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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )335( سـواهـــــا ومـا

  )1التقديس والتأليس!! ( 
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

       

     
 

 

ج�ال , ال�ق�'& %اه$ة سل� �ة م��ارثة في واقع م���عات األمة , فال��ل ن��ها ی��ای� مع ت�اف� األ
و أن ل;ل ج�ل رم� مق�س , ی��ق9 إص6فاؤه وال��اهي معه وال��ه2 1أنه ل�& م/ ال.-$ , وأنه ما مات 

  بل '��ا ف�ق ال�$اب , و<�ل9 في فAاءات عل�<ة.
وهGا الJل�ك تع�دت عل�ه ال.-$<ة مGH األزل , والع�ی� م/ ال����عات ال�عاص$ة ت�$رت م/ أصفاده , 

��اج�ة على الهامQ م�-OPة �1ا تق�سه , وت�J.ه ال�HقG وال���H والفAاء الNG وMق�L 1عK ال����عات ال�
  عل�ها أن ت;�ن T�ه ل���$ر م/ ال�فاعل مع إرادة ال�ن�ا وق�ان�/ ال��اة.

  وهGه ق$اءة ل�ا ن�/ عل�ه في واقع ی�$اك2 عل�Hا ب��اU�اته.
   

  أوال: الجهل المقدس والوعي المدنس!!
  �ئال�هل: ع�م ال�ع$فة 1ال-
  ال�قّ�س: ال6َ�َُه$ والُ�.ارك

  ال�عي: الفه2 وسالمة اإلدراك
  الُ�َ�ّن&:الُ�ّل6َخ الُ�ّ�َسخ �1ا ه� م_$وه

ال�هل وس�لة إلس�b.اد ال.-$ , وع�Hما ی$ت�N أز<اء الق�س�ة , 'aادر وج�ده2 و<�ّ�له2 إلى أرقام , 
  وق6�ع في زرائc ال��اج$</ ب�ی/.

ت��<ل ال.-$ إلى م��ل;ات  وغHائ2 , '�9 ل�ال;ها أن 'فعل بها  وfضفاء الق�س�ة على ال�هل  تعHي
  ك�ا '-اء , وهي وس�لة لل�فاh على إس��Oارات ت�ار ال�ی/.

والع��c في األم$ أن ال.-$ ع�Hه م�ل لل�.b�ة وfلقاء ال�lJول�ة على اآلخ$ , فال ی$<� أن 'ع$ف 
$ضه وغای�ه , ما دام ی$ت�N ما ی�حي 1أنه و<فAل ال�.b�ة واألج�Mة ال�اه�ة , T�قPل اآلخ$ أ'ا  ان غ

  عارف 1ال�ی/ , ف�$مي 1_ل ش�ئ على رأٍس مع�2ٍ و<�cJ نفJه 1ال دی/.
و<JHى أن دی/ إق$أ ال 'غف$ له ال�هل , بل ه� ال;ف$ 1ع�Hه , فل;ي ت;�ن مH���ا ل�ی/ , عل�p أن تق$أ 

عل�2 الHاس وت�ع��ه2 , فه2  ف$ة آث��ن وت�ف;$ وت�عقل , أما ال�اث�/ على ال��ه�ل , وال�اع�/ إلى ع�م ت
  وم/ أل� أع�اء ال�ی/.

ف�/ واجc أدU�اء ال�ی/ ت�H<$ عق�ل الHاس t1�2 ال�ی/ ال����ة , وأن 'ق�م�ا ق�وة حHJة في سل� ه2 , 
  إن  ان�ا فعال 'فقه�ن 1ال�ی/.

وال�;ف�$ وال��م�$ وfشاعة فالغا'ة الع�ل الaالح وال$ح�ة واأللفة اإلنJان�ة , ول�& الع�وان�ة وال;$اu�ة , 
  الفJاد , واإلف�اء �1ا ال ی�ف9 وأwJ1 الt�2 وال�عای�$ الJل� �ة ال�ي جاء بها ال�ی/.

التقديس ظاهرة سلوكية  
متوارثة في واقع مجتمعات  
األمة، فـالميل نحوها يتزايد مع  
توافد األجيال، وكأن لكل جيل  
رمز مقدس، يتحقق إصطفـاؤه  
والتماهي معه والتوهم بأنه ليس  
من البشر، وأنه ما مات بل يحيا  
فوق التراب، ويحلق في  
فضاءات علوية

الجهل وسيلة إلستعباد البشر، 
وعندما يرتدي أزياء القدسية، 

إلى  يصادر وجودهم ويحّولهم  
أرقـام، وقطيع في زرائب  
المتاجرين بدين

إضفـاء القدسية على الجهل  
تعني تحويل البشر إلى ممتلكات  
وغنائم، يحق لمالكها أن يفعل  
بها كما يشاء، وهي وسيلة  
للحفـاظ على إستثمارات تجار  
الدين

لكي تكون منتميا لدين، عليك  
أن تقرأ وتتفكر وتتعقـل، أما  

، والداعين  الحاثين على التجهيل
إلى عدم تعليم الناس وتوعيتهم، 
فهم كفرة آثمون ومن ألد  
أعداء الدين

من واجب أدعياء الدين تنوير  
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فعّل��ا الHاس معاني ال�ی/ ولغة ال�ی/ , وال ت�اج$وا �a�1$ ال�Jاك�/ ال�غفل�/ ال�$ه�ن�/ 1ال�$مان م/ 
  ت���ع�ن.أwJ1 ال�اجات اإلنJان�ة , وأن�2 في نb�2 وث$اء غHائ�_2 

  فهل هGا دی/ أم  ف$ ب�ی/؟!!
  

  ثانيا: الغابر المقدس!! 
ال شp في أنHا نق�ر ون��$م ونف�z$ 1عل�ائHا األجالء الGی/ أسه��ا في صHاعة ال�Aارة وغّ�$وا 

مJارات اإلنJان�ة , وله2 دوره2 في م�ادی/ العل�م ال���Hعة , ل;/ الH}$ إل�ه2 و أنه2 مH�هى ما '�_/ 
  مه , و ل ما 1ع�ه2 دونه2 وال ی$قى إلى 1عK ما ق�م�ه , ن�ع م/ إض6$اب ال$ؤ<ة وال�ق�ی$.لألمة أن تق�

ف;2 سألLُ األجانc ال��a�z/ 1العل�م اإلج��اU�ة ع/ إب/ خل�ون , وما وج�ت َم/ 'ع$فه , فه2 
ع في مHغ��Jن ب�راسة الH}$<ات ال��یOة في عل2 اإلج��اع , وع�Hما نع�د إلى ال�Pa�z/ 1عل2 اإلج��ا

م���عاتHا , فل/ ت�� ع�Hه2 س�� مق�مة إب/ خل�ون ال�ي ��1جc ما ~$حه 'فJ$ون و<Hّ}$ون , ب��Hا 
ال$جل إع��� ال�الح}ة ودرسها 1عل��ة وت�صل إلى ما رآه وفقا ألح�ال م_انه وزمانه , ور�Mا أصاب أو 

�ي أش$قL في م�J$ة أج�ال األمة.أخ6أ , ل;Hه إج�ه� وأب�ع , ومOله الع�ی� م/ ال$م�ز العل��ة وال�ع$T�ة ال
وال ت�ج� أمة غ�$ أم�Hا مق��ة �1ا مAى وما إنقAى , وت�J.ه أع}2 ما '�_Hها أن تق�مه لإلنJان�ة , 

وتغفل دور األج�ال ال�ي ت�$ على ال��اة و أنها ل�LJ ف�ها , وال تع$ف غ�$ إج�$ار ال�اض�ات , ال�ي 
  تق6عها ع/ حاض$ها ومJ�قPلها.

أمام َم/ ی$� أن حل م-اكل األمة في إس��Aار إب/ رش� الNG ق�م ما ق�م في زمانه وما  ف�$انا ال��م
ت�_/ م/ ال�فاعل مع عa$ه في أم�ه , أN أنه ف-ل في زمانه وم_انه , ون$<� أن ن���ه في غ�$ زمانه , 

  ون��ه2 1أن ال�ل '_�/ ب�HPي م6Hلقاته.
2 مaف�ون في زناز</ ال�اض�ات ال�ق�سة , 1أن والب� م/ الق�ل 1ق�ة وج$أة ول�غcA َم/ 'غcA ألنه

الNG 'ق$أ للعل�اء األجالء الGی/ نق�سه2 , س�$� مع}�ه2 ق� إتGz م/ اإلق�$ا1ات الفل�J�ة سP�ال لل�فاعل 
مع ال�ع6�ات القائ�ة , وأكO$ه2 ق$أ ال�ی/ 1ع��ن فل�J�ة  , وما إس�6اع ال�اح� مHه2 أن ی�فاعل مع ال�اقع 

  ���ة ذات تأث�$ في م�J$ة األج�ال.1عقالن�ة وروح تعل
فال;�O$ م�ا  ��Pه ال ���ة له وال معHى في ال�م/ ال�عاص$ , وال ت�ج� أف;ار واض�ة وع�ل�ة T��ا 

س6$وه , ولهGا عاش�ا في ع�لة وت�او~�ا ال;$اسي , وم/ الaعc تف$ق�ه2 ع/ ال��اح�/ م/ ال-ع$اء الGی/ 
  مه2 ومعارفه2!!كان�ا ی��Jل�ن 1-ع$ه2 , فه2 ی��Jل�ن 1عل� 

فعل�Hا أن نع�� الH}$ ��1اقفHا وت�aراتHا , وأن نغ�$ ما في أنفHJا وعق�لHا , ال�ي ت�$نح على قارعة 
~$<9 ال�<الت وال��اU�ات ال��له�ة , وهي عاج�ة ع/ ال��اجهة ووضع ال�ل�ل وال�ص�ل إلى مHافG ذات 

  وال��اة!! ���ة حAار<ة وfب�اU�ة ت�Hح األمل وال-ع�ر 1الع�ة وال;$امة
 فهل لHا أن ن$� لH;�ن؟!!

  
  ثالثا: الجهل والفقر الُمقدسان واألدينة!!

  األدیHة: إس�ع�ال ال�ی/ ل��ق�9 مآرب دن��<ة �1�ة
ال�هل مق�س والفق$ مق�س في ُع$ف األح�اب ال�lدیHة , أN ال�ي ت�Jي نفJها دیH�ة , فل;ي ت�_2 

ى ال�هل والفق$ , وت��Oل هGه اآلل�ة ال�فاعل�ة وتK.t على م�a$ الHاس عل�ها أن تAفي الق�س�ة عل
.${�H2 اآلخ$ة ال��bHع�.اره�ا م/ ض$ورات ال�ی/ والف�ز بfه�ا وz�ب�$س  

ولهGا ل/ ت�� ح�Mا م�أدیHا 'Jعى للع�ل على إزالة الفق$ أو تعل�2 الHاس , ألن في ذلp ته�ی� أله2 ما 
�ق�9 الفJاد العارم الNG س�_�ن مق�سا  Gلp , ل�ا '��ل;ه م/ آل�ات ال�_2 وال�Jلw , و��Mج.ه ی��_/ م/ ت

عقول الناس بقيم الدين  
الحميدة، وأن يقدموا قدوة  
حسنة في سلوكهم، إن كانوا  
فعال يفقهون بالدين

علّموا الناس معاني الدين ولغة  
الدين، وال تتاجروا بمصير  

ساكين المغفـلين المرهونين  الم
بالحرمان من أبسط الجاجات  
اإلنسانية، وأنتم في نعيم وثراء  
غنائمكم تتمتعون

ال توجد أمة غير أمتنا مقيدة بما  
مضى وما إنقضى، وتحسبه أعظم  
ما يمكنها أن تقدمه لإلنسانية، 
وتغفـل دور األجيال التي تمر  
على الحياة وكأنها ليست فيها، 

إجترار الماضيات،    وال تعرف غير
التي تقطعها عن حاضرها  
ومستقبلها

الكثير مما كتبوه ال قيمة له وال  
معنى في الزمن المعاصر، وال  
توجد أفكار واضحة وعملية فيما  
سطروه، ولهذا عاشوا في عزلة  
وتحاوطوا الكراسي

علينا أن نعيد النظر بمواقفنا  
وتصوراتنا، وأن نغير ما في  

، التي تترنح على  أنفسنا وعقولنا
قـارعة طريق الويالت  
والتداعيات المدلهمة، وهي  
عاجزة عن المواجهة ووضع  
الحلول  

األدينة: إستعمال الدين لتحقيق  
مآرب دنيوية بحتة

الجهل مقدس والفقر مقدس  
في ُعرف األحزاب المؤدينة، أي  
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ل�یه2 م/ م�Jغات 'ق$ن�نها 1ال�ی/ , T�Aلل�ن و<zادع�ن , وه�ه2 أن ت�ق9 نف�سه2 األّمارة 1ال�Jء ما 
  ت$<�ه م/ ال6zا'ا واآلثام ال�ق�سة.

أی�Hا وج�ت وال'J�6�ع َم/ یH;$ ذلp أن 'أتي ب�ل�ل 'ف�Hه , فالفق$ وال�هل والفJاد ثالث�ة م�Hام�ة 
األح�اب ال�ي ت�عي 1أنها ت�Oل ال�ی/ 1_افة ص�Hفها وم-ارMها ومGاهPها , فال ف$ق ب�Hها ج��عا , ألنها 

ت��لp ذات اآلل�ة اإلق�$اب�ة م/ ال�ن�ا , ال�ي تع�P$ها م/ حقها الzاص فهي ال�ي تف�ز 1اإلثH��/ , وعلى 
�ق9 له2 الف�ز 1ال��اة اآلخ$ة ,  �ا ی�ه��نه2 الHاس أن ی��$غ�ا 1الفق$ وال�هل والع�ز والقه$ ل;ي ی�

.2�tJه�ان الPو<غ$رونه2 و<�-�ن رؤوسه2 1ال  
ف�/ یّ�عي 1أن هGه األح�اب ض� الفق$ وال�هل والفJاد إن�ا ه� مHها , و<عP$ ع/ مHاه�ها الz�ُادعة 

س�ة القل�ب ورسال�ها ال�Hافقة ال;GوMة , ألنها أح�اب أنان�ة إس���اذ'ة غاب�ة ال6.اع , م��ح-ة الHف�س قا
سفp ال�ماء , فGلp م/ اإل'�ان الaادق وفقا ألع$افها , وعل�ه فل/ ت�� ح�Mا مHها ل2 ی��$غ 1ال�ماء , ول2 

  'ق�ل األب$<اء وفقا لف�او� األدU�اء م/ رم�زه األش�اء.
س في نع2 إن سفp ال�ماء م/ اإل'�ان , والPa$ على ال}ل2 م/ اإل'�ان , وfس��$اء الفق$ واإلنغ�ا

  ال�هل الالزم ل�أم�/ ال�.b�ة وال�Hzع م/ أص�ق أر ان اإل'�ان , ول;/ �1اذا؟
إنه اإل'�ان �1ا '6لق�نه م/ ت�aرات وهG'انات وأضال�ل وأكاذیc وfّدعاءات , ت�اف� على دوره2 

وس�6ته2 وfس���اذاته2 على حق�ق اآلخ$</ 1إس2 ال�ی/ , فال�ی/ ع�Hه2 ت�ارة A1اع�ها ال.-$ ال�$ه�ن 
1الفق$ وال�هل , وه2 أئ�ة الفJاد وقادته وأول�اء أم�ر الفاس�ی/ وال��$م�/ , ل;Hه2 ی���ث�ن 1إس2 ال�ی/ , 

  وتلp هي ال6امة ال;P$� ال�ي وقعL على ال�ی/ وأهله 1إس2 ال�ی/.
   فهل سJH�ف�9 م/ غفلة الAالل وال�Jء ال�ه�/؟!!

التي تسمي نفسها دينية، فـلكي  
تحكم وتقبض على مصير الناس  

أن تضفي القدسية على  عليها  
الجهل والفقر

لن تجد حزبا متأدينا يسعى  
للعمل على إزالة الفقر أو تعليم  
الناس، ألن في ذلك تهديد  
ألهم ما يمتلكه من آليات الحكم  
والتسلط

الفقر والجهل والفساد ثالثية  
متنامية أينما وجدت األحزاب  
التي تدعي بأنها تمثل الدين  

ها  بكافة صنوفها ومشارب
ومذاهبها، فـال فرق بينها جميعا

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa335-160822.pdf  
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