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ن نقلب ملف وهكذا وجدنا أنفسنا، دون قصد مسبق، ونح... 
فى بؤرة محورية المعارف بالمعنى األوسع، ومع : اإلدراك

–تواصل االستطراد، ورحابة المنهج، وصلنا إلى أن اإلدراك 
     .هو أصل المعرفة -بالمعنى األشمل

األحدث ) العقل األحدث(قاعدة برامج التطور هى أن البرنامج 
ار التطور فى ال يحل محل األقدم بشكل تلقائى بديل دائم، وإال س

طبقات أقرب إلى طبقات جيولوجيا األرض، منها إلى طبقات وعى 
  .اإلنسان النابض النامى أبدا نحو أصله ووعوده

األحدث على مصعد التطور أيضا ليس مجرد إضافة كمية  
  إلى األقدم، وال هو تشكيل نوعى بديل طول الوقت،

ع األقدم فى إيقاع راتب بحيث يتم جدل متصل مع كل األحدث يتبادل م: بالنسبة للفكر اإليقاعى التطورى 
  نبضة نمو، من أول التفاعل الحيوى حتى دورات الليل والنهار والفصول

= حاالت العقل= دانييل دينيت: أنواع العقول(على مدى أطوار اإليقاع ال يظهر أى من مستويات الوعى 
آثارها بالضرورة نبضة بنبضة، ولو تذكرنا األرقام الصادمة عن تاريخ تطور الحياة، إذن  )الخ...حاالت األنا

ليس مؤخرا جدا، ذلك أن (ألمكن االنتباه إلى االنحراف المعرفى الذى استدرج إليه الجنس البشرى مؤخرا 
استدرج بعيدا عن برامج التطور التى حافظت على الحياة حتى ) السنينهذه قد تعنى عشرات آالف " مؤخرا"

  .اآلن
حدث هذا فى كل مجال تقريبا، أخشى أن أعدد ما خطر لى حاال بالنسبة للمنطق األرسطى، والرياضة 
االقليدية، والوضعية المنطقية، وعلم النفس، ثم محاوالت تصحيح ذلك بالعلم المعرفى عامة والعلم المعرفى 

أقول ) علوم الشواش والتركيبية(ثم العلوم الحاسوبية العمالقة ) الرياضية والطبيعية(لعصبى ثم العلوم الكموية ا
  .فيطول االستطراد، أو أكشف جهلى  أخشى أن أشير مجرد إشارة إلى أى من هذه العلوم

مام بالموقف أوضح قد تساعدنا على اإلل  أنهينا حلقة أمس باإلشارة إلى ما قفزإلينا من خطوط لفروض
  :قليال، ومن أهمها

  .إن اإلدراك أقدم وأشمل من كل الحواس خاصة الحواس الخمس... 
  ".األم"وأن الحواس تتخلق الحقا من اإلدراك باعتباره الحاسة الكلية 

تشترك فيها أكثر من حاسة فى إدراك ما يصلها، وهذه منطقة ) جدا(وأنه توجد مرحلة قبل تميز الحواس 
أن نفصل حاسة الشم عن  -مثال –تقع بين الحواس الخمس وبين الحواس الداخلية األشمل، وقد ال نستطيع 

  .حاسة التذوق فى كثير من األحيان
قضية حياتية، هى من صلب ممارسة الطب النفسى والعالج وقد وجدت من واقع الممارسة أن تناول أية 

اهللا "خاصة من منطلق ثقافتنا وبلغتنا، يمكن أن ننطلق من اإلدراك طوال وعرضا وعمقا واتساعا من أول 
وحتى الهلوسة فى الجنون الصريح، وحين حاولت أن أثبت مجرد العناوين تفرقت منى السبل، فاكتفيت " موجود
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تخطيطية أثبتها فى هذه النشرة دون شرح أمال فى إثرائها بالتساؤل واالعتراض والدهشة بهذه المسودات ال
  .والنقد من كل من يهمه األمر

  .رمضان كريم
   

* * * *  
  اعـتـذار

نزلت الصورة األولى من هذه النشرة مساء أمس وبها أشكال تخطيطية عن عالقة 
  :االدراك كما نتناوله بكلِّ من

  اإليمان  •
  ينالد  •
  ]الشعر كمثال[اإلبداع   •
  الحلم  •
  الجنون  •

للمراجعة فيما بعد " قضايا متعلقة"بما شاع عنها، وأيضا باإلشارة إلى " األلفاظ"وانتهت بتحذير من تلقى هذه 
  :مثل
  ).وليس أعتقد أنه ال إله إال اهللا(أشهد أال إله إال اهللا  )1
  ).الشهادة إدراك" (لتكونوا شهداء على الناس" )2
  )أم دين العقول ومستويات الوعى معا(؟ !!هل اإلسالم دين العقل )3
  )الوسط الشهيد على الناس، غير الوسط المانع وسط الناس. (وكذلك جعلناكم أمة وسطا )4
  )قليل من التحليل التفاعالتى والتركيبى إريك بيرن( . اإلدراك ومستويات العالقة باآلخر )5
  )قت اإلشارة إليه وسنعودسب( . اإلدراك والتفكير )6
  )مثل سابقه. (اإلدراك والخيال )7
  )وإسهام العواطف فى معالجة المعلومات. (اإلدراك والعواطف )8
  )من أصعب ما ينتظرنا. (اإلدراك والوعى )9
  )أصعب وأصعب. (اإلدراك والموت )10

* * * *  
   

أكثر " إغماضية"دت أنها أشكال وج) 1/8/2012(وحين قمت بمراجعة األشكار التوضيحية هذا الصباح 
  .أصال) أو بدونها(منها توضيحية فرأيت حذفها جميعا مكتفيا بالعناوين مع وعد بالعودة أكثر وضوحا 

  لكل ذلك وجب االعتذار لمن وصلته النسخة األولى من هذه النشرة بأشكالها الملغزة إلى أن نلتقى
  رمضان كريم

  

***    ***   
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