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 :اس�هالل

 ال�ي أم! ن�ة م�ا&عة ق"ل أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل
 .ال�ا&ع الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م


	ى  � 

 ال�ام� الفل

 )2( وال�ع"ى ال!اقع ب	�   الع�ل تار�خ ع�…

………………. 

……………… 

 :صالة الع�ل (6) 


ة لإل��ان /.�- ه� ما مع وأ89ا” دعاء “3ل�ة مع ت)اخال ”صالة“ 3ل�ة اس�ع�ل  ه
ا وفى ،وال
 تع���ى فهى ال�اتGة، الف�8Fة ال.الة ف�Eى أصال، م�)اخلة أنها ب�غB راقاألو  خل? م� ح
را أك�ن  ال�قام

– IF��& �اش� غ�Gفى – م Iمع العالقة ت�ث�  L��Eج)واها ح�ل ال�قاش فى أب�ع) وأنا ال��نى، اال9قاع 
 ال�عى مع الV.ى اإل9قاعL��E  ال�عى ت�ث�I على وأرT3 وال�ار، وال�Sة والعقاب، ال�Rاب م��لI م�

 ش�ح أو لف[ى ح�اس أو مف�عل، خ�ع وZ)ون  – ال�عى بYرة فى ت�T�3 أو إرادL ق.) ب)ون  – ال��نى
 L�]ن. 

 الع�ل دور إلى &اإلضافة صالة ه� ال,ا&قة ال�وc& dل ذ3�ه ال,الف ال��ض�عى &االل�Tام الع�ل
ى َما ِإالَّ  ْنَ,انِ ِلْإلِ  َلْ-َ!  َوَأنْ “ اإل9قاعF��Eة ال���رFة ال�[� وجهة م� األح-اء ل�ل ثقافى ك"�نامج  َوَأنَّ  َسَع

 ال�Sاعى الع�ل ب�امج خالل م� &قائها على حاف[t &ق�t ال�ى األح-اء ف�ل”)[2]( ُیَ�L  َسْ�فَ  َسlَْ-هُ 
 Lال���ر. 

 :ال
	!�ة لل6اقة إ�8ابى ُم"6َل- الع�ل(7) 

�L  ال�خ ل�فه�م وان��ائه ال���رL  اإل9قاعL��E  الف�� م� أ89ا ان�القاGلل6اقة مفاعل &أنه ال 
 . تف.-ال ش�ح�اه أن س"I ال
L األم� �عل!ماتوال

تداخال  ” صالة“استعمل كلمة  
وأيضا مع ما  ” دعاء“مع كلمة  

هو طريق لإليمان والصحة، 
وفى هذا المقـام أكون حذرا  
من خلط األوراق برغم أنها  
متداخلة أصال، فحتى الصالة  
الفريضة الراتبة، فهى تعيننى  

فى   –بطريق غير مباشر   –
توثيق العالقة مع االيقـاعحيوى  
الكونى



   

  
  
  
  
  
  
 

  

 
 

 

 
 القادرة هى إS9اب-ا (األخ�) ال��ض�ع ت�E ال�ى ال�اقة وأن ”&ال��ض�ع للعالقة“ ال�"-عى ت�اول�ا ومع

ى  معا، اآلخ��F ن�E الV.ى ال��� م,��ة دفع عل
B3�ة اآلن أخ�
 ه
ه واس�ع�ال واح��اء &اس�Gzال �م9ق ال,ا&قة ال��اصفات ل�ل الEاوL  الع�ل &أن &ال�
 وZ.�رة لل
ات، ال��� وحفT واإلب)اع ال��cل إعادة فى و|ن�ا الع�ل إنSاز فى فق? ل-! الF��Eة ال�اقة
 .م,���ة إ9قا{-ة

 :ب?اخل"ا األ/فال هام;:
ى أنقله أن ه��t وق) الع�ل، ع� &ف.ل الهام~ ه
ا ألIE أن غ�GFا ی")و  ىل��� ت�اسGا، أكR� م�قع إل

tة، آخ� في ع)ل]E3� وأنا ل
 وألعا&ه نف,ه وF"�ى وق�ه �9أل و3-� ال")ا9ة، م�
 الهادف ال�فل ناd أت
Bاته، 3�اساته ثGا أن وشع�ت وواج
 م� وVFفف ال�فل، ناd م�ضع م� یـُـعلى له م�اس� مcان ه

ى الع�ل مع ال�عامل  .ال�قt ��ل مف�وض ق,�L  واج� أنه عل
�ارس فإن اإل�قاع
	!E، الC6"فBى م"6ل- وم�..…“� الN6 م� ال"!ع هKا إلى ی"��ى الEK ال
N	C6ا وال��
?ث ب?اخله، األ/فال على لل�ع.ف – غالRا ق? دون  – ی�ع.ض إن� Wذل �Yل Zوه! فق 
[
 ال�.�a ذاك.ة) م� فقZ (ول�Y وعى م� ال�عل!مات ی�لقى وه! أ�^ا ول[� األ/فال، ال�.ضى �ف

��?ة ال!عى م�B!�ات اح��االت فى الغ!ص إلى ی�ع�- وه! ع�.ه، bان أ�ا� دون  ال
Yاة، تار�خ فى ال
�	ها أنB� WلKb. 

 ناح-ة م� الE-اة تارFخ ل�ل م�Rل�ن  هB بل ال��اج)، م� واح)ا ن��ا R�9ل�ن  ال وخارج�ا داخل�ا األ�فال 
 داخل�ا �فالاأل تc-الت ب�� ال�ث-قة والعالقة ال�قt، ��ل ال�,�عاد الف�دL ال��� م,ار على وأ89ا ،

��Zاة ت��ر م�احل و-Eال�"�ف! ف�وض ح,� ب)یه-ة هى ال  Lاإل9قاح�� ،Lو|ن ال���ر t�3 أت��ق  ل� 
ىّ  أفعل: أن أردت إن أن�ى وج)ت ألن�ى تفاص�ل &أ9ة إل�ها  األ�فال م� ض�ب 3ل &ِ,�ات أرجع أن فعل

 وال حال-ا وق�ا له أمل� ال ال
L األم� األح-اء، م� مع�� ن�ع تارFخ م� أص�له أق�ب إلى (داخل�ا)
 ه
ا مRل فى 3ان ال��Eان ع�) االنفعال ع� و��3 الح� ح��   دارو�F تارلT ولعل مع�فة، إمcان-ات
cل ال�ف�لة م�احل وال ال���ر دورات و��Z ال��Eان، ووج)ان اإل9قاعL��E  ب�� ی�Z? لB و|ن ال�أزق،& 
� غام�ت وق) خاص،E& ا
 ال�قt وملء واللع� الع�ل ب�� ما ت.الحٍ  في أمال ال��قع ه
ا في الهام~ ه
 .ر�Zا ال�عى!! وملء

�لة األ/فال تYhiالت�
� )(وخارج"ا داخل"ا ال
 أوراقى فى عR�ت وق) واالخ�Tال، لالس�ق�اب مSال أو م"�ر ی�ج) ال خارج�ا، فى ه� �3ا داخل�ا، فى

أبتعد فى النقـاش حول جدواها  
من منطلق الثواب والعقـاب، 

ر، وأركز على  والجنة والنا
توثيق الوعى اإليقـاعحيوى  

 –الشخصى مع الوعى الكونى  
بدون قصد إرادى أو تركيز  

وبدون   –فى بؤرة الوعى  
خشوع مفتعل، أو حماس لفظى  
أو شرح نظرى

العمل بااللتزام الموضوعى  
السالف ذكره بكل الشروط  
السابقة هو صالة باإلضافة إلى  
دور العمل كبرنامج ثقـافى  

ألحياء من وجهة النظر  لكل ا
وَأَْن  “التطورية اإليقـاعحيوية  

َلْيَس لِْإلِْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى وَأَنَّ  
َسْعَيُه َسْوَف ُيرَى



 ب?رجات ت!ج? األ/فال م�  ةم�"!ع م8�!عة داخل"ا ال�ع?د ع� عل�-ة ن)وات فى ق)م�ها ال�ى ال,ا&قة
 م��لفة /!ل

kع"� خالق وج)ل تفاعل فى ال!ق dا :ذل� وم� ،أب)ا ال��S)د اإل9قاعL��E  ن
  

 أل/فال س�ات ^.ورةnال لkBY األن!اع هKه bل أن هى اآلن إل	ها ال�"YCه أر�? ال�ى ال�Bألة
 م��لفة ب?رجات م"ا واح? bل ب?اخل م!ج!دة  – تق.�Rا – كلها إنها بل ، ال�ارجى العالo فى م��لف	�

  )ی"ام وه! بل: یلعN!! وه! �ع�ل (وه!
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 وrع?
 ه! ما ع� �iاع ما وع� داخل"ا، األ/فال هsالء على – لRع	? nع	? م� ول! – ن�ع.ف لo   ل! إن"ا
 ب"اء إعادة م
اولة فى ال!عى م�B!�ات م� نقابلهo م� مع bاYtة ب?رجة ن�!اصل أن نY6�Bع �فل /فل،

 .وال��?اخلة ال��!از�ة ال!عى ق"!ات عC.  ال��!اصلة األم�اخ
?�w� !!تعل	- دون  األشhال nعa في ن"}. دع!نا ش.ح: دون  ال�!ضYح م� ول
aعn التYhiاأل/فال ت 

   Typicalال���ذجى ال�فلchild Obedient    (2)ال��-ع ال�فل(1) 

 ال�اd ال�ف�d ال�فل(3) 
Hyperactivity  

  Skylights  ال��اِور ال�فل(4) 

 Destructive ال�V�ِّب ال�فل(5) 
                     

 )(ن��صا ال�ل�
 ال�فل(6) 
Hedonic 

  Retarded  ال��Vلف ال�فل(7) 
                   

  Negativisic الVَ�ُاِلف ال�فل(8) 

Fantastic الV-الى ال�فل(9) 
                         

  )(األراج�ز ال�ه�ِّج ال�فل(10) 
ownCl 

 Aggression   الع)وانى ال�فل(11) 
              

  Conspiracyال��آم� ال�فل(12) 

 ال��L(ّE ال�فل(13) 
               Challenges 

  DreamyالEِالB ال�فل(14) 

أن العمل الحاوى لكل  
المواصفـات السابقة يقوم  
باستقبال واحتواء واستعمال  
هذه الطاقة الحيوية ليس فقط  
فى إنجاز العمل وإنما فى  

واإلبداع وحفز  إعادة التشكيل  
النمو للذات، وبصورة إيقـاعية  
.مستمرة

األطفـال داخلنا وخارجنا ال  
يمثلون نمطا واحدا من  
التواجد، بل هم ممثلون لكل  
تاريخ الحياة من ناحية ، وأيضا  
على مسار النمو الفردى  
المستعاد طول الوقت



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Bث Bه أخ��
 فى 9ع�� ق) م�ا ال�فل حق�ق  &ع· أرسB وأنا لى خ��ت �3ا &العام-ة الق.�)ة به

 .م�8Fه ق"ل نف,ه فى ی�
3�ه أن الفاح¸ م� أرF) &�ا اإلحا�ة
 )داخل"ا لأل/فال( 

 !حل!ة ال
ل!ة: ال
Yاة
  واَنا، إنnْ  َkُ[ّل"ا، ِت
لى ال
ل!ة ال
Yاة

 nع^"ا، هّ!ا ف	"ا واح?ْ  كل 
  �n ;م �	ىف داخل aعn ،�	انr.وه  
  Eلةْ  ز�b  ;ّعةْ  َق�فْ  ضا .
n  ْ�	/.   

 نفBُه هّ!ا واح? كل
 �n هBُا نفYّـلِّ"ا، ب.ضهْ  ِهـbُ 

 ب.rّ"ا  َنْفBُه مالى
 وغامْ.  ع!زْ 
 وخاِ/ـْ.  ق!لْ 
 خ!ا/ْ.  Yt; ما …  ال
ق!قْ  فى

ـWْ، بـْـِ"ـى �ا إح�ف�ْ  
قَّn 
ـWْ  هّ!ا     حقَّ

 .     َخَلقWْ  واللى

التعدد داخلنا مجموعة متنوعة  
من األطفـال توجد بدرجات  

لفة طول الوقت فى تفـاعل  مخت
وجدل خالق عبر نشاط  
اإليقـاعحيوى المتجدد أبدا

من ذلك: الطفـل النموذجى ،  
الطفـل المطيع ،  الطفـل  

المناِور،  الطفـل المفرط النشاط  
، الطفـل الملتذ،  الطفـل  
المخّرِب، الطفـل الُمخَاِلف،  
الطفـل المتخلف ، الطفـل  

الطفـل  ’ المهّرِج (األراجوز) 
لى،  الطفـل المتآمر،   الخيا

الطفـل العدوانى،  الطفـل  
الحاِلم،  الطفـل المتحّدى



 .زمانْ  م� حقWْ، هّ!ا 
 وناوE، م��BّـWْ  دمk ما ت"!له راح

 .bانْ  مه�ا       .…  
�“ أك!ن  إنى حقى Yض�:” N"ا ق?رة ج"rر     

 bلــِّ"ا ب	"ا �n ”:ق!E “ أك!ن  إنى حقى
حْ  ض.ورE  م; َّ ” �ف^ل ال
 /!ل عــّـالـى صْح: ه!َّا
rُهْ  صح كل  :”�ق!لْ “ ���hْ  ن8.َّ
 نْ]  نْ]  صح إنه 
 :نRُْ]  ـoِّْ نـِ�ـْعـَل یRقى  

 ِمّ"هْ  أصحّ  َصـحْ  ی8Yى
 N َعـ"ــُّهْ  َغْ

……………….. 
……………….. 

 )القادم األسC!ع ون!اصل( 
_________________________________ 

 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] – 

 آمال البطىء النشر نواصل وسوف كتب: ثالث من وهو” التطورى

 حاليا إلكترونيا ورقيا، طبع)ال (تحت وهو حوار، في

 لما استمرار هي النشرة وهذه: www.rakhawy.net بالموقع

 علمىA  بحث الكلينيكية: المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

 )39( رقم اآلية النجم، سورة الكريم، القرآن[2]- 

 

ولو من   –ننا لو  لم نتعرف  
على هؤالء   –بعيد لبعيد  

األطفـال داخلنا، وعن ما يشاع  
عن ما هو طفـل، فـلن نستطيع  
أن نتواصل بدرجة كافية مع  
من نقـابلهم من مستويات  
الوعى فى محاولة إعادة بناء  

المتواصلة  عبر قنوات    األمخاخ
الوعى المتوازية والمتداخلة

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220522.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-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-19/ 
 
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  علوم وطب النفسنحو تعاون عربي رقيا ب

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )العاشر الحادي   اإلصدار(  "   سية العربيةلـ " شبكة العلوم النف   2021الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 91... الـــكدح من عامــــا 21

et.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsyn 
   

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220522.pdf
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-19/

