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 "القلق"ما زلنا مع 
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قدرت أن التعبير عن ما 

أقصد هو يمر بوعى هؤالء 

المبدعين التشكيليين 

المتصالحين على الوعى 

األشمل أكمل وأشمل مما 

األبجدية تستطيع أن تحيط به 

 اللفظية، علمية وغير علمية

 

 

 

  

  :مقدمة
خطر لى أن أواصل التجريب، بأن أعرض تجربة موازية "ذكرت فى آخر نشرة أمس أنه قد 

، "فرط الدراية"أعنى : ربما تساعدنا فى معرفة ما نقصد بالمصطلحات الجديدة التى صككناها للتقسيم
التجربة وصلتنى صعوبتها، أوال لجدة استعمال هذا ، وبمجرد أن بدأت فى إعداد "خفوت الدراية"و

، ثانيا لما تقدم من احترام العجز عن توصيل ما أعنى من خالل كلمات "الدراية"المصطلح، أعنى 
  ]1[  مكتوبة، لمستويات من التواصل ال تكفى فيها الرموز

هذا علما بأننى ال أتوقع استجابات شارحة بقدر ما انتظر الممشاركة فى تساؤالت وحيرة 
ا مثل التى أعيشها معكم ومع مرضاى، وهى الحيرة التى تعرى سطحية استعمالنا لأللفاظ، وجهلن

  .بحقيقة الوجدان
تشارلز  يحضرنى هنا أيضا ما سبق نشره فى ملف الوجدان، حين عرجتُ إلى كتاب

عن االنفعال عند الحيوانات ، وكيف أننى نوهت بأنه لو كان تحت يده هذا الكم الزاخر  دارون
ر وتمادى من التصوير واإلبداع الذى تتيحه لنا الموسوعات الكريمة الحديثة اآلن، لكان اطمأن أكث

اإلبداع التشكيلى (أكثر فى فروضه الثرية، كما نوهت أيضا من فرط استفادتى من هذا المصدر 
أننى قدرت أن التعبير عن ما أقصد هو يمر بوعى هؤالء المبدعين التشكيليين ) والتصويرى

مية المتصالحين على الوعى األشمل أكمل وأشمل مما تستطيع أن تحيط به األبجدية اللفظية، عل
  وغير علمية، ناهيك عن االختناق داخل تعريفات المعاجم، وتوصيفات األعراض النفسية؟

  وبعد
فضلت أن أفتح الباب : اخترتُه من مصطلحات وتقسيمات جديدة  فيما  –كقارىء –بعد النظر 

لتعليقات حرة، قبل التسرع بالرجوع إلى أصل التقسيم النابع من الفرض األصلى، وهو موجود 
  )2016- 8-1: نشرة(  شرات األسبوع الماضىفى ن
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  .أرجو أال تشغل بالك أكثر، وكله سوف يأتى مع الممارسة السليمة:   وبعد
 

 
  ".الحروف"أو بلغة موالنا النفرى  -  [1]

 

 
  

 
 

 
 

 

***   ***   *** 

  ) مصر(  يحيىالرخاوي - "ـورالتطـــــانواالنســــ"  سلسلة ملفـــــــات 
  )  2016 ربيع(   10العدد

  "إضطرابــاتاإلرادة" ملـــف"
  العـــددرابـــط 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=225&controller=product&id_lang=3  

  مدخلالفهــرس و ال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB10YRCont&Chap1-2.pdf 

  ****   ****    ****  

  " االنســـــانوالتطـــــور"  سلسلة ملفات " 
  دليل االصدارات السابقة على الشبكة

http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm  

  متجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسيةالعلى
controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&  

  الفايس بوكعلى 
1779362208960201/--Publications-Arabpsyfound-Attatawer-Wa-Inssan-https://www.facebook.com/Al 

 

 

https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=225&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB10YRCont&Chap1-2.pdf
http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3

