الفكر ومصادره
الحواس
فكر اإلنسان ٌنبع من مصادر ,وٌصب فً اخرى
أفكارا .وما ٌراه
وحواس اإلنسان هً من منابع فكره .كذالك ما ٌقرأه أو ما ٌسمعه ٌولد له
ً
أٌضا ٌنشغل به العقل والفكر.
ً
أفكارا .وما ٌفكر فٌه العقلٌ ,وصله إلى القلب كمشاعر
الحواس اذن توصل إلى العقل
ً
وأحاسٌس .وما أسهل أن تصل مشاعر القلب إلى اإلرادة ,وتحولها االرادة إلى عمل.

ضا.
والحواس ال تؤثر فقط على العقل الواعى ,انما تؤثر على العقل لباطن اٌ ً
كثٌرا ما تنبع -حسب عمقها فً العقل
ما تجمعه العٌن واألذن من مناظر وسماعات وقراءاتً ,
أفكارا كثٌرة.
فكرا ,أو
ً
الباطن ,وتظهر فٌما بعد كأحالم أو ظنون أو افكار أخرى .ألن الفكر ٌلد ً
والعقل دابم العمل ال ٌتوقف.

وحسب الغذاء الذي تقدمه للعقل ,تكون أفكاره !
أفكارا شرٌرة .وحسب نوعٌة الوقود ,تكون
أفكارا خ ٌّرة .وقد تجلب له
قد تجلب له الحواس
ً
ً
صا فً ضبط حواسك ,لكً تضمن سالمة فكرك.
النار .لذالك كن حرٌ ً
واسأل نفسك :أي نوع من الفكر ٌجول فً عقلك؟ أهو فكر روحى ,أم فكر خطٌة ,أم فكر تافه
من امور العالم الزابلة؟؟
كذالك ما الذي تقدمه الحواس لعقلك من مناظر وصور ,ومن سماعات وأخبار وقصص ,ومن
وأغان وألحان ونغمات ,ومن أفالم لكل منها نوعٌته وتاثٌره؟
موسٌقى
ٍ

القراءات

للقراءة تاثٌر كبٌر فً حٌاتك وشخصٌتك.
فٌمكن -حسب نوعٌتها-أن تغرس فٌك مبادئ معٌنة وقٌ ًما...
كثٌرا عن الحرٌة ,غٌر الذي ٌقرأ فً عمق عن االلتزام .والذي ٌقرأ عن الهدوء,
فالذى ٌقرأ ً
غٌر الذي ٌقرأ عن الجهاد .والذي ٌقرأ عن مشاهٌر العلماء غٌر الذي ٌقرأ عن أبطال
الحروب ...كل من هؤالء ٌتأثر بما تتركه القراءة فً أثره من دوافع ورغبة فً التقلٌد..
كذلك القراءة توسع الفكر ,وتزٌد معارفه ,وتع ّمق فٌه مفاهٌم معٌنة .وما أصدق ما قاله
الشاعر عن القراءة فً التارٌخ:
أعمارا إلى عمره
ومن وعى التارٌخ فً صدره أضاف
ً
والقراءة تستطٌع أن تبعد الفكر عن التوافه:
فالمرأة التً ال تقرأ ,ربما ال تعرف سوى الحدٌث عن الموابد والمالبس والحفالت وأخبار
الناس .بعكس المرأة المثقفة التً تجٌد الكالم فً موضوعات لها عمق .وبالمثل فالرجل الذي
ال ٌعرف سوى المقهى والنادى ودور اللهو ,تكون شخصٌته سطحٌة وأحادٌثه بال نفع أو قد
تضر .وعلى عكسه الرجل الذي ٌقرأ وٌدرس وٌثقف نفسه ,هو قادر أن ٌزٌد غٌره عل ًما
ومعرفة.
والقراءة تمنح العقل لو ًنا من النمو والنضوج:
أمورا ما كان العقل ٌعرفها .وتدخل معه فً حوار من جهة موضوعات تحتاج إلى
فهى توضح
ً
مناقشة...
ونالحظ حال ًٌا اتساع نطاق المعلومات بازدٌاد المطبوعات سواء من الكتب أو الجرابد أو
المجالت ,وتغٌر الفكر عن ذى قبل بحسب نوعٌة الثقافات .واصبح البد لإلنسان من القراءة
لكً ٌواكب تٌار المعرفة ,وال ٌبقى متخل ًفا عن مستوى عصره

مستوى المعرفة قد أزداد .ولكن أٌة معرفة؟
أٌة معرفة تبغى؟ واٌة أنواع من القراءة تشبع رغباتك؟

صا وحكاٌات؟ أم تقرأ للتدرٌب على الذكاء؟ كمن ٌقرأ
هل تقرأ للتسلٌة وللمتعة؟ كمن ٌقرأ قص ً
ً
الغازا لحلها؟ أم تقرأ للدراسة والبحث عن الحقٌقة؟ أم تقرأ فً موضوعات تروقك فً
السٌاسة أو االقتصاد أو الرٌاضة أو االخبار؟ أم انك تقرأ لمجرد الهروب من الفراغ ولقتل
الوقت؟ أم تقرأ كت ًبا فً العقٌدة واالٌمان ,او فً الفضٌلة وسٌر االبرار؟
إن خٌر نوع من القراءة هو ماٌبنى نفسك :ما ٌثقفك بطرٌقة سلٌمة ,وما ٌشبع روحك
وعقلك...
مص در المقال :موق ع األنبا ت كاله ٌمانوت.

لذلك فٌما نشجعك على القراءة ,ندعوك أن تكون حكٌ ًما فً اختٌار مما تقرأه .فلٌست كل
قراءة نافعة وال بناءة .وهناك قراءات مضلله ,واخرى تثٌر الشك حتى فً المسلّمات.
ً
خاطبة أو معتقدات هدّ امة ...ولألسف فإن حرٌة النشر تسمح
وقراءات أخرى تنشر أخبارا
بكل شا!! وقد تقرأ فٌتغٌر فكرك دون أن تدرى ,ولو عن طرٌق التدرٌج ,وعلى مدى زمنى.
ال تقل أنا ال أتأثر! فقد تتأثر دون أن تشعر!..
كثٌرا من كتب الشٌوعٌة فصاروا شٌوعٌٌن.
إننى أعرف كثٌرٌن كانوا مؤمنٌن وقرأوا ً
حرٌصا جدًا من جهة
والبعض تعمقوا فً قراءة كتب عن اإللحاد ,فاهتز اٌمانهم! لذلك كن
ً
األفكار الغرٌبة...
لهذا كله ,اقرأ بفهم ,وبفحص ,وال تعتنق كل ما تقر
فكثٌرون ٌقبلون كل ما ٌقرأون باقتناع تلقابى! دون دراسة ,ودون تعمق فً التفكٌر ,كما لو
كان ذلك مكتو ًبا بوحى!!
أما أنت فاقرأ بمٌزان دقٌق ,وبتحلٌل ّ
فكثٌرا مانجد
ادق .وال تصدق كل ما ٌُكتب وما ٌنشر.
ً
ضا فٌما تنشره الجرابد من أخبار ومن أفكار!
أشٌاء ٌعارض بعضها بع ً
والعجٌب أن البعض ال ٌكتفون بتصدٌق كل ما ٌقرأونه ,أنما ٌحاولون نشر ذلك بٌن الذٌن
ٌحٌطون بهم .وقد ٌكون ذلك مناف ًٌا للحقٌقة .اذن على اإلنسان أن ّ
ٌشغل عقله فً كل ماٌقرأ,
وٌمنح لسانه عطلة حتى ٌثق بموضوع الحقٌقة أٌن تكون..؟

