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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )336( سـواهـــــا ومـا

  ل!!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والتعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعق
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

       

     
 

 
  عقَل: أدرك حقائ� األش�اء
� , م�َّ� , ت�ّو�  َّ�ل: ت�   تعقَّ

��ات ال1ما�6ة مع (ع3ها ُت%1ث العقل جهاز ی,%+* (ال)#ج#د ال%ي وم#"!�ه ال1ماغ , و9,فاعل الُع
ت�ارا Gه�9ائا م,#اصال I%D مCاال Gه�ومغ!ا"��Eا , B,CDب األف?ار و<,فاعل معها ()ا ت)ل�ه عل�ه ق1رات 

  ال1ماغ.
��ة ال�قاء وال�قاء Eم N�فالعقل ل�V حالة مCه#لة أو غام3ة , بل نRاQ ف��<ائي Dق#م (ه ال1ماغ , ل,أم

�� ال)Yل#قات عN (ع3ها ق1رتها على ال,عقل وال,فاعل العاقل مع ع!اص� م%�Wها , ومق,3ات  , ما(D
  ب�],ها ال,ي عل�ها أن ت,#اصل ف�ها.

وما CD̀� ف#ق ال,�اب مN تW#رات وأح1اث , D+#ن للعقل ال)1ب� دوره ف�ها , ألنه ی,%ّ#ل إلى أداة 
  ل,ع�<� ال,Wلعات ال)W)#رة في أع)اق ال!ف#س.

  (عe الإلق,�ا(ات مN العقل في ال?�سي:وهBه 
 

  أوال: العقـل السليم والكرسي القويم!!
الق#ل ال)أث#ر " العقل الEل�* في الEC* الEل�*" , N+(D ت�ت��ه (الق#ل " العقل الEل�* في ال?�سي الق#<*" 

* في ()ع!ى , إذا Gان العقل سل�)ا فأن ال?�سي س�+#ن ق#<)ا , وال?�سي ی�م� للEلWة وم��G ال%+
  ال)C,)ع.

 Qز إسقا#CD 1نا في ثالث�ة فاعلة في ح�ات!ا الCل�* , وتEم�ت?�ات العقل ال Nل�* مEال *ECقى ال�و<
�ح أن ی#ضع في ال?�سي شjY عل�ل ال1iن , D انها , ألنها م,1اخلة ومع,)1ة على (ع3ها , فالGأح1 أر

ا , وع!1ها س�+#ن ال?�سي في أو Dعاني مN أم�اض ألن عقله لD N+#ن سل�)ا مه)ا ت#ه)!ا وت�#رن
  م�W3ب وتفاعالت ضارة (ال)C,)ع.

وق1 فNW الع�ب لهBا ال)#ض#ع م!B ق�ون , وpنWل� الفارابي ب,#ص�o م)��ات الCD `BلV على 
.N�  ال?�سي ل?ي ت�r,E* أم#ر ال1ولة وال)#ا"!

س ال)�ضى ل?N ال#اقع الع�9ي وخ�#صا ال)عاص� ق1 أه)ل هBه الC#انs ال)ه)ة , م)ا تC) siEل# 
وال)�اب�N (عاهات نف�Eة وpض�Wا(ات عقل�ة في ال?�اسي , ولهBا ت)%!t األمة وت�اك)t و<التها 

  وت1ا�vاتها.
 N+(>ان#ا م�ضى , وG N>�Rالق�ن الع Nاني مwف ال�و<)+N الق#ل أن أشه� قادة الع�ب في ال!

حقـائق األشياءعقـلَ: أدرك  
تعقـَّل: تبصَّر , ميَّز , ترّوى

العقـل جهاز يتحكم بالموجود  
الحي وموطنه الدماغ , وبتفـاعل  
الُعصيبات الدماغية مع بعضها  
ُتحدث تيارا كهربائا متواصال  
يحث مجاال كهرومغناطيسيا , 
يجتذب األفكار ويتفـاعل معها  
بما تمليه عليه قدرات الدماغ

هولة أو  العقـل ليس حالة مج
غامضة , بل نشاط فيزيائي يقوم  
به الدماغ , لتأمين مسيرة البقـاء  
والرقـاء  

ما يجري فوق التراب من  
تطورات وأحداث , يكون للعقـل  
المدبر دوره فيها , ألنه يتحّول  
إلى أداة لتعزيز التطلعات  
المطمورة في أعماق النفوس

القول المأثور " العقـل السليم في  
, يمكن ترتيبه  الجسم السليم" 

بالقول " العقـل السليم في  
الكرسي القويم" بمعنى , إذا  
كان العقـل سليما فـأن الكرسي  
سيكون قويما , والكرسي يرمز  
للسلطة ومركز الحكم في  
.المجتمع

ال يصح أن يوضع في الكرسي  
شخص عليل البدن , أو يعاني  
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�ي.YRه* الY>تأر Nع I%�ال Nه* م�  ال,ع�ف عل
EلWة ال D)+!ه أن D+#ن سل�* العقل , وس�!C* عN ذلz إتYاذ ق�ارات وال)�<e الCالV في �Gسي ال

  غ�� صائ�ة م)ا ی,�تs عل�ها تفاعالت سل�iة م3اعفة.
وال YDفى أن ع1دا مN قادة ال1ول الع��9ة Gان#ا م�ضى  , ور9)ا (siE ما Gاب1وه مN أم�اض م�م!ة 

  ال,ي عانt م!ها دوله*. وم,فاق)ة تأث�ت ق�ارته* , فأسه)#ا (�!اعة ال,1ا�vات ال)�<�ة
و9ع3ه* (قي في ال%+* ح,ى داه),ه الY�R#خة وأكل,ه أم�اضها , وحف (ه ال�Yف وpض)%ل دماغه 

.1�  وه# م,IiR (ال?�سي الع,
وال ن!Eى ما أحاق (اإلت%اد الE#}�اتي (ع1 وفاة ب�ج�!�o , ح�I تعاقs عل�ه قادة م�ضى , ح,ى 

  ا وج1 ب1ا مN تف?�+ه.إن,هى األم� (إخ,�ار G#ر9اتR#ف , الB` م
إن األم* ال%�ة ت!,�ه إلى ال�%ة ال1iن�ة لقادتها , ولEالم,ه* العقل�ة الالزمة ل,أم�N أدوات ال�rادة 

  وpتYاذ الق�ارات.
  فهل ل!ا أن ن1رك أن قادت!ا (�R وعل�ه* أن 3YDع#ا ل)�ا��ة ب1ن�ة وعقل�ة لل�قاء في الEلWة؟!!

  

  ثانيا: العقـل هو العقـل!!
  قل ع�9ي وأج!iي؟هل ی#ج1 ع

  أو ش�قي وغ�9ي؟
س�ال ED,#جs "�حه على ال)ف?�<N والفالسفة , الBیN سف%#ا دم الق�ن العN>�R على ص�Yة ت�Yالته*  
ال),1فقة مN ص#امعه* , ال,ي ی,أمل#ن ف�ها و9!ّ��ون و<�WEون مRار<عه* , ل,!ام م1ث�ة (ال!�Eان ف#ق 

  رف#ف العIi والiه,ان.
وا "اقاته* الف?�<ة في م#ض#عات ما أفادت األمة , وال أعانt األج�ال على ف)ع�)ه* بل أج)عه* ه1ر 

  الWY# الEل�* ن%# (عe األمام.
قفي ج#ه�ها ت%I على اإلن?Eار واإلن,?اس , واإلس,Eالم وpس,لWاف ال1ون�ة , وال,�1ی� (أن!ا أمة 

�1 اإلCأنها ت) Nوت,�ق , N>على جه#د اآلخ� ���س,هالك , ول#ال ال!ف� ل,%#لt عا"لة وعاق�ة , عل�ها أن ت
  إلى عالة على أم* ال1ن�ا ال)!,Cة ال)عWاء.

�1قها ال�عe , و<ف!ي D وحاته* ال,ي�" Nلق#ن مW!>ن العلة في العقل الع�9ي , و#iE%D مف?�ون
  أع#اما لل,فاعل معها , وما هي بBات ��)ة ومع!ى بل م%e س�ا(ات.

  , ووفقا ل)ا ن�اه ون,#ه)ه , أو نل�قه ()+ان ما أو (ق#م.فالعقل ال�R̀� ال D)+N تق�E)ه G)ا D%ل# ل!ا 
العقل ه# العقل , وما Dأتي إل�ه ی#�فه و<!Wل� (ه , فالعق#ل ت,فاعل مع ال)ف�دات ال#اردة إل�ها , وGل 
عقل Dع+V الع!اص� ال),#اف1ة إل�ه , وال ب1 مN "اقة ذات ق1رة ت%ف��<ة ل,)+�N العق#ل مN الع)ل , وع!1ما 

Wل.ت?#ن ال#(Yها الi��  اقة معWلة فأنها ال تع)ل و<
والعلة ال%�r�rة ال,ي RYDى ال)ف?�ون اإلق,�اب م!ها هي ال?�سي , نع* ال?�سي ه# الق#ة الُ)عWلة للعقل 

  , وما ی,�ل (ه مN اآلالت واألدوات الالزمة ل,%#<ل ال)C,)ع إلى ق�Wع راتع في م�ادیN القه� واإلم,هان.
�iCوته و"��انه وج#ره , وع1وانه على اإلنEان وس%قه وم�ادرة ��),ه , إن (قاء ال?�سي م,),عا (

وه3* حق#قه , وتW#<قه (ال%�مان مN أ(�E ال%اجات األساس�ة , ه# الsiE األك�i في م%� العقل 
  وتف�<غ الC)اج* مN األدمغة , ف,�1وا لل?�اسي و9ع1ها ت?ل)#ا عN العقل!!

 فالعلة }�+* ول�tE في العقل!!

من أمراض ألن عقـله لن يكون  
 سليما مهما توهمنا وتصورنا ,
وعندها سيكون الكرسي في  
مضطرب وتفـاعالت ضارة  
بالمجتمع.

فطن العرب لهذا الموضوع منذ  
قرون , وإنطلق الفـارابي  
بتوصيف مميزات الذي يجلس  
على الكرسي لكي تستقيم أمور  
الدولة والمواطنين

الواقع العربي وخصوصا المعاصر  
قد أهمل هذه الجوانب المهمة , 
مما تسبب بجلوس المرضى  

المصابين بعاهات نفسية  و 
وإضطرابات عقـلية في الكراسي  
, ولهذا تمحنت األمة وتراكمت  
ويالتها وتداعياتها.

يمكن القول أن أشهر قـادة  
العرب في النصف الثاني من  
القرن العشرين كانوا مرضى , 
ويمكن التعرف عليهم من  
البحث عن تأريخهم الشخصي

ال يخفى أن عددا من قـادة  
ية كانوا مرضى  , الدول العرب

وربما بسبب ما كابدوه من  
أمراض مزمنة ومتفـاقمة تأثرت  
قرارتهم , فـأسهموا بصناعة  
التداعيات المريرة التي عانت  
منها دولهم

إن األمم الحية تنتبه إلى الصحة  
البدنية لقـادتها , ولسالمتهم  
العقـلية الالزمة لتأمين أدوات  
القيادة وإتخاذ القرارات

ندرك أن قـادتنا بشر  هل لنا أن  
وعليهم أن يخضعوا لمراقية  
بدنية وعقـلية للبقـاء في  
السلطة؟!!

هل يوجد عقـل عربي وأجنبي؟
أو شرقي وغربي؟
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  الكراسي والسالمة العقـلية!!ثالثا:  
�لح أن D+#ن D ول�ة ال)!ا"ة بها , وال�Eال) sع#,Eة ت�Eال?�اسي (أن#اعها ت%,اج لق1رات عقل�ة ونف

  ف�ها َمN ت!ق�ه ال)هارة العقل�ة وال!ف�Eة إلدارة ال%الة ال,ي zE(D ب�أسها.
��ة ال��R<ة قادة أفBاذ وآخ�ون غفلة أخ)ال , وت�سَّ E(ا ب�ز في الBاته* , وله�Wمع sاألح#ال ()#ج t(

 `Bة لل�Eالقابل�ة العقل�ة وال!ف sا̀ز ()#جCي واإلنG#لEا"#ر<ة , ی,%ق� اإلخ,الف ال�iل دولة أو إمG وفي
ی,#لى ال)�Eول�ة , خ�#صا في األن�)ة ال#راث�ة ال,ي سارت عل�ها مع�* ال)C,)عات ع�i الع�#ر 

  (ع�Eها و<�Eها.
سs و"�iعة الCالV في ال?�سي األول , أو �Gسي الEلWة أDا Gانt فال%الة العامة أل` مC,)ع ت,!ا

  درج,ه وتأث��اته.
�� ال�rادات ال)عاص�ة إخ,الف ق1رات الBیN في م!اصs ال)�Eول�ة األولى , ف)!ه* ال)اه� (D وما

  ال%اذق الق1ی� , والعاج� القاص� الغ�<� , و9�N هBا وذاك ت�ای!t ال)#اقف وتW#رت األح1اث.
 sعلى وال)�ع N�EالCلها م�ه#ن (ق�ارات ال�أن الع1ی1 مN ال1ول ت),لz أسل%ة ف,اكة , وأم� تفع

��ة والعقل�ة , و9ع3ه* َمN بلغ مN الع)� YRة وال�Eه�الء ال%)قى وذ̀و العاهات ال!ف Nال?�اسي , وم
  %�ة.ع,�ا , م)ا Dع!ي أن ال1ن�ا أص�%t على شفا حف�ة ال)Yا"� ال#خ�)ة ال,ي ق1 ت�اغ,ها في أDة ل

�N , فع!1ها ن�ام إرتقائي واقعي �وال1ولة ال,ي ت)+!t ف�ها ال?�اسي أن ت%,̀# األق1ر واألمه� هي ال
��ة ذات تD1%ات م,�اع1ة , ت?Rف مع1نه وت�هله ل)ا ی,#اف� مع ما Eم �iع jYRال *��ED,!1 على تق

  لD1ه مN اإلم+ان�ات ال�rادDة والWRارات اإلدار<ة ال),)��ة.
��ا نعاني مN أزمات م,!#عة , ر9)ا وت1Cنا (siE اYا وش�Eعقل�ا ونف N�9�W3(ال) ل?�اسي ال)#9#ءة

س,,W#ر وت,%#ل إلى م�ادیN إنCEار في ن��ان ال,فاعالت الC!#ن�ة , الYال�ة مN ال1راDة وال)�Eول�ة 
siE الغاب�ة وال%+)ة وال%ل* , والق1رة على وعي ال#اقع اإلنEاني وال)عاناة ال),فاق)ة في أرجاء ال1ن�ا , (

  ال),#حRة ال,ي أسف�ت عN ن#ازعها ال1م#<ة الف,اكة.
 فهل ل!ا أن ن3ع في ال?�اسي أص%اب العق#ل ال1Eی1ة وال!ف#س ال�ش�1ة؟!!

  

  رابعا: عقـل الكرسي والوطن!!
قادة ال1ول الق#<ة ال),ق1مة عل�!ا , ی,%1ث#ن بلغة ال#"N , وأحالمه و")#حاته , وم�ال%ه وما یه* 

.N�  ال)#ا"!
ودول!ا ت,?ل* ف�ها ال?�اسي , ولها مف�داتها وأع#انها وأسا"�!ها وش�ا"�!ها , وما EDاه* في ت!)�ة 
إس,1iادها وج�iوتها , واإلمعان (��Wانها وpس,هان,ها (ال#"N وال)#ا"!�N , وفR,ان ما ب�N لغة ال?�اسي ولغة 

.N"#ال  
ا مwل قادة دول ال1ن�ا و<�أف#ن (أو"انه* وال Dع�ف ل)اذا ال ی,?ل* الCالE#ن على ال?�اسي في مC,)عات!

  وشع#9ه*!!
  ل)اذا ال?�اسي تعاد` ال#"N وال)#ا"!�N؟

�� ح�اته وخ!قه في أDامه.Eه1 (قه�ه وتع,Cان�ة , وتEحق#قه اإلن Nم sعRل)اذا ت%+* (%�مان ال  
ل هي ع!1ما تEأله* س�,ه)#نzَ (أنz ض1ه* , ومN أع1ائه* , وال ت1C ف�ه* مD Nف?� (اآلخ�<N , ب

��ة ع3الء في أن�)ة ح+* �" , ف,لz م األنان�ة وال!�ج�Eة وGله* في خانة "ال ی1̀ر وال ی1̀ر أنه ال ی1̀ر

العقـل البشري ال يمكن تقسيمه  
كما يحلو لنا , ووفقـا لما نراه  
ونتوهمه , أو نلصقه بمكان ما أو  
بقوم.

العقـل هو العقـل , وما يأتي إليه  
لق به , فـالعقول  يوظفه وينط

تتفـاعل مع المفردات الواردة  
إليها , وكل عقـل يعكس  
العناصر المتوافدة إليه , وال بد  
من طاقة ذات قدرة تحفيزية  
لتمكين العقول من العمل , 
وعندما تكون الطاقة معطلة  
فـأنها ال تعمل ويصيبها الخمول

العلة الحقيقية التي يخشى  
المفكرون اإلقتراب منها هي  

سي , نعم الكرسي هو القوة  الكر 
الُمعطلة للعقـل , وما يتصل به من  
اآلالت واألدوات الالزمة لتحويل  
المجتمع إلى قطيع راتع في  
ميادين القهر واإلمتهان.

إن بقـاء الكرسي متمتعا بجبروته  
وطغيانه وجوره , وعدوانه على  
اإلنسان وسحقه ومصادرة قيمته , 
وهضم حقوقه , وتطويقه  

من أبسط الحاجات  بالحرمان  
األساسية , هو السبب األكبر في  
محق العقـل وتفريغ الجماجم من  
األدمغة , فتصدوا للكراسي  
وبعدها تكلموا عن العقـل!!

الحالة العامة ألي مجتمع تتناسب  
وطبيعة الجالس في الكرسي  
األول , أو كرسي السلطة أيا  
كانت درجته وتأثيراته

المرعب أن العديد من الدول  
متلك أسلحة فتاكة , وأمر  ت

تفعيلها مرهون بقرارات  
الجالسين على الكراسي , ومن  
هؤالء الحمقى وذوي العاهات  
النفسية والشخصية والعقـلية , 
وبعضهم َمن بلغ من العمر عتيا , 
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  خ�قاء.
 N�ُتE)ى أن�)ة ح+* , وهي أن�)ة لW* , ألنها تCRع على ال,�ل* وال,R+ي وال!1ب وجل1 الBات , وتأم

Wس,لpو Q#!ال�أس والق �R1عات ال)آسي , ونiاف ال#ج�ع.م#ل1ات األح�ان وم  
ف1ول!ا ل* ت,ق1م ول* تعاص� , (siE آل�ات تفاعل ال?�اسي مع ال!اس , وo�G أنها ت%+* (الق#ة والقه� 

  وم%� ��)ة اإلنEان , وpلغاء دوره وتأث��ه في ال%�اة.
فال?�سي Dف,�س وحsE , وَمD N)!عه مN اإلف,�اس سُ�ف,�س ألن ال?�سي م�rاس Gل ش�ئ , فه# 

  "!�ة , والُ)wل اإلنEان�ة العل�ا , وما ع1اه مN أع1اء ال%�<ة وال?�امة والع�ة.ال#"N , والع1ل وال# 
��ون إلى ال?�سي وت,ه)#نه وق1 ت%#ل إلى و"N ومBهs ودیN؟Rفل)اذا ت  

!!N�  وتلz هي ل��ة الف,z (األو"ان وال)#ا"!
 وق1 فاز سع�1ا َمN إك,فى (غ��ه!!

  

  خامسا: هل من عقـالء يا أمة النيران!!
على شفا حف�ة مN نار ال#ع�1 , فال,��<%ات الع1وان�ة م,�ادلة ب�N القا(3�N على أدوات ف!اء العال* 

ال1ن�ا , وال ت1C مN ی,#اصى (العقل وال�ح)ة وال�أفة , بل أن ش�ا"�N ال�Rور في ذروة نRا"اتها , وpع1ادها 
�� وخ�*.�  ل1فع ال��R<ة إلى م

  pض�ام ال!��ان في Gل م+ان ول�Bهs العال* إلى سق�.الق̀# ی,%�1 الق̀# , و<�فع راDات اإلن,قام و 
�ها ع�)ى على ج�ف هار� , �CDج�ها إلى ح�ب ال ت�قي وال تBر , ف?أن العال* ُی�اد (Eالِق#� ال,ي ن

  له أن ی,%#ل إلى ع�ف مأك#ل , (ع1 أن ت!امى ال�ل* والقه� و"غى الفEاد في األرض.
�ل في أDام!ا؟%D ماذا  

�� حiلى؟Wو9أ` خ  
ا تقاتل أور9ا , وه!اك أس1 م,�j9 ی1فع (ال1ول إلى ما ال ت%)1 عr�اه , ل�C!ي ما ی�<1 , و<ه�)N أور9

  على م�ادیN ال#ج#د.
��ان ق�ونها في (W!ه.wال sR!اع وت�ه ال)�ة , أم س,هل?ه ال3Bفهل س�ف#ز األس1 ه  

(أج�Cها ل,%�ل  األج#9ة ص��ة , والقادم أصعs وأش�س , ف!��ان ال�Rور ما أن تل,هs ح,ى ت,#اصل
��ها إلى رماد , ولN تE) 1(Yه#لة ما دامt الغا(ات ال��R<ة شاسعة , والق1رات اإلس,عار<ة فائقة.Cس  

  فهل س,Y)1 أنفاس ال%�اة قiل أن ت!Wفئ ال!��ان؟
إن ال)!�ل� الB` تقف عل�ه ال��R<ة م�عs وم�وع , و<�1G أن إرادة األرض أق#� مN إرادت الBیN على 

��ة ال1وران ر9)ا س,ع�1 ال1ن�ا إلى مi,1ئها ال�ع�1 , فال ت1C ما تع�i (ه عN ش�ورها غ�� �ه�ها , وpن Eم
  ال%�C وع�ام م#تاها.

�� والEالم.Yعى للEلح (ال%ل* وال#رع وتE,فهل س,,عقل ال1ول الق#<ة , وت  
!!��W,Eسل#ك م �Rن الpو  

��؟!!E(ال Nفإلى أی 
  

  سادسا: تحت خط العقـل!!
  العقل أو (العقل أم ت%t العقل؟هل ن%N ن,%�ك ف#ق 

مما يعني أن الدنيا أصبحت على  
شفـا حفرة المخاطر الوخيمة التي  
قد تباغتها في أية لحظة

اسي الموبوءة  تجدنا بسبب الكر 
بالمضطربين عقـليا ونفسيا  
وشخصيا نعاني من أزمات  
متنوعة , ربما ستتطور وتتحول  
إلى ميادين إنسجار في نيران  
التفـاعالت الجنونية , الخالية من  
الدراية والمسؤولية والحكمة  
والحلم , والقدرة على وعي  
الواقع اإلنساني والمعاناة  
المتفـاقمة في أرجاء الدنيا

الدول القوية المتقدمة  قـادة  
علينا , يتحدثون بلغة الوطن , 
وأحالمه وطموحاته , ومصالحه وما  
يهم المواطنين

القوي يتحدى القوي , ويرفع  
رايات اإلنتقـام وإضرام النيران  
في كل مكان وليذهب العالم  
إلى سقر

الِقوى التي نسميها عظمى على  
جرف هارئ , يجرجرها إلى حرب  

ر , فكأن العالم  ال تبقي وال تذ
ُيراد له أن يتحول إلى عصف  
مأكول , بعد أن تنامى الظلم  
والقهر وطغى الفساد في  
األرض

أوربا تقـاتل أوربا , وهناك أسد  
متربص يدفع بالدول إلى ما ال  
تحمد عقباه , ليجني ما يريد , 
ويهيمن على ميادين الوجود

إن المنزلق الذي تقف عليه  
ويؤكد   البشرية مرعب ومروع ,

أن إرادة األرض أقوى من  
إرادت الذين على ظهرها , 
وإن مسيرة الدوران ربما ستعيد  
الدنيا إلى مبتدئها البعيد , فـال  
تجد ما تعبر به عن شرورها غير  
الحجر وعظام موتاها
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ال�Eال ل�V غ�<�ا ل?!ه Dف�ض نفEه  , وما ی1فع إل�ه ما ی1ور في (عe ال)C,)عات مN تفاعالت , ال 
.s>ق� N1 وال م�  تع�ف العقل ال مN (ع

  والsiE واضح وت�<1ه جه,ان , أوله)ا ال?�اسي وثان�ه)ا تCار ال1یN ال%اف�N ح#لها!!
فال?�اسي ال ت�<1 ش��ا م,فاعال (عقله , وpن)ا معWل العقل , ی�د` م�اس�* الE)ع والWاعة , و<,�ع 

.s�  و<Y!ع , ل,,!ع* )الفEاد وتع(ل ما تRاء دون رق
أما تCار ال1یN , فه)ه* أن ت,#جه األن�ار إلى ت%t ال%�ام , ومع�* الف,او� م!%��ة ه!اك , وال  

عل�ه أن Dع)ل , ف�1ع#ن ل,أج�ج ال�6�ات واإلنفعاالت , وتع�<�ها ()ا ی!,ق#نه ت�<1 أح1ا لD1ه رأس }�ه دماغ 
  م)ا ED)#نه دیN وفقا أله#ائه*.

فال?�اسي وتCار ال1یN م,?افل�N لل%فا� على ال�9%�ة والغ!ائ* , وه1فه*  تCه�ل ال!اس وp"الق 
��ة وال,�iك (ال?�سي وال)!افق�N ت#ص�فات ال�عاع أو الع#ام عل�ه* , أ` أنه* جهلة وال D%� له* غ�� ال,�

  مN ح#له.
 N�وهBه ل��ة قD1)ة ج1ی1ة , مارس,ها ال?�اسي على مّ� الع�#ر , وGأن إس,��اد ال!اس ی,%ق� بهات

  اإلرادت�N ال)غ�ض,�N , ال)ع�iت�N عN ن#ازع ال!ف#س األمارة (الE#ء وال�غ3اء.
�� على Eال ی,عل* , واألج�ال ال ت,ع� وت �R�أن ال s�Cا ج�� لها والع(م �i,ائها , فال تع)ى آWخ

  و<C̀� عل�ها مN س#ء ال)آل وت1ه#ر األح#ال.
 �wع�ه (%�ارة وج#ده أكRنفعاالته , ألنها تpالق غ�ائ�ه و"pل عقله , و�Wف تعWل,ED �R�أن ال sCواألع

  م)ا یwiه }�ه العقل الفاعل.
�w الBیN یه�9#ن مN ص#ت العقل ف,1C أع1اء العقل في ال)C,)عات له* أت�اعه* وم�<1یه* , وما أك

وعWاء العقالء ورؤ<,ه* لألم#ر , ألنه D+لف جه1ا وخ�وجا عN ال)أل#ف , ور9)ا س�احة ض1 ال,�ار , 
.1�  وpن%�افا عN سل#�Gات ح�R مع ال!اس ع

  فهل مN ق1رة لل,Eل� إلى ح�I ال�ؤوس , ب1ال مN اإلن�الق ل)ا دون األح�مةا؟!!
  

  واإلعمال!!سابعا: العقـل بين اإلهمال  
ال�اه�ة الفاعلة في ال#اقع الwقافي والف?̀� ت��G على إع)ال العقل في ال!j ال1ی!ي , و<)عN ال)ف?�ون 
والفالسفة وال)ه,)#ن (�Rون األمة وقادتها بهBا ال)#ض#ع , و9ع3ه* صار ED,1عي إبN رش1 ل%ل مRاكل!ا 

, واألخ�� (%اجة ل,أو<ل وpع)ال العقل ال)عاص�ة , ألنه ق1 أوضح أن لل!j ال1ی!ي مع!ى �اه̀� و9ا"!ي 
.j!وال),#اف� مع ال Nاج ال)ع!ى ال?ام�Y,إلس  

وGأن أور9ا ل* تأخB مN ف?�ه إال هBا , ب�!)ا ه# أرش1ها إلى "اقة العقل ودوره في ص!اعة ال%�اة األق#م 
.sل األرحiق,E(وال ,  

z ت#ل1ت الف�ق والC)اعات والW#ائف وGأن أب!اء األمة ل* Dُعِ)ل#ا عق#له* في ال!j ال1ی!ي , وsiE9 ذل
  , وGلٌّ ی�� ما ی�اه , و9إخ,الف العق#ل ت�ای!t تأو<التها وت�#راتها.

وم!B الق#ل (Yل� الق�آن , وح,ى ال�#م  , تsiE إع)ال العقل في ال!j ال1ی!ي (فق1انه ل1وره وج#ه� 
�N ذلz في وقt ال,!�<ل , ولE)ع!ا عi,ان له مع!ى آخ� , لG #أوحَي إل�ه مع!اه , ول `Bال Nال,أو<الت م N

  الق�آن.
  فهل Gل تأو<ٍل ص%�ح؟ 

  ال,أو<ل نRاQ نiEي ال Dع�ف الw�ات , ألن العق#ل م�آة م+انها وزمانها.

هل نحن نتحرك فوق العقـل أو  
بالعقـل أم تحت العقـل؟

الكراسي ال تريد شعبا متفـاعال  
عطل العقـل , بعقـله , وإنما م

يؤدي مراسيم السمع والطاعة , 
ويتبع ويخنع , لتتنعم بالفساد  
.وتعمل ما تشاء دون رقيب

الكراسي وتجار الدين  
متكافـلين للحفـاظ على الربحية  
والغنائم , وهدفهم  تجهيل  
الناس وإطالق توصيفـات الرعاع  
أو العوام عليهم , أي أنهم جهلة  

ك  وال يحق لهم غير التبعية والتبر 
بالكرسي والمنافقين من حوله

العجيب أن البشر ال يتعلم , 
واألجيال ال تتعظ وتسير على  
خطى آبائها , فـال تعتبر مما جرى  
لها ويجري عليها من سوء المآل  
وتدهور األحوال

منذ القول بخلق القرآن , وحتى  
اليوم  , تسبب إعمال العقـل في  
النص الديني بفقدانه لدوره  

, ولو كان له  وجوهر معناه  
معنى آخر , لتبين ذلك في  
وقت التنزيل , ولسمعنا عن  
التأويالت من الذي أوحَي إليه  
القرآن

فهل كل تأويـٍل صحيح؟ 
التأويل نشاط نسبي ال يعرف  
الثبات , ألن العقول مرآة مكانها  
وزمانها

إن إعمال العقـل فقط في النص  
الديني , وإهماله لميادين  

ثة حضارية  الحياة األخرى كار 
مروعة , لما ينجم عنه من  
إنقسامات ومنازعات وصراعات  
مريرة.
فـلماذا ال ُنعِمل العقـل في  
مواجهة التحديات بأنواعها؟
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إن إع)ال العقل فق� في ال!j ال1ی!ي , وpه)اله ل)�ادیN ال%�اة األخ�� Gارثة ح3ار<ة م�وعة , ل)ا 
  م�<�ة.ی!C* ع!ه مN إنقEامات وم!ازعات وص�اعات 

  فل)اذا ال ُنعِ)ل العقل في م#اجهة ال,D1%ات (أن#اعها؟
 siE,ة خاو<ة , ت�wiة في م#اضع عWR!ها , وم�العق#ل معWلة في ال)#اقع ال,ي ی,#جs عل�ها الع)ل ف

  ب,1ا�vات خ�Eان�ة.
 sCD ارنا , فإع)ال العقلDاسي (إن وج1) في د�Eفي واإلج,)اعي والEل#ك الف?̀� والفلEا ن)� الBأن ه

D+#ن في ج)�ع أنWRة ال%�اة , وال Dق,�� على زاو<ة ض�قة خانقة , ت,%#ل إلى مsCR ل,عل�� أس�اب 
  الفRل واله#ان.

  فهل ل!ا أن ُنْعِ)َل العقل في ح�ات!ا (أْس�ها؟!!
  

   وخ,اما , مN حق!ا أن ن,Eاءل عN أیN العقل في أمة Dعقل#ن و<,1ب�ون و<���ون و<ق�أون؟!!

إعمال العقـل يجب أن يكون في  
جميع أنشطة الحياة , وال يقتصر  
على زاوية ضيقة خانقة , تتحول  
إلى مشجب لتعليق أسباب الفشل  
.والهوان

قنا أن نتساءل عن  ختاما , من ح
أين العقـل في أمة يعقـلون  
ويتدبرون ويبصرون  
ويقرأون؟!!

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa336-140922.pdf  
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