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 :مق�مة

 ال�عل!�ى ال� ���  ساع�نى الع
�ى ق�� فى ال��عى العالج م�ارس�ى م� عاما أر�ع
� م� أك�� ع��
 هى بل واألكاد�4
�ن، ال��قف�ن  ی���ر �1ا ل! 0 الفل فة أن م� أتأك� أن �عاتال��� ه)ه ل&ل وال�قافى
 ع� شاع �1ا عقل!ا ن8ا<ا ل! 0 فهى >ال�عى، ووعى وعى ه� ل�ا إن ان ه� ح
: م� إن ان 1ل معا84ة
 ال��ل!I خالل م� ال��� د4ال&�!G ح�1!ة 81ف على خاص ب�جه ال�ف !ة األلعاب ساع�ت�ى  وق� العقل،
 ��
Jّ�كا م�ارس�ى فى أمامى ال�اثل الJح �1ا وم8ار1ا، مNم أن فأك�� أك�� لى ات�فة فعل “مفه�الفل ”
 .”واآلن ه�ا “قاع�ة على ال��1
R خالل م� ی��لى
 خالل م� حلٍّ  ومJاولة م�اجهًة، م ائلها >عX ٍإلى ووصل0 مه��ى م�ارسة م� الفل فة ع�ف0.… 
� ِّ�Jت � ذاك أو ه)ا أس�ى أن أج�ؤ ال وأنا وال�
�ورة ال�ج�د >�8اكل وجهى فى 4ق)ف�ن  وه[ م�ضا

 صغار 4 ارع ما وه�” thoughts philosophical-Pseudo فل f!ة شeه أف&ار” ال8ائع >العَ�ض
�
 e1ار زمالئى ر��ا و1)ا،( ال��Xx، 4ق�له ما 4فه[ أال >���د ال��Xx على ل�قه إلى والRمالء ال���ر�
�ی�ن 
 �84هها وال !!�84هها؟ ما تع�ف ح�ى الفل فة تع�ف ان0 وهل :عادة   غ�األص الRم
ل وأسال ،)ال�قل

 
�� إش�الة� :  الفل�فة تع

 ال��Jة؟ ح� أم ال��Jة؟ هى هل -
 ال�عارف؟ أصل أم ال�عارف؟ دراسة هى وهل -
 أصال؟ عل�اً  ل! 0 أم ال��ج�دات عل[ أم ال�ج�د؟ عل[ هى وهل -
 ذاته؟ العقلى ال�8ا� هى أم ال��&امل؟ الف&��  ال� � دراسة أم  ال�![؟ م���مات دراسة هى وهل -
 واقع؟ ل&�ه واقع ل!� ه� ما أم ال�اقع؟ مع�فة هى وهل  -
 أن ���4 ما 1ل أن �1ا  الف
ل �ف، غ
� الفل فة، دارس غ
� الفل فة، وعال[ ال�فل ف، غ
� الفل فة 

 ه� عل
�ا �4ع� ق� فال)� و�ال�الى الفل فة، ول! 0 ال�فل ف وأح!انا الفل فة، عل[  ه� ونعل�ة ن�عل�ه
 .الفل فة فه� معا�84ه ت�!ف�ا ال)� أما ال�فل ف

� ال�ضع
� أح� ق�ل إن
 ع�ها، غ�ى ال ض�ورة أصeح والفل فة العل[ ب
� ال��ع إن ..” م�خ�اً  ال���ق

 على ةوالفل ف العل[ على ال��ائج أس�أ له 1ان ع�8 ال�اسع الق�ن  غN�ن  فى ب
�ه�ا ت[ ال)� الف�ل وأن
ى إذا ال�ف ى ال��( .ه)ا عل��ا على ج�ا أك�� �4�ق ق�ل ه� “ال �اء �4�ق وه� ،)ت�اوزاً  “عل�ا” ُس�ِّ 
  .ال��عى العالج ت �ى ال�ى ال���ة ه)ه على أك��

 ال أو( ذلG >ع� ال���
� 4أتى ث[ أساسًا، م'ارسة هى الفل�فة أن اك*(ف) ال''ارسة ه$ه خالل م�
 ه)ه ش�اعة اح��ال و�غ
� ن�ارسه، ما إلى األق�ب أنه أر�  ال)� لل��هج >ال� eة ذ�1ت �1ا ت�اما ،)4أتى

أن الفـلسفة ليست كما يتصور  
المثقفون واألكاديميون، بل  

عايشة كل إنسان من حيث  هى م
هو إنسان لما هو وعى ووعى  
بالوعى، فهى ليست نشاطا عقـليا  
كما شاع عن العقـل

ساعدتنى األلعاب النفسية  
بوجه خاص على كشف حركية  
ديالكتيك النمو من خالل  
التوليف الحيوى الماثل أمامى  
فى ممارستى محرّكا ومشاركا، 
كما اتضح لى أكثر فـأكثر أن  

يتجلى  “ الفـلسفةفعل  ”مفهوم  
من خالل التركيز على قـاعدة  

هنا واآلن”

عرفت الفـلسفة من ممارسة  
مهنتى ووصلت ٍإلى بعض  
مسائلها مواجهًة، ومحاولة حلٍّ  
من خالل تحدِّى مرضاى وهم  
يقذفون فى وجهى بمشاكل  
الوجود والصيرورة وأنا ال أجرؤ  
أن أسمى هذا أو ذاك  

أفكار شبه  ”بالعَرض الشائع  
-Pseudo “فـلسفية

philosophical 
thoughts 

:  إشكالة تعريف الفـلسفة
هل هى الحكمة؟ أم حب   -

الحكمة؟
وهل هى دراسة المعارف؟   -

أم أصل المعارف؟
وهل هى علم الوجود؟ أم علم   - 

الموجودات أم ليست علماً أصال؟



 ش�و� عل!ه ت���� ال مق�J[، ت��ی� مJاولة 1ل وأد هى :غالeا ع� !ة >ع�ل!ة نق�م إن�ا فإن�ا ال��ارسة
 .ال �ق  فى ال�ع�وضة الNeاعة

 ال���� إلى حاجة تال��اال أك�� م� ت��و أنها وI!1 ال�اس ب
� شاع ما ب�غ[ الفل فة إن
 اآلن، اإلجا>ات جانeا دع الفالسفة، أس�لة هى هى األ<فال أس�لة أن ال�ع�وف م� أن إال وال��س��!ة،

 .غالeا ی�ر�  ال وه� جل�ه ت0J فل فى م�قف م�ا واح� ول&ل
�
� األ<eاء ب
� ی�ج
 هأت�ن�م! أو ح اس!ة أع�اض تع��xه[ ق� إذْ  ،“الفل فة رهاب” ت �ى �اه�ة ال�ف 

 عل[- الفل فة” اس�ها ال�ف ى لل�� ال�ل&!ة ال���xان!ة ال���!ة فى ش�eة ت�ج� أنه مع ال&ل�ة س�اع >���د
 عN�ا 0�1 وق�“ Philosophy  Psychology – Psychiatry P.P.P & ال�ف ى ال�� -ال�ف�
 .غالeا ع�ى اس�غ��ا ح�ى خاصة، ألسeاب ن8ا� أ� فى أش��ك ل[ أن�ى إال ف
ها

 
 :اج*هاد

 أن <�ع دون  ،“الفل فة” اللف� به)ا  – األقل على ه�ا – أع�!ه ل�ا معال[ أضع أن أس��!ع هل ت��  ا4
 :فأق�ل “ال�ع�Ix” م ���  إلى �4ل
 مع … ما ل93ة فى مع8�، ات5اه فى ال'غام�ة لل63اة ، ال'*�5دة ال'�*'�ة ال'3اولة هى الفل�فة“
 م� درجة ذلE3FG H وق� ال*(�8ل، إلعادة وال�ق� وال*علB..ال'3اولة اس*'�ار مع دائ'ا ال*غ8ـّ� م=�أ ق=>ل

��Mا ت*Fف ال'3اولة ه$ه لK� 3FG=ها، ال أو ال'ع�فى ال*�89� ح�6Pة م�Oقة فى ال�ائN Eالع'ل دائ'ا تق
�د ن'> أW م*Fاع�، ب>الف واع� ج�لى ت�(T6 فى ال'*�اقSاتOSم” 

 بل الفل فة، اصف ال أن�ى وج�ت �ىألن خ�ل0 ال8امل ال��ص!I ه)ا فى ال��� أع�ت ح
� إنى ث[
 ال���رxة م�اسeه ذلG فى م �ع�ال م��اه، الال إلى 4 عى م��اه 1�نه حالة ال�امى لإلن ان ال�ا>Nة الJ!اة

� ال�مR وخاصة وال�
�ل�ج!ة،xاع، وال���� .مغام�ة مع��!ة ص
�ورxة وج�د4ة رحلة فى واإلب
� أم نف ى أش�ح أنا هل ؟ ه)ا ماxر أز�ا؟تعق أالم�
 عالق�ه وما ال�ف ى، >ال�� ذلG عالقة وما 

 ال��عى؟ >العالج عالق�ه وما >ال�
�ل�جى؟
 

 ال=8>ل>جى نY6Z ل6�) الفل�فة
 وه[ الع�ل!ة ال
�م!ة الJ!اة فى ال���اضعة خ��اته[ ��4�ن  وه[ األ<eاء ی�فل ف أن أمل على أ�!  

 الJ!اة عل[ على ف
�ع�ف�ن  ،. . وف 
�ل�جى ةو<�!ع 1!�!اء م� ال��xة العN�xة >�عارفه[ مه��ه[ �4ارس�ن 
  Logy -Bioته ع�� فى� فى ال�
�ل�جى دن!ا الفالسفة �4�ض أن ال�ق0 نف� فى آمل �1ا األول!ة، وح

�
 األمل ه)ا فى هل ح�ود، >ال وال�xاض!ة ال��!�!ة معارف�ا وأث�وا ال&�
�ون  م�ه[ فعلها وق� ت�دد، غ
X4ع�!ه 1ان ما >ع �اء أبe>أب” األ� � �4لح وما للف لفة، �4لح لل�� �4لح ما إن” :قال ح
� “ق�ا

 ؟“اآللهة م�Rلة فى ه� الف
ل �ف وال��
� لل��
�، �4لح للف لفة
 م�ها وJ�xقق�ن  أف&اره[ �!ه ����4ون  :لألف&ار >�ع�ل J4ل��ن  1ان�ا الق�ون  ع�� الفالسفة أغل� •

 – العامة الJ!اة ه� ال�ع�ل ه)ا أن ت�ّ�ر ح�ى ه<��ح زاد ق� >عNه[ أن �1ا أم��، ما غ
�ها ُیَ�لِّ�ون  ث[

� مJاوالت و1)لG !!)الفاشلة ومJاوالته( الف
ل �ف >ال�لG أفال<�ن  حل[ م�ل >ال)ات، وال !اس!ة
 ال�ار1 

�
�، ال�ضع
� إلى ب!��ن  م� الفالسفة ی�اود أN4ا �ل الJل[ ه) أن وأع�ق� … ذلG >ع
 إلى ال���ق
 لل���
�، قا>ال الJل[ ه)ا زال ما ت��  4ا فهل ال�!ال، ه)ا إلJاح على 
لدل وح�ه ه)ا فى ولعل غ
�ه[،
 وI!1؟
�ة ل63اة ن>]6ة م'ارسة Nاع*Mارها الفل فة أن ی��وا�)N ةO)اد رحالت فى ت*5لى إن'ا ورائ�ة، ن� أف

 ،م��لفة ج�ا�!ة و��امج م�اهج خالل م� لل�ع�![ قابل أسل�ب >أنها تغ��  أنها ب�غ[ ، صغ8�ة وم5'>عات
 فى خ�أ ث[َّ  أن ی��هان فاإلحeا� ال���
� مJاوالت فإن 1)لG ال�ع�![، ه)ا م� J4)ران وال�اقع ال�ارxخ ل&�
�ة الO=6عة لK(ف األق�ب الW<83  ال=�نامج هى الفل�فة ف*9ل الNاغ§، الJل[ ه)ا�)Mاد ح�ود فى ال� األف

الفـلسفة غير التفـلسف، وعالم  
الفـلسفة، غير دارس الفـلسفة، 

ما أن كل ما  غير الفيلسوف،  ك
يمكن أن نتعلمه ونعلمة هو  
علم الفـلسفة، وأحيانا التفـلسف  
وليست الفـلسفة، وبالتالى  
فـالذى قد يصعب علينا هو  
التفـلسف أما الذى تخيفنا  
معايشته فهو الفـلسفة

إن الجمع بين العلم والفـلسفة  
أصبح ضرورة ال غنى عنها، وأن  
الفصل الذى تم بينهما فى  

عشر كان    غضون القرن التاسع
له أسوأ النتائج على العلم  

هو قول  “ والفـلسفة على السواء
يصدق أكثر جدا على علمنا  

الطب النفسى إذا  . (هذا
، وهو  )تجاوزاً “ علما”ُسمِّى  

يصدق أكثر على هذه الخبرة  
.التى تسمى العالج الجمعى  

من خالل هذه الممارسة اكتشفت  
أن الفـلسفة هى ممارسة أساساً، 

أو ال  (تنظير بعد ذلك  ثم يأتى ال
، تماما كما ذكرت  )يأتى

بالنسبة للمنهج الذى أرى أنه  
األقرب إلى ما نمارسه

يوجد بين األطباء النفسيين  
،  “رهاب الفـلسفة”ظاهرة تسمى  

إْذ قد تعتريهم أعراض حساسية  
أو أتونوميه بمجرد سماع الكلمة  
مع أنه توجد شعبة فى الجمعية  
البريطانية الملكية للطب  

علم  - الفـلسفة  ”النفسى اسمها  
الطب النفسى  - النفس

الفـلسفة هى المحاولة  ”
المستمرة المتجددة ، للحياة  
المغامرة فى اتجاه معين، فى  

مع قبول مبدأ  … لحظة ما  
التغيـّر دائما مع استمرار  

والتعلم والنقد  ..المحاولة
إلعادة التشكيل، وقد يصحب  
ذلك درجة من التنظير  

صحبهاالمعرفى أو ال ي

وجدت أننى ال اصف الفـلسفة، بل  
الحياة النابضة لإلنسان النامى حالة  



 ه)ه ب
� وم� أخ��، ألغ�اض أخ��  ب��امج مع�!اتها الس�لهام الف�صة إتاحة مع الFغ8�ة، وال'5'>عات
�ودة، ال��االتJن  أن ���4 – ن�ارسه �1ا – ال��عى العالج أن اك�8ف ال��اها �4� .إح

 
 والفل�فة ال5'عى العالج

 مع'ل فى أنى أح!انا ِإلىّ  خ
ل “الع
�ى ق��” فى ال��عى العالج ه)ا   ل��ارس�ى األولى ال ��ات فى
 األف&ار الخ�eار مع�الً  ل!� أنه إلى ت��ر�  ت��ر ث[ الفل فة، ر�4�  >عNه[ 1ان ك�ا األفKار الخ*Mار
� Jع إنه بل ف�Fا مSGار ل*>ل�8 أKا إنه ث[ ،ج�ی�ة أفN4ار ع'لى م5ال أM*ار ه$ه فاعل6ة الخKاألف 

 ،األخ�W  ال'ع�فة وق�>ات ،اإلدراك مT63 على ال�ع�ف م�حلة إلى دخ�لى  و�ع� م�خ�ا ل&��ى ،ال*غ88� فى
 فى اإلب�اع وت5ل6ات ،اإلدراك ومع�6cة ال>عى، ح�6Pة فى ال��� إلى “أف&ار” ه� ما على 1
Rال��  ت�اوزت

 .أب�ا ذلG 1ل فى” الفل�فة فعل “معال[ ع�ى تغ� ول[ أساسا، ال��ارسة واقع
 

� م� م5'>عة م�8�ة أو ألفKار ت5ارب حقل لe6 ال5'عى العالج)Mال 
 ح�ى وج�ه�ه، >ال�ج�د ت�عل� 1!ان!ة قN!ة هى العالج ه)ا م�ارساتى خالل م� أت�اولها ال�ى القN!ة

�  م� م�حلة فى ات�ه0 أن�ى�
 1!ان!ة أم�اض إلى ال�ف !ة األم�اض ت��!I إلى( نف�ى E8=g ح8�ة )تف&
 ال م�ا وث!قة ال��ع
� ب
� والعالقة ،)…ان�eاهى هام  على وهى( ت&!f!ه وأم�اض )اه��امى م�R1 وهى(

 .حاال ه�ا ل�ف�
له م�ال
!Nد ةق�ج�اً  تع��� ال�ا¨!ة ق�ل ال�
 إلى سا>قا أش�ت ق� ول&�ى ،نف ه صانع االن ان وأن لالخ�!ار، تأك

�، وال�ارxخ ال�
�ى، اإلرث م� ب�ءًا ال&ام�ة ال�ا¨!ة أضع أنى�
Jث ل�ا أساساً  ال�J4 ا�!� ،� و1أن >ع
�ود >�8ل ال�ا¨!ة J4�ر ال�ج�دJمان ال��ان فى تفاعله ف�ص ح � مRال�ا¨!ة ��4ع ال ول&�ه معًا، وال 
�  جاء ه�ا وم� اب��اء،R
�8�  ال�ج�د قN!ة أن على ت�1eن  “هى ل! 0 ال<Kن  ال أو ت<Kت or be To ”

 be to notورة م ار ول&�ها�
8� أو تK>ن  “ال�Fتbecome to or be To  ”، ورة >أن عل�ا�
 ال ال�
 .م�ه ت��ل� ول&�ها أوال، ال�ج�د تJق
� ض�ورة مJل تJل

 
Bع� ماذا ثN  : 
 .ال���� صل� فى ال�خ�ل ق�ل اآلن ت��ح أن ب� ال ت اؤالت ثـَ[َّ 
 .ه)ا؟ 1ل م�  ال��عى ال�ف ى العالج أی�  
 له؟ ل!� ما عل!ه 4ف�ض أو ه�فه، ع� و��xجه ال�ف ى العالج م 
�ة ال���
� ه)ا 84�ه أال 
 

 :فأق>ل أج*ه� ذلH على ولل�د
 خاصة م�8لة ل! 0 وهى العاد�، ال��8 ع�� م�ج�ده ل�
�ورxةوا ال&!ان!ة ال�8اكل ه)ه ٍإن  - 1

�
�8�  ال�عى وح�1!ة ال���، <�!عة إنها الفل فة، فى >ال����eأقل وال أك�� ال ال. 
 ه)ه فى )ال���Nد أو ال��ق0( الف8ل إلعالن ال���ف ى ال��ه� ه� ال�ف ى ال��ض إن  - 2

� ع� ال��� >غX اإلن ان �4!8ها ال�ى الJ!ة ال�8اكل ه)ه مع ال�J ��ة، غ
� الع�!فة ال��اجهة� م
 .ع�ها ال�ع�
� فى ن�احه أو ت �
�ها، على ق�رته أو بها، و�!ه
 أن دون  الفل فة هى هى ال�ى ال��ارسة ت&�ن  ال� �ع�لة اللغة ون�ع ال�عى درجة >J � إنه  - 3
 )أفNل وه)ا( 1)لG ت �ى
 وعى إلثارة ال �
ل ه� 1الم، إلى حاجة ون د ال��قف به)ا وال����د ال�Rئى ال�عالج وعى إن  - 4
�ی� فى 4 اع� م�ا ال��ضى جهة م� مقابلJقف ت�ل م�ادت ف�ض�ه ما ت�اه م �� ال�
�ل�ج!ة االس�ع

 وال��ال( .اآلخ��x �84ل >�ا ال�J!§ مع ال�فاعل ف�ص ح�ود فى ال��اح، ال��ال فى ل��Jّ�ك األساس!ة
 )العالج!ة ال����عة” ه� ه�ا ال��اح

كونه متناه يسعى إلى الال متناه، 
مستعمال فى ذلك مكاسبه  
التطورية والبيولوجية، وخاصة الرمز  
والتجريد واإلبداع، فى رحلة  
وجودية صيرورية معرفية مغامرة

أغلب الفـالسفة عبر القرون  
: عمل لألفكاركانوا يحلمون بم

يختبرون فيه أفكارهم  
ويتحققون منها ثم ُيَولِّدون  
غيرها ما أمكن، كما أن  
بعضهم قد زاد طموحه حتى  
تصّور أن هذا المعمل هو  

والسياسية   –الحياة العامة  
بالذات، مثل حلم أفـالطون  

ومحاوالته  (بالملك الفيلسوف  
وكذلك محاوالت  !!) الفـاشلة

الماركسيين بعد ذلك

أن الفـلسفة باعتبارها    يبدوا
ممارسة نوعية لحياة بشرية نشطة  
ورائدة، إنما تتجلى فى رحالت  
أفراد ومجموعات صغيرة  

قضية الوجود قبل الماهية  
تعتبر تأكيداً لالختيار، وأن  
االنسان صانع نفسه

أنى أضع الماهية الكامنة بدًءا  
من اإلرث الجينى، والتاريخ  

ما  الحيوى، أساساً لما يحدث في
بعد، وكأن الوجود يحور  
الماهية بشكل محدود حسب  
فرص تفـاعله فى المكان  
والزمان معاً، ولكنه ال يصنع  
الماهية ابتداء، ومن هنا جاء  
تركيزى على أن قضية الوجود  

تكون أو ال  ”البشرى ليست هى  
 To be or“ تكون

ثـَمَّ تساؤالت ال بد أن تطرح اآلن  
.قبل الدخول فى صلب التخصص

أين العالج النفسى الجمعى  من     
.كل هذا؟

أال يشوه هذا التنظير مسيرة    
العالج النفسى ويخرجه عن هدفه،  
أو يفرض عليه ما ليس له؟

إن المرض النفسى هو المظهر  
الطبنفسى إلعالن الفشل  

فى  ) المؤقت أو المضطرد(
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 ذكاء من )1( الجمعى العالج فى مقدمة( الرخاوى يحيى [1] – 

 والطبعة( ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد

 التطورى، النفسى الطب جمعية منشورات )2019 الثانية

 مستشفى منفذ وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح ابوالكت

 :الرخاوى مركز وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار

 أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24

 .الرابط هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع
  

هذه المواجهة العنيفة غير  
المحسوبة، مع هذه المشاكل  

يشها اإلنسان  الحية التى يع
بغض النظر عن مدى وعيه  
بها، أو قدرته على تسميتها، أو  
نجاحه فى التعبير عنها

الحظنا أيضا أن  مسيرة العالج  
النابعة من المشاكل المطروحة  
وكذلك قواعد العالج التى  
مارسناها، وحورناها، وابتدعنا  
غيرها، تتصل اتصاال مباشراً  
بمشاكل الفـلسفة الحية، التى  

كنا قد نجحنا فى الهرب  إذا  
منها فيما يسمى العلم، فـِإن  
المرضى جاؤوا يذّكرونا بها  
من واقع مآسى وجودهم، 
ومدى تعّريهم، وليس أمامنا إال  
أن نواجه مسؤوليتنا تجاهها  

أن المعالج يكتشف تلقـائيا بعد  
تدريب وإشراف ووقت كاف،  
أنه يمارس فـلسفته الخاصة  
دون تسميتها، وأنه مسؤول  

ذلك، وعن تغييرها كلما    عن
سنحت الفرصة من واقع تفـاعله  
مع المرضى ونفسه ونتائجه

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070321.pdf 
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