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 )2من  2(زخم الطاقة، واإليقاع احليوى، واختيار اجلنون 

 !!آيف يكون اجلنون حال؟؟  

 : مقدمة

هذه هى تكلمة الرد على االستشارة اخلاصة باحلالة الىت
منري رزق اهللا من مستشفى. عرضها األسبوع املاضى الزميل د

باإلسكندرية، وقد سبق أن علقنا على أغلب مااملعمورة 
زخم الطاقة،" 2008-7-13: يومية األحد(وردنا فقرة فقرة 

وننصح بالرجوع ")2من  1"واإليقاع احليوى، واختيار اجلنون 
 اليوم،  إليها قبل قراءة تعليق

بنشر اية النشرة السابقة إلمكان التتبع، وإن  ونبدأ
عن مراجعة النشرة املاضية -ىف رأينا –آان هذا ال يغىن 

 ...برمتها

................ 
 :اية احللقة السابقة: أوال

 منري رزق اهللا. د

األمر الذى لفت نظرى بشدة ومن أجله آتبت..........
غري الذى حدث بعد انصراف زوجهاحلضرتك آل هذا، هو الت

حيث عاد إليها اهلدوء فجأة وعادت) من الزيارة(وقريبته 
وعندما. تتكلم بطريقة طبيعية واعتذرت ىل عن طريقة تصرفها

سألتها عما دعاها للتصرف أمامهم هبذا الشكل، قالت وهى
وملا سألتها إرهاهبم" حبيت أعمل هلم آارت إرهاب "تضحك 

عشان خيافوا وميشوا وىف نفس اليوم: مبا معناهمباذا؟ أجابت 
مساء آانت تقارير املمرضات عنها أا آثرية احلرآة والكالم
وبصفة خاصة الضحك املستمر بدون سبب واضح، وآان هذا أول

 . يوم يكتبون عنها أى أعراض واضحة

 :حييى. د

بهمبا نقيس ) الذهاىن خاصة(حنن خنطئ عادة حني نقيس املريض 
 . الشخص العادى
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عشان تعمل هلم"إن اعرتاف املريضة هنا أا زّودهتا أصال 
، ال يعىن أا تصنعت ذلك، وقد نفيَت أنت ذلك"آارت إرهاب

مستوى(يعىن أآثر أا أطلقت هذا اجلانب   فيما بعد، إنه
الوعى، حالة الذات، حالة العقل أو أى ُمسمى يشري إىل

ما يشاء، ويقول ما يريد، مما ملمن ذاهتا ليفعل ) التعدد
يكن ىف مقدورها أن تقوم به أثناء السالمة خارج املستشفى،

 secondaryوهذا أحيانا ما يسمى املكسب الثانوى للمرض 
gain  

 ..منري . د

اليوم حتدثت معها مرة أخرى عن نفس املوضوع..... 
بالفعل ال تستطيع منع نفسها من الضحك طول الوقتوآانت [

هل: وسألتها بطريقة مباشرة ] وإن بكت مرة أو مرتني
تستفيدين بأى شىء من هذا اجلنون؟ ومل يكن ىف باىل االستفادة
مبعىن أا متمارضة أو شىء من هذا القبيل وإمنا مبعىن أا رمبا

عية للدفاع عنتستخدم اجلنون سواء بطريقة واعية أو غري وا
وجاءت إجابتها لتؤآد ىل. نفسها مثال ىف بيئة صعبة

إن اجلنون بالفعل مفيد احيانا ىف: قالت ما معناه..إنطباعى
وآان من ضمن ما قالته إا ىف مرة. التعامل مع هؤالء الناس

الشرطة أن محاها حاول اإلعتداء عليها  قدمت بالغ ىف قسم
وعندما سألتها!! " نونة بقىجم"وقالت وهى تضحك ما معناه 

هل تكون واعية مبا تفعله مثلما حدث أمامى أمس مع زوجها؟
وإن شعرت أا ترددت[قالت إا تكون واعية متاما مبا تفعله 

 .] قليال ىف اإلجابة

 .وقد أجابت عن نفس السؤال بإجابة معاآسة بعد دقائق

................  

 :حييى. د

مبالحظاتك، مث تساؤالتك هذه قضيةمنري . لقد أثرَت يا د
جوهرية، أعتقد أا أساسية ىف ممارسىت للطب النفسى طول نصف
 قرن، وهى ليست قضية جديدة ، وهى ما ميكن أن تسمى

 )"برغم فشله ىف النهاية( –اختيار اجلنون حال "

 :هذه القضية هلا صياغات متعددة مثل

 Not only a اجلنون هو فعل ، وليس جمرد رد فعل"   §
reaction but is essentially an action 

املرحوم أستاذنا  هذا تعبري "إن ىف اجلنون لعقال"  §
 الدآتور مصطفى زيور على ما أذآر

إن للجنون غاية يريد أن :)الفصام(غائية اجلنون   §
تأويل"حيققها، وهذا هو منطلق سيلفانو أريىت ىف آتابه 

 Interpretation of Schizophrenia" الفصام

إىل مدرسة ألفرد" شوملان"وهو ما نسبه  لغة الفصام   §
 )  Essays in Schizophreniaمقاالت ىف الفصام "ىف آتابه(أدلر 
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إشكالة النظر ىف هذه القضية تقع حتت عناوين مثرية للجدل
 :ومنها

 اإلرادة احلرة، واجلنون، وحدود املسئولية ·

 مستويات الوعى، وتعدد الذوات ·

 املكسب األّوىل واملكسب الثانوى، من املرض النفسى واجلنون خاصة ·

 "احلل العالجى"  ىف مقابل" احلل املرضى" ·

وأحسب أن االمر حيتاج إىل أن نناقشه بشكل أدق ىف وقت
 .أرحب، فنؤجله إىل األحد القادم، إن آان لنا عمر

 )املقتطف من النشرة السابقة انتهى(

**** 

 2008يوليو  20تعقيب اليوم : ثانيا

أن اهللا سبحانه قد أتاح لنا  وها أنت ترى يا دآتور منري
عمرا إىل اليوم، فننتهزها فرصة ونقدم ما تيسر مما نعرف

 :ونرى

 آيف يكون اجلنون فعال وليس جمرد رد فعل؟ ·

 عقال ؟وآيف يكون للجنون  ·

 مث ما هو هدف اجلنون؟ ·

 وبأى لغة يتكلم اجلنون؟ ·

 :افرتاضات مبدئية

حىت جنيب على هذه األسئلة علينا أن نبدأ من حماولة النظر
 :االفرتاضات التاليةىف 

فاعلة  إن ىف اإلنسان عدة مستويات من الوعى،   §
حيانا،أ وبالتوفيقأحيانا،  بالتناوبمتفاعلة طول الوقت، 

 )وغري ذلك(أحيانا  وبالصراعأحيانا،  وباجلدل

:مبعىن ،"عقول"إن هذه املستويات من الوعى هى    §
،هلدفها ىف وقتها،  "مفيدة بقائية هادفة فاعلةبرامج "

بشكل آخر، وأرى أن أقرب معىن لذلك هو "حاال"آنذاك، مث 
أنواع" ىف آتابه" عقل"استعمال دانيال دينيت لكلمة 

  Kinds of Minds" العقول

إن املستويات األدىن من العقول ال تضمحل، وال ختتفى،   §
 : لكنها  حلساب املستويات األعلى،

احليوى اإليقاع(تناوب   تبقى فاعلة ىف :أوال 
 )، ىف النوم واألحالم خاصة circadianاليوماوى

تواصل التوليف مع املستويات األعلى ىف أزمات :ثانيا
 )اإليقاع احليوى النمائى(النمو بوجه خاص 
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اإليقاع احليوى(تتآلف على فرتات ىف خربات اإلبداع :ثالثا
 )اإلبداعى

ليست بالضرورة مرضية(األحوال االستثنائية ىف  :رابعا
ال(، قد تنشط هذه املستويات األدىن مستقلة نسبيا )بعد

تظهر وتضغط ىف) متناوبة، وال متوالفة، وال ضمن خربات اإلبداع
حماولة اإلمساك بعجلة القيادة، لتوجيه السلوك والوجود

 األعلى املستويات  بلغتها األدىن مبا ىف ذلك تفكيك والتحكم ىف

ما أمكنحتاول املستويات األعلى أن حتول دون ذلك،  :خامسا
املناسبة، فيظهر) امليكانزمات(باحليل الدفاعية  ،ذلك

 Personality أو اضطراب الشخصية  Neurosisالعصاب 
Disorders إذا ما أزمن الشخص استعمال هذه الدفاعات حىت
 للشخصية وليست فقط أعراضا) معطلة(صارت مسات 

ىف الذهانات(قد تفشل هذه امليكانزمات فجأة  :سادسا
أو) اجلنون املتفرت(أو على فرتات ) اجلنون الطارئ –احلادة 

، وحينئذ تنجح العقول)الدورى/اجلنون اإليقاعى(بشكل دورى 
ىف القيادة لفرتة تطول أو تقصر  البدائية) مستويات الوعى(

 )عمر انون.(أو تستمر

آما يظهر ىف السلوك الظاهرى ىف شكل ما -اجلنون  :سابعا
   :هو مجاع آل من Symptomsنسميه أعراضا 

ىف صورة النكوص أو: منفصال( نشاط العقل البدائى  .1
العدوانية املهلكة أو ضالالت الكر والفر، أو اجلنسية الفجة

 )إخل..

ىف صورة( آثار تراجع أو فشل أو تفكك العقل احلديث  .2
، والعجز عن الرتبيط الغائى، وفقد اإلرادة،تناثر التفكري

 )إخل..واالنسحاب النكوصى،

من خالل قبول هذه االفرتاضات النابعة من الفكر التطورى
النظرية اإليقاعية( أساسا، مضافا إليه بعد اإليقاع احليوى، 

 : ميكن اإلجابة على األسئلة املطروحة آما يلى) التطورية

 آيف يكون اجلنون فعال وليس جمرد رد فعل؟ §

ý   نتيجة لفشل العقلقرار يتخذه عقل بدائىاجلنون ،
األحدث ىف استمرار امتالك ناصية القيادة، وأيضا فشل اإليقاع
احليوى ىف إعطاء هذا العقل البدائى فرصة النشاط النوىب

 .إلمكان التضفر والتأليف مع سائر العقول باستمرار

ý   على ضغوط خارجية، أو ليس جمرد رد فعلاجلنون
الفشل ىف التكيف مبيكانزمات وآليات  داخلية، مبا ىف ذلك

 . العقل األحدث آما نعرفه

ý   آان قادرا ىف يومسابقعقل " قرار إحالل"اجلنون هو ،
، وذلك بعد أن الحت لهحمل عقل حديثما على القيادة، 

الفرصة نتيجة فشل العقل احلديث ىف احلفاظ على التوازن
 .مسرية التكيف والنمو  اخلالق، ودفع
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ý   باعتبار )مؤقتا(يشرتك ىف هذا القرار العقل املهزوم
، هو ىف نفس)العقل األقدم(أن قرار انتصار مستوى وطغيانه 

املهزوم) العقل احلديث(الوقت قرار ازام من جانب املستوى 
. 

اختاذ القرار، باالنسحاب وغلبة"من هنا يأتى  §
 البدائية

 ، "فعل اجلنون"هذا القرار هو  §

 .وليس جمرد رد فعل  فعال،  ومن مثَّ يكون اجلنون §

 :مث ننتقل إىل السؤال الثاىن

 آيف يكون للجنون عقال ؟  §

الرد  –لو مت قبول الفرض األول  –أصبح من السهل اآلن  ·
 على هذا السؤال،

هو )باملعىن الوارد ىف أنواع العقول لدينيت( عقل اجلنون 
مجاع العقل البدائى املنتصر، مع بقايا العقل احلديث

 .املهزوم

 : مث السؤال الثالث

 ما هو هدف اجلنون؟  §

ý  ميكن تصور األهداف العامة للجنون بشكل يصلح آبنية
لكل نوع من أنواع  الحقة أساسية نقيم عليها تفاصيل

 . على حدة) جمنون(اجلنون، مث تفاصيل فردية لكل مريض 

هذا، وميكن تصور األهداف العامة لفعل اجلنون بإجياز شديد
 : مؤقتا، آما يلى

عن تارخيه ومسار االحتجاج على اغرتاب العقل احلديث    .1
   .منو وتطور آل العقول معا

احلق ىف تنشيط بعض العقول البدائيةاستعادة   .2
ردا على استبعادها لصاحل االغرتاب ، ضد قوانني  حلساهبا،

 .التطور والنمو

حىت لو آان أقل إنسانية، نكوصى بديل للحياةعرض   .3
لكنه يغرى أن يكون أآثر حفاظا على احلياة ذاهتا، ولو على

 .حساب نوعية التواجد البشرى األحدث

 حلساب عقل واحد إعالن فشل إقصاء بقية العقول    .4

حتت قيادة العقل البدائى إرهاصات وعد تشكيل جديد  .5
  أنظر مقتطف الصديق رامى: (سرعان ما يفشل) مشروع إبداع(

 )عادل

 مث خنتم مبحاولة اإلجابة على السؤال األخري

 :بأى لغة يتكلم اجلنون   §
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ý  اجلنون يتكلم بلغات آثرية طول الوقت، واملمارس الذى
، وهو االسم الذى أطلقته على فن"نقد النص البشرى"حياول 

العالج احلقيقى، هو الذى يتقن لغات آثرية، ويعرف آيف يرتمجها
 :إىل بعضها البعض

آل عرض له معىن ىف إطار( اضبلغة األعريتكلم   فاجلنون  ·
 )أنظر بعد: الغاية من اجلنون

عرقلة(اإلعاقة االحتجاجية واجلنون يتكلم بلغة   ·
 )مثالالتفكري 

االضطهاد: الكر والفر (الغابة واجلنون يتكلم بلغة   ·
 )والعدوان البدائى

االنسحاب إىل ما قبل( الصمتواجلنون يتكلم بلغة  ·
 )الكالم

 )حىت العودة إىل الرحم( االنسحابواجلنون يتكلم بلغة  ·

بقع من التشكيالت( اإلبداع اهضواجلنون يتكلم بلغة    ·
 )الشديدة احلدة، الناقصة التكامل

):احليوانية أحيانا(واجلنون يتكلم باللغة البدائية  ·
 )مثال اجلنس الفج، والقتل الغدر

غري الطفولة االعتمادية امللتذةواجلنون يتكلم بلغة  ·
 املسئولة

 )وغري ذلك(  ·

هذا علما بأن لكل حالة مفردة لغتها اخلاصة، حىت لو
 توحدت أو تقاربت الغائية العامة 

**** 

 )ن(فك شفرة حالة السيدة 

آل هذا ليس ردا مباشرا على استشارة الزميل منري رزق
، ولكنىن وجدت أنه يستحيل على أن أرد عل)ن(اهللا عن احلالة 

مفتاح فك شفرة"تساؤالته، دون تقدمي هذا املوجز الذى أعتربه 
فك شفرة السيدة، وىف حماولة شديدة اإلجياز ميكن "اجلنون عامة

 :مؤقتا على الوجه التاىل )ن(

هذه السيدة ولدت حتمل برامج بدائية قوية جاهزة -1
بقدر ما هى قد تكون صاحلة للوالف منائيا(للتنشيط مستقلة 

 .، التاريخ العائلى اإلجياىب جدا) وإبداعيا

مل تتح هلا الفرصة) ألسرةورمبا سائر املرضى من ا( مث إا  - 2
 الستيعاب نشاط هذا العقل البدائى البالغ النشاط ىف ذاته 

فقرر هذا العقل البدائى أن يتوىل مسئولية قيادة -3
وجودها إىل اخللف، بعد أن تالحقت عليها الضغوط وتراجعت آل

 )بافتقادها عالقة حقيقية بآخر، وعوامل أخرى(الفرص للنمو 
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 )البدائى(هر غلبة هذا العقل القدمي حني بدأت مظا-4
بعد ظهور –، استحالها ومتادى فيها "اختار اجلنون" الذى
 ).االختيار  تأآيد(بدرجة من الدراية الواعية، -اجلنون

بعد الكسرة هو اختيار واع  –إذن –أصبح االختيار  -5
ىف حني أنه آان اختيارا من حتت الوعى(بدرجة أآرب فأآرب ، 

 ).ل بداية اجلنونالظاهر قب

 وبعـد

أسئلة مهنية عمليةماذا ينفع آل هذا التنظري وحنن أمام 
 :طرحها الزميل املستشري حتديدا آالتاىل

إىل أى مدى ميكن أن تكون املريضة متحكمة ىف أعراضها   ·
خاصة ىف مثل هذه احلالة الىت يبدو من تارخيها املرضى آل هذا

 البيولوجى الوراثى؟الكم اهلائل من اجلانب 

 :الرد

اجلانب الوراثى ال يعفى من اختيار اجلنون، بل هو جيعله
إبداع(اختيارا قريبا واردا، وىف نفس الوقت جيعل اإلبداع 

حنن ال نرثمتاحا أآثر، ) الذات مبواصلة النمو أو أى إبداع
فاالختيار هنا أوجب ،اجلنون وإمنا نرث قوة زخم احلرآة

 .وأصعب

ومتحكما مبا يفعله "واعيا"إذا آان املريض بالفعل    ·
فإىل أى  ]أيا آان معىن الوعى هنا[أثناء احلالة املرضية 

 مدى ميكن اعتباره مسئوال او غري مسؤول عن افعاله؟

 :الرد

من حيث املبدأ ، فأنا أفضل أن أرى املريض مسئوال ىف آل األحوال،

 فما بـُِنى على اختيار فهو اختيار، 

هو احرتام لفعل اجلنون، –ضد آل الشائع –أنا أعترب ذلك و
للمجنون، فيصبح بذلك مبثابة دعوة للمجنون: وبالتاىل 

، بعد أن نريه فريىبالعدول عن اختيارهللمشارآة ىف العالج 
 .الثمن الذى دفعه ويدفعه الختياره اجلنون 

، فالأن اجلنون اختيار، وأنه عقل آخرفإذا آنا سنقبل  
أن يصل إىل املريض وإىل اتمع أن هذا العقل اآلخر يعاقـَببد 

على أفعاله اخلارجة على القانون ما دام هو الذى اختار ما
هو فيه باعتباره عقل قادر على التمييز، والفعل،

 .بطريقته

إن استعمال إرادة اجلنون هو هو الذى قد يؤدى إىل
 استعمال إرادة اجلرمية، 

 حيث املبدأ تنظريا،  من  هذا هو املوقف

 ، أما عند التطبيق، فاالمر خيتلف متاما
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و قد وقعت ىف مآزق آثرية بسبب صعوبة التوفيق بني التنظري
والتطبيق، ألننا ىف الطب النفسى الشرعى نتحرك داخل نطاق

 منطوق القانون ومبدأ الشرعية

 القانون ليس نظرية عملية، القانون قواعد وأحكام،

ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوىن: يقولمبدأ الشرعية 
 مكتوب،

والطبيب النفسى الشرعى ملزم هبذا النص الذى يقول 
، حىت تكتمل أرآان"الرآن املعنوى للجرمية"بضرورة توفر 

  اجلرمية الىت تستحق العقاب،

الرآن املعنوى هو توفر آل من الوعى، والتمييز،
 رميةواإلرادة عند ارم، وقت ارتكاب اجل

هنا نقف طويال أمام القانون الذى يعامل الوعى
باعتباره الوعى الظاهر، وحيكم على اإلرادة باعتبارها
إرادة اإلنسان املاثل للمحاآمة آواحد، له وعى واحد،

القانون ال يتعامل مع الوعى الثاىن ،. وإرادة ظاهرة واحدة
توياتوال الوعى البدائى، وال الوعى التطورى، فكل هذه املس

 )العقل(ىف اية النهاية خترج إىل السلوك من خالل الوعى 
 .الظاهر، املفروض أنه قادر على التحكم فيها

 برغم آل هذا الوضوح، فإن املسألة تظل نسبية، 

  ، واهلدف من"فلسفة القانون"وتتداخل هنا آل من 
، وضمري)الردع العام، والردع اخلاص ىف علم العقاب(العقاب 

، ويقني القاضى، تتداخل آل)الطبيب النفسى الشرعى( اخلبري
هذه العوامل جمتمعة، لتكون حمصلتها هى اإلجابة عن سؤالك

 .الصعب هذا يا دآتور منري

ما معىن الوعى واالستبصار هنا؟ وما قيمة االستبصار إذا    ·
 جنوا ليفيدها ىف أحد جوانب حياهتا؟ " تستخدم"آانت املريضة 

 الرد

 الوعى غري االستبصار غري البصرية،

 البد أن نتفق على حدود ومعىن استعمال آل آلمة ىف جماهلا

الذى استعملناه هنا مبعىن العقل هو غري الوعى مبعىن الوعى
غري الوعى الذى هو ضد الالوعى awarenessالدراية 

ال تعىن أيا من ذلك، ورمبا تعىن  وأظن أنك) الالشعور(
جاء ىف نص الرآن املعنوى للجرمية الذى سبقت الذى" التمييز"

 .اإلشارة إليه ىف توصيف اجلرمية

 آلمة ال تستعمل غالبا إال مرادفة للبصرية االستبصار

فهى متعددة املستويات من أول اإلقرار باملرض البصريةأما 
النفسى وطبيعته، حىت اختبارها بااللتزام بالعالج واالمتثال

 للتأهيل حىت الشفاء
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، وآثريا ما نسمى النوع العاجز من البصريةلبصرية أنواعا
 ، حيث هى جمرد إقرار لفظى فكرى باجلارى،"بصرية معقلنة"

مبعىن أا رؤية ال تدفع إىل اختاذ أى إجراء أو فعل املفروض أن
تستحثه معرفة املريض لطبيعة مرضه، فيسعى بالتاىل للعالج أو

 الج، احتواء املرض ملا هو أفضل من الع

هذه البصرية املشلولة تصبح عبئا على مسرية العالج، ألا
توهم بالتعاون بال تعاون، وتغرى بالتقدم على املسار إىل

 . الشفاء وهى ليست إال استمناء عقليا أو فرجة ىف احملل

على هذا األساس ميكن أن تكون البصرية لعبة عقلية تعلن
السلىب، مثل مريضتناما يشبه الصدق لتربر التمادى ىف احلل 

، فهى بذلك قد"آارت إرهاب"هنا الىت تقر أا عملت للزوار 
استعملت بصريهتا لتتمادى فيما تصورته عدم املسئولية بّلى
الذراع أو االبتزاز، هذه ليست بصرية ، فال ينبغى أن نصفق

 .هلا

من آل ذلك ميكن القول أن بصرية املريض بطبيعة جنونه
وىف نفس  ه تلقائيا مبزيد من املسئولية،ومساره، ال تلزم

الوقت ال تزيد انون مسئولية، بل قد تكون جمرد رؤية بال
 .فاعلية آما أسلفنا

أما عما إذا آانت املريضة تستخدم جنوا ليفيدها ىف أحد
جوانب حياهتا، فهذا وارد، وهو ما يسمى التمادى ىف املكاسب

عل اجلنون، إذن تعبري مالف) السلبية ىف النهاية(الثانوية 
يفيدها ميكن أن يراجع لنكتشف أنه يفيد جنوا، الذى

 .حصيلته سلبية ىف اية النهاية

أعتقد أن البصرية الىت تطل علينا من مسامهات وحوار الصديق
 هى منوذج لبصرية متحرآة حتاول طول الوقت،  "رامى عادل"

اتهمنري حواراته وإسهام. يا ترى هل تتابع يا د 
 .املضيئة بتلقائيته املتحدية

ما رأيك خنتم هذه االستشارة باإلنصات إىل ما قاله ىف بريد
 :اجلمعة املاضى آالتاىل

 2008يوليو  18بريد اجلمعة / حوار: رامى عادل

-  إدمانه قد يعجب شخص باجلنون آفكر وفعل خارج، اال ان
طريق شائك بالغ اخلطر، ومن عمق اثارته -بعد التخطيط له

فيختار واقعا. يستحلى الشخص اللعبه الطائشه الالائيه
رافضا .متأرجحا بينه وبني اهلزميه. مغايرا ال يكتمل ابدا

لكن شيئا من .التخلى او التنازل عن يوتوبيا يسكنها اخللل
 فعاال مستعيضني به عن لوازم الواقع اجلنون قد يكون مسكنا

 وبعد 

آنت قد أشرت إىل عدد من القضايا تثريها تساؤالتك يا دآتور
منري، أرجو أن تسمح ىل أن نؤجل احلديث عنها حاال، ألا قد جترنا

 إىل تنظري أآرب مما حيتمله باب االستشارات املهنية هنا، 
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، وآيف تناولتها ىفاحلرية واجلنون واإلبداعقضيةخذ مثال
  "حرآية الوجود وجتليات اإلبداع"آتاب 

وإليك جمرد الفهرس ألغريك بالرجوع إليه ىف املوقع،
 . رات التأجيلولتعذرىن لعلك تفهم آنئذ وتدرك مرب

 الفصل الثالث

 عن احلرية واجلنون واإلبداع

  استهالل

  اإلشكالة واملنطَلق

 إزالة القدسية عن أوهام قدمية  -

 حتديات  -

 تعدد الذوات  -

 بعد الزمن  -

 احلرية واجلنون  -

 ) حق اجلنون(السماح باجلنون  -

 عن طبيعة اجلنون واالختيار  -

 ماهية اإلرادة  -

 اإلرادة واآلخر  -

 تشكيالت احلرية 

 مستويات االختيار 

 جتليات مستويات احلرية  -

 املسار ىف حالة اجلنون  -

 املسار ىف حالة اإلبداع  -

  املسار ىف حالة العادية -

  نبض احلرآية ىف ساحة مرنة: احلرية

 مقومات احلرية وقيودها -

 املقومات القبلية للحرية -

 عن اجلسد واجلسم -

 اجلسد عائق أم جمال -

 ) مستويات املفاهيم(مفاهيم ومفاهيم  -

 قراءة ىف شهادات املبدعني والنقاد -

 أمثلة إضافية من شواهد إآلينيكية -

 )من احلياة العامة(تعقيب  -
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 اإليقاع احليوى واحلرية

 تيبيس الوعى -

 تعدد الذوات واحلرية: مرة أخرى

 احلرية والزمن -

 البعد الطوىل ىف االختيار -

 مادة إلبداع الحق: القهر من اخلارج -

 مناورات التقمص للَخْلع -

 التعامل مع اخلارج الذى صار داخًال -

 احلل اإلبداعى -

 اإلرادة وتدريب املوهبة وفعل اإلبداع -

 إجيابيات ظاهرة سلبية -

 )جماال احلرية(املساحة . الساحة. املكان -

 تكامل الفروض -

 تطبيقات

 ىف املرض والعالج -

 ىف اإلبداع األوىل أنشاًء ونقدًا -

 احلرية وقبول االعتمادية لتجاوزها -

 احلرية ما بني شخص املبدع وإنتاجه -

 املنظومة العقائدية واحلرية واإلبداع -

 مناورات ومفارقات وألعاب -

 مستويات احلرية وأنواع اإلبداع

 احلرية ودورة التعبري والعائد -

 احلرية واملوسوعية -

 احلرية واللغة وقيود املنهج -

 
الطريق إىل :أنواع العقول(  والتطوراإلنسان " نشرات" -

 )تيدانييل دين فهم الوعى

 2008- 1- 2 يومية )"وإلغاء عقول اآلخرين(أنواع العقول " - 

 2007- 12- 25 يومية "العقول وتعدد مستويات الوعىأنواع " - 

مقاالت ىف"أشرت ىف يومية األحد السابق إىل آتاب  -
على لسان الفصامى" شوملان"وفيه هامش آتبه املؤلف  "الفصام

ىف آل مراحله، يرتجم به األعراض، آما ميكن أيضا الرجوع إىل
وشرحها "وهتفت باعلى صمىت"قصيدة قصرية ىف ديوان سر اللعبة 

 . "دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"ىف 
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