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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )324( سـواهـــــا ومـا

  )1أفكار وإفتكار!!( 
  
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

     
 

  

في األف�ار )اقة ال&%�ورات ال�#�" , فال إن�از ی��ق� ف�ق ال��اب دون أف�ار قائ	ة رائ	ة , ت���� 
  فAاءات ال?=ال , و��9<=ع العقل ال3#��� أن ��0	ها , و9ع#ِّ� ع5ها 34ف�دات ماد0ة ت	ل عل%ها.

ف3ا ح�ل5ا مD م�ج�دات ن�فاعل معها , GانF أف�ارا , وج	ت األف�اد القادرD9 على تB3لها وت?ل=قها , 
�اصل 4إ)الق G%�5نة ذاتها , و5�Oامي ع	د ال�MN وLم�	اد ع�3ه , فأن ت=ارات األف�ار ت�5امى وت�قادح , وت�
."�Bى ال   وم3ارسة دورها ف�ق ال��اب , بل وLن<لقF م�5&�ة على ق�ة الM	 إل

  وهZه م�اوالت م��اضعة ل�#� أغ�ار سل�ك األف�ار وم5اه�ها ذات ال3آرب ال�5�3عة.

  

  أوال: األفكار والبرامج!!

وُتهَ	ر ال3الی%D عل%ها , دون ج	و" لألمة  م�<ات ال�لف\ة الع�O=ة ت\دح� 4ال#�امج الع#B=ة ال�ي ال ت5فع ,
  4أج=الها ال��3ق	ة ال<اقات وال�<لعات.

  ب�امج غ5ائ=ة , ر9اض=ة , وغ%�ها م3ا ال �0	a وال 0<ع� مD ج�ع.

  فل3اذا ال ت�ج	 ب�امج ل�عا0ة األف�ار وLس�3Bارها؟!

ق ب�امج ت�ف\ الNMاب على ل3اذا ال تق�م ال	ول ال�ي ته	ر ال3الی%D على ب�امج دعائ=ة فارغة , 4إ)ال
  )�ح أف�اره� وتf=3ها واإلس�3Bار ف%ها , أو ت&5=عها , 3Gا 0�&ل في ال	ول ال�3ق	مة.

ف3�<ات ال�لف\ة الع�O=ة تقل	 الع	ی	 مD ال#�امج الع#B=ة األج5#=ة , وما وج	ناها تقل	 ب�ام�ه� ال�	0ة 
  ذات اإلن�اج=ة ال&5اg=ة العال=ة.

F أف�ار أص�ابها , ف�ل م&�5ع ف��ة ت�ق� اإلس�3Bار ف%ها مD ق#ل إن ال3&�5عات أ0ا GانF ب5
  ش�Gات , وجهات ت9�3ل=ة وت��f9=ة ذات خ#�ات وق	رات ع3ل=ة.

إن مD أه� م�ف\ات ال�&5=ع في دول األمة , أن ت���	ث ف%ها ب�امج تلفاز9ة ل�35=ة األف�ار ورعای�ها , 
ا , وال یه� في أa بل	 Dm30 ت&5=عها , ومع�l والf=ام ب�&5=عها  , ف&احk الف��ة مال�ها وصانعه

  األف�ار ی��ق� ت&5=عها في ال&%D ودول ش�ق آس=ا األخ�" ل�ه�لة ذلn وقلة ال�لفة.

فهل ل5ا أن ن��ن جادیD ون���	ث ب�امج ت�Mف عD )اقات الNMاب ال&5اg=ة , ال أن ن�G\ على 
  ال<اقات الغ5ائ=ة وما ی�&ل بها.

األفكار طاقة الصيرورات  
الكبرى , فـال إنجاز يتحقق فوق  
التراب دون أفكار قـائدة  
رائدة , تتجسم في فضاءات  
الخيال , ويستطيع العقـل المبتكر  
أن يجسدها , ويعّبِر عنها  
بمفردات مادية تدل عليها

ربية تزدحم  محطات التلفزة الع
بالبرامج العبثية التي ال تنفع , 
وُتهَدر الماليين عليها , دون  
جدوى لألمة بأجيالها المتوقدة  
الطاقـات والتطلعات

لماذا ال تقوم الدول التي تهدر  
الماليين على برامج دعائية  
فـارغة , بإطالق برامج تحفز  
الشباب على طرح أفكارهم  
وتقيمها واإلستثمار فيها , أو  

نيعها , كما يحصل في الدول  تص
المتقدمة

إن من أهم محفزات التصنيع في  
دول األمة , أن تستحدث فيها  
برامج تلفـازية لتنمية األفكار  
ورعايتها , والقيام بتصنيعها  
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3=r ن للف��ة�m0 أن 	�3ها , البBة , فهل ل5ا أن نع\ أف�ارنا ون��=Oاة الع�=��ها ودورها في ب5اء ال
  فاألف�ار جZوة ال�&5=ع وج�ه� ال&5اعة.

  فاس��3Bوا أف�ار األج=ال وال تN?��ها!!

  

  ثانيا: تصنيع األفكار!!

ال��	a ال�f=قي الaZ ی�اجه م��3عات5ا Dm30 إخ�&اره 4الع�\ عD ت&5=ع األف�ار , فال3��3عات 
  ال�3ق	مة ت�3لn مهارات ت&5=ع األف�ار ون�D نف�ق	ها.

ف�ل م��3ع 5m30ه أن 0&5ع , ف3ا عادت ال&5اعة ح�mا على أح	 , ال3<ل�ب ه� الف��ة , والع3ل 
م ف��ة س%�� ت&5=عها , فال ��0ز ال��mن وال��ه� 4أن5ا دول غ%� ص5اg=ة  �34جk ال�اجة أم اإلخ��اع , فق	ِّ

r=3ة الف��ة  , وت�عى ق�" م5اهAة لها ل�ع<%ل عق�لها , وفقا ل3ع<=ات , ن�D م��3عات ال تق	ر 
  الAالل وال#ه�ان القاعلة ف%ها.

وال�uال ال�Aارa ال�Bرa ال�اد ه� "ك=v ن&5ع" , وعل%5ا أن ن���ر مD سuال "ل3اذا ال ن&5ع" , 
ل�أك%	 ما ی�فاعل مع  فع5	ما نA3ي في م�ارات "ك=v" , سDm3�5 مD اإلت=ان 4ال3هارات والق	رات الالزمة

  أدمغ�5ا الu3هلة لل�ع#%� ال�Aارa األص%ل.

 xة , وأو)ان5ا ال ت�ف� له� ال�س	ار9ة ف�9Aالق�ل أن أب5اء األمة 0?�\ن�ن م�روثات ح Dم 	وال ب
.D93ها ی��ع�ع في د0ار اآلخ�lمع 	ها , ف�5�  ال&الح ل�ف�

ة إب��ار9ة م�3%\ة عل%5ا أن ن���3Bها , ون�ف� ك3ا k�0 اإل30ان 4إم�الك األج=ال ال��3اف	ة ل<اقات ف��9
  لها ال�lوف اإل�0اب=ة ال�ف%لة ب�35%�ها وت?لقها في م��3عات5ا.

ف�ل�ك األج=ال م&اب 4إن��اف خ<%� ألنه 0ع�قل الق	رات في أوg=ة مBق�Oة , یkm�5 ف%ها ما ت��9ه 
  م��5قعات األ0ام مD س�ائل تق�ل األب�9اء , وت<في أن�ار ال�=اة.

 ��0ز الق�ل 4أن5ا ال ن&5ع , بل ل	ی5ا الق	رات الفائقة ل&5اعة ما ن�9	 , ف��رونا مD ق%�د اإلحNا{ فال
  وال�Aل%ل 4اإلن��ار9ة وال	ون=ة , وOأن5ا أب5اء أمة عاج\ة , وتلn ف�9ة ملع�نة وم	ب�ة.

  فهل ل5ا أن ن&5ع؟!!

  

  ثالثا: اإلجترار وعدم إنتاج األفكار!!

��#k 4إن��ارات وت�اه� في ال��Gد وال�أسD الMامل ل�الة األمة , ال�ي اإلج��ار عاهة حAار9ة ت
  إرتFA سل�ك اإلج��ار وأن��ت آل=ات ال�فاعل مع حاض�ها وم��ق#لها.

وهZا 0ف�� ل3اذا أن األمة ت�5ج ما ه� ماض�a , وما Dm30 ت�3%�ه 4أف�ار ال�3اوحة وال��Gد واإلس��انة 
  والع�\ وال?�3د.

في ال&�ف وال�3اقع وال��k ووسائل اإلعالم , ماض�9ة م��حلة في أ)=ان الaZ  فال��ا4ات ال�ائ	ة
مAى وما إنقAى , وهي تف?� 34ا ت3عD ~=ه مD ال�3ض�عات ال�ي أكلF عل%ها ال	ه�ر وش�FO , وGأن 
ال�=اة إن�هF في م�حلة مع%5ة , والع�ب مات�ا وما عادوا 0ع��ف�ن 4أن ما فات مات , وما ه� آٍت آت , 

  ا ما فات عاش وه� الaZ 0أتي وال غ%�ه آت!!وLن3

البد أن يكون للفكرة قيمتها  
ودورها في بناء الحياة العربية , 
فهل لنا أن نعز أفكارنا  

جذوة  ونستثمرها , فـاألفكار  
التصنيع وجوهر الصناعة
التحدي الحقيقي الذي يواجه  
مجتمعاتنا يمكن إختصاره بالعجز  
عن تصنيع األفكار , فـالمجتمعات  
المتقدمة تمتلك مهارات تصنيع  
األفكار ونحن نفتقدها

السؤال الحضاري الثوري الجاد  
هو "كيف نصنع" , وعلينا أن  
نتحرر من سؤال "لماذا ال نصنع

ء األمة يختزنون موروثات  أن أبنا
حضارية فريدة , وأوطاننا ال توفر  
لهم الوسط الصالح لتفتحها , فنجد  
معظمها يترعرع في ديار  
اآلخرين

فـال يجوز القول بأننا ال نصنع , بل  
لدينا القدرات الفـائقة لصناعة ما  
نريد , فحررونا من قيود اإلحباط  
والتضليل باإلنكسارية والدونية , 

أبناء أمة عاجزة , وتلك  وبأننا  
فرية ملعونة ومدبرة

اإلجترار عاهة حضارية تتسبب  
بإنكسارات وتساهم في الركود  
والتأسن الشامل لحالة األمة , التي  
إرتضت سلوك اإلجترار وأنكرت  
آليات التفـاعل مع حاضرها  
ومستقبلها

الكتابات السائدة في الصحف  
والمواقع والكتب ووسائل اإلعالم  
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إن الaZ 0<لع على ما ی	ور في ال�اقع الBقافي الع�Oي , ی�3ل�ه شع�ر 4أن ما 0ق�أه مD إن�اج العق�ل 
ال�ي ما عادت ت�3لn الق	رة على وعي ما ی	ور ح�لها , ل�5ها ت�	ثn عD تفاص%ل ما مAى مZ5 ع	ة 

�%ل , لفق	انها ق	رات ال��GZ الق�k9 واآلني.عق�د , أما أن ت�	ثn عD ی�مها فهZا م��  

وهZه علة م�فاق3ة ذات تأث%�ات ش	ی	ة على ال�اض� وال��3ق#ل , ألنها تق�له3ا 4إغفاله3ا وت�اهله3ا , 
وت��k ال\مD بNع	 واح	 ال غ%� , ف�لغي 4ع	0ه األساس%%D ال�3اهD%3 4الق�ة والق	رة على ال�فاعل مع 

  ال�ج�د ال3عاص� واآلتي.

a أن األج=ال ُت��َّد مD أسل��ها ال�Aار9ة وُتع�قل في حف� وخ5ادق دام�ة , ذات عف�نة ور)�Oة أ
ت&%#ها 4األم�اض ال�ار9ة وال3ع	0ة , ف��M�5 ب%5ها األو�Oة ال?<%�ة ال�اg=ة لل3�� واإلهالك الف�اك , 

  .ف�&Nح ذات عاهات نف�=ة سل�G=ة , وت	اg=ات قاس=ة مع�قة ل?<�ات ال���ك لألمام

وهZmا فاألمة في م�5ة ت?5	r=ة 4آل=ات إن<3ار9ة وص%�ورات إن��ار9ة وLهالك=ة , تuدa إلى تفاعالت 
تعف5=ة ذات تأث%�ات س3=ة )اع�ن=ة ال��جهات , ألنها ت�&	 ال�ج�د ال�ي في أرض األمة وت�%له إلى 

  ع&ف مأك�ل.

<=ة س�داء , فأن ال�ج�د س=���ق وع5	ما ی�� ت��9ل ال�الة ال3ائ=ة لل3ع�ق	 أو ال	یD , إلى حالة نف
و�9��ل إلى دخان ورGام , فال3اء رائ� الق�ام 4ال ل�ن وال رائ�ة , وال5فx أس�د 9�Gه ال�ائ�ة v=BG الق�ام , 

  0ق�ل األح=اء و9��ق ما ف�ق ال��اب وN%&9ه 4الMلل.

ت وم�اقف فأك�B ما ی��ق� إج��اره في واقع األمة ه� ال	یD , وما ی�تxN 4ه مD أح	اث وت<�را
وص%�ورات س=اس=ة وت�ل<=ة إرتF>N 4ال��m وأحق%�ه , وت�9	 أن تغّ%� ما ال Dm30 تغ%%�ه لع	م اإلم�اك 4ه 
, فاألم�ات ال Dm30 تغ%�ه� , وما مAى ال 0ع�د , وما ت3ل�ه األمة ه� حاض�ها وم��ق#لها , فعل%ها أن 

  ت���عk آنها ول��lها وت���ل	ها أص=ال نافعا م��	دا.

ت���ر األمة مD هZه ال�r=عة , وما ی�&ل بها مD مNmالت وم	م�ات , فأنها س�A3ي في  وLن ل�
خ<�ات إنق�اضها , ألنها تأبى أن ت	رك ال<#=عة ال3ائ=ة ل	ی5ها , وت&� و�O&3=� على أن )#=ع�ه نف<=ة 

  أو ب��ول=ة BG=فة س�داء , وت�9	 مD ال�MN أن �O�M0نه وح�k؟!!

�اض� وم��ق#ل؟!!فهل مD وض�ح رؤ9ة و30Lان 4  

  

  رابعا: األفكار واإلبداع!!

سأق��ب مD ال�3ض�ع ب\او9ة حادة ومعق	ة وم�G\ة ألنه مD ال�3ض�عات الBق%لة , وال�ي ت��	عي 
�� ال��3	�0 , وق	 درُت ح�له في مقاالت م��5عة 4�Bا ع5G Dه ما ~=ه مD ال�5m3نات Nراسة الع3=قة وال	ال

  اإلدراك=ة وال�قائ� ال��ه�9ة.

Lاع.و	ما�=ة األف�ار واإلب Dال عuال� Dم 	اًء الب	ب�  

  ف3ا هي األف�ار؟!!

  هل هي م&�5عات 9�M4ة أم م�ج�دات �Gن=ة ن�تقي إل%ها؟!!

ق	 ت�Aارب اآلراء وال�&�رات واإلس��5اجات , ما دم5ا ن�فاعل مع �اه�ة غ%� مل�3سة أو غ%� م�ئ=ة , 
  ل�5ها فاعلة في وج�دنا العام وال?اص.

وية متوحلة في أطيان  , ماض
الذي مضى وما إنقضى , وهي  
تفخر بما تمعن فيه من  
الموضوعات التي أكلت عليها  
الدهور وشربت  

إن الذي يطلع على ما يدور في  
الواقع الثقـافي العربي , يتملكه  
شعور بأن ما يقرأه من إنتاج  
العقول التي ما عادت تمتلك  
القدرة على وعي ما يدور حولها  

يتم تحويل الحالة المائية    عندما
للمعتقد أو الدين , إلى حالة  
نفطية سوداء , فـأن الوجود  
سيحترق ويتحول إلى دخان  
وركام  

أكثر ما يتحقق إجتراره في واقع  
األمة هو الدين , وما يرتبط به  
من أحداث وتطورات ومواقف  
وصيرورات سياسية وتسلطية  
إرتبطت بالحكم وأحقيته , وتريد  

ما ال يمكن تغييره لعدم    أن تغّير
 اإلمساك به

إن لم تتحرر األمة من هذه  
الوقيعة , وما يتصل بها من  
مكبالت ومدمرات , فـأنها  
ستمضي في خطوات إنقراضها

إبتداًء البد من السؤال عن  
ماهية األفكار واإلبداع.
فما هي األفكار؟!!
هل هي مصنوعات بشرية أم  
موجودات كونية نرتقي  
إليها؟!!

أن هناك تغيرات دماغية  
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ی�ون أن األف�ار مD ص5ع ال�MN , وال�اقع ال�ل�Gي وال�ق%=� ال��3اصل ل�%�5نة األف�ار في ال�B%�ون 
األدمغة ُتlِه� أنها م�ج�دات قائ3ة ح�ل5ا , وGل م5ا �30لn ق	رات إص<=اد ما ��0<=عه م5ها و9ُفاعلها في 

  ب�دقة دماغه ,  ل=��?�ج م5ها ع&ارتها أو سّالف ما ف%ها.

دما�=ة ت��#k 4إج�Zاب ن�ع مD األف�ار دون غ%�ها , ووفقا لل�الة الفاعلة في  و9#	و أن ه5اك تغ%�ات
رأس ال�3لقي , ول�ي ت�تقي إلى أa ف��ة ال ب	 أن ت�3 ب�9اضات , وهي تأمالت م��اصلة م�G\ة في 

في م�ض�ع ما , فع5	ها ت��ق� في الق�Mة ال	ما�=ة دوائ� ت�اصالت ُعَ&ْ%#ّ=ة ذات ُسَ�ٍع م�فاوتة , ت�اه� 
إح	اث م�ال Gه�ومغ5ا)=�ي ح�لها , �0اع	ها على إس��Aار األف�ار ال��3افقة مع س�عة ج�9انها 

  وم�ان�ها وت3اسmها وثNاتها ومع\زاتها و)اقاتها.

  ف3ا هي األف�ار ال4Z�53ة إلى األدمغة؟

ع#%�ات ت#	و األف�ار Ngارة عD ج�=3ات م�ج=ة أو Gالف�ت�نات ال�Aئ=ة أو غ%�ها , ل�5ها 4ال�أك%	 ت
  )اق�9ة ذات تأث%�ات فاعلة في ال�ج�د.

فال�ج�د 4أس�ه ف��ة , وم5ه ت�ال	ت األف�ار وت5امF وتMع#F , وGأن5ا ن�=� في فAاء م\دح� 4األف�ار 
ن بها وف%ها.   ال3�لقة ح�ل5ا , وال�اg=ة إلى َمD ��0ق<#ها و�9تقي إل%ها و���9َّ

اك ب�5ع الف��ة , ال�ي ما أن ت�ل في ال	ماغ ح�ى ت#	أ والف�ق ب%D ال3?ل�قات في ق	رتها على اإلم�
م�Mارها اإلس�#	ادa , الaZ تuس�ه ب\9ادة س�عة ال	ائ�ة الُع&%#=ة ال�ي إج�Zب�ها و��O?%� دوائ� ُع&%#=ة 
 aZزح\ح�ها , ف�#لغ ما ن�3=ه 4ال�ه� ال Dm30 4ال�عي واإلدراك وال �m�أخ�" ل&ال�ها , ومD ث� ت��د وت�

  ا m4=�=ات ال ح&� لها.0ف��س وج�دن

وق	 ت�ل ذات الف��ة في أك�B مD دماغ وk�5O تفاعل=ة م�فاوتة , وOعAها ت�3لn ق�ة تأث%� هائلة على 
األدمغة األخ�" ف�أس�ها , ف��	 ش?&ا صاحk ف��ة ما وLذا بها ت5<ل� م5ه ل��3لn أدمغة اآلالف , ور3Oا 

  ال3الی%D وت�?�ه� ل&الح إرادته. 

  م	ارات عل�9ة فائقة ذات تأث%�ات Gه�ومغ5ا)=�=ة هائلة في الفAاء ال�m0 aZن ~=ه.ذلn أنه حل� في 

وهZه الع3ل=ات ال��اصل=ة ت�&ل في الق�Mة ال	ما�=ة , ال�ي ل� أزل5اها إلن�فى ال�ف�%� وما وج	ت أف�ارا 
.kق� ف%ها وح��  في ال�ؤوس , ذلn أن ال	وائ� ال	ما�=ة ت�

أتها وما إع��اها في رحل�ها ال<�9لة وت&ادماتها الع	ی	ة مع غ%�ها مD واألف�ار ت�ل 4األدمغة m4امل �=
  األف�ار ال�ي ت\اح3ها وت�5اف� معها , فهي ل=�F نf=ة خال&ة وLن3ا ف%ها ال�B%� مD ال�Mائk وال3َُعّ��ات.

ى تf5=ة الف��ة ال�اّلة في ال	ماغ  وع5	ما ن��اءل عD مع5ى اإلب	اع , �m0ن ال��اب في الق	رة عل
�ل%�ها وت&ف%�ها , وLع	ادها ل���ن صال�ة لل�=اة في ال#%�ة ال�ي س�ُ��َج� ف%ها.وت  

أa أن اإلب	اع Dm30 تM#%هه 4أح�اض وآل=ات ت�ل=ة وت&�=ة ال3=اه ل�ي ت��ن صال�ة لل�Mب , وGل 
  ��0<=ع أن ی�5ج ماء ذا ن�هة و)ع� ما.

ور اللغة الالزمة لل�ع#%� عD الف��ة واإلب	اع 4�اجة إلى مف�دات وع5اص� أو أ�4	0ات , وه5ا 0أتي د
  بO�Bها اإلب	اعي , الaZ ی�5اسk مع ق	رات ال	ماغ الaZ حلF ~=ه.

وال Dm30 إلب	اع أن ی��ق� ب	ون لغة أ0ا Gان ن�عها , ولهZا فاللغة ع5&� أساسي في ص5اعة اإلب	اع , 
م�اك\ اللغة في األدمغة وسالم�ها  وGل3ا زادت مف�داتها في ال	ماغ ال3#	ع إرتقى إب	اعه ,  وهZا 0أخZنا إلى

ى ال��اصل واإلن<الق ال�ع#%�a ال�ام.   وق	رتها عل

تتسبب بإجتذاب نوع من  
األفكار دون غيرها , ووفقـا  
للحالة الفـاعلة في رأس المتلقي , 
ولكي ترتقي إلى أي فكرة ال  
بد أن تمر برياضات , وهي  
تأمالت متواصلة مركزة في  
موضوع ما  

ما هي األفكار المنجذبة إلى  
األدمغة؟
تبدو األفكار عبارة عن جسيمات  

وجية أو كالفوتونات الضوئية  م
أو غيرها , لكنها بالتأكيد  
تعبيرات طاقوية ذات تأثيرات  
فـاعلة في الوجود

قد تحل ذات الفكرة في أكثر  
من دماغ وبنسب تفـاعلية  
متفـاوتة , وبعضها تمتلك قوة  
تأثير هائلة على األدمغة األخرى  
فتأسرها  

هذه العمليات التواصلية تحصل  
ماغية , التي لو  في القشرة الد

أزلناها إلنتفى التفكير وما  
وجدت أفكارا في الرؤوس , 
ذلك أن الدوائر الدماغية  
تتحقق فيها وحسب

عندما نتساءل عن معنى اإلبداع  
, يكون الجواب في القدرة على  
تنقية الفكرة الحالّة في الدماغ  
وتحليتها وتصفيتها , وإعدادها  
لتكون صالحة للحياة في البيئة  

لتي ستُترَجم فيهاا

عندما نتساءل عن األفكار  
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ى ال�?ل� ال3ادa والع3لي  واإلب	اع ال3ق&�د 4ه ال�ع#%� ال3ادa وال3عa�5 عD الف��ة , والف��ة ت3%ل إل
  أك�B , ألنها ت�9	 م3ارسة ال�=اة وتuدa رسال�ها ودورها ال��ني.

�ار والM3اع�  , فأنه3ا حالة واح	ة , 34ع5ى أن الف��ة ع5	ما ت�	 ال	ائ�ة وع5	ما ن��اءل عD األف
الُع&%#=ة ال53اسNة لها في ال	ماغ فأنها تأتي m4امل ما ف%ها وح�لها , فالف��ة هي ال�ي ت�	د مMاع�ها 

ته أa وع�ا)فها , وهي ال�ي ت?�ار إ0قاعها , فع5	ما تأتي ل��ت	a ث�ب الMع� فق	 إخ�ارت r=اساته وم�د0ال
ى الaZ تفاعل معها إال أن �0%	 اإلس��ا4ة إلرادة الف��ة , ال�ي ت�9	 أن ت#	و 4أج3ل ما  إ0قاعاته , وما عل

  ت��ن عل=ه مD شmل وتأث%�.

ولهZا فأن 4��ر الMع� إ0قاعات ت�ل	ت مD م�%�ة ال�فاعالىF القائ3ة ما ب%D األف�ار وال5ف�س ذات 
  اإل0قاعات ال�ي تM%� إل%ها.

  ر ت�9	 أن ت�	 لها م�)5ا م��افقا مع إ0قاع ما ف%5ا , والع�m ص�=ح!!واألف�ا

  وال<#=عة ال5ف�=ة ل�عاء الM?� ت�	د ما�=ة األف�ار ال�ي س���ن ~=ه!!

وال��3ق#ل واع	 4إك�Mافات مZهلة س�قلk معارف5ا رأسا على عقk , ول��ف ت��ل أجه\ة ال�اس�ب 
ول�3Oا س��5صل إلى إس��Aار ال\مD 34ف�داته مZ5 األزل , أف�ارنا , وس��س� ما في رؤوس5ا مD أف�ار , 

فاألف�ار ال�ي ت���)55ا ال تغ%k بل ت�5امى ف%5ا وت�<�ر , وتع�د إلى فAاءاتها ال�ي جاءت م5ها 4ع	 أن 
  ت�3ت األدمغة.

� وGل3ا أ4��نا في أك�ان األف�ار ن��Mف أن5ا مD ال�اهل%D , وقل رOي زدني عل3ا , وما أوت%�� مD العل
  إال قل=ال , وتلn حf=قة أن5ا ال نعل� وLن ت�ه53ا 4عل�!!

والمشاعر  , فـأنهما حالة واحدة , 
بمعنى أن الفكرة عندما تجد  
الدائرة الُعصيبية المناسبة لها  
في الدماغ فـأنها تأتي بكامل ما  
فيها وحولها  

الفكرة هي التي تحدد مشاعرها  
وعواطفها , وهي التي تختار  
إيقـاعها  

ي أكوان األفكار  كلما أبحرنا ف
نكتشف أننا من الجاهلين , وقـل  
ربي زدني علما , وما أوتيتم من  
العلم إال قـليال , وتلك حقيقة أننا ال  
نعلم وإن توهمنا بعلم!!

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa324-110422.pdf  
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