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�عي , ض�ع ب�او"ة حادة ومعق�ة وم	��ة ألنه م� ال��ض�عات ال�ق�لة سأق
	ب م� ال�� 
وال
ي ت'

 )*�
وق� درُت ح�له في مقاالت م
�0عة 3,�ا ع� �0ه ما 2.ه م� ال��01نات , ال�راسة الع�.قة وال-,+ ال�'
 .اإلدراك.ة وال,قائ9 ال�8ه	"ة

 
 .اذ مG@فى علي ف1E	ا لهب�ع�ة م� األس
, وأع�د إلى ما �Cُ0 أه
( 3ه 3ع� إنق@اع ?�"ل 

�اًء الب� م� ال'Lال ع� ماJ.ة األفIار واإلب�اع
 .وOب
 

 !!ف�ا هي األف�ار؟

 !!هل هي م�0Gعات E3	"ة أم م�ج�دات ��ن.ة ن	تقي إل�ها؟
0
اجات 
, ما دم0ا ن
فاعل مع Xاه	ة غ�	 مل��سة أو غ�	 م	ئ.ة , ق� ت
Vارب اآلراء وال
�Gرات واإلس

 .نا العام وال]اصل0Iها فاعلة في وج�د
 

 	E-ار م� ص0ع الIون أن األف	ون ی	��Iار في , الI�0نة األف�Iاصل ل�
وال�اقع ال'ل��ي وال
ق�.( ال�
و�ل م0ا *�
لb ق�رات إص@.اد ما *'
@.عه م0ها وُ"فاعلها في , األدمغة ُت`ِه	 أنها م�ج�دات قائ�ة ح�ل0ا 

 .ف�ها ل.'
]	ج م0ها عGارتها أو سّالف ما,  ب�دقة دماغه 
 

�و أن ه0اك تغ�	ات دماk.ة ت
'ij 3إج
gاب ن�ع م� األفIار دون غ�	ها j"ووفقا لل,الة الفاعلة في ,و
وهي تأمالت م
�اصلة م	��ة في , ولIي ت	تقي إلى أn فI	ة ال ب� أن ت�	 ب	"اضات , رأس ال�
لقي 
ت'اه( في , ذات ُسَ	ٍع م
فاوتة فع0�ها ت
,ق9 في القE	ة ال�ماk.ة دوائ	 ت�اصالت ُعj�ْGَّ.ة , م�ض�ع ما 

*'اع�ها على إس
,Vار األفIار ال�
�افقة مع س	عة ج	"انها , إح�اث م8ال �ه	ومغ0ا?.'ي ح�لها 
 .وم
ان
ها وت�اس1ها وث-اتها ومع�زاتها و?اقاتها

 
 ف�ا هي األف�ار ال�����ة إلى األدمغة؟

�و األفIار u-ارة ع� ج'.�ات م�ج.ة أو �الف�ت�نات ال�Vئ.ةjها  ت	ات , أو غ�	�jتع �ل0Iها 3ال
أك�
 .?اق�"ة ذات تأث�	ات فاعلة في ال�ج�د

و�أن0ا نw.x في فVاء م�دح( 3األفIار , وم0ه ت�ال�ت األفIار وت0امC وتEعCj , فال�ج�د 3أس	ه فI	ة 
 .وال'اu.ة إلى َم� *'
ق@jها و"	تقي إل�ها و"
�Iن بها وف�ها, ال�,لقة ح�ل0ا 

!!ما هي األفكار؟
هل هي مصنوعات بشرية أم  
موجودات كونية نرتقي  

!!إليها؟
قد تتضارب اآلراء والتصورات
واإلستنتاجات  

يبدو أن هناك تغيرات دماغية  
تتسبب بإجتذاب نوع من  

ووفقـا  ,األفكار دون غيرها  
, للحالة الفـاعلة في رأس المتلقي  

ولكي ترتقي إلى أي فكرة ال  
وهي  , بد أن تمر برياضات  

تأمالت متواصلة مركزة في  
موضوع ما  

عندها تتحقق في القشرة  
الدماغية دوائر تواصالت  
, ُعَصْيبيّة ذات ُسَرٍع متفـاوتة  

تساهم في إحداث مجال  
, كهرومغناطيسي حولها  

يساعدها على إستحضار األفكار  
المتوافقة مع سرعة جريانها  
ومتانتها وتماسكها وثباتها  
ومعززاتها وطاقـاتها

تبدو األفكار عبارة عن جسيمات  
موجية أو كالفوتونات الضوئية  

د  لكنها بالتأكي, أو غيرها  
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�أ , في ق�رتها على اإلم'اك ب�0ع الفI	ة  والف	ق ب�� ال�]ل�قاتjى ت
ال
ي ما أن ت,ل في ال�ماغ ح
 nاد�j
الng تLس'ه ب�"ادة س	عة ال�ائ	ة الُعj�G.ة ال
ي إج
gب
ها و}
']�	 دوائ	 ُعj�G.ة , م�Eارها اإلس

�ه( الng ف
jلغ ما ن'�.ه 3ال, وم� ث( ت'�د وت
,1( 3ال�عي واإلدراك وال *��1 زح�ح
ها , أخ	| لGال,ها 
 .*ف
	س وج�دنا 13.�.ات ال حG	 لها

 
و}عVها ت�
لb ق�ة تأث�	 هائلة على , وق� ت,ل ذات الفI	ة في أك�	 م� دماغ و}i'0 تفاعل.ة م
فاوتة 


لb أدمغة اآلالف , األدمغة األخ	| ف
أس	ها �
8� ش]Gا صاحi فI	ة ما وOذا بها ت0@ل9 م0ه ل
ور}�ا , ف
 . دتهال�الی�� وت']	ه( لGالح إرا

 
 .ذلb أنه حل9 في م�ارات عل�"ة فائقة ذات تأث�	ات �ه	ومغ0ا?.'.ة هائلة في الفVاء الng *�1ن 2.ه

ال
ي ل� أزل0اها إلن
فى ال
ف�I	 وما وج�ت أفIارا , وهgه الع�ل.ات ال
�اصل.ة ت,Gل في القE	ة ال�ماk.ة 
 .ذلb أن ال�وائ	 ال�ماk.ة ت
,ق9 ف�ها وح'i, في ال	ؤوس 

 
ر ت,ل 3األدمغة 13امل J.أتها وما إع
	اها في رحل
ها ال@�"لة وتGادماتها الع�ی�ة مع غ�	ها م� واألفIا

 .فهي ل.'C ن�.ة خالGة وOن�ا ف�ها ال��I	 م� ال�Eائi والُ�َعIّ	ات, األفIار ال
ي ت�اح�ها وت
0اف� معها 
 

I	ة ال,اّلة في ال�ماغ *�1ن ال�8اب في الق�رة على ت�0.ة الف, وع0�ما ن
'اءل ع� مع0ى اإلب�اع 

	َج( ف�ها, وت,ل�
ها وتGف�
ها ُ
�ة ال
ي س�jن صال,ة لل,.اة في ال�I
 .وOع�ادها ل

 
و�ل , أn أن اإلب�اع *��1 ت�jEهه 3أح�اض وآل.ات ت,ل.ة وت�G.ة ال�.اه لIي ت�Iن صال,ة للE	ب 


@.ع أن ی0
ج ماء ذا نIهة و?ع( ما'*. 
 

وه0ا *أتي دور اللغة الالزمة لل
ع�j	 ع� الفI	ة , 	 أو أ83�*ات واإلب�اع 3,اجة إلى مف	دات وع0اص
 .الng ی
0اسi مع ق�رات ال�ماغ الng حلC 2.ه, ب��}ها اإلب�اعي 

 
, ولهgا فاللغة عG0	 أساسي في ص0اعة اإلب�اع , وال *��1 إلب�اع أن ی
,ق9 ب�ون لغة أ*ا �ان ن�عها 

�ع إرتقjماغ ال��وهgا *أخgنا إلى م	اك� اللغة في األدمغة وسالم
ها ,  ى إب�اعه و�ل�ا زادت مف	داتها في ال
 .وق�رتها على ال
�اصل واإلن@الق ال
ع�j	n ال
ام

 
ل�ادn والع�لي والفI	ة ت��ل إلى ال
]ل9 ا, وٌاإلب�اع ال�ق�Gد 3ه ال
ع�j	 ال�ادn وال�عn�0 ع� الفI	ة 

 .ألنها ت	"� م�ارسة ال,.اة وتLدn رسال
ها ودورها ال�Iني, أك�	 
 

�3ع0ى أن الفI	ة ع0�ما ت8� ال�ائ	ة , فأنه�ا حالة واح�ة , وع0�ما ن
'اءل ع� األفIار وال�Eاع	  
Eاع	ها فالفI	ة هي ال
ي ت,�د م, الُعj�G.ة ال�0اس-ة لها في ال�ماغ فأنها تأتي 13امل ما ف�ها وح�لها 

فع0�ما تأتي ل
	ت�n ث�ب الEع	 فق� إخ
ارت �.اساته وم�د*الته أn , وهي ال
ي ت]
ار إ*قاعها , وع�ا?فها 
�و 3أج�ل ما , وما على الng تفاعل معها إال أن *�8� اإلس
8ا3ة إلرادة الفI	ة , إ*قاعاته jأن ت �ال
ي ت	"

 .ت�Iن عل.ه م� ش1ل وتأث�	
 

تعبيرات طاقوية ذات تأثيرات  
فـاعلة في الوجود

قد تحل ذات الفكرة في أكثر  
من دماغ وبنسب تفـاعلية  

وبعضها تمتلك قوة  , متفـاوتة  
تأثير هائلة على األدمغة األخرى  
فتأسرها  

األفكار تحل باألدمغة بكامل  
هيأتها وما إعتراها في رحلتها  
الطويلة وتصادماتها العديدة  

ها من األفكار التي  مع غير 
فهي  , تزاحمها وتتنافس معها  

ليست نقية خالصة وإنما فيها  
الكثير من الشوائب والُمَعّكرات

ال يمكن إلبداع أن يتحقق  
, بدون لغة أيا كان نوعها  

ولهذا فـاللغة عنصر أساسي في  
وكلما زادت  , صناعة اإلبداع  

مفرداتها في الدماغ المبدع  
إرتقى إبداعه  

بداع المقصود به التعبير  اٌإل
, المادي والمعنوي عن الفكرة  

والفكرة تميل إلى التخلق  
ألنها  , المادي والعملي أكثر  

تريد ممارسة الحياة وتؤدي  
رسالتها ودورها الكوني

أن الفكرة عندما تجد الدائرة  
الُعصيبية المناسبة لها في  
الدماغ فـأنها تأتي بكامل ما فيها  
وحولها

ار تريد أن تجد لها موطنا  األفك
, متوافقـا مع إيقـاع ما فينا  
!!والعكس صحيح

والطبيعة النفسية لوعاء الشخص  
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ات ت�ل�ت م� م'�	ة ال
فاعالىC القائ�ة ما ب�� األفIار وال0ف�س ذات ولهgا فأن 3,�ر الEع	 إ*قاع
 .اإل*قاعات ال
ي ت�E	 إل�ها

 
 !!والع�1 ص,.ح, واألفIار ت	"� أن ت8� لها م�?0ا م
�افقا مع إ*قاع ما ف�0ا 

 !!وال@j.عة ال0ف'.ة ل�عاء الE]� ت,�د ماJ.ة األفIار ال
ي س
�Iن 2.ه
 

ول'�ف ت'8ل أجه�ة ال,اس�ب , gهلة س
قلi معارف0ا رأسا على عقi وال�'
قjل واع� 3إك
Eافات م
, ول	}�ا س0
�صل إلى إس
,Vار ال�م� �3ف	داته مg0 األزل , وس
	س( ما في رؤوس0ا م� أفIار , أفIارنا 

وتع�د إلى فVاءاتها ال
ي جاءت م0ها 3ع� أن , فاألفIار ال
ي ت'
�?00ا ال تغ�i بل ت
0امى ف�0ا وت
@�ر 
 .دمغةت��ت األ

 

'ف أن0ا م� ال8اهل�� Iار نIنا في أك�ان األف	ل�ا أ3,�وما أوت�
( م� العل( , وقل ر}ي زدني عل�ا , و

  !!وتلb ح�.قة أن0ا ال نعل( وOن ت�ه�0ا 3عل(, إال قل.ال 

تحدد ماهية األفكار التي  
!!ستكون فيه

األفكار التي تستوطننا ال تغيب  
وتعود  , بل تتنامى فينا وتتطور  

إلى فضاءاتها التي جاءت منها  
بعد أن تموت األدمغة

في أكوان األفكار  كلما أبحرنا  
وقـل  , نكتسف أننا من الجاهلين  

وما أوتيتم من  , ربي زدني علما  
وتلك حقيقة أننا ال  , العلم إال قـليال  

!!نعلم وإن توهمنا بعلم
: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa282-281220.pdf  

 ***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  ويبال على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 

****   ***  ****  

  "نفســــانيـــــات"  المجلـــةالعربيـــة
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

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

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

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

  نفســــانيـــــات"  بوسترالمجلـــةالعربيـــة
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-http://www.arabpsynet.com/AFP  

 " عاما من اإلنجازات 18... عاما من الكدح   20"    للشبكة الثامن السنوي الكتاب من: 2الفصل
 النفـــس وطـــب علـــوم فـــي ودوريــــات مجــــالت: الثانــي اإلنجــاز

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf     

m/index.php?id_product=290&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.co 
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