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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

     !!الفردي والجماعي/ !!العربية تنعى أعداَءها

  !!الكاتب والنص/ !!القبضوية
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

  !!العربية تنعى أعداَءها
  

ال,��	رة عام , " اللغة الع�'�ة ت�عى ح"ها ب�! أهلها" ق���ة ال�اع� حاف� إب�ا��� ال�ي ع�	انها م�� 
 .وال=�ا>ة ع! اللغة الع�'�ة ت�;� ذات األسل	ب ال�5 شاع ف�ها, ) 1903(

 رجعBُ ل�فCي فاته,Bُ َح�اتي" 
 ونادیBُ ق	مي فاح�BُFC ح�اتي

......... 
 وLما م,ات ال �J,ة >ع�ه

 "�5 ل� QَُقOْ >,,اِت م,ات لع,
وLن,ا لإلشارة إلى ما ف�U�ه , ولBC مع��ا >�FC أغ	ارها وش�حها ونق�ها , ه�Rا ت�Fأ وت��هي الق���ة 

والع_�^ في األم� أن ه�ه الق���ة ف� , و\أنها ال�جل ال,�YZ , م! أسل	ب لل�عامل مع اللغة الع�'�ة 
أC< 5ل�Fة ودون�ة , ع��ما ت=�^ ع! لغة الeاد  والزالB األقالم ت�bع خ`اها , درس�اها في م�ارس�ا 

 .ومع"� ال=�ا>ات ع! الع�'�ة ذات iا>ع تأب��ي وع�واني, وLنهhام�ة واضUة , وfالم�ة 
 

 فَ,! نعى َم!؟
 !!الع�'�ة هي ال�ي نعB حاف� إب�ا���

 :وق� رثاه أح,� ش	قي >ق���ٍة م`لعها
 ق� \�Bُ أوث� أن تق	َل رثائي"

 "األح�اءِ  Qا م��َف ال,	تى م! 
 

وت�امB ق�راتها على ال�ع��F , س�ة على ق���ته ال�ا�uة تق�مB وت`	رت وواكBF ) 117(والع�'�ة >ع� 
, وتأب�! أع�ائها أQا \ان	ا , وهي مwهلة ل�عي َم! ی�عاها , والع`اء ال5�v الغ�Zh في م�ادی! ال�Uاة \افة 

 .���ك,ا ت	ه� ال�اع� حاف� إب�ا , ومه,ا ت	ه,	ا >أنها سُ��عى 
وتF�ع� ع! األسال�^ ال�أساوZة , وت=�^ ع�ها >إQ_اب�ة وتفاؤل , فل���الح األقالم مع لغة الeاد 

فه�ا إن�Uاف سل	\ي غ�Z^ ال وج	د له في , ال�ي تFCUها م��ة وتل`� عل�ها >ال=ل,ات , اإلك�}اب�ة ال�ZhUة 
ا ال=�ا>ة >Cل�Fة ع! لغ�ها \,ا UQل	 وال Q;`� على >اله, م_�,عات لغات ال�ن�ا ال,ه�,ة >ال_� واإلج�هاد 

 .ل�ا أن ن=�^
مه,ا حاول	ا ال��=�ل بها والU~ م! ق�رها ودورها , اللغة الع�'�ة ح�ة خال�ة ول! یwث� ف�ها أع�اؤها 

  !!فالع�'�ة >;�� وLزدهار وس��	ن ت�اث أمة الeUارات, اإلنCاني الeUار5 

منذ قصيدة الشاعر حافظ  
اللغة  " ا  إبراهيم التي عنوانه

, " العربية تنعى حظها بين أهلها
, ) 1903(المنشورة عام  

والكتابة عن اللغة العربية تتخذ  
ذات األسلوب الذي شاع فيها

, لتتصالح األقـالم مع لغة الضاد  
, وتكتب عنها بإيجابية وتفـاؤل  

وتبتعد عن األساليب اليأساوية  
التي تحسبها  , اإلكتئابية الحزينة  

, عليها بالكلمات  ميتة وتلطم  
فهذا إنحراف سلوكي غريب ال  
وجود له في مجتمعات لغات  
الدنيا المهتمة بالجد واإلجتهاد  

اللغة العربية حية خالدة ولن  
مهما حاولوا  , يؤثر فيها أعداؤها  

التنكيل بها والحط من قدرها  
, ودورها اإلنساني الحضاري  

فـالعربية بخير وإزدهار  
!!ضاراتوستصون تراث أمة الح
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  !!الفردي والجماعي
  

 !Zاد5 والع��Uات , األم� ال,�أخ�ة في الق�ن الiال�فاعل�ة ال=ف�لة ب��ا Oع األسeعل�ها أن ت
 .وأم��ا >Uاجة ل�أه�ل ق�راتها ال_,ا�uة ل�=	ن , ل=ي  ت�	اصل مع ع��ها ,  ج,ا�uة م�eام�ة 

�'ي ال_,اعي Q;ّ�� على ال�ول ال,����ة وم�� نهاQة ال�Uب العال,�ة األولى وال;	ف م! ال�فاعل الع
وله�ا ع,لB جاه�ة على ت�س�خ الف�قة واإلح��اب ب�! , وال�ي ت	زعB م,�ل=ات ال�ولة العv,ان�ة , ف�ها 

 .ال�ي ل	 إس�	عBF دورها وLس�v,�ت ب	ج	دها ل=انB م! الق	� ال,ه�,�ة, ال�ول الع�'�ة 

ف=ل نع,ة في دQارنا Q_^ أن , ال�ی! صار نق,ة و , وال�ف~ أصbح نق,ة , فال�ق��C تU	ل إلى نق,ة 
 !!ت=	ن نق,ة

وLرتeى أن RQ	ن ع�Fا م`�عا لآلخ� , فال�5 ی��ازل ع! إرادته ع�Fّ ع! خ�اره , وما Q_�5 >إرادت�ا 
 .ال�CQ 5ّ;�ه ل�Uق�� م�الUه

, ,��� وال�فاعالت الف�دQة ال,ق�فة ال,��"�ة ال�ائ�ة في واقع�ا هي خ�ارات ال=�اسي ال,�ه	نة ال
وس��	اصل ألنها تUق� م�الح الغ�� وت�اهY م�الح , وال,U,�ة م! قFل س��ها ال,ف��س األم�� 

 !��iا	5 وال�قاء, ال,�U�ّل� ق�رة على ال	Zة و	ع ق��Q وت,�ع أ5 ن�ا� ج,اعي. 

ول� ت	ف� لألج�ال ال�Fى ال��Uة األساس�ة لإلن`الق , فاألمة ل! ت=	ن إذا أغفلB اإلرادة ال_,ا�uة 
 .>ع��ا ع! أ5 مع	ق أو م�� مه,ا \ان ن	عه ودرج�ه, ال;الق في نه� الع�� ال�فاق 

واإلجهازعلى ت`لعات , ألنه صار م`�ة ل�Uق�� م�الح اآلخ�Z! , وال ب� لل�ی! أن یF�ع� ع! ال=�سي 
 .األج�ال ودف�ها في خ�ادق ال	ع�� وال��ی�

 !!فهل م! ق�رة على تفع�ل إرادة نU!؟

 

 .وهي عOR ال�ع,ة, 'ة العق	 : الِ�ق,ة*

  

األمم المتأخرة في القرن الحادي  
عليها أن تضع  , والعشرين  

األسس التفـاعلية الكفيلة  
,  بنشاطات جماعية متضامنة  
, لكي  تتواصل مع عصرها  

وأمتنا بحاجة لتأهيل قدراتها  
الجماعية لتكون

منذ نهاية الحرب العالمية األولى  
والخوف من التفـاعل العربي  
الجماعي يخيّم على الدول المنتصرة  

والتي توزعت ممتلكات  , فيها  
ولهذا عملت  , الدولة العثمانية  

جاهدة على ترسيخ الفرقة  
واإلحتراب بين الدول العربية  

األمة لن تكون إذا أغفـلت اإلرادة  
ولم توفر لألجيال البنى  , الجماعية  

التحية األساسية لإلنطالق الخالق في  
بعيدا عن أي  , دفـاق  نهر العصر ال

معوق أو مصد مهما كان نوعه  
ودرجته

ال بد للدين أن يبتعد عن الكرسي  
ألنه صار مطية لتحقيق مصالح  , 

واإلجهازعلى تطلعات  , اآلخرين  
األجيال ودفنها في خنادق الوعيد  
.والشديد

فهل من قدرة على تفعيل إرادة  
!!نحن؟

  !!القبضوية
 

, YbJ ال`ائ� ج�احه أ5 ض,ه : وZُقال, وتع�ي اإلن�bاض , ف الCb~ ال�eb	Zة م! ال�Yb وه	 خال
 .وLن�Yb ال��ئ أ5 صار مقF	ضا, واإلن�bاض خالف اإلنCbا� , وYbJ ال��ئ ebJا أ5 أخ�ه 

وZع�ي أن ال�;� أو الhUب أو , وال�eb	Zة م�هج سل	\ي 5�CQ في أن",ة ال�RU على م� الع�	ر 
,C�ل`ة الف}ة والعائلة وغ��ها م! الCعلى ال Ybعه ألم�ها , �ات ت�e;ال�5 ت ��bال ���,< �RU�وت

 .وس`	تها

 �RUها على \�سي ال�ebJ ة	سعها إلدامة ق	وتفعل ما ب �C,�أ5 تأخ� وت Ybاس`�ه ,  وهي ت�	و'
 .تUق� ر�bاتها وت�ضي أه	اءها

القبضوية منهج سلوكي يسري  
في أنظمة الحكم على مر  

ويعني أن الشخص أو  , العصور  
الحزب أو الفئة والعائلة وغيرها  
من التسميات تقبض على السلطة  

وتتحكم بمصير البشر الذي  , 
تخضعه ألمرها وسطوتها

فـال  , كل قبضة إلى إنبساط  
, لقبض أن يدوم  يمكن لفعل ا
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وiاقة وال�U< Ybاجة لق	ة , فال قا>Y م! دون ش�ئ مقF	ض , والقا>RQ Y	ن م�ه	نا >,قF	ض 
 .وِح�َّل إلدامة ق�رات ال�Yb وال�,�C >ال,قF	ض عل�ه

ألنه ی��افى و�Fiعة األش�اء وفCل_ة , فال R,Q! لفعل ال�Yb أن ی�وم , و\ل ebJة إلى إنCbا� 
بل ال ��R,Q أن تفعل , ذل� أن� ال ��R,Q أن ت�Yb ی�ك >ق	ة لف��ة i	Zلة , ال�فاعل في عال� األح�اء 

, فل=ي ت=	ن ال�ebة ق	Zة Q_^ أن ی�Uق� اإلنCbا� , إذ ال ب� م! اإلنCbا� , ذل� ل�قائ� مع�ودة 
 .واإلس��خاء

� على الCل	ك ال5��b >أن	اعه F`م ی�	وه�ا ال,فه , �RUعلى ال Ybل~ أو ال�C�ك ال	ال�5 , وم�ه سل
ل�ebة ف=ل مقF	ض CQعى ل��Z�U إرادته م! ا, ی�FC^ ب�أج�ج iاقات ال�فاعل الCلFي مع ال,قF	ض عل�ه 

 .ال�ي ت��RU >,���ه

وتh��Cف ق�راته , ول=ي ت�_	 ال�ebة م! اإلنCbا� ال ب� لها أن تقeي على ال,قF	ض عل�ه وت�م�ه 
ال=ف�لة ب��وZ;ه وتعhZh ت�نUه وغ�vانه , وت�RCه >,ا تC�`�ع م! خ,	ر ال	Zالت وال��ا�uات اإلنهاك�ة 

 .وLض`�ا>ه

وذل� >اإلbiاق على ع�قها ل=ي ت�Cb~ وتأكلها , أوال فال,ف��سات ع��ما ت�Yb على ف�CZة تق�لها 
 .وLن ل� تق�لها فأنها س��Fل جه�ا أك�F ور',ا ت�اب >أض�ار, >_ه� قل�ل 

وله�ا ت_� القا>Y على الCل`ة , وال,�هج ال�eb	5�CQ 5 في أن",ة ال�RU في ال,_�,عات ال,�;لفة 
 .! الالزمة ل�عebJ hZh�ه وخ�� ال,قF	ض عل�ه� وأس�ه� في زنhانة حR,ه�Qّ�ع الق	ان�

ال�5 ر',ا في Z�iقه إلى غ�� , وه�ه fاه�ة مZ���Cة في أن",ة ال�RU ع��نا >أن	اعها ما ع�ا القل�ل 
 �RUة , ذل� م! أسال�^ الZ	ebJ ا�,Rائ� أن أن",ة حCاقع في أزمات وتفاعالت , ل=! ال	وله�ا ت_� ال

, ألن القا>e	ن على الCل`ة Qع,ل	ن على ت��ی� ebJ�ه� وت��u,ها خ	فا م! ال��اخي واإلنCbا�  ,دام�ة 
 .والCق	� في وحل اإلف��اس م! قFل قا>Y ج�ی�

ف,ا أن تهاوت ال,ل=�ة ح�ى دخل الFل� , وفي ال	اقع الع�اقي فأن ه�ا ال,فه	م ق� ت_�C ب	ض	ح ساiع 
تbادل ع_�^ لإلدوار م,ا أسه� في تأج�ج ال��اعات  وتUق�, في دوامة القا>Y وال,قF	ض عل�ه 

وأخ�� RQ	ن ال,قF	ض عل�ه , ف�ارة RQ	ن القا>Y م�	ح�ا , ال,�	اصلة ما ب�! القا>Y وال,قF	ض عل�ه 
 .في حالة م! ال	ح��ة ال,`لقة ذات ال��Uات اإلنفعال�ة العارمة

\ان حhب Yb�Q على الCل`ة وCUZ^  فقFل ألف�! وثالثة, وأمvلة ذل� تbادل األدوار ما ب�! األحhاب 
وتلق,ه أف"ع ما R,Q! , وLذا >األحhاب ال,قF	ض عل�ها ت�Yb عل�ه , ل! ی�,R! أح� م! ال�Yb عل�ه 

 .لقا>Y أن Qفعله >ال�5 \ان قا>eا عل�ه

, وال�Uاة ل! ت��Uك >إت_اهاتها ال�ائbة , ووفقا له�ا ال,فه	م فأن ال�ق�م ل! ی�Uق� في الbالد ال,�أخ�ة 
ما دامB غ�� قادرة على إقامة أن",ة ح�R م�	ازنة راس;ة , Lن,ا هي م��Uرات ذات ت�ا�uات م��Zة و 

 .وذات ق�رة على ُمفاعلة األج�ال في وعاء و�iي عhZh, ال�قال�� واألع�اف 
ألن ح��ها , ول! تUق� ما ه	 نافع لها ول,! >�eb�ها , فاألن",ة ال�eb	Zة ال فائ�ة ت�ت_ى م! ورائها    
إال إذا سان�تها ق	� , وال ب� لها أن تebJ ~Cb�ها وت_� نفCها عاجhة على الbقاء في س�ة ال�U , �RU! س�

وال R,Q! ل�"ام واح� , ل=! األم� س��غ�� ألن ال,�الح ت��Fل , خارج�ة تUاف� عل�ها ل�أم�! م�الUها  
 .أن Q;�م م�الح اآلخ�Z! لألب� ��R	ن أم� تغ���ه ح�,ي وض�'ة الزم

  !!ت�ور ال�وائ� وZف	ر ت�	ر ال	Zالت وه�Rا

ألنه يتنافى وطبيعة األشياء  
, وفسلجة التفـاعل في عالم األحياء  

ذلك أنك ال يمكنك أن تقبض  
بل ال  , يدك بقوة لفترة طويلة  

يمكنك أن تفعل ذلك لدقـائق  
إذ ال بد من اإلنبساط  , معدودة  

فـلكي تكون القبضة قوية  , 
, يجب أن يتحقق اإلنبساط  
واإلسترخاء

بضة من اإلنبساط ال  لكي تنجو الق
بد لها أن تقضي على المقبوض  

وتستنزف قدراته  , عليه وتدمره  
وتسكره بما تستطيع من خمور  
, الويالت والتداعيات اإلنهاكية  

الكفيلة بتدويخه وتعزيز ترنحه  
وغثيانه وإضطرابه

المنهج القبضوي يسري في  
أنظمة الحكم في المجتمعات  

ولهذا تجد القـابض  , المتخلفة  
لى السلطة يشّرع القوانين  ع

الالزمة لتعزيز قبضته وخنق  
المقبوض عليهم وأسرهم في  
زنزانة حكمه

القـابضون على السلطة يعملون  
على تشديد قبضتهم وتدعيمها  
, خوفـا من التراخي واإلنبساط  

والسقوط في وحل اإلفتراس من  
قبل قـابض جديد

األنظمة القبضوية ال فـائدة  
لن تحقق ما  و , ترتجى من ورائها  

ألن  , هو نافع لها ولمن بقبضتها  
وال بد لها أن  , حينها سيحين  

تبسط قبضتها وتجد نفسها عاجزة  
على البقـاء في سدة الحكم  
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  !!الكاتب والنص
  

 !!ما هي عالقة ال=ات^ >ال�� اإلب�اعي أو األدبي >ع� ن��ه؟
 !هل RQ	ن م�آة ألنا \اتbه؟

 !ات^؟هل ی�Uّ	ل إلى جhء ش;�ي م! ال=
وه�ا ما ُت"ه�ه تفاعالت ال�عل�قات على , ی�Fو أن العالقة م�	شة ب�! ال=ات^ ون�ه ال,��	ر 

وه�ا سل	ك غ�� ثقافي ال ی�فع القار� , ال�ي ت��Uف وت�U	ل إلى معارك دفا�uة وم�;��ة , ال��	ص 
 .ناال�ي م! ال,ف�وض أن تف��نا وت��e ل,عل	مات�ا ما Q`	رنا وZ_�د, وال,�ا>ع لل��	ص 

 ^Z	��ن ال�ق� أو ال	ل,U�ص أنه� ال ی	اب ال��Uأص Yوت�ق� إنفعاالته� , الع_�^ في أم� >ع
 .وت�U	ل ب	ا>ة ال�عل�� إلى م��ان لل��ارع أو ال�قاتل الeار, وت�أجج ع	اiفه� 

ر لألذهان وُمvِقف لألج�ال  .و\قار� أتأسف أن ال ن�تقي >ق�رات�ا ال�فاعل�ة إلى ما ه	 م�	ِّ
وال�5 ی��ّ	ر نفCه Qع�ف فال داعي , فعل�ه أن ال ی���ه , ل�RQ 5�^ ن�ا bCَUْQَه ُمhّ�َال إذا \ان ا

وَم! ال ی��Z أن َی�عل� وZع�ف عل�ه أن , فال	اقع اإلنCاني یw\� أن�ا مه,ا ع�ف�ا ف�C_هل , ل��� ما Qع�ف 
 ^UCما دام ق� عِلَ� وَعَ�َف وصار م! العالِ,�! أو العارف�!, ی�. 

ال , و\اتbه ی�Uّ	ل إلى ناق� ل��ه ل=ي ی�عل� وZ�`	ر وCZ�ف�� , ُی��� ال�� b�Qح ب�� القار�  ع��ما    
ففي \ل ن� , فال ی	ج� ن� مC�	في ش�و� ال=,ال وال�,ام , أن ی���F >ه و�Zَاه ع�! ال�,ام وال=,ال 

 .إنها أشbه >,`اردة ال�Cاب, وال�,ام وال=,ال غاQة ال یFلغها ال��b , نق� ما 
ف,��Cة ال�ع� , �	ص ال�ع� مه,ا \��Fا وأب�ع�ا فل! نأتي >أفeل م,ا جاء >ه ال�ی! سbق	نا و';

وما أن�_ه الع�ب م! ال�ع� إش�,ل \ل ما ی��ل >اإلنCان وتفاعالته مع , الع�'ي تقاس >ع��ات الق�ون 
 .ال�Uاة ب�Q�Uاتها وح	ادثها وتقلbاتها

س	� أنه� ت	ه,	ا أن ال�_�ی� ب�غ��� ال�Rل , ت	ا >_�ی� وح�ى ال�ی! ر\F	ا ح�ان ال�_�ی� وال�Uاثة ل� Qأ
ألنها ل� , وها هي م��Cته� تق��ب م! الف�ل واألف	ل , ل=! ال,e,	ن ل� ی�غ�� وما ت`	ر , أو ت�م��ه 

 .وال UQُف� م,ا \�F	ه ش�}ا, تق�م ما ه	 فاعل ومwث� في م��Cة األج�ال 
 

, فاإلناء ی�eح >,ا ��ه , نانا ال,�e;,ة ب	جه >ع�eا فعل��ا أن ال ن�Uامل ون,��� سهام ن�ج�C��ا وأ
 !!ول	 إiلع�ا على ت�اث�ا إلك��ف�ا ضآل��ا ال,ع���ة

  !!فل,اذا ال ن_�� مهارات ال�Uاور واإلنC_ام ون,�ل لل;�ام؟

 
إذا كان الذي يكتب نصا  

, فعليه أن ال ينشره  , َيْحَسبه ُمَنزّال  
والذي يتصّور نفسه يعرف فـال  

فـالواقع  , شر ما يعرف  داعي لن
اإلنساني يؤكد أننا مهما عرفنا  

وَمن ال يريد أن يَتعلم  , فسنجهل  
ما  , ويعرف عليه أن ينسحب  

دام قد علَِم وَعَرَف وصار من  
.العالِمين أو العارفين

عندما يُنشر النص يصبح بيد  
وكاتبه يتحّول إلى ناقد  , القـارئ  

لنصه لكي يتعلم ويتطور  
يتشبث به وَيراه    ال أن, ويستفيد  

عين التمام والكمال

حتى الذين ركبوا حصان  
التجديد والحداثة لم يأتوا  

سوى أنهم توهموا أن  , بجديد  
التجديد بتغيير الشكل أو  

لكن المضمون لم  , تدميره  
يتغير وما تطور  

علينا أن ال نتحامل ونمتشق سهام  
نرجسيتنا وأنانا المتضخمة بوجه  

, ح بما فيه  فـاإلناء ينض, بعضنا  
ولو إطلعنا على تراثنا إلكتشفنا  

!!ضآلتنا المعرفية

لماذا ال نجيد مهارات التحاور  
!!واإلنسجام ونميل للخصام؟

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy22.pdf  

  ***   ***   ***   

 سية العربيةبكة العلوم النفش

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021سنوي  الكتاب ال

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

  
  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy22.pdf 

