
 1

  

 )19(جذور وأصول الفكر اإليقاعحيوى 

 )6(“ حكمة المجانين”: مقتطفات من كتاب

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100717.pdf 

 بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي 
rakhawy@rakhawy.org - mokattampsych2002@hotmail.com  

 10/07/2017ا����ن وا�
	�ر"���ة 
 3600: ا���د - ا�����ةا����

 

 

 

 

 
 

  بها   تقيس التى    أدواتك   راجع

 ،  اآلخرين 

  األدوات   لهذه   انتقاءك   ألن 

مسبق    تحديد   ذاته فى    هو 

 لحكمك عليهم، 

 وعلى نفسك طبعا

 

 

 

 
 

  أن   أجل   من   يعمل الذى    إن

،   الراحة على    النهاية فى    يحصل 

  تكمن التى    الراحة   ال يعرف 

 وبداخله   العمل   في 

 

 

 

 

 
 

  تبادل على    أصررت   إذا

 ،  باستمرار   الراحة   مع   العمل 

،   لنعمل   نرتاح   أننا   فانتبه إلى  

 ،  لنرتاح   نعمل   أننا   ال 

  ال … لنصحو م ننا  أننا:  وتذكر

 لننام،    نصحو 

وإن كان العكس صحيحاً (

 )أيضا

 مقدمة ” 
 هللا الحمد

 األقدم أوراقى عرض أواصل زلت ما
 .قسراً

 

 

(38) 
 معـطاء،   حافلة   حياة   وإما عادية،   بسيطة   حياة   إما

  : ولكن
 :لحياة تُسدرج   أن إياك 

 ، جوفاء   صاخبة 
 . ملتذة   رخوة   أو

(39) 
 ، اآلخرين   بها   تقيس  التى   أدواتك   راجع

 عليهم، لحكمك مسبق   تحديد   ذاته  فى   هو   األدوات   لهذه   انتقاءك   ألن 
 .طبعا نفسك وعلى

(40) 
 فعال، يستطيع   ال   من  على   إال   تشفق   ال

 استجداء، عجزه يعلن من شكوى فى كثيرا تثق وال
ـَّ و   مشاعرك، رقة   من   أكبر   اإلنسان   قدرات   أن   رتذكـ

 .محاوالتهم على.. شفقتك، وصاية من فاحذر
(41) 

  العمل   في   تكمن  التى   الراحة   يعرف ال  ، الراحة  على   النهاية  فى   يحصل   أن   أجل   من   يعمل  الذى   إن
 . وبداخله 

(42) 
 ، باستمرار   الراحة   مع   عملال   تبادل  على   أصررتَ   إذا
 ، لنرتاح   نعمل   أننا   ال  ، لنعمل   نرتاح   أننا    إلى فانتبه 

 لننام،   نصحو   ال  …لنصحو  ننام  أننا : وتذكر
 .(أيضا صحيحاً العكس كان وإن)

(43) 
تقول   دوارة   حلقة  فى   الدوامة   شطحت :  
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 ،..تكسب  : تعمْل
 تكسب :  تغلب..، 

 تتعب،  :  تغلب 
تتعب: تنضب…، 

تنضب :  تذهب :  
وحدك   تذهب ،  تحفر   قبرك. 

(44) 
 : تقول  –  أيضا   دوارة  – أخرى   حلقة  فى   الدوامة   شطحت   ثم

  تلعب: تفرح.. ، 
تفرح: تمرح..، 

تمرح: ،تمزح تمزح: تجرح..،، 
تجرح :  ؟…تذبح 

حتفك  تلقى  ، نفسك   تذبح. 
(45) 

 : تقول   انقطاع   بال   الينابيع   تفجرت   ثم
  تعمْل  ،..تعمْل  : تلعب :  تلعب…، 

 ،  تعمل    تلعب  : تلعب    تعمل ،…تلعب   تعمْل    تلعب 
( تلعمْل  : تعملب …!!): 

ـَنمو  ، تسمو  ، تسمو  ، تنمو   تكدح، تكدح، ، ت
  . ربك   تعرفْ  ، دربك   يشرق … 

 
***   ***   *** 

 فــي العلـــوم والطـــب" النفسانـــــي " المعجـــم 
 معجــم المصطلحــات ا االساسيـــة فــي علـــوم وطــب النفــس  

  اعـــداد نخبـــة مـــن أبـــرز االطبـــاء و علمـــاء النفـــس العـــرب
  المتجر االلكترونيعلى " النفسانـــــي " المعجــم 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

 

 ) تحميل حر ( " النفسانـــــي " المعجــم دليل 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3 

  شبكة علوم النفس العربيةعلى " النفسانـــــي " المعجــم 
  ) تحميل  حر (العربي  "الموســـع "مصطلحات الحرف االول من  

http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Ar.pdf 

 

  ) تحميل  حر (االنكليزي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  
http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Eng.pdf 

 

  ) تحميل  حر (الفرنسي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  
http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Fr.pdf 

 

  على الفايس بوك" النفسانـــــي " المعجــم 
204277553287741/-Encyclopedias-https://www.facebook.com/Dictionaries  
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