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 حـوار بال ترتيب

 !بني ابن وأبيه!! على مدى ربع قرن

 :اعتذار

اعتذر لبقية املتحاورين، ليس بالضرورة ألسباب عائلية،
ح أن يطبعولكن لتقدمي هذا امللف متكامال، لعل وعسى، مث إنىن أنص

 .ويقرأ على الورق، لست أدرى ملاذا، وأنتظر التعليق، فعال

 متهيد
حممد حييى الرخاوى. الذى حدث أنىن أجلت ردى على د

ىف حوار اجلمعة املاضى، واعدًا إياه أن) تصادف أنه إبىن(
آرمي، وما تيسر مما أجلناه من. أحاوره هذا األسبوع هو ود
حملمد بأن أودعت ه، مث إىن اعتذرت فيض االبن رامى عادل وطالقت

"امللحق بالنشرة" احملررون الضيوف"ىف ملف ) تعقيبه(مقاله 
 .دون نقاش حىت اآلن

 .آن اآلوان أن أرد اليوم: هذا الصباح قلت

 طبعت مقال حممد وأعدت قراءته* 

طبعت معظم املقاالت املتعلقة باملوضوع الىت ظهرت ىف* 
 .اليومية ىف الشهر األخري

وجدتىن قد أشرت إىل مقاىل القدمي الذى نشرته ىف اإلنسان * 
، وهو املقال "الوحدة والتعدد ىف الكيان البشرى"والتطور بعنوان 

 .الذى أشري إليه دائما آلما عاودت الكتابة ىف هذا املوضوع

قرأت معظم التعليقات الىت رحبت بتعليق حممد، وبعضها* 
رامى. أسامة عرفه، أ.  دآرمي شوقى،. آاد يصفق له مثل د

عادل، يبدو أم فرحوا أن ابىن ينكشىن، وينقدىن، وينبهىن،
 .وآالم من هذا

 :فجأة وجدت نفسى أمام حوار من نوع آخر، متيز مبا يلى

 .مقاالت بأآملها تناقش نفس الفكرة) 1(
 .الزمن بني أول مقال وآخر مقال أآثر من ربع قرن) 2(

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــا يــــوميــــــ"   753



 14I12I2007א – אא

وشهران سنة 47آان عمرى أيام آتبت املقال األول ) 3(
 . سنة إال شهرين46:، وعمر حممد اآلن 1981عدد أآتوبر 

عثرت على مقال حملمد آتبه ىف نفس السنة الىت آتبت) 4(
فيها مقاىل األول، وتعجبت أنه مرتبط مبوضوع متداخل مع

":حول طبيعة املعرفة"موضوع التعدد وآان عنوانه 
 1982نشر ىف عدد يناير " املواجهة بني الفطرة والتعلم

القشرة" بعنوان 26/11/2007رجعت إىل يومية ) 5(
 فوجدت ما يوازى مقال حممد"والفطرة والتعدد والواحدية

)آان بعد طالبا جامعيا ىف السنة الثالثة آلية األداب(
عن الفطرة والتعليم، وقدم فيه منظومتيه اللتني امسامها

ج، ليخر"املنظومة املكتسبة"، "املنظومة الفطرية"أنذاك 
 ".املنظومة التطورية"من تفاعلهما ما امساه 

تعدد" ىف مقال – مضيئة –عثرت على فقرة مهمة ) 6(
 ". الكيانات وحرآية اإلبداع

–ونظرت ىف آل ذلك معًا، فقررت أن أجعل حوار اليوم 
، بفروق زمنية وفكرية بني"حوار مقاالت "–مهما طال 

عشرين وثالثني عامااألجيال، وبني املقاالت، فروق ترتاوح بني 
 .رأيت أن هلا داللتها وأمهيتها. تقريبا

 تردد وتساؤالت
بعد آل ذلك غمرتىن أسئلة مل أستطع اإلجابة على أغلبها

 :مثل
 هل هناك فائدة ىف هذا احلوار املقاالتى أم اا منظرة-1

 عائلية؟

 هل هناك وجه شبه بني ما آتب باآرا وما آتب الحقا؟-2
لشبه يدل على اجلمود؟ أم على وضوحوهل وجود وجه ا

 الرؤية؟

 هل مث جمال ملقارنة منهجية بني هذه األبعاد هبذا الفارق-3
 الزمىن؟

 هلا مكان– وغري هكذا – هل القضية الىت طرحت هكذا -4
حاليا ىف تطورنا العملى والفكرى واحلضارى؟ أم هى لعبة

 استعراض عضالت املخ؟

 ىف هذا احلوار هل مث جمال إلسهام آخرين -5

قبل أن أوضح نظام تقدمي حوار اليوم، أود أن اعرتف
بالصدفة الىت ظهرت -اإلنسان والتطور–بالفضل هلذه الة 

منذ ربع قرن، ومل تكن توزع إال بضع مئات آل ثالثة أشهر،
 والىت أثارتوالعناد بالورطةمث هلذه اليومية الىت ظهرت 

 .آل هذا اجلدل 

)احلوارية(نىن قمت برتتيب هذه املقاالت آل ما فعلته هو أ
آمال ىف مقارنة، واحتمال التقاط احلوار، مع أقل قدر من

 :التعقيب

 2007-12-8: املقال األول

 الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى
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 آيف؟ إىل أين؟

 حممد حييى الرخاوى

 :األستاذ الدآتور حييى الرخاوى

 ىف تناول مسألة تعدد الذوات ىف-مرة أخرى –عندما بدأمت 
ندواتكم الشهرية باملقطم، وأعلنت أنا فيها أنىن أواجه

هكذا، آنت أآتب لكم" تعدد الذوات"صعوبة ىف تقبل مسألة 
مل أها إال اآلن لألسف؛ فلم) أمسيها هنا الورقة األوىل(ورقة 

مث إذا بكم تعيدون طرح. أرسلها، وانتظرت حىت أفهم أآثر
وقعكم اإللكرتوىن،ىف م!!!) اليومية (املوضوع ىف آتابتكم 

حيث أتصور أنىن) الورقة الثانية(فوجدت نفسى أآتب لكم 
أجنزت بعض خطوة إضافية ىف توضيح مكمن صعوبىت، وحتديد

وها مها الورقتان اللتني سأشرف بقراءتك هلما بكل. حتفظاتى
 .تأآيد

 الورقة األوىل

 األستاذ الدآتور حييى الرخاوى
 ىف النفس البشريةلذواتتعدد اتكرر إحلاحكم على مسألة 

ومع آل تكرار أستعيد صعوبة بالغة ىف الفهم). عامة(
واالستيعاب، وأستعيد أيضًا حملات خاطفة من مشاعر املوافقة

هذا بينما آان تعبري الصديق. والتسليم بل والرتحيب أحيانًا
أنه عندما يقرأ) ومثله هالة ًمنر وغريمها ُآثر(حافظ عزيز 

د الذوات فكأنه يقرأ من يشرح له آيف أنآتاباتكم عن تعد
1+1=2. 

وىف حماولة لفهم منشأ الصعوبة الىت أواجهها، وآذلك منشأ
حملات التسليم والراحة هذه، خصوصًا عندما ال يتعلق األمر
مبجال املرض النفسى وعالجه وأعراضه ومضامينها، أجد عدة

 :عوامل متجاورة، أشري لبعضها آالتاىل

كم ىف مسألة التعدد وفرط ثقتنا فيكمإن فرط ثقت -1
تدعونا للقبول دون فهم آاٍف، ودون تدقيق مفهومى مناسب
ملن أراد للمسألة أن تتحول إىل علم مؤسس على وضوح

إال أن إحلاحكم والتكرار يدعواىن لرد. املفاهيم وتعريفها
الدعوة إليكم إلعادة النظر ىف الصيغة آما تطرحوا

فكأنكم أنفسكم تستشعرون أن ما وصلوتتواصلون هبا، 
 .للغالبية غري آاف لرتسيخ اتفاق مقبول أو تواصل منتج

أحيانًا أفرتض ىف شخصى وقدراتى وخرباتى قصورًا هو ما -2
يعجزىن عن الفهم، وأفرتض أحيانًا أخرى أنىن أخاف؛
فأستخدم آلية للدفاع النفسى متنعىن من االعرتاف بطبيعة

ا بصيغة الذوات، مما جيعلىن أصمتالتعدد آما تطرحو
بل أحيانًا أخرى،. غالبًا، ىف انتظار الفرج أو النمو

عندما تفرض حلظات التسليم نفسها على، يصل ىب األمر إىل
تصور أن حتفظاتى منبعها عزة باإلمث، وهذه من بني أآثر ما

 .أآره ىف البشر وىف نفسى بالطبع
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أجدىن أقرب للموافقة عندما ُتطرح املسألة بصورة -3
تواصل عالجى" ممارسة"لعبة، أو " ممارسة"منية، من خالل ض

ناجح؛ أو طرحت مفهوميًا ىف سياق مناقشة مرض نفسى جسيم
دون تعميم على غري املريض احملدد، حيث يبدو األمر سلسًا

ومن ماَل للثقة فيكم ماَل لإلمساك هبذا السلس. وقريبًا
والقربإال أن هذه السالسة . القريب حىت ولو دون فهم

يستفزان ملكتنا املفهومية، فهما سالسة وقرب خارج حقل
السيطرة املفهومية املعتادة، آما أن غياب الفهم املستقر

 . جيعل هذا السلس القريب يطري بسرعة

أما عندما يتم استخدام الكالم ارد، املفهومى، -4
املعمم من املرضى على غري املرضى؛ فال أستطيع إال أن أقول

 أصادف الكثري من التأآيدات لفكرة الذوات املتعددة الأىن
وال تدعمها) إال ىف القليل(يساندها شرح يربر آوا ذواتًا 

ثبات يربط النتائج. مشاهدات ذات ثبات علمى متفق عليه
، أو"تعدد الذوات("باملقدمات بطريقة جتعل النتائج 

ورةالضرواحلق أن إظهار . ضرورية) تعدد الذوات" صيغة"
 الىت أثق فيها وأعتمد عليها حنيمن أهم حمكات الصدق

 .أحسم مسألة تصديق مقولة أو نظرية

هذه بعض من انفعاالت عديدة متر ىب وأنا أتابع إصرارآم
واالنفعال، مبعناه اللغوى قبل االصطالحى،. على توصيل الفكرة

هكذا أطرح. أقل من رد الفعل الذى أمتناه حوارًا فاعال
جمموعة من األسئلة أعتقد أنه سيكون ىف حماولتكمعليكم 

 ترسيخ للفكرة، وإجابة لتساؤالت-إن فعلتم–اإلجابة عليها 
ال أعتقد أنىن الوحيد الذى يسأهلا، وتسهيال لتواصلها مبا ميكن

 :أن يفيد منها آما أوقن أنكم تأملون

ملاذا صيغة تعدد الذوات، دون صيغ: أحيانًا أفكر -1
إذا آانت(وأقرب ورمبا تؤدى الوظائف نفسها أخرى أسهل 

؟؟ هذا تساؤل صادق يبحث عن!!)تؤدى الوظائف نفسها
.إجابة عادلة، وليس استنكارًا لصيغتكم آما قد يتبادر
ملاذا تصرون على صيغة جاهزة، ورمبا تكون اختزالية، ال
شارحة وال مفصلة، لفكرة التعدد، هذا بينما أتصور أن

)ورمبا الائية(عدد متنوعة أآثر بكثري جتليات فكرة الت
 من سجنها ىف صيغة الذوات؟

حمك آخر من احملكات الىت أعتمد عليها بشدة ىف قبول ما  -2
 املذآور آنفًاالضرورةغري حمك (أقبل والتشكك فيما عداه 

قد ال نفهم وال. الفائدةهو حمك ) والذى سأعود إليه
ميكن أن نقبلها إذانوافق على صدق فكرة بشرحها، بينما 

عرفنا فوائدها أو عرفنا عن فوائدها، تفصيال وتعدادًا
هبذه الصيغة(فما فائدة تعدد الذوات ): ودعاية أيضًا(

غري الرحبة؟؟ أعتقد أن جهدًا إضافيًا ىف سبيل الشرح
والتفصيل وبلورة الفوائد سيضيف إىل أمهية الفكرة

ء املتطرف حلاالتوثباهتا أو رسوخها، بعيدًا عن االستثنا
ال أعتقد أنه يكفى لبيان الفائدة. املرض النفسى الصريح

أن تصوغوا رؤيتكم عن اإلبداع أو الصحة النفسية أو
 الوعى ىف إشارات خمتصرة، هكذا مبفاهيم ال ختلو من إمجال 
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التفاصيل وغموض التعريف وغياب االتفاق، بل ال ختلو أيضًا
من شبهة محولة قيمية متحيزة، حىت لو وافقكم عليها

ال وال يكفى أيضًا أن. مريدوآم الذين أظنىن واحدًا منهم
تستشهدوا باستجابات هؤالء املريدين وغريهم الكالمية ىف

إن الرحابة. ألعاب عالجية مصوغة بطريقة موحية وموجهة
الىت يوفرها وينشؤها لعب الدراما ىف ألعاب الدراما ال

نتكلم ىف.  إىل فكرة الذوات املتعددة-بالضرورة–حتتاج 
اجللسات العالجية بالدراما عن أدوار ُتلعب ىف تفاعل مع آل

الشخصيات، ولكن باملصطلح الدرامى(والكارآرت " السياق"من 
، ومع ذلك فهى توفر ما يكفى ويفيد من)األدق واأللطف

الرحابة ومن التحرر من وطأة الذات املعلنة ومن اللعب
ذا آل ما تريدونأتوقع أال يغطى ه. باإلمكانات األخرى

 تغطيته بكفاءة، ولكن هل فعل مصطلح الذوات ذلك؟

مباشرة ودائمًا وىف آل مرة-ملاذا ال تربطوا : وأخريًا -3
، والذىالتطورى خاصة ببقية عناصر فكرآم -تعرضوا فيها

أعتقد أنه حيمل الكثري من الشواهد الىت سوف تقرهبا من
احلفاظ على هذا الربط،؟ أتصور أن )على األقل ذهىن(الذهن 

مهما تكرر، سيؤدى إىل إسهام مفيد تبادليًا لكل من
سأفهم أسهل عندما). إن آانا اثنني(املسارين الفكريني 

تتكلمون عن النمر الشكاك املفرتس ىف داخلى، أو عن احلمار
اخلدوم محال القاسية، أو عن السلحفاة البطيئة طويلة

تصق باألرض، وبياهتماالعمر أو الثعبان املبتلع املل
ال الطفل، هذا الذى أراه دورًا(الشتوى، أو حىت عن اجلنني 

، وأآاد أدرك)أآثر مما يصلىن ذاتًا داخلية أو آيانًا مكتمال
البيولوجية معًا لكل هذه اازات/الضرورة اازية

 هو أا آلها جمازات-آما أتصور-التطورية الرائعة، واحلق 
أضعف" الذوات" آذلك، بينما يصلىن جماز تستأهل أن تكون

 .وغري ضرورى أو مفيد، تواصليًا على األقل

يبدو أن حتفطى احلدسى، على فكرة تعدد الذوات ال ينصب
على مسألة التعدد، باألحرى فإن التعدد هو ما يكمن وراء
ومضات قبوىل وتسليمى بل وراحىت املبهمة والىت أشرت إليها ىف

و أن حتفظى احلدسى ينصب على مسألة أاإذن يبد. البداية
 . ذوات

.ملصطلح الذات عندى دالالت ضمنية ال أستطيع منها خالصًا
الذات أصال آيان مفتعل وهش، وغري مستقر االستقرارفالذات 

 أو مقلبورطة هذا باإلضافة إىل أن الذات الذى يدعى له،
ملاذا. نسانأو حىت خازوق لبسه اإل) باملعىن البلدى للمقلب(

إىل آيان) الذوات(ورطات عديدة مفتعلة وهشة /أضيف آيانات
هو أصال مفتعل وهش ومقلب) األنا املتفردة: الذات الواحدة(
وآأنىن بدال من أن أثبت هشاشته وافتعاله). ؟!!إحنا ناقصني(

وآونه مقلبًا إذ يدعى واحدية والتئامًا مفتعلني، وبدال من
توهم حدودًا الوجود هلا تفصله عن عامل الأراجعه ألظهر أنه ي

أخرى، دون أن) ذواتًا(ائى االحتماالت، أثبت له واحديات 
أتفادى ما يتضمنه هذا من افتعاالت ورمبا مقالب إضافية؛

حييل بالضرورة إىل ملتئم فاصل بني أناه والأناه، " ذات"فلفظ 
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حييل إىل ما له حدوده وادعاءاته الكاذبة الىت تسمح له
 .ًابادعاء آونه ذات

أعلم جيدًا أن آثريين من تالميذآم يقبلون طرحكم قبوال
حقيقيًا، إال أن معظمهم ممن حيتكون بشكل أو بآخر مبا هو مرض

، ورمبا أيضًا ينطلقون منه لفهم النفس)جسيم خاصة(نفسى 
عمومًا، واحلق أن هذا منطلق طاملا استفزىن وحتفظت على أحقيته

بالطبع هلذا أسباب. بعامةىف أن تقاس عليه أمور اإلنسان 
ليس هذا مكان اخلوض فيها، إال أن له أيضًا مشروعية ينبغى

 .أن توضع ىف االعتبار

ملاذا يقاس الوجود آله على الوجود الفصامى؟ أألن
التفسخ يظهر التشريح الذى ال نراه دونه؟ أعتقد أن ىف هذا

إن أهم ما. مراجعتها) وجيب(القياس قفزات مغاَلطة ميكن 
ميكنىن احملافظة عليه بتحفظى هذا هو ال ائية احتماالت

، وليس لصاحل وحدة)ىف صحته وإبداعه ومرضه(التكوين البشرى 
الذات آما ميكن أن يتصور من يسمعىن أآرر إعالن صعوبة فهمى

هذه الالائية ميكن أن يشري إليها وينفى. لتعدد الذوات
 أو خالفه مما قدضدها آل تعدد أو حرآة أو جدل أو تفكيك
 .نعرف وال نعرف، وليس بالضرورة تعدد الذوات

الذوات املتعددة حيتاج آل منها السم، وحلد، ولفاصل يفصل
بالنسبة هلا وما تعتربه" أنا"بني ما تعتربه هذه الذات 

، وآل ذات حتافظ أيضًا على نفسها وعلى هويتها وعلى"الأنا"
من شروط لكى يسمى أىبقائها، إىل آخر ما ينبغى أن يتوفر 

وهذه شروط أراها قاسية على إمكانات. حضور أو وعى ذاتًا
التداخل وإعادة التشكيل وحىت الوالدة من جديد لكل حضور
داخلى متنازع أو متناوب أو متضام أو متتعتع أو متجادل
إىل آخر ما ال آخر له من احتماالت أوقن أننا ال نعرف عنها

 آنا خنربها وحنن نسعى لواحدية هىإال أقل القليل، حىت لو
بل. دائما أول هذه االحتماالت وآخرها وقلبها وغايتها معًا

إن الفصل الذى يسمح للذات برتسيم حدودها هو نفسه موضع
 .تساؤل جوهرى، ومع ذلك فلهذا حديث آخر

يقصر الرؤية" الذوات"املسألة أن استعمال دال 
 . إلشارة إليهوالصياغة على أقل آثريًا مما يرام ا

 أيضًا لفظ غري آاف، ولكنه ال حيرمنا- مثال–" الكيانات"
حرية التفكري ىف آل املنظومات املمكنة الىت يستعملها اإلنسان

ليتمكن من التعامل) أو حىت أبعاضه(لتنظيم إدراآاته 
دال ال حيرمنا من تصور إمكانات) الكيانات(آما أنه . معها

وجدل وتفكيك وخالفه، على األقلحرآة وهدم وإعادة تشكيل 
تذآرت اآلن فقط آيف أن بعض". [الذوات"ليس آما يفعل دال 

على سبيل" Construct"الكتاب باإلجنليزية يستعملون الدال 
 ] .املثال

 أيضًا حيمل مزية داللية ال حتملهاCharacter الكارآرت
أن، هكذا ميكنىن )لعب الدور(الذوات، فهو حييل ملنطقة اللعب 

 ) بالعربية( أو آارآرتات charactersأتكلم عن فالن بأن له 
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متناقضة أو متناوبة أو متناغمة، وهكذا وحنن نلعب،
آما حيق لنا أن نتخلى عن لعبة ونبدأ ىف. ونتعمد اللعب

غريها دائمًا، بل حيق لنا أن خنرتع آارآرتات مل نرها، أو أن
.هيتغري آارآرتنا ىف احللم أو ىف عالقة، أيضًا إىل ما ال آخر ل

ورمبا نرغب ىف أن نزيد األمر جدية ىف شؤون العالج أو اإلبداع
ال توفر لنا. أو العمل أو غريها؛ فليس هناك ما مينعنا

الذات أو الذوات مثل هذا آله، فهى دائمًا ما تذآرىن مبا هو
 .أنا الىت أمتىن أن أجد طريقة ختفف عىن وطأهتا": أنا"

 متثيالت لكيانات بدورها ميكن أن تكونالكلماتبل إن 
نعم ميكنىن أن أمسيها). ذات حضور خارجى تواصلى(داخلية 

مجع(آيانات، وميكنىن أن أتصور للكلمات آارآرتات أو طعومًا 
ننفخ فيها"للكلمات روح، وقدميا آتبت عنها أننا "). َطعم"

فأين". نعجز والعجز فضيلة/ ما يتخلق فينا من أرواح 
 ؟"أنوات"بوصفها " الذوت" من "آيانات"الكلمات بوصفها 

عندى أن الكلمات حمض: مثة ضمنية مهمة للغاية هنا
 مهمة للمعىن، هى ليست آيانات باملعىناحتماالت تتحقق ىف حلظات

الدائم املستقر، هى حلظات زمنية تتخذ أشكاال تتحمل البقاء
ملاذا ال ينطبق األمر. وحسب" بوصفها ذاآرة"لفرتة ىف الزمن 

ى الكيانات الىت تسموا ذواتًا؟ ملاذا ال يتم النظرنفسه عل
إن. إليها بوصفها حمض احتماالت ممكنة من بني احتماالت الائية

هذا التصوير يعفيىن من أن تكون الذوات قائمة وثابتة
وحمددة وحاضرة هناك حيث ال أعرف، وهو يعفيىن ال لصاحل

زيد من رحابةاملعرفة، بل لصاحل مزيد من اجلهل املنفتح وم
 .اإلمكان

–من هنا، وعلى صعيد الفصام؛ أتصور أن مسار الفصامى 
أتصور.  ال يصلح آقياس، وخصوصًا ىف مسألة الذوات-مرة أخرى

أن ما جيعل من تعدد الذوات بارزًا لدى الفصامى هو اختالل ىف
جيعلها) أيًا آان نوعها(احلرآية الطبيعية جلدل الكيانات 

أى دون أن تتكامل ىف(د ظهورها وال سياقه، تظهر ىف غري موع
؛ فتظهر)شكل تواصلى مقبول واقعى، آما حيدث ىف احللم مثال

ناقصة، ناآصة، هوجاء وال تواصلية وبدون ذاآرة أى ال
 فالتواصل ىف جوهره مؤسس على إدراك الواقع واقعية؛

املشرتك، وليس على الكلمات الىت ميكن أن تكون جدلغة عند
.ى وتظل آلمات، وإن آانت التواصلية، وبال ذاآرةالفصام

أو حىت ىف(إن الذوات املتعددة لدى الفصامى : بعبارة أخرى
ال تكافئ وال تغطى االحتماالت الالائية لطبيعة) احللم

مبعىن أن بقاء حاالت. الكيانات أو املنطومات الداخلية
 جيعلهاالذات، الىت ال يفرتض هلا أن تبقى ثابتة دون التئام

تستحق أن تبقى ىف الذاآرة؛ هو عرض مرضى وليس ظاهرة أصلية
هكذا ميكن النظر لذوات. آما يوحى القياس على الفصام

الفصامى بوصفها ظاهرة استثنائية جتمعت فيها أجزاء مشتتة
دون استمرار السعى لاللتئام األوسع للذات الكلية الواحدة،

 .أو مع الذات الكلية الواحدة

 .يما عدا هذا، وبعد هذا، فليست لدى حتفظاتأما ف
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آما أنىن أنفى عن نفسى اآلن هتمة العزة باإلمث وأنا أعلن
أنه ما زالت لدى صعوبات، حىت ولو مل أنف احتمال أن تكون
صعوباتى نتيجة تواضع ىف الرؤية، أو ىف مرحلة النضج، أو

 .احلرية

 .وأخريا أشكرآم على حتملكم

 : التعقيب

 أخرت الرد، وأن ترجع إىل ماأرجو يا حممد أن تعذرىن أنىن
لرتى بنفسك أنه) املقاىل التاىل مباشرة(آتبت قبل ربع قرن 

آان عندى نفس حتفظاتك، آما أرجو أال جيعلك ذلك ترتاجع عن
مواصلة احلوار، فثم تفصيالت آثرية حتتاج إيضاحا وإعادة

 .تناول، آما أن الدعوة عامة

*** 

 : املقال الثاىن
 1981لتطور عدد اآتوبر جملة اإلنسان وا

 البشرى   الكيان ىف    والتعدد   الوحدة

 حييى الرخاوى

 شديدة فهى  اخلطر،    شديدة الصعوبة،    شديدة   اإلنسان   دراسة
 أقول   وحني وعواقبا،    جوهرا   اخلطر   شديدة منهجا،    الصعوبة 
 دراسته أعىن    إمنا   فأنا "  اإلنسان   دراسة "

 آيانا، ) 1(  
 وجوهرا، ) 2( 
 وترآيبا، ) 3( 
 وسلوآا، ) 4( 
 وغاية، ) 5( 
 ،إآرب   آل   من   وجزءا ) 6( 

 ختضع  - ومازالت -  آانت   اإلنسان   دراسة   إشاعة   أن   ذلك  
  : حقيقتها   غري أخرى    لعوامل 

 اهرةالظ   أن اعىن    "دراسته   املمكن "  الشيء   هو    فاإلنسان -1 
ومدى   الدراسة   أدوات   قدرة ىف    يقع   ما اىل    ختتزل   االنسانية 
ىف   ما   بعد   رؤية   عن    املنهج   قصر   فاذا املستعمل،    املنهج 
 ضمن   أصال   موجود   غري   البعد   هذا   أن   فالبد البشرى    الوجود 
 إنه   ورغم عاجز،    تواضعم   موقف   وهذا االنسانية،    الظاهره 
 اإلنكار   عملية   من   ضاعف   احلماس   أن   اال ... ومنطقى  عملى  
 للقياس   قابلة   ظواهر    جمموعة   اإلنسان   أصبح حىت    هذه 
  . أصال   آذلك   يكن   مل   أو فقط،    آذلك   يكن   مل   ولو حىت    والفحص 

 منطلق   من   االنسان   دراسة   اآلخر   طرفال ىف  تأتى    مث  -2 
  وطاقة   خمزون   من حيوى    ما   جمموع   هو   االنسان حمتوياته،  
 حيتويه الذى    هذا   دراسة   وختضع مجيعا،    ومعامله   سلوآه   حيددان 
 هذا   من   حمتملة   وعينات   منطقية   إلستنتاجات   الوعاء   هذا 
  . ممكن   تصور إىل  احملتوى    هذا   ترتجم   رمزية   وتفسريات ي، احملتو 
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 جمموعة   اإلنسان   جيعالن   أما ىف    اإلجتاهان   هذان ويتساوى 
 تراآمات   أم السلوك،    جزئيات   نتاج   آانت   سواء أجزاء،  
 آذلك؟   هو   فهل احملتوي،  

خلمسينات،ا   منذ   شاع آلى    مفهوم   إلينا   يقفز   وهنا  -3
" وإراديا   واعيا   آليا   آيانا  " باعتباره   اإلنسان   يتناول 
 واضح   غري   شامل   باسم   اإلجتاه   هذا ىف    املتدرجني   أغلب مسى    وقد 
 أقرب   عامة   لغة   واستعملوا  ،" اإلنساني   االجتاه "   وهو   املعامل 
 التجزيء   ختطوا   قد   بذلك   مإ   متصورين   الشعر   لغة اىل  
 قد   اجلزئية   ضد   الكلية   حنو   محاسهم ىف    أم   إال والتفتيت،  
 لديهم   االنسان   وأصبح أصال،    التعدد   إحتمال   أيضا   ختطوا 
 لدرجة   األمر   يبسطوا   مل   وهم ، متصل   بشكل   نامية   وحدة 
 عندهم   فاالنسان تقدميي،    ظاهر   من   يبدو   قد الذى     التسطيح 
 لكن شك،  أدىن    بال   والتكثيف   التعقيد   شديد   مرآب   آيان 
 ما   بشكل يتخطى    اإلنسان   ووحدة   آلية على    االجتاه   هذا   ترآيز 
  . مجيعا   ووجوده   ترآيبه   تعدد   إحتمال 

 اعتبار على    بآخر   أو   بشكل   سلمت   قد   الثالثة   فاإلجتاهات
وضروري،   بل بديهي،    أمر   وهذا بآخر،    أو   بشكل "  وحدة " االنسان 
ذلك،   غري   حتتمل   ال   ووظيفية   عملية   أمور   هو   عليه   املرتتب   ألن 
 يقوم   هو  ،" هو   ما  " عن   النظر   وبغض   آان   ما   آائنا   فرد فأى  
 ويكسب   الناس وحييى    عمله اىل    ويذهب   وجهه   ويغسل   نومه   من 
 شخـص أى  ىف    تقبل   ال   النـاس   وعامة آخره،  اىل   ...  القرش 
 وال ،  ذلك   غري   يكون   أن ")  هو   مـا " أو (هـو،    آـان   من   آائنا 
 ما   واذا   املفردة   الواحدية    بصفته   إال   تعامله   أن   تستطيع 
 فاذا تصدر،    واألحكام تبدأ،    الدهشة   فإن ذلك،     غري   األمر   آان 
آخر،   هو   وإمنا  " هو  " ليس   وأحيانا ، " هو  " أحيانا "  هو " آان  
 األطوار   غريب   أو   متقلب   أنه   قيل )  مفرد   واحد   فهو   احلالني وىف  (
 يتحذلق   وقد ")  شخصني   ذا  " يقولون   ال   أم   الحظ  (  وجهيـن   ذو   أو 
 وصف   احلذلقة   إزدادت   فإذا باالزدواج،    فيصفونه   البعض 
 أذهان ىف    خيتلطان   األخريان   والوصفان جرا،    وهلم   باالنفصام 
 يعنيان   أما   آما ببعض،    بعضهما    ألسنتهم وعلى    العامة 
  . الوقت   نفس ىف    وليس   خمتلفة   أزمان ىف  )  االزدواج   أو ( التعدد 

 آذلك   هو   يكون   فهل العامة،    عند   آذلك   األمر   آان   فاذا
  آذلك   أنه   يبدو   التقدمي   من   املرحلة   هذه حىت    العلماء؟   عند 
 بعض ىف    املستعملة   للغة   املتأمل   أن   إال العلماء،    دعن   أيضا 
 تشري   قدمي   من   ظهرت   اإلشارة   أن   يكتشف   سوف   النفسية   النظريات 
 ظاهر   رغم ، واحد   آن ىف  البشرى    الكيان ىف    التعدد   إحتمال إىل  
  . والتفرد   الوحدة 

 هو   ملا   األعمق   يونج   حدس اىل    باإلشارة   دأنب   أن   وميكن )  أ ( 
 السلوك (" القناع "اىل    إشارته ىف    سواء داخلى    آيان 
 أو )  الداخلي   الكيان " (  الظل  "  مقابل ىف  )  اخلارجي 
 وجود مبعىن " ( األنيمس  "  مقابل ىف  "  االنيما " إىل    إشارته 
الذآرى   والكيان   الذآر   اإلنسان   داخل األنثوى    الكيان 
 املتوارثة   النماذج اىل    يشري   وهو   مث ، ) األنثي   اإلنسان   داخل 
،Archetypes  " األرآيتايب  "  األحياء   عرب   بل األجيال،    عرب 
    متثل   متكاملة   تنظيمية   ترآيبات على    يدل   إمنا   ذلك   آل 
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              . أجزاء   ال   آيانات

 األحدث التحليلى    الفكر   بعض   ذلك   بعد يأتى    مث )  ب ( 
 ) " للذة   املضاد   األنا "  و "  الناآص   األنا  "  عن   ليكلمنا 
 أن   وآيف "  الليبيدى اللذى    األنا  " و ، ) لليبيدو   املضاد 
 وصفتها    تهاشخصي   هلا   الداخل ىف  هى  الىت    الكيانات   هذه 
واجلنون،   احللم ىف    الصرحية   ومظاهرها "  حضورها  " و   وطلباهتا 
 وآل السواء،    وبعض   العصاب ىف    الرمزية   اخلفية   ومظاهرها 
  Relation  " باملوضوع   العالقة  "  مبدرسة يسمى    ما   حتت   ذلك 

Object ،  الداخلية   ملواضيعا   ذآر   ذلك   بعد يأتى    مث   
Internal  Object  االنساىن   الوعاء   حمتويات اىل    لتشري   ال

 لتشري   وإمنا لإلسرتجاع،    قابلة   ذآريات   أو   متجمعة   آجزئيات 
 الكيانية   للموجودات   احلاوية   الداخلية   احلياة اىل  
 احملتويات   هلذه   املدرسة   هذه   تسمية   ورغم التنظيمية،  
 جيد   سوف   املراد املعىن  ىف    املتعمق   أن   إال   الداخلية   باملواضيع 
مواضيع،   جمرد   ال داخلنا،  ىف    بأآملها   شخوصا تعىن    إمنا   إا 
 تؤخذ   أن ينبغى    ال   الداخل ىف    الشخوص   هذه   تواجد   وآيفية 
 آما احملتوى    هو   هو   الوعاء   ألن "  احملتويو   الوعاء " مبعىن  
  . سنري 
  ومأزق حظ،    ضربة   الوقت   نفس ىف  وهى   ( حدس   ضربة وىف  ) جـ(
-التفاعالتى    لتحليلا   مدرسة   صاحب  -  برين   اريك يرى    ) وعى 
 بتواضع  -  ويعيد ومميز،    واضح   بشكل   متعددا   أمامه   اإلنسان 
 حمددة "  تثليثية  " صورة ىف  البشرى    الكيان   خريطه   رسم  -  شديد 

،) الطفلي   واألنا  - الناضج  - اليافع   واألنا الوالدي،    االنا ( 
) وقوي   حمكومة   وطاقه   ودوافع   أجزاء   جمرد   ال  ( وتنظيمات   آيانات 
 بعضها ىف   ( وتنمو   وتتعدد   وتتصارع   وتتنافر   وتتعاون   تتبادل 
 نظرية "  برين  " ويعمل   وهكذا،   فأآرب   أآرب   آيانات إىل  )  بعض   مع 
  structuralالرتآيىب    بالتحليل   تبدأ   متكاملة   ترآيبية 

Analysis   التفاعالتى    التحليل اىل    ومتتدTransactional 
Analysis   البشرى   الرتآيب   دام   ما   أنه :  ببساطة يعىن  الذى

 بني   تفاعال   ليس   وآخر   شخص   بني   التفاعل   فان الشخوص،    متعدد 
ىف   تعددةم   مستويات على  جيرى    انه   بل واحد،    وآخر   واحد   شخص 
 متبادلة   عالقات اىل    املستويات   هذه   وتشري   اللحظة   نفس 
 حيدث بعض،    مع   بعضها   الكيانات   من   الزمحة   هذه   بني   ومتداخلة 
 آان   وإن   اللحظة   نفس ىف    العادية   االحوال ىف    حلظة   وآل   يوم   آل 
 غري   للناظر  ( فقط   واحد   ظاهر مستوى    الإ   السطح على    يظهر   ال 
  ). طبعا   املدقق 

 يساء   مث إستعماهلا،    ويشاع النظرية،    هذه   وتنتشر
 مما   أآثر واإلختزال،    التبسيط   مدخل   من   تؤخذ   ألا   إستعماهلا 
  . املعقد النموى    واملسار   الرتآيب   مدخل   من   تؤخذ 

" التثليث " هذا   عن   باحلديث   النظرية   هذه تكتفى    وال
 أمسته   عما -  آاف   وضوح   دون  - تتحدث   بل البشري،    للكيان 
البشري،   الكيان   منها   يرتآب الىت   Ego units " األنا   وحدات "
 هذه   ان   يكتشف   التعبري   هذا يعىن    ما اىل    املتفحص   والناظر 
 يتكون   مرتاآمة   متكاملة )  شخوصا  (  آيانات   اال   ليست   الوحدات 
  . املفرد البشرى    الوجود   وهبا   منها 
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: منهجيا  (  اخلاصة   االآلينيكية تطبيقاتى  تاتى    مث )  د ( 
 هلذا ) الفينومينولوجى    بالفحـص تسـمى    أن   يـمكن 
البشرى   الرتآيب   داخل   يةاملتناه "  الزمحة  " فأواجه املنطلق،  
 جمال   ال أخرى    وفنون خاصة،   (  والشعر   واحللم   اجلنون ىف  
 واملوازية   القريبة   التجارب   وآل ، ) حاليا   اليها   للتطرق 
مشاهداتى ىل    وتؤآد املرآبة،    االنسانية   اتاخلرب   هلذه 
إىل   وسأعود  ( والتكاثف   التعدد   هذا   طبيعة ومعايشاتى  
 وأتبني ، ) بعد   فيما   النمو   عملية ىف    التعدد   ظهور   آيفية 
learning by imprinting)  الطبع ( بالبصم   التعلم   أن 
املتلقى االنساىن    اجلوهر على    جاهزة   آيانات   لصق سوى    ليس 
 تظل   أو بعد،    فيما  assimilated   ومتثل   لتستوعب النامي،  
. اليها   وما   واجلنون   والشعر   احللم ىف    للتعتعة   جاهزة   قلقة 
 هذا   تعلن الىت    اإلجتاهات   هذه   بتقدمي   هنا اىل  وأآتفى  
  .  البشري   الكيان   ملاهية "  اخلطر " و "  عبالص " املفهوم 

 املدخل   هذا   أمهية   عن   املتخصصة   نصف   الة   هذه ىف    وأعلن
  : فأقول   معا   خطورته   وعن العادى    للشخص   بالنسبة 

حىت   أو  ( إستاتيكية   آوحدة   اإلنسان إىل    النظرة   تغري   إن
 للتاريخ   موجزا   ميثل "  شخوص   جممع"  إعتباره إىل  )  ديناميكية 
 املوازين   آل   يقلب   بأن   خليق واحد،    آن ىف    العامل وحمتوى  
 ومفهوم   احلضارة   ومفهوم   اإلنسان   مفهوم   عن   حاليا   السائدة 
 هذه   وتغيري مجيعا،  البشرى    التطور   ومفهوم الفردى    النمو 
 يستتبع   ما   هو   منه   األخطر   لكن خطري،    أمر   هو   املفاهيم 
  . البشرية   املسرية   طبيعة   من   املفاهيم   هذه   مثل   تغيري 

 ىالعاد    التعامل    من   وبدءا
 صورته   ؟ نفسه   أمام العادى    الشخص   موقف   يكون   ماذا )  أ ( 
 ليس "  هو " آان   إذا   ألنه   ؟ هلا   حتديده   ؟هبا   فخره   لذاته؟ 

    يتميز؟   أو   يتحدد   فكيف "  حنن  " أو "  هم " بل "  هو "

 وإختياره لنفسه،    الشخص   قرار   من   املوقف   يكون   ماذا )  ب ( 
 هذا   ميتد   وقد  ( ؟   املسئول   ومن   ؟   اختار الذى    من   لفعله؟ 
،..... اجلنائية   املسئولية   ليشمل   خطرا   إمتدادا   لبعدا 
  !!) تصور 

 قد   وحنن   ونتحاب   نتفق   وآيف بعضا،    بعضنا   نعامل   آيف )  ج ( 
 أفراد؟   إرادة   ولسنا   موجودات "  حفلة  " أصبحنا 

 اية   ال   ما اىل    التساؤالت   هذه ىف    نستطرد   أن    وميكن
 إستعمال    سوء اىل    بعضه أدى  الذى    األآرب   اخلطر   لنستشعر 
 من   آمثال  - املخطيء   أصبح حىت  التفاعالتى    التحليل   نظرية 
)Dam my child" ( طفلي   اهللا   لعن  " يقول  -  العادية   احلياة 
 ذلك   هو   التقصري   أو   اخلطأ   عن   املسئول   أن   بذلك يعىن  
 من   يتأمل   أن   من   بدال   ذلك   يقول الداخلي،  الطفلى     الكيان 
  . ذلك على    وقس .... اخلطأ   من   ويتعلم  ،  آكل   هو   املسئولية 
  .. اآلن   و

 ال   سلبيات   لباب   فتح   هو   التعدد   هبذا   القبول   آان   إذا
 إبتداء؟   ننكره    أن   بنا   جيوز   أفال بنا،  ؤدى ست   أين اىل    نعرف 
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 االعرتاف   يصبح   حني واملعرفة،    العلم على    اخلطر   يبدأ   وهنا
على   وليس   آثارها على    معتمدا   احملتملة   أو   الفعلية   باحلقيقة 
 هو   الفرد البشرى    الكيان   أن   صح   فاذا الذاتية،    حقيقتها 
 هو   املفهوم   هذا   أن   وصح  بعض، ىف    بعضها   شخوص   عدة   بالضروة 
 أن   فالبد   املسئولية   حتديد وعلى    الذات   حدود على    خطر   مفهوم 
 أن   مبا   صح الذى    وذاك صح،  الذى    هذا   بني   تكمن   مفقودة   حلقة 
–التقدم    حنو   طاهخ   ثبات   بالتاريخ   أثبت   قد البشرى    الكائن 

 معاناة   من   يصحبه   ما   بكل   اجلاد   البحث   يبدا   وهنا ، -حىت اآلن
 باحتمال   نعرتف   وأن   البد   بغريها الىت    املفقودة   احللقة   تلك   عن 
 تدهورية   تبدو الىت    احلقائق   ألن   ذلك البشري،    النوع   إنقراض 
 إجيابيا   تفسريا   هلا   جتد   مل   ما جدال،    بال   االنقراض   إنذارات هى  
  . آخر   عمق   من 

 إذا؟   احلل   فما

 بالتناثر   التعدد   هذا   فندمغ   نسارع   أن   هو   األسهل   احلل
 فقد  "  مثل   عرضية   عناوين   حتت "  الفصام   جنون  " وخاصة   واجلنون 
 وأمثال  " التكافؤ وتساوى  الكيانات،    وتردد ، تالذا   أبعاد 
 مرض   إال   هو   ما   التعدد   أن إىل    تشري الىت    التعبريات   هذه 
 بالضرورة؟ 

 احللم ىف    تظهر الىت    الشخوص   هذه   ؟   احللم   عن   ماذا   ولكن
 اليقظة؟ ىف    اسكالتم   ظاهره   الوحدة   من   متعتعة   آيانات   أليست 
 الوعاء   هو احملتوى    حيث الداخلى    تكويننا   من   جزء هى    أليست 
 ذآرنا؟   آما   ذاته 

 هلا   يسمح   قد   مسجلة   ذآريات سوى    ليست   أا   الرد يأتى    وقد
 لكن النوم،    أثناء الوعى    غيبوبة ىف    خاص   بشكل   باإلستعادة 
"آياىن    فعل   احللم "   ان تورى    واملتأنية   العميقة   اساتالدر 
 إستعادة   وليس   خالقة   إعادة   وأنه مسطحا،    ذهنيا   تكرارا   وليس 
assimilative"  متثيلية  "  تنظيمية   وظيفته   وأن متناثرة،  
 هذه   آل خنفى    فأين تروحيية،    تفريغية   وظيفة   جمرد   وليست 
 تعددنا؟   حقيقة   مواجهة   من   هربا   املعطيات 

 يصب الذى  )  االنسان  ( الشاعر   آيان ليعرى    الشعر يأتى    مث
 ترسم   اذ .  اجلديدة   ووظائفها   اجلديد   آياا   هلا   ألفاظ ىف    وجوده 
 هذا   لشاعرا   يعلن اجلديد،    النغم   إطار ىف    اجلديدة   الصورة 
 تراآيبه   بني   يؤلف   أن   فنيه   وسيلة   بكل   وحياول   مباشرة   التعدد 
 آهوف   من   قادمة   الكيانات   عباءته   حتت   من   فتنطلق  وشخوصه، 
ىف األعلى    الوالف   صنع إىل    متجهة ،  احلاضر   وتناقضات التاريخ،  
 جمال   هذا   وليس ، األحد   الواحد   االله اىل    اطريقه ىف    اآلهله   توليد 
 هو   هذا   أن   اإلستطراد   هذا ىف    أعلن أىن    إال تفاصيل،    أو   أمثله 
املكثفة،   رساالته   واستقبال   الشعر   الستيعاب   األصعب   املدخل 
 التناقضو   التعدد   هذا   داللة   هو   هنا   يهمنا الذى    ولكن 
 من   جتعل الىت  ) "...  مثال  ( التحول على    والقدرة   والتكثيف 
 نفس ىف    وتدمريا   خلقا واثباتا،    نفيا   ذاته   مهيار   حضور 
 وما   والطبيعة   الذوات    يشمل الذى    التعدد    وهذا " الوقت 
ىف    اللقاءات   وتنظيم   التنظيم   إعادة   حنو   ذاتيه   حرآه ىف    بعدها 
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 شعر   آل ىف    شجاع   يقظ   قارئ   آل   جيدها ...  اجلديد   املتخلق   الكيان
: يقول  - اإلستطراد   خشية  - املقال   نفس   من   عابر   ومثال (حقيقي،  

 أو "  الشقائق   لتبدا احلرائق،    بك   ولتبدأ   فينيق  مت،   فينيق " 
  ). اخل ...  املقال   نفس ىف    الشاعر   نفس "... ( مثلث أنا،    مزدوج "

  : الظاهر   التناقض   هذا   لنحل   نتوقف   أن   بنا   جيدر   هنا

  .  واحد ظاهرى    آيان ىف    متعدد   االنسان  -1 

  . والتناثر   السلبية   أبواب   يفتح   وقد   خطر   التعدد -2 

  ) 2(، )1 ( رغم   ويتقدم مستمر،    االنسان  -3 

الزمن،   بعد ىف    النظر   إعاده ىف    يكمن   إمنا   احلل   أن   ويبدو
 نفس ىف    وليس ممتد،  زمىن    بعد ىف    ترآيبا   متعدد    فاإلنسان 
 اال   نفس ىف  )  الثانية   من   جزء   من   جزء اىل    صلت   قد  ( اللحظة 
  . الشعوري 

فاعلة،   ترآيبية   حقيقة   هو   التعدد   إن :  أخري   وبعبارة
  . بذاته    بوقت   حمددة   وحصيلة   ظاهر   هو   والتفرد 

 اهرفضن الذى    التجزيئ   من   شئ اىل    نعود   املنطلق   هذا   ومن
  أنه   فنقول   نرجع   ولكنا املقال،    بداية ىف    املبدأ   حيث   من 
  . واملنطلقني التعبريين،    بني   وشتان   تعددا    بل جتزيئا،     ليس 

 النقاش   من   املنطقة   هذه ىف  املرحلى    التصوير   ويصبح
  : آالتايل 

 هذا   هو   ما على    ترتب   ام   وآل اآلن،  ظاهرى    هو  .. أنا "  
   : الوقف   نفس وىف  "  مين   هو ...

 بعد   أو   حلظة   بعد   أآونه   أن   ميكن   ما   هو  -  أيضا  -  أنا " 
 متعددة   دائبه   حرآه ىف   "  حنن  - أنا  "  هو   ما   واقع   من   دهر 
  "  األبعاد 

 الذات يعطى  الذى    هو   الزمن   بعد   خالل   من   التحديد   وهذا
وىف شاعرا،    فاعال   مفردا   واحدا   آيانا   لكوا   مطلقا   حتديدا 
  . إحتمال   لكل   متسع   واال   احلرآة   بعد ىف    حتديد   فال   الوقت   نفس 

هى "  اللحظة  "  تصبح   حني   السلبية   وتدخل   اخللل   ينشا   وإمنا
  . الوقت   نفس ىف  "  غريها " هى   .. هى   و  " اللحظة   ذات " 

) والشعر   واحللم   اجلنون (   الذآر   سالفة   الظروف ىف    حيدث   وقد
مؤقتا، تتنحى    أو   فاعليته   تتضاءل   أو   الزمن   بعد خيتفى    أن 
 الفصام ( اجلنون ىف    ماا واحد،    آن ىف    السطح على    التعدد   فيظهر 
ىف   احيانا   وتتبادل   بعضا   بعضها   املتعددة   الشخوص   فتشل )  خاصة 
 صفرا   العقل   ناتج   فيكون   منها أى    آفة   ترجيح   عن   عاجز   تساو 
 عجز ىف    ونقيضه   القرار اىل    يصل   أو ( أبدا   قرار اىل    يصل   ال   حيث 
  ).- النقائض   حرآة   ذلك   بعد   قارن  -  آنسا 

ىف   عشوائية   تبدو   التنظيم   إعادة    فإن   احللم ىف    أما
 قلقلت الىت    املتعددة   الكيانات   تظهر   حرآة   ولكنها   ظاهرها 
 احللم،    تصنع   جديدة   عالقات ىف  )  الشعوري   اللحام   اختفاء   بعد(
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 بعد احملكى    احللم   غري هى    احللم   " رةظاه  "  أن   التنبيه   مع(
 إعادة إىل    مادته   يعرض الذى    األمر الذاآرة،    تناولته   أن 
  ). التنظيم 

 قبضة   ختف   حني شعورى    إطار ىف    تتم   فالتعتعة الشعر،  ىف    أما
 الصور   كفتتحر املتعدد،  احملتوى    عن   الساآنة   الظاهرة   الوحدة 
 يهم   وال  ( املمكن الفىن    الشكل ىف    وتصاغ متبادل،    مثري   تقابل ىف  
، ) أدواته   من   متكنه   حسب   يصيب   او   الصياغه   صاحبها   خيطئ   ان 
الىت   الثروة   هو   اخلربه   هذه ىف    الشعور   جمال ىف    التعدد   ويصبح 
 وهو التعبري،    أو   التواصل   لغات   من   غريه   عن   رالشع   هبا   متيز 
 تبدأ   فيه   األصالة   ولكن التنظيم،    إعادة   شكل   يأخذ   قد   تعدد 
 دالالت   اللغة   فتكتسب التناقضات،    بني   التوليف   فعل   مرحلة ىف  
 اخلربة   غوتصا اجلديد،    املتكون   الكيان   واقع   من   جديدة 
 . الصعب الوالىف    منوها ىف    احلياة   صياغة   لكيفية   آمثال   اإلبداعية 

ىف   ودوره   ومعناه   التعدد   هذا   ضرورة إىل    ذلك   بعد    ننتقل 
  :البشرى   النمو   مسرية 

 التعدد   صور   عينات هى    اوردهتا الىت    اخلربات   هذه   آانت   فاذا
 املغزي؟   هو   وما الدالله،  هى    فما البشرى،    الكيان ىف  

 واألحياء   احلياة   تاريخ   معه   حيمل   يولد   اذ   االنسان   أن   يبدو
هى   احلياتية   مسريته   وتصبح ائي،    تالحم ىف    وليس   منظم   تكاتف ىف  
 ملء " عمليىت    خالل   ومن   ا،هب    ولد الىت    الكيانات   تلك   حماولة 
 جمال   ال   معينة   عالقات ىف    الكيانات   هذه   تتحرك   متصلتني  " وبسط 
والتعاون، التناوب،    بني   ترتواح   ولكنها   لتفصيلها   هنا 
والتلوث، واإلزاحة،  واإلستبعاد،  والصراع،  والسيطرة،  
 خالل   من   ذلك   آل   ويتم ، ) الوالف  ( التوليف   وأخريا   واملواجهة 
 النوم   بني   التناوب   ذلك ىف    مبا   املتتابعة   احلياتيه   النشاطات 
ىف   يهمنا والذى  اخللق،    وابداع   احللم   فعل   ذلك ىف    ومبا واليقظة،  
 تعدده   اإلنسان   يعايش   حني   األخرية   العالقة   هو   املتقدم   البحث   هذا 
 يتناثر   أن   دون النمو،    أزمات يسمى    فيما   نسبيا   وعيا   ويعيه 
 الفصام وىف    املرض   حالة ىف    آما   بعضا   بعضها   الكيانات   تعجز   أو 
 اهلدف   هو   توضيحها   يكون   أن   ميكن الىت  هى    املعايشة   وهذه خاصة،  
 باستيعاهبا   لعله املتخصص،    غري   لالنسان   البحث   هذا   تقدمي   من 
مرحليا، الواعى    التعدد   هبذا   خاصة   أوقات ىف     لنفسه   يسمح 
 من أعلى    توليف    فرصة   لنفسه   ويتيح   تناقضه   حيتمل وبالتاىل  
 طبيعتنا   إعالن ىف    يكون   وقد بعضا،    بعضها   املواجهة   املتناقضات 
إىل  -  بذاهتا   مراحل ىف   -  يشجعنا   ما   الشخوص   متعددة   البشرية 
 حيمل   قد   هاما   طبيعيا   حدثا   باعتباره   اآلخرين ىف    التناقض   تقبل 
 دفع   إمكانية )  الكايف   والوقت   التقبل   أمهها  ( خاصة   ظروف ىف  
 تفاصيل   عن   النظر   وبغض .  الطبيعي   مسارها  ىف   النمو   عجلة 
 األمر ،  البشرية   الوحدة   داخل   ببعضها   الكيانات   هذه   عالقات 
 آخر   موضع ىف    القاريء   جيده   أو ( خاصا   حبثا   له   نفرد   قد الذى  

 الذات   صورة وعلى  البشرى    التواجد على    املفهوم   هذا   تأثري   فان
 وقد واجيابا،    سلبا   إغفاله   ميكن   ال احلضارى    املسار على    ورمبا   بل 
 ان   بنا   وجدير   السلبيات   بعض   من   املقال   هذا   بداية ىف    حذرنا 
  : اآلخر   اجلانب على    نراه   ما   هنا   رنذآ 
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 فمن ، " األنا  " غرور   من    يقلل داخلى    بالتعدد شعورى    إن  -1
 سحيقة   أجيال   من   قادمني  ( " هم " اال   لست   آنت   إذا   أنا 
 نتيجة داخلى    مبصومني  " ( حنن  " إال   ولست   ؟) منقرضة   وأحياء 
وعدواىن   مقابلهم ىف  وتناقضى    هلم  ومواجهىت   معهم إحتكاآى  
 آان   فاذا   ؟ ...)  إيذائهم   من نفسى    عن ودفاعى    عليهم 
 أآون   أن   فالبد اإلجيابيات،    عن   نتحدث   وآنا آذلك،    األمر 

 من   املؤقتة   الوحدة   ألصنع   املستمر   الوالف   حماولة   هو  "  أنا "
 آيانية   وحدة   أصبح   أن إىل  طريقى  ىف  احلي،    الرتاآم   هذا   مجاع 
 هذا   إستيعاب على    منا   الفرد   قدرة   وحسب اآرب،    آل ىف  
 وتكون مساره،    يكون مبرحلة،    ومرحله   بلحظة   حلظة   املوقف 
 واجيابا   سلبا   املفهوم   هذا   آثار 

اىل طريقى  ىف   "  وحنن ..  هم  "  اال   لست   أنا   آنت   فاذا  -2 
 هو   فما اآرب،    وجود   آيانات إحدى  هى  الىت    البشرية وحدتى  
الفوقى   واحلكم   والتكرب   العداوة   من   مزيد إىل    الطريق 
 آان   من   أنه   املسيح   قول   أحيانا    فهمت   لقد   والصراع؟ 
 ليس  "  منكم   آان   من   أنه على    حبجر   فلريمها   طيئةخ   بال   منكم 
 من  " أو معني،    بعد   من   بالنظر   وذلك "  الزانية   تلك هى    هو 
 حنن   هو   مبا   يذآرنا   وآأنه "  داخله   حيويها   ال   منكم   آان 
 تنارحل   حقيقة   تنسينا   زائفه   ملعرآة   علينا   تفويتا 
 أن على    تؤآد   حني   الصورة   هبذه   املسيحية   واألخالق   األصعب، 
 أخالقا األعمق،    البعد   ذلك   من تصبح،    ال   أعداءنا   حنب 
 لعلها   بل البشرية،    الطبيعة   ضد   أو   نظرية   مثالية 
 وأن أعداءنا،    حنب   إذ   أنفسنا   حنب   أن   شديد   بتواضع   تذآرنا 
- داخلنا   مث   خارجنا   أصال  ( داخلنا   هم   إذ   أعداءنا   حنب 
 صورة هى    الصوره   تكون   أن   ميكن   وال )  اخل ...  خارجنا 
 هذا   أن   شك   وال املسطحة،    الطفولة   موقع   من   اخلائب   اإلستسالم 
 عميق   النضج   شديد   شخص   إال   يقفه   أن   يستطيع   ال   املوقف 
 تأخذ   سوف   النفسية   احليل   فان   واال هم،    ما   وقليل الوعي،  
 الفعل   رد   وتكوين الكبت،    ويصبح مدى    أبعد اىل    جمراها 

Reaction Formation  اىل   لإلضطرار   االقرب   التفسري   هو
العدو،   جتاه   وسخيفة   معطلة   حمبة   واظهار   العداوة   إخفاء 
 العادية   الرؤيه   جمال   خارج   عادة   ويقع   دقيق   والفرق 
 هو   حتديده على    يساعدنا   مما   ولعل األخالقية،    واألحكام 
 اال   هو   فما وفعال،    حقيقة داخلى    العدو   تشريف   من   التيقن 
 ال فمعرآىت    اخلارج ىف    قتلته   لو حىت  بآخر،    أو   بشكل   أنا 
" البصم  "  هذا   ألن تزيد،    لعلها   بل   الداخل ىف  تنتهى  
 بالذات   القتل   حلظه   انطباعه   ويسهل   يزيد   امنا   اليه   املشار 

 الفصاميني   مرضاى   بعض   تتبع   من   املشاهدة   هذه   بدأت (
 مباشرة   الوفاة   حلظة   عقب   والدهم   هو   ما   إجتاه إىل    موتغريه 
 سك   متا   من املتوىف    الوالد   ميثله   آان   مبا إياها،    وحضورهم 
 ىف   رغبة   من   حيملونه   آانوا   ومبا   وتناقض   وتضاد   وعدوان 
 " أن   يفسر   ما   ذلك ىف    ولعل ، ) املعتدي   الوالد   من   التخلص 
 اذا ، ) بعد يأتى    انظرما  ( قاتلها   حول   حتوم  "  الروح 
 خالل   من   اإلنسانية   املواقف   متييع   مسألة   ليست   فاملسألة 
 ولكنها والشر،    اخلري فينتهى  "  آله   مثل   آله "  أن   تصور 
      البطل   بني لبشرى ا   التمييز )  وخدعة  ( حبقيقة   مواجهة 
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 الشرير   بني واملقتول،    القاتل   بني والضحية، 
 املقام   هذا ىف     أجدها الىت    والصعوبه .  اخل ... والفارس

 ومسخ "  " الديالكتيك   ضرورة "   بني   الفرق   لتحديد 
 منها   أحذر   أن   وسأحاول   حني   آل ىف    ألقاها   سوف  " التسوية 
 ألفاظا   وليست   حياتية   ممارسة   املسألة   ألن ا، أبد   دائما 
  . ذهنية   ومناقشات   املفاهيم   وتعريف   وتربيرات 

 أفال معا،    واألسود   األبيض أحوى   "  أنا  "  دمت   وما  -3
  إذا خبارجى     بعضهما   جبوار   أحتملهما   أن   هذا يساعدىن  
 املمثل   هو داخلى    وأن داخلي،    أصل   وه خارجي،    أن   تيقنت 
" التناقض   أحتمل "   أن   أستطيع   هل "  باخلارج   هو   ملا الطبيعى  
اىل   املسارعة :  أدق   بتعبري   أو  (  الناس   تصنيف   دون   اخلارج ىف  
 نأ   ورغم التعارض،  قطىب  طرىف  على    فريقني إىل  )  الناس   تصنيف 
 هنا   اإليضاح   ان   إال ،  سابقتها   من   قريبة   تبدو   النقطة   هذه 
باملعىن   العدو   حب اىل    دعوة   فيه   ليس :  جديد   مبوقف   يرتبط 
 العامل وىف    اآلخرين ىف    الظاهر   التناقض   حتمل إىل    وإمنا   األعمق 
 العامل   سنشطر   التحمل   هذا   وبغري " أنا  " هو   هو   ألنه اخلارجى  
 فتشطرنا معها،    نتعامل   شطائر إىل    وقهرا   تعسفا   خارجنا 
اىل   يدفعنا   ما   أهم   تكون   قد الىت    بقايانا وتلغى    بدورها 
 حتمل   ضمنا   يشمل   التناقض   وحتمل املسرية،    إستكمال 
 يستبعد   قد   التناقض   ألن   Tolerance of ambiguity الغموض 
والتفكري،   املنطق   وقبل   اإلدراك   مرحلة ىف  حىت    أو منطقا،  
حمالة،   ال   املوقف   يغمض  " معا   التناقض "   تواجد   يستبعد   وحني 
 لقشرتنا   ومحاية لعجزنا،    تأآيدا   مجيعه   نرفضه   أن   فأما 
 تشمل   ومتنوعة   متفرعة   إحتماالت   نضع   أن    وإما املسطحة،  
 والرتاجع والتذبذب،  واخللف،  التناقض،    ذلك ىف    مبا شئ،    آل 
 تتأآد   وإمنا   باجتماعهم   وحدته   ختتل   ال   آل ىف    جمتمعني   وغريها 
 التجمع   هذا   خالل   من   املتصلة   املسرية ىف    وحيويته   دافعيته 
  . التضارب   ظاهر 

ىف   الكيانات   تعدد  ( املفهوم   هذا   فإن املسرية،    ذآر وعلى   -4 
 النمو   إستمرار   حنو   الدافعة   القوة   هو )  البشرية   الوحدة 
 الكيانات   هذه   تستقر   ومامل ،  احلقيقي الديالكتيكى    مبعناه 
 اللذين "  التلوث  " أو "  التسوية  " من   هامدة   معادلة ىف  
امدة،   اإلستاتيكية   من   نوع اىل  البشرى    الوجود    يقلبان 
 الدافعة القوى    فإن   هذا   حيدث   مامل املغلق،    التكرار   أو 
احلقيقى   الدافع هى  هى    النشط   التعدد   هذا   من   الناجتة 
 تفسريا   والطاقة   بالغرائز ما يسمى    فسريت   وميكن  ( للنمو 
 للوجود   املكونة   احليوية   الكثرة   مبفهوم   مرتبطا   أعمق 
 وأن داخلها،    نقيضها الىت    الوحدة   حكاية   أن   مث ، ) البشري 
الظاهرى   التعبري هى  )  هيجل  ( اإلجياب   جوف   من   خيرج   السلب 
 رغم الظاهري،    بشكلها   للوحدة   املكون احملتوى    اقضتن   حلقيقة 
بالذات،   الوحدة   هذه   مييز الذى    هو   الظاهر   الشكل   هذا   أن 
 والواقع   الناس   مع  - بذاهتا   حلظة ىف   -  يتعامل الذى    وهو 
 نفس ىف   - أيضا   ولكنه اخل،  ..  املختار   املخري   وهو   املسئول   وهو 
  . عليه   داللة   هو   وما   ماحيويه   إال   ليس  - الوقت 

 هذه   عن   الناتج   املستمر الديالكتيكى    النمو   عملية وىف 
    الداخل   خيرج البشري،    الكيان ىف  "  معا  " املتواجدة   الكثرة 
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تسمى  ( احلرجة   النمو   مواقف ىف    وذلك   الشعور   حيز اىل 
 أآثر   ليصبح   Growth crisis ( النمو   أزمات   أحيانا 
 تكوين   عن   املسئولة   التوليف   عملية   متناول ىف    وأآثر 
أخف،   جبرعات   حيدث   امنا   األمر   هذا   ونفس األعلي،    الوحدة 
  . خاص   بوجه   احللم   خالل   من الوعى    دائرة   عن   وبعيدا 

 أن   البد   وآثاره   املفهوم   هذا   حبقيقة الوعى    هذا   آل   ومع  -5
 يصبح   فال   الذهان،   وخاصة النفسى    املرض ىف    النظر   يعاد 
 الوحدة   منها   تتكون الىت  )  الطبيعية  ( الكثرة   ظهور 
 يصبح   بل والفتة،    إمسا   يستأهل   مرضا   ذاته ىف    هو   البشرية 
مرحلية،   ألسباب   يتجاهلها   أن   أغلبنا   حيب   حلقيقة   عالناإ 
 هلا   يعد   مل   خدعة   التجاهل   هذا   نعترب   أن   األوان   آن   ورمبا 
 الذهان (املرضى    يعلنها الىت    احلقيقة   وهذه آاف،    مربر 
 الفرصة   احةإت   إطار ىف    تتناول   بأن   خليقة )  خاصة   النشط 
 احتمال   خالل   من   تنظيمها   يعاد   أن   املعراة   الكثرة   هلذه 
) الكثرة   من  ( منها   الرعب   اليصبح حىت  األعلي،    التوليف 
 بالقهر   األبد واىل    فورا   مكوناهتا   أغلب على    للقضاء   دافعا 
 .بسواء   سواء الرتميزى    والتسطيح الكيميائى  

ىف   تفصيلية   عينات   سرد ىف    أستطرد   ال حىت    قسرا نفسى    وأوقف
  املرضية   األحوال 

 أن   املفهوم   هذا   تقدمي   اختتم   أنا   و   القارئ ىل    وليسمح
ائي،   حبكم   مسبوق   غري   تفكري ىف    املتأنية   للمشارآة   خياله   أدعو 
 مفهوم   من   إنطالقا باىل  ىف    خطرت   تساؤالت   عن   جنيب   أن   حناول   وحنن 
  : البحث   هذا ىف    قدمته الذى    والكثرة   التعدد 

 وما   الشياطني   ورمبا   واألشباح   األرواح   تكون   أن   ميكن   هل  -1 
الىت   املتعددة   آياناتنا   صلب   من   آيانات سوى    ليست )  إليها 
 من )  جتسيدا   أو   فكرا  ( فنستقبلها   عاملنا   خارج اىل    تسقط 
 حتضريها   ذلك ىف    مبا  (  األرواح   تكون   أن   ميكن   وهل   جديد؟ 
البشرى   الوجود ىف    مدجمة   آيانات ى سو   ليست  )  وتصويرها 
 أن أى  ، ) خاص فيزيوآيميائى    ترتيب   إال   الكيان   وما  ( احلي؟ 
 التنظيمات   هذه   ملثل   احلاملة   الشاشة   هو احلى    اجلسد 
 املواجهه   من   بصمها   مت سابقة،    أجيال   من   املتبقية 
 هذه وىف    بالوراثة؟   نقلها   مت   أو   ناحيات   خالل   والتفاعل 
 مرن بشرى  حيوى    آيان   هو "  الوسيط " يسمى    من   يكون   احلالة 
    ؟ . اخل ... اخل ...اإلحتواء،   وإعادة   التعتعة على    قادر 

 قيل   ما   الفرض   هذا   يفسرها الىت    اآلثار   هذه   أهم   من   ولعل
 بعد   ميللر   أرثر   جبوار   مونرو   مارلني  (  األرواح   تصوير   عن 
 الرتآيب   دام   ما   بسيطا   التفسري   يصبح   اذ )  مثال   وفاهتا 
وبالتاىل .  للتعتعة   قابل فيزيوآيميائى    ترآيب   هو   املدمج 
احلى   داجلس   يصبح وبالتاىل  حساس،    فيلم على    للتاثري   مستعد 
 أن    قبل حىت    أو  ( الراحل   بالشخص   واالحتكاك   االتصال   صاحب 
 التنظيم   هلذا احلاوى    اال   هو )  الفرض   هذا   حسب   يرحل 
  . املعين   للشخص   املمثل 

 منوه   عمليه ىف    اهللا   لوجه   اإلنسان سعى    بني   نربط   أن   ميكن   هل  -2 
   ىف    املتعددة   آياناته   توحيد   من   إقرتابه   وبني املستمرة،  
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 بني   التوليف   عمليه   خالل   من   فشيئا   شيئا   واحد   آيان
 مفاهيم   بعض   أآثر   بعمق   فنفهم املتناقضة،    آياناته 
 وبعض   بل ، االهلي   التوحيد   مفاهيم   وبعض   الصوفيه   التوحيد 
God like existence"  االهلي   شبه   الوجود  " سلوما   أمساه   ما 
    الذات؟   حتقيق   خربات   يصبغ الذى  

 أقنوم ىف  " املسيحى   "  التثليث  "  مراجعة   ميكن   هل   أو
 ؟ " الوحدة ىف    الكثرة  " من   ما ملستوى    آممثل "  واحد 

 التساؤالت   عرض ىف  ى التماد   عن   قسرا نفسى    أوقف أخرى    ومرة
 اخلاصة   تساؤالته   التفكري   شجاعة   من   وهب   مبا   القارئ   ليكمل 
إىل   وال  (  اخلاصة   إجاباته اىل    باالطمئنان   يسارع   وال 
 ). بداهة إجاباتى  

 :التعقيب 

أظن يا حممد ميكن أن تالحظ أن ما جاء ىف هذا املقال يظهر
 الشديد حني آنت ىف سنك، حذرى من نفس ما حتفظتآيف آان حذرى

 عليه ونبهت إليه،

أرجو أال يكون ذلك سببا ىف توقفك عن التساؤل، واإلضافة،
 . حىت العراك، ما رأيت إىل ذلك سبيال
*** 

 : املقال الثالث
   1982جملة اإلنسان والتطور ، عدد يناير 

 حول طبيعة املعرفة

 )تعلماملواجهة بني الفطرة وال(

 حممد حييى الرخاوى . د

يغامر آاتب هذا املقال باالقرتاب من طبيعة املعرفة بتصور
نسق مسبق قابل للجدل والتطور، ويسهم ىف قضية املعرفة

د اجلنون،باجتهاد متواضع، وهو يشعر مبخاطرها اىل ح
 .وبروعتها اىل حد النبوة 

اذ آان االنسان يولد وىف داخله قوة هائلة ترغب ىف
املعرفة، فهذه حماولة للنظر ىف آيفية حصول هذه املعرفة من

املنظومة(خالل تطور ما سيطلق عليه ىف هذا املقال اسم 
لتدل على ذلك النظام املتكامل الذى تنظم فيه) املعرفية

سلبيا( وبدون هذا النظام على أية حال آانمعارف الفرد،
، فان الفرد يعاىن)أو اجيابيا، خمتبئا آان الفرد او مواجها

ما قد نطلق عليه قلقا أو توترا أو ضياعا أو ضبابا آما
حيلو لكل أن يسمى هذه املعاناة الىت تنتج عن تنافر أو ختبط

 اطارتلك املعارف املفردة بعضها ببعض اذ هى ال تنتظم داخل
 .جيعل ما بينها تكامال ال تنافرا، تفاعال ال ختبطا

،)منظومة فطرية( وهذا املنظور يفرتض والدة االنسان وبه
تلك الىت ينتظم فيها آيانه قبل أن حيصل من اخلارج على أية
معرفة جديدة، وىف حلظة حصوله على أول معرفة جديدة يبدأ

  معرفة جديدة، هى الفرد ىف ختطى تلك املنظومة الفطرية، فاى
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، وتزداد)طاملا هى جديدة(الضروة ال تنتظم فيها ب
املعارف واملعلومات الواردة من اخلارج، عندئذ قد تتدخل
املراجع االجتماعية لتحكم أوال آم املعارف الواردة، مث لتحجر
على حرآة هذه املعارف فتتجمد ىف ظل منظومات األفراد

راجعاملرجعيني اخلاصة، فتتكون منظومة مأخوذة من تلك امل
، وهذه تبقى آما)املنظومة املكتسبة(سنطلق عليها هنا اسم 

هى بال حتول أو اضافة أو تطور، وغالبا ما تكون هذه
املنظومة عالمة احندار عن املنظومة الفطرية والغاء المكانات

، وهى احندار ال تطور)أو الكامنة فيها(املعرفة املصاحبة هلا 
تشلها، مع ما قد يوجد ىف هذهألا جتمد املنظومة الفطرية و

املنظومة من استعدادات معرفية أو تطورية، وهذا هو حال
 .معظم الناس لألسف

وعادة اذا ما ختطى الفرد املنظومة الفطرية باآتسابه اى
معرفة جديدة، فانه ال جيد سبيال للرجوع اليها حىت يبدأ من

شئ،جديد، حيث أن املعارف اجلديدة موجودة بالرغم من آل 
وهى ال تدخل ىف بناء هذه املنظومة، حيث أنه اذا ما تكونت
املنظومة املكتسبة املتجمدة، فانه ال سبيل اىل التطور بعد
ذلك اال بتفككها العادة فتح أبواب االستقبال، وهذا بالطبع

 اذا ما حدث فهنا ميكن اخلطر آل ال حيدث اال مع الندرة، ولكن
 ) .خطر اجلنون مثال( اخلطر

واالحتمال البديل عندما يتخطى الفرد تلك املنظومة
الفطرية اذ تعجز عن احتواء املعلومات أو املعارف اجلديدة
الواردة، هو أن تظل املعلومات تتخبط وال تعرف هلا اطارا أو
نظاما تنتمى اليه، وهنا تربز مشكلة الضياع والتوتر أو

فرد، فاملعلوماتالىت حيس هبا ال) أو غريها من املسميات(القلق 
ناقصة وغري مفسرة، أوهى مفردة ال جتد قانونا أو اطارا
ينظمها لتنتج آال أآرب من جمموع األجزاء، ولست أرى حال هلذا
سوى االستمرار ىف البحث سعيا اىل منظومة تنتظم فيها هذه

بني) أو التنافر(املعارف، فاذا ماوعى الفرد هذا التخبط 
يسمى حبرية التساؤل أو جهاد املعرفة،تلك املعارف، عاش فيما 

وقد تبلغ هذه احلرية من الشدة ما يؤدى بصاحبها اىل االضطراب
الذى لن يكون مرضيا بالضرورة، اذ هو أخف بكثري من حالة

 .تفكك املنظومة املكتسبة

وقد يكون نتيجة هذه احلرية، اذا طالت بال حل، هو اهلروب
آة مع الغالبية، ولكن هذهاىل منظومة مكتسبة مبطنة باملشار

املنظومة ىف الغالب ما تكون أقل استقرار مما لو آانت قد
 .تكونت منذ البداية 

أما الوجه االجياىب املتماسك الذى قد ينتج عن تلك احلرية
فهو ذلك النهم املعرىف الذى قد يغمر الفرد فيفتح أبوابه

ملعرفةاملعرفية، وهذا النهم وظيفته أن يزيد عدد مفردات ا
 .اجلديدة، تلك الىت متثل عناصر بنية املنظومة اجلديدة 

ويظل احلال هكذا حىت يكتشف الفرد تلك املنظومة اجلديدة
 الىت ختتلف مع جمرد االآتساب وال تكتفى مبجرد الفطرة، وىف 
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تصورى أنه يكتشفها موجودة بداخله وقد مت بناؤها فعال، فهو
 أن)متعجال أمتام البناء قبل استيفاء عناصره(ال حياول 

 قوانينا عقلية منطقية مهما يصنعها أو حييكها مستنبطا
آان صدقها فهو صدق جزئى اذا ال ينتمى انتماء أساسيا
للنظام الذى حيوى الكل ويرتب التفاعل بني أجزائه، وقد
يكون من نتائج عجزه عن الوصول اىل تلك القوانني املنطقية

 عن الواقعاجلزئية أن يضطر اىل التزييف بالتأويل والبعد
الىت يكتشف( آما قد يتضح فيما بعد، املهم أن هذه املنظومة

 ).املنظومة التطورية( من املمكن تسميتها هنا ) تكوينها

وتظل هذه املنظومة التطورية مفسرة ملعارف الفرد، ولكن
عملية اآتساب املعارف أو املعلومات ال تتوقف، وهنا قد جيد

 التساؤل اجلديد له مكانهالفرد أن املعلومة اجلديدة أو
املقبول ىف املنظومة التطورية اجلديدة، سواء أآان هذا بتقبل
بناء املنظومة للمعلومة، أو برفضها مبعىن أن املنظومة
استطاعت ان تلغى القضية اجيايبا، أو باآتشاف وجود بديل
هلا باملنظومة وان مل يكتشفه الفرد اال عندما أثريت هذه

 ذلك من اشكال حل القضايا أو قبولالقضيةن أو بغري
 .املعلومات حسب نوع هذه القضية أو املعلومة أو التساؤل 

ولكن تربز هنا قضية غاية ىف األمهية، وهى طريقة قبول هذه
املعلومة ىف املنظومة، والقضية تتضح عندما نعلم ان الفرد ال
يبذل جهدا ذهنيا تفكرييا حياول به ادخال هذه املعلومة ىف

)وغالبا ما يكون هذا بطرق ملتوية(املنظومة، اذ لو فعل
)اجلاهزة(لكان هذا ــ بشكل ما ــ جتميدا للمنظومة احلاضرة 

وانتهى األمر،) قام(ال تغرى باملخاطرة، فهى آيان قائم 
ولكن لو ان املعلومات أو املفردة املعرفية اجلديدة آانت قد

والذى مل يكن ليحتاجوجدت مكاا القائم ىف هذه املنظومة ، 
اال أن يعى الفرد أنه موجود، ملا واجه الفرد مشكلة التجمد
أو اضطر للهرب، فاملنظومة املوجودة ال تزوال قادرة فعال على
االستيعاب، فاخلطأ يكمن ىف رفض املعارف أو تأويلها، او حتوير
املنظومة القائمة وزيادة مفردات املعرفة وتطويرها مث اعادة

 املعلومات ىف بناء جديد سيكون فيما بعد املنظومةانتظام
 .التطورية األرقى 

واملعلومات ال حتور فقط لتدخل ىف اطار املنظومة، بل ان
املعلومة تستخدم آذلك لتأآيد صحة املنظومة وتقوية جتمدها

)فلقد استطاعت أن حتتوى املعلومة اجلديدة ولو آانت حمورة(
فيجعله يغض النظر عنها(ويروهذا يربر للفرد عملية التح

، ويظهر هذا الشكل عند معظم أولئك الذين مع)وآأا مل حتدث
،)وليس التفكري(أهل العلم مع أهل السياسة والفكر القائم 

وان آان بعضهم مل يصل حىت ملرحلة اآتشاف املنظومة الىت ثبت
عليها، بل تلقاها وثبت عليها، مثله آمثل من تلقى

)األسرية وما حوهلا(ة من مراجعه االجتماعية منظومته األولي
فهو مل خيتلف اال ىف اتساع النطاق، فبدال من املراجع
االجتماعية الضيقة النطاق واالفق، اختذ مراجعا أخرى، دينية

 .آانت أو سياسية أو حىت تارخيية أو غريها
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أذن فاملقصود بأن املعلومة جتد مكاا ىف املنظومة، هو أنه
مال قائما بذاته، فقد ال يرىاذا آانت املنظومة بناء متكا

(الفرد آل مكوناته، ولكنه عندما يواجه بوجود هذه اللبنة
جيدها قائمة ىف بناء املنظومة، بل) املفردة املعرفية اجلديدة

اا قد تكمل له بعض جوانب البناء الىت آانت خافية، جند
هذا ىف مقابل حتوير وتأويل املفردة املعرفية بالبعد عن

 .تدخل ىف البناء القائم فعال الواقع ل

وقد حيدث أيضا أن يستبعد الفرد املفردات اجلديدة اذا مل
جيد هلا مكانا ىف املنظومة املعرفية، فهو يلغى املعلومة من

، وان مل)وهذا غري حتويرها او تأويلها السابق ذآره(أساسها 
حبجة) وهذا فرض افضل أو اآثر واقعية(يلغها فهو يستبعدها 

 عالقة له هبا مثال، وأصحاب هذا املوقف هم من غريأن ال
املتحمسني من املنتمني ملنظومة ارتضوها واآتفوا هبا، آما أن

 .ذلك هو موقف أصحاب املنظومة األولية املكتسبة دون حتوير 

آما أن هناك البعض ممن مل يغلق منافذ االستقبال
 بأآملهاواملعرفة، وأن آان ال يبحث عنها تنازال عن القضية

بسهولة ويسر، فان تكونت بعض االرتباطات املعرفية اجلزئية
فأهال هبا، وأن مل تتكون فال داعى، وما عرف قد عرف وما مل

 .يعرف فليس يهم أحدا، وآان اهللا باألسرار عليما

لكن ماذا حيدث للمنظومة القائمة لو أن الفرد املستمر
مل) ــ أصحاهبا ــوعفوا للصفات الىت فقدت معناها (ااهد 

جيد للمعلومة اجلديدة مكانا هبا، اذا واجه هذه احلقيقة فهو
سيعلم حتما أنه قد ختطى مرحلة املنظومة احلالية، ولكن
املفردات تظل تتكاثر خارج املنظومة السابقة وقد أتصور أن
بقاء املنظومة السابقة رغم ختطى الفرد هلا ضرورى ومساعد

وجودها جيعل هناك اساسا، ولو منهتكا،هام على االستمرار، ف
يستند اليه الفرد، وقد تتكون ىف هذه املرحلة منظومات
مرحلية مساعدة، وهى أرقى بالضرورة، وهى مرحلية اذ هى

وهل يستطيع الوصول(جزئية، مبعىن أا احتوت آل املفردات،
لتلك املنظومة اجلامعة اال نىب، ومن املفرتض بالطبع أن تكون

دات هائلة عند مثل هذا الشخص صاحب تلك الصفات ــاملفر
، وهذه املنظومة املرحلية هلا نفس وظيفة)اللهم احفظناــ

املنظومة السابقة، وهى االعانة على التماسك فاالستمرار،
 حداثة وأقل هتتكا، وبالتاىل فهى أآثر وان آانت أآثر

لى أنفعالية، بل ان تكوا ىف حد ذاته مشجع ومطمئن آبري ع
العجلة مل تتوقف، وهذا عامل قد يكون له أثره الكبري ىف

 .التخفيف من وطأة اليأس

واآلن، هل من املمكن أن نرى من خالل هذه النظرة ما ميكن
أن نعممه ليوضح شيئا عن قفزات ومراحل منو األشخاص من

 منظور نفسى؟

ــ أو هل من املمكن أن ننتبه اىل امكان تدخل مفهوم
 )املشرتآة( العامةاملنظومة

 ىف قيام احلضارة؟) وقد يكون عامال رئيسيا(تدخال جبارا
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ــ أو هل فيها ما ميكن أن يعاد به النظر اىل مشكلة
 التطور البيولوجى؟

 : التعقيب
هل الحظت يا حممد آيف أن َأملك ىف الربط بني هذا املفهوم
وبني البيولوجى، والنمو والتطور، مل يكن غائبا عىن وأنا ىف

 سنك؟ 

آلن خنتم امللف ببعض املالمح من يوميتني تناولتادعنا ا
القشرة والفطرة والتعدد"11-26يومية : املوضوع

 "تعدد الكيانات وحرآية اإلبداع "12-9ويومية ، "والواحدية

26-11-2007  
 من يومية : املقتطفات األوىل

 " عن القشرة والفطرة والتعدد والواحدية"

....... 

، ونستطيع) أو مكانا( ليست آيانا، أو صفة  الفطرة ·
تفعيل  الفطرة هى: أن حنددها اآلن ىف ألفاظ أدق قائلني 

 ،نني حرآية الوجودقوا

القشرة الساآنة اجلامثة املنفصلةوبالتاىل تصبح  ·
الغطاء اخلارجىهى ،  هلذا القانون واملانعة للحرآةاملستبِعدة

 للذات

مرنة ومسامية إذا آانت القشرةإال أن نفس هذه  ·
 فإا تصبح جزءا ال يتجزأ من الفطرة، بل ومكملة هلاومتغرية

 ).تكمل حرآيتة وتدعم نظامه  القانون فهى أحد أوجه نفس(

 فأين تقع الذوات املتعددة من هذا وذاك؟

 ال تتم ىف فراغ: حرآية الوجود
هى جترى بإيقاع تناوىب تكاملى جدىل ينظم ويوجه •
 )ىف واحد(منظومات الوجود البشرى املتعددة  

 .ممتدا إىل منظومات الوجود الكوىن املتصاعدة •

ات ليس جمرد حضور متبادل، أوتعدد الذووبالتاىل يصبح  •
 وإمنامتناوب، أو متنافس، أو متصارع، أو حىت متعاون،

وحدات ِعمالة احلرآية اإليقاعية املتمادية لغايتهاهو 
 .بإيقاعها احليوى طول الوقت

ىف اليقظة عادة، فهو(إذا ما طغى الكيان الظاهر  •
على آل تعدد) اليستطيع أن يظل طاغيا أثناء النوم

آبتًا، أو حموًا، أو إزاحة، أو آل ذلكات الوجود، مستوي
 .، فهو هو القشرة بشكل أو بآخروغريه

ىف النوم (فسيولوجيايتم التناوب بني الكيانات  •
وهو أمر من املستحيل إيقافه، ومع ذلك فنتائجه،) واحللم

 .لو مل تستوعب اجلدل النمائى، ليست عادة إجيابية

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   774



 14I12I2007א – אא

واالوعى النسىب بتفعيل قوانني حرآية الوجود بقانإن  •
فاالسهام ىف حفزها إىل ما تعد، احليوى واالستعداد لتلقيها

إبداع الذات مبا ىف ذلك اإلبداع ىف خمتلف جتلياته،، هو به
 .على مسار النمو

 قوانني الوجود  حرآية انفصال القشرة بعيدا عنإن  •
 أوال )حىت الفسيولوجية (لدرجة إخفائها، وحمو آثارها

ة تبدو نقيض الفطرة وآأاهو الذى جيعل القشر بأول 
 .متاماحلت حملها 

9-12-2007  
  من يومية: املقتطف الثاىن

 "تعدد الكيانات وحرآية اإلبداع"
ياه!! حرآة آيانات أآثر منه آيانات ىف حرآةالتعدد هو 

 هذا التعبري آما خرج مىن هكذاأتركمل أقصد، ولكنىن سوف !! 
 للنقاش، مادام مث نقاش،

ليس بصفته" حرآية اإلبداع"مدخلنا إىل من هنا يأتى  
موهبة نادرة، أو عبقرية متميزة أو ناتج فذ، بل بصفته
أرقى أنواع التشكيل املتجدد ملستويات متعددة من الوعى مبا

آيانات مرنة تسمح هبذا التشكيل ىف ناتجحتتويه وحيتويها من 
أصيل جديد، إن هذا املدخل هو الذى ميكن أن يهدينا إىل

 .حاطة باملعىن احلرآى للتعدد من حيث املبدأاإل

 :تساؤالت ختامية 
 هل تعقدت املسألة بذلك أم أا مُثَلت متحدية تستدعى-

 النظر وإعادة النظر؟

 هل أصبحت األمور ثقيلة على القارئ العادى، أم أن-
آون أغلبها نشر ىف جملة دورية منذ ربع قرن يربر تقدميها

 ارئ العادى؟مبا هى مرة أخرى للق

 هل مغامرتنا بنشر هذا امللف سوف يؤدى بنا إىل مزيد-
من التعمق ىف التخصص، أم أا رؤية عامة مطروحة على آل

 الناس، تستأهل النظر واملشارآة؟

 وتساؤالت أخرى آثرية
 برين   أريك   بدأ   ملا   النظرية   هذه   مث الرؤية،    هذه   دأت ب-
 مهنة إىل    الوصول على    وقدرته اإلآلينيكى    حدسة ىف    يعتقد 
 دون )  اجليش ىف    خيدم   أيامها   برين   وآان  ( للكشف   القادم اجلندى  
 جمرد   من أعلى    لقدرةا   هذه   أن   لديه   وثبت عليها،    يسأله   أن 
 بذاته   شخص   من   خاص   إستعداد   حلظة إىل    حتتاج   وأا الصدفة،  
 التنظري   وتعاقب الرؤى    تسلسلت   مث تنميتها،    ميكن   وأنه 

 هذه   جتمع   معقدة    خربة   ألنه   هنا   أرده   مل أىن    إال ،   والتصوف-
 ال   حبيث   مباشر   بشكل   للدراسة   قابلة   غري وهى  مجيعا،    األطراف 
  .  هنا   هبا   اإلستشهاد   يفيد 

) عصفور   جابر ( الدمشقى     مهيار :  املعاصر   الشعر    أقنعة-
-  األول   الد األوىل    السنة ) 1981  يوليو  (  فصول   جملة 
  . الرابع   العدد 
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