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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )290( سـواهـــــا ومـا

   !!نحن الُجهالء

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

     

     
 

 

 "َ�هِل أن َ��هَل ال�اهُل أّنه جاهلٌ أْس�ُأ َم	ائِ� ال"
 

إن>ا ال نع�ف إال , َم8 ی+/ع8 في ال4%اة و6+45� 3العل�م وال/ع�فة ی+�صل إلى ح&%قة "! �ة مفادها 
وما نع�فه , فأن قBرات>ا م+Fائلة أمام قBرات م!Bع األك�ان , ومه/ا ت�ه/>ا 3ال/ع�فة والعل= , القل ل القل ل 

 .ما ن�هلهال �JاوI قH�ة م8 مH%4ات 
 

 . وال قابل%ة ل>ا وال ق�ة على ال+فاعل مع ال/HلR ال5ع B, ن84 مQل�قات ضO%فة ت+�ه= أش%اء "L �ة 
 

 .بل وأوهام مه%/>ة على وج�دنا الBن �I , ون+/�4ر ح�ل  نV�6ات وت	�رات م+>�عة 
 

 . ما نع�فه قل ل 3ال/قارنة إلى ما ال نع�فه وال نBر"ه
 

وما أرانا إال نZ%O في وه= ال/ع�فة , ا على الJ/ع وال5	� واإلحJاس ف�4اس>ا مB4ودة في قBراته
 . واإلدراك

 
 IرBعي نBّون IرBا ن<Jفل . 

 
 Rة و[م+الك ال4قائ�!Q̂م 3الفه= وال ومف�دات ال�عي والعل= 3/`>�نات األحBاث , ولJ>ا نفه= ون�

 .وال+�Hرات
 

ورأI , وعي c%J3 وفه= قل ل ول%b ع>Bنا إال , ن84 أصغ� م8 أن نع�ف وأق	� م8 أن نBرك 
 . ضe ل وفd� قاص�

 
BیBوالفه= ح B فالعل= 3ع . 

 
̂ات ضعف>ا وق	�رنا  dت�ودی+>ا ومB4ل , وما عل >ا إال أن ن+فاعل مع م�	ا لل4<Fون+�اصل مع 3ع

 .على 3عf الفه= وال�أI واإلدراك

أْسوأُ َمصائِب الَجهِل أن َيجهلَ  
"الجاهلُ أنّه جاهلٌ 

َمن يتمعن في الحياة ويتبحر  
بالعلوم والمعرفة يتوصل إلى  

إننا ال  , ة كبيرة مفـادها  حقيق
نعرف إال القـليل القـليل  

, مهما توهمنا بالمعرفة والعلم  
فـأن قدراتنا متضائلة أمام  

وما  , قدرات مبدع األكوان  
نعرفه ال يساوي قطرة من  
محيطات ما نجهله

نحن مخلوقـات ضعيفة تتوهم  
وال قـابلية لنا وال  , أشياء كثيرة  

ق  قوة على التفـاعل مع المطل
البعيد

نحن أصغر من أن نعرف وأقصر  
وليس عندنا إال  , من أن ندرك  

ورأي  , وعي بسيط وفهم قـليل  
ضئيل وفكر قـاصر
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Qاh!ها و6عقل ما یBور في و6+فاعل مع العق�ل الُ/+عل/ة و6, إن الIg ی�B6 أن �عل= عل%ه أن ی+عل= 

و[ال س%ع!j 3ه , ح+ى �	ل إلى فه= معق�ل ورأI مiJول , و6+4اور و6+5ادل ال�أI واألفdار , أفالكها 
 .ال/�ه�ل

 
̂ائف 3ال/ع�فة والقBرة على الفه=  و�J46 ال5عf ف ها أن , إن م	 5ة الl5�6ة ت+لmQ بهgا الlع�ر ال

 . العل= ی>+هي ع>Bه وأنه األص�ب
 

وهgا , ی+�ه= الLd �ون 3أنه= �d+4�ون ال4&%قة ال/Hلقة وJ<6ف�ن ما ع>B غ �ه= , ل�هل ال/` B وJp!� ا
 .ووه= ال/ع�فة ه� ال�هل 3ع >ه, اإلدعاء ه� ع 8 ال�هل 

 
وتقFي على ال/54ة , تQلR الlقاء وت>ّ/ي األحقاد وال5غFاء , فال+فاعالت ال�اهلة في ال/�+/عات 

 .�انه= ومlارpه= وعقائBه=واآلخاء ب 8 ال>اس Q/3+لف أل
 
"B6ب إل%ه م8 ح!ل ال�ر�ه ون84 أقJان ونعل= ما ت�س�س له نفJخلق>ا اإلن Bولق ." 
 

ال+ي تQJ� العقل , و6ل�أ إلى نفJه ال/>فعلة , هgا اإلنJان الIg ال �BQ+Jم عقله في معV= األح%ان 
̂عاتها ال/Q+لفة الFارة  .وتJ+ع!Bه وت�uفه ل%عّ!� ع8 ر5tاتها ون

 
أن العل/اء األجالء ع>Bما , م8 ال/الحVات ال+ي تL � اإلع�اب وتB"i مB4ود�ة العل= الl5�I و 

 . �ع�Hن رأ�ا في م�ض�ع ما �ق�ل�ن في نها�ة حBیLه= wهللا أعل=
 

ت�B العل/اء األق4اح في غا�ة , وفي ال+فاعالت العل/%ة على مQ+لف مJ+�6ات ال/ع�فة العال/%ة 
وأن ف�ق عل/ه= عل= z%اض ال �/`>ه= ال�ص�ل إل%ه و"أنه= ,  �عل/�ن هgا القBر ال+�اضع واإلع+�اف 3أنه= 

 .�ق�ل�ن أ| أعل=
 

 . وَم8 َجهَل تdاب� و[س+!B وأف�~ وفّ�~ في "ل ش ئ, َم8 َعِلَ= ت�اضع و[س+dان إلى ال�ح/ة وال�lQع 
 

 .فال�H%ان في ال4%اة جهل واإلس+!Bاد جهل
 

 :وd<6�ون ق�ل هللا تعالى, الء الgیJ4� 8!�ن أنه= �عل/�ن والe Jات إن/ا هي م8 إن+اج ال�ه
 
 ".وما أوت += م8 العل= إال قل%ال" 
 

ی+J!� 3ال�6الت اإلج+/ا�%ة وال/آسي , إّن عBم ال+عقل واإلمعان 3ال�هل وح5Jانه مع�فة ووعي 
 . الl5�6ة
 

�`�ن مLاال لل+فاعل  ,ل+4ّ�ل>ا إلى وج�د م+�Hر وم�+/ع راٍق , ول� نLاب� على ال/ع�فة والعل= 

ما علينا إال أن نتفـاعل مع  
محدوديتنا ومرتكزات ضعفنا  

ونتواصل مع بعضنا  , وقصورنا  
للحصول على بعض الفهم والرأي  
واإلدراك

أن    إن الذي يريد أن يعلم عليه
ويتفـاعل مع العقول  , يتعلم  

الُمتعلمة ويخاطبها ويعقـل ما  
ويتحاور  , يدور في أفـالكها  

حتى  , ويتبادل الرأي واألفكار  
يصل إلى فهم معقول ورأي  

وإال سيعبث به المجهول, مسؤول  

التفـاعالت الجاهلة في  
تخلق الشقـاء وتنّمي  , المجتمعات  

وتقضي على  , األحقـاد والبغضاء  
ة واآلخاء بين الناس  المحب

بمختلف ألوانهم ومشاربهم  
وعقـائدهم

ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما  "
توسوس له نفسه ونحن أقرب  

". إليه من حبل الوريد

من المالحظات التي تثير  
اإلعجاب وتؤكد محدودية العلم  

أن العلماء األجالء  , البشري  
عندما يعطون رأيا في موضوع  

هاية حديثهم  ما يقولون في ن
وهللا أعلم
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 . اإلج+/اعي الH � في األرض
 

وهgا م�قف إسقاhي وت!�6�I غ � , وpعFه= ی�مي 3/ا نz 84%ه على اآلخ�86 و6!�ؤنا م8 أخHائ>ا 
 !وماذا فعل>ا ن84 م8 أجل خ �نا وق�ت>ا؟, ألنه �غّ � سiاال "! �ا ع>�انه , مق!�ل 
 

وأمع>ا في ال/gه!%ات , ومارس>ا س%اسة ال+�ه ل ال/ع�في والBی>ي , لقB إس+L/�نا في ال�هل واألم%ة 
 . ال+ي هي ع/اد الBی8 األق�� واألصلح,فBم�نا روح األمة ال�احBة , والHائ�%ات 

 
 ".إّن هgه أم+d= أمة واحBة وأنا رp`= فاع!Bونِ " 
 

 . 8 نBاءات الق�ة الe Jة الdام>ة z%هوما م>ا َم8 ی+عقل وB6وس على ما َی>Bُسه م
 

بل �Jَ4�ُ أنه , واإلب+عاد ع8 الق�ل الIg ال �ع�ف فعال , فه%ا إلى العل= والع/ل 5/3اد� الBی8 ال4>%� 
 . الفعل و"فى

 
 . وأم�J أفعال>ا أق�اال, وأص45>ا نق�ل ما ال نفعل , ك>ا نق�ل ما نفعل 

 
 .Fة ت/اما ألق�ال>ابل أن أفعال>ا في أكL� األح%ان ت�dن م>اق

 
 !!وت!� یBا ال�هل وت�َّ ما ص>ع, ونهج العل= وال/ع�فة , فه%ا إلى خ � الع/ل 

 
 "فال ت�dن8 م8 ال�اهل 8"
  "وقل رpي زدني عل/ا" 

َمن عَلَِم تواضع وإستكان إلى  
وَمن َجهلَ  , الرحمة والخشوع  

تكابر وإستبد وأفرط وفرّط في  
. كل شيئ

الطغيان في الحياة جهل  
واإلستبداد جهل

إّن عدم التعقـل واإلمعان بالجهل  
يتسبب  , وحسبانه معرفة ووعي  

بالويالت اإلجتماعية والمآسي  
يةالبشر 

ونهج العلم  , هيا إلى خير العمل  
وتبت يدا الجهل  , والمعرفة  

!!وتبَّ ما صنع
"فـال تكونن من الجاهلين"

وقـل ربي زدني علما" 

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa290-260221.pdf  
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  الموقع العلمي
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 المتجر االلكتروني
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 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من اعامــــ 21

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

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