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 احللقة األولـى

 عادات وعقالن  : خفي وظاهـر
_____________________________ 

 

النشاط اآليل الذي يسبق حركة الفكر الواعي عند اإلنسان هو ظاهرة مشهورة ال ميكن جتاهلها ... سائق السيارة حني يفاجأ      
بسيارة أخرى خترج من طريق فرعي يوقف سيارته اتقاء خلطر اإلصطدام بضغط القدم على الكابح وبسرعة تسبق حركة العقل الواعي 

 ا العقل لوقاية صاحبه من اخلطر. واإلجراءات اليت يتخذها هذ

وهذا يعين أن يف أعماق كل منا جهازًا هو أدق دقة من العقل وأقدر على إختاذ القرارات والتصرف من اإلرادة الواعية وأكثر      
استجابة للوقائع واملفاجآت ... ويتعني مصري اإلنسان أمام كثري من األخطار اليت قد تدامهه ابلقدر الذي يتميز فيه هذا اجلهاز اخلفي 

 قة بعيداً عن العقل الواعي الذي منارس به حياتنا اليومية العادية .ابلسرعة والد

والواقع أن الشخصية احلقيقية األصيلة اليت متثل الواحد منا هي اليت حتددها وحتقق أبعادها تلك العادات اليت نعتادها يف حياتنا      
الطفل يتعلم عادة املشي مث يربع بعد تقدمه يف السن يف آداء مهارات اليومية واليت تشكل اجلزء األكرب من أنشطتنا املادية واألدبية ... ف

متعددة بفضل العادات اليت يتعودها والتمرينات اليت يقوم هبا ... واملهارات هذه ال تعود خاضعة للعقل الواعي بل تتم ممارستها 
 إبشراف هذا اجلهاز اخلفي الذي تنتظم به أكثرأنشطتنا املادية واألدبية. 
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التنظيم يف احلياة اليومية هو مثرة عادة من العادات اليت نتعلمها منذ طفولتنا األوىل. والشأن هو نفسه يف صفات احلزم واجلدية      
واالستقامة وحسن التعاون مع اآلخرين، حىت طريقة تعاملنا مع ما حولنا هي أيضًا حصيلة العادات اليت نتعودها يف طفولتنا وصبا�. 

 اليت نتكلمها فنحن ال حنرك هبا لساننا إال بفضل اجلهاز اخلفي الذي تعارفنا على تسميته ابلعقل الباطن.  وال ننسى اللغة

أما اجلزء الذي يستقل العقل الواعي ابإلشراف عليه من شؤوننا اليومية يف ميادين الفكر والعمل فهو ال ميثل غري نسبة ضئيلة .      
هبا من أنواع السلوك هي حصيلة العادات اليت تتم هبا برجمة اجلهاز اخلفي الذي تنتظم به أنشطتنا  والواقع أن أخالق احلضارة وما يتصل

 اليومية. 

وإذاً فإن نصيب اإلنسان من أخالق احلضارة وعاداهتا الثابتة يكون ابلقدر الذي حيصل عليه منها خالل املراحل األوىل من حياته      
يف خطوطها األساسية تتكامل بني العامني الثالث والسادس من عمره كما يقرر علماء النفس ... وعندما نعلم أن شخصية الطفل 

والرتبية نستطيع أن ندرك أمهية الدور الذي جيب أن يقوم به األبوان ومها يتوليان اإلشراف على تربية أطفاهلما قبل بلوغهم السن اليت 
 يلتحقون فيها مبدارسهم. 

بل الطفل ابلطريقة اليت يعودانه هبا على ممارسة العادات الطيبة واليت يغرسان هبا يف أعماق نفسه أمجل فاألبوان يصنعان مستق     
 الصفات وأحسن ردود الفعل يف أي موقف من املواقف. 

الن وخالصة القول أن األبوين يشاركان يف صنع اتريخ املستقبل. فهما وحدمها وبصورة خاصة يشكالن شخصية الطفل فإما جيع     
منه صورة مستقبلية قادرة على اإلبداع واخللق، جديرة ابلتعامل اإلجيايب مع الناس وأشياء الكون والطبيعة من حوله وإما يشوهان روحه 
ويطرحان العقبات أمامه حبيث يعجز العقل الباطن عن االستجابة للتحد�ت اخلارجية . إن األبوين يف احلقيقة مها املسؤوالن عن توفري 

 السعادة والنجاح لطفلهما ومها يف الوقت نفسه املسؤوالن عن فشله يف قادم األ�م. أسباب

إن املتاعب اليت يعانيها اجليل الطالع يف أ�منا هذه هي حصيلة األساليب اليت مت هبا تشكيل أفراد هذا اجليل يف السنوات األوىل      
 اليت واجهوا فيها دنياهم. 

 ر أبن مصري كل وطن من األوطان مرتبط ابلطريقة اليت يلجأ إليها األم واألب يف صنع رجال املستقبل؟ أفال حيق لنا من بعد أن نقر 

 " إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد " صدق هللا العظيـم.      

 


