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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

 !!الجحفيلية  /!!الجعجعة  

  !!اإلذعانية /!!اإلستدراجية
  
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!الجعجعة

  
 ص�ت ال
حى: ال�ع�عة

 "أس�ع جع�عة وال أر� ���ا"

 أ% ش"ی" الُ
غاء: ف�ل جع�اعو 

 .أص�ات ال��ال إذا إج(�ع): وال�ع�عة أ'&ا
 

أو , " ُ'�ع�ع"?<قال , أ% ال ت�" ع�"ه إال الق�ل الفارغ , وفي م"ی�(�ا 5ان أح"ه2 ُیلق/ .ال�ع�اع 

B"أو .العام<ة ال(امة , " خل<ه إ'�ع�ع"C' " , إ?<اله"وأح<انا  'ق�ل�ن 
EF' " ش, " ح�ي ب�ش"أو�Iوال 

 .'ع�ي أن ال��
ك ی"ور ل�Nه ال '�
ك الع�لة إلنفالت أس�ان تعJقه .���ر ال"وران
 


ان وال&<اع ال�"ی" OCتفاعالت ال Pة س<اس<ة عارمة في م<ادی
, وIU"و أن ال�ع�عة أصS (�Tاه

 وال أقل, فالNل '�ع�ع Wإن�ازات ألص�اب ال�]الح والغا'ات ال أك Pارة عT_ `وما ی(�ق. 

 
وما أن�cنا E5ل�غ
اما واح"ا مP الع�ل ال�اع" , أ��انا ملE�ن<ة مP الNالم ال��F�ق وال�FO�ر فق" أن(��ا 

 ..ال��� وال
قاء وال(�اصل ال�عاص
 مع ال�<اة
 


ل�انات وأص�اب ال�عالي والO<ادات Iاسي وال
Nجع�عة ال 
Wا , ف�ا أك�E�� 2ح�ل جع�ع(ه �
, وال ن
 .أو ما 'Fع2 مP ال��ع وfUمP مP خ�ف

 

PU , إنها م��ة ال�ع�عة Jن ال�اد% والع
ح(ى , ال(ي تJ>jها األج<ال وJ�iاB فائ` م�g ب"ا'ة الق


ل�انات وت
فع را'اتها وت�ق` رTlاتها , ل(��ل) ال�ع�عة إلى k<�ة سل�5<ة وأخالk<ة ودس(�رUة Iت�ارسها ال

وقها األنان<ة iع"'ة و
 .ع�بال)ي ال مEWل لها في تأرUخ الJ, ت�( زوا.عها ال

 
وال ت�" قان�نا إنOان<ا , وس�ء األح�ال ال�J>j<ة ی(فاق2 , والفق
 ع�<2 , فالNل '�ع�ع واألواني فارغة 

oة .��ارد ال�ف�C)عا'ة اإلج(�ا_<ة في بل"ان م
 .م�]فا لل
 

 
يبدو أن الجعجعة أصبحت ظاهرة  
سياسية عارمة في ميادين  
تفـاعالت الخسران والضياع  

وما  , فـالكل يجعجع  , الجديد  
يتحقق عبارة عن إنجازات  
ألصحاب المصالح والغايات ال  
أكثر وال أقـل

أطنانا مليونية من الكالم  
نا  وما أنجز , المنطوق والمسطور  

كيلوغراما واحدا من العمل  
الواعد بالنمو والرقـاء والتواصل  
المعاصر مع الحياة

ما أكثر جعجعة الكراسي  
والبرلمانات وأصحاب المعالي  

وال نرى حول  , والسيادات  
أو ما يطعم من  , جعجعتهم طحينا  

الجوع ويؤمن من خوف

, الكل يجعجع واألواني فـارغة  
ل  وسوء األحوا, والفقر عميم  
وال تجد قـانونا  , المعيشية يتفـاقم  
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 الهائج في أع�اق�ا EعTوات الcإرضاء ل� Pع r�Tغ� ون
والg% إن"لع لOانه , وال نcال ن�ع�ع ون
 .وتOلTه �اقات ما ?<ه, وراح ی"ور م(أج�ا یr�T عP أنWى ته"s مP روعه , ه وتهFل لعا.

 
بل , " زوiعة في ف��ان"ال ']لح أن 'u�ن , و5ل ما أت�Eا .ه , و5أن ما نT)Nه _Tارة عP جع�عة 


ان وزوا.ع الIه(انOCولة ف�ق رمال ال
 .إمعان في اله
 

 !!س�Tقى ن�اد% حي على الNالم؟ أم, ونIO` الق�ل .الع�ل , فهل س�(�قف عP ال�ع�عة 
  

إنسانيا منصفـا للرعاية اإلجتماعية  
في بلدان متخمة بموارد النفط

, هل سنتوقف عن الجعجعة  
أم سنبقى  , ونسبق القول بالعمل  

!!ننادي حي على الكالم؟

  !!الجحفيلية 
  

 نTات ی(Fفل على ال�Tاتات األخ
� : ال��فEل

 ال(Fفل<ة: ال��فEل<ة

 y>&ی"عى ال� 
في , ال(Fفل Sاه
ة سل�5<ة تع(�" فEها ح<اة 5ائ�O' Pى الFفEلي .�<اة 5ائP أخ

ة أو ��Uلة مP ح<اتهE[حلة ق
 .م


 ما ال '�]ى مP الFفEل<ات , ل عل<ه 5ائP ما ور�iا ال ی�ج" مCل�ق ال ی(FفJTف��<ع , وفي ال
وهي تOاع"نا على ال�<اة , ح(ى أدمغ(�ا ت(���ها �فEل<ات , الCال'ا تy>&)O �فEل<ات مP ن�ع ما 

وفzا إن ته<أت لها ال�Eوتق&ي عل. 


ون في ال��(�عات EW5 ن�EلEاسي , وال��ف
Nفه2 '��م�ن ح�ل ال ,Uها وEع(اش�ن علUفل�ن على وF)

ه2 , وح��Eا ت�هار ی(J((�ن أو '��ت�ن معها , وج�دها E[م oiع(ه2 ور

سي '�(gب ال�(FفلPE ل
عNفال

فE(��ل�ن إلى ق�ة فاعلة ومfث
ة في ال�فا| على سالمة معEله2 الg% '�"ه2 .�ا ی�ف
 له2 الj<} , .ه 
"Eغ
 .ال


ها وت�O/ ذل� مP حقها  ال(ي تع(اش, وفي ال�اقع ه�اك الع"ی" مP ال�اس ال�(Fفلة Eعلى جه�د غ ,
فه2 ی(Fفل�ن , ومP أمWاله2 ال�(اج
ون .ال"یP , وال تأ.ه أن ت(�اصل .إم(]اص رحE` وج�دها ح(ى ت��ت 


ق�ن أم�اله2 وجه�ده2 بgرائع ت&لEل<ة , على جه�د ال�OاكPE مP ال�اس OUأن , و Pال"ی Pت�ه�ه2 .أن م
وذل� .إس2 , ع والgیP 'عF�ه2 مP أم�اله2 في نj<2 وت�Cة ورفا�<ة وه2 في فق
 م"ق, 'عF�ه2 م�ا 'IOu�ن 

Pال"ی. 

لE(�اصل ال�اس في تTعE(ه2 وخ��عه2 , ی(�ق` ت�J<ع ال(�هEل واألم<ة , وIOi/ هgه ال(Fفل<ة ال�ق"سة 
 .و�س(لFافه2 ال�(اج
ة .�]ائ
ه2

وت"ه�رت أح�ال ال�اس , لفOاد ولهgا 5ل�ا تNاث
 ال�(اج
ون  ب"یP في ال��(�ع ت�امى ال�هل واألم<ة وا

اب وال"مار والTjاد س�ء ال�آل, Cالد الTوأصاب ال. 

وت��Uلها إلى عالقة تNافل<ة ت
اح�<ة , والب" مP اإلن(Tاه لهgه العالقة الTاث�ل�ج<ة القائ�ة في ال��(�عات 
 .ذات k<�ة إنOان<ة

  !!فهل مP ق"رة على الع�ل اإلنOاني ال
ح<2؟

  

التطفـل ظاهرة سلوكية تعتمد  
فيها حياة كائن يسمى الطفيلي  
بحياة كائن أخر يدعى المضيف  

في مرحلة قصيرة أو طويلة من  , 
حياته

رون في  الجحفيليون كثي
فهم يحومون حول  , المجتمعات  

ويعتاشون عليها  , الكراسي  
وحينما  , ويتطفـلون على وجودها  

تنهار يتشتتون أو يموتون معها

هناك العديد من الناس  
التي تعتاش على  , المتطفـلة  

جهود غيرها وتحسب ذلك من  
وال تأبه أن تتواصل  , حقها  

بإمتصاص رحيق وجودها حتى  
هم المتاجرون  ومن أمثال, تموت  

فهم يتطفـلون على  , بالدين  
, جهود المساكين من الناس  

ويسرقون أموالهم وجهودهم  
بذرائع تضليلية  

كلما تكاثر المتاجرون  بدين  
في المجتمع تنامى الجهل واألمية  

وتدهورت أحوال  , والفساد  
وأصاب البالد الخراب  , الناس  

والدمار والعباد سوء المآل
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  !!اإلستدراجية
 

 .ح�له أن 'فعل ما ی
U" .اإلغ
اء أو ال�Eلة, خ"عه ح(ى أ�اعه : إس("رجه

إذ تOعى ال"ول , اإلس("راج<ة أسل�ب مع
وف فعال وف(اك وم("اول بPE ال"ول وال��(�عات م�g األزل 

ها Eأه"افها , لإل'قاع .أب�اء غ `Eم]ال�ها وت�ق PEفه2 ل(أم>S�ائل اإلس("راج<ة, وتTقع�ن في ح' Pیgوال 

 .تع"دت ت�O<اته2

لعI) وسائل ال(�اصل اإلج��اعي دورها ال�o>J في إس("راج أب�اء , وفي ق
ن�ا ال�(Oارع ال(F�رات 

 أو�انها وت�Uc` م�(�عاتها, ال��(�عات Eها وت"مEإرادة م�ا�� �U�له2 إلى ِق�� عاملة ل(قU�وت�. 


 في ال
أ% العام مP أول�Uاتها Eعلى أص�اب ال(أث cE5
إسقاB ال
م�ز ال"ی�<ة وذو% الع�ائ2 وi, وال(

 أه"اف م�اه&ة ألم(ه2 ودی�ه2 U

اب وال(قاتل ما بPE أب�اء , ال�(اج
ة .ال"یP في Tk&ة ت�Fحلَّ اإلض

 .وه2 في إس("راجه2 وغفل(ه2 'ع�ه�ن , ال"یP ال�اح" وال��(�ع ال�اح" 

وم�اه&ا ل
سال(ه , والg% ی�Iهه '�TOه ع"وا له , �uJلة أّن الO�َُ(ْ"رج ی
� أن ما 'ق�م .ه ص�<ح وال

ان<ة , وuU�ن مfهال عا��<ا إلم(Jاق األحuام الTO�ُقة , ال(ي ت(�اف` وما 'ع(ق"ه Nوال(فاعل .آل<ات ن


ه على .ا�ل وضالل, و�سقا�<ة Eت�ه�ه .أنه على ح` وغ. 

وال , .ع" تأهEله .أسالE/ سل�5<ة ونفO<ة معق"ة ت�Fلي عل<ه , لع�ه الOل�5ي فالO�ُ("َرج ']اب .ا

 إرادة الFامعPE .ه وTiالده ودی�هU
 .'��uَ� إق�اعه .أنه أداة ل(�

وت�
U"ها مk P<�ها , ل(أمPE م]الح الFامعPE .األمة والOاعPE ل(�Ucقها , وiع� األقالم ُمO("َرجة 
U�قا?<ة ولغ(ها وهWوح<ة وال

 إلEها الEJ' ی" على , (ها وما"Jاه2 .]�اعة أج<ال قادرة على الع"وان الOوت

 .أم(ه2

 !!فهل ل�ا أن ن(�Tه ونO(فE`؟

 "فق" ��ى الFC/ ح(ى غاص) ال
5/...ت�Iه�ا واس(�<ق�ا أیها الع
ب"

 !!وهل مP ح<اة في َمP ت�اد%؟

  

اإلستدراجية أسلوب معروف  
فعال وفتاك ومتداول بين  

, لمجتمعات منذ األزل  الدول وا
إذ تسعى الدول لإليقـاع بأبناء  

وتوظيفهم لتأمين  , غيرها  
, مصالحها وتحقيق أهدافها  

والذين يقعون في حبائل  
اإلستدراجية تعددت تسمياتهم

المشكلة أّن الُمسَتْدرج يرى أن ما  
والذي ينبهه  , يقوم به صحيح  

ومناهضا لرسالته  , يحسبه عدوا له  
ويكون  , ما يعتقده  التي تتوافق و 

مؤهال عاطفيا إلمتشاق األحكام  
والتفـاعل بآليات نكرانية  , الُمسبقة  

توهمه بأنه على حق  , وإسقـاطية  
وغيره على باطل وضالل

الُمستدَرج يصاب بالعمه  
بعد تأهيله بأساليب  , السلوكي  

سلوكية ونفسية معقدة تنطلي  
وال يمكنَك إقناعه بأنه  , عليه  

دة الطامعين به  أداة لتمرير إرا
وببالده ودينه

تنبهوا واستفيقوا أيها  
فقد طمى الخطب حتى  ...العرب

"غاصت الركب
!!وهل من حياة في َمن تنادي؟

  !!اإلذعانية
  


ة جاء بها اإلسالم ف�ّجه) األنzار والFاNف PU

� .عE"ة عP قE" اآلخI5 ورة
Eقات والق"رات ن�� ص ,

 یgعP لCالقه JTح�له , فال Pم 

� , ول<� ل�Cل�ق آخI5 ان<ةOوهي ث�رة إن , "EIالع 
U
نادت ب(�

 .فاإلنOان حّ
 .إرادته وخ<اراته وق
اراته, وتCل<]ه2 مP قE�د اإلم(الك ألس<اده2 

وه2 م(Oاوون , فالCل` عل<ه أن یgعP إلرادة خالقه , س(Tjاد ول2 تPN اإلذعان<ة ص<غة أخ
� للقه
 واإل
 .وcE�)Uون عP .ع&ه2 ب"رجة ال(ق�� واإلخالص لTارئه2, أمام ع
شه 

ووجهها .إت�اه أه"اف واض�ة '�ققها الع�ل , بهgا ال�فه�م الW�ر% أ�ل` اإلسالم الFاقات الNام�ة 
 .ال(�ث/ واإلن�از األكE" الg% 'عcزه اإل'�ان .ق"رات, ال]ادق والعcم الO"ی" 

جعل) مP ال�Oل2 إرادة م(�ه�ة , هgه الق�ة اإلذعان<ة حJّ"ت في األع�اق آل<ات وتفاعالت خالقة

فكرة جاء بها اإلسالم فوّجهت  
األنظار والطاقـات والقدرات  

بعيدة عن  نحو صيرورة كبرى  
فـالبشر يذعن  , قيد اآلخرين  

وليس لمخلوق آخر من  , لخالقه  
وهي ثورة إنسانية كبرى  , حوله  

نادت بتحرير العبيد  , 
وتخليصهم من قيود اإلمتالك  

فـاإلنسان حّر بإرادته  , ألسيادهم  
وخياراته وقراراته

بهذا المفهوم الثوري أطلق  
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ال(ي جO"ها في ال"ن<ا , واإلن"فاع الفائ` ن�� غا'اته ال�EIلة وتFلعاته الOام<ة , .ال�عي واإلدراك واإل'�ان 

ورات ع�
ان<ة ومع, Eع�ها .]<اغات وص 
Iّقةوع�IOم 
Eة وعل�<ة غ>?
. 

وِسهاما ناشTة ت�E" ال�
وق في ب"ن , فعاش ال�Oل��ن .إذعانه2 األع2z أن�ارا سا�عة وُشهTا ثاTkة 
والع�ال2 األخ
� .�ف
دات , وتفاعل�ا مع ال��J والق�
 والN�اك/ , فأمuO�ا .أم
ة ال"ن<ا , اله"ف ال�Fل�ب 


ب في م"ار5ه2 وم"ارات عق, ما ع�"ه2 ّJله2وما ت�. 

 PEل�Oت في أع�اق ال�
وح�ل ,  وأمّ"ته2 .الق�ة والWقة والع�Ucة وأهل(ه2 لل�<ادة , فاإلذعان ث�رة تف�

 وال<قzة U��)اعل الJ) الف&اء لألن�ار ال]ا?<ة ال�(هاد'ة , م�Oل�ات وفzة , ال(ي �اردت الTuOال��


اقة الالمعةIعة الJعJن ال�ج�د ال��Eع Pم. 

�W)ة و�سU
, وما أن ت�اهل ال�Oل��ن معاني وج�ه
 اإلذعان , ار أع2z .اإلنOان<ة فاإلذعان ح

 هللا  Eواإلذعان لغ 
وصاروا ی
5&�ن , أصابه2 ال�Uل وال&عف واله�ان , و�نغ�O�ا .ال(jT<ة وال(]اغ


 إذعانه2 الCال� الFاه
 , وراء س
اب اآلخ
PU وT�Uع�ن في أح&انه2 ON)دت , ف"Iمه2 وتc2 عFوت�
وه2 , كأنه2 ال�هالء .�ا فEه2 وع�"ه2 , وراح�ا ی(FTC�ن في أروقة ال�FTاء , و�نFفأ ن�ره2 , إرادته2 


ه2, ال��
غ�ن .أوحال الgیP 'ف(
س�نه2 وgUل�نه2 E[رون س�ء م
 .وUأخgون ث
واته2 وUق


 هللا , وصاروا 5الع]ف ال�أك�ل , ف(I"ل 5ل شEئ في أع�اقه2 Eر5�ن .أن اإلذعان لغ"Eفهل س
  !مgلة؟

, اإلسالم الطاقـات الكامنة  
هداف واضحة  ووجهها بإتجاه أ

يحققها العمل الصادق والعزم  
الذي يعززه اإليمان  , السديد  

بقدرات التوثب واإلنجاز األكيد

هذه القوة اإلذعانية حّشدت  
في األعماق آليات وتفـاعالت  

جعلت من المسلم إرادة  , خالقة
متوهجة بالوعي واإلدراك  

واإلندفـاع الفـائق نحو  , واإليمان  
السامية  غاياته النبيلة وتطلعاته  

اإلذعان ثورة تفجرت في أعماق  
وأمّدتهم بالقوة  , المسلمين  

والثقة والعزيمة وأهلتهم للقيادة  
, وحمل مشاعل التنوير واليقظة  ,  

التي طاردت الظلمات وفسحت  
الفضاء لألنوار الصافية  

المنسكبة من عيون  , المتهادية  
الوجود المشعشعة البراقة الالمعة

 : إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy40.pdf  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  م وطب النفسنحو تعاون عربي رقيا بعلو 

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

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

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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