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 )91(جذور وأصول الفكر اإليقاعحيوى 
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  لنفسي، مصرالطب ا – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس
        yehiatrakhawy@hotmail.com 

     

 

 
 مقدمة

ـِكـم تتقدم خطوة أخرى  الح
 نحو كشف زيف األحاسيس 

)656( 
 حين تبصر بعيون قلبك سوف تعرف الطريق إليه

 :فكيف بعد ذلك تواصل عماك وأنت
 تحقد• 

 ..وتحسد • 
 عايروت• 
 ..وتصرخ • 

 وتكذب • 
 وتدعى• 
 وتنافق• 
 . وتهرب • 

 لو استمر ذلك فراجع قوة إبصار عيون قلبك  
)657( 

 : إال   الوجدان    موت   بعد   االنفعال   من ال يبقى 
  الحسد ، 
  واإلثارة ، 
  والحقد ، 
  والغيرة  ، 
  ،واالحتياج 
  والرعب ، 

 ،والهلع 
 ،)غالبا(الديناصور    عواطف   الإ   هذه   وما 

 ومع ذلك ال تنكرها أو تحذفها،
 :دع إحساسك األرقى واألعمق واألصدق

o ،ـّفها  يغل

  
  
  
حين تبصر بعيون قلبك سوف 
 تعرف الطريق إليه

فكيف بعد ذلك تواصل 
 :عماك وأنت

 تحقد• 
 ..وتحسد • 

 وتعاير• 
 ..وتصرخ • 
 وتكذب • 

 وتدعى• 
 وتنافق• 
 . وتهرب • 

قوة لو استمر ذلك فراجع   
 إبصار عيون قلبك

 
 
  
  
 
 

أن    يمكن   حتى اإلحساس
 ، اإلحساس   يخفى

  بما   تحس   أن   تسمح   فأحيانا  
 ، تريد 

  هو   بما   تحس   أن   تتجنب حتى   
 أعماقك،   أعماق فى    كائن 

مع أنه هو أنت، أكثر 
 !وأعمق، وأصدق

 
  
  



o ،ثم يحتويها 
o ،ثم يتمثلها 

o ،ًثم يطلقها معه، معا 
 فتصير كائنا بشريا،.. 

 .“كنظام البشر”وليس 
)658( 
  اإلحساس   فاقد   مثل المثقف

 .عقُ بِما ال يسمع ِإال دعاء ونداءكَمثَِل الَّذي ينْ
)659( 

 ، اإلحساس   أن يخفى   يمكن   حتى اإلحساس
 ، تريد   بما   تحس   أن   تسمح   فأحيانا  

 أعماقك،   أعماق فى    كائن   هو   بما   تحس   أن   تتجنب حتى   
 !مع أنه هو أنت، أكثر وأعمق، وأصدق

)660( 
ـْتَ   ألنك   فرحان   وأنت   السخرية   ثيري   منظرك   إن  ، السر فى    لتموت   نفسك   خدع

ـَك   يعاملون   األطفال وحتى  ـَّـت   .جث
)661( 

الرؤية    بنار   المحمية   الرماح   بأسنة   إال   معه   تحاول   فال ،  اإلحساس   ميت   اإلنسان   جلد   من   أرق   الفيل   جلد
ـَّة ـِب  ، أبدا   التيأس   ، ولكن كثيرا   تأمل   وال المسئولة،  المح

  ).مع االعتذار لكل األفيال(

  
  
  
  
 

  جلد   من   أرق   الفيل   جلد
  فال ،  اإلحساس   ميت   اإلنسان 
  الرماح   بأسنة   إال   معه   تحاول 

ـَّة    بنار   المحمية  ـِب الرؤية المح
،  كثيرا   تأمل   وال المسئولة، 

 ، أبدا   التيأس   ولكن
 ).مع االعتذار لكل األفيال(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD251217.pdf  

 ***  ***  ***  

  "نفسانيـــــــــــات "  المجلــــــــة العربيــــــــــة 
  ســــــــــالنفوطــــب  علـــــــــوم محكمــــة في مجلــــــــة 

  

  ـــات األعــــداد القادمــــةملف

  

  

 ***   ***   *** 

    2018  ربيع –  57عدد ال

   إسالمية أطروحة: النفسية السكينة نظرية
  السعودية –خالد الجابر . د: المشرف 

aljaberk@yahoo.com  

arabpsynet@gmail.com  
  انه لم تصله مشاركات قيمة في الموضوع، مرة اخرى نضطر الى التمديد مدة شهر كامل للمشاركة في الملف بعد ان اعلمني المشرف على الملف

  
  2018-02- 28   آخر أجل لقبول األبحاث

  

 ***   ***   *** 

  

   2018  صيف – 58عدد 

  المظهر العربي... سيكولوجية الطاغية والطغيان

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD251217.pdf 


  هنادي الشوا.  د: المشرف 
hanadi80@hotmail.fr 

arabpsynet@gmail.com  
 

  8201- 05 30   آخر أجل لقبول األبحاث

  
 ***   ***   *** 

  

   2018  خريف – 59عدد 

  نحو سيكولوجية التمكين.. علم النفس االيجابي

  الوةمحمد سعيد ابوح. د: المشرف 

abou_halawa2003@yahoo.com  

arabpsynet@gmail.com  
 

  8201-08- 30   آخر أجل لقبول األبحاث

 
 ***   ***   *** 

  

    2019   شتاء – 60عدد 

  ؟ ي مفيد فعالًانهل العالج النفس: الملف
  سامر جميل رضوان. د.أ: المشرف 

srudwan@hotmail.com 

arabpsynet@gmail.com  
 

  8201-11- 30   آخر أجل لقبول األبحاث

 

  

  " ـــات نفســــانيــ"  العربيـــة المجلـــة
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  المجلة العربية للعلوم النفسية/ مجلة شبكة العلوم النفسية العربية " سابقا 
  على المتجر االلكتروني

found.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsy  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

 

 ***  ***  ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
 الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 
 جر االلكترونيتالم

http://www.arabpsyfound.com 
 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
  

  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3
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http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
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