الى التفكير الذي ينسخ تأويالت، ويتغطّى أو 

أليس ذلك، دليال على الشخصية االنفعالية،؟ .يغطّي باالختالق وااللتفاف
المنطق، السريعة االندفاع كأننا هنا أمام " األهوائية"وأيضا على الثقافة 

  بارانويا ثقافية
 ** ***  

قد يظهر النكوص على شكل رجوع في الفكر والسلوك الى 
مرحلة سابقة، الى التجريبة األولى، الى مراحل الطفولة في 

ومن اليسير جدا مالحظة . األمة أو التاريخ الفردي للشخصية
النكوص الى سلوكات األسالف أوالى طرائقهم التي نجحت، 

م التكيف الناجعوالمعافاة واالسهام في وأفكارهم التي وفّرت له
صنع الحضارة البشرية والتأثير العنيف في الدار العالكية 

  لالنسان والقوة قرونا عديدة
 *** ***  

: السلوك االنسحابي دفاعي،قد يلجأ إليه الفاشل في إقامة التوافق االجتماعي
ف الفكر هنا يتص: ينسحب كي يتجنب ما يسبب المواقف المؤدية الى القلق

فباالنعزال نحافظ هنا على الذات من الوقوع في . والسلوك بإيثار النفراد
 االحباط االجتماعي، ونوفّر لها الحصن والحضن، الصحة أو التكيف
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نحو النظرية العربية : في الجسدانية العربية:الباب  الثاني
  في الجسد والتواصل الصامت

  

  الجسد جسم و ذهن و ال وعي و تواصلٌ غير منطوق واسم:الفصل األول 
  )فكار عن األلوهية و منتج للُّغة و الحضارة و راعب بالتحررموئل األ(  

 
المعمقة إشكالية الجسد من الموضوعات التي ما تزال تحتاج الى الدراسة 

وأكثر ما ينبغي . والنفس في تراثنا العربي، وفي تجربتنا الفكرية الراهنة
ان لم  اجعةالتمعن فيه هو المواقف المفكرنة، والتوجهات الالمباشرة أو اله
الحياوي : نقل الالواعية، حيال الجسد أو حيال الفرد في قطاعاته الموحدة

  ، واالجتماعي والعقلي)البيولوجي( 
**** ***   

ثم ملقى ايضا : وهنا كان تيار ال يؤمن اال بالجسد، ويهذه الدنيا
التيار المتفلسف الذي يمثله ابن سينا والذي يجعل الجسد قفصا 

ن أعلى والتيار الذي يؤمن بالجسد معا والنفس، للنفس الهابطة م
  مع أولوية لها وإيمان بخلودها وانبعاثها

**** ***   
ماذا نحن؟ وماذا سنكون؟ من أين أتينا وماذا سيحل بنا؟ ما هي الحياة وما 
هو الفكر؟ ما هي المادة التي يتكون منها الجسد وما هو مآلها؟ كل جواب 

، وعن إيمان بمطلق معين مختلف هو فلسفة، ويكشف عن منهج خاص
  باختالف الجواب ال باختالف السؤال

**** ***   
ان في بعض حركات الجسد لغة، وتتكلم األعضاء بلغة خاصة 

فالعضو يكشف عن مشكلة أو يكون . ال تعبر عنها الكلمة
تعبيرا عن مكبوت أو غامض، وعلى نحو غير واع وال " كالمه"

  واضح والعقل واالرادةمقصود أو بال معرفة الوعي ال
**** ***   
هذه الدراسات، ان تعمقت وأغنيت، تساهم في تعزيز فرضية تزعم لعل 
مختلف عن الالوعي الجماعي، والفردي، " ال وعي ثقافي عربي" وجود

  المعرفي بشكل خاص والعائلي، وعن
**** ***   

وتتعرف البشرية، ان في طفولتها . يدرك االنسان العالم بجسمه
خية أم في طفولة الفرد، على األشياء والظواهر بالحواس التاري

فالحضارة والمعارف إنجازات الجسد، . أو االدراك الحسي
واستمرار له، وتصورات وإسقاطات وإبداالت عن أعضائه 

 وأمنياته واحتماالته

االسقاط يخفف توترنا ويحل المشكلة بإبعاد المسؤولية عن المسؤول  
  اآلخرين أو الظروف والعوامل الخارجيةالمباشر، وإلقائها على 

 **** ****  

: الثقافة االسقاطية سميكة عندنا، نغنيها بدون قصد أو معرفة
نكبت بعض الميول التي ال يرضاها األنا عندنا، والتي ال نحب 

لكننا ال نلبث أن نسقط تلك . أن نراها فينا وفي سلوكنا وتاريخنا
ك أراها في اآلخرة ال في بذل. المكبوتات بعيدا عنّا وبال وعي

نفسي، وبذلك أدين اآلخرين فأدافع عن األنا، وأقيها من الشعور 
  بقصورها أو تقصيرها

 *** ***  

 متراكمة متالحقة تماهيات سلسلة أن الشخصية، في الفرد أو في الفكر 
 يعتبر انسان في أو كبيرة، شخصية في هذا يتماهى :البعض بعضها فوق
  ايجابي باتجاه وتسير الذات، تتعزز بذلك .وعي بدون كامال، أو قدوة

**** ***   

 للشعور كان إذا كثيرة، لمرات أو بعمق التساؤل، يجوز ربما
 والالواعية، الواعية حالتيها في التعويض الوالية ثم ومن بالنقص

 وتحفيزها تحريكها أو العربي، الفكر تيارات توجيه في دور

**** ***   

 والضعف بالقصور نتهمهم :أسالفنا حيال ومواقف أفكار لمحو جهدنا نسعى
 الشعور ذلك مسح نحاول لذلك .بالذنب الشعور فينتابنا العقالنية، ونقص
 فنتقرب لهم، "معاقبتنا" اللغاء نسعى عليهم الثناء طريق عن القول ذلك بمسح
  والكالم بالعواطف اليهم

**** ****   

 االضطراب سبب لعل :عميق نفسي عارض داللة الذات محو أن
 الداخل، الى يتجه العدوان وأن أحيانا، بالذنب الشعور الى راجع

  الذات الى

**** ****   

 جامدة ذهنية مسبقات أجموعة العربي الثقافي الالوعي ليس
 لالوعي الناقصة التصورات من متحررون هنا ونحن ومجمدة،
 ومن البنيوي، والنسق المسبق التفسير ومن الفرويدي، الفردي

  اليونغي الجماعي والالوعي العائلي، والالوعي تاريخي،الال
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ليس الجسد في الفقهيات، واألحاديثية، مدعوا إلى األماتات والتقشف 
هو مدعو فقط الى أن ينضبط وفق معايير تدمجه في : واالنقهارات

انه حقيقة، وموضع احترام، . الجماعة، وتسمو به إلى اإليمان والطهارة
يع للتشر) موضوع(ومركز ارتباط األرض بالسماء وتحاورهما، وغرض 

الجسد هنا مقدمة وضرورة لالرتفاع به، أو . الذي ينظّم كي يرفع ويصقل
  لرفعه، نحو الالجسديوالالمباشر واالعتبار والمعنوي

**** ***   
ان الجسد، في الفقهيات واألحاديثية، موجود في أحسن تقويم 

وما قدمه ذلك القطاع التراثي للجسد تنظيما . وفي أكمل صورة
ل قطاع آخر، وكذلك فإن ما وقع فيه من وتدقيقا فاق عطاء ك

مبالغات وتقييدات وتضبيطات تفصيلية يجعلنا اليوم، كما دفع 
بالبعض قديما وحديثا،إلى إعادة نظر أو إعادة تنظيم لحقله وفق 
المعطيات الراهنة في مجال العلوم وفي عالم الفعل السياسي 

  والعالئق
**** ***   

راسة االنسان راسخا في فقهياته أو إن علم النفس العربي ال يتنكر لد
منغرسا في تنظيمات ذلك الفقه للجسد، ال يستطيع علم النفس عندنا تجاهل 

والطبيب النفسي، . ذلك االنغراس التاريخي لخصائص الجسد العالئقية
عندنا هو معني أكثر وأكثر من أي اختصاصي، إن شاء أن يقوم بدوره 

  حاورةعلى تضاريس يحسن التنقل عليها والم
**** ***   

تجربتنا الجسدية، تجربتنا في الجسد، مدخل ضروري في 
الوجود والمعرفة وليست الحكمة قهرا للجسد، واألخالق ليست 
كفاحا ضد البيولوجي اذ ليس الجسد رذائل وأمراضا وعدوا 

  قابعا في األعماق
**** ***   

الى ) لروحا" ( هبوط النفس "ال تقبل الحكمة الراهنة تساؤال عن أسباب 
، وال هي تسفّل العضوي أو تسعى للخالص من "البدن من المحلّل األرفع

  أو كنفس محضة وعقل صرف طاهر" بالروح"الجسد داعيا للعيش 
**** ***   

ال مكانة في ثقافتنا الراهنة لمن يخجل من أن يكون لالنسان 
جسد، وال للذي يخجل أو يخاف من أن يكون لالنسان صورة 

أنه ال حياة للفلسفة الماهوية، وللرؤية المتصوفة ذلك . شمسية
 الالحدوثية للعالم

إن الالوعي الثقافي، عند العربي ، قطاع داخل الالوعي الجماعي العربي  
  ومصطلح يسهل دراسة الصحة الثقافية والتثقيفية داخل الذات العربية

**** ***   
و تتولد بالكلمة تتغير أحوال الجسم أ: للكالم سلطة على الجسم

البدئية، تخلق ) السامية(فاللفظة، في العقلية االعرابية . فيه أحوال
في هذا المجال يستدعي أن مجرد لفظ . وتبدل أو تمرض وتشفي

ومازلنا حتى اليوم . اسم الجن يؤدي الى حضور الجن فعال
نغطي الخوف من الوقوع في مأساة أومرض أو ألم بالكلمة، أو 

  بكالم مقدس
**** ***   

وقراءة . فالجسد اإلنساني، شديد التعقيد، وهو كله مسرح الفعل الجنسي
والمباشر، ) المراوغ، المتنكّر، المقنّع(اإلشباع الجنسي الالمباشر 

واستكشاف ردود الجسد المباشرة وغير المباشرة على كبت الطاقة الجنسية 
الجنسية،  وتحليل تصرفاته وإوالياته الدفاعية ضد القلق الجنسي واإلثارة

موضوعات رئيسية محورية في التكوين النفسي لبعض األمراض 
  ...الجسدية، وفي نشوء االنحرافات الجنسية، وفي الشخصية

**** ***   
ال تسعى الفقهيات الى تخليص اإلنسان من جسده،أو الى الفوز 
بالدارين عن طريق معاداة الجسد، إنها تقيد، وتوجه، وتربط 

وترفض االنحصار داخل الفعل البيولوجي  البيولوجي بالقيم،
فهو ليس محال : ثم إنها ال تؤثمه بصورة قطعية. المحض

للخطايا والذنوب، وال واديا للدموع والرذائل، انه يحتاج الى 
ارفاع عن النجاسة والبهيمية الى مستوى الطهارة والرمزي 

  )االعتباري، المعنوي، االجتماعي(
**** ***   

سالفنا في الطب والفلك والطبيعيات، فإن نظرية الفقهاء ان زالت نظريات أ
في الجسد ما تزال ولم تزل ألنها كانت األنجح واألنفع لإلنسان في العالم 

  وامام اهللا      
**** ***   

ان الجسد األنثوي موضوع مفضل، أو غرض رئيسي، في 
الفقهيات التي تتسلح هنا بقوة التحريم، وتتمتع بسلطة التشريع 

الحيض، (ففي مجال تغيرات ذلك الجسد . لقضاء المطلقةوا
وضع الفقيه تشريعات تنظيمية ) الحمل، الوالدة،النضج الجنسي

دقيقة، وكذلك كان التشريع شماال وتفصيليا، متمددا بتوسع ثم 
متعقبا للجزئيات، في الفعل الجنسي، ومظهر الجسد أي الزي 

  والزنا والطالق) مهرال(والحجاب، وقوانين الزواج من الصداق 
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معبر عن دوافع، وحامل رسالة، ) واللون( إن الزي  :يقول علم نفس الزي
والمظهر . ومؤثر في االتصال واالنباء، وقسم ال منفصل عن الشخصية

الجسدي، أو الوعي بالجسد، شديد الصلة بالشخصية وبقراءة االنسان أو 
  المعاناة البشرية

**** ***   
أن الجسد يمتلك لغة تبقى غير اللغة اللفظية وتبقي المجال 

وألفاظ الجسد هي حركاته . توحا باستمرار للتعبير والتوصيلمف
  ..وايماءاته، مظهره وعوارضه، افصاحاتهواخفاءاته

**** ***   
خطاب الجسد، في حاالت المكبوت والعوارض والنفسبدنيات 
واالضطرابات السلوكية من عصاب وذهان، أقدر وأفصح من الخطاب 

ة، ويعبر بطريقة غير مباشرة بل فالجسد قد يكشف ما تخفيه اللفظ. اللفظي
  وهو أهم وسيلة من الوسائل غير المباشرة في التعبير

**** ***   
أقدم تعبير، والتعبير الذي يتجاوز كل لغة ) الجسد(تعبيره 

تشترك فيه لغات العالم، ألنه كالم حي عضوي معيوش 
يعي ذلك أن الالوعي، أو ماهو . ومنقوش في اللحم والعظم

  المصطلح، مسجل في الجسدقريب من هذا 
**** ***   

وهو بنية، ثم هو تعبير عن صراع بين . للعارض النفسي معنى، أو هو لغة
هنا يرد، على سبيل المثال : ميلين، أو عن ظاهرة كامنة، وبذلك فهو تعبير مقنّع

  ... الشاهدة األفعال المغلوطة كالنسيان ذي الدوافع المخفية، وزلة اللسان، و
**** ***   

إنه إخفاء لحادث جنسي في : العارض تمويه، وتعمية، وإبدال
األهم . التفسيرات الكالسيكية الفرويدية أو هو حمال داللة جنسية

هو أن ذلك العارض مظهر خارجي لمأزق أو لمأساة عالئقية 
  أما األهم فهو أنه لغة). الهستيريا االنقالبية: أيضا ، قارن(

**** ***   
الحركات القسرية، : ر الجسدي ظواهر مرضية أخرىكما يؤكد ذلك التعبي

وفي كل . الهجاس، الهستيريا) العظام(االكتئاب، االهتياج، هوس العظمة 
  ذلك نلحظ الرد الجسدي وتعبيراته المحفورة في العضالت ، في االنسان

**** ***   
المغاير للروح، ليس هو مختلفا عن الروح، أو أن الجسد ليس 

واحد، هما  إنهما: إنه هي، وهي هو. غيرها منفصال عنها، أو
وحدة، لم يظهر قطّ أن الخائف كان يهرب من القصف حتى ينقذ 

 روحه أو جسده، كان يودهما معا وسويا، إنه كالهما

" لقد أعادت الدراسات العربية المعاصرة والحالية للجسد قميته، وأعادت  
. ة للفكر، وال ثوبا للنفسليس هو أدا: والنظر في مكانته وطبيعته" تأهيله 

  كما أنه ليس هذا المتعضي بال حقل اجتماعي ثقافي
**** ***   

تمركز الجسد والنفس في وحدة حية، وبنية عضوية تحوي 
الداخلي والخارجي معا وبتفاعل األدوار والمواقع والتأثير أي 
بال حواجز وال حدود، وبحيث إن الجسد هونفس النفس أو عينها 

  ين أن النفس هي نفس الجسد وعينه وذاتهوذاتها في ح
**** ***   

ال يستغني الجسدي عن الوعي، والوعي يستلزم الجسدي ويتخطاه معا أي 
فهذا الجسد هو موئل اللغة . يستلزمه ويقوم به بدون أن يكتفي أو ينتقل

  والرموز، وموطن الدالالت واألفكار أو حقلها وشرطها ومستلزمها
الجسد و تعبيره الالمتعضي و الالمتمايز و في علوم :الثانيالفصل 
الحاف  

من الخاص في الحداجة و الصباعة و اِإليادة الى العام و البشري (  
  )في السيميائية

 

وهو يبدو لي في . للوهلة األولى، نعرف اآلخر من خالل جسده
  جسده، أو هو جسده الذي أراه وأدركه

**** ***   
الى معرفة الشخصية، وهو أداة تعبير وإفصاح من الثابت أن الجسم طريق 

تلك نظرة كانت موضوع علم . عن طبيعة االنسان أو خصائصه وأخالقياته
  الفراسة قديما، وما تزال تعيش تحت أسماء، أو في جبة علوم معروفة راهنا

**** ***   
أن هذه الدالالت لحركات الجسد تُفصح عن ما هو نفساني، 

يجوزها الكالم اللفظي أو اللغة وتحوز كل الخصائص التي 
  بالكالم

**** ***   
إن االنسان يتكلم بجسده مثلما يتكلم بلسانه، وإن لحركات الجسد رموزا 

  مثلما يكون لأللفاظ أيضا رموز
**** ***   

الوجه أداة اتصال غير لغوي، ويغير في العالقة والحوار، كذلك 
ر يحمل في ذاته فإن االيماءات والالشاراتوالميماتوالحركاة تعبي

معنى، وتستطيع أن تقوم بوظيفة الكالم، وذاك النوع من 
االتصال شديد االرتباط بسياق ثقافي اجتماعي، أي هو يكشف 

  عن مجتمع ما وعن ثقافة أو مدلوالت ثقافية ليست دائما عالمية
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**** ***   
يسعى اإلنسان العربي الراهن لدراسة نفسه، للبحث في اإلنسان، 

في المحتمل  لتطوير العلوم التي تُعمق المعرفة البشرية وتغير
والنظرية السليمة، في هذا المجال، هي التي ال تبتر . البشري

المخلوق الحي،وال تصغّره، أو تختزله الى فيزيولوجيا، أو الى 
جزء في آلة ميكانيكية، أو الى لحظة عابرة تافهة في هذا 

  الوجود، أو الى موجود مشيأ بال قيمة وال غاية
**** ***   

لفكري هي تحديد لكل منهما وليست تخوما تجرح الحدود بين الجسدي وا
  وحدة االنسان وتنطلق من رفض الجسدي ومثلنة الفكري

**** ***   
من الصعب أن تقبل المدرسة العربية في علم النفس االنحصار 

وقد تجاوز . داخل السلوكانية أو حتى داخل السلوكانية المحدثة
وتمثلها، كما أنه  علم النفس المدرسة البافلوفية بعد أن اجتافها

رفض اختزال االنسان الى ماهو بيولوجي أو رد النفساني كله 
الى ما هو فيزيولوجي، أو الى المنعكس الشرطي، أو الى ثنائية 

  المثير واالستجابة
**** ***   

من السوي أيضا أن تستنكر فرضيات فرويد التي تعيد للبيولوجي أولوية 
تيار الثقافي االجتماعي داحضات كافية نلقاها في الداروينية، فقد قدم ال

طورت التحليل النفسي ووجهته بحيث صار يعطي للوعي والعقل 
واإلرادة، للعوامل االجتماعية والقيم واألنماط الثقافية التاريخية، مكانة 

  وسلطة ال يبلغها البيولوجي والميكانيكي
**** ***   

شكل جسم إنه كائن، هو موجود يتمظهر على : هكذا االنسان هو
وسلف الكالم في أن ذلك الكائن ... حي عاقل روحاني اجتماعي

البهيمة " مخلوق على رتبة هي، بحسب فقهائنا والكالميين، بين 
انه بتعبير آخر، بهيمو مالئكية ومالك بهيمي ". والمالك

: ، إنه كائن واحد يجمع البهيمية والمالكية)جسدي، جسمي(
  نه جسد نفسي ، ونفس جسديةالجسد والنفس والروح تتشارك، إ

**** ***   
أن النفس هي هذا االنسان المعين أو ذاك أي أنها الفرد المتمايز المختلف 
القائم بذاته ولمتمتّع بشخصية خاصة، إنها الجسد الحي المؤنفس أي وحدة 

  الجسد والروح بمعنى أنها فردية شريرة ومختلفة بالنقائص والتراب
 

: النفس العربي الراهن، هما كالوجود والموجود اللغة والفكر، في علم 
فليست القضية . ليسا ثوبا ومادة، والهما مادتان منفصلتان متباعدتان

هنا وجود وماهية، أو ما الى ذلك من مانوياتوازدواجيات متناقضة، 
  بل إن االنسان واحد، في صيرورة وتفاعل

**** ***   
إذ تقوم على االشتقاق المتنوع تتكاثر لغتنا من الداخل، فهي تنمو كالجسد 

للجذر عينه، تلك هي الظاهرة األساسية في التكاثر، أما ظاهرة االلتصاق 
فهي غير ) تكوين لفظة من لفظتين، نحو النفسدي، العالجنفس، الالأكتُبية(

  بارزة أصال إال أنها صارت ضرورية أومقبولةمرغوبة
**** ***   

قط، بل هو سوف يغير في أن تكوين الكالم بااللتصاق ال يسهل ف
الفكر وزمن ثم في الماورائيات، في السلوك ورؤية الوجود، في 

  النظر الى الذات واآلخر
**** ***   

اللغة بنية، واللفظة جسم يحيا ويموت أو يتعرض لظواهر الضعف 
والجسم الواحدي الخلية، كالكالم الواحدية اللفظة، . والتعززواالستمرار

  بهة وتقديم النسل الذي يصارع ويستمرليس قديرا على المجا
**** ***   

لقد أسهمت الركحيات في إغناء اللغة الكالمية وليس فقط في 
  نشوء تلك اللغة التي قلنا إنها حركية، إيمائية، متمفصلة

**** ***   
تالقي النظرات بين شخصين ليس دائما مالقاة فاترة، أو سلبية، فهو قد 

فلغة العين لغة شديدة التعبير، ... ، أو ... يكون صداميا أو إيجابيا، أو 
يتصارع األنا واآلخر . حمالة رسائل شديدة التنوع في اإلفصاح واإلضمار

عبر الباصرة، ويتحديان بعضهما بعضا بالنظرة، كما قد تعرب النظرة عن 
الحب، وعن االشتهاء، وعن الرفض أو القبول،وعن الخوف أو األمل أو 

  مة، وعن االشمئزاز أو االحتقار أو االحتراماالسترحام، أو الرح
**** ***   

لقد قدم علم النفس العربي، تلك المكتوبات العربية في مجال علم 
النفس، معطيات كثيرة صالحة لتقديم نظرية في اإلنسان ال 
تحارب الجسد، وال تضع العواطف والبيولوجي كنقيض للعقالنية 

  والعلم والفلسفة األخالقية
**** ***   

اإلنسان كائن ثناقيمي، إنه كائن حي ملغز ومحير، التباسي، مزدوج القطب 
أليس ذلك هو الذي يستجلب اإلنسان ... والقيمة، سر وجودي، إشكالية، الخ

إلى أن يبحث في قضيته مصيره؟ أليس ذلك هو غرض الفلسفة 
  وااليديولوجيات واألديان وعلوم اإلنسان؟
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**** ***   
وضحه، أن الثقافة تواصل لفظي، وآخر هو غير لفظي ، أو يحف به، وي

  ويمفصله ، ويمفصله قصدا وبدون قصد، بتفكير أو بدون تفكير
**** ***   

العلوم السمعية، السمعيات، محكومة بالمعرفة التي تغلّب السمع، 
أي األذن، وهنا تكون المعرفة من النمط الذي نتلقاه أو يكون فيه 
االنسان مستمعا، فاترا، غير مشارك في اإلنتاج والحوار، 

إن لم نقل إن المتغلب " غير معال" ج تدجينيا، أو ويكون المنه
  هنا هو السلبي واالنصياعي

**** ***   
أما العلوم العقلية فقد تتبدى لنا محكومة بالنظر ومن ثم بالعين، هنا 
المعرفة ذات نمط مختلف ألنها تقوم على عضو مختلف ربما عموما، في 

  يةالوعي والسلوك، ألصق بالحياة النشيطة وباإلنتاج
**** ***   

في حين أن المعرفة الصوفية معرفة تذوقية، فإن البرهان يكون 
بالنظر ومن الجائز بعد ذلك رد علوم اللغة الى اللسان الذي هو 

  اللغة معا وعضو جسدي
**** ***   

بحسب تغليب حاسة البصر على حاسة السمع، أو بالعكس يكون نمط 
لى الظن بأن نمط الشخصية وفي التعميق لهذه الفكرة فقد نصل ا. العلم

  يتحدد تبعا لنمط الحاسة التي تغلبها تلك الشخصية
**** ***   

نحن نسير باتجاه حضارة العين، أو حضارة النظر والبصر، 
حضارة الرؤية والمشاهدة بالعين الحسية وبالعين المعنوية 

  أي بالعقل) االعتبارية(
**** ***   

هي أدوات متكاملة تتغلب أن أدوات المعرفة بواسطة أعضاء الجسد 
إحداها على األخرى، مؤقتا أو بحسب الميدان والزمكان، دون أن تلغيها 

  أو تحل محلّها
**** ***   

ال يكفي تطبيق : من هنا تتحدد وتتوضح منصة التكييفانية
فال غنى . النقدانية االستيعابية على النظري والحضارة والعقل

ي النشاط الجسدي نفسه، ف -في اآلن عينه -أيضا عن أن نفكر
وفي الجسد نفسه أو في عالئقه ومسلماته ومعاييرهن في بنيته 

والنظر هنا مراجعة ألوهام الجسد وأوثانه، لمكوناته ". ماهيته"و
 ورموزه، لمعناه ولتوجهاته

قضية ) وعلى غرار الرؤية النمطية، أيضا(أما الروح فهي اليوم  
لغيب ال الى عالم فوق العقل البشري وتؤووب الى عالم ا

الشهادة، وهذا يؤدي بنا الى نقلها الى ميدان ليس هو خاص بعلم 
النفس وال بالفلسفة بمعناها العقالني المحض بل الى فضاء 

  التصورات الدينية والفلسفة المؤمنة والعقليمانيةواالعتقاديات
**** ***   

لعقل ليس قوة فا. يفكر االنسان بجسده ال بدماغه وحده، وال بعقله أو بقلبه
وال  هو كينونة ماوراءية أو  قائمة بذاتها داخل الفرد أو ضمن الجسد،

  أفهوم غبي مثالي
**** ***   

العقل في كل الجسد، وعالئقه بالجسد أو بقوى الجسد عالقة 
فال هرميات وال تمرتبيات أخالقية . تعاونية ارتباطية عضوية

  مجتمعوال في قوى ال" قوى النفس"ال في : اعتبارية
  

إعادة : التواصل غير اللفظي، علم المعيوش، السيميائية:لثالثالفصل ا
  الضبط و التوجيه

من إعادة النظر في الجسد و الالمنطوق و المعيوش إلى إعادة ( 
  )النظر في األيسي و التواصلي و القيمي

أن تحررهما معا ,أن تحرير الفكر يستلزم تحرير الجسد، وبالعكس، 
إن عادات . غاذ يخضع لتحرر البنية العامة والعالئقوبتضافر وت

البرادغم، القواسم الفكرية المشتركة، الشبكة (التفكير العربية الراهنة 
  تقود باتجاه النظر الحدثاني في الجسد ) السائدة الموحدة

**** ***   
إن ذاك  الفضاء يضيق ويتسع داخل الثقافة الواحدة، أو األمة الواحدة، 

ما (االتصال، ففي االتصال الحميمي تقصير تلك المسافة  بحسب نوعية
في االتصال ) سم 125-45ما بين ( ، وتبلغ ) سم 45-15بين 

الشخصي وفي المحاورات الخاصة، أما المسافة االجتماعية، أي التي تقوم 
أخيرا يذكر هنا أن . سم 370-120بين الزمالء واألصدقاء، فتقع ما بين 

لتي تالحظ في الحديث الى الجماعات والزمر، تتعدى المسافة العمومية ، ا
  .األمتار األربعة

**** ***   
نحن نحذر من وقوع الثقافة في النرجسية، وفي خرافة االكتفاء 

.. الذاتي، وفي العدائية حيال الثقافات المغايرة، وفي الدخيالنية
اال أن الحذر األشد يجب أن يكون عندنا حيال قلة اإلنتاج، 

وفي الصناعة أو التنظيم األمثل العقالني للعالئق والتخلف 
  والحقل، للموارد واإلدارة، للفعل والنظر
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إن الطبيب العقلي، والمحلل النفسي ومفسر األحالم والرموز 
والنصوص، في الفضاء العربي، مدعو ألن يقطع استالباته 
بالمرجعية األوروميركية، وألن يحاور المحلي والتراثي بمقدار 

فهنا : ي أو عامما يحاور بنقدانية استيعابية ما قلنا إنه عالم
الوعي بالمتمايز والمتداخل بيننا وبينهم، بما هو ثقافة وبما هو 

  ثقافات، تحيين وتفعيل لما هو عقالني وإيجابي، إشفائي وخالّق
**** ***   

الجسد هو الذات في امتداداتها وتموضعها، وهو أساس كل اختالف، وهو 
ى توليد نص وقدرات على التخطي واالستيعاب لما هو أهواء، وعل

  التفسيرات واالتجاهات، وتغيير القيم
**** ***   

إعادة قراءتنا للجسد إعادة قراءة للغة، والقيم، والمعرفة، 
واالنسان والعالئق واأللوهية، بل وللتراث والحضارة، للماضي 

  والمستقبل
**** ***   

رؤيتنا لالنسان هي هي رؤيتنا لجسده، وكما يكون الجسد يكون االنسان، 
فليس جسم البشري معطى، أو شيئا، أو متاعا، إنه رمز، . كس أيضاوبالع

إنها العقل، أو : وروح االنسان هي مبدأ الفكر. أو إنه ال يظهر إالّ كرمز
) أو التواصلي(فالثقافي . هي االنسان من حيث هو ذات مفكرة. الفكر

  ملتحم بالطبيعي
**** ***   

ي ال ينتمي الى أن إسقاط المحرمات والعورات على ما هو جسد
فكر قادر اليوم على الصمود ، أو على حوار األفكار المحركة 

  للحداثة ومستقبليات االنسان
**** ***   

فقد صرنا ننظر بعين حداثوية لما هو عالئق بين النفس والبدن، الوعي 
والسلوك، النظر والعمل، الذال والمدلول، اللفظ والمعتى، الخطاب واللذة، 

جنة ) الروحاني، الصوفي، العرفاني( الحب االالهي الحب الجسداني و
) الذهني(الدنيا وجنة اآلخرة، المدرك الحسي والمدرك البدني، التصور 

  والتصوير
**** ***   

أما إرادة تحرير الجسد فإرادة ال تنفصل عن التكييفانية العربية 
المنشودة، عن الشامل واألجمعي، عن تحرير المجتمع واألمة 

  والقيم
  

 **** ***   
لقد هيمن في التجربة التأسيسية نمط من التفكير والسلوك يجعل سياسة 

منصة إنطالق أو غذاء لسياسة المنزل ) الشخص، الجسد، الفرد( النفس 
  )المسكونة(، فسياسة المدينة، فسياسة المعمورة )العائلة(

***** ****  
ي إن إعادة مراجعة شمالة أجمعية ال تكون بدون المضي من الح

ولقد . والواقع، من القائم الماثل والعالئق والمعتقدات السائدة
ترسخ أننا نحاور، في هذه الموسعة، الذات والعالمي، أو 
التاريخي الخصوصي وماهو قوي اليوم في الثورات العلمية 

  والتكنولوجيا
**** ***   

الداخلي تهتم التكييفانية، أو الصحة العقلية االجتماعية المرغوبة، باالنهزام 
وباالنجراح االجتماعي، بالقواهر الخارجية، وبالعواهر الماثلة في الحقل 

  المحلي، بالجسدي واالعتباري
**** ***   

تخضع للنقدانية االستيعابية كل الظواهر والعالئق، التاريخي 
والراهن، السياسي والممارسة الدينية، العقل والفكر والتشريع، 

والشخصية، ...)وب، الجائزالمحظور، المند(قطاعات الفعل
االستقرار أو الصحة النفسية للمواطن وللمجتمع، لألمة 
والجماعة، لألكثري وللمختلف، للمعيوش والفصيح، المدون 

  والمطبق
**** ***   

إن تغير تصوراتنا عن الجسد ينتج، أو يحضر إلنتاج تغييرات في العالج 
  وعينا ذاتهواإلطفاء والتعزيز، في وعينا باالنجراح وفي 

**** ***   
أن الظاهر ليس إال النزر من الظاهرة والواقع أو الدال 
والمدلول، وأن المادي أو المحسوس جذور االعتباري، وموئل 

وأن األخالق أو المعايير والقيميات : الرمزي والفكراني والمطلق
يتغاذيان، (ليست بال جذور، وأن المحايث متضافر مع المتعالي 

  )تشابكانويتمايزان وي
**** ***   

فالمحفور في . إنها ال تمر إال من خالله، وبه: ال يخفى الجسد تجربة نفسية
مظهر الجسد : الجسد، بعضالته وخالياه وتعبيراته، هو العصاب والذهان

عند االكتئابي يتميز عن المظهر االهتياجي، والعظامي، هنا ضمور 
ويقال األمر عينه بصدد . الحركة، وهناك كثرتها، وهنالك توترها الدائم

  الهجاس والخواف، واالنقهار، والخجل
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ال تنجح التكييفانية، التي تصور المستقبل مرتبطا بالقوة والصحة النفسية 
وهنا . االجتماعية في الشخصية واألمة والجماعة، إن لم تحرر الجسد

قضية غير جزئية، أي ليست هي منفصلة عن التحرر العام للكل والفضاء 
  والعالئق مع دنيا النظام العالمي السائد

**** ***   
لقد ظلم النظام االقتصادي السائد، وال سيما في البلدان الشديدة 
الصناعة الدقيقة، الجسد، بذلك سقط االنسان، التعامل المتحرر 

  مع الجسد مقياس حضاري، وهدف للحضارة المؤنسنة
**** ***   

البد، في سبيل . ليس علينا أن نصف الواقع، أو أن نكتفي بالسرد والبسط
لى العلم أو الى المعرفة الفلسفية، من الغوص اللتقاط البنية االرتفاع ا

  الداخلية أو الشبكة العالئقية الالواعية أو المعتمة أو المستورة
**** ***   

تتخذ علومنا االنسانية، علوم النفس والمجتمع واللغة، من علوم 
فاالرتفاع بعلوم اللغة . الطبيعة والرياضيات قدوة ومعلما

مستوى العلوم المحضة هدف ال نقترب منه، إلى والمجتمع الى 
حد ما يتزايد مع الزمن وتطور المناهج، اال باحتذاء المناهج 

  الرياضية أو الطرائق المنتجة الخصبة التي تعرفها الفيزياء
  

 :لثالثا الباب 
  ارتباط الصحة النفسية وسالمة العقل بالجانب الظلي لالنسان

  
لفكر بين الالوعي الثقافي وخطاب العقل الصحة النفسية ل:الفصل األول 

  الراشد أو فلسفة العلم المنتج
  

الثقافة أداتية النزعة، فهي أداة تقوم االعوجاج، وتسوي االنثناء، 
ضرامية، إذ ترتبط بالعراك، والتهيؤ ) دينامية(وهي حراكية ... وتضبط
نة تستلزم، الى جانب المعرفة، الذكاء والفط: ثم هي متطلبة. للصراع

  ... والفهامة وشروطا ذهنية أخرى
 *** ***  

الثقافة العربية، من حيث هي المعارف والسلوكات، أو طرائق 
النظر والتقييم، هاضمة لثقافات األمم التي عاشت في جغرافيتنا 

  الراهنة تقريبا
 

إننا نتخطى قضايا فكرية خاصة بالعالم الثالث، وإشكاليات رخوة أو مصطنعة  
ن مثل الهوية والمعاصرة، االستمرار والتغير، التراث والحداثة، قليلة النفع م

  الدار العالمية، حقوق المواطن األساسية) أو المحلي(الفكر العربي 
**** ***   

. أن رأينا أن الجسد المقموع يستعصي على كل رغبة باقصائه وإبعاده
  رفالكرامات تأتي لتعبر عن المقموع، والمبعد والمقصى أو المستو

**** ***   
نحن ننتقد اليوم، ونستوعب، خطاب بعض القطاعات الفلسفية العربية في 
تصورات تجعل الجسد قفصا، وطينا أو وحال، ومتاعا أو شيئا محتقرا أو 

فربما كان بعض أولئك الذين بخّسوا .سلبيا ومعوقا للتحرر والفضائل 
أو عرض،  الجسد ضعفاء جسديا، والذين تصوروه بمثابة آلة، أو سجن،

لعلّهم كانوا يعاقبوا ذاتهم، أو يشكون من التقويض الذاتي ونقص في 
  التكيف، أو يقولون ما ال يفعلون أي هم غير صادقين

**** ***   
من المعبر أن الفكر العربي العقليماني، أي القطاع األعرض، 
غير متنكر للجسدي، والمعاد الجسدي، وعالم الملك والشهادة 

أو عالم الغيب  عالم االعتباري والروحي الذي ال يعادي
  "العقول المفارقة"والملكوت و

**** ***   
ال حواجز بين الحسي والعقلي، ليس الحسي عرضا وال هو ناقص بمقدار 
ما أن المعقول ليس ثابتا ومفارقا، وليست اللذة الحسية دون اللذة العقلية 

المترابط . ر والمتداخلبمقدار ما نكون إزاء المختلف والمغاير أو المتضاف
  والموحد
**** ***   

يتجاوز الصوفي في فلسفته ورؤيته للوجود واالنسان والجسد  
أنا جسدي ، أنا ووعي : واالله، ثنائية الجسم والروح، فيقول

  وجسدي واحد أو وحدة عضوية متضافرة
**** ***   

 لقد جعل الصوفي الجسد أداة لتغيير الوجود، وللهجرة، وللهجرة وحتى
فتحريره للجسد حول االنسان، في عالم التصوف الفلسفي، إلى . للخلود

  مركز الوجود وموئل األلوهية
**** ***   

أن جعل الفكر جديدا مثمرا، ودعوة مستمرة لضرورة طرح 
المشكلة طرحا عقالنيا ال يبتر الكائن وال يقع في مزالق اللغة 

  ومناوشات األلفاظ والمصطلحات
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نت محصورة يترسخ  في الثقافة العربية الراهنة نظر يعطي للفن قيمة كا
  باألدب ومقصورة على الكلمة المكتوبة

 *** ***  
فعل التثقّف، كفعل االنثقاف أيضا، يعزز صورة للعربي و

كأنه مقاد : كمحكوم بالتفتت والسير الحتمي صوب التبعثر
الى الفردانية أي حيث رفض التجمع وتطوير  لبسالس

دة والموالجماعات لوحدتها وللتآلف وتكوين الدولة الموحدةح  
 *** ***  

لعل المآسي، وهي تنطبع أكثر مما تبقى األمجاد ساطعة، تغطي 
فتدريس التاريخ األندلسي، واألدب المرتبط بذلك، ينمي عن وعي . وتغطى

ومما . وبطريقة غير مباشرة مشاعر إزاء النحن التاريخي ليست ايجابية
أحاسيس إلى جانب (يثير نوعا من الرثاء الذاتي، والشفقة على النحن 

  )أخرى غير ناضجة وال اتزانية
 *** ***  
يتسع هنا  :، سعة الخالفيات ومرارة التكفير المتبادل الفقهقطاع 

مجال الشد الى أسفل على جزء من ثقافتنا، وكأن ذلك المثير ما 
  يزال يسيئ حتى اليوم، متعلق بالفقهيات وعلم الكالم

 **** ***  
السير الالرادي باتجاه تفويق  الالوعي، الالمقصود أو الالواضح، هو
التكفير المتبادل للمذاهب . المذهب، ورفض األخ، وكره الصديق

  شديد) والطوائف، واألخوة(
 *** ***  

ما تزال تلك الخرافات، أو التخريفات، تتطلب الدراسة األجدى، 
والدليل العملي المنفذ ، من ثقافتنا الراهنة كي   تكون صحتنا 

كي نتخطى الرضات الهاجعة في الوعينا الثقافية معافاة أو 
  الثقافي والمتحكمة بعمليات االنثقاف الجامعي

 *** ***  
انتماء عقلنا، أو ثقافتنا، قديما الى عالم القول أكثر من االرتباط بعالم 

  األشياء، ملحوظ في علوم البحث والجدل أو المناظرة
 *** ****  

 الشكوى العميقة ليس فقط من ثقافتنا الالحة االنتاج في المجال ر
األدبي، بل وأيضا من الثقافة المصنعة أي حيث تقديم الفكر في 

  وسائط إعالمية جماهرية؟
 *** ***  

ف هو من مجتمعنا الذي ال لعل أنصع ما يثير التعجب عند المتثقّ
يستطيع بعد ضبط ذاته، ويقع في الفشل عند المسعى للتنظيم الذاتي 

القول هنا إن محاوالت التطوير تستسلم  ومن الممكن أيضا. المستقل
 بسرعة، وكأنها أحيانا تتمنى االخفاق وتخاف النجاح

ها في تولها شخصيتها التاريخية، ومكونات طريق: هي ثقافة متميزة 
الوجود، ولها الوعيها الموروث، وتفاعل إنسانها مع التحديات وردوده 

والمعالجة، وتخضع ) مالتقيي(بحثا عن االستمرار واالرتقاء في التقويم 
لالحصاء، وترتبط بتداخل وتغاذ مع الظواهر االجتماعية األخرى في 

  فضائنا المحلي المنفتح
 *** ***  

فين بالعلوم رليست الجامعة مجرد مؤسسة لتخريج موظفين، وعا
، إنها فكر البلد، وعقله، وموئل ثقافته التي تولد ...و ،األحدث
دور يفوق الدور العظيم الذي وهي في مجتمعاتنا ذات . وستأتي

  تقوم به في األمم القديرة
*** ****  

تدرس الصحة الثقافة وجود الذات العربية داخل حقل عالمي، أو داخل 
تلك الذمة المذكورة، فترى منذ البداية ترجرج الطالب والجامعة بين 

  "هم"والـ  نالنح: قطبين
 *** ***  

يم، ونتاج السعي الغناء ستكون الثقافة بالتالي مرتبطة بصراع الق
الحقل،وبعملية التعلم للتجاوز، والتحصيل طلبا للتمثل، 
واالستيعاب سيرا الى رفض القواهر ولالرتفاع في المستوى 

  االنساني
 *** ***  

تحليل ما نسميه هنا الالوعي الثقافي  في الشخصية كي نضع أمام  
  قائدة النور هواجع ومكبوتات وتجارب نرى أنها ما تزال مؤثرة

*** ***  
أن كثرة من الحكام العقلية، وكثرة من العوامل المنتجة للثقافة 
والتي تقوم عليها سيرورة التقييم والتثقف، هي أحكام وعوامل ال 
تمر الى الوعي بقدر ما تزيف في هذا الوعي تارة، أو تقوده 

  تارة أخرى باتجاه التفسير الالموضوعي للظواهر والمتحديات
 *** ***  

الذمة العالمية للتكنولوجيا، : شددنا على مبادئ  أو عموميات مثل
 ةالالوعي الثقافي العربي اإلسالمي، االنثقاف أي عمليات الواعية أو فاتر

  تؤثر في التثقف والفعل الجامعي
 *** ***  

هناك أحاسيس متداخلة تالحق الطالب في سنوات الدراسة وفي 
وحدتها، تتفاوت لكنها كثرة تلك المشاعر، : رراتقشتى الم

وتثير ردود فعل، وأساليب . تجرح االتزان، أو هي غير متزنة
  دفاعية، ألنها مثيرات تخلخل الصحة أو زعمنا أنها تفعل ذلك
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إن كثرة من المكبوتات والهاجعات تقود السلوك الواعي والالواعي في 
عملية الكسب الجامعي، في الفعل المعرفي، ومالحقة تلك الهاجعات عملية 

هازه المفاهيمي، وطرائق النظر ضرورية في نقد أدواته العقلية، وج
  والمعالجة والمحاكمة عنده

**** ***  
إذا كان التثقف الجامعي هو إغناء الفكر، وعقلنة السلوك، 
وتنظيم المواقف بعقالنية،وبلوغ النضج االنفعالي، فإن ذلك الفعل 

  عندنا مشوب بنقائص كثيرة تنبع من المتثقف عينه
 *** ***  

حيث التوجه الى محور الذات ج نالتفرتنبه العديدون الى مخاطر 
  الوطنية، وإحالل الفكر أو السلوك المتأجنب في شخصيتنا

 *** ***  
علم " كان رد فعل كثرة من الطالبات ملفتا أمام مقدمة كتاب 

فقد أهدى كل من المؤلفين الثالثة الشكر لزوجته معلنا ". حياءاإل
، ومشاعر وكان هناك إعجاب أيضا. عن اسمها، ومساعدتها له

بالمرارة مغلّفة مقموعة، أمام الكتاب األجنبي الحسن المظهر، 
والمرتّب جدا في الفواصل، والنقاط، والمعجم الملحق، 
والمرجعية الغنية جدا في نهاية كل فصل، والطريقة التشبيكية 

  في تكوين مصطلحات جديدة واضحة
 *** ***  

ي تحمله اليوم بقوة، فمع العلم المقدم، تنضح ما ورائيات األمم الت
  والكثير أيضا من قيمها وطرائقها في المعالجة والمحاكمة

 *** ****  
إن الحق الثقافي للعربي، أو حرمته الثقافية بل وصحته النفسية، 
يخلق واجبا علينا اتباعه لتطوير الذات بحيث تقوى أكثر فأكثر 

ف داخل الصراع متنقلة من الموقف الدفاعي والمتألم الى الموق
  المعافى، من رد الفعل الى االتزانية

 *** ***  
البنية االجتماعية الراهنة، والثقافة التي تقدم المرأة مهمشة باستمرار 
والرجل  متسلطا بعنهجية، وأساليب التعبير اللغوي الخاصة بالمرأة، والى 

من هنا استعدادها للعصاب الثقافي، وإلى موقعها . مستقبلها االجتماعي
من هنا استعدادها للعصاب الثقافي . إلى مستقبلها االجتماعيالراهن، و

  .االجتماعي، وترجرج حقلها الثقافي، وتذبذب القيم المعروضة أمامها
 

مجتاف متأثر باألوروبي، : نقسم عطاءنا الفلسفي الراهن الى 
مجتاف مقلّد للفكر الشيوعي، باحث متفكّر ينطلق من التراب 

تجاه فنهدم ما قام به ساخرين ثم نميل على كل ا. والتراث
مثبطين أي، بحسب االواليات التي تكونت فينا، سلبيين، 
حذرين،ـ مجروحي الثقة، ناقصي التقدير للذات، ساديين إزاء 
الوطني كأننا انرضاخيون في العالئق االجتماعية الثقافية مع 

  القواهر المتغلبة داخليا وفي حقل األقوياء
 **** ****  

ومن ثمت الى  -المعاول الموجهة الى اللغة العربيةال شك في ان  
تنهال من األجنبي، ومن المتأجنب عن وعي او تغطية . بتارة -الفكر

حبط المتمرد، ومن السادي، وتبلسما واهتزازا في االنضواء، ومن الم
ر أو البليدوالمقلد المكر  

**** ****  
د يالحظ أنه غير موضوعي، هو كذلك أيضا، الموقف السائو

عندنا إزاء المستشرقين، كالشياطين المجرمين، إذا حادوا عن 
  المرغوب منهم أن يفعلوه

 *** ***  
إن نوعا من االنشطار النفسي الحاد الى نقيضين يظهر سريعا 

السيء هناك كله، وهنا في . إما نحن، وإما اآلخر: وبانفعالية غير ناضجة
  جماعتنا الخيور قاطبة

 *** ***  
الموجهة الى قاع النحن الثقافي مع الجارحات  تتالقى المضارب

التي تبضع الجسم الواقعي الراهن، هكذا تتساعد العوامل على 
كسف الثقة بالذات الغداتية، وعلى إبهار العين السليمة، مما يولد 
االنحسار أو االلتفاف الناقص وما إلى ذلك من أواليات ال تؤدي 

  .الى االنتاج الثقافي المعافى
* **** **  

إن الوعي بالفشل ليس عامال هو دائما إيجابي التأثير في الوعي 
ومشاعر العجز تعمل بوضوح تارة، وبال وعي تارة اخرى، بل . الثقافي

  وقد توقع في االضطراب وتكون عقبة او عقبات
 *** ****  

تردد األوساط العارفة، على صعيد علم الحال في الثقافة، أن و
نقول ذلك . نكرر ذلك ربما بحق. نّىالمستويات متدنّية، وتتد

. بال تعب، والمجد بال نصب" الورقة"متّهمين الشاب بأنه يريد 
لذلك يأتي فعل التثقف غير متعمق، وال وئيد الخطى، وغير 

  مرتبط بالتربية المستمرة وباإلنتاج المتغير الالمتوقف
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 *** ***  
مخزون هواجع الرغبات الطفلية، ومكمن  الالوعيكأن هذا 

قافي الراهن، أو انجراحات مكبوتة وتجارب تقود السلوك الث
  تؤثر في فعلنا االجتماعي والقيمي كما في فعلنا الكتابي واليومي

 *** ***  
ماهو، في تحليلنا ) الوعي(اننا نرى وجوب االظهار الى النور 

الخاص، يعود الى الثقافة المثقفة، وإلى عمليات االنثقاف الالواعية، وإلى 
أو في ( عقل في العقل األواليات التي تكون قطاعا ال عقليا أو ضد ال

  )الثقافة، عموما
 *** ***  

إن في ثقافتنا الموروثة، والراهنة، توجهات كثيرة متأثرة 
برضات أو بذكريات إن انتقلت الى الوعي، وإن اتفقنا على أنها 
موانع وممنوعات، حصلنا على المعرفة األعمق بالثقافة 

  وعقدها، وبالذات وتجاربها المنجرجة معا والناجعة
الالوعي الثقافي متغاذ مع األصطوري وااليديولوجي : لثانيالفصل ا

  مع الذاتي واالبداعي والخاص: وأيضا
  

يتغذى الالوعي الثقافي، أو يتواضح، مع االنفعالي والالمنهجي، مع 
  االنبعاري واالنجراحات

 *** ***  
من المعافي، والمستطاع، اإلظهار الى النور والعقالنية ماهو 

فهنا ننطلق من : ل أسبابية فلسفتنا الراهنة للتاريخالواع داخ
مسلّمات، أو من أفكار نحبها وال نحللها، تقود نظرة الى 
المستقبل تجعلنا فيه مسيطرين أو في الدرجات األولى من االسلم 

  "الدار العالمية"في 
 *** ***  

ثقافتنا، في عملية نقلها الراهنة الى األجيال الجديدة، تحرك مخاوف 
امنة والواعية من ان يعادي العقل الدين، ومن أن نضع البيان خصما ك

تسلّم وبال محاكمة ) المخاوف الالسوية( وتغطية لتلك الخرافات . للبرهان
لن يقفا عدوين، وسيبقيان ) وكالهما ضروري لنا( بأن العقل والدين 

  حليفين
 ********  

صائح نتذكر كتب الن: كان من خصائص ثقافتنا أنها وعظية
لألمراء والقواد وأصحاب النفوذ، واآلدابية المخصصة لكل مهنة 
أو نشاط أوعالقة اجتماعية، والتعاملية والتدبير أو سياسات 

 امنزل والذات والمجتمع

لقد اخترنا هنا تشخيص الهدام كي نعرفه، فنقوى عليه، روما  
للصحة االيجابية التي يطلبها منا علم الحال الثقافي، وإظهارا 

والهواجع أو الذكريات الثقافية االجتماعية (للعوامل الالواعية 
  على شاشة الوعي وأمام العقل) الينبوعية عند الفرد واألمة

المنطلق عندنا، والهدف، مشوبان بنقص إزاء الوضوح الذي على 
  :ساحته تقوم صراعات أخرى أو ذهابيات كثير بين

  القومية أم الدين -
 الثورة أم التطور -

 )فلسفة المستقبل(أم المستقبالنية ) النزعة السلفية(ية السلفان -

 الدراسة النظرية أم الدراسة العملية، النظر أو التطبيق، اآلداب أم العلوم - 

 الميل للعالمية ام االتجاه الوطني الخصوصي، الخ -

 **** **** 

أن المجتمع عندنا راهنا ال يعد المناخ لثقافة تكون متسعة، 
إن مجتمعنا بحاجة لثقافة تحرر، وتقترب . محررة من استالبات

من الحياة أو تقرب من الواقع، وليس هو مجتمعا يوفر الفرص 
  للمنتوج الثقافي المعافى

 *** ***  
األمية بألوانها، نقص : كثيرة هي السلبيات أو المعيقات للثقافة عندنا

و الدبابة النشاط أو التجهيز الثقافي، تدني إنتاج الثقافة المصنعة المخططة أ
  الفكرية، صعوبات انغراس الشروط لمؤسسات البحوث وتوسيع العلم

 *** ****  
إما ذوبان في : ما يزال مجتمعنا يهيئنا للوقوع في أحد النقيضين

الثقافة الخصوصية والرثاء لها، وإما إخضاعها لمنظور من 
  تماهينا فيهم، وتدلهنا بقيمهم

 *** ***  
، أو في الدار العالمية "جتمع العالميالم"وضعيتنا الالمتزنة داخل 

  للعالئق، تشوه الفعل المعافى
 *** ***  

إنماء البعد الكوني في ثقافة الطالب الجامعي،وفي ثقافتنا عبر 
بنائها لغدها وإنسانها وأدواتها، إنماء ال يتم باالنتفاح الالمخطط 

  العريض، المنافسة هنا تكون كجالب الذئب الى حقله
 *** ***  

مصطلح يسهل الدراسة أكثر مما هو  عي الثقافي العربيولالاإن 
كينونة، او أفهوم ماورائي، أو تصور مبهم عمومي، ثم إنه يفسر سلوكات 
كثيرة، وأنماطا فكرية راهنة، باالحالة الى تجارب قديمة ينبوعية للجماعة 

  والتاريخ
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ربما تستدعي الرغبة بالتعملق رغبة أخرى الواعية، إن لم نقل 
هي الرغبة إنها غير إرادية إو غير واضحة أمام الوعي، 

 - بالتقطيع والحذف داخل الثقافة كي نقدمها ثقافة يرضى عنها
  األجنبي بقيمه ونظره ومتطلباته -ولن يرضى

 **** ****  
هل كانت هناك عوامل الواعية، أي تأثيرات قادمة من الالوعي الثقافي، 
ترفض إقامة الدولة الواحدة أو قادت سلوكنا وفكرنا بحيث نتوقف عن 

  ه إغناء السلوك والفكر طيلة قرون؟المسير باتجا
 *** ***  

حاولنا مالحقة عمليات تكوين ثقافتنا لعقل المثقف العربي، 
وقراءة الالوعي الذي تحمله تلك الثقافة، وتعقب التوجهات التي 
تمر من الثقافة الى الالوعي الفردي وتكون هذا الوعي وتبقى 

  األفكارفيه لتقود من هناك سلوكنا وانتاجنا للمعاني و
 *** ***  

الحيلة العقلية األبرز هي التي تدفع الى االنطواء على  ..النكوص
الذات الثقافية، او العودة اليه، طلبا لالحتماء واستنكارا للواقع ورفضا 

فكأن  المثقف يقفل وحده حدوده الثقافية، ويقبع داخلها، مسقطا . للمتغلب
جمة المطاعن والخزي على ثقافته كل الحسنات، وعلى الثقافة المها

وهكذا يقع في عبادة الثقافة الخاصة، في النرجسية الثقافية، . والشائبات
  ومن ثمت في كره األخرى ومعاداتها

 **** ****  
ليس فعال، (، ووقعنا في أسلوب عقلي دفاعي تنكرنا للواقعلقد 

، واتكلنا على الماضي أو على الغائب في طلبنا )وال إيجابيا
أفليس هذا . الثقافي وحاجات األمن المحبطة لتصريف التوتر

عارض ثقافي؟ ألسنا حيال إصابة نفسية ثقافية أو مرض نفسي 
  فكري؟

 **** ****  
إن العربي، وليس هو في جو ثقافي متزن أو معافى، ربما ستكون 

فقد ). التماهي في الثقافة المتغلّبة( ردود فعله األخرى إواليات دفاعية 
قافية، واقعا بذلك في التبخيس الذاتي ومن ثم في العجز يجتاف الهادمات الث

تلك الحيلة النفسية العقلية في طلبه لالطمئنان ) أو تصفية( عن استيعاب 
  الثقافي والخروج من وضعيته المأزقية وانجراحه الفكري

 *** ***  
، يبرز قويا، بدال من الذوبان )اثولوجيةبال(في هذه الحالة المرضية 

وهنا أيضا حل وهمي، . لبلدية، ذوبان في ثقافة القديرفي الثقافة ا
ناقص، متنكر للواقع وللذات، مطفّف للنحن، موقع في عالئق ليست 

  حرة بل ارضاخية رضوخية، منجرحة أو مريضة وممرضة

إن قطاعا كبيرا من ثقافتنا ، وفي كتابتنا لتاريخها، ينتمي الى ذهنية  
تحاكم الواقع بسطحية بدال من ) لذهنيةوالى مجتمع مرتبط بتلك ا( انفعالية 

بل هي ذهنية تالمس . أن تغوص فيه وتسعى للسيطرة الواعية عليه
  الواقع، وتتلمسه، وتعجز عن اقتحام العقبات المعرفية

 *** ***  
من السهل مالحظة كثافة ثقافتنا القديمة التي تدخل العوامل 

رية، وتقدم الذاتية واألحكام للمعيارية في صلب المنهجية الفك
البسط والسرد على المنتوج الذي تقدمه أدوات التحليل، واألخذ 
الجدلي للظواهر، والسببية الدائرية حيث تتغاذى العلة والنتيجة 

  .وتتضحان
 *** ***  

إن قراءة نص عربي بال تشكيل ربما يؤدي، بحسب تحليلي، إلى تأثير 
افي وكتابة بحث أو سلبي في التفكير، وفي السلوك، بل وفي المنتوج الثق

  صفحة بالعربية
  

 **** ****  
هناك وعي عام بتقلقل ثقة المواطن بالجيل السابق، بل بمعظم 

األفغاني، محمد عبده، رشيد رضا، لطفي السيد (رجال القرن 
، وبرفضه العتبارهم قدوة له أو كثوابت ومثل أعلى ...)الخ
  )لط والمتغلبألنهم لم يحترموا إرادة الجمهور إذ تماهوا بالمتس(

*** ***  
، وقاد إلى التشاؤم الالصحة الثقافيةهذا الوعي بذلك كله زاد من حدة 

إن لم نقل الى الرفض ومعاداة رموز التماسك في المجتمع والثقافة 
  )المرض الثقافي(وهنا عامل في تكوين الثقاف. والنحن

 *** ***  
لرغبة اهنا أيضا  الالوعي الثقافيمما نستطيع تفسيره بتأثير 

الحاجة الى الصحة الثقافية . لألمة، وللشاب ولثقافتهبالتعملق 
التي هي من بعض (تفرض الدراسة الواعية لطموحاتنا المثالية 

الدافعة بنا الرتقاء السلم الحضاري داخل الدار ) أسباب احباطاتنا
  العالمية لالنسان النشيط وللثقافة النشيطة

 ********  
أمتنا أفضل األمم، ولغتنا أفضل : ئ من مثلنحن ملزمون بتفسير مباد

تلك مبادئ تحدث ... اللغات أو هي لغة أهل الجنة، وديننا أكمل األديان
تأثيرات الواعية سلبية في صحتنا الثقافية إن لم توضع تحت نار العقالنية 

  والمناهج التاريخية
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يفسر الالوعي الثقافي سلوكات عديدة ما تزال حية اليوم 
والتعقب  ومؤثرة، وتفكيرات كثيرة ما تزال تقود طرائق النظر

ومن النافع كما يقول لنا علم النفس العربي للعادات . والمحاكمة
والتقاليد، إلظهار الالوعي في هذه االحتفاالت واألعراف 
لوضعه أمام نور العقل أي الدراسة التحليلية التكييفية، أمام 

  النقدانية االستيعابية
 *** ****  

دم إعادة كتابة الماضي تستنكر الثقافة الضرامية المثقفة المطالبة بع 
الثقافي، وبعدم رسم التوجهات الثقافية المستقبلية، انطالقا من مبادئ علم 
التعبير أو من مفروضات عمليات علم الحال التي هي عمليتان عقليتان 

  متكاملتان، دراسة الواقع، ووضع التخطيط للتغيير
 **** ****  

ية االنثقافية التغلب على مشاعر اإلحباط الثقافي، وعلى الذهن
واالنفعالية، ال يتم بدون تقريب الذات الواقعية من الذات 

  المرغوبة أو المثالية
 *** ***  

تتطلب الصحة الثقافية العميقة قراءة مستوعبة أي دراسة نقدية 
  .تاريخية تفسر بالظروف والصراعات والوقائع كل الظاهرة وكل الظواهر

 *** ***  
أيضا خلق ما يغير اتجاهات ثقافتنا ان الصحة الثقافية تستلزم 
فضبط األنماط الفكرية والسلوكية . نحو ذاتها ونحو اآلخرين

غير المرغوبة مرغوب لخفض التوتر ودرء الفعل في وعينا 
الثقافي تجاه العنف الذي يفرضه علينا وجود االنغالب 
والمتغلبين، وتجاه ايالم الذات وتعنيفها واشعارها بالذنب 

يجة االحباط أو العجز عن تحقيق الصورة التي نت) تأثيمها(
  رسمتها لذاتها ومستقبلها الثقافة العربية منذ مئات السنين

   ******  
بعد أن " ماذا أريد"إن االتجاه التعميقي المقصود هنا هو تعميق لـ 

. ، بذا نكون هنا غير متأملين ، وال مثاليين"ماذا أشكو" نعي ونستوعب 
التذاوت في ثقافة المتغلبين ، ونعي انجراحات لعلنا بالعمل نرفض 

  الصراع، فنستوعب التحديات في الطريق الى االنعتاق والعقالنية
 *** ***  

البد من التكيف الخالق داخل العالم كي نحل المشكالت 
المرضية، ونضع الالواعي أمام الوعي، ونبلغ الصحة الثقافية 

الثقافة أو دبابات  داخل حقل صراع الثقافات، وأن نوجد رافعات
 الفكر والعقل

هذا اإلحالل الالسوي لآلخر في الذات، أو هذا المحو للذات، انتحار  
فنحن هنا أمام . الثقافية" نا"ثقافي، ليس هو فقط تبخيس، وتسفيل للـ 

  الثقافي والسلوكي" جنالتفر"ظاهرة 
 **** **  

هنا يحاكم قطاع عريضمن ثقافتنا المعاصرة، أو حيث تكوت 
لمواقف التي تتنكر للقيم الخصوصية، وللثقافة الوطنية، ا

  وللشخصية التراثية
 *** ***  

" الذئب"أو " الدب" نقهار الثقافي، واستدعينا ارتضينا عالقة اإل دأننا ق
يستدعينا . نماهينا بقيم ليست لنا، لكنها أو ألنها تقهرنا: الى حقلنا الخاص

ا من بعيد، فنسقط  في أحضانه كي يضغط علين": الذئب الثقافي"هنا اليه 
  نتخلص من المسؤولية والقلق والخوف

 *** ***  
موقف السليم فهو، انطالقا مما يفرضه علم الحال أي العلم لأما ا

الذي يدرس الواقع ويشخّص الهموم، الموقف الناضج حيث 
الثقافة السوية واالبتكارية، فلنحاول أن نفتش عن تلك الصحة 

  ن من الوعظية وصراخات األيديولوجيا السريعةوالمعافاة مقللي
 *** ***  

إعتراف اآلخر بي يعزز شعوري بذاتي، ويمنحني إعتزازا بكرامتي 
احترام اآلخر لي يحرك احترامي لنفسي، ويغذي . وبمستقبلي وقدراتي
وبالنحن، وبالحقل التاريخي، وبنظري الى وجودي  ،مشاعري بالحب لها

  ومآلي
 *** ***  

غير الكمي والكيفي، إن في الفرد أم في الحقل، تتوجه عملية الت
فاألنا والنحن يطلبان، إزاء المتغيرات . صوب التعميق واالرتفاع

المستويات االنسانية العلى . واستيقاظ الوعي بالذات والصراع
  واألنضج
 **** ***  

أن الالوعي الثقافي دينامية غير واضحة تقود االنتاج أو السلوك في 
وذلك .. ) والمحاكمة، والنظر ، والتقييم ، الخ (كتابة والفن مجال ال

الالوعي مختلف عن الالوعي الجماعي المختص باالنسان والذي نادى به 
الذي ) االدراكي(يوتغ، وكذلك فإننا لسنا هنا قائلين بالالوعي المعرفي 

نه وليس هو الذاكرة الثقافية ، أو الوعي الثقافي، أل/.بياجيه/ أظهر أهميته 
  ربما هو بنية، إنه مخزون تاريخي. ذاكرة، وال هو وعيليس 
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الالوعي الثقافي والصحة النفسية للنقد والمناظرة :ثالثالفصل ال
األواليات الناقصة المخبوءة في / والحوار أو للوعي واألنا المفكّر

  المتهجم والمنجرح أو المحاكم والمفكّر
 

أن الذات الواعية ليست حي وحدها الفاعلة، والمشرعة لذاتها، 
إن االنسان نص غير شفّاف، وال . لة االستقاللواألولى أو الكام
  هب والدهاليز السحيقة األغواراهو خال من الغي

*** ***  
يكون التعرف على الشخصية بواسطة الطرائق العامة التي هي 
االستماع الى حديثه، ومراقبة ابتسامته وقامته ويده ومشيته، وقراءة طريقة 

  لتحدي والرد أثناء الكالماستعماله لعينيه في النظرة، والتوجه وا
*** ****  

. فالشخص يكون ما تكون أقواله. نتوقف عند أقوال الشخص
  وأقوالي هي أنا، وأنا اكون أقوالي

 **** ****  
تتسلسل، تمرق، تحاول (كنت أرى عوارض نفسية عصبية تنساب 

في مشاكل ) السعداوي(من خالل تفكيرها ) الظهور أوو ترفض الكمون
فكأن السعداوي تدرس الحاالت العصابية دون أن تكون . المرأة العربية

  قامت بإجراء تحليل نفس الذات للذات، أو من جانب اختصاصي آخر
 **** ****  

إن قضية قمع البنت هي قضية أولى عند الدارس العربي 
للصحة النفسية لألنثى، فالبنت تتعرض لقمع مضاعف، وللنظرة 

  السلبية منذ بداية الحياة
 *** ***  

نحن نرفض منطلقات فرويد، أي القاعدة التي يبني عليها نظريته في 
ونحن ننتقد إدعاءاته بأن البنية العامة للشخصية . الفروق بين الجنسين

ثم إننا، في ما يخص المرأة، . تكتمل في السنوات الست األولى من العمر
قا من ال نكتفي بطريقة فرويد في المعالجة التي تبدأ بتحليل السلوك انطال

  الطفولة في تجاربها ورضاتها
 *** ***  

االنسان : المبدأ هنا هو أن االنسان واحد في سلوكه وقوله
موجود هو هو بكليته في كتابته، وفي حديثه، وفي حله للمشكلة، 

فكثير الكالم كثير الكتابة يكون . وفي مجابهته للصعوبة
  والمخادع في حديثه يخادع في عمله وفكره

 

هدم وبناء، عمل للحياة وعمل الحياة، ال تغريب :ت أيضيةهنا عمليا 
، ال توفيق وال ترميم، ال )نزعة الحالل الغرب في الذات(وال غربانية 

  هوة بين الفكر ومجتمعه، وال عداوة بين المجتمع وقيم إنسانه
 *** ****  

التكييفانية العقالنية أي المساهمة الفالحة هي التي ال توفق كي 
ات المنشودة وإنما هي هي التي تستوعب بعد نقد ، تصل الى الذ

  .وتتجاوز بعد المعرفة المنهجية التاريخية والتعلم
 *** ***  

، ) الثقافة، التفكير(يتحكم الالوعي بقطاع عريض من النظر والسلوك 
  )علم القيم(بل وأيضا في ميدان القيميات 

*** ****  
ئقها، تقتضي أن كل إعادة قراءة للذات، في معرفياتها وعال

قراءة المعتم، والظلي، والمستتر، والمقصي، فال غنى عن 
المعيوش، المهمش، الغفل، : الجانب الثاني من اللوحة
، وكل تلك القيعان ..، الــ...الالواضح، الالعقالني، الـ

شكلت -أو حيث الثنايا والطوايا والهاجعات -المهجورة المظلمة
طوي والرمزي، والمحرم، دنيا األسطوري، والالواعي، والم

والتدميري، والمكبوت والمطرود الى خارج حرم المقبول 
  والجماعة أو االجتماعي والقيمي

 **** ***  
إن المحلل النفسي ال يكون فالحا إن لم يفسر الرموز المحلية 
باستكشاف الالوعي الثقافي المحلي حيث الطفلي والينبوعي واآلثاري 

  .هااألصلي في حياة األمة وحقل
 *** ***  

إن مقومات : أن الالوعي عامل  من عوامل رفض التغيير
التجديد، ورافضات الالمألوفية، قد تتغذى وتتفسر بصورة 

  الواعية تكبل السلوك المستقبلي الحر
 *** ****  

ال تقوم بين الواعي والالواعي سببية خطية، وال عالقة مستقيمة أو 
تعاضدية داخل حقل واحد يجمعهما معا يتحركان ويتغذيان بتفاعلية و: آلية

  في وحدة كلية حية
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إخراج تلك المكبوتات الى الوعي، وضع الدفائن والمحرمات أو الرغبات، 
عمليات يجب أن نقوم بها في طريقنا للبحث عن التحرر من ذلك الخواف 
وتجاوزه، وعن استعادة االستقرار والرضى االيجابي، وعن تحقيق مشاعر 

راهن والمستقبلي األمن، وعن التكيف االسهامي مع الفعل الجمالياتي ال
  لالنسان

 *** ****  

يمثل المعيوش والمألوفيات واليومي، الالمنصوص والعملي أو 
  المهمل أو المقموع، الوجه المكشوف لألنا الواعي

 *** ***  

لقد خفّ اليوم . أن التصوير لم يكن مفقودا أو غائبا الى حد غير متزن
يرة أن الظن بنقص ذلك الفن عند العرب، وأظهرت مخطوطات كث

  التصوير كان راسخا

 *** ****  

النشاط البشري الراهن يعزز الرغبات التراثية الالنصية 
المقموعة، بل التي تردد بعض الفقهاء في اباحتها المطلقة، في 
توسيع دائرة الحالل بحيث يتمطى الجائز والمندوب ويقتحمان 

  بعمق المحرم والظلي والمطرود والسلبي والمغيب

 *** ***  

ن كل تجميد للنشاط الفني الرفيع، أو تقييد الحس الجمالي عند االنسان إ
  .الراهن، أمر ينافي العقالنية ويعادي الدين

 **** ***  

العربية في التحليل النفسي أو في " المدرسة"نحن ننطلق من 
تقسيمنا لمواقعية الذات العربية ونمطيات سلوكها، ينبغي أن 

ينبغي نقل الصراع . الجائزور ندخلن ما هو صراع بين المحظو
الخارجي، بين الشيطاني والروحاني، إلى داخل الشخصية 

حالتئذ ننتقل الى مرحلة جديدة، أي إلى وضع االثم . البشرية
النصوص االحتمائية (والسلوك المؤثم والسلوكات الدفاعية 

  أمام نور الوعي والعقل واالرادة) المقدسة

 *** ***  

قق في تكسير ذلك العصاب عن طريق العقل، الجزم بأن العالج يتح
والمنطق، واالقناع، فالشفاء يكون باالرادة الواعية، والعالج باألدوية 

 والطرائق الفزيولوجية

عندما تكتب تتحرر، تكتب الجنس فتصبح أقوى، وتحول ) المرأة(إنها  
نسغه الى حياة غنية وضرامية، ان الجنس يصبح لجلب االهتمام، أو إلبعاد 

هتمام واعتمام، والستجالب النظر أو البعاد النظر للتبلسم والتطهر ا
والتسامي والتحرر أو لإلشباع المتلوي الذي هو يخفف التوتر مع الحقل 

  ويغيد التوازن النفسي
 *** ***  

تتميز العلوم الصوفية بأنها علم الباطن، وعلم األسرار، وخبايا 
هو باطني،  التصوف دراسة ما... النفوس، وعلم الصدور

لكن . استسراري، أي ما هو داخل االنسان وعالمه الفردي
المتصوف يتقشف، ويعيش في واقع، ويعاني الشريعة وعلوم 

  الظاهر
 *** ***  

فهناك اللغة والكالم والحلم والفنون والجسد : إن وسائل التعبير كثيرة
تياد ولذلك فإن طرائق استكشاف النص والحلم، أي ار.... والثوب والباطن

  الشخصية البشرية تتعاون ويقدم كل منها إسهاما
 **** ****  
الذي يتلذذ اليوم بالتجريح المرضي للتاريخ، أو " إن النقد

للمستقبل، ليس فعال اتزانيا وال هو متزن، إنه يغطّي اضطرابات 
  عميقة، ويكشف أعراضا لم تظهر الى الوعي

 *** ***  
الردود والشكوك بين الكالميين كان خطاب النقد القديم، الذي شاع في 

وأصحاب الفرق اإلسالمية، فقد كان هذا خطابا ينسى ويغفل، يسقط 
  ويناور، يتغطّى بكالم عن النزاهة وحب الحقيقة

  
 :الرابع  الباب 

 الالوعي الثقافي كنز مكنون و مخزنٌ للجمالي و المعياري
  

لي والتجربة من الظ: انجراح الحس الجماعي وتجربة الفن:الفصل األول 
  األولى الى العقالني والحداثاني

مازال المجتمع يعرف حتى اليوم حركات تحريم السينما، وتأثيم التجربة الفنية 
وير والفنون صفي االنحوتات والتماثيل في البيوت والشوارع، وخواف الت

  الرقصية، والنفور الدفين من معارض الفنون ومن المسرح والتمثيل
 *** ***  

بين الرغبة في  -الذي يتمظهر عند المواطن اليومالصراع 
هوهو الصراع الذي كان يجرح  -التجربة الفنية والرغبة عنها

  سلوك إنساننا التراثي، ويكون سلوكاته الدفاعية األكثر تصلّبا
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أن تصور البراق يعكس عقلية غير تمايزية، تجمع المتنافرات ، وتكشف 
  الرغبات والهوامات الجماعية والفردية

 *** ***  
لنة الجسد البشري، ثومناسبة لم إن البراق شاشة، أو هو مادة

إنه منتوج الالوعي، ومنتوج أسقطت . وكملنة الجسد الحيواني
عليه الجماعة رغبات، وحملته هوامات، وتحررت بذلك من قلق 

  جماعي، ووفّرت لذاتها اعتبارا ذاتيا بل وتوازنا مع الغيب
 *** ***  

نهما جسرا لقد أمن البراق لألمة انفتاحا على األلوهية، وأقام بي
واستمرارية، وذاك ما منح الجماعة ثقة، وتوكيدا ذاتيا، ومشاعر 

  باالطمئنان والتجدد
 *** ****  

إن الشاب في مكتوبة المعراج هو نظير ماهو في الحضارات 
العالمية رمز للوعي بالذات، وهو الجدة أو الحياة المنتصرة 

  )الدين االسالمي هو هنا الشاب، ألنه دين جديد(
 *** ***  

رمزا الطفاء جهنم، ) الحليب(الشك أن الحضارة االسالمية رأت في اللبن 
وبذلك، فإن تفضيل اللبن يعني، كما . أي للخير والجنة والحياة والخلود

نحلل، تفصيله على الماء وعلى الخمرة هو تخط لليهودية متمثلة في الماء، 
  وللمسيحية متمثلة في الخمر

  ***  ****  
رمز للدين االسالمي، وللفطرة، أو لدين  الفطرة،  إن اللبن أكبر

  للبياض والنقاء
 *** ***  

فمن المعروف أنه في األحالم دليل خير، . لقد استمر اللبن رمزا لالنتصار
وهو صالح في الدين، وخصب لصاحبه، وفرح . واصابة خير، وظفر

  وغنى
 **** ****  

انعكاس عن  الالحدوثية" البراق"إن الثابت هو أن تلك الدابة 
الرغبة بالوحدة مع الطبيعة، وباأللفة واالنجسام بين االنسان 

  وكافة المخلوقات، أو بالتحقق
 *** ***  
يساعد االنسان، وفي هذا دليل نفساني على ) الحصان المقدس(الحيوان هنا 

إذ إن االنسان، في تلك الوضعية، . شعور الفرد بالفعامة والكمال والتحقق
 اكتملت واتسعت حتى طالت الحيوان واألشجار واألشياءيشعر بذاته وقد 

تقوم التكييفية الناقصة، التي تخجل وتخجل أو تؤثّم، على  
غنها تالؤمية تلك التي تدعونا الى الشعور . إواليات سلبية

بالعيب أو بالذنب حيال الرؤية الحذرة، عند بعضنا قديما أو 
لنحت وإقامة التماثيل، راهنا، لتصوير الكائن الحي، أو للتمثيل وا

  او حتى الغنا، وإظهار وجه المرأة ومصافحتها
 *** ***  

كان االنسان يتلذذ بتذوق صوت ، أو صورة مرسومة، أو  شخصيات تمثل و
فليست الصورة الوجيهة، . بذلك يتطهر االنسان، ويغتني. حوادث ومجريات

الخراج المكبوت أو األنحوتة، أو الصوت المغنّي، شيطانا يغوينا بل مناسبة 
  المرغوب ومن ثم لتجاوزه والتكيف االيجابي في الحياة المأسوية

 *** ***  
وقمع ذلك الحذر ال . أن الحذر من الصورة حذر من رغباتنا

ال نلغي خوفنا من رغباتنا أو من غرائزنا بكبتها أو : يلغيه
تحريمها ألنها ستعود أو تبقى محركة في الالوعي ومن هناك 

  لراهنتؤثر في ا
 *** ***  

أما التكييفانية االيجابية فتكون في إخراج كل الدالالت الظلية والالواعية 
كانت تحفّ قديما : للصورة وللظل بحيث نحاكم تلك الدالالت الهاجعة

  بالصورة معان كثيرة ورموز ومعتقدات
  

المخيال واألسطوري والتأويلي في الجماليات العربية : ثانيالفصل ال
الالوعي الثقافي العربي مخزن )/ تصاوير البراق الشريف(االسالمية 

  الرموز واالبداعات واألخيلة الخاصة
  

عناصر ثابتة، أو عوامل " االسراء والمعراج"في مرويات 
ركيزية، هي أمهات وردت في القرآن الكريم، وعناصر أخرى 

وهذا الجانب الثاني هو . متشابهات أو مزوقة تحتمل التأويل
  ذا البحثالذي ، في ه

 *** ***  
االسراء "مهات، وال تهمنا قضية الشك في رواية نحن ال نشك في األ

إن تصوير ذينك . كما وردت في حديث عن االمام ابن عباس" والمعراج
  األمرين مأخوذ هنا على أنه إسقاط لتصورات وأمان وهوامات

 **** ****  
، قرآناالسراء والمعراج مقبوالن إيمانيا لكونهما وردا في ال

، والتبسط في تصورهما بدعة، االيمان بهما واجب إيماني
  والسؤال عن الكيف يعيدنا الى االنتظار
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إنها رحلة النفس البشرية في : هي تمثّل حياة الرجل العارف
  إنها رحلة الى اهللا، إلى الخلود. سعيها لمعرفة العالم الثاني

 *** ***  
إن تلك الرحلة تجسيد للتجربة االسالمية في معرفة المطلق، وامتالكه، 

تعبير عن نجاح تلك التجربة ، وعن الشعور باالمتالء ومن ثمت فهي 
  والفعامة في االسالم

 *** ***  
قلنا ان الرحلة تجسيد للحياة الفردية، لعمر االنسان الواحد من 

، إلى الموت، إلى )المعرفة(الوالدة األولى الى الوالدة الثانية 
عالم الخلود، وذلك بامتالك المعرفة عن عالم ما بعد الموت، 

  محاورة اهللا نفسهو
 *** ***  

إال أن تلك الرغبة بالمعرفة، وبامتالك اهللا، وباستكشاف الغيب، ال تلغي 
كون المكتوبة التي ندرس تعيد بالصور المجسمة الحسية المفهوم االسالمي 

  لكيفية الخلق
 ** ***  

ان اعتبرناها حادثة تاريخية، رواها النبي كلها بطولها 
أسأنا للنبي إذ شوهنا اسمه، ودينه،  وغرائبها، فإننا نكون

إن طول ذلك الحديث عن االسراء والمعراج، . ومعتقده
والتبسيط والتجسيم والتشابيه، يبعده عن أن يكون بطول 

  األحاديث النبوية المعروفة
 *** ***  

أما إذا اعتبرنا ذلك الحديث المروية أدبية، أو أكتوبة رمزية، أو رحلة 
ع تقديمها بفخر للعالم أجمع، لآلداب العالمية ألدبيات تخيلية، فإننا نستطي

مسرحة المعتقدات، وزركشة الشعائر، والتصوير بالحس والحشو المادي 
  لما هو مجرد وأفهومات ذهنية

 *** ****  
إنها رحلة روحية ، وسير رمزي فؤادي، وغوص في 

هي أهم رحلة في التاريخ الديني االسالمي، وتلمس . الغوريات
سعى تطوري عن الحكمة أو عن المعتقد المالئم، تعود إلى أو م

  الباطنيات واألعماق الالواعية أكثر مما تعود الى عالم األمريات
 *** ***  

. قلنا إن الحديث ذاك تعليمي الغاية، تصوري المنهج، روحي المقصد
استوعب النظر الديني االسالمي الى العالم الثاني، والخلود، والزمن منذ 

إنه نظرة للزمن، وما بعد الزمن، وما . ه حتى انتهائه عند يوم الحساببدايت
 قبل الزمن، وهو رحلة فؤادية جرت في سر االنسان، خارج الزمان والمكان

هو يوفّق : البراق يجمع ويخلط المتنافرات والالمنسجمات 
وتلك . إنه يوحد ويصالح. ويصهر، ويقوم بنشاط توسيطي

عند الشعور بالكمال أو االقتراب من  أواليات تظهر في النفس
  الحاالت المطهرة

 *** ****  
والصعود هنا، كان باتجاه األعلى .إنها تعبير عن التسامي: الرحلة رمز للتحرر

ان الغلبة . فال وجود لما هو مادي، بدني، أرضي، حسي. واألكثر روحانية
ن وخارج للروحاني والمثالي والطاهر والذهني والسماوي والمكان ال مكا

  ان عالم الغيب والملكوت ال عالم األمريات والحس والمشاهدة. الزمان
 **** ****  

الشجرة "بلوغ "هو " سدرة االمنتهى"أن ينتهي المطاف عند و
فالدائرة رمز للكمال . أي التحقق والتكامل والتفريد" الكاملة

ان الشجرة . والفعامة، والشجرة رمز للتجدد والبناء والكمال
  رمز للتفريد ولرحلة التفريدأكبر 

 **** *****  
والحصان في االناسة والناميات، في العربية . كانت الرحلة على حصان

االسالمية في الحضارات المعروفة لالنسان، رمز للقوة والنجاح، أو 
  للتفريد والتحقق
 *** ****  

البطل المنتصر، باختصار، رمز للنور، والوعي، والحقيقة 
االنتصار للفرد ال يعني انفصاال عن إنتصار وذاك . والوضوح

إن الجماعة، والجماعي، ومصلحة المؤمنين، تحققت . الجماعة
  وبرزت في الرحلة الفردية المقدسة

 *** ***  
هذا التفسير الذاتاتي يعيد إلى عوامل نفسية، وإلى الالوعي، ماهو مكتوب 

ن انتصار على شكل قصة أو أسطورة أو مروية ويدعم هذا التفسير كو
البطل معبرا عنه بأشكال وتجسيمات وتصاوير متشابهة، نلقاها عند أمم 

  ... متباعدة، وفي حضارات لم تتعرف على غيرها
 **** ***  

تكون منتوجات الالوعي متشابهة عند الناس متى شاؤوا التعبير 
عن االهتداء والتحقق وما إلى ذلك من تجارب وسيرورات 

  ييفيةوأواليات دفاعية أو تك
 *** ***  

كأن تلك األكتوبة ترسم مسيرة الحياة الفردية الناجحة في العالمين، وتعكس 
رغبة االنسان بمعرفة المجهول المتعلق بالعالم الثاني وبالموت، وتغطي 

  مشاعر العجز إزاء ذلك العالم وإزاء مخاوف القبر
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  ة ــــــــد العتبـــــعن
جعلنا من الالوعي الثقافي العربي أداة أساسية في إنتاج التفكير، وفي 

بل إن تلك األداة، وهي ضرامية وحيوية، . الوعي وقيادة الشخصية توجيه
  وال تكفّ عن التطور برغم قدامتها في التجارب القبإسالمية

 *** ***  
مما يفرح أن البعض انتفع من المنهجية والمصطلح األساسي 

لعلذلك دليل . مؤخرا) الالوعي أو الالشعور الجماعي ثم الثقافي(
  حليلنفسية األناسية التي اتبعناهاعلى صالح الرؤية الت

 *** ***  
ظهر هنا أن الالوعي الثقافي هو أكثر من أداة فعالة، لقد كان أيضا أداة 
مغفلة، أو غير مطروحة، أمام  العقل، والمقاربة التحليلية النقدية،مما 

  "الصحة النفسية للفكر، أو الطب العقلي للفكر"أسميناه 
 *** ***  

العرب والمسلمون، والفكر الفلسفي حتى لقد أغفل المفكرون 
أو (وقت غير بعيد، دور الالوعي، فقد توهموا أن الوعي وحده 

هو المفسر، والقائد في الشخصية والسلوك ) االرادة، أو العقل
ال نستطيع إغفال المعيوش، .والعالئق، والقوي المتحكم

  ...والمستور، والظلّي، وال يغفل دور المخيال، والرمز
* *** **  

ذلك الوعي،تلك األداة الفعالة، والتي كان قد أغفلها الدارسون، هو أيضا 
إنه كالمخزن أو هو مجموعة التجارب " الهذا"إنه ": مهجع"موئل أو 

إنه القطاع المظلم الالواضح، ومجمل . الينبوية والحوادث التأسيسية
  المبادئ واألحكام الكامنة في ذلك القطاع

 *** ***  
يخي التمييز بين الالوعي الثقافي العربي، إنه لشأن تار

كذلك أيضا، وبالتالي، بين الالوعي . والالوعي الجماعي العربي
  .الثقافي العربي والالوعي الثقافي الهندي أو اليوناني أو غيرهما

 *** ***  
أبدية ) كينة(لقد رفضنا، اعتبار الالوعي الثقافي مفهوما ماورائيا، أو كينونة 

اريخ والواقع، أو تصورا ذهنيا مجردا فوق الحس وخارج خارجية عن الت
  التجربة والتطور، أو مسلمة مطلقة تنظم وتؤطر وفق الجاهز الصارم

 *** ***  
إن الوعي البشري يرد بشكل متقارب على حوادث متشابهة 
تجري في أمم أو مناطق مختلفة، لكن ذلك الرد المتشابه يأخذ 

تالف بين الحقول، وبتراكم بالتمايز والتفارق بازدياد االخ
 التجارب التاريخية

وما حدث به النبي . إن اآليات القرآنية وحدها، كافية، صادقة 
عن االسراء والمعراج كان، في تحليلي، غير كثير وال هو 

فالرسول أكبر من أن يقول تلك الكالمات والمبالغات . تفصيلي
  والزركشات التي وصلتنا

 **** ***  
في تبليغه باآليات عن االسراء والمعراج وفي حديثه  لقد صدق الرسول

اما أسالفنا فقد لونوا،  .التوضيحي الذي نظن أنه كان قليال عنتلك القضية
وضخّموا، وأسقطوا على الحديث من عندياتهم وأمانيهم وهواماتهم 
ورغباتهم بتفهيم الدين، وتعليم األخالق، والتماسك بين أفراد األمة، وتأمين 

ر تلك األمة ونجاحاتها ووحدتها، وإظهار أعلوية دينهم، وتخطيهم استمرا
  لألنبيائية واألديان السابقة

*** ***  
البد عندي، من الدراسة التاريخية للظروف والسياق العام حيث 

" فقد ماتت في ذلك العام زوجة النبي : ظهرت المروية المذكورة
ومات عمه أبو  ، التي كانت أمانا واطمئنانا له ،"خديجة الكبرى

، ولقي األذى واالضطهاد )حماية أخرى قوية كانت للنبي(طالب 
وهكذا جاء االسراء والمعراج سندا وبلسما، . في الطائف

، والعطاء النبي شحنة معنوية وزخما يكونان وتغطية، وتعزية
  له منطلقا جديدا وقوة دافعة

 **** ***  
تنقل، : ة االنسانتتوازى مروية االسراء والمعراج مع مسيرة حيا 

وصعود، ومعرفة، وإلطاللة على السيء والخير، والرغبة باستكشاف 
وهي تحمل الرد على المشاعر إزاء الغيب ردا تخيليا ... المجهول

  وتصويريا وحشويا وهواميا
 *** ***  

تخيال للمجهول الذي يشعر ) مرويةااسراء والمعراج( لقد قدمت 
  والبخاسة والصغارة االنسان إزاءه بالعجز واالنبهار

 **** ****  
إن المروية وفّرت شعورا باالطمئنان للمؤمن، وانقاال ميسرا الى عالم 

، لالنسان ككائن وحال لمأساة االنسان أمام الدهرالغيب، واقتباال للموت، 
  مائت في هذا الوجود، في عالم األمريات

 *** ***  
ماعي وما إن النفس المقهورة، لعجز أو لفشل أو النقهار اجت

شابه، تلقى في تلك المقروءة التي درسناها تعويضا وحلوال 
. وآماال وقدرات على تحمل االنقهار وعلى التكيف مع االنغالب

من هنا استعادة توازن يختل لمصلحة الفرد، ومن هنا استعادة 
  .الصحة النفسية للفرد

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017 
 

ــــــ ــ��
�	ـــــ ــــ�د�:ــــــــ��������ــــــــــــــــ � ــــــــ���������14�15אـ�  ��2017ــ

   � �137  � �



  أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

     

  غير جذري وغير شامل
 *** ***  

أن توفير الصحة النفسية للفكر المنتج المخطّط للتكييفانية، أو حيث تحقق 
الشخصية تعلم واستيعاب قيم الحداثة وما إليها من مؤشرات االتزانية 

واالسهامية الحضارية، يفرض عالج األنا وعالج الحقل على نحو  
متعاضد تضافري، وبأساليب موجهة وبطرائق غير موجهة، سلوكا 

  ومعرفيا، بمرونة معا وبالتزام
 *** ****  

والحضارة عندنا،  من الممكن تكرار أن الفن العربي، كالفلسفة
كان إحدى تجاربنا في االطالل على المطلق، وأحد أساليب 
استكشاف االنسان والجوهر ومبادئ الوجود والتصورات 

  الكبرى عن المصير واالستمرار
 *** ***  

إن خطاب الصحة النفسية، أو االستراتيجية، ال يلغي أو يخطّئ أو ال يدعو 
جال للتأثيم، وال لالنتفاخ والفخار، لحذف أو خجل أو مشاعر بالذنب، فال م

اتجاه  لإلنسانحيال طريقة الفن العربي في فهمه للمقدس بل في رفعه 
الروحي أو في إحالله ما هو روحي أو أسطوري واعتقادي بديال عن 

  الفيزيائي والمادي والخطّي
 *** ***  

إن رغبة الفكر بالتحسن واالرتقاء، بتوفير شروط استيعاب 
عميق التكييفاني والعقالني واالستراتيجي، تقود الى االنجراح وت

وضع تلك األواليات الدفاعية في االنتاج أو الناقصة أمام نور 
  العقالنية والمحاكمة

 * ** ****  
المراد هو التغلب على اللجوء الالواعي وعلى اللجوء المفرط، لتلك 

ير الطاقات، األساليب في طلبنا للحل واالطمئنان لتحقيق االمكانيات وتثم
  للتثمير في مجاالت المعرفة المادية واالجتماعية والرياضية المنطقية

 *** ****  
الوعي بحيل العقل، أو بخداعاته، في عمليات إنتاج المعرفة 
والحلول وإعادة إنتاج الردود واالستجابات، قدرة وسالح من 

من أجل تكييفانية ترتكز على التعزيز واالطفاء واالتقاء، وتتجنّد 
  أجل المستقبليات

 *** ***  
من السوي أن ترفض التكييفانية العربية الخضوع لصياغة آحادية، ولنسق 
نهائي أو لفكر فيلسوف طموح كثير الرغبات والمسلمات، بل والخضوع 

المطلق، من جهة أخرى، لتصورات التجربة المعاصرة للفيزياء ولما ينتج 
 عنها من ماورائيات وفلسفات

 

فذلك الصابر . في الذات العربية" أنماط التفكير والسلوك" شخصنا"أو " طناأننا التق 
، كما بدا لنا على أريكة التحليل النفسي االناسي، شديد التدين، )الزبون، العميل(

معاييره أخالقية، : مرتبط بتعاملية صارمة وينبغيات شمالة عامة، مغن للطبيعة
  )غير كسبية(حضورية وسلوكه تعبدي، ومعرفته األعمق واألقدر 

 *** ***  
ليس في هذه الخصائص للشخصية العربية المنوالية، القاعدية أو 
الغرارية، ثوابت ومسبقات ومسلمات، وال مطلقات متحكمة 

  خالدة تقفصن وتؤطر بال فكاك
 *** ***  

يتكدس فينا التأثير الالواعي للجاهلية، ثم للمعلقات االسالمية الكبرى في 
الحروب (ملية واألخالق، ثم لتجاربنا التاريخية الكبرى اللغة والتعا

ثم للتناحر الداخلي واالنشقاقات كما للتآلف ) الصليبية، سقوط األندلس
واالستمرارية في الزمان وللوحدة في المكان، للعناصر وللكل، وذلك على  

  شكل طبقات حية متراكمة ال يلغي أحدها اآلخر
 *** ***  

علينا االغتناء الفكري التاريخي، وتعمق  بئس الخطاب الذي ينكر
األبعاد األساسية في شخصية الفرد والمجتمع والجماعة، وتعاقب 
الخبرات التاريخية والثقافية، والتقدم المتنوع الميسائي في معرفة 

  الذات والطبيعة والواقع
 *** **  

انكفاء الفكر العربي على نفسه كي يدرس نفسه، انقسامه الى غرض 
أو الى فاعل وموضوع، برغم الصعوبات المنهجية والمقاومة ودارس 

  الالواعية، ظاهرة جليلة المردودية والمشروعية
 *** ***  

الوعي . العمل باتجاه العودة الى الذات الكتشافها المستمر
بصورها عن ذاتها، العمل باتجاه تعميق المقومات التي تشكّل 

) وتمثّل(ها، أي بنقد أسس الذمة العالمية للتكنولوجيا ومواكبت
المناهج التي أعطت وتعطي للقوي راهنا االنجازات التي نعرفها 

  ابتداء من الذرة حتى المجرة
 *** ***  

قد تجد ثقافتنا ما تستطيع أن تخلقه، وأن تقدمه لالنسانية والعقل وذمة  
وهذا، إن لم نكن هنا شديدي التفاؤل حتى السذاجة، أو ضحية . االنسان
  اريخ كسولة وتصورات الواعيةفلسفة ت

 *** ***  
ليس العالج، أو الفهم، مقصورا على استكشاف الالوعي الثقافي 

لكن ال يمكن لمناهج التعزيز واالطفاء أن تكون غير . العربي
سطحية أو غير خطية إن لم تأخذ بالعناية القصوى قيمة 

  الجالالوعي الثقافي، ومكانته وموقعه بدون تلك العناية يبقى الع
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 تراجعاً انتقلنا، تَخَطَّوي، واستيعابٍ حضاري نقد بعد كأننا،
،وتأويل وفهم تفسير حول مختلفة ورؤى مفاهيم إلى واهتداء 

 والتحليل اللغة علوم يخ،والتار والفلسفة النفس علوم
 كافة والمجتمعيات

*** ***  
لقد تغير خطاب العقل، داخل المدرسة العربية، ومحاكمته أو قوله في 
العقل األوروبي؛ وجرى التحول واالنزياح إلى القول بدارٍ عالمية للعقل 
والتاريخ والعلم والفن، والى القول بالتواصلية األفقية التفاهمية، والى 

علية بين أحرار مختلفين ومتساوين داخل المسكوني والكوني، داخل التفا
 العالمينية والعالمية

*** *** 

 مع متكافئةً الجامعي، للعقل أو للفرد الذاتية السيرةُ تُظهر
 داخل أمة، توجد لم أنّه والسياسة، للمجتمع العامة التأرخة
 أجل من رفةَالمع تِّوظِّف لم بالسكان، المكتظة الغربية، أوروبا

 المعرفة حقول في متخلّفة كانت التي األمم استغالل

*** ***  
بالمعرفة حاربت المدرسةُ العربية، عبر سيرتها ومسارها منذ الستينيات، 

فالمعرفة سالح عظيم بيد الراغب في االمتداد والسيطرة، . سلطةَ الجارح
 حفي مراكمة وزيادة الثروة، وتحقيق المنفعة، وتأمين المصال

*** ***  
 األنفع واألقدر، األسرع البشرية سالح أن جلياً ظهر لقد

 في الجامعة، في  المنتَجة المعرِفة سوى يكن لم واألصلح،
 أن إلى الساعية الدولة سياسة في المكرسة، المتخصصة المراكز

 دولة المواطنية، دولة للشعب، الحضارية الصحة دولة تكون
  المدنيات دولة المؤسسات،

 
 

إن كان في هذه الذكريات المؤرخة تدفقاً وتراكمات أنقاضٍ أو بقايا  
وتكويمات مكدسة، فألني ال ُأنظِّم أو أضبط مفضال للقارئ نفسه أن يرتِّب، 

في أكثر " الخَبرية نفسها"ويسلسل األحداث؛ وأن ال يتوتر إن رأى ورود 
، وفي أكثر من معنى؛ بل من مكانٍ؛ أي في أكثر من توظيف واحد لها

 وعلى أكثر من صعيد أو مستوى

*** ***  
 النشاط أكاديمي فرد عمر من" عاماً ستين" تأرخة إلى سبيلُنا

 والعامة االجتماعية التأرخة سبل مع يتكافأ الشُّغل، أو واإلنتاجِ
 والتطور الزمان من ومساحة ثقافية لمؤسسات فكر، أو لمجتمعٍ

 والجغرافيا

***** *  
 الفقرات. الكتاب هذا من التالية الفصول معظم فقرات شكل على كتبنْا

 تُعد أيضاً لكنها ذاتية؛ تجارب عن تعبيرات أدناه، الواردة، فلسفية -النفسو
 وشَعر التجارب؛ تلك بمثل مر انسانٍ كل تخص أنّها بسبب موضوعيةً

 االنفعاالت كما والميول العواطف، أو المشاعر بتلك

**** ** 

 لم. ومواقفي آرائي وسلوكاتي، أفكاري إذَن، هي، هذه الفقرات
 أقصص لم لماذا لكن المعروف؛ النحو على حياتي سيرة أورد
 النوع هذا أن أر لم المأنوس؟ المألوف الغرار على حياتي سيرة

 من... وحقيقي سديد األصلح، أو نافع الكتابة فنون من األدبي
 متناثرة، فقرات شكل على السرد فن خترتُا وقد أختار؛ أن حقي

 وحظائر العام النسق أقفاص داخل مسيجة غير شريدة، مبثوثة
د مرصوصٍ كلٍّ أو عمارةمستب 

*** ***  
لتقديم شخصية ومدرسة داخل الجامعة " النصف قَرني"عبر المسار 

قال إلى اللبنانية، داخل الفكر االكاديمي العربي، سوف نرى، أدناه، االنت
رؤية جديدة لنفسنا داخل نفسنا، لمعنى وطبيعة الصورة عن الذات داخل 

  الذات العربية
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، وأحالمه؛ )عصابي، شبه فُصامي(تحليالته لشخصية ديكارتْ 
كانْطْ، أوغُست كونْتْ، نيتشيه، برغسون، رسْل، : ولشخصيات من نحو

وشخّص زيعور أزمات نفسيةً، وأمراضاً عصابية، بل . آدلير، فرويد
ابن سينا، الغزالي، ابن رشد، : ين والفالسفةوذهنية، عند  بعض الصوفي

 ابن خلدون، ابن تيمية

*** ***  
 نبوغ من تُقلل ال قد النفسية الكشوف أو التشخيصات تلك أن

 كما توضحه، قد فهي. تُبخِّسه أو الفكر تجرح ال أي الشخصية،
 خفيفةً بدت إن حتى نقاط إنارة وعلى التدقيق، على تُحفّز

 العبقرية للشخصية وكاشفة جديدة ىتبق فإنها هامشية

*** ***  
إعادة إدراك العلوم االنسانية، في "داخل الجامعة اللبنانية، يأتي مشروع 

، بمثابة أول قوٍل، منذ السبعينيات، في جدوائية ونفعية العمل "الذات العربية
الفكري المخطَّط والجماعي، المتكامل والفريقي، المتواصل والمتناقح، 

 لنظريالعملي وا

*** *** 

 كشاهد، االخالق، علم في والتدقيق الضبط إعادة غرار على
 للتربية،: العربي العملي للعقل والبنينة التّعضيةَ زيعور أعاد

 والحكمة والعرفان التدبير، وعلم والسياسيات ولالقتصاديات
: هي مقوالت وانتقد وأطلق استنتج وهنا... بعامة العملية

 علم االقتصاد،: في وكذلك التربية؛ في مستقلةال العربية المدرسة
 المعرفة، علم الجمال، علم السياسة، علم التأويل، علم التاريخ،

 التصوف علم األلسنية، االجتماع، علم

*** ***  
قسم زيعور تاريخ النفسانيات والفلسفة والفكر معاً، في التراثيات العربية 

مديدة؛ ثم المرحلة " ذهبية"ينية ومرحلة تأسيسية، أو تدشْ: االسالمية، إلى
العربية العثمانية، أو مرحلة التنرجس واالستهالك الذاتي؛ مرحلة االجتهاد 
الحضاري، أو االجتهاد الموسع، والتجربة الجديدة مع الفلسفة والدار 

 العالمية للفكر والقوة واالنسان

*** ***  
 علي عند نفسية وتحليل نفسية فلسفية نظرية عن الكالم يمكن

 المدرسة أسماه لما المقارنة النقدية تحليالته من تُستخلص زيعور
 النفس وعلوم الفلسفة في الراهنة العربية

*** ***  
في قطاع الفلسفة الراهن، داخل الذات العربية، يأخذ زيعور بالتأسس والتحرك 

والنفسانيات  - منطلقا من المكرس في الشخصية المستقلة المتميزة للفلسفة
 العربية االسالمية الذهبية أو التأسيسية واألساسية، أو األرومية - ناًضم

  التجربة العربية في أتون المصطلحات وقعت في بعض المهاوي واالنفالت
في عبارة أوضح وانضج، إن المبالغة ... على األسيجة والمغلق والتعصب

لفظة في نحت كلمات تقنية بواسطة اإللصاق، أو بصهر لفظتَين في 
 نُقر بذلك. واحدة، قد تكون غير سديدة، منفِّرة ومكفَّرة

*** ***  
 واالستقصاء االستكشاف جانب إلى العربية، االريكةُ حلّلت
 أو العام الخزان في أساسيةً أخرى موضوعات الشعبية، للفنون

 وأدوات التعبيرات الجن، حكايا  األمثال،:  الشعبي المستودع
 المعيوشة، المألوفة،( المتداولة اللغة مأثورة،ال الشعبية الزينة

 والخيالت الخرافات ،)اليومية

*** ***  
 التجربة العربية في أتون المصطلحات وقعت في بعض المهاوي واالنفالت

في عبارة أوضح وانضج، إن المبالغة ... على األسيجة والمغلق والتعصب
لفظتَين في لفظة في نحت كلمات تقنية بواسطة اإللصاق، أو بصهر 

 نُقر بذلك. واحدة، قد تكون غير سديدة، منفِّرة ومكفَّرة

*** ***  
 واالستقصاء االستكشاف جانب إلى العربية، االريكةُ حلّلت
 أو العام الخزان في أساسيةً أخرى موضوعات الشعبية، للفنون

 وأدوات التعبيرات الجن، حكايا  األمثال،:  الشعبي المستودع
 المعيوشة، المألوفة،( المتداولة اللغة المأثورة، الشعبية ةالزين

 والخيالت الخرافات ،)اليومية

*** ***  
المعلم علي زيعور، في نهاية القرن العشرين، رجع إلى اهتماماته القديمة، 

علم النفس الفلسفي؛ والفلسفة النفسانية، : شبه المهجورة، والتي منها
ثلوثية، والجذعية المشتركة؛ أي الفلسفة والنفساني في نطاق الفلسفة األ

اليونانية العربية الالتينية، أو الفلسفة الوثنية اإلسالمية المسيحية التي أطلق 
 عليها أيضاً، في بحوثه بالفرنسية، اسم الفلسفة االسالمية الموسعة

*** *** 

 وبخاصة النفسانيات، مدخِّل هو زيعور علي أن عليه المتّفق من
 والعالج بل الحضارية، كما العقلية الصحة ثم النفسي التحليِل
 ألرصدة المراجع تأليف في البادىء هو المدخِّل وذاك. النفسي

 اللبنانية الجامعة داخل النفسانيات

*** ***  
علي زيعور بدأ بالكتابة، كطالب ثانوي، منذ أواخر الخمسينيات؛ ونشر 

شاعر النقص واالزمات كطالبٍ جامعي مقتطفات من تحليله النفسي لم
  وهنا كانت . النفسية عند بعض الفالسفة واألدباء كما الفنانين والمتفوقين
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لم يكن الشاب المستيقظ يرى رجل الدين في القرية، وفي الوسط الشعبي 
فقد كان يظهر .  عموماً، يسلك دائماً الصراط السوي أو الطريق المستقيم

السياسي كمن يالحق الكسب بوسائل غير دقيقة وكان  - المتزعم الديني
ويرتبط المتدين بعالقات النفع المتبادل مع الغني حيناً، ومع المحظوظ يحيا 

 والسياسي حيناً آخر

*** ***  
الظواهر لمعاينة األساسية المفاهيم أو المرجعية أن المنجرحة 

 :            هما قطبين بين تتحرك والتّعثّرات

الكل مع وبتداخلها بتعقدها، الظاهرة واقع أو التخّلف تشخيص 
 فهو المنشود أو المناقض الثاني القطب أما المجتمع؛ بنية وفي

 في بالتغيير أو المتوازن، الشامل بالتقدم ترتبط التي التنمية
 والمستقبلي، التاريخي والجماعي، الفردي والسلوك، الوعي
 والنظري العملي

*** ***  
سبي؛ فقد ال أن التخلف مفهوم تَحذر منه الدراساتُ الدقيقة على خلفية أنّه ن

بتكرارٍ توضيحي، إن . واألهم أنّه مرحلة تاريخية. يكون عميقاً وشامالً
تاريخية، متراكبة متراكمة وطباقية؛ وقابلة ألن تُشرح، " التخلف"عوامل 

 وألن تُفهم؛ وبعد ذلك ألن تُهزم

*** ***  
 المهمشين وشتى واالفارقة، والمسلمون العرب وعى لقد

 والسالحية التكنولوجية أوضاعهم تَخلفَ لعالم،ا في المستلبين
 حسب( الناري بالسالح قوية كانت التي أوروبا مع ذاتهم بمقارنة
 وبالمؤسسات ،)الماضي القرن هذا أول في عبده محمد تعبير

 والفكرية واالقتصادية المدنية

*** ***  
ى عل" متقدمون"بقوا، العرب، حتى في أحلك الهزائم مؤمنين بأنهم 

المستوى األخالقي والعقائدي، الروحي وااليديولوجي واإلنسانوي، 
 التعاطفي والمحباوي، التراحمي والتكافلي التضافري

*** ***  
 أو المتعثَّر الصناعي المجتمع كما الصناعوي، المجتمع داخل

 النظريات تسعى المتكامل، المتنوع الشّمال التقدمِ منجرحِ
 ،"الفاضلة اللقمة فلسفة" والتحويل،حول رالتغيي حول المتمحورةُ

 في البشرية أو الناس االنسان، يكون كيما وتجتهد تسعى بل
 األبعاد مشبع إنساناً والمستقبل، والمسكونة الطبيعة

 

 هو زيعور علي صديقه إن مرحبا الرحمن عبد محمد يقول 
 من وأول وللمستقبل، والتاريخ العالم في الفلسفة مشروع مؤسس

 عربية لمدرسة والمميز الخاص الوجود وإسهامية باستقاللية قال
وعلوم الفلسفة وفي النفس؛ علم في ثم النفسي التحليل في جديدة 

 المجتمع أو االنسان

*** ***  
يعد علي زيعور أحد أبرز المحلِّلين النفسيين الناقدين، تبعاً للتفسير 

لمطمورة الهاجعة، شتى المعتقدات بالتجارب النوعوية أو البدايات ا
والسلوكات على صعيد الفرد والجماعة، أو المحلِّلين لألنا والنحن، وللوعي 

 والفكر كما للممارسات والمعيوشات

*** ***  
 مؤسسة"هو آخر اسماً حمل مشروع" العربية الجامعات إلى هدايا
 أو ،"النفسي والتحليل والنفسانيات للفلسفة زيعور علي المعلم

 زيعور وعلي حسن ورضوان مرحبا محمد مؤسسة"

*** ***  
تخصص المحلِّل زيعور في دراسة وتدريس القطاع النفسي داخل الفلسفة؛ 
وانصب على الفلسفات النفسية، ومذاهب علم النفس والعالج النفسي 

وكان ذلك كله إلى جانب ممارساته المتقطعة للعمل . بواسطة الفلسفة
 ي حقول الصحة النفسية والتحليل النفسيكمساعد ومستشار ف

*** ***  
 مكرسة مستقلة، عربية بمدرسة قال محلٍِّل أول زيعور كان

 في كما واإلناسة االجتماع، علم وفي النفس علوم في واسهامية
 ذلك كل بعد وما بل والعولمة؛ والمستقبليات والفكر الفلسفة
 الحقائق هذه بعد اوم حاضراً، القائمة الفلسفة بعد ما: أي أيضاً؛

 العلوم هذه أو االنسانِ هذا بعد وما الجارية، الحضارة أو
 معاً والراهنة المستدامة المجنونة

*** *** 

أعمال المعلِّم زيعور في ميدان النفسانيات العربية االسالمية، ثم فيما أسماه 
المدرسة العربية الراهنة في النفسانيات، قد تميزت بتنظيم الموضوعات  

 والحدود، والشخصيات والتوزيع إلى مراحل وأبعاد وأجنحة

*** ***  
 أو الريفية مجتمعاتنا أعماق في أن يتضح كان ما سرعان
 من سميك وقطاع الالعقالنية من غزارة تكمن الشعبية،
 الراكن من واالنصياعي، الالعقلي من واالنفعالي، الالعلمي
 من التكراري، والقسري المنمط من والغرائزي، والمنقفل

 واللهوتة الفقهنة من واألزعومي، االسطوري
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الدار العالمية ميدان لعلوم االنسان وعلوم الطبيعة، لعلوم الثقافة وعلوم 
ليست هي عينها األمركةُ أو العولمة، النظام السياسي . البيولوجيا والمادة

 العالمي أو التكوكب والكوكبة االقتصادية لألمم كافة، للعالم أجمع وبرمته

*** ***  
 الستقالليته، ترسيخاً الفلسفة عن انشقاقه في ضال ولد النفس علم

 بكرامته وشعوراً لذاته، وتحقيقاً

*** *** 

لم تهتم الفلسفة بالتعبير، يومياً، عن حبها الذي لم ينقطع البنها الماهر؛ 
وعرف أو أقر هذا بنفسه أن عالقة علم النفس بالفلسفة ال تُقطع بقدر ما 

 .باستمرارٍ صقلُها أو تهذيبها وتشذيبهاهي عالقة حوارية تفاهمية يعاد 

*** ***  
 وبين بينه يفصل خندقاً لنفسه يحفر أن النفسي التحليل أراد

 هد وجال، صال... النفسية الحقوِل أو االختصاصات كما المهن
ملَقَ وإذْ بأنه، بنفسه لنفسه االقرار عن يتأخر ولم. وقَدذاته ع 

سأشياءه، ونرج ذاتيال تقديره فقَد 

*** ***  
يعد الصوفيون، في الفكر العربي االسالمي، رائعين في بناء جسر العبور 
باطمئنان ورضى بين العالَمين الحي وما بعد هذه الحياة، هذه الدنيا أو 

لقد توصل العقل، عند قطاع من المفكّرين، المتأملين في الوجود . العالم
 يعين بنفسه ساعة ومكان وفاته االنسان الذي" يخلُق"والمصير، إلى أن 

*** ***  
ل يخلُقها قوة الدائم الظالم من الخوف قهرالمتخي ،أو واالعتقادي 

 العمر في المتّدبر الناظر العقُل ويصقلها والحدسيات؛ االيمانيات
 جنّات في للخلود والتوق والفناء الصيرورة في والحياة، والجسد
 االلهية النعيم

*** ***  
. لسفة، بحسب المدرسة العربية الراهنة، إعادةُ إدراك، وإعادة تعضيةالف

وعلى هذا، فهي إعادة أشكلة وضبط؛ ثم إرادةُ تغيير على كل الصعد 
 والمستويات، وفي شتى الحقول واألبعاد

*** *** 

 وتحليلْنفسية نفسانية العربية، المدرسة بحسب التي، هي الفلسفة
 النفس علم تقسيم طورتْ ثم تقدتْان التي وهي ومحضانية؛

 حفظ الحياة، وغرائز الموت غرائز وذكاء، غريزة: الى لالنسان
 وأحكام القيمة أحكام الواقع، ومبدأ اللذة مبدأ النوع، وحفظ الذات

 دافع، أو وحافز باحث أو ورغبة ميل وعادة، ذاكرة الواقع،
 قليع وغير بيولوجي وسلوك، وعي وواقع، حلم وخيال، انتباه

النفسي والكينوني، الذاتاني واألخالقي، العالئقي واالنسانوي، أبعاد هي  
كلها تَتَغاذى وتتناضح، بل وتتكامل بتداخٍل كيما تتحقق التغييرانيةُ، أو 

 التكييفانية الخالقةُ، والصحةُ النفسية االجتماعية ثم  األخالقية والحضارية

*** ***  
 ،"الفرس مربط" وهو الحياة؛ طور الوعي، كون االحساس
 والمفاهيم، للمجرد واللغة، للعقل لالنسان، المعرف والملخِّص

 والحضارة والحرية للتاريخ

*** ***  
إنّه الشعور والعاطفة، الصورةُ . االحساس هو الذّرة؛ أو هو الخلية

. واالنطباع، النفسي والجسدي معاً، الجزئي والكلي، الذاتي والموضوعي
 ... ضاً، في أساس ونُسغِ االدراك والتفكير والتأملهو، بعد أي

*** ***  
 بل التغييرانية هي كما وتماماً االسهامية، االيجابية التكييفانية

 في متكاملة مشروعٍ عملياتُ أو نظريةٌ التغييرانية، - التفسيرانية
 متواظبٍ ومتوازن، متواصٍل نحو على والتوجيه االدراك إعادة

 الحضارية والمصالح الحاجات مع متناغم قبوٍلوم متماسك ومتناقح،

*** ***  
علّمتني الخبرة، وتدريس العالجات الفلسفية في الجامعات، أنّه لمن السديد، 
الصائب والقويم، أن ال يكون المحلِّل النفسي، في أريكته العربية، ملحداً 

ن والدين، عنيفاً صارماً أو قطعياً في رفضه للمتخيل وقاتالً للتدي
 وااليمانيات، ولما هو مسيس أو أيديولوجي

*** *** 

 والقتامة، التشاؤم في ويغرق يغرق ال أن يستطيع المعاِلج، كما
 والعقلية بل الشعبية المعتقدات ورفسِ العدمانية أو السلبي في

 النقلية المتوارثة، المعيوشة كما العلمانية غير

*** ***  
ث في العالج النفسي والصحة النفسية يمكن للمحلِّل النفسي، وللباح

والروحية والحضارية، أن ال يكون متديناً؛ وبالعكس، فله أن يكون أو أن 
عليه، له حقُّ االختيار؛ وأن يحترم اختيار ... ال يكون مؤمناً أو ممارِساً

 الصابر أو أي حالة، أي حقٍل أو فكرة أو موضوعة

*** ***  
 الحضارية، والصحة والنفسانيات لسفةللف لالنسان، العالمية الدار
 خاص مسكوني عالمي كوني، فكري مصطلح والفن، والقول للفعل

 تاريخية وانتماءات سياقات في المنغرس باالنسان أي بالناس؛
 واألشمل األعم على وتفاعلية بعقالنية منفتحة لكن محلية، وطبيعية

 في والجماليات، والمعرفيات األيسيات في واألسئلة القضايا من
 والقيميات والمستقبليات البشري والتراث االنسان حاضر

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017 
 

ــ� ـــــــــ��������ــــــــــــــــ ـــــ ــــ�د�:�
�	ـــــ � ــــــــ���������14�15אـ�  ��2017ــ

   � �142  � �



  أمـة فـي عالـم... ت زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـا
 

     

 الشخصية صعيد على إن والعالجِ والتغيير التحول في التعلّم،
 والقيم، الفكر والعقل، التفكير صعيد على أم والعالئقية والمجتمع

  والطبيعة واأللوهية الوجود وفهمِ واألعراف، السياسي الفعل
*** *** 

إعادة إدراك الواقع أو الحال  االصالح هو، إذَن، الفكر؛ هو عمُل الفكر في
عطفاً على ذلك، فهو ظاهرة خاصة . إن في الشخصية أم في الكل

باالنسان، ولصيقة بالمجتمع بل هنا ظاهرةٌ موجودة في كل حضارة ألنها 
هي الحياة، ورحلةُ النوع إلى النجاح واالستنجاح والبقاء بتطورٍ وضرامية، 

ويورحلةُ المضطرب إلى الس 

*** ***  
لح ال االصالح في العربية النظريات اعتبار إنتُشفي أو تُص 

الشخصية، إصالح من أصالً تنطلق ال أو والحقل، االضطراب 
 الضبط إعادة ويفْرض االصالح؛ نفسه هو يستلزم اعتبار

 الفرد في االصالح أو للتحديث للفكر، للفلسفة، والفهم والتفسير
  والمعنى الحضارة وفي ئقيةوالعال المجتّمع في فقط وليس نفسه،

*** ***  
االصالح الجماعي الرؤية والمنهجية هو إعادةُ حراثة للحقل والنقل، للقيم 
والعقل؛ وبالتالي فهو، بفعل ذلك، اعتماد نظريات ومناهج راهنة 
الخصائصِ من أجل زرع بذور الفكر الجديد، وزرعِ مشاريع األمل 

واألمنيات أو المستقبليات السديدة كما  والرجاء، واستراتيجيات الطموح
 النافعة

*** ***  
 إصالح إنه. فردي الثاني، ووجهه أو شكله في االصالح،

 أي الحقل؛ ذلك وإصالح حقلها، وداخل األنا في المضطرب
 بين التآلف وإعادةُ والعالئقية، الفردي، والموقعِ السلوك ضبطُ
 وغير التكيف ناقصِ والالسوي، السوي بين النفسية، القوى

 والمانستطيع المانريد واالمكانات، القدرات الصالح،

*** ***  
تَنْقل المدرسةُ العربية، في الفلسفة الراهنة األبعاد، الخطاب في إعادة 
االدراك للقيم النقلية من القول في أخالق وشيم الرسوِل محمد قوالً 

ى قيم هي منفتحة، ودادية، عل" التبوصل"توصيفياً ومنبرياً، إلى التركيز و
 عشقية، محباوية، مسكونيةُ األفقُ والعمق

 

علم النفس كان هو الغذاء؛ وقاد الفلسفة إلى أن تنصب على الجسدي  
والنفسبدني؛ وعلى الغوص في القيعان والتالفيف، الفوضى والخواء؛ 

لوعرِ وعلى المتوقع والمستشرف، األخاديد والتضاريسِ والطوايا، البور وا
 والمعتّم، المنجرحِ والمطرود والمهمش

*** ***  
أو والطبيعية االجتماعية النفسية كما المحضة الفلسفة، إن 

 متعددة مقدماتٌ أو فكرية نشاطاتٌ والمقصد، النزعة البيولوجيةَ
 أو وتداؤب وتالقح بتناقحٍ العالئقية، وتوجيه ضبط تعيد متنوعة
رامية، بمواظبةأو ووجوده االنسان بين ض بين ومجتمعه، واقعه 
 واللغة والحضارة والقيم وفكره االنسان

*** ***  
في عبارة تُفصل وتُوزع، الفلسفةُ النفسانية والتحليلنفسيةُ تعيد النظر 
والسيطرة والمعنية في عالقة العقل مع العالم الخارجي، مع األشياء 

ان مع النظري والعملي، ثم فيما بين والظواهر واألفكار؛ وفي عالقة االنس
النفسي والجسدي، أو العقل والالعقل؛ وفيما بين الغريزة والذكاء، الحقيقة 
والواقع، العلم واألسطورة، الظواهر والرموز، الشك واليقين، الفلسفة 

 والالفلسفة، االنسان والالإنسان

قَدي، حقوٌل هي األدب والفن، األسطورة والمتخيل أو االيمانياتُ والمعتَ
 ،كلُّها تتواضح وتتغاذى مع التحليل النفسي بتكامٍل وتواظب، بتفاعٍل وتساند

 بتداوٍل وتبادٍل أو في حوارية مشتركة وتشاركية

*** ***  
 وشخصية مكرساً، مقعداً الراهنة الفلسفة في العربية المدرسة احتلّت

 لمسكونيةا الفلسفة دار ضمن أي العالمية؛ الدار داخل مستقلة،
ته المعنى أو والمقاصد الوظائف كما والحقول، األبعادبرم 

*** ***  
من أبرز ما قدمته النظريةُ العربية، في نطاق علم التفسير والفهم ومن ثم 
 التأويل والتغيير، قراءاتٌ أتتْ ذات أصالة فكرية، وربحٍ وفير، ومردودية

واقع، ومن ثم في تدعيم اعتبارية أسهمت في تطوير المعرفة بالفكر وال
النظرية العربية الراهنة في التحول واالهتداء، في التراجع والتقدم أي في 
التغيير الشَّمال والمتوازن، المتواصِل والمتكامل، المتناقح والمقارن، 
الضرامي والمتماسك، المتوافق مع المصالح والمنافع والرغبات الحضارية 

 ة، وللدار العالمية للفرد والجماعة، للوطن واألم

*** ***  
 والنفسانيات الفلسفة في العربية المدرسة بحسب اإلصالح،

 ثم وتمحيص؛ تشخيصٍ ونقد، رفضٍ مشروع هو والتربويات،
  وإعادة التعلّم في والتراجع، االهتداء في مشروعٍ طرح هو
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األخالقية صحته غرار على للفرد، الحضارية الصحة أن 
 المجتمع في عينه األمر وتُرمزِن تُمثِّل أيضاً،) الروحية(
 األنا والكل، الفرد. واألمة والعالئقية الجماعة في الوطن،و

 ويتفاعالن يتشابكان ويتشاركان، يتساكنان يتبادالن؛ والنحناوية،

 

*** ***  
نفسي " مرض"حسد اللغة األوروبية، الغيرةُ من الكتابة بالحرف الالتيني، 

عالم، فكري تشكو منه لغاتٌ عظمى في ال -هنا عصاب لغوي . وحضاري
 وضمن مسار العولمة بظواهرها وحقولها على كلِّ صعيد أو قطاع

*** ***  
 واالرتياح، بالهدوء العربية، المدرسة داخل مرحبا، زميلنا طالَبنا

 وبتهذيب ورجاله، الدين حيال وكراهيته مشاعره بتخفيف
 واآليات للمقدسات والتلطيخ بالتجريح المتلذِّذة سخريته وصقل
 الفلسفة في العربية المدرسة جماعة تتدخل لم. القرآنية

 وحسده غضبه وصرف إسكاته، أو إقناعه بهدف والنفسانيات
 للدين السياسي واستغالل والرسالة الرسول تجاه المتضمن المقنَّع

*** ***  
هو االنزياح إلى ) الراهناوي(= العقل العربي الراهني المنهجِ والرؤية 

العنف عن الرسول والرسالة؛ وكذلك عن التدين نزعِ الفظاظة والقسوة و
المعاصر والراهن، بل والمستقبلي على نحو خاص؛ ومن ثُم فهو العقل 
الموجه المرفوع إلى الدار العالمية، إلى النزعات المسكونية، إلى الفكر 
الكوني والثقافة الكونية، إلى البشرية المتجذرة في هذه الطبيعة وهذا 

 التاريخ

* ***** 

 والتحابب، التراحم لمبدأ تبعاً تجري غدتْ للتراث القراءة
 عن واالنزياحِ والعنف، التعصب ورفضِ المختلف، واحترام

 أو والتعاطف، التواد قيم إلى واالنتقال بالتديني، السياسي ربط
 االجتماعي، والعدل بالكرامة) الناس(= االنسان حق إلى

 الفعل صنع في والقضاء قتراعباال والمشاركة والحرية بالمساواة
 ومراقبته وتشذيبه السياسي

*** ***  
قوامها وروحيتها " السلم العالمي"العالمية نظريةٌ في  -السلماوية العربية

، )المخياِل والعقل(السلم فيما بين قوى الشخصية، ما بين الخائلة والعاقلة 
الً حتى المجتمع ما بين األفراد داخل المجتمعات األوسع  فاألوسع وصو

 المسكوني

 

 كما الشخصية قراءة في العربية األريكة خصائص بين فيما 
 منهج خاصيةُ تَبرز الحالة، أو االدراك كما والخطابِ التجربة،
 والمكبوت؛ الالواعي يستكشف" جهاز" المنهج فهذا. القراءة

نالال والغوري، المتضم الشخصية في والطفولي مفصوح 
 أو وخفايا النفساني أعماقَ والمنْسي، حياً الدفين ي،البشر والنوع
 الميثي كما وااليماني المتخيل والمقموع، الذاتاني وطوايا خبايا

 واستعاري وحلمي رمزي هو ما وبخاصة والحدسي؛

*** ***  
من القراءات العديدة، التي قامت بها المدرسة العربية في الفلسفة والنفسانيات 

القراءة الوجودانية للتراث، القراءة االقتصادية، القراءة : بل، نذكُروالفكر والمستق
 تبعاً للعوامل أو القيم األمهاتية كما اإلناثية كالرحمة والمحباوية

*** ***  
البحر في النفس رمي إلى المريرة والتجارب بالذنوب القاء 

 تلك في لالنسان، الحوت وابتالع. والغياهب النسيان إلى البحر،
 في وقوعٍ عن تعبير منام، كما مفسرةً المسرحية أو الحالة

 الحوت بطن في االنسان وبقاء. والمفاسد الشرور في أو الخطيئة
 بقاؤه هو ومهدوياً، ومهتدياً معافى خروجه ثم أيام، بضعة طيلة
 إنّه واهتداء؛ تراجعٍ مشروع هنا. واالضطراب األزمة تلك في

ن مشروعهو المشروع وذلك. جديدة قيم إلى التحول عن يعل 
 في مرغوبٍ تغير عن وتعبير الشخصية، ومستقبل ماضي عينه

 والمصير والقدر األيديولوجيا وفي والحياة، الوعي

*** ***  
لم نعتبر تفسيراً ناجحاً، فعاالً وحقيقياً، التفسير بعامل قَطْعي حاسم، نهائي 

العصبية، القوة، : و من نحووأحادي، أحسمي أو جامعٍ مانعٍ؛ بعامٍل ه
العقيدة، المناخ، األرض، الموقع على البحر، االستراتيجيا، السالح، 
المجتمع، الحظّ، الصدفة، القَدر، االقتصاد كالذهب أو الثروة والترف، 

  البطل، العلم، الجديد، مستوى الحضارة

*** ***  
 التي لبنان في األجنبية والجامعات اللبنانية الجامعة بين التعاملية

 فكر بين التعامليةُ عينها هي واالبداع، المعرفة إنتاج إلى سبقت
وحرةً عقالنيةً تكون التواصلية. األنتُم وفكر النَّحن قامت إن 

 تكافلي وتواددي، تفاهمي وتعاضدي، أفقي نحوٍ على واستمرتْ
 ومحباوي تعاطفي وتراحمي، وتشاركي

*** ***  
لقد أبرزت الجامعةُ اللبنانية تآفل ثم . لغات حروب المعرفة كانت حروب

تراجع الرغبة بالسيطرة المعرفية وإرادة االمتالك واالستئثار بالعلوم، عند 
الجامعة األجنبية المسيسة في تعامليتها مع جامعة داخل أمة كانت المعرفة 

  فيها مغلولة؛ ومن ثم مقهورةً أو مهدورةً من قبل من كانوا القادرين
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جميع الحقول، هي المتابعة  الشجاعة، عند الصابر في الزمان هذا وفي
ليست . واالنخراطُ واالنغراس برغم المخاوف والمخاطر والمثبطات

الشجاعة في أن ال نرتعب، أو أن ال نهرب؛ إنّما هي في أن ال نجعل تلك 
الضغوط والقاهرات والمقلقات مانعاً لالستمرار، وللتحدي وإتمام السهرة 

 حتى آخر الليل

*** ***  
 سيرورة وفي الضحية عن وإتقاء دفاعٍ احتماء، اليةُأو التَقية

 بالحرية تتغذّى وال ُأفُقية؛ غير جائرة؛ سياسة داخل التكيف
 والوطن اإلنسان قيم بلوحة أي االجتماعية، والعدالة والمساواة

 الكونية

*** ***  
مريض وممرِض، جارح لألمة والفعل السياسي ومن ثم " الرئيس العصابي

ي، ومنجرح محكوم بأوهام الحضور الكلي والجبروت، وبتألهن األخالق
الطاغية المولَه له المهووسِ بحسد األلوهية، أو بالغيرة من المطلق، 

 وبغرض االنصياعية واالستسالم

*** ***  
 أظهرتها، وتحليالتٌ" أحكام" أو فكرةٌ الرجل من أقوى المرأة

 األريكة التّجربية، ثم جريبيةالت والمناهج الميدانية بالدراسة ونصرتها
 العربية االجتماعية والنفسانياتُ العربي الفلسفي والمقعد العربية

*** ***  
في االمتحانات الجامعية، مر أمامي بوضوح وسطوعٍ أن الئحة األوائل، 

حتى . الئحةَ العشرة األوائل، قد تتميز على األغلب بكثرة نسبية لالناث
المرأة، األم، (غلِّبة للرجل، يلحظ بدقة أن الزوجة داخل المجتمعات الم
ليست األضعف داخل العائلة؛ أو في العالئقية ...) األخت، العمة، الجدة

وليست . أمام الزوج، وحيال شؤون األسرة واالقتصاد وحرية التصرف
 هي المرذولة أو الخاطئة، القليلةُ العقل أو الدين أو التمسك بالفضائل

* *****  
 والحرية للعقل وقتٌل للبشري، آخر إذالٌل اإلعالمي التسلط

 آلة، إلى المواطن يحيل وتطريقٌ تطويع أو وضغطٌ المسؤولة؛
وغُفْل رقمٍ إلى متاعٍ، أو شيء إلى أي استهالكية؛ وأداة 

*** ***  
في نفسي إعجاب بشخصية وذاتيات ابن سينا؛ وليس فقط بفكره أو 

أو ذاتيات وأساليب " ملتوية"ي ال أستطيع القبول بمبادئ بيد أنّ. مقوالته
العيش التي اتّبعهـا ابن خلدون؛ وهذا،  بالرغـم من أنّي ال أراها، في 
هذا الزمان وما قبله، غير مألوفة عند السياسي والغني، الرأسمالي 

  والمصالحي؛ وحتى عند المتواطئ المستتبع، المتحزب والمتعصب

 الميين والمفكرين الفالسفة ضبع لكأنربسالى احتاجوا الع 
 قولهم إبداء على يتجاسروا كيما بالغريب، والتذرع" التدرع"

 نحو التوجه شطر الدفة بتغيير القاضي أي االنعتاقي؛ اإليجابي
 شاعرة أو وبنتٌ جدة، أو وعمة أم، أو أخت هي حيث من المرأة

 عشيقة أو

*** ***  
فالقيمة، في لوحة القيم وعلم صراع . أن التقية ليست فضيلةشاهدنا هنا هو 

فهي ليست جزئية أو نسبية أو مقبولة هنا؛ ... القيم، تكون كلها أو ال تكون
 وعكس ذلك أو نقيضه هناك

*** *** 

 العمل في أم الجامعة قبل ما مرحلة في إن عمري، طيلة
 في فأعمق قأعم وينغرس لي، يتأكد كان الفريقي، الممأسس،

 مأساوي؛ اإلنسان قدر أن وفاجعتي، وآالمي وسلوكي، عقلي
 محتوم وهو

*** ***  
، في الجامعة اللبنانية؛ كان 1971في سنوات التدريس الجامعي، منذ 

مذاهب علم النفس "زيعور قد أصدر فيها، في علم النفس والتحليل النفسي، 
؛ )عن أستاذه في السوربون مترجماً(؛ تاريخ علم النفس "والفلسفاتُ النفسية

 المناهج في علم النفس

*** ***  
 الصيني، كما والياباني الهندي، خطاب إلى اإلصغاء جداً نافع
 تَحقّقه"  وعراقيـل إمكانات وفي العربي؛ الواقـع في

 أو األمم عند الحضارية للصحة العالمية الدار داخل" الحضاري
 العالم في

*** ***  
مة أو المجتمعية، واألخرى التي كانت، بحسب حركات اإلصالح العا

 خطاب الطرق الصوفية، في القرنين الثامن والتاسع عشر، تُعد تعبيرات
تدينيةً عن حاجات حضارية كانت مستلزمةً وضرورية من أجل التوقّي 
والدفاع عن الذات، ومن أجل الترميم للكّل والمعنى، وإعادة الصياغة 

 بين األمم للحياة والقيمِ والموقع

*** ***  
 عبر الكان عالج في طرحها التي نظريته في زيعور علي نجح

/ الكان( ِلمعاناة تشخيصه في نجح ألنه جلسات؛ أو جلسة
Lacan (صاب إصابته بعددعم في ونجح. العزيز فقدان بع 

 تُعنى مدنية مؤسسات تطوير في جيداً أسهم الذي اهللا حب عدنان
 النفسي بالتحليل
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 والضبط، الدراكا إعادة ورِبحية ووجوب إمكان على تتأسس
 والتربية والتنظيم التعليمِ

*** ***  
العفو "في مناسك الحج، وزيارة قبر الرسول، ندعو اهللا تعالى طالبين 

؛ أي مساعدته لنا على التطهر والتزكي نفسياً ووعياً، ثم على "والعافية
ندعو اهللا ليس للمحو والغسل، بل وأيضاً . الحياة السعيدة جسدياً واجتماعياً

 يما ال نقع مستقبالً في السوء والنقص، في الحرمان واآلالمك

*** ***  
 االيمانيات أو الدينية النصوص كما التدين، ظواهر تزال ما

،الفلسفي، الفكر إغناء يستطيع قديرٍ إمكان ذاتُ والمعتقَدي 
 والصحة المسكونية، القيمية واللغة والمتخيل، واألخالقيات،

 ةالحضاري كما الروحية

*** ***  
قطاع المعجزات والمختلقات، والخارقات والكليدمنات، كما الوهميات أو 
التخريف والهذيان، مساحةٌ محدودة؛ وهو ال يلخِّص أو يميز التجربة 

فذاك قطاع هو جزء محدد . الحضاريةَ والفكرية لالسالم والتاريخ العربي
ضروري قبوله في معين، وليس هو عاماً؛ وهو إسراف كان غير 

 الصراطية التاريخية أو في العقلية المعاصرة

*** *** 

 مستقلين، ليسوا الملهوت االختالقي الحقل ذلك في الزارعون
 يصروا ولم. والنزاهة بالصدق يتمتعون وال مخيرين؛ وليسوا

 وشفّاف، حقّ قوٌل الكرامات، كما وتماماً المعجزات، أن على
أو وسديد واالستمرار الحياة في والشريعة، العقيدة في أساسي 

*** ***  
من المعبر أن تيار ابن تيمية، كشاهد، يصلح ألن يؤخذ بمثابة أداة ماهرة 

يستدعى، . ومنيعة هدمتْ وحاربتْ، فعالً وقوال، كل معجزة أو كرامة
في  بدا حاذقاً وذا كفاءة" تلبيس ابليس"أيضاً، منطق ابن الجوزي؛ فهو في 

الصوفية الروحِ والرؤية، أو المنطق " الخزعبالت"دحض ورفض تلك 
 والمنهجية والبنية كما النسق

*** ***  
سنة لكأنتة، كما األسطرةَ الراهنة، القَدما حضارية حاجةٌ اللهو 
 والقيم والمعرفيات األيسيات أن ذاك. المعاصر لالنسان موتِّرةً تزال
 أي واالعالمي؛ والتكنولوجي بالعلمي ةالصناعوي أغرقتها عوالم
 االقتناء كما واالستمتاع واللذة، االستهالك نزعاتُ وقّدتها

 والبيولوجيا، المادة قانون ويحكمها يرعاها وأضحى واالمتالك؛
وقيم الممتد وغير االعتباري وغير الملموسِ والمنفعي، العضوي 

 من مستعمر، أي أو الفرنسي، عند الالوعي إستكشاف ألجل 
 ذكريات بلوغُ العربية، التحليلنفسية األريكة بحسب الالبدي،
 والمفسرة والموجهة حية، المدفونة الصدمية والتجارب الحوادث
 الالمفصوحة ورؤيته رغباته وتقييماته، أحكامه وانفعاالته، لعواطفه

 القاصية والبعيدة الدانية المجاوِرة لألمم األخرى، والشعوب للحياة

*** ***  
االنفتاح على لغات أوروبية أخرى، كااليطالية واالسبانية، مهارةٌ نمنحها 
للثقافة العربية مقصودها ومرامها التخفّف من أثقال وأخاديد مبهِظة أحدثتها 

 االنكليزية والفرنسية

*** ***  
 االسالم في بأن يعترف أن الشاهد، سبيل على لألزهر، آن

 الدولة؛ عن الدين فصل مفادها الرازق عبد علي يمثّلها نظرية
 كلَّ للفكر يفسح االزهر وأن التقليدانيون؛ يمثّلها أخرى ونظرية

 النظريتان هاتان ساحته على وتتحاور تتفاعل أن أجل من مجاٍل
 المتواضحتان المتشاركتان

*** ***  
شرية إرثٌ  الب) والثقافة(لكأني غدوتُ مقتنعاً، أكثر فأكثر، بأن الحضارة 

بذلك . ينتقل، انتقال الثروة الفردية، من أمة إلى أمة، ومن األب إلى ورثته
يصح القول إن الحضارة البينَهرية، البيروافدية، كشاهد، انتقلت إلى 
الحضارة اليونانية؛ وإن هذه األخيرة انتقلت إلى العرب، ومن بعدهم إلى 

   وهكذا هكذا. أوروبا الالتينية

 ******  
 عقدة اسمها عقدةً واالبداع والفن األدب إلى الدافع اعتبار ترسخ
 إلى دافع بالتالي وهي. والقصور النقصِ والضعة، الدونية

 والهيمنة، بالتملك الرغبة إلى الفائق، والتعويض التعويض
 .واالستنفاش االستبذاخ أو االستعراض وإرادة والعنف بالسيطرة

*** ***  
الظواهر النفسية المحرمة قد تكون من مسببات قلق أو توترٍ يجد  أن األفكار أو

حالً بالدفع إلى تسوية للصراع بين النزوية الجنسية المكبوته واألنا األعلى 
فالعزلة، االنسحاب والتعفّف واالمتناع ... حيث األخالق والمجتمع والقيم

وجي اجتماعي، الجنسي، أوالية هروبٍ وتغطية أو اضطراب نفسي بيول
 أو خواف االختالط" الالإختالط"وعصاب أو حالة مرضية اسمها حالةُ 

*** *** 

 ايجابياً األمر، نهاية في يكون، أن ويقدر يستحق النفسي التحليل
في  وبالرغبة بل وبإرادة وقدراته، باالنسان واثقاً ومتفائالً،
  التي االشفائية النظرية نحو وموجهاً وموجها بل وموحياً الشفاء،
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 والتصنيف، التأليف في العمل على ابة،الكت على االدمان يكن لم
 جاه، استكساب أو االستنجاح الربح، يستهدف المتقاعدين، عند

 عن  الدفاع من لوناً األعمق الدافع كان. رمزية ثروة أو ومنفعةً
 األيامِ أو القادم، الموت أمام وهواجس مخاوف على ورداً الحياة،

  ثانية وكّل لب دقيقة، كل بالتناقص اآلخذة المعدودة

*** ***  
 إليهما، ومن األفريقي أو كالمسلم العربي، للمهاجر الحضارية الصحة
ززز كلما تتعزاألنا؛ أو الشخصية داخل المسكونية القيم شطر التحوُل تَع 
 وداخل تفسيره؛ أو الوجود وفهم التواصلية كما والمجتمع، العالئقية وداخل
 القيمِ كما وللمدنيات الكوني، العقل ألنوار اًتبع والمطلق األلوهية تأويل

 والمنطق المنهجية أو والرؤية البعد العالمينية

*** ***  
 واآللة الغرب، حسد فينا يتقلّص ما بقدر الحضارية الصحةُ تَتَمتّن

لآلالت، الصانعة مع الحوار يغدو ما وبقدر المتمادية؛ العلم وثورات 
أحرارٍ متساوين بين حواراً الصناعوية الحضارة بطِل أو القوي 

 الحضاري التوتر يخفّ ما وبقدر متنوعين؛ وعديدين بل مختلفين،
 والغرب الشرق" بين والتباعد والحذر العدائية أي

*** *** 

 شعور االساسية والدوافع للحاجات مشبِعة حضارة إلى باالنتماء الشعور
والنحناوية باألنا ثقةٌ واطمئنان، احتماء المعافاةُ فهذه حضارية؛ بصحة 

 والمستقبل

*** ***  
 كلَّ ويوقِّد يطال المنيعة المتينة الحضارية الصحة شطر التغير

 القيم العقل، كما والمتخيل العقليات والسلوكات، الموضوعات
 العام والمعنى المدنيات أو الحقوق التواصلية، كما

*** ***  
 الحقيقة إلى أي ،"العربية السوربونية" إلى هنةالرا السوربون جامعة حنين

 وفية ومنورة، منيرة حضارية نفسية حالةٌ الالتينية، العربية اليونانية
 العالمية الدار داخل الفلسفة وِلمستقبِل للتاريخ

*** ***  
 ابراهيم العشرين، القرن في السوربون، إلى سينا إبن أعاد

 ثم غواشون، تشرقةالمس ثم ومن صليبا؛ وجميل مدكور،
 ووحدة الشخصية وحدة ومتدبراً معتبِراً زيعور علي النفساني

 العلم وحقول والنفسانيات الفلسفة وحدة أي سينا؛ ابن عند الفكر
 تفاعلية ضرامية" معبعضية" في أجمعي، كلٍّ وفي معاً

 

السياسية القائمة؛ أي بتعزيز -تقوم المعجزات بتعزيز السلطة الدينية 
فالمعجزة، وإذْ هي تَدعم وتُمتِّن االستسالم . الستبداد والتفّرد وهيمنة الحاكما

والرضائية، والوهمي أو السحري والغنائي، تُهيء النفوس لالنصياع 
والطاعة العمياء، وللتغذّي بتمجيد أجوف لألبطال أو للمؤسسين، 

 ...وباالخضاع األسطوري االستعاري للطبيعة

. كالكرامة الصوفية منتوج الالعقل والضد العقل وما جانَب العقل الخارقة
وتُعرف بأنها منتوج المتخيل، أو ثمرة االيمانوي؛ وتَتَفسر الكرامةُ المختلقة هذه 
بأنها وليدةُ األسطوري أو االستعاري، الرمزي والغريزي، المطمورِ والحلمي، 

 قبل اللغوي، الهذائي والتهلوس االختماري والالواعي، الطفلي وما

*** ***  
 عليه، ُأطلق لما المكونة القطاعات أحد المعجزات قطاع يعتَبر

 داخل مساحةٌ أو قطعةٌ األخير وهذا الديني؛ الالوعي أعاله،
  البيولجي -الثقافي الالوعي علوم

*** ***  
سمح كمحلّل نفسي، كطبيبٍ أو منتهِضٍ من موقف ودورِ القاضي، ال أ

لنفسي، ال يحق لي أن أهاجِم معتقدات الصابر أو أيديولوجياته، انتماءاته 
  أو مشاعره وعواطفيته

*** ***  
 بإلغاء القوُل حقيقي، أو أخالقي هو وال نافعاً، ليس بأنه أثق لكني
 أو النبوي الطب: من كلٍّ بقتل األحاديثية؛ بإعدام أو النبوية السنة
طب المعجزات أو الكرامات قطاع الشريعة، كما العقيدة 

 ثم ومن األعم الثقافي الالوعي كما الديني الالوعي والخرافيات،
 للبشرية الجماعي الالوعي

*** ***  
والدينِ أو الوطن، حقٌّ؛ وذاك واجب، وقانون ) االنسانِ(احترام الناسِ 

لكن . اريخوذلك االحترام احترام هو للذات والغير، لالنسان والت. أخالقي
احترام االنسان نفسه غير منفصل عن احترامه لكل انسان، وهللا تعالى 

 والطبيعة، لكل أمة أو دين؛ لغة أو عقيدة

*** ***  
 المستقبل على المخاوف. عليه يفطَر وال التشاؤم يتعلم االنسان
 والوعي االنجراح، يولّد عامل إليها وما الجسدية والصحة

 أو المريض الفقير، أو للمهزوم اللتياثا وبتوقع بالمهجورية
 الضفدعي" التذمري أو السوداوي المقموع،

*** ***  
أعرف ذلك، . ال حقّ لي، وال ألي إنسان معاصر، بأن يقع في لجة التشاؤم

فعلى الصعيد التحليلي النفسي، وفي الرؤية الشاملة العامة للوجود 
  .م وال أقول بهوالمدنيات والقوانين، أنا ال أرى التشاؤ
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  المهاجِر إلى موجهاً الراهنة
*** ***  

 نظرية هي هذه، الجديدة"(!) االسالمية" التومائية
 أي واأللوهية؛ والطبيعة الحياة في والتاريخ العقِل وقوُل

 الخير كما والسعادة الفن وفي والمعرفة،

*** ***  
 البعد عالمي وقوٌل نية؛عقليما فلسفةٌ الراهنة العربية

 المعتقَدي الحدس، االيمان،(=  المتخيل وفي 
 )والوجدانيات والعواطفي

*** *** 

 االيمان أو الثقة من ينطلق الراهن كما التراثي
 كما الفرنسي الفكر في والعربي للمسلم موغٍل

 الساحة إلى نتقدم أننا أيضاً، يضاف. واأللماني
 عالميةُ هي فلسفات" حاملين" أو موهجين ثم متمثِّلين

 العقِل صعيدي على ومسكونيةٌ وحداثانية؛ تنويرانيةٌ
 اقتصاديةٌ فلسفاتٌ هو بما العملي والعقِل) المحضانية

 وتنموية تربوية ثم ومن أيضاً ةٌوأخالقي بل

*** ***  
ن، على إالّ وإقدام بتوازنٍ والحياة، البشرية أو الناسميقد 

 هي أي اقتصاديةٌ، واألخرى الثقافي؛ اسمها واحدة
  ذيةالمتغا المتشاركة العيش مستويات لكافة وتواظبية

 
 إ=�:>،�Ä&t ،ا,%�Gل ،%$+�ترا=  ا�
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الراهنة العربية المدرسة

التومائية الروحانية
وقوُل فلسفية؛

والمعرفة، الوجود في

العربية التومائية الروحانية
 العقل، في والرؤية

والعواطفي الالعقل واالعتقادي،

التراثي فكرنا إن
موغٍل بانغراسٍ

واأللماني زياالنكلي
متمثِّلين العالمية

عدتنويرانيةٌ أي الب
المحضانية(=  النظري

بل واجتماعية،

الناس االنسان، يسير ال
واحدة: وسوياً معاً وبقدميه
وتواظبية بتناقحٍ المطور العمل

را=  ا�*

 الرشدية، داخل هناك الحضارية، للصحة 
 البشرية التجربة في ومعيار

*** ***  
 بالفارابي، الممثَّلين أسالفها غرار 
 بل عملي؛ عقل أو عمليةً حكمةً عملية؛

 يقوم كقطبٍ الدين إدراك على تقوم
 الحقيقة عن الناس بحث في ثانٍ
 عام منطق على تقوم فلسفة أنها إلدراك

 المهاجِر، للعربي الحضارية الصحة
 وإعادةُ والضبط المتواظب، التجديد

 فكرية وبأداة والنظري العملي للعقلَين
 الراهنة

*** ***  
التشخيصِ كما والتَأويل التفسير أدوات 

 المؤسسة الرشدية -السيناوية الدين 
 التومائية

*** ***  
 لصحته وروحياً فكرياً وغذاء سية

 النهضة فضاءات وفي الوسيطية،

*** ***  
 الغَربي ،)المحدثة(=  الجـديدة الدينية

   الفكر في خطاب بحسب ،"أصحابها
 � � � �

 

 

� �

� �
� �

15 Winter    2017  
 

ـــ�����  ��2017ـــــــ

  

زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

  

للصحة والمغذّية المؤسسة المقوالت من
ومعيار وحاكم مؤسس الفعل أن في قوٌل

*** ***
وعلى الرشدية، الفلسفة أن 

عملية؛ فلسفة تسمى ألن قابلة
تقوم هي بما ثانياً، تدرك، وألن
ثانٍ كقطبٍ العقل جانبه إلى

إلدراك وثالثاً، البشر؛ ومصلحة
الصحة ثم ومن الحضارات، أن هو

التجديد هو الذي االجتهاد على تقوم
الضبط فن المتناقح والتكيللعقلَي

الراهنة وفلسفته التأويل علم هي
*** ***

العربية المدرسة إن أعملتْ الراهنة أدوات
 فلسفة حقل في والتحليل االستكشاف أو

التومائية مع المتغاذية ثم ومن األرسطُوية، على
*** ***

سيةنف دعامةً الصابر يجد قد
الوسيطية، الفلسفة في الحضارية
  واالصالح

*** ***
الدينية -  الروحانية -  المثاليـةُ الفلسفة

أصحابها إلى تُرد" بضاعةً تُشبه قد المعاصر،
� � � �
� � � �

� �
� �

ــ��������ــــــــــــــــــ� ــــ ـــــ ��ــــــــــ���������14�15א�ـ�ــــ�د�:�
�	ــــــــ

� �
� �



  أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . . . زيعــــور" المعلـِّــم"                  
  

  إصدارات مكتبية في الفلسفات و النفسانيات

) ������ � 	
���(  

 هــه و طرائقـي ميادينـس فـم النفـعل -  سـم النفـب علــمذاه
 ةـذات العربيـي للـل النفسـالتحلي - ة ـة اجتماعيـث نفسانيـأحادي
  ي ــل اللفظــد و التواصـــة الجســي و لغـــي الثقافــالالوع

 ةـــذات العربيـــة في الـــة و النرجسيــــاع البطولـــقط
 ةــــــذات العربيـي الـر فــوك و الفكـــات السلــانجراح

 ات والعلم ـمترجمات من تاريخ الفلسفة والنفساني - تطور التحليل النفسي
 ي التحليل النفسية فة العربياألريك - ة ة العقليي والصحل النفسوق التحليحق

 ةــرة الشخصيــي والسيـل الذاتـة التحليـبواسط: خـن التاريـتدوي
  ي األريكة التحليلنفسية والمقعد الفلسف -ة  وحراثات فكريحاالت عيادية 

 ةــة العقليــــي والصحــــل النفســــل في التحليــــمداخ
 يـــــــل النفســـــــى  التحليــــل إلــــــــالمدخ

 ةـــذات العربيــي الــن فـــة الراهــــاع الفلسفــــقط
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  إصدارات مكتبية في الفلسفات و النفسانيات

  ...فهــــارس و مقدمـــات 

  

  استـــاذ التحليـــل النفســـي والفلسفـــات النفسيـــة -علـــي زيعـــور. دأ 
  

aly.zayour@gmail.com 
  

   

  علم نفس السلوك: الفصل السادس �

  اإلتجاه الموضوعي في تعريف علم النفس

o الممهدات للسلوكانية: القسم األول  
o المدرسة السلوكية الواطسونية: القسم الثاني  

o المدرسة السلوكية المحدثة: القسم الثالث  

o علم نفس التصرف: القسم الرابع  

o السيبرنطيقا(الربانية : القسم الخامس(  
o المدرسة السوفياتية: القسم السادس  

  مدرسة التحليل النفسي: الفصل السابع �

  اتجاه يهمل الوعي في تعريف علم النفس -

o ما قبل فرويد، اكتشاف مراحل : القسم األول
  الالوعي

o التحليلنفس، فرويد: القسم الثاني  
o اإلنشقاقات والتطويرات في : القسم الثالث

  التحليلنفس

o قراءات ونصوص: القسم الرابع  

  علم نفس الشكل: الثامن الفصل   �
  المدرسة الغشتلطية -

o المدرسة الترابطية في علم النفس: القسم األول  
o الشكل  مدرسة علم نفس: القسم الثاني

  )الشكالنية(

o نظرية الحقل النفساني: القسم الثالث  

o قراءات، سيكولوجية التوتر : القسم الرابع
  النفساني

  نظرة آفاقية: الفصل التاسع �

o من خصائص علم النفس المعاصر: القسم األول  
o الطريق إلى الحقيقة داخل : القسم الثاني

 المدارس النفسانية

  ســـم النفــــــمذاهــب علــ 

  

  فهــرس الموضوعــات

 مقدمة الطبعة الثالثة �

  مقدمة الطبعة الثانية �

  مقدمة الطبعة األولى �

  توطئة �

  النفس في التاريخ الفلسفي: الفصل األول �

o الفلسفيالنفس في التاريخ : القسم األول.  

o نصوص، النفس في فلسفة ابن سينا: القسم الثاني.  

o قراءات، إلمامة عن النفوس : القسم الثالث
  الشريرة في قرية لبنانية

  استقالل علم النفس: الفصل الثاني �

o استقالل علم النفس: القسم األول.  

o قراءات، طالئع علم النفس وتفرقه: القسم الثاني.  
  )الكالسيكية(اإلتباعية المدرسة : الفصل الثالث �

o الوعي واإلستبطان: القسم األول  

o تطويرات اإلستبطان: القسم الثاني  

o قراءات، رائز ذاتي أو استبطان مستحث: القسم الثالث  

  المدارس الذاتية في التعريف: الفصل الرابع �

o االتجاه الدينامي: القسم األول  

o الفلسفة الظواهرية: القسم الثاني  

o النفس الوجوديعلم : القسم الثالث  

o نصوص، ما هي الظواهرية: القسم الرابع  

  ظواهرية ميرلو بونتي

  البنيوانية والوظيفانية: الفصل الخامس �

o البنيوانية: القسم األول  

o الوظيفانية: القسم الثاني 
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وتلك . بالذات العربيةأسميناه،بعد صدور الطبعة األولى من هذا الكتاب، 

المبادئ النظرية في الدراسة هي التي آمنا بها كطرائق ذات نفع ثم ذات 
، أو علم النفس في بالدنا، ال علم النفس العربيوبذلك زعمنا أن . صواب

حرث الواقع يجوز له أن يكون إال ذو توجهات خاصة تنصب على 

قله في ح للفرد -االتزانية -توفير الصحة النفسية، والعمل على وتخصيبه
  .وفي عالئقه مع العالم والحضارات

مع مضي حوالي العشر سنوات على صدور الطبعة األولى نبتت  -4
لهذا الكتاب إخوة في الجامعة اللبنانية، قليلة، لكن نافعة ثم، واألهم، أنها 

وسعيت، إبان معظم تلك الفترة، إلى اإلشارة على الطالب في . تعد وتملق
ة قسم الدكتوراه في الجامعة اليسوعية وفي قسم الماجستير في الجامع

دراسة القطاع العلمنفسي والتربوي في الفكر اللبنانية، إلى إمكان وجواز 

واقتبلت، أو أشرفت، على  .الفكر العربي الحديث ثم في العربي اإلسالمي
أكثر من بحث في المجاالت النفستماعية التي أرى أن دراستها ذات 

  .أهميات كبرى، بل وذات أولويات في الحال الراهن
حة شمالة عن تاريخ علم النفس في جامعاتنا وفي الثقافة نعود إلى لم - 5
تاريخه تاريخ العلوم اإلنسانية األخرى التي أخذناها لتعمل، وتحرث، . العربية

إنه علم . إال أن علم النفس نال حظوة مرموقة عند الجماهير. ثم لنطورها
محبب، يفضله الكثير من طالبنا، ويستعمل الكثيرون كثرة من مصطلحاته 

وقد الحظت، خالل عملي في تدريسه أو في تدريس التحليل . ومعطياته
النفسي، أن فتياتنا هن األكثر ميال إلى علم النفس، وأن هذا العلم يجلب االنتباه، 

يدعو إلى فهم الذات فهما أقرب إلى الموضوعية، إلى فهم اإلنسان . يستدير إليه
أن المنجرح يهتم بدراسة علم  والحظت... واقعيا مع اقتبال وتطلع إلى التجاوز

النفس، نلحظ ذلك أثناء العرض والشرح، أو عبر األسئلة، والسكون، أو 
  .التحدي، والحركات الالواعية، عند المستمع

ولكن العلمنفس يستدعي إليه أيضا الذي يطلب، بوعي ومن ثم بإرادة 
العائلة، حرة، أن يكون باتزان ككائن يحيا في الواقع، وأمام المشكالت، وفي 

وفي المهنة، وكصديق صالح، وكمثقف إزاء الصحة النفسية والمرض 
  .العقلي، وكمدع طامح إلى تحليل الشخصيات المحيطة به أو التاريخية

علم ليس حسنا، ولكنه ليس مع ذلك من الجرائر، التكرار بأن  - 6

ال ينخفض عن حاله في جامعات  النفس في جامعاتنا بمستوى الئق
ثم إنه ... وحضارات بالد أمثال يوغوسالفيا أو البرتغال أو تركيا أو المجر

ليس أيضا من المثالب النظر إليه كفرع ذي جذور في القطاع الفلسفي 
علم أحوال ومقامات النفس، علم (وفي التصوف ) الفارابي، ابن سينا(العربي 

من هنا ينفرض السعي للبحث . ي التربويات، وف...)أحوال النفس السالكة
عن بعض المصطلحات القديمة، عند الصوفيين بشكل خاص، كي ال نضع 
مصطلحات تكون ملصقة ومن ثمت تقيم االنقطاع ال التواصل، وال تحافظ 

 .على اإلستمرارية التاريخية ونوع من االنسجام في التطور الداللي للعربية

  علوم النفسعلم النفس و: الفصل العاشر � 

o تعريف علم النفس، غرضه: القسم األول  
o عجالة عن المناهج في علم النفس: القسم الثاني  

  وحدة علم النفس وتعدده: القسم الثالث
  

  تقديــم الكتــاب
  

 مقدمة الطبعة الثالثة �
نقدم هذه الطبعة الثالثة بثوب تغير، وإن طفيفا، باتجاه األسهل أسلوبا،وباتجاه  -1

" صالحة حتى تاريخه "وأضفنا ما يجعل الطبعة هذه . األكثر استقراراالمصطلحات 
  .أي، بتعبير ثان، قريبة من أحدث الدراسات للموضوع الذي تناولناه

لم يكن تعليقا " المدخل إلى علم النفس" أود أن أقول، منذ البداية، إن هذا  -2

مال فعملنا هذا ليس على غرار أع. أو شرحا لكتب أجنبية في موضوعه
الفارابي، أو ابن سينا، التلخيصية أو الشرحية على أعمال أرسطو و 

ثم إننا سعينا، . ؟ لم يتقيد بمفكر أو نمق أجنبيعمل مستقلإنه . أفالطون
بطرائق التساعد، إلى التعرف على كتب جامعية بلغات ليست أولى، اليوم، 

دون  ومن الواقعي هنا االستنتاج،. عالميا وفي حضارات غير متسلطة
بالنسبة إلى  علم النفس في العربية غير متخلفصعوبات أو ادعاءات، أن 

  .حاله في تلك اللغات والحضارات
لم يتأخر علم النفس عن التأثير في وجودنا والنظرة إلى اللغة وطرائق  -3

، إذ سرعان ما القى أرضا "دخيل "لم يبد قط أنه فرع . المعرفة عندنا
القى عوامل داخلية جعلته يتعزز بسرعة، . خصبة، وراح يحرث، ويؤثر

ليس العلمنفس فرعا محايدا، بريئا، وال . وينغرس بل يتملق أو يستدير إليه
دراسة السلوك، ولذا يكون االنتفاع منه بأن نوجهه صوب . هو فاتر

ويكن ذلك االستنفاع، أيضا، بدراسة . والعائلي، والعالئقي، والمجتمعي
. وجود والقيم وكيف يجب أن نكون ونفكروالنظرة إلى ال، المعتقدات

وأيضا، بتسليط األضواء النفستماعية بغية التحكم بجدلية الحقل والفرد، 
والدراسات المنتفعة من علوم النفس تقوم . الوطن والعالم، إنساننا واألخر

على أخذ واقعنا من حيث هو بنية تاريخية، من حيث هو كل جميعي 
  .في نسقية حية عضويةمتعاضد العناصر و متداخلها 

وفي تلك البنية، التي نلتقط الواقع في شبكتها لدراسته، ال نستطيع إغفال      
فالمنهج البنيوي يبقى ناقصا، إنه يعجز عن شرح التطور، . علوم التاريخ

يعجز ألنه يكتفي بأخذ عناصر البنية على أنها . وظهور الجديد، وتفسير اإلنتقال
. التفاعل والوظائف داخل الكلية الجميعية الواحدة المبنينة أجزاء مترابطة، متبادلة

يكتفي بذلك األخذ الجميعي اإلزائي للعناصر في وحدتها وال : يعجز ألنه يكتفي
  .يعطي ألي منها أولويات وأسبقيات من جهة، وال أفضليات من جهة أخرى

 بحسب ذلك األخذ للواقع كان، بوجه عام، عملنا في دراسة ما   
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بل أن . وطرائق نظره وتطوره التاريخية، ودراسة اإلنسان بمعتقداته وقيمه
فأفكار . علم النفس رن في الصحافة والتثقيف الجماهيري والحديث الدارج

حول العقدة النفسية والجنس واألحالم والمرض النفسي ذات صدى وفعالية 
كمـا أن اإلذاعـات،   . في الحديث اليومي والثقافة العامة منذ فترة طويلة

صيص مساحة لعلم النفس في تطبيقاته والمجالت، كانت قد بدأت مبكرا بتخ
  .المرضية والتربوية واإلعالمية، وللتنوير بشكل عام

أتوقف، بعد أيضا، عند نقطة هي نتيجة تطور نلقاها في عملنا  - 10
أفضل أن نستند أكثر إلى . هنا وفي الكتب الجامعية العربية عموما

نا الجأ إلى وأ. ذاك التطور معجب. المؤلفات العربية، وإلى المترجمات
لقد . مؤلف أو مؤلف عربي، حتى و إن كان غير كافي أو غير معجب

إن كاتبا عربيا : خفت رغبة الناضجين في اإلكثار واإلظهار والعرض
متواضعا عن التحليلنفسي أورده في الحاشية هو، عندي، عمل أجدى من 

ا آنذا وه. وهنا لن أكثر، ولن أطيل. اإلستشهاد بآخر كل ما عنده أنه أجنبي
أعيد إلى المراجع الترجمية العربية، رغم أن ذلك تطلب مني وقتا ورغم 

وذاك عمل يبقى، في نهاية المطاف، أسوة بما . أني درستها بنصها األجنبي
إن كان في ذلك بعض المطاعن فإنها، رغم كل . يحصل عند الفرنسيين

هون أ"شيء، تبقى أخف سوءا أو، بكلمات التكيف السلبي مع الواقع، 
  .في الطريق إلى الصحة والتوازن لثقافتنا" الشرين 
. نلقى توضيحات لهذا الكتاب، لهذا المدخل، في أعمال لنا أخرى - 11

، المترجمين، الكثير مما "مناهج علم النفس"وفي " تاريخ علم النفس"ففي 
ثم، من جهة أخرى، لن تلقى هنا تقديما لبعض . يغذي الراغب باالستزادة

ويزداد . لنفس أو لتطبيقاته في مجاالت علوم إنسانية كثيرةفروع علم ا
اعتقادي بأنه كان من األفضل تقديم نصوص أكثر للقضاء النسبي، وإن 
قليال، على النزعة الخطوطية التكثيفية التي يفضلها الطالب كي يسهل عليه 

  .اإللتقاط
ل وهكذا أعدنا، أنا والزمي. لم نضف نصا، نقحنا ما كان موجودا - 12

هنا أشكر . ، ترجمة نص رافل عن الظواهريةالدكتور محمد رضوان حسن
إنه معروف بالدقة ومن ثمت . زميلي، رفيق الدراسة ثم التدريس، فقد تعب

كان إتعابه لمن يعمل معه في البحث عن المصطلح، بل حتى عن الكلمة 
مجاالت هنا نلقى الصعوبة الكأداء التي تعترض العامل في . العادية عند نقلها

كثرة االختصاصات التي يتوجب معرفتها، تشعب : العلوم اإلنسانية بالعربية
فعليه أن يترجم، . االهتمامات التي عليه مالحقتها كي يستطيع أن يحقق هدفه

وأن يالحق، وأن يدرس ويدرس، وينقب عن مصطلحات، ويقرا القديم 
تدعمه وتخفف  ال مؤسسات، وال نصوصا كافية،... والجديد الكثير المتنوع

التعاون، العمل الجماعي أو الفريقي، . عن كاهله كي يتفرغ للبحث المحصور
 .ال هو، وال األوضاع التي توفره: لم يتوفر بعد

ال  تثريب . معروف في تراثنا، كما هو اليوم، علم النفسال مجال لقول بأن 
ننا دون إال أننا نكرر أو نؤكد، من جهة أخرى، أ. في أننا نكتسب، ونغتني
هذا، دون أن نضع جانبا حاجاتنا المتكاثرة إلى . مشكالت مع علم النفس

مختبرات، ومجالت متخصصة، ومعاجم تتناقح أبدا، وندوات، ومؤسسة 
المجتمع ككل، من حيث هو . فوقوطنية نافذة الصالحيات كي تنسق وتفرض

في مجالنا  وحدة ظواهر حية تترابط، أقرب إلى الخصم منه إلى المساند المساعد
يضاف، . والتبعية للجامعات األجنبية ما تزال، و إن نسبية وآخذة بالتضاؤل. هذا

  .بعد أيضا، سوء كفاية الجدية والحس بالمسؤولية في مضمار التدريس
وفق أو  جذب علم النفس إليه باتجاهينمنذ بداياته في الجامعات،  -7

النظرة فكان عندنا، في تدريسه أو في استعماالته، ). إيديولوجيتين( أفكاريتين

، وكان هناك من ال يقصد كثيرا، أو ال المتشيوعة أو الرانية إلى السفيتة
وفي تحليلي فإن . يعرف، أو ال يحارب أحدا كالكسول أو الفاتر والمتلقي

ي يستلم فيها األفكارية المتزنة، والنظرة المتزنة، إزاء ذلك هو الحالة الت
الوعي وعيه فيستقل، ويتحرر، ويسعى ال لالستسالم وال للخلفة، ال لمحو 

بل يفتش على أن يتطور من الداخل، . الذات وال إلسكان الغريب فيها
بقدراته وشخصيته كي يتخطى إحباطاته ويشعر ال بالالمرض فقط بل 

ة، في مجال والسياس. وبالرضى اإليجابي إزاء أفكاريات وحضارات األقوياء
  .تدريس اإلنسانيات، تضعف وتقمع، تحدد وتتحدد

ومع إسداء الشكر جزيال إلى أوائل العاملين في علم النفس بالعربية،  -8
وإلى أولئك الذين قدموا أبحاثا علمنفسية عالمية بلغات عالمية، وإلى الذين 

ون يعملون ويطورون في مجالنا هذا، فإن الشكر يرفع أيضا إلى الذين يكتب
إنهم يغنون اللغة و . إليها) ينتقلون(علم النفس بالعربية أو يترجمون 

يكسرون ألفاظا غيمية، ويمنحون الثقافة إغتناء بالعلم و الدقة والصرامة على 
حساب الترادفية والتكرارية والفضفاضية في الصياغة المقارنة، هنا، معبرة 

 فرضها الصياغة في العلمفاللغة العربية، بدون االنضباطية التي ت: ومعبرة
كانت لفظانية تتقدم فيها الفكرة ، )العلوم المضبوطة، والعلوم اإلنسانية(

وفي الوقت الذي كان فيه . ببطء داخل ثوب من الكالم الضحضاح الغزير
علم النفس، في الغرب، ينبني كعلم مستقل بمناهجه وغرضه ومصطلحاته، 

 تبني في ابنها النظرة المعرفية التي ويتقبل المختبرات، كانت اللغة العربية ال
تغيرت اللغة العربية، . تقوم على التجريبية والقيمة المحددة للمصطلح

البنية، . والعقلية التي تصوغ وتفكر، مع اقتبالها لعلوم النفس والمجتمع
بعناصرها المنتظمة داخل الوحدة العامة، تلقت التأثير الناجم بفعل أنوار 

  .اإلنسانيات
قى لعلوم اإلنسان تأثيرا في كتابات كبار اإلصالحيين في القرن نل -9

إال أن صدى علم النفس تحول إلى أوقع رنة بعد الربع األول . التاسع عشر
 ذلك في األدب، والنقد، والتاريخ، وتحليل الشخصيات . نلقى. للقرن الراهن
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 -الطالب بعالقة مع الكتاب غير سوية ويفقد فيها حريته بل شعوره
رأيت . بالمساواة واالنفتاح والديموقراطية والدينامية -الضروري الوجود

تلك النقائص، التي تقهر الطالب، في فرض كتاب أو كتابين يجعالن 
لكن . ورأيتها تعطي األستاذ سلطة السيد، وإمكانية القمع والتطويع. مقررا

  .كتابنا هذا لم يقرر، لم يفرضه أحد على أحد، وال قلنا إنه أكثر من محاولة
إنه، . ول كتاب في علم النفس يصدر بالعربية في الجامعة اللبنانيةكان أ

والكتاب الثاني الذي سيصدر، في هذا . في حلته اليوم، أكمل أو هو أبهى
ثم إن . بذلك يتحقق الغنى: الميدان، سيكون هو ومؤلفه، في موقف أفضل

في علم النفس يحرر الطالب من جهة، ) مبسط، جامع، مدخل(وضع وجيز 
فالطالب، وإذ . فع األستاذ من أخرى، ويقيم الجو األفضل للتدريس من ثالثةوين

يقرا ما في الكتاب عن مدرسة ما، يكون في قاعة الدراسة أكثر استعدادا للتقبل 
شبكة وضمن  االستماع الالقمعيومن ثمة لالستيعاب، وبالتالي للنقاش أو 

أو المبسط، أو الجامع، أو الكافي (واألستاذ، بوجود الوجيز  .عالئقية متزنة
بين يديه، يغدو متحررا من تقديم األفكار التي ال تتطلب كثير الشرح ...) إلخ

واألسباب . يغدو الوقت أنتج، ومملوءا باألساسي أكثر. وطول التوقف
طية األخرى، والعوامل العديدة، التي تجعل جو التدريس أقرب إلى الديموقرا

والتي تخدم الطالب إن شاء التدوين والمدرس إن شاء تقديم النصوص، أسباب 
تعمل  - كلها أو جلها - ثم إنها. وعوامل إيجابية كلها، وترفع المستوى بال ريب

  .في النور، تخدم وليست فاترة
أجدني، مرة ثالثة، في موقف المناقش، بل في موقف يرد على تهجم من 

، وإن ..إن طبيعة هذه، وتجرس ألفاظها، وذوق، وقيل . البعض باسم اللغة
العرب ال يطربون للمصطلح المكون من أكثر من كلمة، وال يألفون المصطلح 

في تحليلنا، إن قانون االقتصاد، قانون . الذي لم يجر على لسان القدماء
وعدا ذلك فقانون الدقة العلمية . التوفير، يدفع الستعمال الكلمة ذات الكلمتين 

تلك العواطف إزاء . ض تجاوز األذن التي تطرب لكلمة وتأنف من أخرىيفر
وتشد إلى الوراء، إلى الالعلمي، إلى . اللغة، والنزعة الجمالية األذنية، تعيق

االنفعالي، إلى عدم الجرأة والتحدي، إلى النكوص و االجتياف المستمر إلضآل 
  .قيمة اللغة، و قدرات الذات الجماعية لتبخيس الحقل

مميزا إياها عن مادي ومدال على  مادياني،أذكر أني لما استعملت كلمة 
المادي أي لبناء ) التفسير، النزعة، الفلسفة، االتجاه(أنها تعني المذهب 
المختلفة عن  Matérialisteأو الـ  Matérialismeلفظة تستوعب الـ 

ل ومع قلي. ، تبسم بعض الزمالء، واستغرب بعض الطلبة Matérielلفظة 
وإذ . من الوقت، وبعد ألي هو هدوء صدمة االنفعال، كان القبول تاما

 - كلمة قوالنيوعند النفري  ذاتانيوجدت في كتابات ابن سينا كلمة 
وكذا أقول . األهم، أن الدقة توفرت. فقد اقتنع من تزمت - أيضا وفعالني

 .عن توفر الوضوح الذي يلغي العشوائية في استعمال الكلمات

أود أن أسوغ استعمالين، عوضا عن استعمال واحد صارم،  -13 
بمبدأ االقتصاد في فرغم أننا ننادي . لمصطلحات قليلة أو لمنحوتات لفظية

والمدرسة  الربطانيةوالعالج النفسي،  عالجنفس، نلقى استعمال الكلمات
لقد فضلنا استعمال .. الوجودانيةالربطية أو الترابطية، الفلسفة الوجودية و

.) أو الفلسفة أو االتجاه أو الموقف أو المذهب(على النزعة  موضوعانية
أو الطب النفساني، الطب النفسي (على الطب النفسي  طبنفسالموضوعية، و

. على ذلك كان يتوجب، إذن، اللجوء للمنحوت المفضل). العقلي، الطب العقلي
ولكن؟ لكن هنا . في ذلك مثالب بحق المنهجية. لم نتقيد بصرامة نودها ونطلبها
فالقارئ، وإذ يلقى مصطلحات ال يتناغم معها، . إمكانيات نشوء عداوة للكتاب

ينكشف لنفسه، وهذا ال يهم موضوعنا هذا، ألن ذلك القارئ . يعرف نفسه أوال
وهذا التوتر قد يزداد صفحة تلو صفحة ومن ثمت تتأتى إمكانية . سيشعر بتوتر

  .وانفعاالت، وتمثالت أن تنضاف إليه إسقاطات ال واعية،
أشكر، باإلضافة إلى أخصام الكتاب هذا، أصدقاءه ومنهم خاصة  - 14

. األستاذ أحمد عاصي الذي تولى بعنايته تصحيحات المالزم الطباعية وما إليها
  1980تشرين الثاني        
  مقدمة الطبعة الثانية �

، أي بعد 1975كان من المقرر أن تصدر الطبعة الثانية في أواخر عام      
مرور سنوات أربع على ظهور الطبعة األولى التي اعتورتها مثالب ليست 

دون المطاعن التي نالتها من فغرض أو  -في جميع األحوال -جمة لكن
  .مدع، وفوق ما أشار إليه زميل أو عزيز

فالذين . منافع تدريس علم النفس بالعربيةال أراني مضطرا إلى تبيان      
من تلك الكوة يردون هنا  -قال أحدهم أن الكتاب مؤذ -نقشوا الطبعة األولى

، وهم يسقطون عقدة الخصاء الذهنيدون مقارعة كأن هؤالء يشكون من 
رنا يضاف إلى ذلك أننا ص. حاالت ووعيا، وصدهم الفهمي، على ظاهرة

ولى الزمن الذي كنا نوجه فيه جهدا، وزمنا، وباال، للتدليل على أن : نقول
تدريس علم النفس بالعربية أفضل للمستقبل، ولبناء الذهنية، ولتحليل الواقع، 
وأنه أشفى للجرح النرجسي، وألزم للمحافظة على قيمة الذات، واعتبار 

الشعور باألمن والثقة، وتكريم النحن التاريخي، وألصق باألنا الباحثة عن 
  .وباللغة التي ما طفقت تتكسر لتعيد انتعاشاتها

أو للرد على -وثانيها، إني كالمكره أرى لزاما علي أن الجأ إلى تسويغ     
قالوا إن ذاك العمل . وضع كتاب يتناول المدارس في علم النفس - هجوم

ر، وبالتالي يمنع الطالب من العودة إلى األمهات، إلى المراجع أو المصاد
 -إن ذلك. يقع الطالب في االكتفاء بالكتاب الواحد والوحيد، الكافي والنافي

يقفل، ويؤدي إلى الهزال، وإلى الوقوع في اللفظانية واإلطالع  -في تحليلنا
 التعلم التلقيني، ورضى  -كما أرى -وبذلك االكتفاء نشجع أيضا. العناويني
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عليه أن يساعدني في تغيير تلك البنى والذهنية والسلوكات الالمتزنة حيث 
تسيطر الالمنهجية واإلنفعالية من جهة، وعوامل الضغط والقهر من جهة 

وبانطالق علم النفس، عندنا، من أن اإلنسان ابن بيئة، ونتاج تاريخ . أخرى
سيكون وأوضاع، وكائن هو نفس وجسم معا يعمل وذو قيم ويفكر، فإنه 

واحدا من تلك العلوم التي ستساهم بفعالية في ميدان نبذ األخذ 
المعهود،التقليدي، إلنساننا في حقليه الوطني والعالمي، وفي مفاهيمه، 

 - والحلقات االجتماعية -المضطربة، للنفس والجسد والحرية والمجتمع
طبعة، أضفنا، في هذه ال. واألفكار المثالية وسير التاريخ وقوانين التطور

، ...السيبرطيقا، أو السيبرنتيكا، أو(فمثال، نجد الربانية . قليالت معدودات
شكال  20اللفظة األجنبية هذه بأكثر من  -بأسف أو دون أسف -وتكتب

معروضة بسرعة ال تخلو من شعور بالمرارة ألن ) بالحروف العربية
لحقة ونجد المدرسة السوفياتية في علم النفس، م. قومنا عنها غربيون

ثم إن قاموسا )... المدرسة السلوكية(بالفصل المتعلق بالسلوكانية 
  .بالمصطلحات، والئحة بالمراجع، بديا نافعين، فأتيا ودون تطويل

. وفي الثنايا نجد تبريرات مختلفة، هي أحيانا جلى غير تسويغ     
فاالكتفاء بعدة انشقاقات داخل فصل التحليلنفس، وإغفال من هم أهم ممن 

كذلك فإن بعض التكرارات، . وردنا، يجدان األسباب التي دفعت إلى ذلكأ
في الفصلين األخيرين مثال، تؤوب إلى طبيعة المبحث الذي أخذ كمستقل 

  .          عن تاليه وسابقه
  1977تشرين الثاني،            

  مقدمة الطبعة األولى �

الكتب العربية التي تعالج المذاهب، أو المدارس، النفسانية ما تزال     
، في كمال دسوقينادرة العدد علما بان كتاب ودورث قد ترجم، من قبل 

فهو : وعملنا هذا، ضمن ذلك النطاق، يود ويطمح. 1948القاهرة منذ عام 
 -نقديةيود أن يخدم دارسي علم النفس بالعربية، ويطمح ألن يكون دراسة 

للمذاهب المختلفة في علم النفس المعاصر، البادئ مع  -وشاملة إلى حد ما
  .أوائل هذا القرن

إنها تقييمية، تساعد . إن خطة العمل، أو المناهجية التي اتبعت، نقدية    
على التفكير المنهجي، على المحاجة وإعطاء األحكام القيمية بتمحيص 

من . لصالح في كل مدرسة نفسانيةالغث من السمين، وتبيان الطالح وا
جهة أخرى، إن طريقة تقديم المدرسة تحاول أيضا أن تنبني على ما يجب 

ذلك ما يفرض على . أن يكون في مجال التأليف، بالعربية، في علم النفس
الذين هم، بالفعل، كثيرون ومنهم من قدم مساهمات  - علماء النفس العرب

أن يتذكروا بعضهم -غات األجنبيةذات مدى عالمي لكنها ما تزال بالل
قل أن نالحظ هذا . البعض، أن يستعين هذا بمؤلفات أو بمترجمات ذاك

يلجأ أحدهم، مثال، في كتابه إلى ذكر المرجع األميركي، رغم كون : األمر
 هذا مترجما، ورغم أنه يكتب لقراء عرب، ورغم أن الترجمة العربية 

عي، نفستربوي، عالجنفس، فوقوعي، قبو: وعن مصطلحات مثل       

ضرورتها . أقول إنها نفعتنا، ثم هي ضرورية... ، إلختحليلنفس، علمجنس
وسلوكا قبل غيره، أوهي أفضل وألح عند . يراها غير األدبي ثقافة علمجنس

الحارث في ميدان العلوم، والحامل هموما لغوية ناجمة عن تحديات 
  . حضارية، ووجودية، ومعرفية

فوضى الترجمة، وترجرج : ك إلى تحديات أخرى مثليقودنا ذل     

، وتعددها بتعدد المؤلفين فنحن في جامعة واحدة، بل وحتى المصطلحات
وقد . داخل القسم نفسه ناهيك بمسم قريب منا، نستعمل مصطلحات غير موحدة

يضاف، إن ... نرى بيننا أحيانا الهاوي في إيجاد معجمية تخصه أو تبديه منيفا
احد أكثر من ترجمة واحدة أحيانا، والكتاب المرجع غير مترجم أحيانا للكتاب الو

هذا بينما تقوم أعمال ترجمية عديدة تتناول الغث أو، بشكل خاص، . أخرى
من هنا تكرار دعوتنا إلنشاء جمعية، أو اتحاد، أو ما أشبه من . األسهل
األهم  تهتم بالتنسيق والتشجيع والدل على - رسمية أو عربية عامة - مؤسسة

  .ووضع القواميس، وبإصدار المجلة بل المجالت المتخصصة
لكنه مدخل إلى علم النفس، إنه . تبرز في الكتاب، بعد أيضا، نقائص     
لذلك قد . يقدم نظرات هي، بعد العرض، تزن المحاسن والمساوئ. يجمع

 ثم في الكتاب قساوة على البرغسونية. يبدو العمل سريعا هنا، ومتوقفا هناك
لكن فلسفة برغسون، التي كأنها ! صحيح. مثال، حسب تهمة أحد أساتذتنا

عندنا الكثير من . اندمجت بسرعة في الثقافة العربية، ال تبني وال تؤكد الذات
وأنا أميل إلى جعل علم النفس، أو قطاعا رئيسا منه، . البرغسوني المحتد

ثم أن . اعيةسالحا نشهره في وجه التخلف وأداة لدراسة البنى االجتم
األساطير، والخرافات مع المعتقدات األوهامية والترهات، تشكل في الذات 
العربية حقال لما يحرث بعد، وترك هذا يبابا يعيق كل تطور، ويتكيف سيئا 

  .مع أية خطة تنموية أو مع أية إفكارية إنهاضية
لسفي داخل والكتاب، كنقيصة فيه هي غير نقيصة، يهتم بالفلسفة، بذلك الجانب الف

فهو مقدم إلى طالب قسم الفلسفة أيضا، وإلى ! ال تثريب. مدارس علم النفس
المطالع والمتثقف، وإلى ذلك الميدان العريض الذي يقع عند حدود الفلسفة مع 

هذا إن وجد أو ما  - علم النفس، وإلى الفلسفات النفسانية، وعلم النفس الفلسفي
وإن كنا ال نرى في علم النفس أساسا  ونقول هنا إننا،. وما إلى ذلك - يزال

. للفلسفة، وال مدخال لها أو طريقها الواسع، فإننا ال نتبنى الموقف المعاكس
لعلم النفس في شتى  - بإحكام وإلجام - فليست الفلسفة، من جهتها هي أيضا، قائدة

  .ميادينه، وال هي قاهرة إياه بمنهج لها هو وحيد وشامل وناف
فس، في نظرنا، يجب أن يشدد على اعتبار الفرد موجودا بيد أن علم الن     

وذلك الفرد، في عالقاته . غير منفصل عن مجتمعه، متأثرا ومؤثرا ببيئته
وعلى ذلك . الجدلية مع الوسط، ال يتكون بالوراثة من حيث قدراته وفوارقه

النفسي الجسمي، معا (العلم أن يبحث في البنى االجتماعية، وفي السلوك 
 ومن ثمة. الفردي، وفي عوامل التخلف المجتمعي والفردي) نائيةودون ث
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Hypercompensation, Préconscient, Naturalisme  ونستعمل
. نحن للداللة على أي من هذه المصطلحات عينها ما يشبه الجملة طوال

ما هو قبل الوعي، التعويض المتضخم جدا، النزعة : فنقول على التوالي
عدا هذا الطول، واللجوء . الطبيعية) الفلسفة، االتجاه، المذهب، المدرسة(

. معتورا المصطلحإلى جملة مقابل كلمة أجنبية واحدة، فان الترجرج يبقى 
كما إن االنتفاع منه يغدو أصعب، إذ تستحيل معه االشتقاقات، وعمليات 

 .صرفية عديدة، واستعماالت صارمة تضبط الذهن

.     لذلك، وإلى حد ما فقط، لجأنا إلى المبدأ الجديد في نحت المصطلح
فكان أن استعملنا مفردات مثل فوقوعي، تحتوعي، نفسبدني، قياسنفسية، 

المدرسة (، سلوكانية )المدرسة الوظيفية(نفستربوي، تحليلنفسي، وظيفانية 
ل كموية، نسبة أما مفردات مث) النزعة أو المدرسة الذاتية(اآلنية ) السلوكية

إلى كمية، وكيفوية نسبة إلى كيفية، فإنها صارت من الشيوع والقبول العام 
 مثل ذاك اإلستعمال. بحيث ال تستلزم التنبيه المط منافعها أو إلى وجودها

أدى إلى الدقة، إلى التضبيط اللغوي والمنطقي، إلى الموضوع، والتقييد 
  .الصارم

ر هو التعريفات لعلم النفس المعاصر أو يتمركز هذا الكتاب على محو     
كانت هناك . تعيين غرضه، ومن ثمت منهجه ووضعه بين العلوم

محاوالت ذاتية في التعريف، وهي التي انطلقنا منها، أما المحاوالت 
األخرى فهي اقتراب أو ابتعاد عن هذا التعريف المنطلق من الوعي 

ا نظرات مختلفة إنه. تلك هي روح الكتاب. والمنهج االستبطاني
وهي محاوالت إلشادة علم النفس كعلم . للشخصية، أو للوعي اإلنساني

  .الخاصة به" قوانينه"له غرضه، ومصطلحاته، ومناهجه، و: مستقل
أما القراءات والنصوص، التي رافقت بعض الفصول، فهي ال تستلزم تبريرا  

بالفرنسية هناك الكثير من الكتب، . لوجودها بل حتى وال توضيحا لذلك
كما يحصل . واإلنكليزية، التي تجمع نصوصا لمشاهير الباحثين في علم النفس

إن وضع النص أمام القارئ خير من أن تكتب . ذلك في ميادين أخرى بالطبع
وقد . له تعليقا أو تحليال لهذا النص، يصدق ذلك في العديد العديد من الحاالت

ا المنهج ليستخلص بنفسه، ليعالج حاولت أن أجعل الطالب ينتفع من خيرات هذ
كما أني، وإذ اختبرت الطالب، قد . ويتمثل األفكار انطالقا من ينابيعها األولى

رأيت الكثير ال يلجأ ألكثر من كتاب واحد رغم تكرار التنبيه لخطورة وخطأ 
ذاك جعلني أضيف قراءات، أو مطالعات، تخدم الطالب . عمل من هذا القبيل

  .يع آفاق رؤيتهبشدها إليه، وتوس
: أذكر منهم الدكاترة. أود أن أجزي الشكر لبعض األخوة والزمالء     

االجه جي الذي تمرست، في السابق، . مقلد، ون. جبر، وغ. األب ف
بإشرافه على عدد من اآلالت النفسانية، وعلى إجراء ألوان من الروائز 

  .واالختبارات القياسنفسية

أخرى، نلقاه يورد مراجع .من ناحية. متقنة بل ومضاف إليها معلومات ثمينة 
أجنبية عديدة، وهي هي في كل فصل تقريبا، دون إلماع إلى مراجع بالعربية 

إن . تعالج الموضوعات عينها، أحيانا عديدة، معالجة ذات مستوى رصين
ء للقارئ في ذلك قلة وفاء إزاء المترجم، وقلة ثقة به، وهنا أيضا إيحا

وما ينجم أو ما يتولد في  - بضحالة المؤلفات العربية وبما هو حول ذلك
وفي ذلك . من نظرة إلى المؤلفات األجنبية وهزال المؤلفين بالعربية -ذهنه
عدا األخطاء المنهجية ثم االبتعاد عن اللياقات، والتعبير الالواعي عن  - كله

عين . المؤلف ذاته، إذ أنه سيقع فيجناية على  -مشاعر بالدونية وبالتحاسد
  .اإلهمال الذي يود وضع زمالئه فيه

هنا كان اللجوء إلى ... كان ال بد، على ذلك، من بذل الجهد لتالفي خطأ مماثل
ذكر واستعمال مراجع بالعربية الكثير منها، بال ريب، يبلغ المستوى الجيد 

النفس جذورا  ويضع القارئ في مناخ مستساغ، غير مشدود، ويظهر لعلم
  .وإطارات قائمة في مؤلفات ومترجمات عربية موفورة القيمة والعدد

بالمفرداتية فيما عنى الصعوبات، لن أورد هنا سوى ما يتعلق منها      

إن تعليم علم النفس بالعربية لم يثر مشكلة من نوع ما، مشكلة حادة . التقنية
. قائمة -األقرب لآلالت عدا ما هو القريب -اإلصطالحات. إذا شئنا القول

البعض منها ما يزال مترجرجا، غير مستقر، يختلف حوله، ألسباب ذاتية 
قد يكون الضير في ذلك غير ذي شأن . وتافهة أحيانا، الكاتبون بالعربية

كبير ما دامت سيرورة الترجمة، ومعها عمليات التأليف، تنقح نفسها بنفسها، 
لمجامع اللغوية فيساهم في حراثة هذا أما نتاج القواميس وا. تنمو وتزدهر

ولعل عدم وجود مجلة متخصصة، وعدم وجود مؤتمرات . الحقل ورعايته
دورية وما شابه كحلقات دراسية وندوات للزارعين في حقل علم النفس 

  .بالعربية، نقيصتان تسيئان إلى تطور هذا العلم وتكوين استقرار معجميته
عوبات تزجمية، بنظرنا، من التحقق إذا تقترب إمكانية التغلب على ص     

إنه . أخذنا، إلى ما، بمبدأ يسبب ثراء اللغات الالتينية واالنكلوسكسونية اليوم
مبدأ الضم، مبدأ السابقة، مبدأ جمع كلمتين و تقديمهما على أنهما كلمة واحدة 

من هنا يسهل على ).. عكس اللغة العربية التي تنمو من الداخل، باالشتقاق(
سيكولوجيا، أنثروبولوجيا، سكسولوجيا، دون أن تؤخذ الكلمة : ئك القولأول

علم : بينما نقول بالعربية. على أنها، باألصل، مؤلفة من كلمتين، أو ما يشبه 
ربما كان هذا سهال، نوعا ما، لكن القضية . النفس، علم اإلنسان علم الجنس

قول األلماني فمثال، ي. تصبح أصعب عندما يتعلق األمر بكلمات أخرى
للداللة على الشعور بالدونية كلمة طويلة مركبة من عدة كلمات أو أصول 

أو إنه يقول بال حرج وال ما يشبه  Minderwertigkeitsgefühl: هي
الحرج، للداللة على علم النفس الذي يكتبه العلماء الجالسون على مقاعد 

أتلك . لك كثيرومثال ذ Schreibischpsychologie: وثيرة، أي النظريون
هي طبيعة اللغة عندهم، بل انهم كيفوها لتتقبل كلمات تقنية مكونة من أكثر 

 :وعلى العموم، يستعمل األوروبي. من عشرين حرفا
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هل نبدأ، إذن، بدراسة علم النفس دون مدخل إليه من خالل الفلسفات 
أو على األقل ابتداء  -القديمة والحديثة ونتصدى مباشرة للوضع الحاضر

  العلم؟لهذا  -من المائة عام األخيرة
رغم سيئات دراسة علم النفس في تطوره بين أحضان الفلسفة، ثم فطامه 
واستقالله، فإنها سيئات ال توازي المنافع والغنم الفكري للدراسة العكسية، أي 

  ".النفس "الذي كان ينصب على  لدراسة ذلك القسم من الفلسفة
  

  :اهتمام الحضارة بعلم النفس - 2

: وذلك بسبب. في السنوات األخيرة، أخذ علم النفس يلفت إليه االنتباه      
ازدهاره السريع، جاذبية وضجة بعض النظريات، نتائجه وتعاليمه في 

  .ميدان الطب المرضي، الحاجة إليه ني بعض ميادين الحياة والتطبيق، إلخ
بيد أن الناس كانت تهتم بالنفس وما إليها منذ أقدم العصور، بل إن       

هناك اعتقادات وعمليات وأساطير متعلقة بالنفس وبتأثير النفوس 
هذا . وبالعالج ال يمكن أن تفسر إال بردها إلى أصل سيكولوجي وبالمصير

وف ولس. ما نراه تحت عنوان النفس في الميتولوجيا والمعتقدات الشعبية
نالحق الموضوع ذاته في تاريخ الفلسفة قبل البدء بتعريفات علم النفس 

  ...المختلفة، وبمدارسه، وميادينه، ووحدته
له برامجه، : أما مكانة هذا العلم في الجامعات فموضوع معروف      

  .ومختبراته وتخصص في ميادينه الالحبة واآلخذة بالتشعب التدرجي وبالتعدد
  :والعلم الطبيعي "علم النفس " - 3

قبل الدخول في التاريخ  -نافع هو أن نميز بصورة عامة وسريعة      
  :مثل هذا التمييز يوضح. بين علم النفس، والعلم الطبيعي -الفلسفي
اإلنسانية، يتعاكس مع العلوم " النفس "أن علم النفس، كعلم يدرس / أ      

جوهر مادي، والثانية األولى (فالطبيعة والنفس متعاكستان . الطبيعية
خصائص الطبيعة ). جوهر روحاني حسب  المذهب الروحاني، المثالي

وخصائص ... هي المكان، والشكل، والمساحة، والحركة واالمتداد، إلخ
  ...الثانية هي الوعي، والرغبة، واإلرادة، والتفكير، إلخ

. علم الطبيعة علم يدرس الشيء، ما هو عياني، ما هو هناك/ ب      
، الوعي، الشخصية، "أنا"وعلم النفس يدرس الموضوع، اإلنسان، الـ 

  .السلوك
نحو الوعي، نحو  -المنهج في علم النفس متجه نحو الداخل،/ ت      

الذات والعندي، وهنا االستبطان، عالم الفكر، عالم اللغة والصورة والرمز 
ارج، تدرس بينما تكون مناهج العلوم الطبيعية موجهة نحو الخ. والالوعي

أشياء منفصلة عن الدارس، بعيدة عنه، منفتحة للجميع، قابلة لإلعادة 
والتكرار والوضع في وعاء مغلق، تجرب وتلمس، ويجري عليها عملهم 

  ...علماء عدة في الوقت ذاته

أما الدكتور نزار الزين، الذي كان أول من درس علم النفس في الجامعة  
كما أتوجه بالشكر إلى . اللبنانية باللغة العربية، فإني أقر بحسن جهده

األستاذ في السوربون، مدير المعهد القومي  -روكلن. الصديق البروفسور م
ت الذي أسدى إلي خدما - لدراسة العمل والتوجيه المهني في باريس

 .             بتوجيهاته ومعلوماته
 1971، 2بيروت، ت                                                 

 ملخصــات

 توطئة

 :المدخل إلى علم النفس - 1

أي . ال ريب في أن أفضل مدخل إلى علم النفس هو علم النفس ذاته         
التجارب التي أضحت  أن نبدأ مباشرة بمشاكله الخاصة به، فلنستعد ولنعد

كالسيكية في هذا الحقل، بهذا فإننا نأخذ الفكرة الجيدة عن موضوعه، عن 
الخاصة وعن قيمة منهجه، عن المعارف التي يتطلبها، عن الصعوبات 

  .النتائج التي يتوصل إليها
ثم إن دراستنا الحاضرة ليست مخصصة لمبتدئين في علم النفس، بل هي 

  .بقة، ومن نوع ما، لحقول ولمناهج هذا العلم ولنتائجهتقدم اآلن بعد معرفة سا
إن الفلسفات الكبرى في التاريخ قد حوت على علم النفس من حيث كونه 

للمذاهب ) تعليل، وتبرير وتوضيح(جزءا مهما فيها، بل ونقطة استناد 
علم النفس هذا، هو بعيد كل البعد عن علم النفس ... الشمولية المبنية المنظمة

  .وامتداداته في أيامنا الحاضرة بمعناه
تبرز هنا مشكلة ضرورة هذا الدوران أو هذا الطريق الطويل الذي هو       

هل دراسة . تاريخ علم النفس في مساره قبل أن ينفصل عن أمه الفلسفة
تاريخه في الفلسفات القديمة والحديثة شيء ضروري حكما ونافع؟ أم أنه 

تصورات وللمفاهيم والمعطيات النفسانية يبعد بل ويعيق الفهم الصحيح لل
الحالية؟ أم هل البدء الفوري بدراسة العلم ذاته هو األفضل من حيث تمثله، 

  ثم من حيث الوقت والنفع؟
ذلك أننا، في هذه الحالة األخيرة، نكون قد وفرنا على أنفسنا تكوين       

لتعرف على عادات فكرية ال مندوحة علينا من التخلي عنها عند البدء با
المعطيات الحديثة والعلمية، ثم نكون قد تخطينا تشكيل مسبقات فكرية 
ومنهجية ال ضرورة لها، هذا إن لم تكن تعيقنا وتجعل أقل وضوحا تمثلنا 

إن في دراسة تاريخية كهذه عمال سلبيا بال ريب، وسيعمل . للحلول الجديدة
ات الراهنة للمعطيات الالوعي والمعلومات القديمة على أن تؤثر في القراء

  .أو للمدارس المعاصرة
هناك حقيقة في القول إنه ال ضرورة لهذه المقدمات التاريخية، وال       

لهذا التجزيء في الفلسفات القديمة نفسها، في سبيل فهم نظرية التعلم، أو 
النفسانية، أو ميدان ما من ميادين أو " القوانين "االختبارات، أو بعض 

 .لنفس المعاصرمدارس علم ا
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إنها سعي دائم نحو . إنها حقيقة مصاغة، مشادة، مبتناة، وهي دائما كذلك  
والخروج عن الذاتية الخالصة، وتتطلب من  Objectivationالتموضع 

اإلنسان أن ينمحي أمام القيمة الشاملة العالمية للحقيقة بفعل ما تتطلبه من 
لتجربة ا"جهد في التجرد والنزاهة بحيث تصبح، إلى حد ما، نوعا من 

  ".الروحية
  :الحقيقة في علم النفس/ ب

على ضوء معرفة نوع الحقيقة التي تقدمها العلوم الطبيعية يستطاع،       
إلى حد بعيد، إجراء المراقبة، والمقارنة، أو إعطاء حكم على المعطيات 

  . التي كانت لعلم النفس في الفلسفة قديما، والتي هي له راهنا" حقيقة"والـ
أن رأينا، في معرض معاكسة العلوم الطبيعية بالعلوم  سبق      

ما هو هام . اإلنسانية، االختالف العام في الموضوع، والمنهج، والدور
" حاالت معاشة"اآلن، بعد ذلك، هو أن المعرفة في علم النفس معرفة 

Etats vécus/Erelebnisse هي فهم لحاالت نعيشها، لحياة داخلية ،
وإلى حد  -، هي فهم...، واالنفعاالت والتفكير، إلخحيث التخيل، والتذكر

لسلوك يقوم على الوعي والالوعي معا أي  - ما تفسير، كما سنرى
  .التصرف في حقل

من هنا كانت نقطة انطالق موقف مفكر ألماني هو فيلهلم دلتهاي ضد 
لبعض العلوم و سعيهم لجعلها كالعلوم ...) وغيره(كونت . طريقة فهم أ

 Sciences" (روحية"إن علوم اإلنسان علوم : ول دلتهاييق.الطبيعية
noologiques (وعلى هذا فإننا نشرح أو نفسر . أو هي علوم العقل

من هنا قام دلتهاي ضد كل تجريد، . الطبيعة، بينما نحن نفهم حياة النفس
فكل تجريد في علم النفس غير نافع . وكل ميتافيزيقا، وكل فلسفة تاريخ

نفهمها تماما قبل أن تكون لدينا " أحوال معاشة"قة بـ ألن القضية متعل
إال أن علم النفس والتاريخ، لدى هذا المفكر، يكونان . معرفة علمية بها

  ....نافعين لبلوغ موضوع العلوم اإلنسانية 
  :المعرفة الفلسفية والمعرفة النفسية - 5

ليس . الفلسفية، واآليلة إلى علم النفس: يبقى أن نميز بين المعرفتين      
العمل هنا تحديدا لكل منهما، وال غرضا مفصال بقدر ما هو تفريق، 

  .فيصلة، بينهما
نجد أن المعرفة الفلسفية ) ميتافيزيقا(فمن حيث كونها ما ورائيات       

حيث البقاء  Vulgaireعامية الدهمائية أو ال―معرفة تعاكس تماما المعرفة
تتعلق المعرفة الفلسفية . عند الحوادث الخاصة، أو عند تعميمات مبهمة

إنها، مثال، ال تهتم . بالمشاكل الشاملة العمومية واألشد ما تكون عمومية
بخصائص هذه العضلة أو بذلك العضو، بل تتعرض لماهية المادة بشكل 

 عينة محددة كالتنفس أو الهضم وال تتساءل عن مشكلة بيولوجية م. عام

علم النفس يدرس أشياء فردية ومفردة، بينما يصل العلم إلى قوانين / ث 
في العلم  -هناك المعاش، الشخصي، الفردي، الخاص بواحد ما، وهنا. عامة

 .العام -المضبوط
الشيء الفيزيائي يبتني بواسطة القياس والعدد، فتهدف العلوم هذه إلى / ج

أما علم النفس فيهتم بتلك الحاالت المعاشة التي . قوانين كمويةاكتشاف 
يجهلها علم الطبيعة، وبدال من استعمال المقياس والعدد فإننا نستعمل، بالنسبة 

األحداث النفسية تمتد في الديمومة، ال . لإلنسان، منهج التحليل الوصفي
ة، متطورة، غير توجد في لحظة بل تمتد إلى الوراء وإلى األمام، إنها متغير

. قابلة ألن تكون في مكان معين وحالة مستقرة إذ هي تنمو وتعيش وتذبل
وقد تسقط على الخارج، أو توجه نحو الذات، وقد تكبت أو تنكص أو 

 .تترمز
القوانين في ميدان العلوم اإلنسانية مختلفة عنها في العلوم المضبوطة / ح

هناك الحتمية، ). يعيةالمحضة، الدقيقة، الصحيحة، الخالصة، الطب(
من نوع مختلف أي احتماالت نجد " حتمية"والقوانين، والعلة الكافية، وهنا 

 ..الحرية، اإلرادة، األصالة، العطاء الشخصي، التفكير، إلخ: معها
  :الحقيقة في العلم الطبيعي والحقيقة في علم النفس - 4

ها علم النفس، عن قيمة المعلومات والمعارف التي يقدم: السؤال هو      
للجواب نقدم القول . عن مداها الموضوعي أو، بكلمة أخرى، عن حقيقتها

  ".الحقيقة التجريبية"عن ما هي وكيف هي 
  :الحقيقة في العلم الطبيعي/ أ

ما تقدمه العلوم الطبيعية من حقائق يكون حقائق قائمة على معرفة ممذهبة، 
المعدل "مجال هنا لما يسمى بـ فال . نسقية، ممنهجة، وبمنتهى الوضوح والدقة

أي بنسبة واضحة من الخطأ تكون بسبب سلوك أو أحاسيس " الشخصي 
إنها معرفة ما هو واقعي، محس، عياني، حادث، أو ما هو . واستجابات الدارس

إنها تتناول األحداث ال األفكار، وتهتم بالوقائع، . فرضية محققة تجريبيا ومثبتة
فال اكتفاء ". الحادث هو الذي يحكم على الفكرة: "فهنا كما يقول كلود برنار

إنها . باستعمال المنطق وحده أو االستدالل، وال بمراقبة داخلية أو خارجية
معرفة قابلة للقياس، تخضع لألرقام، ولألدوات، وللكمينة، بحيث قال الفيزيائي 

إذا كنت تستطيع أن تقيس ما تتكلم عنه ): "Kelvin )1824 -1907لورد كلفن 
وأن تعبر عنه أيضا برقم فانك بهذا تعرف شيئا عن موضوعك، وإال فان 

وذلك ". معلوماتك ذات نوع فقير وهزيل، وقليال جدا ما تكون معلومات مرضية
ة هو أيضا ما يقال عن أهمية داللة األدوات المستعملة في علم ما، والمحددة لقيم

يمكن تحديد مختلف : "باشالر. ففي هذا المجال قال غ. الحقيقة للمعلومات الناتجة
لعلم ما من العلوم بمعرفة تقنية أدوات القياس التي يستعملها ) المراحل(األعمار 

 ".ذاك العلم 
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يكفي أنه يعطيها، مثال، ما : أما منافع هذا العلم لها فجليلة وجمة. ونقادة
والتفكير، وأسسن المنطق، وجداول يتوصل إليه في دراساته عن العقل، 

المقوالت، وشروط أو إمكانيات التغيير في البنى والوظائف النفسية 
  االجتماعية داخل الفرد وفي الحقل والجماعات

  
 علــم النفــس في ميادينــه و طرائقــه

  
  فهــرس الموضوعــات

 المقدمة �

o المقصرات  

o  محمد رضوان حسنمقدمة بقلم الدكتور  

o هذا الكتاب  

o إعادة نر وضبط في العمل الترجمي للنفسانيات  

  تاريخ علم النفس: الكتيب األول  �
o مقدمة المؤلف، خاصة بالطبعة العربية  
o المدخل  

  علم النفس التجريبي: الفصل األول �
  منشأ المسائل والمناهج .1
  الرواد .2
  التأثيرات الالحقة .3
  التطور الحديث .4

  النفس الحيوانيعلم : الفصل الثاني �
  تطور األفكار .1
  تطور المناهج .2

  علم النفس الفارقي: الفصل الثالث �
  أصول دراسة الفروقات الفردية .1
  النظريات المتعلقة بالفروقات الفردية .2
  نمو التطبيقات العملية .3

  
  علم النفس المرضي والمنهج العيادي: الفصل الرابع �

  ريبو. ت .1
  دوما. جانيه وج  .2
 اإليحاء ونزعة التنويم .3

وكذا القول عينه عن . أو ماشابه، إنها تجابه مشكلة الحياة بشكل عام  
من عادة أو ميل أو (الحوادث النفسية المخصصة التي يدرسها علم النفس 

، بينما تدرس الفلسفة طبيعة الروح، وطبيعة ...)تخيل أو تفكير، وما شابه
ئن وما إلى ذلك الكائن، والمبادئ األولى، والعلل األولى، وعالقة الفكر بالكا

وهكذا، فان علم النفس يتوقف عند دراسة متخصصة، و . من المشاكل العامة
بينما تهتم الفلسفة بأن تكون النظرة الشاملة، التوليفية، الجامعة، . محددة له
تصوغ الفلسفة الدراسة النقدية، أو الفهم اإلزائي الشمال، أو ما . والموحدة

تغيير العالم، قيادة المجتمع : للفلسفة مثلشابه من تحديدات وأدوار تعطى 
والتطوير، بناء العقلية وتحديث السلوك، معرفة القوانين األشمل في التطور 

لكن الفلسفة، بهذا المعنى، ... والتاريخ واأليديولوجيات والعلم والنظر العقلي
، ليست كل الفلسفة) الفكارة، االفكارية(واأليديولوجيا . تصبح إيديولوجيا فقط

  .لكنها ليست الفلسفة كلها. إنها جانب منها وقريبة أو متفقة مع الفلسفة
وبينما يعطينا علم النفس معرفة نسبية أو أنه معرفة النسبي ككل       

العلوم، نجد طموح الفلسفة يناطح المطلق، أو يرنو لمعرفة المطلق، والعلل 
من هنا القول إنها . ، والقيم، والكائن، والمعرفة األولى...،...األولى، و

تعلمنا كيفية التفلسف، ليست مادة نتلقن معرفتها ونتعلمها، بقدر ما هي مناهج 
  .والتفكير، وما يكون اإلنسان وما تكون قيمه والمعرفة عنده

يبقى، أخيرا، القول عن تلك المعرفة الفلسفية القائمة على التوحيد         
Communion أو الشيء " موضوع "التي تدرس و الـ " أنا"بين الـ

وال يدعو ألن يفنى فالعلم يفرق بين هذين القطبين في المعرفة، . المدروس
الدارس في موضوعه أو ألن يتداخال ويمتص أحدهما اآلخر، أو يتشاركا، 

ونجدها قوية  Extase" الوجد"أو أن يذوبا في حالة دعاها أفلوطين بـ 
بل إن بعض . معيوشة ممنهجة عند بعض الفالسفة العرب في الماضي

باشر مع تهدف إلى االتصال الصميمي والم) برغسون، مثل(النظريات 
الكائن، بواسطة الحدس والتداخل معه، بواسطة التوحد المتبادل بين 

كما تدرس أيضا وأيضا، مثل هذا الموضوع، . الموضوع والواضع
الفينومينولوجيا من جهة معينة، والوجودية، والنوع األعلى من التعاطف 

  ....لدى ماكس شيلر ومن تأثر بآرائه، إلخ ) وهو هذا التوحد(
ا منافع الفلسفة لعلم النفس، وبالعكس خدمات هذا العلم ألمه الفلسفة، أم      

فموضوع شيق وشائك باعتبار ما صار يتطلبه علم النفس من اختصاص 
ومعرفة كثيفة واسعة، ومن ثمة ما يلزم هذا من وجوب مؤالفة 

)Synthèse (في ذلك التقدم المتعدد ني ميادين المعرفة.  
فرغم كونه نبع منها، ثم انفصل . عن الفلسفة وال غنى لعلم النفس      

وترعرع في المائة سنة األخيرة، فانه يبقى بحاجة إلى نمير الفلسفة، إلى 
 المعرفة الفلسفية، لتعطيه دينامية وشخصية ونظرة موحدة وشاملة وموجهة
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روكلن، وكان مدير . لمؤلفه م ترجمة كتاب تاريخ علم النفس/ ب
وهو كتاب ترجم إلى لغات , المعهد الوطني للتوجيه المهني في فرنسا 

  ).1992( 15عديدة وصدر مؤخرا في طبعته ال
أوردنا أكثر من . معجم مصطلحات علم النفس والتحليل النفسي/ ت

خمس مائة مصطلح، عسى أن يستطاع تقديمها موسعة، وفي كتاب 
 ..مستقل، ذات يوم

غرضنا دراسة اإلنسان  من حيث الوجود والمعنى، وفي  �
فاإلنسان موضوع . سبيل ذلك ال يكفي تعريف علم النفس بأنه  علم اإلنسان

وحتى العلوم المحضة هي , دراسة كل العلوم النفسية و االجتماعية، ثم الفلسفة 
إن علم النفس يدرس النفسية في نشاطها من . كذلك و أيضا علوم اإلنسان

تفكير وتخيل وإدراك، من تعلم وانفعال وإبداع أو سلوكات وخبرات؟ كما أنه 
فهو : ثم إنه ميدان واسع األغراض، متعدد الشعب. يدرس األغوار والمظلم

" لكن بغير أن ينحصر في العلم المحض وحيث , ينظر، وينتج معرفة نظرية
ة الجامعة، التي تقود التطبيقي، وتوضح أو ترشد، وتقدم الرؤي" الفلسفة 

لقد تشعب علم النفس ، كما سنرى، إلى ميادين . وتصوغ الحقائق والقوانين
 .فرعية تقصد كلها إلى زيادة فهمنا وتفسيرنا لإلنسان

, ، في هذا الكتاب، لميادين علم النفس ولطرائقه روكلنيؤرخ    .1
وما هو حقل من حقول علم ) منهج(بغير أن يفصل بين ما هو طريقة 

مأخوذا في  تاريخ علم النفسة أخرى، يعرض هذا الكتاب بكلم. النفس
علم النفس التجريبي، علم النفس الحيواني، علم النفس : أقدم وأشهر ميادينه

الفارقي، علم النفس المرضي والمنهج العيادي والتحليلنفس، علمنفس الولد، 
علم النفس االجتماعي، ويختتم بنظرة على مستقبل وحدة علم النفس وتفرع 

  .يادينهم
ففي حدود صفحات ال تتجاوز المائتين، يقدم . وهو كتاب مكثف وغني

معصور التجارب واألفكار التي عبرها ذلك العلم الذي، في مدة  و تقارب 
المائة عام، انتقل من فنن في دوحة الفلسفة إلى علم إنساني لم يتأخر في 

صطلحاته بل لقد صار له منهجه، وميادينه كما أن له  م. الظهور كمستقل
 ".قوانينه " و

إنه . أما تاريخ علم النفس، في الكتابة العربية، فعمل ينتظر اإلنجاز
حاولنا ، . كالحال في العلوم اإلنسانية األخرى في جامعاتنا، ما يزال يافعا 

األول منهما جاء : قسمنا هذا العمل إلى كتابين. أدناه، بعضا من ذلك
فصل مترجم : ي فيحتوي على فصلينأما الثان, ترجمة للنص الفرنسي 

، وتخصص "طرائق علم النفس " مقتطف من كتاب لروكلن نفسه عنوانه 
الفصل الثاني بدراسة عامة لمشكالت وخصوصيات المدرسة العربية في 

 .علم النفس

  التحليل النفساني .4 
 المنهج العيادي وعلم النفس العيادي .5

  علم نفس الطفل:الفصل الخامس �
  خصائص عامة .1
  المناهج .2
  من وصف األحداث إلى النظريات التفسيرية .3
  /  بعض النظريات التشبيهية في نمو الطفل .4

  تطبيقات
  علم النفس االجتماعي:الفصل السادس �

  المبادئ العامة .1
  األعمال التجريبية وتطبيقاتها .2
  العلمنفس التاريخي عند ميرسون .3

  خاتمة �

  ثبت المصطلحات �

مدرسة النفسانية الرؤية والمنتوج في ال: الكتيب الثاني �

  العربية
o المناهج في علم النفس: الفصل األول  

  مقدمة :القسم األول •
  استنتاج :القسم الثاني -

o المدرسة العربية في علم النفس:الفصل الثاني  
  أعمومات وخصائص محلية: القسم األول •
  من تاريخها وتطويراتها:القسم الثاني •
مشكالت المصطلح النفساني؟ نماطة :القسم الثالث •

  التيارات
  معجم مصطلحات علم النفس والتحليل النفسي �

  قاموس األجهزة واآلالت �

 الفهرس  /  مرجعية  /  ملحق �
�   

 تقديــم الكتــاب

 :ينطوي هذا الكتاب على .2
هي نظر وإعادة نظر في العمل والطرائق داخل المنتوجات مقدمات / أ

اخترناها وال سيما داخل الجامعة اللبنانية التي ,العربية في علم النفس
عينة تتمثل فيها التيارات والصعوبات كما التطويرات واألماني 

  .المستقبلية
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  الصحة العقلية والتوازن االنفعالي: الثالثالفصل  �

o وصايا أو خصائص للمواطن العصري : الصحة النفسية  
o الصحة العقلية عند اإلنسان العربي الراهن  
o المعتقدات الشعبية حول العالجنفس والمرض العقلي  
o  الحزن واالكتئاب: النفسيةمن حاالت االنهدام في الصحة  
o ألوان البغض وانعدام : من العوامل المخربة في الشخصية

  التراحم 
o الخوف إنذار وظاهرة سوية: مخاطر ينبغي التحكم بها  
o االبتسامة: من العوامل اإليجابية في خدمة الصحة االنفعالية  
o االبتهاج : من العوامل التثميرية في خدمة الصحة االنفعالية  
o دورهما في العالج النفسي والصحة : اإليحاء الذاتياإليحاء و

  النفسية
o صحة الحقل النفسي االجتماعي للمرأة  

  الصحة النفسية في ميدان العمل والنشاط االجتماعي: الفصل الرابع �

o  البواعث والمكافأة: قيمة وعالجالعمل  
o أضواء على الملل . علم الصحة النفسية في خدمة العمل

 وتفاديه
o الصحة النفسية على التعب والراحة  بعض أضواء علم  
o أضواء سريعة على توفير الراحة: طريق إلى الصحة النفسية  
o التعب والتوتر في الصحة النفسية  
o الحب واألجواء : من المتاعب في الصحة النفسية عند الطالب

  االنفعالية
o من مشكالت المدرسين : دراسة نفسية اجتماعية ميدانية

 النفسية
  لصحة النفسية لألطفالا: الفصل الخامس  �

o التوازن النفسي والصحة العقلية للطفل: مدخل  
o السرقة.  
o الكذب كمشكلة نفسية اجتماعية عند الطفل...  
o الغيرة  
o الميول التخريبية و العناد  
o قضم األظافر ومص األصابع  
o  من مشكالت التغذية وصعوبات الطعام  
o عيوب النطق وصعوباته.  
o مخاطر القمع والعقاب عند الطفل  
 

في التحليل النفسي و  أحاديث نفسانية اجتماعية و مبسطات 

  الصحة العقلية
  

  فهــرس الموضوعــات

 تقديم �
  عجالة في مدارس علم النفس وحقوله : األول الفصل �

o مقدمات عامة عن نشأة علم النفس وتطوره...  
o  مكانة علم النفس بين العلوم اإلنسانية والعلوم المحضة  
o رحلة مقتضبة في مدارس علم النفس المتعاصرة  
o  المدرسة السلوكية في علم النفس  
o من طرائق التعرف على الشخصية والسلوك  
o نحو المدرسة العربية في علم االجتماع وفي علم النفس  
o في سبيل تعميق التجريب و روحه داخل الفكر والمجتمع  
o علم النفس الحيواني  
o  الق ذو مز ... التقليد طريق موعر و  
o بعض عوامل  اإلبداع واالختراعات  
o  التماسك االجتماعي في مجتمعنا الراهن  
o  بعض الخصائص النفسية االجتماعية للشباب  
o  إسهام علم النفس التربوي في تعميق دور المعلم  
o  كي تنغرس المدرسة أعمق وتعطي األينع  
o  من الجنوح واالعتداء على المجتمع إلى الصحة النفسية

  والتوازن 
  .أحاديث في التحليل النفسي وتطبيقاته اليومية: الفصل الثاني �

o العقدة النفسية  
o مفهوم الالوعي في التحليل النفسي  
o التحليل النفسي في حياتنا اليومية  
o عجالة في التحليل النفسي للنسيان  
o .الهدية التي تعكس صاحبها: حركات طفيفة..  
o ظواهر وعالقات تكشف الشخصية والرغبة المضمرة  
o تفسير األحالم، عينات مختارة. 
o األحالم وتفسيرها عند فرويد! مرة أخرى 
o فلنحاول معا تحليل نفسية البخيل  
o سيكولوجية اللعب واللعبة عند األطفال  
o  العرة  
o رسائل في نظرية الجنس 3: إلمامه عن كتاب قديم 
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هل ال بد من تبرير ؟ وال بد من تسويغ يغسل رغبتي بنشر هذه 
لن أفعل اكثر مما لكني ! األحاديث أو المقاالت البسطية الترويجية ؟  ربما

ثم إني، ومن جهة أخرى، ما زلت أرى أن المقاالت التي . قلت أعاله
فقيمتها، وصوا بيتها، كامنان في . يحويها هذا الكتاب ذات قيمة وصوابية

إنها مقاالت . آن المنشور هنا ال يشكو من التعقيد، والتقعر، والطنطنة
المختلفة أو ثمينة، وال تغوص في تفاصيل؟ وال تورد النظريات 

فهي تشمل ميادين عديدة، وتنفع : ثم إنها، بعد أيضا، متنوعة . المتناقضة
. بل إن كثرة كثيرة من مقاالتنا هنا هي أكاديمية أو بحثية. القارئ النشيط

هذا، إلى جانب . فسوف نقرأ أبحاثا تورد المراجع، وتالحق التفاصيل
ة بل وتعويد القارئ على ندوات تشبه الحديث العادي، والتسامر، والمناقش

لعلنا . أن يحلل مع الكاتب حاالت مرضية أو على أن يقوم بالتحليل الذاتي
أكثرنا من الكالم عن األحاديث المبسطة بحيث دفعنا البعض للظن بأنها 

ليس ذلك الظن سعيدا، . خفيفة، أو سريعة، أو تشكو من كل وفاية وكفاية
العنوان بحيث يبدو جليا أن عملنا  وقد أظهرت, لكننا نحترز. وال هو موفق

ء شيء : ال خداع، إذن، من أحد ألحد. هنا ليس كله، حتى وال جله، بحثيا
  .واضح منذ العنوان

ولعل ما بقي من أحاديث أخرى، تسري على . لقد اخترت، كما سلف
النمط عينه، يحق له أن يرى النور أيضا فظلمته إذ أبقيته مفرقا في 

  .ؤوليتيلكن ذلك مس. المجالت
فحـوى  , لملم األول واختار: اندرجت المكتوبات النفسانية في فصول

موضوعات  تقدم نظرات على علم النفس العام من حيث نشأته، ومناهجه، 
وبعض مدارسه التي تهمنا وتحرث أفضل في مجتمعنا أي تخـدم اكثـر   

ـ  ق وأكثر بناء العقلية التجريبية وانغراس التفسير السببي للظواهر والعالئ
وسوف نرى أيضا في الفصل األول موضوعات تهـدف إلـى   . والتطور

التشديد على الركائز التي يقوم عليها علم النفس عندنا الضـروريلغرس  
الثقة بالمستقبل وبالنحن، ولشرح بعض الظواهر النفسية االجتماعية السائدة 
 في مجتمعاتنا الراهنة الباحثة عن إعادة صياغة ذاتها وعن رسم المواطن

المعافى من االنجراحات الحضارية والمتكيف بشكل إيجـابي  " العصري "
  "...الذمة العالمية للتكنولوجيا ومواكبتها الفكرية " ومتزن مع 

وكما أن الفصل األول اختار فقدم ما رأيناه أنفع، فإن، الفصل الثـاني  
وهكذا فإن الفصل الثاني يأتي على شـكل  . قام على ذلك كل الهدف عينه

  ... مات، وعينات، وملخص هنا أو بسط وتعقيب هناكأعمو
  ... هكذا... وهكذا   

 

  إلمامة في األمراض النفسية واألمراض العقلية: الفصل السادس � 

o  اإلدمان على األدوية المنومة والمهدئات: من األمراض النفسية .  
o الصداع كظاهرة نفسية اجتماعية أو مرض نفسي  
o الطب النفسي البدني  
o  عقدة نفسانية ومرض وظيفيالخجل  
o هوس اإلدمان في مجتمعنا المهجن  
o ازدواجية الشخصية  
o الفصام: من األمراض العقلية  
o البارانويا وجنون العظمة: من األمراض العقلية  

روائز يجريها اإلنسان على   -محاوالت في التحليل الذاتي: ملحق �

  نفسه بنفسه

o كيف تستطيع تجنب التوتر العصبي  
o القلق هل أنت مسرف في  
o هل أنت مصاب بعقدة نقص  
o حاكم الثقة بالنفس في سلوكك وشخصيتك.  
o مدى صرامتك مع نفسك 
o اختبار اتجاهاتك  
o رائز للوالد ين  
o امتحن قوة أعصابك وسيطرتك على نفسك 
o اختبر حبذ لآلخرين  
o هل أنت إداري جيد  
o أتجري وراء السراب: امتحن نفسك  
o اختبار صحتك  
o هل أنت حشاش 
 

  تقديــم الكتــاب

ترددت كثيرا قبل أن أتجاسر على نشر هذه األحاديث المبسطة في علم 
النفس، وفي الصحة العقلية، وفي أضواء نفسانية على الشخصية والسلوك 

لقد اخترت هذه المجموعة من بين ندوات وأحاديث كثيرة كنت . والعالقات
شار، وكانت هذه مجلة واسعة االنت, طبيبك: قد كتبتها لإلذاعة، ولمجالت مثل

وذاك . وكان مؤسسها نشيطا آمن بأن التثقيف الطبي والنفساني هدف جليل
, فقد رأيت أن بث الثقافة النفسانية عمل جزيل النفع، وواجب : كان هدفي 

  .والتزام نبيل تجاه المجتمع واإلنسان الدهمائي
ومن المجالت األخرى التي كانت تطلب مني مثل تلك األعمال التي 

مجلة العلوم، مجلة العرفان، المقاصد، ومجالت : كر أيضاتبسط وتروج، أذ
 .وصحف يومية تصدر في دولنا الخليجية
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وكان قصدنا في إظهار بعض . وأخضعناه، للتغير وللتفسير بالسببية وللنسبية
االنجراحات والتخلخل في السلوك والتفكير قصدا إشفائيا أو وضع الغامض 

لقـد ركزنـا   . أمام نور الوعي) والكامن والالواعي والالواضح أو الهاجع(
عينات قلنا إنها تمثل المضطرب والالعقالني والعاحز عن التكييف مع على 

ولعلنا لم نخطئ عنـدما قلنـا إن   . التجديد واآللة تكييفا متزنا حراكيا نشيطا
القصد تشخيصي، ونقذ استيعابي وإن الخوف من االستعمال الخبيث لبعض 

قـدرة   التقلقالت والسلوكات الجارحة المنجرحة، ليس في محله وال هو ذو
فالمعاينة الصحية للواقع في الفكر والسلوك تؤدي إلـى  . على حجب الوقائع

كشف الحقائق ومن ثم إلى اإلغناء واالستيعاب أي إلى بناء سليم لما قلنا إنه 
أو طريقة إزائية أعمية في النظر والمعالجة والتقيـيم، فـي   " استراتيجية" 

  ...الم وفوق العالمالوجود والفعل والعالئق، في العالم وأمام الع
كان المقصد األساسي، الواعي والمفكرن، االنتهاض من اإلنسان المدروس 
في مواقف عينية، وفي واقع تاريخي مجتمعي حي منفتح على المسـتقبل  

وهكذا كانت نظرتنا لإلنسان تراه مستندا إلى الماليين من ... والمحتمآلت
، مما دفع بنا إلى ...وإلى ،...المتدينين، والى فرائض دينية يومية، وإلى

أن نجعل أسمن ذلك اإلنسان محـورا أول، ومنتهضـا لكـل احتمـال،     
ذاك بعض ... وضرورة لرسم أي نظرية عربية في الفعل والنظر والمعيار

مما يفسر اهتمامنا بنقد حر، غير مقيد بأسبقيات أي بنقد هو فلسفي ومستقل 
فكير المنمطـة المحكومـة   عن التدين، لطرق التدين وألنماط السلوك والت

. بتجارب الواعية ينبوعية أطلقنا على أجموعتها اسم الالوعـي الثقـافي  
بكلمة أوفى، كان عملنا في هذه السلسلة االنتهاض من اإلنسان الدهمائي، 
ومن مجتمعنا المنغلب والمنحرج، ومن الوعي بالقواهر واألزمات التـي  

قلنا إنـه التـوازن الخـالق،    تدفع إلى البحث عن الحلول المؤدية إلى ما 
التكيف اإلسهامي، الصحة االنفعالية التي ليست فقط الشعور بالرضى عن 

  .الذات بل وباإليجابية عموما 
  

 الالوعي الثقافي و لغة الجسد و التواصل اللفظي في الذات العربية
  

  فهــرس الموضوعــات

  مقصرات

  تقديم

  :الالواعي إلى خطاب في التحليل النفسي وصحة الفكر والسلوك من : الباب األول

  من الوعي بالمعتم والكامن إلى إرادة التكييف اإليجابي الخالق
  نحو خطاب عربي مستقل إسهامي في التحليل النفسي: الفصل األول

تثمير علوم النفس والتحليل النفسي في التفسير والتغيير  :الفصل الثاني
 الحضاريين 

  أنماطها السلوكية و األسطورية التحليل النفسي للذات العربية 

  

  فهــرس الموضوعــات

 تقديم الطبعة الرابعة �
  تقديم الطبعة الثالثة �
  تقديم الطبعة الثانية �
  تقديم الطبعة األولى �

من التماس العام إلى إعادة تنظيم المجال : الجلسة التعريفية األولى �
  العالئقو 
  تقصي عائلة الزبون أو العالئق العائلية األولى:  الجلسة الثانية �
  التوجهات السلوكية األساسية داخل العائلة المهجنة:  الجلسة الثالثة �

االتجاهات النفسية المتغلبة عند الزوجين و :  الجلسة الرابعة �
  أولياتهما في الصحة العقلية

االجتماعية و طرائق تأمين األنماط النفسية : الجلسة الخامسة �
  الصحة النفسية

  عوامل المهاد الثقافي للذات: الجلسة السادسة  �

  البنى و السلوكات األسطورية في الوعي العربي: الجلسة السابعة  �

األنماط السلوكية الدينية و المذاهبية، تجاربها : الجلسة الثامنة  �
  الينبوعية

  جتماعي للذات العربيةرسيمة العالج النفسي اال: الجلسة التاسعة  �

 عند العتبة �
  

 تقديــم الكتــاب

 مقدمة الطبعة الرابعة �

ماذا نقول، بعد مرور سنوات عدة على ظهور الطبعة األولى، عن  -1    
التحليل النفسـي االناسـي   " أفهوم أساسي في شتى أجزاء موسعتنا هذه في 

و توضحت في . ؟ ذلك األفهوم، الذات العربية، شاع وترسخ"للذات العربية 
إلسهامي، أجزاء تلك الموسعة مقاصد الفكر العربي في التحقيق واالستقالل ا

وبدا أيضا نفع ذلـك األفهـوم أو   ". ذمة اإلنسان"أي التكيف الخالق داخل 
ي الرد على انجراحات األمة والثقافة، وفي الدراسة التحليلية النقدية فوظائفه 

لمشاعر االنتفاخ الالسوي أو النفاج الجماعي، وفي التثميرية للحقل العربي 
مع القواهر والعواهر سـعيا   المطل على المحتمل والمرغوب، والمتصارع

  .عن تجاوز للذات الواقعية
وأبرزت موسعتنا، في هذا الجزء وفي األجزاء التسعة األخـرى التـي       

ظهرت، أن الذات العربية ليست ثابتة، فليس هنا كينونة مـا ورائيـة، وال   
 ،!وكل ما قيل عن تلك الذات في ض. مفهوم غامض، وال قضية ماهوية
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التعميم، : أن يكون الكتاب هذا قد وقع، أو يوقع، في مزالق، منها
القسوة على الذات، إغفال اإليجابي والمضيء والمضاء، تعقب ما قد ال 
توافق عليه سلطة هنا أو مرجعية هناك، إلماح متكرر إلى التحري 

أو غير مشار إليه، وغير مفكر (والدراسة التعقبية لما هو ألي في سلوكنا 
أو بال على أنه كتاب غريب، منفتح على ميادين متعددة  -ت, ...) فيه

  ...تخوم مقفلة لميدانه، متطفل، قليل المردودية، في غير وقته
كما أن . وتوقعت أن يشكك في قيمة، أو في سداد، الموضوع برمته

  ...وهكذا وهكذا . أسلوب الكتابة يفسح المجال للنظر وإعادة النظر
لكنها دفعت بي إلى أن أعيد التبصر والتدبر , كانت شكوكي كثيرة -2

وهكذا بذلت جهدا لوضع قائمة . ، وأعزز، وأتوقى، واتقيبحيث أطفئ
بالمصطلحات و أضمومة و كما بسطت وكررت أو فضلت بحيث إنه 
صار سهال االكتفاء بما يهم هذا القارئ أو ذاك، وبحيث صار ممكنا تكوين 

توخيا لتوفير الدقة واقتصاد أ في الوقت، لجأت , كذلك . مجمل عام منظم
ات، أو تحريك الكلمة التي قد تؤخر القراءة السريعة لتشكيل أواخر الكلم

  .لكن الدافعة إلى التفكير أو المحرضة
للقارئ، أرغب إليه في أن ال ينفر " الخدمة " لكني، في مقابل هذه  -3    

وأن ال يعادي , مما قد يظنه غير صائب، أو غير نافع، أو مشكوكا فيه 
فالظاهرة . مقبول على األذنكلمات ال تبدو مستساغة، أو ذات جرس غير 

و باقتبال الجديد، و الالمقبول على األذن، , اللغوية عندنا تغتني بالنقاش 
ثم إن من المرغوب هنا، كالحال في األجزاء ... والمنحوت، و الاللطيف

تحليل العارض، تشخيص الظاهرة : السابقة، إسهام القارئ في التحليل 
فالدعوة ... فسي أو القلق واالضطرابالمتخلخلة، تعقب أسباب الصراع الن

إلى أن يسهم القارئ في التوصيف والنقد، في المحاكمة والتضميد، أساسية 
  .تود أن تستحث ، وترغب في إثارة التفكير المشترك: وإستحثاثية

وسيالحظ أيضا أن الباحث عن عالج لقلق ، أو الضطراب نفسي، 
العقلي، سيجد هنا، ليس ما هو ذلك  الراغب  بقضايا الصحة النفسية والطب 

نقول ذلك أيضا . كثير لكن ما هو، بال شك ، مرشد نافع ورؤية شمالة 
للمهتم بموضوعات ترتد إلى التحليل النفسي ، وتحليل المعيوش والشفهي 
واإلناسي، ومحاورة طرائق النظر والتقييم السائدة شفهيا وفي الفكر الحارث 

  .المنتج
على , ي غير واضح ، مكانة لهذا الكتاب أتوقع، على نحو شواش -4

ارتكاز : األقل بسبب تحركه داخل مبادئ كبرى، أو توجهات عامة للفكر
على قوانين تنظم عالقات الثقافات واألمم، رفض مقولة الجوهر الثابت ألمة 
أو عرق أو حضارة ، الثقة بقدرة اإلنسان و مسئوليته حيال واقعه ومستقبله 

على الدور االشفائي والوقائي للديموقراطية والحرية  والطبيعة، االرتكاز
والوعي باالختالف، ضرورة العدالة االجتماعية وترسخ قيم اإلنسان من أجل 

  األولويات الناقصة أو السيئة في إنتاج المعرفة و في المحاكمة: الفصل الثالث 
  الباب الثاني 

  نحو النظرية العربية: العربية الجسدانيةفي 
  الجسد والتواصل الصامتفي 

  الجسد جسم وذهن و الوعي وتواصل غير منطوق  واسم: الفصل األول
  في علوم الجسد وتعبيره الالمتعضي و االمتمايز والحاف :الفصل الثاني
إعادة : التواصل غير اللفظي، علم المعيوش، السيميائية  :الفصل الثالث

 الضبط والتوجيه

  الباب الثالث
  فسية وسالمة العقل بالجانب الظلي لإلنسانارتباط الصحة الن

تضافر األسطوري أو المتخيل واالعتباري مع العقالني والمنطقي 
  والعلمي

  الصحة النفسية للفكر بين الالوعي الثقافي وخطاب العقل :الفصل األول
  الالوعي الثقافي متعاذ مع األسطوري و اإليديولوجي :الفصل الثاني
  الالوعي الثقافي والصحة النفسية للنقد والمناظرة :الفصل الثالث

 والحوار أو للوعي واألنا المفكر
  الالوعي الثقافي كنز مكنون ومخزن للجمالي والمعياري: الباب الرابع

: الفصل الثانيإنجراح الحس الجماعي وتجربة الفن :الفصل األول
  العتبةالمخيال واألسطوري و التأويلي في الجماليات العربية عند 

 تقديــم الكتــاب
 

حينما صارت الرغبة عندي بنشر هذه الدراسة، المكرسة لموضوعات 
شديدة الحضور في الوعي والسلوك، طرحت على نفسي تساؤالت افترضت 

لقد خلت أن االعتراض األول سيكون على . أن قاضيا  قد يطرحها علي
أو نزعة، / رؤية(ية تكييفانية، تغييرانية، ذاتان: استعمال مصطلحات، من مثل

: ثم على صهر مصطلحات مركبة، من نحو, ...، نقدانية)ذاتية/ أو فلسفة
تنظيم (تعضية : ثم على نحت كلمات أخرى, ... عالجتفس، تحليلتفس

، )التصور أو المنهج العضوي، أو النظرية العضوية(، عضوانية )عضوي
قي نظرات المعرفة المنطمة أو العلم بتال(، حداجة )من إصبع(صباعة 

الدنوانية، البونية، علم (، اإلصاخة، االيدية أو اإليادة، القربعدية )العيون
مرض (، فكار )المجاورة أو علم القرب والبعد بين األجسام عند التواصل

  )....إنجراح سلوكي(، سالك )فكري
على أن الكتاب يشدد على  - أ: وتخيلت أن االعتراض الثاني سينصب

أو على السلبي والمضطرب، وعلى الالواعي و المختلف والمنجرح، 
 غلى خشية أو توجس من -ب, ) األنثروبولوجي ( المعيوش و اإلناسي 
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، إذا جاز استعمال المصطلح قصدا لتوضيح الفكرة، هو من "االنقالب"هذا 

وفي فهمنا ,لقد جرى تغير في الفلسفة. أكبر ما جعل مفهومنا للواقع يتغير
إن علوم . وللغةلإلنسان، وخطابه، وللفكر، وللنظر في أسس المعرفة وفلسفتها، 

  ".االنقالب " اإلنسان برمتها، وليس فقط الفلسفة، قد اغتنت من ذلك
البد، في سبيل . ليس علينا أن نصف الواقع، أو أن نكتفي بالسرد والبسط 

االرتفاع إلى العلم أو إلى المعرفة الفلسفية، من الغوص اللتقاط البنية الداخلية، 
وباالنتقال إلى ما . وابط المعتمة والمستورةوالشبكة العالئقية الالواعية، والر

وربما . هو عالئقي بين الوقائع، إلى البنى، ترقى علومنا اإلنسانية وتتعمق 
يكون نافعا هنا القول إن علومنا عن الطبيعة ستخضع هي أيضا، في ذلك 
االنتقال، حيث الكشف عن العالئق والبنى، الى المزيد من الدقة والتجدد، أو 

هنا تستدعى فكرة تترابط مع، . ثر فاألكثر من السداد والخصوبةإلى األك
وال سيما موضوعنا هي أنه البد من استلهام العلوم الطبيعية والرياضية، 

فعلوم . مناهج تلك العلوم، في تشييد علومنا اإلنسانية واالجتماعية الراهنة
, معلما النفس والمجتمع واللغة تتخذ من علوم الطبيعة والرياضيات قدوة و

 ) .المحضة(وبذلك تقترب من بلوغ مستوى العلوم الدقيقة 
يهتم هذا الجزء، على غرار األجزاء السابقة من موسعتنا هذه،  -8

ويؤكد رفضنا المستمر لما هو مهيمن . بالكثرة ال بالمحظوظين سياسيا أو ماليا
فال خطاب أنقى وأجدى من , على الجماعة، ولكل خطاب مهيمن مسيطر

ينتقد سيطرة النزعات األبوية وكل ما يعادي الديموقراطي، والمتعدد، خطاب 
ويؤكد، أيضا وأيضا، ما قيل في الجزء األول وما ... والمختلف، و المهمش
الذي هو شأن ) األنوثة، الزوجة، العائلة وعالئقيتها(بعده في شأن المرأة 

أندادي تضافري  الرجل والمرأة معا بمساواة واستقاللية وديموقراطية، بتعاون
األب، األخ، الرئيس، رب العمل، (وليس بهيمنة أبوية للزوج , تشاركي 

فقد كدنا نقع في اإلمالل والتنفير من كثرة ...). المتسلط أو صاحب السلطة
) أو انجراحها و صراعاتها(على أن استغالل المرأة " الموسعة " إلحاح هذه 

عات السياسية االجتماعية هو جزء من بنيه عامة هي االستغالل والصرا
) المعهودة ( وكنا نرفض دائما الرؤية التقليدية . الثقافية في المجتمع برمته

النرجسية التي، وإذ تختار و تطمس وتبرز، تقدم ذاتها سباقة لكافة النظريات 
العصرية، وما بعد العصرية في المرأة موقعا، ودورا ، وعالئقية داخل العائلة 

ألننا لم نر قضية المرأة قضية فردية، أو جزئية، أو  ذلك. وفي المجتمع
" وليس , فهنا القضية ال تتفسر بعامل ديني وحيد أحادي : منفصلة قائمة بذاتها 

والظاهرة النسوية غير . المرأة مجردا ، منقطع الجذور التاريخية" مفهوم 
تلك و, منفصلة عن الكل، والوحدة العامة، وعن األنت أو الرجل وعن النحن 

الظاهرة متأثرة بما يجري في العالم ، وفي تطور اإلنتاج و المداخيل والفعل 
 من جهة أخرى، وبفعل إلحاحنا . لكأنها قضية سياسية محضة. السياسي العام

الصحة النفسية للمواطن، إمكان العلم والتكنولوجيا وشروطهما من أجل غرس  
نا هنا كاف إلى مقولة التخطيط كما أن استناد... التوازن في الثقافة والشخصية

في مجال صحة الفكر وتجاوز انجراح العقالنية، وفي مجال بناء التكييفانية 
  ...التي تكون إسهامية منفتحة، وإعادة ضبط ذاتي مستمر داخل المتغيرات

" ثم إن المبادئ التي حكمت العمل العالجي ، والتحليلي، لما هو  -5
الفرد أم على الصعيد العام في مواجهة نفسي، إن على صعيد " اضطراب 

، تظهر مبادئ عامة قريبة من أن تكون )المعاصر ( العقالني والراشد  
  .كالقوانين لكن شديدة التفعيل لما هو محلي  أو خصوصي

سيظهر أن تشييد علم يدرس الالوعي الثقافي العربي ضرورة ذات نفع  -6
مايز وظلي، معيوش وعملي أو كما أنه البد من الوعي بما هو ال مت. وسداد

تطبيقي، إرشادي وسيميائي، لغة غير منطوقة وتعبيرات حركية تصاحب 
المعرفة، وبتلك ...). الحداجة، اإلصاخة، الصباغة(الكالم أو خاصة بالجسد 

, تبعا لمناهج علمية، نمتلك القدرة واإلمكان لإلطالل على العالمي أو العام 
. م، و المحف، و الالواعي وغير المدروسوإلعادة تعضية الجسدي، والمعت

فشدة التأثير لما هو عملي، , ينفعنا كثيرا إقامة علم للمعيوشات أو للتطبيقي 
وكثرته وقدراته، ترغمنا على دراسته على نحو منهجي، ومنتج لما هو 

 .قوانين
وسنرى أننا ال نهتم فقط بوضع ما قلنا أعاله إنه معيوش و سيميائي، 

لقد سبق الكالم، في جزء . وق وحركات مصاحبة أو حافةتواصل غير منط
أخر من هذه الموسعة، حول اقتراح قديم لدراسة السيميائية العربية أو شتى 

الشم، التذوق، اللمس  والقرص و التربيت، آدابية (أنواع التواصل غير اللفظي 
 ، الزياوية، التنغيم...الجلوس والمشي والزيارة والعيادة و االستقبال 

بتنوعها ) الطبيعية، والعقلية والوضعية(، فكل العالمات ...) للصوت
السيميائية، (وأنماطها، تستلزم منا تشييد علم خاص هو علم العالمات 

وتلك العالمات أو الحركات شبه آلية فينا ، سابقة على . العربية) سميولوجيا
  .عرفة نظريةأوهي معرفة عملية أو ليست م, وقد تكون غير مقصودة , التفكير
يظهر جلي النفع والسداد االهتمام بدراسة المعتم ، والمخبوء،  -7

. والتواصل المستور الصامت، والروابط بين الوقائع أو العالئق الخفية
وسيبدو جليا بارزا، بعد أيضا، أن االكتفاء بالوصف والمسح، بالسرد 

، في الفكر ليس جديدا. والبسط،  هو بقاء عند السطحي والمباشر والبسيط
. العربي، رفض البقاء عند العلني والبادي، أو الرسمي والفصيح والواضح

إال أن الفكر المعاصر هو الذي، تحت أسماء مختلفة أو عبر مذاهب كثيرة  
، قعد القواعد التي ... )الـ, ...الـ, التحليل النفسي، البنيوية، الجيولوجيا (

ء الواقع االختباري وما تحت تدرس ما هو بعد الوقائع المدركة ، وورا
فالفكر المعاصر يبحث فيما . ادعاء األشخاص أو خطابهم المثقف الفصيح

هو فياوي، منطق داخلي مختبئ أو ثاو ومتوار، عالئق مستورة، بنية ال 
 .واعية، بنية عالئقية أو بنية من العالئق والروابط
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تفتش عن " : الذات الكلية الضرامية المستمرة " ذلك هو أيضا حال 
الذاتي، ونقص التكيف اإليجابي في الدار  كل ما يدفع عنها التبخيس

ونفتش عن ما يبعد عنا اللوم , ننكفىء كي نعيد المحاكمة. العالمية لألقوياء
تتحرك الذات العربية، تنتقد . الذاتي، أو الهدم، والتأثيم للنحن و لقدراتنا

ذاتها وتعييد التعضية والمعنية، قاصدة بذلك توفير اإلنمائي والوقائي و 
ومستندة في ذلك إلى القدرة واإلمكان على تعلم عادات سلوكية , ئياإلشفا

جديدة، وأساليب تفكير حديثة معاصرة، وطرائق إيجابية راشدة في 
االستجابة والتقييم والنظر أي في إعادة تأهيل الشخصية والفضاء، وإعادة 
تغيير يصيب البنية الوظيفية والبنية الدينامية للشخصية المنفتحة على 

  .حداثة الالمتوقفةال
سبق لفصول قليلة، من هذا الكتاب، أن نشرت في مجالت  - 12
يعاد نشرها هنا ضمن سياق ، أو ضمن نظر عام، يعطيها معنى . لبنانية

وأعتذر مسبقا عن تحليالت و توصيفات قد يبدو . جديد آ ووظيفة مختلفة
قل وعن أخرى أتت غير ملحوظة، إن لم ن, أنها تعميمية، أو متسرعة 

أما اإلحاالت إلى أجزاء . مهملة، أو لم تأت قط برغم نفعها المحتمل
مسابقة من هذه الدراسة، فقد يخص النفور منها، أو االعتراض عليها، إذا 
وضعنا أمام الوعي رغبتنا بربط أجزاء عملنا التحليلي فيما بينها، وبتسهيل 

  .المقارنات والقراءات 
  

  ةذات العربيـــي الـة و النرجسيـة فـاع البطولــقطـ
  

  فهــرس الموضوعــات

 تقديم �

  علم البطولة: الباب األول �

o علم البطولة أو قطاع االكبرية: الفصل األول  
o البطولة في عالم القيم وشبكة المعايير: الفصل الثاني  

  البطل من حيث البنى والوظائف: الباب الثاني �

o والجماعةالبطل : الفصل األول.  

o البطل والعالم الثاني: الفصل الثاني  

o البطل العربي اإلسالمي في الصورة  :الفصل الثالث
  والزوقة والتوريقة

  الرئيس العصابي باتجاه البطل والمستعلي: الباب الثالث �

o الرئيس الكرامتي ونمط العالئق الذوبانية: الفصل األول  
o واليات الرئيس العظامي والنكوص إلى اال: الفصل الثاني

 الطفولية في التكيف والتكييف

على رؤية نفسية اجتماعية، ليس العلني، والفصيح والظاهر، متحكما وحده في قيادة  
ولعل الالوعي الثقافي العربي يفسر . شأن المرأة وفي تفسير وضعها القائم والمرجو 

العالئق والقيم، في الكثير من السلوكات الفردية واالجتماعية، ومن النظر واألفكار أو 
  .وكما رأينا من قبل في أجزاء سابقة - كما سنرى - ذلك الموضوع

وكما قيل أعاله بشأن ضرورة وسداد تخطي تكرار خطاب صار  -9
مستهلكا معروفا في شأن المرأة ، يقال أيضا بصدد ضرورة وسداد تخطي 
تكرار خطاب صار ممجوجا في شأن حقوق المواطن، والديموقراطية، 

  ...و... ذهب اإلنساني ، والشخصانية، والليبرالية، ووالم
من السوي أن يكون الخطاب العام، إن في هذا الجزء أم فـي غيـره مـن    
األجزاء، ال يقدم نفسه ممتلكا  للوثوقية ، ومدعيا االمتالء والفعامة، راغبـا  

فقـد تخطـى الفكـر    . في أن يكون بتارا حائزا على الحقيقة وكل الحقيقة
الرشدانية، تلك المزاعم النفاجية ألصـحاب المـذاهب الكبـرى    الناضج، و

الشديدة الطموح واالدعاء، وألصحاب الكالم الغنائي اإلنشائي أو الخطابيـة  
ما هو نقدانية استيعابية، ما هو خطاب نقدي حضاري، ما ... االستعراضية

هو قاصد للتكييفانية الخالقة المحررة للعالئقيـة األبويـة وللجسـد ومـن     
ستالبات  والموترات، هو المراد الخاضع دائما للتناقح و الذهابيابية بين اال

 .المعطيات القائمة واألولويات المستقبلية
ال تقبل الصحة العقلية، أو التكييفانية، كالما يكرر بكسل أننا نعيد  - 10

ليس هذا فقط رأيا يذكر . إنتاج معرفة أنتجت ، أو تنتج ، في الغرب 
رح والمنجرح، وبالمفسر للفلسفة والعلوم العربية اإلسالمية بالتصلب، والجا

فباإلضافة إلى ذلك، إنه يذكر أيضا بالفكر . بأنها لم تكن لوال العقل اليوناني
وإن شئنا االنتقال من هذه النعوت . السادي ، المتهجم و المتجهم ، الكلبي

ة فسيكون جائزا المعيارية، الوصفية والقليلة النفع ، إلى المحاكمة العقالني
وال إلى دنيا الفلسفة ، بسبب , وصم ذلك الخطاب بأنه ال ينتمي إلى العلم 

بل وأيضا بسبب كونه غير تاريخي، ويعادي " انجراح الدقة والموضوعية 
  .منطق تفاعل الثقافات وتعاقب الهمم

ثم إنه ال يمكن لخطاب التكييفانية العربية أن تقبل بالتجريح الذاتي، وهدم 
األمل، وتقويض الثقة بالنحن، وتحريك مشاعر الذنب و اإلثم، و رض 

  .مشاعر االحتماء أو األمن والتقدير الذاتي
أنا والقارئ أو المستشير للطبيب العقلي نسعى لخفض التوتر، أي  - 11

كالنا يتوق الستعادة االستقرار، والتكيف مع : إليجاد حل للصراع و اإلحباط
وهكذا فأنا . النفسي االجتماعي) أو الفضاء(الحقل  ذاته، ومع اآلخرين وفي

، وأنكص ، أو أتراجع أو "ينكروني " أغير طريقي، و أبخس شأن الذين 
أنسحب، أو أعاقب ذاتي، إذا لم أجد في مشروعي هنا ما يضمن لي التوكيد 

 .الذاتي ومشاعر االعتبار واالحترام لشخصيتي
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ومع عدم اهتمامي بجدوى وجود أو عدم وجود جذور تراثية للمنهجية التي 
هذا العمل، فإنه يبقى ممكنا القول بأن الرؤية األجنبية أو النظرة تتحكم في 

الغربية ليست متحكمة حتى وال هي بذات تأثير واع وال غير واع، أو 
الوعي بالنظرة األجنبية الموجهة للذات . وجود هاجع يوجه أو يبهر
فذلك الوعي يجعلنا في حالة غير سلبية وال . العربية يخدم كسالح وكنور

يجعلنا في حالة تيقظ أمام المشكلة، ونقد واستيعاب، تقبل : ة وال إيجابيةفاتر
  .ورفض، تحليل ومحاكمة، تعرف ثم تقييم

اصطدمنا " الذات العربية " في الجزء الثاني من مشروعنا لدراسة 
بسماكة الصادات الالواعية التي تعترض تغلغل العقل، والتنظيم، 

وهناك قلنا . الموضوعاني والنظر السبي للظواهر والزمن والمستقبلواألخذ
بإيجاد علم خاص بالكرامات، وما يلوذ بها أو يقترب منها نظير االنبيائية 

القى ذلك العلم، أو الفرع العلمي، اعتراضات . والباطنية واألوليائية
 البعض بحجة أن ذلك العلم خاص بالتراث العربي اإلسالمي وليس عاما

إن الكرامات ال تستحق أن تكون غرض : وقيل. وال واسع المدى واأليدي
وهذا ما سوف . دراسة منهجية، وال أن يكون لها علم أو ميدان خاص

  يقال، ربما، بصدد علم البطولة أي بصدد دراسة جانب من 
. الذي يساهم في جعل الذات العربية قلقة، آثمة، منجرحة" األنا األعلى " 

اتها تلك نراها تسعى باستمرار بحثا عن تحقيق ما يؤمن وعبر إنجراح
داخل ذاتها وفي تكيفها : توكيدها لذاتها، وما يحل صراعاتها، والمتناقضات

  ".حضارة األقوياء " مع 
تتعمق مشاعر اإلحباط، الناجمة عن صعوبات التكيف اإليجادي مع 

يث تأخذ بالضغط حضارة االقوياء وثقافتهم، في الوعي، وتنتقل إلى الالوعي ح
وبذلك تتخلخل الثقة بالذات، وبقدراتها . باتجاه تبخيس األنا والنحن وتطفيفهما

من هنا، ثانيا، إوالية االحتماء باألم، أي النكوص إلى . الراهنة والتاريخية
التراث وأبطاله؟ ومن هنا إوالية نكران الواقع حيث ينكر بعضنا تخلخل 

 شعور بالسقم، و بجانبها اإليجابي حيث االتزانية بجانبها السلبي حيث ال
التكيف التأييسي المستمر خلقا ومجابهة واقتدارا في التنظيم واإلدارة واستغالل 

ومن هنا، ثالثا، التهجم أو تبخيس اآلخرين . الثروة الوطنية والبحوث العلمية
 تحت اسم أنهم دوننا أخالقا، أو شرفا، واحتراما لإلنسان، وتدينا، وروحانية،

  ... و
ومشاعر اإلحباط، التي سوف يدرس تطورها وتعرجاتها في جزء خاص، 
إن شاء اهللا، بعد هذا، تلقى بلسمتها في النكوص إلى البطل أو في إقامة 

وهذا سبب آخر، بعد أيضا، يعيدنا إلى علم البطولة، إلى . عالقة دمجية معه
مجتمعيا التي دراسة اإلنسان المستعلي ضمن العوامل الموضوعية تاريخيا و

تبقى األبطال حماة لنا وتبقينا باحثين عن أبطال حماية لنا العلم، في جانبه 
 ففي مضمار نقد. والبطليات علم متشعب الخدمات، جم الخيور. اآلخر، نفع

 o الالوعي والبنية اللغوية والبنيةالمؤسساتية: الفصل الثالث.  

  عند العتبة  �

  مرجعية منتقاة �

  حفنة مصطلحات �

  الكتــابتقديــم 

ينهد هذا الكتاب إلى أن يكون جديدا في موضوعه، يود أن تكون موضوعاته 
الذي هو ) البطليات، البطلياء(يدرس علم البطولة . مأخوذة من زاوية جديدة

علم، أو فرع علمي، ينصب على تناول األبطال الذين رسموا، أو تحققوا 
إن استعملنا . ماعيفعال، في تراثنا الواعي وفي ال وعينا التاريخي الج

إن ذلك العلم يدرس األكبرية التي تخيلناها، وتلك التي : كلمات أكثر قلنا
واألكبرية تلك نالت، وعند األسالف ،أسماء عديدة، . عرفناها في العينيات

األكملية، األعظمية، اإلنسان الكامل، األكبرية، واإلنسان األكبر، البطل : مثل
  ...والبهلوان

ة هو، داخل شروع التحليل النفسي واإلناسي للذات غرض علم البطول
العربية، مالحقة التصورات والتمثالت الواعية والالواعية الملقاة على 

فاألبطال . شخصيات رئيسية نعتبرها قسما من األنا األعلى في تلك الذات
نتاج األنا األعلى الذي هو أيضا قيم، ومثل، ووجدان ديني، ونظر مثالي، 

ثم إن دراسة األبطال عامل مساعد ... قية، وضابطات اجتماعيةوقوانين أخال
في عمليات فهم تصورنا التاريخي لإلنسان المستعلي، لإلنسان األكبر، للقتل 

و في ذلك كله مالحقة التاريخ الروحي، . األعلى، المتحقق والمتخيل
 والتاريخ الذي لم يتحقق، واإلنسان المثالي، واإلنسان الذي بقي حلما أو
رغبات حققت استعادة الكرامة متى انجرحت، والتوازن متى تخلخل عبر 
التاريخ، والتوتر الصراعي المستمر مع القاهرات المتمثلة في اللقمة والسلطة 

  .أو الطبيعة
هل البطليات علم جديد في تراثنا؟ ال أحد يذهب إلى القول بأنه علم 

ر والتبصر في النظر نحن نقول فقط إن أنواره تسطع البص. مخلوق من عدم
ثم إن مناهجه، . إلى قطاع هرش يعيق النظر الموضوعاني واألخذ السببي

بحكم طبيعتها التي تطال الحضارات واإلنسان، تجعلنا نأخذ أبطالنا على 
هنا نعود للقول بأن البطليات علم . مهاد بشري، أنسي، حضاري عام وشامل

نستعمله ألول مرة في معالجة  عام، إال أنه يصبح عندنا خاصا وجديدا ألننا
  .تراثنا مأخوذا على تراث اإلنسانية وحضارة اإلنسان في التاريخ

ومناهج علم البطولة هي، نظير ما رأيناه في علم الكرامات، تنتفع من 
طرائق ليست معروفة في التراث بشكل واضح بقدر ما هي محتذاة في بالد 

وكلها، . تتمدد المناهج والرؤيات حيث" الذمة البشرية " العالم أو قائمة في 
  . هذه، تؤوب إلى اإلنسان، تخص حضارة اإلنسان، تنتهي إلى البشرية كافة
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وهكذا تظهر، في هذه الحلقة أيضا، اهتماماتنا بالبنية النفساجتماعية إلنساننا 
الذي يخلق األبطال يقاتلون عنه، ويحلون مشكالته، ويردون عنه، غوائل 

وذلك اإلنسان هو األكثرية عندنا، هو . االنقهار إزاء السلطة واللقمة والطبيعة
، في الماضي، في مركز الدهمائي، هو العافي أو رجل الجمهور الذي كان

لقد انقلبت المقامات بل والتمركزات، فما كان . النفاية داخل التراث المجتمعي
يعتبر صفوة متفوقة صار يعتبر بأهمية أقل، أو من النفايات في سلم 

كما سيظهر هنا، تتمحور حول المنقهر، ! فاهتماماتنا. الطبقاتالمجتمعية
يخي للوقائع واألبطال، وحول المنغلب، المقموع، وحول األخذ التار

الذهابيابية بين الحقل والفرد، بين العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية 
اهتماماتنا تنصب على الديناميات . متفاعلة في بنية حية تاريخية متعاضدة

العالئقية، وعلى التوترات التي يولدها اإلنجراح في الفرد ومن ثمت وسائل 
إنها تنصب . باللجوء إلى األبطال أو النكوص إليهمالدفاع وأولويات التكيف 

والوقائع ال وفق المذهب الديني، أو باللجوء إذن على التفسير والتحليل للبطل 
فسرعان ما تتبدى كم أن تلك . إلى العوامل الدينية، أو القدرات الذاتية

التفسيرات مجتزئة ومجتزأة ومجزئة، تقطيعية ومقطعة، مسبقة القوالب 
  .والغايات والقلوب

وهذا األخذ ألبطالنا والتقاطهم أنى ثقفناهم، أفكارا واضحة كانوا أو 
تخيالت وهوامات، أمنيات أو متحققات في العينيات، قد قذف لنقد الالوعي 
الجماعي، والذاكرة الجماعية، والتمثالت الجماعية القائمة في الوعي العام 

نفسي، ولحاق بالجذور، وارتياد هنا محاولة تعقب تحليل. وضمير الجماعة
ذلك، كان . الهاجعات الالواعية، والمدفونات الحية الموجهة للسلوكات واألفكار

بقصد إخراج المكبوت، ومالحقة الذكريات الصادمة للحوادث المؤثرة، في 
طفولة األمة والمنقولة للفرد عبر التربية والتنشئة السياسية والتنظيم 

هز أو الترجيف، رغم ذلك النقد االستيعابي، ذلك ورغم ذلك ال. االجتماعي
السعي إلعادة البطولة إلى عوامل تاريخية تخضع للتحليل والتفسير والتقييم 
والتمثل، فإن رجالنا الكبار، وأفكارنا عن األعظمية، واألكبرية عموما في كل 

ة ميدان، يبقون ثروة وغنى، ونبع الهام ومنجم طاقات اعتبارية، وقدرات محتمل
فاألكبرية، في ميدان . وجاهزة دائما لالستعمال والتثمير، وقيمة إشعاعية

الفلسفة مثال، أو في ميدان اإليديولوجيا، هي موضوع لإلستلهام والدراسة، 
بل أن من معايير األكبرية هو . وغرض للقراءة المتجددة، في كل القرون

وصها وتأثيراتها في قدرتها على أن تبقى غرضا للفهم المتجدد عند العودة لنص
والخالصة، تظهر األكبرية رباط . المجريات الفكرية والسياسية واإلجتماعية

الفرد بالتاريخ، وجسرا بين العبقرية الفردية وخلود الجماعة، ومشعال في 
طريق اإلنسانية نحو الصعود في ميادين كثيرة للحياة، وظاهرة تاريخية بارزة 

 ...الجماعي البشري في الذاكرة الجماعية، والالوعي

اإليديولوجيات، التي عرفتها مجتمعاتنا وتلك التي تسيح اليوم في حقولنا، يقدم  
علم البطولة وسائل تعيد النظرة اإليديولوجية لألبطال إلى حجم بشري، وإلى 

: علم البطولة يمحو ويحذف ويزيل. أخذ هؤالء على أنهم نتاج وقائع وظروف
بطال، ويحذف ما يلقى عليهم من إسقاطات يمحو الفهم اإليديولوجي لأل

وإضافات وهوامات، ويزيل النظرة الذاتانية واألخذ االستنفاعي المصلحي 
وينقلنا هذا النفع إلى آخر يقدمه علم . المسبق والمتعسف للشخصية المستعلية

البطولة ويدور حول كتابة التاريخ وأخذ األبطال، ظواهر تاريخية تخضع 
  .كأي ظاهرة أخرى داخل المجتمع للتفسير والتحليل

ودراسة األبطال، مأخوذين على مهاد حضارة اإلنسان، تقودنا إلى الالوعي 
بذلك نتعرض على الرموز الفاجعة، واألنماط األصلية، وعلى . الجماعي العربي

العقد، والذكريات الصادمة المكبوتة حية والتي توجه سلوكات سلبية التكيف، 
وإلى جانب ما ينتفعه علم . ن النفسي داخل الحقل الراهنوانجراحات في التواز

العربي، والنقد األدبي العربي، وعلم الكرامات، ) الرمزيات، الرمازة(الرموز 
ومبحث األنماط األصلية أو التجارب الينبوعية العربيةاإلسالمية مقارنة هي 

لى أنه خاص بمثيالتها في العالم، فإن علم البطولة في رفضه للتاريخ المأخوذ ع
، "الرئيس " بأبطال أو رؤساء حاكمين يرفض المهاد الذي يقف فوقه بفخر 

وفي ذلك النقد للتاريخ، وللمجتمع، طريقة لهدم مختلقات ومرويات . الحاكم راهنا
. وترهات يغذيها ذلك الرئيس ويتغذى منها باستمرار داخل حقلنا التاريخي راهنا

ت األوهامية، والتفسيرات البطولية للحوادث، وهذا حقل ما يزال مشبعا بالتفكيرا
وبعقلية لم تأخذ كفاية بالسببية الموضوعية وتأثير العوامل الموضوعية والقوانين 

وبذلك يبقى ذياك التفكير إيديولوجيا، في مستوى متدن ومقفل، . التاريخية العامة
ا ذلك، عد. يقدس شخصيات تمثله، أو تأخذصوره، وتحقق آماله فعاليا أو لفظيا

وأيضا وأيضا، فان القول بأبطال، مأخوذين وفق النظرة الكلية القديمة، يتنافى مع 
فالقول بالمعلم، والكلي القدرة والالزللية لهذا . النظرة السليمة للعالئق في المجتمع

أو ذاك من الحكام، يتنافى مع العقل،والمساواة، ويلغي السعي إلى المعرفة، وإلى 
ألن اإليمان بالبطل يوقف، ويحجر، ويصلد، ويميت روح . مالالحقيقة، وإلى الك

وذاك إيمان يقفصن، جبري، استسالمي، يجعل الحياة . المبادأة والبحث والمبادرة
اجترارا وانتظارا لقدوم مخلص، وتوقيفا للزمن، وصياغة وإعادة صياغة 

، ال إلى يقودنا إيمان من ذاك القبيل إلى الفكر اإليديولوجي المقفل... للماضي
. المطلوب نقذ األبطال، والفكر القائل بهم، والمنتظر لهم. الفلسفة المنزهة الحرة

وذاك نقد يكون باتجاه استيعابهم، وتمثلهم، وإزالة األقنعة والمسقطات 
وتجاوز البطل ال يعني دائما إلغاءه، لكنه . والتصورات والوهميات المحيطة بهم
. ماضوية والحقائق األزلية واألعيان الثابتةيعني وجوب فهم التبعية للبطل ولل

وذاك فهم يؤلف خطورة أساسية لسيرورة أخذ البطل منغرسا في حقل، خاضعا 
 .للنقد التاريخي، ولألحكام العقلية، وللنسبية
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" والسلوكية التفكيرية، التي ربما يقال إنها بال معنى أو زالت من أذهان 
، بسبب أنها طرق إلى الالوعي الذي هو ذو بنية خاصة ومنظم "المتعلمين 

ونشير أيضا إلى . ، يعمل بموجبها وليس بشكل عشوائي"قوانين " وفق 
اهتماماتنا، داخل البنية النفسية، بالهوام الذي يمثل الواقع النفسي والوسيط 

فالهوام يؤخذ كواقع، . بين اإلنسان واإلنسان، بل وبين اإلنسان واألشياء
عن طريق هذا ويقل التفريق بين الواقع والهوام، ويجري تحقيق للرغبات 

فحيث أن الهوام يأخذ صبغة واقعية في تحقيق رغبات، وجب . األخير
علينا التوقف مطوال عند تلك الظاهرة في إقامة التوازن الذي هو أساسي 
لالستمرار في الوجود الذي هو، كما سبق، محكوم بالقواهر االجتماعية 

بالعجز والقلق الالواعي وما يولده تالقي ذينك النوعين من مشاعر 
  .والالأمن والمخاوف على المصير

األول، علم البطولة الذي هو، في تحليلنا، دراسة  بابهيدرس الكتاب، في 
نقدية ممنهجة لظاهرة البطل مأخوذة على مهاد انسي، بشري، وهي ظاهرة، 

أو هي نتاج نفسإجتماعي لجدلية التحديات الخارجية مع . كما سنرى نفسية
حضارة اإلنسان، ومحصلة مسيرة الجماعة عبر صراعاتها في مجاالت 

 .الحياة
الرابع خصص لتلك الرغبة عند اإلنسان في أن يقترح، أو والباب ... 

يدعي المعالجة، أو يشخص حال، إذا كان قد عرض مشكلة أو درس حالة 
وهكذا فإننا، بعد النظر في قطاع من حضارتنا . عيادية فردية أم اجتماعية

مأخوذ على أنه بحاجة إلى دراسة نفسية عيادية اجتماعية، قدمنا ما ارتأيناه 
توازنا سليما وحركيا مع حضارة اإلنسان  التكنولوجية ومواكباتها يقيم 

  إال أن النمط البدئي والنمط الطفلي،. الفكرية في هذا الوقت
حيث األنا مركزية والتضغيث والتشارك واإلحيائية، اللذين أظهرناهما 
في صميم الظاهرة البطولية، استعملناهما مجسدين في بعض مختلفات 

م عبرهما الحل، واستعادة الوعي، والتفريغ النفسي، و أسالفنا كي نقد
هنا نقول . إخراج المكبوت، واللحاق بذكريات صادتي هاجعة في الالوعي

إن مختلقة الضبع، أو استيقاظ الفتاة النائمة، قدمت على أنها نظرتنا 
  .المرموزة إلقامة التكيف مع الحقل العالمي العقالني

ارات، وهو كثيف التكرإر ضرورة تفرضها ربما يشكو هذا الكتاب من تكر
ففي عم النفس، أو لتفسير ظاهرة نفستماجية، ال بد . دراسة الحالة العيادية

ثم إ شيئا من التكرار . من إيراد الحاالت التي نؤكد ثم توضح الظاهرة
سببه أننا تناولنا بعض الفصول مستقلة بحضها عن بعض، أو أننا نقدمها 

ثم كأن الدراسة هذه . محورية ذات غاية تعليميةتوكيدا لفكرة رئيسية 
أما كون الكتاب كثيفا . جديدة، استكشافية، ولذلك تأتي هناتها غير قليلة

 وفي جميع األحوال فان. فيؤوب ذلك إلى الرغبة في اإلقناع والتوكيد

وهذا ال يعني . مشروعنا يالجق االستالب الذي تحدثه القوى الالواعية
الذي تولده القوى االجتماعية والذي " االستالب " النغيار أننا نضع جانبا ا

هو، في جميع األحوال، ال يلغي وال يطفف النظر في النوع الذي نهتم به 
هنا أي ذلك االستالب الناجم من القوى الالواعية في توجيهاتها للسلوكات 

ير الفردية والعائلية والجماعية، وفي اإلواليات الدفاعية التي تعيق التغي
  .والمعرفة وتتحكم في اإلسقاطات وهوامات متعددة

يعيق الالوعي معرفتنا بأنفسنا، أو هو طاقة تمنع معرفة ما في الالوعي 
من قوى وضغوطات على سلوكاتنا وتوجهاتنا، وقوة تقاوم الميل لتلك 

وتلك الشخصية، كما قلنا في دراساتنا . المعرفة ببنية الشخصية ودينامياتها
تبدو ظاهريا بسيطة أي غير معقدة بينما هي من حيث الالوعي السابقة، 

 وذاك التعقيد، المترابط البنى. والغوريات شديدة التعقيد المتراكم التاريخي
والوظائف في جدلية تاريخية، يجب أن ال يعمل على منع أو إعاقة أبحاثنا 

وقد مر . للتحرر من استالبات الالوعي الجماعي للسيطرة على تلك الذات
بنا كثيرا، في الحلقات السابقة، ان اهتماماتنا بتلك السيطرة كان بمثابة 

ما دفع  وذلك. المدخل للسيطرة، أو لمحاولة السيطرة، على االجتماعي
البعض للظن بأننا نعطي ما هو ال واع أهمية أكبر مما نعطي لما هو 

وكان ردنا، وما يزال، أن . اجتماعي، وبأننا نتوقف عند العندياتي والذاتية
وهنا أيضا نكرر أننا . في وحدةالجانبين يتالزمان ويتوازيان، ويؤخذان معا 

ا ورائية وال ننطلق ال نقول بأن الالوعي موروث بيولوجي، وال ظاهرة م
فالالوعي مرتبط بالمؤسسات، ويتوازى . أو مثاالنية من نظرية  ماهوية

معها، وينتقل كموروث اجتماعي، مؤسسي، ويترافق مع نقليات العائلة إلى 
صغيرها عبر العيش، والتنشئة االجتماعية، والتوريث اللغوي والتعبيراتي 

وقد قدمنا هنا، في . والتواصلالمتنوع، والخطاب، وكثافات أدوات التوصيل 
. دراستنا للبطل الراهن، للرئيس في النظام السياسي االجتماعي اليوم، المثال

ففي ذلك النظام ينعدم الشعور باألمن وبكرامة االنسان، فتفجر القواهر 
وبذلك تتحرك الدوافع . االجتماعية ما يوازيها أو ما تنتجه في الالوعي

ومن ثمت ) قلق النشاء، قلق الخصاء(القلق األصيل  الالواعية البدئية وأشكال
تكون اإلواليات الحيلية الدفاعية طرائق الستعادة الكرامة واألمن والتقدير 

وذلك القسم الخاص بدراسة الرئيس كممثلي لنظام قهري متخلف، . الذاتي
مأخوذ معروض على ظاهرة معروفة هي تبادل التعزيز بين الالواعي 

  .تى المؤسسيواالجتماعي أو ح
تبدو جلية اهتماماتنا بما هو آثاري في نشاطاتنا الراهنة، وبما يهمل أو 
تستخف به، وبما يؤخذ اليوم على أنه تضغيثات أو معتقدات وتخريفات عجائزية 

، وبما يظن أنه بال معنى، اعتباطي، خاصبالريف "عف عليها الزمن " و
 لتلك الظواهر واألنماط لقد كان تناولنا ... واإلنسان الشعبي والعامي
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بسرعة لبعض المالحظات ضد شروعنا العام، بحلقاته السابقة والتي 
من تلك . ستظهر ، وضد بعض األفكار التي تقوده أو التي توصلنا إليها

المالحظات السلبية القول بأن التراث ال يؤثر في سلوكنا الراهن، وبأن 
، ....الذات العربية مفهوم فردي أو صوفي أو ذاتاني محض، وبأن

ولعلي أجيب أن حكما شماال جميعيا يلفظ على عملنا ربما  -....وبأن
سيكون أقرب إلى الصواب أن قرأناه كعمل هو محاولة، وأجزاء متالحقة، 
وجلسات دراسية يلزمها وقت كي يظهر إخفاقها أو نجاحها في تحليل حالة 

بيد أني، مع ذلك كله، أود التوقف عند . معقدة سميناها بالذات العربية
  : غية توضيح هو رد وتلخيصركنين ب

االتزانية التي أراها ليست ذلك التوازن كما تعرفه النظرية  -1
أو، بحسب مصطلحاتنا الخاصة، (الميكانيكية المبتذلة التي تناهض الجدلية 

، والتي ترى التوازن حالة طبيعية، وترى أن الحركة أو )الذهابيابية
ات واالستجابات على التطور حالة مؤقتة انتقالية، وتنكر التناقض

المستمر أبدا  -االتزانية حركية، دينامية، وحاصل التفاعل... التحديات
. بين عوامل تعود من الوعي واإلنسان وأخرى قادمة من الحقل -بالتغير

بالفكر الملتزم، ) العقل معا واإليمان(وعلى ذلك تتأكد في عملنا العقليمانية 
و . ر في إواليات التكيف مع القواهربالفكر ذي الحس الحاد بضرورة التغيي

ذاك تغير ال يحصل خارج الذات األصيلة في رسمها لصورة مثالية تبقى 
وليس ذاك التغير المطلوب انتقاال إلى النقيض وال إلى الضد، . خاصة بها

ملتزم بالوعي الرفعى . ذاته ومطلوب لذاته، بل"وال هو هدف قائم في 
  . اإلنهاضي إلنسانية اإلنسان

سبب ذلك سوف نجد، هنا، لمحات من أفكارنا الرئيسية السابقة عينها ب
والتي هي اليوم معروفة في ثقافتنا الراهنة، وتدور حول أخذ اإلنسان 

) امرأة أو رجل(كوحدة في جسمه وروحه وعقله، ومسؤولية ذلك اإلنسان 
ة إزاء األمة، واحترام الشخصية اإلنسانية وقيم الحرية والكرامة والمساوا

وإلى جانب . والعدل داخل مجتمع يحقق لألكثرية األمن واللقمة والتطور
هذه القيم التي ربما بدت فردانية، مثالية، مقفلة على الفرد والشخص، هناك 

كنبع ومعين  الجمهورمفاهيم أخرى تشكل لب عملنا وهي اإليمان بثقافة 
ه من القواهر في وعيه و  الوعيه وفي معانات الدهمائيوإلهام، وباإلنسان 

  .تاريخا مديدا
 التغييرويرتبط بذلك اإليمان، المعقلن والموعى به تماما، مواقف تدعو إلى 

في أنماط السلوك والتفكير والوجود من صفة األوهامية واالنجراحات إلى 
وفق المجابهة  التكيفالصيرورة والتوازن، ومواقف أخرى تشدد على إقامة 

و يقوم ذلك . والعقالنية والتنظيم األمثل للقدرات وباتجاه الغاية الموعى بها
 على الوعي بدور الصراع والذهابيابية في تطور اإلنسان وتطوير الحقل،

تلك الصفة نلقاها موجودة في الجزء الثاني من هذه السلسلة التي قلنا إنها  
الذات العربية في وعيها "اعتبارية هي جلسات متتابعة ومستمرة مع شخصية 

  ).وال وعيها، في حقلها ومنظوراتها المستقبلية
الباحث  التي كانت تصدر في "ظهرت أقسام من هذا الكتاب في مجلة ... 

فقد نشرت هذه الباب الثاني بقسميه أو تحت عنوانين طويلين هما . باريس
بطل في التصوف ال - األنا األعلى في الذات العربية: على التوالي

محاولة : ثم. واألنثروبولوجيا والفنون واألحالم والالوعي الجماعي
بحد ذلك حجبت الباقي ). 1978السنة األولى، ... (تحليلنفسية للبطل العربي

خوفا على الكتاب، ومن األقرباء واألصدقاء، أو من المتعصبين جهال، أو 
العقائد، أو معاقبة لشكوكهم استجالبا لعطف المؤمنين، أو ادعاء بالحفاظ على 

لقد . مسقطة على الغير، أو لحماية أنفسهم ذاتيا واجتماعيا واستنفاعا ومكاسب
قلت إنه ليس في هذا العمل تهجم على عقائد، فاحترامنا للظاهرة الدينية فوق 

وأقول األمر عينه بصدد أبطال، وشخصيات تاريخية فذة، ومؤسسي . االرتياب
أو العلمية، بحسب الشائع (فالنظرة البحثية . ب سياسيةفرق إسالمية ثم أحزا

تنتقد وال تتهجم، تأخذ الظاهرة في سياقها بغية االستيعاب والتمثل ) المغلوط
 .ومن ثمت للتجاوز صوب األفضل

حذفنا من هذا الكتاب فصوال، و أعدت أكثر من مرة صياغة بعضها 
مما هي هدمية أو اآلخر كي ال تقول كل شيء، وكي تأتي إيجابية أكثر 

وهناك فصول حولت ثم نقلت إلى الجزء الخاص . هجومية أو عدائية
فقد بدا بوضوح . باأللوهية والتعبدية أو جدلية اهللا واإلنسان في الذات العربية

أن البطل سرعان ما يلحق، في تراثنا وكما سنرى في هذه الحلقة، باأللوهية 
وسرعان . على شيء من ذات اإللهأو إلى حائز " إنسان رباني "ويتحول إلى 

ما نلقى الحلولية حيث نزول اهللا إلى البطل أو الصعود إلى اهللا المتالك 
 . المطلق

نسقط عليه حلولها : وهكذا يجتاف البطل األلوهية، ويمتص قدراتها
" حسد األلوهية "إن، . فيه،أو اتحاده بها، أو اتصاله معها، أو الفناء فيها

أو نلقيه عليهم تهربا من ذلك الحسد أو تلك الرغبة موجود عند أبطالنا، 
فطمعنا بذلك الحسد لأللوهية، أو الغيرة عندنا من األلوهية، . الالواعية

  .يتجسد في إسقاطاتنا على األبطال
نجاح هذه السلسلة لم يجعلني أسرع في تقديم بعض حلقاتها، جعلني ذاك 

، وبعض كتب أخرى تنفعني في مجال عملي في "قاموس الرموز" أؤخر 
وذلك النجاح، بدا في الجزء . التدريس الجامعي، أو تؤوب إلى ذلك المجال

 األول الذي طبع مرتين خالل أقل من عام، والجزء الثالث الذي نفذتطبعته
أما الجزءان الثاني والخامس  فقد طالتهما يد . األولى خالل عام واحد

 هما أجيز لنفسي الرفض . التحريم الذي، مع ذلك، لم يستطع منع انتشارهما
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Oممهدات وأعمومات: مدخل  
Oاالنجراحات المعهودة في العائلة والمدرسة : الجلسة األولى

  وتجربة المراهقة 
  بين الصراعي والناضج في العائلة والمدرسة: القسم األول•
  من مشكالت النضج في تجربة المراهقة: القسم الثاني•
  إبانة سريعة-
Oممرضات المرأة في فضائنا االجتماعي : الجلسة الثانية

  االقتصادي الالمتوازن
Oفي الفرد والمجتمع  -إنجراحات الحرية : الجلسة الثالثة

  .مانعة للصحة العقلية والتكيف الخالق -والتواصل
  في الوعي الثقافي، الحرية واالنغالبإنجراحات : القسم األول•
  رواسب تزييفية للحرية، أمراض واستالبات: القسم الثاني•
  الخطاب الراهن في الحرية: القسم الثالث•
  عند العتبة�
  مصطلحات�
  

 تقديــم الكتــاب

 
ال ينصب هذا الكتاب، وهو الجزء الثالث عشر من موسعة  .1

, أو(على تصنيفات للثقافة التحليل النفسي اإلناسي للذات العربية ، 
وشعبية، عمودية ) فصيحة(علمية وأدبية، رسمية : إلى) أحيانا، للفكر

، منوالية وجديدة، ) إنسانية(وأفقية، وطنية وما بعد وطنية وبشرية 
... إصالحية وجذرانية، ذات قطيعة مع الماضي أو استمرار له

من النماطة إذ كما أننا نحذر . وتتعداه , فالقضية هنا أكثر من ذلك 
هي، برغم منافعها، قد تقفز فوق المهمش والمتغير، الرمزي و 

 .حفاظا منها على المضمون ، واإليجابي أو السليم,اإلناسي 
سنجد محاولة لمراجعة ما فعلته الثقافة ، من هدم وتعمير،  .2

لإلنسان ولمراجعة ما فعلته ثقافة اآلخر " األصلي"بالطبيعة والوجود 
( لي والخصوصي، أي لما أحدثته فينا إيديولوجية اآللوية بالذاتي والمح

، والفرادنية ، والنزعة االستهالكية المفرطة، والشهوة ) اآلليانية 
وسنجد إطالالت على ... القليلة اإلنتاج والصناعة" األطراف"الستتباع 

تنظيم الزمان والمكان ، فغل الزمان أو : ما لم تطله بعد الثقافة فينا 
  ...لإلنسان، لغة الجسد، لغة الهذاتوتيره 

  

في الشخصية ) الثناقيمة(وحتى على دور التناقض في القيمة الواحدة 
ليس هو، في التاريخ وإنما  الحقيقيكذلك فإن . والظواهر والمشاعر والتوجهات

فليس هو نتيجة اقتناعات . يجب، قائما داخل إرادتنا ورغباتنا وتصوراتنا
الحقيقي ال يؤوب . ة موروثة نجحت ذات زمان انقضىوإيمانات وسلوكات منمط

إلى عنديات، إنه أكثر منذلك في الحقيقة النسبية، والحقيقة المجردة، وفي دنيا 
  .التاريخ، واألبطال، واالنبيائية، والتصورات كافة

منهج العمل هنا هو الذي يحدد التصور للمشكالت االجتماعية  -3
ق المعرفة كما يجب أن تكون، ولتحديد والفلسفية، والتصور لتكوين طرائ

ومن هنا نفهم، على سبيل المثال، طريقة . نسق القيم والواجبيات والمعايير
نظام (للسلطة في األسرة النظام وفي الرئاسة المتغلبة  -في هذا الكتاب - النقد

في ) أثيولوجيا(، وطريقة درس األسبابية )الواحد، بحسب تعبير قديم
حة النفسية وداخل العقلية االنفعالية الق تعيق تكوين االضطراب داخل الص

التكيف السريع الخالق مع العقالنية وحضارة التكنولوجيا بأدواتها ومواكباتها 
  . الفكرية ومناهجها والمآل التي ستوصل إليه

  
  انجراحات السلوك و الفكر في الذات العربية

  في الصحة العقلية و البحث عن التكيف الخالق
  

  فهــرس الموضوعــات

  مقصرات�
  تقديم�
علم إعادة الضبط أو علم الصحة النفسية للفكر : الملف األول�

  والسلوك في الذات العربية
  .مأساة ما بين واقع التعلم وأمل التجاوز: مدخل

  .جلسة إعداد عام: الفصل األول•
  .مقدمة في مناهج اإلنتاج أو في العمليات اإلجرائية واألدوات-
تبصرة في ميدان الثقافة والفكر أو في اختالالت : الثاني الفصل•

  .السلوك والوعي
انجراحات وظواهر مرضية في مسار الخطاب : الفصل الثالث•

  .الراهن نحو التكييفانية اإلسهامية
  لوحة تشخيص ومحاولة نماطة: القسم األول-
  أشمولة وكلمة راغبة : القسم الثاني-
  خالصة -
االتجاه إلى العقالنية الراشدة أو النضج االنفعالي : الملف الثالث�
 )التكييفانية في األنا والنحن والتواصل(
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ما هي إذا . ما هي النقائص في هذا الجزء ؟ النقائص؟ إنها كلمة صعبة 
الشائبات التي كان يمكن تالفيها ؟ إذا تغطينا بالتنبيه إلى أن عملنا هو 

فقد تخف وطأة النقمة والنفور من جهة ) األمالي، المساقات( كالمحاضرات
حسنا . القارئ؟ ويتحرر الكاتب من مشاعر ثقيلة على نفسه، من جهة أخرى

ماذا تقول الرقابة الذاتية أو التنظيم الذاتي كي نمسح بعض األغالط، ! 
ونستبق بعض اإلعتراضات ، ونتطهر أو نتبرر؟ ستكون بداية الدفاع هجوما 

أن المزيد من فمثال، كنا نود لو : على رغبات محبوبة لم نستطع تحقيقها هنا 
اعتداالنية، (األلجمة والكابحات استعملت هنا لمنع مصطلحات شاردة ثقيلة 

من اإلفالت ..) الكثيرانية، األكثرانية، العالمينية ، الربنسانية، الكافتية 
ولحجب تكرارات، ولمنع االنزالق إلى إيديولوجيات تتملق , والجموح 

قص في التنظير وفي التحليل لما ولربما بدا أنه كان هناك ن... وتغريهالفكر
أخذ هنا اسم علم النفس المرضي للثقافة العربية،أو التحليل النفسي الثقافي 

ولما قد , ولما بحثناه تحت عنوان الثقاف أو العصاب الثقافي , العربي 
  .يبدو أنه شعارات و مسكوكات أو لفظانية ولغوانية

. لمقال االقتصاد بارزقد ال يبدو أن المكانة أو المكان المعطى  .2
لكن ذلك إن بدا عند التسرع، أو عند الراغب بإبراز دور العامل ! ربما 

فللعامل االقتصادي . االقتصادي عند كل منعطف، فهو حقا ليس صحيحا
دوره األكبر، أو الكبير والمرعب ، في تكوين القلق الذي رأيناه هنا أساسيا 

تغاذى مع قيم ريفية، مع طرائق إنه ما يزال ي. في المستقبليات العربية
ما يزال يتبادل الضبط والتأثير مع نمط فكري مهجن , تدبر زراعية 

ومهيض، أو مستتبع ومستلحق باإلنتاج في دول عميقة في التصنع 
لقد سبق أن أظهرنا مقدار اتساع وعمق التأثير الذي يحدثه . والتكنولوجيا

يغذي الفكر والسلوك بالدقة يطور الحقل و: فينا النمط اإلنتاجي الصناعي
ومنهجية العلم المضبوط ، بطرائق اآللة الصارمة في الحركة والعمل ، 

  ...في اإلنتاج الكثير المضبوط، في الكثيرانية و األكثرانية
إن االقتصاد المنجرح ، ألنه غير كاف وال هو يطمئن على  .3

ابية الفكار، فهو في عمق أسب: المستقبل ، يجرح الصحة النفسية االجتماعية 
والسالك ، والتوتر المستقبلي أو صناعة المستقبل، والعقال ، وبعض 

بأن " الصراخ"يبدو جليا، في هذه الموسعة ، . األخرى) األعصبة(العصابات 
ال شيء أنبل ، وال أعظم أو أعمق ، من العمل الذي يخدم المعذب في لقمته 

انية، ولمهام اإلنسان، من وليس في الثقافات كلها قطاع أقرب لإلنس. وحريته
الفكر الذي يحرث ويزرع لمحاربة القواهر االقتصادية ، ولتعزيز اللقمة 

 .الشريفة للبشري المنجرح في راهنه ومستقبله
إن العامل االقتصادي : نود القول. قصدنا هنا" الصراخ"ذلك  كشفليس  

 الوحيد لكنه ليس هو. مكون في الفكر، وأساسي في توجيه المعرفة والسلوك

درسنا مضمون الهذا ، قصدا لتشخيص االضطراب ومن ثم  .4 
النواحي المرضية : ثم كان اهتمامنا باألنا ومشكالت تكيفه . الستعادة الصحة

اإلمتدادات والعالئق بالعالم الخارجي، , الوظائف والمضامين , أو النقاصة 
لشخصية وبالهذا، وباألنا األعلى الذي هو القطاع الواعي، في معظمه، ل

والمجتمع، والذي كان علينا انتقاده أو المطالبة بتوسيع حدوده وبإزاحة تخوم 
  ...الهذا أو اختراقها وكشفها من جانب الوعي والعقل

سوف يبدو إلحاحيا التركيز على التعلم والتجاوز، وعلى إخراج الالواعي و 
انية الخالقة، وذلك قصدا أو سيرا باتجاه التكييفانية، اإلتز, الظلي و المظلم 

فالنقدانية االستيعابية تدعونا ألن نبحث عن ... الصحة النفسية اإليجابية والواعية
حقائق خاصة، ألن نبني حقائقنا التي تبقى خاضعة باستمرار لزيادة التصويب 
والتحويل ، ألن نتخلى عن أوهام وتزييفات ، ألن نجتاف ونتخطى التيارات 

إن قراءة . يةالمحدثة، والنقدية السلبية، والعدميةالتقدمية، والعقالنية، والسلف
االنفجار الفكري،االنفجار الثقافي، الراهن في بالدنا، تظهر سوء التغذية الثقافية، 
وسوء توزيعها وإنتاجها وتظهر نفع البقاء خارج النماطة التي تسكب الفكر 

لعلمانية، السلفية المحدثة، األصوالنية ، ا: العربي الراهن في قوالب صلدة 
كما تظهر أيضا إمكان تنمية الثقافة، , ...الليبرالية، العقالنية الليبرالية، الواقعية

وتطوير الفكر الباحث النقدي، وتثمير التوتر في فضائنا الفكري حيث حاجتنا 
مجال النظر والتقييم، وفي مجال المفاهيم والجهاز : لألمن واالحتماء في 

  ...بعدنا العالمثالثي واإلسالمي المحدث والكوكبيااليديولوجي والمعرفي، وفي 
نرتكز على ثقة بقدرة المخيال ، والرمزي، والنفسي وبالطبيعة  .3

وبالفلسفة التي تؤمن بالذات المفكرة , وبالنقد الفلسفي, الجدلية للفكر
" روحية"ويشغل . وباستيعاب الالواعي تجعد إخراجه إلى نور العقل واإلرادة

االهتمام بما هو كينوني ، وليس فقط بما هو امتالئي عند  الكتاب، أو فكره،
أو بنظرية في الفعل و , وبنظرية في اإلنسان وقيمه وتواصليته , اإلنسان 

  .العالئقية وبنظرية في التأويليات والمعرفيات واأليسيات
اقترحت، في أواخر السبعينات، إنشاء فريق يتعاون على إعداد  .4

السميوطيقا، (فالدراسات العربية في السيميائية . دراسة في سيميائية العربي
ولم يشتهر بعد أي كتاب عربي في أغراض ذلك , ، قليلة جدا )السميولوجيا

ولم توضع بعد سيميائية محلية خصوصية، . العلم ومنهجيته ومصطلحاته
تكون قادرة على الحوار مع المعروف عند أمم كثيرة اإلنتاج، وعلى التمهيد 

فذلك العلم، الذي يدرس . ارنة ومن ثم عامة عائدة لإلنسانلسيميائية مق
العالمات، في نظام أو نسق، ليس أقل نفعا، في مساعي وضع نظرية في 
اإلنسان والفعل والتواصلية، من علوم أخرى أو توجهات معرفية ممنهجة 

، والعلوم التاريخية واالجتماعية والنفسية، أو ) براغماطيقا(التداولية : حول
 ...ناسة الثقافية، وعلم االصطوري و المعيوش، والمستقبلياتاإل
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وكذلك عملت هنا أيضا سلطة أخرى . السلطة التي أثرت فينا فأصبنا بالخلل
نابعة من هوام الجبروت الطفلي المظنون لعلم النفس، للتحليل النفسي، 

فباالستسالم للكلمة وجبروتها الالزمكاني . لموقف المرشد النفسي اإلجماعي
العقالنية، وننحاز إلى جانب نقف ضد الواقعي، وضد التغييري بل وضد 

النظر المثالي مهما أكثرنا من الصراخ بأننا مع التفسير التاريخي وقوانين 
فالثقافة، كالمجتمع، ال . التغيير الضرورية؟ ونبقى في عالم ذهني صرف

تتغير بمجرد التخطيط وعرض اآلراء، أي بمعزل عن العالئق المادية 
  .والقوى االجتماعية
لعلنا أبهظناها حتى هلهلت وصارت إطنابية ! لتكييفانيةاإلتزانية أو ا

وهي، . هي رغبة باالستمرار، ورغبة بالتحسين والحياة األفضل.فضفاضة
في ذينك المبدأين معا، تقوم من الثابت في اإلنسان والمجتمع، من الينابيع 

فكل رد فعل، أو كل . والجذور واألصول، من التجارب الطفلية التاريخية
ييفي، تقوم به األنا الثابتة على متغيرات، أو تتغير األنا وتتحرك مسعى تك

ذلك أن التكيف نقض . انطالقا من أعضاء الفرد وتاريخه،حياته وشخصيته
إنه يجري في الفكر، وعلى . وبناء، وهو في األعيان معا وفي األذهان

إلى أن ومن اللغو هنا أن نكرر اإلشارة . الواقع، وفي البنى المادية
تكييفانية خطة، واستراتيجية، ورؤية شمالة مستقبلية، وعمل الجميع ال

الالمتوفف وليس عمل الصفوة وحدها أو بأيديها البطيئة والتقطيعية والتي 
قد تتحيز للثقافي والنخبوي والفرداني، للمتمهل والمتدرج، للميكانيكي 

  .واآلحادي
والمنسيات أو أسمح لنفسي بشكر الذين ينتقدون بعض النقائص،  .6

بسبب حساسية أو  -المهمل، في هذه الموسعة، وال سيما أولئك الذين
لقد هاجم أحدهم، على . ال يشيرون صراحة إلى عملنا هذا -دافع ذاتاني

وآخر خال أننا قلنا، أو أتهمنا بأننا قلنا، إن . سبيل الشاهد مقولة التكييف
لم نرتض . ذه الموسعةإدخال المنهج العقالني أو العقالنية هو كل قصد ه

ألنه ناقص، وفكر مثالي، ورؤية تبسيطية للحقل واألنا، : ذلك القول قط
ولعلنا لم . للمستقبل والتوكيد الذاتي، للعقل عينه أو للعقالنية في حد ذاتها

نشر قط إلى أن المنهج العقالني أداة سحرية تحقق كل الفقرات، وتشبع 
لفكر عن البنى االجتماعية ولم نقبل بخطاب يفصل ا. كل الطموحات

ولم يأخذ قط أي جزء من هذه الموسعة . والوقائع أو التطورات الحقلية
فليست . ذلك الموقف الناقص، أو التفسير المبتسر، حيال الفكر والمنهج

ليست قائمة بذاتها، أو صناعة، أو سلعة قد تستهلك : العقالنية كينة
  .تطعم المن والسلوى وتعلب وتباع، وال هي نبتة تغرس وتثمر، ثم

 

وال هو السبب الميكانيكي المفسر لكل شيء، ولكل حتمية، أو يمنع استقالل  
نحن فقط ضد وضعه بديال للمطلق، للمبدأ األول ، . الفكر ويقتل كل حريته

ألم يجعل بعضنا من االقتصاد فكرة و روحا ؟ ألم يؤنفسوه . لأللوهية، للروح 
متهورين، ربما عن نفر من ال, ؟ لقد أعطاه روحا ، وجعله كينونة مستقلة 

هو للتشكيك، أو إللغاء دور األيديولوجي  - قد ينفع ألنه يصدم - !قصد
  . والعوامل األخرى

لكن لماذا لم تبرز فعالية االقتصادي في مضمار هذا الكتاب من جهة، ثم، 
من جهة أخرى، في نقد المقال العربي الراهن في االقتصاد؟ نتذكر هنا أننا 

سعة للعامل الديموغرافي، لالقتصاد، للتفكير في خصصنا جزءا من هذه المو
وليس ! االقتصادي، وفي مستويا ت العيش، وفي التدخيل واإلنتاج هذا ال يكفي

هل ال بد إذا من اإلقرار بالتقصير؟ ربما يكون منهجا قد أكثر . هو المقصود
اإللحاح على جانب؟ ولكننا لم ننفك قط عن إظهار أولوية العوامل االجتماعية 

لعل هذا التنبيه ضروري،إنه جزيل النفع ). االقتصاديةالسياسية، (الثقافية 
فكل شيء سيكون ناقصا هنا إن . الستكمال الصورة، ال بل الستكمال التوضيح

بدا أننا قصرنا في إظهار دور االقتصادي وتثميره للتحليل، للتشخيص 
النصداع إن وستكون الموسعة هذه، برمتها، مشوبة بالترجرج وا. والتضميد

حيال ذلك األساس في نظرنا للوجود  - أو أرادت أن تتغاضى -هي أغفلت
وتعميرنا للمستقبل المالذ، حيال المسعى الذي تتصف به التكييفانية المؤنسنة 

هل . والمؤنسنة أي أنسنة االقتصاد والتكنولوجيا والعمل، بل واإلنسان نفسه
هو أحق باألنسنة من اإلنسان  ثمة أهم من اإلنسان أو أجدر منه؟ هل ثمة من

نفسه؟ فمن هنا تكون البداية؟ وهنا النقطة التي، بحسب قول الشبلي، تحت 
  .الباء
من أكبر النقائص، بال ريب وبال شعور باإلثم، هو البقاء الكسول  .3

السهل في الطريقة العربية المعهودة التي تنزلق إلى اإلغراق والغرق في 
حات، أو في سيول متدفقة من الكالم اإلرشادي شالل من التعريفات والتوضي

فمزالق تلك الطريقة توقع في حالة . أي العالجي والتضميدي والموحد
باتولوجية هي التلذذ بإعطاء حكم واحدي أو أشمولة أحكام جامدة غير 
جدلية، وبعرض رخو مائع وآحادي لتصورات وهوامات حول التعريف 

ات التغيير ومحتمالته وقوانينه، الجازم المشبع المفعم، وحول إمكان
) األرسومية(وباالستسالم البليد لنزعة التسطيح والتبسيط واألخطوطية 

 . الواعدة بالحل والمسؤفة أو السرابية

لكن ما هو سبب تلك اإلغراءات التي قادتنا إلى غير المحمود، بل  .4
وإلى ما نعتبره منذ اآلن نقيصة مرذولة؟ لماذا وقعنا فريسة للتملق والجذب 

في النفس كلمات طنانة، أو تعريفات جازمة، وإنشاء لغوي  تحدثهمااللذين 
 الحدوثي، هيلعل سلطة الكلمة، أو اإليمان بقوتها السحرية وجبروتها ال. مغر
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إن التعزيل لما هو . وفي الهو، وفي السويفي األنا األعلى، وفي الهذا، 
محكوم باالعتباطية واالنفعالية، والزحزخة لما هو متحكم في الحرية 
والفعل الديموقراطي، أو اإلبدال للمواقع الفكرية وألنماط الحكمة والعيش 

وتنطلق رغبتنا في . والمستويات والقراءات، هو من إسهام هذا الجزء
يات الالمتوقفة المتغاذية التي تقوم على التمثل اإلسهام من أجموعة العمل

التفعيل، التحقيق في (واالغتناء، على التعلم و االستيعاب،على التحيين 
لمقومات الصحة العقلية الذي هو استمرار وتناقح داخل ) الفعل والنظر

  .الذمة العالمية للفكر والثورات العلمية ومناهج علوم الطبيعة واإلنسان
  

  تداعيات فرويد إلى إرشادية روجرز  النفسيمنتطور التحليل 

  

  فهــرس الموضوعــات

 مقدمة  �
  المنهج العيادي في علم النفس �
  تقنيات المنهج العيادي �
  روائز الذكاء �
  الروائز االسقاطية �
  التقنية التحليلية �
  طريقة رويد التحليلية �
  حول العالج النفسي �
  التحليل النفسي الفظ �
  األحالم في التحليل النفسياستعمال تأويل  �
  )مرحلة ما قبل فرويد(لمحة تاريخية حول العمل العيادي  �
  )1939-1856(سيجموند فرويد والتحليل النفسي  �
  نبذة عن مفاهيم االلتماس التحليلي المغايرة لفرويد �
  االلتماس ي العيادة النفسية انطالقا من نظرية فرويد التحليلية والعالجية �
  حول العالج النفسي �
  توطئة في المفاهيم التحليلية خالل حياة وتجربة فرويد الالواعية �
  تاريخية التحليل النفسي والعالج من خالل فرويد ومذهبه �
  دينامية العالقة بين الطبيب والمريض في إطار العيادة النفسية �
  الخلل في االحساسات الجسدية �
  اضطرابات الذاكرة �
  تكون العارض المرضي في التحليل النفسي �
  العارض الهستيري �
 الهذياني أو الفكر المريض �

من النقائص التي ال بد من اإلقرار بها، ليس فقط بقصد النقد  .7
الذاتي بل وأيضا لتخفيف حدة توتر القارئ من موقف سلبي محتمل أو عدم 
تسامح، أذكر الصفة القطعية، أو الواثقة من نفسها، لما أسميناه دور الثقافة 

فذلك الدور هو ضرورة : الناقدة اإلضرامية، قصدا للتكييفانيةالمتفلسفة، أو 
ألنه في وجهه األول إعادة قراءة للذات قصدا لكشف المزيف والمزيف في 
القطاعات المستورة والعلنية، وحيث إزاحة الحجب واألصطوري، وفي دنيا 
المستعمل والجاهز واألقاويل والتقريبي، وحيث تشيوء اإلنسان واللغة 

) والعقل، والفكر، والمعرفة(وينادي ذلك الوجه بأن يتحرر اإلنسان . نىوالمع
من األوهام التي نسجها لنفسه بنفسه، بل ومن التصورات الالواعية والظلية 
وشتى ما يجعله عاجزا عن تجاوز كل ذلك، أو عن استغالل الطاقة الحياتية 

ذاتي،  كي يتقدم باتجاه نقد واستيعاب ما نحن فيه وضمنه من تسييج
وسلوكات منمطة معتبرة نهائية وغير قابلة للنقد، باتجاه الحداثة المتواصلة 

 .المطهرة

أما الوجه الالمنفصل الثاني لذلك الدور فهو الثقة المطلقة باإلنسان، 
بالرغبة ليس فقط بإعادة التعضية الالمتوقفة، بل وأيضا بالرد على المساءلة 

فسؤال . على نحو نهائي، في كل مجالوالتساؤل لما هو مقدم كيقيني، أو 
اإلنسان في محاورته لواقعه وتاريخيته، وفي : األسئلة كلها هو اإلنسان

  ...تجاوز ذلك الحوار إلى حوار مع العقل ومع الكينونة، ومع األلوهية
أتمنى أن ال أثير نفور البعض، أو سخطهم، من جراء ما قد يظنونه افتئاتا 

، أو من ثقتي بما أزعم أنه "الموعد"للطريق  على حريتهم ناجما من وصفي
مقال الصحة النفسية العقلية في منهج تلك الطريق ورؤيتها ومقاصدها، أو من 
تقديم لنصائح، بل ومن استعمالنا لمصطلحات غير مألوفة أو ناشزة أو ذات 

المقارنة،وإلى القول النقدي بذمة عالمية جرس ثقيل، أو من الدعوة إلى الثقافة 
.. ، ...امل فيها الثقافات، وتتفاعل وتتقارن خدمة منها لإلنسان الجديد، تتك

إن ما قد يبدو مواقف وعظية وتعليمية، أو إمالء آراء شخصية، هو عامل 
، )والمبرر(لكني أرجو أن أخفف من ذلك الشعور السلبي .  .منفر بال ريب

وبة الفرار أو بصع(وأن أطلب الحكم التخفيفي، ألنني أعترف اآلن بالغلط 
أو بكل من  - بسبب الموقف الذي أضع نفسي فيه، والذي يدفع بي) من الغلط

إلى أن يتساهل مع نفسه ومع أغالطه، ألنه ال يستطيع  -يكون في موقفي
االنعتاق الكافي من ذلك الموقف بامالءاته ومنطقه أو طريقته التعليمية 

  ).مساوئ الطب العقلي والتحليل النفسي: قا(الوعظية 
ما هو مكان هذا الجزء داخل المشروع الحضاري العام، ! واآلن .8

داخل هذه الموسعة في التحليل ثم في التكييف الجهادي ؟ هل هو يعزز 
إوالية المباشرية واالقتحام على حساب اإلواليات الناقصة السيئة؟ إنه لبنةفي 

المتصلبة  المشروع لبناء األنا القوي، وتعزيز غاراته واعتداءاته على المواقع
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دراسته للجهاز النفسي المثلث  عن التي نطر لها فرويد في معرض
إننا نعلم أيضا أن الفرد أو الشخصية تحمل ). أنا، أنا أعلى، وهو(األبعاد 

من فردي (في طياتها تشابها في السلوك البشري الواعي والالواعي 
وغنى واتساع أفق وتجربة مكتسبة ومتوارثة، وبأنها عقدة ) وجماعي

 .تلفةالعالقة بين المثيرات واالستجابات المخ
وما محاولتنا هذه إال مبادرة أكاديمية متواضعة نرجو من القراء 
والمختصين اإلطالع عليها وانتقادها ومناقشتها للوصول إلى تحقيق ما 
نرجو وما نصبو إليه من خدمة للبحث النفساني انطالقا من بذل الجهد نحو 

علم إعادة توضيح واستجماع كل ما هو مطروح نظريا وتطبيقيا في مجال 
النفس العيادي، وفي غاية تنظيمية توثيقية وتبويبية لكل المفاهيم واألفكار 
والتطبيقات العملية المطلوبة لإلطالع والممارسة في التحليل النفسي 

وهذا العمل هو تحقيقي . والعيادي في إطار العيادة والمستشفى والمصح
والتحليلي أكثر مما هو تأليفي، ويهدف إلى وضع كل المحتوى العيادي 

الواسع نسبيا بين يدي قراءنا وطالبنا المهتمين به على سبيل اإلطالع 
والتثقيف واإلفادة، وكذلك تسهيل وتوضيح كل األطر المرتبطة بالنظريات 
والعالجات المطروحة والهادفة لخدمة العالج النفسي والشفاء من 

ع المشكالت الكثيرة التي تتعرض لها الشخصية من عصاب وذهان، م
التسليم بأن هذا ليس هو العمل الوحيد الجامع والمانع الدارس للشخصية 
كسلوك وكمشكالت، فهناك أعمال تماثل أو تقرب هذا العمل لها منزلتها 
وتختلف عنه في العرض والصيغة والتنظيم واالستفادة، والمصب واحد 

 .بالنتيجة
تقنيات مستحدثة لها منطلقاتها الحضارية والمفاهيمية  هناكإذن 

والرؤيوية، فالمرض النفسي في بالدنا يختلف عما هو في الغرب تبعا 
لمعاناة مختلفة تماما من حيث البعد البيئوي والثقافي والحضاري، وهناك 
عالجات غربية ال تفيد عمليا المريض النفسي في المشرق العربي الذي 

واء الدينية والعاداتية واألعراف والتقاليد الثابتة والمتمثلة في تتحكم به األج
اجتماعي بين  -عمق والوعي الفرد والجماعة، بحيث أن التفاعل النفسي

أفراد األسرة وصوال إلى المجتمع يتناقض ويتباعد عما هو في الغرب 
فال يمكن أن تلتقي الروحية واألصول والتقليد والتخلف المادي . األوروبي

 بالمقابل مع التقدم والتحرر والمادية المنغمسة والمستغرقة، وهذا ما ينعكس
على بناء الفرد وتركيبته في كل من الحضارتين وعلى معاناته وتطلعاته 
وطموحاته، فلكل من هاتين الحضارتين مجلوبات وسيئات لسنا في صدد 

  .عرضها أو مناقشتها اآلن بل تتطلب دراسة منفصلة على حدة
ا فإن فصول الكتاب، تبتدئ من عرض ودراسة للمنهج العيادي من هن

  مع مسمير(في علم النفس ومن ثم منهجية العمل العيادي لما قبل الفرويدية 
 

 
  العارض القهري �
  االنتقادات األساسية الموجهة لفرويد والتقنيات العالجية المحدثة �
 الصرخة البدائية �
  االلتماس العيادي لدى أدلر ويونغ �
  مسائل العام والخاص في االلتماس النفسي في العيادةمن  �
  االلتماسات التجريبية في علم النفس �
  االلتماس العيادي لدى رايش �
  تقنية اإلرشاد النفسي في االلتمس والعالج النفسي الحديث مع روجرز �
  مخطط دراسة الحالة حسب الطريقة الروجزرية �
 حالة باربارا �
  

  تقديــم الكتــاب
  

  
العمل من الحاجة والضرورة الملحة لوضع صيغة متقدمة ينطلق هذا 

متجددة وواضحة المعالم، للدراسات النظرية والعملية، وكذلك لألساليب 
والتقنيات المرتبطة بعلم النفس العيادي، هذا الفرع الهام جدا من فروع علم 
النفس الذي لقي إقباال واهتماما بالغا في األوساط العلمية األوروبية وحتى 
العربية منها، خصوصا في مجال العيادة النفسية، بعدما كانت قد قصرت 
المفاهيم المرتبطة بالوعي والسلوكية عن سبر كنه الشخصية لفهمها وتحليلها 
والوقوف على مشكالتها، فقد نما هذا الميدان في أواخر القرن التاسع عشر، 

بإمكانية وجود  وحتى يومنا هذا وما زال، ولم يكن يهتم األطباء البدنيون
  سبب أو دافع نفسي للمرض البدني، وكانت الثورة التي انطلقت وتحولت من

علم األعصاب والفيزيولوجيا ومسائل السحر والتنويم واألحياء إلى 
التحليل النفسي والعالج المرتبط به عبر أبرز الدارسين والمهتمين له وهو 

يكن يعبأ به علماء النفس سيغموند فرويد الذي ركز على الالوعي كقطاع لم 
ومن . وال األطباء الذين اهتموا بالبدن والوعي كمحدد أول للسلوك اإلنساني

قطاع الالوعي تطورت الوسائل التحليلية والتقنيات المطبقة واألخرى 
. المنشقة عن هذا الميدان المكتشف إلى ميادين أخرى ينظر لها ويعتمد عليها

قارئ والمطلع والمختص ليرتأي ويستقرب فأصبحت الخيارات واسعة أمام ال
لكن التحليل النفسي . ويستنسب التقنية التي يرتاح لها في التعامل مع الفرد

ولسنا في . بقي في واجهة التحليالت األقرب إلى التقبل واالستيعاب والتطبيق
صدد التركيز عليه فقط كميدان هام يفسح في المجال أمام العيادي لفهم 

فثمة . قا من أسسه النظرية وصوال إلى النواحي التطبيقيةالشخصية انطال
أساليب وتقنيات أخرى تريد أن تنهج منهجا توضيحيا مغايرا لدراسة الفرد 

وهذه ). األسري والمجتمعي(كفرد في معاناته مع نفسه ومع محيطه العالئقي 
 .التوجهات المغايرة قد فلسفت وأعطت صيغة تحليلية متطورة للشخصية عدا

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017  
 

ـــــــــــــ� �ـــــ���ـــ�� ـــــــــــــــ ــ�د�:
	�ـ� ــــــ���������14�15א�ـ�ــ  ��2017ــــ
 

174  �



  أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

   

 علم الفلك .1

 الرياضيات .2

 الطب .3

 المراجع .4

I-  الهندي الوسيطيالعلم  
  تاريخ الفلسفة والعلوم االنسانية: المترجمة الثالثة

I- المحتوى 

  تاريخ الفلسفة والعلوم االنسانية
  مدخل

II-  فلسفة( العصور االغريقية والرومانية القديمة(  
 الفلسفة قبل سقراط -1

 )قم.ق 380 -460( هيبوقراط  -2

 )399-470(سقراط  -3

 )م.ق 348-427(أفالطون  -4

 )م.ق 322 - 384( أرسطو  -5

 الرواقيون -6

 Epicurismeااليبقورية  -7

 الشكاكون االغريق -8

 )م.ب 270-204(أفلوطين  -9

 )1274-1227( الفكر السياسي توما األكويني  -10

I- المسيحية في الفلسفة 

 )430-354(القديس أوغسطين  -1

 )1274-1227(القديس توما األكويني  -2

 الكنيسة واألمبراطورية في القرون الوسطى -3

II-  االنسانية في القرن السادس عشرتاريخ الفلسفة والعلوم 

III- تاريخ الفلسفة والعلوم االنسانية في القرن السابع عشر 

نقد المجتمع والتوجهات الفلسفية والسياسية في : المترجمة الرابعة

  الغرب

  نقد المجتمع الغربي وحضارته: القسم األول
  نقد التوجهات السياسية: القسم الثاني
  الفلسفية الراهنةنقد التوجهات : القسم الثالث

فلسفة المصادفة والصمت وفلسفات الخواء والتشطي : المترجمة الخامسة

  )رينية توم(فلتتوقف المصادفة ولتسكت الضجة 

  ثبت مصطلحات
 

، أي مرحلة العلم المسيحي الذي يركز على مسائل عالجية )وغيره 
آخرين، أي ثم عرضا لاللتماسات العيادية لملتمسين ... سحرية تنويمية إلخ

أو ) هوسيرل(كيف كان ينظر للمريض من خالل الناحية الظواهرية مع 
الفينومينولوجية، أو المرحلة االلتماسية العيادية التي اتبعها فرويد نفسه 
مستفيضين بها ألن معظم األطباء العياديين والمحللين يعتمدونها كأساس 

  .للوصول للشفاء والعالج النفسي للمريض
لنا إلى عرض مسهب لحركة االنشقاقات االلتماسية العيادية بعد وبعدها انتق

حيث أن كال منهما ينظر إلى العمل العالجي ) أدلر ويونغ(فرويد ودراسة 
الذي يعتمد الطريقة العالجية التوجيهية ) روجرز(نظرة مختلفة، ومنها إلى 

لم وقد عرضنا لألسلوب العيادي في ع. غير المباشرة وهي بالطبع إرشادية
النفس بشكل عام مستعرضين األواليات المستخدمة في التحليل النفسي مع 

، وتعتمد على )الفرد كفرد(فرويد على أنها تقنية تنظر إلى الحالة الفردية 
المالحظة المباشرة في إطار التحليل والعيادة وكذلك على طريقة التداعيات 

وقد لحظنا فصال ... إلخ الحرة  وأواليات النقلة واإلزاحة واإلسقاط والتماهي
قائما بذاته حول التحليل النفسي كمفهوم وتقنية ومن خالل تجربة فرويد 

ومن ثم عرض لطرق . الخاصة والعالئقية مع وسطه األسري والمجتمعي
التشخيص والوسائل المتبعة ضمنه وكيفية تطبيقها على الفرد وحتى على 

الل االعتقادات واألساطير الجماعة في محاولتي لفهم الالوعي الجمعي من خ
  .واألحجيات التي تتبعها الجماعة وتعتنقها

إن األمل كبير في أن يشكل هذا الكتاب إسهاما في إغناء المكتبة       
النفسية، ليزود الطالب المختصين وغيرهم بالمزيد من المفاهيم والتقنيات 

ي أنه بالرغم وال شك ف. التابعة للتحليل النفسي واالنشقاقات الحاصلة بعده
مما بذل فيه من جهد فإنه يبقى غير محيط بكل المستجدات والتطويرات، 
فعملنا بحدود اإلمكانات العلمية والتعبيرية لهذا الميدان، راجين من القراء 

  .إيفادنا ولفت نظرنا بالنقص أو اإلطناب في المعلومات الواردة فيه
  محمد زيعور. د 

 

والنفسانيات والعلم داخل الدار مترجمات من تاريخ الفلسفة 

 و الفكر و المتخيل العالمية
  

  المحتويات

  من الدراسات الراهنة البن سينا في النفس والفلسفة والعلم: المترجمة األولى

I- ممثل النفسانيات والمتخيل -ابن سينا 

II- تأثير ابن سينا في الغرب 

  تاريخ العلم الهندي القديم والوسيطي: المترجمة الثانية

II- العلم الهندي القديم 
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فالقطبان، الغربي ). األوروبية(=والعلومالغربية مصف واحدمع األفكار 
انه ... والهندي، يراهما الفكر العربي الراهن بمثابة صنوين، متساويين

يقارن بينهما مستندا الى أعرف أهل األرض بالفكر الهندي طوال سبعة بل 
 )البيروني: را( ثمانية قرون 

والعلوم  المترجمة الثالثة تنقلعن األعجمية مكثفات في الفلسفة -1
. االنسانية األخرى كافة، وتقول باالرتباط الوثيق بين الفلسفة وعلم النفس

على ذلك كان، كما سنرى، االهتمام أيضا بخطاب التربية وعلم 
 .االجتماع،بعلم السياسة، واالقتصاد

إنه المسيو طالل، بحسب ما كنت . يستحق الشكر األستاذ طالل سهيل
االختبارات ( أكل اليه تصحيح المالزم أطلق عليه في حقبة كنت فيها 

األصعب، وبخاصة ما كان إبان عملي مشرفا مدبرا في مجلتي ) الطباعية
والمسيو . ومديرهما زكي عاصي) بمركز االنماء القومي( مطاع صفدي 

طالل يتولى، هذه المرة، االعتناء بهذا الكتاب الراهن من شكله من شكله 
كمدماك أو لبنة أخرى  - ابتداء - ائي المعدكمكتوب بخط اليد الى شكله النه

، وداخل مشروع المدرسة العربية في ..."مؤسسة هدايا لبنانية" داخل 
علم االنسان، ( الفلسفة والفكر،وفي علم االجتماع واالناسة 

، وفي اللقماويات والجماليات والعادالة االجتماعية، وداخل )األنتروبولوجيا
التربية اآلدابية، السياسية، األخالق، ( ث مشروع العقل العملي في الترا

  ....)االقتصاد،التاريخ
  

 حقوق التحليل النفسي والصحة العقلية كما الروحية والحضارية
  

  المحتويات

  مقصرات
  إبانة

جلسات ومقابسات مع مؤسسي التحليل النفسي في : المعاينة األولى

  أريكته وحقوله العربية 

  وتقدير مع مصطفى زيورجلسة اغتذاء : الجلسة االولى -
المعلم  -مقابسات مع مصطفى صفوان: الجلسة الثانية -

  والمناهض والعلم العالمي
  صفوان داخل التحليل النفسي والفكر الفلسفي: القسم األول
: الصفوانية والمدرسة العربية المؤنسنة في التحليل النفسي: القسم الثاني

  تقاطع وتحاور
  عد الصفوانية والمدرسة العربية في التحليل النفسيالتفاعلية ما ب: القسم الثالث

 حب اهللا - مقابسات المدرسة العربية مع تجربة صفوان: الجلسة الثالثة - 

  تقديـم مدخلـي 

يبدو أن المدرسة العربية في الفلسفة والفكر والمستقبل، أنتجت،  -1
هذه بدأنا بأن اتفق أولو القضية :  في الترجمة، اثنين من األبطال الترجميين

على أن يعهدوا الى الزميل المؤسس محمد رضوان حسن شؤون توكيد 
وتزخيم العالئقية مع اللغات العالمية في الفلسفة، وبالتالي، مع الفكر الغربي 

 .بحيث ينقل منه ما هو ضروري، وما هو تحسينات وكماليات

حسن، وتقدم باقتحام وسيطرية الزميل . ر. ألمر ما تراجع الدكتور م
أمانة للدقة، وأمانة : ر جورج زيناتي، تشكر له براعة وأمانة مزدوجةالدكتو

للغة العربية اتسمت بإصرار ثابت عنيد على أن اللغة العربية لغة فلسفية، 
واساسية تكوينية وتطويرية كانت داخل دار الفلسفة اليونانية العربية الالتينية 

 حتى كنط

لعب الزميل المؤسس علي مقلد دورا شديد النفع، وذا جدوائية في دنيا 
واألهم، هنا واآلن، هو أنه لعب . الترجمة عن الفرنسية،واالنكليزية ايضا

على ساحة، طلبنا منه أن يحرث فيها كيما تستطيع المدرسة العربية 
أن تتحرك في حقول خصبة، وتحاور الفلسفات .... الراهنة في الفلسفة

هنا لبى الدكتور  ... لبارزة داخل الدار العالمية للفلسفة والفكر والمستقبلا
( مقلد ما تمنيناه عليه، فظهرت، على سبيل الشاهد، ترجمة تاريخ العلم 

  )... تاتون.ر
وأخرج أيضا ترجمة عدة مؤلفات عن التشريع والقوانين، وهي نافعة في 

يا لبنانية الى الجامعات والثقافة هدا: قسم منها لمشروعنا الذي كنا قد أسميناه
األكاديمية العربية، وغير ذلك أيضا من المسميات المختلفة وغير قليلة 
الطموح الى العدالة االجتماعية والتطلع الى المستقبل بعلومه وفلسفته 

  وتكوكبه
علينا أن نذكر بتقدير وافتخار المؤسس اآلخر، محمد عبد   -2

والتفاسير التطوري كما المادية المفرطة، " لمألهنة الع"الرحمن مرحبا بدأ من 
وشكا، في مجال الترجمة، . وانتهى بقتل األب أو التراث، المقدس والمتعالي

مجال هذا الكتاب، من التشنج والترنج، بالمعنى النفسي العيادي، حين 
 .مجابهة جملة مقررة أو مقطع، مصطلح أو كلمة

***  
ن وتمكين، بحسب طرائق المترجمة األولى، أدناه، تحضر كتلوي -2

: را(عائدة الى الفكر الصوفي، البن سينا، والسيناوية البريسونية اليونانية 
العربية الالتينية، والعتبارابن سينا الممثل للفكر ) Bryson/بريسون
الالتيني الممتد حتى كنط، والرمز الكبير األكبر  -العربي -اليوناني

  .نثلوثية اللغات كما الحضاراتللنفسانيات في ذلك الفكر والفلسفة األ
المترجمة الثانية مرادها الصريح، والمحجوب أيضا، أن تضع األفكار 

 والعلوم الهندية الرامزة للفلسفات والنظريات الشرقية، بعامة، في
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V -  داخل المهدويات الشعبية " سياسة القوت" القراءة االقتصادية أو
 االقتصادالقراءة التحليلنفسية للبعد الذاتاني ومقام الالوعي في  - والمذاهب النظرية

الغريزي والغوري والمثالي والخالقي داخل : الجلسة الثالثة -
  )والفن كما االدب( قطاعات وطباقات الجهاز النفسي للشعر 

  .............................  القسم األول 
  المعاينة التحليلنفسية للشعر الغراري والمتمرد: القسم الثاني
  ... ............................اضمومة 

  مرجعية مخصومة في ادونيسيات وسندبادياته
الصياغة الفقارية الواليات الدفاع والصحة النفسية : المعاينة الرابعة

البيولوجي وحقول  -قاطاعات الالوعي الثقافي( الروحية كما الحضارية 

  )التحليل النفسي وطريقته العالجية
والحقل إعادة الصقل للمفاتيح المخصوصة : الجلسة االولى -

  الفلسفي داخل االريكة العربية
شبكة الفقرات النفسية والمفاهيم والعالجات : الجلسة الثانية -

  الفلسفية 
التأسيسيات في علم األواليات الدفاعية والصحة : الجلسة الثالثة - 

  الذهنية كما الروحية كما الروحية كما الحضارية
اجهزته النفسية حقول التكيف النفسي االجتماعي و: المعاينة الخامسة

حقل الدب الالهوتي والفن الشعبي  -والالواعية وحقول الصحة الذهنية

  الشفهي وحقل الخارقة واالستعاري والمجازي

علم انجراح وعالج . البحث في تضخم اواليات الدفاع: القراءة الطبيبية
  الصحة الذهنية كما الروحية واألخالقية ثم الحضارية

المقدس أداة تكييف ثم صحة نفسية األلوهة و: الجلسة األولى -
  وروحية داخل االناسة

االناسي والالواعي أو  - السيرة النبوية:  الجلسة الثانية -
  الالتاريخي والبنيوي والمسبق

  : ................................ القسم األول
  :........................ القسم الثاني
  ..... :........................القسم الثالث
  :............................  القسم الرابع

الموالد والمدائح والتواشيح النبوية تدعيم نفسي : الجلسة الثالثة -
  ديني وأخالقي ووسادة روحية

  مولد النبي للشيخ المناوي: القسم األول
  مولد العروس الشهير بالجوزي: القسم الثاني
  ديبعي والعزبالمولد بحسب البرزنجي وال: القسم الثالث

عينة اخيرة ممثلة للمتخيل  -القاضي عياض: الجلسة الرابعة -
 والمبارك والخارقة

إعادة التعضية في الهذا والجنس واألنا األعلى : المعاينة الثانية 

والتواصلة داخل الشخصية أو الوعي واالنتماءات وفي المجتمع والفكر 

  والذات

التأرخة الفردية لالنا بين علوم علم السيرة الذاتية أو : الجلسة األولى
تغاذيه مع علم أوليات الدفاع ومع الصحة النفسية  -الالوعي الثقافي

  والحضارية العالمية
ترميز المراة والزوجة وقطاع البيولوجي االنوثي : الجلسة الثانية

  المؤنسن
  تقديـم

الجنسنة واأللهنة . رمزنة المرأة والزوجة واألنثى: القسم األول
  والخصوبة المؤهلنة

إسهام علم تفسير األحالم وعلم االنسان وشتى قطاعات : القسم الثاني
  الالوعي الثقافي في فهم ومحاكمة قول التراث في المرأة والجنس واالنثنة 

رموز المرأة واألنثوي والخصوبة من التشخيص الى : القسم الثالث
  االستعاب وإعادة المعنية

راة وترامزها مع المؤلهن والمقدس في الحلميات كملنة الم: القسم الرابع
  والفقهيات وفي االناسة والتعبير غير المنطوق وغير الصريح

التحليل النفسي في حقول البطل كما الحديث المؤسس : المعاينة الثالثة

  واألسطوريات والشعر

معجمة الهاجريات أو األصول والرموز في : الجلسة األولى -
  هلي والحياة الروحية للمتعبدالالوعي الالهوتي الجا

  معجمة مخصوصة: القسم األول
  هاجر بطلة مؤسسة وحدث مؤسس: القسم الثاني

المتخيل والشفاهي والفقهي في التضحوي والقوت : الجلسة الثانية -
مجامعة  -تنثنة تضاريس الوجه -راعي العجال -مسيح هاجر: والجنس
والمذاهب في الخصوبة  المهدويات: القراءة االقتصادية للتراث - الوداع

  والوفرة والرزاق
I- "هاجر أو صوفة المضحي بنفسه والحمل اإللهي" مسيح 

II-  حكاية شفهية شعبية لمعتقد شعبي أو أسطورة قدسنة الجنس تجديد
راعي العجال ( الجنسي والحياة والخصوبة في الفرد والنوع والطبيعة 

 )رمزنة الله الخصوبة الكنغاني

III- قومسة ورمزنة تبعا  -سنة الحجابأنثنة تضاريس الوجه وجن
 للتحليل النفسي ونظرية التطور والفقهيات االناسية

IV-  "أو الجنس في االناسة والالوعي الثقافي " مجامعة الوداع
 التحليل النفسي على اريكته العربية -والفقهيات
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اشهر القوالت الواردة، أدناه، تاتي كتفسيرات وإعادة تفسيرات  -1
ناجحة،  ثم ضبط لحاالت نفسية، لحاالت تسمىن بحسب تيارات علمية

) العصبية( هنا تدفق الحلميات، واألمراض النفسية . عقلية، وهي سلوكية
والذهانات، وتحليالت للمنمط والجماعي من عادات واعراف، واحتفاالت 

وتدفق .... ومعتقدات، وقطاعات إناسة أو شتى علوم الالوعي الثقافي
 داخل المجتمع) القاعدية(ايضا القوالت في الشخصية  الغرارية 

الصناعوي، كما في الالصمناعوي او السائر ببطء وتثاقل نحو ثورات 
 .العلوم والتكنولوجيا والصورة

لربما كان االنفع، حتى ال نقول إنه كان من السديد أن تحاور المدرسة 
البطل " العربية في التحليل النفسي قوالت وآرائية تضرها وانتصر بها 

يؤلم أن نرى فكرا . يته العدائيةوتيار من قبيلة السلبي وروح" المناهض
البطل "جارحا مجرحان وال أشعر بارتياح إذا أحيل التحريضي الى حالة 

وإن حق لي أن أقدم استشارة بالمعنى التقني للكلمة، فإني أدعو ". المناهض
تجاه  -وال أقول تحليالته –هذا الى أن يكون ايجابيا في آرائيته أو مواقفه 

المثالي أو ( الحضاري والرابط الراحاني المتخيل العام والوعي 
للمسلم المنغرس في زمكانية تاريخية ) االعتباري، األخالقي أو المعنوي

وحضارية، ثقافية وانفتاحية على العالميني والمسكوني، على الكينوني 
احترامي، في إن قوال غير دقيق، غير. واالنسانوي في البشر والقيم والحياة

ألصول يجرح القائل نفسه، وليس فقط أمم االسالم المؤسس والجذور او ا
ان تقول في ابن رشد، أو محمد عبده، قوال تحليليا مستمدا من . وحضاراته

طفولته، ومما يزعم أنه ال وعيه، يبقى قوال من قبيل اٍلاي والزعم أو الظن 
أما أن أقول في نبي االسالم، وما الى ذلك أو حوله، قوال . واالحتمالية
وتبخيسيا، وما الى ذلك أو حوله، فلسوف يلوح قوال غير مناهضا 

مستقبالني أو غير موضوعي، غير دقيق معنويا وحضاريا، غير 
وليس هو الصالح، وال يقدر أن يكون األصلح، داخل . ضروري، غير نافع

 الصحة النفسية الروحية للمواطن، وال داخل صحته النفسية الحضارية

اقرأ باسم الذي : ن اآلية هذه تقول لالنسانتأويالتنا وعلمانيتنا ترى أ
خلق العالم كونه واوجده، أي اقرا هذا الوجود، وعش في الحياة وبين 

كما تدل هذه اآلية على . الخلق أو المخلوقات، وفي هذه االطبيعة واللغة
معنى القراءة ووظيفتها، وعلى عالئقية القراءة مع الخلق للوجود، ومع 

وهي آية تتأيد، بل وتؤيد بقوة التفسير الذي سبق أن . الخالق للحياة والكون
اعطيناه لكلمة القراءة ومن ثم لكلمة القرآن، وهو تفسير ينبني على أن 
الجذر هنا، والـ ق ر  ء، أو هو الـ ق ر و ، يعني الخلق واالبداع، 
النشوء والتكوين، البعث والقيامة، االخصاب وااليالد وااليجاد أو 

، نستعيد للتعزز والتوكيدية تفسيرنا القديم المعطى لكلمة هنا... التأسيس
استقراء، لمنطق االستقراء، لهذا المنهج الذي ينتج وبصالبة ال نجدها في 

 القياس، كشاهد

  تعميق الصحة الروحية والرضائية عن الذات والحياة: القسم األول 
وأخواتها أريكة التحليل النفسي لالدب واألديب المعجزة : القسم الثاني

  الحلمية واألسطورية كما االختالقية والخارقة
هوس الخارقة وذهان االختالق خلخلة للصحة النفسية : المعاينة السادسة

  والروحية كما الحضارية

الخلفاء الراشدون في المتخيل والمتضمن أو في : الجلسة األولى -
 الالتاريخي واالستعارة

الردود  -ل المقتولينالحسين أو رموز األبطا: الجلسة الثانية -
 الكارثية على الماساوي

  عقدة األب المهان المذل: القسم األول
ودوره ) األب واالم واالبن( معجزات البطل األثلوثي : القسم الثاني

محمد وفاطمة والحسين أو النور المحمدي (  -التطهيري والدفاعي عن األنا
  )واألم المقهورة واالبن المقتول

 اطمة في االيماني والالواعي والالتاريخيف: الجلسة الثالثة -

  البطلة المكملنة في الالوعي الثقافي والخارقة واالناسة والمتخيل
التمايز والتضافر بين المعاينات أو االنفصال واالتصال بين : عند العتبة

  حقول التحليل النفسي
  ةـــــإبان

تكرست ونجحت المدرسة العربية في التحليل النفسي، تكرست  -1
كتيار نال موقعا داخل الدار العالمية للتحليل النفسي، ونجحت إذ قدمت 
تحليالت ناجعة لمشكالت وحاالت مخصوصة، محلية وألخرى هي كونية 

 البعد، منصبة على العام والعالمي، المشترك والعالميني

فيما عنى العلمنفس والتحليلنفس وكافة النفسانيات، داخل المدرسة  -2
كما سنرى، خالصة ندوات ومحاورات أو متابعات العربية ، أوردنا، 

واستفهامات كانت تحصل بين الزمالء، أو مع مخاصمين وحتى مع 
أو البطل " البطل المناهض" شخصيات قد توضع تحت عنوان واسع اسمه 

 الجرح المنجرح قائما مدركا على خلفية مهادية هي معادية ومثبطة

حليل كما العالج النفسي أقامت النفسانيات، حقول علم النفس والت -3
والمهن النفسية، مشروعها على أكتاف الجامعيين العرب، والعاملين منهم في 

وقد ترسخ القول المحاكم بان المشروع . الغرب، واألوائل في القرن الماضي
 نجح، وحقق تطويرات جمة عميقة

كما هو . ما يعاد الى النفسي قد يسمى العقلي هنا، والسلوكي هناك
والنفسي ليس هو المنطقي، وال . حينا، والالواعي وما بينهما، هناكالواعي 

انه الذاتي، الفياوي، العالم ... هو العقالني، وال هو الذهني، أو الفكري
واللغة، والمميز ) الناس، األنام، النوع( = الداخلي لالنسان والمميز للبشرية 

ا األعلى أو القيم المعتق المؤسس للوعي واالرادة، الحرية والتاريخ، األن
 )قتل األب، سفاح القربى( والواجب والمحرم 
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تعويضية واستبدالية، نكوصية واحتمائية، تكوينات عكسية وتبلسم وتطهر، 
غسل ومحو، تغطية النجراحات وانهزامات وذبولية، حسد أو غيره، 
كراهية مقموعة، وقسوة سادية  تعيد االطمئنان الزائل المزيف للوعي أو 

  السلوك المنجرح
مار، مبذول ومعيوش، يدرك  يبد أن هذا النقد، وهو عابر أو -1

ولقد انزاح من االنفعالي والدفاعي والمعيوشة الى حيث ... فورا وبنصاعة
وهكذا، فهو قد . أضحى موضوعا للدراسة بحسب الفكر والمنهجية النقدانية

أضحى أيضا خطابا يلتقي تماما مع خطاب األوروبي ، واألمريكي نفسه، 
لجديد المحكوم الموجه بمصالح في محاكمة األمركة والنظام العالمي ا

 رأسمالية، وإرادات سيطرية وعالئقية شاقولية

القسوة، في نقد عالئقية أو خطاب، في نقد قول عصابي أو قوبل 
فهنا القسوة رد .. حضاري، عارض عصابي، أي حالة اضطراب نفسي

فعل، وهي ظواهر خارجية يفسرها الالواعي، واالنجراح المطمور، 
وهنا، أيضا، أوالية دفاعية، فالسلوك القاسي ... التقلقل المؤلموالتخلخل أو 

هنا االستجابة تكون . متألم، ويرد على المصدر أو المثير لأللم بإيالم أشد
منجرحة، غير سوية، قلقة ومتوترة، وتكون أوالية للتعويض أو التغطية، 
ورد فعل يطهر ويبلسم على نحو سيء وناقص التكييف عطوب ونكوصي 

النفع الذي قد تقدمه األحكام والمواقف القاسية نفع ظرفي، ريثماوي، إن 
عطوب سريع الزوال، إنه جفاء، مقبوح، وإذن فالردود االنفعالية السلبية 
تتمظهر ناقصة، عابرة، مارة، معيوشة، فورية، وتاريخية ، وتتبدى 

تتشكل مكتسبة وليست فطرية، بال تعد القسوة على فكرة، أو شخصية، كما
والقسوة تولد مثيلتها، وتنقل الى . ال، وال هي عالج جذري وشمال نهائيح

جو غير صالح للحوار والتفاهم، بل وغير نافع للحياة وااليجابية 
وكمثل أو كحالة عيادية، إنها قاسية المقولة بأن ال نهوض . واالستقرار

غة للعربي، وال بقاء أو استمرار للذات والموقع والعقل، إن لم تقتل الل
الفصحى، وإن لم نلغ مجرد التفكير بالمستقبل األمتي العربي المتضام، أي 
الموحد والمتضامن، وإن لم نعتمد المحكيات العاميات ونرفس الترتث 

هنا قسوة أقول إنها خرف وهذيان، ولكأنها هوس ... والدين والتاريخ
ما يقوله التشفي واالنتقام وتقطيع جثة المقتول، إنها سادية وما الى ذلك م

  .التحليل النفسي المأنوس عن التلذذ بدم الضحية ، بقتل األب
وفي الواقع، إن قول  البطل المناهض ، الجارح المنجرح، قول 

ومعناه المتضمن، الخافي المكبوت المدفون حيا، يكشف عن . صريح
، فهنا حل يرمي  (Auto-mutilation)مرض الشخصية بالبتر الذاتي 

: را(  (Auto-lysis)النافذة، هنا إذابة للذات  المصاب به نفسه من
 )زيعور، معجم الطب النفسي، طبعة مزيدة ومنقحة قيد االعداد

ليس التحليل النفسي ، على أريكة العربية، كخطاب في المعرفة أو  -2 
في التشخيص وطرح إعادة التكيف إيجابيا وإسهاميا، مجبوال بالالهوتي، وال 

فهنا االنفصال عن الديني تام وقطعي، . دينيهو يعاد أو يقلص الى فكر 
وهو أيضا انفصال قطعي ونهائي تام مع تسييس العلم، أو مع األيديولوجي 

  .والسياسي، مع األخالقي والقيمي واآلدابي
ومن الثابت الموضح، إذن، ان مشكالت التحليل النفسي، عند العربي 

التحليلنفسية جلسات المعاصر، ليست دينية، وال هي مع الدين، والمعاينة 
ليس قوامها نقد ايديولوجيا الصابر، وال هي نقل الصابر الى أيديولوجيا 

  المحلل المعالج أو مقتقداته وآرائيته، ثقافته ومواقفيته المخصوصة
حالة خفيفة، تبعا " ينفعنا، كمثل، وهو سديد صائب ايضا، معاينة  -3

يل النفسي واألريكة لمنظور أو روحية ومقصود األريكة العربية في التحل
 :الفرويدية التقليدية

الباحث أو االختصاصي كما العامل في المهن : المحلل النفسي  - أ
تأدية واجب ديني، أو " استثقال"النفسية، يلقي على نفسه مهمة في تشخيص 

بعد استقصاء حالة عمل طوعي محبوب وشاق على النفسن مرغوب ومنفر
و التي تتبع وتتوجب والتي هي مهمة ذلك يحمل على كتفيه المهمة الناجمة أ

حالة " من ...) التذمر، التافف، النفور المبطن المكتوم" ( االستثقال"نقل ذلك 
الى فضاء ارتياحي بهيج ومبهج، عفوي وبمشاعر ايجابية تغمر " عصابية

صدق ) الشان، الشانية، القضية، الحالة( = ليس األمر ... بالفرح والرضائية
اب أو التكليف، فما يعني ويهم هو االستيعاب والتخطيي، أو حقيقة ذلك الو

خلق السلوك كما الفضاء النفتاحي، وتجديد الذات من الداخل أي إعادة بناء 
  الشخصية ، إعادة التعلم، إعادة الضبط، العالج نفسه 

***  
هذا لكتاب ال يبسط قوال في عقل األريكة أو المدرسة المحلية في  - 2

إنه، باألحرى، قوال في فعلها وتنويراتها، في ) ... التحليل النفسي(= التحليلنفس
حراثتها لحقول بور، ثم في تخصيب حقول أخرى محروثة لكن غير مزروعة، 

 صالحة وغير مطورة، أو عجزت عن التطور والتثمير او النمو والبقاء 

انصبت جلسات تراكمية متعددة، عبر أريكة التحليل النفسي في  - 3
مدرسته العربية، على معاينة البعد النفسي في النقد والمحاكمة والرجرجة، 
داخل الذات العربية المعاصرة، لأليديولوجيات المهاجمة، والغرضية 
االستراتيجيا والمقاصد، أي ذات الطموحات االستغاللية والمصلحية 

في الذات أم اآلخر، وان في الحقل المحلي أم العالمي،  السيطرية
والحضاري أم عبر الحضاريسنرى، ورأينا، أن البعد الالواعي أو األعماق 
المستورة والقبعان المظلمة لذلك النقد، الموجه الى الخطاب األمبراطوري 
 المتنوع المتعدد والمتواصل، بعد تحكمه أواليات دفاعية، فعندما تزدهر ردود

 الفعل غير الواعية، أو الناقصة والعطوبة، فهي 

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017  
 

ـــــــــــــ� �ـــــ���ـــ�� ـــــــــــــــ ــ�د�:
	�ـ� ــــــ���������14�15א�ـ�ــ  ��2017ــــ
 

179  �



  أمـة فـي عالـم... زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات 
 

   

انها ). 2006بالفرنسية، منشورات ايرول ، (    التحليل النفسي -1
تبدو قراءة نافعة تكشف ورود  أسماء وباحثين عرب، يعد سامي علي 

صفوان، وهو الذي كتب . والسؤال هنا لماذا يغيب م. األبرز، بل الوحيد
ولم يرد في .. بالفرنسية، وآخرون أيضا ليسوا قليلي العدد والعدة الفكرية

. كتبوا باالنكليزية، هذا مع التنبه الى أن كتاب أالكشاف باحثون عرب 
هذا، ال يعرف اللغة االنكليزية، لعله ال يقر لها   (Lecourt )ليكور 
من فرويد الى : ومع أن العنوان التحتاني، الفرعي، للكتاب  هو. بسلطان

فريد، حامد، : فإننا ال نعثر فيه اال على أسماء عربية قليلة، منها. اليوم
هذا ال يكفي ، لكنه مؤشر نجاح في مضمار الصحة ). 197ص (رشيدة 

النفسية الروحية كما الحضارية، وعبر الحضارية، للعربي وللمسلم 
 .وأضرابهما في داخل العالم الصناعوي األول، شديد التقدم التكنولوجي

لماذا كلمة الوالد منفرة، غير مطاعة حتى ال : تنفعنا الوعينة -2
الوالد هو، في الرمز والمتخيل والالواعي، . الولدنقول ما هو أقسى، عند 

لماذا  العداوة بين األبناء وأبيهم، فهم . التراث، وأبناؤه هم العقول الراهنة
وقد ال يقنعون رغبتهم برفضه، بـ قتله، أي الخالص منه، ... يخالفونه

وقد ال يندمون على عصيانهم له، وال ... ومن تدخالته أ وصاياه وآراءه
شديدة العداوة بينهم، وكالحسد والغيرة والتنافس، سريعة . على موتهيبكون 

قد تذهب حتى القتل لألخ، وقد : الظهور، بل وقد تكون شديدة التدمير
األخ األصغر، عقدة االبن الضال ( تعمق تكون العقد النفسية بين األخوة 

 ... )أو االبن البكر

ها المعاصر، يقتلها وكقتل األب، الذات العربية، في وجودها أو أيس
كثير من أبنائها البارزين، يقطعونها، يمثلون تقطيعا وتمزيقا في هويتها 
وانتماءاتها، في الواعي والالواعي وانضودة قيمها، وفي األنا األعلى، أو 
في الذات المثالية وليس فقط في األنا والشخصية والذات الفردية، في 

لوجيا والتاريخ والعقل االستراتيجي المتخيل والرمزي والواقعي، في األيديو
  )قطاع المهددات والمثبطات: زا... ( 

وحقد األبناء المناهضين الرافضين والمجرحين، في رؤيتهم الى اللغة 
والسلطة والشرعية السياسية، الحضارة والمستقبليات وبخاصة الى الدين 

رؤية ال  ،)وليس التدين الذي تنصب عليه المدرسة العربية الراهنة( نفسه 
  .يشوبها ندم محمول متضمن، أو أسف وتفهم وأدنى تعاطف

لنأخذ، كعينة واقعية، مقاال  بحثا، وليس بمعنى مقالة  جرائدية أو 
عن الذات العربية، عن التحليل النفسي عند العربي أو عن ) مجالتية

عينة إن اختيار ... ) ... الخلقنة، الجمعنة: قا( الذاتانية والبيذاتية والذوتنة 
اختيار لحالة عيادية، ذاك ما قلته للطبيب المحلل النفسي عدنان حب اهللا 

 حينما عرض علي أن أكون بين المساهمين، وليس أن أكون من أي

انصبت المدرسة المحلية، أو أريكتها المحلية، على معاينة البعد  -4 
 النفسي والالواعي كما المحجوب أو المطمور في الظاهرة االقتصادية، ومن
ثم في الصحة النفسية المعيشة االجتماعية، أي في الظاهرة االقتصادية، ومن 
ثم في الصحة النفسية المعيشية االجتماعية، أي في فلسفة اللقمة وحيث 

المنجرح، ( متكافئة العسريات مع اليسريات، وقطاع المهمش أو الفقير 
مع قطاع ) بد بهالمتسلب أو المطرود، الملغي أو المنكسر، المظلوم  أو المست
 .المحظوظ أو المتغلب، البرجوازي الجارح أو الجائر والقاهر

فهذا قطاع . ثم انصبت،أيضا، تلك المدرسة على دراسة البعد االناسي
من قطاعات علوم الالوعي الثقافي األساسية بل التأسيسية، وهنا قدمنا عينة 

طير وهذا رمز الله الخصب في األسا.  راعي العجالهي أسطورة  
  المؤسسة لألصول والجذور، والتجارب الموغلة السحيقة أو األولى واألقدم

باعتماد طرائق علم المتضمن والخافي، طرائق استكشاف الخافية أو 
الدالالت غير المفصوحة والمعاني المحمولة، أي الهاجعة كما المنسية، فقد 

  .فتوى الرضاع، وفتوى الوداعفسرنا، للشاهد 

( = المفرطة المستبدة ) علم أسرار البالغة( = ات وباعتماد البالغ
والرمازة، وعلم المتخيل على نحو خاص، فقد فسرنا رموز ) البالغويات

  حجاب أعضاء الوجه، والوجه، والشعر، والرأس
لم يتكرس، داخل هذا الكتاب، فصل خاص بالصحة النفسية الجنسية، 

الحاحية هي الصحة بينما اتسعت دفتاه لموضوعة نافعة  وذات راهنية و
من عنوان الجزء الخامس الذي لم ينشر من موسعة ( النفسية الروحية 

ليست القضية هنا . والصحة النفسية الحضارية ) التحليل النفسي للذات
لكأن الكتب الباحثة، في . اغفاال، وال هي تؤجل أو قليلة الحضور واألهمية

ق، لتراث الشبقيات وإعادة نشر  محق... األنثوي هذا والجنس، جديرة
في الذات العربية، قدمت منفعة، وحققت  الشيقيات العربية لذة ) الشباقة(=

ومتعة، وأتت فأكدت أنها من المستوى المعرفي الدقيق والرقي الحضاري 
المتميز والذي يضعها على مقعد رفيع الى جانب ما قدمه الهندي والغربي، 

  .في حقل الغلمة، الشبقيات، المذكور
هذا، ويهم هذا الكتاب أن يحيل الى نفسه، الى كل جزء من أجزاء  -3

، حين يسأل عما يعطيه للجنس وما حوله ودوره في ... موسعة التحليل  " 
ذاك جواب جاهز، فالجنس هو، إن لم نرد التحفظ . التطور واالستمرار

والهدوء، المطور للحياة والمجتمع، والمحرك في تكون الغناء والموسيقى، 
لغة والحضارة ، الفعل والقول، التأويل والنقد والقيمة، الوعي والالوعي، ال

 ... السوي والمضطرب، الكتابة والشفاهة

البحث عن الباحث العربي، العالمي الشهرة في التحلينفس، نكتشفه  -4
 اكتشاف عبر قراءة كشاف األعالم، والمفردات التقنية، في كتاب عينة هي 
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المعجزة والمختلفة كما الفحولية الخارقة وسائر : حالة عيادية - 
 أخواتها

الدفاعي والالوعي والمحجوب في المعجزة . حالة تحليلنفسية - 
 والخارقة والفحولية

تحول مشاعر المرارة والوعي بالفشل واالنجراح الى عقدة  - 
 نفسية متحكّمة والواعية

 الصحة الحضارية عنوان األنا األعلى أو مقام الذات المثالية - 

 أشمولة - 

 الكتيب الثاني

 وحسد وطمع التغير والتغيير غيرة - 

 األريكة العربية في التحليل النفسي - 

 فلسفة التحول ثم التفسير فالتغيير - 

 مستويات متراصة متناضحة داخل األنا واألنت والنّحناوية - 

 تذكّر حوادث كوانة ونسيان تجارب وردود كارثية - 

 تواصلية الفرد مكون في التجربة الشخصية وأداة تأرخة - 

الذات ضمن مجالها في سكب التجربة الشخصية أو تأرخة  - 
 مرويات

األقصوصة حمالة للتجربة الشخصية وللتأرخة االجتماعية  - 
 والعامة

التحليل النفسي للصياغة االحصافية والرواية البوليسية  - 
 والتجسسية

 من الذّرة الى المطلق -التغييرانية نظرية في التغير األعم - 

  الكتيب الثالث

 التجربة  الشخصية مكون للتأرخة - 

 القول التحليلي في الحلم وأخواته ضمن حقول الالوعي الثقافي - 

 حاالت عيادية أو تحليلنفسية يظن أنها قشورية - 

 األنثوية - القول الفلسفي في الجنس وخطاب الذكورة - 

القول النفسي الفلسفي  في العائلة البطركية والعالئقية السيطرية  - 
 كما التضافرية

 في األدب والشعر والفن القول التحليلنفسي  وفضاؤه الفلسفي - 

 القول في التجربة الراهنة مع الفلسفة والتربويات النفسية والمدرس - 

 منافع وإثراءات الفضاء الفلسفي لألريكة - 

رفضن ألن حب اهللا أراد أن يكون أبا مستقال، ولم ينسحب . واحد منهم 
حينما أدخلت أنفها، وفرضت رعايتها أو إرادتها، سفارة أجنبية غير محبة 

رفضت ألن األبناء المساهمين اخوة مسيسون ثقافيا . لمصالح العربي
وكان من بينهم . بوضوح وتعمد وكامل اقتناع أيديولوجي جاهز ومسبق

العدماني، أي القاتل بوعي وسادية األب واألصول، الكاره لأليسي 
أنا لست ضد : قلت للدكتور عدنان حب اهللا. والمعرفيائي والقيمي أو الجمالي

وأنا علماني، وأحترم حتى القدسنة حقوق المحلل في أن يكون ما يريد،  أحد،
وأحترم حتى من يقرأ بعين . وما يستطيع أن يكون ويحلل أو يحاكم ويعبر

ضيقة أو حوالء، وهذا بالرغم من أنني أثق جدا بالقراءة أو بالتشخيص 
السلبيجابي، بدور القاضي، بدور الطبيب الذي يشخص وبتفحص أي يفسر 

وبالتالي يطرح تغييرا ) العواملية، الشروطية( متعقبا ثم منقبا في األسبابية 
 .هو حل أو عالج، مخرج ناجح مفيد أو إعادة تكيف خالق

 - رفضت أن يكون المقال، ان في الندوات يؤسسها أو يسهم فيها حب اهللا
صفوان، تمجيدا مقنعا الب أو تراث بديل، أي لسياسة أو فكر ولغة دولة 

أساسية خالقة في حقول كالتحليل النفسي أو علم التاريخ، الفلسفة أو  ليست
الحديثة ، الوجدانية أو الظاهرانية، فلسفة اللسان أو التاريخ أو . 0..علم اللغة

، الوضعانية الحديثة، العدمانية، التطورانية، ) المنطيقا(= المنطق الحديث 
 ...  السلوكانية

 

وفضاؤها النفسي  النفسياألريكة العربية في التحليل 

  *والفلسفي واالجتماعي
 

  المحتويات

الدكتور زيعور أو األريكة العربية في التحليل النفسي " المعلم"استهالل 
  الرئيس الدكتور جمال التركي

  تقديم
  إبانة

  :الكتيب األول

 تالوعي والسلوك أو العقل واألدوات الحرفية في األربعينيا - 
 الماضية

وتمرد الشباب تحول داخل العقل والحقل وتغيير تجربة المراهقة  - 
في الحضارة سكب التجربة الجامعية ثم سبكها في حبات عنقود أو 

 كشذرات

 فقرات أو خرزات الفضاء النفساني والفلسفي والعالجي - 

 فقرات الفضاء الفلسفي والعالج بالفلسفي للتحليل والمحلل - 
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شبكة "كنا المسنا بعضا من هذا  خالل كامل العقد األول من مسيرة 

التي أسسناها كمشروع يعمل على إبراز الخصائص  "العلوم النفسية العربية
المميزة للممارسة النفسية العربية،  حيث كانت ردود األفعال الرافضة 
للمشروع عنيفة من بعض بني جلدتنا المستغربين، المأزومين من إشكالية 

  ...الهوية واالنتماء
ثالث ثالثة من النفسانيين العرب  الذين شاء القدر أن " المعلم"كان 

أحظى بشرف التتلمذ على أعمالهم وأنا أخطو خطواتي األولى في الطب 
زمن كان الجدار الفاصل بين االختصاص ... النفسي  منتصف الثمانينيات

ا لكن هذا لم يمنع أن تصلنا أحيان... واالبداع العلمي العربي سميكا جدا
وكانت معارض الكتاب فرصتي ... بعض المؤلفات النفسية العربية

، تبعها بعض "مذاهب علم النفس"، أولها "المعلم"للتعرف على إصدارات 
، فكنت أتلقفها كمن عثر "التحليل النفسي االناسي للذات العربية"إصدارات 

الحقا بدأت تتضح لي مالمح نسيج حيكت خيوطه ... على ضالة افتقدها
ء غيبتنا الحضارية، وبدأت معها تتشكل مالمح فكرة جنينية، ظلت ورا

غائرة أكثر من عقدين الى أن دكت ثورة المعلوماتية أبواب قالعنا النفسية 
  ... المحصنة، التي كنا نعدها عصية عليها وعلى أدواتها

وفي " الشبكة"ومع المد المعلوماتي انطلقت مسيرة التأسيس لمشروع 
ن له فضل عليها دون ان يدري، أدركت من خالله أننا أمة كا" معلم"البال 

فسحت للقلي الذي ... حبلى بطاقات علمية مميزة في حقل االختصاص
وصلني من مؤلفاته في المساحة التي هي جديرة بها، ممنّيا النفس أن أحقق 

الى أن يسر لي ذلك بعد عدة سنوات من انطالقة ....  التواصل يوما معه
نعيم . د.ميل الفاضل، عضو الهيئة العلمية االستشارية أالشبكة، الز

فكان التواصل الذي تجاوز العلمي الى اإلنساني الرحب، الى ... عطية
وفي الذكرى . صداقة راقية أعتز بها، ليصبح نعم السند ونعم الرفيق

العاشرة لتأسيس الشبكة، كرمه أهل االختصاص لكونه من األوائل الفائزين 
لم تكن سعادتي بهذا التكريم لتقل عن " . خون في العلوم النفسيةالراس"بلقب 

/ على شعوبنا/ سعادته، العتقادي أنا نفيه والمكرمين بعضا من حقهم علينا
على أمتنا وهو ليس أكثر من اعتراف رمزي سعينا من خالله الى رأب 
صدع انجراحات حفرت أخاديد في شموع تحترق لتنير عتمة ظلمتنا 

خير أمة أخرجت "عربية، مبددة جهالة أمة أراد خالقها أن تكون النفسية ال
  ... ، لكنها أبت أن تكون"للناس

الشخصية العربية من منظور نفستحليلنفسي كما لم يثرها " المعلم"أثرى 
أحد، إذ قدم للمكتبة النفسية العربية على مدى نصف قرن أعماال منارة، 

تحكمت فيها زمن الجهل سعى لتخليص الشخصية العربية من عقد اس
والتخلف، فشوهتها وأفقدتها خصائصها ومزاياها، حتى غدت  باهتة 
المالمح، مهتزة الكيان، مجردة من مواطن قوتها، تحتمي يمجد ماض تليد 

 .علّها تجد فيه بعضا من رد اعتبار لنرجسية ممرغة في الوحل

  التحليل النفسيالدكتور زيعور أو األريكة العربية في " المعلم: استهالل 

  الرئيس  الدكتور جمال التركي

الكتاب الذي بين أيدينا عن أحد المكرمين، حلّق عاليا في سماء علوم 
النفس وشعابها، منيرا عتمة نفوس أبخست ظلمة الجهل والتخلّف حقها في 

من إبداع العطاء " مسيرة عمر"إنسانية كريمة، جمع فيه الكاتب عصارة 
الكثافة، حاويا جهد نصف قرن من العمل الدؤوب في العلمي، فجاء شديد 

عندما تعتّق السنون التجربة، تتكثف أبعاد الكلمة لتصبح . مجاهل نفوسنا
متعددة الدالالت، عميقة األغوار، ينوء بفك شفرتها متمرس اللغة والعلوم 

أنّى يتسنّى ذلك لمن هو في دوامة الممارسة  ...الفلسفية والنفستحليلية
ة، البعيد عن عالم الفلسفة وشعاب التحليلنفسي، لذلك قد ال تراني الطبنفسي

"... المعلم"الشخصية المناسبة لتقديم كتاب بهذا الثراء والغنى عن إبداع 
حسبي استهالله بكلمات، تكون مدخال للقارئ العربي، أعرض من خالله 

  .ألهمية وقيمة العلمية
و طبيب شاب، يلج بين أيدينا كتاب خطه خير خلف عن خير سلف، ه

بثبات عام االختصاص، له من الجرأة والشجاعة ما أهله أن تصدى لعرض 
ليس من اليسير جمعه، فكيف بالغوص في طبقاته الواحدة " فكر عالم نفسي"

نجح، زكريا، إلى حد كبير في عرض ما خلصت إليه أبحاث ... تلو األخرى
ته فينهل من معين ليختصر الزمن وهو في بداية مسير" المعلم"ودراسات 

 . عصارة فكر علمي عتقته التجربة والمعرفة الممتدة

شهدت العلوم النفسية منذ مطلع القرن العشرين تطورا كبيرا تنظيرا 
وممارسة، إال أن عقودها كانت عجافا في أوطاننا العربية، باستثناء قلة قليلة 

عمة سعت جهدها لتطوير  الواقع النفسي العربي في غياب مؤسسات دا
لكن إشعاعها ما كان ليتجاوز حدود ... ومشجعة، فأنتجت وأبدعت وأثّرت

  أقطارها أغلب األحيان، مما أعاق تفاعل إبداعها وتربة أوطان عربية أخرى
إنه في حين كانت تصلنا بيسر مؤلفات علماء النفس الغربيين، كانت 

حقل شحيحة مؤلفات علمائنا العرب ، حتى خلنا أن ال علماء لدينا في 
الى أن هب إعصار ثورة المعلوماتية، مبددا خيوط ما نسج ... اختصاصنا

وراء ظهورنا في غفلة من الزمن  بتهميش كل ما هو عربي، زمن كنا مغيبين 
غيبة زادها الجهل والفقر والخرافة بعدا، وبفضل ثورة المعلوماتية هبت علينا 

 نعاني عقما نفسيا وأن المة إبداعات الفكر النفسي العربي، عندئذ أدركنا أننا ال
حبلى بطاقات فذّة وعلماء تفوق مكانتهم أحيانا من كنا نعدهم لزمن مراجع 
الفكر النفسي، وأنه ال فكر إال فكرهم وال علم إال علمهم وال إبداع إال 

  بعد أن رسم بإحكام تبخيس ما هو عربي فينا وإعالء الغريب فيها... إبداعهم
أول المداخل، ليتبعها الحقا جهاز ) اللغة(وكان تهميش حارس الهوية 

 ... القيم والثقافة
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ومت اهتماماته األولى، قبل الثامنة عشرة من . بدأ بالكتابة باكرا -4
الدفاع عن الفصحى، قتال المستشرقين، القبعة العربية جامعة : عمره 

وقرأ باكرا جدا مقاالت أمير بقطر، صبري جرجس، ... الكوفية والعقال
إسحاق رمزي، مصطفى زيور، أما المجالت التي كان أبو مدين الشافعي، 

 .الهالل، علم النفس،كتابي : يشتريها مستعملة، فهي
التجربة "من أولى تجاربه في الحياة السياسية والشؤون العامة  -5

، وهنا أيضا كان اهتمامه بمذهب فقهي "الناصرية في المذاهبية والصراطية
تدينات الشعبية الطارئة، ومن الخالي من ال) الصراطي المحض( = سماه 

أغطية وأردية صوفية وعرفانية، ومن إيمانات باطنية قليلة النفع وكثيرة 
الدكتور علي زيعور " محنة"هنا، فيما بعد، ظهرت الى العلن .. المبالغة 

، كما كان لصالته وقرابته مع نافذين تأثير ... مع رجال الدين والسياسيين
ولعب، أيضا دور . مخفيا ومسكوتا عنه في إبقاء غضب أولئك الرجال

الكاتم للعنف تأجج الحرب الطائفية داخل لبنان، واالنشغال العام بالسياسة 
وقد كتب المعلم علي أنه، ذات يوم، رد على من .. الطائفية والفتن الداخلية

، وأنا ذو "سطوة"سياسي وذو  -أنت قطب ديني": عادلة"طالب له بمحاكمة 
ومهنة، وباحث في الصراطية إن على صعيد السياسة اختصاص ومهنة، 

واالدارة أم على صعيد المجتمع والتدين، اللغة والتحليل، التاريخ والفكر 
التفسير الصوفي "التهمة المرفوعة في وجه كتابي : وتابع قائال... والقيم

ليست دقيقة، وال تحترم الحق بالحرية، " للقرآن عند جعفر الصادق
 .فكري، والتمايز عن رجال الدينوباالستقالل ال

ذلك الكتاب الصامتة النائمة امتدت على مساحة عقد أو أكثر " محنة"
والالفت ... من السنين، وداخل ببنان المشتعل بنيران الحرب األهلية

المفيد، في ذلك الشأن، هو أن الظروف االجتماعية والسياسية القلقة 
  ساهمت جدا في االطفاء والتجاوز

مونات نشاطه االنتاجي  بمقومات أو مبادئ، بأعمدة تتلخص مض -6
التراث، التاريخ والتجارب (= عدم قتل األب : مؤسسة تأسيسية هي

، بل مصالحته واحترامه ضمن تفاهمية ومتكافئة، ودادية )المؤسسة
تحاورية، تبادلية أو تفاعلية ضرامية ومنفتحة، عدم القطيعة أو التقلقل مع 

أريضها ومجالها االستراتيجي، مع الدين أو  تراب الذات العربية أو
األلوهية أو المطلق واألنت الخالد، عدم القطيعة مع الالهوتي أو مع 
الالهوت المقارن، واألديان المقارنة، عدم القطيعة أو الخلخلة والزعزعة 
للنّحناوية، للذات العربية والعربسالمية، وجوب إعادة الضبط يتناقح 

وني إن في الشخية الفردية أم في المدنيات وتواظب للبعد المسك
 والتواصلية، وإن في الفكر والمجتمع والحضارة أم في اللغة والفنون والقيم

 

بهذا االصدار، الذي قدم فيه االبن، للمثقف العربي وللمهتمين بالعلوم  
تقد أن تحمل ’ال ا"... المعلم"النفسية، عصارة االبداع العلمنفسي لألب 

االرث العلمي تقف عند حدوده بل تتجاوزه، إلى كل من  مسؤولية هذا
في زمن عتمة الجهل النفسي " المعلم"أهمتهم الصحة النفسية في اوطاننا، 

العربي منارة، علنا نساهم معه في تبديدها ونسقط بها األقنعة ونتجاوز بها 
العقد، فنفتح أبواب العقول الموصدة، ونحرر إنساننا العربي من حواجز 

كة من الوهم، كبلته وأعاقت مسيرته فتخلف عن ركب حضارة إنسانية سمي
ذلك أن الرقي المعرفي والعلمي هو السبيل . أصبح فيها خارج السباق

األوحد للنهضة واللحاق بركب حضارة عالمية نحن على الهامش فيها، وفي 
ق ، إما االلتحا"لحاقا أو انسحاقا"زمن عولمة شرسة ال تبقى وال تذر شعارها 

بغمس " تنعموا"بركب الحضارة وإما االنسحاق واالضمحالل والتالشي لمن 
  .رؤوسهم في التراب

ال اعتقد أن أمة كرمها الحق بأن اصطفى منها خير خلقه لتبليغ آخر 
اصطفاها عالم "  اللغة"تقد أن ’رسالته للعالمين جديرة بهذا المآل، كما ال أ

لكريم هداية لالنسانية جمعاء، تستحق أن الغيب والشهادة بأن نزل بها كتابه ا
تكون في مرتبة متخلفة في سباق اللغات الضاري، أو أنها قاصرة عن 

" عربيا... "التطور ومتابعة ما يستجد من أحداث علمية متالحقة ال تكاد تهدأ
  .لعلهم يعقلون

اهللا أسأل . الشكر موصول للدكتور زكريا، أن شرفني بكلمة االستهالل
بسطة في العلم والجسم ويمتّعهما بالصحة والعافية، وأن " المعلم"و أن يزيده 

  نذر حياته لرفعة العلوم النفسية وخدماتها رقيا بإنساننا" معلم"يكوتن قرة عين 
  تقديــم

المفسر، المحلل واألطروحي علي زيعور بدأ بنشر مقاالت في   - 1
التحليل النفسي، وفي النفسانيات وحقول الفلسفة، قبل دخوله الى جامعة ليون 

تحصل على ثالث اجازات، ودبلوم ). فرع بيروت، مدرسة اآلداب العالية(
دراسات عليا، ثم انتقل الى السربون التي كانت معتبرة، في تصوراته 

 -العري -موحاته، القلعة األخرى، بعد أوكسفورد، الممثلة للفكر اليونانيوط
 .الالتيني، والبانية المعمرة للحضارة الغربية البشرية والفكر المسكوني

ال مبالغة في القول إن تأثيره متشعب داخل تيارات فكرية متنوعة،  -2
موية وداخل حقول نفسية، وأخرى فلسفية، بل وسياسية اجتماعية كما تن

 .وتربوية
شارك أبوه، داخل الجيش العثماني ومع ضباطه األلمان، في  -3

وهرب أهل قريته الى ) . 1922معركة قناة السويس (الحرب ضد االنكليز 
 حوران في سوريا لدفع الجوع والجراد عنهم
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أكثر من مكان، أي في أكثر من توظيف واحد لها، وفي أكثر من معنى، 
  .بل على أكثر من صعيد أو مستوى

السبعينات وفي مضمار إعداد حلقات من موسعة في أواخر  -6
، ظهرت دراسات نفسية مجتمعية عديدة، ... "التحليل النفسي للذات العربية

اعتمدت مناهج كانت مخصوصة . وتحليالت مشكالت صحية حضارية
بالمسح العام للواقع والشروط الموضوعية ، أي للحقول والعوامل 

ذا المسح الميداني، أو تجميع ومن بعد ه. والمشكالت أو االنجراحات
" المعطيات، ظهر عمل مناهج فرز الجداول واالحصاء، وتفريغ

، )الدراسة النفسية االجتماعية بالعينة للذات العربية: را... (االستمارات
وفي خطوة ثالثة، كان يعمل على استخراج وصوغ قوانين عامة هي شبه 

 )ارية،كشاهدالشخصية الغر: را(روابط أو صالت وخيوط ناظمة 
" بموجب تلك المناهج درسنا موضوعات كان عنوان األخير منها 

أما الموضوعات االفتتاحية ". مبحث قوانين االضحاك كما النكتة وأخواتها
فكانت االنتقال والتحول، في الستينات الناصرية، من استعمال الحطب الى 

(= والصوفا " الكنباية"وقنينة الغاز، ومن الطراحة والمسند الى الكرسي 
وهناك ... ، ومن الجرة ينقل بها الماء من المنبع الى حنفية المنزل)األريكة

السيارة، الطبيب، المدرسة الرسمية، البلدية، النقابة، الجريدة، : أيضا
... الوظيفة الحكومية، الكهرباء، التلفون، البنطلون، الزي، المرأة الموظّفة

ميدانية للعالقة االناسية بين االنسان واهللا، بين وكان آخرها الدراسة ال
  .الناس والقدر

األمبيريقية، (= اما المناهج األخرى، بعد المناهج التجريبية  -7
، فكانت )األمبيرية، المعتمدة في المدرسة األمريكية في علم االجتماع

مناهج استكشاف الالوعي والغوريات، المتخيل واالستعاري أو الميثي 
، كما كانت معتمدة أيضا المناهج الفلسفية والمعتمدة العاملة ...يوااليمان

واألهم، ....  في العلوم االنسانية كالتاريخ واأللسنية، االناسة والتربويات
في قطاع المنهجيات هذا ، كان االصرار على الحذر من الطرائق 

 التوفيقانية والتلفيقانية، غير التاريخية، االسقاطية الخ

من عمر فرد أكاديمي النشاط واالنتاج " ستين عاما"تأرخة  سبيلنا الى
أو الشغل، يتكافأ مع سبل التأرخة االجتماعية والعامة لمجتمع أو فكر، 

بحسب هذه ... لمؤسسات ثقافية ومساحة من الزمان والتطور والجغرافيا
، كتبنا "فلسفته"، بحسب مبادئ العمل هذا أو أجهزته وقوامه و"القواعدية"

 -الفقرات النفسو. كل فقرات معظم الفصول التالية من هذا الكتابعلى ش
فلسفية الواردة، أدناه، تعبيرات عن تجارب ذاتية لكنها أيضا تعد 
موضوعية بسبب أنها تخص كل إنسان مر بمثل تلك التجارب، وشعر 

 الى ذلك،. بتلك المشاعر أو العواطف، والميول كما االنفعاالت

  إبانــــــة 

النفسية االجتماعية لفرد، لعقل أكاديمي أو لقسم تدريسي السيرة  - 1
الحقالن : داخل الجالمعة، تكون تأرخة جماعية شمالة، عامة وكونية
 .يتكامالن ويتواضحان، يتغاذيان ويتناضحان، يتساكنان ويتشاركان

تاريخ الفرد، الجزء أو العنصر، الحادث المحلّي أو النفسي كما  -2
تاريخ عام وشامل، وللفكر والكون، لألمة واللغة  الذاتي النزعة، هو أيضا

 .والحضارة برمتها
طريقتي في كتابة الفقرات أو المفاصل التالية، أدناه، ال تلغي األنا،  -3

فنحن، هنا، ). الذاتاني(= وهي ال تنفر أو أقلّه، ال تخشى من الذاتي النزعة 
ي إننا ال ال نغلب الموضوعي النزعة، أو الخصائص والطبيعة والشكل، أ

وليس عكس هذه المعادلة خطّاء أو . نلغي الذاتاني لحساب الموضوعاني 
 زللي، والهي، أصال، عطوبة أو فاسدة

لعمر شخص، ) Version(التأرخة الفردية، الرواية أو األسكوبة  -4
نافعة وأساسية، لكنها ال تحل محل التاريخ االجتماعي الشامل للجماعة 

تي، للمحلي والمسكوني، لالقتصادي واالجتماعي والمجتمع، للتواصلية واألم
 .كما للفكري والحضاري

المراد هو، في كالم أدمث، أن المناهج، في التشخيص والتمحيص، ثم 
في النقد واالستعاب وطرح التغييري، تكون في قطبين يتكامالن بتفاعل 

النظري، (التجريبي  والعقلي الصرف : وتناقح متبادل ومتالقح همت
إنهما المناهج التطبيقية أو الميدانية والعملية، والمناهج ). ي، التأمليالتنظير

التي تعمل الفكر والتبصر أوالتحليل والمقارنة كما االستقراء واالستنباظ، أو 
وعلى ذلك، فكأن ... الرياضية، وريضنة  العلم –المنطق والمناهج الفرضية 

ا، وليس فقط نافعا مربحا، القول بالعقل العملي والعقل النظري ما يزال سديد
فذاك هو نفسه، بالتالي، القول بالفلسفة العملية والفلسفة النظرية، القول بالفعل 

  والمعيار والخير، والقول بالعقل والحقيقة، وباألجهزة أو القوانين الفكرية
تكون الذكريات غير منظّمة، وصياغتها االحصافية ترتيب  -5

إذا حدث االنسان عن . لمنطق والتبويبوتعضية، تمنسق واعتماد للتسلسل وا
ذكرياته فليس واجبا، أو لزاما عليه أن يعدل متدخّال كيما يقدم لنا غير 

فتلك وظيفة قد يقوم بها المستمع، والمحلل الغائض ... المكرر، والمتشابك
في التعقب والتحري لكشف المطمور والالوعي، المظلم والبور، المشوش 

ي صياغة األسرودة، تكون بخاصة من التشويه الخشية، ف. والمضطرب
 )علم نفس الشهادة: را(والتعديل واالسقاط 

إن كان في هذه الذكريات المؤرخة تدفقا وتركمات أنقاض أو بقايا 
وتكويمات مكدسة، فألني ال أنظّم أو أضبط مفضال للقارئ نفسه أن يرتب، 

 في" ة نفسهاالخبري"ويسلسل األحداث، وأن ال يتوتر إن رأى ورود 
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العربية، وعبر مسارها منذ الستينات، غيرت ذاك أن المدرسة ... أسيرتييه
الفرنسية، أي  في المدرسة العربية، ومحاكمته أو  -في التعاملية المحلية

قوله في العقل األوروبي، وجرى التحول واالنزياح الى القول بدار عالمية 
للعقل والتاريخ والعلم والفن، وإلى القول بالتواصلية األفقية التفاهمية، وإلى 

اعلية بين أحرار مختلفين ومتساوين داخل المسكوني والكوني، داخل التف
 العالمينية والعالمية

يصنع االستراتيجيا، ويعيد بتواظب صقل العقل االستراتيجي،  -11
لألنا داخل المجال، أنوار ونسغ حقول علم النفس واختصاصاته ومهنه 

. االنسانية المجتمعيةمجبولة مع الفلسفة والمواكبات الفكرية لشتى العلوم 
وما هي االستراتيجيا إن لم تكن عينها التكييفانية، التغييرانية، الصحة 
الحضارية، االقتصادية والمعرفية، للمواطن واألمة والوطن داخل الدار 

 العالمية؟

تظهر السيرة الذاتية للفرد أن للعقل الجامعي، متكافئة مع  - 12
لم توجد أمة، داخل أوروبا الغربية، التأرخة العامة للمجتمع والسياسة، أنه 

المكتظة بالسكان، لم توظف المعرفة من أجل استغالل األمم االي كانت 
بالمعرفة حاربت المدرسة العربية، عبر سيرتها . متخلفة في حقول المعرفة

فالمعرفة سالح عظيم بيد الراغب . ومسارها منذ الستينات، سلطة الجار
اكمة وزيادة الثورة، وتحقيق المنفعة، وتأمين في االمتداد والسيطرة، في مر

 .المصالح
لقد ظهر جليا أن سالح البشرية األسرع واألقدر، األنفع واألصلح، لم 
يكن سوى المعرفة المنتجة في الجامعة، في المراكز المتخصصة 
المكرسة، في سياسة الدولة الساعية إلى ان تكون دولة الصحة الحضارية  

طنية، دولة المؤسسات، دولة المدنيات، وحيث المصالح للشعب، دولة الموا
االقتصادية األمتية مستقلة غير مستتعبة مستلحقة، ومتالحقة، والتنمويات 
االجتماعية، االقتصادية أصال وفصال، متواصلة ومتوازنة دينامية 

  .ومتالحقة، شمالة أجمعية، عامة وحرة
لمصطلحية الفلتان في موضوع المصطلحات، في صوغ اللفظة ا -1

أو صنع المفردات التقنية العائدة الى الحقول  المعرفية المضطرمة، قد 
يتشابه أو يقرأ على بساط واحد مع حالة مرضية  هي كحال فقدان الكالم 

هنا تندلع ذكرى حادثة جامعية داخل قسم ). راك األفازيا(أو انحباسه 
رر بعض حدث أنّه لم يمانع أحد في تخصيص ساعة داخل مق: االجازة
من أجل تدريس مادة اسمها ) علم النفس، الفلسفة، األلسنية(المواد 

وكان علينا االسراع في األمر، ". المصطلحات النفسية والفلسفية والتربوية"
ليس فقط من اجل دعم االنتقال الى التدريس بالعربية وإشباع مشاعر 

 اجل تعميق ، بل أيضا من )وطنية، قومية وغير مقومنة(وانتماءات أمتية 

الفكرات الواردة هنا مقوالت هي، بالتالي، محلية وعامة،  -إن الفقرات 
.... فردية وجماعية، تؤوب الى السيرة الذاتية وإلى التأرخة للمجتمع والفكر

وهذا كله بمقدارها هي، الى ذلك، اجتماعية أو فكرية، تربوية أو تنموية، 
  ... توصيفية أو تغييرية

لم أورد . ذن، أفكاري وسلوكاتي، آرائي ومواقفيالفقرات هذه هي، إ
سيرة حياتي على النحو المعروف، لكن لماذا لم أقصص سيرة حياتي على 
الغرار المألوف المأنوس؟ لم أر أن هذا النوع األدبي من فنون نافع أو 

من حقّي أن أختار، وقد اخترت فن السرد على ... األصلح، سديد وحقيقي
مبثوثة شريدة، غير مسيجة داخل أقفاص النسق العام  شكل فقرات متناثرة،

كما اخترت أيضا  الصياغة على . وحظائر عمارة أو كل مرصوص مستبد
  عابرة وعطوبة" شكل أقصوصات، واشتباكات أزمالئية

سوف يمر أدناه، باحتشام واحترام للذات، أن التحليلة أو المعاينة،  -8
لشاهد، تعقّب الغوري والالمفصوح، بجلساتها المفتوحة، لديكارت، على سبيل ا

واحترمت الشخصية الذاتية، والشخصية .... ونقّبت في الالوعي والمتضمن
أو الكملنة، " البطلنة) "وعينت(المعنوية، للصابر، لكن وضعت أمام الوعي 

األسطرة كما اللهوتة التي أحفت بها وغطتها جاعلة منها بطال شعبيا أو 
تم، طوال عقود، بتقطيع آراء الكان لم نه... صاحب سيرة شعبية

(LACAN) ،فاألهمية المعطاة لذلك . كشاهد آخر، أو ببسطها وتمجيدها
المحلل تتلخص باالهتمام واالنصباب على ما كتبه عنه المفكرون العرب، على 
عالقاته وأفكاره العائدة الى الدار العربية، ولربما كان القول العربي، في 

النفسية أو عن عصابه، واالضطراب أو التزعزع ، عن صحته 1973بيروت 
كما كان طرح ... في قوام شخصيته، هو القول الواجب والنافع االنطالق منه

سديدا، وهي لم تطرح ) شيئا، فكرة(= عربية في عالجه أمرا  -نظرية هندية
سديدا، وهي ) شيئا، فكرة(= إال ألننا كنا نعرف جيدا  خصائصه وغرابة أمرا 

ال ألننا كنّا نعرف جيدا خصائصه وغرابة أطواره، أواضطرابه لم تطرح إ
 .المزاجي، وتقلّب شخصيته أو ثنائيتها

لتقديم شخصية ومدرسة داخل الجامعة " النصف قرني"عبر المسار  -9
اللبنانية، داخل الفكر األكاديمي العربين سوف نرى، أدناه، االنتقال الى رؤية 

وطبيعة الصورة عن الذات داخل الذات جديدة لنفسنا داخل نفسنا، لمعنى 
لكأننا، بعد نقد حضاري واستيعاب تخطّوي، انتقلنا، تراجعا ... العربية

واهتداءا، الى مفاهيم ورؤى مختلفة حول تفسير وفهم وتأويل علوم النفس 
 والفلسفة والتاريخ، علوم اللغة والتحليل والمجتمعيات كافة

ي هو، بحسب المدرسة سوف نرى أن التاريخ الفكري األكاديم -10
، إلى إبداء )على سبيل الشاهد(العربية، ال يذهب، في دراسة علم االجتماع 

 برول، وإنما إلى بوغليه او- االعجاب والتقدير إلى دوركايم أو ليفي
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  تأرخة وسيرة ذاتية للذاكرة وملكة النسيان والمحو: الباب الثاني

  تاريخ وذاكرة ونسيان او محجوبات: الفصل الثاني

العقلية والعمل  تاريخ قطاعات ورزيحات داخل: الفصل الثالث

  واأليديولوجيات في الجامعات
منسيات وذكريات عن صراعية طالب مع أبطال الفلسفة : الفصل الرابع

  التومائية وااليديولوجيين المسيسين

التغير والتحول اهتداء وتراجع ثم استعادة التوازن : الفصل الخامس

  وااليجابية والفرح

  المؤسسون والطالئعاو ... فرسان كلية اآلداب: الفصل السادس

  التارخة تذكرات ونسيان عن ابطال مناصرين ومكابرين: الفصل السابع

حوار ميادين الفلسفة العربية الراهنة مع ميدانها المادي : الفصل الثامن

  والتاريخي

  
خزعات من التاريخ الجامعي والذاكرة المجتمعية والفكرية : الباب الثالث

  الجمعية

  بار جامعية في عينات وخزعات استبطانيةأحوال وأخ: الفصل األول

 وعي االنهزام والنجاحات داخل كليتي اآلداب والتربية: الفصل الثاني

 

تطور النا والنحناوية والكل تغير في العقلية والتعلم وأدوات : الباب الرابع

العثماني واألسرة  -االنفتاح الحضاري في المنزل العري. العمل 

  والجماعة والمةالبطركية وفي المعيشة 

تطور األبوة المتفردة والعائلة البطركية والقرية العربية : الفصل األول

تغير التنشئة االجتماعية والمستويات . العثمانية فيما بعد الحرب األولى

  المعيشية داخل األوساط البطركية كما الريفية والشعبية

الصدأ . يتواصلية الطالب واألستاذ والبحث األكاديم: الفصل الثاني

  "واالمتحان داخل الجامعات الالهثة

  ذكريات وتواريخ ومنسيات مروية في قصص قصيرة: الفصل الثالث

  التغيير في الفلسفة الوسيطية داخل الجامعات الللبنانية: الفصل الرابع

استكشاف الشخصية وعالج نفسي بالقصة والمسرحية : الفصل الخامس

  واللوحة

  يوميات تجربة شخصية في الحجدفاتر الحج : الفصل السادس

 من بيروت الى مكة: الدفتر األول -
 داخل اللهب االيماني: الدفتر الثاني -
 عودة الطيور الى وكناتها: الدفتر الثالث -
 وعثاء الرحلة: الدفتر الرابع -

االقتناع الذاتي،وبثّ إلقناع المناوئ كما الجارح، وبالتالي من أجل إبعاد  
ثورة : را(المستولي على التدريس الجامعي في لبنان الذئب اللغوي الكاسر، 

الطالب الضعفاء بالفرنسية، الرحيل الى الشهادة الثانوية في سوريا ومصر، 
 )تأسيس الجامعة اللبنانية وبخاصة الجامعة العربية كفرع لجامعة االسكندرية

التجربة العربية في أتون المصطلحات وقعت في بعض المهاوي  -2
في عبارة أوضح وأنضج، إن .. المسيج والمغلق والتعصبواالنفالت على 

المبالغة في نحت كلمات تقنية بواسطة االلصاق، أو بصهر لفظتين في لفظة 
قر بذلك، واألزود هو أن تلك . واحدة، قد تكون غير سديدة، منفّرة ومفكّرة

الظاهرة اللفظية التي طرحناها وعشناها موحجية بأنها توجد أيضا عند 
ل والهذائي، واآلخذ بتعلّم لغة غريبة عليه، هنا الصابر يخلق كلمات، الطف

: االسهال اللفظي، في: را(ويطرح كلمات مشوهة خاصة به، غريبة 
 ....)زيعور، معجم الطب النفسي

والى أستاذنا . أشكر الدكتور جمال التركي، شكرا كثيرا وجزيال -3
 متناناتالدكتور عبد الستار ابراهيم ألف تحية وتحية، وا

 إ����/ ���� / ا����ل / ��
	�ت ار��ط 
www.arabpsynet.com/Books/ZayourB15.pdf  

 

  *بواسطة التحليل الذاتي والسيرة الشخصية تدوين التاريخ
 

  المحتويات

  إبانة

  والصدامي في داخل مشكالت الصراطي مع المنشقالحواري : الباب األول

قولة منخولة في ذكريات ومنسيات الوعي وتحتيات السلوك : الفصل األول

  داخل مصانع الجامعة

  ذكريات القكاع الجامعي داخل حقول السيرة الذاتية: القسم األول
  مراحل مفصلية داخل تضاريس األنا -ثالثة أعمار: القسم الثاني

ذكريات جامعية فردية وجماعية حول اقترافات  :القسم الثالث
  واعترافات

استذكار المذاهبية والطوائفية في المجتمع والفكر وفي : القسم الرابع
 اليديولوجي والالهوتي والسياسي

  
الذاكرة الطويلة واالستبطان المستحث والتأرخة االحصافية : الفصل الثاني

  "المذاهبية"للتجربة الناصرية في 

  تقديم وأعمومات في السيرة معا والتارخة: ألولالقسم ا 
حوار األكثرية مع الفرق أو بين االخوة المتجافين : القسم الثاني

 جدلية السيد مع العبد داخل األسرة كما المجتمعات البطركية
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**** ***  
ان الحاجة للعلوم االنسانية ال تقل أهمية ووظائف تغييرية، عند  -1
ومن ... الناهضة، عن الحاجة للعلوم الدقيقة او الطبيعية" الثالثة" األمم 

األسهل، بحسب المتفق عليه، أن تتقدم االمم المستضعفة وتفوز بتحقيق 
 سريع في ميدان العلوم الموضوعية التطبيقية

العربي في انسنة العلوم االنسانية او " المشروع"من هنا انطلق 
من السوي ن البادي والواضح ) . االنسانيات، االجتماعيات( االجتماعية 

نجحنا في صيلغة حصيفة وعالمية البعد ومن ثم في ايا، التأكيد على أننا 
  داخل تلك العلوم" ما بعد األنسنة"األنسنة وفي 

فهذه العلوم، من قبلها وجانبها، قامت بدفع وتزخيم توكيدي للتغيير أو 
التكيف التطويري الذي تفاقم وتنامى بتواظبه وتداؤبية متناقحة منذ 

المشروع العربي في " على ساحتها الستينات، مع بداية المرحلة التي يلعب 
  "االنسانسات

" وتعد علوم الالوعي الثقافي قطاعا غنيا بالطباقي والمداميكي -2
فعلوم الالوعي . بين القطاعات أو الميادين األخرى لعلوم العقل العملي

الثقافي من علوم االنسانيات، بل قسم اساسي نافع ، واداة كشف للذاتي 
يقوده الالوعي والخبرات المكبوتة  الالمفصوح، ولما هو مطمور

 .والطفولية
من حيث مكون علوم الالوعي الجماعي " علم السيرة الذاتية"و

...) الحلميات، االسطوريات، الحكايا الشعبية، الكليدمنات، التارخة العامة(
التعويض النكوص التكوين العكسي االسماء، التطهر : وردود فعل من مثل

  ...نكار والفراروالبلسمة، االبدال واال
الذكريات الجامعية ) روايةن سرد(من المرذوالت في سيرورة سكب 

أو ذاكرة العقل الكاديمين كما سنرى أدناه، االغفال المتعمد لزمان ومكان 
  .األحداث الواردة المسكوبة، المؤرخة

ما ورد أعاله يساعد على تشريح وترسيخ الفهم الواسع لميدان علم 
ل المشروع العربي في أنسنة العلوم االنسانية السيرة الذاتية داخ

والمجتمعية، وبخاصة على المقارنة بين السيرة للفرد والتأرخة للمجتمع 
وذلك الفهم، المتمدد والمفتوح، يستوعب السيرة الذاتية . والجماعة والفكر

وهنا قد تكون مروية على ... غير المباشرةن أي المكتوبة بقلم صاحبها
وهي تبقى في جميع األحوال ن ... ؤرخ او قريب للبطللسان صديق أو م

وكما سنرى، متناضحة ومتكاملة مع كتابة التاريخ للكل، الجماعة كما 
فالسيرة، تجربة شخصية كانت أو شعبية او تحليلية، . الشعبة كما الحضارة

  تارخة وشمالة، اجتماعية وفكرية
 إ����
ا��
	�� ار���ط

 www.arabpsynet.com/Books/ZayourB17.pdf 

  ابانــــــة 

ضمن مشاريع العلوم االنسانسة من أجل العربي والفكرن ومن أجل  -1
التطور لالنسان والثقافة والمعرفة، تكرست مساحة مخصوصة تبسط الذكريات 

هنا ظهر . 2015وحتى  1950أي تجربة العقل األكاديمي منذ المؤرخة، 
، عللى )2002المكتب العالمي للنشر، " (ذكريات الفكر الجامعي العربي"كتاب 

 شكل مقطوعات، غالبا ما ال تتجاوز إحداها الصفحة الواحدة
التاريخي بعنوان  - "الذكرياتي" ثم ظهر الكتاب الثاني من المشروع  -2

أما ). 2008دار الهادي ..." ( الفلسفي وحاالت نفسيةالقول : " مكثف هو
العنوان الفرعي، الذي يظهر غالبا كعنوان داخلي، فكان مسهبا، وذلك ألن 

 .مقصوده ليس االفاضة واالطنابن وغنما التوضيح واالفصاح الشفاف
لكن األهم، إضافة الى ما مورد اعاله، هو ما كان يظهر في  -3

سيرد، أدناه، )... انترنت(العنكبوتية العالمية الصحف أو على الشبكة 
البيروتيتين من " النهار"و" السفير" تعليقات على بعض ما نشر في جريدتي 

كما التذكرية المكرسة لتأرخة الفكر والتغير في " الذكرياتية" تلك المقاالت 
 جامعات لبنان األقدم

فقطاعات  -وهي تماما كما الغائر والمحجوب -اما المنسيات -4
معبرة عن شخصيات وتجارب تكرس لها سرا وخفية ) طباقات(ورزيحات 

وقت للتحاور واالستشارة حول حاجتها الى التحليل كما العالج النفسين 
 والصحة النفسية والتربويات النفسية االجتماعية

 - الممتدة الى أكثر من نصف قرن - تشوب الذكريات الجامعية المؤرخة - 5
 ى تعود الى االسلوب في الصياغة والسكب ثم السبكلطخات منهجية، وأخر

تخلص ذكريات العمل الجامعي، االنتاجي كما االسعافي، تجربة  -1
تبدي ذكريات المؤلف، األنا خاصته وذاكرته، احتراما : شخصية في الكويت

لن نقرأ ههنا ما كتبه . للجامعة والجامعي ولتاريخ العقل األكاديمي في الكوين
عائدة الى استاذة النتروبولوجيا، مع . كويتية" ديوانية" في عن سهرة أمضاها 

اربعة من علماء النفس هناك، اتفق خاللها الجميع على ضرورات نقدية 
اشارات الى أن كاتب هذه " ذكريات جامعية"وفي . للسلطة وفضائها العربي

السطور ألقى أكثر من عشرين محاضرة في الصحة النفسية، وحللل وعالج 
ويذكر المؤلف عدة اسماء، منهم الكويتي، ... ة حاالت اضطرابيةهناك عد

لقد قدمت تحليالتي : " ويقول أيضا... ومنهم اللبناني المقيم في الكويت
اال أن . لالغنيات والعادات الكويتية القديمة، إبان الخمسينات وحتى الستينات
د تكون القارئ لذكريات مؤرخة ال يعرف اين يقرأ تلك التحليالت التي ق

السيرة الجامعية للذات " وهنا يظهر اكبر اخطاء صاحب . معبرة ونافعة
فهو احيانا ال يعين تاريخ الحدث أو ما يحدثنا عنه، فيترك تاليا " العربية

 .المجال للمحجوب والغائر، للمنسي والمهمل
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 مخطوط أو كسفورد مكافأة وعينة ممثلة  لألوكوسفوردية العربية -5
مكان ومكانة ابن باجة دال الفلفسفة العربية وفي السربونية   -6

 العربيى منا في البدكارتية ثم االسبينوزية 
مساهمة قدرات وأدوات الفكر الصوفي وفلسفة التصوف : الفصل الثاني

  في التغيير نحو القيم المحباوية واللطفاوية والخير المحض والعالمينية

تشغيل في الفكر المحباوي القراءة التحويلية نقل وغعادة  -1
 الصوفي الراهن

 الفكر الصوفي الراهن آخذ بابراز التحول الى قيم العشق االالهي - 2
التصوف الفلسفي او العقلي والتشيع او الشوعي النفسي تكامل  -3

 "معبعضية"وكل او ادراك في متكافئة و
انسنة الفكر الراهن تطوير للقيم والسلوك وتغيير في معنى  -4

 وعقله واستراتيجيتهشخصية التصوف 
الفلسفة العربسالمية مسكونية وعلمانية وعقالنية موبقات  -5

 تقليصها الى حكمة صوفية أو الهوتية مستبدة
 نظرات عامة وتماس شامل .1
 ابن سينا فيلسوف مشرقي أو مؤسس التصوف العقلي وممثله .2
 السهروردي والتراث االشراقي المشرقي  .3
 ي العدمابن عربي خطاب في الوجود  الموحد وف .4
مجلوبات حكماء التصوف الفلسفي التاريخي إعداد ودعامة  .5

 للقول بنظرية فلسفية صوفية راهنة
العقل , مآخذ على النظرية الراهنة في الفلسفة الصوفية أ .6

 الصوفي االنعتاقي
االنسانوية . كلمة راهنة في مذهب التصوف المعقلن المفلسف .7

اساس وقوام  الصوفية وقيمها الكونية) المذهب االنساني( 
 المذهب الصوفي الراهن وخطابه المسكوني المستقبلي

 والودادية بين الروحاني والعقالني أواليات الشراكة .8
 خرافات الموضوعية او العلموية المطلقة والمفاهيم المحضة -1
امكانات الذاتي والفهم . المعرفة التاريخية كلية وغوصية ومفتوحة -2

المؤرخ التفهمي أو التأرخة الموضوعية كما التذوق والتأويل في بناء 
 "معبعضية" والذاتية سواسية ومعا وفي وسط 

الوظيفة المعرفيائية . أفهمات فكر التصوف متميزة ومستقلة .1
 للمصطلح

تعريفات التصوف أداة أخرى الكتناهه أو ميزان آخر لمعرفته  .2
 ومكاكمته

 الصوفي هو الموؤود. أصل كلمة تصوف داخل ال وعي الكلمة .3

حقول الصحة النفسية  في حاالت عيادية وحراثات فكرية 

 *الحضارية -والثقافية
  

  المحتويات

تشخيص اكتئابات ومبادئ عالجية في صحة الشخصية : الباب األول

  والمجتمع والحضارة 

من تأثيرات الحرب الداخلية في الغوريات والعوارض : الفصل االول
  النفسية

االقرار بالزمانية وقوانين . بالحكمة العمليةالعالج النفسي : الفصل الثاني
  التكيف

  المعاينة تشخيص تفسيري وطرح تغيير اشفائي: الفصل الثالث
وعينة المكبوتات كما تشخيص الشعوريات االحباطية :  الفصل الرابع

  واالكتئابات الممضة
العالج الممركز على الوعي  –عيادة التصبر والتحمل : الفصل األخير

  فعل الزمان واالرادة و
  الالتيني - العربي -أضمومة الحزنيات والمذهب االصطباري اليوناني

  تمكين وتزخيم البعد المعرفي للشخصية والوطن: الباب الثاني

الحراثات في حقول الفلسفة والفكر إخصاب وتالق للصحة : الفصل االول

 الحضارية

 الحضاريةالنظرانية عمود ركني في استراتيجيات الصحة النفسية  -1
 عينة مما يثيره تاريخ الفلسفة العربية -2

 حركة النقل
 الطوالني والشاقولي

 تاريخ الفلسفة فلسفة تاريخية وتاريخ الفكر
اليونانية بحسب الفلسفة النفسية والنفسانيات " المعجزة" سيكولوجية  -3

 الفلسفية العربية الراهنة
 عةكمة اقالقية ومثيرة للتوتر النفسي الحضاري سديدة ناف -4

  ابن باجة مدركا كصاحب مقعد عالمي 
  استعاب قول حسين نصر وتجاوزه

" الفكر العربي يخاور الجناح الفارسي والتركي معا وسويا في  -7
 مشتركة ووحدة أو كل" معبعضية

عينة ممثلة لضرورات تحسينية " المعجم مصطلحات الغزالي" -8
 وارتقائية

  تجاوز غواشون وماسينون
 متشابكة متكاملة وتدرك كما بينة او نسق أو كلالكلمات المفاتيح 
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الرواية بين بعديها لمحلي واألمتي والمسكوني العالمي داخل  -1
 الحضارة

 المقامة رواية مسرحية عميقة الغور والمحجوب -2
 الدراسة بالعينة لمترجمات روائع أدبية انسانية

الدراسة بالعينة الممثلة لالدب السمعي االذاعي والسمعي : الفصل الثاني

  المرئي

إخصاب في الثقافة وعافية المترجمات من األدب العالمي  .1
 حضارية سليمة وسوية

أواليات ومحاريث الترفيه والفرح أو دفع االحزان وتطهير  .2
 االعماق في الفرد والكل والمعنى الحضاري

المنافع النفسية الفردية والثقافية من ترابط حضارتين أو من  .3
 غربي مفرج ثم مطهر ومفرح مبهج - كتاب عربي

خلقت حقولها ومنهجيتها ومكانتها داخل حاجات الثقافة االعالمية  .4
 االعالميات المحلية والدار العالمية للحضارة

توكيد وتزخيم أيديولوجيا الطبابة وثقافة العلم وفلسفته أو : الفصل الثالث

  منطقه وأجهزته

 "الطبيبي" القباني ممثل االلتزام بقطاع الثقافة العلمية والعقل  .1
قطاع معرفي وتثقيفي  - نيااليطولوجيا أو علم النفس الحيوا .2

 واعالمي
تعبير عن اضطرابات محتملة وهواجس أو " قلوب األطباء" .3

أفكار قهرية ممكنة مشاعر تعاونية وعالئقية تفاهمية وإيجابية بين 
 الصابر أو االنجراح والمعالج سندية مقتضبة

تشخيص الالتوازن وطرح المقال السديد في اللقمويات : الباب الرابع

  والعسريات

استمرار الجوع والوجع والعوج داخل االقتصاديات العالمية : الفصل األول

والمحلية أو داخل الموةقع أو القدم األولى والمعنى االنفع للصحة 

  الحضارية وللبشرية

 كتاب المجاعة االسود -1
الرافعات االقتصادية واالجتماعية منطلق ومقصود ومعنى ال  -2

التحسينات والكماليات الحضارية  بديات القطاع العام ومطالب الرفاه او
في دولة التنمية والمؤسسات والعدالة االجتماعية أو دولة الصحة 

 الحضارية
  سندية مقتضبة

االشتراكات والتنمويات الالمناصية والمدنيات في السير الى  -3
  العدالة االجتماعية 

 

( اسماعيل والصوفي والمسيح الهاجري رمز تضحوي وانبعاثي  .4 
 )قياموي

اهللا ) كبش(=وحمل ) إسماعيل هاجر( الرمزي المشترك بين الصوفي  .5
 مفترضة هاجر وسارة واألب المؤسس). السيد المسيح( االبراهيمي أو العربي 

 نشوء الظاهرة الصوفية المقدسة والمقدسنة -1
مناجم التصوف تبني بعض طرائق التأرخة الحديثة وما بعد  -2

 التارخة الموضوعانية المفرطة والمظنونة
 الصنافة التعاقبية ثم التزامنية. النماطة الشاقولية ثم األفقية -3

موضوعات راهنة الرؤية والنسغ ضرورية وركيزة في : الفصل الثالث

  تحسينات وكماليات الصحة الحضارية

اللغة والحضارة في متكافئة ومتبادلة القرتءة التطورية التاريخية  -1
 للغة واللسان كما للصمت والكالم

 اللغةفي جوهرية  -2
 أنطولوجية اللغة إشكال وتمازق -3
دور علمانية وعلموية وعالمية المدرسة العربية الراهنة في تدعيم  -4

 الرفض الدروجة القطيعة المعرفية
العقل العربي بطل الفلسفة اليونانية العربية الالتينية وأحد كبار  -5

 ممثلي الحضارة حتى كنط 
اكتساب الصحة إعادة التأرخة نقدانية وحداثانية ومن أدوات  -6

 الحضارية
حركة النقل بحسب بدوي وجبر ومدرسي تاريخ الفكر كما الموقع  -7

 الحضاري
الطوالني والشاقولي أو فهم راهني للتأرخة ان للفكر العام أو  -8

 لالجتماعي الشمال 
 تاريخ الفلسفة شرط وإمكان فلسفة -9

الباب مفتوح بعد بدوي وفريد جبر في ميدان تأرخة الفكر األثلوثي  - 10
 أو الفكر األرومي) الالتيني -العربي -اليوناني( 

الحرية أساس وتاج في العقل المدني والقيم المسكونة وفي  - 11
 الحضارة العالمينية 

  ارفاع النقد النفسي الفلسفي والحضاري العام لالدب المسرحي:الباب الثالث

تعزيز المكانة داخل الدار العالمية لألدب والفن وللرواية : الفصل األول

  المسرحية و

 علم االعالم أو الصورة وقطاعات الميديا والتواصل االجتماعي -3
االنسان والنزعة االنسانية وأنسنة الحضارة المستقبلية  -الناس -4

 بواسطة الكتابات المسرحية والروائية والوجدتنيات االبداعية
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ليس ما يلين أدناه، تجارب كلها ذاتية، كما أنه لم يكن كله كالما  -1
اكتئابات عاناها  عن حاالت عيادة معيوشة، ومن ثم عن أمراض نفسية أو

وعرفها من الداخل اختصاصي شاء أن يسردها ويصقلها من أجل أن 
هنا، أدناه، . تساعده على فهم وعالج المرض النفسي والواقعين فريسة له

سنرى كم هي تتناضح وتتكافأ، تتغاذى وتتضافر التجارب الشخصية مع 
طرح  األدب النفسي العيادي في حقول التشخيص والتفسير، ون ثم في

التغيير أو العالج والسير شطر الصحة النفسية للشخصية والنحناوية 
 والتواصلية، للمجتمع والفكر والثقافة

االب المتكلم عنه، أدناه، وتماما كما القرية والمجتمع أو الواصلية  -2
والثقافة، عينة ممثلة، فما يجري في قرية أو أسرة ، ) السلطة(= والقوانين 

أو روابط أفقية وشاقولية سيطرية، كان يشبه نظيره وفي دائرة أو مستوى 
 .في كل أسرة أو قرية، وتشريع او ثقافة، وفكر أو سلوكات وأساطير

األول يبسط أو يسرد المعاينات، أي : األهم في الكتاب هذا بابان  -3
التشخيص ثم العالج لحاالت االكتئاب المتنوع والحداد، ألحزان العاشق 

المريض كما الخائف، وذاك هنا، بحسب منهجنا والمتصابية والمتشبث، و
" اما الباب الثاني فيشتمل على بحوث . غير الكاديمي، غير التدريسي

في الفلسفة والفكرن واللغة كما الكرامة والحرية، والحرية، والخير " مجالتية
وهي دراسات ، أكتوبات أفتخر بأني أقدمها ...   المسعد أ السعادة الفاضلة 

 ترشدا بمهارات واختيار الطببب النفسي زكريا علي زيعورمستعينا مس
 ����ا� و �
	�تار���ط ا�

www.arabpsynet.com/Books/ZayourB16.pdf  

 
الدار العربية  داخل األريكة التحليلنفسية والمقعد الفلسفي

  *للنفسانيات والفكر االجتماعي والصحة الحضارية

  

  لمحتوياتا

التحاور النقداني والقراءة الطبيبية والسلبيجابية ألعالم : الفصل األول

  الفلسفة العربسالمية

  تحليل علم نفسي البن رشد
  ابن خلدون في نظر على النفس التحليلي

  محمد عبده في تحليل علم نفسي
  وتيارات مختلفةتحليل علم نفسي لمذاهب 

  الفلسفة الوسيطية وعصر النهضة واإلصالح
  عجالة في االيبستيمولوجيا 

 عجالة في الميتافيزيقا أـو الماورائيات

الصحة الحضارية مشاعر وهوامات وتحققات انتصارية في : الفصل الثاني 

  قطاعات العلم الثائر والتقننة والصورة

الثقافة العلمية ومنطق عينة من ممثلي قطاع تزخيم : أحمد زكي -1
 العلم التطبيقي ورأسماله ورموزه

تكامل وتداخل ثقافة العقل وثقافة المتخيل في بنية الصحة  -2
الحضارية الالتمرتب في األهمية بين معجم العلوم الطبيعية 

 ومعجم العلوم االنسانية
  يةالقطاع الخيلي المحلي متفاعل ومنفتح على الدار الفنية للبشر: الفصل الثالث

 وتياراته" الفن الحديث" سيزان عينة أو البطل لذي يمثل قطاع  -1
 –مونرو بطل ثقافي كوني أو عينة من ثقافة سينمائية عالمية . م -2

 حضارية –الفيلم السنمائي كتاب ثم كالكتاب مؤشر على صحة ثقافية 
االسكوبات القارية والمعجمية ضبط في قطاعات وطباقات :  الفصل الرابع

لحضارة واستجالب لالهتمام والبحث وتمكين في الصحة ا - الثقافة

  الحضارية  - الثقافية

  أشمولة
الجنوح واالنحراف والتشدد العنفي جروح في المجتمع : عند العتبة
  والحضارة 

  ملحق

  تقديــــم
 

كنت، وبخاصة ابان الحرب الداخلية اللبنانية، أعمل في الكتابة  -1
الهموم والغموم، وتسميم الذات  ألخفف عن نفسي الضغوط، في ما يبعد عني

كنت عندما . باالوهام، وفي حقنها باالجهاد العملي ومقاومة االحبط واالهباط
أشعر أن نفسي غير مرتاحة ابدأ بالكتابة طلبا لتقليص التوتر، واخراج 
تأثيرات الزمن الرديء ومفاعيل المأساة الوجودية على شخصيتي في 

 ذاتها وقدراتها على التغيرسلوكها واهتماماتها، وفي وعيها 
بعض هذه االكتوبات كنت قد كتبتها بسؤعة بين أنياب الفتنة  -2

كتبتها ألنها تقلص االوجاع، وتخفف ألم الجرح، وتمأل وقتا، ... اللبنانية
. وتبعد عن االنكفاء االستحواذي، وعن التمركز القسري حول تأثيم الذات

اض، ومن الغرق في المخاوف بالكتابة، كنت أنقذ نفسي من األسف واالنقب
 والتجذيف، أي في غياهب الهواجس والمخاطر المحزنة والزينة

لماذا وماذا اكتب؟ ااكتب لالتعاظ الذاتي؟ او اكتب للبلسمة الذاتية؟ 
أكتب . وأكتب لتزخيم وتوكيد االنسان في المجتمع والفكر وأمام المصير

لى الهواء والواقع، اخراج الوسواس ا. ألضع تجربتي الذاتية على الورق
القلم ، وعلى الورقة ، معناه اخراجها للنظر فيها ولمحاكمة حكم القدر 

 والدهر في البشر
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  أطروحات المدرسة العربية في علم النفس ومهنه واختصاصاته
  قراءة في الذات العربية وتاسيساتها الالواعية والمحجوبة

  القول الفلسفي وحاالت نفسية أو العقل والتجربة كما الواعي والالواعي 
  في الشفاهة والمعيوش والكتابة التحليل النفسي خطاب

  المدرسة العربية الراهنة في الفكر الصوفي وفلسفته النفسية
ركائز وأساسيات تميز المدرسة العربية الراهنة في : الفصل السابع 

  الفلسفة والفكر

  ميادين العقل العملي في الفلسفة االسالمية الموسعة
  الراهن أو العائدالقولة في صقل الوعي األخالقي المكرس ثم 

  الفلسفة في أوروبا الوسيطية وما قبل كنط فلسفة يونانية عربية التينية 
  تأسيس وصقل تحليل علم نفسي للفلسفة والفكر والصحة الحضارية

  الفلسفة في أوروبا الوسيطية وعصري النهضة واالصالح وحتى كنط
لم أحوال المدرسة العربية الراهنة في فلسفة التصوف وع: الفصل الثامن

  النفس

  تطوير التخطيط والحقول والمنهج لمشروع
  تأسيس المدرسة العربية الراهنة في الحلميات واالستعاريات وشقيقاتها 
قطاعات وديناميات المدرسة العربية في الفلسفة والنفسانات الصوفية 

  ومذاهبها األخالقية وفي النقد واألدب والمنطق
مصطلحية داخل الدخل المدرسة فلسفة ما بعد فلسفة الموسوعات ال

  العربية الراهنة في العلوم االنسانية
  المدارس العربية: الفصل التاسع

  مدرسة عربية في علم النفس
  التأسيس والتطوير التوسعي

  التأرخة عبر ذكريات جامعية لبنانية 
  "قطاع الفلسفة الراهن"المدرسة العربية في 

 معنى كلمتي صوفة أو شوعة: التضحية بالذات طريقة استجالب قداسة

  
حوارات مع المؤسسين والرواد داخل المدرسة العربية : الفصل العاشر

في تضامنية الفلسفة حوار متعدد الوجوه والنشاطات مع هموم وحقول 

  ودادية الفلسفة والتحليل النفسي والنفسانيات العربية الراهنة

  العربية الراهنة حوار متعدد الوجوه مع هموم وأسئلة المدرسة الفلسفية
  فصل فلسفة األخالق عن فلسفة السياسة واالقتصاد وفلسفة الدين

علي زيعور يقرأ مكانة المرأة  كمساوية للرجل في حياة ابن رشد 
  وفلسفته
 

مذهب الوضعانية المحدثة في القيمة والجماليات والصحة : الفصل الثاني 

  األخالقية أو الروحية

  اللغوي الفلسفة الوضعانية والتحليل
  وتيارها" المحمودية"الوضعانية العربية او 

  محمود في المعرفيات والقيمات. ن.محاكمة ثنائية ز
  محمود وتياره وقولها. محاكمة الوضعانية عند زكي ن

  محاكمة اإلحساس والترابطية والذرانية في العقل الفلسفي العملي
الفلسفة حسن حنفي والمدرسة العربية الراهنة في : الفصل الثالث

  والنفسانيات الفلسفية

  تكرس القول الفلسفي العربي المستقل والراهن كما المستقبلي 
  الفلسفة قضايا وأسئلة في القول والفعل والفن
  بين علي زيعور وحسن حنفي في السوربون

التأسيسيات وشبه مقدمة في مشروع التحليل النفسي : الفصل الرابع

  والصحة الحضارية لألنا 

  اطيرنا عبر يونغ وفرويد معاتفسير أس
  التعاون بين جامعة القاهرة والجامعة اللبنانية

  المحلل النفسي يفتح مغالق
  المحلل زيعور المؤلف والمبتكر في مجاالت

  رموز الودع والنعلين
المشروع العربي في الفلسفة والفكر وفي النفسانيات : الفصل الخامس

  والتحليل النفسي 

  الفلسفة وااليديولوجيا والمدنياتالعقل الصراطي في 
  البعد النفسي في الميدانين االقتصادي واالجتماعي

  في غلبة المجتمع األهلي على المدني في الذات العربية
  الفلسفة العملية والنظرية في الهند والصين

  أنماطها السلوكية واألسطورية: التحليل النفسي للذات العربية
  ستعليات في الذات العربيةقطاع البطولة والنرجسية والم

  انجراحات السلوك والفكر في الذات العربية
  الدراسة النفسية االجتماعية بالعينة للذات العربية

  المرأة في استكشافات المدرسة العربية في التحليل النفسية
  معجم الطب النفسي للخرافة والمتخيل وللمقدس والرمز

  العقل والتجربة في الفلسفة العربية
  تبصرة في موسعة التحليل النفسي للذات العربية

غوريات وتالفيف أو مقامات ومواقع في النفسانيات : الفصل السادس

  التحليلية والفلسفة

  تأسيس علم السيرة الذاتية
 النجومي واالعالمي واألمتي" علم البطولة وصقل علم النفس 

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017  
 

ـــــــــــــ� �ـــــ���ـــ�� ـــــــــــــــ ــ�د�:
	�ـ� ــــــ���������14�15א�ـ�ــ  ��2017ــــ
 

191  �
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لسنا نعطي نظرية فلسفية، أو نفسانية، تكون مغلقة، أي تكون  -1
وليس النسق العام، وأجهزة اإلنتاج . والشكلمحددة التخوم كما المحتوى 

كما التفسير والمحاكمة، قضية قطعية أو نهائية، ومحصورة أو مسبقة، إن 
التفاهمية العربية الودادية كما التعاضدية في الفلسفات، والنفسانيات 
واألريكة المحلية للتحليل النفسي، مستقلة وإيجابية، إسهاميه ومنفتحة 

، فهي ال تقصي النظريات الالعبة على الساحة، وال وعلى ذلك. وضرامية
ومعنى هذا هو أن تلك المدرسة . ترجم أو تهمش، وال تبخس أو تطفف

تحاور وتستوعب، وتقدسن المدنيات أو شتى الحقوق والقيم المنظمة 
والفاعلة الموجهة داخل الدار العالمية، وداخل علم المقارنة المسكوني البعد 

ويغذي ويهذب، في تلك الدار العالمية، خطاب  ...والعقل والمنهج
النظريات الفلسفية، أو العقل عند العرب معبر مجالهم األوسع بأبعاده 

 .وأجهزتهن أجنحته وعالمينيته الواقعية والتاريخية كافة
أن العمود الفقري ) 1رقم (يفهم بوضوح من الفقرة السابقة  -2

الستينات الماضية كمنطلق للقول الفلسفي، عند العربي، قد سطع منذ 
وان فقرات فكرية، كالعلمانية . رمزي تسهيال للنظر وتعجيال للظفر

والشورانية او العقل والتجربة والعلم، وقدت ذلك القول الفلسفي، وتحكمت 
فيه، أو قادت التفسير والمنهج، كما التحليل التاريخي للحقل والماضي 

 .والطموحات المستقبلية
ضا، أن نتدبر تأجج واشتغال النظر الفلسفي، داخل من السوي، بعد أي

المدرسة العربية الراهنة، بمثابة تأجيج ثم توكيد ترخيمي لتحول واهتداء 
الشخصية والمجتمع واألمة إلى قيم المحباوية والتعاطف، التكافل والتراحم، 

ة، يتفاقم ليتحول فينا وبنا، إلى قيم األم والمشاعر األموي. التأنسن واالستئام
وإلى العقل األمتي والمشاعر كما االنتماءات األمتية، وبالتالي المسكونية، 

  .الكونية، العالمينية
منطلق الفلسفة، في الجامعات العربية، هو الناس، أي من مفهوم  -3

البشرية، " الطبيعة" أصبح من األسهل والدقيق القول إنه اإلنسان، ومن 
ومن العقل أو النفس، الروح أو الجسد، البيولوجي او الجينات، ومن 
الثقافة الحاضرة، التاريخية والمستقبلية البعد والروحية معا، أي من 

مل االعتبارية الفكرية، غير الممتدة وغير العضوية، الما يندلق، هنا، العوا
نسبي وتاريخي،  فالشرالبشرية ليست ذئيبة ليست شريرة، " هو أن الطبيعة

 أنمكون وأصل في الوجود ، وقسم منا وضرورة  ،  وينبجس أيضا 
اإلنسان ، الناس أي النفس البشرية، نقص وشر ورغبة بمقدار ما هو خير 

إلى السعادة واالكتمال، وأن األكبر أو المطلق، األلوهي أو  وتوقٌضيلة وف
المتعالي، أعلى من أن يوظف لتحقيق مآرب شخصية، وخدمات حياتية، 

 ومصالح يومية للمتعبد، للصابر

  المذاهب التربوية والتعليمية كما التعلمية وفي الحكمة:الفصل الحادي عشر 

  التعليمية كما التعلميةالمذاهب التربوية واألدابية 
  نظرية القيم وما بعد القيم الحاكمة داخل المدرسة العربية

الفصل الثاني عشر العولمة والنظام العالمي المسيس والمدنيات داخل قطاع 

  المنجرحين

  سالح األخالق الشامل
  في أميركا".. مستربين" 

  وحرية .. سيجارة وموز
 

  تقديــــــم

تشخيصات، ثم طرح قول في القراءة كتابنا هذا غرضه تقديم  -1
للتجديد الذي وقد وأجج عمليات التصنيف، وتعيين التخوم، ثم الزراعة 
( والحصاد في حقول المدرسة العربية في التحليل النفسي، وفي الفلسفات 
) المحضة والنفسية واالجتماعية، والمادية، او الطبيعية، المقارنة والعالمية

من نحو ) اإلنسانيات، المجتمعيات( تماعية وفي بعض أهم العلوم االج
 - العربي-االناسة، التأرخة، األلسنة، البالغويات، الخطابة  بمعناها اليوناني 

الالتيني التربويات التنمويات، الجغرافيا الفكرية، المذاهب األخالقية، 
 واالقتصاديات) علم السياسة(=السياسيات 

لي ثم طرح الفكر بعد تعيين الغرض، وهو التوصيف التحلي  -2
 التغييري أو القول في الشفاءين االسعافي والمشفوي يلي تعيين المناهج

بتعيين الغرض ثم المناهج ينبسط أمام الوعي المعرفي تعيين العلوم 
وبالتالي تعيين الحقول داخل كل من تلك العلوم، داخل  دراستهاالواجب 

  ...، علم المجتمع ، علوم التاريخ واالناسة والتدين نفسانياتالفلسفة وال
كتابنا هذا، أدناه أو في ما يلي، يأتي بعدة أقالم ، ويطوي عدة  -3

الرد هو أنه ال يتكرس لدراسة أحادية مسيطرة، ممركزة على . فصول 
شخصية واحدة معتبرة فصال للكتاب أو محوره، نسغه ومعناه، فالكتاب لما 

 تلغى غيرها وتستبد أو تنقفل مدرسةنظرية او يتكرس بعد أيضا، على

فكرية " سلعة"في تقديم ' زمالء' أسهم المنتجون على نحو فريقي  -4
معقدة ،  وتبعا  للقراءة الطبيبية وهذه تتفحص  وتمحص السلبي وااليجابي، 
" السوي وغير السوي، المظلم او البور والواضح الجلي أو المحروث 

حقول التحليل "  الم حلوا ونافعا، في كتاب وسبق أن كان الك". المسهمد
بعين األريكة العربية، بحق القراءة للظاهرة أو التجربة، ... " النفسي

للشخصية أو الحالة المرضية كما الممرضة ، قراءة هي بالمعاينة، أي 
بجلسات طبيبية مقصودها ومبتغاها التشخيص ثم طرح التغيير الذي يكون 

" (= معنية" ، إعادة تعلم، وإعادة أشكلة وتسمية أو إعادة إدراك وإعادة ضبط
 )إعطاء معنى جديد مختلف
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بالرابوع األلماني ، بتوسط الفرنسي وااليطالي واالسباني، وكذلك مع 
الفلسفة في الفكر األنكلوسكوني، أي مع السربونية وضمنها األكويني، ثم 

 .مع األوكسفوردية ممثلة باالنكليزي هيوم وسليلته
عبر هذين المسارين، أو الجناحين للفلسفة والفكر، كان الفالسفة  .1

العربسالميون يتغاذون مع العلم والعلمانية، ومع التخفف من أثقال الهوتية 
فقد صارت الفلسفة منزوعة اللهوتة والفقهنة، األسطرة  وبذلكوصوفية ، 

تال ذلكن لحق به ورافقه، فهم وتفسير للحياة والعقل والسعادة .. والخلقنة
ينطلقان من المجتمع والتاريخ والجماعة، من التعاون والتكافل والروابط األفقية 

 حةحقل ومسكونية متراحمة منفت وداخلبين الذات واآلخر ضمن النحناوية

ما هي الخصائص األخرى، السمات أو المقومات، للخطاب  .2
ذلك الخطاب " طبيعة" الفلسفي عند العربي الراهن؟ ماذا وكيف تكون 

؟ ال حاجة للجواب "فلسفته"ومنطقه وحتى  و نسقه واستراتيجياته، أجهزته
المستنفد، وقد بات راسخا مبذوال والفلسفة في الدار العربية متنوعة ومتعددة 

لوجود والعقل، للعصر وما بعد التفسيرل، ضرامية وانفتاحية، مسكونية القيم و
هذا العصر، للشخصية والفن، لألنا واألنت، للنحن واألنتم والهم، للصناعوي 

 .والصورة الثائرة   العلومِولوجي، للتحليل والمنطق واللغة والبي
*** **** 

" الالمحايد"تلوح اعتراضات محتملة، وسهلة االندالع، وبخاصة عند  
وتبقى الساحة . ال أناقش.... أي عند المستفز واالستفزازي والمستعجل

 وال سيما عند بعض الجارحين المنجرحين. الضفدعي و النّقيققّالنّمعتادة 

أود ان أتذكر، و أعيد التنبيه الى اإلصرار عندي على ان التكرار 
هدف تربوي أو تعليمي، وتوضيحي معيد للتحليل  ذاتأوالية دفاعية، 

، تعبير عن رغبة ووعد، إيحاءاتٌ أن العنوانوالتمحيص واألشكلة، وعلى 
فهنا . لى االنكفاء على تحسين المضمون الموعودوليس تعبيرا عن الدعوة ا

العنوان ... العنوان يكون كسؤال وليس عليه ان يقدم جوابا قطعيا او نهائيا 
ايحاءات ، ومناط اختمارات، ودعوة القارئ الى مضمون ما قد يدل وال 

وقد يأتي ذاك التحليل المستهدف في آخر الفصل، ... يدل عليه ذلك العنوان
ليس علي ان ... لطريق، او في فصل ثان وتحت عنوان مختلفند نهاية ا

ألغي تعدد الدالالت التي تأتي ردا على سؤال واحد، أو ترد تحليال لعنوان 
معين محدد، وال ضرر أو بأس في أن يأتي الجواب عن سؤال، او التحليل 

 لعنوان ، في مكان بعيد أو غير متوقع

*** ***  
ة العربية في التحليل النفسي، تخصص األريكة العربية، المدرس -1

بسمات مميزة، مخصوصة، رائز النكتة  وقوانين إنتاجها ومفاعيلها، 
وكان أيضا رائز عد .. ورائز استكشاف الصحة الجنسية، واألسرية

 المصطلحات األكثر ترددا أو استعماال

تنتقد النظريات الفلسفية العربية، منذ القرن التاسع عشر وطوال  -1 
وهكذا يرفض التمحور حول العرق ... القرن العشرين، المركزانية الغربية

... دينه أو فلسفته، تاريخه أو مشروعه الحضاري.  قارتهاألوروبي أو 
 يترافق ذلك مع رفض التعصب والعنف إن بين األمم وإن بين القارات، بين

لذلك كله، أيضا، وجه آخر ... األفراد أو المجتمعات أو اإليديولوجيات
يكون اسهامايا وضراميا، أطروحيا  لخطابلصيق هو اإلرادة الحرة الواعية 

لآلخر، ولكل  ختزالمو مقلِّصاوغير حجاجي، غير متوتر ومن ثم ال يكون 
 فكر مختلف ومستقل

ن "الخارق" كما تكرر أن المدرسة العربية ال تنتقد البطل الغربي  -2
. واستقراء مفاعيل وآثار نقد  المركزانية األوروبية برصدبقدر ما تهتم 

كما الحسد، ومزخم في الصحة النفسية   للقلقفالنقد مطهر ومبلسم، مخفف 
أو المردودية والمنفعة نفسيا وحضاريا، :تستدعى للشهادة . والحضارية 

فرديا وللثقافة ولمستقبل األمة، الناجمتان عن نقد الغرب واالستشراف 
 .وخطاب الرأسمالية األوروميركية الراهنة

ان تعدد وتطور النقد الحضاري العربي للمشروع الحضاري األوروبي 
يظهر انه نقد اعتمد بمثابة عالج، واستعادة توازن، وكمقلص للعدائية تجاه 

اه الذات أيضا التي تعانين نتيجة ذلك، آالم العدائية الغربي من جهة، ثم تج
المكبوتة، وضغوط التأثيم الذاتي، وهواجس ومخاوف على االنتماءات 

  والهوية، وعلى الثقة بالنفس والصحة الروحية كما الحضارية 
مما ينتقده الخطاب الفلسفي العربي نقد االيمانيات والحسديات  -3

سفة األوروبية، وبخاصة داخل عقل الرابوع المخبوءة المقنعة في قيعان الفل
ان كنط ، على سبيل الشاهد، مدرك ..). كنط، هيغل الخ( الفلسفي األلماني 

مثابة فيلسوف اإليمان الهاجع الالمفصوح، وكذلك هي أيضا تدرك المفاهيم 
لم يشذ . الدينية األساسية المطمورة في صلب ولب فيلسوف الالهوت، هيغل

وال سار سواء السبيل داخل الفكر العنصراني المركزاني عن هذا الطريق ، 
 ...نيتشه أو هايدغر) العرفاني(= 

يرفض الفالسفة العربسالميون قول فالسفة غربيين، عديدين  -4
وشهيرين، في المراة، وفي األعراق، وكذلك في النظريات الحادية التأحيدية 

قال، أيضا،  في صدد وذاك ما ي... البعد أو التفسير للوجود والعقل والقيمة
عند ديكارت، ثم عند كنط أو في الفكر المادي، في ) األنا أفكر(= الكوجيتو 

أو االيمانوية، " البابوية" الظواهرية أو عند هوسيرا، وفي النظريات 
، التومائية "المؤمنة" كالشخصانية والوجدانية والتفكرات كما التأمالت 

 .لمقارنةالمحدثة وفي العقليمانية المسكونية ا
ما هي خصائص الفلسفة في مقعدها العربسالمي الراهن، عبر  .3

أعالمها ومغموريها ومن ثم داخل تضاريسها وفي مسارها المسرع، هنا منذ 
 الستينات كانت تلك الفلسفة منفتحة متفاعلة مع الفلسفة األوروبية ممثلة 
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 من منطلق غير  أو حياديا، بحثا زيعور الدكتور قبل ألحد اقرأ لم
 من البادئة للكتابة والعقلية االنفعالية الخصائص حول والرمزي، المسبق
 للجهاز تقسيمه على وهناته. الغربيين عند بالحال مقارنة مع اليمين؟
 مراكمات وتوصيف تجميع،" وعلى الحضارة، وفي الشخصية في النفسي
 لم. المجنون النفسي المريض معاملة في كما. النفسي العالج في السلف

 تحدد بحيث تحلل وأن تقرأ أن أراد لقد أودقيقة؟ ممتازة الخبرة تلك إن يقل
 بعيدا كان والموضوعية، الحياد التزم كأنه. التاريخية والقيمة المواقع لها
 والتهميش والتكذيب التحطيم وعن جهة، من والتمجيد التقريظ عن

 .أخرى جهة من - واإلقصاء

 الدوغمائية عن االبتعاد العصر هذا علوم في  العربية للمدرسة أريد
 األوروبي، الفكر مع والتحاورى الحر واالنفتاح الذات، على واإلنقفال
 .والمستقبلي والحاضر ولموقعنا لتاريخنا، والالإيديولوجي والتقدير

 الوجهة من تحليلية، بقراءة االهتمام على معه أتفق فأنا وأخيرا
 والمدرسية؟ وللشفهيات الشعبية لألغنية والفن، والصورة األدب النفسانية،

 والمجتمع والجريمة للعرقية ثم والمحيط؟ وللمحلي االبتدائي الكتاب لمؤلف
 قد أنه ني أشك ال الذي اللفظي الرورشاخ  إلى أيضا وأشير. اآللوى
 .نافعا وبالتالي كاشفا العيادي، عملنا في يكون،

 والعقلية النفسية األمراض اختصاصي كنج ماجد. د
 

 النفسي التحليل  إلى المدخل
 

 اللـــإسته

 النفسي التحليل  إلى المدخل: "كتاب زيعور علي للباحث صدر
 العالمية الشركة الكبير، الحجم من صفحة 540 في العقلية، والصحة
 الدكتور الجسدية - والنفسية النفسية الدراسات مركز رئيس له قدم للكتاب
 لدى النفسية الثقافة مستوى دعم يتخطى أنه: فيه فرأى النابلسي أحمد محمد

 غير مبسطة معلومات تقديم منها أخرى، اهداف جملة  إلى العام القارئ
 معارف من لالفادة  العربي القارئ لحاجات واالستجابة لرزانتها فافدة

 وترسيخا واضدادها التثبيت لظاهرة التصدي وأيضا اإلنسانية، العلوم
 مراعاة مع وذلك الحضاري اإلنسانية نتاج من الفائدة تعميم المكانيات
 لقيام داعما عمليا تصورا يملك المؤلف أن.. الحضارية غير الفوارق
 هي المؤلف اليها يدعو التي المدرسة وهذه... النفسية -العربية المدرسة
 مستوعبة األجنبية العلمية والتطورات التيارات كافة على منفتحة مدرسة

 صعيد على كما الموضوعية المعطيات ضوء على تنتقدها ان بعد لها
 هذه مختلف تثمير  إلى وصوال مجتمعنا في الخصوصية الوقائع

 .واآلخر والمجال الذات مع التكيف فلسفة مع وتكاملها الطروحات

يبد أن النجاح اآلخر، وال نقول األهم، هو توزيع التحليل النفسي  -1 
والفن، التحليل  السيرة الذاتية، التحليل النفسي واألدب: إلى حقول، منها حقل

ويبقى أن المصطلح األكبر، .... النفسي وعلم االناسة وعلم المجتمع
المركزي في األريكة العربية، هو الالوعي الثقافي العربي، فهذا خزان 

  .وبيولوجيا، وال دقة في المبالغة بدوره وفعاليته
نجحت المدرسة التحليلنفسية المحلية، وهي متغذية متوقدة باالناسي  - 2

واأللسني، في استيعاب أحد الوساوس شبه القهرية التي تالحق وتضطهد 
الفكر الفلسفي العربي، وتتنكر لحقه في أن يعي أنه ذو شخصية مستقلة 
وإسهامية، وأن حقوقه مؤمنة متحينة تحمي كرامته وانتماءاته، وتاريخه 

اخل وصحته الحضارية، أمام المم القوية الممتدة وداخل الدار العالمية، د
 المسكونية والعالمينية

 ار���ط ا�(�)س و ا&%���$#�
 www.arabpsynet.com/Books/ZayourB18.pdf 
 

 .العقلية والصحة النفسي التحليل في مداخل
 

 اللـــإسته

 و عديدة عصبية حاالت معالجة في وأنا، زيعور الدكتور اشتركنا،
 الوجداني التجاذب صراع من لي شكوا -ألناس" إنسانية مشكالت" معا ناقشنا

 صيف في عياديا، قرأناه ما آخر كان. بالقرار التحكم على القدرة واختالل
 لها صديقة  أو قريبة عنها، نيابة جاءت، فصامية شبه فتاة حالة ،1996
 االنفعالية حالتها عن لخطيبها تكشف أن بغير تتزوج أن لها يحق هل: سائلة

 المضطربة؟

 في نجح فقد" النظري" نحو موجه زيعور، الدكتور اهتمام كل أن يظهر 
 الفكرية أطروحاته أشهر أما. كبيرة عامة وافتراضات كثيرة، نظريات تقديم
 لها مقيما النفس علم فى  العربية للمدرسة وخطط نظم من أول أنه في فتمثل

 .والمقترحات للصعوبات  تعيين مع المجملي الشكل  أو والسمات الحدود

 فأنا وتأويالته، تفسيراته قيمة في عديدة مرات تباحثنا

 وعادات لسلوكات المعاني كشف في رائدا زيعور الدكتور صديقي اعتبر
 ...المتخيل وعلم المعاصر العربي التأويل علم تأسيس وفي مأثورة،

 آرائه من الكثير على ،"علي المعلم" صديقي مع اتفق

 النفسي التحليل  إلى النفس علم رد على أوافق ال لكني النفس؟ علم في
 العربي للفكر العيادية القراءة في المبالغة على وال النفسية، والصحة

. أدعوه كما. التراث في الروحي والتاريخ اإلسالمي، وللتصوف المعاصر،
 األيدرولوجية الروءية وبترك بالمنهجية أكبر، واهتمام أكثر، تعميق  إلى
 ..الفكر ولتاريخ النفس لعلم
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 هذا وينتهي المؤسسات مع التماهي في الوقوع دون من اإلسهامي والتكيف
 والتعرف العامل حقوق مجال في النفسية الصحة موضوع بمناقشة الفصل

 .والعقلي النفسي المرض  إلى العام

 العقلية والصحة النفسي التوازن بتعريف يبدأ: لالطفال النفسية الصحة -5
 والكذب األطفال عند السرقة موضوع معالجة ثم الطفيلية ولألنا للطفل

 .األظافر وقضم والعناد والغيرة

 االم الرضاء كرمز للطعام النفسية األبعاد زيعور الدكتور يطرح بعدها
 واالستبداد القمع اخطار بعرض الفصل هذا وينهي عليها التمرد او

 .الخ... والعقاب

: العقلية الصحة مجال داخل والعالج للتشخيص الكبرى الخطوط -6
 عينات في والعالج التشخيص لعموميات شامل بعرض زيعور. د ويبدأه

 الجسدي -النفس وحدة موضوع عند يتوقف ثم. النفسية األمراض من
 على ليركز يعود وبعدها بالثقافات وعالقتها الشخصية ازدواجية وبعده

) المتسلط( القهوي والوسواس العنف وعصاب والبارانويا الفصام أمراض
 .المعاصر النفسي العالج ونسق) الخواف( والرهاب

: التالية لالختبارات المؤلف يعرض وفيه: الذاتي التحليل محاوالت -7
 انت هل -3 و القلق في مسرف انت هل -2 و الترتر استكشاف رائز -1

 و نفسك مع صارم أنت هل -وه بالنفس الثقة -4 و نقص بعقدة مصاب
 - 9 و لآلخرين حبك اختبر -8 و للوالدين رائز -7 و اتجاهاتك اختبر -6

 صحتك اختبر -11و السراب وراء تجري هل -10و جيد اداري انت هل
  نفسك على سيطرتك امتحن - 13 و حساس انت هل - 12 و

 الدراسات لتيارات استعراض وفيه: ملخصة استرجاعية نظرة -8
 تصميم من الختبار عرض يليه. المعاصر العربي المجال في النفسية
 عرض ثم اللفظي، بالروزشاخ يسميه) نقاط بدون كلمات تنقيط( المؤلف

 الذكي  العربي النفس علم عن وتمييزه المعاصر االسالمي النفس لعلم
 الفصل هذا ينتهي العربية الثقافية البيئة مع علمانية بصورة يتعاطى

 . الالمشبعة الثانوية الحاجات باستكشاف

: االسالمية العربية الفلسفة في والتأويالت واألحالم الرموز قطاع - ب
 الذي النفسية الدراسات مركز مؤتمر في المؤلف القاها محاضرة عنوان وهو
 حيث عربي نفس علم إلى مدخل شعار تحت 1994 عام طرابلس في عقد
 .الكتاب لهذا تقديمه في حسن، رضوان محمد الدكتور الجلسة رئيس يقول

 ورازيها التي التأويل فلسفة  إلى دراسته في زيعور الدكتور وينزلق
 كله ذلك من يتوخى وهو) الرموز علم( وأيضا الرمزياء   أو بالرمازة،

 وهذا وتجربة وتصورات ذكرى هو حيث من التأسيسي الفكر تثمير إعادة
 .الخ... المعاصرة العربية النفسية المدرسة تعزيز عمليات في يصب التثمير

 فيرى المؤلف مع باالشتراك عياديا عمل الذي كنج، ماجد الدكتور أما 
 حول عياديا بحثا زيعور، علي الدكتور قبل الحد، اقرأ لم:... الكتاب في

 على هنأته ولقد... اليمين من البادئة للكتابة والعقلية االنفعالية الخصائص
 على أيضا و النحن، و والحضارة الشخصية في النفسي للجهاز تقسيمه

 النفسي المريض ومعاملة النفسي، العالج في السلف مراكمات توصيف
 -بالنفس االهتمام على معه اتفق وأنا... عموما النفسية والصحة والمجنون
 والشفهيات الشعبية األغنية والصورة"  الفنية واللوحة لألدب التحليلي

 غير لغة أو مفصوح وال محلي هو ولما االبتدائي الكتاب لمؤلف والمدرسة
 السلوكية االضطرابات تشخيص  أو النفسية الصحة اشكاليات ان …منطوقة

 .والمؤلف أنا حولها كثيرا نتفق كنا قضية معالجتها طرائق طرح ثم

 الكتاب محتويات -أ

 :هي فصول ثمانية على الكتاب محتويات تتوزع

 المؤلف يقدم حيث: العربية مدرسته في النفس علم واسس محركات -1
 ومنطق اإلنسانية العلوم بين ومكانته النفس علم نشوء لمقدمات استعراضا

 نظرة بعدها ليلقي السلوكية المدرسة خطاب عند فيتوقف وتياراته مدارسه
 طرقا التقليد في واجدا النفس وعلم االجتماع علم في العربية المدرسة على

 الغريية العقالنية في المنجرح عقل الال": عن بالحديث فصله منها موعرا،
 . والمنرجسة المبسط

 شرح وفيه: واألدبية الميدانية وطبيقاته النفسي التحليل في مداخل -2
 من( اليومية عحياتنا في شائعة تحليلية ولمصطلحات النفسية العقدة لمفهوم
 على المبسطة التحليلبة التطبيقات بعض ثم ومن) لمدلوالتها دقيق وعي

 والهفوات والحركات الهدية وبين الالوعي بين عالقة من اليومي السلوك
 الكالمي وغير الكالمي التعببر في المباشرة غير الالوعي وانعكاسات

 عاكسة كصورة الحلم إلى المؤلف يصل حتى) الخ... واللوحات التصاوير(
 للخبرات عرض ثم ومن فرويد عند وتفسيرها األحالم عن فينحدث. لالوعي

 نفسانية ثم من و النحيلة للشخصية عبادية قراء تتبعه للمؤلف الشخصية
 رسائل ثالث: فرويد لمحاضرة مختصر عرض وأخيرا االطفال عند اللعب

 .الجنس نظرية في

 مناقشة وفيه: العالئقي النضج  أو االنفعالي والتوازن العقلية الصحة -3
 للعوامل عرض ذلك يتبع حولها الشعبية وللمعتقدات العقلية الصحة لتاريخ

 واخيرا واالنفتاح، االبتهاج ومناقشة الشخصية في االيجاية والعوامل المخربة
 . ومحفاتها اللبنانية للحرب عرض

 الفصل يبدأ: والمؤسسات والتبادلية العمل ميدان في النفسية الصحة -4
 وعن) العمل على المكافأة( الثواب دور وعن كقيمة، العمل عن الحديث في

  الذات تحقيق  إلى وصوالف الفردي وللكفاح للعمل الداعم النفس علم دور

B a s s a a e r  N a f s s a n i a :  N°14–15 Winter    2017  
 

ـــــــــــــ� �ـــــ���ـــ�� ـــــــــــــــ ــ�د�:
	�ـ� ــــــ���������14�15א�ـ�ــ  ��2017ــــ
 

195  �



  أمـة فـي عالـم...  زيعـور الراسـخ فـي الفلسفـات و النفسانيـات
 

   

 خصوصيتها ولها مبدعة فكرة هي االختبار هذا فكرة ان فيه الشك مما
 واغبطي سرني ولقد/ ثقافي رمزي كنظام العربية باللغة الخاصة اللسانية

 بهذا التعريف بدور تقوم ان المتخصصة، النفسية الثقافة" مجلة تتولى ان
 قابل عيادي شكل اقتراح  إلى التعريف تتجاوز وان وبطرحه االختبار
 بدون ولكن يونغ اختبار كلمات قائمة طرح  إلى المجلة عمدت فقد للتطبيق

 يمكن حيث واإلبدال التشكيل و التنقيط مفاتيح الكلمات هذه تكون كي تنقيط
 هذا تطيق حول االستنتاجات لدعم يونغ اختبار تفسيرات من االستفادة
 .االختبار

 الذي الكتاب هذا الخراج بها اليستهان جهودا زيعور الزميل بذل لقد
 والتحليل النفس، وعلم الفلسفة، بين المؤلف جمع حيث بتكامليته، يمتاز

 نظر وجهات لنا ليقدم األناسة، وعلم العربي، العلمي والتراث النفسي،
 .العريية النفسية الكتابات مألوف على تخرج
 

 العربية الذات في الراهن الفلسفة قطاع
 بيروت/ الدين عز مؤسسة

 كل حول األيديولوجي والتناقض الفلسفي الفكر في الضبابية وسط
 عبر زيعور علي يطرح المعاصر، العربي الفكر في األساسية اإلشكاليات

 الفلسفي مشروعه" العربية الذات في الراهن الفلسفة قطاع" الجديد كتابه
 دائرة في يقع ال تجاوزا اإلشكالية، االستيعابي التجاوز إلى الرامي

 الوحدة هذه شملت كما. بها المرتبطة األخرى المفاهيم التوفيقانية
. العربي الفلسفي لالستقالل يؤسس منفتح عقالني إطار في بل والتلفيقانية،

 من للخالص ضرورة بات الثنائيات هذه أسر من العربية الذات تحرير إن
 .واإلبداع البناء نحو واالتجاه التبعية

. زيعور لعلي الفلسفي المشروع أساس هي الصعبة المغامرة هذه    
 نقدية محاكمة انه المعاصرة، الفلسفية التيارات قراءة من اكثر هو فكتابه
 قواعد على العربي الفلسفي الفكر إرساء النهائي هدفها التيارات، لهذه

 بتوجهاتنا يتحكم فتىء ما الذي اإلشكالي التوتر عن وبعيدة وراسخة صلبة
 .واأليديولوجية الفكرية

 إزاء المعاصرة الفلسفة في عربية مدرسة وجود بتأكيد المؤلف يبدأ
 ولها قوام، ذات عربية مدرسة أرى أنا: "النقص وعقد والتسفيه التشكيك

 في أرى أني كما. العالم في الفلسفات مع وعالئقيتها المستقلة، شخصيتها
 الفكر في مترسخة الفلسفة إن". المعاصرة الفلسفية التيارات داخل وحدة

 الذمة لتلك محاورة هي بل العالمية الذمة على عالة ليست وهي العربي،
  القول واالعتباطية القسوة ومن فالسفة، نملك نحن. معها الصدام ومتفادية

 

: العقلية الصحة مجال داخل والعالج للتشخيص الكبرى الخطوط -6 
 من عينات في والعالج التشخيص لعموميات شامل بعرض زيعور. د ويبدأه

 وبعده الجسدي -النفس وحدة موضوع عند يتوقف ثم. النفسية األمراض
 أمراض على ليركز يعود وبعدها بالثقافات وعالقتها الشخصية ازدواجية

 والرهاب) المتسلط( القهوي والوسواس العنف وعصاب والبارانويا الفصام
 .المعاصر النفسي العالج ونسق) الخواف(

: التالية لالختبارات المؤلف يعرض وفيه: الذاتي التحليل محاوالت -7
 انت هل - 3 و القلق في مسرف انت هل - 2 و الترتر استكشاف رائز -1

 -6 و نفسك مع صارم أنت هل -وه بالنفس الثقة -4 و نقص بعقدة مصاب
 هل -9 و لآلخرين حبك اختبر -8 و للوالدين رائز -7 و اتجاهاتك اختبر
 و صحتك اختبر - 11و السراب وراء تجري هل -10و جيد اداري انت
  نفسك على سيطرتك امتحن -13 و حساس انت هل -12

 الدراسات لتيارات استعراض وفيه: ملخصة استرجاعية نظرة -8
 تصميم من الختبار عرض يليه. المعاصر العربي المجال في النفسية
 لعلم عرض ثم اللفظي، بالروزشاخ يسميه) نقاط بدون كلمات تنقيط( المؤلف
 يتعاطى الذكي  العربي النفس علم عن وتمييزه المعاصر االسالمي النفس

 باستكشاف الفصل هذا ينتهي العربية الثقافية البيئة مع علمانية بصورة
 . الالمشبعة الثانوية الحاجات

: االسالمية العربية الفلسفة في والتأويالت واألحالم الرموز قطاع - ب
 الذي النفسية الدراسات مركز مؤتمر في المؤلف القاها محاضرة عنوان وهو
 حيث عربي نفس علم إلى مدخل شعار تحت 1994 عام طرابلس في عقد
 .الكتاب لهذا تقديمه في حسن، رضوان محمد الدكتور الجلسة رئيس يقول

 ورازيها التي التأويل فلسفة  إلى دراسته في زيعور الدكتور وينزلق
 كله ذلك من يتوخى وهو) الرموز علم( وأيضا الرمزياء   أو بالرمازة،

 وهذا وتجربة وتصورات ذكرى هو حيث من التأسيسي الفكر تثمير إعادة
 .الخ... المعاصرة العربية النفسية المدرسة تعزيز عمليات في يصب التثمير

 المؤلف اهتمام إلى العابرة االشارة تعمدنا لقد: الكلمات تنقيط اختبار -ج
 عن الحديث أجل من) الرمزياء( و الرموز وعلى واألحالم بالرموز ص

 غير الكلمات من الئحة تفديم على يقوم الذي اللفظي الروزشارخ اختبار
 المعنى، العطائها بتنقيطها هو يقوم ان اليه والطب المفحوص إلى المنقطة
 هذا الكلمات اختيار ويحول للمفحوص االسفاطية اآلليات يستدعي الذي األمر

 وأخرى للتشكيل كلمات طرح أيضا يتضمن وهو. اسقاطي اختبار  إلى
 .فيها حرف آخر لتعديل
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 تدقيق إعادة انه،. لها إلغاء وليس للصداقة تعزيز هو إذا، االختالف

 على اإلرادة، على ثم الوعي على متأسسة الكل أو المتحد الوحدة، تجعل
 الخصوصيات واحترام والحرية، الديموقراطية على والتفاهم، التجاوز
 التمددية بالطبيعة اإليمان على ينطوي إنما الموقف هذا. الذات وحقوق
 والمناحي الصفة متعددة هي بل" الطبيعية واحدية الفلسفة ليست: "للفلسفة

 انغراساته عن تفصله ال. وكليته بجمعيته اإلنسان تأخذ وهي. والتيارات
 على زيعور تأكيد كان هنا من. والتاريخ المجتمع في والحي، العالئق في

 عطاء وكل فكرية، عافية دليل ومتحرك نافع حوار فكل والتحاور، التنوع
 .إيجابية على يجوز فلسفي

 في تستمر أن تستطع ال فالفلسفة. العقالنية إلى انحيازه زيعور ويبدي
 العقالنية" تتخطى لعقالنية للعقالنية، المتواصل بالتعزيز إال الرفيع مكانها
 األنانية والمصلحة واالستالبات، الجائرة، القوة تدعم و تسند التي" الغربية

 أو األسبق هو العقل بان القول درجة تبلغ ال عقالنية. الخاصة والمنفحة
 المذاهب مع تتوافق وال تجريبي، هو ما على تطغى واحدة أبدية طبيعة

 المسبقة العقل وقوانين والبنية، النسق حول الكانطية مع أو البنيوية
 تأخذ ومؤنسنة، مؤنسنة عقالنية هي زيعور عقالنية الخالدة، الالتاريخية

 .متفاعل حي مترابط كل في إبعاده بين تكامل ككائن، اإلنسان

 تصدى استيعابي، نقداني وبمنهج المنفتحة، العقالنية هذه ضوء على
 وتقييم الراهن،  العربي الفلسفي الخطاب سمات لتعديد زيعور علي

 الفلسفية التيارات أن فرأى. المعاصرة الكبرى العربية الفلسفية العطاءات
 تتوزعها القائم، المقل في التفكير حول متصارعة، متفادية تتالقى الكبرى
 .أيديولوجي وهم نقدي تحليلي وهم معرفي هم: ثالث هموم

 كمواطن حقوقه حيث من باإلنسان االهتمام في التيارات هذه تشترك
 عن بالدفاع وتلتزم وبالمعيوش، عملي، هو بما تنشغل. مجتمع داخل

 واآلخر االنت مشكالت وتسبر واآللة، والسلطة المال طغيان ضد الحرية
 في الدين عن الراهنة التجربة في الفلسفة وتتميز. العالئقية والتواصل

 صوب التوجهات الفلسفي خطابنا في وتزخر والزمان، المكان من بعض
 ومسكوت مطرود هو وما هامشي، أو وأطراف فجوة، هو وما المختلف،

 فالسفتنا ويهاجم. ورمزي ظلي هو وما ومتوتر، صامت هو وما عنه،
 وتدخل المتشابه في تفرق التي الضخمة الفلسفية العمارات أو األنساق،
  أو للعالم الفلسفي التصور ويقترب. والكلياني واآلحادي الواحد في الجميع
 الفلسفية تياراتنا بعض وفي. ماديانيا -االتجاه مادي يكون أن من للحياة

  إلى واألحاسيس، االنفعال إلى ارتداد والجوانية والشخصانية كالوجدانية
 شغفه الراهن الفلسفي فكرنا سمات أكبر ومن. والحدس والرغبة النزعة

 السحر والبطل، المنقذ والمالذ، الحل هو المقل بان واعتباره بالعقالنية،
 واالختالف التميز تنفي ال العامة السمات لكن. والغاية األداة والساحر،

 والماركسية الوضعانية االتجاهات حيث الراهن العربي الفكر داخل
 .والعلمانية والشخصانية والوجدانية

 باسم مرتبطا يدرس أن يجب التجريبي فالمذهب. تجمعيون تلميذيون بأننا 
 وليس بدوي الرحمن عبد عند تقرأ أن يجب والوجدانية محمود، نجيب زكي
 سباقا يزال وما عندنا الفلسفي الخطاب كان لقد. هايديغر عند أو سارتر عند

 وعملت. واأليديولوجيات الفكر ولطرائق له محلال السياسي الفعل حيال
 حقوقه، عن دافعت اإلنسان، اجل من وجدة، بجدية الراهنة،  العربية فلسفاتنا

 .العالم هذا في دوره وعن بعقله الالمحدودة الثقة وعن

 التمثل إنها. وجليلة فعظيمة الفلسفة بها تضطلع أن يجب التي المهمة أما
 الحقائق نحو الرحلة" ومتابعة االستيعاب، و النقد والتجاوز، التخطي والتعلم،
 وخالقة ضرامية تكون أن يجب فالفلسفة". فاألسمى األسمى ونداءات
 لقراءة مستمرة إعادة و تحريكية، تنشيطية تكون بان يلزمها مما ودفاعية

. والفعل للفكر ومنقية وموضحة والجديدة القديمة واألنساق العقل موضوعات
 ما. والقيم للفكر أم والسلطة للمجتمع أن ونقدية قيادية المعنى بهذا وهي
 يوفق أو ويعاضد يكاتف الذي والتلفيق التجميع ليس للفلسفة زيعور يريده

 القلق هو رويده ما. فلسفي مقال هو وال فلسفة، يقيم ال مقال فذاك. ويزاوج
 التجاوز عن الباحث استقرار والال الخالق، المحرض والتوتر المحرك
 .والتفسير الشرح في فقط تنحصر أال و تغييرية تكون أن يجب فالفلسفة

 األساسية اإلشكاليات مع زيعور علي تعامل للفلسفة المفهوم هذا إطار في
 االستيعابية النقدية منهجيته طبق ضوئه وعلى المعاصر، العربي الفكر في

 فكرنا في الفلسفة أن فرأى. المعاصرة العربية الفلسفية التيارات على
 الدين هي ليست نفسها، هي هي، هي إنها. للدين تابعة ليست المعاصر

. الشخصية خصائص تمتلك وبصفتها. السياسة هي وليست العلم هي وليست
. حريته عن يدافع مستقل ونشاط خاص، وجه ذا الفلسفي المسعى غدا فقد
 فاإلنسان. إشكال وال فيها، لبس ال ضرورة المتعالي على االنفتاح لكن

 ال بنية، أو كل في وحدة، في هي أننا. الفلسفة مقومات هي والمطلق والعالم
 من لكل كان وإذا. ذاك عن بمعزل هذا نعرف وال إنسان بدون العالم نعرف
 أن إذ نقيضين، دين الخيار مطروحا فليس ومنهجيته، ميدانه والدين الفلسفة
 انه فلسفي، غير عمل االثنين، بين معرفية بقطيعة والقول المتبادل، النفي

 قطاع في ليست، العلمانية المنظار، وبهذا. للذات وعبادة وإرهاب انغالق
 متعددة العلمانية. لإلسالم عداء المعاصرة، فلسفتنا ضمن عريض

 .لتيار أو ألحد مرعبة اعتبارها التبسيط ومن المستويات،

. السائد اإلشكالي الطرح عن بعيد الغرب من موقفا زيعور ويطرح
 يعني ال نظره، في السوفياتية، الروسية التجربة وعن الغرب عن االختالف

 أن أريد وال أكون أن أستطيع ال: "زيعور يقول. التغاير بل والعداء، القطيعة
 مغاير، وأنا االختالف، اطلب أنا أي نفسي، إال أنا، إال نفسي، أنا إال أكون،
 اآلخرين اختزل ال. والحضارة الفكر في اليوم القائمة األنماط أو النمط تجاه

 صراع(...)  هم: أغدو حتى نفسي اختزل أنا وال. أنا يصيرون بحيث
. التقدم على إيجابية مردودية وله وصائب، ضرورة، المتغيرات

 ".والتكامل الوحدة حيث إلى يصالن وقد يتفاعالن، يتناقحان، المتصارعان
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 الفلسفة، لدور التهويلي تضخيمه في يلفت ما حنفي حسن خطاب وفي
 السياسية السلطة وجه في تقف لها ولسلطة والتغيير، التفسير على وقدرتها
 من التحرر  إلى يحتاج زال ما حنفي ولكن. والهيمنة للقيادة وتطمح

 .األيديولوجي  أو الرمزي  أو والشاعري الالواعي

 المطلقة، العقالنية أو التنوير يرادف فال زيعور رأي في اإللحاد أما
 والمالحظ. المخلص السياسي الفعل عماد هو وليس المنقذة، الحرية هو وال
 كاأليديولوجية: اإللحاد في إمكان هو ما بتمثل فقط اكتفي  العربي الفكر أن

 الدعوة ثم ومن قائدا، العقل جعل  إلى والدعوة العلم، على للتأسيس الداعية
 .ذاته حد في اإلنسان قيمة على والتركيز الحرية،  إلى

 واكبر أوسع زيعور، طرحها التي والشائكة المتشعبة المسائل أن يبقى
. كتابه قراءة عن الحاالت احسن في تغني ال مقالة في تستنفد أن من

 الفلسفي المشروع هامش على وتأمالتنا أفكارنا بعض بتسجيل هنا ونكتفي
 .المؤلف عليه يعمل الذي

 باتجاه نوعيا تقدما"  العربية الذات في الراهن الفلسفة تطاع" بشكل -أ
 سياق في نظرنا، في يندرج، وهو ، العربي الفلسفي الفكر معالم بلورة

 نصار وناصيف اركون محمد عليه يعمل الذي العظيم الفلسفي المشروع
 من العربي اإلنسان وتحرير  العربي الوعي عقلنة مشروع شرابي، وهشام

 .الزائفة واإلشكاليات الملتبسة المفاهيم ومن األيديولوجية االستالبات اسر

 العربية الفلسفية التيارات مع االستيعابي النقد بمنهجية التعامل إن - ب
 منحى في يندفع ويجعله  العربي الفلسفي الفكر  إلى الثقة يعيد الراهنة،

 والتراث، واإليمان الدين استيعاب على ذاته الوقت في وقادر تجاوزي،
 السائد مع صدامي سجال  إلى ينحرف الذي الجذري النقد عكس على

 والجماهير، المثقف بين القطيعة تكريس الحتمية نتيجته عليه، والمتعارف
 .والواجب الكائن بين والواقع، الفكر بين

 عن والبعد األيديولوجي االنحياز بعدم زيعور" نقدانية" تتميز -ج
 فلسفة كل في أصيل هو عما وتفتش والموضوعية الدقة تتوخى. القطبية
 عن الكشف في العيادية النفس علم بمناهج تأثره المالحظ ومن. وتيار

 الفلسفية االتجاهات لبعض تفسيره في والنفساني والمنسي المستور
 .المعاصرة

 الفلسفية التيارات بين الترابط عن يكشف أن المؤلف استطاع -د
 والدوافع الخلفيات في والتنقيب الحفر عملية يحرك وان المعاصرة، العربية

 .وتفسره المعاصر الفلسفي فكرنا ترجه التي
 

 من نقدي بموقف وخري العمق في االتجاهات لهذه المؤلف تصدى ولقد 
 مروة وحسين بدوي الرحمن وعبد محمود نجيب زكي مثل البارزين ممثليها
 .حنفي وحسن اركون ومحمد

 التفكير في عادات أرسى المعاصر فكرنا داخل تجربة هو محمود فزكي
 العربي التأسيسي الخطاب في متحكمة كانت التي تلك غير والتقييم واإلنتاج

 لزكي ويحمد. والعقل العلم الوضعي، والمنطق التجريب: هي واإلسالمي
 الفلسفي للنظر اغناءه العربية، الوضعانية فضاء في األبرز المفكر محمود،
 المحض الفلسفي التفكير مضمار في واسهم أصالة عن كشف فقد.  العربي
 وداخل والندوب، باالنجراحات مثخن واقع وجه في النقدانية، سالح بعمله
 .المأساوية االستعمارية التجربة برواسب ومشحون متوتر فكري وعي

 في تستورد باهظة بضاعة العقالنية أن ظن إذ اخطأ محمود زكي ولكن
 و األنضج والمنطق اإلنسان، نبتر ال أن تفرض فالعقالنية: غالية أنيقة علبة

 باتجاه باستمرار العربية الذات نؤنسن بحيث والوحدة الكلي من يكون األوعد
 .القائم وتخطي المرجو تحقيق

 ولتجربة فلسفي لخطاب و للفكر كبير مصنع فهو بدوي الرحمن عبد أما
 يفرض وثقافيا حضاريا مشروعا ونفذ واسعة، آفاقا فتح لقد. خالقة إبداعية

  إلى ونقل مجهولة مناطق ارتاد فبدوي. فيه التدقيق إعادة و إغناءه علينا
 اإلسالم، في أيديولوجيا أوروبيا نظرا وفند. مثرية مفيدة نصوصا  العربية

 .والكينوني االمتالكي تغني فلسفية بضاعة عالمية، بلغة وقدم

 ذو وهو. أحكامه في االستقالل على قادر غير مروة حسين وينكشف
 هو ما فرق رويد، ما  إلى يقفز التحليل، قبل النتائج يقدم أهوائي، منطق
  عربي  أو سوفياتي، مستشرق كعمل عمله يبرز هنا من. وقائم واقع

 الماركسي فالفكر. ونضال عمل خطة  أو سياسة الفلسفة يجعل متسفيت،
 أداة افضل  أو المستقبل، نكر انه واطالقية بوثوقية الترداد عن ينفك لم الذي

 ال وقد. مروة يد على يضمر  أو يتقزم الصائبة، الوحيدة والمنهجية معرفية،
 الفلسفة تاريخ على عمله في مروة، حسين بين الربط الالئق من يكون

  أو العالم في خصومه ضد السوفياتي الصراع ومرحلة اإلسالمية، العربية
 يولد ال السوفياتية المدرسة مكرورات تكرار إن. واالستتباع االستعمار ضد
 ولكن". العلمية االشتراكية" من المعجزة لجماهيرنا يوفر وال خالقا فكرا
 ومهتما مختلفا جديدا تيارا  العربي الوعي داخل أجرى ذلك مع مروة

 والتشكيالت المادية باألسس واالجتماعي، باالقتصادي والمنسي، بالمطرود
 .والمظلوم بالمهمش االجتماعية،

 حتى يثق الذي الخطاب يترسخ ومعه اركون، بمحمد  العربي الفكر وينتصر
 عينة اركون فتجربة. وحقائقه لقيمه الخالق لذاته، المشرع باإلنسان التطرف
 اإلسالم قراءة في كما  العربي الفكر تاريخ في ثرية مرحلة تمثل ناجحة،
 .وتخيلي ورمزي وواقعي ومحجوب مكشوف من بينهما وما والغرب
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 االعتراف ويغدر التنابذ محل التحاور فيحل واإللغاء،
 طائل بال الفلسفية جهودنا ستبقى فهل الثابتة؟ الفكرية
 الدراسات في واالنفتاح والحوار العقالنية عن

 في والسكاكين الهراوات وحوار العقل مجزرة
  بين تفصل بينما ومؤلفاتنا فكرنا في باآلخر نعترف

 .وأحزابنا

 الفلسفي فكرنا بان يشهد الجديد زيعور فمؤلف. كثيرا
 واالجتماعي السياسي واقعنا  إلى تتسرب أن بد ال منه

 .الطريق وتكشف الهشيم تحرق
   
   

 

   
   

� �
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واإللغاء، الرفض عن
الفكرية مقوماتنا من باآلخر

عن نتكلم مردود؟ وال
مجزرة ونشهد والجامعات،

نعترف. والساحات الشوارع
وأحزابنا وعقائدنا مذاهبنا

كثيرا نأمل أن يبقى
منه شماعات وان بخير

تحرق قد الشعبية، وثقافتنا

 والتسامح الحوار قيم على الفلسفي 
 النظرة تنامي مع الراهنة ثقافتنا في
 .وعدوانية تدمير  إلى النقد 

 كتاب قراءة من نخرج ونحن تساورنا
 تنغرس وزيعور وشرابي ونصار أركون

 أيضا الشعبي فكرنا وفي واالجتماعي
 االدلجة محل تحل والمنفتحة والمتسامحة
 البديل االستيعابية زيعور نقدانية
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الفلسفي فكره زيعور علي أرسى -كل
في مهددة قيم وهي واالستيعاب، والتعددية
 وتحول اآلخر ورفض والتطرف اآلحادية

تساورنا وكبيرة كبيرة هموم بل تساؤالت
أركون عقالنية نجعل كيف: الجديد زيعور

واالجتماعي والسياسي الفلسفي فكرنا عصب في
والمتسامحة الرحبة العقالنية نجعل كيف

نقدانية تصبح متى القبلي؟ والهجاء والتسفيه
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  . . . زيعــــور" ــمالمعلـِّ"                  
  صـــــــور ووثائـــــق ". . . ألبــــــوم "

 
  

  ... ـات ــــات و النفسانيــي الفلسفـــخ فــــور الراســزيع               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مـــي عالـــــة فـــأم...                                                                                                
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  اصــــدارات مكتبيـــــة

  ةـــــ

  ةـــــة النفسي
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  اصـــدارات مكتبيــة
 

  يــــــــل العلمــــــــروع العقــــــــمش

  ة ـــــات النفسانيـــالق و التربويـــــة و األخــــأو السياس 

  ددةـــــة الممــــــة اإلسالميـــــة العربيـــــي الفلسفــف
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  ة ـــــــنة الراهــــــــة العربيـــــالمدرس

  روعــــــل مشــــــر داخـــــــة و الفكــــــي الفلسفــــــف

  "لـــــخ و المستقبــــــم و التاريــــي العالـــة فــــــالفلسف"  

  

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ةــــــيعربة الـــــنفسيالم وـــــلالع ةــــــدارات شبكـــــاص
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لم زيعورتكريم المع  
   ةـــــوم النفسانيــــــي العلــون فـــــالراسخ

 ) ����2013 (  
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  زيعور تكريم المعلم
  ي ـــــالنفسان حليـــــللتاي ــخ فـــــالراس

)�����2017 (  
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