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<‚Î<kßÒ<îßÞ_<ÜÆ†e<Hx¨_
<Ø–Ëe<…„\<^�çfÎ<Łl_‚e
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<äÖ<�‚Â_<kßÒ<°u

^â…ç’ÎEíé�]†Ïµ‚Ö]D<
<gÃ×Ö]<l÷^Ûju]æ<^ãñæ^ŠÚæ

وسعة  تهإليه شخصيا، ألنه لوال ديمقراطياليوم هو ما أفتقر رئيس الشبكة  الذى أحييه في 

" شعن"لما استمرت  )باإلضافة إلى الحماس واألمانة والجدية والمثابرة( هوكرم عطائ هصدر

يب المثمر إن شاء اهللا، بهذه الحركية الجماعية وبهذا التنوع والتآلف والجوار واالختالف الط

لكل اآلراء والمحاوالت واالجتهادات وحتى ) شبكتنا( هنجح فى أن يتسع صدر شبكت لقد

تطبيقا عمليا لديمقراطية  همن -أو حاولت أن أتعلم  -تعلمتُ الشطحات وبعض اإلبداع، ف

خى نجيب ولم أنجح، برغم أننى كنت قد بدأتُ قبولها بحذر بفضل مثابرة شي راقية بديعة،

العملية لتلميذ  هواصل دروسلي "شعن" اء مؤسس جثم  عنيد مثلى، شخصمحفوظ على تعليم 

طوال  )يقنعنا بها(ظل شيخى نجيب محفوظ يدافع عن الديمقراطية ويحاول ان يقنعنى . مثلى

كما سمعت منه ومن  -وقد كان  )هى سنوات معرفتى به مؤخرا(أكثر من عشر سنوات 

ه قصورها ومساوئها واحتماالت اللعب هو كذلك طوال عمره، وحين كنت أعدد ل - مريديه  

أليس أحسن األسوأ هو : فيقول" ال"ما هو أقل سوءا، فأقول له  هل عندك: بها كان يقول لى

األحسن؟ فأسكت مـفحما، ثم ألتفت فيقع نظرى على أثر الجرح فى رقبته، وأتذكر ما ترتب 

ية سوف تسمح لمن عنه من إتالف عصب يده، وعجز كتابته، فأعود أقول إن الديمقراط
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<äÞ_<�]<‚·_><àÚ<±<‹éÖ
ù]ðî�<†Ú<><kÞ^Ò<÷cæ
>îjé�]†Ïµ�<í×Î<><‚Î

<‚Ãe<ÑøÆý]<±c<^ãe<kãjÞ]

أنا موافق ألننا سنكون نحن : طعنك فى رقبتك وأعجزك عن الكتابة أن يحكمنا، فيرد وفورا

الذين اخترناه أن يحكمنا، وإن لم نستطع أن نُحل محله، وبالديمقراطية أيضا، من يحكمنا 

إلى آخر ما كتبت عن حوارى معه عشرات (... أفضل منه، فنحن ال نستأهل إال حكمه 

  ).صفحات حول هذا الموضوع، ومئات الصفحات حول ما يتعلق بهذا الموضوعال

  

منك وبفضلك يا جمال فى الشبكة هو تطبيق عملى لدروس شيخى محفوظ  الذى حدث

عن روعة وفائدة الديمقراطية، وبرغم أن العلم ال يقاس بعدد األصوات وال حتى بمعادالت 

االحصاء إال أن شبكتنا ليست علما خالصا، والعلم المعروض تسويقه فى السوق حاليا 

الذى ضده جهل " الحرف"من قبيل علم  أغلبه هو )وخاصة فى مجال العلوم النفسية(

، ولعلك تعرف كم نبهنا موالنا النفرى إلى الحذر من التوقف عنده،  ومع )النفرى" (الحرف"

لكل هذا الفيض من اآلراء والرؤى والمشاركات ) صدرك" (شعن"ذلك اتسع صدر 

جلتَ فهذه واالجتهادات واالئتناس والحوار، بفضلك طبعا، ومهما تواضعتَ أو أنكرتَ أو خ

  .هى الحقيقة ،أطال اهللا عمرك

  

بعد احترامى لما يصلنى من أفكار جديدة، وإبداع متميز، وغيرة طيبة، أكاد أختلف يا 

ـّية  حسنة النية متقنة الشكل محكمة (جمال مع باقى ما  ينشر بشعن سواء كان اجتهادات كم

ليس لى "حمد اهللا أنه أو حماس سلفى ملتزم غيور، وأو خطب عصماء، أ )المنهج المؤسسى

قد انتهت بها إلى اإلغالق بعد ستة أشهر على " قلة ديمقراطيتى"وإال كانت " من األمر شىء

، ثم أدعو لك "يا رب سترك"األكثر، فأفرح بك وباختالفنا، وأدعو لك، وابتهل إلى اهللا أنه 

  .بطول العمر وكفاءة الصحة وجميل الصبر

  

وما (من متابعة هذه الساحة الرائعة من الحركة والديمقراطية والحرية  عشر سنواتبعد 

من انتمائى لهذا المحيط المعرفى من مرضاى ولغتى  أكثر من خمس عقود، وبعد )يشبهها

وناسى، ثم مع اطالعاتى التى غمرتنى، خاصة مؤخرا، باألحدث فاألحدث مما نحن أولى 

ما ى أكثر مما أكتبها، وصلت إلى أننى كدت أعرف به، وأيضا من خالل كتاباتى التى تكتبن

، ال لنتباهى به، وأدعو اهللا أن نستمر يمكن أن نتميز به نحن النفسانيين العرب، لننطلق منه

حتى نحدد معالمه أكثر، فنضيف ما تيسر، وننجح ولو جزئيا فى حمل األمانة أو نعجز بشراً 

بما نطيق، وإليك بعض معالم ما أعنيه أمالً  له حدوده، فيغفر اهللا لنا إذا كنا قد اجتهدنا

  :مؤجال
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اللغة هى المنطلق األول لمعرفة النفس متجاوزين الترجمة ما أمكن ذلك،  )1

اللغة والدين هما عمودا ثقافة أى مجموعة من الناس، ننطلق من لغتنا 

مؤتنسين فقط بلغات اآلخرين الذين ينطلقون بدورهم من لغاتهم وثقافاتهم 

أن التوجه الضام هو غاية الممكن، وال نتعجل النقل  -جميعا – فنشعر معا

أو التقليد، وأيضا ال نرتد إلى الثابت أو المعاد، وال نفرح كثيرا بالترجمة 

ال ضرر وال "التى تحمل مخاطر التبعية، لكن نواصلها فى حدود أنه 

 "ضرار

  

، فهى فى نفس الوقت فإن اللغة ليست هى المنطلق األخير لمعرفة النفس )2

بوابة واحدة للمعرفة، وبالنسبة لنا، فاللغة تصف واقع الممارسة ما 

استطاعت إلى ذلك سبيال، وال تغلق الباب أمام قنوات التواصل األخرى، 

  .إن كنا جادين فى معرفة األعمق واألكمل

  

طبعا (لغتنا الفصحى هى دليل حضارتنا وعالمة حضورنا اإلنسانى الممتد  )3

، )وأمثالها وكل ما كتب عن حضاراتنا عبر التاريخأكثر من األهرامات 

حضارى قائم بذاته منذ ما قبل الجاهلية، حتى  زانها القرآن  هى معمار

 .الكريم وأحكم جمالها وبالغتها وعبقريتها

  

، أكثر من العقل والتفكير، هو وسيلتنا المعرفية األعمق واألقدر، "اإلدراك" )4

ثراؤها وإثراؤها من الممارسة العميقة هو الوسيلة  التى يمكن أن يتفجر 

الواعية المشاركة فى كشف جوهر العالقات اإلنسانية التى أتاحها لنا 

تخصصنا، فنتجاوز بذلك سجن حروف التشخيص، ونمطية التصنيف 

  .المغلق

  

نحن أحوج ما نكون إلى البحث عن منهج يناسب ثقافتنا اآلن، وينطلق من  )5

اء وراء قضبان حروف تصنمت ال تسمح حتى ال نظل سجن" اآلن"خبرتنا 

لنا إال بتعاطى المعلومات المستوردة، أو البحث فى مخازن التراث 

اليست كلمات النفّرى منهجا علميا متكامال يحتاج منا الكشف (.التفسيرية

  ) المناسب؟
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<^ßj×é‰æ<çâ<H�ÓËjÖ]æ
<H…‚Îù]æ<ÐÛÂù]<íéÊ†Ã¹] 
 
 

EÕ]…�ý]D<<îjÖ]<<í×é‰çÖ]<çâ
<^âõ]†m<†rËjè<á_<àÓµ
<íÏéÛÃÖ]<í‰…^Û¹]<àÚ<^âõ]†mcæ
<îÊ<íÒ…^�¹]<íéÂ]çÖ]
<l^ÎøÃÖ]<†âçq<Ì�Ò
<^ßÖ<^ãu^i_<îjÖ]<íéÞ^ŠÞý]
<àr‰<ÔÖ„e<‡æ^rjßÊ<H^ß’’¡
<íéŞ´æ<H“é~�jÖ]<Íæ†u
Ð×Ç¹]<Ìéß’jÖ]J 

 
 
<ovfÖ]<±c<áçÓÞ<^Ú<tçu_
<Háû]<^ßjÊ^Ïm<g‰^ßè<sãßÚ<àÂ

àÚ<Ð×Şßèæ<<^ßi�}>áû]<><îju
<á^f–Î<ð]…æ<ð^ßr‰<Ø¿Þ<÷
<^ßÖ<xÛŠi<÷<kÛß’i<Íæ†u
<l^Úç×Ã¹]<î�^Ãje<÷c
<îÊ<ovfÖ]<æ_<Hì�…çjŠ¹]
íè�ŠËjÖ]<p]�Ö]<á‡^§ 

 
 
<sãß¹<…]†Ói<æ_<‚é×Ïi<ï_
<sãßÚ<æ_<H�…çjŠÚ<îflÛÒ
<^ßßée<ˆq^u<çâ<‚Ú^q<î×èæ`i
<^ÿÞŁ‚ŽÃÿi<îjÖ]<^ßi^Þ^ÓÚc<°eæ

îÊ<í’ñ^ÇÖ]<^ßjÇÖ<^ãe<<^Þ^Þ�
E<^Þ‚Ö]YDNA<D<^ãÏĆ{×}<îjÖ]

<˜fÞ<ïçjvjÖ<^Þ�]‚q_
íÏñ^Ê<ì…‚Î<îÊ<^Þ�çqæ 

 
 
 

<l^Ç×Ö]El^rã×Ö]æ<D<íée†ÃÖ]
<l^ÇÖ<îâ<íÂçßj¹]<íéÚ^ÃÖ]

أى تقليد أو تكرار لمنهج كمى مستورد، أو منهج تأويلى جامد هو حاجز  )6

) DNA=الدنا (تنا التى تَعدنَا بها لغتنا الغائصة فى دنانا بيننا وبين إمكانا

ـَّقها أجدادنا لتحتوى نبض وجودنا فى قدرة فائقة أال يلزمنا ذلك . التى خل

باالنطالق منها وليس فقط من معاجمها التى ال تعدو أن تكون عالمة ثابتة 

  على مسار تطورها ؟) مفيدة(جامدة 

  

ـِّلة العربية ) واللهجات(اللغات  )7 العامية المتنوعة هى لغات متكاملة ومكم

للفصحى، ال غنى عنها، وينبغى احتواءها واستلهامها، لكن مع الحذر من 

. أن تحل تماما محل الفصحى، حتى ال تتسع المسافات فيما بيننا أكثر

  ) ونحن ال تنقصنا مسافات أوسع(

  

الوعى العربى، كنموذج للوعى البشرى، هو متعدد المستويات، وهو  )8

الذى يحضر فى الشعر (يحتاج إلى منهج قد يتفجر من اللغة، ومن اإلدراك 

كما تقول لنا العلوم المعرفية " الوعى"كما أن  )والكدح إلى ربنا أساسا

األحدث، ما زال مغلقا فى مجمله وطبيعته عن ) والنفسية(العصبية 

وإن طرقتْ أبوابه الفلسفة األحدث، والعلوم الكموية (سيين عبر العالم النف

والحاسوبية األكثر إحاطة وتركيبا، ناهيك عن إسهامات اإلبداع والشعر 

  ).خاصة فى الكشف عنه

  

المعرفة التى تنبض فى حركية لغتنا وقدراتها هى بداية طريق طويل يتحدد  )9

در إلهام لمعرفة النفس فى عمق باإلبداع والممارسة، بال نهاية، فهى مص

  .وجودها وأصل جذورها وتوجهات امتدادها، ولكنها ليست نهاية المطاف

  

عند أعلى جمجمة الكيان المسمى خطأ ) والوجود(التوقف بالمعرفة  ) 10

هو تقزيم للوجود البشرى وإجهاض لحركية المعرفة النفسية وغير "!! الهوموسابيانس"

  .النفسية

  

مستويات الوعى فى الكائن البشرى مع مستويات الوعى : ناغم، وجدلتواصل، وت) 11

تصعيدا فى الكون إلى رحاب الوعى المطلق إلى وجه الحق تعالى عبر الغيب، هو منهج 

معرفى مورس ونجح عبر التاريخ دون أن يسمى باسم نفسى أو فلسفى، أعنى أن هذا المنهج 
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<Hîv’Ë×Ö<í×ñ{ÛÓÚæ<í×Ú^ÓjÚ
<îÇfßèæ<H^ãßÂ<îßÆ<÷
<àÓÖ<H^ãÚ^ã×j‰]æ<^âð]çju]
<^Ú^³<Ø�<á_<àÚ<…„£]<ÄÚ
îv’ËÖ]<Ø¦ 

 
 

<˜fßi<îjÖ]<íÊ†Ã¹]<îÊ
<îâ<^ãi]…‚Îæ<^ßjÇÖ<íéÒ†u
<�‚vjè<Øèç�<Ðè†�<íè]‚e
<Híè^ãÞ<øe<Hí‰…^Û¹]æ<Å]‚eý^e
<íÊ†Ã¹<Ý^�c<…‚’Ú<îãÊ
<^â�çqæ<ÐÛÂ<îÊ<‹ËßÖ]
<l^ãqçiæ<^â…æ„q<Ø‘_æ
<kŠéÖ<^ãßÓÖæ<H^â�]‚jÚ]
Í^Ş¹]<íè^ãÞJ 

 
 
 
Ù‚qæ<HÜÆ^ßiæ<HØ‘]çi<V
<îÊ<îÂçÖ]<l^èçjŠÚ
<ÄÚ<ï†�fÖ]<àñ^ÓÖ]
]‚éÃ’i<îÂçÖ]<l^èçjŠÚ<
<h^u…<±c<áçÓÖ]<îÊ
<Ð£]<äqæ<±c<Ð×Ş¹]<îÂçÖ]
géÇÖ]<�Â<±^Ãi 

 
 
<±c<Ðè†�<çâ<ï„Ö]<àè‚Ö]
<îÊ†ÃÚ<Øéf‰<çâæ<Há^µý]
<g×Æ_<ÜÆ†e<Ĥ é×ÛÂ<x¨<îÂ]‚ec
<HÜã×–Ëe<‹éÖæ<äè†�¿ßÚæ<äè†ŠËÚ
<HÜãi]�^ãjq÷<Ý]�u÷]<ØÒ<ÄÚ
<Øu]†Ú<îÊ<íè†�fÖ]<ÄÊ�<îÊ
<�]<Üè†Ói<gÂçjŠi<á_<ì�nÒ
�f×Ö<±^Ãi† 

 
 
 

<çâ<Eàè‚Ö]D<±c<t^j¬<÷
<]çÞ^Ò<çÖ<îju<ð^é‘æ_
°fé�<ì„e^ãq 

 
 
 

<çâ<Eàè‚Ö]<D<<^Þ‚ée<„}`è
<íéÂ]‚ecæ<íè�^fÂ<íéñ^Ï×je
<�]<ì†ŞÊ<î×Â<Í†ÃjÖ]<±c
<H^ãé×Â<Œ^ßÖ]<†ŞÊ<îjÖ]
<HäéÖc<^ãßÚ<Ð×ŞßßÖ 
 
 

أرسل من يهدينا إليه للمعرفة واالرتقاء قد نجح طوال وعرضا بفضل رحمة ربنا بنا حين 

والحضارة، من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، وذلك قبل أن يغلقه المفسرون داخل 

حروف دين بذاته فيتوقفون عند مستوى العقل الرمزى الظاهر، واللفظ المعجمى،  دون 

  .مواصلة السعى الكلى المتواصل

  

يمان، وهو سبيل معرفى إبداعى نجح عمليا، برغم الدين الذى هو طريق إلى اإل) 12

أغلب مفسريه ومنظّريه وليس بفضلهم، مع كل االحترام الجتهاداتهم، فى دفع البشرية فى 

وهو ال يحتاج إلى أوصياء حتى لو كانوا  مراحل كثيرة أن تستوعب تكريم اهللا تعالى للبشر،

بداعية إلى التعرف على فطرة اهللا التى فطر جهابذة طيبين، وهو يأخذ بيدنا  بتلقائية عبادية وإ

معرفة وكشفا، فتوجيها وتطويرا : الناس عليها، لننطلق منها إليه، فهى موضوع اختصاصنا 

  .، وتطورا

  

  وبعد

أتوجه بشكرى مجددا لك ولكل الزمالء الذين رحبوا بشعن والذين أسهموا  •

واألعمق منها، كما أقر فى نجاحها وتطويرها، والذين يأملون فى تحقيق األكثر 

وأعترف أننى راض تماما وفخور بحالها الحالى بفضلك وبفضل سماحك 

وديمقراطيتك واحترامك للمرحلة، وأظل محتفظا بحقى فى االختالف، وأملى فى 

ناسنا أن نسهم يوما فى عبور أزمة اإلنسان المعاصر المغترب عبر العالم، خاصة 

فروع المعرفة تتيح لنا الفرص المتتالية  ونحن ننتمى إلى فرع، أو فروع،  من

والمتكاملة لمعرفة النفس البشرية بأمخاخها المتعددة، أكثر فأكثر وأكرم فأعمق، 

ومن ثم معرفة الحق تعالى  ليشملنا بنوره وهديه إليها، حاملين األمانة بما يرفع عنا 

 غباء الجهل وظلم أنفسنا

 

   :ةـــــملحوظ
 
  ،:-Q� ا، وا�:T �. د.)'& !�-� أ `�3

�Iدق  �  ;� ��ل )B-:ا �'�'*م ا����-/ � 
 ]��: أن آ�� �����ل  –ا���p ا� �;–  :�

 LTو u�� ا ا�'�� ��آ�اZه r&'( �'�z` ]�'2�!
 F3)ى�D% /QTل ه* )�= و�� �; :-B���` ،

 �Bآ /-'B( ��0ءة� L+�CN� ا���در )'& إدارة
�# أ%�، وه* ا�Aذق ا�0�� ا���در )�! F-�G &'

 ،L� /�ا�+��0# �� ا@��CNت ا���)-/ ا�+��
 �ا@+L'2�� /'��0، وهZا ه* �� `�'+L أ%
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<ÜãŠÞ<á_<^ß‰^Þ<îÊ<î×Ú_
<á^ŠÞý]<íÚ‡_<…çfÂ<îÊ<^Úçè

<�Â<h�Ç¹]<†‘^Ã¹]�^ÃÖ] 
 
 
<æ_<HÅ†Ê<±c<îÛjßÞ<à©
<íÊ†Ã¹]<Åæ†Ê<àÚ<<HÅæ†Ê
<íéÖ^jj¹]<”†ËÖ]<^ßÖ<xéji
<‹ËßÖ]<íÊ†Ã¹<í×Ú^Ój¹]æ
<Hì�‚Ãj¹]<^ã}^§`e<íè†�fÖ]
<HÐÛÂ`Ê<Ý†Ò_æ<†nÒ`Ê<†nÒ_
<<±^Ãi<Ð£]<íÊ†ÃÚ<Üm<àÚæ
<H^ãéÖc<äè‚âæ<å…çße<^ß×Û�éÖ
<^ßÂ<ÄÊ†è<^²<íÞ^Úù]<°×Ú^u
^ßŠËÞ_<Ü×¾æ<Øã¢]<ð^fÆ< <

 #I*; أن ,o�و!��'L �-# ��ر، أ�� ا�Zى ;
 uj+�; -� أن	و� ;�+ ،��Vا LBQ; =� إ� L+B'آ
 ،L!���B+إ� �-� اه ~L �� ة,��T &'( ��`��+@ا

 .ة`-0B= أن ;0*ن �L دور ¡u� �R ا���Bد
  

�0�ا ;� )�I 4دق `�: )�دت ا���Bدة إ�    
وp ;  ;�'¢ * `'4 !  !�'¢ إ� �L"اVو�� ��، 

هZ0ا ;0*ن ا�+:اول ا��f&، ود)*%� ". إ� �5
#l�`Vا /Cا��� L� ىZ+k ا� أن *(:%. 

��رك ا� `-�B0، و� آ# Q+x:، �= آ# 3:ب 
¤Qب، و�0#  ��/ و��*Iو 

  
  وعليكما السالم                                   

  ىــــيحي                                                    
  
	<�e �f%3 و�O=
. و.-� ا/ 7�4 ا

  
 

***     ***  
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…çŞjÖ]<æ<á^ŠÞ÷]<l^éÚçè<ØéÖ� 

  )��و`�*ر k-& ا���Rوي(

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 
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