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 ال	�ـّال  -3

   �    اس���ار و  … تأك

��لها   أن   ح��   م�   أضعف   ال�ال�ة   ال�
ا�ة  وتأتى   ��  نف!ه   ال*هل(  ، معا   ال'$&$   ال%�$   االن!ان   ه�   ل
  القAل  فى ( العاد5  اإل�=ابى   ب;وره   ل�ق�م   ال*$حلة   ه6ه  ت%�ى  ال56   اإلن!ان   ل23ه  ، آن  فى   لل%الص  ال!اعى 
  خالصا   أو   ت3ف�$ا   داخل2ا   م�   �%$ج  ، عارض   حادث   القAل   أن   نIA�ر   الی;ع2ا   م�ف�G   ن=�F   كأن   و - ) أ�Bا 
�عى   القان�ن    �عل�   وSأنه   ال�ال�ة   ال�
ا�ة   ه6ه  فى   یR;و   ول23ه  ، م�;ودة   P$وف  فى Rال56  ال�  Tق�ازن    ��Aال  
  ل�ق�م  الRل�ى   ج*Iة  ) نف!ه (  م�   العه;ة   �!AلV   ال�*ال   عR;هللا   ه�   فها  ، الXلV   ه6ا   وعائ;   ال�اكP   VلV   ب�� 
�القAل    VX2*ار   وم!اع;ة   ال�)، ص2عان   فاضل  فى   م*�ل�� (  ال�  �2اسخ   ق;رة   م�   �*ل(   وهAه   ما   ال3ام2ة   ال�2*�  
 ج;و5    ف*ا   و_ال  ، جل�ل   لع*ل   �
�   لV   ان  ) ص�ره  �'Aى (  لل%ل�د  مع2ى   ال   أنه   �عل�   وه�  ، عادلة   سل�ة 
̀ة  ̀ة   ال��اة  فى   �ق�b   هل   ؟   ال*ع=  الRل%ى   ال'�خ  ب$أA!�   5$ش;   ی6هF   وح��  )،67 ص (  ح*اال؟   ألع*ل   �*ع=
 gه - ی$ف� )،67 ص (  وال�م   ال��ادة  مقاَمىْ    ب��   م�قعه   له   �عل�   �أن  و&
Aفى  ، الق$ار   �ات%اذ   ع2ه   �ق�م   أن - ثان
  ).68 ص (  ه*Aه   ق;ر  على   كل .. م2ا   كل   م2ه   �%$ج  ال56   األص�ل  ال3�انى   ال*�قف   وه� 

�   فه�  ، والAف!�$   ال2ق;   ل*�اوالت   ت�;�ا   �*�ل   ه2ا   �I�رته   ال�*ال   وعR;هللا��   أ�Bا   ول23ه  ، عف$&Aا   ل�  ل
  الف$د   االن!ان   ��ققه   أن  یq2غى   ما   ��قT   وه�  )،62 ص (  قRل   م�   �*ارسها   لV   ت=$nة   �%�ض   فه�  ، إن!�ا 
�'$5    ضعف   م�   �%ل�   ال   وه�  ، لل�T   إحقاقا   القAل   ت!qAع;   ال   q�sة  فى   ح�اته   �*ارس   وه�  العاد5   tل%�  
�V   �قAل  ، �*$جان   ب�q'ه   �ادئا   الqvادة   القAل   T&$s   و&%Aار   �ق$ر   أن   quع;  ، راألم�    عل�ه w6رع  ، الع�ار   اب$اA&و  
  ن�ازع   م�   �%ل�   ال   األم$   ول�3  ، ال�اكV   أع;اء   أدو&ة  فى   ال!V   دس  فى   �!اهV   كان   �أنه  رجعى   �أث$ - ل6ل( 
�ة I%ة (  ش�  ). إن!

 ، وقAال  … و   ان;فاعا   أك�$   �
�ن    أن   م2ه   ال*A�قع   كان   شاب   ثائ$   م�   ومـ*ـ�؟  ، هام   ت�6ی$   �قف`   وه2ا   
� “  �ق�ل:   ص2عان   فاضل   أن   ذل( ��ال   لA2ا   ض*�   االغAر  )،78 ص ( ” خ��هPع;   س2=ام   و� الRل�ى   ت2اسخ   

 
  اليدعنا   محفوظ   نجيب   كأن

  حادث   القتل   أن   نتصور 
  داخلنا   من   يخرج ،  عارض 

  ظروف فى     خالصا   أو   تكفيرا 
فى     يبدو   ولكنه ،  محدودة 
  وكأنه   الثالثة   الحكاية   هذه 

الذى   الطبيعى     القـانون   يعلن 
  ظلم   بين   التوازن   يحقق 

الظلم   هذا   وعائد   الحاكم 

  للخلود معنى     ال   أنه   يعلن
  يكن   لم   ان )  صوره بشتى   (
جدوى     فما   وإال ،  جليل   لعمل 

  ؟   لمعجزةا 

  يمارسها   لم   تجربة   يخوض   هو
  يحقق   وهو )، 62 ص (  قبل   من 

  االنسان   يحققه   أن ينبغى     ما 
  يمارس   وهو العادى     الفرد 

  تستبعد   ال   طيبة فى     حياته 
  يخلو   ال   وهو ،  للحق   إحقـاقـا   القتل 

  عليه   يخلط بشرى     ضعف   من 
األمور 



 ;Sی�   Fهللا  ، اإلن!ى   ال=ان;R*ال   لع�ال ،  ��  ه�   اإلن!ان   أن  أ5  ، إن!ي   ه�   ل*�   إال   آخ$  داخلى   وج�د   ثVَّ    فل
  واح;   م2هV   ف3ل   اإلله  حAى   أو   ال*الك   أو   العف$&b   أما  ، ال�A*���   وال2Aاقg   الAع;د   به6ا   یA*�`  ال56   وح;ه 
 . ال;اخلي   وال2AاسT   والAف$د   ال3ل�ة   ن��   �اإلن!ان  ی$تقى   وه�  ، ح;سه   وص;ق  ، ال3اتF   دقة   تR;و   وه2ا  ، ص��ح 
̀ل   �!A!هل   أن   دون    ول�3  A%�u   T&$ن    ال   ما  إلى   ال��
  م�   ال�*ال   هللا   عR;   �ف�T   وه
6ا  ، األرض   ه6ه  على   �
�قAل   �$تهع   شRهة    V�wالع�ار   إب$ا ،  ;S�&ار   و$*Aل   م!�$ته   اسAق�   . ال'$sة   ك�R$   ش�مه   ع;نان   

  : ج�ی�   ت"اسخ

b!أدر5    ول  Vهل   ل!Aاس   Fله   أن   ال2ق�ة   ه6ه   ع2;   ال3ات;Rهللا   م�   ی;R*ال   ع�هللا  إلى   ال;Rع    �$R6ا  ، ال
  ه
  �!A*$   أن   ال�*ال   لعR;هللا   س*�b   ق;   ال%�qة   ه6ه   أن   یR;و   ول�3  ، ال*qارSة   الع=ائ�q   Fاتخ   م�   �%�qة 
  نها�ة    Sانb وق; ال2قلة   ه6ه   بها   ت*b  الAى   ال�$&قة   أن   غ�$  ، یـُع;م   أن   دون    �عA$ف   أن   ال�قb   نف�  وفى 
  م�   إنهاك   وقفة   تعل�   ق;   ال!ه�لة   ه6ه  ، ال*=ان��   دار  إلى - ال=;ی;ة   ص�رته  فى - رساله�إ   ال*فاج�ة   ال�
ا�ة 
 Fص   رحلة  فى   ال3ات�حال   كل  على   حقه   وه6ا  ، األع*اق   ه6ه   كل  إلى   الغ . 

  ال�ائ$   ص2عان   فاضل   اعA$اض  إلى   ج;ی;   م�   ن'�$   أن   ب2ا   �=;ر  ، الAال�ة   ال*$حلة  إلى   نA2قل   أن   وقRل
�ال (  ال�س�له   ه6ه  على Aى  ) االغAح  �ل   bكان   Tق��Aو   إذ  ، الع;ل   ل;Rال   ی�s   ا�ات
 / القAل “  تR$&$   رغV  -   ال�
�ال ( الف$د5   ال�ل   أن  – ) العفار&b (  ال;اخل   ث�رة   خالل   م�   ”الqvادة Aك  ) االغ�
�ه   م'u   ا�ة   م�;Rى  ، الAح  �ل  
  الXلV   ألن   إال   أصال   العفار&P   bه�ر   ف*ا  ، أPلV  الqاد5   أن   �ق�ل   أسTR   تأك�;ا   ث*ة   ولq� ،  �3ادة   كان 
  5$'Aالى  على”  : اس�أن  ال   V�  ).75 ص (  ”العفار&b   تXه$   فال  .. الع;ل   ��
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 )القادم األس,(ع ون(اصل(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ
 )1( والغرائز النفسى الطب“ كتاب  الرخاوى، يحيى[1] – 

 غريزة”و التواصل) إلى التكاثر (من ”الجنس غريزة“

 الطب جمعية منشورات اإلبداع) إلى التفكيك (من ”دوانالع

 )2022( التطورى النفسى

 

  ألقيتها   ”الجنسية الغريزة“ لمحاضرة محدود تحديث[2] – 

 نشاط ضمن )15/12/1998( الروبى  شادى   أبو  منتدى  فى 

 .للثقافة األعلى المجلس العلمية:   الثقافة   لجنة محاضرات

 

 نجيب فى قراءات “فى لى عمل فى قدالن هذا صدر[3] – 

 للكتاب، العامة الهيئة )1990( األولى الطبعة” محفوظ

 منشورات )2017( الثالثة والطبعة )2005( الثانية والطبعة

 . التطورى النفسى الطب جمعية

 

 أوال، مكتمال الحلم أنشر سوف الحلقة هذه من بدءFا[4] – 

 منطقية، جاجاتواحت متعددة، رسائل وصلتنى ما بعد وذلك

 إلى الرجوع دون النقد تتابع أن تستطيع ال أنها نأسف

 مكتمال المتن أنشر أن اليوم أجرب أن فقررت ”األصلى المتن“

 النقد قبل

  الكلية   نحو   باإلنسان يرتقى     هو
.  الداخلي   والتناسق   والتفرد 

  يستسهل   أن   دون   ولكن 
  ال   ما إلى     الطريق   فيختزل 
األرض   هذه على     يكون 

  بها   تمت التى     الطريقة   أن 
  نهاية    النقـلة وقد كانت   هذه 
فى   - بإرساله   ئةالمفـاج   الحكاية 

  دار إلى   - الجديدة   صورته 
  قد   السهولة   هذه ،  المجانين 

  الكاتب   من   إنهاك   وقفة   تعلن 
  كل إلى     الغوص   رحلة فى   

على     حقه   وهذا ،  األعماق   هذه 
حال   كل 

  رغم  - الحكايات     طوال   يبدو
  من   ”العبادة /  القتل “  تبرير 

)  العفـاريت (  الداخل   ثورة   خالل 
)  االغتيال الفردى (   الحل   أن  –

،  البداية   من   فيه   مشكوك 
  ولكن ،  عبادة   كان   لو حتى   
  أن   يقول   أسبق   تأكيدا   ثمة 

  ظهور   فما ،  أظلم البادى   
  الظلم   ألن   إال   أصال   العفـاريت 

  أن لوالى  ا على  ” :  استشرى 
  تظهر   فـال ..  العدل   يقيم 

  ”العفـاريت 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD231022.pdf 

 إرتباط كامل النص
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%a6-23/  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD231022.pdf
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%a6-23/ 


 

 

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  
  2022 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  الترشح للجائزة  شروط

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

 ارتباطات ذات صلة 
 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2  

 الفـايس بوك    دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 

   

***   ***   ***  
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com  
 

 )االصدار الثاني عشر(  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  جزاتالمن من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

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

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

 2021 للعــام عربيةال النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet-AlHassad2021.pdf  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 ـامللعـــ  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
  

  2022للعام    ية بموسسة العلوم النفسية العربيةالعضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز 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

 فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا

 

 


