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 :مق�مة
 ما ف�ها س�ق&م ال�ى ال��م ن�ة ُتْق�أ أن األه�، لعله ال��اب، ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 ال.ام�، الف,ل م� ت+*�
 	��ى

 ال�ام� الف�ل
 !!وال�ْ�ع وال�عى �اقةال ع� هام�:

               
 
 
 
 
 

 :مق�مة
 یلى و9+�ا الع�ل، ه
ا أض��ه أن أت��ى 7�3 ما ب5ع4 لل�
3�ة األخ�� الهام2 ه
ا أخ,0 س�ف

 .ت�اوله أن�A  7�3 ما و@ع4 ال�اقة ع� واح& هام2
 ال�45 على ف�ها وال��L�3 إب&اJ+ة، ح��Dة ح�3+ة نD�Eة هى اإلHقاعD��Gة ال���رDة ال�D�Eة ه
ه
 ت�Tل وال ،ل$ل# الالزمة ال�اقة دفع دور م� Hقلل أو ی�Rاوز أن ی�5غى ال ال��عا5Nة وال&ورات ال�*���

 .م��اصلة ن�ائ+ة ح�3+ة فى ذلU م� ال�اتRة ال�عل�مات
 على ال�اج\ ال�Gف] ومع وال�عل�مات، لل�اقة مفاعل ه� ال�خ أن على ی�L3 األح&ث ال��جه 3ان إذا
 ه
ا ل�ل ال��جهة وت�جهاتها وم*اراتها ال�اقة ح�3+ة اس�+عاب م� مف� ال فإنه فاعل،^ال� ت[�هه
 أو دع8ها فى اإلسهام ع� م�23ل�ن  ون�� 0اقة ه� ما أ/عاد أه- على ن'ع�ف ح'ى وال'&%�ل ال�45
�E  الDائ� ه$ا م�اصلة على ال'أك��  إلى ال��<ح ال'�جه فى تع�یلها&Fما إلى ال Gخُـ  /8ا له، خـُـلGـل 

 ./ه
 :ت�جهاتها وNعM ال�اقة ع�
 ال&ورات، وdلى ال�اقة، إلى أق�ب أنه ح�c م� ^ال�D�Eة ال�عى عالقة ت�اول إلى أن�قل أن ال��ت�\ كان

 عالقة ل�عق& نE�ا EHه�ها ال ال�ل�ة مع�ى hHفى ق& مg+G فى سأ^G� أن�ى وج&ت أن�ى إال اإلب&اع، وdلى

هذه النظرية التطورية  
اإليقـاعحيوية هى نظرية حركية  
حيوية إبداعية، والتركيز فيها  
على النبض المستمر والدورات  
المتعاقبة ال ينبغى أن يتجاوز  
أو يقـلل من دور دفع الطاقة  
الالزمة لذلك، وال تشكيل  

تجة من ذلك  المعلومات النا
فى حركية نمائية متواصلة

إنه ال مفر من استيعاب حركية  
الطاقة ومساراتها وتوجهاتها  
الموجهة لكل هذا النبض  
والتشكيل حتى نتعرف على  
أهم أبعاد ما هو طاقة ونحن  
مسئولون عن اإلسهام فى  
دعمها أو تعديلها فى التوجه  
الصحيح إلى  التأكيد على  

شرى  مواصلة هذا الكائن الب
.إلى ما خـُـلق له، بما خـُـلق به

الطاقة: هى إحدى صور  
الوجود، فـالكون مكون من  

منذ   –أجرام وطاقة، ونحن  
 -النظرية النسبية ألينشتاين

نعرف تكافؤ المادة والطاقة، 
فـالطاقة يمكن أن تتحول إلى  
مادة وبالعكس يمكن للمادة  
أن تتحول إلى طاقة



 م�اkl أصع\ ه� ه
ا ولعل ال�ف*+ة، ال�jائف 3ل مع ی�&اخل ه�و  وال��Tل وال�ف�+U  ^اإلHقاع ال�عى
،cG5ات إلى وأح�جها الH�3ابى فى ع�ه ماك�[�ه إلى رجع7 وق& داع�ة، وأم.لة قادرة، وف�وض ج&ی&ة، ب&ا 

 اح'ل ق� /ال�عى الPاص الف,ل أن ف�ج&ت” (2) األول الLRء ال�ف*ى: ال�\ فى األساس“ اإلل���ونى
� م�اهات“ ^ع��ان: واإلب&اع ^الGل� عالق�ه ت�ل ورN+ة 5lعة في ل+,&ر أع&دته ق&و  صف�ة 300 م� أك�

  .ق�5Dا H,&ر أن وآمل ،”واإلب&اع والGل� ال�عى
�Yة، به$ه ”ال�اقة“ عالقة ع� /ال��یT ن�Sأ  دع�ناZ[ث- ال  E� :ن
 ل�*[+ةا ال�D�Eة م�
 – ون�G ،وlاقة أج�ام م� م�Tن  فال��ن  ال�ج�د، ص�ر إح&A هى: ال�اقة
 أن لل�ادة �T�H و@العT} مادة إلى ت��Gل أن �T�H فال�اقة وال�اقة، ال�ادة ت�افz  نع�ف - ألی��ای�

 .lاقة إلى ت��Gل
  
 
 
 
 
 
 

 ال���ر الG+اة/ lاقة 9+ه ت�Rع7 وق& ال���R ی�ل& ، الG+اة ب&اHة م�
 ال�اقة ت[&أ
 أو إضافى، 3ع�ض إال الله� �ف*ىال والعالج ال�ف*ى ال�\ م�ارسة فى 3.��ا ال�اقة ذ3� ی�د ال
 اإلب&اع لG�3+ة ض�ورA  ودافع نف*+ة، صGة ه� ل�ا ج�ه�A  وأساس وج�دHة، 3ق�+ة ول+} ثان�A، مEه�

 ت�ج+هو  واح��اء وت��+ة رعاHةو  وdحاlة م�اجعة إلى �GHاج ما ه� ه
ا ذلU، 3ل هى أنها مع الG+اة وح�3+ة
���D0اقة إلى ت�'اج« أو »ال�اقة ت3'ع8ل« أو »0اقة« إما هى ال]ف3<ة ال�^ائف م� ال »
 خ

�امج ،اإلب&اع ،اإلرادة ،ال�ج&ان ،االنفعال( (الغ�ائL ال&وافع م.ال: ع�&كSقائ<ة، الFة) )الDال���ر   
 ت�d أو ،ته�8 أو ،نف3ها ح�ل ت�ور ق& ،وال'��Y# لل��eة ال�S<عى 0�Yقها ال�اقة ت�d ال وح��. ..إلخ

�جاPم � )م�ضىّ  S0(<عى غ�
 ت�ف�� على الع8ل ث� وdزال�ها، األع�اض رص& على ال��A�RH L�3  ال�قل�&Hة: ال�ل��+T+ة ال��ارسة فى
 م3اراتها فى ال�j>S<ة ال�اقة اس'�8ار i>e<ة دراسة م�اولة م� أك�� والالقلG، ال�فاهة

�ها فى اإلسهام أو ال�<اة ل�8اصلة وحفk ووقا	ة كعالج ال�j>S<ةYت��. 
&*Rوأ إن�ار م�اعفات ت� &�Rح�3+ة إعاقة أو ودوراته ال��ج م*ار ت�قف حاالت فى ال�اقة دور ت 

 وخاصة األم�اض م� ل�.�� ال*ل[+ة وال�آالت ال�T+الت م.ل ال��hلفة، ال�ل��+T+ة ص�رها فى ال�اقة
 !!^أشTالها الh,+ة اض��ا^ات وم.ل ال��اوب ^ع& الف,ام

رA و  ال�g، العالج فىRاعى، ،ال�Rا ،ال��ائىو  والg53+ة تلقائ+ا ل��ت�G^ وال���ر ال��� : E�dت 

 نMF ح�e<ة الس'عادة وال']Y�8ة: وال'أه�ل<ة الP&[�S�<ة، ال'فاعالت خالل م� ال�اقة ت]&<n م�اوالت
 ال�ف*+ة االض��ا^ات حاالت فى  خاصة ^*ه�لة ال�ه�ة ه
ه ت*�� ال ،ال�<اة دورات وحفk ال]�8،

 ال8آل م.ل آخ� ل��ض مآال ت�.ل ال�ى أو ،ال&P�<ة ض��ابا أن�اع ^ع4 فى ال�اثلة س�اء ال*ل[+ة،
 ل� ما عادة ال�قاومة ت�G& األح�ال ه
ه وفى ،/ع� /اله�8د ان'هى ن&n ذهان ألE أو للف�ام ال3لSى
 دفاعات شTل فى والف��A  ال�ج&انى ال��Rد إلى فال�,�� وdال اإلب&اعي، ال���رA  ال��ائى ال��قف ی��,�
�Yة م]�Zمات أو أی�ل�ج<ات إلى ل����+ةا خاصة ال�UD�G، ص�5ةD�8ة دی]<ة أو فd'م. 
 :األساس<ة الف�وض 

اة ، تبدأ الطاقة منذ بداية الحي
يولد الجنين وقد تجمعت فيه  
طاقة الحياة/ التطور

ال يرد ذكر الطاقة كثيرا فى  
ممارسة الطب النفسى والعالج  
النفسى اللهم إال كعرض  
إضافى، أو مظهر ثانوى، 
وليس كقضية وجودية، 
وأساس جوهرى لما هو صحة  
نفسية، ودافع ضرورى لحركية  
اإلبداع وحركية الحياة  

ائف النفسية  الكثير من الوظ
تستعمل  «أو  » طاقة«هى إما  

» تحتاج إلى طاقة«أو  » الطاقة
خذ عندك مثال: الدوافع  
(الغرائز) االنفعال، الوجدان،  
اإلرادة، اإلبداع، البرامج  
البقـائية، (التطورية)  ..إلخ

حين ال تجد الطاقة طريقها  
الطبيعى للحركة والتحريك، 
قد تدور حول نفسها، أو تهمد،  

مخرجا غير طبيعى  أو تجد  
(مرضّى)

فى الممارسة الكلينيكية  
التقـليدية: يجرى التركيز على  
رصد األعراض وإزالتها، ثم  
العمل على توفير الرفـاهة  
والالقـلق، أكثر من محاولة  
دراسة كيفية استثمار الطاقة  
الطبيعية فى مساراتها  
الطبيعية كعالج ووقـاية وحفز  
لمواصلة الحياة أو اإلسهام فى  

طويرهت

فى العالج النشط، والجذرى، 
والجماعى، والنمائى، المرتبط  
تلقـائيا بحركية النمو والتطور: 
تجرى محاوالت تنشيط الطاقة  
من خالل التفـاعالت البينشخصية، 
والتأهيلية والتنموية: الستعادة  
حركية نبض النمو، وحفز  



 (1) A��GقاعHاإل �Eه ح�3+ة ی�
 .االس�عادة ال&ائ�ة ن�5اته خالل م� ^اس���ار ال�اقة ه
 (2) A�RH ا�� م�اك\ م�اس\ ن+Eه واس�+عاب وت�ج+ه ل��
 فى ب&ورها ل�ق�م الD��Gة ال�اقة ه

 .“ال]�8”و” اإلب�اع”و” تالعالقا”و” الع8ل“
 وال�عل�مات ال�*��Dات 3ل ب�� والR&ل) (اإلب&اع وال��Tل ال�ف�+U ب�� م��او@ة ح�3+ة ت��اصل(3) 

 .م�,ال والR&ل م*���ا ال�45 مادام ت�اما مT�رة، ل+*7 م�عا5Nة دورات فى
 ت&J+�ها ی�� ث� عائلة، إلى عائلة وم� لف�د، ف�د م� �hHلف ال�اقة م� زخ�ا ش0h 3ل ی�ث(4) 

 ودرجة ال83اح وم3احة ،ال'�N<ة ن�ع ح*\ ال�*��Dات م�hلفة ن�ائ+ة ح�3+ة خالل م� ^ال���ة
n>&['اب وم3افة ،ال�  .العائ� واح'�اء ال'�ج<ه، وم�اصلة ،االق'

 ن��ه ودفع وج�ده وتع��k اإلن*ان ل�أن+} ال�[+�+ة ب�j+ف�ها ال�+ام فى ال�اقة ه
ه ت��اصل(5) 
�ل ^�ا اإلHقاعA��G  ع[� اإلب&اع م�اصلة و@ال�الى ال��,اع&ة، ال�عى اتم*��D ب��TلH قاعاتHإ 

 .وال���3\ وال�ف�+U واإلناء ال�G,�ل وHdقاعات واألحالم ال��م
 :ول�D وال8عل�مات!! لل�اقة مفاعل ال8خ
 أن�ى إال وصل��ى، ما أول بها ف�ح7ُ ” وال�عل�مات لل�اقة مفاعل ال�خ “أن أl�وحة: وصل��ى ح��
 م��لح اس'ع8ال م� ب�ءاً . وت�ح�[ى ف�ح�ى فى ال�E� إعادة ض�ورة إلى ان�[ه7 ونق&ها تف*��اتها ^��ا^عة

Computor ال�اس�ب، عل�م فى اس'ع8اال أك�� م��لح فه� ،:« Processorمفاعل«
 Scienceان'<ة والعل�م�Dال Sciences Quantumال8خ � ال�P<ة العالقات م� وأه8<ة تعق��ا أك�
 أرج�ه ما eل 	ف��، /8ا ذل# ع� ال��یT  على، ق�رة لى وال م���، فى ول�3 وال�Pارزم<ة، لSS3<ةوا

 الd8ه�لة ب�امdه تفاص�ل واألخ��: واأله- ،ال8�Feة وق�ان�]ه ال8عق�ة، ت�F�eاته ن�'�م أن ه�
 .رزم<ةوال�Pا وال�اس�N<ة ال3ل�e<ة الd8االت فى ت�ض<�ها أم%� مه8ا ال]��رو��Nل�جى مE�'3  على

 أن /8ا /أنه: 	dادل ال$E الف�ل�3ف (3) س��ل ر. ج�ن  ه� ��S8%eت� ال�ماغ اس'عارة أع�اء أح� إن
 م� مه8ة ج�ان� مع ال'عامل 	8%]ها فال ، Algorhythmال�Pارزم<ات ب3Fا0ة ت'Fع ال��S8Dت� أجهkة
�Dالف  E�&Fال8ع]ى م�ل ال  E�'�8ة لغة هى ال��اس�� لغة. والYما إن   دالل<ة ول<�3 ن�� k�8'ه ی/ 
 (أ	�ا (الغائ<ة العّل<ة ال8خ ق�E  »س��ل« أس8اه ما ه� ال8خ

 وNع�
 :وال�اقة ”ال�ْ�ع“ م�ض ح�e<ة ع�

 وعى م*��Dات م� ه��ار3+ا ت�5�3اً  �H.ل وأنه ال�خ ل�ا�+ة واألش�ل األح&ث ال�فه�م م� ان�القا
 ال��ات� به
ا غ��ا (ال�خ) ال�ائع الRهاز ه
ا Hغ�� وه� ،ال�ْ�ع اخ'kال أس'�ع ل- فإن�ى م�,اع&ة،

 م� ن�@ة أHة أو ال�G&ود الفRائى ال�عى تغ�� م� ال�َّْ�@ى ال�Eه� ه
ا إلى أخ�Lله أن أس��ع ل� الRامح،
 .ت[�D� أو ص�رة ^أHة ن�@اته

 H*�ع�له ،خاصة وال,�ع��� ع��ما ال�ف*��� ال��ضى ب�� ع�&نا شائع ق�ل ه�اك ^أن ^ال�
3�ة ن[&أ
 أن ال��4D 9+ق�ل واألهل، ال��ضى م� 3.�� إلGاح ت7G لل�*ائل ت5*+�ا ر@�ا ^*ه�لة، األ5lاء ^ع4
 ه
ا فى أف�� رح7 ل��ى االخ�Lال، ه
ا على تGفEى أب&ی7 ما و3.��ا ،“ال�خ فى زDادة كه�@ا “ع�&ه

 :Hق�ل خاص ب�جه ل,ْ�عا 0hH ت*اؤل  فRاءنى ”لل�اقة مفاعل“ ال�خ، ^�Tن  وأر@�ه ج&ی& م� ال�ع[��
� ه$ه وأن زخ8ها؟، ف�� واح'8ال ال�اقة ف�ض: الف�ض به
ا أساس+ة عالقة له ال,�ع �THن  ال ول
 ع&�ائ<ا ان�لق� ،العالقات ت�ث�G أو ال8ع]ى ح8ل أو االب�اع فى سS<ال لها ت�d ول- ت�Dف� إذا ال�اقة

�ج أضjف م�Pت ؟ال8خ فى لها م��ج /اخ'الف 	P'لف م'ق�ع ن�Nىّ  ش%ل فى فZهPم3ار م 
 .ال�ْ�ع فه�: ال�اقة

دورات الحياة

ما لم ينتصر الموقف النمائى  
ي، وإال  التطورى اإلبداع

فـالمصير إلى الجمود الوجدانى  
والفكرى فى شكل دفـاعات  
صعبة التحريك، خاصة المنتمية  
إلى أيدلوجيات أو منظومات  
فكرية أو دينية متجمدة

اإليقـاعحيوى ينظم حركية هذه  
الطاقة باستمرار من خالل  
نبضاته الدائمة االستعادة

يجرى نشاط مناسب مواكب  
هذه  لتنظيم وتوجيه واستيعاب  

الطاقة الحيوية لتقوم بدورها  
” العالقـات”و” العمل“فى  

“.النمو”و” اإلبداع”و

تتواصل حركية متناوبة بين  
التفكيك والتشكيل (اإلبداع  
والجدل) بين كل المستويات  
والمعلومات فى دورات  
متعاقبة ليست مكررة، تماما  
مادام النبض مستمرا والجدل  
متصال

يرث كل شخص زخما من  
ة يختلف من فرد لفرد، الطاق

ومن عائلة إلى عائلة، ثم يتم  
تدعيمها بالتنشئة من خالل  
حركية نمائية مختلفة  
المستويات حسب نوع التربية، 
ومساحة السماح ودرجة التنشيط، 
ومسافة االقتراب، ومواصلة  
التوجيه، واحتواء العائد  

إن أحد أعداء استعارة الدماغ  
ككمبيوتر هو جون ر. سيرل  

الفيلسوف الذى يجادل    )3(
بأنه: بما أن أجهزة الكمبيوتر  
تتبع ببساطة الخوارزميات  

Algorhythm  فـال يمكنها ،
التعامل مع جوانب مهمة من  



 لعلها أو لل]�8 ت�ف�kا الE�3ّ  ان�القها فى 	%�ن  ق� – ذلU إلى نع�د وس�ف – ال�اقة ه$ه نف} 
� ی�� وق& ،اإلب�اع وق�د هى هى+J&ا ت
 والقادة ال�[&ع�� م� 3.�� ع&د ع�& ال,ْ�ع ت�ات� ب�ع&اد الف�ض ه

 ال��+ان مف�lى وأح+انا الق&رة ^الغى االب&اع فائقى 3ان�ا ال�ق7 نف} وفى ^ال,�ع م,اب�� 3ان�ا ال
ی�
�Eع& (أن^( 
 ب�� هائال اخ�الفا �hHلف ال
A األم� ^ال�خ، ال�اقة ح�3+ة مع االف��اضات ه
ه ر@g أن لى الح لق&
 *اراتال� تع&د مع األداء ^D��Gة الA��G  اإلHقاع عالقة وهى األه�+ة، ش&ی&ة l[+عة ل�ا ی�ضح ق& األف�اد،

 :واإلRHاب+ة ال*ل[+ة ب�Rل+اتها ^آخ� أو ^Tل لل�اقة �3فاعل لل�خ
…………… 

……………. 
 )غً&ا ون��ل(

لة الف�وض  )ال��علقة ال�ف*+ة فاألم�اض (ال�ْ�ع م� ان�القا ال8%8ِّ
  
 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] –

 طىءالب النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو ”التطورى

 )2022( التطورى النفسى الطب جمعية منشورات حوار، في آمال

 )الطبع (تحت

 نشرات“ فى موقعى فى إلكترونيا صدر الذى وهو[2] – 

 حتى 3/5/2015( النشرة من ”اليومية والتطور اإلنسان

. بعد ورقيا ينشر ولم يكتمل، ولم )18/10/2015

www.rakhawy.net  

 ميشيل ترجمة، موجز، دخلم العقل ، سيرل رز جون[3] –  

 2007 المعرفة، عالم متياس، حنا
  

الفكر البشرى مثل المعنى  
والمحتوى

إننى لم أستطع اختزال الصْرع، 
وهو يغمر هذا الجهاز الرائع  
(المخ) غمرا بهذا التواتر  

أختزله    الجامح، لم أستطع أن
إلى هذا المظهر النَّْوبى من  
تغير الوعى الفجائى المحدود  
أو أية نوبة من نوباته بأية  
صورة أو تبرير

لم ال يكون الصرع له عالقة  
أساسية بهذا الفرض: فرض  
الطاقة واحتمال فرط زخمها؟، 
وأن هذه الطاقة إذا تكثفت  
ولم تجد لها سبيال فى االبداع  

ق  أو حمل المعنى أو توثي
العالقـات، انطلقت عشوائيا من  
أضعف مخرج لها فى المخ؟ 
فظهرت فى شكل نوبّى  
متقطع يختلف باختالف مخرج  
مسار الطاقة: فهو الصْرع

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260222.pdf 
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