
1 

 

 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

  الموت النفسي!! 

 
 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

    

 

  

في ب*ا(ة م)ارس�ي لل�% وفي ف�#ة اإلقامة ال�ي �ان� ت�دح� �ال�االت ال�ارئة وال�فاعالت ال��اب�ة       
ص ال��اة وال)/ت , و��7 أن ال��# ()/ت , وهل (ع#ف ات �01/ العل)�ة ال�ام�ة , ت,#رت ال)الح+

  �أنه س�)/ت , وهل أن ألع)اقه دور في ت�ق;: ال)/ت؟
 

وأّول ما ق*ح هJه ال)الح+ة , عH*ما �FG �H;�ا خاف#ا في ال�Eادة ال1ارج�ة , ودخل شاب مع أب�ه 
, شع#ت �أن ش;Sا ما تف�0ه الPJ ی*فعه على ال,#سي , وه/ یHادP إنه مات , وما أن إق�#�N مHه أل

ی�Hل: مW ب*نه , ول� أج* ن�Vا , وعH*ما ف��� ع;�Hه �ان الUNUFان م�Tعان ت)اما وNال تفاعل مع 
  الV/ء.
 

  فقل� إنه ال)/ت (�V# على �#سي , وح/له زوNعة Gاق/[ة �أنها ال�1ار ال)�0اع* مW ق*ر (غلي؟!!
ما وفارق ال��اة , وت/ج% وضعه في أسه ت)اوذات ل;لة ش�ائ�ة , أحV#ت ال�#Gة ش01ا ق* ته�� ر 

ثالجة ال)��Tفى , ح�ى ی�� ال�ع#ف عل�ه , وNع* أقل مW ساعة حV# شb1 في العق* ال#ا�ع مW الع)# 
, (Tأل عHه , و�ان (0#خ و[ه*د و[�ه� �أن عّ)ه ل� ()� , وأن ال�F;% ق* وضعه في الdالجة ح�ا , 

Tان معه في ال�نقل�F ال�Tارة وأص;% ب#أسه , ل,Hه ل� ()� , إنه �ان �ارة وfوعH*ما واجه�ه , قال �أنه 
  ی��*ث معي , وال ()Hhه أن ()/ت بهJه الT#عة.

 
وNفعل ص�احه وfتهاماته , زرع ال�j في نفTي �أنه ل� ()� , فJه�F معه إلى الdالجة وأخ#ج�ه 

o(o)ة وعلى ص*ره خارج الوتف��0ه مW ج*ی* وأمام أن+اره , و�ان رأسه م�)�قا �ال,امل ودماغه م�Hاث# 
وأك�افه , وق* ت�Tح رأسه �أنه ق* إن,�q بdقل ع*ة أHGان , قل� إنه م;� وق* تف��0ه أكd# مW م#ة , 

!!�;(� q0# على أنه حي ول�) ال#جل W,ل  
  أذهلHي م/قفه وجعلHي أشع# �الJن% , بل أنه أوه)Hي �أنه حي رغ� أنه �ال رأس!!

ة سH/ات قFل أن أت�/ل لل�% الHفTي , واجه� م/اقف ال مW ع�#  وأثHاء ع)لي ��F;% عام ل)ا (ق#ب
ت�0ى مع ال)/ت , ومHها أنHي ذات ل;لة ج;ئ ��b1 أع#فه مG JHف/ل�ي �hامل هH*امه وه/ م;� , 
وتف��0ه وأمع�H في الفb1 ألني ما إس�/ع�F أنه م;� , و�ان في حادث س�ارة إنقل�F وال ت+ه# عل�ه 

هام*ة أمامي , و�ان مW ذوP ال�أن فأنقل�F ال*ن�ا على رأسي في  إنه جdةأ(ة إصا�ات , ل,Hه م;� , 
ال)��Tفى , فال أع#ف سF% ال/فاة , وGل�F ع#ضه على ال�% الع*لي , م)ا أهاج الHاس وحFT/ني ع*وا 

  له وله�.
ال#جل م;� وال عالمة واض�ة ت�;# إلى أنه ق* أص;% في مhان ما في ب*نه , وتTاءل� ��7 مات؟!

W عق* ��H مع أح* األص*قاء وه/ ب#وT�v/ر في ال#[اض�ات , وNع* ثالثة أ(ام مW # مأكd وقFل

في بداية ممارستي للطب وفي  
فترة اإلقـامة التي كانت تزدحم  
بالحاالت الطارئة والتفـاعالت  
الشبابية العلمية الطامحة , 

كررت المالحظات بخصوص  ت
الحياة والموت , وكيف أن  
البشر يموت , وهل يعرف بأنه  
سيموت , وهل أن ألعماقه دور  
في تحقيق الموت؟

أثناء عملي كطبيب عام لما  
يقرب من عشرة سنوات قبل  
أن أتحول للطب النفسي , 
واجهت مواقف ال تحصى مع  
الموت  

قبل أكثر من عقد كنت مع  
و بروفيسور  أحد األصدقـاء وه

في الرياضيات , وبعد ثالثة  
أيام من توديعه , إنقـلبت  
سيارته ومات في الحال , 
وعندما ذهبت لمعاينته في  
الطب العدلي , لم أجد أي أثر  
إلصابة , لكنه ميت وتساءلت  
كيف مات؟!

بأن الذي يفكر باإلنتحار سينتحر  
يأتي من أنك عندما تتكلم معه , 
ينتابك شعور بأنك تتكلم مع  
ميت , أي أنه بكل ما يبدر منه  
كائن ميت لكن بدنه يتحرك ,  
إنه ميت نفسيا وحي فسيولوجيا , 
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ت/د(عه , إنقل�F س�ارته ومات في ال�ال , وعH*ما ذه�F ل)عای�Hه في ال�% الع*لي , ل� أج* أP أث# 
  إلصا�ة , ل,Hه م;� وتTاءل� ��7 مات؟!

 َFT)ُ تعل)� أن ال)/ت , W;HT(اء ع)لي في دور الHوت�أك*  : ��الةوأث *Toة , وما أن ت��Tم/ت�ة نف
 jي ال تقل ذلHF;oة س�)/ت تV]#(ه الJأن ه�فأن ال)/ت الF*ني س;��ق: , وعH*ما ��H أق/ل لل))#ضة 

  د��/ر , وعH*ما ت)/ت تأت;Hي م#ع/Nة وم�Tائلة : ��7 ع#ف� �أنها س�)/ت؟!!
 

مات وأع#اض ال ُت�1;ئ , وذات عالوالFT% في ذلj الق/ل أن ال)/ت الHفTي حالة س#[#[ة واض�ة 
وهJا یF�H: على ال)Wh(�v , W]#��H الق/ل �أن الPJ (ف,# �اإلن��ار س;��H# (أتي مW أنj عH*ما ت�,ل� 
معه , ی�Hا�j شع/ر �أنj ت�,ل� مع م;� , أP أنه �hل ما یF*ر مHه �ائW م;� ل,W ب*نه ی��#ك , إنه م;� 

  الة فأن إن��اره س��0ل في أP وق� م)Wh. هJhا ح نف�Tا وحي فT;/ل/ج�ا , وما أن (h/ن في
 

ق* (ق/ل قائل ما (ق/ل , وق* ی�عo% ال�ع{ م)ا تق*م , ل,W ال�|�قة ال�ي نH,#ها أن ال)/ت م#احل وال 
()Hhه أن (h/ن ب*ن�ا ص#فا , وfن)ا مFT/ق �أن/اع مW ال)/ت ومHها ال)/ت الHفTي ,  h�v/ن الF/ا�ة األخ;#ة 

��/ل إلى العHاص# األول�ة ال,ائHة في الo*ول ال*ورP , وفي ة في ال�#اب , والدة إذا�ن�/ م/ت ب*ني وfرا
هJا ال��+ي ال,;H/ناتي Gاقة ص;#ورة أخ#~ به�أة مغای#ة , ل,W العHاص# ال�ي ت/زع� في ب*ن ال�#اب 
س�ع/د إلى ب*ن آخ# س;�/اصل مع ال�#اب , وهJhا دی*ن ال)1ل/قات في رحلة ال*وران في دائ#ة ال/ج/د 

  ال)ف#غة.
 

ت ب*ن�ا ال ب* مW ال)/ت الHفTي , وهJا ال)/ت (V��T# ال)Uهالت اإلنفعال�ة والعا��Gة , فل,ي ت)/ 
و[Tعى إلى تف#[غ ال)1ل/ق مG Wاقة ال��اة وfرادة ال�قاء ال�;/[ة , وت��Tع# ذلj في الH+#ات والقT)ات 

  ولغة الF*ن , الPJ (0#ح �أن ال#ح;ل ق* أزف وال�#اب ه/ ال)الذ األص;ل.
 

ت الHفTي نغفلها �d;#ا أو نH,#ها ورN)ا ن�1اها , ل,Hها فاعلة في الTل/ك ال��#P وم�hلة ال)/ 
 Wم ��خ0/صا عH* ال)#ضى في ال)����Tات , و[)Wh معای�Hها ودراس�ها وتف�0ها �إمعان وتف0;ل , و

  الJیW رفع/ا را(ات م/ته� الHفTي وتق*م/ا ن�/ ال��اب.
 

ض لهJه ال+اه#ة الTل/��ة , وفق*ان ال/سائل ال�أه;ل�ة والغ#[% في األم# ن*رة ال*راسات ال�ي ت�ع# 
 W;�;(عات ال)�ق*مة أوج*ت ردهات إلع*اد ال(�o(ل/ص/ل ال)1ل/ق إلى خ�ام رحل�ه ال*ن;/[ة , ول/ أن ال
نف�Tا لل#ح;ل ال#ح�� , ل,W هJه ال)/ض/عات ال تo*ها ذات ��)ة ومعHى في م�o)عاتHا , ال�ي صار 

�ال ال0اع*ة �الo)لة وال)ف#د , وال َمW (0#خ ل)اذا أم/ت م�h#ا , ألن ثقافة ال)/ت ف;ها ی/زع على االج
  ال)/ت الHفTي هي الTائ*ة , وال�ي (ع�اش عل;ها ال,d;#ون مW وح/ش ال��#!!

وما أن يكون في هكذا حالة  
فـأن إنتحاره سيحصل في أي وقت  
ممكن

الموت  الحقيقة التي ننكرها أن  
مراحل وال يمكنه أن يكون بدنيا  
صرفـا , وإنما مسبوق بأنواع من  

الموت ومنها الموت النفسي ,  
فيكون البوابة األخيرة نحو موت  
بدني وإرادة إذابة في التراب  
, والتحول إلى العناصر األولية  
الكائنة في الجدول الدوري  

لكي تموت بدنيا ال بد من  
ت  الموت النفسي , وهذا المو 

يستحضر المؤهالت اإلنفعالية  
والعاطفية , ويسعى إلى تفريغ  
المخلوق من طاقة الحياة  
وإرادة البقـاء الحيوية  

تستشعر ذلك في النظرات  
والقسمات ولغة البدن , الذي  
يصرح بأن الرحيل قد أزف  
والتراب هو المالذ األصيل

مشكلة الموت النفسي نغفـلها  
,   كثيرا أو ننكرها وربما نخشاها

لكنها فـاعلة في السلوك  
البشري خصوصا عند المرضى  
في المستشفيات , ويمكن  
معاينتها ودراستها وتفحصها  
بإمعان وتفصيل , وكم من  
الذين رفعوا رايات موتهم  
النفسي وتقدموا نحو الغياب

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Samarrai-PsychologicalDeath.pdf  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  عربي رقيا بعلوم وطب النفسنحو تعاون  

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Samarrai-PsychologicalDeath.pdf 
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 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

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

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

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet-AlHassad2021.pdf  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
 

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

  

*** *** *** 

 .... م للتواصل االجتماعيشاركونا اعمالنا على صفحاتك

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

 فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا

 

 

   …" سوهــــــا ومـا" السلسلـــــة  المكتبيـــة  
  طيّبة لحياة نفسية أفكار

  على شبكة العلوم النفسية العربية" سوهــــا وما" 
/arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htmhttp:/  

  على المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية" سوهــــا وما" 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3 

  على الفـايس بوك " سوهـــا وما" 

https://www.facebook.com/WaMaSawahaa/?ref=bookmarks   
 

   صداراتإلآخر ا
  " … سوهــــــــــــــا ومـــا" 

  ) 2021  (العاشر   الجزء 
  ) أمريكا  - / العراق    الطب النفساني(  السامرائي صادق

sadiqalsamarrai@gmail.com   

  رابـــط شـــراء العـــدد
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=467&controller=product&id_lang=3  

  الفهــرسالغالف و  
  ...التعليمات اتبعثم    "السلة الى أضف"  ايقونة  على تحميل مجاني، انقر

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=466&controller=product&id_lang=3 
 


