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هل يمكن أن يتميز هذا 

الكائن البشرى الرائع عن 

من سواه وما هو دونه من 

أحياء بطيف وحركية تناقض 

الوجدان نحو الجدل الخالق 

 إلى الغيب إلى وجهه تعالى؟
 
  

  

  

  
 
 

دى شخصيا حل إال ال يوجد عن

االستمرار، وعلى من يهمه 

األمر أن يكمل ما لن أستطيع 

الوفاء به، وأن يعيد تشكيل 

وتنظيم ما أمكننى تركه فى 

حدود ما منحنى ربى من أيام 

 أو ثوان أو سنوات

  

  

  

هل يمكن أن يتميز هذا الكائن البشرى الرائع عن من سواه وما هو دونه من أحياء بطيف   :سؤال 
  وحركية تناقض الوجدان نحو الجدل الخالق إلى الغيب إلى وجهه تعالى؟

  ولم ال؟ :الجواب
  وبعد

 إلى إشكالة وجودية،" تناقض الوجدان"أوصلنا البحث فى أصل، وروعة، وضرورة، وطبيعة 
ـَةْ، وبرغم من إقرارنا أن تناقض الوجدان حين يحتد ويتجمد  ومعرفية، وإيمانية رائعة ومرعـب

ـُعلن ويعوق هو من أخطر أعراض المرض النفسى، والذهان بالذات، والفصام بوجه أخص، إال : وي
ؤقتاً عن الذى سنتنازل م(أنه بالرجوع إلى أصله، والنحت حول جذوره فى الموقف االكتئابى النمائى 

، وجدنا أنه األصل والمحرك الطبيعى لمسيرة الكائن ")موقف التمييز البشرى"تسميته المقترحة 
  .البشرى
وبالذات عن الحزن الحيوى " ملف الوجدان"رجعت إلى النشرات السابقة مكتفيا بما ورد فى  
األلم " 28/12/2014نشرة (  ، واأللم النفسى)وعى   تفجر   أم   حزن 2014-11-30نشرة (  الخالق
نشرة ( والعقل البيولوجى  ،)2014-10-6نشرة ( ، والعقل الوجدانى االعتمالى")النفسى

ه فق"ما كتبت فى ) أو أغلب(، ثم بعض ")التطور والعواطف والعقل البيولوجى" 25/8/2014
، فوجدت أن المسألة [1] "مقامات ورؤى" ثم ما جمعته مؤخرا وحدثته فى كتاب" العالقات البشرية

  .تشكيل وربما تصل إلى ملف مستقل بأكمله تحتاج جمعاً وتربيطا وإعادة
ونحن لم نتنه " األساس فى الطب النفسى"ا العمل، وأنا أدعى أننى مازلت أواصل كتابه مرجع م

بعد من االفتراضات األساسية واألعراض التى استدرجتْنا إلى أصولها فى الحياة السوية حتى نتمكن 
  من التعرف على الحد الفاصل بين السواء والمرض بالنسبة لكل وظيفة نفسية أوالً بأول؟

ال يوجد عندى شخصيا حل إال االستمرار، وعلى من يهمه األمر أن يكمل ما لن أستطيع الوفاء 
  .به، وأن يعيد تشكيل وتنظيم ما أمكننى تركه فى حدود ما منحنى ربى من أيام أو ثوان أو سنوات

  :سريعة ومختزلة: أقوال شائعة
ل االختزالية الشائعة التى تحاول أن ال داعى للبدء من الدائرة األوسع بالتساؤل حول هذه األقوا

تصف ما يتميز به اإلنسان بما يختص به من وظائف ال توجد عند األحياء األخرى، فمن ناحية هذه 
ليست مسألة سهلة، ألن الوظائف التى نتصور أنها تميزنا بشراً، يثبت باستمرار أنها موجودة عبر 
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أن ادعاء اإلنسان أنه الكائن 

الوحيد الذى يتمتع بما يسمى 

هو ادعاء على غير " وعيا"

موقفا حكميا أساس يمثل 

) اإلنسان(فوقيا من كائن حى 

على زمالئه وأجداده على 

هذه األرض، وأن علينا أن 

نتعامل مع هذه المسألة 

بتواضع أكثر، وعلم أعمق، 

 وأمانة أصدق
 
 
  

  
 
أما الشائع، ففى حدود ما 

اإلنسان حيوان : أذكر هو أن

عاقل، حيوان ناطق، اإلنسان 

حيوان مفكر، اإلنسان حيوان 

 ع، اإلنسان حيوان ضاحكوا
 
 
 
  

  

  
 
: أما ما خطر لى فهو كما يلى

اإلنسان حيوان مبدع، اإلنسان 

حيوان ملغز، اإلنسان حيوان 

مغرور، اإلنسان حيوان غبى، 

اإلنسان حيوان منشق، اإلنسان 

 حيوان مؤمن

  

  
 
 
 

ت أخرى تحتاج لمناهج أخرى، ومنذ أن قرأت كتاب تاريخ الحياة عند كثير من الكائنات لكن بمواصفا
التعبير االنفعالى عند "، وحتى اطالعى على كتاب تشارلز داروين  [2] لدانيال دينيت" أنواع العقول"

أما بالنسبة للكتاب األول : بإمعان شديد) تميز اإلنسان(وأنا أراجع هذا الزعم    [3] "اإلنسان والحيوان
د الذى يتمتع بما فى مقدمته والفصل األول أن ادعاء اإلنسان أنه الكائن الوحي دينيت فقد أكد مؤلفه

على زمالئه ) اإلنسان(هو ادعاء على غير أساس يمثل موقفا حكميا فوقيا من كائن حى " وعيا"يسمى 
وأجداده على هذه األرض، وأن علينا أن نتعامل مع هذه المسألة بتواضع أكثر، وعلم أعمق، وأمانة 

  .أصدق
بقا إلى مغزى أن يكون هذا الكتاب الحقاً أما بالنسبة للكتاب الثانى لتشارلز داروين فقد أشرت سا

، وربطت بشكل عابر بين "أصل اإلنسان"، و"أصل األنواع"لكتابيه األساسيين الذين اشتهر بهما 
، وقد [4]اإلدراك واإلبداع والحدس كأساس لنظريته جنبا إلى جنب مع المالحظات والرصد والتنظير

بالعقول المتنوعة والتى مازال الكائن البشرى يحتفظ بها " دينيت"حاولت مؤخرا أن أربط بين ما سماه 
دون قصد معلن أو حتى دون وعى  –فى تنظيم هيراركى رائع، وبين محاولة تشارلز داروين 

بمنظار الوجدان فى نفسه وفى الحيوان واإلنسان على حد سواء، قراءة تاريخ الحياة  - شخصى
  .ووصلنى من هذا الربط ما طمأننى لفروضى من حيث المبدأ

  ):كالعادة(من واقع الممارسة 
وقد تأكدت من أصول كل هذه الرؤى وأنا أمارس مهنتى فيطلعنى مرضاى فأطّلع معهم على هذا 

ـَرفَ  التاريخ بداخلنا، فرحت أتراجع قليال أو كثيرا عن التحيز لجنسى البشرى، خاصة بعد أن انح
عن الطريق التطورى الطبيعى المنتظر منهم ولهم، وأفرطوا فى القتل ) أو أغلب أفراده(بعض أفراده 

والظلم والتدمير والنكوص برغم محاوالت فريق غير قليل على الجانب اآلخر فى مجاالت اإلبداع 
  ).وربنا يستر(يما بينهم إلى ما بعدهم والتعمير والحضارة والتواصل ف

إذن لن أعرج إلى الصفات التى شاعت لتميز البشر عن سائر األحياء لمناقشتها بالتفصيل مكتفيا 
  :بذكر أسماء الشائع منها، باإلضافة إلى بعض ما خطر لى

ان حيو ، اإلنسانحيوان ناطق ،حيوان عاقل اإلنسان: أما الشائع، ففى حدود ما أذكر هو أن 
  .حيوان ضاحك  ، اإلنسانحيوان واع ، اإلنسانمفكر

حيوان   ، اإلنسانحيوان ملغز  ، اإلنسانحيوان مبدع اإلنسان: أما ما خطر لى فهو كما يلى

  .حيوان مؤمن ، اإلنسانحيوان منشق ، اإلنسانحيوان غبى ، اإلنسانمغرور
تصديق هذه األوصاف أكتفى بهذا القدر وال أعد بالعودة، لكن على القارىء أال يتسرع ب

االجتهادية، ولو مبدئيا فكل صفة من هذه الصفات من أول الغباء حتى اإليمان وجدتها أو ما يقابلها 
  .[5]عند سائر األحياء وغير األحياء

  وبعد
لمقدمة كالعادة، وكان ينبغى أن تطول، سوف أقصر حديثى اليوم على تعريف بالفكرة طالت ا

العريضة التى سوف أتناول من خاللها موضوعنا الحالى عن تناقض الوجدان من أول ظهوره فى 
الموقف االكتئابى وحتى تماديه إلى الجدل نحو الوعى الكونى إلى وجه اهللا، هذا علما بأننى لن أعود 

إلى تناقض الوجدان كعرض من أعراض المرض النفسى والفصام، مكتفيا بما ذكرته فى  - غالبا–
  .إيجاز شديد ،اللهم إال إذا اضطرتنى بعض المقارنات إلى ذلك

  :آمل أن نتناول فى النشرات التالية ما يلى
حركية تناقض الوجدان على مسار النمو والتطور إلى اإلبداع، "..... 

باأللم النفسى الخالّق من خالل الحركة اإليقاعية الحيوية  –مصاحبا معظم الوقت 
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 :تناقض الوجدان هو

ظاهرة لها طيف ممتد : أوالً

من طفل بشرى حول الثالثة 

 .لغيبإلى مطلق ا

أنها حركية، وليست : ثانياً

 .صفة ساكنة لعاطفة أو أكثر

أنها إيقاعية نابضة : ثالثاً

 .متناوبة
 
 
 
 

، يحيى "مقامات ورؤى"كتاب 

) حكمة المجانين(الرخاوى، 

وهو تحت الطبع حاليا فى 

طبعة ورقية، باإلضافة إلى أنه 

سيكون تحت أمر وإذن 

الشبكة العربية للعلوم النفسية 

 ريباق) شعن(
 
 
  

التنسيقية واإلبداعية، فى حضور آخر بشرى على نفس الطريق بنفس المواصفات 
  ".فى مساحة متغيرة مفتوحة النهاية إلى مستويات متصاعدة من الوعى

  :نالحظ فى هذه الفكرة كيف أن تناقض الوجدان هو
  .د من طفل بشرى حول الثالثة إلى مطلق الغيبظاهرة لها طيف ممت: أوالً
  .أنها حركية، وليست صفة ساكنة لعاطفة أو أكثر: ثانياً
  .أنها إيقاعية نابضة متناوبة: ثالثاً
  .أنها تحتاج إلى اثنين بشريين على األقل لتتواصل فى مسيرتها: رابعاً

مسافات، فال هى دائرية  فى مساحات على) دخوالً وخروجا تمثال وبسطا(أنها تجرى : خامساً
  .مغلقة وال حركة فى المحل

  ).باإلدراك والوجدان: ومن ثم(أنها مرتبطة بالوعى : سادسا
  .أنها مفتوحة النهاية: سابعاً
  وبعد

  .أكتفى بهذه المقدمة لنواصل األسبوع القادم
  ).ومن يجدها موجزة أكثر من الالزم يقرأها مرتين لو سمح(

 
وهو تحت الطبع حاليا فى طبعة ورقية، ) حكمة المجانين(، يحيى الرخاوى، "مقامات ورؤى"كتاب  - [1]

 .قريبا) شعن(باإلضافة إلى أنه سيكون تحت أمر وإذن الشبكة العربية للعلوم النفسية 
[2]  - Kinds of Minds Towards Understanding of Consciousness    Daniel C. Dennet 
1996 

تطور "م، نشر بعنوان مصطفى فهمى إبراهي. ترجمة د" المكتبة األكاديمية"الكتاب المترجم صادر عن 
 2003  القاهرة -   !!"العقول

[3]  -  Darwin, C. The expression of the emotions in man and 
animals. Chicago: University of Chicago Press. (Original work published 1872) 

، المركز القومى ، ترجمة مجدى المليجى1872، تشارلز داروين التعبير عن االنفعاالت في اإلنسان والحيوان، 
 2005للترجمة، 

تشارلز داروين ()9(  ، ملف الوجدان واضطرابات العواطف2014-8-3نشرة اإلنسان والتطور،  - [4]
  ")ديله"يس من ول( "من بؤرة وعى إيمانه المعرفى  :جاب الديب"

وليس من ( "من بؤرة وعى إيمانه المعرفى :جاب الديب"تشارلز داروين ( 3/8/2014راجع نشرة  - [5]
  ")ديله"
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