
 الحب الذي يفهم

 

الداخلية والخارجية.  عدم توافق المرجعياتالحقيقة والواقع بسبب  هناك صراع دائم بين

تختلف قدرة اإلدراك والتقييم لكل إنسان.  ألن كل شخص لديه سوية معينة من المعرفة.

ألن المستوى األعلى  فقط. نظرا  يمكن لكل شخص فهم المعلومات المناسبة بحسب إمكانياته 

ً ل للواقع وليسقًا تكوين التصورات وف ماإلدراك, يتللمفهوم صعب  في هذه . لحقيقةوفقا

في  والدوافع المشوهة أو السليمة سية المعقدة والتصورات الراسخة،العوامل النف الصيغة,

كما نريد "ال نرى األشياء كما هي ولكن عبارة  نحاسمة. إهي أيضا عوامل  النية والرؤية

عن هذا النمط بشكل جيد للغاية. لذلك، تعبر رؤيته" يودون"يرى الناس ما أو  أن نراها"

والثغرات حتى بين  ية الرئيسية التي تخلق التشوشهناك نوعان من العوامل االجتماع

  أوعدم الفهم. أن يساء فهمهملناس: ا

باإلضافة إلى هذين العاملين، فإن العامل اآلخر الذي ينتج التوتر الروحي في الكائن البشري 

 عمنها. ومهو الالمباالة والظروف السلبية التي تفرضها الكراهية والغضب وهي مشتقة 

يمكن أن  ويدرك قلبه من خالل الحب الذي يستحوذ الحب على نبضه نسانذلك، فإن اإل

إن القوة  يطهر وينقذ نفسه من آثار هذه االختالالت في وقت قصير مع قوة التفكير اإليجابي.

، وتبقيهم إن القوة الحقيقية التي تجعل الناس راسخين .الحقيقية هي قوة التفكير اإليجابية

ب. يها قوة الحقوة التفكير اإليجابي التي تغذ هي,ملهوتضمن االزدهار  سعداء وناجحين،

ال يوجد إفالس في  ألنه بحسب الثقافة السريانية، أصال.لوال قوة الحب لم يكن هناك شيء 

المرء يقدر نفسه واآلخرين ال يأذي نفسه أو يتسبب  الحب يجعل . هذا يعني أنبنك الحب

في جميع مجاالت الحياة وتنمية الموجود. عندما  . يعني تطوير الكائنبالضرر لألخرين

  .امينطلق الحب الحقيقي، سيكون االحترام والصدق بالتأكيد رفيقه

يشرح الكاتب األمريكي الشهير غاري زوكاف الحب باعتباره المكون الرئيسي للقوة 

مكنك "الحب هو تكوين. إنه ليس عاطفة أو استجابة. ال يمكنك خلق الحب ولكن يالحقيقية: 

بما أن تعيشه وأن يتخلل حياتك. ال يمكنك أن تحب شخًصا أو شيئاً آخر بآن واحد. الحب، 

ليس له حدود وشروط  . يزيل كل الضغوط. الحبفي ذلك أنت يجعل كل شيء له قيمة



 الحبال يمكنك إطفاء نور الشمس.  قنديلك. ولكنأن تشعل ك وأحكام أو غايات سرية. يمكن

. وتصبح اً واحد شيئاً تحب، تصبح أنت والحب  ع الشمس. عندماهو مثل مزج مصباحك م

 ذاتك متوحدة في الحب.

، حيث مرداد"" ( في كتابه1988-1889يصف الكاتب السرياني اللبناني ميخائيل نعيمة )

"الحب ليس فضيلة. الحب حاجة؛ مثل الحب كما يلي: في يكشف سر المعرفة والحكمة، 

يس كمثله شيء، ولكن ال تنغر بنفسك من أجل والهواء. للماء؛ مثل الضوء الخبز وا

, الحب يحتاج أحد إلى إحضاره إلى السماوات القلب، ال الحب، وألنه كتنفس الهواء وبوح

القيمة الخاصة به. ال تتوقع مكافآت للحب. الحب هو مكافأة ماء، حيث يجد يصعد إلى الس

. الحب ليس له حساب سوى عقوبة مناسبة. الحب ال يفسر كافية للحب، مثل الكراهية هي

. الحب ال يقترض أو يقرض. ال يشترى وال يباع؛ ولكن عندما يعطي، أن تهب نفسك له

؛وعندما يأخذ ، يأخذ كل شيء. أخذ بالفعل وعطاء بالفعل.لذلك هو نفسه  يعطي كل شيء

ق إلى البحر ويمأله، يجب عليك أن دائماً, اليوم وغًدا ومستقبًًل. تماًما مثل نهر بري يتدف

ال تتلقى الهدية من البحر هي  تيالبحيرة الحب وأن تكون مليئًا بالحب.تصب نفسك في ال

  "راكدة. بحيرة

في الحاالت التي ي توقع فيها / األنا ان تستجيب لجميع األشياء التي تفعلها األنا / ويتم إدخال 

نعتقد أنه  دوافع المساومة الداخلية، في هذه الحالةالتوقعات المادية والمعنوية تحت تأثير

الوضع إلى هباء. هذا يسبب خيبة أمل كبيرة في هذا الوقت عندما تتآكل  يمكن أن يتحول

الطرق التقليدية وحتى تتقطع بها السبل. لهذا السبب، من الممكن فقط أن تكون قادًرا على 

ة من خالل التطوير والتطور واالنفتاح الخروج من االنحرافات والصدمات واإلساءة الروحي

 إن الصور النمطية تثير اإلحباط على تعلم الحياة.

ليست المقاربات التقليدية  وتغذيهاغالبًا ما تكون المشكلة الرئيسية التي تثير مشاكل اإلحباط 

 ) النفسية(. إنها الصور النمطية التي تغذي المواقف المعممة إنه نظام تحديد وتقييم يعتمد

 .على األنماط الفكرية الضيقة

إنه الحرمان من القيم الروحية والتقييمات القائمة على المعرفة الحقيقية. إنه نقص الوعي 

 الرحيم واإليثار الفعال.



األخرى الفعالة،  ة على القوالب النمطية مع المثيراتإذا تم تجميع المناهج التقليدية القائم

)األسرة، والتعليم،  -(، والمعرفة الجديدة وجدانيةالروحية )أي األخالقية وال والقيم

سيكون التدفق في جميع  -والمجتمع، والسياسة، واألعمال، واإلدارة، وما إلى ذلك( 

ألنه عندما  والصعوبات بسهولة أكبر.راحة. سيتم التغلب على المضايقات  المجاالت أكثر

 الراسخة بطريقة سلبية، وتؤديرات التصوبتغذي القوالب النمطية )الصور النمطية( 

  المواقف التقليدية بشكل غير إرادي.ب ف السلبية، يزداد التأثرالتحيزات والظرو

اني ، إن (، أحد رواد علم النفس اإلنس1870-1908ولهذا السبب يقول أبراهام ماسلو )

 .""الفهم من خًلل الحب قاعدة البد منها

 ولكن لم يفهمني أحد" "الجميع أحبني،(: 1955-1879يقول العالم ألبرت أينشتاين )و

هذا صحيح، عليك أن تفهم قبل أن تحب. المحبة بدون فهم، هو بناء مبني على الرمال، 

 المحبة من خالل الفهم هو ذاك البناء الذي بني على الصخرة .

اهية والحب هو مثل مبنى يقف على إن الفهم في تيار الحياة المتدفق الذي يختبر الكر

صخرة. الحب الذي يفهم يعرف أن تحقيق النصر ال يمكن تحقيقه إال من خالل القيم اإللهية 

 :الرئيسي الذي الحظته في التقييمات هو كما يلي للروح. المعيار

يَْدُخُل اإِلْنَساَن ِمْن َخاِرجٍ الَ يَْقِدُر أَفَأَْنتُْم أَْيًضا هَكذَا َغْيُر فَاِهِميَن؟ أََما تَْفَهُموَن أَنَّ ُكلَّ َما  "

َسهُ  الحقيقة كما يقال في الداخل وليس في  ( .18-7 سمرق) “., بل الخارج منهأَْن يُنَج ِ

 .الخارج 

؛ مايلي المخضرم في مجاله في تركيا كتب جوجل أغلو دوغان كاتبالو نفسيالعالم ال

رين؛ يمكن إلى فرض نفسه على اآلخ"الشخص الناضج الذي قبل وفهم نفسه ال يحتاج 

يسعى الشخص  افيه. بينمويمكنهم أن يقولوا بسهولة ما يفكرون  للناس أن يكونوا حوله

وجعل أفكاره وتوقعاته مفروضة ، مثل نفسهالناضج إلى جعل الناس المتغطرس وغير 

 "..إذا كانت هناك رؤية هناك إرشاد أيضاً على اآلخرين

الشخص الذي لديه حب الفهم هو الشخص الذي يسد الثغرات الداخلية ويمكنه تقويم 

النتوءات الخارجية. لذلك، يجد شخصيته / هويته ليس من خالل التملك، ولكن من خالل 



. إنها تحول المعرفة إلى حكمة. تأنيحسب ظروف الطريق. يتصرف بحذر وب يبحرجود.الو

 .، فهناك إرشادات وإشارات طريقلديه رؤية. إذا كانت هناك رؤية 

الحب الذي يفهم، يتطلب األمر أن تكون خاليًا من تأثيرات األنا وضغوط األنا  دراك كنهإل

، وهي عكس األنا ، تشبه البلورة ذات الزوايا  "الروح"وأن تسترشد بالقيم الروحية. ألن 

. الحياة تعني تنظيف هذه البلورة من نا"األ" العديدة. هذه البلورة مغطاة بطين يسمى 

الجوهر. بدون هذا الوهج، ال يمكن أن ينمو الجوهر  البلورات أيالطين، وتلميع أسطح 

ين ويكشف عن الحب، طاقة الحياة العالية. إن األشخاص الناضجين هم الذ ويتألق أكثر

هذا الجوهرعن طريق تنظيف  صقل، الذين يتمكنون من  انيةيمكنهم اكتشاف أنفسهم الروح

. أولئك الذين ال يستطيعون اكتشاف أنفسهم "الوجود"الطين. يجدون الذات من خالل 

، المتغطرسين هم أولئك الذين يفشلون في تنظيف طين األنا. في حين أن هؤالء انيةالروح

. لك""التمروحياً / طفوليين. يجد هؤالء الناس أنفسهم من خالل  فقهونفإنهم أشخاص ال ي

كوسيلة  والحرية واالختالفات كما تقوم بتقييماتها حسب المظهر الخارجي. يرى التفرد

 .لالستغالل وسوء المعاملة ويصورها على أنها مهارة

لى الرغم من أنه هو الشخص الذي يعرف ويفهم نفسه. ع مفهوم الحبالشخص الذي يدرك 

دم ه. على الرغم من عفقد عرف نفس، االرغم من أنه غير معترف به ىنفسه. عل لم يالحظ 

. شظفال  وأنواع شوائبهاالنزوات و تم تحريرها منو إليهالنفسه أال إنه قد وصل اكتشافه 

والسيطرة على قديره لذاته، واالنضباط الذاتي ألنه وجد حبه لذاته، واحترامه لذاته، وت

سوء الفهم،  معرفةالداخلية غنية. في  تهالنفس في عالمه الداخلي، وأجهزالذات، والثقة ب

على الرغم من ضغوط األنا والرغبات األنانية، مع المواقف العاطفية ، فإنها تحاول أن 

العدسة غير العادلة، تفعل الشيء الصحيح / العادل من خالل النظر إلى األحداث ليس من 

 أفضل خدعة هي عدم الخداع . ناإلنصاف. إ عدسةولكن من 

( ، الذي فاز 2008-1918في هذا السياق ، كتب الكاتب الروسي ألكسندر سوليجينتسين )

"إذا لم نتعلم تحديد مطالبنا بشكل صارم برغباتنا ، وإخضاع بجائزة نوبل لآلداب: 

وأ تظهر أسوس بعضنا البعضسنمزق  -اإلنسانية  -فإننا مصالحنا للمعايير األخًلقية ، 

 "تكشر اإلنسانية عن أنيابها. اينمالبشرية, حأجزاء الطبيعة 



 اياركمال س أستاذناأود أن أؤكد على حساسية وحيوية الموضوع بمقتطف سأقترضه من 

الجواهر التي  يمكننا تحقيق الرضا الروحي الحقيقي، ليس فقط من خًلل"المحترم: 

 ".بل ورفض االستغًلل, للوصول إلى اإلشباع المعنوي الحقيقي وحنا،رنحملها في 

الغش في ظروف اليوم. أفضل سياسة هي اإلخالص عدم وفقا للنتيجة، فإن أفضل غش هو

واألمانة. ألن اإلخالص هو حرية الروح. الصدق هو حالة األصالة الطبيعية. هذا الوعي 

 .يعزز التوازن بين األصالة والحرية نورحيوي في جميع مجاالت الحياة. هذا ال نورهو 

فهموا المحبة أن يتأكدوا من أن حاالت اإلفالس ال يمكن أن يجب على األشخاص الذين 

مكاسب ومزايا  االستثمار في هذا البنك ضخم. له تأتي إلى بنك النعمة اإللهية. العائد على

 .الدنيوية كأبدية تنمو في حيات

حب  لديه . البعض منا لديه قلب وحماس. البعض منالناس معاشر"إن اكما يقول أحدهم ،  

 وأساتذة, وبعضنا اآلخر لديه الهموم والمشاكل. هم مربينالتفاهم. البعض 

 

  بكتاشيوسف ملفونو 


