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�ال�م( Altruism “الغ��ة( اإلی�ـار(4) ” 

 أن ل�ف.ى ن,+�ة ل+* ع��ى "ان وق� عالجى، "عامل اإلی�ار ع
 “�ال�م” ح�ی� ���قة م
 تع���ُ 
 و"أنها وصل,Bى ،الA9اش�ة إلى أق�ب >;1ل العالج+ة ال:+9ة ه3ه “�ال�م” تق��6 ل4+5+ة ول4
 "3ل2، ��1ن 
 الP3 ال�9قف نف* م
 أعانى وهأن3ا "ال99ارسة، ال4,ا>ة ف9ا ع3رته ث6 ،“مف�Jة” “إ��اب+ة” “أخالG+ة” G+9ة

  :أق�ل وق�UرP  مقاوم,ى اخ,�اق مSاولة وفى حال، له أع�ف ال

 


 ال�9ضى أن -أفه9ه ل6 ب,ع9+6 – “�ال�م” أشارJJ[فBع�ر �;ع�ون  ال;< \J9ما ل�یه6 ل+* >أنه ع 
 ه3ا م�ل تف�J العالج ه3ا فى ال,فاعل خالل م
 الع[اء م9ارسة أن "+a �ع�د راح ث6 للغ�J، �ع[�نه

،de;ال �Jف,[+f ه، ق�رته �],;ع� وه�,Jوفاعل 
 أو >الع�i الeفى أو الhاه� شع�ره على ی,غلg ث6 وم
  .ال�ون+ة أو الق�Uر

 

 الق�رة ی9Bى ذل2 أن على رّ"i أنه "9ا االخ3، ذراع ع
 م],قال الع[اء ذراع “�ال�م” أف�د إذ تع���
iفSادأة، و�A9اف,ق�ت "9ا ال a+nفى والع[اء األخ3 ح�"+ة ت� p+;Bت \J2 وت�ث��Sة العالقات وت��;Aال 

  )>ع� f+9ا عالجى "عامل م],قلة فق�ة U+ةال�e;BJ للعالقات أف�د ق� "ان وrن(

 

 بل م],قل، "عامل >ال3ات” اإلی�ار “ل99ارسة خاص >;1ل قل+ال، وال ور9tا "��Jا نف�ح ال خ#�ت!ا فى
 أثBاء ال,فاعل فى بها ال�9حg ال4ل9ات م
 ل+]� “ال,.S+ة” أو “اإلی�ار“و “الع[اء” م�ل "ل9ات إن


ح أك�� یiداد ال,Sفv ه3ا و"ان ال�ل]ات،J ى >الع[اء ال9ع[ى شع�ر ن�ص�Bار” >9ع� وه� >ال3ات، “اإلی
vاللف P3ال�م” اس,ع9له ال�“ P3ى والBی�اً  �ع�Sل” :تJ.نع�ض أن وق�ل ،!!“ال3ات على اآلخ� تف 

 أساس+ة اع,Aارات إلى أوال اإلشارة م
 ب� ال أنه أشع� العامل، ه3ا م
 ل�9قفBا >الA[Bة والف�وق  ال9الحhات
 م
 ل�9قفBا >الA[Bة فقp ل+* غالAا، ال,فاعل ن�{+ات وت�Sی� ال9]ار، ت�ج+ه ع
 م]|�لة �ن ت4 ق� ال,ى هى

  )فع3را ذ"�ها، ی,�4ر ق� له3ا( و��+ع,ه العالج ه3ا فاعل+ة ل9�9ل >الA[Bة وrن9ا اإلی�ار،

 

بتعميم لم   –“ يالوم”أشار  
أن المرضى النفسيين    -أفهمه

يشعرون بشعور عميق بأنه ليس  
لديهم ما يعطونه للغير

راح يعدد كيف أن ممارسة  
العطاء من خالل التفـاعل فى  
هذا العالج تفيد مثل هذا  

ستشعر  الشخص، فيستفيد وهو ي
قدرته وفـاعليته، ومن ثم  
يتغلب على شعوره الظاهر أو  
الخفى بالعجز أو القصور أو  
الدونية

ذراع العطاء  “ يالوم”أفرد  
مستقـال عن ذراع االخذ، كما  
أنه رّكز على أن ذلك ينمى  
القدرة ويحفز المبادأة

افتقدت توظيف حركية األخذ  
والعطاء فى تنشيط وتوثيق  

بشرية  وتحريك العالقـات ال
وإن كان قد أفرد للعالقـات  (

البينشخصية فقرة مستقـلة  
)كعامل عالجى فيما بعد

“ العطاء”إن كلمات مثل  
ليست  “ التضحية”أو  “ اإليثار“و

من الكلمات المرحب بها فى  
التفـاعل أثناء الجلسات، وكان  
هذا التحفظ يزداد أكثر حين  
نرصد شعور المعطى بالعطاء  

بالذات“ اإليثار”بمعنى  



 اب,�اء به9ا االع,�اف م
 مف� ال عام، ب�جه الB9[قة ه3ه خل5+ة فى �S.�ان: أساس(ان )ع&ان

 االخ,الفات، ی�ضح ما ذل2 فى لعل �9اروtاس,Jاص ال9]ار ��+عة و��eا الBة ه3ه فى ب��eدة ال�S9ال.  

 

 م
 ب3ل2 نعBى ما بBJا وق� ،ال�9B ل��ل ودفع تp+;B هى ال�9عى للعالج ال,لقائ+ة ال99ارسة إن: أوالً 
 غل�� فأح�ث ح�ثأ وم9ارسات أف4ار أمام ت,�اجع "ادت ع��قة ت[�ر�ة ب�امج تp+;B ی,.9
 وه3ا ق�ل،
 ع9لىّ  ت[�رP  م�hBر أمام مAاش�ة ت.عBا ال��ا�ة ه3ه ،العق�ل سائ� دون  األح�ث العقل تe[+[ات فJها


 رأP “معا” نعا�;هJاق;ه أو ن]9+ه أن دون ( العBا نAار ،)غالA,اعtأع�فه ما و 
 دون  الف�4 له3ا ان,9ائى ع
ptاش� رAى م,��hB9ل ال,ى بSى ال,[�ر، اس6 تBق�اءة أق�م فإن< Pوخاصة م�ضا 
JJه6، ال3هانBو"3ل2 م 
 >9عBى لل,[�ر، األساس+ة ال��امج خالل م
 خاصة، العالج ه3ا وأثBاء ع�9ما )ت�ه�ره6 أو( ت[�ره6 ق�اءة

� وtال,الى )الP�JS  اإل�قاع( نA.ات فى اض[�اده وح,9+ة ال�S< �9B"+ة مAاش�ة معا ح�",Bا ارتAا
 ،ات�اهها فى ال�S"+ة ه3ه ودفع وفه6 واس,+عاب  >�9اكAة م�تS( pA+اةوال( الBف]ى العالج فى دورنا ��1ن 
 األم� و�tام�ه، ال,[�ر ��+عة مع ات]اقها >P�9 وتقاس بل م
، تABع )العالج+ة( الع�امل "ل ��عل وه3ا
P3ه� الh� ائج فى,Bفة الU< ،ات فى و�,�لى عامةt9ائ+ة الع9ل+ة وم�احل صع�Bه3ا وعلى >اس,�9ار، ال 

JSار، >;أن “�ال�م” ��حه ما ق�أن ف� تلقائ+ا، أنف]Bا ن�� أعBى تق��Aا، الhB9ار بBف* ذل2 نفعل فإنBا اإلی
 خ��تBا م
 ت+]� ما ن.+a ث6 ال,[�ر، وآفاق مع�قات ع
 ال�SA ب�رة فى ت.عBا وم]ار ب�امج م
 ن��أ
 >P�9 أق�ل أن أخ�ل وال ب�قاف,Bا، ما >;1ل ی�تpA >9ا…فاعلJ,ه وت�{+6 ت�جـُّهـِِه، تSU+ح مSاولة فى

  )مBه االن[الق أح]Bا ل� م�iة أنه ی��� ق� الP3( تeلفBا

 

 ال,[�ر ه3ا عالقة ه� ال,[�ر >ع� مع وأساسى وعJ9\ مAاش� >;1ل ی,�اخل الP3 اآلخ� الAع�: ثان(اً 
 لAع�ا ه3ا ارتAا� م�P >اع,Aار فقp أی�ی�ل�جى، أو اله�تى أو مJ,اف�iJقى ت�JhB أP دون  الS+اة، >eال\

 ال�عى ت[�ر إل+ه وصل الP3 >ال9],�P  ما >;1ل م�تpA وه3ا ال3"�، ال]الف ال9Bائى ال,[�رP  >ال�hB9ر
�Bأصل فى >أص�له ی,�3ر وه� خاص وضع فى اإلن]ان �.ع أم� وه� ،>ال�عى ال�عى ث6 اإلن]ان، ع 

 ب�قاف,Bا، >آخ� أو 1ل>; م�تA[ة وصلة وهى مع�ف,ه، دون  ال�4ن  م[ل\ إلى ام,�ادا ن;أتها ق�ل م
 الS+اة
  .اإل�9ان ون�A ،)الع�ائi( ال]
 "Aار و9�rان األ�فال، ح�س فى م,.B9ة وهى ع�9ما، وtاإلدراك

 

 وم],�اها ال9,�اضع، ب,عل+9ها العBJى ق�U فى ال�9�9عات ه3ه مع ال99ارسة أن وج�ت وق�
 أو ذ"�ه9ا إلى حاجة دون  ی
الAع� ه3ی
 إلى تق�Btى أم�اضها، وت�Bع الفائ\، وح�سها ال�قJ\، االج,9اعى


 ال�9�9عة إلى و�Uالن ال�ق� ��ل أ{+;ه9ا أج�نى ال99ارسة واقع م
 ل4
 أصال، ت3"�ه9اJtوال9,�ر 
 معBا لS.�ره أح+انا االض[�ارP  ال,ل9+ح >ع� إال الله6 >األلفا�، مBه9ا ألP م�Sدة إحالة أP دون 

 ب�رجة والeاصة( العامة �],ع9لها ال,ى العاد�ة الA]+[ة وtاأللفا� عاب�، ح3ر >;1ل >ه، ح�له وح.�رنا،
 )أقل


 للقار�  أوصل أن آمل "�B وrن أخ�P  م�اقع فى "��Jا الAع�ی
 ه3ی
 إلى أرجع س�ف أنBى ال��یهى م
 “آنى” “إ�3انى” “إم#�قى” “ع3لى “مB[ل\ ه� الB9[ل\ ه3ا أن إلى االن,Aاه ض�ورة

 !!مJ,اف�iJقى ه� وال و�Aعا أصال، سل[�Pّ  ىّ دیB ه� وال ،مB9ه�ا أكاد�9+ا ول+* ،”ثقافىّ ”

   

إن الممارسة التلقـائية للعالج  
الجمعى هى تنشيط ودفع  
لجدل النمو، وقد بينا ما نعنى  
بذلك من قبل، وهذا يتضمن  
تنشيط برامج تطورية عريقة  
كادت تتراجع أمام أفكار  
وممارسات أحدث فـأحدث  
غلبت فيها تخطيطات العقـل  
األحدث دون سائر العقول

إننى أقوم بقراءة مرضاى  
يين منهم، وخاصة الذهان

أو  (وكذلك قراءة تطورهم  
عموما وأثناء هذا  ) تدهورهم

العالج خاصة، من خالل البرامج  
األساسية للتطور، بمعنى ارتباط  
حركتنا معا مباشرة بحركية  
النمو وحتمية اضطراده فى  

)اإليقـاع الحيوى(نبضات  

يكون دورنا فى العالج النفسى  
مرتبط بمواكبة  ) والحياة(

م ودفع هذه  واستيعاب وفه
الحركية فى اتجاهها

“ يالوم”حين نقرأ ما طرحه  
بشأن اإليثار، فـإننا نفعل ذلك  
بنفس المنظار تقريبا، أعنى  
نجد أنفسنا تلقـائيا، نبدأ من  
برامج ومسار تضعنا فى بؤرة  
البحث عن معوقـات وآفـاق  
التطور

عالقة هذا التطور بخالق الحياة، 
دون أى تنظير ميتافيزيقى أو  

وتى أو أيديولوجى، فقط  اله
باعتبار مدى ارتباط هذا  
البعد بالمنظور التطورى  
النمائى السالف الذكر، وهذا  
مرتبط بشكل ما بالمستوى  
الذى وصل إليه تطور الوعى  
عند اإلنسان، ثم الوعى بالوعى

نحن نتناول اإليثار انطالقـا من  
النظر فى تنوع العالقـات  
الثنائية تطوريا، ثم كيفية  

ق الوعى الجمعى مع تطوير  تخلي
هذه العالقـات، وبالتالى  
يتهمش البعد األخالقى المثالى  



& :اإلی�ار ع> م;

 أ��ح س�ف فإنBى “�ال�م” رأP فى جاء >9ا مقارنة – اإلی�ار – العامل ه3ا تBاول إلى ع�نا فإذا

 ه3ی
 م
 ان[القا >99ارس,Bا ال9,علقة الع9ل+ة ال9الحhاتJل ال إذ >آخ�، أو >;1ل العاملJع�ض إلى س� 

 :ذل2 >غ�J +ةال�قاf الف�وق 

  


: أوالSاول نB,ار ن� ال�عى تeلJ\ "+5+ة ث6 ت[�ر�ا، ال�Bائ+ة العالقات ت�Bع فى ال�hB م
 ان[القا اإلی
 ال,[�رP  الB9[ل\ لS]اب ال9�الى األخالقى الAع� ی,ه�9 وtال,الى العالقات، ه3ه ت[��� مع ال�9عى
 ق��ل f+ه حg وه� األنان+ة، )ول+*( Bف*ال حg م
 ن�ع إلى اإلی�ار “�ال�م” أس9اه ما فBJقلg الع9لى،

 على ال?�@�; م> ال?<�رة ال!قلة تقابل ال,ى العالج ح�"+ة خالل م
 وذل2 واق�+ة، وأك�� أرقى لل3ات

Aه الف�د حفFاسG3( اصةIعى إلى تف�ده أو ال��ه�ة الL( MفاNا م!<لقا الف�د على ال لQالح ض�ور


 وSالعRG، ال3LاعةJذل2 "ل م],�ح 
 إذعان ه� ج9اع,ه دون  الف�د حفv أن: >9عBى ال,[�ر ر�ختا م
9
 >ال2 ف9ا عامة، ال,[�ر تار�خ م
 ن,عل9ه ما ه3ا ما، >;1ل لالنق�اض+f ر�U,ع أنه یt�,ق9ة على ی 


 أخ�P، م�ة” )اإلن]ان” و�]9ى ال,[�ر ه�مSاق� ال نBاش�ة ذل2 نAاء مBعا العالج أثA�( 

  


 ردحا سادت ال,ى الف�4ة اه,iاز ال,�]ر عل6 على ��أت ال,ى 9+ةالعل وال,ع��الت اإلضافات أ>p[ م

 دون  صS+Sا ال��9أ ه3ا �ع� ل6” لالق�U  الFقاء أن “تق�ل ال,ى وهى ب�یه+ة، "أنها اس,ق�ت ح,ى الiم
 م

،vفSن9ا تrقاء أن تأك� ث6 ث��، وAافال لألق&ر “الYاألن�اع م��9عات إلى ام,�ادا ث6 أوال، ن�عه أف�اد مع ،”ت 
 )قائ(ا ب�نامLا اإلی�ار �3Zى ما �FQح هBا م
 >ه، الS9+[ة ال[�+عة فى معا ال,�اج� فى ت;ار"ه ال,ى

 ن]�+ا ول� وال9�ال+ة األخالG+ة ل:+9,ه إعالء ألS� P,اج وال س�اء، ح� على والN(اة وال!�ع للف�د نافعا
  .درجات أو ب�رجة

 

 م��د إلى )اإلی�ار( الBف* على لآلخ� تف.+ال ی��و الP3 ح,ى الع[اء، ی,�Sل الB9[ل\ ه3ا م
: ثان(ا

 ال9فاضلة ف�4ة تe,فى و�1اد فال�Bع، فال�9اعة الف�د على للSفا� أذ"ى ب�نامج م9ارسةJأم أنا “ب 


 ،معا لQالN!ا “وSالعRG<==>  فأن_ أنا” :إلى  ،”أن_S9ا ح,ى ذل2 ن9ارس ون+f \9ى >9ا ی,عل[� 
”gSأن �],[+ع ال أح�ا أن إذ “ال gS� إذا إال آخ� gنف]ه، أح gSم�ورا اآلخ� ف gS< *فBی�ع6 ال 

  .ع1]ها ��1ن  ق� ه� بل األنان+ة، غ�J ه3ا اإل��ابى الBف* وحg و��ع9ها، العا�فة

 

 مBه أك�� ال�9�9عة ن�9 ل,ق�م ن,+�ة ه� ال;ائع، >9عBاه ح,ى اإلی�ار، �]9ى ما أن الحBhا: ثال�ا

 ذاته، فى عالج+ا عامالJه� وحhال9ُع[ـِى على ف�ائ�ه ت 
 عالج+ة حلقة فإن وال99ارسة، ال,فاعل خالل م
 الBفعى الP�,[9  إلى تق��Aا ال9�الى األخالقى الP�,[9  م
 یB,قل أن >ع� ن9ائ+ا إ��اب+ا عامال AU+fح ت,�4ن 
  .فاألخ��
 مBه، أخAf 3الP3 ، بBف]ه ب�ًءا لل�9�9ع الAقائى

 

 الUBائح تقفi وم�ادفاته، اللفv ه3ا ن],ع9ل أن >��9د ذإ نادرا، إال الع<اء ألفاM ن],ع9ل ال: را)عا

 ال,فاعل فى اإلضاf+ة القاع�ة تل2 إلى ق�ل م
 أش�نا وق� م][Sة، >]ه�لةJأن ن3ّ"� ح  P��� ار�Sأو ال 

لحساب المنطلق التطورى  
العملى

أن حفظ الفرد دون جماعته  
هو إذعان لالنقراض بشكل ما، 
هذا ما نتعلمه من تاريخ  
التطور عامة، فما بالك فيمن  
يتصور أنه يتربع على قمة هرم  

اإلنسان”التطور ويسمى  

اهتزاز الفكرة التى سادت  
ردحا من الزمن حتى استقرت  
كأنها بديهية، وهى التى  

لم  “ أن البقـاء لالقوى”تقول  
يعد هذا المبدأ صحيحا دون  
تحفظ، وإنما ثبت، ثم تأكد أن  

، مع  “لألقدر تكافـال”البقـاء  
أفراد نوعه أوال، ثم امتدادا  
إلى مجموعات األنواع التى  

فى  تشاركه فى التواجد معا  
الطبيعة المحيطة به

يصبح ما يسمى اإليثار برنامجا  
بقـائيا نافعا للفرد والنوع  
والحياة على حد سواء، وال يحتاج  
ألى إعالء لقيمته األخالقية  
والمثالية ولو نسبيا بدرجة أو  
.درجات

من هذا المنطلق يتحول  
العطاء، حتى الذى يبدو  
تفضيال لآلخر على النفس  

د ممارسة  إلى مجر ) اإليثار(
برنامج أذكى للحفـاظ على  
الفرد فـالجماعة فـالنوع، ويكاد  
تختفى فكرة المفـاضلة بين  

أنا فـأنت  ”: ،  إلى“أنا أم أنت”
لصالحنا معا“ وبالعكس> ==<

أن ما يسمى اإليثار، حتى  
بمعناه الشائع، هو نتيجة لتقدم  
نمو المجموعة أكثر منه عامال  
عالجيا فى ذاته

جمعى  مع تكون الوعى ال
الحظنا أن من يعطى ال يعطى  
فردا بذاته بقدر ما هو يدعم  
الوعى الجمعى بطريق غير  
مباشر



 سل�"+ات فى )اإلی�ار شامال( الع[اء ی,�لى وrن9ا )ذل2 أم1
 ما” )نN)Qة وال سfال غ�� م> “ال,فاعل
 وع[اء ،ال�ؤ�ة وع[اء ،الف�صة وع[اء ،ال�ق� ع[اء ذل2 وم
 ،عادة ع[اء ت]9ى ال وتفاعالت
 م
 اع,Aاره على ن,ع�د ح,ى إلBJا ت�ر��+ا �Uل ه3ا و"ل ،ال,3"� وع[اء ،االح,�ام وع[اء ،اإلنUات

 أو الhاه� ال,عا�ف ع
 �e,لف �Aعا وه3ا وأه9ها، الع[اء أن�اع أول��اتJ9],اش�، الA9رو��ا ورو��ا ال 
 ال�hB9مات فى وأ�.ا العاد�ة الS+اة فى >ال;ائع مقارنة أك�Jا اخ,الفا )واإلی�ار( الع[اء مفه�م �e,لف

  .ال,قل��Jة وال�یB+ة األخالG+ة

 

 ال�عى ی�ع6 ه� ما >ق�ر ب3اته ف�دا �ع[ى ال �ع[ى م
 أن الحBhا ال�9عى ال�عى ت�4ن  مع: خامZا

 مAاش�، غ�J >[��\ ال�9عىJقل وح,Bة العالقات ت+Ue;BJال� 
 االن,9اء إلى ال�Bائ+ة العالقات م],�P  م

 >ال�عى أسBJ9اه ما وه� ال�9�9عة، أف�اد "ل تeل+قه فى �;ارك ،واح& مi?�ك قاسg إلى
  .ال�ق� نف* فى حاو�ة ضاّمة م],قلة ذات لل�9�9عة تAUح ، Consciousness Collectiveال�9عى

 

9
 “الع[اء ح]ا>ات عادة �Uعg:  سادساً  < ”P3ال g["  ْ
 مادام� ،“م
” ح]اب على َم
ْ  ِم
 واح,9ال بل G+اسها وصع�tة والe]ارة الg[19 مقای+* لغ�9ض وأ�.ا ال�ق�، ��ل وجJ|ه ذها>ا الع9ل+ة
  .وال9قارنة ال:+اس م��د سل�+ة داللة

 

 مSاوالت وخ��ات فاعالتت مع جgB إلى جABا ت��P  الع[اء وخ��ات تفاعالت م9ارسة كان�: سا)عاً 
gة على ال,غلtا وق� األخ3، صع�Bhة أن الحtصع�“ kى ال” األخBى ما >ق�ر األخ� رف� تعBل تعJ.تف 
 على الق&رة ب?!3(ة مFاش� غ�� )Giل م�تnF “األخ&” صع�Sة ك�Z أن الحBhا وق� س�ا، أو خ[فا األخ3

 ع3ل(ة فى وال?�دد الkNر ی?Lاوز وه� �آخ م> �أت(ه ما �أخ& أن �ق#ل أن فى ی!Lح م> أن أU الع<اء،

،kاألخ � .وأص&ق أسهل ع<اء وأسهل أجه; �FQح الUk ه

  

 خاصة خ��ة مBه تعلB9ا ما أه6 م
 Empathy ال�9اج�ة >9عBى   ال�ج�ان+ة ال9;ار"ة كان�: ثام!اً 

 إذ خاصة، اإلن]ان فى ال,iJ9 ش�ی� الع[اء م
 ن�ع ع
 ك;ف�J�,ه ی+f الف�ق  ال9;ارك 
Jأن ب“ gی?أل 


” علىJtو“ gا “مع ی,أل6” وه� وح,ى ،“مع ی?ألBا فإنBhقل أنه الح,Bی 
 ت2��S إلى أل9ه اآلخ� م;ار"ة م
 أرقى آخ� ن�ع م
 والع[اء األخ3 تAادل و�,6 وأص�ق، أق�ب f+�1ن  ال�ق�، نف* فى ال;Ueى أل9ه

 .وأ>قى

 م
 "ل صع�tات على ل,غلgا فى م]اع�ا م;,�"ا وص+ªا عامال ال�9عى ال�عى ح.�ر كان: تاسعاً 
 ال��9أ ح�J ف9
 ف�G+ة، اغ,�اب+ة وصا�ة دون  اإل�9انى ال,�اصل ب�قافة ارتpA إذا وخاصة والع[اء، األخ3
 عامل ب,�خل إال غالAا تSل وال االخ,Aار م�ضع ت�ضع دائ9ا "ان� ال�Bائ+ة العالقات صع�tات فإن

 ثقاف,Bا له ت,+Sه >9ا غای,ه إلى ی,Uاع� الP3 :>ع�ه ف9ا ال�9عى ال�عى إلى معا االن,9اء ه� م;,�ك
  .الeاصة

 وSعـ&

 >ال9عBى "3ل2 ل+* أنه س�\ ما "ل م
 ن],B,ج أن فالب� عالجى عامل ه� >ال3ات اإلی�ار "�ن  أما

حين تنتقـل العالقـات  
البينشخصية من مستوى  
العالقـات الثنائية إلى االنتماء  
إلى قـاسم مشترك واحد، 
يشارك فى تخليقه كل أفراد  
المجموعة، وهو ما أسميناه  
بالوعى  

 تعنى  ال“ األخذ”أن صعوبة  
رفض األخد بقدر ما تعنى  
تفضيل األخذ خطفـا أو سرا، وقد  

“ األخد”الحظنا أن كسر صعوبة  
مرتبط بشكل غير مباشر بتنمية  
القدرة على العطاء

أن من ينجح فى أن يقبل أن  
يأخد ما يأتيه من آخر وهو  
يتجاوز الحذر والتردد فى  
عملية األخذ، هو الذى يصبح  
أجهز وأسهل عطاء أسهل  

أصدقو 

كانت المشاركة الوجدانية  
 Empathyبمعنى المواجدة  

من أهم ما تعلمنا منه خبرة  
خاصة كشفت عن نوع من  
العطاء شديد التميز فى  
اإلنسان خاصة

“ يتألم على”الفرق بين أن  
، وحتى وهو  ”يتألم مع”وبين  

فـإننا الحظنا أنه  “ يتألم مع”
ينتقـل من مشاركة اآلخر ألمه  

الشخصى فى    إلى تحريك ألمه
نفس الوقت، فيكون أقرب  
وأصدق، ويتم تبادل األخذ  
والعطاء من نوع آخر أرقى  
.وأبقى

إن صعوبات العالقـات الثنائية  
كانت دائما توضع موضع  
االختبار وال تحل غالبا إال بتدخل  
عامل مشترك هو االنتماء معا  
: إلى الوعى الجمعى فما بعده

الذى يتصاعد إلى غايته بما  
له ثقـافتنا الخاصة  تتيحه

األرجح لدينا أن العامل العالجى  



 �9ارس مازال أرقى ت[�رP  ل��نامج تB;+[ا �AUح أوضBSا "9ا ت[�رP  >ع� م
 ولB4ه لإلی�ار، ال�Sفى
��J ع�B >1فاءة" 
 ال9عاص�، اإلن]ان م9ارسات مع6h على ی��و م9ا "فاءة أك�� ر9tا +اء،األح م

3�عة أف�اد ب?ق&م ی?Nقv ال3!<قة هkه فى العالجى العامل أن ل�یBا فاألرجح :وtال,الىL3ال �Nعى ن� ال

3�عة م> ف�د لYل م�3ال �FQح الUk( ال�9�9عة ذات )ال3LعىL3فى ال Rق_ نف� >ال.�ورة ول+* ،ال
 م9ارسة إلى وأق�ب م�ض�{+ة أك�� �AUح ه� وrن9ا نف]ه، على اآلخ� “ی�ث�” "+a مBه6 كل ل,عل6 ن,+�ة
 !أ)قى وال مع!ى وال ج&وU  ال: >أنه ال�عى ت9B+ة >9�ا>ة   هى ال,ى ال,[�ر�ة/الغ��Jة/األنان+ة م
 ال�Bع ه3ا

�QNل لg ما واالع?�اف، وال�ؤة اإلنQات ذلx فى )3ا حق�قى أو حقى، على وح&U أحQل أن م> 

 Uإسهام غ��Sعلى م!ى، و Rنف ،vNل> وأنه ال vقN?ا یk3اعة معا مارس!ا إذا إال هL@ م�ل xذل، 
Jوح 
 إلى أق�ب ف,�4ن  ل,�تقى الA;��ة، العالقات م]ار تSU+ح لS9اولة مUغ�ا ن�9ذجا ال�9�9عة تAUح

 ال�عى ن�9 م
 غ6>ال�  أنه >9عBى ،!!!االنق�اض مقاومة فى معBا ن��S ال,ى األدنى األح+اء عالقات
 ت[�رP  مأزق  فى وضعه ق� ال�صف، ال]الف ال,[�رP، ال3"اء ن�9 تeلف أن إال اإلن]ان ع�B واللغة
 .الBف]ى ال�9ض ه� مhاه�ه >ع�

…………… 
�ال�م” رأU فى العالج(ة الع�امل م> تFقى ما م!اقiة: القادم األس��ع ون94ل” 

 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 والكتاب

 :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

فى هذه المنطقة يتحقق  
بتقدم أفراد المجموعة نحو  
الوعى الجمعى  

ال جدوى وال  : تنمية الوعى بأنه
من أن أحصل  ! معنى وال أبقى

وحدى على حقى، أو حقوقى  
بما فى ذلك اإلنصات والرؤية  
واالعتراف، ما لم يحصل غيرى  

، على نفس الحق، وبإسهام منى
وأنه لن يتحقق هذا إال إذا  
مارسنا معا كجماعة مثل ذلك

حين تصبح المجموعة نموذجا  
مصغرا لمحاولة تصحيح مسار  
العالقـات البشرية، لترتقى  
فتكون أقرب إلى عالقـات  
األحياء األدنى التى نجحت معنا  

، !!!فى مقـاومة االنقراض

بالرغم من نمو الوعى واللغة  
سان إال أن تخلف نمو  عند اإلن

الذكاء التطورى، السالف  
الوصف، قد وضعه فى مأزق  
تطورى بعض مظاهره هو  
.المرض النفسى

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210221.pdf 
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