مقتطفات من "خوارق الالشعور"
كتاب خوارق الالشعور وأسرارالشخصية الناجحة للدكتور علي الوردي ،عالم اجتماع عراقي .تناول من خالله
مجموعة من األفكاربأسلوب سهل ويسير  ،ركزفيها على النفس البشرية و الشخصية العبقرية والعوامل املؤثرة فيها،
"يبحث في غوامض العبقرية والتفوق والنجاح وما يسمى عند العامة "الحظ" وأثر الحوافزوالالشعورية فيها في ضوء
النظريات العلمية" .كما تحدث من خالله عن القوى النفسية الكامنة في اإلنسان ،وكيف لهذه القوى واملشاعر الكامنة
أن تدفع اإلنسان نحو النجاح.

ضم الكتاب العديد من األفكار التي أعطى من خاللها بعدا عميقا للجانب الروحي في اإلنسان ،مقدما املواضيع
بقوالب ممتعة وسهلة ،مفسرا إياها بطريقة اجتماعية علمية .وإن كنت أخالف الكاتب في بعض األفكارالتي طرحها
والتي تفتقر إلى الكثيرمن املنطق والتأصيل.

مما أعجبني في الكتاب حديثه عن الفرق بين املتعلم واملثقف ،وهي في الحقيقة مشكلة جلية في عصرنا هذا،
فنرى الكثيرممن يعتد بنفسه ويظن أنه حوى من العلوم ما ال يباريه فيه أحد ،وأصبح متمكنا من العلم وأصوله إال أنه
لم يتعلم إال ما اعتاد عليه منذ الصغر ،بينما املثقف يحرص على تلقي العلوم املخلفة ،ومعرفة اآلراء املتعددة ،مع
قدرته على تمحيصها ومعرفة جيدها من رديئها ،ساعيا بذلك إلى االنتفاع بما هو جيد وترك ما هو رديء.
يقول الدكتور علي الوردي" :ومن املمكن القول بأن كل جديد في العلم يقابله املتعلمون وغيراملتعلمين من
الناس بالهزء .والتاريخ مملوء بقصص العلماء واملخترعين واملكتشفين الذين قاسوا من االضطهاد والحرق واالستهزاء
والتحقيرما قاسوا من جراء ما جاؤوا به من جديد في خدمة التطور العلمي واالجتماعي.
ً
وهنا ينبغي أن نميزبين املتعلم واملثقف ،فاملتعلم هو من تعلم أمورا لم تخرج عن نطاق اإلطارالفكري الذي
اعتاد عليه منذ صغره .فهو لم يزدد من العلم إال ما زاد في تعصبه وضيق في مجال نظره .هو قد آمن برأي من اآلراء أو
مذهب من املذاهب فأخذ يسعى وراء املعلومات التي تؤيده في رأيه وتحرضه على الكفاح في سبيله .أما املثقف فهو يمتاز
بمرونة رأيه وباستعداده لتلقي كل فكرة جديدة وللتأمل فيها ولتملي وجه الصواب منها.
ً
ومما يؤسف له أن املثقفين بيننا قليلون واملتعلمين كثيرون .ومتعلمونا قد بلغ غرورهم بما تعلموه مبلغا ال
ً
ً
يحسدون عليه .وهذا هو السبب الذي جعل أحدهم ال يحتمل رأيا مخالفا لرأيه".

يتكون الكتاب من خمسة فصول ،لكل فصل عنوان يتحدث عما بداخله ،باإلضافة إلى مقدمة وذيل ،ويوضح
املخطط التالي ملخصا للكتاب ،يضم أهم األفكارالتي تناولها الكاتب في كل فصل.

خوارق الالشعور

المقدمة

إطارال شعوري يقيد تفكير اإلنسان ،ينظر من خالله إلى
األمور من منظارمعين واحد ثابت ،وهو ناتج من عالقة
اإلنسان ببيئته .ال يستطيع اإلنسان التخلص من هذا
اإلطارألنه غيرمرئي بالنسبة له ،إال أن الشخص املبدع هو
من يستطيع إدراك وجوده والتحرر منه .ينقسم هذا اإلطار
إلى :قيود نفسية ،وقيود اجتماعية ،وقيود حضارية.

الفصول

الفصل األول
اإلطار الفكري
يرى الدكتور علي الوردي أن املنطق األرسطوطاليس ي

الفصل الثاني
المنطق
األرسطوطاليسي

العقل الباطن يرشد اإلنسان إلى الكثيرمن األمور التي ال
يستطيع اإلنسان بوعيه القيام بها أو التوصل إليها،
والنجاح ال يكون محض صدفة أو مجاهدة وكفاح فقط،
بينما بالتدريج والتمهل .على اإلنسان اغتنام الفرص
والسعي لتحقيق األحالم بإرادة قوية والتي تتطلب من الفرد
أن تكون لديه املقدرة للوصول للش يء وليس اإلرادة فقط.

تتأثر أفكاراإلنسان بطعامه وشرابه وغيره ،ومهما كان حجم
التأثيرمن املادة الخارجية إال أنه قد يؤدي إلى عواقب كبيرة.

بعيد عن الواقع ،يجعل اإلنسان ينظر إلى الواقع نظرة
علوية ،وال ينخرط في املجتمع ويتعايش معه ،بمعنى
آخر أن من يؤمن بهذا املنطق ينظر إلى الحقيقة
باعتبارها مطلقة مما يجعلهم متمسكين بآرائهم
ومعتقداتهم ،ال يقبلون أي جديد من اآلخر.

الفصل الثالث
اإلرادة والنجاح
"كان اإلنسان في املاض ي يعتبر حرا مختارا يوجه
سلوكه في ضوء العقل الواعي ويقرر مصيره بإرادته،

الفصل الرابع
خوارق الالشعور

النفس البشرية تتأثر بما حولها من مادة ال شعوريا ،فمثال

الذيل

الفصل الخامس
النفس والمادة

الوردي ،علي2008( .م) .خوارق الالشعور وأسرارالشخصية الناجحة .بغداد :دارالوراق للنشر.

أصبح اليوم يعتبركأنه آلة صماء تسيطر عليه الحوافز
الالشعورية وتدفع به دفعا" .وينقسم اتباع العقل
الباطن إلى فريقين :الفريق األول أتباع مدرسة
التحليل النفس ي (الذين يؤمنون بأن العقل الباطن
مركز للرغبات املكبوتة) ،الفريق الثاني يعتقدون بأن
العقل الباطن هو مهبط الوحي واإللهام.

