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 بعض االفرتاضات األساسية للفكر النفسى التطورى

 )نشرة اإلنسان والتطور(

 :قبل املداخلة

ذآرنا أمس آيف أن عطل آابالت اإلنرتنت أتاح لنا فرصة
مل جديد، وقد ألزمنا هذا احلدثمراجعة، الح من خالهلا بريق أ

بالتوقف عن مواصلة عرض حاالت حتتاج إىل أآثر من نشرة،
  .وأيضا عن َسْلَسلة أى موضوع حيتاج أآثر من يوم

ومبناسبة ظهور النشرة عرب الشبكة النفسية قلت أنتهزها
فرصة لعرض بعض اخلطوط العامة الىت حتدد معامل الفكر الذى

لتوضيحه، آمال أن يساعد ذلك ىف ظهرت هذه النشرة يوميا
  .تعريف األصدقاء اجلدد بعض ما نسعى إليه

وجدت بني أوراقى هذه املداخلة الىت أقدمها اليوم، وهى
بعنوان" سطور"متثل بعض ذلك، وقد نشرت من قبل ىف جملة 

 القيادة: التاريخ والبيولوجيا ىف مواجهة التفكري املعقلن"
وقد حددت بعض اخلطوط. 2000بتاريخ أبريل " بالتبادل 

العريضة هلذا الفكر بشكل أو بآخر، فرأيت أن أعيد نشرها
  .عرب الشبكة ىف هذا السياق

  .وغريت امسها إىل االسم احلاىل

وحني راجعتها، وصححت بعض األخطاء فيها، غاظىن هذا القدر
اهلائل من التكثيف، ومع ذلك مل أستطع أن أعدل عن نشرها

.أمال ىف بداية جديدة، وترحيبا بأصدقاء جددآما هى تقريبا 
  .ومرة أخرى شكرا للكابل

 : نبذة

ينبه هذا املقال إىل اخلطأ الفادح الذى يرتكبه اإلنسان
على جوانب وأشكال أخرى من" التفكري املعقلن"نتيجة لرتجيحه 

التفكري، والذى يؤثر بالسلب على مسار تطوره بالكامل،
جيح جيعلنا نقوم بتنظيم حياتنا تبعاهذا الرت"مشريا إىل أن 

ملا يصل إلينا من معلومات نتعرف عليها أساسا من خالل عمل
فيما ميكن تالىف مثل هذا " التفكري املعقلن"هذا النشاط املرجح 
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اخلطأ الفادح بإعادة االعتبار لألشكال األخرى من التفكري،
 ....ونورد ذلك ىف نقاط حمددة آالتاىل

 الوقت ىف  .  العقل   بلفظ  -  حديثا  -  التفكري   لفظ   اقرتن :  أوال
 مبا   والتقديس   االحرتام   من   قدرا   العقل   لفظ   فيه   أخذ الذى  
 وهو   أال مناسب،    بتربير   ذلك   مت   وقد يستحق،    ال   وما   يستحق 
 لنتائجا   بني   من   آان   أنه   إال والتخلف،    اخلرافة   مواجهة   حماولة 
 طرائف   استبعدت   أو   اختزلت   أن   التقديس   هذا على    ترتبت الىت  
 ملا   احملدود   التعريف   مع   تتفق   ال الىت  (األخرى    املعرفة   ومناهل 
:ميكن أيضا مراجعة نشرتى"). ( تفكري "  هو   ما   أو "  عقل "  هو 

أنواع العقول، أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى
  )الطريق إىل فهم الوعى  link)وإلغاء عقول اآلخرين(

 حل "  بأنه   للتفكري   تعريف   النفس   علماء   بني   شاع :  ثانيا
 املشكالت   حل   أن   من   الرغم وعلى  ، Problem Solving " املشكالت 
 ألول   الذهن  إىل   يتواتر   ما   تتجاوز أخرى    أعماق إىل    ميتد   قد 
 مرجعا    ظل "  للمشكالت   حل "  هو   ملا   املباشر املعىن     أن إىل  وهلة،  
،" التفكري "  آلمة   ذآرت   آلما النفس    بعلم   املشتغلني   أغلب   عند 
أحاجى   أو   الشطرنج   ألغاز   يشبه   ما على    يقتصر   آاد حىت  
   .  احلاسوب 

 هو   ما   مع   املقابلة   يشبه   مبا   التفكري   آلمة   اقرتنت :  ثالثا
االستقطاىب   املنطق   هذا   فزاد وجداني،  حىت    أو عاطفى    أو انفعاىل  
 عن   التفكري   فصل   من   زاد )  االنفعال مقابل  ىف  =   ضد التفكري  (
   .  الوجود   آلية 

والثقافة، الوعى    من   آل   عن   لتفكريا   آلمة   استقلت :  رابعا
 أن   هو   املقصود   وإمنا االنفصال،  :  هنا   باالستقالل أعىن    وال 
 قابلية   وأآثر حتديدا،    أآثر   ظاهرة   تصف   أصبحت   الكلمة 
 والثقافة الوعى  آلمىت    من   آل   عن   املنظمة   التجزيئية   للدراسة 

 أن   إال فيدان آليات أآثر مشوال وأيضا أآثر غموضا، اللتني ت
   .  وتفوقا   تفضيال   أصبح حىت  متادى    االستقالل   هذا 

مع،   األحيان   من   آثري ىف  التفكري،    آلمة   ترادفت :  خامسا
 حني ىف  ،  )Intellectualization الذهننة   أو (  العقلنة   ظاهرة 
 املعقلن   املنطق   تستعمل   دفاعية   حيلة   إال   ليست   العقلنة   أن 
   .  املشتمل البصريى    التواجد   عن   بعيدا   آمهرب 

 فأنا   أفكر   أنا "  ديكارت   عبارة   فهم   سوء   تفاقم :  سادسا
 عقل   هو   ما إىل  تفكري،    هو   ما إىل    الوجود   اختزال إىل  ، " موجود 
 وقد ".  آذلك   ليس   ما "  استبعاد   ذلك   وتضمن عنه،    شاع   ماآ 
 فصاميا   مريضا   أحاور   وأنا   يوما   املغالطة   هذه إىل    انتبهت 
 اانني   حكمة "آتاىب  ىف    فكتبت   احرتاما   تقمصته أنىن  حىت  (
 ال :  عندي   من   فتأض   مث موجود،    غري   فأنا   أفكر   أنا ): 1972(
   !!!)   التفكري   استعمل :  ولكن تفكر،  

  املعرفة   لكلمة   آمرادف   التفكري   آلمة   استعملت :  سابعا
cognition ، منطقى   تفكري   هو   ما إىل    املعرفة   آلمة   فاختزلت

 . وأآمل   أمشل   املعرفة   أن   مع سبىب حتمى،   خطي عقالىن  
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   وبعد 

 هو   ما   مفهوم   إشكالة   مظاهر   من   القدر   هبذا ى أآتف   سوف 
 ضرورة إىل    للتنبيه   آفايتها إىل    أطمئن   أن   وأستطيع ، "تفكري" 
خاطئ،   ترادف   جمرد   ليست   املسألة   أن   ذلك برمته،    املوقف   مراجعة 
 احتمال   والتداخل   طاخلل   هذا   وراء   وإمنا ملتبس،  عفوى    تدخل   أو 
 إذا   أننا   ذلك .  منذرة   تداعيات   عليه   ترتتب   قد   جسيم   منظم   خطإ 
 أو ، ) نتصوره   آما   تفكريا   ليس   ما " ( آذلك   ليس   ما "  أمهلنا 
 تشكيل ىف    أمهية   أقل   بوظائف   يقوم "  آذلك   ليس   ما "  أن   تصورنا 
 مهدد تطورى    خطأ ىف    وقعنا   قد   نكون   مستقبلنا   وتوجيه   وعينا 
 بعض   من   إن :   شائعا   مثاال   لذلك   وأضرب .  بأآمله البشرى    للنوع 
) حسابات   سوء   أو نية،    حبسن (  االستبعاد   أو   االختزال   هذا   مظاهر 
 نوعا   باعتباره  -  مثال  -   تدينوال   الدين   استعمال   نقصر   أن   هو 
 األسبوع   هناية   عطلة ىف  (  الوقت   بعض   ميارس الذى    الطيب   النشاط   من 
 قلوبنا   جعل ىف    ليفيد !!)   األآل   وبعد   النوم   قبل   أو مثال،  
 من   همنستل   أن   دون ، ) آاذب   بله ىف    البعض   بعضنا   حنب !!! (  بيضاء 
 احلفاظ ىف    تساهم   معرفة   اإلميانية   واملعرفة الديىن     النزوع   تاريخ 
   .  وجودنا   وتطوير بقائنا،  على  

اجلمال،   ليدغدغ الفىن    اإلبداع   نستعمل   حني :  آخر   ومثال
 دوره   ندرك   أن   دون ، ) التطهري (  الطاقة   ويفرغ البال،    ويريح 
إىل   التطور   عجلة   ودفع الوعي،    تشكيل ىف    وخطورته املعرىف  
   .  وإحاطة   وجودا   واألآمل األرقى  

   :  الفرض

   :  يقول   املداخلة   هذه ىف    أطرحه الذى    الفرض

 لرتجيحه   نتيجة البشرى    اجلنس   له   يتعرض تطوريا    خطأ   مث   إن
 هذا   أن   ذلك األخرى،    األنشطة   سائر على    ترآيبه   من   جزء   نشاط 
 من   إلينا   يصل   ملا   تبعا   حياتنا   بتنظيم   نقوم   جيعلنا   الرتجيح 
 هذا   عمل   خالل   من   متاما   أو   أساسا   عليها   نتعرف   معلومات 
 أو استبعاد،    مما يؤدى إىل ، ) التفكري املسمى  (  املميز   النشاط 
 مع حيوى    جدل   من أخرى    مستويات على  اجلارى  شأن    من   التهوين 
 التاريخ   ومع ناحية،    من   واخلارجية   الداخلية   الطبيعة 
   .  أخرى   ناحية   من   واملستقبل 

 من   حتمل   مبا منطلقات هذا الفرض،    بعض يلى    وفيما
   .  مراجعات   من   حتفز   وما إنذارات،  

   تارخيى    منظور   من :  أوال

   :  التطور   وتاريخ   حسابات   منطلق   من ) 1 

 تاريخ "  هو   وإمنا التفكري،    تاريخ   ليس   اإلنسان   تاريخ
 البقائية   إمكاناته   آل   مستعمال "  احمليط   مع   التالؤم 
 فإذا ، " التفكري   بيولوجية " -  مؤخرا  -  ذلك ىف    مبا والتطورية،  
 مليون   ألف (  بليون  20إىل   9  من   يرتاوح   الكون   عمر   تقدير   آان 
 احلياة   وعمر ،  سنة   بليون   6إىل   4  من   يقدر   األرض   وعمر ، ) سنة 
   حول   يدور   اإلنسان   عمر   نفإ سنة،    بليون  2إىل   1  من   األرض على  
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جترى الىت    التطور   حسابات   فإن وبالتاىل  فقط،    سنة  600000
 تضع   وال   ملستقبله   التخطيط   حتاول   مث وحده،    اإلنسان   عقل   مبقاييس 
إىل   حتتاج   حسابات هى  ومعه،    قبله   احلياة   تاريخ   اعتبارها ىف  
 . فمواجهة   وقفة 

السلوك   جذور   إرجاع   ميكن   فإنه   نسانإ   هو   ملا   وبالنسبة
 وذلك   سنة حواىل ثالمثائة ألف  إىل  ) وليس الديىن(التديىن    شبه

سنة، حبواىل مائة ألف    عمرها   يقدر الىت    اللغة   نشأة جذور   قبل 
ألفان أو سوى    املعاصرة السماوية   الديانات   على   ميض   مل   حني ىف  

 حتاول الىت    احلديثة   العلوم   عمر   عن   أما ،  ة من األعوامثالث
 قرن   عن   يزيد   ال   فهو )  تعسفا (  وحدها   مستقبلنا   صياغة   مؤخرا 
 ما   إجنازات   تسارعت   وقد االفرتاضات،    أحدث على  )  ونصف   قرن إىل  (
 عن   الشائع   مع   غالبا   رتنومق   مرتبط   وهو (  احلديث   العلم يسمى  
 بتاريخ   يقارن   ال   مبا   األخرية   عقود   اخلمسة ىف  )  والتفكري   العقل 
  . التاريخ   طوال   املعروفة   العلوم   إجنازات 

هل جيوز االستسالم لوصاية مطلقة ملا مت إجنازه من علوم
خ التطورىحديثة ىف اخلمس عقود املاضية على آل هذا التاري

 املمتد هكذا؟

   )  املارآسي   الفكر (  صحيح   فكر   تطبيق   من   مثال )  ب

 سنة   آخر هى   2000  سنة   باعتبار (  القرن   هذا   أوائل   منذ
 رائع   إجناز   لتطبيق   حمددة   جتربة   جرت أواخره،    قرب حىت  )  فيه 
 وما للتاريخ،  املادى    تفسريبال   يتعلق   فيما البشرى    للعقل 
 تطور   مسار   وإطالق   العدل   تطبيق   احتماالت   من   ذلك على    يرتتب 
 أن حتيزه،  بلغ    مهما ينكر،    أن   عدل   حكم   واليستطيع اإلنسان،  
 من الكمال،    من   تقرتب   بدرجة   صواب ىف    صواب   هو   التفكري   هذا 
 من   احملدثني   اددين   تفكري حىت    الباآر   مارآس   تفكري   أول 
 املراجعات   بعض   التفكري   هذا   مشل   وقد املخلصني،    الشيوعيني 
 ارتباط   مغفلة (الدين حىت ألغته    دور من،    حذرت الىت    احلصيفة 
اإلميان إىل    جةباحلا   املرتبط احليوى    بالتاريخ التديىن    النزوع 

 الفكر   هذا   استهان   آما ، ) مبعىن هارمونية التالؤم املفتوحة
 بالتاريخ   ذلك   ارتباط   مغفال (  للتملك الشخصى    احلافز   بدور 
 بالال   واملرتبط   جوعا   باملوت   التهديد   عن   الناتج   أيضا احليوى  
   .  ذلك   مثل   آخر ىل إ )  الوجود ىف  األساسى    أمان 

 قد )  سليما   زال   ما والذى  (  جدا   السليم   التفكري   هذا   إن   مث
ىف عقود،    لعدة   اإلنسان   واقع ىف    وإخالص وقتل،  محاس،    بكل   طبق 
خطريا،   فشال   لألسف التطبيق   فشل   وقد جغرايف،    موقع   من   أآثر 
 بني   الفرق   مراجعة   أمهه   من   آان   آثري   آالم   ذلك   سريتف ىف    وقيل 
 أن   إنسان   يستطيع   ال الفشل،    هذا   آل   ومع والتطبيق،    النظرية 
 اإلنسان   ظلم   يرجح   مل   فهو فاسد،    أو   خاطئ   تفكري   أنه يدعى  
آأداهة   آخر   إلنسان   سانإن   استعمال   جيمل   أو   اإلنسان   ألخيه 
 أو التميز،    رد   أو   لالستهالك   االستهالك   يربر   أو لرفاهيته،  
 هذا   من   أيا   يفعل   مل اإلبداع،    يتجاهل   أو االغرتاب،  إىل    يدعو 
 آما وسيفشل،    فشل   فقد   ذلك   ومع اجلميل،    بعكسه نادى    بل 
 ببالهة   يعلن   وهو   شامتا   حمله   حل الذى    الالحق   تفكريال   سيفشل 
  متادى    أو السوق،    سيادة   حتمية   أو التاريخ،    هناية :  صادقة 
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 يضع   مل   مادام   حتما   يفشل   سوف   وهو احلل الذى احلضارات،    صراع
 يفهتك   ووسائل   اإلنسان   تطور   تاريخ   اعتباره ىف   - اآلخر   هو -
املعقلن املرآز على"  التفكري : "يسمى   ما   ومع وبعد،  قبل،  

 .حسابات السوق

   )  بالتفكري (  بالعقل   الدين   تفسري   منظور   من :  ثانيا

 والفشل الواقع،    أرض على  املارآسى    التفكري   فشل   إن
 أن على    دليل   هو   التسويقى الرتاآمى العوملى    للتفكري   املنتظر 
 من   التهوين   الفروض   أحسن على    أو احليوي،    التاريخ   إغفال 
 ذلك   بعض   ولتوضيح الكلمة،  معىن    بكل   تطورية   آارثة   هو دوره،  
 ألف  300  عرب   مثال الديىن    النزوع   تاريخ   إلمهال   واضحا   مثال   نضرب 
 تفسري يسمى    ما   حتت   احلديث   املعقلن   التفكري   ابحلس   واختزاله   سنة 
املتدينني،   بعض   سذاجة   من   بلغ ).  بالعقل   أو (  بالعلم   الدين 
 باخلجل   شعور على    دالة   هلفة ىف    دينهم على    اآلخر   البعض   وحرص 
 مبا   تدينهم   يربرون   اندفعوا   أن متدينني،    آوهنم   من   النقص   أو 
 الدين   تفسري   مبحاولة   وذلك علما،    أو   تعقال   أو   عقال   يتصورونه 
 عندهم   مرادف   أنه   ظهر   ما   وهو عقال،    أمسوه   مبا   وتفصيال   مجلة 
 العلم   تقديس   أو البعد،  أحادى  املنطقى    التفكري   إلعمال 
 التفسري يسمى    ما   فانتشر ؛  املنهج   احملدود   املتاح   الشائع 
العلمى   التفسري :  يسمي   فيما   مؤخرا   واملتجسد (للدين،  العقلى  
 يوافق   ال   ما   أن   شاع   أن   بعد   ذلك   حدث )  آمثال للقرآن،  
 هو   فيما   حشرا   حيشر   أن   بد   ال به،    للتمسك   نضطر   مما العلم،  
 نفس   خالل   من   يقرأ   أن   البد   ، آما" املتاح "  العلم   أجبدية 
؛ وإال فإن علينا أن نطرحه وراء ظهورنا، املعقلن   التفكري 
 هذا .  العلم   قشور إىل    الدين   اختصر   أن   ذلك على    ترتب   وقد 
ىف   الدين   أسبقية   أعلن   لو حىت    الدين إىل    شيئا   يضيف   ال   موقف 
 تارخيه   من   ال الدين،    من   شيئا   يأخذ   وال احلدسية،  الرؤى    بعض 
   .  وظيفته   من   وال خصوصيته،    من   وال 

     والنقدية   اللغوية   الدراسات   منطلق   من :  ثالثا

 النقد   وعلوم   غةالل   علوم ىف    األحدث   للتطورات   املتابع   إن
 أو   قليال البشرى  الوعى    صحوة إىل    يطمئن   أن   البد )  األدبي (
 واختزال   العقل   مفهوم   تضييق   خالل   من   يتهدده   ملا آثريا،  
 أضافتها الىت    اإلضافات إىل    اإلشارة   هنا وتكفى  التفكري،    مفهوم 
الوعى   يقظة إىل    نطمئن حىت  األدبي،    النقد  ىف   التفكيكية   احلرآة 
 ما   إذا واالستسهال،    االختزال   خماطر   من   به   حييط   ما إىل  البشرى  
 هذا   آان   لو حىت  براق،    اسم أى    حتت   الواضح   للحاضر   استسلم 
   .  املعقلن   التفكري   أو ، " العقل "  هو   االسم 

     النفسية   املدارس   منظور   من :  عاراب

 إضافة   إنسان   هو   ما   فهم إىل    برؤيته   أضاف الذى    فرويد حىت 
 أمام الواعى    العقل   دور   تضاؤل على    تأآيده   حيث   من   عمالقة 
 املفكر الوعى    وصاية   حتم إىل  انتهى    فرويد حىت  الالوعى،    سطوة 
 حرآة على )   Secondary Processes  الثانوية   العمليات (
 األولية   العمليات (الدوافعى  الالوعى  
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    primary Processes ( ، لغة   اآتشاف   عبقرية تتوارى    فكادت 
 احلتمية   حماوالته ىف    والتكثيفية   والكلية   التصويرية   احللم 
 حسب   آذلك   األمر   وظل .  التعسفي الرمزى    وتفسريه   احللم   لرتمجة 
" أنا "  الـ   يكون : IDهى  "   الـ   تكون   حيثما "  فرويد   قول 

Ego ،  إمنا اإلبداعى    التفكري   أن إىل  آرييىت    سيلفانو   نبه حىت 
 الوالف "  أمساه   مبا   مجيعا   العمليات   هذه   بني   بالتوليف   يتم 
"  أمساه   ما   يعادل   ما   وهو   "The magic synthesis"السحرى  
   أضاف   وهبذا   Tertiary processes " الثالثوية   العمليات 

 ناحية   من   أرسطيا   منطقيا   ليس الذى    التفكري   من   نوعا آرييىت 
   .  متميزا   إبداعا   بل أخري،    ناحية   من   خرافيا   عشوائيا   وليس 

 بوجه (  الذوات   تعدد على    لتؤآد   املوازية   املدارس   تتعدد   مث
Transactional Psychologyالتفاعالتى    التحليل   مدرسة   خاص 
ىف "  ذات "  آل   حقوق على    تؤآد   آما )  برين   إريك   لرائدها 
(=  ياعقالن   املربجمة   اليافعة   الذات   مع   بالتبادل   القيادة 
 واتساق   حمسوبة   هارمونية ىف  )  الواقعي  Adult"  اليافع "  الذات 
 مشروعية   لفهم   الباب   املدرسة   هذه   تفتح وبالتاىل  مناسب،  
) الطفل   عند (  احلكيم   والتفكري )  الناضج   عند (الطفلى    التفكري 
 املستمر   النضج   مسار   أن إىل    تشري   املدرسة   هذه   أن   آما   آأمثلة، 
 أمساه   ما إىل    الذوات   بني "  األعلي   الوالف "إىل    يتوجه   إمنا 
 أن   برين   إريك   اعرتف   وقد ، Integrated Adult  املتكامل   الناضج 
 من آونه   أآثر   غاية   ألنه   ذلك له،    بالنسبة   غامض   املفهوم   هذا 
 تفكري   نوع   أما املستمر،    التكوين   من   حالة   وألنه ماثال،    واقعا 
إىل   أقرب   فهو )  امسه   عدلت   آما " ( تكامل ىف    الناضج "  الذات   هذه 
 فكر ىف    إليها   أشرنا الىت  )  اإلبداعية (  الثالثوية   العمليات 
  .   آرييىت   سيلفانو 

" الشخصية   عرب   النفس   علم "  املسماة   املدرسة   فإن   وأخريا
Transpersonal Psychology  التفكري   من   نوع على    تؤآد 

 حنو   عربها   هو   ما إىل    الذات   حتقيق   جتاوز   مرحلة ىف  التجاوزي،  
 خيضع   ال أعلى    لتفكري   اآلفاق   يفتح   مما األعظم،    الكون ىف    االمتداد 
   . الغالب   باملفهوم "  العقالني   التفكري "  وصاية   ملنظومة 

  بيولوجي   منطلق   من :  خامسا

 خمتزال   استعماال  -  األغلب ىف   -بيولوجى    آلمة   تستعمل
 واحملسوسات   احليوية   بالكيمياء   أساسا   مرتبطة   أهنا   باعتبار 
 أهنا   هو   واألمشل   األصح   استعماهلا   أن إال  ، املتعينة   الفيزيقية 
 توجد   املنطلق   هذا   ومن )  تكاملي تطورى  (حيوى    هو   مبا   تتعلق 
 العلماء   من   فريقا   أن إىل    القاريء   تطمئن   آثرية   مداخل 
 تفكري   هو   ملا   الشائع   لالخرتال   يستسلم   مل   والعارفني   واملبدعني 
 لتأصيل   الباب   يفتح   فراح للمعرفة،  األساسى    املصدر   باعتباره 
 للنزوع   وبالذات برمتها،    للحياة املعرىف  احليوى    املسار   فهم 
   .  الديين بيولوجيا إىل ما بعد ذلك مما ال نعرف 

وأآتفى هنا بثالثة أمثلة دالة وهى عن األسس التطورية
  :وروربيووجلية للتدين فاإلميان وبالعكسالني

 للتدين فاإلميان وبالعكس   بيولوجية  -  النيورو   التطورية   األسس :  أوال
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على   احلفاظ ىف    الدين   دور   التطور   نظرية  -  حسما  -   تنكر   مل
 صاحب   هو   وحده   داروين   أن   فالشائع الطبيعي،  "  االنتقاء   فكرة 
إىل   ميال   أآثر   آان   أنه   هو   الغالب   الزعمو النظرية،    هذه 
 التكيفية   الطبيعة على    بتأآيده   اخلالق ونفى    الدين   إنكار 
 آشف   صاحب   وحده   يكن   مل   أنه   إال احلياة،    ملسار   االنتقائية 
)1871(  العام   نفس ففى  التكيفية،    االنتقائية   التطور   نظرية 
يرى   آان الذى  )  حقه   واملهضوم املنسى  " ( والس "  الكشف ىف    شارآه 
 البقاء   لصالحية   جيهز   للتكيف   مسلسال   مسبقا   إعدادا   مثة   أن 
) اهللا (  لذلك   معد   مثة   أن وبالتاىل  األرقي،    األنواع على    للحفاظ 
 الدماغ ىف  حيوى    تنظيم أى    أو العصىب    اجلهاز   أن يعىن    قد   وهذا 
 مع   والتواصل   اإلعداد   هذا لتلقى    قدمي   من   مهيأ   هو البشرى  
 من  -  للبقاء   املرشحني   هؤالء   فإن   ذلك وعلى  األعلي،    القوة   هذه 
 اتالسم   إلظهار  DNA  الدنا   عندهم   جمهز  -"  والس "  نظر   وجهة 
 جديدة   وظروف   بيئة ىف    والتطور   التكيف   الستمرار   الالزمة 
 فإن   املقابل وىف  .  أرقي   متطورة   أنواع   بظهور   تسمح   ومتجددة 
ىف   تكمل   أن   تستطيع   ال   االستعدادات   هذه   من   حرمت الىت    األنواع 
وعلى ،  تنقرض   أو   تتوقف   افإهن   ذلك وعلى  الظروف،    نفس   ظل 
 للدين   تربيرا   التأويالت   هذه   ملثل   متحمسا   لست أنىن    من   الرغم 
 اآلخر الرأى    هذا   أوردت أنىن    إال التطور،    عن   دفاعا   أو 
 عند   يتوقفون   ال   العلماء   أن   آيف   ألظهر   التطور   لنظرية 
ناحية،   من   اجلموع   حلدس   احرتامهم   وأن متعجلة،    نطقيةم   تفسريات 
 إضافة  -  ما   إضافة   حياولون   جيعلهم أخرى    ناحية   من   وللتاريخ 
 حماولة ىف    وذلك  -أخرى    أحيانا   ومنطقية   أحيانا   متعسفة   تبدو 
 عند   يغلب   وما   يةاألول   نظرياهتم   ومعلومات رؤى    بني   املواءمة 
   .  التاريخ ويؤيده    الناس 

 سلوك   من   الحظوه   ما   بعض   ربط   العلماء   بعض   حاول   وقد
 فالحظوا التديين،    للنزوع   األولية   اجلذور   باعتباره   احليوانات 
 الطقوس   من   نوعا   متارس والشمبانزى    والذئاب   األفيال   أن 
 يكاد   وهذا والرعود،    العواصف   أثناء مجاعى    بشكل   املنتظمة 
 أن   آما الظروف،    هذه   مثل ىف    البدائيني   بعض   به   يقوم   ما   يشيه 
 أو موتاها،    جثث   تدفن والشمبانزى    والذئاب   الفيلة   هذه 
   .  اإلنسان   يفعل   آما   هياآلهم   بقايا 

 األول   اإلنسان   أنواع   بعض   سلوك   ثالث   فريق   درس   آذلك
 ثالمثائة   من   األوسط   والشرق   أوربا ىف    عاش الذى  )  البليوليثيك (
 آانوا   أهنم إىل    يشري   ما   لنا   ترك   حيث امليالد،    قبل   سنة   ألف 
 إمياهنم   احتمال إىل    يشري   مما   النوم   وضع ىف    موتاهم   يدفنون 
 شكل ىف    املاعز   قرون   حوهلم   يضعون   آانوا   آما اآلخرة،    باحلياة 
 احلجرية   األدوات   وبعض احليوانات،    جلود   بعض   ومعها   دائرة 
 قدماء   عند   اخللود   طقوس ىف    وتعمق   امتد   مما . ( والزهور 
 األول   البشر   هؤالء   أن   احملتمل   فمن   ذلك لى وع ).  املصريني 
 وشديدة   قوية   ومشاعر   عواطف   عندهم   آان .)  م . ق   سنة  300.000(
 بعد   احلياة   هو   وما وعى مطلق مفتوح النهاية،    هو   ما   جتاه 
. املعتقدات   ههبذ   تتعلق   وخماوف   آمال   من   ذلك   يصاحب   وما املوت،  
 ميكن الىت    اللحظة   حيدد   أن   يستطيع   مل   العلماء   من   أحدا   أن على  
بوجود هذا الوعى وعى  على    فيها   أصبح   اإلنسان   أن   نتصور   أن 

  .املطلق بأمساء خمتلفة
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 آمرآز  Limbic Brain احلوىفاملخحتديدحماولة:ثانيا
     يةالدين   للخربة أساسى  

 قادرة   نيورونية   شبكة   وجود   احتمال   العلماء   يستبعد   مل
 ارتباطا   املرتبطة   اهلندسية   واألشكال   األمناط   استقبال على  
 وهذه ، ) الحقا   والفنية (  الكلية   الدينية   باللغة   شديدا 
وىف اللوزة،  ىف و األسفل،  الصدغى    الفص ىف    حمطات   هلا   الشبكة 
 استجابات   هلا   النيورونات   هذه   إن   وحيث  -  واملهيد احلوفية،  
 الوجدانات   بعض   ذلك   يشمل   أن   ميكن   فإنه   األمناط   متعددة 
 اهلندسية   األشكال   تتمازج   أن   املمكن   ومن بالتدين،    املتعلقة 
 العاطفية   الصوفية   اخلربة   يشبه   فيما   الوجوه   مع   الرمزية 
   .  بآخر   أو   بشكل )  التدينية (

النيوروىن املستوى    تفسري   حاولوا   فقد األساس،    هذا وعلى 
 من   مدخالت   من   حيدث   بأنه   واألشباح   واألرواح   املالئكة   إلدراك 
 بعض   يضيف   منها   آل   دماغال   أجهزة   خمتلف ىف    النيورونات   خمتلف 
 ). دينية   بصرية   مسعية (  عاطفية   إدراآات   من   ينتج   ملا   املميزات 

 يقرر   حني   االحتمال   هبذا   يتعلق   ما ) 1964(  يونج   ويذآر  
 فإن والزمن،  )  احمليطة   البيئة (  الثقافة   عن   النظر   بغض   أنه 
واملصريني، والكرومانيني،  واألفريقيني،    احلمر   مريكينياأل   اهلنود 
 راسخ   متواتر   بشكل   الصليب   يرون   هؤالء   آل احملدثني،    واملسيحيني 
 روحية   أو   آونية   خربة إىل    ذلك   وبعزون الصوفية،    خربهتم ىف  
 وروفسيولوجيةالني   األحباث   فإن :  وحديثا .  الداللة   فائقة 
 أشكال إىل    انتقائيا   دفعاهتا   تطلق   نيورونات   توجد   أنه   أثبتت 
) األهرامات (  املثلثات   أو   الصليب   تشبه   هندسية   بصرية 
الصليب،   نيورونات   باسم   النيورونات   وتسمى هذه والوجوه،  
 أهنا   حيث املعامل،    نع   الباحثة   النيورونات   أيضا تسمى    آما 
  بشكل   وتستجيب   اهلندسية   واألشكال الوجوه،  على    تتعرف   أن   ميكن 
 املخ   يكون   أن   احتمال إىل    الدراسات   هذه   خلصت   وقد .  لذلك ديىن  
،" الدينية   اخلربات   عن   املسئول   املوقع   هو   Limbic Brainاحلوىف  
 من   بعض   وصفها الىت    اخلربات   تلك   بعض   عن   مسئوليته إىل    فةباإلضا 
 هذه   ومن بآخر،    أو   بشكل   ميتا   عد   أن   بعد   احلياة   استعاد 
 عن   احلديث يتنامى    التأويلية   واالجتهادات   والفروض   احملاوالت 
األحدث،   القشرة   مخ   بينها   من   واحدا   خما   وليس   متعددة   أخماخ 
   .  وغريمها )  التديين الوجداىن  (احلوىف    واملخ 

  التفكري   وتعدد )  األدمغة (  األخماخ   تعدد :  ثالثا

 رفض على    يقتصر   ال   املداخلة   هذه   تواجهه الذى  التحدى    إن
 عمل   ترجيح   أو فحسب،    عداها   ما على    التفكري   أشكال   أحد   ترجيح 
 إنكار   خطورة إىل    أساسا   ينبه   هو   وإمنا أقدم،    مخ على    أحدث   مخ 
األحدث، البشرى  الوعى    عمل   آلية ىف    األقدم   املخ   دور   فاعلية 
 ذاإ   إال   أقدم   يكون   ال   األقدم   أن   ذلك تطوره،    مسار ىف    ذلك   وتأثري 
ىف   احلال   هو   آما (  عشوائية   بصفة   َوَساد   واستقل   األحدث   عن   انفصل 
 متناغما   متبادال   فاعال   آامنا   األقدم   املخ   آان   إذا   أما )  اجلنون 
ىف   املتضمن   يصبح   وإمنا األقدم،    يصبح   ال   فإنه تطورا،    األحدث   مع 
  .  املغرتب   األحدث   وليس لكلي، ا   األحدث 
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 مل   املعقلن   التفكري   من   اإلعالء على    ترتب الذى    اخلطأ   إن   مث
 ليصبح   تعسفيا   فصله   بعد   األقدم   النشاط   استبعاد على    يقتصر 
 أمساه الذى  الكروى    املخ   نصف   يستبعد   راح   إنه   بل فعال،    أقدم 
 التطور   مسار ىف    مواآبة   دماغية   منظومة   نهأ   مع   متنحيا 
 مؤخرا   أصبح والذى  (  طاغيا مسى  الذى  الكروى    النصف   ملنظومة 
 يعترب املتنحى  )  الدماغ /  املخ (  النصف   إن ، ) القاهر   النصف 
 وقد ر، بآخ   أو   بشكل   متكامال   آيانا   يعترب   إنه   بل   مستقال   عضوا 
 به   مسحت الذى    بالقدر حدة،  على  )  مخ (  نصف   لكل   الدراسات   أدت 
 باملخ يسمى    ما حىت    أنه   التقرير إىل  املتاحة،    والفرص   األدوات 
 خما   ليس ، ) القشرة (=   الكرويني   النصفني ىف    املتمثل   األحدث 
 يفكر )  املخني (  النصفني   من   آال   أن   ذلك   من   واألهم واحدا،  
):1980(  وآسلر   يقول .  اآلخر )  املخ (  النصف   عن   خمتلفة   بطريقة 
 األحقية :  طويال   األعصاب   فسيولوجيا   شغلت الىت    املسائل   من   إنه 
 امق   وقد .  متباينة   مستويات على    الدماغ نصفى    لفحص   النسبية 
 املخ نصفى    لعمل   النوعية   الفروق   بفحص ) 1969(  ذلك   قبل   بوجن 
 باملالحظة   أو ، ) الشمبانزي ىف  (التجريىب  املستوى  على    سواء 
نصفى   أحد   فيها   أصيب الىت    احلاالت   لبعض   اإلنسان ىف    االنتقائية 
 النصفني   فصل   عمليات   هلا   تأجري الىت    أو اآلخر،    دون   املخ 
ىف   بإزالته   أو )  الصرع   حالة ىف  (  املندمل   اجلسم   بشق   الكرويني 
 من   آال   أن إىل    األحباث   معظم   انتهت   وقد .  األورام   حاالت   بعض 
 أن   تثب   آما اآلخر،    عن   نوعيا   خمتلف   عمل   له   الكرويني   النصفني 
اهرى   بالفحص   الدقيق   بالتشريح   النصفني   من   آل   ترآيب 
 غري   املخ   فإن   وآذلك أيضا،  ترآيىب    اختالف إىل    يشري اإللكرتوىن  
 النشاط ىف    أآثر   متخصص )  األمين   الشخص ىف    األمين (الطاغى  
 حني ىف  الرتبيطي،    التفكري  ىف   وأيضا املكاىن  التصويرى  البصرى،  
بروآا بالذات متخصص أآثر ىف رصد   منطقة ىف  الطاغى    املخ   أن 

 يبدو   فإنه   وأخريا الرموز واملنطق، ) اللغة(وربط عالقات 
وعلى .  اآلخر   عن   مخ   آل ىف  ختتلف   العاطفية   االستجابة   أن   آذلك 
 النصفني   من   آل   وصف ىف  "  متنح " و "  طاغ "  ةآلم   استعمال   فإن   ذلك 
 مشروع   غري   طغيان على    ويدل   وخاطئ   قدمي   استعمال   هو   الكرويني 
على عقالىن    تفكري   من   يعرفونه   ما إىل    املنظرين   جانب   من   وحتيز 
 أن   اقرتحت   وهلذا أمشل،  خرباتى    متازج   من   يعيشونه   ما   هتميش   حساب 
يسمى   حني ىف  املنطقي،    أو الرتميزى    باملخ الطاغى    النصف يسمى  
  .  التصويري   أو الرتآيىب    باملخ املتنحى    النصف 

   :وخالصة   حذر   تفاؤل 

 وحتذيرات   نقد   من   املداخلة   هذه   به   حفلت   مما   الرغم على  
 وحساباته   وحدسه   خبربته البشري،  الوعى    فإن وخماوف،  
 هذا   خطورة   ما   بشكل   أدرك   قد   مجيعا   ومعلوماته   وإبداعاته 
 استدراك   من جيرى    ما   أن وتصورى  اإلنسان،    مسار ىف    االحنراف 
 اإلحاطة على    أقدر   لغات   وابتداع   للمنهج   وتوسيع   وتعميق 
 ينقذ   أن   ميكن   خبري   مبشر   هو جمال،    آل ىف    البشرية   بالظاهرة 
عمى   بلغ   إذا   إال   اللهم القادم،    التهديد   من   اإلنسان 
 والتنويريني   والعلمانيني   املتدينني   من   واألصوليني الساسة،  
املعرفية   االستدراآات   هذه   تنقذ   أن   دون   حيول   مبلغا مجيعا،  
 أخر   تفرضها الىت    التعسفية   الوصابة   من   اإلنسان   الرائعة 
   التاريخ،    من   سنة   ألف   ستمائة على    الزمان   من   قرن   عشرين 
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 قد   آما وارد،  عشوائى  تطورى    خبطأ العمى    هذا يتمادى    وقد
 الذين   اجلدد   املاليني   شعج   من خفي،    بشكل وتربيره،    دفعه   يأخذ 
 ما   يربر الذى    املتواصل   األمان   بعدم   التاريخ   من   احتفظوا 
ىف   االمتداد   واقع   من   األمان   توفري إىل  السعى    دون جيمعون،  
 . البشر   مع   والتواصل   الكون 

 التفاؤل   هذا إىل    يدعو   ما   بعض   بعرض   املداخلة   هذه   أختم   مث
   احلذر 

 تدارك ىف    لعلماءا   جيتهد )  العلمي (  املنهج مستوى  فعلى   
 فأآثر   أآثر   باالهتمام  مفكر،   ظاهر   عقل إىل    اإلنسان   اختزال 
 الشواش   علوم   مثل   اجلديدة   العلوم   خالل   من   املنهج   بتوسيع 
القدمية،   احلكائية   املناهج   إحياء   خالل   من   وأيضا والرتآيبية،  

 الثفافة   وضرورة   وآثار   دالالت   واحرتام  وإعادة قراءة األساطري،
 توثيق   خالل   من   وأيضا حتديثه،    ميكن   معاصر   بشكل   الشفاهية 
معرىف   تكامل إىل    سعيا   املختلفة   املعرفة   مناهل   بني   الوصلة 
  . أمشل 

 من   التخلص   حماوالت تتمادى    اإلنسانية   العلوم مستوى  وعلى  
 العلوم "  بـ   يوما مسى    ما   منهج   أمام   بالنقص   الشعور 
 باالنطالق   اإلنسانية   للعلوم   يسمح   أن   جدير   هو   مبا "  املنضبطة 
 اإلميانية   املعارف   مع احلقيقى    التصاحل إىل    اخلاص   مبنهجها 
 أن   ميكن الىت    النشاطات   وآل الشعيب،    واحلدس الديىن    والتوجه 
وعى ىف    النظر   لتعميق   وأيضا ".  آذلك   ليس   ما "  حتت   تندرج 
 ذلك ىف    مبا   العامة   اليومية   إبداعاهتم   أثناء   مباشرة   الناس 
  . أيضا   والعمل   والغناء   والرقص   التدين   إبداعات 

 والشعر   األدب ىف    اعيةاإلبد   اإلضافات مستوى  وعلى   
الكلية،   واجلمالية   التصويرية   النشاطات   وسائر   والتشكيل 
البشرى   الكائن   منه   ينهل أساسى    آمصدر   موقعها   تستعيد   فإهنا 
 أن   البد فهى  وبالتاىل  املختزل،  اخلطى    مساره   تصحح   آلية   معارف 
   .  املستقبلية   اهخط   رسم ىف    تساهم 

 النزوع   تاريخ   احرتام ىف    يكون   فقد   آخرا   وليس   وأخريا
يعفى   ما البشرى    التطور   مسرية ىف  اإلجياىب    ودوره الديىن  
 ما   وأيضا يعرفون،    ما إىل    اختزاله   من   املتدينني   العلماء 
 ألفاظ ىف    تقزميه على    يصرون   الذين   رجاالته   من   الدين   ينقذ 
 وظيفته   أن   مع عقوهلم،    بظاهر   تربيره على    وأيضا معامجهم،  
 آل   من   وأقدر   أعرق   تبدو احلالية،    النفعية وحىت  التطورية،  
 . الالحقة   الوصايات   هذه 
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