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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )299( سـواهـــــا ومـا

   !!العقـل العاطل والوهم الفـاعل

  
 

 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

     
 

 

� �أوجاع وت�ا��ات م��ارثة ع� األج�ال سأت�ا�و*أن , ول م�ض�ع العقل وعالق�ه �ال � ی�و  ق� ت
 .وه�اك َم0 له عقل 3ع/ل �2ق�د ق+�عا م0 العق�ل ال/ع+لة, ال-,� مع+ل العقل 

وق� ر*A ال/ف@�ون والفالسفة الع�ب على م�ض�ع ال�= ال�ی�ي وراح�ا ی�:�ث�ن ع0 ال/ع�ى ال8اه� 
� ب�ؤH وت�Gرات , وال ب� م0 إع/ال العقل ل�أوCل ال/ع�ى ال-ا0B لل�= , = وال-ا0B لل��م/ا ت

 .م���عة أّدت إلى إن,+ارات م��ال�ة ودام�ة
 !!وسأق��ب م0 ال:الة بAوا3ا ذات ن8�

 
 !!هل من العقـل إعمال العقـل في النص الديني؟: أوال

و�Cع�ن إلى , " لعقل في ال�= ال�ی�يإع/ال ا" مف@�ون وفالسفة و*�اب ومPقف�ن 3عAف�ن على أوتار 
 Rها أن ت@�ن ل@ي ی��اك� ال�ی0 مع ال:�اة , ت�جهات وفقا ل/��8رهWلة , أنها معاص�ة وعلY,/ون أن ال�Cو

 .و*أن ال/�Z/عات ال-,�Cة �ال أد3ان وأن ال/�ل/0W ل�ح�هR ع��هR دی0, في ال�ی0 
ول@ل , فل@ل م�Z/ع دی�ه , ,�� ب�جه عام وه ا B�ح ال ی��اف] مع ال:قائ] ال/�ض���ة وال�ل�ك ال-

� ال�ی0 , أمة عقائ�ها وت�Gراتها �م�ض�ع ال�ی0 أ3ا *ان ن�عه , وه ا ال 3ع�ي أنها تق�م` او تأخ�ت �
ول@ل ف�د , ال�ی0 حالة أخ�H خاصة ف�د3ة وج/ا��ة , وال �الbعف والق�ة , ال عالقة له �ال�أخ� وال�ق�م 

 .دی�ن ال:�اة م�  األزل وه ا, دی�ه ول@ل م�Z/ع دی�ه 
وج�ها وdج�هادها وتفاعلها ال/�bام0 , ال/�Z/عات ت�ق�م وت�أخ� �/�ج� ق�راتها العل/�ة وال/ع��2ة 

أما أن ,  وZ�hاحها في *�ا�ة العق� اإلج�/اعي ال � 3:ق] مGالح م�Yناتها ال/,��*ة , ل�:قW] ه�ف ما 
 iC�:ل وتWلbل لألمة فه ا تG:3 ل ماY� 0ال�ی Rة , ن�هY�ألن األمR وال,ع�ب األخ�H ذات أد3ان وم�/

 k� .ل@�ها ت�m  م0 العلR وم�اهZه س-ال لق�تها وت+�رها وdق��ارها, بها أش� ال�/
و*أن األمة ق� , �عn ال/ف@�0C ی��Cون الع/ل �/�ج� B�وحات إب0 رش� في الق�ن الPاني ع,� 

وما ت�Z في B�حهR ما ه� عل/ي وم��اف] مع , ت�قف` ع�� تلk ال:o-ة وعلWها أن ت�+ل] ��oادة إب0 رش� 
 �Gة دی��ة �:�ة , العCارb:لة الY,/ون أن ال�Cمة , و�Y:ل/ة م�وأن العالR الع�hي وال/�Z/عات ال/

, وه ا B�ح غW� م�ض�عي , �أف@ار الغAالي في الق�ن ال:اد� ع,� وdب0 ت�/�ة في الق�ن الPالp ع,� 
 .@0 ل�t *ل ما ه� م�+قي ص:�حل, وdن sه� على أنه مق�ع و�2ه م�+] 

وال � 3ع�ي أن لل�= مع�ى , وC�ون أن إب0 رش� ق� قال �إع/ال العقل في ال�= ال�ی�ي أ� �ال�أوCل 
وdن/ا ل@ل مwّول تأوCله , وعل�Wا أن ن�Zه� �ال�أوCل ال � ال �Y/3ه أن bm3ع لإلج/اع , sاه�� وhا�Bي 

ألنها صارت , وال��Gص ال�ی��ة س�فق� ف:�اها وج�ه�ها , �/ع�ى أن ال�ی0 س�W:�ل إلى أد3ان , ورؤ�Cه 

سأتناول موضوع العقـل وعالقته  
بالذي يبدو  قد تسبب بأوجاع  
, وتداعيات متوارثة عبر األجيال  
, وكأن البشر معطل العقـل  

وهناك َمن له عقـل يعمل فيقود  
ا من العقول المعطلةقطيع

مفكرون وفـالسفة وكتاب  
" ومثقفون يعزفون على أوتار  
, " إعمال العقـل في النص الديني

ويدعون إلى توجهات وفقـا  
أنها معاصرة وعليها  , لمنظورهم  

أن تكون لكي يتواكب الدين  
مع الحياة  

ولكل أمة  , لكل مجتمع دينه  
وهذا ال  , عقـائدها وتصوراتها  

مت او تأخرت  يعني أنها تقد
بسبب الدين

موضوع الدين أيا كان نوعه ال  
وال  , عالقة له بالتأخر والتقدم  

الدين حالة  , بالضعف والقوة  
, أخرى خاصة فردية وجماعية  

ولكل فرد دينه ولكل مجتمع  
وهذا ديدن الحياة منذ  , دينه  

.األزل

المجتمعات تتقدم وتتأخر  
بموجب قدراتها العلمية  

دها وإجتهادها  وج, والمعرفية  
وتفـاعلها المتضامن لتحقيق  

وبنجاحها في كتابة  , هدف ما  
العقد اإلجتماعي الذي يحقق  
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 .مادام العقل ال-,�� * لk, ُتق�أ �إق��ا�ات ال ت:Gى وال تع� 
وال ت ه� , وال/,Yلة ال�ي ی�R إغفالها أن األد3ان ال/���عة ت:افz على ن�Gصها ��Zه�ها وف:�اها 

ق��اب�ة م0 ال��Gص تbmع ل/�اجعات م0 وه ه ال�,اBات اإل, إلى إس��الدها معاٍن ال ت/` �Gلة إلWها 
ول�t م0 ال�هل الق�ل �أن ه ا ال�= , قل مZامع عل/�ة فقه�ة م�GGmة في علR ال@الم أو الاله�ت 

 .W,3� إلى * ا و* ا دون اإلع�/اد على آل�ات �:�Pة دالئل�ة إس�اد3ة سل�/ة وق�C/ة
�ي ت��ه�ف ال�ی0 ب رCعة إع/ال العقل أما في ال�اقع الع�hي ال�Wم فأن ه�اك م�جة م0 ال+�وحات ال

� ذلk فأن الع�ی� م0 ال:�*ات ال��Wة وال/Zام�ع ال,�C�ة ت�أسt ب�اًء على ما تwوله , �ال�= ال�ی�ي �hو
ذلk أن ال��Gص ال�ی��ة أو أ� ن= , وفقا لعقلها ال/�nC وعاهاتها ال�ف��ة الفاعلة فWها , وت����Zه 

أ� أن ال�= 0Y/3 أن 3ُ/�+ى وwCخ� ن:� أ� , ال/عاني والغا3ات آخ� 0Y/3 إس��الده ما الG:3ى م0 
وله ا فعل�Wا أن ن�/�k �ال/قاص� ال�Zه�Cة لل��Gص , ألن ال�= حّ/ال أوجه , جهة ُی�اد ال�W� ن:�ها 

 .وال ن,�هها ون:ّ�فها ف�قbي على ال�ی0
وله ا تأس�` , ی��ة إن ما أصاب األمة وم�  ق�ون وح�ى ال�Wم م�,أه إع/ال العق�ل �ال��Gص ال�

ول� أح�WGا ع�دها , الع�ی� م0 وجهات ال�8� وال�ؤH ال�ي ت:�ل` إلى  م اه� و�Bائف وف�ق وج/اعات 
, " تل�t إبل�t" في *�ا�ه الع�WZ " إب0 ال�Zز� " وق� أشار إلى ذلk م�  ق�ون , ل�ج�ناها *WP�ة وم�mلفة 

 .عG�نا الع��W و*أن�ا ن��C ت�ج/ة ذلk ال@�اب وال�عW� ع/ا ذ*�ه في
, فعل�Wا أن نm�ج م0 ه ا اإلق��اب ون�*A على العلR وال�ف@W� العل/ي وال�عل�R واإلق�Gاد وال�ى ال�:��ة 

وت�ر�C األج�ال على , ورفع م���H ال/��,ة وت:قW] رفا��ة اإلن�ان وdعالء ��/�ه ودوره في ب�اء ال:�اة 
 !!ب�ال م0 ه ه الZع:عة ال�ي ال تأتي �+:0W ,إك��اب مهارات ص�اعة ال:�اة �:اض�ها وم��قلها 

 
 !!إعمال العقـل في النص القرآني: ثانيا

و*أن األج�ال لR , ه ا الع��ان P/3ل B�حا م�@�را لل/ف@�0C الع�ب على م�H الق�ن الع,�0C وال یAال�ن 
�ف�W� ولR ت@�� م�ات ال@�� وال/�س�عات في ال, ُتع/ل عقلها في ال�= الق�آني على م�H الق�ون 

 .وال�أوCل والق�اءات لل��Gص الق�آن�ة
 .و*أن ال��اكR الهائل لل@�� ع� الع�Gر ال W,3� إلى إع/ال العقل  في ال�= الق�آني

 .فال ی�ج� *�اب في تأرCخ ال-,�Cة تR إع/ال العقل �2ه مPل الق�آن
� ه ا اإلع/ال ال/��اكR تأس�` الع�ی� م0 الف�ق والZ/اعات �hق` ال, وAی0 وح�ل�ه إلى ال�ي م�

ول@ل م�ها , وصارت أحAا�ا ت�فع را3ات ال�ی�B , 0ائف وم اه� وم�ارس ومZام�ع وال تAال ت�Aای� وت��امى 
kذل �Wرات وغ�Gالت وتCما ی�اه في ال�= الق�آني م0 تأو. 

 وهل س�Wفع ال/�ل/0W؟, وh/اذا س�أتي , ف/ا فائ�ة ال�ع�ة إلع/ال العقل في ال�= الق�آني 
� األساسي ل�أخ� الع�ب وال/�ل/0W ه� ع�م تفعWل العقل  في ق�اءة ال�= ف/ه/ا ت�ه�/�ا �أن ال

وح�ى ل� أّول�ا وف��نا وش�ح�ا ال�= إلى أقGاه وفقا ل/ع+�ات العG� , الق�آني  فأن�ا ل0 نأتي ��Zی� 
 .العل/�ة وال/ع��2ة

فاعل ال-,�� العام إلى م���Cات ذلk أن ال�ی0 3�W� وه ه الق�اءات تعّ��ه وتعق�ه وتm�جه م0 دائ�ة ال�
�ة ال نفع م�ها مه/ا حاول` وdس�:b�ت , ال�m-ة وال�فاعالت الفل���ة Wم�ض�عات غ �Zال�ي س�� ,
وال �Y/3ه أن 3ع�ف أو , وال/mل�ق م:�ود ال/�ارك والق�رات ال:��ة وال/ع��2ة , فالغ�W عل/ه ع�� الmال] 

 .ی�رك خارج ح�ود قابل�اته العقل�ة وال:��ة
وعل�Wا أن ن-:p , فل/اذا ه ا ال��جه ال:امي ن:� تعق�W ال�ی0 وتGعW-ه وت:�Cله إلى BالسR ومه/ات 

مصالح مكوناتها المشتركة  

أن نتهم الدين بكل ما يحصل  
ألن  , لألمة فهذا تضليل وتحريف  

األمم والشعوب األخرى ذات  
أديان ومتمسكة بها أشد  

لكنها تتخذ من العلم  , التمسك  
ه سبال لقوتها وتطورها  ومناهج

وإقتدارها

بعض المفكرين يريدون العمل  
بموجب طروحات إبن رشد في  

وكأن األمة  , القرن الثاني عشر  
قد توقفت عند تلك الحقبة  
وعليها أن تنطلق بقيادة إبن  
رشد  

المشكلة التي يتم إغفـالها أن  
األديان المتنوعة تحافظ على  

وال  , نصوصها بجوهرها وفحواها  
هب إلى إستيالدها معاٍن ال  تذ

تمت بصلة إليها  

هذه النشاطات اإلقترابية من  
النصوص تخضع لمراجعات من  
قبل مجامع علمية فقهية متخصصة  
, في علم الكالم أو الالهوت  

وليس من السهل القول بأن هذا  
النص يشير إلى كذا وكذا  
دون اإلعتماد على آليات بحثية  

مةدالئلية إسنادية سليمة وقوي

إن ما أصاب األمة ومنذ قرون  
وحتى اليوم منشأه إعمال العقول  

ولهذا  , بالنصوص الدينية  
تأسست العديد من وجهات  

النظر والرؤى التي تحولت إلى  
مذاهب وطوائف وفرق  
وجماعات  

علينا أن نخرج من هذا اإلقتراب  
ونركز على العلم والتفكير  
العلمي والتعليم واإلقتصاد  

ورفع مستوى  , تية  والبنى التح
المعيشة وتحقيق رفـاهية اإلنسان  
وإعالء قيمته ودوره في بناء  

وتدريب األجيال على  , الحياة  
إكتساب مهارات صناعة الحياة  
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 في خفا3ا ال�=؟
� ب��ت�ات وت�ا��ات وdخ��اقات ال حاجة لألمة لها �فال�= ه� , إن ه ه ال��جهات ت�و و*أنها ت�

�ل ال ت�+اب] وهي م�mلفة *إخ�الف ألن العق, وال�أوCل ال �Y/3ه أن �Y3ن م,��*ا أو جامعا , ال�= 
 .�G/ات األصا�ع ب0W ال-,�

ولR 3ف��ه ال�ي ال � ت�Aل عل�ه ولR , وعل�ه فأن الق�آن *�اب م�Aل إلى رس�ل ع�hي بل�ان ع�hي 
 .وdن/ا بلغه إلى العال/0W, یwوله 

عق�ة ال�ي ال ت�فع وال داعي له ه ال��جهات ال/, ول�ق�أ الق�آن ون����-ه *ل على ق�ر إس�+اع�ه وجه�ه 
 �ق�ر ما تb� وتG�ع؟

وdن/ا ال��-ة الع8/ى هR م0 ال-�+اء ال ی0 , فال-,� ل���ا �فالسفة , ول�-ع� الفل�فة ع0 ال�=  
وم0 ال�اضح أن أكP� ال-,� یwم0 �قل-ه وال , ی��Cون ال�هل ال��W� لل�عW� ع0 إ3/انهR وdن�/ائهR لل�ی0 

, 3ُع/ل عقله �2/ا یwم0 �ه B kفات العقل ,  �ع�ه وتل�ال�ي ال ی�ج� , فل/اذا ن��C زعAعة إ3/ان القل� �فل
 لها م�سى أو م�Wاء نZاة وح�bر؟

ول/اذا ال �Y3ن ال:p على إع/ال العق�ل في العل�م وال�@��ل�ج�ا ب�ال م0 ال��*AW على ال��Gص 
وتق�3/ها بلغة سهلة 3�W�ة , وش�ح معاني ال@ل/ات , ال�ي ال ت:�اج إلى ال�عق�W وdن/ا لل�-��� , الق�آن�ة 

 !! على الفهR اإلدراك؟
ونZعله م0 ال/��:�الت ال�ي س�wد� إلى , وعل�Wا أن ن��� فه/ه ال أن نعق�ه , فالق�آن لل�اس *افة 

 !!الع�ول ع0 ال@�اب وال@ف� �ال�ی0
 !!فهل م0 3ق8ة 3ا أمة إق�أ ؟

 
 !!العقـل معجزة اإلسالم: ثالثا

وأص-:` معAZتها ال@�H في , ك/ا في ال:االت ال�ا�قة لإلسالم , AZات ال-,�Cة تZاوزت م�حلة ال/ع
ال�ي تع�ي إع/ال العقل وت:�C�ه م0 , " إق�أ"وله ا *ان` أول *ل/ة صّ�َح` في غار ح�اء هي , العقل 

وما عاد �ع� ال�Wم �:اجة ل�سل , إن العقل معAZتk أیها اإلن�ان , " إق�أ", األصفاد والbالالت والm�افات 
 "!!إق�أ" وعلWها أن ُتR�m ب��اء , وأن�اء 

, فق� بلغ` ال-,�Cة م�حلة ال�bج العقلي ,  وخاتR األن�اء وال/�سل0W, ووفقا ل لk *ان �,W�ا ون ی�ا 
وحال/ا ت:ق] إع/ال العقل وتفعWله ال/ع�في , وعلWها أن ت�+ل] �عق�لها لألت�ان �/عAZاتها اإلنZازCة 

ال�ي ال تAال ضارhة ب��Zدها , ال�Wل ح�ى ت:قق` ال/عAZات ال:bارCة ال���C�� األخالقي ال�امي 
 .وت+�رها في م�W�ة األج�ال

 �وأخ�جها , ال � إن�قل �ال-,�Cة إلى ما هي عل�ه ال�Wم , إن تلk الق�حة العقل�ة هي اإلعZاز األك
R3��� .مs 0ل/ات وج�دها إلى ن�ر تفاعالتها اإلب�ا��ة ذات اإلBالق ال/

ودع�ها إلWها ب��اءات م�@�رة , = األمة إغفالها لل/عAZة العقل�ة ال�ي خ�Gها بها ال�/اء وما ی�ق
, وحال/ا ت�*` الق�اءة هان` وdن�ح�ت في ال ل واله�ان , فع��ما ق�أت ت:قق` , " إق�أ" م�/Pلة �Yل/ة 

 .وال�-��ة وال:��ع لألمR ال�ي تق�أ
إن لR تق�أ وت�علi�* R , :قW] رسال�ها اإلن�ان�ة ول0 تع�د األمة إلى ص�اعة معAZتها ال:bارCة وت

 !!وت�ف@� وت�/ع0 �2/ا تق�أ, ولف�قانها تق�أ , تق�أ وماذا تق�أ 
 !!فهل س�ق�أ ل���ع�W *�امات�ا ال:bارCة ومعAZات�ا اإلن�ان�ة الmارقة؟

 

بحاضرها ومستقبلها  

أن الدين يسير وهذه القراءات  
تعّسره وتعقده وتخرجه من  
دائرة التفـاعل البشري العام إلى  

ت  مستويات النخبة والتفـاعال
التي ستنجب  , الفـلسفية  

موضوعات غيبية ال نفع منها  
, مهما حاولت وإستحضرت  
, فـالغيب علمه عند الخالق  

والمخلوق محدود المدارك  
والقدرات الحسية والمعرفية  

القرآن كتاب منزل إلى رسول  
ولم يفسره  , عربي بلسان عربي  

النبي الذي تنزل عليه ولم يؤوله  
ينوإنما بلغه إلى العالم, 

لنقرأ القرآن ونستوعبه كل على  
وال  , قدر إستطاعته وجهده  

داعي لهذه التوجهات المعقدة  
التي ال تنفع بقدر ما تضر  
وتصرع؟

وإنما  , البشر ليسوا بفـالسفة  
النسبة العظمى هم من البسطاء  
الذين يريدون السهل اليسير  
للتعبير عن إيمانهم وإنتمائهم  
للدين  

بقـلبه وال  أن أكثر البشر يؤمن  
وتلك  , ُيعمل عقـله فيما يؤمن به  

فـلماذا نريد زعزعة  ,  طبيعته  
, إيمان القـلب بفـلسفـات العقـل  

التي ال يوجد لها مرسى أو ميناء  
؟نجاة وحضور

وعلينا أن  , القرآن للناس كافة  
ونجعله  , نيسر فهمه ال أن نعقده  

من المستحيالت التي ستؤدي  
إلى العدول عن الكتاب  

!!الدينوالكفر ب
!!فهل من يقظة يا أمة إقرأ ؟

البشرية تجاوزت مرحلة المعجزات  
كما في الحاالت السابقة لإلسالم  , 
وأصبحت معجزتها الكبرى في  , 

ولهذا كانت أول كلمة  , العقـل  
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 !!القرآن: رابعا
وت�ه0 على أنها م0 ب�3ع , ل-,�� وA�YC أف@ارا *�ن�ة م+لقة  ت�:�H ق�رات العقل ا, الق�آن *الم هللا 

 .العقل اإللهي أو ال�hاني
و�2ه معایW� اإلدراك وم�ارات ال�عي ما ال 3��+�ع الGع�د , وA�mCن ج�ه� ال+-ع الmلقي وال�ج�د�  

 .وdن/ا هي ت�قى �اإلن�ان إلى درجات عل�Cة ذات ��/ة إدراك�ة وق�ة إب�ا��ة فائقة, إلWها أ� إن�ان 
وت�امق�ا , اب ة ال:bارة في ال�أرCخ الع�hي هR م0 ال ی0 تع/ق�ا �ال�را3ة الق�آن�ة وه ا 3ف�� أن جه

 .�ال/�ارك العل�Cة ح�ى ت/��Yا م0 إس�:bار األف@ار ال�ي 3عAZ ع0 اإلم�اك بها عامة ال-,�
�mّ�ون ما , وhعn ال�اس في الAم0 ال/عاص� 3ع/ه�ن في م�ارات الق�آن Cه/�ن ال�را3ة و��Cو

ألنه 3ق�أه و*أنه ی�+] أص�اتا ال 3فقهها *ال � 3ق�ا , س��-اد ال-,� ال � ال عالقة له �الق�آن ی��Gرون إل
 .لغة أج��ة مh��Yة �أح�ف ع��hة

�ي األخ اإلی�اني أع�ف �ذات ی�م *�` أق�أ ص:�فة مh��Yة �اللغة الفارس�ة وhأح�ف ع��hة وح
 !!08 �أني أع�ف الفارس�ةوال یAال 3, ول�G3 Rق�ي ع��ما أن@�ت ذلk , الفارس�ة 

أو أنه على , وه ا حال الع�ی� م0 ال-,� ال � ت:�ل إلى تا�ع وخانع ل/0 ی�ه/ه �أنه 3ع�ف *الم هللا  
وهR ال ی�Z,/�ن ع�اء ت:فAW ق�راتهR وقابل�اتهR على الق�اءة ال�ا��ة ,  درا3ة �علR ال@الم وما C�:3ه الق�آن 

�ن أنف�هR 3فقه�ن وغW�هR ال 3ع�ف أو 3فهR وdن ق�أوا فأنهR 3:, �اللغة الع��hة �خ�Gصا ال ی0 ی�ون , 
 ���ن فهR ال�ی0 حY�ا علWهR , ال�یB 0ق�سا وح�:3 Rألنه Rم0 أجهل ال�اس ب�ی�ه Rفأن مع8/ه ,

 .وغW�هR ال 3فهR ش�Wا م0 ال�ی0
� وأن` ال خالص�ها أنا أدر , في أدمغ�هR ن/+�ات وآل�ات راسmة , ومعR8 أد��اء ال/ع�فة �ال�ی0 

ورhه , ف�ی�ه ه� ال�ی0 , بل وhعbهR ی��هR إم�الك ال:�oقة ال/+لقة ال�ي تع�ي أن ما ع�اها ه�اء , ت�ر� 
 .وأنه العالR العل�R, ه� ال�ب 

�ن ع�اBفهR وwCج�Zن مmاوفهR , وأكP�هR 3ف��ض�ن أن ال ی0 3��/ع�ن إلWهR جهلة Bاm3 وله ا ,
 .ون�ازع أّمارات ال/�او� الفاعلة فWهR, هR ال/فmmة �ال,�ور وGC+ادونهR �:-ائل خ+ا�اتهR ودع�ات

 kوتق�أ ق�آنه �عقل k�ال �عقل اآلخ�0C ال/�م0WZ وفقا ل�/+�ات , فل@ي تع�ف هللا عل�k أن ت@�,فه ب�ف
 .م ه�ة وف��Cة وع�وان�ة على األد3ان

 kال�ا��ة , إع�ف هللا �عقل kت�WG-رون , وت�ر*ه ب�Gی� �ال  Rهhالء ی�ل�ك على رwفه!! 
 
 !!القرآن والعقـل: خامسا
 "ع��ما *�ا عقالء بلغ�ا ناص�ة ال�/اء"

, وه ا ما AW/3ه ع0 غW�ه م0 األد3ان , وهي واض:ة في آ3ات ق�آن�ة , ث�رة اإلسالم ال�Zه�Cة عقل�ة 
 .فه� دیp:3 0 على إع/ال العقل

�W,ة إع/ال العقل , إلى ض�ورة  وفي الق�آن الع�ی� م0 اآل3ات ال�ي تbC�بل وف , Hّن أول *ل/ة نادdو
 .أ� فّ@� وتعقل, " إق�أ"بها اإلسالم هي 

 .وفي ه ا ت@/0 أعR8 معAZاته وآ3اته, اإلسالم ت�جه ن:� العقل 
وأن ال-,� ل@ي �Y3ن إن�انا عل�ه �عقله , وه ه �عn اآل3ات ال�اردة في الق�آن ال�ي ت:p على ال�عقل 

 .فه� �-ة هللا إل�ه وhه فbله على خلقه, ي ح�اته وdع/اله ف
 80: ال/wم��ن " وه� ال � 3:ي وW/C` وله إخ�الف اللWل وال�هار أفال تعقل�ن "

 164:ال-ق�ة" وال�:اب ال/�m� ب0W ال�/اء واألرض آل3اٍت لق�م 3عقل�ن "...

" إقرأ"صدَّحت في غار حراء هي  
التي تعني إعمال العقـل  , 

وتحريره من األصفـاد والضالالت  
والخرافـات  

القدحة العقـلية هي  إن تلك  
الذي إنتقـل  , اإلعجاز األكبر  

, بالبشرية إلى ما هي عليه اليوم  
وأخرجها من ظلمات وجودها  
إلى نور تفـاعالتها اإلبداعية  
ذات اإلطالق المستديم

لن تعود األمة إلى صناعة  
معجزتها الحضارية وتحقيق  

إن لم تقرأ  , رسالتها اإلنسانية  
, أ  وتتعلم كيف تقرأ وماذا تقر 

وتتفكر وتتمعن  , ولفرقـانها تقرأ  
!!فيما تقرأ

فهل سنقرأ لنستعيد كراماتنا  
الحضارية ومعجزاتنا اإلنسانية  

!!الخارقة؟

ويكنز أفكارا  , القرآن كالم هللا  
كونية مطلقة  تتحدى قدرات  

وتبرهن على  , العقـل البشري  
أنها من بديع العقـل اإللهي أو  
الرباني

ن  لكي تعرف هللا عليك أ
تكتشفه بنفسك وتقرأ قرآنه  

ال بعقـل اآلخرين  , بعقـلك  
المبرمجين وفقـا لنمطيات  
مذهبية وفئوية وعدوانية على  
األديان

وتدركه  , إعرف هللا بعقـلك  
فهؤالء  , ببصيرتك الواعية  

يدلوك على ربهم الذي  
!!يتصورون

, ثورة اإلسالم الجوهرية عقـلية  
, وهي واضحة في آيات قرآنية  

يميزه عن غيره من  وهذا ما  
فهو دين يحث على  , األديان  

.إعمال العقـل

وفي  , اإلسالم توجه نحو العقـل  
هذا تكمن أعظم معجزاته وآياته
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 76: ال-ق�ة" ف�ح هللا عل�RY ل�:اج�*R �ه ع�� رRYh أفال 3عقل�ن "...

 16: ی�نt" � لRY�2 `P ع/�ا م0 قله أفال تعقل�ن فق"...
 10: األن�اء" لق� أنAل�ا إل�RY *�ا�ا �2ه ذ*�*R أفال تعقل�ن "
  80:ال/wم��ن " وه� ال � 3:ي وW/C` وله إخ�الف اللWل وال�هار أفال تعقل�ن "

 60: القG=" وما ع�� هللا خW� وأ�قى أفال تعقل�ن "...
 138: تالGافا" وhاللWل أفال تعقل�ن "

 24:ال�وم" �2:ي �ه األرض �ع� م�تها إن في ذلk آل3ات لق�م 3عقل�ن "...
 28: ال�وم" تmاف�نه�m* Rف�@R أنف�RY * لk نفGل اآل3ات لق�م 3عقل�ن "....

 t3 :68" وم0 نع/�ه ن�@�ه في الmل] أفال 3عقل�ن "
 5:الZاث�ة" وتiC�G ال�Cاح آ3ات لق�م 3عقل�ن "...
..."R@ه لعل� Rوصاك k151:األنعام" تعقل�ن  ذل 

 242: ال-ق�ة" ك لk ی0W هللا ل@R آ3اته لعل@R تعقل�ن "
 109: ی�سف" ول�ار اآلخ�ة خW� لل ی0 اتق�ا أفال تعقل�ن "...

هR ج/�عا وقل�hهR ش�ى ذلk أنهR ق�م ال 3عقل�ن "....� 14: ال:,�" ت:
 44: ال-ق�ة" �ن أتأم�ون ال�اس �ال� وت���ن أنف�RY وأن�R ت�ل�ن ال@�اب أفال تعقل"

 171: ال-ق�ة" صRY� R ع/ي فهR ال 3عقل�ن "...

 103:ال/ائ�ة" 3ف��ون على هللا ال@ ب وأكP�هR ال 3عقل�ن "...
 22: األنفال" إن ش� ال�واب ع�� هللا الRG ال-RY ال ی0 ال 3عقل�ن "
 100:ی�نt" وما *ان ل�فt أن تwم0 إال �إذن هللا وZCعل ال�جt على ال ی0 ال 3عقل�ن "
 65: آل ع/�ان" إال م0 �ع�ه أفال تعقل�ن ..."

 67:ال�:ل" ورزقا ح��ا إن في ذلk آل3ة لق�م 3عقل�ن "...
3�W�وا في األرض ف�@�ن لهR قل�ب 3عقل�ن بها" R46:ال:ج....."أفل 

 12: ال�:ل"وال��Zم م�m�ات �أم�ه إن في ذلk آل3ات لق�م 3عقل�ن "....
 35: الع�@�ت "ولق� ت�*�ا م�ها آ3ة ب�Wة لق�م 3عقل�ن "

 63: الع�@�ت"قل ال:/� � بل أكP�هR ال 3عقل�ن "...

: ال��ر" ف�ل/�ا على أنف�RY ت:�ة م0 ع�� هللا م-ار*ة WB-ة * لk ی0W هللا ل@R اآل3ات لعل@R تعقل�ن "...
61 

 67: غاف�" ول�لغ�ا أجال م�/ى ولعل@R تعقل�ن "...

 4:ال�ع�" 3ات لق�م 3عقل�ن ونفbل �عbها على �عn في األكل إن في ذلk آل"...
 58:ال/ائ�ة" وdذا نادی�R إلى الGالة إتm وها هAوا ول�-ا ذلk �أنهR ق�م ال 3عقل�ن "

 32:األنعام" ولل�ار اآلخ�ة خW� لل ی0 ی�ق�ن أفال تعقل�ن "...

 51:ه�د" إن أج�� إال على ال � ف+�ني أفال تعقل�ن "...
 67:األن�اء" ن أف ل@R ول/ا تع�ون م0 دون هللا أفال تعقل� "
 2:ی�سف" إنا أنAل�اه ق�آنا ع��hا لعل@R تعقل�ن "

 17:ال:�ی�" ق� ب�Wا ل@R اآل3ات لعل@R تعقل�ن "...
pوفي ال:�ی: 

هو الذي يحي ويميت وله  
إختالف الليل والنهار أفـال  

80: المؤمنون" تعقـلون
والسحاب المسخر بين السماء  "...

" واألرض آلياٍت لقوم يعقـلون
164:البقرة

د أنزلنا إليكم كتابا فيه  لق
: األنبياء" ذكركم أفـال تعقـلون

10
وهو الذي يحي ويميت وله  "

إختالف الليل والنهار أفـال  
 80:المؤمنون" تعقـلون

ذلك وصاكم به لعلكم  "...
151:األنعام" تعقـلون

كذلك يبين هللا لكم آياته  "
242: البقرة" لعلكم تعقـلون

  ولدار اآلخرة خير للذين اتقوا"...
109: يوسف" أفـال تعقـلون

يفترون على هللا الكذب  "...
" وأكثرهم ال يعقـلون

103:المائدة
إن شر الدواب عند هللا الصم  "

: األنفـال" البكم الذين ال يعقـلون
22

ورزقـا حسنا إن في ذلك آلية  "...
67:النحل" لقوم يعقـلون

أفـلم يسيروا في األرض فتكون  "
لهم قـلوب يعقـلون  

46:الحج....."بها

لقد تركنا منها آية بينة لقوم  
35: العنكبوت" يعقـلون

قـل الحمد � بل أكثرهم ال  "...
63: العنكبوت"يعقـلون

إذا ناديتم إلى الصالة إتخذوها  
هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم ال  

58:المائدة" يعقـلون
وللدار اآلخرة خير للذين  "...

32:األنعام" يتقون أفـال تعقـلون
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 "ِق�ام ال/�ء عقله"
 "ال مال أعَ�ُد م0 العقل"
 "دواُء القل� العقل"

 !!أی0 ال/�لR م0 عقله؟: ول@0  أت�اءل , ل�` مع��ا ب�ف�W� ما ورد م0 آ3ات 
و�Cه/�نهR �أنهR ال , و�C�Cون ال�اس ت�-عهR , ل�ائ� في تعال�R أد��اء ال�ی0 أنهR 3ع+ل�ن العقل ا

 .وعلWهR أن ی�m وا م0 أح�هR ق�وة لهR وP�/Cل�ن �األم� وال+اعة له, 3ع�ف�ن ال�ی0 
 Rت 3:�*�نه ت-عا أله�ائه�hدم�ة أو رو Rه�Cوفقا ل�ؤ Rل� .وهR أعلR م�ه ألف م�ة وم�ة, فال/

�ن أنف�هP/3 Rل�ن ال�یY , 0 ا هي عقل�WهR ونف��WهR ال/�عال�ة ال/,:�نة �العاهات ه�:Cوم0 , و
 !!وهR ال�عاع ول@0 ال 3عل/�ن , ح�لهR رعاع 

وت�غافل ع0 العلة ال:�o�oة , وفي ال�mام إن دع�ات ت�Zی� الm+اب ال�ی�ي ت��هR �أن علة األمة �ال�ی0 
, في أن8/ة ال:RY وال@�اسي ال�ي ما إس��ع` معاني ال�0B وال���Bة أن العلة , الZل�ة ال�ي خالص�ها 

 .وال أقام` ُح�Gا دس��رCا فاعال لل/�ا�Bة وال:ق�ق اإلن�ان�ة
فال/+ل�ب الع/ل �الق�ان0W وال�ساتW� الbام�ة ل:ق�ق اإلن�ان وت�فW� ف�ص ال:�اة ال:�ة ال@�C/ة له 

 .وhع� ذل0Y/3 k الق�ل �/ا ن,اء ون,�هي, أوال  
 ����ة ون��Gر أن العلة في الm+اب ال�ی�ي وح�ففي ه ا , أما أن ن:�م ال/�ا0B م0 حق�قه ال+

��انm0 الٌ-قل والWع!!  

نا عربيا لعلكم  إنا أنزلناه قرآ
2:يوسف" تعقـلون

قد بينا لكم اآليات لعلكم  "...
17:الحديد" تعقـلون

إن دعوات تجديد الخطاب  
الديني تتوهم بأن علة األمة  

وتتغافـل عن العلة  , بالدين  
, الحقيقية الجلية التي خالصتها  

أن العلة في أنظمة الحكم  
والكراسي التي ما إستوعبت  

وال  , معاني الوطن والوطنية  
أقـامت ُحصنا دستوريا فـاعال  
للمواطنة والحقوق اإلنسانية

أما أن نحرم المواطن من حقوقه  
الطبيعية ونتصور أن العلة في  

ففي  , الخطاب الديني وحسب  
!!هذا عين البٌقـل والخسران

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa299-260421.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    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي 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  
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