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  )75(جذور وأصول الفكر اإليقاعحيوى 

  

 )62(فتح أقفال القلوب: مقتطفاتمن كتاب

 )1()حكمة المجانين: سابقا(

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD191117.pdf 

 بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي 

rakhawy@rakhawy.org - mokattampsych2002@hotmail.com  

 19/11/2017ا����ن وا�
	�ر"���ة 
 3732: ا���د - ا��د�� ���ةا����

 

  
  
  

اليعطى    الجنون   عن   الدفاع
 شرعية،   للتدهور 

ـِّف    ولكنه  يحاول أن يوظ
احترام التجربة، إلكمال 
دورات التفكك، وإعادة 
 التشكيل
 ما دام اإليقاعحيوى مستمرا

 
 
  
 

ـا  ال تقسو على المجنون إال حب
حازما له، وأنت تتألم أكثر 
منه إن استطعت، وإياك 
والشفقة الفوقية، أو النصائح 
 اللفظية

 
 
مواكبة المجنون ال تعنى السير 
فى طريقه، وإنما هى مواكبة 
المساندة المرنة الحازمة 
الحانية ونحن نحول المسيرة 
 .لصالحه وصالحنا

 
 

هذى يدى، : المجنون صديقى

 مقدمة
 إذن ماذا؟

ـُوجهة للطبيب النفسى أساسا ـِكـم هذه الفترة م  .وكأن الح
 هذا غير صحيح

 فنحن أحوج ما نكون إلى التكاتف جميعا الستيعابها
 إلى ما تعد به

 
)526( 

 شرعية،   للتدهور  اليعطى   الجنون   عن   الدفاع
ـِّف احترام التجربة، إلكمال دورات التفكك، وإعادة التشكيل   ولكنه   يحاول أن يوظ

 ما دام اإليقاعحيوى مستمرا
)527( 

  تتوقف   النكوص المرضى، وكأنه اختيار بديل، ثم   لتبرير   األطفال   حالوة   يستعمل   التدهور   شيطان
ـْوة، ال تصلح حتى لبعث فرحة األطفالاعتمادية ر   عند   المسيرة   .ضيعية رخ

)528( 
ـَا، طريقا بديال عن التمادى فيما  يسمح أن   أن   هى   المجنون   بها   يقوم   خطوة   أشجع   إن ـَن ـَل نفتح له، ف

 تورط فيه،
ـْت، فما كنت”وأشجع خطوة نقوم بها هى أال نصر على عودته إلى   !“كما كن

)529( 
فى تناوبٍ ) األمخاخ(الحرية التبادلية التكافلية لكل الذوات ”: جوع إلى بعض مقوماتإذا أمكن الر

ـّة واإلبداع“ إيقاعى نشط  .إذن فنحن نمارس الحرية القادرة على دفع مسيرة النمو والمعي
)530( 

ـَن غالبا،  ـْل ـَاول المواجهة، وألنه صريح مع ـَن ـُت أما عدوان عدوان المجنون أسهل ضبطا ألنه فى م
 .من يدعى السالمة فهو أخطر وأخفى وأنذل وأجبن

)531( 
، “ومن َأحياها فَكََأنَّما َأحيا النَّاس جميعا”الجنون السلبى المستقر هو موت مع إيقاف التنفيذ، ومع ذلك 

 .وهذا ممكن ما دام ربنا سمح لنا بهذه النعمة والمسئولية
)532( 

ـا حازما له، وأنت تتألم أكثر منه إن استطعت، وإياك والشفقة الفوقية، أو ال تقسو على المجنون إ ال حب
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 يدك، فليس عندى حل دفامد
 .جاهز جدا

 
  

 .النصائح اللفظية
)533( 

مواكبة المجنون ال تعنى السير فى طريقه، وإنما هى مواكبة المساندة المرنة الحازمة الحانية ونحن 
 .نحول المسيرة لصالحه وصالحنا

)534( 
  .فامدد يدك، فليس عندى حل جاهز جداهذى يدى، : صديقى المجنون

***   ***   ***  
  يحيىالرخاوي - "االنسانوالتطور" سلسة االصدارات  المكتبية 

  

  موقع االستاذ الدكتور يحيى الرخاويعلى 
www.rakhawy.org 

*** *** *** 

  االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية المتجرعلى
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 

*** *** *** 

  ربيةشبكة علوم النفس الععلى
http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm 

*** *** *** 

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/?ref=bookmarks 

***   ***   *** 
 النفسيـــة العربيــــة مؤسســــة العلــــــوم

  2017في الطب النفساني  ـة العربيــــةشبكــة العلـــوم النفسيــــزة جـائــ
*** *** *** 

  حمل اسم2017النفسية العربية للعام  تتشرف جائزة شبكة العلوم

  االستادالدكتـــــورمحمــــداديــــبالعسالــــياالستاد 
  ) سوريا - انيالنفسالطب استاذ ( 

 تقديرالمسيرتهالعلميةالمميزة
 واعترافابماقدمهمنخدماتجليلةلالختصاصوالصحةالنفسانية

  علىالمستوىالسوريوالعربيوالدولي

*** *** ***  
  7201ترشح للجائزة نوفمبر لاآخر اجل 

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdf 

 ارتباطات ذات صلة
 جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني دليل

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

 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا  الفايس بوك
https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 
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