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ממ−171  א؟א؟

 : مقدمة

ات الزمالء العلماء أن يسألوا أومن حق الناس وبالذ
"علم"عن ما هو : يتساءلوا عن موقع ما يرد ىف هذه اليومية

باعتبار أن من يكتبها حيمل لقبا" ليس بعلم"وما هو 
 .علميا، وينتسب ولو جزئيا إىل منظومة علمية أآادميية

 عددا من هذه النشرة اليومية، الىت ترآت هلا170بعد 
ناسبا، أو ملا خيرج منها ومن خمزوىننفسى حتدد ما تراه م

بالصدفة، بعد أو بدون التحديث، أنا شخصيا تساءلت فجأة
 على من– تقريبا –عن تصنيف ما أفعل، خاصة واحلوار قاصر 

ما هذا الذى: يعرف بعض ما عندى، تساءلت مثلما يتساءلون
؟ أم"آشف"أم  ؟ "أدب"؟ أم "خربة"؟ أم "علم: "اآتبه 

 ؟ "ماذا"؟ أم "رؤية"

إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة: يقول موالنا النفرى
إذا اتسعت الرؤية وأحل االلتزام تعددتفأآتشف بدورى أنه 

 الوسائل،

مل أترك وسيلة ميكن أن أحذقها إال وقفزت إّىل تعرض 
خدماهتا ألوصل ما وصلىن من مرضاى أساسًا، وأنا معهم، واحلق

 . تعاىل جيمعىن فيهم إليه

 :اماهت

متهم أنا باجلهل، وهذا فخر ملن له منهج جيهل به، هذا
الذى ليس ضده اجلهل آما يقول(املنهج هو أقرب إىل العلم 

 .منه إىل أى شئ آخر) النفرى

رحت أقلب ىف أوراقى فوجدتىن خططت هنا وهناك حماوالت
أدافع هبا عن جهلى هذا، أعىن عن اهتامى باجلهل، ليس بغرض أن

 ولكن رمبا احرتاما ملن مل أستطع أن أبلغهأنفى التهمة،
 . طبيعة ما أحاوله

وفيما يلى بعض ماوجدته من بدايات احملاوالت خالل ثالثني
 : عاما
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 : استهالل

آنا نأمل أن حيل لنا العلم مشكلة الوجود، بعد أن أفسد
الشراح واملفسرون دور الدين ىف ذلك، لست أدرى ما الذى

 يكاد ينغلق على"دينًا"أصاب العلم حىت ضحكوا عليه فأصبح 
أهله، يكّفُرون بنصوصه آل من خالفهم، ويعدوَن مرتدا آل من

 .  سقفهم  جترأ وزحزح

 يسمح ىل1978ضبطت نفس متلبسا بوضع تعريف للعلم سنة 
والعلم باهظ العلم السلطوىباهلرطقة املناسبة ضد آنيسة 

، آان ذلك ىف مقدمة لرسالة ماجستري أشرفت عليهاالتكلفة
  "مقدمة ىف العالج اجلمعى" أصبحت آتابا هو طالت حىت

 :قدمت لذلك قائًال

 ينصلح   لن   موقفنا   أن   تصورت   حني   ارتضيته الذى    التعريف
خطى   تناسب   بشجاعة   العلم   تعريف ىف    النظر   بإعادة   إال   أبدا 
 :قلت فيه    ... العمالقة   العصر 

 يغلب والوعى،    املدارك   لتوسيع   معرفية    وسيلة هو   العلم 
 تكون   ما   وعادة االستنتاجى،  الفرضى    التوّجه   استعمال   عليها 
 قابلة   بالضرورة   ليست   ولكنها   لالختبار قابلة    معطياته 
، ملتزم   بنسق   املعلومات   مجع   تشمل   الوسيلة   وهذه لإلعادة،  
وعى   موضوعية   بدرجة   مباشرا   ارتباطا   مرتبطتان   والعمليتان 
 هذا ىف    الفروض   وتتصاعد   املعلومات   وتتحقق .  هبما   القائم 
 واختبارات ،  التجريب   إعادة   تشمل   لوسائ   بعدة   السبيل 
إىل   والوصول   مداها   حتقيق ىف    اإلفادة   وتقييم ،  التطبيق 
 وآذلك  األخرى،   املوضوعية   املعارف   مع   تناسقها   ودرجة ، غايتها 
   ". الزمن   اختبار   أمام   صالبتها مدى  

 :رحت أتأمل هذه التعبريات

 .هبما   القائم وعى    موضوعية ·

 . الفروض   وتتصاعد ·

 .التجريب   إعادة ·

 .التطبيق   واختبار ·

 .اإلفادة   وتقييم ·

  .غايتها إىل    والوصول ·

 .األخرى   املوضوعية   املعارف   مع   تناسقها   ودرجة ·

 .الزمن   اختبار ·

 قلت احلمد هللا، 

لتعريفدون أن أرجع ل ( 1997بعد عشرين عاما سنة 
وجدتىن أعيد تعريف العلم) آنت قد نسيت أىن وضعته. األول

 : آما يلى)مراجعات ىف لغات املعرفة(
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 ليست ،  واضحة   معامل   له   منهجا   يتبع معرىف    نشاط   هو   العلم" 
 غالب   بشكل   عنه   ينتج   النشاط   وهذا ،  مطلقا   ثباتا   ثابتة 
على ،  نسبيا   وعامة ،  داخليا   متماسكة   املعلومات   من   منظومة 
  :املنظومة   هذه   تكون   أن 

   للمراجعة   قابلة  ·

   اخلطأ   حمتملة  ·

  للتصحيح   قابلة  ·

  جديدة   وفروض   توجهات   ريختف على    قادرة  ·

  ، والتنفيذ للمراجعة   بدورها   قابلة  ·

  جديدة   مناهج   اتباع   أو   منهجها   جتديد على    أيضا   وقادرة  ·

 تعميق  و   املهارة   شحذ على   -  باملمارسة  -  آذلك   وقادرة  ·
 الوعى 

 هل يوجد وجه شبه،بعد عشرات سنوات؟

  ؟2008 جديد اآلن بعد عشر سنوات أخرى وهل مث 

 لست متأآدا 

فجعلت هذه النشرة اليوم ملراجعة بعض ما آان متهيدًا
لالنتقال إىل تقدمي مناهل املعرفة للشخص العادى أساسا، وملن

 !!! يهمه األمر مهما بلغت أآادميته

 ضع هذا التعريف، آان مدخلى إليه هو من       قبل و
بالثقافة العلمية، وليس للثقافة العلميةخالل وضع تعريف 

 :هكذا

 تسهيل ىف    العلم   ملعطيات العملى    التسخري   آان   إذا "... 
 التقنية يسمى    ما   هو   الظاهر املادى  اليومى    السلوك   وتنظيم 
وعى   تشكيل ىف    العلم   معطيات   تسخري   فإن ، ) التكنولوجيا (
املعىن   هو   يكون   أن   ميكن ، ..... الوجود   مستويات   ظيموتن   الناس 
  ".العلمية   الثقافة" املسمى    اجلديد   املفهوم   هذا   من 

........... 

 لفعل"العملى    التطبيق   حتقيق هى    العلمية   الثقافة
 دالوجو   تنظيم   إعادة ىف   - وناجتا   وإجنازا   تفكريا  - "العلم 
 تعميق جماىل  ىف    وخاصة ،  ومستقبال   حاال ،  الناس   لعامة البشرى  
  . اإلبداع   وحتريك الوعى  

 ؟   وناجتا   وإجنازا   تفكريا ": العلم   فعل"  هو   فما

 تنظيم ىف    العلم   يسهم   سوف   الذين " الناس   عامة " هم   ومن
 اإلبداع؟   كوحتري الوعى،    بتعميق   وجودهم 

 وتوضيح   متييز إىل    حتتاج   تنويعات   من خطرىل    ما   بعض   آم  ها 
 مبدئييـن 
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 تنبيه

 عن   علم   هو   مبا   خيرج   يكاد ،  مؤخرا   العلم   بكلمة   حلق   ما   إن
 استعماله   عن  - جزئيا   ولو  -  مسئول   إنه   بل ،  مفهومه   أصل 
 أنه   وآخر " علمى " بأنه   ما   حبثا   تصف   نيح   فأنت ،  ضده   هو   فيما 
 غري " أنه   أو " علمى " بأنه   حديثا   تصف   حني   أو ، "علمى   غري"
 غري " بأهنا وأخرى  " علمية " بأهنا   ثقافة   تصف   حني حىت    أو ، "علمى 
تلقائى،   مبتسلي   ذلك   تفعل   إمنا .  إخل ..  اإلعالم   وآذلك ، "علمية 
علمى   هو   ما على  ،  األبد وإىل  ،  واحدة   مـرة   اتفقنا   وآأننا 
 هبذه   أبدا   حيدث   لن   ورمبا ،  حيدث   مل   هذا   أن   ، مع ذلك   غري   هو   وما 
 يكون   أن   يصح   ال   أنه :  األهم   بل ،  احملدودة   الوثقانية   الصورة 
  . أصال   هكذا 

 تشويه

 آثرية   عوامل   نتيجة   حلق مبفهوم العلم ومكانته   تشويه   َثم
  : أمهها من 

 العلوم على    علم   آلمة   استعمال   اقتصار   أو   غلبة  -1 
 املنضبطة   العلوم   أو ،  البحتة   العلوم   وأحيانا  ( الطبيعية 
  ). احملددة   أو 

 تقدمي   وطريقة   بكم )  فأآثر   أآثر  ( علم   آلمة   ارتباط  -2 
،) خاص   بوجه   وإحصاءات   أرقام   شكل ىف   ( والنتائج   املعلومات 

 .أآثر من دوره البناء ىف تعميق الوجود واتساع الوعى

النسىب   اإلقالل   مع   بالتجربة   ثبت   ما على    علم   آلمة   قصر  -3 
 أو   املقننة   املالحظة   آانت   سواء :  بطبقاهتا   املالحظة   دور   من 
 للباحث   املتضمنة   املالحظة   أو ،  املفصلة   املباشرة   املالحظة 
  ).الفينومينولوجى املنهج  ( الظاهرة   داخل 

 ضرورة على  )  ذلك   دون   ما   استبعاد   لدرجة  ( التأآيد  -4 
 الناتج   بتصنيف   السماح   قبل )  كررةامل  ( باإلعادة   اإلثبات 
  . علم   هو   ما  الفتة  حتت   باملالحظة 

  ".معمل " بكلمة " علم " آلمة   ارتباط   أمهية ىف    املغاالة  -5 

 املدعـمة   واملستندات   الوثائق   بكم   علم   آلمة   ارتباط  -6 
 العلوم   أو   يةاحلكائ   بالعلوم   يتعلق   فيما   وخاصة (
  ). التارخيية 

 واحملسوس   بامللموس   األحيان   من   آثري ىف    علم   آلمة   ارتباط  -7 
  . واملستخرج   املستنتج   دون 

 احلصول   وبني ،  متميز   ونشاط ،  آماهية   العلم   بني   اخللط  -8 
تسمـى   الحقة   صفة   هلا   وظيفة   أو   درجة   أو " شهادة"على  
  . علمية 

 وآأهنا " العلم " بصفة   لتتصف   بذاهتا   مؤسسات   ختصيص  -9 
 أو  ( علما   ليس   باعتباره   خارجها   هو      ملا  - ضمنا  -  نافية 
 املؤسسات   هذه   بداخل   ما   أن   مع ، ) علما   بالضرورة   ليس 

: الذي   هو   يكون   ما   آثريا   النامية   الدول ىف  " العلمية"
 وأحيانا ،  البحوث   مراآز   بعض   مثل . ( علما   بالضرورة   ليس 
  ). اجلامعات 
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 :فْعُل العلم

هكذا آما ورد" بالعلم" "الفعل"ما الذى جعلىن أربط 
 حاال مما حيتاج إىل توضيح

 أساسا   يتميز آلى  إنساىن    نشاٌط   هو  -ىف رأىي  -   العلم   فعل  
إىل   املالحظة   من   املنظم   بالتسلسل   يتصف   التفكري   من   نوع   غلبةب 
 التوسيع   فرص إىل    التفنيد إىل    املراجعة إىل    التحقيق إىل    الفرض 
هو ،  باستمرار ،  وهكذا )  الفروض  ( الفرض   صياغة   إعادة إىل  

 استعمال   قصدت   وقد  ،"العلمى   التفكري" يسمى    ما   أقرب إىل
 معقلنة   تنظريية   عملية   أهنا أنفى  حىت  ،  قصدا   هنا " فعل " آلمة 
  . فقط 

قائما بذاته، وليس فقط" فعال"حني يصبح العلم نفسه 
وسيلة إىل فعل يستعِمُل ناجته، يصبح إسهاما ىف إبداع جديد

 .لوعٍى يتخلق

 :وموقعنا منها" العلم"عالقتنا بكلمة 

لكل منا موقع وموقف من آلمة العلم حني يستعملها أو
 :يسمع عنها أو ينتمى إليها، وفيما يلى بعض ذلك

 مبنهج   العلم   فعل   ميارس الذى    الشخص   هو :  العلم   ُمنـِتـُج  -1 
 يكون   حبيث ،  التخصص   من   ما   وبدرجة ،  حمددة )  مناهج   أو (
من املعلوات   لعدد ،  منظمة   إضافة   رسةاملما   هذه   ناتج 
وقد تعد   والتماسك   العمومية   من   بدرجة   تتصف   املعارف و 

 .بفائدة تطبيقية
 معطيات   يستعمل الذى  املتلقى    هو :  العلم   مستهلك   -2 
ىف   وآذلك ،  اليومية   حياته   تسهيل ىف    وإجنازاته   العلم 
 الشخصية   بإرادته   إما   هذا   حيدث ،  وجمتمعه   تهذا   تطوير 
 وينظم   يسمح   منظم   جمتمع ىف    يندرج   أنه   خالل   من   أو ،  املعلنة 
 تلقائية   بطريقة ،  واالستيعاب   االستهالك   من   النوع   هذا 
  . راتبة 
 الناجتة   لوماتاملع على    احملافظ   به وأعىن   : العلم   حامل  -3 
وهو ليس بالضرورة شخصا، إذ ،  وإنتاجيته   العلم   فعل   من 

 أو   قرصا   أو   شريطا   أو   منسوخا   أو   آتابا   ميكن أن يكون
 أو   راويا   أو ، أو موقعا إلكرتونيا  وثيقة   أو   مكتبة 
  . شفاهيا   مؤرخا 
 بتوصيل   يقوم الذى    وهو : ) العلم   موصـل  ( العلم   ناقل  -4 
باملعاىن  ( املستهلك إىل    املنتج   من   العلم   وإجنازات   معطيات 
 ويشمل ، ) الالحقة   السلبية باملعاىن  حىت    أو   السابقة   اإلجيابية 
 أنواع   بكل   األحدث   والناقل ، ) املعلم (اإلنساىن    الناقل   ذلك 
  . املعاصرة   التوصيل   لوسائل   املتاحة   نولوجياالتك   إجنازات 
 األحول   من   حال بأية  اليعىن    تنويعات   من   سبق   ما :  ملحوظة [ 

 مما   أيا   أن   إذ ،  بذاته   دور   غلبة   حتديد هى    وإمنا ،  تعريفات 
  ] الوقت   نفس ىف  أخرى    صفة   من   بأآثر   يتصف   أن   ميكن   سبق 

  ) العلم   ضد " (= العلم " بكلمة   تتعلق الىت    السلبية   األوجه
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 معطيات   استعمال   هو  :(Misuse)  العلم   استعمال   خطأ  -1
 أو   حمدودا   أو   ضيقا   أو   قاصرا   استعماال ،  العلم   ومنجزات 
، مثل استعمال العلم لتفسري  عفًوا أو قصدا مغلوطا 

 . الدين
 معطيات   استعمال    وهو  (Abuse) : العلم   استعمال   ءسو  -2 
 ذلك   غري   أو  -يضر   فيما  -خفى    أو   ظاهر   قصد   بسوء ،  العلم 
للتدمري واإلفناء،   السالح   صناعة    مثل ".العلم   ضد " هو   مما 

يفسده تعصبا،   مبا الوعى    تشكيل   ومثل استعمال العلم ىف
 .نصرية، أو متيز، أو قهراأو ع

 وسوء   االستعمال   خطأ ىف    هذا   ويدخل :  العلم   اختزال  - 3
،   سياقها   من ،  علمية اقتطاع جزئية  يعىن    وهو   ، االستعمال 

 من   جزئية   أخذ   مث تأويلها الناحية األخرى، أو مثل
 غري ىف  غرضها  وتسخريها لغري  وتعميمها   العلمية   املنجزات 
  .   موقعها 

 املعرفة   مناهج   من   منهج   خبلط   وخاصة :  العلم   تلويث  -4
، أو التلفيق املتعسف، الزائفة   التسوية   بقصد   آخر   مبنهج 
 ذلك   ومن ،  بـصـلـة   العلم   طبيعة إىل    متت   ال   أغراض   لتحقيق 
 بقصد ،  املعرفة   منظومات   نيب التعسفى    التداخل   بعض 
، الرتويج   أو   اإلعالن   أو   التعصب   أو   الذراع ىل    أو   التعميم 
العلمى   التفسري   مسألة هى    شيوعا   النماذج   هذه   وأآثر 
 مثل   الفن   لعلمنة   الرتويج   أقل   وبدرجة ،  الدين   نصوص   لبعض 
 التداخالت   تلك   أيضا   أقل   درجة وإىل  ، دىباأل   النقد   علمنة 
سياسى   فعل   تفسريات ىف    النفسية   العلوم   لبعض   الوثقانية 
  . اخل ... مثال 

 حني " دين العلم"يسمى    أن   ميكن   ما   وهذا :  العلم   عبادة  - 5
 من   املعرفة   مصادر على  أيديولوجى    قيد   مبثابة   العلم   يصبح 
أخرى أو حىت مناهج أخرى من خارج مؤسسة العلم   روافد 

 هذا   ويتطلب ، ) الفن  -  اإلميان  -  املمارسة   مثل (السلطوية 
 مثل  -وتصنيم املنهج   املعبود   جتميد   العبادة   من   النوع 
 مرونته   دون   ذلك   حيول   حبيث  -  الطقوس املقدسة   أغلب 
 العلم   ويصبح ،  وإبداله ،  وامتداده   وتفنيده   ومراجعته 
 خالل   من   التغيري   دائم   آيانا   وليس الوحى،    ينزل   إهلا 
 . املتجددة   املمارسة 

على   العلم   خازن   تعبري   وينطبق : وحبسه  العلم   ختزين  - 6
 ينطبق   آما ،  تالميذه ىف    امتداد   دون   ذاته على    املنغلق   العامل 
  . اتمع   عن   العلم   بانفصال   مستهلكيه   عن   العلم   حجز على  

 العلم   يصبح   حني   وارد   احتمال   وهذا :  العلم   احتكار  - 7
 عاما   حقا   وليس ،  الناس   سائر   دون   بذاهتا   لفئة   خاصة   ملكا 
 مثل   صرحية   صورا   يأخذ   قد   العلم   واحتكار ،  آافة   للناس 
 قد   ولكنه ،  الذرة   تفجري   سر   مثل   علمية   بأسرار   االحتفاظ 
 ظاهر   تصدير   شكل   يأخذ   حني وأخفى،    أخطر   أشكاال   يأخذ 
 ناتج   بقشور التباهى    ممارسة   أو ،  حقيقته   دون   العلم 
 عادة   بذلك   يقوم ،  منهجه   ناصية   امتالك   وند   العلم 

     ناحية ىف    ومبدع   منتج إىل    الناس   فينقسم األدىن،    املستهلك 
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 أن   رغم ،  الدونية   الناحية ىف    تابع   ومستهلك ،  فوقية
 حياة يسمى    ما   مظلة   حتت   يعيشون   أهنم   يتصورون   اجلميع 
  . علمية   عصرية 

 هو:   Pseudoscience الزائف   العلم :  العلم   تزييف  - 8
أن   دون ،  منهجه   وظاهر ،  العلم   شكل   يأخذ الذى    النشاط 

 وإضافاته   وحرآيته   وغائيته   معناه  يلتزم مبوضوعية 
   ومرونته 

وقد انتشر هذا النشاط مؤخرًا حني متادت الشرآات العمالقة
ىف استعمال العلماء) اخل..لسالح والبرتولالدواء وا(العابرة 

، حيث"بروليتاريا العصر احلديث"الذين يسمون مؤخرا 
:يستعمل العلماء لتحقيق أغراض مل حياطوا حبقيقة أبعادها
مثل ختليق غرائز استهالآية جديدة لصاحل تكديس السلطة

 .واألموال ىف أيدى من ال ينفع البشر وال يطورهم

 ملعاجم وما ميكن أن يتضمنهمن ا" العلم"لفظ 

 احرتاما شديدًا، لكنىن أجتول فيها خمتارًا،املعاجمأحرتم 
وأبدأ منها، وال أتوقف عندها، وأحاول أن استلهم من
حماوالهتم لتقدمي تعريف جامع مانع ما يسمح ىل مبتابعة تشكيالت

  .الكلمة تارخيا وحاضرا

 من املعاجم االجنليزية : أوًال

  " نعرف   أن " حقيقة   أو   حالة   هو   العلم  -1 
 فعل   يقابل   ما   هو   هنا   العلم   أن   التعريف   هذا   ويشمل

 املعايشة   تضمني   وهذا ،  عارفني   آوننا   حالة   أو ،  املعرفة 
  . وتنظيمها   املعلومات   تنظري   وبعد   قبل ،  واالستيعاب 

 االستيعاب   خالل   من   عليها   نتحصل الىت    املعلومات   هو   العلم  -2 
  .  التعّلم   جماالت   من   جمال أى    من   التمكن   أو   التعرف   أو 

 التعرف   وسائل   تعميم   من   التعريف درجة   هذا   ويشمل
 يكون   أن   التعريف   هذا   حيدد   يكاد   لكن ،  التمكن إىل    باإلضافة 
 التعليم معىن    يتسع   مل   وما ،  التعلم   إطار ىف    النشاط   هذا 
، قاصرا   يصبح   التعريف   فإن   الرتآيب   تغيري   ليشمل   والتعلم 
 هذه ىف    اهلادف   التخطيط على    يؤآد   ال   التعريف   هذا   أن   ورغم 
 فقط   الفرد   جهة   من   ليس ،  بذلك يوحى    السياق   أن   إال ،  العملية 
  . عامة   بصفة   وإمنا 

، العامة والرؤى    األحكام   من   شاملة   منظومة   هو   العلم  -3 
  .  يةمنهج   إثباتات   خالل   من   وذلك 

 حيدد   ال   لكنه   آافية   بدرجة   العلم   مفهوم   يوسع   مدخل   هذا
 هو   ما على    غريها   دون   املعارف   بعض   يقصر   ال   وهو ،  بذاته   منهجا 
 نوع   حتديد   عدم   وآذلك ،  علم   هو   فيما   هنا الرؤى    وتضمني ،  علم 
 أو   بشكل   علم   هو   ما   دائرة   يوسع   وأن   البد   املناهج،   من   خاص 
  . بآخر 

الذى الذهىن    النشاط   أو   املعارف   من   نوع   هو   العلم  -4
  .     العلوم   فيه تتبدى  
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، أمشل ذهىن  معرىف    لنشاط نوعى    مظهر   جمرد   هو الفالىن    فالعلم  
  . ذاك   أو   علمال   هذا   صورة ىف    تظهر   جتلياته إحدى  

 )معاجم اجنليزية أيضا(معان أحدث أضيق 

، حبكة   أآثر  :  علم   هو   ما " جعلت   للعلم   األحدث املعاىن   
  : وإن آان أضيق إحاطة مثل   تنظريا   وأوضح 

 من   متماسكة   منظومة   يصف   الدراسة   من   فرع   هو   العلم )  أ
 املالحـظـة   احلقائق   أو   املرصودة   املالحظات   وأ   املبنية   احلقائق 
 أن   ميكن   شامل   قانون ىف    تندرج   أن   ميكن حىت    واملصنفة   املنسقة 
 عليها   تعتمد   مناهج   حتديد   يشمل   مبا   عامة   بقواعد   حيددها 
  . اال   ذات   داخل   جديدة   حقائق   الآتشاف 

ىف   النظرية   باحلقائق   املهتم الذهىن    النشاط   هو   العلم )  ب
  . بذاته   تأثري   إحداث إىل    أحكامه   تنصرف الذى    الفن   مقابل 

الطبيعى   العامل   يدرس الذى    املقنن   النشاط   هو   العلم )  جـ
 الرياضيات   نم   آل   استبعاد   النهاية ىف    يتطلب   مما ،  وقوانينه 
  . والديين والالهوتى  الكهنوتى    والنشاط 

 مبا   بالقياس   ضاقت   األحدث   التعريفات   أن   آيف   هنا   نالحظ
"جامعة"أآثر منها " مانعة"، آما أهنا اهتمت بأن تكون  سبق 

الحظ" (الدين"و" الرياضة"و" الفن"مثل اإلشارة إىل استبعاد 
 ).ليست علماآيف أن الرياضة  

 من األصول واملعاجم العربية : ثانيا

 أآثر   األمر   أن   جند   العربية   اللغة   الستلهام   بالنسبة
، املفهوم   بتوسيع   واملغامرة   احلرآة على    أبعث   آان   وإن ،  فضفضة 
 :وصفت العلم بأنه شدتىن  الىت  املعاىن    فبعض 

  . معا   واحلدس   والكشف   عرفةوامل   الشهادة يعىن   -1

 أمام التعرى    مباشرة   من يأتى    العلم   من   نوعا   يشمل    - 2
  . أقدر   آون 

 املهارة   إضافة   من   جاء   فيما   املمارسة   جانب   يؤآد  -3
 وطول   باملزاولة "...   العلم   الآتساب   آوسيلة   والتدريب 
  ".غريزة   يصبح حىت    الدراية 

 فاألول " والعامل   املتعلم   بني   التعريف   هذا   فـرق   وهكذا(
 خيرج والثاىن  ،  آيانه   من   جزءا   تصبح   وال ،  املعارف على    حيصل 
  ")العلم   فعل: "أمسيناه   ما إىل   األقرب  رمبا   التعلم   بغريزة 

 :العلم ىف اللغة الدينية

ري من الناس، خاصة املهتزة عقيدهتم، أن يلتقطواحيلو لكث
آما وردت ىف نصوص مقدسة، أو الىت تكاد تكون" علم"آلمة 

آذلك، ويعمموهنا دون فحص أو مراجعة على مفهوم العلم بشّتى
تنويعاته وآأهنم بذلك يدعمون الدين ويربرونه ويسوقونه،

 لكلمة حيدث ذلك بوجه خاص ىف التفسريات السطحية واملتعسفة
 . ىف نص ديىن آلما وردت " علم"
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إن املراجعة الشجاعة واملتأنية هلذه املسألة البد أن
النبوية من   واألحاديث   الكرمي   القرآن ما ورد ىف  تكتشف أن 

ليس له عالقة باستعماهلا ىف" علم"استعمال هذه الكلمة 
 .عصرنا هذا، وبالتاىل جيدر بنا أن حنرتم تراثنا بشكل أفضل

 الشرعية و   الدينية   النصوص ىف    وردت   قد    العلم   آلمة  
 حيدد  الذى   "املانع   اجلامع  " املفهوم   عن   يكون   ما   أبعد   مبضمون 
 إبالغه   املراد املعىن    وأيضا أبعد عادة عن ،  املعاصر   معناها 
 . من خالل املنظومة العلمية األحدث للعامة 

  لغة التصوف آيف وردت آلمة العلم ىف
 آان   التصوف   جمال ىف    العربية   اللغة ىف    علم   آلمة   حضور

، نادرة   خاصة   لغة هى    التصوف   لغة   أن   أحد   حيسب   وال ،  خمتلفا 
 وتستعمل تتلقى    ما   آثريا  -)  خاصة   مصر ىف   ( العامة   أن   ذلك 
 مضمون   حتمل   مما   أآثر ،  الصوفية   لغة   مضمون   حتمل وهى    الكلمات 
   . التقليدية   اللغة 

-عرىب    إبن   معجم ىف    هكذا " العلم " آلمة   تظهر   ال   حني وىف 
، ىف مواقف جوانب آثرية   من   هبا   أحاط   قد النفرى    أن   جند  - مثال 

عمل فيها وفيما يلى بعض مواقف النفرى الىت است متعددة، 
 "العلم"آلمة 

 من مواقف النفرى
:النفرى   من   مقتطفني إىل    باإلشارة  بالبدء  سوف أآتفى

، املعرفة إىل    الطريق ىف    الدواب   من   دابة   العلم   جيعل : األول 
"العلم   وعني" "العلم   جريان " بني   الفرق إىل    ينبه : والثاىن 
 مبوقف   يتعلق   التمييز   هذا   أن   وأعتقد ، "العلوم   وألسنة 
 اإلآتفاء   من   والتحذير ، ")العلم   جريان (" ناحية   من   اإلعالم 
 ألسنة (أخرى    ناحية   من   بلغته   والرطانة   العلم   بتسميع 
 وجوهر   العلم   فعل إىل    الغوص   ضرورة إىل    التنبيه   مث ، ) العلم 
  ).  العلم   عني  ( ثالثة   ناحية   من   رفةاملع 

إذا عرفت معرفة املعارف جعلت العلم دابة من) أ(
 .دوابك

أنظر آيف حدد العلم آوسيلة بني وسائل أخرى إىل معرفة(
 )أمثل، رمبا تكون هى عمق الثقافة ىف لغتنا املعاصرة

من اغرتف العلم من جريان العلم، ال من عني العلم،) ب(
 ه ألسنة العلوم وميلته تراجم العبارات، نقلت

فلم يظهر بعلم مستقر، ومن مل يظفر بعلم مستقر مل يظفر
 .حبكم

 ) أن االستقرار غري السكون والثبات:الحظ(

 استلهاما–أن أقرأ هذا، وقد حاولت فيما حاولت 
النفرى "2008-1-28يومية ( بعض مواقف النفرى -موازيا 

 مبا قد يقربنا من آشف معني ىف هذه")والشعور بالذنب
 املسألة
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مواقف النفرى بني" : وفيما يلى بعد ذلك دون تعديل
  "سري واالستلهامالتف

 :أوال
 :وقال ىل 
 َرَأى املعلوَم ومل ير العلم،: من مل يقف

 فاحتَجب باليقظة آما حيتجُب بالغفلة

 )12ص(موقف الوقفة 
 :القراءة االستلهام

 خلطوا بني العلم واملعلوم،

 .العلم جوهٌر، واملعلوم ظاهٌر حمتمل
 .قالوا إن العامل هو َمن علم املعلومة أو عّلمها

 .ـُعلِّمنا أن العـِامل هو حضوٌر ممتلئ بذاتهوت
العاِلُم يتعلم املعلومات، يفرز املعلومات، وال حتّده

 .املعلومات
نـّدعى اليقظة فيحتد االنتباه فيختفى باقينا وراء

 .أملعية الغباء
نـّدعى الغفلة حىت نطلب الرمحة، فنتخّبط ىف العمى ونظلم

 .أنفسنا
 .ِعْلِم العلماءِعْلُم العلماء توقف عند 

 الواقف خاشعا يستعمل علمهم من الظاهر،

 .ال يـَصـْلح به ىف ذاته، إال أن يكون طريقا إليك
 .ال هو يرفضه وال هو يعبـده

 .ىف رحابك يضع علمه حيث تضعه منه
 .العلماء أدواتك إليك، ال ُهْم بديال عنك، وال هم إثباتا لك

 هم يصلحون بعلمهم إذا رآبوه ومل يرآبهم،

  .إذا ذآروه ومل يـُنسهم أنفسهم

 هم نسوك فنسيَتهم رمحًة هبم،

 تقّرهبم منك، وحني يذآرونك سيضعون علمهم ومعلوماهتم حيث 

 .وليس حيث يثبتونك هبا
 .غّرهم بعلمهم الغرور، مع أن العلماء أوىل بك من غريهم 
 .امتحام أصعب، ويقيىن أن عدلك لن يتخّلى عنهم 

مل أتبعهم، ومل أعلنهم أين أقف بنيبفضلك مل أترآهم، و
  يديك إليك،

 .ال أخاف، وال أنسحب، وال أرفض
 اليقظة زادى إىل ما بعدها من غيبك املدهش احلافز للكشف،

 .والغفلة مساُحك ألمجع نفسى حىت أحتمل مواصلة السعى إليك
 ال حتجبىن عنك لو غّرتىن يقظىت عن خيبىت الرائعة،
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 .وال تطمس وعيى لو طالت غفلىت
 :ثانيا
  : ىلوقال

 الوقفة روح املعرفة

 واملعرفة روح العلم

 .والعلم روح احلياة
 :وقال ىل

 آل واقف عارف،

 وما آل عارف واقف

 )12ص(موقف الوقفة 
 .لكل آيان روح، ليست نقيض جسده، وال هى منسلخة عنه

  .هى ُجـّماُعــه ىف امتداده إىل ما بعده

 .ال روحخاف العلماء على علمهم من املعرفة، فأصبح علما ب
 ُسلبت روحه فما جدواه؟

وخاف العارفون على معارفهم من الوقفة فأصبحت معرفة
 فماذا تبقى منها؟ بال روح، سلبت روحها،

 وخاف الواقف على وقفته ىف رحابك يريد وجهك،

 خاف منُ دخالء االّدعاء،

فاحتفَظ بروح وقفته وهو يبحث عن أجبديٍة هلا ىف املعارف
  .واملعلومات

 .اول أن حيتوى العلم واملعرفة دون أن يتخّلى عن وقفتهراح حي
 ماذا أقول هلم موالى العدل الصمد؟

 فما أدراهم بالوقفة ىف رحابك؟. إن الوقفة غري التوّقف

  .عذرُتهم دهرا

 .ُبعدهم عنك مل يسمح هلم أن مييزوا بني الوقفة والتوقف
خاف العلماء أآثر فأآثر على علمهم من أدعياء 

، فتجّنبوا املعارف إال ما عرفوا بأدواهتم املقدسة حىتاملعرفة
 .التصلب

 .جتنبوا حىت معارف العارفني
وخاف العارفون على معارفهم من أدعياء الوقفة،

  .فاستغنواعن الوقفة

وخاف الواقفون من سفاهة السفهاء ىف آل املواقع، فالذوا
 بالصمت،

 .طمعا ىف رمحتك بنا، وهبم
 .دى القريبال أعرف حال ىف امل

يرى املعرفة واملعارف، آما: الواقف الذى ال يرى سواك
وهل ميكن. (يرى العلم املعلومات، تأتيه من خالل وقفته لرياك

 )أن تكون إال آذلك؟
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حني ينتظم العلم واملعلوم، واملعرفة واملعروف لتكون هى
  هى منك إليك،

  .يكاد زيتها يضئ ولو مل متسسه نار

  .ن يطلب اهلدايةهتدى سبحانك لنورك من تشاء،،شرط أ

إذا اآتفى العلماء والعارفون بعلمهم ومعارفهم، َعُموا
حىت لو جاء ذآرك على لسام أيام. وصّموا، فأنكروا وّضلوا
 العطالت، وقبل النوم،

 .وأثناء أداء العمرة تلو العمرة
 :ثالثا
 :وقال ىل

 اّطلع ىف العلم فإن مل تر املعرفة فاحذره،

 مل تر العلم فاحذرهاواّطلع ىف املعرفة فإن 

 )32ص(موقف املطلع 
  .العلم حق، واملعرفة حق، والوقفة حق

وأحق احلق هو ترتيب احلق ىف موضعه منك، ومن احلق اآلخر،
 .ليصب اجلميع ىف احلق األآرب: فاحلق االخر، وهكذا

  بفضلك من ترك العلم حبجة عـََمى العلماء،-حذرُت نفسي
 . بنات عمومة الالت والّعزيمع أن آثريا من أدواهتم هى من

حاولُت أال أفصل املعرفة عن العلم أو العلم عن املعرفة،
 .ولو اختلفت األدوات، فلم أجنح إال قليال

 .عدت أحبث عن املقياس، فلم أجد ما يعينىن جاهزا
 تتوازى السبل لتكّمل بعضها بعضا،: قلت

 .وإذا باخلطوط املتوازية ال تلتقى أبدا
اوالت غريى فوجدهتم يرتمجون املنظومات إىلرحت أنظر ىف حم

بعضها البعض، فلحقْت الكوارث باألصل والرتمجة على اجلانبني
 . ذهابا وإيابا

خاب تفسري العلم لـلمعارف، وتشوهت املعارف برطان أجبدية
العلم، وتفّرقنا خمدوعني باخللط، أو متبارين بالزيف على

 من خياالت نسجوها بدال منك،فـَبـعـُد اجلميع عنك إال . اجلانبني

 .آما بعدوا عن العلم إال من ُمعلقات ُمحنطات
آالت اجلشع تربق وآأا نور بديل، فال تضيئ إال ما ال حاجة

 .لنا إليه
 .بعدوا عن املعرفة إال من شطٍح آاليقني

استعلوا على الغيب خوفا من اخلرافة، فطمسواالطريق
 .للكدح آدحا

  الوقفة بني يديك،هم مل يقرتبوا أصال من

 .ولو فعلوا لتبّينوا أنك ىف آل ذلك غري ذلك
 .أمرك، سبحانك

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1317



 18I02I2008א – אא

تأمرىن أن أّطلع ىف العلم، حبثا عن املعرفة، فهل يسمح أهل
 العلم؟

وأن أّطلع على املعرفة حبثا عن العلم، فهل يسمح أهل
 املعرفة؟

  وملاذا أنتظر مساحهم وأنا ىف موقف األمر؟
 .ا هوأنت حتذرىن ثقة ىب، فأنا أهل لذلك، هذ

 .رمحتك ورؤيتك تفتح ىل آفاق آل شيء، فال أرفض
  .مسئول أنا أن أوّصَل، ال أن أترجم

 .أن أقول، ال أن أعيد
 .أن أفعل، ال أن أْثبت

 .أن أستكشف، ال أن أحُكم
 .أحبث عنك فأجدك ىف آل صغرية وآبرية

آٍه لو خيطر على باهلم أن آله منك، وإليك، وأنك تتجّلى ىف
 :آل شئ 
 علم، ىف آل معرفة، ىف آل حرف، ىف آل قولية، ىف آلىف آل

  :إثبات، ىف آل ضد، ىف آل أصل، ىف آل فرع

إذن ألراحوا أنفسهم وآّفوا عن تشويهك باألدلة،
وبالتأويل، و بالتربير، وبالتزوير، وبالتسطيح،
وباالستغفال، وبالصور، وبالتصوير، وباالختزال، وبالتسويق،

 .وبالرشوة
 ألمر هكذا فلسنا أهال للتوجه إليك،إذا استمر ا

 .إال أن تغفر لنا، وتتوب علينا
 وبعد 

 احلديث   العلم   مناهج   تستلهم   أن   ميكن   ماذا   لتفصيل   جمال   ال
-  مثال  -  حيدد   وهو ،  خاصة النفرى    عند   العمق   هذا   آل   من 
 هذا   إمهال   لكن ،  ريهاوغ   واملواقف ،  والعلم ،  املعرفة   أنواع 
 مناهج   من   باجلاهز املصمت   واالآتفاء ،  إنكاره   أو   الثراء 
 دون   حتول   قوالب   داخل   العلم   لفظ   خنق إىل  يؤدى    إمنا ،  خمتزلة 
 استلهام   من   حيرمنا   ما   أهم   من   هو   وهذا ،  وتطوره   حرآته 
  .  حق   وجه   بغري   تراثنا 

 وبعد

ليست املسألة مبارزة خائبة بني منهج ومنهج، وال هى
مباراة فخر وهجاء بني أسلوب وأسلوب، وإمنا هى دعوى إىل
االستماع لكل األصوات بالسماح الالزم، واحلذر الواجب،
فاإلنسان بتارخيه احليوى الرائع، أحوج ما يكون إىل آل

نطلق إىل ما يِعُد به منمستوياته تنشط وتتضفر وتتجادل، لي
 .أبدًا" ليصري"آل صوٍب وحدب حنو ما ميكن أن يكونه، 

  قمت بالرتمجة شخصيا-
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