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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )340( سـواهـــــا ومـا

  !!هل يوجد بحث علمي أصيل؟ 
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

       

     
 

 

� ونه	�� ��ا ق�م�ه , ون	�اهل دورنا ونه�ل عق�لا , ون	��ك �ال��مى في عّل��نا أن ن!� لآلخ�
  ف9اءات أج45ة , ح	ى أص�0ا نع	�� على ال�ارد إل,ا , ون+� ما ل�یا.

وع�ما ن	��ث ع� الE�0 العل�ي , ت��نا إزاء آل4ات إس	Aاخ4ة ت0?4ة ص�و�ة (م� ال=�>) , فال 
  ن�	لL ما ه� أص,ل (نا�ع م� ج�ه� ما ف,ا) , و��Jن ما ق�مه غ,�نا م4Gاسا ون�5اسا.

�4ع العل�م , وفي م4ادی� العل�م الف4Aة , ال	ي ت	OلS تفاعال وا4Qا وحP,Pا مع و�Oغى ذلL على ج
� ال تع�فه.Vات الغ,� وف�ضها على ال�اقع ال�  واقعا , أمعا �إس	�9ار ن!�

  فهل ت�ج� ع�نا ���ث ودراسات عل�4ة نف4Aة ذات �4Zة ع�ل4ة؟

Oاه] في ت��ی�ه وتAاب4ة ل��اجهة واقع ال ن�	ه م�اولة إقVه!!ه���  

  

  أوال: ال���ة ال����ة الغائ�ة وال����� ال������!!

الe,5ة ال4P�0ة ثقافة سل��4ة مع�4cة إدراك4ة  عل�4ة ذات إرادة إق	�ار�ة لل	�صل إلى ج�اب  على س_ال , 
  وفي م�	�عات "م��ع الA_ال" , ت	في هVه الe,5ة , و��Jن الE�0 العل�ي م�f ت=�ر أو س�اب.

iة في ق�الS م	�ارثة ت�Vر عل,ها الA_ال , م� ال=عS أن ت	عل] أسال,S الE�0 فال��	�عات ال�=�5 
� ی�> أنه ی�ر� و�ع�ف , ول�jه Vع ال�	العلة ال+�5> في ال�� �العل�ي وال	فاعل ال�ع�في ال��روس , وت+�

  األج�iة على األسeلة!!

ة , فال �j	لL مع!] وهVا اإلق	�اب الOo,� ق9ى على ماهج الE�0 العل�ي وألغاها م� وعي األم
  أبائها عقال ��4Pا , وال	ي تE�0 تعاني وُتO9ه� , وُت0َع� ع� س�ح ال�4اة وتق��� م=,� األjام.

� ی�5أ مV ب�اjات تJu,ل ال�عي أثاء الOف�لة , و�	�اصل مع ن�� اإلنAان �iهاج ت�فالe,5ة ال4P�0ة م
.Lال�ش� , وما �ع� ذل �  وiل�غه س

�	�عات الe,5ة ال4P�0ة الفعالة , أن اإلنAان ومV نع�مة أxفاره , jق�ن ما jق�م �ه فال	�4iة القائ�ة في م
� لAل�ك أن �Jjن ب�ون ج�اب م�تA� y0_ال , J�j ق�م �ه , والj ج�اب ی�5ر ما ��Jل�ة "ل�اذا" , و�E�0 ع

  و|ال أص0ح الzou في حالة تA	�عي ال!� وال	ق,4].

j ~Oع�ف ما jق�ل , وهVا واضح في األ{فال الVی� أعایه] �� L0}اoj ف��	ني أمام عقل م��	ف ,
وع�ه ل+ل س_ال ج�اب وفقا ل�!اره ال	=�ر� والP�0ي , فه� ال jق�م �الفعل م� غ,� سS5 وم�Oق 

علّمونا أن ننظر لآلخرين  
ونهتدي بما قدموه , ونتجاهل  
دورنا ونهمل عقولنا , ونتحرك  
كالدمى في فضاءات أجنبية ,  

بحنا نعتمد على الوارد  حتى أص
إلينا , وننكر ما لدينا

عندما نتحدث عن البحث  
العلمي , تجدنا إزاء آليات  
إستنساخية تبعية صدوية (من  
الصدى) , فـال نمتلك ما هو  
أصيل (نابع من جوهر ما فينا) , 
ويكون ما قدمه غيرنا مقياسنا  
ونبراسنا

هل توجد عندنا بحوث  
ودراسات علمية نفسية ذات  

يمة عملية؟ق
هذه محاولة إقترابية لمواجهة  
واقع ال نساهم في تجديده  
وتطويره!!

البيئة البحثية ثقـافة سلوكية  
معرفية إدراكية  علمية ذات  
إرادة إقتدارية للتوصل إلى  
جواب  على سؤال , وفي  
مجتمعات "ممنوع السؤال" , 
تنتفي هذه البيئة , ويكون  
البحث العلمي محض تصور أو  
.سراب

البيئة البحثية منهاج تربوي يبدأ  
منذ بدايات تشكيل الوعي أثناء  
الطفولة , ويتواصل مع نمو  
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  ن!�� تعل�ه أو Ajعى إلس	+uافه.

ة , ب,�ا وفي عال�ا الع�iي ال نعّل] أ{فالا أسال,S ال	ف+,� العل�ي و�4�4ات الE�0 وال�ع�فة ال�ص,
في ال��	�عات ال�	ق�مة �Jjن ال��ه� األساسي لل	عل4] إكAاب ال	الم,V ق�رات الE�0 العل�ي وت�و��ه] 
�آل4اته ومهاراته , واألخV �أی�یه] لل	�صل إلى ال	ع5,�ع� أف+اره] وتOلعاته] , ولهVا ع�ه] إش�اقات إب	+ار�ة 

  و|خ	�ا4Qة في أع�ار م�J0ة.

Vه ال��	�عات و�أنه عق,�ة ال�4اة وم�Oقها وق�تها , و{اق	ها القادرة على و��5و الE�0 العل�ي في ه
  ت�و��ها ��ف�دات ال=,�ورات ال+�5>.

وم�	�عاتا م=i�5ة في ق�الS "كاَن" , و�=عS ال	��ر م� أصفادها ومع4Oاتها اإلنفعال4ة , ال�عOلة 
  اَن"!!للuا{ات العقل4ة ال4P�0ة والف+��ة , فل+ل س_ال ج�اب في ج?0ة "ك

 Sع�	Aن وأك�ن وسأك�ن , وال تفه] مف�دات �ان , وال ت�Jj لقة في آفاقOب,�ا ال��	�عات ال�	ق�مة م
  عقل4ات "كان" وماه�ها اإلق	�اب4ة والAل��4ة , وت�5Aها ن�ع م� اإلض�Oاب الAل��ي واإلدراكي وال�ع�في.

  ال�اض� وال�A	ق5ل؟ت�> �4� ن_س� لe,5ة ��4Pة ذات �4Zة ح9ار�ة وتأث,��ة في مA,�ة 

س_ال �j	اج لE�0 ودراسة , ف+ل ��E ی�5أ �A_ال , فعل,ا أن ن	عل] �4� نAأل أو ن9ع الA_ال , 
ون�	ه� �اإلجا�ة عل4ه وفقا آلل4ات وخ�Oات الE�0 العل�ي , وس	��نا في مع	��ات ��4Pة ذات ق�رات 

�ة إ�jاب4ة , ألنها س	Aاه] في صاعة العقل ال�عاص���Oة وت�� ال��ت+� على أس� تفاعل4ة إ�jاب4ة تغ,,�
سل�4ة , ذات أدلة مع�4cة وت�ض4�4ة ت9عف الOاقات العا{�4ة الAل45ة وتهVبها وت�ش�ها , وت�ح العقل 

  ق�ة ال4Aادة وال	ق�ی�.

والع�,S في أم�نا إه�الا ل��اه� ال	�اث ودرره ال�ع�4cة , ال	ي أرس� دعائ] اإلنOالقات ال�9ار�ة 
  ~ {�� م�Oo{اته في xل�ات ال�oازن و�4اهS ال�	احف وال�J	0ات ال+�5> في ال�ن4ا.مV ق�ون , وت�ق

  

ل#ن ال"خ�ل و ���ون األص�ل!!   ثان�ا: ی�'ِّ

ت�0,ل ال�خ,ل ون+�ان األص,ل , xاه�ة فاعلة في ال�اقع الع�iي مV م	=ف الق�ن ال	اسع ع�u , وما 
� األج4ال أن ت	=� عل,ها , ف+ل قادم م� �ع,� أJا ت�e,ش �ف9ل م�ا ل�یا , وما ن�5عه ون	�ه ال Ajاو

�4� على وع,ا ال��عي , وغ�س ف,ا مuاع� سل45ة ت�اه ذاتا وم�ض�عا.� �Vال�قارنة �ال�خ,ل , ال�  

وه� إس	ع�ار ناع] , و|س	?0اد خفي ل�ج�دنا ودورنا ال�9ار� , یه�ف إلخ�اجا م� دائ�ة ال�4اة 
  ال�عاص�ة , بل وح	ى الغاب�ة.

ه�ا أب�عا فأباء جل�تا ی!�ون إل4ه ب=ف ع,� , وما jأت,ه] م� خارج ح�ود األمة یهلل�ن له ف�
  و�5Oل�ن , و���5Aنه ذروة اإلب�اع واإلب	+ار , و��iج0ه تقاس درجات ومقامات إب�اعاتا.

� أمام ع�ائS األم�ر , ح,E ت	�ج] �	S ألناس ال �4Zة له] في م�	�عاته] , و�ق�َّ �م�ن ونقف م	�,,�
  في م�	�عاتا على أنه] رم�ز نادرة وم	�,�ة في هVا ال�,�ان أو ذاك .

� ل	أدjة ��oAب�ع,ه] , وال� �,i�+و�Aاه] في ال	ه��ل الع�واني على وج�دنا الع�ی� م� ذو� األقالم ال�
  واج0ات ت�س4خ ف+�ة أن اإلب�اع األج5ي أف9ل م� الع�iي!!

j4ة وال�4ادQال��ض� �ة وف,ها عا{�4ة ع�4اء , و|نفعال4ة صاخ0ة ت=,5ه] �أم4ة و{�وحاته] تoل� م

اإلنسان وبلوغه سن الرشد , وما  
بعد ذلك

التربية القـائمة في مجتمعات  
البيئة البحثية الفعالة , أن  
اإلنسان ومنذ نعومة أظفـاره , 
يقرن ما يقوم به بكلمة "لماذا" , 

برر ما يقوم  ويبحث عن جواب ي
به , وال يمكن لسلوك أن يكون  
بدون جواب مرتبط بسؤال , وإال  
أصبح الشخص في حالة تستدعي  
النظر والتقييم

مجتمعاتنا مصبوبة في قوالب  
"كاَن" , ويصعب التحرر من  
أصفـادها ومعطياتها اإلنفعالية ,  
المعطلة للنشاطات العقـلية  
البحثية والفكرية , فـلكل سؤال  

عبة "كاَن"!!جواب في ج

ترى كيف نؤسس لبيئة بحثية  
ذات قيمة حضارية وتأثيرية في  
مسيرة الحاضر والمستقبل؟
سؤال يحتاج لبحث ودراسة , 
فكل بحث يبدأ بسؤال , فعلينا  
أن نتعلم كيف نسأل أو نضع  
السؤال , ونجتهد باإلجابة عليه  
وفقـا آلليات وخطوات البحث  
 العلمي

لجواهر    العجيب في أمرنا إهمالنا
التراث ودرره المعرفية , التي  
أرست دعائم اإلنطالقـات  
الحضارية منذ قرون , وتحقق  
طمر مخطوطاته في ظلمات  
المخازن وغياهب المتاحف  
والمكتبات الكبرى في الدنيا

تبجيل الدخيل ونكران األصيل , 
ظاهرة فـاعلة في الواقع العربي  
منذ منتصف القرن التاسع عشر , 

ألجيال أن تنتصر  وما تمكنت ا
عليها , فكل قـادم من بعيد  
أفضل مما لدينا , وما نبدعه  
وننتجه ال يساوي شيئا بالمقـارنة  
بالدخيل , الذي هيمن على  
وعينا الجمعي , وغرس فينا  
مشاعر سلبية تجاه ذاتنا  
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إدراك4ة فادحة , ت�عه] م� إ�=ار ما ی	اول�نه م� م�ض�عات ضارة ب�ج�دنا �أمة ذات ح9ارة فائقة 
  اإلم	�ادات.

� إل4ه j=اب�ن ��xاول� تأملا أ� إن�از ع�iي بلغة الع�ب , فأن ال!� إل4ه س�J4ن ض?4فا , و�أن ال
=� ال!� , وال تفع معه] الع�سات ال45Oة , ألنه] ال ی�ونه �ع,�نه] , و|ن�ا ی�ون ما في �الع�ى وق

  رؤوسه] م� األ�ا{,ل.

و�أنه] ��اجة ل��OAة �A4Gjن بها �4Zة وأه�4ة اإلن�از , وعادة ما ت+�ن م�OAته] اإلن�از األج5ي 
  وأج4ال. مه�ا �ان ن�عه , فه� ال�	ق�م دوما , وهVه ف��ة إنOل� على أج4الٍ 

اء على إن�از ع�iي , بل ال�Oل�ب  ال	قل,ل م� شأنه , فال�قالة العل�4ة ال�J	�iة Pع ال�ففي واقعا  م�
�اللغة الع�4iة مA	ه�ة , وال	ي ت+	S بلغة أخ�> ومع	��ة على م=ادر أج45ة ت+�ن أك�P رواجا وق�5ال 

  ال	ي ن�ت+� عل,ها أج45ة وحSA. م� ال�قالة الع�4iة ال�ع	��ة على م=ادر ع�4iة , ف��جع,	ا

وهVا الAل�ك غ,� م	�اول في ال��	�عات األخ�> , ال	ي تع	�� على ق�راتها الVات4ة وتA	��P في 
  {اقاتها ال�{4ة , وت�E على أن �Jjن اإلب�اع أص4ال وم� مف�دات ال�اقع ال�{ي الُ�عاش.

ه�ة في صاعة ال�9ارة اإلنAان4ة , والVی� ال jع�ف�ن هVه األمة ی	�ه��ن �أنها ض?4فة وغ,� مAا
وهVه ف��ة أخ�> �5,�ة ُی�اد زرعها في وعي األج4ال ال�	�اف�ة , ل+ي ت+� ه��	ها وت�وس على م�,�اتها 

  ومعال] ذاتها وعالماتها ال�9ار�ة اإلنAان4ة الفارقة.

�ال ال��وج�ن والع�,S في األم� أن نuا{ات ت�ه,ل األمة بVاتها ورسال	ها ت��� �PJافة وس�عة , و
م�ن ما یفع الاس , وما jق�م�ن �ه ت�م,� لألمة وم�~ ل�uاه�  �قا وم�ف�ات ت�ه�ه] �أنه] jق�ِّ�Aلها ت

  وج�دها األص,ل.

> م	�عة , ف�اح� األقالم ت_د� دورها للق9اء على وج�دنا , ال��س�م  له  وق� ت��ت لهVا اله�ف ِق� 
  �أنه س,�ول في �9عة ق�ون إذا ت�اصل� اله��ة , وت�اد> أباء األمة في غفل	ه] وأوهامه]. 

و��Ju الع�ی� م� أن�ار األمة الAاع,� ل	�ف,�ها و|jقاxها م� رق�تها , �أنه] ال یال�ن ال�ع] وال	4�uع , بل 
	=�> له] ق�> وماب� وأقالم م� ب,� xه�ان,	ه] , ل	�o0 ما jق�م�ن �ه م� جه�د وما jق�م�نه م� عOاءات.ت

وال ی�ج� أ� م�uوع مه�ا �ان صغ,�ا أو �5,�ا في ر�iع األمة ت�,� �األصالة وال	ع5,� ع� ج�ه�ها , 
	o==4ة وت�SA أنها س	ق9ي إال وواجه	ه الق�> ال�عادjة إلرادتها , وج�ت ض�ه أب�اقها اإلعالم4ة وال

  عل4ه , ل+ه �Jjن رغ] أنف ال+ائ�ی� , وأقالم ال��َ�ل,� الAاع,� إلى ح	فه] وه] في غفل	ه] jع�ه�ن.

و��5و أن حال األمة ل�4 ���ی� , ف�V أن ح=ل� ال��اجهة ما ب,� الغ�ب وال�uق في األن�ل� وح	ى 
, وم_ث� في مA,�تها , وفي زم� ال	�اصل الAهل  ال,�م , وال�هج ال	O4GAي إلرادتها فاعل ب,� األج4ال

�ع , فاله��ة بلغ� ذروتها وت�ادت في {�4انها وش�اس	ها.�Aال �u  وال

ول�A مع4ا ب	فA,� ال!اه�ة , ألنه ل� jغ,� ن�O,	ها , فهي م� أ���jات الع�وان4ة األساس4ة على 
  وج�دها.

� �=,�ورتها األس�ى,و�,�ن	ها األن5ل , وiأنها ت+�ن وت	�ق~ رغ]  ل+� األمة ف,ها م� األفVاذ ال�_م
  الع�ائ~ ال	ي ت	�اك] في {��قها , فهي ت�O] ال�=�ات وتق	لع ال�Aود , وت��� ��4اه اله� الهادر ال	4ار.

 �وال	أر�خ ی_�� أنها تل� ن�ا�غها وأعالمها م� رح] أحل�x Lوفها وُمقاساتها , ومع!] رم�زها إنP5ق�ا م
  =,�ها , ف+ان� به] ح4ة معOاًء و�ان�ا بها أن�ارا سا{عة.ذروة م�اجهاتها مع م

وموضوعنا

لو تأملنا أي إنجاز عربي بلغة  
العرب , فـأن النظر إليه سيكون  

ظرين إليه  ضعيفـا , وكأن النا
يصابون بالعمى وقصر النظر , 
وال تنفع معهم العدسات الطبية , 
ألنهم ال يرونه بعيونهم , وإنما  
يرون ما في رؤوسهم من  
األباطيل

في واقعنا  ممنوع الثناء على  
إنجاز عربي , بل المطلوب   
التقـليل من شأنه , فـالمقـالة  
العلمية المكتوبة باللغة العربية  

ي تكتب بلغة  مستهجنة , والت
أخرى ومعتمدة على مصادر  
أجنبية تكون أكثر رواجا وقبوال  
من المقـالة العربية المعتمدة  
على مصادر عربية , فمرجعيتنا  
التي نرتكز عليها أجنبية وحسب

العجيب في األمر أن نشاطات  
تجهيل األمة بذاتها ورسالتها  
تجري بكثافة وسرعة , وينال  

ات  المروجون لها تسويقـا ومحفز 
توهمهم بأنهم يقدِّمون ما ينفع  
الناس , وما يقومون به تدمير  
لألمة ومحق لشواهد وجودها  
األصيل

ال يوجد أي مشروع مهما كان  
صغيرا أو كبيرا في ربوع األمة  
تميز باألصالة والتعبير عن  
جوهرها , إال وواجهته القوى  
المعادية إلرادتها , وجندت  
ضده أبواقها اإلعالمية  

صية وتحسب أنها  والتخص
ستقضي عليه , لكنه يكون رغم  
أنف الكائدين , وأقـالم  
الممَولين الساعين إلى حتفهم  
وهم في غفـلتهم يعمهون

لتبقى إرادة العطاء اإلبداعي  
متوقدة , ولتتواصل وبإصرار  
مطلق , فـاألمة تقترب من فجرها  
الحضاري األثيل!!
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ى إرادة العOاء اإلب�اعي م	�ق�ة , ول		�اصل وiإص�ار مOل~ , فاألمة تق	�ب م� ف��ها ال�9ار� قفل	0
  األث,ل!!

وخ	اما , م� ال�A_ول4ة الالزمة أن نق�م َمPال لألج4ال ال=اع�ة ع� مهارات الE�0 العل�ي الAل4] , 
�عات ت	ق�م �ال�� واإلج	هاد الP�0ي الالزم ل	ق��] اإلع�جاجات ال�اصلة في م4ادی� ال�4اة , وهي ألن ال��	

  ت�oض مع	�ك ال	��jات ال�	�اك0ة.

ة؟!!Aق�وة ح � فهل م

من المسؤولية الالزمة أن نقدم  
ل الصاعدة عن مهارات  َمثال لألجيا

البحث العلمي السليم , ألن  
المجتمعات تتقدم بالجد  
واإلجتهاد البحثي الالزم لتقويم  
اإلعوجاجات الحاصلة في ميادين  
الحياة , وهي تخوض معترك  
التحديات المتواكبة.
فهل من قدوة حسنة؟!!

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa340-091122.pdf  

 

  2023 انفيج  01قريبــــا... 

  شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة
 عامــــا على الويــــب 20التأسيس... من   23تدخل عامها   

 ( 2022 – 2000 ) عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس 22
 2023عشر) لــ"ش.ع.ن" للعام    لثكلمتك في السجل الذهبي السنوي (االصدار الثا  شارك بتسجيل  

 شارك برأيــــــك من خالل النموذج التالي 
http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm  

  صفحاتنا للتواصل االجتماعياو على  
https://www.facebook.com/Arabpsynet  

https://www.facebook.com/arabpsyfound/  

  او على البريد االلكتروني
arabpsynet@gmail.com 

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (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

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

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

  العلمي  الموقع من التحميل

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

 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa340-091122.pdf 

