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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

 !!الوطن مذهبنا/ !!النقـل والترجمة  

  !!دولة بني اإلنسان/ !!األجيال المتنافرة
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

  !!النقـل والترجمة  
  

ب�قل معارف األم" ال�ي إخ�ل	�ا بها �ع� الف��حات ال�ي إن	لق� م� ال��ی�ة في زم� إن	ل� الع�ب 
وأول م� إه�" �ال��ج�ة ح23 ما ت�01 , و0ان� ب�ا/اته في ال�ولة األم�(ة , ال�+ي ال*�(" وما �ع�ه 
  �والJع�  وق� شغف �ال	2 وال*8�8اء, ه�D(ة ) 85- 13" (خال� ب� ی>(� ب� معاو(ة"ال�وا/ات ال�أر(89ة ه

 .وشDعه" على ت�ج�ة ال*�2 ال�ي لها عالقة �العل�م ال�ي یه�" بها, وتفاعل مع األLMاK وتعل" م�ه" , 

 .م8الد/ة) 1258- 656(وت�سع� ال��ج�ة وWلغ� ذروتها في زم� ال�ولة الLUاس8ة 

 .وم�1 خالفة أب� جعف� ال��[�ر إن	لق� ال��ج�ة وت�اصل� وت	�رت خ[�صا في زم� ال�أم�ن 

دمحم ب� إب�اخ8" الف>ا̀ر ال1` ت�ج" �0اب ع� الفل_ , وم� ال���ج�^�  , ل إب� ال�قفع ع� الفارس8ة ونق
 .م� اله��/ة ب��ج8ه م� ال9ل8فة ال��[�ر

وُت�ِجَ�ْ� 2�0 إقل^�س على ی� الDcاج , و(�ح�ا إب� ماس�(ه نقل 2�0 ال	2 في زم� هارون ال�ش^� 
 ".الهارون8ة"ال��ج�ة , إب� م	� 

�رة ال8j8jcة لل��ج�ة في زم� ال�أم�ن وiن	لقlاتها ال�ش^� , � ال��ر ب^� ال�ncة ال�ي وضع نo `1ال ,
�3+2 م^له لل��هج العقلي , وصار مه�وسا ب��ج�ة 2�0 ال�عارف م� ج�8ع األم" وخ[�صا الفل3فة 

وتغ1ی�ه �ال�عارف فإن	ل� بـ�أك^� دور العقل وتفع^له , وiنغ�اسه مع ال�ع�>لة في م1ه+ه" ورؤ(�ه" العقل8ة 
 .ونJأ �3+2 ذل_ عل" ال*الم, اإلن3ان8ة والعل�م 

ل�ا ی��^>ون �ه م� إمnانات ومهارات , و0ان لل�اoق^� �ال�3(ان8ة دوره" ال*+^� في ال��ج�ات للع�8Wة 
 .مع�8vة

�ع : وأب�ز ال���ج�^�J�9/ ه , آل)� .آل ح�^�, ق3	ا إب� ل�قا , ی�ح�ا ب� الL	�(� , ی�ح�ا ب� ماس

وأoلق� ال��اه2 والق�رات العل�8ة وال�ع�8vة , وق� أث�ت ت�ج�اته" في إث�اء اللغة والlقافة الع�8Wة 
  .ف�ألق� الc}ارة وس	ع� أن�ارها, األص^لة 

  

إنطلق العرب بنقـل معارف األمم  
التي إختلطوا بها بعد الفتوحات  
التي إنطلقت من المدينة في  
, زمن النبي الكريم وما بعده  

داياته في الدولة  وكانت ب
األموية  

منذ خالفة أبو جعفر المنصور  
إنطلقت الترجمة وتواصلت  
وتطورت خصوصا في زمن  
.المأمون
, ونقـل إبن المقفع عن الفـارسية  

دمحم بن  , ومن المترجمين  
إبراخيم الفزاري الذي ترجم  
كتاب عن الفـلك من الهندية  
بتوجيه من الخليفة المنصور

قيقية للترجمة  إنطلقت الثورة الح
الذي طور  , في زمن المأمون  

بيت الحكمة التي وضع نواتها  
وصار مهووسا بترجمة  , الرشيد  

كتب المعارف من جميع األمم  
بسبب ميله  , وخصوصا الفـلسفة  

للمنهج العقـلي وإنغماسه مع  
المعتزلة في مذهبهم ورؤيتهم  
 العقـلية
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  !!الوطن مذهبنا
  

�ن ال�o� مL|1ا ت�تقn/ اب8ة وال�فاعل8ة ال��الح�ة , ي ال�1اه2 ع��ماD/الالزمة , وتعّ+�ع� ق�راتها اإل
 .ل[�اعة ال��D الع>(> ال���Jك

 �o�, تفق� ال�1اه2 �أن�اعها م3�غات وج�دها ودورها في ص�اعة ال8cاة , وع��ما ی��في م1ه2 ال
 .ج�دهاف�ق�ل ال�o� وتلغي و , وت�}ي في م3ارات ال��اعي اإلهالك ال1اتي وال��ض�عي 

ذل_ أن ال�o� , وه1ه ح8jقة قائ�ة في ال�ن8ا م�1 إب��اء ال�*�(�ات ال�8U��Dة وتأس�8 ال�ول واألوoان 
�نات القائ�ة وت���9 n8ه ال�v عاء ال1` ت�}ج�وت+�ي س+�n8ها ال�فاعل8ة القادرة على ال��اس_ , ه� ال

 .واإلع�[ام �إرادته

وتcق^� , " ال�آخي"إب��أت �Jعار , �+�(ة إلى ال��ی�ة وم� ال�الح� في تأر(خ اإلسالم أن اله�Dة ال
�ال��ی�ة  �Lي ال��ت�o��ل� إلى وعاء جامع ضام ومانع , ال�1ه2 الcال ه1ا اإلع�[ام , ال�ي ت�ول

ل�ا ت�n� ال�3ل��ن م� إم�الك الق�ة والق�رة على اإلم��اد ال3اoع , ) ال��ی�ة وo� اإلسالم األول(ال��oي 
�ه� معاني اإلسالمال���ج" , ال��^� Dل. 

� وال8j" وال�	لعات ال*ف^لة ب�الدات �أ` أن ال��ی�ة أص�cL ال�ح" الcا̀و ال1` أن}ج ال�عای^� وال}�ا
 .م�ث�ة وم��اصلة في ال8cاة

وم�*افال وم�آخ8ا وم��اح�ا وم�3Dا لDادله" �ال�ي هي أح3� , وم� ه�ا فأن م+��أ اإلسالم 0ان جامعا 
وت	ه�ت , تآلف� القل�ب وت3ان�ت األذرع وتفاعل� العق�ل , ق̀� ال�عافى وع��ما تأس� ال�o� ال, 

, ف��cرت ال	اقات وت�ام� ل1روة ق�راتها اإل/�ان8ة ال[ادقة ال�8jة ال3ام8ة , ال�ف�س م� الLغ}اء وال3�ء 
")� .ف+�أت الc}ارة ال�	ع�ة ب�وح ال�ی� الق

ی�3+2 ب��ا�8ات ت�م^�(ة وiس��>افات ,  عه وعل8ه فأن ع>ل ال�1اه2 ع� ال�عاء ال��oي أو تقاoعها م
ال1` , وه1ا ما /c[ل في واقع�ا , ذات ص^�ورات خ8اب وiنc	اK وiنه>ام وه�ان وخ1الن , oاق�(ة هائلة 

 �o��ن �ع�ه , وت�Dاهل أن م1ه+ها األساسي ه� ال�o� , ت�عاد� 8vه ال�1اه2 مع الn/ و0ل م1ه2 آخ�
 .ف*ل ال�1اه2 إلى سق�, فإذا إه�> ال�1ه2 ال��oي وت�8ّع , 

, وه1nا فأن على ج�8ع ال�1اه2 أن ت�ع̀� وتع�[" ب�ا/ة ال�o� وتقّ�س األلفة واألخ�ة ال�8�oة 
وت+�ع� ع� آل8ات ال��Jي وال�فّ�ق وال��اح� , وال��اصل اإلن3اني ال�ح8" ال��*اتف ال�cق� ل�[الح ال8�Dع 

وال3ق�K في أح}ان ال�8ULة واإلم�الك م� , �ض�عها واإلن�حار في زوا/ا ض8قة ت�هلها ل��م^� ذاتها وم, 
��oها Wامعة بها و	ال ��, وهي ال ت�̀ر و0أنها م�9رة �أف^�ن ال}الل وال+ه�ان وال�39ان ال�+^� , ق+ل الق

 .ال1` أدم�� عل8ه وصارت م	8ة لآلخ�(�

�ن ال�o� م1ه+�ا ل*ي نه�أ ون�فاخ� ��1اه+�ا؟n8فهل س!!  

  

ا  عندما يكون الوطن مذهب
وتعّبرعن  , ترتقي المذاهب  

قدراتها اإليجابية والتفـاعلية  
الالزمة لصناعة المجد  , المتالحمة  

العزيز المشترك

, عندما ينتفي مذهب الوطن  
تفقد المذاهب بأنواعها  
مسوغات وجودها ودورها في  

وتمضي في  , صناعة الحياة  
مسارات التداعي اإلهالك  

فتقتل  , الذاتي والموضوعي  
تلغي وجودهاالوطن و 

أن الوطن هو الوعاء الذي تنضج  
, فيه المكونات القـائمة وتختمر  

وتبني سبيكتها التفـاعلية  
القـادرة على التماسك واإلعتصام  
.بإرادته

, أن مبتدأ اإلسالم كان جامعا  
ومتكافـال ومتآخيا ومتراحما  
ومجسدا لجادلهم بالتي هي  
أحسن  

عندما تأسس الوطن القوي  
آلفت القـلوب  ت, المعافى  

وتساندت األذرع وتفـاعلت  
وتطهرت النفوس من  , العقول  

فتحررت  , البغضاء والسوء  
الطاقـات وتنامت لذروة قدراتها  
اإليمانية الصادقة النقية السامية  

فبدأت الحضارة المطعمة بروح  , 
الدين القويم

إذا إهتز المذهب الوطني  
فكل المذاهب إلى سقر, وتمّيع  
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  !!لمتنافرةاألجيال ا
 

م�ا ت3+2 ب�فع ال�3^�ة إلى الcف� ال�ل�اء وال�ها̀و , أج8ال�ا ت+�و و0أنها  في حالة ت�اف�(ة م��اصلة  
 .ح�ى تغ^2 �ال مJار0ة إ/Dاب8ة في ب�اء ال8cاة, ال�ي ت��3قع ف^ها وت��اح� , ال�ه�اء 

وال�Dی� ی�ه� , إذ ت�D الق�/" ُی�3َف ن3فا ش�ی�ا , وه1ا ال��اف� ال��اح̀� ی+�و جل8ا في الع�ارة وال+�اء 
ت�*اتف , ب^��ا في ال���Dعات ال�ي ت�فاعل ف^ها األج8ال , م�هاو(ا م�Dدا م� oاقات ال�ع+^� ع� األج8ال 

ح" ال�اضي الق�(2 ال��ل�د م� رح" ما والcاض� ول^� o+8عي م��nل م� ر , ال+�ا/ات الق�/�ة مع ال�cیlة 
 .ق+له

و0ل ج^ل /ع�> �الD^ل ال1` , وله1ا فأن األج8ال في تل_ ال���Dعات ت�فاخ� وال تغ�� حق�ق �ع}ها 
 .سLقه و(�l� جه�ده و(cف�ها و(+�ي عل^ها

وآل8ات  ,إب��اًء �األoفال ال1ی� /�lل�ن ال��3ق+ل , وت�D روح8ة ال��اصل ح8ة في ال3ل�ك ال^�مي لل�اس 
وت�c^له" ال�سائل ال�ي , وض9ه" �ال�عارف ال}�ور(ة لل+�اء األرقى , اإله��ام به" وال�cص على نJأته" 

 .ل" ت*��ل �ع�

ون��ها واإلن	الق بها , وفي ال3ل�ك ال�فاعلي لألج8ال ی�cق� ال�*امل الc}ا̀ر الالزم ل�3^�ة ال8cاة 
� آفاق أرح2cن. 

, والcفا� على ق�رات ال��Dد وال��اء , ف أم�اجه إلدامة ال�8ار فال8cاة نه� دفاق ال�D(ان ت�*ات
 .وال�فاعل مع مع	8ات ال�nان وال>مان

�ج2 ال��اك" ال���Dد ت�}ي م�اك+ها و(�cق� , ول*ل ج^ل دوره وأث�ه في ص�اعة ع�ارة ال8cاة �Wو
 .وت��في اإلن�ثار(ة ال�*�اء, الLقاء 

�ج+ها ت��cك وفقا ل�ؤ� األم�ات ,  الc}ار(ة  وفي �ع� ال���Dعات ت[اب األج8ال �ال�n3ة��ال�ي 
ون�اه واضcا في معال" األب�8ة , م�ا ی�3+2 ب��امي أسLاب ال1ب�ل , وت��قف ع� اإلضافات ال8cة , 

�اه� ال�ي أكلها ال>م� J8اة , وما نال� الع�ا/ة واإلدامة , وغ^�ها م� الc+� على م�احي ال	وه1ا ی�
 .م�ها العقل ال1` أصLح إن�ثارَ̀ ال	Lاع وال��اصفاتو(أتي في مق�, ال����عة 

  !!فهل لألج8ال أن ت�*اتف؟

  

أجيالنا تبدو وكأنها  في حالة  
مما تسبب  , تنافرية متواصلة  

بدفع المسيرة إلى الحفر الظلماء  
التي  , والمهاوي الدهماء  
حتى  , تستنقع فيها وتتناحر  

تغيب بال مشاركة إيجابية في بناء  
الحياة

ي السلوك التفـاعلي لألجيال  ف
يتحقق التكامل الحضاري الالزم  

ونموها واإلنطالق  , لمسيرة الحياة  
بها نحو آفـاق أرحب

الحياة نهر دفـاق الجريان  
, تتكاتف أمواجه إلدامة التيار  

والحفـاظ على قدرات التجدد  
والتفـاعل مع معطيات  , والنماء  

المكان والزمان

في بعض المجتمعات تصاب  
التي  ,  جيال بالسكتة الحضارية  األ 

بموجبها تتحرك وفقـا لرؤى  
وتتوقف عن  , األموات  

مما يتسبب  , اإلضافـات الحية  
بتنامي أسباب الذبول  

  !!دولة بني اإلنسان
  

�مة �ق�ة مه��8ة ت9}ع إلرادتها الق�� األخ�� وت�ور في فل*ها ncن م�األرض وم�1 ف�D ال�أر(خ ت*
فاب�لع�ها وأس�3 وج�دها , ق�ة ن�� في رح�ها وiس���lت في أخ	ائها وع�lاتها وتأتي �ع�ها , إلى ح^� 

 .على ر0امها

�جات م�الحقة م� اله��8ة ال�	لقة لق�ة ما على ما ف^ها م� ال��ج�دات ��, وق� م�ت األرض 
�ت وه1ه ال���ال8ة ال�فاعل8ة إس��, وج�8عها ذات أع�ار مع^�ة وق�رات م�cودة ت��3ف1ها وتغ^2 �ع�ها 

 �)�Jإلى ذروتها في الق�ن الع �Dال1` ی��^> , وتأج �)�Jاد` والعcاصل� في سع^ها في الق�ن ال�وت
�رة ال�عل�مات8ة واإلت[ال8ة الهائلة ال��3ارعة ال�	�رات ,  ع� غ^�ه م� الق�ون lال�وال�ي ح�ل� ال�ج�د , 

 
قد مرت األرض بموجات متالحقة  
من الهيمنة المطلقة لقوة ما على  
, ما فيها من الموجودات  

وجميعها ذات أعمار معينة  
وقدرات محدودة تستنفذها  
وتغيب بعدها  

في هذا القرن نهضت قوى  
ذات قدرات متقـاربة وطاقـات  
هائلة وإمكانيات إختراعية  
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 .الJL̀� إلى وح�ة م�*املة وم�فاعلة ال تع�ف ال�cود

فأص�cL , ه}� ق�� ذات ق�رات م�قارWة وoاقات هائلة وiمnان8ات إخ��ا�8ة م1هلة وفي ه1ا الق�ن ن
وه1ا , وت�9	ى رؤ(ة اله��8ة واإلنف�اد �ال83ادة األرض8ة , ال�JL(ة أمام إم�cان صع2 عل^ها أن ت�Dح 8vه 

في أو أنها س��}ي , فأما أن ت�9ار �o(قا ل" ت3ل*ه م� ق+ل ,  /ع�ي أن ال�JL(ة على مف��ق �oق 
م�ا ق� , وال�ي ال ت��اف� وiرادة الع[� ومق�}8ات ال�nان وال>مان األرضي , ال	�قات ال�3ل�0ة سا�قا 
� الهاو(ة ال��(�ةcی�فعها ن. 

ل*� ال89ار األمlل ال1` على ال�JL(ة أن ت�19ه ه� ال�فاعل اإل/Dابي ال1` /ق}ي �}�ورة ب�اء ال�ولة 
ف�ا عاد مق+�ال وال صائLا , ال�JL(ة ��ا /cق� ال�[الح ال�0��Jة ذات الق�رة على ت3^^� أم�ر , اإلن3ان8ة 

أن ت�ع�� ال8cاة أمام ال�JL ل^�� الف�ارق ال*+^�ة وال�فاوتات ال��وعة ما ب^� سnان األرض في �قاعها 
 .ال��9لفة

� ال�ولة العال�8ة اإلن3, أ` أن مفه�م ال�ولة ال[غ^�ة ما عاد نافعا لل�JL(ة cان8ة وعل^ها أن ت3^� ن ,
�ن ف^ها اإلن3ان �8Mة عل8ا n/ عي , ال�ي�Dاها في ع�فها ال�أما ال�ع�ق�ات , وت�ی� �اإلن3ان8ة وال دی� س

وال عالقة لها �ال�ولة اإلن3ان8ة ال�ي , وال�[�رات وال�ؤ� واإلن��اءات فه1ه م� شأن ال�JL أ/ا 0ان� 
 .س��cق� رغ�ا ع� الق�� ال�عاك3ة لها

ألن ال�JL(ة ال /��nها أن ت��اصل وتcاف� على وج�دها ف�ق , 8ة ول�38 خ8ارا فال�ولة اإلن3ان8ة ح��
أما ب�ونها فأن ال[�اعات س��ه_ األرض وت[^+ها �إض	�ا�ات دوران8ة ت��c ما عل^ها , األرض إال بها 
 .م� ال��ج�دات

 �)�Jاد` والعcق� في الق�ن الc8اة, فهل أن ال�ولة اإلن3ان8ة األرض8ة س��c8ه؟ أما أن الv س���في!!  

ة أمام  فـأصبحت البشري, مذهلة  
إمتحان صعب عليها أن تنجح فيه  

وتتخطى رؤية الهيمنة  , 
واإلنفراد بالسيادة األرضية  

يعني أن البشرية على مفترق  
فـأما أن تختار طريقـا لم  ,  طرق  

أو أنها ستمضي  , تسلكه من قبل  
, في الطرقـات المسلوكة سابقـا  

والتي ال تتوافق وإرادة العصر  
ومقتضيات المكان والزمان  

مما قد يدفعها نحو  , رضي  األ
الهاوية المريرة

الخيار األمثل الذي على البشرية  
أن تتخذه هو التفـاعل اإليجابي  
الذي يقضي بضرورة بناء الدولة  

ذات القدرة على  , اإلنسانية  
تسيير أمور البشرية بما يحقق  
المصالح المشتركة  

ما عاد مقبوال وال صائبا أن  
يرى  تتعرى الحياة أمام البشر ل

الفوارق الكبيرة والتفـاوتات  
المروعة ما بين سكان األرض  
.في بقـاعها المختلفة

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy20.pdf  

 ****   ****   ****  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  علميالموقع ال

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامنالاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 20

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

  )رابط الكتاب(

//www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdfhttp:  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

found.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsy  
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy20.pdf 

