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 :مقدمة لقراءة ىف آتاب

 أنواع العقول
 الطريق إىل فهم الوعى

 دانييل دينيت 

 متهيد

مصطفى فهمى.  الصديق د-ال أعرف ما الذى دعى املرتجم،
 أن  وهو من أبرع من ترجم العلوم إىل العربية، -إبراهيم

، الفرقتطور العقول إىل أنواع العقوليغري العنوان من 
عندى ليس هينا، وقد سألته ىف الندوة الىت قمت فيها مبناقشة

مجعية الطب النفسى "2004رس الكتاب، والىت عـُـقدت ىف ما
، دار املقطم للصحة النفسية،"التطورى والعمل اجلماعى

 فقال ىل إن هذا املعىن سألته عن سبب تغيري العنوان،
 أقرب إىل تقبل هو الذى وصله من الكتاب، وأنه) التطور(

 ! القارئ العربي

 .ومل أوافق

 والالعنوان باللغة اإلجنليزية شديد البساطة والوضوح،
تطورفما هو املربر أن أجعله   Kinds of mindsلبس فيه 

 ؟العقول

قد يتبني مغزى احتجاجى من األسئلة الىت سوف أطرحها على
 .القارئ قبل مناقشة الكتاب، وأثناء املناقشة

 :من هذه األسئلة 

 أن يكون- عزيزى القارئ–هل خطر على بالك من قبل  
 ؟أنواعهناك للعقول 

  فكيف تتخيل أن تكون ؟أنواعلعقول وهل لو آان ل 
 ؟) وليس بالضرورة تعريفك له(وما مفهومك عن العقل  
 ؟" وعى" عالقة مبا هو  وهل هلذا املفهوم 
  العقول؟تتطوروهل  

 "حنو فهم الوعى" العنوان الفرعى لنفس الكتاب هو 
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 "وعى"حاول أن جتد بنفسك أسئلة تتعلق مبا حيضرك حني تسمع آلمة 

 .شكرا

 ن دعىن أعرفك باملؤلف اآل

 : قبل أن أعرفك عليه  - عزيزى القارئ-ولكن دعىن أسألك أيضا 

 ما رأيك ؟

" من ترى أنه األرجح بتأليف آتاب حيمل هذا االسم 
 :، هل يكون "أنواع العقول

 طبيبا نفسيا، •
 أم عامل نفس، •
 أم معاجلا نفسيا، •
  ىف األنثربولوجى أم أستاذا •
  ىف الفلسفة أم أستاذا •
   أم أستاذا أو طبيبا ىف املخ واألعصاب؟ •
 أم فيلسوفا •
أم أستاذا ىف التشريح أو الفسيولوجيا أو  •

 األنثربولوجيا
•  ......... 

 املؤلف هو أستاذ ىف الفلسفة

 صاحب آتاب-لعل هذا يذآرنا بكارل ياسربز
أعرق  General Psychopathologyولوجيا العامة السيكوباث

 الذى بدأ طبيبا نفسيا، مث - 1923آتاب ىف املوضوع منذ 
 انتهى أستاذا ىف الفلسفة

 هو أستاذ للفلسفة- مؤلف الكتاب –دانييل دينيت 
ومل يكن أبدا طبيبا(حاليا قسم فلسفة العلوم ىف لندن 

 ).خ واألعصابنفسيا أو له عالقة عملية إآلينيكية بامل

وقد آان حماضرا مث أستاذا مساعدا ىف الفلسفة جامعة
 آاليفورنيا

  باعتبار آاتبه  هذا الكتاب -وقد استقبلُت ـ شخصيا 
 فيلسوفا صرفا

 )نظربعدأ(ومحدت اهللا أنه شخصيا أقر بذلك 

  آل هذا التمهيد وهذه التساؤالت البادئة؟ ملاذا

 املوضوع- عزيزى القارئ–بصراحة ألنىن أخاف أن تستقبل 
 بغري ما هو؟

 نتصور أن هناك عامة الناس، وآثري من املختصني،: حنن 
إال) يفىت فيها(موضوعات شديدة التخصص ال يصح أن يكتب فيها 

 ما ميس من قريب- ما أعتقد على–أهل االختصاص، ومن بينها 
 " العقولموضوع "أو بعيد 
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 أن آثريا من مرضاى يعرفون عن أقر بصراحة أنىن تبينت
أآثر بكثري مما) باجلمع وليس املفرد" (العقول"هذا املوضوع 

 . يعرفه املختصون

يقربنا من املوضوع املثار ىف هذه" العقول"إن هذا اجلمع 
وما(، "تعدد الذوات"اليومية منذ بدأت تقريبا عن 

وأخريا حبسب لغة العلم املعرىف" تعدد املنظومات"يوازيها من 
 وهى الكلمةmental states" تعدد حاالت العقل"العصىب 

حاالت الذاتاملرادفة تقريبا ملا يسمى ىف التحليل التفاعالتى 
Ego states 

الكتاب ال يتصل هبذه القضية مباشرة إال من منظورى شخصيا
 آما سيأتى ىف العرض واملناقشة

 " أنا فيلسوف ولست عاملا"

 قاهلا بصريح من أهم ما وصلىن من الكاتب حىت طمأنىن أنه
 هذا آالمه باحلرف،"ولست عاملا أنا فيلسوف،"العبارة 

الواحد، أمهية هذه اجلملة عندى جعلتىن أقرأه على أنه
باملعىن(أنه ليس عاملا فيلسوف وليس أستاذ فلسفة، وقد فرحت 

 وإال آان اختنق مبنهج أعتقد أنه آان،)الذى نفاه غالبا
 :نا به هكذاسيحول بينه وبني أن يثرينا بكل ما أثرا

 :ىف آخر سطورالكتاب عاد املؤلف يقول

وملا آان هذا الكتاب لفيلسوف، فإنه ينتهى ، ال"..
باإلجابات ، وإمنا ينتهى بنسخ معدلة من األسئلة نفسها، وهى

 ".على نوع أفضل

 ما آنت أقوم به ىف املؤلف هنا يطمئنىن أيضا على أن 
 آان صوابا، لكنه يصيغه صياغةأحباثى، وإشراىف على األحباث

مصاغة"أرقى، بأن جيعل نفس األسئلة معلقة بال إجابة، ولكن 
 "بنسخ معدلة على حنو أفضل

  اجلهل احلاسم ال توجد أجوبة حامسة إال آدليل على

ني نضع هلا أجوبة يقينية مغلقة، جنىنحىت األسئلة الدينية ح
 إىل ما بعدها، إىل هبا على سعى الوعى الفردى، بل واجلمعى،

 .وجه اهللا

يضيف املؤلف أيضا ىف اية آتابه نتيجة أخرى إىل ما خرج
أو على األقل ، فإنه ميكننا وحنن"...به من خالل اجلهد قائال 

رى بعض املساراتىف استكشافنا املتطور ألنواع العقول، أن ن
 "فنتبعها، وبعض الشراك فنتجنبها

 .هذا ىف ذاته جيد أيضا، حىت لو ظلت األسئلة معلقة بال إجابة

 :، والتمحك الديىن هبا"عقل"االستعمال الشعىب لكلمة 

 وآيف نستعملها على املستوىعقلإذا حنن نظرنا إىل آلمة 
دناالشعىب، وعلى املستوى الديىن الرمسى التسطيحى، لوج

  بعض ما علمنادينيتأنفسنا ىف حاجة إىل أن تعلم من 
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هو"... ىف احلديث العادى فيما بيننا نسمع هذه العبارة 
 ويقفل"بالعقل؟ : "فتأتى اإلجابةربنا عرفوه بإيه؟ 

 . النقاش على هذه البديهية

أعتقد أن احلس الشعىب ال يقصد العقل الذى يعنيه العامل
ر باملنطق، وإمنا يقولالنحرير الذى جيلس على مكتبه حيسب األمو

هوا حد شاف"احلس الشعىب هذه اإلجابة عادة تكملة حلوار سابق 
قاّلك   قال أمال ربنا عرفوه بإيه؟.....،ربنا؟ قال لك أله

 احلس الشعىب ال يقصد العقل املمنطق السبىب اخلطى، ،"بالعقل
 .لكنه ىف األغلب يقصد البديهة اليقظة، والوعى املتلقى

 .رف ربنا بالعقل آما شاع عن ذلك عند العلماء واملناطقةإننا ال نع

، حاول)حول اخلامسة عشر(ىف شباىب، وىف فرتة الشك الباآر 
أحد أصدقائى األآرب سنا أن يقنعىن بوجود اهللا سبحانه وتعاىل

، وأخذ يثبت ىل البداية وآيف ميكنعلم الكالممن بعض مقوالت 
)على ما أذآر(تسلسل  إما بالدور أو بال أن تكون، وأا

لوال أن شيخا أميا طيباحىت آاد شكى ينقلب إىل نفى يقيىن، ..
آان يعمل خفريا حلظرية مواشينا، حني طرحت عليه أسئلىت نفسها
بعد أن ختم صالة العشاء، راح يثبت ىل أن اهللا سبحانه موجود

)يقصد ربنا (يا إبىن دا هو نفسه" : واحد أحد، بان قال ىل
 ، عايز حاجة أآرت من آده؟"قل هو اهللا أحد"بيقول 

ساعتها هدأت سريرتى، وعرفت فعال أنىن ال أريد حاجة أآرت
، وشعرت آم ميكن أن جيىن علم مثل علم الكالم على"آده"من 

 حقيقة الوعى البسيط حبقيقة وجود اهللا سبحانه،

-16املمكن املستحيل واملستحيل املمكن، ىف يوميةحني عددت 
12-2007 linkأن عقلنا آنت أقصد:  أحملت إىل هذه املسألة 

ليس. احلديث أعجز من أن يثبت وجود اهللا إال تعسفا وتلفيقا
 لكن معىن هذا أن عقلنا البدائى هو األقدر على إثباته،

 اهللا سبحانه باملعىن احلقيقى احلاضر ىفالذى يستوعب وجود
، ىف حلظة،عقولنا جمتمعة معا" أنواع"هى آل الداخل واخلارج، 

 حاجة  بال فلحظات، هلا أثر باق، قابلة للتجلى بيقني منري،
 .إىل إثبات عقلى باملعىن الشائع

إىل مقولة" عقول"و " عقل"جيرنا هذا الغموض حول آلمة 
ن املسلمني فرحا سطحيا سريعا، وآأمأخرى يفرح هبا آثري م

حسموا موقع ديننا من هذه املسألة حني يعلنون ىف آل جمال
– وآثري منهم يضيف ،"إن اإلسالم هو دين العقل"ودون تردد 

، وهات ياإن اإلسالم بالذات هو دين العقل -علنا أو سرا
استشهاد باآليات الىت وردت فيها آلمة العقل، ويعقلون،

ون، يرددوا بعيدا عن سياقها أحيانا، ومستندين إىلويتفكر
تفسريها املكتوب احملدود أحيانا أخرى، وآأم بذلك قد

 (!!) الدين احلق ألنه دين العقل اطمأنوا إىل أن ديننا هو

 أن املسألة مل- على أحسن الفروض–لو علم هؤالء الطيبون 
ل من منطلق على األق–تعد هبذه البساطة، وأن ما يسمى عقال 

 شديدة  قد تراجع إىل مكانة-ما يستعملون من أجبدية 
  لرتاجعوا آثريا عن هذا احلماس، الذى أعتقد  التواضع، إذن
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 الذى يدفع فريقا آخر إىل ممارسة وترويج تلك أنه هو هو
 وآأن،"التفسري العلمى للقرآن"البدعة اخلطرة الىت يسموا 

 وبالتاىل)من وجهة نظرهم(املقدس األول هو ما يسمى العلم 
هو مقدس" العقل العلمى"فكل ما يقره ما ميكن أن يسمى 

 ومن مث إذا اتفق ،)دون التصريح بذلك أو الوعى به( أيضا
العقل(فهمهم أو تفسريهم للقرآن الكرمي مع هذا املقدس 

هلم ال(يثبت فهذا )  مع أنه ال يوجد شىء هبذا االسم-العلمى
- استغفر اهللا العظيم– ة أن القرآن له نفس القدسي )شعوريا

نؤجل. ( حق السبق )للقرآن الكرمي(مث قد يضيفون فرحني بأن 
 )الدخول ىف مناقشة ذلك أآثر من ذلك

هبذه  إذا آان اهللا سبحانه وتعاىل ال ميكن إثبات وجوده
، طاملا حننأمسيناها العقل من وسائلنا املعرفية الىت اجلزئية

 ت ؟، فبم يـُثب"عقل واحد"نتحدث عن 

 رد غفرينا ال أريد أن أسارع بالرأى، ألنه منذ هداىن 
ال أحتاج أن أخوض ىف هذه املسألةالعجوز إىل اإلجابة، وأنا 

وتاريخ، لكن مع خربتى مؤخرا ىف قراءاتى للمتصوفة، باأللفاظ
 مث خماطرتىlink، التصوف الذى قدمنا منه بعض املقتطفات

إيهاب. هو د(بقراءة موازية مع إبن قس طبيب نفسى 
"النفرى"مواقف موالنا  بعض   جمتهدين ىف استلهام )اخلراط
linkعرفت من خالل هذا وذاك آيف أعيد صياغة مثل هذه 

 وهو خيتتم آتابه،دينيتاألسئلة بشكل يقرتب مما أشار إليه 
حيث يظل السؤال سؤاال أرقى، فيصبح قادرا على دفع أقوى،

ال: وآدح أعلى، مما ميكن أن ميكننا وحنن نواصل الكدح والسعى
آما قال( ن أن ميكننا من إىل اإلثبات السطحى، ولكنه ميك

أن نرى بعض املسارات فنتبعها، وبعض"..... ) : دينيت
 ".الشراك فنتجنبها

 إذن ماذا؟

إذا آان هذا الكتاب ال يتحدث عن العقل باملعىن الذى
 يستعمله احلس الشعىب العام،

مث هو ال يتحدث عن العقل باملعىن الذى يستعمله املفسرون 
  ىف احملل وتااملعجميون السائرون ثب

باملعىن الذى يستعمله" العقل"مث هو ال يستعمله لفظ  
 أطباء املخ واألعصاب،

 وال أطباء علم نفس السلوك وما شابه، 

 وال أطباء الطب النفسى الكيميائى األحدث 

، مث جيمعها إىل"عقل"فبأى معىن يستعمل دينيت آلمة ،  
 نواع العقولفيسمى آتابه أ" أنواع"مث يصنفها إىل " عقول"

kinds of mindsبال لبس وال تردد؟  

 !ما ليس هو 

لقد بدأت ىف ندوة مناقشة هذا الكتاب بنفى ما قد
   وقد أضفت اآلن" (عقل"يتبادر إىل الذهن من جمرد ذآر آلمة 
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 :على الوجه التاىل) بندين اثنني

  ليس هو- هنا على األقل–العقل 

 ىف املعاجم" عقل" ما يرد ىف تعريف آلمة  هوليس .1

 القطب اآلخر الذى يقع على أقصى الطرفليس هو .2
 )العاطفة(> === < ) العقل(النقيض ملا يسمى عاطفة 

باملنطق( ما يستعمل ىف ما يصح وما ال يصح ليس هو .3
 )األرسطى مثال

 ما نطمئن إليه بعد حل مترين هندسة بتطبيق نظريات ليس هو. 4
 "ب إثباتهوهو املطلو"هندسية حمكمة، وحنن نتنهد قائلني 

 ما نستعمله جاهزا وحنن نتحدث عن نتائج جتربةليس هو .5
 املرة تلو املرةعلمية ثبتت صحتها 

  ما يقابل ما يقوم به حاسوب مهما بلغت دقتهليس هو .6

مث حترجت من هذا النفى القاطع، فأضفت هذه اجلملة بعد آل
 هذا النفى هكذا

ما ليس بعد آل "فقط" أن تضيف آلمة - إن شئت -ميكنك أنت "
 : على الوجه التاىل - بعد التعديل –، فتصبح اجلمل املنفية هو

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

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

عمل ىف ما يصح وما ال يصح ما يست "فقط "ليس هو .3
 )باملنطق األرسطى مثال(
ما نطمئن إليه بعد حل مترين هندسة" فقط "ليس هو .4

وهو"بتطبيق نظريات هندسية حمكمة، وحنن نتنهد قائلني 
 "املطلوب إثباته

 ما نستعمله جاهزا وحنن نتحدث عن "فقط "ليس هو .5
 نتائج جتربة علمية ثبتت صحتها املرة تلو املرة

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

ترجع إىل ما قبل اإلنسانالعقول الىت تكلم عنها الكتاب، 
- رمبا–، ومن هنا "املخ أصال"، قبل ظهور ما يسمى بردح طويل

وما هو) من وجهة نظرالكاتب" (وعى"حدث الرتادف بني ما هو 
ألسباب الىت جعلتىن أحب هذا الكتاب من أهم ا إن". عقل"

 املوضوعى عن نظرية النشوء واالرتقاء دفاعهوآاتبه هو 
، جنبا إىل جنب مع شجاعته)وواالس (وأصل األنواع لداروين

اإلنسان إنسانا إال هبا،وهو يقتحم تلك املنطقة الىت ال يكون 
 الوعىأال وهى منطقة 

  فيما  إجنازاتهمعظم أعمال املؤلف الىت شدتىن إليه هى 
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ومستقبل تطور اإلنسان) الدارويىن خاصة(يتعلق بالتطور 
املعرىف والبيولوجى، وأيضا إسهاماته ىف فحص مسألة عالقة

ما ال أتصور أن طبيبا نفسيا وآل ذلك هو  الوعى بالعقل،
 . ، دون أن يلم هباميكن أن ميارس مهنته مبا ينبغى آما ينبغى

 من  جاءا  وحدتى، جنبا إىل جنب مع تعرية جهلى، آسُر
 من أهم ما شغل حياتى طوال نصف قرن أن هذه املوضوعات هى

 على األقل

 ما احلكاية بالضبط؟

"الوعى "ّمهش األطباء النفسيون هذا املوضوع احملورىآيف 
 هكذا ؟ 

 باللوآيون من آل آتب علم النفس السلوآىرفعه السآيف 
 ؟)  اإلرادة غالبا هو، وموضوع(تردد 

مل نعرف ماذاماذا يتبقى ىف اإلنسان لنتعرف عليه إذا 
 ة؟نعىن بالوعى، وآيف اإلراد

 منظومة،  ببساطة وجرأة عندينيتىف هذا الكتاب، حتدث 
عى ىف الرتآيب احليوى، هى اقرب ما تكون إىل الو ومنظومات،

 آما نعرفه عند اإلنسان، لكنه مل يشر حتديدا إىل ما نسميه
  ،"الوعى بالوعى"حاليا 

 بني ما هو وعى، وما هو عقل،– تقريبا –وقد رادف دينيت 
 )العقل( لوجود الوعى  وأشار إىل احتمال أن يكون إنكارنا

 .عند أسالفنا من األحياء هو أقرب إىل العمل الالأخالقى

 فكيف آان ذلك؟ -

 وماذا ترتب على ذلك؟ -

الىت قدمها حباالت العقل" أنواع العقول"وما عالقة  -
states of mindالىت قال هبا مؤخرا علم املعرفة العصىب 

cognitive neuroscience  وحباالت الذات  Ego states ؟ 

ومثة أسئلة أخرى قد ال حتتاج إىل مناقشة قبل الدخول ىف
 :جوهر موضوع الكتاب، مثل 

تطور العقول آما رأى(هل هو آتاب ىف التطور   .1
 ؟)املرتجم، أو تطور الوعى

هل هو آتاب ىف الفلسفة يطرح أسئلة أآثر مما يعرض  .2
-نة أما–إجابات؟ يقدم فروضا مثرية للجدل مث يعلق األمر 

 دون أن حيسمها؟

 هل هو آتاب يبحث ىف ماهية العالقة بني الوعى والعقل ؟ .3

هل هو آتاب ىف املنهج يقدم منهجا مساعدا حنن أحوج ما .4
 نكون إليه؟

هل ِلمـا عرضه من آراء، وفروض، ونتائج، ورؤى، أمهية .5
عملية تطبيقية سواء ىف املمارسة اإلآلينيكية ؟ أو ىف

 يةالعاداحلياة 
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 هذه االحتماالت دون الوعد حبسم اإلجابةنأمل أن نناقش
 آما علمنا

 آما أرجو أن تكون هذه املقدمة قد–آل ما نرجوه 
، مهما تأخرتمسئولية السؤال هو أن نتحمل -نبهتنا إليه

إجابته دون إلغائه ابتداء، باالستغناء عنه، أو بإجابة
 ليست بلغته؟

ن على أنهذا ما سوف حناوله ىف حلقات قادمة مل نعد قادري
 )مثل غريها من الوعود(حنددها بشكل حاسم 

 .قد اعتاد مثل ذلك) زائرنا(لكن أرجو أن يكون قارئنا 

 اجلميل  مثلنا الشعىب  ىف مصداقية- معى –وأن يثق  
 :يقول  الذى 

 "طولة العمر تبلغ األمل" 

-Kinds of Minds Towards Understanding of Consciousness    
Daniel C. Dennet 1996  املكتبة "الكتاب املرتجم صادر عن

  2003  القاهرة" األآادميية

 فكرة ، أنا أحببته جدا، ومل أقرأ له غري هذاعلى - 
الكتاب، وإن آنت قد زرت موقعه ووجدته شديد الثراء،

 ومل أجد فرصة آافية لتغطيته

 وفوعندى تفرقة واضحة بني أستاذ الفلسفة والفيلس - 

حوار اجلمعة حول/ال أريد أن أشري إىل ما جاء ىف بريد  -
من" أنا واحد وال آتري"هذه القضية، وما عرضناه ىف لعبة 

متطوعني أسوياء، وسوف نعرض حمتويات جممعة نوعيا هلذا
  حلصيلة الشهور األربعة منذ بدأت اليومية ضوع وغريهاملو

 ىف اية هذا الشهر
-scientists I am a philosopher not a  

 آنت دائما أعتقد وأنا أقوم بأحباثى أو أشرف على-
زمالئى األصغر، أن البحث اجليد إْذ يبدأ بفرض حمدد يصبح
جديرا بالتقدير والثناء إذا انتهى بفروض أآثر وعـدا،
وأوسع رحابة، آنت أفضل ذلك دائما عن جمرد إثبات الفرض

 أو نفيه،

 : من أهم أعمال الكاتب ىف هذين االني ما يلى -
 "معاودة املواجهة ملشكلة الوعى "العمل األول 

 أم ليس بعد؟" الوعى"هل استطعنا أن ننجح ىف شرح ماهية 

"Facing Backward on the problem of consciousness" 

Are we explaining consciousness yet? 

 Cognition 79 (2001) 221-237 

 :العمل الثاىن
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 أين أنا من صحوة داروين

In Darwin's Wake, Where mِ I ? 

APA Proceedings The American  Philosophical Association. 

عن الوعى أيضا وفلسفة) : آتابه األسبق (العمل الثالث
 القصدية

Selected PUBLICATIONS:  

Content and Consciousness, 1994 

Philosophy of Intentionality  

فهى حماضرة ىف) حول نشر هذا الكتاب(أما أحدث حماضراته 
 اليونسكو عن

  !اآتشاف من ميكن أن نكونه

“Discovering Who We Can Be” presented at UNESCO Milan, 
Italy, November 17, 2001 

 "علم األعصاب املعرىف" املؤلف رئيس حترير مشارك ىف دورية -
Cognitive Neuroscience  
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