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  هو توطین علم النفس؟ ما

  مفهوم التوطین

 الكلمـة قوامیس اللغة العربیة، مثال، في "معجم المحیط" عرفتفي ومشتقاتها  "وطنعرفت كلمة "

 .ومســـكنا یقــیم بـــه وّطـــن البلــد توطینـــا اتخــذه محــال .وطــن بــالوطن وبالمكـــان یطــن وطنـــا أقــام بــه

وٕاتطــن البلــد اتقانــا  .وأوطــن بــالوطن وبالمكــان إیطانــا أقــام بــه .وواطنــه علــى األمــر مواطنــه وافقــه

وهنــــاك عــــدة تعــــاریف مشــــابهة لمصــــطلح  ).١٩٨٧،البســــتاني(واســــتوطنه اســــتیطانا اتخــــذه وطنــــا 

أصـلي  ،" في القوامیس المعاصرة، مثال، عرف المصطلح في قاموس النبـراس بأنـه أصـیلوطني"

 والحیـوان، ،والنبـات ،واللغـة ،ومن أمثلتـه العـادة ،(شيء في تواجده في بلد أو منطقة أو قطر ما)

أو مجازیـا مزیـة فـي شخصــیة  -متـوطن منــذ األزل ،وطنـي ،قـح ،وبالتـالي غیـر دخیــل -والمعـدن 

 ،وبالتـــالي كـــامن بشـــكل طبیعـــي مجبـــول علیـــه بـــالفطرة (لبـــادة -المـــرء مثـــل الكـــذب والـــذكاء الـــخ 

)، ١٩٩٢)؛ كمـا عـرف المصــطلح فـي عمومیاتـه بــنفس الكیفیـة فـي موســوعة أبـو خطــوة ( ١٩٩٣

    .)١٩٨٣ ،) و في معجم مصطلحات العلم و التكنولوجیا (دبس١٩٨٨وفي معجم الشهابي (

" في سیاق الدراسـة الحالیـة أنـه وطنيیمكن أن نخلص بأن تعریف كلمة " ،ومن التعاریف السابقة

) إنـه لـم یجلـب ٢أو قـح ( ،أو بلـديأو كـامن،  ،أو أهلـي ،أو أصلي ،محليأو  ،) وطني١یعني (

) أنه أصیل النشأة والتطور بصـورة فطریـة أو طبیعیـة ٣أو غیر وافد ( ،من الخارج أو غیر دخیل

) ٥) یخــدم أساســا األفــراد والجماعــات مــن الســكان المحلیــین أو المــواطنین (٤فــي مكــان محــدد (

  .  أ)٢٠٠٠(الخلیفة،  عملیة االستیراد والتصدیر وتنفي هذه التعاریف الخمسة

ـــــــــز بـــــــــین اســـــــــتخدام مصـــــــــطلحي  ـــــــــوطین" ) وindigenous"وطنـــــــــي" (وبوســـــــــعنا اآلن أن نمی "ت

)indigenization(، بینما نسـتخدم الثـاني  ،أو أهلي ،فاألول نستخدمه بمعنى محلي، أو أصلي

) بخصــوص ١٩٨٧ســتاني (. وكمــا یقــول البأو تبیئــة أو تأصــیل كییــففــي هــذه الدراســة بمعنــى ت

الثــاني وطــن البلــد توطینــا اتخــذه محــال ومســكنا یقــیم بــه وذلــك یعنــي أنــه لــیس مواطنــا أصــیال أو 

بالنســبة لعلــم التــوطین ویمكننــا أن نعمــم مســألة  .أو بلــدیا إنمــا هــو وافــد مــن منطقــة أخــرى ،محلیــا

اولـة اسـتزراعه فـي ومح ،وخاصـة مـن الوالیـات المتحـدة ،النفس المستورد أو المجلـوب مـن الغـرب

أي جعلـه مواطنـا یمـنح الجنسـیة أو  ،توطینه في العالم العربـي ،وبلغة أدق ،التربة العربیة المحلیة

هــو  ،ولــیس علــم الــنفس المــوطن ،فــإن علــم الــنفس الــوطني ،وحســب هــذا الفهــم .الجــواز العربــي

ویشــمل  .العربــي والممارســات المتأصــلة فــي العــالم ،عبــارة عــن نظــام المعرفــة النفســیة المعاصــرة
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ـــنفس األعـــراق البشـــریة ـــم ال ـــور النفســـي ،ذلـــك عل ـــدیني ،والفلكل ـــنفس ال ـــم ال  والعـــالج التقلیـــدي ،وعل

    .)٢٠٠١(الخلیفة، 

ــــنفس الغربــــي "وطنــــي"عنــــدما نقــــول بلغــــة أخــــرى، و  ــــم ال ــــنفس  ،مــــثال ،ال نتحــــدث عــــن عل ــــم ال عل

أو  ،خدم فـي المــدارسأو علــم الـنفس التربــوي الـذي یســت ،الصـناعي الــذي یسـتخدم فــي المؤسسـات

أو علم النفس الحربي الذي یستخدم فـي  ،علم النفس العالجي الذي یستخدم في العیادات النفسیة

ومــن االنتقــادات التـــي یمكــن أن توجــه لعلــم الـــنفس الــوطني أنــه لــم یكـــون  .المؤسســات العســكریة

اهج أو تقنیــات وعــدم وجــود أو تطــویر منــ ،نظریــات صــارمة وكاملــة لتفســیر ســلوك وتفكیــر األفــراد

أو جامــدا ال  ،أو ســاكنا ،وقــد یكــون علــم الــنفس الــوطني منغلقــا .رفیعــة المســتوى للبحــث العلمــي

    .أ)٢٠٠٠(الخلفیة،  یقبل التغییر التقني وبذلك یصعب تعمیمه خارج إطار الثقافة المحلیة

أو  ،أو األوربــــي ،أو الحــــدیث ،وعنــــدما نتحــــدث عــــن التــــوطین فــــنحن نعنــــي علــــم الــــنفس الغربــــي

نعنـــي علـــم الـــنفس المســـتورد مـــن الخـــارج والـــذي  ،أمریكـــي. وبصـــورة عامـــة-والیـــور  أو األمریكـــي،

هنــاك مصــطلحات أخــرى تعبــر عــن وربمــا تكــون نحتــاج بــأن نكیفــه ونوطنــه فــي التربــة المحلیــة. 

 وربمـا "البسـتنة"مـن زراعـة، و"االزدراع" مـن بیئـة مثـل "التبیئـة" مـن كلمـة "وطـن"  "التوطین"مفهوم 

وتهدف عملیـة  بستان، و"التعریب" من عرب، و"التأصیل" من أصالة، و"األسلمة" من اسالم.من 

معرفـي یتـواءم مـع الحقـائق االجتماعیـة والثقافیــة نظـام نظــري أو علـم الـنفس إلـى تطـویر  "تـوطین"

لیست هناك إجابة كافیة فـي علـم الـنفس المسـتورد  ،وفي تقدیري .لألفراد والجماعات في المجتمع

ولیســت هنــاك موضــوعیة أكثــر فــي واحــد دون اآلخــر.  ،ه أو فــي علــم الــنفس الــوطني لوحــدهلوحــد

وتــزاوج بــین مــا هــو أصــیل ومــا هــو  ،فهنــاك أهمیــة للتفاعــل بــین مــا هــو محلــي ومــا هــو مســتورد

فـإن عملیـة التفاعـل والتـزاوج هـذه هـي التـي یمكـن أن نتجـاوز بهـا عملیـة القصـور فـي كـال  ،دخیل

أو أكثـر اسـتجابة للحساسـیة الثقافیـة لألفـراد  لتطویر علم نفس عـالمي الطریق العلمین و أن تمهد

  .)Khaleefa, 1997, 1999والجماعات في العالم العربي (

 & Adairإذا حاولنـا بـذات القـدر أن نسـتعرض مفهـوم "التـوطین" فـي الكتابـات الغربیـة (  

Loving, 1999, Adair, Puhan & Vohra, 1993مناسـب البحـث فـي ) ربمـا یكـون مـن ال

یرجـــع معنـــى "التـــوطین"  ،فمـــثال .بـــذات كیفیـــة البحـــث فـــي القـــوامیس العربیـــة یـــةنجلیز اإلالقـــوامیس 

)indigenization فـــي قـــاموس أكســـفورد إلـــى الحیـــاة النباتیـــة أو الحیـــاة الحیوانیـــة فـــي منطقـــة (

بــة. ووفقــا وینتمــي بصــورة طبیعیــة للتر  تلــك المنطقــةنــتج بصــورة طبیعیــة فــي یمحــددة. وهــو الــذي 

یمكن أن نأخـذ فلسـفة التـوطین مـن علـم النبـات بـأن نسـتجلب نباتـا مـن بیئـة خارجیـة  المعنى لذلك



  ٨

أو مـــن علـــم األحیـــاء بـــأن نتبنـــى طفـــال مـــن بیئـــة فـــي العـــالم العربـــي ه فـــي البیئـــة المحلیـــة ســـر غون

التــوطین  طبــق معنــىنه فــي البیئــة المحلیــة. ویمكــن تمدیــد المعنــى "للعملیــة" وبهــذا یئخارجیــة وننشــ

علـى تحویـل عنصــر مـن العناصـر لجعلــه طبیعیـا ومناســبا لإلقلـیم وللتربـة أو لمظــاهر محـددة فــي 

وتبــرز مشــكلة التــوطین عنــدما یكــون هنــاك ازدراع أجنبــي والــذي یجــب تحویلــه أو تكییفــه  البیئــة.

 الثقـــافي. أمـــا فـــي ســـیاق علـــم-المجـــال االجتمـــاعيفـــي لكـــي یكـــون مناســـبا أو طبیعیـــا للتربـــة، أو 

مـثال مـن الغـرب واسـتیراده فیعنى التوطین عملیة تحویل علم النفس العلمي الذي تم تبنیـه  ،النفس

. ویمكــــن رؤیــــة بیئــــة المســــتوردةالثقــــافي لل-ألخــــذ الشخصــــیة المناســــبة للنســــق االجتمــــاعيأمریكــــا 

نتــاج  التـوطین فــي شـكل "العملیــة" أكثـر مــن "اإلنتــاج" وهنـاك طریــق طویـل نحــو اقتطـاف ثمــار أو

علمــاء الـــنفس نوایـــا مجــرد . وعنـــدما نقــول "العملیــة" نعنـــي علــم الـــنفس فــي البیئـــة المحلیــة طینتــو 

التخطـیط إلحـداث التـوطین بینمـا أخیـرا التفكیـر بهـا و من بعد اإلحساس بالمشكلة و من ثم و العرب 

 مخاطبـة مشـكالت العـالم العربـي ومواجهتهـا والمسـاهمة فـي التنمیـة المحلیـةكیفیـة یعني "اإلنتـاج" 

    .)٢٠٠٦أ، ٢٠٠٠(الخلیفة، 

  مقاربات في مفهوم التوطین

وبوســعنا أن نقــارب بــین عملیــة تــوطین علــم الــنفس المســتورد مــن الغــرب للعــالم العربــي واســتزراع 

نبـات مـن بیئــة مغـایرة فـي البیئــة العربیـة. وتحتــاج عملیـة نمـو علــم الـنفس كمـا یحتــاج نمـو النبــات 

وتحتوي البیئیـة النظریـة علـى  .نبات إال في ظروف بیئیة معینةوال ینمو ال .إلى بیئة مناسبة للنمو

ویقصد بها البنیة الحضـاریة والثقافیـة للمجتمـع  .فلسفة المعرفة ونظریة المعرفة، لكنها أشمل منها

لیســـت رمـــوزا بقـــدر مـــا هـــي …فالمفـــاهیم والنظریـــات  .التـــي تســـاعد علـــى نمـــو وتطـــویر المعرفـــة

ولـیس مــن السـهل اســتیراد  .)١٩٩٠ ،لحضــاري (عرابـي والهمــاليانعكـاس لثقافـة المجتمــع وبنائـه ا

تتــوفر تربــة صــالحة وبنیـــة  بــل یجــب أن ،العلــم والتقانــة وغرســهما فــي المجتمــع كالجســم الغریـــب

قــادرة علــى أن تتفاعــل  ،رتكازیــة متماســكة البنــاء تتــداخل فیهــا كــل المعطیــات والمقومــاتاأساســیة 

بمــــا یضــــمن دیمومــــة  ،قائمــــة علــــى البیئــــة المحیطــــةوتنــــدمج عضــــویا مــــع المنظومــــات األخــــرى ال

 ،االســـتفادة مـــن العلــــم والتقانـــة ونتاجهمـــا وتحقیــــق التـــوطین وبنـــاء صــــرح علمـــي قـــویم (الرمیحــــي

فإن علم النفس أشـبه بالكـائن الحـي الـذي یوجـد أو یسـتورد  ،ومن ناحیة تطوریة ونمائیة .)١٩٩١

أو یتعــایش، أو یتكیــف، وبمســتوى أعلــى  ،مإلــى بیئــة جدیــدة ففــي هــذه الحالــة یجــب علیــه أن یتــأقل

ینسـجم مـع ظـروف البیئـة الجدیـدة أو أن یعمـل كـذلك علـى إیجـاد بیئـة أكثـر مالئمـة لكـي تســاعده 

    .تقاءر على النماء واال
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ولكـــي نقـــرب معنـــى "التـــوطین" للحیـــاة النباتیـــة یمكننـــا مراجعـــة الصـــورة الموجـــودة فـــي مقدمـــة هـــذه 

بعد عـودتي للسـودان خـالل فتـرة غیـاب  ٢٠٠٣ أكتوبرفي شهر الدراسة. تم تصویر هذه الصورة 

لمـــدة أحـــدى عشـــر ســـنة قضـــیتها مـــا بـــین بریطانیـــا والبحـــرین. وأخـــذت الصـــورة بالصـــافیة بمدینـــة 

وتعنـي فـي اللغـة العربیـة "سـاق  ،الخرطوم بحري بالسـودان. وفـي هـذه الصـورة تقـوم ابنتـي "كرمـل"

). Logo of psychologyیه بشـعار علـم الـنفس (الشـكل الشـب الشـجرة"، بسـقایة هـذه السـاق ذو

وعمومــا تعتبــر تربــة المنطقــة تربــة زراعیــة ذات خصــویة عالیــة ألنهــا فــي األســاس كانــت منطقــة 

كننــا أن نتصــور بأنــه هــذه الغرســة هــي موی .زراعیــة فضــال أنهــا ال تبعــد كثیــرا عــن ضــفاف النیــل

ة المحلیة. وعنـدما تـم اسـتزراعها أو غرسة مستوردة من الخارج وعاشت في بیئة مختلفة عن البیئ

غرســها فــي الســودان تحتــاج لعنایــة خاصــة فــي اختیــار التربــة المناســبة، والــري المالئــم، والســماد 

تتكیــف هــذه الغرســة المســتوردة مــع البیئــة المحلیــة، وبلغــة أكثــر  ىالطبیعــي، والتهویــة الجیــدة حتــ

  تحدیدا تتوطن في البیئة المحلیة.

هنـا اسـتخدام صـیغ مختلفـة مـن أسـماء  نـافي اللغة العربیـة یمكنعلم النفس ولتقریب معنى توطین 

ي والفرنسي ظهـرت الحاجـة لتعریـب نجلیز من االستعمار خاصة اإل هابعد استقاللو الدول العربیة. 

الـــدعوة لســـودنتها فـــي الســـودان،  ،مـــثال ،الوظـــائف واســـتبدال العمالـــة األجنبیـــة بالعمالـــة الوطنیـــة

ظهــرت  ،مــثال ،. وفــي دول الخلــیجولبننتهــا فــي لبنــان وتونســتها فــي تــونس ،روجزأرتهــا فــي الجزائــ

فــي الســـنوات األخیـــرة الحاجـــة لالســتغناء عـــن العمالـــة األجنبیـــة واســتبدلها بالعمالـــة الوطنیـــة مـــثال 

. كمــــا ، وتكویتهــــا فــــي الكویــــتوبحرنتهــــا فــــي البحــــرین ،الــــدعوة لســــعودة الوظــــائف فــــي الســــعودیة

مـثال فـي المغـرب  كیفیة التعامل مع ترجمـة وتكییـف مقـاییس الـذكاء،استخدمت نفس الصیغة في 

ــــنفس المغربــــي أحرشــــاو ( ) صــــیغة "مغربــــة رائــــز وكســــلر للــــذكاء"، وفــــي ١٩٩٤اســــتخدم عــــالم ال

مقیـاس وكلسـر لـذكاء الراشـدین.  "صیغة "سـودنة) ١٩٩٥وطه وعشریة (السودان استخدم الخلیفة 

مقـــاییس الـــذكاء. وباختصـــار تقـــارب عملیـــة  "حرنـــةبصـــیغة ") ٢٠٠٢واســـتخدم الخلیفـــة والمطـــوع (

تعریــب الوظــائف أو االختبــارات الســیكولوجیة عملیــة تــوطین علــم الــنفس المســتورد لیجابــه قضــایا 

التنمیة المحلیة وذلك بمنحه الجواز العربي. بذات الكیفیة التي منح بها علـم الـنفس المسـتورد مـن 

    ألمانیا ألمریكا الجواز األمریكي.

ــنفس یمكــن البحــث فــي صــیغ اســتخدام كلمــة ولكــي ن قــرب بصــورة أخــرى عملیــة التــوطین لعلــم ال

"التــوطین" فــي المعـــارف األخــرى. مـــثال تســتخدم الكلمـــة فــي العلـــوم اإلنســانیة فـــي عملیــة تـــوطین 

النـازحین أو الالجئـین فــي منطقـة غیـر التــي ولـدوا وتربـوا فیهــا. وتسـتخدم الكلمـة فــي علـم العمــران 
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كعـــرب رحـــل فـــي حیـــاة حضـــریة مســـتقرة خالفـــا لحیـــاة التجـــوال. وفـــي العلـــوم  فـــي تـــوطین البـــدو

وفـي الصـناعة، مـثال  السیاسیة، تستخدم الكلمة في توطین عملیة الدیمقراطیـة فـي البیئـة المحلیـة.

تستخدم في السودان كلمة توطین صناعة السیارات و توطین صناعة البالسـتیك كمـا فـي مصـنع 

ــــوم والتقانــــة بالســــودان، تســــتخدم الكلمــــة كثیــــرا فــــي مجــــال نقــــل جیــــاد بالســــودان. وفــــي وزارة  العل

التكنلوجیــا وتوطینهــا. وفــي الزارعــة، تســتخدم فــي تــوطین بعــض المحاصــیل مــثال تــوطین زراعـــة 

القمـح، أو زهـرة عبـاد الشـمس، وفــي البیطـرة تـوطین األبقـار الفریزیــان، وفـي الطـب تـوطین زراعــة 

الج بالـداخل. وعمومـا تـرتبط عملیـة تـوطین علـم الـنفس فـي الكلي أو جراحة القلـب أو تـوطین العـ

  المجاالت المذكورة أعاله بموضوع التنمیة القومیة. 

هناك تحلیل رائع لمشكالت التنمیة المحلیـة أو الوطنیـة التـي حـددت شـكل علـم الـنفس فـي أمریكـا 

الــــنفس  ) فــــي كتابـــه الشــــهیر "تــــاریخ علــــم١٩٥٧. وفقــــا لبــــورنج (وفـــوق كــــل ذلــــك عملیــــة توطینـــه

التجریبــي" إن الجیــل األول مــن علمــاء الــنفس األمریكــان كــانوا تالمــذة لفونــت فــي معملــه الشــهیر 

فاشـال  بالیبزج بألمانیا ربما یكون استزراعهم لعلم النفس االستبطاني فـي البیئـة األمریكیـة الجدیـدة

ین وتمحـور هـذا فقـد تـم بنـاء المجتمـع األمریكـي مـن المهـاجر  .ألنه غیر مناسـب لألحـوال المحلیـة

المجتمع حول شعار أو موضوع واحد هـو "الحریـة الفردیـة للنجـاح االقتصـادي الفـردي" وغالبـا مـا 

 ،ویحتـــاج تحقیـــق هـــذا الشـــعار لعلـــم نفـــس یجابـــه هـــذا الحلـــم .یعبـــر عنـــه بعقیـــدة "الحلـــم األمریكـــي"

ســـتجابة كیـــف باســـتجابات تكیفیـــة للبیئـــة المحلیـــة، وللفـــروق الفردیـــة. وتوضـــح هـــذه العینـــة مـــن اال

 ولـــدت الوظیفیـــة والســـلوكیة وبالمقابـــل كیـــف مـــات علـــم الـــنفس االســـتبطاني المســـتورد مـــن الخـــارج

التســاؤل لمـاذا انتبــه علمــاء الـنفس فــي أمریكــا وفـي مرحلــة بــاكرة مــن  . وبوســعنا)٢٠٠٥(الخلیفـة، 

س العــرب لعــدم اســتقبال علــم الــنفس لعــدم مناســبته للتربــة األمریكیــة وبالمقابــل لــم ینتبــه علمــاء الــنف

ونكـــرر القـــول بـــأن علـــم الـــنفس  مناســـبة علـــم الـــنفس المســـتورد للبیئـــة المحلیـــة فـــي العـــالم العربـــي؟

كـا خاصـة هـو علـم مسـتورد كـذلك مـن ألمانیـا ألمریكـا ولكنـه خـتم یالمستورد للعالم العربـي مـن أمر 

أمریكـا بالدمغــة بالدمغـة األمریكیـة. فالسـؤال كیــف یمكننـا أن نخـتم نحــن علـم الـنفس المســتورد مـن 

  العربیة؟

  مفهوم علم النفس الوطني

بعد العـرض المفـاهیمي السـابق لكلمـة "وطـن" و"تـوطین" ربمـا یكـون مـن األفیـد أن نقتـبس أو نـدع 

أحــد األصــوات العالیــة والداعیــة إلــى تــوطین علــم الــنفس بــأن یحــدثنا عــن "علــم الــنفس الــوطني". 

علـم الـنفس بأنـه الدراسـة ، الثقـافي الكنـدي)، عـالم الـنفس عبـر Berry, 1993عـرف جـون بـري (
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 )indigenous psychology( العلمیة لسلوك اإلنسان وعقله، بینما عـرف علـم الـنفس الـوطني

بأنه الدراسة العلمیة لسلوك اإلنسان وعقله في إطاره المحلي ولم یتم استیراده من الخـارج. وهنـاك 

بـــري لمفهــوم علـــم الـــنفس جــون ن معالجـــة الكثیــر مـــن المالحظــات التـــي یمكــن االســـتفادة منهـــا مــ

منهــــا التركیــــز علــــى األساســــیات المتمثلــــة فــــي دور البیئــــة الطبیعیــــة فــــي الســــلوك مــــثال الــــوطني. 

واألسالیب العقلیة، وتوظیف ذلك في عملیات التصنیف. ویشیر بري ألهمیـة علـم الـنفس الـوطني 

ة الــــرؤى المختلفــــة داخــــل للمجتمعــــات المختلقــــة بمختلــــف مســــتویاتها الحضــــاریة، وضــــرورة دراســــ

المجتمـــع الواحـــد، وأهمیـــة اســـتخدام منـــاهج مختلفـــة فـــي دراســـة الســـلوك البشـــري ویـــؤدي كـــل ذلـــك 

بعـــض ونقـــارب للكشـــف علـــى الحقیقـــة الســـیكولوجیة فـــي مســـتواها العـــالمي. وبوســـعنا أن نلخـــص 

  .  حول علم النفس الوطني النقاط الهامة التي أثارها جون بري

س الـوطني علـى الفهـم المتجـذر لسـلوك األفـراد والجماعـات فـي اإلطـار البیئـي : یؤكد علم الـنفأوالً 

كما یحاول عملیـة توثیـق وتنظـیم وتحلیـل الفهـم الخـاص لألفـراد والجماعـات بأنفسـهم وعـالمهم فـي 

السیاق الفلسفي والبیئي والتاریخي كما یؤكـد علـى اسـتخدام التصـانیف الطبیعیـة للسـلوك كوحـدات 

یفحـــــص علـــــم الـــــنفس الـــــوطني الكیفیـــــة التـــــي یتفاعـــــل بهـــــا األفـــــراد ذا الفهـــــم تبعـــــا لهـــــللتحلیـــــل. و 

والمجموعــــات فــــي ســــیاقاتهم المختلفــــة. وتســــتخدم المعلومــــات المجموعــــة كــــأدوات للكشــــف علــــى 

المتغیرات السیكولوجیة. وترتبط الخطوة الثانیة بتأكیـد علـم الـنفس الـوطني علـى توضـیح األسـباب 

تغیــرات المشــاهدة. بینمــا تــرتبط الخطــوة الثالثــة بمقارنــة النتــائج المتلــك الكامنــة التــي تكــون خلــف 

  الثقافیة المختلفة بغرض التحسین والتوسیع. حزمةعبر األ

: ال یعني علم النفس الوطني دراسـة األفـراد الغربـاء أو البـدائیین (بـالتعبیر األنثروبولـوجي ذو ثانیاً 

مســــتعمرات ســــابقا) وٕانمــــا هــــو دراســــة علمیــــة ال ،النظــــرة االســــتعالئیة) فــــي األمــــاكن النائیــــة (مــــثال

للجماعـــات المحلیـــة أو الوطنیـــة، وتبعـــا لهـــذا الفهـــم فهـــو هـــام لكـــل مـــن الـــدول األقـــل نمـــوا والـــدول 

    .النامیة والدول األكثر نموا

: في داخل الدولة أو المجتمع المحدد یمكن أن تكون هناك عدة مناظیر لیسـت مشـتركة بـین ثالثاً 

الثنائیــة فــي داخــل المجتمــع بــین الســنة ،مثالأخــذنا نمــوذج العــالم العربــي،  إذاجمیــع المجموعــات. 

والشیعة في البحرین، أو بین العـرب واألكـراد فـي العـراق، أو بـین العـرب والبربـر فـي الجزائـر، أو 

بین األقباط والمسلمین في مصر، أو بین العرب واألفارقة في موریتانیا، أو بین تأثیر االسـتعمار 

ي فــي الصــومال، أو بــین القطــاع الحــدیث والتقلیــدي فــي بعــض الــدول العربیــة نجلیــز واإلاإلیطــالي 

 ،مـــثال ،داخـــل المجتمـــع الواحـــدالفسیفســـائیة  أو التعددیـــة الثقافیـــة ،مـــثال األردن وتـــونس والمغـــرب
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ـــي تتطلـــب نمـــاذج مختلفـــة مـــن  .لبنـــان والســـودان ـــة والتعددیـــة فـــي العـــالم العرب إن كـــل مـــن الثنائی

  لسیكولوجیة.ا التفسیرات

: إن قبــول مــدخل علــم الــنفس الــوطني ال یؤكــد علــى أو یمنــع اســتخدام مــنهج آخــر. یعتبــر رابعــاً 

المدخل الوطني جزءا من التقالیـد العلمیـة وٕان جـزءا هامـا مـن المحاولـة العلمیـة هـو الكشـف علـى 

اســتخدام مــنهج المنــاهج المالئمــة لبحــث الظــاهرة اإلنســانیة. وال یمكــن للعلمــاء أن یكونــوا مقیــدین ب

محدد. وعادة ما یوصى باسـتخدام منـاهج متعـددة لزیـادة درجـة الثقـة بالنسـبة للباحـث بـأن النتیجـة 

التــي تــم التوصــل إلیهــا كانــت صــادقة ولیســت اصــطناعیة. إن النتــائج المتحصــل علیهــا مــن عــدة 

    للظاهرة السیكولوجیة. مناهج یمكن أن تقدم فهما شامال وقویا

أو محـددا هـو مـن ناحیـة فطریـة سـیكولوجیا فتراض بصورة مسبقة بأن منهجـا : ال یمكن االخامساً 

ـــة  ـــأن الفـــرد یجـــب أن یولـــد الســـیكولوجي أرفـــع مـــن المـــنهج طبیعی اآلخـــر. إن االفتـــراض القائـــل ب

مــا هــو لــیس صــحیحا فــي كــل األوقــات. ولكــن فهمــا جیــدا ویعــیش فــي ثقافــة معینــة لكــي یفهمهــا 

لهم تبصرات عن فهم ثقافتهم ال یمكـن أن یمتلكهـا  قافة المعینةداخل الث صحیح بأن هؤالء األفراد

    الدخیل.

: كما هو الحال بالنسبة للتقالید العلمیة األخرى فإن واحدا مـن أهـداف علـم الـنفس الـوطني سادساً 

هـــذا . ولكــن ال یفتــرض للتفكیــر والســـلوك هــو الكشــف علـــى الحقــائق العالمیــة والمبـــادئ والقــوانین

ا علـــى وجـــود هـــذه العالمیـــة الســـیكولوجیة. وٕاذا وجـــدت هنـــاك حاجـــة لبرهنتهـــا المـــدخل فهمـــا مســـبق

نظریا وتجریبیـا. وٕان عملیـات الكشـف هـذه، تختلـف مـن ناحیـة نوعیـة مـن تلـك الموجـودة فـي علـم 

فـي التصـمیمات  هانیتضمم تیالنفس العام. فإن المتغیرات الفردیة واالجتماعیة والثقافیة والمزاجیة 

  علم النفس الوطني أكثر من كونها تحذف أو تهمل أو تضبط.البحثیة في مدخل 

 ثـرة لعلـم الـنفس الـوطني مـن قبـل طـالب علـم الـنفس الثقـافي.أخـرى تعـاریف عدة ظهرت  وعموماً 

یعتبــر علــم الــنفس الــوطني : ن لمفهــوم علــم الــنفس الــوطني. أوالً ربمــا یكــون هنــاك معنیــین محتملــی

وفــي هــذه الحالــة  .حســب فهــم العامــة فــي الثقافــة المحــددةمــواز لعلــم الــنفس الشــعبي أو الفلكلــوري 

یمكــــن وصــــفه بأنــــه عكــــس علــــم الــــنفس العلمــــي كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للبــــاحثین األكــــادیمیین 

والمتخصصــــین المهنیــــین. وال یختلــــف الفــــرق هنــــا مــــا بــــین "علــــم الــــنفس الــــوطني" و"علــــم الــــنفس 

ث، مـــثال العمـــل الـــذي یقـــوم بـــه مجبـــر العلمـــي" الفـــرق الموجـــود بـــین الطـــب البلـــدي والطـــب الحـــدی

الفكـي أو المعـالج التقلیـدي فـي المركـز الكسور وذلك الذي یقوم به جـراح العظـام، أو مـا یقـوم بـه 

فــي مستشــفى التجــاني المــاحي للطــب  اإلكلینیكــيالــدیني بالزریبــة فــي شــرق كردفــان وعــالم الــنفس 



  ١٣

ي المحتمــل لعلــم الــنفس الــوطني علــى یؤكــد الفهــم الثــاندرمــان بالســودان. و  النفســي الحــدیث فــي أم

. ربمـــا )٢٠٠٥(الخلیفـــة،  الخصوصـــیة القومیـــة أو الثقافیـــة لعلـــم الـــنفس العلمـــي فـــي دول مختلفـــة

یقتصــر فهــم علــم الــنفس الــوطني هنــا علــى المقارنــات القومیــة واإلقلیمیــة أو األنظمــة الثقافیــة لعلــم 

والمنهجیــة والقیمیــة للمجتمعــات الــنفس األكــادیمي أو العلمــي بهــدف كشــف الخصوصــیة النظریــة 

  ). Boski, 1993، بوسكي(المختلفة 

) بصورة أخـرى عـن المعنیـین المحتملـین أعـاله لعلـم Kim & Berry, 1993وعبر كیم و بري (

"االیمیـك" و"االتیـك". ویحـاول مؤشـر "االیتیـك" البحـث  ؤشـرياسـتخدام م من خـالل يالنفس الوطن

ــاءلمــدخل یــتم هــذا اظــل عــن فهــم عــام للثقافــة. وفــي  النظریــات والمنــاهج بواســطة  صــیاغة أو بن

بصــورة مســبقة ویعتمــد هــذا المــدخل علــى المحكــات المعیاریــة أو المطلقــة. الســیكولوجي الباحــث 

الموجــودة لدراســـة األخــرى فحــص هــذه النظریــات والمنــاهج فــي الثقافــات تطبیــق أو ومــن ثــم یــتم 

دور علــم الــنفس العــام. بینمــا یمثــل  ذلــكمثــل مــن خــالل المحــك المعیــاري. ویالنفســیة المتغیــرات 

علـــم األعـــراق وعلـــم اإلنســـان الثقـــافي. المســـتخدمة فـــي لمنـــاهج لمـــدخل "االیمیـــك" منهجـــا مشـــابها 

مــثال، النظـــام العربــي مــن خـــالل  ،ویعمــل هــذا المــنهج علـــى فحــص أو دراســة نظـــام ثقــافي واحــد

حــدات التحلیــل الــوطني لمحاولــة الداخلیــة. ویهــدف هــذا المــدخل للكشــف علــى و النفســیة مفاهیمــه 

بصـورة أساسـیة یعمـل علـم الـنفس عبـر الثقـافي  تقدیم فهم نظـامي لبنیـة النظـام الثقـافي المـدروس.

وتكـون النتیجـة النهائیـة هـي  .على تكامل كل من المدخل الخارجي (االیتیك) والداخلي (االیمیك)

ن ثـــم تـــتم عملیـــة التحقـــق مـــن مقارنـــة ثقـــافتین أو أكثـــر للبحـــث عـــن أوجـــه الشـــبه واالخـــتالف ومـــ

  النظریات والمناهج وتعدیلها وتحویرها وٕاعادة تحلیلها وتنقیحها أو رفضها.

لعلـم الـنفس  وبري تحیلنا ألهمیة التمییز بین نوعین من أنواع التوطین )١٩٩٣( إن رؤیة بوسكي

بــــــــاطني النمـــــــــو التـــــــــوطین أو  ،أو التـــــــــوطین بــــــــاطني المنشــــــــأ ،: التــــــــوطین مـــــــــن الــــــــداخلهمــــــــا

)endogenousخـارجي النمـو التـوطین  وأ ،أو التـوطین خـارجي المنشـأ ،) والتوطین مـن الخـارج

)exogenous عنـــدما نتحـــدث عـــن التـــوطین مـــن الخـــارج هنـــاك مصـــطلحات كثیـــرة یمكـــن أن .(

المسـتورد، أو علـم الـنفس  أو علـم الـنفس ،تستخدم لوصف علم النفس منها علم الـنفس المفـروض

بصـورة أمریكـي، أو  - الغربي، أو علم النفس الیورو عام، أو علم النفسالعلمي، أو علم النفس ال

علــم نفــس الوالیــات المتحــدة. ویبــدو أن جمیــع هــذه األوصــاف وبمختلــف تســمیاتها بأنهــا تقلیصــیة 

نفس كـي الـغیر طبیعیة للتربة المحلیة في العالم العربي. ونتیجة لذلك هناك ضرورة لتكییف علم 

الجماعــات والبحــث عــن علــم نفــس مناســب لفهــم تفكیــر وســلوك األفــراد مــن یجابــه قضــایا األفــراد و 
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الغربیـة لعلـم الـنفس. وعنـدما یـتم ذلـك والمنـاهج خالل مصطلحاتهم العربیة ربما في ظل التقنیـات 

المجلـــوب مـــن  تكـــون هنـــاك هویـــة محلیـــة لعلـــم الـــنفسالتكییـــف، أو بلغـــة أكثـــر تحدیـــدا التـــوطین، 

  .  )٢٠٠٥أ، ٢٠٠٠الخارج (الخلیفة،

، فــي ثقافــة محــددة ومــن ثــم یــتم اســتیرادها، مــثالً والمنــاهج غالبــا مــا یــتم إنتــاج المفــاهیم والنظریــات 

العــالم  ،مــثال ،واســتزراعها أو توطینهــا فــي ثقافــة أخــرىوتبیئتهــا أو بســتنتها  مــن الوالیــات المتحــدة

هـــذه الثقافـــة یجـــب أن تـــتم عملیـــة تكییفهـــا فـــي  ي تكـــون مناســـبة للحساســـیة الثقافیـــةالعربـــي. ولكـــ

الوطنیـــة. ومـــن ثـــم تقـــارن النتـــائج المحلیـــة أو األخـــرى لكیمـــا تتضـــمن نظـــم المعرفـــة الســـیكولوجیة 

النهائیــة بــین ثقــافتین أو أكثــر للكشــف علــى التشــابهات واالختالفــات. وبنــاء علــى ذلــك یــتم العمــل 

المسـتوردة جیة السـیكولو أو رفـض المفـاهیم والنظریـات والمنـاهج  ،تنقیح وأ ،تعدیل وأ ،على برهنة

لصـالت  اإلشـارةولكي نفهم بصـورة أفضـل مفهـوم التـوطین ربمـا یكـون مـن المناسـب  من الخارج.

  القربى بین علم النفس الوطني ولبعض العلوم المجاورة.

  علم النفس الوطني والعلوم المجاورة

 اإلنسان الثقـافي یمثل علم النفس الوطني الحفید المباشر لتقالید ثالثة من العلوم الثقافیة هي علم

)cultural anthropology(والعلـوم الفلكلوریـة واإلثنیـة ، )ethnography ( وعلـم الـنفس عبـر

وتفاعـل معقـد . ویجـب التنبیـه هنـا بـأن هنـاك تـداخل )cross-cultural psychology( الثقـافي

ـــم  وتـــزاوج بـــین هـــذه العلـــوم ـــوم مجـــاورة لعل ـــة وربمـــا یفضـــل وصـــفها كـــذلك بأنهـــا عل الـــنفس الثقافی

ــــنفس مفــــاهیم و وتــــدرك تقالیــــد هــــذه العلــــوم أهمیــــة تطــــویر  الــــوطني. نظریــــات ومنــــاهج مناســــبة لل

ـــدظـــل اإلنســـانیة. وفـــي  ـــة ،هـــذه التقالی یـــتم یجـــب أن  ، مـــثال الحـــزام العربـــي،فـــإن األحزمـــة الثقافی

 هـو نمـوذج للعلـم الـذيفقا لهذا الفهم فإن علم النفس الوطني و  .في التصمیمات البحثیة هانیتضم

العلـــوم الطبیعیـــة والبیولوجیـــة واالجتماعیـــة والتطبیقیـــة. هنـــاك مرحلتـــان فـــي كـــل مـــن یشـــمل علـــى 

ـــد  ـــنفس الـــوطني مـــن خـــالل اســـتفادته مـــن تقالی ـــم ال ـــى مـــدخل عل ـــةهـــذه الكشـــف عل ـــوم الثقافی  العل

ــــة فــــي مرحلتهــــا الكشــــفیة،٢٠٠٥أ، ٢٠٠٠(الخلیفــــة،  وصــــف : أوالً  ). تهــــدف هــــذه العلــــوم الثقافی

علــى ســبیل ة الســیكولوجیة المتجــذرة فــي ثقافــة محــددة مــثال ثقافــة العــالم العربــي. وتفســیر الظــاهر 

المثـال ال الحصـر دراســة نمـاذج العـالج التقلیــدي أو دراسـة سـیكولوجیا الجمعویــة الرأسـیة واألفقیــة 

ــــي الطریقــــة والطائفــــة والمــــذهب والقبیلــــة (الخلیفــــة وآخــــرون،  مقارنــــة النتــــائج : وثانیــــاً ). ٢٠٠٧ف

لیهــا مــن علــم نفــس وطنــي بعلــوم الــنفس الوطنیــة األخــرى للبحــث عــن تعمــیم عــالمي المتحصــل ع

للظاهرة السلوكیة. مثال مقارنة علم النفس الوطني في الهند بعلـم الـنفس الـوطني فـي دول الخلـیج 
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ــــا جنــــوب  ــــنفس فــــي أفریقی ــــا بعلــــم ال ــــنفس فــــي الســــودان والصــــومال وموریتانی ــــة، أو علــــم ال العربی

فس في شـمال أفریقیـا بعلـم الـنفس فـي دول حـوض البحـر األبـیض المتوسـط الصحراء، أو علم الن

(الخلیفـــــة،  فـــــي جنـــــوب أوربـــــا، أو علـــــم الـــــنفس فـــــي الهـــــالل الخصـــــیب بعلـــــم الـــــنفس فـــــي تركیـــــا

    .)٢٠٠٥أ،٢٠٠٠

بــالرغم مــن لعلــم الــنفس الــوطني، ولكــن أو خــال إن صــح التعبیــر یعتبــر علــم اإلنســان الثقــافي عــم 

یستخدم علم اإلنسـان الثقـافي المـنهج مثال، ثنان في كثیر من الجوانب. یختلف االصالت القربى 

االثنـــوغرافي فـــي عملیـــة الكشـــف. وبـــالرغم مـــن أن هـــذا المـــنهج مفیـــد فـــي عملیـــة الوصـــف ولكـــن 

معلوماتـه. ففـي العلـوم هنـاك أهمیـة للتحقـق  تصعب عملیة البرهنة على ثباته ومصـداقیته وتفسـیر

 إعـــادةمـــثال، تســـتخدم طریقـــة  .ین عبـــر اســـتخدام منـــاهج أخـــرىمـــن النتـــائج بواســـطة بـــاحثین آخـــر 

ففـي علـم االختبار في علم النفس للتحقق من ثبات نتائج التجریب أو القیاس النفسي.  التجربة أو

اإلنســان الثقــافي هنــاك حــاالت نــادرة لفحــص النتــائج المتحصــل علیهــا بواســطة عــالم آخــر وذلــك 

ألداة ولـنفس المجموعـة المدروسـة. وعـادة مـا یعتمـد علــم بإعـادة الدراسـة فـي نفـس الحقـل وبـنفس ا

اإلنسان الثقافي على المخبر الذي یعمل كمترجم ومفسر لألحداث في المجتمع وذلك إذا لـم تكـن 

أو فهم للثقافة المدروسة. و یدرك علم النفس الـوطني  المحلیة لعالم اإلنسان معرفة بلغة المجتمع

یالكتیكیــة بالنسـبة للفـرد والثقافــة ویعتـرف بوجــود التنـوع الفــردي أهمیـة الحاجـة لفحــص التـأثیرات الد

  والثقافي.

بأن هناك اختالفات ثقافیة بین الشعوب وتـرتبط ارتباطـا  "الغصن الفرید"ولقد نبه فریزر في كتابه 

جلیا بالفروق في النفسیة الفردیـة وبحیـث كـان مـن الصـعب إنكـار تأثیرهـا. ولقـد قـام مجموعـة مـن 

كمـــا قـــام  ،أمثـــال مالینوســـكي بدراســـة فـــي میالنیزیـــا ١٩٣٥-١٩٢٥الفتـــرة بـــین عـــام فـــي العلمـــاء 

میـد بدراسـة فـي سـاموا ولقـد دلـت نتـائج هـذه مارغریـت بندكیت بدراسة عن الهنود الحمـر، وقامـت 

أكثــر تطبیقــات علــم  توكانــ ).١٩٨٣إن اإلنســان نتــاج ثقافتــه (روكلــن، االنتروبولوجیــة الدراســات 

ــــى االنثرو  ــــنفس عل ــــابو" أو "الطــــوطم ال ــــد "الطــــوطم والت ــــف فروی ــــال شــــك هــــو مؤل ــــارة ب ــــا إث بولوجی

والمحرمــات" وكــان الكتــاب فــي جــوهره عبــارة عــن مقارنــة بــین المیكانزمــات العصــابیة وبــین بعــض 

الــنظم البدائیــة. وقــدم مالینوســكي معالجــة نفســیة أكثــر تماســكا فــي دراســته عــن ســكان التروبریانــد، 

لجـــنس والكبـــت فـــي المجتمـــع البـــدائي" أن یعـــدل تفســـیر فرویـــد عـــن كمـــا أنـــه حـــاول فـــي كتابـــه "ا

  ).  ١٩٨٨الطوطمیة والمجتمع األموي (فلوجل، 
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تـاریخ یعتبـر فونـت أهـم شخصـیة فـي  یـة وصـلة قربتهـا بعلـم الـنفس الـوطنيلفلكلور لعلوم ابالنسبة ل

عمـل ألنـه قـام بتأسـیس أول م علم النفس وهو أول شخص من غیر تحفظ یطلـق علیـه عـالم نفـس

. ویمثـــل فونـــت تقالیـــد كـــل مـــن العلـــوم الطبیعیـــة ١٨٧٩لعلـــم الـــنفس بمدینـــة الیبـــزج بألمانیـــا عـــام 

والعلــوم الثقافیــة علــى حــد الســواء. ویعتبــر فونــت بــأن علــم الــنفس الفلكلــوري مجــال معرفــي جدیــد 

). وحسـب Danziger, 1983 للنفس اإلنسانیة والتي یحتـل فیهـا اإلنسـان مركـزا وسـطا (دانزقـار،

مكمــال لعلـم نفــس الـوعي الفــردي. وغالبـا مــا ترجـع جــذور  فلكلـوريیعتبــر علـم الــنفس ال ،ذا الفهـمهـ

هــذا الــوعي لعلــم الــنفس الشــعبي (الفلكلــوري). وبــالرغم مــن ذلــك یجــب أن ال ننســى بأنــه ال یوجــد 

ـــاط مشـــترك مـــع المجتمـــع. فمـــثال، الممارســـات الشـــعبیة  ـــر أفـــراد لهـــم ارتب مجتمـــع شـــعبي مـــن غی

فــي العــالم العربــي فــي مســتواها الجمعــي الواســع تــؤثر أیمــا تــأثیر فــي فــي البادیــة والریــف المتجـذرة 

هـذه القطاع الحدیث الضیق الحضـري أو فـي القطـاع الصـناعي. ویمكـن فهـم هندسة السلوك في 

. ومـــن المختلفـــة الممارســـات الشـــعبیة مـــن خـــالل نمـــاذج التحلیـــل االثنوغرافیـــة والمقارنـــة التاریخیـــة

تحلیـل یمكـن االســتدالل علـى الطبیعیـة التحتیـة لســلوك األفـراد والجماعـات فـي العــالم خـالل هـذا ال

  العربي.

مرتبطـة مصـطلحات عـدة بـین كـذلك یالحـظ بـأن هنـاك تـداخل خالفا للتـداخل بـین العلـوم الثقافیـة 

والمــوروث الشــعبي والعــرق واألجنــاس مثــل الفلكلــور والتــراث الشــعبي والثقافــة بأســماء هــذه العلــوم 

وتمییزهـا فضـال عـن للور. ویهتم علم االنثروبولوجیـا خاصـة بدراسـة تعـاریف هـذه المصـطلحات وا

هنـاك اتجاهـات عمومـا المناهج المستخدمة في كیفیة جمـع المعلومـات، وطـرق التصـانیف فیهـا. و 

ـــول ولكـــن مهمـــا كانـــت  ـــرفض والقب ـــین ال هـــذه مختلفـــة مـــن دراســـة التـــراث الشـــعبي الســـیكولوجي ب

أهمیة للموروث في عملیة توطین علم النفس في العـالم العربـي. و لعلـم الـنفس  االختالفات هناك

الثقـافي وعبـر الثقـافي وعلـم الـنفس الـوطني اهتمــام موسـع بدراسـة بعـض موضـوعات هـذه العلــوم. 

وهنــاك مســاهمات كبیــرة مقدمـــة فــي هــذا الخصـــوص مــن قبــل البــاحثین فـــي الغــرب أمثــال فونـــت 

كمـــا تضـــاف . )Boring, 1957( وبنـــدكیت ومارغریـــت میـــد وكلوكهـــون وفریـــزر، ومالینوســـكي

 ,Triandisوتریانــدیز ( )Hofstede, 1980كــذلك المســاهمات المقــدرة لكــل مــن هوفســتید (

هناك بعض المساهمات السیكولوجیة في دراسة بعـض موضـوعات  ،وفي العالم العربي). 1995

اش بــــــدران والخمــــــ )،١٩٧٧وزیعــــــور ( )،١٩٨٩، ١٩٧٨بــــــدري (هــــــذه العلــــــوم منهــــــا مســــــاهمات 

    ).١٩٩٣، ١٩٨٦وحجازي ( )،١٩٧٩(
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مختلفــة فــي ســیكولوجیة األفــراد والجماعــات لمثیــرات  یتعــرض ،حســب وجهــة نظــر العلــوم االثنیــة

ینمـو هـؤالء األفـراد كمـا یتفـاعلون فـي نظـام بیئـي ابـن بیئتـه و  اإلنسـانالبیئات التي یعیشـون فیهـا. 

الطـرق المعقـد سـبل كسـب العـیش، و ذا النظـام ). ویتضـمن هـGuerrero, 1993معقـد (جـوریرو،

أداء التأقلم والتعـایش معـه و النظام البیئي وكیفیة هذا التي یدرك بها األفراد والمجموعات المختلفة 

متغیـرات البنیـة االجتماعیـة. فضـال عـن نثروبولوجیة، ومعناهـا لوظائف المختلفة فیه، والرموز األا

بمــا یكــون هــو للتطــور الســیكولوجي بالنســبة للفــرد ر  لهامــةا أقــوي عامــل مــن بــین هــذه العوامــلٕان و 

ــــــر هــــــذهالذاتیــــــة الفردیــــــة واإل ــــــرات اإل الذاتیــــــة أو دراكــــــات الجماعیــــــة. وتعتب دراكــــــات هــــــي المتغی

وفقــا لهــذا الفهــم ربمــا الجذریــة والتــي تتعلــق بتطــور الشخصــیة واألســالیب المعرفیــة. الســیكولوجیة 

 -ب المعرفیــة هــو نتـاج للتفاعــل الــدائم بـین الفــرد البیــون تطــور الشخصــیة واألسـالییمكـن القــول بـأ

  سیكولوجي وبیئته الثقافیة االجتماعیة.

 النظـام الثقـافي الـوطني مـن أجـل الكشـف علـى دراسـة: علـى أوالً  یعمل علـم الـنفس اإلثنـي، مـثال،

ؤثرة فــي المــ الفردیــةواالجتماعیــة و المحلیــة والمتغیــرات الثقافیــة الســیكولوجیة المفــاهیم تفســیر  طــرق

ــنفس الــوطني الشــامل خاصــة فــي مجــال الســلوك والتفكیــر . ثانیــا: یعتبــر مفیــدا فــي تطــور علــم ال

علـم الـنفس السلوك االجتماعي. ثالثا: یحدد فضال عن  المعرفي نموالشخصیة والدراسة السمات 

جیة) إلى أي مدى یمكن أن تطبق مبادئ اإلدراك والتعلم والتفكیـر (كـل العملیـات السـیكولو ثني اإل

 - علــى األفــراد فــي بیئــاتهم المحلیــة ومــا إذا كانــت هنــاك فــروق عمریــة، ونوعیــة وتربویــة وسوســیو

اقتصادیة، وفروق الحضر والریف، األقلیات واألغلبیات. رابعا: یمكن مـن خاللـه فحـص إلـى أي 

اجتماعیــــة التــــي تــــم اكتشــــافها فـــــي -مــــدى یمكــــن تطبیــــق األبعــــاد الشخصــــیة والمعرفیــــة والــــنفس

 في المجتمعات المحلیة. خامسا: یمكن توظیـف المعلومـات تلك الموجودةعات الصناعیة و المجتم

المجموعـــة للمســـاعدة بصـــورة جذریـــة فـــي التفســـیرات عبـــر الثقافیـــة المختلفـــة. وربمـــا  الســـیكولوجیة

   تعتبر هذه هي الوسیلة الوحیدة األصلیة الكاملة التي تفسر الفروق عبر الثقافیة.

  افيعلم النفس عبر الثق

تطـور یعتبر التركیز على علوم النفس الوطنیة لألمم المختلفة حتمیا في هذه المرحلة مـن مراحـل 

مراحــل ). وتركــز المرحلــة األولــى مــن  ,Georgas, 1993قــاسعبــر الثقــافي (جیور علــم الــنفس 

تطور علم النفس عبر الثقافي على الفروق في بعض المتغیرات السیكولوجیة بین ثقـافتین. وربمـا 

المختلفـة. المحلیـة أثر علماء النفس هنا بالمجهود المقـدم فـي األنثروبولوجیـا فـي دراسـة الثقافـات ت

بینمــا تركــز المرحلــة الثانیــة مــن مراحــل علــم الــنفس عبــر الثقــافي علــى قضــایا المنــاهج والنظریــات 
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ت ثقافة معینة. وتمثـل مسـاهمالللبحث عن الخصائص العالمیة للسلوك والخصوصیة لثقافات أو 

مســـاهمات فضـــال عـــن ) هـــذا النـــوع مـــن البحـــث نحـــو العالمیـــة عبـــر الثقافـــات، ١٩٨٠هوفســـتید (

آخرون الذین ركزوا على مفاتیح أو موضوعات عامة بالنسبة للثقافـات كذلك ) و ١٩٨٥تریاندیز (

المختلفة مثل "الفردانیة" و"الجمعویة" كما حددوا مركز كـل ثقافـة فـي هـذا البعـد باإلضـافة للعالقـة 

   .  )٢٠٠٧(الخلیفة وآخرون،  ن هذا المتغیر وبقیة المتغیرات المستقلة أو المعتمدةبی

هـــو كمـــا فـــي علـــم الـــنفس االثنـــي كـــذلك ویعتبـــر الموضـــوع البـــارز فـــي علـــم الـــنفس عبـــر الثقـــافي 

. والســـؤال المطـــروح هنـــا كیـــف یمكـــن للتفكیـــر والســـلوك مشـــكالت التفســـیر والتحلیـــل الســـیكولوجي

ـــة بصـــورة لهـــا تحلیـــل المعلومـــات الســـ ـــر مـــن المجموعـــات العرقی یكولوجیة مـــن مجمـــوعتین أو أكث

وعموما ترتبط عملیة التحلیل هذه بالعوامل البیئیة والثقافیة لكل مجموعـة مـن المجموعـات  معنى.

یـــــــــــدرس علـــــــــــم   المحلیة كما ترتبط كذلك بالعوامل البیئیة واالجتماعیة في مستواها الكوني. 

ني عبر الثقافات المختلفة ویدرك هذا العلـم تمامـا بـأن الثقافـة ظـاهرة النفس الثقافي السلوك اإلنسا

). ویعنـي تعقیـد الثقافـة  ,١٩٩٣Moghaddam، مقـدم، ١٩٨٥معقدة ومتعددة األوجه (تریانـدیز 

بأنـــه فـــي حالـــة وجـــود فـــروق فـــي الســـلوك عبـــر الثقافـــات لـــیس مـــن الســـهولة تحدیـــد أســـباب تلـــك 

ود فروق بأن األفـراد فـي الوالیـات المتحـدة أكثـر تنافسـا مـن وجالكشف على إذا تم  ،الفروق. مثال

تعــــزى هــــذه الفــــروق؟ هــــل ترجــــع لعوامــــل أو أســــباب األفــــراد فــــي العــــالم العربــــي فــــإلي أي ســــبب 

   بیولوجیة؟ اقتصادیة؟ اجتماعیة؟ دینیة؟ أسریة؟

یحـاول ومن المالحـظ فـي الدراسـات عبـر الثقافیـة فـي الجـزء الخـاص بالنقـاش أو التفسـیر والـذي  

من خالل مصطلحات مثل الثقافـة (أ)، و الثقافـة السیكولوجیة فیه الباحث أن یفسر نتائج دراسته 

(ب) هـي عالیــة فـي المتغیــر (س) بینمـا درجــات الثقافـة (ج) والثقافــة (د) هـي منخفضــة. إن هــذه 

الفــروق العینــة مــن التفســیرات الســیكولوجیة تقنــع القــارئ بــأن محاولــة الباحــث لتفســیر التشــابهات و 

. بـــین األمــــم مــــن خــــالل العوامـــل البیئیــــة واالجتماعیــــة والثقافیــــة هـــو هزیــــل وربمــــا كــــان اعتباطیــــاً 

وبكلمات أخرى، فإن تفسیر التشابهات أو الفروق بین الثقافات غالبا ما یعكس ظـاهرة السـرندیبیة 

اتیـة أو النفسـیة مصـادفة. وحسـب هـذا الفهـم فـإن التفسـیرات الظاهر  سـبابوهي موهبة اكتشـاف األ

المفاهیمیة للتشابهات أو االختالفات غالبا ما تقفز بصورة عفویة لذهن الباحث. وغالبا ما نختـار 

ألبحاث عبر الثقافیة ألننا بصـورة بدیهیـة نتوقـع بأنهـا تختلـف بیئیـا واجتماعیـا ا إلجراءأمم مختلفة 

  وكذلك ثقافیا.
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لومـــات الســـیكولوجیة وتحلیلهـــا هنـــاك أهمیـــة خاصـــة لجمـــع المع علـــم الـــنفس الـــوطنيســـات افـــي در 

یمكـن دراسـة المجتمـع العربـي فقـا لهـذا الفهـم ونقدها ومقارنتها بالمعلومات السیكولوجیة الحدیثة. و 

مـــن عـــدة زوایـــا مـــثال دراســـة موضـــوع واحـــد مثـــل الظـــار، أو دراســـة مجتمـــع معـــین مثـــل المجتمـــع 

جغرافــي مــثال الممارســـات الصــوفي والعــالج النفســي، أو دراســة إقلــیم ثقـــافي مــن خــالل المســح ال

 الشعبیة العالجیة في دول الخلـیج العربـي. كمـا هنـاك أهمیـة فـي المقارنـات القطریـة بـین المفـاهیم

النفســــیة فــــي الفلكلــــور، وكیــــف ترجــــع أعــــراض المــــرض النفســــي ألســــباب دینیــــة أو شــــیطانیة أو 

ریض الحاســم . هنــاك أهمیــة خاصــة لطبیعــة تصــنیف األمــراض النفســیة وكیفیــة توجــه المــأخالقیــة

یكـون مـن األفضـل معالجـة مؤسسـات العـالج التقلیـدي. وربمـا  وأنحـو مؤسسـات العـالج الحـدیث 

) بنقـد نظـام ١٩٨٦قـام حجـازي ( ،مثال،الرتباطها بالبعد النفسيیدولوجي من الغیبیات الموقف األ

وال یقتصــر  واســتبداله بعلــم الــنفس الغربــي.تمامــا األســاطیر والغیبیــات كأنمــا یحــاول إزاحــة التــراث 

الحـــدیث عـــن معالجـــة موضـــوعات الفلكلـــور النفســـیة فحســـب وٕانمـــا یمكـــن تجاوزهـــا للحـــدیث عـــن 

طبیعة المناهج المستخدمة في هذه الدراسات. وفقا لذلك یمكـن توظیـف عـدة منـاهج مثـل المقابلـة 

والمالحظــــة والتســــجیل والصــــورة. كمــــا هنــــاك ضــــرورة بتطــــویر نظــــام یســــمح باختبــــار الفرضــــیات 

  . الفلكلوریة وجیة في هذه الدراساتالسیكول

تــأتي مـن خــالل تأثیرهـا فــي فـي العــالم العربـي مفـاهیم ونظریــات العـالج الشــعبي دراســة إن أهمیـة 

العلمـــي فقـــد أجریـــت عشـــرات األبحـــاث عـــن دور العـــالج التقلیـــدي أو مقارنتـــه  الســـیكلوجي الفكـــر

لتشـــخیص الشـــیطاني للجنـــون بـــالعالج الحـــدیث. ربمـــا یشـــك الكثیـــرون فـــي طبیعـــة العالقـــة بـــین ا

مقارنـــة مـــع طـــرق التشـــخیص  (المـــرض النفســـي) وعالجـــه فـــي البیئـــة المحلیـــة فـــي العـــالم العربـــي

ومـــــن وجهـــــة نظـــــر النفســـــي الحدیثـــــة المســـــتوردة مـــــن الغـــــرب لالضـــــطرابات النفســـــیة وعالجهـــــا. 

یحة مفاهیم ونظریات العالج التقلیدي ربما تكون خاطئـة ولكنهـا صـحبعض إن سیكولوجیة بحتة، 

إنهــا صــحیحة مــثال فــي تحدیــد الجنــون فــي الــرأس (الــدماغ)  .لــدعم البحــث العلمــي الســیكولوجي

. ویجــب التقلیــدین مــن الشــیوخ ولكنهــا خاطئــة فــي التفاصــیل وربمــا فــي حماســة إیحــاء المعــالجین

التأكید هنا على موضـوع أو فكـرة تحدیـد الجنـون فـي الـرأس وتكـون الصـیاغة الحدیثـة لهـذه الفكـرة 

كرة تحدید العقل في الدماغ. ومنذ القرن الحادي عشر المیالدي عمل ابن سـینا علـى تحدیـد هو ف

) أن الفســـیولوجیون فـــي ١٩٥٧. ولكـــن وفقـــا لبـــورنج ()١٩٩٥(طـــه،  مركـــز المـــرض فـــي الـــدماغ

نهایــة القــرن التاســع عشــر كــانوا فــي حالــة شــك فــي وجــود االرتبــاط بــین العقــل والــدماغ. یبــدو أن 

یصــیة والعالجیــة لالضــطرابات النفســیة فــي العــالم العربــي ســوف تلعــب دورهــا الممارســات التشخ
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التــوطیني الغــامض لعلــم الــنفس كســبب وكعــرض مــن خــالل اســتلهام وتنشــیط التــراث الشــعبي أو 

    الفلكلوري في العالم العربي.

  مدخل علم النفس الوطني والعالم العربي

ي وعلـم الـنفس الـوطني بنقطـة البدایـة بالنسـبة یرتبط االختالف الرئیس بین علم الـنفس عبـر الثقـاف

للبحث. یمثل المدخل الوطني عملیة "التوطین مـن ضـمن" (الـداخل) بینمـا یمثـل علـم الـنفس عبـر 

الثقـافي "التـوطین مــن غیـر" (الخــارج). سـوف نحــاول أن نـربط عملیــة التـوطین مــن ضـمن أو مــن 

ل علم النفس الـوطني الـذي نبحـث عنـه ربما تعكس لنا طبیعة مدخبحثیة  قترحاتالداخل بثالثة م

  في العالم العربي. 

أوال: دراسة علم النفس في التراث العربي اإلسالمي خاصة الذي یرجـع للنصـف األول مـن القـرن 

الحـــادي عشـــر المـــیالدي (ابـــن الهیـــثم وابـــن ســـینا). كمـــا یمكـــن الرجـــوع فـــي هـــذا الموضـــوع للجـــزء 

شة القضایا الكبرى مـن خـالل تحلیـل وتشـریح طـه الخاص بمساهمة علماء النفس العرب في مناق

) لنصوص علم النفس في التـراث العربـي اإلسـالمي. ولكـن لمزیـد مـن المعلومـات لقـد تـم ١٩٩٥(

ـــي  ـــنفس التجریبـــي فـــي التـــراث العرب ـــم ال ـــاب عل ـــداخلي فـــي كت مناقشـــة هـــذا النـــوع مـــن التـــوطین ال

مـن علـم التـوطیني معرفـة هـذا النـوع ). وعلـى القـارئ الرجـوع للكتـاب ل٢٠٠١اإلسـالمي (الخلیفـة، 

  النفس وذلك منعا للتكرار. 

ــنفس مــن خــالل تأصــیله (طــه، یتضــمن التــوطین مــن ضــمن وثانیــا:  ) أو ١٩٩٥دارســات علــم ال

) وذلـــك بـــربط مفـــاهیم علـــم الـــنفس بالمفـــاهیم اإلســـالمیة لإلنســـان ١٩٨٩، ١٩٧٨بـــدري، أســـلمته (

 لمقارنــة بــین الــنص الســیكولوجي والــنص القرآنــيوالكــون والحیــاة فضــال عــن محــاوالت المقاربــة وا

). یبدو أن هدف هذه المقاربات هو محاولة ردم الهوة أو الفجـوة الكبیـرة بـین علـم ٢٠٠١،الخلیفة(

الـــنفس الـــذي وجـــده علمـــاء الـــنفس العـــرب المعاصـــرون فـــي التـــراث العربـــي اإلســـالمي وبـــین علـــم 

بــین  مــا محاولــة إیجــاد نــوع مــن التوفیــقالــنفس الحــدیث. ونتیجــة لــذلك لجــأ بعــض علمــاء الــنفس إ

المفهــوم القرآنــي للــنفس والمفهــوم الســیكولوجي الحــدیث مــن جهــة، وٕامــا إلــى محاولــة البحــث عــن 

جـذور إسـالمیة لمفـاهیم علـم الـنفس الغربـي فـي التـراث العربـي اإلسـالمي مـن جهـة أخـرى. ویبـدو 

العــرب هــي الســبب المركــزي فــي أن الصــدمة الســیكولوجیة أو الغربــة التــي واجههــا علمــاء الــنفس 

، وكانــت بعــض هــذه )٢٠٠١الخلیفــة، ، ١٩٩٧العلــواني، محاولــة إقــدامهم علــى هــذه المقاربــات (

    ).٢٠٠١المقاربات مجرد تلفیق لعلم النفس (الخلیفة، 
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علــم الــنفس الشــعبي أو الفلكلــوري الخــاص بقطاعــات ویتضــمن التــوطین مــن ضــمن كــذلك وثالثــا: 

ي. وربـــط علـــم الـــنفس بدراســـة القضـــایا والمفـــاهیم التـــي تعكـــس احتیاجـــات كبیـــرة فـــي العـــالم العربـــ

األمیـــة والســـلطة والتنمیـــة والریـــف والبـــداوة والتصـــوف والعشـــائریة ،مثال ،وحقـــائق الثقافـــة المحـــددة

فــي الــدول العربیــة وهــذه القضــایا  والقبلیــة والعذریــة والشــرف والخفــاض الفرعــوني والــزواج التعــددي

الوالیــــات  ،مــــثال ،الــــدول الصــــناعیةعلـــم الــــنفس فــــي ون مــــن بــــین قضــــایا لـــیس بالضــــرورة أن تكــــ

 :األســئلة الكبــرى مــن خــالل تداخلــه مــع بقیــةمــن التــوطین  نــوعنــاقش هــذا الیجــب أن یالمتحــدة. و 

  كیف یكون التوطین ؟ ولماذا التوطین؟ ومتى بدأ التوطین؟

ریـــة فـــي الثقافـــة كمـــا لـــیس هـــو الحاجـــة لنظ الـــوطني أو المـــوطنهـــم فـــي علـــم الـــنفس مإن مـــا هـــو 

عرفت عند تیلر بأنهـا السـلوك المكـون مـن الكـل المركـب مـن نمـاذج السـلوك فـي مجـاالت التقانـة 

واالقتصاد والدین والسیاسة واألسرة فضال عن المؤسسـات األخـرى. أو كمـا عرفـت بصـورة أخـرى 

مــا هنـاك حاجــة بأنهـا نظـام رمــزي للمفـاهیم والحكـم والمعرفــة وبصـورة مختصــرة كنظـام للمعـاني. إن

لمجموعـــــات مـــــن خـــــالل مفـــــاهیم الســـــیكولوجي ل لمـــــدخل أو نمـــــوذج عملـــــي و طریقـــــة للتصـــــنیف

لقـد تـم غیر المقترحات الثالثة لعلم الـنفس الـوطني فـي العـالم العربـي المتغیرات البیئیة والثقافیة. و 

ــــة  ــــة البیئی ــــاألخــــرى تطــــویر بعــــض النمــــاذج النظری ــــرح تریان دیز عــــن للنمــــو اإلنســــاني. فمــــثال اقت

 ) وبـــري وكـــیم١٩٩٣( االجتمـــاعي. بینمـــا وضـــح بـــري-) خمســـة مســـتویات للنظـــام البیئـــي١٩٨٠(

) نموذجــا یحتــوى علــى (أ) البیئــة (ب) التكیــف الثقــافي مــع البیئــة (ج) التكیــف البیولــوجي ١٩٩٣(

مـــع البیئـــة (د) التمثیـــل الثقـــافي للتغیـــر بالنســـبة للعوامـــل الثالثـــة الســـابقة (هــــ) أثـــار التغیـــرات فـــي 

   بین األفراد والجماعات. العوامل األربعة على االختالفات السیكولوجیة

) یحتـوى علـى ثالثـة ١٩٩٣هناك مدخل بیئي واجتمـاعي مقتـرح لعلـم الـنفس الـوطني (جیورقـاس، 

مفــاهیم رئیســیة: عوامــل بیئیــة، ومؤسســات اجتماعیــة، وتفــاعالت جماعیــة. وتقســم هــذه المفـــاهیم 

فــي مــثال، تحتــوي العوامــل البیئیــة عــل مظــاهر البیئــة الفیزیائیــة  الثالثــة لخمســة عناصــر رئیســیة.

الجبــــال، الغابــــات، المنــــاخ )، والبیئــــة المصــــنوعة بواســــطة  ،(الصــــحارى، الســــهولالعــــالم العربــــي 

اإلنسان (النماذج السكانیة، نماذج القرى والمدن)، والتي تلعب دورا كبیرا في سبل كسـب العـیش، 

)، ونـــوع المجموعـــات Kim & Berry, 1993،كـــیم وبـــريونـــوع المؤسســـات االجتماعیـــة (

  والتنظیمات األسریة، وغیره.

على الرجعة لألساسیات ولهذا السـبب یجـب الذي نقترحه یركز مدخل علم النفس الوطني   

 ؤديعلــى عــالم الــنفس العربــي مــثال أن یحــدد البنیــة البیئیــة واالجتماعیــة للثقافــة والعناصــر التــي تــ
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ثـر أفي العالم العربي هناك أهمیـة لمعرفـة  ،ة الظاهرة السیكولوجیة. فمثالدورا في تشكیل وصیاغ

البیئة في البنـاء النفسـي لألفـراد والجماعـات مـا هـو تـأثیر الصـحراء (شـبه الجزیـرة العربیـة وشـمال 

أفریقیا) أو الهضاب (شمال أفریقیـا) أو السـهول أو الحیـاة علـى ضـفاف األنهـار (مـثال نهـر النیـل 

ات) أو الغابات (مثال جنوب السودان) أو على شـواطئ البحـار (دول الخلـیج)، ودول ودجلة والفر 

علـى السـلوك. مـن المعلـوم أن البیئــة (الهـالل الخصـیب وشـمال أفریقیـا)  البحـر األبـیض المتوسـط

تحـــدد ســـبل كســـب العـــیش بالنســـبة ألفرادهـــا مـــثال االعتمـــاد علـــى الزراعـــة و الـــري أو الصـــید أو 

  ت. الصناعة أو الخدما

یفحص مدخل علم النفس الوطني التصـنیف الشـعبي كمـا یقـوم بـذلك علـم األعـراق. هنـاك   

تصــنیف األمــراض فــي الممارســات الشــعبیة فضــال عــن تصــنیف المفــاهیم النفســیة لأهمیــة، مــثال، 

الشائعة. كما هنـاك أهمیـة علـى التأكیـد علـى الوصـف العمیـق للظـاهرة السـیكولوجیة فـي مسـتواها 

یجــب التمییــز بــین التصــنیف المفــروض والمســتورد مــن الغــرب مــثال الموجــود فــي الجمعــي. وهنــا 

DSM  والتصـــنیف الحقیقـــي الســـائد فـــي المجتمـــع المحلـــي. لـــذلك یجـــب فحـــص نظـــام التصـــنیف

م العربـــي، مـــثال، لاألفـــراد داخـــل بیئـــتهم الطبیعیـــة. فـــي العـــاواســـطة بواســـطة التصـــانیف المطـــورة ب

اهیم واألفكـــار ونظریـــات الحقیقـــة الســـیكولوجیة جـــزءا هامـــا مـــن تعتبـــر المعرفـــة الســـیكولوجیة والمفـــ

الثقافة. أضافت واألساطیر واألغاني واألدب والكتب الطبیة والفلسفیة والدینیة من الماضـي جـزءا 

همـــا مـــن تلـــك المعرفـــة الســـیكولوجیة. وتشـــمل كتـــب علـــم الـــنفس فـــي التـــراث العربـــي اإلســـالمي م

. وابــن الجــزار والبلخــي والــرازي والغزالــي وابــن خلــدونرطبــي والقمســاهمات ابــن الهیــثم وابــن ســینا 

كمــا تشــمل الكتابــات الطبیــة الممزوجــة بالممارســات الشــعبیة مثــل مســاهمات الجــوزي والســیوطي 

  .  )٢٠٠١(الخلیفة،  والذهبي

دخل علـم الـنفس الـوطني بوسـعنا أن نقـدم بعـض النوایـا المحلیـة مـن مـوكخالصـة للجـزء المتعلـق ب

 یستجیب للحساسیة الثقافیة لألفـراد والجماعـاتعلم نفس وطني لي كتعبیر عن مالمح العالم العرب

والمنهجـي فضـال النظـري المفـاهیمي و ویرتبط ذلك عندما تعالج الثقافة العربیة بأنها مصدر للبناء 

عندما نتحدث عن نوایـا علـم الـنفس الـوطني ربمـا تكـون هنـاك عـدة و  .التبصرات السیكولوجیةعن 

معــه. وتتـزاوج مصـطلحات أخـرى تســتخدم فـي نفـس السـیاق أو قریبــة منـه أو تتـداخل  مسـمیات أو

نفس التقلیـدي فـي العـالم الـمن بـین ذلـك أوال مصـطلح علـم الـنفس فـي العـالم العربـي، وثانیـا: علـم 

: علـم الـنفس مـن خامساً  ،رابعا: علم النفس اإلسالمي أو القراءني ،العربي، ثالثا: علم نفس األمة

ویــة العربیــة، سادســا: علــم الــنفس الــذي طــوره علمــاء الــنفس العــرب، ســابعا: علــم الــنفس خــالل اله
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فــي التــراث العربــي اإلســالمي أو علــم الــنفس عنــد العلمــاء العــرب والمســلمین، ثامنــا: علــم الــنفس 

الفلكلوري. تاسعا: علم النفس المناسب للعالم العربي. عاشرا: علـم الـنفس العربـي أو السـیكولوجیا 

یة. وحسب التصانیف السابقة لیس بالضـرورة أن یكـون علـم الـنفس الـوطني مختصـا بدراسـة العرب

األفراد والجماعات في العالم العربي لوحـدهم إنمـا مـا هـي المسـاهمات التـي یمكـن أن یقـدمها هـذا 

    العلم لدراسة السلوك اإلنساني وبالتالي تطویر العلوم السیكولوجیة ككل.

لـنفس الـوطني یجـب اإلشـارة إلـى أن عملیـة اإلحیـاء وعبـادة الماضـي علـم امـدخل وفي بحثنا عن 

مثـل التـوطین غیـر المتكیـف مـن تمامـا الحدیث هنا عن التوطین من الـداخل، هـو و من غیر نقد، 

الخارج أو عملیة النقل من الغرب وعبادته من غیر نقد فهنـاك تبعیـة زمانیـة فـي األولـي للماضـي 

یمكن القول مـن ناحیـة علـم الـنفس العـام ربمـا  ،ب. وفي نفس الوقتوتبعیة مكانیة في الثانیة للغر 

لــیس هنــاك نــوع ممیــز مــن علــم الــنفس مثــل علــم الــنفس العربــي أو اإلســكندنافي أو الســالفي، أو 

أو الكـــاریبي، أو الســـواحیلي ولـــیس مـــن الســـهولة إحاطـــة العلـــم بحـــدود قومیـــة أو  ،أفریقـــي-الغـــرب

السـطحي لألحیـاء أو التوفیـق بـین الماضـي والحاضـر أو بـین  إن المجهـود قاریة أو دولیـة دقیقـة.

 ،وبلغــة أكثــر تحدیــدا ،مــا هــو عربــي ومــا هــو غربــي هــو نــوع مــن التــوطین التزینــي أو التجمیلــي

فــي التلفیقــي وذلــك أشــبه تمامــا بعملیــة وضــع الكــریم أو المســاحیق علــى الوجــه. ربمــا یمكــن القــول 

الـــوطني قـــد ینهـــي عملیـــة االســـتعمار  مـــدحلوع مـــن البـــأن التمســـك الشـــدید بهـــذا النـــالوقـــت نفســـه 

الثقــافي أو بلغــة أكثــر تحدیــدا االســتعمار الســیكولوجي. وفــي نفــس الوقــت یمكــن القــول كــذلك بــأن 

التمسك الشدید بعملیة التـوطین مـن الـداخل قـد یـؤدي للتعددیـة أو المركزیـة العرقیـة. السـؤال الهـام 

ـــدیالكتیك؟ ومـــا هـــو الســـ ـــاني كیـــف یمكـــن حـــل هـــذا ال یناریو المناســـب لتجـــاوز ســـلبیات األول والث

وكیــف یمكــن دمــغ علــم الــنفس المســتورد مــن الوالیــات المتحــدة للعــالم العربــي  ؟إیجابیاتهمــاوتــدعیم 

    بالمدمغة العربیة؟

  

  المراجع العربیة واألجنبیة

: جـــدة  .موســـوعة أبوخطـــوة لعلـــوم األحیـــاء والكیمیـــاء الحیویـــة .)١٩٩٢أحمـــد نبیـــل ( ،أبـــو خطـــوة

  شركة دار القبلة.

). واقع التجربة السیكولوجیة في الوطن العربي. بیروت: المركز الثقـافي ١٩٩٤أحرشاو، الغالي (

  العربي. 
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  الطلیعة.
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). مشـــكل أخصـــائي الـــنفس المســـلمین. ترجمـــة منـــي أبـــو قرجـــة. الخرطـــوم: ١٩٨٩بـــدري، مالـــك (

  الفارابي للنشر.

  بیروت : مكتبة لبنان. .معجم المحیط .)١٩٨٧بطرس ( ،البستاني

  .). سیكولوجیة االنسان المقهور. بیروت: معهد االنماء العربي١٩٨٦حجازي، مصطفى (

). علـم الـنفس فـي العــالم العربـي : مـن الواقـع الـراهن إلـى المشــروعیة ١٩٩٣مصـطفى ( ،حجـازي
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  الفصل الثاني

  

  

  

  لماذا توطین علم النفس ؟



  ٢٩

  ؟علم النفس  توطینلماذا 

  مقدمة

كون من المناسب طرح أسئلة الزوجات األربع في مقدمة هـذه الدراسـة: مـا هـو تـوطین علـم ربما ی

ــنفس فــي  ــم الــنفس فــي العــالم العربــي؟ ومتــى بــدأ تــوطین علــم ال الــنفس؟ وكیــف یكــون تــوطین عل

علـى السـؤال األول  اإلجابةالعالم العربي؟ ولماذا توطین علم النفس في العالم العربي؟ ولقد تمت 

علـى السـؤال الرابـع  اإلجابـةأ) بینمـا نحـاول فـي هـذه الدراسـة ٢٠٠٧منفصـلة (الخلیفـة، في دراسة 

الســؤال الثــاني والثالــث لدراســات منفصــلة. یبــدو أن هنــاك عــدة مبــررات ثقافیــة واجتماعیــة  ئونرجــ

لتـــوطین علـــم الـــنفس فـــي التربـــة المحلیـــة فـــي العـــالم العربـــي. وســـوف نتعـــرض فـــي هـــذه الدراســـة 

، والتمییـز بـین المصـداقیة یـةنجلیز اإلر السیكولوجي، وعالقة علـم الـنفس باللغـة لموضوع االستعما

الخارجیـــة والداخلیـــة لعلـــم الـــنفس، والتـــدریب غیـــر المناســـب لعلمـــاء الـــنفس العـــرب، والتفضـــیالت 

العقلیــة لــدى علمــاء الــنفس العــرب، والقــیم والمعتقــدات الوطنیــة لعلــم الــنفس فــي الغــرب ومقارنتهــا 

) والتــــوطیني لعلــــم الـــــنفس indigenousي، فضــــال عــــن أهمیــــة الحــــس الــــوطني (بالعــــالم العربــــ

)indigenization.(  

  االستعمار السیكولوجي وتوطین علم النفس

فـي بعـض الثقافـة كنتـاج للتطـور المتـأثر بالعوامـل االقتصـادیة والسیاسـیة واالجتماعیـة تكـون ربما 

ا المسـتوى مـن التحلیـل یمكننـا الحـدیث هـذظـل . وفـي ءهي ظاهرة لكل اإلنسانیة جمعاالتحلیالت 

تتناســخ الثقافــة بصــورة متفــردة مــن األشــكال االجتماعیــة ربمــا الشــراكة الثقافیــة. و التناســخ أو عــن 

یمكننــا و فــإن كــل ثقافــة تتمیــز بمفــاهیم محــددة وصــور ونظــم للقــیم وطــرق محــددة إلدراك العــالم. 

ـــــــــا الحـــــــــدیث  ـــــــــةهن ـــــــــة أو مـــــــــا نفضـــــــــل تســـــــــمیته  عـــــــــن الخصوصـــــــــیة الثقافی بالحساســـــــــیة الثقافی

علــم الــنفس كبقیــة العلــوم یــرتبط بعملیــات تاریخیــة ). إن Khaleefa, 1999a،أ٢٠٠٠(الخلیفــة،

حقبـة الحضـارة اإلغریقیـة، التأثیر الهائـل لمثال  .الحقب التاریخیةتلك وربما یكون ملیئا بروح أحد 

 ,Boringأ٢٠٠١(الخلیفـة،  حقبة الثـورة العلمیـةمن بعد حقبة الحضارة العربیة اإلسالمیة، و ثم و 

. فالمجتمعـــات هي أنتجـــذالـــ المجتمعبـــأیمـــا تـــأثیر . وفـــوق كـــل ذلـــك یتـــأثر علـــم الـــنفس ) ;1957

الفردانیـــة، مـــثال، أوروبـــا والوالیـــات المتحـــدة مـــن ناحیـــة ســـیكولوجیة ربمـــا تنظـــر للعـــالم مـــن خـــالل 

مـثال  ،یـةو معبینمـا المجتمعـات الج) Hofstede, 1980, Triandis, 1995(المنظـور الفـردي 

  .)٢٠٠٧(الخلیفة وآخرون،  عياالعالم العربي ربما ینظر للعالم من خالل المنظور الجم
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، االجتماعیـة-تعتبـر الظـاهرة السـیكولوجیة هـي عملیـة تعبیـر للنسـبیة الثقافیـةفي ظل هـذا الفهـم و  

 ,Berry, 1993, Kim & Berry( بعضـها خـاص بثقافـة محـددة وال توجـد فـي ثقافـة أخـرى

. كمــــا تعبــــر الثقافــــة كــــذلك عــــن القــــیم المختزنــــة لألنشــــطة الیومیــــة واألســــالیب المعرفیــــة )1993

 والمداخل المختلفة للمحاولة العلمیـة. ویعبـر علـم الـنفس المسـتورد علـى خصـائص البیئـة المحـددة

جـاهودا  . یسـتنتجالتي أنتجته مثال أمریكا والتي تتمیز بخصائص غیر موجـودة فـي العـالم العربـي

)Jahoda, 1973, 1980 (ن المعلومـات والنظریـات هـي منتـوج إطـار اجتمـاعي معـین یعبـر بـأ

معتقـــدات وأفكـــار وجـــود عـــن المجتمـــع الصـــناعي ومـــن مظـــاهره نســـبة التعلـــیم العالیـــة، والعالمیـــة و 

واتجاهـــات متنوعـــة. وقـــدمت هـــذه النظریـــات مســـاهمات مقـــدرة لـــبعض المؤسســـات مثـــل الصـــناعة 

مــن  ولكــن هــذه العینــة مــن الخصــائص المســتقرة هــي غائبــة تمامــا .فــي الغــربوالجــیش، والتربیــة 

ربما تعاني من انخفاض نسبة التعلیم (األمیة) ولم یقدم علـم الـنفس مسـاهمات التي  الدول النامیة

مقدرة في المؤسسات المختلفة ومجابهة قضایا التنمیة القومیـة والتغیـرات المتسـارعة كمـا فـي دول 

ذلـــــك لطبیعـــــة  فـــــي . ربمـــــا یعـــــزى الســـــببأ)٢٠٠٥ب، ٢٠٠٠، ١٩٩٩(الخلیفـــــة،  الخلـــــیج مـــــثال

  االستعمار السیكولوجي للعالم العربي. 

قامت معظم المحاوالت المعاصرة لتطویر علم النفس الوطني في دول العـالم الثالـث، نتیجة لذلك 

مـن علـومهم ) Khaleefa, 1997a(بمحـاوالت إلزالـة االسـتعمار الـنفس وذلـك عنـدما قـام علمـاء 

). وترتبط الدعوة أو النـداء لعلـم الـنفس Berry, 1993هم شعوبهم من خالل مفاهیمهم (بري، ولف

-فـي إطـار ثقـافي ااجتماعیـ االوطني بسببین هما : ثقافي واجتمـاعي. وعمومـا یعتبـر العلـم نشـاط

ـــوطني ـــنفس ال ـــم ال ـــاء نمـــوذج لعل ـــف عـــن Boski, 1993(بوســـكي،  اجتمـــاعي. إن بن ) ال یختل

ع المعرفــة وذلــك لتوثیــق أثــر العوامــل االجتماعیــة فــي عملیــة تشــكیل المعرفــة أســالیب علــم اجتمــا

كغایــة نهائیــة. وتــرتبط فائــدة هــذا النــوع مــن التحلیــل المكبــر للظــاهرة الســیكولوجیة بهــدفین: للــتحكم 

فـــي خطـــورة المركزیـــة العرقیـــة األكادیمیـــة وهـــي نـــوع مـــن االســـتعمار الســـیكولوجي وتوجیـــه مســـار 

افیــة مــن خــالل فحــص حــدود التعمیمــات المنالــة مــن خــالل دراســة المشــكالت الدراســات عبــر الثق

    الوطنیة المحلیة بأدوات وطنیة محلیة.

وفــوق وتعلمــي وثقــافي واجهــت الــدول العربیــة غــزو اســتعماري اقتصــادي كبقیـة دول العــالم الثالــث 

تعمرات وترجــع جــذور ذلــك للعالقــات التاریخیــة بــین المســ .كــل ذلــك ســیكولوجي مــن قبــل الغــرب

والدول االستعماریة. وتعبر التأثیرات االستعماریة عن نفسها من خـالل مظـاهر مختلفـة مـن بینهـا 

الذي یركـز علـى الحاجـة االسـتعماریة لألسـواق الغربیـة. مـثال، تمـت زراعـة القطـن مثال االقتصاد 
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النسـیج و الغـزل في السودان لتلبیة احتیاجات مصانع النكشیر في بریطانیـا ولـیس لتطـور صـناعة 

فــي الســودان، وتــم اســتخراج البتــرول فــي دول الخلــیج لتشــغیل اآللــة الصــناعیة فــي الغــرب ولــیس 

التـأثیر االسـتعماري السـیكولوجي هـو مظـاهر لتطویر التقانـة والصـناعة محلیـا. ومظهـر آخـر مـن 

ــالغرب أكثــر مــن تخــریج مهــرة ــیم الغربــي والــذي ارتــبط بتخــریج فنیــین مــرتبطین عقلیــا ب  نمــط التعل

. وتــــأثیر )Khaleefa, 1997a, 1997b( مــــرتبطین بتــــوطین المعــــارف أو بإحیــــاء تــــراثهم

تصـدیر المـزاج والـذوق األمریكـي للعـالم تتمثـل فـي سیكولوجي آخر للمستعمر في األبعـاد الثقافیـة 

فـــالم أالعربـــي مـــثال، ثقافـــة الجینـــز، والهمبیرجـــار، ومقاصـــف األكـــل الســـریع، وموســـیقي البـــوب، و 

مــن المظــاهر األخــرى لالســتعمار . و )Mazrui, 1973, 1987(ر الســي إن إن هولیــود وأخبــا

بأنماط حیاتیة كاألنماط الغربیة في الطبقة الوسطى مـن المجتمـع أكثـر أحالم عالم النفس العربي 

    من تلك الممیزة للقطاع التقلیدي من المجتمع المحلي.

العربــي مــدعوما بالقطــاع  تــم تطــویر نظــام ثقــافي غربــي فــي القطــاع الحــدیث مــن المجتمــع  

 ,Khaleefa, Erdos & Ashria, 1996a( الصـناعي الحـدیث والعلـوم االجتماعیـة الغربیـة

1996b, 1997( وتعكــس هــذه العلــوم المســتوردة للعــالم العربــي معرفــة العــالم المتقــدم أكثــر مــن .

ث مـن المجتمـع انعكاسها لحاجة العالم العربي. وتم دعم كـل مـن القطـاع التقلیـدي والقطـاع الحـدی

بعلــوم نفــس "تقلیدیــة" و "حدیثــة" علــى التــوالي. ویرجــع مصــطلح علــم الــنفس الحــدیث لعلــم الــنفس 

الغربــي بینمــا یرجــع علــم الــنفس التقلیــدي لنظــام االعتقــاد والفهــم للســلوك الموجــود بالنســبة للقطــاع 

لعربــي بنمــو . وتــرتبط الحداثـة فــي العـالم ا)Khaleefa, 1997b( الكبیـر والشــعبي مـن المجتمــع

القطاع الحدیث وهو من ناحیة ثقافیـة وتقانیـة مختلفـا مـن القطـاع التقلیـدي. فالنظـام الثقـافي الـذي 

 المســـتورد یوجـــه القطـــاع الحـــدیث هـــو غربـــي ومســـتورد. وتخـــدم العلـــوم االجتماعیـــة وعلـــم الـــنفس

اة خاصـــة هـــذا القطـــاع مـــن خـــالل تقدیمـــه إطـــار مفـــاهیمي لتفســـیر الســـلوك مطابقـــا ألســـالیب حیـــ

  ).Moghaddam, 1993الصفوة المتبناة من النموذج الغربي (مقدم، 

عنــــدما دخــــل علــــم الــــنفس الحــــدیث أو الغربــــي، الــــذي یعتمــــد علــــى التجریــــب وذو التوجــــه   

المــادي الغربــي، تــم اســتیراده كجــزء مــن عملیــة نقــل المعرفــة ویشــكل رزمــة عقالنیــة فــي منتصــف 

. )١٩٦٥، مـــراد، ١٩٦٥، عاقـــل، ١٩٦٥البســـام، ( القـــرن العشـــرین فـــي كثیـــر مـــن الـــدول العربیـــة

وعمــل هــذا العلــم الجدیــد علــى إزاحــة علــم الــنفس التقلیــدي وعلــى األقــل بالنســبة للمــرتبطین بنظــام 

التعلـــیم الغربـــي فـــي القطـــاع الحـــدیث والحضـــري مـــن العـــالم العربـــي. ویشـــكل هـــذا النقـــل نـــوع مـــن 

ذلك مـن عملیـة الحداثـة والتغریـب وفـوق السیطرة السیاسیة للغرب على العـالم العربـي وهـو جـزء كـ
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. وبوسـعنا التسـاؤل )١٩٩٩(هوایـت وبمبـاه،  كل ذلك هو نوع من االستعمار السیكولوجي السادي

فـي یظـل  هنا هل یحس علمـاء الـنفس العـرب بهـذه الهیمنـة السـیكولوجیة؟ أم أنهـا جـزء ال شـعوري

الـنفس العربـي"؟ ربمـا تـرتبط دعوتنـا طبیعـة العالقـة مـا بـین السـادي "المسـتعمر" والمـازوكي "عـالم 

علم النفس الوطني بعملیة التحریر السیكولوجي أو االنعتاق العقلي من األسـر الغربـي مـن خـالل ل

  .یةنجلیز اإلمن قبل الوالیات المتحدة باللغة  مفاهیم ونظریات ومناهج علم النفس المفروض

  یةنجلیز علم نفس الوالیات المتحدة واللغة اإل 

 ،فـي علـم الـنفس سـنویا فـي الوالیـات المتحـدة هشهادة دكتـورا ٣٠٠٠تمنح حوالي  ١٩٨٠منذ عام 

ر عملیــة بــ. وللوالیــات المتحــدة أكمجتمعــةفــي بقیــة أجــزاء العــالم  هوهــي أكثــر مــن أعــداد الــدكتورا

مقارنة مع الـدول السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة تطور في علم النفس لم تتأثر باالضطرابات 

باحــث فــي علــم الــنفس لكــل  ١٤٠عــالم نفــس و  ٥٨٠فــي هــذه الوالیــات هنــاك حــوالي ف .األخــرى

 ٨٢عـالم نفـس و  ٣٤٧وفي الدول الصناعیة األخرى غیر الوالیـات المتحـدة هنـاك  .ملیون نسمة

مـن  ٣، ٦عـالم نفـس و ٨٤أمـا فـي الـدول النامیـة فهنـاك  ،باحثا في علم النفس لكل ملیـون نسـمة

للـــدول الصـــناعیة حـــوالي أربعـــة أضـــعاف علمـــاء عمومـــا و  .ون نســـمةبـــاحثي علـــم الـــنفس لكـــل ملیـــ

ـــم الـــنفس .الـــنفس مقارنـــة بالـــدول النامیـــة فهـــم  فـــي الوالیـــات المتحـــدة وبالنســـبة ألعـــداد بـــاحثي عل

وتعتبــر العالقــة بــین القــوة  .یشــكلون عشــرین ضــعفا مــن البــاحثین فــي هــذا المجــال بالــدول النامیــة

ور علــــــم الــــــنفس عالقــــــة قویــــــة علــــــى المســــــتوى العــــــالمي االقتصــــــادیة والصــــــناعیة للدولــــــة وتطــــــ

)Rosenzweig, 1994(.  

وذلــك إلیمانهـا بشــراهة المحلیـة فـي تربتهــا المسـتورد مــن ألمانیـا علـم الــنفس تــوطین قامـت أمریكـا ب

البقــاء یــرتبط بنظریــة البقــاء لألصــلح فــي الــداخل لألفــراد والجماعــات المكونــة للمجتمــع األمریكــي و 

مـن خـالل عملیـة الهیمنـة  بالبقـاء لألصـلح فـي الخـارج بالنسـبة للـبالد البوتقـة لألصلح فـي الـداخل

. ولقــد تــم تكییــف عــدة نمــاذج مختلفــة ومحاولــة المــزج الســیكولوجیة والثقافیــة علــى بقیــة دول العــالم

والقیـاس النفسـي مـن بریطانیـا، والوضـعیة مـن النمسـا  ،بینها مثل علم الـنفس التجریبـي مـن ألمانیـا

النمـــاذج الســـیكولوجیة ه المـــدارس المســـتوردة والمتبنـــاة ولكـــن الموطنـــة والمكیفـــة مـــع وتعـــززت هـــذ

وبـذلك تـم خـتم مـا هـو مسـتورد  )Boring, 1957( السـلوكیة والوظیفیـة والذرائعیـةاألمریكیـة مثـل 

ولـــم تكـــن اســـتجابة علمـــاء الـــنفس األمریكـــان لعلـــم الـــنفس فـــي أوربـــا اســـتجابة  .بالدمغـــة األمریكیـــة

األمریكان الذین درسوا علـى یـد فونـت بل كانت استجابة ناقدة إذ تعلم هؤالء الطالب  حرفیة نقلیه
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التقنیـات العلمیـة لكـن روح العلـم الجدیـد كانـت روحــا فـي معملـه الشـهیر بمدینـة الیبـزج فـي ألمانیــا 

  .  صدرت لبقیة دول العالم ومن بینه العالم العربي) أ٢٠٠٥ب، ٢٠٠٠ أمریكیة (الخلیفة،

همـة فـي هـذا الجـزء مـن الدراسـة. أوال: یـرتبط علـم مهمـا أن یـتم عـرض ثالثـة مسـائل مربما یكون 

وعــدد أقســام علــم الــنفس، الــنفس ارتباطــا وثیقــا بمجتمــع معــین. فعنــدما یعتبــر عــدد علمــاء الــنفس 

المصــــادر ٕانتــــاج األبحــــاث وكمیــــة ونوعیــــة التمویــــل، و  وتمویــــل، األبحــــاثالبــــاحثین وعــــدد وعــــدد 

االسبوعیة والشهریة واالختبـارات المجالت عدد الدوریات المحكمة و و  النشر، ودور لكتبوأمهات ا

وتأثیر ذلك في حقل علـم الـنفس العـام والمقاییس السیكولوجیة، وأدوات المعامل وتقنیات التجریب 

ربمــا تكــون و مــن الصــعوبة بمكــان الهــروب مــن الحقیقــة القائلــة بــأن علــم الــنفس ظــاهرة أمریكیــة. 

ــم بــأن هنــا م اإلحصــائیات ــنفس فــي العــالم یعیشــون فــي ٩٥-٩٠فیــدة عنــدما نعل % مــن علمــاء ال

 .  في بقیة دول العالم مجتمعة ١٠-٥بینما یعیش بین  الوالیات المتحدة

ثانیــا هنــاك تمییــز هــام یجــب ذكــره بــین "مــا هــو" و"كیــف" یكــون التــوطین لهــذا العلــم بــین المحتــوى 

ناك تفاعل واضح بین المحتوي وبـین النظریـات بالرغم من أن ه والنظریات والمناهج المستخدمة.

والمنـــاهج فـــي علـــم الـــنفس وألســـباب تحلیلیـــة یجـــب التعامـــل معهـــا بصـــورة منفصـــلة. فمـــثال، كـــان 

الثقافــة األمریكیــة علــى الفــرد ولهــذا الســبب انعكــس ذلــك التأكیــد المجتمــع أو التأكیــد واضــحا فــي 

كمــا فــي آســیا وأفریقیــا  عــات الجمعویــةعلــى علــم الــنفس االجتمــاعي األمریكــي مقارنــة مــع المجتم

تتناســب النظریــات الســیكولوجیة مــع نمــاذج فقــا لهــذا المنظــور . و الالتینیــة والعــالم العربــي وأمریكــا

عــن العمــال ) Hofstede, 1980(القــیم األمریكیــة وذلــك مــن خــالل الدراســة الموســعة لهوفســتید 

ویصـعب جـدا أن تتناسـب ). ١٩٩٣ دولة في العالم العربـي (بـري، ٤٠في شركات الكمبیوتر في 

هذه النظریات تماما مع الحقیقة السیكولوجیة كما في العالم العربـي ذو الثقافـة الجمعویـة (الخلیفـة 

  ).٢٠٠٧وآخرون، 

ــــافي. أوال اســــتیراد المعرفــــة  ــــنفس عبــــر الثق ــــة ألبحــــاث علــــم ال ــــة أهــــداف مركزی ــــا: هنــــاك ثالث ثالث

مـن أجـل اختبـار تطبیقاتهـا فـي الـنظم الثقافیـة األخـرى المطـورة فـي أمریكـا السیكولوجیة المعاصرة 

(العالمیـــة المفروضـــة)، وثانیـــا: البحـــث عـــن معرفـــة ســـیكولوجیة جدیـــدة مـــن خـــالل الـــنظم الثقافیـــة 

األخـرى (المعرفــة المحلیـة)، وثالثــا مقارنـة هــذین النـوعین مــن علـم الــنفس وتكاملهمـا فــي الشــمولیة 

. عــادة مــا یــتم اســتیراد علــم الــنفس مــن )Berry, 1984, 1993( المســتمدة ومــن ثــم العالمیــة

مجتمع معین (الوالیات المتحدة) لمجتمع آخر (العالم العربي) ویتم استخدامه لدراسـة موضـوعات 

وصــــف ذلــــك بتطبیــــق علــــم نفــــس هنــــا ویمكــــن  مركزیــــة ومؤسســــیة وتســــتخدم النظریــــات والمنــــاهج
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سـتیراد علـم الـنفس لثقافـة محـددة یجب أن تكـون عملیـة اولهذا السبب اجتماعي في مجتمع آخر. 

ــــنفس یعكــــس الحقیقــــة المحلیــــة لألفــــراد األول یكــــون هــــدفها  ــــم ال العمــــل علــــى تطــــویر نمــــوذج لعل

ـــم الـــنفس الموجـــود فـــي الوالیـــات المتحـــدة هـــو  والجماعـــات. مناســـب للبیئـــة علـــم وبـــالطبع بـــأن عل

بالكیفیـة نفســها واسـتخدامه المحلیـة األمریكیـة ولكــن تتمثـل األخطـاء العملیــة الحقیقیـة فـي اســتیراده 

  .  في المجتمعات األخرى والشك في مصداقیته العالمیة التنكریة

مــن تلــك المنتمیــة خاصــة تطــور غالبیــة علــم الــنفس فــي كــل دول العــالم  ،وفــي وجهــة نظــر أخــرى

)، ، خاصــــة أمریكــــا وبریطانیــــا وألمانیــــاللعــــالم الرأســــمالي الصــــناعي (المــــدعوة بــــدول العــــالم األول

)، ، خاصـة االتحـاد السـوفیتيالموجودة في العالم االشتراكي (العـالم الثـانيالدول تلك  وبعضه في

). ولكــن ، مــثال الصـین، والهنـد والفلبــین، وكوریـاوجـزء یسـیر منــه فـي الـدول النامیــة (العـالم الثالـث

یوجــه علــم الــنفس الحــالي اهتمامــا خاصــا لمشــاكل العــالم األول وفرضــیات هــذا العــالم عــن العلــم 

نســانیة والطبیعــة. وأثــر التقــدم الهائــل لعلــم الــنفس فــي الوالیــات المتحــدة علــى بقیــة دول العــالم. واإل

یـتم تصــوره  ،ساكسـونیة- نجلــوأول كـذلك بـأن علــم الـنفس هـو ظـاهرة یمكــن القـفـي نفـس السـیاق و 

یركـز ساكسـونیة. و  - نجلـوخذ في اعتباره مشـكالت الثقافـة األیة ویأنجلیز والتفكیر فیه وكتابته باإل

). Ardila, 1993والبراقماتیــــة والتجریبیــــة ( واإلجرائیــــةعلــــم الــــنفس علــــى المظــــاهر التطوریــــة 

الملخصـات "یة والذي ظهـر فـي نجلیز % من أدب علم النفس المنشور باللغة اإل٩٣وبالتقریب إن 

ـــذلك أصـــبحت اللغـــة اإلنجلیز كتـــب باللغـــة اإل "الســـیكولوجیة ـــة. وتبعـــا ل ـــوم نجلیز ی ـــة هـــي لغـــة العل ی

  مسیطرة ولیس علم النفس فحسب.ال

یـة حـوالي نجلیز وبالتقریب تشكل المصادر الموجودة في المقاالت السیكولوجیة والمكتوبة باللغة اإل

وعلـــى هـــؤالء الـــذین یكتبـــون بالعربیـــة، مـــثال، علـــیهم قـــراءة واقتبـــاس النصـــوص المكتوبـــة  .%٩٧

هــم مــن ؤ لمقــاالت التــي یكتبهــا زمالیــة. وربمــا یقــرأ بعــض علمــاء الــنفس فــي العــالم انجلیز باللغــة اإل

یــة. وغالبــا مــا یــتم تجاهــل المفــاهیم والنظریــات المســتقاة مــن مصــادر نجلیز نفــس الثقافــة باللغــة اإل

ساكســــونیا. وألن -نجلــــوأساكســــونیة إال إذا كــــان اســــم الباحــــث الــــرئیس أمریكیــــا أو  -نجلــــوأغیــــر 

فـإن الـدوریات المنشـورة باللغـات غیـر  یةنجلیز غالبیة علماء النفس في العالم یتحدثون ویكتبون اإل

 .ومن بینها الدوریات العربیة المتخصصة في علـم الـنفس یة یصعب علیها تأسیس نفسهانجلیز اإل

وربما یكون الطریق الوحید النتشـار األبحـاث السـیكولوجیة علـى المسـتوى العـالمي هـو نشـرها فـي 

ولكـن للمفارقـة هنـاك أهمیـة كـذلك  لمتحـدة.یـة وغالبـا فـي الوالیـات انجلیز دوریات عالمیـة باللغـة اإل
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بنشــرها بالعربیــة فــي الــدوریات المحلیــة حســب مقتضــیات جغرافیــا النشــر علــى المســتوى العــالمي 

  .واإلقلیمي

یـة بوضـع نجلیز ربما تتمتع األبحاث المنشـورة فـي الـدوریات العالمیـة وباللغـات األجنبیـة خاصـة اإل

ـــدوریات المح لیـــة وتطالـــب بعـــض الجامعـــات العربیـــة، األســـاتذة أفضـــل مـــن تلـــك المنشـــورة فـــي ال

المتقدمین للترقیة بنشر بعـض األبحـاث فـي الـدوریات العالمیـة كمـا تطـالبهم كـذلك بتنویـه أبحـاثهم 

 Social sciencesفــي الــدورات العالمیــة مــن خــالل فهرســت تنویــه العلــوم االجتماعیــة (

citation index لطلـب الوظیفـة بتقـدیم هـذا التنویـه ). كما تطالب بعض الجامعات عنـد التقـدم

ــنفس العــرب بقــدرتهم علــى النشــر فــي الــدوریات العالمیــة  فــي الفهرســت. ویفتخــر بعــض علمــاء ال

أ) أن بعــض األبحــاث الســیكولوجیة المنشــورة بواســطة ٢٠٠٠مقارنــة مــع العربیــة. والحــظ الخلیفــة (

ت أكثر توطینـا مـن تلـك المنشـورة في الدوریات العالمیة كان یةنجلیز اإلعلماء النفس العرب باللغة 

نشــرت هــذه الدراســات فــي الــدوریات العالمیــة الخطــأ واللغــة الخطــأ  فــي الــدوریات المحلیــة. فكأنمــا

فكان یتوقع أن تكون مثاال ونموذجا لصغار البـاحثین فـي العـالم العربـي وذلـك لصـعویة الحصـول 

 .یةنجلیز اإلعلى الدوریات األجنبیة ولسبب الضعف في اللغة 

یــة فــي نجلیز كــل مــن اللغــة العربیــة واإل إلتقــانربمــا یكــون مــن المناســب القــول بــأن هنــاك أهمیــة  

البحــث الســیكولوجي. ونالحــظ بــأن كثیــرا مــن الــدوریات العربیــة تطالــب المتقــدم بمخطوطــة للنشــر 

یة كشرط لقبول الورقة للنشر. ویمكن نشر هذه الملخصـات نجلیز كتابة ملخص بالعربیة وآخر باإل

ویمكــن تعریــف . كتعبیــر عــن علــم الــنفس العربــي یــة فــي فهرســت تنویــه العلــوم االجتماعیــةجلیز ناإل

مصــطلح "علــم الــنفس العربــي" بأنــه علــم الــنفس الــذي طــوره علمــاء الــنفس العــرب ویعبــر عــن فهــم 

ســـلوك األفـــراد والجماعـــات مـــن خـــالل مفـــاهیمهم، أو علـــم الـــنفس الـــذي یخاطـــب معالجـــة قضـــایا 

أن الــدعوة لتــوطین علــم الــنفس تــرتبط كلمــات أخــرى بــبوســعنا القــول بعربــي. و ومشــكالت العــالم ال

بتطــویر علــم نفــس ذو هویــة محلیــة أو عربیــة ویصــدر خــارج العــالم العربــي للمســاهمة فــي ضــفیرة 

  علم النفس العالمیة. 

  المصداقیة الخارجیة والداخلیة لعلم النفس

لقسـمین: نقـد موجـه  علـم الـنفس عبـر الثقـافيمـن قبـل  یمكن تقسیم النقد الموجـه لعلـم الـنفس العـام

موجه للمصداقیه الداخلیة. تربط المصـداقیة الخارجیـة لعلـم الـنفس آخر للمصداقیة الخارجیة ونقد 

محتـــواه یركـــز علـــى فرضـــیات، وقضـــایا ومشـــاكل الوالیـــات المتحـــدة ووفقـــا لهـــذا الفهـــم غالبیـــة بـــأن 

 یمكـن تعمـیمیصـعب أو ال و (مجتمـع األقلیـة) تكون النتائج قاصرة علـى مجتمـع الوالیـات المتحـدة 
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. ونتیجـــة لـــذلك فـــإن المعرفـــة الســـیكولوجیة فـــي علـــم مثـــل العـــالم العربـــي للثقافـــات األخـــرى النتـــائج

، وبـري ، كـیم١٩٨٩(بـري،  النفس العام هي مثال "للعالمیة المفروضـة" ولـیس "العالمیـة الحقیقیـة"

 .فــي بقیــة شــعوب العــالم (مجتمــع األغلبیــة)لــذلك یرتكــب علــم الــنفس العــام خطــأ فادحــا  ) ١٩٩٣

)، بــأن Azuma, 1984یشــیر عــالم الــنفس الیابــاني أزومــة ( ،فمــثال، باإلضــافة لخطــأ االرتكــاب

علــم الــنفس العــام ارتكــب خطــأ الحــذف. فــإن عــالم الــنفس األمریكــي ال یمكــن أن یتــذوق الظــاهرة 

عــالم الــنفس األمریكــي للثقافــة غیــر  الموجــودة خــارج الوالیــات المتحــدة. فعنــدما ینظــرالســیكولوجیة 

لثقافــة فــإن تلــك اهمــة لمالغربیــة مــن خــالل العدســات الغربیــة، فإنــه یفشــل فــي أن ینظــر للجوانــب ال

الصورة (االسكیماتا) إلدراك هذه الجوانب غیر موجودة في ثقافته. بوسـعنا القـول بـأن علـم الـنفس 

ونظریاتــه ومناهجــه وتقانتــه. وبلغــة أخــرى، مفاهیمــه  أنــتجیتــأثر بصــورة حتمیــة بثقافــة الفــرد الــذي 

فــإن علــم الــنفس المســتورد للعــالم العربــي فهــو علــم نفــس غربــي المنشــأ والتطــور فهــو ابــن ثقافتــه 

    الغربیة الفردانیة.األمریكیة 

فــإن أحــد النتــائج المرتبطــة بــالتركیز علــى قضــایا ومشــكالت الوالیــات المتحــدة هــو تجاهــل    

من المسـاهمات و مثال العالم العربي.  ،دمها الباحثین في الدول األخرىالمساهمات العلمیة التي ق

الجــدیرة بالــذكر فــي العــالم العربــي أبحــاث ســویف وتالمیــذه عــن اإلبــداع واإلدمــان، وأبحــاث بــدري 

أبـو حطـب وأحرشـاو فـي علـم الـنفس  ات، ومسـاهمیدزالتأصیلیة عن الكحول والعالج النفسي واإل

شـیر طـه والخلیفـة عـن علـم الـنفس فـي التـراث العربـي اإلسـالمي. وفـي وأبحاث الزبیـر ب ،المعرفي

خیــرة بــدأت بعــض المحـــاوالت العربیــة التــي تــم تصـــدیرها للغــرب. مــثال، إبــان انعقـــاد الســنوات األ

قــدمت ورقتــان تضــمنتا  ٢٠٠٠ یولیــوفــي المــؤتمر العــالمي لعلــم الــنفس بمدینــة اســتكهولم بالســوید 

لنفس في العـالم العربـي ورقـة عـن مسـاهمة أبـو حطـب فـي اكتشـاف نوع من الهویة الوطنیة لعلم ا

العامــل المكــاني وورقــة أخــرى عــن مقیــاس ابــن الهیــثم الــذي طــوره ابــن الهیــثم فــي القــرن الحــادي 

فه فـي القـرن الواحـد والعشـرین. فكـان هنـاك اسـتقبال لهـذه العینـة مـن المسـاهمات ااكتشـتـم عشر و 

ـــنفس فـــي  ـــل علمـــاء ال ـــنفس مـــن الم الثالـــث دول العـــلـــیس مـــن قب . الغـــربفحســـب وٕانمـــا علمـــاء ال

مــن تلــك التــي تكــرر صــدى علــم الــنفس  التوطینیــة المســاهماتالعینــة مــن وتختلــف طبیعــة هــذه 

    الغربي.

ویـــرتبط النقـــد الثـــاني الموجـــه لعلـــم الـــنفس العـــام بالمصـــداقیة الداخلیـــة للمعرفـــة الســـیكولوجیة. فـــإن 

ي الوالیات المتحدة تتبنـى الفـرد كوحـدة تحلیـل أساسـیة نظریات ومناهج علم النفس التي تطورت ف

 ,Spenceســبینس، ؛  Sampson, 1988تؤكــد علــى األســاس الفردانــي للســلوك (سامبســون، 
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هنـــاك وحـــدة تحلیـــل ثانیـــة فـــي المجتمـــع العربـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا فهـــم ســـلوك األفـــراد و ). 1985

ســــرة والعشــــیرة والقبیلــــة والطائفــــة والجماعــــات وهــــي الجمعویــــة أو األفــــراد فــــي حــــاالت انتمــــاء لأل

الـذي یواجـه طـالب علـم  ). ویبدو أن التحدي األكبر٢٠٠٧والطریقة والمذهب (الخلیفة وآخرون، 

لعلــم الــنفس  خارجیــةهــو الســؤال المــرتبط بالمصــداقیة الداخلیــة وكــذلك الالــنفس فــي العــالم العربــي 

  العام. 

علقـــة بارتبــــاط علـــم الــــنفس بـــالعلوم الطبیعیــــة تـــم انتقــــاد الفرضـــیة األساســــیة المتلــــذلك  باإلضـــافة 

؛  ,Gibson ١٩٨٥؛ قبســـون،٩٧٥Cronbach, 1 واســـتخدام المـــنهج التجریبـــي (كرونبـــاخ،

علماء الثقاة بأن علم الـنفس العـام قـد فشـل فـي عملیـة ال). وأشار هؤالء Kantor, 1979كانتور، 

ویرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك لعـــدم التجریبیـــة للظـــاهرة الســـیكولوجیة  الكشـــف علـــى الحقـــائق والقـــوانین

منافسة أو مباراة العلوم الطبیعیة. إن المعرفة السیكولوجیة الخاصة بالعینة اإلنسانیة تختلـف عـن 

تلــك الخاصــة باألشــیاء الطبیعیــة. لقــد تــم بنــاء علــم الــنفس فــي أســیجة الفیزیــاء والفســیولوجیا ولهــذا 

لوك الجمـــاعي فـــي العـــالم العربـــي. الســـبب فـــإن المـــنهج الـــذري ال یخاطـــب الكتـــل الكبیـــرة مـــن الســـ

ویصــــدق الوصــــف هنــــا لعلــــم الــــنفس بأنــــه علــــم نفــــس التبــــول الــــالارادي الهتمامــــه بالجزئیــــات ال 

قـدرا هـائال مـن البحـث السـیكولوجي المـنهج وصحیح جدا لقد أبـرز ذلـك  ).١٩٩٥بالكلیات (طه، 

هــــذا الســــبب فــــإن ولكــــن یصــــعب تطبیقــــه واالســــتفادة منــــه فــــي معالجــــة قضــــایا العــــالم العربــــي. ول

النظریات والمناهج التي تطورت في كنـف العلـوم الطبیعیـة لهـا قصـور فـي محاولـة فهـم اإلنسـان. 

ووحــدات  عــن مســتویات كشــفال مــن العــالم العربــي ونتیجــة لــذلك فعلــى البــاحثین فــي علــم الــنفس

  ومناهج مختلفة لتحلیل العینة اإلنسانیة.

مــن حیــث النتــائج العالمیــة والقیمــة العلمیــة مــن حیــث  یعتبــر علــم الــنفس العــام جزئیــا فــي تعمیماتــه

فكانت العالمیة هي الدافع وراء سلسلة التجارب المنظمة والمتكررة من الفئران  .التطبیق والفحص

ـــى الحقـــل. ـــاهج  لإلنســـان ومـــن المعمـــل إل ـــاهیم والمن إن الحاجـــة لفحـــص المصـــداقیة الثقافیـــة للمف

ن النغمة السیاسیة لمصـطلح "التـوطین" للبحـث عـن قضـایا تحركنا بعیدا عربما المدعوة بالعالمیة 

اإلنسان الحقیقیة. إنه البحث عن علم النفس المناسب لوصف وتفسیر سـلوك األفـراد والجماعـات 

). وهنـاك مجموعـة معتبـرة مـن علمـاء الـنفس العـرب (أبـو حطـب، Enriquez, 1993(انریكـویز،

ـــــــــدري،  ؛١٩٩٤أحرشـــــــــاو، ؛  ١٩٩٣ ـــــــــة،  ؛١٩٩٣، ١٩٨٦ ،؛ حجـــــــــازي١٩٨٩، ١٩٧٨ب الخلیف

ولكــن مــع ذلــك ) لهــم وعــي بعــدم مناســبة النمــوذج الغربــي لعلــم الــنفس فــي العــالم العربــي. أ٢٠٠٠

    .الوعي لم تتم مناقشة عملیة توطین علم النفس أو علم النفس الوطنة تحدیداً 
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قیة لكــل األســباب أعــاله هنــاك إدراك عــالمي لمحدودیــة المصــداقیة الخارجیــة ومحدودیــة المصــدا

 لذلك هنـاك اسـتماع لألصـوات العالیـة التـي بـدأت تنـادي بتـوطین علـم الـنفس الداخلیة لعلم النفس

كثیــر مــن بلــدان . وهنــاك تفهــم وقبــول لعلــم الــنفس الــوطني فــي علــى األقــل فــي جنــوب شــرق آســیا

جنـوب شـرق إن السؤال المحیر لماذا تبـرم علمـاء الـنفس فـي  .أ)٢٠٠٦ أ،٢٠٠٠العالم (الخلیفة، 

مــــن ذات الجــــذور مــــثال كنــــدا وفرنســـا وبولنــــد والیونــــان،  بعــــض الـــدول الغربیــــة،یا وحتــــى فــــي آســـ

الثقافیـة، مـن هیمنــة علـم نفــس الوالیـات المتحــدة ولـم یـتم التبــرم مـن قبــل علمـاء الــنفس العـرب مــن 

خالل حزامهم الثقـافي المغـایر؟ هـل یرجـع السـبب فـي ذلـك للتـدریب غیـر المناسـب لعلمـاء الـنفس 

ربمـا یمكـن القـول بأنـه لهام عند عودتهم منه. و إمصدر تقدیس أو لذین ینظرون للغرب كالعرب وا

لــیس هنــاك خطــأ فــي هــذه العملیــة التدریبیــة ولكــن لهــا خطــورة فــي تنمیــة علــم الــنفس وتوطینــه فــي 

ـــا فـــي هـــذ ـــنفس هـــي دعـــوة مرتبطـــة بكـــل مـــن  ه الدراســـةالعـــالم العربـــي. إن دعوتن لتـــوطین علـــم ال

  ة والمصداقیة الداخلیة لعلم النفس. المصداقیة الخارجی

  مشكالت التدریب غیر المناسب لعلماء النفس

وتعمـــل نتیجـــة أخـــرى مرتبطـــة باســـتیراد موضـــة علـــم الـــنفس الغربـــي أو الحـــدیث علـــى إعاقـــة فهـــم 

عملیــة المتعلقــة بقضــایا العــالم العربــي. ومــن غیــر  )Moghaddam, 1993(مقــدم، األولویــات

ومدى مناسبتها لحاجات األفراد والجماعات في العالم العربي فـإن  تدقیق أو فحص لهذه الموضة

المســتوردة علــى تعزیــز  تأسیســها واســتقبالها یكــون عبثیــا. وفــي أحســن تقــدیر تعمــل هــذه الموضــة

رؤیـــة علمــــاء الــــنفس فــــي الغـــرب ووجــــود علمــــاء نفــــس عـــرب یســــاعدونهم علــــى تطبیــــق وفحــــص 

ذلك یصـــبح علمـــاء الـــنفس العـــرب مجـــرد نقلـــة أو ووفقـــا لـــ .مفـــاهیمهم ونظریـــاتهم ونمـــاذجهم محلیـــا

ــــي الغــــرب. ــــین فــــي جمــــع المعلومــــات لهضــــمها وتفســــیرها ف ــــي غالبیــــة الدراســــات  فنی ویالحــــظ ف

الســیكولوجیة المنشــورة عــن العــالم العربــي فــي الــدوریات العالمیــة غالبــا مــا یكــون اســم عــالم الــنفس 

ه فـــي جمـــع المعلومـــات فـــي مملكـــة العربـــي لـــیس األول وٕانمـــا الثـــاني أو الثالـــث ویعكـــس ذلـــك دور 

  .  ب)٢٠٠٦(الخلیفة،  النحل الغربیة

 .بعملیة التدریب غیر المناسبة لعلمـاء الـنفس العـرب فـي الجامعـات الغربیـةالنقل ربما یرتبط ذلك 

فمن الناحیـة االقتصـادیة یكـون هـذا النـوع مـن التـدریب متناغمـا مـع المجتمعـات الغربیـة أكثـر مـن 

ي. وفـي معظـم الحـاالت یمثـل علمـاء الـنفس العـرب قـوة عاملـة أو شـغیلة فـي مناسبته للعالم العربـ

وذلــك للقیــام بمشــاریع بحثیــة كبیــرة أو أبحــاث صــغیرة تلبــي احتیاجــات  ماكینــة علــم الــنفس الغربــي

السوق الغربي وذلك بتوفیر مادة خام لعلماء النفس في الغرب والذي یعملون على إعادة صـیاغة 
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العــرب قــة تنســجم مــع الــروح الغربیــة لعلــم الــنفس. وغالبــا مــا یختــار الطلبــة النتــائج وتحلیلهــا بطری

الدارســون لعلــم الــنفس فــي الغــرب مشــاریع أبحــاثهم ذات العالقــة المباشــرة باألبحــاث التــي یجریهــا 

. صـــحیح ب)٢٠٠٠(الخلیفـــة،  المشـــرفین ولیســـت ذات العالقـــة المباشـــرة بقضـــایا العـــالم العربـــي

ألن المشـرف متخصـص فـي النفسي ختیار نوع من اإلحساس باألمان في هذا النوع من االیكمن 

وتبعـا  مـا هـو الجدیـد المقـدم لقضـایا العـالم العربـي.المطـروح ولكن السؤال المختار  هذا الموضوع

أو لــذلك تكــون نتــائج هــذه الدراســات لیســت لهــا عالقــة بمشــكالت العــالم العربــي. وفقــا لهــذا الفهــم 

القطـن المــزروع البتـرول مـن دول الخلــیج ألمریكـا أو تصــدیر تصــدیر ال فـرق بــین عملیـة التحلیـل 

مـن السودان إلـى مصـانع النكشـیر فـي بریطانیـا وبـین تصـدیر المعلومـات السـیكولوجیة الخـام  في

لجامعـات كیمبـردج أو نیوكاسـل فـي بریطانیـا. وتوضـح طبیعـة هـذه العالقـة البحثیـة السودان مثال 

اء الـنفس فـي العـالم العربـي طبیعـة العالقـة بـین نمـط االقتصـاد بین علماء النفس في الغرب وعلم

  الغربي واقتصاد العالم العربي. 

یــأتي بعــض علمــاء الــنفس العــرب مــن الغــرب بطموحــات كبیــرة مــع ذلــك التــدریب غیــر المناســب و 

ــنفس فــي العــالم العربــي. وتبعــا لــذلك تكــون هنــاك  للبحــث الســیكولوجي ولتأســیس وتــوطین علــم ال

بـأن دعـم البحـث كمـا فـي  هـؤالء للمشاریع البحثیة والنشر السـیكولوجي ولكـن یكتشـف خطط كبیرة

الغــرب هــو غیــر متــوفر. ویبــدأ الــبعض باالصــطدام كمــا فــي حــالتي الشخصــیة. ومشــكلة أخــرى 

تجابــــه علمــــاء الــــنفس العــــرب عنــــد العــــودة للعــــالم العربــــي هــــي مســــألة تقیــــیم إســــهاماتهم العلمیــــة 

یـــرتبط  درب هــؤالء فـــي الغـــرب بــأن التقیـــیم الحقیقـــي لألســتاذ أو الباحـــثیتـــإذ وتوقعــاتهم المهنیـــة. 

 علــم الــنفس الموضــوعیة فــي الغــرب بــاألداء البحثــي فــي المقــام األول. وتبعــا لــذلك یكتســبون قــیم

)Moghaddam, 1993(. للتقیــیم یختلــف عــن الموجــود فــي  اولكــن عنـد العــودة یواجهــون نظامــ

التقیـــیم. عملیـــة أو غیـــر بحثیـــة فـــي  ،أو غیـــر مهنیـــة ،قیـــةتتـــدخل عوامـــل غیـــر أخالربمـــا الغـــرب و 

ثقافــة الــوالء والطاعــة ولــیس ربمــا تتــدخل ســنوات  ٦مــثال، فــي بعــض الجامعــات التــي عملــت بهــا 

. كمـا یتـأثر نظـام التقیـیم بطبیعـة التواصـل والعالقـات الباحثیناإلنجاز البحثي في تقییم إسهامات 

یكـون مفعــول بعـض عبـارات المجاملــة واالسـتلطاف مثــل  مـع رئـیس القســم أو عمیـد الكلیـة. وربمــا

كلیة دورا أكبر فـي عملیـة التقیـیم الو"طویل العمر" عند الزیارة لمكتب عمید  ،و"سعادتك" ،"یا بي"

  سیكولوجي ضخم. بحثي مثال، من إنجاز مشروع 

ــة بــأن التــبعــض یجابــه مــن الغــرب وعنــد العــودة كــذلك  ــنفس العــرب الحقیقــة القائل دریس علمــاء ال

ممــا یزیــد احبــاط بعــض ولــیس البحــث الســیكولوجي هــو الغایــة النهائیــة لالســتمراریة فــي المهنــة. و 
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ر بعض الجامعات العربیة هیئة التدریس فیهـا بأنهـا جامعـة تـدریس ولیسـت یتذكالباحثین الجادین 

ـــة للبحـــث الســـیكولوجي فـــي كثیـــر مـــن الجامعـــات  ـــذلك لیســـت هنـــاك أولوی جامعـــة بحـــث. وتبعـــا ل

نشـر أبحـاثهم الضـعیفة بمبـالغ  بعضیة، فال بحث منشور في دوریـة عالمیـة، وٕانمـا یفضـل الـالعرب

وال بحــث جــاد یقــدم فــي مــؤتمر  .فــي بعــض الــدوریات المعروفــة فــي العــالم العربــي لیســت بالقلیلــة

إال بهـدف الحصـول علـى دعـم للسـفر أو اإلجـازة أو السـیاحة. ویأخـذ التـدریس معظــم علمـي ربمـا 

وربمـــا تكـــون  .مقــررات بالیـــة دخلـــت فـــي متحــف علـــم الـــنفس فــي الغـــربربمـــا لیـــة و الســاعات العم

مثــل اجتــرار  )٢٠٠٧(الخلیفــة وحســین، االســتجابة لــبعض مــواد علــم الــنفس متــأخرة بعشــرین ســنة 

ومـدارس علـم الـنفس  مثـل المراهقـةروتینیـة نظریات التعلم عند بافلوف واسكنر وثرندیك ومقررات 

  . الدراسي للطالبوأبحاث التكیف النفسي و 

  التفضیالت العقلیة لدى علماء النفس العرب

أو نظریــة معرفیــة یخــتص بهــا علــم  نمــوذجیمكــن النظــر لألســلوب العقلــي بأنــه عملیــة التفضــیل ل

 اإلكلینیكیـةالنفس. وتشمل النمـاذج مـثال، التجریـب مقابـل مـنهج العالقـات االرتباطیـة، والدراسـات 

النیــة مقابــل التجریبیــة، والتحلیــل النفســي مقابــل الســلوكیة. وتعتبــر مقابــل التصــمیم التجریبــي، والعق

إنمـــا فـــي مســـتوى فحســـب هـــذه النمـــاذج حقیقـــة لـــیس فـــي مســـتوى التفضـــیل الفـــردي لعـــالم الـــنفس 

ال یفضــــل علمــــاء الــــنفس فــــي العــــالم العربــــي عملیــــات غالبــــا . مــــثال، كــــذلك التفضــــیل الجمــــاعي

. ومــــن ناحیــــة )٢٠٠٧ب؛ الخلیفــــة وحســــین، ٢٠٠٠(الخلیفــــة،  التصــــمیم التجریبــــي فــــي المعمــــل

التفسیر الوظیفي ربما ال تكون هناك أهمیة لعلم نفس التكیف والتطور كما في أمریكـا التـي تبنـت 

) Berry, 1984, 1993شـعار الـبالد البوتقـة التـي ینصـهر فیهـا المهـاجرین. عنـدما قـارن بـري (

نحو المهاجرین إنما هو یتحدث عن فـروق وطنیـة فكرة البالد البوتقة في أمریكا بالتعددیة الثقافیة 

فـــي القــــیم النظریـــة والسیاســـیات القومیــــة تجـــاه مشـــكالت اســــتیعاب بـــین الوالیـــات المتحــــدة وكنـــدا 

  المهاجرین. 

سیاســیة لمجتمعــاتهم بالتوقعــات  - وتــرتبط كــذلك درجــة ارتبــاط عــالم الــنفس بالمشــكالت السوســیو

م نفـس المسـؤولیة االجتماعیـة. ففـي هـذه الحالـة یجـب أن القیمیة : علم نفس البـرج العـاجي أم علـ

). فــاألفراد Boski, 1993یكـون عـالم الــنفس منتبهـا للخیـارات والقــیم الوطنیـة المحلیـة (بوســكي، 

ـــة مـــن ـــا مـــا یعیشـــون فـــي حال ـــي غالب ـــات  والجماعـــات فـــي العـــالم العرب التنـــاغم بـــالرغم مـــن الثنائی

علـم نفـس الطمأنینـة والسـكینة ولـیس علـم لوهـو مثـال  ةالموجودة في بعـض الـدول العربیـوالتعددیة 

الــنفس الــدینامي أو علــم نفــس التغییــر. وربمــا تكــون أكثــر األســالیب العقلیــة المفضــلة لــدى علمــاء 
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 ،، مبـــادئ علـــم الـــنفسواإلكلینیكـــيهـــي العالقـــات االرتباطیـــة، علـــم الــنفس التربـــوي  الــنفس العـــرب

أ، الخلیفـة ٢٠٠٠(الخلیفـة،  ریبي أو العصبي أو المعرفيالتجعلم النفس والتعلم والمراهقة، ولیس 

  .)٢٠٠٧وحسین، 

وبصـــورة مختصـــرة یختلـــف علمـــاء الـــنفس كمـــا فـــي فلســـفاتهم الشخصـــیة فـــي بعـــض األبعـــاد مـــثال 

ــتعلم أو  ــنفس المــدخل الســلوكي لل الفاعلیــة البراقماتیــة مقابــل القــیم اإلنســانیة. ربمــا یفضــل عــالم ال

ار المــدخل الظــاهراتي للتفكیــر. وفــي اســتقبالهم لمــدراس علــم الــنفس العــالج، وفــي أخــرى ربمــا یختــ

فــي العــالم العربــي هنــاك مــداخل معینــة واجــه بهــا العلمــاء مشــكالت علــم الــنفس مــثال راج التحلیــل 

النفسي في مصر ولبنان وتونس، والسلوكیة في دول عربیة كثیرة، وأخیرا المـدخل المعرفـي، وٕالـى 

ل المــدخل العصــبي فــي العــالم العربــي إال فــي حــاالت فردیــة نــادرة. هــذه اللحظــات ربمــا لــم یســتقب

وترتبط القیم والمشكالت الوطنیة أو التفضیالت العقلیـة فـي علـم الـنفس بالمظـاهر البیئیـة لمنطقـة 

قومیــة أو اجتماعیــة أو ثقافیــة لهــا تأثیرهــا المباشــر علــى العملیــات الســیكولوجیة فــي ســلوك األفــراد 

) لتحلیــل وضــعیة علــم Berry, 1976دیــد المــدخل الــذي اقترحــه بــري (والجماعــات. ویمكــن تم

النفس في الدول النامیة. وتبعا لذلك یمكن تحدید المشكالت والتفضیالت الوطنیة كصیغ التكیـف 

الــدفاع، وأســالیب الحیــاة الخاصــة لقطــاع كبیــر مــن –االنفعــالي، واســتراتیجیات التكیــف -المعرفــي

-ة الطبیعــة البیئیــة، والتقانــة المســیطرة، والحقیقــة االجتماعیــةمجتمــع معــین والتــي تحــددت بواســط

    السیاسیة والسیاق التاریخي.

ن معظـــم التـــدریب الـــذي نالـــه علمـــاء الـــنفس العـــرب فـــي الغـــرب یهیـــأ هـــؤالء ربمـــا یمكـــن القـــول بـــأ

معــدات متــوفرة فــي الغــرب وعالیــة أدوات و العلمــاء للقیــام باألبحــاث الســیكولوجیة وذلــك باســتخدام 

قانــة. ولــذلك یقــوم التصــمیم التجریبــي داخــل هــذه المعامــل الحدیثــة علــى الضــبط الــدقیق وتعلــم الت

والــدوریات المتــوفرة وغــرف األقــراص المضــغوطة وســهولة واألدوات كیفیــة اســتخدام هــذه التقنیــات 

أي معلومـــة ســـیكولوجیة فـــي أي ركـــن مـــن أركـــان العـــالم بواســـطة نظـــام اإلعـــارة علـــى الحصـــول 

لمكتبــات العالمیــة مثــل المجلــس الثقــافي البریطــاني. ولكــن عنــد عــودة علمــاء الــنفس المتبــادل مــع ا

ـــا بشـــهادات الماجســـتیر والـــدكتورا العـــرب ـــى الدراســـات العلی ـــة بعـــد حصـــولهم عل ـــدول العربی ال  هلل

ـــنفس فـــي  ـــم ال یجـــدون هـــذه البیئـــة العلمیـــة المعملیـــة وهـــذه األدوات والـــدعم البحثـــي فـــي أقســـام عل

وربمـــا ال یكـــون الجـــو مهیئـــا حتـــى بالنســـبة لـــبعض األقســـام العربیـــة التـــي بهـــا  الجامعـــات العربیـــة.

ولهـذا السـبب یفضـل علمـاء الـنفس العـرب اجـراء أبحـاثهم غالبـا التـي بعض األدوات أو المعامـل. 
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أ) وعمومـا تأسـس علـم الـنفس فـي العـالم العربـي ٢٠٠٠ترتبط بالمنهج الوصفي البسیط (الخلیفـة، 

  ).  ١٩٦٥، مراد، ١٩٦٥؛ عاقل، ١٩٦٥ة (البسام، في رحاب كلیات التربی

عـــالم الـــنفس الســـعودي ونائـــب مـــدیر جامعـــة  ،)١٩٩٩اهللا النـــافع ( ر عبـــدو ســـیولقـــد أخبرنـــي بروف

بأنــه عنــدما كــان فــي الجامعــة صــمم معمــل علــم الــنفس بــنفس الطریقــة التــي  ،الملــك ســعود ســابقا

ذا الشـأن ولكـن لـیس هنـاك اسـتخدام تصمم بهـا المعامـل فـي بریطانیـا وصـرفت مبـالغ كبیـرة فـي هـ

وفي السـودان حقیقي لهذه المعامل سواء في تدریس علم النفس أو حتى في البحث السیكولوجي. 

مثال كان هنـاك معمـل صـغیر لعلـم الـنفس بجامعـة الخرطـوم وبـه مـالزم وتسـتخدم بعـض األدوات 

ب متعــددة لــم یعــد هنــاك البســیطة فــي التجریــب فــي الثمانینیــات مــن القــرن العشــرین. ولكــن ألســبا

معمل لعلم النفس في بـدایات القـرن الحـادي والعشـرین وحتـى األدوات السـابقة غیـر موجـودة اآلن 

عمومـــا یمكـــن القـــول بأنـــه لـــیس هنـــاك ووضـــعت مثیالتهـــا فـــي متـــاحف علـــم الـــنفس فـــي الغـــرب. 

لعــرب علــم اســتقبال للتجریــب المعملــي لعلــم الــنفس فــي العــالم العربــي إنمــا یفضــل علمــاء الــنفس ا

ـــم المـــرتبط بالعالقـــات االرتباطیـــة والفـــرض الصـــفري ویرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك  .نفـــس الورقـــة والقل

  بصورة أساسیة لمشكلة التدریب الذي تلقاه علماء النفس العرب. 

  القیم والمشكالت الوطنیة لعلم النفس

هـدف نهـائي هـو االرتبـاط اإلنسـاني ب تجرى الدراسات االجتماعیة بواسـطة تطبیـق مبـادئغالبا ما 

فهم الظاهرة اإلنسانیة من داخل التجربة الذاتیة أكثر من عملیة محاولة تفسیر األحداث وهو مـن 

ال تكــون الظــاهرة الســیكولوجیة مشــكلة إال عنــدما تتصــفى فــي  خصــائص العلــوم الطبیعیــة. وربمــا

قافیــة المشــكالت القــیم الث وغالبــا مــا تختــار وتــأطر .داخـل إطــار قــیم ثقافیــة محــددة وأســالیب عقلیــة

  . )Khaleefa, 1997b أ،٢٠٠٦(الخلیفة،  ذات العالقة بمجتمع معین

وربما توضح بعض النماذج التعریف السابق للقیم والمشـكالت الوطنیـة. مـثال، تـأثیر سـوء   

التغذیـــة وآثـــار الخفـــاض الفرعـــوني فـــي نمـــو الطفـــل ربمـــا یكـــون مشـــكلة محلیـــة لعـــالم الـــنفس فـــي 

مــثال، إن نســبة األطفــال منخفضــي األوزان فــي العــالم حــوالي موریتانیــا.  الســودان أو الصــومال أو

 ,National Report% (٣١% وفــي الســودان حــوالي ٣٦% وفــي الــدول النامیــة حــوالي ٢٦

)، وٕان نســــبة األطفــــال منخفضــــي الــــوزن وســــط األطفــــال الموهــــوبین فــــي الســــودان حــــوالي 2001

یـــة مـــن قصـــور الطعـــام وانخفـــاض الســـعرات وینـــتج ســـوء التغذ). ٢٠٠٧% (الخلیفـــة وبـــابكر، ٧٣

ثقافیـــة. ربمـــا ال تكـــون الســـمنة  - الحراریـــة وربمـــا ترجـــع لعوامـــل مناخیـــة معقـــدة وعوامـــل سوســـیو

ألنهـــا تـــرتبط بقیمـــة اجتماعیـــة أو موریتانیـــا لعـــالم الـــنفس فـــي الســـودان أو الصـــومال كبیـــرة مشــكلة 
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بنات في بعـض الـدول العربیـة مـثال . ویرتبط ختان الفي ظل مجتمع فقیرمحلیة هي وفرة الطعام 

بنظــــام للقــــیم یســــمح ببتــــر األعضــــاء التناســــلیة للبنــــت مثــــل البظــــر والصــــومال مصــــر والســــودان 

والشفرین الكبیرین والشفرین الصغیرین. وفي اتجاه آخر فإن السـمنة والشـراهة أصـبحت مشـكالت 

فـــي ت لـــوفرة الطعـــام لعلمـــاء الـــنفس فـــي الوالیـــات المتحـــدة. وترجـــع هـــذه المشـــكالحقیقیـــة وطنیـــة 

وعـادات األكــل وأسـالیب الحیـاة مــثال االعتمـاد علـى الســیارات فـي المواصـالت ربمــا مجتمـع غنـي 

وغالبــا مــا ینجــذب علمــاء الــنفس االجتمــاعیین فــي  .تكــون هــي األســباب الوطنیــة لهــذه المشــكالت

القتصــادیات أمریكــا لدراســة تقنیــات اإلعــالن وفــن اإلقنــاع وتغییــر االتجاهــات كمشــكالت محلیــة 

السوق في أمریكا. بینما تظل بعض هذه الموضات أو المشكالت خارج اهتمام علماء النفس فـي 

  العالم العربي.

فـي الغـرب خاصـة أمریكـا العلمـي والمهنـي نالت مجموعة كبیرة من علمـاء الـنفس العـرب تـدریبهم 

لتـي درسـها هـؤالء العلمـاء وبریطانیا والبعض في فرنسا وكندا وألمانیـا وروسـیا. وكانـت المقـررات ا

مصــممة أساســا لمجابهــة قــیم واحتیاجــات المجتمعــات الغربیــة التــي درســوا فیهــا. وتجابــه األســئلة 

المطروحـــة فـــي هـــذه المقـــررات المشـــكالت الموجـــودة فـــي تلـــك المجتمعـــات مثـــل مشـــكلة اإلدمـــان، 

البطالـة وتـوتر العمـل، واألسرة ذات األب الواحد، والتفكك األسري، وتفاعل الكمبیـوتر باإلنسـان، و 

والتلـــوث البیئـــي، ومشـــكالت األكـــل والســـمنة وكبـــار الســـن، بینمـــا تتضـــمن القضـــایا الموجـــودة فـــي 

واالســـتبداد السیاســـي، وســـوء توزیـــع الثـــروة والســـلطة، ، السیاســـیة العـــالم العربـــي مشـــكالت القیـــادة

رف والعذریـة، واالزدواجیـة فـي الشـقضایا التقانة، واألسرة الممتدة والقبلیة، و نقل و والفقر، واألمیة، 

  .)Khaleefa, 1997bب، ٢٠٠٠(الخلیفة،  المجتمع

تــدعو لتطــویر علــم الــنفس الــوطني هــو طبیعــة ســیطرة ربمــا  ىهنــاك اختالفــات قیمیــة ثقافیــة أخــر 

وعالقـة األم بـاالبن  ،العالقات والمركزیات. مـثال، هنـاك سـیطرة عالقـة الـزوج بالزوجـة فـي أمریكـا

عــزز قیمــة مركزیــة الفــرد، وفــي الصــین مركزیــة الموقــف، وفــي غالبــا مــا تتریكــا فــي الهنــد. ففــي أم

). ربمــا یغضــب الفـرد األمریكــي إذا أظهــر Fai Ho, 1993الهنـد مركزیــة الروحانیـة (فــاي هــو، 

ــــة  ــــرا بعالقاتــــه االجتماعی هــــؤالء وذلــــك إلحساســــه بــــأن أو خلفیتــــه األســــریة اآلخــــرین اهتمامــــا كثی

كشــخص، وبالمقابــل بهــم م أو الخلفیــة االجتماعیــة أكثــر مــن اهتمــامهم اآلخــرین لهــم اهتمــام بــالقی

یحـــس الفـــرد العربـــي بعـــدم االرتیـــاح إذا أظهـــر اآلخـــرین اهتمامـــا بالجوانـــب الشخصـــیة، ففـــي ربمـــا 

أغلـــب األحیـــان لیســـت هنـــاك ســـمات شخصـــیة یمكـــن التحـــدث عنهـــا وٕانمـــا الحـــدیث یكـــون حـــول 

مصــطلح الهویــة مصــطلح دقیــق التعبیــر ولــه ربمــا یكــون  الخلفیــة االجتماعیــة والقبلیــة والجغرافیــة.
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ارتباطات بالوضع االجتماعي والجغرافي والطائفي والطرائقي وال یعتبر الفرد في ظـل هـذه الهویـة 

تتحـدد القـیم والهویـة الفردیـة فـي غالبـا مـا كائن منفصل بل عضو فـي المجتمـع. بینمـا فـي الغـرب 

فـــي المجتمـــع العربـــي الفـــرد فـــي موضـــوعي الفخـــر اســـتغالل عـــن المجموعـــة. ویشـــارك اآلخـــرون 

ربمــا یكــون لــیس للفــرد علــى حــدة. و و والفضــیحة. فــالفخر یكــون للقبیلــة والعشــیرة والطائفــة بأكملهــا 

ــا إال مــن غزیــة فــإن  هنــاك تنــاغم بــین صــوت الفــرد وصــوت المجموعــة كمــا یقــول الشــاعر مــا أن

   .أو انما یأكل الذئب من الغنم القاصیة غزت غزوت

ا یمكــن القــول أنــه فــي العــالم العربــي تتعــزز مركزیــة الروحانیــة والعالقــات االجتماعیــة. وربمــا وربمــ

ففي الثقافات الفردانیة، مثال، فـي  اجتماعي".-یكون مفضال هنا استخدام مصطلح "االتزان الروح

 ,Hofstede(یعبـــر األفـــراد عـــن قـــیمهم وســـماتهم الشخصـــیة والمزاجیـــة بدقـــة غالبـــا مـــا الغـــرب 

1980, Triandis, 1995 (مـــثال، فـــي العـــالم العربـــي یعبـــر  ،بینمـــا فـــي الثقافـــات الجماعیـــة

األشــخاص عــن انتمائــاتهم األســریة والعشــائریة والقبلیــة والمذهبیــة والطائفیــة والطرقیــة. ربمــا یكــون 

اإلسالمیة عـدم اسـتخدام مصـطلح "الشخصـیة" وعوضـا عنـه -من األفضل في ظل الثقافة العربیة

ا ذاجتمـــاعي" لغالبیـــة األفـــراد. وربمـــا تـــرتبط بهـــ-أو "الـــنفس ،اجتمـــاعي"-ن الـــروحمصـــطلح "االتـــزا

المصــطلح مفــاهیم مثــل الــذات االجتماعیــة أو الــذات الثقافیــة. وهنــاك الــذات االجتماعیــة بمعناهــا 

كثیـرا فـي عـالم اإلنسـان یـتم التعبیـر عنهـا الثقافي الواسع أما الوعي الفردي أو ما تحت الـوعي ال 

فالعالم الخارجي غالبا هو الذي یمثل وجود الفرد. وربما یمكن ربط ذلـك بعملیـة ضـغوط الواقعي. 

المطابقــة التــي تحــدث لألفــراد والجماعــات. فالثقافــة العربیــة غالبــا مــا تضــع المجموعــة فــوق الفــرد 

. )٢٠٠٧(الخلیفـة وآخـرون،  یمیل األفـراد أن یكونـوا مـوجهین مـن قبـل اآلخـرین وحسب هذا الفهم

  االفتراضات القیمیة. هذه دراسة العرب النتباه خاص لطالب علم النفس ویحتاج 

فـإن نظـام  .یستلزم أن یكون هناك حذر في تطویر علم النفس الـوطني فـي العـالم العربـي وعموماً 

القیم الذي یحكم علم الـنفس فـي هـذا الحـزام مـن العـالم قـد یتنـاقض تمامـا فـي بعـض الجوانـب مـع 

ثال یعتبـر تعـدد الزوجـات مفیـد وضـروري فـي كثیـر مـن الـدول اإلسـالمیة نظام القیم في الغرب. م

ـــدم،  ـــرة مـــن األفـــراد فـــي ١٩٩٣(مق القطـــاع كـــل مـــن ). ففـــي الســـودان مـــثال، هنـــاك مجموعـــة كبی

التقلیــدي والحــدیث لهــم أكثــر مــن زوجــة واحــدة حتــى بالنســبة للمهنیــین وأســاتذة الجامعــات وعلمــاء 

اع مــن الزوجــات. وفــي الســودان لــم یــدع رئــیس الجمهوریــة الــنفس قــد یكــون لهــم مثنــى وثــالث وربــ

بـالزواج للمـرة  ٢٠٠٢فحسـب وٕانمـا قـام بالفعـل فـي عـام لخلق اتجاع ایجـابي نحـو تعـدد الزوجـات 

اتجاهـات إیجابیـة و الثانیة. ویظهر المسلسل العربـي زائـع الصـیت "حـاج متـولي" دعوتـه بتبنـي قـیم 
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المنظــور الغربــي یكــون هنــاك تنــاقض فــي الحــدیث  ومــن نحــو تعــدد الزوجــات فــي العــالم العربــي.

الـذي یتبنـى ذلـك االتجـاه السـیكولوجي عن اتجاه إیجابي لتعدد الزوجات وربما یحكم علـى البحـث 

    بأنه غیر أخالقي.

  الحس الوطني أو التوطیني لعلم النفس

وحتـى فـي علـم  غالبیة مواد علم النفس المتوفرة لتدریسه في العالم العربي هـي أمریكیـة المنشـأإن 

فـإن العـالم  ،)Crutchfield & Krech, 1962النفس التجریبـي، كمـا یقـول كروتشـفید وكـریش (

هــو عضــو ونتــاج مجتمعــه وبالتأكیــد لــیس هنــاك علــم نفــس یهــرب مــن هــذا التــأثیر وبغــض النظــر 

عن المشكلة التجریبیة التي یعالجها. ومن مشـكالت علـم الـنفس فـي العـالم العربـي مشـكلة طبیعـة 

الكتب الدراسیة فهـي إمـا مترجمـة بصـورة مباشـرة مـن الكتـب الغربیـة وربمـا تكـون مسـروقة أو هـي 

أي حـس وطنـي مـع العلـم بـأن "اإلحسـاس" بـاب غالبیتهـا كتب معدة على الطریقة الغربیة. ولیس ب

وتنطبق نفس المسألة كذلك بالنسبة لألدوات السـیكولوجیة المسـتخدمة  هم من أبواب علم النفس.م

التـــدریس والبحـــث. فلـــیس هنـــاك تطـــویر ألدوات أو موضـــوعات تعكـــس طبیعـــة قضـــایا العـــالم فـــي 

العربـــي. وال تحتـــوي غالبیـــة الكتـــب المؤلفـــة علـــى نمـــاذج األبحـــاث األصـــیلة التـــي قـــام بهـــا بعـــض 

؛ ٢٠٠١(الخلیفـــة،  علمـــاء الـــنفس العـــرب وربمـــا ال تـــتم حتـــى اإلشـــارة لهـــا ضـــمن قائمـــة المراجـــع

  .)٢٠٠٧الخلیفة وحسین، 

فصـال توثیقیـا عـن الموهبـة واإلبـداع فـي العـالم  ،ذو شهرة عالمیـة ،كتب أحد علماء التربیة العرب

وأطلـع هـذا العـالم  .)Heller, et al , 2000( العربـي نشـر فـي أهـم مرجـع عـالمي فـي الموضـوع

الـــذي أقـــدر نشـــاطاته و مســـاهماته العالمیـــة أیمـــا تقـــدیر علـــى بعـــض األبحـــاث العربیـــة التوطینیـــة 

 لمنشـورة فـي الـدوریات العالمیــة ولكـن لـم یشـر لهــا فـي فصـله إنمـا اعتمــد علـى األبحـاث األجنبیــةا

. فكیف یمكن الحدیث عن توطین الموهبة واإلبداع مـن غیـر عملیـة واإلسرائیلیةخاصة األمریكیة 

ا الرجوع للدراسات الرائدة في هذا المجال والمنشورة فـي دوریـات عالمیـة رفیعـة المسـتوى. هنـاك مـ

یسمى بغیاب الحس التوطیني لعلم النفس وهو مقارب السـتخدامنا لمفهـوم الحـس الـوطني. إن مـا 

هو مستورد هو المقبول ألنـه المـألوف فـي أروقـة الجامعـات العربیـة ومـا هـو محلـي غیـر مرغـوب 

علـــم الـــنفس لزیـــادة درجـــة الحساســـیة تجـــاه األبحـــاث  بیئـــةفیـــه عنـــد الـــبعض. نحتـــاج فـــي عملیـــة ت

  لعلم النفس. التوطینة 

هناك قضایا كثیرة ال تنشر في أروقة علم النفس وفي سیاسات النشر في الـدوریات العربیـة ألنهـا 

المسكوت عنه. وتظل هذه القضایا تلعب دورا كبیرا في تخلف حركة توطین علـم الـنفس  باب من
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یــة فــي عــرض هــذه الموضــوعات الخف ا مــنونأمــل أن تكــون هنــاك جــرأة ومزیــد فــي العــالم العربــي.

دهالیز النشر فـي العـالم العربـي. كیـف توضـع العقبـات أمـام بعـض األبحـاث األصـیلة والتوطینیـة 

 "مجلـة العلـوم االجتماعیـة"في حقل علم النفس. وسوف أتحدث هنا عـن تجربـة مـع رئـیس تحریـر 

ـــر كـــان یهـــتم كثیـــرا  الشـــهیرة والتـــي تصـــدر فـــي الكویـــت. عنـــدما كـــان شـــفیق الغبـــرا رئیســـا للتحری

ســالت البــاحثین وســرعة الــرد علیهــا. فضــال عــن اتجاهاتــه اإلیجابیــة نحــو التــراث. ففــي فترتــه بمرا

والتــي أحــرص علــى متابعتهــا باســتمرار  ةورقتــان للنشــر فــي هــذه المجلــة العــامر  شخصــیاً قبلــت لــي 

أ)، والتــي ٢٠٠٥" (الخلیفــة، ورقــة واحــدة بعنــوان "علــم نفــس الطفــل فــي التــراث العربــي اإلســالمي

. والورقــة الثانیــة عــن "مقیــاس ابــن الهیــثم للغلــط البصــري: مثــال لــدوره ١٩٩٨ شــر بتــاریخقبلــت للن

 & Khaleefa, 1999, 2000, Khaleefaج،٢٠٠٥(الخلیفــة،  الرائــد فــي الســیكوفیزیقا"

Manaa, 2001(  ١٩٩٩ بتاریخقبلت للنشر والتي  .  

فارة الكویـت بواشـنطون. ولمـا ولكن لم یستمر شفیق الغبرا في المجلة ألنه عین ملحقا إعالمیا بسـ

جـــاء أحمـــد عبـــد الخـــالق لرئاســـة تحریـــر المجلـــة تـــم إیقـــاف الدراســـتان مـــن النشـــر بـــالرغم مـــن أن 

ــد الــذي تنشــر فیــه وتــم إرســال نســخة  ــم نفــس الطفــل تــم تحدیــد العــدد والمجل الدراســة الخاصــة بعل

هنـاك أي قـوانین أو للباحث لمراجعتها. فما هو السبب في إیقاف هـذین البحثـین مـن النشـر؟ هـل 

تــم  لــوائح تقــف مــن نشــر أبحــاث بعــد إجازتهــا للنشــر وبعــد إجــراء ثــالث مراجعــات مختلفــة إیاهــا؟

فـــي الســـوید (المـــؤتمر وهـــو موضـــوع الورقـــة الثانیـــة االحتفـــاء بمقیـــاس ابـــن الهیـــثم للغلـــط البصـــري 

ة (جامعــة هارفــارد والوالیــات المتحــدة األمریكیــ(جامعــة كویوتــو)،  ، والیابــانالعــالمي لعلــم الــنفس)

مقیــاس والمعتمدیــة العالمیــة للقیــاس)، ومالیزیــا (الجامعــة اإلســالمیة العالمیــة)، والســودان (یــدرس ال

)، والســعودیة (جامعــة أم القــرى). و بــالرغم مــن أن كتــاب المنــاظر تــم نشــره بالجامعــات الســودانیة

فكــان مــن  )،١٩٨٣هیــثم، (ابــن ال بواســطة المجلــس األعلــى للثقافــة واآلداب والفنــون فــي الكویــت

ـــوم  ـــة العل ـــل "مجل ـــة هامـــة مث ـــاب المنـــاظر فـــي دوری األولـــى أن تنشـــر هـــذه األبحـــاث المتعلقـــة بكت

  االجتماعیة". 

أقـدمها لهـذه المجلـة الرفیعـة المسـتوى والتـي أصـبحت معلمـا  ةلیس هناك أي نقـد أو حتـى مالحظـ

تعلـــق بفـــرد واحـــد فـــي هـــذه ألجیـــال مـــن البـــاحثین العـــرب بفضـــل اســـتمراریتها ولكـــن مالحظـــاتي ت

رفـض نشـر دراسـة عـن تم المؤسسة هـو رئـیس التحریـر. كیـف نتحـدث عـن تـوطین علـم الـنفس ویـ

اكتشاف أصیل في التراث العربي اإلسالمي یتعلق بأول مقیاس سیكولوجي في تاریخ علم الـنفس 

 كافـــة تـــم وصـــفه فـــي كتـــاب المنـــاظر البـــن الهیـــثم فـــي النصـــف األول مـــن القـــرن الحـــادي عشـــر
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 ,Fechner( ١٨٦١عـام  لفخنـر "مبـادئ السـیكوفیزیاء"المیالدي ولیس كما یؤرخ بالنسبة لكتـاب 

. والمــــدهش فــــي األمــــر أن رئــــیس التحریــــر هــــو عــــالم نفــــس ولكــــن یــــرفض نشــــر أبحــــاث )1966

توطینیة لعلم النفس بال سبب بعد إجازتها للنشر. وعندما اتصلت وكـررت عملیـة االتصـال بهیئـة 

  .  شافیة لم أجد إجابةولكن تفیا وبریدیا لمعرفة سبب إیقاف البحثین "التوطینیین" تحریر المجلة ها

لــیس لــدى  :ولكــن تظــل اإلجابــة وحــدها عنــد أحمــد عبــد الخــالق. وهنــا یــأتي دور التخمینــات أوال

ــــالتراث العربــــي اإلســــالمي وال یتــــذوق هــــذه النمــــاذج مــــن الكشــــوف  أحمــــد عبــــد الخــــالق اهتمــــام ب

-: ألحمـد عبـد الخـالق عالقـة قویـة بعلـم الـنفس الغربـي أو المسـتورد أو الیـوروالسیكولوجیة. ثانیـا

األمریكي ووفقا لذلك ربما ینظر نظرة دونیـة للتـراث العربـي اإلسـالمي. ثالثـا: ربمـا یكـون إحسـاس 

بــالغیرة مــن هـــذه الكشــوف المقدمــة مـــن باحــث مغمــور وغیـــر معــروف بالنســبة لـــه. رابعــا: نتیجـــة 

یتها عنــه فــي مقالــة منشــورة فــي المجلــة التربویــة بالكویــت عــن الســیكوفیزیقا لمالحظــات نقدیــة أبــد

نشــر  معنــد ابــن الهیــثم ربمــا لــم تعجبــه مالحظــاتي وكیــف أتجــرأ علــى نقــده وحــاول معــاقبتي بعــد

خامســـا: ربمـــا یكـــون غیـــر متفائــل مـــن علـــم الـــنفس فـــي العــالم العربـــي وربمـــا یرجـــع ذلـــك أبحــاثي. 

وبوســعي القـول ومــن غیـر تــردد لـیس هنــاك عــالم لمــرتبط بالتشـاؤم. الهتمامـه بموضــوع االكتئـاب ا

أو  ،أو عمیــدا لكلیــة ،بروفسـرا و رئیســا لقسـمرئیســا لتحریـر مجلــة، أو نفـس فــوق النقـد ســواء أكـان 

االتجاهــات العینـة مـن تعتبـر هـذه  فـي تقـدیري، أو رئیسـا لدولـة.أو وزیـرا  ،لجامعـةأو مـدیرا رئیسـا 

  توطین علم النفس في العالم العربي. عملیة د أمام ؤو السلبیة بمثابة عقبة ك

  خالصة

ـــم  ـــة لكـــن ل ـــة الغربی ـــة العلمی ـــة دراســـة بـــالرغم مـــن اكتســـاب المنهجی ـــة بأهمی ـــاقش الفرضـــیة القائل تن

یـتم نقـد اإلطـار النظـري الغربـي لعلـم الـنفس وفحصـه المجتمع العربي مـن خـالل مفاهیمـه كمـا لـم 

اإلمكــان الــتكهن باالجتمــاعي فــي العــالم العربــي. هــل -لكــي یصــبح لــه معنــى فــي النظــام الثقــافي

بجهود تتجاوز مفاهیم ونظریات ونماذج علم النفس الغربـي فـي العـالم العربـي وبنـاء عوضـا عنهـا 

نمــاذج تراعــي الحقیقــة االجتماعیــة العربیــة؟ یعتبــر علــم الــنفس الــوطني وعــد مســتقبلي للبحــث عــن 

لألفــراد والجماعــات فــي العــالم العربــي. وغالبــا مــا علــم نفــس مناســب یســتجیب للحساســیة الثقافیــة 

یكـــون هـــذا العلـــم الـــوطني أكثـــر ثباتـــا ومصـــداقیة وفائـــدة ولهـــذا الســـبب یســـتحق الحیـــاة فـــي التربـــة 

العالم العربي. هناك أمل بتحقیق هذا الوعد المستقبلي بأن المجتمعـات المسـیطرة فـي في المحلیة 

بة لآلخــرین مــثال الوالیــات المتحــدة األمریكیــة ال تظــل بالنســومهیمنــة ناحیــة ســیكولوجیة ومســتعمرة 

مسیطرة لألبـد كمـا تحتـل النمـاذج العلمیـة والنظریـة مسـاحة مركزیـة لفتـرة مـن الـزمن ولكـن بـالطبع 
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یتم استبدالها بأخرى. فمتـى یـا تـرى یـتم اسـتبدال علـم الـنفس المفـروض بعلـم نفـس یراعـي الحقیقـة 

  االجتماعیة في العالم العربي؟

  



  ٤٩

  مراجع العربیة واألجنبیةال

). كتـــاب المنـــاظر. تحقیـــق ومراجعـــة عبـــد الحمیـــد صـــبرة. الكویـــت: المجلـــس ١٩٨٣ابـــن الهیـــثم (

  والفنون واآلداب. الوطني للثقافة

علـم  ). مشكالت علم النفس في العالم الثالث: حالة الوطن العربـي. فـي١٩٩٣أبو حطب، فؤاد (

  . الرباط: جامعة محمد الخامس.)٢١-٩وقضایا المجتمع المعاصر (ص.  النفس

). واقع التجربة السیكولوجیة في الوطن العربي. بیروت: المركز الثقـافي ١٩٩٤أحرشاو، الغالي (

  العربي. 

 ،٤ ،مجلــة المســلم المعاصــر .). علمــاء الــنفس المســلمون فــي جحــر الضــب١٩٧٨مالــك ( ،بــدري

١٢٤-١٠٥.  

. ترجمـــة منـــي أبـــو قرجـــة. الخرطـــوم: ). مشـــكل أخصـــائي الـــنفس المســـلمین١٩٨٩بـــدري، مالـــك (

  الفارابي للنشر.

ــــز ( ــــد العزی ــــوم ٣٧١-٣٩٤). العــــراق (ص. ١٩٦٥البســــام، عب ). فــــي : نشــــاط العــــرب فــــي العل

  عام. بیروت: جامعة بیروت األمریكیة. االجتماعیة في مائة

  العربي. اإلنماءالمقهور. بیروت: معهد  اإلنسان). سیكولوجیة ١٩٨٦حجازي، مصطفى (

). علـم الـنفس فـي العــالم العربـي : مـن الواقـع الـراهن إلـى المشــروعیة ١٩٩٣مصـطفى ( ،حجـازي

  الوظیفیة.

  الرباط : جامعة محمد الخامس.. )٥٧-٣٣(ص  في: علم النفس وقضایا المجتمع المعاصر 

ندوة علم النفس وآفاق التنمیة فـي دول مجلـس التعـاون. دراسـات عربیـة،  )١٩٩٩الخلیفة، عمر (

١٢٤-١١٩، ٣٥.    

). تــوطین علــم الــنفس فــي العــالم العربــي: دراســة تحلیلیــة ألبحــاث اإلبــداع أ٢٠٠٠الخلیفــة، عمــر (

  .٥٣-٣٣، ١٢جلة جامعة أم القرى، . موالذكاء والموهبة

. (الطبعــة األولــى) ). علــم الــنفس التجریبــي فــي التــراث العربــي اإلســالميأ٢٠٠٠الخلیفــة، عمــر (

  والنشر.بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات 

  ب). علم النفس والمخابرات. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.٢٠٠٠الخلیفة، عمر (

)، ٣٥( ١٦). مالحظــات حــول كتــب علــم الــنفس فــي البحــرین، التعــاون، ٢٠٠١الخلیفــة، عمــر (

٢٤٠-١٩٧.  
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م أ). علـــم نفـــس الطفـــل فـــي التـــراث العربـــي االســـالمي. مجلـــة شـــبكة العلـــو ٢٠٠٥الخلیفـــة، عمـــر (

  .٤١ -٣١، ٧النفسیة العربیة، 

ب). علــم الــنفس والمخــابرات (الطبعــة الثانیــة منقحــة ومزیــدة). الخرطــوم: ٢٠٠٥الخلیفــة، عمــر (

 األمانة العامة الخرطوم عاصمة الثقافة العربیة.

ج). مقیـــــاس ابـــــن الهیـــــثم للغلـــــط البصـــــري. مجلـــــة علـــــم الـــــنفس العربـــــي ٢٠٠٥الخلیفـــــة، عمـــــر (

  .٦٣-٣٧، ١المعاصر، 

اجتماعیــة لعلــم الــنفس فــي الحــزام العربــي. مجلــة علــم  -أ). األبعــاد الثقــافو٢٠٠٦لیفــة، عمــر (الخ

  .٧٥-٣٥، ٢النفس العربي المعاصر، 

فـي الـدوریات العالمیـة، مجلـة علـم  ب). نشاط علماء النفس العرب البحثي٢٠٠٦الخلیفة، عمر (

    .٦٠-٣٥، ٢النفس العربي المعاصر، 

، ١٤و تــوطین علــم الــنفس. مجلــة شــبكة العلــوم النفســیة العربیــة، ). مــا هــ٢٠٠٧الخلیفــة، عمــر (

١١٨-١١١.  

). بیانــــات دیمغرافیــــة عــــن األطفــــال الموهــــوبین بوالیـــــة ٢٠٠٧الخلیفــــة، عمــــر.، وبــــابكر، نهلــــة (

  الخرطوم. بحث

  غیر منشور، قسم علم النفس، جامعة الخرطوم، السودان. 

ت أطروحــات ماجســتیر علــم الــنفس فــي اتجاهـا). ٢٠٠٧(حــاج شــریف  ،، وحســین.الخلیفـة، عمــر

  الجامعات السودانیة. مخطوط غیر منشور، قسم علم النفس، جامعة الخرطوم. 

ـــي، محمـــد.، والغرائبـــة، فیصـــل ( ). الجمعویـــة ٢٠٠٧الخلیفـــة، عمـــر.، المصـــطفي، محمـــد.، البیل

، ٣صــر، : دراســة عبــر ثقافیــة. مجلــة علــم الــنفس العربــي المعاواإلمــاراتوالفردانیــة فــي البحــرین 

٦٦-٤٧.  

. الخرطــوم: دار جامعـــة اإلســالمي). علــم الــنفس فــي التــراث العربــي ١٩٩٥طــه، الزبیــر بشــیر (

  الخرطوم.

). فــي: نشــاط العــرب فــي العلــوم االجتماعیــة ٣٧١-٣٣٥). ســوریة. (ص. ١٩٦٥عاقــل، فــاخر (

  بیروت: جامعة بیروت األمریكیة. في مائة عام.

). فــي: نشــاط العــرب فــي العلــوم االجتماعیــة ٤٩١-٤٢٧). مصــر (ص. ١٩٦٥مــراد، یوســف (

  بیروت: جامعة بیروت األمریكیة. في مائة عام.

  ). مقابلة شخصیة، المنامة، البحرین.١٩٩٩النافع، عبد اهللا (
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). محاكمة علم النفس: مسـاهمة علـم الـنفس فـي مناصـرة ١٩٩٩هوایت، دینیس.، وبمباه، أوسو (

ـــراهیملشـــافعي ا إبـــراهیمواالســـتعمار. ترجمـــة  العنصـــریة ، وهشـــام محمـــد ســـالمة. القـــاهرة: دار .إب
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  الفصل الثالث

  

  

  

  كیف یكون توطین علم النفس؟
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  ؟علم النفس كیف یكون توطین

  

  أدب علم النفس التوطیني في العالم الثالث

 .مجموعــاتمــداخل أو فــي دول العــالم الثالــث ألربعــة التــوطیني یمكــن تصــنیف أدب علــم الــنفس 

تركیــا  ،مــثال ،لثالــثوضــعیة علــم الــنفس فــي دولــة واحــدة مــن دول العــالم اأدب یتعلــق بأوال هنــاك 

)Le Compte, 1980) الهنـد ،(Sinha, 1985, Sinha & Hotzman, 1984 الفلبـین ،(

)Lagmay, 1984) الســـودان ،(Khaleefa, 1997b(، ـــیم محـــدد مـــثال، أفریقیـــا  ،وفـــي إقل

)Wober, 1975) أمریكــا الجنوبیــة ،(Ardila, 1982, 1993( أبــو حطــب، ، العــالم العربــي)

Khaleefa, 1999; 1993 Ahmed & Gielen, 1998,( :ركـز حـول هنـاك أدب ی. ثانیـا

بینیـــــت ووتانجیـــــا  مـــــثال أعمـــــال ،كیفیـــــة مســـــاهمة علـــــم الـــــنفس الحـــــدیث فـــــي نمـــــو العـــــالم الثالـــــث

)Bennett & Watangia, 1983 ـــة، وأعمـــال كینجســـلي ـــة والصـــحة األولی ) عـــن الرعای

)Kingsley, 1983بــدري، ( یــدزأزمــة اإلعــن  وأعمــال مالــك بــدري عــن ،) عــن التــدریب التقنــي

Badri, 2000.(  یحـاول تقـدیم إطـار نظـري لنقـد وضـعیة علـم الـنفس فـي العـالم أدب ثالثـا هنـاك

) مفهـــومي "اإلدراك Moghaddam & Taylor, 1985قـــدم مقـــدم وتیلـــر ( ،مـــثالً  ،الثالـــث

القطــاع  مقصــورا فــيفــي العــالم الثالــث و"النمــو المــوازي" للبرهنــة علــى أن علــم الــنفس  ،المــزدوج"

 ,Khaleefa( مفهـوم اإلمبریالیـة الحدیث وبعیدا عن القطاع التقلیدي من المجتمع. وقدم الخلیفة

1997a( "فضــال عــن مفهــوم "المــأزق )Khaleefa, 1997b (أمریكــي فــي -لعلــم الــنفس الیــورو

 تضم تقییم نقدي لعلم نفس أكثـر فعالیـة لـدولمن األدب ثقافة غیر غربیة. رابعا: مجموعة أخرى 

  ). Moghaddam, 1987، مقدم، Connolly, 1985العالم الثالث (كوننوللي، 

التـي تجابــه المحلیــة هنـاك حاجــة علـى األقــل لمـدخل خــامس یركـز بصــورة خاصـة علــى المشـاكل 

مـا هـي  ،علماء النفس في دول العالم الثالث في محاولتهم لتطویر علم نفس وطني. وبلغة أخـرى

) هنـاك ١٩٩٣من قبل طالب علم الـنفس الـوطني. وفقـا لمقـدم (الموضوعات التي تحتاج للبحث 

أربعـــة مجـــاالت للبحـــث منهـــا تـــدریب علمـــاء الـــنفس، الـــدعم المؤسســـي لعلـــم الـــنفس، التعـــاون بـــین 

علماء النفس في دول العالم الثالث، وتمدید علم النفس للقطـاع التقلیـدي مـن المجتمـع. باإلضـافة 

هنــاك أهمیـة علـى األقــل بالنسـبة لمشــاكل العـالم العربــي  المــذكورة أعـاله) ١٩٩٣(لمجـاالت مقـدم 

 أ)٢٠٠٦(الخلیفـة،  لعلـم الـنفساالجتماعیـة -أن یركـز هـذا المـدخل الخـامس علـى األبعـاد الثقافیـة

ــم الــنفس)٢٠٠٧(الخلیفــة وآخــرون،  خاصــة موضــوع الفردانیــة والجمعویــة  ، والقضــایا الكبــرى لعل
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ــــة،  ــــد النشــــر)٢٠٠٠(الخلیف ــــنفس العــــرب (الخلیفــــة، والتجمــــع ، أ، قی ــــدى علمــــاء ال الســــیكولوجي ل

المنشــــورة األبحــــاث تقیــــیم و أ)  ٢٠٠١(الخلیفــــة، ومنتوجــــات علــــم الــــنفس مــــن الكتــــب ج)، ٢٠٠٦

ــــة (الخلیفــــة،  ، وقضــــایا ترجمــــة ب)٢٠٠٦بواســــطة علمــــاء الــــنفس العــــرب فــــي الــــدوریات العالمی

، والخلیفـــــة والمطـــــوع، ٢٠٠٧عبـــــر الثقافـــــات (الخلیفـــــة، طـــــه والحســـــین،  المقـــــاییس الســـــیكولوجیة

رار كـالتمشـكالت و ج)، ٢٠٠٠وسوء قضایا التشخیص والتصنیف االكلینیكي (الخلیفة، ، )٢٠٠٢

 علـم الـنفسفـي مفـاهیم ونظریـات ومنـاهج  والتلفیـقج) ٢٠٠١في منتوجـات علـم الـنفس (الخلیفـة، 

ــنفس فــي العــالمفــوق كــل ذلــك و  ،د) ٢٠٠١(الخلیفــة،   العربــي كیفیــة قیــاس درجــة تــوطین علــم ال

. ربمـــا أتنـــاول بعـــض المســـاهمات التـــي قـــدمها )٢٠٠٧ب، والخلیفـــة وحســـین،  ٢٠٠٠(الخلیفـــة، 

 بعـــض فـــي نقاشـــهم لقضـــایا علـــم الـــنفس الكبـــرى وتلخـــیصفـــي دول العـــالم الثالـــث علمـــاء الـــنفس 

ــاتهم ومــن ثــم أعــرض رؤى عامــة مقترحــة بخصــوص  الموضــوعات العامــة التــي ظهــرت فــي كتاب

  .  العالم العربيفي  توطین علم النفس

االجتماعیــة -البیئیــةتركــز مفــاهیم الوجــود فــي العــالم العربــي علــى الــدور الكبیــر للســیاقات عمومــا 

المســـاحة الكبیــــرة لحضــــور ربمــــا تكــــون االجتمـــاعي. الفــــردي و التـــي تقــــع فیهــــا محـــاوالت الســــلوك 

وترجــع قــوة هــذا التــي توجــه الســلوك. غالبــا اآلخــرین ولــیس المشــاعر الذاتیــة واألفكــار الفردیــة هــي 

المنظـــور لمبـــدأ أساســـي هـــو التفاعـــل االجتمـــاعي الـــذي یقـــع مـــن خـــالل ســـیاق العالقـــات. فوحـــدة 

لیست هـي الفـرد إنمـا الفـرد فـي عالقـات أو لحد كبیر في العالم العربي للسلوك التحلیل األساسیة 

 Faiلفاي هو (وفقا أو االنتمائي، . فالتوجه العالئقي )٢٠٠٧(الخلیفة وآخرون،  في حالة انتماء

Ho, 1993(،  .یظهــر عــدم التـوازن فــي علــم الــنفس االجتمــاعي الــذي تجــذر فــي أرض الفردانیــة

مكانــا مركزیــا فــي علــم أو انتمــاء یحتــاج البحــث المــنظم لمفهــوم الفــرد فــي عالقــات ولهــذا الســبب 

  النفس االجتماعي في العالم العربي. 

ـــنفس فـــي العـــالم ـــم ال الثالـــث یمكـــن أن نختـــار موضـــوع نقـــد  ومـــن خـــالل أدب مناقشـــة تـــوطین عل

 "النمــو المــوازي")، مفهــوم ١٩٩٣وضــعیة علــم الــنفس. قــدم عــالم الــنفس اإلیرانــي األصــل، مقــدم (

الذي یتعلق بارتباط علماء النفس في بعـض دول العـالم الثالـث بعلمـاء الـنفس فـي دل  لعلم النفس

وربمــا . الــنفس فــي دول العــالم الثالــثالعــالم األول فــي أمریكــا وأوروبــا أكثــر مــن ارتبــاطهم بعلمــاء 

یعني االرتباط كذلك اقتباس المفاهیم والنظریات من علم النفس الغربي أكثر من عملیـة االقتبـاس 

م یعمـل هـذا النمـو المـوازي علـى و فهـموفقا لهذا اللمساهمات علماء النفس في دول العالم الثالث. 

غیـر الصـحیحة الغربیـة عملیـة تبنـي األنمـاط  إعاقة تطور علم النفس في العالم العربي كما یعزز
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هناك فقد للتقالید البحثیـة والتعـاون  .على زیادة هذه اإلعاقةفي علم النفس كما یعمل هذا األخیر 

بـــین علمـــاء الـــنفس فـــي العـــالم العربـــي وبیـــنهم وبـــین علمـــاء الـــنفس فـــي بقیـــة دول العـــالم الثالـــث. 

لخبــــرات واألفكــــار ومواجهــــة المشــــكالت البحثیــــة ویعتبــــر هــــذا النــــوع مــــن التعــــاون مهمــــا لتبــــادل ا

. وفقـا بالتحدیات الموجودة في الدول المشابهة ویعمل ذلك على تسـریع عملیـة تـوطین علـم الـنفس

لــذلك ربمــا یكــون مفیــدا لتطــور علــم الــنفس الــوطني فــي العــالم العربــي امتــداد التعــاون مــع علمــاء 

مع الحـزام اآلسـیوي واألفریقـي. مـثال تمـت مقارنـة  النفس في آسیا وأفریقیا ومقارنة نتائج الدراسات

مكثفة لوضعیة علم النفس في العالم العربي والیابـان مـن خـالل كیفیـة التأسـیس العلمـي والتـوطین 

  هـ). ٢٠٠١المتناغم في المكانین (الخلیفة، 

ء هنــاك غیــاب فــي بحــث المعرفــة الســیكولوجیة المتعلقــة بالتعــاون بــین علمــاء الــنفس العــرب وعلمــا

الــنفس فــي الــدول غیــر الغربیــة أو فــي دول العــالم الثالــث األخــرى. وربمــا ال یفضــل علمــاء الــنفس 

العرب في بعض الدول مقارنتهم بدول العالم الثالث إنما یفضـلون مقـارنتهم بـدول العـالم األول أو 

. وكیـف معرفة كیفیة استقبال وتوطین علم النفس فـي هـذه الـبالدلالصناعي. هناك أهمیة لالنتباه 

مــن تجــارب بعــض الــدول فــي هــذا المجــال مــثال، الهنــد والیابــان بصــورة خاصــة یمكــن االســتفادة 

والصین وروسیا وٕاسرائیل. ولمعرفة الجهود اإلسرائیلیة الجبارة فـي تـوطین علـم الـنفس خاصـة فـي 

. ) عـن "علـم الـنفس والمخـابرات"أ٢٠٠٠قضایا الدفاع حربا وسـلما یمكـن الرجـوع لكتـاب الخلیفـة (

كیفیــــة تــــأثر علــــم الــــنفس فــــي إســــرائیل بعلــــم الــــنفس الثقــــافي وانصــــهار  ةاقشــــتــــم فــــي الكتــــاب منو 

سـاهمت الماركسـیة ، المهاجرین وبعملیات الحرب والمخابرات والصناعة. و في االتحاد السـوفیتي

وعنـــدما جـــاءت البروســـترویكا تغیـــر المـــزاج العـــام فـــي علـــم  بدرجـــة مذهلـــةفـــي تطـــور علـــم الـــنفس 

روســـیا. وفـــي الهنـــد قـــام علمـــاء الـــنفس بتكییـــف علـــم الـــنفس لكیمـــا ینســـجم مـــع البیئـــة الـــنفس فـــي 

ـــةال ـــة وتحلیـــل نظـــم الســـلطة  محلی ـــم الـــنفس الریفـــي، ودراســـة الطبقـــات االجتماعی مـــثال تطـــویر عل

  ). Sinha, 1984, 1985(سنها، 

اكل للنظـــر للغـــرب فـــي محاولـــة البحـــث عـــن حلـــول للمشـــ ثانیـــا: هنـــاك میـــل لعلمـــاء الـــنفس العـــرب

أكثـــر مــن محاولـــة البحـــث عــن حلـــول مـــن خــالل اســـتغالل المصـــادر فـــي العــالم العربـــي المحلیــة 

فــي التــراث الشــعبي المحلــي األصــیل بالبحــث  االهتمــامیفتقــد علمــاء الــنفس العــرب ربمــا الوطنیــة. 

السیكولوجي األصـیل والنظریـات المتقدمـة التـي قـدمها علمـاء التـراث أمثـال  المعاصر وفي التراث

یمكـن االسـتثنائیة الجهـود  بعـضالهیثم وابن سینا في القرن الحادي عشر المیالدي. ولمعرفة  ابن

الـــذي وضـــح فیـــه ) عـــن "علـــم الـــنفس فـــي التـــراث العربـــي اإلســـالمي" ١٩٩٥الرجـــوع لكتـــاب طـــه (
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) "علـم ٢٠٠١و كتـاب الخلیفـة (مالمح جدیدة لكیفیـة تشـریح النصـوص السـیكولوجیة فـي التـراث، 

والذي قدم فیه اكتشافا جدیدا فـي االعتبـار (القیـاس  ي في التراث العربي اإلسالمي"النفس التجریب

. إن اكتسـاب )٢٠٠٥والتجریب) منذ النصف األول من القرن الحادي عشـر المـیالدي (الخلیفـة، 

دقیقـــة وتـــأني فـــي قـــدرات بحثیــة صـــبورة و مهــارة كیفیـــة توظیـــف التـــراث العربــي اإلســـالمي یحتـــاج ل

  كنوز هذا التراث العظیم والذي یعطي الثقة بالنفس لعلماء النفس العرب.  البحث والكشف عن

غیر عملیـة تكییـف علـم الـنفس المسـتورد، وهـو نمـوذج لتـوطین علـم الـنفس مـن الخـارج واسـتلهام و 

مـن علـم الـنفس أخـرى لتـوطین  ایمكن أن تكون هناك طرق، اإلسالميالتراث السیكولوجي العربي 

مثال توظیف التراث الشـعبي الحـي والممـارس لقطـاع ) ٢٠٠٧(الخلیفة، بي الداخل في العالم العر 

ـــي  ـــر فـــي العـــالم العرب ـــدران والخمـــاش، كبی أو اســـتلهام المســـاهمات )  ١٩٧٨، زیعـــور، ١٩٧٩(ب

)، ١٩٩٥)، وطــه (١٩٨٩مــثال بــدري ( الفردیــة االصــیلة التــي قــدمها بعــض علمــاء الــنفس العــرب

، ١٩٨٦)، وحجــــــازي (١٩٩٤)، وأحرشــــــاو (١٩٧٠، ١٩٨٣)، وســــــویف (١٩٩٣حطــــــب ( وأبــــــو

كسیاســــات قومیــــة أو التــــوطین ویمكــــن تطبیــــق طــــرق  .و)٢٠٠١ب، ٢٠٠٠) والخلیفــــة ( ١٩٩٣

یظهر مصطلح التوطین من الداخل الفـرق فـي تطـور و على االلتزام بالفكرة.  ااستراتیجیات اعتماد

قــــود اســــتخدام بــــا مــــا یغالو  .ثقافـــة العــــالم العربــــي مــــن خــــالل مفاهیمهــــا كعملیـــة طبیعیــــة للتــــوطین

تســــمیته بعلــــم الــــنفس یمكــــن أو مــــا الغربــــي العالمیــــة المزعومــــة لعلــــم الــــنفس  مفــــاهیم والنظریــــاتال

إلــى تجاهــل الثــراء الموجــود فــي المفــاهیم والمنــاهج المحلیــة مــن قبــل الوالیــات المتحــدة المفــروض 

  ربي. وهي أكثر مناسبة وذات معنى لألفراد في الثقافة المدروسة في العالم الع

علــى الســؤال المطــروح فــي الدراســة الحالیــة "كیــف یكــون تــوطین علــم الــنفس"؟  اإلجابــةولمحاولــة 

الضـــوء علـــى أدب علـــم الـــنفس التـــوطیني فـــي دول العـــالم الثالـــث ومـــن بینـــه العـــالم  إلقـــاء: تـــم أوالً 

قــة ربمــا یكــون مــن المناســب معرفــة عال :العربــي، ومناقشــة بعــض الجوانــب البحثیــة الهامــة. ثانیــاً 

البیئة االجتماعیة بعملیة توطین علم النفس كأساس أولي ربما بذات الكیفیة التي نتحـدث بهـا فـي 

ــنفس عــن "األســس البیولوجیــة للســلوك". وثالثــاً  : بحــث العالقــة بــین التمثیــل كتــب مقــدمات علــم ال

س، الفردانـــي والجمعـــوي وتـــوطین علـــم الـــنفس، ورابعـــا: دراســـة األســـرة العربیـــة وتـــوطین علـــم الـــنف

وخامســـا: بحـــث مـــا یمكـــن تســـمیته "علـــم نفـــس البـــوب" وتـــوطین علـــم الـــنفس فضـــال عـــن عـــرض 

ـــنفس فـــي العـــالم  ـــم ال ـــوطین عل ـــة ت ـــة األخـــرى المتعلقـــة بعملی ومناقشـــة بعـــض الموضـــوعات البحثی

  العربي.
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  وتوطین علم النفس االجتماعیة البیئة

النظـام و سـبل كسـب العـیش، لـى المؤثرة فـي سـلوك األفـراد والجماعـات عالجتماعیة بیئة اتحتوى ال

 ,Berryوأنواع األسرة. ویسمي بـري ( ،النظام التعلیمي، ومستویات التدینو السیاسي والقضائي، 

 ,Bronfenbrennerبرونفینبرینــــار (یســــمیه االجتمــــاعي، و -) ذلــــك بالنظــــام السیاســــي1979

 & Murdockمیــردوك وبروفوســـت (بینمـــا یطلــق علیــه ) النظــام المــاكرو (المكبــر)، 1977

Provost, 1973نفضل أن نسمي ذلك في الدراسة الحالیة بالنظـام الثقـافویة. و س) القیم المؤس-

 socialبلغــة أدق بالبیئــة االجتماعیــة ( أو ،أ)٢٠٠٦) (الخلیفــة، socio-culturalاجتمــاعي (

ecology مـن خـالل العالقـة االرتباطیـة بـین البیئـة وعلـم الـنفس  متغیـراتسوف نناقش هـذه ال). و

. ویمكــن حســاب معــدل تــأثیر مــن جهــة أخــرى والجمعویــة وعلــم الــنفس الــوطنيمــن جهــة، لـوطني ا

ـــةهـــذه المتغیـــرات  ـــة -البیئی ـــة المتباین ـــة بالظـــاهرة الســـیكولوجیة. االجتماعی حســـب عالقتهـــا الوظیفی

وعــات مویحتــوي االرتبــاط بالمجموعــات فــي المجتمــع المقــارب علــي نوعیــة درجــة االتصــال بالمج

الجیــران، و العمــال، و الطــالب، و  والعشــیرة، والقبیلــة، واألصــدقاء، ،األســرة جتمــع مثــلالهامــة فــي الم

 االجتمــــاعي-البیئـــيرجـــال الــــدین. ویعتبـــر الفــــرد هـــو آخـــر العناصــــر فـــي النمــــوذج و المعلمـــین، و 

والشخصـــــیة، واالنفعـــــاالت، والمعرفـــــة، وبصـــــورة محـــــددة المتغیـــــرات الســـــیكولوجیة مثـــــل اإلدراك، 

تــم وضــع األســرة فــي تصــنیف فــي هــذه الدراســة ضــافة للمتغیــرات البیولوجیــة. و والــتعلم، والقــیم باإل

وذلـــك لـــدورها الحاســـم فـــي التنشـــئة االجتماعیـــة  االجتماعیـــة-متغیـــرات البیئیـــةمنفصـــل مـــن بقیـــة ال

لمثیــرات الیومیــة علــى األقــل بالنســبة للخمــس ســنوات األولــى مــن حیــاة الطفــل. وتــؤثر لوكمصــدر 

زواج أم واحــدة، والممتــدة، أب واحــد، والمرحلیــة یاتها: األســرة النوویــة نوعیــة األســرة بمختلــف مســم

وغیــر األســرة ســوف نركــز فــي هــذا الجــزء المــرتبط بــالمتغیرات  متعــدد علــى الظــاهرة الســیكولوجیة.

    بموضوع التدین خاصة التصوف.

مئـات أو شكلت المظاهر البیئیة في العـالم العربـي أوال : سـبل كسـب العـیش لألفـراد والجماعـات ل

النیـل حـوض الزراعة حول  ،آلالف األعوام وظلت بعض المظاهر االقتصادیة غیر متغیرة، مثال

أو بــین الرافــدین، والرعــي فــي الصــحراء، والصــید فــي بعــض الغابــات كمــا فــي جنــوب الســودان، 

واســتخراج األســماك واللؤلــؤ كمــا فــي بعــض دول الخلــیج وفــي العقــود األخیــرة الصــناعات الحدیثــة 

خراج البتـرول والســیاحة والخـدمات. وثانیـا : شــكلت المظـاهر البیئیـة طبیعــة النظـام السیاســي واسـت

والقضــائي المتمثــل فــي نظــم الســلطة الملكیــة والعشــائریة والســلطنات، واإلمــارات والــدول. وثالثــا: 

ارتبــاط النظــام التعلیمــي بالتــدریب المباشــر علــى مهــارات الزراعــة كــذلك شــكلت المظــاهر البیئیــة 
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والــذي یحــدد مظــاهر التعلــیم فــي الریــف والبادیــة وبعــض القطاعــات فــي الحضــر. خاصــة الرعــي و 

فــي العــالم العربـــي. أو الــوطني التعلــیم التقلیــدي التــدریب و فــي  اكبیــر  اوتلعــب المراكــز الدینیــة دور 

مثــل األول فــي المــدارس توتمیــز التعلــیم بنــوع مــن االزدواجیــة مــا بــین التعلیمــي الغربــي والمحلــي ی

ربمـا یبـدأ تعلیمـه بـالخلوة أو فالطفـل لحكومیة بینما یتمثـل الثـاني فـي المعاهـد العلمیـة أو الدینیـة، ا

  المسید أو المطوع ویبدأ البعض اآلخر بالروضة والحضانة. 

عــالم الــنفس العربــي مــن  یمكــن أن یعمــلنموذجیــة اجتماعیــة -بیئیــةربمــا یقــدم العــالم العربــي بنیــة 

ببقیـة  ةالعربیـ ه البنیةویمكن مقارنة هذ .السیكولوجیة لألفراد والجماعاتخاللها على فهم الظاهرة 

. ویمكــن فــي أفریقیــا وآســیا فــي العــالم خاصــة فــي الــدول غیــر الغربیــة أو دول العــالم الثالــث بنــيال

مثـل علـم االجتمـاع لدراسـة السـلوك بمنظـور مكبـر هنا االسـتفادة مـن العلـوم المجـاورة لعلـم الـنفس 

. وكیـف یمكـن االسـتفادة مـن مسـاهمات التالرحتاریخ وأدب والجغرافیا البشریة وال وعلم اإلنسان،

أو كمؤسس لعلم العمران، ومساهمات هشام شرابي خاصـة فـي  ابن خلدون كمؤرخ لعلم االجتماع

  البنیة البطركیة، وحلیم بركات في خصائص المجتمع العربي، وسمیر أمین في علم االجتماع. 

فـي صـیاغة سـلوك األفـراد والجماعـات فـي العـالم العربـي بمسـتواه الشـعبي  ابیر ك ایلعب التدین دور 

والرســـمي وعلـــى المســـتوى الجمعـــي والفـــردي. فضـــال عـــن مســـتویات أخـــرى یمكـــن أن تتمثـــل فـــي 

مــن وجهــة نظــر علــم الــنفس االجتمــاعي لمســتوى عقلــي وســلوكي للتــدین تحلیــل بنیــة االتجاهــات 

ي هــذا التصــنیف إنمــا هدفــه مجــرد تحدیــد مالمــح عامــة لیســت هنــاك حــدود صــارمة فــفوانفعــالي. 

التـدین فـي  التجاهـاتولیست معالم بـارزة. وفقـا لهـذا التصـنیف بوسـعنا أن نقـدم محاولـة تصـنیفیة 

وبـروزه فـي سـلوك  لتـدینأوال: المستوى السـلوكي وربمـا تتمثـل مالمحـه فـي تطبیـق ا ،العالم العربي

ا مبمســــمیاتهوجماعــــات الجهــــاد األخــــوان المســــلمین الجماعــــات اإلســــالمیة الحدیثــــة مــــثال حركــــة 

المختلفة فـي العـالم العربـي. ثانیـا: المسـتوى االنفعـالي وربمـا تظهـر مالمحـه أكثـر فـي وتطوراتهما 

الطـــرق الصـــوفیة المنتشـــرة وبمختلـــف تســـمیاتها فـــي المشـــرق والمغـــرب وكـــذلك یظهـــر فـــي بعـــض 

ي وربمــا تظهــر مالمحــه أكثــر فــي الجماعــات الجماعــات الشــیعیة والباطنیــة. ثالثــا: المســتوى العقلــ

الســلفیة أو أنصــار الســنة والــذین یتشــددون فــي مســألة النصــوص. وقــدم الجــابري ثالثــة مســتویات 

  للتدین جدیرة باالهتمام من قبل طالب علم النفس: البرهان والعرقان والبیان. 

 سـنوات األخیــرةفــي ال قبـل بعــض طـالب علــم الـنفسجـذبت ممارســات التصـوف انتبــاه معتبـر مــن 

هنــاك بعــض مــثال، علــى مصــداقیة وفائــدة هــذه الممارســات. الكشــف  نتباهــاتوتحــاول بعــض اال

ومقارنتـه االهتمام في السودان بدارسة نظام المعرفـة السـیكولوجیة فـي ممارسـات العـالج التقلیـدي 
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وفــي فـي السـلوك الیـومي المتمثــل ولـیس ذلـك الموجــود فـي كتـب التصـوف وٕانمـا بـالعالج الحـدیث 

طبیعـــة العالقـــة بـــین المریـــد والشـــیخ أو الســـقیم والشـــیخ. واحـــد مـــن أهـــداف التصـــوف هـــو التأمـــل 

والوصـــول لمعرفـــة الكمـــال والنمـــو الـــذاتي. وتتـــدرج العالقـــات فـــي عـــالم التصـــوف مـــا بـــین الشـــیخ 

ـــدري  ومریدیـــه فـــي مســـتویات مختلفـــة تعبـــر عـــن نـــوع مـــن الهیكلیـــة فـــي المقامـــات. مـــثال، نشـــر ب

". ونمــوذج إســالمیة: دراســة نفســیة رائعــا عــن "التفكــر مــن المشــاهدة إلــى الشــهود ) كتابــا١٩٩٥(

فـــي البـــدیل أو علـــم الـــنفس الـــوطني ممتـــاز لعینـــة التفاعـــل بـــین علـــم الـــنفس الحـــدیث وعلـــم الـــنفس 

مـع عـالج بالضـرب مقارنـة العالقة الزار بالسـیكودراما، و و  ،مقارنة بین الزار والهستریاتم السودان 

بائیة لمرض االكتئاب. كما درست بعض الجوانب المتعلقة بالتـدین والتـي تعرضـت الصدمة الكهر 

) ١٩٨٩(للبحث العلمـي لـیس مـن ناحیـة فسـیولوجیة وٕانمـا آثارهـا العالجیـة كمـا فـي أبحـاث بـدري 

، وأثــــر االســــترخاء والرقیــــة الدینیــــة فــــي عــــالج ضــــغط الــــدم ن وعــــالج الكحــــولآفــــي العــــالج بــــالقر 

، والمقارنـة بـین أثـر ســماع الـتالوة القرآنیـة وأثـر تمـارین االســترخاء )١٩٩٢األساسـي (عرقسـوس، 

 )، ومـــدخل العـــالج البـــدیل نحـــو١٩٩٨بصـــداع الشـــقیقة (شـــاذلي،  اإلصـــابةعلـــى تكـــرارات وحـــدة 

  .  )٢٠٠٧مرض االكتئاب واتجاهات المعالجین األكادیمیین نحو هذا العالج (عبد الباقي، 

قـدم اعتبـارا توم دینامي لفهم المجتمع العربي كما ال التصوف مفهسیكولوجیة قدم تربما ال   

وال تصــورا عــن كیفیــة نشــوء الصــراع وكیــف یمكــن حلــه.  ،لــدور الصــراع فــي العملیــة االجتماعیــة

واالنســجام والســالم. ربمــا والتواضــع علــى موضــوع نكــران الــذات بصــورة مركزیــة ویركــز التصــوف 

یمي أو الوظیفیــة الســیكولوجیة أكثــر مــن یكــون فهــم التصــوف أفضــل مــن خــالل المفهــوم الــدوركا

ركــز ســیكولوجیة التصــوف فــي العــالم العربــي علــى أهــداف عالجیــة عمومــا تعملیــة الــدیالكتیك. و 

ربمــــا تكــــون الممارســــات الصــــوفیة مفیــــدة كوســــیلة أو  اإلكلینیكــــيووقائیــــة. ومــــن وجهــــة المنظــــور 

مقارنــــة بتقنیــــة "االســــترخاء" اســــتراتیجیة للحصــــول علــــى فوائــــد ســــیكولوجیة محــــددة مــــثال "التأمــــل" 

ـــة بالســـیكودراما الحدیثـــة ـــذكر مقارن ـــأثیرات كمـــا أظهـــرت بعـــض وحلقـــات ال ـــؤدي التأمـــل لعـــدة ت . ی

الدراســــات الفســــیولوجیة الخاصــــة بــــالتعبیر عــــن حــــاالت االســــترخاء والهــــدوء والصــــفاء. وأظهــــرت 

ج الــدینامي. أبحــاث علــم الــنفس الحــدیث بــأن التأمــل لــه وظیفــة مفیــدة كجــزء مكمــل لمــدخل العــال

وفـي السـودان تلعـب حلقـات الـذكر بصـورة خاصـة دورا مركزیـا فـي إعـادة التـوازن النفسـي بالنسـبة 

لألفـراد فــي مجتمـع فقیــر وتظهـر حــاالت الصـفاء والنقــاء والتـآخي بصــورة جـدیرة باالنتبــاه مـن قبــل 

تصـوف؟ والسؤال كیف یمكن تطویر فرضـیات قابلـة للبحـث فـي سـیكولوجیة الطالب علم النفس. 

فــي التصــوف هــي واحــدة مــن طــرق والوقــائي فــإن تقنیــات العــالج النفســي  ،ومهمــا تكــن االســتجابة
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جدیرة بأن تكون محور اهتمام طالب علـم الـنفس  أسالیبعلم النفس الوطني والذي یقدم مفاهیم و 

    في العالم العربي.

  التمثیل الجمعوي وتوطین علم النفس

فـي الحیـاة  ،یل الجماعي، وبلغة أكثر دقة التمثیـل الجمعـويهناك عدة مفاهیم مستخدمة عن التمث

(الخلیفــة وآخــرون،  الیومیــة فــي الثقافــة العربیــة والتــي تحتــاج للدراســة مــن قبــل طــالب علــم الــنفس

ــــــة، والفردانیــــــة الرأســــــیة والفردانیــــــة األفقیــــــة ٢٠٠٧ ــــــل الجمعویــــــة الرأســــــیة والجمعویــــــة األفقی ) مث

)Triandis, 1995(یأكـل الـذئب مـن الغـنم  إنمـا"ربي، باإلضافة للقیم اإلسالمیة . وفي العالم الع

"تــأبى الرمــاح إذا اجــتمعن تكســرا وٕاذا افتــرقن  تركــز القــیم القبلیــة علــى أهمیــة الجماعیــةالقاصــیة" 

ة هنـاك تأكیـد أكبـر علـى أربعـة أبعـاد (أ) تعتبـر یـ. وعموما ففي المجتمعات الجمعو تكسرت آحادا"

ر مــــن حاجــــات وأهــــداف الفــــرد (ب) تعتبــــر المعــــاییر والقواعــــد حاجــــات وأهــــداف المجموعــــة أكثــــ

االجتماعیــــة هــــي واجبــــات أو التزامــــات ولــــیس للمتعــــة الشخصــــیة (ج) تعتبــــر المعتقــــدات والقــــیم 

مشتركة بین أفراد المجموعة ولیس تلك الممیزة ألفراد المجموعة (د) االسـتعداد للتعـاون بـین أفـراد 

  لتنافس.االستعداد لالمجموعة ولیس 

مفــاهیم علــم الــنفس االجتمــاعي. مــن خــالل نوعیــة وكمیــة االرتبــاط بــالمجتمع المقــارب  یمكــن فهــم

 .عـادة مــا ینتمــي األفــراد فـي العــالم العربــي لمجموعــات مختلفــة وهـي تختلــف حســب بنیــة المجتمــع

القبلیــة والعشــائریة التــي تتعلــق تنظیمــات وغالبــا مــا تكــون الجماعیــة أو الجمعویــة مــن خصــائص ال

یــــة القائلــــة بــــأن خصــــائص المجموعــــة هــــي عامــــة حســــب وجهــــة النظــــر المركزیــــة العرقیــــة، بالرؤ 

والطاعــــة المیكانیكیــــة للســــلطة فــــي المجموعــــة، والرغبــــة فــــي التعــــاون بــــین األفــــراد والمجموعــــات 

االجتمـاعي وبـین الظـاهرة -الصغیرة. ویمكن هنـا أن نقـف علـى طبیعـة العالقـة بـین النظـام البیئـي

. وتتجلـــى الجمعویـــة فـــي أ)٢٠٠٦(الخلیفـــة،  د والجماعـــات فـــي العـــالم العربـــيالســـیكولوجیة لألفـــرا

العالم العربي في سلسـلة مـن العالقـات مثـل التعـاون والمشـاركة والتضـامن والثقـة والرعایـة، ولهـذا 

الســـبب یـــتعلم الفـــرد فـــي المجتمـــع أن یكـــون غیـــر أنانیـــا ویتمیـــز بالتضـــحیة واالهتمـــام بــــاآلخرین 

وعلـى الفـرد أن یفـتح نفسـه علـى اآلخــرین.  یكـون فـوق االهتمامـات الفردیــة والتضـامن االجتمـاعي

وغالبـا فـي هـذه وغالبا ال یحـتفظ األفـراد بمسـافة مـن األخـرین كمـا ال یكـون لهـم مجـالهم الخـاص. 

الحاالت ما تتناقض اهتمامات الفرد مع مصالح الجماعة ولكن ربما ال یكون الوضع األمثـل هـو 

الفردیــة لصــالح المجموعــة. ربمــا یكــون الســیناریو األفضــل هــو مواجهــة أو التضــحیة باالهتمامــات 

    .)٢٠٠٧(الخلیفة وآخرون،  مراعاة كل من االهتمامات أو المتطلبات الفردیة والجماعیة
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إن القضیة الكبیرة في أي نوع من أنواع المقارنـة عبـر الثقافیـة فـي العلـوم االجتماعیـة وكـذلك فـي 

خاصة علم النفس الوطني هـي تـأثیر ثقافـة الباحـث علـى نتـائج أبحاثـه. علم النفس عبر الثقافي و 

ن الخلفیــات الثقافیــة تحــدد رغبــات ومشــاعر وخبــرات الباحــث الخاصــة. إن علمــاء الــنفس مــن ذ أإ

، لهــم كامــل الحــق فــي )٢٠٠٧(الخلیفــة وآخــرون،  الثقافــات األقــل فردیــة، مــثال فــي العــالم العربــي

یة التي عالج بها زمالئهم في الثقافات األكثر فردیة، مـثال أمریكـا، الشعور بعدم الرضاء في الكیف

). ووفقـــا لـــذلك مـــن الصـــعوبة بمكـــان خلـــق Hofstede, 1980مفهـــوم "الجمعویـــة" (هوفســـتید، 

متحـررة مـن أثـر الثقافـة ألن هـذه العلـوم  لـنفسم او فـي علـونظریـات ومنـاهج مفاهیم ومصـطلحات 

وســوف ننــاقش موضــوع  محــدد.اجتمــاعي -بیئــينســق  لــم تنشــأ مــن فــراغ إنمــا تشــكلت مــن خــالل

  الجمعویة والفردانیة في فصل خاص في هذا الكتاب.

  األسرة العربیة وتوطین علم النفس

االجتماعیــة -أثبتــت الدراســات اآلنثروبولوجیــة الثقافیــة وجــود عالقــة وظیفیــة بــین المتغیــرات البیئیــة

قویــة  ةهنـاك عالقـمـثال  ،)Levinson & Malone, 1980ونـوع األسـرة (لیفینسـون ومـالون، 

تعقیـدا  وحسـب هـذا الفهـم ففـي المجتمعـات األقـل واألكثـر ،بین التعقید المجتمعي وبین نوع األسرة

فـي المجتمعـات الزراعیـة هنـاك أسـر و  ،)McNett, 1973هنـاك أسـر صـغیرة ونوویـة (ماكنیـت، 

عالقـات فـي األسـر ). وتمـت دراسـة الBlumberg & Winch, 1972ممتدة (بلـومبیرج وونـش، 

بركـــــات، ، و Badri, 1992بـــــدري، سوســـــیولوجیة (و العربیـــــة فـــــي عـــــدة دراســـــات ســـــیكولوجیة 

Barakat, 1985, 1993،  ،وجروتبیرج وبدريGrotberg & Badri, 1991.(  

  وقد تختلف نوعیة هذه األسر من دولة عربیة ألخرى وفقا لمستویات العمران.

جتماعیــة فــي المجتمعــات ذات األســر الممتــدة مقارنــة هنــاك مســتوى عــال مــن الطبقیــة اال عمومــاً و 

فیغلب على األسر في العالم العربي طابع األسـرة  حلیلمع األسر النوویة. وفقا لهذا الخط من الت

ربمــا تكــون األســر النوویــة أكثــر وجــودا فــي المــدن العربیــة و  ،الممتــدة فــي القطــاع الریفــي والبــدوي

. والبادیــة ظــم هــذه األســر النوویــة لهــا امتــداداتها فــي الریــفوالمراكــز الحضــریة الكبیــرة. ولكــن مع

وربما یعزى سبب وجود األسر الممتدة فـي الریـف العربـي للحاجـة لعـدة أیـادي للعمـل فـي الزراعـة 

ذلك علــــى األســــر البدویــــة والتــــي تعتمــــد علــــى الرعــــي كــــوفالحــــة األرض. وربمــــا ینطبــــق الوضــــع 

  والصید. 

ن والحمایــــة والتواصــــل والمســــاعدة والمــــروة، وااللتزامــــات مــــن خصــــائص األســــر الممتــــدة التعــــاو و 

كیـف المهـم . السـؤال أحیانـا بینما تتمیز العالقة خارج المجموعـة بالتنـافس وربمـا العنـف المشتركة
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األســرة العربیــة وفقــا للتحــوالت البیئیــة االجتماعیــة مــثال تحــوالت البتــرول فــي دول وضــعیة تغیــرت 

حة في كثیر مـن الـدول العربیـة؟ أو التحـوالت البیئیـة المتمثلـة فـي والصناعة والسیاالعربي الخلیج 

الجفاف والتصحر كما في السودان والصومال؟ أو تحوالت التعلیم الغربـي أو الحیـاة خـارج العـالم 

ربمـا تقـع ومـن ناحیـة سـیكولوجیة  ومحاولـة التكیـف عنـد العـودة؟ أبنـائهمبالنسبة لآلباء مع العربي 

تــأثیر  یــة التمثیــل الثقــافي. ویجــب علــى طــالب علــم الــنفس العــرب دراســةهــذه التحــوالت فــي عمل

طبیعة بناء األسـرة فمـثال بـدل العمـل فـي الحقـل  علىاإلعالم والتعلیم والصناعة واالنتقال للمدینة 

یكــون العمــل فــي قطــاع فــي البادیــة وبــدل الرعــي  ،تعمــل بعــض األســر فــي المصــانعفــي الریــف 

ــــم الــــن منظــــورومــــن  .الخــــدمات ال تصــــبح عالقــــات المجتمــــع الزراعــــي ربمــــا فس االجتمــــاعي عل

  والرعوي ذات فعالیة عندما ینتقل المزارع أو الراعي للخرطوم أو القاهرة أو بغداد أو كازبالنكا.

ال تختلـــف عـــن تلـــك الموجـــودة فـــي ربمـــا إن نوعیـــة األســـر الممتـــدة الموجـــودة فـــي الریـــف العربـــي 

والتـي تتمیـز بـبعض الخصـائص السـیكولوجیة عالم الثالث في دول الالمجتمعات الزراعیة األخرى 

المشـــتركة مثـــل التعـــاون واالعتمـــاد علـــى بعـــض، االلتزامـــات نحـــو اآلخـــرین، والتضـــحیة بالـــذات، 

والهویة الجماعیة وتعمل كل هذه الخصـائص بفعالیـة فـي المجتمـع. بینمـا تتمیـز األسـر الموجـودة 

مــا تــزال تــرتبط بــالزواج القبلــي والعشــائري وربمــا وربمــا  نوویــةفــي الحضــر العربــي بأنهــا صــغیرة و 

یعیش األفراد في شقق أو منازل صغیرة مقارنة بتلك الموجودة في الریف والقرى الكبیرة أو المـدن 

  الصغیرة.

إن انتقــــال بعــــض األســــر العربیــــة مــــن القطاعــــات العاملــــة فــــي الزراعــــة والرعــــي والصــــید والــــذین 

ربمـــا منعزلـــة ویتمیـــزون بنظـــام األســـرة الممتـــدة وبقـــیم یعیشـــون فـــي مجموعـــات صـــغیرة ومســـتقلة و 

یـؤثر ذلـك ربمـا جماعیة وینتقلون لمجتمع خـدمي أو صـناعي ویعیشـون فـي مراكـز حضـریة كبیـرة 

لقیم الفردانیة. ربما یعمل بعض األبنـاء علـى رفـض بعض ال في بنیة األسرة وفي التبني التدریجي

ربمــا تكــون األم عاملــة أو ممرضــة أو و  .ون للجامعــةعنــدما یــذهبویتمــردون علیهــا القــیم التقلیدیــة 

وربمـا تعمـل االبنـة فـي  بـن للعمـل فـي شـركةمعلمة و یعمل األب في مصنع أو سـائق ویـذهب اال

مكتــب. وفــي ظــل هــذه القــیم االنتقالیــة ربمــا تســتمر بعــض العالقــات المحافظــة داخــل األســرة مــع 

ار الســـن، والمســـاعدة فـــي أعمـــال المنـــزل. عملیـــة دعـــم األبنـــاء مـــن قبـــل اآلبـــاء وتوقـــع احتـــرام كبـــ

ـــوطني تقـــدیم فهـــم نظـــامي لطبیعـــة العالقـــات بوســـعنا القـــول  ـــم الـــنفس ال ربمـــا یســـتطیع مـــدخل عل

ســـرة االجتماعیـــة وبـــین الخصـــائص الســـیكولوجیة لأل-الوظیفیـــة والمتداخلـــة بـــین المتغیـــرات البیئیـــة

  في العالم العربي.  الممتدة والنوویة
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  ین علم النفسوتوط الشخصیة العربیة

)، بالشـــرح والتفصـــیل بعـــض القـــیم العربیـــة. ١٩٨٤تنـــاول عـــالم االجتمـــاع العربـــي، حلـــیم بركـــات (

منهــا قــیم البــداوة المســتمدة مباشــرة مــن تفاعــل البــدو مــع بیئــتهم الصــحراویة القاســیة مشــددین علــى 

لقریــب خمســة اتجاهــات قیمیــة رئیســیة هــي قــیم العصــبیة (التضــامن والتماســك الــداخلي ونصــرة ا

واالفتخـــار بالنســـب واحتـــرام األهـــل والثـــأر والشـــرف)، وقـــیم الفروســـیة (الشـــجاعة والبـــأس والبســـالة 

واإلقــدام واالعتــزاز والرجولــة والشــهامة)، وقــیم الضــیافة (الكــرم والمــروة والنجــدة وحمایــة المســتجیر 

یشـــة (البســـاطة، والوجاهـــة)، وقـــیم الحریـــة الفردیـــة (األمانـــة والصـــدق واإلبـــاء النفســـي)، وقـــیم المع

والفطــرة والخشــونة وصــفاء الــنفس، والتعفــف والحشــمة). وهنــاك القــیم المســتمدة مــن حیــاة الریــف 

وبینهــا (محبــة الطبیعــة، والخصــب والجمــال، والثبــات، والصــبر واألمانــة العفویــة)، والقــیم العائلیــة 

)، وقـــیم المعیشـــة (األمومـــة واألبـــوة، واألخـــوة والتكـــاتف والشـــرف والثـــأر والعفـــة والحشـــمة والنســـب

ـــة ( الشخصـــاني  اإلیمـــان(المثـــابرة والصـــبر والجیـــرة والتعـــاون والمســـالمة والبســـاطة)، والقـــیم الدینی

الحسـي والطقوسـیة والرحمـة والبركـة والنـذر)، والقــیم الطبقیـة (الوجاهـة والكـرم والمبـاراة والتنــافس)، 

   ت).وقیم الزمن (الفصول والتحمل والصراع مع الزمن والتحرر من الوق

)، ال تتكـــــون مـــــن ١٩٧٩فـــــاروقي (ال إســـــماعیل اإلســـــالميمفكـــــر لل إن الظـــــاهرة اإلنســـــانیة، وفقـــــاً 

عناصر "طبیعیة" على وجه القصد، بل تتدخل فیها عناصر أخرى تنتمي إلى نظـام مختلـف، أي 

النظام األخالقي الروحي، وتقررها إلى درجة فائقة، وتلك العناصر ال تعد بالضرورة بمثابة نتـائج 

ألزمــة العناصــر الطبیعیــة أو قابلــة لالســتنتاج مــن تلــك العناصــر، وهــي ال تتســم بالتماثــل العــالمي 

فـــي الجماعـــات اإلنســـانیة، بـــل أنهـــا تعتمـــد علـــى التقالیـــد والثقافـــة والـــدین، واألولویـــات الشخصـــیة 

والجماعیـة التــي لیســت مــن الممكــن أبــدا وضــع تعریــف شــامل لهــا. وبمقتضــى كونهــا روحیــة، ألن 

العناصر لـیس مـن الممكـن عزلهـا أو فصـلها عـن أصـولها الطبیعیـة، ولـیس مـن الممكـن أبـدا  تلك

    إخضاعها لألسلوب القیاسي الوحید الذي یعرفه العلم، وهو األسلوب الكمي.

ربمـا أفضــل فــي هـذه الجــزء مــن الدراســة أن یتحـدث الفیلســوف العربــي ذائـع الصــیت حســن حنفــي 

إن القــارئ ) ١٩٨٧(ن خــالل المعیــار الغربــي. یقــول حنفــي عــن خطــورة فهــم الشخصــیة العربیــة مــ

العربـــي ال یفهـــم شخصـــیته العربیـــة اإلســـالمیة إال باإلحالـــة إلـــى مكونـــات الشخصـــیة القومیـــة فـــي 

الغرب. أال یمكن فهم الشخصیة العربیة اإلسالمیة دون اإلحالة إلى الجرمـان واألسـبان والسـالف 

میـة فـي الغــرب یصـبح المعیـار الــذي یقـاس علیـه تكــوین فتكـوین الشخصــیة القو  والمجـر والبلغـان؟

الشخصـــیة العربیـــة اإلســـالمیة وٕان هنـــاك نمطـــا واحـــدا فریـــدا هـــو الـــنمط األوربـــي علیـــه تقـــاس كـــل 
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النمــاذج لــدى الشــعوب األخــرى. إن تعریــف الشــيء الغــامض بشــيء آخــر أكثــر غموضــا ال یتفــق 

العربـي اإلسـالمي الحـالي إلـى مكونـات  مع قواعد التعریـف، وبالتـالي فـإن إحالـة مكونـات الشـعور

الشعور الغربي هي إحالة الشيء الغامض إلى شيء أكثر غموضا مـع أن اإلحالـة إلـى التجـارب 

  المعاشة أو إلى المخزون التراثي یساعد على التوضیح المطلوب. 

ل الفــاروقي وحنفــي یمكننــا أن نســجبركــات و یبــدو مــن خــالل المقتطفــات الســابقة المعبــرة مــن قبــل 

بعض المالحظات. هنـاك أوال: اختالفـات فـي النظـام األخالقـي والروحـي تبعـا الخـتالف الثقافـات 

واألدیان. وثانیا: هناك اختالف في نظام القیم بین المجتمعات المختلفـة. وثالثـا: هنـاك اختالفـات 

ت أبحـاث في مكونات الشعور بین العالم العربي والعالم الغربـي. وهنـاك اختالفـات كبیـرة كمـا أثبتـ

علــم الــنفس عبــر الثقــافي بــین نظــام العالقــات الفردانــي كمــا فــي الغــرب والجمعــوي كمــا فــي العــالم 

ـــي . فـــإن أي محاولـــة لدراســـة الشخصـــیة فـــي العـــالم العربـــي ال )٢٠٠٧(الخلیفـــة وآخـــرون،  العرب

ت تكتمل من غیر دراسة نسق العالقات االجتماعیة ووحدة التحلیـل السـائدة وهـي الفـرد فـي عالقـا

  اجتماعي وذلك خالفا لوحدة التحلیل الذریة في المجتمعات الغربیة وهي الفرد. أو امتداد

ربمـا یكـون مـن أكثـر البـاحثین انتاجـا علـم الـنفس  مجـال یعتبر أحمد عبـد الخـالق باحثـا غزیـرا فـي

یـــــة فـــــي الـــــدوریات العالمیـــــة خاصـــــة نجلیز فنشـــــر عشـــــرات األبحـــــاث باللغـــــة العربیـــــة واإلوتمرســـــا 

)، والمجلــــة األوربیــــة للقیــــاس ١٩٩٨، ١٩٩٦ ،ات الســــیكولوجیة"، مــــثال (عبــــد الخــــالق،"الملخصــــ

)، ومجلــــــــة ١٩٩٨، ١٩٩٧) و"أومیقــــــــا" (عبــــــــد الخــــــــالق، ١٩٩٣الســــــــیكولوجي (عبــــــــد الخــــــــالق، 

) فضــال عــن األبحــاث المنشــورة فــي عــدد مــن ١٩٩٨"الشخصــیة والفــروق الفردیــة" (عبــد الخــالق، 

؛ عبـــد ١٩٩١؛ عبـــد الخـــالق والنیـــال، ١٩٩٩، ١٩٩٨، ١٩٩١الـــدوریات المحلیـــة (عبـــد الخـــالق، 

 علــىومــن بــین أبحاثــه المنشــورة عــن الشخصــیة والتــي تلخــص تــأثیره  ).١٩٩٩الخــالق ورضــوان، 

مجموعــة مــن طــالب علــم الــنفس العــرب هــو البحــث الــذي نشــر بعنــوان "القائمــة العربیــة الكتئــاب 

 األفـ ١٧لعدد اإلجمالي لعینات الدراسـة األطفال: عرض للدراسات على ثمانیة مجتمعات". وبلغ ا

وهــو بــدون شــك حجــم مــن مصــر، والكویــت والســعودیة وقطــر والبحــرین وســوریا واألردن وأمریكــا. 

ونشـر هائل من العینات البحثیة مقارنة مع بعض العینات الصغیرة الحجم في الدراسات العربیـة. 

مـــي بجامعـــة الكویـــت فـــي خریـــف الصـــادرة عـــن مجلـــس النشـــر العل "المجلـــة التربویـــة"البحـــث فـــي 

كتئــاب التــي وضــعها ل مســتخرجة مــن القائمــة العربیــة لال. وأظهــرت األبحــاث وجــود عوامــ١٩٩٩

عبد الخالق مثل ضـعف التركیـز، والتشـاؤم، ومشـكالت النـوم، والشـعور بعـدم السـعادة، واإلجهـاد، 
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والتوقعــات الســلبیة،  ،وعــدم الثقــة بــالنفس، والحــزن ،والشــعور بالضــیق ،والوحــدة، واالكتئــاب العــام

   والمزاج السلبي والتقلیل من الذات.

إن وعمومــا لعبــد الخــالق اهتمــام جــاد بدراســة الشخصــیة العربیــة وســماتها. ولكــن بوســعنا القــول فــ

زنـــــك یمقیـــــاس آ ،اســـــتیراد مفـــــاهیم ونظریـــــات ومنـــــاهج الشخصـــــیة مـــــن الغـــــرب وترجمتهـــــا، مـــــثال

و حتـى بنـاء مقـاییس اكتئـاب الشخصـیة فـي العـالم ومقیاس مینوسوتا المتعدد األوجه أ ،للشخصیة

العربـي وفقــا لــروح المقــاییس الغربیــة للشخصــیة هــو نــوع مــن الحداثــة فــي علــم الــنفس، أو نــوع مــن 

لمنتوجـات علــم الـنفس الغربــي "الفردانـي". وبلغـة أبــو حطـب هــو نـوع مــن حســاس االسـتیراد غیـر ال

یحــدث نــوع ربمــا ). وفــي هــذه الحالــة ١٩٩٣، ١٩٨٥التبعیــة والتقلیــد وربمــا األعمــى (أبــو حطــب، 

مــن التنــافر بــین النمــوذج الغربــي المفــروض للشخصــیة وبــین الواقــع الفعلــي للشخصــیة فــي العــالم 

العربــي. أمــا محاولــة تبنــي تقنیــات ومنــاهج علــم الــنفس الحــدیث واســتزراعها أو تبیئتهــا أو بســتنتها 

و الفــرد فــي حالــة امتــداد اجتمــاعي فــي مــع اســتلهام المفــاهیم الجمعویــة المعبــرة عــن الشخصــیة أ

وبلغــة أكثــر دقــة هــو نــوع مــن "التــوطین". و یراعــي هــذا  ،العــالم العربــي هــو نــوع مــن "التحــدیث"

 ,Khaleefa, 1999; Zabian et al( المفهــوم األخیــر الحساســیة الثقافیــة والقیمیــة لألفــراد

2006(.   

ــــنفس العــــرب ــــة، مــــثال، فــــبعض علمــــاء ال ــــد الخــــالق،  مــــن الثقافــــة الجمعوی ، ١٩٩٣، ١٩٩١(عب

ــــم الــــنفس (الغربــــي، ١٩٩٩، عبــــد الخــــالق ورضــــوان، ١٩٩٦ ) یســــتخدمون مفــــاهیم ونظریــــات عل

السمات سلوك و اللدراسة المتجذر في الثقافة الفردانیة أمریكي) -الحدیث، العام، المستورد، الیورو

ي علــم الـنفس الــوطني فـ ألفـراد فــي العـالم العربـي مــثال دراسـة اكتئـاب األطفــال. ولكـنل ةشخصـیال

فمن المناسب استخدام مفاهیم األفراد في العالم العربي لدراسة أنفسهم. وهنا یمكن المالحظة بأن 

"هـن" تخـتص  "هؤالء"، مفاهیم الجماعة أو الجمعویة في العالم العربي مثل "نحن"، "أنحنا"، "هم"،

 بمفـــــاهیم الـــــذات واألنـــــابطبیعـــــة العالقـــــات خالفـــــا للشخصـــــیة الفردیـــــة فـــــي الغـــــرب التـــــي تـــــرتبط 

كمـا یصـعب بدقـة یصـعب فـي العـالم العربـي تحدیـد السـمات الشخصـیة الفردیـة ربمـا . المتضـخمة

التنبـــؤ بهـــا. وتوضـــح هـــذه النقطـــة بـــأن المحـــاوالت الجاریـــة للتنبـــؤ بالســـلوك االجتمـــاعي بواســـطة 

الـنفس . فیجـب علـى علمـاء ربمـا تكـون غیـر صـحیحةالمتغیرات الشخصیة لوحدها هي محـاوالت 

  "مكتئبة".(فردانیة) بأنماط غربیة (الجمعویة) العرب الكف عن تنمیط الشخصیة العربیة 

د محــاوالت عبــد الخــالق وطالبــه فــي قیــاس الشخصــیة العربیــة مــن خــالل أدوات علــم الــنفس مــتعت

إنهــا بمجــرد  امریكــي-الغربــي وهــي أدوات مرتبطــة بالبعــد الثقــافي واالجتمــاعي لعلــم الــنفس الیــورو
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درجــات مقبولــة مــن الصــدق والثبــات لمقــاییس الشخصــیة هــو كــاف لمصــداقیتها الواقعیــة  حــدوث

. وبـذلك تـزول التناقضـات واالختالفـات الثقافیـة بـین العربیـة والفعلیة في قیاس السمات الشخصیة

 بحثیـــةالعـــالم العربـــي والعـــالم الغربـــي. وفـــي حقیقـــة األمـــر ال تهـــدف هـــذه العینـــة مـــن المحـــاوالت ال

ال إلى ترجمة تزینیة ال تخرج كثیرا من دائـرة االسـتعمار السـیكولوجي والتغریـب والتبعیـة. الشكلیة إ

وفــوق كــل ذلــك یســتخدم الباحــث "بنیــة الشخصــیة" هــذا المفهــوم الــذي ال یعنــي فــي مضــمونه أو 

ربي وربما یمثل ذلك نوع من المفارقة السـیكولوجیة. وبكلمـات عجوهره البنیة الموجودة في العالم ال

    ى إنه نوع من التطبیق المتعسف لعلم النفس الغربي في العالم العربي.أخر 

عــــن تكییــــف مقــــاییس  ٢٠٠٠لقــــد قــــدمت ورشــــة هامــــة فــــي مدینــــة اســــتكهولم بالســــوید فــــي یولیــــو 

الشخصـیة عبـر الثقافـات. وكنــت المشـارك الوحیـد فــي هـذه الورشـة مـن العــالم العربـي وتـم اختیــار 

فیــة مختلفــة مــن العــالم. ونظمــت الورشــة بواســطة "المعتمدیــة ث یمثلــون أحزمــة ثقایــالمشــاركین بح

بالوالیـات المتحـدة األمریكیـة. ولقــد ) International Test Commission(العالمیـة للقیـاس" 

حاضــر فــي هــذه الورشــة مهتمــین بمقــاییس الشخصــیة وكــذلك مهتمــین بعلــم الــنفس عبــر الثقــافي. 

مقــاییس واعــداد المیــة فــي مجــال ترجمــة وتكییــف وتــم توزیــع مــادة غزیــرة احتــوت علــى الجهــود الع

عـــن المســـاهمات العربیـــة  قفالشخصـــیة حـــول العـــالم. وفـــي هـــذه المـــادة الغزیـــرة كنـــت أبحـــث بشـــ

الكثیــرة بخصــوص أبحــاث الشخصــیة فلــم یــتم ذكــر محاولــة عربیــة واحــدة فــي هــذا المــادة الغزیــرة 

لـم تـتم اإلشـارة حتـى لدراسـة عربیـة  والمجموعة والمرتبة بعنایة من أركان الدنیا. وفي نفـس الوقـت

  .  حول الموضوع یةنجلیز واحدة منشورة باللغة اإل

محـــاوالت عبـــد الخـــالق لفهـــم الشخصـــیة العربیـــة نـــوع مـــن المثاقفـــة غیـــر المتكافـــأة مـــع  ربمـــا تمثـــل

الغـــرب فـــي كیفیـــة النظـــر للمجتمـــع العربـــي كحقـــل للتجریـــب ومكـــان للمعلومـــات والنظـــر للمجتمـــع 

ــنفس عملــت بعــض محــاوالت مفــاهیم والنظریــات والمنــاهج. وفقــا لــذلك الغربــي كمكــان لل علمــاء ال

العرب الذین یسـتخدمون مصـطلحات علـم الـنفس الغربـي لدراسـة الشخصـیة العربیـة حتـى تحولـت 

لشخصیة "مكتئبة" ولكن من المناسب فهم الشخصیة العربیة من خـالل األخـالق الروحیـة العربیـة 

ـــــاروقي،  ـــــیم ال١٩٧٩(الف ـــــي (حنفـــــي، ١٩٨٤عربیـــــة (بركـــــات، )، والق ـــــات الشـــــعور العرب )، ومكون

عـــن الشخصـــیة ألهمیـــة الثقافـــة  مي أبحـــاثهبعـــد علمـــاء الـــنفس العـــرب فـــ). كمـــا لـــم ینتبـــه ١٩٨٧

الجمعویـــة والفردانیـــة فـــي البنـــاء النفســـي للشخصـــیة. ولكـــي یفهـــم الباحـــث طبیعـــة الشخصـــیة فـــإن 

الكافیــة التــي یمكــن أن یحصــل علیهــا الباحــث تحدیــد المــادة ربمــا یتعلــق بالمــنهج الممكــن الوحیــد 

بدراسة القیم وفهمه للمنبهات والدوافع االجتماعیـة أمـا عـن طریـق االتصـال والعالقـة االجتماعیـة، 
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أمــا عــن طریــق اســتخدام مــنهج المالحظــة المضــبوطة أو المقننــة. وفقــا لــذلك ال تقــاس الشخصــیة 

ظـل علـم الـنفس الفردانـي. لـذلك یبـدو أن في المجتمع الجمعوي بنفس المقاییس التي تطـورت فـي 

ــادة تقــدیر أهمیــة األبحــاث التــي یقــوم بهــا  ــنفس العــربهنــاك خطــورة فــي زی عــن  بعــض علمــاء ال

الشخصــیة وذلــك لعــدم مناقشــتها للعوامــل الثقافیــة واالجتماعیــة واهتمامهــا األساســي بإثبــات الثبــات 

 غـة رصـینة ولكنهـا تبقـي هیـاكالً كتـب األبحـاث بصـورة علمیـة جیـدة وبلقد توالصدق. صحیح جدا 

هــو فــي ترجمــة المقــاییس وترقیــة البحــث  هــؤالء البــاحثینح. إذا كــان هنــاك شــيء یحســب لارو أبــال 

قــدرا أقــل فــي حركــة هــؤالء العلمــي. ولكــن مــن ناحیــة مناقشــة القضــایا الكبــرى لعلــم الــنفس یســتحق 

  توطین علم النفس في العالم العربي. 

  م النفسعلم نفس "البوب" وتوطین عل

ـــــم الـــــنفس  وأفـــــي الوالیـــــات المتحـــــدة انعكـــــس االهتمـــــام العـــــام  التغطیـــــة مـــــن خـــــالل الشـــــعبي بعل

ـــــيالســـــیكولوجیة  ـــــة ف ـــــو والتلفـــــاز.  المكثف ـــــة و الصـــــحافة والرادی ـــــاول الصـــــحف الیومی ـــــرا مـــــا تتن كثی

ــــنفس تقــــوم الرابطــــة النفســــیة عــــادة مــــا . و التطبیقــــي موضــــوعات عــــن أبحــــاث وممارســــات علــــم ال

ولقـد أعـدت  .دیم تقاریر إلـى الصـحفیین وللعامـة عـن التقـدم فـي مجـاالت علـم الـنفساألمریكیة بتق

الرابطة محاضرات في الرادیو عن علم الـنفس قـام بهـا مجموعـة مـن علمـاء الـنفس المشـاهیر وتـم 

أعــدت الرابطـــة  ١٩٦٠ عــام وفــي حــوالي .نشــر هــذه المحاضــرات فــي كتــاب "علــم الـــنفس الیــوم"

القومي. كما تمنح الرابطـة جـائزة سـنویة للصـحفیین المتمیـزین فـي  ازتلفعشرة برامج سیكولوجیة لل

. ١٩٨٣تغطیـــة الموضـــوعات الســـیكولوجیة. ولقـــد حـــررت الرابطـــة مجلـــة علـــم الـــنفس الیـــوم عـــام 

وكان هناك افتـراض بأنـه إذا ظـل علـم الـنفس فـي الحـدود األكادیمیـة والبحثیـة الضـیقة ربمـا یكـون 

  .  ). Rosenzwieg, 1994ج، (روزونزوی ولوجیانثروباألصغیرا في حجمه كعلم 

إن دور وفـــــي العـــــالم العربـــــي قامـــــت بعـــــض المحـــــاوالت لتبســـــیط علـــــم الـــــنفس ونشـــــره للعامـــــة. فـــــ

لــم ینحصــر فــي المجــاالت التخصصــیة الضــیقة، بــل  ،)١٩٩٤الســیكولوجیا، كمــا یعبــر احرشــاو (

قهـا فـي التوجیـه واإلرشـاد إن اإلنسان العادي أصبح هو اآلخر مطالبا بمعرفة بعض مبادئهـا وطر 

والعالج. وخیر دلیـل علـى ذلـك هـو مـا یسـمى بوسـائل األعـالم والتثقیـف بجمیـع أصـنافها مـذیاع، 

تلفــاز، جرائـــد ومجــالت وكتـــب التــي لـــم تعــد تبخـــل عــن تنـــویر الــرأي العـــام بمكتشــفات هـــذا العلـــم 

 ،حاجــة علمــاء الــنفسوبأهمیــة نتائجــه فــي الــدفع بعجلــة التنمیــة مــا یخــدم اإلنســان والمجتمــع. إن 

لتحســین صــورة علــم الــنفس ظلــت ملحــة. وفــي إطــار  ،)١٩٨٩(بــو حطــب والكامــل وخــزام وفقــا أل

هذه الجهود توجه بعض علماء النفس إلى تناول موضوعات علمهـم فـي وسـائل األعـالم. وكانـت 
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الصــحافة هــي أولــى تلــك الوســائل. وظهــرت صــفحات االستشــارات النفســیة فــي الصــحف الیومیــة 

جـــالت األســـبوعیة والشـــهریة، كمـــا ظهـــر صـــحفیون غیـــر ســـیكولوجیین یكتبـــون بانتظـــام حـــول والم

المسائل النفسیة. وأدى ذلك لتضخم صورة علم النفس الـذي أصـبح فـي نظـر النـاس عامـة یحمـل 

مفــاتیح الرفاهیــة والســعادة. وبمــا یزیــد مــن ذلــك ظهــور طوفــان الكتــب الســیكولوجیة الخفیفــة التــي 

ي حـــــول الكفایـــــة والصـــــناعیة واإلعـــــالن والبیـــــع والحـــــب والـــــزواج والجـــــنس أعـــــدت للقـــــارئ العـــــاد

  ؤثر في الناس.نواألمراض النفسیة وكیف نكسب األصدقاء و 

ینص دستور الجمعیة النفسیة السودانیة على نشر المعرفة السیكولوجیة وتبعـا لـذلك یالحـظ زیـادة 

موعة والمقــروءة حســب مــا ورد فــي المرئیــة والمســ اإلعــالمالتغطیــة العامــة لعلــم الــنفس فــي وســائل 

مـــثال یبـــث مســـاء الجمعـــة فـــي تلفـــاز والیـــة الخرطـــوم برنـــامج  .)٢٠٠٢التقریـــر الســـنوي للجمعیـــة (

، والمصــــحات اإلدمـــان"نافـــذة علـــى الـــنفس" والـــذي غطـــت حلقاتـــه موضـــوعات مثـــل ســـیكولوجیة 

ة فــي برنــامج النفسـیة، والــذكاء وقیاســه. فضـال عــن ذلــك هنــاك مشـاركات قــام بهــا أعضـاء الجمعیــ

كمـا شـملت التغطیـة  "صباحك یا بلد"، و"صحة وعافة"، و "سـالمات"، و"خطاوینـا" و"رایكـم شـنو".

النفسـي لالعبـین حسـب نوعیـة  باإلعـدادموضوعات أخرى مثل علم النفس الریاضي والـذي تعلـق 

ســي. عــدة تقــاریر تلفازیــة عــن مســاهمة علــم الــنفس السیا إعــدادالنشــاط الــذي یقومــون بــه. كمــا تــم 

وقـدمت العدیـد مـن المحاضـرات العامـة مـثال العقـاب وأثـره علـى الطفـل، دور االرشـاد النفسـي فــي 

، واألطفــــال المشــــردین، الحــــرب النفســــیة، مشــــكالت الطــــالب، وقلــــق االمتحانــــات یــــدزمحاربــــة اإل

فـة وقضایا التوافق النفسي، و دور المرأة في أمن المجتمع. وفقا لهذه الجهود المتعلقة بنشر المعر 

الســـیكولوجیة تـــم تشـــكیل لجنـــة اعالمیـــة مـــن أعضـــاء الجمعیـــة النفســـیة الســـودانیة لوضـــع تصـــور 

  لكیفیة خدمة المجتمع من خالل علم النفس "البوب". 

هــو مجموعــة المؤلفــات الكثیــرة وذات األلــوان مــن علــم نفــس البــوب ونمــوذج آخــر مــن هــذه العینــة 

بعـض علمـاء الـنفس یقـوم بتألیفهـا تلك التـي  تغطي كل أفرع وموضوعات علم النفسالزاهیة التي 

. أو مــن خــارج دائــرة علــم الــنفس مثــل مؤلفــات یوســف میخائیــل أســعدعبــد الــرحمن عیســوي مثــل 

للمؤلفـــات التـــي تعكـــس صـــورة الداعیـــة والمـــروج لعلـــم ممتـــاز هـــي نمـــوذج مـــثال فمؤلفـــات عیســـوي 

ا بالنســبة لمؤلفــات یوســف أمــ. الصــبور والعلمــيالمــدقق الــنفس أكثــر مــن كونهــا مؤلفــات الباحــث 

میخائیــل أســعد هــي نمــوذج للمؤلفــات التــي تعــرف العامــة بموضــوعات علــم الــنفس المختلفــة مثــل 

ـــــون ،ســـــیكولوجیة الخـــــوف، وســـــیكولوجیة االنتقـــــام ـــــالنفس، والعبقریـــــة والجن والشخصـــــیة  ،والثقـــــة ب

كیـف تنتصـر  الناجحة، والشخصیة المتكاملـة، والشخصـیة المقبولـة، والشخصـیة القویـة، وأعـداؤك
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فــي التــرویج والدعایــة الشــعبیة عیســوي ویوســف  تكمــن أهمیــة مؤلفــاتالوصــف وفقــا لــذلك علــیهم. 

  لعلم النفس. 

فــي الســودان كــان األســتاذ الطــاهر خــاطر، مســاعد التــدریس بقســم علــم الــنفس بجامعــة الخرطــوم و 

صــبح شــیخا أد یــدرس علــم الــنفس ویجــري التنــویم المغناطیســي داخــل قاعاتهــا وخارجهــا. وفیمــا بعــ

مــن جهــة أخــرى وكشــیخ مــن جهــة صــوفیا یعــالج المــرض النفســي مــن خــالل منهجــین كعــالم نفــس 

كمـــا انضـــم للجمعیـــة الروحیـــة الســـودانیة. إن هـــذا النـــوع مـــن النشـــاطات یعمـــل علـــى انتشـــار علـــم 

هم في استقبال علـم الـنفس لقطـاع مالنفس في الوسط الشعبي. فدور الداعیة لعلم النفس هو دور 

تأسســـت الجمعیـــة الروحیـــة وازدهـــرت أنشـــطتها وانضـــم لهـــا وفـــي الســـودان، ر فـــي المجتمـــع. كبیـــ

عشرات األعضاء من مختلف التخصصات المهنیـة مـنهم أطبـاء ومعـالجین وضـباط شـرطة، كمـا 

الشــعبیة عــات و جمم. وتعتبــر أنشــطة هــذه الوزادت عضــویته تأســس اتحــاد شــیوخ الــزار الســوداني

المنـاهج طبیعـة المفـاهیم و بسـبب الصارمة كثیرا في األوساط العلمیة  همة بالرغم من عدم قبولهام

إلــى هــذه اللحظــة لــم یــتم نفــي مفاهیمهــا وتصــنیفاتها عــن المــرض النفســي لكــن التــي تســتخدمها. و 

  من نظام االعتقاد الشعبي.أصیل كلیة أو قاطبة ألنها جزء 

  لتوطین علم النفساألخرى بعض الموضوعات البحثیة 

ــنفس فــي العــام العربــي یجــب التأكیــد أوالتــو عملیــة فــي  علــى أهمیــة الهویــة والــوعي  :طین علــم ال

القـــومي للمفـــاهیم النفســـیة المناســـبة لســـلوك األفـــراد والجماعـــات. وتكمـــن فـــي هـــذه النقطـــة أهمیـــة 

 اإلطــارمــثال مفهــوم  البحــث عــن مفــاهیم محلیــة عربیــة مفاتیحیــة تخاطــب عقلیــة وشخصــیة األفــراد

مفـــاهیم علـــم الــنفس فـــي اللغـــة العربیــة ومـــا هـــي الــدالالت الســـیكولوجیة فـــي  مـــا هــي .أو االنتمــاء

ثانیـــا: الـــوعي االجتمـــاعي والتحلیـــل الموضـــوعي للقضـــایا والمشـــاكل  .التـــراث العربـــي والمـــأثورات

االجتماعیــــة. وتـــــرتبط بهـــــذه النقطـــــة مـــــثال عملیـــــة البحـــــث عـــــن البـــــدیل الجمعـــــوي لتحلیـــــل مـــــنظم 

ي العــالم العربــي كالكتــل العشــائریة والقبلیــة والمــذاهب والطوائــف للمجموعــات الصــغیرة والكبیــرة فــ

والطرق وأنظمة السـلطة. ثالثـا: أهمیـة االهتمـام بالصـراعات واللغـات واللهجـات والثقافـات القومیـة 

تطبیقــــات علــــم الــــنفس الــــوطني فــــي البحــــث عــــن وثقافــــة األقلیــــات داخــــل العــــالم العربــــي. رابعــــا: 

    والتربیة والصناعة والجیش. الممارسات العالجیة واإلعالم

فـي العـالم بالنسبة لألفراد والجماعات عندما تتقاطع أفرع علم النفس مع المظاهر الخاصة للحیاة 

 soft" (علــم الــنفس الرخــو"ونعنــي هنــا خاصــة  .تتجلــى بعــض الموضــوعات البحثیــةقــد العربــي 

psychology(  التربـــوي والصـــناعي. المعمـــق فـــي علـــم الـــنفس االجتمـــاعي والعالجـــي والثقـــافي و
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 hardتماعیـة أكثـر مـن تـأثر علـم الـنفس البحـت (جغالبـا مـا تتـأثر هـذه الموضـوعات بالبیئـة االو 

psychologyالتــي المحلیــة فــي العــالم العربــي  قضــایابوســعنا التســاؤل مــا هــي بعــض الو  .) بهــا

الكــرم، ، ، والعذریــة، والشــرف، الظــارالخفــاض الفرعــونيتحتــاج للبحــث المكثــف مثــل موضــوعات 

فضــال عــن مشــكالت مصــادر التنمیــة البشــریة ومنــاهج التعلــیم والصــحة  ،لــوالءواوالمــرأة، البركــة، 

ربمـــا التــي والمــرض، ومشــكالت دافعیـــة اإلنجــاز. تعتبـــر هــذه بعـــض القضــایا فـــي العــالم العربـــي 

أعــاله یجــب أن تــتم مــن قضــایا تحتــاج النتبــاه خــاص مــن قبــل علمــاء الــنفس العــرب. إن دراســة ال

ــنفس ل عملیــة التــوطین الــداخلي أو مــن ضــمنخــال ــم نفــس علــم ال . فكیــف یمكــن البحــث عــن عل

علـم نفـس یبحـث عـن حـل للمشـكالت الراهنـة أكثـر مـن علـم أو یعكس دینامیات النفسـیة العربیـة، 

نفـــس بحـــت. وبوســـعنا التســـاؤل لمـــاذا لیســـت هنـــاك تســـاؤالت أو أصـــوات عالیـــة فـــي هـــذا الجانـــب 

  لم النفس في القطاع التقلیدي والریفي والبدوي من العالم العربي؟خاصة فیما یخص تطبیقات ع

فـــي عملیـــات التعبیــر عـــن الـــذات  مركزیــافـــي العــالم العربـــي مفهومـــا " اإلطـــار"ربمــا یكـــون مفهــوم 

أو الجهـــة أو القبیلـــة أو المـــذهب أو الطریقـــة.  اإلقلـــیماالجتماعیـــة أو الثقافیـــة وســـماتها مـــن حیـــث 

أو مــن  مــا یعبــر األفــراد عــن إطــارهم الجغرافــي كــونهم مــن شــمال الــبالدغالبــا مــثال ففــي الســودان 

وفــوراوي وهدنـدوي وثانیـا إطـارهم القبلــي، مـثال، شـایقي  .جنـوب السـودان أو مـن الغــرب أو الشـرق

ورابعــا إطــارهم الصــوفي : قــادري  .وثالثــا إطــارهم الطــائفي: ختمــي وأنصــاري .ودینكــاوي وجــامعي

مــن عملیــة التعبیــر عــن مهــنهم أنــا مــزارع، أو راعــي أو عامــل أو  وســماني وتجــاني وبرهــاني أكثــر

وغالبـــا مــــا یكـــون المســــتمع أمیـــل لســــماع أو التعبیـــر عــــن ســـماتهم الشخصــــیة موظـــف أو مهنــــي 

بــین الجغرافیــة والقبلیــة والطائفیــة والصــوفیة األجــزاء األولــى مــن األطــر. وٕاذا تطابقــت االنتمــاءات 

مقبولیـــة واالرتیـــاح االجتمـــاعي بـــین األفـــراد. هنـــاك أهمیـــة یحـــدث نـــوع مـــن الغالبـــا مـــا المتحـــدثین 

 لــوطني" فــي العــالم العربــي مــن خــالل علــم الــنفس ااإلطاریــةلدراســة هــذه الموضــوعات " خاصــة 

  المربوط بالجمعویة ولیس علم النفس االجتماعي المربوط بالفردانیة.

فــي العــالم العربــي یم معــین كمــا یحتــاج طــالب علــم الــنفس لدراســة التــوتر المــرتبط بالحیــاة فــي إقلــ

األقــالیم  مــنكیــف یتعامــل األفــراد  نمــط الحیــاة فــي الحضــر أو فــي الریــف أو البادیــة،فضــال عــن 

المختلفـة عنــدما یلتقــون بعــض؟ ومــا هــي خصــائص األفــراد فــي الشــمال التــي تمیــزهم مــن الجنــوب 

أو  األفریقیـــةالشـــرق؟ أو ذو األصـــول العربیـــة مـــن ذي األصـــول  أو فـــي الغـــرب التـــي تمیـــزهم مـــن

؟ مـــاذا یحـــدث بخصـــوص ارتبـــاك أو فقـــدان الهویـــة الفردیـــة أو الجماعیـــة لمجموعـــة مـــن اآلســـیویة

ماذا یحـدث مـا بـین  أو عمال أو زواجا؟أو دراسة المجموعات عندما تنتقل لمنطقة أخرى استقرارا 
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الـــزواج  العالقـــات الجمعویـــة فـــي الریـــف والبادیـــة وامتـــداداتها الفردانیـــة فـــي الحضـــر؟ وكیـــف یـــتم

  المرتب والتداخل بین المجموعات القبلیة والعشائریة والطائفیة والصوفیة؟

وتعمل المقارنات عبـر الثقافیـة علـى عملیـة البحـث عـن نـوعین مـن المعرفـة: الخصوصـیة   

الثقافیة والشراكة الثقافیة. ففي الوالیات المتحدة، مثال، فإن معظـم تعـاریف الـذكاء واإلبـداع تـرتبط 

). لقـد Kaufman, 1994، وكوفمـان،Wechsler, 1992وكسـلر، عقلـي أو المعرفـي (بالبعـد ال

) Khaleefa, Erdos & Ashria, 1996a, 1996b, 1997وجـد الخلیفـة واردوس وعشـریة (

مفــاهیم مختلفـــة للـــذكاء واإلبـــداع فـــي العـــالم العربــي تشـــمل الحكمـــة والتحســـین والتجدیـــد، واإلبـــداع 

البادیــــة العربیــــة  لنســــبة لمفــــاهیم الــــذكاء واإلبــــداع فــــي الریــــف والســــماعي أو الشــــفاهي. مــــثال، با

 وأ ،الحقــل وأ ،فالشــخص الــذكي ربمــا یكــون هــو الــذي یعمــل أو یصــمم أدوات مفیــدة فــي المنــزل

المرعى أو یساعد في تحسین النشاط االقتصادي مثل الغزل والفخار والصید والزراعـة. أو یعمـل 

ي، أو كیفیـة زراعـة محصـول جدیـد أو بنـاء جدیـد فـي أو للرعـالشـرب على اكتشاف مصدر لمـاء 

. أو یعمـل علـى تـدعیم أواصـر المجتمـع بصـورة أفضـل القریة أو البادیة یراعي الظروف الطبیعیة

فــي الحكمــة. فالــذكاء واإلبــداع الجودیــة و مــن خــالل التكافــل والتعــاون وحــل النزاعــات عــن طریــق 

الیومیــــة ولــــیس مجــــرد عملیــــة أو معالجــــة ذهنیــــة لــــه ارتبــــاط بالحیــــاة البیئــــة االجتماعیــــة العربیــــة 

أصــبح مجــال المعرفــة ومــن ناحیــة توطینیــة لعلــم الــنفس . كمــا فــي علــم الــنفس الغربــي للمعلومــات

االجتماعیــة الـــذي یركـــز علـــى دراســـة األشـــخاص ألنفســهم مـــن خـــالل مفـــاهیمهم وكیـــف یعـــالجون 

نفس االجتمـاعي عبــر الثقــافي. وینظمـون المعلومــات حـول أنفســهم والعـالم مجــاال هامـا فــي علـم الــ

وغالبا ما تأتي التبصرات لهذا النوع من العلم من المعرفة السیكولوجیة الشـعبیة العامـة فـي العـالم 

العربــي. وهنــاك ثــراء فــي هــذه المعرفــة البســیطة ویجــب أن یــتعلم منهــا طــالب علــم الــنفس خاصــة 

  تمین بدراسة الموهبة واإلبداع. هالم

علـــم الـــنفس فـــي العـــالم العربـــي مـــن أجـــل الترقیـــة أو الدرجـــة أو الـــذهاب تجـــرى أبحـــاث مـــا  غالبـــاً 

ـــذلك هنـــاك  للمـــؤتمرات ولـــیس مـــن أجـــل وضـــع السیاســـات الدفاعیـــة واالقتصـــادیة واالجتماعیـــة. ل

التوطین وضـعف فـي التحـرر العقلـي ارتباط علم النفس بالتنمیة نتیجة لضعف عملیة ضعف في 

یصـــل علمـــاء الـــنفس العـــرب لبحـــث قضـــایا التحـــدي  مـــن أســـر مفـــاهیم علـــم الـــنفس الغربـــي. متـــى

عـــن أدوار علمـــاء الـــنفس الحقیقیـــة فـــي مجـــددا االجتمـــاعي والتنمیـــة البشـــریة. ویمكـــن أن نتســـاءل 

قضــایا الحــرب والســالم مــع إســرائیل، وتحــدیث الزراعــة فــي الســودان والعــراق،  أمثلــة محــددة مــثالً 

فــــي اإلمــــارات، عــــابرة القــــارات التجــــارة والســــیاحة فــــي مصــــر، والتنمیــــة البشــــریة فــــي البحــــرین، و 
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واألعـالم  ة فـي السـعودیة، والعالقـات الدولیـة فـي األردن، والصـناعة فـي المغـرب،یـوالسیاحة الدین

. عات ثــرة لعلــم الــنفس التنظیمــي المــرتبط برســم السیاســات القومیــةو ولبنــان وهــي موضــ فــي قطــر

لـــدائر فـــي كثیـــر مـــن الـــدول وبصـــورة أخـــرى مـــا هـــو موقـــف علمـــاء الـــنفس مـــن طبیعـــة الصـــراع ا

وغیـرهم العربیة، مثال صراع الشمال والجنوب في السودان، والسنة والشیعة في البحرین، والبدون 

األقبــاط فــي مصــر، والعــرب والبربــر فــي شــمال أفریقیــا، والجماعــات اإلســالمیة فــي و فــي الكویــت، 

والمجتمــع األكــراد فــي العــراق، وذوي األصــول األفریقیــة والعربیــة فــي موریتانیــا، والعــرب و  ،الجزائــر

، وقضــــایا والصــــومال ة فــــي الــــیمنیــــالطوائــــف الدینیــــة فــــي لبنــــان، والصــــراعات القبلالفسیفســـائي و 

وجمیــع هــذه الموضــوعات المتعلقــة بالصــراع هــي مــادة دســمة فــي علــم نفــس الشــرف فــي األردن. 

البـــدو والمـــرأة  قضـــایادراســـة  بعـــد علمـــاء الـــنفس العـــرب. فضـــال عـــن إلیـــهالســـالم الـــذي لـــم ینتبـــه 

وهـي موضـوعات مركزیـة فـي علـم  ،والتنمیة الریفیة والسلطة في مناطق مختلفة من العالم العربي

  النفس الوطني.

  خالصة

لكــي یكــون علــم الــنفس فــي العــالم العربــي مرتبطــا  دراســةیمكــن أن نخلــص فــي هــذا الجــزء مــن ال

ســتورد أو المفــروض أو علــم نفــس بالحقیقــة االجتماعیــة المحلیــة علیــه أن یتجــاوز علــم الــنفس الم

ـــات البـــیض فـــي المجتمعـــات  ـــة الوســـطي مـــن عین الوالیـــات المتحـــدة المـــرتبط بالحضـــر فـــي الطبق

. لمــاذا ال االجتماعیــة-وأن یــدرس ســلوك األفــراد والجماعــات مــن خــالل مفــاهیمهم البیئیــة الغربیــة

 تمعـات المشـابهة. مـثال،في دول العـالم الثالـث أو المجالوطني نأخذ دروسا وعبرا من علم النفس 

علمــــاء الــــنفس فــــي الهنـــد الریــــف الهنــــدي بصــــورة مكثفــــة كمـــا فــــي أعمــــال دیرقانانــــد ســــنها  بحـــث

)Sinha, 19984, 1985 تمـت الـدعوة لتطـویر علـم التوطینیـة ). ونتیجـة لهـذه الدراسـات الهندیـة

هــو وطني علــم الــنفس الــالــنفس الریفــي. ومثــال ممتــاز آخــر مــن الهنــد یمثــل عملیــة تمثیــل وهضــم 

مــن الیابــان هــو دراســة المجموعــات آخــر فــي الهنــد. ومثــال ممتــاز والطبقــات تحلیــل نظــم الســلطة 

كیـــرت لـــوین وینســـجم ذلـــك مـــع فـــي الشـــركات والمصـــانع والمعامـــل مـــن خـــالل نظریـــات الصـــغیرة 

  .هـ)٢٠٠١یابانیة (الخلیفة، طبیعة العالقات الجمعویة في الثقافة ال

ب علــم الــنفس فــي العــالم العربــي منهــا األمیــة ونظــم الســلطة إذ هنــاك تحــدیات كثیــرة تجابــه طــال

تحتــاج لالنتبــاه الخــاص. وتعتبــر الغالبیــة مــن الســكان العــرب أمیــین فهــل تــم دراســة هــذه الفئــات؟ 

ویشــكل البــدو قطــاع  والغالبیــة یعملــون فــي الزراعــة مــا هــي مســاهمة علمــاء الــنفس لهــذا القطــاع؟

إن نماذج السلطة والتنظیمات العشائریة والقبلیة والنظام الملكـي، هم لماذا ال تتم دراسته؟ ممنتج و 
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فــي العــالم العربــي لمــاذا ال واالســتبداد والرئاســي والــدكتاتوري والــوراثي هــي مــن مشــكالت الســلطة 

وبالمفــاهیم االجتماعیــة -بیئـةتـتم دراســتها. وتعبـر هــذه الدراسـات عــن نـوع مــن التـوطین المــرتبط بال

العربیـة وتعرضـها للفحـص العلمـي مـن قبـل طـالب سـلوك والعقلیـة لدراسـة الالمحلیة وهـي مناسـبة 

والنظـام (المحلـي) علم النفس. كمـا تمثـل كـذلك نـوع مـن التكامـل بـین النظـام السـیكولوجي العربـي 

التـي  حلـة. وبوسـعنا التسـاؤل متـى یصـل علمـاء الـنفس العـرب المر )الحـدیثالغربـي (السیكولوجي 

المتجــذرة فــي التربــة المحلیــة الــوطني م ونظریــات ومنــاهج علــم الــنفس یمكــنهم فیهــا تصــدیر مفــاهی

    العربیة إلثراء علم النفس العالمي؟
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 المراجع العربیة واألجنبیة

علـم  ). مشكالت علم النفس في العالم الثالث: حالة الوطن العربـي. فـي١٩٩٣أبو حطب، فؤاد (

  معة محمد الخامس.). الرباط: جا٢١-٩وقضایا المجتمع المعاصر (ص.  النفس

). صــورة علــم الــنفس لــدى الشــباب ١٩٨٩أبــو حطــب، فــؤاد.، الكامــل، حسنســن.، وخــزام، نجیــب (

  .٤٩-١٩، ٧العلوم االجتماعیة،  العماني. مجلة

). واقع التجربة السیكولوجیة في الوطن العربي. بیروت: المركز الثقـافي ١٩٩٤أحرشاو، الغالي (

  العربي. 

). دراســـــات فـــــي العقلیـــــة العربیـــــة. بیـــــروت: دار ١٩٧٩مـــــاش.، ســـــلوى (بـــــدران.، ابـــــراهیم.، والخ

  الطلیعة.

 ،٤ ،مجلــة المســلم المعاصــر .). علمــاء الــنفس المســلمون فــي جحــر الضــب١٩٧٨مالــك ( ،بــدري

١٢٤-١٠٥.  

). مشـــكل أخصـــائي الـــنفس المســـلمین. ترجمـــة منـــي أبـــو قرجـــة. الخرطـــوم: ١٩٨٩بـــدري، مالـــك (

 الفارابي للنشر.

. الریـاض: الـدار إسـالمیة). التفكر من المشاهدة إلى الشهود: دراسـة نفسـیة ١٩٩٥بدري، مالك (

  .اإلسالميللكتاب  العالمیة

ة. تقریـــر غیـــر ی). التقریـــر الســـنوي للجمعیـــة النفســـیة الســـودان٢٠٠٢الجمعیـــة النفســـیة الســـودانیة (

  الخرطوم. منشور،

  العربي. اإلنماءمعهد المقهور. بیروت:  اإلنسان). سیكولوجیة ١٩٨٦حجازي، مصطفى (

). علـم الـنفس فـي العــالم العربـي : مـن الواقـع الـراهن إلـى المشــروعیة ١٩٩٣مصـطفى ( ،حجـازي

: جامعـــة محمـــد الربـــاط. )٥٧-٣٣(ص  فـــي: علـــم الـــنفس وقضـــایا المجتمـــع المعاصـــر الوظیفیـــة

  الخامس.

  راسات والنشر.أ). علم النفس والمخابرات. بیروت: المؤسسة العربیة للد٢٠٠٠الخلیفة، عمر (

). توطین علم النفس في العالم العربـي: دراسـة تحلیلیـة ألبحـاث اإلبـداع ب٢٠٠٠الخلیفة، عمر (

  .٥٣-٣٣، ١٢جلة جامعة أم القرى، . موالموهبة والذكاء

). هــل الطفــل آیــة متخلــف، عــادي أم موهــوب؟ مجلــة الطفولــة العربیــة، ج٢٠٠٠الخلیفــة، عمــر (

٥٣-٢٦، ٢.  
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-١٩٧ ،١٦). مالحظات حول كتـب علـم الـنفس فـي البحـرین، التعـاون، أ٢٠٠١الخلیفة، عمر (

٢٤٠.  

). مالحظات حـول التكرارویـة فـي كتـاب علـم الـنفس: حالـة عبـد الـرحمن ج٢٠٠١الخلیفة، عمر (

  .٣٣١-٣٠١، ٤مجلة العلوم اإلنسانیة،  عیسوي.

  .  ١٩٦-١٧٧، ٢٨ ،). التلفیقویة في علم النفس. دراساتد٢٠٠١الخلیفة، عمر (
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  ؟ متى بدأ توطین علم النفس

  تاریخ توطین علم النفس

من علـم سوف أستخدم مصطلح "التراث" كمدخل لعملیة التوطین مـن الـداخل أو التـوطین مـن ضـ

علــى المصــطلح فــي صــورتین للداللــة أوال:  الــنفس فــي العــالم العربــي. وفــي الوقــت نفســه اســتخدم

علــم الــنفس فــي التــراث العربــي اإلســالمي، وثانیــا: علــم الــنفس فــي التــراث الشــعبي أو الفلكلــوري. 

تـأثیره لتحدیـدا بینمـا أحیـل األخیـر  أحیل األول للقرن الحادي عشر المیالدي ،ومن ناحیة تاریخیة

ــنفس فــي العــالم یمكــن القــول بــأن . وعمومــا )٢٠٠١عشــرین (الخلیفــة، لقــرن الفــي ا جــذور علــم ال

بالمعرفــة المختزنــة لــدى األفــراد والجماعــات فــي الفلســفات العربیــة القدیمــة، وكتــب تــرتبط العربــي 

ادر واألســاطیر والممارســات الشــعبیة وكتــب الفلكلــور. وتحتــوى هــذه المصــ ،الــدین واألدب والنثــر

همـة تـرتبط بطبیعـة اإلنسـان العربـي وشخصـیته وتفاعلـه االجتمـاعي. كمـا تـرتبط هـذه معلى مـواد 

یصــعب القــول بأنهــا معرفــة لكــن ربمــا و  اتالمعرفــة مــن ناحیــة أخــرى بالبداهــة والتــأمالت واإلیحــاء

  علمیة یمكن التحقق منها بالمعنى الحدیث لعلم النفس. 

العربــي مــن خــالل ســیاقه التــاریخي والثقــافي والبیئــي  وفــي علــم الــنفس یجــب أن یــدرس المجتمــع

، والمسـلمین ومـن قبـل نقـد العلمـاء العـرب .لمـا هـو مسـتوردونقـده والروحي وكیفیة ثمثیله وهضمه 

ــــة واســــتوعبوها وهضــــموها ومــــن ثــــم  ،مــــثال، فــــي القــــرن الحــــادي عشــــر المــــیالدي ــــوم الیونانی العل

نظریــة االدراك الحســي عنــد ابــن ســینا،  ثال،مــ ،تجاوزوهــا ببنــاء نظریــات صــارمة فــي علــم الــنفس

الخلیفــــة، ، ١٩٩٥طــــه، ونظریــــة ســــیكولوجیا اإلدراك والخــــداع البصــــري عنــــد ابــــن الهیــــثم (أنظــــر 

ــنفس العــرب ٢٠٠١ التــراث هــذه النظریــات الصــارمة فــي ). وبوســعنا التســاؤل كیــف وأد علمــاء ال

میتا أحیاه العـرب؟ وكیـف یمكـن تراث كان نظریات و واستیراد  ةالسیكولوجي العربي اإلسالمي حی

تجاوز التراث العربي اإلسالمي نفسـه؟ وكیـف یمكـن أن نجمعـه ونفككـه ونهضـمه ونرتقـي بـه إلـى 

    أعلى؟

فــي تلــك البصــري تحدیــدا  واإلدراكونتســاءل مجــددا لمــاذا تطــورت أبحــاث اإلدراك الحســي   

بــأن هنــاك تقــدم كبیــر فــي  المرحلــة البــاكرة مــن التــاریخ؟ ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال یمكــن القــول

وفــي النصــف األول مــن  .العصــر الــذهبي للحضــارة العربیــة اإلســالمیة فــي علمــي الفلــك والطــب

 .القــرن الحــادي عشــر ازدهــرت األبحــاث الســیكولوجیة المرتبطــة بــالحواس خاصــة حاســة البصــر

فــي علــم االزدهــار اســتجابة طبیعیــة للحاجــة لتلــك األبحــاث فــي علــم الفلــك والطــب. فهــذا ویعتبــر 

هناك أهمیة لدراسة العین الرتباطها المركزي بكیفیة الرؤیـة للكواكـب أو األفـالك ربما تكون الفلك 
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هناك أهمیة للمعرفة الخاصة بـالحواس الخمـس. ربما تكون في المراصد الفلكیة. وفي علم الطب 

ازدهـرت المعرفـة (الفسـیولوجیا). و  الفسـلجةضویة (التشریح) وعلـم بنیة العووفقا لذلك تطور علم ال

البــن الهیـــثم  "كتــاب المنــاظر"الســیكولوجیة بصــورة مذهلــة وتــوفرت موســوعات علمیــة تتمثــل فــي 

البـــن ســـینا والـــذي عـــالج فیـــه الحـــواس  "كتـــاب القـــانون"حاســـة البصـــر لوحـــدها وفیـــه الـــذي عـــالج 

ریبــي) المــنهج االعتبــاري (التجالعلــم مجتمعــة. وعــالج كتــاب المنــاظر تحدیــدا ألول مــرة فــي تــاریخ 

عـالج قـوانین اإلدراك البصـري والتـي لـم تلفـت انتبـاه علمـاء الـنفس فـي الغـرب إال فضال عن ذلـك 

). ویمكننــــا القـــول بأمــــان بــــأن أهمیــــة ١٩٨٣(صــــبرة،  فـــي القــــرن التاســــع عشــــر والقـــرن العشــــرین

ــثم فــي دراســة االدراك البصــري فــي القــرن الحــادي عشــر ال تقــل عــن مســاهمة  مســاهمة ابــن الهی

ز وفخنر في القرن التاسـع عشـر ومسـاهمة قبسـون فـي معالجـة ذات الموضـوع فـي القـرن هلمهولت

    ).٢٠٠١(الخلیفة،  العشرین

وبوسعنا التسـاؤل كیـف بـدأت معجـزة علـم الـنفس فـي التـراث العربـي اإلسـالمي فـي القـرن الحـادي 

علــوم عشــر المــیالدي؟ تضــمن هــذا القــرن أمیــز العقــول لــیس فــي علــم الــنفس فحســب وٕانمــا فــي ال

ربمـا بـدأت  .وهما عقال ابـن الهیـثم وابـن سـینا صـاحبا أكثـر نظریـات متطـورة فـي علـم الـنفس ككل

هذه المعجزة بإحیاء التعلم من التراث العلمي خاصة اإلغریقي من خالل عملیة الترجمة والهضـم 

یـــة . ومــن تـــم تــوطین العلــوم الیونان)١٩٩٥؛ طــه، ٢٠٠١(الخلیفـــة،  واالســتیعاب والنقــد والتجــاوز

جنبا إلى جنب مع العلوم الشرعیة وبذلك بدأت محـاوالت جدیـدة فـي البحـث السـیكولوجي بمسـتواه 

التجریبــي والعقلــي. ویمكننــا التســاؤل مجــددا كیــف تــم تجــاوز الحقــائق الســیكولوجیة فــي الحضــارة 

یصــعب قــد اإلغریقیــة لحقــائق جدیــدة أدت لصــیاغة الحضــارة اإلســالمیة؟ فــي كثیــر مــن األحیــان 

ر مـن األحیـان دائریـة. یـأن نحدد أیهما السبب وأیهما العرض؟ وربما تكون العالقات فـي كث علینا

فقــــد أسســـــت الكشـــــوف العلمیــــة المقدمـــــة فـــــي الفلــــك والطـــــب خاصـــــة وتجــــاوز نظریـــــات اقلیـــــدس 

ــــة اإلســــالمیة، وفــــي الوقــــت نفســــه أن روح العصــــر  وبطلیمــــوس وجــــالینوس روح الحضــــارة العربی

 إحداث وٕابداع الكشوف العلمیة خاصة كشوف ابن الهیـثم البصـریة الذهبي اإلسالمي ساعد على

ثـــر لنمـــاذج أ. إن تجـــارب أو اعتبـــارات ابـــن الهیـــثم عـــن الخـــداع البصـــري هـــي وابـــن ســـینا الطبیـــة

فــي الحضــارة العربیــة اإلســالمیة وفــي الوقــت نفســه هــي ســبب لترقیــة هــذه  للعلــم التــوطین الحــدیث

  .  )٢٠٠١(الخلیفة،  الحضارة

ن الحـــادي عشـــر مـــن ناحیـــة زمانیـــة علـــى اســـتیعاب وهضـــم العلـــوم الســـابقة فـــي القـــرن عمـــل القـــر 

العاشــر، ومــن ناحیــة مكانیــة عملــت الحضــارة العربیــة اإلســالمیة علــى هضــم التــراث اإلغریقــي. 
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وطریقــة أخــرى للتفســیر أنــه عنــدما بــدأ علــم الــنفس الحــدیث الــذي بلــور مفــاهیم ونظریــات ومنــاهج 

عربیــة اإلســالمیة كــان یحتــاج لتبصــرات مــن علمــاء عظــام أمثــال ابــن جدیــدة فــي ظــل الحضــارة ال

الهیـــثم وابـــن ســـینا. ویبـــدو أنهمـــا یحـــتال موقعـــا ثابتـــا فـــي كـــل قائمـــة منتقـــاه مـــن العلمـــاء علـــى مـــر 

. ویرجــع الســبب فــي ذلــك بصــورة مركزیــة إلنتــاج األفكــار الســیكولوجیة )١٩٨٨(تــاتون،  العصــور

. مــثال بــدأ اهتمــام ابــن الهیــثم الفیزیــائي البصــري واهتمــام ابــن والمــؤثرة مــن عقــول مســتنیرة الكبیــرة

سینا الطبي البیولوجي. وتبعا لذلك یمكن القول بلغة معاصرة بدأ علـم الـنفس التجریبـي االعتبـاري 

  .كعلم بصري فیزیائي وعلم النفس المعرفي كعلم طبي بیولوجي

  في علم النفس اإلسالمي - تأثیر التراث العربي

و القـــارئ الـــذي یتتبـــع باختصـــار مســـاهمة ابـــن الهیـــثم العمالقـــة فـــي مفـــاهیم ونظریـــات فالباحـــث أ 

ومناهج علم نفس اإلبصار سوف یكتشف قوة تأثیر سیكولوجیته على التاریخ الطویل لعلم الـنفس 

كتــاب المنــاظر (القــرن الحــادي عشــر)، وتنقــیح كمــال  علــى مــدار القــرون المتمثلــة فــي التجریبــي

قیح المناظر لذوي اإلبصار والبصائر" (القرن الرابـع عشـر)، ونظریـة كبلـر لعلـم الدین الفارسي "تن

، وبدایــة )١٩٨٣(صــبرة،  المنــاظر حیــث بــدأ مــن حیــث توقــف ابــن الهیــثم (القــرن الســادس عشــر)

، وبدایـة )٢٠٠١(الخلیفة،  حركة السیكوفیزیاء خاصة عند فخنر وهلمهولتز (القرن التاسع عشر)

ار عنــد ابــن الهیــثم كمــا عنــد المــؤرخین الجــدد (القــرن العشــرین) خاصــة اكتشــاف علــم نفــس اإلبصــ

). Howard, 1996رد (ا)، وهــاو ١٩٩٥)، وطــه (١٩٨٣)، وصــبرة (١٩٤٢مصــطفى نظیــف (

وبدایــة اكتشــاف المــنهج التجریبــي االعتبــاري (القــرن الواحــد والعشــرین) فــي علــم الــنفس عنــد ابــن 

وتفسـر  ).Khaleefa & Manaa, 2001ومـانع ()، والخلیفـة ٢٠٠٥الهیـثم كمـا عنـد الخلیفـة (

القرون العشرة طبیعة التقدم العلمـي فـي علـم الـنفس. وعمومـا یعتبـر هـذا التقـدم متواصـال فـي هذه 

حالــــة النظــــر إلیــــه بصــــورة واســــعة عبــــر القــــرون مــــا بــــین القــــرن الحــــادي عشــــر والقــــرن والواحــــد 

عنـــدما یـــتم النظـــر إلیـــه مـــن خـــالل والعشـــرین. ویكـــون هـــذا التقـــدم العلمـــي منقطعـــا وغیـــر منتظمـــا 

   سنوات أو عقود قصیرة.

وبـــــنفس الطریقـــــة یمكـــــن النظـــــر لطبیعـــــة علـــــم الـــــنفس فـــــي القـــــرن العشـــــرین والـــــذي اعتمـــــد علـــــى 

المساهمات السابقة في القرن التاسع عشر. وربما یمكن القول بأنه إذا ترك علم النفس فـي القـرن 

د ابــن الهیـثم ربمــا یشــبه الفیزیـاء ویتأســس فــي عنــكمـا الحـادي عشــر بصــورة كلیـة لعلــم البصــریات 

مختبراتهــا. ولقــد أثبتــت أبحــاث تــاریخ علــم الــنفس باســتفادة العلمــاء األلمــان مــن علــم الــنفس فــي 

التراث العربي اإلسـالمي. مـثال نتیجـة إلبـداع ابـن الهیـثم وكشـوفه فـي البصـریات سـبقت األبحـاث 
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فـي بقیـة فـي الحـواس. ویرجـع السـبب فـي ذلـك  التجریبیة البصریة فـي تـاریخ علـم الـنفس األبحـاث

لالهتمــام المبكــر بموضــوعي التلســكوب والفلــك فــي الغــرب. لقــد أدرك العــالم الریاضــي والبصــري 

عنــه ابــن )، بــأن العــین هــي أداة بصــریة وهــذا مــا عبــر ١٩٥٧كمــا یقــول بــورنج ( ،كبلــر األلمــاني

) بـین البصـریات التشـریحیة ٢٠٠١( الهیثم في النصف األول من القـرن العشـرین. وقـارن الخلیفـة

عند ابن الهیثم في كتاب المناظر (القـرن الحـادي عشـر) والبصـریات الفسـیولوجیة عنـد هلمهـولتز 

  (القرن التاسع عشر). 

)، إذا تـرك علـم الـنفس فـي القـرن التاسـع عشـر كلیـة فـي ١٩٥٧وبنفس السیاق، كما حدد بـورنج (

لـم الـنفس مرتبطـا بالفیزیـاء مقارنـة بالفسـیولوجیا. وكـان ید هلمهولتز الذي یمثل البصریات لكـان ع

بهذا االرتباط احتالل ابن الهیثم مساحة كبیـرة فـي تأسـیس علـم الـنفس التجریبـي المعاصـر. ولكـن 

ألسباب أخرى، وبنفس عملیة اسـتقبال علـم الـنفس الطبـي فـي التـراث العربـي اإلسـالمي، بـدأ علـم 

. ولكـن التسـاؤل ١٨٧٩بیة كما في معمـل فونـت بالیبـزج عـام النفس التجریبي بالفسیولوجیا التجری

لماذا لم یصل علم النفس في العالم العربي في القرن الحادي والعشرین ما وصله علم النفس فـي 

القرن الحادي عشر في العصر الذهبي للحضارة العربیـة اإلسـالمیة؟ وبلغـة أخـرى، لمـاذا لـم تكـن 

العربـي تقـدم مســاهمة كمسـاهمة ابـن الهیــثم فـي البصــریات هنـاك عقـول كبیــرة معاصـرة فـي العــالم 

ومساهمة ابن سـینا فـي الطـب؟ هـل هـذا االنفجـار العلمـي الهائـل فـي القـرن الحـادي عشـر وصـل 

نقطة حرجة لم تصل بعدها في القرن الواحد والعشرین؟ وربما یعتبـر هـذا التسـاؤل مفیـدا كوصـف 

ویجــب أن نتــرك الســؤال المــرتبط بتــاریخ بدایــة ولكنــه ال یقــدم تفســیر لمــا حــدث ولمــا لــم یحــدث. 

تــوطین علــم الــنفس فــي هــذا المكــان ونلفــت االنتبــاه للرجــوع للعبــر أو الــدروس المســتفادة مــن هــذا 

التــاریخ. ألنــه مــن خــالل هــذه العبــر یمكــن أن نســتلهم الماضــي ونســرع عملیــة تــوطین علــم الــنفس 

عبـر المتعلمـة مـن البحـث السـیكولوجي في الحاضـر. ولمزیـد مـن التفاصـیل حـول هـذه الـدروس وال

فــي التــراث العــرب اإلســالمي راجــع الفصــل األخیــر مــن كتــاب علــم الــنفس التجریبــي فــي التــراث 

 ).٢٠٠١العربي اإلسالمي (الخلیفة، 

  رؤى حول توطین علم النفس

ــــي: النظریــــة  ــــي العــــالم العرب ــــنفس ف ــــم ال ــــة تــــوطین عل ــــي كیفی ــــان ف ــــاك نظریت یمكــــن أن تكــــون هن

)، أو النظریــــة الدیالكتیكیــــة والنظریــــة ١٩٥٧والنظریــــة الطبیعیــــة التطوریــــة (بــــورنج،  الشخصــــانیة

أو موهـــوبین أو مـــؤثرین  اءاالســـتاتكیة. تـــرتبط النظریـــة األولـــى بوجـــود علمـــاء نفـــس عـــرب عظمـــ

ــم الــنفس یقومــون ویعجلــون علمیــة تــوطین  فــي بصــورة قاطعــة ویبــدو أن ذلــك لــم یتــوفر حالیــا عل
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حیط إلـى الخلـیج. بینمـا تـرتبط النظریـة الثانیـة بـالتطور الطبیعـي لعلـم الـنفس العالم العربي من الم

مع بعض الظـروف المناسـبة، ویبـدو أن ذلـك لـم یتحقـق حالیـا لعـدم تهیئـة التربـة المحلیـة لتأسـیس 

وتــوطین علــم الــنفس فــي العــالم العربــي. وبلغــة أخــرى، أن روح العصــر لــم تشــرق بعــد فــي العــالم 

. إن علمــاء الــنفس العــرب فــي النظریــة الطبیعیــة واالســتاتیكیة الــنفس الــوطنيلتفجیــر علــم  العربــي

هــم مجــرد أدوات لتــوطین علــم الــنفس. ولتقریــب فهــم هــاتین النظــریتین لنــا أســوة حســنة فــي التــراث 

ـــا التســـاؤل هـــل أوجـــد ابـــن الهیـــثم مـــثال مفهومـــه ونظریتـــه  الســـیكولوجي العربـــي اإلســـالمي فیمكنن

البصــري وابــن ســینا فــي دراســة اإلدراك الحســي منــذ القــرن اســة اإلدراك واعتبــاره (منهجــه) فــي در 

الحادي عشر المیالدي أم أن الحضارة العربیة اإلسالمیة في قمة ازدهارها هي التي أحدثت هـذا 

  ).  ٢٠٠١التوطین المعرفي للعلوم من خالل كتاب المناظر وكتاب القانون؟ (الخلیفة، 

بــدال مــن القــرن الحــادي عشــر المــیالدي، فــي القــرن الواحــد  ،ناربمــا إذا عــاش ابــن الهیــثم وابــن ســی

بجــــائزة نوبــــل فــــي الفیزیــــاء والطــــب بالتتــــالي. وذلــــك ألنــــه فــــي غیــــاب  نوالعشــــرین حتمــــا ســــیفوزا

بینمـا وصـف ابـن  المیكروسكوب تناول ابن الهیـثم أجـزاء العـین بالوصـف التشـریحي والفسـیولوجي

ومـن غیـر تشـاؤم، ربمـا ال یظهـر علـم الـنفس المـوطن سینا الدماغ واألعصاب الحسیة والحركیة. 

فــي العــالم العربــي حتــى یــأتي عصــر أو عقــد للنهضــة العربیــة یــرتبط بعملیــة إحیــاء حقیقــي للعلــم 

وتجدید أصیل للتراث العربي اإلسالمي أو استلهام الموروث الشـعبي فـي العـالم العربـي "التـوطین 

). 2000ورد "التــوطین مــن الخــارج" (الخلیفــة، مــن الــداخل" أو تكییــف صــارم لعلــم الــنفس المســت

وفـــي ظـــل هـــذا الفهـــم یبـــدو أن النظریـــة الطبیعیـــة التطوریـــة أو االســـتاتیكیة لتـــوطین علـــم الــــنفس 

تتضمن كذلك النظریة الدیالكتیكیة أو الشخصانیة. ولكن في كلتا الحالتین هناك فقد لعلماء نفـس 

فعون عملیـة تـوطین علـم الـنفس لألمـام كمـا بعقـول كبیـرة ومشـاریع بحثیـة أصـیلة یـد اءعرب عظم

قــام بــذلك ابــن الهیــثم وابــن ســینا فــي النصــف األول مــن القــرن الحــادي عشــر المــیالدي. وعنــدما 

  نقول فقد لعلماء نفس عظام فنحن مطالبون بتبریر ذلك. 

ون وٕاذا كانت المقارنة تبدو متعسفة ما بـین القـرن الحـادي عشـر والقـرن الواحـد والعشـرین ربمـا تكـ

ـــدة فـــي هـــذه  ـــة بحقـــول أو علمـــاء عـــرب فـــي مجـــاالت أخـــرى مفی ـــة بالمقارن ـــاك أهمی مـــن جهـــة هن

ـــدول غیـــر الغربیة.بوســـعنا  ـــنفس فـــي ال الناحیـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى المقارنـــة بمســـاهمات علمـــاء ال

التســاؤل أوال: لمــاذا لــم یســاهم علمــاء الــنفس العــرب والمســلمین بمشــاریع كبیــرة فــي فهــم واقــع علــم 

عالم العربي كما حاول علماء عرب آخـرون فـي مجـاالت علمیـة أخـرى، مـثال: سـمیر النفس في ال

أمــین، وهشــام شــرابي، وعبــد الحلــیم بركــات فــي علــم االجتمــاع، وقســطنطین زریــق، والعــروي فــي 
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التــاریخ، وزكــي نجیــب محمــود وعبــد الــرحمن بــدوي فــي الفلســفة، ومفكــرون إســالمیون مثــل محمــد 

وطــه جــابر العلــواني، وكتــاب فــي الفكــر العربــي اإلســالمي كمحمــد وٕاســماعیل الفــاروقي،  ،عمــارة

أركون، وبرهان غلیـون، وأدبـاء مثـل أدونـیس، ونـزار قبـاني، ومحمـود درویـش، ونقـاد ثقـافیون مثـل 

ادوارد ســـعید وعبـــد اهللا الغــــذامي، ومؤرخـــو علــــم مثـــل عبـــد الحمیــــد صـــبرة فــــي تـــاریخ البصــــریات 

یات العربیـة، وحمارنـة فـي تـاریخ الطـب العربـي، وعلمـاء العربیة، ورشـدي راشـد فـي تـاریخ الریاضـ

وبوســعنا التســاؤل: لمــاذا لــم یبــرز  .تــوطین العلــم والتكنولوجیــا فــي العــالم العربــي كــأنطوان زحــالن

عـــالم عربــــي واحــــد فــــي علــــم الــــنفس تضـــاهي إســــهاماته إســــهامات المــــذكورین أعــــاله؟ (الخلیفــــة، 

موعـــة كبیـــرة مـــن علمـــاء الـــنفس العـــرب ســـوف ). لكـــن مـــع هـــذا التســـاؤل غیـــر المـــریح لمج٢٠٠١

  نناقش ما هو واقع أو ما هو موجود بالفعل من المساهمات الفردیة الجدیرة بالذكر.

وبوسعنا التساؤل من ناحیة أخرى لماذا لم یساهم علمـاء الـنفس العـرب بمشـاریع بحثیـة كبیـرة كمـا 

ظــر عبــر ثقافیــة، لقــد تركــت فعــل رصــفائهم فــي أحزمــة ثقافیــة مختلفــة حــول العــالم. ومــن وجهــة ن

الكثیــر مــن أنشــطة علمــاء الــنفس خــارج الحــزام العربــي أثــرا فــي اختبــار مفــاهیم ونظریــات ومنــاهج 

علــم الــنفس المســتورد فــي هــذه األحزمــة الثقافیــة. كمــا ســاهمت هــذه األنشــطة فــي تصــدیر بعــض 

لقـول، تـرك بعـض علمـاء والتقنیات المحلیة لعلم النفس العـالمي. وتبعـا لـذلك ا المفاهیم والنظریات

النفس من هذه األحزمة بصمات واضـحة علـى خریطـة علـم الـنفس الجغرافیـة. ولقـد فـرض بعـض 

مــــاء الــــنفس مــــن الالغــــرب رؤاهــــم فــــي علــــم الــــنفس العــــالمي وتركــــوا عالمــــات ممیــــزة، مــــثال عل

وفــاي هــو مــن الصــین، وســنها مــن  ،وأزومــا مــن الیابــان، وكــیم مــن كوریــا ،كجتسباشــي مــن تركیــا

ومقدم من إیران. وكان هؤالء العلمـاء موضـع احتـرام عـام وتقـدیر غیـر  ،والقمى من الفلبین ،نداله

عادي في الغرب ألنهم استوعبوا جیدا كیف یقرؤا ویعیدوا قـراءة علـم الـنفس، وكیـف یهضـموا هـذا 

. العلــم ویســتفیدوا مــن تقنیاتــه ویبنــوا معــالم لعلــم نفــس یســتجیب للحساســیة الثقافیــة فــي مجتمعــاتهم

للروابط والمجالس السیكولوجیة العالمیة من الالغـرب ومـن دول العـالم الثالـث وهناك عدة رؤساء 

ولكــن لــم یكــن هنــاك أي رئــیس عربــي لجمعیــة ســیكولوجیة عالمیــة. وهنــاك قلــة مــن علمــاء الــنفس 

  ).٢٠٠٦العرب في اللجان التنفیذیة لهذه التجمعات السیكولوجیة العالمیة (الخلیفة، 

ه الــرؤى ربمــا یكــون هنــاك نــوعین مــن الجهــود لعملیــة تــوطین علــم الــنفس فــي العــالم وفــي ظــل هــذ

العربــــي جهـــــود "جماعیـــــة" وأخـــــرى "فردیـــــة". ســـــوف یكـــــون محـــــور اهتمامنـــــا فـــــي الجـــــزء الالحـــــق 

بــالخطوات والجهــود الصــغیرة والفردیــة فــي مناقشــة قضــایا علــم الــنفس فــي العــالم العربــي. إن أحــد 

ــــك لتكــــوین العشــــیرة خاصــــة  ،ســــمات العلــــم الحــــدیث ــــنفس هــــو ســــمة التعــــاون. وربمــــا ذل علــــم ال
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ویتطلـب التعـاون نـوع مـن االتصـاالت لـذلك عمـل بعـض علمـاء  السیكولوجیة أو العشـیرة البحثیـة.

الــــنفس العــــرب علــــى خلــــق عــــادة اللقــــاءات أو التجمعــــات أو االجتماعــــات ومنهــــا نشــــأت بعــــض 

م النفس التكاملي وجماعة التحلیـل النفسـي جماعات علم النفس في العالم العربي منها جماعة عل

فــي مصــر. وجمعیــة البحــث فــي العلــوم المعرفیــة والترجمــة، ومختبــر األبحــاث والدراســات النفســیة 

واالجتماعیــة فــي المغــرب، وجماعــة الســمبر فــي الســودان. وتعمــل هــذه الجماعــات علــى النقــاش 

ونــدوات وورش علــم الـــنفس  والحــوار وتأســیس علــم الـــنفس والتخطــیط والبحــث. وعملــت مـــؤتمرات

التي نظمتها أقسام علم النفس أو الجمعیات السیكولوجیة على لقاء علمـاء الـنفس العـرب بعضـهم 

الــبعض لتبــادل األفكــار. وتــم نشــر بعــض المجــالت الســیكولوجیة العربیــة فــي العــالم العربــي مثــل 

نفس"، ومجلـة علـم الـنفس و"علـم الـ ،"المجلة المصریة للدراسات النفسیة"، و"مجلة دراسات نفسـیة"

فــي مصــر، و"الثقافــة النفســیة" فــي لبنــان، و"المجلــة المغربیــة لعلــم الــنفس"، و"معرفیــة"  المعاصــر

و"دفاتر" في المغرب، و"مجلة التربیة وعلم الـنفس" فـي البحـرین، و"دراسـات نفسـیة" فـي السـودان. 

ر والعــراق وتــونس وفــي حــدود علــم الباحــث، تأسســت جمعیــات وروابــط علــم الــنفس مــثال فــي مصــ

ولبنان وسوریا والسودان واألردن والمغرب. باستثناء الجمعیة النفسیة االماراتیة التي تأسسـت عـام 

ـــات  ٢٠٠٣ ـــالرغم مـــن اإلمكانی ـــي ب ـــیج العرب ـــنفس فـــي دول الخل ـــم ال ـــات عل ـــم تتأســـس بعـــد جمعی ل

یــد أن نلقــي الضــوء البشــریة والمادیــة الهائلــة مقارنــة مــع بقیــة الــدول األخــرى. وربمــا یكــون مــن المف

علــى أهــداف وأنشــطة بعــض هــذه الجمعیــات النفســیة فــي العــالم العربــي. مــثال، تضــمنت دیباجــة 

"الجمعیة المغربیة للدراسات النفسیة" أهدافا طموحة إذ تعمل الجمعیة علـى خلـق إطـار یـربط بـین 

علــى البــاحثین فــي مختلــف تخصصــات علــم الــنفس ســعیا لــدعم وتشــجیع البحــث العلمــي وتطــویره 

  :المستوى األساسي والتطبیقي عن طریق

    .) القیام بأبحاث ودراسات أساسیة وتطبیقیة١(

  .) المساهمة في حل اإلشكالیة النظریة والتطبیقیة التي یطرحها التقدم المستمر لعلم النفس٢(

    .) التكوین المستمر ألعضاء الجمعیة من أجل الحفاظ على مستوى كفاءتهم العلمیة٣(

    .م وأخالقیات وقواعد البحث العلمي في میدان علم النفس) احترا٤(

    .) استثمار نتائج الدراسات والبحوث النفسیة من أجل فهم ومعالجة قضایا المجتمع٥(

) خلق جسـور االتصـال والتعـاون بـین الجمعیـات والهیئـات العلمیـة والوطنیـة والدولیـة للنهـوض ٦(

    .بعلم النفس
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ة مختلفـــة والمشـــاركة الفعالـــة فـــي التظـــاهرات العلمیـــة والوطنیـــة ) تنظـــیم نـــدوات وأنشـــطة علمیـــ٧(

   .والدولیة

  ) المساهمة في المعرفة النفسیة من خالل مجلة الجمعیة ومنشوراتها. ٨(

    :) على٢٠٠٢كما تنص أهداف الجمعیة النفسیة السودانیة (

ومعــــاییر ) العمــــل علــــى تنمیــــة الشخصــــیة المهنیــــة ألعضــــاء الجمعیــــة بمــــا یتماشــــى مــــع قــــیم ١(

    .أخالقیات المهنة

   .) العمل على تنمیة الشخصیة السودانیة بما یتماشى مع القیم والمعایر التربویة السلمیة٢(

) نشـــــر الـــــوعي والثقافـــــة النفســـــیة مـــــن أجـــــل وقایـــــة الفـــــرد والمجتمـــــع مـــــن المشـــــكالت النفســـــیة ٣(

    .واالجتماعیة

    .وتطبیق برنامج شامل لترقیة الصحة النفسیة إیجاد) ٤(

    .ونشر البحوث العلمیة في مجال علم النفس وفروعه المختلفة إجراء) ٥(

) تـــوفیر التـــدریب المالئـــم لكـــل العـــاملین فـــي مجـــال الرعایـــة والصـــحة النفســـیة فـــي المؤسســـات ٦(

    .المختلفة

ت والمؤسسـات اخاصـة تـدیر شـؤون األخصـائیین النفسـیین بـالوزار  إدارات إنشـاءعلى  ) السعي٧(

    .المختلفة

   .داخل وخارج السودان ةربط العمل في مجال علم النفس بالجمعیات المشابه )٨(

متخصصـــة لوضـــع االمتحانـــات التأهیلیـــة وتطـــویر البـــرامج التـــي  إدارات إنشـــاء) الســـعي علـــى ٩(

    .تنظم مهن خریجي علم النفس في المجاالت المختلفة

    .في مجاالت علم النفس المختلفةمجلة علمیة دوریة  إصدار) ١٠(

    .وتطویر مكتبة متخصصة في علم النفس إنشاء) ١١(

) وضــع برنـــامج شـــامل لحصــر العـــاملین فـــي مجــاالت علـــم الـــنفس المختلفــة وتـــوفیر بیانـــات ١٢(

  ومعلومات عنهم. 

  الجهود الفردیة في توطین علم النفس

قـرن بوسعنا القول بأمان من خالل العرض السابق كانت بدایة التوطین األولـي لعلـم الـنفس فـي ال

الحــادي عشـــر المـــیالدي خاصـــة مـــن خـــالل مســـاهمة ابـــن الهیـــثم فـــي كتـــاب المنـــاظر. أمـــا بدایـــة 

ولهــذا الســبب فمــن  .لبــدایتها تــوطین علــم الــنفس فــي القــرن العشــرین فیصــعب تحدیــد ســنة معینــة

بدال من الجهود الجماعیة المتمثلـة  األفضل أن ننظر لبعض الجهود الفردیة لعلماء النفس العرب



  ٩٤

صـحیح جــدا بــأن هنــاك محــاوالت تمــت فــي  .یــات وروابــط علــم الــنفس أو حركــة المــدارسفـي جمع

بنـــاء جماعـــات لعلـــم الـــنفس فـــي العـــالم العربـــي كجماعـــة التحلیـــل النفســـي بقیـــادة مصـــطفى زیـــور 

وقـدمت هاتـان الجماعتـان مسـاهمات  .وجماعة علم النفس التكاملي بقیادة یوسف مراد فـي مصـر

ال وتأسـیس علـم الـنفس ولكـن ربمـا لـیس فـي توطینـه. وفـي السـودان تـم جدیرة باالهتمام فـي اسـتقب

تنظــیم "حلقــة الســمبر" كجماعــة بحثیــة تعنــي بتــوطین علــم الــنفس فــي المقــام األول. وعلــى العمــوم 

یمكـــن القـــول بـــأن هنـــاك وعـــي تـــدریجي فـــي العـــالم العربـــي بموضـــوع الهویـــة والتأصـــیل واألســـلمة 

ـــة والخصـــائص الممیـــزة لألفـــرا منـــذ اســـتقالل بعـــض الـــدول العربیـــة. وهنـــاك  د والجماعـــاتوالعربن

ذر فـي التربـة المحلیـة. ولكـن مـع ذلـك لـم ینـاقش موضـوع جإحساس بالحاجة لعلم نفس مناسب یت

 ،٢٠٠٠"تـــوطین" علـــم الـــنفس بصـــورة محـــددة إال فـــي دراســـات قلیلـــة إن لـــم تكـــن نـــادرة (الخلیفـــة، 

Khaleefa, 1997, 1999 ،زبیـان وآخـرون ،Zebian et al, 2996 وسـوف ننـاقش .(

فـــي الجـــزء الالحـــق المســـاهمات التـــي تمـــت بخصـــوص مناقشـــة القضـــایا الكبـــرى لعلـــم الـــنفس فـــي 

  العالم العربي من خالل بعض الجهود الفردیة.

وبوسعنا التساؤل هل تتطور عملیـة تـوطین علـم الـنفس فـي العـالم العربـي فـي شـكل هضـبي ومـن 

ــــبعض علمــــاء ــــة ل ــــو بمســــاهمات خارق ــــم تعل ــــة  ث ــــنفس العــــرب أم تتطــــور بصــــورة منفــــردة وحتمی ال

هـل یتـوطن علـم الـنفس فـي شـكل  ،بمساهمات صغیرة من قبل علماء النفس العرب؟ وبلغة أخـرى

) Boring, 1957(بــورنج،  خطــوات وبصــورة منفصــلة أم یتــوطن بصــورة تدریجیــة ومتواصــلة؟

إال عنـــدما تتهیـــأ التربـــة  همـــة فـــي تـــوطین علـــم الـــنفسمربمـــا ال تـــأتي التبصـــرات أو المســـاهمات ال

ـــة وروح العصـــر العربـــي الســـتقبالها. ربمـــا إذا أتـــت هـــذه المســـاهمات بصـــورة مبكـــرة لـــروح  العربی

العصــر العربــي ال یمكــن تســجیلها أو تــذوقها ومــن ثــم تظــل كامنــة حتــى یــتم إحیاؤهــا عنــدما تكــون 

ت الصـغیرة لتـوطین علـم السـتقبالها. وكقاعـدة عامـة ربمـا یـتم تفضـیل الخطـوا مهیأةالتربة العربیة 

النفس في العالم العربي. ولهذا السبب سوف أعرض بعض مساهمات علماء النفس العـرب التـي 

تشكل خطـوات صـغیرة فـي مناقشـة قضـایا عامـة حـول تـوطین علـم الـنفس. وسـوف أتنـاول بعـض 

علـم الـنفس. الجهود الفردیة في هذا المضمار وغالبیة النماذج المختارة لها إسهاماتها المقـدرة فـي 

وحتما قد تكـون هنـاك جهـود أخـرى هامـة لكـن لـم تتـوفر المعلومـات الكافیـة للباحـث فـي معرفتهـا. 

وسـوف نتطـرق لـبعض األمثلـة مـن تخصصـات مختلفـة فـي علـم الـنفس ومـن دول عربیـة محـددة، 

ــنفس العــرب الــذین  ــا هــو علمــاء ال مــثال مصــر والمغــرب والســودان ولبنــان. إن همنــا المركــزي هن

ون قضـــایا علـــم الـــنفس ولـــیس المســـاهمات العامـــة فـــي حقـــول علـــم الـــنفس المختلفـــة و لـــیس یناقشـــ
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تقبال وتأسیس علم النفس في العالم العربي. وسوف ال نتبع نمطا موحـدا سبا المساهمات المتعلقة

  في مناقشة هذه المساهمات إنما نعالج اطروحاتهم من زوایا مختلفة.

الذي ناقش فیه معضلة عالم الـنفس كانـت  )Badri, 1979, 1989یبدو أنه بعد كتاب بدري (

هنـــاك هضـــبة نســـبیة فـــي مناقشـــة قضـــایا علـــم الـــنفس فـــي العـــالم العربـــي، أعقبـــه كتـــاب حجـــازي 

) مشــكالت علــم الــنفس فــي ١٩٩٣) ســیكولوجیة اإلنســان المقهــور، ودراســة أبــو حطــب (١٩٨٦(

ع التجربـــة الســـیكولوجیة فـــي ) واقـــ١٩٩٤العـــالم الثالـــث: حالـــة الـــوطن العربـــي، وكتـــاب أحرشـــاو (

) علـــم الـــنفس فـــي التـــراث العربـــي اإلســـالمي، ١٩٩٥العـــالم العربـــي، وكتـــاب الزبیـــر بشـــیر طـــه (

 & Ahmed) نحـــو ســـیكولوجیا عربیـــة، وكتـــاب أحمـــد وجیلـــین (١٩٩٥وكتـــاب النابلســـي (

Gielen, 1998) علـــم الــــنفس ٢٠٠٠)، علـــم الـــنفس فــــي الـــدول العربیـــة، وكتــــاب الخلیفـــة (

: نتیجـة طبیعیـة للثـورة الجنسـیة"، یـدز) عـن "أزمـة اإلBadri, 2000رات، وكتاب بـدري (والمخاب

) علــم الــنفس التجریبــي فــي التــراث العربــي اإلســالمي. مــن المالحــظ بــأن ٢٠٠١وكتــاب الخلیفــة (

هنــــاك فتــــرات طویلــــة مــــن تأســــیس واســــتقبال علــــم الــــنفس فــــي العــــالم العربــــي خــــالل الخمســــینات 

وبــین مناقشــة قضــایا علــم الــنفس الكبــرى فــي العــالم العربــي  ول العربیــةوالســتینات فــي بعــض الــد

  خالل الثمانینات والتسعینات وبدایة األلفیة الجدیدة.

  أبو حطب ومشكالت علم النفس في العالم العربي

حاول أبو حطب، عالم الـنفس التربـوي المصـري ربمـا األكثـر شـهرة فـي الغـرب، مناقشـة القضـایا  

س أكثــر مــن أي عــالم نفــس مصــري آخــر. ومــن بــین دراســاته الممتــازة فــي هــذا الكبــرى لعلــم الــنف

یـة فـي نجلیز الشأن "علم النفس من المنظور المصري والعربي واإلسـالمي" والتـي نشـرت باللغـة اإل

). والتــي نـاقش فیهــا تطــور علــم European Psychologistدوریـة "عــالم الــنفس األوربـي" (

ــنفس فــي الثقافــات المصــریة وال ــنفس الغربــي، ال عربیــة واإلســالمیة، والتفاعــل األحــادي مــع علــم ال

وٕاعاقــة اإلبــداع فــي التفكیــر الســیكولوجي،  والتبعیــة العقلیــة، والعالقــة البعیــدة مــع التــراث القــومي،

وفقــدان الهویــة المهنیــة. كمــا نــاقش أبــو حطــب بعــض المســاهمات المقدمــة فــي حقــل علــم الــنفس 

فــي اكتشــاف العامــل المكــاني، ومســاهمة ســویف فــي خاصــة فــي مصــر مثــل مســاهمة القوصــي 

األبحاث الخاصة بإدمان المخدرات واإلبـداع، فضـال عـن مسـاهمة أبـو حطـب فـي تطـویر نمـوذج 

العملیـــات المعرفیــــة، كمــــا ألقــــى أبــــو حطــــب نظــــرة عـــن مســــتقبل علــــم الــــنفس فــــي القــــرن الحــــادي 

یـة نجلیز لمنشـورة كـذاك باإل). أما دراسته الثانیة واAbu Hatab, 1997والعشرین (أبو حطب، 

والمعنونــة "مصــر" نشــرت فــي كتــاب "علــم الــنفس العــالمي: وجهــات نظــر حــول العــالم" حــاول أبــو 
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) فیهــا أن یعطــي مقدمــة تاریخیــة عــن تأســیس علــم الــنفس فــي Abu Hatab, 1992حطــب (

مصـــر، وعالقــــة التربیــــة بالتــــدریب، وتــــرخیص مهنــــة علــــم الــــنفس، وخصــــائص علــــم الــــنفس مثــــل 

ات والمراجع السیكولوجیة واالختبارات وأدوات علـم الـنفس، القیـاس اإلكلینیكـي، والتنظیمـات الدوری

المهنیـــة. كمـــا تنـــاول أبـــو حطـــب بعـــض تیـــارات علـــم الـــنفس مـــثال التحلیـــل النفســـي، وعلـــم الـــنفس 

اإلســـالمي. ثالثـــا: دراســـته عـــن "مشـــكالت علـــم الـــنفس فـــي العـــالم الثالـــث: حالـــة الـــوطن العربـــي" 

). ویبــدو أن ١٩٩٣فــي كتــاب "علــم الــنفس وقضــایا المجتمــع المعاصــر" (أبــو حطــب، والمنشــورة 

هذه الدراسة األخیرة ترجمت في غالبیتها ونشرت ضمن الدراسة األولي المنشورة في دوریـة "عـالم 

  النفس األوربي" سالفة الذكر. 

تعلقـة بالطـابع في تقدیري، إن أهم النقاط التي عالجها أبـو حطـب عـن قضـایا علـم الـنفس تلـك الم

حطــب  يألبــ الثقــافي للعلــم وبخاصــة العلــوم االجتماعیــة واإلنســانیة ومــن بینهــا علــم الــنفس. وفقــاً 

ســیطر علــم الــنفس األمریكــي علــى المســرح بعــد انهیــار أوربــا فــي أعقــاب الحــرب العالمیــة الثانیــة. 

حدثون كثیرا عـن ولكن مع التوجه األوربي الحدیث نحو الوحدة، أصبح علماء النفس األوربیون یت

علـــم الـــنفس األوربـــي. ومـــع ظهـــور الیابـــان كقـــوة عظمـــي بـــدأ علمـــاء الـــنفس فیهـــا یتوجهـــون نحـــو 

"التأصــیل الیابــاني لعلــم الــنفس". ثــم انتقلــت العــدوى إلــى العــالم الثالــث أو الــدول النامیــة، وكانــت 

الــنفس فیهــا هــي أكثــر دولــة فــي هــذا العــالم حماســا للبحــث عــن الجــذور الثقافیــة اآلیدولوجیــة لعلــم 

الهنــد. وفـــي العــالم العربـــي بــدأت تنتشـــر وتشـــیع مفــاهیم األصـــالة والمعاصــرة، والتـــراث والحداثـــة، 

والتجدیـد واألصــول. وال بــد أن یكــون لــذلك أثــره فــي تحدیـد هویــة لعلــم الــنفس العربــي (أبــو حطــب، 

١٩٩٣.(  

م العربـي ویــذكر ) انتقـادا لوضـعیة علـم الـنفس فـي العـال١٩٩٧، ١٩٩٣، ١٩٩٢قـدم أبـو حطـب (

بــأن هنــاك عـــدد قلیــل مــن علمـــاء الــنفس العــرب حـــاولوا بنــاء نمــاذج نظریـــة أصــیلة داخــل التیـــار 

الــرئیس للتغریــب، إال أنــه یالحــظ علــى معظــم جهــود علمــاء الــنفس العــرب كانــت مجــرد محاكــاة 

وتقلیــــد. ولــــم یكــــن علــــم الــــنفس وحــــده فــــي هــــذا المــــأزق بــــل یكــــاد یكــــون مــــأزق العلــــوم اإلنســــانیة 

االجتماعیــة جمیعــا. ولعــل هــذا مــا دفــع علمــاء االجتمــاع العــرب منــذ بضــعة ســنوات إلــى تنــاول و 

میدانهم بالنقد وربما بالنقد الجارح في نـدوة عقـدتها الجمعیـة العربیـة لعلـم االجتمـاع فـي تـونس فـي 

 ١٩٨٥. ومـــن الطریـــف، وفقـــا لكلمـــات أبـــو حطـــب، أنـــه بالتحدیـــد فـــي شـــهر أبریـــل ١٩٨٥ینـــایر 

عیة المصریة للدراسات النفسیة مؤتمرها السنوي األول وخصصت له نـدوة حـول أزمـة عقدت الجم

علم النفس في مصر. إال أن مساهمة أبو حطب األكثر أهمیة بخصوص مناقشـة مشـكالت علـم 
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الــنفس ربمــا تكــون هــي مجمــوع النقــاط التــي حــددها كاســتراتیجیات لمســتقبل علــم الــنفس فــي العــالم 

لعدة دعائم منها : أوال: تحریر مفهوم التنمیـة  ى المشكالت التي یواجههاالعربي ولذلك للتغلب عل

من نماذج "التحدیث" التي تتطلب عملیات التغریب، وثانیـا التفاعـل اإلبـداعي بـین التـراث القـومي 

ن خــالل الخــروج والحاجــات المعاصــرة، وثالثــا: الحــث علــى تنمیــة الفكــر الســیكولوجي اإلبــداعي مــ

بتكاریة ومن التقلید إلى التجدید ومـن االتبـاع إلـى اإلبـداع، ورابعـا: البحـث عـن من التبعیة إلى اال

  هویة مهنیة جدیدة لعلم النفس.

  حجازي وسیكولوجیا التخلف االجتماعي

"التخلــف االجتمـــاعي: مـــدخل إلـــى ســـیكولوجیة اإلنســـان المقهـــور" هـــو عنـــوان الكتـــاب الـــذي نشـــره 

، أسـتاذ علـم الـنفس بالجامعــة )١٩٨٦( صـطفى حجـازير مو سـیمعهـد اإلنمـاء العربـي لمؤلفـه بروف

اللبنانیة وجامعة البحرین. إذا تتبعنا الكتاب من خالل موضـوعاته الرئیسـة فإنـه یشـمل خلفیـة عـن 

واالنكفــاء  ،والحیــاة الالواعیــة ،والعقلیــة المتخلفــة ،والخصــائص النفســیة للتخلــف ،نظریــات التخلــف

والعنف ووضعیة المرأة. وحـاول  ،الخرافیة على المصیر والسیطرة ،عن الذات والتماهي بالمتسلط

لهذه الموضوعات بناء عالقة ارتباطیة بـین البعـد االقتصـادي الممتازة الباحث من خالل مناقشته 

واالجتمــاعي والســیكولوجي. وتبعــا لــذلك حــاول الجمــع بــین مجموعــة مــن العلــوم االجتماعیــة ولكــن 

وهر الكتــاب. ووفــق الباحــث بصــورة جیــدة فــي محاولــة اســتقر أخیــرا علــى التحلیــل النفســي وهــو جــ

المحلــي  يئــقلیمــي فــي العــالم العربــي إلــى الجز التنقــل التــدریجي مــن الكــل العــالمي إلــى الحــزام اإل

اللبنــاني فهــي الــدوائر الثالثــة التــي یــدور حولهــا الباحــث. ولكــن اعتمــد الباحــث بصــورة محــددة فــي 

ظــة عنــف الحــرب فــي لبنــان وهــو عنــف فــي نظــر رصــد ســیكولوجیة اإلنســان المقهــور علــى مالح

  المؤلف بأنه عنفا "اجتماعیا ثقافیا نفسیا". 

فإن محاولة الباحـث فـي جوهرهـا قامـت علـى المالحظـة والتحلیـل الموظف أما بخصوص المنهج 

النفسي واالجتماعي للظواهر المعاشة وفقا لما یقول. وتبلورت رؤیة الباحث عـن التخلـف النفسـي 

عامل العیادي واإلرشادي مع األحداث واألطفال الـذین یؤمـون مؤسسـات الرعایـة مـع من خالل الت

ون إلـــى مراكـــز الخـــدمات االجتماعیـــة. وتركـــزت رؤیـــة الباحـــث عـــن ؤ ذویهـــم والراشـــدین الـــذین یلجـــ

دراســـة میكانزمـــات الـــدفاع عـــن الـــنفس التـــي یجابـــه بهـــا اإلنســـان العربـــي عامـــة واللبنـــاني خاصـــة 

منهــا  ،مرجعـا ٢٦بـبعض االقتباسـات مـن الثاقبـة عـم الباحـث مالحظاتـه وضـعه الوجـودي. ولقـد د

) أبحاثـــا منشـــورة فـــي ٨باللغـــات األجنبیـــة. وكانـــت غالبیـــة المراجـــع العربیـــة ( ١٥و ،بالعربیـــة ١١

  ).٢یة (نجلیز ) واإل١٣دوریات عربیة بینما كانت غالبیة المراجع األجنبیة باللغة الفرنسیة (
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صـــفحة اعتمـــد فیهـــا  ٩٥كتـــاب علـــى أربعـــة فصـــول تـــم تغطیتهـــا فـــي واحتـــوى القســـم األول مـــن ال

الباحـــــث علـــــى أطـــــر عریضـــــة موظفـــــا بـــــذلك عـــــدة أدوات ومنـــــاهج لدراســـــة الخلفیـــــة االقتصـــــادیة 

واالجتماعیة ودراسة التراث الشعبي من خالل أدوات االنثروبولوجیا تـارة ومفـاهیم التحلیـل النفسـي 

اوله الموضـوعي لهـذه القاعـدة الهامـة مـن البحـث والتـي تارة أخرى. ویتفق الفرد مع الباحث في تن

نوقشـــت بصـــورة هرمیـــة متدرجـــة مـــن البنیـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة للبنیـــة الســـیكولوجیة. وبلغـــة 

عتقادیــة والرمزیــة والشــعوریة التــي تمثــل جــوهر ) فقــد مــس الباحــث "المنظومــات اال١٩٩٠غلیــون (

اني مــن الكتــاب، وهــو الجــزء الخــاص بســیكولوجیة ). أمــا القســم الثــ٣٣٤الثقافــة وخمیرتهــا" (ص 

صــفحة. وفــي هــذا الجــزء تبــرز رؤیــة الباحــث بصــورة  ١٤٢اإلنســان المقهــور، تمــت تغطیتــه فــي 

واضـحة مـن خـالل تحلیلــه وتشـریحه لظـاهرة التخلـف النفســي وسـیكولوجیا اإلنسـان المقهـور. فهــي 

یغلب علـى ذلـك تعمیمـات ربمـا یكـون لدرجة "كشف العورة" و ذاته الوقت  فيرؤیة عقالنیة ونقدیة 

بعضــها جــائرا تــرتبط بموقــف آیــدیولوجي مضــمر. قــد یختلــف الفــرد مــع الباحــث فــي نقــده القاســي 

لدرجـــة تجــــریح الــــذات لــــبعض مظـــاهر النســــق الثقــــافي مثــــل األســـطورة والغیــــب والتقالیــــد والظــــار 

قـادي بالنسـبة لألفـراد والكرامة والسـحر. فـي تقـدیري، إن هـذه المظـاهر هـي جـزء مـن النظـام االعت

وتبـرز أبحـاث علـم  والجماعـات فـي العـالم العربـي، خاصـة فـي القطـاع التقلیـدي والریفـي والبـدوي.

الـنفس االجتمـاعي واالنثروبولوجیـا الثقافیـة، وعلـم االجتمـاع خاصـة المدرسـة الوظیفیـة أهمیـة هـذه 

تــرتبط بموضــوع التــوطین المعتقــدات بالنســبة لتماســك النظــام الثقــافي. وهــي نفــس المظــاهر التــي 

الــذي یعتمــد علــى الفكــرة القائلــة بتفســیر ســلوك األفــراد مــن  الــداخلي لعلــم الــنفس فــي العــالم العربــي

  .خالل مفاهیمهم واعتقاداتهم

وفي هذا الجزء من مناقشة آراء حجازي سأضـطر هنـا لالسـتعانة بجـزء مطـول مـن برهـان غلیـون 

العقــل" إذ یقــول بــأن القــول بــأن ثقافتنــا متخلفــة أو ال ) فــي كتابــه النقــدي الممتــاز "اغتیــال ١٩٩٠(

عقالنیــة أو ال علمیــة أو جامــدة أو فقیــرة، وال حــل لهــا إال بمكافحتهــا كمــا تكــافح العاهــة أو بترهــا 

كما یبتر العضو المـریض، ال معنـى لـه وهـو مـن قبیـل رفـض الـذات واالسـتقالة الوطنیـة المعنویـة 

یــــة فـــي إشــــعارنا أو إقناعنــــا بـــدونیتنا وال معقولیــــة وجودنــــا، التـــي تعبــــر عــــن نجـــاح الهیمنــــة األجنب

لهضمنا كعناصر ومواد أولیة خام، وٕاغالق كل أمل أمامنا بالتقدم العقلـي. والسـؤال الـذي یطرحـه 

العقل النقدي هو لماذا تحـول التـراث فـي ذهـن الـبعض إلـى عقیـدة سـالبة وتدمیریـة لـم تحـتفظ منـه 

  حریم ونسیت جوانبه العقلیة واإلیجابیة والمثریة؟إال بأمور العقوبات والمنع والت
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ویــذكر الباحــث حجــازي القــارئ بــأن "هنــاك جوانــب هامــة وكثیــرة علــى كــل صــعید البــد لألبحــاث 

المیدانیة أن تكشف عنها فالمیدان مازال بكرا وقـد یكـون مـا یخبئـه مـن معطیـات أهـم وأخطـر ممـا 

یـــل النفســـي، وهـــو تحلیـــل نـــوعي، تصـــعب ظهـــر". لكـــن نتیجـــة العتمـــاد الباحـــث علـــى مـــنهج التحل

عملیة إعادة الدراسة واختبار الفرضـیات األساسـیة فـي جزیئیاتهـا أو سـیكولوجیة اإلنسـان المقهـور 

فــي عمومیتهــا. وعمومــا یكشــف الكتــاب عــن قلــق الباحــث فــي لبنــان ســواء أكــان قلقــا وجودیــا أو 

لوجي لعملیــة تجـریح الــذات أو حیاتیـا. ففـي مثــل ظـروف القلــق هـذه ربمــا یكـون هنـاك تبریــر سـیكو 

كشف العورة. كما تـأثر الباحـث حجـازي بخبرتـه المیدانیـة فـي مجـال علـم الـنفس العیـادي بفرنسـا. 

    وتعتبر فرنسا بصورة أولیة هي دولة علم النفس االكلینیكي.

) أكبر بخصوص مناقشة قضـایا علـم الـنفس الكبـرى فـي ١٩٩٣وتتضح معالجة حجازي (  

دراسة بعنوان "علم النفس في العـالم العربـي: مـن الواقـع الـراهن إلـى المشـروعیة العالم العربي في 

الوظیفیــة". واســتخدم حجــازي فــي هــذه الدراســة مصــطلح "اســتیطان علــم الــنفس" بدقــة فــي بعــض 

المقارنات عبر الثقافیة تحتاج للبحث والدراسـة. وینـاقش حجـازي كیفیـة إعـادة تأسـیس علـم الـنفس 

فــإن التبــاین الثقــافي االجتمــاعي ال بــد أن ینــتج تباینــا فــي  هحســب وجهــة نظــر فــي العــالم العربــي. و 

البني والدینامیات النفسیة. ویتجلى هذا التبـاین مـا بـین الغـرب وهـو بلـد منشـأ علـم الـنفس، والعـالم 

العربي حیـث یحـاول أن یسـتوطن علـم الـنفس. ویـذكر حجـازي ثالثـة توجهـات غالبـة لإلنسـان فـي 

لمهـرة واإلنجـاز وبالمقابـل یغلـب علـى توجیـه اإلنسـان فـي العـالم العربـي ثالثـة الغرب هـي العقـد وا

توجهــات هــي االنتمــاء والمقــام والحظــوة. وحســب وجهــة نظــر حجــازي تقــوم عملیــة إعــادة تأســیس 

علــم الــنفس علــى أولویــة البحــث فــي البنــي الذهنیــة والمعرفیــة وفــي أنمــاط العالقــات والتفاعــل وفــي 

ممـــا یرددهـــا وأرددهـــا معـــه فـــي وصـــفه المعبـــر  كثیـــراً  ةازي مقولـــة مشـــهور التكـــوین النفســـي. ولحجـــ

  لتجربته الطویلة في البحرین بأن الثقافة السائدة هي ثقافة الوالء ال ثقافة اإلنجاز. 

همـة فـي تحلیـل سـیكولوجیا اإلنسـان المقهـور مأخلص بأن البحث المقدم من حجـازي هـو محاولـة 

لتحقیق األهداف التوطینیة الداخلیـة  في تقدریري،ا المیدان. و وسد البحث بذلك فجوة كبیرة في هذ

لعلـم الــنفس یبـدو أن الوقــت قـد یكــون مناسـبا لالنتقــال مـن عملیــة هـدم التــراث إلـى محاســبة عقلیــة 

عالم النفس العربي وموقفه من التراث. وضرورة فتح النقـاش عـن التـراث الشـعبي مـن غیـر حـدود 

التــراث. ومــع هــذه المالحظــة المقدمــة ألعمــال حجــازي تعتبــر  أو قیــود وذلــك مــن أجــل تجدیــد هــذا

همــة وعامــة فــي الوقــت نفســه مــن حیــث تطرقهــا للنســق الثقــافي و لتطــویر علــم الــنفس ممســاهمته 

الوطني من ضمن أو من الداخل. وتعد المحاولة كذلك خطوة في إرساء مالمح لمقدمة فـي "علـم 
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الالحقـة فـي هـذا المجـال. وٕاذا كـان هنـاك شـيء  نفس التخلف" والذي أحسب بأنه ركیـزة لألبحـاث

فإنهــا خطــوة كــذلك تجــاه "المشــروعیة الوظیفیــة لعلــم الجریئــة آخــر یحســب لهــذه المحاولــة البحثیــة 

    النفس" كما هي خطوة أخرى في عملیة توطین علم النفس في العالم العربي.

  رمضان أحمد وعلم النفس في الدول العربیة

) كتاب "علم النفس في الـدول  ,١٩٩٨Ahmed & Gielenلین (حرر رمضان أحمد وأوي جی

یـة والـذي نجلیز ) والصـادر باللغـة اإلPsychology in the Arab countriesالعربیـة" (

صــفحة مــن الحجــم المتوســط.  ٥٩٢نشــر بواســطة دار جامعــة المنوفیــة بمصــر. یقــع الكتــاب فــي 

بیــة، قضــایا علــم نفــس النمــو، موضــوعات شــملت: علــم الــنفس فــي الــدول العر  ٩وغطــي الكتــاب 

والتربیة واإلبداع، الشخصیة، علم النفس االجتمـاعي والتنظیمـي، علـم الـنفس البیولـوجي والقضـایا 

التجریبیــة، علــم الــنفس المرضــي والقضــایا االكلینیكیــة، وعلــم الــنفس فــي الســیاق الثقــافي وخاتمــة. 

م الـنفس فـي مصـر خاصـة وفـي بعـض یة لعلـنجلیز ربما یعتبر الكتاب أول تغطیة مكثفة باللغة اإل

الدول العربیة. بدون شك هناك مجهود كبیـر جـدا مقـدم فـي عملیـة جمـع المعلومـات المكثفـة وفـي 

یـة بالنسـبة للموضـوعات المعالجـة. ولكـن هـذا نجلیز الترجمة الجیدة من اللغة العربیـة إلـى اللغـة اإل

ـــه فـــي قـــراءة موضـــوعات ا ـــار تضـــمنه قصـــور یصـــعب تجنب ـــوان المجهـــود الجب ـــاب. مـــثال، عن لكت

عــالم نفــس معظمهــم مــن  ١٩الكتــاب "علــم الــنفس فــي الــدول العربیــة" شــمل مســاهمة مقدمــة مــن 

%) وبلغـت مسـاهمة بقیـة الـدول العربیـة مجتمعـة مـن المحـیط إلـى الخلـیج ٩٠حـوالي ( ١٧مصر 

  %.  ١٠حوالي 

قیــة. وانعكســت مــن وجهــة نظــر عبــر ثقافیــة تــم نقــد علــم الــنفس الغربــي مــن خــالل المركزیــة العر 

المركزیــة ذاتهــا فــي المعالجــة الحالیــة للكتــاب الــذي یقــوم علــى االفتــراض القائــل بــأن علــم  الرؤیــة

النفس في العالم العربي "مصـریا". وغیـر المركزیـة، هنـاك الكثیـر مـن التعمیمـات غیـر الحـذرة فـي 

)، ٢٣ولـة" (ص. الكتاب مثال "باستثناء مصر فإن علـم الـنفس فـي العـالم العربـي فـي مرحلـة الطف

(ص. الماضــیة و"طـور علمــاء الــنفس فــي مصــر فقــط نمــاذج فــي علــم الــنفس فــي الخمســین ســنة" 

)، و"هنــــاك اثنــــین فقــــط مــــن المتخصصــــین فــــي علــــم الــــنفس الفســــیولوجي فــــي مصــــر" (ص. ٣٩

). ١٥)، وكـذلك "تقــدم فقـط الجامعــات المصـریة بــرامج فـي الــدكتوراه فـي علــم الــنفس" (ص. ٣٩٦

اك نمــاذج ســیكولوجیة مقدمــة مــن قبــل بعــض علمــاء الــنفس العــرب خــارج مصــر. فــي الحقیقــة، هنــ

مقارنــة مــع  یــدزوســوف ننــاقش بصــورة منفصــلة النمــوذج الــذي قدمــه بــدري للوقایــة مــن مــرض اإل

النموذج الهولندي. كما هناك عدة بـرامج للـدكتوراة فـي معظـم الـدول العربیـة مـثال العـراق، سـوریا، 
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عودیة والسودان. ثالثا: كانـت معظـم مسـاهمات علمـاء الـنفس المقدمـة لبنان، المغرب وتونس والس

فــي الكتــاب مــن كلیــات اآلداب ویبــدو أن هنــاك مســاهمتین فقــط مــن كلیــات التربیــة. وربمــا یعكــس 

ذلــك طبیعــة الصــراع غیــر المجــدي بــین علمــاء الــنفس فــي كلیــات التربیــة وفــي كلیــات اآلداب فــي 

العالقـــات بـــین أقســـام علـــم الـــنفس فـــي جامعـــات دول مصـــر. وانعكـــس نفـــس الصـــراع فـــي طبیعـــة 

  مجلس التعاون الخلیج.

: في مقدمة الكتاب عن "تاریخ علم الـنفس" والتـي كتبـت بواسـطة المحـررین تـم الرجـوع فقـط رابعاً  

للمراجع الثانویة. وتم ذكر مساهمة بعـض علمـاء التـراث العربـي اإلسـالمي مثـل الكنـدي والـرازي، 

ا، وابن رشد والغزالي، وابن خلدون ولم یتم التطرق أو اإلشـارة ألعظـم وأنضـج وابن سین ،والفارابي

مساهمة تجریبیة اصیلة في علم النفس قدمها ابن الهثیم في كتاب المناظر. وسـوف نعـرض هـذه 

المســاهمة كرمــز لتــوطین علــم الــنفس فــي القــرن الحــادي عشــر المــیالدي. خامســا: قــدمت معظــم 

ة علماء نفس كبـار أو ذوي شـهرة فـي العـالم العربـي ومعظمهـم مـن المساهمات في الكتاب بواسط

حملـــة األســـتاذیة. ولكـــن لـــم یـــنعكس ذلـــك الكبـــر أو الشـــهرة فـــي معالجـــة موضـــوعات أصـــیلة، أو 

مفاهیم جدیدة، أو نظریات تجدیدیة، أو مناهج مكیفة، أو تقنیات ابتكاریة، أو حتـى دراسـات ذات 

مـن  معظـم الدراسـات عبـارة عـن تجمیـع وتكـویم للمعلومـاتجودة نوعیة. ولهذا السبب ربمـا كانـت 

غیــر عملیــة تمثیــل أو هضــم لهــا. وظلــت غالبیــة الدراســات مثــل قطــع متاهــة الجكســو المبعثــرة لــم 

تربط باطار نظري محكم. سادسا: هناك فصل كـان مـن المفتـرض أن یكـون مهمـا عـن الدراسـات 

بـأن غالبیـة الدراسـات هـي عبـارة عـن دراسة. وصحیح جدا  ٥٣عبر الثقافیة الذي تضمن عرض 

مقارنـــات بـــین مجمـــوعتین ولكـــن مـــن غیـــر نقـــاش عبـــر ثقـــافي علـــى مســـتوى المفـــاهیم والنظریـــات 

  والمناهج. 

وهنـــاك عـــدة أســـئلة أخـــرى تجابـــه المحـــررین، مـــثال لمـــاذا لـــم یســـاهم غالبیـــة علمـــاء الـــنفس العـــرب 

تجاهـات أو المـدارس الرئیسـة فـي علـم هـذا الكتـاب؟ ولمـاذا لـم تمثـل اال تـأثیرا أو شـهرة فـي األكثر

وبلغـة  ،النفس في العـالم العربـي فـي الكتـاب؟ ولمـاذا لـم تنـاقش قضـایا تبنـي أو تأسـیس أو تكییـف

أكثر دقة توطین علم النفس في الدول العربیة؟ بالتأكید هناك جوانب إیجابیة ومشرقة فـي الكتـاب 

والرســائل العلمیــة، واألبحــاث غیــر  رة،تتعلــق بمســح موســع لمجموعــة هائلــة مــن الدراســات المنشــو 

والكتب المتعلقة بعلم النفس في العالم العربي. ویتوقع أن یصبح الكتـاب مـن المصـادر  ،المنشورة

ــنفس فــي العــالم العربــي. ولهــذا الســبب ربمــا تكــون رســالة الكتــاب موجهــة لعلمــاء  الرئیســة لعلــم ال

العربـي أو للـذین ال یعرفـون العربیـة. وربمـا الـنفس فـي الغـرب أو المهتمـین بعلـم الـنفس فـي العـالم 



  ١٠٢

) ١٩٧٩یـــة فـــي العـــالم العربـــي بعـــد كتـــاب بـــدري (نجلیز یكـــون الكتـــاب الثـــاني مـــن نوعـــه باللغـــة اإل

). The dilemma of Muslim psychologistsمشـكل أخصــائي الــنفس المســلمین (

ذلك یجب على قـارئ ولكن هناك بعض القصور وربما النظرات المركزیة التقلیصیة في الكتاب. ل

كتاب "علم النفس في الدول العربیة" أن یتعامل بحذر مـع بعـض األطروحـات والتعمیمـات. وكلنـا 

أمل في الطبعة الثانیـة مـن هـذا الكتـاب التـوثیقي المهـم أن یـتم تجـاوز هـذه السـلبیات لكتـاب أكثـر 

   تمثیال للعالم العربي.

  لعربيأحرشاو وواقع التجربة السیكولوجیة في العالم ا

رؤیتـة لعملیـة  ،شهرة فـي العـالم العربـيعالم النفس المغربي األكثر  ،تشكل رزمة مؤلفات أحرشاو

تأســیس علــم الــنفس فــي المغــرب خاصــة وفــي العــالم العربــي عامــة. فمــن كتبــه مــثال مغربــة رائــز 

)، ١٩٨٩)، والتمثیــــــــل الــــــــداللي ألفعــــــــال تحویــــــــل الملكیــــــــة (١٩٧٨وكســــــــلر لــــــــذكاء الراشــــــــدین (

ـــة (الســـیكولو  ـــم الدالل )، وقیـــاس ذكـــاء الراشـــدین المغاربـــة ١٩٩٣الطفـــل واللغـــة () ١٩٩٢وجیا وعل

)، والعلــم والثقافــة والتربیــة: ٢٠٠١، صــرع القــیم ومشــكل التوافــق الدراســي لــدى الطفــل ()١٩٩٤(

. بینمــــا یشــــكل كتــــاب واقــــع التجربــــة الســــیكولوجیة )٢٠٠٥رهانــــات اســــتراتیجیة للتنمیــــة العربیــــة (

هامــة فــي عــرض ومناقشــة قضــایا علــم الــنفس الكبــرى فــي العــالم العربــي مــن مســاهمة ) ١٩٩٤(

دراسة ومقالة حول علـم كتاب و  ٧٠خالل حركة القیاس النفسي. باإلضافة لذلك ألحرشاو حوالي 

مجلـــة دراســـات عربیـــة، والفكـــر فـــي العـــالم العربـــي مـــن بینهـــا الـــنفس نشـــرت فـــي دوریـــات مختلفـــة 

والوحــدة، وشــؤون عربیــة، ومجلــة العلــوم االجتماعیــة، والمجلــة  العربــي، ودراســات نفســیة وتربویــة،

المغربیة لعلم النفس، والطفولة العربیة، ومجلـة علـوم التربیـة. كمـا نشـرت بعـض دراسـات أحرشـاو 

فــي أعمــال النــدوات والمــؤتمرات المتخصصــة. وأحرشــاو عضــو فاعــل فــي هیئــات تحریــر بعــض 

والمجلـة المغربیـة لعلـم  ،و"دفـاتر" ،لعربي مثـل "معرفیـة"الدوریات السیكولوجیة الصادرة في العالم ا

  والنفسیة" بالبحرین، و"مجلة الطفولة العربیة" بالكویت. النفس بالمغرب، و"مجلة العلوم التربویة 

) أن اهتمـــام ١٩٩٤وفـــي كتـــاب "واقـــع التجربـــة الســـیكولوجیة فـــي الـــوطن العربـــي" وجـــد أحرشـــاو (

 ٨٧اسـیة فـي أبعادهـا النفسـیة والعقلیـة والتربویـة قـد تجلـى فـي علماء النفس العـرب باألسـالیب القی

 ٢٢منهـــا تمــت فـــي مجــال التعـــدیل، و  ٢٥محاولــة فـــي مجــال ترجمـــة المقــاییس، و ٤٠محاولــة. 

تمــت فــي مجــال اإلعــداد. ویعنــي هــذا أنــه وعلــى امتــداد مــا یقــارب نصــف قــرن كامــل مــن العمــل 

وریـة مصـر العربیـة التـي تشـكل النمـوذج السیكولوجي في الوطن العربي، وبشـكل خـاص فـي جمه

ــذات فــي هــذا المضــمار، فــإن عــدد المحــاوالت التــي تحققــت فــي مجــال اإلعــداد المحلــي  القــائم ال
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 ٦محاولــة :  ٢٢ألدوات قیاســیة تتســاوق مضــامینها وخصوصــیات الواقــع العربــي قــد وصــل إلــى 

ـــذكاء العـــام، و ـــاس ال ـــاس االســـتعداد والتحصـــیل، و ٨منهـــا لقی ـــاس ٢لقی ـــي، و لقی ـــدهور العقل  ٦الت

  لقیاس الشخصیة. 

ـــدو ٨٨: ١٩٩٤والحقیقـــة، كمـــا یقـــول احرشـــاو ( ـــة م)، أن هـــذا العـــدد وٕان كـــان یب همـــا مـــن الناحی

الكمیــة فهــو غیــر ذلــك مــن ناحیــة التوظیــف واالســتعمال. وبالتــالي فــإن هــذه المحــاوالت لــم تحــظ 

المقـاییس الواسـعة االنتشـار، وفـي  باالستخدام الواسع وال بالمصداقیة العلمیة التي اكتسبتها بعض

مقــدمتها مقــاییس بینیــه ووكســلر للــذكاء ومقــاییس ثرســتون وبنیــه لالســتعداد والتحصــیل، ومقیــاس 

جشــطالت للتــدهور العقلــي ثــم مقیــاس رورشــاخ وســترونج ومــوراي للشخصــیة. ومــرد هــذا  -بنــدر

في العالم العربي إلـى )، "هو استمرار واقعة افتقارنا ١٩٩٤على حسب تعبیر أحرشاو ( ،القصور

عامـا منـذ أول تطبیـق لمقـاییس الـذكاء فـي  ٧٠وفي تقـدیري، إن فتـرة  .مشروع سیكولوجي هادف"

في مصر والعـراق كـان ذلـك كافیـا بتطـویر أقیسـه سـیكولوجیة مـن واقـع  ١٩٢٨العالم العربي عام 

ابـــان. ویمكـــن أن ســـنة فقـــط كافیـــة بتقلیـــد وٕانتـــاج أول قطـــار فـــي الی ١١البیئـــة العربیـــة كمـــا كانـــت 

نالحظ الفرق ما بین المقیاس السیكولوجي وما بین القطار. فیا ترى ما السبب الذي جعـل علمـاء 

الــنفس فــي الیابــان مــثال یتمیــزون بــروح "التماثلیــة المبدعــة" لإلنتــاج الســیكولوجي فــي حــین یفتقرهــا 

  ).٢٠٠٠علماء النفس العرب؟ (الخلیفة، 

حة تضـمنت اإلشـارة لمصـطلح التـوطین بصـیغة الماضـي ) بصورة واض١٩٩٤وتساءل أحرشاو (

ربما ألول مرة في كتاباتـه. وجـوهر السـؤال: هـل "اسـتوطنت" السـیكولوجیا فـي الـبالد العربیـة علـى 

غرار ما نجده مثال بالنسبة لدول أوربا وأمریكا وروسیا؟ ووفقا ألحرشـاو هنـاك مقـاییس موضـوعیة 

اســتوطن علــم مــا فــي بلــد معــین، وفــي مقــدمتها عــدد یمكــن االتفــاق حولهــا لمعرفــة إلــى أي مــدى 

المعاهــــد العلمیــــة والمؤسســــات التطبیقیــــة وعــــدد المؤلفــــات والدراســــات المنبئــــة بــــالخلق واإلبــــداع. 

وكنموذج لمحاولة قراءة تـاریخ علـم الـنفس فـي العـالم العربـي نظـر أحرشـاو بصـورة محـددة لحركـة 

ـــى القیـــاس النفســـي بمفهومهـــا العربـــي مـــن خـــالل عـــدة مر  احـــل مـــن بینهـــا أوال: مرحلـــة االفتقـــار إل

التكوین السیكولوجي العلمي. ووفقا ألحرشاو في هذه المرحلة هناك بعض اإلشارات الطفیفة إلـى 

األســالیب القیاســیة المتداولــة فــي الســیكولوجیات العربیــة والتــي تــم التطــرق لهــا فــي بعــض الكتــب 

مجلـة "المقتطـف". وثانیـا مرحلـة التكـوین المبكرة في علم النفس فضـال عـن بعـض الـدوریات مـثال 

الســـیكولوجي العلمـــي التـــي تـــرتبط بإیفـــاد الطلبـــة العـــرب فـــي إطـــار البعثـــات الدراســـیة بالجامعـــات 

الغربیــة للتخصــص فـــي علــم الـــنفس تحــت إشـــراف أســاتذة فــي مجـــال القیــاس النفســـي. ومــن بـــین 
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اجـح ومحمـد خلیفـة بركـات هؤالء الموفدین العرب القوصي ویوسف مـراد ورمزیـة الغریـب وعـزت ر 

ومحمـد مرســي. وتــرتبط مرحلــة التكــوین هــذه، وفقــا ألحرشــاو، بإنشــاء كلیــات اآلداب والتربیــة التــي 

تضـــم أقســـاما لعلـــم الـــنفس وكـــذلك دور الجمعیـــات العلمیـــة والمهنیـــة ومراكـــز البحـــوث فـــي تطـــویر 

    حركة القیاس النفسي.

  عربيسمر زبیات والبحث عن علم نفس مناسب في العالم ال

) مـن المتخصصـین الـدقیقین فـي القضـایا الثقافیـة Zebian et al, 2006تعتبـر سـمر زبیـان (

. مـن خـالل اهتمامهـا النـادر بكـل مـن علـم الـنفس الثقـافي وعلـم الـنفس المعرفـي في العـالم العربـي

. ومــن بــین ٢٠٠٠عــام بكنــدا وهــي باحثــة مــن لبنــان نالــت الــدكتوارة مــن جامعــة غــرب أونتــاریو 

وتـــأثیر العوامـــل الثقافیـــة واالجتماعیـــة فـــي  اتهـــا البحثیـــة معرفـــة الریاضـــیات عنـــد الراشـــدین،اهتمام

التعامل الیومي مع الریاضیات، واالستدالل واالتصال في تدریس الریاضیات في المرحلة األولیـة 

ي فـحالیـا بلبنان، فضال عن العالقة بین العلوم المعرفیة وعلم النفس الثقافي. وتعمل سـمر زبیـان 

الجامعـــة األمریكیـــة فـــي بیـــروت فـــي قســـم العلـــوم االجتماعیـــة والســـلوكیة. وســـبق أن نالـــت جـــائزة 

وهــي جـــائزة عالمیـــة رفعیــة المســـتوى تقــدم مـــن قبـــل الرابطــة العالمیـــة لعلـــم  ،٢٠٠٢تریانــدیز عـــام 

. ونالت زبیان هذه الجائزة في بحثها الرصـین التخصصالنفس عبر الثقافي ألفضل أطروحة في 

علـم مـدخل ق بتأثیر الممارسات الثقافیة على العملیات الریاضـیة والـذي عالجتـه مـن خـالل المتعل

  النفس المعرفي. 

درجــة الحساســیة قیــاس وتحلیــل دقیــق لبعملیــة ) Zebian et al, 2006زبیــان (قامــت ســمر 

بحثهـا  یـة. وفـينجلیز الثقافیة لألبحاث السیكولوجیة المحكمة المنشورة عن العالم العربـي باللغـة اإل

مـــن مـــن الجهـــود الســـابقة المقدمـــة فـــي مجـــال تحلیـــل األبحـــاث بصـــورة خاصـــة باالســـتفادة قامـــت 

 & Adair, Puhanلــم الــنفس عبــر الثقــافي منهــا مســاهمة أدیــر وبوهــان وفــوهرا (منظــور ع

Vohra, 1993) والخلیفة ،(Khaleefa, 1999(، ) وأونقیل وسمیثOngel & Smith, 

الهنــد، كــل مــن جــة الحساســیة الثقافیــة فــي األبحــاث المنشــورة فــي ) الــذین قــامو بقیــاس در 1999

مــن الدراســات  ٩٩قامــت زبیــات بتحلیــل وفــي بحثهــا وتركیــا واالتحــاد الســوفیتي، والعــالم العربــي. 

واسـتخدمت الباحثـة منهجـین  .٢٠٠٤-١٩٥٠یة في الفتـرة نجلیز دوریة باللغة اإل ٦٤المنشورة في 

%). وتم قیاس درجـة ثبـات تحلیـل ١٢آخر للدراسات النوعیة (%) و ٨٨لتحلیل الدراسات الكمیة (

. ونشـــرت غالبیـــة هـــذه الدراســـات ٠.٨٦%) مـــن الدراســـات والتـــي بلغـــت ٤٢( ٤٢المحتـــوي لعـــدد 

%)، ٢٥%)، واألوربیـــة (٤٨الخاصـــة بعلـــم الـــنفس فـــي العـــالم العربـــي فـــي الـــدوریات األمریكیـــة (
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الدراســـات نتـــائج زبیـــان %). ولـــم تتضــمن ١١الــدوریات العربیـــة (فضـــال عـــن %)، ١٤والعالمیــة (

 ةالمنشورة باللغة العربیة وذلك الختالف الممارسات المنهجیة ومعـاییر الكتابـة وذلـك مـن الصـعوب

    .بمكان تحلیلهما بنفس تقنیة تحلیل المحتوى

ــــة فــــي  ــــائج الدراســــة اســــتخدام المنــــاهج الكمی ــــة % مــــن الدراســــات ٨٨كشــــفت نت باالعتمــــاد العربی

%)، والمــنهج النــوعي ١٩%)، والمســوح (٦٣(الســیكولوجیة االختبــارات والمقــاییس علــى  المركــزي

ـــــى المقـــــابالت (یالـــــذي  %). وتـــــراوح حجـــــم ٢واالرشـــــیفي ( ،%)٣%)، والتجریبـــــي (١٢عتمـــــد عل

. وأظهرت الدراسة بأن نسبة معالجـة علـم الـنفس فردا ٣,٤٧٧إلى  ٦٠العینات في الدراسات بین 

%)، وعلــم ١١%)، والتربــوي (١٣%)، واالكلینیكــي (١٣نفســي (%)، والقیــاس ال٣١االجتمــاعي (

ـــــم االـــــنفس السیاســـــي (٧%)، والشخصـــــیة (٨نفـــــس النمـــــو ( %)، ٦%)، والتنظیمـــــي (٧%)، وعل

  %).٤ي (فوالمعر 

 ٨,٨٨هــو العربیــة متوســط درجــات الحساســیة الثقافیــة فــي الدراســات أظهــرت نتــائج الدراســة بــأن و 

% مــن الدراسـات عبـارة عــن تكـرار لدراســات ٤٧سـة بـأن كشــفت الدرا). و ٤.١٩نحـراف معیـاري ا(

ولیس هناك تركیز للمساهمة في القضـایا المحلیـة  .غربیة أو المساهمة في أدب علم النفس العام

% ٤٤كشـفت الدراسـة بـأن حـوالي كمـا . للمفاهیم والنظریات والمناهج لیس هناك نقاش نقدي كما

 تاالعتبارات االجتماعیة والثقافیة بینمـا تضـمنمن الفرضیات المصاغة في الدراسات لم تتضمن 

% مـن الدراسـات علـى اقتبـاس ١٩.٤اجتماعیـة. واعتمـدت -فیـةا% من الدراسات اعتبارات ثق٢٥

% مــن الدراســات علــى أي مصــدر عربــي واحــد. وأظهــرت ٣٥مصــادر محلیــة بینمــا لــم تتضــمن 

دمت أكثــر مــن عینــة % اســتخ١٩عینــة واحــدة، بینمــا  ت% مــن الدراســات تضــمن٦٨الدراســة بــأن 

ج المهمــة غیــاب شــبكة التعــاون بــین البــاحثین فــي العــالم ائمــن الــدول العربیــة. وتكشــف هــذه النتــ

ـــة العـــالم. و  ـــین البـــاحثین فـــي بقی ـــي وبیـــنهم وب ـــان بـــأن العرب هـــذه الشـــبكة ضـــروریة فـــي وفقـــل لزبی

  األبحاث عبر الثقافیة والمقارنة. 

% مـــن الدراســـات العربیـــة تتبنـــى ٩٠زیبیـــان بـــأن  ةإن أكثـــر نتیجـــة الفتـــة فـــي دراســـفـــي تقـــدیري، 

مـن غیـر نقـد أو عملیـة تكییـف. بینمـا نـاقش  إجمالیـةبصـورة الغربیـة المفاهیم والمناهج والمقاییس 

% ٩٢مصـداقیة المفـاهیم والنظریـات العامـة. وكشـفت النتـائج بـأن العـرب % فقط مـن البـاحثین ٤

الموظفـة فـي هـذه الدراسـة ولـم تتضـمن المنـاهج  من الدراسات تعتمد على اختبارات الورقة والقلـم.

العربیـــة . وتســـتخدم فـــي غالبیـــة هـــذه الدراســـات األرشـــیفياســـتخدام التجریـــب أو شـــبة التجریبـــي أو 

% من هذه االختبارات تمت عملیة تغییـر طفیـف لهـا بعـد ٢٩في %) مقاییس غیر محلیة. و ٦٧(
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وســبق أن وصــفنا  ییــر أو تكییــف.لــم تتعــرض ألي عملیــات تغمنهــا % ٣٨عملیــة الترجمــة بینمــا 

ـــم نفـــس الفـــرض الصـــفري"  ـــم"، و"عل ـــم نفـــس الورقـــة والقل ـــنفس فـــي العـــالم العربـــي بأنـــه "عل ـــم ال عل

). وكشـــفت النتـــائج بـــأن غالبیـــة العینـــات مـــن طـــالب الجامعـــات وغالبـــا مـــا یـــتم ٢٠٠٠(الخلیفـــة، 

الفــروق طبیعــة لة فــي نقــد. وتعتبــر هــذه مشــكعملیــة تعمــیم النتــائج لبقیــة أفــراد المجتمــع مــن غیــر 

    الموجود ة في المستویات االقتصادیة االجتماعیة بین طالب الجامعة وبقیة الشرائح االجتماعیة.

معظـم األبعـاد التـي تـم تقییمهـا كشفت نتائج الدراسة انخفاض درجة الحساسیة الثقافیة فـي عموما 

أو  جراء أبحاث تطبیقیـة% من الباحثین یهدفون ال٢٦تطبیق نتائج األبحاث. وهناك فقط خاصة 

ي اشــارة أ% مــن الدراســات ٢٢ولــم تتضــمن یســتخدمون نتــائج األبحــاث لمعالجــة قضــایا یومیــة. 

% مـن الدراسـات اشـارات تجریدیـة بعیـدة ٢٣ألهمیة الثقافة أو السـیاق االجتمـاعي بینمـا تضـمنت 

فــي  هــافیتوظیــتم مــا غالبــا فــي هــذه البحــوث عــن المفهــوم التقنــي للثقافــة. وٕاذا تــم اســتخدام الثقافــة 

شــــكل متغیــــر مســــتقل. ولــــم تظهــــر غالبیــــة الدراســــات مناقشــــة ألهمیــــة عالقــــة الثقافــــة بالعملیــــات 

% ٨% مــن الدراســات اهتمــت بموضــوع الخصوصــیة الثقافیــة، و١٦الســیكولوجیة. وهنــاك حــوالي 

% مـــن الدراســـات تمـــت ٧تغیـــر عبـــر الـــزمن، وفـــي تمـــن الدراســـات ناقشـــت دینامیـــة الثقافـــة التـــي 

  اقشة قصور تعمیم النتائج عبر الثقافات.من

توظیــــف نتــــائج األبحــــاث فــــي القضــــایا بعــــدم نخفــــاض درجــــة الحساســــیة الثقافیــــة یــــرتبط غیــــاب او 

ن و مصــــداقیة المنــــاهج المطبقــــة، والطریقــــة التــــي ینــــاقش بهــــا البــــاحثمشــــكالت تتعلــــق بالیومیــــة، و 

لمفـــاهیم والنظریـــات مـــن علـــم المســـاهمات الثقافیـــة فـــي العملیـــات الســـیكولوجیة، وكیـــف یـــتم نقـــل ا

درجــة الـنفس الغربــي للعـالم العربــي. مــن النتـائج المحبطــة فـي الدراســة بأنــه لـیس هنــاك تغییـر فــي 

تـرات مختلفـة مـن تطـور علـم فالحساسیة الثقافیة عبر الزمن من خالل عدم وجود فروق دالـة فـي 

    النفس في العالم العربي.

) بعــض االتجاهــات االســتراتیجیة لزیــادة درجــة ٢٠٠٦وفــي نهایــة بحثهــا قــدمت زبیــان وآخــرون (

فــي البحــوث الســیكولوجیة الخاصــة بالعــالم العربــي ومــن ثــم تطــویر علــم نفــس الثقافیــة الحساســیة 

بـــأن الحساســـیة الثقافیـــة تتطلـــب وفقـــا لزبیـــان مناســـب لـــه عالقـــة بعلـــوم الـــنفس الوطینـــة األخـــرى. و 

جیـة صـحیحة وصـادقة فـي جمـع المعلومـات قضایا مفاهیمیة وابستمولوجیة وتطبیـق اجـراءات منه

نـادرا بواسـطة  التجریبیة من العینات العربیة. ولكن لسوء الحظ لم تنـاقش هـذه القضـایا المهمـة إال

تكـون هنـاك أطـر أن فـي علـم الـنفس یجـب ملحـوظ علماء النفس العـرب. لكیمـا یكـون هنـاك تقـدم 

زیـادة قـوة  مـثالطـویر هـذه األطـر توربمـا تكـون هنـاك عملیـات مسـاعدة علـى  .نظریة في البحوث
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العالقــات بـــین البــاحثین والمؤسســـات البحثیـــة فــي العـــالم العربــي. كمـــا هنـــاك أهمیــة لزیـــادة درجـــة 

وعلـم الـنفس الثقـافي.  ،علوم النفس األخرى مثل علم الـنفس النقـدي، وعلـم الـنفس الـوطنيلاالنتباه 

العلــوم واالطــار الخــاص بالحساســیة وهنــاك الكثیــر مــن التــداخل بــین القضــایا المطروحــة فــي هــذه 

یتطلـب علـم و الثقافیة من خالل العالقة االرتباطیة بین المؤثرات الثقافیة والعملیـات السـیكولوجیة. 

تطـورة انتبـاه مركـز حـول األبحـاث مراحـل النفس في العالم العربي خاصة خالل هذه المرحلة من 

  .المختلفة ذات الحساسیة الثقافیة في كل أفرعه
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  مالك بدري وتوطین علم النفس
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 توطین علم النفسو مالك بدري 

  الحیاة الدراسیة والمهنیة

وهــو  .عامــا ٢٤بالســودان قبــل اســتقالل الســودان ب  ١٩٣٢ر مالــك بــدري فــي عــام و ســیولــد بروف

از مـن بدرجة االمتی سالبكالوریو ابن بابكر بدري رائد تعلیم البنات في السودان. نال بدري شهادة 

وهـــو العـــام الـــذي اســـتقل فیـــه الســـودان مـــن االســـتعمار  ١٩٥٦الجامعـــة األمریكیـــة ببیـــروت عـــام 

البریطاني. فضال عن دبلومة في التربیة بدرجة امتیـاز فـي ذات الجامعـة وفـي نفـس السـنة. وبعـد 

نــال درجــة الماجســتیر فــي الجامعــة نفســها. وبعــد محطــة بیــروت واصــل  ١٩٥٨ عــامین مــن ذلــك

ر دراساته العلیا ببریطانیـا حیـث نـال درجـة الـدكتوراه فـي علـم الـنفس مـن جامعـة لسـتر بدري مشوا

ونذكر القـارئ بـأن مقـر جمعیـة علـم الـنفس البریطانیـة الشـهیرة یوجـد فـي مدینـة  .١٩٦١ببریطانیا 

لستر العریقة التي نال فیها بدري شهادته. باإلضافة إلى ذلك یحمل بدري شـهادة فـي علـم الـنفس 

عامــا نــال بــدري درجــة  ٣٩. وفــي عمــر ١٩٦٧یكــي مــن قســم الطــب النفســي بجامعــة لنــدن اإلكلین

وهـــــو زمیـــــل جمعیـــــة علـــــم الـــــنفس  ١٩٧٧. ومنـــــذ عـــــام ١٩٧١األســـــتاذیة فـــــي علـــــم الـــــنفس عـــــام 

عالم نفـس مـرخص مـن ذات  ١٩٨٩سنة من هذه الزمالة أصبح بدري عام  ١٢البریطانیة، وبعد 

الســــلوكي والبحــــث العلمــــي الســــلوكي بجامعــــة تیمبــــل الجمعیــــة. وهــــو زمیــــل فــــي جمعیــــة العــــالج 

    .١٩٨٥بالوالیات المتحدة منذ 

-١٩٦٢لعلــم الــنفس فــي الجامعــة األمریكیــة ببیــروت فــي الفتــرة بــین  مســاعداً  عمــل بــدري أســتاذاً 

. كمـا أصـبح مـدیرا ١٩٦٥، وأستاذا زائـرا ورئیسـا لقسـم علـم الـنفس بالجامعـة األردنیـة سـنة ١٩٦٤

. وعـین مـدیرا ١٩٧١-١٩٦٧لتوجیـه بجامعـة أم درمـان بالسـودان فـي الفتـرة بـین لوحدة اإلرشـاد وا

 ١٩٧٣-١٩٧١لوحـــدة علـــم الـــنفس بجامعـــة الریـــاض بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة فـــي الفتـــرة بـــین 

وبین هاتین الفترتین عین بـدري خبیـرا للیونسـكو فـي علـم الـنفس فـي  .١٩٧٧-١٩٧٤وكذلك بین 

بــدري عمیــدا  أصــبح ١٩٨٠ -١٩٧٧. وفــي الفتــرة بــین ١٩٧٤-١٩٧٣ بإثیوبیــاأكادیمیــة التربیــة 

لكلیة التربیة بجامعة الخرطوم ورئیسا لقسم علم النفس التطبیقي بها. كما عین أستاذا لعلم الـنفس 

وكـذلك  ١٩٨٢-١٩٨١وأخصائي نفسي إكلینیكي بجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود فـي الفتـرة بـین 

ــــي عــــام ١٩٨٥-١٩٨٤ ــــ ١٩٨٤-١٩٨٣. وف ــــة ومــــدیرا باإلنابــــة عــــین ب ــــدا لكلیــــة التربی دري عمی

وأعیــد تعیــین بــدري أســتاذا لعلــم الــنفس  .لجامعــة جوبــا بالســودان بإعــارة مــن جامعــة اإلمــام محمــد

. وقـد تعــرف المؤلـف علیــه مــن قـرب خــالل هــذه ١٩٩٢-١٩٨٥بجامعـة الخرطــوم فـي الفتــرة بــین 

یة وكلیــة التربیــة بجامعــة أفریقیــا وفــي نفــس الســنوات أســس بــدري كلیــة الدراســات اإلســالم الفتــرة.



  ١١٣

بقسـم علـم الـنفس بالجامعـة العالمیـة اإلسـالمیة  ١٩٩٢ العالمیة بالسودان. والتحـق بـدري فـي عـام

وحتى اآلن عین بدري أستاذا لعلم النفس في المعهـد العـالمي  ١٩٩٤. ومنذ ١٩٩٤بمالیزیا حتى 

   .للفكر اإلسالمي والحضارة بمالیزیا

خبـــرات المهنیـــة الواســـعة فـــي لبنـــان واألردن والســـعودیة والســـودان ومالیزیـــا باإلضـــافة إلـــى هـــذه ال

عـددا مـن أقسـام علـم الـنفس، ومراكـز التوجیـه واإلرشـاد، والعیـادات وكلیـات  وبریطانیا أسس بـدري

ــنفس فــي  التربیــة، وجمعیــات علــم الــنفس، وعمــل علــى تطــویر بــرامج الدراســات العلیــا فــي علــم ال

أسس وترأس بدري "الجمعیة النفسیة السودانیة"، وانتخـب رئیسـا "للرابطـة  السعودیة والسودان. كما

. كمــا عــین خبیــرا فــاعال بالیونســكو، وعضــوا ١٩٩٧العالمیــة لعلمــاء الــنفس المســلمین" منــذ عــام 

بلجـان منظمـة الصـحة العالمیــة وانتخـب خبیـرا للمنظمــة فـي لجنـة الممارســات الطبیـة الشـعبیة فــي 

واختیــر بــدري عضـوا فــي عــدد مــن هیئـات تحریــر الــدوریات اإلقلیمیــة . ١٩٨٤-١٩٨٠الفتـرة بــین 

والعالمیــة مــثال "المجلــة العربیــة للطــب النفســي" (األردن)، و"المجلــة المصــریة للدراســات النفســیة"، 

ومجلة "النفس المطمئنة"، ومجلة "المسلم المعاصر" (مصر)، ومجلة جامعـة األحفـاد (السـودان)، 

  یا).) (بریطانChangesومجلة (

  المؤلفات المنشورة

دراســـــة علمیــــة نشـــــرت فـــــي دوریــــات غربیـــــة وعربیــــة. وعالجـــــت أبحاثـــــه  ٤٥ألــــف بـــــدري حــــوالي 

موضــوعات ذات عالقــة وثیقــة بعملیــة تــوطین علــم الــنفس. ونحــاول أن نعــرض بعــض إســهاماته 

ي وتشـیر قائمـة أبحـاث بـدر  .البحثیة خاصة تلك التي اقتبست كثیرا من قبـل البـاحثین حـول العـالم

بأنـه نشـر أول ورقــة لهـا عالقــة بعلـم الـنفس الثقــافي عـن "اثــر الحرمـان الثقـافي فــي معامـل الــذكاء 

 .هوذلــك بعــد عــامین مــن حصــوله علــى درجــة الــدكتوار  ١٩٦٣بالنســبة لألطفــال الســودانیین" عــام 

، ورســـوم شـــكل اإلنســـان وعالقتـــه بالحداثـــة ١٩٦٤ونشـــر بـــدري دراســـة رســـم الرجـــل فـــي الســـودان 

ن أوراقه الممتازة عـن نمـوذج "التـوطین مـن داخـل" الـذي یعكـس تطـور منـاهج قیاسـیة ، وم١٩٦٤

من واقع البیئة المحلیة في علم النفس ورقته عن "استخدام رسم اإلصبع في قیـاس معامـل الـذكاء 

)، ومـــن كشـــوف بـــدري فـــي العـــالج النفســـي "تقنیـــة ١٩٦٥بالنســـبة لألطفـــال المحـــرومین ثقافیـــا" (

)، ومـن أبحاثـه فـي علـم الـنفس الشـعبي ١٩٦٦النفسـي ضـد القلـق والفوبیـا" (جدیدة فـي التحصـین 

). أمــا أكثــر أوراق بــدري العلمیــة والتــي ١٩٧٢"العــادات والتقالیــد والعــالج النفســي" ( أو الفلكلــوري

)، ومـــن أبحاثـــه ١٩٧٨أثـــارت نقاشـــا واســـعا فـــي العـــالم "عـــالم الـــنفس المســـلم فـــي جحـــر الضـــب" (
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)، والجوانــــــب ١٩٩٦عــــــالج النفســــــي مـــــن خــــــالل المنظــــــور اإلســــــالمي" (التأصـــــیلیة "اإلرشــــــاد وال

  ).١٩٩٦السیكولوجیة لنقل األعضاء البشریة (

یــة، وسـوف نتعـرض ألهمهــا. نجلیز كتابــا فـي علـم الــنفس بـاللغتین العربیـة واإل ١٦كمـا نشـر بـدري 

العلمیـة سـنوات مـن بدایـة نشـر األبحـاث  ١٠ سنة مـن نیلـه درجـة الـدكتوراه وبعـد ١٣وبعد حوالي 

وتــراكم الخبــرات والمعلومــات الســیكولوجیة بصــورة كافیــة بــدأ بــدري فــي نشــر كتــب علــم الــنفس. إذ 

). ١٩٧٤)، وعلــــم الــــنفس التربــــوي (١٩٧٤ابتــــدرها بالكتــــب الجامعیــــة مثــــل "علــــم الــــنفس العــــام" (

فـال وبدأت مناقشة القضایا عبر الثقافیة في كتبه من خالل مؤلفـه الثالـث "سـیكولوجیة رسـوم األط

)، ومناقشة علم النفس الفلكلوري فـي كتـاب "اسـتدعاء األمثـال كمؤشـر للتوجهـات ١٩٦٦العرب" (

ـــة" ( ـــل ١٩٦٦الثقافی ـــه "اإلســـالم والتحلی ـــي فـــي مؤلف ـــنفس الغرب ـــم ال ـــدأ بصـــورة ناقـــدة لعل ). وربمـــا ب

)، وبعـــد عـــامین نشـــر بـــدري كتـــاب "تنظـــیم خـــدمات الصـــحة العقلیـــة فـــي الـــدول ١٩٧٣النفســـي" (

ــــة ــــاب "اإلســــالم والكحــــول" ١٩٧٥" (النامی ــــألیف كت ــــدأ بصــــورة معمقــــة فــــي ت ) وبعــــد عــــام آخــــر ب

ــــى اللغــــة ١٩٧٦( ــــرجم إل ــــة وت ــــى الشــــهود باللغــــة العربی ــــه التفكــــر مــــن المشــــاهدة إل ). ونشــــر كتاب

یــة ونشــر بلنــدن وأعیــد طبــع الكتــاب بواســطة دار جامعــة كیمبــردج الشــهیرة. ولبــدري كتــب نجلیز اإل

  في تحریم الخمر". أخرى منها"حكمة اإلسالم

یـة والتركیـة نجلیز باللغـة العربیـة واإل أما أكثر كتبه والتي تركت أثرا كبیرا حول العـالم ونشـر وتـرجم

) وفـــي الســـنة ١٩٧٨والمشـــهور بالمعضـــلة ( والمالیزیـــة هـــو كتـــاب "معضـــلة عـــالم الـــنفس المســـلم"

مدة طویلـة مـن نشـر ). ویالحظ بعد ١٩٧٨ذاتها نشر بدري كتاب ترقیة وتطویر الطب الشعبي (

سنوات ربما كان بدري في حالة من التفكیـر والتأمـل توجهـا بنشـر كتـاب  ٩الكتاب األخیر حوالي 

ســنوات أخــرى مـن االنقطــاع نشــر بــدري  ٩). وبعــد ١٩٨٧"علـم الــنفس مــن المنظــور اإلسـالمي" (

لرائــع )، وبعــد ســنة واحــدة نشــر بــدري كتابــه ا١٩٩٦كتــاب "حكمــة اإلســالم فــي تحــریم الكحــول" (

) والــــذي یــــدرس فــــي أقســــام طــــب ١٩٩٧( : منظــــور إســــالمي اجتمــــاعي ثقــــافي"یــــدز"معضــــلة اإل

المجتمع مثال في باكستان والسودان والیمن. وسوف یكـون هـذا الكتـاب األخیـر محـور نقاشـنا فـي 

ومــن وجهــة نظــر المؤلــف یعكــس الكتــاب مــع بقیــة مؤلفــات بــدري ریادتــه  هــذا الجــزء مــن الدراســة.

علم النفس، لیس في العالم العربي فحسب، وٕانما فـي العـالم اإلسـالمي. ومـن جهـة لحركة توطین 

    أخرى یعتبر الكتاب ثمرة لتبصراته السیكولوجیة وجهوده الجبارة في البحث السیكولوجي.

  

  یدزكتاب أزمة اإل
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إقلـیم شـرق البحـر األبـیض المتوسـط دعـوة لبروفسـر مالـك بـدري -وجهت منظمـة الصـحة العالمیـة

. وتــم تســجیل مقابلــة مطولــة مــع بــدري یــدزعــن الوقایــة مــن مــرض اإل ازيث فــي برنــامج تلفــللحــدی

ناقشـــه فیهـــا مجموعـــة مـــن طـــالب الجامعـــات المصـــریة. وتـــم بـــث المقابلـــة حیـــة فـــي التلفزیونـــات 

. وفي تلك المقابلـة الحیـة ١٩٨٩في أول دیسمبر من عام  یدزالعربیة وذلك في الیوم العالمي لإل

ا مجموعـة مـن الخبـراء العـرب اسـتدرك بـدري جیـدا تجاهـل الخبـراء لـدور اإلسـالم والتي شارك فیهـ

. ولمالحظات أخرى سجلها مالك بـدري تراكمـت بالنسـبة لدیـه تجربـة ثـرة تـم یدزفي الوقایة من اإل

  : نتیجة طبیعیة لثورة الحداثة الجنسیة". یدزتتویجها بكتاب "أزمة اإل

ـــك بـــدري "أزمـــة اإل ـــاب مال ـــال كت ـــدزن ـــف فـــي مجـــال الطـــب اإلســـالمي لعـــام " جـــی ائزة أفضـــل مؤل

بواســطة المعهــد  ١٩٩٧. ونشــرت ثــالث طبعــات مــن الكتــاب: الطبعــة األولــى كانــت عــام ٢٠٠٠

كوالمبــــور، مالیزیــــا. وكانــــت الطبعــــة األولــــى مــــن الكتــــاب  ،العــــالمي للفكــــر اإلســــالمي والحضــــارة

 ١٩٩٩لطبعـــة الثانیـــة عـــام : منظـــور إســـالمي اجتمـــاعي ثقـــافي. ونشـــرت ایـــدزبعنـــوان: أزمـــة اإل

بواســطة الرابطــة الطبیــة اإلســالمیة، دیربــان، جنــوب أفریقیــا، واســتقر فیهــا عنــوان الكتــاب: "أزمــة 

بواســطة  ٢٠٠٠ونشــرت الطبعــة الثالثــة عــام  : نتیجــة طبیعیــة للحداثــة فــي الثــورة الجنســیة".یــدزاإل

مــن المكتبــات. وال نــدري كــم كوالمبــور، مالیزیــا. ونفــدت جمیــع طبعــات الكتــاب  ،دار كتــب المدینــة

طبعة قادمة تكون لهـذه الموسـوعة الرائـدة فـي علـم الـنفس والتـي سـرت وانتشـرت فـي جنـوب شـرق 

 یـــدزأســـیا وفـــي جنـــوب أفریقیـــا وفـــي بقیـــة المكتبـــات حـــول العـــالم كمـــا "یســـري وینتشـــر" مـــرض اإل

  بصورة غامضة. 

ب بطریقـة معبــرة یعكــس صــفحة مــن الحجـم المتوســط. وصـمم غــالف الكتــا ٣٨٢یقـع الكتــاب فـي 

فصــال. وٕان أطروحــة بــدري المركزیــة فــي الكتــاب  ١١عنوانــه بدقــة متناهیــة واحتــوى علــى مقدمــة و

نتیجـــة  یـــدزهـــي أن الثـــورة الجنســـیة هـــي نتـــاج طبیعـــي لحركـــة الحداثـــة الغربیـــة ویعتبـــر مـــرض اإل

تجنـب حـدوث فال یمكـن  یدزطبیعیة لها. ووفقا لبدري فإنه حتى إذا تم اكتشاف مضاد لمرض اإل

ـــتم التغییـــر الجـــذري التجاهـــات الثـــورة الجنســـیة  ـــم ی فیروســـات جدیـــدة بطفـــرات جینیـــة جدیـــدة إذا ل

واتجاهات الحداثة نحو اإلدمان. ویقول بدري ال یمكن أن تتبنى الحداثـة الغربیـة ومـا بعـد الحداثـة 

عـــات الغربیـــة. اســـتراتیجیات وقائیـــة تتعـــارض مـــع األســـس اإلیدیولوجیـــة والسیاســـیة والتقنیـــة للمجتم

وتحـــاول العولمـــة جاهـــدة بـــأن تعمـــل لكـــي یـــتم قبـــول أخالقیـــات الثـــورة الجنســـیة كأخالقیـــات كونیـــة 

ووفقا لبدري فإن الهدف النهائي لجماعـات الضـغط داخـل منظمـات األمـم  .للنظام العالمي الجدید



  ١١٦

العربـــــي المتحـــــدة هـــــو تـــــدمیر األســـــرة التقلیدیـــــة وقبـــــول الممارســـــات الجنســـــیة الشـــــاذة فـــــي العـــــالم 

    واإلسالمي.

، ونظام المناعـة، وكیـف یدزفي الفصل األول من الكتاب عالج المؤلف بصورة موسعة مفهوم اإل

. یـــدزوخطـــورة المـــرض الـــذي وصـــفه بالطـــاعون، والوصـــمة االجتماعیـــة لإل یـــدزتنتقـــل عـــدوى اإل

والســیكولوجیة  الثــاني والثالــث الجوانــب التاریخیــة واألخالقیــة والفلســفیة، ینوعــالج بــدري فــي الفصــل

ووفقـــا للمؤلـــف بـــأن هـــذه الثـــورة هـــي  .الطبیـــة، واللغویـــة للثـــورة الجنســـیة المعاصـــرة - والبیولوجیـــة

اســتجابة طبیعیــة لحركــة الحداثــة الغربیــة العلمانیــة. ویــذكر المؤلــف بــأن أوربــا وأمریكــا أخــذتا عــدة 

اهیم الشــذوذ الجنســي، ســنوات للــتخلص مــن مفــاهیم مثــل الفاحشــة، والزنــا واللــواط، واســتبدالها بمفــ

ــــر  ــــرتبط اســــتبدال هــــذه المصــــطلحات بتغیی ــــدیل. وی والجــــنس مــــع شــــركاء متعــــددین، والجــــنس الب

اتجاهــات هــذه المجتمعــات نحــو الجــنس. وفــي الفصــل الرابــع نــاقش المؤلــف دور الحداثــة كأصــل 

ســائل . ونقــد المؤلــف الو یــدزلكــل الخطایــا العظیمــة مثــل المخــدرات والكحــول ودورهــا فــي انتقــال اإل

الخارجیـة المسـتخدمة فـي الغـرب لمعالجـة قضـایا اإلدمـان مثـل صـرف مالیـین الـدوالرات لمحاربــة 

  التجارة في المخدرات وتقدیم المساعدات للدول المنتجة لها لكي ال تنتجها.

مـن السـود إلـى البــیض؟ أو  یـدزوفـي الفصـل الخـامس تسـاءل الباحـث هـل تــم تصـدیر مـرض اإل 

لـم یخلــق  یـدزلمتحــدة؟ ولإلجابـة علـى هـذا التسـاؤل یقــرر المؤلـف بـأن اإلتـم صـنعه فـي الوالیـات ا

بواســطة مخلوقــات مــن القــردة ومــن ثــم انتقــل لإلنســان كمــا لــم یــأت مــن نیــزك مــن الســماء أو تــم 

إنتاجــه فــي معامــل الحربیــة األمریكیــة وٕانمــا هــو مــرض جنســي معــد تــم خلقــه بواســطة ثــورة اللــواط 

ف في الفصل السادس بصورة ذكیة هـل أل "أتـش آي فـي" هـو نمـر األمریكیة. بینما تساءل المؤل

متـــوحش أو قـــط ألیـــف، أو قـــط ألیـــف تحـــول إلـــى نمـــر؟ وكـــان الفصـــل الســـابع بعنـــوان: النمـــوذج 

: فشــل فــي الشــمال وكارثــة فــي الجنــوب؟ ونــاقش المؤلــف مــن خاللـــه یــدزالغربــي للوقایــة مــن اإل

حـــث بأنـــه لـــیس هنـــاك ضـــمان مـــن عـــدم انتقـــال . ویـــذكر البایـــدزالنمـــوذج الـــدینماركي لمحاربـــة اإل

 یـدزحتى في حالـة اسـتخدام العـوازل الطبیـة. وٕان النمـوذج الغربـي المتحـرر للوقایـة مـن اإل یدزاإل

لـــم یعمـــل وال یعمـــل ویصـــعب بـــأن نتوقـــع مـــن األفـــراد الـــذین یعیشـــون فـــي ظـــل اإلعـــالم اإلبـــاحي 

(اســــتخدام العــــازل الطبــــي واإلبــــرة  الغربــــي بــــأن یتمســــكوا بإرشــــادات الممارســــة الجنســــیة المأمونــــة

ــالكحول ومتســامح مــع عملیــة إدمــان  النظیفــة)، وتجنــب جماعــات المخــاطرة فــي مجتمــع متشــبع ب

المخـــدرات. ویقـــول بـــدري مثـــل ذلـــك كمثـــل الـــذي ترمیـــه فـــي المـــاء وتقـــول لـــه إیـــاك إیـــاك أن تبتـــل 

  بالماء.



  ١١٧

 یـدزاإلسالمي للوقایـة مـن اإلبینما خصص المؤلف الفصول األربعة األخیرة من الكتاب للنموذج 

وذلــك بالنســبة للــدول اإلســالمیة. وترتكــز رؤیــة الباحــث فــي هــذا النمــوذج علــى برنــامج یتجــذر فــي 

الثقافــة المحلیــة مــن ناحیــة اجتماعیــة وروحیــة. كمــا نــاقش بــدري فعالیــة هــذا النمــوذج عنــدما طبــق 

إعــالن مشــروع للجهــاد  مســجد علــى ٤٠٠بالفعــل فــي یوغنــدا والتــي عمــل العلمــاء فیهــا مــن خــالل 

بصـــورة ملحوظـــة. ویقـــرر  یـــدز. ونتیجـــة لـــذلك انخفضـــت نســـبة الزنـــا وتبعـــا لـــذلك اإلیـــدزضـــد اإل

مـــا لـــم ینطلـــق مـــن  یـــدزالمؤلـــف بصـــورة صـــارمة ال یمكـــن أن یتجـــذر أي نمـــوذج للوقایـــة مـــن اإل

ي الجـــذور اإلســــالمیة. وفـــي هــــذا الشـــأن یؤكــــد المؤلــــف علـــى دور اإلیمــــان والواجبـــات الدینیــــة فــــ

صیاغة شخصیة األمة اإلسالمیة. كمـا نـاقش المؤلـف فـي هـذه الفصـول المعوقـات التـي تعتـرض 

وذلك بتبني اتجاهـات ضـد الشـذوذ الجنسـي  یدزتطبیق النموذج اإلسالمي األصیل للوقایة من اإل

وتنــاول المخــدرات والكحــول والعقوبــة الالزمــة لهــا مــن وجهــة النظــر اإلســالمیة. وغالبــا مــا تكــون 

ومنظمــات حقــوق اإلنســان غیــر راضــیة مــن  یــدزات الغربیــة وتلــك العاملــة فــي محاربــة اإلالمنظمــ

    هذا النموذج الوقائي ذو التوجه الدیني.

  یدزرؤى حول كتاب أزمة اإل

بعد عرضي المختصر للكتاب في الجـزء السـابق ال بـد مـن تسـجیل بعـض النقـاط أو المالحظـات 

: نقــده للمجتمعــات الغربیــة التــي تــود تصــدیر قیمهــا فــي تقــدیري، ممــا یحســب للمؤلــف أوال العامــة.

للمجتمعــات اإلســـالمیة مــن خـــالل مــا یســـمى بالعولمــة وتبعـــا لــذلك نقـــد بــدري العلـــوم االجتماعیـــة 

ویتجلــى وعــي الباحــث المكثــف بحركــة الحداثــة الغربیــة ومــا بعــد  .المرتبطــة بقــیم هــذه المجتمعــات

بالتــاریخ وعملیــة تغییــر االتجاهــات نحــو الجــنس  الحداثــة ومتابعتهــا ووعــي الباحــث غیــر المتنــاهي

فــي المجتمعــات الغربیــة. وبــذلك تعتبــر محاولــة بــدري المعمقــة فــي فهــم تــاریخ وفلســفة المجتمعــات 

: اسـتوعب وثانیاً  ".االستشرافالغربیة وقیمها نوعا من دراسات "االستغراب" على عكس دراسات "

منهـا مـن خـالل منظـور مكبـر یشـمل الطـب وعلـم ونمـاذج الوقایـة  یـدزبدري بصورة جیدة أزمة اإل

التــي نحتــاج لهــا فــي  الــنفس وعلــم االجتمــاع والفلســفة وهــو نمــوذج لألبحــاث الســیكولوجیة المكبــرة

العـالم العربـي واإلسـالمي بعكـس األبحــاث الذریـة التـي تعتمـد علــى وحـدة التحلیـل الفـردي. ونقطــة 

مـن خـالل مسـتوى أو دور  یـدزقایة من اإلأخرى ذات عالقة بهذا الموضوع هي مناقشة بدري للو 

ومســـتوي تـــدخل الحكومـــات والمؤسســـات الكبیـــرة فـــي  األفـــراد العـــاملین فـــي الحقـــل فـــي مجتمعـــاتهم

ــا: تعمــق الباحــث فــي كــل مــن  الموضــوع وهــي التــي تــؤثر فــي اتجاهــات األفــراد والجماعــات. ثالث

ــــنفس خاصــــة) وعلــــوم الشــــرع (القــــرآن والحــــ ــــم ال دیث) فــــي معالجتــــه علــــوم العصــــر (الطــــب، وعل
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للموضـــوع المـــدروس فـــي مقدماتـــه ونهایاتـــه بصـــورة منســـجمة مـــن غیـــر تنـــافر أو تلفیـــق كمـــا فـــي 

كتابــات بعــض علمــاء الــنفس العــرب مــثال عبــد الــرحمن عیســوي والتــي ســوف نناقشــها فــي فصــل 

  منفصل في هذا الكتاب من خالل مفهوم "التلفیقویة".

ة والثقافیة واإلعالمیة واالجتماعیة في معالجته للموضـوع موسوعیة الباحث الدینیة والعلمی رابعا: 

للثقافـة عنـد تیلـر وهـي  ،المناقش للحد الذي ینطبق علیه التعریف الكالسیكي للمثقـف، وبلغـة أدق

الكــل المركــب. خامســـا: فضــال عـــن صــرامة الباحـــث العلمیــة تتمیـــز معالجتــه فـــي بعــض المواقـــع 

ة جیدة وربما تعبر الرسوم الكاریكاتوریـة المختـارة بعنایـة بالجرأة وبروح السخریة التي وظفها بصور 

علــــى تــــدعیم الموضــــوعات المناقشــــة فــــي الكتــــاب. سادســــا: نــــاقش المؤلــــف بصــــورة رائعــــة كیــــف 

ســاهمت مــدارس علــم الــنفس ذاتهــا وبنظرتهــا العلمانیــة فــي تــأجیج الثــورة الجنســیة. وانتقــد موقــف 

یة (ســكنر)، والمدرســة اإلنســانیة (ماســلو وروجــرز) والمدرســة الســلوك ،المدرســة التحلیلیــة (فرویــد)

فــي تأثیرهــا علــى هــذه الثــورة الجنســیة. وربــط ذلــك بمناقشــة قــوة التــأثیر الســیكولوجي لألعــالم فــي 

ـــواط والســـح قیات عبـــر اتعزیـــز الثـــورة الجنســـیة مـــن خـــالل اإلعـــالن عـــن قـــیم وممارســـات ثـــورة الل

باحیـــة، والكتـــب التـــي تحتـــوى علـــى مـــواد أشـــرطة الفیـــدیو، واألقـــراص المضـــغوطة، والمجـــالت اإل

اإلباحة الخاصة بالشذوذ الجنسي. سابعا: دقة التوثیق وقـوة المصـادر التـي اعتمـد علیهـا الباحـث 

ووســـعها مـــن الكتـــب العلمیـــة الصـــارمة، للدراســـات المنشـــورة فـــي الـــدوریات، للمقـــاالت الصـــحفیة، 

  العلمیة.  المصادر الدینیة، لألحادیث التلفزیونیة، لخبرات المؤلف

ثامنــا: لــم یكتــف الباحــث بقــوة التســاؤل المســتمر وغیــر المتنــاهي فــي عنــاوین فصــول الكتــاب وقــوة 

التساؤل في الموضوعات المعالجة بل تتمیز مناقشـته بقـوة اإلجابـة كـذلك عـن األسـئلة المطروحـة 

ا مـن من خالل نصوص الكتـاب. تاسـعا: ربمـا تمثـل مسـاهمة بـدري نتیجـة لجـدیتها وأصـالتها نوعـ

. وربمـا یـنعكس ذلـك یـدزعلم النفس الوطني الذي یمكـن تصـدیره للغـرب فـي كیفیـة الوقایـة مـن اإل

التصــدیر فــي كثــرة العــروض الغربیــة التــي تمــت بالنســبة للكتــاب مــن نقــاد وكتــاب ألمــان وأمریكــان 

وصینیین. إن هذه العینة من المساهمات القویـة هـي التـي تفـرض علـى علمـاء الـنفس فـي الغـرب 

ـــر بـــدري ســـباقا فـــي با النتبـــاه لوجهـــات النظـــر الســـیكولوجیة فـــي الثقافـــات األخـــرى. عاشـــرا : یعتب

مناقشــة قضــایا علــم الــنفس الكبــرى مــن أكثــر مــن أي عــالم نفــس عربــي او مســلم. وتعكــس قائمــة 

والوقایــة منــه هــو نمــوذج رائــع  یــدزمؤلفاتـه هــذا الهــم التــوطیني لعلــم الــنفس. فمناقشــته لموضــوع اإل

    بدري ومواكبته لروح العصر.لمعاصرة 
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في تقدیري، إن أهم ما یحسب بالنسـبة للباحـث بـدري هـو قـوة المقارنـات عبـر الثقافیـة فـي كتاباتـه 

والتي سوف نناقش بعض جوانبها. فمساهمة الباحث األصـیلة والمبدعـة ذات التوجهـات التوطینـة 

 یـدزكر المؤلف بأن الوقایة من اإللعلم النفس في العالم العربي تتجلى في رؤیته عبر الثقافیة. یذ

تعتمــد بصــورة أساســیة علــى عملیــة تغییــر االتجاهــات وال تتغیــر االتجاهــات مــا لــم تــأت الحمــالت 

الوقائیة من داخل الثقافة الوطنیة وقیمها. ووفقا للمؤلف تتكون محتویـات االتجاهـات مـن الجانـب 

جرائـي فضـال عـن الجانـب الروحـي. اإل-االنفعـالي، والسـلوكي-المعلوماتي، والشـعوري - المعرفي

حتــى ولــو  ،ویقــرر الباحــث بــأن اســتیراد نمــاذج الوقایــة مــن ثقافــة ألخــرى مــن غیــر عملیــة تكییــف

كانت هذه النماذج صـالحة فـي الثقافـة األصـلیة، ربمـا تكـون عملیـة االسـتیراد هـذه خطـرة كمـا فـي 

قل هـذه تمامـا أو تـرفض بواسـطة حالة النقل غیر المالئم لألعضاء البشریة. ربما تفشل عملیة الن

الثقافـــة المســـتوردة، أو ربمـــا تـــؤدي لنتـــائج عكســـیة. وتشـــكل هـــذه النتـــائج كارثـــة خاصـــة فـــي حالـــة 

  .فشلها في الثقافة األصلیة

  یدزنموذج بدري لمكافحة اإل

من الثقافة المصـدرة (الغـرب) إلـى  یدزقود االستزراع غیر المناسب الستراتیجیات الوقایة من اإلی

افة المستوردة (العالم اإلسالمي) لكارثة. ومما یثـبط الهمـة بالنسـبة للمؤلـف هـو مالحظتـه عـن الثق

نقـــل النمـــاذج الغربیـــة كمـــا هـــي للعـــالم اإلســـالمي مـــن غیـــر عملیـــة تكییـــف. مـــثال، تتـــرجم بعـــض 

البیانـــات والمنشــــورات والملصــــقات إلــــى اللغــــات المحلیــــة وتـــوزع للبســــطاء فــــي الریــــف والــــذین لــــم 

لــى اإلطــالق اإلبــر فــي المخــدرات كمــا ال یفهــم هــؤالء الرســوم اإلباحیــة الموجــودة فــي یســتخدموا ع

هــذه الملصــقات فضــال عــن كونهــا مخجلــة بالنســبة لهــم. ویقودنــا مفهــوم االســتزراع غیــر المناســب 

لمناقشه ذلك فـي ضـوء االنتقـاد الموجـه لعلـم الـنفس العـام (أنظـر  یدزالستراتیجیات الوقایة من اإل

ــنفس ١٩٩٣بــري وكــیم،  ــنفس الــوطني إلــى علــم ال ). ربمــا یكــون االنتقــاد الموجــه مــن قبــل علــم ال

العــام یمكــن حصــره فــي "قصــة األعمــى والمقیــد". إن علــم الــنفس العــام هــو "أعمــي ثقافیــا"، و"مقیــد 

ثقافیـــا". أعمـــى ثقافیـــا ألنـــه ال یبـــدي اهتمامـــا واضـــحا بالنســـبة للنســـق الثقـــافي الـــذي تجـــذر فیـــه أو 

مـن  اً الثقافیة البـارزة التـي تـؤثر فـي السـلوك اإلنسـاني. وٕانـه "مقیـد ثقافیـا" ألن كثیـر لبعض العوامل 

نظریاتــه ونتائجــه ال یمكــن تعمیمهــا للثقافــات األخــرى. إن تطــویر علــم الــنفس الــوطني هــو عــالج 

   الثقافي" و"القید الثقافي" لعلم النفس العام. ىرئیس بالنسبة "للعم

 یـــدز، ومرشــد نفســي، وجنـــدي إســالمي فــي محاربــة اإلكلینیكــيإومــن واقــع ممارســته كعــالم نفـــس 

توصل بدري لنماذج واقتراحات بناءة بالنسبة لألطباء وعلماء النفس ورجال الدین وبقیة المهتمـین 
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ـــة مـــن  .یـــدزكیـــف یمكـــن أن یعملـــوا فـــي مجـــال الوقایـــة مـــن اإل باإلضـــافة لنمـــاذج الوقایـــة المنبثق

ـــداخلي" نبـــه بـــدري لضـــرورة االســـتفادة مـــن بعـــض أخالقیـــات المجتمعـــات اإلســـالمیة "التـــو  طین ال

لبــدري  وسـائل الوقایــة الغربیـة المفیــدة مثــل اسـتخدام العــوازل الطبیـة فــي الممارســة الجنسـیة. ووفقــاً 

، والتربیــة الجنســیة، یــدزهنــاك أهمیــة لتغییــر االتجاهــات مــن خــالل حمــالت التوعیــة مــن خطــر اإل

أن تبــــدأ مــــن المدرســــة كمــــا یبــــدأ تــــدریس الوضــــوء ومحاربــــة المخــــدرات، والكحــــول والتــــي یجــــب 

مـن  یـدزیجب أن تحتوي المقررات الدراسیة في الجامعة علـى مقـرر فـي الوقایـة مـن اإل والصالة.

المنظور اإلسالمي. كما ناقش المؤلف مساهمة الحركات اإلسالمیة والروابط الشبابیة في الوقایـة 

ة قویــة علــى هیمنــة االســتعمار الغربــي علــى . وركــز المؤلــف فــي نهایــة الكتــاب بصــور یــدزمــن اإل

األمم اإلسالمیة في خلق حالة الشعور بالدونیة وفقدان الثقة في الـذات وسـط المسـلمین. وتسـاءل 

  بدري كیف یمكن كسر قیود هذا الرق العقلي االستعماري؟

لـذین تمـت للخبراء ذوي التوجهـات الغربیـة وا یدزوفقا للمؤلف یجب أال تترك عملیة الوقایة من اإل

عملیة غسیل أدمغتهم بالنماذج الغربیة المستوردة. إن هؤالء عمـي مـن ناحیـة ثقافیـة وال یمكـن أن 

ینظــروا للتفــوق األخالقــي لــدینهم وثقــافتهم. وشــدد المؤلــف علــى دور الخبــراء المســلمین فــي تقیــیم 

ـــة مـــن اإل ـــدزونقـــد النمـــاذج الغربیـــة للوقای ـــة والفلســـفیة  ی والســـیكولوجیة مـــن وجهـــة النظـــر األخالقی

ومـــن  یـــدز.والثقافیـــة والتاریخیـــة وذلـــك مـــن أجـــل تطـــویر نمـــاذج إســـالمیة أخالقیـــة للوقایـــة مـــن اإل

الحجــج القویــة التـــي أثارهــا المؤلـــف بأنــه ال یمكـــن الفصــل بــین الكیفیـــة التــي ینظـــر بهــا المجتمـــع 

الجنســـیة للممارســـات الجنســـیة مـــن الوســـائل التـــي یســـتخدمها نفـــس المجتمـــع لمحاربـــة االنحرافـــات 

  .یدزوتبعا لذلك محاربة األمراض الجنسیة المعدیة مثل اإل

بالثقافـة التـي أنتجتـه مـن خـالل الثـورة الجنسـیة. ویعتبـر  یـدزیتعزز النموذج الغربي للوقایة من اإل

ذلــك نمــوذج للتــدخل الخــارجي والــذي ال یســتلهم القــیم الروحیــة واألخالقیــة للمجتمعــات المســلمة. 

مـن خـالل التربـة المحلیـة اإلسـالمیة. وكیـف یمكـن  یدزطرق الوقایة من اإللذلك یجب أن تتجذر 

اســـــتلهام دور اإلیمـــــان، والصـــــالة والصـــــوم والحـــــج والعمـــــرة والشـــــباب المســـــلم والتحـــــریم (العقـــــاب 

مثـل اتجـاه اإلسـالم المتـوازن  یـدزوالثواب). كمـا نـاقش بـدري دور حیـاة المسـلم فـي الوقایـة مـن اإل

ن تحــریم الشـــذوذ الجنســـي والزنـــا، وتحــریم الكحـــول والمخـــدرات، وختـــان نحــو الجـــنس، والحكمـــة مـــ

الـذكور وغسـل الجنابــة. وتنسـجم رؤیــة بـدري هــذه مـع مفهـوم "التــوطین الـداخلي" الــذي نناقشـه فــي 

) "إن الثقافــات المختلفــة یجــب أن تحــافظ علــى خصائصــها ١٩٧٧هــذه الدراســة. وفقــا للیونســكو (

وأشكال تفكیرها وممارساتها الموروثة". إن معالجة بدري لكیفیـة الفردیة وأن تستل قواها من صیغ 
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یجــب النظــر إلیهــا كمعلومــات ثقافیــة تعبــر عــن حــزام ثقــافي كبیــر فــي العــالم.  یــدزالوقایــة مــن اإل

بالنمــاذج المشــابهة فــي ثقافــات أخــرى. ربمــا تقــود  یــدزویمكــن مقارنــه نمــوذج بــدري للوقایــة مــن اإل

ــم هــذه العینــة مــن المقارنــات وا لمقاربــات عبــر الثقافیــة مــن خــالل وجــه الشــبة واالخــتالف إلــى عل

    نفس أكثر عالمیة أو كونیة.

  بدري وتوطین علم النفس

ربمــا نكتــف بهــذا الجــزء مــن مناقشــة آراء بــدري عبــر الثقافیــة لكیمــا نقــیم موقفــه مــن عملیــة تــوطین 

قرأ ورقته الشـهیرة "عـالم  علم النفس. یطلق على بدري رائد حركة "أسلمة" علم النفس وذلك عندما

النفس المسلم في جحر الضب" في االجتماع السنوي للرابطة اإلسالمیة للعلماء المسلمین بمدینة 

). یشـــیر مصـــطلح األســـلمة ٢٠٠٠(كتـــب المدینـــة،  ١٩٧٦ادیانـــابولیس بالوالیـــات المتحـــدة عـــام 

لمة هـو نمـوذج لتـوطین لتكییف علم النفس لإلسالم ومبـادئ الشـریعة. ویعتبـر هـذا النـوع مـن األسـ

علم النفس من الداخل. ومصطلح التوطین الذي نقدمه في هذه الدراسة مصطلحا واسعا یتضـمن 

كــل محــاوالت تكییــف علــم الــنفس مــن بینهــا األســلمة. كمــا یطلــق علیــه رائــد حركــة "تأصــیل" علــم 

). واعتبـره ٢٠٠١النفس في كتاب "علم النفس التجریبـي فـي التـراث العربـي اإلسـالمي" (الخلیفـة، 

)، عالم النفس الجزائري، رائد لتیار ما أسماه "مقاربة اإلتقان" واعتبر خاصة كتابـه ٢٠٠٠مغداد (

" نمــوذجین ممثلـین لهــذه المقاربــة. وأطلــق یــدز"حكمـة اإلســالم مــن تحـریم الخمــر" وكتــاب "أزمـة اإل

بــي واإلســالمي. علیــه فــي هــذا الكتــاب بكــل أمــان رائــد حركــة تــوطین علــم الــنفس فــي العــالم العر 

ونتیجـــة لریادتـــه لحركـــة األســـلمة أو الــــتأصیل أو مقاربـــة اإلتقـــان أو التـــوطین مـــن خـــالل أبحاثـــه، 

اســـتلهم مجموعـــة مـــن علمـــاء العلـــوم  اإلكلینیكیـــةومقاالتـــه، وكتبـــه، وأحادیثـــه، ومناقشـــاته وتجاربـــه 

ــنفس حــول العــالم لــرفض قبــول مفــاهیم ونظریــات ومنــاهج ــم الــنفس  االجتماعیــة عامــة وعلــم ال عل

الغربي والمستورد من غیر نقد. ولم یكتف بدري بذلك بل نـاقش كیفیـة تعـدیل علـم الـنفس لیناسـب 

    البیئة المحلیة "التوطین الخارجي".

فــي تقــدري، إن اإلســهامات العظیمــة والكبیــرة فــي حقــل علــم الــنفس فهــي أكثــر مالءمــة للتســجیل 

سـاهمة مالـك بـدري فـي ریادتـه لعملیـة تـوطین علـم التاریخي. عندما أطلقت كلمة "رائـد" بالنسـبة لم

الـــنفس فـــي العـــالم العربـــي واإلســـالمي فأنـــا مطالـــب بتبریـــر ذلـــك. عمومـــا یمكـــن القـــول بـــأن هنـــاك 

    :نموذجان لتوطین علم النفس هما أوال: "التوطین من الداخل" ویمكن أن یمثل ذلك

   .(أ) بعودة علم النفس لمصدري التشریع القرآن والسنة

    .لعودة لعلم النفس في التراث العربي اإلسالمي(ب) ا
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(ج) العودة لعلم النفس الشعبي أو الفلكلـوي الخـاص بقطاعـات كبیـرة فـي المجتمـع العربـي. ثانیـا: 

"التــوطین مــن الخــارج" وهــو تبنــي واســتیراد وتكییــف علــم الــنفس المســتورد أو المفــروض فــي العــالم 

حلیــة. ولكــن مــن خــالل عملیــة التــزاوج والتفاعــل بــین العربــي اإلســالمي لكــي ینســجم مــع التربــة الم

النموذجین تم تولید علم نفس تحدیثي جدید یمثله مالـك بـدري الـذي اسـتلهم مـا هـو شـرعي وتراثـي 

  من جهة وما هو جدید وحدیث من جهة أخرى. 

وفي فلسفة بـدري بأنـه مـع عملیـة اسـتقبال علـم الـنفس المسـتورد یجـب أن یصـاغ نمـوذج مـن علـم 

ـــنفس ـــدات األفـــراد ألنفســـهم وســـلوكهم وللكـــون فـــي العـــالم العربـــي  ال ـــیم ومعتق یراعـــي اتجاهـــات وق

واإلسالمي. یبدو انه وفقا لتبصرات بدري السیكولوجیة هذه إنه نموذج فـي علـم الـنفس ربمـا یمثـل 

قدیما رؤیة ابن رشد التجدیدیـة مـا بـین تكامـل العقـل والشـرع بـال تنـاقض أو تضـاد كمـا فـي كتـاب 

مقال في ما بین الحكمة والشریعة من االتصال". وربما یمثل موقف بدري كـذلك التجربـة "فصل ال

السیكولوجیة األوربیة في استلهامها لتراثها اإلغریقي فـي علـم الـنفس فضـال عـن موقفهـا اإلیجـابي 

ویضــاهي موقــف بــدري النهضــوي أو التنــویري أو التحــدیثي فــي علــم الــنفس  مــن العلــوم الحدیثــة.

لعصــر الحــدیث إســهامات رواد النهضــة العربیــة. إنــه باختصــار مثــال مقــرب كمــا فعــل كــذلك فــي ا

  من قبل األفغاني ومحمد عبده ورشید رضا والكواكبي وفوق كل ذلك الطهطاوي. 

ویعتبر بدري نموذجا للباحث الصبور والباحث السلطة والباحث الثقة وبكل األوصاف هـو باحـث 

هـو حـداثي فـي معظـم آرائـه السـیكولوجیة ویبحـث عـن المحلیـة من الطـراز األول. ومقارنـه بجیلـه ف

في تفكیره السیكولوجي كما یبحث عن العالمیة في ذات المسـتوي. وربمـا فـي وعـي بـدري النهـائي 

بأنهما مكمالن لبعض ولیس متنافران بالرغم مـن حدیثـة عـن "صـراع الحضـارات" فـي الوقایـة مـن 

موعـة كبیـرة مـن الـذین فـي عمـره فـي العـالم العربـي . ویوصف بدري بالعمل المتواصل ومجیدزاإل

توقفـــوا عـــن اإلنتـــاج الســـیكولوجي مـــا بعـــد الحصـــول علـــى األســـتاذیة. ولكـــن أعمـــال بـــدري األكثـــر 

 ٧٠حــوالي  كانـت مــا بعـد األســتاذیة. الجـدیر بالــذكر یبلـغ بــدري مـن العمــر حالیـاً  وٕابــداعاً  تأصـیالً 

ویوصف بأنه كان یعمـل لسـاعات كثیـرة مـن اللیـل  حاثه.في أب وأصیالً  غزیراً  وما زال منتجاً  عاماً 

والتــدریس بحمـــاس فـــي الصـــباح. وعنـــدما أراســـله عبــر البریـــد اإللكترونـــي كـــان یـــرد علـــى رســـائلي 

بنفســه بعــد ســاعات قالئــل مــن وصــولها. كأنمــا جــاء بــدري قبــل عصــره فــي علــم الــنفس فــي العــالم 

    .العربي

لمغنــــاطیس ومــــؤثرة خاصــــة عنــــدما یتحــــدث عــــن ذلــــك هــــو شخصــــیة متحمســــة وجذابــــة كا فضــــالً 

ویتفاعـــل مـــع اآلخـــرین. وربمـــا تكـــون قـــوة شخصـــیته هـــي الســـبب الـــرئیس فـــي تـــأثیره علـــى طالبـــه 



  ١٢٣

فـي علـم الـنفس لـه حواریـه ومریدیـه فـي السـودان ومالیزیـا والسـعودیة  وبكلمات أخرى أصبح شیخاً 

ختــه األســتاذة ســامیة مالــك واألردن وباكســتان وبریطانیــا وأســترالیا. ووصــف بــدري مــن قبــل بنــت أ

) بأنه یمتـاز بشخصـیة حازمـة وحاسـمة حینمـا یتطلـب الموقـف الحـزم والحسـم وفـي ٢٠٠٢ ،(مایو

الوقت نفسه یمتاز بخفة الظل والدعابة ویمتع محدثیه ویتمتع بـذاكرة قویـة لألحـداث الطریفـة منهـا 

یملـه المسـتمعون. وفقـا لسـامیة  والجادة. وال یفوته أن یستشهد بها كثیرا في أحادیثه نتیجة لذلك ال

وغیرهــا ویخصــص بــدري زمنــا ثابتــا  وٕاندونیســیا مالیزیــااســلم علــى یــدي بــدري بعضــا مــن مــواطني 

من وقته لتبصیر المسلمین حدیثي العهد باإلسالم في تلك البالد. كمـا أنـه متحـدث دائـم فـي مقـر 

    یا.الجمعیات اإلسالمیة وفي اإلذاعة والتلفزیون والجامعات في مالیز 

تعمـل مؤلفـات بـدري مجتمعــة علـى تحقیـق هـدفین إنهــا تـدفع عملیـة تـوطین علــم الـنفس فـي العــالم 

ومــن خــالل هــذه  ا كــان تجاهــل إســهاماته. ثانیــاً مــال یمكــن مه بارعــاً  لألمــام ألنــه باحثــاً  ســالمياإل

یــات المؤلفـات المصــاغة بعنایــة والتـي تعكــس نتــائج أبحاثـه ومالحظاتــه قــدم مفـاهیم ونظریــات وتقن

جـــدیرة بالمناقشـــة مـــن قبـــل طـــالب تـــوطین علـــم الـــنفس فـــي العـــالم العربـــي. وأصـــبح مؤلـــف بـــدري 

الكالسـیكي عـن "المعضـلة" معلمــا ألجیـال لـیس مــن علمـاء الـنفس العـرب فحســب وٕانمـا فـي تركیــا 

وأمریكــا وبریطانیــا. وبوســعنا التســاؤل لمــاذا هــذه الدرجــة الكبیــرة مــن  ندونیســیاوإ وباكســتان ومالیزیــا 

لتـــأثیر بالنســـبة لمالـــك بـــدري؟ ربمـــا یمكـــن القـــول كثیـــر مـــن علمـــاء الـــنفس العـــرب یحلقـــون خـــارج ا

السرب مثال علماء النفس المهتمین فقط بعلم نفس المراهقة والتعلم والذین وصـفناهم بعلمـاء نفـس 

الحــیض والنفــاس. لكــن بــدري یعــالج قضــایا ســاخنة فــي العــالم العربــي ومثــال لــذلك كتــاب اإلســالم 

وتبعـا لـذلك القـول بأنـه یطـرق علـى الحدیـد وهـو سـخن. وسـبب أخـر  یدزحول وكتاب أزمة اإلوالك

لجاذبیة بدري هو تنزیل مفاهیم علم النفس العلمیة للواقع المحلي وهو نمـوذج لتبسـیط علـم الـنفس 

الــذي نحتــاج إلیــه فــي العــالم العربــي، خالفــا لعلــم نفــس البــرج العــاجي وعلــم نفــس الرطانــة. وســبب 

ن لبــدري "قرنــا استشــعار" قویــة أو حساســیة غیــر متناهیــة لــروح العصــر الســیكولوجي. إن آخــر إ

كتابــــات بــــدري هــــي نمــــاذج للكتابــــات التــــي تصــــلح لرســــم السیاســــیات وبــــذلك هــــو مثــــال للمفكــــر 

   االستراتیجي أو االستخطاطي في العالم العربي.

بـــدري مـــن خـــالل إقامتـــه فـــي ولعلنـــا نتســـاءل لمـــاذا أتـــت معظـــم التبصـــرات الســـیكولوجیة األخیـــرة ل

ـــا أكثـــر اســـتقباال  مالیزیـــا؟ ولمـــاذا اختمـــرت الكثیـــر مـــن أفكـــاره فـــي هـــذه البیئـــة؟ هـــل كانـــت مالیزی

لمسـاهمة بــدري فــي علــم الــنفس مقارنــة بالعــالم العربــي؟ وهــل یعــود ذلــك لــروح العصــر التــي بــدأت 

ك نهضـتها االقتصـادیة تشرق في مالیزیا مـن خـالل حركـة تحـدیثها ومواكبتهـا للمعاصـرة وتبعـا لـذل
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واالجتماعیــــة؟ وهــــل اســــتنارة الفكــــر اإلســــالمي فــــي مالیزیــــا عامــــة هــــو الســــبب؟ أم رؤى ورســــالة 

القــائمین فــي الجامعــة العالمیــة واإلســالمیة هــي الســبب؟ أم الســبب هــو االســتقبال الجیــد مــن قبــل 

 ي والحضـارةالمفكر اإلسالمي سید نجیب العطاس مؤسس ومدیر المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالم

واالرتیاح النفسي لبدري في هذه البیئة هـو السـبب؟ مـع العلـم بـأن التكـوین العلمـي والثقـافي القـوي 

یبدو أنه في هذه الحالة قد ال تفسـر "النظریـة الشخصـانیة" و"النظریـة  .لمالك بدري كان بالسودان

علـــم الـــنفس مـــا بـــین  الطبیعیـــة" التـــي تحـــدثنا عنهمـــا ســـابقا التنـــاقض الموجـــود فـــي عملیـــة اســـتقبال

  مالیزیا وما بین العالم العربي. 

. وعلــى اإلســالميوقــد یكــون هنــاك جــدل فــي ریــادة حركــة تأســیس وتــوطین علــم الــنفس فــي العــالم 

ال  اإلسـالميمستوى األفراد إن إطالق كلمة "رائد" لبدري في عملیة توطین علم النفس فـي العـالم 

ت أخـــرى أو محـــددة تـــرتبط بتأســـیس علـــم الـــنفس تنفـــي إطـــالق األلقـــاب آلخـــرین ولكـــن فـــي مجـــاال

ــنفس األكثــر جدیــة فــي المغــرب بــدور رائــد فــي  ولــیس عملیــة توطینــه. مــثال قــام أحرشــاو عــالم ال

تأســــیس علــــم الــــنفس المعرفــــي علــــى مســــتوى العــــالم العربــــي وخاصــــة مســــاهمته فــــي ســــیكولوجیا 

ن وزیـــور فـــي التحلیـــل الـــدور الـــذي لعبـــه مصـــطفى صـــفوا ،مـــثال ،االكتســـاب، وهنـــاك أدوار أخـــرى

النفسي، ومراد في علم النفس التكاملي، وفؤاد أبو حطب والكیالني وعـدس وتـوق فـي علـم الـنفس 

وعلــى زیعــور فــي علــم الــنفس الفلكلــوري، وبشــیر  ،التربــوي، ومصــطفى ســویف فــي اإلبــداع الفنــي

ـــدر أقـــل نـــزار العـــاني فـــي  ـــو عـــالم وبق ـــاس الرشـــیدي فـــي ســـیكولوجیا الكـــوارث، والقوصـــي وأب القی

ومصــطفى حجــازي فــي ســیكولوجیة اإلنســان المقهــور، والخطیــب فــي علــم نفــس الفئــات  النفســي،

الخاصــة. ولكــن مؤلفــات بــدري مجتمعــة وخاصــة كتــاب "المعضــلة" و"األزمــة" ربمــا تنتظــر ســنوات 

فــي العــالم العربــي لتبیــان تأثیرهــا وأخــذ العبــر منهــا وهضــمها وتطویرهــا وتجاوزهــا. وحینهــا ســوف 

تاریخ على استقرار حالة الجدل التي تقوم حول ریادة حركة توطین علـم الـنفس فـي العـالم یعمل ال

  العربي.

ــادة علــم  حتــى هــذه النقطــة ربمــا یكــون مــن المناســب التوقــف قلــیال حتــى ننظــر للمشــهد العــام لری

. ربمـــا یلعـــب مالـــك بـــدري دورا ســـلطویا ورائـــدا فـــي تحدیـــد اإلســـالميالـــنفس التـــوطیني فـــي العـــالم 

لة علـــم الـــنفس فـــي العـــالم العربـــي بصـــورة مكبـــرة وفـــوق كـــل ذلـــك مقارناتـــه ومقارباتـــه عبـــر معضـــ

لحركــة تشــریح وتفكیــك النصــوص الســیكولوجیة  الثقافیــة. وفــي نفــس الســیاق ربمــا یعتبــر طــه رائــداً 

في التراث العربي اإلسالمي بالنسبة للذین ال یطلقون اللقب على نجـاتي فـي كتابـه القـیم "اإلدراك 

" وكتــاب طــه "علــم الــنفس فــي التــراث یــدزعنــد ابــن ســینا". یظهــر كتــاب بــدري "أزمــة اإل الحســي
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العربــي اإلســالمي" صــبر البــاحثین العلمــي فــي كیفیــة التعامــل مــع المفــاهیم والنظریــات والمنــاهج 

السیكولوجیة. وربما بهـذه المسـاهمات الكبیـرة والرائـدة مـن كـل مـن بـدري وطـه كـان السـودان أكثـر 

  تطویر علم النفس الوطني في العالم العربي. استعدادا ل

ولكن نتیجة لثالثة أسباب منها النفسیة، والمتعلقة بهیاكل علم النفس، فضال عن العوامـل المكبـرة 

. بالنســــبة اإلســــالميال یكـــون اســــتعداد الســــودان لتطــــویر علــــم الــــنفس الـــوطني مــــؤثرا فــــي العــــالم 

فــي ظــل الثقافــة الســودانیة فــي حالــة مــن الزهــد فــي للعوامــل النفســیة یعتبــر األفــراد أو الشخصــیات 

ترقیة الذات أو تزكیتها وربما یرجـع ذلـك ألسـباب متعلقـة بطبیعـة التصـوف فـي السـودان. مـثال ال 

یتحدث علماء النفس في السودان عن إسهاماتهم في علم النفس كما ال تجـري دراسـات بیوغرافیـة 

المـــؤتمرات العربیـــة. یقـــول المثـــل الســـوداني  عـــن علمـــاء الـــنفس كمـــا ال یشـــارك علمـــاء الـــنفس فـــي

"شــكار نفســه إبلــیس" ویعنــي مــن یشــكر أو یرقــي نفســه إنــه كمثــل إبلــیس. وثانیــا نتیجــة لالهتمــام 

الكبیـــر بتـــدریس علـــم الـــنفس علـــى حســـاب البحـــث العلمـــي، وفقـــر التـــدریب، وضـــعف اإلمكانیـــات 

ــــنفس ومــــن ب ــــم ال ــــم الــــنفس، وهجــــرة أســــاتذة عل یــــنهم شخصــــي الضــــعیف، المادیــــة فــــي أقســــام عل

ومحدودیة المشـاركة فـي اللقـاءات السـیكولوجیة اإلقلیمیـة والعالمیـة، ولضـعف النشـر فـي السـودان 

بالنســـبة للكتـــب ولألبحـــاث والمقـــاالت التـــي یقـــوم بهـــا تالمـــذة كـــل مـــن بـــدري وطـــه ســـببا فـــي عـــدم 

كالتردي االقتصـادي،  وثالثا : العوامل المكبرة .االستفادة من عملیة االستعداد لتطویر علم النفس

وهامشــیة الســودان یجعــل هــذه االســتعداد لتطــویر علــم الــنفس الــوطني  ،وعــدم االســتقرار السیاســي

غیر مؤثر بصورة كافیة في العالم العربي. ومن جانب أخر زاد عدد الجامعـات فـي السـودان مـن 

عـــدات جامعـــة فواجـــه علمـــاء الـــنفس مشـــكلة فـــي الحصـــول علـــى الكتـــب والم ٢٨جامعـــات إلـــى  ٤

السیكولوجیة للتدریس ولیس للبحث في أقسـام علـم الـنفس الجدیـدة والناشـئة. وٕان تقـدم علـم الـنفس 

الوطني في السودان ربما ال یقدم تفسیرا لتقدم بعض أفرع أو موضوعات علـم الـنفس األخـرى فـي 

العـــالم العربـــي مـــثال، علـــم الـــنفس المعرفـــي فــــي المغـــرب، والصـــناعي فـــي الجزائـــر، وعلـــم نفــــس 

لكــوارث فــي الكویــت، والتربــوي فــي األردن، واالكلینیكــي فــي مصــر، والتحلیــل النفســي فــي تــونس ا

ولبنان ومصر والباراسیكولوجیا في العراق. وعموما ربما تكـون هنـاك خطـوط متوازیـة فـي تأسـیس 

واســتقبال علـــم الـــنفس فـــي العــالم العربـــي وربمـــا تـــؤثر هـــذه الخطــوط فـــي بعضـــها الـــبعض بصـــورة 

  غامضة. 
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  الزبیر بشیر طه وتشریح النصوص السیكولوجیة
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  وتشریح النصوص السیكولوجیة الزبیر بشیر طه

  المسیرة األكادیمیة

وذلــك بعــد  بجزیــرة الفیــل علــى ضــفاف النیــل األزرق بالســودان ١٩٤٥ولــد الزبیــر بشــیر طــه عــام 

وعنـدما كـان طـه شـابا فـي السـنة الرابعـة . ١٩٣٢ ر مالـك بـدري عـامو سـیسنة مـن مـیالد بروف ١٣

بمرتبـة الشـرف طـه وتخـرج . ١٩٧١من الجامعة ترقي بدري لدرجة األستاذیة في علم النفس عام 

ونــال درجــة ماجســتیر اآلداب فــي علــم  .١٩٧٢جامعــة الخرطــوم عــام  ،اآلدابفــي الفلســفة، كلیــة 

نـــال درجــة ثانیــة مــن ماجســـتیر و  ،١٩٧٦ببریطانیــا عــام  برمنجهــامالــنفس األخالقــي مــن جامعـــة 

 .١٩٧٨تـــون ببریطانیـــا عـــام یالعلـــوم فـــي علـــم الـــنفس التجریبـــي مـــن جامعـــة سســـكس، بمدینـــة برا

) كتــاب "معضــلة ١٩٧٩فــي الســنة األولــي نشــر بــدري ( هوعنــدما كــان طــه یعــد أطروحــة الــدكتورا

ن جامعــة شــیفیلد درجــة الــدكتوراه فــي علــم الــنفس الفســیولوجي مــطــه نــال و  .عــالم الــنفس المســلم"

فــي عــدة وظــائف أكادیمیــة إذ تعــین محاضــرا فــي علــم  وبعــد تخرجــه تــدرج. ١٩٨٢ببریطانیــا عــام 

ـــنفس بجامعـــة الخرطـــوم عـــام  ـــرة مـــن  ١٩٨٢ال ، بكلیـــة الطـــب ١٩٨٥-١٩٨٣كمـــا درس فـــي الفت

وترقـى لرتبـة  ،١٩٨٥-١٩٨٢والمسـرح بـین  ىومحاضـرا بالمعهـد العـالي للموسـیق ،جامعة الجزیرة

بجامعـة سـنوات  ٥لمـدة . وعمل أستاذا زائرا لعلم الـنفس ١٩٨٦مشارك في علم النفس عام  أستاذ

األســتاذیة بجامعــة  درجــةبینمــا ترقــى ل ،١٩٩٣-١٩٨٨العربیــة المتحــدة فــي الفتــرة مــن  اإلمــارات

  .١٩٩٣الخرطوم عام 

خرطــوم وفــي مســیرته األكادیمیــة، قــام طــه بتــدریس مقــررات متباینــة لطــالب علــم الــنفس بجامعــة ال

وعلـم الـنفس اللغـوي، وعلـم نفـس الشـواذ،  ،اإلكلینیكـيشملت علم النفس الفسیولوجي، وعلم النفس 

، وعلــم الــنفس الشــرعي. فضــال عــن ذلــك درس مقــررات عــن علــم الــنفس اإلحصــائيوعلــم الــنفس 

والمسـرح  ىالمعرفـي، وعلـم الـنفس التطبیقـي، والشخصـیة واإلبـداع لطـالب المعهـد العـالي للموسـیق

لطــــالب كلیــــة الطــــب بجامعــــة الجزیــــرة  اإلكلینیكــــيســــودان. كمــــا درس مقــــررا فــــي علــــم الــــنفس بال

ســات العلیــا، درس مقــررا فــي المقــاییس الســیكولوجیة، وعلــم الــنفس ابالســودان. وعلــى مســتوى الدر 

. وعلـــى مســـتوى تـــدریب طـــالب اإلكلینیكـــيالفســـیولوجي لطـــالب الدبلومـــة العلیـــا فـــي علـــم الـــنفس 

طالبــا علــى مســتوى  ٣٠ طالبــا فــي علــم الــنفس مــنهم ٥٠أشــرف علــى أكثــر مــن الدراســات العلیــا 

طالبــا علــى مســتوى الماجســتیر فــي موضــوعات مختلفــة فــي علــم الــنفس مــن بینهــا  ٢٠الــدكتوراه و

للشخصــیة، ومقیــاس  أیزینــكترجمــة وتكییــف مقــاییس وكســلر للــذكاء، ومقیــاس رورشــاخ، ومقیــاس 
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، وعلـم اإلكلینیكـيأخرى من علم النفس شملت علم النفس  مینسوتا المتعدد األوجه، وفي مجاالت

  النفس االجتماعي، وعلم النفس التربوي، وعلم النفس عبر الثقافي.

یــة برئاســة قســم علــم الــنفس بجامعــة الخرطــوم فــي الفتــرة بــین ر اداإلاألكادیمیــة اســتهل طــه حیاتــه 

-١٩٨٢( داباآل) وكلیــــة ١٩٨٧-١٩٨٥مجلــــس كلیــــة التربیــــة ( ، وعضــــوا فــــي١٩٨٦-١٩٨٤

العربیــــة المتحــــدة  اإلمــــاراتوعضــــو مجلــــس كلیــــة التربیــــة بجامعــــة  ،) بجامعــــة الخرطــــوم١٩٨٨

 اإلعـــارةعودتـــه مـــن  ). وبعـــد١٩٩٢-١٩٩١) وعضـــو اللجنـــة التنفیذیـــة بـــذات الجامعـــة (١٩٨٩(

ومـــدیرا لـــذات الجامعـــة مـــن  ١٩٩٨-١٩٩٤عمـــل نائبـــا لمـــدیر جامعـــة الخرطـــوم فـــي الفتـــرة مـــن 

تــــم تعینــــه وزیــــرا للتعلــــیم العــــالي والبحــــث العلمــــي وفــــي عــــام  ٢٠٠١ام وفــــي عــــ .٢٠٠٠-١٩٩٨

  وزیرا للعلوم والتقانة بالسودان. ٢٠٠١

قام طه بعدة أنشطة مهنیة أخـري فـي مجـال علـم الـنفس تمثلـت فـي رئاسـة تحریـر مجلـة "دراسـات 

لـة األفریقیـة نفسیة" التي تصدرها الجمعیة النفسیة السودانیة، وعضویة الهیئة االستشـاریة ل "المج

، وعضـو الهیئـة االستشـاریة لمجلـة "تفكـر" التـي تصـدر عـن معهـد ١٩٨٤" اإلكلینیكيلعلم النفس 

كما عمل مستشارا نفسیا لمشروع الصـحة المدرسـیة فـي الخرطـوم  المعرفة بجامعة الجزیرة. إسالم

و ، وعضــ١٩٨٨-١٩٨٥، وسـكرتیرا للمنظمـة القومیـة السـودانیة لرعایـة األحـداث ١٩٨٥-١٩٨٣

، وكبیـــــر أخصـــــائي العـــــالج النفســــــي ١٩٨٨-١٩٨٦مجلـــــس قریـــــة األطفـــــال بســـــوبا الخرطـــــوم، 

ــــرا نفســــیا بوحــــدة الطــــب النفســــي ١٩٨٧-١٩٨٤بالخــــدمات الصــــحیة بجامعــــة الخرطــــوم،  ، وخبی

 اإلكلینیكـي، كما عمـل رئیسـا للجنـة تطـویر دبلـوم علـم الـنفس ١٩٨٦-١٩٨٤بمستشفى الخرطوم 

ــم الــنفس  فضــالً  بجامعــة الخرطــوم، كمــا أشــرف علــى لجنــة تطــویر  كلینیكــياإلعــن ماجســتیر عل

وعلـــــى مســـــتوى  .١٩٩٩القـــــوانین والـــــنظم األساســـــیة ولـــــوائح أكادیمیـــــة الشـــــرطة بجامعـــــة الربـــــاط 

كمــا انتخــب رئیســا  ١٩٩٨منظمــات علــم الــنفس عمــل رئیســا للجمعیــة النفســیة الســودانیة منــذ عــام 

. وعملــت هاتــان المنظمتــان علــى لقــاء ٢٠٠٣للرابطــة العالمیــة لعلمــاء الــنفس المســلمین فــي عــام 

علمـــاء الـــنفس بعضـــهم الـــبعض فـــي داخـــل وخـــارج الســـودان وذلـــك للتواصـــل والتخطـــیط وتبــــادل 

    األفكار ونشر المعرفة السیكولوجیة.

والعالمیـــة وســـوف نشـــیر لبعضـــها حســـب  واإلقلیمیـــةشـــارك طـــه فـــي عشـــرات المـــؤتمرات المحلیـــة 

كة لـــه بورقـــه فـــي االجتمـــاع الســـنوي للجمعیـــة الصـــیدالنیة وكانـــت أول مشـــار  .تسلســـلها التـــاریخي

فــــي البحــــوث الطبیــــة  اإلحصــــاءوبورقــــة فــــي ورشــــة اســــتخدام تقنیــــات  ،١٩٨١البریطانیــــة بلنــــدن 

، وورقــــة فــــي اجتمــــاع مجلــــس األدیــــان العــــالمي بنیوجیرســــي ١٩٨٤بجامعــــة الجزیــــرة بالســــودان 
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آســــیویة  بمعهــــد الدراســــات اآلفــــرو میةاإلســــالوورقــــة بمــــؤتمر التربیــــة  ،١٩٨٥بالوالیــــات المتحــــدة 

، وورقة بمؤتمر المنهجیة والعلوم السلوكیة الذي نظمته جامعة الخرطـوم ١٩٨٥بجامعة الخرطوم 

ــــي نــــدوة التنشــــئة ١٩٨٧بواشــــنطون  اإلســــالميبالتعــــاون مــــع المعهــــد العــــالمي للفكــــر  ، وورقــــة ف

 ،١٩٩٢العربیـــة المتحـــدة  تاإلمـــارااالجتماعیـــة فـــي أقطـــار الخلـــیج العربـــي التـــي نظمتهـــا جامعـــة 

جنـوب  ،وورقة بمؤتمر مدیري ورؤساء الجامعات الذي نظمته رابطة الجامعـات األفریقیـة بلیسـوتو

، وورقـــة بمـــؤتمر الیونســـكو الخـــاص بأخالقیـــات العلـــوم والتقانـــة بأوســـلو بـــالنرویج، ١٩٩٥أفریقیـــا 

كمــا قــدم ورقــة  ٢٠٠٢ت عامــة بجامعــة كویتــو بالیابــان ا، و فضــال عــن ذلــك قــدم محاضــر ١٩٩٩

والــذي تــرأس لجنتــه العلیــا  ٢٠٠٣كمتحــدث رئــیس فــي المــؤتمر األول للجمعیــة النفســیة الســودانیة 

    كذلك.

  طه والبحث السیكولوجي

یـة والعربیـة نجلیز نشر الباحث طه عشرات األبحاث العلمیة المحكمة فـي علـم الـنفس بـاللغتین اإل 

العــالم العربــي وأفریقیــا) وعالمیــة (أوربــا وأمریكــا) ( وٕاقلیمیــةوذلــك فــي دوریــات محلیــة (الســودان)، 

كمـا جـرت العـادة فـي تصـنیف األبحـاث المنشــورة مـن حیـث الجغرافیـا. ویمكـن تصـنیف الدراســات 

التـي قــام بنشـرها مــن حیـث المشــاركة كـذلك ألربــع مجموعـات. نشــر بعـض هــذه الدراسـات بمفــرده 

بعض اآلخــر مــع زمالئــه فــي دول الخلــیج علمــاء الــنفس فــي بریطانیــا، والــ وبعضــها باالشــتراك مــع

ووجـه آخـر لتصـنیف أبحاثـه هـو المكـان الـذي  العربي، بینما البعض اآلخر مع طالبه بالسـودان.

، ویمكــن تصــنیف ذلــك لــثالث مجموعــات. أوال: مجموعــة مــن األبحــاث التــي قــام إنجازهــاتــم فیــه 

دما أعیـــر للعمـــل بجامعـــة ومجموعـــة ثانیـــة عنـــ ،الباحـــث بنشـــرها عنـــدما كـــان یتـــدرب فـــي بریطانیـــا

العربیـة المتحـدة، ومجموعـة ثالثـة تلـك التـي أنجزهـا بالسـودان. ولكـن یالحـظ بـأن غالبیـة  اإلمارات

الدراسـات بــل أكثرهــا قــوة تلـك التــي نشــرها الباحــث عنــدما كـان یــدرس أو یعمــل بالخــارج. وبصــورة 

بالخارج. ربمـا یعـزى ذلـك  نجزهاأأخرى بأنه لم تزدهر أبحاثه الداخلیة بالسودان مقارنة بتلك التي 

وقلة الجوانب التي تقلل مـن  ،السودان، والتحكم في عامل الزمن جالبحثیة الكبیرة خار  لإلمكانیات

تركیز الباحـث مثـل المجـامالت االجتماعیـة واألنشـطة السیاسـیة التـي تأخـذ حیـزا كبیـرا مـن الوقـت 

  ).  ٢٠٠٣(الخلیفة، 

یـة فـي دوریـات عالمیـة اسـتهل طـه حیاتـه البحثیـة بنشـر نجلیز اإلبالنسبة للدراسات المنشورة باللغـة 

وذلــك قبــل  ،١٩٨٠أول دراســة لــه عــن علــم الــنفس الفســیولوجي فــي مجلــة العلــوم العصــبیة عــام 

. كمــا نشــر دراســتین فــي مجلــة علــم الــنفس الصــیدالني هعــامین مــن حصــوله علــى درجــة الــدكتورا
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وكانـت جمیـع  .١٩٨٤بمجلة العلـوم العصـبیة  ، ودراسة رابعة عن علم النفس الفسیولوجي١٩٨٢

هــذه الدراســات المنشــورة فــي بریطانیــا فــي دوریــات علمیــة رفیعــة عمــا اســمیه بعلــم الــنفس الصــلب 

المــرتبط بالفســیولوجیا والتجریــب كجــزء مــن علــم الــنفس العــام وهــي مجــاالت نــادرا مــا ینشــر فیهــا 

بــأن اهتمامــات طــه البحثیــة فــي فتــرة  علمــاء الــنفس العــرب. مــن ناحیــة تاریخیــة، یمكــن المالحظــة

الثمانینات من القرن العشرین كانت عـن علـم الـنفس البحـت بینمـا كانـت اهتماماتـه البحثیـة خـالل 

التســعینات عــن علــم الـــنفس التطبیقــي. ویمكــن القـــول بصــورة أخــرى، بأنــه كـــان فــي بدایــة حیاتـــه 

    بدأ اهتمامه بتطویر المجتمع.البحثیة مهتما بتطویر علم النفس بینما في المرحلة التالیة 

دراسـاته العلیـا فـي علـم الـنفس ببریطانیـا أنـه بـدأ  إكمـالولكن یالحظ عند عـودة طـه للسـودان بعـد 

فــي نشــر الدراســات الســیكولوجیة الثقافیــة ذات االرتبــاط بعلــم الــنفس الثقــافي، أو علــم الــنفس عبــر 

ي هـذا الموضـوع عـن الظـار كوسـیلة مـثال نشـر أول دراسـة لـه فـ الثقافي، أو علـم الـنفس الـوطني.

ــنفس   ١٩٩٠فــي أفریقیــا" والــذي نشــر فــي مــالوي وألمانیــا  اإلكلینیكــيعالجیــة فــي "مرجــع علــم ال

. كمــا نشــر ١٩٨٢ســنوات مــن حصــوله علــى درجــة الــدكتوراه فــي علــم الــنفس عــام  ٨وذلــك بعــد 

نون فـي المجلـة دراسة أخرى عن التشـخیص والتصـنیف والعـالج النفسـي العقـاقیري فـي كتـاب القـا

. ودراسـة باالشـتراك مـع آخـرین عـن مـرض السـحائي الحـاد بالنسـبة ١٩٩١العربیة للطب النفسـي 

ـــة االســـكندنافیة  لألطفـــال ودراســـة عـــن ســـیكولوجیة  ١٩٩١المعدیـــة بالســـوید  لألمـــراضفـــي المجل

ل بــأن . ویمكــن القــو ١٩٩٩النخبــة والتغییــر االجتمــاعي والمنشــورة فــي المجلــة األفریقیــة العالمیــة 

وبصـــورة ثانیـــة تطبیقیـــا، وبصـــورة ثالثـــة ثقافیـــا فـــي علـــم الـــنفس.  ،طـــه كـــان بصـــورة أولیـــة تجریبیـــا

علـــم الـــنفس  تأصـــیل) إلـــى أن مســـألة ٢٠٠٤ویرجـــع ذلـــك التـــدرج والتبـــاین، وفقـــا لشـــنان (أبریـــل، 

  . نوتوطینه ال تنفصل عن الهم العام في المسیرة الفكریة الوطنیة في عقد الثمانینات في السودا

 واإلقلیمیــةوفیمــا یخــص األبحــاث العلمیــة المحكمــة المنشــورة باللغــة العربیــة فــي الــدوریات المحلیــة 

ــــانون  ١٩٩٠دراســــات خــــالل عــــام  ٤نشــــر طــــه  ــــاب الق ــــى عــــن الفســــلجة العصــــبیة فــــي كت األول

والمنشــورة فــي "المجلــة العربیــة للطــب النفســي"، والثانیــة عــن أســس ومالمــح نظریــات الــتعلم فــي 

إلسـالمي والمنشـورة فـي مجلـة "رسـالة الخلـیج العربـي"، والثالثـة عـن العالقـة بـین اسـتخدام التراث ا

المربیـــة فـــي التنشـــئة وبـــین النمـــو العقلـــي لألطفـــال تحـــت رعـــایتهن فـــي الخلـــیج العربـــي  -الخادمـــة

عنـد ابـن  اإلبصاروالمنشورة في "مجلة الدراسات النفسیة والتربویة"، بینما الرابعة عن سیكوفیزیاء 

نشـر دراسـة عـن الوظـائف  ١٩٩١الهیثم والمنشورة في "المجلة العربیة للطب النفسي". وفـي عـام 

الذهنیــة وآلتهـــا العصـــبیة فــي التـــراث اإلســـالمي فــي "المجلـــة العربیـــة للطــب النفســـي ". وفـــي عـــام 
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دراســـات محكمـــة فـــي دوریـــات عربیـــة منهـــا النمـــو العقلـــي بـــین ابـــن طفیـــل وجـــان  ٣نشـــر  ١٩٩٢

األكـــادیمي لـــدى طلبـــة كلیـــة التربیـــة فـــي  واالســـتقرارشـــورة فـــي "حولیـــة كلیـــة التربیـــة"، بیاجیـــه والمن

والعالقـة بـین التحصـیل والتكیـف  ،اإلمـاراتوالمنشورة في "مجلة التربیة" بجامعـة  اإلماراتجامعة 

باالشـتراك مـع أحمـد شـنان عـن أصـول  نشـر دراسـة ومتغیرات القبول فـي "شـؤون اجتماعیـة"، كمـا

   والعلوم السلوكیة". اإلسالمیةلنفسیة في التراث اإلسالمي في "سلسلة المنهجیة المفاهیم ا

دراستین األولي عن سیكولوجیا التـراث العربـي اإلسـالمي وتأثیرهـا  ١٩٩٥بینما نشر طه في عام 

علــى علــم الــنفس المعاصــر والمنشــورة فــي "مجلــة التأصــیل"، والثانیــة باالشــتراك مــع آخــرین عــن 

قــاییس الــذكاء فــي الثقافــة العربیــة والمنشــورة فــي "المجلــة العربیــة للتربیــة" بتــونس. تكییــف وتقنــین م

عـن الرعایـة المجتمعیـة للمعـاقین وعالقتهـا بالرعایـة المؤسسـیة  ٢٠٠٢كما نشر دراستین في عـام 

والمنشـــورة فـــي "مجلـــة دراســـات نفســـیة" التـــي تصـــدرها الجمعیـــة النفســـیة الســـودانیة، ودراســـة عـــن 

ــة تــدریب األطفــا ــاة الیومیــة والمنشــورة فــي المجل ل المصــابین بالشــلل الــدماغي علــى مهــارات الحی

عــن االحتــراق المهنــي وســط معلمــي التعلــیم األساســي  ٢٠٠٣ذاتهــا، بینمــا نشــر دراســة فــي عــام 

    والمنشورة في "مجلة دراسات تربویة".

" بواسـطة دار مياإلسالأما على صعید الكتب فقد نشر طه كتاب "علم النفس في التراث العربي 

والذي سوف نتطرق له الحقـا، وكتـاب "تأهیـل ذوي الحاجـات  ١٩٩٥جامعة الخرطوم للنشر عام 

 والمنشـور بمطبعـة الحریـة بـأم ٢٠٠٢الخاصة داخل المجتمع" باالشتراك مع رقیة السید فـي عـام 

لبحثیـــة لهـــذه الدراســـات العلمیـــة والكتـــب المنشـــورة هنـــاك عـــدد مـــن المشـــاریع ا باإلضـــافةدرمـــان. 

. ویالحـــظ بـــأن هنـــاك وجـــه شـــبه بـــین طـــه وبـــدري فـــي بدایـــة بإجرائهـــاالجاریـــة التـــي یقـــوم الباحـــث 

تألیفهمــا لكتــب علــم الــنفس بعــد فتــرة كافیــة مــن نشــر البحــوث الســیكولوجیة فــي الــدوریات العلمیــة 

 وذلــك بعــد ١٩٧٤والعالمیــة. إذ نشــر بــدري أول كتــاب لــه عــن "علــم الــنفس العــام" عــام  اإلقلیمیــة

 ١٩٩٥بینما نشر طه أول كتـاب لـه عـام  ١٩٦١عام  هسنة من حصوله على درجة الدكتورا ١٣

  .١٩٨٢سنة كذلك من حصوله على الدكتوراه عام  ١٣وذلك بعد 

  طه وقوة تأثیره على طالبه وأحفاده

توافـــد علیـــه طـــالب الدراســـات العلیـــا  ١٩٨٢بعـــد عـــودة طـــه مـــن البعثـــة الدراســـیة ببریطانیـــا عـــام 

 ٣٠هنـــاك حـــوالي  .وحـــدانا مـــن داخـــل وخـــارج الســـودان للتحضـــیر معـــه فـــي علـــم الـــنفسزرافـــات و 

ســنة فــي  ١٦علیهــا فــي جامعــة الخرطــوم لوحــدها خــالل  باإلشــراف قــام هرســالة ماجســتیر ودكتــورا

ـــرة مـــن  ـــى  ١٩٨٦الفت ـــاك عـــدد آخـــر مـــن رســـائل ٢٠٠٣(عطـــاء اهللا والشـــیخ،  ٢٠٠٢وحت ). وهن
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الباحـــث ولكـــن لـــیس هنـــاك توثیـــق دقیـــق بالنســـبة لهـــا. ولهـــذا الدراســـات العلیـــا التـــي أشـــرف علیهـــا 

الســبب ســوف أكتفــي بتلــك المقدمــة فــي جامعــة الخرطــوم والتــي یمكــن تصــنیفها لــثالث مجموعــات 

بحثیــة : المجموعــة األولــى یمكــن النظــر إلیهــا باعتبارهــا عــن علــم الــنفس البحــت أو العــام أو مــا 

عن علم النفس التطبیقـي أو مـا أسـمیه بعلـم الـنفس  أسمیه بعلم النفس الصلب. والمجموعة الثانیة

الرخو، بینما المجموعة الثالثة عن علم النفس فـي التـراث العربـي اإلسـالمي أو تـاریخ علـم الـنفس 

أو ما أحب أن اسـمیه بتشـریح النصـوص السـیكولوجیة فـي التـراث العربـي اإلسـالمي. ربمـا یحـس 

مـان أكثـر فـي حالـة تحلقهـم حـول حلقـة طـه العلمیـة فـي السـودان باأل هطالب الماجستیر والـدكتوار 

  .بجامعة الخرطوم

وٕاذا وددنـــا أن نتنـــاول تـــأثیرات االهتمامـــات البحثیـــة الخاصـــة لطـــه علـــى طالبـــه فـــي علـــم الـــنفس 

وعالقتها بهذه التصنیفات الثالثة نجد أن مجموعة أبحاثه األولـى والخاصـة بعلـم الـنفس التجریبـي 

واحــــدة أشــــرف علیهـــا فــــي علــــم الــــنفس  هعكســــت فــــي رســــالة دكتـــوراوالتـــي نشــــرها فــــي بریطانیـــا ان

الفســـیولوجي عـــن افـــراز الغـــدة الدرقیـــة، بینمـــا انعكـــس تـــأثیره فـــي المجموعـــة الثالثـــة مـــن األبحـــاث 

واحـــدة عـــن فكـــر االمـــام  هالخاصـــة بعلـــم الـــنفس فـــي التـــراث العربـــي اإلســـالمي فـــي رســـالة دكتـــورا

كاء عنـد ابـن الجـوزي. بینمـا كـان التـأثیر األكبـر لـه المحاسبي وهناك دراسة جاریـة أخـرى عـن الـذ

علــى طالبــه فــي الموضــوعات أو المجــاالت المتعلقــة بعلــم الــنفس التطبیقــي وعلــم الــنفس الثقــافي. 

وحسب التصنیف الذي قمـت بـه، وربمـا یحتـاج لتـدقیق أكثـر، انعكـس االهتمـام البحثـي لطـه علـى 

فـي القیـاس النفسـي،  ٤ي علـم نفـس الشـواذ، وفـ ٤رسائل في علم الـنفس التربـوي، و ٧طالبه في 

فـي  ٢فـي علـم الـنفس االجتمـاعي، و ٢فـي علـم الـنفس السیاسـي، و ٢في علم نفس النمـو، و ٣و

عـن علـم الـنفس فـي التـراث العربـي  ٢في علم الـنفس الصـناعي، و  ٢علم النفس عبر الثقافي، و

    في علم النفس البیئي. ١في علم نفس الشخصیة، و ١اإلسالمي، و

طـــه علـــى كــــم هائـــل مــــن رســـائل الماجســــتیر  إشــــرافبوســـعنا التســـاؤل لمــــاذا لـــم تــــنعكس عملیـــة 

كمــا جــرت العــادة فــي الغــرب أو فــي بعــض  هفــي بحــوث منشــورة باالشــتراك مــع طالبــ هوالــدكتورا

فــي دوریـــات  الــدول العربیــة؟ غالبــا مــا تنشــر مــا بــین دراســة ألربــع دراســات مــن الرســالة الواحــدة

. ونتســــاءل كــــذلك لمــــاذا ظلــــت هــــذه الرســــائل بــــالرغم مــــن جــــدیتها ومعالجتهــــا ســــیكولوجیة علمیــــة

 لموضــوعات فــي غایــة األهمیــة حبیســة فــي مســتودعات الجامعــة وفــي أرفــف المكتبــات الخاصــة؟

أو عـدم وجـود الوقـت الكـافي  هفي زهد المشرف من النشـر المشـترك مـع طالبـ اإلجابةربما تكمن 

أو ربمــا یعــزى الســبب فــي عــدم وعــي أو حماســة طــالب  لــه فــي كتابــة مخطوطــات قابلــة للنشــر.
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استالل مخطوطات مـن رسـائلهم العلمیـة وتقـدیمها للنشـر.  أهمیةالدراسات العلیا في السودان في 

ــــرفض  ــــدقیق وربمــــا ت ــــر وصــــبر ومراجعــــة وت ــــة النشــــر لمجهــــود كبی ــــاج عملیــــة بدای غالبــــا مــــا تحت

فـــي طبیعـــة  اإلجابـــةأو ربمـــا تكمـــن للباحـــث المبتـــدئ.  إحباطـــاً المخطوطـــة ویســـبب ذلـــك الـــرفض 

الثقافــة الســودانیة والتــي توصــف فــي أحــایین كثیــرة بالشــفاهیة والتــي ال تعطــي أهمیــة أو قــدرا كبیــرا 

  ة. یللثقافة الكتابیة والتوثیق

ســواء أكــان  -ونتســاءل كــذلك فــي جانــب آخــر لمــاذا لــم تــؤثر االهتمامــات البحثیــة المبكــرة لطــه  

المنشـورة فـي علـم الـنفس  أبحاثـهاسـات العلیـا فـي بریطانیـا أو مسـتوى على مستوى تدریبـه فـي الدر 

ــم الــنفس  -الفســیولوجي وعلــم الــنفس التجریبــي خاصــة  علــى طالبــه فــي الدراســات العلیــا فــي عل

فــي نوعیــة التــدریب بالنســبة  اإلجابــةالغــدة الدرقیــة؟ ربمــا تكمــن  إفــرازبخــالف رســالة واحــدة عــن 

إذ یتدرب هؤالء الباحثین على تقنیـات عالیـة فـي البحـث العلمـي لعلماء النفس العرب في الغرب. 

ومخــابر الفیزیــاء، ومعامــل التشــریح  ،فــي الجامعــات الغربیــة فــي معامــل علــم الــنفس الفســیولوجي

البـاحثین بعـدم تـوفر البیئـات البحثیـة المثالیـة التـي تـدربوا علیهـا.  ولكن عند العودة یصطدم هـؤالء

تـم  إنمـال علم النفس التجریبي أو علم النفس البحت فـي العـالم العربـي ولهذا السبب لم یتم استقبا

استقبال علم النفس التطبیقـي بصـورة أفضـل. ولـذلك كـان تـأثیره علـى طالبـه هـائال فـي المجـاالت 

التطبیقیــة والثقافیـــة لعلـــم الـــنفس. ومالحظـــة أخـــرى جــدیرة باالهتمـــام بأنـــه كـــان موســـوعیا فـــي علـــم 

على طـالب الدراسـات العلیـا فـي معظـم أفـرع أو موضـوعات علـم الـنفس.  باإلشرافالنفس إذ قام 

الموسع هو الذي نحتاج له في هذه المرحلة مـن مراحـل تطـور  اإلشرافربما یكون هذا النوع من 

   ونمو علم النفس في العالم العربي أكثر من األبحاث الذریة والتخصصیة الضیقة.

ـــى مجموعـــة مـــن طالبـــه  اإلكلینیكیـــةالممارســـة نقـــل طـــه شـــغفه بالتـــدریس والبحـــث واإلشـــراف و  إل

المبكرین. وجذب قسم علم النفس في الثمانینیات والتسعینیات بجامعـة الخرطـوم عشـرات الطـالب 

الــذین بــرزت أســماؤهم فیمــا بعــد فــي خارطــة علــم الــنفس فــي الســودان وفــي بعــض الــدول العربیــة. 

لمسـیرة علـم الـنفس یمكـن تقـدیره  حاسماً  طه أعطى دفعاً  إشرافویمكننا القول بصورة مأمونة بأن 

خاصـــة مـــن خـــالل قائمـــة طالبـــه األوائـــل الـــذین حظـــوا باهتمـــام أكبـــر منـــه. ومـــن قـــوة تـــأثیره علـــى 

الــبعض مــنهم بــاحثین متمیــزین أو مشــرفین بــارعین علــى طــالب الدراســات العلیــا  أصــبحمریدیــه 

علــى ســبیل  ،جموعــة األولــىیعطــون اإلجــازة العلمیــة آلخــرین فــي علــم الــنفس. ومــن بــین هــذه الم

أحمــد شــنان فــي علــم نفــس النمــو والصــحة النفســیة بجامعــة الجزیــرة وهــو أول  ،المثــال ال الحصــر

ـــذین أشـــرف علـــي رســـاطالـــب نـــال درجـــة  ، ومحمـــد محجـــوب ١٩٨٦ئلهم عـــام الماجســـتیر مـــن ال
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خاصــة، وعمــر هــارون  اإلعــالمهــارون فــي علــم الــنفس السیاســي والــذي بــرز كخبیــر فــي مجــال 

العصـبي،  -والموهبـة، ومحمـد صـالح خلیـل فـي علـم الـنفس المعرفـي واإلبـداعلیفة في الـذكاء الخ

یــة البشــریة فــي علــم الــنفس الصــناعي، وعبــد الــرحمن عثمــان فــي علــم مخبیــر التن وعبــاس العبیــد

درمـــان اإلســـالمیة، ونجـــاة فتحـــي فـــي علـــم الـــنفس الطبـــي بجامعـــة  بجامعـــة أم اإلكلینیكـــيالـــنفس 

  .أوهایو بأمریكا

كمــا تشــمل مجموعــة قائمــة طــالب طــه كــذلك رقیــة الســید فــي علــم نفــس الفئــات الخاصــة، وعبــد 

وعبیــر عبــد الــرحمن فــي علــم الــنفس السیاســي، وفاطمــة  ،البــاقي دفــع اهللا فــي علــم الــنفس التربــوي

ـــنفس  ـــم ال ـــد فـــي عل ـــد المجی ـــي بجامعـــة الخرطـــوم، ومحمـــد عب ـــنفس البیئ ـــم ال ـــر فـــي عل محمـــد الخی

وعلـــم نفـــس المخـــابرات  اإلبـــداعيفـــي علـــم الـــنفس  ح الطبـــي، وأمـــاني عبـــد اهللابالســـال اإلكلینیكـــي

بجامعـة أم درمـان  اإلسـالميبجامعة الرباط، وفاطمـة الجیالنـي فـي تـاریخ علـم الـنفس فـي التـراث 

الجیلـــي فــي الصـــحة النفســـیة بجامعـــة  ســـامةوأفــي علـــم نفـــس النمــو،  إبـــراهیماإلســالمیة، وعثمـــان 

علـم الـنفس األسـري وحـرم بـدري فـي علـم نفـس النمـو بجامعـة األحفـاد،  وسعاد موسى في النیلین،

وعبـد اهللا  ،ومریم المبشر في علـم الـنفس الصـناعي، وانتصـار أبـو ناجمـة فـي علـم الـنفس التربـوي

ت امـار موسـى فـي علـم الـنفس االجتمـاعي باإلعبد الرحمن في علم النفس الصحي، وسیف الـدین 

بالســـعودیة، وعائشـــة عبـــد الكـــریم  اإلكلینیكـــيفـــي علـــم الـــنفس العربیـــة المتحـــدة، وصـــالح الجیلـــي 

ـــنفس  ـــم الـــنفس الفســـیولوجي  وٕاســـحاقبقطـــر،  اإلكلینیكـــيوالنـــور النعـــیم فـــي علـــم ال جـــامع فـــي عل

بجامعــــة الفاشــــر، وأنــــور عبــــد العزیــــز فــــي علــــم نفــــس الشــــواذ، وماجــــدة شــــاذلي فــــي علــــم الــــنفس 

علــى الدراســات العلیــا فــي علــم الــنفس فــي  ، وربمــا یصــبح قریبــا بعــض أحفــاده مشــرفیناإلكلینیكــي

 ٢رســائل علــى مســتوى الماجســتیر و ٦الســودان وبقیــة الــدول العربیــة. مــثال، أشــرف شــنان علــى 

بجامعة الجزیرة، فضال عن ذلك نشر واحـدة مـن الدراسـات فـي مجـال علـم  هعلى مستوى الدكتورا

اقتبست كثیـرا حـول العـالم بمـا فـي نفس النمو عن "مشكالت الطفولة في المدینة السودانیة" والتي 

ین هنــاك ی). وغیــر هــؤالء الطــالب الســودان Al-Awad & Barke,1992ل (یذلــك إســرائ

الســـعودیة وفلســـطین ولیبیـــا الـــذین تـــدربوا  واإلمـــاراتمجموعـــة مـــن الطـــالب العـــرب فـــي بریطانیـــا 

    طالبه.وتأثروا بمساهمة طه في علم النفس ربما بذات درجة التأثیر القوي لفروید على 

فـي الغـرب خاصـة بریطانیـا  هوأكمل بعض طالب طه دراساتهم العلیا على مستوى درجة الـدكتورا

دراســاتهم  إكمــالوأمریكــا وألمانیــا، وكــذلك الیابــان بینمــا تــدرب الــبعض اآلخــر فــي الســودان. وبعــد 

قـــام أفـــرع ومـــدارس علـــم الـــنفس المختلفـــة فـــي الســـودان. و  اونشـــرو  أســـتاذهمالعلیـــا واصـــلوا مشـــوار 
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أقســــام علــــم الــــنفس فــــي الجامعــــات الناشــــئة بــــالخرطوم وبقیــــة والیــــات  وافتتــــاحبعضــــهم بتأســــیس 

السودان. وحاولت بعض هذه األقسام تكییـف علـم الـنفس لینسـجم مـع البیئـة الجدیـدة فـي السـودان 

اسـتلهاما للتـدریب الـذي نـالوه مـع أسـتاذهم خاصــة فـي علـم الـنفس التطبیقـي وعلـم الـنفس الثقــافي. 

یجة للضغوط االقتصادیة في السودان هاجر بعض طـالب طـه للعمـل خـارج السـودان خاصـة ونت

فــــي دول الخلــــیج العربــــي واكتســــب بعضــــهم مهــــارات وتقنیــــات عالیــــة فــــي الممارســــة فــــي مجــــال 

ویتوقــع أن یعــود هــؤالء للســودان  الصــناعة والعــالج النفســي والــبعض اآلخــر فــي البحــث العلمــي.

ــنفس فــي الســودان الجدیــد. لقــد بشــر طــه فــي كتاباتــه بدرجــة عالیــة مــن الحمــاس لتــو  طین علــم ال

وٕان التحــدي الــذي یجابــه هــذه المجموعــة مــن طــالب علــم الــنفس  بموضــوع "تأصــیل علــم الــنفس".

هــو نقــل موضــوع "تــوطین" علــم الــنفس مــن البشــارة للواقــع ومــن إطــار القبــول إلــى اطــار الهضــم 

ـــم الـــ نفس ال یمكـــن أن یســـتجیب للحساســـیة الثقافیـــة واالســـتیعاب. وٕان االفتـــراض الـــرئیس بـــأن عل

لألفراد والجماعات في العالم العربي من غیر عملیة تكییـف صـارم ویعتبـر هـذا شـرطا هامـا لـیس 

  .في توطین علم النفس فحسب وٕانما في تأسیس علم النفس الوطني

  طه وبعض المساهمات العامة

ة فـي السـودان مـن خـالل عـدة زوایـا فإنـه یمكننا النظر لمساهمات طه المشاهدة في الحیاة العام 

باحـــث (نشـــر عشـــرات األبحـــاث العلمیـــة الرصـــینة)، وأســـتاذ (قـــام بتـــدریس عـــدة مقـــررات فـــي علـــم 

الــنفس)، وخبیــر نفســي (مــارس مهنــة العــالج النفســي بــالخرطوم)، ومشــرف علــى البحــوث (أشــرف 

والعــرب)، ومؤســس فــي علــم الــنفس مــن الســودانیین  هعلــى عشــرات طــالب الماجســتیر والــدكتورا

لمنظمــات علـــم الــنفس (الجمعیـــة النفســـیة الســودانیة والرابطـــة العالمیـــة لعلمــاء الـــنفس المســـلمین)، 

یـــة ووزاریـــة)، وسیاســـي (عضـــو ملتـــزم ونشـــط بـــالمؤتمر الـــوطني ار دإداري (تقلـــد عـــدة مناصـــب إ و 

لكتـاب هـو ) ومجاهد (شارك في عدة معارك حربیة). ولكن ما یهمنـا فـي هـذا ااإلسالمیةوالحركة 

بتلـك الجوانـب األخـرى  اهتمامنـادوره كباحث في علم النفس في المقام األول. وال یعني ذلك عدم 

التساؤل عـن تلـك األدوار المتباینـة والكثیـرة فـي شخصـیة طـه ومـدى  والثرة في حیاة طه. وبوسعنا

رك تـأثیرا تأثیرها على خارطة علم النفس في السودان. هل موقفه كباحث وعـالم نفـس هـو الـذي تـ

یـة والجهادیـة) أم أن هـذه الجوانـب األخـرى ار داألخـرى فـي حیـاة طـه (السیاسـیة واإلعلى الجوانب 

لــنفس فــي الســودان؟ فأیهمــا هــي التــي تركــت أثــرا كبیــرا فــي مســاهمة طــه العلمیــة الكبیــرة فــي علــم ا

    یهما العرض؟السبب وأ
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ر اآلداب فـي علـم الـنفس األخالقـي نـال درجـة ماجسـتیلقد أشرنا في بدایـة هـذه الدراسـة بـأن طـه  

نــال درجــة ثانیــة مــن وبعــد ســنتین اثنــین مــن ذلــك  ،١٩٧٦مــن جامعــة بیرمنجهــام ببریطانیــا عــام 

تـــون ببریطانیـــا عـــام یماجســـتیر العلـــوم فـــي علـــم الـــنفس التجریبـــي مـــن جامعـــة سســـكس، بمدینـــة برا

یفیلد ببریطانیــا عــام نــال درجــة الــدكتوراه فــي علــم الــنفس الفســیولوجي مــن جامعــة شــ. كمــا ١٩٧٨

(علـــم الـــنفس األخالقـــي) والعلمیـــة البحتـــة  واإلنســـانیة االجتماعیـــةإن هـــذه التخصصـــات  .١٩٨٢

(علــم الــنفس التجریبــي والفســیولوجي) ربمــا تشــكل نقطــة قــوة فــي وضــعیة طــه كــوزیر ســابق للعلــوم 

وهنـــاك  والتقانــة والـــذي یجمــع بـــین تخصصــات متباینـــة غایــة التبـــاین یصــعب أن تجـــد مثــال لهـــا.

خاصــة للقاعــدة االجتماعیــة والثقافیــة فــي عملیــة ترقیــة وتــوطین التقانــة فــي الســودان والتــي  أهمیــة

فــي المقــام األول. وفقــا لهــذا الفهــم یســتطیع طــه أن یجــد لغــة مشــتركة مــع البــاحثین  باإلنســانتبــدأ 

  لوزارة الولیدة.التجریبیین في الوزارة. وربما یفسر ذلك سر النجاح في عملیة تأسیس وهیكلة هذه ا

هنــاك عــدة جوانــب قــوة فــي مســاهمات طــه الســیكولوجیة إذ أصــبح كتابــه "علــم الــنفس فــي التــراث 

وطبعــت منـه ثــالث  واإلمـاراتالعربـي اإلسـالمي" مرجعــا یـدرس فــي جامعـات السـودان والســعودیة 

ونشـره فـي یـة نجلیز طبعات بهذه الدول العربیة. وهناك فكرة جاریة لطباعتـه فـي لبنـان وترجمتـه لإل

بریطانیــا، وذلــك ألهمیتــه فــي إرســاء مالمــح لكیفیــة التعامــل مــع الــنص الســیكولوجي وتشــریحه فــي 

التـــراث العربـــي اإلســـالمي. كمـــا نشـــر طـــه مـــع د. عبـــد العزیـــز عبـــد الـــرحیم بكلیـــة العلـــوم جامعـــة 

مقدمــة فــي  وهــو كتــاب ٢٠٠٥نــال جــائزة مالــك بــدري فــي علــم الــنفس لعــام  الخرطــوم كتابــا مهمــا

یة. ویصلح هـذا الكتـاب كمرجـع رئـیس لتـدریس مقـرر علـم الـنفس نجلیز ولوجیة السلوك باللغة اإلبی

وربمـا یمكـن  .البیولوجي وعلم النفس الفسیولوجي لطـالب علـم الـنفس فـي السـودان والعـالم العربـي

القــول بــأن هــذا الكتــاب الرصــین كتــب باللغــة الخطــأ ووجــه للقــارئین الخطــأ فهنــاك أهمیــة عاجلــة 

متــه للغــة العربیــة. وجانــب آخــر یتمثــل فــي تــأثیر طــه لــیس علــى طــالب علــم الــنفس فحســب لترج

وٕانما طالب كلیات اآلداب والتربیـة والطـب والقـانون والموسـیقى والمسـرح فـي السـودان. ویسـتطیع 

طه أن یدیر عدة اجتماعات ولقـاءات ولسـاعات طـوال مـن الـزمن فـي الیـوم الواحـد ومـن غیـر أن 

و یســتطیع  .یفقــدون التركیــز المتواصــل اآلخــرینقــل طاقتــه مــع أن مجموعــة مــن یفقــد حماســه أو ت

أن یلخص ویهضم أفكار طالبه في علـم الـنفس ویحولهـا ألفكـار ومشـاریع بنـاءة كمـا یسـتطیع أن 

یــدفع مجموعــات كبیــرة مــن حولــه فــي نشــاط هــادف فإنــه نمــوذج ممتــاز لعــالم الــنفس الــذي یعــزز 

عادیــة، و فــوق كـل ذلــك رصــیده الالمتنـاهي مــن بعــد النظــر أو  الدافعیـة عنــد طالبــه بصـورة غیــر

  الرؤى. 



  ١٣٨

  أستاذهمرؤى من طالب طه حول 

إن محاولـــة توثیـــق المســـاهمة العلمیـــة ألســـتاذ مـــن قبـــل أحـــد طالبـــه تجعـــل األخیـــر فـــي حالـــة مـــن 

التوتر النفسي بین موضوعیة الحیاد العلمي الذي یجب أن یلتـزم بـه مـؤرخ علـم الـنفس مـن جهـة، 

وفــي كثیــر مــن األحــایین قــد تصــعب عملیــة  .مــن جهــة أخــرى أســتاذهن عاطفــة الطالــب نحــو وبــی

مكـان یحـاول الطالـب رصـد مسـاهمات الموضوعي والـذاتي. ولكـن بقـدر اإل التمییز الدقیق ما بین

أستاذه بموضوعیة. وربما یكون من األفید في هذه الحالة االستعانة بوجهات نظر أخرى من قبـل 

الــبعض بأنــه رغــم حــدة التزامــه السیاســي فقــد كــان مقبــوال ومحبوبــا بــین طــالب طــالب طــه. یشــیر 

علم النفس عامة بجامعـة الخرطـوم. وأنـه یجابـه أعقـد المشـاكل بأسـالیب ناجعـة لحلهـا. تقـول عـزة 

) بأن طریقة تقدیمـه للمحاضـرات كانـت واضـحة وممتعـة ومركـزة وكانـت لـه ٢٠٠٤الهادي (ینایر 

یفضـــل الطـــالب اختیـــار المقـــررات التـــي یدرســـها وحتـــى لـــو لـــم یكـــن  شـــعبیة كبیـــرة ولهـــذا الســـبب

) كانت لـه ٢٠٠٤الطالب متخصصا في علم النفس بكلیة اآلداب. بینما تقول عبیر خلیل (ینایر 

ـــذي یجلـــس لتلقـــي المحاضـــرة منـــه یحـــس بأنـــه فـــرد فعـــال فـــي  طریقتـــه المختلفـــة فـــي التـــدریس فال

فقـد تكـون السـاعات التـي یقضـیها الطالـب معـه  فاإلشـراكمـا لـه أسـلوبه الخـاص فـي  .المحاضرة

ویعتمـد حجـم اسـتفادة الباحـث منـه علـى شخصـیة الباحـث  قلیلة ولكن حجـم االسـتفادة منهـا كبیـر.

  نفسه وهذه طبیعة الحال في مجال البحث العلمي.

أن  )، رئــــیس قســــم علــــم الــــنفس بجامعــــة الخرطــــوم،٢٠٠٤ووفقــــا لعبــــد البــــاقي دفــــع اهللا (فبرایــــر، 

طیع ربــط تســلیــد األفكــار وتشــعیبها، كمــا أنــه یر الزبیــر عقلیــة وقــادة ومقــدرة فائقــة علــى تو لبروفســ

المفاهیم النفسیة العمیقة بأمثلـة مـن الواقـع السـوداني الشـعبي، وقـد ال أنسـى مثالـه عـن االسـترخاء 

ر و سـیبالمسوح بزیت القلقـل (زیـت البـذرة). وقـد ال أتفـق مـع مـن قـال باسـتفادة كـل باحـث مـن بروف

الزبیــر خاصــة الباحــث الــذي ال یســتطیع أن یبــدع فــي مجالــه، فالــذي یســتفید منــه فقــط الــذي تزیــد 

معرفتـه عــن أســس البحــث، فهــذا النــوع مــن البــاحثین سیســتفید مــن هــذه العقلیــة الجبــارة. وٕاذا ســمح 

ر الزبیر للحضور لمكتبـه بقسـم علـم الـنفس ویتفـرغ لطـالب علمـه و سیشیئا أدعو بروف أقوللي أن 

  لطالب واألساتذة.من ا

تعلمت فن اإلشراف من خالل العمـل معـه. وٕان قاعـدة  بأنها) ٢٠٠٤وتضیف حرم بدري (ینایر، 

التواصل مع طـه هـي عملیـة العصـف الـذهني المسـتمر. وعنـدما یـأتي الطالـب لمناقشـة أطروحتـه 

ون ه كافیــة مــن المعلومــات والمعرفــة فضــال عــن الثقــة فــي الــنفس. وتكــتالعلمیــة تكــون لــه حصــیل

مناقشــة الطالــب لــبعض النقــاط معــه كالمناقشــة بــین زمیلــین یعمــالن مــع بعــض بصــورة منســجمة. 



  ١٣٩

وبالرغم من أن للطالب كامل الحریة للتعبیر عن وجهة نظره لكنه یشعر بأنه تحت إشراف موجـه 

كثیر الحمایة لطالبه. وعند المناقشة یكون طه أكثر وقوفا بجانب الطالب، حقیقة إن العمـل معـه 

    مثمرة. ةبة تعلیمیتجر 

) كنــــت ضــــمن فئــــة تقاســــمت زمنهــــا بــــین جامعــــة ٢٠٠٤یقــــول الناقــــد أبــــو القاســــم قــــور (مــــارس، 

علــى نفســها فئــة "المشــایین" التــي جعلــت مــن الزبیــر  وأطلقــتوالمســرح  ىالخرطـوم ومعهــد الموســیق

بمعهــــد  آنــــذاك اإلبــــداعيعلــــم الــــنفس  وأســــتاذبشــــیر رئــــیس قســــم علــــم الــــنفس بجامعــــة الخرطــــوم 

والمســرح محــورا لهــا. وكــان طــه یحــرص علــى تــدریس مــادة علــم الــنفس اإلبــداعي كمــا  ىموســیقال

أصبح مكتبه بجامعة الخرطوم ملتقى یجمـع مـن طالبـه مـن تنـافروا آیـدیولوجیا. كنـا مجموعـة مـن 

المتمــــردین الــــذین وقعنــــا فــــي المــــدى المغنطیســــي لطــــه الــــذي لــــم یتــــأفف مــــن معهــــد  اإلســــالمیین

یدن بقیة اإلسالمیین. ولم یتحوقل أو یستعذ باهللا منا، بـل كـرس جهـده لیثبـت الموسیقى والمسرح د

ویعلمنا بأننا فـي مكـان مهـم لطفـرة األمـة. وسـیظل طـه سـحابة أینمـا هطلـت عمـت بخیرهـا  أقدامنا

    أبناءه وبناته.

مبـدئي، وفــي الوقـت نفسـه لدیـه قـدرة غیــر  إنسـانویضـیف أحـدهم بـأن مـا یمیـز شخصــیة طـه أنـه 

ي التعامــل مــع مــن یختلفــون معــه فكریــا وعقائــدیا. ربمــا یســاعده علــى ذلــك قدرتــه الفائقــة عادیــة فــ

إلــى رحابـة صــدره، وأفقـه الواســع الــذي  باإلضـافةعلـى قــراءة مالمـح الشخصــیة التـي تعامــل معهــا 

قف معها. عنـد مناقشـة أمـر مـا یسـتخدم طـه و یجعله یتفهم آراء ومواقف اآلخرین حتى ولم یكن یت

ویســـتطیع  .وأفكـــارالـــذهني لـــدفع اآلخـــرین لیســـتخرجوا كـــل مـــا بـــذهنهم مـــن رؤى  العصـــف أســـلوب

بكارزمیــة خاصــة تفجیــر طاقــات كــل مــن حولــه للقیــام بعمــل مــا مــع كــل مــا یتطلبــه ذلــك كــم جهــد 

إلــى ذلــك إنســان كمــالي یــولي اهتمامــا كبیــرا للتفاصــیل الدقیقــة ألي عمــل  باإلضــافةوهــو . وتحمــل

 إحساســهمالحتــرام الالمتنــاهي الــذي یكنــه اآلخــرون لــه ینبــع مــن مهمــا كــان حجمــه وقیمتــه. إن ا

بصــدقه مــع ذاتــه ومعهــم. ولكــن فــوق كــل ذلــك فــإن أهــم مــا یمیــزه هــو ذلــك الــدفئ االنســاني الــذي 

یشع منه لیصل بقوة إلى كل من یعرفه. إنه حقیقة شخصیة متفردة وخاصة شكلت إضافة نوعیـة 

    لرصیدي في العالقات االنسانیة.

كن التوقف والتساؤل هنا ما هي العوامل وراء هذا النمـوذج الفعـال مـن الـذكاء االجتمـاعي ربما یم

مـــــن جهـــــة والـــــذكاء الوجـــــداني مـــــن جهـــــة اخـــــرى؟ یعـــــرف الـــــذكاء االجتمـــــاعي بأنـــــه القـــــدرة علـــــى 

االستبصــار وٕادراك أمزجــة االخــرین ومقاصــدهم ودوافعهــم ومشــاعرهم والتمییــز بینهــا ویــؤدي ذلــك 

ویتطلــــب الـــــذكاء الوجــــداني مهــــارتین همــــا إدارة الــــذات وتفهـــــم  .مــــة معهــــملتكــــوین عالقــــات حمی



  ١٤٠

اآلخــرین. ووفقــا لهــذا التعریــف ربمــا تكــون هنــاك عوامــل كثیــرة كــان لهــا دورهــا الفعــال فــي البنــاء 

المعمــاري لشخصــیة طــه وذكائــه االجتمــاعي والوجــداني. ربمــا كــان یتمیــز بموهبــة طبیعیــة فطریــة 

برة فـي الكبـر، فضـال عـن طبیعـة تأمالتـه وتبصـراته المعمقـة فـي في الصغر، وتدریب صارم ومثا

) أن أهم العوامـل مـن غیـر علـم الـنفس هـو انتمـاء ٢٠٠٤(فبرایر،  علم النفس، ویضیف الخطیب

    والتزام طه في الحركة اإلسالمیة.

  طه وبناء علم النفس في السودان

لـم الـنفس وسـوف یظـل األكثـر كرس طه فترته بقسـم علـم الـنفس بجامعـة الخرطـوم لبنـاء هیاكـل ع

تــأثیرا فــي تــاریخ علــم الــنفس فــي الســودان. وخــرج علــم الــنفس بفضــل مســاهماته مــن "رحــم" شــعبة 

إن مساهمة طه الكبیرة فـي بنـاء علـم  علم النفس بجامعة الخرطوم إلى رحاب الجامعات األخرى.

س فــي مدینــة الیبــزج الــنفس فــي الخرطــوم بالســودان ربمــا تشــبه مســاهمة فونــت فــي بنائــه لعلــم الــنف

ـــذي ســـوف نتحـــدث عنـــه الحقـــا مســـاهمة هلمهـــولتز فـــي  .بألمانیـــا ـــل مســـاهمة بـــدري وال بینمـــا تمث

تأسیس البصریات الفسیولوجیة. الجـدیر بالـذكر لقـد تـدرب فونـت فـي معمـل أسـتاذه هلمهـولتز فـي 

فـي  ألمانیا ویطلق طه على بدري لقب اسـتاذه كـذلك فـي علـم الـنفس. ووجـه شـبه آخـر بـین فونـت

ألمانیا وطه في السودان بأن األول كتب في بدایة حیاته العلمیـة كتـاب "علـم الـنفس الفسـیولوجي" 

وكتب في السنوات األخیـرة مـن حیاتـه عـدة مجلـدات عـن "علـم الـنفس الفلكلـوري". بینمـا نشـر طـه 

  عبي. أبحاثه المبكرة عن علم النفس الفسیولوجي وأبحاثه األخیرة عن علم النفس في التراث الش

ولكي نقرب المثل بصورة أخـرى مـن خـالل تجربـة أمریكـا مـع علـم الـنفس مقارنـة بتجربـة السـودان 

إذ یمثل طه دور استانلي هول الذي تدرب في معمـل فونـت بألمانیـا والـذي قـام ببنـاء معامـل علـم 

ئـة النفس الجدیدة في امریكـا بینمـا یمثـل بـدري موقـف ولـیم جـیمس الـذي بشـر بعلـم الـنفس فـي البی

الجدیدة من خالل كتابه الشهیر "أسس علم النفس" كمـا عمـل علـى نقـد علـم الـنفس المسـتورد مـن 

وادانتـــه. وقـــام بـــدري كـــذلك بالـــدور نفســـه فـــي نقـــد علـــم الـــنفس الغربـــي وٕادانتـــه فـــي كتابـــه  ألمانیـــا

وعمومــا ربمــا  ."معضــلة عــالم الــنفس المســلم" وأضــاف أهمیــة البعــد الروحــي فــي ســلوك االنســان

القول بأن التقـدم الملحـوظ لعلـم الـنفس فـي السـودان فیمـا بعـد بـدري یعـود لطـه. وبلغـة ثانیـة یمكن 

بــأن بنیــات علــم الــنفس خاصــة فــي الجامعــات الســودانیة الناشــئة تعــود لمســاهمات طــه بینمــا یعــود 

    استلهام علم النفس في السودان لبدري.

ري وطـه العمالقـة فـي علـم الـنفس. وسوف یكون تاریخ علم النفس في السودان مدینا لمساهمة بـد

ونســـبة لقـــوة تأثیرهمــــا علـــى طــــالب علـــم الــــنفس جعلـــت بعــــض البـــاحثین یتحــــدثون عـــن "مدرســــة 
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ــــم الــــنفس" التــــي تــــأثرت بالثقافــــات األفریقیــــة والعربیــــة واإلســــالمیة. فقــــام طــــه عبــــر  الخرطــــوم لعل

ه فـي السـودان وتبنـي محاضراته وبحوثه وتالمیذه بتطویر المعرفة بعلم النفس والعمل علـى توطینـ

الدعوة لجمع مجهودات واسهامات علماء الـنفس فـي السـودان والعمـل علـى بلورتهـا بصـورة تمكـن 

). ربمـا تعبـر هـذه المدرسـة ٢٠٠٣من إعطاء مالمح لمدرسة سـودانیة فـي علـم الـنفس (كردمـان، 

عكـس الـذاكرة من ناحیة سیكولوجیة عن السلوك والتفكیر والوجـدان السـوداني، وبلغـة أخـرى ربمـا ت

الجماعیــة لمختلــف التــاثیرات الثقافیــة الســودانیة فــي حقــب تاریجیــة مختلفــة مــن حضــارات كــوش 

وكرمة ونبتة ومـروي والفتـرة المسـیحیة واالسـالمیة. وفقـا لهـذا المنظـور فمدرسـة الخرطـوم فـي علـم 

افیة لسـلوك النفس ربما تكون مثال لسودنة علم النفس بحثا عن هویة محلیة تراعي الحساسیة الثق

مـع علـم الـنفس  ولكن بوسعنا التساؤل هل انبثقت هذه المدرسة نتیجة لصـراع .األفراد والجماعات

الغربـــي أم نتیجـــة لعوامـــل داخلیـــة بحتـــة تـــرتبط بشـــدة االلتـــزام بـــالواقع المحلـــي؟ أم هـــي اســـتجابة 

منفســتو  لتحقیــق مصــالحة مــا بــین الــداخلي والخــارجي وبــین الوافــد والــوطني؟ هــل هنــاك بیــان او

یعكــس فلســفة هــذه المدرســة مــن حیــث مــا هـــي ومــاذا وكیــف ومتــى وأیــن؟ أم هــي مجــرد صـــدى 

  لمدرسة الخرطوم في الفن التشكیلي؟ 

بوســعنا التســاؤل مــاذا یحــدث لــو طلــق طــه الحیــاة السیاســیة واإلدرایــة لألبــد وتفــرغ كلیــة لمحــراب 

تشارة وبحثا؟ ربما یمكننا القول بـأن العلم في قسم علم النفس بجامعة الخرطوم تدریسا وٕاشرافا واس

هــذه الحیــاة والتــي تعــالج قضــایا عاجلــة ویومیــه قــد أخــذت وقتــا ثمینــا مــن حیــاة طــه علــى حســاب 

فــي تقــدیري، ربمــا یكــون هنــاك كثــر مــن األفــراد الــذین لهــم  موهبتــه البحثیــة الفــذة فــي علــم الــنفس.

ادیـة ولكـن هنـاك قلـة للبحاثـة مـن الطـراز االستعداد النفسي ألداء المهـام السیاسـیة واالداریـة والجه

األول. الجدیر بالذكر مازال قسم علم الـنفس بجامعـة الخرطـوم یحـتفظ بلوحـة اسـمه معلقـة ومثبتـة 

بقــوة علــى بوابــة مكتبــه علــى أمــل العــودة إلیــه عــاجال أم آجــال. وٕاذا تــم الــتمعن فــي قــراءة الســیرة 

عـالم الـنفس، وبلغـة أكثـر دقـة،  احدة هـي صـورةالذاتیة بدقة لطه فإنها سیرة ال تعكس إال صورة و 

    .سیرة الباحث

ودافعیـة عالیـة، وحماسـة  ،بوسعنا التساؤل ماذا یكون تأثیر عقلیة جبارة ودماغ نشط، وذهـن متقـد

شدیدة في البناء السـیكولوجي لشخصـیة طـه علـى مسـتقبل تـوطین علـم الـنفس فـي العـالم العربـي؟ 

االیكولوجیة وتشریحه لنصوص التـراث السـیكولوجي العربـي ماذا یكون لو واصل مشروع حفریاته 

اإلسالمي وتحقیقه للكم الهائل من مخطوطات علم النفس في مستودعات مكتبات التراث العربـي 

اإلســالمي فــي االســكولایر بأســـبانیا، والفــاتح باســتانبول، ومعهــد الـــویلكم بلنــدن واكســفورد والبندقیـــة 
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فضال عن مكتبـات القـاهرة، واالسـكندریة، وطهـران،  راث بحلب،بإیطالیا، والصالحیة بدمشق، والت

هــل یــاترى یقتطــع طــه حالیــا وقتــا ثمینــا مــن مهامــه االدرایــة والسیاســیة للعمــل البحثــي فــي  وبغــداد؟

مواصــــلة تقــــدیم كشــــوف جدیــــدة فــــي علــــم الــــنفس؟ أو علــــى األقــــل أن یقضــــي الحقــــا معاشــــه فــــي 

سـنة مـن نیلــه  ٣٦" بعـد یـدزلـف أهــم كتبـه عـن "اإلالتبصـرات السـیكولوجیة كمـا فعـل بـدري الـذي أ

  للدكتوراه وهو في الخامسة والستین من عمره.

  ریادة طه لحركة تشریح النصوص السیكولوجیة في التراث

ربما یمكننا التوقف قلیال هنا أو االكتفـاء بهـذا الجـزء مـن مسـاهمات طـه العامـة والهامـة فـي حقـل 

 ١٦كـة البحـث المعمـق فـي التـراث العربـي اإلسـالمي. وبعـد علم النفس والتركیـز علـى ریادتـه لحر 

طـه بمواصـلة مشـوار  قـام ١٩٧٩سنة من نشـر كتـاب "معضـلة عـالم الـنفس المسـلم" لمالـك بـدري 

بــدري بوضــع معــالم لكیفیــة حفــر وتفكیــك النصــوص الســیكولوجیة فــي كتابــه القــیم "علــم الــنفس فــي 

) "علـم ٢٠٠١كتـاب أوال فـي كتـاب الخلیفـة (. وتم عـرض ال١٩٩٥التراث العربي اإلسالمي" عام 

الـــنفس التجریبـــي فـــي التـــراث العربـــي اإلســـالمي". كمـــا تـــم عـــرض الكتـــاب ثانیـــا بواســـطة شـــنان 

) والــذي وصــف الكتــاب بأنــه جهــد أصــیل فــي جمــع جــواهر المعرفــة النفســیة المبثوثــة فــي ٢٠٠٢(

صـــر بلغـــة رصـــینة واســـلوب وتصـــنیفها وتبویبهـــا علـــى نحـــو معا ،متـــون التـــراث وحواشـــیه المتنـــاثرة

علمي محكم، فضال عن االسـتیعاب الشـمولي لمباحـث واصـول المفـاهیم النفسـیة فـي التـراث، مـع 

الدقة فـي رصـد المتوازیـات العصـریة لهـا، ممـا یقـف دلـیال علـى امكانیـة تجدیـد التواصـل المعرفـي 

  عبر األجیال وتوطین الثقة في النفس باهلیة العطاء العلمي الرفیع.

أن تختصـــر بقـــدر اإلمكـــان فـــي عـــرض الكتـــاب منعـــا للتكـــرار. غطـــى البـــاب األول مـــن  ونحـــاول

الكتاب مفهـوم التـراث وخصـائص علـم الـنفس فـي التـراث اإلسـالمي ومصـادر سـیكولوجیا التـراث. 

وغطى الباب الثـاني الفسـلجة العصـبیة فـي كتـاب القـانون، والبـاب الثالـث: النمـو العقلـي بـین ابـن 

والبـــاب الرابـــع: ســـایكوفیزیاء اإلبصـــار عنـــد ابـــن الهیـــثم، والبـــاب الخـــامس: طفیـــل وجـــان بیاجیـــه، 

الوظــائف الذهنیــة وآلتهــا العصــبیة فــي التــراث اإلســالمي، والبــاب الســادس: أســس ومالمــح نظریــة 

والبـــاب الســـابع الـــذكاء لـــدى اإلمـــام ابـــن الجـــوزي، والبـــاب الثـــامن:  ،الـــتعلم فـــي التـــراث اإلســـالمي

تها النفسیة والبـاب التاسـع: كیـف تـأثر علـم الـنفس المعاصـر بسـیكولوجیا اضطرابات الذهان وأدوی

  التراث وفیه عالج الباحث قضیة التأصیل اإلسالمي لعلم النفس وبأن التراث أحد مواردها.

یقول المؤلف، بتواضع العلمـاء، فـي تقـدیم خطـة كتابـه مبینـا حـدود مؤلفـه : "لـم یكـن مـن أغـراض 

ه مؤلفــه اإلحاطــة بكافــة المباحــث النفســیة فــي التــراث اإلســالمي، هــذا الكتــاب ولــیس فــي اســتطاع
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غیر أنه كان من الضروري هنا تحدید اإلسـهامات السـیكولوجیة الرئیسـیة فـي هـذا التـراث وتحلیـل 

مفرداتهـــا بمســـتوى معمـــق نســـبیا، ومـــن ثـــم محاكمتهـــا إلـــى األدب الســـیكولوجي المعاصـــر" (ص. 

اتجاهــان متنـافران، علــى حســب تعبیــره : "االتجــاه الكمــي  ). وفـي تألیفــه للكتــاب تنــازع المؤلــف٢١

واالتجــاه النــوعي التحلیلــي وقــد آثــر المؤلــف الموازنــة بــین االتجــاهین مــع تركیــز علــى  ،التجمیعــي

). ویرصد المؤلف بمالحظة ذكیـة عـدم وجـود موسـوعة واحـدة جامعـة للمعـارف ٢١الثاني" (ص. 

ـــا أنهـــا : " معـــارف مجـــزأة ب عضـــها فـــي كتـــب التـــراث وبعضـــها فـــي المصـــنفات الســـیكولوجیة مبین

الحدیثة وبعضها نتـاج جهـود مؤسسـیة وبعضـها بشـكل مبـادرات محـدودة قـام بهـا األفـراد. فالقصـة 

). ولكـن یبـدو أن الباحـث لـم یكـن أول ٢٧الكاملة لسیكولوجیا التراث، إذن، لـم تكتـب بعـد" (ص. 

ي اإلسـالمي فحسـب وٕانمـا محاولـة من كتب فصـال كـامال عـن قصـة علـم الـنفس فـي التـراث العربـ

  ).١٩٩٥، طه، ٢٠٠١تأصیله كذلك (أنظر الخلیفة، 

فـي علــم الــنفس الغربـي فــإن الفســیولوجیین فـي نهایــة القــرن التاسـع عشــر كــانوا فـي حالــة شــك فــي 

وجود االرتباط بین العقل والدماغ. مثال ذكر بیشان بأن مراكز االنفعاالت في األحشاء الداخلیـة. 

ــــي وكــــان معظــــم  ــــة نفســــها وحــــددوا مراكــــز االنفعــــاالت ف ــــون الرؤی الفســــیولوجیین الفرنســــیین یحمل

ویالحظ بأنه حتى بدایات القرن العشـرین مـازال علمـاء الـنفس الفسـیولوجیون فـي الغـرب  اإلمعاء.

یبحثــون عــن هــذه المراكــز، ومــن ثــم وجــدوها، وتحــدثوا عنهــا، ولكــنهم لــم یشــیروا لماهیتهــا. وتبعــا 

ء العلمــاء ارتبـاطیون یعتقــدون أن األلیــاف العصـبیة تعمــل علـى انتقــال االشــارات لـذلك یعتبــر هـؤال

مـــن نیـــورون إلـــى آخـــر وفـــي النهایـــة مـــن المســـتقبالت للمـــؤثر فـــي العضـــالت أو الغـــدد (بـــورنج، 

). من ناحیة تاریخیة، یالحظ بما ال یدعو مجاال للشك بأنه منذ النصـف األول مـن القـرن ١٩٥٧

). ووفقـا لطـه ٢٠٠١نا على تحدید هذه المراكـز فـي الـدماغ (الخلیفـة، الحادي عشر عمل ابن سی

) فأن "فكرة تنسیب الوظائف الذهنیة إلى المناطق الدماغیة فكرة متكـررة فـي كتابـات ابـن ١٩٩٥(

ســینا. فقــد أوردت فــي القــانون وبصــورة أكثــر تفصــیال فــي كتــاب الشــفاء. وفــي مجملهــا تمثــل هــذه 

ي علم النفس الفسیولوجي المعاصر. وهذه الفكرة السینویة لم ترد في الفكرة األطروحة األساسیة ف

كتابـات المشـاهیر الــذین سـبقوه فأرسـطو مــثال اسـتبعد مبــدأ العالقـة بـین الجهــاز العصـبي والنشــاط 

النفسي، أما جالینوس فقد اكتفى بإعتماد العالقة بین الـدماغ والوظـائف النفسـیة دون الـدخول فـي 

  ).٣٧ أي تفاصیل تذكر" (ص.

وفــــي ضــــوء الدراســــات المعمقــــة فــــي التــــراث العربــــي اإلســــالمي والمصــــاغة بعنایــــة، تســــاءل طــــه 

) كیــف تــأثر علــم الــنفس المعاصــر بســیكولوجیا التــراث؟ ولإلجابــة علــى هــذا الســؤل یقــول ١٩٩٥(



  ١٤٤

علــي یــد فیبــر  بــأن بــدایات علــم الــنفس المعاصــر فــي القــرن التاســع عشــر فــي الجامعــات األلمانیــة

نـــــت تركـــــزت بصـــــفة أساســـــیة علـــــى اإلدراك الحســـــي وبصـــــفة خاصـــــة علـــــى اإلدراك وفخنـــــر وفو 

ــا كانــت المراجــع والدراســات واألحــداث العلمیــة التــي ألهمــت هــؤالء العلمــاء األلمــان  البصــري. وای

لیضـعوا اللبنــات األولـي لعلــم الســیكولوجیا، فلـیس مــن المبالغـة القــول أن كتــاب المنـاظر كــان أحــد 

وفــــي دراســــته العلمیــــة عــــن "الفلســــجة  ن أهمهــــا علــــى وجــــه االطــــالق.أهــــم مصــــادرها، إن لــــم یكــــ

العصبیة في كتاب القانون في الطـب" والتـي عـالج فیهـا طـه األسـس البیولوجیـة للسـلوك كمـا عنـد 

ومفهــوم  ،وســیكوفیزیولوجیا البطینــات، ونظریــة االتصــال العصــبي ابــن ســینا وكیفیــة عمــل الــدماغ،

عصـــــاب الدماغیـــــة والنخاعیـــــة وكـــــذلك دراســـــة طـــــه عـــــن الـــــروح العصـــــبي والنخـــــاع الشـــــوكي واأل

تسـاءل "سیكوفیزیاء االبصار عند ابن الهیثم" والتي عـالج فیهـا موضـوع االدراك البصـري تجعلنـا ن

  ؟ العلم مجددا لماذا تطورت أبحاث اإلدراك الحسي في تلك المرحلة الباكرة من تاریخ

فـــي العصـــر الـــذهبي للحضـــارة  اكبیـــر  اولإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال یمكـــن القـــول بـــأن هنـــاك تقـــدم

في النصف األول مـن القـرن الحـادي عشـر ازدهـرت ف .العربیة اإلسالمیة في علمي الفلك والطب

االزدهــار اســتجابة طبیعیــة للحاجــة لتلــك هــذا ویعتبــر  .األبحــاث الســیكولوجیة المرتبطــة بــالحواس

ة العــین الرتباطهــا المركــزي األبحــاث فــي علــم الفلــك والطــب. ففــي علــم الفلــك هنــاك أهمیــة لدراســ

بكیفیــة الرؤیــة للكواكــب أو األفــالك فــي المراصــد الفلكیــة. وفــي علــم الطــب هنــاك أهمیــة للمعرفــة 

ـــم وظـــائف  ـــم البنیـــة العضـــویة (التشـــریح) وعل الخاصـــة بـــالحواس الخمـــس. ووفقـــا لـــذلك تطـــور عل

رت موسـوعات علمیـة األعضاء (الفسیولوجیا). وازدهرت المعرفة السیكولوجیة بصورة مذهلة وتوف

 "كتــاب القــانون"حاســة البصــر لوحــدها وفیــه البــن الهیــثم الــذي عــالج  "كتــاب المنــاظر"تتمثــل فــي 

البـن ســینا والـذي عــالج فیـه الحــواس مجتمعـة. وعــالج كتـاب المنــاظر تحدیـدا ألول مــرة فـي تــاریخ 

ي والتـي لـم تلفـت عـالج قـوانین اإلدراك البصـر فضال عن ذلـك المنهج االعتباري (التجریبي) العلم 

. ویمكننـا القـول بأمـان انتباه علماء النفس فـي الغـرب إال فـي القـرن التاسـع عشـر والقـرن العشـرین

بــأن أهمیــة مســاهمة ابــن الهیــثم فــي دراســة االدراك البصــري فــي القــرن الحــادي عشــر ال تقــل عــن 

    ).٢٠٠١(الخلیفة،  مساهمة قبسون في معالجة ذات الموضوع في القرن العشرین

بالرغم من كشوف طه المدهشة في تشریح النصـوص السـیكولوجیة فـي التـراث العربـي اإلسـالمي 

لكن لم یتحدث في كتابه عن منهج صارم أو نظام فرید في كیفیة تفكیك هذه النصوص إنما قـدم 

 بـأن مـا قـام بـه الباحثربما ال یعرف نموذجا متكامال یحتاج للدراسة من قبل طالب علم النفس. 

یمثــل أول اكتشــاف للســیكوفیزیاء عنــد ابــن الهیــثم، كمــا ال یعــرف بــأن هــذا اإلحیــاء  عتهفــي موســو 
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الذي قدمه في كتابه "علـم الـنفس فـي التـراث العربـي اإلسـالمي" یمثـل ثـورة فـي تشـریح النصـوص 

السیكولوجیة ربما یطلق علیها یوما "المنهج الزبیري" اذا استخدمنا اسـم المؤلـف األول أو "المـنهج 

وي" إذا استخدمنا االسم األخیر فـي قـراءة النصـوص أسـوة بإسـهامات صـالح الـدین المنجـد الطاه

بهــذا االكتشــاف واالحیــاء مهــد طــه طریقــا جدیــدا  .وعبــد الســالم هــارون فــي تحقیــق التــراث العربــي

متحــررا مــن أفكــار الســابقین لــه مــن طــالب علــم الــنفس العــرب فــي قــراءة التــراث وبــذلك یتوقــع أن 

ه البحثیــة فــي كتابــه القــیم مكانــا مركزیــا بــین الكتــب الكالســیكیة فــي علــم الــنفس فــي تحتــل مســاهمت

كأول مـن قـام بتشـریح الزبیر أو طه  الباحث من ناحیة تاریخیة، یمكن إطالق اسمالعالم العربي. 

 ،النصـوص الســیكولوجیة بصـورة معمقــة أكثــر مـن إطــالق االسـم علــى أي عــالم نفـس عربــي آخــر

الفراســة عنــد الــرازي، أو نجــاتي فــي اإلدراك الحســي عنــد ابــن ســینا، أو الحــاج مــثال مــراد فــي علــم 

أو الخلیفــة فــي "علــم الــنفس التجریبــي فــي التــراث العربــي  ،فــي االشــتراط الكالســیكي عنــد الغزالــي

  اإلسالمي". 

تفكیـك نصـوص عملیة تشـریح و السنة السادسة لنشر كتاب طه والذي دشن فیه  ٢٠٠١وفي عام 

وتقـدیم الكشـوف التجریبیـة االعتباریـة فـي  طـهي التراث قام الخلیفة باستلهام حفریات علم النفس ف

ربمـا بـذات الكیفیـة و علم النفس في التراث العـرب اإلسـالمي مواصـال المشـوار الـذي بـدأه أسـتاذه. 

ابـن الهیـثم االعتبـاري الـذي  جوركـز الخلیفـة علـى مـنه التي واصل فیها طه مشـوار أسـتاذه بـدري.

علـى المالحظـة العلمیـة وبـذلك یعتبـر ابـن الهیـثم الرائـد لهـذا المـنهج العلمـي الهـام لـیس فـي یعتمد 

. وبــین لــه قدیمــه وحدیثــهعلــم الــنفس فــي التــراث العربــي اإلســالمي فحســب وٕانمــا فــي علــم الــنفس ك

الخلیفة استخدام علماء التراث لمصطلح "الغلط البصري" كمـا عنـد ابـن الهیـثم و"الخطـأ البصـري" 

القـــرن الحـــادي عشـــر المـــیالدي والـــذي ســـمي الحقـــا النصـــف األول مـــن منـــذ  عنـــد ابـــن ســـیناكمـــا 

بالخـــداع البصـــري فـــي علـــم الـــنفس الحـــدیث. وأظهـــر الخلیفـــة كیـــف ازدهـــرت أبحـــاث ســـیكولوجیا 

اإلدراك البصــري فــي تلــك المرحلــة البــاكرة مــن التــاریخ. وتوضــح مســاهمات بــدري وطــه والخلیفــة 

   تبادلة بین ثالثة أجیال من طالب علم النفس العرب.عن طبیعیة التأثیرات الم

) فــي كتاباتــه مفهــوم "التأصــیل" وهــو مفهــوم مقــارب لمفهــوم ١٩٩٥كثیــرا مــا یســتخدم طــه (  

) الــذي یــرتبط ببــروز الــدعوة ٢٠٠٠، ١٩٩٩"التــوطین مــن ضــمن" بالنســبة لعلــم الــنفس (الخلیفــة، 

نســـجم مـــع البیئـــة المحلیـــة، أو كیفیـــة فهـــم لعلــم الـــنفس اإلســـالمي، أو كیفیـــة تكییـــف علـــم الـــنفس لی

المجتمع من خالل مفاهیمه النفسیة. ولقد نشأت دعوة التأصیل وفقا لطه من عـدم استسـاغة علـم 

الـنفس الغربـي فــي المجتمعـات غیــر الغربیـة ومــن بینهـا العـالم العربــي. بوسـعنا القــول بـأن الحركــة 
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العــالم العربــي عامــة والســودان خاصــة،  "تــوطین" علــم الــنفس فــي الناشــئة لتأصــیل وبلغــة أفضــلها

ـــارة لبـــدري وطـــه فـــي فلســـفة قـــراءة التـــراث العربـــي اإلســـالمي  ربمـــا تكـــون هـــي ثمـــرة للجهـــود الجب

  وتجدیده واحیائه وأخد العبر منه.

ان سلسلة أبحاث طه الرصینة المنشورة في كتابه "علم النفس في التراث العربي اإلسـالمي" ربمـا 

الــنفس. فــي تقــدیري، وربمــا تنتظــر هــذه األبحــاث ســنوات لتبیــان تأثیرهــا  هــي األكثــر توطینــا لعلــم

لــیس علــى طــالب علــم الــنفس فــي الســودان فحســب وٕانمــا فــي العــالم العربــي واإلســالمي. وبســبب 

غنــاء فصــول الكتــاب وفردانیتــه یتوقــع أن یكــون لــه تــأثیر فــي تــاریخ علــم الــنفس كافــة وعلــى اقــل 

خ علـم الـنفس فـي التـراث العربـي اإلسـالمي وتـاریخ علـم الـنفس تقدیر أن یكون جسـرا مـا بـین تـاری

الغربــــي.. وفــــي هــــذه الحالــــة یمثــــل الكتــــاب فكــــرا ســــیكولوجیا عالمیــــا منطلقــــا مــــن البیئــــة المحلیــــة 

مســتخدما أدوات علمیــة فــي كیفیــة تشــریح النصــوص الســیكولوجیة وتفكیكهــا كاســرا بــذلك الحــاجز 

. إذ یحتــاج طــالب علــم الــنفس فــي العــالم العربــي مــن النفســي لالتجــاه نحــو االبــداع الســیكولوجي

الخــروج مــن قوقعـــة اســتیراد علـــم الــنفس لمرحلـــة دراســة التــراث فـــي مســتواه التـــاریخي فضــال عـــن 

مســتواه الشــعبي. وبهــذه العینــة مـــن الخــروج ینتقــل موقــع علمــاء الـــنفس العــرب مــن الهــامش إلـــى 

ـــ ـــم ال ـــالزم للمشـــاركة فـــي ضـــفیرة عل ـــي تعبـــر عـــن الفكـــر المركـــز وهـــو الشـــرط ال ـــة الت نفس العالمی

  االنساني أجمع.

لقــد أشــرنا ســابقا للتــأثیر المحــدود لتــدریب طــه فــي علــم الــنفس البحــت علــى طالبــه فــي الدرســات 

ــــنفس  العلیــــا فــــي الســــودان. ویمكننــــا أن نجــــد تفســــیرا غامضــــا للتــــدریب المبكــــر لطــــه فــــي علــــم ال

حه للنصــــوص الســــیكولوجیة فــــي التــــراث الفســــیولوجي والتجریبــــي فــــي بریطانیــــا فــــي قرائتــــه وتشــــری

العربي اإلسالمي. إذ تعلم طـه أسـالیب المالحظـة التجریبیـة الدقیقـة والمضـبوطة فـي المعمـل كمـا 

في علم الفسیولوجیا والتشـریح ولكنـه حولهـا لقرائاتـه وحفریاتـه فـي التـراث العربـي اإلسـالمي. ومـن 

ن مثل ابن الهیـثم كمـا بوسـعنا القـول بأنـه الممكن ربط مساهمة طه بالمالحظیین التجریبین الجیدی

ینتمي لتقالیـد االسـتقراء كمـا فـي كتـاب المنـاظر، فـالمالحظ الجیـد یالحـظ التعمیمـات الهیثمیـة فـي 

معلوماته السیكولوجیة. وبلغة أخرى، یمكننا القـول بأنـه اسـتفاد مـن تقنیـات البحـث العلمـي البحـت 

ــــم الــــنف س فــــي ثقافتــــه. إذا قــــدم طــــه بــــذلك مشــــروعا فــــي الغــــرب لــــذا حورهــــا لمجابهــــة قضــــایا عل

ســـیكولوجیا جدیـــدا فـــي كیفیـــة التعامـــل مـــع الـــنص الســـیكولوجي فـــي التـــراث وأرســـى بـــذلك مالمـــح 

وبوســـعنا التســـاؤل هـــل أوجـــد طـــه منهجـــه التفكیكـــي  لمـــنهج جدیـــد لتحقیـــق التـــراث الســـیكولوجي.

دایــة حركــة تــوطین علــم والتشــریحي للنصــوص الســیكولوجیة فــي التــراث العربــي اإلســالمي أم أن ب



  ١٤٧

النفس الحالیة في العالم العربي عامة والسودان خاصة هـي التـي احـدثت هـذا المـنهج الـذي یعبـر 

  في كثیر من األحیان یصعب علینا أن نحدد السبب من النتیجة.  عنه طه؟

وبوســـعنا التســـاؤل كـــذلك هـــل كانـــت مســـاهمات طـــه المعمقـــة فـــي التـــراث العربـــي اإلســـالمي هـــي 

بیعیة لیست لحركة التوطین الحالیة إنما لحركة توطین علم الـنفس فـي منتصـف القـرن استجابة ط

ـــنفس بأســـر  الحـــادي عشـــر المـــیالدي؟ وربمـــا نتســـاءل هنـــا بقیـــة العلـــوم فـــي ب هكیـــف ارتـــبط علـــم ال

ن العلمــــاء المســــلمین وٕایمــــانهم بقیمــــة جمــــع ربمــــا یمكننــــا القــــول بــــأالحضــــارة العربیــــة اإلســــالمیة؟ 

راث اإلغریقـــــي خاصـــــة، وٕاجـــــراء التصـــــانیف العلمیـــــة، وتـــــدقیق المالحظـــــات المعلومـــــات مـــــن التـــــ

بالعلوم الفلكیة كما عند ابـن الهیـثم خاصـة دراسـته عـن خـداع القمـر وتـرحیبهم  همبیحوتر الفیزیائیة 

الطبیــة كمــا عنــد ابــن ســینا خاصــة فــي علــم البنیــة العضــویة وفــي فســلجة الــدماغ. ولكــن  بــالعلوم

نفس العرب لمساهمة العلماء العرب المسلمین في علم النفس ینـدر أن یالحظ في توثیق علماء ال

یذكر اسم ابن الهیثم. ولكن یبدو أن العلماء العرب أنفسهم قبلـوا الطـب أكثـر ولهـذا السـبب كانـت 

هناك عشرت الشروح لكتاب القانون البن سینا بینما هناك شرح واحد لكتاب المناظر البن الهیـثم 

لفارســي. إن روح علــم الــنفس فــي الحضــارة العربیــة اإلســالمیة كمــال الــدین الوهــو تنقــیح المنــاظر 

مقارنـــة بعلـــم الـــنفس فـــي الفلـــك بـــالرغم مـــن أن  لعلـــم الـــنفس فـــي الطـــبربمـــا كانـــت أكثـــر اســـتقباال 

وٕاذا كـــان هنـــاك شـــيء یحســـب لطـــه فـــي دراســـته الرائـــدة عـــن األخیـــر كـــان أكثـــر دقـــة وتجریبیـــة. 

ال یمكــن الحــدیث عــن علــم الــنفس فــي التــراث العربــي خاصــة بأنــه  "الســیكوفیزیاء عنــد ابــن الهیــثم"

لوقــت ااإلســالمي مــن غیــر أن یكــون ابــن الهیــثم هــو الشخصــیة المركزیــة فــي علــم الــنفس. وفــي 

ال یمكــن الحـــدیث عــن تـــوطین علــم الـــنفس مــن ضـــمن مــن غیـــر أن یكــون ابـــن الهیــثم هـــو نفســه 

وذج األمثـل لعلـم الـنفس منـذ القـرن الحـادي الشخصیة المحوریة في ذلك. إنه باختصار یمثل النمـ

  . الذي ارتبط بالمعرفة المرتبطة بحاسة البصر عشر المیالدي

ومن جراء حفریات طه المعمقة مع كیفیة التعامل مـع النصـوص السـیكولوجیة فـي التـراث العربـي 

عهــد لمــاذا هجــر علمــاء الــنفس العــرب التــراث الســیكولوجي منــذ اإلســالمي تجعلنــا كــذلك نتســاءل 

فـــي القـــرن المـــوطن ابـــن الهیـــثم وبـــذلك انفصـــلوا عـــن المصـــدر العلمـــي األول المبـــدع لعلـــم الـــنفس 

الحـادي عشـر المــیالدي ؟ أیـن مســؤولیة علمـاء الـنفس العــرب مـن التــراث السـیكولوجي كمســؤولیة 

هؤالء العلماء العرب الذین أبدعوه؟ ولماذا انفصل علماء الـنفس العـرب مـن علـم الـنفس التجریبـي 

لصـارم فــي الغــرب؟ و لمــاذا یختلـف موقــف عــالم الــنفس العربــي مـن تراثــه العربــي اإلســالمي مــن ا

موقف عالم النفس األوربـي مـن تراثـه اإلغریقـي والرومـاني؟ وبلغـة أخـرى، هنـاك عالقـة قویـة بـین 
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ا ؟ ولمـاذفلمـاذا عالم النفس األوربي وتراثه وعالقة واهیة بین عالم النفس العربي وتراثـه اإلسـالمي

لمـاذا اسـتلهم األول  و لـه فـي التـراث اإلغریقـي؟ نجح علم النفس الغربـي فـي إنشـاء قواعـد راسـخة

خـــر تراثـــه لیجابـــه بـــه آلتراثـــه واعتمـــد علیـــه فـــي تطـــویر علمـــه نحـــو المســـتقبل بینمـــا لـــم یســـتلهم ا

طـه وأخیرا كیف یمكننـا اسـتلهام العبـر واحیـاء التـراث السـیكولوجي العربـي االسـالمي ورب مستقبله؟

   بمشروع النهضة في السودان؟
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