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 شرح حمدود حملتويات بعض جدول أمس

 :قبل املقدمة

 : أيت نشرة أمس باعتذار مسبق يقول

لست متأآدا إن آان على أن أواصل هذا املوضوع غدا على
 !!أم ال  "احلب والكراهية"حساب ملف 

 وها هو قد وقع احملظور،

لكنىن تقمصت  ال أآذب وأقول إنه قد وصلىن ما يربر ذلك، 
بعض أصدقائى ممن يأخذون ما أقول مأخذ اجلد، فتصورت مدى

 : احتجاجهم على أمرين

هذا التنقل السريع غري املتوقع بني املواضيع، :األول
الىت Flight of  Ideas"طريان األفكار"  وآأنه أصبح أقرب إىل
 يعاىن منها اهلوسى، 

هو مدى صعوبة أن أقدم فرض أمس عن حاالت:  الثاىن
هكذا بكل هذا الرتآيز دفعة واحدة العادية واجلنون واإلبداع

 جدول واحدىف 

وباعتبارى أحد زوار املوقع، ومتقمصا هذا الصديق األمني، فضلت
آان شرحا خمتصرا أن أختار طلب مزيد من شرح ما جاء ىف اجلدول مهما

واستجابة ىل، أعىن لصديقى الذى تقمصته، هأنذا أسرق
اليوم وغدا لشرح بعض ما ينبغى شرحه من هذا اجلدول الصعب،
:وإن آنت أعرتف ابتداء أن أى شرح لن يغىن عن قراءة األصل

، لذلك قد أضيف بعد لصق ما ورد ىفجدلية اجلنون واإلبداع
 .األصل، ما أراه مناسبا للنشرة، بلون آخر وهامش أآرب

هذا علما بأن هذا الشرح ليس هو آل العالقة بني اجلنون
 واإلبداع طبعا،

ومازال على واجب شكر اإلبن الذى قدم احلالة يوم األحد املاضى ، 
جعلتنا نفتح هذا الباب   ملبدعة، والصديقة اجلادة الىتواملريضة ا

 .هكذا حىت حل حمل ما آنا فيه، ولو ملدة يومني بصفة مبدئية
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 : مقدمة

ال مفر من تكرار أن املقصود باجلنون هنا هو اجلنون األصل 
بعد استبعاد(أى جنون آخر   حيث يعِترب الكاتب –الفصام  –

ماديةاجلنون العضوى التشرحيى، الناتج عن باثولوجيا 
مثل فريوس أو سرطان أو تسمم، أو –خارجية أو داخلية حمددة 

مبثابة تشكيالت ،  ، يعترب أى جنون آخر هو)اخل....ضمور خاليا
- الفصام –للحماية من التمادى إىل هذا اجلنون   متوسطة، 

املتصف عادة بالتعدد فالتكاثر فالتفسخ فالتناثر
 .فالتدهور

ة فقرة ، ولن أآرر اإلشارة أوهذا وسوف أقّطع اجلدول فقر
التوصية بالرجوع إىل العمل األصلى حرآية الوجود وجتليات

 .ألا أصبحت حتصيل حاصل" اإلبداع

آما سوف أميز اإلضافات على النص األصلى، بعد إثبات ما 
ورد ىف ملحق الكتاب بشكل خمتلف، آما أا سوف تكون إضافات

ف ما به إشارة إىل أجزاءىف أضيق نطاق، آذلك سوف أقوم حبذ
وسوف نضع نقطا مكان( –ما أمكن ذلك –أخرى من الكتاب 

 ).احملذوف

حالة 
 " العادية "

حالة
 اجلنون

  حالة
 اإلبداع 

 الوعى
ا/الرتآيب(

 )ملربمج
الربنامج (

احليوى 
 )الغائى

،واحد
،  ظاهر 
على   عائد 
املستوى  
  ، نفسه 

  حمدد
  االستجابة 
مستبعد ملا 

   عداه

،خمتلف
،  متعدد 
،  متداخل 
،  متماوج 
مذبذب،  

 .منفصل
  

،  خمتلف
ىف   متكاثف 
، ضام   تعدد 
 حماط  ، حميط 
بوعى   به 
 يتكون 

إىلتستعمل آلمة الوعى بصفة عامة ىف هذه املداخلة لتشري 
وهى ال تشري فقط ،"منظومة حيوية مربجمة، ِوَسادية، مشتِمـلة"

ظاهر مبعىن الصحو والشعور واإلدراك، وإمنا تشريإىل الوعى ال
إىل أى مستوى ترآيىب ىف هريارآية البناء احليوى البشرى، وهو

حاالت"بلغة علم املعرفة العصىب أو " حاالت العقل"ما يقابل 
وبالتاىل فإنه "إريك برين"، بلغة التحليل الرتآيى "الذات

ىف حالة توجد مستويات تصعيدية متصاعدة للوعى، تعمل
اليقظة حتت إمرة إحداها آما ورد ىف أآثر من موقع ىف هذه

وهو: املداخلة مع احلديث عن تعدد الكيانات البشرية ىف واحد
 . من يظهر لنا شخصا قائما، أو فردا متميزا 

برغم هذه اإلشارة للتحديد بالتعريف املقرتح، فما زال  ·
"الشعور"وبني  ،"وعى"اخللط واردا بني ما نعنيه هنا بالـ 

، وبني الدراية الىت هى املعرفة"الالشعور"الذى هو عكس 
  awarenessالفكرية الظاهرة الكلية 
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1984األطروحة األوىل ونشرت ىف أبريل سنة  منذ آتبت هذه   ·
ىف جملة فصول اتسعت حريتى بشأن التعريف مبعىن الوعى، واألآثر

روبرغم أن ما جاء بعد التعريف هو أآثصعوبة، مبستوياته، 
 .وضوحا وإيضاحًا من التعريف، فقد لزمت مراجعة ألفاظ التعريف

أنواع(حني أتيحت ىل فرصة االطالع على أفكار دينيت  ·
أنواع"وخاصة آتابه الرائع  )2007-12-25العقول نشرة 

تقابل عنده آلمة وعى آما" عقل"جدت أن آلمة ، و"العقول
نستعملها هنا، فأصبح لدى يقني بأن املسألة ما زالت حتتاج

 .إىل البحث والتقصى

بعد أن تصادقت مع اهلندسة الوراثية من جهة، واملبادئ  ·
احلاسوبية من جهة أخرى، وجب الوقوف عند هذا التعريف الباآر

 "مشتملة َساديةمربجمة ِومنظومة حيوية : بأنه 

إىن إذ أقر فرحىت هبذه اإلحاطة الىت تبدو ىف آلمات  ·
 :التعريف، أحتفظ حاليا على آلمتني

فقد تراجعت عن اعتبار الوعى" ِوَسادية"آلمة : األوىل  ·
تستقر فيه وتبدا منه الوظائف احملددة Matrix" وساد"جمرد 

 ما هنا زائدة بشكل " األخرى وبذلك تصبح صفة ِوَسادية

، فالوعى بصفته منظومة حيوية"مربجمة"آلمة : الثانية ·
أصبحت أراه برناجما، ال مربجمًا، برناجما آامنا، أو ظاهرا

 فاعال ىف نفس الوقت، ىف اتساق أو غري ذلك، 

 .وسيظل األمر حيتاج إىل عودة 

هو عادة إشارة إىل الوعى الظاهر،: الوعى ىف حالة العادية
، أو اليقظة وإدراك)مقابل الالشعور(الفرويدى سواء آان الشعور 

 . حبسب القوانيني العادية املعلنة –املاحول، أو السلوك اإلرادى 

منظومة ظاهرة تتعامل مع - هنا ىف حالة العادية  –الوعى 
اخلارج والداخل على نفس املستوى الواحد الظاهر، وتظل مستويات

ادل بشكل ضمىن مؤقتالوعى األخرى آامنة معظم الوقت، وقد تتب
 .حسب املوقف، لكن التبادل املنتظم هو ىف حالة األحالم

حضور أآثر من :، مبعىن"متعدد معا: "الوعى ىف حالة اجلنون
مستوى ىف تداخل مزدحم ىف نفس الوقت، مبا يرتتب عليه التذبذب
والتماوج واخللط، وأحيانا التصادم حىت اإلشالل فيما يبدو

األمر الذى ال يعىن غياب) حاالت الكاتاتونيا(جتميدا للوعى 
الوعى، وإمنا هو مجود عاجز نتيجة حلضور أآثر من مستوى معا،

 . متشابك متداخل متعدد معوق بعضه بعضا: آل منها 

،"بالوعى الفائق"يعرف  وهو الذى: الوعى ىف حالة اإلبداع
ليس وعيا، ذلك أنه "الوعى املشتِمل اخلالق"وإن آنت أفضل تعبري 

يفوق غريه أو يعلوه، وال هو وعى واحد أفضل وأعلى مما سواه،
لكنه حالة ُجماع أآثر من مستوى بغري تسوية، وإمنا بتفاعل جدىل
متميز، خمتلف نوعيا عما يسمى الوعى العادى، لكنه يشتمله،

 ، آما) أجبدية الوعى العادى(أجبديته  وغالبا ما يستعمل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــــا يــــوميــ"   2652



 12I08I2008א – אא

،استهانًة أو خوفاآما يشتمل مستويات أْقَدْم، ال تـُـسَتْبَعُد  
 .، فال تعود بدائيةتآلفا وجدالوإمنا تتداخل 

حبسب املرحلة  لوعىوتكون مظاهر حضور هذا ا   ·
والتوقيت واحمليط واألدوات، فقد يظهر ىف شكل خربة صوفية

،"إبداع أصيل"إميانية فائقة، أو ىف أى تشكيل مما يقال له 
قد ينفصل  على أنه ىف هذه احلال األخرية، إبداع خارج الذات،

املبدع عن هذا الوعى إال قليال مبجرد أن يفرغ خربة إبداعه ىف
وقد يتبقى له أو ال يتبقى ما يضيف إىل وعيه وقت بذاته،

 .العادى 

اإلرا
 دة

ضيقة،ظاهرة
 حمددة ،  اجملال 
 زاعمة ،  الفاعلية 
 بقدر ،  باحلرية 
احلقيقة،   من   أآرب 

ومع ذلك هى تبدو
 .ضرورية أساسية

،خفية
،  فاعلة 
،  متعددة 
  حمصلتها 
  مشلولة 
  . واقعيا 

  فاعلة
 ال ،  غائية 
إىل       حتتاج 
 معلن   قرار 
،  مسبقا 
ىف   متعددة 
  . تكامل 

هى اإلرادة الظاهرة الىت: "العادية"اإلرادة ىف حالة 
يتعامل هبا القانون، ومواثيق حقوق اإلنسان، ومظاهر ما

ومعظم القرارات ىف معظم ااالت، وهىيسمى الدميقراطية، 
ضرورية بصورهتا احلالية، إال أا ليست مرادفة للحرية، برغم

آل ما يثار حول احلرية، وهى ال ميكن -تقريبا–أا حتتكر 
 .االستغناء عنها، وإمنا ميكن اإلضافة إليها

إشكالة الشك ىف اإلرادة احلرةيبدو أنه من هنا تأتى    ·
،"حالة العادية"ىف : عند العاديني أو بلغة هذا الفرض

فاحلرية هنا حمددة بظاهر مدى متتع الشخص بالقدرة على اختاذ
ىف) انتخاب شخص مثال( آخر" شعورى"بدال من قرار  قرار شعوِرى

حني أن مثل هذا القرار قد ال يكون حرا باملعىن اإلبداعى، أو
 باملعىن اجلنوىن، إذا ما أخذنا ىف االعتبار ما ال نعرف منحىت

 املستويات األخرى لإلرادة الىت تتدخل ىف القرار،

صحيح أا مسألة مربكة، لكنها احلقيقة، فنحن ال  ·
نتكلم ىف السياسة أو ىف الغرام الثنائى، وإمنا ىف الطبيعة

 ال تقزمهاالبشرية الىت نسعى لتخليق الوسائل العملية الىت
 .على أرض الواقع

أعتقد أن السعى املستمر إلمكانية الوصول الحتمال  ·
اشرتاك مستويات أخرى ىف اختاذ القرار هو سعى مشروع مهما

يتم جزئيا  -ىف رأىي–بدا مستحيال ىف الوقت الراهن، وهو 
ىف" حرية"وبالتدريج، أو على األقل سوف يقل تقديس ما يسمى 

،)أو للشخص العادى القادر أن يكون غري ذلك(ة حالة العادي
 .حىت جند حال إبداعيا وتطورا عمليا، مهما طال الزمن

ال تظهر ىف شكل قرار  قوية عميقة :اإلرادة ىف حالة اجلنون
يفرض نفسه بكل ثقة ومتاٍد، فهى تفعيلمسبق، وإمنا ىف شكل 

 تفق، تبدو ظاهرًا أا بغري صاحب، وال تإرادة آامنة تظهر
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،"غصبا عنهم"مع دعوى أغلب ظاهر املرضى أن املسألة آلها 
بعكس اإلرادة ىف حالة العادية  إرادة خفية،  إا تفعيل بل

 . الىت يغلب فيها العقل الظاهر

املريض عادة ال يقر باختياره مرضه مبا ىف ذلك اجلنون إال ·
 تفعيل إرادة اجلنون، وىف جو عالجى يسمح له بذلكبعد 

احرتام هذه اإلرادة هى بداية مناقشتها حبسابات املكسب ·
 واخلسارة، على مسار العالج، 

إذا جنحنا أن يعدل املريض عن اختياره هذا مع هتيئة ·
ظروٍف وصحبٍة أفضل مما اضطرته إىل اختيار اجلنون ىف اخلفاء،

 . يكون هذا بداية العالج احلقيقى

هكذا، فإا ىف النهاية إشاللبرغم آل حضور هذه اإلرادة 
مبعىن أن حمصلتها هى) وليس فقط الظاهرة(لإلرادة احلقيقية 

 .سلبية حبسابات احلرية املشتملة والواقع

هذا اإلشكال، الذى طرحناه سابقا هنا ىف بعض احلاالت ىف ·
يوليو 20وأيضا  يوليو 13بتاريخ  اختيار اجلنون"نشرات 

زميل فاضل، فناقشنا رأيه ىف.د األمر الذى استبعده  ،2008
:هو إشكال متجدد، لسبب بسيط  2008أغسطس  25بريد اجلمعة 

هو أننا نعامل االختيار واحلرية من خالل ما نعرفه عنهما
، وبالتاىل نستبعد أو نرفض"حالة العادية"آما تظهران ىف 

آخر، وال جمال وحنن نشرح جدوال هبذا اإلجياز إىل أنأى احتمال 
، إال أننا)ملف اختيار اجلنون(نفتح اآلن هذا امللف مستقال 

 :إذا وضعنا عامل الزمن ىف االعتبار، ميكن أن نقول

مع وقفاختيار   –من حيث املبدأ –إن اجلنون هو  ·
وأنه إذا، يظهر حنيعادة، وهو ال يعلن آاختيار إال  التنفيذ

عجز أن يظهر فهو ليس اختيارًا باملعىن السائد، بل إنه قد
 يكون حافزا حىت الختيار عكسه وهو اإلبداع،

إذا قبلنا ذلك، فإننا نأمل أن نكون قد تقدمنا خطوة
، مما يسمح" االختيار على مستويات خمتلفة" "آلمة"احرتام حنو 

قايًة وعالجًا،قبل وبعد إعالن االختيار ، و  حبرآية مسئولة
 .على التواىل

، وغري اآتشافاختيار اجلنون غري االعرتاف به : ملحوظة
أنا: "، االعرتاف باملرض )الىت تسمى البصرية(حقيقة املرض 

، غري احرتام اختيار املريض للمرض، األول قد"اآتشفت أىن جمنون
يتوقف عند الرؤية واالعرتاف بالكالم، والثاىن قد يفكر ىف

 االختيار، إعادة

 .وقد نعود إىل آل ذلك ىف مناسبات أخرى

هى أيضا خفية من حيث التوقيت :اإلرادة ىف حالة اإلبداع
والتفاصيل، قد خيتار املبدع موضوعا، أو مسألة، أو جماال

لكنه ال خيتار أنبظاهر عقله، متاما مثل حالة العادية، 
  يضع نفسه ىف وضع استعداد اإلبداع إن إنه خيتار أن  ،"يبدع"
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، بنفس القدر الذى يكون قد اختار له أدواته،صح التعبري
إبداعا إال ُجبماعلكن ىف اية النهاية ال يكون اإلبداع 

تتآلف معا ىف مغامرةى، إرادات مستويات متعددة من الوع
، وقداحلرية املشتملة، لتخوض التجربة دون ضمانات مسبقة

آما قد. خالل ذلك ما يسمى إبداعا، وقد ال يتحقق يتحقق من
آخر قد يكون نوعا من اإلبداع النعرفه إال ناجتا  يتحقق أثر

وليس باملعىن الذى نعرفه عن االختيار خمتارا بأثر رجعى
 .الشعورى بني بدائل قائمة

باالستمرار فيها متجددا ال تظهر  إبداع احلياة إرادة
رار، وإمنا نرى نتاجها ىف نوعيةهكذا على السطح ىف شكل ق

 .احلياة وجتدد الوعى واستمرار النمو

االختيار احلاسم الغائى ىف اإلبداع غري مضمون، ألنه مير   ·
باحتمال املرور باختيار اجلنون، وال يكون اختيارًا لإلبداع

 .إال بعد احتواء ما يسمى اجلنون الْكامن إبداعًا

ياة إىل املستوى التطورى،حني ميتد مفهوم إبداع احل   ·
ميكننا أن نفهم معىن أن عملية التطور برمتها ميكن أن تكون

إرادة بقاء النوع، ولكن  إعالنا إلرادة األنواع، ليس فقط
أيضا إرادة االنسالخ عن نوعها لنوع جديد، وحبسب منظور

فإن هذا االختيار والنظرية التطورية اإليقاعية،، "دينيث"
ناِتج خارجه، وهو ما قد يعىن ماالكلى اإلبداعى ال حيتاج إىل 

يقابله جزئيا على املسار الفردى، وحنن نتذآر آيف أن
حني يشرتك أآثر من مستوى ىف. األنتوجينيا، تكرر الفيلوجينيا

دون حاجة إىل إنتاج إبداعى، وال إىل) والتطور(قرار النمو 
قرار معلن، نستطيع أن نفهم منه معىن اإلرادة املشتملة ىف

 .إبداع احلياة: هذا اإلبداعحالة 

 قف

 ما هذا؟ 

 آل ذلك وحنن نشرح عنوانني فقط من عناوين اجلدول

أعتقد أن ذلك يكفى اليوم، فأنا وأنا أآتبه، رمبا مل
 أستطع استيعابه آله

ونلتقى الثالثاء القادم إلآمال التعقيب على بقية
اجلدول، وغري ذلك، وذلك ألنه قد وصلتىن أثناء الكتابة اليوم
اعرتاضات متعددة، ترفض ختصيص أآثر من يوم هلذا امللف على

 .، وغريه"احلب والكراهية"حساب ملف 
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