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  ١ ثقافة املعرفة

  
  نزار حيدر

 
ال ميكن لنا ان نتصور تغيريا حقيقيا من دون البدء حبملة معرفية شاملة متس القواعد والوسائل واملناهج، فكل    

شعوب العامل، قدميها وحديثها، اليت سعت اىل التغيري بدات من املعرفة، من خالل اصالح مناهج التعليم واملعرفة 
  .سائل مبا يضمن هلا حتقيق ثورة معرفية حقيقيةوتغيري االدوات والو

ولن يشذ العراق اجلديد عن هذه القاعدة، وان ما يؤسف له حقا هو اننا يف العراق مل نفكر بذلك حلد االن    
على الرغم من مرور مثانية اعوام على التغيري، اذ ال زالت املعرفة ومناهجها وطرقها واسسها وادواا هي هي 

  .غري، ولذلك فال ميكن ان نرى افقا جديدا للمجتمع اذا بقي االمر على حالهذاا مل تت
وانا هنا ساحاول ان اتلمس الطريق اىل صياغة ثورة معرفية جديدة تساهم يف تغيري اتمع حنو االفضل، مبا    

  .يساعد على حتقيق التغيري اجلذري املطلوب
  :ة االمهيةيف البدء يلزمنا ان ننتبه اىل امرين يف غاي   
هو ان املعرفة ال تعين القراءة واملطالعة، على امهيتهما، وامنا تعين الوصول اىل غور العلم، اي سره : االول   

وباطنه، وتأول احلكمة، اي الوصول اىل دقائقها، من اجل انتاج االفكار، واال فان الذين يقرؤون كثريون جدا، 
ذين يفكرون عندما يقرؤون، قليلون جدا، ورمبا نادرون، ولذلك قسم اال ان اصحاب املعرفة احلقيقية، اولئك ال

العلم علمان، مطبوع ومسموع، وال ينفع املسموع اذا {امري املؤمنني عليه السالم العلم واملعرفة اىل قسمني بقوله 
املرء اال بالتفكر  فبالقراءة واملطالعة يكسب املرء العلم املسموع، اما العلم املطبوع فال يكسبه} مل يكن املطبوع

اعقلوا اخلرب اذا مسعتموه عقل رعاية ال عقل رواية، فان رواة العلم كثري، {والتفكري، او يف قوله عليه السالم 
  .}ورعاته قليل

واليقني منها على اربع شعب؛ {لقد وصف امري املؤمنني عليه السالم هذه احلقيقة بقوله عندما سئل عن االميان    
ة، وتاول احلكمة، وموعظة العربة، وسنة االولني، فمن تبصر يف الفطنة تبينت له احلكمة، ومن على تبصرة الفطن

تبينت له احلكمة عرف العربة، ومن عرف العربة فكامنا كان يف االولني، والعدل منها على اربع شعب؛ على 

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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ومن علم غور العلم صدر غائص الفهم، وغور العلم، وزهرة احلكم، ورساخة احللم، فمن فهم علم غور العلم، 
  .}عن شرائع احلكم، ومن حلم مل يفرط يف امره وعاش يف الناس محيدا

  :هو ان التفكر الذي يستتبع القراءة ال ميكن حتقيقه اال بثالثة شروط: الثاين   
اء القراءة بعقلية منفتحة، غري منغلقة، وبقلب منفتح غري متعصب، وبصدر واسع لالطالع على كل االر: الف   

  .واالفكار يف كل قضية من القضايا مورد القراءة
جيب ان تكون القاعدة يف قبول او رفض الفكرة ليس يف النظر اىل قائلها، ابدا، وامنا جيب ان يكون القبول من    

منطلق القناعة، والرفض من منطلق الالقناعة، وكل ذلك ال يتاتى اال بدراسة الفكرة وتاملها حبرية العقل 
، اما الذين يتوقفون عن التفكر والتفكري، ليدعوا احدهم فقط يفكر وينتج الفكر فهم عبيد الفكر والتفكر

واسرى تفكر غريهم، وهذا امر مرفوض النه ال يساهم يف انتاج الفكر اجلمعي، وامنا يف صناعة العبودية بشكل 
  .آخر
ال نعبد الشخصية، مهما كانت، الن جيب ان يكون ما يهمنا هو الفكر وليس الشخص، لنقتفي اثر الفكر و   

عبادة الشخصية تنتهي بنا اىل العبودية الفكرية والثقافية وهذا مرفوض مجلة وتفصيال، ولذلك قال امري املؤمنني 
  .}اعرف احلق تعرف اهله{عليه السالم 

عدم وضع خطوط القراءة بال احكام مسبقة، ليتسىن للقارئ ان يستقبل وجوه االراء بعقلية منفتحة، و: باء   
  .محراء على هذا املؤلف مثال او ذاك الكاتب، او تلك الفكرة، مع املالحظة الطويلة واملوازنة الدقيقة

فانك اول {ذين الشرطني ينجح االنسان يف حتقيق املعىن العميق الذي قصده امري املؤمنني عليه السالم بقوله    
االمر، ويتحري فيه رايك، ويضل فيه بصرك، مث تبصره بعد ما خلقت جاهال مث علمت، وما اكثر ما جتهل من 

االمام علي صوت (والذي يعلق عليه االديب اللبناين الكبري االستاذ جورج جرداق يف سفره القيم واخلالد } ذلك
  :بقوله) مخسة اجزاء) (العدالة االنسانية

نتفاع مبا ختزن احلياة من عبقريتها يف صدور يف هذا القول اعتراف بان احلياة متطورة، وان التعلم امنا هو اال   
ابنائها، وفيه اميان بالقابلية االنسانية العظيمة اىل التقدم، او قل اىل اخلري، وما دعوته، االمام علي عليه السالم، 
رية احلارة اىل املعرفة اليت تكشف كل يوم عن جديد، وتبين كل يوم جديدا، اال دليل على االميان بثورية احلياة اخل

  .وامكانات االحياء، فاملعرفة لديه، يقصد امري املؤمنني، كشف وفتح ال يهدآن
ولتحقيق ذلك، فان من االمهية القصوى مبكان هو ان يقرا املرء بني الفينة واالخرى ملن ال حيبه او قل يبغضه    

املطالعة، فاالستمرار على القراءة من الكتاب واملؤلفني، ليجرب نفسه على التفكر عند القراءة، وليتعلم التبصر عند 
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ملن حيبهم فقط وملن ينسجمون معه يف الراي والفكر، ال حيثه على التفكر عادة، كما ان ذلك ال يثري عنده فضول 
  .التدبر والتوقف عند االراء وهو يقرا ويطالع، ما يعين عدم االستزادة املعرفية

تني يف تلقي املعرفة، وهو امر ال يساعده على التطور والنمو ان القراءة على وترية واحدة تصيب املرء بالرو   
  ).ع(على حد قول االمام علي } من استقبل وجوه االراء عرف مواقع اخلطا{الفكري والعقلي ابدا، فـ 

جيب ان ننتبه اىل حقيقة هامة وهي، ان الفكر حاله حال الكائن احلي، يتطور مع تطور الزمن، هذا اذا كان    
ر ينطلق من االنسان واليه، اما اذا كان فكرا جامدا وصلبا يستعصي على التطور، فتاكد بانه فكر غري هذا الفك

  .انساين، مبعىن انه ال ينطلق من مصلحة االنسان وال ينتهي اليها، وهو فكر مرفوض
  .ةجيب ان يظل الفكر متحركا غري جامد، ليقبل التطور، من اجل ان يواكب العصر واحلاجة البشري   
وان من وسائل ذلك هو النقد البناء، ليس لالشخاص، وامنا للفكر، فبالنقد يظل الفكر متحركا، وبه ال    

  .يتجمد، وبه يتطور جيال بعد جيل ليواكب العصر واجليل اجلديد
وهذا يتناىف  ان ختويف الناس من نقد الفكر ينتهي باتمع اىل العبودية، الفكرية اوال مث العقلية وتاليا اجلسدية،   

ويتناقض مع طبيعة واسباب ووسائل التطور، اليت ان مل ياخذ ا اتمع، اي جمتمع، فستكون عاقبته االنفجار كما 
  .  حيصل اليوم يف البالد العربية

ان يكون طلب املعرفة من اجل التفقه والتعقل، اي ان تكون املعرفة من اجل صياغة االنسان املهذب : جيم   
  .لى التعايش يف جمتمعه مع االخرين والقادر على ان ينفع الناس حسب قدرته وطاقتهالقادر ع

طلبة العلم على ثالثة اصناف، اال {لقد قسم امري املؤمنني عليه السالم طلبة املعرفة اىل ثالثة اقسام، بقوله    
تل، وصنف للفقه والعقل، فاعرفوهم بصفام، صنف منهم يتعلمون العلم للمراء واجلدل، وصنف لالستطالة واخل

فصاحب املراء واجلهل تراه مؤذيا مماريا للرجال يف اندية املقال، قد تسربل باخلشوع وختلى من الورع، فدق اهللا 
من هذا حيزومه وقطع منه خيشومه، وصاحب االستطالة واخلتل، فانه يستطيل به على امثاله من اشكاله، 

ئهم هاضم، ولدينه حاطم، فاعمى اهللا من هذا بصره، وقطع من آثار ويتواضع لالغنياء من دوم، فهو حللوا
العلماء اثره، واما صاحب الفقه والعقل، فانك تراه ذا كآبة وحزن، قد قام الليل يف حندسه، واحنىن يف برنسه، 

القيامة يعمل وخيشى، خائفا وجال من كل احد، اال من كل ثقة من اخوانه، فشد اهللا من هذا اركانه، واعطاه يوم 
  .}امانه
فاما القسمان االول والثاين فال خري فيهما، كما هو واضح ومعلوم، ومها ال يغريان من الواقع شيئا الما ال    

  .يغريان انفسهما فكيف يغريان الواقع؟ واما الصنف الثالث فهو املطلوب، النه يتغري اوال مث يغري
  :وللمعرفة شروط   
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ى استعداد الن يتعلم، فال يكابر اذا كان جاهال، وال خيجل من السؤال، يقول امري ان يكون املرء عل: اوهلا   
  .   }قطع العلم عذر املتعللني{املؤمنني عليه السالم يف ذلك 

لقد خلق اهللا تعاىل الناس متفاوتون يف العلم، فهم على درجات منه، اال ان املهم يف االمر هو انه تعاىل مل يفرض    
ما اخذ اهللا على اهل {اهل اال بعد ان فرض التعليم على العامل، يقول امري املؤمنني عليه السالم التعلم على اجل

) اجلاهل واملتعلم(ولذلك ينبغي ان يبدي الطرفان } اجلهل ان يتعلموا حىت اخذ على اهل العلم ان يعلموا
  .م ازمة تعليم وتعلم حقيقيةاالستعداد الالزم من اجل نقل العلم من صاحبه اىل طالبه، واال فاننا اما

يا جابر، قوام الدين {لقد قال  امري املؤمنني عليه السالم اىل الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهللا االنصاري    
، فاذا ضيع العامل علمه، استنكف اجلاهل .....والدنيا باربعة، عامل مستعمل علمه، وجاهل ال يستنكف ان يتعلم، 

  .}ان يتعلم
ن ال يتردد املرء يف ان يقول ال اعلم اذا كان جاهال يف امر سئل عنه، فاالعتراف باجلهل افضل من ا: ثانيا   

االعتداد بالنفس واالدعاء باملعرفة اليت تورط صاحبها وترديه يف مهالك هو يف غىن عنها، ويف ذلك يقول امري 
  .}من ترك قول ال ادري اصيبت مقالته{املؤمنني عليه السالم 

فيما اوصى } ال خري يف الصمت عن احلكم، كما انه ال خري يف القول باجلهل{امري املؤمنني عليه السالم يقول    
فليس املهم ان يتحدث املرء، } وال تقل ما ال تعلم وان قل ما تعلم{ولده احلسن اتىب السبط عليه السالم بقوله 

  .يعلمه وليس فيما ال يعلمهوامنا املهم مباذا يتحدث، والذي يلزم ان يكون يف اطار ما 
ان اغلب حواراتنا ال تصل اىل نتيجة اجيابية ملموسة، بل ان الكثري منها ينتهي اىل اخلصام والعراك والقطيعة،    

الن الطرفني، رمبا، يتحدثون فيما جيهلون، ويناقشون فيما ال يعلمون، وجيادلون فيما ال يفقهون، ويتحاورون 
على حد وصف امري املؤمنني عليه السالم، مث ننتظر } تسل الراي{مفرطة، واليت بتعصب لغري احلق وبلجاجة 

منهما ان يصال اىل نتيجة او حىت اىل قناعة مشتركة، هيهات هيهات، فاحلوار الذي ال يعتمد على العلم واملعرفة 
حلوار وتشعبت اركان والتبصر باالمر الذي جيري فيه احلوار والنقاش، ال ينتهي اىل شئ ابدا، مهما طال زمن ا

  .النقاش
ان الكثري من املتحاورين خيتلفون حىت يف املفاهيم فكيف يصلون اىل نتائج مرضية؟ ولذلك تراهم يتحاورون    

  .ساعات طويلة مث ينتهون اىل نفس النقطة اليت بداوا ا احلوار، وكام كانوا يلفون ويدورون يف حلقة مفرغة
ممن يتصدى هذه االيام اىل كرسي االفتاء تراه جاهل باصول الفتوى اليت تعتمد اكثر من هذا، فان الكثري    

املصاحل واملفاسد بالدرجة االوىل، لدرجة ان الكثري منهم، خاصة فقهاء البالط ووعاظ السالطني، حتولت فتاواهم 
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ه، ويفتون لصاحل ظلم احلاكم يفتون مبا حيبه السلطان الظامل وال يفتون مبا حيبه اهللا ورسول) فتاوى حتت الطلب(اىل 
  .اجلائر وال يفتون من اجل الصاحل العام وحلماية حقوق املظلومني واملقهورين

  :ولقد نبه امري املؤمنني عليه السالم اىل مثل هذا احلال بقوله   
يايت على الناس زمان ال يبقى فيهم من القرآن اال رمسه، ومن االسالم اال امسه، ومساجدهم يومئذ عامرة من    

البناء، خراب من اهلدى، سكاا وعمارها شر اهل االرض، منهم خترج الفتنة، واليهم تأوي اخلطيئة، يردون من 
بعثن على اولئك فتنة تترك احلليم ألفيب حلفت : حانهشد عنها فيها، ويسوقون من تأخر عنها اليها، يقول اهللا سب

  .فيها حريان، وقد فعل، وحنن نستقل اهللا عثرة الغفلة
اا قراءة مستقبلية تنطبق على حال املساجد واملدارس الدينية يف الكثري من بالد املسلمني، خاصة اململكة    

  .ينية اىل مفاقس وحواضن لالرهابالعربية السعودية، اليت حتولت فيها املساجد واملدارس الد
على حد قول } عجب املرء بنفسه، احد حساد عقله{اذا اغتر املرء بعلمه فانه اىل نقصان ال حمالة، فان : ثالثا   

ولذلك جيب ان ال يعتد االنسان مبا } االعجاب مينع االزدياد{امري املؤمنني عليه السالم، او كما قال عليه السالم 
منهومان ال يشبعان، طالب علم {اجل طلب املزيد من العلم، او مل يقل امري املؤمنني عليه السالم يعلم كثريا من 
؟ فاذا تصور املرء بانه قد حصل على العلم الالزم فسيكتفي بطلب املزيد، والن العامل يف تطور }وطالب دنيا

فيبدا بالتراجع والتناقص، فضال عن  والعلم يف تقدم مستمر، ولذلك فهو، ذه احلالة، سيتوقف عنده زمن العلم
  .ان مثل هذا الشعور املريض سيحول بينه وبني التعلم، النه سيتسلح باملراء

ان من مشاكل اهل العلم هي ام يأنسون مبدح االخرين هلم على ما ميتلكون من العلم واملعرفة، ويف ذلك    
فال يستغربن } رب مفتون حبسن القول فيه{ليه السالم امتحان كبري وبالء عظيم، واىل ذلك يقول امري املؤمنني ع

اذا {امرئ ان حيظر اهللا عليه العلم بسبب ذلك والذي ينتج التكرب يف نفسه، فقد قال امري املؤمنني عليه السالم 
  .}ارذل اهللا عبدا حظر عليه العلم

تلك من العلم واملعرفة، كما ان على من يريد ان يستزيد من املعرفة ان يتهم نفسه دائما وان يستصغر ما مي   
عليه ان يتهم حاله بالتقصري يف طلب العلم، ليستزيد يف كل يوم علما ويف كل يوم معرفة، واال فهو اىل نقصان 
بال شك، فالعلم بئر بال قرار وحبر بال ضفاف، ال ينبغي للمرء ان يتصور ولو للحظة بانه كسب كل العلم وتعلم 

كل وعاء يضيق مبا جعل فيه اال وعاء العلم، فانه { امري املؤمنني عليه السالم بقوله كل املعرفة، واىل ذلك يشري
  .}يتسع به

ان ال تستعدي امرا جتهل معانيه، وان ال تستعدي علما ال تفهم فيه، وال تستعدي معرفة مل تكسبها بعد، : رابعا   
اال ان } الناس اعداء ما جهلوا{السالم  وان كان كل ذلك من طبائع البشر، على حد قول امري املؤمنني عليه
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املرء الذي ينشد طلب العلم واملعرفة عليه ان ينآى بنفسه عن مثل هذه املزالق، الن استعداءك لعلم ينفرك منه 
فال تستعد نفسك لطلبه باي شكل من االشكال، وبالتايل ستبين بينك وبني هذا العلم سدا منيعا وحاجزا كبريا 

  .ا حييتحيول بينك وبينه م
ان نتعلم فن السؤال لنتعلم فن كسب املعرفة، الن السؤال الصحيح يقود اىل املعرفة الصحيحة، : خامسا   

والعكس هو الصحيح، فالسؤال اخلطأ ينتهي اىل العلم اخلطأ، وهذه هي مشكلة الكثري من الناس، فهم ال يعرفون 
  .الكيف يسالون مث ينتظرون ان يكسبوا العلم الصحيح، وهذا حم

على } حسن السؤال نصف العلم{على االنسان الذي يصبو اىل املعرفة الصحيحة ان يتعلم كيف يسال، الن    
حد قول االمام احلسن بن علي السبط عليهما السالم، كما ان من خصوصيات سؤال اد يف تعلم املعرفة هو انه 

او إلحراج اآلخر او ما اىل ذلك، فعندما سال يسال من اجل ان يتعلم وال يسال من اجل اجلدال العقيم مثال 
سل تفقها وال تسال تعنتا، فان اجلاهل املتعلم شبيه {احدهم أمري املؤمنني عليه السالم عن معضلة، قال له اإلمام 

  .}بالعامل، وان العامل املتعسف شبيه باجلاهل املتعنت
الذي يريد ان يعلم غريه ان يفهم السؤال  هذا من جانب، ومن جانب آخر فانه يقع على عاتق صاحب العلم   

جيدا قبل ان يديل باجاباته، لينجح يف ايصال املعرفة املطلوبة لصاحب السؤال، فكم من سائل ال حيصل على 
املعرفة الصحيحة الن صاحبها مل يفهم السؤال او يتسرع يف االجابة فيديل مبعرفة ال عالقة هلا بالسؤال فتضيع 

  .ى السائلاملعرفة الصحيحة عل
لقد تعلمنا يف املدرسة ان نفهم السؤال جيدا قبل ان م باالجابة، ولطاملا ادلينا باجابة صحيحة ولكن على    

  .سؤال آخر هو غري السؤال الوارد يف ورقة االمتحان، مث ننتظر ان حنصل على الدرجة كاملة
و فن التحدث والتعبري عن الراي او التعبري عن هذا االمر يستتبع ان نتعلم فنا آخر يف غاية االمهية، اال وه   

  .الذات
ان مشكلة الكثري منا هو انه حيمل علما غزيرا ولكنه ال يعرف كيف يتحدث به فهو جاهل يف فن التحدث، ال    

يعرف كيف يعرب عن نفسه او عن املعرفة اليت حيملها يف ذهنه، ولذلك اسباب كثرية، منها ان اغلبنا يهتم بكسب 
فة اال انه ال يتعلم فن التعبري، ورحم اهللا االمام املرجع السيد حممد احلسيين الشريازي الذي ما زاره امرئ اال املعر

اىل جانب طلب العلم واملعرفة، النه كان يعترب ان ) الكتابة(وفن البيان ) اخلطابة(واوصاه بان يتعلم فن اللسان 
يف ايصال ما ميلكون اىل الناس واىل من حيتاج علمهم، بسبب سر فشل الكثري من اهل العلم واملعرفة هو فشلهم 

  .عدم معرفتهم بفنون اللسان والبيان
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وها هم الكثري من السياسيني يف العراق اجلديد، ومنهم وزراء ونواب يف الربملان، فشلوا يف ايصال رسالتهم    
سان والبيان، فتراهم اذا وقف احدهم امام ورسالة العراقيني اىل الراي العام الم ال يعرفون شيئا عن فنون الل

عدسة الكامريا ال يقدر على ان يصف مجلة مفيدة واحدة يقنع ا املتلقي، واذا ادىل بتصريح اىل االعالم فان 
  .نتيجته عليه ال له بسبب سوء التعبري ورداءة املعىن

ه وثقته بنفسه وبرسالته، واىل هذا ان الكالم يعرب عن شخصية املرء، واحلديث يعرب عن حجم معارفه وعلوم   
فكيف يريد من ال يقدر } تكلموا تعرفوا، فان املرء خمبوء حتت لسانه{املعىن اشار امري املؤمنني عليه السالم بقوله 

  .على الكالم الصحيح والتعبري السليم ايصال رسالته بشكل صحيح وسليم اىل املتلقي؟
  .ون اللسان والبيان كاهتمامهم جبمع الثروة، مثالكم امتىن ان يهتم اصحاب الرساالت بفن   
حذار من الثرثرة، فليس كل ما يعلمه املرء يقوله يف كل آن ومكان، كما انه ليس كل ما يعرفه املرء : سادسا   

  .يديل به مبناسبة وبغري مناسبة
 تقل كل ما تعلم، فان اهللا فرض ال تقل ما ال تعلم، بل ال{لقد حذرنا امري املؤمنني من هذا املرض اخلطري بقوله    

  .}على جوارحك كلها فرائض حيتج ا عليك يوم القيامة
الكالم يف وثاقك ما مل تتكلم به، فان تكلمت به صرت يف وثاقه، فاخزن {كما ذكرنا عليه السالم بقوله    

  .}لسانك كما ختزن ذهبك وورقك، فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة
مشاكلنا هي الثرثرة يف كل زمان ومكان، رمبا من اجل ان يستعرض املرء عظالته ليقول  ان واحدة من اخطر   

ملستمعيه انه يفهم يف كل شئ وانه صاحب علم ومعرفة ال يضاهيه به احد، فيورط نفسه بكالم ليس له معىن 
  .ففي االخرةومبعلومة غري دقيقة قد جتره اىل التهلكة اذا مل يثبت صحتها، ان مل يكن ذلك يف الدنيا 

وال حتدث الناس بكل ما {لقد حذر امري املؤمنني عليه السالم احلارث اهلمذاين من ذلك يف كتاب طويل بقوله    
  .}مسعت به، فكفى بذلك كذبا، وال ترد على الناس كل ما حدثوك به، فكفى بذلك جهال

يثرثر وان يزن كالمه قبل ان يديل به،  ان كثرة الكالم تزيد من احتماالت اخلطا، ولذلك ينبغي للعاقل ان ال   
من كثر كالمه كثر خطؤه، ومن كثر {وان يتاكد من املعلومة قبل ان يفشيها، ولقد قال امري املؤمنني عليه السالم 

  .}خطؤه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار
ثرثرة وتنتهي بصاحبها اىل النار، افال ننتبه اىل كالمنا، فنصون السنتنا قبل ان ما اعظمها من معادلة تبدا بال   

او قول االمام } لسانك حصانك، ان صنته صانك، وان هنته هانك(تقودنا اىل النار؟ وكلنا يتذكر القول املاثور 
  .}هقلب االمحق يف فيه، ولسان العاقل يف قلب{وقوله } اللسان سبع، اذا خلي عنه عقر{) ع(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

.orgwww.adhwaa 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

كما اكد } ما يلفظ من قول اال لديه رقيب عتيد{لقد شدد القران الكرمي على هذا االمر بقوله عز وجل    
اما امري } من كان يؤمن باهللا واليوم االخر فليقل خريا او ليصمت{على ذات املعىن بقوله ) ص(رسول اهللا 

  .}قلتم مسع، وان اضمرمت علمايها الناس، اتقوا اهللا الذي ان {املؤمنني عليه السالم فيقول 
لقد الحظت ان الكثري من السياسيني العراقيني يدلون باي كالم امام االعالم مبجرد ان يشعر احدهم بانه    

حماصر يف زاوية حرجة، فيفكر بطريقة يتهرب منها فتراه يديل مبا مير يف خاطره، ظنا منه بان الناس ال يتابعون ما 
م ينسون كما ينسى هو او يتناسى، ولذلك فلو عاد احدنا اىل تصرحيات الكثري من يديل به من معلومات او ا

هؤالء لوجد يف تصرحيام الكثري جدا من الكذب والدجل واملعلومات غري الدقيقة، لو اراد القضاء ان يالحقهم 
حياسب عليه صاحبه  عليها لرمى بالكثري منهم يف قعر السجون، اال ان املشكلة هو ان الكالم عندنا بالش، ال

فترى كل واحد منا يديل مبا حيلو له من معلومات صحيحة وكاذبة، ويتهم وينم ويدعي ويبالغ بال حسيب او 
  .رقيب، ولذلك اختلط عندنا احلق والباطل، والصحيح والسقيم، والكذاب والصادق

ها ملا يقول الن قوله مسؤول فيما يلزم ان يكون من يتصدى للشان العام، على وجه اخلصوص، ان يكون منتب   
واملعلومة اليت يديل ا جيب ان تكون صحيحة تعتمد الدليل واملصدر السليم، ال خيجل او يتهرب منها اذا سئل 

  .عنها يوما
  :لقد وصف امري املؤمنني عليه السالم بعض اصحابه الذين فارقوا احلياة بقوله   
، ...، ال يديل حبجة حىت يايت قاضيا، ....ني، ونقع غليل السائلني، وكان اكثر دهره صامتا، فان قال بذ القائل   

  .}وكان اذا غلب على الكالم مل يغلب على السكوت، وكان على ما يسمع احرص منه على ان يتكلم
كم امتىن ان حيفظ السياسيون هذا النص ليتخذوه شعارا ودثارا، فال يثرثروا وال يتسرعوا يف االجابة او    

على حد قول امري املؤمنني عليه السالم، وال يتسابقوا يف } اذا ازدحم اجلواب، خفي الصواب{ا النه يتشعبوا 
على حد قول االمام } بكثرة الصمت تكون اهليبة{الكالم وال خيجلوا من السكوت اذا غلبوا على الكالم، اذ انه 

  .ه السالمكما يقول االمام علي} اذا مت العقل نقص الكالم{عليه السالم، فـ 
 

.
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