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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  ) 322( سـواهـــــا  ومـا 

  ي!!ــــــــــــالسلوك الطائف
  
  
 

 أمريكـا /    العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

        

    
 

  
 هل أن ال�ائ��ة م� ��ائع ال�ل
ك ال���� ؟

ال نعف سل�'ا س�اه , بغ# ما "!ل ه عل�	ا م� األوجاع أم سل�ك ن�عل�ه م	� صغنا , ون	�أ عل�ه و 
 وال�ل�ات اإلج��ا.�ة ال,ام�ة؟ 

 هل ال�ائ��ة سل
ك "! � أن نغّ��ه؟
 عل�	ا أن ن?أل أنف?	ا ون?�<= م اد> دی		ا وأخالق	ا وتقال�,نا ون!�ه, 3ال!�اب.

  
 ان ال��Mلفة إلى أع,اء؟ تK�' L ی�<�ل أب	اء ال,ی� ال�اح, إلى �Gائف م�	احة , وأص<اب األل� 

� ال � ی <Q ع� ال!�اب ل�OPل غ�اوات  Rة , لSه صع��T ن معق,ا وال!�اب�U" ,إن ال��ض�ع ق
اب.Wال!هل واإلنفعال واإلض 

  
  � ماحله الPم	�ة الO�Wلة , أن ال	? ة الع�Xى مYع ZیY,و ل�� ی�أمل ال�أرOخ ومعای� ال?ل�ك ال �

 ل � م� م<�Wه ال�Z ی�عع �Tه. ال?ل�ك م�U? ة , أZ ی�عل�ها ا
فال ت�ج, ج�	ات Gائ�bة , بل ج�	ات �3Oة ت	Pع في تأث�اتها ل�<ق�_ اإلخ�الفات الالزمة لل<�اة  

 .Z وت�اصل ال	�ع ال �
  

اب ال��cMة Wاب�ن 3إضcصا ال��cة , خ�cMها إع��ادا على عاهات ش�ل إل��" وSعg ال �
 اقه# ال=�� , وال ت�ج, ق�ة في داخله# ت<اسYه# على أع�اله#. الال إج��ا.�ة , ال�ی� مات في أع�

فه# بال ض�� یlنYه# وO?ائله# , �Tع��kن ف?ادا , وjذا ام�ل�Rا ق�ة خ�Sا ودموا وأهان�ا الh اد , ل�<ق�_ 
 حاجاته# ال	ف?�ة ال�bMة.  

 م� ال?ل�'�ات الWائ�bة ن�ازع غ� َس�Oة أو 3اث�ل�ج�ة , وشَه م�kRال,ماء ففي ال nة وسف�OWل_ لل!
وت.Y!ة والW�?وال�ع�ر 3الق�ة وال , 

  �Oو�cSرة عامة فه�ه ال?ل�'�ات ال�ي "فزها ال�!��ع وcO�p بها أع=اءه , "Y?�Uها م� اآلخ
ة , وت<�ل�ا إلى رم�ز لفrة أو ق�ة ما.  �Wا3ات سل�'�ة خW3إض � ال�cاب�

ق�م هlالء ب�لn ال?ل�'�ات وc>O,ون م� ورائها ما "عPزها فال � ی�عل# 3ال�قل�, وSال�الحXة , وع	,ما "
رون سل?لة مآس�ها ودماراتها , وت�<ق_ في داخله# ق�ة راف=ة  UO,ونها و�ع" �Oم� ال�<فPات , فإن اآلخ

  . لآلخ
أZ أنه# "��ل�ن إلى اإلنغالق , وال��ه# 3أن ما "ق�م�ن 3ه ع�� ال<�uقة وال شائ ة عل�ه , وال "<_ ألح,  

هل أن الطائفية من طبائع  
السلوك البشري ؟ 
أم سلوك نتعلمه منذ صغرنا ,  
وننشأ عليه وال نعرف سلوكا  
سواه , برغم ما يجلبه علينا من  
األوجاع والملمات اإلجتماعية  
الدامية؟ 

هل الطائفية سلوك يمكن أن  
نغّيره؟ 

لينا أن نسأل أنفسنا ونستحضر  ع 
مبادئ ديننا وأخالقنا وتقـاليدنا  
ونجتهد بالجواب 

إن الموضوع قد يكون معقدا  
والجواب فيه صعوبة , لكن  
البشر يبحث عن الجواب ليزيل  
غشاوات الجهل واإلنفعال  
واإلضطراب 

ال توجد جينات طائفية , بل  
جينات بشرية تنزع في تأثيراتها  

ختالفـات الالزمة للحياة  لتحقيق اإل 
وتواصل النوع البشري 
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"<اجج �Tه , ألنه ق, ت<�ل إلى وج�د مق,س في أع�اقه# , م�ا ی�?pY في ال�OP, م� ال�Oالت أن 
 وال!احات وسفn ال,ماء.  

  .Q�YMال�ة ال?ل�ك الkاب�ن ب,اء مcOو 
ار م�اه,ها , وت	امي ال�دودات ال��!عة عل�ها , وت<�لها إلى Rس�خ ه�ه ال?ل�'�ات ب�و�Oعل��ن ت

  على الفد والعائلة.  ��yة إج��ا.�ة ذات أث�Y' Z�	مع 
ون �3ا "<�Z اإلناء , أZ "��ل�ن إلى ال�ع��# القاسي Rن ج��ع األواني إناًء واح,ًا , وال "ف�Y?>�T

 .� ال���
  

ة وت�ل األc3ار , �c ة , ال�ي تع�ي ال�Yاتها ال?ل�Wا}�ة وال<ق, وال غ=اء ومعRأ ال�	ا ت	ه �وم
 م��ح| , ومف�س 'اس ألخ�ه. وت<�ل ال � إلى مMل�ق ع,واني 

ا}�ة  وجهل , إع��ادًا U3 gعامل 3ع=ه ال ع" اب سل�'ي , "!عل ال �Wى إض	ة به�ا ال�ع�bائWفال
عاءات مع,ومة  على أفRار وتWلعات ع,وان�ة هائ!ة , تف�ر في دن�اه وتعPزها خافات وت�cرات وjدِّ

 .�اه�Yال 
  

U# 3غPOة ال�Mف وال قاء , ال�Z ی,فع إلى ال��ح| وردود  فهي أضال�ل إخ��ت في جهاز ال � ال��<
 األفعال الغ� م�	اس ة مع ال��قف أو ال<الة القائ�ة.  

 ع� ال�Mف م� ال�Mف ال�ق��.�Yّوع , لل�ع أZ أنها ق, تlدZ إلى سل�ك دم�Z م
 ,OPامه  إل"قاع ال�,Mإس� #�Oعة , و�	ا ال��	اتGخالل ن�ا �م� ال�Oالت وهي سل�ك مp?�U ن�عل�ه م

 ب�� ال	اس , وت<ق�_ أغاض س�اس�ة مغضة.  
  

مج دون شع�ر م	ا , س�L أن ما ن�عل�ه Yم ,cا"ة فائقة وق	ا 3ع�Sافه , ورMون ه اآلخRن K�' #عل�	ف
 "عPز ال�ع�ر 3اإلن��اء إلى تلn الفrة أو ال!�اعة.  

 , وصار رد فعل	ا ت!اهه فعل ت,م� وق�ل و'ل�ا أسف	ا في ال�M	,ق ف�ها ,  إزداد خ�ف	ا و'اه��	ا لآلخ
ا}�ة ال<�قاء له. Rه وال	ف ال�,ی, م�Mلل�ع�ر 3ال , 

  
 �إن ال � ال�Z ال "��لn ه�ه األحاس�� ال�عّ�قة "�h| في م!��عات م�فاعلة , و�Oع 3الق�ة واألم

 واألمان , وO<ق_ إب,اعا خالقا وlOس� ل<=ارة م��Wرة "?�دها الع,ل والقان�ن.  
cاب�ن به�ا ال,اء ��T=�ن ح�اته# في رعp وت,ه�ر , وjنه�ارات م�الحقة وضعف م��اصل  أما ال�

ان. ?Mال Q�به# إلى ح Zدlی 
وق, تلعp أدورًا في ه�ه ال?ل�'�ات  , الق�L ال?ا.�ة إلم�الكها , وال�Mف ال�,ی, م� ض�اعها أو فق,ها 

� اإلخ�الف , و'أن ال � خلق�اGار َم�ا�kإثارتها 3إس� #�Oو , . 'فد واح, بل?ان وعقل ول�ن واح, ال غ�
رات تعل�ه , وjس�ه!ان ما "�� إل�ه س�اء في الY�� أو Yح ا� مjدات ه�ا ال?ل�ك ,  وإن وعي مف

# ال�MاpG ب�� ال	اس , ال�,رسة أو ال�!��ع , والc<ف ووسائل اإلعالم , وjسقا� مفداته م� مع!
 "?اه# 3عالجه وال�قا"ة م	ه , ألن ال�!��ع ال "!	ي م	ه إال ال=ر. 

 فعل�	ا أن نفg م	Wقه ,  ون,ی	ه �3,ة , ون�!	p مفداته , ون<�ره أش, ال<�ر.  
 وعلى الم�ز ال��	�عة في أZ م!��ع أن ت	أL ع� ال�	W_ ال�فOقي ال�,م�Z لل�!��ع ال�Z هي �Tه. 

 , لRي تc	ع سU�Yة إج��ا.�ة ق�Oة   وت�!عX	على ال��اصل وال�فاعل وال�فاه# , وت ادل وجهات ال
 ت?ع, أب	اء ال�!��ع 'افة.

في الكثير من السلوكيات  
الطائفية نوازع غير َسوية أو  
باثولوجية , وشرَه مطلق للجريمة  
وسفك الدماء , والشعور بالقوة  
والسيطرة والجبروت 

الطائفية بهذا المعنى إضطراب  
سلوكي , يجعل البشر يعامل  

,    بعضه البعض بكراهية  وجهل 
إعتماداً على أفكار وتطلعات  
عدوانية هائجة  

كلما أسرفنا في التخندق فيها ,   
إزداد خوفنا وكراهيتنا لآلخر ,  
وصار رد فعلنا تجاهه فعل تدمير  
وقتل , للشعور بالخوف الشديد  
منه والكراهية الحمقـاء له 

إن وعي مفردات هذا السلوك  
,  وإحباط مبررات تعلمه ,  

يشير إليه سواء في    وإستهجان ما 
البيت أو المدرسة أو المجتمع ,  
والصحف ووسائل اإلعالم ,  
وإسقـاط مفرداته من معجم  
التخاطب بين الناس , يساهم  
بعالجه والوقـاية منه  

أبناء الدين الواحد أخوة ,  
كالجسد الواحد إذا إشتكى منه  
عضو تداعى له سائر أعضاء  
الجسد بالسهر والحمى 
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� واح, , ن?اه# في ب	ائه Gاء و	ا أب	ل' Zاد		ف�ح , ول	والعقل أن ی , �إن ال�ات عل�ها أن ت?��ق
 وت<ق�_ ال?عادة ل	ا ولألج�ال م� 3ع,نا. 

أخ�ة , 'ال!?, ال�اح, إذا إش�Rى م	ه ع=� ت,اعى له سائ أع=اء ال!?, 3ال?ه   فأب	اء ال,ی� ال�اح,
 وال<�ى.  

 ول	ع�Y>3 #cل هللا ج��عا وال ن�فق ون�Rن إخ�انا.
 "أیها ال	اس إن�ا ال�lم	�ن أخ�ة..."

 "...#Uام عل� "أیها ال	اس إن دماءك# وأعاضU# ح
#Rن أ3اك# واح,. 'لjواح, و #USاس إن ر	, هللا أتقاك#..." "أیها ال	ع #Uم آلدم وآدم م� تاب. أك

"#Rوأل�ان #R�	?آ"اته خل_ ال?�اوات واألرض واخ�الف أل � "وم
ورة وال�ج�د. �cع!از الjل_ وMآ"ات ال � إن اخ�الف ال � آ"ة م

�ل 3قلp ف!�	ات	ا م��ا3ه وأماض	ا م��ابهة , وأل�ان	ا م�Mلفة وأفRارنا وم,ار'	ا ولغات	ا '�لn , لR		ا نع 
 واح, ن<� ه,ف واح, , ول	ا قYلة واح,ة وjله واح, ونYي واح,.  
 فل�اذا ن	?ى 'ل ه�ا وذاك ون�cاغ في خ	ادق الWائ�bة؟ 

 نع# إنها سل�'�ات م�U? ة ن�عل�ها , ول	فg ما ُ"�!عها وOُعل�ها. 
�ها 3ق�ة , ألنها ت�kل وعلى ال�uادات ال?�اس�ة وال,ی	�ة واإلج��ا.�ة , أن ت�	ع ال�عامل �3فداتها وت�ق

 الM?ارة وال,مار وال�Ykر , وال=�اع لل!��ع بال إس�k	اء.
ف , ی�cل 3ال����P ما ب�� ال	اس cت Zالقان�ن على أ pال�!��عات ال��ق,مة "<اس �وفي الع,ی, م

 أ"ا 'ان ن�عه.  
 فل�اذا ال ت�Rن ع	,نا ق�ان�� ت�Yهها؟!!

 لWائ�bة تع	ي تق�Wع ال��ئ ال�اح, إلى أش�اء م��احقة!!*الWائفة م� ال��ئ: جPء أو قWعة م	ه , وا 
  

لناس إن ربكم واحد وإن  أيها ا " 
أباكم واحد. كلكم آلدم وآدم  
من تراب. أكرمكم عند هللا  
أتقـاكم..." 
"ومن آياته خلق السماوات  
واألرض واختالف ألسنتكم  
وألوانكم" 

جيناتنا متشابه وأمراضنا متشابهة  
, وألواننا مختلفة وأفكارنا  
ومداركنا ولغاتنا كذلك , لكننا  

ف  نعمل بقـلب واحد نحو هد 
واحد , ولنا قبلة واحدة وإله  
واحد ونبي واحد.  
فـلماذا ننسى كل هذا وذاك  
ونتصاغر في خنادق الطائفية؟ 

 إرتباط كامل النص:  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa322-120222.pdf   
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