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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

 ض!!ــــــــــــــــــــــــــــــا أبيـــــــــــــــــــــــــــتأريخن
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

  
القائل
ن �أن تأر�#"ا أس
د , �ع�ه
ن في ال�الل , و�غ��
ن في األوهام , و�غ�ق
ن �ال�ق�س 

 اإلنفعالي الف*ان.
 

ف*�*�س
ا داخل ج�ران عا=>;ة س�;:ة  ه8الء ت�سخ في وع3ه2 ت1�ار ال��او0 وال#�ا�ا واآلثام ,
 تع�ل العق
ل , وت8جج ال"ف
س األمارة �ال�
ء والAغ�اء.

 

ر Eل في العEن ما ح

ن األج;ال ال�ا�قة مالئ1ة ول;�
ا مH الGA� , و��عI�Jو�


رات.E*ال;ات , وال�ق�سات , وما ت�ل;ه عل3ه2 ال*#;الت والMان ال�N3الغاب�ات في م 
 

) في [*ا�ه "مق�مة إبH 1406 - 1332لعاهة ال
خ;�ة العالمة إبH خل�ون (وق� نAه إلى هQه ا
خل�ون" , ف�عى إلى إع�ال العقل ووزن ال#I� ال�"ق
ل , ووضَع م"هaا عقالن;ا م"�`;ا واضJا 

 لق�اءة أو [*ا�ة ال*أر�خ. 
 

 ّJة , وعل3"ا أن ن�f3س ألغ�اض س
m ف�"Q ذلk الH3J أثjI أن ال*أر�خ ال���
ر i;ه ال��س
.H3Iاضح ال�
 ما نق�أ ون�*#�ج ال�عق
ل ال

 
وع"�ما نق�أ ال*أر�خ ��"uار إبH خل�ون , ت*G1ف حقائs وحاالت ت"اقr ما ُ���ح وُ�*�اول , 
وُ�*اج� �ه عI� األج;ال , وال�G:لة العاصفة في أرجاء ال
عي ال�aعي , أن ال*ق��w عGعi v;ه 


ز ال"u� إلa� ;ه �عH3 العقل وال�8ال., وصار ال�"ق
ل ال�:�ر مق�س وال 
 


ل الالمعق
ل , أكM� مH ق"اع*ه �ال�عق
ل , ألنه إذا أع�ل عقله Iم;ال لق �GAو أن ال�Iو�

صا Eل2 له , خ�*�;i , ل عقلهG�سQI3ل جه�ا في الzJA واإلس*قEاء ,  ب3"�ا الالمعق
ل 


ن مق�ونا ��ل
[;ات ذات إنفعال;ة عال;ة وأح�اث درام;ة تJف� لها :�أخادی� ع�;قة في ع"�ما 
 م
ا=H إدراكه.

 
و�لع~ أصJاب األقالم دوره2 في ت�س;خ اإلنJ�افات ال�ع�i;ة , وتق��� ال�ل
[;ات الغ��Aة , 

 وت
=3"ها في العق
ل وال"ف
س , وص"اعة ال
ج
د الق�;عي ال�QعH لها.

القـائلون بأن تأريخنا أسود , 
يعمهون في الضالل , 
ويغطسون في األوهام , 
ويغرقون بالمقدس اإلنفعالي  
الفتان.

ذه العاهة الوخيمة  نبه إلى ه
 -  1332العالمة إبن خلدون (

) في كتابه "مقدمة إبن  1406
خلدون" , فدعى إلى إعمال  
العقـل ووزن الخبر المنقول , 
ووضَع منهجا عقـالنيا منطقيا  
واضحا لقراءة أو كتابة التأريخ. 

أن التأريخ المسطور فيه  
المدسوس ألغراض سيئة , وعلينا  

ج  أن نمّحص ما نقرأ ونستخر 
المعقول الواضح المبين

المشكلة العاصفة في أرجاء  
الوعي الجمعي , أن التقديس  
عشعش فيه , وصار المنقول  
المكرر مقدس وال يجوز النظر  
إليه بعين العقـل والسؤال

أن البشر ميال لقبول الالمعقول  
, أكثر من قناعته بالمعقول , 
ألنه إذا أعمل عقـله سيبذل  

صاء ,  جهدا في البحث واإلستق
بينما الالمعقول يشل عقـله , 
فيستسلم له  

يلعب أصحاب األقـالم دورهم  
في ترسيخ اإلنحرافـات المعرفية  
, وتقرير السلوكيات الغريبة , 
وتوطينها في العقول والنفوس  
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 و�هQا ت*"امى ال*فاعالت ال�لI;ة , و�*Jقs إس*�Jارها وت�
�غ أع�ال ال�
ء.

و�غفل ال3M1�ون أن تأر�#"ا ه
 األرقى واألنقى , واألق�ب إلى ال�ل
ك اإلن�اني ال"3Iل , رغ2 ما 
 i;ه مH ن�1ات.

 فل�اذا نغفل ال�"3� ون�*�J� ال�3a�؟!!

, وصناعة الوجود القطيعي  
المذعن لها

يغفـل الكثيرون أن تأريخنا هو  
األرقى واألنقى , واألقرب إلى  

اإلنساني النبيل , رغم    السلوك
ما فيه من نكسات

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiWhiteHistory.pdf   
 

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  
  2022 ة العربيـــــــــةلشبكـة العلــــوم النفسيــــــ

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

 ارتباطات ذات صلة 
 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2  

  

 الفـايس بوك    دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 

 

   

***   ***   *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... لـــكدحا من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة مــيالعل النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  

 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf   
  

 
 

 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiWhiteHistory.pdf  

