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يعيش العرب معضلة 
اضطراب المفاهيم وعدم 

بسبب , وضوح المسميات 
غياب دور المفكرين 
والمثقفين في حركة المجتمع 

إن غياب المفاهيم الواضحة 
المعاني والدالالت أو 

يساهم في صياغة , المضطربة 
التفاعالت السلبية المشوشة 

والمعززة للمخاوف  للرؤى
والتوجسات من اآلتيات 

كأن األزمة الحقيقية 
الجوهرية العاصفة في الحياة 
العربية هي مشكلة مفاهيم 
حياة 

الحضارة اإلسالمية كانت ذات 
مفاهيم راسخة يتم التعبير 
عنها وفقا لمعطيات عصرها 

وبهذا التوافق , ومكانها 
اإلدراكي أسست لحضارات 

أصقاع الدنيا  متنوعة في
المختلفة

 

بسبب غياب دور , المفاهيم وعدم وضوح المسميات  اضطرابيعيش العرب معضلة 

إلدراكية الالزمة لصياغة النظريات وفقدانهم للقدرات ا, المفكرين والمثقفين في حركة المجتمع 

وطبيعة تكويناتها المتنوعة األطياف الجغرافية , الوطنية والحضارية المتفقة مع جوهر بلدانهم 

 .والتأريخية والحضارية والبشرية

 

ويترتب عليه وجود سائب , ولهذا فأن الجهل التأريخي والحضاري والواقعي هو السائد 

مما يجعله بال مالمح وال هوية أو مناهج حياة , ء الذي يوضع فيه سائل القوام يتخذ شكل الوعا

 .وصيرورة إنسانية ذات قيمة ودور معاصر

 

يساهم في صياغة , إن غياب المفاهيم الواضحة المعاني والدالالت أو المضطربة 

وتجعل الشك , التفاعالت السلبية المشوشة للرؤى والمعززة للمخاوف والتوجسات من اآلتيات 

 .طان وديدن ما يتحقق من تواصالت وما يترتب عليها من نتائج خسرانسل

 

, فكأن األزمة الحقيقية الجوهرية العاصفة في الحياة العربية هي مشكلة مفاهيم حياة  

الذي تتوالد فيه وتعيش , وعندما تغيب هذه المفاهيم أو تتشوه فأنها تنعكس على الواقع اليومي 

 .وتؤسس لمناهج تفاعالت

 

والحضارات كافة لم تنطلق إال من مفاهيم محددة ذات مشاريع توصلها ألهدافها المبينة في 

 .والتي يمضي على هداها َحملتها, مفاهيمها 

 

فالحضارة اإلسالمية كانت ذات مفاهيم راسخة يتم التعبير عنها وفقا لمعطيات عصرها 

 .أصقاع الدنيا المختلفة وبهذا التوافق اإلدراكي أسست لحضارات متنوعة في, ومكانها 
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في أيامنا الحاضرة تجدنا في 
مآزق الدعوات المشوهة 
, للمفاهيم والمبلدة للمدارك 

والمساهمة في تأجيج 
العواطف واإلنفعاالت 

, ال بد من مراجعة المفاهيم 
واإلستيقاظ من نومة العدم 

والتفاعل مع , والضياع 
التحديات بمفاهيم تستوعبها 

من إبتكار السبل  وتتمكن
الكفيلة بتجاوزها 

هل سيتمكن العرب من إعمال 
العقول ولجم العواطف في 
عصرٍ تصدح فيه المدارِك 
 !!باإلبداع المطلق؟

, وفي أيامنا الحاضرة تجدنا في مآزق الدعوات المشوهة للمفاهيم والمبلدة للمدارك 

التي تأخذها إلى جحيمات سلوكية ال تُرتجى منها , والمساهمة في تأجيج العواطف واإلنفعاالت 

 .مما يصنع واقعا غثيانيا مهلكا للجميع, قيمة حضارية أو إنسانية 

 

والتفاعل مع , واإلستيقاظ من نومة العدم والضياع , عليه فال بد من مراجعة المفاهيم و

والخروج من أصفاد , التحديات بمفاهيم تستوعبها وتتمكن من إبتكار السبل الكفيلة بتجاوزها 

 .إلى منطلقات المبادرة واإلقدام, ومحن ردود األفعال 

 

بتفاعل عقول األمة المدركة الرشيدة  وال يتحقق هذا الوعي النهضوي الحضاري إال

واإلرتقاء بالمعارف , وعملها الجاد والمجتهد في تحديد المفاهيم وتعريفها بوضوح , المقتدرة 

وما تتطلبه األجيال من ميادين تستوعب , اإلجتماعية واإلنسانية إلى مصاف العصر وما بعده 

 .تطلعاتها وما يتوقد في خيالها من أحالم منيرة

 

سيتمكن العرب من إعمال العقول ولجم العواطف في عصرٍ تصدح فيه الَمدارِك فهل 

 !!باإلبداع المطلق؟

  

 

 
***   ***   *** 

 

  ةــــة العربيــــوم النفسيــــة العلــــشبك

  دعوة للمساهمة في التعريف بهذا المشروع العلمنفسي األكاديمي

ؤسساتهم الجامعية و االستشفائيةنأمل من االساتذة الكرام التعريف بالشبكة يف م  

التالية او ادراجها ضمن معلقات مؤسساتهم العلمية او االستشفائية" اللوحة االشهارية " من خالل توزيع    
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