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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )288( سـواهـــــا ومـا

   !!ل  ـــــــــــــــل والتجهيـــــــــــــــة الجهـــــــــــــــــآف

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

    

     
 

 

 كل ما ���� ش��ا ��ف	�ه : اآلفة

 ال!ع�فة �ال��ئع�م : ال�هل

و%�مي ب"ا في وهاد , و%ع1ل عق/ل"ا , و%	$!�ل ع/ا.ف"ا و%-جج م�اع�نا , ال�هل �أكل"ا و%	$#!� ف�"ا 
 .وه=اب ال/%الت الع$�ات ال!$�اك!ات ف/ق أك$اف أج�ال"ا, ال$�ارعات 

 !!وهCا إق$�اب م$"/ع م@ ال�هل ال!�وع
 

 !!الجهل المقدس: أوال

ووس�لة ل$M�%� ع�م ال!	اه!ة في , ل!�$!عات ال!عا.لة اسل/Lا للG�اة ال$ق��J سل/ك م"G�ف ت$CEه ا
كل!ا مالU نG/ , وTل!ا إزدادت ال!�$!عات تع1ال وع�Rا , الع1اء وال"!اء واإلب$Oار وال$ق�م ال!عاص� 

 .ل$$"فJ ف�ها ه/اء ال�� واإلج$هاد, آل�ات ال$ق��J وال	ق/Y في ود�ان الغاب�ات وم	$"قعات الVال�ات 

ح$ى ل��Mو Tل َم@ �!$ل^ ن�ا.ا وت1لعا وق�رة , ال!�$!عات ت$�ه نG/ تق��J األف�اد خ�/صا  وهCه
بل أن هCه ال�فة ق� ت"$قل إلى مEل/قات أخ�e واش�اء , على الdG على ال"ه/ض على أنه مق�س 

 .وم/ج/دات جام�ة لO"ها تO/ن رم/زا مق�سة وذات مع"ى وgرادة سل/T�ة فاعلة في ال!�$!ع

G=� ال�أن ال�ی"ي في ال!/ض/ع فأن ال$ق��J ی$G/ل إلى عادة إج$!اi�ة وآل�ة تفاعل�ة وع"�ما �
 mوضة على ال/اقع القائ�اء ال�ی@ مق�س��@ , مف�iن أد/o�� , ��Vل/ن إلى آلهة على ال/G$ه ال/صف یCهLو

�ال ت�دد أو س-ال mعهV$%و mع له"E� أن. 

لVاq�ة في الG=ارات الق��!ة س/اء في �الد ال�اف�ی@ أو وهCه عادة سل/T�ة ق��!ة ولها ش/اه�ها وأدل$ها ا
 .الG=ارات ال!��%ة

��r لm ی$غ��� في ج/ه�ه وفG/اه Vل/ك ال	أن ال rانه في , أoارات م$/افقة مع زمانه وم	م CEن!ا إتgو
فال	ل/ك ��/رة عامة مGف/ف �ال$ق��J وم�ه/ن �ال$uV�ة والE"/ع ال!1لt ل!ا ه/ مق�س , معms األح�ان 

�� ف/ق ال$�ابو Vفي خ1/ات ال �م-ث. 

�� أن , فال!ل/ك وال	ال.�@ في غاب� األزمان Tان/ا آلهة أو أن�اف آلهة أو أشVاهها Vلل @o!� فال
�� إال ع"�ما �o/ن صاح� .اقة خارقة وق/ة م1لقة وهCه هي م@ صفات األل/x�ة ال$ي Vال ���!� moG$ی

�� لOي �o/ن حاك!ا م1لقVاعل�ها أن ُت=فى على ال. 

, الجهل يأكلنا ويستثمر فينا  
ويستميل عواطفنا ويؤجج مشاعرنا  

ويرمي بنا في  , ويعطل عقولنا  , 
وهضاب  , وهاد التصارعات  

الويالت العتيات المتراكمات  
فوق أكتاف أجيالنا

التقديس سلوك منحرف تتخذه  
المجتمعات المعاطلة اسلوبا للحياة  

ووسيلة لتبرير عدم المساهمة  , 
في العطاء والنماء واإلبتكار  
والتقدم المعاصر  

كلما إزدادت المجتمعات تعطال  
كلما مالت نحو آليات  , وعجزا  

التقديس والسقوط في وديان  
, الغابرات ومستنقعات الباليات  

لتتنفس فيها هواء الجد  
واإلجتهاد

عندما يحضر الشأن الديني في  
ن التقديس يتحول  الموضوع فـأ

إلى عادة إجتماعية وآلية تفـاعلية  
, مفروضة على الواقع القـائم  

فيكون أدعياء الدين مقدسيين  
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وق� ی$CE م	!�ات Tالق�Mلة , والmoG ال!1لt نsام سل/Tي م$�Cر في ال!�$!عات Tافة وLال إس$#"اء 
 tد ال!1ل�فات وال$ق"�"ات الالزمة ل�"اعة الف�ها الع�ی� م@ ال$/ص�ب وغ�RGة والف�ة وال���والع

 .ال�الح�ات أو ال!ق�س وgن ش�U اإلله

�الح�ات و.اع$ه واجVة وال �!o@ إال ت"ف�Cها والع!ل وح$ى الع�ا�ات �o/ن رئ�	ها مق�سا وم1لt ال
�!/ج� ت/ج�هاته والE=/ع ال$ام إلرادته. 

�� �R$Eن T�انا تفاعل�ا مM"�ا على هCه اله�oل�ة ال	ل/T�ة ال!$oG!ة �ه و��ه م"C األزلVأن ال rأ. 

 Uها واح� وثاب�ج/ه @Oات وت"/عة ل��Mاغات وتع�ام"ة صOة ال�ه اآللCه CE$ول, وث� ت ��Vا فأن الCه
�Gاض�ه وL!	$قMله  dMی�ه في الع t1ل� rCعى ل�"اعة ال!ق�س ال	� e�ع ب�@ آونة وأخ!Vم� rفي ا ,

mی@ قّ�س$هCال rات على أی�� .ك!ا ح�ل في أورLا وقارات غ��ها ت��عU ال/%الت والعCا

Jل!ا إزداد م�لها لل$ق��T ال�هل /Gن Uف�Gل!ا إنT أن ال!�$!عات �%� في األم�إلى ,  والغ Uل/Gوت
 .لق!ة سهلة على م/ائ� ال!ف$�س�@

فال�هل م@ أهm الع/امل ال$ي ت	اهm في تق/%ة ال	ل/ك ال$ق��	ي لOل ش�ئ في مG�^ ال�اهل�@ 
 .ال!$/ر.�@ �ع/ا.فهm وgنفعاالتهm اله/جاء

 

 !!الجهل المكّرس: ثانيا

ل ب$O�ار عقائ� دوغ!ات�ة أr أن ال!�$!ع �ق�س ال�ه, ال!فO�ون الع�ب ی$�Gث/ن ع@ ال�هل ال!ق�س 
و%ع"ي �ه ال"sام ال$�r/L الrC , وم"هm َم@ یCه� إلى ال�هل ال!-سJ , غ�� خاضعة لل$Gق�t العل!ي 

و%!ع@ �ال$لق�@ وع�م ت���ع اإلن	ان , ی-سJ لل�هل و%غلt األب/اب أمام ال!ع�فة وال$ف�O� و%ع1ل العقل 
 .على إس$ع!ال عقله ألنه م@ ال!G�مات

�ىE� mه!sال�اء و%�ور ح/له  ومع Uإلى ب� ���خ/فا م@ ال$Oف�� واإلتهام �الRن�قة وغ��ها م@ , أن �
 .ال$ي �	هل إ.القها والع!ل �!/جMها م@ قMل أع�اء ال#قافة وال!ع�فة وgع!ال العقل, اإلتهامات 

�� وج/د العقل Vون على ال�O"%فة و�وال!ع mال$عل�لCی@ فهm ا, فU�M ال�اء أن ت�ارال�ی@ ال �	!G/ن 
�� إال أن ی$Vع و%1�ع وال ��/ز له ال	-ال , �ع�ف/ن وع"�هm العقل والoG!ة والق/ل الف�ل Vوما على ال ,
 .ألن في ذل| زعRعة لق�س�$هm ومقامهm ال�ل�ل

والdG ال�ائ� على ال$�ه�ل , وه-الء هm الCی@ �o�س/ن ال�هل و%ع!ل/ن ��� ون�اY على إدام$ه 
�إسm ما یّ�ع/ن م@ .ائ{�ات ومCهM�ات وآل�ات إس$Vuاد�ة للCی@ إم$1, وال$�م�� العقلي  mه�ا م��/

�� وال�ی@V%ة لل�وت�م�. 

��لة إلى ج/ه� وح��قة ال�ی@ , فهm �ع$ق�ون �عقائ� أوج�وها و%G	M/نها دی@  U!ن!ا م@ , وهي ال تgو
�Eع/ن أنف	هm ��, وحي تأو%التهm وت	/%غاتهm وت1/%عاتهm الالزمة ل$!�%� ما ی�غM/نه و%CهM/ن إل�ه 

 mو%=لل/ن ال"اس م@ ح/له ,m%/وال"هج الق m��$	!ال Yا�ع@ ال� mفه�وح mو%!ع"/ن ب$�ه�له. 

ف!ا عل�| , وأساس لإل�!ان , وgن!ا أصVح ع"�هm .قJ تعr�M , ووفقا لCل| فال�هل أك#� م@ مق�س 
�ا.�@ ت�%� أن ألن ما �أتي �ه العقل وساوس وأضغاث وه!	ات ش, إال أن ت-م@ �قلV| وتع1ل عقل| 

 .تVع� ال!-م@ ع@ ال�ی@

��ع/ن على ال�هل وال$�ه�ل � mفي ال!�$!ع ت"امى ال�هل , وم@ ال/اضح أنه mه�وتأث� mل!ا زاد ع�دهOف

الملوك والسالطين في غابر  
األزمان كانوا آلهة أو أنصاف  
آلهة أو أشباهها  

ال يمكن للبشر أن يتحكم بمصير  
البشر إال عندما يكون صاحب  

هذه  طاقة خارقة وقوة مطلقة و 
هي من صفـات األلوهية التي  
عليها أن ُتضفى على البشر لكي  
.يكون حاكما مطلقـا

حتى العصابات يكون رئيسها  
مقدسا ومطلق الصالحيات  
وطاعته واجبة وال يمكن إال  
تنفيذها والعمل بموجب  
توجيهاته والخضوع التام إلرادته

أن المجتمعات كلما إنحرفت نحو  
ها  الجهل كلما إزداد ميل

وتحولت إلى لقمة  , للتقديس  
سهلة على موائد المفترسين

معظمهم يخشى أن يشير إلى  
خوفـا  , بيت الداء ويدور حوله  

من التكفير واإلتهام بالزندقة  
التي  , وغيرها من اإلتهامات  

يسهل إطالقها والعمل بموجبها  
من قبل أعداء الثقـافة والمعرفة  
وإعمال العقـل

أوجدوها  هم يعتقدون بعقـائد  
وهي ال تمت  , ويحسبونها دين  

, بصلة إلى جوهر وحقيقة الدين  
وإنما من وحي تأويالتهم  
وتسويغاتهم وتطويعاتهم الالزمة  
لتمرير ما يرغبونه ويذهبون إليه  
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ألن في ذل| خ	ارة , ول@ ت�� م"هm َم@ �	عى إلى ال$#��� وال$عل�m ومGارLة ال�هل واألم�ة , وتعا�!U األم�ة 
 .و%-دr إلى أض�ار ت�ار%ة هائلة ال �!o@ القM/ل بها, هm اإلس$Vuادr ك�M�ة ل/ج/دهm ال$=ل�لي ودور 

�=اع$هm وLه ت"$ع� ت�ارة ال�ی@  ��Vن ال�هل , فال/o� ة ��� أنGL�اعة م=Vن ال/Oي تOول
 .عالم$ها الفارقة ومارT$ها ال$�ار%ة ال!$!�Rة

1لGات ال$ي ت�ور ح/ل فهل ع"� ال!فO�%@ الع�ب ال��أة ب$	!�ة األش�اء �أس!ائها ب�ال م@ ال!�
ول@ �عف�هm ق/لهm , وما أوج�وا حال فاعال أل�ة م�oلة ت!E� ال/اقع الع�Lي على م�e عق/د , ال!ع=لة 

�أن هCا ل�J م@ واجMهm؟!! 
 

 !!الجهل والغباء والدين الوباء: ثالثا

وق� , 1قة عامالن أساس�ان وم-ث�ان في األح�اث وال$1/رات وال$فاعالت ال!$�اi�ة القائ!ة في ال!"
ت	VMا �!ا ال ُ���ق م@ ال��اعات والE	ائ� واإلن$Oاسات ال!�وعة ال$ي خ�!U على م	��ات أج�ال 

�الV�Eات والG	�ات Uإخ$"ق. 

�ه اآلخ�ون و%$��L/ن له وع�م مع�فة T�{�ات وآل�ات ال$��r وال!"اورة وال!/اجهة  �Oا �ف!�فال�هل 
ال!	$��r في أروقة الO�اسي وLاحات ال	ل1ات ال!$	��ة وال�Vاء , الoG�!ة ال�ائ"ة لل!�الح ال/."�ة 
�عMها وأرضها �أسه!ا ب$فع�ل خ1^ وم�ار%ع ال!ف$�س�@ ال��س�@ ووف�ا لهm الف�ص , �ق�رات ال1امع�@ 

 .والق�رات الOف�لة �اإلف$�اس ال!�وع ال!�%ح

$$ال وال$�ارع ال�امي وL	MMه!ا صار ال�ی@ وLاًء وآلة ل$1G�m ال/ج/د ومtG الG�اة وL"اء م�ادی@ اإلق
ح$ى ل$�ن/ م$ع�Vا وم"�ه�ا وق� تع1لU العق/ل وتف��ت أq�اح , ما ب�@ أب"اء ال�ع� ال/اح� وال�ی@ ال/اح� 

 .ال"ف/س وgن�لعU آفات ال��ور

�ف ل"ا دور هCی@ العامل�@ في ن�أتها وت1/%�ها وتعق��ها O"لة أو م/اجهة س�o�ول/ نs�نا إلى أ�ة م
فالع�ب لm ی$!o"/ا م@ حل م�oلة واح�ة ب�"هm على م�e الق�ن الع��%@ وال , ا وع�م الق�رة على حله

�اكلهm �	$��ون م"هm حل/ال , یRال/ن !���غ$"!/نها , ولهCا ت��هm یه�ع/ن نG/ أع�ائهm وال!	$#!�%@ 
 .ف�صة ألكلهm ف�ادا

 mه	أنف� !!أو حلها اآلخ�ون لهm؟, فهل وج�تm م�oلة واح�ة حلها الع�ب 

م!ا ی-�Tون على ح	@ ال�Vاء وج!ال , ع�ب �!=/ن على ذات ال	oة وال ی$عل!/ن أو ی$عs/ن لO@ ال
�ه ی$!$ع/ن وعلى أنغامه ی$�اق�/ن  rCال�هل ال. 

لO@ األح�اث وال/قائع على م�e أك#� ,  ق� �ق/ل قائل أن هCا Tالم جائ� وتع�r على ال	اسة الع�ب
�	�M .اقة , وTأن الrC ح�ل ل�G� mل , م@ ق�ن ت��� إلى هCه ال�G�قة ال!�%�ة وت-�Tها م�ارا وتO�ارا 

 .اإلنOار واإلسقاY وال$M�%� ال$ي ی$!$ع بها الع�ب وL$ف/ق �MT� على ج!�ع أمm ال�ن�ا

وم"Rه ومsل/م ومقه/ر و%"اضل و%oافح و%�اه� م@ أما الO�سي فأنه ب�%ئ , فال!	-ول ه/ وال	�M ه/ 
, وهCا ه/ م"t1 ال�Vاء وم"هج ال�هل , وL	�M اآلخ� أصاب الع�Lي ما أصا�ه , أجل اإلن	ان الع�Lي 

mاع/ا عق/له�وان�ح�وا في الO�اسي ال!G!�ة �األس�اد األق/%اء ال!	$G/ذی@ على ,  و.Vع العاجR%@ الCی@ 
 .ة الO�سي األم�@ ل�G@م��� الVالد والVuاد وL/اس1

فال�ی@ الrC , وق� بلغ ال��اء وال�هل ذروته!ا ع"�ما تm ت	�E� أق/e ما ع"� الع�ب ل$�م�� الع�ب 

فيخدعون أنفسهم ويضللون  , 
الناس من حولهم  

وإنما  , الجهل أكثر من مقدس  
, أصبح عندهم طقس تعبدي  

فما عليك إال أن   ,وأساس لإليمان  
ألن  , تؤمن بقـلبك وتعطل عقـلك  

ما يأتي به العقـل وساوس  
وأضغاث وهمسات شياطين  
تريد أن تبعد المؤمن عن  
الدين

هل عند المفكرين العرب الجرأة  
بتسمية األشياء بأسمائها بدال من  
المصطلحات التي تدور حول  

وما أوجدوا حال فـاعال  , المعضلة  
اقع العربي  ألية مشكلة تمخر الو 

على مدى عقود  

العرب لم يتمكنوا من حل  
مشكلة واحدة بينهم على مدى  
, القرن العشرين وال يزالون  

ولهذا تجدهم يهرعون نحو  
أعدائهم والمستثمرين  
, بمشاكلهم يستجدون منهم حلوال  
.فيغتنمونها فرصة ألكلهم فرادا

هل وجدتم مشكلة واحدة حلها  
لها  أو ح, العرب بأنفسهم  

!!اآلخرون لهم؟
لكن العرب يمضون على ذات  
, السكة وال يتعلمون أو يتعظون  

مما يؤكدون على حسن الغباء  
وجمال الجهل الذي به يتمتعون  
.وعلى أنغامه يتراقصون
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وLق�راتهm , أخ�جهm م@ الsل!ات إلى ال"/ر صار عامال فعاال إلخ�اجهm م@ ال"/ر إلى الsل!ات 
%�o	سل1ات وق�رات ع rا قادة وذو/GVی@ أصCال mج$هادات جهل$هgلل�هل و @%�O"!ة لق!ع ال!"اوئ�@ ال

 .وال�ع/ة لألخ/ة �ال�ی@, وال�Vاء 

 !!أم أن ال�Vاء وال�هل ه!ا ال�ی@ ال!�M@ ؟, فهل م@ أدلة ت�ح� ما تق�م 
 

 !!الجهل بالوطن جّالٌب للمحن: رابعا

الق�رت اآلخ�ون �ع�ف/ن"ا أك#� م!ا نع�ف أنف	"ا وأو.ان"ا وتأر%E"ا وح=ارات"ا وما ف�"ا م@ ال1اقات و 
أو , وال ی/ج� ع�Lي واح� أّدل ال�ن�ا على ح=ارات"ا , فهm الCی@ أدل/نا على آثارنا , وما ع"�نا م@ ال#�وات 

 .أسهm في إك$�افها

�فة م@ قMل األل!ان والف�ن	��@ واإلنOل�R , وفي م�� على س�Mل ال!#ال$oع اآلثار م�ل| في , ج!CTو
�أح/ال"ا وLل�ان"ا وهCه أدلة على أن"ا م@ ال�هالء, الع�اق . 

ذل| أن معms , وL	�M ال�هل ال/."ي أو الMُل�اني ال!�ّوع أصاب"ا ما اصاب"ا م@ ال/%الت وال$�اi�ات 
واآلخ�ون ال1امع/ن بها �ع�ف/نها , و%$/ه!/ن �!ع�ف$ها , ال�ول الع�L�ة ت/لى أم�ها قادة ��هل/نها ت!اما 

 .وال!�ار%ع وgن�از األه�اف ال!1ل/Lة �	ه/لة وس�عةوCLل| ی$m ت!�%� ال1E^ , و%ع�ف/نهm حt ال!ع�فة 

 mقادة ��هل/نه�وم@ , وال �ع�ف/ن الMل�ان ال$ي �!$لO/ن زمام ال	ل1ة ف�ها , وال یRال الع�ب ی$"ع!/ن 
 .غ�� ال�Mیهي أن ی$!o@ قادة ��هل/ن ما �ق/دون م@ تGق�t اr إن�از إ��ابي وصالح لل/.@ وال!�$!ع

ل$�M@ أن ال	�M ال	اسي في مآس�ه , ب#�اءه الG=ارr وال!ادr وتأمل"ا م	��ته , فل/ أخCنا بل�ا Tالع�اق 
وم"C تأس�	ه وح$ى ال�� , فق� إب$لى �القادة الCی@ ��هل/نه ت!اما , ع�م ت/ف� القائ� الrC �ع�فه , ال!$الحقة 

�عادونه وL	�M هCا ال�هل ال!�قع فأنهm , حاe وصل"ا إلى م�حلة أجهل ال�هالء �الع�اق , �ع�فه 
�� ع�و ما جهل, و%o�ه/نه و%"O�ونه Vأن ال� .ع!ال 

و%!o"ه أن ی-لف م/س/عات وم/س/عات وال , ق� �ق/ل قائل أن الrC أصاب ال/.@ �	CT �Mا وCTا 
 m.ات ال!$ال�iال$�ا m� ة ن�اة في�%Rع أن ��ل إلى ج�$1	ات , ��لVi @Oارة واح�ة تغ"ي ع@ ج!�ع الO$ا

ف!ا ج�e في ألف�@ وثالثة وما �ع�ها نا�ع م@ هCه العلة ال!�%�ة ال$ي ت"E� ال/ج/د , إنها ال�هل �الع�اق , 
, وتق�م الVالد على .tM م@ ذه� لل1امع�@ �ه والCی@ �ع�ف/نه حt ال!ع�فة , الع�اقي وت!Rق ال!�$!ع 

 .وقادت"ا �ق�رون Tل ش�ئ على ض/ء ما ��هل/ن , و%M"/ن س�اساتهm وم�الGهm على ض/ء ما �ع�ف/ن 

فهm ال �ع�ف/ن جغ�اف�$ه وال , ل/ إم$U"G أr قائ� أو م	-ول �!/ض/ع ال/.@ إلك$�فU رس/Lا مCهال ف
إنهm مغ�M/ن في م$اهات , تأر%Eه وال ما ��ه وما ح/له ودوره وq�!$ه ال	$�ات���ة واإلق$�اد�ة والG=ار%ة 

�� ال�G�انوما ��غلهm ه/ الف	اد وال!$اج�ة �, ال=الل والMه$ان والGق� على اإلن	ان Vال. 

إن الE�وج م@ ال!أزق الفاعل في ال/ج/د ال/."ي �	$�عي ال�� واإلج$هاد �!ع�فة ال/.@ والع!ل 
ت/ف� ال!"ارات الOف�لة ب�ؤ%ة ال!"1لقات , ال�ؤوب على فه!ه وgدراكه وال$فاعل معه ب�را�ة ومع�فة واضGة 

 ال	ل/T�ة ال�الGة لل/ج/د ال/.@ العR%R؟

وفاق�ة , فأنه �	اهm في تG/%ل القادة إلى دمى وم/ج/دات م	ل/Lة اإلرادة , .@ أما اإلمعان ��هل ال/ 
 .فالف�ق ب�@ الrC �ع�ف والrC ��هل Tالف�ق ب�@ ال"هار والل�ل, للق�رة على ص"اعة الG�اة 

 !!فهل س"ع�ف ال/.@ ونG$�مه لOي �عRّنا؟

قد بلغ الغياء والجهل ذروتهما  
عندما تم تسخير أقوى ما عند  

فـالدين  , العرب لتدمير العرب  
ات إلى  الذي أخرجهم من الظلم

النور صار عامال فعاال إلخراجهم  
من النور إلى الظلمات  

اآلخرون يعرفوننا أكثر مما  
نعرف أنفسنا وأوطاننا وتأريخنا  
وحضاراتنا وما فينا من الطاقـات  
والقدرت وما عندنا من الثروات  

وال  , هم الذين أدلونا على آثارنا  
يوجد عربي واحد أّدل الدنيا  

أو أسهم في  , على حضاراتنا  
.إكتشافها

أن معظم الدول العربية تولى  
, أمرها قـادة يجهلونها تماما  

واآلخرون  , ويتوهمون بمعرفتها  
الطامعون بها يعرفونها  
ويعرفونهم حق المعرفة

ال يزال العرب يتنعمون بقـادة  
وال يعرفون البلدان  , يجهلونهم  

التي يمتلكون زمام السلطة فيها  

ت أي قـائد أو مسؤول  لو إمتحن
بموضوع الوطن إلكتشفت رسوبا  

فهم ال يعرفون جغرافيته  , مذهال  
وال تأريخه وال ما فيه وما حوله  
ودوره وقيمته الستراتيجية  
واإلقتصادية والحضارية  
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 !!الجهل من ضرورات تجارة الدين؟: خامسا

وال �!o@ ل�ی@ أن ی$�ع�ع إال أن ی$�افt مع ح�Tة ت�ه�ل , $#!ار �ال�ی@ ال�هل ض�ورة اساس�ة لإلس
 .وgقامة ال�Gار ح/ل ال"اس ال!oG/م�@ �ال�ی@, وتف�%غ لق�رات ال$ف�O� وال/عي واإلدراك 

والG/اجR العا.{�ة وال"ف	�ة الالزمة , ��$ه� في إقامة األس/ار وال!/انع , فOل دی@ مه!ا Tان غ�عاءه 
�!��� أتVاعه وال!"$!�@ إل�هوت, لل$�ه�ل  moG$اد والVu$أعلى درجات اإلم$الك واإلس tق�G. 

 ��Vما في ال ��E	قة العقل وت�و%� ال"ف/س وس�ة ل$�!ى .ق/س	ات ت�T/ل دی@ ه"| سلT وفي
 .ل�Eمة ال�ی@

�ال"اس ی/ف�ون ال�واعي , وم"C انM#اق األد�ان في ح=ارة س/م� وما قMلها  moG$والقائ!/ن على ال
 .ل$Gق�t ال$uV�ة واإلذعان ال!1لt لإلرادة ال�ی"�ة أ�ا Tان ن/عها, لالزمة لل$�ه�ل وس�ادة األم�ة ا

وgشاعة الفق� والفاقة , وهCا �ف	� سعي رجال ال�ی@ في ج!�ع الع�/ر إلى مGارLة ال$عل�m وال#قافة 
Vع�$هm وتG/%لهm إلى وز%ادة ع�د ال!	اك�@ م@ ح/لهm لOي �o/ن/ن في حالة مRر%ة ت	$�عي ت, والGاجة 

mأته�� .Vxة ./i�ة ل!

وت�فt ی"اب�ع ال!ع�فة و.��ان ال{�=ان اإلن	اني الفO�r , وفي ع�� ال#/رات ال!عل/مات�ة ال!$الحقة 
ألن أن/ار ال!ع�فة س$R%ح �ل!ات , س�$	�M في زعRعة سل1ة رجال ال�ی@ في Tل مoان , وال#قافي 

 .اآلفاق ال$�ه�ل وت=ع اإلن	ان في عالm م"�� سا.ع

وص"عU ح/اجRا عا.{�ة , أم=U الO"ائJ ق�ونا في عRل$ها ع@ األد�ان األخ�e , فعلى س�Mل ال!#ال 
 .ذات إس$�ا�ات سلM�ة إنعoاس�ة ض� اآلخ� و وق� وصلU إلى درجة الع�وان�ة في �ع� الع�/ر

ذاتها وم/ض/عها الrC وج�رانها اإلنعRال�ة لل$ق/قع في , تM"ي ال1/ائف ح/اجRها , وفي ذات ال�ی@ ال/اح� 
 .ت-ازره �أع!ال ت	$#�� الع/ا.ف و وت	$G=� ال�وا�ات الالزمة ل$�س�خ ال!M$غى وgدامة ح�ارة وق/ة اله�ف

" إق�أ"ون�اء , وgن!ا إع!ال العقل , ال�هل �اه�ة شاملة وحالة جامعة ال تع"ي الف�اءة والO$ا�ة , وخ$اما 
 r��Vخة م�و%ة ض� ال�هل ال�ه دع/ة إن, ص�ة م1لقة ل$فع�ل ق�رات العقل و��ان	 , �Oال$ي عل�ها أن ت$ف

  .ومعارف ال�"اب�ع العل/%ة, ل$	$G=� أن/ار أدرr , وت$�ب� وت$عقل 

فـأنه  , اإلمعان بجهل الوطن  
يساهم في تحويل القـادة إلى  
دمى وموجودات مسلوبة  

لى  وفـاقدة للقدرة ع, اإلرادة  
فـالفرق بين الذي  , صناعة الحياة  

يعرف والذي يجهل كالفرق  
بين النهار والليل

الجهل ضرورة اساسية لإلستثمار  
وال يمكن لدين أن  , بالدين  

يترعرع إال أن يترافق مع حركة  
تجهيل وتفريغ لقدرات التفكير  

وإقـامة  , والوعي واإلدراك  
الحصار حول الناس المحكومين  
بالدين

الجهل ظاهرة شاملة وحالة جامعة  
وإنما  , ال تعني الفراءة والكتابة  

" إقرأ"ونداء  , إعمال العقـل  
صرخة مدوية ضد الجهل البشري  

وفيه دعوة إنسانية مطلقة  , 
لتفعيل قدرات العقـل

  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa288-190221.pdf  
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