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 مرتضى معاش
 mortada@annabaa.org 

 
فه  نهن ل هل ل املعر يتميز الكائن اإلنساين عن ابقي املخلوقات أبنه  اهائن يفهإىل حتص   هي

ل راً عه  نراحهقل  نفكعحتشباع حا ات  املادي  و الروحي  ، و هو للوصول حتص املعرف  يستخإم 
له  نربهه  ي حه  يبنتعإدة ع  نقهإنات نتسلسهل  يسهتهب فا حإسه  العقلهاستإاللي  خمتلف  و 

يه  لووهها اهط عقلو يشبع ظمره، لذلك اخرتع املتقهإنو  نهن اارهابات القإقه  قواعهإ و  هو 
  هل االبهاً حتصيقهإ ال  ابمله ق ح  ت بح ثواهت عان  يف املعرف  اإلنسهاني   للهك ل  اإلنسها 

ن هاا  لهذلك اباته  و او قإ يرع لهفس  نعرف  ت هاهق ههواه و ب  املعرف  اليت تكشف عن الواقع
 خي ئ اثرياً يف   يل املعرف  او استخإانفا ابل وبة ال حيح   

  سهههو نوعيهههو الا اههها  اإلنسههها  اهههائن نسهههتإل عقههه ين فهههر  كهههط حياتههه  العهههام يتشهههكل ح
نلههه  نهف هههاً اا  لنههه  ااراههه  املعرفيههه  الهههيت يتخهههذها و حسهههو لسهههاليب  االسهههتإاللي ، و قهههإ تتخهههذ

 ففا  ص لهإااستإاللياً و نعرفياً خاطئاً يقودها حتص اجتاه نعااس و ال يوصلفا حت
  يعتمهإ هشهكل يهإ سهلي ل  تغيري اثري نن األخ اء اليت نعيشفا و تغيري واقعها حتص واقهع  إ

  لنهها نفكهرفهذا يعهيفابري على اشف األسلوب الذي نفكر ه  ، فإلا اا  واقعها سيئا ونريرا 
 ف  لواقع املتخلاري هذا أبسلوب خاطئ والهإ نن ل  نغري لساليبها الفكري  و االستإاللي  لتغي

حت  الكثهههري نهههن األشهههياء يف ههههذه اايهههاة تبهههإو لهههها يف ظاهرهههها سهههليم  و خاليههه  نهههن العيهههوب 
لذلك نعمل وفق هذه الرؤي  و نشكل حياتها ونا يتبعفا على  وءها، و لكن قإ تكو  ههذه 

سههت حتال لخ ههاء تعههودا عليفهها عهه  الههزنن حهه  يسههي ر الراههود و ا مههود و التخلههف األفكههاب لي
عليههههها ، للههههك ل  االسههههتمراب علههههى ات ههههر يههههيدي حتص خلههههق تراامههههات نتتاليهههه   موعههههات نههههن 
األخ اء املعقإة، و هذه هي حتشكالي  يف املهف ي  اليت يفكر فيفا الفرد او ا ماع  او ا تمهع 

اليت نستخل فا هي حت  املههف  الفكهري ههو الهذي مهإد نسهرية فهرد او لنه  لو األن   حت  الع ة 
و حيههاة األنهه  و حيويتفهها نرتب هه  ههوعيهه  التفكههري الههذي تسههري وفقهه  ، فكهه  نههن لنهه  انههإثرت و 
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ناتت عهإنا ارقت يف املستهقعات الرااإة ألفكابها ا انهإة  و اه  نهن لنه  برهت ههفهو  
 روح عهإنا اعتمإت نهف اً سليماً يف نظانفا الفكري  لفكابها اليت اذهتا اباياة و ال

  
  استكشاف آفات الفكر اإلنساين 

و الهههذي لسهههيال ههههانههها الهههذي تعهههل التفكهههري يهقهههاد حتص االسهههتإالل العقهههي  او السهههقي   ههههذا 
ا اها  ملختلفه  و الراحله  ايفر  عليها نفس  ملعرف  األخ اء الفكري  اليت يقع فيفا الفهرد عه  ن

يستإبك ههذه  ت يع ا قإ و عوا امله ق املعروىل مبه ق لبس و فر  هذا امله ق ال يس القإناء
الظهههروىل  وملراحهههل ااألخ ههاء هكانلفههها ألنهه  يعتمهههإ علهههى ةليهه  نيكانيكيههه  ال تهظهههر حتص خمتلههف 
فكهههاب ههههل انههه   ههههع األتالفكريههه  الهههيت قهههر ،ههها اإلنسههها ، حتل ا  العقهههل اإلنسهههاين لهههيس  هههرد ةلههه  

و  ر اال تماعي ااواف االحيا  اص  موع  نن الرابات و امليول الهفسي  و خا ع يف اثري نن
 اين و لسههلوه  اإلنسههالهإوافع الذاتيهه  والرهغوا اتاب يهه   لهذلك الهههإ نههن دباسه  نهههف  التفكهري

ريههههق كههههر ابل نههههن خهههه ل ا فههههات الههههيت ت ههههو الفكههههر و تع ههههل حراتهههه  او جتعلهههه  نريرههههاً ال يف
ألخ هاء الهيت استإباك تكشاىل ةفات التفكري يع يها القإبة على ااالستإاللي  السليم   ا  اس

رنهههها فىل ههههذلك نقهههع ،ههها، و عههههإنا ارهههع مله هههق انكههها  ات هههر يف اسهههاليو التفكهههري و نعهههرت 
تاههه  ل تعههاص يف افكري قههانسههت يع ل  نغههري الكثههري نههن اسههاليبها يف اايههاة عهه  تغيههري اسههاليو الت

 وا االلباب  ااكي : ليإهروا ةايت  وليتذار اول
  

  اليقني املطلق 
وظيف  املعرف  هي االنتقال نن املعلهوم للوصهول حتص ا فهول عه   موعه  نهن املقهإنات الهيت 
يرهط الفكر هيهفا و يستإل نهفا ألشهباع بمه  يف ق هف ااقهائق، لهذلك عههإنا تتكانهل ههذه 

و  حقيقه  عههإنا يت هاهق املقإنات م ل على نتي   تع ي  اليقني الذايت  هذا اليقني قهإ يكه
نهع الواقههع أل  املسههتإل لطههذ ال ههر  العقليهه  السههليم  يف االسههتإالل و هههها يكههو  يقيههه  سههليماً 
نعرتفاً ه  لإى العقل و عهرىل العقه ء  و هعبهابة لخهرى اليقهني السهلي  ههو اليقهني الهذي يكهو  

تكههز علههى لدلهه  نه قيهه  نو ههوعياً ال تههتحك  فيهه  الظههروىل و امل ههاا العوانههل الذاتيهه  لي لنهه  ير 
نقهع  ألي عقل حبإ لات   و قإ يكو  يقيه  و مها ال يت اهق نع الواقع ألن  استإل مبقإنات 
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اهري صهحيح  لو تهوه  لبها صهحيح  لو باهو ال شهعوبايً ل  تكهو  صهحيح  لهذلك ي ههل حتص 
ري نتي   ههي يقهني ومههي يتمسهك هه  علهى لنه  يقهني ن لهق  ههذا اليقهني الهومهي ههو نهشهر للكثه

نن األسقام الفكري  و الهفسي  و األنرا  األخ قي  و املشاال السياسهي  و اال تماعيه  نثهل 
 … التع و و االستبإاد و الغروب و الهزاعات و االنشقاقات

موعهه  نههن تلههك  ا  اإلنسهها  لههيس لهه  ةلهه   هه ة تهههت  األفكههاب امل لقهه ، هههل هههو حتنسهها  ق
ذلك فههر  هههذا لههقلقهه ، تهازعهه  و املشههاال الروحيهه  املال ههفات املترههادة و الرابههات الهفسههي  امل

و على ههذا  لى للك اإلنسا  قإ يكو  ن هعاً إلنتاج األخ اء، و التابيخ اإلنساين شاهإ ع
 ا   ا اإلنسفا  اليقني الواقعي هو نن لصعو الهتائ  الفكري  اليت قكن ي ل اليف

اليقههني   ء و هههذاإ نههن هههذا الشههيل  اليقههني الههذايت هههو شههعوب داخلههي لههإى الفههرد أبنهه  نتراهه
نيولهها و  سها  سهوىاثهرياً نها يكهو  نرهلً ، الا ل  شهعوبا الهإاخلي قهإ ال يكهو  علهى لي ل
ليههه  الرابهههات عسهههي رت  اجتاهاتهههها الذاتيههه ، و ههههذا األنهههر يهههزداد المههها ازداد اإلنسههها   فههه ً او

الشههخ  ففههً ،    الهفسههي  هشههكل ااهه  فههه حر ا  ااثههر الههها  يقيهههاً ههه  عههادة ااثههر الههها
االشههاع   عيهه  صههح الههذي هههو  ههإود الثقافهه  نههوقن ه ههح  اتهه  الههذي يقههرؤه يف ا ريههإة و ق 

بج  اثبا يف اتههااو عليهه  الههيت وعفهها نههن ا خههرين و هيقيهيهه  هههذا االهه  الههذي بةه يف نهانهه  ويرتهه
اظ سهتخإان  اللفهاازداد  ولكن الما ازداد املرء علماً تراءل يقيه  ابلهسب  للكثهري نهن األنهوب 

يء يقيهي  جتهإ شهنثل نن احملتمل و نهن املر هع و لالهو الظهن  ، ههل ل  هعهم العلمهاء قهإ ال
 فمهها وصههلوا حتصن  لبهه  تههزم ههه  يف ا نهه  و اتاابتهه  ألبهه  نههن خهه ل خهه اهت  يف اايههاة يههإباو 
ل: )وتلههك و ههعههاص عز تااقيقهه  فرنهه   ههرد ق ههرة صههغرية نههن للههك البحههر املههت ط  ا فههول، قههال 

  43االنثال نرر،ا للها  ونا يعقلفا اال العاملو (  العهكبوت 
ل  لحههإ لسههباب دقونهه  الفكههر الشههيعي و ت ههوبه هههو اسههلوب تعانلهه  نهه  اليقيهييههات، فلههيس  
اههل نهها وصههل اليهه  الفقيهه  يف اسههتهباط  هههو يقههني او حكهه  واقعههي ن ههاهق للواقههع هههل قههإ يكههو  

يهه  اسهه  ااكهه  الظههاهري لي لنهه  يف ظههاهر ااههال حكهه  هههذا ااكهه  خاطئههاً لههذلك ي لقههو  عل
نسههتإل عليهه  وقههإ ال يت ههاهق نههع الواقههع وهوقاهههل للهقهها  و الترنههل  لههذلك يسههمى هههذا لتبههاع 
هههذا املهههف  ابملخ ئهه  لي لبهه  خي ئههو  الفقيهه  و ال يع ههو  لفتههواه و بليهه  القإسههي  امل لقهه   و 
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ليهه  امل ههوه  الههذين يههرو  اههل نهها بله للههك هههو عكههس نهها اطههذه لهههل السههه  نههن نهههف  لطلههق ع
 الفقي  واستب   هو حك  واقعي يقيي ليس في  خ ر  

يونيه ، فكه  اتهها الل  نا ي هع حياتها و يشكل نا هو للهك الههوع نهن التفكهري العهام يف حي
سههاً ال عله  نقإنهن صهإام و شههقا  ح هل أل  األطههراىل  هاول ا   تكههر اليقهني لهفسههفا و جت

اسهتبإ  بائفه  وةو اه  نهن شهخ  حهاول ل  قههع ا خهرين نهن التعبهري عهن  قكن الهقها  فيه ،
نتقههاد تعههر  ال ابالنههر لوحههإه عهههإنا ظههن لنهه  هههو صههاحو اليقههني امل لههق و املقههإ  الههذي ل 

 مك  على املت رئني ابب  نابقني نرتإين  
 هيف  عاب وا فه  ننل  لصحاب ههذا املههف  العليهل يف تقهإيس يقيهييهاهت  أبسهلو،  ههذا يف 
ليهه  عليفهها يفههر  ب  وعر ههوا اههل ااقههائق لت ههريح و ادههإم، فعهههإنا يسههي ر املسههتبإ علههى األنهه  

ء علههى  اً محههرايتكههو  بد فعههل عكسههي نههن ا مههاهري الههيت ترتههإ عههن اههل ااقههائق و ترههع خ وطهه
شك ان  ةفه   قائق الال اليقيهيات ح  ال حيح  نهفا و هذا التعمي  ا ماهريي يف فف  اا

 ى  فكري  لخر 
لكثههههري نههههن   مههههل ال  االلتههههزام مبإبسهههه  ااكهههه  الظههههاهري يف حياتههههها اليونيهههه  ليرههههاً قكههههن ل
قههني و لههيس  ات هههو ياملشههاال املعقههإة الههيت نوا ففهها  فلههيس اههل نهها نعرفهه  و كتلكهه  نههن نعلونهه
 شهف الكثهري نهنل  نكت ال يقني هو لنر ي اهق الواقع، فالا فّكرا ،ذا االسهلوب فانهها قكهن

  يع ي ل قكن او ن حح نا هو خ ر، هل ا  استخإام الهقإ يف اساليو االستإالااقائق 
قإيه  الإباسه  اله لخوىل ننلاثبااتً حت افياً لقوة الشيء الذي نريإ اثبات ان  يقيي  و ال داعي 

سههههلي  يف مهههههف  الو الفكريهههه  لههههبعم املفههههاهي  و القههههي  أل  العقههههل السههههلي  عهههه  اسههههتخإان  لل
الشههك   يسههتخإم يقرتب حتص الهتي هه  الواقعيهه   نعهه  قههإ يكههو  ههههاك نههناالسههتإالل ال شههك سهه

هف هههي ي  و املارسهههلوب نغال ههه  نهههريم دهههإم االباء االخهههرى ههههإو  اطهههاله ل سهههتإالل السهههل
املو هوعي   يستخإم املهظ  و للك لكسو الشفرة و لاثبة الفنت  و لكن الهقإ املهف ي الذي

 ل السلي   ل العقالبا ال شك تهس   نع استإال هو تقوي  القانها مبفاهيمها و عقائإا
 

  
 التفكري االرتغايب 
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بهذل  فهإاً الهذي ي هو نوع الذي تو ف  الرابات ال الوقائع و هو نقيم التفكري، الهواقعي
ملشهههك ت اكهههري نهههن يف نعرفههه  الوقهههائع   يق هههر نشهههاط  العقلهههي عليفههها  و ههههذا الههههوع نهههن التف

 ، ألن : التخلف ن  و تقإنفا هل لن  يقودها للرتا ع واالساسي  اليت تعرقل حيوي  األ
لتهها   ابإافهه  و التفكههري االبتغههار: يرسهه  لفكههاب اههل فههرد لو صاعهه  و حسههو ن ههاا  و له
ات و النشهقاقفر  سلوا  اال تماعي العام سوىل يتشكل حسو هذا امله لق لهذلك تتعمهق ا

 ال نباالة و عإم  مل املسيولي  و األاني   
 ل  ري ل هحه  حه لق نن اهري االبتغار: يرس  لإلنسا  واقعاً ومهياً مل  ه  في عل  مالتفك

رد حتص حهها  ول الفههتههيقر سههقط سههقوطاً نريعههاً، هههذه األفكههاب الههيت تو فهها الرابههات الهفسههي   هه
 الاعه ، فعههإنا و انق  هعيإ عن الوقائع يعيش يف اوهام تبعهإه عهن نسهيوليات  و ته ب له  عزلته 

ي  الهههيت لرونانسهههااإلنسههها  لو األنههه  ل  يوا ههه  لزناتههه  يهخهههرا يف نو هههات الت هههوىل و  يسههت يع
 جتعل  نهسلخاً عن واقع   

ا نريإ ال  ر للخابج املها نهظالتفكري االبتغار: الن  ال يتقيإ ابلواقع فرن  يشوه الرؤي  و تع
 اما هو يف الواقع لذلك تبقى الكثري نن املشك ت على حادا  

 
 م و اخلضوع االستسال

لههك  ههول ل وهههو سههي رة فكههر او لفكههاب علههى ا ههو اال تمههاعي حبيههل يههت  اسههت ب العقههل 
يس يف و هود لهكهر ههها الفكر املسهي ر حتص سهل   ن لقه  اهري قاهله  للهقهإ و الهقها   و ةفه  الف

شخ ههي   و سههي رةههههههذه السههل   هههل يف االستسهه م امل لههق دهها، و املثههال علههى للههك اتبخييهها 
يههإة و يف قههرو  عإلههى وسههائل املعرفه  حبيههل اهها  ن هإب السههل   الفكريهه  و العلميه  لابسه و ع

لهك ههي لخر على ةهعم الع وب فر  اتابج على هذه السل   اا  يتف  ابالبتإاد  و نثال 
حتص  رقهه   ل  ولههتاملعراهه  الههيت  ههرت يف القههرو  الوسهه ى حههول ارويهه  األب  و نرازيتفهها حبيهه

    لكل نن يهكر هذه الهظري
)و الا قيهههل  تعهههاص: القههرة  الكهههرق انتقهههإ االستسههه م و املستسهههلمني للسههل   الفكريههه  هقولههه 

ال  وعقلهههو  شهههيئاً يؤهههه  ال لتبعهههوا نههها لنهههزل قهههالوا ههههل نتبهههع نههها الفيهههها عليههه  ةابؤا او لهههو اههها  ةاب
   170يفتإو ( البقرة 
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ا  اههحفا لههو  ت ههحيلقههإ لثبههت التههابيخ ل  الكثههري نههن األفكههاب اانههت خاطئهه  و اهها  قكههن 
ل حههريح يف نههههههاك نههن   يستسههل  و خيرههع لههذلك امله ههق ، و لكههن االستسهه م هههو لسههلوب 

 اص  الا سي رخ بيعت  املشك ت و يع  عن الع ز و االفتقاب حتص الروح ات ق  فاإلنسا  ه
لههى عك عهههإه يء توابثتهه  األ يههال حبيههل يههإل للهها فههل عليهه  يرههع هالهه  نقإسهه  علههى اههل شهه

 صحت  و واقعيت   
 هر ايرهاً خإق هو ا  الفكر اإلنساين تكو  نن خ ل تراا  ات ات لذلك فا  انكاب الق
ه هق الهقهإ و م ههل مبهل الهإ نن االستفادة نن ات ات املا ي  و لكن لهيس مبه هق االستسه 

 الفكر و التخ ئ   
يقهه  و عتهه  حقألبهها نشههفوبة و نهتشههرة و هههذا األنههر عهههإ الههبعم ي هعههم األفكههاب تسههي ر

ههههي  ملهههريح واواقعههها، امههها مهههإم للهههك لل مهههاهري الغالبههه  الهههيت تبحهههل عهههادة عهههن األسهههفل و 
فهها لهههذلك تظل هظلتت مههع سههوايً حههول الههرلي الواحههإ هسههفول  و الفهههرد قيههل  ههو الكثههرة و يسهه

لهرلي ليه  و فكهره اوا ه  هر تلك ا هرلة و الهوعي لييه ر وباء بلي األاثري   و ههاك القليل نن ق
الرههعفاء  الهه  علههىالههذي اطذتهه  الفكههرة الغالبهه ، لههذلك يسههي ر نه ههق االستسهه م يف هههذه اا

ويه  ري ألاهرا  فئا مهاه فكرايً و نفسياً و بوحياً  وقإ اا  البعم يستغل هذا االنهر يف تعبئه 
حبيهههل  نهههي ابهههريشهههكل واسهههع و ترهههليل اع او انتخاهيههه  او سياسهههي  عههه  نشهههر لفكهههاب نعيهههه  ه

ملهتشر ههني اللرلي  يسفل التحك  ،ذه ا ماهري و  رب املعاب ني د    و نه ق االستس م
دي  السهههههتبإااالكثههههرة هههههو نهشهههههر للكثههههري نهههههن نشههههاالها ااإيثههههه  و خ وصههههاً سهههههي رة االنظمهههه  

إ  ههههول لههههك  لقههههل واالنق هيهههه  هتفيههههي  الههههرلي العههههام الشههههعه ل ههههاافا واحكههههام سههههل تفا عهههه 
 ا  ال نههاقش نفكهر و االستس م، حتص عهادة نرتسهخ  يف ثقافتهها و سهلواها حبيهل تعلمهها ا  ال

 و ا  ال نهتقإ هل انها ااىل ل  نفكر  
او الا   لهههو  ،هههايقهههول ع تعهههاص عزو هههل: )افلههه  يسهههريوا يف االب  فتكهههو  دههه  قلهههوب يعق

  46  اا  القلوب اليت يف ال إوب( يسمعو  ،ا فابا التعمى االه اب ولكن تعمى
 التعصب 

هو  اول  الحتكاب ااقيقه  و الهرلي و اهتهام ا خهرين ابت هر دائمهاً ال ا  التع هو  مهس 
زائهههإ للهههرلي الهههذي يعتقهههإه الشهههخ  و نوقهههف نعهههاد للهههرلي ا خهههر، فههه  يكتفهههي املتع هههو ا  
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ل و القإسهي  ههل و يفها   متكر الرلي لهفس  و يه وي على لات  و يهسهو اليفها اهل الفرهائ
ا خرين و يسلبف  الفرهائل و يهكرهها و يايهإ لاته  نهن خه ل ههإم ةباء ا خهرين  و عههإنا 
ي بح لرلي الفرد او ا ماع  اليت يهتمهي اليفها الفهرد تلهك القإسهي  حبيهل يتحهول الهرلي ا خهر 

يف داخلههه ، أل   حتص ابتهههإاد فههها  العقهههل سهههوىل يع هههل و يفتقهههإ املرونههه  ال زنههه  ل هههراع األفكهههاب
االسههتإالل السههلي  ال يههت  اال عهه  تقيههي  و  ييههز نتعههإد  موعهه  لفكههاب نترههادة نتهوعهه  حهه  
ي ههل ألختيههاب نه قههي لفكههرة نهها  لنهها يف حالهه  التع ههو فههر  ههههاك نه قهه   رنهه   هههع دخههول 

تع هو األفكاب األخرى ف  يرى الفرد لو ا ماعه  االّ فكهرة واحهإة، و حيهئهذ يكهو  تفكهري امل
و اسهههتإالل  دائمهههاً خهههاطئ ههههل و يكهههو  هشهههاً  هههعيفا ال يسهههت يع نقاونههه  امله هههق االسهههتإال  
لألفكههاب األخههرى، و هههها يل ههر السههتخإام العهههف هكافهه  اشههكال  لفههر  لفكههابه و نعتقإاتههه  

 على ا خرين  
يع هل  واقيق  و نن نها ليس يف داخل  شيء نن التع و السله لذات  م و عها نوب ا

 ا خههر عهههإنا ع الههرلينههسههتإالل السههلي  يف عقولههها لنههها نتحههول حتص لا  عهيفههني يف حههوابا اال
ول او التع هو مه جنإ ل  استإاللها  عيف و ا  فكرتها خاطئ  فهتمسك ،ها و جنهادل فيفها 

  نقإيهه    ه ريقههل  يرههع حههإاً لتلههك املعراهه  القلقهه  الههيت تهشههو يف نفسهه  حههني يسههتخإم عقلهه
لفكهر و اى حسهاب إ التواز  الهفسي ع  طإير العقهل، و ا  اها  للهك علهفيحاول ا  يستعي

 االستإالل السلي   
عههههإدة و يهههه  و نتو اعظهههه  االخ ههههاب الفكريهههه  الههههيت يفرزههههها، التع ههههو لنهههه  تعههههل ااقيقهههه  لات

ع حقيقه  ع هو ي ههنتهاقر  و هو يتعاب  نع او  ااقيق  واحإة يف األنر الواقع  فكهل نت
ههإنس ائق و تخ ر ا خرين و املتع هو ا خهر لهذلك حه  ترهيع ااقه خاص  لهفس  و يياإ

ااف  و   نع ن هالرؤى، و لو اا  األنر هكذا أب  خيلق ال صاع  حقيق  خاص  ،  تهس 
ل و  و االسهتإالالتفكري باباهت  وترفم ااواب نع االخر والترنل أبباءها لتع ل دوب العقل يف

 لقرااي و اشف التهاقم  ملا اا  ل  ااك  يف الف ل هني ا
 اجلمود و الركود الفكري 
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العقهل  والفكهر  لحإ ن نح نوت األفراد و األنه  ههو ا مهود و الراهود الهذي يسهي ر علهى
عههإة  ر ههع علههىيحبيههل تسههي ر نظههاهر الثبههات علههى خمتلههف الفعاليههات العقليهه  و هههذا األنههر 

 لسباب: 
 فا  فتقاد الوعي ال زم ملعايش  ااياة و نواابتا -1
نسهههها  سههههيولي  و ال نبههههاالة ال  التفكههههري و الت ههههإد يفر هههها  علههههى اإلعههههإم  مههههل امل -2

 ب ا انإة  األفكا نسيوليات نتعإدة خ وصاً عهإ نا يوا    تمعاً سي رت علي  الكثري نن
عهههرىل إيهههإ و نههها تيت نهههن ت هههوبات، فالقهههإق يسهههترنس هههه  اإلنسههها  و ياتهههوىل نهههن ا  -3

لفها لنهوب و ههذه ا ا إيإ فان  يت لو طاقات فكري  و ا تفاد و سعيحإوده و نعاني ، لنا 
 يتعو نهفا العقل الذي تعود على الرخاء و الكسل و األفكاب ا اهزة  

عهن  ي و هو مإم عهإنا يع ز الفهرد عهن حهل املشهك ت الهيت يوا فه الرتىل الفكر  -4
ك يل ههر ا، لههذل  يوا ففههطريههق الفكههر لو خيههاىل لظههروىل سياسههي  او ا تماعيهه  او اقت ههادي  ل

ات   ال نسيوليحتص عا حتص الرتىل الفكري الذي موي الكثري نن الرباهي  و ادروب نن الواقع
 في   

لعقهل توقهف ا وا  ا مود ي هع  موعه  نظهاهر سهلبي  تع هل االسهتإالل الفكهري اايهوي 
 عن ممابس  دوبُه ال بيعي نهفا: 

ائهل دها، و طنهوب ال االولوايت فيغوص الفكر يف ل ه االهتمام ابلقشوب و ادوانش و ترك 1
الهذي  هرى  لبيزن هيتهح ر املهاقشات يف قرااي هانشهي  تُهسهي القرهااي األساسهي  اا هإال ا

الوقههت  يف نفههس هههني علمههاء اله ههابى يف نإيههه  البيزن يهه  حههول اسههوت عيسههى)ع( او الهوتهه 
 يهتف   الذي اانت  يو  العثمانيني تإ  ح وب  لتستو  على نإ

ه التقليإ األعمى هو لحإ نظاهر ا مود، و ههذه اااله  تهشهيء عههإ نها يو هو ا تمهع  2
علهههى لفهههراده لتبهههاع فكهههرة نعيهههه  دو  نقههها  لو نقهههإ و مهههرم عليههه  عبهههوب ات هههوا اامهههراء الهههيت 
و ههعفا فيقرههي علههى االهههإاع و الت ههوب و ي مههس نلكهه  التفكههري و االهتكههاب، و األسههوء نههن 

  قاعههإة عقائإيهه   ههعيف  األسههس و املرتكههزات تهفههاب هسههرع  عهههإنا توا ففهها للههك لنهه  يكههوّ 
لفكههاب لخههرى يف نعههرتك ال ههراع العقائههإي، لههذلك  ههوت ا ماعههات الههيت تفههر  علههى لفرادههها 
التقليهههإ األعمهههى هسهههرع  و تههههإثر، و هعهههم ههههذه ا ماعهههات ادشههه  مهههرم علهههى لفرادهههها خهههو  
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العقائإيه  و الفكهر املتهني يهبهع نهن القهإبة علهى الهقهإ و نهاقشات عقائإي  او فكري   ل  القهوة 
التحليل و فف  ااقائق أبسبا،ا و نسبباهتا، لذلك نرى ا  الفكر الشيعي يو و على لتباعه  
ل  يعتقهههإوا أبصهههول الهههإين عقههه ً و تفكهههرياً و اسهههتإالالً و ال تهههوز التقليهههإ فيفههها عههههإ علمهههاء 

 الشيع   
سههها  ل، فاإلنههههو لحهههإ ةفهههات الفكهههر الهههيت   ههه  االسهههتإالا ين: ي و  حه التفكهههري السههه 3

، و حههني املهههظ  والههذي يغههر  يف نشههاال حياتهه  اليونيهه  ي ههبح عهها زاً عههن التفكههري املهف ههي 
 اابت و االسهتتسي ر علي  ا زئيات ي بح تفكهريه  هرد بد فعهل ي لنه  يفكهر اال فهل حسه

 يع ز عهن خلهق ونعيه    قرااي  زئي اليت ت رل علي  خاب اً، ففو حيهئذ    على التفكري يف
ونه  فقهط يعهيش يف لفكاب و اهإاع لشياء  إيإة و هذا هو الذي خلق اإلنسها  ا ين الهذي ي

ع يف حههني نقههه وو ال يفكههر يف الغههإ و املسههتقبل  لهههذلك ت ههإب لالههو االفعههال ههههإو  تفكههري 
لههههإفاع عههههن ها و اااالخ ههههاء فانههههها حيهئههههذ  ههههاول ل  نفكههههر هههههذلك و الههههق لفكههههاباً لت يههههر سههههلو 
إىل الإفاع ن  يستفاخ ائها و هذا هو نه ق التفكري العاطفي وهو عكس التفكري امله قي ال
فكهههروا ههههو و  ا  يدال ال هههها ، فالهههذين يفكهههرو  قبهههل ا  يعملهههوا هههه  قليلهههو  والهههذين يعملهههو  
ب ول ا  يه  إنا مهاوالشك اثريو  يف  تمع تعله  وتهرع علهى ا  يكهو   هإودا اليفكهر  و عهه

 لوقههههوع يفاإلنسهههها  سههههلوا  اتههههاطئ و يعمههههل دو  تفكههههري نهف ههههي نهههههظ  نسههههبق يسههههتمر يف ا
 ت هبح تهإبتياً  هذبة، فاالخ اء ح  يترقل  نعفا و ت هبح نهن امللفهات املي له  و العهادات املت

 حال  طبيعي  نترصل  يف سلواها هإو  ا  نشعر هذلك  
عتمههإاً نتع  ً نههاهر ففمههاً شههكلياً ا  التفكههري السهه حي السههريع يهههعكس فقههط يف ففهه  الظههو 

  خيههههرت  لبة دو  علههههى اتهههه ة الشخ ههههي  الذاتيهههه  احململهههه  ابن باعههههات و ت ههههوبات لاتيهههه  نغههههرو 
ميهق ل الفكهري العالتحليه واالعما  ليفف  الواقع ففماً  ليلياً للوصول حتص االسباب و العلل  

ن الهوالدات واليه  نه موعهات نتيع ي الكثري نن الهتهائ  املذهله  للفكهر اإلنسهاين حيهل خيلهق 
 الفكري  املبإع  و املفيإة 

 التعقيد اللغوي 
ا  اللغهه  هههي سههبو ابههري يف ت ههوب الفكههر و تشهه ع اإلنسهها  علههى التفكههري و االهههإاع البهها 
طلههق الكثههري نههن املعههاين الههيت تعهه  مبفههردات صيلهه  عههن خههواطر اإلنسهها  و لفكههابه  و لكههن يف 
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حتص عهائق ابهري يف ت هوب الفكهر و العله  عههإنا مهبس لبابب العله  هعم األحيا  تتحول اللغه  
علونف  ابص  حات و بنوز جتعل نن االلفاظ الغازاً ي عو ففمفا عههلى نن يقهههرلها، فبهإل 
نههن ل  مههاول القههابع اسههتيعاب الفكههرة يسههتغر  وقتهه  يف حههل بنههوز االلفههاظ و الرههمائر و نهها 

م الكتهههو العلميهههه  نههههن ال ههههو او علهههه  الهههههفس او تهههإل عليهههه  نههههن نعههههاين  و الا طالعههههت هعهههه
االصول و الفلسف  فر   تواها نن امل  لحات ااه  نهن املعهاين الهيت ،ها، فهامليلف مهاول ل  

 يرفع نن شر  اتاه  ع  تقزق األفكاب ل اا تعظي  امل  لحات  
إىل حتص قيمه  هتههعا  التفكهري االسهتإال  ي هبح اهري نفيهإ عههإنا يقهع يف  هادالت لفظيه  
كهههر علهههى عهههود الفت هههرد ا هههإال ألثبهههات الهههذات و لهههيس للوصهههول حتص الفكهههرة السهههليم ، و الا 

ئههذ نههن السههفل كههو  حيهياملغال هه  ا إليهه  نت ههاوزاً األلعهها  للحقيقهه  عهههإنا ي ههل اليفهها، فانهه  
  إل و املغال هحول ا هخلط ااقائق و تذويبفا يف نتاه  املغال ات و ا ادالت، و عهإها يت

 ص حال  نهف ي  نسي رة على التفكري و تعوق  عن االستإالل السلي   حت
 ات الهههههيتا  نههههههف  استكشهههههاىل افهههههات التفكهههههري يفهههههإىل اص الترنهههههل يف الكثهههههري نهههههن العهههههاد

واههري نففههوم    اريبههااصههبحت بوتيههها اثهتهها يف حياتههها اليونيهه  حبيههل ا  اههل نهها تههإ عليههها يكههو 
ا  ا ويستسهل  دهم الرهغو  ه  نهن االسهتهكاب فيهفهاب انهالإيها، ولذلك تاه  ا إيإ واملت إد مبو 

و  ف وهه  ب  للكهاما فعل للك االيلي  يف القرو  الوس ى عهإنا اعلن عن عهإم نرازيه  اال
 هوب سهوء العاابالعإام حرقها فا ه ر للتخلهي عهن فكرته ، لهذلك اانهت الع هوب الوسه ى نهن 

لف اارهابي ح التخءا عهإنا ي بيف التابيخ االنساين وقإ يكو  ع را ااا  ليس أبقل سو 
يكهههو  و ياتهههها، الهههذي نعيشههه  انهههرا طبيعيههها قهههإ تعهههودا عليههه  حبيهههل اصهههبح  هههزءا اليهفهههك عهههن ح

 البحل عن التغيري هو احملرنات اليت التوز املسا  ،ا  
فالا  ،ا أبنفسف ( غريوا نيا  ع عزو ل قال يف اتاه  الكرق: )ا  ع اليغري نا هقوم ح  

سهههها، وتغيهههري يهههري انف  نهتشهههل االنههه  نهههن الواقهههع املرسهههاوي الهههذي تعهههيش فيههه  الههههإ نهههن تغابدا ا
ي ي ههع سهلوك هو الذ الهفس اليت  اال عهإنا نغري نن اسلوب تفكريا واستإاللها ال  الفكر

   الهيت اابتافكهابه االنسا  ويشكل ثقافت   ونا اانت عظم  االنيبهاء وامل هلحني اال لعظمه 
 ادإاي  واارابة   ل نساني  سبل
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