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قد جمعت من القرآن الكريم 

التى ) و أجزاء اآليات(األيات 

تشير إلى اإليقاعحيوى 

ووصلنى كيف أنها تحرك 

الوعى البشرى فى هارمونية 

مع الطبيعة إلى الوعى 

 الكونى إلى وجه اهللا
 
 
 
 
 

كان ذلك منذ أكثر من 

عشرين عاما على ما أذكر، 

ولم أرجع إليها أبدا ، ولم 

أستشهد بأى من هذه اآليات 

قبالً حيث أننى حذر تماما من 

 هذا المنهج 
 
 
 
 
 
 

أتجنب بشكل حاد تماما أن 

لك على أنه نوع يؤخذ مثل ذ

مما يسمى التفسير العلمى 

للقرآن، األمر الذى أرفضه 

 من حيث المبدأ
 
 

 )3( اإليقاعية   النظرية التطورية 

     النظرية فى  باكرة   مقدمة      
  االفتراضات األساسية 

  )وجذور ثقافية(
ئىتمهيد وإيضاح بد:  

المفروض   :موجز النظرية(أثناء مراجعتى للجزء التالى من المقال 
وعدت   الذى كتب منذ ثلث قرن، وكنت قد    )أن يكون نشرة اليوم

بإضافة بعض التعقيبات الضروية التى استجدت حتى نواكب بعض 
فوجئت : أ فى هذه المقدمة، أثناء ذلكالمستحدثات ولو من حيث المبد

ـبمفجأتين هامتين فضلت أن أثبتهما ابتداء:  
اهللا جزاه  –أننى دخلت على عمنا جوجل : األولى

واستشرته فيما استُحدث فيما هو اإليقاعحيوى، فإذا بى أمام بحور من  -عنا خيرا
وصلنى من الممارسة  المعرفة يستحيل أن ألم بها فى سنوات، وأغلبها له عالقة بما

ـُه فى هذه المقدمة الباكرة ـَدرج إلى هذه اإلطاللة التى )[1](وسجلت ، فقررت أال أست
النشرات جميعا  ووقت قدرت أنها لن تعطل فقط تقديم النظرية ، بل قد تحتل مساحة 

المتاحة تحت " الصور"، فقلت أستكشف نفس الموضوع من )وغير ذلك من وقتى أيضا(
نفس العنوان فى نفس الموقع ، فإذا بى أمام كم مماثل، لكننى أعجبت إعجابا شديدا بهذا 
الفيض من المعلومات من مجرد التأمل فى الصور حتى دون التمعن فيما كتبت تحتها 

  .أو فيها
هى أننى وجدت أننى كنت قد جمعت من القرآن الكريم األيات  :المفاجأة الثانية 

التى تشير إلى اإليقاعحيوى ووصلنى كيف أنها تحرك الوعى ) و أجزاء اآليات(
البشرى فى هارمونية مع الطبيعة إلى الوعى الكونى إلى وجه اهللا، لكننى فضلت أن 

فطرة اهللا التى فطر الناس "ت أوال على أؤجل تناول كل هذا حتى أتعرف ما استطع
  .بعالقتها بمستويات الوعى المتصاعدة" عليها

كان ذلك منذ أكثر من عشرين عاما على ما أذكر، ولم أرجع إليها أبدا ، ولم  
أستشهد بأى من هذه اآليات قبالً حيث أننى حذر تماما من هذا المنهج ، ألننى أتجنب 

لك على أنه نوع مما يسمى التفسير العلمى للقرآن، بشكل حاد تماما أن يؤخذ مثل ذ
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سبق أن تعلمت من ممارساتى 

فى النقد األدبى أن أحذر 

من وصاية علم النفس على 

األدب أو النقد األدبى، حتى 

التفسير " رفضت ما يسمى

وأحللت محله   ،"النفسى لألدب

دبى التفسير األ" ما أسميته

 "للنفس
 
 
 
 

العلم خاصة العلم الميكنى  نأ

السلطوى المقارن، هو أبسط 

وأسطح من أن نلجأ إليه 

لتفسير القرآن، فى حين أن 

االستلهامات من آى الذكر 

الحكيم باعتباره وعيا خالصا 

أو أساسا، هى شديدة الكرم 

سابغة العطاء لكل مجاالت 

اإلدراك والوجدان فاإليمان 

 .والحياة
 
 
 

نى من القرأن إن ما يصل

ال " وعي خالص"الكريم هو 

يحتاج إلى تفسير، وهو فى 

ذاته قادر أن يحرك الوعى 

 البشرى إلى غايته
 
 

يكشف عن القرأن الكريم 

حقائق أصيلة فى الفطرة 

البشرية، بل ويحفزها إلى 

طريقها األسلم، إلى الصراط 

المستقيم ، صراط الذين أنعم 

عليهم، ومن ثم إلى دعم ما 

األمر الذى أرفضه من حيث المبدأ، بل إننى سبق أن تعلمت من ممارساتى فى النقد 
األدبى أن أحذر من وصاية علم النفس على األدب أو النقد األدبى، حتى رفضت ما 

دبى التفسير األ"  وأحللت محله ما أسميته ،"التفسير النفسى لألدب"  يسمى

بمعنى أننى تعلمت ماهية النفس من األدب، وبدأت فى جمع بعض أعمالى   ،"للنفس
وقد خطر لى اآلن مثل ذلك   ،"تبادل األقنعة"  النقدية ألثبت ذلك فى كتاب أول بعنوان

رآن الكريم وأن العلم خاصة العلم الميكنى السلطوى المقارن، هو أبسط بالنسبة للق
وأسطح من أن نلجأ إليه لتفسير القرآن، فى حين أن االستلهامات من آى الذكر الحكيم 
باعتباره وعيا خالصا أو أساسا، هى شديدة الكرم سابغة العطاء لكل مجاالت اإلدراك 

  .والوجدان فاإليمان والحياة
ال يحتاج إلى تفسير، وهو فى " وعي خالص"نى من القرأن الكريم هو إن ما يصل

ذاته قادر أن يحرك الوعى البشرى إلى غايته، فهو يكشف عن حقائق أصيلة فى 
الفطرة البشرية، بل ويحفزها إلى طريقها األسلم، إلى الصراط المستقيم ، صراط الذين 

ناسق مستويات الوعى المتصاعدة، أنعم عليهم، ومن ثم إلى دعم ما يمكن أن يدعم من ت
فهو أساس فى تحقيق مستوى التوازن اإلبداعى فى مسار اإلبداع نحو ما هو كيان نامٍ 

  .صحيح
فى نفس الوقت وفى ممارستى اليومية لمهنتى انتبهت بوضوح إلى العالقة بين توقيت الصالة 

وى، فَرحتُ أوصى مرضاى باإليقاعحي) وربما فى كثير من األديان التى ال أعرفها(فى دينى، 
بالصالة باعتبار أنها سبيل إلى تسهيل مهمتنا فى التواصل بين مستويات الوعى بانتظام إيقاعى 

فى العالج الجماعى (رائع، حالة كوننا نواصل تنشيط الوعى البينشخصى وتخليق الوعى الجمعى 
أغلب الزمالء، وكان كل  ، وكنت أحاور مريضى فى ذلك فيلتقطه أسهل وأبسط مما يصل إلى)مثال

هذا يتم دون اللجوء إلى الحث على الصالة ولزومها كعبادة واجبة دائما من الناحية الدينية، وعادة 
ما كان يلتقى هذا مع ذاك دون تناقض فيتحقق هدف استعادة التوازن عند من يحسن تلقى التوصية 

  .بوعى متفتح، كلٌّ بلغته
حظت بأمانه مدى فاعلية هذه الفروض يوميا مع التحذير ظللت أمارس ذلك سنين عددا وقد ال 

أننى بذلك أفسر جدوى الصالة أو فائدتها بديال عن ثوابها وموقعها بين العبادات، وإنما  من الظن 
أتصور أننى بذلك أوثق العالقة بين مستويات الوعى إلى غايتها التى خلقها اهللا  –وما زلت  –كنت 

  .على أحسن تقويم
اإليقاعية (لوقت الحظت عالقة كل ذلك أو بعض ذلك بما تقدمه هذه النظرية فى نفس ا

وأنها نابعة من عمق ثقافتنا، مما أشرت إليه فى البداية بوضوح، أن مدخلى إلى التطور ) التطورية
  .وإلى اإليقاع هو من خالل إيمانى بخالقهما جميعا

  ثم ماذا ؟
   :سوف نرى

  القديم كما هو،عودة إلى النظرية نقرأ النص 
  .مع اإلضافات الممكنة واألشكال المساعدة كلما لزم األمر 

  :واألبعاد العامة  األساسية   األفكار   :ثانيا
  تمييزها فى    وتختلف ,  العامة   قوانينه فى    تشترك ,  األعظم   الكون   من   جزء   البشرية   الظاهرة   إن " 

  كل على  االيقاعحيوى    هو   جميعا   الحياة   ظاهرات   يشمل   ما   أهم   ومن  , الخاصة   بمعالمها   المحدد 
   . الزمنية   الوحدات   مختلف وفى  ,  المستويات 
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ناسق يمكن أن يدعم من ت

 مستويات الوعى المتصاعدة،
 
 

انتبهت بوضوح إلى العالقة 

بين توقيت الصالة فى دينى، 

وربما فى كثير من األديان (

 وىباإليقاعحي) التى ال أعرفها
 
 

فَرحت أوصى مرضاى بالصالة 

باعتبار أنها سبيل إلى تسهيل 

مهمتنا فى التواصل بين 

مستويات الوعى بانتظام 

إيقاعى رائع، حالة كوننا 

نواصل تنشيط الوعى 

البينشخصى وتخليق الوعى 

 الجمعى
 
 

أن مدخلى إلى التطور وإلى 

اإليقاع هو من خالل إيمانى 

  .بخالقهما جميعا
 
 
 

  من   جزء   البشرية   الظاهرة   إن " 

فى    تشترك ,  األعظم   الكون 

فى    وتختلف ,  العامة   قوانينه 

  بمعالمها   المحدد   تمييزها 

  يشمل   ما   أهم   ومن  , الخاصة 

  هو   جميعا   الحياة   ظاهرات 

  كل على  االيقاعحيوى  

  مختلف وفى  ,  المستويات 

  . الزمنية   الوحدات 
 
 

فى    النظر   يعاد   أن ينبغى 

البشرى    للمخ الحيوى    التنظيم 

  بااليقاع   ذلك   عالقة   حيث   من 

  ومضاعفات ,  المنتظم الحيوى  

  النمو   ومراحل , )[2](  ناحية   من )  العقلي (النفسى    المرض   نوبات   دورية   مالحظة   من   انطالقا
  للمخ الحيوى    التنظيم فى    النظر   يعاد   أن رأيت أنه ينبغى  )  العالجي   النمو   يشمل   بما (أخرى    ناحية   من 
  حيث   من   وأخيرا ,  مساره   تعثر   ومضاعفات ,  المنتظم الحيوى    بااليقاع   ذلك   عالقة   حيث   من البشرى  
وهو ما يسمى (  أقدر   ايقاعية   بمواكبة   المسار   تعديل   ومحاوالت ,  التعثر   ذلك   من   الوقاية   إمكانية 

  ).العالج
  :تعقيب

نالحظ كما ذكرت منذ البداية كيف أن انطالقى كان ومازال من الممارسة 

هنا واآلن، وليس من معلومات وأبحاث التطور بل تهمنى التذكرة اإلكلينيكية مباشرة، 

الجنون : هنا أن فكرة نوابية المرض النفسى والذهان خاصة، وبشكل أكثر تواترا

أقول إن الفكرة ليست جديدة وال هى مالحظة ) اضطرابات الهوس واالكتئاب(الدورى 

وقد تناولتها بالتفصيل فى  عند األطباء فحسب، وإنما هى معروفة وشائعة بين العامة،

ولعل هذا يوضح ما أعنيه مما جاء  )[3]()رعيات.. رباعيات ( نقدى لرباعيات جاهين

انطالقا من مالحظة دورية نوبات المرض النفسى : "فى أصل المقال فى الجملة القائلة

  ".الفعلى"
  :ثم نعود إلى ما جاء فى المقال القديم بترتيب ما أورده

   . االنسان   مسيرة   وطبيعة الحيوى    االيقاع  - 1 
  والبيولوجي   المعلومة  - 2 
  والتصعيد   التنظيم  - 3 
  سبق   ما   بين   العالقة  - 4 

  اختالف   مع ,  ينقطع   ال   منتظم   ايقاع فى  )Homeostasis(الحيوى   التوازن   عمليات   تتم: أوال
  , توازنية   عملية   كل فى   )[4](  الزمن   وحدة 

  :تعقيب
مقابل ما أسميته التوازن الحيوى،  Homeostasis كنت قد استعملت كلمة

الحفاظ :هو وبمراجعة ذلك اآلن وجدت أن المقصود أساسا بهذا اللفظ باإلنجليزية

لكل المستويات الحيوية الفسيولوجية ومحكاتها تحت مختلف  الثبات على حالة من

الظروف، مثل درجة حرارة الجسم، وضغط الدم، ومستويات االلكترونيات فى 

الخ، ومع أن هذا ال ينفى أن حالة الثبات هذه قد تكون نتيجة ...سوائل الجسم

  التنبيه اآلن إلى أن هذا ليس ما أعنيه تماما،لتوازن إيقاع مستمر، إال أننى فضلت 

نبضا وجدال (نظرا ألن من أهم معالم ما أقدمه هو الدفاع عن حتمية الحركة 

مما يتعارض ولو ظاهرا مع المفهوم الشائع عن الثبات فيما ) وإبداعا

  .Homeostasis يسمى
  تواترها   ارجاع   يمكن   وقد ,  مديةسر )  ديالكتيكية (  جدلية   دينامية   ظاهرة هو  االيقاعحيوي  

  أن الحى    الكائن على    لزاما  -   زال   وما  -   كان   حيث   الطويل التطورى    الحياة   تاريخ الى    وسرمديتها 
  ةأدل   توجد   فانه ,  خاص   بوجه   للمخ   وبالنسبة ,  محيطة   دورية   إيقاعية   بيئة   مواجهة فى    يتكيف 
  االطالق   من   ذلك   يمتد ,  بآخر   أو   بشكل   نشاطه   محور   هو الحيوى    االيقاع   أن على  متزايدة   فسيولوجية 
الى   Neuronal axon -  المفردة   العصبية   الخلية   لمحور   ([6])علالفا   للجهد   المنتظم   ([5])الدورى 
   .E.E.G . الكهربائي   المخ   رسام يسمى    فيما   يسجل الذى    وهو ,  ككل   للمخ الكهربى    النشاط   محصلة 

  بعيدا   محدودا   مسارا   أخذ   قد   االنتباه   هذا   أن   اال  )[7](  جديدا   ليس الحيوى    االيقاع الى    االنتباه إن
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  حيث   من   وأخيرا ,  مساره   تعثر 

  ذلك   من   الوقاية   إمكانية 

  تعديل   ومحاوالت ,  التعثر 

  أقدر   ايقاعية   بمواكبة   المسار 

 ).وهو ما يسمى العالج(
 
 
 

  التوازن   عمليات   تتم

ف )Homeostasis(الحيوى 

  مع ,  ينقطع   ال   منتظم   ايقاع ى 

  وحدة   اختالف 

  عملية   كل فى   ))))[4]((((  الزمن 

 , توازنية 
 
 
 

  ظاهرة هو  االيقاعحيوي 

)  ديالكتيكية (  جدلية   دينامية 

  ارجاع   يمكن   وقد ,  مديةسر 

  تاريخ الى    وسرمديتها   تواترها 

    الطويل التطورى    الحياة 
 
 
 

  فانه ,  خاص   بوجه   للمخ   بالنسبة

  فسيولوجية   ةأدل   توجد 

  االيقاع   أن على  متزايدة 

  بشكل   نشاطه   محور   هو الحيوى  

 بآخر   أو 
 
 

  ككل -  البشرية   الظاهرة   إن

:  الحيوية   الظواهر   كل   مثل  -

  ظاهرة هى  واألعلى،  األدنى  

وأعنى  ,  أساسا   ايقاعية 

  الذبذبة :  من  كال   بااليقاعية 

  المتزامنة 

 synchronous  الدائرية 
circular 

oscillation والنبض  

  الكون   دورات   مع    تناغما    نموه   ومسيرة   اإلنسان   لطبيعة   األعمق   للفهم  عطائه   مجاالت   أهم   عن 
خاصة عند العامة الذين لم يستطيعوا أن ينكروه أو  -  به انتهى    مما  - داخله فحسب   ال -   خارجه 

افتهم التى تربط بين السماء فانتهى بهم حدسهم إلى بعض المعقتدات النابعة من ثق  -يتنكروا له
. الخ  الطالع   وقراءة   البروج   بين   والعالقة   بالتنجيم  والنجوم والقمر والمجهول مثل المعتقدات المرتبطة

  االيقاعية   بدراسة الضرورى    االهتمام   أجل الذى    هو   االتجاه   هذا الى    المسار   انحراف   ولعل 
  مجراه   يأخذ   بدأ   االهتمام   ولكن البشرى فى عالقته بسائر دوائر الوعى،    المخ   طلنشا   البيولوجية 
  . مؤخرا   السليم   االتجاه فى  الطبيعى  

  تطرح وهى  ,  ذلك فى    إسهاما   تكون   قد ) المقال(  المقدمة عن النظرية اإليقاعية التطورية   هذه
   : التالي   الوجه على   -  ةالممارس   واقع   من  -  الفروض 

  ظاهرة هى  واألعلى،  األدنى  :  الحيوية   الظواهر   كل   مثل  -  ككل -  البشرية   الظاهرة   إن: أوالً
 synchronous circular  الدائرية   المتزامنة   الذبذبة :  من  كال   بااليقاعية وأعنى  ,  أساسا   ايقاعية 

oscillation اللولبى الدورى    والنبض spiral periodical pulsation  ,  النوع   يواصل   حين وفى  
  التصعيد فى    يسهم  الثانى   فإن النوع .  إيقاعية   بيئة فى  والسلوكى  الحيوى    التكيف على    الحفاظ   األول 
 . المتصل   للنمو الوالفى  

  
  :تعقيب

صطلحات وهذه التفرقة، وقد رحت ال أعرف من أين جئت حيننذاك بهذه الم 

أبحث عن أصلها في المتاح الجديد فلم أجده نصا، لكننى كما قلت وجدت من الصور 

  .ما يعيننى على تركهما كما هما
) تعتعى(إيقاعحيوى حركى   أما الذبذبة المتزامنة الدائرية فاألرجح أننى كنت أشير بها إلى 

وهو يمكن أن ينتهى حيث بدأ لكن يؤدى دور الحلحلة تمهيدا لإليقاع لإلبداع والجدل الالحق 
نتيجة للجدل ) أرقى نموا(والتعتعة كما ذكرنا، وأما الثانى تنتهى دورته إلى موقع جديد أعلى 

  المتزامنة   الذبذبة فاإلبداع الذى حدث أثناء التعتعة، إذن فيبدو أننى استعمل تعبير
 spiral لوصف األول، أما تعبير synchronous circular oscillation  الدائرية 

periodical  2(الثانى شكل   فهو لوصف النوع( 
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 spiral اللولبى الدورى  

periodical pulsation   ,  
 
 
 
 

  األول   النوع   يواصل   حين وفى 

الحيوى    التكيف على    الحفاظ 

.  إيقاعية   بيئة فى  والسلوكى  

فى    يسهم  الثانى    فإن النوع 

  للنمو الوالفى    التصعيد 

 . المتصل 

  

  

  

  

  
  نكمل غدا

 
  

 
 جوجل أصال حين كتب هذه المقدمةلم أكن أعرف الطريق إلى  - [1]
 منه   وبالرغم ،  الحديث الكيميائى  الطبى    التدخل   قبل  - [2]
مجلة  1982عدد يناير " وجاهين   وسرور   الخيام   رباعيات فى    قراءة " رباعيات ... و ... رباعيات: "يحيى الرخاوى - [3]

 2000سنة " رباعيات.. رباعيات : "ىاإلنسان والتطور، وكتاب
  نشاط فى  (  الميلليثانية الى  )  مثال   الحيوية   الكيمياء   تفاعالت فى  (  الميكروثانية   من   تتراوح   حيث    - [4]

  النوم   نشاط فى    دقيقة   تسعين الى    candiac cyde  القلب   دورة فى  (  الكاملة   الثانية الى  )  المنتظم النيورونى    Firing  االطالق 
  . الخ ... النقيضى  

[5]  - Firing 
[6]  -  Action Potential                                                                                                        

الذى  الحيوى    االيقاع   أهمية الى    أشاروا   الذين   األوائل   بين   من   كان )  فرويد   صديق (  Flies  فاليس   أن   الطريف   ومن  - [7]
  عند   يوما  28  وكل ، ) الطمث   دورة فى    أساسا   ممثلة (  المرأة   عند   يوما  28  كل   دورات فى    ويظهر ،  الوالدة   منذ   تلقائيا   يتحدد 
  ماماالهت   عن   تباعد   أن   بعد   ربما ) 1900  سنة (  كلية   ذلك   فأنكر   عاد   ثم ،  البداية فى    صديقه   فرويد   وافق   وقد ،  الرجل 
  . دليل   دون   الشطح   خوف   ربما   أو ،  المخ   وباثولوجيا   بفسيولوجية 

  
***   *** 
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