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فحقيقة الذات تكمن في 

وأي تعارض , التنامي واإلتساع 

مع هذه الطاقة المتمددة 

, يتسبب في حالة إختناقية 

وإضطرابات سلوكية ذات 

لغياب , تداعيات مريرة وقاتلة 

أوكسجين التواصل الالزم 

  .للديمومة والنماء

  
 
  

ات أن طاقات األنا ومحتوي

لهما مساهمات , الذات اإلبداعية 

روح التعبير  إضفاءمتنوعة في 

وترسيخ , عن جوهر الفعل الحي 

خطوات اإلتصال ما بين ما فيه 

وما حوله من التبدالت المتوافقة 

وسلطة , مع إيقاعات الدوران 

الجذب والتوافق والتوازن ما 

بين الحاالت الكامنة في  الكون 

الخفايا المتسع المكتنز لقوانين 

  .واألسرار
 
 
  

  

   

األنا المتدفقة في ربوع الواقع الذي تتفاعل فيه تزداد نموا وتطورا ووعيا وقدرة على 

ومعطيات التفاعالت القائمة في بودقة ذاتها الساخنة بمواقد ما , التحكم بآليات السلوك 

ت وما تلقيه فيها جمرات اللحظات الحية الباعثة لمنطلقا, تكون فيه من التبدالت 

  .الصيرورة المتجددة في الحياة

  

وأي تعارض مع هذه الطاقة المتمددة , فحقيقة الذات تكمن في التنامي واإلتساع 

لغياب , وإضطرابات سلوكية ذات تداعيات مريرة وقاتلة , يتسبب في حالة إختناقية 

  .أوكسجين التواصل الالزم للديمومة والنماء

  

لهما مساهمات متنوعة في إضفاء , ات اإلبداعية ولهذا فأن طاقات األنا ومحتويات الذ

وترسيخ خطوات اإلتصال ما بين ما فيه وما , روح التعبير عن جوهر الفعل الحي 

وسلطة الجذب والتوافق والتوازن , حوله من التبدالت المتوافقة مع إيقاعات الدوران 

  .ا واألسرارما بين الحاالت الكامنة في  الكون المتسع المكتنز لقوانين الخفاي

  

فهي حالة مادية وفكرية وتصورية نابعة من , والذات البشرية ذات بدن ومثل وصورة 

الذي يؤسس لوجودها ودورها , معطيات تفاعالت عناصرها المؤلفة لهيأتها وكيانها

ورؤيتها القائمة في خيال الطاقة المعبرة , وقيمتها وتفاعالتها مع محيطها وجوهرها 

  .عنها
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لكي تكون الذات خالقة 

إيجابية عليها أن تتوافق 

بنشاطاتها مع محيطها الفاعل 

وال يمكن , فيها والفاعلة فيه 

للذات العاجزة عن وعي آليات 

وقدرات التكييف والتآلف مع 

أن تتمكن من , ما هي فيه 

القيام بإنجاز له آثار نافعة 

  .ومطورة لها

  
 
  

حركة في أعماق أن الدوافع المت

الذات البشرية تساهم بقوة  في 

صياغة مالمحها ومميزاتها القادرة 

  .على التعبير عنها

  
 
  

بذور الذات متنوعة وال 

ولها إبتداءات زمنية , تحصى 

ذات طاقات تعبيرية تحتاج 

تكفل تحقيق , لظروف بيئية  

أقصى ما عندها من قدرات 

  .النماء والعطاء

  
 
  

ات كل شخص تتكامل فيه درج

النمو بمعايير مختلفة لتضمن 

ذات , فعالية إنسانية بقائية 

تأثير متوارث من نشاطات 

  األجيال المتعاقبة

  

  

أن البذور المتعددة قد ال 

لكي , يكفيها العمر البشري 

  

الذات خالقة إيجابية عليها أن تتوافق بنشاطاتها مع محيطها الفاعل فيها  ولكي تكون

وال يمكن للذات العاجزة عن وعي آليات وقدرات التكييف والتآلف مع , والفاعلة فيه 

  .أن تتمكن من القيام بإنجاز له آثار نافعة ومطورة لها, ما هي فيه 

  

لتكاثف والتواصل المتفاعل منذ بدايات تبدأ با, ومن الواضح أن مفردات الذات النفسية 

يساهم في تشكيلها , وما يحصل لها أثناء تلك المسيرة الصعبة الخطيرة , النشوء 

ولهذا فال يمكنها  أن تصل إلى , ورسمها بآلة وريشة التأثيرات المتبادلة المتواكبة 

ن الواقع الذي تكون فيه يتصف بالتبدل وتدفق المتغيرات بمعطياتها أل, الختام 

  .المتنوعة

  

ويبدو أن الدوافع المتحركة في أعماق الذات البشرية تساهم بقوة  في صياغة مالمحها 

  .ومميزاتها القادرة على التعبير عنها

  

البذور التي  وكأنها, وإنما للمفردة الذاتية أوانها , فعناصرها ال تنمو بذات السرعة 

وتطوره حتى يبلغ غايته الكامنة , لكل نوع منها موعد إلطالق براعمه وإبتداء تمامه 

  .في تلك البذرة الصغيرة

  

ولها إبتداءات زمنية ذات طاقات تعبيرية تحتاج , فبذور الذات متنوعة وال تحصى 

  .تكفل تحقيق أقصى ما عندها من قدرات النماء والعطاء, لظروف بيئية  

  

, كل شخص تتكامل فيه درجات النمو بمعايير مختلفة لتضمن فعالية إنسانية بقائية و

  .ذات تأثير متوارث من نشاطات األجيال المتعاقبة

  

لكي , ألن البذور المتعددة قد ال يكفيها العمر البشري , وال يمكن الجزم باإلكتمال 



تأخذ دورها وزمنها للتفتح 

وربما تبقى , والنماء والعطاء 

كامنة في أعماق الموروثات 

ة الجينية كقوة متنامية تواق

اإلطالق في ذات توفرت لها 

واآلليات , الظروف الموضوعية 

الذاتية الالزمة إلستحضار عناصر 

الفكرة ومؤهالت الوعي 

  واإلدراك لتحقيقها

  

  

لن تنفذ البذور ولن يصل البشر 

وإنما , إلى أفق التمام واإلمتالء 

كلما إزداد إكتماال أدرك 

نقصانا ورغبة في ملئ فراغات 

  الذات المتجددة

  
 
  

أن الذات البشرية تمر بمراحل 

, لها بداية لكنها ال تصل لنهاية 

وإنما تتمازج بدرجات ما فيها 

لصناعة حالة أخرى ذات 

إرتباطات وأواصر مع ما تنجبه 

  .المراحل المتفاعلة معها
 
  

  

للظروف المحيطية دورها 

الكبير في إنجاب المراحل 

وتطورها وتفاعلها مع معطياتها 

الواقع المتحركة في نهر 

  الدوار
 
 
  

  

امنة في أعماق الموروثات وربما تبقى ك, تأخذ دورها وزمنها للتفتح والنماء والعطاء 

, الجينية كقوة متنامية تواقة اإلطالق في ذات توفرت لها الظروف الموضوعية 

واآلليات الذاتية الالزمة إلستحضار عناصر الفكرة ومؤهالت الوعي واإلدراك 

  .فما يتبرعم في الذات البد له أن يكون في زمنها أو بزمن الحق بعدها, لتحقيقها 

  

ف الحاصل ما بين البشر معتمدا على طبيعة البذور التي يتمكن من ويبقى اإلختال

  .إبذارها وجني ثمارها ومحاصيلها في تربة تفاعالته الدائبة ما بين ما فيه وما حوله

  

وإنما كلما إزداد إكتماال , ولن تنفذ البذور ولن يصل البشر إلى أفق التمام واإلمتالء 

  .ذات المتجددةأدرك نقصانا ورغبة في ملئ فراغات ال

  

وإنما تتمازج , ولهذا فأن الذات البشرية تمر بمراحل لها بداية لكنها ال تصل لنهاية 

بدرجات ما فيها لصناعة حالة أخرى ذات إرتباطات وأواصر مع ما تنجبه المراحل 

  .المتفاعلة معها

  

وهذا يتناقض مع رؤية إريك إركسون في تقسيم النفس اإلجتماعية التطورية التي 

وما ذكره , بينما  الذي يبدو أن المراحل ال يمكن أن تحصى  , حددها بثمانية مراحل 

, جزء من مراحل تفاعلية ونمائية جارية في أعماق المخلوقات  البشرية وغيرها 

وللظروف المحيطية دورها الكبير في إنجاب المراحل وتطورها وتفاعلها مع معطياتها 

  .المتحركة في نهر الواقع الدوار

  

ونتأمل ما , وال بد لنا أن نجتاز موانع المراحل المقيدة لنظرتنا وفهمنا للسلوك البشري 

وكيفيات تشكيلها , تحققه المتغيرات بدرجات تأثيرها وقدراتها اإلنفعالية والعاطفية 

لهيكل الذات ومالمحها السلوكية المالئمة للمتغيرات المحيطية المتسيدة في مكان 

  .وزمان ما



أن الذات البشرية حالة سائلة 

يأخذ شكل , أو وجود مطاوع 

أو , الوعاء الذي يوضع فيه 

أنها من الممكن أن تنحشر في 

قوالب سلوكية ذات مالمح 

, ومعطيات محيطية وظرفية 

حتى لتتعجب منها وتحسبها 

أو أنها في , كأنها ليست هي 

خصام وإنقطاع عن جوهرها 

  اهاوطبيعتها وفحو

  

  

ما تسعى إليه الذات المقيدة  

بمحيطها من أهداف أنها تريد 

التعبير عن كنهها من خالل 

إبتكار الوسيلة الالزمة لصب ما 

  .فيها بآنية المواكبة الدائبة

  

  

ان اإلقرار بثبات الذات 

ال ,وتحجرها في قوالب سلوكية 

يتحقق إال إذا هيمنت طاقة 

كبرى على إعادة تلك القوالب 

 ة حشر األجيال فيهاومحاول

  

يأخذ شكل الوعاء , قد يشير إلى أن الذات البشرية حالة سائلة أو وجود مطاوع وهذا 

أو أنها من الممكن أن تنحشر في قوالب سلوكية ذات مالمح , الذي يوضع فيه 

أو أنها في , حتى لتتعجب منها وتحسبها كأنها ليست هي , ومعطيات محيطية وظرفية 

  ,خصام وإنقطاع عن جوهرها وطبيعتها وفحواها

والمحدد , لكن ما فيها قد إتخذ إتجاهات تفاعلية متالزمة مع شكل الوعاء الحاوي لها  

  .لبوصلة إتجاهها وأبجديات لغاتها ومحتويات سلوكها

  

وما تسعى إليه الذات المقيدة  بمحيطها من أهداف أنها تريد التعبير عن كنهها من  

  .واكبة الدائبةخالل إبتكار الوسيلة الالزمة لصب ما فيها بآنية الم

  

ال يتحقق إال إذا ,وهذا يعني ان اإلقرار بثبات الذات وتحجرها في قوالب سلوكية 

لكن هذا , هيمنت طاقة كبرى على إعادة تلك القوالب ومحاولة حشر األجيال فيها 

ومنحى , ألنه ال يتوافق وإرادة الدوران واإلتساع , السلوك سيتسبب بتداعيات مريرة 

  .د لمفردات وعناصر التجدد والتبدل والرقاءاإلختالف المولّ
  

, والموجودات فردية أو جماعية إذا أغفلت هذه القوانين والمعادالت السلوكية الكونية 

 !!فتترنح مجهولةً على هامش الدوران, فأنها تتعثر بذاتها وموضوعها 
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