شكر وتقدير:
أتقدم بالشكر الكثير إلى معلمنا ومعرفنا طريق الحق السيد أحمد الحسن (عليه
السالم) الذي أتاح لنا كتابة هذا البحث لنيل شهادة الدكتوراه في املعهد.
وشكري وتقديري إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث وأعانني على االستمرار به
وأخص منهم الدكتور املشرف عبد الرزاق الديراوي.
وجميع األساتذة الكرام في املعهد الشريف.
ً
راجيا من هللا التوفيق والقبول.

احملتويات
اإلهداء 5 .................................................................................................................................
املقدمة 7 .................................................................................................................................
الفصل األول  /ماهية األحالم في املنظور العلمي 11 .....................................................................
تمهيد 11 .............................................................................................................................................................
علم النفس13 .................................................................................................................................................. :
العالم والطبيب النمساوي سيكموند فرويد13 ..................................................................................... :
ماهية األحالم عند فرويد14 ............................................................................................................... :
العلة املثيرة لألحالم19 ......................................................................................................................... :
ً
أوال – املنبهات الحسية الخارجية20 ............................................................................................ :
ً
ثانيا  -املنبهات أو ّ
التهيجات الحسية الداخلية (الذاتية)22 ....................................................... :
ً
ثالثا  -املنبهات الجسمية الداخلية العضوية22 ......................................................................... :
ً
رابعا  -املصادر النفسية للتنبيه23 ............................................................................................... :
عود على بيان ماهية األحالم بنظر فرويد30 .....................................................................................:
عالم النفس كارل جوستاف يونغ39 ....................................................................................................... :
ماهية األحالم عند يونغ39 .................................................................................................................. :
اختالف "يونغ" مع "فرويد"42 ............................................................................................................ :
عالم النفس إدلر46 .................................................................................................................................. :
فهم "ادلر" لألحالم46 .......................................................................................................................... :
علة األحالم بنظر ادلر48 .................................................................................................................... :
موقف "ادلر" من الرموز50 ................................................................................................................ :
اختالف ادلر مع فرويد51 ................................................................................................................... :
ما كتبه ريتشارد دوكنز في كتابه "وهم اإلله"54 ......................................................................................:
علة األحالم بنظر "دوكنز"60 ............................................................................................................... :
ماهية األحالم من ناحية طبية بايلوجية66 .................................................................................................. :
الفصل الثاني  /ماهية األحالم بمنظور ديني 81 ...........................................................................
ً
أنواع األحالم دينيا81 ...................................................................................................................................... :
األحالم جزء أصيل في النصوص الدينية منذ القدم87 ............................................................................. :
الرؤيا في القرآن الكريم88 ........................................................................................................................ :
الرؤيا أو األحالم في كتب العهدين89 ...................................................................................................... :
كيفية حصول األحالم بنظر الدين92 ........................................................................................................... :

 4ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية
ميزة األحالم الصادقة97 ................................................................................................................................. :
صور األحالم ورموزها99 ................................................................................................................................ :
الفصل الثالث  /دور املنظومة العقلية في األحالم 107 .................................................................
الرموز108.........................................................................................................................................................:
تفسير العلماء لعلة حضور الغيبيات واإلبداعات وغيرها في األحالم124.................................................. :
الفصل الرابع  /العقل باملنظور الديني 153 ................................................................................
املبحث األول :العقل األول (سماء العقل) 155..............................................................................................
املبحث الثاني :ظل العقل 159.........................................................................................................................
املبحث الثالث :العقل الجسماني (الجهاز العصبي) 165...............................................................................
الفصل الخامس  /النبوءة املستقبلية 185 .................................................................................
ّ
العرافون واملنجمون والسحرة186.................................................................................................................:
العرافة187................................................................................................................................................. :
السحر والتنجيم187.................................................................................................................................. :
ً
ثانيا  -علم الباراسايكولوجي192.....................................................................................................................:
ً
ثالثا  -نظرية الكم196.....................................................................................................................................:
ملحق ( :)1الوعي 201 ...............................................................................................................
ملحق ( :)2بعض األحالم املتحققة 207 ......................................................................................
ملحق ( :)3الرموز 215 ..............................................................................................................
الخاتمة221 ........................................................................................................................... :
املصادر 223 ............................................................................................................................

إلى سيدي وموالي العقل األول
صلوات ربي عليه وعلى آل بيته أجمعين
ّ
كلي أمل ورجاء أن تقبل عذري
فما أعظم التقصير وقلة العمل
فأنت أكرم من أن ترد السائلين

بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
ّ
اللهم ّ
صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليما.
ً
ما يتناوله هذا البحث بشكل رئيس ي هو مناقشة الخلط (سواء كان عفويا أو
ً
مقصودا) الذي وقع فيه أصحاب النظريات النفسية من أ ّن األحالم عبارة عن انعكاسات
وبواعث نفسية فقط.
ً
واستغل امللحدون هذا الخلط ووظفوه لحملتهم ضد التوحيد ،علما بأن هذا
الخلط ال يمكن تعميمه على الكل فبعض العلماء يعترفون بأن األحالم إنما لها عالقة
بالنفس اإلنسانية (وخصوصا األحالم الصادقة) ولذلك يرجعونها إلى أسباب ومعتقدات
دينية ترتبط باهلل والغيب وامللكوت ،وليس لنا مع هذه الفئة من العلماء كالم فغاية
البحث هو إثبات خطأ ما ينكره البعض من علماء النفس أو غيرهم من أصحاب العلوم
التطبيقية أو األحيائية.
فمن يثقف لهكذا عقيدة يحاول قدر املستطاع خلط األوراق ووضع األحالم كلها
في سلة واحدة وتقديمها على أنها ذات منشأ انفعالي أو هجاس ي أو هستيري أو ربما في
أحسن األحوال ما يحدثه العقل الباطن ،والحقيقة أن هذا الخلط مقصود فاألحالم
ليست كلها على وتيرة واحدة ،بل أن قسما منها ال عالقة لها بانفعاالت اإلنسان وهي
ً
األحالم الصادقة بل في أكثر األحيان ال يعلم اإلنسان عن تلك األحالم امللكوتية شيئا.
الغريب ّ
أن أغلبهم يعترفون بهذه الطائفة من األحالم وأنها خارقة باملقاييس
املنطقية التي تحكم كل ش يء ،لذلك دأبوا على وضع النظريات والفرضيات التي تفسر
حصولها ولكن األعم األغلب من علماء النفس وغيرهم اتفقوا على وجود العقل الباطن
كعلة مقبولة لحصول أحالم الخوارق.
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والبحث ركز على فئة من األحالم الخارقة وهي أحالم النبوءات والتي كانت كابوسا
بالنسبة ملن ال يروق لهم االعتراف بالعالم الخر ،فهم ال يستطيعون إنكارها وال
ً
ً
يستطيعون ردها بدليل مقبول علميا ومنطقيا بل اكتفوا بوضع فرضيات وأطروحات
تفسر ظهور تلك األحالم ،ولم تنجح تلك األطروحات ولم تصمد أمام النقد والتحليل كما
سنرى من خالل فصول البحث.
الفصل األول تناول بش يء من االختصار؛ ماهية األحالم وفق رؤية طبية ونفسية
وكان ذلك على لسان أهم علماء النفس وركز النقاش على العناصر املهمة التي ارتكزوا
عليها في أطروحاتهم املختصة باملوضوع ،فالبحث لم يناقش عموم ما تم طرحه عن
ً
األحالم ألن املوضوع ال يهمنا وال نرفضه بل حتى الدين ال يرفض فكرة أ ّن هناك أحالما
انفعالية.
ً
غاية ما في األمر أ ّن تلك النظريات العلمية أطلقت أحكاما عامة باالعتماد على
تجارب وحاالت محدودة وخاصة (مرضية) وبذلك ّ
قدمت تلك النظريات فهما لألحالم،
وتم تبني تفسير لكل االستفهامات ً
بناء عليها ،وهذا غير صحيح ولذلك تم التركيز في
الفصل األول من خالل الكثير من املفاصل املهمة التي قدمها العلماء عن األحالم
كاملنبهات والكبت والترميز وكون األحالم تعبر عن رغبة مموهة والتي ال يمكن تعميمها،
لذلك ركز الفصل األول على طريقة وأسلوب معالجتهم للموضوع وبعض التناقضات أو
االنتقائية في األحكام ولعل األهم هو أسلوب التعميم املستخدم في تلك النظريات
واألطروحات ،ومثال على ذلك هو شيوع فهم بين الناس بل ربما حتى بين املختصين؛ أن
نظريات فرويد عن األحالم كانت عامة وشاملة ومحكمة بينما في الحقيقة إن أكثر أبحاثه
وتجاربه في األحالم إن لم نقل كلها  ،إنما بنيت على املرض ى النفسيين ،وهذا ما يقول به
هو أيضا ،ولهذا فهي أبحاث ال يمكن إخضاع أحالم الجميع لها أقصد األسوياء فأحالمهم
بالتأكيد ال تشبه أحالم املرض ى النفسيين التي تعكس حالتهم الهستيرية وعقدهم
النفسية وهذا مناف للواقع وللمنطق والعقل.
بينما طرح الفصل الثاني ماهية األحالم باملنظور الديني لتتم املقارنة بين املنهجين
في فهم وتقديم األحالم ،فما يقره الدين ال يخالف العلم في ش يء ولكن غاية ما في األمر
ً
أن األطروحات الدينية تفسر جانبا من األحالم على أن مرجعها غيبي ملكوتي وجانب آخر
على أنه ناجم عن االنفعاالت النفسية.
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إن العلم يعترف بالعجر عن تقديم التعليالت والتفسيرات على األحالم الصادقة
وباألخص أحالم النبوءات بينما يقدم الدين األطروحة الكاملة للتفسير والتعليل مقابل
عجز الجهة األخرى .نعم ،يمكن أن ننظر إلى التفاوت بنظرة سلبية إذ وصل األمر إلى
مصادرة التعليالت والتبريرات بأسلوب القفز على الحقائق ومصادرتها وهو األسلوب الذي
مارسته املاكنة اإللحادية بشكل مقرف وغير منصف ومنهي.
لذلك شرعت في الفصل الثالث بسرد العلة التي قدمها علماء النفس كتبرير لهذه
األحالم الخارقة (أحالم النبوءات املستقبلية) والتي عبروا عنها بالعقل الباطن وعلى
اختالف املسميات واختالف املفاهيم تم أيضا تسطيح الظاهرة الخارقة وبالتالي خلط
ً
ً
األوراق من جديد باعتبار األحالم شيئا مجهوال وغير خاضع للتجارب املختبرية بالشكل
املطلوب الذي يلبي اإلجابة على كل هذا الكم من االستفهامات واإلشكاالت العصية.
وبعد ذلك قدمت في الفصل الرابع الرد املقابل ملا طرح في الفصل الثالث بطرح
املعنى املقابل للعقل الباطن من خالل ما طرحه الدين للمنظومة العقلية اإلنسانية وأهم
مراتبها ومركزها وعالقتها بتلك األحالم ومدى توافق ذلك الفهم مع ما أشكل على فهم
ً
الجهة املقابلة للعقل الباطن والوهم الذي تخيلوه جوابا على اإلشكاالت العصية.
وفائدة طرح املنهج الديني بهذا البحث في فصلين مقابل الفصلين العلميين الخرين
يستهدف جهتين األولى :مقارنة الطرحين ،فمدى وجود اإلشكاالت والتناقضات في كل طرح
ً
ً
يعتبر مقياسا مهما وهو بهذا يؤشر على رصانة وترجيح للطرح الخالي من التخبط
والتناقض واملصادرة وهذا واضح من خالل سير فصول البحث واملقارنة ألهم مفاصل
املوضوع عند الطرفين.
والجهة الثانية :هي الدليل العلمي الذي اعتمده املنهجين فما قدمه العلم من
مبررات وتفسيرات علمية لتبرير حصول األحالم الخارقة هو في الحقيقة تفسيرات لألحالم
ً
ً
ً
عموما وليس لهذه الحاالت الخارقة رغم اختالف الحالتين اختالفا جذريا ،بينما قدم
ً
ً
املنهج الديني منهجا علميا يثبت قدرة الناس على اإلتيان بهذا الفعل الخارق وفق قوانين
ً
محددة ال يمكن تجاوزها أو التغاض ي عنها وهذا ثابت تجريبيا من خالل الكثير من
الحاالت التي حصلت وما زالت تحصل حتى يومنا هذا.
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ً
ً
ً
ولغلق باب االحتجاج تماما ألحقت فصال قصيرا في إمكانية نبوءة اإلنسان
باملستقبل حتى ال يبق ججة العتبار أن هذه القدرة الخارقة ممكن أن تكون ضمن
ً
قدرات اإلنسان البايولوجي ،وإذا كانت هذه القدرة منتفية الحصول أصال؛ فال يبق أي
ججة أو دليل ممكن أن ينقذ القائلين بنبوءة األحالم إذا كانوا يرجعونها لهذا الكيان
البايولوجي لإلنسان.
ومن املعوقات املهمة التي اعترضت هذا البحث هو قلة وندرة الكتب املترجمة
ً
ً
وخصوصا الكتب الحديثة ،أيضا الكتب االختصاصية صعب الحصول عليها وهي غير
ً
مترجمة فيبق الحصول على املعلومة محصورا ببعض اإلصدارات والترجمات املنشورة
على الصحف العلمية واإللكترونية والبرامج الوثائقية والتي أغلبها يأخذ طابع اإلثارة
اإلعالمية.
ومن جانب آخر نالحظ أن أغلب من يتناولون هذا املوضوع من الكتاب واملهتمين
يطغى على أسلوبهم النفس الفلسفي ،ويتجنب أغلبهم الخوض في االستدالالت العلمية
ً
ً
واالكتشافات الحديثة ،وهذا يعتبر عائقا كبيرا في تقص ي املعلومة املفيدة القاطعة التي
تخدم البحث والحقيقة بشكل واضح  .وهذا ما تحاشيته في البحث وتوخيت قدر اإلمكان
ً
أن أسلك الجانب املنهي العلمي رغم أني لست طبيبا أو مختصا بهذا املجال وهذا مما
يصعب مهمتي في هذا البحث فأعتذر إلى هللا واليكم من التقصير والخلل.
والحمد هلل رب العاملين.
أحمد حطاب

سيكون علينا فهم ماهية األحالم وفق معطيات مختلفة بعضها علوم طبية
وبعضها علم النفس وبعد ذلك ستتبلور الصورة التي ترسمها لنا تلك العلوم ،وسيتوجب
علينا فهم ماهية األحالم وفق معطيات دينية كذلك لتتم مقارنة النتائج وفق ما تفرزه
صورة كل جهة من قوة ورصانة في الطرح ،ونشرع بإذن هللا بإيراد آراء علماء النفس
"ادلر" و"يونغ" من فترة العالم النمساوي "فرويد" ( )1كون تلك الحقبة شهدت ثورة
وانطالقة لهذا العلم ويعود الفضل في هذا إلى فرويد ،وسيكون الطرح لتلك الراء
ً
والنظريات واملدارس مبنيا على أساس االختالف للوصول إلى أقص ى منفعة وإلى لب ما
توصلوا إليه واختلفوا فيه.
ويعد العاملان "إدلر" و"يونغ" من أملع علماء النفس في زمان "فرويد" وهما ندان
وخصمان عنيدان لفرويد في أكثر آرائه ،وكذلك سنستشهد ببعض آراء الكتاب والعلماء
املعروفين ،كما واستعرضت أهم ما كتبه البروفسور "ريتشارد دوكنز" ( )2في كتابه "وهم
) (1عالم النفس "فرويد" ولد في النمسا  1856يعتبر من مؤسسين علم النفس الحديث ومؤسس مدرسة التحليل النفس ي
ً
توفي عام  .1939عالم النفس "يونغ" ولد عام 1875م في سويسرا ،تخرج طبيبا  ،1900شغل مناصب عاملية في ميدان علم
ً
النفس ،توفي عام 1961م .عالم النفس "ادلر" ولد في النمسا عام  1870م ،اصبح طبيبا بشريا عام  ،1894رئيسا ملجمع
التحليل النفس ي في فينا ،أسس مدرسة جديدة في علم النفس أسماها "علم النفس الفردي" .عالم النفس فرويد ولد في
النمسا  1856يعتبر من مؤسسين علم النفس الحديث ومؤسس مدرسة التحليل النفس ي توفي عام .1939
ي
) (2ريتشارد دوكينز :عالم سلوك حيوان وأحياء تطوري ،ولد في كينيا  1941ويعيش في إنكلترا يعتبر من منظر اإللحاد.
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اإلله" كونه من العلماء املعاصرين واألهم أنه من الدعاة إلى عقيدة اإللحاد التي تثقف
إلنكار األحالم الصادقة وبالتالي يفترض أن يقدم أفضل ما عنده وما يمكن أن يتوصل
إليه العلم.
أما من جهة الفالسفة فقد اهتم فالسفة األمم عبر التاريخ باألحالم ولم يختلف
اإلغريق القدماء عن البابليين واملصريين في ش يء من هذه الناحية" ،حتى أنهم كانوا
ينامون في معابد خاصة أعدت لتلقي أنباء الغيب عن طريق األحالم" ( ،)1وقد تفرع
فالسفة العصور القديمة في فهمهم لألحالم لجهتين حسب النـزعة الدينية الالهوتية أو
نقيضها وهي الطاغية على األحالم من حيث الفهم والتعامل ومن أبرزهم الفيلسوف
أرسطو" ،حيث ذهب إلى أن معظم األحالم تنشأ من مؤثرات حسية ال عالقة لها باللهة،
ً
فكثيرا ما يخالج اإلنسان اللذة أو األلم في اليقظة وهو ال يشعر به أو ينساه حتى إذا نام
ً
ظهر ذلك واضحا في أحالمه ،وفطن أرسطو إلى أهمية العواطف والرغبات واألمزجة في
تشكيل األحالم ،فاملحب يرى في منامه ما يالئم نزعات هواه ،وكذلك الخائف ،بينما علل
أرسطو تحقق أحالم النبوءات إلى أربعة عوامل :املصادفة ،اإليحاء ،اإلحساس املضخم،
واالهتمام الخاص والنتيجة عموما لراء الفالسفة باألحالم تنقسم قسمين" (:)2
ُ
الراء االعتقادية :وهي التي ترجع األحالم إلى اللهة والشياطين.
ً
ً
الراء العقلية :وهي التي تعلل األحالم تعليال عقليا ال أثر للقوى الغيبية فيها.
بالنتيجة النهائية سار علماء النفس املتأخرين (اتباع مدرسة فرويد) على نفس
منهج أرسطو ومن وافقه بهذا االعتقاد ودعموا آراءهم بالتجربة والبحوث والتحليل
العلمي والتشريحي لتدعيم آرائهم ونظرياتهم في األحالم ،لذلك فال معنى لدراسة وبحث
آراء الفالسفة في األحالم ما دام علماء النفس أكملوا مشوارهم وبلغوا إلى مديات بعيدة
ً
جدا عن سلفهم من فالسفة وعلماء منكرين للمنهج الديني في األحالم لذا سنكتفي
باملناقشة والبحث لعلماء النفس والطب .ومن هللا التوفيق.

) (1املقدمة في علم الرؤى واألحالم ملحة عن تاريخ علم الرؤى واألحالم قبل ظهور اإلسالم للشيخ نهرو الشيخ محمد الكسنزان
الحسيني.
) (2املقدمة في علم الرؤى واألحالم ملحة عن تاريخ علم الرؤى واألحالم قبل ظهور اإلسالم للشيخ نهرو الشيخ محمد الكسنزان
الحسيني.
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سأركز على ما طرحه العالم النمساوي سيكموند فرويد بشكل أكبر كونه صاحب
ً
املنهج األول في التحليل النفس ي وتفرع منه بقية العلماء فأصبحت مدارس كثيرة جدا،
ُ
فبقية املدارس ومن أسسها يشتركون مع فرويد بأسس كثيرة ويختلفون معه ببعض
التفاصيل لذلك سأركز على ما قدمه فرويد بشكل أكثر وبعدها أنتقل إلى بقية العلماء
وأتناول أهم ما اختلفوا عليه فيما يخص ماهية األحالم وحقيقتها من وجهة نظر علم
النفس.
ً
أيضا :سأنسخ بعض العبارات والنصوص التي كتبها فرويد أو من نقلوا عنه
وأضعها في ميزان النقد العلمي من باب التقييم الواقعي والعملي ملا تبناه فرويد في منهجه
تجاه األحالم على اعتبار أنه ال يمثل كونه عالم نفس ولديه نظريات عن األحالم والتحليل
النفس ي؛ بل ألنه يمثل عقيدة فكرية يتبعها ويحتج بها الكثيرون فالبد من استعراض
عقيدته في األحالم وكيف تعامل معها وبأي منطق علمي واجه به تلك الحقائق املتشابهة
واملتداخلة.
العالم والطبيب النمساوي سيكموند فرويد:

ُيعتبر فرويد أول من استخدم العالج عن طريق أسلوب التحليل النفس ي لفك رموز
األحالم والوصول إلى األسباب التي أدت إلى األمراض النفسية:
يقول الدكتور سالمة موس ى ( :وأول من عمد إلى درس هذا العقل هو فرويد العالم
النمسوي فهو املعلم األول وسائر الباحثين تالميذه املعلقين على نظريته أو املنقحين لها.
وهو يعتقد أن أهم نوازع العقل الباطن التي تحدث لنا الخواطر واألحالم هو الغريزة
الجنسية التي تتنكر فتبدو لنا بإشكال مختلفة وأن األحالم تظهرنا على الثقافة القديمة التي
كانت فاشية منذ آالف السنين بين آبائنا) (.)1

) (1العقل الباطن ،سالمة موس ى ،الناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  2012م :ص.10
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ماهية األحالم عند فرويد:

ً
اعتبر فرويد أن األحالم ظاهرة نفسية شاذة وقد دأب خالل حياته عاكفا على
معالجة املرض ى عن طريق األحالم كما ذكر ذلك في مطلع كتابه "تفسير األحالم".
يقول فرويد( :هذا كتاب أحاول فيه أن أشرح تفسير األحالم  ،وأعتقد أني إذ
أفعل ذلك ال أتجاوز دائرة املوضوعات التي يهتم بها علم األمراض العصبية ،ذلك أن
البحث السيكلوجي يرينا أن الحلم أول حلقة من سلسلة الظواهر النفسية الشاذة وهي
سلسلة اقتضت األسباب العملية أن يشغل الطبيب بسائر حلقاتها مثل املخاوف
الهستيرية واألفكار القهرية والهجاسية .)1( )..
واستخدم فرويد أسلوبه الجديد في التحليل النفس ي لعالج األمراض النفسية من
خالل تفسير أحالم مرضاه هو ومن تتلمذوا على يده ومن ساروا على منهجه إلى يومنا
هذا ،وهذا يبين توجههم بخصوص األحالم واعتبارها مرآة تعكس ما يختلج في نفس
اإلنسان املريض من عقد ومشاكل ومكبوتات عميقة في نفسه.
ويعتمد فرويد ومن تاله على التداعي الحر لألفكار الخاصة باملريض وهي تقنية
التحليل النفس ي التي تعتمد على ترك املجال للمريض لإلفصاح عن األفكار التي تتبادر
لذهنه دون تدخل أو توجيه من قبل املستمع فور ورودها حيث يتم استخدامها في تحليل
ً
وضعه الراهن حيث يتكلم املريض ويسرد أفكارا تدور بذهنه دون تدخل (املرشد) أو
املعالج ومن خالل هذا التداعي يتم تشخيص الحالة باستخدام مقاييس واعتبارات
مدروسة ويمكن أن تجرب التداعي الحر في الكتابة حيث يطلق العنان ألفكاره لتسترسل
من تلقاء نفسها دون قيد أو شرط ،فيكتب أي ش يء يخطر بباله دون إخفاء تفاصيل
مهما كانت تافهة أو مؤملة أو معيبة.
وللتوضيح أكثر ولفهم طبيعة تعامل فرويد مع األحالم بغية الوصول لصورة ماهية
األحالم من وجهة نظر علماء النفس نحاول استقراء أسلوب البحث الذي اتبعه علماء
النفس بشكل تفصيلي أكثر ومن قبل كتاب وأساتذة مختصين لبعض التلخيصات
لنظرية فرويد:
) (1تفسير األحالم ،فرويد ،ترجمة :مصطف صفوان ،الطبعة الثامنة 1929م :ص.31
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كتب الدكتور سليمان الدليمي( :يعتقد فرويد أن اإلنسان يخفي في داخله الكثير
من الرغبات واألفكار واألشياء التي ال مفر لها من الخروج إال عالم األحالم .واألحالم في
مثل هذه الحالة تؤدي وظيفة غاية في األهمية وهي السماح ملثل هذه الرغبات بالخروج
والتعبير عن نفسها أثناء النوم حتى وإن لم يتذكر اإلنسان الحلم أو أي من تفاصيله عند
االستيقاظ .وهكذا يمكن لألحالم أن تخفف من حدة التوترات واألزمات النفسية التي
تسببها الضغوط نتيجة لتراكم تلك الرغبات عبر األيام ..........يعتقد فرويد إن املكبوت
من الرغبات واملشاعر يمكن أن يعبر عنه في األحالم وبالتالي يمكن السيطرة عليه
وتوجيهه.)1( ).....
أيضا كتب الدكتور علي الوردي( :تسمى نظرية فرويد بنظرية "الحافز النفس ي".
وهي بهذا االعتبار تقابل نظرية "الحافز الحس ي" التي أملحنا إليها من قبل .وهو يحصر
نظريته بكلمتين حيث يقول بأن الحلم ليس سوى "تحقيق رغبة" .ومما تجدر اإلشارة إليه
إننا نستطيع أن نلمح بذور هذه الفكرة في نظرية أرسطو ،وفي الحديث النبوي ،وفي كثير
ً
ً
من الراء التي قيلت في األحالم قديما .ولكنها كانت بذورا ضائعة ،لم يعتن أحد بها عناية
كافية .أما فرويد فقد جعل "تحقيق الرغبة" األساس الذي تقوم عليه األحالم ،وحاول أن
يعلل به جميع الظواهر الغريبة التي يراها املرء في منامه) (.)2
ويكمل الدكتور علي الوردي ما قدمه من توضيحه املختصر لتعريف األحالم بأنها
رغبة مكبوتة مقنعة حسب رأي فرويد إذ يقول:
(وأضاف فرويد إلى ما تقدم أمرين:
 -1أن تحقق الرغبة قد ال يظهر في الحلم على شكل سافر مفضوح إنما هو يظهر في
ً
ً
كثير من األحيان مقنعا أو رمزيا.
 -2والحلم ال يحقق جميع الرغبات التي يشعر بها اإلنسان ،بل هو يحقق منها تلك
التي كبتها اإلنسان أثناء يقظته ولم يستطع إشباعها لسبب من األسباب.

) (1عالم األحالم الرموز واإلشارات ،الدكتور سليمان الدليمي ،الناشر دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة األولى  2006م:
ص.124
) (2األحالم بين العلم والعقيدة ،الدكتور علي الوردي ،الناشر دار كوفان لبنان ،الطبعة الثانية  :1994ص.74
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ومن املمكن إذن تلخيص نظرية فرويد في األحالم بالعبارة التالية هي" :أن الحلم
تحقيق مقنع للرغبة املكبوتة أو املضغوطة") (.)1
أيضا ينقل الوردي مقولة غريبة لفرويد ( :يقول فرويد ّ
إن األحالم هبة من هللا ،
ّ
فهي عملية تهريب ّ
املحرمة .وهي تلجأ في سبيل ذلك إلى لف بضائعها املمنوعة
للرغبات
بحزم ّ
خداعة لكي تخف عن أعين ّ
الرقباء والجباة) (.)2
وهو بهذا القول يقع في تناقض غريب؛ ألن اعتبار ّ
أن األحالم هبة من هللا يتناقض
مع النتيجة التي تتمخض عنها تلك الهبة ،فالنتيجة تهريب رغبات ممنوعة محرمة ،هذا
االفتراض يناقض ّ
الرقابة التي يفترضها فرويد والتي تمثل جانب اإلنسان الواعي أو لنقل
ً
الفاضل باعتبار ّ
قيودا على نفسه من ّ
الرغبات
أن ذلك اإلنسان بوعيه وثقافته يضع
ً
ّ
املحرمة املمنوعة ،وهذا طبعا سيكون مستق من الفطرة والقانون اإللهي فيكون الواضع
هنا هو هللا نفسه من خالل الشرائع واألخالق التي بثتها الديانات السماوية على طول
مسيرة البشرية فكيف يكون الرقيب واملانع لظهور تلك ّ
الرغبات ،ومن جهة يكون هو
املهرب لها عن طريق تقنيعها وتنكيرها ّ
بالرموز؟!
هذا التناقض ربما يبرره سخرية فرويد باالعتقاد الديني السائد لألحالم كما يتبين
ذلك من مقولة أخرى لفرويد؛ كتب الطبيب وعالم النفس السويسري يونغ( :استهل
فرويد كتابه تفسير األحالم بالقول املأثور التالي :إن لم أستطع إخضاع اللهة ،فال أقل
من أن أجعلها تزمجر) (.)3
ً
ومما البد من اإلشارة إليه أ ّن فرويد كان عارفا بكل ما يعتقده أصحاب األديان
ً
باألحالم من ّأنها كاشفة للغيب حسب معتقدات أغلب الحضارات وخصوصا الدينية
ّ
لكنه يرفضها رغم عجزه عن تقديم تفسير مقبول لنبوءات األحالم كما سياتي بيانه
ً
الحقا.

) (1األحالم بين العلم والعقيدة ،الدكتور علي الوردي :ص.74
) (2املصدر نفسه :ص.77
) (3علم النفس التحليلي ،كارل يونغ ،ترجمة نهاد خياط ،الناشر دار الحوار للنشر والتوزيع سوريا ،الطبعة الثانية :1997
ص.207
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ّ
املسلم به عندهم ّ
أن لألحالم عالقة بعالم الكائنات
يقول فرويد ..( :فقد كان من
ّ
فوق اإلنسانية التي كانوا يؤمنون بوجودها ،وأنها  -أعني األحالم  -تحمل كواشف من عند
والجن .وكان يدخل في اعتقادهم فوق ذلك ّ
اللهة ّ
أن الحلم يأتي الحالم ملقصد ذي
خطر ،هو في القاعدة الكشف عن الغيب .بيد ّ
أن التنوع الخارق في محتوى األحالم
ً
ً
وأثرها في النفس جعل االنتهاء إلى نظرة موحدة عن الحلم شيئا عسيرا وألجأ إلى إعمال
التفرقة بين األحالم وتقسيمها طبقات من حيث قيمتها وإمكان ّ
الركون إليها .ولم يكن
تقويم الحلم عند هذا الفيلسوف أو ذاك من قدام الفالسفة منقطع الصلة بالطبع
برأيه في العرافة بوجه عام.
فإذا جاء أرسطو كان الحلم موضوع بحث سيكولوجي ،وذلك في الكتابين اللذين
يعرض فيهما أرسطو األحالم .فهو يحدثنا ّ
أن األحالم ليست مبعوثة من اللهة ،وال هي
إلهية بل هي "جنية"؛ أل ّن الطبيعة "جنية" وليست إلهية .ومعنى هذا ّ
ذات طبيعة ّ
أن
الحلم ليس وليد كشف يفوق الطبيعة ،بل هو يتبع قوانين النفس اإلنسانية وإن يكن
ً
ّ
من الحق أ ّن بين هذه واإللهي نسبا .وتعريف الحلم هو أنه النشاط النفس ي للنائم من
ً
وأما قبل أرسطو فنعلم ّ
حيث هو نائم ّ ..........
أن القدماء لم يكونوا يرونه في الحلم نتاجا
ً
يصدر عن النفس النائمة بل وحيا من الجانب اإللهي .ولقد أخذ يتبين بينهم كال التيارين
املتقابلين اللذين سوف نراهما يتناهبان تقويم الحلم في كل عصر من العصور :فهم قد
ً
ً
فرقوا بين أحالم صادقة ،ذات قيمة ،ترسل إلى النائم تحذيرا له أو تبصيرا باملستقبل،
وأخرى ال غناء فيها ،ماكرة ،معدومة القيمة ،كان هدفها سوق الحالم إلى الضاللة أو
دفعه إلى التهلكة.
ويذكر جروبة عن ماكروبيوس وآرتميدوروس قسمة لألحالم شبيهة بهذه إذ يقول:
"كانت األحالم تقسم طبقتينّ :
فأما األولى فيقال :إ ّنها قد تأثرت بالحاضر (أو املاض ي)
ولكنها خالية من الداللة على املستقبل .وكانت تشمل املنامات التي تصور فكرة ما أو
ً
ً
ً
ضدها – كالجوع أو إشباعه  -تصويرا مباشرا ،ثم الخياالت التي تضخم الفكرة تضخيما
ً
مغرقا في الخيال مثل الكابوسّ .
وأما الطبقة األخرى فكان يقال على العكس :إ ّنها تحدد
املستقبل وكانت تشمل:
 )1النبوءة املباشرة يسمعها املرء في الحلم،
ّ )2
الرؤيا تسبق إلى حدث مستقبل،
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ً
 )3الحلم ّ
الرمزي الذي يحتاج إلى تأويل .ولقد دامت هذه النظرية إلى قرونا
عديدة) (.)1
وبغض النظر عن العلوم النفسية التي كان يشتغل فيها فرويد والنظريات الجديدة
ً
التي قدمها وخصوصا في التحليل النفس ي ،بغض النظر عن كل هذا  -وباختصار  -يمكن
أن نجمل عقيدة فرويد باألحالم بكلمة واحدة وهي :إ ّن األحالم تحقيق رغبة ،وهو ما يهمنا
في هذا البحث.
ً
يقول فرويدّ ( :
إن من ّ
السهل أن نتبين أ ّن تحقيق ّ
الرغبة كثيرا ما يرد في األحالم
ُ
أن املرء ليعجب ّ
ساف ًرا غير خاف ،حتى ّ
ألن لغة األحالم لم تفهم منذ زمن طويل .إليك
ً
ّ
كأنما كان ذلك ّ
بالتجريب :إذا أكلت في الليل
مثاال على ذلك أستطيع إحداثه كلما شئت،
ً
أنشوجة أو زيتونا أو غيرها من األطعمة الشديدة امللوحة ،أحسست في الليل العطش
ً
وأيقظني هذا اإلحساس .ولكن هذه اليقظة تجيء دائما في أعقاب حلم ال يختلف محتواه،
ّ
ومحتواه أني أشرب ،أشرب جرعات كبيرة من املاء ،واملاء حلو املذاق كما يحلو السلسبيل
ً
والحلق جاف .عندئذ أستيقظ وأراني حقيقة مسوقا إلى تلمس املاء .فاملناسبة الداعية
إلى هذا الحلم غير ّ
املعقد هي العطش الذي أحسه حين أستيقظ ،ومن هذا اإلحساس
الرغبة ّ
تنبعث الرغبة في االرتواء ،وهذه ّ
يصورها الحلم متحققة.)2( )...
ً
ّ
ويقول فرويد أيضا ....( :إنه ظاهرة نفسية صادقة كأصدق ما تكون الظاهرة
ّ
النفسية :إنه تحقيق رغبة ،والطريق موصول بينه وبين ما نعقل من نشاطنا النفس ي في
يقظتنا ،وبناؤه من صنع نشاط ذهني على كثير من التعقيد .)3( )....
ورغم ّ
أن فرويد ناقض نفسه في مواضع كثيرة بتقديم األحالم كرغبة تعتمل في
ً
النفس اإلنسانية ووصفها كحالة شاذة مرضية واملريض عادة يرى أحالما ناتجة من عقد
نفسية تعكس تلك العقد أو تلك الهواجس واملخاوف املكبوتة للمرض ى ،وهي بالتالي ال
تمثل رغبة بل تمثل نتيجة مرضية وهواجس ومخاوف ونتيجة تلك الهواجس واملخاوف
ً
ً
قطعا تختلف عن ّ
الرغبة التي يبادر ويتمنى تحقيقها
تظهر قهرا في أحالم املريض ،وهي
) (1تفسير األحالم ،لفرويد :ص.45 – 44
) (2املصدر نفسه :ص.150
) (3املصدر نفسه :ص.149
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فأمر تتمناه وترغب حصوله يختلف عن أمر تخشاه وتخاف حصوله فكيف يصح اعتبار
ً
ّأنهما ينشئان من رغبة تضغط على اإلنسان لتخرج بهيئة حلم! وهذا طبعا تناقض
واضح.
ً
ّ
ويكفي أنه ذكر أحالما كثيرة له ولم يفسرها على هذا االعتبار.
العلة المثيرة لألحالم:

القضية املهمة واملفصلية في األحالم هي العلة التي تتشكل األحالم بسببها وهذا
ً
شغل الكثير جدا من بحوث ومناقشات علماء النفس.
ً ً
يقول فرويدّ :
(إن املناقشة في أمر العلل املثيرة للحلم تشغل محال كبيرا من كتابات
ً ّ
املؤلفين .ومن الجلي ّ
إن قيام هذه املشكلة لم يكن ممكنا إال بعد أن أصبح الحلم موضوع
بحث بيولوجي؛ فما كان القدماء – وهم الذين اعتقدوا ّ
أن األحالم توحيها اللهة –
بحاجة إلى التماس منبهات لألحالم ،فالحلم يصدر عن إرادة قوة إلهية أو جنية ،ومحتواه
منشؤه علم هذه اإلرادة أو غايتها .وأما العلم فلم يلبث أن واجه هذا السؤال :هل املنبه
إلى الحلم واحد أم كثير األنواع) (.)1
لذلك هو يستعيض الوحي النفس ي أو املنبهات الحسية النفسية بالوحي اإللهي
ويقسمها كالتي:
يقول فرويد( :فإذا حصرنا منابع الحلم انقسمت أربع طبقات ،وهذه الطبقات قد
استخدمت أيضا في تصنيف األحالم أنفسها )1 :منبهات حسية خارجية (موضوعية))2 ،
منبهات حسية داخلية (ذاتية) )3 ،منبهات جسمية باطنية عضوية )4 ،مصادر نفسية
خالصة للتنبيه) (.)2
وسنأتي على شرح تلك املنبهات كما وضحها فرويد بكتابه "تفسير األحالم" بش يء
من اإليجاز وسننسخ بعض ما نحتاجه فقط بغية االختصار:

) (1تفسير األحالم ،لفرويد :ص.60
) (2املصدر نفسه :ص.61
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ً
أوال – املنبهات الحسية الخارجية:
وهي املنبهات التي يستشعرها اإلنسان أثناء نومه من قبيل األصوات أو الالم أو
الروائح وغيرها ،وهي ربما تصير مصادر لألحالم ،وقد استعرض فرويد بكتابه بعض
األمثلة.
ً
ً
يقول فرويد( :ولقد جمع انتباه املالحظين عددا كامال من أحالم بلغ فيها التوافق
ً ً
بين املنبه الذي يتبينه املرء إذ يستيقظ عليه وبعض محتوى الحلم مدى بعيدا جدا حتى
ّإنه أمكن أن نعرف في هذا املنبه مصدر هذا الحلم .وأنقل عن ّ
يسن مجموعة من أمثال
هذه األحالم التي يمكن تأثرها إلى تنبيه حس ي موضوعي – عارض إلى حد يزيد أو ينقص :-
ً
ً
صورا حلمية توافقه :فينقلنا هدير ّ
الرعد إلى حومة
"يثير كل صوت يدرك إدراكا غير متميز
الوغى ،ويستحيل صياح ّ
الديك إلى صرخة رجل وليه ّ
الرعب ،ويتسجلب صرير الباب
ً
ّ
لصوصا غزاة .فإن انزاح عنا الغطاء في أثناء الليل فقد نرى أننا نتجول عرايا أو نقع في
املاء .....،وتراكم املني تنتج عنه أحالم معسولة بينما تؤدي الالم املوضعية إلى ّ
تخيل
معاملة مغلظة أو هجوم عدائي أو أذى يلحق الجسم) (.)1
ومع ذكر الكثير من التجارب التي أجراها العلماء للمنبهات الحسية التي تؤدي إلى
حصول أحالم لها عالقة ما بنوع املنبه املستخدم تظهر إشكالية عصية على فهم العلماء
كما يذكر فرويد ،فعند استخدام منبه ما عدة مرات تكون األحالم في كل مرة مختلفة
ً
تماما عن التجربة السابقة رغم أن املنبه واحد !
يقول فرويد( :وأما البحث العلمي فال يستطيع الوقوف عند هذا الحد ،بل يرى ما
يدعوه إلى إثارة أسئلة أخرى؛ ملا يالحظه من كون املنبه الذي يطبع حواسنا في خالل
النوم ال يظهر في الحلم بصورته الحقيقية ،بل تحل محله صورة أخرى مرتبطة به
ّ
برباط ما .و لكن هذا ّ
الرباط بين منبه والحلم الناجم عن هذا املنبه إنما هو  -بتعبير
ّ
موري " :-مناسبة ما ،ولكنها ليست بالفريدة املانعة" .فلو أننا نظرنا في ثالثة من أحالم
رنين املنبه التي يرويها هيلد برانت ،لم يكن بد من السؤال :ملاذا أثار املنبه الواحد ثالثة
أحالم متغايرة ؟ وملاذا أثار هذه دون غيرها ؟) (.)2
) (1املصدر نفسه :ص.62
) (2املصدر نفسه :ص.65
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ً
إشكاال على فهم العلماء هوّ :
إن تلك األحالم الناتجة عن املنبهات الخارجية
واألكثر
ً
ربما تنتج أحالما بقصة طويلة وبتفاصيل معقدة وتنتهي قصة الحلم باملنبه ،فكيف
تمكن العقل من تكوين تلك القصة عند حدوث املنبه بوقت ال يكاد يذكر ؟
يقول فرويد( :ولقد كان هذا الحلم مثار مناقشة ممتعة بين لولوران وايجر ،دارت
رحاها في "املجلة الفلسفية" وكان موضوع املناقشة هو :هل أمكن الحالم أن يحشر مادة
بلغت هذا املبلغ من الثراء الفائق – على حسب الظاهر  -في البرهة الوجيزة املنقضية بين
إدراك املنبه املوقظ واليقظة نفسها ؟ وكيف كان ذلك ؟) (.)1
ّ
وأعتقد أ ّن إصرار العلماء على هذا املنهج ،أي اعتبار ّ
أن كل األحالم إنما ترجع
ً ً
للنفس وللمنبهات واستبعاد احتمال أن تكون العلة وحيا إلهيا ،أجبرهم على قلب األمور
ً
رأسا على عقب ،ويشهد لهذا االنقالب الوقائع أعاله التي تكلم بها فرويد؛ فاستجابة
ً
واقعيا إذا فرضنا ّ
أن األحالم
أحالم النائم الختالجات نفسية أو للمنبهات يكون أكثر
موجودة قبل املنبه ،وإيقاظ املنبه للنائم هو الذي يتسبب بقطع األحالم وتشكل نهايتها
وفق نهاية تتناسب مع املنبه وليس العكس.
ً
أعتقد ّ
إن هذا الفرض أكثر قبوال ومنطقية من فرضهم الذي ألجأهم إليه
ً
ّ
خصوصا ّ
إن األبحاث
اعتقادهم املسبق بأن كل األحالم إنما منشأها النفس واملنبهات،
ً
ً
الحديثة أثبتت ّ
أن النائم يقض ي وقتا طويال من نومه يحلم ،وهذا الفرض يحل اإلشكاالت
ً
التي أحرجت العلماء آنذاك ولم يجدوا لها حال .فتعدد األحالم للمنبه الواحد التي يرويها
ً
هيلد براند تصبح واقعية جدا ومنطقية وفق هذا الفرض ،فاألحالم املختلفة واملستمرة
ً
ً
كانت أمرا طبيعيا ولكن املنبه (في هذه التجربة جرس الساعة) هو األمر الذي طرأ على
تلك األحالم وأيقظ النائم ،وركب عقل اإلنسان الحالم على نهاية حلمه صورة تقترب إلى
ً
حد ما "جرس املنبه" .ونفس الفرض أيضا يضع الحل لإلشكال الثاني الذي يستغرب
العلماء فيه الثراء في مادة األحالم التي قد تحدث في بعض أحالم املنبهات رغم ّ
أن الفترة
بين حصول املنبه واالنتباه من النوم ال يمكن أن تكون كافية لترتيب هكذا أحالم ثرية
ً
ً
جدا باألحداث واملشاعر وغيرها ،وهذا الفرض كفيل بدفع اإلشكال تماما فوجود األحالم

) (1املصدر نفسه.
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ً
قبل حصول املنبه يتيح تركيبها بشكل طبيعي وبثراء تام سواء كان تركيبها حقيقيا أو من
النفس .وهذا األمر سنناقشه في الفصول الالحقة إن شاء هللا.
ً
ثانيا  -املنبهات أو ّ
التهيجات الحسية الداخلية (الذاتية):
وهي ال تختلف كثي ًرا عن املنبهات املوضوعية فوجود ّ
التهيجات الحسية الداخلية
ً
ألعضاء الحواس مؤثر حقيقي في اإلنسان ربما يكون فعال هنالك حقيقة لتأثير تلك
املنبهات في تكون الحلم ،تبعا للمنبه الداخلي كطنين أو صفير األذن ،أو ّ
التهيجات
الداخلية لشبكية العين وغيرها مما أوردها فرويد كأمثلة ،ولكن تبق تلك املنبهات
مفتقرة بل وعاجزة عن إيجاد الجواب ألكثر األحالم التي ال تمت بأي صلة على اإلطالق
ً
لتلك النوعية من املنبهات وهذا ثابت بالتجربة ويعاينه كثير من الناس يوميا في أحالمهم.
ً
ثالثا  -املنبهات الجسمية الداخلية العضوية:
ً
وهي ربما ال تختلف كثيرا عن املنبهات السابقة فقط باأللفاظ والتسميات ،وهي
ً
تحديدا نابعة من اختالجات عضوية داخلية تعتمل في اإلنسان من أمراض وآالم وغيرها،
وهي ال تعدو كونها مبنية على فرضيات ال ترقى لتعميمها على كل األحالم ،هذا بصرف
ً
النظر عن صحة بعضها طبعا.
ً
يقول فرويد( :بيد ّ
أن هناك قدرا ال بأس به من االتفاق على تفسير األنواع
ً
املختلفة من األحالم املسماة أحالما "نمطية"؛ ألنها تقع ألناس كثيرين مع تماثل كبير في
محتواها .مثال ذلك تلك األحالم املألوفة بالسقوط من عال أو بوقوع سن أو بالطيران أو
بارتباك املرء لعريه أو نقص ردائه .فهذا الحلم األخير يعزى من غير مزيد إلى كون النائم
ّ
يدرك أنه قد نحى الغطاء في أثناء نومه فاستهدف للهواء .ويعزى الحلم بسقوط األسنان
إلى منبه "سني"  -وإن لم يعن هذا بالضرورة ّ
إن هياج األسنان الذي ينجم عنه الحلم
هياج مرض ي .وفي أي شترومبل ّ
أن حلم الطيران هو الصورة التي تراها النفس مالئمة
ر
لتفسير التنبيه الناجم عن صعود الرئتين وهبوطهما في وقت تهن فيه األحاسيس الجلدية
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للقفص الصدري حتى ال نعود نشعر بها – وهذه املالبسة األخيرة هي ما يؤدي إلى
اإلحساس املقترن بفكرة الطواف في الهواء .)1( )......
املالحظ ّ
إن تلك املنبهات العضوية التي نقلها فرويد في تلك األمثلة توضح وتبين
ً
االنتقائية في اختيار تلك األحالم على الرغم من ّ
أن انتقاءها لم يكن موفقا .فان كانت
أحالم العري وسقوط األسنان والطيران في الهواء وغيرها تخضع لتفسيرات مبنية على
فرضيات وتوقعات املنبهات العضوية فال معنى وال قيمة لها ألنها ستكون بدون دليل علمي
أو تجريبي ،وإن كانت تلك التفسيرات تخضع للتجربة والبحث فيمكن رد تلك التفسيرات
لسبب تجريبي يقابلها أيضا ،فنفس تلك األحالم  -النمطية وغيرها  -حصلت مع كثيرين
ً
جدا ولم تكن مترافقة معها تلك املنبهات العضوية بل هي ثبت ارتباطها بأمر آخر ال يمت
بصلة للمنبهات العضوية أو غيرها ،وهذا ثبت باملالحظات املتكررة التي تعتبر من ناحية
ً
ً
علمية دليال محترما على ثبوت التفسيرات وواقعيتها ومطابقتها للحقيقة مثل سقوط
ً
األسنان والتي تؤول شعبيا في أغلب األحيان بموت أحد األقارب وتتحقق فعال ،وهذه
الحالة تكررت على مرور التأريخ بشكل ال يكاد يحص ى وثابتة ومتعارف عليها بشكل كبير
ً
بين عامة الناس وفي الثقافة الشعبية وخصوصا في املجتمعات اإلسالمية والشرقية.
ً
رابعا  -املصادر النفسية للتنبيه:
ً
عموما ما يفهم من هذه املنبهات هو ما يعتمل في نفس اإلنسان أثناء أحداث النهار
ً
ليال ،ومع ّ
أن هذا الرأي ُمختلف
حيث تشكل تلك الثار النفسية منبهات مؤثرة في األحالم
ً
ً
فيه أصال بين علماء النفس فهو في الحقيقة ال يعد كاشفا عن أغلب ما يرى النائم ،وحتى
لو فرضنا ّ
أن بعض ما يراه النائم يتعلق ويناظر ما يواجهه اإلنسان في نهاره فال يبرر هذا
تعلق األحالم باملصادر النفسية ملا يحصل في النهار إذ ّ
أن الكثير من تلك األحداث ربما
ً
تكون قديمة وهي بهذا تكون معلومات ومنبهات مصدرها الذاكرة وليس أحداثا نفسية
ً
حصلت بسبب أحداث مرت بالنهار ،أو بما ّ
إن تلك املعلومات أصال غير موجودة بذاكرة
ر
ً
اإلنسان وال يعرفها أصال كما يستشهد هو بذلك على لسان أحد العلماء.

) (1تفسير األحالم ،فرويد :ص.57
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يقول فرويد( :يقول فأشيد ّإنه قد لوحظ في أحيان كثيرة ّ
أن املرء قد يتحدث في
ً
الحلم بلغة أجنبية مبديا في ذلك طالقة وسالمة يقصر عنهما وهو مستيقظ) (.)1
لذلك يشعر فرويد بهذه الحقيقة ،فتراه يتردد في اعتبار ّ
أن مصادر األحالم ربما
ّ
تكون حديثة وربما تكون قديمة ،وهذه الضبابية في الفهم تنسف ما قدمه على أنه
منبهات رئيسية لألحالم وال يمكن بحال اعتبارها قاعدة علمية يمكن االعتماد عليها.
ً
يقول فرويدّ :
(إن الحافز إلى الحلم يكمن دائما بين أحداث اليوم السابق) (.)2
ً
وقوله أيضا( :إذا استرشدت خبرتي الشخصية فيما يتصل بمنشأ العناصر التي
ً
ّ
تدخل في محتوى الحلم لم أجد مناصا من أن أقرر ،بادئ ذي بدء أنه ما من حلم يخلو
من بعض الصلة بأحداث اليوم الذي انقض ى) (.)3
بينما يذكر في مواضع كثيرة أ ّن الحلم يستحضر معلوماته من املاض ي السحيق في
ً
الذاكرة أو معلومات ال يعرفها اإلنسان أصال ،وهذه بعض منها:
يقول فرويد .....( :يقول هيلد برانت" :سبق أن قلنا صراحة :إ ّن الحلم يستحضر
أحيانا إلى النفس – بقدرة عجيبة على اإلعادة – حوادث من سنواتنا األولى بعدت صلتنا
بها كل البعد إن لم يكن عفا عليها النسيان" .ويقول شترومبل" :وتزيد املسالة بعد ذلك
ً
ظهورا إذا الحظنا كيف يبعث الحلم – إن جاز التعبير – من تحت أعمق الردوم وأشدها
ً
ّ
ملحال
كثافة ،تلك التي هالها الحق الزمن على أوائل خبراتنا في الطفولة ،صورا متفرقة
ُ
وأشياء وأناس ظلت سليمة لم تمس ،مبقية على نضارتها األولى .وال يقتصر ذلك على
ً
انطباعات اجتذبت حين وقوعها شعورا بالغ الشدة أو اصطحبت بأهمية نفسية عالية،
تعود الن في الحلم في صورة ذكريات صادقة قد يسر لها الشعور املستيقظ .بل األصدق
هو ّ
ّ
ومحال وأحداث
أن ذاكرة الحلم تشتمل أغوارها كذلك على صور ألشخاص وأشياء
ّ ً
ً
ترجع إلى الزمن األول ،إما ّ
أنها لم تنل من الشعور إال حظا ضئيال أو لم تنل من األهمية

) (1املصدر نفسه( ،في الهامش) :ص.51
) (2املصدر نفسه :ص.170
) (3املصدر نفسه :ص.187
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ً
حظا ما أو فقدت كليهما منذ زمن طويل ،حتى لتبدو في الحلم ولعين املستيقظ على
السواء غريبة كل الغرابة ،مجهولة كل الجهل ،إلى أن ُيكشف عن أصلها املبكر) (.)1
ً
ويؤكد فرويد ما نقله عن هيلد برانت مؤيدا ذلك بحلم حصل له فيه ظهور
ً
ذكريات قديمة جدا:
ً
ّ
(فقد رأيت في الحلم شخصا عرفت في أثناء الحلم نفسه أنه طبيب البلد الذي
ُولدت فيه ،ولم تكن مالمحه في الحلم جلية ،بل اختلطت بمالمح معلم لي في املدرسة
ً
الثانوية ما زلت التقي به حتى اليوم .فلما استيقظت لم استطع أن أجد رابطا ما بين
هذين الشخصين ولكني حين سألت والدتي عن الطبيب الذي كان يعالجني في هاته
ّ
السنين األولى من طفولتي علمت أنه كان أعور وكذلك كان املدرس الذي ججب شخصه
ً
في الحلم شخص الطبيب .وكان ذلك بعد أن انقض ى ثمانية وثالثون عاما منذ رأيت
الطبيب للمرة األخيرة ،ولم أكن – فيها أعلم – قد فكرت فيه على اإلطالق ،مع أن يذقني
ً
ً
أثرا من جرح كان كفيال أن يذكرني بما لقيت من عنايته.
وكأنما أراد بعض املؤلفين أن يخففوا هذا الغلو في ما يعزى إلى خبرات الطفولة من
شأن في الحياة الحاملة؛ فهم يؤكدون أ ّن في األحالم عناصر ترجع إلى ما يسبق الحلم بأيام
ّ
قريبة معدودة .ويذهب روبرت إلى حد القول ّ
بأن األحالم السوية ال تشغل إال بانطباعات
ّ
األيام القليلة األخيرة .ومن الحق أننا سوف نرى كيف شيد روبرت نظرية في الحلم
ً
تستلزم إبراز االنطباعات الحديثة إلى مكان الصدارة وإخفاء القديمة استلزاما آمرا ،ومع
ً
هذا فالظاهرة التي تحدث عنها روبرت ظاهرة صحيحة كما يسعني توكيده استنادا إلى
مباحثي) (.)2
على ّ
أن تلك األحالم تأتي بذكريات يستحيل تذكرها واستحضارها للشخص الرائي،
ً
هذا فضال عن صدور مهارات وخبرات غير متاحة للشخص الحالم كالتكلم بلغات أجنبية
ال يعرفها وغيرها.
يقول فرويد( :هناك على األقل حقيقة ال نزاع فيها ،تلك هيّ :
إن املادة التي تكون
ّ
محتوى الحلم ّإنما تستمد جميعها من الخبرة على نحو أو آخر ،أي ّ
أن الحلم إنما
) (1املصدر نفسه :ص.55
) (2املصدر نفسه :ص.57 – 56
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يستحضرها أو يتذكرها .غير ّ
أن من الخطأ أن نظن أ ّن مثل هذا االرتباط بين محتوى
الحلم والواقع يظهر للعيان من غير عناء على أثر املقارنة بينهما ،بل يلزمنا البحث عنه
ً
ً
ً
بحثا دائبا ،وقد يخف علينا زمنا طويال في طائفة بأسرها من الحاالت .ويرجع السبب في
ذلك إلى عدة من الخصائص التي تبديها ملكة الذاكرة في الحلم والتي استعص ى تعليلها
ُ
حتى الن ،وإن لم تخف على املالحظة بوجه عام .وخليق بعنائنا أن ننعم النظر إلى هذه
الخواص.
ً
ّ
أول ما نرى هو أنه يتفق أن ترد في محتوى الحلم مادة ال يستطيع املرء مستيقظا
ً
ّ
أن يرى فيها جزءا من معرفته أو خبرته؛ فهو يذكر ذكر اليقين أنه قد حلم بهذا الش يء أو
ّ
ذاك ،ولكنه ال يذكر أنه قد خبره وال متى خبره .ويظل املرء في ظلمة ال يدري من أي نبع
استق الحلم ،وفي هذا ما يغريه بأن ينسب إلى الحلم قدرة مستقلة على اإلبداع ،إلى أن
تجيء خبرة جديدة  -بعد حقبة طويلة في كثير من األحايين  -فتعيد إليه ذكرى الخبرة
السابقة التي ظن ضياعها ،كاشفة له بذلك عن منبع الحلم .وهكذا يسلم املرء ضرورة
ً
ّ
بأنه قد علم في الحلم أمورا كانت تخرج عن متناول ذاكرته املستيقظة ،وتذكرها) (.)1
وينقل "فرويد" قول فاشيد( :إ ّنه قد لوحظ في أحيان كثيرة ّ
أن املرء قد يتحدث في
ً
الحلم بلغة أجنبية مبديا في ذلك طالقة وسالمة يقصر عنهما وهو مستيقظ) (.)2
ً
وعلى الرغم من ّ
أن فرويد يقر بوجود هذه الحاالت التي تنقل أحداثا ومعارف لم
ّ
تتيسر للشخص الحالم في يقظته ،وعلى الرغم من أنه لم يستطيع أن يقدم املبررات التي
ّ
يمكن أن يقبلها العقل واملنطق ،فإنه يرجعها للذاكرة ليقع في دائرة التناقض وال يقدم
ً
ً
ً
اعترافا شجاعا بالعجز عن تعليل هذه املسالة تعليال ًعلميا ًمقبوال.
ً
ويقول فرويد أيضا ...( :أن يكون لألحالم سلطان على ذكريات ال تنال في حياة
اليقظة ظاهرة ملحوظة ،ذات خطورة نظرية حتى أنني ألود اإللحاح في التنبيه عليها
بضرب مثال آخر من أمثلة األحالم "الذكيرة" :يحدثنا موري كيف ضلت كلمة
ً
ّ
"موسيدان" تراود خاطره في أثناء النهار دون أن يعلم من أمرها شيئا سوى أنه ثمة مدينة
ّ
من مدن فرنسا تحمل هذا االسم .وفي ذات ليلة الح ملوري في الحلم أنه يتحدث إلى
) (1املصدر نفسه :ص.51-50
) (2املصدر نفسه ،في هامش صفحة .51
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ّ
شخص يقول له :إنه قد أت من موسيدان فلما سأله عن موقع هذه املدينة ،أجابه:
موسيدان مدينة صغيرة في مقاطعة الدردني .فلما استيقظ موري لم يصدق هذه اإلفادة
التي تلقاها في الحلم ،ولكن القاموس الجغرافي أثبت له تمام صحتها .وفي هذا املثال يثبت
ّ
إال ّ
ّ
إن الكشف عن األصل املنس ي لهذا الحلم لم يتيسر) (.)1
أن الحلم أعلم،
ويؤكد فرويد هذه الظاهرة ويصفها باملألوفة بدون أن يقدم التفسير العلمي
لحصولها مرة أخرى أيضا:
يقول( :ويروي املؤلف نفسه (على ما يذكره كذلك فاشيد ،ص )233كيف سمع
ً
موسيق من معارفه لحنا ظنه جم الطرافة في الحلم حتى عثر عليه بعد ذلك بسنوات في
ً
مجموعة قديمة من القطع املوسيقية ظل مع ذلك عاجزا عن أن يذكر أنها قد وقعت بين
يديه من قبل .هذا وقد نشر مايرز مجموعة بأسرها من أمثال هذه األحالم الذكيرة في
ّ
ً
مرجع لم أجد لسوء الحظ سبيال إليه ،وإني أعتقد أنه ما من أحد اشتغل باألحالم إال
ّ
سلم ّ
بأن داللة الحلم على معارف وذكريات ال يعلم املستيقظ امتالكه إياها ظاهرة
مألوفة إلى مدى كبير) (.)2
نخلص مما استحضرناه من بعض مقاالت فرويد أعاله إلى أ ّن األحالم ربما يصح
أن تأخذ بعض صورها مما يحصل في النهار لقرب األحداث وتأثيرها في نفس اإلنسان
كمنبهات حسية مباشرة ،أما تلك األحداث البعيدة واملنسية أو املعلومات الجديدة غير
املعروفة فكيف يمكن قبول حضورها بدون تعليل علمي مفهوم ومقبول خصوصا إنه
يصرح بعجزه عن معرفة السبب كما نقلنا قوله أعاله" :ويرجع السبب في ذلك إلى عدة
من الخصائص التي تبديها ملكة الذاكرة في الحلم والتي استعص ى تعليلها حتى الن".
ّ
إن ما ذكره فرويد حول عالقة املنبهات الحسية في التأثير على الشخص الحالم
ً
عند إحساسه بمنبه معين؛ إنما هو أمر واقعي وممكن جدا ،وقد استخدم الناس هذا
اإلشكال كثي ًرا في االحتجاج ضد األحالم الصادقة كونه يبين ّ
أن اإلنسان عندما يحلم يقع
تحت تأثير الخيال والهلوسة بشكل كبير فينسج ما يحلو له ويرخي العنان لخياله
ً
بتصورات قريبة للمنبه الحس ي ولكنها ال تلغي االحتمال الذي يجعل املنبه سببا في
) (1املصدر نفسه :ص.52
) (2املصدر نفسه :ص.53
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االبتعاد عن سياق الحلم نفسه أي إننا الن نتكلم بمستوى آخر ،فالكالم هنا ليس عن
ً
منبهات كانت سببا في صنع أحالم معينة بل في منبهات غيرت وحرفت أحالم كانت
موجودة في األصل.
يقول فرويد( :ويكاد السؤال عن السبب الذي من أجله تخطأ النفس في الحلم
ً
ً
ً
طبيعة املنبهات الحسية املوضوعية أن تلق جوابا واحدا من شترومبل وفونت جميعا.
وهذا الجواب هو ّ
إن استجابة النفس في الحلم اتجاه ما يصل إليها من املنبهات أثناء
ً
ً
النوم تتم تحت شروط  ،تعين على تكوين األوهام .ذلك ألننا نعرف انطباعا حسيا ما،
ً
ً
نفسره تفسيرا صحيحا ،أي ندرجه في طائفة الذكريات التي ينتمي إليها بحسب خبراتنا
السابقة جميعها ،إذا توافر لهذا االنطباع حظ كاف من القوة والجالء والدوام ،وإذا
توافر لنا وقت يكفي عملية تعرفه .فإذا انتف هذان الشرطان أخطأنا املوضوع الذي
يصدر عنه االنطباع ووهمنا فيه .فلو ّ
أن رجال خرج إلى الحقول فرأى عن بعد موضوعا ما
ً
رؤية غير متميزة ،فقد يظنه في مبدأ األمر حصانا فإن قرب منه فقد يفسره ببقرة راقدة،
ً
ثم قد ترتد الصورة أخيرا على وجه التحديد إلى جماعة من الناس جلوس على األرض.
وهكذا الشأن في االنطباعات التي تتلقاها النفس أثناء النوم ،فطبيعتها تخلو باملثل من
ً
ً
التحديد ،وعلى أساسها تقيم النفس األوهام من حيث إ ّن االنطباع يثير عددا كبيرا أو
ً
صغيرا من الصور الذكروية التي من طريقها تحصل لالنطباع قيمته النفسية) (.)1
يشير هذا إلى أن األحالم ربما ال تولد من رحم املنبهات وبالتالي فأسباب تكونها
مجهولة  ،هذا فضال عن ّ
أن وجود تلك الحالة من االشتباه التي تعرض على نفس
ً
اإلنسان الحالم ال تعطي الحق بخلط تلك األحالم باألحالم األخرى خصوصا أنها تختلف
ً
ً
ً
اختالفا جذريا عن األحالم التي ليس فيها منبه حس ي أصال ،وهذا أمر ممكن في طائفة
كثيرة من األحالم كما سيأتي ذكر ذلك في حينه.
ّ
إن إثبات ّ
كما ّ
أن كل األحالم إنما تنشأ بسبب املنبهات أمر يحتاج إلى دليل وهو
ً
مفقود ،فالحقيقة التي تخبرنا عنها التجارب غير هذا تماما ،وقد أورد هو نفسه مثل تلك
ً
الحاالت كالذكريات البعيدة جدا أو املعلومات املجهولة عن اإلنسان كاإلبداعات
واإلخبا ات املستقبلية والغيبية وغيرها ،هذا بصرف النظر عن ّأنه يعترف ّ
بأن اإلحاطة
ر
) (1املصدر نفسه :ص.67-66
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ً
بتلك املنبهات غير متيسر أبدا ولو تيسر فإنه سينبئ بالعلل الحقيقية لكل عناصر األحالم،
وهذا لم يحصل لحد الن.
يقول فرويد( :ولو ّ
أن اهتمامات اليقظة باإلضافة إلى املنبهات الحادثة في خالل
ً
النوم داخلية وخارجية كانت تكفي معا في استغراق علل الحلم ،لوجب أن نكون في
ً
ً
شافيا ُ
ولحل بذلك لغز
موقف يسمح لنا بتبيان أصل كل عنصر من عناصر الحلم تبيانا
ّ
مصادر األحالم ،فال يبق إال أن نحذر نصيب كل من املنبهات النفسية والجسمية في هذا
الحلم الجزئي أو ذاك .ولكن الواقع أنه ما من حلم لقي حتى اليوم مثل هذا التعليل
ً
ّ
الكامل ،وما من أحد حاول إال تبقت بين يديه فقرات من الحلم – وفقرات كثيرة جدا في
ً
حرفا .فمن الواضح ّ
أن اهتمامات النهار – من
العادة – ال يستطيع أن يقول في أصلها
حيث هي مصدر نفس ي من مصادر الحلم – بعيدة كل البعد عن أن تكون لها هذه القيمة
ً
القصوى التي قد يتوقعها املرء الذي يسمع ما يتحدث به كل منا جازما من انشغاله في
أحالمه بأعمال نهاره) (.)1
وال أدري بعد هذا االعتراف هل بقي معنى ملا يقوله هو في األسطر التي قبلها ّ
أن
السبب الذي تخطأ فيه النفس بالحلم هو طبيعة املنبهات الحسية ،وأي تصنيف
للمنبهات هذا الذي يضعه ثم يعترف أنه ال ينفع في معرفة علل األحالم وأسبابها ،أي إنه
ً
باختصار تصنيف غير واقعي وفي أحسن أحواله إنه ينطبق على فئة معينة وبسيطة جدا
ً
من األحالم والتي هي فعال ناجمة من املنبهات الحسية وهذا ال ينكره أحد من البشر،
ولكن ال يمكن بحال تعميمه كقاعدة عامة تشمل كل األحالم لذلك تجده يعترف بأنها
ً
عاجزة عن اإلحاطة فعال بكل ش يء.
وهذا ما أريد الوصول إليه بالضبط وهو أ ّن كل املنبهات التي افترضها فرويد كمؤثر
ً
وصانع لألحالم ال تشمل كل األحالم إطالقا ،بل هي تشمل طائفة محدودة فقط.
ً
طبعا ،عندما أقول هذا ال أصادر تلك التصنيفات التي قدمها في تقسيم املنبهات
ً
عمليا ّ
البد أن تكون تلك التقسيمات قادرة على بلوغ الهدف منها
املحدثة لألحالم ،ولكن
حتى يمكن اعتبار تلك النظرية ناهضة وتواكب الكم الهائل من األحالم التي يعجز عن
ّ
فهمها أو إيجاد العلل الصحيحة لها ،وإال فال يمكن تصنيفها بوجه أفضل من أنها نظرية
) (1املصدر نفسه :ص.77

 30ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــ ـــــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

غير قابلة للتطبيق أو في أحسن أحوالها نظرية محدودة التطبيق بشكل كبير ،وهذا
باعترافه هو نفسه كما مر من جهتين:
األول :عجزه عن معرفة إرجاع أصل كل عنصر من عناصر األحالم إلى منبهاتها.
والثانيّ :
إن األحالم تحتوي على صور كثيرة ال تخضع لتصنيف املنبهات مثل أحالم
ً
اإلبداعات أو اإلخبارات الغيبية أو اإلخبارات املستقبلية أو غيرها ،وهي كثيرة جدا وثابتة
حتى باعتراف فرويد نفسه.
عود على بيان ماهية األحالم بنظر فرويد:

الن نعود إلى تسليط الضوء على ماهية األحالم من وجهة نظر وفهم فرويد فهو
ً
تقريبا ركز في أغلب بحوثة وتجاربه على املرض ى العصابيين؛ لكونه بالدرجة األولى طبيب
ّ
منصبة على
نفس ي ووظيفته معالجة املرض ى فيكون جل انشغاله وتعامله وأساليبه
معرفة أسباب تلك األمراض العصبية.
ولعله اهتدى لطريقة تفسير األحالم عن طريق التحليل النفس ي بالغور داخل
نفوس مرضاه ومعرفة األسباب التي ّأدت لهذه األمراض النفسية ،ولعل هذا ما يفسر
استغراقه في الراء البائسة التي تقصر منهجه في جانب واحد وهو أحالم النفس والتي
يكون منبعها املكبوتات النفسية والهواجس واملخاوف التي ال تكاد تنقض ي عند مرض ى
األعصاب كما هو معروف ،فيكون فرويد قد وضع نفسه في زاوية خانقة مع اعترافه بأنه
سيكون عرضة لالنتقاد العتماده بشكل كبير في فهم عالقة األحالم بالحاالت املرضية عن
طريق التحليل النفس ي.
يقول فرويد( :ولقد فسرت في خالل اشتغالي بالتحليل النفس ي للعصابيين ما يربو
على ألف حلم ،ولكني ال أريد أن أستخدم هذه املادة في التمهيد الحاضر إلى طريقة تفسير
الحلم ونظريته .فهناك – بغض النظر عن كون استخدام هذه األحالم يعرضني لقول
املعترض :إنها أحالم عصابيين ال تجوز النتائج املستخلصة منها على أحالم السويين –
وهناك بغض النظر عن ذلك سبب آخر يفرض علي هذا االمتناع؛ فمن الطبيعي أن يكون
املوضوع الذي تسوق إليه أحالم مرضاي هو دائما تأريخ املرض الكامن وراء أعصبتهم،
ً
ً
ً
لذلك كان كل حلم من أحالمهم يستلزم تمهيدا مسهبا وغوصا في طبيعة األعصبة
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وشروطها العلمية ،وهذه في ذاتها مسائل ذات جدة ،محيرة إلى اقص ى مدى ،فقد تصرف
االنتباه عن مشكالت األحالم ،بينما أريد على العكس أن أتخذ تحليل مشكالت الحلم
ذريعة إلى حل مشكالت السيكولوجية لألعصبة ،وهي األشد صعوبة) (.)1
أن فرويد لم ينكر حقيقة ّ
على ّ
أن أحالم الناس السويين من غير املصابين
باألمراض النفسية لها مداليل ثابتة ومعقولة ،وهو يعتبر نفسه غير محيط بالقصص التي
ّ
تنقل أحالم السويين إال بمقدار عابر وأنها بالتالي ال يتم إخضاعها أو إخضاع أصحابها
للتحليل كما هو الحاصل ملرضاه ،فيكمل قوله السابق:
(فإذا أغفلت الن مادتي الرئيسية – أعني أحالم العصابيين – لم يعد لي أن
أتعصب في االختيار بين ما يتبق ؛ فما تتبق سوى أحالم من قبيل ما يرويه ما يرويه لي
ً
بين الحين والحين أشخاص سويون بين معارفي  ...ولكن هذه األحالم جميعا ال تصطحب
لسوء الحظ بالتحليل الذي ال أستطيع بدونه أن أكشف معنى الحلم) (.)2
على هذا ،فان رؤية فرويد لألحالم ناقصة؛ ألنها بدأت وترعرعت من مرض ى
نفسيين وانتهت بنظريات التحليل النفس ي ،وعلى هذا األساس  -كما أتضح من بداية هذا
الباب  -إ ّن األحالم هي ظاهرة نفسية مرضية ،فجميع الناس مرض ى بنظر فرويد؛ ألن
األبحاث الحديثة أثبتت ّ
أن أغلب أوقات النوم لدى كل الناس مشغولة باألحالم وإن كانوا
ال يتذكرونها كما مر !
ً
ً
على ّ
أن األحالم بمفهوم فرويد ش يء مقنن ومنتظم أي أنه ليس عشوائيا أو فوضويا
ً
ً
ً
وعبثيا وبهذا يكون مخالفا لكل من نادوا باملنهج العشوائي لألحالم مطلقا ،وهو بهذا
يعترف بش يء مهم للغاية وهو ّ
أن األحالم ناجمة من قوى عقلية؛ تدبرها وتخرجها
بالصورة التي تكون عليها ،وهي بالتالي رسالة من أعماق اإلنسان يجب أن نستفاد منها
ونعرف ّ
الرغبة التي أرسلت من أجلها لكي نحققها.
ً
طبعا ،هو برأيه هذا ال يفرق بين األحالم وال يصنفها بل هو يرجعها جميعا إلى
اإلنسان نفسه وال عالقة لها بالغيب أو الالهوت.

) (1تفسير األحالم ،فرويد :ص.133
) (2نفس املصدر.
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يقول فرويد( :وأنا إذ أزعم ّ
أن األحالم تقبل التفسير أراني دفعة واحدة في موقف
ً
يخالف النظرية السائدة عن األحالم ،بل يخالف في الحقيقة نظريات الحلم جميعا ،فيما
ً
خال نظرية شرنر وحدها .فأن "تفسر" حلما معناه أن تحدد له "معنى ما" ،أي أن
ً
تستبدل به شيئا آخر ينتظم في سلك أفعالنا النفسية كحلقة لها من القيمة والشأن مثل
ً
ما لغيرها .ولكن النظريات العلمية ،كما رأيناها ،ال تترك مجاال للحديث عن أي مشكلة
ً
ً
تتصل بتفسير الحلم؛ ّ
ألن الحلم بحسبها ليس فعال نفسيا على اإلطالق ،بل عملية
جسمية ُينتبه إلى وقوعها لعالمات تبلغ الجهاز النفس يّ .
وأما رأي سواد الناس من جميع
ً
العصور فكان مختلفا :فأنهم قد أعملوا حقهم املقرر في أن يغفلوا السالمة املنطقية،
فسلموا من جهة ّ
بأن األحالم غير معقولة ،باطلة ،دون أن يجمعوا أنفسهم مع ذلك على
ً
ً
كل مغزى .فهم يبدون ّ
مبهما يقودهم إلى أن ّ
إعالن خلوها من ّ
يقدروا أن لكل
كأن شعورا
حلم مغزاه وإن خفي هذا املغزىّ ،
وأن الحلم قد ُجعل ليحل محل عملية فكرية أخرى،
ّ
وليس علينا إال أن نرفع هذا البديل على النحو الصحيح لكي نصل إلى ذاك املعنى
الخفي)(.)1
وهذه مقتبسات من تعليقات األستاذ مصطف صفوان عضو الجمعية الفرنسية
للتحليل النفس ي إذ يؤكد بعد ترجمته كتاب فرويد "تفسير األحالم" مدى التقدير
واالهتمام الكبير الذي يوليه فرويد لألحالم ،غاية ما في األمر أن فرويد يعزي كل هذه
الرمزية والقدرة الفائقة التي تشكل األحالم وتركبها إنما ترجع إلى جهة خفية ومجهولة
وغائبة عن الوعي اإلنساني ولكن ليس من الوحي اإللهي.
(إن فرويد يرينا في "تفسير األحالم" ّ
يقول األستاذ مصطف صفوانّ :
أن الحلم كلمة
ّ
 .............وإنما الواجب أن ننظر إلى رسوم الحلم نظرتنا إلى تلك الرسوم التي يتألف منها
املصور والتي ّ
ّ
يتعين علينا حلها ،فإن فعلنا ارتفع خلوها الظاهري من املعنى وربما
اللغز
ّ
تكشف لنا بيت من أجود ما جاد به الشعر وأفصحه .أو بعبارة أخرى :إن صور الحلم
ّإنما تشبه صور رسوم الكتابة الهيروغليفية أو غيرها من الكتابات املصورة ّ
وإن موقف
من يفسر الحلم ال يختلف في ش يء عن موقف العالم اللغوي حين يريد أن يحل للمرة
ً
ً
ّ
األولى نصا مكتوبا بكتابة مصورة لم تفك رسومها من قبل ،وتفسير الحلم إنما يعني
ّ
قراءته  .........الحلم  -إذن  -كلمة وتألفه من صور مرئية ال يخرجه عن كونه كذلك ،كل
) (1تفسير األحالم ،فرويد :ص.126
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ً
األمر أنه يدعونا إلى أن نزيد قضيتنا تحديدا فنقول :إنه كلمة أو نص مكتوب بكتابة
مصورة .وإذا كان األمر كذلك وجب أن تكون هناك لغة هي اللغة املستعملة في األحالم ...
وهذه اللغة يجب أن تدرس من النواحي الثالث التي تدرس منها اللغة عادة ،أي في نحوها
وبالغتها ومفرداتها .فهل األمر كذلك ؟ نعم ،وهذه الدراسة على التحديد هي ما يقوم به
فرويد) (.)1
ثم يضيف األستاذ صفوان( :فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة مفردات الحلم أو -
بعبارة أدق  -إلى ما يسميه اللغويون الغربيون " ّ
دوال املعنى" ،كان أول ما يصادفنا هو
ً
الرموز التحليلية باملعنى املحدود (كامللك رم ًزا لألب أو ّ
ّ
الرحيل رمزا للموت  ...الخ) .فهذه
ً ً
ّ
ّ
ّ
الدوال األساسية في لغة الالشعور ،وإنا لنسمعها دائما أبدا في حديث اإلنسان
الرموز هي
الليلي (وأعني الحلم) كما في أعراض مرضه وشعره وأساطيره  ...الخ) (.)2
ثم يقف األستاذ صفوان عند الثراء الذي يتصف به الحلم من ناحية املعنى
ً
والصور واملشاعر ويجد نفسه مجبورا على إرجاع تلك القدرة إلى جهة ما  ،تتصف
بالعقل واإلدراك ولديها قابلية التأليف والتعبير عن املشاعر املعقدة ،ولكونها أي األحالم
تقع ضمن دائرة واحدة أي اإلنسان نفسه فالبد من حل اإلشكال الصارخ الذي يقف
كعقبة ضخمة أمام تلك الفرضية التي تعطي لإلنسان نفسه لغتين وإدراكين ال يفقه
أحدهما الخر بشكل غريب !
يقول األستاذ صفوان( :فإذا أردنا أن نجمل الكالم السابق عن خصائص لغة
الحلم قلنا :إنها لغة تتميز بالفقر النحوي مع اإلعمال املفرط للحذف في ترتيب السياق،
ثم بالثراء البالغي ،فالتكثيف املعنوي .وها هنا نترك اإلجابة عن بعض األسئلة التي ربما
جالت بذهن القارئ كأن يسأل :ما هي الصالت بهذه اللغة التي يصطنعها اإلنسان في
خطابه الليلي وبين لغاته النهارية ،بين هذه الرمزية وتلك ؟ كيف نوفق في بناء واحد بين
هذه النظرة إلى اكتشاف الالشعور.)3( )....

) (1تفسير األحالم ،فرويد :ص.16 -15
) (2املصدر نفسه :ص .18
) (3املصدر نفسه :ص.20 – 19
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أن فرويد كما يرى املترجم يعتبر ّ
أي ّ
أن األحالم انعكاس ملا يعتمل في النفس
اإلنسانية ،ولكن ليس بشكل عشوائي وفوضوي بل هو مقنن ومقصود والبد أنه يرجع إلى
نظام دقيق يكشف ترابط وعالقة متينة بين األحالم واإلنسان ،ولكن املتعسر في املوضوع
هو آلية التفسير والترجمة التي يمكن أن تكشف تلك الرسائل القادمة من أغوار النفس
ً
البشرية .وهذا الفهم قريب إلى الحقيقة نوعا ما ،ولكن إرجاع األحالم إلى جهة خفية
ومجهولة (العقل الباطن أو الالشعور أو النفس البشرية أو غيرها) هو في الحقيقة تنصل
واستسالم وإعالن واضح لعدم الفهم؛ ألنه عجز عن تقديم الحل وبالتالي هو عاجز عن
فك رموز األحالم ،وهي نتيجة حتمية للعجز األول عن فهم أصل األحالم وأسبابها أو
خلطها مع األحالم الحقيقية الصادقة.
واعتبار فرويد ّ
أن الحلم عبارة عن تحقيق رغبات يترتب عليه تكفل عقل اإلنسان
بتحقيق تلك الرغبات بطريقة أو أخرى عن طريق تركيب تلك األحالم:
ّ
(فأما أنا فأقنع في الوقت الحاضر بتلك املعرفة املفردة الجديدة :إذا سرنا على
منهج تفسير الحلم املبين في هذه الصفحات ،أينا ّ
أن الحلم له في الحقيقة معنى  .....إذا
ر
تم التفسير تبين ّ
أن الحلم تحقيق رغبة) (.)1
ً
ً
ولكنه يطرح مفهوما جديدا في "تفسير األحالم" ليتجاوز عقبة الترميز ومدى فاعليتها
في تحقيق الرغبة بهذه الصورة املقنعة ،أي ّ
أن العقل يقدم تلك األحالم بعد أن يقنع
تلك الرغبة فيها فيغير مالمحها أو يشوهها؛ ألنها رغبة ممنوعة وقد اختفت في أعماق
اإلنسان وكبتت ولم يفصح عنها صاحبها لسبب ما؛ كالرغبة الجنسية في مجتمع محافظ
ً
مثال.
ً
يقول فرويد( :إن من الحق ّ
أن هناك أحالما يتجلى فيها تحقيق الرغبة من غير
خفاء – كما اتضح من أمثلة الفصل الثالث – ولكن حيثما خفيت الرغبة أو تقنعت،
وجب أن يكون ثمة باعث يبعث املرء على أن يقف من هذه الرغبة موقف املدافع،
ً
ً
ّ
ويكون من أثر ذلك أن تعجز الرغبة عن أن تفصح عن نفسها إال إفصاحا مشوها .وهذا

) (1املصدر نفسه :ص.148
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ً
الذي يحدث في مجال الحياة النفسية سأحاول أن أجد له نظيرا في حياة املجتمع :أين
نصادف في مجال الحياة االجتماعية مثل هذا التشويه لألفعال النفسية) (.)1
ً
أيضاّ :
(إن الذي ّ
يعين شكل الحلم عند كل فرد ّ
ويقول
قوتان (ونستطيع أن
نسميهما تيارين أو نظامين) ،إحداهما هي الرغبة التي يعرب عنها الحلم ،واألخرى هي التي
تقوم بالرقابة على هذه الرغبة وبذلك تؤدي بالضرورة إلى تشويه التعبير عنها) (.)2
هنا واجه فرويد مشكلة في تحليل الكثير من األحالم إذ ّأنها تعطي صورة مغايرة
للحالة التي يفترض ّأنها تعبر عنها ،أي ببساطة أنك تمتلك رغبة جامحة ملحة في تحقق
ً
ش يء ما مثال ،ولكن رغبتك محظورة لسبب أخالقي أو ديني أو قانوني ،فتتكون عند
اإلنسان الحالم جهة رقابية تتسبب هذه الرقابة بتشكيل صورة رمزية لتصوير تلك
الرغبة الجامحة امللحة في األحالم وهذه الصورة الجديدة مشوهة كما يقول فرويد؛
ً
تجعل فهم األحالم عسيرا ويحتاج إلى تحليل للكثير من األمور التي تخص الرغبة أو
الشخص نفسه وثقافته أو ثقافة مجتمعه .ولكن اإلشكال الذي يرد هنا؛ أنه ليس كل
ً
األحالم يمكن أن تخضع لهذه الفقرة فالكثير جدا من األحالم ال تأخذ رموزها وصورها
من ثقافة الشخص الحالم أو حتى من واقعه ومحيطه بل هي ربما تكون من معلومات
ً
جديدة لم يسمع بها أو يعرف عنها شيئا ،بل حتى في حالة كون تلك الصور مأخوذة من
ذاكرة الشخص الحالم فكيف تمت عملية معالجة تلك الصورة وعلى أي أساس تم
اختيارها بحيث تكون بهذه الصورة املعبرة املنتجة الالعشوائية وأي مقياس اعتمد في
اختيار هذه الصورة دون تلك ،فإن كان هناك مقياس وهو قادر على انتخاب الصورة
واملفاضلة بينها إلى درجة أنه يموه الرغبة أو لنقل فكرة الحلم عن حقيقتها إلى صورة
ً
أخرى مختلفة تماما عن الصورة األولى (الرغبة) أفال يجوز لنا أن نصف صاحب ذلك
ً
الفعل (تشويه الرغبة) بالذكاء والقدرة واإلدراك إلى درجة أنه واعي جدا ملا يفعل بحيث
إنه يستطيع أن يخدع الرقابة املفترضة (العقل الواعي) لكي يتسنى اإلفالت لتلك الرغبات
املكبوتة لتظهر للعلن بشكل أحالم مرمزة ؟
ً
قليال بنوعية األحالم التي يفترض أنها مكبوتة وممنوعة؛ ّ
ولو ّ
ألن أغلبها
أمعنا النظر
تعبر عن رغبات ممنوعة عند اإلنسان فيكون العقل الخفي له سلطة سلبية (في حال
) (1املصدر نفسه :ص.166
) (2املصدر نفسه :ص.168
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كون الكبت حاصل لرغبات ال أخالقية أو محرمة أو نحو ذلك) ومخالفة لإلنسان وهو
ً
ً
بالحقيقة سيكون مهيمنا وحاكما على الوعي البشري على فرضية فرويد تلك فهو يمتلك
قدرة أكبر وأكثر فاعلية في توجيه األفكار املرفوضة والسلبية املكبوتة وبالتالي سيكون
هناك اختالف جذري وكبير بين الوعيين وهو ربما يرتقي إلى أن يوصف باالنفصام
ً
ً
والشيزوفرينيا ،وهذا غير متحقق في الواقع فكل الناس ترى أحالما يوميا وال يوجد فيها
هذا املستوى االفتراض ي الرهيب .وهذا الوعي االفتراض ي الخفي الذي يسميه فرويد
بالالشعور له دور الرقيب االنتقائي الذي يتحين الفرص لتشويه الرغبات وتقديمها بعد
تبديله صورة الرغبة املكبوتة بصورة جديدة لكي ال يفهمها العقل الواعي أو الشعور !
ومسالة تمويه الرغبة وتقنيعها برمزية على هذه الدرجة العالية يتطلب قدرة على
اإلد اك والوعي في الالشعور ،وهذه املسالة وجد لها فرويد ما يبرر حصولها؛ ّ
ألن افتراض
ر
هذه القدرة سيتسبب بتناقض واضح كما أشرنا في األسطر السابقة ،لذلك قدم ما يبرر
ذلك بان التقنيع في الحقيقة ال يتطلب إيجاد ش يء مبتكر.
ً
يقول فرويد( :إذا أنعمنا النظر لم نجد مناصا من التسليم بأن عمل الحلم ال يأتي
على اإلطالق بش يء مبتكر حين يجري هذا النوع من التبديل ،بل هو لكي يصل إلى هدفه
– وهدفه في هذه الحالة هو قابلية التصوير املتحرر من الرقابة – إنما يتبع الطريق التي
يجدها ممهدة أمامه من قبل في الالشعور ويؤثر تلك التحويالت في املادة املكبوتة التي
يمكن أن تظهر للشعور كذلك في صورة النكات والتلميحات ،والتي تزدحم بها كل
تخييالت العصابيين) (.)1
وفكرته ببساطة هي بهذا الشكل :رغبة مكبوتة دفينة في داخل اإلنسان البد أن
تخرج عن طريق األحالم فتتصور ( قوة التصوير) الرغبة على شكل أحالم ،ولكن بما ّ
أن
تلك الرغبة ممنوعة ولهذا هي مكبوتة ومحبوسة فان الرقابة (قوة رقابية) التي مارست
ً
الكبت ستمنع ظهورها باألحالم بشكل صريح ،لذلك سيكون لزاما خروجها مموهة (قوة
تمويه) بشكل آخر حتى تفلت من الرقابة؛ إذن لدينا نقاط مهمة:
ً
أوال :قوة تصوير األحالم ،قابلية تصوير األحالم.

) (1تفسير األحالم ،فرويد :ص.353
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ً
ثانيا :قوة رقابية ،تمنع خروج األحالم بالصورة الحقيقية للرغبة.
ً
ثالثا :قوة تمويه ،تختلف هذه القوة عن األولى كون األولى هي قابلية على التشكيل
والترتيب بكل تفاصيل الحلم ،بينما قوة التمويه هي اختيار صور تموه حقيقة الرغبة
ً
تماما لتفلتها من الرقابة.
ً
وهنا يبرز التناقض بين تلك القوى وخصوصا قوة التمويه عن البقية ،فالكبت
حصل بفعل اإلنسان ،ووضع الرقابة عليه أيضا يفترض أن يكون بفعل اإلنسان ،فمن
ً
يكون املسؤول عن قوة التمويه التي تعمل بمفردها وتخالف بقية القوى العقلية تماما
حتى تصل القضية الى خداعها وتمرير الرغبات املكبوتة املمنوعة رغما عنها ؟
والتناقض الواضح الخر هنا هو :أ ّن ظهور الرغبة املكبوتة بصور مموهة ال يعني
إشباع للرغبة أو إظهارها فالهدف لم يتحقق من كل هذه الفرضية املعقدة فلن تتحقق
الرغبة من خالل إظهارها في األحالم؛ ّ
ألن األحالم ستكون مموهة واإلنسان ّ
البد أن يكون
ّ
ً
وإال فكيف يمكن أن تكون
جاهال برموز التمويه وهذا ش يء حتمي لنجاح هذه الفرضية
مموهة إذا كان اإلنسان ممكن أن يتعرف على رموزها ويفهم محتواها ؟
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى :فإن فرضية وجود الرقابة والتمويه تقف عاجزة
في أنواع أخرى من األحالم ال يمكن بحال وضعها في خانة الرغبات أو املنبهات املؤثرة في
إنتاجها وتصويرها وفق تلك الفرضيات ،وهذا قول فرويد في طائفة كبيرة من األحالم
النمطية الشائعة بين الناس وافتقاره للمبررات التي ّأدت إلى التزام تلك األحالم بصور
ورموز معينة وثابتة بين كل الناس فيها:
يقول فرويد( :ولكنني ال أخف عن نفس ي بحال من األحوال قصوري عن اإلتيان
ً
بتفسير كامل لهذه الطائفة من األحالم النمطية؛ فاملادة التي عندي تتركني حائرا في هذه
ً
ّ
املسالة بالذات .إال أنني – على أية حال – ال أرى بدا من االستمساك بوجهة النظر
ّ
العامة هذهّ :
إن جميع اإلحساسات اللمسية والحركية املتضمنة في هذه األحالم إنما
تستدعي على الفور كل ما أحتاج إليها دافع نفس ي ما .)1( )...

) (1تفسير األحالم ،فرويد :ص.287
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مع اعترافه بالحيرة فإنه يتهرب من معرفة العلة الحقيقية بقوله ّإنها استجابة
لدافع نفس ي ما ! فما هو هذا الدافع النفس ي؟ وما هو سببه؟ وملاذا يشترك الكثير من
الناس بنفس تلك األحالم النمطية التي تشترك بنفس الصور والرموز (طيران ،سقوط
ووقوع األسنان ..الخ) ؟ اإلجابة مفقودة.
يكمل فرويد( :فأما ما هي سائر املعاني التي تجيء في سياق الحياة فترتبط بذكرى
هاته اإلحساسات – ّ
وأرجح أ ّن هذه املعاني تختلف باختالف األفراد مهما كان من ظهور
هذه األحالم على نحو نمطي – فذلك ما ال أعرف الجواب عنه ،وكم كنت أود لو كان في
ً
ً
استطاعتي أن ّ
أسد هذا النقص بتحليل بعض األمثلة ّ
البينة تحليال دقيقا .فإن عجب
البعض إذ يراني أشكو نقص املادة في هذا الصدد وليس أكثر من هذه األحالم على
التحديد – أحالم الطيران والسقوط ووقوع األسنان) (.)1
ً
اعتراف فرويد بالعجز والتقصير هنا سببه أنه وضع نفسه في زاوية حرجة جدا،
فالتحليل النفس ي الذي ربما نجح فيه إلى حد ما في تفسير بعض األحالم وإرجاعها إلى
ً
بواعث نفسية أو إلى رغبات وخصوصا للمرض ى النفسيين جعله يعمم تجربته تلك على
كافة األحالم بما فيها األحالم الصادقة ،وهو هنا يصطدم باألحالم النمطية كما يسميها
وهي التي تتكرر صورها الثابتة بين الناس بل على مرور التأريخ من قبيل أحالم الطيران
ً
والسقوط ووقوع األسنان ومثيالتها ،وتعليله الذي يقدمه للناس هو قوله أنه (ال يرى بدا
من االستسماك بوجهة النظر العامة) ،وأنا أتساءل :هل هذا تبرير منطقي ومعقول لش يء
ً
يتكرر ماليين املرات يوميا على مدى التأريخ وهو عاجز تماما عن إيجاد علة هذا التكاثر
للرموز نفسها بين الناس وألزمان سحيقة ؟!
يقول فرويدّ :
(إن الصورة التي يبدو الحلم عليها أو الصورة التي يحلم بها تستخدم
ً
ً
في تصوير مادة الحلم الكامنة استخداما شائعا تبعث على الدهش) (.)2
اندهاش فرويد هنا منشؤه ّ
أن هذه األحالم النمطية ش يء واقعي وموجود وهو
يعترف بها ولكن نظرياته ال تفسر علة حصولها ،وهو يعترف بهذا العجز ويعزوه ؛ إلى أنه
لم يخضعها للبحث لقلة ونقص املادة الخاصة بهذه األحالم ،ولكنه لم يشير إلى ّ
أن ما
) (1املصدر نفسه :ص .288
) (2املصدر نفسه :ص.341
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وضعه من نظريات تفلسف األحالم وتقيدها بضوابط عامة عاجزة بالنتيجة أن تخضع
ً
كل األحالم لها ،وبالتالي تبق أكثر األحالم خارج نطاق تحليالته النفسية ونظرياتها تماما
ويا ليته اعترف ّ
بأن نظرياته جزئية وحسب؛ لكان أراح واستراح.
ّأما إرجاع ترميز األحالم إلى الالشعور وهيمنته على العقل الواعي بشكل أو بآخر
ً
يضعنا أمام قضية مهمة سنناقشها الحقا في فصل مستقل إن شاء هللا.
عالم النفس كارل جوستاف يونغ:

ً
ولد يونغ عام 1875م في سويسرا ،تخرج طبيبا  ،1900شغل منصب رئيس
لجمعية التحليل النفس ي الدولية ،حصل على شهادات دكتوراه شرفية من عدة جامعات
في العالم منها كالرك وبيناس وكلكاتا وآباد وجنيف وأوكسفورد ،وكان يجيد ويتقن ست
لغات عاملية ويتنقل بين البلدان الغربية والشرقية لسنوات عديدة لألبحاث
ً
واملحاضرات ،تبوأ مناصب علمية كثيرة جدا ال يمكن عدها ،توفي عام 1961م (.)1
ماهية األحالم عند يونغ:

كتب الدكتور سليمان الدليمي( :اختار يونغ وهو من زمالء فرويد طريقته الخاصة
ً
في مجال التحليل النفس ي باالعتماد على تفسير األحالم ،معتقدا أ ّن الفحوى العام للحلم
أكثر أهمية من التفاصيل الدقيقة مهما كان نوعها وشكلها ،وهو بذلك اختلف عن فرويد
الذي كان يشجع املريض على تذكر التفاصيل الدقيقة للحلم ثم حاول تفسير كل عنصر
من عناصر الحلم ويترك للمريض حرية اختيار التفسير الذي يالئمه .وإذا كان فرويد قد
ركز اهتمامه على ربطة العنق ومدلوالتها الجنسية ،فان يونغ اهتم بدراسة الدور الذي
تلعبه ربطة العنق بالنسبة للفرد نفسه وماذا تعني له .وبهذا فقد أراد يونغ أن يوجه
ً
اهتمام الشخص للحلم نفسه والنظر إليه من عدة جوانب آخذا بنظر االعتبار اإلطار
العام للحلم والظروف املحيطة به وما يعنيه الحلم للفرد نفسه .والحلم عند يونغ يعبر
ً
عن حقائق معينة وبأحسن الطرق وأسهلها والحلم حسب رأيه ال يمكن أن يخدع أحدا.

) (1علم النفس التحليلي ،يونغ ،إنظر ك.غ .يونغ :حياته وأعماله :ص .19 -15
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ً
وقد اتفق "يونغ" مع "فرويد" على ّ
أن األحالم تعبر عن حالة الالشعور معتقدا أ ّن
األحالم تمكننا من النظر إلى األشياء من زوايا مختلفة ومن منظورات متعددة .واألحالم
ً
حسب رأيه ال تقدم فقط حلوال ومقترحات للمشكالت اليومية وكيفية التعامل معها
ّ
وإنما تساعد على تطوير الكثير من جوانب شخصية اإلنسان أي ّأنها تمثل الجانب األكثر
فاعلية في بناء الشخصية .وهكذا يتبين من العرض السابق أهمية األحالم ودورها في
مجال التحليل النفس ي وهناك ال شك الكثير من االتجاهات النظرية األخرى التي ستظهر
في املستقبل) (.)1
ماهية األحالم بمنظور علماء النفس  -التي هي هدف هذا الفصل  -ربما تتوضح
بشكل أكبر من خالل التركيز على مواضع االختالف بين املنهج البحثي "ليونغ" عن "فرويد"
ً
ً
كونه سابقا له في هذا العلم ،وهذا ما بينه دائما في كتاباته .ولعل من أبرز تلك
ّ
االختالفات هو اعتبار "فرويد" ّ
أن األحالم ماهي إال تحقيق رغبة مكبوتة.
ّ
يقول يونغ( :النظرة التي تذهب إلى ّ
أن الحلم ما هو إال تحقيق وهمي للرغبات
ً
صرف النظر عنها منذ أمد بعيد .صحيح ّ
املكبوتة ،هذه النظرة قد ُ
أن ثمة أحالما تمثل
رغبات ومخاوف مكبوتة ،لكن ما الش يء الذي ال يستطيع أن يمثله الحلم عند االقتضاء
؟ قد تعبر األحالم عن حقائق ال مهرب منها ،وعن أحكام فلسفية ،وأوهام وتخيالت
وحشية ،وذكريات وخطط ،وتكهنات واختبارات غير عقلية ،وحتى عن رؤى تواصلية (=
ً
ّ
ّ
تلباطيقية) ،وعما سوى ذلك مما ال يعلمه إال هللا .ش يء واحد يجب أال ننساه أبدا :نكاد
ً
نقض ي نصف حياتنا في حالة خافية (= ال شعورية) تقريبا .والحلم لغة الخافية
ً
تخصيصا .يمكننا أن نسمي الواعية نهار النفس اإلنسانية ،في مقابل الجانب الليلي من
الفعالية النفسية الخافية ،الذي هو بمثابة أضغاث أحالم .من الثابت ّ
أن الخافية ال
ً
تتكون من الرغبات واملخاوف وحسب ،وإنما من أكثر من ذلك بكثير ،ومن املحتمل جدا
أن تنطوي النفس الخافية على ثروة من املحتويات واإلشكال الحية تساوي – إن لم تكن
تفوق – ما تنطوي عليه الواعية ،التي تتميز بالتركيز والتحديد واالستبعاد) (.)2
أعتقد ّ
أن الفارق األهم بين فرويد ويونغ هو التزام الثاني بالثقافة الدينية وبالتالي
إرجاع أغلب األسباب إلى الالواعي ومن بعد ذلك إضفاء صفات الروح على الالوعي ليقدم
) (1عالم األحالم تفسير الرموز واإلشارات ،الدكتور سليمان الدليمي :ص.40
) (2علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.45
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ً
علال مقبولة أكثر إلمكانات األحالم وخفاياها الكثيرة الدينية املتسامية؛ لذلك يعتقد ّ
إن
إنتاج األحالم يبلغ من الثراء ما يتفوق على إنتاج الجزء الواعي من اإلنسان بفضل انتماء
األحالم إلى الجانب الالواعي.
يقول الدكتور سالمة موس ى( :ويونغ أستاذ سويسري يجري على أسلوب فرويد
ولكنه يؤمن بغريزة الرقي املتسامية باعتبارها القوة األصلية التي تبتعث األحالم والخواطر
وتحدث األمراض النفسية ويرى أثرها في األساطير الدينية والثقافة القديمة وهو يختلف
أيضا عن فرويد؛ ألنه يقسم الناس قسمين من حيث املزاج أحدهما ذلك الذي يستجيب
للبيئة بالدخول إلى نفسه فيفكر ويجتر أفكار ،والخر ذلك الذي ينشط للعمل ويؤثر في
البيئة وهذا التمييز ضروري عنده في معالجة املريض أو تفسير الحلم) (.)1
على ّ
أن "يونغ" يعترف على مضض بانتشار أفكار "فرويد" رغم أنه ال يتوافق معه؛
ً
ّ
ألن فرويد عندما انطلق بفكره ،شكل ثورة فكرية ّربما أحدثت انقالبا في املجتمعات
الدينية الغربية حينها ،على اعتبار ّ
أن "فرويد" يمتلك نزعة ال دينية استهوت بالنتيجة
ً
شرائح واسعة من املجتمع الغربي ،ومن املؤكد ّ
أن لألحالم نصيبا في هذه العقائد
ً
فاألسلوب النفس ي الجديد ال يتناسب مع الفكر الديني بل هو على الضد منه تماما
ً
الروح والنفس ومرجعيتها للكثير من املمارسات ّ
خصوصا فيما يخص ّ
الروحية وفي
مقدمتها األحالم لذلك وصفها يونغ بعبارة علم نفس بال نفس:
يقول يونغ( :وصلنا الن إلى طريق خطر ،لم يكن الخروج من الكنيسة
الدين ّ
البروتستانتية األملانية غير واحد من األعراض الكثيرة التي يجب أن تبين لرجل ّ
أن
مجرد الحض على اإليمان أو حتى القيام بأعمال الخير ال يحقق لإلنسان الحديث ما
ً
حقا أن يسعى كثير من رجال ّ
الدين إلى التماس العون من
يصبو إليه  ..ومن املدهش
ّ
نظرية "فرويد" في الجنس ومن نظرية "إدلر" في حض السيطرة ،مع أن هاتين النظريتين
معاديتان للقيم ّ
الروحية بما هما – كما قلت – علم نفس بال نفس .في الواقع ثمة مناهج
ً
عقالنية في املعالجة تحول فعال دون تحقيق الخبرة الغنية باملعنى .والعدد األكبر من
أطباء النفس اليوم يتشكل من تالمذة "فرويد" و"إدلر" إلى حد بعيد .وهذا يعني ّ
أن
الغالبية العظمى من املرض ى بعيدون اضطرا ًرا عن املنطلق ّ
الروحي؛ وهي حقيقة ّربما ال
) (1كتاب العقل الباطن ،سالمة موس ى :ص.10
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يكترث لها من تحققت القيم ّ
الروحية في أعماق قلبه .وموجة االهتمام بعلم النفس التي
تجتاح بلدان أوروبا البروتستانتية اليوم هي أبعد ما تكون عن االنحسار .فهي متوافقة
مع الخروج العام من الكنيسة .ولعله يحق لي أن أردد ما قاله لي قسيس بروتستانتي ذات
مرة" :الناس في هذه األيام يذهبون إلى طبيب النفس وال يذهبون إلى رجل ّ
الدين") (.)1
لذلك ينظر "يونغ" لألمور بواقعية شديدة ويتعامل مع األمور بشكل عملي ويتقبل
ً
تلك النتائج بسبب ميل شعبي واسع االنتشار ،ورغم اختالفه فكريا مع مناهج فرويد
فانه يتقبل األمر على مضض:
يقول يونغّ :
(إن القبول الواسع الذي لقيه تفسير "فرويد" للعصاب بصيغة
السببية الجنسية ،ونظرته القائلة بأن الحوادث النفسية ترتد في األساس إلى لذة طفولية
ُ
وتلبية لهذه اللذة ،يجب على العالم النفس ي أن يتعلم منها الش يء الكثير .فهي تظهره على
ً
أن هذه الطريقة من التفكير والشعور تتوافق مع ميل أو تيار روحي واسع االنتشار نسبيا
ظهر بمعزل عن نظرية فرويد في أمكنة وأزمنة أخرى ،وفي عقول كثيرة) (.)2
اختالف "يونغ" مع "فرويد":

ً
اختلف علماء النفس عموما بأمور كثيرة جدا ومن االختالفات الجوهرية بين أهم
علماء النفس هو اختالفهم في تحديد املعنى الحقيقي للطاقة النفسية ومنشأها
(اللبيد)( ،)3وهذه االختالفات في قضية جوهرية تبين إلى أي مدى تكون مقدمات البحوث
ً
ً
ً
عائمة غير متفق عليها ،لذلك سيكون الناتج افتراضيا أيضا ،وبعيدا عن الواقعية
والحقيقة  ،فما بالك بقضية أغلب خيوطها غيبية وخافية مثل األحالم وكيف سينعكس

) (1علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.221 – 220
) (2املصدر نفسه :ص.81
) (3العقل الباطن ،يقول الدكتور سالمة موس ى( :هنا اختالف ثالثة من أساطين النفسلوجية الحديثة في معنى اللبيد :فهو في
رأي فرويد تلك الغريزة الجنسية التي تنشد لذتها وال تبالي بالعرف والعادة .فإذا احتبست فهي إما أن تتسام وإما أن تنكفئ إلى
طرق األطفال وفي هذه الحالة الثانية تحدث االنحرافات واألمراض .ولكن أدلر يقول ّأن اللبيد هو النزوع إلى القوة على طريقة
نيتشه وأن هذا النزوع إذا احتبس أحدث األمراض النفسية املألوفة أو هو قد يحدث عكس ذلك من الجهة املقابلة بأن يجعل
صاحبه نابغة .ولكن يونغ يجمع بين الرأيين فيقول بأن اللبيد هو تلك الغريزة الجنسية قد امتزجت بالنزوع إلى الرقي .والثالثة
يقولون بإمكان التسامي باللبيد ،أو بإمكان عكس ذلك أي املرض واالنحراف) ص.31
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االختالف في تحديد ماهيتها وبواعثها ،لذلك أذكر بعض هذه االختالفات لبيان وتشخيص
الخلل الذي وقع فيه أغلب علماء النفس في قضية األحالم مما أدى إلى هذا التخبط.
ً
تحفظ "يونغ" كثيرا في تفسير األحالم ودالالت رموزها وربما كان أحد أسباب ذلك
اختالف خلفيته الدينية فهو الرجل املتدين البروتستاني باإلضافة اختالفه مع "فرويد"
بأسلوب عالج املرض ى ورغم هذا فانه وقع في نفس املشكلة التي وقع فيها كل علماء
ً
النفس عندما ولجوا في عالم األحالم واصطدموا بالرمزية التي واجهتم وأعجزتهم تماما،
وبالنسبة ليونغ فانه يعترف بصراحة انه يتعذر إدراك تأويل األحالم بالشكل الكامل
واملطلق بل هو أشبه باملستحيل.
يقول يونغ( :طبيعة الحلم ووظيفته وبنيته إن هي إال قاعدة عملية قائمة على
الخبرة والتطبيق يجب أن تخضع إلى تعديالت متواصلة .يجب أال ننس ى ،ولو لحظة
واحدة ،أننا إذ نحلل األحالم فإنما نتحرك فوق أرض غير مأمونة حيث ال يقين فيها إال
الشك .ولعل خير تحذير نوجهه إلى مفسر األحالم – لوال تحذير بالغ التضارب  ،-هو:
افعل كل ما يحلو لك ،ولكن إياك أن تحاول الفهم! ) (.)1
يعترض "يونغ" هنا على طريقة وأسلوب العالج التي يتبعها "فرويد" مع مرضاه
ونحن هنا نتكلم عن طبيب متمرس وله خبره كبيرة في مجال عمله ،هذا االتهام لو نظرنا
ً
إليه من زاوية اجتماعية حيث مكانة فرويد وفي قمة انتشار منهجه التحليلي يظهر نقدا
ً
بل إتهاما بهذا املستوى إنما يؤشر على ثقة تامة بما يقول وهو مستعد للدفاع عن وجهة
ً
نظره أمام "فرويد" وأتباعه الكثيرين؛ خصوصا أن هذا االتهام يؤشر إلى أسلوب عالجي
خاطئ للمرض ى العصابيين وهو ربما يتسبب بنهاية حياة بعض البشر بدل عالجهم.
ً
نوعا من ُ
العصاب ال تنكشف أسبابه الحقيقية إال
يقول "يونغ" في كتابه( :هناك
ً
في نهاية التحليل ،وهناك أنواع منه ال يجدي الكشف عن أسبابه شيئا .وهذا يعيدنا إلى
ً
وجهة نظر "فرويد" التي أشرنا إليها آنفا ،ومفادها أن من الضروري – ألغراض العالج –
أن يعرف املريض معرفة واعية بالعوامل السببية التي أدت إلى اضطرابه؛  .....ينتج عن
النظر إلى املسالة على هذا النحو طريقة في املعالجة تقوم على ت ّلمس أسباب العصاب في
ً
ماض ي املريض ،مما يتعين معه على الطبيب أن يسأل دائما" :ما السبب؟" ،وأن يهمل
) (1علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.46
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ً
ً
ً
السؤال الخر" :ألي غرض؟" .وهذا كثيرا ما يلحق باملريض ضررا كبيرا ألنه مضطر إلى
التفتيش في ذاكرته – وربما على مدى سنوات – عن حادث مفترض في طفولته ،في وقت
ً
ً
تكون فيه أمور ذات أهمية آنية قد أهملت إهماال فظيعا) (.)1
ثم يضيف "يونغ" أن األمر متعلق باألحالم ،وهذه اإلمكانية املودعة فيها لكشف
أمور تخص املريض أكثر بكثير من كشف أسباب العصاب ،وهذا كله بسبب التعصب
واالنحياز ملنهج فرويد السببي في التعامل مع األحالم:
يقول "يونغ"( :املعالجة السببية الصرف أضيق من أن تنصف ما للحلم أو
ً
العصاب من أهمية .ويكون الطبيب منحازا (إلى وجهة نظر معينة) ،إذا لم يلتفت إلى
األحالم إال من أجل غرض واحد هو الكشف عن السبب الخفي الكامن وراء العصاب،
ً
غاضا بصره عن القسم األعظم من مساهمة الحلم الفعلية  ........زد على ذلك أنه يجب
أال يغرب عن بالنا أن من األحالم ما ال يتطرق إلى أسباب العصاب ،وإنما يتناول من
ً ً
ً
القضايا ما يختلف اختالفا كليا من ذلك مثال موقف املريض من الطبيب .)2( ).....
ويتوسع في انتقاد ورفض أساليب معتمدة في منهج العالج النفس ي املتداول
بخصوص الكارثة التي يتسبب بها تعجرف األطباء النفسيين نتيجة الخلفيات الخاطئة في
املنهج والتشخيص:
ً
يقول "يونغ"( :ومن الحقائق املقررة أننا كلما قطعنا شوطا في التحليل صادفتنا
أحالم بالغة الغموض بالقياس إلى األحالم األولية .لكن على الطبيب أال يسرف في
االعتماد على اختالط األحالم املتأخرة أو غموضها ،أو يسرف في إتهام املريض باملقاومة
ً
ً
متعمدا ،بل حري به أن يسلم بهذه الواقعة دليال على مبلغ عجزه عن تفهم الوضع.
كذلك يميل طبيب األمراض العقلية إلى وصم املريض بـ "االختالط" على حين أنه ُيحسن
ً
صنعا لو اعترف بأنه إنما " ُيسقط" اختالطه هو على املريض ويسلم بذلك ،ذلك أن
ً
تفهمه هو الذي أضحى مختلطا في الحقيقة إزاء غرابة مسلك املريض .زد على ذلك أن من
األمور البالغة األهمية في العالج أن يسلم املحلل بقلة فهمه من وقت إلى آخر........ ،

) (1املصدر نفسه :ص.41
) (2املصدر نفسه.
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الفهم سياق ذاتي وقد يكون من جانب واحد فقط ،بمعنى أن الطبيب يفهم في
وقت ال يفهم فيه املريض .وفي مثل هذه الحالة قد يشعر الطبيب أن من واجبه أن يقنع
املريض وعندما ال يسمح هذا األخير لنفسه باالقتناع يتهمه الطبيب باملقاومة .وعندما يقع
عبء الفهم كله على عاتقي يكون من الحكمة أن أتنبه إلى ما في فهمي من نقص .أن يفهم
ً
الطبيب أو ال يفهم أمر قليل األهمية نسبيا إذ إن كل ش يء يتوقف على فهم املريض) (.)1
وتستمر ثورة "يونغ" على األساليب املتبعة في عالج األمراض النفسية وعدم قناعته
ً
الكبيرة باملنهج والتنفيذ معا حتى يصل الرفض إلى إنكار أحد أهم أساليب العالج والتي ما
يزال يستخدمها البعض إلى يومنا هذا ،وهو استخدام أسلوب اإليحاء املعروف في عالج
املرض ى العصابيين؛ عن طريق اإليحاء لهم بانهم شفوا من هذا العارض أو غيره.
ً
يقول يونغ( :عندما يقوم تفسير الطبيب حصرا على نظرية أحادية ،أو على رأي
ُمبيت ،تكون فرصته إلقناع املريض ،أو للوصول به إلى نتيجة شافية ،متوقفة على
اإليحاء بصورة أساسية .وال ينبغي ألحد أن ينخدع عن حقيقة اإليحاء وما يتركه من آثار.
فاإليحاء بحد ذاته ليس بالش يء الذي يجب الزراية به؛ وإنما هو تحديد خطير ،ويؤثر في
ً
ً
ً
استقالل شخصية املريض تأثيرا غير مرغوب فيه أبدا .قد يكون مفروضا في املحلل
ً
املمارس أن يؤمن بما لتوسعة الوعي من قيمة وأهمية – وأعني بتوسعة الوعي سياقا
ً
ُيخرج إلى النور أجزاء من الشخصية كانت خافية في السابق ويقوم بتمييزها ونقدها نقدا
ً
واعيا .وهي مهمة تتطلب من املريض أن يواجه مشكالته ،وتفرض عليه أن يستجمع قواه
لكي يحاكم ويتخذ القرار الواعي .وهي مهمة ليست أقل من تحدي حسه األخالقي ،ونداء
إلى حمل السالح واجب تلبيته يقع على الشخصية في مجملها .ولذلك كان املنهج
التحليلي ،بالنسبة إلى نمو الشخصية ،يقع في مستوى أعلى من مناهج املعالجة التي
تعتمد على اإليحاء .فاإليحاء ضرب من السحر يعمل في الظالم وال يضع الشخصية في
مواجهة مطاليبها األخالقية .ومناهج املعالجة التي تعتمد على اإليحاء إن هي إال بدائل
مؤقتة وخادعة ،ال تتفق مع مبادئ العالج التحليلي وينبغي تجنبها .لكن اإليحاء ال يمكن
ً
تجنبه إال إن كان الطبيب عاملا باألبواب الكثيرة التي يستطيع أن ينفذ منها .إذ يبق في
ً
ً
ً
ً
إيحاء خافيا (= ال شعوريا) كافيا ،بل أكثر من كاف) (.)2
أحسن الظروف
) (1املصدر نفسه :ص.43
) (2املصدر نفسه :ص.44
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وفي الحقيقة فإ ّن االختالف الجوهري ليونغ عن "فرويد" في التحليل النفس ي -
ً
وبالتالي اختالفه بالتعامل مع األحالم  -أبعد من هذا بكثير بل هو اختالف جذري .وتجنبا
للتكرار فسأتناول أغلب تلك االختالفات في فصل "العقل الباطن"؛ ألن أغلب آراء "يونغ"
ً
تختلف عنهم جميعا وبالتالي ينعكس هذا االختالف في هذا الفهم للعقل الباطن على
كيفية التعامل مع األحالم وفهمها وعلة حدوثها وماهيتها.
عالم النفس إدلر:

ً
ً
ولد في النمسا عام  1870م ،أصبح طبيبا بشريا عام  ،1894توجه إلى دراسة علم
ً
النفس وانضم إلى جماعة املناقشة التي أنشأها فرويد عام  ،1902واصبح رئيسا ملجمع
التحليل النفس ي في فينا الذي أسسه فرويد عام  1910م ،استقال عام  1911بعد
خالف مع فرويد وأسس مدرسة جديدة في علم النفس اسماها "علم النفس الفردي" (.)1
على اعتبار أ ّن "ادلر" نشأ وترعرع في مدرسة "فرويد" فهو يحمل نفس األفكار
واألساسيات عن األحالم ومبادئ التحليل النفس ي ،لذلك سأترك تلك املشتركات وأحاول
التركيز على االختالفات إلثراء املوضوع بشكل أكبر وتقليل التكرار.
فهم "ادلر" لألحالم:

يقول سالمة موس ى" ..( :ادلر" فهو أول تالميذ فرويد وهو أحسنهم وهو ال يؤمن بأن
الغريزة الجنسية هي القوة األصلية التي تحدث الخواطر واألحالم وتكون األخالق ،وإنما يكاد
يقول برأي" نيتشه" بأن الرغبة في القوة والتوسع واالستعالء هي األصل أو هي الطاقة التي
تتكون منها أخالقنا وخواطرنا وأحالمنا وأمراضنا) (.)2
ولنترك "ادلر" هو يتحدث عن نفسه وما هو السبب الذي دفعه لدراسة ومعرفة
األحالم:

) (1معنى الحياة ،الفريد ادلر ،ترجمة عادل نجيب بشرى  ،الناشر املجلس األعلى للثقافة القاهرة مصر ،الطبعة األولى
 :2005مقدمة املترجم ،ص.17-13
) (2كتاب العقل الباطن ،سالمة موس ى :ص.10
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يقول ادلر( :كانت أكثر املشاكل التي واجهتني – منذ أكثر من ربع قرن – صعوبة هي
دراسة ومحاولة فهم معنى األحالم ،كنت أعرف إن حياة األحالم ال تتعارض مع حياة
ً
اليقظة فهما تسيران معا بطريقة متوازية فلو أننا تطلعنا – خالل اليقظة – لتحقيق
"التفوق" فإنه من الضروري أن نكون مشغولين باملشكلة نفسها خالل النوم ،إن جميع
األفراد لهم الهدف نفسه في أحالمهم وفي يقظتهم ،كما لو كان علينا أن نسعى لتحقيق
"التفوق" حتى من خالل أحالمنا ،ولهذا فأنا أرى أن الحلم ما هو إال ناتج من نواتج
ً
أسلوب حياة  Life Styleالفرد ،ودائما ما يتفق معها تمام االتفاق) (.)1
ً
وجهة نظر "ادلر" عن األحالم إذن هي نفس وجهة نظر "فرويد" تقريبا ،فهما
يعتبران األحالم صورة ليلية تعكس صورة اإلنسان أثناء النهار بكل تفاصيل الحياة ،أما
ً
طريقة التعامل مع األحالم فبالتأكيد فيها اختالف وإن لم يكن جوهريا ولكن فلنرى بعض
اللمحات التي تبين وجهة نظر مدرسة علم النفس الفردي لنفهم ماهية األحالم بشكل
اكثر:
يعتبر "ادلر" أن األحالم التي يراها النائم انعكاس طبيعي ملطلب معين عند
اإلنسان ،وهذه األحالم حتى في حال نسيانها عند الصباح فإنها تحقق ذلك املطلب بإثارة
ً
مشاعر معينة في نفوسنا عند عودتنا للوعي ،وما دامت األحالم انعكاسا ملا يجري في نفس
اإلنسان فهي ستكون بالنتيجة متسقة مع أسلوب حياته وال يوجد فارق حقيقي بين أفكار
الحلم وأفكار اليقظة ،وفهم "ادلر" هذا لألحالم ال يختلف عن غيره ويقع في نفس
اإلشكال أمام طائفة كبيرة من األحالم التي ال يمكن بحال انطباقها واتساقها مع ما يشعر
به اإلنسان في اليقظة أو أحالم اإلبداعات واالبتكارات أو اإلخبارات الغيبية أو األحالم
النمطية وغيرها الكثير.
ً
واملأزق املتجدد دائما هو تعميم بعض وجهات النظر املحدودة الضيقة على عموم
األحالم كما حصل هذا مع "فرويد" في الكثير من املواضع كما مر ،ففرضية "ادلر" التي
ً
قدمها لنشوء األحالم في كتابه "معنى الحياة" ال تختلف كثيرا عن فرضيات سابقيه التي
ً
حصرت علة حدوث األحالم بأمور نفسية أيضا:

) (1معنى الحياة ،ادلر :ص.138
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يقول( :إننا نحلم عندما نكون غير متأكدين من وجود حلول ملشاكلنا ،وفقط
عندما نتعرض لضغوط الواقع خالل نومنا وللصعوبات التي نواجهها والتي يجب علينا أن
ً
نجد لها حال ......
هدف الحلم هو إثبات صحة أسلوب الحياة الذي تبناه الحالم وإثارة نوعية خاصة
من املشاعر تناسب هذا األسلوب في الحياة) (.)1
ً
طبعا ،لن أكرر أنواع األحالم التي ال تندرج ضمن قيد املشاكل الذي حدده "ادلر"
لألحالم ،ولكن أذكر بان الكثير منا يحلم أحالما لم تسبقها مشكلة أصال أو أحالما ليس
لها عالقة باملشاكل التي نعيشها ال من قريب وال من بعيد ،فال يجوز التعميم هنا.
علة األحالم بنظر ادلر:

أما العلة التي يفترضها "ادلر" لتبرير أ ّن هدف األحالم هو :إثبات صحة أسلوب
الحياة الذي يتبناه الشخص الحالم ،فهو اغرب من فرضيته التي سبقتها !!
ً
يقول ...( :فعندما يواجه فرد ما مشكلة ال يرغب في حلها طبقا لقواعد املنطق
والفطرة السليمة والواقع املحيط به فإنه يؤكد موقفه هذا عن طريق املشاعر التي يثيرها
بواسطة أحالمه.
ً
ربما بدا أن هناك تناقضا بين هذا وبين حياة اليقظة ،لكن ال يوجد تناقض
حقيقي فنحن نقوم بفعل الش يء نفسه عندما نكون في حالة اليقظة ،فعندما يواجه
شخص مشكلة ال يرغب في مواجهتها باستخدام املنطق والحكمة ،ولكنه يرغب في
مواجهتها باستخدام أسلوب حياته املعتاد ،فإنه يفعل كل ما في وسعه ليبرر نمط حياته
ً
ويجعله يبدو مقنعا ،وعلى سبيل املثال إذا كان هدف شخص ما ،هو الحصول على
النقود بأسهل الطرق ودون أن يعمل أو يقدم مساهمة فعالة للخرين فإن أول ما يمكن
أن يخطر على باله هو املقامرة  ،فهو يعلم ّ
أن الكثير من الناس قد خسروا أموالهم
وتعرضوا لكوارث مالية بسبب املقامرة ،ولكنه يريد أن يغتني بسرعة فماذا يفعل ؟ إنه
يتخيل نفسه في وضع يمكنه من اكتساب األرباح الوفيرة من خالل التنبؤ ،وبعدها يشتري
) (1معنى الحياة ،ادلر :ص.140
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ً
عربة فخمة ،ويعيش عيشة البذخ؛ ألنه يكون معروفا للجميع بغناه ،من خالل هذه
التخيالت استطاع أن يثير مشاعر تدفعه ألن يتشجع ويقوم بالعمل على تحقيق بعض
هذه التخيالت ،وفي النهاية نجده قد ابتعد عن املنطق والفطرة السليمة وبدأ يقامر) (.)1
ربما يصح افتراض "ادلر" أن بعض األحالم هي انعكاس لرغبات ومطالب معينة
لدى اإلنسان ،ولكن افتراضه أ ّن أحالم الرغبات تلك إنما تأتي مخالفة للمنطق أو الفطرة
ليس صحيح دائما ،فالفطرة بحد ذاتها ربما تكون رغبة ملحة لدى الناس السويين
ً
وبالتالي فلن تصلح فرضيته إال بنسبة ضئيلة جدا ،هذا بصرف النظر عن أنه يفترض أن
يكون الناس سلبيين إلى درجة العداء بين الفطرة السليمة واملنطق وبين سياق حياتهم
ً
التي يرغبون فيها فالناس أصناف كثيرة جدا والبد من وجود الكثير منهم يتسم سياق
حياتهم بالنظام واملنطق والفطرة السليمة فهل يصح هذا العداء االفتراض ي حتى بين
هؤالء ؟
يقول( :إن هناك حالة عداء دائم بين عملية الحلم من ناحية ،واملنطق والفطرة
السليمة من ناحية أخرى ،وسوف نجد أن األشخاص الذين ال يحبون أن يقعوا تحت
تأثير مشاعرهم والذين يرغبون في أن يسير كل ش يء في حياتهم بطريقة علمية ال يحلمون
ً
غالبا بل إن بعضهم ال يحلم على اإلطالق) (.)2
وال ادري من أين جاء بهذه النتيجة ،فاملعروف أن جميع الناس تحلم وقد ثبت هذا
ً
تجريبيا وال يوجد شخص ال يحلم إال اذا كان فيه مرض ما أو عارض ،غاية ما في األمر أ ّن
الكثير من الناس ال يتذكرون أحالمهم في الصباح ،ولهذا أسباب علمية كثيرة ويمكن
عالجها ،وهذا سيأتي تناوله في الفصول الالحقة إن شاء هللا.
ً
وعلى هذا يكون فهم "ادلر" لألحالم مبنيا على أننا نحاول أن نخدع أنفسنا ،فكل
حلم ما هو إال تخدير أوتوماتيكي أو تنويم مغناطيس ي للذات الهدف منه خلق الجو
املناسب الذي يجعلنا مستعدين لتقبل موقف معين.

) (1املصدر نفسه :ص.141
) (2املصدر نفسه.
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موقف "ادلر" من الرموز:

يبق أمر مهم وهو الصور (الرموز) التي تدخل في األحالم كيف يفسر "ادلر"
توظيفها في األحالم وفق رؤيته هذه ؟
يقول( :إن أول ما نجده هو مجموعة معينة ومختارة من الصور والحوادث ،ولقد
سبق وذكرنا هذا االختيار من قبل فعندما يتأمل الفرد ماضيه فإنه يجمع مجموعة
معينة ومختارة من الصور والحوادث من بين كل ما يؤيد هدفه النهائي في "التفوق" فهذا
الهدف النهائي هو الذي يتحكم في الذاكرة ،بالطريقة نفسها فإننا عندما نحلم نقوم ببناء
الحلم بالصور والحوادث التي تؤكد وتثبت وتبرر أسلوب حياتنا كما أنها تكشف متطلبات
أسلوب حياتنا عندما نواجه بمشكلة من مشاكل الحياة.
إن هذه املجموعة من الصور والحوادث هي التي تظهر معنى "نمط وأسلوب حياتنا
 ،"The Life Styleخاصة فيما يتعلق باملشاكل الراهنة التي تواجهنا ،في الحلم يفرض
أسلوب الحياة طلباته الخاصة وطريقته ،وإذا أردنا التغلب على مشكالت الحياة بطريقة
عملية فالبد من أن نلجأ إلى املنطق والفطرة السليمة ،ولكن أسلوب حياتنا هو الذي
يرفض السماح بذلك) (. )1
عندما تكون الترجمة معتمدة على صور أو أحداث ماضية فلن يكون في األحالم
ش يء جديد؛ ألنها كما يقول "ادلر" " :ولن نجد أي ش يء في الحلم يختلف عن خصائص
ً
وسلوك هذا الفرد" .طبعا ،هذه الرؤية لألحالم تبقي الكثير من األحالم غير مبررة وغير
ً
مفسرة طبقا لهذا؛ فاألحالم التي تأتي بصور ورموز جديدة لم يعرفها أو يسمع بها
الشخص الحالم أو من املستقبل مثال ماذا سنفعل بها ؟ واألحالم التي تجعل صاحبها
يقفز لألمام بأي نوع من أنواع اإلبداع الفني أو األدبي أو العلمي كما أن هذا معروف
وثابت ويقره الجميع فكيف يتطابق هذا مع منهج ادلر في تعميم مقولته أعاله ؟
ً
ً
وأعتقد ّ
أن هذا يعتبر مأخذا كبيرا على "ادلر" ،وهو تقريبا نفس املأخذ الذي وقع
فيه قبله "فرويد" (أسلوب التعميم) ،ولكن "ادلر" تجاوز بعض أخطاء "فرويد" والتي
ً
كنا أشرنا إلى بعضها سابقا.
) (1معنى الحياة ،ادلر :ص.143 – 142
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اختالف ادلر مع فرويد:

حيث كتب "ادلر" في نقد وجهة نظر فرويد في تعامله مع األحالم ،يقول:
(إن فرويد يعالج الحلم على أنه يحمل معنى يمكن فهمه بطريقة علمية ،ومع هذا
ً
فإن طريقة فهم فرويد لألحالم قد أخرجتنا بعيدا عن النطاق العلمي ،فعلى سبيل املثال
يفترض هذا األسلوب وجود فرق بين الطريقة التي يعمل بها العقل خالل ساعات اليقظة
وبين الطريقة التي يعمل بها خالل النوم ،فهو قد قام بوضع الوعي والالوعي في موقف
تضاد ،كما أنه أعط للحلم قواعده وقوانينه الخاصة به والتي ال تتفق مع قواعد
التفكير اليومي ،وفي رأيي أنه عندما تتواجد مثل هذه التناقضات فالبد من أن نستشف
وجود مواقف غير علمية) (.)1
وهذا ما أشرنا له أثناء استعراض آراء "فرويد" ووصفناه بالشيزوفرينيا.
ويضيف ادلر( :في تفكير البشر البدائيين والفالسفة القدماء نجد الرغبة في
معالجة املفاهيم شديدة التناقض على أنها متضادة ومتنافرة ،إن هذه االزدواجية في
ً
التفكير يمكن أن نراها بوضوح في األشخاص العصابيين ،فإن البشر كثيرا ما يعتقدون
أن اليسار واليمين هما متضادان كما أنهم يعتقدون أن الرجل واملرأة ،البارد والساخن،
الخفيف والثقيل ،القوي والضعيف ،كلها مفاهيم متضادة .من الناحية العلمية ال يوجد
ً
تضاد بين أزواج هذه املعاني فإنها كلها ليست أكثر من عالمات على امليزان مرتبة طبقا
لبعدها أو قربها من مبدأ خيالي فالطيب والشرير والطبيعي وغير الطبيعي والعادي وغير
العادي كلها ليست بالضرورة متضادات وأي نظرية تعالج مسالة النوم واليقظة وأفكار
األحالم وأفكار اليقظة على أنها متضادات تكون غير علمية) (.)2
وأعتقد أن إتهام "فرويد" بأن منهجه يخلو من العلمية ومن قبل رجل علم بهذا
الوزن وفي زمان فرويد يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار بشكل جدي ،وهو لم يقف عند هذا
ً
الحد بل وجه نقدا آخر أكثر قوة ألن نظرية فرويد تعتمد عليه بشكل كبير:

) (1املصدر نفسه :ص.136 – 135
) (2املصدر نفسه :ص.136
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يقول "ادلر"( :هناك مشكلة أخرى في الطريقة التي ينظر بها فرويد لألحالم ،فإن
فرويد يضع جميع األحالم على خلفية جنسية ،وهو بهذا يفصلها عن تطلعات ونشاطات
ً
األشخاص العاديين ،ولو كانت وجهة نظره صحيحة لكانت األحالم تعبيرا عن جزء من
شخصية الفرد وليس الفرد ككل ،حتى الذين يؤمنون بنظرية فرويد في وجود خلفية
جنسية ملعظم األحالم وجدوا أن هذه النظرة غير مناسبة لتفسير جميع األحالم ،وكان
فرويد قد اقترح إمكانية رؤية آثار الرغبات غير الواعية – الالوعي – في املوت.
األحالم ما هي إال محاوالت للوصول إلى حل بسيط ملشكالت الحياة ،وهي – بهذا –
تكتشف نقص الشجاعة عند الفرد ،ولكن هذه النظرة الفرويدية نظرة تمثيلية –
إلعطاء مثال – وهي ال تقربنا من اكتشاف حقيقة شخصية الفرد والكيفية التي تنعكس
بها شخصيته على أحالمه ،وهكذا فإننا سنجد أن حياة األحالم مفصولة عن حياة
اليقظة ،كما أن فرويد يؤمن بأن الحلم نفسه غير مهم ولكن األفكار التي تتخف وراء
هذا الحلم.
في علم النفس الفردي نصل إلى نتيجة مشابهة ،ولكننا نكمل ما ينقص التحليل
النفس ي الخاص بفرويد وهو االعتراف بوعي الشخصية ،والوحدة بين الفرد وأفكاره
وأعماله وأقواله) (.)1
وبالتفاتة رائعة يحرج "ادلر" املدرسة الفرويدية بتوجيه هذين السؤالين اللذين
يضعان منهجه في زاوية خانقة ال يسعفها أي جواب ألتباعه:
يقول ادلر( :ويمكننا أن نالحظ هذا النقص في نظرية فرويد عند إجابته عن
األسئلة املهمة والحساسة الخاصة بتفهم معنى الحلم ،مثل:
 .1ما الغرض من الحلم ؟
 .2ملاذا نحلم ؟
إن أطباء التحليل النفس ي (أتباع مدرسة فرويد) يجيبون عن هذه التساؤالت
قائلين" :إلشباع رغبات الفرد التي لم يمكن إشباعها في الواقع".
) (1املصدر نفسه :ص .137 -136
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ولكن هذه اإلجابة ال تشرح جميع جوانب السؤال ،فأين اإلشباع عندما ننس ى
الحلم؟ أو عندما ال نستطيع فهمه ،إن كل البشر يحلمون ،لكن القليل منهم هم من
يستطيعون فهم أحالمهم ،فما اللذة التي نحصل عليها من الحلم ،لو أننا فصلنا بين
حياة األحالم وحياة اليقظة؟ إن اإلشباع الذي يعطيه الحلم يبق في عالم األحالم ،وبهذا
تكون األحالم عديمة الهدف والفائدة في حياة اليقظة.
من وجهة النظر العلمية فإن الحالم واملستيقظ ما هما إال شخص واحد ،وعلى
ً
هذا فإن الغرض من األحالم يجب أن يكون منطبقا على هذا الشخص في كلتا الحالتين
ً
– الحلم واليقظة – معا) (.)1
ً
ً
وقد اشرنا أيضا لهذه الفقرة تماما كما انتقدها "ادلر" ،فال يمكن بحال اعتبار علة
األحالم هي الرغبة بينما يعترف فرويد انه ربما ال تنكشف له تلك الرغبة ألنه يتعذر فهم
رموز األحالم في أغلب األحوال إن لم نقل كلها وهو صاحب هذه النظرية الطويلة
بالتحليل النفس ي.
ثم يوجه "ادلر" ما ارتكزت عليه نظرية "فرويد" من أساسات خاطئة ومحدودة
ً
جدا وال يمكن تعميمها كنظرية تشمل كل الحاالت.
يقول ادلر( :هناك نوع واحد من البشر يمكن معه أن نجد عالقة ارتباط بين
تطلعات الفرد في أحالمه وبين شخصية هذا الفرد ككل ،وهذا النوع هو الطفل املدلل
ً
ً
ً
تدليال مبالغا فيه فإن أفراد هذا النوع دائما ما يسألون أسئلة مثل:
"كيف يمكنني الحصول على ما أريد ؟ ".
أو...
"ما الذي يمكن للحياة أن تقدمه لي ؟ ".
إن مثل هؤالء األفراد يبحثون عن إرضاء لنزواتهم في أحالمهم وهم يفعلون ذلك في
كل جزئية من جزيئات سلوكهم ،ولو أننا فحصنا بدقة نظرية فرويد لوجدناها مبنية
بأكملها على علم نفس الطفل املدلل الذي يشعر بأن رغباته أوامر يجب أن تطاع والذي
) (1املصدر نفسه :ص.137
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ينظر للخرين على أنهم ال يملكون حق الوجود إذا ما تعارض وجودهم هذا مع رغباته
ً
وشهواته فهو كمن يسأل قائال:
"ملاذا يجب علي أن أحب جاري؟ وهل جاري يحبني ؟ ".
خلصنا – مما سبق – إلى القول بأن التحليل النفس ي مبني على دراسة شخصية
الطفل املدلل وحدها ،ولكن تطلع الفرد إلشباع رغباته ما هو إال جانب واحد من ماليين
الجوانب التي يسعى الفرد لتحقيقها في محاولة الوصول إلى "التفوق" ،ونحن ال نستطيع
أن نتقبل هذا الجانب كدافع محوري لكل التعبيرات الصادرة عن الشخصية) (.)1
أعتقد إن إتهام نظرية التحليل النفس ي لفرويد بأنها مبنية على دراسة شخصية
ً
الطفل املدلل وحدها يفرغها ويعريها تماما من أي شمولية لألحالم كلها بعد ذلك
وبشهادة معتبرة من أحد أهم أعمدة علم النفس.
ما كتبه ريتشارد دوكنز في كتابه "وهم اإلله":

البروفسور دوكنز ( )2ليس عالم نفس ولكنه تناول موضوع األحالم على مبتنيات
ً
نفسية وطبية ،ولكونه معاصرا لزماننا ويفترض انه سيحتج بأفضل ما وصل إليه العلماء
ً
ً
لرد األحالم التي تعتبر دليال غيبيا لإليمان باهلل ؛ لذلك يفترض أنه سيبذل قصارى جهده
باعتبار أنه يدعو لعقيدة اإللحاد؛ كتب عن األحالم هذه الكلمات في الفصل الثالث باب
الدليل القائم على التجربة الشخصية (:)3
ً
(أحد اذك وأنضج أقراني في الجامعة والذي كان متدينا بعمق ،ذهب للتخييم في
إحدى الجزر االسكتلندية .وفي منتصف الليل استيقظ مع صديقته داخل الخيمة على
صوت شيطاني  -إبليس بذاته دون أدن شك كان هناك :وال ريب في أن الصوت كان
ً
شيطانيا بكل تفاصيله .لم ينس ى صديقي تلك التجربة املرعبة ،وقد كانت أحد األسباب
ً ً
ً
ً
التي دفعته الحقا ليصبح قسيسا .وقد تركت قصته انطباعا قويا عندي في فترة شبابي،
) (1معنى الحياة ،ادلر :ص.141
)ُ (2
ي
عالم سلوك حيوان ،وعالم أحياء تطوري ،و كاتب ،يعيش في إنكلترا ،من اهم منظر عقيدة اإللحاد في العالم.
) (3تعمدت كتابة اسم الفصل ألنه يناقض نفسه بعد عدة صفحات بإنكار األدلة الشخصية رغم انه احتج بها في بداية
ً
الفصل كدليل نقض لألحالم والغيبيات عموما.
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ورويت القصة على مجموعة من علماء الحيوان في منتجع "روز آند كراون" في أكسفورد.
وكان من بينهم اختصاصيان بعلم الطيور ،وانفجرا بالضحك قائلين "نورس جزيرة مان"
ً
بآن واحد معا .أحدهما أضاف بأن الصوت الشيطاني في صرخات وثرثرة ذلك الطائر
أكسبته اسم "طائر الشيطان" في أماكن مختلفة من العالم وباللغات املحلية ألهل تلك
املناطق.
الكثيرون يؤمنون باهلل ألنهم يؤمنون بأنهم رأوا رؤيا عنه أو عن أحد املالئكة أو
العذراء بردائها األزرق ،أو أن أحدهم تكلم معهم من داخل رؤوسهم .وتلك الحجة هي أكثر
ً
ً
ً
إقناعا للذين يزعمون بأن ذلك قد حصل لهم .ولكن األقل إقناعا لكل الخرين وخصوصا
من لديه بعض املعرفة عن علم النفس) (.)1
األسلوب التهكمي واالستهزائي الذي استخدمه دوكنز في معالجة موضوع بهذا الحجم
ً
يتطلب ردا مناسبا  ،ولو أني نقلت هذه النصوص لعالقتها بموضوع األحالم ،ولكن البأس
من الرد عليه ألنها تمس أصل التوحيد واإليمان باهلل.
ً
فاعتباره أ ّن الناس تؤمن فقط بدليل غيبي عن طريق األحالم أو الغيبيات عموما،
ً
كالم غير صحيح وعاري عن الصحة تماما ،فاألديان قدمت أدلة كثيرة منها أدلة عقلية
تثبت وجود هللا والتغاض ي عنها واختزالها بهذا األسلوب هو استخفاف لعقول الناس
واستجهالهم بطريقة فجة.
ويكفي أن أنقل بعض ما كتبه السيد احمد الحسن (عليه السالم) عن األدلة
العقلية للرد:
يقول السيد أحمد الحسن( :ومن األدلة العقلية التي احتج بها هللا سبحانه وتعالى
على امللحدين في القرآن :
ً
أ -العدم ال ينتج شيئا واألثر دال على املؤثر:
ُ ُ

ُ

ْ

ُ

قال تعالى( :أ ْم خلقوا م ْن غ ْير ش ْيء أ ْم ه ُم الخالقون) {الطور .}35

) (1وهم االله ،ريتشارد دوكنز ،مقارنة النسخة العربية بالنسخة السويدية بواسطة بسام البغدادي ،إصدار تجريبي :2009
ص.45
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إ ّن العالم (أو العوالم) ليس أزليا ً بل حادث ألنه متغير ،وكل حادث مسبوق
بالعدم ،فالبد له من محدث ،لألن العدم املطلق ال شيئية فيه فهو غير منتج ،فيستحيل
ً
أن يأتي ش يء من ال ش يء مطلقا ،أي بمعنى أن يأتي ش يء من عدم مطلق .والكون أو
األكوان أو الوجود الحادث ش يء ،فال يمكن أن يكون قد أت من عدم مطلق .إذن،
فالوجود الحادث (الكون أو األكوان) يثبت أنه أت من وجود أزلي غني عنه وعن غيره.
فنحن إن قلنا :أ ّن محدثه قديم أزلي غير مسبوق بالعدم أثبتنا وجوده سبحانه.
ً
وإن قلنا :أنه حادث ،أيضا لزمه محدث .وال يمكن أن يكون هو األول ،ألن معناه
أن الش يء موجود ومعدوم معا .فإن كان غيره تسلسل وال يمكن أن تكون هذه السلسلة
غير متناهية من كل حيثية وجهة؛ ألن العالم حادث متناهي وله بداية .وملا كانت السلسلة
متناهية على األقل من جهة كونها لها بداية ،فالبد أن تنتهي إلى محدث أزلي قديم ،وبهذا
ثبت وجوده سبحانه.
ومرادنا باألزل ،ليس األزل الزماني ،بل هو بمعنى غير املسبوق بالعدم بغض النظر
عن بعد الزمان ووجوده من عدمه.
وبالالمتناهي املطلق  :هو غير املحدود من أي حيثية وجهة  ،فال بداية له وال نهاية
وبغض النظر عن بعد الزمان واملكان ووجودهما من عدمه .وليس مرادنا هو الـ (ما ال
نهاية) في بعض املعادالت .)1( )....
ثم يضيف السيد أحمد الحسن (عليه السالم) نقطة أخرى من األدلة العقلية:
( ب ـ ـ صفة األثر دالة على صفة املؤثر.
ولبيان هذا الدليل سأنقل هنا بعض النصوص من كتاب وهم اإللحاد ،ومن يريد
التفصيل عليه الرجوع لكتاب وهم اإللحاد:
(فصل الخطاب "التطور هادف":

) (1عقائد اإلسالم ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،الناشر نجمة الصباح الطبعة األولى  :2016ص.17-16
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لدينا جينات وطفر جيني وقانون البقاء للجينة األفضل أو يمكن أن نقول :للكائن
األفضل ،فالفرق بين الجينة والكائن كالفرق بين خريطة بناء البيت والبيت نفسه وقانون
البقاء للجينة املفضلة يصقل هذه الجينات ،ونحن نعلم الن بشكل قطعي أن آلة البقاء
األفضل بالنسبة للحياة األرضية على اإلطالق هي آلة الذكاء (الدماغ) ،ورغم أن كلفة آلة
ً
الذكاء أو الدماغ االقتصادية عالية جدا على الكائن الحي حيث إنه يحتاج كمية غذاء
كبيرة ولكن التطور بالنتيجة مجبر على أن يسير بهذا االتجاه أي أن يطور آلة الذكاء.
فطاملا أن الطفر الجيني موجود منذ البداية فالبد أن تتوفر جينات بناء آلة الذكاء
ً
ً
ً
ً
ً
(الدماغ مثال) عاجال أم آجال حتى وإن كان الطفر الجيني عشوائيا تماما.
وبما أن قانون البقاء للجينات األفضل أو للكائن األفضل هو الحاكم في عملية
التطور إذن فالنتيجة أننا الن يمكننا الجزم بأن التطور منذ البداية متجه وهادف
إلنتاج جينات آلة ذكاء أو كائن ذكي ،فالتطور إذن هادف.
وأعتقد أن هذا االستدالل التام كاف لنقض نظرية د .دوكنز اإللحادية ضمن نطاق
الحياة األرضية القائمة على أ ّن التطور غير هادف على املدى البعيد.)1( )...
وأعتقد أن هذا الرد كافي لبيان سفاهة من يحصر األدلة على وجود خالق باألدلة
الغيبية فقط وملن يريد االستزادة يمكنه مراجعة كتاب عقائد اإلسالم وكتاب وهم
اإللحاد ملعرفة املزيد من أدلة اإليمان باهلل والتوحيد .
أما بالنسبة الحتجاج د .دوكنز في بداية كالمه بغياب علماء النفس عن جمهور
املوحدين ،فسوف أترك التعقيب عليه ألنه ال يحمل قيمة علمية ،وأكتفي بما كتبه عالم
ً
النفس "يونغ" ردا على ما ذكره في آخر املقطع الذي يحتج فيه بأن التصديق واالقتناع
ببعض األمور الغيبية املرتبطة بوجود اإلله وما يحصل فيها من إيحاءات كل هذا ال
يصدق به من لديه بعض املعرفة عن علم النفس !
يقول دكتور "يونغ"( :ال ش يء يحررنا من هذه األغالل إال شهوة الحياة املضادة،
الروح .ليس أبناء الجسد من يعرفون الحرية بل "أبناء هللا" في رواية "ارنست برالخ"
املأساوية عن حياة العائلة ،تقول الشيطانة – األم في النهاية" :الش يء الغريب أ ّن اإلنسان
) (1نفس املصدر :ص.15 -14
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ال يتعلم بأ ّن هللا أبوه" .هذا ما لم يتعلمه فرويد وال كل من يشاركه نظرته على األقل،
ً
أنهم ال يجدون أبدا املفتاح إلى هذه املعرفة .الالهوتي ال يساعد الذين يبحثون عن
املفتاح ،الن الالهوت يتطلب اإليمان ،واإليمان ال يصنع :أنه ،في معناه الحقيقي هبة
لطف "نعمة" .نحن ،أبناء هذا العصر ،تواجهنا ضرورة اكتشاف حياة الروح الثانية،
يجب أن نختبرها بأنفسنا من جديد .أنها الطريقة الوحيدة التي نستطيع بواسطتها
تحطيم القوة التي تقيدنا إلى دورة الحوادث البيولوجية.
إن موقفي من هذه املسالة يشكل النقطة الثالثة من االختالف بين فرويد وبيني
وبسببها يتهمونني باملستطيقا "التصوف" .غير أني ال أعتبر نفس ي مسؤوال عن تطوير
ً
اإلنسان دائما وفي كل مكان ،تطويرا عفويا ليصنع دينه من التعبير ،وعن انقذاف
النفس اإلنسانية ،منذ األزمنة السحيقة ،في قلب املشاعر واألفكار الدينية .ومن ال
يستطيع أن يرى هذا الجانب من النفس اإلنسانية فهو أعمى) (.)1
فهل أن دكتور "يونغ" جاهل بالعلوم النفسية وهو يقف في قمة الهرم العالمي في
هذا املجال أثناء حياته (رئيس الجمعية الطبية العامة الدولية لعلم العالج النفس ي عام
 ،)1933يعني في زمن حياة فرويد 1939 -1856؟
ولكن يكفي أن يكشف هذا التمادي في استخفاف الناس والهبوط باملستوى
ً
العلمي إلى هذا الحد لنعرف الحقا أن ما يقوله "دوكنز" ليس سوى فبركات كالمية غايتها
خداع الناس.
ً
ثم يقول "دوكنز"( :أنت تقول بأن لك تجربة مع هللا بشكل مباشر؟ حسنا ،البعض
ً
ً
ً
ً
أعتقد أنه رأى فيال ورديا ،ولكن ذلك ربما ال يترك لديك انطباعا عميقا ،بيتر سوتكليف
القاتل من يوركشاير ،سمع املسيح يقول له بأن يقتل النساء ،وأدى ذلك به للسجن
مدى الحياة .جورج بوش يقول بأن هللا قال له بأن يحتل العراق (ذلك اإلله الرحيم لم
يوحي له بأنه ليس هناك أسلحة دمار شامل) .والعديدين في املصحات يعتقدون بأنه
نابليون أو شارلي شابلن ،أو أن العالم كله يتآمر ضدهم أو بأنهم يستطيعون بث أفكارهم
في رؤوس الخرين .نتكلم عنهم كطرائف وال نأخذ إيحاءاتهم الداخلية بشكل جدي.

) (1علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.134
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والسبب األكبر هو أن ذلك ينطبق على فئة قليلة فقط من الناس .أما اإليحاءات الدينية
فإن زبائنها أكثر) (.)1
التجارب الشخصية التي نقلها "دوكنز" ال يمكن اعتمادها وتعميمها على قضية
مهمة وعظيمة بل العكس هي تجارب منتقاة وفق معايير نسبية غير ثابتة وبالتالي فهي
ً
ً
موضع للشك والقدح دائما ،ونقد "دوكنز" غير صحيح طبعا ،إال إذا كانت تلك التجارب
كثيرة وشائعة ومنتشرة بين مجموعة كبيرة من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب فتكون
هناك عندئذ قيمة الدعائهم بقضية ما ،بينما العكس هو الصحيح فأكثر سكان األرض
هم موحدون ويؤمنون بما يرونه أو يسمعونه من حوادث وإخبارات غيبية من خارج
حواسهم الخمسة.
ً
يقول "دوكنز"( :ولم يكن سام هاريس مبالغا في سخريته عندما كتب في "نهاية
اإليمان" :لدينا أسماء عديدة للذين يؤمنون بأمور ليس لها أي مبرر عقلي .عندما يكون
ً
إيمان كهذا شائعا فإننا ندعوهم "متدينين" ،وإال فندعوهم "مجنون" أو "ذهاني" أو
"ضحية للوهم" ...وكلما زاد عدد الناس الذين يؤمنون بنفس األشياء التي يؤمن بها
الشخص كلما شعر الشخص باألمان .ولكن من جهة أخرى ،فانه يبق مجرد حادث
تاريخي أن يكون من الطبيعي في مجتمع ما بأن خالق الكون يستطيع سماع أفكارك،
كذلك هي إشارة بخلل عقلي لو تصور الشخص بأن هللا يخاطبه من خالل قطرات املطر
ً
مثال على زجاجة النافذة .ال أريد أن أقول بأن املتدينين مجانين ،لكن معتقداتهم هي
الجنون بعينه) (.)2
األمور التي ليس لها مبرر عقلي ليس بالضرورة تؤدي إلى جعل إنسان "ضحية
ً
ً
للوهم" ،فكثير من الظواهر ال نعرف لها مبررا عقليا ومع ذلك هي موجودة وال تجعلنا
ضحية للوهم مثل "همهمة تاوس نيو ميكسيكو" و"الصخور الزاحفة" و"حلقات األقزام"
و"كرويات كوستاريكا الحجرية" وغيرها من الظواهر الطبيعية ( )3التي يعجز العلم عن
تعليلها حتى الن ،بل وأكثر من ذلك :بعض التجارب العلمية الحديثة تتصرف فيها
التجربة خارج القوانين وخارج املألوف وبدون تعليل علمي معقول مثل تجربة اختراق
) (1وهم االله ،دوكنز :ص.90
) (2نفس املصدر.
) (3لالطالع على الظواهر أعاله ،الحظhttps://www.youtube.com/watch?v=ytzNWqr_egE :
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ً
اإللكترون الواحد لشقين معا ( ،)1فهل حصول األمور غير املعقولة حتى على املستوى
العلمي والتجريبي يجعل اإلنسان ضحية للوهم كما يفترض "دوكنز" !
ً
ناهيك عن أن األمور الروحية والوحي واإلخبارات الغيبية موجودة فعال وليس
ً
افتراضا وهي تتحقق على أرض الواقع ،وبعد أن تحققت تلك األمور الغيبية وبانت آثارها
ً ً
امللموسة أصبحت واقعا ثابتا ال يمكن إنكاره ،وبالتالي فال يعقل أن نصفها بالوهم أو
ً
الفرضية؛ فقط ألننا ال نعرف ما يبرر حصولها عقال ! كما هو حال بقية الظواهر
ً
ً
الطبيعية التي ال نجد لها مبررا علميا يعلل حصولها.
علة األحالم بنظر "دوكنز":

يذكر دوكنز قدرة الدماغ الهائلة على املحاكاة والتصوير ،وهذا األمر ال يمكن إنكاره
ً
ً
طبعا؛ ألنه ثابت علميا ،ويقدم دوكنز تلك القدرة على أنها علة الوهم والخلط الذي يعتري
اإلنسان عندما يواجه بعض الحاالت الغيبية ومنها األحالم أو املعجزات الخارقة للقوانين،
إذ يقول:
( ....الدماغ يقوم ببناء نموذجه بشكل متجدد باستمرار :هذا الواقع هو عبارة عن
نبضات كهربائية تمر في العصب البصري ،وبذلك تبني صور متغيرة .الخداع البصري هو
تذكير واضح على ذلك  .........أقول ذلك فقط ألبين القوة الهائلة للمحاكاة العقلية .أنها
مجهزة بشكل جيد لبناء "مشاهد" و"رؤى" تبدو واقعية ألعلى الدرجات .وإعادة بناء شبح
أو مالك أو مريم العذراء في العقل هي بمثابة لعبة أطفال بالنسبة لبرنامج بهذا الرقي) (.)2
ولكن استخدام هذه القدرة كعلة لإلفالت من حقيقة األحالم منهج غير دقيق وال
علمي ،فاألمثلة التي ساقها تعتمد على الخداع البصري الذي يعتري الدماغ في تحليل
املدخالت البصرية والسمعية ،والحقيقة أن املدخالت البصرية التي يحصل فيها الخداع
مثل مكعبات نيكر أو القناع املجوف ( )3أو الرادار ومثيالتها إنما تخضع لعلل واقعية في
) (1ملن يرغب االطالع على تجربة الشقين يمكنه الرجوع إلى كتاب ميتافيزيقيا الجسيمات ،بريجيته فالكينبورج ،ترجمة نبيل
ياسين البكري و احمد حمدي مصطف  ،الطبعة األولى  :2017ص.564
) (2وهم االله ،دوكنز :ص.92 – 91
) (3قناع مجوف عندما تشاهده من الجهتين يختلط على املشاهد ،الوجه املجوف عن الوجه البارز؛ والذي يسبب اإلحساس
بأن املعلومات الحسية التي يستقبلها الدماغ تتطابق مع نموذجين متباينين من الحقيقة ويفترض العلماء أن العقل اإلنساني
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مكانات تفاوت الظل والنور في تلك الصور فتعطي احتماالت متعددة للمشاهد ،وكذلك
الحال في املدخالت السمعية .وهذه املدخالت تحصل في أثناء يقظة اإلنسان ،فالبصر
والسمع ال يمكن إقحامهما في األحالم ،فقدرة التركيب واملحاكاة في الدماغ البشري إنما
تحصل في أثناء اليقظة؛ ألن تلك املدخالت البصرية والسمعية معتمدة على متغيرات
كثيرة منها الظل والتباين ،والعقل البشري في منأى عن تلك املتغيرات أثناء النوم،
فاملدخالت جاهزة في الذاكرة البشرية وال يطرأ عليها هذا التغيير والتأثير أثناء ورودها عن
طريق العصب البصري أو السمعي وصوال إلى الدماغ ،واحتجاج دوكنز بهذا املسار وتأثره
ً
باملتغيرات هو أمر أجنبي عن املوضوع تماما.
ً
وهذا ما قاله نصا ....( :أعيننا ال تعطي الدماغ صورة صحيحة مثل فيلم دقيق
عما يحصل بمرور الوقت في محيطنا .الدماغ يقوم ببناء نموذجه بشكل متجدد
باستمرار :هذا الواقع هو عبارة عن نبضات كهربائية تمر في العصب البصري ،وبذلك
تبني صور متغيرة) (.)1
هو هنا يؤكد أن قدرة الدماغ على البناء والتصوير مترتبة على ما يورده العصب
البصري والسمعي ،وبسبب طبيعة انتقال تلك النبضات الكهربائية يضطر برنامج
املحاكاة في الدماغ إلى بناء صور متغيرة ربما تختلف عن حقيقة الصور األصلية في
الخارج .وعلى هذا فإن هذا التعليل غير دقيق؛ ألن املعالجة التي يقوم بها العقل البشري
ال تعتمد على تلك املدخالت النبضية املتغيرة عبر األعصاب بل هي مأخوذة من صور في
الذاكرة ،وهذه الصور ثابتة ومعلومة وال تتغير؛ ألن اإلنسان عندما يرى األحالم يكون في
النوم في حالة تعطل لحاستي السمع والبصر.
ً
كما أنه من جهة أخرى ال يختلف كثيرا عن ما افترضه "فرويد" باملستدعيات أو
املنبهات التي تؤدي بالنتيجة إلى تصورات وصور يختلقها العقل البشري استجابة لتلك
ً
املنبهات الحسية ،ويقوم هنا نفس السؤال الذي يعجزون دائما عن اإلجابة عنه ،ولكن
"فرويد" اعترف صراحة أكثر من مرة بعجزه عن إيجاد مبررات حصول أحالم ال تخضع
للمنبهات الحسية أو على األقل ال توجد رابطة بينها وبين األحالم كما في أحالم السقوط
ليس لديه قاعدة يختار بينهما فأنه يبدل النموذج بين فترة وأخرى وهكذا يتشكل لدينا إحساس بالتأرجح بين نموذجين
والصور التي ننظر إليها تبدو وكأنها تنقلب لتصبح صور أخرى.
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ً
والطيران ومثيالتها .وما ذكره هنا "دوكنز" ال يختلف كثيرا عن السابق ،فحصول ردود
األفعال للدماغ مبنية دائما على وقوع حيرة أو إشكال (إذا جاز التعبير) في املدخالت
يستدعي حلوال آنية سريعة كما في مشاهدة القناع أو دوران الرادار ومثيالتها ،وهذه
الحاالت تحصل في أوضاع ربما يمكن أن نسميها استثنائية يتدخل فيها الخيال واإلمكانية
التصورية الهائلة للدماغ البشري لالستجابة والتفاعل وفق برنامج معين يعمل وفقه
الدماغ البشري ،وهذا التدخل املبني على منبهات خارجية وحاالت استثنائية غير متوفر في
الحاالت التي يتعرض لها اإلنسان في األحالم والتي تحصل بشكل يومي أثناء النوم ولكل
ً
الناس تقريبا ،فأي خلط أكبر من هذا ؟!
ً
ً
يقول دوكنز( :عندما كنت صغيرا سمعت مرة ما شبحا :صوت ذكري يغمغم ،وكأنه
ً
يتلو صلوات .وكدت أستطيع تقريبا أن أتبين الكلمات ،والتي كان لها طابع جاد جدا.
وكنت وقتها قد سمعت الكثير من القصص عن الرهبان في البيوت القديمة وأصابني
الذعر .ولكني نهضت من السرير وزحفت نحو مصدر الصوت .وكلما اقتربت كلما ارتفع
الصوت ،وفجأة فهمت الصوت الذي يرن في رأس ي .كنت قريبا بشكل كاف ألعرف
واقعه ُكانت الريح تعصف من خالل ثقب املفتاح لتخلق صوتا استخدمه برنامج املحاكاة
ً
ً
في عقلي ليبني نموذجا لصوت رجل يتلو الصلوات بجدية .ولو كنت طفال قابال للتأثر
بشكل أكبر مما كنت عليه آنذاك ،لكان من املمكن لي أن "أسمع" ليس فقط خطابا غير
مفهوم بل كلمات معينة وربما جمل أيضا .وأتساءل الن :ما هي الكلمات التي كنت
سأسمعها لو كنت قابال للتأثر وقد نشأت في بيئة دينية؟
ً
ً
ً
في مناسبة أخرى ،كنت في نفس العمر تقريبا ،رأيت وجها عمالقا وشريرا بشكل ال
يوصف ،يحدق من النافذة في بيت عادي في قرية على البحر .اقتربت بهلع ألتبين األمر:
ً
ً
ش يء مبهم يعطي انطباعا بعيدا لوجه ناتج عن نقشة على قماش الستارة .الوجه بحد
ذاته وتعابيره الشريرة تم إعادة تركيبها طبعا في راس ي الطفولي الخائف .وفي أحداث
الحادي عشر من أيلول رأى بعض األتقياء وجه الشيطان في الدخان املنبعث من
البرجين :خرافة مدعومة بصورة نشرت على الشبكة وتداولها الناس بشكل كبير) (.)1

) (1وهم اإلله ،دوكنز :ص.93
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ً
ذكر "دوكنز" تجربتين مر بهما عندما كان طفال ،وقد بين انه كان يعيش في طفولته
ً
حالة من الخوف الهيستيري جعلته يتخيل أشياء لم تكن موجودة فعال ،وقرنها أيضا
بقدرة اإلنسان على صناعة األحالم .وهذا وإن كان صحيحا بنسبة ما ،إال أنه خلط
لألوراق أيضا ،فحصول تلك الخياالت كما مر متصل بسبب ما وهو هنا الخوف
ً
الهستيري الذي كان يعيشه "دوكنز" في طفولته ،وملا كان هذا الخوف متعلقا بسبب ما
حينها ،صور خياله ذلك السبب أو لنقل علة الخوف أو علة املؤثر صورها بالشكل الذي
له عالقة وارتباط بتلك العلة املؤثرة  ،فصوت الهواء أصبح صوت رجل ونقش الستارة
أصبح وجه عمالق شرير وهكذا ،فتلك العلة املؤثرة البد أن تكون موجودة في كل حلم
ً
لكي يمكن تعميم فرض "دوكنز" .ولكن الحقيقة أن هذه العلة غير متوفرة دائما بل ربما
تكاد تكون معدومة أو قليلة أثناء النوم النقطاع اإلنسان وغيابه عن اإلحساس والوعي
بكل ما يدور حوله ،بل إ ّن االنقطاع في النوم يستلزم انحسار املؤثرات واملنبهات
ً
وخصوصا ما أسميناه "العلة املؤثرة" على اعتبار أن أهم الحواس تنتهي أثناء النوم ولكن
على الرغم من هذا تكون األحالم أثناء النوم.
ً
يقول دوكنز( :عقل اإلنسان رائع جدا في إعادة بناء النماذج .وعندما ننام ندعو
ً
ذلك أحالما ،وفي اليقظة ندعوها بالتخيالت أو في حاله كونها شديدة الواقعية ندعوها
هلوسات .وكما سنرى في الفصل العاشر ،األطفال الذين لديهم "أصدقاء وهميين" يرون
ً
أصدقائهم بوضوح في بعض األحيان كما لو أنهم حقيقيين تماما .ولو كنا على درجة من
السذاجة فلن نميز بين أحالم اليقظة أو الهلوسة وسندعي بأننا رأينا أو سمعنا شبحا أو
ً
مالكا أو إلها أو – وبشكل خاص في حالة الشابات الكاثوليكيات – مريم العذراء .رؤيا
كهذه ليس سببا كافيا للتصديق بأن األشباح ،اللهة أو العذراء ،موجودين حقيقة) (.)1
قوله" :إعادة بناء النماذج" إن صح وقبلنا به فهو لن يسعف "دوكنز" لإلفالت من
األحالم الصادقة ،فهي تمتلك مدخالت جديدة ال تخضع إلعادة البناء ،فإعادة البناء تقع
ضمن دائرة اجترار املعلومات القديمة وإعادة تركيبها بصور جديدة ،وهذا ما تقع في
دائرتها جميع األمثلة التي أوردها واعتمد عليها "دوكنز" ،ولكن وجود بيانات جديدة
ً
ً ً
يجهلها الشخص الحالم يضع "دوكنز" في مأزق لن يجد له حال أبدا؛ وخصوصا األحالم
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التي تنبئ بأمور غيبية أو مستقبلية يعجز اإلنسان عن معرفتها ،وهذا ما أعجز "فرويد"
والكثير غيره وأعلنوا عجزهم صراحة.
أما قوله" :ولو كنا على درجة من السذاجة فلن نميز بين أحالم اليقظة أو الهلوسة
ً
وسندعي بأننا رأينا أو سمعنا شبحا أو مالكا أو إلها"،
أي أنه يختزل موضوع األحالم بكل بساطة ويعتبرها مجرد هلوسة من قبيل
مشاهدة ش يء أو سماعه والتصرف بتلك املعلومة وفق هواجس الشخص ،هذا فرض
غير منطقي وال يتناسب مع األحالم إذ أنها ؛ أوال :ال تتركب من عنصر واحد ،وثانيا :هي
كثيرة بل وغزيرة في أكثر األحيان بل ومتنوعة .وهاتان الصفتان  -أي الغزارة والتنوع  -ال
تتفقان مع فرض الهواجس؛ ألنها بهاتين الصفتين تجعل الفرض املقبول أن جميع الناس
مرض ى ومتوجسين من كل ش يء وفي كل وقت ،كما أن أحالم اليقظة تقع ضمن خياالت
إرادية يصنعها الشخص وهو واع ويعرف ما يفعل ،وهذا ال يشابه األحالم ال من قريب
وال من بعيد  ،فأحالم املنام ال يعلم الحالم عنها شيئا قط  ،وليس له سلطة على تركيبها.
أما الهلوسة فهي حالة مرضية وال يمكن تعميمها على كل البشر األصحاء ،فكيف يمكن
الحكم على ما يراه األصحاء ً
بناء على ما يحصل مع املرض ى النفسيين ،وهذا خلط
متعمد يلجأ إليه "دوكنز" مرة أخرى.
يقول دوكنز( :من ناحية أخرى ففي حالة الرؤيا الجماعية ،كما حصل في البرتغال
ً
في أيام جج ملنطقة فاطمة البرتغالية عام  1917حيث شهد سبعون ألفا من الحجاج
الشمس "تترك السماء وتهوي باتجاه الحجاج" ،فإنه من الصعب تجاهل ظاهرة كتلك.
وليس من السهل تفسير تقاسم  70000شخص لنفس الهلوسة .ولكن من األصعب
القبول بحقيقة حدوثها بدون أن يراها أحد خارج منطقة فاطمة ،وليس فقط الرؤية بل
أيضا الشعور بالدمار الهائل للمجموعة الشمسية ،ومن ضمنها قوى تسارع كافية لقذف
الجميع للفضاء .ال نستطيع هنا مقاومة التفكير بتجربة دافيد هيوم البليغة على
األعاجيب" :ليس هناك من شهادة تكفي لتصديق أعجوبة ،إال إذا كان تكذيبها أعجب من
الواقع الذي بنيت عليه".
ربما يبدو من غير املحتمل أن يكون سبعون الف شخصا ضحية لنفس الوهم في
نفس الوقت ،أو انهم تآمروا على نفس الكذبة الجماعية .أو أن التاريخ أخطأ في تسجيل

األحالم بني العلم والدين ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــــــ ــ ــــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 65

ً
واقعة أن سبعين الفا زعموا رؤية الشمس ترقص .أو أنهم رأوا سرابا (كان قد تم إقناعهم
بالتحديق في الشمس ،ش يء ال يعقل انه كان مفيدا للنظر) .ولكن أي احتماالت تبدو أكثر
ً
احتمالية الوقوع أكثر من غيرها :أن تكون األرض قد سحب من مسارها جانبا ،والنظام
الشمس ي قد انهار ،من دون أن يشعر أحد خارج منطقة فاطمة باملوضوع .البرتغال
ليست معزولة عن بقية العالم إلى هذه الدرجة.
هذا كل ما يمكن أن يقال حول موضوع التجارب الشخصية لإلله أو لظواهر دينية
أخرى .ولو تعرضت لتجربة من هذا النوع فلربما تجد نفسك مؤمنا بواقعيتها بشكل قوي.
ً
ولكن ال تتوقع أنه على الخرين منا أن يصدقون ذلك .وخصوصا إذا كان لدينا بعض
املعرفة عن الدماغ وقدرته الجبارة على العمل) (.)1
هنا وصل "دوكنز" إلى قمة العناد واملكابرة ،فمع أنه استدل بقصص شخصية من
طفولته أو من صديق له يختلي بصديقته في خيمة أو من بعض املهووسين املرض ى
ً
ً
النفسيين وأعتبر تلك األمثلة دليال يؤيد ما يفترضه هو من لي للحقيقة ّليا غريبا ،نجده
يعلن تشكيكه بأن ما شاهده سبعون الف إنسان إنما هو وهم أو هلوسة رغم أن العدد
ً
كبير جدا ،وهذا الرقم يمتنع فيه تواطؤ الناس على الكذب واالفتراء أو الوهم.
أما احتجاجه بامتناع حصول ذلك بحجة عدم مشاهدة الحدث من غير املوجودين
في املكان أو عدم حصول آثار تترتب على هذا الحدث الكوني في بقية أرجاء األرض أو
ً
املجموعة الشمسية ،فهذا ما ال يفهمه "دوكنز"؛ ألن هذا ما نسميه إعجازا وهو موجود
ً
ومتواتر في حاالت كثيرة تاريخيا وهو خرق للقوانين الفيزيائية ،وهذا الخرق ليس غريبا
ً
حتى من الناحية العلمية وكما هو معروف وجود حاالت كثيرة جدا يعجز العلماء عن
إيجاد تفسير علمي لحصولها وتعد خرقا يعترف بوجوده علماء الفيزياء رغم أنهم ال
يعرفون لتفسيره علة معقولة ،فقبول هذا وإنكار ذاك (مجرد ألنه يثبت حقيقة دينية ال
يقرها هو) أمر فيه ش يء كثير من عدم املصداقية والكيل بمكيالين.
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ً
األبحاث البايلوجية عموما ما زالت في بداية الطريق للتعرف على األمر بدقة،
والسبب يعود إلى أن األحالم تحدث في أعقد عضو عند اإلنسان وهو الدماغ والذي يعتبر
ً
لغزا حير العلماء وأعجزهم إلى حد كبير ،وليس كما هو الحال في أبحاث القلب أو الكبد
ً
أو األعضاء األخرى في جسد اإلنسان والتي بلغت مراحل متقدمة ودقيقة جدا في أغلب
التفاصيل تقريبا ،ولكن يكفي أن نطالع بعض األبحاث والراء املنشورة لبعض علماء
النفس والطب بهذا الخصوص لنعرف أن آثار األحالم أو ردود الفعل التي يبديها اإلنسان
أثناء النوم على أعضاء اإلنسان كرمش العينين أو خمول العضالت أو النشاط الكهربائي
للدماغ في أماكن معينة وخفوت ذلك النشاط في أماكن أخرى كلها مؤشرات ملا يحصل
في أثناء األحالم:
كتب الدكتور سليمان الدليمي( :اكتشف العلماء بموجب هذه التجارب أن
األعصاب والعضالت بما في ذلك عضالت القلب تتولد منها موجات كهربائية ،كما وجدوا
أن فروة الراس هي األخرى تتولد منها نفس املوجات الحركية .وهذه املوجات تصدر من
الدماغ وتسمى موجات الفا " "alphaوبيتا "  "betaوقد توالت التجارب العلمية الحقا
حتى تم التعرف على موجات أخرى جديدة منها دلتا " "deltaوثيتا "  "thetaومو ""mu
ً
وغاما "  "gammaوفيرتكس " "vertexوسبايك " "spikeوأخيرا املوجة ك " ،"kوقد
إستخدمت الكثير من األجهزة واملعدات الطبية من أجل رصد هذه املوجات والتعرف على
مصدرها وقياسها في الراس وفي بعض أماكن أخرى في الجسد بحيث يسهل التقاطها
وتسجيلها على بطاقات ورقية .وقد اجريت العديد من التجارب في مرحلة الحقة ملعرفة
نشاط الدماغ ،ففي عام  1950تم التعرف على حالتين متميزتين للنوم :وهما النوم
الخالي من األحالم وحالة النوم الذي ال يخلو من األحالم .وهناك العديد من التسميات
لوصف هاتين الحالتين منها على سبيل املثال حالة النوم العميق والخفيف ،وهناك حالة
النوم الهادئ والقلق والنوم العالي والواطئ ،ومن أكثر الحاالت شيوعا في ذلك الوقت
حالة النوم العادي وغير العادي.
وعموما يمكن رصد حالتين من النوم وهما :النوم الذي يتميز بحركة العين
السريعة ويسمى " "remوالنوم بدون حركة العين السريعة ويسمى " ."nremومن أجل
معرفة هاتين الحالتين ورصدهما عن قرب أجريت العديد من التجارب العلمية املختبرية
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على مجموع من املتطوعين عام  1960وذلك باستخدام نفس األجهزة واملعدات الطبية
املختبرية التي ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا .فقد استخدم القطب الكهربائي رقم 1
و 2و 3لقياس نشاط الدماغ ،بينما استخدم القطب الكهربائي رقم  4و  5لقياس حركة
العين أما القطب رقم  6فقد استخدم لتسجيل نبرة الصوت واستخدم لقطب رقم 7
لتسجيل ضربات القلب .وقد لوحظ من هذه التجارب أن حالة النوم بدون حركة العين
السريعة تقل عند ساعات الصباح األولى فيما تزداد الحاالت األخرى من النوم واملتمثلة
بزيادة حركات العين ،األمر الذي يعني قدرة اإلنسان على تذكر األحالم التي تحدث في
ساعات الصباح األولى أي قبل النهوض من النوم بفترة قصيرة) (.)1
ننقل أيضا بعض ما كتب د .محمد عمر سالم ( )2في وصف بعض مراحل النوم
وحصول األحالم وما يرافقها من الناحية البيولوجية:
(ينقسم النوم – حسب مؤشرات بيولوجية وفسيولوجية عديدة  -إلى نوعين
مختلفين هما :النوم الساكن والنوم النشط أو الفارق "النوم ذو حركة العين السريعة".
ويعرف النوم الساكن :وهو النوم العادي ،الذي يبدأ بالنعاس ويتحول تدريجيا إلى
النوم العميق ،ويتدرج على أربعة مراحل تكون أعمقها الثالثة والرابعة  ..يتباطأ التنفس
ونبضات القلب ،وتكون العين ساكنة تنخفض وظائف الدماغ بنسبة ،% 30 – 25
وتكون موجات مخطط الدماغ طويلة وبطيئة وغير منتظمة.
النوم النشط "النوم ذو حركة العين السريعة" مختلف تماما عن النوم السابق،
تزداد ضربات القلب ومعدل التنفس مع عدم انتظامهما  ..تتحرك العينين حركة سريعة
منتظمة في دفعات تستمر من  10إلى  20ثانية ،وتكون الحركة من أعلى إلى أسفل ،أو
جانبية يحدث تقريبا شلل مؤقت في كل عضالت الجسم عدا عضالت القلب والتنفس
والعينين ،وعضالت األحشاء ،ينشط الدماغ بدرجة مساوية لليقظة أو أشد ،ولكن هذه
اليقظة تكون في عزلة عن إمداداته الحسية والحركية املعتادة ،حتى أن صعوبة إيقاظ
النائم في هذا النوع من النوم تكون أشد من أعمق درجات النوع الخر ؛ تكون األحالم في
هذا النوع من النوم.
) (1عالم األحالم تفسير الرموز واإلشارات ،د. .سليمان الدليمي  :ص.36 – 35
) (2الدكتور محمد عمر سالم رئيس قسم الطب النفس باملستشف األهلي في قطر.
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يتبادل هذان النوعان من النوم في دورات خالل الليلة ،مدتها  90دقيقة ،وتكون
البداية بالنوم العادي يتبعه النوم النشط ملدة  10دقائق في أول الليل ،وتزداد مدته
تدريجيا حتى تصل إلى  30- 20دقيقة في آخر الليل .إذن أثناء النوم يمر اإلنسان العادي
بمرحلة األحالم من  7 - 4مرات في الليلة ،وفترة األحالم تمثل  % 20 - 15من ساعات
النوم ...
النوم الساكن مهم لتعويض املواد الحيوية املستهلكة في اليقظة ولتجديد النشاط
 .....أما النوم النشط فله عالقة بالذاكرة واألحالم  ..وعندما يوقظ إنسان أثناء النوم
النشط فإنه سيذكر أنه كان في حلم في حوالي  % 80من الحاالت  ..هذه النسبة تهبط إلى
 % 15إذا تم إيقاظه في النوم الساكن .)1( )..
مثل هذه املعطيات اإلحصائية واملعلومات العامة وربما غيرها ال توفر إمكانية فهم
املاهية الطبية الواضحة لألحالم ناهيك عن موضع حصولها ،فحصول هذه الثار وردود
األفعال تعطي احتمال حصول األحالم في الدماغ وال تمنع حصول تلك الثار نتيجة مرور
ً
األحالم بالدماغ أثناء حصولها في مكان آخر أيضا .األمر الخر هو :حصول األحالم في
ً
النوم الساكن أو الثواني والدقائق األولى للنوم وهذا ثابت ويحصل كثيرا عند الناس مما
يعني أن تلك التجارب لم تسجل أي إشارات كهربائية أو اختالجات أحالم النوم الساكن،
وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن تكون لألحالم ردود األفعال الكهربائية واالختالجية تلك،
أو ربما أ ّن تلك التجارب لم تستوعب أو تغطي كل الحاالت الحلمية املتوقعة الحصول
للناس في جميع األوقات سواء أثناء النوم أو اليقظة .وهذا االختالف بالنتائج تؤيده بعض
األبحاث كما سأورده الحقا في هذا الباب ،وفي الحالتين يكون لدينا مؤشر محبط ملا
نتأمله من كشف ماهية األحالم عن طريق تلك األبحاث والنتائج اإلحصائية.
ً
ونظرا لتعقيد فيسيولوجيا الدماغ ،فإن اإلحاطة بوظائف الدماغ بشكل دقيق
صعب للغاية ،ورغم تطور األجهزة والتقنيات املستخدمة في استكشاف الدماغ الحي بعد
أن كانت أغلب األبحاث معتمدة على نتائج التشريح ،ولكن رغم هذا التطور فان أغلب
األساليب الحديثة ما تزال تستخدم أسلوب املحاكاة في التجارب واألبحاث ،وهي عموما ال

) (1األحالم والكوابيس داللتها الطبية والثقافية ،نشرة مصورة تصدر عن دكتور محمد عمر سلمان استشاري ورئيس قسم
الطب النفس ي في املستشف األهلي في دولة قطر :ص.5
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ً
تعطي صورا واضحة ودقيقة مثل األبحاث املختبرية التركيبية للخاليا "السايتولوجيا"
أو الهرمونات أو املجال الكهربائي للمراسالت الدماغية ،فعمل الدماغ وفق النتائج
واألبحاث الحديثة ش يء عجيب وأقرب للخيال؛ إذ ال يوجد دماغان متشابهان بين
ً
شخصين إطالقا.

()1

"ويشغل الدماغ  100بليون خلية عصبية و 180الف كيلومتر من التوصيالت
الكهربائية ،وهي تكفي للف الكرة األرضية أربع مرات .وكشفت األبحاث الحديثة أ ّن هناك
تسع خاليا دبقية لكل خلية عصبية ،ترسل إشارة من النقطة الف إلى النقطة باء في
الدماغ ،وغياب الخاليا الدبقية يجعل عمل الخاليا املرسلة منقوصا ،فمهمتها هي االعتناء
بالخاليا العصبية التي تحتاج إلى عناية خاصة فتوفر لها الغذاء والحماية وتزيل النسيج
امليت ،لذلك فهناك قابلية للدماغ للتكيف مع الظروف املستجدة باستمرار" (.)2
ً
ً
ونظرا لطبيعة عمل الدماغ املعقدة جدا ،فإ ّن االتصاالت الكهربائية املستمرة
ً
ً
ملليارات العصبونات خالل أجزاء الثانية وعلى مدار الساعات ليال ونهارا يجعل استكشاف
ً
ً
ً
وتحديد األحالم وماهية حصولها أمرا عسيرا وبالغ الصعوبة من ناحية طبية؛ خصوصا
أن لدى الدماغ إمكانية انتقال مهام بعض أجزائه في حالة الضرورة ،وهذا ما أكده
الواقع الطبي:
(إ ّن تعرض الدماغ للضرر بسبب اإلصابات والحوادث ربما ال يذهب ببعض مهام
الدماغ بسبب فقدان تلك األجزاء  -لدى الدماغ قابلية مذهلة على التطور والتدريب –
حيث أجري اختبار على سائقي التكس ي في لندن فتبين أ ّن لديهم قرن آمون أكبر في
ً
دماغهم وذلك أمر مهم جدا في مجال الذاكرة املكانية وقد أحرزوا ذلك جراء عملهم
كسائقي تكس ي) (.)3
ً
بينما ذهب عالم النفس "ألفريد ادلر" بعيدا عندما قلب األمور وعكسها بافتراض
أن الدماغ يطوع ويغير نفسه ويستجيب ملا يمليه عليه العقل  ،رغم أ ّن ما يترتب على

) (1هو علم دراسة الخاليا من حيث البنية والوظيفة والكيمياء.
) (2ما تحتاج معرفته – الدماغ ،وثائقي الجزيرة . https://www.youtube.com/watch?v=f81TOQX-nig
) (3املصدر نفسه :تقرير قناة الجزيرة.
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ً
ذلك من التغيرات البايلوجية في الدماغ التي يذكرها كبيرة جدا وأكبر بكثير من حصول
األحالم.
يقول ادلر( :سيكون من الصعب علينا إنكار وجود تأثير للعقل على الكيفية التي
يعمل بها املخ ،فاملخ ما هو إال عضو من األعضاء التي يتكون منها الجسد ،وبالتالي فان
العقل له تأثير على املخ كغيره من أعضاء الجسد ،كما أ ّن دراستنا لعلم األمراض
أوضحت لنا أن بعض األفراد الذين فقدوا القدرة على القراءة والكتابة – بسبب إصابة
في النصف األيسر من املخ  -قد تمكنوا من استعادة قدرتهم على القراءة والكتابة بتدريب
أجزاء أخرى من املخ على أداء هذه الوظيفة ،حدث هذا عندما عان هؤالء األفراد من
سكتة دماغية ،ولم يكن هناك في اإلمكان إصالح الجزء التالف من املخ ،فقامت أجزاء
أخرى من املخ بأداء هذه الوظيفة مما مكن الفرد من استعادة قدراته السابقة.
إ ّن هذه الحقيقة لها أهمية بالغة في توضيح إمكانية التطبيقات التعليمية لعلم
النفس الفردي ،فلو أن العقل تمكن من التأثير على املخ – حتى يصبح املخ مجرد أداة
يستخدمها العقل لتحقيق أهدافه – فإننا سنتمكن من تطوير املخ وتحسين حالته ،فال
حاجة هنا ألن نبق أسرى مقيدين بحدود إمكانيات املخ ،فانه من املمكن إيجاد طرق
ً
لتدريب املخ حتى يصبح مناسبا لظروف الحياة من حولنا) (.)1
ً
هذه الكيفية التي تجعل من الدماغ جهازا يتكيف مع طبيعة العمل وطبيعة
املشاكل بل حتى طبيعة الضرر الناجم جراء صدمة أو تلف محدود يجعل من هذا الجهاز
أججية ولغز يصعب فك رموزها.
وعموما أغلب تلك األبحاث العقلية تأخذ هذا الطابع التجريبي ،وهي تعكس رد
فعل الدماغ في مسالة واحدة من مليارات املسائل العالقة في فهم طبيعة عمل الدماغ.
أما البحوث التي تعتمد على التحليل املختبري للخاليا العصبية والهرمونات وغيرها والتي
يمكن أ ّن يعول عليها في فهم طبيعة الوظائف وطريقة عملها ما زالت في مراحلها األولى،
وربما  -حسب اعتقادي  -أن قضية الذاكرة مثال  -وهي من املهام الرئيسية التي يعتمد
عليها التفكير والوعي اإلنساني  -أولى بالبحث والتركيز ،وبالتالي ربما ستكون ممهدة
للدخول في عالم األحالم وماهيتها.
) (1معنى الحياة ،ادلر :ص.71 – 70
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يقول عالم األعصاب "غيرهارد روث" ( ،)1جامعة بريمن( :أهم وسائل اإلدراك
لإلنسان هي الذاكرة 99 ،في املئة مما نراه نتصوره من ذاكرتنا ،الواحد في املئة املتبقي
تمثله األعضاء الحسية) (.)2
ورغم هذه األهمية العظيمة لوظيفة "الذاكرة" نراها تخضع لفرضيات ونظريات
كثيرة تجعل رؤية املوضوع ضبابية أكثر.
يقول كارل ساغان (( :)3وفي حالة معينة أثير فيها الفص القذإلى Occipital lobe
"املختص بالرؤية" ،قال املريض انه رأى فراشة تطير تكاد تكون حقيقية لدرجة انه مد
يده ليمسكها .وفي تجربة مماثلة أجريت على قرد ،نظر الحيوان بتركيز شديد كما لو كان
أمامه ش يء ما ،وحاول القبض عليه بيده اليمنى ،ثم نظر بحيرة إلى قبضة يده الخالية.
وقد أدى التنبيه الكهربائي ألنسجة معينة في القشرة املخية في اإلنسان أحيانا إلى
ذكريات لحوادث معينة ،ولكن إزالة هذه األنسجة ال يزيل هذه الذكريات ،ولهذا فمن
ً
الصعب إنكار أن الذاكرة اإلنسانية تخزن أوال في القشرة املخية لحين استعادتها بأنسجة
أخرى للمخ.
إذا كانت الذاكرة وظيفة من وظائف القشرة املخية بعملية تبادل بينها وبين باقي
املخ – أي إنها ليست مخزونة ساكنة في مكان ما في املخ – فان هذا يوضح كيف تبق
الذاكرة بعد عطب كبير فيه .ولكن األدلة تشير إلى اتجاه آخر ،ففي تجارب أجراها عالم
فيسيولوﭼيا األعصاب :رالف جيرارد  Ralf Gerardفي جامعة ميتشيجان ،دربت بعض
حيوانات التجارب على املرور في متاهة  mazeبسيطة ثم ثلجت في ثالجة إلى درجة تقرب
من التجمد – تقليدا للبيات الشتوي – ووصلت البرودة إلى درجة توقف كل التيارات
الكهربائية في املخ .فإذا كانت نظرية تبادل التيارات الكهربائية صحيحة فقد كان من

) (1غيرهارد روث :بروفيسور وأستاذ طب األعصاب بجامعة "بريمن" األملانية من العلماء املختصين باملخ واألعصاب .
) (2تقرير حيل العقل الباطن – وثائقي قناة الجزيرة https://www.youtube.com/watch?v=Tyf2XCAkIZ4
) (3كارل ساغان :ولد في نيويورك  ،1934حصل على الدكتوراه من جامعة شيكاغو ،كان يقوم بوظيفة فيزيائي فلكي أنش ئ
وحدة البحث عن الذكاء خارج األرض ،عمل في أغلب مشاريع رحالت الفضاء ،وصف بأنه أحد أعظم العقول في مجال
ً
استكشاف الفضاء ،وأخيرا فانه لعب دورا مهما في إنشاء وكالة الفضاء األمريكية ناسا .انظر :مقدمة كتاب "تأمالت عن
تطور ذكاء اإلنسان" ص.15
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املنتظر أن تمحو هذه التجربة كل الذاكرة ،ولكن هذا لم يحدث ،فبعد اإلفاقة وجدت
الحيوانات طريقها في املتاهة .)1( )....
إذن ،فمكان حفظ املعلومات غير واضح وغير ثابت بشكل دقيق مما يصعب علينا
الوصول إلى فهم ماهية األحالم بشكل واضح ،وهذا أيضا ما تؤيده بحوث أخرى تم
ً
اإلعالن عنها مؤخرا:
ً
(أجرى مختبر عالم األحياء الحائز على جائزة نوبل ساسوموتي نيكاوا أبحاثا متقدمة
حول الذاكرة .قاموا بتجارب على منطقة الحصين في الدماغ ،يدمج الحصين املعلومات
القادمة من الذاكرة قصيرة األمد ليجعلها ذاكرة طويلة األمد .أنها أول مناطق الدماغ التي
تتعرض للضرر بسبب مرض الزهايمر .تبدو حقائق الذاكرة مخزنة هنا ،لكن املكونات
العاطفية للذاكرة مبعثرة في جميع أرجاء الدماغ .)2( )....
على الرغم من أن البحوث أثبتت أ ّن الذاكرة األولية التي تخزن املعلومات في قرن
آمون وتقوم بتحويلها إلى منطقة الحصين لخزنها في ذاكرة طويلة األمد ،فإن تلك األبحاث
الحديثة بينت أن املكونات العاطفية للذاكرة مبعثرة في جميع أرجاء الدماغ مما يجعل
األحالم  -لعالقتها الوطيدة بموضع الذاكرة -غير واضحة املرجعية؛ خصوصا إذا عرفنا أن
األحالم تستمد أغلب صورها من العواطف واملشاعر املنتشرة في عصبونات الدماغ.
ً
شكلت تلك النتائج وغيرها هاجسا لدى الباحثين في مختبر األحياء وبوجود علم
البصر الوراثي ( )3فأجريت التجارب عام  2014على القوارض حيث تم تعديل الحيوان
وراثيا بحمض نووي قادم من الطحالب ،عصبوناته حساسة للضوء ،بعد ذلك يتم
إدخال سلك من األلياف البصرية إلى أجزاء الدماغ التي تتمسك بذكرى معينة ،وعند
االنتهاء من جراحة الدماغ تلك تصبح لدينا حيوانات لديها ألياف بصرية في الدماغ يمكن
أن توصل الضوء إلى الخاليا الدماغية الحساسة للضوء ،هكذا تعمل تلك الخاليا
الدماغية الحساسة للضوء وتسمح لنا بتفعيل ذاكرة ما أو إيقافها.

) (1تأمالت عن تطور ذكاء اإلنسان ،كارل ساجان  ،الناشر املجلس األعلى للثقافة مصر القاهرة ،ترجمة سمير حنا صادق،
الطبعة األولى  :2005ص.36
) (2تقرير العقل نشونال جكرافيك https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs..
) (3علم يجمع الهندسة الوراثية مع تقنية الليزر.
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ً
يقول الباحث املختص من املختبر( :تمكنا تقنيا من إعادة تفعيل تلك الذاكرة
وإعادة تلك املعلومات املخيفة إلى الذاكرة ،وعندما تعيد الحيوان إلى الصندوق يبدأ
ً
بإظهار سلوك ينم عن الخوف .ونجحت التجارب فعال على الجرذان ،ولم تستخدم هذا
التجارب حتى الن على اإلنسان!!) (.)1
إذن ،لو كانت تلك التجارب وصلت لغاياتها ألمكن إيجاد املنطقة الصحيحة التي
ً
ينعش تحفيزها ذكريات اإلنسان بشكل كلي ،أو تجعل اإلنسان شخصا ال ينس ى أو على
األقل أمكن عالج أخطر مرض ما زال يفتك باملاليين وهو "الزهايمر" ،والذي يبدأ بفقدان
الذاكرة ويتطور إلى مراحل متقدمة ثم املوت ،وإيجاد حلول للذاكرة بهذا الشكل املقبول
ً
وليس املثالي ،وهو مفقود ألنه ببساطة غير ممكن وفق املتوفر حاليا.
ً
وطبقا لهذه النتيجة املتقدمة في التأثير في ذاكرة حيوانات التجارب ،فإن األبحاث
قفزت قفزة كبيرة في الولوج للذاكرة والتحكم ببعض وظائفها ،ولكن تبق تلك النتائج
نظرية حتى ترتقي إلمكانية التطبيق البشري لتسبر أغوار ذاكرة الدماغ البشري ملا له من
خصوصية وأبعاد كبيرة ربما ال تتوافق خطواتها مع الدماغ اإلنساني بشكلها التجريبي
األول .ولعل من العمليات الرائدة في هذا املجال والتي أثبتت فعال إمكانية ممتازة في عالج
حاالت من نوبات الصرع وفقدان الذاكرة ،ولكن رغم هذا كله تبق عملية فهم طبيعة
وأقسام الدماغ معقدة للغاية فما بالك باألحالم والتي هي وظيفة صغيرة ألحد أجزاء
الدماغ.
يعرف الدكتور محمد قبيس ي  -مدير مستشف الصرع في جامعة جورج واشنطن
في أمريكا  -الدماغ بأنه عبارة عن نشاط كهربائي .وتكشف أبحاثه أن عاصفة كهربائية في
ً
ً
الدماغ تنتج ذاكرة ووعيا .وربما أعظم إنجاز يمكن أن يعد تقدما حقيقيا في جراحة
الدماغ البشري ما أجراه الدكتور محمد هو زرع أقطاب كهربائية في الدماغ وزرع قطب
محفز الدماغ العميق بشكل دائم وثابت يبق في الدماغ سيرسل هذا القطب نبضات
كهربائية إلى سلسلة ليفية مرتبطة بالحصين أو منطقة العائق أو غيرها في الدماغ إلخماد
نوبات الصرع أو حتى إيقاف العقل الواعي بشكل مؤقت وبنسب نجاح كبيرة.

) (1تقرير العقل قناة نشونال جكرافيك https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs.
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ً
ورغم هذا اإلنجاز الفريد في هذا املجال فأنه يقول( :حاليا أقول لو كان الدماغ
ساعة سويسرية معقدة فإن أفضل علماء األعصاب الذين لدينا أشبه بطالب الصف
األول) (.)1
وبقدر تعلق األمر باألحالم ،فان الدماغ وأجزاءه املعقدة املجهولة تجعل وضع
ً
ً
ماهية طبية واضحة لألحالم شيئا صعبا  ،ولكن التركيز على موضع الذاكرة باعتبار أنها
نقطة ركزت عليها الكثير من األبحاث لعالقتها بالكثير من األمراض الدماغية والنفسية؛
فحفظ املعلومات املستجدة باستمرار أمر صعب للغاية وجميع البشر يعانون من هذه
املشكلة ،والسبب أ ّن الدماغ يجعل ذلك األمر صعبا بطريقة متعمدة؛ الذاكرة العاملة
قصيرة األجل وتتجدد بشكل مستمر ألنها ال تستطيع أن تحفظ سبعة أشياء ،فالطريقة
التي تدخل فيها املعلومات على ذاكرتها ال تشبه تسجيل األشياء على شريط ،فنحن نتذكر
األشياء التي نفهمها ونتذكرها من خالل إعطائها أسماء وتصنيفات ،فلذلك من الصعب
ً
تذكر ش يء أطول من رقم هاتف ،ولكن إذا كان األمر مهما فيحفظ في الذاكرة طويلة
األمد من قبل "قرن امون" ،وهذا األمر يجري على جميع ما يحصل عند اإلنسان بما فيها
ً
األحالم فهي معلومات أيضا ويجب أن تخزن في الذاكرة.
يقول الدكتور محمد عمر سالم( :بعض األشخاص ال يتذكر أحالمه مطلقا ،ويظن
أنه ال يحلم .ولكن أبحاث النوم أثبتت أن ذلك غير صحيح ،وهناك أسباب بيولوجية و
أخرى نفسية قد تكون مسؤولة عن هذه الظاهرة عند هؤالء الناس ،فقد تبين أنه أثناء
األحالم تخمل مراكز تفعيل الذاكرة أثناء النوم ذو حركة العين السريعة املصاحب
لألحالم تحدث تغيرات فسيولوجية وكيميائية في مناطق الدماغ املختلفة فتتعطل بعض
املناطق وتنشط أخرى ،ويحدث أيضا تغير في تواصل بعض أجزاء الدماغ .أثناء األحالم
تكون مراكز النصف األيمن للدماغ ومراكز الوعي والوجدان واإلحساس بالحركة نشطة،
بينما تخمل مراكز النصف األيسر للدماغ ومراكز الحركة اإلرادية ومراكز الحكم املنطقي
على األمور ومراكز تفعيل الذاكرة .نتيجة لذلك يتم تسجيل األحالم في ذاكرة خاصة
مؤقتة .فالرؤيا تبدو أنها إدراكات روحية تستقبلها مراكز حسية أثناء النوم ،والدماغ
األيمن هو الوسيط البدني أثناء األحالم ،حيث إن معظم املناطق األخرى في املخ تكون
شبه معطلة في ذلك الوقت ،فعندما تتم الترجمة تكون رموزا ومعاني ،حيث إن األلفاظ
) (1تقرير العقل ناشيونال جيكرافيك https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs
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والكلمات هي من إنتاج الجانب األيسر من املخ ،ولكن بعض اإلدراكات من قوتها قد
تشمل كل الدماغ فتنتج عنها الرؤيا الصريحة) (.)1
أغلب تلك املعطيات تتشخص من النشاط الكهربائي للدماغ في كل حالة ،وهذه
املعطيات أيضا ال توضح ماهية األحالم وكيفية تشكلها ،هذا بغض النظر عن احتمالية
اشتراك بعض النشاطات في الدماغ بنفس الفيض الكهربائي ،وما أكثر املجاهيل في
التعامل مع الدماغ البشري البالغ التعقيد .ولعل إيراد مثال يغني عن كثرة الكالم في هذا
املوضوع فقول د .محمد عمر سالم إ ّن األحالم تكون في النوم العميق في مقدمة الفصل
يخالفه قول البروفسور يانبورن الذي يقول أ ّن النوم العميق غير نوم األحالم .وبغض
النظر عن االختالفات املمكنة في صياغة املفردات أو الترجمة ،فإ ّن النتائج التجريبية
ً
تخضع لالحتماالت خصوصا إذا كانت الثوابت املعلومة أقل من املجاهيل بنسبة تكاد
تكون فلكية.
يقول البروفسور يانبورن فيلوبيك ( ....( :)2يفيد نوم دلتا الذاكرة املعلنة خاصة،
وهي التي تعمل عندما نتعلم مفردات أو نكتسب خبرات نهارا أو تمر بنا أحداث ما ،ويبدو
أ ّن هذه الذاكرة املعلنة تستفيد من نوم دلتا اكثر بكثير من نوم األحالم ،ويبدو باملقابل
أ ّن نوم األحالم مهم للذاكرة اإلجرائية) (.)3
ولعل هذا الخبر الذي نشرته صحيفة "القدس العربي" يبين آخر البحوث في
موضع األحالم في الدماغ وفشل التجارب السابقة في أغلب معلوماتها:
(وال يزال هذا التقلب بين انعدام الوعي وورود األفكار والصور واألحالم بخاطر
ً
ً
اإلنسان أمرا غامضا للباحثين .ورغم أن معظم األحالم تحدث أثناء مرحلة نوم حركة
العين السريعة التي تتميز بزيادة نشاط املخ ،أصبح الباحثين يعرفون أن هناك أحالما
ً
تحدث أيضا في غير مرحلة نوم حركة العين السريعة التي يكون فيها نشاط املخ بطيئا

) (1د .محمد عمر سالم ،كتاب األحالم والكوابيس داللتها الطبية والثقافية :ص.10
) (2يان بورن فيلوبيك؛ بروفسور من جامعة لوبيك (شمال أملانيا).
) https://www.youtube.com/watch?v=8QHjmG2sSos (3كيف يتعلم الدماغ – الجزيرة.
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ً
أيضا .وهناك دراسات قال املتطوعون الذين أوقظوا فيها أثناء فترة نوم حركة العين
ً
السريعة إنهم لم يروا أحالما في هذه املرحلة) (.)1
الخالصة:
ماهية األحالم وفق النظرة العلمية هي رسالة من أعماق النفس ،بعضهم جعلها
من الظواهر النفسية الشاذة وهي عبارة عن "تحقيق رغبة" ،وعند مدارس أخرى:
انعكاس لكل ما يعتمل في نفس اإلنسان وليس الرغبات فقط ،وأرجع بعضهم حدوثها
ً
ً
للغريزة الجنسية ،بينما رفض الخرون ذلك التعميم رفضا قاطعا.
ولكون األحالم رسالة من النفس ،فالبد أن تكون األحالم مقننة ومنظمة ،والبد أن
تكون تلك الرسالة غير صريحة املعنى بل هي مرمزة ،ويعود سبب ذلك إلى أنها رغبة أو
) (1جنيف ـ د ب أ :قال فريق من الباحثين من أكثر من دولة إنهم اكتشفوا وجود ما يمكن اعتباره «بصمة الحلم» في املخ.
ومن املعروف أن األحالم يمكن أن تحدث في مراحل مختلفة من النوم ولكن الباحثين ال يعرفون على وجه الدقة حتى الن ما
الذي يسببها.
ً
ربما كانت األحالم هي أكثر أشكال الوعي غموضا حيث يشهد اإلنسان وبشكل متغير مراحل يكون فيها بال وعي أثناء استغراقه
في النوم ليال ثم تعود أفكار وصور أو أحالم كاملة لتساوره من جديد .وال يزال هذا التقلب بين انعدام الوعي وورود األفكار
ً
ً
والصور واألحالم بخاطر اإلنسان أمرا غامضا للباحثين .ورغم أن معظم األحالم تحدث أثناء مرحلة نوم حركة العين
ً
السريعة التي تتميز بزيادة نشاط املخ ،أصبح الباحثين يعرفون أن هناك أحالما تحدث أيضا في غير مرحلة نوم حركة العين
ً
ً
السريعة التي يكون فيها نشاط املخ بطيئا أيضا .وهناك دراسات قال املتطوعون الذين أوقظوا فيها أثناء فترة نوم حركة
ً
العين السريعة إنهم لم يروا أحالما في هذه املرحلة .وملعرفة ما الذي يميز األحالم في كلتا املرحلتين ركز الباحثون تحت إشراف
فرانسيسكا سيساالري من مستشف لوزان الجامعي بمساعدة زمالء لهم من جنيف وإيطاليا والواليات املتحدة على فحص
نشاط الدماغ أثناء األحالم باستخدام تخطيط أمواج الدماغ .وقاس الباحثون نشاط الدماغ على سطح املخ لدى 32
ً
ً
ً
متطوعا باستخدام  256قطبا كهربيا وضعت على الرأس و الوجه.
ً
أيقظ الباحثون املتطوعين مرات عدة أثناء الليل لسؤالهم عما إذا كانوا قد رأوا أحالما ثم قارنوا نشاط املخ أثناء مراحل
األحالم بنشاطه أثناء املراحل التي خلت من األحالم وخلصوا من خالل ذلك إلى أنه وبصرف النظر عن مرحلة النوم فإن
ً
النائم لم ير أحالما إال عندما كانت منطقة خلفية باملخ نشطة وهي املنطقة التي أطلق عليها الباحثون وصف «املنطقة
القشرية الخلفية الساخنة» حسبما ذكر الباحثون في دراستهم التي نشرت اليوم االثنين في مجلة «نيتشر» املتخصصة .وقال
الباحثون إن ذلك يفسر سبب إمكانية حدوث األحالم في مرحلتي النوم وقالوا إنه عندما تكون هذه املنطقة الخلفية باملخ
نشطة فإن الشخص النائم يحلم بصرف النظر عن درجة نشاط املخ في بقية املخ .وفي تجربة أخرى راقب الباحثون خاللها
نشاط املخ بشكل مباشر واستطاعوا من خالل ذلك التنبؤ بما إذا كان املتطوعون سيحلمون أم ال وذلك بدقة نحو  . ٪90ثم
حلل الباحثون نشاط املخ أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة بدقة أكثر من خالل مراقبة مجموعة من سبع متطوعين
تدربوا سابقا على إعطاء وصف دقيق ألحالمهم فتبين للباحثين أنه أثناء األحالم التي ترد فيها عناصر مثل الوجوه أو اللغة
ً
فإن املخ يكون نشطا بشكل خاص في املناطق التي تعالج هذه العناصر أثناء مرحلة اليقظة .وقال الباحثون إن ذلك يظهر أن
األحالم تنشط مناطق املخ نفسها التي تنشطها مشاهداتنا في حالة اليقظة .رابط الخبر :
(.)http://www.alquds.co.uk/?p=702467
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فكرة مكبوتة فيقوم العقل الباطن بتشويهها وتقنيعها .وأجمع علماء النفس جميعا
بصعوبة فهم الرموز ،واعترفوا جميعهم بصعوبة أو استحالة فهم كل الرموز .ويقدم علم
النفس مجموعة من املسببات لحدوث األحالم :املنبهات الحسية الخارجية املوضوعية،
والجسمية الباطنية العضوية ،واملنبهات النفسية.
قدمت نظريات التحليل النفس ي عن طريق تداعي األفكار الحر تفسيرات لبعض
األحالم ،ولكنها بقيت عاجزة تفسير الكثير من األحالم؛ وخصوصا أحالم اإلبداعات
واإلختراعات واألحالم النمطية وأحالم النبوءات وأحالم الغير وغيرها.
من ناحية بايلوجية ،يعتمد تشكيل األحالم على أمرين :األمر األول الجزء املسؤول
في الدماغ عن األحالم ،واألمر الثاني هو الذاكرة (مؤقتة ودائمية) .واألبحاث ما زالت في
بداية الطريق لتحدد األمرين بالضبط ،وتحدد ماهية الوظائف التي تستطيع أن تؤديها
ً
ً
كال منها فعليا ،وأعتقد أن الطريق طويل لفهم األمرين املهمين في تحديد ماهية األحالم
ً
ً
الفسيولوجية ،ولو أ ّن هناك بحوثا حددت مؤخرا مكان الجزء املسؤول عن األحالم في
ً
الدماغ ،وبحوثا أخرى ذهبت إلى استثارة أماكن معينة بالدماغ تجعل النائم يحلم أحالما
يتصرف في تفاصيلها الحالم كيف يشاء.
وهذه األخبار ( )1إن صحت فهي تبق عاجزة عن إجابة األسئلة ذاتها التي اعترفوا
بعدم وجود إجابه لها ،أو أنهم قدموا إجابات وتعليالت غير مقنعين من قبيل "العقل
الباطن".

) (http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2014/05/140511_germany_dreams
()1
ذكرت دراسة نشرت بموقع دورية (نيتشر نيوروساينس) على االنترنت أن توصيل تيار كهربائي إلى الدماغ يحفز "الحلم الواعي"
الذي يدرك خالله الشخص أنه يحلم ويستطيع التحكم في سير األحداث خالل حلمه .وأظهرت نتائج الدراسة أن اطالق
موجات تحفيزية للدماغ وفق تردد محدد يجعل اإلنسان قادرا على إدراك أنه يحلم.
واعتمدت الدراسة ،التي أشرفت عليها الطبيبة النفسية اورسوال فوس من جامعة جيه دبليو جوته في فرانكفورت بأملانيا،
على دراسات معملية استمتع خاللها متطوعون بأحالم واعية وهو ما قالوه بعد االستيقاظ من النوم.
وأظهر التخطيط الكهربي للدماغ أن هذه األحالم كانت مصحوبة بنشاط كهربائي يطلق عليه موجات جاما.
وهذه املوجات الدماغية تتصل بوظائف تنفيذية مثل مهارات التفكير ووعي املرء بحالته الذهنية لكن لم يكن معلوما
وجودها خالل مرحلة الحلم خالل النوم.
وتوصل الباحثون إلى أنه يمكن للنائم أن يدرك انه يحلم كما يحدث في أحالم اليقظة التي تظهر بها موجات جاما بشكل
طبيعي أثناء األحالم الواعية فقاموا بتوصيل تيار بنفس التردد على املتطوعين أثناء النوم ما مكن املتطوعون من التحكم في
أحداث الحلم وشعروا كما لو كان حلمهم يخص شخصا آخر وهم يراقبوه فقط.

 78ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

إن األحالم في الغالب تكون مرمزة ،ومن العسير حل تلك الرموز؛ ألنها متغيرة
ومتعددة املعاني وتختلف باختالف األشخاص بل ولها عالقة باملنبهات واملستدعيات
ً
املتسببة بالحلم ،لذلك فإن عجزهم هذا جعلهم يضعون فرضيات وحلوال كثيرة ،ولكن
أبرز تلك الحلول واملخارج هو أنها متعلقة بالعقل الالواعي أو الالشعور وأنه هو املسؤول
عن أغلب تلك الرغبات املكبوتة وهو املسؤول أيضا عن الرموز والشفرات وهو املخزن

لكن فوس ال تتوقع إمكانية إنتاج ماكينات أحالم واعية بهذه التقنية وقالت في مقابلة إن أجهزة التحفيز الكهربائي للدماغ
مثل التي استخدمت في الدراسة "يجب أن تخضع دائما إلشراف طبيب.
أما الخبر الثاني فكما يظهر في الرابط التالي:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_3647000/3647620.stm
كشفت دورية طبية تختص بعلم األعصاب عن توصل علماء من سويسرا إلى تحديد الجزء املسؤول عن نشأة األحالم في
املخ .وتوصل فريق من مستشف بجامعة زيورخ إلى هذه النتيجة أثناء عالج سيدة توقفت أحالمها بسبب سكتة دماغية
أصيبت بها حديثا .وقد أثرت السكتة الدماغية على منطقة عميقة في قاع دماغ املريضة ويرجح الباحثون أنها ذات املنطقة
املسؤولة عن التحكم في األحالم .وكتب الباحثون في التقرير الذي نشر بالدورية الطبية أن النتيجة التي توصلوا إليها تضيف
كثيرا إلى األبحاث املختصة باألحالم .وكانت سيدة أمريكية ،تبلغ من العمر  73عاما ،قد فقدت مؤقتا عددا من الوظائف التي
يقوم بها املخ وفقدت جزء من قدرتها على اإلبصار جراء اإلصابة بسكتة دماغية .وقد عادت معظم هذه الوظائف للعمل بعد
أيام قليلة ،إال أنها لم تعد تحلم ،رغم أنها اعتادت قبل إصابتها ان تحلم ثالث إلى أربع مرات أسبوعيا.
حركة العين السريعة أثناء النوم ويطلق على فقدان القدرة على الحلم واضطراب الرؤية ،بعد تلف جزء محدد بالدماغ،
اسم عرض تشاركوت -ويلبراند نسبة إلى الباحثين الشهيرين جين مارتين تشاركوت وهيرمان ويلبراند ،اللذين اكتشفا األمر عام
 .1880وتندر إصابة مريض السكتة الدماغية بهذا العرض ،خاصة في الحاالت التي ال تظهر فيها أعراض أخرى خالف فقدان
األحالم .وكان الباحثون السويسريون قد قرروا مراقبة حالة املريضة ،في مسعى الستكشاف الجزء في املخ الذي يتأثر في هذه
الحالة تحديدا وقد راقبوا املوجات التي يصدرها دماغ السيدة املصابة خالل ستة أسابيع كانت املريضة منومة خاللها .ورغم
استغراق املريضة في النوم املتصل طوال األسابيع الستة ،استمرت حركة العين سريعة كاملعتاد .وكان هذا يعني الكثير
بالنسبة للباحثين ،ألن الحلم وحركة العين السريعة يحدثان معا ،رغم أن األبحاث أشارت إلى أن نظامين مختلفين باملخ
يتحكمان في األمرين .ويقول الباحثون إن نتائجهم تثبت أن هناك أنظمة مستقلة تتحكم بكل من الحلم وحركة العين
السريعة .وقد أظهرت األشعة التي أجريت على دماغ املريضة أن السكتة الدماغية دمرت مناطق عميقة في النصف الخلفي
من الدماغ .تلف املخ في الوقت ذاته أظهرت دراسات أخرى أن بعض هذه املناطق مسؤولة عن عملية رؤية الوجوه
والعالمات املميزة وعن املشاعر والذاكرة البصرية وهي سلسلة وظائف منطقية يقوم بها الدماغ يعتقد أنها مسؤولة عن
التحكم باألحالم .والحظ الباحثون أن مريضة السكتة الدماغية استعادت أحالمها بعد عام لكن ملرات قليلة ،لم تتجاوز
حلم واحد كل أسبوع ،وقالت السيدة إن أحالمها صارت أقل وضوحا وكثافة عن أحالمها قبل السكتة .وقال الدكتور
كالوديو باسيتي الذي أشرف على البحث الذي نشرته دورية كلية الطب بجامعة زيورخ" :ال تزال كيفية نشأة األحالم والهدف
الذي تنشأ من أجله أسئلة مفتوحة بال إجابة" مشيرا إلى أن نتائج أبحاثه "تصف ألول مرة وبالتفصيل مدى الضرر الذي
يتعين وقوعه لفقدان األحالم في غياب أي قصور آخر لألعصاب" .وأكد الباحث أن هذه النتائج "تطرح هدفا جديدا هو
إجراء مزيد من الدراسات لتحديد مكان نشأة األحالم بدقة وسوف يتعين للحصول على نتائج حول طبيعة هذه املنطقة من
الدماغ ودورها في األحالم ،مزيدا من الدراسات وتحليل التغيرات التي تطرأ على أحالم األشخاص الذين يتعرضون إلصابات
وتلف بالدماغ".
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الكبير للذكريات واملعلومات الغائبة عن اإلنسان أثناء وعيه .بمعنى أن ترميز األحالم
وتكوينها يرجع إلى "العقل الباطن".
وهذه الصورة واملاهية التي استطعت أن أبينها لألحالم من خالل طرح أهم ما
وصل إليه العلم والنظريات بخصوص األحالم ال تعلل وال تعطي أي إجابة ألحالم
ً
ً
النبوءات واألحالم النمطية وأحالم اإلبداعات وأحالم الغير( ، )1بينما نجد اعترافا صريحا
ألغلب العلماء  -بما فيهم "فرويد" نفسه  -بعجزهم عن معرفة علة تلك األحالم ،ولم نجد
ً
إجابات إال ما تم تعليله بقدرات "العقل الباطن" ،لذا سأخصص فصال لبحث العقل
الباطن وعالقته بتلك النوعية من األحالم ،ولكن قبله البد أن نستعرض ماهية األحالم
من وجهة نظر الدين حتى تكتمل الصورة.

ً
) (1أحالم الغير :وهي األحالم التي يراها غيرك بك وتتحقق إخباراتها بعد فترة كما أخبروك بها تماما.

باختصار يمكن تقديم الطرح الديني لألحالم على أنه منهج ال يتفق مع أصحاب
املنهج العلمي في اعتبار أن األحالم لها علة إلهية .ومن جهة أخرى ،يشترك الطرح الديني
ً
في الكثير من التفاصيل مع الطرح العلمي وخصوصا في األحالم التي يعتبرها املنهج الديني
ً
أحالما ناشئة من اختالجات ومؤثرات نفسية.
ومن خالل هذا الفصل ،نحاول أن نفهم ماهية األحالم وفق تعامل املنهج الديني
معها ،حتى تكون املقارنة واضحة بين ماهية األحالم باملنظور العلمي والديني.

يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) في بيان أنواع األحالم:
(األحالم أنواع ،على األقل البشر يشخصون نوعين منها :النوع األول لتلك األحالم
ً
التي تمثل محاكاة ماض ي اإلنسان ،ترى أحالما متعلقة بأحداث وبأماني وأفكار مرت بك أو
ً
تصورات تدور في ذهنك ،فيمكن أن ترى أحالما بخصوص تلك األحداث أو األفكار أو
التصورات أو األماني.)1( )....

) (1برنامج تلفزيوني أجراه الدكتور الديراوي مع السيد احمد الحسن عليه السالم رابط الحوار:
https://www.youtube.com/watch?v=od0x7iosvCk
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ً
وهذه التعددية في أنواع األحالم ذكرت سابقا في نصوص قديمة أيضا وبتفصيل
اكثر ،وهذه بعض النصوص:
قال اإلمام موس ى بن جعفر (عليه السالم)" :الرؤيا على ثالث :بشرى من هللا،
وتحزين من الشيطان ،والذي يحدث به اإلنسان نفسه فيراه في منامه" (.)1
عن النبي (صلى هللا عليه وآله سلم) قال" :الرؤيا ثالثة :فرؤيا الصالحة بشرى من
هللا .ورؤيا تحزين من الشيطان .ورؤيا مما يحدث املرء نفسه" (.)2
ً
عن اإلمام الصادق (عليه السالم) قال" :ليس من مؤمن يمر عليه أربعون صباحا
إال حدث نفسه ،فإذا أعرض لها ذلك فليصلي ركعتين وليستغفر باهلل من ذلك" (.)3
واضح أن هذه العينة من النصوص تبين أن األحالم إنما منشأها نفس اإلنسان
وما يعتمل بداخله من هواجس ومخاوف ورغبات تنعكس أثناء النوم على اإلنسان،
وتتمثل تلك املشاعر باألحالم بصور من الذاكرة يعاد تركيبها من جديد من قبل الدماغ،
وهذا بالضبط هو ما يعتمده علماء النفس في تعاملهم مع األحالم فال اختالف في ذلك
ً
عموما ،باستثناء طائفة من األحالم يعزيها الفهم الديني إلى تأثير الشياطين والجن ،وهذه
مجموعة من النصوص تذهب إلى هذا:
قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)" :الرؤيا ثالثة :منها تخويف من الشيطان
ليحزن بن آدم ،ومنها …" (.)4
سئل اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم) عن الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة،
فقال (عليه السالم)" :إ ّن هللا تعالى خلق الروح وجعل لها سلطانا فسلطانها النفس ،فإذا
نام العبد خرج الروح وبقي سلطانه فيمر به جيل من املالئكة وجيل من الجن ،فمهما

) (1دار السالم ،امليرزا حسين النوري الطبرس ي :ج 4ص.155
) (2صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري :ج ،2تسلسل الحديث (.)2263
) (3مفاتيح الجنان( ،الباقيات الصالحات) ،الشيخ عباس القمي ،الناشر دار املحجة البيضاء ،الطبعة األولى  :1997ص.327
) (4فصل الخطاب في ججية رؤيا أولي األلباب ،احمد حطاب :ص.12
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كان من الرؤيا الصادقة فمن املالئكة ومهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجن ،فاسلما
على يديه وقتال معه يوم صفين" (.)1
عن أبان ابن عثمان ،عن أبي بصير ،عن أبي جعفر (عليه السالم) ،قال :سمعته
يقول" :إن إلبليس شيطانا يقال له هزع ،يمأل ما بين املشرق واملغرب في كل ليلة ،يأتي
الناس في املنام" (.)2
عن الصادق (عليه السالم)" :الرؤيا على ثالث وجوه :بشارة من هللا للمؤمن،
وتخدير من الشيطان ،وأضغاث أحالم" (.)3
عن الرسول (صلى هللا عليه وآله)" :ال يغترن أحدكم بالرؤيا يراها أو ترى له ،ولكن
ً
فيعرض نفسه على كتاب هللا عز وجل فإن كان عامال به فليفرح وإن كان غير ذلك
فليعلم إنها من الشيطان" (.)4
عن حماد بن عثمان بن زرارة قال :قال أبو عبدهللا (عليه السالم)" :أخبرني عن
حمزة أيزعم أن أبي آتيه ؟ قلت :نعم .قال :كذب وهللا ما يأتيه إال املتكون ،إن إبليس
ً
سلط شيطانا يقال له املتكون يأتي الناس في أي صورة شاء ،إن شاء في صورة صغيرة
وإن شاء في صورة كبيرة ،وال وهللا ما يستطيع أن يجئ في صورة أبي (عليه السالم)" (.)5
وعن أبي هريرة قال قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)" :إذا اقترب الزمان لم
تكد رؤيا املؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا املسلم جزء من ستة
ً
وأربعين جزءا من النبوة والرؤيا ثالث فالرؤيا الصالحة بشرى من هللا والرؤيا من تحزين
الشيطان والرؤيا مما يحدث الرجل نفسه وإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل وال
يحدث به الناس وأحب القيد في النوم وأكره الغل القيد ثبات في الدين فإن رأى أحدكم
رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء وإن رأى شيئا يكرهه فال يقصه على أحد وليقم يصلي" (.)6

) (1كتاب مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب ج 2ص  179وكتاب دار السالم ج 4ص.242
) (2االمالي الصدوق :ص210؛ بحار األنوار :ج 61ص.159
) (3دار السالم ،امليرزا النوري :ج 4ص.155
) (4دار السالم :ج 4ص.156
) (5بحار األنوار ،العالمة املجلس ي :ج 25ص.281
) (6صحيح مسلم :ج ،2تسلسل الحديث (.)2263
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عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله سلم)؛ أنه قال ألعرابي جاءه فقال :إني حلمت
أن رأس ي قطع .فأنا أتبعه .فزجره النبي (صلى هللا عليه وآله سلم) وقال" :ال تخبر بتلعب
الشيطان بك في املنام" (.)1
وقد وردت الكثير من الروايات التي تبين حاالت إلقاءات الشياطين ،يحصل اإللقاء
عند رجوع الروح إلى الجسد أي االستيقاظ من النوم ،وعليه فالنزول سيكون ضمن
ً
سلطان العالم الجسماني وقيود الجسد واألهواء والظلمة التي تكون منفذا لتسلل
الشياطين؛ للعبث في ما تأتي به الروح من عالم امللكوت املحظور على الشياطين .فعند
انطباع الرؤيا الصادقة في صفحة وجود اإلنسان وعودة اإلنسان للوعي في هذا العالم
ً
الجسماني يحدث الخلط عند اإلنسان ،ويكون للخياالت واألوهام والهوى دخال في وجود
األحالم الباطلة في تلك املساحة املحصورة بين عودة الروح إلى الجسد وبين رجوع الوعي
الكامل لإلنسان على نفسه ،فتحصل حالة الخلط بين املعلومة الصادقة واملعلومة
الكاذبة ،أو لنقل بين الرؤيا الصادقة وبين الرؤيا الكاذبة.
عن أب بصير ،قال" :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :جعلت فداك الرؤيا
الصادقة والكاذبة مخرجها من موضع واحد؟ قال :صدقت ،أما الكاذبة املختلفة ّ
فإن
الرجل يراها في أول ليلة في سلطان املردة الفسقة ،وإنما هي ش يء يخيل إلى الرجل وهي
كاذبة مخالفة ال خير فيها .)2( ".....
عن النوفلي ،قال" :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :املؤمن يرى الرؤيا فتكون
ً
شيئا ؟ فقالّ :
الرؤيا كما يراها ،وربما رأى الرؤيا فال تكون
إن املؤمن إذا نام خرجت من
روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السماء ،فكلما رآه املؤمن في ملكوت السموات في موضع
التقدير والتدبير فهو الحق ،وكلما رآه في األرض فهو أضغاث أحالم .)3( "...
وبإسناده إلى علي (عليه السالم) ،قال" :سألت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)عن
ً
ً
الرجل ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقا وربما كانت باطال ؟ فقال رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) :إنه ما من عبد ينام إال عرج بروحه إلى رب العاملين ،فما رأى عند رب العاملين
) (1املصدر نفسه :تسلسل الحديث (.)2268
) (2الكافي ،الكليني :ج 8ص.91
) (3األمالي للصدوق :ص.209
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فهو حق ،ثم إذا أمر العزيز الجبار برد روحه إلى جسده فصارت الروح بين السماء
واألرض ،فما رأته فهو أضغاث أحالم" (.)1
فما رأته الروح من امللكوت فهو من هللا ،وما رأته من األرض (أي بتأثير الهوى
والشيطان) ألنها من العالم الجسماني وليس من عالم امللكوت فهو ليس بش يء .وهذا
يبين علة وصف الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة (مخرجهما من موضع واحد)؛ ألن
النتيجة هو انطباع الرؤيتين في صفحة وجود اإلنسان.
أما إثبات تسبب الشياطين واألرواح لطائفة من األحالم من جانب األدلة العلمية
والتجريبية فهو أمر ربما عسير وصعب املنال ،ولكن سنمر على الطريقة التي يتم فيها
حدوث األحالم وعالقة ذلك بالتدخالت الشيطانية والكيفية التي تحصل فيها الحقا مما
سيوفر املبررات العلمية املقبولة على األقل من الناحية املنطقية والتاريخية.
إذن ،هذا هو النوع األول من األحالم التي يكون منشأها من شقين :األول النفس،
والثاني الشياطين.
أما النوع الثاني وهي األحالم التي ليس لإلنسان وال الشياطين دخل فيها أيضا ،إنما
هي وحي إلهي نعم هي تأخذ رموزها وصورها من ذاكرة اإلنسان الحالم نفسه ولكن
تشكيل الصور وتركيبها على شكل جملة صورية ذات مدلول ومعنى واضح أو مرمز ال
يتكفل به الدماغ أو الشيطان ،وهذا الفارق الدقيق رغم عظمته وأهميته إال أنه أختلط
على الناس ألسباب كثيرة ربما أهمها هو رموز األحالم التي تستق صورها من موضع
واحد وهو ذاكرة اإلنسان.
ً
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)ّ :
(وإن هللا يبعث ملكا للرؤيا برسالة
معينة لإلنسان فينزل امللك على ذلك اإلنسان ليبلغه الرسالة فيكون اإلنسان أمام امللك
كالكتاب املفتوح ،فينتقي امللك بعض األشياء والرموز املوجودة في حياة اإلنسان والتي
ً
يستفاد منها امللك في تبليغ الرسالة التي جاء بها من الغيب أو الرؤيا ،وربما ال يأخذ شيئا
من صفحة وجود اإلنسان أو ماضيه بل يكتفي برموز الرؤيا والحكمة التي يعرفها مالئكة
الرؤيا.
) (1املصدر نفسه :ص.210 – 209
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وأيضا :الرؤيا ربما كانت من األرواح وليست من مالئكة الرؤيا ،ورموز األرواح
تختلف عن رموز مالئكة الرؤيا ،وربما كانت الرؤيا من أرواح األنبياء واملرسلين واألئمة
(عليهم السالم) وهي أيضا تختلف عن الرؤيا من املالئكة والرؤيا من األرواح ،ربما كانت
الرؤيا من هللا مباشرة وهو أن يكتب هللا بقدرته الرؤيا في صفحة اإلنسان ﴿إنما أ ْم ُر ُه إذا
ُ ُ
ُ ُ
ْ ً ْ ُ
أراد شيئا أن يقول له ك ْن فيكون﴾ [يس.]82 :
والرؤيا من هللا غير مرمزة بل صريحة ،وجميع هذه الرؤيات سواء كانت من مالئكة
الرؤيا أو األرواح أو األنبياء واملرسلين أو األئمة أو هللا سبحانه وتعالى فهي عن هللا وهي
حسنة إن شاء هللا ال تختلف (وتتحقق كفلق الصبح) إال إذا كانت منذرة ،فدعا اإلنسان
بدعاء فيدفع هللا بهذا الدعاء عنه البالء فال تتحقق الرؤياّ ،
(فإن) الدعاء يرد القضاء ولو
ً
ابرم إبراما .)1( )...
والبد لإلشارة هنا إلى أ ّن "الرموز" التي ذكرت في سياق الكالم أعاله على أنها صور
أخرى غير املوجودة في ذاكرة اإلنسان ال يعني أ ّن اإلنسان ال يعرف شكلها ولم تمر عليه
ً
سابقا .ال طبعا ،فاختالف الرموز عن الصور األخرى هو بما تعنيه ،فالصور الرمزية أو
رموز الحكمة غير صريحة املعنى كما هي الصور األخرى املنتقاة من الذاكرة أو من صفحة
وجود اإلنسان ،فالرموز كلها صور معروفة في الذاكرة مثل البقرة أو املاء أو الخبز أو
العطر( )2وهكذا ،فكلها صور موجودة في الذاكرة ولكنها تستخدم لإليحاء ملعنى آخر بعيد
عن ظاهرها تماما ،وسنلحق ملحقا بالبحث للرموز التي ذكرها أهل البيت (عليهم
السالم).
نعود الن للنوع الثاني من األحالم الذي ليس له عالقة بالنفس أو الشياطين،
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ( :أما النوع الثاني من األحالم فهي تلك األحالم
ً
ً
التي تحوي إخبارات غيبية ،أي أنها تمثل صورا من املستقبل ،يعني أنت ترى أمورا في
ً
األحالم ثم بعد يوم أو شهر أو سنة أو أي مدة معينة تتحقق تلك األمور وتصبح واقعا تراه
بعينك في هذا العالم .وهذا هو النوع الذي نتكلم عنه ونعتبره دليال على حقيقة الغيب
ووجود هللا سبحانه وتعالى ،وتفسيرات فرويد وغيره من علماء النفس يمكن أ ّن تضع

) (1كتاب فصل الخطاب في ججية رؤيا أولي األلباب ،أحمد حطاب ،الطبعة األولى ،ج.2
) (2انظر :ملحق ( )3ففيه بيان لكثير من الرموز.
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ً
تفسيرا للنوع األول من هذه األحالم أي التي لها عالقة باألفكار أو األماني أو الهواجس أو
بماض ي اإلنسان ،ولكنها عاجزة عن تفسير النوع الثاني .)1( )...
على أ ّن ما ذكره السيد أحمد الحسن (عليه السالم) للنوعين من األحالم ليس على
ً
نحو الحصر ،ولكن هو قدم النوع الثاني الذي يصلح أن يكون دليال على وجود أحالم
إلهية تحمل سمة اإلعجاز ،وقدم النوع األول الذي يدل على وجود األحالم غير اإللهية
التي تعكس انفعاالت وهواجس اإلنسان فهو يتأثر بما يختلج في نفسه.
وعموما ،فالحصيلة التي تقدمها النصوص كما تبين من خالل سرد الروايات
السابقة أ ّن األحالم باملفهوم الديني على نوعين :إما تكون صادقة حقيقية أو كاذبة
خيالية ( .)2فاألحالم الصادقة هي بالنتيجة كل ما يراه النائم ما خال األحالم الكاذبة التي
فصلناها بشكل موجز في األسطر الفائتة ،أما ما يميز األحالم الصادقة ويجعلنا نفرق بينها
وبين الكاذبة فأمور كثيرة؛ منها :إخبارها باألمور الغيبية أو املستقبلية ،أو من خالل
رموزها (رموز الحكمة) ،أو من خالل احتوائها على أحد املعصومين (عليه السالم) أو
بعض الذكر من الكتب السماوية املباركة .وهذه الشروط معروفة ومتواترة في الكثير من
النصوص الدينية املعتبرة (.)3

األحالم بينتها النصوص الدينية منذ القدم ،ولعل هذا واضح في طبيعة الحياة
االجتماعية للشعوب فتجد أ ّن الكهنة في املعابد من أهم وظائفهم هو تعبير األحالم ،والبد
ً
ً
أن يكون هذا موروثا دينيا وإن انحرفت تطبيقاته عن األصل ،حتى إ ّن الفالسفة وعلماء
النفس استمدوا الكثير من املفاهيم والثوابت الخاصة باألحالم من الثقافات الدينية
املتالحقة.

) (1من برنامج تلفزيوني أجراه الدكتور الديراوي مع السيد أحمد الحسن (عليه السالم).
) (2توصف بأنها كاذبة على اعتبار أنها ال تحمل رسالة من هللا فهي بهذا اللحاظ ليست صادقة باالنتساب إلى أحالم الوحي
اإللهي.
ً
) (3ملعرفة املزيد يمكن مطالعة كتاب عقائد اإلسالم للسيد أحمد الحسن (عليه السالم) وتحديدا في بحث الرؤيا.
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ً
وهذه مجموعة بسيطة من النصوص عن األحالم ،وسأرفق ملحقا بالبحث فيه
نصوص دينية كثيرة ملن يريد االطالع أكثر.
الرؤيا في القرآن الكريم:











ْ
ْ ُْ
ً
ُّ ْ
الرؤيا التي أرْيناك إال ف ْتنة للناس
"وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا
ْ
ْْ
ُ ُ
ُْ
والشجرة املل ُعونة في ال ُق ْرآن ونخ ّوف ُه ْم فما يز ُيد ُه ْم إال طغي ًانا كب ًيرا" (.)1
ْ
ُْ
ُّ ْ
"وناد ْين ُاه أ ْن يا إ ْبراه ُ
الرؤيا إنا كذلك ن ْجزي امل ْحسنين" (.)2
يم * ق ْد صدقت
ُُ ْ
ْ
ُ ُ ُ ُّ ْ ْ
الرؤيا بالح ّق لت ْدخلن امل ْسجد الحرام إ ْن شاء الل ُه آمنين
"لق ْد صدق الله رسوله
ُ
ُمح ّلقين ُر ُءوس ُك ْم و ُمق ّ
صرين ال تخافون فعلم ما ل ْم ت ْعل ُموا فجعل م ْن ُدون ذلك
ف ْت ًحا قر ًيبا" (.)3
ْ
ّ
ْ
ُ ُ ُ
وسف ألبيه يا أبت إني رأ ْي ُت أحد عشر ك ْوك ًبا والش ْمس والقمر رأ ْي ُت ُه ْم لي
"اذ قال ي
ص ُر ْؤياك على إ ْخوتك فيك ُ
ساجدين * قال يا ُبني ال ت ْق ُ
ص ْ
يدوا لك ك ْي ًدا إن
ْ
الش ْيطان لإلنسان ع ُد ٌّو ُمبين" (.)4
"وقال ْاملل ُك إ ّني أرى س ْبع بقرات سمان ي ْأ ُك ُل ُهن س ْبع عجاف وس ْبع ُس ْن ُبالت ُخ ْ
ضر و
ُ
ْ ُ ْ
ْ
ْ
أخر يابسات يا أ ُّيها املأل أف ُتوني في ُرؤياي إ ْن ك ْن ُت ْم ل ُّلرؤيا ت ْع ُب ُرون" (.)5
ْ
ُ ْ
يل ُرؤياي م ْن ق ْب ُل
"ورفع أبو ْيه على الع ْرش وخ ُّروا ل ُه ُسج ًدا وقال يا أبت هذا تأو
ْ
ُ
ق ْد جعلها رّبي ح ًّقا وق ْد أ ْحسن بي إ ْذ أخرجني من ّ
الس ْجن وجاء بك ْم من الب ْدو م ْن
ب ْعد أ ْن نزغ الش ْيط ُ
ان ب ْيني وب ْين إ ْخوتي إن رّبي لطيف ملا يش ُاء إن ُه ُهو ْالعل ُ
يم
ْالحك ُ
يم" (.)6

) (1سورة اإلسراء.60 :
) (2سورة الصافات.105-104 :
) (3سورة الفتح.27 :
) (4سورة يوسف.5-4 :
) (5سورة يوسف.43 :
) (6سورة يوسف.100 :
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الرؤيا أو األلحام في كتب العهدين:








" 2فكلم ُ
وب ،ي ْع ُق ُ
هللا إ ْسرائيل في ُرؤى الل ْيل وقال« :ي ْع ُق ُ
وب!» .فقال« :هأنذا».
ُ ُ ً
ّ
ُّ
ْ
3فقال« :أنا ُ
الن ُزول إلى م ْ
صر ،ألني أ ْجعلك أمة
هللا ،إ ُله أبيك .ال تخف من
ُ ُ ُ ُ
صر ،وأنا ُأ ْ
عظيم ًة ُهناك4 .أنا أ ْنز ُل معك إلى م ْ
وسف يد ُه
صع ُدك أيضا .ويضع ي
على ع ْين ْيك" (.)1
ْ ْ ُ ّ
ُ
ُّ ْ
" ْ
الرؤيا أ ْست ْعل ُن ل ُه .في ال ُحلم أكل ُم ُه.
اسمعا كالمي .إ ْن كان م ْنك ْم نب ٌّي للر ّب ،فب
ُ
7وأما ع ْبدي ُموس ى فل ْيس هكذا ،ب ْل ُهو أمين في ك ّل ب ْيتي8 .ف ًما إلى فم وعي ًانا
ْ
ْ
أتكل ُم مع ُه ،ال باأللغاز .وش ْبه الر ّب ُيعاي ُن .فلماذا ال تخشيان أ ْن تتكلما على ع ْبدي
ُموس ى؟" (.)2
ً ُ
ْ
ُ
ً
"إذا قام في وسطك نب ٌّي أو حالم ُحل ًما ،وأ ْعطاك آية أو أ ْع ُجوبة2 ،ول ْو حدثت الية
ُ
ُ
ْ
ً ْ
أو األ ْع ُجوبة التي كلمك ع ْنها قائال :لنذه ْب وراء آلهة أخرى ل ْم ت ْعرفها ون ْع ُب ْدها،
ْ
ْ ْ
ُ
ُ
3فال ت ْسم ْع لكالم ذلك النب ّي أو الحالم ذلك ال ُحلم ،ألن الرب إلهك ْم ي ْمتح ُنك ْم لك ْي
ُ
ُ ْ ُ
ُ ُُ ُ
ُ
ُ
ي ْعلم ه ْل تح ُّبون الرب إلهك ْم م ْن ك ّل قلوبك ْم وم ْن ك ّل أن ُفسك ْم4 .وراء الر ّب إلهك ْم
ُ
تس ُيرون ،وإي ُاه تت ُقون ،ووصاي ُاه ت ْحفظون ،وص ْوت ُه ت ْسم ُعون ،وإي ُاه ت ْع ُب ُدون ،وبه
ْ
ْ ْ
ْ
تلتص ُقون5 .وذلك النب ُّي أو الحال ُم ذلك ال ُحلم ُي ْقت ُل ،ألن ُه تكلم بالزْيغ م ْن وراء
ْ
ُ
الر ّب إله ُك ُم الذي أخرج ُك ْم م ْن أ ْرض م ْ
صر ،وفداك ْم م ْن ب ْيت ال ُع ُبودية ،لك ْي
ُُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُيط ّوحك ْم عن الطريق التي أمرك ُم الر ُّب إ ُلهك ْم أ ْن ت ْسلكوا فيها .فتنز ُعون الشر م ْن
ُ
ب ْينك ْم" (.)3
ُُ
ُ ُ
ُ
ُ
ّ
ُ ُ
"ويكون ب ْعد ذلك أني أ ْسك ُب ُروحي على ك ّل بشر ،فيتنبأ ب ُنوك ْم وبناتك ْم ،وي ْحل ُم
ْ
ُ
ُ ُ ُ
ُ ً
ش ُيوخك ْم أحالما ،ويرى شب ُابك ْم ُرؤى29 .وعلى العبيد أيضا وعلى اإلماء أ ْسك ُب
ُ
ْ
ُروحي في تلك األيام 30 ،وأ ْعطي عجائب في السماء واأل ْرض ،د ًما ون ًارا وأ ْعمدة
ْ
ُْ
ُدخان31 .تتحو ُل الش ْم ُ
س إلى ظلمة ،والقم ُر إلى دم ق ْبل أ ْن يجيء ي ْو ُم الر ّب

) (1سفر التكوين  -األصح ُ
اح الساد ُ
س واأل ْرب ُعون.
) (2سفر العدد  -االصحاح الثاني عشر.
) (3سفر التثنية  -االصحاح الثالث عشر.
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ْ
ُ ْ ُ ُ
وف32 .وي ُكو ُن أن ُكل م ْن ي ْد ُعو ب ْ
اسم الر ّب ي ْن ُجو .ألن ُه في جبل
العظيم املخ
ص ْهي ْون وفي أو ُرشليم ت ُكو ُن نجاة ،كما قال الر ُّب .وب ْين ْالباقين م ْن ي ْد ُع ُ
وه الر ُّب"(.)1
ْ
ً ُ
ً
ُ
هؤالء ْالف ْتي ُ
ان األ ْربع ُة فأ ْعط ُاه ُم ُ
هللا م ْعرفة وع ْقال في ك ّل كتابة وحكمة ،وكان
"اما
ْ
ُ
دان ُ
يآل فه ًيما بك ّل ُّ
الرؤى واألحالم18 .وع ْند نهاية األيام التي قال املل ُك أ ْن
ْ
ُي ْدخ ُل ُ
يس ْالخ ْ
وه ْم ب ْعدها ،أت به ْم رئ ُ
صيان إلى أمام ن ُبوخذنا صر .)2( "...
ْ
ْ
"كان في سنة الثالثين ،في الش ْهر الرابع ،في الخامس من الش ْهر ،وأنا ب ْين امل ْسب ّيين
ْ
ع ْند ن ْهر خ ُابور ،أن السماوات انفتح ْت ،فرأ ْي ُت ُرؤى هللا" (.)3
ْ
" ُرؤيا إش ْعياء ْبن ُآموص ،التي رآها على ي ُهوذا وأو ُرشليم ،في أيام ُع ّزيا و ُيوثام
وآحاز وح ْزقيا ُم ُلوك ي ُهوذا2 :ا ْسمعي أي ُتها السماوات وأ ْ
صغي أي ُتها األ ْر ُ
ض" (.)4
ْ
ْ
ُ
ُُ
"ثم إلي تسلل ْت كلمة ،فقبل ْت أذني م ْنها رك ًزا13 .في الهواجس م ْن ُرؤى الل ْيل ،ع ْند
ُ
ُ
ُوقوع سبات على الناس14 ،أصابني ُر ْعب ور ْعدة ،فرجف ْت كل عظامي" (.)5
ُ ُ
ْ
ْ
ُ
"وبقية أ ُمور ُسل ْيمان األولى واألخيرة ،أماهي مك ُتوبة في أخبار ناثان النب ّي ،وفي ن ُبوة
ّ
الش ُيلون ّي ،وفي ُرؤى ي ْع ُدو الرائي على ي ُرْبعام ْبن نباط؟ 30وملك ُسل ْيم ُ
ان في
أخيا
ُ
ً
ُ
اضطجع ُسل ْيم ُ
أو ُرشليم على ك ّل إ ْسرائيل أ ْربعين سنة31 .ثم ْ
ان مع آبائه فدف ُن ُ
وه
في مدينة داود أبيه .وملك ر ُح ْبع ُام ْاب ُن ُه عو ً
ضا ع ْن ُه" (.)6
ْ
"وكان الش ْع ُب ُم ْنتظرين زكريا و ُمت ّع ّجبين م ْن إ ْبطائه في اله ْيكل22 .فلما خرج ل ْم
ْ
ّ
ْ
ي ْستط ْع أ ْن ُيكلم ُه ْم ،ففه ُموا أن ُه ق ْد رأى ُرؤيا في اله ْيكل .فكان ُيوم ُئ إل ْيه ْم وبقي
صام ًتا" (.)7

) (1سفر يوئيل  -االصحاح الثاني.
) (2سفر دانيال  -االصحاح االول.
) (3سفر ح ْزقيال  -االصح ُ
اح األو ُل.
) (4سفر اشعياء – االصحاح االول.
) (5سفر أيوب – االصحاح االول.
) (6سفر أخبار األيام الثاني – االصحاح االول.
) (7إنجيل ُلوقا  -االصح ُ
اح األو ُل.
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ُ
ْ
ّ
"20ولك ْن فيما ُهو ُمتفكر في هذه األ ُمور ،إذا مال ُك الر ّب ق ْد ظهر ل ُه في ُحلم
ً
قائال" (.)1
ُ
ُ
ُ
ُ ْ
"ثم فت ُحوا ك ُنوز ُه ْم وقد ُموا ل ُه هدايا :ذه ًبا ولب ًانا و ُم ًّرا12 .ثم إذ أوحي إل ْيه ْم في
ُ
ْ ُ
ُح ْلم أ ْن ال ي ْرج ُعوا إلى ه ُير ُ
ودس ،انصرفوا في طريق أخرى إلى كورته ْم13 .وب ْعدما
ُ
ْ
ً ُ ُ
ْانصر ُفوا ،إذا مال ُك الر ّب ق ْد ظهر ل ُي ُ
وسف في ُحلم قائال« :ق ْم وخذ الصبي وأم ُه
ْ
صر" "19فلما مات ه ُير ُ
و ْاه ُر ْب إلى م ْ
ود ُ
س ،إذا مال ُك الر ّب ق ْد ظهر في ُحلم
ُ
ْ
ً ُ
ُ
وسف في م ْ
ل ُي ُ
صر 20قائال«:ق ْم وخذ الصبي وأم ُه واذه ْب إلى أ ْرض إ ْسرائيل"
"22ولك ْن ملا سمع أن أ ْرخيالوس ي ْمل ُك على ْالي ُهودية عو ً
ضا ع ْن ه ُير ُ
ودس أبيه،
ْ
ْ
ْ
خاف أ ْن يذهب إلى ُهناك .وإذ أوحي إل ْيه في ُحلم" (.)2

نالحظ أن الكتب املقدسة القديمة أيضا تضع األحالم الصادقة في موضع
ً ً
التقديس على اعتبارها وحيا الهيا كما هي النصوص اإلسالمية.
ً
أما ما يذكر من قصص تاريخية فهي كثيرة جدا ،نذكر واحدة فقط ونضيف
مجموعة إلى امللحق بهذا الفصل ملن أراد املزيد:
ً
يذكر العالمة امليرزا النوري( :رأى فرعون في منامه كأ ّن نارا قد أقبلت من بيت
املقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل
فدعا فرعون الكهنة فسألهم عن الرؤيا فقالوا يولد في بني إسرائيل غالم يسلبك ملكك
ويغلبك على سلطانك ويخرجك وقومك من أرضك وقد أظلك زمانه الذي يولد فيه فأمر
فرعون بقتل كل غالم يولد في بني إسرائيل) (.)3
ً
ً
ً
إذن ،خالصة القول هي :أن األحالم بمنظور ديني تأخذ بعدا تاريخيا ومعرفيا يرتكز
على نصوص دينية تعطي األحالم مكانة مقدسة إذا كانت من األحالم الصادقة امللكوتية
وتضعها في مصاف الرسالة أو الوحي اإللهي.

) (1إنجيل متي  -االصحاح األول.
) (2إنجيل متي  -االصحاح الثاني.
) (3دار السالم ،امليرزا النوري :ج 1ص.119
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ً
الكيفية التي تحدث فيها األحالم عموما صادقها وكاذبها ،متعلقة بعدة أمور تناولها الفكر
الديني بش يء من التفصيل والتركيز ،ولنبدأ بأهم نقطة يجب البداية منها وهي "الذاكرة"،
فاملعروف أن األحالم تعتمد بشكل أساس ي على تركيب صور وهذه الصور مخزونة في
ذاكرة اإلنسان ،فأين يمكن أن توجد تلك الذاكرة ؟
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :البد أن نعرف كيف تكون الذاكرة
واملعلومات عند اإلنسان لكي نعرف ما يترتب عليها وهو النسيان أو الغفلة عما فيها أو
بعضه .فمعلومات اإلنسان يأتي بعضها من هذا العالم الجسماني عن طريق البصر
ً
والسمع مثال ،ويأتي بعضها من امللكوت األعلى ومثال ما يأتي من األعلى هو الوحي لألنبياء
(عليهم السالم) والرؤيا الصادقة.
وهذه املعلومات تنطبع في صفحة اإلنسان أو يمكنك تسميته موضع الذاكرة أو
املعلومات ،وهو في النفس اإلنسانية (الروح) وليس في الجسد كما يتوهم كثير من الناس
ً
أنه في الدماغ ،بل الدماغ هو تماما كجهاز الفاكس أو التلفون فهو ليس موضع حفظ
املعلومات الدائم ،بل هو جهاز يوصل املعلومات من وإلى وجود اإلنسان في هذا العالم
ً
الجسماني .وهذه املعلومات ما دام اإلنسان في هذا العالم فهي في زيادة مستمرة فمثال ما
تراه بعينك وتدركه وما تسمعه بأذنك وما تقرأه هي معلومات متراكمة في النفس
اإلنسانية ،والتذكر هو استخراج هذه املعلومات وحضورها عند اإلنسان في هذا العالم
عند إرادته ذلك .)1( ).....
ً
ً
يعتبر استبعاد وجود الذاكرة في الدماغ تحديا كبيرا لعلماء الطب؛ إذ إن االعتقاد
السائد إلى هذه اللحظة أن موضع الذاكرة الدائم هو في الدماغ ،أما إثبات هذا الطرح
الديني لهذه املعلومة املهمة أي كون موضع الذاكرة في النفس اإلنسانية وليس في الدماغ،
فهذا لم يثبت تجريبيا لحد الن ولكنه يثبت بتوافقه مع الطرح االنسيابي التوافقي مع
كثير من االستفهامات الشاخصة املحيرة إلى الن والتي أعجزت نظريات علماء النفس كما
ً
أشرنا في الفصل األول .ومن الناحية العلمية يعد هذا الطرح الجديد كافيا إليجاد
الحلول البديلة لجميع اإلشكاالت واالستفهامات التي ترتبت على النظريات والفروض
) (1رحلة موس ى إلى مجمع البحرين ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.30
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العلمية التي أعتمد عليها علماء النفس في تفسير األحالم وماهيتها حتى بان عجزهم
واعترف أغلبهم بذلك وخصوصا في قضية األمور الغيبية واملستقبلية ومثيالتها كما مر
ذكره آنفا ،هذا فضال عن مجمل األحالم التي تحتوي على رموز أعجزت الكثير عن فكها
أو علة حصولها.
فمن الكالم الذي نقلناه للسيد أحمد الحسن (عليه السالم) تبين أ ّن موضع
الذاكرة الرئيس ليس في هذا العالم ،وأن ما يخزنه الدماغ ما هو إال ذاكرة مؤقتة ذات
إمكانية محدودة قياسا بما يمكن أن تستوعبه ذاكرة اإلنسان املودعة في صفحة وجوده.
واملدخالت املعلوماتية التي تتدفق على هذه الذاكرة أو التي تؤخذ منها متعلقة بعدة أمور:
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :أما ما يؤثر في هذا التذكر أو تحصيل
املعلومة واستخراجها من الذاكرة فهي عدة أمور منها:
ً
أوال :كم املعلومات ،وأثر كم املعلومات على التذكر بين من خالل الواقع الذي
ً
نعيشه ،فقدرة الطفل مثال على الحفظ أكبر بكثير من الكبار ،والحفظ ما هو إال تذكر
ً
للمعلومة وسبب قدرة الطفل الفائقة على التذكر هو فراغ ذاكرته من املعلومات تقريبا
عند بدء التذكر عنده ،وبالتالي فكم املعلومات املتراكم عنده مع مرور الوقت في البداية
سيكون تحت السيطرة حيث يكون من السهل فرزه والوصول إلى املعلومة بعكس الكبير
الذي تراكم عنده كم هائل من املعلومات يصعب السيطرة عليه .ولتتوضح مسالة لكم
أكثر أقول :لو كان عندك ش يء تبحث عنه فإن وصولك إليه سيكون أسهل لو بحثت عنه
بين عشرة أشياء مما لو بحثت عنه بين مائة.
ً
ثانيا :الكيف أو نوع املعلومات ،حيث ّ
إن املعلومة البسيطة ليست كاملعلومة
املركبة واملعقدة ،فاألخيرة ربما توضع في الذاكرة بصورة غير منظمة وعشوائية نتيجة
عدم اإلدراك الكلي والتام لها ،وبالتالي يصعب تذكرها أو إخراجها بصورة صحيحة أو
بكل جزئياتها ولوازمها بل حتى مع إدراكها ووضعها بشكل منظم ودقيق فإن تذكرها يكون
أكثر صعوبة من املعلومة البسيطة؛ ألن تذكرها يحتاج إلى تذكر كل أجزائها.
ً
ثالثا :الجسد ،وهو ججاب يؤثر على تذكر اإلنسان ويكون بمثابة غطاء على
املعلومات يزداد سماكة كلما زاد االنشغال به لجلب املالئمات له ودفع املنافيات عنه،
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ُ
ويخف كغطاء على املعلومات كلما غفل عنه لحساب التركيز على املعلومة ولكنه مهما
ُ
ً
ججابا وله أثر حيث ّ
إن هناك ما البد منه كاألكل للقوة.
أغفل يبق
ً
رابعا :النور والظلمة في نفس اإلنسان ،فكلما زاد النور زادت القدرة على التذكر،
ّ
وأيضا كلما قل النور وزادت الظلمة قلت القدرة على التذكر ،ولهذا فيوشع (عليه
السالم) النبي الطاهر (عليه السالم) ماذا نتوقع منه غير أن يتهم نفسه بالقصور
يه إال الش ْيط ُ
والتقصير ﴿قال أ أ ْيت إ ْذ أو ْينا إلى الص ْخرة فإ ّني نس ُ
يت ْال ُحوت وما إنسان ُ
ان
ر
ُْ
أ ْن أذكر ُه﴾ أي الظلمة.
ً
ً
ً
خامسا :الدماغ باعتباره جهاز النقل إلى هذا العالم ومنه ،فهو يؤثر تأثيرا كبيرا على
ً
مسالة التذكر فحركة الدم الصحيحة فيه ووصول الغذاء املالئم له مثال تجعله أكثر
ً
ً
كفاءة ،وحدوث خلل فيه أو مرض قد يؤدي إلى فقدان القدرة على التذكر كليا أو جزئيا،
ً
ً
مؤقتا أو دائما.
ً
وهناك أمر أيضا البد من االلتفات له وهو أن تكون املعلومة ُمحصلة فعال أي إن
ً
مثال دون أن يستمعها ،بل هو سمعها دون
اإلنسان قصد تحصيلها ال أنها مرت على أذنه
التفات منه إليها كما لو أنه مر بمكان ورآه ولكنه لم يهتم إلدراك تفاصيل ما يرى ،فهذه
ً
غير واقعة ضمن مسألة التذكر ألنها أصال ليست معلومات ُمحصلة ليتم تذكرها أو
يوصف من غفل عنها بأنه نسيها.
ً
ً
هذه األمور التي ذكرتها لها عالقة مباشرة بالتذكر سلبا أو إيجابا ،ولكن عادة  -عند
إنسان معين  -ال تؤثر جميعها بنفس القدر واالتجاه:
ً
ً
فمثال يمكن أن يجتمع في إنسان واحد :االنشغال بالجسد الذي يؤثر سلبا على
ً
قدرة اإلنسان على تحصيل املعلومة من امللكوت فضال عن تذكرها فيما بعد ،مع زيادة
ً
النور في صفحة وجود اإلنسان الذي يوثر إيجابا على قدرة اإلنسان على تحصيل املعلومة
ً
فضال عن تذكرها ،وأيضا قدر هذا االنشغال وقدر هذا النور داخل في معادلة التذكر .
ولهذا فمسألة التذكر عبارة عن معادلة وفيها عدد من املتغيرات ومنها الخمسة
ً
املذكورة أعاله ،ومن الصعب جدا بل هو مستحيل عادة أن نعرف ناتج هذه املعادلة من
خالل معرفة القيمة الحقيقية أو التقريبية لواحد أو اثنين من هذه املتغيرات ،بل البد
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من معرفة قيمة كل متغير منها لتحصيل النتيجة النهائية أي إننا ال يمكن أن نحكم على
مؤمن صالح فقط ملعرفتنا أنه مؤمن صالح ّ
بأن درجة تذكره عالية أو أن نحكم على غير
مؤمن طالح فقط ألنه غير مؤمن ّ
بأن درجة تذكره واطئة ،فيمكن أن يكون إنسان غير
ً
مؤمن وقيمة املتغير املتعلق بالنور له خمسة باملائة مثال ولكن املتغيرات األخرى قيمتها
عنده عالية لصالح التذكر ،وبهذا يكون هذا اإلنسان غير املؤمن قد حقق قيمة عالية في
معادلة التذكر ،ويكون صاحب قدرة فائقة على التذكر رغم كونه غير مؤمن.)1( )....
ً
ً
ً
ربما يمكن لنا اعتبار هذه املعلومات دليال تجريبيا عمليا على اعتبار أ ّن الذاكرة
الدائمية غير موجودة في دماغ اإلنسان وخصوصا ما ذكر في النقطة الثالثة؛ إذ أ ّن
ً
انشغال الروح بتدبير الجسد يشكل ججابا يقلل إلى حد كبير القدرة على التذكر ،لذا
ً
نجد أ ّن أغلب األشخاص الذين ال يهتمون كثيرا بمتطلبات أجسادهم وشهواتهم
واملتصوفين والزاهدين أصحاب ذاكرة متوقدة أغلب األحيان ،وهذا معروف ومشهور.
والنقطة الخامسة ربما تعلل عودة الذاكرة لبعض املصابين بتلف جزئي في
ً
الدماغ؛ إذ ربما استعاد املصاب ذاكرته رغم وجود ذلك التلف مما يعني أ ّن الذاكرة أصال
هي خارج الدماغ وأ ّن التلف الحاصل لم يعطل مهام الدماغ في اإلرسال واالستقبال.
نعود إلى آلية تدفق املعلومات من وإلى الذاكرة والتي لها عالقة مهمة باألحالم
وماهيتها وكيفية تشكلها وتركيبها ،وكما بينت األحاديث والنصوص التي كتبها السيد أحمد
الحسن (عليه السالم)ّ ،
إن املعلومات تتدفق لإلنسان بنفس الوتيرة سواء أثناء اليقظة أو
النوم ،وتلك األحالم ما هي إال معلومة حالها حال بقية املعلومات الداخلة للذاكرة ولكن
فارق ظهور املعلومات في النوم وبروزها إلى الذهن بسرعة وبوضوح أكثر هو لعلة انشغال
الروح باليقظة بتدبير الجسد ،فالروح غير مشغولة بتدبير الجسد أثناء النوم؛ ألنه في
ً
سبات النوم فتكون املعلومة أوضح لها أحيانا.
ً
علما ّ
أن مسالة االطالع على امللكوت أوسع من أن نحصره في فترات النوم ،فورود
ً
املعلومة للمستيقظ مثل الصور وسماع األصوات هي موجودة دائما ،ولكن ال تسمعها
ً
ً
أحيانا وتسمعها أحيانا أخرى لعلة انشغال الروح بالبدن والدنيا وما فيها وثقل البدن

) (1رحلة موس ى إلى مجمع البحرين ،السيد احمد الحسن (عليه السالم) :ص.32-30
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ً
وحاجاته ،فإذا كان انشغالك بالخرة وبالروح وخففت عن البدن ستسمع وترى كثيرا،
وقد بين السيد أحمد الحسن (عليه السالم) هذه املعاني في أكثر من موضع وحوار.
قال السيد أحمد الحسن( :والحقيقة التي يجب أن يعرفها الناس هي أنه بالطعام
يموت ابن آدم ،فبالطعام والشهوات تشغل الروح عن رقيها وتنكب على تدبير هذا البدن
الجسماني ،وهذا االنشغال بالنسبة للروح هو نوع من املوت التدريجي ،كما ّ
أن الذكر
والسعي في طريق هللا سبحانه وتعالى هو نوع من الحياة والرقي التدريجي) (.)1
والبد من وجود عوامل مهمة تتعلق بالذاكرة وطبيعة عملها وسعتها ،فكل هذه
األمور مؤثرة في األحالم وماهيتها ،يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم):
ّ
(إن صفحة وجود اإلنسان هي ظلمة ونور ،فكلما علم وعمل وأخلص اإلنسان زاد
ً
النور في صفحة وجوده وانحسرت الظلمة حتى تكون شائبة ،ويكون أثرها ضئيال ال يخرج
اإلنسان من هدى وال يدخله في ضالل ،وهذه هي العصمة) (.)2
( ...فحجب الظلمة تخرق بالتخلي عن جنود الجهل واألنا ،وججب النور يحتويها
اإلنسان ويفنى فيها عندما يتحلى بجنود العقل واألخالق الكريمة ،وهكذا اإلنسان في
مسيرته التكاملية يسعى إلى أن يصل إلى رفع األنا عن صفحة وجوده والتحلي بجميع
ً
ً
جنود العقل ،وهذا هو الفتح املبين ﴿إنا فت ْحنا لك ف ْتحا ُمبينا﴾ الفتح.)3( )1 :
( ...فلو أعرض العبد عن األنا ،وطلب إماطة صفحة الظلمة والعدم بإخالص
واستجاب سبحانه وتعالى لدعائه ،ملا بقي إال هللا الواحد القهار ،وأشرقت األرض بنور
ربها ،وجيء بالكتاب ،وقيل الحمد هلل رب العاملين) (.)4
ً
والكالم كثير جدا الذي تطرق له السيد أحمد الحسن (عليه السالم) بخصوص
تطهير صفحة وجود اإلنسان من الظلمة والشيطان.

) (1املتشبهات ،السيد احمد الحسن (عليه السالم) ،الناشر انصار اإلمام املهدي ( عليه السالم) الطبعة الثالثة – ،2010
سؤال رقم  :102ص.173
) (2رحلة موس ى إلى مجمع البحرين ،السيد احمد الحسن (عليه السالم) :ص.28
) (3املتشابهات  -سؤال  ،28السيد احمد الحسن (عليه السالم) :ص.73
) (4املصدر نفسه :ص.35
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إذن ،في املرحلة األولى توصلنا إلى معرفة ّ
أن تلك املعلومات الواردة لإلنسان سواء
في اليقظة أو في النوم مصادرها ثابتة ،فهي :إما من هللا ،أو من النفس ،أو من إبليس،
ولكن يبق االستفهام املهم هو :أين يقع أثر تلك املعلومات ؟
والجواب واضح من الطرح السابق ،ولكن نشير إليه مرة أخرى للتوضيح أكثر،
فقول املعصومين (عليهم السالم) ّ
إن علة وضوح األحالم في النوم يرجع لقلة انشغال
الروح بتدبير الجسد يبين لنا ّ
أن مسالة التدبير بمفهومها البسيط هي اإلدارة واتخاذ
ً
القرارات وإصدار اإليعازات واألوامر وما إلى ذلك ،فالروح هي املدبرة لحال اإلنسان عموما
والتي تكون مهيمنة على الجسد وعلى صفحة وجود اإلنسان أيضا وهللا أعلم ،ويترتب
على هذا ّ
أن كل ما يرد للروح من مصادر املعلومات بشكل عام يرسل إلى الذاكرة الدائمة
(صفحة وجود اإلنسان) وال نغفل أ ّن الدماغ فيه ذاكرة أيضا ويمكن أ ّن تكون مؤثرة
وفاعلة في تكوين األحالم.
وسنتطرق ملوضوع العقل وما يلحق به في الفصل الالحق إن شاء هللا.

البد من املرور بموضوع املعلومات الواردة لإلنسان إذا اردنا الخوض في هذا
املوضوع ،فإرسال املعلومات من الدماغ إلى الذاكرة الدائمة هل يتوقف أثناء النوم أم
ً
أنه يستمر؟ فإذا قلنا أنه مستمر فسيكون امللكوت ليس منفردا بإيراد املعلومات على
صفحة وجود اإلنسان (الذاكرة) ،وبذلك نفقد الخصوصية التي نفترضها لألحالم التي
تحدث بتأثيرات ملكوتية فال يبق مائز يمكن أ ّن يميز األحالم الصادقة بعد ذلك.
في الحقيقة أ ّن النوم هو عملية تعطل للكثير من فعاليات الحواس وتعطل بعضها
ً
تماما كحاسة النظر ،وهذا بالتأكيد يفرغ الروح من متابعة زخم الكم الهائل من
املعلومات املتدفقة من تلك الحواس التي تعطلت ،وهذا التفرغ الوقتي ال يلغي عمل
الدماغ أثناء النوم وإنما يقلل من زخم اإلرسال الذي يثقل كاهل الدماغ أثناء اليقظة،
وبالتالي يتجه نشاط الدماغ ألمور أخرى لم تكن لها األولوية بانشغاله أثناء اليقظة .وهذا
طبعا ما أثبتته البحوث التي بينت أ ّن الدماغ يبق يعمل أثناء النوم بوتيرة ال تقل عن
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مستوى عمله في النهار إن لم نقل بنفس الوتيرة وربما هذا يفسر تكون األحالم املنعكسة
من هموم النهار وهواجسه أثناء النوم.
ً
وال إشكال في املعلومات التي ترد على اإلنسان أثناء اليقظة عموما كون الوعي
ً
حاضرا لدى اإلنسان فيسهل عليه تشخيص مصدر املعلومات ،أما ورود معلومة
وانطباعها بالذاكرة أثناء النوم أي عند تشكل األحالم بهذين الطريقين أي من النفس
ومن الوحي وانطباع تلك األحالم في ذاكرة اإلنسان يجعل اإلنسان حائرا مشتبها عند
اليقظة كيف سيعرف الجهة املرسلة ؟
ً
ً
طبعا ،يبق الجواب هنا مبهما تماما بالنسبة ألصحاب النظريات النفسية كما مر
في الفصل األول ،فعمدوا إلى خلط األمور كلها في سلة واحدة فأرجعوا كل األحالم
لألسباب الوضعية ،بينما نجد املنهج الديني فصل األمر وجعل صفات ومميزات لكل
جهة ،وما يهمنا هنا هو ميزة األحالم الصادقة والتي تقف في مقدمتها اإلخبارات الغيبية
املستقبلية.
ولكن يرد هنا تساؤل مهم وهو :هل أ ّن صور األحالم التي تؤخذ من ذاكرة اإلنسان
تؤخذ من الذاكرة الدائمة في صفحة وجود اإلنسان أو من الذاكرة املؤقتة في الدماغ ؟
وأهمية هذا التساؤل تكمن في تشكل األحالم الكاذبة إذ أنها تتشكل أثناء النوم في الدماغ
ومن يقوم بتشكيلها هو جهة تابعة لهذا العالم املادي أي الدماغ وليس جهة خارجية
(ملكوتية) كما في األحالم الصادقة األخرى.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ...( :األحالم التي تمثل محاكاة ماض ي
ً
اإلنسان ،ترى أحالما متعلقة بأحداث وبأماني وأفكار مرت بك أو تصورات تدور في ذهنك
ً
فيمكن أن ترى أحالما بخصوص تلك األحداث أو األفكار أو التصورات أو األماني.
وهذا النوع من األحالم يمكن أن يشاركنا فيه الحيوان؛ ألنه عبارة عن استخراج
معلومات من الذاكرة وترتيبها بصورة منظمة أو حتى غير منظمة ،وهذا عمل يمكن أن
يقوم به الجزء من الدماغ املسؤول عن األحالم عموما ،والدماغ مشترك بين اإلنسان
وبقية الحيوانات .)1( )..
) (1برنامج تلفزيوني أجراه الدكتور الديراوي مع السيد أحمد الحسن (عليه السالم).
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أي بالنتيجة يكون جواب السؤال السابق :أ ّن املصدر الذي تؤخذ منه الصور هو
يصح على الجهتين معا ،فربما تؤخذ الصورة من الذاكرة الدائمية في صفحة وجود
اإلنسان أو تؤخذ من ذاكرة الدماغ ،فاشتراك الحيوان معنا في األحالم وأسباب أخرى
كثيرة تعني بالنتيجة أ ّن األحالم تعتمد على صور وأفكار ذاكرة الدماغ في تشكيل األحالم
بشكل كبير.

بقي موضوع مهم ورئيس ي يخص ماهية األحالم وهو اختيار تلك الصور والرموز،
ً
وهذا املوضوع له عالقة قوية جدا بالتعرف على نوعية األحالم صادقها من كاذبها.
قلنا إ ّن الرموز من صفحة وجود اإلنسان ،ولكن ربما تقوم املالئكة باستخدام
رموز جديدة ال توجد في صفحة وجود اإلنسان (الذاكرة الدائمة) ،لذلك تكون بعض
الرؤى غير مفهومة وال يمكن تأويلها حتى ملن يعرف رموز الرؤيا.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :واعلم ّ
أن األشخاص الذين تراهم في
الرؤيا إن لم يكن لهم موضع فهو االسم فقط ،أي ّ
إن املراد منهم هو االسم فقط ،فاملالئكة
ً
يأخذون صورا لها أسماء مناسبة من صفحة وجودك ومما هو منطبع في ذاكرتك إليصال ما
يريدون إيصاله لك) (.)1
وربما يمكن الرائي نفسه فهمها على اعتبار أنه ملم برموزها وهي من نوع متعارف
ً
عليه ومتداول بشكل كبير ،وربما تكون الرؤيا صريحة وال تحتاج تأويال .أما معرفة رموز
ً
كل الرؤى دائما فهذا غير ممكن إال بتعليم هللا سبحانه وتعالى وبالوحي وعن طريق ججة
هللا؛ ألن الرموز أيضا متجددة وليست ثابتة ،هي كلمات هللا ،وهل كلمات هللا تنفذ ؟
ْ
ً
ُ
ادا ّلكلمات ّبي لنفد ْالب ْح ُر ق ْبل أن تنفد كلم ُ
ات رّبي ول ْو
﴿قل ل ْو كان الب ْح ُر مد
ر
ً
ْ
ج ْئنا بمثله مددا﴾ (.)2
) (1الجواب املنير عبر األثير ،السيد احمد الحسن ،إصدار أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ،الطبعة األولى  :2012ج6
السؤال 601ص.116
) (2سورة الكهف.109 :
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يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :واإلحاطة بجميع رموز الرؤيا التي
يستعملها املالئكة أو األرواح ربما ال تتيسر لكثير من األنبياء واملرسلين (عليهم السالم)،
ّ
وهذا كتاب هللا يقول في نبي هللا يوسف (عليه السالم)﴿ :وكذلك ي ْجتبيك رُّبك و ُيعل ُمك
ْ
م ْن تأويل األحاديث و ُيت ُّم ن ْعمت ُه عل ْيك وعلى آل ي ْع ُقوب كما أتمها على أبو ْيك م ْن ق ْب ُل
ْ
ْ
اشتر ُاه م ْن م ْ
صر ال ْمرأته أكرمي
إ ْبراهيم وإ ْسحاق إن ربك عليم حكيم﴾ ( ﴿ .)1وقال الذي
ْ
ّ
ُ ً
ْ
دا وكذلك مكنا ل ُي ُ
وسف في األ ْرض ول ُنعلم ُه م ْن تأويل
مثو ُاه عس ى أ ْن ي ْنفعنا أو نتخذه ول
ْ
ْ ُْ
ْ
األحاديث والل ُه غالب على أ ْمره ولكن أكثر الناس ال ي ْعل ُمون﴾ (﴿ .)2ر ّب ق ْد آت ْيتني من امللك
ْ
ْ
ُّ ْ
ْ
الدنيا والخرة توفني
وعل ْمتني م ْن تأويل األحاديث فاطر السماوات واأل ْرض أنت ول ّيي في
ُ ْ ً
ما وأ ْلح ْقني بالصالحين﴾ ( .)3ولم يقل ّ
إن هللا علمه جميع رموز الرؤيا ومداخالتها) (.)4
مسل
ً
ً
ويقول أيضا (عليه السالم) …( :وأن هللا يبعث ملكا للرؤيا برسالة معينة لإلنسان
فينـزل امللك على ذلك اإلنسان ليبلغه الرسالة ،فيكون اإلنسان أمام امللك كالكتاب
املفتوح فينتقي امللك بعض األشياء والرموز املوجودة في حياة اإلنسان والتي يستفاد منها
ً
امللك في تبليغ الرسالة التي جاء بها من الغيب أو الرؤيا ،وربما ال يأخذ شيئا من صفحة
وجود اإلنسان أو ماضيه بل يكتفي برموز الرؤيا والحكمة التي يعرفها مالئكة الرؤيا.
وأيضا الرؤيا ربما كانت من األرواح وليست من مالئكة الرؤيا ،ورموز األرواح تختلف عن
رموز مالئكة الرؤيا ،وربما كانت الرؤيا من أرواح األنبياء واملرسلين واألئمة (عليهم السالم)
وهي أيضا تختلف عن الرؤيا من املالئكة والرؤيا من األرواح .ربما كانت الرؤيا من هللا
ً
مباشرة وهو أن يكتب هللا بقدرته الرؤيا في صفحة اإلنسان "إنما أ ْم ُر ُه إذا أراد ش ْيئا أ ْن
ُ
ُ ُ
ي ُقول ل ُه ك ْن فيكون" [ ّيـس .]82:والرؤيا من هللا غير مرمزة بل صريحة ،وجميع هذه
الرؤيات سواء كانت من مالئكة الرؤيا أو األرواح أو األنبياء واملرسلين أو األئمة أو هللا
سبحانه وتعالى فهي عن هللا وهي حسنة إن شاء هللا ال تختلف وتتحقق كفلق الصبح) (.)5

) (1سورة يوسف.6 :
) (2سورة يوسف.21 :
) (3سورة يوسف.101 :
) (4فصل الخطاب في ججية رؤيا أولي األلباب ،أحمد حطاب :ج 1ص.32-31
) (5نفس املصدر :ص .31-30
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ً
إذن ،ينبغي التدبر في الرؤيا والتفكر ولو قليال ،لذلك اهتم أهل البيت (عليهم
السالم) كل االهتمام بتعبير الرؤيا وتفسير رموزها وإ ّن كان البد أن تقصها فال تقصها إال
على مؤمن عالم خال من الحسد.
عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)" :الرؤيا ال تقص إال على مؤمن خال من الحسد
والبغي" (.)1
قال أبو الحسن (عليه السالم)" :إنما رأيت الرؤيا فاعبرها والرؤيا على ما تعبر" (.)2
وتذكر الروايات أ ّن الرؤيا تقع على ما تؤول ،فيجب أ ّن ال تقص على سفيه أو
جاهل بل يجب أ ّن تقص على رجل عالم بالتأويل والرموز.
عن النبي (صلى هللا عليه وآله)" :إن رؤيا املؤمن ّترف كرفيف جناح الطير بين
السماء واألرض على رأس صاحبها حتى يعبرها لنفسه أو يعبرها له مثله ،فإذا عبرت لزمت
األرض فال تقصوا رؤياكم إال على من يعقل" (.)3
وأما ماهية الرموز ،فما ورد في الكتب عنها أنها صور ملكوتية تمثل حقائق األشياء
التي نراها في عالم الدنيا.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)ّ :
(أما العالم الثاني فهو عالم امللكوت،
وهو عالم مثالي صوري ،وهو عالم األنفس شبيه بما يراه النائم وذلك أن النائم غفل عن
وجوده املادي فالتفت إلى وجوده امللكوتي ،ولك أن تقول املثالي أو النفس ي) (.)4
ً
فالصور امللكوتية كثيرة ومتعددة حسب كل سماء وفي كل سماء مراتب كثيرة جدا،
ً
لذلك تجد أ ّن هناك رموزا متعددة للش يء الواحد وبعضها لم يذكر بل هو يبق في علم
ً
هللا يكشفه املعصوم متى شاء ليثبت به حقه وعلمه وججيته على الناس ،مثال صورة
الحية التي أغوت آدم (عليه السالم) في الجنة امللكوتية هي صورة للدنيا ،كما أ ّن تفاصيل
الواقعة كلها لها صور تقابلها.
) (1الكافي :ج 12ص,477
) (2كتاب دار السالم :ص 327ج,4
) (3فصل الخطاب في ججية رؤيا أولي األلباب ،أحمد حطاب :ج 1ص.33
) (4كتاب العجل ،السيد احمد الحسن ،إصدار أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) الطبعة الثانية 1421ه :ج 1ص.27
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يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :الحية هي الحياة الدنيا ،وقد وسوس
إبليس "لعنه هللا" لدم من جهة الحياة الدنيا .والحية كالحياة الدنيا ،فأنت إذا اتبعت
ً
الحية فإما أن تمسك بها فتلدغك ،وإما أن تتبعها حتى تذهب بك بعيدا في الصحراء
حيث ال ماء وال كأل ،واملاء :العلم ،والكأل :الدين .ووسوسة إبليس "لعنه هللا" لدم من
جهة الحياة الدنيا .)1( )....
ينقل العالمة امليرزا النوري (" :)2أنه قد يكون للش يء صورة في عالم املثال وليس له
صورة في هذا العالم كالشجاعة التي صورتها األسد ،والحيلة والخديعة التي صورتها
الثعلب ،والجهل فان صورته الخنـزير ،ومتاع الدنيا فان صورته العذرة .وقد يكون
ً
للش يء الواحد صور متعددة فيها كالعلم فان صورته املاء من حيث كونه سببا لحياة
النفس وبقاءها والعسل لكونه أحلى األشياء عندنا وألذها واللبن لكونه من عالم الصفاء
والضياء واألجسام النورية كالشمس والسراج لكونه سبب تنوير النفس وتفرقتها بين
الحق والباطل ،وقد يختلف صورة الش يء باختالف األشخاص الذين يرونه ،وقد يكون
ً
الش يء الواحد مثاال لشيئين مختلفين باختالف األشخاص كاملاء فانه مثال العلم الذي
فيه الحياة الحقيقية لنفوس العلماء واملتعلمين ،واملال الذي فيه حياة الدنيا ألهلها ،أو
باختالف األزمان كالنار واألمطار فإنها مثال للراحة والنشاط في الشتاء وللتعب واألمراض
ً
ً
في الصيف .ومنها ما يكون سببه االختالف في املدرك وهو الروح إذا كان ضعيفا وناقصا
ً
ً
من جهة العلم واالعتقاد بل مريضا ومتشكال بصورة ما غلب على طبيعته من األخالط.
ً
فانه يدرك الش يء متكيفا بما هو عليه ويخرجه عن الصورة التي تقوم فيه".
ينقل محمد رضا األنصاري تفسير رموز الرؤيا بصورة مفصلة ومبوبة وتوضح أن
ً
الرمز الواحد ربما يؤول على تأويلين متناقضين تماما ،وننقل بعض األمثلة( :القرط يؤول
زيادة زينة وجمال وتعلم علم وقرآن وشرف وجاه وحزن وغم بسبب الطالق إن كان له
ً
امرأة ،وان لم يكن له امرأة فيدل على الحزن) و(القمر يؤول على سبعة عشر وجها :ملك

) (1املتشابهات ،السيد أحمد الحسن :ج 3سؤال .88
) (2فصل الخطاب في ججية رؤيا أولى األلباب ،أحمد حطاب :ج 1ص.34
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أو وزير أو نديم ملك أو رئيس أو شريف أو جارية أو غالم أو أمر باطل أو والي أو عالم
مفسد أو رجل معظم أو والد أو والدة أو زوجة أو بعل أو ولد أو عظمة) (.)1
وأ ّن االختالف في رموز الرؤيا أو تفسير تلك الرموز هو تابع لحالة الرائي وحال
الرؤيا واالنطباع الذي يترتب على إحساس الرائي من رضا واستحسان أو حزن أو خوف أو
تفاؤل أو تشاؤم.
يتضح مما سبق أ ّن الرؤيا إذا ثبت صدقها يجب أن تؤول وتعبر ،وإذا لم يتيسر
ذلك لقلة املعرفة أو لعدم وجود املعبر فينبغي عدم إهمال الرؤيا وصرف النظر عنها؛ ألنها
رسالة من هللا والبد أن تكون لها فائدة عظيمة في تغيير الحال نحو األحسن أو اإلنذار،
أما إذا تعذر فهمها ومعرفة تأويلها فينبغي ردها إلى هللا ووليه؛ فهو أعلم بتفسيرها.
أما علة ترميز األحالم فهو بالدرجة األولى إللجاء الناس لحجة هللا في كل زمان ألنه
الوحيد القادر على تأويل الرؤيات ،وكما هو معروف فإن الكثير من األنبياء ثبتت نبوتهم
وانتشر الدين في زمانهم عن طريق علم التأويل مثل نبي هللا يوسف (عليه السالم).
﴿وقال ْاملل ُك إ ّني أرى س ْبع بقرات سمان ي ْأ ُك ُل ُهن س ْبع عجاف وس ْبع ُس ْن ُبالت ُخ ْ
ضر
ُ
ُ
ْ ُ ْ
ْ
ْ
وأخر يابسات يا أ ُّيها املأل أف ُتوني في ُرؤياي إ ْن ك ْن ُت ْم ل ُّلرؤيا ت ْع ُب ُرون﴾ (.)2
ُُْ
ّّ ُ ْ
ُ ُ ُ
يق أفتنا في س ْبع بقرات سمان يأكل ُهن س ْبع عجاف وس ْبع
وسف أ ُّيها الصد
﴿ي
ُ
ّ
ْ
ُ
()3
ْ
ُسن ُبالت خضر وأخر يابسات لعلي أ ْرج ُع إلى الناس لعل ُه ْم ي ْعل ُمون﴾ .
ْ
ً
ّ
ّ
﴿ودخل مع ُه ّ
الس ْجن فتيان قال أح ُد ُهما إني أراني أ ْعص ُر خ ْمرا وقال الخ ُر إني
ْ ْ
ْ
ُ ً ُْ
ُْ
أراني أ ْحم ُل ف ْوق رأس ي خ ْبزا تأك ُل الط ْي ُر م ْن ُه ن ّبئنا بتأويله إنا نراك من امل ْحسنين﴾ (.)4
وربما يكون سبب الترميز هو لبيان حاجة العبد إلى ربه وتوجهه إليه في الطلب حاله
حال الذي ابتاله بنقص بالرزق أو املرض أو السجن أو سائر االبتالءات ،فان هللا إذا
ً
) (1أفردنا ملحقا لرموز كثيرة نهاية البحث يبين مدى التنوع في الرموز لحقيقة الش يء املراد منه معنى واحد فنحيل القارئ
اليه للفائدة.
) (2سورة يوسف ،آية .43
) (3سورة يوسف ،آية .46
) (4سورة يوسف ،آية .36
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ً
أحب عبدا ابتاله ( )1فيحصل توجه العبد إلى ربه آنذاك بطلب الفرج بشدة وتعلق كبير
يتناسب مع ذلك البالء وشدته ،وهذا مما يعطي أرجحية كبيرة لكون ترميز الرؤيا من
ً
االبتالءات العالية جدا؛ ألنها حالة غيبية ال يؤمن بها إال املوقنون واألنبياء أمثال النبي
إبراهيم (عليه السالم) عندما ابتاله هللا برؤيا ذبح إسماعيل وعندما صدقها النبي نجح في
ذلك االمتحان واستوجب من هللا املكان الرفيع واألجر الجزيل .
ْ
ْ ُ
ّ ْ
ّ
قال تعالى( :فلما بلغ مع ُه الس ْعي قال يا ُبني إني أرى في املنام أني أذب ُحك فانظ ْر
ْ
ُْ
ماذا ترى قال يا أبت افع ْل ما تؤم ُر ستج ُدني إ ْن شاء الل ُه من الصابرين * فلما أ ْسلما
ْ
ُْ
ُّ ْ
وتل ُه ل ْلجبين * وناد ْين ُاه أ ْن يا إ ْبراه ُ
الرؤيا إنا كذلك ن ْجزي امل ْحسنين * إن
يم * ق ْد صدقت
ْ
ْ
ْ
ُْ
هذا ل ُهو البال ُء املب ُين * وفد ْين ُاه بذ ْبح عظيم * وتركنا عل ْيه في الخرين * سالم على إ ْبراهيم
ُْ
* كذلك ن ْجزي امل ْحسنين) (.)2
وربما يكون الترميز هو سبب إلهي ليحترم اإلنسان عقله ويوظفه في حل األججية
اإللهية وبالتالي توجهه إلى هللا سبحانه وتعالى.
بقي أن نعرف الكيفية التي يتم فيها تشكيل تلك الصور والرموز ،وكيف يتم
اختيارها ،ومن هو املسؤول عن االختيار ،وأين هو موضع تشكل وتكون األحالم في
الحالتين صادقها وكاذبها ،وهذا يتطلب الخوض في التفكير والعقل الباطن ،وهذا ما
نبحثه في الفصل الالحق.
الخالصة:
ماهية األحالم باملنهج الديني تتمخض عن أنها تنقسم إلى قسمين :صادق وكاذب.
والكاذب أما يكون من النفس أو من الشيطان ،فأما األحالم التي من النفس فهي عبارة
عن هواجس أو رغبات أو مخاوف أو أوهام تعمل داخل نفس اإلنسان فتنعكس على
شكل أحالم يركبها الجزء الخاص باألحالم من الدماغ بشكل منتظم أو عشوائي .أما
األحالم التي من الشياطين والجن فإنها توسوس لإلنسان وتلقي فيه وسوستها وسمومها
فتؤثر حتى على األحالم الصادقة التي جلبتها الروح من عالم امللكوت.
ً
) (1عن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :إذا كان العبد على معصية هللا عز وجل وأراد به خيرا أراه في منامه رؤيا تروعه
فينـزجر بها عن تلك املعصية ) دار السالم :ج 4ص.155
) (2سورة الصافات :آية .110 - 102
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والصادق من األحالم يكون من هللا ويتكون بانطباع صور الرؤيا بصفحة وجود
ً
اإلنسان (الذاكرة) في نفس اإلنسان ،عن طريق املالئكة التي تنتقي صورا من صفحة
وجود اإلنسان لتوظفها في تشكيل الرسالة التي تحملها من هللا سبحانه ،وليس لإلنسان
أي دخل في تشكيل الرؤيا على عكس األحالم األخرى التي تكون بفعل هواجس وانفعاالت
()1
نفسية يكون للدماغ وخيال اإلنسان دخل كبير في تشكلها .والرؤيا تخبر بإخبارات غيبية
ومستقبلية ،وهي مرمزة أغلب األحيان وال يعرف رموزها إال ججة هللا.
وبالتالي فماهية األحالم بحسب املنهج الديني قادرة على ملء الفراغات التي عجز
ً
علماء النفس وغيرهم عن تعليلها وإجابة استفهاماتها الكثيرة جدا ،ولعل أهم ما يشخص
املاهية هنا هو:
ً
أوال :اللية الواضحة للتمييز بين النوعين من األحالم ،وهي احتواء األحالم الصادقة
على شروط تمكن الرائي من التفريق بينهما كاحتواء الرؤيا على حكمة معينة أو إخبارات
غيبية تتحقق أو احتوائها على أحد املعصومين (عليهم السالم) أو آيات الكتب السماوية
ونحو ذلك.
ً
ثانيا :وضع قاعدة ثابتة لفهم الرموز ممكن لها أن تستوعب طائفة كبيرة من
ً
األحالم ،وما يستعص ي فيوجد دائما من يستطيع فك رموزها وهو ججة هللا في كل زمان.
ً
ثالثا :وأعتقد أن أهم ش يء قدمه الفهم الديني ملاهية األحالم ،وهو ما عجز عنه
جميع العلماء تماما حتى الن ،هو اكتشاف مركز التحكم واإلدراك الذي يتكفل بتشكيل
األحالم واختيار الرموز بما فيها من الحكمة واملعارف العلمية والغيبية :ما هو مصدره،
وأين مكانه .لذلك استعاضوا هم بالعقل الباطن أو الالشعور في محاولة للهروب إلى
األمام ،وهذا ما سنركز عليه في الفصل الالحق.

ً
) (1ما أقصده باالخبارات الغيبية ربما تكون أمورا من املستقبل أو من الحاضر ولكن ال يعلم بوقوعها ،أو ربما تكون إبداعات
أو اختراعات أو معلومات يجهلها الشخص تماما كاللغات األجنبية ،وباختصار هي كل ما غاب عن اإلنسان ولم يمر عليه
ً
إطالقا.

الجانب األهم في األحالم يبدأ من تكوينها وتشكيلها ،وتنشأ تلك األهمية من ضرورة
وجود مقدمات عقلية كاإلدراك والتفكير والوعي في تركيب األحالم وتقديمها بالشكل
النهائي الذي نراه كل ليلة ،إذ ال يمكن بحال اعتبار أن األحالم تنشأ هكذا بدون أي
سببية معقولة خصوصا ّ
أن الثابت ( )1هو أنها تنطوي على مداليل غاية في التدبير
ً
والتصوير ،وخصوصا ما تبين من استخدام الرمزية بشكل ذكي وملفت فالرمزية ال يمكن
أ ّن تكون نتاج لنظام عشوائي كما يريد أن يسوق بعض من ال يروق لهم اعتبار ّ
أن هناك
جهة غيبية مقننة هي التي تنتج طائفة من األحالم ومدبرة لها بشكل مستقل عن تدخل
اإلنسان ،ولو ّ
أن بعض أولئك يحاولون تبرير ذلك بأ ّن في العقل اإلنساني جهة خفية
وغائبة يمكن أ ّن تنتج هذه الرموز واألفكار الخالقة املبدعة التي ال ينكرونها ،ولكن يبق
ً
ً
افتراضهم هذا عاجزا عن تفسير أحالم التنبؤات املستقبلية بشكل كامل .فلو سلمنا تنزال
أ ّن تلك املعارف املحصلة من األحالم هي مخزون مختف تحت ركام املعلومات الكثيرة
وضغوط الحياة ،ثم سنحت لها ظروف معينة بالخروج في لحظات صفاء اإلنسان
وخلوته ،ولكن ال يمكن بحال تبرير ظهور معلومات مستقبلية يكون تحصيلها مستحيال
ً
بالنسبة للشخص الحالم أو من يحيطون به جميعا.
إذن ،ستكون البداية من الجهة املنتجة لألحالم ورموزها ،وهي بالتأكيد جهة عاقلة
ومدركة فهل يمكن لنا استخدام مصطلح العقل في هذا املقام ،وما هو موضع الدماغ من
العقل ،وهل هما ش يء واحد ،وما هو العقل الباطن أو الالشعور أو الالوعي أو الخافية
) (1حسب رأي علماء النفس كما تبين ذلك من خالل الفصل األول.
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على اختالف املسميات التي أطلقها علماء النفس والفالسفة ،هل هي ش يء واحد أو أنها
مفاهيم منفصلة عن بعضها كما يرى بعض العلماء ،وما عالقة كل هذه املفاهيم
العقلية بالنفس أو الروح ،وهل هي ش يء واحد أو جهات مختلفة ولها ارتباطات متداخلة،
وإذا كانوا كذلك فمن هو املتحكم بالخر؟
ً
طبعا ،نحن نتكلم هنا عن قضية معقدة وشائكة للغاية وسبب تعقيدها هو أنها
مجهولة وال توجد أبحاث علمية معتبرة تسلط الضوء عليها وتكشف املجاهيل التي تحيط
بها ،كما ّ
أن أغلب من خاضوا في هذه املفاهيم العقلية اعتمدوا على فرضيات وأطروحات
فلسفية وليس على حقائق مبنية على بحوث تجريبية ،لذا تجد أ ّن أغلب ما بني على
نتائج تلك الفرضيات عائم وغير واضح وغير محكم.
ولذا سنبدأ من حيث انتهينا في الفصل الثاني؛ إذ تبين لنا ماهية األحالم وغموض
الجهة املركبة لألحالم ورموزها أثناء النوم وغياب الوعي.
ً
علينا أوال أن نعرف أ ّن اإلدراك والتفكير والوعي من لوازم العقل ،وبغض النظر عن
مكان وجود هذا العقل أهو في الدماغ أم خارج الدماغ ؟ وإذا اعتبرنا أ ّن هذا العقل يفقد
تلك القدرات (التفكير واإلدراك والوعي وغيرها) عند النوم فمن هي الجهة املسئولة ّ
عما
يجري ويحصل لإلنسان ،خصوصا األحالم موضوع البحث ،فان قلنا أنه نفس العقل
يقوم بالدور عند الالوعي فقد وقعنا في مشكلة املعلومات املجهولة والرموز التي تأتي في
ً
األحالم والتي يجهلها العقل الواعي تماما.
هذا بغض النظر عن تركيب تلك الرموز مع بعضها بشكله النهائي والذي يتطلب
ً
ً
ً
قدرا كبيرا من اإلدراك والتفكير والذكاء ،وذاكرة كبيرة جدا باملقدار الذي يفوق قدرات
العقل الواعي بشهادة الكثير من علماء النفس.
ّ
لذلك ينبغي أن نمر على الرموز ،ونرى هل شخص العلماء أهمية الرموز كعنصر له
مدخلية مباشرة في العقل البشري ،أم إنهم أنكروا هذه العالقة الحتمية ؟

ً
لعل صفة الرمزية من أوضح الواضحات التي واجهت العلماء واعترفوا بها جميعا.
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يقول فرويد( :وإذا كانت األبحاث الجديدة في الحلم منذ زمن شرنر قد جعلت من
ً
وجود رموز الحلم أمرا ال يقبل املنازعة – فحتى هافلوك إليس يسلم بأن من املحال
التشكك في إزدخار أحالمنا بالرموز – فإن من الواجب أن نقر مع ذلك بأن حضور
الرموز في الحلم ال يسهل مهمة التفسير وحسب بل يزيدها أيضا صعوبة ....... .والعجز
عن االستيقان الذي ال يزال يعلق بعملنا في تفسير األحالم ناش ئ إلى حد عن نقص
معارفنا  -وهو نقص يمكن سده شيئا فشيئا مع التعمق في االستقصاء  -ولكنه ناش ئ إلى
حد آخر عن خصائص معينة في رموز الحلم فهذه الرموز تملك في كثير من األحيان أكثر
من معنى واحد  -إن لم تملك العدد الكبير من املعاني  -بحيث ال يمكن فهمها في كل مرة
ً
فهما صحيحا إال من السياق وحده كما هو الشأن في الكتابة الصينية ثم إن هذا التكثر
في معنى الرموز ال يلبث أن يلتقي بما يتميز به الحلم من قبول تفسيرات متعددة ،أي من
ً
ً
ً
ً
القدرة على أن يصور في بعض محتواه أفكارا ورغبات كثيرا ما تختلف اختالفا واسعا في
طبيعتها) (.)1
اعترف "فرويد" هنا بأن وجود الرموز أمر ال شك فيه ،وإ ّن كل رمز منها ينطوي على
معان كثيرة ومختلفة ،واعترف بنفس الوقت بالعجز عن معرفتها ،وهذا يجعل فهم الرمز
ً
ً
أمرا عسيرا مع احتمال داللته على معان أخرى مختلفة فكيف إذا كانت الرموز متعددة
في الحلم الواحد ؟
ً
طبعا ،هذا يجعل مهمة املفسر مهمة صعبة وتخضع لحساب االحتماالت ،ومع
وجود أكثر من متغير في هذه املعادلة فالبد أن تكون النتائج كثيرة وربما يصعب الوصول
إلى فهم األحالم فهما صحيحا ،خصوصا أن "فرويد" أضاف إلى تلك املعادلة متغيرات
ً
أخرى ويمكن أن نسميها متغيرات خارجية ،فاألحالم بحسب فرويد تترجم أفكارا ورغبات
مختلفة وربما متناقضة مما يصعب فهم وحل تلك املعادلة املتعددة املتغيرات.
لذلك وجد "فرويد" طريقته املثالية لفهم الرموز عن طريق سياق الحلم نفسه
ً
كما يقول هو عقب عبارته أعاله( :بحيث ال يمكن فهمها في كل مرة فهما صحيحا إال من
السياق وحده).

) (1تفسير األحالم ،فرويد :ص.360 – 359
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ربما يفهم القارئ أ ّن املقصود بالسياق هو غير الصور والرموز التي تجري باألحالم
وإنما يقصد بها الظروف الخارجية أو الداخلية التي تمر بالشخص فتثير رموز األحالم،
وهذا غير صحيح؛ الن الرموز التي تظهر في األحالم صور مبهمة ومجهولة ال تشير إلى ش يء
محدد ولو كانت تشير إلى معنى واضح ومفهوم ملا أصطلح عليها بالرموز ،وبهذا فسياق
ورودها  -أي الرموز  -في األحالم سيكون هو السبيل الوحيد إلمكانية فهم مدلولها العام،
وبالتالي يمكن فهم املؤثرات الخارجية أو الداخلية التي انعكست عنها وليس العكس.
وإذا سلمنا بأ ّن بعض األحالم يمكن فهم رموزها كما يقول "فرويد" باالعتماد على
سياق األحالم أي تسلسل الرموز في سياق كل حلم ،فهذا يضعنا أمام مفارقة مهمة
للغاية فالسياق في الحلم يشبه إلى حد ما؛ جملة صورية ذات معنى ومدلول ولكنها مرمزة
أو مشفرة ،وفهم تلك العناصر املرمزة في هذه الجملة الصورية مرتبط بسياق تلك
األججية (الحلم) أي إننا سنكون مرغمين على االعتراف بأن "السياق" هنا لم يكن عبثيا
مطلقا ،فان سلمنا جدال بكون العناصر الرمزية جاءت بسبب املستدعيات حسب املنهج
العلمي املعتمد عند "فرويد" ،فمن الذي رتبها بهذا السياق بحيث يكون له معنى واحد
ممكن أن يوصل رسالة مفهومة ،فإن كانت فعال كذلك فالبد أن تكون معدة من قبل
ً
جهة عاقلة وواعية وإن لم تكن كذلك فمن املحال أن يكون السياق فعاال ومنتجا ،بل ال
ً
يمكن أن يكون موجودا أصال ،فكيف إذن يمكن الخروج من هذا املأزق ،أي ترتيب تلك
الرموز بشكل منتج ومثمر ؟
ً
ً
ً
فالسياق ال يمكن االعتماد عليه إال إذا كان مقصودا ومقننا وصادرا من جهة
عاقلة وواعية ،وهذا يناقض فرضيته كون األحالم وليدة املستدعيات واملنبهات فقط.
ويضيف فرويد( :وأضرب الن بضعة أمثلة على استخدام أمثال هذه الرموز في
الحلم ،أمثلة تبين كيف يستحيل الوصول إلى تفسير الحلم إذا استبعد املرء رمزية
الحلم ،وكيف يضطر املرء في حاالت كثيرة إلى التسليم بهذه الرمزية تسليما ال منازعة
فيه .غير أنني أود في الوقت عينه أن أحذر من املغاالة في تقدير أهمية الرموز في الحلم
حتى نقصر ترجمة الحلم على ترجمة الرموز تاركين منهج االستناد إلى مستدعيات الحالم.
فالواجب هو أن تكمل كلتا الطريقتين األخرى ،ولكن املحل األول يظل دائما – سواء من
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حيث العمل أو النظر – للطريقة التي بدأت بوصفها ،بينما تظل ترجمة الرموز في
متناولنا من حيث هي منهج مساعد) (.)1
وبينما ال تسعفه املستدعيات إليجاد تفسير وعلة األحالم ورموزها في الكثير من
األحالم الغيبية والنمطية واإلبداعية وغيرها ،لذا تراه يضطر إلى حمل الرمزية على
التفكير الالشعوري في محاولة للتهرب من تقديم التعليل املنطقي للرمزية.
يقول فرويد( :إن الرمزية ليست خاصة من خواص األحالم ،بل من خواص التفكير
الالشعوري ،وتفكير الشعب بنوع خاص ،وإنا لنجدها في أغاني الشعب وأساطيره ورواياته
املتوارثة وفي التعابير الدارجة والحكم املأثورة والنكات الجارية أكثر مما نجدها في
الحلم)(.)2
والعلة التي علل بها فرويد حصول الرمزية هنا ترجع ألمرين؛ األول :التفكير
الالشعوري ،والثاني :تفكير الشعب والتراث ...الخ؛ األول سنناقشه بالتفصيل ألنه محور
هذا الفصل ،أما الثاني فاعتقد انه منطقي ومقبول إذا كان يقصد التراث والثقافة
الشخصية لإلنسان ،وهذا ممكن ولكنه سيصطدم بإشكال الرموز واملعارف التي يجهلها
الشخص الحالم.
أما لو كان يقصد بالتراث والثقافة الخاصة بالشعوب السابقة واملتراكمة واملتوارثة
في مخزن الذاكرة فأعتقد أن هذا غير منطقي أيضا على اعتبار أن تراث الشعوب كبير
وغزير وال ينحصر بزمن الشخص وإنما يحتوي على أساطير وتراث األجيال األخرى أيضا،
وهذا طبعا غير ممكن من ناحية عملية فالشخص الحالم كم سيحتاج من الذاكرة
لحفظ هذا الكم الهائل من املعلومات ومن بعد ذلك هل يوجد دماغ بشري قادر على
ً
تصنيف خزين هائل جدا من ذكريات متراكمة ألجيال من البشر ،وكيف يمكن البحث
فيها الختيار املناسب منها لكل عنصر أو رمز في الحلم ؟ وعلى أي أساس وأي معيار يعتمد
ً
في االختيار ؟ هذا فضال عن أن اإلنسان يجهل هذا التراث وال يعلم أو يسمع به أصال عند
أكثر الناس وهذا واضح وال ينكره "فرويد" أو غيره ،فأكثر األحالم موضع اإلشكال هنا إنما
يتعذر فهمها ومعرفة دالالتها بسبب احتوائها على معلومات غائبة عن الشخص أو
) (1املصدر نفسه :ص.366 – 365
) (2املصدر نفسه :ص.358
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معلومات مستقبلية أو إبداعات واختراعات وما إلى ذلك ،فما فائدة استخدامها في سياق
األحالم إذا كان اإلنسان ال يعرفها وبالتالي ال يعرف دالالتها ؟!
ً
وعموما ،فان إرجاع الرموز إلى التراث الشعبي كما يقول "فرويد" ومن تبعه آنفا هو
دعوة الفتراض عقل جمعي إن جاز التعبير ،فالناس على مرور التاريخ والثقافات كونوا
مجموعة من الرموز واملعاني يمكن استخدامها في األحالم بشكل ال إرادي ،ال يملك
الشخص االختيار فيه؛ ألنه ربما ال يعرف بعض مفردات تلك الرموز أو حتى لم يطلع
عليها أصال.
ويقول فرويد أيضا( :وأني أعتقد إنه ما من أحد اشتغل باألحالم إال سلم بان داللة
الحلم على معارف وذكريات ال يعلم املستيقظ امتالكه إياها ظاهرة مألوفة إلى مدى
كبير) (.)1
وانتشر هذا الفهم ملصدر الرموز أي إن مصدرها هو التراث الشعبي املخزون في
العقل الباطن بل وتوسع أكثر ليصل إلى املعارف املوغلة في التاريخ والتي اقترنت باإلنسان
البدائي األول ،مع إنه ال يستند إلى أساس علمي بقدر اعتماده على توصيف واقع بعض
األحالم.
ً
يقول يونغ( :أما فيما يتعلق بالرموز الثابتة نسبيا ،فهذا املثال يعطينا فكرة ال بأس
بها عن طبيعتها العامة .وهناك عدد كبير منها ،وقد تختلف فيما بينها اختالفات لطيفة في
ً
معانيها من فرد إلى آخر .وال يتأت لنا تعيين معانيها علميا إال إذا درسناها دراسة مقارنة
حيثما وجدناها في امليثولوجيا ( )2والفولكلور والدين واللغة .ويمكننا أن نتبين مراحل
التطور التي مرت بها النفس البشرية على أوضح ما تكون وهي في الحلم مما هي في اليقظة
أو الوعي .فالحلم يخاطب بالصورُ ،
وينطق الغرائز ،وهذه اللغة مستمدة من أدن
مستويات الطبيعة بدائية .لكن الواعية ما أيسر ما تنأى بنفسها عن قانون الطبيعة؛
لكنها ما تلبث أن تعود لتنسجم معها في تمثيلها ملحتويات الخافية .وإننا إذ نأخذ بهذا
السياق فلكي ندل املريض على التعرف بقانون كينونته) (.)3
) (1تفسير األحالم ،فرويد :ص.53
) (2امليثولوجيا :علم األساطير.
) (3علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.57
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ولكن "يونغ" ربما ذهب أبعد من ذلك في وصف العقل الالواعي بالخافية الجامعة
العامة  collective unconsciousوالتي تذهب في أعماق تطور اإلنسان البدائي ،وهذا
اإلرث الطويل من األفكار والصور والتي ربما تكون قد اجتمعت في ذاكرة خفية لدى كل
البشر وتخرج إلى العقل الواعي عندما تحين لها الفرصة واألسباب.
يقول "يونغ"( :وأريد بهذا االصطالح مثول فعالية نفسية في جميع الكائنات البشرية
ليست السبب في نشوء صور رمزية في الوقت الحاضر وحسب ،وإنما كانت هي املصدر
لجميع النواتج التي تماثلها في املاض ي .وإن هذه الصور تنبع من حاجة وتقوم بتلبيتها في
نفس الوقت .وإن األمر ليبدو كما لو كنا نعطي بواسطة هذه الصور التعبير عن ذلك
الجزء من النفس الذي يرقى إلى املاض ي البدائي ونعقد املصالحة بينه وبين واعيتنا
املعاصرة ) (.)1
والقى هذا املفهوم ملصدر الرموز مقبولية كبيرة وانتشر حتى تناوله الكثير من
الكتاب واملختصين املعاصرين.
يقول سالمة موس ى( :فنحن في معظم أحالمنا خرس ال نتكلم وإنما نرى فقط .وهذا
يتفق ونظرية العقل الباطن من حيث انه خزانة الثقافة القديمة .فقد كان اإلنسان في
بدء حياته اإلنسانية عقب خروجه من طوره الحيواني أخرس ال يتكلم وكان يخترع
الرموز لألشياء.
ففي هذا الحلم كما قلنا:
-1

رموز وهي كثيرة في األحالم.

-2

واستعادة رغبات الطفولة وهي كثيرة في األحالم) (.)2

ً
ويضيف أيضا ( :واذا كنا نحن في أحالمنا نستعمل الرموز فإن استعمالنا لها يتفق
ً
وطريقة التفكير عند اإلنسان األول ........ .وكذلك نشأت اللغات في األصل رموزا وما زلنا

) (1املصدر نفسه :ص.94
) (2العقل الباطن ،سالمة موس ى :ص.57
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نحن نرى في االستعارة واملجاز معنى الرمز .ومعظم فكاهاتنا ال تزال قائمة على هذا
األصل) (.)1
ً
ً
هذه األطروحة البد أنها ستكون ملزمة أن تقدم صورا ورموزا جاهزة تبلور املاض ي
ً
مرورا بالحاضر على شكل مفاهيم ثابتة قابلة للفهم والتأويل ،ولو كانت غير ذلك أي أنها
رموز لصور شخصية من التراث تناقلتها الثقافات والحضارات البشرية عبر التاريخ وعبر
األجيال فسيكون من املستحيل إدراكها أو فهمها؛ ألنك ستكون أمام خزين هائل من
املعلومات واملعارف وسيعتذر وفق حساب االحتماالت توقع معنى الرمز بل ربما سيكون
ً
توقعه مستحيال.
ً
أما رأي "ادلر" في الرموز فلم يختلف كثيرا عن "فرويد" حينما أرجع سبب لجوء
العقل الالواعي للرموز إلى الكبت والقمع ،ولكن طريقة املعالجة لم تتسم بالشمولية،
هذا إذا فرضنا صحتها.
يقول "ادلر") :إن اإلجابة بسيطة لو أننا تمكنا من الكالم مباشرة بدون رموز
وأمثلة وتشبيهات فلن نستطيع الهرب من املنطق والفطرة السليمة ،ولكن الرموز
والتشبيهات يمكن إساءة استخدامها وتضمينها معاني مختلفة ،بل أنه يمكن أن نقول من
ً
خاللها شيئين مختلفين في الوقت ذاته – ويكون أحدهما خاطئا في األغلب األعم  -ويمكن
عن طريقهما الوصول إلى نتائج غير منطقية ،كما أنهما يستخدمان في إثارة املشاعر) (.)2
ً
ويضيف بعد أسطر( :نأخذ على سبيل املثال طالبة أخرى تملك قدرا أكبر من
الشجاعة وتتبنى وجهة نظر طويلة األمد للحياة ،فهي ترغب في حل مشاكلها وخوض
االمتحان الذي يواجهها ولكنها ال تزال في حاجة إلي التشجيع والتأييد لتزداد ثقة بنفسها،
فإن أسلوب حياتها يتطلب هذا ،في الليلة السابقة على االمتحان تحلم أنها تقف على
قمة جبل ،بهذا صورت موقفها بصورة بسيطة .فمن بين جميع الظروف واالعتبارات في
ً
حياتها نجد أن أصغرها على اإلطالق ممثال ،فمشكلة االمتحان مشكلة كبيرة بالنسبة إليها
ولكن باستبعاد الكثير من االعتبارات الخاصة بهذه املشكلة (االمتحان) ،والتركيز على
إمكانية النجاح فإنها تثير مجموعة من املشاعر لتستخدمها في مساعدة نفسها ،في
) (1املصدر نفسه :ص.59
) (2معنى الحياة ،ألفريد ادلر :ص.143
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ً
الصباح تستيقظ وهي تشعر بأنها أكثر سعادة وشجاعة واستعدادا ملواجهة االمتحان،
لقد نجحت في التقليل من شأن الصعوبات التي عليها أن تواجهها ،ولكن بالرغم من أنها
قد أكدت نفسها فإنها كانت تقوم بخداع الذات ،فهي لم تواجه املشكلة بأجمعها بطريقة
منطقية سليمة ،ولكنها قامت فقط بإثارة مجموعة املشاعر املناسبة التي تيهئ الجو ملزيد
من الثقة بالنفس.
إن مثل هذه املحاوالت أمر معتاد ،فالرجل الذي يرغب في القفز عبر مجرى مائي
صغير يقوم بالعد حتى ثالثة قبل أن يقفز ،فهل هناك أهمية كبرى لقيامه بهذا؟ وهل
هناك ارتباط بين العد والقفز؟ إن اإلجابة هي "ال" بالطبع ،فال يوجد أي ارتباط بينهما،
ولكنه عندما يقوم بالعد فإنه يثير مجموعة من املشاعر التي تيهئ الجو له لكي يتمكن من
استجماع كل قوته.
ً
إننا جميعا نملك القدر الكافي من القدرات العقلية التي تسمح لنا بأن نشرح
"أسلوب حياتنا" وأن نصححه وأن نطبقه ،وواحدة من أكبر قدراتنا العقلية هي قدرتنا
على إثارة املشاعر املناسبة داخلنا ،ونحن نقوم بهذا العمل ليل نهار ولكنه يظهر بوضوح
فقط من خالل أحالمنا) (.)1
هذه املعالجة ال تتوافق مع املنطق السليم ،فافتراض أ ّن الرمزية ناشئة أو معبرة
عن التهيئة للحالة التي يترقبها اإلنسان كما في حالة دخول قاعة االمتحان أمر غير
صحيح ،فالحالة التي تسبق االمتحان البد أن تكون حالة قلق وخوف ،وهذا ربما
يستدعي حصول أحالم مرعبة ومخيفة وهذا األرجح واملتعارف عليه عند كل البشر ،وهو
ً
ما يقول به "فرويد" وغيره من علماء النفس أيضا.
أما التوجه االفتراض ي لإلنسان نحو طموح النجاح والقوة والتفوق فهو بالتأكيد
ً
موجود ولو بتفاوت نسبي بين البشر ،ولكن لن يكون هذا الطموح محركا ومنتجا ملشاعر
متناقضة في نفس الوقت ،فإثارة مشاعر توحي لك بانك قادر على النجاح بشكل مشفر
ورمزي يعني أنك توجه نفسك بطريقة خفية على نفسك وتقول لها ما تريد بصورة
مشفرة حتى ال تشك بانك هو من يشجعها فتزرع الثقة بنفسك وتتم االمتحان بنجاح

) (1معنى الحياة ،ألفريد ادلر :ص.145
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ً
منقطع النظير ألنك نجحت بترسيخ اعتقادك بأنك مؤهل فعال للنجاح بدون االستعانة
بأحد وهكذا تجتاز االمتحان !
ً
طبعا ،نحن هنا ال نتكلم عن أسلوب اإليحاء والذي يمكن أن يمارس فيه اإلنسان
نفس فعل التشجيع وزرع الثقة بالنفس للوصول إلى مستويات عالية من الطموح في
النجاح والقوة والتفوق ،ولكن الفارق بين األسلوبين هو أ ّن األسلوب األول وقع بفعل ال
واعي واألسلوب الثاني تم بفعل واع ،والحقيقة أ ّن هذا الفارق الكبير مهم ،ملعرفة
استحالة حصول األسلوب األول الذي يفترضه "ادلر" أي التدخل والتحكم الواعي
املقصود في أحوال اإلنسان أثناء حالة الالوعي أي ما يقابله هنا استثارة مشاعر النجاح
والقوة لدى الطالبة قبل االمتحان.
فكيف يؤدي العقل دور امليهئ لالمتحان بالتشجيع واملدارة وكأنه ش يء آخر يمتلك
حس أبوي متقدم وقابلية عقلية متفوقة على اإلنسان نفسه بحيث يحدث املشاعر
بطريقة رمزية مصاغة بعناية فائقة يعجز عن فهمها أو إدراكها اإلنسان في أغلب األحيان
إن لم نقل في كلها ،أليس هذا خروج عن املنطق والعقل ،كيف يمكن افتراض مثل هذا
الطرح املتناقض ؟!
وما يؤيد عدم واقعية تلك املعالجة للرمزية في األحالم استشهاده باملثال الخر وهو
قيام اإلنسان في العد للثالثة عندما يريد قفز ممر مائي ،هذا املثال ال يمت باي صلة إلى
موضوع الطالبة ،فالقرار هنا إنما جاء ً
بناء على حسابات واعية الستثارة القدرة الكاملة
وتهيئتها لعملية القفز وهذا تم بشكل واعي ومدروس ،لذا يغيب هنا هذا العنصر عن
حالة الطالبة أي حالة الوعي واإلدراك ،إال إذا كان يقصد أن الذي يوجه األحالم ويرمزها
هو عقل واع أيضا يعرف ما يريد بل متفوق على اإلنسان بمراحل كثيرة ،وهذا تناقض
أكبر من سابقه.
والتبرير الذي يسوقه "ادلر" كحصيلة للمثالين السابقين وهو إثارة مشاعر مناسبة
ّ
تيهئ الجو للحالة الجديدة ،فيه الكثير من املغالطات ،فإثارة املشاعر ال يمكن أن تأتي من
فراغ خصوصا أنه يسير عكس تيار املشاعر الجاري عند اإلنسان في تلك الحالة (شعور
الطالبة بالخوف والقلق من االمتحان واستثارة شعور الثقة واالطمئنان من األحالم)،
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وهو يضطر العتبار أن هذه األحالم إنما تمارس عملية خداع الذات للخروج من هذا
التعليل املتناقض.
يقول ادلر( :إن األحالم مصممة بحيث تخدعنا وتضللنا ،ولعل هذا هو السبب في
ً
أننا نادرا ما نفهم أحالمنا ،ألننا لو تمكنا من فهم أحالمنا لفقدت األحالم قدرتها على إثارة
املشاعر التي تهيء الجو الذي يسمح لنا بتأكيد وتبرير أسلوب حياتنا ،وسنفضل استخدام
املنطق والفطرة السليمة ونرفض إتباع أحالمنا ،من هذا يمكننا أن نستنتج أنه إذا ما
ُ
تمكنا من فهم أحالمنا فإنها ستفقد الهدف والغرض الذي خلقت من أجله) (.)1
ويا ليته هنا اكتف بتبرير الرمزية في استثارة املشاعر بخداع الذات بل إنه دخل في
حكم عام فوضع أطروحته في مهب الريح ،فإطالق فهمه هذا على عموم األحالم خطأ
فادح؛ ألنه ال يتيح له استيعاب النتائج ( )2التي تقدمها أحالم النبوءات واالبتكارات
واإلبداعات واألمور الغيبية  ...الخ ،وال يسعفه االستثناء الذي ألحقه بحكمه العام بقوله:
ً
ً
"إننا نادرا ما نفهم أحالمنا"؛ الن أغلب أحالم (النبوءات وغيرها) إنما هي مرمزة أيضا.
أما ما يرشح عن أطروحته تلك من تناقضات أخرى؛ قوله أن دور تلك املشاعر
التي يعمل العقل الباطن على استثارتها عن طريق األحالم إنما غايتها تهيئة اإلنسان
الستقبال االمتحان في مثاله السباق حتى نحقق أفضل النتائج وبهذا نسيطر على الخوف
والقلق الذي ربما يجعلنا نفشل في االمتحان ،وهذا هدف سامي ونبيل.
بينما نجده يتناقض مع ما طرحه من أننا إذا ما استسلمنا لهذه املشاعر الحديثة
املنتجة بسبب أحالم خداع الذات فإننا سنضطر إلى االنصياع للمنطق والفطرة
السليمة!
وهنا تساؤل؛ هل أن ما تدعو إليه الفطرة السليمة واملنطق ما هو إال الوصول إلى
أقص ى ما يمكن من األهداف السامية والنبيلة في حياة اإلنسان ؟

) (1معنى الحياة ،الفريد ادلر :ص.148 – 147
) (2نتائج أحالم النبوءات واإلبداعات واالخبارات الغيبية وغيرها ملموسة ومتحققة على أرض الواقع وال تثير مشاعر لحادثة
ما أو امتحان أو غيره بل اخبارات واقعية تتحقق بكل تفاصيها وال عالقة لها بما طرحه من كبت وقمع وخداع للذات باستثارة
مشاعر جديدة تهيء لحالة االمتحان في مثاله السابق.
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ً
إذن ،فالهدف صار واحدا بين الجهتين املتضادتين في أطروحة "ادلر" ،أليس هذا
تناقضا صارخا ؟
هذا ،ناهيك عن تناقضات العقل الباطن الواعي املفترض وما يستتبعه من
إشكاالت وتساؤالت ال نهاية لها ،ال أريد تكرارها مرة أخرى.
ويرجع "ادلر" فهم الرموز ً
بناء على كل شخص على حدة:
يقول ادلر( :يجب أن نتفهم األحالم ونفسرها بطريقة خاصة بكل فرد على حدة،
ولهذا يكون من املستحيل وضع معادالت عامة توضح معاني الرموز والتشبيهات املوجودة
في األحالم ،فكل رمز فريد في نوعه وخاص بهذا الفرد وحده ،والحلم ما هو إال نتاج
أسلوب الحياة الخاص بهذا الفرد ،والناتج عن فهم هذا الفرد للظروف املحيطة به) (.)1
وهو بهذا يخالف أطروحة املخزون القديم للرموز أو العقل الجمعي وما يتطلبه من
تراث وأساطير اإلنسان القديم ،فيفترض رمزية خاصة لكل عنصر في الحلم وهذه الرمزية
خاصة أيضا لكل شخص ،وبالتالي يقدم "ادلر" رأيه الذي يقطع الطريق على وضع
ً
معادالت عامة أو رموز ثابتة يمكن الرجوع إليها في التأويل ،وهو بهذا يضع نفسه مجبرا في
موضع إنكار قضية األحالم النمطية ( )2التي يقر بوجودها كل علماء النفس وهي موجودة
ومنتشرة بين الناس وال يكاد إنسان ال يرى أحالما من هذا النوع ،فكيف سيوفق بين
ً
تعميم نظريته تلك على كل األحالم وبين طائفة كبيرة جدا من أحالم الناس النمطية
املتكررة التي فرضت نفسها على أنها رموز عامة مشتركة يشترك فيها جميع الناس على
اختالف ثقافاتهم وأعمارهم وأجناسهم ،وال يمكن إنكار أنها مقننة ومنظمة ومقصودة،
وهذا االشتراك علله العلماء بالكثير من العلل واألسباب.
ً
بينما قدم "ادلر" للخروج من هذا املأزق فهما آخر لألحالم النمطية يعطي فيه
ً
ً
فهما عاما ومتعدد املعاني ملجموعة من الرموز النمطية الشائعة كالطيران والسقوط
والضياع أو الشلل وإرجاع بعضها إلى آثار تربية الطفل أو بعض أحداث املاض ي ،ولم يلزم

) (1معنى الحياة ،ادلر :ص.148
) (2األحالم النمطية :الطيران والسقوط والضياع واالمتحان وسقوط األسنان ومثيالتها.
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ً
نفسه بمعان ثابتة تعطي تفسيرا مقبوال للرموز النمطية كما فعل في سابقاتها من رموز
األحالم األخرى (.)1
ً
مع أنه تنازل مسبقا بقوله( :وعندما أقوم بوصف بعض األنماط التقليدية فأنا
أقوم بهذا من أجل املساعدة في تحقيق فهم عام لألحالم ومعانيها ،وليس لغرض توفير
دليل حرفي دقيق يمكن أتباعه لتوضيح معاني الرموز والتشبيهات املوجودة في األحالم)(.)2
وهو بهذا لم يلزم نفسه بتفسير ثابت لرموز األحالم النمطية الثابتة حتى ال يضع
ً
نفسه في موضع النقد ،فهو يجهل فعال تلك الرموز ،إال أ ّن ما قدمه ال يعد تعليال علميا
بل هو أمر يناقضه الكثير من الوقائع على األرض ،فاألمثلة التي ساقها مثل الطيران أو
السقوط أو الشلل أو الضياع أو االمتحان والتي تؤدي كما يقول "ادلر" إلى استثارة
مشاعر تناسب الحدث الذي أدى لظهوره؛ فليس دائما يكون هناك ارتباط بحالنا عندما
نحلم هكذا أحالم بل ربما العكس مثل أحالم سقوط األسنان وهي من األحالم النمطية
كما صنفها "فرويد" فهي تؤول دوما بحصول وفاة أحد األقارب ،وهذا ثابت بالتجربة
الكثيرة والكثير من الحقائق العلمية إنما بنيت على تجارب فردية ،فلماذا ال يتم األخذ
بهذا اإلرث التجريبي الكبير لتحقق هذه الرموز أو على األقل بعضها مما اتضحت معانيه
ودالالته بشكل قطعي.

) (1يقول ادلر( :يحلم الكثير من الناس بـ "الطيران" ومفتاح فهم هذا الحلم – كغيره من األحالم – يكمن في املشاعر التي
يثيرها ،فهذا الحلم يخلف من ورائه جوا من الشجاعة والشعور بالقدرة على االرتفاع والسمو فوق املصاعب ،هذا الحلم
ً
يصور التغلب على الصعوبات والتطلع نحو "التفوق" وقد أصبح سهال وبال مجهود ،لقد مكننا هذا الحلم من أن نتخيل
ً
أنفسنا شجعانا نتطلع إلى املستقبل وطموحين ،مثلنا مثل كل البشر الذين ال يستطيعون التحرر من طموحاتهم حتى وهم
نيام ،إن هذا الحلم يقول" :هل يجب أن أستمر؟ أم ال؟ ".
واإلجابة املقترحة هي" :استمر .ال توجد عقبات في الطريق".
ً
قليل جدا من الناس من لم يمر بحلم "السقوط" ولو مرة واحدة على األقل ،وهذا يظهر أن العقل البشري مشغول بالحفاظ
ً
على الذات وتجنب الهزيمة أكثر من انشغاله بالتغلب على الصعوبات التي تواجهه ،ويصبح هذا مفهوما أكثر عندما نتذكر أن
األطفال يتم تحذيرهم وتوعيتهم بحكم العادات والتقاليد بأقوال مثل:
ً
"ال تقف على الكرس ي !"" .ال تعبث باملقص !"" .كن حريصا  ..وابتعد عن النار! ").
) (2املصدر نفسه :ص.148
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ومن جهة أخرى ،نضع هذا التساؤل :إذا كان افتراض "ادلر" يوجب استثارة
مشاعر لكل حلم يراه النائم يتناسب مع الرمز من جهة ومع الحدث املقصود من جهة
أخرى ،فما هي املشاعر التي تثيرها مثل هذه األحالم !؟
ً
وإذا سلمنا جدال بحصول هذا ،فكيف لك أن تعرف معنى هذه الرموز النمطية
املتكررة على جميع الناس باعترافه هو وغيره ،بما فيهم أنت أيها القارئ .هل تعرف حقا
معنى تلك الرموز وهي رموز ال تخلو أحالمنا منها تقريبا ،فمن أين جاء هذا التوحد في
اختيار هذا الرمز بالذات ليكون صورة يستخدمها املاليين من الناس بأحالمهم في آن
واحد؟ وما فائدة استخدامها بهذا الشكل الجماعي إذا كانوا جميعهم أو لنقل أغلبهم ال
يعرفون تفسيرها ؟!
أما إرجاعه األمر إلى التربية ،فهذا ال يمكن التيقن منه أيضا؛ الن أساليب التربية
نسبية ومختلفة فال تجد مجتمعا يتبنى نفس املفاهيم بالتربية بل ربما تجد نفس املجتمع
تختلف أساليب التربية فيه من فئة إلى فئة أخرى حسب املستوى املعيش ي أو املكان
الجغرافي أو املعتقد الديني أو غيره من املتغيرات ،وبهذا تنتقض عملية اإلرجاع إلى هذا
السبب ألن األحالم املرمزة نمطيا إنما تتصف بالتوحد في اختيار رمزها فكيف تم هذا
التوحد رغم اختالف الثقافات بين الشرق والغرب بل وبين العوائل الريفية وبين العوائل
املتمدنة وهكذا !
واألهم من هذا كله هو تحقق األحالم على أرض الواقع بعد حين ،وهذه النبوءات
التي تتحقق ال عالقة لها باملشاعر التي يثيرها الحلم ،وال تعكس حال الرائي كما يفترض
ً
ً
"ادلر" بل ربما العكس تماما ،فالرؤيا ربما تخبر بش يء يثير مشاعر معاكسة تماما ملا تخبر
ً
به الرؤيا وسأضرب مثاال هنا :األحالم التي يشاهدها الناس والتي تتحقق أحداثها بعد فترة
من الزمن بغض النظر عن كونها مفرحة أو حزينة أو مخيفة أو مثيرة للتوتر والترقب،
فإنها أن تحققت بعد يوم أو يومين فالبد أن رسالتها كانت بعيدة عن ما أثارته من مشاعر
ً
ً
أي إن املشاعر هنا صارت أمرا ثانويا إن لم نقل أنه أمر عكس ي وال عالقة له بحال الرائي.
ً
وللتوضيح أكثر فان ما تفترضه نظرية "ادلر" من أ ّن األحالم تترك أثرا في نفس الشخص
الحالم تتناسب مع رسالة ذلك الحلم وهذا هو الهدف من وجهة نظر "ادلر" أي استثارة
مشاعر معينة ،وهذا طبعا ال يتماش ى مع أحالم التحقق خصوصا إذا كانت فترة تحقق
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ً
الحلم بعيدة جدا ربما تصل إلى أيام أو أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات ،فما الذي يبق
بعد كل هذه الفترة من تلك املشاعر التي يفترضها "ادلر" ؟
ً
وهذا هو تماما ما يحصل في الكثير من أحالم الرموز املتعاكسة وهي متعارف عليها
ً
ً
بشكل كبير ،وهي التي ترى فيها مأتما فيؤول على أنه فرح أو بالعكس أي ترى عرسا
ً
فيؤول بالحزن أو املوت ،وهذا يحصل كثيرا وتنطبق أحالمه على أرض الواقع.
إذن ،البد أن تكون تلك الرموز مقننة ومقصودة ويراد منها رسالة معينة وأن
الجهة التي أرسلتها البد أن تكون واعية ،وليس هذا فقط بل إنها متفوقة بشكل كبير على
قدرة العقل ومعرفته ومخزونه املتراكم سواء ما يتذكره أو ما ال يتذكره .وإن لم يكن هذا
ً
الفرض صحيحا فلن نجد اإلجابات في فهم الرموز؛ ألن علماء النفس مع تقدم أسلوب
البحث استطاعوا أن يتوغلوا في مجاهيل النفس اإلنسانية إال أنهم وقعوا في فخ التعميم
دائما ،فكل من نجح في جزئية معينة عممها على باقي الجزئيات مما اضطره إلى لي
الحقائق وفق ما افترضه هو وليس وفقا ملا تمليه الحقيقة العلمية الواقعية ،وهذا هو
بالضبط الذي أدى إلى تطويع فهم الرموز بهذا الشكل القسري الذي يخلو من االعتماد
على أساس علمي ممنهج واضح.
ً
وقد اخترت مثاال كنموذج ألسلوب التأويل الذي يستخدمه "فرويد" لحلم شاهده
هو وفسره:
ً
ً
يقول فرويد( :حلمت مرة أنني أرى في واجهة إحدى املكتبات مجلدا جديدا من
إحدى هذه السلسالت التي اعتدت شراءها والتي تنشر من أجل الهواة في موضوع بعينه
(كبار الفنانين ،تأريخ العالم ،أشهر املدائن ،الخ) .وكان عنوان السلسلة الجديدة هو
"أشهر الخطباء" أو "الخطب" ،وكان أول مجلداتها يحمل اسم الدكتور ليشر .عندما
ً
أخذت أحلل هذا الحلم بدا لي أمرا بعيدا عن االحتمال أن أشغل في أحالمي بشهرة
الدكتور ليشر ،هذا املتحدث الذي ال يفرغ من الكالم باسم املعارضة األملانية في البرملان.
وحقيقة األمر أنني قد أخذت من أيام قالئل في عالج بعض املرض ى الجدد ،وهكذا
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أصبحت اليوم مضطرا إلى التحدث عشر ساعات أو أحدى عشرة ساعة في اليوم .فأنا
ً
أيضا متكلم ال يفرغ ) (.)1
أي أن "فرويد" وباختصار فسر حلمه على أنه إنعاس لحاله في الحقيقة ،فهو
أصبح كثير الكالم النشغاله بعالج الكثير من املرض ى في تلك الفترة التي رأى فيها الحلم،
ً
لذلك فان نفسه عكست حال كثرة كالمه بأن صورت له مجلدا يحمل عنوان أشهر
الخطباء وباسم الدكتور ليشر وهو معروف بكثرة الكالم .وهذا التفسير أو لنقل التحليل
للحلم يضعنا أمام عدة تساؤالت لعل أولها وأهمها هو :من يمكن أن يمتلك قابلية اختيار
ً
هذه الرمزية  -وفي حلم فرويد (دكتور ليشر)  -علما أن دالالت استخدام هذا الرمز
ً
ً ً
ممكن أن ال يكون كثرة الكالم بل كونه معارضا مثال أو كونه عضوا في البرملان أو ربما
داللة على الشهرة وسماع الناس له كون الحلم ذكر اسمه في مجلد الخطباء ،وهناك
ً
فروض كثيرة جدا.
وهذا يجعلنا أمام احتمالين :أولهما كون واضع الرمز غير مدرك وعشوائي ،وهذا
بالتأكيد ال يجعل قيمة لوضع تفسير منطقي مفيد؛ ألنه أصال عشوائي وغير هادف وغير
ً
عاقل ،وبالتالي فالتفسير سيكون توظيفا من قبل املفسر (املحلل) لفكرة بدون أي معايير
أو قواعد منطقية يقبلها العقل السليم وهو إقحام قسري ملا يريد وحسب ،وهذا ال قيمة
ً
علمية له إطالقا.
ً
ً
ً
أما إذا كان واضع الرمز مدركا وعاقال فسيكون الرمز مقصودا ،وهذا هو األرجح في
كثير من األحالم ،بعبارة أخرى :فان واضع الرمز مدرك ويعلم ما يفعل ،وكيف يختار
ً
الرمز ،وملاذا هذا دون غيره .وال يمكن بحال في هذا الفرض (كون واضع الرمز مدركا) ال
يمكن إهمال تفسير األحالم أو إقحام تفسير عبثي؛ ألنها صادرة من جهة مدركة وعاقلة
وليست عشوائية كما هو حال الفرض األول.
وبين هذين الفرضين تنقل أصحاب نظريات إنكار األحالم الصادقة ،فمرة يعتبرون
ً
كل ما في األحالم انبعاثات نفسية عشوائية ،ومرة يعتبرونها رموزا ليعبروها وفق هواهم
ً
وال يلتزمون بكونها رموزا منتخبة وفق إدراك وعلم مسبق .ولعل أفضل طريقة وضعوها

) (1تفسير األحالم ،فرويد :ص.284 – 283
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للخروج من هذا اإلشكال كان فرض نسبة اإلدراك للعقل الباطن وقابليته على توجيه
ً
األحالم ،وهذا يعتبر هروبا أكثر مما هو تعليل منطقي.
والغريب أنهم جميعا أعلنوا صراحة وفي أكثر من مناسبة عجزهم عن إيجاد تلك
اللية املطلوبة لفهم الرموز وتصنيفها وفهمها ،وبالتالي فإن فرضياتهم تلك غير واقعية
ً
وغير منتجة تماما.
ً
يقول يونغ ...( :لست مضطرا إلى إثبات صحة تفسيري لألحالم – وهذه مهمة حري
ً
أن تكون ميؤوسا منها  ،-بل يجب علي أن أعين املريض على إيجاد ما يجعله يفعل ،وهنا
أكاد أكشف عن خيبة نفس ي بالقول :أن أعينه على إيجاد ما هو "فعلي") (.)1
لذلك وبعد هذا العجز اضطر علماء النفس وعلى مقدمتهم "فرويد" إلى اعتبار أن
الرموز خاصية من خواص "العقل الباطن" في محاولة للهروب ولإلفالت من إيجاد املبرر
الحقيقي الذي يبين علة الترميز في األحالم بقوله "أن الرمزية من خواص التفكير
الالشعوري".
فافتراض أن الرموز خاصية من خواص التفكير الالشعوري يولد استفهامات
عصية عن اإلجابة:
فالالشعور هل هو جهة مستقلة ؟
وهل هو قادر على تقديم دليل على آلية إنتاج الرموز من قبل الالشعور؟
ً
وما هو الدليل العلمي التجريبي أ ّن الالشعور مسؤول عن تلك الرموز فعال ؟
فإن كان يعني أ ّن الالشعور هو مستودع للرموز وخصوصا ما ذكرها من تراث
شعبي وأساطير وأغاني وغيره وهذا أمر ممكن ووارد ،فأين يخزن ذلك التراث وأغلب تلك
املعلومات غير موجودة في الذاكرة أصال كما هو واقع الحال في الكثير من األحالم
وباعتراف الكثير من الباحثين وبضمنهم "فرويد" نفسه ؟

) (1علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.89
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وإن وجدت تفاصيل الحلم في ذاكرة الشخص ،فمن هو املسؤول عن انتقاء تلك
الرموز بعينها في األحالم ؟ فإن كان عشوائيا فستعود األسئلة السابقة تظهر من جديد،
أي كيف يقولون أن األحالم لها معنى ومقصودة وتسير وفق سياق ،بينما أن اختيار
الرموز عشوائي وغير منتج ؟!
وقبل أن نخوض في موضوع "العقل الباطن" البد أن نمر على تعليل العلماء إلخبار
بعض األحالم باألمور الغيبية والنبوءات واإلبداعات واالختراعات وغيرها مما غاب عن
ذهن اإلنسان ووعيه وإدراكه.

ً
نقل الدكتور علي الوردي بعض النظريات( :أن هناك كثيرا من الباحثين قد شغلوا
بأمر تنبؤات األحالم وهم قد انقسموا في تعليلها إلى فريقين... .
أما الفريق األول ،وهو الذي يشمل جمهرة الباحثين في األحالم من علماء النفس،
فيحاول تعليل تنبؤات األحالم بما يسميه عامل االتفاق واملصادفة .وممن ذهب هذا
املذهب في التعليل الدكتور مالك جرجيس ،األخصائي املصري في علم النفس .وفيما يلي
أنقل نص ما قال في هذا الصدد كما جاء في مقالة نشرها منذ سنوات:
"إن نسبة األحالم التي ال تتحقق عند الناس أكثر بكثير من نسبة األحالم التي
تتحقق .وليس هناك أي أساس علمي يمكن للفرد العادي أن يعتمد عليه لتفسير أحالمه
 ...والحد الذي يتحقق يكون عادة نتيجة املصادفة أو لتوقع صاحبه حدوث ما حدث،
ولو بأسلوب غير واع .وليس في ذلك ش يء من التنبؤ كما يظن الكثيرون من الناس خطأ،
فالشخص الذي يوقظ مخاوفه وقلقه النفس ي على موضوع ما متخوفا في يقظته من
حدوثه قد يحلم أحالما مفعمة بهذه األحاسيس ذاتها ،وقد تشاء املصادفة أن يتحقق
جزء مما حلم به ،أو حتى يتحقق الحلم كله ،ال بسبب الحلم ولكن ألن ما توقعه هو
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خاتمة منطقية للظروف املحيطة به .وليس أدل على صحة هذا الرأي من أن أغلب
ً
األحالم ال تتحقق سواء أكانت أحالما تدل على شر أو تدل على خير) (.)1
قبل أن نذكر الفريق الثاني نناقش باختصار ما نقله الدكتور على الوردي حول
العلة من وجود إخبارات مستقبلية في األحالم:
ً
أوال :قوله "نسبة األحالم التي ال تتحقق أكثر بكثير من التي تتحقق" ،يستبطن
ً
اعتراف بأن هناك طائفة من األحالم قد أخبرت بنبوءات مستقبلية وتحققت فعال ،وهذا
إن دل على ش يء فإنما يدل على وجود هذه األحالم الصادقة في إخباراتها ،بينما بعضها
الخر ال ،وهذا ُيفسر دينيا أ ّن التي لم تتحقق تحتمل احتمالين؛ األول :أنها أحالم من
النفس ،والثاني :أنها أحالم صادقة حصل فيها البداء ( )2ولم تتحقق.

) (1األحالم بين العلم والعقيدة ،علي الوردي :ص.147 – 146
ً
) (2كتب الشيخ جعفر السبحاني معرفا البداء بشكل تفصيلي وهذا بعض مما كتب صّ ( :340-339أن املراد من البداء في
التغير في بعض مظاهر علمه سبحانه ؛ ّ
مقام اإلثبات هو وقوع ّ
فإن لعلمه سبحانه مظاهر ،منها :ما ال يقبل التغيير ،ومنها ما
يقبل ذلك.
ُ
ُ
ْ ُ ُ
ّ
ّأما ّ
ْ
ّ
ْ
األول :فهو املعبر عنه بـ « اللوح املحفوظ » تارة وبـ « أم الكتاب » أخرى  ،قال سبحانه( :بل هو قرآن مجيد * في لوح
ُ ُّ ْ
ْ
ٌّ
م ْح ُفوظ) .وقوله تعالى( :وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم)
َٰ
ْ
ُ
وقال سبحانه( :ما أصاب من ُّمصيبة في األ ْرض وال في أ ُنفسك ْم إال في كتاب ّمن ق ْبل أن ن ْبرأها إن ذلك على اللـه يسير).
ُ
ّ
فاللوح املحفوظ وأ ّم الكتاب يمكن التعبير عنه بأنه ذلك الكتاب الذي كتب فيه ما يصيب اإلنسان طيلة حياته من باليا
ّ
وفتن ونعيم وسرور بشكل ال يمكن أن ّ
يتطرق إليها املحو واإلثبات قدر شعرة  ،وألجل ذلك لو تمكن اإلنسان أن ّيتصل به ،
ّ
لوقف على الحوادث على ما هي عليه بال خطأ وال تخلف.
ُ ُ ُّ ْ
ُ ُْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ّأما الثاني :فهو لوح املحو واإلثبات الذي أشار إليه سبحانه بقوله( :يمحو اللـه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) فاألحكام
ّ
ً
فالتغير فيها ألجل إعواز شرطها أو ّ
ّ
تحقق مانعها ،فمثال يمكن أن
الثابتة فيه أحكام معلقة على وجود شرطها أو عدم مانعها ،
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
مقتضياته في الوقت املعين املتصل باملقتضيات  ،إال أنه ّربما يمحى ويؤجل ويكتب بدله توفر
يكتب فيه املوت نظرا إلى
ّ
ّ
ّ
الصحة؛ لفقدان شرط التقدير األول أو طرو مانع من تأثير املقتض ي.
ّ
علته ،فإنّ
ّ
فالتقدير ّ
ّ
يتصور بالنسبة إلى جميع أجزاء
األول يفرض ألجل قياس الحادث إلى مقتضيه ،كما أن التقدير الثاني
الش يء إذا قيس إلى مقتضيهـ الذي يحتاج الصدور منه إلى وجود شرائط وعدم موانع ـ يمكن تقدير وجوده ،بالنظر إلى مجموع
ّ
ويقدر عدمه لفرض عدم وجود شرائطهّ ،
علته التي منها الشرائط وعدم املوانعّ ،
وتحقق موانعه.
أجزاء
النبي أو ّ
إذا علمت ذلك فاعلمّ :أنه ّربما ّيتصل ّ
الولي بلوح املحو واإلثبات  ،فيقف على املقتض ي من دون أن يقف على شرطه
تحقق شرطه أو عدم ّ
يتحقق ألجل عدم ّ
ولكنه ّربما ال ّ
أو مانعه ،فيخبر عن وقوع ش يء ماّ ،
تحقق وجود مانعه ،وذلك هو
البداء في عالم اإلثبات.
وإن شئت قلت :إ ّن موارد وقوع البداء حسب اإلثبات من ثمرات البداء في عالم الثبوت ،ولم يرد في األخبار من هذا القسم
من البداء ّإال موارد ال تتجاوز عدد األصابع ،نشير إليه بعد الفراغ ّ
عما ورد في الذكر الحكيم ).وللتعرف اكثر الرجوع للكتاب
بحوث في امللل والنحل ،جعفر السبحاني ،الطبعة الثانية 1434ه  ،الناشر مؤسسة اإلمام الصادق (عليه السالم).
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يقول السيد احمد الحسن (عليه السالم) في معنى البداء( :بعد أن أثبتنا الهوته
ً
املطلق ،نقول :إنه البد أن يتصف الالهوت املطلق بالعلم املطلق ،وإال لو كان جهل شيئا
ً
لكان نورا وظلمة  -ألن سبب الجهل هو الظلمة والنقص  ،-ولو كان كذلك انتفت ألهويته
املطلقة ،كما انه لو جهل الحتاج إلى غيره وبطل الهوته املطلق بحاجته وفقره.
ومن علمه ما أظهره في عوالم الخلق ليطلع عليه من خلقه من شاء أن يطلعه
عليه ،وهذا هو لوح املحو واإلثبات ،وفيه لكل حادث احتماالت يعتمد حدوث كل واحد
منها على العبد وما يحيط به ،فعندما يحين حينها يحدث أحدها ،ولوال املحو واإلثبات
لبطل الدعاء ولم يكن له معنى إال العبث ،فمن يقول بعدم وجود املحو واإلثبات يقول
ُ
ُْ
ُ
أن األمر فرغ منه أو كما وصفهم تعالى" :وقالت ْالي ُه ُ
ود ي ُد الله مغلولة غل ْت أ ْيديه ْم ولع ُنوا
ُ
ُْ
بما قالوا ب ْل يد ُاه م ْب ُسوطتان ُي ْنف ُق ك ْيف يش ُاء وليزيدن كث ًيرا م ْن ُه ْم ما أنزل إل ْيك م ْن رّبك
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ ْ
ُْ
طغي ًانا وك ْف ًرا وألق ْينا ب ْين ُه ُم العداوة والبغضاء إلى ي ْوم القيامة كلما أ ْوق ُدوا ن ًارا للح ْرب
ْ
ْ
ُْ
أطفأها الل ُه وي ْسع ْون في األ ْرض فس ًادا والل ُه ال ُيح ُّب امل ْفسدين" املائدة) (.)1
إذن ،بقاء نسبة من األحالم املتحققة بدون تفسير ال يلغي استحقاق هذه الطائفة
ً
ً
املتحققة أبدا ،بل هو يبين عجز من ينكرونها؛ ألنه إنكار لش يء موجود فعال ومتحقق على
أرض الواقع ويعترفون بحدوثه ،ولكن بدون تقديم تعليل منطقي لهذه الظاهرة.
من املتعارف عليه أن البحوث تجرى في أي ظاهرة تستجد وتلفت االنتباه فتجرى
ً
عليها البحوث والتجارب العلمية ،أما مسالة كثرتها أو قلتها فال يعتبر هذا عنصرا ذا قيمة
حقيقية فربما تحصل ظاهرة غريبة ملرة واحدة فقط فتقوم الدنيا وال تقعد بالدراسات
والبحوث وتصرف األموال والجهود والوقت في سبيل ذلك وال ينظر على كون الظاهرة
فردية ،فكيف يعتبر هذا دليال لتجاهل األحالم املتحققة رغم أهميتها البالغة كونها خارقة
للعادة ورغم تكررها في كل زمان وانتشارها بين الناس في كل البلدان وعلى جميع
مستويات الناس وأجناسهم ؟
ً
ثانيا :يقول أن السبب الخر لإلنكار هو عدم وجود األساس العلمي الذي يمكن أن
يفسر األحالم ،وهذا يحسب على من عجز عن تقديم اللية العلمية الناجحة لفهم رموز
األحالم وهي جهة علماء النفس وليس الجهة الدينية ،وبالتالي فيكون الكالم هنا معكوسا
) (1عقائد اإلسالم ،السيد احمد الحسن (عليه السالم) :ص.183
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ً
ً
ً
تماما ،فاألديان قدمت مفاهيم للرموز وبنفس الوقت عينت دائما من يكون قادرا على
التأويل ،وبصرف النظر عن هذا كله فاألحالم املتحققة بعد حين تفسر نفسها بنفسها وال
تحتاج إلى مؤول في الغالب ،أما عجز علماء النفس عن إيجاد منهج واضح وثابت للتفسير
أو إليجاد العلة فيرجع سببه إلى تعاملهم مع جميع األحالم بدون التفريق بينها وتصنيفها،
فاألحالم ليست كلها تحتمل التأويل والفهم بل إن الكثير منها عشوائي فوضوي ال يعدو
اكثر من صور تعكس واقع وهواجس اإلنسان النية.
وبالتالي فاختالط األمر على علماء النفس ال يعني إهمال أحالم النبوءات بهذه
الحجة بقدر ما يعني فشلهم في تصنيف األحالم بشكل صحيح ليتسنى دراستها ووضع
ً
األسس الصحيحة لتصنيفها وفهمها واالستفادة من مكنونها املعجز .خصوصا هم
يتكلمون عن أحالم تحققت نبوءاتها املستقبلية على أرض الواقع وهم عاجزون عن
إيجاد تفسير علمي مقبول لتلك الظاهرة الخارقة.
ً
ثالثا :املصادفة؛ إن تعليل تحقق األحالم باملصادفة ش يء غريب حقا؛ ألننا ال نتكلم
عن حوادث شاذة بل نتحدث عن ظاهرة منتشرة بكثرة بين الناس وربما ال يمكن إحصاء
مشاهداتها في كل مكان أو كل زمان على حدة لكثرتها ،ولكن كون أحالم االنعكاسات
النفسية أكثر منها بين البشر ال يلغي األحالم الصادقة لكونها أقل منها ،ولهذا فال يمكن أن
توصف ظاهرة بهذا الحجم بأنها مصادفة.
كما أن التحقق لألحالم ليس تحققا إجماليا بل تفصيليا في أغلب األحيان ،أي أن
ً
هناك تفاصيل في الحلم املتحقق دقيقة جدا إلى درجة يستحيل معها ورود املصادفة،
ً
فكيف إذا ما كانت األحالم املتحققة كثيرة جدا عند الشخص الواحد ،فما بالك اذا كان
التحقق منتشر على مستوى الكثير من الناس وفي كل زمان.
ً
يقول د .على الوردي( :أوال :إن اإلنسان قد يرى في بعض أحالمه حادثة متشعبة
كثيرة التفاصيل ثم يتحقق بعدئذ صدق الرؤيا كأنها كانت مسجلة على شريط سينمائي.
ً
ً
إن الحلم لم يكن خبرا مجردا بل ظهرت فيه تفاصيل عديدة .ومن الصعب أن نتصور
اجتماع هذه التفاصيل في الحلم وفي الواقع لو كان األمر ناشئا عن املصادفة املحضة .إن
قوانين االحتمال في علم اإلحصاء تستبعد ذلك.
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ً
ثانيا :أن بعض تنبؤات األحالم التي تتحقق فيما بعد ال تظهر للنائم مرة واحدة .بل
تتكرر أحيانا كأنها إنذار من مصدر خفي يحاول تنبيه اإلنسان إلى خطر مقبل .وليس من
النادر أن يتكرر اإلنذار خالل فترة طويلة من الزمن .ومثل هذا الحلم يصعب تعليله
بعامل املصادفة ،فنحن نعرف عن املصادفة أنها ال تتكرر على نمط واحد إال في حاالت
ً
نادرة جدا) (.)1
أعتقد إن من يقول باملصادفة هنا كمثل من ينتظر صديقه على موعد في مكان
معين وعندما يأتي الصديق على املوعد بالضبط يقول له :إني سعيد بلقائك في هذه
املصادفة !!
ً
رابعا :توقع حصول األحداث قبل حدوث األحالم ،هذا األمر ربما يصح في حاالت
توقع حصول أمر ما كما يذكر هو مثال غرق السفينة ( ،)2ولكن الحاالت األكثر شيوعا
ليست من طراز هذا املثال كأحالم اإلبداعات واالختراعات والنبوءات التفصيلية أو
ً
املعلومات املجهولة أو الوقائع التي لم يفكر بها أو لم تخطر على باله أصال أو األحالم التي
يشاهدها غيره به ( )3وغيرها الكثير ،طبعا هذه ال يمكن اعتبارها ضمن دائرة هذه العلة
الرابعة.
أما الفريق الثاني الذي ذكره د .على الوردي؛ قالوا أ ّن التعليل الذي يعزو تحقق
األحالم إلى عامل املصادفة هو تعليل غير مقبول ،وفي رأيهم أن عامل املصادفة قد يصلح
في تعليل كثير من نبوءات األحالم ،لكنه ال يصلح في تعليلها كلها .ففي هذه التنبؤات
جوانب غامضة ال يسهل تعليلها.

) (1األحالم بين العلم والعقيدة ،د .علي الوردي :ص.149
ً
ً
) (2يذكر د .علي الوردي مثاال توضيحيا( :أن رجال كان مسافرا في البحر على بآخرة .وحدث ذات يوم أن مرت بالباخرة
عاصفة هوجاء .وكانت الباخرة قديمة ال تتحمل عبء العاصفة بسهولة فصارت تترنح بشدة وتنوء بركابها .فانتاب الركاب
الخوف ،كان أشدهم خوفا صاحبنا فأخذ يتوهم بأن الباخرة سوف تغرق حتما .ونام أثناء ذلك فرأى في منامه كأن الباخرة
سوف تغرق حتما .ونام أثناء ذلك فرأى في منامه كأن الباخرة قد غرقت .فاستيقظ فزعا وعزم على أن يترك الباخرة في أول
ميناء يصل إليه .وقد نفذ فعال ما عزم عليه .ثم شاءت املصادفة أن تغرق الباخرة بعد مغادرتها ذلك امليناء .وشاعت قصة
الرجل بين الناس حيث اعتبروها دليال على صحة ما تنبا الحلم به .والحقيقة هي خالف ذلك ،إذا أن الخوف هو الذي جعل
الرجل يحلم به ،ثم غرقت الباخرة بعدئذ على سبيل االتفاق والصدفة العمياء) األحالم بين العلم والعقيدة :ص.147
) (3توجد حاالت كثيرة موثقة (انظر :امللحق رقم  )5أناس يرون رؤى بأقاربهم مثال في مكان بعيد تخبرهم بأحداث ستحصل
ألولئك األقارب.
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وينقل الدكتور علي الوردي نماذج كثيرة من أحالم النبوءات املستقبلية املذهلة
ً
والتي أخبر أصحابها بأحداث مستقبلية ووقعت فعال كما أخبروا ،ونقل أيضا مجموعة
بحوث قام بها بعض الباحثين ألشخاص أيضا أخبروا بمثل هذه النبوءات على أنه لم
يذكر مصدر تلك النبوءات هل هي من األحالم أو املكاشفات (األحالم التي تحصل أثناء
ً
اليقظة) .وعموما ،يمكن أن تكون مصادر مثل تلك النبوءات هي األحالم وإن لم يصرح
أصحابها بذلك بل ربما هم ال يتذكرون ذلك ،وهذا أمر طبيعي وحاصل بشكل كبير وربما
ً
حصل معك أيضا ،فال يوجد أحد منا لم يستيقظ يوما ما وهو حزين أو سعيد أو خائف
متوتر وال يعرف سبب هذه املشاعر ،وهي في الحقيقة آثار أحالم الليلة السابقة.
وهذه بعض التجارب واإلحصاءات لبعض الباحثين نقلها ( )1د .على الوردي في
كتابه التي تثبت أ ّن اإلخبارات املستقبلية ش يء موجود بنسب يستحيل اعتبارها ضمن
نطاق املصادفة:
ً
أوال :تجربة أوليفر لودج اإلحصائية في هذا الصدد ،استقص ى فيها حالة عدد كبير
من الناس فوجد أن هناك  1300شخص شعروا مرة في حياتهم بإحساس غريب ينبئهم
بوقوع كارثة على أحد أقربائهم أو أصدقائهم األعزاء .وتبين أ ّن هذا اإلحساس لم يتحقق
عند أولئك األشخاص سوى ثالثين مرة ،أي إن معدل الصدق يقارب نسبة  1إلى ،43
ً
وهذه النسبة كبيرة جدا إذا ما تم إرجاع تحقق النبوءات فيها إلى عنصر املصادفة .وقام
لودج بعمليات حسابية وإحصائية معقدة لتأييد رأيه هذا ،واستنتج من ذلك أنه البد أن
يكون بين ذهن من تقع عليه الكارثة وذهن من يتنبأ بها نوع من االتصال املجهول الذي
لم يستطع العالم اكتشاف سره حتى الن.
ً
ثانيا :وقام الباحث سدجويك ببحث وصل إلى نتيجة تشابه نتيجة األستاذ لودج
عندما درس  17ألف حالة وقارنها إلى إحصائية الوفيات العامة ،فوجد إحساس اإلنسان
بوفاة أحد األعزاء عليه يصدق أكثر من صدق املصادفة املجردة بأربعمئة وأربعين مرة .
ً
نقل أيضا د .علي الوردي نظرية املستر دن والتي تتلخص بالتي( :يعتقد املستر دن
أ ّن الزمن املقبل بجميع أحداثه موجود أمامنا كوجود املاض ي وراءنا .ونحن قادرون
بأحالمنا أن ننظر إلى املستقبل كما ننظر إلى املاض ي ،غير أننا اعتدنا في دراسة أحالمنا أن
) (1األحالم بين العلم والعقيدة ،د علي الوردي :ص.158-157
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نتطلع إلى جهة الوراء من خط الزمن دون أن نحاول التطلع إلى جهة األمام .ونحن في هذا
كمثل من يرتقي سلما وقد ولى وجهه نحو الجهة السفلى ،فهو ال يرى من الدرجات سوى
تلك التي مضت تحت قدميه .أما الدرجات التالية في الجهة العليا فهو ال يراها وال يهتم
بها إذ هي مختفية وراء ظهره ،وفي وسعه أن يراها اذا أدار وجهه نحوها.
إن األحالم في رأي املستر دن ،هي عبارة عن خليط بين رؤى املاض ي ورؤى املستقبل.
ولهذا فهي تأتي في العادة مشوشة حيث يصعب على اإلنسان أن يميز فيها بين الرؤى التي
تنبعث من الحوادث املاضية وتلك التي تنبعث عن الحوادث املقبلة.
ويقول املستر دن أنه ابتكر طريقة خاصة لتسجيل أحالمه عند استيقاظه من
النوم مباشرة ،وذلك لكي يزيل عنها أثر املبالغة  ....واستطاع بهذه الطريقة أن يعين الجزء
الذي يخص املستقبل من أحالمه .وهو يعتقد أن أي إنسان قادر أن يفعل فعله في هذا
الشأن.)1( )... ،
النظر إلى املستقبل في األحالم هو الذي نبحث له عن علة ،أما قول املستر دن فال
يعني شيئا؛ ألنه لم يأت بجديد بل هو مجرد أعاد السؤال نفسه على أنه جواب،
فالسؤال املطروح أصال هو ما علة إخبار األحالم باملستقبل فيكون جواب املستر دن :الن
اإلنسان في األحالم ينظر إلى املستقبل !!!
وهنا يقدم املستر دن النتيجة على أنها جواب إذ أن األحالم التي لديها قابلية
االنتقال بين املاض ي والحاضر كما يقول هو؛ كيف تمكنت هي من االنتقال إلى تلك
ً
العوالم ،وهل هناك إمكانية للتحكم بذلك االنتقال ؟ وإذا لم يكن التحكم ممكنا فما
قيمة ما ينقل من معلومات مستقبلية تأتي بمزاجها ال سلطة للشخص الحالم عليها،
وبالتالي هي كيان مستقل عن وعي اإلنسان يذهب متى يشاء وينقل معلومات صحيحة
(نتكلم عن أحالم النبوءات الصادقة) هو يختارها وليس وعي اإلنسان الحالم ،فيرجع
نفس التساؤل القديم من جديد :هل يوجد وعيان يتحكمان باإلنسان و  ....الخ ؟
ً
في الحقيقة إن نظرية املستر دن ال تختلف كثيرا عن التعلل بالعقل الالواعي أو
الالشعور ،فالدور الذي أعطاه املستر دن لإلنسان النائم باستكشاف املستقبل هو نفسه
) (1األحالم بين العلم والعقيدة ،د .علي الوردي :ص.151
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الدور الذي أعطاه "فرويد" وغيره للعقل الباطن لتعليل األمور الغيبية ،ولذلك سيتم
مناقشة املنهجين على أنهما منهج واحد وإن لم يصرح هو بذلك بشكل علني ،ولكن نظرية
تنتهي بنفس النتيجة أي إرجاء تلك الظواهر إلى جهة غائبة مرة تسمى "العقل الباطن"
ً
ومرة تسمى "الالشعور" ومرة تسمى "الحاسة السادسة" ( )1وكلها تقدم أفكارا وأطروحات
للخروج بتفسير معقول ومنطقي ،ولكنها تغفل الدليل التجريبي امللموس.
إذن ،نعود لتلك الجهة العقلية الغائبة والتي تضعنا دائما أمام مجموعة من
األسئلة العصية والتي حيرت الفالسفة والعلماء على مر الدهور:
هل العقل الباطن هو جهة عاقلة ،أم إنه ذاكرة مستقلة فقط ؟
وإذا كان العقل الباطن ذاكرة فقط ،فهل يعالج العقل الواعي تلك الذاكرة ؟
وإن كان كذلك ،فلماذا يفقد العقل البشري صراحته مع نفسه فيختار الرموز ؟
أم إن الالشعور هو عقل مستقل ووعي آخر يتحكم باإلنسان ؟!
هل هذا ممكن؛ عقالن يتحكمان بشخص واحد ؟!
ومن يملك إمكانية االنتقاء منهما ؟
وهكذا تعود وتتكرر نفس األسئلة التي ربما ال تنتهي ،ألن افتراض العقل الباطن
ً
كعلة إلنتاج األحالم والرموز هو فرض قاصر عن اإلجابة أصال ،والدليل أنهم مرة
ً
ً
يعتبرون العقل الباطن مخزنا للذكريات القديمة ،ومرة يعتبرونه جانبا من جوانب العقل
الفعال في أوقات معينة ،ومرة يعتبرونه الجهة العقلية املختصة بالكبت ،ومرة يعتبرونه
ً
مسؤوال عن األمور الخارقة .وهذا الفرض بجميع أطروحاته التي ذكرتها أو التي لم أذكرها
ً
ليس فرضا علميا مستندا إلى حقائق علمية وتجارب حقيقية بقدر ما هو فرض مستند
إلى نتائج أفرزها الواقع ولكن بدون علة أو سبببية واضحة ،وبهذا تكون تلك الفروض
مدخال للدور أكثر مما هي مفتاح لحل اللغز املتجدد منذ القدم.
) (1تناول موضوع الحاسة السادسة علم حديث يسمى علم الباراسايكولوجي أو ما وراء الطبيعة ويتناول كل القدرات
الخارقة لإلنسان الفصل الخامس من البحث.
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العجز الذي وقف عنده علماء النفس والطب إزاء تفسير ماهية األحالم والرموز
الذي جعلهم يراوحون في دوامة مفرغة هو تخليهم عن الجانب األهم في قضية األحالم
وهو مدخلية النفس والروح فيها وإيجاد الذرائع والحيل للف والدوران فقط لعدم اإلقرار
بالعجز واالعتراف بالوقوف عند هذه األسئلة الكبيرة ( ،)1لذلك دأب "فرويد" وغيره ممن
ً
ً
إتخذوا منهجا مخالفا للمنهج الديني في معالجة هذا األمر ،دأب على تعمد إيجاد
املسارات البديلة واملوازية للدين والالهوت لكي يعللوا بها إجابات تلك األسئلة العصية.
ً
بيد أن "يونغ" رغم توجهاته الدينية الفلسفية فإنه لم يكن أفضل حاال من
ً
"فرويد" في تعليل قضية أحالم اإلخبارات املستقبلية؛ إذ بررها أيضا بالعقل الباطن أو
كما يسميها الخافية:
يقول يونغ( :وتقع هذه اإلمكانيات في متناول التفسير العقلي ،ألن تفسير األحالم
األولية ليس باألمر الصعب .إنما تبدأ الصعوبة الحقيقية عندما ال تدلنا األحالم على ش يء
ً
ً
ً
محسوس ،كما هي عليه الحال غالبا خصوصا عندما تبدي األحالم نوعا من استشراف
ً
املستقبل .ال أريد القول إن مثل هذه األحالم تنطوي على نبوءات اضطرارا ،وإنما هي من
قبيل االستباق أو "االستطالع" .فهي تنطوي على تلميحات عن اإلمكانيات ،ولذلك يتعذر
توضيحها لشخص غريب عنها .وفي أحيان كثيرة ال تكون واضحة حتى بالنسبة الي ،عندئذ
أقول للمريض" :ال أصدق ،تابع مفتاح الحل" .وكما قلت ،أ ّن األثر هو املعيار الوحيد،
وليس من الضروري أن نفهم ملاذا يحدث مثل هذه األثر .وهذا يصدق بخاصة على
األحالم التي تنطوي على صور ميثولوجية فتكون غريبة ومربكة أحيانا إلى حد ال يصدق.
إذ تنطوي على ش يء أشبه ما يكون بـ "ميتافيزيقا الخافية" ،وهي تعبيرات عن فاعلية
نفسية غير متمايزة قد تنطوي في كثير من األحيان على فكرة الخافية) (.)2
يؤكد "يونغ" إحالته لعلة النبوءات هنا للعقل الباطن على الرغم أ ّن يونغ متدين
ويفترض أنه يرجع أحالم النبوءات الغيبية إلى الوحي وال يتهمها باألسطورية ،خصوصا انه
لم يقدم تعليال علميا باعتبار أنه التزم بالجانب العلمي مقابل الجانب الديني وهو غير
مضطر لذلك التنازل عن مبدئيته املعروفة ،والتي كانت تهمة ال تفارقه حتى الن؛ ألنه

) (1أحالم اإلخبارات ومثيالتها.
) (2علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.88
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كان دائما يصرح بهذا التوجه الروحي ذي النفس الديني في معالجة بعض املفاهيم
ً
ً
العلمية عند حدود يتوقف فيها العلم ويبدو عاجزا تماما.
يقول يونغ( :فكيف إذا كانت املسالة مسالة حاجة معقولة إلى ما نسميه حياة
روحية ،ال يمكن تحصيلها في الجامعات وال في املكتبات وال حتى في الكنائس .إنه يستطيع
أن يقبل ما تقدمه له هذه املؤسسات ،ألن الذي تقدمه له ال يمس إال الرأس ،لكنه ال
يحرك القلب .في مثل هذه الحاالت ،يكون اعتراف الطبيب بالعوامل الروحية في ضوئها
ً
الصحيح أمرا ذا أهمية حيوية ،وإن خافية املريض تمده بما يحتاج إليه ،إذ تنتج له
ً
أحالما ذات محتويات دينية ال سبيل إلى إنكارها .وإذا لم يعترف باملصدر الروحي لهذه
املحتويات أخطأ في املعالجة وانتهى إلى الفشل.
إن املفاهيم العامة عن الطبيعة الروحية عناصر مكونة للحياة النفسية ال غنى
عنها .ونستطيع أن نتبينها عند جميع الناس الذين لديهم مستوى من الوعي يجعلها
واضحة بدرجة أو بأخرى .ولذلك يعد غيابها النسبي أو نكرانها من قبل أناس متمدنين
عالمة على االنحالل .وفي حين ظل علم النفس منذ نشوئه حتى الوقت الحاضر يتعامل
بصفة رئيسية مع السياقات النفسية في ضوء السببية الطبيعية ،فإن مهمة علم النفس
في املستقبل هي البحث عن معيناتها الروحية .لكن التاريخ الطبيعي للعقل لم يشهد
ً
اليوم قدرا من التقدم أكثر مما شهده العلم الطبيعي في القرن التاسع عشر .إننا بالكاد
بدأنا تدوين مذكراتنا عن خبراتنا الروحية.
ً
إذا كان لعلم النفس الحديث أن يفخر بأنه كشف الغطاء الذي كان مسدال على
صورة النفس اإلنسانية ،فإن الغطاء الوحيد الذي كشفه هو ما كان يخفي عن الباحث
الجانب البيولوجي منها .ولعلنا نستطيع أن نقارن الوضع الحالي بما كان عليه الطب في
القرن التاسع عشر عندما بدأ الناس بدراسة التشريح ولم تكن لديهم فكرة ولو ضئيلة
عن الفيزولوجيا) (.)1
لكن رغم ما يدعيه "يونغ" من أ ّن العلم كشف الجانب البيولوجي ولم يستطع أن
ً
يكشف شيئا من الجانب الروحي إال أن أغلب  -بل وال أجازف إن قلت أ ّن أهم  -ما في

) (1علم التحليل النفس ي ،يونغ :ص.194 – 193
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األحالم لم يتم تفسيره أو تعليله بما وصل إليه العلم ،بل إنه أوكله إلى الجانب املجهول
من عقل اإلنسان.
ً
يعترف "فرويد" بمنطلقات بديهية أ ّن علم النفس التحليلي الذي اتخذه منهجا؛
بأن الالشعور هو األساس الذي تعتمد عليه نظريته ،بل ال وجود لش يء اسمه "التحليل
النفس ي" اذا لم يفترض منطقة الالشعور لدى اإلنسان ،وهذا كما أعتقد بسبب وجود
األحالم التي يصعب تعليل وجودها وحصولها بطريقة علمية تجريبية مقبولة وكما يعلل
ذلك هو نفسه:
يقول فرويد( :وهكذا نرى أ ّن علم النفس الذي يقتصر على دراسة الشعور ال
يستطيع حل مشكلتي األحالم والتنويم املغناطيس ي) (.)1
وهو يقصد بالشعور الجهة العقلية الواعية والتي تقابل الالشعور في العقل.
ً
وهو يعتقد جازما أن "الالشعور" إنما يستمد من نظرية الكبت التي يعتقد هو أ ّن
نشوء املنطقة الالشعورية عند اإلنسان بسببها ويعتبر املكبوت كنموذج للالشعور.
فما هو "الالشعور" كما يتصوره "فرويد" ومن أعتمد منهجه من بعده ؟
ً
في البدء علينا أن نعرف أن "فرويد" تعامل مع املنظومة العقلية البشرية تعامال
ً ً
ماديا بحتا يخلو من االعتبارات الدينية التي ترجع الكثير من األفعال العقلية إلى الروح أو
النفس.
يقول املترجم د .محمد عثمان نجاتي( :رأي فرويد أن جميع الظواهر النفسية
سواء كانت شعورية أو ال شعورية ،وسواء كانت سوية أو مرضية إنما تصدر عن قوى
دينامية أساسية تنبعث عن التركيب الفسيولوجي والكيميائي للكائن الحي) (.)2

) (1االنا والهو ،فرويد ،إشراف د .محمد نجاتي ،دار الشروق بيروت ،الطبعة الرابعة  :1982ص.26
) (2املصدر نفسه :ص.17
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وقد قسم العقل إلى ثالث مستويات ( :)1املستوى الشعوري وهو األنا ،واملستوى
القبلشعوري وهي مرحلة بين األنا والهو ،واملستوى الالشعوري وهو الهو .واملستوى
الشعوري ينشأ عن جهاز اإلدراك الحس ي عند اإلنسان.
وهو يفترض أن الالشعور مرحلة مجهولة لتوليد مادة فكرية مجهولة ثم تنتقل
للمستوى الخر القبلشعوري لتتبلور وتتوضح تلك املادة املجهولة بارتباطها في صور
لفظية مطابقة لها ،وبهذا التطابق تتحول تلك املادة الفكرية املجهولة من ال شعورية إلى
شعورية.
ثم يفترض وجود "أنا" مثالي يكون نتيجة تقلبات الدوافع في الهو (الالشعور)،
ومهمة هذا األنا املثالي أنه يقوم بتمثيل العالم الداخلي في "الهو" مقابل ما يمثله األنا من
العالم الخارجي ،وهذا يمثل الصراع الذي ينشب بين األنا واألنا املثالي والذي هو في
حقيقة األمر كما يرى فرويد الخالف بين ما هو واقعي وما هو نفس ي أي بين العالم
الخارجي والعالم الداخلي.
ويقسم األدوار واملهام التي يتكفل بها العقل بناء على فرضيات يصعب التحقق
منها ،فال هو مقتنع بأن املجال الذي يخوض فيه مكشوف وممكن الولوج فيه فتتم
ً
ً
عملية التحقق عمليا وتجريبيا ،وال نتائج العالج بالتحليل النفس ي ناجحة بنسبة جيدة
بحيث يمكن اعتبارها ترتكز على فرضيات صائبة .وهذا واضح في الكثير من تصريحات
فرويد نفسه؛ نقلت بعضها في الفصل األول ،أو كما يتهمه علنا هنا "يونغ" أو غيره.
يقول يونغ( :من املعروف أن التحليل النفس ي الفرويدي محدود بمهمة الكشف
عن الجانب الظليل منا والشر الذي بداخلنا وجعلهما ماثلين في الواعية .وبذلك ال يفعل
شيئا إال أن يوقد ضرام الحرب األهلية التي كانت كامنة ،ثم يتركها تمض ي على تلك
الحالة .وعلى املريض أن يتعامل معها بأقص ى ما يستطيع .لسوء الحظ ،لقد غفل
"فرويد" عن أن اإلنسان لم يستطع قط من قبل ،ولم يستطع حتى الن ،أن يمسك
بمفرده بزمام قواه في مواجهة قوى الظالم ،وأعني بها قوى الخافية "الالشعور") (.)2

) (1انظر  :الفصل الثاني من املصدر نفسه :ص.37 -33
) (2نظرية التحليل النفس ي ،يونغ :ص.230
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يقول فرويد( :لقد ابتدأت آراؤنا عن األنا تتضح ،كما أخذت عالقات األنا املختلفة
تتميز .ونحن الن نرى األنا في قوته وفي ضعفه .وهو مكلف بالقيام بوظائف هامة .وهو
يقوم بفضل عالقته بجهاز اإلدراك الحس ي بتنظيم عمليات العقل في ترتيب زمني،
و"باختيار مقابلتها للواقع" .وهو يقوم بفضل إدخال عملية التفكير بتأخير حدوث الحركة،
كما يقوم بالتحكم في منافذها .وهذه املهمة األخيرة إنما هي في الحقيقة أمر يتعلق
بالشكل أكثر مما يتعلق بالواقع .فموقف األنا فيما يتعلق بالحركة إنما يشبه موقف
امللك الدستوري الذي ال يمكن أن يمر أي قانون بدون تصديقه عليه ،ولكنه مع ذلك
ً
يتردد كثيرا من أن يلغي أي قانون يضعه البرملان .وتقوم جميع خبرات الحياة التي تصدر
من الخارج بزيادة ثروة األنا؛ أما الهو فعالم خارجي آخر بالنسبة لألنا ،وهو يسعى لكي
يخضعه لسلطته .ويقوم األنا بسحب اللبيدو من الهو ،وبتحويل الشحنات النفسية
املتجه من الهو نحو املوضوع إلى أبنية ذاتية .وهو يقوم ،بمساعدة األنا األعلى بطريقة ال
زالت غامضة لنا ،باستعادة خبرات العصور السابقة املخزونة في الهو) (.)1
إقرار "فرويد" هنا بالسيطرة الكاملة للوعي اإلنساني على الحركة ش يء مفروغ منه
ً
وال يحتاج إلى إثبات وتبرير بقدر الحاجة إلى خروج تلك السيطرة تماما من جهاز اإلدراك
الحس ي املنبثق من األنا في عمليات تشكيل رموز األحالم وخداع الذات (األنا) بشكل ذكي
ومستقل ،واألكثر من ذلك هو أحالم اإلبداع واإلخبارات املستقبلية والغيبية والتي ال
تسعفه الخبرات السابقة املخزونة كما يقول هو أو منظريه في أكثر من مناسبة.
وال أحبذ الخوض في تفاصيل جزئية ملا طرحه "فرويد" في التحليل النفس ي
ومستويات العقل وتفاعالتها لبعدها عن موضوع البحث ،فقط تطرقت لجانب مما
قدمه لحقيقة العقل ومستويات ظهور املعارف واألفكار وخصوصا الالشعور (الهو)؛ ألنه
بالنتيجة يعتبر املبرر العلمي لكل ما يعجز العلماء عن تبريره وخصوصا فرويد ،لذلك
سأنقل تعريف ما أختصره املترجم د .محمد عثمان نجاتي:
("الهو" هو ذلك القسم من النفس الذي يحوي كل ما هو موروث وما هو ثابت في
تركيب البدن ،وما هو غريزي في الطبيعة اإلنسانية .والهو ال يتبع منطقا وال أخالقا وال

) (1األنا والهو ،لفرويد :ص.89 – 88
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يهتم بالواقع .إنه يهتم فقط بإشباع الدوافع الغريزية تبعا ملقتضيات مبدأ اللذة .وكل
ش يء في الهو غامض وال شعوري .انظر كتاب "معالم التحليل النفس ي" لفرويد) (.)1
ً
وهذا التعريف الذي لخصه املترجم يبق في نفس دائرة املجهول وال يحكم شيئا
من األمور العالقة الخارقة للعادة عند البشر كما أسلفنا قبل قليل ،أما كون الالشعور
ً
مخزن للذكريات واملوروث فال يبرر هذا شيئا من تلك القدرات التي يحتويها الحلم؛ ولو
أن فرويد لم يترك األمر بدون معالجة فهو يبرر ذلك بقوله( :ولقد شاهدنا ألول مرة أثناء
دراستنا لعمل الحلم هذا النوع من التحرر في عمليات النقل التي تقوم بها العميلة
األولية) (.)2
يفترض "فرويد" أ ّن القوانين التي تحكم الالشعور تخالف القوانين املنطقية
السائدة في منطقة الشعور ،وهذه القوانين غير املنطقية املوجودة في الالشعور يسميها
بالعملية األولية ،بينما يسمي القوانين املنطقية التي تخضع لها العمليات العقلية
املوجودة في الشعور بالعملية الثانوية.
ً
ولكن الحقيقة تخبرنا غير ذلك تماما وباعترافه هو كما بينا سابقا ،فاألحالم
الصادقة إنما تقدم نتائج مذهلة ومنطقية وبالتالي فتبرير العجز عن فهم قضية وتغليفها
ً ً
بأنها تتبع قوانين غير منطقية يعد إشكاال كبيرا في مدى مقبولية نظرية التحليل النفس ي
وإن كانت ناجحة في مجاالت نفسية مهمة مثل عالج بعض األمراض ،ولكنها تبق عاجزة
عن إيجاد حلول تفسر هذه الظواهر الخارقة.
بينما يذهب بعضهم أبعد من ذلك بكثير في قدرات وإمكانيات العقل الباطن؛ إذ
يقول عالم النفس األمريكي وليم جيمس( :إن القوة التي تحرك العالم كامنة في عقلك
الباطن .إ ّن عقلك الباطن يتسم بذكاء ال محدود وحكمة ال حدود لها .وأنه يتغذى على
ً
ينابيع خفية ويسمى قانون الحياة وأي ش يء يترك انطباعا على عقلك الباطن فإن األخير
ً
سيبذل جهودا جبارة لتحقيق هذا االنطباع في الواقع العملي ،ولذا يتعين عليك أن تطبع
أفكارا صحيحة وبناءة) (.)3
) (1االنا والهو ،فرويد :هامش ص.41
) (2املصدر نفسه :ص .74
) (3قوة عقلك الباطن ،د .جوزيف ميرفي ،الناشر مكتبة جرير :ص.38
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ولكن هذا التعريف أقرب لألسلوب الفلسفي منه لألسلوب العلمي التحليلي
التجريبي ،فهكذا دور كبير يحتاج أن يدعم باألدلة والبراهين والبحوث ،وعلى أية حال فهو
يدعم وجود قدرات خارقة للعقل الباطن والتي بدون شك يجب أن تحسب على جهة
معينة وال تبق عائمة ،فتلك القدرات أما أن تكون من نصيب اإلنسان وأن له القدرة
على التحكم بها واالستفادة منها ،أو أنها تحسب على الروح وعلى عالم آخر ال يدخل
ضمن دائرة تحكم اإلنسان الجسدية (الكيميائية) ،وبالتالي فهي ال تحسب على اإلنسان
إطالقا .فيكون هذا التعريف غير آخذ بنظر االعتبار هذا التفريق املهم للغاية والذي يؤشر
على زبدة الخالف بين املنهجين الديني والعلمي (.)1
يعرف "يونغ" الالشعور  -كما يلخصه د .سلمان الدليمي( : -كل ما أعرفه دون أن
ً
أفكر به وكل ما أعيه ولكن ال أتذكره الن ،وكل ما أدركه حسيا دون أن ألحظه في العقل
الواعي ،أو كل ما هو موجود دون أن أشعر بوجوده .أي كل ما أتذكره أو ما أريده وما
ً
أعمله وكل األشياء التي تتشكل في املستقبل والتي تصبح جزءا من حالة الوعي .كل هذه
ً
األمور جميعا هي فحوى حالة الالشعور) (.)2
نركز على ما يهمنا في التعريف وهو باختصار :ظهور املعلومات الجديدة إلى الوعي
ً
ً
من الالوعي بدون أن نعرفها سابقا .طبعا هذا التعريف يصف واقع الحال الذي بات
محرجا للجميع ،فتلك املعلومات إن كانت معلومات منسية فربما نجد لحضورها إلى
ً
الذهن مبررا ما ،ولكن يبق إشكال املعلومات الغيبية قائما ويحتاج إلى علة ،وإال فما
معنى أن ننسب كل تلك اإلمكانيات الغيبية املذهلة إلى نفس املنظومة العقلية العاجزة
ً
عن إنتاجها أصال ،إال إذا كان املنتج لها خارج املنظومة وهذا ش يء آخر ال يمكن بحال
حسابه على نفس تلك املنظومة الفاقدة لهذا املنتج الجديد ،فيبق التعريف وصفا
لش يء خيالي غير موجود في الحقيقة على األقل فيما يخص أحالم النبوءات موضع
اإلشكال.
ولكن مع هذا الطرح الذي ربما قصد منه "يونغ" العوامل الوراثية التي تنتقل مع
مرور الزمن عبر األجيال ،ولكن هذه أيضا ال تبرر وجود الغيبيات والنبوءات التي تحصل
) (1الخالف يتمحور في وجود روح من عالم امللكوت تتحكم باإلنسان وليس العكس يتم تفصيله في الفصل الرابع بشكل
واضح ومفصل.
) (2عالم األحالم ،د .سليمان الدليمي :ص.38
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ً
في املستقبل؛ ألنها طاملا نقلت أمورا من املاض ي فقط فكيف لها أن تدرك إبداعات
جديدة مستحدثة لم تكتشفها البشرية ( )1أو إخبارات مستقبلية ،ولذلك يبق هذا
املصطلح الجديد (الخافية الجامعة) غير كاشف ألهم جوانب العقل الالواعي.
أما عالم النفس "ادلر" فلم يهتم بموضوع "العقل الباطن" بنفس اهتمام غيره من
علماء النفس في زمانه كما يذكر ذلك زميله "يونغ" ...( :إهماله للخافية ذلك اإلهمال
ً ً
الذي يصل به إلى حد إنكاره لها إنكارا تاما) (.)2
ولو أنه بالنهاية قبل بمفهوم العقل الباطن رغما عنه من خالل منهجه في التعامل
مع حاالت كثيرة ذكرها ،مثل حاالت التبول الالإرادي لألطفال أو البكاء أو املش ي أثناء
النوم وأحالها جميعا إلى مؤثرات نفسية ال إرادية في نفوس األطفال تحثهم على هذه
ً
األفعال لكسب اهتمام أهلهم وذويهم ،رغم أنه في النهاية يصرح بأنه ال يملك دليال على ما
يقول !
يقول ادلر( :إن مثل هذه الحاالت تظهر بوضوح التأثير القوي للعقل على الجسد،
ومن املرجح أن العقل ال يؤثر فقط على اختيار األعراض الجسدية ،بل إنه يحكم أيضا
ً
املوقف ككل .أنا ال أملك دليال مباشرا على صحة هذا االفتراض ،ولكن الدالئل كلها تشير
إلى صحته .)3( )...
فافتراضه أن تصرفات كثيرة عند البشر يلجا اليها اإلنسان بشكل مقصود وهادف
لغاية أخرى ال عالقة لها بتلك التصرفات مثل البكاء أو املش ي عند النوم الستعطاف
املحيطين من األهل واألقارب ،تعني هذه التصرفات أن العقل بدأ يتحكم بتصرفات
اإلنسان أثناء نومه ويجعله يفعل أفعال مقصودة أي بمعني أنها أفعال إرادية ،وبالتالي
ً
ً
ً
يكون هذا العقل فعاال ونشطا ومؤثرا بشكل مباشر في توجيه تصرفات وأفعال اإلنسان،
بيد أن هناك خلط ًا غريب ًا وقع فيه املتصدون من ّ
الكتاب في عدم التفريق بين العقل
الباطن والعقل الواعي ،يقول د .جوزيف ميرفي:

) (1اكتشافات لعلماء في الكيمياء والفيزياء وغيرها بسبب أحالم ،انظر :امللحق .2
) (2علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.73
) (3معنى الحياة ،ادلر :ص.61 – 60
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ً
ً
(بينما تكون مستيقظا أو تغط في نوم عميق ،فان عقلك الباطن الذي يؤدي عمال
ال يكل منه وال يتوقف ،يسيطر على كل الوظائف الحيوية في جسدك بدون أية مساعدة
من عقلك الواعي .على سبيل املثال في أثناء نومك يستمر قلبك في عمله بشكل إيقاعي
وأذناك ال تتوقفان وتستمر عملية الشهيق والزفير ويحمل الهواء النقي على نفس املنوال
ً
الذي تنعم به عندما تكون مستيقظا ويتحكم عقلك الباطن في عمليات الهضم
واإلفرازات و.)1( )....
وال ادري كيف يمكن نسبة وظائف الدماغ الطبيعية الالإرادية للعقل الباطن،
هذه الوظائف كلها تقع ضمن مهام الدماغ أثناء اليقظة أو النوم على حد سواء .إن
ً
قدرات الدماغ في األفعال الالإرادية كثيرة جدا أو ما يدعى األفعال "الدنيا" ،فيتم التحكم
ً
بها عن طريق الدماغ ال شعوريا بشكل خاص عن طريق الجهاز العصبي التلقائي .بل أن
بعض األشخاص الذين يمارسون رياضات وتمارين معينة لديهم قابلية التحكم باألفعال
الالإرادية كإيقاف القلب وبغض النظر عن تلك اإلمكانية فان تلك الوظائف ال عالقة لها
ً
باصطالح العقل الالواعي والذي أصطلح على كل ما يمكن أن يكون بديال للعقل الواعي
من ناحية التفكير واإلدراك واإلبداع وغيره من مهام العقل الواعي ،وهذا ما يعتقد به
الكثير من املتخصصين كما مر بالتعاريف السابقة.
بينما نجد بعضهم يذهب إلى أن العقل الالواعي يعتبر الجانب الخصب املنتج
للعقل نفسه ولكنه يحتاج إلى آليات الستنطاقه وفهمه الكتساب املهارات والخبرات
ً
واإلبداع ،وهذه تقع ضمن مسؤولية العقل الواعي أي إنه ال يختلف كثيرا عن التعاريف
السابقة.
يقول ستيوارت هولرويد ،الباحث املتخصص في األحالم ...( :الذين يحبون أن
يجمعوا أحالمهم ،لكي يفهموا أشياء عن عقلهم الباطن بشكل أفضل ،يمكنهم أن
يضاعفوا حصيلتهم من مواد األحالم بشكل كبير عن طريق "صيد األحالم" ( .....)2واألحالم
) (1قوة عقلك الباطن :ص.42
ل
) (2طريقة صيد األحالم( :يقو ستيوارت هولرويد :ساعة منبهة ذات جرس رقيق يوقظهم على فترات كل ساعتين أثناء الليل
(باعتبار أن مراحل الحلم في النوم ،التي ترتبط بحركة العين السريعة يكون لها مثل هذا التواتر الزمني) .وكل ما يحتاجه
الشخص باإلضافة إلى ذلك ضوء خافت إلى جوار الفراش ،وأوراق وقلم ،أو جهاز تسجيل صوتي ليسجل وصفه ألحالمه قبل
ً
ً
أن تتبدد تفاصيلها ،وبهذا يستطيع أن يجري استكشافا منظما لعالم أحالمه.
ويقول إن على صاحب الحلم أن يالحظ التقنيات األساسية القليلة التالية:

األحالم بني العلم والدين ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــــــ ــ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 141

التي يتم جمعها بهذه الطريقة ،يمكن اختبارها وتفسيرها بعدة أساليب ،وفقا الختالفها.
ألنه عند التعامل مع هذه املنطقة شديدة الخصوبة من العقل ال تكون هناك قواعد
محددة ،بل مجرد مؤشرات عامة .الثابت ،هو أ ّن كل من يأخذ األحالم مأخذ الجد.
ويعمل عليها بإصرار وذكاء ،البد أن يكسب معرفة وقوة .والصياد اليقظ ألحالمه قد يثاب
ذات يوم باصطياد أحد األحالم الكبيرة والعالم النفس ي يونغ هو صاحب تعبير "األحالم
الكبيرة" ذات القيمة التنويرية ،وهو يقول أن هذه األحالم الثمينة غالبا ما تنزلق
متخفية ،بين الشعب املرجانية املتشابكة للعقل) (.)1
ال يغير هذا الطرح شيئا ألنه لم يأتي بش يء جديد يرفع االستفهامات القائمة،
فاالعتداد باألحالم بهذا الشكل ال يبرر مرجعيتها التي قدمها ستيوارت (منطقة شديدة
الخصوبة من العقل) ،هذه املنطقة لها قابلية إرسال رسائل مستمرة ويومية لترسل
األحالم الكبيرة؛ تعليله هذا مجرد ترجمة مرادفة لنفس التعليالت السابقة ليس فيها
ً
ً
ً
جديد يبرر تبريرا منطقيا وجود تلك املنطقة الخصبة وخروجها عن وعينا تماما بينما
تتمتع هي بإمكانيات خارقة ومستحيلة بالنسبة لعقولنا املحدودة.
ً
وذهب كثير جدا من الكتاب والفالسفة لفلسفة العقل الباطن ،وال أعتقد أ ّن
ً
العجز والقصور الذي اتضح من تعاريف علماء النفس يعطي مجاال لقبول ما يقدمه
الكتاب من تعليالت فلسفية تستند إلى رؤى وأطروحات يصعب التحقق من مدى صحتها
إن لم نقل يستحيل ذلك؛ ألنها ال تخضع للمنهج العلمي التجريبي كما يعتمد ذلك في
النظريات املثبتة ،ولهذا يضطر الكثير من الكتاب واملهتمين لطرح أفكار وافتراضات ذات
طابع فلسفي أكثر من توجههم للطابع العلمي املتعثر في هذه املسالة الغائبة.
وهذا باختصار ما قدمه د .سالمة موس ى في فهمه للعقل الباطن:
يقول ...( :املحاكاة مبدأ من مبادئ التفكير للعقل الباطن وأوضحنا قيمتها في
اإليحاء ،ولذلك ال ندهش أن تكون املعارف األولى لإلنسان قائمة على سحر املحاكاة كما
أن العقل الباطن قد سبق العقل الواعي .وقد أخذت األساطير الدينية مكان السحر عند
 .1ال يستيقظ بشكل حاد مفاجئ.
ل
 .2إبق مع الحلم ،تأمله ،ودون مالحظاتك ،حو كل ما يرتبط بالحلم من تفاصيل حياتك الواعية.
 .3صنف األحالم في مجموعات ،وحاول أن توجد صالت بين أحالم كل مجموعة) األحالم :ص ،54راجي عنايت.
) (1معنى األحالم وغرائب أخرى ،راجي عنايت ،الناشر دار الشروق القاهرة ،الطبعة األولى  :1995ص.55 -54
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اإلنسان ألول عهده بالثقافة الدينية وأساطيره كلها من عمل العقل الباطن .فقد قلنا أن
ً
أشخاصا
هذا العقل كما هو ظاهر من أحالمنا ال يدرك الصفات املجردة ويقيم في مكانها
ً
ً
ضخما .وكذلك عندما شرع
يرمزون إليها .فنحن نفهم العظمة ونراها في الحلم رجال
اإلنسان يبتكر نظرية لخلق الكون لم يجد ما يوافقها سوى أن ينسب هذا الخلق إلى عدة
أشخاص أقوياء .فاللهة القديمة عند الرومان واملصريين واإلغريق وغيرهم هي املحاوالت
األولى إليجاد نظرية الخلق .ولكن ملا كان العقل الواعي لم يهتد بعد إلى الطرق العلمية
الحديثة ووضع النظريات املجردة فإنه اعتمد على طريقة العقل الباطن في الرمز إلى
القوى الطبيعية بأشخاص عظماء أطلق عليهم أسماء اللهة ،ونشأ األدب بجميع فروعه
أي الفنون الجميلة كلها بما فيها من شعر ونثر وتصوير ومثاله وعمارة عقب األساطير،
ً
وكان اشتغاله أوال بهذه األساطير ثم استقل بالتدريج .وإذا نحن تأملنا األدب بجميع فنونه
ألفيناه ً
قائما على الخواطر أكثر مما هو قائم على التفكير الواعي .والخواطر هي طريقة
العقل الباطن) (.)1
لعل أبرز ما قدمه سالمة موس ى هو قدرة العقل الباطن على التفكير واستقالليته
في تقديم الصور واألفكار واملشاعر مما يعني أ ّن هناك إثنينية واضحة أي استقالل العقل
الباطن في قراراته استقاللية تامة عن قرارات العقل الواعي.
ويؤكد الكاتب هذه اإلثنينية في قوله "أن العقل الباطن سبق العقل الواعي" ،وهذا
أيضا يدل على اإلثنينية إال إذا كان يقصد أن العقل اإلنساني تطور في أسلوب تفكيره
وإدراكه لألمور فتحول بمستواه الفكري البدائي إلى املتطور ،وهو بهذا يناقض قوله األول
فال وجود حقيقي لعقلين باطن وظاهر ،فكل ما كان يشعر ويفكر به اإلنسان البدائي على
سذاجة تفكيره وبساطته إنما مرحلة من مراحل تطول العقل البشري إلى ما وصل إليه
الن ،فأين تلك االثنينية التي تقحم لغاية تبرير نتاج روحي بشكل قسري ؟!
أما محاولة خلط األوراق واألفكار بهذا الشكل باعتبار أن الخواطر من مهام
الباطن ،فهذا ال يغني األفكار وال يضيف لها شيئا ،فالخواطر واألدب والفنون كلها إنما
تقع ضمن أفكار وتدبير العقل الواعي ،وهو بالنتيجة يعتمد على املعرفة والخبرة في كل

) (1العقل الباطن ،سالمة موس ى :ص.126
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مجال ،لذا تجد أن املواهب إنما تنمى بالدراسة والتدريب والحفظ ،وكل هذا من
مختصات العقل الواعي.
وأعتقد أن هذا يكفي ملعرفة أن هناك قواسم مشتركة ثابتة لفهم العقل الباطن
وتعريفه بين الغالبية العظمى من علماء النفس؛ هو يمثل جهة غائبة مجهولة من العقل
ويقع ضمن دائرة اإلمكانات العقلية املخزونة للشخص نفسه ،ولكن ليس لإلنسان
القدرة على التحكم بنتاجات العقل الباطن .كما افترق الرأي عن قدرة العقل الباطن
على التفكير والتجريد بين مؤيد ومنكر ،ولكن بالنتيجة النهائية التي يقرها الجميع أي
وجود الرموز والغيبيات وغيرها البد أن تكون لديه قدرة على التفكير والتدبير والتجريد
بشكل متطور وفائق قياسا بعقل اإلنسان الواعي سواء قبلوا بهذه النتيجة أو لم يقبلوا،
وأركز هنا على هذا التأرجح؛ ألنه املوضع الذي يحرج الجميع بالنهاية ،فال هم يقرون
بوجود جهة إلهية تتدخل لرفد العقل بمعارف خارقة ،وال هم يجدون ما يعلل حصولها،
فبقي الخيار األسهل هو افتراض وجود عقل باطن خفي أوكلوا إليه كل ش يء يعجزون عن
تفسيره ولم يقيدوه بقوانين تحده أو تبين موضعه وطبيعة عمله بشكل منطقي ومفهوم.
ً
ً
ً
يبق العقل الباطن وفق ما بينه علماء النفس جانبا مجهوال تماما وال يوجد ما
يبرر تلك القدرات الفائقة ،ويبق كل ما تم تقديمه عبارة عن توصيفات له فقط ،فقول
ً
"فرويد" مثال انه كجبل الجليد أي أن ما خفي (العقل الباطن) أضخم بكثير مما يظهر
(العقل الظاهر) ،مجرد توصيف لحال العقل البشري ولكن كيف يمكن أن نقف على
أهم قضية يجب أن تشخص ويتم تحريرها ؟
هل جزء جبل الجليد األكبر هذا موجود ضمن دائرة اإلنسان ؟
ً
طبعا ،الجميع يقررون هذا ،أي أ ّن العقل الباطن والعقل الواعي وجهان لعملة
ً
ً
ً
واحدة ،ولكن لم نجد دليال حقيقيا وواقعيا يثبت هذا الرأي ،بينما الدليل ضده موجود
ً
وهو افتقار اإلنسان لتلك القدرات تماما أثناء وعيه.
أما تبرير ذلك بالكبت والقمع وغيره فقد تم مناقشته في الفصل السابق ،ولو لم
يكن إال أحالم النبوءات نقضا لتلك التبريرات لكف بها الستغنينا عن كل ما سقناه من
نقاشات وحوارات وافية لتغطية املوضوع.
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ً
ً ً
يبق الجانب الفلسفي والذي شهد مخاضا طويال جدا في قضية العقل ولكن
الولوج فيه ال يغني بحثنا شيئا؛ ألننا توجهنا إلى هذه العلوم التجريبية للوقوف على
حقائق ومسلمات وليس الدوران في فرضيات وأطروحات فلسفية لها بداية وليس لها
ً
نهاية ،علما أن الكثير من علماء النفس اتخذوا من الفلسفة طريقة للوصول إلى بعض
ً
النتائج ولكن في الحقيقة لم يزيدهم ذلك إال بعدا ،فاقتراب منهج الفلسفة والنفس من
بعضهما يسمح بمثل ذلك االشتراك في املوضوع البحثي وإن كان األسلوب يفتقر إلى املنهج
التجريبي وليس كما هو الحال في بقية العلوم األحيائية والتطبيقية.
ً
ً
يقول يونغ .....( :إلى زمن قريب كان علم النفس فرعا خاصا من الفلسفة  ...يقوم
التشابه الداخلي بين الفلسفة وعلم النفس على أن كليهما "نظام رأي" يبحث في موضوع
ً
ال يمكن اختباره تماما ،وبالتالي ال يمكن فهمه وفق منهج تجريبي بحت) (.)1
لذلك اقتصر البحث على آراء علماء النفس؛ ألن هذا العلم تحول إلى العلوم
التجريبية في تقديم نظرياته وإثبات بديهياته وخصوصا من خالل التشريح وعلم وظائف
األعضاء والوراثة وأجهزة التخطيط الدماغي والرنين املغناطيس ي وغيرها من األجهزة
الحديثة التي مكنت العلماء من معرفة ما يجري في الدماغ واألعصاب والخاليا العصبية.
ويبق الجانب الديني الذي يرى أن هنالك دورين مختلفين للقوى العقلية يقوم
فيهما الجسد والروح ،وسوف نتناول الرؤية الدينية في الفصل القادم ،ولكن ما يهمنا هنا
هو اإلشارة إلى أن هناك الكثير من العلماء تبنوا املنهج الديني في تفسير العقل وقبلوا
فكرة االثنينية أي وجود الروح كرافد معرفي وعقلي مرافق للكيان العقلي املادي في
اإلنسان ،وهذه أنكرها الكثير منهم وفي مقدمتهم "فرويد" ،وهذا "يونغ" وهو من
املعاصرين لفرويد ومن الرافضين ملنهج األحادية في فهم القوى العقلية.
يقول يونغ ( :فأنا إن لم أعترف إال بالقيم الطبيعية ،وفسرت كل ش يء باملصطلح
الفيزيائي ،فقد أقلل من شأن التطور الروحي لدى مرضاي أو أعمد إلى إعاقته أو حتى
ً
تدميره .وإن تمسكت بالتفسير الروحي حصرا فقد أخطأ في فهم اإلنسان الطبيعي،

) (1علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.182
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ً
ً
وأعتدي على حقه في الوجود بوصفة كائنا طبيعيا .أكثر من بضعة انتحارات حدثت في
سياق العالج النفس ي كان سببها ارتكاب مثل هذه األخطاء) (.)1
ً
ً
ويقول أيضا( :إن كانت النفس ال تتحيز مكانا ،فهي بال جسم .واألجسام تموت،
لكن هل يموت ش يء غير مرئي وغير جسماني؟
زد على ذلك أن الحياة والنفس موجودتان بالنسبة لي قبل أن أستطيع النطق
بكلمة (أنا) وعندما تختفي هذه (األنا) كما هو الحال في النوم أو الغيبوبة ،تظل الحياة
والنفس قائمتين كما تعلمنا املالحظة لغيرنا وألحالمنا .إذن ملاذا يعمد العقل البسيط وهو
أمام مثل هذه االختبارات إلى نكران الروح في حياتنا خارج الجسد؟ ينبغي لي أن أسلم
ً
بأنني ال أرى لغوا في هذه الخرافة املزعومة إال بمقدار ما أرى من لغو فيما تكشف عنه
البحث في الوراثة أو الغرائز لو أننا ذكرنا كيف كان إنسان ثقافات األزمنة البدائية يرجع
ً
دائما إلى أحالمه ورؤاه ليستقي منها معلوماته الستطعنا أن نفهم في يسر ملاذا كانت
تنسب املعرفة السامية ،بل اإللهية ،في املاض ي إلى النفس .والقول بأن الخافية
(الالشعور) تحوي إدراكات بالغة اللطف ،ال يوصف مجالها بأقل من اإلدهاش وإنما هو
قول حقيقي .واملجتمعات البدائية إنما اعتبرت األحالم والرؤى مصادر هامة للمعلومات
ألنها كانت تعترف بهذه الحقيقة حضارات عظمى كحضارتي الهندوس والصين ،شيدت
ً
على هذا األساس إذ جعلت منه منهجا للمعرفة الذاتية بلغ ذروة عالية من الصفاء على
صعيد الفلسفة واملمارسة سواء بسواء .ونحن حين نعلي من شأن الخافية ونجعل منها
ً
مصدرا للمعرفة ال نتخبط في ديجور كما يحلو لعقالنيتنا الغريبة أن تظن .فنحن نميل
إلى االعتقاد بأن املعرفة كلها إنما تأتينا من الخارج في نهاية املطاف .ومع ذلك أصبحنا
اليوم نوقن بأن الخافية تنطوي على محتويات تمدنا بمعرفة ال حدود لها حين تصير في
الواعية) (.)2
بقي أن نعرف أن األحادية تتبنى الرأي الذي يقول بأن العقل والجسد ليسا كيانين
ّ
وجوديين منفصلين ،إنما هما جوهر واحد .وهنا نسجل اعتراضنا على هذه املدرسة
بوجود األحالم الصادقة والتي تحتوي على معارف ممتنعة الحصول لإلنسان الذي
تقترحه هذه املدرسة ،فإنه بالتأكيد سيكون دائرة مغلقة ومعارفه املكتسبة محدودة
) (1نفس املصدر :ص.189
) (2نفس املصدر :ص.186
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بعالم مادي تحكمه قوانين الفيزياء ،وبالتالي فستكون هذه القوانين حاكمة ومستوعبة
لكل أفعال ونتاجات اإلنسان ،ويجب أن تقع ضمن املساحة املتاحة لتركيبة الجسم
البشري البايلوجية .وهم بالتأكيد عاجزون أن يقدموا دليال يتيح لإلنسان بتركيبته
األحادية القفز على الزمكان أو حتى الطفرات اإلبداعية واملعنوية ،وهذا العجز وحده
يكفي إلثبات فشل هذه املدرسة األحادية في مواجهة هذا االختبار.
أما املدرسة االثنينة فإن كان القائلون بها ال ينتهجون املنهج الديني لالثنينية كما
يذهب "يونغ" مثال ،فإن املدرسة ستقف عاجزة أمام هذا االختبار أيضا ولن تجد جوابا
لنبوءات املستقبل وغيرها ،هذا بصرف النظر عن اإلشكاالت التي قد تثار عليها تفصيليا
كما هو قول يونغ بالعقل الباطن واحتوائه على مخزن تراث وتاريخ قديم زاخر باملعرفة
يرفد اإلنسان طوال حياته.
أما إذا كانت املدرسة االثنينية تتبنى نفس املفهوم الديني املتداول بين الناس
ً
فأعتقد أنها ال تعارض ما قدمناه ،وبالتالي ال نحتاج إلى نقاشها وذكرها أصال.
ً
وبعيدا عن تلك املدارس وعن علماء النفس األوائل فإن التجارب الحديثة ما زالت
تحبو في قضية تشخيص املؤثر الحقيقي في الوعي اإلنساني؛ هل هو العقل الباطن أم
العقل الواعي ،وما هي حقيقة العقل الالواعي ؟
حيث قدم عالم األعصاب جون دلن هيل ( )1بحثا حول حصة الالوعي في قراراتنا،
وأظهرت بعض تجارب التصوير بالرنين املغناطيس ي أن القرارات التي يتخذها اإلنسان
تكون جاهزة ومتخذة من قبل الالواعي قبل سبع ثوان من بدء الوعي بالعمل.
طبعا الباحث جون دلن ال يعتقد أن هذا ينطبق على القرارات املعقدة مثل شراء
منزل وغيره ،لهذا قدم هذا االستفهام :يبدو أننا نكون أكثر األوقات على وضعية الطيار
اللي هل يمكن لعقولنا الواعية العودة إلى مقعد القيادة عندما تحتاج إلى ذلك ؟
لذلك أستمر بهذه البحوث إلى أن توصل إلى إمكانية التنبؤ بتوقيت قرارات
األشخاص الذين أجريت عليهم بعض االختبارات قبل أن يقرروا قراراتهم املطلوبة منهم.

) (1فيلم وثائقي "العقل" ...ناشيونال جيوجرافيك https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs
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يفسر الباحث جون تلك القدرة على التنبؤ بالقرارات قبل ثوان كما يحدث مع
سلسلة من ججارات الدومنو عندما ترمي األولى وتحتاج لثوان لتصل إلى األخيرة التي
تؤدي إلى مركز القرار (في إشارة إلى سلسلة العمليات الدماغية املترتبة على اتخاذ القرار).
والسؤال هنا هو :هل أ ّن هذه السلسلة الطويلة تحدث خارج إرادة الشخص أم إن
الشخص يمكنه التدخل فيها مثال نزع آخر ججر فيها وإيقاف القرار قبل اتخاذه ؟
وعندما أجريت التجارب بأجهزة التخطيط الدماغي تبين أن العقل الواعي يمكنه
اتخاذ القرارات في املراحل النهائية والتجربة كالتالي:
ً
يتم وضع الشخص في وضع اللعبة الثنائية حيث يرى الشخص ضوءا أخضر على
شاشة أمامه ومهمته هي ضغط زر بقدمه ،إن ضغط الزر بقدمه يكسب نقطة وإن
ضغط الزر بينما ال يزال الضوء أحمر يخسر.
من الجهة األخرى مقابل الشخص يجلس الباحث ليقيس سرعة نشاط الدماغ وما
ً
أن يالحظ أن الشخص يستعد للحركة يتم إشعال اللون األحمر حتى يكون قراره خاطئا،
ً
وعلى الرغم من أن الباحث جون كان يتوقع أنه كان ممكنا مقاطعة اتخاذ القرار لكنه
ً
فوجئ بمعرفة أنه كان مخطئا؛ حيث أظهرت هذه التجربة أن الناس يستطيعون إلغاء
ً
الحركات حتى مراحل متأخرة جدا.
مما يتضح أن ما يجري من عمليات كيميائية في الدماغ تدعم قرارات اإلنسان
وتؤدي بالنتيجة إلى اتخاذ القرارات ،وهذه العمليات إنما تقع ضمن مساحة العمليات
ً
العقلية الواعية؛ ألنها تكون بفعل مؤثرات ومحفزات واعية أيضا ،وهي بالتالي تشبه إلى
حد ما العمليات البرامجية التي يؤديها الحاسوب عندما تطلب منه أداء بعض العمليات
ً
الحسابية فال يصح أن تقول أنه يمتلك وعيا أو قدرة على اتخاذ قرار أو تصرف بمعزل
ً
عن إيعازات قمت أنت بإصدارها إليه فتمت العملية كما طلبت منه تماما.
ً
وهذا تماما ما يحصل لنا عندما نتصرف تلقائيا في بعض األمور الروتينية؛ ألن كل
ش يء مخزون في ذاكرتنا ويتصرف الدماغ كبرنامج معد لقيادة اإلنسان تلقائيا ولكن
بإرادته ووعيه ويمكنه إيقاف أو استمرار تلك القيادة املؤقتة متى ما استدعى األمر ذلك،
وهذا بالضبط ما أكده الباحث:
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يقول جون( :عندما نسير في شارع مزدحم ونضطر إلى تجنب السيارات أو الناس أو
ً
العقبات ،كثير من هذا يحدث آليا ،ليس علينا التفكير بحدوثه .هذه التصرفات الروتينية
الالواعية تستولي على الكثير من املهام في حياتنا اليومية بطريقة ما ،يمكن للمرء اعتبار
الوعي غيض من فيض من عملياتنا الذهنية) (.)1
وهذا ما وقع فيه الكثير من خلط غير مقصود أو متعمد في مهام العقل الباطن
املسؤول عن هذه األفعال التلقائية والبرامج الروتينية التي ينفذها الدماغ بكل ثانية
بدون علم اإلنسان أو درايته ،أي إن املهام التي ممكن أن يؤديها العقل الالواعي تقع
ضمن مساحة البرامج الثابتة التي تناط بها مهام تمشية بعض األوامر والبرامج الروتينية
سواء التي يمكن مقاطعتها كما في املثال السابق أو التي ال يمكن مقاطعتها مثل عمل
األعضاء الحيوية كالقلب والبنكرياس والكبد وغيرها ،وسواء كان ذلك أثناء النوم أو
اليقظة ،ولكن يبق الوعي يمتلك زمام القرارات في جميع األوقات واألحوال .أما ما ينتج
من أمور خارقة للعادة من قبيل أحالم النبوءات واإلخبارات الغيبية والنمطية فال يمكن
ً
ً
أن تحمل على تلك البرامج املخزنة في الدماغ بحجة أن هناك عقال باطنا فقط؛ ألن هذه
البرامج معدة ألمور روتينية بسيطة قياسا باملعالجات املعقدة التي يبذلها العقل الواعي
في اتخاذ قرارات صعبة ومركبة وتحتاج إلى استخدام معلومات كثيرة من الذاكرة أو من
الخارج ،وهذا يشمل األحالم الخارقة الن فيها معالجات معقدة ومعلومات مجهولة إلى
درجة يستحيل إنجازها من قبل العقل الواعي من قبيل اإلخبارات املستقبلية أو
االختراعات.
لهذا وقع الكثير في هذا الخطأ الفادح باعتبار أن العقل الباطن كيان مستقل أو
هو أسفل جبل الجليد كما يصفه "فرويد" أو أكثر من هذا كما وصفه "يونغ" بهذا
الوصف األسطوري؛ يقول:
(وإذا كان لنا أن نشخص الخافية أمكننا القول إنها كائن بشري كلي يضم
خصائص كال الجنسين .فوق الشباب والشيخوخة وفوق الوالدة واملوت وتحت إمرته
خبرة بشرية عمرها مليون أو مليونان من السنين ،ولذلك هو كائن شبه خالد  ...لكن
لسوء الحظ – أو لعله لحسنه – هذا الكائن يعيش في غيبوبة الحلم ،هذه هي على األقل
) (1فيلم وثائقي "العقل"  ...ناشيونال جيوجرافيك https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs
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الحياة التي تبدو لنا فيها الخافية العامة أو الكلية في األحالم وكأنها ليس لها واعية خاصة
بمحتوياتها رغم أننا – بطبيعة الحال – غير واثقين من انتفاء واعيتها بأكثر من ثقتنا من
ً
انتفاء الواعية عند الحشرات .يضاف إلى ذلك أن الواعية ال تبدو لنا شخصا وإنما هي
أشبه ش يء بجدول دافق أو محيط حافل بصور وإشكال تطفو على سطح الواعية في
األحالم أو في حاالت اختالل العقل) (.)1
نالحظ من خالل ما قدمناه في فصول البحث أن سبب ذهاب علماء النفس إلى
االعتقاد بأن العقل الباطن ش يء مستقل أو له استقاللية نسبية هو أمور لعل أهمها هو:
 -1وجود األحالم.
ً
يقول يونغ .....( :فالخافية تدرك وتقصد وتحدس وتشعر وتفكر تماما مثلما يدرك
العقل الواعي ويقصد ويحدس ويشعر ويفكر .الدليل الكافي على ذلك نجده في علم
األمراض النفسية (سيكوباثولوجي) وفي أبحاث سياقات األحالم) (.)2
ً
وال أقصد األحالم هنا باملجمل ،بل تحديدا األحالم الخارقة للعادة موضع بحثنا؛
حيث أن نسبة كبيرة من األحالم يراها الناس هي أحالم صادقة وهي تحتوي على سياقات
عاقلة ورموز وتخبر بنبوءات وأمور غيبية ومعارف وإبداعات ،وهذه الطائفة من األحالم
هي سبب ذهاب العلماء إلى وجود جهة عاقلة مستقلة نسبيا تدبرها وتنتجها بطريقة ما،
بينما بقية األحالم عشوائية تعكس ما يفكر به اإلنسان في النهار من صور ومخاوف
وهواجس وأمنيات وال تحتوي على ما تنتجه الطائفة األولى.
وعندما يعالج علماء النفس األحالم بطريقة مقننة ويحيطونها بالتجارب والنظريات
فإن الطائفة التي تخضع لتلك التجارب هي الطائفة الثانية والتي تقع ضمن ميدان
األمراض النفسية والهجاسية والهستيريا فتوضع القوانين والطرق العالجية والتي أغلبها
متعلق باألمراض والعقد النفسية كعقدة أوديب والسادية والنرجسية والكبت والليبدو
والتداعي الحر لألفكار وغيرها من املفاهيم ،وجميع تلك األساليب واملفاهيم التي أعتمدها
علماء النفس إنما تتناول جانب الفئة الثانية من األحالم ،وهذا ممكن ينجح في بعض
األحيان في عالج الكثير من األمراض النفسية ولكنه فشل فشال ذريعا في فهم وتفسير
) (1علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.187
) (2نفس املصدر :ص.186
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ً
الفئة األولى من األحالم والتي خلت تماما من أي قوانين أو ضوابط تفسر وتعلل حصولها
كما وضعت قوانين لألحالم النفسية األخرى.
 -2واألمر املهم الخر هو سعة الذاكرة الكبيرة :التي تنسب إلى العقل الباطن ،وهي
بالحقيقة أيضا سببها تلك األحالم فما تخبر به تلك األحالم الخارقة من معارف وأفكار
ووقائع تمتد إلى معارف يجهلها اإلنسان في أغلب األحيان ،لذلك هم جميعا اضطروا إلى
ً
افتراض أن العقل الباطن يمتد على مساحة ذاكرة كبيرة جدا تتجاوز إمكانيات العقل
الواعي.
يقول "يونغ" في الخافية ..( :وهي تمثل خبرة فردية واحدة تمتد على بضعة عقود
ً
ً
ً
من السنين  ...وهي واسعة جدا وتستطيع أن تجمع مخزونا هائال من عوامل الوراثة
املتراكمة التي خلفها الجيل إلى الجيل الذي يليه ،تلك العوامل التي يعتبر مجرد وجودها
ً
خطوة نحو تمايز النوع البشري هذا فضال عن عدد غير محدود من اإلدراكات اللطيفة
.)1()...
وهنا أيضا تمت معالجة ذكريات اإلنسان الحالم من قبل علماء النفس بناء على
ما تم التوصل إليه في مجال معالجة األمراض النفسية ونظرياتها وخصوصا الكبت
والعقد النفسية وذكريات الطفولة ،وهذه طبعا مختصة بالفئة الثانية من األحالم،
ولكنها ال تلبي ما ينتج عن أحالم الفئة األولى بل ال عالقة لها بها ال من قريب وال من بعيد.
ً
ولعل األحالم التي تم تسويفها بشكل كبير هي أحالم الرموز فتم تخضيعها قسريا
ألطروحات علماء النفس وإيجاد املبررات والعلل املبررة لحصولها بشكل اعتباطي غير
واقعي.
ولكنهم اعترفوا بعجزهم عن تبرير النبوءات املستقبلية والغيبية لألحالم واكتفوا
بحملها على جهة مجهولة.
وما دام الكالم عن العقل الالواعي وتعليق كل العلل واألسباب على شماعته فكان
البد من تسليط الضوء على الجانب الخر من العقل وهو العقل الواعي أو لنقل ماهية

) (1نفس املصدر :ص.186
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ً
ً
ً
الوعي لذا سنفرد ملحقا ( )1مستقال يغطي شيئا مما وفقنا هللا إليه لعل الصورة تكتمل
والتوفيق من هللا سبحانه.
أما التعليل الذي يقدمه العلماء في البارسايكولوجي والفيزياء الكمية لتبرير
النبوءات املستقبلية والقدرات الخارقة في األحالم بالخصوص فسنتناولها في الفصل
الخامس بعد أن نستعرض الرؤيا الدينية للعقل.

) (1انظر :ملحق الوعي رقم (.)1

(واملقصود بالعقل هو القوة املفكرة املودعة في كل إنسان ،املوجودة عند الصالح
والطالح واملؤمن والكافر) (.)1
من الثابت الن كما اتضح من خالل الفصول السابقة أ ّن تشكل األحالم متصل
باملنظومة العقلية ومن صميم عملها ووظيفتها ،فاملنظومة العقلية هي املسؤولة عن أهم
العناصر املتعلقة باألحالم والتي يمكن اختصارها  -بحسب الفصول السابقة  -بثالثة
ُ
أمور :الذاكرة والرموز وتركيب السياق املقنن غير العشوائي لألحالم.
واملنظومة العقلية وفق املنظور العلمي أظهرت عجزها عن تفسير حصول الخوارق
في األحالم من خالل عناصرها الثالث على أقل تقدير:
 فالبد لألحالم من ذاكرة عميقة تختبئ فيها ذكريات دفينة تظهر في
األحالم ،وسواء كانت تلك الذكريات من قبيل أحداث اليوم السابق واألبعد
ً
قليال أو كانت غريبة مجهولة تعزى لذكريات تاريخية أو مكبوتة أو غيرها تم
تبريرها بالعقل الالواعي أو الباطن.
ً
 واألحالم في الغالب مرمزة ،وهذه الرمزية صفة مالزمة لألحالم عموما،
وعلة الترميز ترجع إلى الجهة املجهولة الغائبة في العقل ،وبذلك نعود مرة
أخرى لفرضية العقل الالواعي أو الباطن.

) (1عقائد اإلسالم ،للسيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.167
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 واألحالم في الغالب فيها أحداث لها سياق مقنن ومقصود ،وهذا
ً
السياق البد أن يكونه عقل واع ومدرك ،وبما أ ّن هذا غائب تماما عن عقل
اإلنسان ووعيه فيفترض أن يكون هناك وعي آخر أو مدبر آخر  ،فيضطرون
إلى العودة مرة أخرى لتبرير هذا السياق بفرضية العقل الباطن أو الالواعي.
إذن ،فهذه املحاور الثالث (الذاكرة ،الرموز ،والسياق) هي أهم ما دارت حولها
البحوث والتحليالت واألطروحات العلمية لوضع علل معقولة ومقبولة لحصول األحالم
عموما والصادقة وخصوصا (أحالم الخوارق).
واألحالم بصورة عامة ربما ليس مهما إيجاد مبررات حصولها فهذه األحالم مبررة
أصال ،هي عادة تأخذ صورها من أحداث وهواجس اليوم السابق للحلم ،وهي بهذا ال
تحتاج لهذه األطروحات التي تستدعي افتراض عقل جمعي أو إرث حضاري أو مخزون
اإلنسان البدائي أو املكبوت من ذكريات العقد النفسية أو غيرها مما سبق الخوض فيه
وهي بهذا ال تحتاج أيضا إلى الخوض في رمزية تلك األحالم التي يتضح من صورها أنها
ذات عالقة بأحداث قريبة وأغلب سياقاتها عشوائية مضطربة.
ً
لذا فالخوض في محاور األحالم الثالثة من وجهة نظر علمية بات واضحا وينبغي
مناقشة تلك املحاور من وجهة نظر دينية.
ً
ولكن املنظومة العقلية بمنظور علمي تختلف تماما عنها باملنظور الديني،
فاملنظومة العقلية دائرة مغلقة ومختصة بالكيان املادي لإلنسان كما يعتقد أغلب علماء
ً
األحياء ،وهذا ال يستقيم مع الفهم الديني الذي يعطيها (أي املنظومة العقلية) بعدا
ً
روحيا غير مادي.
لذا سنرى العلل التي قدمها املنهج الديني للخروج باإلجابات على األسئلة العالقة
ً
بشأن األحالم عموما واألحالم الصادقة خصوصا مختلفة تماما.
ً
فاملنظومة العقلية باملنظور الديني تتضمن مراتب كثيرة جدا؛ بعضها روحي
(ملكوتي) وبعضها أرض ي جسماني ،لذا سيكون لنا وقفة مع ثالث مراتب رئيسية أو عوالم
رئيسية (عالم العقل ،عالم امللكوت ،وعالم امللك) في مباحث مستقلة لنرى مدخلية كل
منها في املحاور املهمة الثالثة (الذاكرة ،الرموز ،والسياق) وفق منهج ديني.
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أما بالنسبة ملن يعتقدون بالبعدين الروحي والبدني للمنظومة العقلية من رجال
العلم فال نقاش لنا معهم؛ النهم يقرون حينها أن هناك جهة غيبية روحية إلهية تدبر
ً
البدن ،وبالتالي سيكون منهجهم متوافقا مع العلة الغيبية لألحالم الصادقة أو ال أقل غير
مختلفين معه وهذا هو املطلوب.

يعتبر املنهج الديني أن أول ما خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان األول ثم خلق منه
الخلق ،وهذا اإلنسان هو تجلي الالهوت في الخلق وهو العقل األول والروح األول
املخلوق.
يقول السيد أحمد الحسن( :املخلوق األول هو العقل ،وهو العالم األول الروحاني،
وهو عالم كلي؛ املوجودات فيه مستغرقة بعضها في بعض وال تنافي بينها .وأهله على
درجات أعالها املس بعالم الالهوت سبحانه ،وهي درجة خاصة بمحمد وعلي (عليهما
السالم)) (.)1
وهذا العقل اإلنساني األول هو أصل كل عقل وكل معرفة أدركها خلق هللا ،واملنهج
ً
ً
الديني بهذا يعطي بعدا روحيا للعقل اإلنساني فالجهة التي تدبر البدن هي الروح وهي
موجودة في عالم آخر غير مادي ،وهذه الروح لها مراتب كثيرة يمكن أن تصل إليها ،وهذا
التفاوت في املراتب يعتمد على مقدار املعرفة (اإللهية) التي يمكن أن يصل إليها اإلنسان
حتى يبلغ أعلى ما يمكن أن يصل إليه وهو سماء العقل وهي السماء السابعة وهي أسمى
العوالم الثالث.
وعالم العقل كما يصفه السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :وهو العالم الثالث،
أشرف من عالم امللكوت .وهو عالم كلي ،املوجودات فيه مستغرقة بعضها في بعض ،وال

) (1كتاب العجل ،للسيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ،الطبعة الثانية
1421هـ :ج 1ص.27-26
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تنافي بينها ،كما هو الحال في عالمي امللكوت وامللك .وغاية اإلنسان هي الوصول إلى هذا
العالم ،والغرض من هذا الوصول هو معرفة هللا سبحانه وتعالى .)1( )...
ويعتبر املنهج الديني أ ّن العقالء من الخلق هم أولياء هللا من األنبياء والرسل
واألئمة ،ثم يأتي بعدهم بقية الناس وكل بحسبه.
قال السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ....( :واألنبياء واألوصياء هم أصحاب
العقول ،والعقل األول هو محمد (صلى هللا عليه وآله)) (.)2
والسماء السابعة هي غاية كل إنسان يروم الوصول إلى املعرفة الحقيقية التامة،
وبالتسديد بروح مختصة بالسماء السابعة حصريا وتسمى روح القدس وبها وبتسديدها
وتدبيرها يتم العقل ،وجميع الناس مؤهلون لبلوغ هذه املرتبة الروحية ولكن قضية
الوصول لهذه املرتبة مرتبط بالكثير من األمور التي تحتاج إلى تفصيل وهي ليست موضوع
البحث.
قال السيد أحمد الحسن (عليه السالم) في تعريف تلك الروح( :روح القدس هو:
روح الطهارة أو العصمة ،فإذا أخلص العبد بنيته هلل سبحانه وتعالى ،وأراد وجه هللا،
ً
أحبه هللا ووكل هللا به ملكا يدخله في كل خير ويخرجه من كل شر ويسلك به إلى مكارم
األخالق ،ويكون الروح القدس واسطة لنقل العلم لإلنسان املوكل به ،وأرواح القدس
ً
كثيرة وليست واحدا .)3( )...
إن الدين يقدم مراتب الروح على أنها تعطي اإلنسان هذه اإلمكانية املعرفية
ً
الكبيرة جدا والتي ال يمكن تحصيلها باألسباب الطبيعية واإلمكانات البيولوجية العادية
لإلنسان ،وهذا ما يبرر القدرات الخارقة التي يتمتع بها بعض البشر ممن بلغت أرواحهم
لهذه املرتبة وخصوصا األنبياء واألولياء والصالحين؛ ٌّ
وكل بحسبه.

) (1ش يء من تفسير الفاتحة ،للسيد احمد الحسن (عليه السالم) ،إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ،الطبعة
األولى  1424ه :ص.39
) (2الجواب املنير عبر األثير ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم)  ،الطبعة
األولى  1428ه :ج 2س.158
) (3كتاب املتشابهات :ج / 3جواب سؤال رقم ( )118للسيد احمد الحسن (عليه السالم).
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وإذا اتضح لنا هذا فإنه يبين العلة التي يقدمها الدين ليبرر فيها أحد أهم العناصر
التي يعتمد عليها حصول الخوارق العلمية واملعرفية التي يتمتع بها بعض البشر والتي
تكون األحالم الصادقة أحدها بل ربما أهمها وهي التي تعتبر نبوءة صادقة ،ويتضح هذا
جليا كما سياتي ذكره في التحوالت التاريخية في مسيرة اإلنسانية على طول التاريخ ،فكل
تحول ثقافي ومعرفي كبير البد أن يرافقه ظهور لدعوة إلهية مصدرها رجل أفاض على
الناس باملعرفة والعلوم واألخالق .ومع إن الدين يقدم هذه امليزة كدليل على صدق
الدعوات اإللهية إال أنها ال تعتبر ميزة على صعيد ديني فقط ،بل هي كذلك على صعيد
علمي؛ ألنها تمثل تجربة أو تجارب واقعية ال يمكن غض النظر عنها حالها حال الثورة
الصناعية أو غزو الفضاء أو التطور الطبي أو غيرها من القفزات العلمية التي شهدها
املحفل العلمي في تاريخ البشر ،فيجب أن يتم التعامل مع هذه الطفرات اإلنسانية على
مستوى واحد فال نأخذ جهة ونترك أخرى بانتقائية تخلو من اإلنصاف العلمي.
عن أبي حمزة ،قال :سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن العلم أهو علم يتعلمه
العالم من أفواه الرجال ،أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ قال (عليه
السالم)" :األمر أعظم من ذلك وأوجب أما سمعت قول هللا عز وجل﴿ :وكذلك أوح ْينا
ْ ُ ً
اب وال ْاأليم ُ
وحا م ْن أ ْمرنا ما ُك ْنت ت ْدري ما ْالكت ُ
ان﴾" (.)1
إليك ر
وهذه املراتب التي يمكن أن يرتقي لها اإلنسان متعلقة بالروح (األرواح) املدبرة
لإلنسان في كل مرحلة وحسب مستواه املعرفي:
عن جابر ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال" :سألته عن علم العالم ،فقال لي :يا
جابر إن في األنبياء واألوصياء خمسة أرواح :روح القدس وروح اإليمان وروح الحياة وروح
القوة وروح الشهوة ،فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى ،ثم
قال :يا جابر إن هذه األربعة أرواح يصيبها الحدثان إال روح القدس فإنها ال تلهو وال
تلعب" (.)2
عن املفضل بن عمر ،انه سأل اإلمام أبي عبد هللا (عليه السالم) عن علم
اإلمام بما في أقطار األرض وهو في بيته مرخى عليه ستره ،فقال اإلمام" :يا مفضل إن هللا
) (1بحار األنوار ،العالمة املجلس ي :ج  18ص.266
) (2الكافي ،للكليني :ج 1ص.272
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تبارك وتعالى جعل في النبي صلى هللا عليه وآله خمسة أرواح :روح الحياة فبه دب ودرج،
وروح القوة فبه نهض وجاهد ،وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأت النساء من الحالل،
وروح اإليمان فبه آمن وعدل ،وروح القدس فبه حمل النبوة فإذا قبض النبي صلى هللا
عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى اإلمام ،وروح القدس ال ينام وال يغفل وال يلهو وال
يزهو واألربعة األرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو ،وروح القدس كان يرى به" (.)1
إذن ،فالوصول إلى تلك املراتب العقلية املعرفية متوقف على املرتبة التي يصل
إليها اإلنسان في ارتقائه في السماوات ،وسماء العقل (السماء السابعة) كما أسلفنا هي
غاية ما يطمح إلى الوصول إليه وهي العقل الحقيقي وما دونها ظل للعقل.
أي بمعنى أن هناك مراتب معرفية ولكل مرتبة معرفية روح تسددها وهي متصلة
بها اتصال تدبير .والسماء السابعة يكون مستوى اإلدراك فيها أعلى بكثير مما دونها من
ً
ً
السموات الست بسبب تسديد روح القدس املوجود فيها فيكون فيها العقل حقيقيا وتاما
وهي على مراتب كثيرة أيضا .أما السماء السادسة ففيها ظل للعقل وليس عقال حقيقيا،
وهكذا يقل املستوى العقلي وبالتالي يقل مستوى الوعي ومستوى اإلدراك كلما نزلنا في
السموات الباقية.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :يعي اإلنسان بقلبه ،والقلب هو الروح،
وكل إنسان مؤمن يعي كلمات هللا بحسب حاله ،فمن كان له وجود في السماء الثانية
فقط وعيه أقل ممن كان له وجود في السماء الثالثة ،وهكذا) (.)2
ً
وعلى ما تقدم نعرف أن املنهج الديني يقدم فهما يعالج االستفهامات التي أثارتها
العناصر الثالث التي عجز علماء النفس عن بيانها بما يتوافق مع الواقع والحقيقة ،فهذا
البعد الخارق في األحالم مبرر هنا بالبعد الروحي ،وهذا التقديم له ما يبرره على املستوى
التجريبي.
فالتأريخ ينقل لنا قصصا حقيقية ليست من قبيل األساطير بل وقائع ملموسة من
حقب زمنية مختلفة ومن ثقافات مختلفة ومن مناطق جغرافية مختلفة ألشخاص
ً
ً
ً
كثيرين جدا مارسوا دورا بارزا في تغيير األحداث وتطور األمور وكانوا جميعا علماء في
) (1املصدر نفسه :ص.272
) (2مع العبد الصالح ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،الطبعة األولى  2010م :ص.87
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زمانهم بل هم فاقوا كل من في زمانهم رغم أ ّن تحصيلهم العلمي مجهول أو غيبي أو كما
ينسبونه هم إلى هللا سبحانه ،وهؤالء هم األنبياء والرسل على مر الزمان وسبب تفردهم
بهذه الهبة العظيمة هو انتسابهم للرب الخالق العظيم.
تلك الحوادث تثبت تجريبيا أ ّن العلوم ممكنة التحصيل بطريق مجهول وغير
ً
معروف بايولوجيا وهذه الحوادث من الكثرة والتواتر بحيث يصعب تكذيبها أو نفيها ،وهي
ً
ً
من األدلة املهمة التي يقدمها املنهج الديني إلثبات أن هناك عاملا غائبا تحكمه قوانين
مختلفة وله رب عظيم يمد البشر بالعلوم واملعارف بشكل غير محدود وال يمكن تخيله أو
تعليله ماديا حتى على املستوى العلمي التجريبي ،بحيث أصبح واضحا وبالدليل أ ّن تلك
ً
الشخصيات أثبتت بما ال يقبل الشك أنها تعرف الكثير جدا وقد وظفت معارفها في شتى
مجاالت الحياة.
وأ ّن هؤالء األنبياء والرسل (عليهم السالم) تصدوا لقيادة الناس وقبلوا أن يعالجوا
كل مشاكل املجتمع بما يمتلكونه من مؤهالت ومواهب وعلوم ال يجاريها أحد ،وهم بهذا
التصدي أثبتوا أ ّن ما سواهم مفتقر لهم ولعلومهم ،وبالتالي أصبح هذا دليال يقدمه
أصحاب الفكر الديني لتبرير وجود داعم غيبي رباني روحي يمد اإلنسان في هذا العالم ال
يمكن إنكار أثره.

وهذه املرتبة العقلية أقل من املرتبة العقلية في املرتبة السابقة التي اتضح أنها
ً
مختصة بالناس الذين بلغوا العقل التام وهم عادة األنبياء والرسل واألئمة (عليهم
السالم) ،بينما يشترك في هذه املرتبة العقلية األدن (ظل العقل) أكثر الناس أو على األقل
هم يصلون إليها في بعض فترات حياتهم.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)ّ :
(أما الذي يشترك فيه جميع بني آدم
فهو ظل لذلك العقل ،أو النفس اإلنسانية ،ال العقل الحقيقي) (.)1

) (1كتاب العجل ،للسيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ج 2ص.42
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فمصطلح "ظل العقل" يطلق على املستوى املعرفي واملرتبة التي يرتقي لها اإلنسان
في جميع السموات امللكوتية حتى السماء السادسة ،ولكن تبق تلك املراتب روحية أيضا
وال عالقة لها بالعالم املادي.
ً
وبعد أن عرفنا أ ّن هناك روحا (روح القدس) مختصة فقط بالسماء السابعة تدبر
ً
وتسدد اإلنسان فالبد أن نعرف أ ّن هنا في هذا العالم العقلي (عالم امللكوت) أيضا روحا
خاصة تسدد وتدبر اإلنسان عند بلوغه هذه املرتبة من العوالم الثالث ،وهي روح اإليمان
ً
ابتداء من السماء الثانية وهي آخر مرتبة توجد
وهي مختصة بالسموات امللكوتية كلها
فيها روح اإليمان وانتهاء بالسماء السادسة وهي تمد اإلنسان باملعرفة وتسيره وتدبر
أموره.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :والحق انه ليكون لإلنسان روح حقيقي
البد أن يكون له حظ ووجود في السماء امللكوتية الثانية على األقل؛ ألنها أول الجنات
امللكوتية).
ً
وقال أيضا( :فلكل إنسان نفس وهذه النفس في هذا العالم املادي عبارة عن مرآة
تنعكس فيها روح اإليمان وروح القدس ،ولهذه النفس ثالثة أرواح هي" :روح الحياة و
القوة و الشهوة" ،وكل من هذه األرواح هي النفس اإلنسانية من حيث أنها متوجهة بهذا
االتجاه وعاملة لهذا العمل) (.)1
ً ً
ً
فاإلنسان يعقل أموره ويدبرها بظل العقل ،أي إنه ليس عقال حقيقيا تاما إنما هو
ً
صورة للعقل وظل له فحسب ،ويصطلح عليه بكونه ظال أو صورة للعقل؛ ألنه ال يوفر
إمكانية اإلدراك والوعي الكامل للكائن الحي بحسب محدودية األنفس التي ترفد هذا
العقل بتلك اإلمكانيات العقلية.
وجميع بني آدم مشتركون بظل العقل؛ مؤمنهم وكافرهم ،وهو يعطيهم إمكانية
كافية الكتشاف وإدراك محيطهم والتعامل معه والتفاعل مع متغيراته بما يكفل استمرار
الحياة ونموها على جميع األصعدة:

) (1عقائد اإلسالم ،للسيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.264 -263

األحالم بني العلم والدين ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــــــ ــ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 161

يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ...( :ولسائل أن يسأل :فالذي عند
الكفرة أليس بعقل ،فهم يخترعون به الطائرة وأجهزة االتصال املتطورة ؟! والجواب:
سئل أبو عبد هللا عليه السالم عن الذي كان عند معاوية فقال عليه السالم" :تلك
النكراء تلك الشيطنة ،وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل" .فكل إنسان له نصيب في
عالم امللكوت ،ونصيبه نفسه ،وهي صورة مثالية وظل للعقل ،وهذا الظل هو قوة
اإلدراك أو الناطقة املغروسة في الجنان) (.)1
إذن ،تدبير بدن اإلنسان من مهام ظل العقل ،أي ّ
إن ظل العقل وهو املدبر
ً
ً
لإلنسان يكون معتمدا تماما على النفس التي يقع عليها ذلك الظل ،فإن كانت النفس
ً
ً
منكوسة فيكون ظل العقل منكوسا أيضا ،ويكون تدبيره منكوسا أيضا ،فتنقلب فيه
ً
ً
القوانين فيكون الحق باطال والباطل حقا ،وهكذا تسير أمور ذلك اإلنسان باملقلوب ،فهو
ً
ً
ً
ً
يرى النور ظالما والظالم نورا والعكس صحيح ،فيكون ظل العقل الواقع هاديا ومرشدا
لغاية اإلنسان ،وهي الوصول إلى عالم العقل.
(إن املرء إذا خرج روحه ّ
عن أبي الحسن (عليه السالم)ّ :
فإن روح الحيوان باقية
في البدن ،والذي يخرج منه روح العقل وكذلك هو في املنام أيضا .فقال عبد الغفار
األسلمي :يقول هللا ّ
عز ّ
وجل" :هللا يتوفى األنفس حين موتها"  -إلى قوله " -إلى أجل مسمى"،
أفليس ترى األرواح كلها تصير إليه عند منامها ،فيمسك ما يشاء ويرسل ما يشاء ؟ فقال
له أبو الحسن (عليه السالم) :إنما يصير إليه أرواح العقول ،فأما أرواح الحياة فإنها في
البدن ،ال يخرج إال باملوت ،ولكنه إذا قض ى على نفس املوت قبض الروح الذي فيه
ً
ً
العقل ،ولو كانت روح الحياة خارجة ،لكان بدنا ملق ً ال يتحرك ،ولقد ضرب هللا لهذا
ً
مثال في كتابه في أصحاب الكهف حيث قال" :ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال" ،أفال
ترى ّ
أن أرواحهم فيهم بالحركات) (.)2
ً
فيكون الن واضحا أن ظل العقل هو املدبر للتفكير بما فيها األحالم طبعا،
ً
ً
وبخروجه يكون اإلنسان معطال تماما إال بأمور تدبير البدن ،وهذا النشاط يبقي اإلنسان
على قيد الحياة ،وهو أمر مناط بروح الحيوان أو روح الحياة.

) (1كتاب العجل ،للسيد احمد الحسن (عليه السالم) :ج 1ص.30-29
) (2دار السالم ،امليرزا النوري :ج 4ص.244
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النتيجة التي نصل إليها :أ ّن روح اإلنسان هي التي تتكفل بدور العقل املتحكم في
اإلنسان ،بل يمكن أن نقول أن هوية اإلنسان هي هذا العقل الخفي والذي يشكل دفة
التحكم في اإلنسان بشكل كلي تقريبا.
وعلى هذا نعرف سبب االستعارة الفكرية (السرقة) التي انتهجها علماء النفس
امللحدون عندما افترضوا وجود عقل باطن يمثل جهة غائبة مجهولة من العقل أسموه
"العقل الباطن" ولديه قدرة على التفكير والتدبير والتجريد بشكل متطور وفائق قياسا
بعقل اإلنسان الواعي ،وهذه الفرضية توازي الروح تماما ،فهي  -إذن  -تعتبر دليال على
إقرارهم بان هناك جهة غيبية عاقلة تتحكم بأفعال اإلنسان ،وال يسعفهم هذا الهروب
من االعتراف بوجود الغيب والروح بل إنه ربما يضعهم في موقف محرج أكثر مما يكون
لهم مخرج .بينما اتضح من الطرح الديني الدقيق أ ّن عالم الروح بكل ما يحتوي من
تفاصيل يمأل كل الفراغات التي يتركها افتراض وجود عقل خفي داخل الجسد ،الن هذا
الفرض "عقل باطن" البد أن يتمخض عن إشكاالت كثيرة ومفصلية تبق عالقة بدون
حل ،ولعل أبرزها هو "الرموز" التي تخبطوا في إرجاعها إلى املستدعيات أو التراث الشعبي
ً
أو غيرها وأخيرا إلى "العقل الباطن" ،بينما عالج املنهج الديني هذا الجانب بشكل دقيق
وممنهج ويخضع لألسلوب التجريبي ،فما حصل ويحصل من تجارب ال تعد وال تحص ى
من أحالم تم تأويلها وتحققها بعد ذلك حرفيا يعد دليال تجريبيا على نجاح هذا املنهج.
أي أن األحالم الصادقة إنما هي وحي إلهي مقنن ومقصود ،وهذا املذهب إنما يشير
ً
إلى أ ّن التأويل يعد هنا عنصرا آخر يدعم املنهج الديني في إثبات دليله التجريبي على
حقيقة األحالم وفق ما يذهب إليه.
ً
ً
فإننا عندما نقول أ ّن تكرار حوادث تحقق األحالم يعد دليال تجريبا ال يمكن تجاوزه
أو التغاض ي عنه بهذه البساطة التي يفترضها املنكرون ،فإننا حينها سنثبت أ ّن تحقق
األحالم حدث وفق تفسير معين ،وهذا التفسير هو نقطة محورية في اإلثبات؛ ألن التفسير
(التأويل) هنا ش يء ملموس ويخضع لإلحصاء والبحث والتدقيق وهو واقع بشكل قطعي ال
شبهة فيه ،بل أن فيه قوانين (الرموز) وضوابط تحكمه ،وهذه القوانين والضوابط لها
علماؤها (األنبياء والرسل) الذين برعوا في تطبيق تلك القوانين على األحالم فخرجوا لنا
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ً
ً
بنتائج مذهلة ومتكررة (مثل رؤيا البقرات) ( ،)1وال يمكن إنكارها تاريخيا وإحصائيا
ً
وعلميا .وهذا بالضبط ما يعتبره العلم التجريبي نظريات مثبتة ويعتمد على نتائجها
التطبيقية في كافة مجاالت الحياة.
إذن ،فالتأويل ما هو إال ترجمة للغة أحالمنا األجنبية ،وهي تحمل كل ما لهذه
الكلمة من معنى .فالرموز في األحالم الصادقة لها معان ودالالت (هذا بإقرار الطرف الخر
ً
ً
ً
ً
أيضا) ،وهذه املعاني ما دامت مقننة وغير عشوائية وهي تمتلك سياقا واضحا وجمال
مفيدة وواضحة املعنى والداللة ،فيصلح أن نطلق عليها إذن" :لغة أجنبية ال نفهمها".
ً
وهذه اللغة البد لها من مترجم ،وهذا املترجم البد أن يكون ملما بكل ما تحتويه
هذه اللغة من مفردات ومعان وال يعص ي عليه ش يء منها إطالقا.
فإن عجز هذا املترجم عن ترجمة هذه اللغة األجنبية فهو بالتأكيد ال يمثل جهة
مأمونة الجانب وال يمكن الركون إليه أو الوثوق به بعد ذلك ،وهذا بالضبط ما حصل
ويحصل منذ آالف السنين حتى الن ،فدائما يوجد مترجم عالم بتلك اللغة وناجح
ومترجم فاشل ال يعلم منها إال بعض الكلمات استعارها من غيره .أما مثال املترجم الناجح
فهو ججة هللا في كل زمان وهو من يتحمل أعباء هذه املهمة بالقيام بترجمة وتأويل
األحالم ،ونجح في كل ما ترجمه .بينما نجد على الجانب الخر العرافين والكهنة ومن لحق
بهم ممن ينكرون األحالم أو يفسرونها وفق نظريات نفسية فقط فهؤالء عاجزون عن
ً
ترجمة أغلب مفردات تلك اللغة ،وهذا باعترافهم جميعا كما مر ذلك في الفصول
السابقة.

) (1الرؤيا التي تكررت على فرعون مصر وعجز املعبرون عن فك رموزها ،عندها استعان بالنبي يوسف (عليه السالم) فأولها
ْ
ً
ّ
له وكانت سببا إلنقاذ شعب مصر من جفاف ومجاعة لسبع سنوات؛ قال تعالى( :وقال املل ُك إني أرى س ْبع بقرات سمان
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ ْ
ْ
ْ
ي ْأ ُك ُل ُهن س ْبع عجاف وس ْبع ُس ْن ُبالت ُخ ْ
ضر وأخر يابسات يا أ ُّيها املأل أف ُتوني في ُرؤياي إ ْن ك ْن ُت ْم ل ُّلرؤيا ت ْع ُب ُرون ( )43قالوا
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ ُُ
ْ ُ
ضغاث أ ْحالم وما ن ْح ُن بتأويل األ ْحالم بعاملين ( )44وقال الذي نجا م ْن ُهما وادكر ب ْعد أمة أنا أن ّبئك ْم بتأويله فأ ْرسلون ()45
أ
ُ
ْ
ّ
ُ ُ ُ
يق أ ْفتنا في س ْبع بقرات سمان يأ ُك ُل ُهن س ْبع عجاف وس ْبع ُس ْن ُبالت ُخ ْ
الص ّد ُ
ف أ ُّيها ّ
ضر وأخر يابسات لعلي أ ْرج ُع إلى الناس
يوس
ُ ْ
ُُْ
ً
ْ
لعل ُه ْم ي ْعل ُمون ( )46قال ت ْزر ُعون س ْبع سنين دأ ًبا فما حص ْد ُت ْم فذ ُر ُ
وه في ُسن ُبله إال قليال مما تأكلون ( )47ثم يأتي م ْن ب ْعد
ْ
ً
ُْْ
ُ
ُ ُ
ُ
اث الن ُ
اس وفيه ي ْعص ُرون
ذلك س ْبع شداد يأكلن ما قد ْم ُت ْم ل ُهن إال قليال مما ت ْحص ُنون ( )48ثم يأتي م ْن ب ْعد ذلك عام فيه يغ
( ) )49سورة يوسف.
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فإن صدق هذا املترجم بالتعبير عن كل ما أخبرت به تلك اللغة األجنبية ،فهذا
يعني قطعا أن هذا املترجم تعلم تلك اللغة من أهلها (أي من عالم امللكوت الذي جاءت
ً
منه) فأتقنها إلى درجة أنه لم يخطأ فيها أبدا.
لذا تواترت األخبار عن النهي عن قص األحالم على من ال يفهم وال يعرف رموز
الحكمة فإنها ربما تقع على ما تؤول:
عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)" :إن رؤيا املؤمن ترف بين السماء واألرض على
رأس صاحبها حتى يعبرها لنفسه أو يعبرها له مثله فإذا عبرت لزمت األرض فال تقصوا
رؤياكم إال على من يعقل" (.)1
ً
ً
لذلك اعتمد أهل البيت (عليهم السالم) منهجا خاصا بالتأويل ،يمكن ألي إنسان
أن يدرسه ويتعلم منه ويستفيد من مفرداته في فهم لغة األحالم ،لذا فهو يعتبر دليل
ً
إثبات قوي جدا للغيب واأللوهية والعالم الخر .كما أن وظيفة التأويل من جهة أخرى
تعتبر دليل تشخيص لحجة هللا بين املؤمنين؛ كون التأويل أمر غير ممكن لغير املعصوم،
ً
وكون التأويل هو إحكام للمتشابه أيضا .وهذا يضاف إلى األدلة التي يحتج بها ججج هللا
على مرور التاريخ.
ولو أجرينا مقارنة بسيطة بين املنهج الذي اتبعه علماء النفس في التعامل مع
ً
ً
الرموز وبين املنهج الديني الذي يعتمد قوانين واضحة للتأويل ( ،)2لوجدنا تخبطا واضحا
في معرفة داللة الرمز فمرة يعتبرون كل إنسان له رموزه الخاصة بأحالمه ال تشترك مع
غيره ،ومرة يعتبرونها مشتركة بين الثقافات اإلنسانية ،ومرة يعتبرونها ترجع إلى عقد
نفسية تم تشويهها لتظهر بهذا الشكل النهائي ،وبعضهم يترك تأويل الرموز للحالة التي
توجه الطبيب النفس ي كونها  -أي الرموز  -متعلقة باملريض نفسه ،وبعض يعلن عجزه
عن فهم وتأويل الرموز وو ...الخ.
ً
ً
وهذا بطبيعة الحال يعد تخبطا واضحا وهو اعتراف ضمني بعدم منهجية وقانونية
ً
ً
فهم الرموز رغم أهميتها الكبيرة واحتوائها على أسرار مهمة جدا ربما تكون سببا في نجاة
أمة بكاملها كما حصل في رؤيا فرعون "صاحب السبع بقرات".
) (1بحار األنوار ،املجلس ي :ج 58ص.174
) (2ملحق في رموز الرؤيا( :امللحق .)3
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وباختصار :تبين لنا أن هذا املستوى من املنظومة العقلية يتيح قدرات خارقة
لإلنسان يمكن أن نالحظها في الكثير من املعارف والعلوم الغيبية التي تظهر في حياة
اإلنسان ،وخصوصا في األحالم الصادقة ،وهذا طبعا هو ما يقدمه املنهج الديني لتفسير
تلك الظواهر على اختالف أنواعها.

وهي املرتبة العقلية التي يستعين بها اإلنسان في تدبير أموره في عالم امللك وهو
ثالث العوالم ،وهو العقل الذي يشترك به املؤمن والكافر بل يشترك به اإلنسان
والحيوان وهو ضروري والبد منه لتدبير شؤون البدن وبدونه ال يمكن للكائن الحي أن
يعيش لحظة واحدة باإلضافة إلى دوره الرئيس في كونه حلقة وصل بين هذا العالم وبقية
العوالم العلوية في حال قرر اإلنسان االرتقاء بنفسه إلى عوالم امللكوت والعقل الكلي
ومن ثم تسديده بروح اإليمان.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ...( :فمن ليس فيه روح اإليمان أو
تسلب منه روح اإليمان تبق له ثالثة أرواح أو ثالثة جهات للروح ،وهذه هي نفس جهات
أنفس الحيوانات فال تكون له ميزة على القردة والخنازير .)1( )....
وهذا العالم الثالث عالم مادي شبيه بالعدم ليس له حظ من الوجود إال قابليته
ً
للوجود ،وهو آخر درجات التنـزل ،ولهذا فهو يختلف تماما عن العوالم الروحانية العليا
التي تطرقنا لها من خالل املبحثين السابقين ،والبد لنا من بيان ما يطرحه الدين في هذا
الجانب املهم والذي يمثل أدن العوالم والذي يمكن تحديد موقعه بالسماء األولى.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :ويجب مالحظة ّ
أن السماء األولى هي
نهاية السماء الدنيا ،أي ّ
إن السماء الدنيا تبدأ في هذا العالم الجسماني ،وتنتهي في أول
العالم امللكوتي الروحاني ،أي ّ
إن نهايتها حلقة وصل ،ونهايتها أو حلقة الوصل هي السماء
األولى) (.)2

) (1وهم اإللحاد ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.142
) (2املتشابهات ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،الطبعة األولى  1426هـ :ج 4ص.130
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والبد من الوقوف عند نقطة مهمة هنا قبل االسترسال في هذا املبحث ،وهي:
أن املنهج الديني يعطي الصفة الروحية للمنظومة العقلية في املستويين السابقين
من عوالم الوجود ،أما في هذا املستوى األدن فإن املنظومة العقلية تنزل للمستوى
املادي ،وهو ال يمكن أن يتواصل أو يتعاط مع املنظومة العقلية الروحية السابقة؛ ألنها
ً
"من وفي" عاملين مختلفين تماما ،ولكي يتحقق االتصال البد من خلق آلة تقوم بهذا الدور
ولها قابلية االرتقاء والتواصل بجميع مستويات التنزل املختلفة وهذه االلة هي النفس.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :فالبد من رفع الطينة للسماء األولى
وخلق نفس آدم (عليه السالم) وبقية الناس منها فهذا أمر ضروري حيث ّ
أن الروح بثت
في هذه الطينة املرفوعة وأصبحت هذه الطينة املرفوعة هي آلة اتصال الروح بالجسد
فالروح ال يمكن أن تمس الجسد ألنهما في – ومن – عاملين مختلفين وبينهما عوالم فكان
البد من وجود آلة لها وجود في كل مراتب التدرج والعوالم بين السماء الجسمانية
والسماء األولى وعندما يرفع الجسم يكون له هذه املراتب فله أن يتحرك ضمن
حدودها)(.)1
أي بين مكان تواجد الجسد املادي ومكان تواجد الروح (النفس) ،وهذه ضرورية
ليتحقق التحكم واالتصال بين املحرك (النفس) والجسد املوجود في هذا العالم املادي،
وهذا التحكم من تلك األرواح بالجسد متعلق باإلنسان نفسه فاألرواح األرضية الثالثة
(الشهوة والقوة واملدرج) واألرواح العلوية (اإليمان والقدس) كال الجانبين له دور في
التحكم.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :وبهذا أصبحت كل أنفس بني آدم
مركبة من الطينة املرفوعة وتجلي لروح اإليمان وروح القدس أو قل صورة لروح اإليمان
وروح القدس ،وبهذا فيكون كل إنسان مفطور على أن يصل ألعلى املراتب ،ومفطور أن
يكون مع املأل األعلى ومفطور على معرفة هللا ،بل ولديه اللة التي يرتقي بها وهي صورة
روح اإليمان وروح القدس) (.)2

) (1عقائد اإلسالم ،السيد احمد الحسن (عليه السالم) :ص.257
) (2عقائد اإلسالم ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.256
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فالنفس اإلنسانية املبثوثة ما هي إال ظل للعقلّ ...( :أما الذي يشترك فيه جميع
بني آدم فهو ظل لذلك العقل ،أو النفس اإلنسانية ال العقل الحقيقي.)1( )...
وهذا الظل للعقل يتجسد في أدن مراتب التنزل املادي باملنظومة العصبية في
جسد اإلنسان:
ّ ّ
أن اللب الذي بين جنبينا هو ظل
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :وبما
ً
()2
للعقل ،فيكون اإلنسان قادرا على إدراك كثير من قوانين عالم املادة . )...
ومن خالل آلة االتصال هذه (النفس) وبين اإلنسان في عالم الدنيا تحقق
املنظومة العقلية بجميع مراتبها االتصال والتواصل والتدبير لإلنسان وبشكل تام.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ...( :كل إنسان يولد مع نفس مخلوقة
من الطين املرفوع ونفخ الروح ،وهذه النفس متصلة بالبدن اتصال تفاعل وتدبير كامل
بحيث أنها تستشعر لذته وأمله وحياته وموته ،ولها تأثير مادي فعلي على البدن كعمل
محرك فاعل فيه.
وهذه النفس ألنها مخلوقة من النفخ فهي صورة واضحة وجلية للروح والعقل
الكلي ،ولهذا فهي مؤهلة للتكليف ولهذا يصح أن يوجه لها التكليف ،وهي الجهة املوجه
إليها التكليف اإللهي بالطاعة ،وهي ممتحنة في هذه الدنيا باتصالها بالبدن ذي املتطلبات
الشهوانية الدنيوية) (.)3
أي إن املنظومة العقلية تتصل بالبدن عن طريق آلة مخلوقة لهذا الغرض وهي
النفس املنفوخة ،والتي تمتلك مقومات االرتقاء إلى العوالم امللكوتية األعلى منها وتسدد
بأرواح اإليمان أو أرواح القدس؛ ألنها تمتلك صورة من تلك األرواح ،أما من جهة البدن
فيكون الدماغ هو اللة املتكفلة باالتصال بين البدن والنفس املنفوخة فيوصل الدماغ
األوامر بين الطرفين.

) (1كتاب املتشابهات ،للسيد احمد الحسن (عليه السالم) :ج.4
) (2كتاب العجل ،للسيد احمد الحسن (عليه السالم) :ج.2
) (3وهم اإللحاد ،للسيد احمد الحسن (عليه السالم) :ص.320 – 319
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وهنا البد من اإلشارة إلى أن املنهج الديني يقر بفاعلية الدماغ وإدارته وتدبيره
لإلنسان في جميع مراحل الوجود على هذه األرض ،ولو أن هذا الدور محدود إذ يغلب
عليه دور الناقل أكثر مما هو دور املدبر الحقيقي ،فكما يمثله السيد أحمد الحسن (عليه
السالم) في كتاب "رحلة موس ى إلى مجمع البحرين" إنه مثل جهاز الفاكس (هو جهاز
يوصل املعلومات من وإلى وجود اإلنسان في هذا العالم الجسماني) ،والدماغ قدرته
محدودة في التركيز والتذكر كما يصفه السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ...( :وهذه
اللة البايلوجية لديها قدرات محدودة ،مثل قدرة الدماغ على التركيز ،فالدماغ له قدرة
محدودة على التركيز والتذكر .)1( )...
فالدماغ رغم أهميته البالغة في املنظومة العقلية إال أنه ال يمتلك املقومات التي
تبلغ باإلنسان إلى هذا املستوى من الذكاء واإلدراك واملعرفة ،فالقدرات التي يوفرها
ً
الدماغ للمنظومة العقلية إذا استثنينا الجانب الروحي (النفس ي) محدودة جدا ،وربما
يصعب مالحظة هذا الفارق في هذا الزمان (أي بعد بث الروح في آدم عليه السالم
وذريته)؛ ألن أغلب من يحملون هذا الدماغ من أسالف البشر القدماء الذين سبقوا آدم
(عليه السالم) وذريته قد انقرضوا وصار من الصعب إثبات هذه الحقيقة باستثناء بعض
آثارهم التي تشير إلى هذه الحقيقة.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ...( :ولكن الحقيقة انه ال يوجد أي
ً
تفسير علمي حقيقي وكاف أبدا ملا حصل لعقل الهومو سابينس املهاجرين من أفريقيا،
فبينما عاش النياندرتال مئات آالف السنين في أوربا لكنه لم يتمكن من أحداث أي تطور
ثقافي أو حضاري حتى على مستوى الحياة االجتماعية أو اللغة أو الرسوم وكل ما فعله
صناعة أدوات ججرية بسيطة ،وهناك شك في أنه مخترعها األصيل بل ربما تعلمها من
الهومو سابينس عندما هاجروا إلى أوربا ،في حين نجد أن الهومو سابينس املهاجرين
خالل أقل من ستين الف عام وصلوا إلى مرحلة تدوين القوانين األخالقية في ألواح
الطين كما وصلتنا من السومريين ،فهل يمكن إغفال أن هناك شيئا طرأ على معادلة
هذا الكائن األرض ي وجعله يتصرف بصورة منظمة وليست حيوانية كما في السابق بحيث
ً
إنه بدأ يزرع وينتج ويربي الحيوان ويصنع وينظم حياته االجتماعية ويتكلم وأخيرا يكتب،

) (1عقائد اإلسالم ،للسيد احمد الحسن (عليه السالم) :ص.206

األحالم بني العلم والدين ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــــــ ــ ــــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــ 169

ما الذي حصل بحيث إن هذا اإلنسان تطور هذا التطور امللفت وذاك الذي في أوربا لم
يتطور رغم تفوقه بكبر الدماغ ؟
هناك سر أحدث قفرة نوعية واضحة في الهومو سابينس وال يمكن أن تعزي لكبر
ججم الدماغ فقط أو الوصول إلى الكتلة الحرجة للدماغ أو عبورها ،كما يفسر بعض
العلماء مسالة اختالف اإلنسان عن بقية الحيوانات بأنها مرتبطة بحجم الدماغ ونسبته
إلى بقية الجسم ،في حين لو كانت املسالة تعتمد على كبر ججم الدماغ فالنياندرتال كان
قد تطور بحيث أن معدل دماغه كبير كمعدل أدمغة اإلنسان الحديث (الهومو سابينس)
ً
وربما أكثر في بعض األحيان بما يقرب من  % 10ومع هذا لم يفعل النياندرتال شيئا
مقابل ما فعله اإلنسان الحديث ،فاإلنسان الحديث سجل ثقافته وحياته االجتماعية في
ً
أوربا في حين لم يسجل النياندرتال شيئا له قيمة بل حتى حياتهم االجتماعية كانت
بسيطة ولم يكونوا مرتبطين كاإلنسان الحديث الذي كان يميل إلى الحياة االجتماعية
أكثر ،فال مناص إذن من اإلقرار بدخول ش يء جديد في املعادلة ّ
سبب هذا التقدم
الحضاري والثقافي والفكري الذي وصل باإلنسان الحديث (الهومو سابينس) إلى إحداث
قفزة حضارية وثقافية واضحة وأبرز معاملها التي وصلتنا مدونة هو املثل األخالقية العليا
كاإليثار والعدل) (.)1
هذه القفزة الكبيرة التي نقلت اإلنسان الحديث إلى ما وصل إليه الن هي بالتأكيد
قضية خارج الحسابات والعلل املادية ،بدليل أ ّن أقران اإلنسان (الهومو سابينس) أي
النياندرتال امتلكوا نفس الدماغ ولكن لم يعطيهم هذا أي أفضلية في صنع الحضارة
والقدرة على اإلدراك والتفكير باملستوى الذي وصل إليه أسالف بني آدم ،وهذا الفاعل
الجديد هو النفس اإلنسانية (أو اإلرسال اإللهي) التي دخلت في املعادلة فغيرت املوازين
ً
تماما.
ولكن قبل الخوض في هذا املتغير الجديد في معادلة العقل والذكاء البد أن تكون
لنا وقفة اذا عكسنا املسالة :فما مدى فاعلية الدماغ في اإلدراك والذكاء بمعزل عن
النفس الدمية التي دخلت في معادلة الذكاء اإلنساني الحقا؟ فيفترض حسب نظرية
التطور أن الدماغ ينتج ذكاء بمقدار معين للمخلوقات الحية (حسب ججم الدماغ)
) (1وهم اإللحاد ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.285 – 284
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ً
ويكون سببا لإلدراك والتفكير لديها جميعا ،وبالتالي فإن الفارق بين مستوى الذكاء لدى
ً
ً
املخلوقات التي تملك النفس الدمية سيكون مختلفا تماما عن مستوى الذكاء عند غيرها
ً
أي التي ال تمتلك نفسا آدمية ،فاشتراك الحيوانات بما فيها اإلنسان بهذا الدماغ لم نجد
ً
له نفس األثر ونفس النتائج الكبيرة في املجتمعات البشرية واملجتمعات الحيوانية عموما
ً
بما فيها أسالف بني آدم ،فالجميع يشاركونا في القدرة على التفكير والرد وهذا بات واضحا
ً
ً
ً
ً
ومفسرا علميا وثابتا دينيا كما أشار لذلك السيد أحمد الحسن (عليه السالم) في "وهم
اإللحاد":
( ....فمسألة مشاركة الحيوانات لنا بالتفكير والتجريد في حدود أدن مسالة يقرها
الدين أو على األقل لنقل اإلسالم ونص عليها القرآن" :حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت
نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون ...
وتفقد الطير فقال ما لي ال أرى الهدهد أم كان من الغائبين  ....فمكث غير بعيد فقال
أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبإ يقين" (" .)1وما من دابة في األرض وال طائر
يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من ش يء ثم إلى ربهم يحشرون .)2( "..
ونحن إن قلنا بالتطور فأكيد نقول :أن القدرة على التفكير لدى اإلنسان تطورت
ً
ً
مع الزمن ومع تطور دماغه كما وكيفا ولكنها قدرة مميزة عن بقية الحيوانات بشكل
ً
ً
ً
كبير ،وقد بينت سابقا الدليل على أن تطوير آلة الذكاء يمثل هدفا حتميا للتطور
بالصورة التي نعرفها على هذه األرض ،ثم بينا كيف أن السرعة النسبية لتطور دماغ
البشر فيما يقارب املليوني سنة األخيرة وتحوله إلى دماغ فائق تمثل دليال على أن أدمغتنا
بالذات تمثل هدفا للتطور .)3( )...
هذا يعني أ ّن ال أفضلية يقدمها الدماغ في مسالة التفكير واإلدراك إذا كان بمعزل
ً
عن النفس اإلنسانية التي دخلت على معادلة الذكاء بوقت متأخر جدا ،أي بعد ماليين
السنين.

) (1سورة النمل :اليات من .22 – 18
) (2سورة األنعام :الية .38
) (3وهم اإللحاد ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.273
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وبقدر ما تملي الجينات املنفذة خريطتها في كل كائن على حدة يتغير مستوى
ً
التفكير ،فيكون دماغ كل كائن حي معدا بشكل كاف سلفا لترسيخ غريزة البقاء
واالستمرارية بكل الوسائل املتاحة وهذا وفق ما تمليه أنانية الجين التي تستلزم املحافظة
ً
على النفس ،وهذا القانون األناني ال يبني حضارة وال قوانين وال رحمة أو مثال أخالقية
ً
ً
ً
رفيعة أو إيثارا حقيقيا محايدا ،وهذه جدلية أخرى مهمة ظهرت في مسيرة الصراع
الفكري بين اإللحاد واإليمان لها مدخلية في موضوع البحث حيث تثبت هذه الجدلية
ً
وبما ال يقبل الشك أن املنظومة العقلية املحركة لإلنسان عاجزة تماما عن إنتاج هذه
املثل؛ ألنها تتناقض مع األهداف التي نشأت من أجلها وهي أهداف أنانية غايتها غريزة
البقاء مما يثبت أن املنظومة العقلية أوسع من أن نحصرها في هذه املنظومة العصبية
ً
البايلوجية ،وبالتالي فالبد من وجود عمق آخر واسع جدا يرفد املنظومة العقلية باملعرفة
واإلدراك والوعي والتدبير وهذا هو الجانب الروحي والنفس ي:
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ....( :فالدماغ عندهم كاف لتعليل
خصائص السلوك اإلنساني .والحقيقة أن هذه األطروحة هي أقبح أطروحة إذا نظر لها
من الجانب األخالقي؛ ألنها أطروحة جبرية وإذا أردنا تطبيقها على أرض الواقع فإنها
ستعلل للفكر املتطرف واملنحرف واإلجرامي تطرفه وانحرافه وإجرامه ،فاملجرم يرتكب
جريمته ألن هناك أسبابا بيولوجية تدفعه لهذا ،وهذه األطروحة تفشل في تفسير سلوك
اإلنسان عندما يقوم بكبح جماح حاجته البيولوجية وما تمليه عليه جيناته بسبب
ً
النظرة االجتماعية أو عقيدة فكرية معينة ،وتفشل أيضا في تفسير األخالق والحقيقة
ً
األصيلة (هي ال تؤمن بوجودها أصال)) (.)1
لذا اضطر علماء األحياء إلى تقديم نظريات يبررون فيها حصول الحضارات
ً
واألخالق واإليثار للخروج من هذا املأزق الذي أعجزهم تماما ،فال يستطيعون تقديم مبرر
وتعليل علمي مقبول لحصول تلك الطفرات الفكرية الهائلة بوقت قياس ي في تأريخ تطور
اإلنسان الحديث إلى أن وصل األمر إلى ما هو عليه الن من حضارة وأخالق وقوانين
وخبرات ومعارف ال تختلف عن أبناء آدم األوائل إال بفارق الخبرة املتراكمة لإلنسان
الحالي.

) (1املصدر نفسه :ص. 286

 172ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ومن أحدث وأهم هذه النظريات هي نظرية امليمات التي تفترض أن الدماغ هو من
قام بهذا الدور بنقل اإلرث الفكري واألخالقي التراكمي وفق متضاعفات على غرار ما قامت
به الجينات.
وقد بين السيد أحمد الحسن (عليه السالم) عجز هذه النظرية أيضا عن تقديم
ً
التفسير الواقعي العلمي ملا يحصل وخصوصا ظاهرة اإليثار الحقيقي.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :الحقيقة ،إ ّن نظرية امليمات أيضا
ً
عاجزة تماما عن تفسير اإليثار الحقيقي ،ليس فقط ألنه ال توجد فائدة يحققها املؤثر
ليكون إيثاره عبارة عن اختراع ولدته حاجته له ،بل إن اإليثار الحقيقي صفة سيئة
بالنسبة للجينات الفردية وهي صفة ال يمكن أن تحابيها الطبيعة؛ ألنها صفة تعمل
بالضد من مصلحة الجينات الفردية) (.)1
ً
فطبيعة اإلنسان البايلوجية هي األنانية ،أما اإليثار فش يء مخالف تماما لطبيعة
ً
اإلنسان وهذا يجعل عملية التغيير صعبة جدا وتحتاج إلى مؤثر خارجي ،وهذا بالنتيجة
يثبت تدخل عامل جديد في معادلة التفكير والذكاء واألخالق.
ويقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :في الحقيقة إن أنانية أجسادنا
واضحة جلية لنا فهي مبنية ملحاربة اإليثار الحقيقي ونحن ال نتصف باإليثار الحقيقي
كصفة أصيلة مترسخة في أجسادنا بل نحن نتصف باألنانية كصفة أصيلة مترسخة في
أجسادنا وأدمغتنا ،ولهذا فاإليثار الحقيقي يحتاج ثورة حقيقية كبرى على الجسد ليكون
له وجود معتد به بيننا كما هو الواقع اليوم ،فنحن سواء كنا – كأفراد – نمارس أم ال
نمارس اإليثار الحقيقي نتفق بغالبية كبيرة على أنه هدف سام وصفة محبوبة نتمنى
االتصاف بها ،وهذا التمني ليس وليد اليوم بل هو مسجل منذ أول عصور التدوين لدى
اإلنسان أي منذ اإلنسان السومري ،وهذا يعني أ ّن هناك ثورة إنسانية حقيقية حصلت
ً
قبل آالف السنين على الجسد وعلى أنانية الجسد ،وال يمكن تفسير هذه الثورة علميا
على مستوى الجسد فقط بل إنه أمر مستحيل كما بينت ،ولهذا فنحن عند هذه املرحلة
مضطرون إلدخال النفس والروح في املعادلة لحل هذه املعضلة ،ومن شاء أن يرفض
فرض الروح ألنه يكره اإليمان فهو أيضا مضطر لفرض ش يء آخر فليفرض الطوطم أو
) (1وهم اإللحاد ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.291
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ميما مجهول األصل أو ما يشاء ولكنه بالنتيجة فرض ال عالقة له بالجسد وبعلم األحياء،
ً
بل وال حتى باملنطق السليم أبدا) (.)1
على إ ّن املفهوم الديني صرح بهذه الحقيقة أي امتالك الحيوانات بما فيها اإلنسان
للنفس أو الروح ،ولكن هذه الروح بهذا املستوى (األرض ي املادي) مختصة باستدامة
البقاء واستمرارية التكاثر وهي ضرورية للحفاظ على الحيوانات من االنقراض ،وهذه
النفس مركبة من ثالث قوى أو ثالث انفس وفي بعض الروايات ثالث أرواح؛ ترفد جميع
األحياء بأسباب البقاء من خالل تنفيذ خريطتها الخاصة بكل مخلوق حي؛ وكل بحسبه.
وهي بالنتيجة ستكون القوى التي تحرك اإلنسان والحيوان باتجاه الحفاظ على نفسه من
األخطار أو لغرض التكاثر وغيرها من أسباب استدامة الحياة ،وإذا أرجعنا األمور لألسباب
البايلوجية فان الحيوانات بصورة عامة لديها أدمغة تقوم بهذا الدور ،وقد تم إنشاؤها
ً
بناء على تنفيذ الخريطة الجينية لكل كائن حي ،فإن قدرة املخلوقات على التفكير والتكاثر
والحياة وغيرها إنما كانت بسبب وجود الخريطة الجينية حتى وصل األمر إلى إنتاج
كائنات ذات دماغ كبير وقادرة على التحكم بشكل كامل بتصرفاتها بشكل واع وذكي ،فهذه
القدرات العقلية هي ما يمكن أن يطلق عليه القوى املحركة الثالثة التي تتكفل بأداء
ً
جميع املهام والوظائف الجسدية الكفيلة ببقاء الحيوانات بما فيها اإلنسان طبعا.
ويقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :ال يصح أن يوجه التكليف لبدن ال
ً
ً
يمتلك نفسا حقيقية مؤهلة للتكليف ،وبدن اإلنسان علميا مجرد تركيبة كيميائية كأي
خفاش أو أخطبوط أو شمبانزي ،فكيف يكلف ابتداء ثم يحاسب أو يعاقب بعدها ،ومن
هو املكلف واملحاسب؛ هل هو البدن املركب من مواد كيميائية متفاعلة تجعله يقوم
ببعض الوظائف؟!
إذا كان نفخ الروح منقبة وارتقاء في املقام فال يصح أن تنفخ الروح في بدن دون
آخر ابتداء وهم مجرد آالت كيميائية غير مؤهلة للتكليف ثم يحاسب أحدهما ويكافئ
الخر ،فهذا مناقض للعدالة املفترضة في الخالق العادل سبحانه؟! ......
فما هو ضابط نفخ الروح ،هل هو العمل والطاعة والحال انه ال يمكن أن تكون
طاعة ملجرد بدن مركب من مواد كيميائية متفاعلة ونتيجة تفاعلها تنتج الشهوة والقوة
) (1وهم اإللحاد ،السيد احمد الحسن (عليه السالم) :ص.307 – 306
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ً
وحياة البدن املتمثلة بالحركة ووظائف األعضاء ،وهذه كلها علميا قوى مادية مفسرة
ماديا بشكل كامل وال تحتاج فرض ش يء آخر اكثر من املادة ،وعبرت عنها الروايات بانها
أرواح الشهوة والقوة واملدرج أي الحركة ووظائف األعضاء التي تشترك بها الكائنات
الحية ،وهذه األرواح ليست شيئا آخر غير مكونات هذا البدن املادية ومنتجاتها) (.)1
الفارق بين وجود هذه القوى الثالثة ( )2املحركة األولى للحيوانات بما فيها اإلنسان
وبين الروح الدمية الداخلة على املعادلة يكمن في النتائج التي تلمس أثرها لدى
املجتمعات الحيوانية التي بقيت مداركها محصورة بالدماغ املادي (القوى أو األرواح
الثالثة) ولم يدخل فيها عنصر النفس والروح الدمية املؤدية بالنتيجة لتوسع وعي
وإدراك وتطور املجتمعات إلى ما وصلت إليه ،وهذا طبعا يعكس مدى الفارق في تطور
مستوى اإلدراك والعقل بين الحالتين ،وبالتالي يبرز بشكل مؤكد وقطعي دخول رقم
جديد في املعادلة.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ...( :فهناك إذن تطور روحي أو نفس ي
فهذا الكائن الذي له جسم إنسان ممكن أن يرتقي ويتطور روحيا حتى يكون إنسان
وتكون له روح اإليمان وروح القدس ،وممكن أن يتردى وتكون له فقط أرواح حيوانية
كالقرد بل وربما في أدن مستوياتها كالديدان التي ربما ال تتعدى إدراكاتها الفتحات
املوجودة في أجسامها؛ فتحة للطعام ،وفتحة للجنس ،وهكذا يمكن أن يكون اإلنسان في
بعض األحيان ولألسف.
الن هناك ثالثة أرواح هي (روح الحياة والقوة والشهوة) ،ومن تتوفر فيه هذه
األرواح الثالثة فهو حيوان قادر على التعاطي مع محيطه بذكاء بحسب حال دماغه
الجسماني أي بحسب ججمه وتركيبته ونسبته إلى الجسم املادي للحيوان ،ويتساوى في
هذا جميع الحيوانات بما فيها اإلنسان) (.)3
ً
ويصح العكس طبعا ،فتخلي اإلنسان عن إنسانيته ورجوعه إلى البهيمية يفقده
تأثير روح اإليمان وينزله إلى مرتبة حيوانية وحسب مستوى انحطاطه وتسافله.
) (1وهم اإللحاد ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.319 -318
) (2روح القوة وروح الشهوة وروح الحياة.
) (3املصدر نفسه :ص.143 – 142

األحالم بني العلم والدين ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــــــ ــ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 175

يقول (عليه السالم) ....( :فمن ليس فيه روح اإليمان أو تسلب منه روح اإليمان
تبق له ثالثة أرواح أو ثالثة جهات للروح ،وهذه هي نفس جهات أنفس الحيوانات فال
تكون له ميزة على القردة والخنازير .)1( )....
وعليه ،فان النفس اإلنسانية التي دخلت للمعادلة مع أبينا آدم (عليه السالم)
أحدثت ثورة كبيرة وغيرت مجرى الخليقة إلى مستوى ادراك عال ومتفوق بشكل كبير،
وال يمكن مقارنته بسلف اإلنسان (الدمي) املباشر الذي لم يكن حظه من النفس إال
ً
األرواح الثالثة التي كان دورها محصورا في املحافظة على الكائن الحي من االنقراض عن
طريق التكاثر وتفعيل كافة أسباب البقاء.
وهذه الحقيقة ثابتة ومؤشرة بشكل واضح ،فالطفرة الفكرية والحضارية التي
حصلت بعد انتشار بني آدم على األرض ال يمكن أن تعزى لتطور قدرات دماغية فقط.
وهذا ما أثبته السيد أحمد الحسن (عليه السالم) في كتاب "وهم اإللحاد" وهو ليس
موضع بحثنا ،ولكن يكفي ما استشهدنا به آنفا من عبارات ركزنا فيها على هذا التحول
املفصلي املهم في حياة تكون البشرية عبر ماليين السنين.
أما هذه النفس الجديدة فهي متصلة بالبدن اتصال تدبير وتفاعل ،فاألرواح تحرك
ما ولجت فيه واندمجت معه كما هو اتصال األرواح الثالثة املدبرة للبدن ،فكال الجهتين
وكل بحسبهٌّ ،
متصلتان بالبدن اتصال تدبير ٌّ
وكل له دورة في مسيرة تكاملية منظمة ،وتميز
روح اإليمان على تلك القوى األرضية من جهة الهدف؛ فهدف هذه النفس بعيد عن
األنانية واملنفعة الخاصة كما هو حال األرواح األرضية الثالث:
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ..( :أما الصحيح فهو ما بينته في هذا
الكتاب ،وهو أ ّن كل إنسان يولد مع نفس مخلوقة من الطين املرفوع ونفخ الروح ،وهذه
النفس متصلة بالبدن اتصال تفاعل وتدبير كامل بحيث أنها تستشعر لذته وأمله وحياته
وموته ،ولها تأثير مادي فعلي على البدن كعمل محرك فاعل فيه.
وهذه النفس ألنها مخلوقة من النفخ فهي صورة واضحة وجلية للروح والعقل
الكلي ،ولهذا فهي مؤهلة للتكليف ولهذا يصح أن يوجه لها التكليف ،وهي الجهة املوجهة
) (1وهم اإللحاد ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.142

 176ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

إليها التكليف اإللهي بالطاعة ،وهي ممتحنة في هذه الدنيا باتصالها بالبدن ذو املتطلبات
الشهوانية الدنيوية) (.)1
إذن ،نفخ النفس الجديدة في اإلنسان األول آدم (عليه السالم) كان بداية النطالق
ثورة فكرية عقلية بالدرجة األولى وهي تشترك مع األنفس الحيوانية لتدبير بدن اإلنسان
ولكن سنتطرق لنوعية االرتباط والتحكم الذي لدى النفس املبثوثة الحقا بشكل
مستقل ،أما تأثير االشتراك الحاصل بسبب تدبير البدن من قبل عدة أرواح فيمكن
وصفها باملرآة التي لها جهتان :جهة سفلية فيها صورة وموضع ألرواح أو قوى البدن
الجسمانية (روح الشهوة والقوة والحياة) ،وجهة علوية فيها موضع لروحيي اإليمان
والقدس ،فهي شاملة لألرواح الخمسة؛ أرواح أو قوى البدن وروحي اإليمان والقدس،
وهي أصبحت هكذا شاملة لقوى وأرواح من عوالم مختلفة؛ ألنها مخلوقة من عوالم
مختلفة فالطين املرفوع من عالم املادة الجسماني ونفخ الروح من السماوات العلوية.
مما سبق أتضح أ ّن للدماغ دورين مهمين:
ً
األول :كونه آلة ذكاء وتفكير ومعالجة محدودة وبالنتيجة يكون مسؤوال عن إنتاج
ً
كل األحالم املنسوبة للنفس والتي عادة ما تكون انعكاسا لحاجات اإلنسان أو حتى
الحيوان الشتراكه معنا في القوى الثالث املحركة للبدن أو كما تسميها الروايات األرواح
الثالث (الشهوة والقوة واملدرج).
الثاني :كونه آلة اتصال بين اإلنسان كبدن وبين النفس (ظل العقل) ،وبالنتيجة
ً
يكون مسؤوال عن نقل األحالم الصادقة لإلنسان من العوالم العلوية.
وبعد أن اتضحت بهذا االختصار املنظومة العقلية حسب املنهج الديني يمكن أن
نفهم الكثير من األمور التي أشكلت على الفهم العلمي للمنظومة العقلية وخصوصا
العناصر الثالثة التي ذكرناها في بداية هذا املبحث؛ الرموز والسياق والذاكرة ،وخصوصا
بما يتعلق باألحالم الصادقة أو التي تحتوي على خوارق من قبيل النبوءات واألمور
الغيبية وغيرها.

) (1نفس املصدر :ص.320 – 319
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ً
ً
ولنبدأ بمقارنة العنصرين األولين أي السياق والرموز؛ ألنهما يتطلبان وعيا وإدراكا
ً
ً
خارقا ال يمتلكه الرائي ،فالتفسير الذي يقدمه الفهم واملنهج الديني أكثر قبوال من افتراض
جهة غائبة عن اإلنسان (العقل الباطن) لديها هذه القدرة ،بينما يعجز اإلنسان عنها
ً
ً
تماما في وعيه فضال عن نومه وفقدان الوعي والقدرة على التفكير.
بينما املبررات التي يقدمها أصحاب النظريات العلمية على وجود هذا العقل
ً
الغائب مفقودة تماما (تبين ذلك في الفصل السابق) مقارنة باملبررات التي يسوقها املنهج
الديني كما بينا في هذا الفصل ،وخصوصا النقالت الحضارية واألخالقية واملعرفية
الكبيرة في مسيرة اإلنسانية وخصوصا في مراحلها املتأخرة والتي تثبت دخول عنصر جديد
ً
في املنظومة العقلية لإلنسان كان سببا فيها والتي عجز العلماء عن تقديم املبررات
العلمية لحصولها كما بينا باختصار.
ً
أما العنصر الثالث وهو الذاكرة ،فنجد أن املنهج العلمي عاجز تماما عن إيجاد
املبررات التي يفترضها لوجود ذاكرة ممكن أن تستوعب أحداث املاض ي والحاضر
ً
واملستقبل وتمت مناقشة ذلك في الفصل السابق ،أما املنهج الديني فإنه يعطي بعدا غير
متناه للذاكرة وهو بعد روحي طبعا ،ويقدم األدلة التجريبية على صحة وجود هذه
الذاكرة باألدلة امللموسة الواقعية وهي قدرة األنبياء والرسل واألولياء على اإلفاضة
العلمية واملعرفية وفي شتى املجاالت وبمستوى يفوق ما موجود في زمانهم ،بل يفوق قدرة
البشر على التعلم بهذا الحيز الزمني لحياتهم بالقياسات الطبيعية والبايلوجية للعقل
اإلنساني ،باإلضافة إلى قدرتهم على اإلخبار باألمور الغيبية وقدراتهم الخارقة.
أما التفسير الذي يقدمه املنهج الديني لحقيقة الذاكرة ومكان وجودها وسبب
قدرتها الالمتناهية الستيعاب وتخزين املعلومات فله ما يبرره؛ ألنه أصال خارج الدماغ
وخارج البدن كما تبين ذلك في الفصل الثاني .ويضاف إلى ذلك الفطرة املودعة وهي على
شقين فطرة جسمانية (غرائز) ،وفطرة موجودة في نفس اإلنسان امللكوتية.
والفطرة بشقيها يمكن أن نمثلها بقاعدة بيانات ثابتة يعتمد عليها اإلنسان في
معرفة الحق من الباطل وغرائز لحفظ البقاء ،أي أنها ثوابت معلوماتية مودعة في
اإلنسان تصحح املسار ّ
وتقوم اإلنسان ،ومن الجهة األخرى يوجد ظل العقل وتحليه
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بجنود العلم أو تخليه عن جنود الجهل ،وهذا كله يكون في جريان مستمر ومضطرد حتى
النهاية.
وكل هذا مغروس في صفحة وجود اإلنسان والتي تعتبر الذاكرة الدائمة لإلنسان
وهي ممتدة في عوالم تجليات هذا اإلنسان ووجوداته وربما تصل إلى أعلى مقام ممكن
يصل إليه اإلنسان ،وبهذا فلنا أن نتصور مدى ضخامة هذه الذاكرة وسعتها والتي يمكن
أن تكون سعتها أقرب إلى ما ال نهاية.
قال (عليه السالم)( :الرفع هو أن ال يكون له جسم مادي كهذا الجسم ،ولكنه
يبق له تجل وجسم في مرتبة فوق وجود هذا الجسم املادي ،يعني الن إذا مسكت ورقة
بيدك لها أعلى ولها أسفل ،افرض ّ
أن أعلى نقطة في الورقة هي نفس اإلنسان وأسفل
نقطة في الورقة هي جسم اإلنسان املرئي في هذا العالم الجسماني ،وهذه الورقة هي
ً
ً
ً
وجود اإلنسان ،وتخيل ّ
أن هناك شرائح متوازية صغيرة جدا وعددا هائال تتكون منها هذه
الورقة ،هذه الشرائح هي تجليات اإلنسان األخرى غير (املرئية) وغير (النفس) في نهاية
السماء األولى.
الن ،الرفع هو عبارة عن إلغاء وجود اإلنسان في أسفل الصفحة يعني تجعله
ً
ً
متجليا إلى فوق األسفل بسنتمتر مثال ،ومن هذا السنتمتر إلى أسفل الصفحة ال وجود له،
تلغي وجوده في هذه املرتبة ،هذا مثال ضربته لك لتتوضح لك الصورة أكثر) (.)1
ثم يضيف( :أكيد أنه يتعدى بحسب مقامه ،أنا تكلمت لك عن اإلنسان بأدن
وجوده فتكون نفسه في أسفل السماء األولى ،ولكن من يرتقي يرتقي فيكون له حظه
الذي ارتق له بفضل هللا ،وعندها تكون أعلى صفحة وجوده هو أعلى مقام وصل له) (.)2
وما دام الكالم عن الذاكرة واملعلومات املخزنة وطريقة حضورها وظهورها للوعي
وأ ّن هذا األمر هو نفسه بالنسبة لألحالم عموما صادقها وكاذبها ،فالبد من املرور على هذا
االستفهام ذي العالقة وهو :ما عالقة حصول األحالم بصنفيها (الصادق والكاذب)
بالتذكر خصوصا أ ّن الذاكرة املستهدفة هنا بالتساؤل هي الذاكرة الدائمة أو صفحة
وجود اإلنسان ،وما هو منشأ الخلط بين الصنفين عند العودة للوعي ؟
) (1مع العبد الصالح ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ج 1ص.57
) (2نفس املصدر :ص.60
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ولإلجابة على هذا السؤال البد أن نعود لللية التي بينتها الروايات في قضية نزول
الروح عند االستيقاظ من النوم وهي مرحلة غير مستقرة للنفس اإلنسانية؛ ألن النفس
في مرحلة النزول واالستقرار ،وهي ربما تتسبب باستثارة وبروز الهواجس النفسية عند
اإلنسان وتشكلها وتجسدها بشكل أو بآخر على شكل أحالم تعبر عن تلك الهواجس
وتظهرها للوعي اإلنساني بصورتها الحلمية الحاضرة الحقا عند استقرار الوعي وانتباه
اإلنسان لها .ولعل تكاثر األحالم من هذا النوع مناط بعدد املرات التي يرجع فيها النائم
لوعيه لذلك ترى أ ّن اإلنسان ،القليل النوم ،الكثير السهر ،أو نومه متقطع؛ يكون أكثر
أحالما من غيره لكثرة تكرر عملية الصعود والنزول والتي تكون مولدة  -إن صح التعبير –
لألحالم؛ ألنها مرحلة تستثير املكنون النفس ي لإلنسان وتظهره بأوضح صورة .على أ ّن هذا
غير محصور باألحالم الكاذبة التي منشأها النفس فربما تكون تلك املرحلة وهي مرحلة
عودة الوعي كفيلة بإظهار كل املستجدات (األحالم بصنفيها) أمام الوعي ،وهذا ما يجعل
ً
األحالم واضحة بداية عودة الوعي ،ولعل هذا اإلظهار للمستجدات نفسه يكون سببا في
نسيان وذهاب الكثير من األحالم وعدم تذكرها؛ ألن ذاكرة اإلنسان وحسب املعروف عنها
بالتجارب اإلنسانية تقدم وتظهر آخر املستجدات التي طرأت عليها أثناء الليل (األحالم)
ً
فإذا ما عاد اإلنسان للنوم  -وهذا أمر طبيعي جدا  -ولم تسعفه تلك اللحظات لالنتباه
ً
ً ً
ملا قدمته وأظهرته الذاكرة فيكون حظ التعرف على تلك األحالم ضعيفا جدا خصوصا
إذا ما تولدت أحالم جديدة كان لها األولوية في العرض في النزول الالحق للروح فتذهب
األحالم السابقة في طي النسيان وال يتم تذكرها إال بعد أن يحدث حدث يشبه أحد رموز
ً
ذلك الحلم أو موقف يتكرر في الحياة اليومية تعتقد أنه مر بك سابقا إنما هو أحالم
شاهدتها ونسيتها وهللا أعلم.
ً
أيضا :ال ننس ى أن الحيوانات تحلم أيضا فهي تشترك معنا بظل العقل الذي يكون
ً
ً
مسؤوال عن اإلدراك والتفكير عند الحيوانات ،كما هي عند اإلنسان تماما ،فإمكانية
ً
التصوير للدماغ أثناء النوم محصورة بصور جاهزة تنقل ما هو موجود فعال في الذاكرة
ً
املؤقتة ( )1من هواجس ورغبات ومخاوف وغيرها والتي عادة ما تكون قريبة زمنيا من وقت

) (1على اعتبار أن الحيوانات ليس لديها نفس ملكوتية كما هي النفس الدمية والتي من صفاتها أن فيها صفحة وجود
اإلنسان والتي تمثل الذاكرة الدائمة لإلنسان الدمي بينما تفتقر الحيوانات لهذه الذاكرة فيكون التذكر مقتصر على ما
تخزنه الذاكرة املوجودة في الدماغ وهي ذاكرة مؤقتة صغيرة قياسا بالذاكر اإلنسانية النفسية.
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حدوث األحالم إن لم تكن في الغالب متعلقة باليوم السابق للحلم ،وهذا ما أشار له
علماء النفس وما يشير له الواقع الفعلي ألغلب الناس.
ً
وعلى هذا سيكون محاال برأي البعض التفريق بين ما يحصل من أحالم صادقة
وكاذبة على اعتبار أن هذه األحالم الكاذبة التي تنتج هي عبارة عن تدوير لألفكار
والهواجس التي تجول في دماغ اإلنسان أو الحيوان على حد سواء وهي ستكون حاضرة
أمام الوعي في أول لحظات االستيقاظ ،حالها حال األحالم الصادقة التي تظهر للوعي
أيضا عند إشراق الوعي على النفس فما هو املائز الذي يشخص كال منهما عن الخر؟
أما إشكال العجز عن التفريق بين النوعين كون املعلومتين اللتين ظهرتا عند عودة
الوعي هو بسبب التشابه فال تختلف الجمل الصورية عن بعضها البعض فكالهما عبارة
عن صور وأفكار وال يوجد ما يميز أحدهما عن الخر ،وهذا اإلشكال غير دقيق فمسالة
التفريق بين الصنفين أمر متعلق ببعض الشروط التي يجب أن تتوفر في األحالم الصادقة
ً
وربما أصبح الن بعضها واضحا لوضوح علة حصول األحالم وطريقة تكونها ولكن
تشخيصها بالشكل النهائي البد منه لنخرج من هذه الدوامة التي أدخلتنا فيها شكوك من
ال يؤمنون بالغيب والوحي اإللهي.
وهذا التشخيص لألحالم الصادقة عن الكاذبة معروف ،وفيه شروط سطرتها
النصوص الواضحة ومن أهمها كما بين شروطها السيد احمد الحسن (عليه السالم):
()1
(توافر الرؤيا على ما يمنع كونها من الشيطان؛ كوجود معصوم أو قرآن أو إخبار غيبي)
وملعرفة املزيد مراجعة املصدر.
ً
ً
حصيلة هذا الفصل :أن املنظومة العقلية في املنهج الديني قدمت تفصيال كامال
لطريقة التفكير واألسلوب املتبع في تحصيل املعلومة ومكان تخزينها وكيفية استخراجها
وبالشكل الذي يعطي إجابات ألي تساؤل يخص األحالم وخصوصا أحالم الخوارق
والنبوءات التي عجز املنهج الخر عن تفسيرها بل واعترف أغلب العلماء بالعجز عن
التفسير أو تقديم املبررات والعلل ،أما التعليل الوحيد املقدم لحد الن هو "العقل
الباطن" ،وهو يعد استعارة من املنهج الديني  -فالطرفان قدما جهة غائبة مدبرة عاقلة -
فإذا كان أهل العلم عاجزين عن إثبات وجود هذا العقل تجريبيا فإن الدين قدم األدلة
) (1عقائد اإلسالم ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.87
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على إثبات وجوده ولكن بالصيغة التي قدمها هو كما مر وليس بصيغتهم الخالية من
األسلوب العلمي؛ إنما هي فرضيات يناقض بعضها بعضها كما تبين من بعض املناقشات
ً
ً
في الفصل الثالث ،بينما قدم املنهج الديني تحليال تفصيليا للمنظومة العقلية ما خفي
ً
منها وما ظهر ،وكل هذه التفاصيل ال تختلف وال تتناقض بل هي تضع تفسيرا لكل ش يء
يخص األحالم صادقها وكاذبها.
وعلى سبيل املقارنة نذكر هذا املثال لواحد من أبرز التناقضات الواضحة في
أطروحة العقل الباطن؛ إذ يعتبر منظرو هذا املذهب أ ّن العقل الباطن يقع ضمن دائرة
إمكانات املنظومة العقلية لكل إنسان ،وهذا ال يصمد أمام االستحقاقات التي يوجبها
هذا الفرض وسنركز على استحقاق واحد فقط وهو ما يظهر من قدرات خارقة للعقل
الباطن ،فهل ممكن أن تجري الخوارق كإمكانية اإلخبار الغيبي املستقبلي أو النتاجات
العلمية الفائقة ضمن دائرة الوعي اإلنساني أم ال ؟ واالحتماالت املمكنة محصورة في
احتمالين ال ثالث لهما:
 -1أ ّن هذا يقع ضمن وعي اإلنسان وإرادته :وهذا االحتمال غير ممكن وال
يقر به حتى علماء النفس بل العكس ،فهم يقولون انه ال يخضع إلرادة
اإلنسان ووعيه باستثناء بعض القدرات الخارقة للحاسة السادسة والتي
تناولها علم الباراسايكولوجي وهي محصورة ببعض القدرات الفائقة لإلنسان
كتحريك األشياء عن بعد أو االستبصار أو التخاطر كما سياتي ذكره في الفصل
األخير وليس من ضمنها نبوءات األحالم الصادقة أو العلوم.
أ ّن هذا ال يقع ضمن وعيه وال إرادته :وهذا االحتمال هو الخيار املمكن
-2
الذي يقبلونه في فرضية "العقل الباطن" ،ولكن هذه القدرات الخارقة إذا
كانت ممكنة بهذا االحتمال أي أنها ال تخضع إلرادة اإلنسان فسيجرنا إلى
استفهام آخر وهو :ما دامت هذه اإلمكانات الخارقة عصية ومستحيلة
بالنسبة للمنظومة العقلية الواعية (مثل استحالة النبوءة املستقبلية) فإننا
سنكون مجبرين على اعتبار أ ّن (اإلمكانات الخارقة) تقع خارج حدود اإلرادة
والوعي ،وبالتالي سيكون عليهم اإلقرار بأن هذه القدرات خارج املنظومة
ً
العقلية تماما وسيتعين عليهم اإلجابة عن إشكالين:
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األول :ما عالقة تلك النبوءات والخوارق باألشخاص حينها ،أفال يكون األولى
ً
اعتبارها تابعة لجهة منفصلة عنهم تماما كما تقدم إثباته ،أ ّن إثبات تبعية هذه القدرات
ً
للمتنبئ ذاته ال معنى له إطالقا ،والجواب هنا مفقود كما تبين من الفصل الثالث.
الثاني :بعد أن ترتب تبعية القدرات لجهة مجهولة تقع خارج القدرات العقلية
واإلرادية لإلنسان املتنبئ ،فبماذا يفسرون قدرة األنبياء والكتب السماوية بالنبوءات وهي
ً
ً
كثيرة جدا ومتواترة وال يمكن إنكارها ،بل إن أمر النبوءات  -وخصوصا نبوءات األحالم -
ش يء موثوق حتى بالنسبة للكثير من عامة الناس ،وليس هذا فقط بل هو يقع في أحيان
ً
كثيرة خاضعا إلرادتهم بعد أن توفرت أدعية وأوراد لطلب رؤيا تخبر بش يء غيبي أو
تكشف عن حالة مستحيلة التحصيل أو أمر مستقبلي ،وهذه األمور حاصلة وموثقة
بشواهد حقيقية ال تعد وال تحص ى فماذا يقولون في هذا ؟ والجواب مفقود أيضا.
وهذه بعض من تلك األذكار:
"ذكر عمل لالطالع على ما أراد معرفته؛ قال :بعض العلماء :من أضاف إلى الهادي
العليم والخبير واملبين وتال ذلك مئة مرة ،وقال :في آخر تالوته :يا هادي إهدني إلى كذا؛ يا
عليم علمني كذا؛ يا خبير خبرني كذا ،يا مبين بين لي كذا ،وسمى ما شاء من أمر ثم نام
أطلعه هللا في نومه على ذلك" (.)1
"ذكر عمل ملعرفة ما سرق منه ؛ في كتاب الدعوات شرح األسماء التي كان يدعو بها
ً
إدريس  ،وقد أشار إليه إجماال السيد األجل علي بن طاووس في املهج  ،ونقل بعضه
ً
الكفعمي في جنته متفرقا ،قال االسم السابع يا وحد الباقي أول كل ش يء وآخره من كان
قليل الحفظ فليقرأ هذا االسم كل يوم ثمانية عشرة مرة فانه يحفظ كلما سمع ،ومن
قرأ هذا االسم ليلة األثنين مائة وعشرين مرة فانه يرى في منامه ما سرق له في أي موضع
ومن أخذه" (.)2
وهذه حادثة ينقلها امليرزا النوري يحصل فيها إخبار غيبي عن طريق رؤيا طلبها
ً
الرائي لحاجة يعجز عن معرفتها تماما" :تقدم عن الرواندي في الخرايج وابن شهرآشوب في
ً
املناقب ،أن أبا جعفر الجواد (عليه السالم) علم رجال مات أبوه وكان له الف دينار
) (1دار السالم ،امليرزا النوري ،دار البالغة ،الطبعة الثانية  :2007ج 3ص.30
) (2املصدر نفسه :ص.31 – 30
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وضعه في موضع لم يعرفه ابنه ،أن يصلي على محمد وآل محمد بعد العشاء الخرة مئة
مرة ففعل فرآه في النوم ودله على موضع املال" (.)1
أحالم الخوارق والنبوءات والتي يعجز أصحاب املنهج الخر عن تقديم تعليل
لحصولها ولن أكرر ما قلته سابقا ،ولكن للمقارنة فأن الفارق يكمن باإلجابة التفصيلية
ً
التي يقدمها املنهج الديني ويعجز عن تقديمها املنهج الخر  ،فكون الجواب هنا مثال :أ ّن
ً
ً
ً
ً
هناك عقال آخر خفيا يقوم بهذه الخوارق ال يعد جوابا شافيا؛ ألننا في محضر سؤال
ً
خطير وله وزنه وربما يغير كثيرا من املفاهيم املجتمعية ،بينما نجد أن الجواب كان
تفصيليا ودقيقا بالنسبة للمنهج الديني كما تبين من خالل هذا الفصل .وهذا طبعا ليس
كل ش يء إنما هو مختصر مفيد وتوجد كتب كثير مختصة باألحالم وطريقة تكوينها.
من جهة أخرى :يقدم املنهج الديني أدلته التجريبية على ما قدمه من علل
ومبررات حصول الخوارق ويدعمها بما قام به رجاالت الدين (ججج هللا) على مرور
التاريخ وقدرتهم على اإلتيان بتلك الخوارق واملعجزات واملعارف العظيمة والتي ال يمكن
ً
إنكارها بحال ،خالفا ألساسيات املنهج العلمي في تقييم النظريات املثبتة عن طريق
التجربة والنتائج اإلحصائية وغيرها.
ً
وإذا كان تبرير "العقل الباطن" مقبوال كعلة لحصول الخوارق مع قلة أدلة وجوده
ً
وتناقض أساسيتها ،فلماذا يتم رفض وجود عقل روحي غائب أيضا مع كل هذا الكم من
األدلة والوقائع القطعية ؟!
وكما قال السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ...( :ومن شاء أن يرفض فرض
الروح ألنه يكره اإليمان فهو أيضا مضطر لفرض ش يء آخر فليفرض الطوطم أو ميما
مجهول األصل أو ما يشاء ولكنه بالنتيجة فرض ال عالقة له بالجسد وبعلم األحياء ،بل
ً
وال حتى باملنطق السليم أبدا) (.)2
ً
ً
ولنأخذ مثاال أخيرا للمقارنة وهو وضع منهج وأسس ثابتة مقننة للتأويل ،وهذا
ً
مفقود تماما بالنسبة ألصحاب املنهج الخر ،وهذا ما اعترف به أساطين علم النفس
"كفرويد" و"يونغ" و"ادلر" وغيرهم ،فهم يعترفون أ ّن ال جدوى من وضع تأويالت
) (1املصدر نفسه :ص.31
) (2وهم اإللحاد ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.309

 184ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــــ ــــ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

وسياقات للرموز وتبق تأويالتهم فردية ارتجالية تتبع لكثير من االحتماالت واملتغيرات التي
ً
ال تبقي لتفسيراتهم شيئا من املصداقية والواقعية ،بل أنها ربما تسببت في أحيان كثيرة في
تفاقم وضع مرضاهم أو موتهم بسبب الخطأ في التفسير.

اإلخبارات الغيبية بصورة عامة تعتبر من أشد األمور التي يتوق الناس ملعرفتها ملا
لها من أثر كبير في الحياة لدفع ضرر أو جلب منفعة ،وبين هذا وذاك البد أن يظهر
الطامحون للكسب والثروة؛ ليستغلوا تلك الرغبة الجامحة عند البشر .وفي خضم هذه
الدوامة يذهب الكثير بين جاهل ومجهل ،ومنذ أقدم العصور إلى يومنا هذا يبق الحال
على هذا املنوال باستثناء أصحاب العقائد الدينية الراسخة الذين يؤمنون أن علم
ً
الغيب محصور باهلل سبحانه وتعالى وبأوليائه فقط وال يعلمه أحد غيرهم أبدا ،فهذه
ً
األبواب املخادعة مغلقة عندهم تماما.
ولكن بالضد من الجهة الدينية العقائدية برز تيار يحاول أن يثبت إمكانية العلم
باملغيبات وخصوصا املستقبل وذلك إللغاء النظرية الدينية التي تحصر العلم الغيبي
باإلله.
وربما يحسن بنا أن نقسم العلم بالغيب إلى قسمين :فالغيب هو كل ما غاب عن
اإلنسان ،ولكن ربما كان هذا الحدث الغائب من األحداث التي تحصل في عاملنا األرض ي
(املادي) أو في عالم آخر (امللكوت) ،أو ربما يكون هذا الحدث آنيا (أي في الوقت الحاضر)
أو ضمن أحداث املستقبل .فأما األحداث النية أي التي تحصل في مكان آخر فيمكن أن
يحيط بها الناس من خالل وسيلة ما ،خصوصا إذا كانت األحداث ضمن الوجود
األرض ي ،خصوصا مع تطور وسائل االتصاالت بشكل مذهل وسريع أو عن طريق بعض
القدرات الخارقة .أما اإلخبار بأحداث مستقبلية لم يأت وقتها فهذا ما نتكلم عنه
ً
ونشخصه على أنه علم عص ي عن املعرفة تماما.
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ً
يضاف إلى ذلك طبعا بعض املعارف واملواهب واإلبداعات والتي ال يمكن أ ّن
تتحصل بدون دراسة وتعلم ،وهذه حقيقة واقعة ال يمكن إنكارها في األحالم على األقل:
يقول فرويد( :وأما قدرة األحالم  ...على أن تكون مصدر إلهام جديد للشعراء
ً
واملؤلفين املوسيقيين ،فهذا ما يبدو أمرا ال منازعة فيه بعد الرؤيات املتعددة وبعد األمثلة
التي جمعها شابانيكس.)1( )....
ً
لذا صار لزاما علينا ختام هذا البحث بهذا الفصل الذي يناقش مسالة العلم بالغيب أو
باملستقبل عموما ،فإذا انتفت هذه اإلمكانية عند اإلنسان عموما فمن باب أولى انتفاؤها
أصال عند من يرون األحالم التي تخبر بأمور غيبية ومستقبلية ،وبالتالي يثبت أن تلك
األحالم ال عالقة لها باإلنسان الحالم بل بجهة خارجية عنه ،وهي جهة عاملة بأمور الغيب
واملستقبل أرسلت هذه النوعية من األحالم لتقول لإلنسان" :إنني هنا".
لذا سنمر على مباحث تبرر هذه اإلمكانية؛ بعضها يتسم بالعلمية وبعضها ال يتسم
ً
بالعلمية وإنما كثر منظريه ومستقبليه أيضا ،لذا مررنا عليه ولو بش يء من اإليجاز ،وهي
على ثالثة أنواع:
أو ًال ّ -
العرافون واملنجمون وأمثالهم.
ً
ثانيا  -أصحاب النظريات الباراسايكلوجية.
ً
ثالثا  -نظرية الكم.

على مرور التاريخ دأب البعض على اغتنام طريق سهل للثراء والوجاهة االجتماعية
ً
عن طريق ادعاء معرفة الغيب ومعرفة املستقبل تحديدا ،ولست في معرض سرد تأريخي
لهذه الحالة فال يكاد يخلو منها زمان وال مكان على طول التاريخ وال تحتاج إلى إثبات
تأريخي أيضا ،وال نحتاج إلى أدلة نقض هذا االدعاء فحتى على املستوى املجتمعي نجد أ ّن
مثل هذه االدعاءات دائما توصف بالشعوذة والدجل لسبب بسيط هو انكشاف زيف
) (1تفسير األحالم ،فرويد :ص.99
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مدعيها في كل مرة ،وأعتقد أن هذا يكفي لرد تلك االدعاءات ،فمثال افتقار أولئك املدعين
للمال والسلطة في كل األحوال يعتبر دليال على كذبهم ،بينما نجد أن من يملك هذه
ً
ً
اإلمكانية البد أن يكون ملما بخيوط التجارة والصناعة والقتال بل سيكون ملما بكل
نواحي الحياة التي تكفل تفوقه على الجميع بحكم معرفته املستقبل ومآل األمور ،وهذا
مفقود طبعا وال يوجد له أثر ال في املاض ي وال في الحاضر ،وهذا القرآن يصرح بهذا" :ول ْو
ْ
ْ
ْ
ُك ُ
نت أ ْعل ُم الغ ْيب ال ْستكث ْر ُت من الخ ْير" (.)1
العرافة:

ُ
ُ
"تن ُّبؤ( :مصدر) تن ُّبؤ -تن ُّبؤ [ن ب أ] (مصدر :تنبأ) .من الص ْعب التن ُّبؤ بما سي ْح ُدث:
ُ
ُّ
التك ُّه ُن بالغ ْيب ،التوق ُع .عرافة( :جامد) عرافة  -عرافة [ع ر ف] :م ْهنة ،وعم ُل العراف"(.)2
ً
ً
والعرافة عرفا هو ادعاء معرفة الغيب بأسباب وأساليب كثيرة جدا كمراقبة
النجوم واألبراج والخط في الرمل والنظر في الفاق واملناخ والفراسة وقراءة الكف
والقراءة في الفنجان وغيرها ،وأغلب هذه الطرق لها جذور دينية ولكنها انحرفت عن
األصل ،فربما ترجع إلى علم التوسم أو بعض القواعد الفلكية والفاقية التي ذكرت في
الثقافات الدينية وتم تحريفها ،لذلك تجد أ ّن بعضها يصدق في حاالت نادرة ويفشل في
أغلب األحيان ،لذلك ال يمكن التعويل على هؤالء العرافين وال يمكن بالتالي االعتماد على
إخباراتهم وتمشية األمور على أساسها.
السحر والتنجيم:

كتب الكثير من علماء الدين أن السحر عبارة عن وهم وخياالت وفي أحسن أحواله
هو تسخير للجن واستعانة بالشياطين إليهام الناس وإغرائهم ونقل العالمة املجلس ي آراء
الكثير من العلماء واستشهد بكثير من النصوص لبيان هذاُ ( :يع ّل ُمون الناس ّ
الس ْحر  -إلى
ْ
ُ
قوله  -فيتعل ُمون م ْن ُهما ما ُيف ّرقون به ب ْين امل ْرء وز ْوجه وما ُه ْم بض ّارين به م ْن أحد إال
است ْره ُب ُ
بإ ْذن الله (البقرة .)102 :األعراف :فلما أ ْلق ْوا سح ُروا أ ْع ُين الناس و ْ
وه ْم وج ُاءوا بس ْحر

( )1سورة األعراف.188 :
) (2قاموس البراق اإللكتروني.
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عظيم( .األعراف .)116 :يونس :وال ُي ْفل ُح الساح ُرون( .يونس  )77وقال تعالى :ما ج ْئ ُت ْم به
ُْ
الس ْح ُر إن الله س ُي ْبط ُل ُه إن الله ال ُي ْ
ّ
صل ُح عمل امل ْفسدين (يونس ....... )81
ُ
ْ
طه :قال ب ْل أل ُقوا فإذا حبال ُه ْم وعص ُّي ُه ْم ُيخي ُل إل ْيه م ْن س ْحره ْم أنها ت ْسعى  -إلى
ُ
قوله تعالى  -إنما صن ُعوا ك ْي ُد ساحر وال ُي ْفل ُح الساح ُر ح ْيث أت (طه .)69 - 66 :القلم :وإ ْن
ُ
ّْ
يك ُاد الذين كف ُروا ل ُي ْزل ُقونك بأ ْبصاره ْم ملا سم ُعوا الذكر وي ُقولون إن ُه مل ْج ُنون  .وما ُهو إال
ْ
ْ ْ
ذكر للعاملين (القلم .)52 - 51 :الفلق :وم ْن ش ّر النفاثات في ال ُعقد  .وم ْن ش ّر حاسد إذا
حسد (الفلق .)5 ،4 :تفسير :قال الطبرس ي  -رحمه هللا  -في قوله تعالى " يعلمون الناس
السحر " السحر والكهانة والحيلة نظائر ،يقال :سحره يسحره سحرا .وقال صاحب
العين :السحر عمل يقرب إلى الشياطين ،ومن السحر االخذة التي تأخذ العين حتى تظن
أن األمر كما ترى وليس األمر كما ترى .فالسحر عمل خفي لخفاء سببه ،يصور الش ئ
بخالف صورته ،ويقلبه عن جنسه في الظاهر ،وال يقلبه عن جنسه في الحقيقة ،أال ترى
إلى قوله تعالى "يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى" (مجمع البيان :ج 1ص .)17وقال في قوله:
" ما يفرقون به " :فيه وجوه :أحدها أنهم يوجدون أحدهما على صاحبه ويبغضونه إليه
فيؤدي ذلك إلى الفرقة عن قتادة .وثانيها :أنهم يغوون أحد الزوجين ويحملونه على الكفر
والشرك باهلل تعالى فيكون بذلك قد فارق زوجه الخر املؤمن املقيم على دينه ،فيفرق
بينهما على اختالف النحلة وتباين امللة .و ثالثها أنهم يسعون بين الزوجين بالنميمة
والوشاية حتى يؤول أمرهما إلى الفرقة و املباينة " .إال بإذن هللا " أي يعلم هللا فيكون
تهديدا أو بتخلية هللا (مجمع البيان :ج 1ص.)176
وقال البيضاوي :املراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما ال
يستقل به اإلنسان ،وذلك ال يستتب إال ملن يناسبه في الشرارة وخبث النفس ،فإن
التناسب شرط في التضام والتعاون ،وبهذا يميز الساحر عن النبي والولي .وأما ما يتعجب
منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الالت واألدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير
ً
مذموم ،وتسميته سحرا على التجوز ،أو ملا فيه من الدقة ألنه في األصل ملا خفي سببه
(أنوار التنزيل :ج  ،1ص  .)102وقال الشيخ  -قدس سره  -في التبيان :قيل في معنى
السحر أربعة أقوال :أحدها أنه خدع ومخاريق وتمويهات ال حقيقة لها ،يخيل إلى
املسحور أن لها حقيقة .والثاني أنه أخذ بالعين على وجه الحيلة .والثالث أنه قلب
الحيوان من صورة إلى صورة ،وإنشاء األجسام على وجه االختراع ،فيمكن الساحر أن
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يقلب اإلنسان حمارا وينش ئ أجساما .والرابع أنه ضرب من خدمة الجن .وأقرب األقوال
األول ألن كل ش ئ خرج عن العادة الجارية فإنه سحر ال يجوز أن يتأت من الساحر ،ومن
جوز شيئا من هذا فقد كفر ،ألنه ال يمكن مع ذلك العلم بصحة املعجزات الدالة على
النبوات ،ألنه أجاز مثله على جهة الحيلة والسحر (التبيان  .)374 :1وقال النيسابوري:
السحر في اللغة عبار عن كل ما لطف مأخذه وخفي سببه ،ومنه الساحر العالم ،وسحره
خدعه ،والسحر الرئة .وفي الشرع مختص بكل أمر يختفي سببه ويتخيل على غير
حقيقته ،ويجري مجرى التمويه والخداع .وقد يستعمل مقيدا فيما يمدح ويحمد ،وهو
السحر الحالل .قال صلى هللا عليه وآله :إن من البيان لسحرا .ثم السحر على أقسام:
منها سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهر ،وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون
أنها هي املدبرة لهذا العالم ،ومنها تصدر الخيرات..
والشرور والسعادة والنحوسة ،ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج القوى
السماوية بالقوى األرضية ،وهم الذين بعث هللا إبراهيم عليه السالم مبطال ملقالتهم.
ومنها سحر أصحاب األوهام والنفوس القوية ،بدليل أن الجذع الذي يتمكن اإلنسان من
املش ي عليه لو كان موضوعا على األرض ،ال يمكنه املش ي عليه لو كان كالجسر ،وما ذاك
إال ألن تخيل السقوط متى قوي أوجبه .وقد اجتمعت األطباء على نهي املرعوف عن النظر
إلى األشياء الحمر ،واملصروع عن النظر إلى األشياء القوية اللمعان والدوران ،وما ذلك
إال ألن النفوس خلقت مطيعة لألوهام واجتمعت األمم على أن الدعاء مظنة اإلجابة ،وأن
الدعاء باللسان من غير طلب نفساني قليل األثر ،واإلصابة بالعين مما اتفق عليه
العقالء .ومنها سحر من يستعين باألرواح األرضية ،وهو املسمى بالعزائم وتسخير الجن.
ومنها التخييالت الخذة بالعيون ،وتسمى بالشعبدة .ومنها األعمال العجيبة التي تظهر من
الالت املركبة على النسب الهندسية ،أو لضرورة الخالء .ومن هذا الباب صندوق
الساعات وعلم جر األثقال .وهذا ال يعد من السحر عرفا ألن لها أسبابا معلومة يقينية.
ومنها االستعانة بخواص األدوية واألججار .ومنها تعليق القلب ،وهو أن يدعى الساحر أنه
قد عرف االسم األعظم ،و أن الجن ينقادون له في أكثر األمور ،فإذا اتفق أن كان السامع
ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك ،وحصل في قلبه نوع من
الرعب وحينئذ تضعف القوى الحساسة فيتمكن الساحر من أن يفعل فيه ما شاء .ومنها
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السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفية لطيفة  -انتهى  .-وهذا فذلكة مما نقلنا عن
الرازي في باب عصمة املالئكة) (.)1
فالسحر أغلبه وهم ،وينتج عن تسخير للجن والشياطين واستخدامهم ألغراض خبيثة،
ً
وهذا النوع عموما ال يغير شيئا من القاعدة الدينية فاإلخبارات الغيبية واملستقبلية
ً
عصية تماما عن معرفة الجن كما هي عصية عن معرفة اإلنس فال فرق بين الطائفتين،
وعلى أية حال فمن ينكرون العالم الخر ال يقرون بأي حال وجود الجن والشياطين وإن
أقروهم فقد أقروا بوجود عالم آخر فيه خلق آخرين ،وبالتالي ال يدخلون ضمن دائرة
املنكرين لوجود إله وبالتالي انتف داعي نقاشهم وإثبات العكس.
أما تحضير األرواح والطلب منها أن تخبر بإخبارات غيبية فحاله حال من يدعون
استحضار الجن ،وال أعتقد أن هناك إمكانية الستحضار األرواح أصال إنما استحضار
لبعض الجن أو الكذب وإيهام الناس بطرق إيحائية ليس أكثر.
وفي الحالتين السابقتين ال يمكن بأي حال أن يخبر الجن أو الشياطين باألمور
ً
ً
الغيبية وخصوصا األمور املستقبلية؛ ألنهم يجهلون املستقبل تماما ،وهذا ثابت من
ْ
ُ ْ
الناحية الدينية ،قال تعالى" :فلما قض ْينا عل ْيه امل ْوت ما دل ُه ْم على م ْوته إال دابة األ ْرض
ْ
ْ
ْ
ُْ
ُ
ُ
تأك ُل منسأت ُه فلما خر تبينت الج ُّن أن ل ْو كانوا ي ْعل ُمون الغ ْيب ما لبثوا في العذاب
ُْ
املهين"(.)2
أما إثبات هذه الحقيقة من الجهة غير الدينية فهو أمر واضح وال يحتاج إلى دليل،
فالتأريخ يشهد أن كل من سلكوا هذه الطرق في سبيل ادعاء العلوم الغيبية إنما ذهبوا
ً
ولم يبق لهم أثر يذكر ولم يغيروا شيئا ملموسا في مستوى حياتهم أو من وثقوا بهم من
شعوبهم الذين عاصروهم ،وبالتالي فأعتقد هذا يكفي دليل إثبات ّ
أن تلك االدعاءات ال
ترقى إلى درجة الحقائق بل تبق مجرد ادعاءات فارغة من املحتوى.

) (1بحار األنوار ،املجلس ي :ج 60ص.4- 1
) (2سورة سبأ :آية .14
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ً
طبعا ،نستثني بعض تلك النبوءات التي نجد لها بعض املصداقية التاريخية من
النبوءات املشهورة كنبوءات "سطيح الكاهن وشق" ( )1و "نسوتر اداموس" ( )2وغيرهم
ً
ممن اعتمدوا على نصوص دينية ،وهذا معروف وثابت تاريخيا أي وجود نصوص دينية
مرمزة تخبر بأمور مستقبلية ،وإن كان هؤالء املتنبئين يخبرون بإخبارات أغلبها ال تصدق
فهذا لجهلهم بالتعامل مع تلك النصوص املرمزة أو أنهم تكلموا من أنفسهم وحسب.
والجدير بالذكر أن أكثر النبوءات التي اشتهر بها أغلب املنجمين واملتنبئين متعلقة
باألحالم التي شاهدها بعض املعاصرين لهم في زمانهم من أمراء أو ملوك ( )3مما يرجعنا
ً
الى أصل املوضوع في أن األحالم طريق موثوق لإلخبارات املستقبلية ال يمكن تجاهله أبدا.
) (1أما سطيح فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدى بن مازن  ،الذى في السهيلي :وبعضهم يقول فيه
نصر بن ربيعة وهو في قول نساب اليمن ربيعة بن نصر  ،عطفها على قوله :قصة ربيعة  .وأما شق فهو ابن صعب بن يشكر
بن رهم بن أفرك بن قيس  ،بن عبقر ابن أنمار بن نزار .ومنهم من يقول أنمار بن إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن
نابت ،بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ .ويقال إن سطيحا كان ال أعضاء له ،وإنما كان مثل السطيحة ،ووجهه في صدره،
وكان إذا غضب انتفخ وجلس .وكان شق نصف إنسان ،ويقال إن خالد بن عبد هللا القسرى كان من ساللته .وذكر السهيلي
أنهما ولدا في يوم واحد ،وكان ذلك يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية ،ويقال إنها تفلت في فم كل منهما فورث الكهانة
عنها ،وهى امرأة عمرو بن عامر املتقدم ذكره .وهللا أعلم .املصدر :السيرة النبوية ،أب الفداء إسماعيل بن كثير 747 - 701
ه تحقيق :مصطف عبد الواحد الجزء األول  1396ه  1971 -م دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع هاتف - 236769
 246161ص .ب  5769بيروت – لبنان ص 19 -15رابط النسخة االلكترونية:
http://www.yasoob.org/books/htm1/m025/28/no2893.html
) (2ميشيل نوستراداموس متنبئ مشهور وهو طبيب فرنس ي عاش بين فترتي ( ،)1569 - 1503كان مسيحيا كاثوليكيا واشتهر
ً
روحيا ،وكانت لديه توجهات أخرى فقد كان يقرأ في الكتب التي تسمى الكتب السوداء أو كتب السحر
بأنه يعالج الناس
ً
األسود أو مخطوطات التنجيم ،ومن الغريب أن هذا الرجل توقع أحداثا رهيبة ونبوءات كثيرة ،لم يتوقع أن تموت زوجته
وابنه وابنته ً
معا.
) (3كان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة ،فرأى رؤيا هالته وفظع بها ( ،)3فلم يدع كاهنا وال ساحرا وال
عائفا وال منجما من أهل مملكته إال جمعه إليه ،فقال لهم :إن قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها ،فأخبروني بها وبتأويلها.
فقالوا :اقصصها علينا نخبرك بتأويلها .فقال :إن إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها ،النه ال يعرف تأويلها إال من
عرفها قبل أن أخبره بها .فقال له رجل منهم :فإن كان امللك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطيح ،فإنه ليس أحد أعلم منهما،
فهما يخبرانه بما سأل عنه .فبعث إليهما ،فقدم إليه سطيح قبل شق ،فقال له :إن قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها،
فأخبرني بها ،فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها .فقال أفعل .رأيت حممة (الحممة :قطعة النار) خرجت من ظلمة ،فوقعت
بأرض تهمة (منخف ضة ومنه سميت تهامة) ،فأكلت منها كل ذات جمحمة .فقال له امللك :ما أخطأت منها شيئا يا سطيح ،فما
عندك في تأويلها ؟ قال :أحلف بما بين الحرتين من حنش ،لتهبطن أرضكم الحبش ،فليملكن ما بين أبين إلى جرش (مخالفان
من مخاليف اليمن) .فقال له امللك :يا سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع ،فمتى هو كائن أفى زماني أم بعده ؟ فقال :ال وأبيك
بل بعده بحين ،أكثر من ستين أو سبعين ،يمضين من السنين .قال :أفيدوم ذلك من سلطانهم أم ينقطع ؟ قال بل ينقطع
لبضع وسبعين من السنين ،ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين .قال ومن يلى ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال يليه (يليهم وهو
خطأ) إرم ذى يزن (ارم ذى يزن ،واسمه سيف ،ألنه شبهه بعاد إرم في عظم الخلق والقوة) ،يخرج عليهم من عدن ،فال يترك
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وهو علم ما وراء النفس أو ما وراء الطبيعة أو ظواهر ساي وعلى اختالف
املسميات فإنه علم يتناول ظواهر خارقة للعادة وتثير الدهشة والعجب لدينا ،وهي تعتبر
ً
ً
قليلة ونادرة نسبيا وتظهر عادة عند بعض األفراد االستثنائيين أو بصورة عفوية عند
عامة الناس ،وهذه الظواهر ال تخضع للقوانين التي يقرها علم الفيزياء.
وهي ظواهر روحية تندرج تحت ما يسمى "اإلدراك فوق الحس ي" أي فوق ما تدركه
ً
حواسنا العادية .وهذه املصطلحات تدل على الظواهر غير املألوفة عقال لدينا.
وهي عادة ال تخضع للتجربة والتكرار بل أكثرها يحصل بشكل عفوي ويصعب
ً
إعادته ،وقد خضع هذا العلم للدراسات األكاديمية مؤخرا ،وهو يدرس الن في الكثير من
الجامعات في العالم ويقع تحت تصنيف هذا العلم الكثير من الظواهر أبرزها:
 .1التخاطر :وهو اتصال مباشر بين عقلين.

منهم أحدا باليمن .قال :أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال بل ينقطع .قال ومن يقطعه ؟ قال :نبى زك  ،يأتيه الوحى
من قبل العلى .قال وممن هذا النبي ؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون امللك في قومه إلى آخر الدهر.
قال وهل للدهر من آخر ؟ قال :نعم يوم يجمع فيه األولون والخرون ،يسعد فيه املحسنون ويشق فيه املسيئون .قال أحق
ما تخبرني ؟ قال :نعم ،والشفق والغسق ،والفلق إذا اتسق ،إن ما أنبأتك به لحق .قال :ثم قدم عليه شق فقال له كقوله
لسطيح وكتمه ما قال سطيح ،لينظر أيتفقان أم يختلفان .قال :نعم رأيت حممة خرجت من ظلمة ،فوقعت بين روضة
وأكمة ،فأكلت منها كل ذات نسمة .فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد ،إال أن سطيحا قال " وقعت
بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة " وقال شق " :وقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة " فقال له امللك
ما أخطأت يا شق منها شيئا ،فما عندك في تأويلها ؟ فقال :أحلف بما بين الحرتين من إنسان ،لينزلن أرضكم السودان،
فليغلبن على كل طفلة البنان ،وليملكن م ا بين أبين إلى نجران .فقال له امللك :وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع ،فمتى
هو كائن أفى زماني أم بعده ؟ قال :ال بل بعده بزمان ،ثم يستنقذكم منهم عظيم ذوشان ،ويذيقهم أشد الهوان .قال :ومن
هذا العظيم الشان ؟ قال غالم ليس بدن وال مدن (املقصر في األمور) يخرج عليهم من بيت ذى يزن .قال أفيدوم سلطانه أم
ينقطع قال :بل ينقطع برسول مرسل ،يأتي بالحق والعدل ،من أهل الدين والفضل ،يكون امللك في قومه إلى يوم الفصل.
قال وما يوم الفصل ؟ قال :يوم يجزى فيه الوالة ،يدعى فيه من السماء بدعوات تسمع منها األحياء واألموات ،ويجمع الناس
فيه للميقات ،يكون فيه ملن اتق الفوز والخيرات .قال أحق ما تقول؟ قال إى ورب السماء واألرض ،وما بينهما من رفع
وخفض ،إن ما أنبأتك به لحق ما فيه أمض (الشك ،بلسان حمير) .قال ابن اسحاق :فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قاال،
فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق ،وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم الحيرة .قال ابن
إسحاق :فمن بقية ولد ربيعة بن نصر :النعمان بن املنذر ،بن النعمان بن املنذر ،بن عمرو بن عدى ،بن ربيعة بن نصر،
يعنى الذى كان نائبا على الحيرة مللوك األكاسرة ،وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه .وهذا الذى قاله محمد بن إسحاق من أن
النعمان بن املنذر من ساللة ربيعة بن نصر قاله أكثر الناس( .املصدر السيرة النبوية ،ابن كثير :ص.)19 -15
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 .2االستشفاف (الجالء البصري) :وهو رؤية عن بعد.
 .3الجالء السمعي :وهو السماع عن بعد.
 .4اإلدراك املسبق (معرفة املستقبل).
ونحن هنا لسنا في مورد مناقشة تلك القدرات الروحية ،ولكن ما يهمنا هنا
موضوع هذا الفصل وهو قدرة التنبؤ ،وهذه القدرة تعتبر من الظواهر التي تقع ضمن
نطاق هذا العلم ولو أنهم يرجعون تلك القدرات التنبئية إلى األحالم بصورة عامة وليس
ً
إلى ظواهر إرادية يقوم بها اإلنسان باستثناء بعض الحاالت التي لم يثبت فعال حصولها،
إنما تذكرها بعض املنشورات والصحف اإلعالمية والتي تقع ضمن الفقرة األولى
(العرافين والسحرة والوسطاء وغيرهم) في أغلب األحيان ،فلم نر أو نسمع أن هناك
ً
ً
بحوثا أو جامعات استضافت إنسانا يملك قابلية إرادية ملعرفة املستقبل والكشف عن
ً
ً
األحداث حتى على مستواه الشخص ي ،ولو كانت هناك حالة مثل هذه لكانت فعال دليال
على هذه الظاهرة والجتمع العلماء إلعالن هذه الحالة كدليل تجريبي حقيقي على وجود
هذه القدرة عند اإلنسان.
بل إننا على العكس نجد أن أغلب البحوث إنما دأبت على إثبات تلك الظواهر
الخارقة بأساليب تجريبية إحصائية (فتجد العديد من العلماء يسلمون بصحة إثباتات
أو بيانات الباراسايكولوجي على الرغم من كونهم غير مقتنعين بها ،إذ يجبرهم الدليل
العلمي واإلحصائي على قبولها بالرغم من أنه يتركهم في حيرة فكرية ناشئة من عدم
االنسجام بين الواقعة الجديدة واملرجعية العلمية التي اعتادوا أن يصنفوا بها األشياء)(.)1
ولكن الحقيقة أ ّن ما يذهب إليه العلماء في جانب التنبؤ املستقبلي ال يعدو أكثر
مما تخبر به األحالم من تلك الظواهر الخارقة ،فلذلك نركز على ما تم تقديمه من
ً
تفسيرات في هذا الجانب تحديدا.
ً
"كارل يونغ" كان مهتما بما وراء الطبيعة وبالظواهر الروحية ،وهو اهتمام ال
يشاركه فيه الكثير من علماء النفس ،فقد كان يقول بقدرة اإلنسان على رؤية ما هو

) (1خارقية اإلنسان الباراسيكولوجية من املنظور العلمي ،د .صالح الجابري :ص.18
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واقع وراء نطاق البصر واستشراف األحداث ،ولم يكن "يونغ" يعتقد بسببية العالقة،
ولكنه يعتقد بحدوث هذه الظواهر ويحاول تفسيرها.
ومن األفكار التي أوجدها في نظريته حول تطور الشخصية فكرة "التزامن" التي
ً
تعني :الحوادث التي تحدث في نفس الوقت .مثال :قد نفكر في االتصال بصديق حبيب
وبعيد ،وعندما نقترب من سماعة الهاتف إذا بمتصل هو ذلك الحبيب.
أما مدرسة "فرويد" فقد لخص رأيه دكتور صالح الجابري بالتالي( :أما فيما يخص
مدرسة التحليل النفس ي فهي – بدورها  -تفتقر إلى آليات تفسيرية يمكن أن تحيط
بظواهر ساي .وقد ينفرد مفهوم الالشعور في تقديم أفق ما لتعليل ساي ،لكن هذا األفق
ً
يتالش ى فورا إذا علمنا بأن مفهوم فرويد لالشعور مقيد باملاض ي فقط ،أي بوصفه
مستودع املكبوتات من املحرمات واملوانع األخالقية والحرمانات التي عاناها الفرد في
حياته .على سبيل املثال فان الحلم في مفهوم فرويد يعود إلى تلك املكبوتات الالشعورية،
وهذا التحديد للحلم يختلف عن تحديد الحلم الخارقي في الباراسايكولوجي ،والذي فيه
تنبؤ مسبق بأحداث مستقبلية أو بأحداث ماضية لم يعيشها الحالم ،ولم يخبرها من
قبل .لذلك هناك افتراق واضح بين هذين اللونين من األحالم ،فعلى الرغم من إنهما من
طبيعة واحدة لكن أحدهما معاكس للخر .ولم تأخذ نظرية فرويد بنظر االعتبار في
تفسيرها لألحالم ظواهر ساي الحلمية ،ولذلك فهي تستبعد الحلم التنبؤي أو الرؤيا
الصادقة ،وليس في النظرية ما يصلح أساسا منطقيا لذلك) (.)1
وقد ناقشنا هذا الخلل في نظرية "فرويد" في الفصل الثالث فال داعي للتكرار.
بقي أن الكثير ممن خاضوا بهذا العلم يرجعون تلك القدرات إلى القدرات الروحية
وهي بكل تأكيد غير مادية وال تخضع للقوانين الفيزيائية ،وعليه فاعترافهم بأن هناك
ً
ً
جانبا روحيا يتكفل بتلك القدرات يعني أنهم ال ينكرون وجود العالم الخر ووجود خالق
لهذا العالم ،وهؤالء ال نقاش لنا معهم فالكالم بهذا املستوى يعني أننا متفقون معهم بأن
األصل واحد وإن اختلفت االستدالالت في إثبات روحية تلك القدرات الخارقة ،ولكن
الذي يجب التركيز عليه هو ما تبناه غيرهم من نظريات تفسر حصول الخوارق متجاوزين
ً
فيها االعتقاد الديني ووضع النظريات التي تبرر حصول الخوارق ،ولو قبلنا جدال بتلك
) (1املصدر نفسه :ص.28
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النظريات بكل ما عللت به حصول أنواع الظواهر الخارقة فإننا ال نقبل تبرير حصول
النبوءات املستقبلية الستحالة هذا املطلب.
وهذا ما خاض فيه بعض املتأخرين من العلماء مستفيدين مما قدمته الفيزياء
ً
ً
الكمية من مفاهيم جديدة تتجاوز قوانين الفيزياء التقليدية ،وربما وجدوا توافقا كبيرا
بين القدرات البارسايكلوجية مع املرونة التي تتيحها قوانين الفيزياء باملستوى الكمومي
للجسيمات.
(افترض ووكر أ ّن الدماغ يمكن أن يدمر الحزم املوجية في داخله لينتج عمليات
ً
عقلية جديدة ،وما دام الكون مترابطا في مستوى دون كمي ،فإن اإلرادة اإلنسانية يمكن
أن تستخدم هذا املستوى دون الكمي لتدمير الحزم املوجبة لألنظمة الكمية التي تقع
خارج الدماغ ،وبهذا يكون قد فسر االدراك فوق الحس ي والتأثير النفس ي بآلية واحدة) (.)1
وتفسير "ووكر" لهذه القدرات عبر نظريات الفيزياء الكمية تصطدم بالتطبيق
وبالخصوص في قضية النبوءة املستقبلية كما علق عليها الدكتور صالح الجابري:
ّ
(يقول ووكر .." :يتعاون املرسل واملتسلم في التخاطر ،لتغيير كل األنظمة الكمية
املتضمنة في الوعي ،ويسببان الحالة املرغوب فيها بصورة متكافئة" .لكن هذا القول
ّ
يتضمن أن املرسل واملتسلم يعرفان النتيجة املرغوب بها مسبقا ،إذ كيف تتولد رغبة من
دون وعي بالحالة املرغوبة؟! ولكن شروط التجريب – باستثناء التخاطر – ال تسمح بهذه
املعرفة املسبقة في حاالت االستشفاف واإلدراك املسبق أي التنبؤ .واذا كان ووكر يقصد
ً
ّ
أن املرسل واملتسلم يعرفان مسبقا النظام الكلي للبطاقات "كذكرى" فهذا يعني أنهما
ً
الن يتذكران رموز البطاقات ويرغبان معا في تحقيق أحدهما في كل محاولة ،وهذا
يتضمن إلغاء التطابق الخارجي بين التخمين واملوضوع الخارجي وبالتالي؛ يصبح اإلدراك
فوق الحس ي مجرد تذكر معلومات سابقة منسية ،وهذا يتعارض مع املغزى اإلحصائي
للتطابق الخارجي .)2( )...
وما دام الكالم في نظرية الكم وإخضاع تلك القدرات وخصوصا أحالم النبوءات
لتفسيرات املستوى الكمومي ،فاألفضل أن ننتقل للمبحث التالي والذي كان فيه الكالم
) (1املصدر نفسه :ص.146
ي
) (2خارقية االنسان الباراسايكولوجي من املنظور العلمي ،د .صالح الجابر  :ص.149
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ً
الفصل للسيد أحمد الحسن (عليه السالم) للرد على التفسيرات املطروحة للنبوءة وفقا
لنظرية الكم.

وصلنا عند محطتنا األخيرة بالنسبة للنبوءة املستقبلية بعد أن استعرضنا آراء
أهم العلماء في علم النفس وخصوصا في أحالم النبوءات ،وما تقدمه نظريات الفيزياء
الكمية في هذا املجال العلمي الحديث حيث تجاوزت النظريات املثبتة البعد الرابع
(الزمن) إلى أبعاد أخرى في الكون فتخطت حدود الزمن واملادة ودخلت مجاالتها البحثية
عوالم أصغر املكونات في املادة ،فتغيرت بذلك أغلب املفاهيم القديمة حول قوانين
الفيزياء ومفهوم املادة .
وقد شخص السيد أحمد الحسن (عليه السالم) القيمة العلمية لألطروحات التي
قدمها بعض العلماء باالعتماد على ميكانيك الكم فيما يخص النبوءات املستقبلية عن
ً
ً
طريق األحالم( :وحقيقة لم أجد نقاشا علميا له أي قيمة لالعتراض على الرؤى أو األحالم
التي تتحقق في املستقبل باستثناء اعتراض يوجه ً
بناء على ميكانيك الكم ومبدأ الاليقين
ونظرية العوالم املتعددة باعتبار أن الحدث املستقبلي له تواريخ مستقبلية عديدة في عدة
عوالم ويتحقق أحدها ويتشخص باملستقبل وبالتالي يمكن معرفة أحد هذه التواريخ
املحتملة بحسب ميكانيك الكم وهم يحتملون أن الرؤى املستقبلية كذلك ،ولكن في
ً
الحقيقة أن الرؤى املستقبلية تحتوي رموزا وهذه الرموز ربما ال يعرف داللتها ومعناها
حتى الرائي نفسه ،وبعض الرؤى املستقبلية ال يفهمها ويعرف داللتها الرائي حتى يراها
تتحقق أمامه كما قلت فيعرف أن ما تحقق في الواقع هو عبارة عن الرؤيا أو الحلم الذي
رآه في املاض ي  ..في الحقيقة هذه املسألة ال يمكن أن يفسرها مكانيكا الكم بحال ،ولهذا
تبق األحالم أو الرؤى املستقبلية داللة واضحة على وجود هللا سبحانه وتعالى) (.)1
إن ما طرحته نظرية تعدد العوالم هو في طور تفسير األحالم كنبوءات مستقبلية
هو وجود نسخ مختلفة من عاملنا يمكن أن يتحقق أحدها كواقع مشاهد وملموس ،وهذا
التحقق يخضع لالحتمال ،فأي االحتماالت هو الذي سيتحقق؟ ومن يخلق هذا التحقق؟
) (1السيد أحمد الحسن (عليه السالم) من لقاء تلفزيوني مع الدكتور عبد الرزاق الديراوي.
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وإذا كنا نعتبر "األحالم" رسالة من تلك العوالم التي لم تتحقق أحداثها بعد ،كيف
ً
لنا أن نعرف تلك األحداث إذا كانت هي أصال أحداث مرمزة ؟!
هذا إذا كان ما تفترضه هذه النظريات أ ّن تلك الرسائل (األحالم) متيسرة لنا متى
نشاء ،حتى نستطيع أن نقرر املستقبل أو بمعنى آخر نعرف املستقبل ونتنبأ به "انهيار
دالة املوجة في ميكانيك الكم وتشخيص أحد االحتماالت كواقع نشاهده" ،وهذا غير
ممكن بل هو مستحيل أي إيجاد تلك الرسائل وفق أسباب عملية في الواقع ،فاألمر يبق
في حدود التفسير النظري لألحالم وفق نظريات الفيزياء الكمية ،أي أن تعدد العوالم
حسب نظرية الكم وضعت األطروحة األقرب للتفسير في قضية تحقق األحالم املستقبلية
على اعتبار أن ذلك الحلم هو رسالة من أحد العوالم وربما يتحقق الحدث الذي ذكرته
الرسالة عن ذلك العالم ،ولكن إشكال الرموز وإشكاالت أخرى تبق عصية على التفسير
ً
وقد ناقشها السيد أحمد الحسن (عليه السالم) تفصيليا وهذا جانب من تلك املناقشة:
ً
ً
(في البحوث املتقدمة من هذا الفصل ناقشنا موضوعا مهما يخص انهيار دالة
املوجة في ميكانيك الكم وتشخيص أحد االحتماالت كواقع نشاهده ،وهناك بينا ما طرحه
هيو افرت من أن كل االحتماالت هي في الحقيقة وقائع حقيقية ولكنها في أكوان متعددة
وبالتالي انتقلنا إلى مناقشة موضوع التواريخ املتعددة للحدث الواحد ،وأنه ال يمكن
معرفة املستقبل ألن له عدة وجوه محتملة ،وهي وإن كانت وقائع كلها بحسب األكوان
ً
ً
املتعددة ولكن واقعا واحدا هو فقط الذي سيتشخص في كوننا الذي نعيش فيه ،وبالتالي
فلن نتمكن من تشخيص املستقبل بدقة؛ ألن هناك أكثر من مستقبل وهذا ما قلته
سابقا" :أما املستقبل فمن املستحيل أن نعرفه وفق تفسير األكوان املتعددة؛ ألنه يتفرع
إلى مسارات عديدة ونحن سنكون في أحدها في لحظة ما من املستقبل".
ً
ً
ولكن هذه االستحالة ال تعني بحال أننا ال يمكن أن نعرف مستقبال محتمال أي أن
نعرف احد هذه املسارات ونظن أنه هو املستقبل أو حتى نعرفها كلها ونحن نعرف أ ّن
ً
أحدها هو املستقبل ،فاملستحيل علميا بحسب ما ناقشناه في ميكانيك الكم واألكوان
ً
املتعددة هو أن يتشخص لنا مستقبل محدد دون غيره علميا.
ومعنى هذا الكالم :أ ّن األحالم يمكن أن تفسر وفق ميكانيك الكم على أنها رسائل
مستقبلية تصل لنا وخصوصا أنها قد تتحقق وقد ال تتحقق ،فالحلم عبارة عن أحد
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هذه االحتماالت أو الوقائع املستقبلية في أحد األكوان وبالتالي فبما أن هذا األمر مفسر
علميا لم تعد هناك قيمة لقول أ ّن األحالم دليل على وجود إله أخبرك عن طريق الحلم
ما سيحدث في املستقبل ،فالحلم الذي رأيته وتحقق ال يعدو كونه رسالة محتملة الوقوع
جاءتك من أحد األكوان من املستقبل بحسب احتماالت ميكانيك الكم والدليل انك ترى
ً
أحالما أخرى ال تتحقق) (.)1
أي منظري اإللحاد يعتقدون أن املعضلة التي واجهتهم طوال قرون انتهت بهذه
الفرضية وهم بهذا يقفزون على حقائق كثيرة تغافلوا عنها بخصوص أحالم النبوءة
املستقبلية.
ً
ونقل السيد أحمد الحسن (عليه السالم) نصا من (جريبين – البحث عن قطة
شرودنغر ص )271 -271يؤيد ما ناقشه ضمن مباحث الكتاب من استحالة تشخيص
ً
ً
املستقبل علميا ،وأن هذا يبق تفسيرا نظريا يتعذر وقوعه أو إثباته بل أن األمر ربما
يصفه النص املنقول عن جريبين بالضالل:
(فإن االحتمال األكثر أن نحيد بأنفسنا إلى فرع من الواقعية مختلف عن الذي
ً
جاءت منه (الرسائل) وعليه فإنه من غير املمكن جدا أن تستطيع هذه الرسائل أن
ً
تصبح صحيحة .والناس الذين يقترحون أن نظرية الكم تقدم مفتاحا لتفسير اإلدراك
ً
الخارج عن النطاق الحس ي ( )ESPعمليا وأنه تخاطر عن بعد وخالفه إنما يضللون
انفسهم) (.)2

) (1وهم اإللحاد ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم)  :ص.559 – 558
) (2النص املنقول عن جريبين من كتاب وهم اإللحاد ص( :561وفقا لتفسري لنظرية العوالم املتعددة ،فأن املستقبل ال
يتقرر من حيث إدراكنا الحس ي والواعي للعالم املعني ،ولكن املاض ي محدد ،وبفعل املالحظة فقد اخترنا تاريخا (واقعيا) من
بين الواقعيات العديدة ،فبمجرد أن رأي شخص ما شجرة في عاملنا ،فإنها تظل هناك حتى عندما ال ينظر اليها احد وينطبق
هذا على كل ش يء إلى الوراء حتى االنفجار الكبير وعند كل وصلة على الطريق السريع للكم ،ربما يكون العديد من الواقعيات
الجديدة ولكن ما وصل الينا واضح وغير مبهم ،وهناك العديد من الطرق التي تصل إلى املستقبل ،إال أن بعض نسخ (منا)
ستتبع كل واحد منها ،وستعتقد كل نسخة منا أنها تسلك مسلكا فريدا وسننظر إلى الوراء إلى ماض فريد لكن من املستحيل
أن نعرف املستقبل حيث إن به مسارات عديدة وربما نستقبل رسائل من املستقبل إما بواسطة وسائل ميكانيكية مثل
(هروب الزمن) أو اذا أردت أن تتصور احتمال حدوث ذلك من خالل األحالم أو باإلدراك الخارج عن النطاق الحس ي لكن من
ً
غير املحتمل جدا أن تكون تلك الرسائل ذات فائدة كبيرة لنا وحيث انه قد توجد أعداد وافرة من عوالم املستقبل فان أي
رسائل مثل هذه يجب أن تتوقع أنها مشوشة ومتضاربة واذا تصرفنا بناء على هذه الرسائل فإن االحتمال األكثر أن نحيد
ً
بأنفسنا إلى فرع من الواقعية مختلف عن الذي جاءت منه (الرسائل) وعليه فإنه من غير املمكن جدا أن تستطيع هذه
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وما دام كالمنا في النبوءة املستقبلية يكاد ينحصر في األحالم وهي املعضلة العصية
على التفسير لحد الن ،فإن ذلك التفسير املبني على نظرية العوالم املتعددة يواجه
مشكلة عصية على التفسير وهو أن األحالم ال تأتي كإخبارات صريحة بل هي مرمزة ،وهذا
ثابت ومعروف وال ينكره علماء النفس كما مر فكيف سيفسرون هذا األمر:
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :بالنسبة لنا نعتقد بوجود االحتماالت
املستقبلية ويمكن أن تكون الرؤيا (الحلم) في أحد االحتماالت ،ويمكن أن ال تتحقق في
هذا العالم؛ ألنها من لوح املحو واإلثبات ،وهذا ذكر في القرآن وفي الروايات" :يمحو هللا ما
يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" .وذكر في الروايات عن آل محمد (عليهم السالم) باسم
البداء ،ولكن يبق أمر وهو ما نراه في األحالم وهي الرموز ،فمثال :األسنان في الحلم ترمز
ً
لألقارب فمن يرى حلما أن أحد أسنانه يقع يموت أحد أقاربه في املستقبل وهذا يتحقق
لدى كثيرين ،فمسالة الرموز في األحالم ال يمكن بحال مليكانيك الكم تفسيرها وبالتالي
تبق األحالم دليال على وجود قوة غيبية مدركة عاملة حكيمة تكلمنا لتقول :أنا هنا.
أيضا :األحالم تؤثر في البدن بشكل ملموس وكبير ومنها أحالم الصائم في نهار
ً
الصيام حيث يرى في نومه نهارا أنه يأكل ويشرب ثم يستيقظ وقد ذهب عنه الجوع
والعطش ،وهذه الرؤى كثيرة الوقوع ،وقد تفسر على أنها تحصل نتيجة إشارات من
الدماغ واالرتواء والشبع تحصيل حاصل لبعض إفرازات الجسم أو عمل بعض األعضاء.
ولكن الحقيقة أن اإلنسان عندما يستيقظ وهو في كثير من األحيان ينتبه في الرؤيا إلى
أنه صائم يجد أن طعم الشراب أو الطعام ربما ال يزال في فمه ،هذا إضافة إلى أن
الصائم ال يذهب ظمأه وهو مستيقظ في حين عندما ينام يرى أنه يشرب ويذهب ظمأه،
فلماذا ال تعمل هذه اإلفرازات إال في النوم ؟ وملاذا عندما يرى الرؤيا يستيقظ وقد ذهب
ظمأه وال يذهب ظمأه لو لم ير تلك الرؤيا أو الحلم بأنه يشرب ؟! ) (.)1
ً
التنبؤ املستقبلي أمر عسير ومستحيل تفسيره علميا وفق أطروحات الطرف الخر
ً
ولو تركنا األطروحات والنظريات العلمية جانبا وتناولنا قضية النبوءة من خالل الواقع

الرسائل أن تصبح صحيحة .والناس الذين يقترحون أن نظرية الكم تقدم مفتاحا لتفسير اإلدراك الخارج عن النطاق الحس ي
( )ESPعمليا وانه تخاطر عن بعد وخالفه إنما يضللون أنفسهم).
) (1وهم اإللحاد ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) :ص.560-559
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ً
املعاش ونطرح هذا التساؤل :هل يوجد فعال شخص يدعي أنه ممكن أن يعرف
ً
املستقبل؟ الجواب طبعا ال.
فلنا أن نتصور ما الذي يحصل إذا كان هناك مثل هذا الشخص فعال !
سيكون بالنتيجة أغنى الناس وأقوى الناس وسيكون من الصعب أو من املستحيل
التفوق عليه في أي ش يء :التجارة أو البورصات أو الحروب و ..و  ،...وهذا أمر طبيعي فهو
يسبقنا دائما في معرفة كل ما يحصل في الدنيا بل يستطيع أن يعرف حتى ما نضمره في
نفوسنا ،فهل يوجد مثل هذا ؟
الجواب بالتأكيد هو غير موجود.
فاملتنبئ الوحيد هو من يخبره عالم الغيوب وهو هللا سبحانه وتعالى ،وكل ما دونه
ً
ً
منتحلون لهذه الصفة حسدا أو طمعا في الدنيا.
لذلك فالقول بأن النبوءة في األحالم أمر يرجع إلى اإلمكانات الطبيعية لإلنسان هو
ً
أمر بعيد عن الحقيقة تماما؛ ألن اإلنسان فاقد لهذه القدرة ومحتاج لها وال يملكها.
ً
ً
ً
وبالتالي فظهور النبوءات من خالل األحالم يعد دليال قطعيا على أن هناك عاملا
بالغيب أرسلها لهذا اإلنسان ليقول له" :إنني موجود".

ّبينا فيما سبق أن أغلب التعليالت التي قدمها علماء النفس للرمزية في األحالم
والنبوءات والذاكرة الكبيرة وغيرها إنما تعود لوجود العقل الباطن أو الالواعي وبعد أن
ناقشنا أسباب تلك الفرضية وعلة وجودها البد أن ننتقل إلى الجانب الخر لتكتمل
الصورة وهي جانب الوعي عند اإلنسان وماهيته .
ويمكن تعريف الوعي ً
بناء على املعطيات املعاشة لنا كبشر هو :إدراك محيطنا
والتفاعل معه ( ،)1وهذه الصفة متوفرة لجميع الكائنات الحية تقريبا بنسب متفاوتة،
فجميعها تتفاعل مع املحيط بطريقة أو بأخرى والفارق هو درجة هذا التفاعل والتأثير،
بالنتيجة سيتعين تفاوت بالوعي.
ً
ويمكن أن نضرب مثاال للوعي وتفاوت مستواه بالشخص الذي يعاني من قصر
النظر فإنه يستعين بالنظارة الطبية التي تعيد له مشاهدة تفاصيل كانت غائبة عنه
ً
تماما ،بل إنه ربما يفاجأ بوجودها وغفلته عن الكثير من األشياء رغم وجودها أمامه
وقربها منه ،فما بالك إذا تمت زيادة العدسات ومضاعفتها حتى بات يرى ما لم يتخيله
من وجود كائنات وأمم تعيش على راحة يده ،بل ما بالك إذا تمت إضافة آالت تزيد
السمع وآالت تزيد الشم واللمس وهكذا ،من املؤكد أن وعي هذا اإلنسان سيكون أكبر
وأعظم كلما تزايدت فرص معرفته وإحساسه باملحيط الذي يحيط به ،وبالتالي سيكون
رد فعله مختلف عن رد فعل اإلنسان الذي ال يرى وال يسمع وال يشعر بكل تلك املتغيرات
وتفاصيلها.
) (1يشترك اكثر علماء النفس والفالسفة بتعريف الوعي بهذا املعنى مع اختالفات تفصيلية بسيطة؛ ما كتبه يونغ عن تشكل
الوعي " :نوجز ما تقدم بما يلي  :الطور األول من الوعي يتكون من التعرف أو املعرفة هو حالة من الفوض ى أو العماء .والطور
الثاني  ,وهو طور نشوء العقد األنية  ,هو طور األحادية أما الطور الثالث فهو خطوة أخرى نحو الوعي ويتكون من معرفة
املرء نفسه بحالته املنقسمة وهو طور الثنائية أو االزدواجية( ".علم النفس التحليلي ،يونغ :ص .)118
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ً
أما املعيار الذي يمكن أن نقيم على أساسه مستوى وعي األحياء عموما فيمكن أن
نختصره بمستوى تطور الحواس واملنظومة العصبية والدماغية ،فكلما ارتق الكائن
ً
ً
الحي حسيا وعقليا (الدماغ بالنسبة للحيوانات) كان وعيه وإدراكه أفضل وهكذا اإلنسان
أيضا ،ولكن يضاف لإلنسان عامل آخر يخص املنظومة العقلية فيكون مستوى الوعي
حسب وجوده في السموات امللكوتية.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :يعي اإلنسان بقلبه ،والقلب هو الروح،
وكل إنسان مؤمن يعي كلمات هللا بحسب حاله ،فمن كان له وجود في السماء الثانية
فقط وعيه أقل ممن كان له وجود في السماء الثالثة ،وهكذا) (.)1
ولكن ماذا عن بني آدم الذين تجاهلوا روح اإليمان وبالتالي تخلت عنهم روح
األيمان فسلبت منهم واكتفوا باألرواح األرضية أو القوى الثالثة حالهم حال الحيوانات
التي ال تملك أصال روح إيمان.
يثار هنا تساؤل وهو دور الوعي األرض ي (املادي) للكائنات الحية ،هل يختلف عن
الوعي امللكوتي الذي تتميز به ذوات األرواح والتي يزداد وعيها على قدر ارتقائها ،وما هو
الفارق بينهما؟
وهنا البد أن نالحظ افتراق بين نوعين من الوعي ،فالوعي امللكوتي الروحي غير
ً
الوعي األرض ي ،وهو ال يختص بالروح وهو موجود فعال ،وهو أيضا نسبي ولكن تفاوته في
هذه الحالة يتبع مقومات ،ومن أهمها :كم املعلومات (الذاكرة) ،وقدرة وججم آلة الذكاء.
فكلما كانت تلك املقومات متفوقة كان الكائن أقدر على معالجة املعلومات واتخاذ
القرارات املتقدمة ،وبالتالي يصير وعي ذلك الكائن الحي أعلى وأشمل.
ُ
الوعي؛ هل مركزه روحي أو بدني ؟ معضلة أخضعت لدراسات وتجارب كثيرة ولم
ً
تحسم قضيتها بعد ،ولكن البحوث تطورت في هذا املجال كثيرا خصوصا بعد القفزة
الكبيرة في الحاسوب والبرامجيات املعقدة والتي أنتجت ما يعرف بالذكاء الصناعي ،وبرزت
ً
بناء على هذه القفزة العلمية االستفهام بشكل أوضح ويحاكي حقيقة ما يجري على

) (1مع العبد الصالح ،السيد احمد الحسن :ص.87
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الكائن الحي ،فهل يمكن اعتبار الوعي هو ما تقوم به خاليا الدماغ من استالم املعلومات
وترجمتها ومن ثم إبداء ردود الفعل التي تناسب تلك املدخالت ؟
في الثمانيات من القرن العشرين قام الفيلسوف األمريكي جون سورل( )1بتجربته
املشهور (الغرفة الصينية) وهي كالتالي( :رجل داخل غرفة مغلقة وال يعرف اللغة الصينية
بينما يوجد شخص خارج الغرفة ال يعرف غير اللغة الصينية يقوم بكتابة أسئلة باللغة
الصينية ويسلمها من فتحة صغيرة للشخص داخل الغرفة ،لدى الشخص داخل الغرفة
كتب وبطاقات تعطي إجابات لكل جملة بالصينية أيضا فيطابق الشخص اإلجابات
املطلوبة لكل سؤال ويسلم كارتات اإلجابات للشخص الصيني خارج الغرفة عن طريق
الفتحة الصغيرة) (.)2
إذن ،لدينا إجابات صحيحة ولكن الشخص املجيب لم يفهم أي ش يء من تلك
األسئلة وال األجوبة رغم أنه أجاب بصورة صحيحة ،وهذا يبين أ ّن ما يحدث في
الكومبيوتر هو نفس الش يء فالكومبيوتر ال يقوم إال باتباع التعليمات ومعالجة الرموز.
وبغض النظر عن كون "الغرفة الصينية" تمثل منظومة فكرية تعي ما يدور وتتخذ
القرارات الصحيحة ،فاملوضوع يكشف مستوى الصعوبات والغموض الكبير حول
"كيفية أن أجزاء مادية تحاكي تجربة وجودنا في العالم الحي الواعي" مما يطرح االستفهام:
هل إن الخاليا العصبية تجري عملياتها األساسية وحسب قواعدها الخاصة ،وهل ما
تؤديه تلك املليارات من الخاليا هو الشعور بالذات و الوعي ؟
ً
ويبدو أ ّن هذا االستفهام تمت فعال اإلجابة عليه من خالل ما وصلت اليه
التكنلوجيا اإللكترونية من قفزات متقدمة في الذكاء الصناعي وفيما يخص الكومبيوتر
ً
الكمي تحديدا.
ويمكن أن يتوضح ذلك من خالل هذه اإلجابات التي قدمها السيد أحمد الحسن
(عليه السالم) للدكتور عالء السالم في هذا املوضوع:
ّ
) (1جون روجرز سورل :أستاذ بكلية الدراسات العليا بجامعة كاليفورنيا بيركلي .معروف على نطاق واسع ملساهماته في
ّ
ّ
جتماعية.
فلسفة اللغة وفلسفة العقل والفلسفة اال
) (2فيديو :الشعور بماهيتي وعقلي:
https://www.youtube.com/watch?v=qebonFMSnqk&feature=youtu.be

 204ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ــــــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ُ
ً
(إذا فهمت أ ّن كل عمل العقل هو عبارة عن اكتشاف أمور موجودة فعال تعرف أ ّن
الذكاء الصناعي هو من أخطر األمور على الوجود البشري ،الن مع الكومبيوتر الكمي
والربوت فقط ما يحتاجه اإلنسان تسليم األعمال للربوتات التي يتحكم بها نظام ذكاء
صناعي ،ولن تقاوم الدول املتقدمة ذلك ألنه يضاعف اإلنتاج والتقدم ويسرعه بشكل
مهول وكبير إلى درجة إنك إذا قارنته بالن فسيكون كسيارة تمش ي بسرعة عشرين كيلومتر
وطائرة تتحرك بسرعة مئات الكيلومترات بالساعة بالنسبة إلى الذكاء الصناعي.
الذكاء الصناعي إذا تحكم سيكون بإمكانه إنهاء البشر ولن يتأخر باتخاذ هكذا قرار
 ...الذكاء الصناعي سيجد أن البشر يمثلون عائقا أمام النظام والدقة والتقدم إلى أمام،
لهذا لن يتأخر باتخاذ قرار بإنهاء الحياة البشرية وسيكون بإمكانه إيجاد األدوات
واإلمكانيات املناسبة).
ويضيف (عليه السالم)( :ال يوجد من يتحكم بالذكاء الصناعي .الذكاء الصناعي
ً
يعني كومبيوتر قادر على التفكير واألختراع والتحكم والتطوير ،فمثال نحن الن نحتاج
ً
ً
سنوات حتى نخترع أمرا معينا هو سيحتاج دقائق ،نحن كبشر نحتاج فترة طويلة حتى
نصمم ربوتات مناسبة للتنفيذ أو يباشر البشر بالتنفيذ بنفسهم ،الذكاء الصناعي
سيحتاج دقائق فقط لتصميم ربوتات مناسبة ،وبما أنه يتحكم بربوتات سيقوم بإنشاء
ً
مصانع جديدة مثال ويصنع الربوتات التي تنفذ له الروبات املناسبة لتنفيذ األمر الجديد
ً
ً
وهكذا ،األمر تصوره هكذا :إنسان من حديد وليس إنسانا عاديا ،بل يملك ذكاء أعظم
آالف املرات من اإلنسان العادي ،ملاذا ؟ ألن األمر  -كما قلت لك  -اكتشاف بعد
استقراء ،فإذا كان كمبيوتر كمي وسرعته هائلة سيستقرأ األمور بسرعة مهولة ويكتشف
ً
الحقائق بسرعة مهولة ويتخذ قرارات بدقة عالية جدا  ..الخ) (.)1
ً
هذه النتيجة واقعية جدا وفق املعطيات العلمية املوجودة بين أيدينا وليس فيها
ش يء من الخيال ،وهي تؤشر على أ ّن املنهج العقلي الذي يتخذه أصحاب التوجه املادي
ً
البد أن يصلوا فيه إلى هذه النتيجة الحتمية في يوم ما فيما يسمونه تطورا وهو في
الحقيقة تسافل سيؤدي بالنتيجة إلى نهاية الحياة البشرية على األرض ،والسبب هو فك
االرتباط امللكوتي للروح اإلنسانية والبقاء واالقتصار على القوى األرضية فقط والتي
) (1بحث للدكتور عالء السالم حول الذكاء الصناعي:
http://ihelrs.org/2018/02/10/multaqa-31/
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بالنتيجة ستكون نتائجها كارثية ووخيمة؛ ألن وعي اإلنسان اللي (الذكاء الصناعي) أو
املادي العصبي (الدماغي) خال من البعد الروحي بل هو وعي يستمد قوته من البعد
ً
املادي التقني والبايولوجي الخالي تماما من أي توجه للمعارف اإللهية والغيبية أو اإليثار
الحقيقي واألخالق واملثل والتي تفتقر إليها املناهج األرضية املادية امليتة والتي يتساوى فيها
األحياء (اإلنسان الفاقد لروح اإليمان) واألموات (اإلنسان اللي).
وهذه النتيجة تؤكد أيضا أن املنهج الديني ناجع في التوجه إلى الفيض املعرفي
النازل من امللكوت ،من خالل األديان والرساالت السماوية والتي من أهم مصادرها:
ً
األحالم امللكوتية والتي تعتبر مصدرا ثرا للعلوم الحقيقية في بناء الفرد واملجتمع في كل
مجاالت الحياة ،وهذا ما ال يتحصل في دائرة العلوم األرضية املغلقة والتي يكون التطور
ً ً
فيها مفتقر إلى هذه املعارف افتقارا تاما.
ويبدو أن الوعي الذي ينتجه الذكاء الصناعي ال يختلف عن وعي اإلنسان على
اعتبار أ ّن مقومات الوعيين نفسها ،وفرصة التفوق املتاحة للذكاء الصناعي كبيرة إذا كان
االعتبار بالنتائج املادية الصرفة كالقرارات املعقدة الصحيحة وبنسب تكاد تكون معدومة
الخطأ إال استثناء واحد وهو الهدف من الوعيين ،فكل ذكاء هو بالحقيقة وعي مستقل
وهذا الوعي البد أن يكون لديه هدف والهدف بالنسبة للذكاء الصناعي هو بالتأكيد
صراعه من أجل البقاء وإلغاء أي جهة منافسة وباي وسيلة ،أما الوعي الحي فلن يكون
هدفه كذلك فهو وإن كانت جيناته األنانية تحركه باتجاه نفس الهدف وهو البقاء ولكن
باعتبار أن هذا البقاء وقتي وممهد لبقاء أطول وخلود مستمر ولكن بشرط املرور عبر
بوابة الفناء وقتل األنا ،وهذه املعطيات تأتي من علم ال يمكن أن يتحصل للذكاء
الصناعي بل هو (الذكاء الصناعي) سيسعى بقوة للوصول إلى نفس هذا الهدف (الخلود)
ولكن في هذا العالم املادي وليس في عالم آخر (عالم ال يخضع لهذه القوانين املادية)،
وبالتالي سيكون هناك فارق بين منهجين؛ املنهج األول :الذكاء الصناعي ويصطف معه
الذكاء البشري الذي ال يعتقد بالعالم الخر فال فرق بينهما من ناحية الهدف وان تفاوتت
بينهما اإلمكانات التقنية ،واملنهج الخر  :هو الذكاء الروحي املترتب على املعارف اإللهية.
لذلك بقيت معضلة الوعي شاخصة وغير واضحة ولم يتم الوصول فيها لنتائج
قطعية واضحة تحدد مركزيته ونقطة تحكمه وعالقته بالذكاء أو باملنظومة العقلية
عموما.
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نقلت هنا نماذج بسيطة لبعض األحالم التي تحققت على أرض الواقع ،بعضها
لعلماء وبعضها ملبدعين وبعضها لعامة الناس ،وأغلبها من املجتمعات الغربية باعتبار أ ّن
املجتمعات الشرقية أغلبها تؤمن بها وتتناقلها ويوجد الكثير من الكتب املؤلفة بمثلها:
* ينقل كارل ساغان( :هناك تقارير مؤكدة ،وان كانت متناثرة ،عن مشاكل علمية
تم حلها في أثناء النوم ،من أشهر هذه الحاالت حلم عالم الكيمياء االملاني فريدريك فون
سترادوويتز كيكالي كانت أهم املشاكل التي يواجهها الكيميائي عام  1865هي التركيب
البنائي لجزء البنزين .كان شكل بعض املركبات العضوية قد تحدد بدراسة خواصها
الكيكيائية والفيزيائية وكانت كلها تشكل خطأ مستقيما ترتبط به كل ذرة بأخرى بعدها.
قال كيكالي أنه بينما كان يغفو في عربة ترام تجرها الخيل ،جاءه فيما يشبه الحلم شكل
ذرات تتراقص في خط مستقيم وفجأة دخل ذيل الخط في راسه فكون ما يشبه دائرة.
عندما استيقظ كيكالي تذكر حلمه وعرف في التو أ ّن حل مشكلة جزئ البنزين هي حلقة
ً
سداسية األضالع من ذرات الكاربون بدال من الخط املستقيم) (.)1
* ينقل د .صالح الجابري مجموعة من األحالم املتحققة( :يحلم عدد من
األشخاص في بريطانيا بقتل مجموعة كبيرة من األطفال أثناء انهيار مدرسة ،قبل عدة
أيام من انحدار أكوام من بقايا منجم فحم ،فوق مدرستهم أثناء الدوام الرسمي ،مما
أدى إلى دفن املدرسة برمتها تحت األنقاض.
في إحدى ليالي آذار من عام  ،1999أخبره صوت مجهول في الرؤيا بأن قريبة (س)
قد مات .وفي الصباح توجه إلى الجامعة كعادته ،وتسلم رسالة كعادته تخبره بوفاة ذلك

) (1تأمالت عن تطور ذكاء اإلنسان ،كارل ساغان :ص.114
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القريب .ويحلم نفس الشخص بأحد املوت يخبره بموت جاره ،وبعد الحلم بأيام يعلم أن
جاره قد توفى في وقت الحلم نفسه....... .
كان في عمر  13 – 12سنة ،عندما حلم بش يء يشبه كرة نارية تنطلق في السماء،
كان املشهد مرعبا ،ورافقه هتاف ضعيف يقول أن ذلك الش يء "الكرة النارية" وقع فوق
ُ
س (أحد أقربائه في بغداد) .وفي صباح اليوم التالي جاء خبر وفاة أم ذلك القريب "س"
الذي وقعت عليه الصاعقة "الكرة النارية" في الرؤيا) (.)1
* رؤيا تتحقق يرويها عالم النفس "يونغ"( :من القضايا التي من هذا القبيل قضية
ً
ً
تركت في نفس ي أثرا عميقا ،وكانت تتعلق بزميل لي في زوريخ .كان يكبرني سنا ،وكنت أراه
ً
بين حين و آخر  ،وكان كلما لقيته يغمز من اهتمامي بتفسير األحالم .صادفته يوما في
الشارع وناداني قائال" :كيف تسير األمور؟ أما زلت تفسر األحالم؟ باملناسبة ،رأيت حلما
ً
أبله آخر ،هل له معنى أيضا؟" ،كان حلمه كما يلي" :رأيتني أتسلق جبال يطل على جرف
هار تغطيه الثلوج صعدت وصعدت وصعدت  ..الطقس رائع ،وكنت كلما صعدت أعلى
ً
ً
شعرت إنني أحسن حاال ،قلت في نفس ي :يا ليتني مضيت صاعدا هكذا إلى األبد! وعندما
ً
وصلت إلى القمة بلغت مني السعادة والبهجة مبلغا جعلني أشعر أن بوسعي الصعود إلى
أجواء الفضاء ،ثم اتضح لي أن في وسعي فعل ذلك ،فمضيت أصعد ثم استيقظت على
نشوة حقيقية".
قلت له بعد أن روي لي حلمه :يا عزيزي ،أنا أعلم انك ال تستطيع اإلقالع عن عادة
ً
صعود الجبال ،ولكن اسمح لي أن أناشدك أال تذهب وحدك من الن فصاعدا .وإذا
ذهبت فخذ معك دليلين إثنين ،ويجب عليك أن تعطيني كلمة شرف انك ستتبع
إرشاداتهما .أجابني ضاحكا :ال جدوى من أحالمك ! ثم ودعني ومض ى لشانه ،لم أره بعد
ً
ذلك أبدا.
بعد شهرين من هذا اللقاء جاءته الضربة األولى ،عندما كان في الخارج وحده.
غمره انهيار ثلجي ،وفي اللحظة املناسبة استطاعت أن تنتشله دورية عسكرية قدر لها أن
تكون قريبة من مكان الحادث .ولم تمض ثالثة أشهر على هذا الحادث حتى كانت النهاية،
ً
ذهب إلى التسلق بصحبه صديق له يصغره سنا بدون مرشدين ،وقد شاهده أحد هواة
) (1خارقية اإلنسان الباراسيكولوجي من املنظور العلمي ،د .صالح الجابري :ص.48
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التسلق وكان واقفا إلى ما دونه ،شاهده يخطو في الفراغ وهو يلقي بنفسه فوق حائط
ً
صخري .لقد سقط على رأس صديقه الذي كان ينتظر فيما دونه فتمزق كالهما إربا
واستقرا عند منخفض السفح) (.)1
ُ
ينقل الدكتور الدليمي( :لقد كان األستاذ الفرنس ي يعاني من مشكلة فلك الرموز
ً
ألحد املخطوطات التي يرجع تأريخها للحضارة البابلية القديمة .وكان يعمل أستاذا
للدراسات املسيحية وعلم األديان ،فبالرغم من كل املحاوالت الرامية لدراسة النص
وترجمته وبالتعاون مع مختلف املؤسسات الرسمية العلمية العاملية فان الجهود باءت
بالفشل .وفي إحدى الليالي وبينما كان يغط في نوم عميق وجد اإلجابة الحقيقية للتعامل
مع النص بحيث جاءت اإلجابة على شكل رسالة في الحلم .فقد ظهر له في الحلم أحد
رجال الدين وهو ينتمي للعصر البابلي قام بإعادة ترتيب الرموز بشكل يمكنه من قراءة
النص استطاع بعدها وفي اليوم التالي ترجمة النص إلى جمل وعبارات واضحة
ومترابطة)(.)2
ً
وينقل أيضا( :كراهام كرين :الحائز على جائزة القدس للكتابة عام  1981وهو من
املؤلفين الذين تأثرت كتاباتهم بعالم األحالم .وقد صرح للجمهور أثناء تسلمه للجائزة
ً
بقوله أن الكتب التي ألفها هي التي كتبت نفسها ليال وفي عالم األحالم .وقد كان ينهض
من نومه أربع أو خمس مرات في الليلة الواحدة لتدوين الخطوط العريضة لألفكار التي
يراها في عالم األحالم) (.)3
ينقل د سالمة موس ى هذه القصة( :حدث منذ أعوام أ ّن بآخرة خرجت من
أستراليا تقصد إلى إنكلترا .فلما كانت في الطريق قبل أن تبلغ أحد املوانئ السيوية نزل
ً
إثنان من املسافرين الن كال منهما حلم أنها غرقت .فتشاءم من الحلم وترك الباخرة
وانتظر باخرة أخرى .وما كادت الباخرة األولى تبلغ سواحل أفريقيا حتى غرقت هي ومن
فيها) (.)4

) (1علم النفس التحليلي ،يونغ :ص.48
) (2عالم األحالم ،د. .سليمان الدليمي :ص.22 – 21
) (3املصدر نفسه ،فصل األحالم واألدب :ص.25
) (4العقل الباطن ،د .سالمة موس ى :ص.53
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* وينقل الكاتب راجي عنايت( :إذا أدركنا جانبا أحالم الساسة والعسكريين ،وتأملنا
التاريخ ،لعثرنا على نموذج عظيم لحلم غير فكر العالم .صاحب ذلك الحلم هو
الفيلسوف الفرنس ي رينيه ديكارت .وهذا الفيلسوف املفكر قد يكون – أكثر من غيره –
مسؤوال عن تزويد عصر العلم الحديث بمنهجه .ومبادئه ،والفلسفة التي قام عليها.
في عام  ،1619كان ديكارت في الثالثة والعشرين من عمره ،في فترة وقع فيها تحت
ضغطين ،عاطفي وعقلي ،شديدين .كانت تختمر في رأسه خطة طموح لتوحيد العلوم
الرياضية ،لكنه لم يكن قد وضع أفكاره في هذا الشأن على الورق .كان عليه أن يحل
بعض املشاكل األساسية التي تقف عقبة أمام خطته ،وبعض هذه املشاكل كان يبدو غير
قابل للحل .وفي نفس الوقت كانت لديه مشاكل أخرى في حياته الشخصية تتصل
بمشاعره الجنسية والدينية) (.)1
ينقل الدكتور علي الوردي( :من هذه القصص ما نقلها األستاذ راين وهي قصة
ً
كان راين قد تأكد من صحتها بنفسه وتأكد من وثاقة راويها .وخالصة القصة أن شابا رأى
نفسه في املنام ذات ليلة كأنه في غرفة بيضاء مضاءة بمصابيح سقفي ،وقد تمدد فوق
منضدة فيها جثمان ميت ارتفعت ركبتاه ،وكان الجثمان مغط ال يبين منه سوى وجهه
الذي كان مهشما بحيث ال يمكن التعرف إليه .فاستيقظ الشاب مرعوبا .وفي اليوم التالي
استدعى الشاب إلى املستشف  ،وسيق إلى غرفة العمليات الجراحية فيه ،وقد دهش
دهشة عظيمة حين وجد الغرفة تماثل تلك التي حلم بها في الليلة املاضية .وكان جثمان
عمه مطروحا على منضدة في وسط الغرفة ،وقد بدت ركبتاه ناتئتين تحت الغطاء.
ً
ً
واتضح أن سيارة دهست عمه أثناء خروجه من بيته صباحا ،فمات متأثرا من جراحة.
ويروي األستاذ راين قصة أخرى عن رجل يعرفه أنه في يوم من أيام شبابه أراد السفر،
ولكنه رأى في منامه كأنه يركب القطار وتقع في القطار حادثة اصطدام ،فتسقط مدفأة
ً
العربة عليه فتؤذيه أذى بالغا .فاستيقظ خائفا ورفض أن يسافر من جراء ذلك ،وعلم
في اليوم التالي أن حلمه قد تحقق ،فقد اصطدم القطار فعال ،وسقطت مدفأة إحدى
العربات على رجل فقتلته) (.)2

) (1معنى األحالم وغرائب أخرى ،راجي عنايت ،الناشر دار الشروق مصر القاهرة ،الطبعة األولى :ص.24
( )2األحالم بين العلم والعقيدة ،علي الوردي :ص.145
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ينقل الكاتب راجي عنايت( :نيكس بور ،عالم طبيعة هولندي ويعتبر من املعالم
األساسية للثورة العلمية خالل القرن العشرين ،تلك الثورة التي قادت إلى تطوير الطاقة
الذرية ،وامليكانيكا الكمية.
في ليلة العاشر من نوفمبر ،شاهد في نومه ثالث أحالم متعاقبة .قال عنها فيما بعد
"ال يمكن أن تكون قد جاءت إال من أعلى" .كان الحلمان األوالن يتضمنان خبرات مخيفة،
تعكس املخاطر والعنف والعجز .وقد حاول ديكارت تفسير ما جاء في هذين الحلمين
ً
باعتبارهما تجسيدا لعواقب خطاياه وأخطائه في الحياة .أما الحلم الثالث فهو الذي حدد
املسار املستقبلي لحياته وعمله.
لقد آمن عند استيقاظه بأنه حظي بزيارة من "روح الحقيقة التي أرادت أن تفتح
لي كنوز كل العلوم" ،وأنه قد تسلم أمرا من هللا عز وجل بأن يهب حياته للبحث عن
الحقيقة من خالل تطبيق املنهج الرياض ي.
بعد عدة أيام من هذا الحلم ،بدأ ديكارت يواصل كتاباته .واستطاع فيما بقي من
حياته ،أن يطور فلسفة تربط بين العقل والديني ،وهي الفلسفة التي تأثر بها العالم
الغربي ،على مدى القرون الثالثة والتالية.
ويرجع العالم بور الفضل إلى األحالم التي يشاهدها في نومه ،في اكتشاف نوع ذرة
األيدروجين التي تحمل اسمه الن ،وفي التوصل إلى فكرة (عش الغراب) الذري.
في عام  1893تمكن علماء الثار ،من جامعة بنسلفانيا ،من التوصل إلى أطالل
بابل في العراق ،وفيما بعد تم تقديم رسوم تفصيلية لقطعتين من العقيق عليهما بعض
النقوش غير املفهومة ،إلى دكتور هيلبر يشت .أستاذ التاريخ الشوري في الجامعة ،على
أمل أن يتوصل إلى ترجمة هذه النقوش أو إلى تفسيرها.
بعد أسبوع من العمل الجاد ،لم يكن د .هيلبر يشت قد توصل إلى حل لشفرة هذه
النقوش .وبعد كثير من التردد ،صرح بأن القطعتين هما خاتمان من خواتم بابل .ثم جاء
دور الحلم الغريب الذي رآه في نومه؛ يحك هيلبر يشت تفاصيل ذلك الحلم ،فيقول
"رأيت كاهنا رفيعا طويال ،من عصر ما قبل املسيح ،في حوالي األربعين من عمره ،حليق
الراس ،يرتدي رداء بسيطا وأن ذلك الكاهن قاده إلى ججرة الكنوز في املعبد .كانت
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الحجرة صغيرة ذات سقف منخفض ،وبدون نوافذ .وكانت تحتوي على صندوق خشبي
كبير ،وبعض قطع صغيرة مكسورة من العقيق وأججار الالزود ،منثورة في أنحاء أرض
الحجرة  .قال الكاهن أن هذه القطع التي يبحث عن أمرها ،ليست الخواتم .ثم بدأ يطرح
ً
ً
عليه حصرا تفصيليا لتأريخها  .وقال له الكاهن أن امللك كوريجالذو ،قدم ذات يوم نذرا
إلى املعبد ،عبارة عن أسطوانة مفرغة من العقيق عليها نقوش .وبعد هذا ببعض الوقت،
ً
تلق الكهنة أمرا بعمل زوج من األقراط املستديرة املصنوعة من العقيق ،ليزين بها
ً
تمثال االله نينيب .ونظرا ألنهم لم يكونوا يملكون العقيق الالزم لذلك ،فقد كسروا
أسطوانة العقيق إلى ثالثة حلقات استخدموا حلقتين منها في صنع القرط .واستطرد
الكاهن قائال "اذا ما ضممت الحلقتين إلى بعضهما ستتأكد من صحة كالمي  ..أما الحلقة
الثالثة ،فلن تعثروا عليها" ثم اختف الكاهن.
عندما استيقظ دكتور هيلبر يشت من نومه ،أخطر زوجته بتفاصيل حلمه
ً
الغريب .وبعد ذلك ،عندما امتحن الرسوم التي تلقاها ،اندهش جدا عندما اكتشف أن
تفاصيل الحلم خدمت بشكل عملي كوسيلة للتعرف على أصل هذه األجزاء.
ُ
في آخر تلك السنة ،أتيح لألستاذ أن يزور متحف إسطنبول ،حيث جرى حفظ
ً
ً
القطعتين األصليتين من العقيق .ونظرا ألن أحدا لم يكن يتوقع وجود عالقة بينهما .جرى
عرضهما في مكانين مختلفين من املتحف .وعندما أتيح للدكتور هيلبر يشت أن يضمهما
إلى بعظهما ،كون قطعة واحدة ،وأصبح من املمكن فهم معنى النقوش) (.)1
* ينقل الدكتور الوردي هذه القصة( :يروي األستاذ سيتل قصة حلم من هذا
الطراز ،خالصتها أن سيدة من سكان لندن كان لها ولد غائب عنها .وقد سافر الولد مع
رفيق له في رحلة إلى وادي األمازون في أمريكا الجنوبية .وفي صباح أحد األيام خرجت
السيدة من دارها وهي في أشد حاالت الذعر والهلع وقالت أنها رات حلما مروعا خيل اليها
فيه كان ولدها أو رفيقه افترسه وحش من وحوش الغابة .وبعد مدة غير قصيرة وصل
ً
الولد وحده إلى لندن وأخذ يحدث عن رحلته .فتبين من حديثه أن نمرا هجم عليه وعلى
ُ
رفيقه في نفس الساعة التي رأت أمه الحلم املروع فيها ،وقد قتل الرفيق من جراء ذلك
ُ
بينما أصيب هو بجراح غير مميتة.
) (1معنى األحالم وغرائب أخرى ،راجي عنايت :ص.32
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ُ
ً
ويروي األستاذ راين قصة حلم مماثلة خالصتها أ ّن أستاذا من زمالء راين في
الجامعة كان له ولد يسكن في جاوة .وقد رأى الولد في منامه ذات ليلة كان الناس
يمشون في جنازة امه ،فدعاه ذلك إلى أن يكتب إلى أبيه يستفهم منه عن حالة امه...
والغريب أن امه كانت قد ماتت في تلك الليلة ذاتها) (.)1
ينقل راجي عنايت قصة انهيار ابرفان الرهيب ( :في يوم الجمعة  20أكتوبر عام
 ،1966صعقت جماهير لندن بأخبار مأساة كبرى .ففي التاسعة والربع من ذلك الصباح،
بقرية ابرفان إحدى قرى التعدين في ويلز ،انهار جبل نفايات الفحم وترابه ،فدفن
مدرسة لألطفال بمن فيها.
قيل في ذلك الوقت أ ّن جبل الفحم املنهار يصل وزنه إلى نصف مليون طن ،وأ ّن
سبب االنهيار يعود إلى األمطار املتواصلة التي سقطت على مدى يومين ،فخلخلت جبل
الفحم .توفى في هذه املأساة ما يزيد عن  140شخصا معظمهم من األطفال الذين كانوا
ً
قد وصلوا لتوهم ،وتجمعوا في ساحة املدرسة تمهيدا لدخول الفصول.
أحد األطفال الذين لقوا مصرعهم في الحادث ،كانت طفلة تدعى ايريل ماي جونز،
في التاسعة من عمرها .في اليوم السابق للحادث قالت ايريل ماي لوالدتها ،أنها رات في
الحلم أنها ذهبت إلى املدرسة "فلم تكن هناك مدرسة"  ..فقط ش يء أسود قد هبط
ليغطيها بأكملها.
في الليلة التي رأت فيها ايريل ماي حلمها ،وفي الليلة التي تليها ،قال أشخاص
عديدون من أنحاء مختلفة من أنحاء إنجلترا ،أنهم رأوا أحالما مزعجة في نومهم ،تحمل
أوجه شبه كثيرة بوقائع املأساة.
ً
جبال يهبط من السماء .وطفال يجري ويصرخ .وأخرى
إحدى السيدات رأت في نومها
ً
ً
رأت طفال محبوسا في كابينة تلفون عمومي يصرخ ،وآخر يهرب من "كتلة سوداء
متدحرجة" تالحقه .ورأت ثالثة في حلمها مدرسة وتالميذ يرتدون الزي القومي لويلز ،وهم
يصعدون إلى السماء .وهناك رجل مسن رأى في حلمه كلمة "ابرفان" مكتوبة بالضوء

) (1األحالم بين العلم والعقيدة ،د .علي الوردي :ص.156 – 155
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الساطع ،رغم أنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت شيئا عن وجود هذه القرية في ويلز ..
ً
ولذلك فان الكلمة التي رآها في حلمه لم تكن تعني بالنسبة له شيئا.
بعد املأساة بدأت الصحف حملة لجمع املعلومات عن حاالت التعرف املسبق
للحادث األليم .وقد كشف هذا عن أ ّن الكثيرين رأوا أحالما من الحدث قبل وقوعه
بأسبوعين في بعض الحاالت.
ً
إحدى السيدات كان حلمها محددا "أطفال يصرخون ،عندما وجدوا أنفسهم
يدفنون نتيجة انهيار أكوام الفحم ،في إحدى قرى التعدين" ،وأخرى تضمن حلمها "مئات
الحيات السوداء ترعد هابطة على سفح جبل تجر خلفها نعوشا" .واستيقظ شاب من
كنت في صباح  17أكتوبر ،بإحساس غامض حول كارثة قادمة .وبق لديه ذلك
اإلحساس باقي األسبوع .وقال لزميل له في املكتب "يوم الجمعة القادم سيحدث ش يء
رهيب .يرتبط باملوت".
ً
ومن ناحية أخرى ،أخبر السيد الكسندر فين زوجته نفس الش يء تقريبا ،وقد وجد
ً
أنه لعدة أيام ظلت أفكاره تدور حول موضوع تراب الفحم ،إلى حد أنه رسم تخطيطا
ً
ً
تدور حول موضوع تراب الفحم ،إلى حد انه رسم تخطيطا سريعا لراس تحيط بها
سحابة سوداء.
أما السيدة ميلدين ،وهي من صاحبات القدرات العقلية الخاصة في باليموث ،فقد
تلقت رؤية محددة في غفوتها ،حول املأساة في اليوم السابق لحدوثها .لقد رأت مدرسة في
أحد الوديان ،وانهيار الفحم يندفع على سفح الجبل ،وعند أصل الجبل كانوا يحفرون
بحثا عن الجثث .وكان أحد العمال يضع غطاء رأس غريبا ،له نتوء حاد في أعاله ،وكان
هناك طفل صغير مرعوب ،يتهدل شعره على عينيه .وعندما شاهدت السيدة ميلدين
ً
ً
ً
تقريرا إخباريا مصورا على شاشة التلفزيون ،يصور عمليات اإلنقاذ بعد ذلك بثالث أيام،
تعرفت على نفس املشهد الذي كانت قد رأته في غفوتها ،بما في ذلك الرجل بغطاء الرأس
الغريب ،والطفل بشعره املتهدل على جبينه) (.)1

) (1معنى األحالم وغرائب أخرى ،راجي عنايت :ص.48

ً
ً
ما دامت الرمزية التي تتصف بها األحالم الصادقة شيئا مسلما به من الطرفين،
ً
فالتأويل أو التفسير اصبح مطلبا ال يمكن بحال التخلي عنه .وهو في الحقيقة علم قائم
بذاته ،وهو إذ أعجز القوم لم يكن هذا العجز عن فراغ بل هو ذاته السبب الذي أعجز
الكهنة في زمن فرعون مصر رغم أنهم كانوا مختصين في تأويل الرؤى مما اضطرهم
بالنهاية إلى الطعن بتلك الرؤيا ووصفوها بأنها أضغاث أحالم للتهرب من املواجهة التي
فضحت جهلهم .فتأويل األحالم الصادقة وتمييزها عن األحالم الكاذبة علم عظيم وله
أهله ،وعليه يمكن أن نجعل قضية التأويل في محاور مهمة:
كيف يتم التأويل وهل هو ممكن للجميع ؟
طريقة التأويل متعلقة بمعرفة أمور منها:
 -1العلم اإللهي بالتأويل.
ً
 -2الرموز ،علما أ ّن الرموز متجددة.
 -3معرفة حال الرائي.
 -4معرفة اإلرث الشعبي واألمثال.
توجد أنواع من األحالم ،وهذه األنواع منها ما هو متاح فهمه وتأويله لكل الناس،
ومنها ما يمكن أن يفهم منه عامة الناس بعضه ،ومنه ما ال يفهمه أو يؤوله أحد غير
ججة هللا.
وذلك التقسيم ممكن أن يترتب على أساس إمكانية التأويل ،وهللا أعلم:
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 -1األحالم التي يشهد فيها هللا لحججه هي أحالم ال تحتاج إلى تأويل،
فهي صريحة تشخص ججة هللا لصاحب الرؤيا ،ولو كان فيها رموز فان هللا
يبينها للرائي أو أنها تتحقق على أرض الواقع بعد فترة مبينة شهادتها لحجة هللا.
 -2أحالم كاإلخبار بالغيبيات وغيرها ،فهذه ربما تكون صريحة أو
تتحقق على ارض الواقع بعد حين.
ً
 -3أحالم كاإلخبار بالغيبيات تحتاج تأويال.
 -4وربما يمكن الرائي أو أحد املؤمنين فهم رموزها.
 -5أما معرفة رموز كل الرؤى دائما فهذا غير ممكن إال بتعليم هللا
وبالوحي؛ ألن الرموز أيضا متجددة وليست ثابتة ،هي كلمات هللا وهي ال تنفذ
ْ
ً
ادا ّلكلمات ّبي لنفد ْالب ْح ُر ق ْبل أن تنفد كلم ُ
ات رّبي
"قل ل ْو كان الب ْح ُر مد
ر
ً
ْ
ْ
ول ْو جئنا بمثله مددا" الكهف.109 :
وهذه مجموعة من رموز األحالم التي قدمها أهل البيت (عليهم السالم) للناس لفهم
أحالمهم وهي أشبه بالقاموس الذي يشمل الكثير من رموز الرؤيا وفي كل املجاالت تقريبا،
وكلها منقولة من كتاب "تفسير األحالم" برواية اإلمام علي واهل بيته (عليهم السالم)
للكاتب محمد شراد الناصري وحسب أرقام الصفحات:
قال اإلمام الصادق (عليه السالم)" :األبريق يؤول على أحد عشر وجها :امرأة
وخادم وبنت وقوام الدين وصالح الجسد وعمر طويل ومال ونعمة وبركة وخير وميراث من
جهة النساء" (.)1
قال اإلمام الصادق (عليه السالم)" :من رأى ادم عليه السالم يصيب سيادة ووالية
ً
إن كان أهال لها لقوله تعالى (اني جاعل في األرض خليفة) وتدل للرائي على الزعامة" (.)2

) (1تفسير األحالم" برواية اإلمام علي واهل بيته (عليهم السالم) ،محمد شراد الناصري ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات
بيروت ،الطبعة الثانية  :2008ص.50
) (2املصدر نفسه :ص.55
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قال اإلمام الصادق (عليه السالم)" :رؤيا األذان تؤول على اثني عشر وجها :جج
وقول حق وامر وقدر ورياسة وسفر وموت ودفع إفالس وخيانة وتجسس وقلة دين
ونفاق" (.)1
قال اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم)" :رؤية األذن تؤول على ثمانية أوجه:
امرأة سواء كانت زوجته أو قريبته وصاحب صديق ورفيق موافق وغالم مقبل ومال نافع
وهم وغم وفرح وسرور وتوبة ورجوع وتدل على العقل والعلم والدين" (.)2
قال اإلمام الصادق (عليه السالم)" :يؤول االرتعاش على أربعة أوجه :تغيير وضعف
وخوف وغم ومضرة وربما دلت على مرض" (.)3
عن اإلمام الصادق (عليه السالم)" :يؤول األسد على ثالثة أوجه :سلطان ورجل
شديد وعدو قوي" (.)4
عن اإلمام الصادق (عليه السالم)" :تؤول األسنان على ستة أوجه :أهل البيت
ومال ومنفعة وغم ومفارقة ومضرة من األقارب" (.)5
عن اإلمام الصادق (عليه السالم)" :تؤول األصابع على ستة أوجه :أوالد وأوالد األخ
وأصحاب وخدام وقوة والصلوات الخمسة" (.)6
عن اإلمام الصادق (عليه السالم)" :رؤيا األظافر تؤول على أوجه :قوة ومقدار
وشجاعة وولد عاقل ومنفعة" (.)7
وعنه (عليه السالم)" :تؤول األمعاء على ستة أوجه :مال حرام وشفاعة وكالم
مكروه وأوالد ومعيشة وعمل وربما دلت رجوع عن مصيبة" .وعنه (عليه السالم)" :يؤول
ً
األمير على أربعة أوجه :نيل وزارة وإن رأى ملكا قد شد وسطه أو أعطاه دوات أو رأى أحد
) (1املصدر نفسه :ص.55
) (2املصدر نفسه :ص.56
) (3املصدر نفسه  :ص.57
) (4املصدر نفسه :ص.61
) (5املصدر نفسه :ص.63
) (6املصدر نفسه :ص.64
) (7املصدر نفسه :ص.65
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من الصحابة األربع ويدل على زواج األعزب ومن حمل إلى أمير أو رئيس طعاما أصابه
ً
حزن يليه فرج ويصيب ماال من حيث ال يحتسب" .وعنه (عليه السالم)" :رؤيا األنبياء
ً
تؤول على أحد عشر وجها :رحمة ونعمة وعز وعلو وقدر ودولة وظفر وسعادة ورياسة
وقوة أهل الحق والخير في الدنيا والخرة وراحة ألهل ذلك املكان" (.)1
عن اإلمام الصادق (عليه السالم)" :أحسن ما يرى في األيام يوم الجمعة ثم يوم
األثنين والخميس" .وعنه (عليه السالم)" :يؤول البئر على خمسة أوجه :زواج وعالم
ورجل كبير وموت ومكر" .وعنه (عليه السالم)" :رؤيا الباب تؤول على ثالثة أوجه :صاحب
الدار واملرأة والخادم ،وباب املدينة يؤول بالحاجب وبواب الحاكم أبواب البيوت معناها
يقع على النساء" .وعنه (عليه السالم)" :البازي إذا كان مطيعا أبيض يؤول على خمسة
أوجه :حصول مراد وفرح وبشارة ونفاذ أمر وحصول مال ،وإن لم يكن مطيعا فيؤول على
أربعة أوجه :ملك ظالم وحاكم جائر كافر وولد عاق لوالديه وقاطع طريق" .وعنه (عليه
السالم)" :يؤول البحر على ستة أوجه :ملك ورئيس وعالم وعلم ومال وعمل كبير" .وعنه
(عليه السالم) :البرق يؤول على خمسة أوجه :خازن دار امللك ووعد وعتاب ورحمه
وطريق مستقيم" .وعنه (عليه السالم)" :رؤيا أكل البصل تؤول على ثالثة أوجه :مال
حرام وغيبة وندام" .عن الصادق (عليه السالم)" :تؤول رؤيا البط باملال وامرأة غنية".
وعنه (عليه السالم)" :يؤول البطن على أربعة أوجه :علم وخزانة وعيش وأوالد" .وعنه
(عليه السالم)" :يؤول البطيخ على خمسة أوجه :مرض وامرأه وغالم ومنفعة وعيش
خصوصا إن كان حلوا ولقول اإلمام علي (عليه السالم) عن البطيخ فيه عشر خصال
طعام وشراب وفاكهة وريحان وآدم وحواء وأشنان وخطمي وبقل ودواء" .وعنه (عليه
السالم)" :يؤول البغل على سبعة أوجه :شفر وامرأة عقيم وطول عمر وبلوغ وظفر وجمال
وعلم ورجل أحمق" .وعنه (عليه السالم)" :تؤول رؤيا البقال على ستة أوجه :الجهد في
الكسب وأشغال الدنيا ومنفعة وخير وهم وغم" .وعنه (عليه السالم)" :يؤول البول على
ً
ً
وجوه :من كان فقيرا استغنى ومن كان أسيرا فرج عنه وإن كان مسافرا عاد إلى وطنه وإن
ً
ً
كان عاملا أو قاضيا فليس بمحمود" .وعنه (عليه السالم)" :يؤول البيض على أوجه :ولد
وأهل بيت ومال وعز ورتبة وطلب حاجة أو حصول رهن أو حصول مراد .وعنه (عليه
السالم)" :رؤيا التراب تؤول على أربعة أوجه :مال ومنفعة وشغل الدنيا وفائدة من قبل
) (1املصدر نفسه :من ص.74 – 70
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النساء" .وعنه (عليه السالم)" :تؤول الترس باألخ والصديق والقوة والولد واألمن وامللجأ".
وعنه (عليه السالم)" :رؤيا التل تؤول على أربعة أوجه :علو ومال وقوة وخيانة" (.)1
عن اإلمام الصادق (عليه السالم)" :التوت األسود مال ومنفعة ملن كسبه أو
منازعة بينه وبين زوجته" .وعنه (عليه السالم)" :رؤيا التيمم يدل على حصول املراد وهو
شفاء ورزق وجج وفرح وعتق" .وعنه (عليه السالم)" :يؤول الثدي على خمسة أوجه:
أوالد صغار وبنات وخادم وأصحاب وإخوة" .وعنه (عليه السالم)" :يؤول الثوب على
سبعة أوجه :ديانة وغنى وعز وجاه ومنفعة وعمل صالح وعدل وأنصاف إذا لم يكن فيه
ما ينكره" (.)2
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم)" :لبس الجبة في الشتاء أحسن وخفيف منها
صالح وطول عمر ورزق" .وعنه (عليه السالم)" :رؤيا الجبل تؤول بامللك والظفر والرياسة
وبقاء الراحة" .وعنه (عليه السالم)" :تؤول الجرة على سبعة أوجه :أجير منافق وامرأة
خادعة وقوام الدين وصالح البدن وعمر طويل ونعمة وميراث من قبل النساء" (.)3
أعتقد هذا يكفي لإلشارة للرموز التي ذكرتها املصادر القديمة ،ومن يريد الزيارة
ً
فليراجع الكتب املختصة بهذا املجال وهي تنقل رموزا كثيرة يصعب إحصاؤها ،هذا
()4
باإلضافة إلى ما استجد من رموز جديدة قدمها السيد أحمد الحسن (عليه السالم)
ً
حديثا وهي كثيرة جدا أيضا ربما يوفقنا هللا لتجميع قاموس يوحد رموز األحالم في
املستقبل اذا بقيت الحياة.

) (1املصدر نفسه :من ص .103 – 77
) (2املصدر نفسه :من ص -113ص.119
) (3املصدر نفسه :من ص - 122ص127
) (4نحيل القارئ إلى مطالعة كتاب الجواب املنير عبر األثير بجميع أجزائه وكتاب بريد الصفحة ملراجعة بعض تأويالت السيد
احمد الحسن (عليه السالم).

ما يعتمده أصحاب املنهج العلمي أ ّن لكل ش يء علة ،بينما يتم التنازل عن هذا
ً
ً
املبدأ مقابل أهم ظاهرة خارقة تطرق الوعي اإلنساني ليال ونهارا ،وهي ظاهرة أحالم
النبوءات املستقبلية.
وهذا التنازل عن املبدأ يبدو واضحا أكثر عندما يتعلق األمر بتعليل تلك الخوارق
خارج سياقات املنهج العلمي كما هو التعليل بأمر غيبي غير محسوس وال يخضع لقوانين
واضحة (العقل الباطن) ،بل غاية ما يملكونه هو أ ّن تلك الظواهر الخارقة جرت على يد
ً
اإلنسان بشكل عفوي وغير إرادي ويعترفون بأنها كانت وما زالت مصدرا للكثير من
القدرات الخارقة املستحيلة على اإلنسان رغم وعيه وجهده واستماتته في الحصول عليها
ولكن بدون جدوى.
يقول عالم النفس فرويد( :وأني أعتقد أنه ما من أحد اشتغل باألحالم إال سلم
بان داللة الحلم على معارف وذكريات ال يعلم املستيقظ امتالكه إياها ظاهرة مألوفة إلى
مدى كبير) (.)1
ً
وقوله أيضا ،...( :قدرتها على أن تجلو شكوكا ومشكالت وعلى أن تكون مصدر إلهام
ً
جديد للشعراء واملؤلفين املوسيقيين ،فهذا ما يبدو أمرا ال منازعة فيه بعد الرؤيات
املتعددة وبعد األمثلة التي جمعها شابانيكس) (.)2
ً
ً
وقوله أيضا( :وأخيرا فما يقال عن قوة األحالم عن اإلنباء بالغيب موضع لنزاع
تقابل فيه اعتبارات ال يكاد يكون لها دفع لتوكيدات عنيدة معادة .وال شك بأننا نحسن
صنعا إذا تجنبنا إنكار كل سند من الواقع لهذا الرأي؛ فقد نوفق عما قريب إلى تعليل
سيكولوجي لطائفة من الحاالت) (.)3

) (1تفسير األحالم ،لفرويد :ص.53
) (2املصدر نفسه :ص.99
) (3املصدر نفسه.
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ً
فإذا كان اإلتيان بهذه األحالم عفويا وغير مسيطر عليه وال يمكن أ ّن يخضع لقانون
يقيده ويجيره لفائدة اإلنسان ،فما الذي يبرر قبول ججة املنكرين بإرجاع هذه اإلمكانات
الخارقة لسبب مجهول غير مقنن وغير ومعروف وغير مسيطر عليه (العقل الباطن) ،فقط
لسبب أ ّن من يقولون هذا هم رجال علم ومختصون !
ً
خصوصا أ ّن الجهة األخرى (املنهج الديني) تثبت أ ّن الجهة التي تنتج هذه القدرات
الخارقة مقننة ومنتجة وهي تلتزم برفد اإلنسان بتلك القدرات كلما أراد هو ذلك وسعى
إليه ،وهذا ثابت بالتجربة ومقنن بالقوانين الثابتة.
أليس األولى التزام هذا املنهج (الديني) مع ما لديه من ججة واضحة وظاهرة ودليل
تجريبي واضح وملموس ،وإذا كان املنهج العلمي في التقييم هو املقياس فمن هو الذي
يخالف املنهج العلمي في تقص ي حقيقة الظواهر الخارقة هنا ومن يثبته ؟!
أليس املخالف هنا هو الجانب املنكر ملا يقره العلم نفسه والذي يلتزم به هو
الجانب الديني فقط ؟
أليس هذا كيل بمكيالين ؟!
بل إ ّن هذه االزدواجية تدفعنا إلى إقرار املعادلة التالية:
إرجاع األحالم الخارقة إلى جانب غائب (العقل الباطن) = إرجاعها إلى جانب غائب
أيضا (امللكوت).
ً
ً
ورغم أ ّن الجانب املنكر ال يملك دليال على تعليله بينما يملك الجانب املثبت دليال
على تعليله وهو التكرار التجريبي املستمر على طول التاريخ حتى الساعة.
إذن ،فهذه املعادلة حقيقة ثابتة ،وإن أنكرها املنكرون فال يبق معنى لإلنكار بعد
ذلك إال العناد.
الحمد هلل وحده وحده وحده.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8
-9
-10
-11

-12
-13
-14
-15
-16

التوراة.
اإلنجيل.
القرآن الكريم.
املتشبهات ،السيد احمد الحسن (عليه السالم) ،الناشر أنصار اإلمام املهدي
(عليه السالم) ،الطبعة الثالثة .2010
الجواب املنير عبر األثير ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،إصدارات أنصار
اإلمام املهدي (عليه السالم) ،الطبعة األولى  1428هـ.
الكافي ،محمد بن يعقوب الكافي ،منشورات الفجر لبنان ،الطبعة األولى .2007
األحالم والكوابيس داللتها الطبية والثقافية ،نشرة مصورة تصدر عن دكتور
محمد عمر سلمان استشاري ورئيس قسم الطب النفس ي في املستشف األهلي
في دولة قطر.
األحالم بين العلم والعقيدة ،الدكتور علي الوردي ،الناشر دار كوفان لبنان،
الطبعة الثانية .1994
أمالي الصدوق ،الشيخ محمد بن علي القمي ،منشورات مؤسسة األعلمي
بيروت ،قدم له الشيخ حسين علي ،الطبعة األولى .2009
األنا والهو ،فرويد ،إشراف د .محمد نجاتي ،دار الشروق بيروت ،الطبعة
الرابعة 1982
بحار األنوار الجامعة ،الشيخ محمد باقر املجلس ي ،مؤسسة الوفاء بيروت –
لبنان ،الطبعة الثانية املصححة  1403ه  1983 -م ،تصحيح :عبد الرحيم
الرباني الشيرازي ،النسخة اإللكترونية.
ش يء من تفسير الفاتحة ،السيد احمد الحسن (عليه السالم) ،إصدارات أنصار
اإلمام املهدي (عليه السالم) ،الطبعة األولى  1424ه.
تأمالت عن تطور ذكاء اإلنسان ،كارل ساجان ،الناشر املجلس األعلى للثقافة
مصر القاهرة ،ترجمة سمير حنا صادق ،الطبعة األولى .2005
تفسير األحالم ،فرويد ،ترجمة :مصطف صفوان ،الطبعة الثامنة 1929م.
تفسير األحالم برواية اإلمام علي واهل بيته (عليهم السالم) ،محمد شراد
الناصري ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات بيروت ،الطبعة الثانية .2008
خارقية اإلنسان الباراسيكولوجية من املنظور العلمي ،الدكتور صالح الجابري،
املركز اإلسالمي الثقافي ،مكتبة السيد محمد حسين فضل هلل العامة.2001 ،
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دار السالم فيما يتعلق بالرؤيا واملنام ،ميرزا حسن النوري الطبرس ي ،دار
البالغة ،الطبعة الثانية .2007
رحلة موس ى إلى مجمع البحرين ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،إصدار
أنصار اإلمام املهدي ،الطبعة الثانية .2010
عقائد اإلسالم يليه يسألونك عن الروح ،السيد احمد الحسن (عليه السالم)،
شركة نجمة الصباح ،الطبعة األولى .2016
علم النفس التحليلي ،كارل يونغ ،ترجمة :نهاد خياط ،دار الحوار للنشر والتوزيع
سوريا ،الطبعة الثانية .1997
السيرة النبوية ،أب الفداء إسماعيل بن كثير ( 747 - 701ه) ،تحقيق:
مصطف عبد الواحد 1396 ،ه  1971 -م ،دار املعرفة للطباعة والنشر
والتوزيع بيروت – لبنان.
صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،نسخة الكرتونية.
كتاب العجل ،السيد احمد الحسن (عليه السالم) ،إصدار أنصار اإلمام املهدي
(عليه السالم) الطبعة الثانية 1421ه.
العقل الباطن ،سالمة موس ى ،الناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة .2012
عالم األحالم الرموز واإلشارات ،الدكتور سليمان الدليمي ،الناشر دار الكتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة األولى  2006م.
فصل الخطاب في ججية رؤيا أولي األلباب ،أحمد حطاب ،الناشر أنصار اإلمام
املهدي (عليه السالم) ،الطبعة األولى.
قوة عقلك الباطن ،د جوزيف ميرفي ،الناشر مكتبة جرير.
معنى الحياة ،الفريد ادلر ،ترجمة :عادل نجيب بشرى  ،الناشر املجلس األعلى
للثقافة ،القاهرة  -مصر ،الطبعة األولى .2005
معنى األحالم وغرائب أخرى ،راجي عنايت ،الناشر دار الشروق القاهرة ،الطبعة
األولى .1995
مناقب آل أبي طالب ،محمد بن علي بن شهر آشوب املازندراني ،الناشر دار
األضواء  -بيروت ،الطبعة الثانية املنقحة .1991
مع العبد الصالح ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،الطبعة األولى  2010م.
مفاتيح الجنان( ،الباقيات الصالحات) ،الشيخ عباس القمي ،الناشر دار املحجة
البيضاء ،الطبعة األولى .1997
ميتافيزيقيا الجسيمات ،بريجيته فالكينبورج ،ترجمة نبيل ياسين البكري
واحمد حمدي مصطف  ،الطبعة األولى .2017
املقدمة في علم الرؤى واألحالم ملحة عن تاريخ علم الرؤى واألحالم قبل ظهور
اإلسالم للشيخ نهرو الشيخ محمد الكسنزان الحسيني.
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وهم اإللحاد آيات الربوبية بالكون ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،الناشر
نجمة الصباح للطباعة والنشر  -بغداد ،الطبعة الثالثة .2018
وهم اإلله ،ريتشارد دوكنز ،مقارنة النسخة العربية بالنسخة السويدية بواسطة
بسام البغدادي ،إصدار تجريبي ايار .2009

روابط املقاطع الفيديوية:
-37

بحث للدكتور عالء السالم حول الذكاء الصناعي:
http://ihelrs.org/2018/02/10/multaqa-31/
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فيديو  :الشعور بماهيتي وعقلي:
https://www.youtube.com/watch?v=qebonFMSnqk&feature=youtu.be

-39

فيلم وثائقي "العقل" ...ناشيونال جيوجرافيك:
https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs

-40

كيف يتعلم الدماغ – الجزيرة:
https://www.youtube.com/watch?v=8QHjmG2sSos

-41

تقرير العقل نشونال جكرافيك:
https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs

-42

تقرير حيل العقل الباطن – وثائقي قناة الجزيرة:
https://www.youtube.com/watch?v=Tyf2XCAkIZ4

-43

لقاء الدكتور الديراوي مع السيد أحمد الحسن (عليه السالم):
https://www.youtube.com/watch?v=od0x7iosvCk

-44

ما تحتاج معرفته – الدماغ ،وثائقي الجزيرة:
https://www.youtube.com/watch?v=f81TOQX-nig
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فيديو ظواهر غير مفسرة علميا:
https://www.youtube.com/watch?v=ytzNWqr_egE



مواقع خبرية:
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موقع دورية (نيتشر نيوروساينس):

http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2014/05/140511_germany_dreams
-47

صحيفة القدس العربي:
http://www.alquds.co.uk/?p=702467

تم بفضل هللا سبحانه.

