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بور كواال

ــــاضـي وكــــأنه أي ســــلــــطــــة ا
االستبداد الذي عانى منه العقل
ـعـرفي وهـو اسـتـبـداد احلـكام ا
بـالـســيـاسـة واسـتـبـداد الـسـلف

عرفة. با
العرفان: كفعل معرفي ما يسمى
ب “الـكـشف" او "الـعـيـان " وهـو
عـبــارة عن خـلـيط بـ هـواجس
وعـقـائد واسـاطـير تـتـلون بـلون
الـدين الـذي تـقـوم عـلى هـامشه
لـيقدم مـا يعتقـد العرفـانيون هو

احلقيقة الكامنة وراء ظهوره.
وكــمــا احلــال مـع الــبــيــان وقع
العرفان في إشكالية الثنائية او
االزدواجــيــة فــيــمــا يــعــرف بـال
(الـبــاطن والــظــاهـر والــنــبـوءة
والــواليــة) وكالهــمـا يــنــاضـران
ـــــعـــــنى) و(االصل (الـــــلـــــفظ وا
والـــفــرع) في خـــطــاب الـــبــيــان
فـمـثال جنـد ان نظـريـة (الـنـبوءة
والــواليــة) تــفــســر عـلـى أسـاس
(األصل والـفـرع) وتـعـرض رؤية
كــــامــــلـــة لـإلنــــســـان والــــكـــون
مـــنـــســـوجـــة حـــول مـــحـــورين
ـبـدأ شـخـصـيــة االمـام وقـصـة ا
ـــــعـــــاد في أطـــــار األســــاس وا
الـطـبـيـعي الـروحـاني وكـالهـما
ــعـاد ــبـدأ وا نــظــريـة االمــام وا
ـعــرفي تــقــوم بــإلــغــاء الــعـقـل ا
والـدينـي واحالل عـرفـان االمام

محله.
والـتـأويل الـعرفـاني لـلـقـران هو
تــضـمــ الـفــاظ الـقــران الـكـر
ـوروث الـعـرفاني مـسـتقـاة من ا
الـقــد امـا "الـكـشف " هـو أدنى
ــعــرفــيـــة لــلــعــقل الــفــعــالـــيــة ا
الـعرفاني فـهو يوظف االسـاطير
تـوظــيـفــا ديـنــيـا ويــجـعــلـونــهـا
احلقيقة التي يقع الشرع والفقه
والفكر الديـني خلفها تماما أي
الــبـــاطن يـــقع خـــلف الــظـــاهــر
واحلــقــيــقـــة لــيــست ديــنــيــة او
فـلـسـفـيـة او عـلـمـيـة بل الـرؤيـة
الـسحـرية لـلعـالم التي تـكرسـها

األسطورة.

نظام معـرفي لالنتقال من حالة
الالوعـي الى الــوعي ولألدراك
الى االدراك وهــــــو مــــــا جـــــاء
بــــلـــســـان الــــعـــرب ويــــلـــخص
(الفصل واالنفصال) و(الظهور

واالظهار).
االمـام الـشـافـعي حـدد "الـبـيـان
"بـ (األصل والفـروع) أي البناء
الهـرمي للـمعـرفة بـينـما قراءة
اجلـاحظ لـلـبـيـان تـتـلـخص في
حتــقـيق االنــســجـام في الــلـفظ

عنى.  وا
wM¹œ qIŽ

وكلـتا الـقراءتـ أوقعت الـعقل
الــديــني في مـــشــكــلــة حتــديــد
األصـل مـن فــــــــروعـه وكـــــــــذلك
الــتــشـظـي في تــفـســيــر الــلـفظ
ومــعـــانــيه واالنـــتــقـــاء حــسب
االهـــــواء والـــــوقت. ان ازدواج
فـاهيم الـتي تشـكل العـناصر ا
ـــعــنى الــرئـــيــســـيــة لـــلــفظ وا
واالصل والـــــفــــــرع واخلـــــبـــــر
والـقـياس واالشـكـاليـة بـينـهـما
أدى الـى انــفــصــال الــفــكــر عن

اللغة.
فـمــثال في الـتــحـلــيل الـبــيـاني
خلــطـــاب األصل والــفــرع حــدد
الـــشـــافـــعي أصـــول الــفـــقه في
أربــــعـــة (الـــكـــتــــاب والـــســـنـــة
واالجــمـــاع والــقـــيــاس) وجــاء
االصوليون بعده صنفوها الى
(الــــنص الــــقــــران والــــســــنـــة)
واالجـــمـــاع والـــقـــيــاس. شـــكل
األصل لــديـــهم (نص اجــمــاع
عارف قياس) وتأسيس باقي ا

عليها.
فـأول الــســلــطـات الــتي قــيـدت
ــعـــرفي الــديـــني هي الـــعــقـل ا
(األصل) ودائـمــا مــحـكــومـة به
ـعرفـة الـعقـلـية الـتي تـقوم وبـا
كـلـها عـلى األصل واالسـتـنـباط
مـنه وحـتى القـياس هـو ضمن
ـنـهــجـيـة. األصل وضـوابــطه ا
واالجــــمــــاع يــــؤسـس الى مــــا
يعرف بسلطة السلف الصالح

ظـاهـرة مـزج الدين بـالـسـيـاسة
ـة جدا تـبلورت في ظـاهرة قد
الـعـصـور األخـيـرة بـعـد انـهـيار
اخلالفــة الــعــثــمـــانــيــة نــهــايــة
يـة األولى. اال انها احلـرب العـا
بـــقـــيت عـــلـى الـــهـــامش حـــتى
انـهارت منـظومة الـقيم القـومية
الـــــــتي ســــــادت لــــــوقـت لــــــيس

 . باله
من خالل اسـتراتـيجيـات الفشل
واالخـــطـــاء الـــتي وقـــعت بـــهـــا
الـنظم الـسابـقة طـرحت األديان
نفسهـا بديال في الدين واحلياة
ومشـروعا نـاجـحا وطـوق جناة
أخـير. وخالل هـذه الفـترة كانت
ـــعـــروضــة الـــقــيـم الــديـــنـــيــة ا
لـلمتـلقي وللـمهتم هي مـجموعة
من الـقـيم األخالقـيـة وسـلـسـلـة
مـن األفــــكـــــار االقـــــتــــصـــــاديــــة
والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة
ــجــمــلــهــا الــضــمــيـر شــكــلت 
األخـالقي الـــــــديـــــــنـي والـــــــتي
اعـتـبـرت من اهـم ملـكـات الـعـقل

السياسي الديني. 
لوحظ الحـقـا ليس فـقط الـفشل
فـي الـــتـــطـــبـــيق لـــهـــذه الـــقـــيم
سلـمات الدينيـة في التجربة وا
الـــســـيـــاســيـــة بـل الــتـــنـــاقض
ـكن الـواضح بـيـنـهـا وبـ مـا 

وصفه بالبرهان لذلك الفشل.
االســـتــمــرار في الــفــشل والــتي
يـــطــــلق عـــلــــيـــهــــا مـــصــــطـــلح
"الـببـغـائـيـة" هي مشـكـلـة الـعقل
ـعـاصـر وهـذا الـعقل ـعـرفي ا ا
ـكن وصـفه بـانه مـقيـد وتـقـيد
شــديــد وكــمـا يــقــول الــدكــتـور
ــرحـوم احــمــد زكي "االنــسـان ا
مـقــيــد قــبل ان يـولــد وبــعـد ان
ــوت يــضــيق يــولــد والـى ان 
بــالــقـيــد فــيــطــلب احلــريــة مع

القيد"..
امـا الــعـقل الـديـنـي فـبـاإلضـافـة
الى مــجـــمــوعــة الـــقــيــود هــذه
فرضت عـليه مـجمـوعة سـلطات
أولـهـا "البـيان " وهي عـبارة عن

البـرهان. يعـتبـر البـرهان أقوى
عرفية الـطبيعية قيم االنسـان ا
عن حس وجتـــربـــة ومـــحـــاكــاة
عـــقـــلـــيـــة فـــاذا كـــان الـــبـــيــان
والـعـرفـان ولدا بـاالعـتـمـاد على
القـران واحلديث فـالـبرهـان هو
مـنهج لـلـتفـكيـر والـتدبـر والذي
تـــعـــود جـــذوره الى الـــثـــقـــافــة
ة والتي تأثرت االغريقية القد
بــــهـــا الــــثــــقـــافــــة الــــعـــربــــيـــة
واإلسالمــــيــــة فـــعــــنــــد االمـــام
الغـزالي أصبـح البـرهان مـجرد
آلية ذهنية شكلية اريد منها ان
حتل مــحل الـيـة ذهـنـيـة أخـرى
لالســـتـــدالل بـــالـــشـــاهـــد عـــلى
ا أفـقـدها وظـيـفتـها الـغـائب 
األساسـية كما جـاء بها ارسطو

وهي (التحليل). 
امــا ابن ســـيــنــا ونــظــريــته في
سـتنـدة على الـبرهان عـرفة ا ا
انـــــــتــــــهت بـه االنــــــخــــــراط في
إشـكـالـيــات األحـاديث ومـعـرفـة
سلـطـة الـسـلف ومـا تـكـلـموا به
من جـهة مـع تبنـي نتاج الـعقل
ـا ـسـتـقل مـن جـهـة أخـرى  ا
أفـقد الـبـرهان طـابـعه الـعقالني

(العلمي).
يـقــول الــدكــتــور مـحــمــد عــابـد
اجلـابري في كتـابه "بنيـة العقل
ـــوروث الـــبـــيـــاني الـــعـــربـي" ا
ـعـرفي فـقد قـدرته عـلى الـنـمو ا
بعـد ان اسـتـنـفـد كل امـكـانـياته
ـفـاهـيم من خالل تـداخـل هـذه ا
ـــســـائل والـــقـــيـم واشــتـــبـــاك ا
وتصادم الـرؤى واالستشرافات
ــــعـــــرفــــة الــــعـــــربــــيــــة داخل ا
واإلسالمــيــة. ويـبــ اجلــابـري
أيضا “ان انهيارا اصاب العقل
ـــعــرفــة نـــتــيـــجــة (طـــريــقــة وا

ــعــرفـة) اذ  ــتــأخــرين في ا ا
الـــنــزول بـــالـــعــلـم الــطـــبـــيــعي
االرسطي الى مسـتوى الفيزياء
الـكالمـيـة وصـارت كل فـعـالـيـة
الـعـقل ان يـحـفظ ويـتـذكر ال ان

يبحث ويستدل. 
WO½öIŽ

الــــعــــقالنــــيـــــة: وهي من اشــــد
عرفـة والبنية التنـاقضات في ا
الـعــقــلـيــة الــعـربــيــة الـديــنــيـة
سـيكولـوجيا ومـعرفيـا تطورت
الــعـقالنــيـة مــعـرفــيـا من خالل
نـقــديـة ابن حـزم وعـقالنـيـة ابن
رشــد وتـاريــخــيـة ابن خــلـدون
لــيــبــلـغ قــمــته مع ابن رشــد في
خـطابه اجلـديـد (مـنـهج األدلة)
اال انه لم يسـتطع جتاوز االزمة
الـــداخـــلـــيــة الـــتـي ظــهـــرت مع
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بغداد

بـعـد ان تـصرفـوا بـجـدية كـامـلة
فـي تـــوطـــيــــد مـــســـؤولــــيـــتـــهم
ورسـالـتـهم بدءاً بـعـصـر مـا قبل
االسالم فــالــعـصــر االسالمي ثم
الــعـــصـــر االمــوي عـــمــدوا الى
رح تـطـعـيم "جـديتـهم" بـفـنـون ا
والـتنـكيت في العـصر الـعباسي
الحـسـاســهم بـأن مـســؤولـيـتـهم
احلــضـاريــة قـد حــقـقت مــداهـا

يعني بأية حال من االحوال إنه
ـــرح او عـــلـى الـــنـــقــــيض من ا
الـظـرف ولـهـذا كـان االحـساس
ـسؤولـيـة دافـعاً الى الـكـبيـر بـا
مـسـعـى جـاد في تـبــني الـشـعـر
وسـيـلــة مـفـضــلـة عـلى غــيـرهـا
لـلــتــعـبــيـر عـن الـذات واالفــكـار
والـــعـــواطف من هـــنـــا يـــذهب
مــؤرخــو االدب الى ان الــعــرب

لقـد وجـد سكـان وادي الـرافدين
انـفـسهم امـام قـدرهم الـسـماوي
مع اخــرين امــثـالــهم فـي حتـمل
ـسؤولـيـة وقـيـادة الركب زمـام ا
الــبــشــري الى شــواطئ الــتــقـدم
والـتحـضـر... فـماذا يـعـني هذا?
بـاختـصار إنه "طغـيان" الـسلوك
اجلــــدي في حــــيــــاة الــــفــــرد او
اجلــمــاعـة والــســلــوك اجلـاد ال

من طـبع او طبـيـعـة من تـكوين
ولــهــذا ضــاقـت رقــعــة الــتـداول
مــثـلـمــا تـأطـرت "الـنــوعـيـة" الى
كن فـالى سنوات أقصى حـد 
قالئـل مــــــضت كــــــان مــــــحـــــور
الــــــــطـــــــــرائـف يــــــــدور حــــــــول
مـــوضـــوعــات ال تـــتــعـــدى عــدد
االصابع واذا كان اخلوض في
اسباب ودوافع التنكيت يحتاج
ذاته الـى مـــبــحـث خـــاص فــأن
جـوهـر الـقـضــيـة يـقـوم عـلى ان
هـــذا االســــلــــوب هـــو نــــوع من
ــواجــهــة ونـــوع من الــتــحــرر ا
الــذاتـي والــبــحث عن مــتــنــفس
عـاناة مـهما لـشكل من اشـكال ا
تباينت جدتها ومرارتها وعلى
هـــــذا االســــاس فــــقـــــد اجنــــبت
ــاســة عــبــر االعــوام احلــاجــة ا
االخــــيـــرة مـن تـــاريـخ الـــعـــراق
احلديث انواعاً واشكاالً واسعة
ـطــبـوعـة بــطـابع من الــنـكــات ا
عراقي خالص وذلك تـعبيراً عن
ـــــــرارات الــــــتـي عــــــانــــــاهــــــا ا
العـراقيون. على ان مـا هو اكثر
اهميـة حقاً هـو انتـقال الفـكاهة
من الـفـرد اجملـتمـع الشـارع الى
وسط او اوسـاط جـديـدة ازدهـر
فن الـفكـاهـة لديـها واسـتـطاعت
تـطــويـره تـطـويــراً كـبـيـراً وفي
ـقـدمـة من ذلك وسـائل االعالم ا
والصـحافة من بيـنها على وجه
الـشيوع والـكثـرة حتى حتولت
الـنـكتـة عـلى صفـحـاتـها الى فن
ستوى سواء من ساخر رفـيع ا
خالل الــرسم الـكـاريـكـاتـيـري ام
قاالت الساخرة.  ومع ان عبر ا
رسـامي الــكــاريـكــاتــيـر وكــتـاب
العمود الساخر ليسوا جديدين
عـــلـى هـــذه الــســـاحـــة اال انـــهم
عاشوا معـاناة الشارع وابدعوا
الـى حــــد واسـع في تـــــوظـــــيف
ـاحـاً الـطـرفـة تــوظـيـفـاً فــنـيـاً و
ــكن ان نــغــفل مـا وذكــيـاً وال 
ـسرح العـراقي في هذا شـهده ا
اجملال بـغض الـنظـر عن تـطرفه
احــيــانـــاً فــيــمــا عُــرف يــومــهــا

سرح التجاري.  با
ـالحــظــة االســاســيــة عــلى ان ا
الـنكـتة الـعـراقيـة وجتسـيداتـها

عـبــر الـكـاريـكـاتـيـر والـصـحـافـة
ــــســـرح بـل وفي الــــنـــكــــتـــة وا
الشـعبيـة نفسـها هـو تخلـصها
الـــواضح من ان تـــكــون مـــجــرد
طرفة تـثيـر االبتسـامة وتـنتهي
ذلك ألنــهــا اصـبــحت تــعــبـر عن
عالم "موقف" وعلـى وفق هذه ا
ــكن االقــتـراب من الــرئــيـســة 
النكـتة السـياسـية التي شـهدها
ــعـــاصــر الــعـــراق احلـــديث وا
حيث اتـسمت بـأمـرين رئيـس

ــتـلك فــهي من نــاحــيــة سالح 
ا احرجت قدرة تأثيـر فعالة طا
االنـظمة واقـلقتهـا ودفعتـها غير
مرة الى اصـدار عقوبـات قاسية
ضــد مـن يـــتــداولـــهـــا وهي من
نــاحــيــة اخــرى مــجــهــولـة االب
ـــا واالم ومـــكــــان الــــوالدة ور
تــســبـب هـذا الــتــخــفي الـى حـد
كـــبـــيــر في اتـــعــاب الـــســلـــطــة
ووضـعها في مـتاهات مـفتوحة.
مرّت النكتة الـسياسية العراقية
في مـرحلـت االولى بـ اعوام
1964-  2003 والثانية ما بعد
2003 االحـــــــتالل نـــــــيــــــســــــان 
رحـلـة االولى نظـام وتشـمل ا
هما: العارفـي عبدالسالم محمد
عــارف وشــقــيـقـه عــبـدالــرحــمن
1964- 1968والـبـعثي 1968-
 2003ويـــــبــــدو واضـــــحـــــاً من
الوقوف على سنوات احلكم إن
ـشهد رحـلة البـعثيـة تتـسيد ا ا
نــتــيــجــة تــواصــلــهـا  35ســنــة
وكـذلك بــسـبب تـطــرف الـنـظـام
في حــــ لم يـــســـتــــمـــر احلـــكم
الـعــارفي اكــثـر من  4 ســنـوات
ومع ذلـك وألغـــراض الــتـــوثـــيق
فــأن والدة الـنــكـتـة الــسـيــاسـيـة
رحلـة العارفـية على تـمت في ا
الـرغم من إن جذورهـا تمـتد الى
ـلــكي ثـم الــقـاســمي الــنــظــام ا
ولـكـنـهـا لم حتـتل حـيّـزاً واسـعاً
من احليـاة العـامـة ولم تتـحول
الـى ظـــاهـــرة اال بــــعـــد وصـــول

عبدالسالم الى السلطة..
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ركـزت الــنـكــتـة الـســيـاســيـة في
ـرحـلـة العـارفـيـة عـلى اجلانب ا
االقـتــصـادي وقــضـايــا الـرشـوة

وان عـلـيــهم ان يـأخــذوا قـسـطـاً
من الــراحـــة وهــكــذا "زاوجــوا"
ـــــســـــؤولـــــيــــة بـــــ جـــــديـــــة ا
ومـسـتـلـزمـات الـعـصـر. عـلى إن
وراء عـزوف العـراقـي عن روح
ـعيـار النسـبي العام النكـتة وبا
تـــقف وراءه قــضـــيــة اخــرى قــد
تـــكـــون اكــثـــر اهـــمـــيــة ونـــحن
مــضــطــرون الى تــقــلــيب اوراق
اجلــــغـــرافــــيــــ حـــيـث يـــتــــفق
اجلـمـيع عـلى ان مـنـاخ الـعراق
"حــار جـاف صــيـفــاً بـارد قــلـيل
" ومـنـاخ اي بـلـد ال ـطـر شـتــاءً ا
يــتــحــكم فــقط في مــهن الــنــاس
وحـرفـهم وطـقـوسـهم وعـاداتـهم
وتقاليدهم واغانيهم بل يتحكم
الى حــــد أبـــعـــد بـــتــــكـــويـــنـــهم
ا كـان منـاخ العراق الـنفـسي و
عــلى هــذه الـــصــورة فــقــد ولّــد
حـالــة من الــتـزمت او "احلــديـة"
ــوقف عـلى وفق ــعـنى اتــخـاا
قـاعدة اسود او ابـيض هذا او
ذاك  او يسـار هذا العامل
اذن ادى دوراً بــارزاً في تــســيّــد
بـالـغـة" غـير حـالـة الـتـطـرف و"ا
ـــفـــتـــعـــلـــة الـــتي جـــعـــلت من ا
ـزاج الــعــراقي حــاد الــطـبـع وا
غـــيــر ان هـــذا الـــعـــامل صــادف
ارضــاً "اجــتـــمــاعــيـــة" خــصــبــة
ســاعــدته عـــلى فــرض مالمــحه
الـتـي تـمـثـلت بـالـعـزلـة الـكـامـلـة
وعــدم االخـتالط بـ مــجـتـمـعي
الـــرجــال والـــنــســاء عـــلى مــدى
قـرون طـويلـة من التـاريخ حيث
يرى علماء االجتماع ان حضور
رأة فـي اجملتـمع الـرجـالي من ا
شـأنه ان يهـذب الـسـلـوك ويدفع
بـالـرجـل الى ان يـعـنى بـألـفـاظه
وتـعـابـيـره وثـقـافـته ويـلـجأ الى
أكثـر وسائل الـتفـكيـر والتـعامل
واحلـــوار حتــضــراً وبــقــدر مــا
يـعـنـينـا أصل "الـنكـتـة" هنـا فـقد
ظلت عموماً حكراً على الرجل.
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اشـرنا الى الـفجوة الـقائـمة ب
ـزحة يل الى ا الـعراقي وبـ ا
وقــــد أدى هـــــذا الــــعـــــزوف الى
احملـــــدوديــــة الـــــواضـــــحــــة في
صـنـاعـتـهـا ألنـهـا لـيـست جـزءاً

الــــغــــزالـي او قــــبــــلـه من خالل
الـتـداخل في عـلم الـكالم والـتي
أصـبـحت سـاحــة لـلـصـراع بـ
ــفـــاهــيم ـــقــوالت واخـــتالط ا ا
ـــعـــنى) (ثــــنـــائـــيـــة الـــلــــفظ وا

و(األصل والفرع). 
بـالتـالي تـأسـست مجـمـوعة من
عرفي السـلطات قيدت الـعقل ا
ــقــيــد أســاســا وهي ســلــطــة ا
الـلفظ وسـلـطة األصل (الـقـياس
والسلف) وسلطة التجويز. 
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ـعـاصـر وبـعـقل جـاء االنـسـان ا
يـدعي العلمـية والعقالنـية معا
في عصـر السـياسـة التي تـنهل
من األديـــان في عـــصــر االعالم
الـــكــوني الـــرهــيـب الــذي قــذف
الـــــيـــــنـــــا الـــــتــــراث الـــــعـــــربي

واإلسالمي كال كامال. 
يــرافق هـذا الـتـنـوع احلـضـاري
الـكـبــيـر ان الــبـيـان والــعـرفـان
والـعقالنـية واألصـوليـة أرسلت
ــاضي الـــســحــيق الـــيــنــا مـن ا
غلوطة. ـفاهيم ا مجموعة من ا
ــــــا يـــــعـــــرف الــــــتي أســــــست 
ـعرفي للعقل الديني باالنهيار ا
السياسي احلاكم اليوم وكذلك
ــثـــقــفـــ والــعــوام اضــرت بـــا

سواء.
لـقـد أصـبح اخلـطـأ مـتـداوال من
خالل سـلطـة الـتـجويـز والـفشل
تـراكـمـيـا حـتى ثـقل كـاهلـه على
الـعـقـول واالدراك دون وعي او
تـقــديــر حلــجم الـضــرر الــنـاجت
ـفـاهـيم في مـنهـا. لـعـل أخطـر ا
عـاصر هي العقالنية االنسان ا
واعــتــبــارهـــا االنــســان كــائــنــا
عـاقال ويــجـري سـلـوكه ووعـيه
ـنطق. وادراكه حـسب الـعقل وا
فــلـــو أردنــا تـــبــديل الـــقــنـــاعــة
ــعـــرفــيــة لإلنـــســان من خالل ا
اخلـطـاب البـيـاني او الـعـرفاني
او البـرهان فـعلـينا ان نـقدم له
الـدلـيل الواضح لـيـغـير قـنـاعته
الـســابـقـة لـكن االنــسـان الـيـوم
جنـده مـتعـصـبـا معـانـدا وحتى
مـــغــــرضـــا في تــــبـــنـي أيـــا من
ـفــاهـيم الـتي يــحـمـلـهـا!! دون ا
مـــعــــرفــــة الــــســـبـب وراء هـــذه

عاندة! ا
كي نـــصـل لـــتـــفـــســــيـــر لـــهـــذه
الـظاهرة وهي الـتعصب لـفكرة
مـا دون غـيـرهـا وعـدم الـتـعـامل
ـفـاهـيم بـعـقالنـيـة مع الـقـيم وا
الـــســائـــدة يـــقـــودنــا الـى فــهم
ــة الـتي فــلـســفـة الــعـقل الــقـد

يـحــمـلـهـا الـعــقل الـديـني الـتي
تــثق بــالـعــقـل بـالــبــشــري ثــقـة
مــطــلــقـة وتــمــجــده وتـبــالغ في

تمجيده.
تــخــالــفــهــا الــنــظــرة احلــديــثـة
لـلـعـقل فـهـو مـتـحـيـز ومـحـدود
بــطـــبــيــعــته رغم كــونه جــهــاز
عـظــيم وله سـيـطـرة عـلى أعـظم
اخللق وهو االنـسان واالنسان
ــعـرفـي لـكـن احلـقــيــقــة الـتي ا
تـــوصل الـــيـــهـــا عـــلم الـــنـــفس
احلـــديث وعـــلم االجــتـــمــاع انه
يل للتحيز ويكون ذو طبيعة
ســيـــكــولـــوجــيـــة وال يــعـــتــرف
ـيل مع ــنــطق اطالقــا أي  بـا
أي هــوى يــزيح عــنـه الــتــوتـر
ويـوفــر له الــراحـة واالنــسـجـام
ــفـاهــيم والـقــيم الــديـنــيـة مع ا

واالجتماعية التي نشأ عليها.
يـــقــول األســـتــاذ عـــلي الــوردي
عـنـدمـا تـتـحدث مـع أي شخص
وتـــســــأله: كــــيف عـــرفـت الـــله?
فــيــجـــيب (عــرفـــنــاه بــالـــعــقل)
واحلـقــيـقــة ان عـرف الــله (الـله
اخلـــــــاص بـه) فــــــقـط مـن خالل
عرفية التي فاهيم ا مجموعة ا
تشـكـلت في بـيـئـته.. فـالـله عـند
ــســـيح غــيــره عـــنــد الــيــهــود ا
وغـيره عـنـد الهـنـود والبـوذي

وهكذا.
ان اهم عــوامل انــهــيــار الــعـقل
ـعــرفي الــيـوم هي الــتـراث او ا
الـتـراثـيـة وهي مجـمـوعـة الـقيم
ـــعـــتــــقـــدات والــــتـــقــــالـــيـــد وا
والتـقـنـيـات في مـجـتـمع مـع
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عـــلى وجـه الــتـــحــديـــد من ذلك
ــثـال ان الـشـارع عــلى سـبـيل ا
بدأ يطلق لـقب أبو فرهود على
رئــيس الــوزراء يــومــهــا طــاهـر
يــحـــيى وقــد تــبـــادلت الــنــاس
الـنكـتـة التـاليـة مـواطن مخـمور
كــان يــتـــرنح في الـــشــارع لــيالً
وهـــــو يــــردد هـــــذه الــــعـــــبــــارة
اشــســويت بـيــنه ابــو فــرهـود-
وح القـى رجال االمن القبض
عــلــيه واحــالــوه الى احملــكــمـة
ســـأله الــــقـــاضي: من هـــو ابـــو
فـرهـود? فـأنـكـر الـرجل مـعـرفـته
به وانه سـمع هـذا الكالم وراح
يـــردده وهــو في حـــالــة ســكــر..
ومع احلــاح الـقـاضـي عـلـيه اال
إنه أصــرّ عـــلى عــدم مـــعــرفــته
ولــهــذا اصـدر الــقـاضـي حـكــمـاً
ـدة  9 اشـهــر لـكـونه بـســجـنه 
يجهل بـأن رئيس الوزراء طاهر
يــحــيى هــو أبــو فـرهــود!! بــعـد
صــــعـــــود حــــزب الـــــبـــــعث الى
السـلطة  1968ثم انتـقالها الى
صــــدام حــــســــ 2003-1979
اتسعت رقعة النكات السياسية
نـــوعـــاً وكـــمـــاً بـــصـــورة غـــيـــر
مسـبوقـة وامـتدت الى الـرشوة
ــال الــعــام والــنــظـام وســرقـة ا
الـشـمـولي والظـلم ودكـتـاتـورية
الــــفــــرد..الخ وبــــالــــنــــظــــر الن
تأثيـرها على النـظام كان أخطر
مـن أي بـــــيــــــان او مـــــنـــــشـــــور
سـيـاسي فـقـد عـمـدت الـسـلـطـة
بدورهـا الى تصدير نـكاتها الى
الــشــارع في مــحــاولــة الشــغـال
الــنــاس وابــعــاد وجــهـتــهــا عن
النكات السياسية وقد انصبت
مـحـاوالت الـسـلـطـة عـلى الـنـيل
من مكونات الشعب فكان الكرد
ـــــوصـل هم والـــــدلــــــيم واهـل ا
الثالثي الـذي  توظيفه مع إن
هــــنـــاك االالف من ابــــنـــاء هـــذه
ــــوالــــ ــــكــــونـــــات ضــــمن ا ا
لـلـسـلـطـة اال إن تـلك احملـاوالت
لم حتقق اهـدافها.. كـان الشعب
ـا فـيـهم يـسـمـعـهـا ويـضـحك 
ـــكــــونـــات الــــثالثــــة من دون ا
االنـشـغــال بـهــا وفي حـدود مـا
يــــقـع في ذاكــــرتي فــــقــــد كــــان

الـشــارع يــسـتــقــبل مــئـة نــكــتـة
سياسية موجعة مقابل كل نكتة

تطلقها احلكومة..
ومن باب االستشهاد ال احلصر
هـــنـــاك نـــكـــتـــة مـــفـــادهـــا أحـــد
الـصـحفـيـ سـأل خـيـــــــــــــــــر
الــله طـــلـــفــاح -خـــال الـــرئــيس
ووالد زوجه- عن صحة االخبار
الــتي تــتـداولــهـا الــنـاس بــشـأن
اسـتـيالئـه عـلى اراضي الـدولـة
فــرد عـلـيه: كل هــذا الـكالم كـذب
وشــائــعــات فــأنـا ال أمــتــلك في
بــغـــداد ســـوى قــطـــعــتي ارض
إحداهما تدعى الكرخ واالخرى

الرصافة!
W¹UMFÐ WŽuMB

ثـمة مـا يسـتـحق التـنـويه وهو
إن عـمــوم الـنــكـات الــسـيــاسـيـة
الــعــراقــيــة تـــتــمــيــز بــكــونــهــا
مــصــنـــوعــة بـــعــنــايـــة وذكــيــة
االشـارة والتـلمـيح ومهـذبة أما
بعد  2003 صـعوداً فتـراجعت
الـنـكـتـة الـسـياسـيـة بـتـقـالـيـدها
ـة تراجعـاً مؤسـفا  حيث الـقد
لـم تـــعــد بـــهـــا حـــاجـــة الى ذلك
الـتـحـفظ وتـلـك الـسـريـة بـعد ان
ـنـفـلـتة اتـاحت اجـواء احلـرية ا
لــلـمـواطن فــرصـة الـتـعــبـيـر عن
وجــعـه ورأيه بــالــطــريـقــة الــتي
يختارهـا وكان من الطبيعي ان
يـؤدي االنترنـت دوراً جديداً في
اسـاليب نـقـلـهـا وتـداولـهـا كـما
كـــان من الـــطـــبـــيـــعي كـــذلك ان
تـــطـــرح مـــضـــامـــ مـــبـــتـــكـــرة
ـرحـلة وتأخـمـسـارات حتاكي ا
الحـظـة الـرئـيـسـة حـقاً ولـكـن ا
هو إنـها فقدت اي تأثـير لها في
الــشـــارع او عــلى الـــنــظــام الن
ــــان رجــــاالت احلـــــكم والـــــبـــــر
سؤول هم من تـولى عملية وا
النقـد والنـقد الـساخن النـفسهم
وللـعملـية الـسياسـية وبـالتالي
كن ان تـقدمه الـنكـتة ما الـذي 
ـــا يـــقـــال ويــطـــرح من اكـــثــر 
أصحاب الـشأن? وخالصة االمر
ـؤثـرة إنــهـا فـقـدت فـاعـلــيـتـهـا ا
واصبحت على مواقع التواصل
االجـتمـاعي ألغراض الـضحك...

والضحك فقط!!

فـيقـول الـكاتب سـمنـر في كـتابه
ـكن ان (األعــراف الــشـعــبــيــة) 
جتــــعـل أي شيء حــــســـــنــــا في
مـجتـمع مع وأيـضا هـو نفسه
قـبـيـحـا في مـجـتـمع اخـر كـذلك
ـفـاهــيم الـديــنـيـة تــخـتـلف مع ا
الثقافات والـبيئة وكيف يتعامل
ـكـنك ان الـعـقل مـعــهـا فـمـثال 
تـسـمع نـكتـة ديـنيـة في مـجـتمع
اوربي لــكــنـه يــقــابــلــهــا احلـزم
والـعقـوبـة ان قيـلت في مـجـتمع
عــــــــربـي او بــــــــدوي او حــــــــتى

محافظ. 
ــعـرفي ومن ســبــاب االنــهـيــار ا
ـصـلـحـة ــصـلـحـة) وا أيـضـا (ا
اخلــــاصــــة وهي آفـــــة الــــعــــقل
والــتــفــكـيــر الــكـبــرى فــنـرى ان
اإلسـالم الــــســــيــــاسي فـي أيـــام
معارضـته للحكم يحـمل تفسيرا
مـخــتـلــفــا تـمــامـا عن تــفـســيـره
ـمـارسـات أيـام لـنـفس الـقــيم وا
حكـمه!! فـبيـنـما كـان رجل الدين
ـعارض للسـلطة يدعـو العامة ا
لــلــخــروج عـــلى احلــاكم. جنــده
ـلك من الـيـوم يـنـاضل بكـل ما 
ادلـة وبـراهـ لـفـظـيـة وعـقـلـيـة
لــدعــوة الــنـاس عــلـى اجلــلـوس
عـــلى رصــــيف الـــصـــبـــر وعـــدم
اجلـــــزع ومـن الـــــبـالء وحتـــــمل
الــرزايـــا وعــدم جــواز اخلــروج

على سلطة احلاكم.
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وهـو يـخـرق ويـنـاقض اخلـطاب
الـبيـاني مع خالل سـلطة (الـلفظ
ـعنى) الـتي يـطـوعهـا خلـدمة وا

مـــصـــلــحـــته دائـــمــا. ويـــســوق
الـــكــشف والــعـــرفــان من خالل
جتسـيد نظرية شـخصية االمام
في امــثــلـة مــاديــة ومـلــمــوسـة
ــعـاد واالســتــعــانـة بــنــظـريــة ا
ــبــدأ وتــوظــيــفــهــا خلــدمـة وا
غــــرضه االني. فــــاألمــــام مـــثال
مـوجــود بـ الــعــامـة من خالل
نـــســـلـه او تـــراثه او نـــفـــحـــات
روحــيـــة مـــنه. وعــلـى الــعـــامــة
ـــا يــــقـــول وعـــدم االمـــتــــثـــال 
اخلــــروج مـن دائــــرة الـــــتــــراث

قدس.  ا
ــنـطـقي هـنـا يــأتي الـتــفـسـيـر ا
حملـــدوديـــة الـــعـــقل الـــبـــشـــري
للعامـة فهو عقل له حدود يقف
عـــنــدهــا وهــو عــظــيم ومــبــدع
داخـل هـذه احلــدود لـكــنه يـبق

مشلول إذا خرج منها.
كن أخيرا العاطفة او الهوى 
القول عن العـاطفة نفس ما قيل
ـصلـحـة في تـأثيـرهـا على عن ا
ـفـكر ـعرفي لـإلنسـان ا الـعـقل ا
والــعـادي وكــثـيــرا مـا تــتـوحـد
ــصــلــحــة والن الــعــاطــفــة مع ا
الـثقافـة احملليـة تتبع االسـاطير
يثولوجيا التي اطرت بإطار وا
ديـني دائمـا لهـا جانب عـاطفي
كـبـيـر جتـعل الـعـقل مـتـأثـر مع
شخـوصها ويرى األبـيض منها
اســود واألســود ابــيض إذا مــا
خـالـفت او صـادفت هـواه وكـما
يــقــول االمـــام الــشــافــعي عــ
الـرضـا عن كل عـيب كـليـلـة كـما
ساويا. وانع السخط تبدي ا


