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 :تنويه مبدئى

هذه النشرة اليوم آانت تكملة لنشره أمس، لكنىن فصلتها
كثيفألحذفها وأعدل عن نشرها أصال، ملا لقيته هبا من فرط الت

املراد توصيله، والغموض، مبا قد ال يفيد، أو حىت قد يشوه 
 :لكنىن عدت وعملت هذه العملة، آالتاىل

على من يغامر بقراءة نشرة اليوم أن يقبل الشروط
 : التالية

 . أن يبدأ بالنظر ىف نشرة أمس، ويعيد قراءهتا: أوال

لةاحتماالت فاعلة قاب(أن يتذآر أا جمرد فروض : ثانيا
 ). لالختبار

أال يتوقف عند أية فقرة بذاهتا حىت يكمل القراءة: ثالثا
 . آلها

أال ينتظر مىن أن أرد على تساؤالته ىف بريد اجلمعة: رابعا
 !!).إال إذا رجعت ىف آالمى، حسب التساؤل(

أن يعترب ذلك فهرس العمل الذى يشغلىن، جمرد: خامسا
 . عناوين

 . أن يساحمىن: سادسا

 امج بقائية؟ أم غرائز وعواطف وعقول؟بر

تناول أى موضوع" طريقة"حاولنا أمس أن نعرض آيف أن 
هى األصل، وأا تشكل حمتواه األعمق بشكل أو بآخر، آما

إلدجار" الرسالة املفقودة"وهو ينقد قصة " جاك الآان"علمنا 
 .آالن بو

عاودىن أمل ضعيف أن تصل بنا هذه التجارب واملراجعات إىل
حفز إمتام ما أريد اجنازه لو مسح رىب ىل بعمر يكفى لتغطية
موضوعني يقعان ىف موقع جوهرى بالنسبة ملا وصلىن، فحملته

 .أمانة
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وهو ما قدمته بعض ،"ماهية الوجدان وتطوره"األول هو 
.18/11/2007، 17/11/2007، 14/11/2007مقدمته ىف يوميات 

  "جتارب حتريك الوجدان إلعادة النظر"وأشرت إليه أمس 

:وحتديدا" عن تطور الفطرة وتصعيد الغرائز"والثاىن 
مث(مث الغريزة الىت امسيتها من قبل  والعدوان اجلنسغرائز 

حرآية= اإلميان ( الغريزة اإليقاعية التوازنية) عدلت
 ).الفطرة التوازنية اخلالق

د يكون الدافع األخري الذى دفعىن ألن أربط بني املوضوعنيق
عصام اللباد ىف تعقيبه على موضوع.هو ما جاء ىف مالحظات د

يقول أفالطون إن املشاعر تقع ىف: "الكراهية مقتطفا أفالطون
، وأا تقوم خبدمة أحدمها علىبني الغرائز والعقلمنطقة 

 ". اخل... حساب اآلخر 

ن بتقدمي أغلب اخلطوط العريضة الىت فيهاوسوف أغامر اآل
بعض حماوالت اإلجابة على األسئلة اخلمس وعشرين الىت وردت أمس،

، 16،  14، 11،  9،  8،  7، 5، 4وأخص بالذآر أسئلة رقم 
 . وغريها  17،20

 تداعيات الفرض الشامل

 ) الفرض هو الفرض، ليس سؤاال وال حقيقة: تذآرة(

 لةإجابات حمتم: الفرض 

تطُّور هذا الفرض الشامل من خالل املمارسة منذ خطر ىل حىت
، وهو أآرب من أن يوجز ىف)2008إىل  74من (سنة  34اآلن طوال 

خطوط عريضة، لكن يبدو أنه ال مفر من حتديد بعض معامله، ىف
 :حماولة أوىل

اإلنسان هو جمموع تارخيه احليوى شامال األنواع) 1
الىت الربامج احليوية البقائيةل املتصاعدة، وهو مزود بك

حفظت هبا األنواع بقاءها من ناحية، وتطورت هبا إىل ما بعدها
124:أنواع العقول العدد: أنظر نْشرة(. من ناحية أخرى

 ). 2008-1-2بتاريخ 

"الغرائز"أو " العواطف"يوجد شئ امسه يبدو أنه ال ) 2
آما شاع بيننا للتنظري بشكل مستقل ،"العقل"أو حىت 

والتدريس والتواصل، وحنن نتحدث عنها أو نبحث ىف ماهيتها
 .أو حىت وحنن حناول تصنيفها مبا تيسر

)العقل –الغرائز  –العواطف (حنن نضع هذه التسميات ) 3
 .لنتجاوزهامضطررين، 

تسميات مبا يتبعها من تنظري وتقسيم تّسهلهذه ال) 4
، لكن التوقف عندها منفصلةحرآة التواصلعلينا مرحليا 

 .حرآية املعرفةتعرقل 

آل هذه التسميات ينبغى أن تعترب مؤقتة، وأا) 5
 . مرحلية، مرتبطة بزمنها فقط
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تبقى هذه األلفاظ فاعلة ومفيدة مبا شاع عنها، لكن) 6
 .واحمليط على مسار التطورمضموا ودالالهتا، تتغري بتغري الزمن 

سواء مسيت(إذا ما انفصلت إحدى هذه الربامج البقائية ) 7
جاز لنا أن" حرآية الكل"عن ) غريزه أو عاطفه أو غري ذلك

 .نصفها مستقلة مبا انفصلت إليه، بأى من األمساء الشائعة عنها

آلما اشرتآت هذه الربامج البقائية ىف حرآية النمو) 8
 وحدات أآرب، رمبا حتتاج لتسميات جديدة منتآلفت جدال إىل

–التسمية  –التصنيف "   Script منطلق جديد، وبتكرار نص
ىف مراحل التطور املختلفة يضطرد التطور" التجاوز -الوصف 

 .إىل اية مفتوحة الميكن إدراآها حاال

بلغة التطور واهلندسة(هذه الربامج البقائية ) 9
من حيث املبدأ، إذا عملت ىف هاهى إجيابية آل) الوراثية

 ).اإليقاع احليوى( وبالتناوب معًا لغائيتها حينها

يشري عادة إىل الربنامج البقائى" غريزة"ما يسمى ) 10
نتعامل آما هواألوىل، وحني يّصاعد إىل أن يصل إىل الوعى به 

مبجرد تسميته غريزة، نفصلهمعه باعتباره بدائيا ألننا 
آما ذآرنا لكنها ليست ائية، مع وهذه مرحلة مقبولة

 ).آما ذآرنا(احتمال اإلعاقة لو توقفنا عندها 

على قدر ارتباط أية غريزة بأية درجة من الوعى فاملعرفة) 11
وله معامله  حمتمال، " ما وجدان"ىف مستوى بذاته يصبح احلديث عن 

قتاملرحلية، الىت ختتلف عن ارتباط نفس الغريزة مبستوى آخر، ىف و
الحظ ىف لعبة الكراهية(آخر، لغرض آخر، حىت لو مسيت بنفس االسم 

  )اللعبة الثالثة(" مش آل آره آره.. بصراحة"تعبري 

التطورية هى ذات شق/آل من هذه الربامج البقائية) 12
التالؤم والنمووشق فاعلى وآالمها خيدم آال من ) آىإدرا(معرىف 

 .ىف النهاية فاإلبداع التطور

مستقلة، بشقها املعرىفتظل هذه الربامج حمتفظة ) 13
ومتضفرة مع ما بعدها، ومع ما هو مبحاذاهتا، ىف تناوب

 .إيقاعى، وأيضا ىف انتقاء تكيفى حسب املرحلة واملوقف

عطيها تشكيالت متعددة ىفالوعى املعرىف بالغرائز ي) 14
ذاهتا، آما يصنف آال منها مبا تتصف به بدًءا بوظيفتها
البقائية األساسية، دون التوقف عندها، آذلك احلال فيما

مستويات –عقول (يسمى العواطف أو أية برامج بقائية أخرى 
حسب أجبدية املدرسة الىت تتناوهلا، ومدى...)  -ذوات  –وعى 

 .امشوليتها وإحاطته

ىف األحوال –على مسار رحلة التطور املستمرة ) 15
إىل التميز) الواحدية األولية(نتواصل من الكلية  -اإلجيابية

الكلية(عودًا إىل الواحدية ) التشكيل التنوعى(التخصصى 
، الىت لو حتققت"اآلن"مع يقني استحالة الواحدية ) التناغمية

ى إىل سالمة التوجه،لتوقف جدل النمو أصال، وإمنا اإلشارة ه
 ).اآلن(وليست إىل إمكانية التحقيق 
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حيدث ذلك على مسار آل برنامج بقائى على حدة، وعلى
 .مستوى تفاعل وتضفر وجدل الربامج معًا

متتد حرآية التناغم بني املستويات إىل احتمال) 16
التناغم بني مستويات تتجاوز االنسان الفرد، مث اإلنسان

ا وطوال مما ال نعرفالنوع إىل تنظيمات أخرى ىف الكون عرض
 ).الغيب(

مع تواصل النمو، واستمرار جناح اجلدل اخلالق،) 17
وفاعلية اإليقاع احليوى، تتكون توليفات جديدة ليس هلا أمساء
حاضرة اآلن، لكنها سوف تعرب عن نفسها بتشكيالت خاصة، وقد

، لنتجاوزها بأية وسيلة، وآلألفاظ ماتسكن مرحليا ىف 
 ).مثال وىف اإلبداع عامة ىف الشعر(وسيلة 

مع هذا التقارب التكاملى اجلدّىل املضطرد يصبح آل) 18
برنامج بقائى قادرًا على احتواء وخدمة ودعم الربنامج اآلخر

اإلميان –املعرفة  –اجلنس (مبا يسمح بتداخل الوظائف واملعامل 
-: ، وىف هذه احلال يصعب تسمية اجلنس مثال)اخل.. اإلبداع –

الفطرة التوازنية اخلالقةفما بالك حبرآية  -غريزة
 )!!اإلميان(

حيدث آل ذلك ىف جمال اجلسد املشارك وليس اجلسد األداة،) 19
ىف األحوال(اجلسد يشارك فاعال طول الوقت وىف آل املراحل 

 ).السليمة

ال حيتاج األمر إىل التأآيد على حتمية األساس) 20
 .وسعلكل ذلك باملعىن األ" البيولوجى"

 أمهية تنويع املنهج

احلاجة اآلن أشد إحلاحا إىل العناية بالبحث عن تنويع
بالبدء من: املنهج القادر على اإلملام ببعض ذلك، مثال

 التجريب إىل التنظري وبالعكس

 حبفز االستمرار بأآرب قدر من املرونة واإلبداع

 .نحىت حنافظ على دافعية التطور مبا يؤهله لنا تاريخ اإلنسا 

"جتارب حتريك الوجدان إلعادة النظر"هذا بعض ما وصلىن من 
 .بديال عن مناقشات حتديد املعامل، ومشاآل التعريف إلثبات الرأى

 بعض املالمح الىت وصلتنا من خالل التجربة

لعلنا استطعنا بدرجة متواضعة أثناء هذا التجريب احلاىل
ها ىف نشرة أمسىف األلعاب عامة، وبالنسبة لأللعاب الىت ذآرنا

 :لعلنا استطعنا بعض يلى) آأمثلة(بشكل خاص 

أن نفهم الفرق بني حالنا وموقفنا وحنن نضع تعريفا -1
وبني حالنا وحنن منارسها أو منارس) باأللفاظ(لعاطفة ما 

راجع(نتائج تشعبها من واقع استدراجنا إىل ما مل نتوقع 
 ).أميمة أمس.جتربة د
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أن نفهم السبب ىف إنكار إجيابيات غريزة بأآملها -2
لعجزنا عن استيعاب موقعها اإلجياىب إذ تتّضفر) مثل العدوان(

 .ىف آّليات جديدة

آيف أنكر أغلبنا الكراهية قبل -مثال –أن ندرك  -3
ية للعدواناللعب حني مل يصلنا من اللفظ إال الصورة السلب

 البدائى

أن نفهم ضرورة احتواء ما يبدو تناقضا ظاهريا بني -4
بالنظر إىل املستوى األعمق لنشأهتما من) عاطفتني مثال(ظاهرتني 

مستوى واحد من جهة، وأيضا تضفر إجيابياهتما ىف حرآية
وهو بعض ما ظهر ىف لعبة الكراهية(التواصل من جهة أخرى 

 ).أيضا، آمثال

اإليقاع(هم تناوب التنشيط بني املستويات أن نف -5
آحل طوّىل خيفف من الرتآيز على جدل عرضّى، قد حيول دون) احليوى

 .استيعاب حرآية تناقض ظاهرى

 .آسف

 .لكنك أنَت الذى غامرت بالقراءة برغم التحذير
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