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إىل * قراءته للنص البشريتطرق الربوفسور حييى الرخاوي هذا األسبوع يف 

 .مواضيع  يف غاية األمهية و العمق

نا مبد" منتدى اإلنسان و التطور"مشارآتنا إثراء آم ندعو
أطروحات هذا األسبوع و تكرم  منم ملا جاء نقدآ/م آرائك/مانطباعاتك/قراءاتكم

 :إرساهلا على الربيد التايل

TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com  
 

  )01.03.2008يومية  ) (والثقافة(ختثُّر الوعى الوطىن  

 1مقتطـــف 

آنت دائما أآرر توصيفا للمثقف والثقافة، أحدثه بني احلني واحلني، حني ...
هو الذى ميثل جّماع وعى ) من غري صفوة الس األعلى للثقافة( اعترب أن املثقف

يدفعهم إىل أحسن املمكن وما بعده، حىت لو  -املفروض يعىن  –، وهو الذى ناسه
 ،"جماع وعى ناسه"آان أميا ال يقرأ وال يكتب، ُترى ماذا أعىن بتعبري 

جيمعهم إىل بعضهم اآلن وعى خاص  -الكتل املتناثرة  –هل هلذه اموعات 
 البعض؟

 .لكل مجاعة وعٌى جيمعهم، فثقافة تصفهم ،"نعم طبعا"اإلجابة هى 

 ، فهل يوجد وعى عام جيمع ناسنا إىل بعضهم البعض وإىل وطنهم؟!!طيب

 ...؟بالنفىاإلجابة هذه املرة هى 

 
 
 )02.03.2008يومية (  اإلدمان، ومنظومة القيم -عودة إىل ملف اإلدمان  

  1 مقتطـــف

عاملى االنتشار  –ورمبا آان هكذا عرب التاريخ  -نالحظ أن اإلدمان أصبح  ...
ال يفرق بني مكان وآخر، وال يفرق بني مستوى اجتماعى أو مادى وآخر، وال يفرق 

آما أنه قد ينتج من بني نظام قيمى وآخر، اإلدمان قد ينتج من فرط احلرية، 
، "الدآر"فقر احلرية، اإلدمان قد يرتبط بوفرة املال، آما قد يرتبط بالفقر 

ولكل مواده ومسومه، فإذا حنن نبهنا إىل قيمة بذاهتا، وربطنا بينها وبني 
اإلدمان فعلينا أن ننتبه إىل أال يكون هذا الربط خطيا مسطحا، وأيضا أن 

 ...نتجنب التعميم أو الثبات

 
 2 مقتطـــف

على    للقضاء   أحيانا   ومطلقة   سريعة   وسيلة   إال   وه   ما   خمدر فتعاطى ...
 ... املواجهة   أمل   أو   الغموض   اختالفات 
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 3 مقتطـــف

  أن   هو   فاجلواب ،  نفسية   أمراضا   الظاهرة   هذ   تسبب   هل   املقصود   آان   فإن ...
، وهى أيضا سبب ىف "نفسى   طاعون"   بل نفسى،    مرض هى    ذاهتا   حد ىف    اإلدمان   ظاهرة 

، "الوعى   سرطان "  أهنا   هى   لظاهرة اإلدمان   تسمية   أفضل   إن ة، أمراض نفسية متعدد
  هذه   فإن ،  الصحيحة   اخلاليا   اخلبيثة   خالياه   فتأآل   ينتشر   السرطان   أن   وآما 
  من   خرقة منتهكة إىل    اإلنسان   فيتحول ،  يتشوه حىت  الوعى  على    ُتِغُير   الظاهرة 
 .. . آيان   وال ،  آرامة   وال ،  غاية   بال ،   اللحم 

 
 4 مقتطـــف

  من   نوعا والعقلى،    بل النفسى،    املرض   أغلب   تعترب   ملدرسة أنتمى  أنىن    ذلك ...
النهاية،    هناية ىف    إحداثه   عن   مسئول  -  ما   بشكل  -  فصاحبه ،  العميق   االختيار 
  ظروف   حتت الوجودى األعمى    االنتقاء   من   نوع   ولكنه ،  يتصنع   أنه   ذلك معىن    ليس 
،  اختيار   فهو   اختيار على  ما بىن    فإن وبالتاىل  ،  له   وهيأت   به   ومسحت   أتاحته 
  واملدمن ،  الطبيب   مع   مصريه   عن   مسئوال   يصبح   العالج   رسالة   تصله   أن   مبجرد   فاملريض 

  آل   مرض آخر،   عن   ناجتا   إدمانه   لو آان حىت    آذلك   أيضا   هو  -أوىل    باب   من  -
 ... مرحلتني على    ستتوزع   املسئولية   أن   احلكاية 

 
 5 مقتطـــف

...تمع حتت أى ختريب للوعى، مبا ىف ذلك اإلدمان إذا اختل متاسك ا
  هذه   أن أرى  إنىن    بل   ، إبداع   وبال ،  إنتاج   وبال ،  آيان   بال   جمتمع   هو الكيميائى، ف

  اجلنس   بانقراض   التهديد   عالمات   من   عالمة   تصبح   قد لو متادت أآثر فأآثر   الظاهرة 
  :  تارخيا   مسبوقتني   غري   إغارتني   رمحة   حتت   اآلن   أصبح الذى   البشرى 

واإلشعاع الذرى    البالستييك   وفضالت ،  بالرذاذ   البيئة   تلوث : األوىل 
  ،  إخل ...والكيميائى، واملافيا، وإجرام احلكومات والشرآات الداعمة هلا  

  . العقاقريالنفسية ىف    واإلفراط ،  باملخدرات : الوعى   تلوث :  والثاىن 

 ...نتنافس ىف القضاء على اجلنس البشرى وآأننا

 
 

 )03.03.2008يومية (  !خلفّية وتساؤالت: ظاهرة اإلدمان  

  1 مقتطـــف

  مع ،  األحباث   تتزايد   قد   آما ،  اإلدمان   ظاهرة   حول   اإلعالم   حرآة   تتزايد... 
ىف    البحث   أن   يثبت   قد   فإنه وعلى ذلك .  انتشارها ومدى      الظاهرة   حجم   تزايد 
  زيادة   مع   يزيدان   السائدة، السطحية   بالطرق   عنه للنهى    وآذلك احلماس   مان،اإلد 
  اجتاه على    -آما ذآرنا –اجلزم    ويصعب ، وليس العكس،  املخدرات   من املتعاطى    آمية 
 .. . والنتيجة   السبب   بني   السهم 

 
 
 )04.03.2008يومية  ( فروض حمتملة ىف خلفّية اإلدمان) 3(فتح ملف اإلدمان  

  1 مقتطـــف

اإلآلينيكية من فروض من خالل    املمارسة   خالل   ما يلى ما عّن لنا منوفي...
 :قراءة ظاهرة اإلدمان

  باألوضاع   ارتباطها   بقدر الوعى    حبرآية   مرتبطة   ظاهرة   اإلدمان   ظاهرة   إن  -1 
  .  االجتماعية 

  . واملرض   الصحة   ةأجبدي   باستعمال   تصاغ   أن   ميكن   نفسية   ظاهرة وهى   -2 
  وهتديدات البشرى    حضارة اجلنس   مبسار   تتعلق   دالة   إشارات   فيها   ظاهرة وهى   -3 

  . احلاىل   الوقت ىف    انقراضه 
  صريح   نذير هى    ما   بقدر ،  بذاته   جمتمع   طبيعة   الوقت   نفس ىف    تعلن وهى   -4 

  . عامة البشرى    اجلنس   مبسار   يتعلق 
  إشباعها   طرق   وبعض   غري املشبعة   االحتياجات   ماهية إىل    تشري   أهنا   آما  -5 

  . بديل  إجياىب   إشباع إىل    احلاجة   مع ،  السلبية 

  التخلص على    حرصنا   بقدر ،  هلا   بديل   عن   البحث   بضرورة توحى    أهنا أى   -6 
 .. . منها 
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  2 مقتطـــف

، إن الكائن البشرى الفرد ال يكف عن النمو منذ الوالدة حىت القرب...
وبالتاىل يكون التوقف النهائى عند أى مرحلة من مراحل النضج هو ضد الطبيعة 

، اضطراب الشخصية: هو الذى نسميه عادةالبشرية، هذا التوقف بالذات 
وأحيانا ما يكون ذلك موضع فخر ىف اتمعات التقليدية أو حتت تأثري سلطة 

  ...).حييا الثبات على املبدأ، حييا الثبات على ما حنن فيه. (قامعة جدا

 
 
 )05.03.2008يومية  (  ظاهرة اإلدمان؟" تقوله"ما الذى )4(فتح ملف االدمان  

  1 مقتطـــف

  من   ملوقفه العقائدى    والوالء   الطقوس   من   يظهر   قد   املدمن   أن   الحظنا...
  بدور   يقوم   قد   اإلدمان   أن   فكرة   عندنا   أثار   ما )  اإلدمان   وثلة (   اإلدمان 
، الكيميائى   بالتدين   أمسيناه   ما   وهذا ،  بآخر   أو   بشكل لىب س   هو تدين   ملا   املكافئ 
  صح   إن -الكيميائى    التدين   هذا   هبا   يعد الىت    اجلنة   أن   وجدنا   الفرض   هلذا   وتكملة 
  يستطيع   ال   ، واملدمن به   تعد   ما   وعيانيا   فورا   له   حتقق ،  أقرب   جنة هى   - التعبري 
  فجّنته اآلن جاهزة وبالتاىل  ،  عادة   النظر   وبعد   التأجيل   عن   هوعاجز   إذ   االنتظار 
 .. . فورا   للتصديق وهى بالتاىل أقرب  ،  حاال   عنده 

 
  2 مقتطـــف

  قد   آما (  النمو   لتجمد   بسهولة   يستسلم   ال   ناملدم   أن   حظنا   ال   أننا   ذلك...
  جدل ىف    قدما ميضى    أن   من   بدال   لكنه ، ) العادية   الراتبة   احلياة ىف  حىت    حيدث 
  خالل   من  -  فيشعر ،  جاهز   مطلق   حنو   زائف   بتحريك   خيتصرالطريق   يروح  ، االستمرار 
الالهنائى  ىف    التكامل   حقق   أنه  -  الزمن   إلغاء   ومع الكيميائى،    التحوير   هذا 
 .. . اخلادعة   العمالقة   القفزة   هبذه )  النمو   غايات   غاية (

 
 

  )06.03.2008 يومية) (40حلم (، )39حلم * (قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة  
  1 مقتطـــف

 أال حيق ىل أن أرفض هذا احللم انتظارًا للدراسة اجلامعة؟...

قلت من البداية أن من حق الناقد أن يرفض ما ال يصل إليه، أو يتحفظ عليه، أو 
قده ويرتآه لغريه، وقبل ذلك من حق املبدع أن هتبط منه أحيانا حرآية أن ميتنع عن ن

 .اإلبداع بني احلني واحلني، وهو قد ال ينتبه إىل ذلك

 لكن أظل أؤجل احلكم النهائى حىت الدراسة اجلامعة 

 ...لعل وعسى

عروستها وتنيمها وتغطيها إمنا تطلق من ذاهتا تلك الوالدية بكفاءة 
  ..حقيقية

 
 

   )07.03.2008يومية (   بريد اجلمعة/ حـوار 

  1مقتطـــف 

ماء، ، فاطمئن أن أصلها ثابت وفرعها ىف الس"آلمة طيبة"إن آانت هذه النشرة ...
تؤتى أآلها آل حني، أما هذا احلني فاحلق تعاىل وحده هو الذى حيدده، أو قد نلقاه قبل 

 ...الناس، أليس آذلك؟: ذلك وحنن نفخر أننا مل نكتمها، مل حنجبها عن أصحاهبا

 
  2مقتطـــف 

حنن على أبواب نقلة نوعية عاملية قد تعفينا أخريا من أن نتكلم عن غرب وشرق، ...
ال احلوار (وذلك سوف يتم فقط لو أحسنا استغالل آل من الالمرآزية ىف التواصل ، واجلدلية 

  ىف لقاءات مستويات الوعى داخلنا وخارجنا) النقاشاتى

  ...وهذا أمر يطول شرحه آما تعلم
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  3مقتطـــف 

و، وإن آنت أريد أن أذآرك أن عمر. هكذا ميكنك أن تتأآد من اختيارك يا د ...
هى مسألة فيها نظر من وجهة نظر النمو الدائم حيث " احلفاظ على اهلوية"مسألة 

 always in the "أهنا تتكون وتتجدد باستمرار"هى دائما ىف حالة ) اهلوية(الشخصية 
making  الحظ هذه الـing  ونيتك"على .." الـ"الىت اضطرتىن أن ُأدخل ألف الم التعريف" ،

 هل استطعَت أن تنطقها؟" اَليَتكّون"فأمسيتها أهنا ىف حالة 

التعامل مع منظومات ومعتقدات أخرى شديدة األمهية هو أمر شديد األمهية، فإن آنَت 
صادقا ىف هذا التعامل، فكيف حتمى نفسك من التغّير إال إن آان تعامال من الظاهر، وهذا 

هو أآثر أمانا ملعظم األطباء، على شرط أال وارد وأيضا، وهو مفيد لبعض املرضى، و
 ...وهلذا حديث آخر اخل..... يستسلموا لشرآات األدوية

****** 
 

 النشـــــرة األسبوعيـــة
 2008 ـــارسمـ
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 النشـريـات آامــل دليــل
www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  

 
****** 

The Man & Evolution FORUM Web Site 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/  

 

The Man & Evolution FORUM Messages 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/messages 

 

Forum Subscription 
TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr 

 

Mail To  Forum Participate 
TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

 

FORUM INVITATION 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/MaEForumInvitation.pdf 

 

Pr. Yahia Rakhawy Web Site 
http://www.rakhawy.org/a_site / 
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