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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )293( سـواهـــــا ومـا

   !!تراثنا وجهلنا

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

      

     
 

 

وم�ه ت(له� ال��!لقات الي , $ة ت�!ل� م�ها األم� ن�� غ�ها ال���ق األص�ل ال�اث ذخ��ة ح�ار 
�,- .تأخ1ها ن�� ص�ا0 وج�دها ال�(

�@ خالصات ال<ارب وال�ع!,ات ال��ش�ة م: تفاعل األج,ال مع ال��5ات الي م�ت بها A اث�فال
 .وله1ا فه� ن�Jاس إن!الق  راجح في ر�Fع ال�Dان وال@مان, 

��عةوه1ه إق :�اMات م: ال�اث ب@وا5ا م
  

 !!اإلندحار التراثي: أوال
و��FجJها , فUSح ص�رة ال�اضي هي ال�Sرة ال!اR,ة على ال�,اة , أن تقهق� لل�فاP على اله�$ة 

Vال�اض� أو 5غ� X�Y�في ال�(قJل و$� .ی
: ال��اجهة وتع<@ ع, واألم� ال�,ة ع��ما تع�ض له<�ات قاس,ة ذات إرادة م�� وت�م�� فاك 

فال , ت@ع@ع ه�$ها أو تUSح مه�دة Mال@وال , وال��^ وال�ق�ف شام`ة ب�جه ال,ار العارم ال1^ 5<احها 
والع��J م: خالله ع: وج�دها وم�!لقات , ت<� ب�أ م: ال�ج�ع إلى ماض�ها وال�(M dه وcعالء شأنه 

 .م��Sها
وت�D: م: , اإلق�اب ال1^ ت�Yر في ح,اة األمة وما ی�ور في واقع�ا الع�Fي D�5: تف(��ه وفقا له1ا 

�ها إن�Sت , م(اع�ها على ال��Sد أمام ال��اجهات الع�fى الي Aادت أن تلغ�ها وتقلع ج1ورها Yل
 .وج�ه� ما ف�ها, عل�ها Mإرادة ماض�ها 

Sف الق�ن الع��$: , وAان ذلd ال(ل�ك مع��ا لها في الع�Sر ال�اض,ة �� لY: ال�ن,ا ق, وحى م
م�ا جعل , وم�i م(ارعة في الق�ن ال�اد^ والع��$: , تغ��ت M(�عة م1هلة في العق�د ال�اض,ة 

 .األسال�V الق��5ة غ�� صال�ة وال ت�فع في ال��افfة على وج�د أمة ت�اه�ها األخ!ار ال<(ام
, `�الي فاإلن�حار Mال�اث ال 5قي األمة ول: 5(اع�ها على ال��Sد وال��^ �Aا Aانi في الق�ون ال

�i على ال�ج�د األرضي �,k أن�اعها ق�M ل�ج,ة��YوأصUح م: الالزم أن ت�تقي األمة , ذلd أن الق�رات ال
��ناتها ال�اث,ة إذا فق�ت ما ع��ها م: , Mق�راتها الUقائ,ة إلى الع�S ال1^ هي m,ه Dفعها م�فل: ول: ت

Vاس��اء وج�دها ال�Jاقات معاص�ة تع<@ ع: ت(`��ها لp. 
ألن ذلd , وال D�5: ال�ق�ف وال�قV وال��اUsة , أن إ5قاع الع�S ق� بلغ درجات فائقة م: ال(�عة ك�ا 

ألن ال�ق�ف �Mع�اه ال�عاص� , حى ول� ل� ت��ك األمة , س,ع�ي أن ال�ح�ج إلى ال�راء س,�Dن ح�,ا 
 .5ع�ي ال(�� إلى ال�راء

التراث ذخيرة حضارية تنطلق  
منها األمم نحو غدها المشرق  

ومنه تستلهم  , األصيل  
نطلقـات التي تأخذها نحو  الم

صراط وجودها المستقيم

!!اإلندحار التراثي
, أن تتقهقر للحفـاظ على الهوية  

فتصبح صورة الماضي هي  
, الصورة الطاغية على الحياة  

وبموجبها ينتفي المستقبل  
وينكمش الحاضر أو يغيب

األساليب القديمة غير صالحة وال  
تنفع في المحافظة على وجود  

مها األخطار الجسامأمة تداه

اإلندحار بالتراث ال يقي األمة  
ولن يساعدها على الصمود  
والتحدي كما كانت في القرون  
الخوالي  

أن القدرات التكنولوجية  
بأنواعها قد هيمنت على الوجود  

وأصبح من الالزم أن  , األرضي  
ترتقي األمة بقدراتها البقـائية  

فـلن  , إلى العصر الذي هي فيه  
ها مكنوناتها التراثية  ولن تنفع

إذا فقدت ما عندها من  
طاقـات معاصرة تعجز عن  
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وال�ص�ل Mالق�رات ال1ات,ة إلى , ,ات الع�S وعل,ه فال�!ل�ب ت�ق�� الفاعل ال<اد وال�<ه� مع مع!
 .مSاف ال�<�عات ال���Aة على سDة الSع�د وال(اب� في م,ادی: الع!اء اإلب�اعي األص�ل

وع�م اإلع�اد على األفYار الUال,ة وال��f$ات , م�ا ی�جV إع�ال العق�ل وتغ��� ال�ؤu وال�Sرات 
ألن الق�ة ال�-,-,ة في إpالق ق�رات م<��ع األمة ,  وال�ه� Mأن الق�ة في ال�اضي وح(V, الغاب�ة 

��� .وت��A@ها في وعاء ال�ثV ال��ا̂ر ال���ق ال�
 .فعل��ا أن ن�Yن أن�ارا في م�Dاة اإلن!الق اإلب�اعي ال�عاص�

 !!ونأمل ال�اضي Mع��ن ال��SUة ال�اx,ة ل`!�ات ال�(��؟, فهل ل�ا أن نأل� في حاض�نا وم(قJل�ا 
 
 !!اث وانعثاثتر : ثانيا

 مUالغة في الف(اد واللف : إنعzاث
وFفق�انها له تUSح رخ�ة وقایلة , الع�� الzقافي وال�ع�في مه� في تع@$@ ق�رات A,ان األم� وال�ع�ب 

 .لإلس(الم أل^ غ@و ثقافي آخ�
ان�: وذلM dإس`الص الع�J والق� , ةال�اث ُی�رس لYي 5(فاد م�ه في ب�اء ال�اض� وال!لع لل�(قJل 

�اعة ال�,اة األف�لSة الالزمة ل,Aال(ل�. 
�ي ال��اج@ وتأتي Mال�ع�قات , أما اإلق�اب م: ال�اث ب�وح ع�ائ,ة عJS,ة pائ�,ة وسلJ,ة Jفأنها ت

وcسقا0 , أ^ أنها إق�اMات فاس�ة ت(عى إلتالف ال�اض� ونفي ال�(قJل , وت<� الع�� الzقافي لألمة 
 .لة وال`��عاألمة في أت�ن ال�U,ة وال�1

��� Mال�اث وُ$(قى م: نUعه الSافي األص�ل ال��ف� في ت,ار ال�ج�د الهّ�ار وال , فال�اض� 5(
�قعات العف: واإلن�الل �ه أن 5(�Y: لل<��د والأس: في م(D�5 , ف�ها أقالم الع�وان على �الي تغ!

 .ال�اث وال��ل م�ه Mأسال�V ش�عاء
و$غ�V ع�ه� أن م�Sر , وAأن األرض ثابة و1Aلd األك�ان , وال�وران فه� ال یقJل�ن ف�Yة ال��Aة 

 .وأ^ ت�قف أو س�Dن س��د^ إلى الف�اء الف�̂ر لل�ج�د, ال���5مة وال�,اة �D5: ب�اصل ال��Aة 
تع�ي اإلنه�اك ب�ف�� مف�دات ال��ت وم�اوءة ع�اص� ال�,اة , فال�ؤ$ة ال��<�ة أو ال<ل��د5ة لل�اث 

 , �zفقة في نه�هاووضع الع� .ات أمام رواف� األج,ال ال�
�اس�ن أن عل�ه� أن یأمل�ا ال�الة في ��وفها ال@مان,ة , والع<�V في أم� ال�ف�هق�: Mال�اث أنه� ی

ألن في ذلd إنهاك ل��مات ال�اث وcق�اب , وأن ال 5-,(�نها وفقا ل�ع!,ات الع�S ال�الي , وال�Dان,ة 
 .ا ی�فعل: 5أتي �M, م<�ف ومع(ف 

 ���وت<� ال��zY م: الUاح�z: 5ق�م�نه على أنه �المي Mائ� وم�اه� لل-,� , ف�اث�ا ساpع م
وق!عها ع: م�,�ها , وAأنه� ی1ه�Jن إلى ت<ه�ل األج,ال ودع�تها لل�امل على وج�دها , اإلن(ان,ة 

iJ عل�ها ال�fوف والق�رة على الع!اء مه�ا تYال, ال��ار$ة الي ت��ها M!اقات ال�اصل والUقاء 
 .وداه�ها ال�ل�ات

 !!فهل ل�ا أن ن��f ل�اث�ا Mع��ن العقل واإلنSاف ل��Yن؟
 
 !!التراث ُيناصر وال ُيعاصر: ثالثا

ه األج,ال ال(اMقة: ال�اثAاألث� ال1^ ت� 
مS!لح ال�اث وال�عاص�ة ف�$ة ت�ل�ل,ة إن!لi على ال�ف�Y$: وcسهلiY جه�ده� m,�ا ال ی�فع األمة 

تسخيرها لبناء وجودها المناسب

أن إيقـاع العصر قد بلغ درجات  
وال يمكن  , فـائقة من السرعة  

, الوقوف والترقب والمراقبة  
ألن ذلك سيعني أن التدحرج  

حتى  , إلى الوراء سيكون حتميا  
ولو لم تتحرك األمة  

ق الثقـافي والمعرفي مهم  العم
في تعزيز قدرات كيان األمم  

وبفقدانها له تصبح  , والشعوب  
رخوة وقـايلة لإلستسالم ألي غزو  
ثقـافي آخر

اإلقتراب من التراث بروح  
, عدائية عصبية طائفية وسلبية  

فـأنها تبني الحواجز وتأتي  
بالمعوقـات وتجتث العمق  
الثقـافي لألمة

ُيسقى  الحاضر يستنير بالتراث و 
من نبعه الصافي األصيل  
المتدفق في تيار الوجود  

وال يمكنه أن يستكين  , الهّدار  
للجمود والتأسن في مستنقعات  
التعفن واإلنحالل  

العجيب في أمر المتفيهقين  
أنهم يتناسون أن  , بالتراث  

عليهم أن يتأملوا الحالة في  
وأن  , ظروفها الزمانية والمكانية  
عطيات  ال يقيسونها وفقـا لم

العصر الحالي  

وتجد الكثير  , تراثنا ساطع منير  
من الباحثين يقدمونه على أنه  
ظالمي بائس ومناهض للقيم  

وكأنهم يذهبون إلى  , اإلنسانية  
تجهيل األجيال ودعوتها للتحامل  
على وجودها  

مصطلح التراث والمعاصرة فرية  
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وه1ه ته�ة جائ�ة ال أساس لها , و$(اه� في ت�م�� ال�اث وت���له م(�ول,ة ما آلi إل,ه أوضاع الع�ب , 
 .وال ت�لd دل,ال بّ��ا

وال D�5: ل��جة نه�i أن تUقى , ألن ال�,اة ت<̂� Aال�ه� ال�فاق , ت�اث األم� وال�ع�ب ال 5ُعاص� 
 .�V و$Uقى م�ها ما 5ع�: على ال<�$انوcن�ا ت�ه� وتغ, على حالها وت�ارك ال��جات اآلت,ات 

ال�اث روح وق�ة ذات ت�اك�,ة ح,ة ت(اه� ب�ف�ها , وال�اث ل,� َمSّ�ا أو خ��قا ت(اق� m,ه األج,ال 
 .�Mا 5ع��ها على ال�ف� اآلم: وال<�$ان

: ال�ف�Yون الع�ب Mأح�Jلة ال�اث وال�عاص�ة   وأوجع�ا رؤوس أج,ال الق�ن الع��$:, فل�اذا تَ��َّ
 M!�وحات فارغة؟

�ا ن<�i ف�ها أسال�V , إن م: أخ!� ما ی�اجه األم� إس�راج ن`Jها إلى ما ی�$�ه أع�اؤها وأم
الي جعلi مف�Y$ها ی��!�ن في م,ادی: تع<�@ها وت<���ها وت�س,خ ال�فاk,� ال(لJ,ة , اإلس�راج ال�اع�ة 

بل , ل�وح الق��p,ة واإلسYانة وال`��ع وال�U,ة وcشاعة ا, والي فعلi فعلها ب�ق�� اله@$�ة ال1ات,ة , ف�ها 
 .وال��ل إلى pاقات ل�م�� ذات األمة وه�$ها

Uه مف�Yوا األمة ح�ل مS!لح ال�اث وال�عاص�ة؟A ^1ف�ا هي ال-,�ة الع�ل,ة لل 
�Jه ذهVَ مع ال�$ح ألنه ال ی�اف� و�Fیه,ات األم�ر A عارض مع إرادة ال�وران وال<�$ان, إن ما,  و$
�ع��ن از$ة ی��Jن وُه� في ت�ل,قاته� ال`,ال,ة الفD5 ان�اA أنه�Aو. 

اب,ة Yاته� الpا��أوه�i ال��zY$: , وال�عا5ة اإلعالم,ة ال�ق�Sدة , و$�Jو أن األسال�V ال(�$-,ة ل
<�ن ف�Yا �ه<�ن م�ه<ا تعل��ه في ال<امعات , ما دام�ا �5ع�ن m,ه م�!قا , م�ه� على أنه� ی�و$

�J,ةاألج. 
وها ن�: ن�,X في , ب�أت م�ار$ع ال�م�� الفاك Mال�ی: , وFع� أن إنهى دوره� ال�ق��^ لألمة 

�,ة , وت(�$� ال�م�ز الي ت`�م ال�Sالح وال�U,ة وال`��ع , خ�� ال!ائ�,ات وال�1هJ,ات pفي ال��وت
 .وت<عل ال�اس ی�م��ن Mأنه� أرقام, وال-,� والقال�� 

���؟فهل م: عقٍل ح�ٍّ مقل أص�ل م()!! 
 
 !!التنور أتلف تراثنا: رابعا

��ر�ي m @Jَ`5ُ,ه ال`J@ في الع�اق ودول ع�F,ة أخ�u : ال�p ة, ف�ن$��Uوه� ق��5 ِقَ�م ال��ارات ال. 
�اوله أح� م: قJل إنJهi إل,ه وأنا في خ�� ال��U ع: ل�اذا أب��ت س� م: , ه1ا م�ض�ع ر�Fا ل� ی

 .��ن أشه� أو �Mعة س��ات على أك�z تق�ی�رأu ع: �DMة أب�ها في غ
وَم: ی<�ل في إسUان,ا ���5 هللا ��zAا ألن اإلسUان حاف�fا على اإلرث الع�Fي �Aا Aان ول� �5(�نه 

 .ول� Aان Mأی�ی�ا ل�ا أMق��ا عل,ه, وما أصاMه Mفعل اله@ات األرض,ة , M(�ء 
وما Mقي في سام�اء إال , @ال معال�ها مألقة ال ت, فق�Upة وغ�ناpة وغ��ها م: م�ن األن�ل� ال<��لة  

 .األpالل
��ر ودوره في إتالف ت�اث�ا ومعال� وج�دنا وفي , فه� ال1^ أكل Aل ش�ئ قابل لإلح�اق , وأع�د إلى ال

��ر, م�ی�ٍة  5ع@ ف�ها ال(<��  .�D5ن أ^ ش�ئ �5�ق pُع�ا لل
أن فالن الفالني إقلع Mاب ال(�ر وجعله , وه�اك ال��zY م: ال�Dا5ات الي Aان ی�اولها األج�اد 

��ر  .وغ��ها م: ال�Dا5ات الي صارت في M!: ال�(,ان, زر$Uة لل���انات وم: ث� أكله ال

تضليلية إنطلت على المفكرين  
وإستهلكت جهودهم فيما ال  

ويساهم في تدمير  , ينفع األمة  
التراث وتحميله مسؤولية ما آلت  
إليه أوضاع العرب  

لماذا تَمحَّن المفكرون العرب  
, بأحبولة التراث والمعاصرة  

وأوجعوا رؤوس أجيال القرن  
العشرين بطروحات فـارغة؟

من أخطر ما يواجه األمم إستدراج  
, نخبها إلى ما يريده أعداؤها  

فيها أساليب  وأمتنا نجحت  
التي جعلت  , اإلستدراج الناعمة  

مفكريها ينشطون في ميادين  
تعجيزها وتجميدها وترسيخ  
المفـاهيم السلبية فيها  

يبدو أن األساليب التسويقية  
والدعاية  , لنشاطاتهم الكتابية  

أوهمت  , اإلعالمية المقصودة  
الكثيرين منهم على أنهم  

ما داموا يضعون  , ينتجون فكرا  
وينتهجون منهجا  , نطقـا  فيه م

تعلموه في الجامعات األجنبية

َمن يتجول في إسبانيا يحمد هللا  
كثيرا ألن اإلسبان حافظوا على  
اإلرث العربي كما كان ولم  

وما أصابه بفعل  , يمسونه بسوء  
ولو كان  , الهزات األرضية  

بأيدينا لما أبقينا عليه

هناك الكثير من الحكايات التي  
أن  , األجداد    كان يتداولها

فـالن الفـالني إقتلع باب السور  
وجعله زريبة للحيوانات ومن ثم  

وغيرها من  , أكله التنور  
الحكايات التي صارت في بطن  
النسيان

لو سألتني عن أي معلم خشبي  
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 Vة وأی: ذه��ي ع: أ^ معل� خ�Jي في ال��ی��ر: ف(,�Dن ج�ابي , فل� سأل !!أكله ال
 VYى ال�ة ور�Fا ال�ف�وشات وغ��ها م: أثاث ق�Sر ب�ي ا, بل ح��zاس الUاء , ل��zج�,عها وFال إس

��ر  .ال1^ 5ق�م ل�ا رR,� خJ@ حار ب�z: ال 5ع�ض, إله�ها ال
وما Aان في ق�Sر ب�ي ال�Uاس , أی: ذهiJ أب�اب ال<امع ال��JY وأع��ته وشUاب,Dه وزخ�فاته ال`�J,ة 

��ر, م: م���تات وم@$�ات خ�J,ة  !!وال<�اب إلى ال
��ر أحال معال� ال� !!�ی�ة ال��,(ة الغال,ة إلى رمادفال

ف<�,عها , وق� على ذلd ما D�5: ح�قه م: آثار ال��ارات الق��5ة في م�ن وق�M uالد ال�اف�ی: 
��ر ال�أجج ی�م,ا في ال��Jت .صار pُع�ا لل

Uة ب�i ال��Dة Dصا م�Sغ�اد وخM اكى على ما أح�قه ه�الك� فيU��ر Mفعله ال��مي , ق� نلY: ال
��ر, ر�Fا أح�ق أك�z م: ذلd ع�J م(��ة األج,ال , ي ال�اك� .فYل ما ه� ق�A �5ان ُیلقى في ال

��ر وعلى رR,� ال`J@ ال1^ 5ق�مه ل�ا Mع� أن أتلف ال��zY م: معال� وج�دنا !!فاللع�ة على ال
 
 !!تراث األندلس وتراثنا: خامسا

 !!نفاخ� ب�اث�ا في األن�ل� وفي د5ارنا ن�م� ت�اث�ا
تYل��ا ع: ح�ارت�ا وتأر$`�ا وال��اه� ال<��لة الي ت��� إل�ه�ا ت�جه األنfار ن�� Mالد  فYل�ا
 ��اسى أو نق�S , وت�!ل� األقالم وال��اج� Mالغ�ي بلd األم<اد , أ^ إلى إسUان,ا وال�Jتغال , األن�لون

م�ق�ا آثار م�ی�ة دم�� ك�ا , ول� Aانi في د5ارنا ل��ق�اها , إغفال دور اإلسUان في ال�فاP عل�ها 
 .وغ��ها م: ح�اض� األمة الي س!عi في زمانها, وFغ�اد وال�Yفة وال�SUة وسام�اء 

كان , وجامعها ال��JY ال1^ ُب�ي Mع� ال<امع ال��JY في ق�Upة Mعق�د , أ ل� تY: سام�اء م�اف(ة لق�Upة 
�Upة ال��JY ال ی@ال على حاله م�1 أن وجامع ق, ل�اذا ت�ّ�ل إلى رAام , م: أج�ل ج�امع ال�ن,ا في زمانه 
�ائه ع�J ال�ح�: ال�اخل؟Jش�ع ب!! 

وهي �Aا Aانi في ع�Sها , و$�ج� في مع�f ال��ن اإلسUان,ة ش�اه� ح,ة لل@م: الع�Fي ال���ق 
�@هات الي ش��ها الع�ب , وال ت@ال ت�fى Mال�عا5ة واإله�ام , ال@اه� Uات وال�Dب��ت , فال� d1لAو

فال��Jت الي , وت�,X ف�ها األج�اء ال�م�-,ة , ت<�ها قائ�ة Mأح,ائها , وعامة الاس , ال(ال�p: األم�اء و 
 .ب��i في ذلd ال@م: قائ�ة �Aا ب��i في ح��ها

 ��ائA إلى iي ت��لفأن �pازها الع��اني ال ی@ال قائ�ا و$`�Jك Mأنها ج�امع , أما ال<�امع ال<��لة وال
�,(ةوcن صار في داخلها ما ی� , YالM حي. 

 �عل�ه� أن ی�A1وا جه�د اإلسUان في ال�فاP , إن ال1ی: یفاخ�ون Mال�اث الع�Fي في Mالد األن�ل
ألن ه1ه األم<اد الع�F,ة ال�اخSة صارت قJلة , ذلd اإله�ام ال1^ بلغ ذروته في الق�ن الع��$: , عل,ه 

 .لل(,اح م: أرجاء ال�ن,ا
ي , عi على ال��اه� الع��ان,ة ال`ال�ة ف�ها وع��ما ت<�لiُ في م�ن إسUان,ا وpcل�ك�ت أDMي على م�ی

الي م�ق�ا ق�Sرها وج�امعها وما ���5 إل�ها على أنها Aانi عاص�ة لل�ولة ال�Uاس,ة ألك�z م: , سام�اء 
 .نSف ق�ن 

الي  عل�ه� أن ی�اصل�ا الغ�ي Mآثار أج�ادنا, وال1ی: ال ی�ون ذلd , إن الع�V ف��ا أج,اال Mع� أج,ال 
الي Aان , وAان MإمDانه� أن ��5ق�ها ت�اما �Aا م�ق�ا ش�اه�نا ال��ار$ة في م�ن�ا , حاف� عل�ها غ��نا 

 .لها دورها  ال�ائ� األص�ل

, في المدينة وأين ذهب  
!!أكله التنور: فسيكون جوابي  

أين ذهبت أبواب الجامع  
الكبير وأعمدته وشبابيكه  

وما كان في  , زخرفـاته الخشبية  و 
قصور بني العباس من منحوتات  

والجواب إلى  , ومزينات خشبية  
!!التنور

قد نتباكى على ما أحرقه  
هوالكو في بغداد وخصوصا  

لكن  , مكتبة بيت الحكمة  
, التنور بفعله اليومي التراكمي  

ربما أحرق أكثر من ذلك عبر  
مسيرة األجيال  

فسة لقرطبة  أ لم تكن سامراء منا
وجامعها الكبير الذي بُني بعد  , 

الجامع الكبير في قرطبة بعقود  
كان من أجمل جوامع الدنيا  , 

لماذا تحّول إلى ركام  , في زمانه  
وجامع قرطبة الكبير ال يزال  , 

على حاله منذ أن شرع ببنائه  
!!عبد الرحمن الداخل؟

يوجد في معظم المدن اإلسبانية  
ربي  شواهد حية للزمن الع

وهي كما كانت في  , المشرق  
وال تزال تحظى  , عصرها الزاهر  

فـالمكتبات  , بالرعاية واإلهتمام  
والمتنزهات التي شيدها العرب

أما الجوامع الجميلة والتي تحولت  
فـأن طرازها  , إلى كنائس  

العمراني ال يزال قـائما ويخبرك  
وإن صار في  , بأنها جوامع  

داخلها ما يوحي بالكنيسة

ما تجولُت في مدن إسبانيا  عند
وإطلعت على الشواهد العمرانية  

كدت أبكي على  , الخالدة فيها  
التي محقنا  , مدينتي سامراء  
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 !!وال ن�لd إال أن نفاخ� Mأم<ادنا في Mالد األن�ل�؟, فل�اذا ال نفاخ� Mآثارنا في بل�ان�ا 
 

 !!تراث أمتي: سادسا
Mأن ت�اث األمة ه� ذلd ال�Sاع , عاشi أج,ال األمة أك�z م: ق�ن م: ال�ل�ل واإلمعان Mالق�ل 

حى أوه��ا األج,ال Mأن , وال1^ ت� اإلس�zار m,ه وcلSاق ال�ی: Mه , ال�امي ال��اصل ح�ل ال�Yاسي 
 .األمة ذات ت�اث م��:

كال�اث , SM,اغة مفاk,� م�دل<ة  وcن!لق�ا, ولعV ال�ف�Yون دوره� في ال��A@ على ال�Sاعات 
 .وغ��ها م: ال!�وحات الي تعاد^ األمة في ج�ه�ها, وال�عاص�ة وال�ی: وال�اث 

 Vَّاث مغ��V ع: ت�اث األمة س��J: أن ال�جه ال���ق للAُ أمل ماVْ ع�ه إال , وع��ما نY5ُ ول�
 uائها ال�,ار���اpات ف�د5ة لUع� أبFادر و�ع�f ما 5`� ال�اث ف�عل� Mال�Sاعات أما م, القل�ل ال

وهي عالقات م�ح�ة غاب,ة ال ف�ق ب��ها و�F: أ^ , ال�ام,ة ال(اx,ة لإلم(اك Mال�Yاسي وF@مام ال(ل!ة 
 .ص�اع ح�ل ال�Yاسي ع�� غ��ها م: األم�

, وم��Aن في رف�ف ال�احف وخ@ائ�ها , و$Uقى ال�اث ال�ع�في العل�ي الzقافي في R,اهV ال�(,ان 
 .ه�اك ع��ات اآلالف م: ال�`!�pات الي ل� 5<ه� أب�اء األمة في ت�-,قها و�cهارها لل�ج�دو 

وعل�اء األمة له� أث�ه� ال��JY , فلألمة دور رائ� م��� في إpالق تفاعالت العقل العل�ي Mأرجاء ال�ن,ا 
 uاء األم� األخ��إن�� في ر�Fع أورFا  وال�ه�ة الغ�F,ة AانM iإرادة ش�s,ة ووهج مع�في عل�ي, على أب

 . فأخ�جها م: ع�Sرها ال�fل�ة
ون�� ت�اثها وت(�$قه وت�و$ج , وال��م تقع على عات� األج,ال ال�عاص�ة م(�ول,ة ال�ه�ض Mاألمة 

 .وال��A@ على أعالمها ال1ی: أسه��ا Mال�ه�ة العل�,ة في ال�ن,ا, مDانها العل�,ة واإلن(ان,ة 
لعf,� األفYار والق�رات , و$V�S الUاح� m,ه ب�ه�ة , �u وم1هل ف�اث األمة ال�ع�في Mأن�اعه ث

 .ول�ا ت��@ Mه م: �pح عل�ي رص�: S5لح للع��J في ه1ا الع�S, العل�,ة ال(اMقة لع�Sرها 
وما وج�ت حالة إال وتفاعل�ا معها وcس`�ج�ا م�ها الق�ان�: , فعل�اء األمة ل� ی��Aا MاMا إال �pق�ه 

 .�Mل ت��5اتهاوال��f$ات الYف�لة 
�ا , وعل,ه فلYي ن�Yن , عل��ا أن ن�ارس ال�اث ال�ع�في لألمة , ونع�ف ج�ه� ذات�ا وم�!�ق ه�$

 !!فه� م�ارنا ون�رنا األص�ل
  

 !!التراث العلمي العربي المطمور: سابعا
V واآلثار واآلرا, ما خلفه ال(لف م: آثار عل�,ة وف�,ة وأدب,ة ماد5ة ومع��$ة : ال�اثYء واألن�ا0 كال

قلة ج,ال Mع� ج�ل, � .والعادات ال��ار$ة ال�
�ب وال�(��ع Dأن�اعه ال��ئي وال�M ا اإلعالم�, فل: ن<� ش��ا ع: ال�اث  العل�ي الع�Fي , ل� تSف�

�Fة به1ا ال`�Sص Dادر أن ت<� مقالة م� !!وت(اءل ل�اذا؟, وم: ال
�M , Vا یSل Mال�Yسي , وعلى م�u أك�z م: ق�ن , ما ن(�,ه ت�اثا إخ�Sناه Yا ال��ات م: ال�وألف

أع!�i م(�,ات , وه� Uxارة ع: ص�اعات م�ح�ة م: أجل ال(ل!ة وال�ال , ) ت�اث ال�Yاسي(ع: 
وفي , فSارت م1هJ,ة وpائ�,ة وف��$ة وعائل,ة وغ��ها , وع�او$: م: أجل ال�اج�ة بها واإلس�zار ف�ها 

 .عالقة لها �Mا ع��اه م: أوهام وأضال�ل وcف�اءات وال , ج�ه�ها �Aسي وق�ة وسل!ة ومال 
 !!أی: ال�اث العل�ي الع�Fي ال1^ تعل�i م�ه ال�ن,ا؟

قصورها وجوامعها وما يشير إليها  
على أنها كانت عاصمة للدولة  
العباسية ألكثر من نصف قرن

عندما نتأمل ما ُكتب عن تراث  
األمة سيتبين أن الوجه المشرق  

ولم ُيكتْب عنه  , ث مغيَّب  للترا
إال القـليل النادر وبنشاطات  
فردية لبعض أبنائها الغيارى  

معظم ما يخص التراث فيتعلق  
بالصراعات الحامية الساعية  
لإلمساك بالكراسي وبزمام  

وهي عالقـات متوحشة  , السلطة  
غابية ال فرق بينها وبين أي  
صراع حول الكراسي عند غيرها  
.من األمم

تقع على عاتق األجيال  اليوم  
المعاصرة مسؤولية النهوض  

ونشر تراثها وتسويقه  , باألمة  
وترويج مكانتها العلمية  

والتركيز على  , واإلنسانية  
أعالمها الذين أسهموا بالنهضة  
العلمية في الدنيا

ونعرف  , عليه فـلكي نكون  
, جوهر ذاتنا ومنطوق هويتنا  

علينا أن نتدارس التراث  
فهو منارنا  , ة  المعرفي لألم

!!ونورنا األصيل

وعلى  , ما نسميه تراثا إختصرناه  
بما يتصل  , مدى أكثر من قرن  

وألفنا المئات من  , بالكرسي  
, ) تراث الكراسي(الكتب عن  

وهو عبارة عن صراعات متوحشة  
من أجل السلطة والمال  

أين التراث العلمي العربي  
!!الذي تعلمت منه الدنيا؟

د العرب بإحياء  لماذا ال يجته
مخطوطات أجدادهم العلماء  

بدال من  , ويتفـاخرون بإنجازاتهم  
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ب�ال م: ال��A@على , ل�اذا ال 5<ه� الع�ب Mإح,اء م`!�pات أج�اده� العل�اء و$فاخ�ون Mإن<ازاته� 
 !!ما ج�u م: ص�اعات ح�ل ال�Yاسي؟
�ا ع$�Yات ل�فMاA �>ي فل�اذا ال نFاث العل�ي الع��اMاته�  م�اوالت لف(�� , : الA ف�ا 5(�د في

 .ال�Sاعات ال�ائ�ة ح�ل ال�Yاسي ع�J م�احل الأر$خ ال�امي الفاعالت
 !!ول�اذا ت�غ�� األمة Mال���: وت<اهل ال@اهي ال��z:؟

والJه<ة  و$!لق�ا في ف�اءات ال��ر, ال��A@ على ال�اث العل�ي الع�Fي 5`�ج�ا م: الfل�ات  
 .وال(عادة اإلن(ان,ة

وت��$لها , وم�اولة ل`لع األج,ال م: أصلها , فهل أنها ه<�ة ش�سة على األمة Mإس� ال�اث وال�ی: 
 !!إلى ق��ر ت1روها ر$اح الع�Sر؟

ر$: م!ال�Jن Mإ�هار ت�اث األمة العل�ي  َّ��ب�ال م: ال�هان في أفاع�ل ال�Yاسي , إن أب�اء األمة ال�
ع ب�zواتها , ��تها بها وcخSار م(��@ مالها والAل� عل�ها و)وما هي إال ص�اعات في ق�Sر ال

ول1لd أَبiْ ال�Yاسي أن ت-,� ح�Dا دس�ر$ا ی�اعي حق�ق , وح�مان أب�ائها م: أM(� ال�ق�ق , وخ��اتها 
 :��p, ال��ا �أ, ألنه س,��د صالح,ات ال(ل!ان و$`�جه م: دائ�ة ال�!لM �Dي ال�� .م� هللالي تع

 !!وله1ا أدع� إلى ح�لة إلح,اء ال�اث العل�ي الع�Fي لYي نعاص� ون�Yن 
 !!فهل م: هّ�ة غ��رة وع@$�ة واx,ة؟, ون�Jاس وج�دها ال`ال� , إن ت�اث�ا العل�ي ج�ه� ذات األمة 

�ا ذات pاقات ح�ار$ة م��@ة , وخاما عل��ا أن ن�ع̂� ون(ف�� م: األضال�ل الفاعلة ف��ا  ,فأم
فه1ه أمة خال�ة , وهي ت�ارك في ص�اعة ال�ج�د ال�عاص� Mق�رات أب�ائها الفاعلة في ال�<�عات ال�ق�مة 

  .وعلى أب�ائها أن 5(له��ا معان�ها و$�ر�Aا ج�ه�ها ال�هاج, ال�ج�د م!لفة الع!اء 

التركيزعلى ما جرى من  
!!صراعات حول الكراسي؟

لماذا تنغمس األمة بالمشين  
!!وتتجاهل الزاهي الثمين؟

التركيز على التراث العلمي  
, العربي يخرجنا من الظلمات  

ويطلقنا في فضاءات النور  
عادة اإلنسانيةوالبهجة والس

إن أبناء األمة المنوَّرين مطالبون  
بدال  , بإظهار تراث األمة العلمي  

من التيهان في أفـاعيل الكراسي  
وإختصار مسيرتها بها  

إن تراثنا العلمي جوهر ذات  
, ونبراس وجودها الخالد  , األمة  

فهل من هّمة غيورة وعزيمة  
!!واعية؟

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa293-100321.pdf  

***   ***   ***   
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