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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

 !!التشكي المستطير/ !!التراث ُيناصر وال ُيعاصر

  !!الظالمية/ !!الراعي والرعية
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!التراث ُيناصر وال ُيعاصر

  
 األث� ال�� ت���ه األج�ال ال�ا
قة: ل��اثا

�ا ال ی�فع األمة ��م8.لح ال��اث وال�عاص�ة ف�+ة ت2ل1ل�ة إن.ل$ على ال�ف%�+* و)س�هل%$ جه"ده� 
وه�ه ته�ة جائ�ة ال أساس لها , و+�اه� في تAم�1 ال��اث وت@�1له م�?ول�ة ما آل$ إل�ه أوضاع الع�ب , 

 .وال ت��لI دل�ال ب�1ّا
�R* ل�"جة نه2$ أن تQقى , ألن ال@�اة ت��O �ال�ه� الAفاق , م� والMع"ب ال Lُعاص� ت�اث األL وال

 .و)ن�ا ت�هZ وتغX1 و+Qقى م�ها ما Lع1* على ال�O+ان, على حالها وتMارك ال�"جات اآلت�ات 
فAها ال��اث روح وق"ة ذات ت�اك��ة ح�ة ت�اه� ب� , وال��اث ل�_ َمAّ8ا أو خ�Aقا ت��اق] ��ه األج�ال 

�ا Lع�1ها على ال�Aفc اآلم* وال�O+ان
. 
* ال�ف%�ون الع�ب 
أحd"لة ال��اث وال�عاص�ة  َّ@�وأوجع"ا رؤوس أج�ال الق�ن الع�M+* , فل�اذا تَ


.�وحات فارغة؟ 
وأم��ا نO@$ ف1ها أسالX1 , إن م* أخ.� ما ی"اجه األم� إس�Aراج نdjها إلى ما ی�+Aه أعAاؤها 

�A1ها وت�س�خ ال�فا�m� ال�ل�dة ا, اإلس�Aراج ال�اع�ة Oها وتo1Oن في م�ادی* تع".Mل�ي جعل$ مف%�+ها ی�
�ة ال�ات�ة , ف1ها +oاله c1ة , وال�ي فعل$ فعلها ب�@ق�pQع وال�"�jة واإلس�%انة وال�q"بل , و)شاعة ال�وح الق�

 .وال�@"ل إلى qاقات ل�Aم�1 ذات األمة وه"+�ها
�ة الع�ل�ة لل�� ��Qه م�tا هي ال� ف%�وا األمة ح"ل م8.لح ال��اث وال�عاص�ة؟ف

, و+�عارض مع إرادة الAوران وال�O+ان , إن ما ��d"ه ذهXَ مع ال�+ح ألنه ال ی�"افc وAuیه�ات األم"ر 
 .و�أنه� �ان"ا d�RL"ن وُه� في ت@ل�قاته� ال�jال�ة الف��از+ة ی��ع�"ن 

أوه�$ ال%L , *+�1xة اإلعالم�ة ال�ق8"دة والAعا, و+Adو أن األسالX1 ال��"+�tة ل�Mاqاته� ال%�اب�ة 
و+��هO"ن م�هOا تعل�"ه في الOامعات , ما دام"ا 2Lع"ن ��ه م�.قا , م�ه� على أنه� ی��O"ن ف%�ا 

 .األج��dة
وها ن@* نz�p في , بAأت مMار+ع ال�Aم�1 الف�اك 
الAی* , وuعA أن إن�هى دوره� ال��ق�A1 لألمة 

وت�في ال"��qة , �"+c ال�م"ز ال�ي تAjم ال�8الح وال��pQة وال�j"ع وت, خ2� ال.ائ}�ات وال��ه�dات 
 A1وال�قال ��tأرقام, وال �أنه
 .وتOعل ال�اس ی?م�"ن 

 !!فهل م* عقٍل ح�ٍّ م��قل أص1ل م����1؟
  

مصطلح التراث والمعاصرة فرية  
تضليلية إنطلت على المفكرين  
وإستهلكت جهودهم فيما ال  

تدمير    ويساهم في, ينفع األمة  
التراث وتحميله مسؤولية ما آلت  

وهذه تهمة  , إليه أوضاع العرب  
جائرة ال أساس لها وال تمتلك  
دليال بيّنا

, تراث األمم والشعوب ال يُعاصر  
, ألن الحياة تجري كالنهر الدفـاق  

وال يمكن لموجة نهضت أن تبقى  
على حالها وتشارك الموجات  

وإنما تنهض وتغيب  , اآلتيات  
منها ما يعين على الجريانويبقى  

ما هي القيمة العملية للذي كتبه  
مفكروا األمة حول مصطلح التراث  
والمعاصرة؟
إن ما كتبوه ذهَب مع الريح ألنه  
, ال يتوافق وبديهيات األمور  

ويتعارض مع إرادة الدوران  
 والجريان

بعد أن إنتهى دورهم الترقيدي  
بدأت مشاريع التدمير  , لألمة  
وها نحن نعيش  , بالدين  الفتاك  

في خضم الطائفيات والمذهبيات  
وتسويق الرموز التي تخدم  , 

, المصالح والتبعية والخنوع  
, وتنفي الوطنية والقيم والتقـاليد  

بأنهم   وتجعل الناس يؤمنون
.أرقـام
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 !!التشكي المستطير

  
و+�أكA ب"ض"ح  م�%�ر في  ,ال.اغي في واقع�ا العام ه" سل"ك ال�RMي وال��ل� وعلى �افة ال���"+ات 

وال�"اح على ال"ج"د , فل* تAO غ�1 الRQائ�ات وال�ثائ�ات ال�ات�ة وال�"ض"��ة , اإلبAاع وخ8"صا الMع� 
 .الع�uي في �ل مRان

�* على قAراته� ال�ع�1d+ة وال�فاعل�ة مع ال�@LAات , وه" إق��اب سلdي تAم��1 ت�R* م* وعي ال�اس �mو ,
 .وجلA م�وع لل�ات, ال�� ت."ر ف�@"ل إلى م��1ات دم"ع وسفI دماء , "� ال�Aب م�ا جعله� ال A1OLون س

�o1ة 
اإلنAحار+ة واإلن%�ار+ة والق�"� , و+Adو ��اه�ة فاعلة في ح�اة األمة وم"جهة لj."اتها ��, ال
 .و)س�ل.اف ال"ج�ع واألن1* والAاء ال�ه1*

وال X1.��L ال�فاعل الAامع , ل واله"ان وم* ال8عX أن تAO َم* ی�@�ر م* ق1"د اإلس��قاع في ال�
 .مع ال�"اقف واألحAاث

�اره 
آل�ات رثائ�ة م"جعة xإس� c8ل ی�@ق@L أن ما Aع� , فال�ائMال  -فالxج ع* أغ�اضه  - م�jL �ل
�ا ه" معاص� ومفA1, ال��عارف عل1ها 
 .وuقي ی�اوح في م"ض"عاته و+�"ه� 
أنه AOLد و+أتي 

�Aاد ال"+الت وال�Oاح والعلل ال��عاضلة في أع�اق , أن RL"ن 
اك�ا  فل%ي ن�قdّل اإلبAاع عل�ه
ومu"�Rا 
 .وج"دنا ال�قه"ر ب�ا


O"ه�ها , وه�ه ت�o1نا ع* 
اقي األم� ال�ي ال ت��* إلى اإلذعان�ة وال�j"ع  I��, بل ت�@�A وت�
 .وxuق�ها 
قAراتها على تOاوز م@�ها وص�اعة ��1"ن�ها الالئقة بها

ال�ی* أصQ@"ا م* أدواته , ��ة ه�ا ال�هج ال�أب�1ي العAیA م* ال%�اب وال�xقف1* وال�ف%�+* و+�اه� في ت�
�"ت ال�وح ال"��qة و)رادة ال@�اة ال@�ة ال%�+�ة, الف�اكة 
 .القاض�ة 

 !!ونAM العoم ون?م* 
أن�ا س��Oاوزها ون%"ن , وال یA م* اإلن�Qاه لل"رqة ال@2ار+ة ال�ي وقع�ا ف1ها 
A�
�ان 
أن م��قdل األج�ال أف2لفاك�d"ا Lاد اإلص�ار واألمل واإل!!  

الطاغي في واقعنا العام هو  
سلوك التشكي والتظلم وعلى  

ويتأكد  , كافة المستويات  
بوضوح  متكرر في اإلبداع  

فـلن تجد غير  , وخصوصا الشعر  
البكائيات والرثائيات الذاتية  

والنواح على  , والموضوعية  
ل مكانالوجود العربي في ك

هذه تميزنا عن باقي األمم التي  
, ال تركن إلى اإلذعانية والخنوع  
, بل تتحدى وتتمسك بجوهرها  

وبثقتها بقدراتها على تجاوز  
محنها وصناعة كينونتها الالئقة  
بها

ال يد من اإلنتباه للورطة  
, الحضارية التي وقعنا فيها  

ونشد العزم ونؤمن بأننا  
!!سنتجاوزها ونكون

فـاكتبوا بمداد اإلصرار واألمل  
واإليمان بأن مستقبل األجيال  

 !!أفضل
  

  !!الراعي والرعية
 

 كال�اش�ة ون@"ها, كل َم* ولَي أم�ا لق"ٍم أو ل1Mئ : ال�اعي
 َم* L@ف� ال�اش�ة و+�عاها: ال�اعي
 كال�لI واألم�1 وال@اك�, كل َم* ولي أم�ا 
ال@ف� وال��اسة : ال�اعي

 .ال Lأخ� على أیAیه�, ت��ه� 
فعل"ن ما MLاؤون : ع�1هأبهل ال�اعي ر 
 

��ع ر��ة , فالق"ل ب"ج"د َم* ی�عى ن"ع م* اله�Lان , واقع�ا ال�2.�ب �1ML إلن�فاء ال�عاة Oبل أن ال
 !!وله�ا ف%ل فعل مه�ا ت�اد� 
�Oمه و)ث�ه O�Lُل ضA مOه"ل, وال�اعي إس� م�dي لل�Oه"ل تقAی�ه ه" , 

وم* أول"+اته ال@فا� على سالمة وأم* ال���ة , �ه واجQات ج���ة ومهام ع���ة فال�اعي ال8@�ح عل
 .وتأم1* حاجاتها م* ال.عام وال�Mاب وم�.لQات ال@�اة ال%�+�ة, 

 .واألم1* م?م* صادق نقي, واألمانة م�?ول�ة ثق1لة , وال�اعي XOL أن RL"ن أم�1ا 
�ان ل�* ال أمانة له"Lال إ" 

XOL Iان�Lإ �ول%ي ت��ج  I�qو Xَ@ان و+"رق , أن ت�Lه اإل��و+?�A , ألنه ال"عاء ال�� ی��امى 
 .معان�ه ومع.�اته

�ان"Lم* اإل *q"ال Xّح" 

واقعنا المضطرب يشير إلنتفـاء  
فـالقول بوجود َمن يرعى  , الرعاة  

بل أن الجميع  , نوع من الهذيان  
والراعي إسم مبني  , رعية  

ولهذا  , للمجهول تقديره هو  
فكل فعل مهما تمادى بجرمه  

!!وإثمه ُيسجل ضد مجهول

 ,الراعي يجب أن يكون أمينا  
واألمين  , واألمانة مسؤولية ثقيلة  

.مؤمن صادق نقي
"ال إيمان لمن ال أمانة له"

لكي تترجم إيمانك يجب أن  
ألنه الوعاء الذي  , تحَب وطنك  

, يتنامى فيه اإليمان ويورق  
ويؤكد معانيه ومعطياته
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وص�انة ���ة وحق"ق , ومفه"م ال�اعي سل"ك إج��اعي إن�اني مه� وض�ور� لل@فا� على ال@�اة 
�ع �O��عات , ال�MQ في ال�O� .في ال�t� وال�قالA1 واألخالقوت��, وAuون ه�ا ال�فاعل ال��?ول ت�هار ال

 "كل%� راٍع و�ل%� م�?ول ع* رع�1ه"
�ا , ول* ن%"ن إن ل� ی�"اجA راعي في ال�ل.ة یAرك مع�ى أن RL"ن را��ا 
و+فه� ال���ة و+�"سها 

�ا ف1ها وعل1ها, وعo ال"q* وس�ادته , L@قc م8ال@ها وسالم�ها 
 . وح�مة حق"ق ال�"ا1�q* واألرض 
  !!اعي األم1* ال�?م* ت�@قc سعادة ال���ةفع�Aما ی�"ف� ال� 

لن نكون إن لم يتواجد راعي  
في السلطة يدرك معنى أن  

ويفهم الرعية, يكون راعيا  
ويسوسها بما يحقق مصالحها  

وعز الوطن وسيادته  , وسالمتها  
وحرمة حقوق المواطنين  , 

واألرض بما فيها وعليها

  !!الظالمية
  

 . س"اد الل1ل, ذهاب ال�"ر , إنعAام ال2"ء : ال�الم
 .ولل�الم ع8"ر مع�وفة في تأر+خ األم� والMع"ب

��عات ال��ه"�ة ب�اتها وم"ض"عها وال�الم�ة م�هج ف%�� وآل�ات سل"��ة م�A�Oة في ال�O , وال�ي
وال تAO ف1ها ما L.ع� م* ج"ع , وت.غى ال�"اع� ال�?دی�ة والX.j الO"فاء , ی��A1 ف1ها الق"ل على الفعل 

 .ومعاني إن�ان�ة ن1dلة سام�ة, و+�8ع م�Mوعا ل�dاء ح�اة ذات ���ة ح2ار+ة , و+��ح أمال 
�"جdها Q8Lح ال%الم ه" الفعل والع�لuه"ل  وOاب , م�jمار والAاب وال�jار الMإن�
 Xd�ا ی��, م

�ا , واإلن%�ارات وال��pQات وال�j"ع لل�ی* ی��ل."ن 
الAی* , و)س�ل.اف ال�آسي وال�Aا��ات 
و+�اج�ون 
وال�اس م* , وRu"نه� أرuاب , م* ال�ی* یAی�"ن 
الف�اد و+?م�"ن 
فقه الغ���ة , لAیه� م* ال2الل والdه�ان 

Qت� �عح"لهQtع وت. 
, ودی�ه� ن"ازعه� ال��فل�ة ال�ي ت@�رت م* ال�وادع , ورuه� أه"اؤه� , ف�Mعه� نف_ أّمارة 
�"ء 
 !!وصارت هي الAس�"ر والقان"ن 

�ع فاق�أ عل�ه الفات@ة �Oال�الم�ة على م ��jما تAات الع�ام , وع�Lألن ال�الم�ة ع�ام�ة , وارفع را ,
وت?س_ للق.��pة ال�اتعة ال�اكعة في م@ار+X , ن�ان وحق"قه وت�%� جهA اإل, وت@ارب أ� ت"جه ع8امي 

 .و)ع�Qار ال�MQ أرقام, اإلذالل واإلم�هان 
�1ل إلى ال�"حل في ه�ه ال�آزق ال�ل"��ة L �MQأن ال X+ها , وم* الغ���و�أنه في , و+�Aح� ف1ها و+�ع* ب��ج

 c1� .وقA أنdM$ �ل عادLة أ�فارها ومjالdها ��هوال 8L@" م�ها إال , حالة م* ال�Mود واإلنق.اع وال�"ام الع
ال�ي لها تأر+خ , وتلI مQ18ة ح2ار+ة ت��R* م* األم� , واألمxلة عAیAة وم�%�رة مع ت"افA األج�ال 

��Rه� ت�d+� وتأو+ل �ل ق�dح , q"+ل م* اإلنOازات وال�فاعالت اإلن�ان�ة األص1لة L ف��س1* لها�ألن ال
 .�1 ما ه" عل�هو+�jج"نه على غ, وم�%� ورذیل 


ع1"ن ع�8نا؟ �8Qفهل ل�ا أن ن�@�ر م* �الم�ة رؤانا ون�!!  

 
الظالمية منهج فكري وآليات  
سلوكية متجسدة في المجتمعات  
, المنهوكة بذاتها وموضوعها  

والتي يتسيد فيها القول على  
وتطغى المواعظ  , الفعل  

المؤدينة والخطب الجوفـاء  

فعل  بموجبها يصبح الكالم هو ال
مما يتسبب  , والعمل مجهول  

بإنتشار الخراب والدمار والخياب  
وإستلطاف المآسي  , 

واإلنكسارات  , والتداعيات  
والتبعيات والخنوع للذين  

ويتاجرون بما  , يتسلطون بالدين  
لديهم من الضالل والبهتان  

عندما تخيم الظالمية على مجتمع  
وارفع رايات  , فـاقرأ عليه الفـاتحة  

, ألن الظالمية عظامية   ,العظام  
, وتحارب أي توجه عصامي  
, وتنكر جهد اإلنسان وحقوقه  

وتؤسس للقطيعية الراتعة  
الراكعة في محاريب اإلذالل  

وإعتبار البشر أرقـام, واإلمتهان  
: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy24.pdf  
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