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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

 !!األمة المنيرة  /!!األّمة صارت أّمة

  !!األطباء العراقيون والقـلم /!!األم تلم
  
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!ةـــــــــارت أمّ ــــــــة صــــــــاألمّ 

  
� ع� صفات, األّمة مع�فة والُ�ع�َّف ی��عه حال � .وأّمة ن!�ة وال"!�ة ت�

� ع� صفاتها , فاألّمة الُ�عّ�فة -ان, أح+الها واض�ة وزا'&ة �وح2"�ا ت�ّ+ل, إلى ن!�ة أخ.ت ت�
 .ف�قهق�ت إلى غاب� األزمان ال�عّ�فة 6أل, ال�فق+دة 

 !!?ت أدوات تع�<فهاأ= أن األّمة إلنغ�اسها 6ال"!�ة فق

 A�األخ Bه األمC�"ما ت Dهل�Fة ساك"ة جام?ة تI+J"ال�عّ�فة , فهي مفع+ل بها , وأّمة م Bوالقاعل األم
 .6إن�اجها وق?رتها على الF&ادة اإلق�JادOة والعل�&ة والNقاM&ة

 

 !!أض�, أّمة جهل, األّمة الُ�ع�فة 6إق�أ 

 !!األّمة الُ�ع�فة ب"+ر صارت أّمة نار

 !!ة الُ�ع�فة 6أح? غ?ت أّمة ال أح?األمّ 

 !!األّمة أمF, أّمة

 !!فالُ�عّ�فة ت�+ل, إلى ن!�ة

 !!وال!�اب إلى -�اب

وص+ت األّمة ی��دد في , وWس�لVف, ح&اة ال"!�ة , وخلع, أدوات تع�<فها , أّمة ت"ّ!�ت ل.اتها وج+ه�ها 
 .و<��DF به+<�ها, مFامعها 

 !!أّمة أع�ف ال تع�ف

 !!ق�أأّمة إق�أ ال ت

 !!األّمة ته�ة 

 !!فهل ألّمٍة أن ت!+ن األّمة

  

األّمة الُمعرّفة كانت أحوالها  
وحينما تحّولت  , واضحة وزاهية  

إلى نكرة أخذت تبحث عن  
فتقهقرت  , صفـاتها المفقودة  

.إلى غابر األزمان المعرّفة بأل

أضحت أّمة  , األّمة الُمعرفة بإقرأ  
!!جهل

رت أّمة  األّمة الُمعرفة بنور صا
!!نار

األّمة الُمعرفة بأحد غدت أّمة ال  
!!أحد

!!األّمة أمست أّمة
!!فـالُمعرّفة تحولت إلى نكرة
!!والكتاب إلى كتاب

!!أّمة أعرف ال تعرف
!!أّمة إقرأ ال تقرأ
!!األّمة تهمة  
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  !!رةـــــــة المنيـــــــــاألم 
  

, �_اف�ة على م� الق�ون أسه�, بها أم�"ا ما ن^&[ه ال2+م م� إش�اق حYار= ح2Jلة جه+د م
 .وأaلق, أن+ارها العقل&ة العل�&ة ال�ي ب?دت `ل�ات العJ+ر وخ?م, ال�Yارة اإلنFان&ة

 
� العل�ي ون_�<اته , فأم�"ا أوق?ت م+اكb ال�2F�ة العقل&ة ال�"+<�<ة �, ووضع, أسالb2 ال�

 .ي رI+ع ال�[�<ةول�Fاه�اتها دورها الفعال في إنVالق ال"[اaات العل�&ة ف
 

ال�ي ت�ع�ض له�Cة ع?وان&ة تFعى لعfل أج&الها ع� , والب? لألج�ال أن تعي ال?ور ال�"2� لألمة 
وWیهام األج&ال , بل أن أع?ءها �COه?ون 6ال�j م� i&��ها ومhان�ها , ج+ه�ها ودورها ال�Yار= ال�[�ق 

 .ال�عاص�ة 6أنها عالة على غ2�ها
 

&lعلى األقالم ال+ا bاب&ة في ح&اة األمة و<�+جCOال�[�قة اإل bان+Cة أن ت�+لى مه�ة ال![ف ع� ال ,
فاألمة قادت ال+ج+د األرضي لق�ون , ل�عf>f ال.ات وت�2h"ها م� الp�وج م� ال�[اع� الFلn&ة القات�ة 

 وتفع2له, ال�ي ف��, آفاق ال�ق?م واإلنVالق في م&ادی� إع�ال العقل , وق?م, ال�[ار<ع األص2لة , ع?ی?ة 
 �� .ال.= سارت عل&ه األمB وج", م� ث�اره ما لVpO B� على 6الها, لإلب�!ار واإلب?اع ال

 
فأنwNn م�فاعال مق�?را على , فاألمة �6ف!�<ها وعل�ائها أح?ث, ث+رة إنFان&ة فC�ت مh"+نات العقل 

 .والغ+ص في م&ادی� العل+م ال�ي -ان, م��مة عل&ه, إس��Yار ال�ل+ل 
 

ول�CO Bه? , عVاء أج?ادنا ال�ع�في في خfائ� ال��احف وال���hات -�a+Vpات  والیfال ال!2N� م�
وما ه+ م�?اول م� ت�اثهB ال�ع�في اإلب?اعي ن�Fة ض2zلة , أب"اء األمة O?C6ة في ت�y&قه وW`هاره لل�&اة 

 .م�ا أن�C+ه لإلنFان&ة
 

FOاهB أب"اؤها 6ال�قل2ل م�  وIع?م إ`هاره, ف��اث األمة العل�ي ال یfال م�V+را ومp}&ا ع� أج&الها 
Bانة أم�هhم. 

 
ف�ا ت�-+ا م+ض+عا , ث�= و<�ع� على ال?ه[ة واإلعCاب , إن ت�اث األمة ال�ع�في J6"+فه ال��"+عة 

�N+ا و-�n+ا M&ه Iة على ال�الح_ة , إال و&"nال� Bورؤاه Bهان&ة , ووضع+ا ن_�<اته�nة واألدلة الI�Cوال�
 .ما ت+صل+ا إل&ه م� ن�ائجال�ي ت�2n معق+ل&ة , ال�"yV&ة 

 
 .فأم�"ا م� أغ"ى األمB ب��اثها العل�ي, ونع�ل على إ`هاره , فعل2"ا أن ن�فاعل مع ت�اث"ا 

 !!فهل ل"ا أن ن�Fع2? دورنا ال�Yار= ال�غn+ن؟
  

ما نعيشه اليوم من إشراق  
حضاري حصيلة جهود متظافرة  
على مر القرون أسهمت بها  

قـلية  وأطلقت أنوارها الع, أمتنا  
العلمية التي بددت ظلمات  
العصور وخدمت الحضارة  
.اإلنسانية

البد لألجبال أن تعي الدور  
التي تتعرض  , المنير لألمة  

لهجمة عدوانية تسعى لعزل  
أجيالها عن جوهرها ودورها  
الحضاري المشرق

يتوجب على األقـالم الواعية أن  
تتولى مهمة الكشف عن  
  الجوانب المشرقة اإليجابية في

لتعزيز الذات  , حياة األمة  
وتمكينها من الخروج من  
المشاعر السلبية القـاتمة  

األمة بمفكريها وعلمائها أحدثت  
ثورة إنسانية فجرت مكنونات  

فـأنبثق متفـاعال مقتدرا  , العقـل  
والغوص  , على إستحضار الحلول  

في ميادين العلوم التي كانت  
محرمة عليه

ا  اليزال الكثير من عطاء أجدادن
المعرفي في خزائن المتاحف  

ولم  , والمكتبات كمخطوطات  
يجتهد أبناء األمة بجدية في  
تحقيقه وإظهاره للحياة  

فتراث األمة العلمي ال يزال  
, مطمورا ومخفيا عن أجيالها  

وبعدم إظهاره يساهم أبناؤها  
بالتقـليل من مكانة أمتهم

, علينا أن نتفـاعل مع تراثنا  
فـأمتنا من  , ونعمل على إظهاره  

.أغنى األمم بتراثها العلمي
فهل لنا أن نستعيد دورنا  

!!الحضاري المغبون؟
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  !!مـــــــــــــــــــــــاألم تل
 

 ج�عه ج�عا ش?ی?ا: لBَّ ال[2ئ

و�I&اب , أحYانها واألمB ت�Cع أوaانها وت�Yها 6, فاألم ت�Cع وال تفّ�ق , األم تلB أب"اءها وI"اتها 
 .و<"�في دورها وق?رتها على ال�&اة ال��ة ال!�<�ة, مع"ى وi&�ة األم ت��عN� األوaان وتY&ع i&��ها 

ول!ي ت�فاعل 6إCOاب&ة عل2ها أن ت?رك ه.ا اإلن��اء وتCعله ال�"V+ق األس�ى , ودول"ا ت"��ي إلى أم�ها 
 .وت"Vلw م"ه إلى ما ت�<?, ال.= ت���ك على ض+ئه 

�&ح أه�&ة األمة في ص2�ورة اإلق�?ار ال+a"ي وإلدر Jة ل+ج+دنا الJال�"اه A+فأنها ع�ل, , اك الِق
ح�ى وصل"ا إلى أن ال!الم ع� األمة , وI"[ا� دائb على تف�<غ مع"ى األمة م� i&��ه ودوره في ح&ات"ا 

 .تغ�<? خارج الF�ب

أقالم م�+لة وم�Fأج�ة ل�ه�&�  وت"Vلw ض?هB, وصار ال.ی� ی��?ث+ن ع� األمة ی+اَجه+ن 6ال��?Oات 
 .وتC�<?ها م� ع"اص� ق+تها وaاقات إنVالقها, إرادتها 

وت�h", م"ها الق+A , أص��, دول"ا في ف�قة وخJام وWح��اب , وIفق?ان مع"ى األمة وأه��2ها 
 .ألنها الذت بها وWس�عان, على إب� أّمها ال.= تC�د م� مع"ى األمة, الVامعة بها 

إن لB ت�ع+= وتع+د إلى ن�ع الق+ة واله�2ة والعfة , ا ق+تها و-�ام�ها وس&ادتها ال�y&y&ة ول� ت�Fع2? دول"
 .وت�Fلح �6فا'&B األّمة ودورها في تأه2لها لل^&� اآلم� ال��2J, وال!�امة 

وع"?ها , فعل2ها أن ُتَفِعل اآلل&ات الCامعة الالزمة ل"[� روح األمة ومعان2ها في األج&ال الJاع?ة 
 .آفاق رؤ<�ها وت"Vلa wاقاتها في الn"اء ال�Yار= األص2لس��+سع 

 !!فهل م� ع+دة إلى روح األمة Oا ع�ب؟

  

فـاألم  , األم تلم أبناءها وبناتها  
واألمم تجمع  , تجمع وال تفّرق  

, أوطانها وتضمها بأحضانها  
وبغياب معنى وقيمة األم تتبعثر  

وينتفي  , األوطان وتضيع قيمتها  
لى الحياة الحرة  دورها وقدرتها ع

الكريمة

إلدراك الِقوى المناهصة  
لوجودنا الصحيح أهمية األمة في  

فـأنها  , صيرورة اإلقتدار الوطني  
عملت وبنشاط دائب على تفريغ  
معنى األمة من قيمته ودوره  
في حياتنا  

, بفقدان معنى األمة وأهميتها  
أصبحت دولنا في فرقة وخصام  

وى  وتمكنت منها الق, وإحتراب  
ألنها الذت بها  , الطامعة بها  

وإستعانت على إبن أّمها الذي  
تجرد من معنى األمة

  !!مــــــون والقـلــــاء العراقيــــــاألطب
  

ال.ی� ب�ع+ا في مCاالت , عالقة الb2nV الع�اقي 6القلB تn?و ض^&فة 6ال�قارنة مع األ�aاء الع�ب 
 .األدب وال!�ا6ة ال��"+عة

Vوس Bرادة القلWأ= مه"ة و wnFع -ات�ا أو أدی�ا , +ته ت"Jف2? , فال�ه"ة ال ت�FO ?ق bأو األدی bبل ال!ات
 .م� مه"�ه و<+`فها لJالح قل�ه

 !!وما وج?نا قل�ا ع�اi&ا ن�أث� 6ه, وق? ن[أنا على أقالم na&ة ع�I&ة وأج"n&ة 

, إنV+ان ت[&p+ف ,  إب�ا'&B ناجي, مVJفى م��+د , عn? الFالم الع2Cلي , ف!"ا نق�أ ل2+سف إدر<� 
Bوغ2�ه. 

 .وش?َّ الق�اء إل&ه -�ا حJل في مJ� وس+ر<ا ولn"ان, ف�ا ب�ز b2na ع�اقي في ال!�ا6ة واألدب 

وم"هB , فق? ع�لُ, مع أ�aاء ذو= م+اهb -�اب&ة و<��ددون في ال"[� , وال أس�V&ع تف2F� ه.ه ال_اه�ة 

عالقة الطبيب العراقي بالقـلم  
تبدو ضعيفة بالمقـارنة مع  

الذين برعوا  , األطباء العرب  
في مجاالت األدب والكتابة  
المتنوعة
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 .و<p[+ن الp+ض ف2ها, م� ل?Oه ق?رات شع�<ة وأدب&ة 

ل!"هB -ال[�+ع ال�ي إنVفأت , -"ُ, في ال!ل&ة الnV&ة أحbُF ع?دا م� الfمالء س2+اصل+ن ال!�ا6ة و 
 .حال�ا تp�ج,

أن ال?ول الع�I&ة ت[Cع ص"اعة رم+زها في م&ادی� العل+م وال�عارف : " قال لي ذات ی+م أح? األسات.ة
 "!!إال الع�اق فأنه Oق�ل رم+زه, 

 !!ل?Oه مFاه�ات أدب&ة أكN� م� الb2nV الع�اقي؟ل�اذا الb2nV الع�Iي : وال�Fال 

 هل bnF6 أن_�ة ال�Bh ؟

 هل ال[ع+ر 6ع?م ج?وA م�ارسة ال!�ا6ة 6أن+اعها؟

 هل ه+ الp+ف م� ال��عات؟

. ال�ي قF, وف�!, 6ال�[� bnF6 -ل�ة, خJ+صا في زم� 6ع� األن_�ة , ر�Iا لعامل الp+ف دوره 

وWذا 6ه فCأة ی�+قف , و-"ا نع�ل س+<ة إلنCاز -�اب , !�b كان لي أس�اذ شاع� وأدیb وألف 6ع� ال
  .وما -�bَ 6ع?ها وال ن[�, وما ع�فُ, الbnF , و<ع�!ف , 

 !!و<"ف�ون م� القلB؟, فهل أن األ�aاء JOاب+ن 6ال�hFة اإلب?اl&ة 

 !!وهل ه.ا hOفي ل�+ض&ح أن القل2ل م"هB تفاعل مع ال!ل�ة وت+اصل في العVاء اإلب?اعي؟

  !!تف2F�؟ فهل م�

كنُت في الكلية الطبية أحسُب  
عددا من الزمالء سيواصلون  

لكنهم كالشموع التي  , الكتابة  
إنطفـأت حالما تخرجت

: اتذةقـال لي ذات يوم أحد األس
أن الدول العربية تشجع صناعة  " 

رموزها في ميادين العلوم  
إال العراق فـأنه يقتل  , والمعارف  

"!!رموزه

, ربما لعامل الخوف دوره  
, خصوصا في زمن بعض األنظمة  

التي قست وفتكت بالبشر  
بسبب كلمة

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy36.pdf  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
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