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 :مق�مة

 له �ا)ا ب�ا ل��ه األسهل أنه أح!  ��� وق� ال�اب ه�ا حلقات ع�ض م� االنهاء قار��ا ه��ا
 .ال1عى ع� >;ه ف9ل وأخ� )أصع  م�ه حلقة )أول ل12ما ون/. ال�فع )الغ م�*�وه

………….. 

 ال�1م، وعى مBل مI9لHات اإلب�اع، وحى واألحالم ال�1م ع� ح�ی�Bا أث�اء لى ��رت لق�: ال	ال�
 .ال;قJة ووعى الHل.، ووعى

 ح9ل: ال�عل�

 ”وعى” ه1 لLا م�ادفة “شع1ر” �لLة ت��� ��� وأح;انا: ال	ال�

 ت�*�؟ ماذا أتLاَد، ل. ل���ى أQRا، لح9 نع.، نع.: ال�عل�

 شىء و�ل واإلب�اع واألحالم )ال�1م ه��ا وعى ه1 ما ت��X اآلن تأتى ث.: ال	ال�

     ماذا؟ إذن حZ، ع��ك: ال�عل�

ار أنا )�9احة: ال	ال�Hم ،�Bأك �ُ̀  ال^ع1ر، ه1 ال1عى هل :ت1ض;Hا اآلن أر*  الالشع1ر ت��� و�;
 ال^ع1ر ع� أb ال;قJة ع� )ع2�اً  الHل. ووعى ال�1م وعى ع� ت�ل. ث.

 أغفل1ا ح�2 القل2�ی� ال!ل1��22 أن أت19ر أنى ل�رجة سهال، ل;d األم� !إب�ى Rا إب�ى Rا: ال�عل�  
gی�Hاما، ال1عى ع� الLفعل1ا ل. تR hا إن�ارا، ذلLنiه. وjk1اضع لعLدوا أن ال�HR اه�ةJراسة القابلة ال� لل

�Hاالس. ه�ا ت. 

�ی� فى ال!ل1��22 غ�2 نkح لوه: ال	ال�Hة ت;nال1عى ما. 

احة اللغة وعjk اإلن�ار، ت�oر ال ال9ع�1ة �ان� وiن أعق�، ال: ال�عل�Lال d;ا>;ا ل�اهل k مBل ل
1*ة ال^املة :األصل الJاه�ة ه�هHLدة ال�عL1*ات ال!Lال. 

�ث )h كأنى: ال	ال�H ”.شئ �BLله ل;d “ أنه ل�kLد هللا وج1د إن�ار ع� ت

�رج�ى ال واح�ة، واح�ة ؟!!ه�ا �ل ما !!ول� Rا: ال�عل� .ی�هى ال ما إلى ت!

 .اإلب�اع ووعى ال;قJة ووعى ال�1م وعى L;< t/Rا ال1عى ع� ذ�� )Lا ن�فى هل رأhR، ما: ال	ال�

 .ف�^1هه ن/jله أن وأخ^ى )ه، اإلحاwة ��LR ال مX;H ال1عى ملف إن ف��ة، uهللا: ال�عل�

هل الوعى هو الشعور، وكيُف  
تنكر الالشعور ثم تتكلم عن  
وعى النوم ووعى الحلم بعيداً  
عن اليقظة أى عن الشعور

أن السلوكيين التقـليدين حين  
أغفـلوا الحديث عن الوعى  
تماما، لم يفعلوا ذلك إنكارا، 
وإنما لعجزهم المتواضع أن  
يحددوا الظاهرة القـابلة  
.للدراسة تحت هذا االسم

إن ملف الوعى محيط ال يمكن  
اإلحاطة به، وأخشى أن نختزله  
فنشوهه

إن دراسة الشعور والوعى  
وتعريفه هى أقرب إلى  
الخبرات الفنية، والخبرات  
الحدسية منها إلى المنطق  
الحسابى والتعاريف العلمية  
باأللفـاظ

المعايشة الكاملة، والحْدس  
أحياناً، وهو ما أشرنا إليه تحت  



� ل1 ماذا ول�� حZ، ع��ك ر�Lا: ال	ال�xاال أن ف1جyان فى جاء سH ال1عى ع� االم

 أصالً  الI�Lقة ه�ه م� Rق��1ا ل� فه. هLا تLHل ال: ال�عل�

 لLاذا؟: ال	ال�

 تعل. �Lا .. ور�Lا ألمانه. ر�Lا: ال�عل�

 شx2ا أعل. ال: ال	ال�

 أح!�: ال�عل�

 ماذا؟ أح!�: ال	ال�

� حى Rق��1ا أال أح!�: ال�عل�kالى اللغة ن ��LR ت!عف�ا أن 

 ال1عى بها نفه. الى اللغة أم االمHان فى لإلجا)ة ت!عف�ا الى اللغة: ال	ال�

 ه�ه م� Rق��1ا ل� فه. هL}ا تLHل ال لh قل� إب�ى؟ Rا ماذا امHان ماذا؟ أم ماذا فى ن�H: ال�عل�
 الI�Lقة،

ع�ون  ه. هل: ال	ال�oار فى یJ مBال ال1عى لغة سات�ةواأل الIل{ة �HRق أن ان

 الI�Lقة به�ه ه. له. ما إب�ى Rا: ال�عل�

 م�ه. ُی��J ف�;` بها ول�ت الى الع��;ة بلغى أج2  أن لى 1HL!Rن  ال �ان1ا إذا صH;ح: ال	ال�
 ال1عى لغة م� Rق��1ا أن

 تع�فها و�أنh ال1عى لغة ع� ت�ل. ان�: ال�عل�

 ال1عى لغة هى ما صH;ح، آه : ال	ال�

 )األلفا� فهLه ��LR ماال أفـَّهLـhًَ  �;` ث. ذاته، فى لغة ه1 خاصة، لغة له ل;d ال1عى: �ال�عل
�س;ة وال/�oات الف�;ة، ال/�oات إلى أق�ب هى وتع�*فه وال1عى ال^ع1ر دراسة إن العاجjة،Hإلى م�ها ال 
ZI�Lابى ال!Hعار*` ال .)األلفا� العلL;ة وال

 .حLل )Lا الLkل ت��1ا ال�ی� 12ن ال!ل1� هyالء حZ معه. uهللا: ال	ال�

 )االن{اه ال1Jاه� ه�ه Rق�ن1ن  ال!ل1��2 إخ1ان�ا إن ث. اإلن�ار، ی�oر ال العjk إن لh قل�: ال�عل�
�رج�ى ال وأرج1ك اس;عابها، ع� Rق�9 ال�b األم� العقل، و�اه�  ح�ود فى إال ال�ل2ل ه�ا فى ت!
dود وه�ه األول;ة، األس�Hح الL!أق1ل أن لى ت h1ض1ع ه�ا إن لLه ال ��2Bة، ف�ق  اهLام م1ضع ه1 ب�م

 :أهLه. م�

 .��ل االن!ان ی�رس م� (1) 

b1  یه. ما )ق�ر اإلن!انى ال�ج�د �اه�ة )أرض;ة یه. م� (2) HL( ئى ال!ل1كjkال. 

عLل م� (3) !R عاب وس2لة ذاته; أو والف��2 الأمل به�ا أع�ى وال العال.، وخ�oة خ�oته :ال/�oة الس
�س ،ال�املة ال�عا��ة أع�ى ول��ى Introspection ال�اتى االس{9ار 1L!Rنه ماْHما وه1 أح;انًا، وال 

� إل;ه أش�ناHى تL!هج” م�Lالف1�2م1�2ل1جى ال” 

��ة ب��ع  یه. م� (4) �ها اهLامه نفd ال ِّL�(. 

�ى �لLا ألنh ال!yال، فى اتLادb أال لى األفQل م� أن أوق� أكاد: ال	ال�oوزدتَ  ح�2ة زدت�ى اج 
� إذا غ1Lضا، األم��� �� قLفه � مBل األخ�b  وال�1ائف ال�2ل، ماء مBل  ال1عى ت;ار أن إلىّ  خ2ل فق

المنهج  ”مسمى  
“الفينومينولوجى

إذا كنت قد فهمت فقد خيل  
إلّى أن تيار الوعى  مثل ماء  
النيل، والوظائف األخرى مثل  
المراكب فوق صفحته

الوعى طبقـات ولغة وتنظيمات  
ومستويات وهو يدخل ويتداخل  
مع سائر الوظائف وفى سائر  
األحوال فى حين أن ماء النيل ال  
يدخل المراكب، وإال غرقت

عد أن عجزُت تماما عن  ب
توصيف الوعى فـإن ما وصلنى  
من خبرتى المهنية، وخاصة فى  
العالج الجمعى، ومع الذهانيين  

بالذات، هو أن أبدأ بنفى ما  
ليس هو، ثم ألحق النفى بـ 

لعل وعسى.. “ لكن”

الوعى ليس وظيفة مستقـلة  
ولكنه حركية إيقـاعية  

الوعى ليس صفة الحقة ولكنه  
لة  منظومة مشتم

الوعى ليس نشاطا متبادال مع  
الوظائف األخرى أو متصال بها  
سندا أو وسادا، ولكنه حركية  
متداخلة فى كل الوظائف  

الوعى ليس واحدا ولكنه  
منظومات متعدده متصاعدة  
تمثـِّـل مراحل فى التطور، التى  
هى هى مراحل النمو، وهى  

دورية   -متبادله النشاط
فى    متكافـلة متجادله -اإليقـاع

حالة السواء، وعكس ذلك فى  
حالة المرض

الوعى ليس مرادفـا للروح  



ه ف1ق  ال�Lاك Hصف. 

�اخل ی�خل وه1 1*اتوم! وت�L;Jات ولغة w{قات ال1عى. قاص� ت^o;ه ه�ا w{عا، ال: ال�عل� مع و*
 .غ�ق� وiال ال�Lاك ، ی�خل ال ال�2ل ماء أن ح�2 فى األح1ال سائ� وفى ال�1ائف سائ�

 عاجjا �ان مهLا تع�*` )أb ال1عى لى تع�ف أن ��LR أال:  ال	ال�

� ما �ل )ع� ذلh م� تعف�2ى أن أرج1 )�9احة: ال�عل�HLن إل;ه، ألiح أص�رت وLأن ل�ف!ى فأس 
�oأث hةخ ل�o   ها �;`، أع�ف وال ب��2ا، �ان ما ن!2� ق� و��� عاما بBالث�2 ه�ا ح1ارنا )ع� سkل

h9ل .اآلن أن� أی� إذْ  ال!��2، ه�ه �ل )ع� س

 .ث1اب ی�h�1 ألصHابها س2�R bا سkلها: ال	ال�

� علىّ  ص�oت ال�b فأن� ال1Bاب، فى ت^ار��ى أQRا وأن�: ال�عل�Hالف�صة ه�ه لى وأت. 

 n;ا إذن: ال	ال�

 فى وخاصة الLه�;ة، خ�oتى م� وصل�ى ما فإن ال1عى ت1ص;` ع� تLاما عjkتُ  أن )ع�: ال�عل�
 لعل” .. ل�" “بـ ال�فى ألZH ث. ه1، ل;d  ما ب�فى أب�أ أن ه1 )ال�ات، ال�هان�22 ومع الLkعى، العالج
� وع!ى،o :یلى ما ف�

  .إ�قا+&ة ح�(&ة ول��ه م!قلة و�;فة ل&% ال1عى* 

  .م�.�لة م�-�مة ول��ه الحقة صفة ل&% ال1عى* 

 ح�(&ة ول��ه وسادا، أو س��ا بها م9ال أو األخ�b  ال�1ائف مع م{ادال ن^اwا ل&% ال1عى* 
  .ال��ائف (ل فى م.�اخلة

 هى هى ال.ى ال.	�ر، فى م�احل ت�>ـِّـل م.8اع�ة م.ع�ده م�-�مات ول��ه واح�ا ل&% ال1عى* 
 فى ذلh وع�d ال!1اء، حالة فى مkادله م�افلة -اإلRقاع دور*ة -�^ا�ال م{ادله وهى ،ال��� م�احل
 .ال�Lض حالة

 .خاصة وIال�ج�ان عامة األع�E Fاالدراك وث&قة عالقة على ول��ه لل�وح م�ادفا ل&% ال1عى* 

 .(ام�ا (ان ل� ح.ى فاعل م.ع�د ول��ه االن{اه، بyرة فى الJاه� “ال^ع1ر” ه1 ل&% ال1عى* 

 الLف1حه” ال�	لF ال�عى واح��ة” ن�L م.�جّـِهـَة م.8اع�ة ح�(ة ل��ه ثابة، صفة ل&% ال1عى* 
  .ال�هاRة

 .االع.�الى ال�ج�انى العقل :��Rى �Eا االرالتQاP ش�ی� ول��ه مj2Lا وج�انا ل&% ال1عى* 

 غ�2 الLادة فى وغال{ا )األح&اء (ل ع�� م�ج�د ول��ه )ال1عى، ال1عى على قاص�ا ل&% ال1عى* 
 )أQRا الH;ة

  ح�Uرا حاض� ول��ه العلL;ة ال�  م� ��2B فى حى وال الLعاج.، فى تع�*فه ه1 ل&% ال1عى* 
 .ت8فه ال.ى األلفاY (ل م" وأش�ل أوسع

 فى ج�ی�ة لغة ��Zل ول��ه ال�Hف، أو ال�م1ز أو )ال�Hى ال�اول م�اول فى دائLا ل&% ال1عى* 
  .خاصة ال�ع� وفى عامة اإلب�اع

ات م.ع�دة م�ارسة ل��ه ال^/9ى لل1Hار م1ض1عا ل&% ىال1ع*  �̂.Rعاد ال�Eاألح&اء ب_" واأل 
 )شئ �ل إلى شئ �ل وفى شئ �ل ومع) ،أساسا

̀  ن�اP  ول��ه فH!  للLخ ف!12ل1ج;ا ن^اwا ل&% ال1عى*  ّ̀  )ب_�ل�جى( ح_�  (ل ���ل وج�د

ولكنه على عالقة وثيقة  
باالدراك األعمق عامة  
وبالوجدان خاصة

“ الشعور”الوعى ليس هو  
الظاهر فى بؤرة االنتباه، 
ولكنه متعدد فـاعل حتى لو  
.كان كامنا

الوعى ليس صفة ثابتة، لكنه  
نحو    حركة متصاعدة متوجـِّهـَة

“ واحدية الوعى المطلق”
.المفتوحه النهاية  

الوعى ليس وجدانا متميزا  
ولكنه شديد االرالتباط بما  

العقـل الوجدانى  : يسمى
.االعتمالى

الوعى ليس قـاصرا على الوعى  
بالوعى، ولكنه موجود عند  

وغالبا فى المادة  (كل األحياء  
(غير الحية أيضا

الوعى ليس هو تعريفه فى  
م، وال حتى فى كثير من  المعاج

الكتب العلمية ولكنه حاضر  
حضورا  أوسع وأشمل من كل  
.األلفـاظ التى تصفه

الوعى ليس دائما فى متناول  
التناول بالحكى أو الرموز أو  
الحرف، ولكنه يشكل لغة  
جديدة فى اإلبداع عامة وفى  
.الشعر خاصة  

الوعى ليس موضوعا للحوار  
الشخصى لكنه ممارسة  

دة المستويات واألبعاد  متعد
ومع كل  (بين األحياء أساسا، 



 ال�Rc وخاصة ال�ال�ا

 فىّ  وأثار وأح�ج�ى، أثارنى فق� ذلh ومع ل^ع�،ا إلى أق�ب ولعله صع ، �الم ه�ا: ال	ال�* 
 ال�1ائف؟ سائ� فى ال1عى ی�خل �;` ع� أسال )أن أكفى س1ف ول���ى ح�9، )ال ت!اؤالت

……………. 

 القادم األس1oع ون�Lل
 النفس علم :فى الذكى الطالب دليل” :الرخاوى يحيى[1] –  

 النفسى الطب جمعية منشورات “العينى قصر :من انطالقا

 سنة األولى الطبعة( مهم قديم والكتاب ،)2019( تطورىال

 مكتبة فى موجود الطبعة، هذه فى تحديثه يتم ولم )1982

 للصحة المقطم دار مستشفى منفذ وفى المصرية األنجلو

 24 :واألبحاث للتدريب الرخاوى مؤسسة وفى ،10 شارع النفسية

 احالي أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع
   www.rakhawy.net الرابط هو وهذا المؤلف، بموقع

  

شئ وفى كل شئ إلى كل  
)شئ

الوعى ليس نشاطا فسيولوجيا  
للمخ فحسب ولكنه  نشاط حيوى  

وجودّى يشمل كل  ) بيولوجى(
الخاليا وخاصة الجسد

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170221.pdf 

*******************   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "زالمميّ  الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا
 

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140221.pdf

