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  .األمم ال تكون من غير عقول راسخة في العلم 

ال يمكنها أن تذوق طعم , والمجتمعات التي ال تنتج عقوال راسخة في شؤون الحياة  

  .وتتعلم مهارات المواكبة والتفاعل الحضاري البديع, المعاصرة 

وكأننا ال , لكننا تجاهلنا معناها ودورها , الكريم عبارة الراسخون في العلم وقد ذكر القرآن 

  .نعرف من الفرقان إال رسمه

  7آل عمران "...وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون في العلم..."

  162النساء " ...لكن الراسخون في العلم ""...

المؤثرة في صياغة العقل , ذكية وقد أعلنت إحدى المواقع العربية النابهة ال, أقول هذا 

  ".الراسخون في العلم"جائزة عن , وتنوير آفاق الفكر والخيال العربي 

  

وتسعى , وأدركت بأن األمة بخير ألنها تكشف ذاتها , تأملت هذه العبارة الحضارية       

قات برغم المصدات والمعو, للتعبير عن حقيقتها الحضارية المعرفية واإلنسانية والروحية 

  .واإلختراقات والتحديات وغيرها من أفانين المداهمات

  

  فكيف يكون اإلنسان راسخا في العلم؟

  . ثبت في موضعه: الرسوخ من رسخ الشيئ يرسخ رسوخا

  . الذي دخل فيه دخوال ثابتا: والراسخ في العلم

  . وكل ثابت راسخ

  . ومنه الراسخون في العلم

  . البعيد العلم: والراسخ في العلم

  .أثبته: وأرسخه
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عليك أن تثابر وتتواصل , ولكي تكون صاحب عقٍل راسخ في الحالة التي تتناولها      

حتى تدخل في آفاق التجليات اإلدراكية , وتتمسك وتمعن في اإلبحار المعرفي واإلدراكي 

التي , العلوية الالزمة إلستحضار األفكار الفاعلة في صناعة مسارات الحياة المتصلة بالحالة 

من عناصر ومفردات ومعادالت وتفاعالت وقدرات خلق , رسخ العقل فيها وأدرك ما فيها 

  .وتوليد ومنطلقات صيرورة ونماء وارتقاء

  

مقامات جديدة ذات , والراسخون في العلم هم الذين تسلقوا بجهدهم وعنائهم وصبرهم      

في سكة , ياة لألجيال المتواكبة يمكنها أن تنير دروب الح, وتأثيرات ساطعة , أنوار فائقة 

  .التواصل والترافد البقائي المتحقق في كوكبنا الدوار

  

  !!ولكي تصنع ما تريد عليك أن تنقطع عما تريد

ويرسخ في فكرة الصناعة واإلبتكار , فالذي يصنع معالم وجودنا الدنيوي ينقطع عن الدنيا 

ومعظم الذين غيروا الدنيا كانوا . ورانوتحقيق حالة التغيير الدائب المتوافق مع إرادة الد

, والذين حققوا  إنتقاالت نوعية ووثبات حضارية كانوا في غيبوبة عن الدنيا , منقطعين عنها 

  .ومنشغلين في صناعتها وإعادة تركيب عناصرها

وكأنه عبارة عن , واإلنقطاع يؤدي إلى اإلنبعاث والتجدد , فالرسوخ يتواءم مع اإلنقطاع 

  .شرنقة التخلق والنماء والتولد الخالق إندساس في

  

وكم , كنت في محاضرة ألحد العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل بالطب النفسي     

, الذي بسببه حصل على الجائزة " الحلزون"مع , بأنه قد أمضى أربعين عاما , أدهشني قوله 

  .ورأى أن الحلزون هو الذي يستحق الجائزة

, أوصلته إلى غاية الرسوخ المعرفي واإلدراكي , حدة لمدة أربعين عاما فتفاعله مع حالة وا

, وعندما بلغ فائق درجة اإلدراك العلمي , حتى وكأنه صار معبرا عن حالة الحلزون 

والتنظير , ويضعها بمنطوق مؤثر في صياغة السلوك , إستطاع أن يمسك بالفكرة العصية 

  .الالزم لوالدات علمية الحقة

  

  .بالعلم يؤدي إلى والدات متميزة  أو جديدة أو أصيلة لم تتحقق من قبل فالرسوخ

إنما هي من رحم الذين رسخوا في العلم حتى  , وجميع المتولدات الفاعالت في عصرنا 
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  .قطفوا أثمار الرسوخ

وهو طاقة إبداعية خالقة ذات , فالرسوخ العلمي يعني اإلنجاب والتجدد والتقدم  الوثاب 

  .متفاعلة مع فضاءات  الصيرورات اإلبداعية المتنامية, مطلقة  مديات وآفاق

  

ثورة حضارية تستحق منا التعبير عنها بأفعالنا , فالدعوة إلى الرسوخ في العلم       

  .وتفاعالتنا وما تكتبه أقالمنا

  !تمتلك قدرات صناعة الحياة األرقى, فاألمة التي يرسخ عدد من أبنائها في العلم      
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 لقب بإسنادهمالشبكة تسعى لتكريم مجموعة من العلماء 

  "ـون فــــي العلــــوم النفسيـــــةــالراسخـ" 
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  )بالمـــر (  إنك لن تعلم أبدا مدى تأثير ما قد تفعله أو تقوله  أو تفكر فيه اليوم على حياة الماليين غدا


