
 القوة العقالنية وثوابت الحياة الثابتة

 .في عملية التفتت العقلي والعاطفي واالجتماعي؛ المرارة تشمل األفكار وكذلك الحياة التشاؤمية

الشمولي، وتصبح األمور أكثر تعقيًدا إذا  إذا انحرفت األفكار إلى اليأس، أو إذا انكسرت األرواح، فُقد المنظور

 .فقط من العملةنظر المرء من جانب واحد 

الذي عاش حياته  (974-893)عدي ابن  حناوصف فيلسوف تيغريت السرياني وعالم االجتماع ملفونو يو

بدراسات فكرية وطور حلوالً للمشاكل االجتماعية في بغداد ، ووصف القوة العقالنية التي ولدت البشرية منذ 

قوة  .هاب ، قوة الشهوة تقربه من الحيوانات"إذا سمح اإلنسان لنفسه بالذسنة على النحو التالي:  1050

العاطفة أو الغضب تجعله عدوانيًا أو انتقاميًا. لكن القوة العقالنية تفصل اإلنسان عن الحيوانات. هذه القوة 

ً ولطيفاً، صبوراً ومتواضعاً. إذا كان اإلنسان  تجعله يتعلم، أن يكون عادالً في الشؤون العالمية، موهوبا

روة وتعلم أن يحب إخوته، عندها فقط يمكنه تحقيق الحكمة، أجمل زخرفة الروح التي يمكن يتغاضى عن الث

 ".مقارنتها باللؤلؤ

لهذا السبب ، فإن توليف هذه الحكمة والحضارة القديمة ، الكامنة في عمق الجغرافيا التي نعيشها اليوم ، من 

امنا. ال يجب تحقيق هذه المهمة بدافع تحقيق وجهة نظر عقالنية معاصرة ، ينبغي أن تكون مسؤوليتنا والتز

 .الهيمنة والسلطة؛ ولكن بشرط أن يكون حافز اإلكمال / اإلنجاز

إذا كان االعتزاز هو الشيء األساسي، فيجب أن نركز على الفضائل اإلنسانية التي تحافظ على كرامة اإلنسان 

ن أجل الوعي األخالقي( والحقيقة واإلنصاف. ومعانيه وإرادته الحرة وحريته ومعرفته ومسؤوليته وحياته )م

يجب تطوير األفكار وفًقا. يجب احترام االحتياجات األساسية والنظر فيها في الحلول واألساليب، فإذا تصرف 

الجميع برؤية جانبي الرصيعة وشاركوا في جمع قطع األرواح المتناثرة مع مبدأ االعتماد المتبادل الذي هو 

 .الجميع نفسه في تلك األجزاء المتناثرةجوهر الحياة، سيرى 

وبالتالي، ستنكسرفعالية االتهامات والمحاكمات على أساس الخطاب، فاألزمات والصراعات والتجارب والرؤى 

 .والحلول قد عشت في مكان آخر من العالم، كلها أمثلة ثابتة

 .السياسية في أوروبا معروفة جيداً  إن العملية المضطربة والدمار الناجم عن االنقسامات الدينية والصراعات



، أبرز (1677-1632)إن التصريح تجاه الكراهية والعقلية المزمنة في تلك الفترة من قبل باروخ سبينوزا 

العقالني لفلسفة القرن السابع عشر في فترة الجروح والصدمات االجتماعية المتزايدة، يحمل جميع الصفات 

 .المحفزة ألولئك المسؤولين

"أنا أحاول فقط أال أضحك وأبكي على السلوك البشري وال أكرههم ، بينوزا باستخدام القوة العقالنية فيه: قال س

الفهم حتى ال تؤذي مهم جًدا. يجب تكثيف الجهود للتفاهمات متعددة األبعاد، وينبغي تطوير  ولكن أن أفهمهم."

 .المشاريع

ن تقليًما لنهج االستغالل واألبقار. وهذا سوف يعزز ويعزز كل منظور قائم على الجدارة للفهم، كل محاولة ستكو

 .التفاهم الديمقراطي واإلنسانية في سياق حل المشكالت

على الرغم من أن الحداد والغضب أمران إنسانيان، إذا كانت الدوافع / االستجابات المحفزة مواتية لتطوير 

 .ص الذين يعانوناألفكار، وظهور قوة عقالنية، فسيكون هذا مخرًجا لألشخا

أربع سنوات سجين الحرب العالمية الثانية في معسكرات االعتقال  (1997-1905)ل النمساوي فيكتور فرانكل ويق

هناك مسافة بين التحفيز واالستجابة. ضمن هذه المساحة لدينا "األلمانية الموجودة في بولندا في هذا الصدد: 

 ."استجابتنا وحريتنا محفوظةالحرية في اختيار ردنا وقوتنا. ضمن تطوير 

المعنى النهائي  .الشيء المهم هو معرفة ما تتوقعه الحياة منا”في حين أن التأكيد على األلم له أيًضا معنى 

للحياة يعني إيجاد الحلول الصحيحة للمشاكل وتحمل المسؤولية عن الوفاء بالواجبات المفروضة على كل 

  .....".فرد

، الفيلسوف البرازيلي المشهور بفلسفة التعليم، يتحدث في كتابه "علم أصول (1977-1921)باولو فريري 

"المهمة اإلنسانية للمضطهدين هي التدريس للمضطهدين" إلى أولئك الذين وقعوا ضحية على النحو التالي: 

ون ولكن في معظم األحيان عندما يكافح المظلومون من أجل التحرر يصبح .تحرير أنفسهم ومضطهديهم أيًضا

من الظالمين ويعرفون أنفسهم بالظالمين ألنهم يرون "اإلنسانية" في شخصياتهم. هذا "تقليد استبدادي" 

هذه  ".)وصفة طبية( يقوم على استيعاب صورة الظالم عن طريق الغزو الثقافي. ويلي ذلك "اإلهالك الذاتي

ور بعدم القدرة على تحقيق ذلك من عاطفة هي محاكاة لطريقة عيش الظالمين من جهة، والعار قائم على الشع

 ".جهة أخرى. التحرر هو إنكار هذه الصورة التي تنتمي إلى الظالمين

لهذا السبب، ال يجب أن تُدار السياسة بالسلطة والتباهي بل بفهم علم االجتماع، من خالل شفاء الميول غير 

 .المنظمة والسرية، مع مراعاة القيم األخالقية، والرحمة والعطف



 .ب أن تكون طريقة التفكير العقالنية هي المسؤولة طوال الوقتيج

 .ألن السياسة موجودة لخدمة البشرية ، لنعتز به اإلنسان وممتلكاته / القيم التي يمتلكها

 .إنه فن تجميع علم االجتماع. إنها سلطة حكم الدولة واالتجاهات العامة. لديها وظائف لتنظيمها وتطويرها جميعا

ه القوة هو معنى وجميل بال شك. ومع ذلك، يجب أن يتوق الجهد في القلب والرغبة في الخدمة، الشوق لهذ 

 .وليس الفوائد واالمتيازات والهيبة

إذا كنا نهدف إلى االعتزاز بدالً من اإلبادة كأخوة وأخوات، فيجب على من هم في السلطة أن يفكروا ويتصرفوا 

 .وفقًا للشفقة والقلب

 .أن يساهم في التفكير العقالني والسالم من خالل تقييم يتوافق مع جوهره يجب على اإلنسان

 .بسبب التقييمات المحرومة من النواة اإلنسانية، ال يمكن للمرء أن يبني حرية صحية في المجتمع

 .وإال فإن العالجات غير العادلة والظلم والقمع واالستبداد واللباقة والفظاظة ال يمكن تجنبها

هو حجر ميل ليس  "الرحمة والقلب"القضية الحقيقية هي مراجعة فهمنا لوصف وتقييم وضمان أن لقاء السالم 

 .فقط لتركيا ولكن أيًضا للناس الذين يعيشون في جغرافيتنا ومستقبل المعتقدات والثقافات. إنه حيوي

 .كما أنه ضروري للمجتمع الدولي

 .ن مع تقدم السلطة العقالنية في طريق الحرية والحرية ، سيظهر األملقد يكون األمر مؤلًما بسبب طبيعته، ولك

ستنمو االنعكاسات االجتماعية والتحوالت السياسية، ويحتاج المرء أن يعرف أن السالم مطلوب فيما يتعلق 

ها ، التي هي في صميم -القائمة على الشرف اإلنساني  -باآلخرين مثلنا. وإلظهار االحترام للحقوق األساسية 

 .يبدأ السالم بالتبرعم عندما نبدأ بروح اآلخرين برؤية أنفسنا

 .تبدأ السلطة العقالنية. تجد الحرية معناها ، فالسالم هو االنسجام الطبيعي للبشرية

 .إنها روح كل نوع من التطور والتقدم

نب الفساد نتيجة لضمان استمرار هذه الهدوء وتج (9: 5)متى  السالم" ينعا"طوبى لصيقول يسوع المسيح 

 ...!الحتمال انحالل الروح



على أعتاب مستقبلنا، يجب أن نتجنب أن نكون مهندسين من أجل الكراهية والحقد ، لكننا نكون مهندسي السالم 

  ...!مع قوتنا العقالنية

 !طوبى للذين يعملون من أجل السالم والذين يصنعون السالم
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