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  "حاليا" علم"األيديولوجيا والطب النفسى وما آل إليه حال ما يسمى " عن ... في حواره مع  الرخاوي
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1  

 الخوف اللذيذ نور التقو
2  

 الوعي ينبوع الهلع 
3  

  أفكار تتهاطل على فؤاد بصير
 من عين اليقين

4  
  حر نهرالب

 مخنوق بأمالح األنين
5  

  دموع اإلدراك
  تتجمع على وجنات التراب

 لكن الزهور تحولها إلى ندى
6  

  كانت النجوم تتالمع
 عندما إبتسم القمر

7  
  الحب بمقدار

 والحياة ذات معايير تمام
8  

  األشياء ال تنقص وال تزيد
 بل تتبادل األدوار

9  
  الموجودات تمتطي ظهر الرحيل

 ا في حلقة الدورانتصل لغايته وال
 
 

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

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiThoughtsDialogue.pdf
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10  
  أبقىسلطان  الحركة

  وجودعنوان والسكون 
11  

  األرضجبال من جبل 
  نورنبع إحتوى 

  الجبلتكلم فهل 
 النور؟نطق أم  

12  
  السماء ذات األبراج
  والنفوس بال أبراج؟

13  
  جوهر النفس ترابي الطباع

  فهل أنها بذرة تماثلت
  بأحضان نمائها؟

14  
  الوعاءالنفس سائل يأخذ شكل 

  الذي يسكب فيه
15  

  المخلوقات صور متنوعة
  لطاقة واحدة
16  

  نطارد ظل المعنى
  عندما ندعي المعرفة

17  
  المعاني عصية

  وما ال ندركه اليوم
  سنتأهل إلدراكه في الغد

18  
  اإلدراك نماء

  وإرتقاء لمدارات عالء
19  

  درجات المدارك
  ذات حجاب

20  
  من يكشف الغطاء
 سيبصر الضياء
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21  
  تترنم النهايات

  عل أكتاف البدايات
22  

  الحقيقة 
  ضمير مستتر تقديره هو

23  
  وما أدراك ما هي

  تلك التي وضعت على رأس الرؤى
  تاج حامية؟

24  
  قال المنى
  أني أرى

  ففار تنور الويالت
25  

  دوت صرخات الحروف في بدن الكلمات
  !!فأصبح كل حرف كتاب

26  
  وهم العلم ينجب علما

  حرية علموال
27  

  العلم سلوك يومي
28  
لمالع  

  يخوفنا من العلم
29  

  الحرية تفكير
  وروح إستكشافية

  منورة بإرادة السعي للمعرفة واإلدراك
30  

  مسلمات العلم والرساالت
  لوحة إدراك متكاملة

31  
  العلم بداية مهما بلغ

32  
  العلم تواصل بدايات

  في دورة البحث 
  بالسرابعن آليات اإلمساك 



 4

33  
  العلم 

  نشاط معرفي نسبي الخصال
34  

  األديان ال تتسطح
  لكن النفوس هي التي تتسطح

  وتتقوقع وتصاب بعفن اإلستنقاع
  !!فتحسب عفونتها دينا

35  
  األديان تتحول إلى أقنعة
  وخداعات بسهولة خارقة

  عندما تتأهل النفوس الجاهلة
  لهضم ما يعزز حاجاتها

  ويرضي رغباتها
36  
  لم تفاعل جاريالع

  وال توجد مقدسات علمية
37  

  العقيدة الجوهرية ترتدي ثيابها
  وإن أرادت تجعلها داخلية

38  
  )المتقدم(في العالم 

  الربحية هي الحقيقة
39  

  النزعة المادية تهيمن على النفوس واألرواح والعقول
  حتى صار البشر أرقاما

  وآالت وأجهزة وأهدافا لتحقيق أعظم األرباح
40  

  صارت األهداف تحقق
  أطماع مستهدفيها

41  
  الحرب تجارة رابحة

  وتُحسب داينمو اإلقتصادات
42  

  الضالل كرأس البصل
 محاط بأغلفة عاطفية إنفعالية
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43  
  ال يوجد داخل وخارج

  أو قاع وضفاف
  وإنما وحدة وجود نفسية تفاعلية

44  
  األنا غير موجودة

  وإنما متخيلة
  ز الخداعأو حالة إفتراضية لتعزي

45  
  الوعي الجمعي

  صب النفوس في وعاء إدراكي متماثل المحتوى
46  

  الضالل وعي جمعي
47  

  الذاكرة ليست إفتراضات أو فلسفات
  إنها جهاز تمتلكه جميع المخلوقات

  ويكون فيها وفي دائرة وعيها
48   

  الدماغ يستقبل األفكار
  لكنه يجب أن يرتقي

  لمدارات التلقي
  واإلشراق

49  
  اإلدراك النفسي

  هو الذي يتحكم بالسلوك
  وليس اإلدراك العقلي

50  
  النفس ليست مرآة العقل

  والعكس صحيح
51  

  الذاكرة جهاز كهرومغناطيبي 
  متباين النشاط
52  

  لست أدري حينما أدري
53  

  راية الفكرة أعلى من الفكرة
54  

  أعالج اللحظة بداء اللحظة
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55  
  أقف على حافات الممنوع

ح بلسان أدريألصد  
56  

  كنت أجلس على سفح الرؤى
  الخالية من األشكال

  عندما إنفجرت النقطة
57  

  كانت الحياة ذات مخالب
  فأصبحت ذات أنياب

58  
  الزمن يتحرك نحو بداياته

  وكل شيئ يلتقي أوله
59  

  المخلوقات محكومة
  بقيود الدائرة المغلقة

60  
  القدرة على وعي الذات الغائبة

  اك الموجودنوع من إدر
61  

  الوهم من ضرورات البقاء
62  

  نحن نعيش في منفى كوني
  وعزلة مرعبة

  ونميل لألوهام وأخواتها
  لكي نستحضر األمان واإلطمئنان

63  
  المنطق لسان حال السلوك

64  
  معامل إعادة تصنيع األفكار

  ذات إنتاجية عالية
65  

  موجودات العصر
  تتعولم وتتكوكَن

66  
 ليس كل ما هو مقنع صحيح
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67  
  النفس والحواس

  طالسم أدركها إمحودب
68  

  اإلجتهادات المعاصرة
  حاجات تفرضها 

  دواعي اإلدراك والوعي األوسع
69  

  القوالب مرتكزات وأسس
  والتقولب فناء
70  

  الشجرة 
  إدراك مضغوط في ذات البذرة

71  
  أدركنا وما تذكرنا

72  
  في كل كونٍ أكوان

73  
  ت األفكارتناثر

  فاشتبكت لتنسج
  سجادة كونية ال تنتهي

74  
  فاعقد وتعقد

  وال تقعد
75  

  اإلدراك األعظم
  أن تمسك بنقطة إبتداء الدوران

76  
  الموجودات من كون واحد

77  
  تسرمد اإلنسكاب
  والكأس ال يمتلئ

78  
  اإلجترار منهج علمي
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79  
  إنهم ينقبون في ذاتنا الحضارية

 ونحن ننقبها
80  
  وننا بلغتهميقرؤ

  ونجهل قراءة أنفسنا بلغتنا
81  

  ينبهرون بنا فيكتمون
  وننبهر بهم وهم المنبهرون

82  
  نجهل فحوى إال
  ونراهم يوقنون
83  

  العيوب في العقد ال في العقائد
84  

  األنوار تقدح األنوار
85  

  الكون يتوق لثمرات عقولنا
  وسالف إدراكاتنا

86  
  أيكة إدراكنا

  عطشى لزالل يقين
87  

  الماء مصير
  والتراب يصير
  وبينهما مسير
88  

  تبسم الجبل
  من همسات الحصى

89  
  هل أصغيت للصخور

  وهي تضاحك األمواج الغادية
90  

  زقزقت الروح
  في وادي اإلدراك

91  
  تكلمت النقطة
  بأبجديات كن
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92  
  الذات تفيض

  والروح تطغى
93  

  سمعت مناديا 
  في اآلفاق نادى
  فانفلق الصبح
94  

  لبشر يخاصم باءها
95  

 إعترفَ الضوء بقيمة الظالم
96  

  قشور النفس مطلفة
 وقلبها محض هباء

97  
  الموجة ال تملك البحر

98  
  الصفاء قد إصطفى
  وكل شيئ مصطفى

99  
  للكون عين واحدة
  ال تنطبق أجفانها
100  

  األعمار مقيدة بمثلث
  كان يكون كائن
101  

  سمعتُ وما وعيتُ
 !!فاستيقظ الحجر

 

***   ***   ***   

ت ذات ����
 ار��
 

 !!العقيدة العلمية الغائبة

www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAbScDogma.pdf 
 صــادق السامرائي. د

***   ***   *** 

 حاليا" علم"والطب النفسى وما آل إليه حال ما يسمى  عن األيديولوجيا
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRakhAbScDogma.pdf 
 بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي
***   ***   *** 

 !! دةالعقـــــــــدة والعقيــــــــ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiNode&Belief.pdf 

 يصادق السامرائ. د

www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAbScDogma.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRakhAbScDogma.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiNode&Belief.pdf

