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و(!اجة إلى وعي ج%عي وثقافة ت�ام!�ة تفاعل�ة , تفاعل ح�ار� ��اه� في ال��ر وال
قاء  ال�ق�
 .م1ث
ة في ص�اعة ال!�اة األف�ل, ذات +�%ة إن�ان�ة 

 .وت�=%
 ال�4>ات في أو:�ة ال�6اهل والغفلة وع�م ال8عر 7ال%�1ول�ة, وفي م�6%عات�ا �غ34 ال�ق� 
ال�ي %7جEها ت�!�د م�ارات , �ق� للصل إلى ال!B�قة ومA الاج3 أن ت�رك األج�ال +�%ة ال

4
ورة ال6%ا:�ة Fدة, ال .وت�!قH األه�اف ال8�%
 :وهNه إLاللة على ال�ق� مA 7عJ الIوا�ا

 
 !!نقد العقـل أم السلوك؟: أوال


ون الع
ب إه�%ا ب�ق� العقل Rال%ف  , 
, ا وال تIال م8ارVعه� في ذروته, وم�N أواخ
 الق
ن ال�اسع ع8

 .ل�Rها ل� ت=لX إلى ن��6ة ذات +�%ة ح�ارVة وتفاعل�ة ت�اه� في ال�Eاء وال�ق�م وال�!�

و[أن�ا ن��ق� ال�
اب أو , والعلة تA%R في أن ال�ق� مجه إلى حالة غ4
 مجدة أو مفقدة ومغY4ة  

ون في ب�اء ال%�اهج ال%عاص
ة الRف4لة ب�قل الع
ب إل, ال�خان Rا ل� ی�6ح ال%فNى حالة م�فاعلة مع وله

 .زمانها ومaانها

 فأیA العقل ال�N ن��ق�ه؟

 وما ه ذلd العقل؟


 األج�الEبها ع 
Rعات الال ُمَف .وه%ا مA ال%ض

وم�N الFغ
 , فال%�6%ع ال ���ع%ل عقله , والعقل غائ3 أفB�ا وعامد�ا , فال=�اب ی�جه ن! العقل 
 .و[ل ما ع�اها م!ال, " قال"وال6
� وراء , ی�8أ ال�اس على تع�4ل العقل 

وت�ع لل�6ه4ل وال�عVل على الNیA , فال%�6%ع o�ه ِقm وlت6اهات تلغي العقل وت!ّ
م إس�ع%اله 
 Aن ال�ی8
 إلى ع�4E ع��ه� , یه%نه� 7أنه� �%pلYل ال .و(�ائع في أساق م�اج
اته� 7ال�یA, ف�!

8
 :Yارة عA مقاLعات م%ل[ة , +�%ة  ولهNا فأن نق� العقل ال �%�aه أن �أتي ب���6ة ذاتYألن ال

ف وفقا ل%ا ت8اء , لقm ت�=
ها ل%ا ت8اء Fها أن ت��a%� ت , وال
Rّت وتف
rأو ن sن ت�اءلlفأنها , و

 AV
 .س�!�3 مA ال=ارجA4 عA ال�قال�4 ومA ال%
ت�یA والRاف

مA أصفاده و�Vرك أن في رأسه  إن م=اYLة العقل أو نق�ه لA تأتي 7أكلها إن ل� ی�!
ر اإلن�ان الع
(ي
ن خانعا وتا7عا ومع�قال في أضال4ل الNیA , دماغ ومA واجYه أن ���ع%له مpل%ا ���ع%ل ی��ه a� وال

النقد تفـاعل حضاري يساهم في  
وبحاجة إلى  , التطور والرقـاء  

وعي جمعي وثقـافة تسامحية  
, فـاعلية ذات قيمة إنسانية  ت

.مؤثرة في صناعة الحياة األفضل

, في مجتمعاتنا يغيب النقد  
وتتخمر السيئات في أوعية  
التجاهل والغفـلة وعدم الشعور  
بالمسؤولية

المفكرون العرب إهتموا بنقد  
ومنذ أواخر القرن  ,  العقـل  

وال تزال مشاريعهم  , التاسع عشر  
لص  لكنها لم تخ, في ذروتها  

إلى نتيجة ذات قيمة حضارية  
وتفـاعلية تساهم في البناء  
والتقدم والتحضر

العلة تكمن في أن النقد موجه  
إلى حالة غير موجودة أو  

وكأننا ننتقد  , مفقودة ومغيبة  
السراب أو الدخان  

أين العقـل الذي ننتقده؟
وما هو ذلك العقـل؟
وهما من الموضوعات الال ُمَفكر  

جيالبها عبر األ 
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 .وV!اص
ونه 7الفق
 والقه
 وال!
مان مA أw�7 ال!اجات, �%�ه�نه 


 , فاألمة 7أج�الها ت�ع العقل على ال
ف Rف أن تف
ر وتY!, وال تعFاب و ت�أل و ت�x عA ج

 األج�الEارا وع
Rارا وت
 .غ4
 ال�N ی�� تلق�4ه لها م

د ه ال=�اب اإلنفعالي العاLفي ال�N ی�فاعل , وهNaا فأن ال=�اب العقلي ال یلقى رواجا �� �Nوال
 .مع ال�فس وال �ق�
ب مA العقل

ة ال�الل ال�ي وlخ
اجها مA أقE�, ومA ه�ا فأن الاج3 �قع على الNیA ��46ون م=اYLة ال�فس 

 , تERلها وتق�ي على الجد ال%�6%عي R�%7ال 
7%ا ت1ج6ه ف4ها مA م
ادات ال�ء والYغ�اء واألم


اء, وال�هي عA ال%ع
وف Rاق �7ائعها ال� .ال�N ت�غه أنى ت8اء أس
 
 !!القـائد بحاجة إلى نقٍد ومعارضة: ثانيا


 عA إرادة َمA �قد Eّع� �Nال , م1هالت وق�رات إس�8
اo�ة وآل�ات إدراك�ة  فه صاح3, القائ� ه
.أ�ا [ان مقعه الB�اد�, ومهارات ت�ف�N4ة ت�اه� في ت!قH4 مFالح شYzه أو م�6%عه أو دائ
ته وم1س��ه 

4
 في َمA �قد ال!%اس واإلرادة للصل إلى , والب� مA إم�الكه لق�رات إلهام�ة وقابل�ات ت!فVI4ة pت
Vؤ
ن صاح3 أفRار , ة الB�اد�ة اله�ف ال%�لب وفقا للaVو ,AV
 .وAa%�V مA ال�اصل بضح مع اآلخ

ناج!ا في , وx!YV عA ال��ائج , �قّ�م حلال وV!لل ال%اقف وال%اجهات , ونVIها وأم�4ا صادقا 

 اآلخ
AV وlب�Rار الق�رات, �%�لd س�
ات�6�ة , مه��ا , عالقاته V .و�Vاه� ب��

وقادرا , ئج ذات +�%ة إن6ازVة وم1ث
ة في ال�ق�م وال
قاء إن ل� �Aa م�فاعال وال �%�aه أن �Fل إلى ن�ا
ولهNا فه 7!اجة إلى نقٍ� وتق4�� وتق�ی
 ل%ا , على ق
اءة ما �6�� في أع%اق الNیA مA حله وت!s إم
ته 

راته لل�ق� ولف!صات معارض�ه لRي یFY, �قم 7ه وVق
ره Fارته وت

 ساء 7%ع�ى أن عل�ه أن ُ�=ِ�ع ق
ن [الs4% ال�N ی�فاعل مع ال!�اة, ال�4Eل a�ال فأنه سlو. 

وته�%A على وجدها , وهNا ال%فهم للقائ� �غ34 في ال%�6%عات ال�ي تقاسي وVع� ف4ها الف�اد 
وع�م الpقة ب�ف�ها , وV=ّ�� على وجدها اإلحYا� وال�أس والق�� , ال��ا:�ات واإلن�Rارات ال%��عة 

Eها وم��ق
 .لهاوحاض

وال�ق� إع��اء ساف
 على مقام , وأ� رأ� معارض ع�وان , فأول عاهة إع�Yار ال%عارضة أع�اء 

ة , ال�ل�ان V
ی1[� إن�فاء مفهم القائ� وس�ادة مفهم الف
د�ة وال�I+�ة , فالاقع ال�N ی1د� إلى ت�ا:�ات م
 .=�مة الAL وال%اALوالق�اء على ما ه صالح ل, وتع�4ل العقل ومFادرة ال
أ� , وال�zY�ة 


m أن ال�N ی���� ال%�1ول�ة في هNه ال%�6%عات �z�� في عال� م�ق�ع عA الاقع ال!B�قي ERفالعلة ال
ل�ة وال�فاعالت ال�46Yل�ة , لل!�اة ]
وتEال ��اس
ن م�أث
ا 7ال%aVب�ي آدم , و Aنه م] Aجه م
ال�ي ت=

 
pن وأكFاب ب�88Vات إدراك�ة وتفاعالت ه�Nان�ة ووه%�ة ح�ى ل�ُ , وته%ه 7أنه ق� إع�لى ع
ش ف
ع
 dذل 
وق� حFلs مpل هNه ال!االت , ت�فع 7ه إلى إت=اذ ق
ارات ف6ائz�ة H!7 نف�ه وحI(ه وشYzه وغ4

3E�7 اإلنق�ا:�ة وفق�ان ال!اسة الB�اد�ة ال!B�B�ة , في م�6%عات ع�ی�ة أودت 7القادة إلى نها�ات م
وعة 
 ,AمIر 7أن الف�4AL القائ� ب
[ة مA األفRار واألوهام ال�ي ت�عفA , ی�!
ك وال�ن�ا ت��Eل  وع�م ال8ع

 .وتف�� وتق�ي على َمA ف4ها

ن م�YBال لل�ق� وُم
اجعا ل%ا �قم 7ه a� �Nال ��ا لل%عارضA4 , وعل�ه فأن القائ� ال!B�قي هFوم

ه� وآرائه� rوجهات ن ��ع�ها وع�م إ , وتق4Yبها أو ب Nة والع%ل على األخ�ا�
Rال A4إل4ها 7ع 
rه%الها وال�

إن مخاطبة العقـل أو نقده لن  
تأتي بأكلها إن لم يتحرر اإلنسان  
العربي من أصفـاده ويدرك أن  
في رأسه دماغ ومن واجبه أن  

وال  , يستعمله مثلما يستعمل يديه  
يكون خانعا وتابعا ومعتقـال في  
أضاليل الذين يمتهنونه  

القـائد هو الذي يعّبر عن إرادة  
مؤهالت    فهو صاحب, َمن يقود  

وقدرات إستشرافية وآليات  
ومهارات تنفيذية  , إدراكية  

تساهم في تحقيق مصالح شعبه أو  
أيا  , مجتمعه أو دائرته ومؤسسته  

كان موقعه القيادي

ال يمكنه أن يصل إلى نتائج  
ذات قيمة إنجازية ومؤثرة في  
التقدم والرقـاء إن لم يكن  

وقـادرا على قراءة ما  , متفـاعال  
عماق الذين من  يجيش في أ

حوله وتحت إمرته  

هذا المفهوم للقـائد يغيب في  
المجتمعات التي تقـاسي ويعم  

وتهيمن على  , فيها الفساد  
وجودها التداعيات  

ويخّيم  , واإلنكسارات المتنوعة  
على وجودها اإلحباط واليأس  

وعدم الثقة بنفسها  , والقنوط  
وحاضرها ومستقبلها

لذي  أن القـائد الحقيقي هو ا
يكون متقبال للنقد وُمراجعا لما  

ومصغيا للمعارضين  , يقوم به  
, وتقييم وجهات نظرهم وآرائهم  

والعمل على األخذ بها أو ببعضها  
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FYغان الVI3 بEة ال�ي ت���والع�وان. 

 !!فهل ل�ی�ا قادة بهNه ال%اصفات لRي ت�ق�م م�6%عات�ا ؟
 
 !!النقد الُحكمي والسلوك الحتمي: ثالثا

ل%اذا ی�=N ال�اس ُسYال ت�عارض مع ال!قائH واألدلة العل%�ة ,  أجاب أح� الق
اء ال!اذقA4 عA س1ال 
ن ن! إتYاع الغE4�ات !�6Vن له� إن�قادات عامة وش�ی�ة , وم%ا , 7قله أن ال%pقفA4 وال�Rاب یجه

 !!�6عله� في مقف دفاعي وت!�� رافJ ل%ا �Fفنه� 7ه
 !!تقفs ع�� هNا ال
أ� أو ال6اب وتف!�Fه ج�4ا


ة ت��!H ال�راسةrإلى ن 
48Vة م=�لفة ت%اما وVزاو Aة مVرؤ  !!فه
و�EVأ 7ال�Rا7ة عA , في ال�Rا7ات ال8�%رة أن الRات3 ��ع نف�ه في صمعة ال%pال�ة والعالئ�ة  فال�ائ�

وأول ما ی��اوله أنه یلغي العقل ال6%عي وV!�3 ال�اس ق��عا خانعا لقة ما , ال!الة ال�ي ی�m�F لها 
4
ها F%7 �a!ت� ,�EVته و
ول أنه , عها قل%ه ف�4هال عل4ها 7األوصاف وال��%�ات ال�ي ت��!�
ها ذاك


ف 7هFف 7أش� م%ا ت�
Fانها ل�aُوِضع م!! 
وذلd ردا , فاألقالم ت�هال على ال%�6%ع وتo N!8�ه Lاقات ال�%�d 7%ا �قم 7ه وlن َعَ
َف 7أنه خ�أ 

 A4قفp%اب وال�Rال Aه م�اقع علو(�3E ذلd فقَ� الRات3 وال%pقف دوره في ب�اء اإلن�ان , على الع�وان ال
 .ال%�6%ع لل=
وج مA م!�ه ال%�اكYاتوم�اع�ة 


 Lاقاته ال�لE�ة V
وال �ع
ف [�� ��اع�ه على , أ� أن الRات3 ��اه� في شل ال%�6%ع وت!
 .اإلس�p%ار �7اقاته اإل�6اب�ة الFال!ة ل�Eاء ال!�اة األف�ل

عل4ه� القm ال�امعة ف�6
ده� مA اإلرادة وت�هال , والاقع ال!B�قي أن ال�اس مضعة في ص��وق 
o�عIزون ال�لك ال�N , وVأتي ال�Rاب و�VIVون ال�A4 بلة , وال=�ار وت��فع في تعل�%ه� العI6 واإلس��الم 

 .ت
�Vه القm ال�امعة 7الYالد والYzاد
ن E�a� اب إلى ما�Rه الYب أن ی��ن وV=�ارون ال%ف
دات و�Vعنها في, وال%�لE�a� ��]ارات  وY:

وال�N ی�فع إلى , ب�ال مA ال�فاعل ال��!ي اإلنفعالي الُ!R%ي ال%1ذ� ل4�%
ة ال!�اة , ذات +�%ة إ�6اب�ة 
 .م�VI مA ال��ا:�ات وال=�
ان

ن مع ال6%اه4
 وف4ه� ع��ما ن��اول ما �=Fه� مA ال%ضعات Rفهل ل�ا أن ن , Aع� ع�Eون
رات ال%��!�
ة مA ال%�ن اإلFاالت وال��ة ال=�نLة , فال�اب
ال�ي إن8غل بها , واألوهام واله�Nانات ال�


ون وال%pقفن الع
ب Rال%ف ,

� ح�ار� نه�� معاصRار ف�ا ل� .وما إس��اعا أن ی1س�
 
 !!النقد النفسي: رابعا

 s!7 ي]اب , ه الق
اءة ال%ض:�ة ال%!ای�ة لل!الة r�%7ار نف�ي سلFه ال=�أ أو ال�وال �ع� ,
وهي , ول�أك�4 ال
ؤVة ال�ي تrه
ها األس>لة ال�ي ت�
حها , �ل�w األضاء ال�ف��ة وال�ل[�ة  وlن%ا ت

sثة لل!الة أ�ا [ان .م�اه%ة في ال��B�ة وال��ه4
 مA األضال4ل ال%ل

رات ال%1دل6ةFقة وال�Y�%اقف ال .فال�ق� ال�ف�ي ناصع Lاه
 م6
د مA ال4%ل العا�L�ة وال%


 7ع4ن ال�1اrاب إنه ی�وVغص في حp4�ات ال!الة وفقا ل%ع��ات مaانها , ل وx!YV عA ال6

ه ال�N ق� یYع� ع�ها ق
ونا ع�ی�ة, وزمانها F8ه في ع�z� ض عل4ها ما
 .وال �ف

وما ��ده الق
اءات اإلن!�ازVة , أن الق
اءة ال�ف��ة غائYة , و�EVو أن ما ی�قX الاقع الفاعل ف�4ا 

Vة وال��BV�ة الغار , ال%1دل6ة ال%��
فة V
Eاض معاد�ة , قة 7ال�
والهادفة إلس�Yzاد األج�ال وت�ل4لها ألغ

وعدم إهمالها والنظر إليها بعين  
الكراهية والعدوانية التي  
تتسبب بزيغان البصر

السائد في الكتابات المنشورة  
أن الكاتب يضع نفسه في  

ويبدأ  , المثالية والعالئية  صومعة  
بالكتابة عن الحالة التي يتصدى  
لها  

أول ما يتناوله أنه يلغي العقـل  
الجمعي ويحسب الناس قطيعا  
, خانعا لقوة ما تتحكم بمصيرها  

فينهال عليها باألوصاف  
والتسميات التي تستحضرها  

ولو أنه  , ذاكرته ويبدعها قـلمه  
ُوِضع مكانها لتصرف بأشد مما  

!!رف بهتتص

المطلوب أن يتنبه الكتاب إلى  
وكيف يكتبون  , ما يكتبون  

ويختارون المفردات ويضعونها  
, في عبارات ذات قيمة إيجابية  

بدال من التفـاعل السطحي  
اإلنفعالي الُحكمي المؤذي  
لمسيرة الحياة  

هل لنا أن نكون مع الجماهير  
وفيهم عندما نتناول ما يخصهم  

نبتعد عن  و , من الموضوعات  
الخياالت والتصورات المستحضرة  

واألوهام  , من المدن اإلفـالطونية  
والهذيانات السرابية

, أن ما ينقص الواقع الفـاعل فينا  
وما  , أن القراءة النفسية غائبة  

يسوده القراءات اإلنحيازية  
الغارقة  , المؤدلجة المتطرفة  

, بالتبريرية والتسويقية  
ال  والهادفة إلستعباد األجي
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 .ومانعة ل��لعات أج�الها وق�رته� على ال!�اة األف�ل, ل
وح األمة وجه
 دی�ها 

وهNه مa8ل�ه ألنه م��لح 7عاLفه , وق� ی
m ف4ها الYعJ غ4
 ما تNه3 إل�ه وE�!Vها ع�وانا عل�ه 
حاته و8aVف , ة إنفعاالته وم�=��ق في ت
سان%L Hاقاته ل%ا �!قL ���ال�ي ت%�عه مA إع%ال العقل وت

4
ته F7 Aة واإلم�هان, الغ8اوة ع�7الق�س 
6
ده مA ال�الل والEه�ان وال�جل ال%عفVقة و�B!ه الV
Vو. 

أص!ا7ه وق� ُی�ه� , وق� ی�Eو ال�ق� ال�ف�ي خ�4
ا وخارجا عA ال�هج العام و6�Vاوز ال=�� ال!%
اء 
 .7الRف
 والIن�قة واإلل!اد و�V!قH اإلع��اء عل4ه�

 ��B��%ا� ال
Fلل Aك ال%عادیر ثائ
ة , ال�N ما أن تل� األمة مA �أخNها إل�ه , وهNا سلpح�ى ت

AV , الحش الRام�ة ف4ها Rوال%ف A4!لF%ال Aأ� م
8
 عA أن�ابها وم=الEها وت�قJ على أص!اب الRف�

AVر .وال%�
sقى  و[� عانY4ألن ما ی�فعها س dال ب� لها أن ت�ل �Nال HV
األمة وأع�s مA ال8ه�اء على هNا ال�

 .وسN4ه3 ال6فاء
ت ال�الل وال��ل4ل وت�رك األمة جه
ها وحB�قة دورها %Vة, و�ومع�ى ذاتها اإلن�ان. 

 
3 ال%�6%عات أن ت��ع, وهNaا فأن مA ض
ورات ال%اكYة وال%عاص
ة وال6
Vان ال�افH في نه
 ال!�اة 

ن 7!�6 ذاته و��Vع , أه%�ة ال�ق� ودوره في إLالق ما ف4ها مA ال�اقات والق�رات األص4لة Rي تRل
 .جه
ها

  !!وال�ق� العل%ي الاعي الEّ�اء؟, فهل مA ج
أة في إع%ال العقل 

وتضليلها ألغراض معادية لروح  
األمة وجوهر دينها  

قد يبدو النقد النفسي خطيرا  
وخارجا عن النهج العام ويتجاوز  

وقد ُيتهم  , الخطوط الحمراء  
أصحابه بالكفر والزندقة  
واإللحاد ويتحقق اإلعتداء عليهم

أن من ضرورات المواكبة  
والمعاصرة والجريان الدافق في  

أن تستوعب  , نهر الحياة  
المجتمعات أهمية النقد ودوره  
في إطالق ما فيها من الطاقـات  

لكي تكون  , والقدرات األصيلة  
.بحجم ذاته ويسطع جوهرها

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa298-190421.pdf  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    التأسيسمن    21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز ماسيال الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 
 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa297-190421.pdf 

