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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )300( سـواهـــــا ومـا

   !!القيمة المفقودة والويالت الموعودة

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

 

     
 

 

ال�ي ت#ع�  وه"ا ال!
اب ج�ه� ال��ا�
ات وال	عاناة, م��	عاتا تعاني �
اب معى �
	ة اإلن�ان 
ومفه�م . وت&�له إلى رق3 على �1ار م��ع	�ات ال/�اسي وال-!
ان, ال	�ا,* ع* أ)�' ال&ق�ق اإلن�ان
ة 

م	ا ی��ت? عل
ه حاالت , �
	ة اإلن�ان ی<�و وDأنه غ�A? وA@ع? إس�
عا)ه وال�ع<=� عه في ال	��	ع 
  .ذات ت�ا�
ات ف�اكة وقاس
ة


ة إلى الع�م وق� أغفله ال	ف/�ون وال#احK�ن وت�اصلLف	اته3 ال�وما ن&�اجه ل/ي . �ا ب�&ل
الته3 وتف�=
� في صاعة ال&اض� وال	��ق<ل=>D ة ذات دورAارLة ح�قD فهR�/ة اإلن�ان ون	
 .ن/�ن أن نعلي �

 
  !!أين قيمة الحياة ؟: أوال

�ما أق�أ في ال@&ف وال	�اقع وال/�? وح�ى  ,وأس�	ع للT-? وال�@�A&ات وال	&اض�ات )أن�اعها , ع
 �, أت�اءل ع* �
	ة ال&
اة , وأشاه� األفالم وال	��ح
ات وأتا)ع ال	ف/�A* وال	�ع=* ب�	K=له3 ل�ی* , الRع


	ا قل ون�رY ها إال�  !!وأمLي أ)&Z عها فال أج

ه Y ة	ا,ات القائR�<? ه"ا ال!
اب فأن ال�ل�ك , ف�اقعا 1^اد T1ل� م* �
	ة ال&
اة في مع[3 ال ̀و


	ة ال&
اةال&اصل 1عّ<� عbّوع ل�  .* الفق�ان ال	
�ون على ش=ئ مها؟, فأ)&K�ا ع* �
	ة ال&
اة ح�ل/3 Kهل س�ع!!  

, وم[ال3 وiن�هاكات ل&ق�ق اإلن�ان , م���ل�ن 1	لhون الR�ارع وال&ارات ,  م�ن تغ-f )الفا1ات 
� ی#&Z ع* لق	ة �
j وم�ه� , وأع	ال إج�ام
ة مفل�تة العان , وiع�امات )ال�	لة R , ن )ال&اجات ̀و

وRTAى أن 1ق�ل رأ1ه أو 1-ال? )&ق�قه ال	�عارف عل=ها ب=* م��	عات , وم^<ل )اله	�م وال�ه�ی�ات 
  .ال�ن
ا

�A	ة , وأس#اب راحة ال	�ا,* م��د1ة , فال�عا1ة ال@&
ة م��ن
ة D ة�وق�رات ت�ف=� ف�ص ح
اة ح
/* الاس ق� تعّ�دت وصارت ت&�? ما ل, وال ج�ی� في األم� , ودف* الاس )اله	�م م�ام
ة , م��ع@
ة 


ه تفاد1ا , هي عل
ه م* رزاءة األح�ال أم�ا عاد1ا Y هي o"ال �Rأن عل=ها أن ت��ل-ف ال( �أو أنها تRع
 �� أق�ى مه وأَمRاة , ل
ه"ا فهي )ال ق�رة على م	ارسة ال&   .وiن	ا ت"ود ع* ح
اتها م* ال&
اة, ̀و

� ب�ؤq وت@�رات تR�&1 اسي
� ال&
اة م* �
	�ها وأه	=�ها فال�اقع ال�A�وiعالء �
3 ال	�ت , �
 s�و�Aاه3 , وم&t أo معى إ�1ابي ودور ض�ورo ل@اعة ال�ج�د األفLل واألج	ل , والLعف والق


ة ال�@�رAة ال"ی* ی�اج�ون )ال�ی* وA	ارس�ن ر�#اته3 ال	&^�مة )أّمارة ال��ء الفاعلة ف=ه3 -	, في ه"ه ال
�ورRه3 )الA�� والفL=لة  وال�ي تغ=Tها له3 على أنها الAvقاء, وت	ذیلة ال&�  .وما هي إال أوجه ن�ة م* ال

مجتمعاتنا تعاني غياب معنى  
وهذا الغياب  , قيمة اإلنسان  

ناة التي  جوهر التداعيات والمعا
تبعد المواطن عن أبسط الحقوق  

وتحوله إلى رقم على  , اإلنسانية  
يسار مستعمرات الكراسي  
والطغيان

مفهوم قيمة اإلنسان يبدو وكأنه  
غريب ويصعب إستيعابه  

مما  , والتعبير عنه في المجتمع  
يترتب عليه حاالت ذات  
تداعيات فتاكة وقـاسية

واقعنا يكاد يخلو من قيمة  
ي معظم النشاطات  الحياة ف

وبسبب هذا  , القـائمة فيه  
الغياب فـأن السلوك الحاصل  
يعّبر عن الفقدان المرّوع لقيمة  
الحياة

, أبحثوا عن قيمة الحياة حولكم  
!!هل ستعثرون على شيئ منها؟

متسولون  ,  مدن تغطس بالنفـايات  
ومظالم  , يملؤون الشوارع والحارات  

, وإنتهاكات لحقوق اإلنسان  
وأعمال إجرامية  , ات بالجملة  وإعدام

وبشر يبحث عن  , مفـلوتة العنان  
لقمة عيش

وأسباب  , الرعاية الصحية متدنية  
وقدرات  , راحة المواطن متردية  

توفير فرص حياة حرة كريمة  
ودفن الناس بالهموم  , مستعصية  
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ال�ي , وله"ا ت�� ال�اقع 1عج )ال�Aالت وال��ا�
ات واألحvان وال�م�ع وال�فاعالت ال�ل<
ة القاس
ة 
� األم�ات L&ت وت���	عي ال�لى وت�اه3 في إقامة مه�جانات ال#^اء وذرف ال�م�ع والق��ة ع, ت��

�اء الTال
ة م* معى ال&
اة , ال"ات /الء, وال�ف* )ال<�ع ال �ها على أنها إث3 وخ-=xة ̀وA�@وت.  
 �إن ل3 1ع=�وا , وال 1	^* للع�ب أن ی�رD�ا ق�ته3 وق�رته3 في اإلن-الق وال��اك? وال&L�ر ال	عاص


	ة وحق�ق اإلن�ان b( ن�ف��م ال�D�ن إلى ال[ل3 وال�ع<� و�Aاه	�ن )إقامة الع�ل وع, لل&
اة أه	=�ها وAع�
  .وع�وش ال�ل-ان ال"o یفل| في أع	اقه ألف ش
-ان وش
-ان, في م&ارA? ال/�اسي 

�م�ن ال	الی=* م* ت"وق )ع~ ,ع	ها و�
	�ها , ولعة ال�ن
ا )	ا ف=ها على ال"ی* 1&�/�ون ال&
اة &Aو
فأ1ة أنان
ة وع�وان
ة ی�3 , 	ع=* فال&
اة له3 وال	�ت للاس أج, بل وTA-ف�ن مه3 ج�ه�ها ومعان=ها , 

 !!م	ارس�ها على الاس ال	L-ه�ی*؟
  

  !!قيمة اإلنسان والقول باإليمان: ثانيا
  5:96" عّل3 اإلن�ان ما ل3 1عل3"
  3:55" خلt اإلن�ان"
"*^
  "ل<=#ا وال T1ل' )إ1	انه Dف�ا...إذا آم* اإلن�ان )ا� فل

�ه  اإلن�ان ه� ال/ائ* ال&ي ال	ف/� ال"o خلقة ̀رهA�@ار وأح�* تTالفD القادر , م* صل@ال �وه
  ).76(وخ@@| له س�رة في الق�آن ب�ق3 , على ال/الم ال	ف@ل واإلس��الل واإلس�#اs العقلي 


	ة الR=ئ ق�ره Yة, و

ة واإلج�	ا�bلTُة وال
  .و�
	ة اإلن�ان فLائله ال�ی
وiن	ا ه� عل
ه , ال 1@لح أن 1^�ن له ف/ل مع�ق� مه	ا Dان ن�عه وصفه إذا ل3 1	ح اإلن�ان �
	�ه ف


هY ع��ع�A�1عى و o"ه ال-
�ن�ه وص=�ورته ال�فاعل
ة في م&=Dده و�اه~ وجAه و�  .وض
�ائع , وال	��	عات ال�ع=�ة ال&
ة ال�ا�
ة ت&ف� لإلن�ان �
	�ه Rوال �ودوره ال	@ان )الق�ان=* وال�سات=

  .م* آل
ات الL#' وال��ج
ه وال	ع�ق�ات والL�ا)' وال�قال=� وغ=�ها, وال	#اد� 
ول/ي 1^�ن ال	ع�ق� صال&ا وس�Aا عل
ه أن L1ع �
	ة اإلن�ان وق�ره في أول�Aات ن@�صه وم-لقاته 

  .إرتقى دور ذل� ال	ع�ق� وتامى وiزده�, وDل	ا عل| �
	ة اإلن�ان , 

	ة اإلن�ان
ة وال	ع�ق� ذات م�اصفات ,�د1ة bا, فالعالقة ما ب=* ال	ه�وDل	ا , زاد اآلخ�  ف/ل	ا زاد أح

�  .نق� أح�ه	ا نق� اآلخ
  ".آم| )ا� و�Dا)ه ورس�له"واإل1	ان ها 1عي , واإل1	ان ه� ال�@�یt )القل? واإلق�ار )الل�ان 


	ة اإلن�ان ال"o خلقه هللا b( ار�وiذا ت3 إن/ار �
	ة , ول/ي ی�&قt ال�ع<=� ع* اإل1	ان ی��ج? اإلق
� , ال�ی* وال�ساالت جاءت لإلن�ان وت�جه| ن&�ه ذل� أن , اإلن�ان )-ل اإل1	ان وه"ا ی<=* مقامه ع

وAأخ" ب=�1ه ن&� ال�ع<=� ع* الفLائل وت�? , ف/ل دی* T1ا,? اإلن�ان , خالقه ودرجة إه�	امه )ه 
  .واإلق�ار )اإل1	ان )Tالقه ال�ؤوف ال�ح
3, ال�ذائل 


فه وتعل
	ه , � ال&اجات األساس
ة ت�ف=, وم* أول�Aات ال&فا� على �
	ة اإلن�ان في ال	��	ع bKوت

ة خلقه , والعا1ة ال@&
ة )ه 	�ام�ه و�Aاه3 في رقي سل�Dه وتD ن�1@ o"ل ال	الع �وع�م , وت�ف=

وأن 1^�ن الع�ل م=vان ال�عامل ما ب=* , وم&ه ح�Aة ال�ع<=� عّ	ا ی�اه وAع�ق�ه , اإلع��اء على حق�قه 

	ة و�A&قt , الاس bه"ا ت@ان ال   .اإل1	ان )ال	ع�ق� أ1ا Dان̀و

فه"ا ه� ال/ف� )ع=ه , وت@ادر حق�قه و��Aُعَ<� )ال&�مان م* ال&اجات , أما أن ته�ر �
	ة اإلن�ان 

ه , وال 1	^* ل	* 1ق�م به"ا الع	ل أن 1^�ن ق�A#ا م* اإل1	ان , وال[ل3 واإلس�<�اد ��, )أo دی* أو مع�ق� یّ

  .ف�� الفاس�ی*وم* أ, وiن	ا ه� م* ال	�اج�A* )ال�ی* 

وال جديد في األمر, متنامية  

الواقع يعج بالويالت والتداعيات  
ع والتفـاعالت  واألحزان والدمو 

التي تستدعي  , السلبية القـاسية  
, الموت وتستحضر األموات  

وتساهم في إقـامة مهرجانات  
البكاء وذرف الدموع والقسوة  

والتفنن بالبدع  , على الذات  
النكراء الخالية من معنى الحياة

ال يمكن للعرب أن يدركوا قوتهم  
وقدرتهم في اإلنطالق والتواكب  

ن لم يعيدوا  إ, والحضور المعاصر  
للحياة أهميتها ويعترفون بقيمة  

ويساهمون  , وحقوق اإلنسان  
بإقـامة العدل وعدم الركون إلى  
الظلم والتعبد في محاريب  

وعروش السلطان, الكراسي  

كل معتقد مهما كان نوعه  
وصنفه إذا لم يمنح اإلنسان  
, قيمته فـال يصلح أن يكون له  

وإنما هو عليه وضده ويناهض  
ينونته وصيرورته  وجوده وك

التفـاعلية في محيطه الذي  
يسعى ويترعرع فيه

لكي يكون المعتقد صالحا  
وسويا عليه أن يضع قيمة اإلنسان  
وقدره في أولويات نصوصه  

وكلما علت قيمة  , ومنطلقـاته  
إرتقى دور ذلك  , اإلنسان  

المعتقد وتنامى وإزدهر

اإليمان هو التصديق بالقـلب  
إليمان هنا  وا, واإلقرار باللسان  

آمنت باp وكتابه  "يعني  
".ورسوله

لكي يتحقق التعبير عن اإليمان  
يتوجب اإلقرار بقيمة اإلنسان  

وإذا تم إنكار  , الذي خلقه هللا  
قيمة اإلنسان بطل اإليمان  

ويأخذ  , كل دين يخاطب اإلنسان  
بيديه نحو التعبير عن الفضائل  
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 !!ل/ي 1عل� شأن ال�ی* واألو,ان, فاحف[�ا �
	ة اإلن�ان 
  

  !!قيمة الكالم في أمة ُتضام: ثالثا

�ها الفعل وال/الم 
فة 1^�ن فعلها ال/الم , األم3 الق�Aة ی��اوq ع�Lق| ن�#ة , واألم3 ال�ا تف	لDو
  .إزداد الLعف واإلنهvام, ال/الم على الفعل 

�o ال�	اعي على م� الع@�ر واألزمانوه"ا قان�ن حLارo یR#ك ال�3 )ال�ل^&�.  
وفي م�احل ضعفها ت�ّ=� ال/الم على , فأمة الع�ب في زم* ق�تها وه=<�ها Dان فعلها سّ#اق ل/المها 

�ة ال/الم , الفعل KDاب الفعل و
ال أمة , ح�ى صارت وDأنها أمة جع�عة وت<�tA , وما ت�
Rه ال=�م ه� �
t=فعل وت&ق.  

وأم3 الفعل هي الق�Aة ال	ها)ة ال	-اعة ال	�	^ة , ل/الم ض�
فة م�هال/ة م�هاوAة على ع�وشها وأم3 ا
  .على غ=�ها م* األم3 ال�ي ال ت�=� س�q ال/الم

ألنها ت&�? , وال �
	ة له وال معى في أم3 ال/الم , وله"ا فأن لل/الم �
	ة ودور وأث� في أم3 الفعل 
  .وح�? ی"ه? أدراج ال�Aح ال/الم م��د م* الفعل وأنه Dالم

� وAُ"اع وZ>Aُ م* مقاالت ودراسات وق@ائ� وت�ج=هات ال تhث� في ال�اقع RAُه فأن ما 1ُ/�? و
, وعل
 o�R#ك ال�ال�ل �وتع�v ع* ال�أث=� في , ألنها ال تالمf األذهان وال ت	f الف�س , وال ت�اه3 ب�غ==


	Lي ال	��	ع في دروب, ال�ل�ك الف�دo وال�	اعي Y  ةLوال#اه �الهاوAة ال�&
قة ال	�وعة ال�Tائ
  .األث	ان

�ج	ه )	@�ا�
ة وiرادة إنهvام
ة إن/�ارAة ن/�اوAة ال-#اع وال	المح �Aذل� و �Dhما ی�	ي ع�وواقعا الع̀
, أo أن ال-اقة اإلنفعال
ة الT=#اوAة ت�	��س في أع	اق ال�ؤوس والف�س , وال 1	^ه الق<�ل )غ=� ذل� , 

�ة وال-اقات الق�ی�ة ل@اعة ال�ج�د األفLلوت	ع ت��ب ا=  .ألف/ار ال	

ة �وله"ا ت�� ال"o 1ُقال وAُ/�? ال , ل�<=* لا وض�ح ذل� , ول� ن[�نا إلى أo م��	ع في أ1ة دولة ع̀

� وال�@غ=� واإلن/ار , یhث� وال 1غ=� وال یفع =ح�ى أص#ح Dل ش=ئ مRّ�ه , بل ی�3 أخ"ه في م�ارات ال�ف
  .�ع-ل| ال&�Dة وت�	�ت ال&
اة أو إن&��ت وتآكل|ف, ومRّ�ش 

ا أن ن/�ن إن ل3 ت��ع=� ال/ل	ة دورها وق�تها وأث�ها في صاعة ال&
اة وتق�3A ال�ل�ك � , وال 1	^A�وت
3
  .ال�ؤq وال�@�رات ال�اث	ة على )@ائ� وج�دنا األل

 !!فهل م* روح Dل	ة وق�ة �#ارة وف@
ح لغة
  

  !!قيمة اإلنسان ورد فعل اإلمتهان: رابعا


	�ه الف�
ة ال"ات
ة ل/ي �1اه3 في ال�فاعالت اإل�1اب
ة وال��اصالت � f�&اإلن�ان �1? أن ی�

ه ,  ال@ال&ة Y ةL(ا
	ة وال�ور ومعى ال&
اة وح�ارة ال�ج�د الbر )ال�عRال vAvال/ف=لة ب�ع , ��ما 1فقوع


ه وح�له اإلن�ان �
	�ه ی�هي في م�اهاتY ا	ة ِل�  .م�م
 �R#ة في ال
	ة حالة نف�
ة )قائ
ة أق�q م* أ1ة ,اقة Dامbن�ه وأس#اب , فال�=D عAارRهله إلن�از مhت

  .�#ادته أو إن�&اره ال"اتي وال	�ض�عي

	�ه bان اإلن�ان ل��Aة لها عالقة )فقR#ها الأو إن/ار , وA	^* الق�ل )أن مع[3 ال	Tا,� ال�ي تعاني م

  .وت&�Aله إلى ش=ئ أو رق3, ودوره ومعاه �
	�ه 
� وال&=�ان R#ق ما ب=* ال�بل ح�ى ال&=�ان )&اجة , ه� ه"ا الRع�ر )الفf , وم* ال	ع�وف أن ما 1فّ


	�ه وأه	=�ه ودوره b( ر�عRح , لل#فال/ل#ة ال�ي �1علها صاح<ها تRع� )أنها )ال �
	ة وأه	
ة تغL? وت
,  ف��&�ل م* رؤوفة م�ا�#ة إلى ع�وان
ة ال-#اع وال�فاعالت معه ,  وت�غ=� ,#اعها ومالم&ها وسل�Dها

واإلقرار  , وتجنب الرذائل  
لقه الرؤوف الرحيمباإليمان بخا

من أولويات الحفـاظ على قيمة  
توفير  , اإلنسان في المجتمع  

وتثقيفه  , الحاجات األساسية  
, وتعليمه والعناية الصحية به  

وتوفير العمل الذي يصون  
كرامته ويساهم في رقي سلوكه  

وعدم اإلعتداء  , وتنمية خلقه  
ومنحه حرية التعبير  , على حقوقه  

عّما يراه ويعتقده  

األمم القوية يتساوى عندها  
واألمم الضعيفة  , الفعل والكالم  

وكلما  , يكون فعلها الكالم  
, تفوقت نسبة الكالم على الفعل  
إزداد الضعف واإلنهزام

أمم الكالم ضعيفة متهالكة  
وأمم الفعل  , متهاوية على عروشها  

هي القوية المهابة المطاعة  
المتمكنة على غيرها من األمم  

تجيد سوى الكالم  التي ال

عليه فـأن ما ُيكتب ويُنشر  
وُيذاع وُيبث من مقـاالت  
ودراسات وقصائد وتوجيهات ال  

وال تساهم  , تؤثر في الواقع  
ألنها ال  , بتغيير السلوك البشري  

تالمس األذهان وال تمس النفوس

ال يمكننا أن نكون إن لم  
تستعيد الكلمة دورها وقوتها  

وتقويم  وأثرها في صناعة الحياة  
وتنوير الرؤى  , السلوك  

والتصورات الجاثمة على بصائر  
.وجودنا األليم

فهل من روح كلمة وقوة عبارة  
!!وفصيح لغة

اإلنسان يجب أن يتحسس قيمته  
النفسية الذاتية لكي يساهم في  
التفـاعالت اإليجابية والتواصالت  

الكفيلة بتعزيز الشعور  ,  الصالحة  
حياة  بالقيمة والدور ومعنى ال

وحرارة الوجود النابضة فيه
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  .و̀ر	ا ته�3 عل
ه وتعLه

ه Y �ه o"ال '

	�ه ومعاه وم-لقاته ونRا,اته في ال	&� q�ول/ل إن�ان ه�Aة ذات
ة على ض�ئها ی

� ی�ل�ون وت�&�د ه�Aاته3 )أن�اعها م" ال�الدة , R#ومع[3 ال ,^R1انة واإلس3 وال�ل والل�ن والKقافة كال
�=K/ها ال�  .وال-#اع وال	�روث وغ=

وال 1	^ه أن 1^�ن سع=�ا إذا دخل في , وق� ی��اءم اإلن�ان مع ذاته وم�ض�عه وق� ی�Tاص3 معه	ا 

ه وح�لهY ة مع ما�  .ت@ارعات م��	

 3

	ة وال�ق=bال ��Aة )�<? معای=R#اجه ال�ما ی �الم
ة أنها و`�سائلها ال��اصل
ة اإلع, وم* أخ-
وال��وAج ل	ا 1&' م* �
	ة اآلخ�A* إع�	ادا على , ت�ح ن&� األح^ام ال	�#قة وال�ع	
3 اآلث3 , وال	�جهة 

� , مع�ق� أو ش^ل أو ل�ن أو ع	ل أو حالة ف�د1ة ها أو هاك A�وت	Lي ماك�ها الف�اكة )اإلمعان ب��
وت&�#ه رق	ا أو ش=xا أو , لة إل
ه اإلن�ان م* �
	�ه وiن/ارها ل�وره وخ@�ص=�ه وثقاف�ه وما 1	| )@

 q�Aو �.ك	ا ت�q هي ال D	ا ی�q ه�, ت@	ه )&الة ف�د1ة شاذة ح@ل| ها أو هاك ولها عالقة )	ا 1ع�ق
� اإلن�ان , إن ت�جهات األح^ام ال	�#قة وال�ع	
3 اآلث3 وال��ص
3 القائ3 واإلس�ه�اف ال[ال3 A�والق�ل ب��

وال�	�� , ی�فع )ه لل�فاع ع* ذاته وم�ض�عه , * حاض�ه وم��ق<له م* حق�قه وم@ادرة م@=�ه وال=ل م

	�ه و�
	ه ودوره في ال&
اةb(.  


	ة وال�R )اإلن�ان bف~ وال&' م* ال�
ات الD�ا أن إشاعة سل	ة , ك
كلها آل
ات ذات ت�ا�
ات سل<

ة واإلن�ان
ة  .وم�م�ة لل/
انات اإلج�	ا�
ة وال�,

�Aة عل=ها أن ت�R#ه فأن ال

ق� وتعي )أن ج�ه� ما تعان
ة م* ال	Rاكل وال@�اعات 1^	* في وعل�
وفي , وiع�#ارها حt م* حق�ق ه"ا الRع? ول
�| حقا ل"ل� الRع? , تغ==? �
	ة اإلن�ان وiح�/ارها 

ال عالقة لها ب�ی* أو مع�ق� أو , س=hدo ه"ا ال/=ل ال	vدوج إلى ت�ا�
ات م��#ة , زم* ال�ع�o الع�ل	ي 
 q�
	�ه أو )إنع�ام ذل� الRع�ر  ,أ1ة صفة أخb( ر اإلن�ان�عR( ة
فعل=ا أن , إنها ذات عالقة ق�Aة وأساس


	ة لإلن�ان ل/ي ی�&قt األم* وال�المbن�عى إلعادة ال.  
�ام�ه و�
	�ه اإلن�ان
ة في D اإلن�ان ��Aة ̀ر	ا س�ق<ل على تفاعالت ش�ی�ة إن ل3 ��1ع=R#وه^"ا فأن ال

ی�&قt م* ت�اصل وتفاعل D�D<ي معاص� ی�فع )اإلن�ان إلى وعي �
	�ه  ف	ا, أرجاء ال	ع	�رة Dافة 
  .وعل
ه أن 1^��<ه	ا ل/ي 1^�ن غ=�را على األم* واألمان, وiدراك دوره في ال&
اة 

 !!فهل م* ق�رة على إح��ام �
	ة اإلن�ان؟

القيمة حالة نفسية بقـائية أقوى  
, من أية طاقة كامنة في البشر  

تؤهله إلنجاز مشاريع كينونته  
وأسباب عبادته أو إنتحاره  
الذاتي والموضوعي

لكل إنسان هوية ذاتية على  
ضوئها يرى قيمته ومعناه  
ومنطلقـاته ونشاطاته في المحيط  
الذي هو فيه  

م البشر يولدون وتتحدد  معظ
, هوياتهم بأنواعها منذ الوالدة  

كالديانة واإلسم والشكل واللون  
والثقـافة والطباع والموروث  
وغيرها الكثير

قد يتواءم اإلنسان مع ذاته  
, وموضوعه وقد يتخاصم معهما  

وال يمكنه أن يكون سعيدا إذا  
دخل في تصارعات مستمرة مع ما  
فيه وحوله

ليها أن تستيقظ  أن البشرية ع
وتعي بأن جوهر ما تعانية من  
المشاكل والصراعات يكمن في  
, تغييب قيمة اإلنسان وإحتكارها  

وإعتبارها حق من حقوق هذا  
الشعب وليست حقـا لذلك الشع

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa300-290421.pdf  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 19... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: لتأسيسا(  

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

 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa300-290421.pdf 

