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خيتلف معى" امليل"وصلتىن رسالة من صديق من أصدقاء 
ظِاهر موقفى من العلم(اختالفا هائال ىف هذه املنطقة بالذات 

هو يرسل ىل أغلب ما يصله على النت مما يؤآد وجهة). والعقل
أو يعدل وجهة نظرى، لكن يبدو أن حوارا آخر آاننظره، 

يدور أيضا مبا يسمح له أن يرشدىن إىل ما يؤيد ما خيالفىن
مؤخرا آانت  فيه، ذلك أن هذه الرسالة الىت وصلتىن منه

موقفا 17مقتطقات من موقع جمهول ىل وله، مقتطفات حتوى 
معرفيا، ورؤية ثاقبة، عثر عليها مصادفة أثناء حبثه عن

أنا مل أمسع عنه،، "موقع حممد أسليم"أمر آخر، املوقع هو 
مل يسمع عن موقعى أيضا، لكن) صاحب املوقع(وغالبا 

املالحظات، أو اإلشراقات، الىت وصلتىن آرما وإضافة من هذا
الصديق، فاجأتىن حىت اضطرتىن إىل العودة إىل ما سبق نشره هنا

، وىفمستويات الوعى وأساطري املتصوفة 2007-10-1نشرة ىف 
 .أنواع العقول 2008-1-2نشرة 

هل ياترى أآتفى بأن أوصى أن يرجع إليهما
 الزائر معا بعد أن مضت آل تلك الشهور؟/القارئ

هل اقتطف منهما املناسب لقراءة هذا املقتطف الذى وصلىن،
 مع االعتذار عن التكرار؟

قبل أن أجيب على هذه األسئلة قلت أدخل إىل هذا املوقع
، ألتعرف على صاحبه، وإذا17الذى وصلتىن عنه املقتطفات الـ 

به لعرىب ىف منتصف العمر، مغرىب مبدع، قاص، ناقد، مرتجم،
ممتلئ باحليوية واحلرآة واالتصال باحلرآة الفكرية األحدث ىف

 )رمبا اسبانيا بالذات(أوروبا 

قلت ال، َوَجَب التأجيل، املسألة حتتاج إىل هدوء وتعرف 
ل، قبل أن أناقش ما وصلىن عنه تفصيال، لكنىن فضلت أنأمش

 : أبدأ نشرة اليوم هبذه العينات من آالمه آما يلى

 :مأزق العقـل �

التاريخ أن ما آان بوسع األرآيولوجيا وآتب"...... 
أن يكون يف مستوى الطريق: تكون لو فعل اإلنسان شيئا واحدا

 اقي احليوانات، أال وهي والسمة اليت امناز هبا عن ب الىت جها
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بداخلنا، لكننا مل ُنجْد حىت إن تاريخ النوع موَدُع. العقل
 ....اليوم قراءته، بل مل نقم هبذه القراءة 

آائن عاقل، اخلالصة أن اإلنسان يعرِّف نفسه بأنه"...... 
يغادر بالكاد. واحلال أنه الزال واقفا يف عتبة الالعقل

 .ليدخل إىل طور العقل منطقة الالعقل

 معىن االتصاف بالعقل       �

:معىن مزدوج» العاقل«ِلَوْصِف اإلنسان لنفسه بـ "..... 
األول افتتان من اإلنسان، الذي الزال غارقا يف قرارة

زهيد من استخدام العقل، فظن أن هذا هو الالعقل، بقسط
أن اإلنسان سدَّ الثاني. »إمنا أنا آائن عاقل«: العقل، وقال

 ......لج دار العقل بعدباب العقل وهو مل ي

 ")حممد أسليم"من رؤى وآراء " العينة"انتهت (

 وبعد 

ما وصلىن، ليس فقط من هذه الشذرات، ولكن من جممل  خالصة
إالأن العقل ال يكون عقال بشريا جديرا هبذا االسم : املقتطفات

ومل يستبعد ماضى إجنازاته الناجحة الىت إذا احتوى آل عقوله
ليس هو ما.. ريته، فما شاع عن العقل اآلن أوصلته إىل بش

 .اخل... جيدر أن نسميه عقال 

 . ولنا عودة

 تذآرة

 قليل من التواضع يصحح املسار 

 آثري من احلرية، يشتت التماسك 

بقدر مناسب من الدهشة، مع قدر مناسب من النقد، تتكشف
 . املعرفة املفتوحة النهاية

ومهمت بأن" العقل"أو " العلم"آلما اقرتبُت من آلمة 
أفتح فمى، أعىن أطلق قلمى نقدا، انقضت على االحتجاجات
واالعرتاضات قبل أن اآمل مجلىت، أحاول التوضيح والتنبيه إىل

العقل، ومل أقل مفهوم" آلمة"العلم و" آلمة"أنىن قلت 
العلم وال منظومة العقل، لكن االنقضاض يتواصل إىل درجة

العلم واالهتام باهلرطقة ضد سيدنا الطرد من حظرية(التكفري 
 )العلم أو ربنا العقل

 ما العمل؟

 :أبدأ بالتأآيد على ما يلى

حىت اآلن، صحيُحُه ومَتجاوُزه، ضعيُفُه مبا وصل إليه" العلم"
 وقويْه، هو أعظم إجنازات اإلنسان وأْجَهُزها خلدمته،

للكائن وهو يرتبع على قمة التطور الواعى" العقل"و 
 بشرى هو تاج تطوره،ال
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 ".أسليم"هذا آالمى أنا وليس مقتطفا من 

 إذن ماذا؟

o   لكن هذا العلم نفسه، إذا ما اغرت وَغُلظ واستكرب حىت
انفصل عن تاريخ املعرفة وحاضرها أصبح مثل السكني الذى ميسك
هبا صاحبها من حدها، فهو ال يعود علما باملعىن التطورى

 .األرقى

o    الوجدان، واجلسد،آذلك العقل إذا ما استقل عن
والوعى اآلىن والتارخيى، واالمتداد من جذور آل خاليا اجلسد
ومناهج املعرفة قبله، أصبح مثل القلنسوة الفوالذية الىت
متتد حىت تغطى البصر والبصرية، حتت زعم محاية مرتديها من

 .هجمة شظايا اخلرافة

إذن ال يعىن االستهانة به، وال التهوين من نقد العلم
نه، وال هتميش دوره، وإمنا يعىن الدعوة إىل ضرورة التحامهشأ

 .بالتاريخ الذى أنشأه، وإىل احلاضر الكلى الذى ينميه

أيضًا ال يعىن فتح الباب للخرافة، وال نقد العقل
للبدائية، وإمنا هو تنبيه إىل أنه ال يوجد عقل واحد يسيرنا

ر اإلنسان،ويهدينا، وأن العقل الشامل، اجلدير مبرحلة تطو
هو الذى يستوعب آل العقول السابقة وأحيانا يتناوب معها

 .اإلبداعمث إنه يشتمل هبا إىل ) خاصة احللمىف (

إذا مل نفعل ذلك طول الوقت انقلب العلم دينا سلطويا
 مغلقا مهما أجنز،

مث هو يصبح عرضة لالستغالل واالستعمال، لغري ما هو، 
اثر ىف األموال، واألمالك، واهلالكوبالذات خلدمة االغرتاب والتك

 .الشامل

هذا هو ما حدث لإلميان حني استولت عليه السلطات الدينية
وخنقته داخل خزانتها الىت أمستها الدين، وليس الدين الذى

 .أنزله اهللا

إن هذا التقديس والتسليم ملا يسمى العلم دون نقد أو 
العلمية، أومتحيص قد أصبح مسَة التلقى ملعلوماٍت توصف ب

   .بالعقل أحيانا

يسرى هذا على الشخص العادى، وعلى طالب العلم، وممارس
 .اخل" ....الطب"املهنة الىت تستند إىل علم مثل 

 :تساؤل

العلم"أو أن  "العلم يقول آذا"ماذا يصلك حني تقرأ أن 
آيف نقرأ أخبار العلم. اخل.... "احلديث اآتشف آيت

أشكال نشرها على العامة وعلىومعلومات نتائجه مبختلف 
 اخلاصة ىف بلدنا هذا ىف عصرنا هذا؟
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 :مثال

 : حني تقرأ خربًا علميا جدا يقول

أن العقار الفالىن يقلل "األرجح"أثبت العلم احلديث أن 
نسبة املادة العالنية ىف موقع ما من اجلهاز "ىف معظم احلاالت"

لفاعلية "الفرض اجلديد" وهلذا فإن limbic system احلرىف 
"ميكن إرجاعه"ا العقار ىف املرض الفالىن هو أن هذا املرض هذ

 اخل...إىل زيادة ىف هذه املادة الىت يقللها هذا العقار

حاول أن تتذآر آيف تقرأ مثل هذه املعلومة ىف صحيفة: أقول
 .يومية إذا وردت، أو ىف جملة علمية، أو ىف مرجع معتمد

 :مجلة اعرتاضية

 مّنا تضاعف أزمة العلمإن طريقة التلقى للمستسلمني
املؤسسى، ذلك أنه ىف بالدنا العزيزة بوجه خاص يسارع
أغلبنا، مبا ىف ذلك طالىب العلم، بإلغاء الكلمات التالية

 : ، سوف يلغون آلمات)دون أى قصد طبعا(من هذه الفقرة 

 ، "ىف معظم احلاالت"، "األرجح"

 "ميكن إرجاعه"، "الفرض اجلديد"

 الوصلية البديلة مث تضاف الكلمات 

 هيا نقرا اجلملة بعد هذا احلذف االنتقائى

أثبت العلم احلديث أن العقار الفالىن يقلل نسبة املادة
وهلذاlimbic system العالنية ىف موقع ما من اجلهاز احلرىف 

فإن فاعلية هذا العقار ىف املرض الفالىن تثبت أن سبب هذا
 اخل...يقللها هذا العقاراملرض هو زيادة ىف هذه املادة الىت 

 خرب آخر

 .دع هذه اجلملة االعرتاضية جانبا وتعال نقرا خربا آخر

تأآد العلماء حديثا أن ثقب األزون يتسع وأن".... 
درجة حرارة الكرة األرضية ىف ازدياد وبالتاىل سرتتفع مياه
البحار ويغرق العامل سنة آذا وسوف يأآل البحر املتوسط

 .خل ا.... دلتا النيل

عندى شقة على آورنيش االسكندرية مباشرة، وآلما قرأت مثل
هذا اخلرب، نزلت بكل أِّميىت، وآأىن فالح قدم ألول مرة إىل املدينة،

)1967أعمل ذلك منذ مايو (ورحت أقيس عرض الرمل على الشاطئ 
ومل تنقص املساحة سنتميرتًا واحدا حىت اآلن، منتهى السذاجة

ك؟ لكنىن أفرح جبهلى وأحيانا أفخر به، حىتأليس آذل! واجلهل
وصلىن من نفس صديقى هذا مؤخرا دراسات تنفى هذه اإلشاعة

 !!العلمية عن ثقب األوزون، ومل أصدقها هى األخرى إال قليال

آذلك آان حاىل وأنا أتابع أخبار أحباث رسم خريطة اجلينوم
 ...ولكن   ...البشرى الىت أسالت لعاب شرآات الدواء 
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 مارأيك؟ 

 يعىن ماذا؟" احلديث؟العلم "

العلمحني تقرأ أية معلومة توصف بأا من : مرة أخرى
، يقفز إىل ذهنك غالبا أنك عثرت أخريااحلديث جدًا، أو احلديث

على ما هو فصل اخلطاب، وأتصور أن أغلبنا أو آلنا يفِصل ما
–الىت مل تكن تسمى علمًا عادة  –يصله عن جذوره التارخيية 

القادمة الىت ال نعرف عنها إال إرهاصاتوأيضا عن حرآته 
 .حمدودة

 ": العقل"آذلك حني تسمع آلمة 

يوميةىف " عقل"لقد أفضنا ىف سطحية استعمال آلمة 
مدحتية حمل: على األقل –مما سوف أآرره هنا  ".أنواع العقول"

  –أسليم 

أوردنا ىف تلك اليومية التنبيه التاىل ىف صورة النفى
 :املبدئى هكذا

" عقل"ما يرد ىف تعريف آلمة  "فقط" العقل ليس هو-1
 ىف املعاجم

القطب اآلخر الذى يقع على  "فقط" العقل ليس هو -2
> === < ) العقل: (أقصى الطرف النقيض ملا يسمى عاطفة

 )العاطفة(

ما يستعمل ىف ما يصح وما ال   "فقط" يس هوالعقل ل -3
 )باملنطق األرسطى مثال(يصح 

ما نطمئن إليه بعد حل مترين  "فقط" العقل ليس هو -4
هندسة بتطبيق نظريات هندسية حمكمة، وحنن نتنهد قائلني 

 "وهو املطلوب إثباته"

ما نستعمله جاهزا وحنن   "فقط" العقل ليس هو -5
لمية ثبتت صحتها املرة تلو نتحدث عن نتائج جتربة ع

 املرة

ما يقابل ما يقوم به حاسوب  "فقط" العقل ليس هو -6
 مهما بلغت دقته

 :املاضى احلاضر املستقبل

إذا انفصل العقل احلديث عن تارخيه وحل حمل آل العقول
السابقة، أصبح قشرة المعة قابلة للجفاف فالتشقق،

 . فالتشظى

واحلديث عن تاريخ املعرفة، آذلك إذا انفصل العلم األحدث
 ليس فقط اإلنسانية، وإمنا املعرفة احليوية، أصبح برناجما
المعا مغرتبا، آلما ازداد منوه لذاته ىف ذاته، ازداد اغرتاب

 . اإلنسان عن بقيته وتارخيه 
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ماذا أفعل لتوصيل هذا آله إىل املتلقى، خاصة هذا الذى
الفن ، هذا)املشهور باسم الطب" (فن الألم"يعمل ىف حرفتنا 

الذى يتعامل مع اإلنسان احلى أساسًا بكل تارخيه احليوى
 والشخصى ىف خالياه ومستويات وعيه ىف حالة الصحة واملرض؟

وبصفة عامة، ماذا يفعل اإلنسان البسيط الطيب الذى
يريد أن يواصل حواره مع الطبيعة فالكون نابعًا من جذوره

 ممتدا ىف تارخيه إىل ما بعده ؟

ن نكرم إنسانيتنا، وأن حنرتم عقولناإذا أردنا أ
بعد آل) حسب رؤية أسليم أيضا(احلقيقية الىت مل تكتمل بعد 

هذا التاريخ التطورى الرائع، علينا أال نستقبل أية
 إال ىف سياقها املمتد عرب التاريخ إىل ما يعد به، معلومة 

 :التجربة األخريةوإليكم هذه 

أن خيترب بنفسه منأدعو القارئ مرة أخرى ليست أخرية 
أية(جديد وهو يقرأ منبهرًا أية معلومة متعلقة باملسألة 

 .، يقرأها آما اعتاد، وهى منفصلة ىف ذاهتا)مسألة

ووراءها خلفيتها التارخيية  مث أدعوه أن يعيد قراءهتا
 :الىت سأوردها ىف اجلدول التاىل

 )بالتقريب طبعا(أرقام من التاريخ : اخللفية

 بليون سنة 20 -9حواىل  عمر الكون -1

 بليون سنة 6-4  عمر األرض حواىل -2

 بليون سنة 2-1  عمر احلياة على األرض حواىل -3

 ألف سنة 600عمر اإلنسان حواىل  -4

جذور السلوك التديىن أمكن إرجاعها فرضا إىل  -5
 سنة 300000

 100000نشأة اللغة  -6

 سنة 4000 +السماوية   األديان -7

 سنة  200  ديثةالعلوم احل -8

 العلم األحدث مخسون سنة -9

 :إقرأ هذه األرقام مرة أخرى هبدوء من فضلك مث تساءل معنا

o  هل جيوز أن يعتمد االنسان ىف قراءتة ملعلومة من العلم
 الغيا آل ما قبل ذلك؟ -سنة مثال80عمرها –احلديث 

o  هل ميكن إعادة النظر ىف هذه املعلومة بعد أن يتمعن
 ر ىف هذه األرقام؟النظ

o هل جيوز أن تتصور أن األديان السماوية نشأت بال جذور
هلا ىف الفطرة البشرية، وحني أآرمنا خالقنا سبحانه وتعاىل
 بإنزاهلا على بعض عباده من رسله عليهم السالم، أنزهلا املرة
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"سنة فقط 4000"تلو األخرى مبعاملها النقية مؤخرًا من حواىل 
طريقنا إليه قبل أن نشوههالتؤآد لنا تارخينا وطبيعتنا و

بالرتميز، وخننقها بالتفسري، هل جيوز أن نفرض ما فهمناه
على آل ما -استبعادا–بقصورنا عرب هذه األربعة آالف سنة 

 قبلها وما بعدها؟

o هل جيوز أن يكون العقل العلمى املنطقى احلساىب احلاسوىب
 ملسار؟هو السبيل األوحد الستيعاب آل ما حدث على طول هذا ا

o   ......اخل. 

 :اخلالصة

أآتفى هبذا القدر وأختم نشرة اليوم خبالصة عرضتها ىف
العلمشرحيتني من حماضرة ألقيتها ىف اجمللس األعلى للثقافة عن 

PPاضرة آاملة ىف شكل شرائح، احملاملعرىف والثقافة العلمية
 .موجودة باملوقع 

 : الشرحية األوىل 

 التفكري العلمى واملعرفة

املعرفة بدأت من التمييز قبل ظهور اجلهاز العصىب �
 والدماغ

 بني ماهو صاحل للغذاء مما هو غري ذلك األميبا متيز �
هو تاريخ التالؤم, تاريخ اإلنسان ليس تاريخ التفكري �

  مع البيئة 
آذلك, ) الدماغ(املعرفة ليست قاصرة على عمل املخ  �

 .التفكري
 .املعرفة تـُوسع الوعى وتعمقه  �
 .وبالعكس, املعرفة املوضوعية تغذى التفكري العلمى �
 .وال حيتكرهاري العلمى يضيف إىل املعرفة التفك �

 : الشرحية الثانية

 خماطر وحماذير

أننا نريد, أخرى  ال يعىن فتح باب املعرفة لروافد �
حتل حمل املعرفة العلمية أو  هلذه املصادر التكاملية أن

 .أا تفوقها
ال ينبغى اخللط بني لغات ومناهج آل منظومة مع األخرى �

خاصة اخللط بني منظومة(صدران للمعرفة جملرد أما م
 )الدين ومنظومة العلم

والنهاية املفتوحة، مها العامل, النقد: إن مبدأ   �
 .املشرتك ىف آل الروافد دون استثناء

الناس وتطورهم  جتربة التطبيق العملى لنفع  إن   �
 هو مقياس املصداقية لكل الروافد

 .!!!حوهلا خالف فظيع "تطورهم"و" نفع الناس"مع العلم أن مقاييس 

 هيا نستمر
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