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وما في , " وكٌل في فلك يسبحون".... , بين الدراية والجهل مسافة بحجم الكون المتناسق الدوار  

 . ال تدركه بصائر مصفدة بطاقات هذا وذاك, دوائر األفالك 

, الجذب تكبسنا وتذيبنا في بدن األرض رغما عنا  أن طاقات, ومن معضالت وجودنا األرضي 

 .وتفقدنا قدرات الخروج من قبضة التراب

ال تتوفر الفرصة اإلنسانية , وفي خضم هذا الهضم المتواصل واإلستهالك الشامل لطاقات الحي 

ا ومعاني الرحلة م, والحرية الكافية لولوج عوالم اإلدراك والتدبر بحقيقة الوجود وجواهر الرؤى 

 .بين نقطتين

 "!كن"ومأسورة بدائرة , فالموجودات بأسرها محكومة بقوانين الدوران 

ومرسومة بدقة في الجدول , وأبجديات صيروراتها معلومة وواضحة , كما أن لبنات ذاتها وقوامها 

 .الذي يحتوي العناصر التي تتكون منها اشياء الكون بأسرها, الدوري

يمكنها أن تتفاعل بآليات متباينة لصياغة  موجودات , ت العناصر أن ذا, ومن غرائب ما ال ندرك 

وموجودات , وفي الحجارة والحصى والرمل , فهي ذات العناصر في بدني ودماغي , حية أو جامدة 

 . أخرى ال تحصى

 .وما ال ندريه من المخلوقات األخرى, هذه العناصر يتألف منها البشر والحيوان والنبات 

ومرتبطة بإرادة , لكن آليات تشكلها متنوعة ومطلقة ومتوالدة , ومنابعها واحد فأسس الصيرورة 

 .الدوران الدائبة

 !أو هل حقا سندرك؟, كيف يمكننا أن ندرك , وفي هذه الورطة المعرفية 

لكن اإلنسان الذي ربما يمكنه عبر مسيرة التفاعالت , ليس من السهل اإلجابة على هذا السؤال 

أن يفلت أو ينتقل بوعيه وقدرات درايته من ,والتأملية والعقلية والرياضات اإلدراكية الفائقة الفكرية 

ولكي يتحرر العقل البشري من , إلى مدار أسرع حركة وحرية من الذي دونه , مدار أقل رتبة

 البد له أن يولد طاقات هائلة في, ضغط الدوران وطاقات الجذب نحو ذات النقطة وبؤرة الختام 

 .تؤهله للخروج من قيد اإلنشداد إلى بؤرة العدم, دنياه 

 . يتحدد مستوى إدراكه ودرايته لألشياء, ووفقا لمقدار الطاقات المتولدة عنده 
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وقد تكون متنافرة , وإنما اإلدراك حالة متباينة , ولهذا فال يمكن أن نجد إدراكا متشابها أو متطابقا 

 .وذات مناحي منفرجة

, والتي يمكنها أن تحدد منظار اإلدراك , دار الطاقات الكامنة في الذات البشرية وذلك طبقا لمق

 .ومسافة الرؤية اإلدراكية

وهذا الدماغ , أنه لكي يدرك عليه أن يتصل بدماغ قويم , والمعضلة التي تواجه العقل البشري 

فأنه , راك العقلي وحالما يتنامى اإلد, عضو له خصائصه ومواصفاته الفسيولوجية والباثولوجية 

فأن اإلدراك البشري , وما دام للزمن تأثيراته على كفاءة األدمغة , يكون محكوما بقوام الدماغ السليم 

 .سيكون مقيدا مهما حاول اإلنسان التوهم بغير ذلك

محكومة بأبعاد ال , وكما أن مديات النظر والسمع والنشاطات الفسيولوجية والبايولوجية األخرى 

 .ومن ثم اإلدراك أو قدرات العقل على اإلبصار, فكذلك األدمغة , أن تتعداها  يمكنها

 . وعليه فأن اإلدراك البشري سيبقى محدودا

ألن اإلدراك الحقيقي والمطلق يعني الذوبان في , وال يمكن لإلنسان أن يدرك إال في لحظة الختام 

 .ا ال يتفق ومفاهيم وقوانين البقاءوهذا م, والتفاعل  الصارخ مع كنه الحياة , ذات األكوان 

 . ألن اإلدراك الحقيقي رحلة في عالم آخر, ال يمكننا أن ندرك , وعليه فأننا مهما أدركنا 

أو , وما عاد واحد منه وقال كيف أدرك , وال يدرك المخلوق إال في لحظات إنتفاله إلى ذلك العالم 

 .وصف لنا تجربته الحقيقية

, وأتيت بأمثلة وحاالت لإلشارة من خاللها إلى ما حول اإلدراك , الموت ولهذا أقرنت اإلدراك ب

 .ولكي أعطي مثال يرشدنا إلى جوهر اإلدراك

واستل ذاتي , الذي أسقطني في أكوان اإلدراك العلوية ,  لألستاذ الرخاوي  –مرة أخرى  - وشكرا  

ألنه من المواجهات الثقيلة مع , وجعلني أبوح بما كنت أتردد كثيرا في البوح به , من بحر ذاتي 

 .الذات والموضوع

وكيف أنهم يدركون ويبصرون ما , التوصيف الحقيقي لإلدراك , وكم حاولت أن أتعلم من مرضاي 

 .وكيف تبدو الموجودات في محيطهم, حولهم 

, وعنده درجات أخرى من آليات اإلدراك التي ال نعرفها , فالمريض النفسي يدرك غير ما ندرك 

للحفاظ على قوانين التواصل , بب ذلك نميل إلى التوصيفات والتقدير واإلستنتاج الحكمي وبس

 .والنجاة

وعن قصورنا البشري في , عن الخطأ والصواب , أستهل كالمي , فعندما أتحدثت مع مرضاي 

ألننا ال زلنا في مرحلة قصية عن جوهر اإلدراك , برغم ما نعرفه وندريه , المعارف والعلوم 

 .لمعرفةوا
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تتعلم منهم , أنك عندما تخاطبهم بصورة جماعية , وقد علمتني محاضراتي الصباحية القصيرة لهم 

فوضع العقول ذات المدارك , لن تعرفها لو تحدثت مع أي واحد منهم على إنفراد , أشياء جديدة 

رورات سلوكية ويؤدي إلى صي, يخلق حالة من آليات التفاعل العجيبة , المتشظية في بودقة واحدة 

 .ذات قيمة عالجية وإدراكية نافعة

تحتاج إلى مهارات , ولكي تضع الجنون في بودقته , جنون وبودقة جنون , فهناك على سبيل المثال 

وتحقيق , وتعزيز قدرات التواصل اإلنساني , تؤهلك لتقديم العالج الناجع ,  وخبرات وآليات إدراكية

 .التي تتعامل معها الشفاء الميداني للحاالت المرضية

جوهر أسبابها يكمن في اآلليات , أن األمراض النفسية والعقلية , ومن وجهة نظري المتواضعة 

 .في رحلة التكوين واإلنطالق, اإلدراكية التي أصابها ما أصابها من الزعزعة واإلنحراف 

ومن أول يوم , ى أرقبه في عالجاته المعرفية للمرض" آرون بيك"وقد كنت قبل أعوام وأعوام مع 

, ويريد أن يستحضر آليات وكيفيات اإلدراك عند المريض , تيقنت بأنه يفتش عن اإلدراك , معه 

 .لكي يستقيم اإلدراك ومن ثم السلوك, ومن ثم يقوم بتصحيحه 

ألنه , واليمكن الرد على الرأي اآلخر , تتعدد الرؤى والمعاني واإلقترابات , وبين إدراك وإدراك 

وزوايا نظره للحالة التي يتصدى  لها أو , ومولود من رحم آليات إدراكه , مدارك صاحبه مرتبط ب

 .يعالجها

 

  صادق السامرائي- د
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