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 مختلفمقـاربات .. الرؤية من منظور  

 

 !!ورـــــــــــالشع
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

  
(اقة ت&�% في ال�"ل�قات  أن�اعها وال ی�ج� م�ج�د ال ��ع� , ح�ى ال��اد ر��ا ل��ه ق�رات 

عة إس�ق�ار ع;اص�ه ال�*ئ/ة وال7ر.ة , م�ا ی2د% ال�ع�ر , ألن ما �3/4ه ی2ث� 0/ه و.�&-, ب*ع* 
 إلى إنFعاث (اقة عD ذلB ال�فاعل.

  
فالق�ل  أن ال��ج�دات ال4/ة  عKها ال ��ع� 0/ه ال�HIJ مD ال�هل ال��ع&ف , فال��4ات 

 ت�ع� وال�H4انات وال;Fاتات ما دامN ال4/اة ت&�% في ع�وقها.
  

  وال ��DR ل4/اة أن ت�Jن  ال شع�ر.
تفاعل S/�/ائي قائV في ال��ج�دات , وUن األرض تJ;* شع�را �H-Sا وم;ها ن&��� Sل  فال�ع�ر

  شع�ر.
 فاألرض َمعDH شع�ر ما علHها مD ال��ج�دات Sافة.

  
وع;�ما �ق��ب  ع] الفالسفة مD ال�ع�ر ب�ؤاهV ال���دة , و.�ه��ن أنف&هV وغ�HهV  أن 

نهa� Vف�ن أنف&هV  ق�aر ال;`� وضعف ال��F ��ع� , و.��Rن  �ع�ر ال�"ل�قات األخ�[ , فأ
.�aFال 

  
 فل� تأمل;ا أ% م"ل�ق مه�ا صغ� ل�ج�ناه �R;* شع�را و.b/] م�اع�ا.

  
 �HIJها الHوت�� ف , DHJ�&وت�افع وت ,Kوتغ fأنها ت�ع� , ف�أن DH-ها یSح�ى ال��4ات سل�

.��Fات ال�ي �ق�م بها ال/Sال&ل� Dم  
Jل ما في ال�Jن مD م�ج�دات م�فاعلة في أروقة فال�ع�ر (اقة �Sن/ة عامة وشاملة ,  ل

  ال�وران , وم4اوره ال���افقة مع إ�قاعات ال����مة ال&�م��ة.
ف;في ال�ع�ر عD اآلخ� وUح�Jاره  ��.ا , ال ی��افh وم;3لقات ال�اقع ال�Jني وق�انH;ه وم&ل�اته 

  الفاعلة  إحRام وUن�`ام.
 مD الJ/انات القائ�ة في أ�ة  قعة �Sن/ة.فال�ع�ر ج*ء مD ی;اب/ع ال3اقة ال���فقة 

  
فال��ج�دات ی��Jن فHها شع�ر ناجV عD إرادة ال3اقة ال&ار.ة فHها , واآلت/ة إلHها مD مaادر 

طاقة تسري في المخلوقـات  
بأنواعها وال يوجد موجود ال  
يشعر , حتى الجماد ربما لديه  
قدرات الشعور , ألن ما يحيطه  

ب بزعزعة  يؤثر فيه ويتسب
إستقرار عناصره الجزئية  
والذرية , مما يؤدي إلى  
إنبعاث طاقة عن ذلك التفـاعل

القول بأن الموجودات الحية  
بعضها ال يشعر فيه الكثير من  
الجهل المتعسف , فـالحشرات  
تشعر والحيوانات والنباتات ما  
دامت الحياة تسري في  
عروقها.

حتى الحشرات سلوكها يبين  
, فتأنس وتغضب  أنها تشعر  

وتدافع وتستكين , وتجد فيها  
الكثير من السلوكيات التي  
يقوم بها البشر

الشعور طاقة كونية عامة  
وشاملة ,  لكل ما في الكون  
من موجودات متفـاعلة في  
أروقة الدوران , ومحاوره  
المتوافقة مع إيقـاعات  
الديمومة السرمدية
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 ما ح�لها مD ال��ج�دات األخ�[ , ال�ي تFعl (اقة ت�S2 إن��اءها إلى واقعها ال7% ت�فاعل 0/ه.
  

�4قh فHها , وه7ا ال�FایD ال ی;في وج�د ال�ع�ر , ودرجات ال�ع�ر ت�FایD وفقا لل��ارات ال�ي ت
  وUن�ا سُ/`ه� درجاته وق�ة تأث�Hه وم;3لقه ال�أث�H% في م3/4ه.

  فهل أدرS;ا شع�ر ال��4؟!!
 

  

الموجودات يتكون فيها  
دة الطاقة  شعور ناجم عن إرا

السارية فيها , واآلتية إليها من  
مصادر ما حولها من  
الموجودات األخرى , التي  
تبعث طاقة تؤكد إنتماءها إلى  
واقعها الذي تتفـاعل فيه.

إرتباط كامل النص:     
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiFeeling.pdf  
 

 
  

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  

  2022 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

 ارتباطات ذات صلة 

 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

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

الفـايس بوك   كة العلوم النفسية على ادليل جائزة شب   

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 
 

***   ***   *** 

 نفسية العربيةشبكة العلوم ال

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  الموقع العلمي من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  
 

 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiFeeling.pdf 

