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)30(  ملف اضطرابات الوعى  

 اعتذار ودعوة وتأجيل

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD10815.pdf 

 بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي
 .orgawyrakhrakhawy@  - mokattampsych2002@hotmail.com  

 10/07/2015 "ا����ن وا�
	�ر"���ة 
 2901: ا���د -ا������  ا���� 

 
 

 

 
  

  

  

رحت أتجول فى ما تيسر لى 

العربى الرائع من أعمال هذا 

على زيعور عن . د.القدير أ

الحلم واألحالم، ووجدت أنه 

يجرنى كثيرا وطويال بعيدا 

 عن ما أنا بصدده

 

 

 

لكننى وجدت فى اهتمامه 

البالغ بقيمة األحالم ووظيفتها 

وليس فقط بتفسيرها ما 

 يلزمنى بأن أحاوره طويال

 

 

 

 

وصلنى ما أعنيه من ترجيحى 

قد أن تفسير الحلم الذى 

يفيد أكثر وأعمق ال يكون 

إال بامتداد إبداعه لمن 

  :مقدمة
على زيعور عن الحلم . د.ل هذا العربى الرائع القدير أرحت أتجول فى ما تيسر لى من أعما

واألحالم، ووجدت أنه يجرنى كثيرا وطويال بعيدا عن ما أنا بصدده، لكننى وجدت فى اهتمامه البالغ 

بقيمة األحالم ووظيفتها وليس فقط بتفسيرها ما يلزمنى بأن أحاوره طويال، ففضلت أن أبدأ اليوم 

طبيعة الحلم وعالقته باإليقاع "ألمر، إلى فروضى الخاصة بالحلم من أول باإلشارة له، ولمن يهمه ا

، )[2](، وحتى نقدى فى كتاب كامل ألحالم فترة النقاهة لنجيب محفوظ)[1]("الحيوى ونبض اإلبداع

، وقد مررت فى نقدى لها بتجربة جديدة تماما الوصلة الرائعة بين الحلم واإلبداع والتى اعتبرتها

الم فقد سمحت لنفسى أن أعتبرها مجتهدا، أما بقية األح) مفسرا(ناقدا " ربع األحالم"وذلك بأننى قرأت 

التقاسيم "أسميته  شعرا، وبما أن القاعدة عندى هى أن الشعر ال ينقد إال شعرا، فقد استرسلت فيما
، ونسجت على كل حلم ما حضرنى من تقاسيم، وحين قارنت بين الطريقتين "على اللحن األساسى

ال يكون إال بامتداد إبداعه   أكثر وأعمقوصلنى ما أعنيه من ترجيحى أن تفسير الحلم الذى قد يفيد 

  .لمن يعايشه ناقدا مشاركا نتيجة لتنشيط حركية الوعى البينشخصى
وذلك أثناء جلستين للعالج  "هنا واآلن"نؤلف أحالمنا  ثم أننى أجريت تجربة عملية إلثبات أننا

العينى حيث الجمعى يشارك فيها المرضى واألطباء، علما بأن التجربة جرت فى مستشفى قصر 

اإلنسان " أو  "اإلنسان اليومى" زيعور. د.العالج بالمجان فكان الحضور من المرضى ممن أسماهم أ
وقد تأكدت من خالل هذه التجربة أن ما يحدث فى وعى الحلم حتى  ،"إنسان الجمهور" أو  "الدهمانى

و كلية، أما ما يمكن أن لو افتعل افتعاال فإنه يختلف تماما عن حلم اليقظة الذى يحدث فى وعى الصح

نحن (" :نبدعه مع ميل إرادى للوعى فقد ثبت أنه أقرب إلى وعى الحلم ونشر ذلك فى نشرة بعنوان
وقد عرضت هذه النتائج فى ندوة  ")هنا واآلن": "نعمل حلما"تجربة من العالج الجمعى " نؤلف أحالمنا

املة من المرضى والمعالجين معا مصورة بالفيديو بعد موافقة ك) 2010أكتوبر (علمية بتاريخ 

  ".هنا واآلن": "نعمل حلما"تجربة من العالج الجمعى " نحن نؤلف أحالمنا"  :بعنوان

  وبعد

  :أكتفى فى هذه النشرة بما يلى
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يعايشه ناقدا مشاركا نتيجة 

لتنشيط حركية الوعى 

 البينشخصى

  

 

 

 

 

 

كان الحضور من المرضى 

زيعور . د.ممن أسماهم أ

اإلنسان "أو " اإلنسان اليومى"

إنسان "أو " الدهمانى

، وقد تأكدت من "الجمهور

خالل هذه التجربة أن ما 

وعى الحلم حتى لو  يحدث فى

افتعل افتعاال فإنه يختلف تماما 

عن حلم اليقظة الذى يحدث 

 فى وعى الصحو كلية

 

 

 

 

لعل فيما قدمت اليوم ما 

يكون تهيئة ضرورية أمام 

يطلع من " من يهمه األمر"

خاللها على بعض ما يفيد فى 

 .الحوار المحتمل القادم

 

 

  

إن أشير إلى ما نشرته فى النشرات وغيرها عن طبيعة األحالم واإليقاع الحيوى ومستويات الشعر 

  .نوعالقة كل ذلك باإلدراك والجنو

  .ثم أن أقدم رابطا بهذا العمل النقدى ذى المستويين ألحالم فترة النقاهة لمحفوظ كما بينت

من "وبعد ذلك اسمحولى أن أؤجل الحوار كله لعل فيما قدمت اليوم ما يكون تهيئة ضرورية أمام 

  .يطلع من خاللها على بعض ما يفيد فى الحوار المحتمل القادم" يهمه األمر

  :ن ذلكوفيما يلى بيا
  :ما ورد عن األحالم فى النشرات مع الروابط :أوالً

  "هنا واآلن": "نعمل حلما"تجربة من العالج الجمعى " انحن نؤلف أحالمن" :22/9/2010نشرة  -

والمعرفة   اإلدراك، واإلبداع، والحلم،: هامش عن   )25(  اإلدراك :10/7/2012نشرة  -

  الهشة

  )5من  1(اإلدراك والحلم واإلبداع     )100(  اإلدراك  :23/12/2012نشرة  -

مراحل      )5من  2(اع اإلدراك والحلم واإلبد    )101( اإلدراك   :24/12/2012نشرة  -

  .الحلم ومستوياته

  )5من  3(اإلدراك والحلم واإلبداع      )102( اإلدراك :30/12/2012نشرة  -

  )5من  4(اإلدراك والحلم واإلبداع     )103(  اإلدراك  :31/12/2012نشرة  -

  )من ؟ 5(اإلدراك والحلم واإلبداع      )104( اإلدراك   :6/1/2013نشرة  -

ممثال (اإلدراك والحلم واإلبداع والشعر  )106(  اإلدراك :13/1/2013نشرة  -

  )من؟6( )لإلبداع

 7) (ممثال لإلبداع(اإلدراك والحلم واإلبداع والشعر   )107( اإلدراك :14/1/2013نشرة  -

  (Home Work) تدريبات منزلية    )من؟

  )من ؟ 8( اإلدراك والحلم والجنون واإلبداع   )108(  اإلدراك   :20/1/2013نشرة   -

  )من ؟ 10( اإلدراك والحلم والشعر والجنون    )110(  اإلدراك   :27/1/2013نشرة   -

  )من ؟ 11( اإلدراك والحلم والشعر والجنون    )111( اإلدراك :3/2/2013نشرة  -

  .والتعليق عليهما" نعمل حلم"باإلضافة إلى النشرتين عن 
أحالم فترة "  :فى   دراسة نقدية عن طبيعة الحلم واإلبداع" )صفحة 375(كتاب  :ثانياً

  "نجيب محفوظ "النقاهة

هنا ": "نعمل حلما"تجربة من العالج الجمعى " نحن نؤلف أحالمنا" :22/9/2010نشرة  -  :ثالثاً

  "واآلن

   (1)العمل باألحالم فى العالج الجمعى :28/7/2013نشرة  -

    (2)العمل باألحالم فى العالج الجمعى :29/7/2013نشرة  -

  

  

 
  )1985-العدد الثانى-المجلد الخامس( مجلة فصول "اإلبداع   ونبض الحيوى    اإليقاع: "يحيى الرخاوى  - [1] 

دار " فوظنجيب مح "أحالم فترة النقاهة" :فى  دراسة نقدية م واإلبداععن طبيعة الحل" :يحيى الرخاوى   - [2] 

 .2011 - الشروق

 

 ***   *** 
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  2015/  2014خريــف  و شتـــاء   - التاســعاإلصـدار 

 ملـــف الوجــدان و إضطرابــات العواطــف 

  يحيـــى الرخــــاوي. د.أ

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 اإلصـــدار تنزيـــل كامـــل 

  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1002 

  الفهـــرس 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eBT9/eB9YRCont&Chap1-2.pdf 

 دليــل اإلصـــدار ات السابقـــة 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRak.htm  

 

  

 
 
 

  مؤسسة العلوم النفسية العربية

 تهديكم

  ةة العربيـة العلـوم النفسيـث لشبكالكتـاب السنوي الثال

  

  

  

  

  
  

    "أرابــسينــــــات/ شعــــــن " 

  ــاـرة إثنتـــي عشـــرة عامــمسيـــ

االهــــــــــداء تحميـــــــــــل   
 www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet12Years.pdf 

 

***   *** 
  

  المحاور حسب اصدار -  التطور و اإلنسان نشرات
  ***  ***        

 ءة من منظور تطوريقرا ..".اإلدراك"
  يحيـــى الرخــــاوي. د.أ

 اإلصـــدار الفصلــــي الثامـــن
  2014   شتــــاء/  2013خريـــف 


	 اآ�و��ت��  

www.arabpsynet.com\Rakhawy\RakBookAutumn&Winter14.pdf 
���ط 	
�� 

www.arabpsynet.com\Rakhawy\RakBookAutumn&Winter14.rar 
 ***     *** 

<

  2012/2013شتــــاء  / خريـــف 

  

>>"في تجلبـــــــــات ماهو مــــــــــــــوت "  <
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter13.pdf  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter13.exe   

 
  2012صيف  –ربيع 

  قــــراءة مــن منظـــور  تطـــوري. . .   "الفصـــــــــــــــــــام  "  

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookSpring&Summer12.pdf 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookSpring&Summer12.exe 

        2012 اصدار شتــــــــــــاء

  

        عنـــــــدمـــا يتعـــــــــــرى اإلنســــــــــــــان
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12.pdf 

RakBookWinter12.exe www.arabpsynet.com/Rakhawy/  
 

***    ***  

 " لتطـور اإلنسـان و ا" نشــرات  دليل 
http://www.rakhawy.org 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1002  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eBT9/eB9YRCont&Chap1-2.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRak.htm
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet12Years.pdf
www.arabpsynet.com\Rakhawy\RakBookAutumn&Winter14.pdf
www.arabpsynet.com\Rakhawy\RakBookAutumn&Winter14.rar
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter13.pdf
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn&Winter13.exe 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookSpring&Summer12.pdf
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookSpring&Summer12.exe
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12.pdf
www.arabpsynet.com/Rakhawy/ RakBookWinter12.exe
http://www.rakhawy.org
www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm



