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  المتخصصين   لغير   نسمح   كيف
  أن   دون   تخصصنا   يثروا   أن 

السنين فى    خبرة   يشوهوا 
  ؟ التخصص

ـَّا..نفعل   أن   نجحنا   لو    أهال   لكُن
أو دون احتكار    للتخصص 

 غرور

 

  
 

 

  
  
 

  الكاذبة   المعلومة
ـُك  ـِّل ـُحـم   مسئولية   ت

  وبين   بينك ولو  تصحيحها،  
 ، نفسك 

  الصادقة،   والمعلومة* 
 ـُك ـِّل ـُحـم   تحقيقها   مسئولية   ت

 نفسك،   مع   وخاصة

  الغائرة   والمعلومة* 
ـِّمك  ـُعـلـ ،  الغموض   احتمال   ت

 نفسك   داخل   ولو 

 

 

 

 مقدمة

 !!االتجاه نفس فى زلنا ما

 يصبـرنا ربنا

 طريقنا وينور

 ويقدرنا

 شكرا

 

(205) 

  عن   بعيدا  ، الحلقة   وسط  إلى   هاربا   النتفض  ، جدا األدق   تخصصه   موضوع   قراءة   مختص   كل   أعاد   لو
  .تخصصه إسهامات عن يتنازل أن دون…،  الضيق الركن فى القبو   صقيع 

(206) 

  ؟ التخصص فى السنين   خبرة   يشوهوا   أن   دون   تخصصنا   يثروا   أن   المتخصصين   لغير   نسمح   كيف

ـَّا..نفعل   أن   نجحنا   لو   .غرور أو احتكار دون   للتخصص   أهال   لكُن

(207) 

 :قال انه – له اهللا غفر هيجل – عمنا عن

 ،”   المعاصر   لإلنسان   الصباح   صالة  هى   اليومية   الصحف   قراءة   إن “

 …. 

 .تعودا   أو   استسالما   أو   استهتارا   أو   سخرية   ال  ، وتحديا   حوارا   الصحف قرأنا   إذا   فقط   كذلك   تكون   ولكنها
 .(تكتبه لم أنك مع فيها ينشر عما مسئول فأنت الصحف، تقاطع ال(
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  مبلغا   حيرتك   بلغت   إذا
فى كل   التفكير إلى    يضطرك 

ـًا،  ما يلزم معا، فاستسلم يقـظ
ودع األفكار تتجادل دون 
وصايتك، وستغلب الفكرة 
األولى بالقيادة فى هذه 

 وهكذا……… المرحلة،

  

  

(208) 

ـُك   الكاذبة   المعلومة*  ـِّل ـُحـم  ، نفسك   وبين   بينك  ولو  تصحيحها،   مسئولية   ت

ـُك  الصادقة،   والمعلومة*  ـِّل ـُحـم  نفسك،   مع   وخاصة  تحقيقها   مسئولية    ت

ـِّمك   الغائرة   والمعلومة*  ـُعـلـ  . نفسك   داخل   ولو  ، الغموض   احتمال   ت

(209) 

ـَهفه   أنك   تصدق   فال  ، متعددة   مستويات  على   تسجيل   شريط   أنه   اإلنسان   صفات   من   إال   تستمع   لم   إذا   مت
 ، إياه  المتاح  الظاهر  للمستوى 

 .مسئوليتها أيضا يحمل لكنه يعرفها، ال محيطة ذاكرة موجات استقبال جهاز أيضا وهو

(210) 

ـًا، فاستسلم معا، يلزم ما كل فى  التفكير  إلى   يضطرك   مبلغا   حيرتك   بلغت   إذا  األفكار ودع يقـظ
  .وهكذا ………المرحلة، هذه فى بالقيادة األولى الفكرة وستغلب وصايتك، وند تتجادل

 

***      ***   ***   

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
Arab Foundation Of Psychological Sciences 
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  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
   

  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال
    " الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  

***    ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية  سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3  

***     ***  

 للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" الكتـــاب االبيـــض"سلسلـــة 
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 

 
***     ***  

  "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
***     ***  
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