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 :مق�مة

 ما ف�ها س�ق&م ال�ى ال��م ن�ة ُتْق�أ أن األه�، لعله ال��اب، ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل
 ال*ا.ع، الف,ل م� ت+*�

 .ال��ة ه
ه ق�اءة ق2ل أم3 ن�ة .ق�اءة .ال2&ء أوصى ك�ا 

 	��ى                      

 ال�ا�ع الف�ل

  textuality-Inter  (9)ال%$عى العالج في ”ال��اص“ ال�عى م����ات ج�ل

………… 

………… 

 اإلن�ان ق5ل األح:اء ل�8 ال�عى ”ت�اص“ م6 ال�5ا	ة

 ه�ا، ال�*��اع، ح&ود ىف” ال�عى “ماB+ة على ن�ع�ف أن ب& فال ال2&ا=ة، م� ن2&أ أن أردنا إذا
� G+3 إذا ت�اما قل�ل .ال
ات ال�عى م�ض�ع فى وال�*��اعHI. لةJ مع�فة ض�ء فى لل*�� وحاج��ا ال�

 .كاL+ة

 .ع��ان” (2) العق�ل أن�اع“ ل�ا =ق&م وه� ال&ؤوب،” دی��B دان:ال “مIاوالت ن*��جع .أن ن2&أ دع�نا
 م6 ن�ع لHل أن : ال2&ا=ة م� ت�X�Yه على ال��2+ه ه� اآلن یه��ى وما ،“ال�عى فهE م�اولة ن�� “ف�عى

�اء دون  – األح:اءKاف]  �ه خاص وعى -اس�I= ا[ه خالل م� وق& .آخ�، أو .Jل .قائه على ن
 العقل Yل�ة =c�d ل� أنه [ال�ا ع�&b اع��اض وال لل�*ألة، ت�اوله مع`� فى ،”عقال“ ال�عى ه
ا أس�ى

لe العقل به
اIة اللغة ت��ر لم�اح أعلى فى ال��gXان�هى وق& اإلن*ان، ع�& ال�م iالعقل أن إلى دی�� 

 b�jن�اج ه� ال: 

 ال�2+عى االن�قاء (1) 

   (3)ثقاL+ا ت,�+�ه إعادة(2) 

ال بد أن نتعرف على ماهية  
فى حدود  ” الوعى“

المستطاع، هنا، والمستطاع  
الوعى بالذات  فى موضوع  

قـليل تماما إذا قيس بحجم  
المشكلة وحاجتنا للسير فى  
.ضوء معرفة كافية

 –أن لكل نوع من األحياء  
وعى خاص   -دون استثناء

به  يحافظ من خالل نشاطه  
على بقـائه بشكل أو بآخر

جرى ويجرى  ” تناص“هل ثمَّ  
بين مستويات الوعى  
المختلفة فى النوع  الواحد، 

بين وعى نوع من  وكذلك  
األحياء ونوع آخر استطاع أن  
يبقى معه أيضا؟




اJوه �J�= اهjال`اه�ة .عق�ل�ا غ�ورنا م�اجعة ض�ورة إلى االن� �Iرها ن�,�رها، ون  [�ل ون,�ِّ
،iل وأن األصل، أنها ال�قY ا[ها، ع� ناتج ه� ع&اها ما
لs ل+3 االم� أن ی2&وا ول�� نY ،ف�ا ت�اما 
 .واالن�قاء ال���ر لع�ل+ة ن�اج م� واح& جانt إال العقل

 ت�xع أم ال�عى، ت*�ى ح�Y+ة إب&اw+ة م���مة فى تHلَّى س�اء العقل نأ u+Y نع�ف ح��
 مP 6لO  م6 عقلال نأ u+Y نع�ف ح�� أق�ل ،الI&یy العقل ت*�ى وص+ة مفه�م+ة م�`�مات على

 ج�اعى، تالح� م� الzقافة تع�ى ما .Jل دی��i) =ق�ل ل�ا) ،ثقاV:ا ت�$:$ه إعادة ثE ال5R:عى، اإلن�قاء
� ذلY sل عالقة فى ال�`� ونع�& الائعة، ال�ق�الت أمام ن��قف أن ب& ال ،و|ب&اع وت��ر ال�2}ة، مع وت�اغ
 ج�b  ”ت�اص“ ث�َّ  هل: ن�*اءل وأن األخ�b، األن�اع مع وأ=~ا ال��ع، نف3 م� األح+اء ب�� ال�عى .Y�I+ة
 b�Hgات ب�� وg��*لفة ال�عى م�dال�اح&،  ال��ع فى ال� sل
Yآخ� ون�ع األح+اء م� ن�ع وعى ب�� و 
 أ=~ا؟ معه یjقى أن اس��اع

� ح+اء،األ ب�� ال��Jل+ة الH&ل+ة الY�I+ة .اع�jاره الjقاء فى اإلب&اع دور على ال�أك�& م� ال�gX& =أت��ا ث
���+Iت�افال، وغ��ه ال��ع ب�ف3 وال� sى س�لفان�“ مق�لة خالل م� ذل�gا.ه فى ”أر�Y “:ة+wاإلب&ا sذل 

– اإلب&اع س+اق فى – أر�gى جعل فق&:Synthesis magic The “Creativity (4) ال*b�I  ال�الف
 األخ�b، األن�اع مع وال ،ال��ع نف3 م� األح+اء أف�اد مع فق� ل+*i الjقائى ال�عامل وx�امج آل+ات أن  

   – الI+اة و|ب&اع ال��+u أن م�ه ن�عل� األه�+ة .الغ وه
ا وال�Jان، الXمان وت�Jل إب&اع فى دوره مع ول��
 واألم�Jة األزم�ة مع ی�Jل أن اإلن*ان ذلs فى .�ا الIى ال�ائ� م� =�Iاج – ال��ع وjgقى ل�*���
 ی�قلها ث� ” ذلs .ع& =ق�ل ث� الdارج+ة.، ال�2}ة م� ر�gى:أ =ق�ل �Yا – أ=~ا ی�عل�ه ال
b األم� أ=~ا،
 ”ج�ل إلى ج�ل م� ال���ر


اJة الع�ل+ة ت��اصل ه+wل ح�� اإلب&اz�= ا
 ت�Iل وما ال�I+�ة ال�2}ة ب�� تالؤما اإلب&اعى ال��Jل ه
 ب�امج  اعاتإب& م� آخ� إب&اع فه
ا إذن خاصة، ال�2&عة ال��Jل+ة و[اق��ا لق�انا ال�راثى ال��t�Y م�

 ی�Hح ل� ت�t�Y أو آل+ة أ=ة إن: “أ=~ا أر�gى قال �Yا ألنه ذلs الjقاء، ع� م*}�ل وه� ال���ر، وآل+ات
 األم� =,ل وح�� ال���ر، م*��ة م�اصلة فى فل ق& ه� ث� وم� ،“ج��+ا ی��قل أن فaل ق& ال�الؤم: فى
 ع�ل+ات فى ی�Hح ما ه� األح&ث ألج+الا إلى ی��قل ما .أن م�و[ا ال��Hى االن�قال ه
ا =�Jن  أن إلى

 و��x بل وxع~ها، ال�عى م*��gات ب�� ال�فاعل ح�Y+ة وأول�gة .أه�+ة وع��ا یXداد وال��+u، اإلب&اع
 ت�Jل فى ال�ارYة ذلs فى .�ا ح�ل�ا م� ال�2+عة و��x عق�ال) دی��i: أس�اها (ال�ى ال�عى م*��gات

 .اإلب&اع [2+عة ع� Yالمه س+اق فى أر�gى أشار �Yا وال�Jان الXمان

 وbع�

�ق� �ال��اّص، هcا Pل عالقة ماbو f�5�ف�ى ال8gah، الRالbر8؟ و�Rال� 

 ج�ل:ة خالل م� إال ت2&ع وال ت���ر وال   ت*���، وال تeَ2، ل� اإلن*ان ق2ل ح�ى األح+اء Yانi إذا* 
� .ا� ف�+u ،معا ال�عى حPg:ةJ+اها م� ق&ر .أقل م*��ته اإلن*ان ی�اصل علjا إلى الن�
 الdالق ال&ور ه
 Yل على ت��YXه إلى االن�jاه ال�اجt اإلب&اعى ال�jادل ه
ا ته�+� في ال��ادb إن ال�عى؟  لY�I+ة

 ال�`اه� ه
ه مع`� تHل+ات ب��ها وم� واالنق�اض، ال�&ه�ر م~اعفات إلى ی��هى  ال�*��gات،
 .ال�ف*ى ال��ض ال�*�اة وال�~اعفات

 ال�ائ� Yان إذا* jال b� ه�” cن  bوه� واألرض، ال*�اوات ب&=ع أب&عه ”ح�� tY�ل م� مY 
 [2+ع�ه� على الIفا� [�eg إلى وه&یه� .dلقه� هللا أك�مه� م� م*��ة على سjقه م� وعى م*��gات

 م� وال�عال��H) األ[jاء (خ,�صا اآلن ن�I فأی� ال�*�gات، Yل ع2� ال�dل�e و|عادة ال��Jل ب�jادل

أن آليات وبرامج التعامل  
البقـائى ليست فقط مع  
أفراد األحياء من نفس النوع، 
وال مع األنواع األخرى، ولكن  
مع دوره فى إبداع وتشكيل  
الزمان والمكان

–أن التكيف وإبداع الحياة  
اج  يحت –لتستمر ويبقى النوع  

من الكائن الحى بما فى  
ذلك اإلنسان أن يتشكل مع  
، األزمنة واألمكنة أيضا

تتواصل العملية اإلبداعية  
حين يمثل هذا التشكيل  
اإلبداعى تالؤما بين البيئة  
المحيطة وما تحمل من  
التركيب الوراثى لقوانا  
وطاقتنا التشكيلية المبدعة  
خاصة

هذا إبداع آخر من  
مج وآليات  إبداعات  برا

التطور، وهو مسئول عن  
البقـاء

إن أية آلية أو تركيب لم  
ينجح فى التالؤم: قد فشل أن  

، ومن ثم هو قد  “ينتقـل جينيا



 ما على للIفا� ال,I+ح ال��eg فى ال�~ى م�اصلة على نق&ر ح�ى .ع~ه أو ذلY sل تعه& م*}�ل+ة
 وb�Hg؟ ج�b  ما Yل .ع& ،”خلق��ى �Yا رxى“ ه�

�b  ال�c ه
ا أك�م ق& العال��� رب Yان إذا* jال �zاء غ��ه م� أكHأح*�“ على ف �gتق�”، � سل�ه ث
 ه
ا على الIفا� فى Hاحهن م&b على ��قفی ال
b األم� ح�لها، أجاد ما واس���اره .قاءه ل��عه& األمانة
�gان األح*�، ال�ق�Yوم وXل sعلى اس���اره ه� ذل eg�] ادل ال���رjة وت+Y�ل مع اإلب&اع حY یل�ح ما 

 الهامى، ال��I�ف ه
ا إلى ن,�� جعل�ا ال
b ف�ا خّالق، ح��b  .إ=قاع ال�ا.~ة ال�عى م*��gات م�
 م�ى؟ و|لى م�؟ ولI*اب ال�ف*ى) ال��ض ذلs: (م� ال�غ��ب؟ وال�ّ�ى وال�gXH}ى،

 ه� عالجه =�Jن  أن ال���قى م� أل+3 ال�*��ة، ه
ه فل أوجه .ع� ه� ال�ف*ى ال��ض Yان إذا* 
 وعى؟ وح�Y+ة وق&رات أدوات م� ل�ا أت+ح ما .Jل ال�*ارإلنHاحها ت,I+ح مIاولة

 ه
ا في حهش�  وحاولi رص&ته ث� ال�Hعى العالج في لى الح م�ا إل+ه اإلشارة حاول�ا ما ه� ه
ا* 
 العالج؟

 ذلl؟ Pان وk:P ق�ل

 الdاصة ثقاف��ا واقع م� ال%$عى العالج فى وb�Hg  ج�b  ما ن�أمل دع�نا

 فى .األلفا� �Yاب�ه أس��ع ل� ما فى ال�`� إلى دع�ة .�zا.ة تق�م ر�xا تعل�e .ال أشJاال اآلن ل�� أق&م
 .ذلs أم�J ما إل�ها نع�د ح�ى ال���،

 

 
……………. 
……………. 

 )القادم األس�2ع ون��ل(
 ”!!وال�gْع وال�عى الRاقة ع6 هامo:“ الKام6: الف�ل �عgض 
  

فشل فى مواصلة مسيرة  
التطور

إذا كانت األحياء حتى قبل  
اإلنسان لم تبَق، وال تستمر،  
وال تتطور وال تبدع إال من  
خالل جدلية حركية الوعى  

فكيف باp عليكم   معا،
يواصل اإلنسان مسيرته بأقـل  
قدر من االنتباه إلى هذا  
الدور الخالق لحركية   
الوعى؟ 

إذا كان رب العالمين قد  
أكرم هذا النص البشرى  
أكثر من غيره فجاء على  

، ثم سلمه  ”أحسن تقويم“
األمانة ليتعهد بقـاءه  
واستمراره ما أجاد حملها،  
األمر الذى يتوقف على  

دى نجاحه فى الحفـاظ على  م
هذا التقويم األحسن

كان لزوم ذلك هو استمراره  
على طريق التطور وتبادل  
حركية اإلبداع مع كل ما  
يلوح من مستويات الوعى  
النابضة بإيقـاع حيوى خالّق، 
فما الذى جعلنا نصير إلى  
هذا المنحرف الهامشى، 
والتجزيئى، والكّمى  
المغترب؟ (من ذلك:  

فسى) ولحساب  المرض الن
من؟ وإلى متى؟



 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت1][ – 

 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو ”التطورى

 )2022( طورىالت النفسى الطب جمعية منشورات حوار، في آمال

 (الطبع (تحت

[2]- Daniel C. Denne : (1996)  “Kinds of Minds 

Towards Understanding of Consciousness”  

 : الوعى فهم محاولة نحو العقول: أنواع دينيت: دانيال  

  القاهرة ”األكاديمية المكتبة“ عن صادر المترجم الكتاب

2003 

[3] – Denette came to the conclusion that: 

Human mind is the outcome of  االنتقاء الطبيعى + إعادة
  ! تشكيله بالتأثيرات البقائية
(1) natural selection + (2) Restructuring by 

cultural influences 

[4]  – Silvano Arieti: Tertiary processes (1976), 

Creativity: The Magic Synthesis. Basic Books، New 
York  

…These modes (i.e. the structures of time and space) 

have to be “learned” by evolution itself from the 

external environment and then evolution transmits 

them from generation to generation.  The modes happen 

to fit the world because the hereditary depositories 

of our mental functions were selected for their 

evolutionary fitness.  Whatever mutation or mental 

structure did not fit was dropped from genetic 

transmission. 

  

إذا كان المرض النفسى هو  
بعض أوجه فشل هذه  
المسيرة، أليس من المنطقى  
أن يكون عالجه هو محاولة  
تصحيح المسارإلنجاحها بكل ما  
أتيح لنا من أدوات وقدرات  
وحركية وعى؟

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200222.pdf 

  : إرتباط كامل النص
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a-6/ 
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