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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات 
   

 !!الماء يجري والجرف يهرأ  /!!القرآن والعقـل

 !!الهرائية /!!المصلحة العامة والخاصة

  
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!لــــــــــــــــــــــرآن والعقــــــــــــــــــــــالق

  
 "ا عقالء بلغ�ا ناص�ة ال�
اءع��ما ��"

, وه4ا ما &
31ه ع/ غ�1ه م/ األد&ان , وهي واض(ة في آ&ات ق�آن�ة , ث�رة اإلسالم ال��ه��ة عقل�ة 
 .فه� دی/ &(: على إع
ال العقل

 
وFّن أول �ل
ة نادC , بل وف��Bة إع
ال العقل , وفي الق�آن الع�ی� م/ اآل&ات ال@ي ت<�1 إلى ض�ورة 

 .أH ف�Gّ وتعقل, " إق�أ"ي بها اإلسالم ه
 


/ أعKL مع�3اته وآ&اته, اإلسالم ت�جه ن(� العقل Gوفي ه4ا ت. 
وأن الP<� لGي &�Oن إن�انا عل�ه Nعقله , وه4ه NعM اآل&ات ال�اردة في الق�آن ال@ي ت(: على ال@عقل 

 .فه� PUة هللا إل�ه وSه فBله على خلقه, وFع
اله في ح�اته 
 
" V1
 80: ال
Xم��ن " وله إخ@الف الل1ل وال�هار أفال تعقل�ن وه� الH4 &(ي و�

 164:الPق�ة" وال�(اب ال
�^� ب1/ ال�
اء واألرض آل&اٍت لق�م &عقل�ن "...

 76: الPق�ة" ف@ح هللا عل�KO ل�(اج��N Kه ع�� رKOS أفال &عقل�ن "...

 16: ی�نh" فق� لKO�f Vge ع
�ا م/ قeله أفال تعقل�ن "...

"@� KOأفال تعقل�ن لق� أن3ل�ا إل� Kه ذ����f اNاء" ا�e10: األن 

  80:ال
Xم��ن " وه� الH4 &(ي و�
V1 وله إخ@الف الل1ل وال�هار أفال تعقل�ن "

 60: القjk" وما ع�� هللا خ�1 وأNقى أفال تعقل�ن "...

 138: الkافات" وSالل1ل أفال تعقل�ن "

 24:ومال� " �f(ي Nه األرض Nع� م�تها إن في ذلm آل&ات لق�م &عقل�ن "...

 28: ال�وم" ت^اف�نهK �^�ف@KG أنف�KO �4لm نفkل اآل&ات لق�م &عقل�ن "....

 h& :68" وم/ نع
�ه ن�G�ه في ال^لp أفال &عقل�ن "

عقـالء بلغنا ناصية  عندما كنا  
"السماء
, ثورة اإلسالم الجوهرية عقـلية  
, وهي واضحة في آيات قرآنية  

وهذا ما يميزه عن غيره من  
فهو دين يحث على  , األديان  

إعمال العقـل

في القرآن العديد من اآليات  
بل  , التي تشير إلى ضرورة  

وإّن أول  , وفريضة إعمال العقـل  
كلمة نادى بها اإلسالم هي  

أي فّكر وتعقـل, " قرأإ"

أن البشر لكي يكون إنسانا عليه  
فهو  , بعقـله وإعماله في حياته  

هبة هللا إليه وبه فضله على  
.خلقه

هو الذي يحي ويميت وله  
إختالف الليل والنهار أفـال  

80: المؤمنون" تعقـلون
والسحاب المسخر بين السماء  "...

" واألرض آلياٍت لقوم يعقـلون
164:البقرة

د أنزلنا إليكم كتابا فيه  لق
: األنبياء" ذكركم أفـال تعقـلون

10
وهو الذي يحي ويميت وله  "

إختالف الليل والنهار أفـال  
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 5:ال�اث�ة" وتr��k ال��اح آ&ات لق�م &عقل�ن "...

 151:األنعام" ذلm وصاكN Kه لعلKG تعقل�ن "...

 242: الPق�ة" ك4لm ی1e/ هللا لKG آ&اته لعلKG تعقل�ن "

 109: ی�سف" ول�ار اآلخ�ة خ�1 لل4ی/ اتق�ا أفال تعقل�ن "...

 14: ال(<�" ت(�eهK ج
�عا وقل�SهK ش@ى ذلm أنهK ق�م ال &عقل�ن "....

 44: الPق�ة" أتأم�ون ال�اس Nال�e وت���ن أنف�KO وأن@K ت@ل�ن الG@اب أفال تعقل�ن "

 171: الPق�ة" صKON K ع
ي فهK ال &عقل�ن "...

 103:ال
ائ�ة" على هللا ال4Gب وأك�gهK ال &عقل�ن  &ف@�ون "...

 22: األنفال" إن ش� ال�واب ع�� هللا الKk الKOP ال4ی/ ال &عقل�ن "

 100:ی�نh" وما �ان ل�فh أن تXم/ إال Nإذن هللا و��عل ال�جh على ال4ی/ ال &عقل�ن "

 65: آل ع
�ان" إال م/ Nع�ه أفال تعقل�ن "...

 67:ال�(ل" &ة لق�م &عقل�ن ورزقا ح��ا إن في ذلm آل"...

 46:ال(ج....."أفلK &��1وا في األرض ف@�Gن لهK قل�ب &عقل�ن بها"

 12: ال�(ل"وال���م م�^�ات Nأم�ه إن في ذلm آل&ات لق�م &عقل�ن "....

 35: الع��eGت" ولق� ت���ا م�ها آ&ة ب�1ة لق�م &عقل�ن "

 63: الع��eGت"قل ال(
� � بل أك�gهK ال &عقل�ن "...

: ال��ر" ف�ل
�ا على أنف�KO ت(�ة م/ ع�� هللا مPار�ة �P1ة �4لm ی1e/ هللا لKG اآل&ات لعلKG تعقل�ن ."..
61 

 67: غاف�" ول@eلغ�ا أجال م�
ى ولعلKG تعقل�ن "...

 4:ال�ع�" ونفBل NعBها على NعM في األكل إن في ذلm آل&ات لق�م &عقل�ن "...

"Pالة إت^4وها ه3وا ول�kإلى ال K@ذا نادیFق�م ال &عقل�ن و KأنهN mائ�ة" ا ذل
 58:ال

 32:األنعام" ولل�ار اآلخ�ة خ�1 لل4ی/ ی@ق�ن أفال تعقل�ن "...

 51:ه�د" إن أج�H إال على الH4 ف��ني أفال تعقل�ن "...

 67:األن�eاء" أف لKG ول
ا تع�eون م/ دون هللا أفال تعقل�ن "

 2:ی�سف" إنا أن3ل�اه ق�آنا ع��Sا لعلKG تعقل�ن "

 17:ال(�ی�" ب�1ا لKG اآل&ات لعلKG تعقل�ن  ق�"...

 
 :وفي ال(�ی:

 "ِق�ام ال
�ء عقله"
 "ال مال أعَ�ُد م/ العقل"

 80:المؤمنون" تعقـلون

ذلك وصاكم به لعلكم  "...
151:األنعام" تعقـلون

كذلك يبين هللا لكم آياته  "
242: البقرة" لعلكم تعقـلون

تحسبهم جميعا وقـلوبهم شتى  "....
" لك أنهم قوم ال يعقـلونذ

14: الحشر
أتأمرون الناس بالبر وتنسون  "

أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب  
44: البقرة" أفـال تعقـلون

أفـلم يسيروا في األرض فتكون  "
لهم قـلوب يعقـلون  

46:الحج....."بها
والنجوم مسخرات بأمره إن  "....

في ذلك آليات لقوم  
12: النحل"يعقـلون

ل أكثرهم ال  قـل الحمد p ب"...
63: العنكبوت"يعقـلون

فسلموا على أنفسكم تحية من  "...
عند هللا مباركة طيبة كذلك  
يبين هللا لكم اآليات لعلكم  

61: النور" تعقـلون

وللدار اآلخرة خير للذين  "...
32:األنعام" يتقون أفـال تعقـلون

إن أجري إال على الذي  "...
51:هود" فطرني أفـال تعقـلون

قرآنا عربيا لعلكم  إنا أنزلناه  
2:يوسف" تعقـلون

قد بينا لكم اآليات لعلكم  "...
17:الحديد" تعقـلون

:في الحديث
"ِقوام المرء عقـله"

"ال مال أعَوُد من العقـل"
دواُء القـلب العقـل"

لست معنيا بتفسير ما ورد من  
أين  : ولكن  أتساءل  , آيات  

!!المسلم من عقـله؟

الم  السائد في تعاليم أدعياء اإلس
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 "دواُء القل� العقل"
 

 !!أی/ ال
�لK م/ عقله؟: ولG/  أت�اءل , ل�V مع��ا ب@ف��1 ما ورد م/ آ&ات 
 


1/ وال
ل@(1/ وال
��ر�/ و 
, أنهK &ع�ل�ن العقل , غ�1هK ال�ائ� في تعال�K أد��اء اإلسالم م/ ال
ع
 KعهP@ال &ع�ف�ن ال�ی/ , و����ون ال�اس ت KأنهN Kنه�
وعل1هK أن ی@^4وا م/ أح� أد��اء ال�ی/ ق�وة , و��ه

 .لهK و�
@gل�ن Nاألم� وال�اعة له
 

 Kعا أله�ائهPت &(���نه ت�Sدم�ة أو رو Kوفقا ل�ؤ�@ه Kل�

ع
K , فالN K@إذا ج� Kف�ا, وأت(�اك>@Gت Kول 
 Hو��ر Kأنه &عل Cأنه ی�N ه�f , Kم�ه ألف م�ة وم�ة, وغ�1ه جهالء في ال�ی/ ,  بل األعل Kأعل Kوه. 


gل�ن , ه4Oا هي عقل1@هK ونف�1@هK ال��ج��ة األنان�ة ال
@عال�ة ال
<(�نة Nالعاهات & Kه�ن أنف�e�)و�
 !!وهK ال�عاع ولG/ ال &عل
�ن , وم/ ح�لهK رعاع , ال�ی/ 
  

من المعممين والملتحين  
أنهم  , والمطررين وغيرهم  

ويريدون الناس  , يعطلون العقـل  
ويوهمونهم بأنهم ال  , تتبعهم  

يعرفون الدين  

المسلم وفقـا لرؤيتهم دمية أو  
, روبوت يحركونه تبعا ألهوائهم  

ولم  , وأتحداكم إذا جئتم بمعمم  
تكتشفوا فيه بأنه يرى أنه يعلم  

وغيره  ,  م  بل األعل, ويدري  
وهم أعلم منه  , جهالء في الدين  

ألف مرة ومرة

  !!رأــــــــــــــــــــــرف يهــــــــــــــــــــــري والجــــــــــــــــــــــاء يجــــــــــــــــــــــالم 
  

األح�اث ت@�اك� وSع�ف�ان ی@�اس� ��د&ا مع إرادة ال
kالح وم<ار�ع اله�
�ة واإلس@(�اذ على اآلخ��/ 
, وفق�1 وث�H ,  وق�H وض��r, وتاNع وم@�eع , وفاعل ومفع�ل Nه , والP<��ة ب1/ ِق�C م@(��ة وراك�ة , 

 .وغ�1ها م/ ال
@�اقBات ال@ي ال ت(kى وال تع�

 

واألمK , فال
اء &��H وال�اك��ن القان��ن ی@آكل�ن �
ا ی@آكل ال��ف و�@هاوC ل��Oن �ع
ا لل���ان 
واألمK الهام�ة ت
ع/ Nال@�ح�ج ال
@�ارع إلى ال�راء , ال�ار�ة ذات س�عة م@�افقة مع ق�رات الع�k ال�ثاب 


O/ , و1S/ أح�اء ت@��د وت�عى و1S/ أم�ات ت@�اعى وت�غى , ف@
V1 أح�اءها وت(ي أم�اتها , الPع�1 &

عات@�
 .رسK ال
�افات ما ب1/ األمK وال<ع�ب وال

 


عات ال@ي ت�لي أم�اتها عل1ها ت�ق�ض وت�1e ألن �اقات ال
�ت ت�4بها إلى ح1: ت��� @�
, فال

عات ال@ي ت@�الها إرادات ال(�اة ا@�
, ل
@فاعلة ت@ق�C وت@��د وت��د وت@ق�م في م�ادی/ ال�ج�د ال�ا�ع وال

 .وغ�1ها یPارك ��
ة ال
�ت واألم�ات, فهي تعلي ��
ة ال(�اة 

 

و�ل ش1ئ ی@(�ك لGي , أن في ال(��ة ب��ة , �ات ال�ج�د واألك�ان وقان�ن ال(�اة ال�ارH في م�1
و�ل
ا زاد ع�د العاج�3/ إس@�3فV , وال لعاج3 أن &ع�ي ما ی�فع ال(�اة , وال &
O/ ل�اك/ أن ی�وم , یPقى 

 .وFض
(لV إمOانات ت��رها وت�ام1ها, ال(�اة �اقاتها 

 


ع, فال
�ج�دات Nأس�ها لGي تPقى عل1ها أن ت@(�ك N ي ت�اك� مع��ات ال3مانGى أن ت@غ�1 وت@��د ل�
 .وتPkح ذات آل�ات تفاعل�ة م@�افقة مع ال(الة ال
@�ال�ة وفقا لل�وران, وال
Oان 

 

األمم الجارية ذات سرعة  
متوافقة مع قدرات العصر  

واألمم الهامدة تمعن  , الوثاب  
بالتدحرج المتسارع إلى الوراء  
البعيد  

, فتميت أحياءها وتحي أمواتها  
وبين أحياء تتجدد وتسعى وبين  

يمكن  , أموات تتداعى وتطغى  
رسم المسافـات ما بين األمم  
.والشعوب والمجتمعات

المجتمعات التي تولي أمواتها  
عليها تنقرض وتبيد ألن طاقـات  

وت تجذبها إلى حيث تريد  الم

المجتمعات التي تتوالها إرادات  
الحياة المتفـاعلة تتقوى وتتجدد  
وتسود وتتقدم في ميادين  

فهي تعلي  , الوجود الساطع  
وغيرها يبارك قيمة  , قيمة الحياة  

الموت واألموات

وكل  , أن في الحركة بركة  
وال  , شيئ يتحرك لكي يبقى  
وال  , يمكن لساكن أن يدوم  

عاجز أن يعطي ما ينفع الحياة  ل

الموجودات بأسرها لكي تبقى  
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عات ت
1ل لل���د وال@�ح�ج ال�رائي ن(� الغاب�ات @�
وال@فاعل اإلس@�3افي , وم/ ال�اضح أن NعM ال
م
ا ی@��e ب@�ا��ات , � وج�دهK في زم/ غ�1 زم�هK ال4ی/ ت�� وت�@ه� Nإح�ائهK وتأك1, مع األم�ات 

 .مأساو�ة وخ�ارات م�وعة على ج
�ع ال
�@��ات ال(�ات�ة واإلج@
ا��ة

 


عات ت<�عها على ه4ه ال�ل���ات اإلنق�اض�ة @�
لGي ت@
O/ م/ , و��eو أن الق�C ال�امعة بPعM ال
, ف1ها غ�Sان ال��الت وال�PGات ال
ق�سة وت(��لها إلى خ�ائ� ت�عp , اإلس@(�اذ على م�1kها وت�م�1ها 


(p ال�ج�د ال���ي واله��اتي N دل�ة القاض�ةXوال@فاعالت ال , KإسN �1eإلى ع Kوته��1 ال�اس وت(��له
ال@ي ی@(قp ه�رها في مOان وتع�3�3ها في مOان آخ� ی��� ت(قp1 الفائ�ة , ال�أفة اإلن�ان�ة وحق�ق اإلن�ان 

 .ال
�ج�ة م�ها

 

mادرة ال(ق�ق  ووفقا ل4لkة وم�
والع
ل , ت(�لV األو�ان وال<ع�ب إلى BNائع في م3ادات اله�
 Kاني ورح��ا هي إن
N ق�عة

�ج� ق�ان1/ الغاب الN ,K�)وج Kه أل��f في واقع �ل ما. 

 !!فهل س�Xم/ Nال���ان أم س�Pقى ن@ع�e في �ل
ات الق�eر؟

  

بمعنى أن  , عليها أن تتحرك  
تتغير وتتجدد لكي تواكب  
, معطيات الزمان والمكان  

وتصبح ذات آليات تفـاعلية  
متوافقة مع الحالة المتوالدة وفقـا  
للدوران

أن بعض المجتمعات تميل  
للركود والتدحرج الورائي نحو  

والتفـاعل اإلستنزافي  , الغابرات  
الذين تجد  , مع األموات  

وتجتهد بإحيائهم وتأكيد  
, وجودهم في زمن غير زمنهم  

مما يتسبب بتداعيات مأساوية  
وخسارات مروعة على جميع  
المستويات الحياتية واإلجتماعية

هل سنؤمن بالجريان أم سنبقى  
!!نتعبد في ظلمات القبور؟

  !!ةــــــــــــــــــــــة والخاصــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــالمصلح
 


kل(@ه ال^اصة , لعالقة ب1/ ال^اص والعام تGافل�ة N(@ة وال &kح أن ت�Gن ت�فل�ة اN K@یه H4فال
 .عل�ه أن یXّم/ ص�ان@ها في ب�1ة ال
kل(ة العامة

وأH خلل في ه4ه , أH أن اإل&قاع ما ب1/ ال^اص والعام &�� أن &�Oن م@�افقا وم@�اغ
ا وم���
ا 
 .العالقة ی@�N �eأض�ار ج�
�ة لل��ف1/

لG/ ال
1ل الع�واني اإلن@قامي , و�K ن�دN Hَالع
ل لل(فا� على ال
kل(ة Nف�ع1ها ال^اص والعام 
ی�فع NالP<� لل@�فل على العام وه� في سل��ه &�عى لإلن@(ار , الGام/ في أق�eة ال�ف�س األّمارة Nال��ء 

 .وال�مار ال4اتي األك�1
والH4 ی�هm ق�رات ال
kل(ة العامة , ته فالH4 ی@�فل ی�@هي ح@
ا BNعف الH4 ت�فل عل�ه وم� 

 .س��ق� مغ<�ا عل�ه ذات ی�م ألنه إس@�ف� مق�مات Nقائه وح�اته
وأوج�وا ال
�ت3Gات ال�ل���ة ال�س@�ر�ة والقان���ة , ه4ه العالقة إن@Pه إل1ها ال
ف�Gون والقادة وال
kل(�ن 


kل(ة ال^اصة وتأك�1ها وت����هاوتأم1/ ال
kلح العامة م/ خالل ال, الالزمة لل(فا� على ت�ازنها . 
فل� , وم/ ال
فارقات أن معاه�ة سا&hO ب��O �انV ف�صة األمة ل@(قp1 صال(ها العام وتق�مها 

ألصV)P في األمة دول ذات ��
ة معاص�ة , إن�لقV �ل دولة في تأم1/ مkال(ها و�Sاء وج�دها ال<امل 
ف@آكلV , لG/ ال
�ار إن(�ف , فلة وت@Pاهى بPعBها وع�� تفاعلها س@@أم/ مkل(�ة األمة ألنها ق�C م@Gا, 

 .ال
kالح ال^اصة والعامة

ع , فGل
ا تأك�ت ال
kالح ال^اصة لألف�اد , إن ق�ة أH م�@
ع م/ ق�ة أف�اده @�
ت�ان�ت مkالح ال

 .وت(ققV اإلضافات ال
@Pادلة ذات ال@�لعات اإلق@�ار�ة األوف�, وت��رت 
ه ال^اصة �Nه�ده وFب�اعاته ل��اهK في تأك�1 ال
kل(ة العامة فل��1لp ال
�ا�/ ب@أم1/ مkال(

 .وت����ها
  !!فهل ل�ا أن ن�C ب�ض�ح؟

العالقة بين الخاص والعام  
تكافـلية بحتة وال يصح أن تكون  

فـالذي يهتم بمصلحته  , تطفـلية  
الخاصة عليه أن يؤّمن صيانتها  
في بيئة المصلحة العامة

هذه العالقة إنتبه إليها  
, لمفكرون والقـادة والمصلحون  ا

وأوجدوا المرتكزات السلوكية  
الدستورية والقـانوينة الالزمة  

وتأمين  , للحفـاظ على توازنها  
المصلح العامة من خالل المصلحة  
الخاصة وتأكيدها وتطويرها

إن قوة أي مجتمع من قوة  
فكلما تأكدت المصالح  , أفراده  

تساندت مصالح  , الخاصة لألفراد  
وتحققت  , مع وتطورت  المجت

اإلضافـات المتبادلة ذات  
التطلعات اإلقتدارية األوفر
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  !!ةــــــــــــــــــــــــــــالهرائي
  

, وال را�N ب1/ ج
لة وفق�ة , كالم ��1g فاس� Nال نLام له , كالم ه4&ان غ�1 خاضع ل
��p : اله�اء
 .كل
ات و�Pارات دون مع�ى لها

" م��د �الم", " ما أرخj الGالم" قا ل
فه�م وف, وهي سل�ك سائ� في م�@
عات�ا , اله�ائ�ة م/ اله�اء 
 "!!ن(�ي ش�� ب��" وج
�ع�ا , 

ورسائل�ا ال@ي ن@Pادلها ع�e وسائل ال@�اصل , اله�اء &�غى في م�اقع�ا وص(ف�ا ووسائل إعالم�ا 
 .وال�عي وراء ال
�غkات, وما ن���ه م/ وراء اله�اء ه� الفBفBة وال@�و�ح ال4اتي , ال
@��عة 

 !!اله�اء صار ه� الع
ل وال
P1kة أن
فاله�ائ�ة ع
ل م@�اصل , أما إذا أتON V1الم م��قي ی�ع� للع
ل ف�@�Gن م/ ال^ائ1e/ وال
��eذی/ 

 !!وم��ح
وجعلها ت@�Pه لل@عN �1eاللغة الع��Sة N�المة , وال
ف�1 في إن@<ار اله�اء ال
O@�ب أنه عّلK ال�اس الG@اNة 

 .وه4ه خ��ة ج�ی�ة Nال@ق�ی�,  وFن وج�ت فK@1 تk(�(ها, و�Sون أخ�اء 
 !!وع�ى أن ت�Gه�ا ش�1ا وه� خ�1 لKG, ففي ال<� خ�1 

 !!یه4ر�Sن : قال
Vن : قل�
 !!دعهK وما &فعل�ن فأنهK س1@عل
 وم/ اله�اء ی�@فع�ن؟: قال
Vقل : Kما دام�ا ی@فاعل�ن , نع!! 
 !!أنm ل
/ اله�ائ11/: قال
Vاءإذا إش@�ت على ال�اس األم�ر فاله�ائ�ة دو : قل!! 
 وهل ه� ال�واء ال<افي؟: قال
V1ل : قلe�ف�ن ص�اب ال>@Oاله�اء س�N ,ل���ة�ة ال�fون ع�اص� العا�B)@�و�!! 

 !!وراح ی@
@ع Nاله�اء, إح@ار صاحeي 
  !!ول��ف ن�@�k على ال�PGات وال^��ب, ف�ع�ا في ه�ائ1@�ا 

م هذيان غير خاضع  كال: الهراء
ثير فـاسد بال  كالم ك, لمنطق  
وال رابط بين جملة  , له  نظام  

كلمات وعبارات دون  , وفقرة  
معنى لها

الهراء يطغى في مواقعنا وصحفنا  
ورسائلنا التي  , ووسائل إعالمنا  

نتبادلها عبر وسائل التواصل  
وما نجنيه من وراء  , المتنوعة  

الهراء هو الفضفضة والترويح  
والسعي وراء المنغصات, الذاتي  

قي  أما إذا أتيت بكالم منط
يدعو للعمل فستكون من  

فـالهرائية  , الخائبين والمنبوذين  
!!عمل متواصل ومريح

إذا إشتدت على الناس  : قـلت
!!األمور فـالهرائية دواء

وهل هو الدواء الشافي؟: قـال

بالهراء سيكتشفون  : قـلت
ويستحضرون  , صواب السبيل  

!!عناصر العافية السلوكية
!!وراح يتمتع بالهراء, إحتار صاحبي  

ولسوف  , دعنا في هرائيتنا  
ننتصر على النكبات  

!!والخطوب
: إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy32.pdf  
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