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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

    القوسان وما بينهما!!
 

 

 

  

  د. صـــــادق السامرائــــي

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

 

 
م� غ&ائ$ سل�"�ا ال! �اصل على م�� العق�د أن�ا ال نق�ل ألله� إحف� ال���، ألله� إرح� ال���،  

 ألله� *ارك ال���.

� األه!:ة وال�ور في ح:ات�ا، ون�8ح *ق�ة ل�- 45& لألش1اص الغ&/$ م� ون-عى ل غ++$ ال��� م
 األوصاف ومف&دات ال!�@ح ال!ه+�ة.

 

شع�ب األرض ت غ�ى *!Lار"ة أو�انها وحفKها، وت&ج� م� رIها أن ی�@� نع! ه عل+ها و/E�8ها ال!Dاره 
 وال�/الت.

ال ي ن4عها ما ب+� ق�س+� وفي ص5اف �ا ووسائل إعالم�ا الع8$ الع8اب م� نع�ت األش1اص، 
 كE+&/�، "�اللة على ال ق�@V واإلح &ام ال!SلR وال 8L+ل.

ف� 1[ األق�اس إلخ&اج الف&د م� *Z&/ ه، وت8&/�ه م� آدم+ ه، وت�5/له إلى حالة خارجة ع� ق�رات 
 ال8[ب األرضي.

 ف�8عله مع�bما وم�aها،  وما ی�RS م`ل�ا، ون �ه� *أن أق�اله م� وحي األعالي.

ل� ما ب+� الق�س+� ال[e ی !لd وع+�ا @5 اج إلى " $ ودراسات، وه� غ&/$ ع� ثقافات شع�ب عا
 األرض، ور"� مه� م� ثقاف �ا اإلج !اf:ة وال-:اس:ة.

وع8ائ$ ما ب+� الق�س+� ت iاث& *D`افة عال:ة، فال ت&� إس!ا لف&د "ائ� َم� @�Dن تلقف ه األض�اء، ح ى 
، ل�&فع م� شأنه ونLع�ه ع� أج�اء األرض، ونL-5ه ف�ق�ا ون�5 دونه، إخ &ع�ا له ما ن4عه ب+� الق�س+�

 وعل+�ا أن ون Lعه، ون�iن ب�قا لiل!اته وأفiاره، وأغ&اضه ون�ا@اه ودسائ-ه، ألنه @! لd ما ب+� الق�س+�.

 

 e&ZLال5&/ة وال فاعل ال kادLم l-*رة، وتعارض أ�S1عة ذات درجة عال:ة م� الaإن ه[ه ال�
ا ت&فع أف&ادا وت4عه� ف�ق الZL&، وتق4ي *أن على الZL& اآلخ& أن @�Dن تا*عا مZل�ال ال5b:ح، ألنه

له�، وال @R5 له أن ی&� و/-!ع، إال "!ا ی&ون و/-!ع�ن، و/ق& *!bادرة عقله، والق4اء على رأ@ه،  ألنه 
 ال ی �افR وصاح$ تاج ال!�@ح ال!8Lل ال-اك� ما ب+� الق�س+�.

سان، ی�فع ل أك+� اإلس �Eاد ال!Z+�، في أع!اق الالوعي، و/5قR ال pL:ة إن سل�"�ا ال[D5@ e!ه الق� 
 ال![لة ال!ه+�ة.

من غرائب سلوكنا المتواصل  
على مدى العقود أننا ال نقول  
أللهم إحفظ الوطن، أللهم إرحم  
الوطن،  أللهم بارك الوطن

عالم ما بين القوسين الذي  
ج إلى كتب  يتملك وعينا يحتا 

ودراسات، وهو غريب عن  
ثقـافـات شعوب األرض، وركن  
مهم من ثقـافتنا اإلجتماعية  
والسياسية

عجائب ما بين القوسين تتكاثر  
بكثافة عالية، فـال ترى إسما لفرد  
كائن َمن يكون تلقفته األضواء،  
حتى إخترعنا له ما نضعه بين  
القوسين، لنرفع من شأنه  
 ونبعده عن أجواء األرض،
ونحسبه فوقنا ونحن دونه، 
وعلينا أن ونتبعه، ونكون بوقـا  
لكلماته وأفكاره، وأغراضه  
ونواياه ودسائسه، ألنه يمتلك ما  
بين القوسين

إن سلوكنا الذي يحكمه  
القوسان، يدفع لتأكيد  
اإلستبداد المشين، في أعماق  
الالوعي، ويحقق التبعية المذلة  
.المهينة
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فال ی�ج� في ه[ا العال� أف&ادا مه!ا عال شأنه� في ال5:اة، وع��ه� ق�س+� تا*ع+� ف+ه!ا أوصافا عL+8ة 
 وغ&/Lة.

 

و"�ن الZL& س�اس:ة، إن ال�ن:ا ت�K& إلى هD[ا سل�ك على أنه *ع+� ع� معای+& الq5:قة الZL&/ة، 
.Rوأخالق اإلسالم، ال ي ال تق& ب&فع ال!1ل�ق إلى م&ات$ ال1ال �:r م� &+`iو/ عارض مع ال 

إن اإلسالم م�Eي على ال �اضع وال&ح!ة واإلح-ان، وIأن الZL& مه!ا "ان فأنه م� آدم وآدم م� ت&اب، 
 وعل:ه أن @ق�م *الL+Sات الbال5ات، ل:�Dن في مقام أف4ل.

aعة ال�Iائ:ة، تs"� أن ال pL:ة صفة م أصلة في أع!اق�ا، وح&/ة ال&أe ال ت 5قR، ألنها فه[ه ال�
 س  عارض مع َم� إم لd ق�س+� تا*ع+� إلس!ه.

وال ی�ج� م�RS ومعای+& ت- �� عل+ها ع8ائ$ ما ب+� الق�س+�، بل أنها تقل:عات غ&/Lة في زم� غ&/$، 
uSاد وال�E ف&د وت �جه *آ@ات اإلس Rان، وت5&ره م� إن !ائه إلى ال�اس ال[ی� م� ح�له.ت��فع ل1ل: 

م!ا ی -E$ ب �امي ال� ائج ال-لE:ة، و/ق4ي على ال ق�م وال 5&ر وال �Sر، و/!�ع اإلس ق&ار واألم�، 
و/ف4ي إلى ص&اعات دام:ة ما ب+� األف&اد ال! �ج+� *ق�س+�، وَم� صار تا*عا له� و/�ور "الُ!غفل في 

عل نE+ل،  ح ى ل� تSل$ ذلd إزهاق أرواح األب&/اء، دون ذن$ إال ألن الفائa فلiه�، حاسLا أنه @ق�م *ف
ب اج الق�س+�،  ال ی فR وما ی&ونه أو @ع ق�ونه، وأنه� ق� یه�دون ع&ش الق�س+�، و/ه�رون معاني اإلس� 

 ال&}:ع، و/8&ح�ن بهائه ال-ا�ع، وعSاءاته ال ي ال @!�D لZL& أن @ق�م بها.

 

األف&اد تاج الق�س+�، ون�iن أك`& "&ما م!ا ن �bر في إب�اع األوصاف، ال ي ل� ت&� ل!اذا نغ�ق على 
كان الف&د حقا صاح$ مقام ر}:ع وم- �� مع&في م�+& ل&ف4ها وتE&أ م�ها و م�ع اآلخ&/� م� فعلها، ألن 
، َم� @ع&ف "`+&ا ی �اضع أك`&، و/�Dن أق&ب إلى ال ق�� والaه� في ال�ن:ا م� ال ل[ذ بها وIأوصافها

وIال�ع�ت ال ي تعE& ع� حاجات مL1أة في د@اج+& أع!اق�ا الKل!اء، وال ي ت5&"ها ال�ف�س األّمارة *ال-�ء 
 وأ*ال:V ال4اللة والEه ان.

 

فال ن�8 في ما ب+� الق�س+� وصفا ی Lع إس� ال���، ل��iا نق�ل فالن الفالني (......) وق� @�Dن ه[ا 
 وق� ن i&م على الف&د *أك`& م� ق�س+� وهل� ج&ا.الق�س م 14!ا وم 8اوزا ل�Sل إس� فالن، 

ب+�!ا األدب والS1اب ال-:اسي في العال� @b&ح دائ!ا *!Lار"ة األو�ان فعلى سE+ل ال!`ال: الله� *ارك 
 أم&/Dا، ألله� *ارك ف&ن-ا، ألله� *ارك إنiل &ا، ألله� *ارك أل!ان:ا وألله� *ارك روس:ا.

 V:أن ت-!ع أو تق&أ ال&ئ d�D!@ ول الفالني (......) أو رجل ال�ی� الفالني والs-!الفالني (....) أو ال
ب�@ع ال8هل ال[e ن ق�ه أح-� اإلتقان، ون! لd (......) أو العال� الفالني (....)، و�لى غ+& ذلd م� 

مهارات فائقة لل عE+& ع�ه وال b&/ح *ه في وسائل اإلعالم، ال�اf:ة ال&ش+�ة ذات الق�رات ال!ع&}:ة الفائقة ( 
 وفقها هللا )...!!

 

إن ال ق�م وال 45& ال ت�bعه ع8ائ$ ما ب+� الق�س+�، بل تs"� ال8هل وال أخ& وال4:اع، وت�Eي 
خائLا وخ�Sات خاس&ة، وتغلR أب�اب ال!- قEل، وت�ف� ال Sلعات ال!�+&ة في �الم الEه ان وال 4ل+ل وج�دا 

كذا  إن الدنيا تنظر إلى ه
سلوك على أنه بعيد عن معايير  
الحقيقة البشرية، وكون البشر  
سواسية، ويتعارض مع الكثير  
من قيم وأخالق اإلسالم، التي ال  
تقر برفع المخلوق إلى مراتب  
الخالق

هذه النزعة الوبائية، تؤكد أن  
التبعية صفة متأصلة في أعماقنا، 
وحرية الرأي ال تتحقق، ألنها  

إمتلك قوسين    ستتعارض مع َمن
تابعين إلسمه

ترى لماذا نغدق على األفراد  
تاج القوسين، ونكون أكثر  
كرما مما نتصور في إبداع  
األوصاف، التي لو كان الفرد  
حقـا صاحب مقـام رفيع ومستوى  
معرفي منير لرفضها وتبرأ منها  
و منع اآلخرين من فعلها

إن التقدم والتحضر ال تصنعه  
سين، بل  عجائب ما بين القو 

تؤكد الجهل والتأخر والضياع، 
وتبني وجودا خائبا وخطوات  
خاسرة، وتغلق أبواب المستقبل

البد من التحرر مما بين   
القوسين، والخروج إلى فضاءات  
الفكر الرحبة، ومعالم اإلنسانية  
الطيبة، والتحلي بمبادئ الدين  
والحضارة الساطعة الواضحة، 
والمختزنة آلليات الصيرورة  
والتقدم وجواهر اإلبداع  
والتطور
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 وال 5&/�، وال 1&/� الفe&i وال��ازع ال�ف+�ة القائ!ة في دن:ا أص5اب الق�س+� ال�E+ل+�.

 

ة الL+Sة، فالب� م� ال 5&ر م!ا ب+�  الق�س+�، وال1&وج إلى ف4اءات الفi& ال&حLة، ومعال� اإلن-ان:
وال 5لي *!Lادk ال�ی� وال45ارة ال-ا�عة ال�اض5ة، وال!a 1نة آلل:ات الb+&ورة وال ق�م وج�اه& اإلب�اع 

 وال �Sر.

ه[ه ال�8اه& الفi&/ة واألخالr:ة ل� وع+�اها وت�اصل�ا معها ل�iا في عالء وش!�، ل��iا ن1-& حاض&نا 
bة، وم:pL ت�امي ال8هل، وس:ادة ال $E-* ،ل�اEادرة العقل، وته!:� دور اإلن-ان في ص�اعة وم- ق

 ال5:اة، وت�!:ة أسLاب ال&جاء واألمل.

 ل!اذا ن4ع ق�س+� خلف أس!اء الZL& وال ن4عه!ا *ع� إس� ال���؟

 ل!اذا ن�bع م� الZL& ما ال @!� *bلة إل+ه� ون1&جه� م� أ��اره� الZL&/ة؟

  Lع؟فهل ن�5 نعRZ ال pL:ة ونi&ه ال5&/ة وال @!��Dا إال أن ن

 ت-اؤالت ال ب� ل�ا م� ال فi+& بها مل:ا واإلجا*ة عل+ها ب�ض�ح!!

  وتLا لَ!� َ@- S+$ ما ب+� الق�س+�!!

لماذا نضع قوسين خلف أسماء  
البشر وال نضعهما بعد إسم  
الوطن؟
لماذا نصنع من البشر ما ال يمت  
بصلة إليهم ونخرجهم من  
أطوارهم البشرية؟

تساؤالت ال بد لنا من التفكير  
بها مليا واإلجابة عليها بوضوح!!
وتبا لَمن َيستطيب ما بين  

!!القوسين

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAscs&WatsBetweenThem.pdf  

 

 

   

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "

  العلمـي الموقـعانجازات  
http://www.arabpsynet.com/  

 )العاشر(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2021الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

   صفحة االستقبال  -
http://www.arabpsynet.com/   

  ـــوننفسانيــــــــ: االول الرابــــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4  

  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
p://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5htt  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7http  

 وظائــــــــــــــف :السابـــع بـــطالرا  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8  
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