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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

 !!    الكلمة الميتة/ !!الكلمة الطيبة

  !!الَنص الخالد/ !!المتسلحفون
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !! الكلمة الطيبة

 
وم%ل 	ل�ة ", " م%ال 	ل�ة  ��ة 	#"�ة  ��ة أصلها ثاب� وف�عها في ال��اءأل� ت� 	�� ض�ب هللا "

  26, 24إب�ا�4�   " خ2�%ة 	#"�ة خ2�%ة أج0%� م+ ف/ق االرض ما لها م+ ق�ار
وت0أك? , بها تB0قA ال�Bاة , وف<� نا A , ال<ل�ة ض/ء سا ع ع:?ما ت</ن  ��ة ن;�ة أص�لة ال�:�ع 

 . ال�ؤH والG0/رات ال�ام�ة
 

و�Oس� , فال�ائ?ة م:ها VعTU ص/رة ال�Bاة , ون/ع ال�ف�دات اللغ/Oة في أN م"�0ع تع�2 ع+ حال0ه 
 . مالمح ال�ل/ك وال0فاعل اإلج�0اعي

                   
وق? دأب� وسائل اإلعالم والBGف واألقالم  على إس0ع�ال ال�ف�دات ال�:اس�ة للBالة ال0ي ُی�اد 

�ة واألخ/ة غ�� , اإلع?اد لل�Bب غ�� مف�دات اإلع?اد لل�الم ف�%ال مف�دات , الN?G0 لها Bومف�دات ال�
 .مف�دات ال<�ا�4ة وال#قاق والع?اء

                                                       
وفي واقع:ا تBقA إسf0?ام , وU�O::ا أن ن�0#�ف األح?اث القادمة م+ ال�ف�دات ال��0ع�لة لإلع?اد لها 

ح0ى أص�ح , وjس0%ارة ال�#اع�  ال�ل�2ة والع/ا ف ال�iذVة , ت ال�/ء وال�غgاء وال<�ا�4ة والع?اء مف�دا
والع?ی? م+ ال��iول�+ الkی+ ت�ّسخ  في قام/سه� الkاتي , ع:?نا ال<%�� م+ األقالم ال�2�ُم"ة إلس0ع�الها 

 .                     وjس0"اpاته�ال0ي تB?د معال� تف<��ه� وسل/	ه� وم/اقفه� , ن/ع م+ ال�ف�دات ال��nة 
 

وتB?ی? أسال�r ال0فاعل ما ب�+ , وال زال� فاعلة ومiث�ة في رس� ح�	ة األVام وتق��O مG�� ال�"�0ع 
ی0� ن#�ها , ه:اك مف�دات خاصة م?روسة pع:اVة , وفي 	ل ف�0ة مiهلة ل?راما ومأساوOة , ال:اس 

, وم+ اآلخ�O+ الkی+ ی�O?ون إtهار الAB , ل0أك�? الغاVات  وjس0ع�الها في الBO�G0ات وال<0اpات ال�f��ُة
.                                                           م�ا یiدN إلى إخ0الw األم/ر وت#/Oه ال0ف<�� وت#/vO تق?ی� ال�/اقف وفه�ها

 /:fة وال�x�, ع وال<�ا�4ة وال}ائ�zة وال�ف�دات ال�ائ?ة هي ال�ل�2ة ال2f�%ة ال?ا�yة إلى ال�أس وال0
ال0ي أوج?ت لها ج:/دا و /اب�� أقالم وصBف , وال�#0قة م+ عق�?ة ال�BاصGة وثقاف0ها ال"ه:��ة 

 .                          وم/اقع إل��0Uون�ة 
 N/إعالمي ق AO/وت� ��2	 Nئ في أع�اق ال:اس , وهي ذات إس:اد ماد�ب{رع ما ه/ سل2ي وس �اه�V

الكلمة ضوء ساطع عندما تكون  
وفكر  , طيبة نقية أصيلة المنبع  

, بها تتحقق الحياة  , ناطق  
وتتأكد الرؤى والتصورات  
السامية

نوع المفردات اللغوية في أي  
فـالسائدة  , مجتمع تعبر عن حالته  

, كس صورة الحياة  منها يع
ويرسم مالمح السلوك والتفـاعل  
. اإلجتماعي

دأبت وسائل اإلعالم والصحف  
واألقـالم  على إستعمال  
المفردات المناسبة للحالة التي  

فمثال  , ُيراد التصدي لها  
مفردات اإلعداد للحرب غير  
, مفردات اإلعداد للسالم  

ومفردات المحبة واألخوة غير  
الشقـاق  مفردات الكراهية و 

والعداء

المفردات السائدة هي السلبية  
الخبيثة الداعية إلى اليأس  
والتبعية والخنوع والكراهية  

والمشتقة من عقيدة  , والطائفية  
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, وتأك�? ال�Gالح ال�:اهgة ل/ج/ده� وه� ال V#ع�ون , ع?ی+ وم�O�f+ ل0:ف�k ال}�/حات ل�U/ن/ا م�0, 
.                                                                                                       ألن هkه ال�ف�دات ال�{روعة ف�ه� ح/ل0ه� إلى رو~/تات ت�B0ك وفقا إلرادة غ��ها

ق? سق}/ا ضBاVا pاخ�0اره�  أو ج�2ا , و2O?و أن مع�� الkی+ ی?ع/ن pأنه� ساسة أو أصBاب أح{اب 
فال , م�ا جعل مالمح وج/هه� مiث�ة سل�2ا في ال:ا�t إل�ها , فاس0له�/ا ال�ف�دات ال�iذVة والgارة pال�Bاة 

�ة Bاة وأن/ار ال��Bع� م:ه إرادة ال��/ح والق/ة والO�Bة واإل�Vان pال/ + وق��ات ال}, ت�H وجها ت:
rوال#ع . 

 
ت}غى عل�ها مالمح ال�/ء وال�غgاء وال<�ا�4ة والf/ف وع?م , فال/ج/ه ال0ي ت�ه� ب/سائل اإلعالم 

ح0ى لr�B0 أن� ت��0ع , وع:?ما ت0<ل� ت�اها جام?ة  ,  وOق?ح ال#� واإلن0قام م+ ع�/نها , اإل �n:ان 
 . ل�0%ال أو دم�ة

  
وال/اقع V#�� إلى أن تعn2ة ال�#� �pف�دات ال�/ء , ن#اه?ها ون:�� إل�ها Bp��ة وع"r  تل� ح;�قة

و~هkا فأن ن/ع ال�ف�دة الفاعلة في أع�اقه ت�س� , وال�غgاء تiدN إلى سل/	�ات وتفاعالت م0:اس�ة معها 
 . معال� سل/	ه

 
ات اإلعالم�ة وال?عائ�ة ومع{زة pالق?ر , وما دام� ع�ل�ة حق+ ال:اس pال�ف�دات ال�ل�2ة م0/اصلة 

 . والعا �zة   فإن فعل ال�/ء س�0/اصل
                       

وت#Uل دوائ� فّعالة ته��+ , فال<ل�ات ال2f�%ة ال��nة تiسT إرت�ا ات ع�2Gة دما��ة في ال�ؤوس 
 . على الفه� واإلدراك وال0لقي وال0ف<�� واإلس0"اpة وال�ل/ك

 
وال0ي ت� ت���?ها Upل , م}�ع ل0ل� ال�ف�دات ال�{روعة في دماغه أN أن اإلن�ان یB0/ل إلى ع2? 

 .       أن/اع األس�?ة العا �zة الالزمة ل:�/ها الع���
              

ف�ا , ولهkا ت�H إنع}افات حادة في اإلس0"اpات ال0ي تG?ر ع+ الkی+ 2�BV/ن أنف�ه� م+ ال�%قف�+ 
ح0ى ت:}لA 	ل�اته� 	ال�ارود ��أخkون pال<0اpة , لة ف�ه� أن تق�0ب م+ داوائ� ال�ف�دات ال��nة الفاع

وه� ال V#ع�ون pأنه� أص�B/ا ُم�O�f+ لغاVات تأخkه� , ال�ل�2ة �p?اد إنفعاله� الBار وع/ا فه� الBارقة 
��Gس/ء ال� /Bن  . 

                                                                     
T لة أن الغاU#ال�/ء  وال� ��غ Hه , في وحل ال�/ء ال ی�Vرأ ��ا غVل رأ�f0, وال ی ��أو عال�ا غ

فق? أكل0ه ال�ف�دات , عال�ه  الNk یiهله لل0ع2�� ع+ ذاته ال�{ورة وم#اع�ه  ال�:�Bفة وسل/	ه ال�#�+ 
 .ورس�� معال� وج/ده

 
.                              إلرادة األق/H وjعادة تG:�عها وفقا , وهkه س�اسة فاعلة في تق��O مG�� األو ان وال#ع/ب 

فهل م+ 	ل�ٍة  ��ة ل�U/ن سل/	:ا وتفاعل:ا وما ی2?ر م:ا  ��ا ونافعا لل:اس؟                                                      
                                                                     " !!                  ال<ل�ة ال}��ة ص?قة"و

, المحاصصة وثقـافتها الجهنمية  
التي أوجدت لها جنودا  
وطوابير أقـالم وصحف ومواقع  
إليكترونية  

الوجوه التي تظهر بوسائل اإلعالم  
غى عليها مالمح السوء  تط, 

والبغضاء والكراهية والخوف  
ويقدح الشر  , وعدم اإلطمئنان  

وعندما  ,  واإلنتقـام من عيونها  
حتى  , تتكلم تراها جامدة  

لتحسب أنك تستمع لتمثال أو  
دمية

ما دامت عملية حقن الناس  
, بالمفردات السلبية متواصلة  

ومعززة بالقدرات اإلعالمية  
اطفية   فـإن فعل  والدعائية والع

السوء سيتواصل

الكلمات الخبيثة السيئة تؤسس  
إرتباطات عصبية دماغية في  

وتشكل دوائر فّعالة  , الرؤوس  
تهيمن على الفهم واإلدراك  
والتلقي والتفكير واإلستجابة  
والسلوك

المشكلة أن الغاطس في وحل  
وال  , السوء ال يرى غير السوء  

عالما  أو  , يتخيل رأيا غير رأيه  
غير عالمه  الذي يؤهله للتعبير  
عن ذاته المزورة ومشاعره   

فقد  , المنحرفة وسلوكه المشين  
أكلته المفردات ورسمت معالم  
وجوده
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  !!الكلمة الميتة
  

, وع:?ما ت0"�د ال<ل�ة م+ ال}اقة pأن/اعها فأنها م�0ة , وال�Bاة ن#اw وق/ة وح�	ة , ال<ل�ة ح�اة 
 .وتGلح  لإلن?فان في ��اهr ال:��ان واإلك0:ان

وغ��ها ت�اه� في ذب/لها , وال<ل�ة ال:#}ة ال���B0ة ال���0دة ال�0/ث�ة ال�V?B0ة ت�س� م���ة ال�Bاة 
 .بوتآكلها وjن?حارها في ال�0ا

 .وعل�ه أن Vع�2ّ ع:ها Gp?ق وjخالص و�Vjان م:ق}ع ال:���, والV r0UV Nkف�0ض أن �Vارس ال�Bاة 

فأن الB��ة وال�0اؤل ع+ فB/اها , الfاملة الfاوOة , وع:?ما تق�أ 	0اpات م#B/نة pال�ف�دات ال��0ة 
 .وم�ام�ها ی0/اردان إلى األذهان

وال�ف�دات ال��0ع�لة , م م�0ة م+  �2عة 	0اpات أب:ائها وU�O+ الق/ل ���ا إذا 	ان� ال�"�0عات ح�ة أ
 .وما ی:#�ونه م+ نG/ص ��V/نها على شاكلة ما یG0/رون , ف�ها 

وال�xgفة ال�0أخ�ة ال , ففي ال�"�0عات الق/Oة ال�عاص�ة لل<ل�ة دور ألنها ت#�� إلى إن"از وع�ل 
 .بل ت2�Bها هي اإلن"از وح�r, ���ة لل<ل�ة في ح�اتها 

أو , وال U�V+ ل�ا r0>Vُ أن �Vُاه� Gp:اعة األفgل , فأن ما �V/د ه/ الهkر~ات ف/ق ال�}/ر  ولهkا
أN أن ال<ل�ة ال�0U/~ة , وjن�ا UV/ن إنعUاسا ل�ا ی?ور , ال0أث�� في ال�ل/ك وال0فاعالت القائ�ة ب�+ ال:اس 

ك�ا في , أن UV/ن أفgل ول��� ق/ة تغ��� و~:اء وتأث�� في واقع ُی�اد له , ت</ن ص?H ل/اقع ی0أزم 
 .ال0ي ت�B0ك وفقا ل�ؤOة ذات ���ة حgارOة, ال�"�0عات الق/Oة 

 .وم�0ة خال�ة م+ رح�A ال:�اء في أم� م0أخ�ة ع"فاء, فال<ل�ة ت</ن ح�ة في أم� تعاص� 

  !!فهل م+ إرادة ب� ال}اقة في ال<ل�ة؟

والحياة نشاط وقوة  , الكلمة حياة  
لمة  وعندما تتجرد الك, وحركة  

, من الطاقة بأنواعها فـأنها ميتة  
وتصلح  لإلندفـان في غياهب  
النسيان واإلكتنان

 

يمكن القول فيما إذا كانت  
المجتمعات حية أم ميتة من  
, طبيعة كتابات أبنائها  

وما  , والمفردات المستعملة فيها  
ينشرونه من نصوص يسمونها  
على شاكلة ما يتصورون

اصرة  في المجتمعات القوية المع
للكلمة دور ألنها تشير إلى إنجاز  

والضعيفة المتأخرة ال  , وعمل  
بل  , قيمة للكلمة في حياتها  

تحسبها هي اإلنجاز وحسب

 

الكلمة تكون حية في أمم  
وميتة خالية من رحيق  , تعاصر  

.النماء في أمم متأخرة عجفـاء
فهل من إرادة بث الطاقة في  

!!الكلمة؟

  !!المتسلحفون
 

وBOـ�� p"�ـ�ه ب�ـ� , ح�/ان ب�مـائي مـ+ فGـ�لة ال{واحـف لـه أر~عـة قـ/ائ� : سلBفاة, سلBفاء  ,سلBفي 
 .ع��ي ی?خل ��ه رأسه وق/ائ�ه ع:? ال�gورة

 .وال��0لBف/ن �V%ل/ن ال�لBفاة �pل/	ه� ال��0�0س وراء دروع إنفعال�ة صل?ة
ف/ن ال�الم�ــة والـــ0عف+ و�Oــ0ل}, ���B}ــ/ن أنف�ــه� p"ــ?ران ســـ��Uة ال یــ�ون مــ+ خاللهــا شـــ�nا واضــBا 

 .ال ت�غp rال#�T وال pالق��, واإلس0:قاع وال0أّب? في م0اهات س/داء 
ووادN ال:�ــ�ان واله�ــام فــي , وال�0ــلBف هــ/ اإلنB}ــاw والf0لــف وال�0اجــع واإلنغ�ــاس فــي بnــ� ال�Bمــان 

 زم+ األص:ام؟
 �:G0ف یBاة , فَ�+ ی�0ل�Bال �pت?وسه س:ا �:G0ات األ, وم+ یVاموت?ف:ه عادV. 

و�0�0Oســـ/ن داخـــل جلـــ/ده� , وال��0ـــلBف/ن یـــ?ث�ون أف<ـــاره� pأغ}�ـــة 	%�فـــة مـــ+ الع/ا ـــف واإلنفعـــاالت 
وOعلــ+ اللــ/ن األســ/د , ف0f0فــي ع:ــ?ه� ج��ــع األلــ/ان , وع�ــ/نه� ال��?وزOــة ورؤوســه� الGــO�fة , ال�B0"ــ�ة 

 .ف واإلن?ثارالNk ی{O? م+ ش?ة ال�Gائr ال:اج�ة ع+ فعل ال�0لB, س�ادته وق/ته وتأث��ه 
وت?ف:ــه pــاألل/ان ال{ا�4ـة وتع}�ــه  ع�ــا و���ــة ع:ــ?ما UVــ/ن لــه دور , ب�:�ـا ال�Bــاة ال تق2ــل اللــ/ن األســ/د 

المتسلحفون يمثلون السلحفـاة  
بسلوكهم المتمترس وراء دروع  
.إنفعالية صلدة

فيحيطون أنفسهم بجدران  
سميكة ال يرون من خاللها شيئا  

ويستلطفون الظالمية  , واضحا  
ي  والتعفن واإلستنقـاع والتأّبد ف

ال ترغب  , متاهات سوداء  
بالشمس وال بالقمر

ومن يتصنم  , َمن يتسلحف يتصنم  
وتدفنه  , تدوسه سنابك الحياة  

عاديات األيام
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 .في رس� ص/رة ال�Bاة ال"��لة
و�fOجــــ/ن م:هــــا إلــــى ســــ/احل الغgــــr وال0ــــ/حv , وهUــــkا Vغ�قــــ/ن وOع�هــــ/ن فــــي Bpــــ� اإلنفعــــال والعا فــــة 

�BVـ2/نها , وفقا ل�ـ:هج ال0�0ـ�س اإلنفعـالي وراء ف<ـ�ة ضـالة , pال دراVة ووعي و~�+ ال2�0n�+ ی�B0	/ن , واإلف�0اس 
 !!وأنها إرادة 	/ن�ة وع:اVة س�م?Vة م+ أق/H إق0?ار في م�ل<ة األك/ان ال�}لقة, م:�ع الB;�قة وال�عادة ال�#�Oة 

 ت�H ل�اذا ی�0لBف ال�#�؟
ل�xـ�v فـي خgـ� , �ل<ة الB�/انات ال�2مائ�ـة ول�اذا ی:0قل م+ م�ل<ة اإلن�ان وآفاق العقل ال�ح�ة إلى م

�ه وjنفعاالته؟gان غ��ن �Bع/ا فه وت!! 
  

المتسلحفون يدثرون أفكارهم  
بأغطية كثيفة من العواطف  

ويتمترسون داخل  , واإلنفعاالت  
وعيونهم  , جلودهم المتحجرة  

, الميدوزية ورؤوسهم الصخرية  
, عندهم جميع األلوان    فتختفي

ويعلن اللون األسود سيادته  
وقوته وتأثيره

  

  !!الَنص الخالد
  

 هل ی/ج? ن� خال?؟
والkی+ یiم:/ن fpل/د ال:� س�أت/ن pأم%لة , وق? ی�0دد ال<%��ون في ال"/اب , ق? "V�r ال�ع� ب:ع� 

 .أن الق�آن ن� خال?وم+ ب?یه�ات ال"/اب , في مق?م0ها أب�ات شع�Oة ق�ل� ق2ل ع#�ات الق�ون 
 "!!كالم خال?" وال<%��ون Vعّ�ف/ن ال#ع� على أنه 

 ف<�� UV/ن الَ:ُ� خال?ا؟
�ان ودقة �Bp ك�B0ة ت{�g:+ دوران�ة م�/ن�ة ذات ق/ان	:/نة تفاعل�ة مع إرادة �	اجة ل:�ام وBp ل/دfال

م?اراتها ال�0/اصلة ال�B	ة وال?وران في , ول<ي fVل? ال�/ج/د الب? له م+ ال0/افA مع إرادتها , م0:ا�4ة 
 .واإلت�اع

, وjمUان�ات تفاعل�ة ذات ِق/ام م�ه/ن pق/ان�+ دائ�ة ال0فاعل , أN أن الfل/د Bpاجة ل��ونة وم}ا �ة 
�V?0ال</ني ال?فاق اإلن0#ار والع}اء ال�� �� .وال0{ام+ مع إVقاعات ال:

وال�0اهي مع  اقات اإلنGهار في  ,والfل/د Vع:ي الق?رة على ال�B	ة ال�0"?دة مع مع}�ات ال?وران 
 H�2>:/نة ال�ب/دقة ال<. 

عل�ه أن ی2لغ , ول<ي GVل ال:� إلى هkا ال��H/0 ال0فاعلي مع 	:ه ال/ج/د وقلr ال�وح الفاعلة ��ه 
 .درجات م}لقة م+ ال��/ وال0"�د م+ جاذب�ة ال�0اب ومع}�اته اإلن?ثارOة ال�ا�yة لإلتالف وال20?ی?

, وت"#�/ا ع:اء ال�"اه?ة وت�Bروا م+ ق�? ال%�H , :ها الkی+ عاه?وا ض�ائ�ه� وهkه الق?رة یU�0+ م
" إال"وjش�اقات ه/َّ ال�ع}�ة ب:��ات ال0/ح? واإلن�0اء إلى ع/ال� , و اف/ا pأرواحه� في فgاءات العلى 

 !!وع�وش م:0هى األ��اض
  !!فهل ل:ٍ� خل/د؟

هل يوجد نص خالد؟
وقد  , قد يجيب البعض بنعم  

, دد الكثيرون في الجواب  يتر 
والذين يؤمنون بخلود النص  
سيأتون بأمثلة في مقدمتها  
أبيات شعرية قيلت قبل عشرات  

ومن بديهيات الجواب  , القرون  
أن القرآن نص خالد

الخلود يعني القدرة على  
الحركة المتجددة مع معطيات  

والتماهي مع طاقـات  , الدوران  
اإلنصهار في بودقة الكينونة  

برىالك

لكي يصل النص إلى هذا  
المستوى التفـاعلي مع كنه  
الوجود وقـلب الروح الفـاعلة فيه  

عليه أن يبلغ درجات مطلقة  , 
من السمو والتجرد من جاذبية  
التراب ومعطياته اإلندثارية  
الساعية لإلتالف والتبديد

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy21.pdf  

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

 سية العربيةشبكة العلوم النف

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 المتجر االلكتروني       /     الموقع العلمي

http://www.arabpsyfound.com  /   http://www.arabpsynet.com/ 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020سنوي  الكتاب ال

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
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