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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  األئمةل محمد على محمد وآ اللهم صّل  
ّ
 واملهديين وسل

ً
 .م تسليما

 )سواء كان عفوي هذا البحث بشكل رئيس ي هو مناقشة الخلط يتناولهما 
ً
 أو  ا

 مقصود
ً
 انعكاسات عن عبارة حالماأل  ّن من أصحاب النظريات النفسية أالذي وقع فيه  (ا

 .وبواعث نفسية فقط

 ظستغل امللحدون هذا الخلط وو او 
ً
هذا ن بأ فوه لحملتهم ضد التوحيد، علما

نما لها عالقة إ حالماأل ن بأ ون يعترف ال يمكن تعميمه على الكل فبعض العلماءالخلط 

سباب ومعتقدات أإلى ذلك يرجعونها ول (الصادقة حالماأل )وخصوصا  يةاإلنسانبالنفس 

من العلماء كالم فغاية وليس لنا مع هذه الفئة  ،دينية ترتبط باهلل والغيب وامللكوت

العلوم أصحاب ن غيرهم م أو أ ما ينكره البعض من علماء النفس ثبات خطالبحث هو إ

 .األحيائية أوالتطبيقية 

كلها  حالماأل راق ووضع و در املستطاع خلط األ قيحاول عقيدة  فمن يثقف لهكذا

ربما في  أو هستيري  أو  هجاس ي أو انفعالينها ذات منشأ سلة واحدة وتقديمها على أفي 

 حالماأل فن هذا الخلط مقصود والحقيقة أ ،حوال ما يحدثه العقل الباطنأحسن األ 

 وهي اإلنسان بانفعاالتن قسما منها ال عالقة لها ، بل أليست كلها على وتيرة واحدة

 امللكوتية  حالماأل عن تلك  اإلنساناألحيان ال يعلم كثر بل في أالصادقة  حالماأل 
ً
 .شيئا

قاييس نها خارقة باملوأ حالماأل لبهم يعترفون بهذه الطائفة من غأ الغريب أّن 

فرضيات التي تفسر لذلك دأبوا على وضع النظريات وال املنطقية التي تحكم كل ش يء،

وجود العقل الباطن  على اتفقوالب من علماء النفس وغيرهم غحصولها ولكن األعم األ 

 .الخوارق  أحالمكعلة مقبولة لحصول 
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النبوءات والتي كانت كابوسا  أحالمالخارقة وهي  حالماأل والبحث ركز على فئة من 

نكارها وال خر، فهم ال يستطيعون إال بالعالم  االعترافلهم  بالنسبة ملن ال يروق

 يستطيعون رده
ً
  ا بدليل مقبول علميا

ً
 وأطروحاتبوضع فرضيات  اكتفوابل  ومنطقيا

مام النقد والتحليل كما ولم تصمد أ األطروحاتلم تنجح تلك و  ،حالماأل تفسر ظهور تلك 

 سنرى من خالل فصول البحث.

طبية ونفسية  وفق رؤية حالماأل ماهية ؛ االختصاربش يء من  تناول ل و األ  الفصل

 ارتكزواالنقاش على العناصر املهمة التي هم علماء النفس وركز وكان ذلك على لسان أ

 بحث لم يناقش عموم ما تم طرحه عنفال ،املختصة باملوضوع أطروحاتهمعليها في 

 أحالمهناك  ّن ال يرفض فكرة أرفضه بل حتى الدين ال يهمنا وال نن املوضوع أل  حالماأل 
ً
ا

 .انفعالية

 حكامأطلقت تلك النظريات العلمية أ ّن أ األمرغاية ما في 
ً
على  باالعتمادعامة  ا

، حالملأل فهما تلك النظريات ت م  وبذلك قّد ( مرضيةوخاصة )تجارب وحاالت محدودة  

التركيز في  وهذا غير صحيح ولذلك تم، بناًء عليها االستفهاماتتفسير لكل  وتم تبني

 حالماملهمة التي قدمها العلماء عن األ ل من خالل الكثير من املفاصل و الفصل األ 

 ،والتي ال يمكن تعميمهار عن رغبة مموهة تعب حالموكون األ الترميز كاملنبهات والكبت و 

 هم للموضوع وبعض التناقضات أومعالجت وأسلوبعلى طريقة  ل و لذلك ركز الفصل األ 

يم املستخدم في تلك النظريات التعم أسلوبفي األحكام ولعل األهم هو  االنتقائية

ن أ ؛الناس بل ربما حتى بين املختصينومثال على ذلك هو شيوع فهم بين  ،واألطروحات

بحاثه وشاملة ومحكمة بينما في الحقيقة إن أكثر أكانت عامة  حالماأل نظريات فرويد عن 

وهذا ما يقول به  ،نما بنيت على املرض ى النفسيينإ ،حالم إن لم نقل كلها األ في وتجاربه 

 همأحالمفسوياء الجميع لها أقصد األ  أحالمخضاع ولهذا فهي أبحاث ال يمكن إ ،أيضاهو 

رية وعقدهم يالتي تعكس حالتهم الهستاملرض ى النفسيين  أحالمال تشبه  بالتأكيد

 للمنطق والعقل.للواقع و  النفسية وهذا مناف  

باملنظور الديني لتتم املقارنة بين املنهجين  حالماأل بينما طرح الفصل الثاني ماهية 

 األمر ي فما يقره الدين ال يخالف العلم في ش يء ولكن غاية ما ف، حالماأل في فهم وتقديم 

 الدينية تفسر جانب األطروحاتن أ
ً
آخر  على أن مرجعها غيبي ملكوتي وجانب حالماأل من  ا

  .النفسية االنفعاالتنه ناجم عن على أ
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الصادقة  حالماأل ن العلم يعترف بالعجر عن تقديم التعليالت والتفسيرات على إ

ير والتعليل  مقابل الكاملة للتفس األطروحةالنبوءات بينما يقدم الدين  أحالم وباألخص

إلى  األمروصل  ذبنظرة سلبية إ التفاوتإلى ن ننظر يمكن أ ،نعم .ى خر األ عجز الجهة 

الذي  األسلوبومصادرتها وهو القفز على الحقائق  بأسلوبوالتبريرات  التعليالتمصادرة 

 منهي.منصف و لحادية بشكل مقرف وغير املاكنة اإل مارسته

الفصل الثالث بسرد العلة التي قدمها علماء النفس كتبرير لهذه  ت فيلذلك شرع

الباطن وعلى ( والتي عبروا عنها بالعقل النبوءات املستقبلية أحالمالخارقة ) حالماأل 

وبالتالي خلط  ظاهرة الخارقةتسطيح ال أيضا املفاهيم تم واختالفاملسميات  اختالف

 ش حالماأل  باعتبارراق من جديد و األ 
ً
 مجهو  يئا

ً
رية بالشكل وغير خاضع للتجارب املختبال

 .ت العصيةاإلشكاال و  االستفهاماتجابة على كل هذا الكم من املطلوب الذي يلبي اإل 

الفصل الثالث بطرح  فصل الرابع الرد املقابل ملا طرح فيال ت فيوبعد ذلك قدم

هم ية وأاإلنسانين للمنظومة العقلية املعنى املقابل للعقل الباطن من خالل ما طرحه الد

شكل على فهم ومدى توافق ذلك الفهم مع ما أ حالماأل مراتبها ومركزها وعالقتها بتلك 

 املقابلة للعقل الباطن والوهم الذي تخالجهة 
ً
 .ت العصيةاإلشكاال على  يلوه جوابا

ين خر ال فصلين مقابل الفصلين العلميين وفائدة طرح املنهج الديني بهذا البحث في 

ت والتناقضات في كل طرح اإلشكاال دى وجود فم ،مقارنة الطرحين :لىو يستهدف جهتين األ 

 
ً
  يعتبر مقياسا

ً
وهو بهذا يؤشر على رصانة وترجيح للطرح الخالي من التخبط  مهما

هم مفاصل أل  واضح من خالل سير فصول البحث واملقارنةوالتناقض واملصادرة وهذا 

 .املوضوع عند الطرفين

املنهجين فما قدمه العلم من  اعتمدهي الدليل العلمي الذي ه :والجهة الثانية

 حالمالخارقة هو في الحقيقة تفسيرات لأل  حالمأل امبررات وتفسيرات علمية لتبرير حصول 

 
ً
  عموما

ً
  وليس لهذه الحاالت الخارقة رغم اختالف الحالتين اختالفا

ً
بينما قدم  ،جذريا

 املنهج الديني م
ً
 علميا

ً
قوانين بهذا الفعل الخارق وفق  اإلتيانيثبت قدرة الناس على  نهجا

  أو ا تجاوزهمحددة ال يمكن 
ً
من خالل الكثير من  التغاض ي عنها وهذا ثابت تجريبيا

 .صلت وما زالت تحصل حتى يومنا هذاالحاالت التي ح
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 ولغلق باب االحتجاج تمام
ً
 أ ا

ً
  لحقت فصال

ً
 اإلنساننبوءة مكانية في إ قصيرا

كون ضمن ن تأن هذه القدرة الخارقة ممكن أ العتبار ستقبل حتى ال يبق  ججة بامل

 ت هذه القدرة منتفية الحصول أذا كانوإ، لوجيو الباي اإلنسانقدرات 
ً
ي فال يبق  أ؛ صال

ا لهذا الكيان ذا كانوا يرجعونهإ حالماأل ن ينقذ القائلين بنبوءة دليل ممكن أ أو ججة 

 .نسانلإل لوجيو الباي

ب املترجمة الكتة ومن املعوقات املهمة التي اعترضت هذا البحث هو قلة وندر 

 
ً
 ، الكتب الحديثة وخصوصا

ً
صعب الحصول عليها وهي غير  االختصاصيةالكتب  أيضا

 مترجمة فيبق  الحصول على املعلومة محصور 
ً
صدارات والترجمات املنشورة ببعض اإل  ا

بها يأخذ طابع اإلثارة غلوالبرامج الوثائقية والتي أ واإللكترونيةعلى الصحف العلمية 

 .عالميةاإل 

من الكتاب واملهتمين  ون هذا املوضوعيتناولغلب من ظ أن أنالح آخر  ومن جانب

العلمية  االستدالالتويتجنب أغلبهم الخوض في النفس الفلسفي،  أسلوبهميطغى على 

  ،الحديثة واالكتشافات
ً
  وهذا يعتبر عائقا

ً
ي في تقص ي املعلومة املفيدة القاطعة الت كبيرا

في البحث وتوخيت قدر اإلمكان ه وهذا ما تحاشيت . تخدم البحث والحقيقة بشكل واضح

 أن أسلك الجانب املنهي العلمي رغم أ
ً
ا مما مختصا بهذا املجال وهذ أو  ني لست طبيبا

  .هللا واليكم من التقصير والخللإلى عتذر يصعب مهمتي في هذا البحث فأ

              والحمد هلل رب العاملين.

 حطاب  أحمد                                                                     

 

 

 

 

 



وفق معطيات مختلفة بعضها علوم طبية  حالماأل سيكون علينا فهم ماهية 

وسيتوجب  ،وبعضها علم النفس وبعد ذلك ستتبلور الصورة التي ترسمها لنا تلك العلوم

وفق معطيات دينية كذلك لتتم مقارنة النتائج وفق ما تفرزه  حالماأل علينا فهم ماهية 

علماء النفس آراء صورة كل جهة من قوة ورصانة في الطرح، ونشرع بإذن هللا بإيراد 

كون تلك الحقبة شهدت ثورة  (1) "فرويد"ي و امن فترة العالم النمس "يونغ"و "ادلر"

راء وسيكون الطرح لتلك ال  ،فرويدإلى وانطالقة لهذا العلم ويعود الفضل في هذا 

 
ً
لب ما إلى قص ى منفعة و أإلى للوصول  االختالفعلى أساس  والنظريات واملدارس مبنيا

 ليه واختلفوا فيه.إتوصلوا 

ا ندان وهم "فرويد"ملع علماء النفس في زمان من أ "يونغ"و "إدلر"ويعد العاملان 

الكتاب والعلماء وكذلك سنستشهد ببعض آراء  ،كثر آرائهوخصمان عنيدان لفرويد في أ

وهم "في كتابه  (2) "ريتشارد دوكنز"أهم ما كتبه البروفسور  واستعرضتكما  ،املعروفين

                                                           
يعتبر من مؤسسين علم النفس الحديث ومؤسس مدرسة التحليل النفس ي  1856عالم النفس "فرويد" ولد في النمسا  (1)

 1875. عالم النفس "يونغ" ولد عام 1939توفي عام 
ً
، شغل مناصب عاملية في ميدان علم 1900م في سويسرا، تخرج طبيبا

 ملجمع 1894م، اصبح طبيبا بشريا عام  1870مسا عام م. عالم النفس "ادلر" ولد في الن1961النفس، توفي عام 
ً
، رئيسا

التحليل النفس ي في فينا، أسس مدرسة جديدة في علم النفس أسماها "علم النفس الفردي". عالم النفس فرويد ولد في 

 .1939يعتبر من مؤسسين علم النفس الحديث ومؤسس مدرسة التحليل النفس ي توفي عام  1856النمسا 

 ويعيش في إنكلترا يعتبر من منظري اإللحاد. 1941ولد في كينيا  عالم سلوك حيوان وأحياء تطوري، :يتشارد دوكينزر  (2)
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لحاد التي تثقف عقيدة اإلإلى كونه من العلماء املعاصرين واألهم أنه من الدعاة  "اإلله

الصادقة وبالتالي يفترض أن يقدم أفضل ما عنده وما يمكن أن يتوصل  حالماأل إلنكار 

  ليه العلم.إ

ولم يختلف  حالماأل فالسفة األمم عبر التاريخ ب اهتمأما من جهة الفالسفة فقد 

أنهم كانوا حتى "اإلغريق القدماء عن البابليين واملصريين في ش يء من هذه الناحية، 

، وقد تفرع (1)" حالماأل لقي أنباء الغيب عن طريق ينامون في معابد خاصة أعدت لت

 أو لجهتين حسب النـزعة الدينية الالهوتية  حالمفالسفة العصور القديمة في فهمهم لأل 

من حيث الفهم والتعامل ومن أبرزهم الفيلسوف  حالماأل نقيضها وهي الطاغية على 

تنشأ من مؤثرات حسية ال عالقة لها باللهة،  حالماأل أن معظم إلى حيث ذهب "أرسطو، 

 ما يخالج 
ً
ذا نام ينساه حتى إ أو األلم في اليقظة وهو ال يشعر به  أو اللذة  اإلنسانفكثيرا

 في 
ً
أهمية العواطف والرغبات واألمزجة في إلى ، وفطن أرسطو هأحالمظهر ذلك واضحا

، فاملحب يرى في منامه ما يالئم نزعات هواه، وكذلك الخائف، بينما علل حالماأل تشكيل 

، اإلحساس املضخم، أربعة عوامل: املصادفة، اإليحاءإلى النبوءات  أحالمأرسطو تحقق 

 :(2) "تنقسم قسمين حالماأل الفالسفة براء واالهتمام الخاص والنتيجة عموما ل 

رجع االعتقاديةراء ال 
ُ
 اللهة والشياطين.إلى  حالماأل : وهي التي ت

 ال أثر للقوى الغيبية فيه حالماأل العقلية: وهي التي تعلل راء ال 
ً
 عقليا

ً
 . اتعليال

ين )اتباع مدرسة فرويد( على نفس أخر بالنتيجة النهائية سار علماء النفس املت

هم بالتجربة والبحوث والتحليل راءمنهج أرسطو ومن وافقه بهذا االعتقاد ودعموا آ

لذلك فال معنى لدراسة وبحث  ،حالماأل العلمي والتشريحي لتدعيم آرائهم ونظرياتهم في 

مديات بعيدة إلى ما دام علماء النفس أكملوا مشوارهم وبلغوا  حالماأل الفالسفة في آراء 

 عن سلفهم من فالسفة وعلماء منكرين للمنهج الديني في 
ً
سنكتفي  لذا حالماأل جدا

 ومن هللا التوفيق. باملناقشة والبحث لعلماء النفس والطب.

                                                           
نهرو الشيخ محمد الكسنزان للشيخ  املقدمة في علم الرؤى واألحالم ملحة عن تاريخ علم الرؤى واألحالم قبل ظهور اإلسالم(1) 

 .الحسيني

نهرو الشيخ محمد الكسنزان للشيخ  حالم ملحة عن تاريخ علم الرؤى واألحالم قبل ظهور اإلسالماملقدمة في علم الرؤى واأل (2) 

 الحسيني.
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ي سيكموند فرويد بشكل أكبر كونه صاحب و اسأركز على ما طرحه العالم النمس

، ل في التحليل النفس ي وتفرع منه بقية و املنهج األ 
ً
العلماء فأصبحت مدارس كثيرة جدا

 
ُ
املدارس ومن أسسها يشتركون مع فرويد بأسس كثيرة ويختلفون معه ببعض  فبقية

بقية العلماء إلى التفاصيل لذلك سأركز على ما قدمه فرويد بشكل أكثر وبعدها أنتقل 

وحقيقتها من وجهة نظر علم  حالماأل ما يخص ماهية عليه فيأهم ما اختلفوا  تناول وأ

 النفس.

 
ً
من نقلوا عنه  أو سأنسخ بعض العبارات والنصوص التي كتبها فرويد  :أيضا

ميزان النقد العلمي من باب التقييم الواقعي والعملي ملا تبناه فرويد في منهجه  في ضعهاأو 

والتحليل  حالماأل عتبار أنه ال يمثل كونه عالم نفس ولديه نظريات عن على ا حالماأل تجاه 

 استعراضها ويحتج بها الكثيرون فالبد من فكرية يتبعبل ألنه يمثل عقيدة  ؛النفس ي

وكيف تعامل معها وبأي منطق علمي واجه به تلك الحقائق املتشابهة  حالماأل عقيدته في 

 واملتداخلة.

 :ي سيكموند فرويدواوالطبيب النمس العالم

التحليل النفس ي لفك رموز  أسلوبل من استخدم العالج عن طريق أو ُيعتبر فرويد 

 اض النفسية:األمر إلى األسباب التي أدت إلى والوصول  حالماأل 

 العالم فرويد هو العقل هذا درسإلى  عمد من ل أو و  يقول الدكتور سالمة موس ى: )

. لها املنقحين أو نظريته على املعلقين تالميذه الباحثين ل وسائرو املعلم األ  فهو النمسوي 

 الغريزة هو حالماأل و  الخواطر لنا تحدث التي الباطن نوازع العقل أهم أن يعتقد وهو

 التي القديمة الثقافة على تظهرنا حالماأل  وأن مختلفة إشكالب فتبدو لنا تتنكر التي الجنسية

 .(1) آبائنا( بين آالف السنين منذ فاشية كانت

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

 على  حالماأل ن أعتبر فرويد ا
ً
ظاهرة نفسية شاذة وقد دأب خالل حياته عاكفا

 ".حالماأل تفسير "كما ذكر ذلك في مطلع كتابه  حالماأل معالجة املرض ى عن طريق 

وأعتقد أني إذ  ، حالماأل فيه أن أشرح تفسير  حاول يقول فرويد: )هذا كتاب أ

ذلك أن  ،العصبيةاض األمر دائرة املوضوعات التي  يهتم بها علم  تجاوز أفعل ذلك ال أ

ظواهر النفسية الشاذة وهي ل حلقة من سلسلة الأو البحث السيكلوجي يرينا أن الحلم 

 خاوفاألسباب العملية أن يشغل الطبيب بسائر حلقاتها مثل امل اقتضتسلسلة 

  .(1) الهستيرية واألفكار القهرية والهجاسية ..(

اض النفسية من األمر الجديد في التحليل النفس ي لعالج  أسلوبهفرويد  واستخدم

يومنا إلى مرضاه هو ومن تتلمذوا على يده ومن ساروا على منهجه  أحالمخالل تفسير 

واعتبارها مرآة تعكس ما يختلج في نفس  حالماأل وهذا يبين توجههم بخصوص  ،هذا

 املريض من عقد ومشاكل ومكبوتات عميقة في نفسه. اإلنسان

تقنية  ويعتمد فرويد ومن تاله على التداعي الحر لألفكار الخاصة باملريض وهي

التحليل النفس ي التي تعتمد على ترك املجال للمريض لإلفصاح عن األفكار التي تتبادر 

في تحليل  استخدامهاقبل املستمع فور ورودها حيث يتم توجيه من  أو لذهنه دون تدخل 

 ويسرد أفكار  وضعه الراهن حيث يتكلم املريض
ً
 أو تدور بذهنه دون تدخل )املرشد(  ا

مقاييس واعتبارات  باستخدام الةمن خالل هذا التداعي يتم تشخيص الحو املعالج 

مدروسة ويمكن أن تجرب التداعي الحر في الكتابة حيث يطلق العنان ألفكاره لتسترسل 

شرط، فيكتب أي ش يء يخطر بباله دون إخفاء تفاصيل  أو من تلقاء نفسها دون قيد 

 .معيبة أو مؤملة  أو مهما كانت تافهة 

بغية الوصول لصورة ماهية  حالماأل وللتوضيح أكثر ولفهم طبيعة تعامل فرويد مع 

علماء  اتبعهالبحث الذي  أسلوب استقراءحاول من وجهة نظر علماء النفس ن حالماأل 

قبل كتاب وأساتذة مختصين لبعض التلخيصات  النفس بشكل تفصيلي أكثر ومن

 :لنظرية فرويد

                                                           
 .31م: ص1929تفسير األحالم، فرويد، ترجمة: مصطف  صفوان، الطبعة الثامنة (1) 
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يخفي في داخله الكثير  اإلنسانن الدليمي: )يعتقد فرويد أ مانيكتب الدكتور سل

في  حالماأل . و حالماأل عالم  ء التي ال مفر لها من الخروج إال من الرغبات واألفكار واألشيا

تؤدي وظيفة غاية في األهمية وهي السماح ملثل هذه الرغبات بالخروج  الةمثل هذه الح

أي من تفاصيله عند  أو الحلم  اإلنسانلم يتذكر ن إعبير عن نفسها أثناء النوم حتى و والت

أن تخفف من حدة التوترات واألزمات النفسية التي  حالموهكذا يمكن لأل  .االستيقاظ

يعتقد فرويد إن املكبوت .. ........تسببها الضغوط نتيجة لتراكم تلك الرغبات عبر األيام

وبالتالي يمكن السيطرة عليه  حالماأل من الرغبات واملشاعر يمكن أن يعبر عنه في 

 .(1) .(...وتوجيهه.

 ".الحافز النفس ي")تسمى نظرية فرويد بنظرية  :كتب الدكتور علي الوردي أيضا

وهو يحصر  .ليها من قبلإملحنا أالتي  "الحافز الحس ي"وهي بهذا االعتبار تقابل نظرية 

إلشارة إليه . ومما تجدر ا"تحقيق رغبة"ول بأن الحلم ليس سوى نظريته بكلمتين حيث يق

وفي كثير  ،وفي الحديث النبوي ننا نستطيع أن نلمح بذور هذه الفكرة في نظرية أرسطو، إ

  حالماأل التي قيلت في راء من ال 
ً
 قديما

ً
ضائعة، لم يعتن أحد بها عناية  . ولكنها كانت بذورا

أن حاول ، و حالماأل األساس الذي تقوم عليه  "تحقيق الرغبة"كافية. أما فرويد فقد جعل 

 .(2) يعلل به جميع الظواهر الغريبة التي يراها املرء في منامه(

بأنها  حالماأل ويكمل الدكتور علي الوردي ما قدمه من توضيحه املختصر لتعريف 

 رغبة مكبوتة مقنعة حسب رأي فرويد إذ يقول: 

 ما تقدم أمرين: إلى )وأضاف فرويد 

في الحلم على شكل سافر مفضوح إنما هو يظهر في أن تحقق الرغبة قد ال يظهر  -1

 ك
ً
  أو ثير من األحيان مقنعا

ً
 . رمزيا

تلك ، بل هو يحقق منها اإلنسانالحلم ال يحقق جميع الرغبات التي يشعر بها و  -2

 أثناء يقظته ولم يستطع إشباعها لسبب من األسباب. اإلنسانالتي كبتها 

                                                           
م:  2006عالم األحالم الرموز واإلشارات، الدكتور سليمان الدليمي، الناشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى  (1)

 .124ص

 .74: ص1994األحالم بين العلم والعقيدة، الدكتور علي الوردي، الناشر دار كوفان لبنان، الطبعة الثانية  (2)
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أن الحلم : "بالعبارة التالية هي حالماأل ومن املمكن إذن تلخيص نظرية فرويد في 

 .(1) ("املضغوطة أو تحقيق مقنع للرغبة املكبوتة 

،  هللا من هبة حالماأل يقول فرويد إّن  ) :ينقل الوردي مقولة غريبة لفرويد أيضا

لف بضائعها املمنوعة إلى فهي عملية تهريب للّرغبات املحّرمة. وهي تلجأ في سبيل ذلك 

 .(2) باة(لكي تخف  عن أعين الّرقباء والج بحزم خّداعة

يتناقض هبة من هللا  حالماأل أّن  اعتبار ؛ ألن وهو بهذا القول يقع في تناقض غريب

هذا  ،تهريب رغبات ممنوعة محرمة مع النتيجة التي تتمخض عنها تلك الهبة، فالنتيجة

لنقل  أو الواعي  اإلنساناالفتراض يناقض الّرقابة التي يفترضها فرويد والتي تمثل جانب 

 على اإلنسانذلك  أّن  باعتبار الفاضل 
ً
نفسه من الّرغبات  بوعيه وثقافته يضع قيودا

 سيكون مستق  من الفطرة والقانون  ،املحّرمة املمنوعة
ً
فيكون الواضع  اإللهيوهذا طبعا

على طول  السماويةهنا هو هللا نفسه من خالل الشرائع واألخالق التي بثتها الديانات 

ومن جهة يكون هو  ،مسيرة البشرية فكيف يكون الرقيب واملانع لظهور تلك الّرغبات

  ؟!املهرب لها عن طريق تقنيعها وتنكيرها بالّرموز 

كما يتبين  حالمهذا التناقض ربما يبرره سخرية فرويد باالعتقاد الديني السائد لأل 

استهل : )ى لفرويد؛ كتب الطبيب وعالم النفس السويسري يونغأخر ذلك من مقولة 

، فال أقل لهةخضاع الستطع إن لم أ: إتاليبالقول املأثور ال حالماأل ر فرويد كتابه تفسي

 .(3) من أن أجعلها تزمجر(

 بكل ما يعتقده أصحاب األديان ومما البد من اإلشارة إليه أ
ً
ّن فرويد كان عارفا

 الدينية  حالماأل ب
ً
من أّنها كاشفة للغيب حسب معتقدات أغلب الحضارات وخصوصا

تي بيانه كما سيا حالماأل لكّنه يرفضها رغم عجزه عن تقديم تفسير مقبول لنبوءات 

.
ً
 الحقا

                                                           
 .74ر علي الوردي: صاألحالم بين العلم والعقيدة، الدكتو  (1)

 .77املصدر نفسه: ص(2) 
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م به عندهم أّن لأل  :يقول فرويد
ّ
عالقة بعالم الكائنات  حالم).. فقد كان من املسل

تحمل كواشف من عند  - حالماأل أعني  -وأّنها  ،بوجودهاية التي كانوا يؤمنون اإلنسانفوق 

قصد ذي ملاللهة والّجن. وكان يدخل في اعتقادهم فوق ذلك أّن الحلم يأتي الحالم 

 حالماأل . بيد أّن التنوع الخارق في محتوى هو في القاعدة الكشف عن الغيب، خطر

  نظرة موحدة عن الحلمإلى  االنتهاءوأثرها في النفس جعل 
ً
 عسيرا

ً
 إعمالإلى لجأ وأ شيئا

. ولم يكن ليهاإحيث قيمتها وإمكان الّركون وتقسيمها طبقات من  حالماأل التفرقة بين 

الفالسفة منقطع الصلة بالطبع  قدام ذاك من  أو تقويم الحلم عند هذا الفيلسوف 

 .برأيه في العرافة بوجه عام

ذين لوذلك في الكتابين ال ،ذا جاء أرسطو كان الحلم موضوع بحث سيكولوجيفإ

وال هي  ،ليست مبعوثة من اللهة حالماأل فهو يحدثنا أّن  .حالماأل يعرض فيهما أرسطو 

. ومعنى هذا أّن وليست إلهية "جنية"ّن الطبيعة أل  ؛"جنية"ذات طبيعة إلهّية بل هي 

يكن  ية  وإناإلنسانبل هو يتبع قوانين النفس  ،الحلم ليس وليد كشف يفوق الطبيعة

  اإللهيّن بين هذه و أمن الحق 
ً
ه النشاط النفس ي للنائم من  .نسبا

ّ
وتعريف الحلم هو أن

  ..........حيث هو نائم 
ً
وأّما قبل أرسطو فنعلم أّن القدماء لم يكونوا يرونه في الحلم نتاجا

 من الجانب 
ً
 خذ يتبين بينهم كال التيارينولقد أ. اإللهييصدر عن النفس النائمة بل وحيا

فهم قد  :ذين سوف نراهما يتناهبان تقويم الحلم في كل عصر من العصور لاملتقابلين ال

 له إلى ترسل  ،ذات قيمة ،صادقة أحالمفرقوا بين 
ً
 باملستقبل أو النائم تحذيرا

ً
 ،تبصيرا

 أو  لةالضالإلى كان هدفها سوق الحالم  ،معدومة القيمة ،ماكرة ،ال غناء فيهاخرى أو 

 . التهلكةإلى دفعه 

ذ يقول: شبيهة بهذه إ حالمأل لويذكر جروبة عن ماكروبيوس وآرتميدوروس قسمة 

 (املاض ي أو )ّنها قد تأثرت بالحاضر إ :لى فيقالو فأّما األ  :تقسم طبقتين حالماأل كانت "

 أو وكانت تشمل املنامات التي تصور فكرة ما  .على املستقبل لةولكنها خالية من الدال

  -إشباعه  أو كالجوع  –ضدها 
ً
 مباشرا

ً
  ،تصويرا

ً
ثم الخياالت التي تضخم الفكرة تضخيما

 
ً
ّنها تحدد : إى فكان يقال على العكسخر األ وأّما الطبقة  .مثل الكابوس في الخيالمغرقا

  :املستقبل وكانت تشمل

 ،النبوءة املباشرة يسمعها املرء في الحلم (1

  ،حدث مستقبلإلى الّرؤيا تسبق  (2
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 إلى دامت هذه النظرية ولقد  .يلأو تإلى الّرمزي الذي يحتاج  الحلم (3
ً
قرونا

    .(1) (عديدة

وبغض النظر عن العلوم النفسية التي كان يشتغل فيها فرويد والنظريات الجديدة 

 في التحليل النفس ي
ً
يمكن  - وباختصار -بغض النظر عن كل هذا  ،التي قدمها وخصوصا

وهو ما يهمنا  ،تحقيق رغبة حالماأل ّن : إبكلمة واحدة وهي حالماأل أن نجمل عقيدة فرويد ب

   .في هذا البحث

 ما يرد في أإّن من الّسهل أن نتبين ) :يقول فرويد
ً
 حالماأل ّن تحقيق الّرغبة كثيرا

 غير خاف
ً
  حالماأل حتى أّن املرء ليعجب ألّن لغة  ،سافرا

ُ
فهم منذ زمن طويل. إليك لم ت

 على ذلك أستطيع 
ً
ما كان ذلك بالّتجريب: ،شئت إحداثه كلمامثاال

ّ
إذا أكلت في الليل  كأن

  أو نشوجة أ
ً
أحسست في الليل العطش  ،غيرها من األطعمة الشديدة امللوحة أو زيتونا

 في أعقاب حلم ال يختلف محتواه
ً
 ،وأيقظني هذا اإلحساس. ولكن هذه اليقظة تجيء دائما

ي 
ّ
اق كما يحلو السلسبيل املاء حلو املذو  ،أشرب جرعات كبيرة من املاء ،شربأومحتواه أن

 أ عندئذ  . والحلق جاف
ً
تلمس املاء. فاملناسبة الداعية إلى ستيقظ وأراني حقيقة مسوقا

ومن هذا اإلحساس  ،هذا الحلم غير املعّقد هي  العطش الذي أحسه حين أستيقظإلى 

 .(2) يصّورها الحلم متحققة...( وهذه الّرغبة ،االرتواءتنبعث الرغبة في 

 ويقول فرويد 
ً
ه ظاهرة نفسية صادقأيضا

ّ
ة كأصدق ما تكون الظاهرة : ).... إن

ه تحقيق رغبة النفسية:
ّ
والطريق موصول بينه وبين ما نعقل من نشاطنا النفس ي في  ،إن

 .(3) من صنع نشاط ذهني على كثير من التعقيد ....( بناؤهو  ،يقظتنا

كرغبة تعتمل في  حالماأل ورغم أّن فرويد ناقض نفسه في مواضع كثيرة بتقديم 

 شاذة مرضية واملريض عادة يرى  الةية ووصفها كحاإلنسانالنفس 
ً
ناتجة من عقد  أحالما

وهي بالتالي ال  ،املكبوتة للمرض ى خاوفتلك الهواجس وامل أو نفسية تعكس تلك العقد 

 خاوفونتيجة تلك الهواجس وامل مخاوفتمثل رغبة بل تمثل نتيجة مرضية وهواجس و 

 في 
ً
  ،املريض أحالمتظهر قهرا

ً
تختلف عن الّرغبة التي يبادر ويتمنى تحقيقها  وهي قطعا
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 اعتبار أمر تخشاه وتخاف حصوله فكيف يصح فأمر تتمناه وترغب حصوله يختلف عن 

 تناقض لتخرج بهيئة حلم اإلنسانرغبة تضغط على  أّنهما ينشئان من
ً
! وهذا طبعا

 .واضح

ه ذكر 
ّ
 ويكفي أن

ً
 .عتباركثيرة له ولم يفسرها على هذا اال  أحالما

 :العلة المثيرة لألحالم

وهذا بسببها  حالماأل هي العلة التي تتشكل  حالماأل فصلية في املهمة و املقضية ال

 من بحوث ومناقشات 
ً
 علماء النفس.شغل الكثير جدا

 من كتابات  ليقول فرويد: )إّن املناقشة في أمر العل
ً
 كبيرا

ً
املثيرة للحلم تشغل محال

 بعد أن أصبح الحلم موضوع 
ّ
 إال

ً
املؤلفين. ومن الجلي إّن قيام هذه املشكلة لم يكن ممكنا

 –توحيها اللهة  حالماأل وهم الذين اعتقدوا أّن  –بحث بيولوجي؛ فما كان القدماء 

ومحتواه  ،جنية أو لهية ، فالحلم يصدر عن إرادة قوة إحالممنبهات لأل  التماسإلى حاجة ب

هل املنبه  :وأما العلم فلم يلبث أن واجه هذا السؤال .غايتها أو منشؤه علم هذه اإلرادة 

 .(1) الحلم واحد أم كثير األنواع(إلى 

 اإللهياملنبهات الحسية النفسية بالوحي  أو لذلك هو يستعيض الوحي النفس ي 

 تي: ويقسمها كال

وهذه الطبقات قد  ،يقول فرويد: )فإذا حصرنا منابع الحلم انقسمت أربع طبقات

( 2 ،( منبهات حسية خارجية )موضوعية(1 :أنفسها حالماأل في تصنيف  أيضا استخدمت

( مصادر نفسية 4 ،( منبهات جسمية باطنية عضوية3 ،منبهات حسية داخلية )ذاتية(

 .(2) خالصة للتنبيه(

بش يء  "تفسير األحالم"وسنأتي على شرح تلك املنبهات كما وضحها فرويد بكتابه 

 :ختصارال من اإليجاز وسننسخ بعض ما نحتاجه فقط بغية ا
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 أو 
ً
 املنبهات الحسية الخارجية:  –ال

 أو الالم  أو أثناء نومه من قبيل األصوات  اإلنسانوهي املنبهات التي يستشعرها 

وقد استعرض فرويد بكتابه بعض  ،حالموهي ربما تصير مصادر لأل  ،الروائح وغيرها

 .األمثلة

 من 
ً
 كامال

ً
بلغ فيها التوافق  أحالميقول فرويد: )ولقد جمع انتباه املالحظين عددا

 إذ يستيقظ عليه وبعض محتوى الحلم مدى  ءبين املنبه الذي يتبينه املر
ً
 حتى  بعيدا

ً
جدا

ه أمكن أن نعرف في هذا املنبه مصدر هذا الحلم. وأنقل عن يّس 
ّ
ن مجموعة من أمثال إن

: -ينقص  أو حد يزيد إلى عارض  –تنبيه حس ي موضوعي إلى التي يمكن تأثرها  حالماأل هذه 

 حلم"
ً
 غير متميز صورا

ً
حومة إلى هدير الّرعد  فينقلناية توافقه: يثير كل صوت يدرك إدراكا

ه الّرعبصرخة ر إلى الوغى، ويستحيل صياح الّديك  ي  ل 
، ويتسجلب صرير الباب جل و 

 غزاة
ً
نا نتجول عرايا  في الغطاء عنافإن انزاح  .لصوصا

ّ
نقع في  أو أثناء الليل فقد نرى أن

تخّيل إلى معسولة بينما تؤدي الالم املوضعية  أحالماملاء،..... وتراكم املني تنتج عنه 

 .(1) أذى يلحق الجسم( أو هجوم عدائي  أو معاملة مغلظة 

إلى جراها العلماء للمنبهات الحسية التي تؤدي أومع ذكر الكثير من التجارب التي 

ية عصية على فهم العلماء إشكاللها عالقة ما بنوع املنبه املستخدم تظهر  أحالمحصول 

في كل مرة مختلفة  حالماأل منبه ما عدة مرات تكون  استخدامفعند  ،يذكر فرويدكما 

 
ً
 ! ن املنبه واحدعن التجربة السابقة رغم أ تماما

بل يرى ما  ،)وأما البحث العلمي فال يستطيع الوقوف عند هذا الحد :يقول فرويد 

من كون املنبه الذي يطبع حواسنا في خالل  هى؛ ملا يالحظأخر إثارة أسئلة إلى يدعوه 

ى مرتبطة به أخر  ، بل تحل محله صورة  يظهر في الحلم بصورته الحقيقيةالنوم ال 

ما هو و لكن هذا الّرباط بين منبه  . واباط مبر 
ّ
بتعبير  -الحلم الناجم عن هذا املنبه إن

نا ".ولكنها ليست بالفريدة املانعة ،مناسبة ما: "-موري 
ّ
 أحالمنظرنا في ثالثة من  فلو أن

رنين املنبه التي يرويها هيلد برانت، لم يكن بد من السؤال: ملاذا أثار املنبه الواحد ثالثة 

 .(2) متغايرة ؟ وملاذا أثار هذه دون غيرها ؟( أحالم
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 واألكثر 
ً
الناتجة عن املنبهات الخارجية  حالماأل إّن تلك  : على فهم العلماء هوإشكاال

 أحالمربما تنتج 
ً
فكيف  ،بقصة طويلة وبتفاصيل معقدة وتنتهي قصة الحلم باملنبه ا

 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 

هل أمكن الحالم أن يحشر مادة  وكان موضوع املناقشة هو: "املجلة الفلسفية"رحاها في 

في البرهة الوجيزة املنقضية بين  -على حسب الظاهر  –لثراء الفائق بلغت هذا املبلغ من ا

 .(1) إدراك املنبه املوقظ واليقظة نفسها ؟ وكيف كان ذلك ؟(

ما ترجع  حالماأل أي اعتبار أّن كل  ،ّن إصرار العلماء على هذا املنهجعتقد أوأ
ّ
إن

 للنفس وللمنبهات واستبعاد احتمال أن تكون العلة وحي
ً
 إلهي ا

ً
أجبرهم على قلب األمور  ،ا

 
ً
 فاستجابةعاله التي تكلم بها فرويد؛ الوقائع أ االنقالبويشهد لهذا  ،على عقب رأسا

 إذا فرضنا أّن  أو النائم الختالجات نفسية  أحالم
ً
 حالماأل للمنبهات يكون أكثر واقعيا

وتشكل نهايتها  حالماأل موجودة قبل املنبه، وإيقاظ املنبه للنائم هو الذي يتسبب بقطع 

  .وفق نهاية تتناسب مع املنبه وليس العكس

 
ً
ي ألجأهم إليه ومنطقية من فرضهم الذ أعتقد إّن هذا الفرض أكثر قبوال

ما منشأها النفس واملنبهات حالماأل ن كل اعتقادهم املسبق بأ
ّ
 ، إن

ً
إّن األبحاث خصوصا

 الحديثة أثبتت أّن النائم يقض ي وقت
ً
  ا

ً
ت اإلشكاال وهذا الفرض يحل  ،من نومه يحلم طويال

 
ً
للمنبه الواحد التي يرويها  حالماأل فتعدد  .التي أحرجت العلماء آنذاك ولم يجدوا لها حال

 ومنطقية وفق هذا الفرض
ً
ة املختلفة واملستمر  حالماأل ف ،هيلد براند تصبح واقعية جدا

 ولكن املنبه )في هذه التجربة جرس الساعة( هو 
ً
 طبيعيا

ً
الذي طرأ على  األمر كانت أمرا

إلى الحالم على نهاية حلمه صورة تقترب  اإلنسانوركب عقل ، النائم أيقظو  حالماأل تلك 

 ونفس الفرض  ."جرس املنبه"حد ما 
ً
الثاني الذي يستغرب  شكاليضع الحل لإل  أيضا

املنبهات رغم أّن الفترة  أحالمالتي قد تحدث في بعض  حالماأل العلماء فيه الثراء في مادة 

ثرية  أحالممن النوم ال يمكن أن تكون كافية لترتيب هكذا  واالنتباهبين حصول املنبه 

 باألحداث واملشاعر وغيرها
ً
 فوجود  اإلشكالوهذا الفرض كفيل بدفع  ،جدا

ً
 حالماأل تماما

                                                           
 املصدر نفسه.(1) 
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 قبل حصول املنبه يتيح تركيبها بشكل طبيعي وبثراء تام سواء كان تركيبها حقيقي
ً
من  أو  ا

 .شاء هللا إنه في الفصول الالحقة سنناقش األمر النفس. وهذا 

 
ً
 ذاتية(: الداخلية )الالتهّيجات الحسية  أو املنبهات  - ثانيا

 عن املنبهات املوضوعية فوجود التهّيجات الحسية الداخلية 
ً
وهي ال تختلف كثيرا

 هنالك حقيقة لتأثير تلك  اإلنسانألعضاء الحواس مؤثر حقيقي في 
ً
ربما يكون فعال

 التهّيجات أو  ،صفير األذن أو املنبهات في تكون الحلم، تبعا للمنبه الداخلي كطنين 

ولكن تبق  تلك املنبهات  ،ردها فرويد كأمثلةأو الداخلية لشبكية العين وغيرها مما 

التي ال تمت بأي صلة على اإلطالق  حالماأل مفتقرة بل وعاجزة عن إيجاد الجواب ألكثر 

 في 
ً
 هم.أحالملتلك النوعية من املنبهات وهذا ثابت بالتجربة ويعاينه كثير من الناس يوميا

 
ً
 هات الجسمية الداخلية العضوية: املنب -ثالثا

 عن املنبهات السابقة فقط باأللفاظ والتسميات
ً
وهي  ،وهي ربما ال تختلف كثيرا

 نابعة من 
ً
 ،م وغيرهاآال من أمراض و  اإلنسانعضوية داخلية تعتمل في  اختالجاتتحديدا

هذا بصرف  ،حالماأل ال ترقى لتعميمها على كل  وهي ال تعدو كونها مبنية على فرضيات

  صحة عنالنظر 
ً
 .بعضها طبعا

 ال بأ يقول فرويد: )بيد
ً
على تفسير األنواع  االتفاقس به من أّن هناك قدرا

  املسماة حالماأل املختلفة من 
ً
؛ ألنها تقع ألناس كثيرين مع تماثل كبير في "نمطية" أحالما

 أو بالطيران  أو بوقوع سن  أو املألوفة  بالسقوط من عال   حالماأل مثال ذلك تلك  .محتواها

كون النائم إلى من غير مزيد  ى فهذا الحلم األخير يعز  .نقص ردائه أو بارتباك املرء لعريه 

 
ّ
ويعزى الحلم بسقوط األسنان  .للهواء فاستهدفه قد نحى الغطاء في أثناء نومه يدرك أن

عنه الحلم  وإن لم يعن هذا بالضرورة إّن هياج األسنان الذي ينجم - "سني"منبه إلى 

وفي رأي شترومبل أّن حلم الطيران هو الصورة التي تراها النفس مالئمة  .هياج مرض ي

لتفسير التنبيه الناجم عن صعود الرئتين وهبوطهما في وقت تهن فيه األحاسيس الجلدية 
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إلى وهذه املالبسة األخيرة هي ما يؤدي  –للقفص الصدري حتى ال نعود نشعر بها 

 .(1) ..(...بفكرة الطواف في الهواء .اإلحساس املقترن 

املالحظ إّن تلك املنبهات العضوية التي نقلها فرويد في تلك األمثلة توضح وتبين 

 ها لم يكن موفقنتقاءعلى الرغم من أّن ا حالماأل تلك  اختيار في  االنتقائية
ً
. فان كانت ا

العري وسقوط األسنان والطيران في الهواء وغيرها تخضع لتفسيرات مبنية على  أحالم

فرضيات وتوقعات املنبهات العضوية فال معنى وال قيمة لها ألنها ستكون بدون دليل علمي 

وإن كانت تلك التفسيرات تخضع للتجربة والبحث فيمكن رد تلك التفسيرات  ،تجريبي أو 

حصلت مع كثيرين  -النمطية وغيرها  - حالماأل نفس تلك ف ،أيضالسبب تجريبي يقابلها 

 ولم تكن مترافقة معها تلك املنبهات العضوية بل هي ثبت ارتباطها بأمر
ً
ال يمت  آخر جدا

وهذا ثبت باملالحظات املتكررة التي تعتبر من ناحية  ،غيرها أو بصلة للمنبهات العضوية 

 على ثبوت التفسيرات 
ً
 محترما

ً
ا ومطابقتها للحقيقة مثل سقوط وواقعيتهعلمية دليال

  األحيانفي أغلب شعبيا سنان والتي تؤول األ 
ً
وهذه  ،بموت أحد األقارب وتتحقق فعال

 بشكل كبير اومتعارف عليه ةتكررت على مرور التأريخ بشكل ال يكاد يحص ى وثابت الةالح

 بين عامة الناس وفي الثقافة الشعبية وخ
ً
 .والشرقيةسالمية في املجتمعات اإل  صوصا

 
ً
 املصادر النفسية للتنبيه:  -رابعا

 ما يفهم من هذه املنبهات هو ما يعتمل في نفس 
ً
أثناء أحداث النهار  اإلنسانعموما

  حالماأل حيث تشكل تلك الثار النفسية منبهات مؤثرة في 
ً
ومع أّن هذا الرأي ُمختلف  ،ليال

 عن أغلب ما يرى النائم
ً
 بين علماء النفس فهو في الحقيقة ال يعد كاشفا

ً
وحتى  ،فيه أصال

في نهاره فال يبرر هذا  اإلنسانلو فرضنا أّن بعض ما يراه النائم يتعلق ويناظر ما يواجهه 

من تلك األحداث ربما  باملصادر النفسية ملا يحصل في النهار إذ أّن الكثير  حالماأل تعلق 

 تكون قديمة وهي بهذا تكون معلومات ومنبهات مصدرها الذاكرة وليس أحداث
ً
نفسية  ا

 غير موجودة بذاكرة  أو حصلت بسبب أحداث مرت بالنهار، 
ً
ربما إّن تلك املعلومات أصال

 كما يستشهد هو بذلك على لسان أحد العلماء.  اإلنسان
ً
 وال يعرفها أصال

                                                           
 .57تفسير األحالم، فرويد: ص(1) 
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ه قد لوحظ في أحيان كثيرة أّن املرء قد يتحدث في  فأشيدقول يقول فرويد: )ي
ّ
إن

 في ذلك طالقة وسالمة يقصر عنهما وهو مستيقظ(
ً
 .(1) الحلم بلغة أجنبية مبديا

ربما  حالماأل فتراه يتردد في اعتبار أّن مصادر  ،لذلك يشعر فرويد بهذه الحقيقة

ه  ،تكون حديثة وربما تكون قديمة
ّ
وهذه الضبابية في الفهم تنسف ما قدمه على أن

 .مكن االعتماد عليهايمكن بحال اعتبارها قاعدة علمية ي وال  حالممنبهات رئيسية لأل 

 بين أحداث اليوم السابق(إلى يقول فرويد: )إّن الحافز 
ً
 .(2) الحلم يكمن دائما

 وقوله 
ً
العناصر التي أ : )إذا استرشدت خبرتي الشخصية فيما يتصل بمنشأيضا

 من أن أقرر 
ً
ه ما من حلم يخلو  ءبادئ ذي بد ،تدخل في محتوى الحلم لم أجد مناصا

ّ
أن

 .(3) (حداث اليوم الذي انقض ىبأض الصلة من بع

ّن الحلم يستحضر معلوماته من املاض ي السحيق في بينما يذكر في مواضع كثيرة أ

  اإلنسانمعلومات ال يعرفها  أو الذاكرة 
ً
 وهذه بعض منها: ،أصال

ّن الحلم يستحضر إ :سبق أن قلنا صراحة" :)..... يقول هيلد برانت :يقول فرويد

لى بعدت صلتنا و حوادث من سنواتنا األ  –بقدرة عجيبة على اإلعادة  –النفس إلى أحيانا 

بعد ذلك  الةوتزيد املس" :ويقول شترومبل ".النسيان ابها كل البعد إن لم يكن عفا عليه

 إذا الحظنا كيف يبعث الحلم 
ً
من تحت أعمق الردوم وأشدها  –إن جاز التعبير  –ظهورا

 متفرقة ملحاّل  ،ائل خبراتنا في الطفولةأو تلك التي هالها الحق الزمن على  ،كثافة
ً
 صورا

مس،
ُ
وال يقتصر ذلك على  .لىو ارتها األ بقية على نضم وأشياء وأناس ظلت سليمة لم ت

 بالغ الشدة انطباعات ا
ً
 ،اصطحبت بأهمية نفسية عالية أو جتذبت حين وقوعها شعورا

بل األصدق  .في الحلم في صورة ذكريات صادقة قد يسر لها الشعور املستيقظ النتعود 

حداث ل أغوارها كذلك على صور ألشخاص وأشياء ومحاّل وأهو أّن ذاكرة الحلم تشتم

 ما أنّها لم تنل إ ،ل و الزمن األ إلى ترجع 
ً
 ضئيال

ً
 حظا

ّ
لم تنل من األهمية  أو من الشعور إال

                                                           
 .51املصدر نفسه، )في الهامش(: ص (1)

 .170املصدر نفسه: ص (2)

 .187املصدر نفسه: ص(3) 
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 ما 
ً
حتى لتبدو في الحلم ولعين املستيقظ على  ،فقدت كليهما منذ زمن طويل أو حظا

 .(1) أن ُيكشف عن أصلها املبكر(إلى  ،مجهولة كل الجهل ،السواء غريبة كل الغرابة

 ذلك بحلم حص
ً
فيه ظهور  ل لهويؤكد فرويد ما نقله عن هيلد برانت مؤيدا

 
ً
 :ذكريات قديمة جدا

 عرفت في أ)فقد رأ
ً
ه طبيب البلد الذي ثناء الحلم نفسه أيت في الحلم شخصا

ّ
ن

بل اختلطت بمالمح معلم لي في املدرسة  ،ولم تكن مالمحه في الحلم جلية ،ُولدت فيه

 ما بين لم استطع أن أ استيقظتا زلت التقي به حتى اليوم. فلما الثانوية م
ً
جد رابطا

ه هذين الشخصين ولكني حين سألت والدتي عن الطبيب الذي كان يعالجني في هات

ه كان أعور وكذلك كان املدرس اللى من طفولتي علمت أو السنين األ 
ّ
ذي ججب شخصه ن

 منذ رأيت في الحلم شخص الطبيب
ً
. وكان ذلك بعد أن انقض ى ثمانية وثالثون عاما

مع أن يذقني  ،طالققد فكرت فيه على اإل  –لم عفيها أ –ولم أكن  ،الطبيب للمرة األخيرة

 أن يذكرني بما لقيت من عنايته. 
ً
 من جرح كان كفيال

ً
 أثرا

لطفولة من خبرات اإلى وكأنما أراد بعض املؤلفين أن يخففوا هذا الغلو في ما يعزى 

ما يسبق الحلم بأيام إلى عناصر ترجع  حالماأل ّن في شأن في الحياة الحاملة؛ فهم يؤكدون أ

 بانطباعات  حالماأل حد القول بأّن إلى قريبة معدودة. ويذهب روبرت 
ّ
السوية ال تشغل إال

نا سوف نرى كيف شيد روبرت نظرية في الحلم  .األيام القليلة األخيرة
ّ
ومن الحق أن

 مكان الصدارة وإخفاء القديمة استلزاما إلى تستلزم إبراز االنطباعات الحديثة 
ً
ومع  ،آمرا

 ات ظاهرة صحيحة كما يسعني توكيده هذا فالظاهرة التي تحدث عنها روبر 
ً
إلى ستنادا

 .(2) (يمباحث

للشخص الرائي،  واستحضارهاتأتي بذكريات يستحيل تذكرها  حالماأل على أّن تلك 

 عن صدور مهارات وخبرات غير متاحة للشخص الحالم كالتكلم بلغات أجنبية 
ً
هذا فضال

 .ال يعرفها وغيرها

إّن املادة التي تكون  :تلك هي ،: )هناك على األقل حقيقة ال نزاع فيهايقول فرويد

ما تستمد جميعها من الخبرة على نحو 
ّ
ما أي أّن  ،آخر  أومحتوى الحلم إن

ّ
الحلم إن
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ّن مثل هذا االرتباط بين محتوى أ. غير أّن من الخطأ أن نظن يتذكرها أو يستحضرها 

بل يلزمنا البحث عنه  ،الحلم والواقع يظهر للعيان من غير عناء على أثر املقارنة بينهما

 
ً
 في طائفة بأسرها من الحاالت ،بحثا دائبا

ً
 طويال

ً
ويرجع السبب في  .وقد يخف  علينا زمنا

كة الذاكرة في الحلم والتي عدة من الخصائص التي تبديهإلى لك ذ
 
تعليلها  استعص ىا مل

خف على املالحظة بوجه عام ،حتى الن
ُ
هذه إلى وخليق بعنائنا أن ننعم النظر  .وإن لم ت

 .الخواص

 أو 
ً
ه يتفق أن ترد في محتوى الحلم مادة ال يستطيع املرء مستيقظا

ّ
ل ما نرى هو أن

 من معرفته 
ً
ه قد حلم بهذا الش يء  ؛خبرته أو أن يرى فيها جزءا

ّ
 أو فهو يذكر ذكر اليقين أن

ه قد خبره ،ذاك
ّ
ملرء في ظلمة ال يدري من أي نبع ويظل ا .متى خبرهوال  ولكنه ال يذكر أن

أن إلى  ،الحلم قدرة مستقلة على اإلبداعإلى ي هذا ما يغريه بأن ينسب وف ،الحلم استق 

فتعيد إليه ذكرى الخبرة  -بعد حقبة طويلة في كثير من األحايين  -تجيء خبرة جديدة 

يسلم املرء ضرورة  وهكذا .كاشفة له بذلك عن منبع الحلم ،السابقة التي ظن ضياعها

 كانت تخرج عن 
ً
ه قد علم في الحلم أمورا

ّ
  .(1) (، وتذكرهاذاكرته املستيقظة متناول بأن

ه قد لوحظ في أحيان كثيرة أّن املرء قد يتحدث في إ) :قول فاشيدوينقل "فرويد" 
ّ
ن

 في ذلك طالقة وسالمة يقصر عنهما وهو مستيقظ( أجنبيةالحلم بلغة 
ً
 .(2) مبديا

 ومعارف لم وعلى 
ً
الرغم من أّن فرويد يقر بوجود هذه الحاالت التي تنقل أحداثا

ه لم يستطيع أن يقدم املبررات التي  ،تتيسر للشخص الحالم في يقظته
ّ
وعلى الرغم من أن

ه يرجعها للذاكرة ليقع في دائرة التناقض وال يقدم 
ّ
يمكن أن يقبلها العقل واملنطق، فإن

 بالعجز 
ً
 شجاعا

ً
. الةاملس تعليل هذه عناعترافا

ً
 تعليال ًعلميا ًمقبوال

 ويقول فرويد 
ً
سلطان على ذكريات ال تنال في حياة  حالم: )... أن يكون لأل أيضا

د اإللحاح في التنبيه عليها و أل  يذات خطورة نظرية حتى أنن ،اليقظة ظاهرة ملحوظة

يحدثنا موري كيف ضلت كلمة  ":الذكيرة" حالماأل من أمثلة  آخر  بضرب مثال

 د خاطره في أثناء النهار دون أن يعلم من أمرها شيو اتر  "موسيدان"
ً
ه ثمة مدينة  ئا

ّ
سوى أن

ه يتحدث االسممن مدن فرنسا تحمل هذا 
ّ
إلى . وفي ذات ليلة الح ملوري في الحلم أن
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ه قد أ :شخص يقول له
ّ
  :بهأجا ،ت  من موسيدان فلما سأله عن موقع هذه املدينةإن

موري لم يصدق هذه اإلفادة  استيقظصغيرة في مقاطعة الدردني. فلما  موسيدان مدينة

وفي هذا املثال يثبت  .ولكن القاموس الجغرافي أثبت له تمام صحتها ،التي تلقاها في الحلم

 إّن الكشف عن األصل املنس ي لهذا الحلم لم يتيسر ،أّن الحلم أعلم
ّ
 .(1) (إال

ر العلمي الظاهرة ويصفها باملألوفة بدون أن يقدم التفسيويؤكد فرويد هذه 

 : أيضاى أخر  لحصولها مرة 

كيف سمع ( 233ص ،)على ما يذكره كذلك فاشيدويروي املؤلف نفسه )يقول: 

 ظنه جم الطرافة في الحلم حتى عثر عليه بعد ذلك بسنوات في 
ً
موسيق  من معارفه لحنا

 عن أن يذكر أنها قد وقعت بين ظمجموعة قديمة من القطع املوسيقية 
ً
ل مع ذلك عاجزا

الذكيرة في  حالماأل يديه من قبل. هذا وقد نشر مايرز مجموعة بأسرها من أمثال هذه 

 إليه
ً
  حالماأل عتقد أنه ما من أحد اشتغل بوإني أ ،مرجع لم أجد لسوء الحظ سبيال

ّ
إال

م بأّن دال
ّ
الحلم على معارف وذكريات ال يعلم املستيقظ امتالكه إياها ظاهرة  لةسل

 .(2) مدى كبير(إلى مألوفة 

ربما يصح  حالماأل ّن أ إلى عالهمن بعض مقاالت فرويد أ استحضرناه نخلص مما

 اإلنسانحداث وتأثيرها في نفس ورها مما يحصل في النهار لقرب األ تأخذ بعض ص أن

املعلومات الجديدة غير  أو أما تلك األحداث البعيدة واملنسية  ،كمنبهات حسية مباشرة

املعروفة فكيف يمكن قبول حضورها بدون تعليل علمي مفهوم ومقبول خصوصا إنه 

عدة إلى ويرجع السبب في ذلك " :يصرح بعجزه عن معرفة السبب كما نقلنا قوله أعاله

  ."استعص ى تعليلها حتى النمن الخصائص التي تبديها ملكة الذاكرة في الحلم والتي 

الحالم  التأثير على الشخصإّن ما ذكره فرويد حول عالقة املنبهات الحسية في 

 هو أحساسه بمنبه معين؛ إنما عند إ
ً
الناس هذا  استخدموقد  ،مر واقعي وممكن جدا

  اإلشكال
ً
عندما يحلم يقع  اإلنسانالصادقة كونه يبين أّن  حالماأل ضد  االحتجاجفي كثيرا

تحت تأثير الخيال والهلوسة بشكل كبير فينسج ما يحلو له ويرخي العنان لخياله 

 الذي  االحتمالتلغي  ولكنها البتصورات قريبة للمنبه الحس ي 
ً
في يجعل املنبه سببا
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أي إننا الن نتكلم بمستوى آخر، فالكالم هنا ليس عن عن سياق الحلم نفسه  االبتعاد

 في صنع أحالم معينة بل في منبهات غيرت وحرفت أحالم كانت منبهات كانت س
ً
ببا

 .موجودة في األصل

يقول فرويد: )ويكاد السؤال عن السبب الذي من أجله تخطأ النفس في الحلم 

. طبيعة املنبهات الحسية املوضوعية 
ً
 من شترومبل وفونت جميعا

ً
 واحدا

ً
أن تلق  جوابا

ثناء ليها من املنبهات أإاتجاه ما يصل في الحلم هو إّن استجابة النفس وهذا الجواب 

 ذلك ألننا نعرف  .هامو تعين على تكوين األ ، النوم تتم تحت شروط 
ً
 ما انطباعا

ً
 ،حسيا

 
ً
 صحيحا

ً
ليها بحسب خبراتنا إأي ندرجه في طائفة الذكريات التي ينتمي  ،نفسره تفسيرا

وإذا  ،القوة والجالء والدواممن  حظ كاف   االنطباعإذا توافر لهذا  ،السابقة جميعها

أخطأنا املوضوع الذي هذان الشرطان  انتف فإذا  .توافر لنا وقت يكفي عملية تعرفه

الحقول فرأى عن بعد موضوعا ما إلى فلو أّن رجال خرج  .ووهمنا فيه االنطباعيصدر عنه 

 فإن قرب منه فقد يفسره ببقرة راقدة األمر فقد يظنه في مبدأ  ،رؤية غير متميزة
ً
 ،حصانا

 على وجه التحديد 
ً
 .األرضجماعة من الناس جلوس على إلى ثم قد ترتد الصورة أخيرا

فطبيعتها تخلو باملثل من  ،التي تتلقاها النفس أثناء النوم االنطباعاتوهكذا الشأن في 

  طباعاالنّن إهام من حيث و وعلى أساسها تقيم النفس األ  ،التحديد
ً
 كبيرا

ً
 أو يثير عددا

 من الصور 
ً
 .(1) قيمته النفسية( لالنطباعالذكروية التي من طريقها تحصل صغيرا

يشير هذا إلى أن األحالم ربما ال تولد من رحم املنبهات وبالتالي فأسباب تكونها 

التي تعرض على نفس  االشتباهمن  الةوجود تلك الح مجهولة ، هذا فضال عن أّن 

 أنها تختلف خر األ  حالماأل ب حالماأل الحالم ال تعطي الحق بخلط تلك  اإلنسان
ً
ى خصوصا

 عن ا
ً
 جذريا

ً
  حالماأل ختالفا

ً
ي طائفة وهذا أمر ممكن ف ،التي ليس فيها منبه حس ي أصال

 تي ذكر ذلك في حينه.كما سيأ حالماأل كثيرة من 

ما تنشأ بسبب املنبهات أمر يحت حالماأل كما إّن إثبات أّن كل 
ّ
دليل وهو إلى اج إن

 
ً
رد هو نفسه مثل تلك أو وقد  ،مفقود، فالحقيقة التي تخبرنا عنها التجارب غير هذا تماما

 
ً
كاإلبداعات  اإلنساناملعلومات املجهولة عن  أو الحاالت كالذكريات البعيدة جدا

ه يعترف بأّن اإلحاطة  ،واإلخبارات املستقبلية والغيبية وغيرها
ّ
هذا بصرف النظر عن أن
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 ولو تيسر فإنه سينبئ بالعلل الحقيقية لكل عناصر 
ً
، حالماأل بتلك املنبهات غير متيسر أبدا

 ن.وهذا لم يحصل لحد ال 

املنبهات الحادثة في خالل إلى يقول فرويد: )ولو أّن اهتمامات اليقظة باإلضافة 

 في النوم دا
ً
لوجب أن نكون في  ،علل الحلم استغراقخلية وخارجية كانت تكفي معا

 ولُحل بذلك لغز 
ً
 شافيا

ً
موقف يسمح لنا بتبيان أصل كل عنصر من عناصر الحلم تبيانا

 أن نحذر نصيب كل من املنبهات النفسية والجسمية في هذا  ،حالماأل مصادر 
ّ
فال يبق  إال

نه ما من حلم لقي حتى اليوم مثل هذا التعليل . ولكن الواقع أذاك أو الحلم الجزئي 

 تبق حاول وما من أحد  ،املالك
ّ
 في  –بين يديه فقرات من الحلم  تإال

ً
وفقرات كثيرة جدا

 ال  –العادة 
ً
من  –النهار  اهتماماتأّن  . فمن الواضح يستطيع أن يقول في أصلها حرفا

بعيدة كل البعد عن أن تكون لها هذه القيمة  –مصادر الحلم من حيث هي مصدر نفس ي 

 من ملرء الذي يسمالقصوى التي قد يتوقعها ا
ً
في  انشغالهع ما يتحدث به كل منا جازما

 .(1) أعمال نهاره(به أحالم

هل بقي معنى ملا يقوله هو في األسطر التي قبلها أّن  االعترافوال أدري بعد هذا 

وأي تصنيف  ،السبب الذي تخطأ فيه النفس بالحلم هو طبيعة املنبهات الحسية

أي إنه  ،وأسبابها حالماأل نه ال ينفع في معرفة علل يعترف ألمنبهات هذا الذي يضعه ثم ل

  باختصار 
ً
تصنيف غير واقعي وفي أحسن أحواله إنه ينطبق على فئة معينة وبسيطة جدا

 ناجمة من املنبهات الحسية وهذا ال ينكره أحد من البشر حالماأل من 
ً
 ،والتي هي فعال

 لذلك تجده يعترف بأنها حالماأل ولكن ال يمكن بحال تعميمه كقاعدة عامة تشمل كل 

 بكل ش يء
ً
 . عاجزة عن اإلحاطة فعال

فرويد كمؤثر  افترضهاكل املنبهات التي  ّن أوهذا ما أريد الوصول إليه بالضبط وهو 

  حالماأل ال تشمل كل  حالموصانع لأل 
ً
 بل هي تشمل طائفة محدودة فقط. ،إطالقا

 
ً
م املنبهات يعندما أقول هذا ال أصادر تلك التصنيفات التي قدمها في تقس ،طبعا

 البّد أن تكون تلك التقسيمات قادر  ،حالماملحدثة لأل 
ً
ة على بلوغ الهدف منها ولكن عمليا

التي يعجز عن  حالماأل تلك النظرية ناهضة وتواكب الكم الهائل من  اعتبار حتى يمكن 

 فال يمكن تصنيفها بوجه أفضل من أنها نظرية  ،لها إيجاد العلل الصحيحة أو فهمها 
ّ
وإال
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وهذا  ،في أحسن أحوالها نظرية محدودة التطبيق بشكل كبير أو غير قابلة للتطبيق 

 :هو نفسه كما مر من جهتين باعترافه

 .منبهاتهاإلى  حالماأل ر من عناصر ل: عجزه عن معرفة إرجاع أصل كل عنصو األ 

 أحالمتحتوي على صور كثيرة ال تخضع لتصنيف املنبهات مثل  حالماأل والثاني: إّن 

 وثابت ،غيرها أو اإلخبارات املستقبلية  أو اإلخبارات الغيبية  أو اإلبداعات 
ً
ة وهي كثيرة جدا

 فرويد نفسه. باعترافحتى 

 :عود على بيان ماهية األحالم بنظر فرويد

من وجهة نظر وفهم فرويد فهو  حالماأل تسليط الضوء على ماهية إلى نعود  الن

 ركز في أغلب بحوثة وتجاربه على املرض ى العصابيين
ً
لى طبيب و لكونه بالدرجة األ  ؛تقريبا

نفس ي ووظيفته معالجة املرض ى فيكون جل انشغاله وتعامله وأساليبه منصّبة على 

 اض العصبية.األمر معرفة أسباب تلك 

التحليل النفس ي بالغور داخل عن طريق  حالماأل لطريقة تفسير  اهتدىولعله 

ولعل هذا ما يفسر  ،اض النفسيةاألمر نفوس مرضاه ومعرفة األسباب التي أّدت لهذه 

النفس والتي  أحالمالبائسة التي تقصر منهجه في جانب واحد وهو راء استغراقه في ال 

التي ال تكاد تنقض ي عند مرض ى  خاوفيكون منبعها املكبوتات النفسية والهواجس وامل

ية خانقة مع اعترافه بأنه و افيكون فرويد قد وضع نفسه في ز  ،األعصاب كما هو معروف

بالحاالت املرضية عن  حالماأل سيكون عرضة لالنتقاد العتماده بشكل كبير في فهم عالقة 

 .طريق التحليل النفس ي

 لنفس ي للعصابيين ما يربو)ولقد فسرت في خالل اشتغالي بالتحليل ا يقول فرويد:

طريقة تفسير إلى ولكني ال أريد أن أستخدم هذه املادة في التمهيد الحاضر  ،على ألف حلم

يعرضني لقول  حالماأل بغض النظر عن كون استخدام هذه  –الحلم ونظريته. فهناك 

 –السويين  أحالمعصابيين ال تجوز النتائج املستخلصة منها على  أحالمإنها  :املعترض

يفرض علي هذا االمتناع؛ فمن الطبيعي أن يكون آخر  وهناك بغض النظر عن ذلك سبب

 ،مرضاي هو دائما تأريخ املرض الكامن وراء أعصبتهم أحالماملوضوع الذي تسوق إليه 

 في طبيعة األعصبة أحالملذلك كان كل حلم من 
ً
 وغوصا

ً
 مسهبا

ً
هم يستلزم تمهيدا
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فقد تصرف  ،اقص ى مدىإلى محيرة  ،في ذاتها مسائل ذات جدة وهذه ،وشروطها العلمية

تخذ تحليل مشكالت الحلم بينما أريد على العكس أن أ ،حالماأل عن مشكالت  االنتباه

 .(1) وهي األشد صعوبة( ،عصبةلأل حل مشكالت السيكولوجية إلى ذريعة 

الناس السويين من غير املصابين  أحالمعلى أّن فرويد لم ينكر حقيقة أّن 

وهو يعتبر نفسه غير محيط بالقصص التي  ،ومعقولةة اض النفسية لها مداليل ثابتاألمر ب

 بمقدار عابر وأنها بالتالي ال يتم إخضاعها  أحالمتنقل 
ّ
إخضاع أصحابها  أو السويين إال

  فيكمل قوله السابق: ،للتحليل كما هو الحاصل ملرضاه

لم يعد لي أن  –أعني أحالم العصابيين  –مادتي الرئيسية  النفإذا أغفلت )

ما يرويه لي  بين ما يتبق ؛ فما تتبق  سوى أحالم من قبيل ما يرويه االختيار أتعصب في 

 ال تصطحب  حالماأل بين الحين والحين أشخاص سويون بين معارفي ... ولكن هذه 
ً
جميعا

 .(2) كشف معنى الحلم(أن أ لسوء الحظ بالتحليل الذي ال أستطيع بدونه

ناقصة؛ ألنها بدأت وترعرعت من مرض ى  حالمفان رؤية فرويد لأل  ،على هذا

تضح من بداية هذا كما أ -وعلى هذا األساس  ،نفسيين وانتهت بنظريات التحليل النفس ي

، فجميع الناس مرض ى بنظر فرويد؛ ألن هي ظاهرة نفسية مرضية حالماأل ّن إ -الباب 

وإن كانوا  حالماأل قات النوم لدى كل الناس مشغولة بأو األبحاث الحديثة أثبتت أّن أغلب 

 ال يتذكرونها كما مر !

 بمفهوم فرويد ش يء مقنن ومنتظم أي أنه ليس عشوائي حالماأل على أّن 
ً
 فوضوي أو  ا

ً
 ا

 وعبثي
ً
 لكل من نادوا ب ا

ً
  حالماملنهج العشوائي لأل وبهذا يكون مخالفا

ً
وهو بهذا  ،مطلقا

وتخرجها ؛ تدبرها ناجمة من قوى عقلية حالماأل أّن  يعترف بش يء مهم للغاية وهو 

يجب أن نستفاد منها  اإلنسانمن أعماق  الة، وهي بالتالي رسبالصورة التي تكون عليها

 .التي أرسلت من أجلها لكي نحققها ونعرف الّرغبة

 
ً
إلى وال يصنفها بل هو يرجعها جميعا  حالماأل هو برأيه هذا ال يفرق بين  ،طبعا

 .الالهوت أو نفسه وال عالقة لها بالغيب  اإلنسان
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تقبل التفسير أراني دفعة واحدة في موقف  حالماأل يقول فرويد: )وأنا إذ أزعم أّن 

  في الحقيقة نظريات الحلم ، بل يخالفحالماأل خالف النظرية السائدة عن ي
ً
فيما  ،جميعا

 معناه أن تحدد له "معنى ما" ال نظرية شرنر وحدها. فأن "تفسر"خ
ً
أي أن  ،حلما

 تستبدل به شي
ً
من القيمة والشأن مثل  ينتظم في سلك أفعالنا النفسية كحلقة لهاآخر  ئا

 للحديث عن أي مشكلة  ،كما رأيناها ،النظريات العلمية . ولكنما لغيرها
ً
ال تترك مجاال

 على اإلطالق
ً
 نفسيا

ً
بل عملية  ،تتصل بتفسير الحلم؛  ألّن الحلم بحسبها ليس فعال

وقوعها لعالمات تبلغ الجهاز النفس ي. وأّما رأي سواد الناس من جميع إلى نتبه جسمية يُ 

 
ً
 ،لسالمة املنطقيةر في أن يغفلوا افأنهم قد أعملوا حقهم املقر : العصور فكان مختلفا

ذلك على دون أن يجمعوا أنفسهم مع  ،باطلة ،معقولةغير  حالماأل فسلموا من جهة بأّن 

 إعالن خلوها من كّل مغزى 
ً
 مبهما

ً
كل أن يقّدروا أن لإلى يقودهم  . فهم يبدون كأّن شعورا

 ،ى أخر وأّن الحلم قد ُجعل ليحل محل عملية فكرية  ،حلم مغزاه وإن خفي هذا املغزى 

 أن نرفع هذا البديل على النحو الصحيح لكي نصل 
ّ
ذاك املعنى إلى وليس علينا إال

 .(1)(الخفي

وهذه مقتبسات من تعليقات األستاذ مصطف  صفوان عضو الجمعية الفرنسية 

مدى التقدير  "حالماأل "تفسير للتحليل النفس ي إذ يؤكد بعد ترجمته كتاب فرويد 

ن فرويد يعزي كل هذه أ األمر غاية ما في  ،حالمالكبير الذي يوليه فرويد لأل  واالهتمام

جهة خفية ومجهولة إلى وتركبها إنما ترجع  حالماأل الرمزية والقدرة الفائقة التي تشكل 

 .اإللهيي ولكن ليس من الوحي اإلنسانوغائبة عن الوعي 

 أّن الحلم كلمة "حالماأل تفسير ": )إّن فرويد يرينا في يقول األستاذ مصطف  صفوان

ما الواجب ........
ّ
تلك الرسوم التي يتألف منها إلى رسوم الحلم نظرتنا إلى نظر ن أن..... وإن

خلوها الظاهري من املعنى وربما  ارتفعن فعلنا ، فإاملصّور والتي يتعّين علينا حلهااللغز 

إّن صور الحلم  :ى أخر بعبارة  أو  .تكشف لنا بيت من أجود ما جاد به الشعر وأفصحه

ما تشبه صور رسوم الكتابة الهيروغليفية 
ّ
غيرها من الكتابات املصورة وإّن موقف  أو إن

من يفسر الحلم ال يختلف في ش يء عن موقف العالم اللغوي حين يريد أن يحل للمرة 

 لى نصو األ 
ً
 مكتوب ا

ً
ما  ،تفك رسومها من قبل لممصورة  ةبكتاب ا

ّ
يعني وتفسير الحلم إن

فه من صور مرئي - إذن -الحلم ........ . قراءته
ّ
، كل ال يخرجه عن كونه كذلك ةكلمة وتأل
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 فنقول إلى نه يدعونا أ األمر 
ً
نص مكتوب بكتابة  أو  ةإنه كلم :أن نزيد قضيتنا تحديدا

...  حالماأل كذلك وجب أن تكون هناك لغة هي اللغة املستعملة في  األمر وإذا كان  .مصورة

أي في نحوها  ،اللغة يجب أن تدرس من النواحي الثالث التي تدرس منها اللغة عادةوهذه 

وهذه الدراسة على التحديد هي ما يقوم به  ،كذلك ؟ نعم األمر فهل  .وبالغتها ومفرداتها

 .(1) فرويد(

 - أودراسة مفردات الحلم إلى ذلك  ثم يضيف األستاذ صفوان: )فإذا انتقلنا بعد

ل ما يصادفنا هو أو كان  ،"دواّل املعنى"ما يسميه اللغويون الغربيون إلى  - بعبارة أدق

 لألب )الّرموز التحليلية باملعنى املحدود 
ً
 للموت ... الخ أوكامللك رمزا

ً
فهذه  .(الّرحيل رمزا

 في حديث  ،الّرموز هي الدواّل األساسية في لغة الالشعور 
ً
 أبدا

ً
ا لنسمعها دائما

ّ
 اإلنسانوإن

 .(2) )وأعني الحلم( كما في أعراض مرضه وشعره وأساطيره ... الخ(الليلي 

ثم يقف األستاذ صفوان عند الثراء الذي يتصف به الحلم من ناحية املعنى 

 على إوالصور 
ً
تتصف  ، جهة ماإلى تلك القدرة  عرجاواملشاعر ويجد نفسه مجبورا

 حالماأل ولكونها أي  ،بالعقل واإلدراك ولديها قابلية التأليف والتعبير عن املشاعر املعقدة

الصارخ الذي يقف  اإلشكالنفسه فالبد من حل  اإلنسانتقع ضمن دائرة واحدة أي 

نفسه لغتين وإدراكين ال يفقه  نسانكعقبة ضخمة أمام تلك الفرضية التي تعطي لإل

 غريب !بشكل خر ال أحدهما 

فإذا أردنا أن نجمل الكالم السابق عن خصائص لغة صفوان: ) األستاذيقول 

 ،فقر النحوي مع اإلعمال املفرط للحذف في ترتيب السياقالإنها لغة تتميز ب :الحلم قلنا

وها هنا نترك اإلجابة عن بعض األسئلة التي ربما  .فالتكثيف املعنوي  ،ثم بالثراء البالغي

في  اإلنسانما هي الصالت بهذه اللغة التي يصطنعها  :كأن يسأل جالت بذهن القارئ 

بين هذه الرمزية وتلك ؟ كيف نوفق في بناء واحد بين  ة،النهاري لغاتهخطابه الليلي وبين 

 .(3) اكتشاف الالشعور....(إلى هذه النظرة 
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ملا يعتمل في النفس  انعكاس حالماأل أي أّن فرويد كما يرى املترجم يعتبر أّن 

إلى ولكن ليس بشكل عشوائي وفوضوي بل هو مقنن ومقصود والبد أنه يرجع  ،يةاإلنسان

ولكن املتعسر في املوضوع  ،اإلنسانو  حالماأل نظام دقيق يكشف ترابط وعالقة متينة بين 

هو آلية التفسير والترجمة التي يمكن أن تكشف تلك الرسائل القادمة من أغوار النفس 

 إلى يب وهذا الفهم قر  .البشرية
ً
جهة خفية إلى  حالماأل  ولكن إرجاع ما، الحقيقة نوعا

غيرها( هو في الحقيقة تنصل  أو النفس البشرية  أو الالشعور  أو العقل الباطن ومجهولة )

وإعالن واضح لعدم الفهم؛ ألنه عجز عن تقديم الحل وبالتالي هو عاجز عن  واستسالم

 أو وأسبابها  حالماأل ل عن فهم أصل و وهي نتيجة حتمية للعجز األ  ،حالماأل فك رموز 

 .الحقيقية الصادقة حالماأل طها مع خل

 اإلنسانعقل  يترتب عليه تكفلفرويد أّن الحلم عبارة عن تحقيق رغبات  واعتبار 

 :حالماأل ى عن طريق تركيب تلك أخر  أوبتحقيق تلك الرغبات بطريقة 

إذا سرنا على  :الجديدةقنع في الوقت الحاضر بتلك املعرفة املفردة أ)فأّما أنا ف

. إذا ...رأينا أّن الحلم له في الحقيقة معنى . ،منهج تفسير الحلم املبين في هذه الصفحات

 .(1) تم التفسير تبين أّن الحلم تحقيق رغبة(

 
ً
 في  ولكنه يطرح مفهوما

ً
عقبة الترميز ومدى فاعليتها  تجاوز لي "حالماأل تفسير "جديدا

بعد أن يقنع  حالماأل ، أي أّن العقل يقدم تلك الصورة املقنعةحقيق الرغبة بهذه في ت

 أعماقفي  اختفتيشوهها؛ ألنها رغبة ممنوعة وقد  أو تلك الرغبة فيها فيغير مالمحها 

وكبتت ولم يفصح عنها صاحبها لسبب ما؛ كالرغبة الجنسية في مجتمع محافظ  اإلنسان

 
ً
 .مثال

 يتجلى فيها تحقيق الرغبة من غير أحالميقول فرويد: )إن من الحق أّن هناك 
ً
ا

 ،تقنعت أو ولكن حيثما خفيت الرغبة  –من أمثلة الفصل الثالث  اتضحكما  –ء خفا

 يقف من هذه الرغبة موقف املدافع، وجب أن يكون ثمة باعث يبعث املرء على أن

 
ً
 مشوها

ً
 إفصاحا

ّ
وهذا  .ويكون من أثر ذلك أن تعجز الرغبة عن أن تفصح عن نفسها إال
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 أن أجد له نظير  حاول الذي يحدث في مجال الحياة النفسية سأ
ً
أين  :في حياة املجتمع ا

 .(1) مثل هذا التشويه لألفعال النفسية( االجتماعيةنصادف في مجال الحياة 

 ويقول  
ً
أن : )إّن الذي يعّين شكل الحلم عند كل فرد قّوتان )ونستطيع أيضا

ى هي التي خر األ و  ،هي الرغبة التي يعرب عنها الحلم إحداهما ،(نظامين أو نسميهما تيارين 

 .(2) تشويه التعبير عنها(إلى تقوم بالرقابة على هذه الرغبة وبذلك تؤدي بالضرورة 

إذ أّنها تعطي صورة مغايرة  حالماأل هنا واجه فرويد مشكلة في تحليل الكثير من 

رغبة جامحة ملحة في تحقق ، أي ببساطة أنك تمتلك التي يفترض أّنها تعبر عنها الةحلل

 
ً
، فتتكون عند قانوني أو ديني  أو ة لسبب أخالقي ، ولكن رغبتك محظور ش يء ما مثال

الحالم جهة رقابية تتسبب هذه الرقابة بتشكيل صورة رمزية لتصوير تلك  اإلنسان

؛ رة الجديدة مشوهة كما يقول فرويدوهذه الصو  حالماأل الرغبة الجامحة امللحة في 

 ويحتاج  حالمأل اتجعل فهم 
ً
 أو تحليل للكثير من األمور التي تخص الرغبة إلى عسيرا

؛ أنه ليس كل الذي يرد هنا اإلشكال. ولكن ثقافة مجتمعه أو الشخص نفسه وثقافته 

 من  حالماأل 
ً
ال تأخذ رموزها وصورها  حالماأل يمكن أن تخضع لهذه الفقرة فالكثير جدا

حتى من واقعه ومحيطه بل هي ربما تكون من معلومات  أو من ثقافة الشخص الحالم 

  أو جديدة لم يسمع بها 
ً
كون تلك الصور مأخوذة من  الةبل حتى في ح ،يعرف عنها شيئا

ذاكرة الشخص الحالم فكيف تمت عملية معالجة تلك الصورة وعلى أي أساس تم 

مقياس اعتمد في اختيارها بحيث تكون بهذه الصورة املعبرة املنتجة الالعشوائية وأي 

ن كان هناك مقياس وهو قادر على انتخاب الصورة إف ،هذه الصورة دون تلك اختيار 

 صورة إلى لنقل فكرة الحلم عن حقيقتها  أو درجة أنه يموه الرغبة إلى واملفاضلة بينها 

 عن الصورة األ أخر 
ً
جوز لنا أن نصف صاحب ذلك لى )الرغبة( أفال يو ى مختلفة تماما

 ملا يفعل بحيث در إلى ( بالذكاء والقدرة واإلدراك الرغبة الفعل )تشويه
ً
جة أنه واعي جدا

نه يستطيع أن يخدع الرقابة املفترضة )العقل الواعي( لكي يتسنى اإلفالت لتلك الرغبات إ

 مرمزة ؟ أحالماملكبوتة لتظهر للعلن بشكل 

 
ً
التي يفترض أنها مكبوتة وممنوعة؛ ألّن أغلبها  حالماأل بنوعية  ولو أمعّنا النظر قليال

فيكون العقل الخفي له سلطة سلبية )في حال  اإلنسانتعبر عن رغبات ممنوعة عند 
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وهو  نساننحو ذلك( ومخالفة لإل أو محرمة  أو  أخالقيةكون الكبت حاصل لرغبات ال 

 بالحقيقة سيكون مهيمن
ً
 وحاكم ا

ً
تلك فهو يمتلك على الوعي البشري على فرضية فرويد  ا

قدرة أكبر وأكثر فاعلية في توجيه األفكار املرفوضة والسلبية املكبوتة وبالتالي سيكون 

 باالنفصامأن يوصف إلى هناك اختالف جذري وكبير بين الوعيين وهو ربما يرتقي 

 أحالموهذا غير متحقق في الواقع فكل الناس ترى  ،والشيزوفرينيا
ً
 وال يوجد فيها  ا

ً
يوميا

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 

 الشعور ! أو تبديله صورة الرغبة املكبوتة بصورة جديدة لكي ال يفهمها العقل الواعي 

تمويه الرغبة وتقنيعها برمزية على هذه الدرجة العالية يتطلب قدرة على  الةسوم

وجد لها فرويد ما يبرر حصولها؛ ألّن افتراض  الةاإلدراك والوعي في الالشعور، وهذه املس

لذلك قدم ما يبرر  ،هذه القدرة سيتسبب بتناقض واضح كما أشرنا في األسطر السابقة

  .ة ال يتطلب إيجاد ش يء مبتكرذلك بان التقنيع في الحقيق

 من التسليم بأن عمل الحلم ال يأتي : )يقول فرويد
ً
إذا أنعمنا النظر لم نجد مناصا

هدفه إلى بل هو لكي يصل  ،على اإلطالق بش يء مبتكر حين يجري هذا النوع من التبديل

إنما يتبع الطريق التي  –هو قابلية التصوير املتحرر من الرقابة  الةوهدفه في هذه الح –

يجدها ممهدة أمامه من قبل في الالشعور ويؤثر تلك التحويالت في املادة املكبوتة التي 

والتي تزدحم بها كل  ،يمكن أن تظهر للشعور كذلك في صورة النكات والتلميحات

 .(1) تخييالت العصابيين(

البد أن  اإلنسانرغبة مكبوتة دفينة في داخل  :هذا الشكلوفكرته ببساطة هي ب

ولكن بما أّن  ،أحالمقوة التصوير( الرغبة على شكل  ) فتتصور  حالماأل تخرج عن طريق 

تلك الرغبة ممنوعة ولهذا هي مكبوتة ومحبوسة فان الرقابة )قوة رقابية( التي مارست 

 خروجها مموه ،بشكل صريح حالماأل الكبت ستمنع ظهورها ب
ً
)قوة  ةلذلك سيكون لزاما

 حتى تفلت من الرقابة؛ إذن لدينا نقاط مهمة:آخر  تمويه( بشكل

 أو 
ً
 .حالماأل ، قابلية تصوير حالماأل ير : قوة تصو ال
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ً
 .بالصورة الحقيقية للرغبة حالماأل تمنع خروج  ،: قوة رقابيةثانيا

 
ً
لى هي قابلية على التشكيل و األ لى كون و تختلف هذه القوة عن األ  ،: قوة تمويهثالثا

الرغبة  بينما قوة التمويه هي اختيار صور تموه حقيقة ،والترتيب بكل تفاصيل الحلم

 
ً
 .ها من الرقابةتلتفل تماما

 قوة التمويه عن البقية
ً
فالكبت  ،وهنا يبرز التناقض بين تلك القوى وخصوصا

فمن  ،اإلنسانيفترض أن يكون بفعل  أيضاووضع الرقابة عليه  ،اإلنسانحصل بفعل 

 
ً
يكون املسؤول عن قوة التمويه التي تعمل بمفردها وتخالف بقية القوى العقلية تماما

 ؟خداعها وتمرير الرغبات املكبوتة املمنوعة رغما عنها  الىحتى تصل القضية 

 ّن ظهور الرغبة املكبوتة بصور مموهة ال يعنيأ :هنا هوخر ال والتناقض الواضح 

إظهارها فالهدف لم يتحقق من كل هذه الفرضية املعقدة فلن تتحقق  أو إشباع للرغبة 

البّد أن يكون  اإلنسانستكون مموهة و  حالماأل ألّن  ؛حالماأل رغبة من خالل إظهارها في ال

 
ً
 فكيف يمكن أن تكون  جاهال

ّ
برموز التمويه وهذا ش يء حتمي لنجاح هذه الفرضية وإال

 ؟ممكن أن يتعرف على رموزها ويفهم محتواها  اإلنسانمموهة إذا كان 

فإن فرضية وجود الرقابة والتمويه تقف عاجزة  :ى أخر  ومن جهة  ،هذا من جهة

املنبهات املؤثرة في  أو ال يمكن بحال وضعها في خانة الرغبات  حالماأل ى من أخر  في أنواع 

 حالماأل وهذا قول فرويد في طائفة كبيرة من  ،إنتاجها وتصويرها وفق تلك الفرضيات

بصور   حالماأل التزام تلك إلى النمطية الشائعة بين الناس وافتقاره للمبررات التي أّدت 

 معينة وثابتة بين كل الناس فيها: ورموز 

يقول فرويد: )ولكنني ال أخف  عن نفس ي بحال من األحوال قصوري عن اإلتيان 

 في هذه ؛ فاملادة التي عندي تتركالنمطية حالماأل من  لهذه الطائفةبتفسير كامل 
ً
ني حائرا

 أنني بالذات الةاملس
ّ
 من االستمساك بوجهة النظر  –حال  ةعلى أي –. إال

ً
ال أرى بدا

ما  حالماأل العامة هذه: إّن جميع اإلحساسات اللمسية والحركية املتضمنة في هذه 
ّ
إن

 .(1) نفس ي ما ...( حتاج إليها دافعتستدعي على الفور كل ما أ
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بالحيرة فإنه يتهرب من معرفة العلة الحقيقية بقوله إّنها استجابة  اعترافهمع 

وملاذا يشترك الكثير من ؟ وما هو سببه؟ لدافع نفس ي ما ! فما هو هذا الدافع النفس ي

يران ،سقوط النمطية التي تشترك بنفس الصور والرموز )ط حالماأل الناس بنفس تلك 

 ؟ اإلجابة مفقودة. األسنان.. الخ(ووقوع 

ياق الحياة فترتبط بذكرى فأما ما هي سائر املعاني التي تجيء في سيكمل فرويد: )

ّن هذه املعاني تختلف باختالف األفراد مهما كان من ظهور وأرّجح أ –حساسات هاته اإل 

كان في  د لو أو وكم كنت  ،فذلك ما ال أعرف الجواب عنه –طي على نحو نم حالماأل هذه 

  أن أسّد هذا النقص بتحليل بعض استطاعتي
ً
 دقيقا

ً
. فإن عجب األمثلة البّينة تحليال

على  حالماأل البعض إذ يراني أشكو نقص املادة في هذا الصدد وليس أكثر من هذه 

 .(1) (يران والسقوط ووقوع األسنانالط أحالم –التحديد 

 و افرويد بالعجز والتقصير هنا سببه أنه وضع نفسه في ز  اعتراف
ً
 ،ية حرجة جدا

إلى وإرجاعها  حالماأل حد ما في تفسير بعض إلى فالتحليل النفس ي الذي ربما نجح فيه 

 للمرض ى النفسيين جعله يعمم تجربته تلك على إلى  أوبواعث نفسية 
ً
رغبات وخصوصا

النمطية كما يسميها  حالماأل وهو هنا يصطدم ب ،الصادقة حالماأل بما فيها  حالماأل كافة 

الطيران  أحالموهي التي تتكرر صورها الثابتة بين الناس بل على مرور التأريخ من قبيل 

  ،ومثيالتها األسنانوقوع والسقوط و 
ً
وتعليله الذي يقدمه للناس هو قوله أنه )ال يرى بدا

هل هذا تبرير منطقي ومعقول لش يء  :وأنا أتساءل ،العامة( من االستسماك بوجهة النظر

 
ً
إيجاد علة هذا التكاثر عن يتكرر ماليين املرات يوميا على مدى التأريخ وهو عاجز تماما

 ؟! ز نفسها بين الناس وألزمان سحيقةللرمو 

الصورة التي يحلم بها تستخدم  أو يقول فرويد: )إّن الصورة التي يبدو الحلم عليها 

 تبعث على الدهش(امنة الحلم الكافي تصوير مادة 
ً
 شائعا

ً
 .(2) ستخداما

النمطية ش يء واقعي وموجود وهو  حالماأل فرويد هنا منشؤه أّن هذه  اندهاش

أنه  إلى؛ وهو يعترف بهذا العجز ويعزوه  ،يعترف بها ولكن نظرياته ال تفسر علة حصولها

أّن ما إلى ولكنه لم يشير  ،حالماأل لم يخضعها للبحث لقلة ونقص املادة الخاصة بهذه 
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وتقيدها بضوابط عامة عاجزة بالنتيجة أن تخضع  حالماأل وضعه من نظريات تفلسف 

  حالماأل وبالتالي تبق  أكثر  ،لها حالماأل كل 
ً
 خارج نطاق تحليالته النفسية ونظرياتها تماما

 ليته اعترف بأّن نظرياته جزئية وحسب؛ لكان أراح واستراح. ويا

آخر ب أو الالشعور وهيمنته على العقل الواعي بشكل إلى  حالماأل رميز أّما إرجاع ت

 في فصل مستقل إن شاء هللامام قضية مهمة سنناقشها يضعنا أ
ً
 .الحقا

 :عالم النفس كارل جوستاف يونغ

  ،م في سويسرا1875ولد يونغ عام 
ً
شغل منصب رئيس  ،1900تخرج طبيبا

من عدة جامعات  ةحصل على شهادات دكتوراه شرفي ،لجمعية التحليل النفس ي الدولية

وكان يجيد ويتقن ست  ،كسفوردأو في العالم منها كالرك وبيناس وكلكاتا وآباد وجنيف و 

لغات عاملية ويتنقل بين البلدان الغربية والشرقية لسنوات عديدة لألبحاث 

 ال يمكن عدها أتبو  ،واملحاضرات
ً
  .(1) م1961توفي عام  ،مناصب علمية كثيرة جدا

  :ماهية األحالم عند يونغ

يونغ وهو من زمالء فرويد طريقته الخاصة  اختار ) :كتب الدكتور سليمان الدليمي

  ،حالماأل على تفسير  باالعتمادفي مجال التحليل النفس ي 
ً
ّن الفحوى العام للحلم أمعتقدا

وهو بذلك اختلف عن فرويد  ،أكثر أهمية من التفاصيل الدقيقة مهما كان نوعها وشكلها

تفسير كل عنصر  حاول الذي كان يشجع املريض على تذكر التفاصيل الدقيقة للحلم ثم 

وإذا كان فرويد قد  .ختيار التفسير الذي يالئمهناصر الحلم ويترك للمريض حرية امن ع

ذي بدراسة الدور ال اهتمفان يونغ  ،ركز اهتمامه على ربطة العنق ومدلوالتها الجنسية

وبهذا فقد أراد يونغ أن يوجه  .تلعبه ربطة العنق بالنسبة للفرد نفسه وماذا تعني له

 بنظر اال اهتمام الشخص للحلم نفسه والنظر 
ً
عتبار اإلطار إليه من عدة جوانب آخذا

والحلم عند يونغ يعبر  .العام للحلم والظروف املحيطة به وما يعنيه الحلم للفرد نفسه

 حسن الطرق وأسهلها والحلم حسب رأيه ال يمكن أن يخدع أحدأعن حقائق معينة وب
ً
 .ا
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 أ الةتعبر عن ح حالماأل على أّن  "فرويد"مع  "يونغ"وقد اتفق 
ً
ّن الالشعور معتقدا

 حالماأل . و األشياء من زوايا مختلفة ومن منظورات متعددةإلى تمكننا من النظر  حالماأل 

 ومقترحات للمشكالت اليومية وكيفية التعامل معها حسب رأ
ً
يه ال تقدم فقط حلوال

ما تساعد على تطوير الكثير من جوانب شخصية 
ّ
أي أّنها تمثل الجانب األكثر  اإلنسانوإن

ودورها في  حالماأل وهكذا يتبين من العرض السابق أهمية  .فاعلية في بناء الشخصية

ى التي ستظهر خر األ شك الكثير من االتجاهات النظرية  مجال التحليل النفس ي وهناك ال

 .(1) في املستقبل(

ربما تتوضح  -التي هي هدف هذا الفصل  -بمنظور علماء النفس  حالماأل ماهية 

 "فرويد"عن  "ليونغ"ختالف بين املنهج البحثي بشكل أكبر من خالل التركيز على مواضع اال 

 كونه سابق
ً
 في كتاباته ،له في هذا العلم ا

ً
. ولعل من أبرز تلك وهذا ما بينه دائما

 تحقيق رغبة مكبوتة حالماأل أّن  "فرويد"ختالفات هو اعتبار اال 
ّ
 .ماهي إال

 تحقيق وهمي للرغبات أّن الحلم ما هو إإلى يقول يونغ: )النظرة التي تذهب 
ّ
ال

 تمثل أحالمثمة . صحيح أّن قد ُصرف النظر عنها منذ أمد بعيدهذه النظرة  ،املكبوتة
ً
ا

لكن ما الش يء الذي ال يستطيع أن يمثله الحلم عند االقتضاء  ،مكبوتة مخاوفرغبات و 

هام وتخيالت أو و  ،وعن أحكام فلسفية ،منها عن حقائق ال مهرب حالماأل ؟ قد تعبر 

= وحتى عن رؤى تواصلية ) ،وتكهنات واختبارات غير عقلية ،وذكريات وخطط ،وحشية

  وعما ،تلباطيقية(
ً
 ننساه أبدا

ّ
 هللا. ش يء واحد يجب أال

ّ
: نكاد سوى ذلك مما ال يعلمه إال

 = خافية ) الةح نقض ي نصف حياتنا في
ً
لحلم لغة الخافية . واال شعورية( تقريبا

 
ً
يلي من في مقابل الجانب الل ،يةاإلنسان. يمكننا أن نسمي الواعية نهار النفس تخصيصا

 . من الثابت أّن الخافية ال أحالمهو بمثابة أضغاث  الذي ،الفعالية النفسية الخافية

  ،وإنما من أكثر من ذلك بكثير ،وحسب خاوفتتكون من الرغبات وامل
ً
ومن املحتمل جدا

كن إن لم ت –ي و االحية تس اإلشكالأن تنطوي النفس الخافية على ثروة من املحتويات و 

 .(2) التي تتميز بالتركيز والتحديد واالستبعاد( ،ما تنطوي عليه الواعية –تفوق 

بالثقافة الدينية وبالتالي  الثانيأعتقد أّن الفارق األهم بين فرويد ويونغ هو التزام 

عي ليقدم و ومن بعد ذلك إضفاء صفات الروح على الال  الالواعيإلى إرجاع أغلب األسباب 
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ً
وخفاياها الكثيرة الدينية املتسامية؛ لذلك يعتقد إّن  حالماأل مقبولة أكثر إلمكانات  علال

 انتماءبفضل  اإلنسانيبلغ من الثراء ما يتفوق على إنتاج الجزء الواعي من  حالماأل إنتاج 

 .الالواعيالجانب إلى  حالماأل 

 فرويد أسلوب على يجري  سويسري  )ويونغ أستاذ :يقول الدكتور سالمة موس ى 

 والخواطر حالماأل  تبتعث التي األصلية القوة باعتبارها املتساميةالرقي  بغريزة يؤمن ولكنه

 يختلف القديمة وهو والثقافة الدينية األساطير في أثرها اض النفسية ويرى األمر  وتحدث

 يستجيب الذي ذلك أحدهما املزاج حيث من يقسم الناس قسمين ألنه فرويد؛ عن أيضا

 في ويؤثر للعمل ينشط الذي ذلكخر ال و  ،أفكار فيفكر ويجتر نفسهإلى  بالدخول  للبيئة

 .(1) الحلم( تفسير أواملريض  معالجة عنده في التمييز ضروري  وهذا البيئة

رغم أنه ال يتوافق معه؛  "فرويد"يعترف على مضض بانتشار أفكار  "يونغ"على أّن 

 
ً
في املجتمعات  ألّن فرويد عندما انطلق بفكره، شكل ثورة فكرية رّبما أحدثت انقالبا

يمتلك نزعة ال دينية استهوت بالنتيجة  "فرويد"الدينية الغربية حينها، على اعتبار أّن 

 في هذه العقائد  حالمومن املؤكد أّن لأل  ،الغربي شرائح واسعة من املجتمع
ً
نصيبا

  فاألسلوب
ً
النفس ي الجديد ال يتناسب مع الفكر الديني بل هو على الضد منه تماما

 فيما يخص الّروح والنفس ومرجعيتها للكثير من املمارسات الّروحية وفي 
ً
خصوصا

  :لذلك وصفها يونغ بعبارة علم نفس بال نفس حالماأل مقدمتها 

سة طريق خطر، لم يكن الخروج من الكنيإلى  النيقول يونغ: )وصلنا 

البروتستانتية األملانية غير واحد من األعراض الكثيرة التي يجب أن تبين لرجل الّدين أّن 

الحديث ما  نسانحتى القيام بأعمال الخير ال يحقق لإل أو مجرد الحض على اإليمان 

 أن يسعى كثير من رجال الّدين 
ً
التماس العون من إلى يصبو إليه .. ومن املدهش حقا

مع أّن هاتين النظريتين  ،في حض السيطرة "إدلر"في الجنس ومن نظرية  "فرويد"نظرية 

علم نفس بال نفس. في الواقع ثمة مناهج  –كما قلت  –معاديتان للقيم الّروحية بما هما 

 دون تحقيق الخبرة الغنية باملعنى. والعدد األكبر من 
ً
عقالنية في املعالجة تحول فعال

حد بعيد. وهذا يعني أّن إلى  "إدلر"و "فرويد"مذة أطباء النفس اليوم يتشكل من تال 

 عن املنطلق الّروحيغالبية العظمى من املرض ى بعيدون اال
ً
وهي حقيقة رّبما ال  ؛ضطرارا
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هتمام بعلم النفس التي . وموجة اال يكترث لها من تحققت القيم الّروحية في أعماق قلبه

ما تكون عن االنحسار. فهي متوافقة روبا البروتستانتية اليوم هي أبعد أو تجتاح بلدان 

مع الخروج العام من الكنيسة. ولعله يحق لي أن أردد ما قاله لي قسيس بروتستانتي ذات 

 .(1) ("رجل الّدينإلى طبيب النفس وال يذهبون إلى الناس في هذه األيام يذهبون " :مرة

لألمور بواقعية شديدة ويتعامل مع األمور بشكل عملي ويتقبل  "يونغ"لذلك ينظر 

  ،تلك النتائج بسبب ميل شعبي واسع االنتشار
ً
مع مناهج فرويد  ورغم اختالفه فكريا

 على مضض: األمر فانه يتقبل 

يد" للعصاب بصيغة فرو ")إّن القبول الواسع الذي لقيه تفسير  :يقول يونغ

لذة طفولية إلى ة بأن الحوادث النفسية ترتد في األساس ونظرته القائل ،السببية الجنسية

ظهره على  ،وتلبية لهذه اللذة
ُ
يجب على العالم النفس ي أن يتعلم منها الش يء الكثير. فهي ت

  أو أن هذه الطريقة من التفكير والشعور تتوافق مع ميل 
ً
تيار روحي واسع االنتشار نسبيا

 .(2) وفي عقول كثيرة( ،ى أخر  وأزمنةظهر بمعزل عن نظرية فرويد في أمكنة 

 :اختالف "يونغ" مع "فرويد"

 و 
ً
الجوهرية بين أهم  االختالفاتمن اختلف علماء النفس عموما بأمور كثيرة جدا

في تحديد املعنى الحقيقي للطاقة النفسية ومنشأها اختالفهم هو علماء النفس 

ي مدى تكون مقدمات البحوث أإلى وهذه االختالفات في قضية جوهرية تبين  ،(3)(اللبيد)

 فتراضيالذلك سيكون الناتج  ،عائمة غير متفق عليها
ً
  ا

ً
 وبعيد، أيضا

ً
واقعية عن ال ا

كيف سينعكس و  حالماأل غلب خيوطها غيبية وخافية مثل فما بالك بقضية أ، والحقيقة 
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 .81املصدر نفسه: ص (2)

 في اللبيد: فهو معنى في الحديثة النفسلوجية أساطين من ثالثة اختالف )هنا العقل الباطن، يقول الدكتور سالمة موس ى:(3) 

 إلى تنكفئ أن وإما تتسام  أن إما فهي احتبست فإذا .بالعرف والعادة وال تبالي لذتها تنشد التي الجنسية الغريزة تلك فرويد رأي

 طريقة على القوة إلى النزوع هو اللبيد أّن  يقول  أدلر واألمراض. ولكن االنحرافات تحدث الثانية الحالة هذه وفي األطفال طرق 

 يجعل بأن املقابلة الجهة من عكس ذلك يحدث قد هو أو املألوفة األمراض النفسية احتبس أحدث إذا النزوع هذا وأن نيتشه

 والثالثة .الرقي إلى بالنزوع امتزجت قد الجنسية الغريزة تلك هو اللبيد بأن فيقول  الرأيين بين يجمع يونغ ولكن .نابغة صاحبه

 .31واالنحراف( ص املرض أي ذلك عكس بإمكان أو باللبيد، التسامي بإمكان يقولون 
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وتشخيص ذكر بعض هذه االختالفات لبيان لذلك أ ،تحديد ماهيتها وبواعثهااالختالف في 

 هذا التخبط. إلى دى مما أ حالماأل غلب علماء النفس في قضية الذي وقع فيه أ الخلل

 في تفسير األحالم  "يونغ"تحفظ 
ً
ودالالت رموزها وربما كان أحد أسباب ذلك كثيرا

اختالفه مع "فرويد"  باإلضافةهو الرجل املتدين البروتستاني اختالف خلفيته الدينية ف

نفس املشكلة التي وقع فيها كل علماء  ى ورغم هذا فانه وقع فيعالج املرض  بأسلوب

 واصطدموا بالرمزية التي واجهتم وأ حالماأل النفس عندما ولجوا في عالم 
ً
 ،عجزتهم تماما

بالشكل الكامل  حالماأل يل أو دراك تنغ فانه يعترف بصراحة انه يتعذر إوبالنسبة ليو 

 .باملستحيل أشبهواملطلق بل هو 

)طبيعة الحلم ووظيفته وبنيته إن هي إال قاعدة عملية قائمة على  :يقول يونغ

ولو لحظة  ،تعديالت متواصلة. يجب أال ننس ىإلى الخبرة والتطبيق يجب أن تخضع 

أمونة حيث ال يقين فيها إال فإنما نتحرك فوق أرض غير م حالماأل أننا إذ نحلل  ،واحدة

، هو: - لوال تحذير بالغ التضارب – حالماأل مفسر إلى . ولعل خير تحذير نوجهه الشك

 .(1) الفهم! ( حاول ولكن إياك أن ت ،افعل كل ما يحلو لك

مع مرضاه  "فرويد"العالج التي يتبعها  وأسلوبهنا على طريقة  "غيون"يعترض 

هذا االتهام لو نظرنا  ،ونحن هنا نتكلم عن طبيب متمرس وله خبره كبيرة في مجال عمله

 حيث مكانة فرويد وفي قمة انتشار منهجه التحليلي يظهر نقد اجتماعيةية و اليه من ز إ
ً
 ا

 تهامبل إ
ً
وهو مستعد للدفاع عن وجهة نما يؤشر على ثقة تامة بما يقول بهذا املستوى إ ا

  ؛تباعه الكثيرينوأ "فرويد"مام نظره أ
ً
عالجي  أسلوبإلى يؤشر  االتهامأن هذا  خصوصا

  .يتسبب بنهاية حياة بعض البشر بدل عالجهم خاطئ للمرض ى العصابيين وهو ربما

 من الُعصاب ال تنكشف أسبابه الحقيقية إال في كتابه "يونغ"يقول 
ً
: )هناك نوعا

 وهناك أنواع من ،في نهاية التحليل
ً
إلى . وهذا يعيدنا ه ال يجدي الكشف عن أسبابه شيئا

 ليها إالتي أشرنا  "فرويد"وجهة نظر 
ً
 –ألغراض العالج  –ومفادها أن من الضروري  ،آنفا

..... ينتج عن  ؛اضطرابهإلى أن يعرف املريض معرفة واعية بالعوامل السببية التي أدت 

العصاب في  أسبابس لّم في املعالجة تقوم على تعلى هذا النحو طريقة  الةالنظر إلى املس

  مما يتعين ،ماض ي املريض
ً
وأن يهمل  ،"ما السبب؟": معه على الطبيب أن يسأل دائما
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 ألنه مضطر  ".ألي غرض؟": خرال السؤال 
ً
 كبيرا

ً
 ما يلحق باملريض ضررا

ً
إلى وهذا كثيرا

في وقت  ،عن حادث مفترض في طفولته –وربما على مدى سنوات  –التفتيش في ذاكرته 

 ه أمور ذات أهمية آنية قد أهملت إتكون في
ً
( هماال

ً
 .(1) فظيعا

املودعة فيها لكشف  اإلمكانيةذه وه ،حالماأل متعلق ب األمر  أن "يونغ"ثم يضيف 

وهذا كله بسبب التعصب  ،سباب العصابأمور تخص املريض أكثر بكثير من كشف أ

 :حالماأل واالنحياز ملنهج فرويد السببي في التعامل مع 

 أو )املعالجة السببية الصرف أضيق من أن تنصف ما للحلم  :"يونغ"يقول 

 
ً
إلى إذا لم يلتفت  ،(وجهة نظر معينةإلى )العصاب من أهمية. ويكون الطبيب منحازا

 ،إال من أجل غرض واحد هو الكشف عن السبب الخفي الكامن وراء العصاب حالماأل 

 بصره عن القسم األعظم من مساهمة الحلم الفعلية ...
ً
. زد على ذلك أنه يجب ....غاضا

من  يتناول وإنما  ،أسباب العصابإلى ما ال يتطرق  حالماأل أال يغرب عن بالنا أن من 

 
ً
 من ذلك مثال

ً
 كليا

ً
 .(2) (..... موقف املريض من الطبيب القضايا ما يختلف اختالفا

 املتداول ساليب معتمدة في منهج العالج النفس ي ويتوسع في انتقاد ورفض أ

النفسيين نتيجة الخلفيات الخاطئة في  األطباءبخصوص الكارثة التي يتسبب بها تعجرف 

 املنهج والتشخيص:

 في التحليل صادفتنا  :"يونغ"يقول 
ً
)ومن الحقائق املقررة أننا كلما قطعنا شوطا

لطبيب أال يسرف في لية. لكن على او األ  حالماأل إلى بالغة الغموض بالقياس  أحالم

مة و اتهام املريض باملقيسرف في إ أو  ،غموضها أو ة أخر املت حالماأل  اختالطاالعتماد على 

 
ً
 على مبلغ عجزه عن تفهم الوضع.  ،متعمدا

ً
بل حري به أن يسلم بهذه الواقعة دليال

على حين أنه ُيحسن  "االختالط" وصم املريض بـإلى اض العقلية األمر كذلك يميل طبيب 

 لو 
ً
ذلك أن  ،اختالطه هو على املريض ويسلم بذلك "ُيسقط"بأنه إنما  اعترفصنعا

 في الحقيقة إزاء غرابة مسلك املريض. زد على ذلك أن من 
ً
تفهمه هو الذي أضحى مختلطا

 ... ..... ،آخر إلى في العالج أن يسلم املحلل بقلة فهمه من وقت  األهميةاألمور البالغة 
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بمعنى أن الطبيب يفهم في  ،الفهم سياق ذاتي وقد يكون من جانب واحد فقط

قد يشعر الطبيب أن من واجبه أن يقنع  الةملريض. وفي مثل هذه الحوقت ال يفهم فيه ا

مة. وعندما يقع و ااملريض وعندما ال يسمح هذا األخير لنفسه باالقتناع يتهمه الطبيب باملق

ما في فهمي من نقص. أن يفهم إلى عبء الفهم كله على عاتقي يكون من الحكمة أن أتنبه 

 إذ  أو الطبيب 
ً
 .(1) (على فهم املريض كل ش يء يتوقف إنال يفهم أمر قليل األهمية نسبيا

اض النفسية وعدم قناعته األمر املتبعة في عالج  األساليبعلى  "يونغ"وتستمر ثورة 

 
ً
ساليب العالج والتي ما إنكار أحد أهم أإلى حتى يصل الرفض  الكبيرة باملنهج والتنفيذ معا

يحاء املعروف في عالج إل ا أسلوبوهو استخدام  يومنا هذا،إلى ال يستخدمها البعض يز 

 .غيره أو انهم شفوا من هذا العارض املرض ى العصابيين؛ عن طريق اإليحاء لهم ب

 على نظرية أحادية :يقول يونغ
ً
على رأي  أو  ،)عندما يقوم تفسير الطبيب حصرا

متوقفة على  ،نتيجة شافيةإلى للوصول به  أو  ،تكون فرصته إلقناع املريض ،تي  ُمب

اإليحاء بصورة أساسية. وال ينبغي ألحد أن ينخدع عن حقيقة اإليحاء وما يتركه من آثار. 

ويؤثر في  ،فاإليحاء بحد ذاته ليس بالش يء الذي يجب الزراية به؛ وإنما هو تحديد خطير

 استقالل شخصية امل
ً
 غير مرغوب فيه أبدا

ً
 في اريض تأثيرا

ً
ملحلل . قد يكون مفروضا

  –املمارس أن يؤمن بما لتوسعة الوعي من قيمة وأهمية 
ً
وأعني بتوسعة الوعي سياقا

 النور أجزاء من الشخصية كانت خافية في السابق ويقوم بتمييزها ونقدها نإلى ُيخرج 
ً
قدا

 
ً
ه وتفرض عليه أن يستجمع قوا ،. وهي مهمة تتطلب من املريض أن يواجه مشكالتهواعيا

ونداء  ،. وهي مهمة ليست أقل من تحدي حسه األخالقيالقرار الواعي لكي يحاكم ويتخذ

حمل السالح واجب تلبيته يقع على الشخصية في مجملها. ولذلك كان املنهج إلى 

املعالجة التي يقع في مستوى أعلى من مناهج  ،نمو الشخصيةإلى بالنسبة  ،التحليلي

ي الظالم وال يضع الشخصية في . فاإليحاء ضرب من السحر يعمل فيحاءتعتمد على اإل 

مواجهة مطاليبها األخالقية. ومناهج املعالجة التي تعتمد على اإليحاء إن هي إال بدائل 

. لكن اإليحاء ال يمكن التحليلي وينبغي تجنبهاال تتفق مع مبادئ العالج  ،مؤقتة وخادعة

 باألبواب ا
ً
. إذ يبق  في نفذ منهالكثيرة التي يستطيع أن يتجنبه إال إن كان الطبيب عاملا

( 
ً
 = أحسن الظروف إيحاًء خافيا

ً
 ال شعوريا

ً
( ،( كافيا  .(2) بل أكثر من كاف 
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 - يفي التحليل النفس  "فرويد"االختالف الجوهري ليونغ عن  ّن وفي الحقيقة فإ

  .ختالف جذري بعد من هذا بكثير بل هو اأ - حالماأل وبالتالي اختالفه بالتعامل مع 
ً
 وتجنبا

 "غيون"آراء غلب ألن أ "؛العقل الباطن"غلب تلك االختالفات في فصل أ تناول للتكرار فسأ

 
ً
وبالتالي ينعكس هذا االختالف في هذا الفهم للعقل الباطن على  تختلف عنهم جميعا

 .وفهمها وعلة حدوثها وماهيتها حالماأل كيفية التعامل مع 

 :دلرإعالم النفس 

 أ ،م 1870ولد في النمسا عام 
ً
  صبح طبيبا

ً
دراسة علم إلى توجه ، 1894عام  بشريا

 واصبح رئيس ،1902فرويد عام  أنشأهاجماعة املناقشة التي إلى النفس وانضم 
ً
ملجمع  ا

بعد  1911استقال عام  ،م 1910فرويد عام  أسسهالتحليل النفس ي في فينا الذي 

 .(1) "النفس الفرديعلم "مدرسة جديدة في علم النفس اسماها  وأسسخالف مع فرويد 

 األفكار فهو يحمل نفس  "فرويد"وترعرع في مدرسة  أنش "ادلر" ّن على اعتبار أ

حاول ترك تلك املشتركات وأ، لذلك سأومبادئ التحليل النفس ي حالماأل ساسيات عن واأل 

 .كبر وتقليل التكرارإلثراء املوضوع بشكل أ االختالفاتالتركيز على 

 لألحالم:فهم "ادلر" 

 بأن يؤمن ال أحسنهم وهو وهو فرويد تالميذ ل أو  فهو "ادلر")..  :سالمة موس ىيقول 

 يكاد وإنما ،األخالق وتكون  حالماأل و  الخواطر تحدث التي األصلية هي القوة الجنسية الغريزة

 التي الطاقة هي أو األصل هي واالستعالء والتوسع القوة في الرغبة بأن "نيتشه "برأي يقول 

 .(2) وأمراضنا( ناأحالمو  أخالقنا وخواطرنا منها تتكون 

هو يتحدث عن نفسه وما هو السبب الذي دفعه لدراسة ومعرفة  "ادلر"ولنترك 

 :  حالماأل 
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صعوبة هي  –منذ أكثر من ربع قرن  –كانت أكثر املشاكل التي واجهتني : )يقول ادلر

ال تتعارض مع حياة  حالماأل ن حياة كنت أعرف إ ،حالماأل ة فهم معنى حاولدراسة وم

 بطريقة متوازية فلو أننا تطلعنا 
ً
لتحقيق  –خالل اليقظة  –اليقظة فهما تسيران معا

إن جميع  ،فإنه من الضروري أن نكون مشغولين باملشكلة نفسها خالل النوم "التفوق "

كما لو كان علينا أن نسعى لتحقيق  ،هم وفي يقظتهمأحالمفراد لهم الهدف نفسه في األ 

ولهذا فأنا أرى أن الحلم ما هو إال ناتج من نواتج  ،ناأحالمحتى من خالل  "وق التف"

 ما يتفق معها تمام االتفاق( ،الفرد  Life Styleحياة  أسلوب
ً
 .(1) ودائما

  "فرويد"ذن هي نفس وجهة نظر إ حالماأل عن  "ادلر"وجهة نظر 
ً
فهما  ،تقريبا

ما أ ،ثناء النهار بكل تفاصيل الحياةأ اإلنسانصورة ليلية تعكس صورة  حالماأل يعتبران 

 ن لم يكن جوهريفبالتأكيد فيها اختالف وإ حالماأل طريقة التعامل مع 
ً
ولكن فلنرى بعض  ا

بشكل  حالماأل اللمحات التي تبين وجهة نظر مدرسة علم النفس الفردي لنفهم ماهية 

 :اكثر

طبيعي ملطلب معين عند  انعكاسالتي يراها النائم  حالماأل ن أ "ادلر"يعتبر 

الصباح فإنها تحقق ذلك املطلب بإثارة  دحتى في حال نسيانها عن حالماأل وهذه  ،اإلنسان

 انعكاس حالماأل وما دامت عند عودتنا للوعي، مشاعر معينة في نفوسنا 
ً
ملا يجري في نفس  ا

حياته وال يوجد فارق حقيقي بين أفكار  أسلوبفهي ستكون بالنتيجة متسقة مع  اإلنسان

ال يختلف عن غيره ويقع في نفس  حالمهذا لأل  "ادلر"فكار اليقظة، وفهم الحلم وأ

 مع ما يشعر  واتساقها انطباقهاالتي ال يمكن بحال  حالماأل مام طائفة كبيرة من أ اإلشكال

 حالماأل  أوخبارات الغيبية اإل  أو  واالبتكارات اإلبداعات أحالم أوفي اليقظة  اإلنسان به

 النمطية وغيرها الكثير.

 
ً
هو تعميم بعض وجهات النظر املحدودة الضيقة على عموم  واملأزق املتجدد دائما

التي  "ادلر"في الكثير من املواضع كما مر، ففرضية  "فرويد"كما حصل هذا مع  حالماأل 

 عن فرضيات سابق "معنى الحياة"في كتابه  حالماأل قدمها لنشوء 
ً
يه التي ال تختلف كثيرا

 مور نفسية أحصرت علة حدوث األحالم بأ
ً
  :يضا
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وفقط  ،ننا نحلم عندما نكون غير متأكدين من وجود حلول ملشاكلناإيقول: )

عندما نتعرض لضغوط الواقع خالل نومنا وللصعوبات التي نواجهها والتي يجب علينا أن 

 
ً
 ...... نجد لها حال

الحياة الذي تبناه الحالم وإثارة نوعية خاصة  أسلوبهدف الحلم هو إثبات صحة 

 .(1) في الحياة( األسلوبمن املشاعر تناسب هذا 

 
ً
 "ادلر"التي ال تندرج ضمن قيد املشاكل الذي حدده  حالماأل نواع كرر أ، لن أطبعا

ا ليس أحالم أوصال ا لم تسبقها مشكلة أأحالمذكر بان الكثير منا يحلم ولكن أ ،حالملأل 

 فال يجوز التعميم هنا. ،لها عالقة باملشاكل التي نعيشها ال من قريب وال من بعيد

 :علة األحالم بنظر ادلر 

 أسلوبثبات صحة إ :هو حالماأل هدف  ّن لتبرير أ "ادلر"ما العلة التي يفترضها أ

 فهو اغرب من فرضيته التي سبقتها !! ،الحياة الذي يتبناه الشخص الحالم

 لقواعد املنطق 
ً
يقول: )... فعندما يواجه فرد ما مشكلة ال يرغب في حلها طبقا

والفطرة السليمة والواقع املحيط به فإنه يؤكد موقفه هذا عن طريق املشاعر التي يثيرها 

 ه.أحالمبواسطة 

 بين هذا وبين حياة اليقظة ربما بدا
ً
لكن ال يوجد تناقض  ،أن هناك تناقضا

فعندما يواجه  ،اليقظة الةحقيقي فنحن نقوم بفعل الش يء نفسه عندما نكون في ح

ولكنه يرغب في  ،شخص مشكلة ال يرغب في مواجهتها باستخدام املنطق والحكمة

رر نمط حياته فإنه يفعل كل ما في وسعه ليب ،حياته املعتاد أسلوبستخدام مواجهتها با

 
ً
هو الحصول على ، ذا كان هدف شخص ماوعلى سبيل املثال إ ،ويجعله يبدو مقنعا

ل ما يمكن أو ين فإن خر لل  الةيقدم مساهمة فع أو النقود بأسهل الطرق ودون أن يعمل 

الكثير من الناس قد خسروا أموالهم  فهو يعلم أّن  ، أن يخطر على باله هو املقامرة

إنه ولكنه يريد أن يغتني بسرعة فماذا يفعل ؟  ،وتعرضوا لكوارث مالية بسبب املقامرة

وبعدها يشتري  ،األرباح الوفيرة من خالل التنبؤ اكتسابيتخيل نفسه في وضع يمكنه من 
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 للجميع بغناه ؛ويعيش عيشة البذخ ،عربة فخمة
ً
من خالل هذه  ،ألنه يكون معروفا

لى تحقيق بعض التخيالت استطاع أن يثير مشاعر تدفعه ألن يتشجع ويقوم بالعمل ع

 .(1) وفي النهاية نجده قد ابتعد عن املنطق والفطرة السليمة وبدأ يقامر( ،هذه التخيالت

هي انعكاس لرغبات ومطالب معينة  حالماأل ن بعض أ "ادلر"ربما يصح افتراض 

الفطرة  أو تي مخالفة للمنطق إنما تأتلك الرغبات  أحالم ّن ولكن افتراضه أ ،اإلنسانلدى 

فالفطرة بحد ذاتها ربما تكون رغبة ملحة لدى الناس السويين  ،ليس صحيح دائما

 إ تهوبالتالي فلن تصلح فرضي
ً
ن هذا بصرف النظر عن أنه يفترض أ ،ال بنسبة ضئيلة جدا

درجة العداء بين الفطرة السليمة واملنطق وبين سياق حياتهم إلى يكون الناس سلبيين 

  أصنافالتي يرغبون فيها فالناس 
ً
والبد من وجود الكثير منهم يتسم سياق  كثيرة جدا

حتى بين  االفتراض ية السليمة فهل يصح هذا العداء حياتهم بالنظام واملنطق والفطر 

 هؤالء ؟

واملنطق والفطرة  ،الحلم من ناحية عداء دائم بين عملية الةإن هناك ح: )يقول 

وسوف نجد أن األشخاص الذين ال يحبون أن يقعوا تحت  ،ى أخر السليمة من ناحية 

تأثير مشاعرهم والذين يرغبون في أن يسير كل ش يء في حياتهم بطريقة علمية ال يحلمون 

 بل إن بعضهم ال يحلم على اإلطالق(
ً
 .(2) غالبا

ن جميع الناس تحلم وقد ثبت هذا روف أفاملع ،النتيجةين جاء بهذه وال ادري من أ

 
ً
 ّن أ األمر عارض، غاية ما في  أو ال اذا كان فيه مرض ما وال يوجد شخص ال يحلم إ تجريبيا

سباب علمية كثيرة ويمكن ولهذا أ ،هم في الصباحأحالمالكثير من الناس ال يتذكرون 

 شاء هللا.  إنه في الفصول الالحقة تناولتي أوهذا سي ،عالجها

 مبني حالملأل  "ادلر"وعلى هذا يكون فهم 
ً
فكل  ،أن نخدع أنفسنا حاول ن أنناعلى  ا

تنويم مغناطيس ي للذات الهدف منه خلق الجو  أو توماتيكي أو حلم ما هو إال تخدير 

 املناسب الذي يجعلنا مستعدين لتقبل موقف معين.
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  :موقف "ادلر" من الرموز

 "ادلر"كيف يفسر  حالماأل مر مهم وهو الصور )الرموز( التي تدخل في يبق  أ

 ؟ وفق رؤيته هذه حالماأل توظيفها في 

ولقد  ،ل ما نجده هو مجموعة معينة ومختارة من الصور والحوادثأو يقول: )إن 

سبق وذكرنا هذا االختيار من قبل فعندما يتأمل الفرد ماضيه فإنه يجمع مجموعة 

فهذا  "التفوق "ن الصور والحوادث من بين كل ما يؤيد هدفه النهائي في معينة ومختارة م

نفسها فإننا عندما نحلم نقوم ببناء بالطريقة  ،الهدف النهائي هو الذي يتحكم في الذاكرة

كما أنها تكشف متطلبات  حياتنا أسلوبالحلم بالصور والحوادث التي تؤكد وتثبت وتبرر 

 .بمشكلة من مشاكل الحياةما نواجه حياتنا عند أسلوب

حياتنا  وأسلوبنمط "إن هذه املجموعة من الصور والحوادث هي التي تظهر معنى 

The Life Style ،" في الحلم يفرض  ،خاصة فيما يتعلق باملشاكل الراهنة التي تواجهنا

ذا أردنا التغلب على مشكالت الحياة بطريقة وإ ،الحياة طلباته الخاصة وطريقته أسلوب

حياتنا هو الذي  أسلوبولكن  ،املنطق والفطرة السليمةإلى عملية فالبد من أن نلجأ 

 . (1) يرفض السماح بذلك(

 حالماأل ماضية فلن يكون في  أحداث أوعندما تكون الترجمة معتمدة على صور 

يختلف عن خصائص  ش يء في الحلم ولن نجد أي" :" ادلر"ألنها كما يقول  ؛ش يء جديد

  وسلوك هذا الفرد".
ً
غير مبررة وغير  حالماأل تبقي الكثير من  حالمهذه الرؤية لأل  ،طبعا

 
ً
يسمع بها  أو التي تأتي بصور ورموز جديدة لم يعرفها  حالماأل ؛ فلهذا مفسرة طبقا

صاحبها  التي تجعل حالماأل و  ؟ من املستقبل مثال ماذا سنفعل بها أو الشخص الحالم 

ن هذا معروف العلمي كما أ أو دبي األ  أو بداع الفني يقفز لألمام بأي نوع من أنواع اإل 

 عاله ؟ا مع منهج ادلر في تعميم مقولته أوثابت ويقره الجميع فكيف يتطابق هذ

  أّن هذا عتقدوأ
ً
  يعتبر مأخذا

ً
وهو تقريبا نفس املأخذ الذي وقع  ،"ادلر"على  كبيرا

التي  و  "فرويد"خطاء بعض أ تجاوز  "ادلر"ولكن  ،(التعميم أسلوب) "فرويد"فيه قبله 

 إلى شرنا كنا أ
ً
 .بعضها سابقا
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 :اختالف ادلر مع فرويد

 :يقول ، حالماأل في نقد وجهة نظر فرويد في تعامله مع  "ادلر"حيث كتب 

ومع هذا  ،)إن فرويد يعالج الحلم على أنه يحمل معنى يمكن فهمه بطريقة علمية

 عن النطاق العلميأخر  قد  حالمفإن طريقة فهم فرويد لأل 
ً
فعلى سبيل املثال  ،جتنا بعيدا

وجود فرق بين الطريقة التي يعمل بها العقل خالل ساعات اليقظة  األسلوبيفترض هذا 

عي في موقف و فهو قد قام بوضع الوعي والال  ،وبين الطريقة التي يعمل بها خالل النوم

أنه أعط  للحلم قواعده وقوانينه الخاصة به والتي ال تتفق مع قواعد كما  ،تضاد

وفي رأيي أنه عندما تتواجد مثل هذه التناقضات فالبد من أن نستشف  ،التفكير اليومي

 .(1) وجود مواقف غير علمية(

 . ووصفناه بالشيزوفرينيا "فرويد"آراء  استعراضوهذا ما أشرنا له أثناء 

)في تفكير البشر البدائيين والفالسفة القدماء نجد الرغبة في  :ويضيف ادلر

إن هذه االزدواجية في  ،لتناقض على أنها متضادة ومتنافرةمعالجة املفاهيم شديدة ا

 ما يعتقدون  ،التفكير يمكن أن نراها بوضوح في األشخاص العصابيين
ً
فإن البشر كثيرا

 ،البارد والساخن ،أن اليسار واليمين هما متضادان كما أنهم يعتقدون أن الرجل واملرأة

كلها مفاهيم متضادة. من الناحية العلمية ال يوجد  ،القوي والضعيف ،الخفيف والثقيل

 تضاد بين أزواج هذه املعاني فإنها كلها ليست أكثر من عالمات على امليزا
ً
ن مرتبة طبقا

قربها من مبدأ خيالي فالطيب والشرير والطبيعي وغير الطبيعي والعادي وغير  أو لبعدها 

النوم واليقظة وأفكار  الةالعادي كلها ليست بالضرورة متضادات وأي نظرية تعالج مس

 .(2) وأفكار اليقظة على أنها متضادات تكون غير علمية( حالماأل 

بهذا  ن منهجه يخلو من العلمية ومن قبل رجل علمبأ "فرويد"تهام وأعتقد أن إ

وهو لم يقف عند هذا  ،بشكل جدي االعتبار الوزن وفي زمان فرويد يجب أن يؤخذ بنظر 

 
ً
 ن نظرية فرويد تعتمد عليه بشكل كبير:كثر قوة أل أ آخر  الحد بل وجه نقدا
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فإن  ،حالملأل ى في الطريقة التي ينظر بها فرويد أخر هناك مشكلة : )"ادلر"يقول 

هذا يفصلها عن تطلعات ونشاطات وهو ب ،على خلفية جنسية حالماأل فرويد يضع جميع 

 عن جزء من  حالماأل ولو كانت وجهة نظره صحيحة لكانت  ،شخاص العادييناأل
ً
تعبيرا

حتى الذين يؤمنون بنظرية فرويد في وجود خلفية  ،شخصية الفرد وليس الفرد ككل

وكان  ،حالماأل هذه النظرة غير مناسبة لتفسير جميع  أنوجدوا  حالماأل جنسية ملعظم 

 في املوت. –وعي الال  –آثار الرغبات غير الواعية فرويد قد اقترح إمكانية رؤية 

 –بهذا  –وهي  ،حل بسيط ملشكالت الحياةإلى ل و ت للوصحاوال ال مإما هي  حالماأل 

 –الفرويدية نظرة تمثيلية ولكن هذه النظرة  ،تكتشف نقص الشجاعة عند الفرد

حقيقة شخصية الفرد والكيفية التي تنعكس  اكتشافوهي ال تقربنا من  –إلعطاء مثال 

مفصولة عن حياة  حالماأل وهكذا فإننا سنجد أن حياة  ،هأحالمبها شخصيته على 

كما أن فرويد يؤمن بأن الحلم نفسه غير مهم ولكن األفكار التي تتخف  وراء  ،اليقظة

 .حلمهذا ال

حليل ولكننا نكمل ما ينقص الت ،نتيجة مشابهةإلى في علم النفس الفردي نصل 

والوحدة بين الفرد وأفكاره  ،بوعي الشخصية االعترافالنفس ي الخاص بفرويد وهو 

 .(1) وأعماله وأقواله(

ذين لاملدرسة الفرويدية بتوجيه هذين السؤالين ال "ادلر"وبالتفاتة رائعة يحرج 

 :جواب ألتباعه أيخانقة ال يسعفها ية و افي ز يضعان منهجه 

)ويمكننا أن نالحظ هذا النقص في نظرية فرويد عند إجابته عن  :يقول ادلر

 :مثل ،اسة الخاصة بتفهم معنى الحلماألسئلة املهمة والحس

 ما الغرض من الحلم ؟ .1

 ملاذا نحلم ؟ .2

إن أطباء التحليل النفس ي )أتباع مدرسة فرويد( يجيبون عن هذه التساؤالت 

 ."إلشباع رغبات الفرد التي لم يمكن إشباعها في الواقع"قائلين: 
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فأين اإلشباع عندما ننس ى  ،ولكن هذه اإلجابة ال تشرح جميع جوانب السؤال

لكن القليل منهم هم من  ،إن كل البشر يحلمون  ،عندما ال نستطيع فهمه أو الحلم؟ 

لو أننا فصلنا بين  ،فما اللذة التي نحصل عليها من الحلم ،همأحالميستطيعون فهم 

وبهذا  ،حالماأل وحياة اليقظة؟ إن اإلشباع الذي يعطيه الحلم يبق  في عالم  حالماأل حياة 

 عديمة الهدف والفائدة في حياة اليقظة. حالماأل تكون 

وعلى  ،ن الحالم واملستيقظ ما هما إال شخص واحدمن وجهة النظر العلمية فإ

  حالماأل هذا فإن الغرض من 
ً
على هذا الشخص في كلتا الحالتين  يجب أن يكون منطبقا

( –الحلم واليقظة  –
ً
 .(1) معا

 وقد اشرنا 
ً
  أيضا

ً
فال يمكن بحال اعتبار علة  "،ادلر"كما انتقدها  لهذه الفقرة تماما

هي الرغبة بينما يعترف فرويد انه ربما ال تنكشف له تلك الرغبة ألنه يتعذر فهم  حالماأل 

ن لم نقل كلها وهو صاحب هذه النظرية الطويلة في أغلب األحوال إ حالماأل رموز 

 بالتحليل النفس ي.

ساسات خاطئة ومحدودة من أ "فرويد"ما ارتكزت عليه نظرية  "ادلر"ثم يوجه 

 
ً
 .وال يمكن تعميمها كنظرية تشمل كل الحاالت جدا

)هناك نوع واحد من البشر يمكن معه أن نجد عالقة ارتباط بين  :يقول ادلر

املدلل وهذا النوع هو الطفل  ،ه وبين شخصية هذا الفرد ككلأحالمتطلعات الفرد في 

 فيه فإن أ
ً
 مبالغا

ً
 تدليال

ً
 ما يسألون أسئلة مثل:  فراد هذا النوع دائما

 ".؟  كيف يمكنني الحصول على ما أريد"

 ...أو

 ". ما الذي يمكن للحياة أن تقدمه لي ؟"

هم وهم يفعلون ذلك في أحالمإن مثل هؤالء األفراد يبحثون عن إرضاء لنزواتهم في 

ولو أننا فحصنا بدقة نظرية فرويد لوجدناها مبنية  ،كل جزئية من جزيئات سلوكهم

امر يجب أن تطاع والذي أو دلل الذي يشعر بأن رغباته بأكملها على علم نفس الطفل امل

                                                           
 .137املصدر نفسه: ص (1)



 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   54

ين على أنهم ال يملكون حق الوجود إذا ما تعارض وجودهم هذا مع رغباته خر ينظر لل 

 :
ً
 وشهواته فهو كمن يسأل قائال

 ". ملاذا يجب علي أن أحب جاري؟ وهل جاري يحبني ؟"

على دراسة شخصية القول بأن التحليل النفس ي مبني إلى  –مما سبق  –خلصنا 

ولكن تطلع الفرد إلشباع رغباته ما هو إال جانب واحد من ماليين  ،الطفل املدلل وحدها

ونحن ال نستطيع  "،التفوق "إلى ة الوصول حاولالجوانب التي يسعى الفرد لتحقيقها في م

 .(1) نتقبل هذا الجانب كدافع محوري لكل التعبيرات الصادرة عن الشخصية( أن

نها مبنية على دراسة شخصية رويد بأتهام نظرية التحليل النفس ي لفإ نعتقد إأ

 
ً
كلها بعد ذلك  حالمي شمولية لأل من أ الطفل املدلل وحدها يفرغها ويعريها تماما

  عمدة علم النفس.وبشهادة معتبرة من أحد أهم أ

 :"لهوهم اإل"في كتابه  ما كتبه ريتشارد دوكنز

على مبتنيات  حالماأل موضوع  تناول ليس عالم نفس ولكنه  (2)دوكنز  البروفسور 

  ،نفسية وطبية
ً
ليه العلماء إفضل ما وصل لزماننا ويفترض انه سيحتج بأ ولكونه معاصرا

 تالتي تع حالماأل لرد 
ً
 غيبي بر دليال

ً
قصارى جهده ذل بسييفترض أنه لذلك  ؛ يمان باهلللإل  ا

هذه الكلمات في الفصل الثالث باب  حالماأل حاد؛ كتب عن ة اإللنه يدعو لعقيدأ باعتبار 

 :  (3) الدليل القائم على التجربة الشخصية

 نضج أ)أحد اذك  وأ
ً
تخييم في ذهب لل ،بعمق قراني في الجامعة والذي كان متدينا

مع صديقته داخل الخيمة على  استيقظ. وفي منتصف الليل حدى الجزر االسكتلنديةإ

ن الصوت كان وال ريب في أ :دن  شك كان هناكبذاته دون أ إبليس - صوت شيطاني

 
ً
سباب وقد كانت أحد األ  ،لم ينس ى صديقي تلك التجربة املرعبة .بكل تفاصيله شيطانيا

 
ً
  التي دفعته الحقا

ً
 وقد تركت قصته ا .ليصبح قسيسا

ً
  نطباعا

ً
 ،عندي في فترة شبابي قويا
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 وعالم أحياء تطوري، و كاتب، يعيش في إنكلترا، من اهم منظري عقيدة اإللحاد في العالم.عالُم سلوك حيوان،  (2)

تعمدت كتابة اسم الفصل ألنه يناقض نفسه بعد عدة صفحات بإنكار األدلة الشخصية رغم انه احتج بها في بداية (3) 

.
ً
 الفصل كدليل نقض لألحالم والغيبيات عموما
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 .أكسفوردفي  "ن و اروز آند كر "ورويت القصة على مجموعة من علماء الحيوان في منتجع 

 "نورس جزيرة مان"وانفجرا بالضحك قائلين  ،بعلم الطيور  اختصاصيانوكان من بينهم 

. أحدهما أضاف بأن
ً
اني في صرخات وثرثرة ذلك الطائر الصوت الشيط بآن واحد معا

ماكن مختلفة من العالم وباللغات املحلية ألهل تلك في أ "طائر الشيطان" اسمكسبته أ

  .املناطق

 أو حد املالئكة عن أ أو ا رؤيا عنه أو نهم يؤمنون بأنهم ر منون باهلل ألالكثيرون يؤ 

وتلك الحجة هي أكثر  .حدهم تكلم معهم من داخل رؤوسهمأن أ أو  ،األزرقالعذراء بردائها 

 إ
ً
 ولكن األقل إ .للذين يزعمون بأن ذلك قد حصل لهم قناعا

ً
 خر ال لكل  قناعا

ً
 ين وخصوصا

 .(1) من لديه بعض املعرفة عن علم النفس(

دوكنز في معالجة موضوع بهذا الحجم  استخدمهاألسلوب التهكمي واالستهزائي الذي 

 
ً
، ولكن البأس م، ولو أني نقلت هذه النصوص لعالقتها بموضوع األحال با مناسيتطلب ردا

 اإليمان باهلل.صل التوحيد و أ من الرد عليه ألنها تمس

  الناس تؤمن فقط بدليل غيبي عن طريق األحالم أو الغيبيات ّن أ فاعتباره
ً
 ،عموما

 
ً
عقلية دلة كثيرة منها أفاألديان قدمت أدلة  ،كالم غير صحيح وعاري عن الصحة تماما

 ألسلوب هو استخفاف لعقول الناسبهذا ا واختزالها غاض ي عنهاتتثبت وجود هللا وال

 ستجهالهم بطريقة فجة.او 

دلة ( عن األ عليه السالماحمد الحسن )السيد  ما كتبهويكفي أن أنقل بعض 

 :للردالعقلية 

يقول السيد أحمد الحسن: )ومن األدلة العقلية التي احتج بها هللا سبحانه وتعالى 

 على امللحدين في القرآن :

 واألثر دال على املؤثر:  - أ
ً
 العدم ال ينتج شيئا

 ) :تعالىقال 
ُقون  ال 

 
خ

ْ
ْم ُهُم ال

 
ْيء  أ

 
ْير  ش 

 
ْن غ ُقوا م  ل 

ُ
ْم خ

 
 .{35الطور }( أ

                                                           
: 2009ز، مقارنة النسخة العربية بالنسخة السويدية بواسطة بسام البغدادي، إصدار تجريبي وهم االله، ريتشارد دوكن (1) 

 .45ص



 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   56

ق نه متغير، وكل حادث مسبو العالم )أو العوالم( ليس أزليا ً بل حادث أل  ّن إ

ئية فيه فهو غير منتج، فيستحيل ن العدم املطلق ال شيبالعدم، فالبد له من محدث، لأل 

 أن يأ
ً
والكون أو تي ش يء من عدم مطلق. بمعنى أن يأ، أي تي ش يء من ال ش يء مطلقا

، إذنمن عدم مطلق.  أت ن يكون قد أو الوجود الحادث ش يء، فال يمكن أ األكوان

 زلي غني عنه وعن غيره.فالوجود الحادث )الكون أو األكوان( يثبت أنه أت  من وجود أ

 وجوده سبحانه.ثبتنا محدثه قديم أزلي غير مسبوق بالعدم أ ّن : أإن قلنافنحن 

 نه حادث، أوإن قلنا: أ
ً
ن يكون هو األول، ألن معناه وال يمكن ألزمه محدث.  يضا

ن تكون هذه السلسلة فإن كان غيره تسلسل وال يمكن أن الش يء موجود ومعدوم معا. أ

غير متناهية من كل حيثية وجهة؛ ألن العالم حادث متناهي وله بداية. وملا كانت السلسلة 

بهذا و زلي قديم، من جهة كونها لها بداية، فالبد أن تنتهي إلى محدث أاألقل  متناهية على

 ثبت وجوده سبحانه. 

ر ظزل الزماني، بل هو بمعنى غير املسبوق بالعدم بغض النباألزل، ليس األ ومرادنا 

 عن بعد الزمان ووجوده من عدمه.

بداية له وال نهاية  ق : هو غير املحدود من أي حيثية وجهة ، فال لوبالالمتناهي املط

)ما ال  ـر عن بعد الزمان واملكان ووجودهما من عدمه. وليس مرادنا هو الظوبغض الن

 .(1) ....(نهاية( في بعض املعادالت 

 ( نقطة أخرى من األدلة العقلية:عليه السالمثم يضيف السيد أحمد الحسن )

ـــــ   ثر دالة على صفة املؤثر.األصفة ) ب ـ

لحاد، ومن يريد هنا بعض النصوص من كتاب وهم اإل سأنقلهذا الدليل  لبيانو 

 لحاد: لتفصيل عليه الرجوع لكتاب وهم اإلا

 :"التطور هادف"فصل الخطاب )
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فر جيني وقانون البقاء للجينة األفضل أو يمكن أن نقول: للكائن لدينا جينات وط

نفسه وقانون  بناء البيت والبيتفضل، فالفرق بين الجينة والكائن كالفرق بين خريطة األ 

البقاء للجينة املفضلة يصقل هذه الجينات، ونحن نعلم الن بشكل قطعي أن آلة البقاء 

على اإلطالق هي آلة الذكاء )الدماغ(، ورغم أن كلفة آلة  األرضيةفضل بالنسبة للحياة األ 

  االقتصاديةو الدماغ الذكاء أ
ً
حتاج كمية غذاء نه يحيث إعلى الكائن الحي  عالية جدا

 لة الذكاء.ر آن يطو أن يسير بهذا االتجاه أي ولكن التطور بالنتيجة مجبر على أ كبيرة

ة الذكاء آلن تتوفر جينات بناء الجيني موجود منذ البداية فالبد أن الطفر أفطاملا 

( 
ً
( عاجال

ً
 أم آ الدماغ مثال

ً
 حتى وإ جال

ً
  ن كان الطفر الجيني عشوائيا

ً
 .تماما

للجينات األفضل أو للكائن األفضل هو الحاكم في عملية ن قانون البقاء أوبما 

ن التطور منذ البداية متجه وهادف التطور إذن فالنتيجة أننا الن يمكننا الجزم بأ

 ذن هادف.إ و كائن ذكي، فالتطور إلنتاج جينات آلة ذكاء أ

طاق ادية ضمن ن. دوكنز اإللحالتام كاف  لنقض نظرية د االستداللن هذا أعتقد وأ

 .(1) ...(التطور غير هادف على املدى البعيد ّن الحياة األرضية القائمة على أ

عتقد أن هذا الرد كافي لبيان سفاهة من يحصر األدلة على وجود خالق باألدلة وأ

ب وهم يمكنه مراجعة كتاب عقائد اإلسالم وكتا االستزادةالغيبية فقط وملن يريد 

 دلة اإليمان باهلل والتوحيد .من أاإللحاد ملعرفة املزيد 

د. دوكنز في بداية كالمه بغياب علماء النفس عن جمهور  الحتجاجأما بالنسبة 

كتفي بما كتبه عالم ألنه ال يحمل قيمة علمية، وأيه ترك التعقيب علسوف أاملوحدين، ف

  "يونغ"النفس 
ً
 واالقتناعن التصديق املقطع الذي يحتج فيه بأآخر  ه فيعلى ما ذكر  ردا

يحاءات كل هذا ال ة بوجود اإلله وما يحصل فيها من إمور الغيبية املرتبطببعض األ 

 ! يصدق به من لديه بعض املعرفة عن علم النفس

ة الحياة املضادة، ال شهو إ األغالل)ال ش يء يحررنا من هذه  :"يونغ"يقول دكتور 

 "ارنست برالخ"في رواية  "بناء هللاأ"بناء الجسد من يعرفون الحرية بل الروح. ليس أ

 اإلنسان ّن الش يء الغريب أ": م في النهايةاأل  –تقول الشيطانة ية عن حياة العائلة، و ااملأس
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األقل،  . هذا ما لم يتعلمه فرويد وال كل من يشاركه نظرته على"بوههللا أ ّن ال يتعلم بأ

 أنهم ال يجدون أ
ً
ن ال يساعد الذين يبحثون ع هذه املعرفة. الالهوتيإلى املفتاح  بدا

نه، في معناه الحقيقي هبة : أيمان ال يصنعاملفتاح، الن الالهوت يتطلب اإليمان، واإل 

حياة الروح الثانية،  اكتشافأبناء هذا العصر، تواجهنا ضرورة  ،نحن ".نعمةلطف "

نها الطريقة الوحيدة التي نستطيع بواسطتها بأنفسنا من جديد. أن نختبرها يجب أ

 دورة الحوادث البيولوجية.إلى حطيم القوة التي تقيدنا ت

بين فرويد وبيني  االختالفيشكل النقطة الثالثة من  الةن موقفي من هذه املسإ

عتبر نفس ي مسؤوال عن تطوير . غير أني ال أ"التصوف"وبسببها يتهمونني باملستطيقا 

  اإلنسان
ً
 انقذافويا ليصنع دينه من التعبير، وعن عف دائما وفي كل مكان، تطويرا

منة السحيقة، في قلب املشاعر واألفكار الدينية. ومن ال ز ية، منذ األ اإلنسانالنفس 

 .(1) عمى(ية فهو أاإلنسانن يرى هذا الجانب من النفس يستطيع أ

مة الهرم العالمي في جاهل بالعلوم النفسية وهو يقف في ق "يونغ"دكتور  أنفهل 

ثناء حياته )رئيس الجمعية الطبية العامة الدولية لعلم العالج النفس ي عام املجال أهذا 

  ؟1939 -1856 يعني في زمن حياة فرويد (،1933

الناس والهبوط باملستوى  استخفافيكشف هذا التمادي في  أنكن يكفي ول

 إلى العلمي 
ً
ليس سوى فبركات كالمية غايتها  "دوكنز" ما يقوله أن هذا الحد لنعرف الحقا

 .خداع الناس

 )أ :"دوكنز"ثم يقول 
ً
البعض  ،نت تقول بأن لك تجربة مع هللا بشكل مباشر؟ حسنا

 أعتقد أ
ً
  نه رأى فيال

ً
 ن ذلك ربما ال يترك لديك اولك ،ورديا

ً
  نطباعا

ً
بيتر سوتكليف  ،عميقا

لسجن ه لوأدى ذلك ب ،سمع املسيح يقول له بأن يقتل النساء ،القاتل من يوركشاير

لرحيم لم له اقال له بأن يحتل العراق )ذلك اإل جورج بوش يقول بأن هللا .مدى الحياة

نه والعديدين في املصحات يعتقدون بأ سلحة دمار شامل(.يوحي له بأنه ليس هناك أ

 أفكارهمبأنهم يستطيعون بث  أو مر ضدهم ن العالم كله يتآأ أو ، شارلي شابلن أو نابليون 

 .يحاءاتهم الداخلية بشكل جدينتكلم عنهم كطرائف وال نأخذ إ .ينخر ال في رؤوس 

                                                           
 .134علم النفس التحليلي، يونغ: ص (1)
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أما اإليحاءات الدينية  .ن ذلك ينطبق على فئة قليلة فقط من الناسوالسبب األكبر هو أ

 .(1) كثر(فإن زبائنها أ

على قضية  يمهاموتع اعتمادهاال يمكن "دوكنز" التي نقلها التجارب الشخصية 

تجارب منتقاة وفق معايير نسبية غير ثابتة وبالتالي فهي بل العكس هي مهمة وعظيمة 

 
ً
 "دوكنز" نقد و  ،موضع للشك والقدح دائما

ً
ذا كانت تلك التجارب إال إ ،غير صحيح طبعا

مجموعة كبيرة من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب فتكون  ومنتشرة بين كثيرة وشائعة

 األرضكثر سكان ضية ما، بينما العكس هو الصحيح فأهناك عندئذ قيمة الدعائهم بق

خارج خبارات غيبية من من حوادث وإيسمعونه  أو ن ويؤمنون بما يرونه وحدو هم م

 حواسهم الخمسة.

 ) :"دوكنز"يقول 
ً
نهاية "في سخريته عندما كتب في  ولم يكن سام هاريس مبالغا

عندما يكون  .ي مبرر عقليون بأمور ليس لها أسماء عديدة للذين يؤمنلدينا أ ":اإليمان

  كهذايمان إ
ً
 أو "ذهاني" أوال فندعوهم "مجنون" وإ "،متدينين"ننا ندعوهم فإ شائعا

يؤمن بها شياء التي عدد الناس الذين يؤمنون بنفس األ  ... وكلما زاد"ضحية للوهم"

فانه يبق  مجرد حادث  ،ى أخر  ولكن من جهة  .الشخص كلما شعر الشخص باألمان

 ،فكاركما بأن خالق الكون يستطيع سماع أ ن يكون من الطبيعي في مجتمعتاريخي أ

ن هللا يخاطبه من خالل قطرات املطر كذلك هي إشارة بخلل عقلي لو تصور الشخص بأ

 
ً
لكن معتقداتهم هي ، قول بأن املتدينين مجانيند أن أريال أ .على زجاجة النافذة مثال

 .(2) الجنون بعينه(

ضحية " إنسانجعل إلى مور التي ليس لها مبرر عقلي ليس بالضرورة  تؤدي األ  

  ،"للوهم
ً
  فكثير من الظواهر ال نعرف لها مبررا

ً
ومع ذلك هي موجودة وال تجعلنا  عقليا

 "األقزامحلقات "و "الصخور الزاحفة"و "ميكسيكو نيو سو اهمهمة ت" ضحية للوهم مثل

التي يعجز العلم عن  (3) وغيرها من الظواهر الطبيعية "كرويات كوستاريكا الحجرية"و

بعض التجارب العلمية الحديثة تتصرف فيها  :كثر من ذلكبل وأ ،النحتى  تعليلها

 اختراقة التجربة خارج القوانين وخارج املألوف وبدون تعليل علمي معقول مثل تجرب

                                                           
 .90دوكنز: ص ،اللهوهم ا (1)

 نفس املصدر. (2)

 https://www.youtube.com/watch?v=ytzNWqr_egEلالطالع على الظواهر أعاله، الحظ: (3) 
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  الواحد لشقين اإللكترون
ً
عقولة حتى على املستوى املمور غير فهل حصول األ  ،(1) معا

 ! "دوكنز"ضحية للوهم كما يفترض  اإلنسانالعلمي والتجريبي يجعل 

 ناهيك عن أن األ 
ً
وليس  مور الروحية والوحي واإلخبارات الغيبية موجودة فعال

 فتراضا
ً
تحققت تلك األمور الغيبية وبانت آثارها ن وبعد أ ،رض الواقعوهي تتحقق على أ ا

 امللموسة أ
ً
  صبحت واقعا

ً
 أو ن نصفها بالوهم وبالتالي فال يعقل أ ،نكارهال يمكن إ ثابتا

  االفرضية؛ فقط ألننا ال نعرف ما يبرر حصوله
ً
! كما هو حال بقية الظواهر  عقال

 الطبيعية التي ال نجد لها مبرر
ً
 علمي ا

ً
 يعلل حصولها. ا

 :لة األحالم بنظر "دوكنز"ع

نكاره ال يمكن إ األمر وهذا  ،يذكر دوكنز قدرة الدماغ الهائلة على املحاكاة والتصوير

 
ً
  ؛طبعا

ً
نها علة الوهم والخلط الذي يعتري ويقدم دوكنز تلك القدرة على أ ،ألنه ثابت علميا

 ،املعجزات الخارقة للقوانين أو  حالماأل عندما يواجه بعض الحاالت الغيبية ومنها  اإلنسان

 ذ يقول:إ

هذا الواقع هو عبارة عن  :باستمراريقوم ببناء نموذجه بشكل متجدد الدماغ  )....

. الخداع البصري هو صب البصري، وبذلك تبني صور متغيرةنبضات كهربائية تمر في الع

نها أ .اة العقليةقول ذلك فقط ألبين القوة الهائلة للمحاك.. أ.......تذكير واضح على ذلك 

عادة بناء شبح وإ .تبدو واقعية ألعلى الدرجات "رؤى"و "مشاهد"مجهزة بشكل جيد لبناء 

 .(2) طفال بالنسبة لبرنامج بهذا الرقي(لعذراء في العقل هي بمثابة لعبة أمريم ا أو مالك  أو 

منهج غير دقيق وال  حالماأل هذه القدرة كعلة لإلفالت من حقيقة  استخدامولكن 

فاألمثلة التي ساقها تعتمد على الخداع البصري الذي يعتري الدماغ في تحليل  ،علمي

ن املدخالت البصرية التي يحصل فيها الخداع والحقيقة أ ،املدخالت البصرية والسمعية

تخضع لعلل واقعية في  إنماالرادار ومثيالتها  أو  (3) القناع املجوف أو مثل مكعبات نيكر 

                                                           
ملن يرغب االطالع على تجربة الشقين يمكنه الرجوع إلى كتاب ميتافيزيقيا الجسيمات، بريجيته فالكينبورج، ترجمة نبيل  (1)

 .564: ص2017مصطف ، الطبعة األولى ياسين البكري و احمد حمدي 

 .92 – 91وهم االله، دوكنز: ص(2) 

قناع مجوف عندما تشاهده من الجهتين يختلط على املشاهد، الوجه املجوف عن الوجه البارز؛ والذي يسبب اإلحساس (3) 

ض العلماء أن العقل اإلنساني بأن املعلومات الحسية التي يستقبلها الدماغ تتطابق مع نموذجين متباينين من الحقيقة ويفتر 
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وكذلك  ،متعددة للمشاهد احتماالتفي تلك الصور فتعطي  الظل والنور  تفاوتمكانات 

فالبصر  ،اإلنسانثناء يقظة وهذه املدخالت تحصل في أ .الحال في املدخالت السمعية

نما كيب واملحاكاة في الدماغ البشري إفقدرة التر  ،حالماأل قحامهما في والسمع ال يمكن إ

عية معتمدة على متغيرات ن تلك املدخالت البصرية والسمأل  ؛اليقظة أثناءتحصل في 

 ،ثناء النوملبشري في منأى عن تلك املتغيرات أوالعقل ا ،كثيرة منها الظل والتباين

ثناء ورودها عن طرأ عليها هذا التغيير والتأثير أفاملدخالت جاهزة في الذاكرة البشرية وال ي

ذا املسار وتأثره دوكنز به واحتجاج ،الدماغإلى السمعي وصوال  أو لبصري طريق العصب ا

 باملتغيرات هو أمر أ
ً
 .جنبي عن املوضوع تماما

 
ً
 صحيحة مثل فيلم دقيق ةعيننا ال تعطي الدماغ صور أ ).... :وهذا ما قاله نصا

يقوم ببناء نموذجه بشكل متجدد  . الدماغعما يحصل بمرور الوقت في محيطنا

وبذلك  ،هذا الواقع هو عبارة عن نبضات كهربائية تمر في العصب البصري  :باستمرار

 .(1) تبني صور متغيرة(

ن قدرة الدماغ على البناء والتصوير مترتبة على ما يورده العصب هو هنا يؤكد أ

تلك النبضات الكهربائية يضطر برنامج  انتقالوبسبب طبيعة  ،البصري والسمعي

رة ربما تختلف عن حقيقة الصور األصلية في بناء صور متغيإلى في الدماغ ة املحاكا

ن املعالجة التي يقوم بها العقل البشري أل  ؛ن هذا التعليل غير دقيقالخارج. وعلى هذا فإ

 في مأخوذة من صور  ب بل هيعصاملدخالت النبضية املتغيرة عبر األ ال تعتمد على تلك ا

يكون في  حالماأل عندما يرى  اإلنسانن أل  ؛وهذه الصور ثابتة ومعلومة وال تتغير ،الذاكرة

 حاستي السمع والبصر. لتعطل  الةالنوم في ح

 أخر  نه من جهة كما أ
ً
 أوباملستدعيات  "فرويد" افترضهعن ما  ى ال يختلف كثيرا

ك للت استجابةورات وصور يختلقها العقل البشري تصإلى املنبهات التي تؤدي بالنتيجة 

  ،املنبهات الحسية
ً
ولكن  ،جابة عنهعن اإل  ويقوم هنا نفس السؤال الذي يعجزون دائما

ال تخضع  أحالميجاد مبررات حصول إعن عجزه بكثر من مرة صراحة أ اعترف "فرويد"

السقوط  أحالمكما في  ال توجد رابطة بينها وبين األحالمقل على األ أو للمنبهات الحسية 

                                                                                                                                          
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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  "دوكنز"وما ذكره هنا  .ومثيالتهاوالطيران 
ً
فحصول ردود  ،عن السابق ال يختلف كثيرا

ذا جاز التعبير( في املدخالت )إ إشكال أوفعال للدماغ مبنية دائما على وقوع حيرة األ 

وهذه  ،دوران الرادار ومثيالتها أو يستدعي حلوال آنية سريعة كما في  مشاهدة القناع 

مكانية فيها الخيال واإل  يتدخل استثنائيةضاع ربما يمكن أن نسميها أو الحاالت تحصل في 

والتفاعل وفق برنامج معين يعمل وفقه  لالستجابةتصورية الهائلة للدماغ البشري ال

وهذا التدخل املبني على منبهات خارجية وحاالت استثنائية غير متوفر في  ،الدماغ البشري 

ثناء النوم ولكل والتي تحصل بشكل يومي أ حالمأل في ا اإلنسانالحاالت التي يتعرض لها 

 
ً
 ؟!كبر من هذا فأي خلط أ ،الناس تقريبا

  :يقول دوكنز
ً
  )عندما كنت صغيرا

ً
نه أوك ،: صوت ذكري يغمغمسمعت مرة ما شبحا

  ،تبين الكلماتوكدت أستطيع تقريبا أن أ .يتلو صلوات
ً
 .والتي كان لها طابع جاد جدا

صابني ر من القصص عن الرهبان في البيوت القديمة وأوكنت وقتها قد سمعت الكثي

وكلما اقتربت كلما ارتفع  .الذعر. ولكني نهضت من السرير وزحفت نحو مصدر الصوت

كنت قريبا بشكل كاف ألعرف  .وفجأة فهمت الصوت الذي يرن في رأس ي ،الصوت

برنامج املحاكاة  استخدمهمن خالل ثقب املفتاح لتخلق صوتا كانت الريح تعصف ه ُواقع

 في عقلي ليبني نموذج
ً
  .لصوت رجل يتلو الصلوات بجدية ا

ً
قابال للتأثر  ولو كنت طفال

ليس فقط خطابا غير  "سمعأ"ن لكان من املمكن لي أ ،كبر مما كنت عليه آنذاكبشكل أ

ما هي الكلمات التي كنت  :نتساءل ال وأ .أيضامفهوم بل كلمات معينة وربما جمل 

 كنت قابال للتأثر وقد نشأت في بيئة دينية؟سأسمعها لو 

  ،كنت في نفس العمر تقريبا ،ى أخر  في مناسبة 
ً
  رأيت وجها

ً
  عمالقا

ً
بشكل ال  وشريرا

 :األمراقتربت بهلع ألتبين  .يحدق من النافذة في بيت عادي في قرية على البحر ،يوصف

 ش يء مبهم يعطي ا
ً
  نطباعا

ً
ه بحد . الوجالستارةن نقشة على قماش لوجه ناتج ع بعيدا

حداث وفي أ .عادة تركيبها طبعا في راس ي الطفولي الخائفذاته وتعابيره الشريرة تم إ

تقياء وجه الشيطان في الدخان املنبعث من الحادي عشر من أيلول رأى بعض األ

 .(1) لها الناس بشكل كبير(و اخرافة مدعومة بصورة نشرت على الشبكة وتد :البرجين
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  "دوكنز"ذكر 
ً
وقد بين انه كان يعيش في طفولته  ،تجربتين مر بهما عندما كان طفال

 من الخوف الهيستيري جعلته يتخيل أ الةح
ً
 أيضاوقرنها  ،شياء لم تكن موجودة فعال

نه خلط ، إال أن كان صحيحا بنسبة ماوهذا وإ .حالماأل على صناعة  اإلنسانبقدرة 

فحصول تلك الخياالت كما مر متصل بسبب ما وهو هنا الخوف  ،أيضاراق و لأل 

 وملا كان هذا الخوف متعلق ،في طفولته "دوكنز"الهستيري الذي كان يعيشه 
ً
ب ما بسب ا

صورها بالشكل الذي  علة املؤثر  أو لنقل علة الخوف  أو صور خياله ذلك السبب ، حينها

صبح صوت رجل ونقش الستارة فصوت الهواء أ ، رتباط بتلك العلة املؤثرةله عالقة وا

ن تكون موجودة في كل حلم فتلك العلة املؤثرة البد أ ،صبح وجه عمالق شرير وهكذاأ

 ولكن الحقيقة أ ".دوكنز"لكي يمكن تعميم فرض 
ً
بل ربما  ن هذه العلة غير متوفرة دائما

حساس والوعي عن اإل وغيابه  اإلنسانالنوم النقطاع  أثناءقليلة  أو تكاد تكون معدومة 

املؤثرات واملنبهات  انحسار في النوم يستلزم  االنقطاع ّن بل إ ،بكل ما يدور حوله

 
ً
ثناء النوم ولكن أن أهم الحواس تنتهي أ اعتبار على  "العلة املؤثرة"سميناه ما أ وخصوصا

 ثناء النوم.أ حالماأل من هذا تكون على الرغم 

  اإلنسان)عقل  :يقول دوكنز
ً
وعندما ننام ندعو  .عادة بناء النماذجفي إ رائع جدا

 أحالمذلك 
ً
الواقعية ندعوها  ةفي حاله كونها شديد أو وفي اليقظة ندعوها بالتخيالت  ،ا

يرون  "صدقاء وهميينأ"طفال الذين لديهم األ  ،وكما سنرى في الفصل العاشر .هلوسات

 بوضوح في بعض األحيان كما لو أ صدقائهمأ
ً
ولو كنا على درجة من  .نهم حقيقيين تماما

 أو سمعنا شبحا  أو الهلوسة وسندعي بأننا رأينا  أو اليقظة  أحالمالسذاجة فلن نميز بين 

 لإ أو مالكا 
ً
رؤيا  .مريم العذراء –الشابات الكاثوليكيات  الةوبشكل خاص في ح – أو ها

 .(1) موجودين حقيقة( ،العذراء أو لهة ال ،األشباحكهذه ليس سببا كافيا للتصديق بأن 

لإلفالت من  "دوكنز"ن صح وقبلنا به فهو لن يسعف إ "بناء النماذج إعادة" :قوله

فإعادة البناء تقع  ،فهي تمتلك مدخالت جديدة ال تخضع إلعادة البناء ،الصادقة حالماأل 

وهذا ما تقع في  ،عادة تركيبها بصور جديدةاملعلومات القديمة وإ اجترار ضمن دائرة 

ولكن وجود بيانات جديدة  "،دوكنز"ردها واعتمد عليها أو التي  األمثلةدائرتها جميع 

  "دوكنز"يجهلها الشخص الحالم يضع 
ً
 أ في مأزق لن يجد له حال

ً
  ؛بدا

ً
 حالماأل  وخصوصا
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 "فرويد"عجز وهذا ما أ ،عن معرفتها اإلنسانمستقبلية يعجز  أو مور غيبية التي تنبئ بأ

 علنوا عجزهم صراحة. والكثير غيره وأ

الهلوسة  أو اليقظة  أحالمولو كنا على درجة من السذاجة فلن نميز بين " :ما قولهأ

 لإ أو مالكا  أو سمعنا شبحا  أو وسندعي بأننا رأينا 
ً
 ،"ها

مجرد هلوسة من قبيل  ويعتبرها ه يختزل موضوع األحالم بكل بساطةنأأي 

هذا فرض  ،سماعه والتصرف بتلك املعلومة وفق هواجس الشخص أو مشاهدة ش يء 

هي  :وثانيا ،ال تتركب من عنصر واحد :الأو ؛  نهاإذ أ حالماأل غير منطقي وال يتناسب مع 

ال  -ي الغزارة والتنوع أ -ن اتان الصفتاوه .بل ومتنوعة األحيانكثر كثيرة بل وغزيرة في أ

ن جميع الناس الصفتين تجعل الفرض املقبول أ تينألنها بها ؛مع فرض الهواجس انتتفق

اليقظة تقع ضمن خياالت  أحالمن كما أ ،مرض ى ومتوجسين من كل ش يء وفي كل وقت

ال من قريب األحالم  وهذا ال يشابه  ،ويعرف ما يفعل رادية يصنعها الشخص وهو واعإ

 .سلطة على تركيبهاوليس له ، ال يعلم الحالم عنها شيئا قط املنام  فأحالم ،وال من بعيد 

فكيف يمكن  ،األصحاءمرضية وال يمكن تعميمها على كل البشر  الةما الهلوسة فهي حأ

وهذا خلط  ،على ما يحصل مع املرض ى النفسيين بناءً  األصحاءالحكم على ما يراه 

 ى.أخر  مرة  "دوكنز"ليه متعمد يلجأ إ

كما حصل في البرتغال  ،الرؤيا الجماعية الةى ففي حأخر  )من ناحية  :يقول دوكنز

 لفأحيث شهد سبعون  1917يام جج ملنطقة فاطمة البرتغالية عام في أ
ً
من الحجاج  ا

 .نه من الصعب تجاهل ظاهرة كتلكإف ،"تترك السماء وتهوي باتجاه الحجاج"الشمس 

صعب ولكن من األ  .شخص لنفس الهلوسة 70000وليس من السهل تفسير تقاسم 

بل ة وليس فقط الرؤي ،حد خارج منطقة فاطمةأن يراها أون القبول بحقيقة حدوثها بد

ومن ضمنها قوى تسارع كافية لقذف  ،الشعور بالدمار الهائل للمجموعة الشمسية أيضا

تجربة دافيد هيوم البليغة على مة التفكير بو اال نستطيع هنا مق .الجميع للفضاء

عجب من إال إذا كان تكذيبها أ ،أعجوبةليس هناك من شهادة تكفي لتصديق " :عاجيباأل 

 ."الواقع الذي بنيت عليه

لنفس الوهم في  ةيكون سبعون الف شخصا ضحي أنربما يبدو من غير املحتمل 

التاريخ أخطأ في تسجيل  أن أو .انهم تآمروا على نفس الكذبة الجماعية أو  ،نفس الوقت
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 ن سبعين الفواقعة أ
ً
 إقناعهما سرابا )كان قد تم أو نهم ر أ أو  .زعموا رؤية الشمس ترقص ا

ولكن أي احتماالت تبدو أكثر  .ش يء ال يعقل انه كان مفيدا للنظر( ،بالتحديق في الشمس

  األرضن تكون أ :كثر من غيرهااحتمالية الوقوع أ
ً
والنظام  ،قد سحب من مسارها جانبا

 املوضوع. البرتغالحد خارج منطقة فاطمة بمن دون أن يشعر أ ،نهاراالشمس ي قد 

 .هذه الدرجةإلى ليست معزولة عن بقية العالم 

 لظواهر دينية  أو ن يقال حول موضوع التجارب الشخصية لإلله هذا كل ما يمكن أ

 .ولو تعرضت لتجربة من هذا النوع فلربما تجد نفسك مؤمنا بواقعيتها بشكل قوي  .ى أخر 

  .يصدقون ذلك أنين منا خر ال نه على ولكن ال تتوقع أ
ً
كان لدينا بعض ذا إ وخصوصا

 .(1) املعرفة عن الدماغ وقدرته الجبارة على العمل(

بقصص شخصية من  استدلفمع أنه  ،قمة العناد واملكابرةإلى  "دوكنز"هنا وصل 

ن املرض ى من بعض املهووسي أو من صديق له يختلي بصديقته في خيمة  أو طفولته 

 من لي للحقيقة ليّ مثلة دليال يؤيد ما يفترضه هو عتبر تلك األ النفسيين وأ
ً
  ا

ً
نجده  ،غريبا

ن العدد هلوسة رغم أ أو نما هو وهم إ إنسانن ما شاهده سبعون الف أيعلن تشكيكه ب

 
ً
  الوهم. أو اس على الكذب واالفتراء وهذا الرقم يمتنع فيه تواطؤ الن ،كبير جدا

بامتناع حصول ذلك بحجة عدم مشاهدة الحدث من غير املوجودين  احتجاجهما أ

 أو  األرضرجاء ب على هذا الحدث الكوني في بقية أثار تترتعدم حصول آ أو في املكان 

 عجاز ن هذا ما نسميه إأل  "؛دوكنز"فهذا ما ال يفهمه  ،املجموعة الشمسية
ً
ود وهو موج ا

 ومتواتر في حاالت كثيرة تا
ً
وهذا الخرق ليس غريبا  ،وهو خرق للقوانين الفيزيائية ريخيا

 
ً
يعجز العلماء عن  حتى من الناحية العلمية وكما هو معروف وجود حاالت كثيرة جدا

نهم ال عترف بوجوده علماء الفيزياء رغم أيجاد تفسير علمي لحصولها وتعد خرقا يإ

نه يثبت حقيقة دينية ال مجرد أل )نكار ذاك فقبول هذا وإ ،يعرفون لتفسيره علة معقولة

 مر فيه ش يء كثير من عدم املصداقية والكيل بمكيالين.أ (يقرها هو
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 األ 
ً
، بدقة األمر ما زالت في بداية الطريق للتعرف على  بحاث البايلوجية عموما

الدماغ والذي يعتبر نسان وهو د اإلأن األحالم تحدث في أعقد عضو عن إلىوالسبب يعود 

 لغز 
ً
الكبد  أو بحاث القلب في أالحال و وليس كما ه ،حد كبير إلىحير العلماء وأعجزهم  ا

  اإلنسانى في جسد خر األ  األعضاء أو
ً
غلب في أ والتي بلغت مراحل متقدمة ودقيقة جدا

 املنشورة لبعض علماءراء بحاث وال ن نطالع بعض األ ولكن يكفي أ ،التفاصيل تقريبا

 اإلنسانردود الفعل التي يبديها  أو  حالماأل ثار النفس والطب بهذا الخصوص لنعرف أن آ

النشاط الكهربائي  أو خمول العضالت  أو كرمش العينين  اإلنسانعضاء ثناء النوم على أأ

مؤشرات ملا يحصل  ى كلهاأخر  للدماغ في أماكن معينة وخفوت ذلك النشاط في أماكن 

 :حالماأل ثناء في أ

ن العلماء بموجب هذه التجارب أ اكتشف) :الدكتور سليمان الدليمي كتب

كما وجدوا  ،عصاب والعضالت بما في ذلك عضالت القلب تتولد منها موجات كهربائيةاأل 

وهذه املوجات تصدر من  .ى تتولد منها نفس املوجات الحركيةخر األ ن فروة الراس هي أ

وقد توالت التجارب العلمية الحقا  " beta"وبيتا  "alpha"الدماغ وتسمى موجات الفا 

 "mu"ومو  " theta"وثيتا  "delta"ى جديدة منها دلتا أخر  حتى تم التعرف على موجات 

 وأ "spike"وسبايك  "vertex"وفيرتكس  " gamma"وغاما 
ً
وقد  "،k"املوجة ك  خيرا

التعرف على جل رصد هذه املوجات و جهزة واملعدات الطبية من أمن األ  ستخدمت الكثير إ

ى في الجسد بحيث يسهل التقاطها أخر  ماكن صدرها وقياسها في الراس وفي بعض أم

وقد اجريت العديد من التجارب في مرحلة الحقة ملعرفة  .وتسجيلها على بطاقات ورقية

وهما النوم  :تم التعرف على حالتين متميزتين للنوم 1950ففي عام  ،نشاط الدماغ

وهناك العديد من التسميات  .حالماأل النوم الذي ال يخلو من  الةوح حالماأل الخالي من 

 الةوهناك ح ،النوم العميق والخفيف الةلوصف هاتين الحالتين منها على سبيل املثال ح

كثر الحاالت شيوعا في ذلك الوقت ومن أ ،النوم الهادئ والقلق والنوم العالي والواطئ

 النوم العادي وغير العادي.  الةح

النوم الذي يتميز بحركة العين  :يمكن رصد حالتين من النوم وهما وعموما

جل ومن أ ".nrem"سمى يوالنوم بدون حركة العين السريعة و  "rem"سمى يالسريعة و 

جريت العديد من التجارب العلمية املختبرية هاتين الحالتين ورصدهما عن قرب أ معرفة
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واملعدات الطبية  األجهزةوذلك باستخدام نفس  1960على مجموع من املتطوعين عام 

 1فقد استخدم القطب الكهربائي رقم  .زالت تستخدم حتى يومنا هذا املختبرية التي ما

لقياس حركة  5و  4ائي رقم بينما استخدم القطب الكهرب ،لقياس نشاط الدماغ 3و 2و

 7خدم لتسجيل نبرة الصوت واستخدم لقطب رقم فقد است 6ما القطب رقم العين أ

النوم بدون حركة العين  الةح أنوقد لوحظ من هذه التجارب  .لتسجيل ضربات القلب

ى من النوم واملتمثلة خر األ لى فيما تزداد الحاالت و السريعة تقل عند ساعات الصباح األ 

التي تحدث في  حالماأل على تذكر  اإلنسانالذي يعني قدرة  األمر  ،بزيادة حركات العين

  .(1) ي قبل النهوض من النوم بفترة قصيرة(لى أو ساعات الصباح األ 

في وصف بعض مراحل النوم  (2) بعض ما كتب د. محمد عمر سالم أيضاننقل 

 : ا يرافقها من الناحية البيولوجيةوم حالماأل وحصول 

نوعين إلى  -حسب مؤشرات بيولوجية وفسيولوجية عديدة  –)ينقسم النوم 

  ".النوم ذو حركة العين السريعة"الفارق  أو مختلفين هما: النوم الساكن والنوم النشط 

إلى ويعرف النوم الساكن: وهو النوم العادي، الذي يبدأ بالنعاس ويتحول تدريجيا 

. يتباطأ التنفس . النوم العميق، ويتدرج على أربعة مراحل تكون أعمقها الثالثة والرابعة

، % 30 – 25تنخفض وظائف الدماغ بنسبة ب، وتكون العين ساكنة ونبضات القل

 لة وبطيئة وغير منتظمة.وتكون موجات مخطط الدماغ طوي

 ،مختلف تماما عن النوم السابق "النوم ذو حركة العين السريعة"النوم النشط 

تزداد ضربات القلب ومعدل التنفس مع عدم انتظامهما .. تتحرك العينين حركة سريعة 

 أو ، أسفلإلى ثانية، وتكون الحركة من أعلى  20إلى  10دفعات تستمر من تظمة في من

دا عضالت القلب والتنفس جانبية يحدث تقريبا شلل مؤقت في كل عضالت الجسم ع

، ولكن هذه أشد أو ية لليقظة و ادماغ بدرجة مسينشط ال ،، وعضالت األحشاءوالعينين

، حتى أن صعوبة إيقاظ الحسية والحركية املعتادةداداته اليقظة تكون في عزلة عن إم

في  حالماأل ن ؛ تكو  خرال النائم في هذا النوع من النوم تكون أشد من أعمق درجات النوع 

 .هذا النوع من النوم

                                                           
 .36 – 35عالم األحالم تفسير الرموز واإلشارات، د. .سليمان الدليمي : ص(1) 

 الدكتور محمد عمر سالم رئيس قسم الطب النفس باملستشف  األهلي في قطر. (2) 
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، وتكون دقيقة 90من النوم في دورات خالل الليلة، مدتها  يتبادل هذان النوعان

، وتزداد مدته ل الليلأو دقائق في  10لنشط ملدة البداية بالنوم العادي يتبعه النوم ا

العادي  اإلنسانذن أثناء النوم يمر إ .الليل آخر  دقيقة في 30- 20إلى تدريجيا حتى تصل 

% من ساعات  20 - 15تمثل  حالماأل ، وفترة مرات في الليلة 7 - 4من  حالماأل  بمرحلة

 النوم ... 

املستهلكة في اليقظة ولتجديد النشاط النوم الساكن مهم لتعويض املواد الحيوية 

أثناء النوم  إنسان.. وعندما يوقظ  حالماأل بالذاكرة و  ..... أما النوم النشط فله عالقة

إلى % من الحاالت .. هذه النسبة تهبط  80النشط فإنه سيذكر أنه كان في حلم في حوالي 

 .(1) (% إذا تم إيقاظه في النوم الساكن .. 15

مكانية فهم مات العامة وربما غيرها ال توفر إحصائية واملعلو مثل هذه املعطيات اإل  

وردود  الثار فحصول هذه  ،ناهيك عن موضع حصولها حالماملاهية الطبية الواضحة لأل 

ثار نتيجة مرور في الدماغ وال تمنع حصول تلك ال حالماأل حصول  احتمالاألفعال تعطي 

  آخر حصولها في مكانثناء بالدماغ أ حالماأل 
ً
في  حالماأل حصول  :هوخر ال  األمر .أيضا

 و الثواني والدقائق األ  أو النوم الساكن 
ً
عند الناس مما  لى للنوم وهذا ثابت ويحصل كثيرا

 ،النوم الساكن أحالم اختالجات أوشارات كهربائية يعني أن تلك التجارب لم تسجل أي إ

الكهربائية واالختالجية تلك،  األفعالردود  حالملأل ن تكون وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أ

تغطي كل الحاالت الحلمية املتوقعة الحصول  أو تلك التجارب لم تستوعب  ّن ربما أ أو 

بالنتائج تؤيده بعض  االختالفوهذا  .اليقظة أو ثناء النوم قات سواء أو للناس في جميع األ 

رده الحقا في هذا الباب، وفي الحالتين يكون لدينا مؤشر محبط ملا أو بحاث كما ساأل 

 حصائية.عن طريق تلك األبحاث والنتائج اإل  حالماأل نتأمله من كشف ماهية 

 
ً
حاطة بوظائف الدماغ بشكل دقيق فإن اإل  ،لتعقيد فيسيولوجيا الدماغ ونظرا

الدماغ الحي بعد  شافاستكورغم تطور األجهزة والتقنيات املستخدمة في  ،صعب للغاية

رغم هذا التطور فان أغلب  ولكن ،بحاث معتمدة على نتائج التشريحأن كانت أغلب األ 

بحاث، وهي عموما ال املحاكاة في التجارب واأل  أسلوبما تزال تستخدم  ةساليب الحديثاأل 

                                                           
األحالم والكوابيس داللتها الطبية والثقافية، نشرة مصورة تصدر عن دكتور محمد عمر سلمان استشاري ورئيس قسم  (1)

 .5الطب النفس ي في املستشف  األهلي في دولة قطر: ص
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ً
 (1) "السايتولوجيا"بحاث املختبرية التركيبية للخاليا واضحة ودقيقة مثل األ  تعطي صورا

فعمل الدماغ وفق النتائج  ،املجال الكهربائي للمراسالت الدماغية أوالهرمونات  أو

يوجد دماغان متشابهان بين ذ ال إ ؛قرب للخيالواألبحاث الحديثة ش يء عجيب وأ

 شخصين إ
ً
  .طالقا

الف كيلومتر من التوصيالت  180بليون خلية عصبية و 100ويشغل الدماغ "

هناك  ّن وكشفت األبحاث الحديثة أ .ربع مراتأ األرضيةوهي تكفي للف الكرة  ،الكهربائية

النقطة باء في إلى شارة من النقطة الف ترسل إ ،تسع خاليا دبقية لكل خلية عصبية

 االعتناءفمهمتها هي  ،وغياب الخاليا الدبقية يجعل عمل الخاليا املرسلة منقوصا ،الدماغ

عناية خاصة فتوفر لها الغذاء والحماية وتزيل النسيج إلى بالخاليا العصبية التي تحتاج 

 .(2) "لذلك فهناك قابلية للدماغ للتكيف مع الظروف املستجدة باستمرار ،امليت

 
ً
  ونظرا

ً
ستمرة الكهربائية امل االتصاالت ّن فإ ،لطبيعة عمل الدماغ املعقدة جدا

  جزاء الثانية وعلى مدار الساعاتملليارات العصبونات خالل أ
ً
  ليال

ً
 استكشافيجعل  ونهارا

 مر وماهية حصولها أ حالماأل وتحديد 
ً
 عسير  ا

ً
  ؛وبالغ الصعوبة من ناحية طبية ا

ً
 خصوصا

كده وهذا ما أ ،الضرورة الةجزائه في حمهام بعض أ انتقالأن لدى الدماغ إمكانية 

 الواقع الطبي:

مهام  ببعضصابات والحوادث ربما ال يذهب تعرض الدماغ للضرر بسبب اإل  ّن )إ

 –ذهلة على التطور والتدريب لدى الدماغ قابلية م -جزاء الدماغ بسبب  فقدان تلك األ 

لديهم قرن آمون أكبر في  ّن على سائقي التكس ي في لندن فتبين أ اختبارحيث أجري 

 دماغهم وذلك أ
ً
حرزوا ذلك جراء عملهم كرة املكانية وقد أفي مجال الذا مر مهم جدا

 .(3) تكس ي( يكسائق

  "لفريد ادلرأ"بينما ذهب عالم النفس 
ً
عندما قلب األمور وعكسها بافتراض  بعيدا

ب على تما يتر  ّن رغم أ، ن الدماغ يطوع ويغير نفسه ويستجيب ملا يمليه عليه العقل أ

                                                           
 .من حيث البنية والوظيفة والكيمياء الخاليا هو علم دراسة (1)

 .  https://www.youtube.com/watch?v=f81TOQX-nigالدماغ، وثائقي الجزيرة  –ما تحتاج معرفته  (2)

 املصدر نفسه: تقرير قناة الجزيرة. (3)

https://www.youtube.com/watch?v=f81TOQX-nig
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ً
كبر بكثير من حصول وأ ذلك من التغيرات البايلوجية في الدماغ  التي يذكرها كبيرة جدا

 .حالماأل 

لتي نكار وجود تأثير للعقل على الكيفية ا)سيكون من الصعب علينا إر: دليقول ا

وبالتالي فان  ،عضاء التي يتكون منها الجسديعمل بها املخ، فاملخ ما هو إال عضو من األ 

اض األمر دراستنا لعلم  ّن عقل له تأثير على املخ كغيره من أعضاء الجسد، كما أال

بب إصابة بس –القدرة على القراءة والكتابة فراد الذين فقدوا ضحت لنا أن بعض األ أو 

هم على القراءة والكتابة بتدريب قدرت استعادةمن قد تمكنوا  -يسر من املخ في النصف األ

فراد من فة، حدث هذا عندما عان  هؤالء األ داء هذه الوظيخرى من املخ على أأ جزاء أ

 ، فقامت أجزاء من املخ صالح الجزء التالفدماغية، ولم يكن هناك في اإلمكان إ سكتة

 قدراته السابقة.  استعادةء هذه الوظيفة مما مكن الفرد من ى من املخ بأداأخر 

تعليمية لعلم مكانية التطبيقات الهمية بالغة في توضيح إحقيقة لها أهذه ال ّن إ

خ مجرد أداة حتى يصبح امل –ن العقل تمكن من التأثير على املخ النفس الفردي، فلو أ

ن حالته، فال فإننا سنتمكن من تطوير املخ وتحسي –هدافه العقل لتحقيق أ يستخدمها

يجاد طرق سرى مقيدين بحدود إمكانيات املخ، فانه من املمكن إن نبق  أحاجة هنا أل 

 
ً
 .(1) لظروف الحياة من حولنا( لتدريب املخ حتى يصبح مناسبا

 هذه الكيفية التي تجعل من الدماغ جهاز 
ً
يتكيف مع طبيعة العمل وطبيعة  ا

لجهاز تلف محدود يجعل من هذا ا أو املشاكل بل حتى طبيعة الضرر الناجم جراء صدمة 

 . ججية ولغز يصعب فك رموزهاأ

وهي تعكس رد  ،بحاث العقلية تأخذ هذا الطابع التجريبيغلب تلك األ وعموما أ

 .واحدة من مليارات املسائل العالقة في فهم طبيعة عمل الدماغ الةفعل الدماغ في مس

ة والهرمونات وغيرها والتي ما البحوث التي تعتمد على التحليل املختبري للخاليا العصبيأ

لى، و يعول عليها في فهم طبيعة الوظائف وطريقة عملها ما زالت في مراحلها األ  ّن يمكن أ

وهي من املهام الرئيسية التي يعتمد  -اكرة مثال ن قضية الذأ - اعتقاديحسب  -وربما 

وبالتالي ربما ستكون ممهدة  ،لى بالبحث والتركيزأو  -ي اإلنسانعليها التفكير والوعي 

 .وماهيتها حالماأل للدخول في عالم 

                                                           
 .71 – 70معنى الحياة، ادلر: ص(1) 
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دراك هم وسائل اإل أ) :جامعة بريمن ،(1) "هارد روثير غ" األعصابيقول عالم 

الواحد في املئة املتبقي  ،في املئة مما نراه نتصوره من ذاكرتنا 99 ،هي الذاكرة نسانلإل

 .(2) الحسية( األعضاءتمثله 

نراها تخضع لفرضيات ونظريات  "الذاكرة"العظيمة لوظيفة  األهميةورغم هذه 

  .كثركثيرة تجعل رؤية املوضوع ضبابية أ

 Occipital lobeإلى معينة أثير فيها الفص القذ الة)وفي ح :(3) يقول كارل ساغان

قال املريض انه رأى فراشة تطير تكاد تكون حقيقية لدرجة انه مد  ،"املختص بالرؤية"

نظر الحيوان بتركيز شديد كما لو كان  ،يده ليمسكها. وفي تجربة مماثلة أجريت على قرد

  .قبضة يده الخاليةإلى نظر بحيرة  ثم ،القبض عليه بيده اليمنى حاول و  ،أمامه ش يء ما

إلى أحيانا  اإلنسانوقد أدى التنبيه الكهربائي ألنسجة معينة في القشرة املخية في 

ولهذا فمن  ،هذه األنسجة ال يزيل هذه الذكريات الةز ولكن إ ،ذكريات لحوادث معينة

 أو ية تخزن اإلنساننكار أن الذاكرة الصعب إ
ً
 بأنسجة  استعادتهافي القشرة املخية لحين  ال

 ى للمخ.أخر 

ذا كانت الذاكرة وظيفة من وظائف القشرة املخية بعملية تبادل بينها وبين باقي إ

فان هذا يوضح كيف تبق   –ليست مخزونة ساكنة في مكان ما في املخ  إنهاأي  –املخ 

ففي تجارب أجراها عالم  ،آخر اتجاهإلى الذاكرة بعد عطب كبير فيه. ولكن األدلة تشير 

دربت بعض  ،في جامعة ميتشيجان  Ralf Gerardيرارد يا األعصاب: رالف جچفيسيولو

درجة تقرب إلى بسيطة ثم ثلجت في ثالجة  mazeحيوانات التجارب على املرور في متاهة 

التيارات  درجة توقف كلإلى ووصلت البرودة  –تقليدا للبيات الشتوي  –من التجمد 

ذا كانت نظرية تبادل التيارات الكهربائية صحيحة فقد كان من الكهربائية في املخ. فإ

                                                           
 من العلماء املختصين باملخ واألعصاب . بجامعة "بريمن" األملانية األعصاب بروفيسور وأستاذ طب غيرهارد روث:(1) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tyf2XCAkIZ4وثائقي قناة الجزيرة  –تقرير حيل العقل الباطن (2) 

، حصل على الدكتوراه من جامعة شيكاغو، كان يقوم بوظيفة فيزيائي فلكي أنش ئ 1934كارل ساغان: ولد في نيويورك  (3)

ء خارج األرض، عمل في أغلب مشاريع رحالت الفضاء، وصف بأنه أحد أعظم العقول في مجال وحدة البحث عن الذكا

 فانه لعب دورا مهما في إنشاء وكالة الفضاء األمريكية ناسا. انظر: مقدمة كتاب "تأمالت عن 
ً
استكشاف الفضاء، وأخيرا

 .15تطور ذكاء اإلنسان" ص
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فاقة وجدت فبعد اإل  ،ولكن هذا لم يحدث ،املنتظر أن تمحو هذه التجربة كل الذاكرة

 .(1) الحيوانات طريقها في املتاهة ....(

فمكان حفظ املعلومات غير واضح وغير ثابت بشكل دقيق مما يصعب علينا  ،ذنإ

أخرى تم ما تؤيده بحوث  أيضاوهذا  ،بشكل واضح حالماأل فهم ماهية إلى الوصول 

 اإل 
ً
 :عالن عنها مؤخرا

 بحاثا أو احياء الحائز على جائزة نوبل ساسوموتي نيكجرى مختبر عالم األ )أ
ً
متقدمة  ا

مات يدمج الحصين املعلو  ،. قاموا بتجارب على منطقة الحصين في الدماغحول الذاكرة

ل مناطق الدماغ التي أو نها أ .األمدمد ليجعلها ذاكرة طويلة قصيرة األ القادمة من الذاكرة 

لكن املكونات  ،تبدو حقائق الذاكرة مخزنة هنا .تتعرض للضرر بسبب مرض الزهايمر

 .(2) رجاء الدماغ ....(لعاطفية للذاكرة مبعثرة في جميع أا

املعلومات في قرن لية التي تخزن و الذاكرة األ  ّن البحوث أثبتت أ نأ من على الرغم

بحاث ن تلك األ فإ ،مدالحصين لخزنها في ذاكرة طويلة األ منطقة إلى مون وتقوم بتحويلها آ

رجاء الدماغ مما يجعل لعاطفية للذاكرة مبعثرة في جميع أن املكونات االحديثة بينت أ

ن خصوصا إذا عرفنا أ ؛غير واضحة املرجعية-لعالقتها الوطيدة بموضع الذاكرة  - حالماأل 

 غلب صورها من العواطف واملشاعر املنتشرة في عصبونات الدماغ. تستمد أ حالماأل 

 
ً
حياء وبوجود علم لدى الباحثين في مختبر األ  شكلت تلك النتائج وغيرها هاجسا

على القوارض حيث تم تعديل الحيوان  2014فأجريت التجارب عام  (3) البصر الوراثي

بعد ذلك يتم  ،عصبوناته حساسة للضوء ،نووي قادم من الطحالبوراثيا بحمض 

وعند  ،جزاء الدماغ التي تتمسك بذكرى معينةأإلى لياف البصرية إدخال سلك من األ

لياف بصرية في الدماغ يمكن أيها من جراحة الدماغ تلك تصبح لدينا حيوانات لد االنتهاء

هكذا تعمل تلك الخاليا  ،لضوءالخاليا الدماغية الحساسة لإلى ن توصل الضوء أ

 . يقافهاإ أو لنا بتفعيل ذاكرة ما  الدماغية الحساسة للضوء وتسمح

                                                           
، الناشر املجلس األعلى للثقافة مصر القاهرة، ترجمة سمير حنا صادق، تأمالت عن تطور ذكاء اإلنسان، كارل ساجان(1) 

 .36: ص2005الطبعة األولى 

 https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs تقرير العقل نشونال جكرافيك ..(2) 

 علم يجمع الهندسة الوراثية مع تقنية الليزر. (3)
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ً
عادة تفعيل تلك الذاكرة من إ يقول الباحث املختص من املختبر: )تمكنا تقنيا

 الصندوق يبدأإلى وعندما تعيد الحيوان  ،الذاكرةإلى عادة تلك املعلومات املخيفة وإ

  .سلوك ينم عن الخوف بإظهار 
ً
ولم تستخدم هذا  ،على الجرذان ونجحت التجارب فعال

 .(1) !!(اإلنسانعلى  النالتجارب حتى 

 يجاد املنطقة الصحيحة التيانت تلك التجارب وصلت لغاياتها ألمكن إلو ك إذن،

 شخص اإلنسانتجعل  أو  ،بشكل كلي اإلنسانذكريات  حفيزهات ينعش
ً
على  أو ال ينس ى  ا

والذي يبدأ بفقدان  "،الزهايمر"خطر مرض ما زال يفتك باملاليين وهو عالج أأمكن قل األ

يجاد حلول للذاكرة بهذا الشكل املقبول وإ ،مراحل متقدمة ثم املوتإلى الذاكرة ويتطور 

  ،وليس املثالي
ً
 .وهو مفقود ألنه ببساطة غير ممكن وفق املتوفر حاليا

 
ً
بحاث فإن األ  ،لهذه النتيجة املتقدمة في التأثير في ذاكرة حيوانات التجارب وطبقا

ولكن تبق  تلك النتائج  ،قفزت قفزة كبيرة في الولوج للذاكرة والتحكم ببعض وظائفها

لدماغ البشري ملا له من غوار ذاكرة اإلمكانية التطبيق البشري لتسبر أ نظرية حتى ترتقي

ي بشكلها التجريبي اإلنسانال تتوافق خطواتها مع الدماغ  بعاد كبيرة ربماخصوصية وأ

مكانية ممتازة في عالج ثبتت فعال إأفي هذا املجال والتي ولعل من العمليات الرائدة  .ل و األ 

ولكن رغم هذا كله تبق  عملية فهم طبيعة  ،حاالت من نوبات الصرع وفقدان الذاكرة

جزاء حد أوالتي هي وظيفة صغيرة أل  المحاأل الدماغ معقدة للغاية فما بالك ب وأقسام

  .الدماغ

الصرع في جامعة جورج واشنطن  مدير مستشف  -يعرف الدكتور محمد قبيس ي 

ن عاصفة كهربائية في كشف أبحاثه أنه عبارة عن نشاط كهربائي. وتالدماغ بأ - مريكافي أ

 عظم إنجاز يمكن أالدماغ تنتج ذاكرة ووعيا. وربما أ
ً
 حق ن يعد تقدما

ً
في جراحة  يقيا

قطاب كهربائية في الدماغ وزرع قطب الدماغ البشري ما أجراه الدكتور محمد هو زرع أ

محفز الدماغ العميق بشكل دائم وثابت يبق  في الدماغ سيرسل هذا القطب نبضات 

غيرها في الدماغ إلخماد  أو منطقة العائق  أو سلسلة ليفية مرتبطة بالحصين إلى كهربائية 

 يقاف العقل الواعي بشكل مؤقت وبنسب نجاح كبيرة. حتى إ أو ع نوبات الصر 

                                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs تقرير العقل قناة نشونال جكرافيك .(1)  



 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   74

 ورغم هذا اإلنجاز الفريد في هذا املجال فأ
ً
الدماغ  قول لو كانأ نه يقول: )حاليا

بطالب الصف  أشبهعصاب الذين لدينا فضل علماء األ ن أساعة سويسرية معقدة فإ

 .(1) ل(و األ 

فان الدماغ وأجزاءه املعقدة املجهولة تجعل وضع  ،حالماأل ب األمر وبقدر تعلق 

 ش حالمماهية طبية واضحة لأل 
ً
 صعب يئا

ً
ها نتركيز على موضع الذاكرة باعتبار أ، ولكن ال ا

؛ اض الدماغية والنفسيةاألمر ير من بحاث لعالقتها بالكثنقطة ركزت عليها الكثير من األ 

وجميع البشر يعانون من هذه  مر صعب للغايةفظ املعلومات املستجدة باستمرار أفح

؛ الذاكرة العاملة صعبا بطريقة متعمدة األمر عل ذلك الدماغ يج ّن والسبب أ ،املشكلة

فالطريقة  ،شياءن تحفظ سبعة أجدد بشكل مستمر ألنها ال تستطيع أجل وتتقصيرة األ 

ذكر فنحن نت ،شياء على شريطتشبه تسجيل األ  التي تدخل فيها املعلومات على ذاكرتها ال

فلذلك من الصعب  ،سماء وتصنيفاتأ إعطائهافهمها ونتذكرها من خالل شياء التي ناأل 

  األمر ذا كان ولكن إ ،طول من رقم هاتفتذكر ش يء أ
ً
فيحفظ في الذاكرة طويلة  مهما

بما فيها  اإلنسانيجري على جميع ما يحصل عند  األمر وهذا  "،قرن امون "مد من قبل األ 

 ات فهي معلوم حالماأل 
ً
 .تخزن في الذاكرة أنويجب  أيضا

، ويظن ه مطلقاأحالمض األشخاص ال يتذكر يقول الدكتور محمد عمر سالم: )بع 

 وهناك أسباب بيولوجية و  ،ولكن أبحاث النوم أثبتت أن ذلك غير صحيح .أنه ال يحلم

فقد تبين أنه أثناء  ،ى نفسية قد تكون مسؤولة عن هذه الظاهرة عند هؤالء الناسأخر 

تخمل مراكز تفعيل الذاكرة أثناء النوم ذو حركة العين السريعة املصاحب  حالماأل 

فتتعطل بعض   تحدث تغيرات فسيولوجية وكيميائية في مناطق الدماغ املختلفة حالملأل 

 حالماأل تغير في تواصل بعض أجزاء الدماغ. أثناء  أيضاى، ويحدث أخر  املناطق وتنشط 

اغ ومراكز الوعي والوجدان واإلحساس بالحركة نشطة، تكون مراكز النصف األيمن للدم

بينما تخمل مراكز النصف األيسر للدماغ ومراكز الحركة اإلرادية ومراكز الحكم املنطقي 

خاصة  في ذاكرة حالماأل على األمور ومراكز تفعيل الذاكرة. نتيجة لذلك يتم تسجيل 

دراكات روحية تستقبلها مراكز حسية أثناء النوم، والدماغ مؤقتة. فالرؤيا تبدو أنها إ

ى في املخ تكون خر األ ن معظم املناطق إ، حيث حالماأل األيمن هو الوسيط البدني أثناء 

ن األلفاظ إشبه معطلة في ذلك الوقت، فعندما تتم الترجمة تكون رموزا ومعاني، حيث 

                                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMsتقرير العقل ناشيونال جيكرافيك (1) 
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من قوتها قد  اإلدراكاتكن بعض نتاج الجانب األيسر من املخ، ولوالكلمات هي من إ

 .(1) تشمل كل الدماغ فتنتج عنها الرؤيا الصريحة(

وهذه  ،الةغلب تلك املعطيات تتشخص من النشاط الكهربائي للدماغ في كل حأ

 احتماليةهذا بغض النظر عن وكيفية تشكلها،  حالماأل وضح ماهية ال ت أيضااملعطيات 

كثر املجاهيل في وما أ ،بعض النشاطات في الدماغ بنفس الفيض الكهربائي اشتراك

 يراد مثال يغني عن كثرة الكالم في هذاولعل إ .التعامل مع الدماغ البشري البالغ التعقيد

تكون في النوم العميق في مقدمة الفصل  حالماأل  ّن املوضوع فقول د. محمد عمر سالم إ

وبغض  .حالماأل النوم العميق غير نوم  ّن ن الذي يقول أول البروفسور يانبور يخالفه ق

النتائج التجريبية  ّن فإ ،الترجمة أو املمكنة في صياغة املفردات  االختالفاتالنظر عن 

 خ لالحتماالتتخضع 
ً
قل من املجاهيل بنسبة تكاد ذا كانت الثوابت املعلومة أإ صوصا

 .تكون فلكية

).... يفيد نوم دلتا الذاكرة املعلنة خاصة،  :(2) يقول البروفسور يانبورن فيلوبيك

، ويبدو ما أحداثتمر بنا  أو خبرات نهارا نكتسب  أو وهي التي تعمل عندما نتعلم مفردات 

ويبدو باملقابل  ،حالماأل هذه الذاكرة املعلنة تستفيد من نوم دلتا اكثر بكثير من نوم  ّن أ

 .(3) جرائية(مهم للذاكرة اإل  حالماأل نوم  ّن أ

البحوث في  آخر  يبين "القدس العربي"ولعل هذا الخبر الذي نشرته صحيفة 

 غلب معلوماتها: الدماغ وفشل التجارب السابقة في أفي  حالماأل موضع 

بخاطر  حالماأل الوعي وورود األفكار والصور و  انعداموال يزال هذا التقلب بين )

 للباحثين اإلنسان
ً
 غامضا

ً
تحدث أثناء مرحلة نوم حركة  حالماأل ورغم أن معظم  .أمرا

ا أحالمالعين السريعة التي تتميز بزيادة نشاط املخ، أصبح الباحثين يعرفون أن هناك 

  أيضاتحدث 
ً
في غير مرحلة نوم حركة العين السريعة التي يكون فيها نشاط املخ بطيئا

                                                           
 .10د. محمد عمر سالم، كتاب األحالم والكوابيس داللتها الطبية والثقافية: ص (1)

 (.ايان بورن فيلوبيك؛ بروفسور من جامعة لوبيك )شمال أملاني(2) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8QHjmG2sSos
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ً
العين قظوا فيها أثناء فترة نوم حركة أو . وهناك دراسات قال املتطوعون الذين أيضا

 في هذه املرحلة(أحالمالسريعة إنهم لم يروا 
ً
 .(1) ا

 الخالصة:

بعضهم جعلها  ،عماق النفسمن أ الةوفق النظرة العلمية هي رس حالماأل ماهية 

 :ى أخر  وعند مدارس  "،تحقيق رغبة"من الظواهر النفسية الشاذة وهي عبارة عن 

رجع بعضهم حدوثها وأ ،فقطوليس الرغبات  اإلنساننعكاس لكل ما يعتمل في نفس ا

 خر ال بينما رفض  ،للغريزة الجنسية
ً
  ون ذلك التعميم رفضا

ً
 .قاطعا

ن والبد أ ،مقننة ومنظمة حالماأل ن تكون فالبد أ ،من النفس الةرس حالماأل ولكون 

 أونها رغبة أإلى ويعود سبب ذلك  ،غير صريحة املعنى بل هي مرمزة الةتكون تلك الرس

                                                           
في املخ. « بصمة الحلم»جنيف ـ د ب أ: قال فريق من الباحثين من أكثر من دولة إنهم اكتشفوا وجود ما يمكن اعتباره  (1)

املعروف أن األحالم يمكن أن تحدث في مراحل مختلفة من النوم ولكن الباحثين ال يعرفون على وجه الدقة حتى الن ما  ومن

 .الذي يسببها

 حيث يشهد اإلنسان وبشكل متغير مراحل يكون فيها بال وعي أثناء استغراقه 
ً
ربما كانت األحالم هي أكثر أشكال الوعي غموضا

أفكار وصور أو أحالم كاملة لتساوره من جديد. وال يزال هذا التقلب بين انعدام الوعي وورود األفكار في النوم ليال ثم تعود 

 للباحثين
ً
 غامضا

ً
ورغم أن معظم األحالم تحدث أثناء مرحلة نوم حركة العين  .والصور واألحالم بخاطر اإلنسان أمرا

 في غير مرحلة نوم حركة العين السريعة التي تتميز بزيادة نشاط املخ، أصبح الباحثين يعرفو 
ً
ن أن هناك أحالما تحدث أيضا

. وهناك دراسات قال املتطوعون الذين أوقظوا فيها أثناء فترة نوم حركة 
ً
 أيضا

ً
السريعة التي يكون فيها نشاط املخ بطيئا

 في هذه املرحلة
ً
املرحلتين ركز الباحثون تحت إشراف وملعرفة ما الذي يميز األحالم في كلتا  .العين السريعة إنهم لم يروا أحالما

فرانسيسكا سيساالري من مستشف  لوزان الجامعي بمساعدة زمالء لهم من جنيف وإيطاليا والواليات املتحدة على فحص 

 32نشاط الدماغ أثناء األحالم باستخدام تخطيط أمواج الدماغ. وقاس الباحثون نشاط الدماغ على سطح املخ لدى 

 باستخدام 
ً
 وضعت على الرأس و الوجه 256متطوعا

ً
 كهربيا

ً
 .قطبا

 ثم قارنوا نشاط املخ أثناء مراحل 
ً
أيقظ الباحثون املتطوعين مرات عدة أثناء الليل لسؤالهم عما إذا كانوا قد رأوا أحالما

وم فإن األحالم بنشاطه أثناء املراحل التي خلت من األحالم وخلصوا من خالل ذلك إلى أنه وبصرف النظر عن مرحلة الن

 إال عندما كانت منطقة خلفية باملخ نشطة وهي املنطقة التي أطلق عليها الباحثون وصف 
ً
املنطقة »النائم لم ير أحالما

املتخصصة. وقال « نيتشر»حسبما ذكر الباحثون في دراستهم التي نشرت اليوم االثنين في مجلة « القشرية الخلفية الساخنة

ية حدوث األحالم في مرحلتي النوم وقالوا إنه عندما تكون هذه املنطقة الخلفية باملخ الباحثون إن ذلك يفسر سبب إمكان

نشطة فإن الشخص النائم يحلم بصرف النظر عن درجة نشاط املخ في بقية املخ. وفي تجربة  أخرى راقب الباحثون خاللها 

٪ . ثم 90ون سيحلمون أم ال وذلك بدقة نحو نشاط املخ بشكل مباشر واستطاعوا من خالل ذلك التنبؤ بما إذا كان املتطوع

حلل الباحثون نشاط املخ أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة بدقة أكثر من خالل مراقبة مجموعة من سبع متطوعين 

غة تدربوا سابقا على إعطاء وصف دقيق ألحالمهم فتبين للباحثين أنه أثناء األحالم التي ترد فيها عناصر مثل الوجوه أو الل

 بشكل خاص في املناطق التي تعالج هذه العناصر أثناء مرحلة اليقظة. وقال الباحثون إن ذلك يظهر أن 
ً
فإن املخ يكون نشطا

 :األحالم تنشط مناطق املخ نفسها التي تنشطها مشاهداتنا في حالة اليقظة. رابط الخبر 

(http://www.alquds.co.uk/?p=702467.) 
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جمع علماء النفس جميعا . وأتقنيعهافكرة مكبوتة فيقوم العقل الباطن بتشويهها و 

ويقدم علم  .فهم كل الرموز  استحالة أوواعترفوا جميعهم بصعوبة  ،بصعوبة فهم الرموز 

 ،املنبهات الحسية الخارجية املوضوعية :حالماأل النفس مجموعة من املسببات لحدوث 

 .واملنبهات النفسية، والجسمية الباطنية العضوية

فكار الحر تفسيرات لبعض التحليل النفس ي عن طريق تداعي األ قدمت نظريات 

اإلبداعات  أحالموخصوصا  ؛حالماأل ولكنها بقيت عاجزة تفسير الكثير من  ،حالماأل 

 .الغير وغيرها أحالمالنبوءات و  أحالمالنمطية و  حالماأل ختراعات و واإل 

ل الجزء املسؤول و األ  األمر  :مرينعلى أ حالماأل يعتمد تشكيل  ،من ناحية بايلوجية

بحاث ما زالت في واأل  .الثاني هو الذاكرة )مؤقتة ودائمية( األمر و  ،حالماأل في الدماغ عن 

ن تؤديها تحدد ماهية الوظائف التي تستطيع أ، و ين بالضبطاألمر اية الطريق لتحدد بد

 
ً
  كال

ً
 حالماأل ين املهمين في تحديد ماهية األمر يل لفهم ن الطريق طو عتقد أوأ ،منها فعليا

 هناك بحوث ّن ولو أ ،الفسيولوجية
ً
  ا

ً
في  حالماأل مكان الجزء املسؤول عن  حددت مؤخرا

 وبحوث ،الدماغ
ً
ا أحالمماكن معينة بالدماغ تجعل النائم يحلم استثارة أإلى ى ذهبت أخر   ا

  .يتصرف في تفاصيلها الحالم كيف يشاء

ة ذاتها التي اعترفوا سئلاأل جابة صحت فهي تبق  عاجزة عن إ إن( 1) األخباروهذه 

العقل "غير مقنعين من قبيل  تجابات وتعليال أنهم قدموا إ أو  ،جابه لهابعدم وجود إ

  ."الباطن

                                                           
(1)  (http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2014/05/140511_germany_dreams ) 

ذكرت دراسة نشرت بموقع دورية )نيتشر نيوروساينس( على االنترنت أن توصيل تيار كهربائي إلى الدماغ يحفز "الحلم الواعي" 

ة أن اطالق وأظهرت نتائج الدراس .الذي يدرك خالله الشخص أنه يحلم ويستطيع التحكم في سير األحداث خالل حلمه

 .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، 

 .لوه بعد االستيقاظ من النومعلى دراسات معملية استمتع خاللها متطوعون بأحالم واعية وهو ما قا

 .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 

 .النوموجودها خالل مرحلة الحلم خالل 

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 

 .ان حلمهم يخص شخصا آخر وهم يراقبوه فقطأحداث الحلم وشعروا كما لو ك
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ألنها متغيرة  ؛ومن العسير حل تلك الرموز  ،في الغالب تكون مرمزة حالماأل  إن

شخاص بل ولها عالقة باملنبهات واملستدعيات تعددة املعاني وتختلف باختالف األوم

 لذلك فإ ،املتسببة بالحلم
ً
ولكن  ،كثيرة ن عجزهم هذا جعلهم يضعون فرضيات وحلوال

الالشعور وأنه هو املسؤول  أو  الالواعينها متعلقة بالعقل أبرز تلك الحلول واملخارج هو أ

عن الرموز والشفرات وهو املخزن  أيضاغلب تلك الرغبات املكبوتة وهو املسؤول عن أ

                                                                                                                                          
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 

ا بسبب سكتة دماغية املخ. وتوصل فريق من مستشف  بجامعة زيورخ إلى هذه النتيجة أثناء عالج سيدة توقفت أحالمه

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 

عاما، قد فقدت مؤقتا عددا من الوظائف التي  73بحاث املختصة باألحالم. وكانت سيدة أمريكية، تبلغ من العمر كثيرا إلى األ 

يقوم بها املخ وفقدت جزء من قدرتها على اإلبصار جراء اإلصابة بسكتة دماغية. وقد عادت معظم هذه الوظائف للعمل بعد 

 .تادت قبل إصابتها ان تحلم ثالث إلى أربع مرات أسبوعياأيام قليلة، إال أنها لم تعد تحلم، رغم أنها اع

حركة العين السريعة أثناء النوم ويطلق على فقدان القدرة على الحلم واضطراب الرؤية، بعد تلف جزء محدد بالدماغ، 

، اللذين اكتشفا األمر عام ويلبراند نسبة إلى الباحثين الشهيرين جين مارتين تشاركوت وهيرمان ويلبراند -اسم عرض تشاركوت

. وتندر إصابة مريض السكتة الدماغية بهذا العرض، خاصة في الحاالت التي ال تظهر فيها أعراض  أخرى خالف فقدان 1880

األحالم. وكان الباحثون السويسريون قد قرروا مراقبة حالة املريضة، في مسعى الستكشاف الجزء في املخ الذي يتأثر في هذه 

ديدا وقد راقبوا املوجات التي يصدرها دماغ السيدة املصابة خالل ستة أسابيع كانت املريضة منومة خاللها. ورغم الحالة تح

استغراق املريضة في النوم املتصل طوال األسابيع الستة، استمرت حركة العين سريعة كاملعتاد. وكان هذا يعني الكثير 

يعة يحدثان معا، رغم أن األبحاث أشارت إلى أن نظامين مختلفين باملخ بالنسبة للباحثين، ألن الحلم وحركة العين السر 

يتحكمان في األمرين. ويقول الباحثون إن نتائجهم تثبت أن هناك أنظمة مستقلة تتحكم بكل من الحلم وحركة العين 

ة في النصف الخلفي السريعة. وقد أظهرت األشعة التي أجريت على دماغ املريضة أن السكتة الدماغية دمرت مناطق عميق

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 

أن مريضة السكتة الدماغية استعادت أحالمها بعد عام لكن ملرات قليلة، لم تتجاوز  التحكم باألحالم. والحظ الباحثون 

حلم واحد كل أسبوع، وقالت السيدة إن أحالمها صارت أقل وضوحا وكثافة عن أحالمها قبل السكتة. وقال الدكتور 

 تزال كيفية نشأة األحالم والهدف كالوديو باسيتي الذي أشرف على البحث الذي نشرته دورية كلية الطب بجامعة زيورخ: "ال 

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 

ن الدراسات لتحديد مكان نشأة األحالم بدقة وسوف يتعين للحصول على نتائج حول طبيعة هذه املنطقة من إجراء مزيد م

الدماغ ودورها في األحالم، مزيدا من الدراسات وتحليل التغيرات التي تطرأ على أحالم األشخاص الذين يتعرضون إلصابات 

 وتلف بالدماغ".
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 حالماأل ن ترميز بمعنى أ ثناء وعيه.أ اإلنسانالكبير للذكريات واملعلومات الغائبة عن 

 ."العقل الباطن"إلى وتكوينها يرجع  

هم ما من خالل طرح أ حالمبينها لأل أن أ استطعتوهذه الصورة واملاهية التي 

 حالمجابة أل ي إال تعلل وال تعطي أ حالماأل ليه العلم والنظريات بخصوص وصل إ

 بينما نجد  ، (1)الغير أحالمو  اإلبداعات أحالمالنمطية و  حالماأل النبوءات و 
ً
  اعترافا

ً
 صريحا

ولم نجد  ،حالماأل بعجزهم عن معرفة علة تلك  -نفسه  "فرويد"بما فيهم  -ألغلب العلماء 

  "،العقل الباطن"ال ما تم تعليله بقدرات إجابات إ
ً
لبحث العقل  لذا سأخصص فصال

 حالماأل ن نستعرض ماهية ولكن قبله البد أ ،حالماأل الباطن وعالقته بتلك النوعية من 

 من وجهة نظر الدين حتى تكتمل الصورة.

 

 

 

 

                                                           
.أحالم الغير: وهي األحالم التي يرا(1) 

ً
 ها غيرك بك وتتحقق إخباراتها بعد فترة كما أخبروك بها تماما



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صحاب أ نه منهج ال يتفق مععلى أ حالميمكن تقديم الطرح الديني لأل  باختصار 

يشترك الطرح الديني  ،ى أخر  ومن جهة  .لهيةلها علة إ حالماأل ن أ اعتبار املنهج العلمي في 

 
ً
التي يعتبرها املنهج الديني  حالماأل في  في الكثير من التفاصيل مع الطرح العلمي وخصوصا

 أحالم
ً
 .ومؤثرات نفسية اختالجاتناشئة من  ا

وفق تعامل املنهج الديني  حالماأل ن نفهم ماهية أحاول ن ،ومن خالل هذا الفصل

  .باملنظور العلمي والديني حالماأل ، حتى تكون املقارنة واضحة بين ماهية معها

 : األحالمفي بيان أنواع  (عليه السالم)الحسن  أحمدالسيد  يقول 

 حالماأل ل لتلك و النوع األ  قل البشر يشخصون نوعين منها:ى األعل ،نواعأ حالماأل )

 أحالمترى  ،اإلنسانماض ي ة ي تمثل محاكاتال
ً
 أو مرت بك  وأفكار متعلقة بأحداث وبأماني  ا

 بخصوص تلك األ أحالمن ترى فيمكن أ ،تصورات تدور في ذهنك
ً
 أو فكار األ  أو حداث ا

 .(1) (....األماني أوالتصورات 

                                                           
 برنامج تلفزيوني أجراه الدكتور الديراوي مع السيد احمد الحسن عليه السالم رابط الحوار:(1) 
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  حالماأل نواع وهذه التعددية في أ
ً
وبتفصيل  أيضافي نصوص قديمة  ذكرت سابقا

 وهذه بعض النصوص: ،اكثر

 ،بشرى من هللا :الرؤيا على ثالث" :(عليه السالمقال اإلمام موس ى بن جعفر )

 .(1) "نفسه فيراه في منامه اإلنسانوالذي يحدث به  ،وتحزين من الشيطان

الرؤيا ثالثة: فرؤيا الصالحة بشرى من "قال:  (سلمآله صلى هللا عليه و )عن النبي 

 .(2) "هللا. ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا مما يحدث املرء نفسه

 ليس من مؤمن يمر عليه أر "قال:  (عليه السالم)الصادق  اإلمام عن
ً
بعون صباحا

 .(3) "وليستغفر باهلل من ذلكعرض لها ذلك فليصلي ركعتين إال حدث نفسه، فإذا أ

 اإلنساننما منشأها نفس إ حالماأل ن واضح أن هذه العينة من النصوص تبين أ

، اإلنسانثناء النوم على ورغبات تنعكس أ مخاوفوما يعتمل بداخله من هواجس و 

 ،بصور من الذاكرة يعاد تركيبها من جديد من قبل الدماغ حالماأل وتتمثل تلك املشاعر ب

في ذلك  اختالففال  حالماأل وهذا بالضبط هو ما يعتمده علماء النفس في تعاملهم مع 

 
ً
ه وهذ ،تأثير الشياطين والجنإلى يعزيها الفهم الديني  حالماأل طائفة من  باستثناء ،عموما

 :هذاإلى مجموعة من النصوص تذهب 

منها تخويف من الشيطان  :الرؤيا ثالثة": (صلى هللا عليه وآله)قال رسول هللا 

 .(4) "…ومنها  ،ليحزن بن آدم

 ،عن الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة (عليه السالم)طالب  أبيي بن لع اإلمامسئل 

ذا فإ ،خلق الروح وجعل لها سلطانا فسلطانها النفس ىهللا تعال ّن إ": (عليه السالم)فقال 

فمهما  ،املالئكة وجيل من الجن نام العبد خرج الروح وبقي سلطانه فيمر به جيل من
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فاسلما  ،كان من الرؤيا الصادقة فمن املالئكة ومهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجن

 .(1) "على يديه وقتال معه يوم صفين

(، قال: سمعته عليه السالمعن أبان ابن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر )

ما بين املشرق واملغرب في كل ليلة، يأتي إن إلبليس شيطانا يقال له هزع، يمأل "يقول: 

 .(2) "الناس في املنام

 ،بشارة من هللا للمؤمن :الرؤيا على ثالث وجوه": (عليه السالم)عن الصادق 

 .(3) "أحالموأضغاث  ،وتخدير من الشيطان

ولكن  ،ترى له أو ال يغترن أحدكم بالرؤيا يراها ": (هللا عليه وآله صلى)عن الرسول 

 به فليفرح وإعرض في
ً
ن كان غير ذلك نفسه على كتاب هللا عز وجل فإن كان عامال

 .(4) "فليعلم إنها من الشيطان

أخبرني عن ": (عليه السالم)عن حماد بن عثمان بن زرارة قال: قال أبو عبدهللا 

يزعم أن أبي آتيه ؟ قلت: نعم. قال: كذب وهللا ما يأتيه إال املتكون، إن إبليس حمزة أ

 يقال له املتكون يأتي الناس في 
ً
، إن شاء في صورة صغيرة أي صورة شاءسلط شيطانا

  .(5) "(عليه السالم)وال وهللا ما يستطيع أن يجئ في صورة أبي  ،وإن شاء في صورة كبيرة

إذا اقترب الزمان لم ": (صلى هللا عليه وآله)رسول هللا  وعن أبي هريرة قال قال

تكد رؤيا املؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا املسلم جزء من ستة 

 
ً
من النبوة والرؤيا ثالث فالرؤيا الصالحة بشرى من هللا والرؤيا من تحزين  وأربعين جزءا

كم ما يكره فليقم وليتفل وال الشيطان والرؤيا مما يحدث الرجل نفسه وإذا رأى أحد

يحدث به الناس وأحب القيد في النوم وأكره الغل القيد ثبات في الدين فإن رأى أحدكم 

 .(6) "رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء وإن رأى شيئا يكرهه فال يقصه على أحد وليقم يصلي
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(؛ أنه قال ألعرابي جاءه فقال: إني حلمت صلى هللا عليه وآله سلمعن رسول هللا )

"ال تخبر بتلعب  :وقال (سلمآله صلى هللا عليه و )أن رأس ي قطع. فأنا أتبعه. فزجره النبي 

 .(1) "الشيطان بك في املنام

لقاء لقاءات الشياطين، يحصل اإلير من الروايات التي تبين حاالت إوقد وردت الكث

وعليه فالنزول سيكون ضمن  ،من النوم االستيقاظ أيالجسد إلى عند رجوع الروح 

 لتسل
ً
ل سلطان العالم الجسماني وقيود الجسد واألهواء والظلمة التي تكون منفذا

فعند  .تي به الروح من عالم امللكوت املحظور على الشياطينالشياطين؛ للعبث في ما تأ

وعي في هذا العالم لل اإلنسانوعودة  اإلنسانالرؤيا الصادقة في صفحة وجود  انطباع

 في وجود و ، ويكون للخياالت واأل اإلنسانالجسماني يحدث الخلط عند 
ً
هام والهوى دخال

الجسد وبين رجوع الوعي إلى الباطلة في تلك املساحة املحصورة بين عودة الروح  حالماأل 

الخلط بين املعلومة الصادقة واملعلومة  الةعلى نفسه، فتحصل ح نسانالكامل لإل

 لنقل بين الرؤيا الصادقة وبين الرؤيا الكاذبة. أو الكاذبة، 

: جعلت فداك الرؤيا (عليه السالم)قلت ألبي عبد هللا "عن أب  بصير، قال: 

الصادقة والكاذبة مخرجها من موضع واحد؟ قال: صدقت، أما الكاذبة املختلفة فإّن 

الرجل وهي إلى ل ليلة في سلطان املردة الفسقة، وإنما هي ش يء يخيل أو الرجل يراها في 

 .(2) "كاذبة مخالفة ال خير فيها .....

: املؤمن يرى الرؤيا فتكون (عليه السالم)قلت ألبي عبد هللا "عن النوفلي، قال: 

 ؟ فقال: إّن املؤمن إذا نام خرجت من 
ً
الرؤيا كما يراها، وربما رأى الرؤيا فال تكون شيئا

السماء، فكلما رآه املؤمن في ملكوت السموات في موضع إلى روحه حركة ممدودة صاعدة 

 .(3) "... أحالمالتقدير والتدبير فهو الحق، وكلما رآه في األرض فهو أضغاث 

عن (صلى هللا عليه وآله)سألت رسول هللا  "، قال: (عليه السالم)علي إلى وبإسناده 

 ؟ فقال رسول هللا 
ً
 وربما كانت باطال

ً
صلى هللا )الرجل ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقا

رب العاملين، فما رأى عند رب العاملين إلى : إنه ما من عبد ينام إال عرج بروحه (عليه وآله
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جسده فصارت الروح بين السماء إلى فهو حق، ثم إذا أمر العزيز الجبار برد روحه 

 .(1) "أحالمواألرض، فما رأته فهو أضغاث 

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 

 .اإلنسانوجود النتيجة هو انطباع الرؤيتين في صفحة 

من جانب األدلة العلمية  حالماأل لطائفة من  واألرواحثبات تسبب الشياطين أما إ

ولكن سنمر على الطريقة التي يتم فيها  ،مر ربما عسير وصعب املنالوالتجريبية فهو أ

وعالقة ذلك بالتدخالت الشيطانية والكيفية التي تحصل فيها الحقا مما  حالماأل حدوث 

 .والتاريخيةقل من الناحية املنطقية ات العلمية املقبولة على األملبررسيوفر ا

 ،ل النفسو األ  :التي يكون منشأها من شقين حالماأل ل من و النوع األ هو هذا  ،ذنإ

 والثاني الشياطين.

نما ، إأيضاوال الشياطين دخل فيها  نسانالتي ليس لإل حالماأل ما النوع الثاني وهي أ

الحالم نفسه ولكن  اإلنسانهي نعم هي تأخذ رموزها وصورها من ذاكرة لهي وحي إ

مرمز ال  أو تشكيل الصور وتركيبها على شكل جملة صورية ذات مدلول ومعنى واضح 

ختلط إال أنه أ وأهميتهفارق الدقيق رغم عظمته وهذا ال ،الشيطان أو يتكفل به الدماغ 

التي تستق  صورها من موضع  حالماأل همها هو رموز ما أعلى الناس ألسباب كثيرة رب

 .اإلنسانواحد وهو ذاكرة 

 للرؤيا برس(عليه السالم) الحسن أحمديقول السيد 
ً
 الة: )وإّن هللا يبعث ملكا

أمام امللك  اإلنسانفيكون  الةليبلغه الرس اإلنسانفينزل امللك على ذلك  نسانمعينة لإل

والتي  اإلنسانكالكتاب املفتوح، فينتقي امللك بعض األشياء والرموز املوجودة في حياة 

 الرؤيا، وربما ال يأخذ شي أو التي جاء بها من الغيب  الةيستفاد منها امللك في تبليغ الرس
ً
ئا

كة ماضيه بل يكتفي برموز الرؤيا والحكمة التي يعرفها مالئ أو  اإلنسانمن صفحة وجود 

 الرؤيا.

                                                           
 .210 – 209املصدر نفسه: ص(1) 



 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   86

الرؤيا ربما كانت من األرواح وليست من مالئكة الرؤيا، ورموز األرواح  :أيضاو 

تختلف عن رموز مالئكة الرؤيا، وربما كانت الرؤيا من أرواح األنبياء واملرسلين واألئمة 

تختلف عن الرؤيا من املالئكة والرؤيا من األرواح، ربما كانت  أيضاوهي  )عليهم السالم(

ا ﴿ اإلنسانالرؤيا من هللا مباشرة وهو أن يكتب هللا بقدرته الرؤيا في صفحة 
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 [.82]يس: ﴾ أ

ذه الرؤيات سواء كانت من مالئكة والرؤيا من هللا غير مرمزة بل صريحة، وجميع ه

فهي عن هللا وهي لى اهللا سبحانه وتع أو األئمة  أو األنبياء واملرسلين  أو األرواح  أو الرؤيا 

 اإلنسانحسنة إن شاء هللا ال تختلف )وتتحقق كفلق الصبح( إال إذا كانت منذرة، فدعا 

)فإّن( الدعاء يرد القضاء ولو بدعاء فيدفع هللا بهذا الدعاء عنه البالء فال تتحقق الرؤيا، 

)... 
ً
 .(1) ابرم إبراما

على أنها صور  عالهالتي ذكرت في سياق الكالم أ "الرموز " ّن أإلى والبد لإلشارة هنا 

ال يعرف شكلها ولم تمر عليه  اإلنسان ّن ال يعني أ اإلنسانى غير املوجودة في ذاكرة خر أ

  .سابقا
ً
 أو ى هو بما تعنيه، فالصور الرمزية خر األ فاختالف الرموز عن الصور  ،ال طبعا

من صفحة  أو ى املنتقاة من الذاكرة خر األ رموز الحكمة غير صريحة املعنى كما هي الصور 

 أو الخبز  أو املاء  أو فالرموز كلها صور معروفة في الذاكرة مثل البقرة  ،اإلنسانجود و 

بعيد آخر  فكلها صور موجودة في الذاكرة ولكنها تستخدم لإليحاء ملعنى ،وهكذا (2)العطر

 معليه) البيت أهلوسنلحق ملحقا بالبحث للرموز التي ذكرها  ،عن ظاهرها تماما

 . (السالم

 ،الشياطين أو الذي ليس له عالقة بالنفس  حالماأل للنوع الثاني من  الننعود 

 حالماأل فهي تلك  حالماأل ما النوع الثاني من أ ) :(عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

 أ يأ ،التي تحوي إخبارات غيبية
ً
 يعني أنت ترى أ ،من املستقبل نها تمثل صورا

ً
في  مورا

 وتصبح واقع األمور ي مدة معينة تتحقق تلك أ أو  ةسن أو شهر  أو ثم بعد يوم  حالماأل 
ً
تراه  ا

وهذا هو النوع الذي نتكلم عنه ونعتبره دليال على حقيقة الغيب  .بعينك في هذا العالم

تضع  ّن رويد وغيره من علماء النفس يمكن أوتفسيرات ف ،ووجود هللا سبحانه وتعالى

                                                           
 .2كتاب فصل الخطاب في ججية رؤيا أولي األلباب، أحمد حطاب، الطبعة األولى، ج (1)

 ( ففيه بيان لكثير من الرموز.3انظر: ملحق ) (2)
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ً
 أو الهواجس  أو  األماني أوي التي لها عالقة باألفكار أ حالماأل ل من هذه و للنوع األ  تفسيرا

 .(1) ولكنها عاجزة عن تفسير النوع الثاني ...( ،اإلنسانبماض ي 

ليس على  حالماأل للنوعين من ( عليه السالم) الحسن أحمدما ذكره السيد  ّن على أ

  الذيولكن هو قدم النوع الثاني  ،نحو الحصر
ً
 أحالمعلى وجود  يصلح أن يكون دليال

ة اإللهيغير  حالماأل ل الذي يدل على وجود و وقدم النوع األ  ،إلهية تحمل سمة اإلعجاز

 فهو يتأثر بما يختلج في نفسه. اإلنسانالتي تعكس انفعاالت وهواجس 

ن من خالل سرد الروايات فالحصيلة التي تقدمها النصوص كما تبي ،وعموما

كاذبة  أو ما تكون صادقة حقيقية إ :باملفهوم الديني على نوعين حالماأل  ّن السابقة أ

الكاذبة التي  حالماأل الصادقة هي بالنتيجة كل ما يراه النائم ما خال  حالماأل ف .(2) خيالية

الصادقة ويجعلنا نفرق بينها  حالماأل ما ما يميز أ ،الفائتة األسطر فصلناها بشكل موجز في 

من خالل  أو  ،املستقبلية أو خبارها باألمور الغيبية إ :منها ؛وبين الكاذبة فأمور كثيرة

 أو  (عليه السالم)حد املعصومين من خالل احتوائها على أ أو  ،رموزها )رموز الحكمة(

كثير من وهذه الشروط معروفة ومتواترة في ال .املباركة السماويةبعض الذكر من الكتب 

 .(3) النصوص الدينية املعتبرة

الحياة  ولعل هذا واضح في طبيعة ،بينتها النصوص الدينية منذ القدم حالماأل 

والبد  ،حالماأل هم وظائفهم هو تعبير الكهنة في املعابد من أ ّن االجتماعية للشعوب فتجد أ

 يكون هذا موروث أن
ً
 ديني ا

ً
الفالسفة وعلماء  ّن انحرفت تطبيقاته عن األصل، حتى إ نوإ ا

الثقافات الدينية  من حالماأل النفس استمدوا الكثير من املفاهيم والثوابت الخاصة ب

 .املتالحقة

                                                           
 من برنامج تلفزيوني أجراه الدكتور الديراوي مع السيد أحمد الحسن )عليه السالم(. (1)

توصف بأنها كاذبة على اعتبار أنها ال تحمل رسالة من هللا فهي بهذا اللحاظ ليست صادقة باالنتساب إلى أحالم الوحي (2) 

 اإللهي.

 في بحث الرؤيا. ملعرفة(3) 
ً
 املزيد يمكن مطالعة كتاب عقائد اإلسالم للسيد أحمد الحسن )عليه السالم( وتحديدا
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  ،حالماأل وهذه مجموعة بسيطة من النصوص عن 
ً
يه بالبحث ف وسأرفق ملحقا

 .كثرأ االطالعنصوص دينية كثيرة ملن يريد 

 الرؤيا في القرآن الكريم:
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 .60اإلسراء: سورة (1) 

 .105-104سورة الصافات:  (2)

 .27سورة الفتح: (3) 

 .5-4سورة يوسف: (4) 

 .43سورة يوسف: (5) 

 .100سورة يوسف:  (6)
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اُح  -سفر التكوين (1)  . األصح 

ُعون  ْرب 
 
ُس واأل اد   الس 

 االصحاح الثاني عشر. -سفر العدد  (2)

 االصحاح الثالث عشر. -سفر التثنية  (3)
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ؤ ّل  الرُّ

ُ
ك يًما ب  ه 

 
يآُل ف ان 

ْن 18. حالماأل و   د 
 
ُك أ ل 

 ْ
ال  امل

 
ي ق ت 

 
ام  ال ي 

 
ة  األ

اي  ه   ن 
ْند  ع 

و 

ان   ْصي  خ 
ْ
يُس ال ئ  ْم ر  ه    ب 

 
ت
 
ا، أ ه  ْعد  وُهْم ب 

ُ
ل ر  ...إلى ُيْدخ  ا ص 

 
ن
ْ
ذ

 
ُبوخ

 
ام  ن م 

 
 .(2) "أ

  " 
 

ن  الش س  م  ام 
 
خ

ْ
ي ال ابع  ،ف  ْهر  الر 

 
ي الش ، ف 

ين  ث 
 
ال

 
ة  الث

ن  ي س   ف 
ان 

 
ين  ك ّي  ْسب 

 ْ
ْين  امل ا ب 

 
ن
 
أ ، و  ْهر 

ن  
 
، أ اُبور 

 
ْهر  خ ْند  ن  ى هللا   السماواتع 

 
ْيُت ُرؤ

 
أ ر 

 
ْت، ف ح  ت  ف 

ْ
 .(3) "ان

  "  ا و
 
ُهوذ ى ي 

 
ل ا ع  آه  ي ر  ت 

 
، ال اء  ْبن  آُموص  ْعي 

 
ش ا إ  ي 

ْ
ام  أو ُرؤ

 
ُيوث ا و  ي  ام  ُعّز  ي 

 
ي أ ، ف  يم  ل 

 
ُرش

از   آح  ا:  و 
 
ُهوذ وك  ي 

ُ
ا ُمل ي  ْزق  ح 

ا 2و  ُته  ي 
 
ي أ ع  ْسم  ْرُض  السماواتا 

 
ا األ ُته  ي 

 
ي أ ْصغ 

 
أ  .(4) "و 

  " .ًزا
ْ
ا ر ك ْنه  ي م  ن 

ُ
ذ
ُ
ْت أ

 
ل ب 

 
ق

 
، ف

 
ة م  ل 

 
ْت ك

 
ل
 
ل س 

 
ي  ت

 
ل  إ 

م 
ُ
ْند  13ث ، ع  ْيل 

 
ى الل

 
ْن ُرؤ س  م  اج  و  ه 

ْ
ي ال ف 

 ، اس  ى الن 
 
ل ات  ع  ب  وع  س 

ُ
 14ُوق

 
يأ ام 

 
ظ ل  ع 

ُ
ْت ك ف  ج  ر 

 
، ف

 
ة ْعد  ر  ي ُرْعب  و  ن 

اب   .(5) "ص 

  " ان  األ ْيم 
 
ُمور  ُسل

ُ
 أ

ُ
ة ي  ق 

ب  ة  و و 
ُبو 

ُ
ي ن ف 

، و  ّي  ب 
ان  الن 

 
اث

 
ار  ن ب 

ْ
خ

 
ي أ  ف 

 
ة ُتوب 

ْ
ك ي  م  اه  م 

 
، أ ة  ير  خ 

 
األ ى و 

 
ل

ى 
 
ل ي ع  ائ  ْعُدو الر  ى ي 

 
ي ُرؤ ف 

، و  ّي  ون 
ُ
يل  

ّ
ا الش ي  خ 

 
؟ أ

 
اط ب 

 
ام  ْبن  ن ُرْبع  ي 30ي  اُن ف  ْيم 

 
ك  ُسل

 
ل م  و 

. أو 
ً
ة ن  ين  س  ع 

ْرب 
 
يل  أ ائ  ْسر  ّل  إ 

ُ
ى ك

 
ل يم  ع  ل 

 
ُنوُه 31ُرش

 
ف د 

 
ه  ف ائ 

ع  آب  اُن م  ْيم 
 
ع  ُسل ج 

 
م  اْضط

ُ
ث

ة  د  
ين  د 

ي م  ْنهُ و اف  ًضا ع  و  اُم اْبُنُه ع  ُحْبع  ك  ر 
 
ل م  . و  يه  ب 

 
 .(6) "د  أ

  "  ان
 
ك . و  ل 

 
ْيك ه 

ْ
ي ال ه  ف  ائ 

 
ْبط ْن إ  ين  م  ب  ّعّج  ُمت  ا و  ي  ر 

 
ك ر ين  ز  ظ 

ْعُب ُمْنت 
 

ْم 22الش
 
ر ج  ل

 
ا خ م 

 
ل
 
ف

ي   ق 
ب  ْم و  ْيه 

 
ل ُئ إ  ان  ُيوم 

 
ك

 
. ف ل 

 
ْيك ه 

ْ
ي ال ا ف 

ي 
ْ
ى ُرؤ

 
أ ْد ر 

 
ُه ق ن 

 
ُموا أ ه 

ف 
 
ُهْم، ف م   

ّ
ل
 
ْن ُيك

 
ْع أ ط 

ْست  ي 

ًتا ام   .(7) "ص 
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ُ
ُل. -إنجيل ل و 

 
اُح األ  االصح 
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  "20  م
ْ
ي ُحل ُه ف 

 
ر  ل ه 

 
ْد ظ

 
ّب  ق

ُك الر 
 
ال ا م 

 
ذ ، إ  ُمور 

ُ
ه  األ ي هذ  ر  ف   

ّ
ك ف  ا ُهو  ُمت  يم  ْن ف  لك  و 

 
ً
ال ائ 

 
 .(1) "ق

  " .ا ُمرًّ اًنا و  ب 
ُ
ل ًبا و  ه 

 
ا: ذ اي  د  ُه ه 

 
ُموا ل د 

 
ق ُهْم و 

ُنوز 
ُ
ُحوا ك ت 

 
م  ف

ُ
 12ث

ْ
ذ  إ 

م 
ُ
ي أو ث ْم ف  ْيه 

 
ل  إ 

ي  ح 

 ي  
 
ْن ال

 
م  أ

ْ
ُعوا ُحل ر يق إلى ْرج 

 
ي ط وا ف 

ُ
ف ر  ص 

ْ
، ان يُروُدس  ْم. إلى ى أخر  ه  ه  ت 

ور 
ُ
ا 13ك م  ْعد  ب  و 

:
ً
ال ائ 

 
م  ق

ْ
ي ُحل  ف 

 
ُيوُسف ر  ل  ه 

 
ْد ظ

 
ّب  ق

ُك الر 
 
ال ا م 

 
ذ وا، إ 

ُ
ف ر  ص 

ْ
ُه » ان م 

ُ
أ ي  و  ب 

ذ  الص 
ُ
خ ْم و 

ُ
ق

اْهُرْب  ْصر  إلى و  يُروُدُس 19" "م  ات  ه  ا م  م 
 
ل
 
م  ف

ْ
ي ُحل  ف 

ر  ه 
 
ْد ظ

 
ّب  ق

ُك الر 
 
ال ا م 

 
ذ ، إ 

ْصر   ي م   ف 
 

ُيوُسف :20ل 
ً
ال ائ 

 
ْب »ق ه 

ْ
اذ ُه و  م 

ُ
أ ي  و  ب 

ذ  الص 
ُ
خ ْم و 

ُ
يل  إلى ق ائ  ْسر  ْرض  إ 

 
 "أ

يال 22" ْرخ 
 
ن  أ

 
ع  أ م 

ا س 
  
ْن مل لك  ،و و  يه  ب 

 
يُروُدس  أ ْن ه  ًضا ع  و  ة  ع  ي  ُهود  ي 

ْ
ى ال

 
ل ُك ع  ْمل 

 س  ي 

ب   ه 
ْ
ذ ْن ي 

 
 أ

 
اف

 
 إلى خ

ْ
ذ إ 

. و  اك  م  أو ُهن 
ْ
ي ُحل ْيه  ف 

 
ل  إ 

ي   .(2) "ح 

الصادقة في موضع  حالماأل تضع  أيضان الكتب املقدسة القديمة نالحظ أ

 التقديس على اعتبارها وحي
ً
 الهي ا

ً
 .اإلسالميةكما هي النصوص  ا

 أ
ً
نذكر واحدة فقط ونضيف  ،ما ما يذكر من قصص تاريخية فهي كثيرة جدا

 راد املزيد: امللحق بهذا الفصل ملن أإلى مجموعة 

 قد أقبلت من بيت  ّن امه كأيذكر العالمة امليرزا النوري: )رأى فرعون في من
ً
نارا

املقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل 

ا يولد في بني إسرائيل غالم يسلبك ملكك فدعا فرعون الكهنة فسألهم عن الرؤيا فقالو 

ويغلبك على سلطانك ويخرجك وقومك من أرضك وقد أظلك زمانه الذي يولد فيه فأمر 

 .(3) فرعون بقتل كل غالم يولد في بني إسرائيل(

  حالماأل ن أ :خالصة القول هي ،ذنإ
ً
 تا بمنظور ديني تأخذ بعدا

ً
  ريخيا

ً
يرتكز  ومعرفيا

الصادقة امللكوتية  حالماأل ذا كانت من مكانة مقدسة إ حالماأل على نصوص دينية تعطي 

 .اإللهيالوحي  أو  الةوتضعها في مصاف الرس

                                                           
 االصحاح األول. -إنجيل متي (1) 

 االصحاح الثاني. -إنجيل متي (2) 
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  حالماأل الكيفية التي تحدث فيها 
ً
ها الفكر تناول أمور متعلقة بعدة  ،صادقها وكاذبها عموما

 "الذاكرة"،ولنبدأ بأهم نقطة يجب البداية منها وهي  ،الديني بش يء من التفصيل والتركيز

ر وهذه الصور مخزونة في ساس ي على تركيب صو تعتمد بشكل أ حالماأل  أنفاملعروف 

 ن توجد تلك الذاكرة ؟، فأين يمكن أاإلنسانذاكرة 

: )البد أن نعرف كيف تكون الذاكرة (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

 أو الغفلة عما فيها  أو لكي نعرف ما يترتب عليها وهو النسيان  اإلنسانواملعلومات عند 

يأتي بعضها من هذا العالم الجسماني عن طريق البصر  اإلنسانفمعلومات  .بعضه

، ويأتي بعضها من امللكوت األعلى ومثال ما يأتي من األعلى هو الوحي لألنبياء 
ً
والسمع مثال

 .والرؤيا الصادقة (السالم معليه)

 أو يمكنك تسميته موضع الذاكرة  أو  اإلنسانوهذه املعلومات تنطبع في صفحة 

الجسد كما يتوهم كثير من الناس  ية )الروح( وليس فياإلنساناملعلومات، وهو في النفس 

 كجهاز الفاكس أ
ً
التلفون فهو ليس موضع حفظ  أو نه في الدماغ، بل الدماغ هو تماما

في هذا العالم  اإلنسانوجود إلى املعلومات الدائم، بل هو جهاز يوصل املعلومات من و 

 ما  اإلنسانوهذه املعلومات ما دام  .الجسماني
ً
في هذا العالم فهي في زيادة مستمرة فمثال

لنفس في اتراه بعينك وتدركه وما تسمعه بأذنك وما تقرأه هي معلومات متراكمة 

في هذا العالم  اإلنسانهذه املعلومات وحضورها عند  استخراجية، والتذكر هو اإلنسان

 .(1) (..... عند إرادته ذلك

 وجود الذاكرة في الدماغ تحدي استبعاديعتبر 
ً
 كبير  ا

ً
االعتقاد  إن إذ ؛لعلماء الطب ا

رح هذا الط إثباتما أ ،موضع الذاكرة الدائم هو في الدماغ أنهذه اللحظة إلى السائد 

 ،ية وليس في الدماغاإلنساني كون موضع الذاكرة في النفس الديني لهذه املعلومة املهمة أ

ولكنه يثبت بتوافقه مع الطرح االنسيابي التوافقي مع  النلحد  فهذا لم يثبت تجريبيا

ما عجزت نظريات علماء النفس كي أوالت النإلى الشاخصة املحيرة  االستفهاماتكثير من 

 ومن الناحية العلمية يعد هذا الطرح الجديد كافي .ل و شرنا في الفصل األ أ
ً
إليجاد  ا

النظريات والفروض  التي ترتبت على واالستفهاماتت اإلشكاال الحلول البديلة لجميع 

                                                           
 .30رحلة موس ى إلى مجمع البحرين، السيد أحمد الحسن )عليه السالم(: ص (1)
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وماهيتها حتى بان عجزهم  حالماأل عتمد عليها علماء النفس في تفسير العلمية التي أ

ستقبلية ومثيالتها كما مر مور الغيبية واملقضية األ في غلبهم بذلك وخصوصا واعترف أ

عجزت الكثير عن فكها التي تحتوي على رموز أ حالماأل هذا فضال عن مجمل  ،نفاذكره آ

 علة حصولها. أو 

موضع  ّن ( تبين أعليه السالم) الحسن أحمدفمن الكالم الذي نقلناه للسيد  

ذاكرة مؤقتة ذات  إال دماغ ما هو ن ما يخزنه الالعالم، وأ ليس في هذا الذاكرة الرئيس

املودعة في صفحة وجوده.  اإلنسانن تستوعبه ذاكرة مكانية محدودة قياسا بما يمكن أإ

 :أمور التي تؤخذ منها متعلقة بعدة  أو واملدخالت املعلوماتية التي تتدفق على هذه الذاكرة 

تحصيل  أو )أما ما يؤثر في هذا التذكر  :(عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

 :املعلومة واستخراجها من الذاكرة فهي عدة أمور منها

:أو 
ً
كم املعلومات، وأثر كم املعلومات على التذكر بين من خالل الواقع الذي  ال

 على الحفظ أكبر بكثير من الكبار، والحفظ ما هو إال تذكر 
ً
نعيشه، فقدرة الطفل مثال

 
ً
للمعلومة وسبب قدرة الطفل الفائقة على التذكر هو فراغ ذاكرته من املعلومات تقريبا

فكم املعلومات املتراكم عنده مع مرور الوقت في البداية  عند بدء التذكر عنده، وبالتالي

املعلومة بعكس الكبير إلى سيكون تحت السيطرة حيث يكون من السهل فرزه والوصول 

لكم  الةالذي تراكم عنده كم هائل من املعلومات يصعب السيطرة عليه. ولتتوضح مس

ون أسهل لو بحثت عنه أكثر أقول: لو كان عندك ش يء تبحث عنه فإن وصولك إليه سيك

 .بين عشرة أشياء مما لو بحثت عنه بين مائة

:
ً
نوع املعلومات، حيث إّن املعلومة البسيطة ليست كاملعلومة  أو الكيف  ثانيا

املركبة واملعقدة، فاألخيرة ربما توضع في الذاكرة بصورة غير منظمة وعشوائية نتيجة 

 أو اجها بصورة صحيحة إخر   أوتذكرها عدم اإلدراك الكلي والتام لها، وبالتالي يصعب 

بكل جزئياتها ولوازمها بل حتى مع إدراكها ووضعها بشكل منظم ودقيق فإن تذكرها يكون 

 .تذكر كل أجزائهاإلى أكثر صعوبة من املعلومة البسيطة؛ ألن تذكرها يحتاج 

:
ً
ويكون بمثابة غطاء على  اإلنسانالجسد، وهو ججاب يؤثر على تذكر  ثالثا

به لجلب املالئمات له ودفع املنافيات عنه،  االنشغالعلومات يزداد سماكة كلما زاد امل



 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   94

فل عنه لحساب التركيز على املعلومة ولكنه مهما 
ُ
ويخف كغطاء على املعلومات كلما غ

 وله أثر حيث إّن هناك ما البد منه كاألكل للقوة
ً
غفل يبق  ججابا

ُ
 . أ

:
ً
، فكلما زاد النور زادت القدرة على التذكر، اناإلنسالنور والظلمة في نفس  رابعا

ت القدرة على التذكر، ولهذا فيوشع  أيضاو 
ّ
عليه )كلما قل النور وزادت الظلمة قل

ماذا نتوقع منه غير أن يتهم نفسه بالقصور  (عليه السالم)النبي الطاهر  (السالم

 
ْ
ذ  إ 

ْيت 
 
أ ر 

 
ال  أ

 
ا أو والتقصير ﴿ق ا إلى ْين  م  ُحوت  و 

ْ
يُت ال س 

 
ي ن  

ّ
ن إ 

 
ة  ف ر 

ْ
خ اُن إنسانالص 

 
ْيط

 
 الش

 
ال يُه إ 

ُه﴾ أي الظلمة ر 
ُ
ك

ْ
ذ

 
ْن أ

 
 .أ

:
ً
 على إلى الدماغ باعتباره جهاز النقل  خامسا

ً
 كبيرا

ً
هذا العالم ومنه، فهو يؤثر تأثيرا

 تجعله أكثر  الةمس
ً
التذكر فحركة الدم الصحيحة فيه ووصول الغذاء املالئم له مثال

 إلى مرض قد يؤدي  أو كفاءة، وحدوث خلل فيه 
ً
،  أو فقدان القدرة على التذكر كليا

ً
جزئيا

 
ً
  أو مؤقتا

ً
 .دائما

 أي إن  االلتفاتالبد من  أيضاوهناك أمر 
ً
ة فعال

 
ل ص  له وهو أن تكون املعلومة ُمح 

 دون أن يستمعها، بل هو سمعها دون  اإلنسان
ً
قصد تحصيلها ال أنها مرت على أذنه مثال

التفات منه إليها كما لو أنه مر بمكان ورآه ولكنه لم يهتم إلدراك تفاصيل ما يرى، فهذه 

ة ليتم تذكرها  لةأغير واقعة ضمن مس
 
ل ص   ليست معلومات ُمح 

ً
 أو التذكر ألنها أصال

 .بأنه نسيها يوصف من غفل عنها

 
ً
، ولكن عادة  أو هذه األمور التي ذكرتها لها عالقة مباشرة بالتذكر سلبا

ً
عند  -إيجابا

 :ال تؤثر جميعها بنفس القدر واالتجاه -معين  إنسان

 يمكن أن يجتمع في 
ً
 على  إنسانفمثال

ً
واحد: االنشغال بالجسد الذي يؤثر سلبا

 عن تذكرها فيما بعد، مع زيادة  اإلنسانقدرة 
ً
على تحصيل املعلومة من امللكوت فضال

 على قدرة  اإلنسانالنور في صفحة وجود 
ً
على تحصيل املعلومة  اإلنسانالذي يوثر إيجابا

 عن تذكرها، و 
ً
 قدر هذا االنشغال وقدر هذا النور داخل في معادلة التذكر . أيضافضال

ادلة وفيها عدد من املتغيرات ومنها الخمسة التذكر عبارة عن مع لةأولهذا فمس

 
ً
بل هو مستحيل عادة أن نعرف ناتج هذه املعادلة من  املذكورة أعاله، ومن الصعب جدا

اثنين من هذه املتغيرات، بل البد  أو التقريبية لواحد  أو خالل معرفة القيمة الحقيقية 
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حكم على ننا ال يمكن أن نمن معرفة قيمة كل متغير منها لتحصيل النتيجة النهائية أي إ

أن نحكم على غير  أو نه مؤمن صالح بأّن درجة تذكره عالية مؤمن صالح فقط ملعرفتنا أ

غير  إنسانمؤمن طالح فقط ألنه غير مؤمن بأّن درجة تذكره واطئة، فيمكن أن يكون 

 ولكن املتغيرات 
ً
ى قيمتها خر األ مؤمن وقيمة املتغير املتعلق بالنور له خمسة باملائة مثال

غير املؤمن قد حقق قيمة عالية في  اإلنسانعنده عالية لصالح التذكر، وبهذا يكون هذا 

 .(1) (....معادلة التذكر، ويكون صاحب قدرة فائقة على التذكر رغم كونه غير مؤمن

 
ً
 تجريبي ربما يمكن لنا اعتبار هذه املعلومات دليال

ً
 عملي ا

ً
الذاكرة  ّن أ اعتبار على  ا

 ّن أ إذ ؛وخصوصا ما ذكر في النقطة الثالثة اإلنسانغير موجودة في دماغ  الدائمية

 
ً
لذا  ،حد كبير القدرة على التذكرإلى يقلل  انشغال الروح بتدبير الجسد يشكل ججابا

  األشخاصغلب أ ّن نجد أ
ً
وشهواتهم  أجسادهمبمتطلبات  الذين ال يهتمون كثيرا

 وهذا معروف ومشهور. ،حيانمتوقدة أغلب األ  صحاب ذاكرةواملتصوفين والزاهدين أ

والنقطة الخامسة ربما تعلل عودة الذاكرة لبعض املصابين بتلف جزئي في 

 الذاكرة أ ّن ته رغم وجود ذلك التلف مما يعني أذ ربما استعاد املصاب ذاكر إ ؛الدماغ
ً
 صال

 .الستقبالوالحاصل لم يعطل مهام الدماغ في اإلرسال التلف ا ّن هي خارج الدماغ وأ

 حالماأل الذاكرة والتي لها عالقة مهمة بإلى آلية تدفق املعلومات من و إلى نعود 

 أحمدحاديث والنصوص التي كتبها السيد وكما بينت األ  ،وماهيتها وكيفية تشكلها وتركيبها

 أو ثناء اليقظة بنفس الوتيرة سواء أ نسانتدفق لإلاملعلومات ت (، إّن عليه السالم) الحسن

معلومة حالها حال بقية املعلومات الداخلة للذاكرة ولكن  إال هي  ما حالماأل وتلك  ،النوم

الذهن بسرعة وبوضوح أكثر هو لعلة انشغال إلى فارق ظهور املعلومات في النوم وبروزها 

الروح باليقظة بتدبير الجسد، فالروح غير مشغولة بتدبير الجسد أثناء النوم؛ ألنه في 

 أو سبات النوم فتكون املعلومة 
ً
 .ضح لها أحيانا

 أّن مس
ً
سع من أن نحصره في فترات النوم، فورود أو االطالع على امللكوت  الةعلما

، املعلومة للمستيقظ 
ً
ولكن ال تسمعها مثل الصور وسماع األصوات هي موجودة دائما

 وتسمعها أ
ً
 أحيانا

ً
الروح بالبدن والدنيا وما فيها وثقل البدن  انشغالأخرى لعلة  حيانا

                                                           
 .32-30رحلة موس ى إلى مجمع البحرين، السيد احمد الحسن )عليه السالم(: ص(1) 
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 ة وبالروح و خر ال وحاجاته، فإذا كان انشغالك ب
ً
، خففت عن البدن ستسمع وترى كثيرا

 كثر من موضع وحوار.هذه املعاني في أ( عليه السالم) الحسن أحمدوقد بين السيد 

الحسن: )والحقيقة التي يجب أن يعرفها الناس هي أنه بالطعام  أحمدقال السيد 

يموت ابن آدم، فبالطعام والشهوات تشغل الروح عن رقيها وتنكب على تدبير هذا البدن 

الذكر  بالنسبة للروح هو نوع من املوت التدريجي، كما أّن  االنشغالالجسماني، وهذا 

 .(1) هو نوع من الحياة والرقي التدريجي(لى اوالسعي في طريق هللا سبحانه وتع

فكل هذه  ،والبد من وجود عوامل مهمة تتعلق بالذاكرة وطبيعة عملها وسعتها

 : (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد  ،وماهيتها حالماأل مؤثرة في  األمور 

زاد  اإلنسانهي ظلمة ونور، فكلما علم وعمل وأخلص  اإلنسان)إّن صفحة وجود 

 ال يخرج 
ً
النور في صفحة وجوده وانحسرت الظلمة حتى تكون شائبة، ويكون أثرها ضئيال

 .(2) من هدى وال يدخله في ضالل، وهذه هي العصمة( اإلنسان

فحجب الظلمة تخرق بالتخلي عن جنود الجهل واألنا، وججب النور يحتويها ... )

في  اإلنسانويفنى فيها عندما يتحلى بجنود العقل واألخالق الكريمة، وهكذا  اإلنسان

رفع األنا عن صفحة وجوده والتحلي بجميع إلى أن يصل إلى مسيرته التكاملية يسعى 

 ﴿جنود العقل، وهذا هو الفتح املبين 
ً
ينا  ُمب 

ً
ْتحا

 
ك  ف

 
ا ل ْحن  ت 

 
ا ف ن   .(3) (1الفتح:  ﴾إ 

العبد عن األنا، وطلب إماطة صفحة الظلمة والعدم بإخالص ... فلو أعرض )

لدعائه، ملا بقي إال هللا الواحد القهار، وأشرقت األرض بنور لى اواستجاب سبحانه وتع

 .(4) ربها، وجيء بالكتاب، وقيل الحمد هلل رب العاملين(

 الذي تطرق له السيد 
ً
بخصوص ( عليه السالم) الحسن أحمدوالكالم كثير جدا

 من الظلمة والشيطان. اإلنسانتطهير صفحة وجود 

                                                           
، 2010 –املتشبهات، السيد احمد الحسن )عليه السالم(، الناشر انصار اإلمام املهدي ) عليه السالم( الطبعة الثالثة  (1)

 .173: ص102قم سؤال ر 

 .28رحلة موس ى إلى مجمع البحرين، السيد احمد الحسن )عليه السالم(: ص(2) 

 .73، السيد احمد الحسن )عليه السالم(: ص28سؤال  -املتشابهات (3) 

 .35املصدر نفسه: ص(4) 
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سواء  نسانمعرفة أّن تلك املعلومات الواردة لإلإلى لى توصلنا و إذن، في املرحلة األ 

من إبليس،  أو من النفس،  أو إما من هللا،  :في النوم مصادرها ثابتة، فهي أو في اليقظة 

 أين يقع أثر تلك املعلومات ؟ :املهم هو االستفهامولكن يبق  

ى للتوضيح أكثر، أخر والجواب واضح من الطرح السابق، ولكن نشير إليه مرة 

في النوم يرجع لقلة انشغال  حالماأل إّن علة وضوح  (السالم معليه)فقول املعصومين 

التدبير بمفهومها البسيط هي اإلدارة واتخاذ  الةالروح بتدبير الجسد يبين لنا أّن مس

  اإلنساناملدبرة لحال هي ذلك، فالروح إلى امر وما و واأل  اإليعازاتالقرارات وإصدار 
ً
عموما

وهللا أعلم، ويترتب  أيضا اإلنسانوالتي تكون مهيمنة على الجسد وعلى صفحة وجود 

ة الذاكرة الدائمإلى كل ما يرد للروح من مصادر املعلومات بشكل عام يرسل  على هذا أّن 

تكون مؤثرة  ّن ويمكن أ أيضاالدماغ فيه ذاكرة  ّن ( وال نغفل أاإلنسان)صفحة وجود 

 .حالماأل وفاعلة في تكوين 

 ن شاء هللا.إالحق الوسنتطرق ملوضوع العقل وما يلحق به في الفصل 

ذا اردنا الخوض في هذا إ نسانالواردة لإل البد من املرور بموضوع املعلومات

النوم أم  ثناءيتوقف أ لذاكرة الدائمة هلا إلىمن الدماغ ملعلومات رسال اإف ، املوضوع

 أنه يستمر؟ فإذا قلنا أ
ً
بإيراد املعلومات على  نه مستمر فسيكون امللكوت ليس منفردا

ي الت حالموبذلك نفقد الخصوصية التي نفترضها لأل  ،)الذاكرة( اإلنسانصفحة وجود 

 الصادقة بعد ذلك. حالماأل يميز  ّن تحدث بتأثيرات ملكوتية فال يبق  مائز يمكن أ

النوم هو عملية تعطل للكثير من فعاليات الحواس وتعطل بعضها  ّن في الحقيقة أ

 
ً
عة زخم الكم الهائل من وهذا بالتأكيد يفرغ الروح من متاب ،كحاسة النظر تماما

تفرغ الوقتي ال يلغي عمل وهذا ال ،املعلومات املتدفقة من تلك الحواس التي تعطلت

 ،ثناء اليقظةالدماغ أثناء النوم وإنما يقلل من زخم اإلرسال الذي يثقل كاهل الدماغ أ

وهذا  .اليقظةثناء لوية بانشغاله أو ى لم تكن لها األ أخر بالتالي يتجه نشاط الدماغ ألمور و 

ال تقل عن ثناء النوم بوتيرة يعمل أ الدماغ يبق  ّن طبعا ما أثبتته البحوث التي بينت أ
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املنعكسة  حالماأل ن لم نقل بنفس الوتيرة وربما هذا يفسر تكون مستوى عمله في النهار إ

 النوم. أثناءمن هموم النهار وهواجسه 

 كون الوعي  اإلنسانفي املعلومات التي ترد على  إشكالوال 
ً
أثناء اليقظة عموما

 لدى 
ً
ورود معلومة ما تشخيص مصدر املعلومات، أفيسهل عليه  اإلنسانحاضرا

ي من النفس بهذين الطريقين أ حالماأل ي عند تشكل وانطباعها بالذاكرة أثناء النوم أ

حائرا مشتبها عند  اإلنسانيجعل  اإلنسانفي ذاكرة  حالماأل ومن الوحي وانطباع تلك 

 قظة كيف سيعرف الجهة املرسلة ؟الي

 
ً
  ،طبعا

ً
بالنسبة ألصحاب النظريات النفسية كما مر  يبق  الجواب هنا مبهما تماما

 حالماأل كلها في سلة واحدة فأرجعوا كل  األمور خلط إلى فعمدوا  ،ل و في الفصل األ 

وجعل صفات ومميزات لكل  األمر نجد املنهج الديني فصل بينما  ،لألسباب الوضعية

خبارات الغيبية اإل الصادقة والتي تقف في مقدمتها  حالماأل وما يهمنا هنا هو ميزة  ،جهة

 املستقبلية.

 اإلنسانالتي تؤخذ من ذاكرة  حالماأل صور  ّن هل أ :ولكن يرد هنا تساؤل مهم وهو

 ؟ من الذاكرة املؤقتة في الدماغ أو  اإلنسانتؤخذ من الذاكرة الدائمة في صفحة وجود 

ثناء النوم في الدماغ الكاذبة إذ أنها تتشكل أ حالماأل همية هذا التساؤل تكمن في تشكل وأ

الدماغ وليس جهة خارجية ي و جهة تابعة لهذا العالم املادي أومن يقوم بتشكيلها ه

 ى.خر األ الصادقة  حالماأل ( كما في )ملكوتية

ة ماض ي تمثل محاكا التي حالماأل : )... (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد  

 أحالمترى  ،اإلنسان
ً
تصورات تدور في ذهنك  أو مرت بك  وأفكار متعلقة بأحداث وبأماني  ا

 بخصوص تلك األ أحالمترى  أنفيمكن 
ً
 .مانياأل  أو التصورات  أو فكار األ  أو حداث ا

استخراج  عن ألنه عبارة ؛ن يشاركنا فيه الحيوانيمكن أ حالماأل وهذا النوع من 

ن وهذا عمل يمكن أ ،حتى غير منظمة أو معلومات من الذاكرة وترتيبها بصورة منظمة 

 اإلنسانوالدماغ مشترك بين  ،عموما حالماأل يقوم به الجزء من الدماغ املسؤول عن 

 .(1) (.. وبقية الحيوانات
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املصدر الذي تؤخذ منه الصور هو  ّن أ :ي بالنتيجة يكون جواب السؤال السابقأ

فربما تؤخذ الصورة من الذاكرة الدائمية في صفحة وجود  ،يصح على الجهتين معا

ى أخر وأسباب  حالماأل تؤخذ من ذاكرة الدماغ، فاشتراك الحيوان معنا في  أو  اإلنسان

 حالماأل فكار ذاكرة الدماغ في تشكيل تعتمد على صور وأ حالماأل  ّن كثيرة تعني بالنتيجة أ

 بشكل كبير.

 ،تلك الصور والرموز  اختيار وهو  حالماأل بقي موضوع مهم ورئيس ي يخص ماهية 

 
ً
 صادقها من كاذبها.  حالماأل بالتعرف على نوعية  وهذا املوضوع له عالقة قوية جدا

 ، ولكن ربما تقوم املالئكة باستخداماإلنسانالرموز من صفحة وجود  ّن قلنا إ

لذلك تكون بعض  ،الذاكرة الدائمة() اإلنسانال توجد في صفحة وجود  رموز جديدة

 . ؤيايلها حتى ملن يعرف رموز الر أو الرؤى غير مفهومة وال يمكن ت

 في تراهم الذين األشخاص أّن  واعلم: )(عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

 فاملالئكة فقط، االسم هو منهم املراد إّن  أي فقط، االسم فهو موضع لهم يكن إن لم الرؤيا

 
ً
 ما إليصال ذاكرتك في منطبع هو ومما وجودك صفحة من مناسبة أسماء لها يأخذون صورا

 .(1) (لك يريدون إيصاله

نه ملم برموزها وهي من نوع متعارف أ اعتبار على  وربما يمكن الرائي نفسه فهمها 

 أو صريحة وال تحتاج تل بشكل كبير، وربما تكون الرؤيا و اعليه ومتد
ً
أما معرفة رموز  .يال

 فهذا غير ممكن إال بتعليم هللا 
ً
وبالوحي وعن طريق ججة سبحانه وتعالى كل الرؤى دائما

 وهل كلمات هللا تنفذ ؟ ،متجددة وليست ثابتة، هي كلمات هللا أيضاهللا؛ ألن الرموز 

ي﴿  ّب 
ات  ر  م  ل 

 
ك  

ّ
 ل

ً
ادا د  ْحُر م  ب 

ْ
ان  ال

 
ْو ك

 
ل ل

ُ
ْو  ق

 
ل ي و  ّب 

اُت ر  م  ل 
 
د  ك نف 

 
ن ت

 
ْبل  أ

 
ْحُر ق ب 

ْ
د  ال ف 

ن 
 
ل

 
ً
دا د  ه  م  ل 

ْ
ث م  ا ب 

ْئن   .(2) ﴾ج 
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: )واإلحاطة بجميع رموز الرؤيا التي (عليه السالم)الحسن  أحمدالسيد  يقول 

، (عليهم السالم)األرواح ربما ال تتيسر لكثير من األنبياء واملرسلين  أو يستعملها املالئكة 

ُمك  ﴿(: عليه السالم)وهذا كتاب هللا يقول في نبي هللا يوسف   
ّ
ل ُيع  ك  و  بُّ يك  ر  ب 

ْجت  ك  ي  ل 
 
ذ

 
ك و 

 
 
ْن ت ْبُل أو م 

 
ْن ق ْيك  م  و  ب 

 
ى أ

 
ل ا ع  ه  م 

 
ت
 
ا أ م 

 
ْعُقوب  ك ى آل  ي 

 
ل ع  ْيك  و 

 
ل ُه ع  ت  ْعم  مُّ ن  ُيت 

يث  و  اد  ح 
 ْ
يل  األ

ن    إ 
اق  ْسح  إ 

يم  و  اه  ْبر  يم  إ  ك 
يم  ح  ل 

ك  ع  ب  ي  ﴿. (1) ﴾ر  ر م 
ْ
ك

 
ه  أ ت 

 
أ ْمر  ْصر  ال  ْن م  اُه م  ر 

 
ت
ْ

ي اش ذ 
 
ال  ال

 
ق و 

ا  ن  ع  ْنف  ْن ي 
 
ى أ س   اُه ع  و 

ْ
ث   أو م 

 
ْن ت ُه م  م   

ّ
ل ُنع  ل 

ْرض  و 
 ْ
ي األ  ف 

 
ُيوُسف ا ل 

ن 
 
ك ك  م  ل 

 
ذ

 
ك  و 

ً
دا

 
ل ُه و 

 
ذ خ 

ت 
 
يل  أو ن

ب   ال 
 
ُه غ

 
الل يث  و  اد  ح 

 ْ
  األ

ُمون 
 
ْعل اس  ال ي  ر  الن 

 
ث
ْ
ك

 
ن  أ ك 

 
ل ه  و  ْمر 

 
ى أ

 
ل ك  ﴿. (2) ﴾ع 

ْ
ل
ُ ْ
ن  امل ي م  ن 

ْيت 
 
ْد آت

 
ّب  ق

ر 

 
 
ْن ت ي م  ن 

ْمت 
 
ل ع  ر  أو و  اط 

 
يث  ف اد  ح 

 ْ
ا و   السماواتيل  األ ي 

ْ
ن ي الدُّ ي ف  ّي  ل 

ت  و 
ْ
ن
 
ْرض  أ

 ْ
األ ي خر ال و  ن 

 
ف و 

 
ة  ت

الص   ي ب  ْقن  ح 
ْ
ل
 
أ  و 

ً
ما ين  ُمْسل  ح   .(4) . ولم يقل إّن هللا علمه جميع رموز الرؤيا ومداخالتها((3) ﴾ال 

 )ويقول أ
ً
 للرؤيا برسوأ: )… (عليه السالميضا

ً
 نسانمعينة لإل الةن هللا يبعث ملكا

أمام امللك كالكتاب  اإلنسانفيكون  ،الةليبلغه الرس اإلنسانفينـزل امللك على ذلك 

والتي يستفاد منها  اإلنساناملفتوح فينتقي امللك بعض األشياء والرموز املوجودة في حياة 

 وربما ال يأخذ شي ،الرؤيا أو التي جاء بها من الغيب  الةامللك في تبليغ الرس
ً
من صفحة ئا

 .ة الرؤياماضيه بل يكتفي برموز الرؤيا والحكمة التي يعرفها مالئك أو  اإلنسانوجود 

ورموز األرواح تختلف عن  ،الرؤيا ربما كانت من األرواح وليست من مالئكة الرؤيا أيضاو 

 (السالم معليه)وربما كانت الرؤيا من أرواح األنبياء واملرسلين واألئمة  ،رموز مالئكة الرؤيا

ربما كانت الرؤيا من هللا  .تختلف عن الرؤيا من املالئكة والرؤيا من األرواح أيضاوهي 

ْن " اإلنسانمباشرة وهو أن يكتب هللا بقدرته الرؤيا في صفحة 
 
 أ

ً
ْيئا

 
اد  ش ر 

 
ا أ

 
ذ ْمُرُه إ 

 
ا أ م  ن  إ 

وُن 
ُ
ك ي 

 
ْن ف

ُ
ُه ك

 
ُقول  ل وجميع هذه  ،والرؤيا من هللا غير مرمزة بل صريحة [.82ّيـس:] "ي 

هللا  أو األئمة  أو األنبياء واملرسلين  أو األرواح  أو الرؤيات سواء كانت من مالئكة الرؤيا 

 .(5)فهي عن هللا وهي حسنة إن شاء هللا ال تختلف وتتحقق كفلق الصبح( لى اسبحانه وتع
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 ينبغي التد إذن،
ً
 معليه) هل البيتأ اهتم، لذلك بر في الرؤيا والتفكر ولو قليال

كان البد أن تقصها فال تقصها إال  ّن بتعبير الرؤيا وتفسير رموزها وإ االهتمامكل  (السالم

 من الحسد. على مؤمن عالم خال  

الرؤيا ال تقص إال على مؤمن خال من الحسد ": (صلى هللا عليه وآله)هللا عن رسول 

 .(1) "والبغي

 .(2) "إنما رأيت الرؤيا فاعبرها والرؤيا على ما تعبر": (عليه السالم)الحسن و قال أب

 أو ال تقص على سفيه  ّن فيجب أ ،الرؤيا تقع على ما تؤول ّن وتذكر الروايات أ

 يل والرموز. أو تقص على رجل عالم بالت ّن اهل بل يجب أج

ح الطير بين ن رؤيا املؤمن تّرف كرفيف جناإ": (صلى هللا عليه وآله)عن النبي 

يعبرها له مثله، فإذا عبرت لزمت  أو س صاحبها حتى يعبرها لنفسه السماء واألرض على رأ

 .(3) "األرض فال تقصوا رؤياكم إال على من يعقل

شياء صور ملكوتية تمثل حقائق األ  أنهافما ورد في الكتب عنها  ،وأما ماهية الرموز 

  .التي نراها في عالم الدنيا

: )أّما العالم الثاني فهو عالم امللكوت، (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

وهو عالم مثالي صوري، وهو عالم األنفس شبيه بما يراه النائم وذلك أن النائم غفل عن 

 .(4) النفس ي( أو وجوده امللكوتي، ولك أن تقول املثالي إلى وجوده املادي فالتفت 

  فالصور امللكوتية
ً
 ،كثيرة ومتعددة حسب كل سماء وفي كل سماء مراتب كثيرة جدا

 هناك رموز  ّن لذلك تجد أ
ً
متعددة للش يء الواحد وبعضها لم يذكر بل هو يبق  في علم  ا

  ،هللا يكشفه املعصوم متى شاء ليثبت به حقه وعلمه وججيته على الناس
ً
صورة  مثال

يل تفاص ّن كما أ ،لكوتية هي صورة للدنيافي الجنة امل( عليه السالم) دمالحية التي أغوت آ

 الواقعة كلها لها صور تقابلها.
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: )الحية هي الحياة الدنيا، وقد وسوس (عليه السالمالحسن ) أحمديقول السيد 

 اتبعتالحية كالحياة الدنيا، فأنت إذا لدم من جهة الحياة الدنيا. و  "لعنه هللا"إبليس 

 في الصحراء 
ً
الحية فإما أن تمسك بها فتلدغك، وإما أن تتبعها حتى تذهب بك بعيدا

لدم من  "لعنه هللا"حيث ال ماء وال كأل، واملاء: العلم، والكأل: الدين. ووسوسة إبليس 

 . (1) جهة الحياة الدنيا ....(

املثال وليس له نه قد يكون للش يء صورة في عالم أ" :(2) العالمة امليرزا النوري ينقل

والحيلة والخديعة التي صورتها  ،صورة في هذا العالم كالشجاعة التي صورتها األسد

. وقد يكون ، ومتاع الدنيا فان صورته العذرةوالجهل فان صورته الخنـزير ،الثعلب

 لحياة 
ً
للش يء الواحد صور متعددة فيها كالعلم فان صورته املاء من حيث كونه سببا

النفس وبقاءها والعسل لكونه أحلى األشياء عندنا وألذها واللبن لكونه من عالم الصفاء 

والضياء واألجسام النورية كالشمس والسراج لكونه سبب تنوير النفس وتفرقتها بين 

وقد يكون  ،األشخاص الذين يرونه باختالفوقد يختلف صورة الش يء  ،الحق والباطل

 لشيئين مختلفين  الش يء
ً
األشخاص كاملاء فانه مثال العلم الذي  باختالفالواحد مثاال

 أو ،ملال الذي فيه حياة الدنيا ألهلهاافيه الحياة الحقيقية لنفوس العلماء واملتعلمين، و 

اض األمر نها مثال للراحة والنشاط في الشتاء وللتعب و فإاألزمان كالنار واألمطار  باختالف

 في املدرك وهو الروح إذا كان  االختالفومنها ما يكون سببه  .في الصيف
ً
 وناقصا

ً
ضعيفا

 بصورة ما واالعتقادمن جهة العلم 
ً
 ومتشكال

ً
. غلب على طبيعته من األخالط بل مريضا

 بما هو عليه ويخرجه عن
ً
 ."الصورة التي تقوم فيه فانه يدرك الش يء متكيفا

تفسير رموز الرؤيا بصورة مفصلة ومبوبة وتوضح أن  ي نصار محمد رضا األ ينقل 

 أو الرمز الواحد ربما يؤول على ت
ً
بعض األمثلة: )القرط يؤول  وننقل ،يلين متناقضين تماما

زيادة زينة وجمال وتعلم علم وقرآن وشرف وجاه وحزن وغم بسبب الطالق إن كان له 

: ملك 
ً
امرأة، وان لم يكن له امرأة فيدل على الحزن( و)القمر يؤول على سبعة عشر وجها
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عالم أو وزير أو نديم ملك أو رئيس أو شريف أو جارية أو غالم أو أمر باطل أو والي أو 

 .(1) مفسد أو رجل معظم أو والد أو والدة أو زوجة أو بعل أو ولد أو عظمة(

الرائي وحال  الةتفسير تلك الرموز هو تابع لح أو في رموز الرؤيا  االختالف ّن وأ

 أو خوف  أو حزن  أو  واستحسانيترتب على إحساس الرائي من رضا الذي  واالنطباعالرؤيا 

  .تشاؤم أو ل ؤ تفا

وإذا لم يتيسر  ،الرؤيا إذا ثبت صدقها يجب أن تؤول وتعبر ّن أيتضح مما سبق 

ألنها  ؛لعدم وجود املعبر فينبغي عدم إهمال الرؤيا وصرف النظر عنها أو ذلك لقلة املعرفة 

، اإلنذار أويير الحال نحو األحسن من هللا والبد أن تكون لها فائدة عظيمة في تغ الةرس

 .بتفسيرها أعلم؛ فهو ووليه هللاإلى يلها فينبغي ردها أو ومعرفة تأما إذا تعذر فهمها 

لى إللجاء الناس لحجة هللا في كل زمان ألنه و فهو بالدرجة األ  حالماأل ما علة ترميز أ

ثبتت نبوتهم  األنبياءن الكثير من وكما هو معروف فإ ،يل الرؤياتأو الوحيد القادر على ت

 .(عليه السالم)يل مثل نبي هللا يوسف أو وانتشر الدين في زمانهم عن طريق علم الت
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 .(4) ﴾أ

هه إليه في الطلب حاله ربه وتوجإلى وربما يكون سبب الترميز هو لبيان حاجة العبد 

فان هللا إذا  ،سائر االبتالءات أو السجن  أو املرض  أو بنقص بالرزق  ابتالهحال الذي 

                                                           
 لرموز كثيرة نهاية البحث يبين مدى التنوع في الرموز لحقيقة الش يء املراد منه معنى واحد فنحيل القارئ  (1)

ً
أفردنا ملحقا

 اليه للفائدة.

 .43سورة يوسف، آية (2) 

 .46سورة يوسف، آية  (3)

 .36سورة يوسف، آية  (4)
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ً
ربه آنذاك بطلب الفرج بشدة وتعلق كبير إلى فيحصل توجه العبد ( 1) ابتالهأحب عبدا

لكون ترميز الرؤيا من  ةوهذا مما يعطي أرجحية كبير  ،وشدتهيتناسب مع ذلك البالء 

  االبتالءات
ً
غيبية ال يؤمن بها إال املوقنون واألنبياء أمثال النبي  الةألنها ح ؛العالية جدا

قها النبي نجح في هللا برؤيا ذبح إسماعيل وعندما صد ابتالهعندما  (عليه السالم) إبراهيم

 . من هللا املكان الرفيع واألجر الجزيل واستوجبذلك االمتحان 
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 .(2) ن

عقله ويوظفه في حل األججية  اإلنسانهي ليحترم إلوربما يكون الترميز هو سبب  

 هللا سبحانه وتعالى.إلى ة وبالتالي توجهه اإللهي

وكيف يتم  ،ن نعرف الكيفية التي يتم فيها تشكيل تلك الصور والرموز بقي أ

في  حالماأل ين هو موضع تشكل وتكون وأ ،ومن هو املسؤول عن االختيار ،اختيارها

ما وهذا  ،وهذا يتطلب الخوض في التفكير والعقل الباطن ،الحالتين صادقها وكاذبها

 نبحثه في الفصل الالحق. 

  الخالصة:

 .صادق وكاذب :قسمينإلى نها تنقسم باملنهج الديني تتمخض عن أ حالماأل ماهية 

التي من النفس فهي عبارة  حالماأل فأما  ،من الشيطان أو ما يكون من النفس والكاذب أ

فتنعكس على  اإلنسانهام تعمل داخل نفس أو  أو مخاوف أورغبات  أو عن هواجس 

ما أ .عشوائي أو من الدماغ بشكل منتظم  حالماأل يركبها الجزء الخاص ب أحالمشكل 

وتلقي فيه وسوستها وسمومها  نسانالتي من الشياطين والجن فإنها توسوس لإل حالماأل 

 الصادقة التي جلبتها الروح من عالم امللكوت. حالماأل فتؤثر حتى على 

                                                           
 أراه في منامه رؤيا تروعه عن  (1)

ً
اإلمام الصادق )عليه السالم(: )إذا كان العبد على معصية هللا عز وجل وأراد به خيرا

 .155ص 4فينـزجر بها عن تلك املعصية ( دار السالم: ج

 .110 - 102الصافات: آية سورة (2) 
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يكون من هللا ويتكون بانطباع صور الرؤيا بصفحة وجود  حالماأل والصادق من 

 عن طريق املالئكة التي تنتقي صور  ،اإلنسانالذاكرة( في نفس ) اإلنسان
ً
من صفحة  ا

 نسانالتي تحملها من هللا سبحانه، وليس لإل الةلتوظفها في تشكيل الرس اإلنسانوجود 

 وانفعاالتخرى التي تكون بفعل هواجس األ  حالماأل أي دخل في تشكيل الرؤيا على عكس 

( 1)والرؤيا تخبر بإخبارات غيبية .في تشكلها خل كبير د اإلنساننفسية يكون للدماغ وخيال 

 ججة هللا. إال حيان وال يعرف رموزها وهي مرمزة أغلب األ  ،ومستقبلية

ء الفراغات التي عجز لبحسب املنهج الديني قادرة على م حالماأل وبالتالي فماهية 

  استفهاماتهاعلماء النفس وغيرهم عن تعليلها وإجابة 
ً
شخص أهم ما يولعل  ،الكثيرة جدا

 املاهية هنا هو:

 أو 
ً
الصادقة  حالماأل  احتواءوهي  ،حالماأل لية الواضحة للتمييز بين النوعين من ال :ال

الرؤيا على حكمة معينة أو إخبارات  كاحتواءعلى شروط تمكن الرائي من التفريق بينهما 

( أو آيات الكتب السماوية عليهم السالمعلى أحد املعصومين ) احتوائهاغيبية تتحقق أو 

  ونحو ذلك.

 
ً
تستوعب طائفة كبيرة من  ممكن لها أن وضع قاعدة ثابتة لفهم الرموز  :ثانيا

  ،حالماأل 
ً
 من يستطيع فك رموزها وهو ججة هللا في كل زمان. وما يستعص ي فيوجد دائما

 
ً
ز عنه وهو ما عج ،حالماأل هم ش يء قدمه الفهم الديني ملاهية وأعتقد أن أ :ثالثا

دراك الذي يتكفل بتشكيل مركز التحكم واإل  اكتشافهو  ،نجميع العلماء تماما حتى ال 

 ،ما هو مصدره :الحكمة واملعارف العلمية والغيبية بما فيها منالرموز  واختيار  حالماأل 

إلى ة للهروب حاولالالشعور في م أو هم بالعقل الباطن  استعاضوالذلك  .ين مكانهوأ

 .ا ما سنركز عليه في الفصل الالحقوهذ ،ماماأل 

 

 

                                                           
 من املستقبل أو من الحاضر ولكن ال يعلم بوقوعها، أو ربما تكون إبداعات ما أقصده  (1)

ً
باالخبارات الغيبية ربما تكون أمورا

أو اختراعات أو معلومات يجهلها الشخص تماما كاللغات األجنبية، وباختصار هي كل ما غاب عن اإلنسان ولم يمر عليه 

.
ً
 إطالقا



 

 

 

 

 

 

 

 



وتنشأ تلك األهمية من ضرورة  ،يبدأ من تكوينها وتشكيلها حالماأل الجانب األهم في 

وتقديمها بالشكل  حالماأل وجود مقدمات عقلية كاإلدراك والتفكير والوعي في تركيب 

تنشأ هكذا بدون أي  حالماأل أن  اعتبار إذ ال يمكن بحال  ،النهائي الذي نراه كل ليلة

ير هو أنها تنطوي على مداليل غاية في التدب (1) الثابت سببية معقولة خصوصا أّن 

 
ً
شكل ذكي وملفت فالرمزية ال يمكن الرمزية ب استخدامما تبين من  والتصوير، وخصوصا

هناك  أّن  اعتبار ريد أن يسوق بعض من ال يروق لهم تكون نتاج لنظام عشوائي كما ي ّن أ

ومدبرة لها بشكل مستقل عن تدخل  حالماأل جهة غيبية مقننة هي التي تنتج طائفة من 

ي جهة خفية اإلنسان في العقل ّن ون تبرير ذلك بأيحاوللئك أو بعض  ولو أّن  ،اإلنسان

ولكن يبق   ،التي ال ينكرونها تنتج هذه الرموز واألفكار الخالقة املبدعة ّن وغائبة يمكن أ

 هذا عاجز  افتراضهم
ً
  .التنبؤات املستقبلية بشكل كامل أحالمعن تفسير  ا

ً
 فلو سلمنا تنزال

تحت ركام املعلومات الكثيرة  هي مخزون مختف   حالماأل تلك املعارف املحصلة من  ّن أ

 اإلنسانوضغوط الحياة، ثم سنحت لها ظروف معينة بالخروج في لحظات صفاء 

ولكن ال يمكن بحال تبرير ظهور معلومات مستقبلية يكون تحصيلها مستحيال  ،وخلوته

  أو بالنسبة للشخص الحالم 
ً
 .من يحيطون به جميعا

جهة عاقلة  وهي بالتأكيد ،ورموزها حالمستكون البداية من الجهة املنتجة لأل  ،إذن

مصطلح العقل في هذا املقام، وما هو موضع الدماغ من  استخدامومدركة فهل يمكن لنا 

الخافية  أو عي و الال  أو الالشعور  أو وما هو العقل الباطن  ،وهل هما ش يء واحد ،العقل

                                                           
 من خالل الفصل األول.حسب رأي علماء النفس كما تبين ذلك  (1)
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أنها  أو هل هي ش يء واحد  ،املسميات التي أطلقها علماء النفس والفالسفة اختالفعلى 

القة كل هذه املفاهيم وما ع ،مفاهيم منفصلة عن بعضها كما يرى بعض العلماء

 ،جهات مختلفة ولها ارتباطات متداخلة أو وهل هي ش يء واحد  ،الروح أو العقلية بالنفس 

 ؟خرال املتحكم بوإذا كانوا كذلك فمن هو 

 
ً
نحن نتكلم هنا عن قضية معقدة وشائكة للغاية وسبب تعقيدها هو أنها  ،طبعا

ها وتكشف املجاهيل التي تحيط مجهولة وال توجد أبحاث علمية معتبرة تسلط الضوء علي

 وأطروحاتعلى فرضيات  اعتمدواخاضوا في هذه املفاهيم العقلية  غلب منأ ، كما أّن بها

غلب ما بني على أ ّن لذا تجد أ ،تجريبية فلسفية وليس على حقائق مبنية على بحوث

 .فرضيات عائم وغير واضح وغير محكمنتائج تلك ال

وغموض  حالماأل ذ تبين لنا ماهية في الفصل الثاني؛ إ انتهيناولذا سنبدأ من حيث 

 ثناء النوم وغياب الوعي.ورموزها أ حالمالجهة املركبة لأل 

 أو علينا 
ً
وبغض النظر عن  ،اإلدراك والتفكير والوعي من لوازم العقل ّن أن نعرف أ ال

هذا العقل يفقد  ّن ن وجود هذا العقل أهو في الدماغ أم خارج الدماغ ؟ وإذا اعتبرنا أمكا

ا والوعي وغيرها( عند النوم فمن هي الجهة املسئولة عمّ  واإلدراكتلك القدرات )التفكير 

نه نفس العقل ضوع البحث، فان قلنا أمو  حالماأل ، خصوصا نسانيجري ويحصل لإل

عي فقد وقعنا في مشكلة املعلومات املجهولة والرموز التي تأتي في و يقوم بالدور عند الال 

  حالماأل 
ً
 .والتي يجهلها العقل الواعي تماما

هذا بغض النظر عن تركيب تلك الرموز مع بعضها بشكله النهائي والذي يتطلب 

 قدر 
ً
 كبير  ا

ً
  من اإلدراك والتفكير والذكاء، ا

ً
باملقدار الذي يفوق قدرات  وذاكرة كبيرة جدا

 العقل الواعي بشهادة الكثير من علماء النفس.

  أنلذلك ينبغي 
ّ
ص العلماء أهمية الرموز كعنصر له نمر على الرموز، ونرى هل شخ

  ؟أم إنهم أنكروا هذه العالقة الحتمية  ،مدخلية مباشرة في العقل البشري 

 أو لعل صفة الرمزية من 
ً
 .ضح الواضحات التي واجهت العلماء واعترفوا بها جميعا
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بحاث الجديدة في الحلم منذ زمن شرنر قد جعلت من يقول فرويد: )وإذا كانت األ 

 م أوجود رموز الحل
ً
ن من املحال ليس يسلم بأهافلوك إفحتى  –ال يقبل املنازعة  مرا

ن حضور ن من الواجب أن نقر مع ذلك بأإف –نا بالرموز أحالمزدخار التشكك في إ

والعجز  ....... .صعوبة أيضاالرموز في الحلم ال يسهل مهمة التفسير وحسب بل يزيدها 

حد عن نقص إلى ناش ئ  حالماأل عملنا في تفسير بعن االستيقان الذي ال يزال يعلق 

 إلىولكنه ناش ئ  -وهو نقص يمكن سده شيئا فشيئا مع التعمق في االستقصاء  - معارفنا

كثر أ األحيانالرموز تملك في كثير من فهذه  حد آخر عن خصائص معينة في رموز الحلم

بحيث ال يمكن فهمها في كل مرة  -ن لم تملك العدد الكبير من املعاني إ -من معنى واحد 

 
ً
التكثر  ن هذاثم إ كما هو الشأن في الكتابة الصينية من السياق وحده إال  فهما صحيحا

ي من أ ،به الحلم من قبول تفسيرات متعددةن يلتقي بما يتميز في معنى الرموز ال يلبث أ

 ن يصور فالقدرة على أ
ً
  ي بعض محتواه أفكارا

ً
 ما تختلف  ورغبات كثيرا

ً
  اختالفا

ً
في  واسعا

 .(1) طبيعتها(

كل رمز منها ينطوي على  ّن وإ ،مر ال شك فيههنا بأن وجود الرموز أ "فرويد"عترف ا

وهذا يجعل فهم الرمز  رف بنفس الوقت بالعجز عن معرفتها،عتوا ،معان كثيرة ومختلفة

 مر أ
ً
  ا

ً
ذا كانت الرموز متعددة ى مختلفة فكيف إأخر  داللته على معان  احتمالمع  عسيرا

 في الحلم الواحد ؟

 
ً
ومع  ،مة املفسر مهمة صعبة وتخضع لحساب االحتماالتهذا يجعل مه ،طبعا

ن تكون النتائج كثيرة وربما يصعب الوصول من متغير في هذه املعادلة فالبد أوجود أكثر 

تلك املعادلة متغيرات إلى أضاف  "فرويد"ن خصوصا أ ،فهما صحيحا حالماأل فهم إلى 

 بحسب فرويد تترجم أ حالماأل ف ،ى ويمكن أن نسميها متغيرات خارجيةأخر 
ً
ورغبات  فكارا

 مختلفة وربما متناقضة مما يصعب فهم وحل تلك املعادلة املتعددة املتغيرات.

طريقته املثالية لفهم الرموز عن طريق سياق الحلم نفسه  "فرويد"لذلك وجد  

  :عالهيقول هو عقب عبارته أكما 
ً
من  إال  )بحيث ال يمكن فهمها في كل مرة فهما صحيحا

 (.السياق وحده
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 حالماأل املقصود بالسياق هو غير الصور والرموز التي تجري ب ّن ربما يفهم القارئ أ

 ،حالماأل الداخلية التي تمر بالشخص فتثير رموز  أو روف الخارجية لظنما يقصد بها اوإ

ش يء إلى صور مبهمة ومجهولة ال تشير  حالماأل الن الرموز التي تظهر في  ؛وهذا غير صحيح

وبهذا فسياق  ،صطلح عليها بالرموز معنى واضح ومفهوم ملا أإلى محدد ولو كانت تشير 

 ،سيكون هو السبيل الوحيد إلمكانية فهم مدلولها العام حالماأل في  - ي الرموز أ -ورودها 

 الداخلية التي انعكست عنها وليس العكس. أو وبالتالي يمكن فهم املؤثرات الخارجية 

على  باالعتماد "فرويد"يمكن فهم رموزها كما يقول  حالماأل بعض  ّن وإذا سلمنا بأ

مام مفارقة مهمة فهذا يضعنا أي تسلسل الرموز في سياق كل حلم، أ حالماأل سياق 

جملة صورية ذات معنى ومدلول ولكنها مرمزة ؛ حد ماإلى للغاية فالسياق في الحلم يشبه 

في هذه الجملة الصورية مرتبط بسياق تلك  وفهم تلك العناصر املرمزة ،مشفرة أو 

هنا لم يكن عبثيا  "السياق" بأن)الحلم( أي إننا سنكون مرغمين على االعتراف  األججية

مطلقا، فان سلمنا جدال بكون العناصر الرمزية جاءت بسبب املستدعيات حسب املنهج 

ون له معنى واحد ، فمن الذي رتبها بهذا السياق بحيث يك"فرويد"العلمي املعتمد عند 

دة من قبل ن تكون فإن كانت فعال كذلك فالبد أ ،مفهومة الةن يوصل رسأممكن  مع 

 جهة عاقلة وواعية وإ
ً
ومنتجا، بل ال  ن لم تكن كذلك فمن املحال أن يكون السياق فعاال

 
ً
أي ترتيب تلك  ،فكيف إذن يمكن الخروج من هذا املأزق  ،أصال يمكن أن يكون موجودا

 الرموز بشكل منتج ومثمر ؟

 عليه إال إذا كان مقصود االعتمادفالسياق ال يمكن 
ً
 ومقنن ا

ً
 وصادر  ا

ً
من جهة  ا

 .وليدة املستدعيات واملنبهات فقط حالماأل وهذا يناقض فرضيته كون  ،عاقلة وواعية

مثال هذه الرموز في أ استخدامأمثلة على  بضعة النوأضرب ويضيف فرويد: )

املرء رمزية  استبعدحلم إذا تفسير الإلى مثلة تبين كيف يستحيل الوصول أ ،الحلم

التسليم بهذه الرمزية تسليما ال منازعة إلى وكيف يضطر املرء في حاالت كثيرة  ،الحلم

همية الرموز في الحلم في تقدير أ ةحذر من املغاال د في الوقت عينه أن أأو نني غير أ .فيه

 .مستدعيات الحالمإلى حتى نقصر ترجمة الحلم على ترجمة الرموز تاركين منهج االستناد 

سواء من  –ل يظل دائما و ولكن املحل األ  ،ى خر األ فالواجب هو أن تكمل كلتا الطريقتين 
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بينما تظل ترجمة الرموز في  ،للطريقة التي بدأت بوصفها –النظر  أو حيث العمل 

 .(1) نا من حيث هي منهج مساعد(متناول

ورموزها في الكثير من  حالماأل وبينما ال تسعفه املستدعيات إليجاد تفسير وعلة 

حمل الرمزية على إلى لذا تراه يضطر  يبية والنمطية واإلبداعية وغيرها،الغ حالماأل 

 .ة للتهرب من تقديم التعليل املنطقي للرمزيةحاولالتفكير الالشعوري في م

بل من خواص التفكير  ،حالماأل ن الرمزية ليست خاصة من خواص يقول فرويد: )إ

 اتهساطيره وروايوإنا لنجدها في أغاني الشعب وأ ،وتفكير الشعب بنوع خاص ،الالشعوري

كثر مما نجدها في الحكم املأثورة والنكات الجارية أاملتوارثة وفي التعابير الدارجة و 

 .(2)الحلم(

التفكير  :ل و علل بها فرويد حصول الرمزية هنا ترجع ألمرين؛ األ والعلة التي 

ل سنناقشه بالتفصيل ألنه محور و األ  الخ؛ ...تفكير الشعب والتراث :والثاني ،الالشعوري

أما الثاني فاعتقد انه منطقي ومقبول إذا كان يقصد التراث والثقافة  هذا الفصل،

ملعارف التي يجهلها الرموز وا إشكالوهذا ممكن ولكنه سيصطدم ب ،نسانالشخصية لإل

 .الشخص الحالم

توارثة أما لو كان يقصد بالتراث والثقافة الخاصة بالشعوب السابقة واملتراكمة وامل

أن تراث الشعوب كبير  اعتبار على  أيضان هذا غير منطقي عتقد أفي مخزن الذاكرة فأ

 ،أيضاى خر األ ث األجيال وغزير وال ينحصر بزمن الشخص وإنما يحتوي على أساطير وترا

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 

 
ً
وكيف يمكن البحث  ،من ذكريات متراكمة ألجيال من البشر تصنيف خزين هائل جدا

ى أي أساس وأي معيار يعتمد رمز في الحلم ؟ وعل أو املناسب منها لكل عنصر  الختيار فيها 

  االختيار في 
ً
يسمع به أصال عند  أو يجهل هذا التراث وال يعلم  اإلنسانعن أن  ؟ هذا فضال

هنا إنما  اإلشكالموضع  حالماأل فأكثر  ،غيره أو  "فرويد"أكثر الناس وهذا واضح وال ينكره 

 أو على معلومات غائبة عن الشخص  احتوائهاعذر فهمها ومعرفة دالالتها بسبب يت
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في سياق  استخدامهافما فائدة  ،ذلكإلى إبداعات واختراعات وما  أو معلومات مستقبلية 

 ؟!ال يعرفها وبالتالي ال يعرف دالالتها  اإلنسانإذا كان  حالماأل 

 
ً
آنفا هو  ومن تبعه "فرويد"التراث الشعبي كما يقول إلى فان إرجاع الرموز  ،وعموما

فالناس على مرور التاريخ والثقافات كونوا  ،ن جاز التعبيرعقل جمعي إ الفتراضدعوة 

ال يملك  ،بشكل ال إرادي حالماأل في  استخدامهامن الرموز واملعاني يمكن مجموعة 

حتى لم يطلع  أو رموز ألنه ربما ال يعرف بعض مفردات تلك ال ؛فيه االختيار الشخص 

 .صالعليها أ

 لةسلم بان دال إال  حالماأل ب اشتغل: )وأني أعتقد إنه ما من أحد أيضاويقول فرويد 

مدى إلى ظاهرة مألوفة  إياها امتالكهال يعلم املستيقظ  الحلم على معارف وذكريات

 .(1) كبير(

خزون في املن مصدرها هو التراث الشعبي وانتشر هذا الفهم ملصدر الرموز أي إ

 اإلنسانب اقترنتعارف املوغلة في التاريخ والتي املإلى كثر ليصل العقل الباطن بل وتوسع أ

ماده على توصيف واقع بعض ساس علمي بقدر اعتأإلى نه ال يستند ل، مع إو البدائي األ 

 .حالماأل 

  :يقول يونغ
ً
هذا املثال يعطينا فكرة ال بأس ف ،)أما فيما يتعلق بالرموز الثابتة نسبيا

لطيفة في  اختالفاتوقد تختلف فيما بينها  ،بها عن طبيعتها العامة. وهناك عدد كبير منها

 إال إذا درسناها دراسة مقارنة إلى آخرمعانيها من فرد 
ً
. وال يتأت  لنا تعيين معانيها علميا

. ويمكننا أن نتبين مراحل واللغةوالفولكلور والدين  (2) حيثما وجدناها في امليثولوجيا

ضح ما تكون وهي في الحلم مما هي في اليقظة أو التطور التي مرت بها النفس البشرية على 

وهذه اللغة مستمدة من أدن   ،ويُنطق الغرائز ،الوعي. فالحلم يخاطب بالصور  أو 

بيعة؛ مستويات الطبيعة بدائية. لكن الواعية ما أيسر ما تنأى بنفسها عن قانون الط

لكنها ما تلبث أن تعود لتنسجم معها في تمثيلها ملحتويات الخافية. وإننا إذ نأخذ بهذا 

 .(3) السياق فلكي ندل املريض على التعرف بقانون كينونته(
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 امليثولوجيا: علم األساطير. (2)

   .57علم النفس التحليلي، يونغ: ص (3)
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بالخافية الجامعة  الالواعيبعد من ذلك في وصف العقل هب أربما ذ "يونغ"ولكن 

وهذا  ،البدائي اإلنسانوالتي تذهب في أعماق تطور  collective unconsciousالعامة 

فكار والصور والتي ربما تكون قد اجتمعت في ذاكرة خفية لدى كل اإلرث الطويل من األ 

 سباب.رصة واأل العقل الواعي عندما تحين لها الفإلى البشر وتخرج 

مثول فعالية نفسية في جميع الكائنات البشرية  االصطالحوأريد بهذا : )"يونغ"يقول 

وإنما كانت هي املصدر  ،ليست السبب في نشوء صور رمزية في الوقت الحاضر وحسب

لجميع النواتج التي تماثلها في املاض ي. وإن هذه الصور تنبع من حاجة وتقوم بتلبيتها في 

ور التعبير عن ذلك ليبدو كما لو كنا نعطي بواسطة هذه الص األمر نفس الوقت. وإن 

املاض ي البدائي ونعقد املصالحة بينه وبين واعيتنا إلى الجزء من النفس الذي يرقى 

 .(1) ( املعاصرة

ه الكثير من تناولوالقى هذا املفهوم ملصدر الرموز مقبولية كبيرة وانتشر حتى 

 الكتاب واملختصين املعاصرين.

نرى فقط. وهذا  وإنمانا خرس ال نتكلم أحالم)فنحن في معظم  :يقول سالمة موس ى

في  اإلنسان. فقد كان ن حيث انه خزانة الثقافة القديمةيتفق ونظرية العقل الباطن م

س ال يتكلم وكان يخترع أخر ية عقب خروجه من طوره الحيواني اإلنسانبدء حياته 

 . لألشياء الرموز 

 :لحلم كما قلناففي هذا ا

 .حالماأل رموز وهي كثيرة في  -1

 .(2) (حالماأل واستعادة رغبات الطفولة وهي كثيرة في  -2

: ويضيف أ
ً
لها يتفق  استعمالنانا نستعمل الرموز فإن أحالمواذا كنا نحن في ) يضا

  األصل.. وكذلك نشأت اللغات في ...ل. ...و األ  اإلنسانوطريقة التفكير عند 
ً
نا وما زل رموزا
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اهاتنا ال تزال قائمة على هذا ومعظم فكواملجاز معنى الرمز.  االستعارةنحن نرى في 

 .(1) صل(األ 

 البد أنها ستكون ملزمة أ األطروحةهذه 
ً
  ن تقدم صورا

ً
جاهزة تبلور املاض ي  ورموزا

 
ً
نها أولو كانت غير ذلك أي  ،يلأو بالحاضر على شكل مفاهيم ثابتة قابلة للفهم والت مرورا

رات البشرية عبر التاريخ وعبر والحضارموز لصور شخصية من التراث تناقلتها الثقافات 

مام خزين هائل من ألنك ستكون أ ؛فهمها أو دراكها األجيال فسيكون من املستحيل إ

توقع معنى الرمز بل ربما سيكون  االحتماالتات واملعارف وسيعتذر وفق حساب املعلوم

 
ً
 .توقعه مستحيال

  "ادلر"ي أما رأ
ً
رجع سبب لجوء ينما أ" حفرويد"عن  في الرموز فلم يختلف كثيرا

 ،ولكن طريقة املعالجة لم تتسم بالشمولية، الكبت والقمعإلى للرموز  الالواعيالعقل 

 ذا فرضنا صحتها. هذا إ

إن اإلجابة بسيطة لو أننا تمكنا من الكالم مباشرة بدون رموز ( :"ادلر"يقول 

الرموز  نولك ،وأمثلة وتشبيهات فلن نستطيع الهرب من املنطق والفطرة السليمة

بل أنه يمكن أن نقول من  ،وتضمينها معاني مختلفة استخدامهاوالتشبيهات يمكن إساءة 

 في األغلب األعم –خاللها شيئين مختلفين في الوقت ذاته 
ً
ويمكن  - ويكون أحدهما خاطئا

 .(2) (كما أنهما يستخدمان في إثارة املشاعر ،نتائج غير منطقيةإلى عن طريقهما الوصول 

 أكبر من  ى أخر نأخذ على سبيل املثال طالبة بعد أسطر: )ويضيف 
ً
تملك قدرا

فهي ترغب في حل مشاكلها وخوض  ،مد للحياةلشجاعة وتتبنى وجهة نظر طويلة األ ا

 ،التشجيع والتأييد لتزداد ثقة بنفسها إليالذي يواجهها ولكنها ال تزال في حاجة  االمتحان

تحلم أنها تقف على  االمتحانالسابقة على  في الليلة ،حياتها يتطلب هذا أسلوبفإن 

في  واالعتباراتبسيطة. فمن بين جميع الظروف  بهذا صورت موقفها بصورة ،قمة جبل

 جد أحياتها ن
ً
شكلة كبيرة بالنسبة إليها م االمتحانفمشكلة  ،ن أصغرها على اإلطالق ممثال

والتركيز على  ،(االمتحانعتبارات الخاصة بهذه املشكلة )الكثير من اال  باستبعادولكن 

في  ،إمكانية النجاح فإنها تثير مجموعة من املشاعر لتستخدمها في مساعدة نفسها

                                                           
 .59املصدر نفسه: ص (1)

 .143معنى الحياة، ألفريد ادلر: ص(2) 



 115 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األحالم بني العلم والدين

 
 

 ملواجهة اتشعر بأنها أكثر سعادة وشجاعة و  الصباح تستيقظ وهي
ً
 ،االمتحانستعدادا

ولكن بالرغم من أنها  ،لقد نجحت في التقليل من شأن الصعوبات التي عليها أن تواجهها

كلة بأجمعها بطريقة فهي لم تواجه املش ،أكدت نفسها فإنها كانت تقوم بخداع الذاتقد 

ولكنها قامت فقط بإثارة مجموعة املشاعر املناسبة التي تيهئ الجو ملزيد  ،منطقية سليمة

 من الثقة بالنفس.

فالرجل الذي يرغب في القفز عبر مجرى مائي  ،ت أمر معتادحاوال إن مثل هذه امل

فهل هناك أهمية كبرى لقيامه بهذا؟ وهل  ،صغير يقوم بالعد حتى ثالثة قبل أن يقفز

 ،فال يوجد أي ارتباط بينهما ،بالطبع "ال"هناك ارتباط بين العد والقفز؟ إن اإلجابة هي 

تيهئ الجو له لكي يتمكن من التي ولكنه عندما يقوم بالعد فإنه يثير مجموعة من املشاعر 

 كل قوته. استجماع

 نملك القدر الكافي من القدرات العقلية التي تسمح لنا بأن نشرح 
ً
إننا جميعا

وواحدة من أكبر قدراتنا العقلية هي قدرتنا  ،وأن نصححه وأن نطبقه "حياتنا أسلوب"

ولكنه يظهر بوضوح  ونحن نقوم بهذا العمل ليل نهار  ،ى إثارة املشاعر املناسبة داخلناعل

 .(1) نا(أحالمفقط من خالل 

معبرة  أو الرمزية ناشئة  ّن فافتراض أ الجة ال تتوافق مع املنطق السليم،هذه املع

دخول قاعة االمتحان أمر غير  الةكما في ح اإلنسانالتي يترقبها  الةعن التهيئة للح

وهذا ربما  ،قلق وخوف الةن تكون حالتي تسبق االمتحان البد أ الةالحصحيح، ف

وهو  ،رجح واملتعارف عليه عند كل البشرمرعبة ومخيفة وهذا األ  أحالميستدعي حصول 

 وغيره من علماء النفس  "فرويد"ما يقول به 
ً
 .أيضا

 بالتأكيدنحو طموح النجاح والقوة والتفوق فهو  نسانلإل االفتراض يأما التوجه 

  ،نسبي بين البشر تفاوتموجود ولو ب
ً
ومنتجا ملشاعر  ولكن لن يكون هذا الطموح محركا

لى النجاح بشكل مشفر ثارة مشاعر توحي لك بانك قادر عفإ ،متناقضة في نفس الوقت

نك توجه نفسك بطريقة خفية على نفسك وتقول لها ما تريد بصورة ورمزي يعني أ

بنجاح  االمتحانشجعها فتزرع الثقة بنفسك وتتم مشفرة حتى ال تشك بانك هو من ي
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 منقطع النظير ألنك نجحت بترسيخ اعتقاد
ً
 االستعانةللنجاح بدون  ك بأنك مؤهل فعال

 ! االمتحانحد وهكذا تجتاز بأ

 
ً
 اإلنسانن يمارس فيه اإليحاء والذي يمكن أ أسلوبنحن هنا ال نتكلم عن  ،طبعا

من الطموح في  ةمستويات عاليإلى نفس فعل التشجيع وزرع الثقة بالنفس للوصول 

ال ل وقع بفعل و األ  األسلوب ّن هو أ األسلوبينولكن الفارق بين  ،النجاح والقوة والتفوق 

، ملعرفة هذا الفارق الكبير مهم ّن لحقيقة أالثاني تم بفعل واع، وا واألسلوباعي و 

تدخل والتحكم الواعي أي ال "ادلر"ل الذي يفترضه و األ  األسلوبحصول  استحالة

مشاعر النجاح  استثارةعي أي ما يقابله هنا و الال  الةثناء حأ اإلنسانحوال املقصود في أ

 والقوة لدى الطالبة قبل االمتحان.

يمتلك آخر  لالمتحان بالتشجيع واملدارة وكأنه ش يء امليهئفكيف يؤدي العقل دور  

نفسه بحيث يحدث املشاعر  اإلنسانحس أبوي متقدم وقابلية عقلية متفوقة على 

أغلب األحيان  في اإلنساندراكها إ أو بطريقة رمزية مصاغة بعناية فائقة يعجز عن فهمها 

مثل هذا  افتراضكيف يمكن  ،ليس هذا خروج عن املنطق والعقلن لم نقل في كلها، أإ

 ؟!الطرح املتناقض 

وهو خر ال باملثال  استشهاده حالماأل وما يؤيد عدم واقعية تلك املعالجة للرمزية في 

 إلىفي العد للثالثة عندما يريد قفز ممر مائي، هذا املثال ال يمت باي صلة  اإلنسانقيام 

القدرة الكاملة  الستثارةما جاء بناًء على حسابات واعية ننا إفالقرار ه ،موضوع الطالبة

هذا العنصر عن هنا لذا يغيب  ،وتهيئتها لعملية القفز وهذا تم بشكل واعي ومدروس

ويرمزها  حالماأل ن الذي يوجه ذا كان يقصد أإال إ ،دراكالوعي واإل  الةي حالطالبة أ الةح

وهذا تناقض  ،بمراحل كثيرة اإلنسانيعرف ما يريد بل متفوق على  أيضاهو عقل واع 

 .كبر من سابقهأ

مناسبة ثارة مشاعر كحصيلة للمثالين السابقين وهو إ "ادلر"والتبرير الذي يسوقه 

من  أتيتن غالطات، فإثارة املشاعر ال يمكن أالجديدة، فيه الكثير من امل الةالجو للح ئتيهّ 

عور )ش الةفي تلك الح اإلنساننه يسير عكس تيار املشاعر الجاري عند فراغ خصوصا أ

 ،(حالماأل واستثارة شعور الثقة واالطمئنان من  االمتحانالطالبة بالخوف والقلق من 
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نما تمارس عملية خداع الذات للخروج من هذا إ حالماأل ن هذه أ العتبار وهو يضطر 

 التعليل املتناقض.

، ولعل هذا هو السبب في مصممة بحيث تخدعنا وتضللنا حالماأل ن إيقول ادلر: ) 

 أ
ً
ثارة قدرتها على إ حالماأل نا لفقدت أحالم، ألننا لو تمكنا من فهم ناأحالمما نفهم  ننا نادرا

 استخدامحياتنا، وسنفضل  أسلوباملشاعر التي تهيء الجو الذي يسمح لنا بتأكيد وتبرير 

من هذا يمكننا أن نستنتج أنه إذا ما  ،ناأحالمتباع املنطق والفطرة السليمة ونرفض إ

لقت من أجله(أحالمتمكنا من فهم 
ُ
 .(1) نا فإنها ستفقد الهدف والغرض الذي خ

املشاعر بخداع الذات بل إنه دخل في  استثارةته هنا اكتف  بتبرير الرمزية في لي ويا

خطأ  حالماأل طالق فهمه هذا على عموم في مهب الريح، فإ أطروحتهحكم عام فوضع 

 واالبتكاراتالنبوءات  أحالمالتي تقدمها  (2) النتائج استيعابألنه ال يتيح له  ؛فادح

 :لحقه بحكمه العام بقولهالذي أ االستثناءوال يسعفه  ،الخ ..الغيبية . واألمور واإلبداعات 

  إننا"
ً
 نما هي مرمزة ( إ)النبوءات وغيرها أحالمغلب الن أ "؛ناأحالمما نفهم  نادرا

ً
 .أيضا

اعر ن دور تلك املش؛ قوله أى أخر  تلك من تناقضات  أطروحتهعن  ما ما يرشحأ

 اإلنساننما غايتها تهيئة إ حالماأل عن طريق  استثارتهاالتي يعمل العقل الباطن على 

فضل النتائج وبهذا نسيطر على الخوف في مثاله السباق حتى نحقق أ االمتحان الستقبال

 ، وهذا هدف سامي ونبيل.االمتحانقلق الذي ربما يجعلنا نفشل في وال

لهذه املشاعر الحديثة  استسلمناينما نجده يتناقض مع ما طرحه من أننا إذا ما ب

للمنطق والفطرة  االنصياعإلى خداع الذات فإننا سنضطر  أحالماملنتجة بسبب 

 السليمة!

إلى ال الوصول واملنطق ما هو إليه الفطرة السليمة ن ما تدعو إوهنا تساؤل؛ هل أ

 ؟ اإلنسانهداف السامية والنبيلة في حياة األ قص ى ما يمكن من أ
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 فالهدف صار و  ،ذنإ
ً
ليس هذا "، أادلر" أطروحةبين الجهتين املتضادتين في  احدا

 تناقضا صارخا ؟

الواعي املفترض وما يستتبعه من  ناهيك عن تناقضات العقل الباطن ،هذا

 .ى أخر  ريد تكرارها مرة ، ال أت وتساؤالت ال نهاية لهاإشكاال 

 :ةفهم الرموز بناًء على كل شخص على حد "ادلر"ويرجع 

 ،ونفسرها بطريقة خاصة بكل فرد على حدة حالماأل يجب أن نتفهم : )يقول ادلر

ولهذا يكون من املستحيل وضع معادالت عامة توضح معاني الرموز والتشبيهات املوجودة 

والحلم ما هو إال نتاج  ،فكل رمز فريد في نوعه وخاص بهذا الفرد وحده ،حالماأل في 

 .(1) هم هذا الفرد للظروف املحيطة به(والناتج عن ف ،الحياة الخاص بهذا الفرد أسلوب

عقل الجمعي وما يتطلبه من ال أو املخزون القديم للرموز  أطروحةوهو بهذا يخالف 

فيفترض رمزية خاصة لكل عنصر في الحلم وهذه الرمزية  ،القديم اإلنسانساطير تراث وأ

يه الذي يقطع الطريق على وضع رأ "ادلر"وبالتالي يقدم  ،لكل شخص أيضاخاصة 

  ،يلأو ليها في الترموز ثابتة يمكن الرجوع إ أو معادالت عامة 
ً
في  وهو بهذا يضع نفسه مجبرا

التي يقر بوجودها كل علماء النفس وهي موجودة  (2) النمطية حالماأل نكار قضية موضع إ

ا من هذا النوع، فكيف سيوفق بين أحالمال يرى  إنسانيكاد  ومنتشرة بين الناس وال 

  حالماأل تعميم نظريته تلك على كل 
ً
ة الناس النمطي أحالممن  وبين طائفة كبيرة جدا

تركة يشترك فيها جميع الناس على نها رموز عامة مشاملتكررة التي فرضت نفسها على أ

 ،ومقصودةنها مقننة ومنظمة ر أنكاوال يمكن إ ،جناسهمثقافاتهم وأعمارهم وأ اختالف

  .سبابعلماء بالكثير من العلل واأل علله ال االشتراكوهذا 

  "ادلر"بينما قدم 
ً
النمطية يعطي فيه  حالملأل آخر  للخروج من هذا املأزق فهما

 
ً
  فهما

ً
ومتعدد املعاني ملجموعة من الرموز النمطية الشائعة كالطيران والسقوط  عاما

ولم يلزم  ،بعض أحداث املاض ي أو آثار تربية الطفل  إلىرجاع بعضها الشلل وإ أو والضياع 
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 واالمتحان وسقوط األسنان ومثيالتها.األحالم النمطية: الطيران والسقوط والضياع  (2)
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  نفسه بمعان
ً
مقبوال للرموز النمطية كما فعل في سابقاتها من رموز  ثابتة تعطي تفسيرا

 .(1) ى خر األ  حالماأل 

 مع أ
ً
يدية فأنا )وعندما أقوم بوصف بعض األنماط التقل :بقوله نه تنازل مسبقا

لغرض توفير جل املساعدة في تحقيق فهم عام لألحالم ومعانيها، وليس بهذا من أ أقوم

 .(2)املوجودة في األحالم(تباعه لتوضيح معاني الرموز والتشبيهات دليل حرفي دقيق يمكن أ

النمطية الثابتة حتى ال يضع  حالماأل لم يلزم نفسه بتفسير ثابت لرموز وهو بهذا 

  ،نفسه في موضع النقد
ً
ال يعد تعليال علميا  ما قدمه ّن تلك الرموز، إال أ فهو يجهل فعال

 أو فاألمثلة التي ساقها مثل الطيران  ،ناقضه الكثير من الوقائع على األرضبل هو أمر ي

 استثارة إلى "ادلر"والتي تؤدي كما يقول  االمتحان أوالضياع  أو الشلل  أو السقوط 

ن هناك ارتباط بحالنا عندما ؛ فليس دائما يكو اعر تناسب الحدث الذي أدى لظهورهمش

النمطية  حالماأل سقوط األسنان وهي من  أحالمبل ربما العكس مثل  أحالمنحلم هكذا 

وهذا ثابت بالتجربة  ،حد األقاربفهي تؤول دوما بحصول وفاة أ "فرويد"كما صنفها 

فلماذا ال يتم األخذ  ،نما بنيت على تجارب فرديةيرة والكثير من الحقائق العلمية إالكث

معانيه  اتضحتعلى األقل بعضها مما  أو رث التجريبي الكبير لتحقق هذه الرموز بهذا اإل 

 ودالالته بشكل قطعي.

                                                           
يكمن في املشاعر التي  –كغيره من األحالم  –يقول ادلر: )يحلم الكثير من الناس بـ "الطيران" ومفتاح فهم هذا الحلم (1) 

يثيرها، فهذا الحلم يخلف من ورائه جوا من الشجاعة والشعور بالقدرة على االرتفاع والسمو فوق املصاعب، هذا الحلم 

 وبال مجهود، لقد مكننا هذا الحلم من أن نتخيل 
ً
يصور التغلب على الصعوبات والتطلع نحو "التفوق" وقد أصبح سهال

 نتطلع إلى املستقبل وطموحين، مثلنا مثل كل البشر الذين ال يستطيعون التحرر من طموحاتهم حتى وهم 
ً
أنفسنا شجعانا

 م ال؟ ".نيام، إن هذا الحلم يقول: "هل يجب أن أستمر؟ أ

 واإلجابة املقترحة هي: "استمر. ال توجد عقبات في الطريق". 

 من الناس من لم يمر بحلم "السقوط" ولو مرة واحدة على األقل، وهذا يظهر أن العقل البشري مشغول بالحفاظ 
ً
قليل جدا

 أكثر عندما نتذكر أن على الذات وتجنب الهزيمة أكثر من انشغاله بالتغلب على الصعوبات التي تواجهه، ويصبح هذ
ً
ا مفهوما

 األطفال يتم تحذيرهم وتوعيتهم بحكم العادات والتقاليد بأقوال مثل:

 .. وابتعد عن النار! "(.
ً
 "ال تقف على الكرس ي !". "ال تعبث باملقص !". "كن حريصا

 .148املصدر نفسه: ص (2)
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 استثارةيوجب  "ادلر"ذا كان افتراض إ :نضع هذا التساؤل  ،ى أخر ومن جهة 

 جهة  مشاعر لكل حلم يراه النائم يتناسب مع الرمز من جهة ومع الحدث املقصود من

 !؟ حالماأل فما هي املشاعر التي تثيرها مثل هذه  ،ى أخر 

 وإ 
ً
نمطية ن تعرف معنى هذه الرموز الفكيف لك أ ،بحصول هذا ذا سلمنا جدال

هل تعرف حقا  .يها القارئ هو وغيره، بما فيهم أنت أ باعترافهاملتكررة على جميع الناس 

فمن أين جاء هذا التوحد في  ،تقريبانا منها أحالممعنى تلك الرموز وهي رموز ال تخلو 

هم في آن أحالمهذا الرمز بالذات ليكون صورة يستخدمها املاليين من الناس ب اختيار 

غلبهم ال لنقل أ أو ذا كانوا جميعهم بهذا الشكل الجماعي إ استخدامهاوما فائدة  ؟واحد

 !؟يعرفون تفسيرها 

ساليب التربية الن أ ؛أيضافهذا ال يمكن التيقن منه  ،التربيةإلى  األمرأما إرجاعه 

بل ربما تجد نفس املجتمع  نسبية ومختلفة فال تجد مجتمعا يتبنى نفس املفاهيم بالتربية

املكان  أو ى حسب املستوى املعيش ي أخر  فئة إلى ساليب التربية فيه من فئة تختلف أ

هذا إلى رجاع وبهذا تنتقض عملية اإل  ،غيره من املتغيراتو املعتقد الديني أ أوالجغرافي 

رمزها فكيف تم هذا  اختيار نما تتصف بالتوحد في املرمزة نمطيا إ حالماأل ن السبب أل 

الثقافات بين الشرق والغرب بل وبين العوائل الريفية وبين العوائل  اختالفالتوحد رغم 

 !املتمدنة وهكذا 

وهذه النبوءات  ،اقع بعد حينرض الو على أ حالماأل هم من هذا كله هو تحقق واأل 

وال تعكس حال الرائي كما يفترض  ،التي تتحقق ال عالقة لها باملشاعر التي يثيرها الحلم

  "ادلر"
ً
  ،بل ربما العكس تماما

ً
ملا تخبر  فالرؤيا ربما تخبر بش يء يثير مشاعر معاكسة تماما

 
ً
حداثها بعد فترة تتحقق أ التي يشاهدها الناس والتي حالماأل  :هنا به الرؤيا وسأضرب مثاال

 ،مثيرة للتوتر والترقب أو مخيفة  أو حزينة  أو من الزمن بغض النظر عن كونها مفرحة 

يومين فالبد أن رسالتها كانت بعيدة عن ما أثارته من مشاعر  أو ن تحققت بعد يوم فإنها أ

 مر أن املشاعر هنا صارت أي إ
ً
 ثانوي ا

ً
 .بحال الرائيمر عكس ي وال عالقة له ه أنإن لم نقل أ ا

 تترك أ حالماأل  ّن من أ "ادلر"كثر فان ما تفترضه نظرية وللتوضيح أ
ً
في نفس الشخص  ثرا

 استثارةأي  "ادلر"ذلك الحلم وهذا هو الهدف من وجهة نظر  الةالحالم تتناسب مع رس

ذا كانت فترة تحقق التحقق خصوصا إ أحالموهذا طبعا ال يتماش ى مع  ،مشاعر معينة
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 الحلم بعيدة 
ً
فما الذي يبق   ،حتى سنوات أو شهر أ أو سابيع أ أو يام أإلى ربما تصل  جدا

 ؟ "ادلر"بعد كل هذه الفترة من تلك املشاعر التي يفترضها 

 
ً
الرموز املتعاكسة وهي متعارف عليها  أحالمما يحصل في الكثير من  وهذا هو تماما

  ،بشكل كبير
ً
 بالعكس أ أو نه فرح فيؤول على أ وهي التي ترى فيها مأتما

ً
 ي ترى عرسا

  ،املوت أو فيؤول بالحزن 
ً
 رض الواقع.ه على أأحالموتنطبق  وهذا يحصل كثيرا

معينة وأن  الةمقصودة ويراد منها رسن تكون تلك الرموز مقننة و البد أ ،ذنإ

نها متفوقة بشكل كبير على بل إوليس هذا فقط  ،ن تكون واعيةالبد أ أرسلتهاالجهة التي 

ن لم يكن هذا وإ .ما ال يتذكره أو قدرة العقل ومعرفته ومخزونه املتراكم سواء ما يتذكره 

 
ً
 أسلوبن علماء النفس مع تقدم أل  ؛جابات في فهم الرموز فلن نجد اإل  الفرض صحيحا

التعميم نهم وقعوا في فخ ية إال أاإلنسانغلوا في مجاهيل النفس ن يتو أ استطاعواالبحث 

لي إلى  اضطرهنة عممها على باقي الجزئيات مما فكل من نجح في جزئية معي ،دائما

وهذا هو  ،الحقائق وفق ما افترضه هو وليس وفقا ملا تمليه الحقيقة العلمية الواقعية

قسري الذي يخلو من االعتماد تطويع فهم الرموز بهذا الشكل الإلى دى بالضبط الذي أ

 ممنهج واضح.ساس علمي على أ

  اخترتوقد 
ً
لحلم شاهده  "فرويد"يل الذي يستخدمه أو الت ألسلوبكنموذج  مثاال

 هو وفسره:

 نني أرى في واجهة إمرة أ)حلمت  :يقول فرويد
ً
  حدى املكتبات مجلدا

ً
من  جديدا

هواة في موضوع بعينه الجل ها والتي تنشر من أراءش اعتدتإحدى هذه السلسالت التي 

وكان عنوان السلسلة الجديدة هو  .الخ( ،شهر املدائنأ ،ريخ العالمتأ ،)كبار الفنانين

الدكتور ليشر. عندما  اسمل مجلداتها يحمل أو وكان  "،الخطب" أو "شهر الخطباءأ"

 أخذت أحلل هذا الحلم بدا لي أ
ً
شهرة بي أحالمشغل في أن أ االحتمالعن  مرا بعيدا

ملانية في البرملان. املعارضة األ باسمالكالم ملتحدث الذي ال يفرغ من هذا ا ،الدكتور ليشر

وهكذا  ،يام قالئل في عالج بعض املرض ى الجددنني قد أخذت من أأ األمروحقيقة 
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نا فأ .ساعة في اليوم ةحدى عشر أ أو التحدث عشر ساعات إلى صبحت اليوم مضطرا أ

 
ً
 .(1) ( متكلم ال يفرغ أيضا

لحقيقة، فهو لحاله في ا إنعاسوباختصار فسر حلمه على أنه  "فرويد"ن أي أ

 ،بعالج الكثير من املرض ى في تلك الفترة التي رأى فيها الحلم النشغالهصبح كثير الكالم أ

 فان نفسه عكست حال كثرة كالمه بأ لذلك
ً
شهر يحمل عنوان أ ن صورت له مجلدا

لنقل التحليل  أو الدكتور ليشر وهو معروف بكثرة الكالم. وهذا التفسير  وباسمالخطباء 

 اختيار من يمكن أن يمتلك قابلية  :همها هولها وأأو مام عدة تساؤالت لعل أللحلم يضعنا 

  - وفي حلم فرويد )دكتور ليشر( -هذه الرمزية 
ً
هذا الرمز  استخدامأن دالالت  علما

 ن ال يكون كثرة الكالم بل كونه معارضممكن أ
ً
  ا

ً
 كونه عضو  أو  مثال

ً
ربما  أو في البرملان  ا

، وهناك في مجلد الخطباء اسمهه كون الحلم ذكر على الشهرة وسماع الناس ل لةدال

 
ً
 .فروض كثيرة جدا

وهذا  ،لهما كون واضع الرمز غير مدرك وعشوائيأو  :احتمالينمام وهذا يجعلنا أ 

ألنه أصال عشوائي وغير هادف وغير ؛ مفيد فسير منطقيبالتأكيد ال يجعل قيمة لوضع ت

 وبالتالي فالتفسير سيكون توظيف ،عاقل
ً
ي معايير قبل املفسر )املحلل( لفكرة بدون أمن  ا

يد وحسب، وهذا ال قيمة قواعد منطقية يقبلها العقل السليم وهو إقحام قسري ملا ير  أو 

 علمية له إ
ً
 .طالقا

 أما إذا كان واضع الرمز مدرك
ً
  ا

ً
 فسيكون الرمز مقصود وعاقال

ً
وهذا هو األرجح في  ،ا

وكيف يختار  ،فان واضع الرمز مدرك ويعلم ما يفعل :ى أخر بعبارة ، حالماأل كثير من 

 وملاذا هذا دون غيره. وال يمكن بحال في هذا الفرض )كون واضع الرمز مدرك ،الرمز
ً
( ال ا

ألنها صادرة من جهة مدركة وعاقلة  ؛إقحام تفسير عبثي أو  حالماأل همال تفسير يمكن إ

 ل.و ليست عشوائية كما هو حال الفرض األ و 

فمرة يعتبرون  ،الصادقة حالماأل نكار ظريات إصحاب نوبين هذين الفرضين تنقل أ

 ومرة يعتبرونها رموز  ،نفسية عشوائية انبعاثات حالماأل كل ما في 
ً
ليعبروها وفق هواهم  ا

 وال يلتزمون بكونها رموز 
ً
ل طريقة وضعوها فضدراك وعلم مسبق. ولعل أتخبة وفق إمن ا

                                                           
 .284 – 283تفسير األحالم، فرويد: ص(1) 
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دراك للعقل الباطن وقابليته على توجيه كان فرض نسبة اإل  اإلشكالللخروج من هذا 

 وهذا يعتبر  ،حالماأل 
ً
 .منطقي عليلكثر مما هو تأ هروبا

أعلنوا صراحة وفي أكثر من مناسبة عجزهم عن إيجاد تلك نهم جميعا والغريب أ

ن فرضياتهم تلك غير واقعية وبالتالي فإ ،لية املطلوبة لفهم الرموز وتصنيفها وفهمهاال

 
ً
 .وغير منتجة تماما

 
ً
وهذه مهمة حري  – حالمإثبات صحة تفسيري لأل إلى يقول يونغ: )... لست مضطرا

 منهاأن تكون 
ً
وهنا  ،بل يجب علي أن أعين املريض على إيجاد ما يجعله يفعل ،- ميؤوسا

 .(1) ("فعلي"أكاد أكشف عن خيبة نفس ي بالقول: أن أعينه على إيجاد ما هو 

ن أ اعتبار إلى  "فرويد"علماء النفس وعلى مقدمتهم  اضطر لذلك وبعد هذا العجز 

يجاد املبرر ة للهروب ولإلفالت من إحاولفي م "العقل الباطن"الرموز خاصية من خواص 

ن الرمزية من خواص التفكير أ"بقوله  حالماأل الحقيقي الذي يبين علة الترميز في 

 ."الالشعوري

 استفهاماتمن خواص التفكير الالشعوري يولد ن الرموز خاصية أ فافتراض

 :جابةصية عن اإل ع

 فالالشعور هل هو جهة مستقلة ؟ 

 نتاج الرموز من قبل الالشعور؟ و قادر على تقديم دليل على آلية إوهل ه

  ّن وما هو الدليل العلمي التجريبي أ
ً
 ؟  الالشعور مسؤول عن تلك الرموز فعال

وخصوصا ما ذكرها من تراث  الالشعور هو مستودع للرموز  ّن فإن كان يعني أ

غلب تلك فأين يخزن ذلك التراث وأ ،مر ممكن وواردشعبي وأساطير وأغاني وغيره وهذا أ

 حالماأل صال كما هو واقع الحال في الكثير من غير موجودة في الذاكرة أ ملعلوماتا

  ؟نفسه  "فرويد"الكثير من الباحثين وبضمنهم  وباعتراف
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تلك  انتقاءفمن هو املسؤول عن  ،ن وجدت تفاصيل الحلم في ذاكرة الشخصوإ

 ،من جديد سئلة السابقة تظهر ن كان عشوائيا فستعود األ فإ ؟ حالماأل الرموز بعينها في 

 اختيار ، بينما أن لها معنى ومقصودة وتسير وفق سياق حالماأل ن أي كيف يقولون أ

 ؟!الرموز عشوائي وغير منتج 

ن نمر على تعليل العلماء إلخبار البد أ "العقل الباطن"ن نخوض في موضوع وقبل أ

غاب عن  وغيرها مما واالختراعاتباألمور الغيبية والنبوءات واإلبداعات  حالماأل بعض 

 .وإدراكهووعيه  اإلنسانذهن 

 ن هناك كثير أنقل الدكتور علي الوردي بعض النظريات: )
ً
شغلوا قد من الباحثين  ا

 . ...فريقينإلى  في تعليلها انقسمواهم قد و  حالماأل ات بؤ نتبأمر 

من علماء النفس،  حالماأل ل جمهرة الباحثين في شمالذي يل، وهو و الفريق األ أما 

واملصادفة. وممن ذهب هذا  االتفاقبما يسميه عامل  حالماأل تعليل تنبؤات  يحاول  ف

نفس. وفيما يلي خصائي املصري في علم الالتعليل الدكتور مالك جرجيس، األ  املذهب في

 نشرها منذ سنوات: الةنقل نص ما قال في هذا الصدد كما جاء في مقأ

التي  حالماأل كثر بكثير من نسبة التي ال تتحقق عند الناس أ حالماأل نسبة  إن"

ه أحالمن يعتمد عليه لتفسير تتحقق. وليس هناك أي أساس علمي يمكن للفرد العادي أ

لتوقع صاحبه حدوث ما حدث،  أو ... والحد الذي يتحقق يكون عادة نتيجة املصادفة 

واع. وليس في ذلك ش يء من التنبؤ كما يظن الكثيرون من الناس خطأ، غير  بأسلوبولو 

ه وقلقه النفس ي على موضوع ما متخوفا في يقظته من مخاوففالشخص الذي يوقظ 

ن يتحقق أحاسيس ذاتها، وقد تشاء املصادفة ا مفعمة بهذه األ أحالمحدوثه قد يحلم 

ن ما توقعه هو الحلم ولكن أل الحلم كله، ال بسبب حتى يتحقق  أو جزء مما حلم به، 
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غلب دل على صحة هذا الرأي من أن أمنطقية للظروف املحيطة به. وليس أخاتمة 

 أحالمكانت ال تتحقق سواء أ حالماأل 
ً
 .(1) تدل على خير( أو تدل على شر  ا

ن نذكر الفريق الثاني نناقش باختصار ما نقله الدكتور على الوردي حول قبل أ

 :حالماأل إخبارات مستقبلية في العلة من وجود 

 أو 
ً
يستبطن  "،كثر بكثير من التي تتحققالتي ال تتحقق أ حالماأل نسبة ": قوله ال

 قد أ حالماأل ن هناك طائفة من بأ اعتراف
ً
، وهذا خبرت بنبوءات مستقبلية وتحققت فعال

بينما بعضها  ،خباراتهاالصادقة في إ حالماأل ن دل على ش يء فإنما يدل على وجود هذه إ

من  أحالمنها أ :ل و األ  ؛احتمالينالتي لم تتحقق تحتمل  ّن ر دينيا أوهذا ُيفس   ،الخر ال 

 ولم تتحقق. (2) صادقة حصل فيها البداء أحالمنها أ :والثاني ،النفس
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 البداء بشكل تفصيلي وهذا بعض مما كتب ص (2)
ً
أّن املراد من البداء في : )340-339كتب الشيخ جعفر السبحاني معرفا

نها: ما ال يقبل التغيير، ومنها ما مقام اإلثبات هو وقوع التغّير في بعض مظاهر علمه سبحانه ؛ فإّن لعلمه سبحانه مظاهر، م

 يقبل ذلك.

ّم الكتاب » تارة وبـ « اللوح املحفوظ » أّما األّول: فهو املعّبر عنه بـ 
ُ
خرى ، قال سبحانه:« أ

ُ
ْوح   أ

 
ي ل يد  * ف  ج 

ْرآن  م 
ُ
ْل ُهو  ق )ب 

(. وقوله تعالى: ْحُفوظ  يٌّ  م  ل 
ع 
 
ا ل ْين  د 

 
اب  ل ت  ك 

ْ
ّ ال

م 
ُ
ي أ ُه ف 

ن  إ 
( )و  يم  ك 

  ح 

ك   وقال سبحانه: ل 
َٰ 
ن  ذ ا إ 

ه 
 
أ ْبر  ن ن 

 
ْبل  أ

 
ن ق ّ

اب  م  ت  ي ك   ف 
 

ال ْم إ 
ُ
ك نُفس 

 
ي أ  ف 

 
ال ْرض  و 

 ْ
ي األ ة  ف  يب  ص  ن مُّ اب  م  ص 

 
ا أ (. )م  ير  س 

ـه  ي 
 
ى الل

 
ل  ع 

ه ذلك الكتاب الذي كتب فيه ما يص
ّ
ّم الكتاب يمكن التعبير عنه بأن

ُ
يب اإلنسان طيلة حياته من باليا فاللوح املحفوظ وأ

ن اإلنسان أن يّتصل به ، 
ّ
وفتن ونعيم وسرور بشكل ال يمكن أن يتطّرق إليها املحو واإلثبات قدر شعرة ، وألجل ذلك لو تمك

ف.
ّ
 لوقف على الحوادث على ما هي عليه بال خطأ وال تخل

( فاألحكام  أّما الثاني: فهو لوح املحو واإلثبات الذي أشار إليه سبحانه بقوله: اب  ت  ك 
ْ
مُّ ال

ُ
ُه أ ند  ع 

ُت و  ب 
ْ
ُيث اُء و 

 
ش ا ي  ـُه م 

 
ْمُحو الل )ي 

 يم
ً
قة على وجود شرطها أو عدم مانعها ، فالتغّير فيها ألجل إعواز شرطها أو تحّقق مانعها، فمثال

ّ
كن أن الثابتة فيه أحكام معل

ر 
ّ
ه رّبما يمحى ويؤجل ويكتب بدله توف

ّ
 أن

ّ
 إلى مقتضّياته في الوقت املعين املّتصل باملقتضيات ، إال

ً
يكتب فيه املوت نظرا

 الصّحة؛ لفقدان شرط التقدير األّول أو طرّو مانع من تأثير املقتض ي.

تهاني يتصوّ فالتقدير األّول يفرض ألجل قياس الحادث إلى مقتضيه، كما أّن التقدير الث
ّ
، فإّن ر بالنسبة إلى جميع أجزاء عل

الش يء إذا قيس إلى مقتضيهـ الذي يحتاج الصدور منه إلى وجود شرائط وعدم موانع ـ يمكن تقدير وجوده، بالنظر إلى مجموع 

ته التي منها الشرائط وعدم املوانع، ويقّدر عدمه لفرض عدم وجود شرائطه، وتحّقق موانعه.
ّ
 أجزاء عل

ه رّبما يّتصل النبّي أو الولّي بلوح املحو واإلثبات ، فيقف على املقتض ي من دون أن يقف على شرطه إذا عل
ّ
مت ذلك فاعلم: أن

أو مانعه، فيخبر عن وقوع ش يء ما، ولكّنه رّبما ال يتحّقق ألجل عدم تحّقق شرطه أو عدم تحّقق وجود مانعه، وذلك هو 

 البداء في عالم اإلثبات.

ّن موارد وقوع البداء حسب اإلثبات من ثمرات البداء في عالم الثبوت، ولم يرد في األخبار من هذا القسم وإن شئت قلت: إ

 موارد ال تتجاوز عدد األصابع، نشير إليه بعد الفراغ عّما ورد في الذكر الحكيم.( وللتعرف اكثر الرجوع للكتاب 
ّ

من البداء إال

 ه ، الناشر مؤسسة اإلمام الصادق )عليه السالم(.1434بعة الثانية بحوث في امللل والنحل، جعفر السبحاني، الط
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 ثبتنا الهوته( في معنى البداء: )بعد أن أالسالمعليه يقول السيد احمد الحسن )

 
ً
املطلق، نقول: إنه البد أن يتصف الالهوت املطلق بالعلم املطلق، وإال لو كان جهل شيئا

 وظلمة 
ً
انتفت ألهويته ، ولو كان كذلك -لمة والنقص ظألن سبب الجهل هو ال -لكان نورا

 غيره وبطل الهوته املطلق بحاجته وفقره. إلى الحتاججهل  ، كما انه لواملطلقة

ن يطلعه لخلق ليطلع عليه من خلقه من شاء أي عوالم اظهره فما أومن علمه 

يعتمد حدوث كل واحد  احتماالتاملحو واإلثبات، وفيه لكل حادث  حعليه، وهذا هو لو 

 واإلثباتمنها على العبد وما يحيط به، فعندما يحين حينها يحدث أحدها، ولوال املحو 

يقول  واإلثباتوجود املحو  ال العبث، فمن يقول بعدملبطل الدعاء ولم يكن له معنى إ

ُنوا " :أن األمر فرغ منه أو كما وصفهم تعالى ع 
ُ
ل ْم و  يه  ْيد 

 
ْت أ

 
ل
ُ
 غ

 
ة

 
ول

ُ
ل
ْ
غ ه  م 

 
ُد الل ُهوُد ي  ي 

ْ
ت  ال

 
ال

 
ق و 

ز ل  
ْ
ن
ُ
ا أ ْنُهْم م  يًرا م  ث 

 
ن  ك ز يد 

ي 
 
ل اُء و 

 
ش  ي 

 
ْيف

 
ُق ك ان  ُيْنف  ت 

 
ْبُسوط اُه م  د  ْل ي  وا ب 

ُ
ال

 
ا ق م  ك  ب  ّب 

ْن ر  ْيك  م 
 
ل إ 

ارً 
 
ُدوا ن

 
ْوق

 
ا أ م 

 
ل
ُ
ة  ك

ام  ي  ق 
ْ
ْوم  ال ى ي 

 
ل  إ 

اء  ض 
ْ
غ ب 

ْ
ال  و 

 
ة او  د  ع 

ْ
ُهُم ال ْين  ا ب  ْين 

 
ق

ْ
ل
 
أ ْفًرا و 

ُ
ك اًنا و  ي 

ْ
غ

ُ
ْرب  ط ح 

ْ
ل ا ل 

ين   د  ْفس 
ُ ْ
بُّ امل  ُيح 

 
ُه ال

 
الل اًدا و  س 

 
ْرض  ف

 ْ
ي األ  ف 

ْون  ْسع  ي  ُه و 
 
ا الل ه 

 
أ ف 

ْ
ط

 
 .(1) (ائدةامل" أ

هذه الطائفة  استحقاقاملتحققة بدون تفسير ال يلغي  حالماأل بقاء نسبة من  ،ذنإ

 املتحققة أ
ً
 ألنه إ ، بل هو يبين عجز من ينكرونها؛بدا

ً
ومتحقق على  نكار لش يء موجود فعال

 رض الواقع ويعترفون بحدوثه، ولكن بدون تقديم تعليل منطقي لهذه الظاهرة.أ

فتجرى  االنتباهمن املتعارف عليه أن البحوث تجرى في أي ظاهرة تستجد وتلفت 

  أو كثرتها  الةما مسأ ،عليها البحوث والتجارب العلمية
ً
ذا قيمة  قلتها فال يعتبر هذا عنصرا

حقيقية فربما تحصل ظاهرة غريبة ملرة واحدة فقط فتقوم الدنيا وال تقعد بالدراسات 

وال ينظر على كون الظاهرة  والبحوث وتصرف األموال والجهود والوقت في سبيل ذلك

هميتها البالغة كونها خارقة املتحققة رغم أ حالماأل ، فكيف يعتبر هذا دليال لتجاهل فردية

بين الناس في كل البلدان وعلى جميع  وانتشارهاتكررها في كل زمان للعادة ورغم 

 ؟ مستويات الناس وأجناسهم

 
ً
ن م وجود األساس العلمي الذي يمكن ألإلنكار هو عدخر ال ن السبب : يقول أثانيا

لية العلمية الناجحة لفهم رموز هذا يحسب على من عجز عن تقديم الو  ،حالماأل يفسر 

وبالتالي فيكون الكالم هنا معكوسا  ،وهي جهة علماء النفس وليس الجهة الدينية حالماأل 
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ً
  ،تماما

ً
  فاألديان قدمت مفاهيم للرموز وبنفس الوقت عينت دائما

ً
على  من يكون قادرا

املتحققة بعد حين تفسر نفسها بنفسها وال  حالماأل وبصرف النظر عن هذا كله ف ،يلأو الت

ما عجز علماء النفس عن إيجاد منهج واضح وثابت للتفسير أ ،الغالبمؤول في إلى تحتاج 

، بدون التفريق بينها وتصنيفها حالماأل تعاملهم مع جميع إلى إليجاد العلة فيرجع سببه  أو 

ن الكثير منها عشوائي فوضوي ال يعدو يل والفهم بل إأو ليست كلها تحتمل الت حالماأل ف

 .نيةال  نساناإلتعكس واقع وهواجس اكثر من صور 

النبوءات بهذه  أحالمهمال على علماء النفس ال يعني إ األمر  فاختالطوبالتالي 

شكل صحيح ليتسنى دراستها ووضع ب حالماأل الحجة بقدر ما يعني فشلهم في تصنيف 

  من مكنونها املعجز. واالستفادةسس الصحيحة لتصنيفها وفهمها األ 
ً
هم  خصوصا

عن  ناجزو رض الواقع وهم عتحققت نبوءاتها املستقبلية على أ أحالميتكلمون عن 

 يجاد تفسير علمي مقبول لتلك الظاهرة الخارقة.إ

 
ً
ال نتكلم  ألننا ؛باملصادفة ش يء غريب حقا حالماأل ن تعليل تحقق : املصادفة؛ إثالثا

حصاء بكثرة بين الناس وربما ال يمكن إ عن حوادث شاذة بل نتحدث عن ظاهرة منتشرة

االنعكاسات  أحالمولكن كون  ،لكثرتها ةكل زمان على حد أو مشاهداتها في كل مكان 

ن ولهذا فال يمكن أ ،قل منهاالصادقة لكونها أ حالماأل كثر منها بين البشر ال يلغي النفسية أ

 .نها مصادفةف ظاهرة بهذا الحجم بأتوص

ن أي أ ،حيانأغلب األ  ليس تحققا إجماليا بل تفصيليا في حالمن التحقق لأل أكما 

 
ً
 ،درجة يستحيل معها ورود املصادفةإلى  هناك تفاصيل في الحلم املتحقق دقيقة جدا

  حالماأل ذا ما كانت فكيف إ
ً
فما بالك اذا كان  ،عند الشخص الواحد املتحققة كثيرة جدا

 .التحقق منتشر على مستوى الكثير من الناس وفي كل زمان

 يقول د. على الوردي: )
ً
ه حادثة متشعبة أحالمقد يرى في بعض  اإلنسانن إ: أوال

ا كانت مسجلة على شريط سينمائي. كثيرة التفاصيل ثم يتحقق بعدئذ صدق الرؤيا كأنه

 إ
ً
  ن الحلم لم يكن خبرا

ً
ن نتصور . ومن الصعب أبل ظهرت فيه تفاصيل عديدة مجردا

. إن ناشئا عن املصادفة املحضة األمر  هذه التفاصيل في الحلم وفي الواقع لو كان اجتماع

 حصاء تستبعد ذلك.ال في علم اإل قوانين االحتم
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ً
ظهر للنائم مرة واحدة. بل التي تتحقق فيما بعد ال ت حالماأل ن بعض تنبؤات : أثانيا

من  خطر مقبل. وليسإلى  اإلنسانتنبيه يحاول نذار من مصدر خفي تتكرر أحيانا كأنها إ

لحلم يصعب تعليله ومثل هذا ا .نذار خالل فترة طويلة من الزمنالنادر أن يتكرر اإل 

ال في حاالت احد إنها ال تتكرر على نمط و ، فنحن نعرف عن املصادفة أبعامل املصادفة

 
ً
 .(1) (نادرة جدا

ن من يقول باملصادفة هنا كمثل من ينتظر صديقه على موعد في مكان أعتقد إ

ني سعيد بلقائك في هذه : إعلى املوعد بالضبط يقول له معين وعندما يأتي الصديق

 املصادفة !!

 
ً
ربما يصح في حاالت  األمر هذا  ،حالماأل حداث قبل حدوث ع حصول األ : توقرابعا

كثر شيوعا ولكن الحاالت األ، (2) مر ما كما يذكر هو مثال غرق السفينةتوقع حصول أ

 أو واالختراعات والنبوءات التفصيلية  اإلبداعات أحالمليست من طراز هذا املثال ك

 لم تخطر على باله أ أو الوقائع التي لم يفكر بها  أو املعلومات املجهولة 
ً
التي  حالماأل  أو صال

ضمن دائرة هذه العلة  اعتبارهاطبعا هذه ال يمكن  ،وغيرها الكثير (3)به  يشاهدها غيره

 .الرابعة

التعليل الذي يعزو تحقق  ّن وردي؛ قالوا أما الفريق الثاني الذي ذكره د. على الأ

ن عامل املصادفة قد يصلح صادفة هو تعليل غير مقبول، وفي رأيهم أعامل املإلى  حالماأل 

ال يصلح في تعليلها كلها. ففي هذه التنبؤات  لكنه، حالماأل في تعليل كثير من نبوءات 

 جوانب غامضة ال يسهل تعليلها. 
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: )أن رجال كان مسافرا في البحر على بآخرة. وحدث ذات يوم أن مرت بالباخرة (2) 
ً
 توضيحيا

ً
يذكر د. علي الوردي مثاال

عاصفة هوجاء. وكانت الباخرة قديمة ال تتحمل عبء العاصفة بسهولة فصارت تترنح بشدة وتنوء بركابها. فانتاب الركاب 

الباخرة سوف تغرق حتما. ونام أثناء ذلك فرأى في منامه كأن الباخرة الخوف، كان أشدهم خوفا صاحبنا فأخذ يتوهم بأن 

سوف تغرق حتما. ونام أثناء ذلك فرأى في منامه كأن الباخرة قد غرقت. فاستيقظ فزعا وعزم على أن يترك الباخرة في أول 

درتها ذلك امليناء. وشاعت قصة ميناء يصل إليه. وقد نفذ فعال ما عزم عليه. ثم شاءت املصادفة أن تغرق الباخرة بعد مغا

الرجل بين الناس حيث اعتبروها دليال على صحة ما تنبا الحلم به. والحقيقة هي خالف ذلك، إذا أن الخوف هو الذي جعل 

 .147الرجل يحلم به، ثم غرقت الباخرة بعدئذ على سبيل االتفاق والصدفة العمياء( األحالم بين العلم والعقيدة: ص

( أناس يرون رؤى بأقاربهم مثال في مكان بعيد تخبرهم بأحداث ستحصل 5كثيرة موثقة )انظر: امللحق رقم  توجد حاالت(3) 

 ألولئك األقارب.
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بوءات املستقبلية املذهلة الن أحالموينقل الدكتور علي الوردي نماذج كثيرة من 

 والتي أخبر أ
ً
مجموعة  أيضاونقل  ،خبرواكما أ صحابها بأحداث مستقبلية ووقعت فعال

نه لم أخبروا بمثل هذه النبوءات على أ أيضابحوث قام بها بعض الباحثين ألشخاص 

 أثناءالتي تحصل  حالماأل املكاشفات ) أو  حالماأل يذكر مصدر تلك النبوءات هل هي من 

  .اليقظة(
ً
وإن لم يصرح  حالماأل ن تكون مصادر مثل تلك النبوءات هي يمكن أ ،وعموما

مر طبيعي وحاصل بشكل كبير وربما وهذا أ ،صحابها بذلك بل ربما هم ال يتذكرون ذلكأ

 فال يوجد أ ،أيضاحصل معك 
ً
خائف  أو سعيد  أو ما وهو حزين  حد منا لم يستيقظ يوما

 .الليلة السابقة أحالمثار حقيقة آوهي في ال ،متوتر وال يعرف سبب هذه املشاعر

على الوردي في  د. (1) نقلها حصاءات لبعض الباحثينبعض التجارب واإل وهذه 

ضمن  اعتبارهاتحيل خبارات املستقبلية ش يء موجود بنسب يساإل  ّن كتابه التي تثبت أ

 :نطاق املصادفة

 أو 
ً
عدد كبير  الةفيها ح استقص ى ،في هذا الصدد اإلحصائيةليفر لودج أو : تجربة ال

اس غريب ينبئهم شخص شعروا مرة في حياتهم بإحس 1300هناك  أنمن الناس فوجد 

حساس لم يتحقق هذا اإل  ّن . وتبين أاألعزاءصدقائهم أ أو قربائهم بوقوع كارثة على أحد أ

 ،43إلى  1ن معدل الصدق يقارب نسبة األشخاص سوى ثالثين مرة، أي إلئك أو عند 

 إذا ما تم إوهذه النسبة كبيرة ج
ً
وقام  .عنصر املصادفةإلى رجاع تحقق النبوءات فيها دا

ن نه البد أمن ذلك أ واستنتج، يه هذاوإحصائية معقدة لتأييد رأ لودج بعمليات حسابية

املجهول الذي  االتصالبها نوع من  يتنبأوذهن من رثة يكون بين ذهن من تقع عليه الكا

 .نسره حتى ال  اكتشافستطع العالم لم ي

 ثاني
ً
لودج  األستاذنتيجة تشابه نتيجة إلى : وقام الباحث سدجويك ببحث وصل ا

 اإلنسانحساس فوجد إ ،حصائية الوفيات العامةإإلى وقارنها  الةلف حأ 17عندما درس 

 . مرة وأربعينكثر من صدق املصادفة املجردة بأربعمئة يصدق أبوفاة أحد األعزاء عليه 

 نقل 
ً
يعتقد املستر دن : )تيستر دن والتي تتلخص بالعلي الوردي نظرية امل د. أيضا

نا. ونحن قادرون ءمامنا كوجود املاض ي وراالزمن املقبل بجميع أحداثه موجود أ ّن أ

ن نا أأحالمفي دراسة  اعتدنااملاض ي، غير أننا إلى املستقبل كما ننظر إلى ن ننظر نا أأحالمب
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مام. ونحن في هذا جهة األ إلى التطلع حاول ن نجهة الوراء من خط الزمن دون أإلى نتطلع 

رجات سوى فهو ال يرى من الد ،يرتقي سلما وقد ولى وجهه نحو الجهة السفلى كمثل من

عليا فهو ال يراها وال يهتم ما الدرجات التالية في الجهة ال. أتلك التي مضت تحت قدميه

 وجهه نحوها. أدار ن يراها اذا هي مختفية وراء  ظهره، وفي وسعه أذ بها إ

 .هي عبارة عن خليط بين رؤى املاض ي ورؤى املستقبل ،ي املستر دنفي رأ حالماأل ن إ

ن يميز فيها بين الرؤى التي أ اإلنسانولهذا فهي تأتي في العادة مشوشة حيث يصعب على 

 .ك التي تنبعث عن الحوادث املقبلةمن الحوادث املاضية وتل تنبعث

من  استيقاظهه عند أحالمطريقة خاصة لتسجيل  ابتكر ويقول املستر دن أنه 

ن يعين الجزء الغة .... واستطاع بهذه الطريقة أثر املب، وذلك لكي يزيل عنها أالنوم مباشرة

ن يفعل فعله في هذا قادر أ سانإنه. وهو يعتقد أن أي أحالمالذي يخص املستقبل من 

 .(1) الشأن، ...(

فال  ما قول املستر دنأ بحث له عن علة،هو الذي ن حالماأل املستقبل في إلى النظر 

، نه جوابد أعاد السؤال نفسه على أبجديد بل هو مجر  ألنه لم يأت   ؛يعني شيئا

الن  :باملستقبل فيكون جواب املستر دن حالماأل خبار فالسؤال املطروح أصال هو ما علة إ

 املستقبل !!! إلى ينظر  حالماأل في  اإلنسان

التي لديها قابلية  حالماأل ن جة على أنها جواب إذ أوهنا يقدم املستر دن النتي

تلك إلى  االنتقالكما يقول هو؛ كيف تمكنت هي من بين املاض ي والحاضر  االنتقال

 ذا لم يكن التحكم ممكنوإ ؟ االنتقالوهل هناك إمكانية للتحكم بذلك  ،العوالم
ً
فما  ا

 ،قيمة ما ينقل من معلومات مستقبلية تأتي بمزاجها ال سلطة للشخص الحالم عليها

متى يشاء وينقل معلومات صحيحة  يذهب اإلنسانوبالتالي هي كيان مستقل عن وعي 

فيرجع  ،الحالم اإلنسانالنبوءات الصادقة( هو يختارها وليس وعي  أحالمنتكلم عن )

 ؟ و .... الخ اإلنسانهل يوجد وعيان يتحكمان ب :نفس التساؤل القديم من جديد

 في الحقيقة إ
ً
 أو  الالواعيعن التعلل بالعقل  ن نظرية املستر دن ال تختلف كثيرا

املستقبل هو نفسه  باستكشافالنائم  نسانعطاه املستر دن لإلفالدور الذي أ ،الالشعور 
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ولذلك سيتم  ،وغيره للعقل الباطن لتعليل األمور الغيبية "فرويد"عطاه الدور الذي أ

ولكن نظرية  ،ن لم يصرح هو بذلك بشكل علنيمناقشة املنهجين على أنهما منهج واحد وإ

 "عقل الباطنال"جهة غائبة مرة تسمى إلى رجاء تلك الظواهر تنتهي بنفس النتيجة أي إ

 وكلها تقدم أفكار  (1) "الحاسة السادسة"ومرة تسمى  "الالشعور "ومرة تسمى 
ً
 وأطروحات ا

 ولكنها تغفل الدليل التجريبي امللموس. ،للخروج بتفسير معقول ومنطقي

مام مجموعة من قلية الغائبة والتي تضعنا دائما أنعود لتلك الجهة الع ،ذنإ

 األسئلة العصية والتي حيرت الفالسفة والعلماء على مر الدهور: 

 نه ذاكرة مستقلة فقط ؟أم إ ،هل العقل الباطن هو جهة عاقلة

 ؟تلك الذاكرة  فهل يعالج العقل الواعي ،ذا كان العقل الباطن ذاكرة فقطوإ

 فلماذا يفقد العقل البشري صراحته مع نفسه فيختار الرموز ؟  ،ن كان كذلكوإ

 ؟! اإلنسانيتحكم ب آخر  أم إن الالشعور هو عقل مستقل ووعي

 !؟هل هذا ممكن؛ عقالن يتحكمان بشخص واحد 

 ؟  منهما االنتقاءومن يملك إمكانية 

العقل الباطن  افتراضتي ربما ال تنتهي، ألن السئلة وهكذا تعود وتتكرر نفس األ 

 والرموز هو فرض قاصر عن اإلجابة أ حالماأل كعلة إلنتاج 
ً
نهم مرة والدليل أ ،صال

 يعتبرون العقل الباطن مخزن
ً
 ومرة يعتبرونه جانب ،للذكريات القديمة ا

ً
من جوانب العقل  ا

ومرة يعتبرونه  ،ومرة يعتبرونه الجهة العقلية املختصة بالكبت ،قات معينةأو الفعال في 

 ؤ مس
ً
ذكرها التي لم أ أو التي ذكرتها  أطروحاتهوهذا الفرض بجميع  .عن األمور الخارقة وال

 ليس فرضا علميا مستند
ً
مستند  حقائق علمية وتجارب حقيقية بقدر ما هو فرضإلى  ا

وبهذا تكون تلك الفروض  ،واضحة ةسبببي أو فرزها الواقع ولكن بدون علة نتائج أإلى 

 فتاح لحل اللغز املتجدد منذ القدم.كثر مما هي مدخال للدور أم

                                                           
ديث يسمى علم الباراسايكولوجي أو ما وراء الطبيعة ويتناول كل القدرات تناول موضوع الحاسة السادسة علم ح(1) 

 الخارقة لإلنسان الفصل الخامس من البحث.
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والرموز  حالماأل زاء تفسير ماهية لذي وقف عنده علماء النفس والطب إالعجز ا

 حالماأل هم في قضية مة مفرغة هو تخليهم عن الجانب األ حون في دواو االذي جعلهم ير 

حيل للف والدوران فقط لعدم اإلقرار يجاد الذرائع والوهو مدخلية النفس والروح فيها وإ

وغيره ممن  "فرويد"لذلك دأب ، (1) سئلة الكبيرةبالوقوف عند هذه األ  واالعترافبالعجز 

 إ
ً
  تخذوا منهجا

ً
يجاد ، دأب على تعمد إاألمرللمنهج الديني في معالجة هذا  مخالفا

 .العصية األسئلةجابات تلك للدين والالهوت لكي يعللوا بها إ املسارات البديلة واملوازية

 رغم توجهاته الدينية الفلسفية فإنه لم يكن أ "يونغ"ن بيد أ
ً
من  فضل حاال

 بررها  إذ ؛خبارات املستقبليةاإل  أحالمفي تعليل قضية  "فرويد"
ً
 أو قل الباطن بالع أيضا

 :كما يسميها الخافية

 حالماأل ألن تفسير  ،التفسير العقلي متناول وتقع هذه اإلمكانيات في : )يقول يونغ

على ش يء  حالماأل الصعب. إنما تبدأ الصعوبة الحقيقية عندما ال تدلنا  األمر لية ليس بو األ 

   ،محسوس
ً
 عندما تبدي كما هي عليه الحال غالبا

ً
 من  حالماأل خصوصا

ً
 استشرافنوعا

 تنطوي على نبوءات ا حالماأل . ال أريد القول إن مثل هذه املستقبل
ً
وإنما هي من  ،ضطرارا

لك يتعذر ولذ ،. فهي تنطوي على تلميحات عن اإلمكانيات"االستطالع" أو االستباققبيل 

عندئذ  ،. وفي أحيان كثيرة ال تكون واضحة حتى بالنسبة اليتوضيحها لشخص غريب عنها

 ،األثر هو املعيار الوحيد ّن أ ،. وكما قلت"تابع مفتاح الحل ،ال أصدق"أقول للمريض: 

وليس من الضروري أن نفهم ملاذا يحدث مثل هذه األثر. وهذا يصدق بخاصة على 

. حد ال يصدقإلى بة ومربكة أحيانا التي تنطوي على صور ميثولوجية فتكون غري حالماأل 

وهي تعبيرات عن فاعلية  "،ميتافيزيقا الخافيةـ "إذ تنطوي على ش يء أشبه ما يكون ب

 .(2) كثير من األحيان على فكرة الخافية( نفسية غير متمايزة قد تنطوي في

يونغ متدين  ّن ءات هنا للعقل الباطن على الرغم أحالته لعلة النبوإ "يونغ"يؤكد 

ه خصوصا ان ،الوحي وال يتهمها باألسطوريةإلى النبوءات الغيبية  أحالمنه يرجع ويفترض أ

الجانب الديني وهو غير  نه التزم بالجانب العلمي مقابللم يقدم تعليال علميا باعتبار أ

ألنه  ؛نالتي كانت تهمة ال تفارقه حتى ال ، و ذلك التنازل عن مبدئيته املعروفةمضطر ل

                                                           
 أحالم اإلخبارات ومثيالتها.(1) 
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النفس الديني في معالجة بعض املفاهيم  يكان دائما يصرح بهذا التوجه الروحي ذ

 
ً
  العلمية عند حدود يتوقف فيها العلم ويبدو عاجزا

ً
 .تماما

ما نسميه حياة إلى حاجة معقولة  الةمس الةاملس كانتذا فكيف إيقول يونغ: )

. إنه يستطيع في الكنائس ال يمكن تحصيلها في الجامعات وال في املكتبات وال حتى ،روحية

لكنه ال  ،ألن الذي تقدمه له ال يمس إال الرأس ،أن يقبل ما تقدمه له هذه املؤسسات

ئها الطبيب بالعوامل الروحية في ضو  اعترافيكون  ،يحرك القلب. في مثل هذه الحاالت

 ذا أهمية حيوية
ً
إذ تنتج له  ،يحتاج إليهوإن خافية املريض تمده بما  ،الصحيح أمرا

 ذات محأحالم
ً
. وإذا لم يعترف باملصدر الروحي لهذه إنكارهاإلى تويات دينية ال سبيل ا

 الفشل. إلى املحتويات أخطأ في املعالجة وانتهى 

ة عن الطبيعة الروحية عناصر مكونة للحياة النفسية ال غنى إن املفاهيم العام

عنها. ونستطيع أن نتبينها عند جميع الناس الذين لديهم مستوى من الوعي يجعلها 

أناس متمدنين نكرانها من قبل  أو ى. ولذلك يعد غيابها النسبي أخر ب أو واضحة بدرجة 

حين ظل علم النفس منذ نشوئه حتى الوقت الحاضر يتعامل  . وفياالنحاللعالمة على 

فإن مهمة علم النفس  ،النفسية في ضوء السببية الطبيعيةبصفة رئيسية مع السياقات 

في املستقبل هي البحث عن معيناتها الروحية. لكن التاريخ الطبيعي للعقل لم يشهد 

 من التقدم أكثر مما شهده العلم الطبيعي في
ً
القرن التاسع عشر. إننا بالكاد  اليوم قدرا

 بدأنا تدوين مذكراتنا عن خبراتنا الروحية.

 على إذا كان لعلم النفس الحديث أن يفخر بأنه كشف الغطاء ال
ً
ذي كان مسدال

فإن الغطاء الوحيد الذي كشفه هو ما كان يخفي عن الباحث  ،يةاإلنسانصورة النفس 

نقارن الوضع الحالي بما كان عليه الطب في  الجانب البيولوجي منها. ولعلنا نستطيع أن

القرن التاسع عشر عندما بدأ الناس بدراسة التشريح ولم تكن لديهم فكرة ولو ضئيلة 

 .(1) عن الفيزولوجيا(

 أنالعلم كشف الجانب البيولوجي ولم يستطع  ّن من أ "يونغ"لكن رغم ما يدعيه 

 يكشف شي
ً
ما في  -هم أ ّن وال أجازف إن قلت أبل  -غلب ن أمن الجانب الروحي إال أ ئا
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الجانب املجهول إلى كله أو نه بل إ ،ليه العلمتعليله بما وصل إ أو لم يتم تفسيره  حالماأل 

 .اإلنسانمن عقل 

  اتخذهعلم النفس التحليلي الذي  ّن بمنطلقات بديهية أ "فرويد"يعترف 
ً
؛ منهجا

التحليل " اسمهبل ال وجود لش يء  ساس الذي تعتمد عليه نظريته،هو األ ن الالشعور بأ

عتقد بسبب وجود وهذا كما أ ،اإلنسانلم يفترض منطقة الالشعور لدى  اذا "النفس ي

التي يصعب تعليل وجودها وحصولها بطريقة علمية تجريبية مقبولة وكما يعلل  حالماأل 

 ذلك هو نفسه:

علم النفس الذي يقتصر على دراسة الشعور ال  ّن وهكذا نرى أ: )يقول فرويد

 .(1) والتنويم املغناطيس ي( حالماأل يستطيع حل مشكلتي 

  .ة والتي تقابل الالشعور في العقلوهو يقصد بالشعور الجهة العقلية الواعي

 
ً
 ّن د من نظرية الكبت التي يعتقد هو أنما يستمإ "الالشعور "ن أ وهو يعتقد جازما

 لالشعور.لبسببها ويعتبر املكبوت كنموذج  اإلنساننشوء املنطقة الالشعورية عند 

 ؟عتمد منهجه من بعده ومن أ "فرويد"كما يتصوره  "الالشعور "فما هو 

 ملنظومتعامل مع ا "فرويد"ن في البدء علينا أن نعرف أ
ً
 ة العقلية البشرية تعامال

 
ً
  ماديا

ً
 أو الروح إلى فعال العقلية الدينية التي ترجع الكثير من األ  االعتباراتيخلو من  بحتا

 النفس. 

ن جميع الظواهر النفسية )رأي فرويد أ :محمد عثمان نجاتي د.ل املترجم يقو 

نما تصدر عن قوى مرضية إ أو ال شعورية، وسواء كانت سوية  أو سواء كانت شعورية 

 .(2) تنبعث عن التركيب الفسيولوجي والكيميائي للكائن الحي( أساسيةدينامية 
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واملستوى  ،نااملستوى الشعوري وهو األ  :(1) ثالث مستوياتإلى وقد قسم العقل 

املستوى و  .واملستوى الالشعوري وهو الهو ،نا والهوشعوري وهي مرحلة بين األ القبل

 .اإلنساندراك الحس ي عند الشعوري ينشأ عن جهاز اإل 

كرية مجهولة ثم تنتقل ن الالشعور مرحلة مجهولة لتوليد مادة فوهو يفترض أ

القبلشعوري لتتبلور وتتوضح تلك املادة املجهولة بارتباطها في صور  خرال للمستوى 

إلى وبهذا التطابق تتحول تلك املادة الفكرية املجهولة من ال شعورية  ،لفظية مطابقة لها

 شعورية.

 ،)الالشعور( مثالي يكون نتيجة تقلبات الدوافع في الهو "أنا"ثم يفترض وجود 

نا من مقابل ما يمثله األ  "الهو"نه يقوم بتمثيل العالم الداخلي في ومهمة هذا األنا املثالي أ

نا املثالي والذي هو في ذا يمثل الصراع الذي ينشب بين األنا واأل وه ،العالم الخارجي

العالم  ي بينين ما هو واقعي وما هو نفس ي أف بكما يرى فرويد الخال  األمر حقيقة 

 .الخارجي والعالم الداخلي

واملهام التي يتكفل بها العقل بناء على فرضيات يصعب التحقق  األدوار ويقسم 

ن املجال الذي يخوض فيه مكشوف وممكن الولوج فيه فتتم فال هو مقتنع بأ ،منها

 
ً
  عملية التحقق عمليا

ً
فس ي ناجحة بنسبة جيدة وال نتائج العالج بالتحليل الن ،وتجريبيا

وهذا واضح في الكثير من تصريحات  .ترتكز على فرضيات صائبة اعتبارهابحيث يمكن 

 .غيره أو  "يونغ"كما يتهمه علنا هنا  أو  ،ل و فرويد نفسه؛ نقلت بعضها في الفصل األ 

د بمهمة الكشف من املعروف أن التحليل النفس ي الفرويدي محدو : )يقول يونغ

 عن الجانب الظليل منا والشر الذي بداخلنا وجعلهما ماثلين في الواعية. وبذلك ال يفعل

ثم يتركها تمض ي على تلك  ،هلية التي كانت كامنةشيئا إال أن يوقد ضرام الحرب األ 

لقد غفل  ،. وعلى املريض أن يتعامل معها بأقص ى ما يستطيع. لسوء الحظالةالح

أن يمسك  ،ولم يستطع حتى الن ،لم يستطع قط من قبل اإلنسانعن أن  "فرويد"

 .(2) (أعني بها قوى الخافية "الالشعور"و  ،بمفرده بزمام قواه في مواجهة قوى الظالم
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نا املختلفة عالقات األ  أخذتكما  ،نا تتضحعن األ  آراؤنا ابتدأت)لقد  :يقول فرويد

وهو  .وهو مكلف بالقيام بوظائف هامة .ضعفهفي نا في قوته ونرى األ  النونحن  .تتميز

 ،دراك الحس ي بتنظيم عمليات العقل في ترتيب زمنييقوم بفضل عالقته بجهاز اإل 

 ،خير حدوث الحركةدخال عملية التفكير بتأوهو يقوم بفضل إ ".باختيار مقابلتها للواقع"و

أمر يتعلق  رة إنما هي في الحقيقةخيوهذه املهمة األ  .كما يقوم بالتحكم في منافذها

قف نما يشبه مو فموقف األنا فيما يتعلق بالحركة إ .كثر مما يتعلق بالواقعبالشكل أ

ولكنه مع ذلك  ،ي قانون بدون تصديقه عليهامللك الدستوري الذي ال يمكن أن يمر أ

 
ً
ي تصدر وتقوم جميع خبرات الحياة الت .ي قانون يضعه البرملانمن أن يلغي أ يتردد كثيرا

وهو يسعى لكي  ،نابالنسبة لأل  آخر  أما الهو فعالم خارجي ؛نازيادة ثروة األ من الخارج ب

دو من الهو، وبتحويل الشحنات النفسية للبينا بسحب اويقوم األ  .يخضعه لسلطته

 على بطريقة ال بمساعدة األنا األ  ،وهو يقوم .بنية ذاتيةأإلى املتجه من الهو نحو املوضوع 

 .(1) خبرات العصور السابقة املخزونة في الهو( باستعادة، زالت غامضة لنا

ي على الحركة ش يء مفروغ منه اإلنسانهنا بالسيطرة الكاملة للوعي  "فرويد"قرار إ

 إلى ثبات وتبرير بقدر الحاجة إإلى وال يحتاج 
ً
دراك هاز اإل من ج خروج تلك السيطرة تماما

نا( بشكل ذكي وخداع الذات )األ  حالماأل نا في عمليات تشكيل رموز الحس ي املنبثق من األ 

خبارات املستقبلية والغيبية والتي ال واإل  اإلبداع أحالمكثر من ذلك هو واأل ،ومستقل

 كثر من مناسبة.منظريه في أ أو تسعفه الخبرات السابقة املخزونة كما يقول هو 

في التحليل النفس ي  "فرويد"حبذ الخوض في تفاصيل جزئية ملا طرحه وال أ

العقل وتفاعالتها لبعدها عن موضوع البحث، فقط تطرقت لجانب مما  ومستويات

 ألنه ؛فكار وخصوصا الالشعور )الهو(العقل ومستويات ظهور املعارف واأل قدمه لحقيقة 

لذلك  العلماء عن تبريره وخصوصا فرويد، بالنتيجة يعتبر املبرر العلمي لكل ما يعجز 

 محمد عثمان نجاتي:  .ختصره املترجم دنقل تعريف ما أأس

هو ذلك القسم من النفس الذي يحوي كل ما هو موروث وما هو ثابت في  "الهو")

والهو ال يتبع منطقا وال أخالقا وال  .يةاإلنسانوما هو غريزي في الطبيعة  ،تركيب البدن

                                                           
 .89 – 88لفرويد: ص ،والهو األنا (1)
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. وكل اللذة وافع الغريزية تبعا ملقتضيات مبدأشباع الديهتم بالواقع. إنه يهتم فقط بإ

 .(1) (لفرويد "لتحليل النفس يمعالم ا"كتاب  انظر . ء في الهو غامض وال شعوريش ي

 وهذا التعريف الذي لخصه املترجم يبق  في نفس دائرة املجهول وال يحكم شي
ً
ئا

ما كون الالشعور أ ،سلفنا قبل قليلة الخارقة للعادة عند البشر كما أمور العالقمن األ 

 هذا شي مخزن للذكريات واملوروث فال يبرر
ً
لقدرات التي يحتويها الحلم؛ ولو من تلك ا ئا

ثناء ل مرة أو )ولقد شاهدنا أل بدون معالجة فهو يبرر ذلك بقوله:  األمرأن فرويد لم يترك 

ل التي تقوم بها العميلة دراستنا لعمل الحلم هذا النوع من التحرر في عمليات النق

 .(2) (ليةو األ 

القوانين التي تحكم الالشعور تخالف القوانين املنطقية  ّن أ "فرويد"يفترض 

وهذه القوانين غير املنطقية املوجودة في الالشعور يسميها  ،السائدة في منطقة الشعور 

القوانين املنطقية التي تخضع لها العمليات العقلية  يبينما يسم ،ليةو بالعملية األ 

 املوجودة في الشعور بالعملية الثانوية.

  وباعترافهالحقيقة تخبرنا غير ذلك تماما ولكن 
ً
 حالماأل ف ،هو كما بينا سابقا

ير العجز عن فهم قضية وتغليفها نما تقدم نتائج مذهلة ومنطقية وبالتالي فتبر الصادقة إ

 بأنها تتبع قوانين غير منطقية يعد 
ً
  إشكاال

ً
مقبولية نظرية التحليل النفس ي  في مدى كبيرا

ولكنها تبق  عاجزة  ،اضاألمر ت نفسية مهمة مثل عالج بعض اال ن كانت ناجحة في مجوإ

 .د حلول تفسر هذه الظواهر الخارقةيجاعن إ

ذ إ ؛مكانيات العقل الباطنبينما يذهب بعضهم أبعد من ذلك بكثير في قدرات وإ

ك العالم كامنة في عقلك ن القوة التي تحر إيكي وليم جيمس: )األمر يقول عالم النفس 

نه يتغذى على ء ال محدود وحكمة ال حدود لها. وأعقلك الباطن يتسم بذكا ّن الباطن. إ

 نابيع خفية ويسمى قانون الحياة وأي ش يء يترك ي
ً
خير على عقلك الباطن فإن األ  انطباعا

 
ً
ليك أن تطبع ولذا يتعين ع ،في الواقع العملي االنطباعجبارة لتحقيق هذا  سيبذل جهودا

 .(3) (فكارا صحيحة وبناءةأ

                                                           
 .41االنا والهو، فرويد: هامش ص (1)

 .74املصدر نفسه: ص (2) 

 .38عقلك الباطن، د. جوزيف ميرفي، الناشر مكتبة جرير: ص قوة(3) 
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العلمي التحليلي  لألسلوبالفلسفي منه  لألسلوبقرب ذا التعريف أولكن ه

ية حال فهو األدلة والبراهين والبحوث، وعلى أن يدعم بفهكذا دور كبير يحتاج أ ،التجريبي

ن تحسب على جهة للعقل الباطن والتي بدون شك يجب أيدعم وجود قدرات خارقة 

وأن له القدرة  اإلنسانن تكون من نصيب فتلك القدرات أما أ ،معينة وال تبق  عائمة

ال يدخل آخر  نها تحسب على الروح وعلى عالمأ أو منها،  واالستفادةعلى التحكم بها 

 اإلنسانوبالتالي فهي ال تحسب على  ،الكيميائية(الجسدية ) اإلنسانمن دائرة تحكم ض

هذا التفريق املهم للغاية والذي يؤشر  االعتبار فيكون هذا التعريف غير آخذ بنظر  .طالقاإ

 .(1) على زبدة الخالف بين املنهجين الديني والعلمي

كل ما أعرفه دون أن : ) -كما يلخصه د. سلمان الدليمي -ور الالشع "يونغ"يعرف 

 تذكره ال أفكر به وكل ما أعيه ولكن ال أ
ً
في العقل  لحظهأن دون أ ن، وكل ما أدركه حسيا

ما أريده وما  أو تذكره أي كل ما أ .شعر بوجودهكل ما هو موجود دون أن أ أو الواعي، 

 عمله وكل األ أ
ً
الوعي. كل هذه  الةمن ح شياء التي تتشكل في املستقبل والتي تصبح جزءا

  األمور 
ً
 .(2) الالشعور( الةهي فحوى ح جميعا

الوعي إلى ظهور املعلومات الجديدة  :باختصارز على ما يهمنا في التعريف وهو نرك

 عي بدون أو من الال 
ً
  .ن نعرفها سابقا

ً
هذا التعريف يصف واقع الحال الذي بات  طبعا

إلى ا نجد لحضورها ن كانت معلومات منسية فربمفتلك املعلومات إ ،محرجا للجميع

 الذهن مبرر
ً
وإال فما  ،علةإلى املعلومات الغيبية قائما ويحتاج  إشكال، ولكن يبق  ما ا

فس املنظومة العقلية العاجزة نإلى مكانيات الغيبية املذهلة معنى أن ننسب كل تلك اإل 

 عن إنتاجها أ
ً
ال يمكن بحال آخر  نتج لها خارج املنظومة وهذا ش يءذا كان املإال إ ،صال

فيبق  التعريف وصفا  ،حسابه على نفس تلك املنظومة الفاقدة لهذا املنتج الجديد

 النبوءات موضع أحالميخص قل فيما غير موجود في الحقيقة على األالي لش يء خي

 .اإلشكال

تنتقل مع العوامل الوراثية التي  "يونغ"ولكن مع هذا الطرح الذي ربما قصد منه 

ال تبرر وجود الغيبيات والنبوءات التي تحصل  أيضا، ولكن هذه األجيالمرور الزمن عبر 

                                                           
الخالف يتمحور في وجود روح من عالم امللكوت تتحكم باإلنسان وليس العكس يتم تفصيله في الفصل الرابع بشكل  (1)

 واضح ومفصل.
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 مور أألنها طاملا نقلت  ؛في املستقبل
ً
بداعات من املاض ي فقط فكيف لها أن تدرك إ ا

ولذلك يبق  هذا  ،خبارات مستقبليةإ أو (1) جديدة مستحدثة لم تكتشفها البشرية

 .الالواعيهم جوانب العقل يد )الخافية الجامعة( غير كاشف أل املصطلح الجد

غيره من  اهتمامبنفس  "العقل الباطن"فلم يهتم بموضوع  "ادلر"ما عالم النفس أ

: )... إهماله للخافية ذلك اإلهمال "يونغ"يذكر ذلك زميله  علماء النفس في زمانه كما

( إنكارهحد إلى الذي يصل به 
ً
 تاما

ً
 .(2) لها إنكارا

ل بمفهوم العقل الباطن رغما عنه من خالل منهجه في التعامل نه بالنهاية قب  ولو أ

 أثناءاملش ي  أو البكاء  أو مثل حاالت التبول الالإرادي لألطفال  ،ذكرها ةمع حاالت كثير 

ات نفسية ال إرادية في نفوس األطفال تحثهم على هذه مؤثر إلى حالها جميعا النوم وأ

 رغم أنه في النهاية يصرح بأ ،هلهم وذويهمأ اهتماماألفعال لكسب 
ً
على ما  نه ال يملك دليال

 يقول !

وي للعقل على الجسد، مثل هذه الحاالت تظهر بوضوح التأثير الق إنيقول ادلر: )

 أيضانه يحكم ، بل إعراض الجسديةاأل  اختيارعلى فقط يؤثر ن العقل ال ومن املرجح أ

 أنا ال أ .املوقف ككل
ً
الدالئل كلها تشير  ، ولكناالفتراضمباشرا على صحة هذا  ملك دليال

 .(3) (صحته ...إلى 

بشكل مقصود وهادف  اإلنسانن تصرفات كثيرة عند البشر يلجا اليها أ فافتراضه

 الستعطافد النوم املش ي عن أو عالقة لها بتلك التصرفات مثل البكاء  ى الخر أ لغاية 

يتحكم بتصرفات  تعني هذه التصرفات أن العقل بدأ ،قارباملحيطين من األهل واأل

وبالتالي  ،راديةل إأي بمعني أنها أفعاأثناء نومه ويجعله يفعل أفعال مقصودة  اإلنسان

 
ً
  يكون هذا العقل فعاال

ً
  ونشطا

ً
 ،اإلنسانبشكل مباشر في توجيه تصرفات وأفعال  ومؤثرا

 ن هناك خلطبيد أ
ً
 غريب ا

ً
اب في عدم التفريق بين العقل ن من الكتّ و وقع فيه املتصد ا

 جوزيف ميرفي:  .يقول د، الباطن والعقل الواعي

                                                           
 .2لعلماء في الكيمياء والفيزياء وغيرها بسبب أحالم، انظر: امللحق  اكتشافات(1) 

 .73علم النفس التحليلي، يونغ: ص (2)
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 )بينما تكون 
ً
  تغط في نوم عميق، فان عقلك الباطن الذي أو  مستيقظا

ً
 يؤدي عمال

ية مساعدة ل الوظائف الحيوية في جسدك بدون أ، يسيطر على كال يكل منه وال يتوقف

يقاعي ء نومك يستمر قلبك في عمله بشكل إثناقلك الواعي. على سبيل املثال في أمن ع

ير ويحمل الهواء النقي على نفس املنوال ال تتوقفان وتستمر عملية الشهيق والزف وأذناك

 
ً
ويتحكم عقلك الباطن في عمليات الهضم  الذي تنعم به عندما تكون مستيقظا

 .(1) و....( واإلفرازات

 ،للعقل الباطنوال ادري كيف يمكن نسبة وظائف الدماغ الطبيعية الالإرادية 

إن  .النوم على حد سواء أو ثناء اليقظة وظائف كلها تقع ضمن مهام الدماغ أهذه ال

 قدرات الدماغ في األ 
ً
ما يدعى األفعال "الدنيا"، فيتم التحكم  أو  فعال الالإرادية كثيرة جدا

 بشكل خاص عن ط
ً
ن أريق الجهاز العصبي التلقائي. بل بها عن طريق الدماغ ال شعوريا

ألفعال شخاص الذين يمارسون رياضات وتمارين معينة لديهم قابلية التحكم بابعض األ

ال عالقة لها  فان تلك الوظائف اإلمكانيةالالإرادية كإيقاف القلب وبغض النظر عن تلك 

  أنصطلح على كل ما يمكن والذي أ الالواعيالعقل  باصطالح
ً
ي للعقل الواع يكون بديال

وهذا ما يعتقد به  ،بداع وغيره من مهام العقل الواعيمن ناحية التفكير واإلدراك واإل 

 املتخصصين كما مر بالتعاريف السابقة.الكثير من 

يعتبر الجانب الخصب املنتج  الالواعين العقل أإلى نجد بعضهم يذهب بينما 

املهارات والخبرات  الكتسابوفهمه  الستنطاقهآليات إلى للعقل نفسه ولكنه يحتاج 

 وهذه ت ،بداعواإل 
ً
عن التعاريف  قع ضمن مسؤولية العقل الواعي أي إنه ال يختلف كثيرا

 .السابقة

ن : )... الذين يحبون أحالماأل يقول ستيوارت هولرويد، الباحث املتخصص في 

ن طن بشكل أفضل، يمكنهم أشياء عن عقلهم الباهم، لكي يفهموا أأحالميجمعوا 

 حالماأل ..... و (2) "حالماأل صيد "بشكل كبير عن طريق  حالماأل يضاعفوا حصيلتهم من مواد 

                                                           
 .42قوة عقلك الباطن: ص (1)

أثناء الليل طريقة صيد األحالم: )يقول ستيوارت هولرويد: ساعة منبهة ذات جرس رقيق يوقظهم على فترات كل ساعتين (2) 

)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 يس
ً
  تطيع أن يجري استكشافا

ً
 . لعالم أحالمه منظما

 : ن على صاحب الحلم أن يالحظ التقنيات األساسية القليلة التاليةإويقول 
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. الختالفهاها بعدة أساليب، وفقا وتفسير  اختبارهاالطريقة، يمكن جمعها بهذه التي يتم 

اعد ال تكون هناك قو  املنطقة شديدة الخصوبة من العقلألنه عند التعامل مع هذه 

. مأخذ الجد حالماأل كل من يأخذ  ّن . الثابت، هو أمحددة، بل مجرد مؤشرات عامة

ه قد يثاب حالم. والصياد اليقظ أل ن يكسب معرفة وقوةوذكاء، البد أويعمل عليها بإصرار 

 حالماأل "الم النفس ي يونغ هو صاحب تعبير الكبيرة والع حالماأل حد أ باصطيادذات يوم 

ينة غالبا ما تنزلق الثم حالماأل ن هذه ، وهو يقول أذات القيمة التنويرية "الكبيرة

 .(1) ، بين الشعب املرجانية املتشابكة للعقل(متخفية

 ،االستفهامات القائمةال يغير هذا الطرح شيئا ألنه لم يأتي بش يء جديد يرفع 

بهذا الشكل ال يبرر مرجعيتها التي قدمها ستيوارت )منطقة شديدة  حالماأل ب فاالعتداد

ومية لترسل رسال رسائل مستمرة ويهذه املنطقة لها قابلية إ ،الخصوبة من العقل(

د ترجمة مرادفة لنفس التعليالت السابقة ليس فيها ؛ تعليله هذا مجر الكبيرة حالماأل 

 
ً
  جديد يبرر تبريرا

ً
  منطقيا

ً
بينما  وجود تلك املنطقة الخصبة وخروجها عن وعينا تماما

 .ستحيلة بالنسبة لعقولنا املحدودةتتمتع هي بإمكانيات خارقة وم

 
ً
 ّن وال أعتقد أ ،من الكتاب والفالسفة لفلسفة العقل الباطن وذهب كثير جدا

  اتضحالعجز والقصور الذي 
ً
لقبول ما يقدمه  من تعاريف علماء النفس يعطي مجاال

يصعب التحقق من مدى صحتها  وأطروحاترؤى  إلىالكتاب من تعليالت فلسفية تستند 

ألنها ال تخضع للمنهج العلمي التجريبي كما يعتمد ذلك في  ؛ن لم نقل يستحيل ذلكإ

ذات  وافتراضاتثير من الكتاب واملهتمين لطرح أفكار لكولهذا يضطر ا ،النظريات املثبتة

 الغائبة. الةكثر من توجههم للطابع العلمي املتعثر في هذه املسطابع فلسفي أ

 سالمة موس ى في فهمه للعقل الباطن: ما قدمه د. باختصار وهذا 

ضحنا قيمتها في أو و  التفكير للعقل الباطنيقول: )... املحاكاة مبدأ من مبادئ 

قائمة على سحر املحاكاة كما  نسانلى لإلو ولذلك ال ندهش أن تكون املعارف األ  ،اإليحاء

وقد أخذت األساطير الدينية مكان السحر عند  .العقل الباطن قد سبق العقل الواعيأن 

                                                                                                                                          
 ال يستيقظ بشكل حاد مفاجئ. .1

 . . إبق مع الحلم، تأمله، ودون مالحظاتك، حول كل ما يرتبط بالحلم من تفاصيل حياتك الواعية2
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ل عهده بالثقافة الدينية وأساطيره كلها من عمل العقل الباطن. فقد قلنا أن و أل  اإلنسان

نا ال يدرك الصفات املجردة ويقيم في مكانها أشخاًصا أحالمو ظاهر من هذا العقل كما ه

 ضخًما. وكذلك عندما شرع 
ً

يرمزون إليها. فنحن نفهم العظمة ونراها في الحلم رجال

عدة إلى يبتكر نظرية لخلق الكون لم يجد ما يوافقها سوى أن ينسب هذا الخلق  اإلنسان

ت حاوال رومان واملصريين واإلغريق وغيرهم هي املأشخاص أقوياء. فاللهة القديمة عند ال

الطرق العلمية إلى لى إليجاد نظرية الخلق. ولكن ملا كان العقل الواعي لم يهتد بعد و األ 

إلى على طريقة العقل الباطن في الرمز  اعتمدت املجردة فإنه الحديثة ووضع النظريا

ونشأ األدب بجميع فروعه  ،القوى الطبيعية بأشخاص عظماء أطلق عليهم أسماء اللهة

 ،أي الفنون الجميلة كلها بما فيها من شعر ونثر وتصوير ومثاله وعمارة عقب األساطير

 بهذه األساطير ثم أو  اشتغالهوكان 
ً

ذا نحن تأملنا األدب بجميع فنونه لتدريج. وإبا استقلال

لخواطر هي طريقة واألفيناه قائًما على الخواطر أكثر مما هو قائم على التفكير الواعي. 

 .(1) (العقل الباطن

 واستقالليتهقدرة العقل الباطن على التفكير برز ما قدمه سالمة موس ى هو لعل أ

العقل  استقاللثنينية واضحة أي هناك إ ّن أفكار واملشاعر مما يعني في تقديم الصور واأل 

 تامة عن قرارات العقل الواعي. استقالليةالباطن في قراراته 

وهذا  "،ن العقل الباطن سبق العقل الواعيأ"ويؤكد الكاتب هذه اإلثنينية في قوله 

تفكيره  أسلوبي تطور في اإلنسانذا كان يقصد أن العقل ال إثنينية إيدل على اإل أيضا

ل و وهو بهذا يناقض قوله األ  ،املتطور إلى دراكه لألمور فتحول بمستواه الفكري البدائي وإ

بدائي على ال اإلنسانفكل ما كان يشعر ويفكر به  ،لعقلين باطن وظاهرفال وجود حقيقي 

ليه إما وصل إلى نما مرحلة من مراحل تطول العقل البشري سذاجة تفكيره وبساطته إ

 ؟!ين تلك االثنينية التي تقحم لغاية تبرير نتاج روحي بشكل قسري فأ ،نال 

ن الخواطر من مهام أ باعتبار بهذا الشكل  فكار راق واأل و ة خلط األ حاولما مأ

فالخواطر واألدب والفنون كلها إنما  ،فكار وال يضيف لها شيئافهذا ال يغني األ  ،الباطن

وهو بالنتيجة يعتمد على املعرفة والخبرة في كل  ،فكار وتدبير العقل الواعيتقع ضمن أ
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وكل هذا من  ،نما تنمى بالدراسة والتدريب والحفظلذا تجد أن املواهب إ ،مجال

 مختصات العقل الواعي.

ن هناك قواسم مشتركة ثابتة لفهم العقل الباطن وأعتقد أن هذا يكفي ملعرفة أ

وتعريفه بين الغالبية العظمى من علماء النفس؛ هو يمثل جهة غائبة مجهولة من العقل 

 نسانولكن ليس لإل ،مكانات العقلية املخزونة للشخص نفسهدائرة اإل ويقع ضمن 

ي عن قدرة العقل الباطن الرأ افترق كما  .القدرة على التحكم بنتاجات العقل الباطن

ي يجة النهائية التي يقرها الجميع أولكن بالنت ،على التفكير والتجريد بين مؤيد ومنكر

ن تكون لديه قدرة على التفكير والتدبير والتجريد ات وغيرها البد أوجود الرموز والغيبي

 ،لم يقبلوا أو الواعي سواء قبلوا بهذه النتيجة  اإلنسانق قياسا بعقل بشكل متطور وفائ

فال هم يقرون  ،نه املوضع الذي يحرج الجميع بالنهايةأل  ؛التأرجحركز هنا على هذا وأ

 ،وال هم يجدون ما يعلل حصولها ،لهية تتدخل لرفد العقل بمعارف خارقةإبوجود جهة 

ليه كل ش يء يعجزون عن كلوا إأو وجود عقل باطن خفي  افتراضاألسهل هو فبقي الخيار 

 تبين موضعه وطبيعة عمله بشكل منطقي ومفهوم. أو تفسيره ولم يقيدوه بقوانين تحده 

 يبق  العقل الباطن وفق ما بينه علماء النفس جانب 
ً
  ا

ً
  مجهوال

ً
وال يوجد ما  تماما

فقول  ،ن توصيفات له فقطويبق  كل ما تم تقديمه عبارة ع ،يبرر تلك القدرات الفائقة

  "فرويد"
ً
انه  كجبل الجليد أي أن ما خفي )العقل الباطن( أضخم بكثير مما يظهر  مثال

العقل البشري ولكن كيف يمكن أن نقف على  )العقل الظاهر(، مجرد توصيف لحال

 ؟ن تشخص ويتم تحريرها أهم قضية يجب أ

 ؟ اإلنسانكبر هذا موجود ضمن دائرة هل جزء جبل الجليد األ

 طبع
ً
والعقل الواعي وجهان لعملة العقل الباطن  ّن ، أي أالجميع يقررون هذا ،ا

 واحدة
ً
 حقيقي ، ولكن لم نجد دليال

ً
 وواقعي ا

ً
بينما الدليل ضده موجود  ،ييثبت هذا الرأ ا

  اإلنسان افتقاروهو 
ً
 ثناء وعيه.أ لتلك القدرات تماما

ولو لم  ،مناقشته في الفصل السابقما تبرير ذلك بالكبت والقمع وغيره فقد تم أ

عن كل ما سقناه من  الستغنيناالنبوءات نقضا لتلك التبريرات لكف  بها  أحالمال يكن إ

 نقاشات وحوارات وافية لتغطية املوضوع.
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 يبق  الجانب الفلسفي والذي شهد مخاض
ً
  ا

ً
  طويال

ً
في قضية العقل ولكن  جدا

هذه العلوم التجريبية للوقوف على إلى ننا توجهنا أل  ؛الولوج فيه ال يغني بحثنا شيئا

فلسفية لها بداية وليس لها  وأطروحاتمسلمات وليس الدوران في فرضيات حقائق و 

  ،نهاية
ً
بعض إلى من الفلسفة طريقة للوصول  اتخذواأن الكثير من علماء النفس  علما

  إال الحقيقة لم يزيدهم ذلك  النتائج ولكن في
ً
لنفس من ج الفلسفة وامنه فاقتراب، بعدا

املنهج إلى يفتقر  األسلوبن كان في املوضوع البحثي وإ االشتراكبعضهما يسمح بمثل ذلك 

  .والتطبيقية األحيائيةالتجريبي وليس كما هو الحال في بقية العلوم 

 من الفلسفة ... يقوم إلى يقول يونغ: )..... 
ً
 خاصا

ً
زمن قريب كان علم النفس فرعا

يبحث في موضوع  "نظام رأي"لي بين الفلسفة وعلم النفس على أن كليهما التشابه الداخ

 
ً
 .(1) (توبالتالي ال يمكن فهمه وفق منهج تجريبي بح ،ال يمكن اختباره تماما

 العلومإلى ن هذا العلم تحول أل  ؛علماء النفسآراء البحث على  اقتصر لذلك 

من خالل التشريح وعلم وظائف ا ثبات بديهياته وخصوصالتجريبية في تقديم نظرياته وإ

جهزة والرنين املغناطيس ي وغيرها من األ جهزة التخطيط الدماغي األعضاء والوراثة وأ

 والخاليا العصبية. واألعصابالحديثة التي مكنت العلماء من معرفة ما يجري في الدماغ 

ن هنالك دورين مختلفين للقوى العقلية يقوم ويبق  الجانب الديني الذي يرى أ

ولكن ما يهمنا هنا  ،الرؤية الدينية في الفصل القادم تناول وسوف ن ،يهما الجسد والروحف

ير العقل وقبلوا ن هناك الكثير من العلماء تبنوا املنهج الديني في تفسأإلى شارة هو اإل 

رافق للكيان العقلي املادي في ي وجود الروح كرافد معرفي وعقلي مفكرة االثنينية أ

وهو من  "يونغ"وهذا  "،فرويد"نكرها الكثير منهم وفي مقدمتهم وهذه أ ،اإلنسان

 .حادية في فهم القوى العقليةج األ املعاصرين لفرويد ومن الرافضين ملنه

وفسرت كل ش يء باملصطلح  ،إن لم أعترف إال بالقيم الطبيعية: )فأنا  يقول يونغ

حتى  أو إعاقته إلى  أعمد أو فقد أقلل من شأن التطور الروحي لدى مرضاي  ،الفيزيائي

 فتدميره
ً
 ،الطبيعي اإلنسانفي فهم  أقد أخط. وإن تمسكت بالتفسير الروحي حصرا
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  وأعتدي على حقه
ً
 طبيعيا

ً
. أكثر من بضعة انتحارات حدثت في في الوجود بوصفة كائنا

 .(1) خطاء(األ سياق العالج النفس ي كان سببها ارتكاب مثل هذه 

 أيقول و 
ً
 )إن كانت النفس  :يضا

ً
 ،فهي بال جسم. واألجسام تموت ،ال تتحيز مكانا

 لكن هل يموت ش يء غير مرئي وغير جسماني؟

زد على ذلك أن الحياة والنفس موجودتان بالنسبة لي قبل أن أستطيع النطق  

تظل الحياة  ،بةالغيبو  أو بكلمة )أنا( وعندما تختفي هذه )األنا( كما هو الحال في النوم 

. إذن ملاذا يعمد العقل البسيط وهو ناحالمعلمنا املالحظة لغيرنا وأل والنفس قائمتين كما ت

؟ ينبغي لي أن أسلم كران الروح في حياتنا خارج الجسدنإلى أمام مثل هذه االختبارات 

 في هذه الخرافة املزعومة إال بمقدار ما أرى من لغو فيما تكشف عنه 
ً
بأنني ال أرى لغوا

ثقافات األزمنة البدائية يرجع  إنسانأننا ذكرنا كيف كان  الغرائز لو  أو البحث في الوراثة 

 
ً
ملاذا كانت ه ورؤاه ليستقي منها معلوماته الستطعنا أن نفهم في يسر أحالمإلى دائما

النفس. والقول بأن الخافية إلى في املاض ي  ،ةاإللهيبل  ،تنسب املعرفة السامية

اإلدهاش وإنما هو ال يوصف مجالها بأقل من  ،شعور( تحوي إدراكات بالغة اللطف)الال 

والرؤى مصادر هامة للمعلومات  حالماأل . واملجتمعات البدائية إنما اعتبرت قول حقيقي

يدت ش ،رات عظمى كحضارتي الهندوس والصينحضا تعترف بهذه الحقيقةألنها كانت 

 للمعرفة الذاتية بلغ ذروة عالية على هذا األ 
ً
من الصفاء على ساس إذ جعلت منه منهجا

ونحن حين نعلي من شأن الخافية ونجعل منها  صعيد الفلسفة واملمارسة سواء بسواء.

 للمعرفة ال نتخبط في ديجور كما يحلو لعقالنيتنا الغريبة أن تظن. فنحن نميل 
ً
مصدرا

االعتقاد بأن املعرفة كلها إنما تأتينا من الخارج في نهاية املطاف. ومع ذلك أصبحنا إلى 

الخافية تنطوي على محتويات تمدنا بمعرفة ال حدود لها حين تصير في م نوقن بأن اليو 

 .(2) (الواعية

ن العقل والجسد ليسا كيانين ألحادية تتبنى الرأي الذي يقول بأن ابقي أن نعرف أ

ما هما جوهر واحدوجودي
ّ
على هذه املدرسة  اعتراضناوهنا نسجل  .ين منفصلين، إن

الذي  نسانحتوي على معارف ممتنعة الحصول لإلالصادقة والتي ت حالماأل بوجود 

نه بالتأكيد سيكون دائرة مغلقة ومعارفه املكتسبة محدودة فإ ،تقترحه هذه املدرسة

                                                           
 .189نفس املصدر: ص (1)

 .186نفس املصدر: ص (2)
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ين حاكمة ومستوعبة وبالتالي فستكون هذه القوان ،بعالم مادي تحكمه قوانين الفيزياء

ملساحة املتاحة لتركيبة الجسم ن تقع ضمن اويجب أ ،اإلنسانفعال ونتاجات لكل أ

بتركيبته  نسانعاجزون أن يقدموا دليال يتيح لإل بالتأكيدوهم  .البشري البايلوجية

وهذا العجز وحده  ،داعية واملعنويةحتى الطفرات اإلب وأ لزمكانحادية القفز على ااأل 

 .االختبارحادية في مواجهة هذا األ يكفي إلثبات فشل هذه املدرسة 

ن كان القائلون بها ال ينتهجون املنهج الديني لالثنينية كما أما املدرسة االثنينة فإ

د جوابا ولن تج أيضا االختبارفإن املدرسة ستقف عاجزة أمام هذا  ،مثال "يونغ"يذهب 

ت التي قد تثار عليها تفصيليا اإلشكاال ، هذا بصرف النظر عن لنبوءات املستقبل وغيرها

املعرفة بخر اعلى مخزن تراث وتاريخ قديم ز  واحتوائهالعقل الباطن كما هو قول يونغ ب

 .طوال حياته اإلنسانيرفد 

ل بين الناس و اذا كانت املدرسة االثنينية تتبنى نفس املفهوم الديني املتدأما إ

 نقاشها وذكرها أإلى ال نحتاج وبالتالي  ،نها ال تعارض ما قدمناهفأعتقد أ
ً
 .صال

 
ً
ن التجارب الحديثة ما زالت ائل فإو عن تلك املدارس وعن علماء النفس األ  وبعيدا

م ؛ هل هو العقل الباطن أياإلنسانملؤثر الحقيقي في الوعي تحبو في قضية تشخيص ا

 ؟ الالواعيوما هي حقيقة العقل  ،العقل الواعي

 ،عي في قراراتناو بحثا حول حصة الال  (1)جون دلن هيل  األعصابحيث قدم عالم 

 اإلنسانن القرارات التي يتخذها ارب التصوير بالرنين املغناطيس ي أظهرت بعض تجوأ

 .بل سبع ثوان من بدء الوعي بالعملق الالواعيتكون جاهزة ومتخذة من قبل 

رات املعقدة مثل شراء ن هذا ينطبق على القراطبعا الباحث جون دلن ال يعتقد أ

قات على وضعية الطيار دو أننا نكون أكثر األو يب :االستفهام، لهذا قدم هذا منزل وغيره

 ذلك ؟ إلى مقعد القيادة عندما تحتاج إلى لي هل يمكن لعقولنا الواعية العودة ال

ؤ بتوقيت قرارات مكانية التنبإإلى ن توصل أإلى ستمر بهذه البحوث لذلك أ

 .املطلوبة منهمن يقرروا قراراتهم قبل أ االختبارات جريت عليهم بعضاألشخاص الذين أ

                                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs  فيلم وثائقي "العقل" ...ناشيونال جيوجرافيك (1) 
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كما يحدث مع  بالقرارات قبل ثوان   ؤ يفسر الباحث جون تلك القدرة على التنب

خيرة التي األ إلى لتصل  لى وتحتاج لثوان  و سلسلة من ججارات الدومنو عندما ترمي األ 

القرار(.  اتخاذغية املترتبة على سلسلة العمليات الدماإلى شارة مركز القرار )في إإلى تؤدي 

ن هذه السلسلة الطويلة تحدث خارج إرادة الشخص أم إ ّن هل أ :والسؤال هنا هو

 ؟ اتخاذهججر فيها وإيقاف القرار قبل  آخر  شخص يمكنه التدخل فيها مثال نزعال

وعندما أجريت التجارب بأجهزة التخطيط الدماغي تبين أن العقل الواعي يمكنه 

 ائية والتجربة كالتالي:القرارات في املراحل النه اتخاذ

 
ً
خضر على أ يتم وضع الشخص في وضع اللعبة الثنائية حيث يرى الشخص ضوءا

، إن ضغط الزر بقدمه يكسب نقطة وإن شة أمامه ومهمته هي ضغط زر بقدمهشا

 حمر يخسر.ضغط الزر بينما ال يزال الضوء أ

الدماغ وما يقيس سرعة نشاط ى مقابل الشخص يجلس الباحث لخر األ من الجهة 

  األحمر اللون  إشعاليتم ن الشخص يستعد للحركة أن يالحظ أ
ً
 ،حتى يكون قراره خاطئا

 
ً
القرار لكنه  اتخاذمقاطعة  وعلى الرغم من أن الباحث جون كان يتوقع أنه كان ممكنا

 فوجئ بمعرفة أ
ً
لغاء ن الناس يستطيعون إحيث أظهرت هذه التجربة أ؛ نه كان مخطئا

 أخر ل متالحركات حتى مراح
ً
 .ة جدا

 اإلنسانن ما يجري من عمليات كيميائية في الدماغ تدعم قرارات مما يتضح أ

نما تقع ضمن مساحة العمليات وهذه العمليات إ ،القرارات اتخاذإلى وتؤدي بالنتيجة 

 نها تكون بفعل مؤثرات ومحفزات واعية أل ؛العقلية الواعية
ً
إلى وهي بالتالي تشبه  ،أيضا

مليات داء بعض العيؤديها الحاسوب عندما تطلب منه أ العمليات البرامجية التيحد ما 

 نه يمتلك وعيتقول أ أنالحسابية فال يصح 
ً
تصرف بمعزل  أو قرار  اتخاذقدرة على  أو  ا

 ليه ا إصدارهعن إيعازات قمت أنت بإ
ً
 .فتمت العملية كما طلبت منه تماما

 
ً
ن كل أل  ؛مور الروتينيةا في بعض األ ما يحصل لنا عندما نتصرف تلقائي وهذا تماما

تلقائيا ولكن  اإلنسانش يء مخزون في ذاكرتنا ويتصرف الدماغ كبرنامج معد لقيادة 

ذلك،  األمر  استدعىتلك القيادة املؤقتة متى ما  استمرار  أويقاف بإرادته ووعيه ويمكنه إ

 كده الباحث:وهذا بالضبط ما أ
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  أو الناس  أو تجنب السيارات إلى )عندما نسير في شارع مزدحم ونضطر  :جون يقول 

  ،العقبات
ً
هذه التصرفات الروتينية  .ليس علينا التفكير بحدوثه ،كثير من هذا يحدث آليا

 اعتبار  ءيمكن للمر ،ة تستولي على الكثير من املهام في حياتنا اليومية بطريقة ماالالواعي

 .(1) الوعي غيض من فيض من عملياتنا الذهنية(

متعمد في مهام العقل الباطن  أو وهذا ما وقع فيه الكثير من خلط غير مقصود 

فعال التلقائية والبرامج الروتينية التي ينفذها الدماغ بكل ثانية ل عن هذه األ ؤو املس

تقع  الالواعين يؤديها العقل أي إن املهام التي ممكن أ ،درايته أو  اإلنسانبدون علم 

امر والبرامج الروتينية و ضمن مساحة البرامج الثابتة التي تناط بها مهام تمشية بعض األ 

التي ال يمكن مقاطعتها مثل عمل  أو سواء التي يمكن مقاطعتها كما في املثال السابق 

 أو النوم  ثناءس والكبد وغيرها، وسواء كان ذلك أالحيوية كالقلب والبنكريا األعضاء

أما ما ينتج  .حوالقات واأل و ولكن يبق  الوعي يمتلك زمام القرارات في جميع األ  ،اليقظة

ارات الغيبية والنمطية فال يمكن خبالنبوءات واإل  أحالممور خارقة للعادة من قبيل من أ

 البرامج املخزنة في الدماغ بحجة أن تحمل على تلك أ
ً
 باطن ن هناك عقال

ً
ألن هذه  ؛فقط ا

لعقل الواعي مور روتينية بسيطة قياسا باملعالجات املعقدة التي يبذلها االبرامج معدة أل 

من  أو معلومات كثيرة من الذاكرة  استخدامإلى قرارات صعبة ومركبة وتحتاج  اتخاذفي 

إلى الخارقة الن فيها معالجات معقدة ومعلومات مجهولة  حالماأل وهذا يشمل  ،الخارج

 أو خبارات املستقبلية من قبل العقل الواعي من قبيل اإل  نجازهايستحيل إدرجة 

 االختراعات.

 أو ن العقل الباطن كيان مستقل أ باعتبار الفادح  الخطأقع الكثير في هذا لهذا و 

بهذا  "يونغ"كثر من هذا كما وصفه أ أو  "فرويد"سفل جبل الجليد كما يصفه هو أ

 ؛ يقول:األسطوريالوصف 

كان لنا أن نشخص الخافية أمكننا القول إنها كائن بشري كلي يضم  وإذا)

خصائص كال الجنسين. فوق الشباب والشيخوخة وفوق الوالدة واملوت وتحت إمرته 

ولذلك هو كائن شبه خالد ... لكن  ،مليونان من السنين أو خبرة بشرية عمرها مليون 

هذه هي على األقل  ،يبوبة الحلمهذا الكائن يعيش في غ –لعله لحسنه  أو  –لسوء الحظ 
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https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs


 149 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األحالم بني العلم والدين

 
 

وكأنها ليس لها واعية خاصة  حالماأل الكلية في  أو الحياة التي تبدو لنا فيها الخافية العامة 

ا من واعيتها بأكثر من ثقتن انتفاءغير واثقين من  –بطبيعة الحال  –بمحتوياتها رغم أننا 

  ذلك أن الواعية ال إلى . يضاف الواعية عند الحشرات انتفاء
ً
وإنما هي  تبدو لنا شخصا

تطفو على سطح الواعية في  إشكالمحيط حافل بصور و  أو أشبه ش يء بجدول دافق 

 .(1) العقل( اختاللفي حاالت  أو  حالماأل 

إلى ن سبب ذهاب علماء النفس ن خالل ما قدمناه في فصول البحث أنالحظ م

  همها هو:نسبية هو أمور لعل أ استقالليةله  أو ن العقل الباطن ش يء مستقل بأ االعتقاد

 .حالماأل وجود  -1

 مثلما يدرك  
ً
يقول يونغ: )..... فالخافية تدرك وتقصد وتحدس وتشعر وتفكر تماما

الدليل الكافي على ذلك نجده في علم العقل الواعي ويقصد ويحدس ويشعر ويفكر. 

 .(2) (حالماأل اض النفسية )سيكوباثولوجي( وفي أبحاث سياقات األمر 

  ،هنا باملجمل حالماأل قصد وال أ
ً
 ؛الخارقة للعادة موضع بحثنا حالماأل  بل تحديدا

قات صادقة وهي تحتوي على سيا أحالميراها الناس هي  حالماأل ن نسبة كبيرة من حيث أ

 حالماأل وهذه الطائفة من  ،بداعاتعاقلة ورموز وتخبر بنبوءات وأمور غيبية ومعارف وإ

، ماوجود جهة عاقلة مستقلة نسبيا تدبرها وتنتجها بطريقة إلى هي سبب ذهاب العلماء 

 مخاوففي النهار من صور و  اإلنسانعشوائية تعكس ما يفكر به  حالماأل بينما بقية 

 لى.و منيات وال تحتوي على ما تنتجه الطائفة األ وهواجس وأ

ويحيطونها بالتجارب والنظريات  بطريقة مقننة حالماأل وعندما يعالج علماء النفس 

الثانية والتي تقع ضمن ميدان  ن الطائفة التي تخضع لتلك التجارب هي الطائفةفإ

القوانين والطرق العالجية والتي أغلبها اض النفسية والهجاسية والهستيريا فتوضع األمر 

ليبدو ديب والسادية والنرجسية والكبت والأو اض والعقد النفسية كعقدة األمر متعلق ب

وجميع تلك األساليب واملفاهيم التي أعتمدها  ،وغيرها من املفاهيم لألفكار والتداعي الحر 

وهذا ممكن ينجح في بعض  ،حالماأل جانب الفئة الثانية من  تناول نما تعلماء النفس إ

اض النفسية ولكنه فشل فشال ذريعا في فهم وتفسير األمر األحيان في عالج الكثير من 

                                                           
 .187علم النفس التحليلي، يونغ: ص (1)

 .186نفس املصدر: ص(2) 
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  حالماأل لى من و الفئة األ 
ً
ضوابط تفسر وتعلل حصولها  أو ي قوانين من أ والتي خلت تماما

 ى.خر األ النفسية  حالمكما وضعت قوانين لأل 

وهي  ،العقل الباطنإلى : التي تنسب الكبيرة ةهو سعة الذاكر خر ال املهم  األمر و  -2

فكار الخارقة من معارف وأ حالماأل فما تخبر به تلك  حالماأل سببها تلك  أيضابالحقيقة 

إلى  اضطروالذلك هم جميعا  ،حيانغلب األ في أ اإلنسانمعارف يجهلها إلى ووقائع تمتد 

 أ افتراض
ً
مكانيات العقل إ تجاوز ت ن العقل الباطن يمتد على مساحة ذاكرة كبيرة جدا

 الواعي.

).. وهي تمثل خبرة فردية واحدة تمتد على بضعة عقود  :في الخافية "يونغ"يقول 

 من عوامل الوراثة 
ً
 هائال

ً
 وتستطيع أن تجمع مخزونا

ً
من السنين ... وهي واسعة جدا

تلك العوامل التي يعتبر مجرد وجودها  ،الجيل الذي يليهإلى خلفها الجيل املتراكمة التي 

 عن عدد غخطوة نحو تمايز النوع البشري ه
ً
دراكات اللطيفة ير محدود من اإل ذا فضال

)...(1). 

على  الحالم من قبل علماء النفس بناء اإلنسانتمت معالجة ذكريات  أيضاوهنا 

اض النفسية ونظرياتها وخصوصا الكبت األمر ليه في مجال معالجة م التوصل إما ت

 ،حالماأل وهذه طبعا مختصة بالفئة الثانية من  ،والعقد النفسية وذكريات الطفولة

 .ال من قريب وال من بعيدبها لى بل ال عالقة لها و الفئة األ  أحالمولكنها ال تلبي ما ينتج عن 

 الرموز فتم تخضيع أحالمالتي تم تسويفها بشكل كبير هي  حالماأل ولعل 
ً
 ها قسريا

غير  اعتباطيات والعلل املبررة لحصولها بشكل يجاد املبررعلماء النفس وإ ألطروحات

 واقعي.

واكتفوا  حالمبعجزهم عن تبرير النبوءات املستقبلية والغيبية لأل  اعترفواولكنهم 

 بحملها على جهة مجهولة.

سباب على شماعته فكان قل الالواعي وتعليق كل العلل واأل وما دام الكالم عن الع

لنقل ماهية  أو البد من تسليط الضوء على الجانب الخر من العقل وهو العقل الواعي 
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 الوعي لذا سنف
ً
  (1) رد ملحقا

ً
  مستقال

ً
ليه لعل الصورة تكتمل إمما وفقنا هللا  يغطي شيئا

 والتوفيق من هللا سبحانه.

ما التعليل الذي يقدمه العلماء في البارسايكولوجي والفيزياء الكمية لتبرير أ

ها في الفصل تناولبالخصوص فسن حالماأل النبوءات املستقبلية والقدرات الخارقة في 

 ن نستعرض الرؤيا الدينية للعقل.الخامس بعد أ

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
 (.1ملحق الوعي رقم )انظر:  (1)



 



، املوجودة عند الصالح إنسانواملقصود بالعقل هو القوة املفكرة املودعة في كل )

  .(1) والطالح واملؤمن والكافر(

متصل  حالماأل تشكل  ّن من خالل الفصول السابقة أ اتضحكما  النمن الثابت 

هم ملنظومة العقلية هي املسؤولة عن أفا ،باملنظومة العقلية ومن صميم عملها ووظيفتها

بثالثة  -بحسب الفصول السابقة  - اختصارهاوالتي يمكن  حالماأل العناصر املتعلقة ب

ن غير العشوائي لأل  الذاكرة والرموز وتركيب السياق :أمور 
 
قن

ُ
 .حالمامل

ظهرت عجزها عن تفسير حصول الخوارق ظور العلمي أواملنظومة العقلية وفق املن

 قل  تقدير:من خالل عناصرها الثالث على أ حالماأل في 

  من ذاكرة عميقة تختبئ فيها ذكريات دفينة تظهر في  حالمفالبد لأل

بعد أحداث اليوم السابق واألسواء كانت تلك الذكريات من قبيل و  ،حالماأل 

 
ً
غيرها تم  أو مكبوتة  أو كانت غريبة مجهولة تعزى لذكريات تاريخية  أو  قليال

 الباطن. أو  الالواعيتبريرها بالعقل 

  حالموهذه الرمزية صفة مالزمة لأل  ،في الغالب مرمزة حالماأل و  
ً
 ،عموما

 وبذلك نعود مرة  ،الجهة املجهولة الغائبة في العقلإلى وعلة الترميز ترجع 

 الباطن. أو  الالواعيى لفرضية العقل أخر 
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  وهذا  ،حداث لها سياق مقنن ومقصودفي الغالب فيها أ حالماأل و

  ّن وبما أ ،ومدرك ن يكونه عقل واعالسياق البد أ
ً
عن عقل  هذا غائب تماما

فيضطرون  ،آخر  مدبر  أو  آخر  ووعيه فيفترض أن يكون هناك وعي اإلنسان

 .الالواعي أوى لتبرير هذا السياق بفرضية العقل الباطن أخر  العودة مرة إلى 

ارت حولها هم ما دوالسياق( هي أ ،، الرموز الذاكرةالثالث ) املحاور فهذه  ،ذنإ 

 حالماأل العلمية لوضع علل معقولة ومقبولة لحصول  واألطروحاتالبحوث والتحليالت 

 الخوارق(. أحالمعموما والصادقة وخصوصا )

بررة م حالماأل يجاد مبررات حصولها فهذه بصورة عامة ربما ليس مهما إ حالماأل و 

وهي بهذا ال  ،حداث وهواجس اليوم السابق للحلمأصال، هي عادة تأخذ صورها من أ

مخزون  أو رث حضاري إ أو عقل جمعي  افتراضالتي تستدعي  األطروحاتتحتاج لهذه 

 فيهغيرها مما سبق الخوض  أو املكبوت من ذكريات العقد  النفسية  أو البدائي  اإلنسان

التي يتضح من صورها أنها  حالماأل الخوض في رمزية تلك إلى  أيضاوهي بهذا ال تحتاج 

 غلب سياقاتها عشوائية مضطربة.ذات عالقة بأحداث قريبة وأ

 الثالثة من وجهة نظر علمية بات واضح حالماأل  محاور لذا فالخوض في 
ً
وينبغي  ا

  من وجهة نظر دينية. املحاور مناقشة تلك 

 ولكن املنظومة العقل
ً
 ،باملنظور الديني عنها ية بمنظور علمي تختلف تماما

كما يعتقد أغلب علماء  نسانلكيان املادي لإلفاملنظومة العقلية دائرة مغلقة ومختصة با

 املنظومة العقليةي لذي يعطيها )أوهذا ال يستقيم مع الفهم الديني ا ،حياءاأل 
ً
 ( بعدا

 
ً
 غير مادي.   روحيا

سئلة العالقة الديني للخروج باإلجابات على األ  لذا سنرى العلل التي قدمها املنهج

  حالماأل عموما و  حالماأل بشأن 
ً
 .الصادقة خصوصا مختلفة تماما

 
ً
؛ بعضها روحي فاملنظومة العقلية باملنظور الديني تتضمن مراتب كثيرة جدا

عوالم  أو لذا سيكون لنا وقفة مع ثالث مراتب رئيسية  ،رض ي جسمانيوبعضها أ)ملكوتي( 

وعالم امللك( في مباحث مستقلة لنرى مدخلية كل  ،رئيسية )عالم العقل، عالم امللكوت

 والسياق( وفق منهج ديني. ،املهمة الثالثة )الذاكرة، الرموز  املحاور منها في 
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وحي والبدني للمنظومة العقلية من رجال ما بالنسبة ملن يعتقدون بالبعدين الر أ

ن هناك جهة غيبية روحية إلهية تدبر النهم يقرون حينها أ ؛العلم فال نقاش لنا معهم

 وبالتالي سيكون منهجهم متوافق ،البدن
ً
قل غير ال أ أو الصادقة  حالممع العلة الغيبية لأل  ا

 مختلفين معه وهذا هو املطلوب.

ر املنهج الد عتب 
لق هللا سبحانه وتعأو ن يني أي 

 
لق منه و األ  اإلنسانلى ال ما خ

 
ل ثم خ

ل و ل والروح األ و هو تجلي الالهوت في الخلق وهو العقل األ  اإلنسانالخلق، وهذا 

 املخلوق.

 ،ل الروحانيو ل هو العقل، وهو العالم األ و الحسن: )املخلوق األ  أحمديقول السيد 

املوجودات فيه مستغرقة بعضها في بعض وال تنافي بينها. وأهله على  ؛وهو عالم كلي

ليهما عخاصة بمحمد وعلي ) ةدرجات أعالها املس بعالم الالهوت سبحانه، وهي درج

 .(1) ((السالم

دركها خلق هللا، واملنهج ل هو أصل كل عقل وكل معرفة أو ي األ اإلنسانوهذا العقل 

 الديني بهذا يعطي 
ً
  بعدا

ً
دن هي الروح وهي ي فالجهة التي تدبر الباإلنسانللعقل  روحيا

ليها، وهذا إن تصل هذه الروح لها مراتب كثيرة يمكن أو  ،غير ماديآخر  موجودة في عالم

 اإلنسانليها إن يصل ة( التي يمكن أاإللهياتب يعتمد على مقدار املعرفة )في املر  التفاوت

سمى السماء السابعة وهي أ ليه وهو سماء العقل وهيإن يصل حتى يبلغ أعلى ما يمكن أ

 العوالم الثالث.

(: )وهو العالم الثالث، ليه السالمعالحسن ) أحمدوعالم العقل كما يصفه السيد  

أشرف من عالم امللكوت. وهو عالم كلي، املوجودات فيه مستغرقة بعضها في بعض، وال 
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هذا إلى هي الوصول  اإلنسانوغاية  .مللكوت وامللكتنافي بينها، كما هو الحال في عالمي ا

 .(1) ...(لى االعالم، والغرض من هذا الوصول هو معرفة هللا سبحانه وتع

نبياء والرسل لياء هللا من األ أو العقالء من الخلق هم  ّن ويعتبر املنهج الديني أ

 .تي بعدهم بقية الناس وكل بحسبهيأثم  ،واألئمة

صياء هم أصحاب و (: ).... واألنبياء واأل ليه السالمع) الحسن أحمدقال السيد  

 .(2) ((صلى هللا عليه وآله)ل هو محمد و العقول، والعقل األ 

 ،املعرفة الحقيقية التامةإلى يروم الوصول  إنسانوالسماء السابعة هي غاية كل 

وبالتسديد بروح مختصة بالسماء السابعة حصريا وتسمى روح القدس وبها وبتسديدها 

ن لبلوغ هذه املرتبة الروحية ولكن قضية ؤهلو وتدبيرها يتم العقل، وجميع الناس م

تفصيل وهي ليست موضوع إلى مور التي تحتاج هذه املرتبة مرتبط بالكثير من األ الوصول ل

 البحث.

: روح القدس هوفي تعريف تلك الروح: ) (عليه السالم)الحسن  أحمدقال السيد 

خلص العبد بنيته هلل سبحانه وتعالى، وأراد وجه هللا، فإذا أ العصمة، أو روح الطهارة 

 يدخله في كل خير ويخرجه من كل شر ويسلك به 
ً
مكارم إلى أحبه هللا ووكل هللا به ملكا

ح القدس وأروا ،املوكل به نسانالعلم لإلاألخالق، ويكون الروح القدس واسطة لنقل 

... 
ً
 .(3) (كثيرة وليست واحدا

مكانية املعرفية هذه اإل  اإلنساننها تعطي إن الدين يقدم مراتب الروح على أ 

 
ً
مكانات البيولوجية العادية ن تحصيلها باألسباب الطبيعية واإل والتي ال يمك الكبيرة جدا

ي يتمتع بها بعض البشر ممن بلغت أرواحهم وهذا ما يبرر القدرات الخارقة الت ،نسانلإل

 بحسبه. وكلٌّ  ؛لياء والصالحينو نبياء واأل لهذه املرتبة وخصوصا األ 
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هم العناصر ة التي يقدمها الدين ليبرر فيها أحد أنه يبين العلاتضح لنا هذا فإ ذاوإ

التي يعتمد عليها حصول الخوارق العلمية واملعرفية التي يتمتع بها بعض البشر والتي 

، ويتضح هذا همها وهي التي تعتبر نبوءة صادقةالصادقة أحدها بل ربما أ حالماأل تكون 

كل ف ،ية على طول التاريخاإلنسانفي مسيرة  التاريخيةكما سياتي ذكره في التحوالت  جليا

فاض على لهية مصدرها رجل أإقه ظهور لدعوة ن يرافثقافي ومعرفي كبير البد أتحول 

كدليل على صدق  ن الدين يقدم هذه امليزةومع إ .واألخالقالناس باملعرفة والعلوم 

بل هي كذلك على صعيد  ،نها ال تعتبر ميزة على صعيد ديني فقطة إال أاإللهيالدعوات 

تجارب واقعية ال يمكن غض النظر عنها حالها حال الثورة  أو ألنها تمثل تجربة  ؛علمي

غيرها من القفزات العلمية التي شهدها  أو التطور الطبي  أو غزو الفضاء  أو الصناعية 

 ية علىاإلنسانفيجب أن يتم التعامل مع هذه الطفرات  ،املحفل العلمي في تاريخ البشر

 نصاف العلمي.تخلو من اإل  بانتقائيةأخرى  مستوى واحد فال نأخذ جهة ونترك 

عن العلم أهو علم يتعلمه  (عليه السالم)عن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد هللا 

عليه )العالم من أفواه الرجال، أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ قال 

ك  أو أعظم من ذلك و  األمر ": (السالم ل 
 
ذ

 
ك ا أو جب أما سمعت قول هللا عز وجل: ﴿و  ْين  ح 

اُن﴾ يم   
ْ

ال األ اُب و  ت  ك 
ْ
ا ال ْدر ي م 

 
ْنت  ت

ُ
ا ك ا م 

 
ن ْمر 

 
ْن أ  م 

ً
ْيك  ُروحا

 
ل  .(1) "إ 

( املدبرة األرواحمتعلقة بالروح ) اإلنسانن يرتقي لها وهذه املراتب التي يمكن أ

 في كل مرحلة وحسب مستواه املعرفي:  نسانلإل

علم العالم، فقال لي: يا  سألته عن" قال: (عليه السالم)أبي جعفر  عن جابر، عن

يمان وروح الحياة وروح ء خمسة أرواح: روح القدس وروح اإل صياو جابر إن في األنبياء واأل 

ما تحت الثرى، ثم إلى القوة وروح الشهوة، فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش 

 تلهو وال قال: يا جابر إن هذه األربعة أرواح يصيبها الحدثان إال روح القدس فإنها ال 

 .(2)" تلعب

علم  عن (عليه السالم)بي عبد هللا أ اإلماماملفضل بن عمر، انه سأل  عن

يا مفضل إن هللا ": اإلمامبما في أقطار األرض وهو في بيته مرخى عليه ستره، فقال  اإلمام
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خمسة أرواح: روح الحياة فبه دب ودرج،  النبي صلى هللا عليه وآله جعل فيلى اتبارك وتع

وأت  النساء من الحالل،  وشرب أكل وروح القوة فبه نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه

النبي صلى هللا  يمان فبه آمن وعدل، وروح القدس فبه حمل النبوة فإذا قبضوروح اإل 

مام، وروح القدس ال ينام وال يغفل وال يلهو وال اإل إلى انتقل روح القدس فصار  عليه وآله

 .(1) "تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس كان يرى به يزهو واألربعة األرواح

تلك املراتب العقلية املعرفية متوقف على املرتبة التي يصل إلى فالوصول  ،ذنإ

سلفنا هي ( كما أ، وسماء العقل )السماء السابعةالسماواتفي ارتقائه في  اإلنسانليها إ

 وما دونها ظل للعقل.ليه وهي العقل الحقيقي إالوصول إلى غاية ما يطمح 

عرفية روح تسددها وهي متصلة ن هناك مراتب معرفية ولكل مرتبة مأي بمعنى أ

على بكثير مما دونها من والسماء السابعة يكون مستوى اإلدراك فيها أ. تدبير اتصالبها 

 السموات الست بسبب تسديد روح القدس املوجود فيها فيكون فيها العقل حقيقي
ً
 وتام ا

ً
 ا

 ،ما السماء السادسة ففيها ظل للعقل وليس عقال حقيقياأ .أيضاوهي على مراتب كثيرة 

ك كلما نزلنا في درالتالي يقل مستوى الوعي ومستوى اإل وهكذا يقل املستوى العقلي وبا

 . السموات الباقية

بقلبه، والقلب هو الروح،  اإلنسان: )يعي (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

جود في السماء الثانية فمن كان له و  ،مؤمن يعي كلمات هللا بحسب حاله إنسانوكل 

 .(2) (، وهكذاقل ممن كان له وجود في السماء الثالثةفقط وعيه أ

 وعلى ما تقدم نعرف أ
ً
ثارتها التي أ االستفهاماتيعالج  ن املنهج الديني يقدم فهما

فهذا  ،بما يتوافق مع الواقع والحقيقةالعناصر الثالث التي عجز علماء النفس عن بيانها 

وهذا التقديم له ما يبرره على املستوى  ،مبرر هنا بالبعد الروحي حالماأل البعد الخارق في 

 التجريبي.

ساطير بل وقائع ملموسة من لنا قصصا حقيقية ليست من قبيل األ ريخ ينقل فالتأ

مختلفة ألشخاص حقب زمنية مختلفة ومن ثقافات مختلفة ومن مناطق جغرافية 

 
ً
  كثيرين جدا

ً
  مارسوا دورا

ً
مور وكانوا جميعا علماء في وتطور األ  األحداثفي تغيير  بارزا
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كما  أو غيبي  أو تحصيلهم العلمي مجهول  ّن ل هم فاقوا كل من في زمانهم رغم أزمانهم ب

ب تفردهم والرسل على مر الزمان وسب األنبياءهللا سبحانه، وهؤالء هم إلى ينسبونه هم 

 للرب الخالق العظيم. انتسابهمبهذه الهبة العظيمة هو 

العلوم ممكنة التحصيل بطريق مجهول وغير  ّن تلك الحوادث تثبت تجريبيا أ

 وهذه الحوادث من الكثرة والتواتر بحيث يصعب تكذيبها و معروف باي
ً
وهي  ،نفيها أو لوجيا

 ن هناك عاملت أيقدمها املنهج الديني إلثبادلة املهمة التي من األ 
ً
 غائب ا

ً
تحكمه قوانين  ا

 أو مختلفة وله رب عظيم يمد البشر بالعلوم واملعارف بشكل غير محدود وال يمكن تخيله 

تلك  ّن املستوى العلمي التجريبي، بحيث أصبح واضحا وبالدليل أ تعليله ماديا حتى على

 الشخصيات أثبتت بما ال يقبل الشك أ
ً
ت معارفها في شتى فظوقد و  نها تعرف الكثير جدا

 مجاالت الحياة.

ن يعالجوا تصدوا لقيادة الناس وقبلوا أ (عليهم السالم)نبياء والرسل هؤالء األ  ّن وأ

وهم بهذا  ،حدمؤهالت ومواهب وعلوم ال يجاريها أكل مشاكل املجتمع بما يمتلكونه من 

وبالتالي أصبح هذا دليال يقدمه  ،ما سواهم مفتقر لهم ولعلومهم ّن التصدي أثبتوا أ

ي هذا العالم ال ف اإلنسانصحاب الفكر الديني لتبرير وجود داعم غيبي رباني روحي يمد أ

 .ثرهيمكن إنكار أ

نها أ اتضحلعقلية في املرتبة السابقة التي قل من املرتبة اوهذه املرتبة العقلية أ

 األنبياء والرسل واأل  مختصة بالناس الذين
ً
 معليه)ئمة بلغوا العقل التام وهم عادة

قل على األ أو كثر الناس يشترك في هذه املرتبة العقلية األدن  )ظل العقل( أبينما  ،(السالم

 ليها في بعض فترات حياتهم.إهم يصلون 

: )أّما الذي يشترك فيه جميع بني آدم (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

 .(1) ال العقل الحقيقي( ،يةاإلنسانالنفس  أو فهو ظل لذلك العقل، 
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 اإلنسانيطلق على املستوى املعرفي واملرتبة التي يرتقي لها  "ظل العقل"فمصطلح 

 أيضاولكن تبق  تلك املراتب روحية  ،في جميع السموات امللكوتية حتى السماء السادسة

 وال عالقة لها بالعالم املادي.

 هناك روح ّن وبعد أن عرفنا أ
ً
)روح القدس( مختصة فقط بالسماء السابعة تدبر  ا

 روح أيضاهنا في هذا العالم العقلي )عالم امللكوت(  ّن فالبد أن نعرف أ اإلنسانوتسدد 
ً
 ا

يمان وهي روح اإل  ،عند بلوغه هذه املرتبة من العوالم الثالث اإلنسانخاصة تسدد وتدبر 

مرتبة توجد آخر  ماء الثانية وهيوهي مختصة بالسموات امللكوتية كلها ابتداًء من الس

باملعرفة وتسيره وتدبر  اإلنسانبالسماء السادسة وهي تمد  وانتهاءفيها روح اإليمان 

 .أموره

روح حقيقي  نسانه ليكون لإل: )والحق ان(عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

ل الجنات أو ألنها  ؛قلالسماء امللكوتية الثانية على األن يكون له حظ ووجود في البد أ

 .امللكوتية(

 وقال 
ً
عبارة عن مرآة نفس وهذه النفس في هذا العالم املادي  إنسان)فلكل  :أيضا

 و ح الحياة رو "رواح هي: وروح القدس، ولهذه النفس ثالثة أ يمانتنعكس فيها روح اإل 

ية من حيث أنها متوجهة بهذا اإلنسانهي النفس  األرواحوكل من هذه الشهوة"،  و القوة 

 .(1) وعاملة لهذا العمل( االتجاه

 أي إ ،يعقل أموره ويدبرها بظل العقل اإلنسانف
ً
 حقيقي نه ليس عقال

ً
 تام ا

ً
نما هو إ ا

  ،صورة للعقل وظل له فحسب
ً
ألنه ال يوفر  ؛صورة للعقل أو  ويصطلح عليه بكونه ظال

س التي ترفد هذا نفامل للكائن الحي بحسب محدودية األ دراك والوعي الكإمكانية اإل 

 مكانيات العقلية.العقل بتلك اإل 

رهم، وهو يعطيهم إمكانية مؤمنهم وكاف ؛وجميع بني آدم مشتركون بظل العقل  

 استمرار يكفل  والتفاعل مع متغيراته بما وإدراك محيطهم والتعامل معه الكتشافكافية 

 الحياة ونموها على جميع األصعدة:
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: )... ولسائل أن يسأل: فالذي عند (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

املتطورة ؟! والجواب:  االتصالهم يخترعون به الطائرة وأجهزة الكفرة أليس بعقل، ف

: "تلك السالمعليه ية فقال و اعن الذي كان عند مع عليه السالمسئل أبو عبد هللا 

له نصيب في  إنسانالنكراء تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل". فكل 

عالم امللكوت، ونصيبه نفسه، وهي صورة مثالية وظل للعقل، وهذا الظل هو قوة 

 .(1) الناطقة املغروسة في الجنان( أو اإلدراك 

العقل وهو املدبر من مهام ظل العقل، أي إّن ظل  اإلنسانتدبير بدن  ،ذنإ

 على النفس التي يقع عليها ذلك الظل، فإن كانت النفس  نسانلإل
ً
 تماما

ً
يكون معتمدا

 
ً
 أيضامنكوسة فيكون ظل العقل منكوسا

ً
، فتنقلب فيه أيضا، ويكون تدبيره منكوسا

، وهكذا تسير أمور ذلك 
ً
 والباطل حقا

ً
باملقلوب، فهو  اإلنسانالقوانين فيكون الحق باطال

 النور ظالميرى 
ً
 والظالم نور  ا

ً
  ا

ً
 ومرشدا

ً
والعكس صحيح، فيكون ظل العقل الواقع هاديا

 عالم العقل.إلى ، وهي الوصول اإلنسانلغاية 

 (عليه السالم)الحسن ي عن أب
 
: )إّن املرء إذا خرج روحه فإّن روح الحيوان باقية

فقال عبد الغفار  .أيضافي البدن، والذي يخرج منه روح العقل وكذلك هو في املنام 

، "أجل مسمىإلى " -قوله إلى  - "هللا يتوفى األنفس حين موتها: "األسلمي: يقول هللا عّز وجّل 

؟ فقال  أفليس ترى األرواح كلها تصير إليه عند منامها، فيمسك ما يشاء ويرسل ما يشاء

فأما أرواح الحياة فإنها في  ،إنما يصير إليه أرواح العقول (: عليه السالم)له أبو الحسن 

البدن، ال يخرج إال باملوت، ولكنه إذا قض ى على نفس  املوت قبض الروح الذي فيه 

 ملقً  ال يتحرك، ولقد ضرب هللا لهذا 
ً
، لكان بدنا

ً
العقل، ولو كانت روح الحياة خارجة

 في كتابه في أصحاب الكهف حيث قال
ً
أفال  ،"ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال: "مثال

 .(2) ترى أّن أرواحهم فيهم بالحركات(

  النفيكون 
ً
طبعا،  حالماأل ن ظل العقل هو املدبر للتفكير بما فيها أ واضحا

  اإلنسانوبخروجه يكون 
ً
  معطال

ً
 اإلنسانوهذا النشاط يبقي  ،ال بأمور تدبير البدنإ تماما

 روح الحياة. أو مر مناط بروح الحيوان وهو أ ،على قيد الحياة

                                                           
 .30-29ص 1كتاب العجل، للسيد احمد الحسن )عليه السالم(: ج (1)

 .244ص 4دار السالم، امليرزا النوري: ج (2)



 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   162

تتكفل بدور العقل املتحكم في  هي التي اإلنسانروح  ّن أ :ليهاإالنتيجة التي نصل 

هي هذا العقل الخفي والذي يشكل دفة  اإلنسانن هوية أن نقول أ بل يمكن ،اإلنسان

 .بشكل كلي تقريبا اإلنسانتحكم في ال

علماء النفس  انتهجهاالفكرية )السرقة( التي  االستعارةوعلى هذا نعرف سبب 

سموه يمثل جهة غائبة مجهولة من العقل أوجود عقل باطن  افترضواامللحدون عندما 

ولديه قدرة على التفكير والتدبير والتجريد بشكل متطور وفائق قياسا  "العقل الباطن"

تعتبر دليال على  -ذن إ -فهي  ،وهذه الفرضية توازي الروح تماما ،الواعي اإلنسانبعقل 

وال يسعفهم هذا الهروب  ،اإلنسانجهة غيبية عاقلة تتحكم بأفعال ان هناك قرارهم بإ

كثر مما يكون بوجود الغيب والروح بل إنه ربما يضعهم في موقف محرج أ االعترافمن 

عالم الروح بكل ما يحتوي من  ّن من الطرح الديني الدقيق أ اتضحبينما  لهم مخرج.

الن هذا  وجود عقل خفي داخل الجسد، افتراض كل الفراغات التي يتركها تفاصيل يمأل 

عالقة بدون تبق  ت كثيرة ومفصلية إشكاال يتمخض عن  أنالفرض "عقل باطن" البد 

التراث الشعبي  أو املستدعيات إلى رجاعها التي تخبطوا في إ "الرموز "برزها هو ولعل أ ،حل

 غيرها وأ أو 
ً
بينما عالج املنهج الديني هذا الجانب بشكل دقيق  "،العقل الباطن"إلى  خيرا

فما حصل ويحصل من تجارب ال تعد وال تحص ى  ،التجريبي لألسلوبوممنهج ويخضع 

 يلها وتحققها بعد ذلك حرفيا يعد دليال تجريبيا على نجاح هذا املنهج.أو تم ت أحالممن 

نما يشير وهذا املذهب إ ،نما هي وحي إلهي مقنن ومقصودالصادقة إ حالماأل ن أي أ

 أو الت ّن أإلى 
ً
 ثبات دليله التجريبي علىيدعم املنهج الديني في إآخر  يل يعد هنا عنصرا

 .ليهإوفق ما يذهب  حالماأل حقيقة 

  حالماأل تكرار حوادث تحقق  ّن فإننا عندما نقول أ
ً
  يعد دليال

ً
 تجاوزهال يمكن  تجريبا

تحقق  ّن فإننا حينها سنثبت أ ،التغاض ي عنه بهذه البساطة التي يفترضها املنكرون أو 

 ن التفسيرأل  ؛اإلثباتوهذا التفسير هو نقطة محورية في  ،حدث وفق تفسير معين حالماأل 

يل( هنا ش يء ملموس ويخضع لإلحصاء والبحث والتدقيق وهو واقع بشكل قطعي ال أو )الت

وهذه القوانين والضوابط لها  ،قوانين )الرموز( وضوابط تحكمهن فيه بل أ، شبهة فيه

فخرجوا لنا  حالماأل نبياء والرسل( الذين برعوا في تطبيق تلك القوانين على )األ  هالماؤ ع
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 وال يمكن إ ،(1) بنتائج مذهلة ومتكررة )مثل رؤيا البقرات(
ً
 وإ نكارها تاريخيا

ً
 حصائيا

 
ً
العلم التجريبي نظريات مثبتة ويعتمد على نتائجها وهذا بالضبط ما يعتبره  .وعلميا

 التطبيقية في كافة مجاالت الحياة.

جنبية، وهي تحمل كل ما لهذه نا األ أحالمال ترجمة للغة يل ما هو إأو فالت ،ذنإ

خر ال ودالالت )هذا بإقرار الطرف  الصادقة لها معان   حالماأل فالرموز في  الكلمة من معنى.

 
ً
  ،(أيضا

ً
  وهذه املعاني ما دامت مقننة وغير عشوائية وهي تمتلك سياقا

ً
  واضحا

ً
 وجمال

 ."جنبية ال نفهمهالغة أ" :ذن، فيصلح أن نطلق عليها إلةمفيدة وواضحة املعنى والدال

 ن يكون ملموهذا املترجم البد أ ،وهذه اللغة البد لها من مترجم
ً
بكل ما تحتويه  ا

 طالقا.عليه ش يء منها إ وال يعص ي هذه اللغة من مفردات ومعان  

جنبية فهو بالتأكيد ال يمثل جهة ترجمة هذه اللغة األ ن عجز هذا املترجم عن فإ

صل وهذا بالضبط ما ح ،الوثوق به بعد ذلك أو ليه إمأمونة الجانب وال يمكن الركون 

ن، فدائما يوجد مترجم عالم بتلك اللغة وناجح ويحصل منذ آالف السنين حتى ال 

ما مثال املترجم الناجح أ .من غيره استعارهافاشل ال يعلم منها إال بعض الكلمات  جمومتر 

يل أو عباء هذه املهمة بالقيام بترجمة وتة هللا في كل زمان وهو من يتحمل أفهو جج

العرافين والكهنة ومن لحق  خرال بينما نجد على الجانب  .، ونجح في كل ما ترجمهحالماأل 

عن  ناجزو يفسرونها وفق نظريات نفسية فقط فهؤالء ع أو  حالماأل من ينكرون مبهم 

  باعترافهموهذا  ،غلب مفردات تلك اللغةترجمة أ
ً
كما مر ذلك في الفصول  جميعا

 السابقة.

                                                           
الرؤيا التي تكررت على فرعون مصر وعجز املعبرون عن فك رموزها، عندها استعان بالنبي يوسف )عليه السالم( فأولها  (1)

 إلنقاذ شعب مصر من جفاف ومجاعة لسبع سنوات؛ قال تعالى: )
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فهذا  ،جنبيةهذا املترجم بالتعبير عن كل ما أخبرت به تلك اللغة األ  فإن صدق

ي من عالم امللكوت الذي جاءت ا )أهذا املترجم تعلم تلك اللغة من أهله نيعني قطعا أ

 درجة أنه لم يخطأ فيها أإلى منه( فأتقنها 
ً
 . بدا

على من ال يفهم وال يعرف رموز  حالماأل خبار عن النهي عن قص لذا تواترت األ 

 الحكمة فإنها ربما تقع على ما تؤول:

إن رؤيا املؤمن ترف بين السماء واألرض على : "(صلى هللا عليه وآله)عن رسول هللا 

يعبرها له مثله فإذا عبرت لزمت األرض فال تقصوا  أو رأس صاحبها حتى يعبرها لنفسه 

 .(1) "رؤياكم إال على من يعقل

 عليهم السالمأهل البيت ) اعتمدلذلك 
ً
 خاصا

ً
 إنسان، يمكن ألي بالتأويل( منهجا

، لذا فهو يعتبر دليل حالماأل ن يدرسه ويتعلم منه ويستفيد من مفرداته في فهم لغة أ

 إ
ً
ى خر أيل من جهة أو ن وظيفة التكما أ .خرال والعالم  واأللوهيةللغيب  ثبات قوي جدا

 ،مر غير ممكن لغير املعصوميل أأو كون الت ؛تعتبر دليل تشخيص لحجة هللا بين املؤمنين

 حكام للمتشابه يل هو إأو وكون الت
ً
دلة التي يحتج بها ججج هللا األ إلى وهذا يضاف  .أيضا

 على مرور التاريخ.

علماء النفس في التعامل مع  اتبعها مقارنة بسيطة بين املنهج الذي جرينو أول

 ، لوجدنا تخبط(2) يلأو الرموز وبين املنهج الديني الذي يعتمد قوانين واضحة للت
ً
 واضح ا

ً
 ا

ه ال تشترك مع أحالمله رموزه الخاصة ب إنسانالرمز فمرة يعتبرون كل  لةفة دالفي معر 

عقد إلى ومرة يعتبرونها ترجع  ،يةاإلنسانة بين الثقافات ومرة يعتبرونها مشترك ،غيره

التي  الةيل الرموز للحأو وبعضهم يترك ت ،نفسية تم تشويهها لتظهر بهذا الشكل النهائي

وبعض يعلن عجزه  ،متعلقة باملريض نفسه -ي الرموز أ -توجه الطبيب النفس ي كونها 

 .يل الرموز وو... الخأو عن فهم وت

 وهذا بطبيعة الحال يعد تخبط
ً
 واضح ا

ً
منهجية وقانونية ضمني بعدم  اعترافوهو  ا

  سرارأعلى  واحتوائهافهم الرموز رغم أهميتها الكبيرة 
ً
  مهمة جدا

ً
في نجاة  ربما تكون سببا

 ."صاحب السبع بقرات"في رؤيا فرعون  مة بكاملها كما حصلأ

                                                           
 .174ص 58بحار األنوار، املجلس ي: ج(1) 

 (.3ملحق في رموز الرؤيا: )امللحق  (2)
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رات خارقة ن هذا املستوى من املنظومة العقلية يتيح قدتبين لنا أ :وباختصار

وم الغيبية التي تظهر في حياة ن نالحظها في الكثير من املعارف والعليمكن أ نسانلإل

لتفسير  وهذا طبعا هو ما يقدمه املنهج الديني ،الصادقة حالماأل وخصوصا في  ،اإلنسان

 نواعها.أ اختالفتلك الظواهر على 

موره في عالم امللك وهو في تدبير أ اإلنسانوهي املرتبة العقلية التي يستعين بها 

 اإلنسانوهو العقل الذي يشترك به املؤمن والكافر بل يشترك به  ،ثالث العوالم

ن يمكن للكائن الحي أ لبدن وبدونه الوالحيوان وهو ضروري والبد منه لتدبير شؤون ا

دوره الرئيس في كونه حلقة وصل بين هذا العالم وبقية  إلى باإلضافةيعيش لحظة واحدة 

عوالم امللكوت والعقل الكلي  إلىبنفسه  االرتقاءم العلوية في حال قرر اإلنسان العوال

 .اإليمانومن ثم تسديده بروح 

 أو  اإليمان: )... فمن ليس فيه روح (عليه السالم)الحسن  أحمدقول السيد ي 

ثالثة جهات للروح، وهذه هي نفس جهات  أو  أرواحتبق  له ثالثة  اإليمانتسلب منه روح 

 .(1) أنفس الحيوانات فال تكون له ميزة على القردة والخنازير ....(

الثالث عالم مادي شبيه بالعدم ليس له حظ من الوجود إال قابليته وهذا العالم 

  ،درجات التنـزل  آخر  للوجود، وهو 
ً
عن العوالم الروحانية العليا  ولهذا فهو يختلف تماما

في هذا والبد لنا من بيان ما يطرحه الدين  ،التي تطرقنا لها من خالل املبحثين السابقين

 لى.و بالسماء األ  وقعهالعوالم والذي يمكن تحديد مدن  الجانب املهم والذي يمثل أ

لى هي و : )ويجب مالحظة أّن السماء األ (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

ل أو نهاية السماء الدنيا، أي إّن السماء الدنيا تبدأ في هذا العالم الجسماني، وتنتهي في 

حلقة الوصل هي السماء  أو الروحاني، أي إّن نهايتها حلقة وصل، ونهايتها  العالم امللكوتي

 .(2) لى(و األ 

                                                           
 .142وهم اإللحاد، السيد أحمد الحسن )عليه السالم(: ص(1) 

 .130ص 4هـ: ج 1426املتشابهات، السيد أحمد الحسن )عليه السالم(، الطبعة األولى (2) 
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  :وهي ،في هذا املبحث االسترسالالوقوف عند نقطة مهمة هنا قبل والبد من 

ن املنهج الديني يعطي الصفة الروحية للمنظومة العقلية في املستويين السابقين أ

ن املنظومة العقلية تنزل للمستوى أما في هذا املستوى األدن  فإ ،من عوالم الوجود

ألنها  ؛يتعاط  مع املنظومة العقلية الروحية السابقة أو ن يتواصل وهو ال يمكن أ ،املادي

  "من وفي"
ً
تقوم بهذا الدور آلة  البد من خلق االتصالولكي يتحقق  ،عاملين مختلفين تماما

 هي النفس. لةمستويات التنزل املختلفة وهذه االوالتواصل بجميع  االرتقاءولها قابلية 

فالبد من رفع الطينة للسماء األولى ) (:عليه السالميقول السيد أحمد الحسن )

( وبقية الناس منها فهذا أمر ضروري حيث أّن الروح بثت عليه السالموخلق نفس آدم )

الروح بالجسد  اتصالوعة هي آلة في هذه الطينة املرفوعة وأصبحت هذه الطينة املرف

عاملين مختلفين وبينهما عوالم فكان  –ومن  –فالروح ال يمكن أن تمس الجسد ألنهما في 

البد من وجود آلة لها وجود في كل مراتب التدرج والعوالم بين السماء الجسمانية 

يتحرك ضمن  أنوعندما يرفع الجسم يكون له هذه املراتب فله  األولىوالسماء 

 .(1)حدودها(

ذه ضرورية وه ،(النفسي بين مكان تواجد الجسد املادي ومكان تواجد الروح )أ

 ،بين املحرك )النفس( والجسد املوجود في هذا العالم املادي واالتصالليتحقق التحكم 

رضية الثالثة نفسه فاألرواح األ  اإلنسانرواح بالجسد متعلق بوهذا التحكم من تلك األ 

يمان والقدس( كال الجانبين له دور في القوة واملدرج( واألرواح العلوية )اإل )الشهوة و 

 التحكم.

دم : )وبهذا أصبحت كل أنفس بني آ(عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

 اإليمانقل صورة لروح  أووروح القدس  اإليمانمركبة من الطينة املرفوعة وتجلي لروح 

ن ن يصل ألعلى املراتب، ومفطور أمفطور على أ إنسان، وبهذا فيكون كل وروح القدس

التي يرتقي بها وهي صورة  لةطور على معرفة هللا، بل ولديه اليكون مع املأل األعلى ومف

 .(2) يمان وروح القدس(روح اإل 
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الذي يشترك فيه جميع  ... أّماال ظل للعقل: )نية املبثوثة ما هي إنسافالنفس اإل

 .(1) ية ال العقل الحقيقي...(اإلنسانالنفس  أو بني آدم فهو ظل لذلك العقل، 

ادي باملنظومة العصبية في دن  مراتب التنزل املوهذا الظل للعقل يتجسد في أ

 :اإلنسانجسد 

ب الذي بين جنبينا هو ظل (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 
ّ
: )وبما أّن الل

 على إدراك كثير من قوانين عالم املادة ...( اإلنسانللعقل، فيكون 
ً
 .(2) قادرا

في عالم الدنيا تحقق  اإلنساناالتصال هذه )النفس( وبين آلة  ومن خالل

 وبشكل تام. نسانوالتواصل والتدبير لإل االتصالنظومة العقلية بجميع مراتبها امل

يولد مع نفس مخلوقة  إنسان: )... كل (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

تفاعل وتدبير كامل  اتصالالروح، وهذه النفس متصلة بالبدن من الطين املرفوع ونفخ 

، ولها تأثير مادي فعلي على البدن كعمل مله وحياته وموتهتستشعر لذته وأ نهابحيث أ

 محرك فاعل فيه. 

ألنها مخلوقة من النفخ فهي صورة واضحة وجلية للروح والعقل وهذه النفس 

ه ، وهي الجهة املوجن يوجه لها التكليفا يصح أف ولهذالكلي، ولهذا فهي مؤهلة للتكلي

املتطلبات  ي، وهي ممتحنة في هذه الدنيا باتصالها بالبدن ذبالطاعة اإللهيليها التكليف إ

 .(3) الشهوانية الدنيوية(

ة لهذا الغرض وهي مخلوقآلة  مة العقلية تتصل بالبدن عن طريقن املنظو إي أ

العوالم امللكوتية األعلى منها وتسدد إلى  االرتقاءمات والتي تمتلك مقو النفس املنفوخة، 

من جهة البدن ما ألنها تمتلك صورة من تلك األرواح، أ ؛رواح القدسأ أو يمان بأرواح اإل 

بين البدن والنفس املنفوخة فيوصل الدماغ  باالتصالاملتكفلة  لةفيكون الدماغ هو ال

 امر بين الطرفين.و األ 
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دارته وتدبيره نهج الديني يقر بفاعلية الدماغ وإن املأإلى شارة وهنا البد من اإل 

ولو أن هذا الدور محدود إذ يغلب  ،األرضفي جميع مراحل الوجود على هذه  نسانلإل

عليه ) الحسن أحمدفكما يمثله السيد  ،املدبر الحقيقيكثر مما هو دور عليه دور الناقل أ

نه مثل جهاز الفاكس )هو جهاز إ مجمع البحرين" إلىكتاب "رحلة موس ى في ( السالم

والدماغ قدرته (، في هذا العالم الجسماني اإلنسانوجود إلى يوصل املعلومات من و 

: )... وهذه (السالم عليه)الحسن  أحمدالتركيز والتذكر كما يصفه السيد محدودة في 

البايلوجية لديها قدرات محدودة، مثل قدرة الدماغ على التركيز، فالدماغ له قدرة  لةال

 .(1) محدودة على التركيز والتذكر ...(

نه ال يمتلك املقومات التي ته البالغة في املنظومة العقلية إال أهميفالدماغ رغم أ

يوفرها فالقدرات التي  ،دراك واملعرفةواإل  هذا املستوى من الذكاءإلى  اإلنسانتبلغ ب

  استثنينا ذاالدماغ للمنظومة العقلية إ
ً
وربما  ،الجانب الروحي )النفس ي( محدودة جدا

 عليه السالم دمحظة هذا الفارق في هذا الزمان )أي بعد بث الروح في آيصعب مال 

 دملذين سبقوا آسالف البشر القدماء األن أغلب من يحملون هذا الدماغ من أ ؛وذريته(

بعض  باستثناءوصار من الصعب إثبات هذه الحقيقة  انقرضوا( وذريته قد عليه السالم)

 هذه الحقيقة.إلى ثارهم التي تشير آ

: )... ولكن الحقيقة انه ال يوجد أي (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

 أ تفسير علمي حقيقي وكاف  
ً
، فريقيااملهاجرين من أ سابينس هوموملا حصل لعقل ال بدا

أي تطور  أحداثربا لكنه لم يتمكن من أو ف السنين في آال مئات  درتالنفبينما عاش النيا

الرسوم وكل ما فعله  أو اللغة  أو حضاري حتى على مستوى الحياة االجتماعية  أو ثقافي 

نه مخترعها األصيل بل ربما تعلمها من وهناك شك في أ ،دوات ججرية بسيطةصناعة أ

سابينس املهاجرين  ، في حين نجد أن الهومورباأو إلى سابينس عندما هاجروا  مولهو ا

في ألواح  األخالقيةمرحلة تدوين القوانين إلى قل من ستين الف عام وصلوا خالل أ

ن هناك شيئا طرأ على معادلة وصلتنا من السومريين، فهل يمكن إغفال أ الطين كما

يست حيوانية كما في السابق بحيث وجعله يتصرف بصورة منظمة ول األرض يهذا الكائن 

  االجتماعيةه نه بدأ يزرع وينتج ويربي الحيوان ويصنع وينظم حياتإ
ً
، يكتب ويتكلم وأخيرا
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ربا لم أو تطور هذا التطور امللفت وذاك الذي في  اإلنسانما الذي حصل بحيث إن هذا 

 يتطور رغم تفوقه بكبر الدماغ ؟

تعزي لكبر  أنسابينس وال يمكن  أحدث قفرة نوعية واضحة في الهوموهناك سر 

، كما يفسر بعض عبورها أو الكتلة الحرجة للدماغ إلى الوصول  أو ججم الدماغ فقط 

نها مرتبطة بحجم الدماغ ونسبته عن بقية الحيوانات بأ اإلنسان اختالف الةالعلماء مس

 درتال كاننتعتمد على كبر ججم الدماغ فالنيا الةبقية الجسم، في حين لو كانت املسإلى 

سابينس(  الهوموالحديث ) اإلنساندمغة ير كمعدل أن معدل دماغه كبقد تطور بحيث أ

 نومع هذا لم يفعل النيا % 10حيان بما يقرب من وربما أكثر في بعض األ 
ً
 درتال شيئا

في  االجتماعيةته الحديث سجل ثقافته وحيا اإلنسانالحديث، ف اإلنسانمقابل ما فعله 

  درتالنربا في حين لم يسجل النياأو 
ً
كانت  االجتماعيةله قيمة بل حتى حياتهم  شيئا

الحياة االجتماعية إلى الحديث الذي كان يميل  اإلنسانبسيطة ولم يكونوا مرتبطين ك

ب هذا التقدم قرار بدخول ش يء جديد في املعادلة سبّ أكثر، فال مناص إذن من اإل

داث إحإلى سابينس(  الحديث )الهومو اإلنسانوالثقافي والفكري الذي وصل بالحضاري 

العليا  األخالقيةبرز معاملها التي وصلتنا مدونة هو املثل قفزة حضارية وثقافية واضحة وأ

 .(1) كاإليثار والعدل(

هي بالتأكيد  النليه إما وصل إلى الحديث  اإلنسانهذه القفزة الكبيرة التي نقلت 

ي أ (سابينس الهومو) اإلنسانقران أ ّن بدليل أ ،خارج الحسابات والعلل املاديةقضية 

ة في صنع الحضارة فضلينفس الدماغ ولكن لم يعطيهم هذا أي أ امتلكوا درتالنالنيا

وهذا الفاعل  ،آدمي سالف بنليه أإالتفكير باملستوى الذي وصل دراك و والقدرة على اإل 

( التي دخلت في املعادلة فغيرت املوازين اإللهياإلرسال  أو ية )اإلنسانس الجديد هو النف

 
ً
 .تماما

تكون  أنالبد ر الجديد في معادلة العقل والذكاء ولكن قبل الخوض في هذا املتغي

دراك والذكاء بمعزل عن فما مدى فاعلية الدماغ في اإل  :الةلنا وقفة اذا عكسنا املس

فيفترض حسب نظرية  ؟ي الحقااإلنسانالتي دخلت في معادلة الذكاء  الدميةالنفس 

لحية )حسب ججم الدماغ( ن الدماغ ينتج ذكاء بمقدار معين للمخلوقات االتطور أ
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ً
ن الفارق بين مستوى الذكاء لدى وبالتالي فإ ،لإلدراك والتفكير لديها جميعا ويكون سببا

 املخلوقات التي تملك النفس الدمية سيكون مختلف
ً
  ا

ً
اء عند غيرها عن مستوى الذك تماما

 ي التي ال تمتلك نفسأ
ً
بهذا الدماغ لم نجد  اإلنسانالحيوانات بما فيها  فاشتراكدمية، آ ا

 له نفس األ
ً
 ثر ونفس النتائج الكبيرة في املجتمعات البشرية واملجتمعات الحيوانية عموما

  ،دمي آسالف بنبما فيها أ
ً
 فالجميع يشاركونا في القدرة على التفكير والرد وهذا بات واضحا

 
ً
  ومفسرا

ً
 وثابت علميا

ً
  ا

ً
وهم "في ( عليه السالم) الحسن أحمدكما أشار لذلك السيد  دينيا

 : "اإللحاد

يقرها  الةدن  مسلنا بالتفكير والتجريد في حدود أ مشاركة الحيوانات لةأ).... فمس

وا على وادي النمل قالت تحتى إذا أ"سالم ونص عليها القرآن: على األقل لنقل اإل  أو الدين 

مساكنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون ...  ادخلوانملة يا أيها النمل 

غائبين .... فمكث غير بعيد فقال م كان من الالهدهد أ أرى الطير فقال ما لي ال وتفقد 

وال طائر  األرضوما من دابة في ". (1) ك من سبأ بنبإ يقين"م تحط به وجئتحطت بما لأ

  .(2) "ربهم يحشرون  ..إلى مثالكم ما فرطنا في الكتاب من ش يء ثم يطير بجناحيه إال أمم أ

تطورت  اإلنسانن القدرة على التفكير لدى ن قلنا بالتطور فأكيد نقول: أونحن إ

 
ً
  مع الزمن ومع تطور دماغه كما

ً
ولكنها قدرة مميزة عن بقية الحيوانات بشكل  وكيفا

 ك
ً
 آلة  ن تطوير الدليل على أ بير، وقد بينت سابقا

ً
  الذكاء يمثل هدفا

ً
 للتطور  حتميا

ن السرعة النسبية لتطور دماغ ثم بينا كيف أ ،رضبالصورة التي نعرفها على هذه األ 

دمغتنا ن أ على أتمثل دليال دماغ فائق إلى وتحوله  األخيرةالبشر فيما يقارب املليوني سنة 

 .(3) بالذات تمثل هدفا للتطور ...(

التفكير واإلدراك إذا كان بمعزل  الةمها الدماغ في مسفضلية يقدال أ ّن هذا يعني أ

 أخر بوقت مت ية التي دخلت على معادلة الذكاءاإلنسانعن النفس 
ً
ي بعد ماليين ، أجدا

 السنين.
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يتغير مستوى  ةخريطتها في كل كائن على حدوبقدر ما تملي الجينات املنفذة 

 بشكل كاف  التفكير، فيكون دماغ كل كائن حي معد
ً
سلفا لترسيخ غريزة البقاء  ا

افظة نانية الجين التي تستلزم املحسائل املتاحة وهذا وفق ما تمليه أبكل الو  واالستمرارية

  أو رحمة  حضارة وال قوانين وال  يناني ال يبنعلى النفس، وهذا القانون األ 
ً
خالقية أ مثال

 يثار إ أورفيعة 
ً
 حقيقي ا

ً
 محايد ا

ً
ت في مسيرة الصراع ى مهمة ظهر أخر  ، وهذه جدلية ا

هذه الجدلية  يمان لها مدخلية في موضوع البحث حيث تثبتالفكري بين اإللحاد واإل 

  نسانن املنظومة العقلية املحركة لإلوبما ال يقبل الشك أ
ً
نتاج هذه عن إ عاجزة تماما

ة غايتها غريزة نانيألهداف التي نشأت من أجلها وهي أهداف أألنها تتناقض مع ا ؛املثل

ن نحصرها في هذه املنظومة العصبية سع من أأو ن املنظومة العقلية البقاء مما يثبت أ

 آخر  وبالتالي فالبد من وجود عمق ،البايلوجية
ً
د املنظومة العقلية باملعرفة يرف واسع جدا

 والوعي والتدبير وهذا هو الجانب الروحي والنفس ي:دراك واإل 

لتعليل  : ).... فالدماغ عندهم كاف  (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

إذا نظر لها  أطروحةي. والحقيقة أن هذه األطروحة هي أقبح اإلنسانصائص السلوك خ

الواقع فإنها  رضجبرية وإذا أردنا تطبيقها على أ أطروحةمن الجانب األخالقي؛ ألنها 

، فاملجرم يرتكب جرامهوإ وانحرافهاإلجرامي تطرفه ستعلل للفكر املتطرف واملنحرف و 

تفشل في تفسير سلوك  األطروحة، وهذه سبابا بيولوجية تدفعه لهذاناك أن هجريمته أل 

عليه جيناته بسبب عندما يقوم بكبح جماح حاجته البيولوجية وما تمليه  اإلنسان

 عقيدة فكرية معينة، وتفشل  أو  االجتماعيةالنظرة 
ً
في تفسير األخالق والحقيقة  أيضا

 )صيلة األ 
ً
 .(1) ((هي ال تؤمن بوجودها أصال

ت يبررون فيها حصول الحضارات تقديم نظرياإلى حياء علماء األ  اضطر لذا 

 واألخالق واإليثار للخروج من هذا املأزق الذي أ
ً
فال يستطيعون تقديم مبرر  ،عجزهم تماما

ريخ تطور الفكرية الهائلة بوقت قياس ي في تأوتعليل علمي مقبول لحصول تلك الطفرات 

انين خالق وقو من حضارة وأ النما هو عليه إلى  األمرأن وصل إلى الحديث  اإلنسان

 نسانالخبرة املتراكمة لإلال بفارق ائل إو دم األ وخبرات ومعارف ال تختلف عن أبناء آ

 .الحالي
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ن الدماغ هو من ات هي نظرية امليمات التي تفترض أهم هذه النظريومن أحدث وأ

التراكمي وفق متضاعفات على غرار ما قامت  واألخالقيالفكري  اإلرثقام بهذا الدور بنقل 

 .به الجينات

عن تقديم  أيضاعجز هذه النظرية  (عليه السالم)الحسن  أحمدوقد بين السيد 

 
ً
 .يثار الحقيقيظاهرة اإل  التفسير الواقعي العلمي ملا يحصل وخصوصا

 أيضانظرية امليمات  ّن ، إالحقيقة: )(عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

 
ً
توجد فائدة يحققها املؤثر يثار الحقيقي، ليس فقط ألنه ال عن تفسير اإل  عاجزة تماما

يثار الحقيقي صفة سيئة ، بل إن اإل ولدته حاجته له اختراععبارة عن  يثارهليكون إ

ألنها صفة تعمل  ؛ن تحابيها الطبيعةلجينات الفردية وهي صفة ال يمكن أبالنسبة ل

 .(1) بالضد من مصلحة الجينات الفردية(

 أما اإل  ،نانيةالبايلوجية هي األ  اإلنسانفطبيعة 
ً
لطبيعة  يثار فش يء مخالف تماما

  عملية التغيير وهذا يجعل  اإلنسان
ً
، وهذا بالنتيجة مؤثر خارجيإلى وتحتاج  صعبة جدا

 خالق.د في معادلة التفكير والذكاء واأل يثبت تدخل عامل جدي

جسادنا : )في الحقيقة إن أنانية أ(عليه السالم)الحسن  أحمدويقول السيد 

ال نتصف باإليثار الحقيقي  يثار الحقيقي ونحنة جلية لنا فهي مبنية ملحاربة اإل واضح

ترسخة في صيلة ما بل نحن نتصف باألنانية كصفة أجسادنكصفة أصيلة مترسخة في أ

، ولهذا فاإليثار الحقيقي يحتاج ثورة حقيقية كبرى على الجسد ليكون دمغتناأجسادنا وأ

 نمارس أم ال  –كأفراد  –فنحن سواء كنا ، تد به بيننا كما هو الواقع اليومله وجود مع

م وصفة محبوبة نتمنى نه هدف ساالحقيقي نتفق بغالبية كبيرة على أيثار نمارس اإل 

ل عصور التدوين لدى أو ، وهذا التمني ليس وليد اليوم بل هو مسجل منذ بها االتصاف

حصلت ية حقيقية إنسانهناك ثورة  ّن السومري، وهذا يعني أ اإلنسانأي منذ  اإلنسان

 نانية الجسد، وال يمكن تفسير هذه الثور وعلى أف السنين على الجسد قبل آال 
ً
 ة علميا

مر مستحيل كما بينت، ولهذا فنحن عند هذه املرحلة على مستوى الجسد فقط بل إنه أ

، ومن شاء أن يرفض مضطرون إلدخال النفس والروح في املعادلة لحل هذه املعضلة

 أو يفرض الطوطم فلآخر  مضطر لفرض ش يء أيضايمان فهو فرض الروح ألنه يكره اإل 
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اء، حيفرض ال عالقة له بالجسد وبعلم األ ما يشاء ولكنه بالنتيجة  أو صل ميما مجهول األ 

 بل وال حتى باملنطق السليم أ
ً
  .(1) (بدا

 اإلنسانالحيوانات بما فيها  امتالكملفهوم الديني صرح بهذه الحقيقة أي ا ّن على إ

املادي( مختصة باستدامة رض ي األ ولكن هذه الروح بهذا املستوى ) ،حالرو  أو للنفس 

وهذه  ،االنقراضالتكاثر وهي ضرورية للحفاظ على الحيوانات من  واستمراريةالبقاء 

؛ ترفد جميع أرواحروايات ثالث ثالث انفس وفي بعض ال أو النفس مركبة من ثالث قوى 

 .وكل بحسبه ؛الخاصة بكل مخلوق حيحياء بأسباب البقاء من خالل تنفيذ خريطتها األ 

الحفاظ على نفسه من  باتجاهوالحيوان  اإلنسانوهي بالنتيجة ستكون القوى التي تحرك 

مور لألسباب ، وإذا أرجعنا األ الحياة استدامةن أسباب لغرض التكاثر وغيرها م أو خطار األ 

 إنشاؤهاوقد تم  ،دمغة تقوم بهذا الدور فان الحيوانات بصورة عامة لديها أالبايلوجية 

لتفكير والتكاثر ن قدرة املخلوقات على االخريطة الجينية لكل كائن حي، فإ بناًء على تنفيذ

نتاج إإلى  األمروجود الخريطة الجينية حتى وصل نما كانت بسبب والحياة وغيرها إ

فهذه  ،كائنات ذات دماغ كبير وقادرة على التحكم بشكل كامل بتصرفاتها بشكل واع وذكي

ن يطلق عليه القوى املحركة الثالثة التي تتكفل بأداء لية هي ما يمكن أالقدرات العق

  اإلنسانجميع املهام والوظائف الجسدية الكفيلة ببقاء الحيوانات بما فيها 
ً
 .طبعا

ال يصح أن يوجه التكليف لبدن ال : )(عليه السالم)الحسن  أحمدويقول السيد 

 مجرد تركيبة كيميائية كأي 
ً
 حقيقية مؤهلة للتكليف، وبدن اإلنسان علميا

ً
يمتلك نفسا

أو شمبانزي، فكيف يكلف ابتداء ثم يحاسب أو يعاقب بعدها، ومن  أخطبوطخفاش أو 

ب؛ هل هو البدن املركب من مواد كيميائية متفاعلة تجعله  ف واملحاس 
 
يقوم هو املكل

 ببعض الوظائف؟!

إذا كان نفخ الروح منقبة وارتقاء في املقام فال يصح أن تنفخ الروح في بدن دون 

تكليف ثم يحاسب أحدهما ويكافئ آخر ابتداء وهم مجرد آالت كيميائية غير مؤهلة لل

 ...... خر، فهذا مناقض للعدالة املفترضة في الخالق العادل سبحانه؟!ال 

تكون  أنوالحال انه ال يمكن  لروح، هل هو العمل والطاعةفما هو ضابط نفخ ا 

طاعة ملجرد بدن مركب من مواد كيميائية متفاعلة ونتيجة تفاعلها تنتج الشهوة والقوة 
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 األعضاءاملتمثلة بالحركة ووظائف وحياة البدن 
ً
قوى مادية مفسرة  ، وهذه كلها علميا

، وعبرت عنها الروايات بانها املادةاكثر من  آخر حتاج فرض ش يءماديا بشكل كامل وال ت

ء التي تشترك بها الكائنات عضاأرواح الشهوة والقوة واملدرج أي الحركة ووظائف األ 

 .(1) غير مكونات هذا البدن املادية ومنتجاتها(آخر  رواح ليست شيئا، وهذه األ الحية

 اإلنسانلى للحيوانات بما فيها و املحركة األ  (2)الفارق بين وجود هذه القوى الثالثة 

ثرها لدى ادلة يكمن في النتائج التي تلمس أدمية الداخلة على املعوبين الروح ال 

 األرواح أواملجتمعات الحيوانية التي بقيت مداركها محصورة بالدماغ املادي )القوى 

املؤدية بالنتيجة لتوسع وعي  الدميةالثالثة( ولم يدخل فيها عنصر النفس والروح 

وهذا طبعا يعكس مدى الفارق في تطور  ،ليهما وصلت إإلى وتطور املجتمعات  وإدراك

وقطعي دخول رقم وبالتالي يبرز بشكل مؤكد  ،والعقل بين الحالتين اإلدراكمستوى 

 جديد في املعادلة.

نفس ي  أو ذن تطور روحي : )... فهناك إ(عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

 إنسانن يرتقي ويتطور روحيا حتى يكون ممكن أ إنسانفهذا الكائن الذي له جسم 

واح حيوانية ر وتكون له روح اإليمان وروح القدس، وممكن أن يتردى وتكون له فقط أ

ها كالديدان التي ربما ال تتعدى إدراكاتها الفتحات دن  مستوياتكالقرد بل وربما في أ

في  اإلنسانن يكون ، وهكذا يمكن أفتحة للطعام، وفتحة للجنس  ؛جسامهافي أ املوجودة

 . ولألسفحيان بعض األ 

ومن تتوفر فيه هذه  ،هي )روح الحياة والقوة والشهوة( أرواحهناك ثالثة  الن

رواح الثالثة فهو حيوان قادر على التعاطي مع محيطه بذكاء بحسب حال دماغه األ 

في  يتساوى و  ،الجسم املادي للحيوانإلى الجسماني أي بحسب ججمه وتركيبته ونسبته 

 .(3) (اإلنسانالحيوانات بما فيها  هذا جميع

 
ً
 البهيمية يفقدهإلى يته ورجوعه إنسانعن  اإلنسانفتخلي  ،ويصح العكس طبعا

 .وتسافله انحطاطهمرتبة حيوانية وحسب مستوى  إلى يمان وينزله تأثير روح اإل 
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تسلب منه روح اإليمان  أو يمان : ).... فمن ليس فيه روح اإل (عليه السالم)قول ي

ثالثة جهات للروح، وهذه هي نفس جهات أنفس الحيوانات فال  أو رواح تبق  له ثالثة أ

 .(1) والخنازير ....(تكون له ميزة على القردة 

( عليه السالم) دمآ ناأبيية التي دخلت للمعادلة مع اإلنسانفان النفس  ،وعليه

ومتفوق بشكل كبير،  مستوى ادراك عال  إلى حدثت ثورة كبيرة وغيرت مجرى الخليقة أ

باشر الذي لم يكن حظه من النفس إال دمي( امل)ال  اإلنسانوال يمكن مقارنته بسلف 

 رواح األ 
ً
عن  االنقراضاملحافظة على الكائن الحي من  في الثالثة التي كان دورها محصورا

 سباب البقاء.طريق التكاثر وتفعيل كافة أ

لفكرية والحضارية التي فالطفرة ا ،وهذه الحقيقة ثابتة ومؤشرة بشكل واضح

تطور قدرات دماغية فقط. ن تعزى لي آدم على األرض ال يمكن أبن انتشار حصلت بعد 

وهو ليس  "لحادوهم اإل"في كتاب ( عليه السالم) الحسن أحمدهذا ما أثبته السيد و 

نفا من عبارات ركزنا فيها على هذا التحول ولكن يكفي ما استشهدنا به آ ،موضع بحثنا

 املفصلي املهم في حياة تكون البشرية عبر ماليين السنين.

فاألرواح تحرك  ،تدبير وتفاعل اتصالالنفس الجديدة فهي متصلة بالبدن ما هذه أ

فكال الجهتين  ،رواح الثالثة املدبرة للبدناأل  اتصالمعه كما هو  واندمجتيه ما ولجت ف

يرة تكاملية منظمة، وتميز له دورة في مس وكلٌّ  ،بحسبه تدبير وكلٌّ  اتصاللتان بالبدن متص

بعيد عن  لهدف؛ فهدف هذه النفسرضية من جهة اروح اإليمان على تلك القوى األ 

 رضية الثالث:حال األرواح األ  نانية واملنفعة الخاصة كما هو األ 

هذا ما الصحيح فهو ما بينته في : ).. أ(عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

، وهذه وقة من الطين املرفوع ونفخ الروحيولد مع نفس مخل إنسانكل  ّن ، وهو أالكتاب

مله وحياته تستشعر لذته وأ نهاتفاعل وتدبير كامل بحيث أ اتصالالنفس متصلة بالبدن 

 ، ولها تأثير مادي فعلي على البدن كعمل محرك فاعل فيه. وموته

وهذه النفس ألنها مخلوقة من النفخ فهي صورة واضحة وجلية للروح والعقل 

هة املوج، وهي الجهة ن يوجه لها التكليفف ولهذا يصح أالكلي، ولهذا فهي مؤهلة للتكلي
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بالبدن ذو املتطلبات  باتصالهادنيا ، وهي ممتحنة في هذه البالطاعة اإللهيإليها التكليف 

 .(1) الشهوانية الدنيوية(

 النطالقكان بداية  (عليه السالم)دم ل آو األ  اإلنساننفخ النفس الجديدة في  ،ذنإ

 اإلنساننفس الحيوانية لتدبير بدن لى وهي تشترك مع األ و ثورة فكرية عقلية بالدرجة األ 

والتحكم الذي لدى النفس املبثوثة الحقا بشكل  االرتباطولكن سنتطرق لنوعية 

رواح فيمكن صل بسبب تدبير البدن من قبل عدة أالحا االشتراكأما تأثير  ،مستقل

قوى البدن  أو جهة سفلية فيها صورة وموضع ألرواح  :وصفها باملرآة التي لها جهتان

يمان وجهة علوية فيها موضع لروحيي اإل  ،(الجسمانية )روح الشهوة والقوة والحياة

قوى البدن وروحي اإليمان والقدس،  أو رواح قدس، فهي شاملة لألرواح الخمسة؛ أوال

رواح من عوالم مختلفة؛ ألنها مخلوقة من عوالم وهي أصبحت هكذا شاملة لقوى وأ

 العلوية.  السماواتن عالم املادة الجسماني ونفخ الروح من مختلفة فالطين املرفوع م

 للدماغ دورين مهمين: ّن مما سبق أتضح أ

 دة ذكاء وتفكير ومعالجة محدو آلة  كونه ل:و األ 
ً
نتاج عن إ وبالنتيجة يكون مسؤوال

 نسوبة للنفس والتي عادة ما تكون امل حالماأل كل 
ً
حتى  أو  اإلنسانلحاجات  انعكاسا

رواح كما تسميها الروايات األ  أو معنا في القوى الثالث املحركة للبدن  الشتراكهالحيوان 

 الثالث )الشهوة والقوة واملدرج(.

وبالنتيجة  ،كبدن وبين النفس )ظل العقل( اإلنسانبين  اتصالآلة  كونه الثاني:

 
ً
 من العوالم العلوية. نسانالصادقة لإل حالماأل عن نقل  يكون مسؤوال

العقلية حسب املنهج الديني يمكن أن املنظومة  االختصار بهذا  اتضحتوبعد أن 

شكلت على الفهم العلمي للمنظومة العقلية وخصوصا نفهم الكثير من األمور التي أ

وخصوصا  ؛ الرموز والسياق والذاكرة،التي ذكرناها في بداية هذا املبحثثة العناصر الثال

مور على خوارق من قبيل النبوءات واأل  توي التي تح أو الصادقة  حالماأل بما يتعلق ب

 الغيبية وغيرها.
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 وإنهما يتطلبان و أل ؛ي السياق والرموز لين أو ولنبدأ بمقارنة العنصرين األ 
ً
 دراكعيا

ً
 ا

 خارق
ً
 لذي يقدمه الفهم واملنهج الديني أفالتفسير ا ،ال يمتلكه الرائي ا

ً
 افتراضمن  كثر قبوال

عنها  اإلنسانبينما يعجز  ،الباطن( لديها هذه القدرة)العقل  اإلنسانجهة غائبة عن 

 
ً
  تماما

ً
 عن نومه وفقدان الوعي والقدرة على التفكير. في وعيه فضال

صحاب النظريات العلمية على وجود هذا العقل بينما املبررات التي يقدمها أ

 
ً
ها املنهج )تبين ذلك في الفصل السابق( مقارنة باملبررات التي يسوق الغائب مفقودة تماما

ة واملعرفية خالقيوخصوصا النقالت الحضارية واأل  ،الديني كما بينا في هذا الفصل

ة والتي تثبت دخول عنصر جديد أخر ية وخصوصا في مراحلها املتالكبيرة في مسيرة اإلنسان

  نسانفي املنظومة العقلية لإل
ً
ررات فيها والتي عجز العلماء عن تقديم املب كان سببا

 .باختصارالعلمية لحصولها كما بينا 

 فنجد أ ،ما العنصر الثالث وهو الذاكرةأ
ً
يجاد عن إ ن املنهج العلمي عاجز تماما

حداث املاض ي والحاضر ضها لوجود ذاكرة ممكن أن تستوعب أاملبررات التي يفتر 

 نه يعطي بعأما املنهج الديني فإ ،واملستقبل وتمت مناقشة ذلك في الفصل السابق
ً
غير  دا

دلة التجريبية على صحة وجود هذه ويقدم األ  ،للذاكرة وهو بعد روحي طبعا متناه  

لياء على اإلفاضة و نبياء والرسل واأل ة امللموسة الواقعية وهي قدرة األ الذاكرة باألدل

بل يفوق قدرة  ،العلمية واملعرفية وفي شتى املجاالت وبمستوى يفوق ما موجود في زمانهم

ت الطبيعية والبايلوجية للعقل تعلم بهذا الحيز الزمني لحياتهم بالقياساالبشر على ال

 خبار باألمور الغيبية وقدراتهم الخارقة.قدرتهم على اإل إلى باإلضافة  ،ياإلنسان

ما التفسير الذي يقدمه املنهج الديني لحقيقة الذاكرة ومكان وجودها وسبب أ

صال خارج الدماغ ألنه أ ؛املعلومات فله ما يبررهقدرتها الالمتناهية الستيعاب وتخزين 

ذلك الفطرة املودعة وهي على إلى وخارج البدن كما تبين ذلك في الفصل الثاني. ويضاف 

 امللكوتية. اإلنسانشقين فطرة جسمانية )غرائز(، وفطرة موجودة في نفس 

في  نساناإلوالفطرة بشقيها يمكن أن نمثلها بقاعدة بيانات ثابتة يعتمد عليها 

نها ثوابت معلوماتية مودعة في الباطل وغرائز لحفظ البقاء، أي أ معرفة الحق من

ى يوجد ظل العقل وتحليه خر األ ، ومن الجهة اإلنسانم تصحح املسار وتقوّ  اإلنسان
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تخليه عن جنود الجهل، وهذا كله يكون في جريان مستمر ومضطرد حتى  أو بجنود العلم 

 النهاية.

 والتي تعتبر الذاكرة الدائمة لإلنسان اإلنسانوكل هذا مغروس في صفحة وجود 

على مقام ممكن أإلى ووجوداته وربما تصل  اإلنسانوهي ممتدة في عوالم تجليات هذا 

هذه الذاكرة وسعتها والتي يمكن  ن نتصور مدى ضخامةوبهذا فلنا أ ،اإلنسانليه يصل إ

 .ايةنه ال ماإلى قرب أن تكون سعتها أ

: )الرفع هو أن ال يكون له جسم مادي كهذا الجسم، ولكنه (عليه السالم)قال 

ورقة  إذا مسكت النيبق  له تجل  وجسم في مرتبة فوق وجود هذا الجسم املادي، يعني 

وأسفل  اإلنسانأّن أعلى نقطة في الورقة هي نفس  افرضبيدك لها أعلى ولها أسفل، 

املرئي في هذا العالم الجسماني، وهذه الورقة هي  اإلنساننقطة في الورقة هي جسم 

 تتكون منها هذه اإلنسانوجود 
ً
 هائال

ً
 وعددا

ً
، وتخيل أّن هناك شرائح متوازية صغيرة جدا

ى غير )املرئية( وغير )النفس( في نهاية خر األ  اإلنسانالورقة، هذه الشرائح هي تجليات 

 لى.و السماء األ 

في أسفل الصفحة يعني تجعله  اإلنسانالن، الرفع هو عبارة عن إلغاء وجود 

 
ً
، ومن هذا السنتمتر إلى متجليا

ً
أسفل الصفحة ال وجود له، إلى فوق األسفل بسنتمتر مثال

  .(1) تلغي وجوده في هذه املرتبة، هذا مثال ضربته لك لتتوضح لك الصورة أكثر(

بأدن   اإلنسان)أكيد أنه يتعدى بحسب مقامه، أنا تكلمت لك عن  :ثم يضيف

لى، ولكن من يرتقي يرتقي فيكون له حظه و وجوده فتكون نفسه في أسفل السماء األ 

 .(2) الذي ارتق  له بفضل هللا، وعندها تكون أعلى صفحة وجوده هو أعلى مقام وصل له(

وطريقة حضورها وظهورها للوعي ة وما دام الكالم عن الذاكرة واملعلومات املخزن

فالبد من املرور على هذا  ،عموما صادقها وكاذبها حالمهو نفسه بالنسبة لأل  هذا األمر  ّن وأ

)الصادق والكاذب( بصنفيها  حالماأل ما عالقة حصول  :العالقة وهوي ذ االستفهام

صفحة  أو الذاكرة املستهدفة هنا بالتساؤل هي الذاكرة الدائمة  ّن بالتذكر خصوصا أ

 وما هو منشأ الخلط بين الصنفين عند العودة للوعي ؟ ،اإلنسانوجود 
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ن نعود لللية التي بينتها الروايات في قضية نزول ولإلجابة على هذا السؤال البد أ 

ألن النفس  ؛يةاإلنسانالروح عند االستيقاظ من النوم وهي مرحلة غير مستقرة للنفس 

وبروز الهواجس النفسية عند  باستثارةربما تتسبب  وهي ،واالستقرارفي مرحلة النزول 

تعبر عن تلك الهواجس  أحالمعلى شكل آخر ب أو وتشكلها وتجسدها بشكل  اإلنسان

 وانتباهالوعي  استقرار رتها الحلمية الحاضرة الحقا عند ي بصو اإلنسانوتظهرها للوعي 

رجع فيها النائم من هذا النوع مناط بعدد املرات التي ي حالماأل ولعل تكاثر  .لها اإلنسان

كثر أنومه متقطع؛ يكون  أو ، القليل النوم، الكثير السهر، اإلنسان ّن لوعيه لذلك ترى أ

 –ن صح التعبير إ -ا من غيره لكثرة تكرر عملية الصعود والنزول والتي تكون مولدة أحالم

هذا  ّن ضح صورة. على أأو وتظهره ب نسانألنها مرحلة تستثير املكنون النفس ي لإل ؛حالملأل 

الكاذبة التي منشأها النفس فربما تكون تلك املرحلة وهي مرحلة  حالماأل غير محصور ب

وهذا ما يجعل  ،مام الوعيبصنفيها( أ حالماأل عودة الوعي كفيلة بإظهار كل املستجدات )

 ولعل هذا اإل  ،الوعي واضحة بداية عودة حالماأل 
ً
في  ظهار للمستجدات نفسه يكون سببا

وحسب املعروف عنها  اإلنسانن ذاكرة أل  ؛وعدم تذكرها حالماأل نسيان وذهاب الكثير من 

( حالماأل ثناء الليل )املستجدات التي طرأت عليها أآخر  ية تقدم وتظهر اإلنسانبالتجارب 

 مر وهذا أ -للنوم  اإلنسانذا ما عاد فإ
ً
 لالنتباهولم تسعفه تلك اللحظات  - طبيعي جدا

 ضعيف حالماأل ظهرته الذاكرة فيكون حظ التعرف على تلك ملا قدمته وأ
ً
  ا

ً
  جدا

ً
 خصوصا

لوية في العرض في النزول الالحق للروح فتذهب و جديدة كان لها األ  أحالمذا ما تولدت إ

حد رموز يحدث حدث يشبه أ ة في طي النسيان وال يتم تذكرها إال بعد أنالسابق حالماأل 

 يتكرر في الحياة اليومية تعتقد أ موقف أو ذلك الحلم 
ً
 أحالمنما هو إ نه مر بك سابقا

 علم.شاهدتها ونسيتها وهللا أ

 
ً
فهي تشترك معنا بظل العقل الذي يكون  أيضان الحيوانات تحلم ال ننس ى أ :أيضا

 
ً
  اإلنساندراك والتفكير عند الحيوانات، كما هي عند عن اإل  مسؤوال

ً
، فإمكانية تماما

 التصوير للدماغ أ
ً
في الذاكرة  ثناء النوم محصورة بصور جاهزة تنقل ما هو موجود فعال

 ما تكون قريبة زمنيا من وقت  مخاوفمن هواجس ورغبات و  (1) املؤقتة
ً
وغيرها والتي عادة

                                                           
على اعتبار أن الحيوانات ليس لديها نفس ملكوتية كما هي النفس الدمية والتي من صفاتها أن فيها صفحة وجود  (1)

لهذه الذاكرة فيكون التذكر مقتصر على ما اإلنسان والتي تمثل الذاكرة الدائمة لإلنسان الدمي بينما تفتقر الحيوانات 

 تخزنه الذاكرة املوجودة في الدماغ وهي ذاكرة مؤقتة صغيرة قياسا بالذاكر اإلنسانية النفسية.
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شار له وهذا ما أ ،الغالب متعلقة باليوم السابق للحلمن لم تكن في إ حالماأل حدوث 

 علماء النفس وما يشير له الواقع الفعلي ألغلب الناس.

 
ً
صادقة  أحالمبرأي البعض التفريق بين ما يحصل من  وعلى هذا سيكون محاال

الكاذبة التي تنتج هي عبارة عن تدوير لألفكار  حالماأل ن هذه أ اعتبار وكاذبة على 

ان على حد سواء وهي ستكون حاضرة الحيو  أو  اإلنسانالتي تجول في دماغ والهواجس 

الصادقة التي تظهر للوعي  حالماأل ، حالها حال االستيقاظل لحظات أو مام الوعي في أ

 ؟خرال ملائز الذي يشخص كال منهما عن شراق الوعي على النفس فما هو اعند إ أيضا

عند عودة  اظهرت للتينالعجز عن التفريق بين النوعين كون املعلومتين ا ا إشكالمأ

ها البعض فكالهما عبارة الوعي هو بسبب التشابه فال تختلف الجمل الصورية عن بعض

 الةاإلشكال غير دقيق فمسوهذا  ،خرال عن صور وأفكار وال يوجد ما يميز أحدهما عن 

الصادقة  حالماأل ن تتوفر في شروط التي يجب أعض المر متعلق ببالتفريق بين الصنفين أ

  النوربما أصبح 
ً
وطريقة تكونها ولكن  حالماأل لوضوح علة حصول  بعضها واضحا

ك من شكو  فيهادخلتنا منه لنخرج من هذه الدوامة التي أ تشخيصها بالشكل النهائي البد

 .ال يؤمنون بالغيب والوحي اإللهي

وفيه شروط سطرتها  ،الصادقة عن الكاذبة معروف حالموهذا التشخيص لأل 

(: عليه السالمهمها كما بين شروطها السيد احمد الحسن )من أو  النصوص الواضحة

 (1) خبار غيبي(عصوم أو قرآن أو إ)توافر الرؤيا على ما يمنع كونها من الشيطان؛ كوجود م

 .وملعرفة املزيد مراجعة املصدر

 ن أ: حصيلة هذا الفصل
ً
  املنظومة العقلية في املنهج الديني قدمت تفصيال

ً
 كامال

 استخراجهااملعلومة ومكان تخزينها وكيفية  املتبع في تحصيل واألسلوبلطريقة التفكير 

الخوارق  أحالموخصوصا  حالماأل جابات ألي تساؤل يخص وبالشكل الذي يعطي إ

غلب العلماء بالعجز عن أ واعترفعن تفسيرها بل خر ال والنبوءات التي عجز املنهج 

العقل "هو  النما التعليل الوحيد املقدم لحد تقديم املبررات والعلل، أ أو التفسير 

 -قدما جهة غائبة مدبرة عاقلة  نالطرفاف -من املنهج الديني  استعارة، وهو يعد "الباطن

ألدلة الدين قدم ان فإذا كان أهل العلم عاجزين عن إثبات وجود هذا العقل تجريبيا فإ

                                                           
 .87عقائد اإلسالم، السيد أحمد الحسن )عليه السالم(: ص (1)
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ثبات وجوده ولكن بالصيغة التي قدمها هو كما مر وليس بصيغتهم الخالية من على إ

فرضيات يناقض بعضها بعضها كما تبين من بعض املناقشات هي  إنما ؛العلمي األسلوب

  ،في الفصل الثالث
ً
  بينما قدم املنهج الديني تحليال

ً
للمنظومة العقلية ما خفي  تفصيليا

 وكل ه ،منها وما ظهر
ً
ش يء  لكل ذه التفاصيل ال تختلف وال تتناقض بل هي تضع تفسيرا

 .صادقها وكاذبها حالماأل يخص 

قارنة نذكر هذا املثال لواحد من أبرز التناقضات الواضحة في وعلى سبيل امل

العقل الباطن يقع ضمن دائرة  ّن و هذا املذهب أمنظر  عتبر ذ يالعقل الباطن؛ إ أطروحة

تي يوجبها ال االستحقاقاتوهذا ال يصمد أمام  ،إنسانمكانات املنظومة العقلية لكل إ

ظهر من قدرات خارقة للعقل واحد فقط وهو ما ي استحقاقهذا الفرض وسنركز على 

النتاجات  أو خبار الغيبي املستقبلي ارق كإمكانية اإل ن تجري الخو فهل ممكن أ الباطن،

محصورة في املمكنة  واالحتماالت ؟ م ال ي أاإلنسانعي العلمية الفائقة ضمن دائرة الو 

 :ال ثالث لهما احتمالين

غير ممكن وال  االحتمالوإرادته: وهذا  اإلنسانهذا يقع ضمن وعي  ّن أ -1

فهم يقولون انه ال يخضع إلرادة  ،يقر به حتى علماء النفس بل العكس

بعض القدرات الخارقة للحاسة السادسة والتي  باستثناءووعيه  اإلنسان

 نسانها علم الباراسايكولوجي وهي محصورة ببعض القدرات الفائقة لإلتناول

في الفصل التخاطر كما سياتي ذكره  أو االستبصار  أو عن بعد  األشياءكتحريك 

 العلوم.  أو الصادقة  حالماأل نبوءات وليس من ضمنها  األخير 

هو الخيار املمكن  االحتمالهذا ال يقع ضمن وعيه وال إرادته: وهذا  ّن أ  -2

ولكن هذه القدرات الخارقة إذا  "،العقل الباطن"الذي يقبلونه في فرضية 

إلى فسيجرنا  اإلنساننها ال تخضع إلرادة أي أ االحتمالكانت ممكنة بهذا 

ومستحيلة مكانات الخارقة عصية هذه اإل ما دامت  :وهوآخر  استفهام

تقبلية( فإننا النبوءة املس استحالةللمنظومة العقلية الواعية )مثل  بالنسبة

رادة كانات الخارقة( تقع خارج حدود اإل م)اإل  ّن أ اعتبار سنكون مجبرين على 

ن هذه القدرات خارج املنظومة وبالتالي سيكون عليهم اإلقرار بأ ،والوعي

 
ً
 :ينإشكالن جابة ععليهم اإل وسيتعين  العقلية تماما
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لى و فال يكون األ أ ،ل: ما عالقة تلك النبوءات والخوارق باألشخاص حينهاو األ 

  اعتبارها
ً
ثبات تبعية هذه القدرات إ ّن تقدم إثباته، أ كما تابعة لجهة منفصلة عنهم تماما

 إ للمتنبئ ذاته ال معنى له
ً
 والجواب هنا مفقود كما تبين من الفصل الثالث. ،طالقا

لة تقع خارج القدرات العقلية ن ترتب تبعية القدرات لجهة مجهو الثاني: بعد أ

بالنبوءات وهي  السماويةنبياء والكتب فبماذا يفسرون قدرة األ  ،املتنبئ نسانرادية لإلواإل 

 
ً
 نبوءات  -مر النبوءات بل إن أ ،نكارهاومتواترة وال يمكن إ كثيرة جدا

ً
 - حالماأل وخصوصا

حيان وليس هذا فقط بل هو يقع في أ ،من عامة الناسش يء موثوق حتى بالنسبة للكثير 

 كثيرة 
ً
 أو راد لطلب رؤيا تخبر بش يء غيبي أو و  أدعيةن توفرت بعد أ رادتهمإل خاضعا

مور حاصلة وموثقة وهذه األ  ،مر مستقبليأ أو مستحيلة التحصيل  الةتكشف عن ح

 .أيضابشواهد حقيقية ال تعد وال تحص ى فماذا يقولون في هذا ؟ والجواب مفقود 

 :األذكاروهذه بعض من تلك 

الهادي  إلىضاف معرفته؛ قال: بعض العلماء: من أعلى ما أراد  لالطالعذكر عمل "

كذا؛ يا  إلىهدني ي إوقال: في آخر تالوته: يا هاد، الخبير واملبين وتال ذلك مئة مرةالعليم و 

، وسمى ما شاء من أمر ثم نام كذامبين بين لي  ، ياخبير خبرني كذا عليم علمني كذا؛ يا

 .(1) "طلعه هللا في نومه على ذلكأ

رق منه ؛ في كتاب الدعوات شرح األسماء التي كان يدعو بها ذكر عمل ملعرفة ما س"

 السيد األجل علي إدريس ، وقد أشار إليه إ
ً
قل بعضه بن طاووس في املهج ، ونجماال

 
ً
ول كل ش يء وآخره من كان وحد الباقي أ ع ياالساب االسم، قال الكفعمي في جنته متفرقا

كل يوم ثمانية عشرة مرة فانه يحفظ كلما سمع، ومن  االسمقليل الحفظ فليقرأ هذا 

قرأ هذا االسم ليلة األثنين مائة وعشرين مرة فانه يرى في منامه ما سرق له في أي موضع 

 .(2) "ومن أخذه

وهذه حادثة ينقلها امليرزا النوري يحصل فيها إخبار غيبي عن طريق رؤيا طلبها 

:
ً
ايج وابن شهرآشوب في تقدم عن الرواندي في الخر " الرائي لحاجة يعجز عن معرفتها تماما

 مات أليه السالمعجعفر الجواد ) بااملناقب، أن أ
ً
بوه وكان له الف دينار ( علم رجال
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ن يصلي على محمد وآل محمد بعد العشاء الخرة مئة بنه، أا وضعه في موضع لم يعرفه

 . (1) "مرة ففعل فرآه في النوم ودله على موضع املال

عن تقديم تعليل خر ال صحاب املنهج الخوارق والنبوءات والتي يعجز أ أحالم

ن الفارق يكمن باإلجابة التفصيلية ولكن للمقارنة فأ ،كرر ما قلته سابقالحصولها ولن أ

  ،خر ال التي يقدمها املنهج الديني ويعجز عن تقديمها املنهج 
ً
 ّن أ :فكون الجواب هنا مثال

 
ً
 خفي آخر  هناك عقال

ً
 بهذه الخوارق  يقوم ا

ً
  ال يعد جوابا

ً
ألننا في محضر سؤال  ؛شافيا

 خطير وله وزنه وربما يغير كثير 
ً
ن الجواب كان بينما نجد أ ،من املفاهيم املجتمعية ا

وهذا طبعا ليس  .تفصيليا ودقيقا بالنسبة للمنهج الديني كما تبين من خالل هذا الفصل

 .وطريقة تكوينها حالماأل مختصة بنما هو مختصر مفيد وتوجد كتب كثير كل ش يء إ

التجريبية على ما قدمه من علل  أدلتهيقدم املنهج الديني  :ى خر أمن جهة 

على مرور  ومبررات حصول الخوارق ويدعمها بما قام به رجاالت الدين )ججج هللا(

واملعارف العظيمة والتي ال يمكن تيان بتلك الخوارق واملعجزات التاريخ وقدرتهم على اإل

 إ
ً
ألساسيات املنهج العلمي في تقييم النظريات املثبتة عن طريق  نكارها بحال، خالفا

 حصائية وغيرها.تجربة والنتائج اإل ال

 مق "العقل الباطن"ذا كان تبرير وإ
ً
كعلة لحصول الخوارق مع قلة أدلة وجوده  بوال

 فلماذا يتم رفض وجود عقل روحي غائب  ،ساسيتهاوتناقض أ
ً
كم من مع كل هذا ال أيضا

 دلة والوقائع القطعية ؟!األ 

(: )... ومن شاء أن يرفض فرض عليه السالم)الحسن  أحمدوكما قال السيد 

ميما  أو فليفرض الطوطم آخر  مضطر لفرض ش يء أيضايمان فهو الروح ألنه يكره اإل 

ياء، بل حفرض ال عالقة له بالجسد وبعلم األ ما يشاء ولكنه بالنتيجة  أو صل مجهول األ 

 حتى باملنطق السليم أوال 
ً
 .(2) (بدا

 أولنأخذ م
ً
 خير ثاال

ً
وهذا  ،يلأو سس ثابتة مقننة للتللمقارنة وهو وضع منهج وأ ا

 
ً
ساطين علم النفس وهذا ما اعترف به أ ،خرال بالنسبة ألصحاب املنهج  مفقود تماما

يالت أو من وضع ت ى ال جدو  ّن فهم يعترفون أ ،وغيرهم "ادلر"و "يونغ"و "كفرويد"
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واملتغيرات التي  االحتماالتفردية ارتجالية تتبع لكثير من يالتهم أو وسياقات للرموز وتبق  ت

 ال تبقي لتفسيراتهم شي
ً
في حيان كثيرة بل أنها ربما تسببت في أ ،من املصداقية والواقعية ئا

 الخطأ في التفسير. ببموتهم بس أو تفاقم وضع مرضاهم 



يتوق الناس ملعرفتها ملا مور التي ات الغيبية بصورة عامة تعتبر من أشد األ اإلخبار 

ن يظهر جلب منفعة، وبين هذا وذاك البد أ أو ثر كبير في الحياة لدفع ضرر لها من أ

وفي خضم هذه  .ن للكسب والثروة؛ ليستغلوا تلك الرغبة الجامحة عند البشرلطامحو ا

ذا يبق  الحال يومنا هإلى قدم العصور ، ومنذ أوامة يذهب الكثير بين جاهل ومجهلالد

ن علم يؤمنون أ نصحاب العقائد الدينية الراسخة الذيأ باستثناءعلى هذا املنوال 

 ليائه فقط وال يعلمه أحد غيرهم أأو وبلى االغيب محصور باهلل سبحانه وتع
ً
فهذه  ،بدا

 بواب املخاأل 
ً
 .ادعة مغلقة عندهم تماما

مكانية العلم أن يثبت إيحاول ولكن بالضد من الجهة الدينية العقائدية برز تيار 

باملغيبات وخصوصا املستقبل وذلك إللغاء النظرية الدينية التي تحصر العلم الغيبي 

 باإلله.

فالغيب هو كل ما غاب عن  :قسمينإلى ن نقسم العلم بالغيب وربما يحسن بنا أ

رض ي حداث التي تحصل في عاملنا األ ا كان هذا الحدث الغائب من األ ولكن ربم ،اإلنسان

ربما يكون هذا الحدث آنيا )أي في الوقت الحاضر(  أو  ،)امللكوت( آخر  في عالم أو )املادي( 

ن فيمكن أ آخر  نية أي التي تحصل في مكانفأما األحداث ال  .حداث املستقبلضمن أ أو 

خصوصا إذا كانت األحداث ضمن الوجود  ،من خالل وسيلة مايحيط بها الناس 

عن طريق بعض  أو بشكل مذهل وسريع  االتصاالتاألرض ي، خصوصا مع تطور وسائل 

ا فهذا ما نتكلم عنه وقته خبار بأحداث مستقبلية لم يأت  أما اإل  .القدرات الخارقة

 ونشخصه على أ
ً
 .نه علم عص ي عن املعرفة تماما
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 ذلك إلى يضاف 
ً
 ّن يمكن أ بداعات والتي ال واهب واإل بعض املعارف وامل طبعا

 قل:على األ حالماأل نكارها في وهذه حقيقة واقعة ال يمكن إ تتحصل بدون دراسة وتعلم،

لهام جديد للشعراء ... على أن تكون مصدر إ حالماأل ما قدرة يقول فرويد: )وأ 

 فهذا ما يبدو أ ،واملؤلفين املوسيقيين
ً
مثلة ددة وبعد األ ة فيه بعد الرؤيات املتعال منازع مرا

 .(1) التي جمعها شابانيكس....(

 
ً
 أو العلم بالغيب  الةعلينا ختام هذا البحث بهذا الفصل الذي يناقش مس لذا صار لزاما

 هانتفاؤ لى اأو عموما فمن باب  اإلنسانمكانية عند هذه اإل  انتفتفإذا  ،باملستقبل عموما

ن تلك وبالتالي يثبت أ ،مور غيبية ومستقبليةتخبر بأ التي حالماأل صال عند من يرون أ

هة عاملة بأمور الغيب وهي ج ،الحالم بل بجهة خارجية عنه اإلنسانال عالقة لها ب حالماأل 

 ."نني هناإ" :نسانلتقول لإل حالماأل رسلت هذه النوعية من واملستقبل أ

ة وبعضها ال يتسم بعضها يتسم بالعلمي ؛مكانيةلذا سنمر على مباحث تبرر هذه اإل 

 نما كثر منظريه ومستقبليه بالعلمية وإ
ً
وهي  يجاز،من اإل  لذا مررنا عليه ولو بش يء ،أيضا

 :نواععلى ثالثة أ

 أو 
ً
 مثالهم.وأ ن افون واملنجمو العرّ  - ال

 
ً
 صحاب النظريات الباراسايكلوجية.أ - ثانيا

 
ً
 نظرية الكم. - ثالثا

 االجتماعيةطريق سهل للثراء والوجاهة  اغتناميخ دأب البعض على على مرور التار 

  ادعاءعن طريق 
ً
ريخي ولست في معرض سرد تأ ،معرفة الغيب ومعرفة املستقبل تحديدا

إثبات إلى ريخ وال تحتاج امنها زمان وال مكان على طول الت فال يكاد يخلو  الةلهذه الح

 ّن فحتى على املستوى املجتمعي نجد أ االدعاءدلة نقض هذا أإلى ، وال نحتاج أيضاريخي تأ

زيف  انكشافف بالشعوذة والدجل لسبب بسيط هو دائما توص االدعاءاتمثل هذه 

                                                           
 .99تفسير األحالم، فرويد: ص(1) 
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لئك املدعين أو  افتقارفمثال  ،االدعاءاتوأعتقد أن هذا يكفي لرد تلك  ،مدعيها في كل مرة

من يملك هذه ن ، بينما نجد أدليال على كذبهم حوال يعتبر ل األ للمال والسلطة في ك

 اإلمكانية البد أ
ً
  ن يكون ملما

ً
بكل  بخيوط التجارة والصناعة والقتال بل سيكون ملما

وهذا  ،مور األ  لآنواحي الحياة التي تكفل تفوقه على الجميع بحكم معرفته املستقبل وم

ْو  :وهذا القرآن يصرح بهذا ،ثر ال في املاض ي وال في الحاضرمفقود طبعا وال يوجد له أ
 
ل "و 

 " ْير 
 
خ

ْ
ن  ال ْرُت م 

 
ث
ْ
ك ْست 

 
ْيب  ال

 
غ

ْ
ُم ال

 
ْعل

 
نُت أ

ُ
 .(1)ك

 العرافة: 

ؤ  " بُّ
 
ن
 
ؤ   )مصدر( :ت بُّ

 
ن
 
  -ت

 
ن
 
(ت

 
أ نب 

 
ؤ  ]ن ب أ[ )مصدر: ت ْعب  بُّ ن  الص    . م 

ُ
ْحُدث ي  ا س  م   ب 

ُ
ؤ بُّ

 
ن : الت 

ُع 
ُّ
ق و  ، الت  ْيب 

 
الغ ُن ب 

هُّ
 
ك   .الت 

 
ة

 
اف ر   : )جامد( ع 

 
ة

 
اف ر   ]ع ر ف[ - ع 

 
ة

 
اف ر  اف  ع  ر  ُل الع  م  ع  ، و 

ُ
ة ْهن   .(2)": م 

 لعرافاو 
ً
  وأساليب معرفة الغيب بأسباب ادعاءهو  ة عرفا

ً
كمراقبة  كثيرة جدا

الكف فاق واملناخ والفراسة وقراءة راج والخط في الرمل والنظر في ال بالنجوم واأل 

فت عن غلب هذه الطرق لها جذور دينية ولكنها انحر ، وأوغيرهاوالقراءة في الفنجان 

فاقية التي ذكرت في بعض القواعد الفلكية وال  أو علم التوسم إلى فربما ترجع  ،صلاأل 

ا يصدق في حاالت نادرة ويفشل في بعضه ّن لذلك تجد أ ،الثقافات الدينية وتم تحريفها

على  االعتمادء العرافين وال يمكن بالتالي لذلك ال يمكن التعويل على هؤال ،حيانأغلب األ 

 ساسها.وتمشية األمور على أإخباراتهم 

 :والتنجيم السحر 

حواله أحسن أ ن السحر عبارة عن وهم وخياالت وفيالكثير من علماء الدين أكتب 

آراء  يهام الناس وإغرائهم ونقل العالمة املجلس يبالشياطين إل واستعانةتسخير للجن هو 

ْحر  : )واستشهد بكثير من النصوص لبيان هذاالكثير من العلماء  اس  الّس   الن 
ُمون   

ّ
ل إلى  -ُيع 

  -قوله 
 

ال د  إ 
ح 
 
ْن أ ه  م   ب 

اّر ين  ض  ا ُهْم ب  م  ه  و  ْوج 
ز  ْرء  و 

 ْ
ْين  امل ه  ب   ب 

ون 
ُ
ّر ق

ا ُيف  ا م  ْنُهم   م 
ُمون 

 
ل ع  ت  ي 

 
ف

ه  
 
ن  الل

ْ
ذ إ  ْحر  : األعراف. (102)البقرة: ب  س  اُءوا ب  ج  ُبوُهْم و  ْره 

 
اْست اس  و  ْعُين  الن 

 
ُروا أ ح  ْوا س 

 
ق

ْ
ل
 
ا أ م 

 
ل
 
ف

                                                           
 .188سورة األعراف:  (1)

 قاموس البراق اإللكتروني. (2)
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يم   ظ 
ُرون  يونس:  .(116: األعراف). ع  اح  ُح الس   ُيْفل 

 
ال ه  وقال تعالى:  (77)يونس . و  ْئُتْم ب  ا ج  م 

 
 

ه  ال
 
ن  الل ُه إ 

ُ
ل ُيْبط  ه  س 
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ُ ْ
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ْ
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ّ
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ا س 
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ُروا ل ف 
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ك   ي 
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ُهو 

ين    
 
امل ع 

ْ
ل ر  ل 

ْ
ك م  الفلق:  (.52 - 51القلم: )ذ 

د  . و 
 
ُعق

ْ
ي ال ات  ف 

 
اث ف  ّر  الن 

 
ْن ش م 

ا و 
 
ذ د  إ  اس  ّر  ح 

 
ْن ش

د   س  في قوله تعالى " يعلمون الناس  -رحمه هللا  -تفسير: قال الطبرس ي (. 5، 4الفلق: )ح 

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 

كما ترى. فالسحر عمل خفي لخفاء سببه، يصور الش ئ  األمر كما ترى وليس  األمر ن أ

بخالف صورته، ويقلبه عن جنسه في الظاهر، وال يقلبه عن جنسه في الحقيقة، أال ترى 

وقال في قوله:  (.17ص 1مجمع البيان: ج)إلى قوله تعالى "يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى" 

" 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 

هما على اختالف النحلة وتباين امللة. و ثالثها أنهم يسعون بين الزوجين بالنميمة بين

 فيكون والوشاية حتى يؤول أمرهما إلى الفرقة و املباينة. " إال بإذن هللا " أي يعلم هللا

 (.176ص 1)مجمع البيان: جتهديدا أو بتخلية هللا 

بالتقرب إلى الشيطان مما ال  وقال البيضاوي: املراد بالسحر ما يستعان في تحصيله

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 

ير فة اليد فغمنه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الالت واألدوية أو يريه صاحب خ

 
ً
على التجوز، أو ملا فيه من الدقة ألنه في األصل ملا خفي سببه  مذموم، وتسميته سحرا

في التبيان: قيل في معنى  -قدس سره  -(. وقال الشيخ 102، ص 1أنوار التنزيل: ج )

السحر أربعة أقوال: أحدها أنه خدع ومخاريق وتمويهات ال حقيقة لها، يخيل إلى 

لثاني أنه أخذ بالعين على وجه الحيلة. والثالث أنه قلب املسحور أن لها حقيقة. وا

، فيمكن الساحر أن االختراعصورة، وإنشاء األجسام على وجه الحيوان من صورة إلى 
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يقلب اإلنسان حمارا وينش ئ أجساما. والرابع أنه ضرب من خدمة الجن. وأقرب األقوال 

جوز أن يتأت  من الساحر، ومن األول ألن كل ش ئ خرج عن العادة الجارية فإنه سحر ال ي

جوز شيئا من هذا فقد كفر، ألنه ال يمكن مع ذلك العلم بصحة املعجزات الدالة على 

وقال النيسابوري: (. 374: 1التبيان )النبوات، ألنه أجاز مثله على جهة الحيلة والسحر 

سحره السحر في اللغة عبار عن كل ما لطف مأخذه وخفي سببه، ومنه الساحر العالم، و 

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: 

ا في قديم الدهر، وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون منها سحر الكلدانيين الذين كانو 

 ..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. 

سحر أصحاب األوهام والنفوس القوية، بدليل أن الجذع الذي يتمكن اإلنسان من  ومنها

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 

ع عن النظر إلى األشياء القوية اللمعان والدوران، وما ذلك إلى األشياء الحمر، واملصرو 

إال ألن النفوس خلقت مطيعة لألوهام واجتمعت األمم على أن الدعاء مظنة اإلجابة، وأن 

عليه  اتفقليل األثر، واإلصابة بالعين مما الدعاء باللسان من غير طلب نفساني ق

، وهو املسمى بالعزائم وتسخير الجن. العقالء. ومنها سحر من يستعين باألرواح األرضية

ومنها التخييالت الخذة بالعيون، وتسمى بالشعبدة. ومنها األعمال العجيبة التي تظهر من 

الالت املركبة على النسب الهندسية، أو لضرورة الخالء. ومن هذا الباب صندوق 

معلومة يقينية.  أسبابا الساعات وعلم جر األثقال. وهذا ال يعد من السحر عرفا ألن لها

بخواص األدوية واألججار. ومنها تعليق القلب، وهو أن يدعى الساحر أنه  االستعانةومنها 

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 

رعب وحينئذ تضعف القوى الحساسة فيتمكن الساحر من أن يفعل فيه ما شاء. ومنها ال
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. وهذا فذلكة مما نقلنا عن -انتهى  -السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفية لطيفة 

 .(1)( الرازي في باب عصمة املالئكة

 ،ألغراض خبيثة واستخدامهموينتج عن تسخير للجن والشياطين غلبه وهم، السحر أف  

 
ً
خبارات الغيبية واملستقبلية القاعدة الدينية فاإل من  وهذا النوع عموما ال يغير شيئا

 
ً
 ،نس فال فرق بين الطائفتينفة الجن كما هي عصية عن معرفة اإلعن معر  عصية تماما

ال يقرون بأي حال وجود الجن والشياطين وإن خر ال ية حال فمن ينكرون العالم وعلى أ

رة وبالتالي ال يدخلون ضمن دائ ،ينآخر فيه خلق  آخر  قروا بوجود عالمفقد أ همقرو أ

 ثبات العكس.داعي نقاشهم وإ انتف املنكرين لوجود إله وبالتالي 

بارات غيبية فحاله حال من يدعون ن تخبر بإخأما تحضير األرواح والطلب منها أ

 استحضار األرواح أصال إنما  الستحضار وال أعتقد أن هناك إمكانية  ،الجن استحضار 

 كثر.الناس بطرق إيحائية ليس أيهام الكذب وإ أو لبعض الجن 

ياطين باألمور الش أو ن يخبر الجن في الحالتين السابقتين ال يمكن بأي حال أو

 
ً
 أل ؛مور املستقبليةاأل  الغيبية وخصوصا

ً
، وهذا ثابت من نهم يجهلون املستقبل تماما

ْرض  " لى:قال تعا ،الناحية الدينية
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 .(2)"امل

 ،دليلإلى مر واضح وال يحتاج فهو أ دينيةالثبات هذه الحقيقة من الجهة غير أما إ

نما ذهبوا العلوم الغيبية إ ادعاءكل من سلكوا هذه الطرق في سبيل  نفالتأريخ يشهد أ

 ثر يذكر ولم يغيروا شيئا ملموسلهم أ ولم يبق  
ً
من وثقوا بهم من  أو في مستوى حياتهم  ا

ال  االدعاءاتتلك  وبالتالي فأعتقد هذا يكفي دليل إثبات أّن  ،شعوبهم الذين عاصروهم

 فارغة من املحتوى. ادعاءاتدرجة الحقائق بل تبق  مجرد إلى ترقى 

                                                           
 .4- 1ص 60بحار األنوار، املجلس ي: ج (1)

 .14آية  :سورة سبأ (2)



 191 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األحالم بني العلم والدين

 
 

 
ً
نستثني بعض تلك النبوءات التي نجد لها بعض املصداقية التاريخية من  ،طبعا

وغيرهم  (2) "نسوتر اداموس" و (1) وشق" سطيح الكاهن"شهورة كنبوءات املنبوءات ال

  ،على نصوص دينية اعتمدواممن 
ً
أي وجود نصوص دينية  وهذا معروف وثابت تاريخيا

غلبها ال تصدق ؤالء املتنبئين يخبرون بإخبارات أن كان همستقبلية، وإ بأمور مرمزة تخبر 

 وحسب. أنفسهمأنهم تكلموا من  أو فهذا لجهلهم بالتعامل مع تلك النصوص املرمزة 

بها أغلب املنجمين واملتنبئين متعلقة  اشتهر والجدير بالذكر أن أكثر النبوءات التي 

مما يرجعنا  (3) و ملوكعاصرين لهم في زمانهم من أمراء أباألحالم التي شاهدها بعض امل

 أاملستقبلية ال يمكن تجاهله خبارات طريق موثوق لإل  األحالمفي أن صل املوضوع الى أ
ً
 .بدا

                                                           
الذى في السهيلي: وبعضهم يقول فيه  أما سطيح فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدى بن مازن ، (1)

وأما شق فهو ابن صعب بن يشكر  . نصر بن ربيعة وهو في قول نساب اليمن ربيعة بن نصر ، عطفها على قوله: قصة ربيعة

زار. ومنهم من يقول أنمار بن إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن بن رهم بن أفرك بن قيس ، بن عبقر ابن أنمار بن ن

نابت، بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ. ويقال إن سطيحا كان ال أعضاء له، وإنما كان مثل السطيحة، ووجهه في صدره، 

لته. وذكر السهيلي وكان إذا غضب انتفخ وجلس. وكان شق نصف إنسان، ويقال إن خالد بن عبد هللا القسرى كان من سال

أنهما ولدا في يوم واحد، وكان ذلك يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية، ويقال إنها تفلت في فم كل منهما فورث الكهانة 

 747 - 701عنها، وهى امرأة عمرو بن عامر املتقدم ذكره. وهللا أعلم. املصدر: السيرة  النبوية، أب  الفداء إسماعيل بن كثير 

 - 236769م دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع هاتف  1971 -  ه 1396: مصطف  عبد الواحد الجزء األول تحقيق  ه

 رابط النسخة االلكترونية:19 -15لبنان ص  –بيروت  5769ص. ب  246161

 http://www.yasoob.org/books/htm1/m025/28/no2893.html 

واشتهر  (، كان مسيحيا كاثوليكيا1569 - 1503يب فرنس ي عاش بين فترتي )ميشيل نوستراداموس متنبئ مشهور وهو طب (2)

بأنه يعالج الناس روحًيا، وكانت لديه توجهات أخرى فقد كان يقرأ في الكتب التي تسمى الكتب السوداء أو كتب السحر 

ا رهيبة ونبوءات كثيرة
ً
، لم يتوقع أن تموت زوجته األسود أو مخطوطات التنجيم، ومن الغريب أن هذا الرجل توقع أحداث

 وابنه وابنته مًعا.

(، فلم يدع كاهنا وال ساحرا وال 3كان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هالته وفظع بها )(3) 

قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها، فأخبروني بها وبتأويلها.   عائفا وال منجما من أهل مملكته إال جمعه إليه، فقال لهم: إن 

فقالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. فقال: إن  إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها، النه ال يعرف تأويلها إال من 

سطيح، فإنه ليس أحد أعلم منهما، عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم: فإن كان امللك يريد هذا فليبعث إلى شق و 

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 

ضة ومنه سميت تهامة(، فأكلت منها كل ذات جمحمة. فقال له امللك: ما أخطأت منها شيئا يا سطيح، فما بأرض تهمة )منخف

عندك في تأويلها ؟ قال: أحلف بما بين الحرتين من حنش، لتهبطن أرضكم الحبش، فليملكن ما بين أبين إلى جرش )مخالفان 

ائظ موجع، فمتى هو كائن أفى زماني أم بعده ؟ فقال: ال وأبيك من مخاليف اليمن(. فقال له امللك: يا سطيح إن هذا لنا لغ

بل بعده بحين، أكثر من ستين أو سبعين، يمضين من السنين. قال: أفيدوم ذلك من سلطانهم أم ينقطع ؟ قال بل ينقطع 

يليه )يليهم وهو  لبضع وسبعين من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال ومن يلى ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال

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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 اختالفى ظواهر ساي وعل أو ما وراء الطبيعة  أو وراء النفس  وهو علم ما

ظواهر خارقة للعادة وتثير الدهشة والعجب لدينا، وهي تعتبر  يتناول نه علم املسميات فإ

 
ً
 عند بعض األفراد  قليلة ونادرة نسبيا

ً
بصورة عفوية عند  أو  االستثنائيينوتظهر عادة

 .لقوانين التي يقرها علم الفيزياءاس، وهذه الظواهر ال تخضع لعامة الن

أي فوق ما تدركه  "اإلدراك فوق الحس ي"وهي ظواهر روحية تندرج تحت ما يسمى 

 لديناحواسنا العادية. وهذه املصطلحات تدل على ا
ً
 .لظواهر غير املألوفة عقال

عفوي ويصعب دة ال تخضع للتجربة والتكرار بل أكثرها يحصل بشكل وهي عا

  األكاديميةوقد خضع هذا العلم للدراسات  ،عادتهإ
ً
في الكثير من  النوهو يدرس  ،مؤخرا

 :برزهاالعلم الكثير من الظواهر أ الجامعات في العالم ويقع تحت تصنيف هذا

 مباشر بين عقلين. اتصال: وهو التخاطر .1

                                                                                                                                          
منهم أحدا باليمن. قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال بل ينقطع. قال ومن يقطعه ؟ قال: نبى زك ، يأتيه الوحى 

ممن هذا النبي ؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون امللك في قومه إلى آخر الدهر. من قبل العلى. قال و 

قال وهل للدهر من آخر ؟ قال: نعم يوم يجمع فيه األولون والخرون، يسعد فيه املحسنون ويشق  فيه املسيئون. قال أحق 

إن ما أنبأتك به لحق. قال: ثم قدم عليه شق فقال له كقوله  ما تخبرني ؟ قال: نعم، والشفق والغسق، والفلق إذا اتسق،

لسطيح وكتمه ما قال سطيح، لينظر أيتفقان أم يختلفان. قال: نعم رأيت حممة خرجت من ظلمة، فوقعت بين روضة 

وقعت  وأكمة، فأكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد، إال أن سطيحا قال "

بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة " وقال شق: " وقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة " فقال له امللك 

ي تأويلها ؟ فقال: أحلف بما بين الحرتين من إنسان، لينزلن أرضكم السودان، ف ما أخطأت يا شق منها شيئا، فما عندك

ا بين أبين إلى نجران. فقال له امللك: وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى فليغلبن على كل طفلة البنان، وليملكن م

هو كائن أفى زماني أم بعده ؟ قال: ال بل بعده بزمان، ثم يستنقذكم منهم عظيم ذوشان، ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن 

ليهم من بيت ذى يزن. قال أفيدوم سلطانه أم هذا العظيم الشان ؟ قال غالم ليس بدن  وال مدن )املقصر في األمور( يخرج ع

ينقطع قال: بل ينقطع برسول مرسل، يأتي بالحق والعدل، من أهل الدين والفضل، يكون امللك في قومه إلى يوم الفصل. 

اس قال وما يوم الفصل ؟ قال: يوم يجزى فيه الوالة، يدعى فيه من السماء بدعوات تسمع منها األحياء واألموات، ويجمع الن

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، 

م إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم الحيرة. قال ابن فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق، وكتب له

إسحاق: فمن بقية ولد ربيعة بن نصر: النعمان بن املنذر، بن النعمان بن املنذر، بن عمرو بن عدى، بن ربيعة بن نصر، 

هذا الذى قاله محمد بن إسحاق من أن يعنى الذى كان نائبا على الحيرة مللوك األكاسرة، وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه. و 

 (.19 -15النعمان بن املنذر من ساللة ربيعة بن نصر قاله أكثر الناس. )املصدر السيرة النبوية، ابن كثير: ص
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 )الجالء البصري(: وهو رؤية عن بعد. االستشفاف .2

 وهو السماع عن بعد. :الجالء السمعي .3

 دراك املسبق )معرفة املستقبل(.اإل  .4

ولكن ما يهمنا هنا  ،ونحن هنا لسنا في مورد مناقشة تلك القدرات الروحية

لتي تقع ضمن وهذه القدرة تعتبر من الظواهر ا ،موضوع هذا الفصل وهو قدرة التنبؤ

بصورة عامة وليس  حالماأل إلى نهم يرجعون تلك القدرات التنبئية نطاق هذا العلم ولو أ

 بعض ا باستثناء اإلنسانرادية يقوم بها ظواهر إإلى 
ً
، حصولها لحاالت التي لم يثبت فعال

لى و عالمية والتي تقع ضمن الفقرة األ تذكرها بعض املنشورات والصحف اإل  نماإ

ن هناك نسمع أ أو  فلم نر   ،حيانين والسحرة والوسطاء وغيرهم( في أغلب األ )العراف

 بحوث
ً
 إنسان استضافتجامعات  أو  ا

ً
ية ملعرفة املستقبل والكشف عن راديملك قابلية إ ا

 مثل هذه لكان الةولو كانت هناك ح ،حداث حتى على مستواه الشخص ياأل 
ً
  ت فعال

ً
 دليال

كدليل تجريبي حقيقي على وجود  الةجتمع العلماء إلعالن هذه الحعلى هذه الظاهرة وال 

 .اإلنسانهذه القدرة عند 

ثبات تلك الظواهر إننا على العكس نجد أن أغلب البحوث إنما دأبت على إبل 

ثباتات العديد من العلماء يسلمون بصحة إ فتجد)حصائية بية إالخارقة بأساليب تجري

ذ يجبرهم الدليل ، إالرغم من كونهم غير مقتنعين بها بيانات الباراسايكولوجي على أو 

م في حيرة فكرية ناشئة من عدم نه يتركهمن أعلى قبولها بالرغم  واإلحصائيالعلمي 

 .(1)شياء(ي اعتادوا أن يصنفوا بها األ بين الواقعة الجديدة واملرجعية العلمية الت االنسجام

كثر جانب التنبؤ املستقبلي ال يعدو أ ليه العلماء فيإما يذهب  ّن ولكن الحقيقة أ

من فلذلك نركز على ما تم تقديمه  ،من تلك الظواهر الخارقة حالماأل مما تخبر به 

 
ً
 .تفسيرات في هذا الجانب تحديدا

 بما وراء الط "كارل يونغ"
ً
ال  اهتمامبيعة وبالظواهر الروحية، وهو كان مهتما

ية ما هو على رؤ  اإلنسانيشاركه فيه الكثير من علماء النفس، فقد كان يقول بقدرة 
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يعتقد بسببية العالقة،  "يونغ"األحداث، ولم يكن  واستشرافواقع وراء نطاق البصر 

 .تفسيرها يحاول ولكنه يعتقد بحدوث هذه الظواهر و 

التي  "التزامن"جدها في نظريته حول تطور الشخصية فكرة أو ومن األفكار التي 

: قد نفكر في تعني: الحوادث التي تحدث في 
ً
بصديق حبيب  االتصالنفس الوقت. مثال

 .وبعيد، وعندما نقترب من سماعة الهاتف إذا بمتصل هو ذلك الحبيب

ما فيما يخص ه دكتور صالح الجابري بالتالي: )أفقد لخص رأي "فرويد"ما مدرسة أ

ن تحيط ليات تفسيرية يمكن أآإلى تفتقر  -بدورها  –مدرسة التحليل النفس ي فهي 

فق قديم أفق ما لتعليل ساي، لكن هذا األ في تبظواهر ساي. وقد ينفرد مفهوم الالشعور 

 
ً
ن مفهوم فرويد لالشعور مقيد باملاض ي فقط، أي بوصفه إذا علمنا بأ يتالش ى فورا

خالقية والحرمانات التي عاناها الفرد في كبوتات من املحرمات واملوانع األ مستودع امل

املكبوتات الالشعورية،  تلكإلى على سبيل املثال فان الحلم في مفهوم فرويد يعود  حياته.

، والذي فيه لحلم الخارقي في الباراسايكولوجيوهذا التحديد للحلم يختلف عن تحديد ا

بأحداث ماضية لم يعيشها الحالم، ولم يخبرها من  أو تنبؤ مسبق بأحداث مستقبلية 

نهما من ، فعلى الرغم من إحالماأل واضح بين هذين اللونين من  افتراقلذلك هناك  .قبل

في  االعتبار ولم تأخذ نظرية فرويد بنظر  .خرحدهما معاكس لل احدة لكن أيعة و طب

الرؤيا  أو ، ولذلك فهي تستبعد الحلم التنبؤي ظواهر ساي الحلمية حالملأل تفسيرها 

 .(1) (ساسا منطقيا لذلكصادقة، وليس في النظرية ما يصلح أال

 في الفصل الثالث فال داعي للتكرار. "فرويد"وقد ناقشنا هذا الخلل في نظرية 

القدرات الروحية إلى ن الكثير ممن خاضوا بهذا العلم يرجعون تلك القدرات بقي أ

ن هناك وعليه فاعترافهم بأ ،وهي بكل تأكيد غير مادية وال تخضع للقوانين الفيزيائية

 جانب
ً
 روحي ا

ً
ووجود خالق خر ال نهم ال ينكرون وجود العالم يتكفل بتلك القدرات يعني أ ا

معهم بأن  ن و ننا متفقمعهم فالكالم بهذا املستوى يعني أوهؤالء ال نقاش لنا  ،لهذا العالم

ثبات روحية تلك القدرات الخارقة، ولكن في إ االستدالالت اختلفتاألصل واحد وإن 

ين تجاوز الذي يجب التركيز عليه هو ما تبناه غيرهم من نظريات تفسر حصول الخوارق م

  ،الديني ووضع النظريات التي تبرر حصول الخوارق  االعتقادفيها 
ً
بتلك  ولو قبلنا جدال
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برير حصول نواع الظواهر الخارقة فإننا ال نقبل تعللت به حصول أ النظريات بكل ما

  .هذا املطلب الستحالةالنبوءات املستقبلية 

الفيزياء ين من العلماء مستفيدين مما قدمته أخر وهذا ما خاض فيه بعض املت

  ،قوانين الفيزياء التقليدية تجاوز الكمية من مفاهيم جديدة ت
ً
  وربما وجدوا توافقا

ً
 كبيرا

تيحها قوانين الفيزياء باملستوى الكمومي البارسايكلوجية مع املرونة التي تبين القدرات 

 للجسيمات.

ت داخله لينتج عمليا ن يدمر الحزم املوجية فيالدماغ يمكن أ ّن افترض ووكر أ)

 في مستوى دون كمي، فإن اإل ، وما دام الكون مترابطعقلية جديدة
ً
ية يمكن اإلنسانرادة ا

ن تستخدم هذا املستوى دون الكمي لتدمير الحزم املوجبة لألنظمة الكمية التي تقع أ

 .(1) (وبهذا يكون قد فسر االدراك فوق الحس ي والتأثير النفس ي بآلية واحدة ،خارج الدماغ

لهذه القدرات عبر نظريات الفيزياء الكمية تصطدم بالتطبيق  "ووكر"وتفسير 

 وبالخصوص في قضية النبوءة املستقبلية كما علق عليها الدكتور صالح الجابري:

 تن املرسل واملو ايتع.. ": )يقول ووكر
ّ
نظمة الكمية في التخاطر، لتغيير كل األ  مسل

". لكن هذا القول املرغوب فيها بصورة متكافئة الةحاملتضمنة في الوعي، ويسببان ال

من املرسل و يتضمن أ
ّ
ذ كيف تتولد رغبة من ، إعرفان النتيجة املرغوب بها مسبقاي املتسل

هذه ال تسمح ب –التخاطر  باستثناء –رغوبة؟! ولكن شروط التجريب امل الةدون وعي بالح

ي التنبؤ. واذا كان ووكر يقصد أ دراك املسبقواإل  االستشفافاملعرفة املسبقة في حاالت 

من املرسل و أ
ّ
  املتسل

ً
نهما كلي للبطاقات "كذكرى" فهذا يعني أالنظام ال يعرفان مسبقا

  الن
ً
ة، وهذا حاولحدهما في كل مفي تحقيق أ يتذكران رموز البطاقات ويرغبان معا

دراك اإل وضوع الخارجي وبالتالي؛ يصبح لغاء التطابق الخارجي بين التخمين واملإيتضمن 

حصائي ع املغزى اإل فوق الحس ي مجرد تذكر معلومات سابقة منسية، وهذا يتعارض م

 .(2) للتطابق الخارجي ...(

النبوءات  أحالمتلك القدرات وخصوصا  وإخضاعوما دام الكالم في نظرية الكم 

لذي كان فيه الكالم ن ننتقل للمبحث التالي وافاألفضل أ ،لتفسيرات املستوى الكمومي
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 للرد على التفسيرات امل( عليه السالم) الحسن أحمدالفصل للسيد 
ً
 طروحة للنبوءة وفقا

 .لنظرية الكم

آراء  استعرضنابالنسبة للنبوءة املستقبلية بعد أن خيرة وصلنا عند محطتنا األ 

وما تقدمه نظريات الفيزياء  ،النبوءات أحالمهم العلماء في علم النفس وخصوصا في أ

ت النظريات املثبتة البعد الرابع تجاوز الكمية في هذا املجال العلمي الحديث حيث 

ة ودخلت مجاالتها البحثية ى في الكون فتخطت حدود الزمن واملادأخر أبعاد إلى  )الزمن(

غلب املفاهيم القديمة حول قوانين فتغيرت بذلك أ ،صغر املكونات في املادةعوالم أ

 .ومفهوم املادة الفيزياء 

التي  لألطروحاتالقيمة العلمية  (عليه السالم)الحسن  أحمدوقد شخص السيد 

ية عن على ميكانيك الكم فيما يخص النبوءات املستقبل باالعتمادقدمها بعض العلماء 

 جد نقاش)وحقيقة لم أ :حالماأل طريق 
ً
 علمي ا

ً
 حالماأل  أوعلى الرؤى  لالعتراضله أي قيمة  ا

يوجه بناًء على ميكانيك الكم ومبدأ الاليقين  اعتراض باستثناءالتي تتحقق في املستقبل 

بلية عديدة في عدة ن الحدث املستقبلي له تواريخ مستقأ باعتبار رية العوالم املتعددة ونظ

حد هذه التواريخ معرفة أباملستقبل وبالتالي يمكن  حدها ويتشخصعوالم ويتحقق أ

ولكن في  ،ن الرؤى املستقبلية كذلكبحسب ميكانيك الكم وهم يحتملون أ املحتملة

 ن الرؤى املستقبلية تحتوي رموز الحقيقة أ
ً
وهذه الرموز ربما ال يعرف داللتها ومعناها  ا

يراها داللتها الرائي حتى وبعض الرؤى املستقبلية ال يفهمها ويعرف  ،حتى الرائي نفسه

الحلم الذي  أو ن ما تحقق في الواقع هو عبارة عن الرؤيا تتحقق أمامه كما قلت فيعرف أ

ولهذا  ،يفسرها مكانيكا الكم بحال أنال يمكن  لةأرآه في املاض ي .. في الحقيقة هذه املس

 .(1) واضحة على وجود هللا سبحانه وتعالى( لةالرؤى املستقبلية دال أو  حالماأل تبق  

كنبوءات مستقبلية  حالماأل ما طرحته نظرية تعدد العوالم هو في طور تفسير  نإ

وهذا  ،حدها كواقع مشاهد وملموسوجود نسخ مختلفة من عاملنا يمكن أن يتحقق أهو 

 هو الذي سيتحقق؟ ومن يخلق هذا التحقق؟ االحتماالت، فأي لالحتمالالتحقق يخضع 
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من تلك العوالم التي لم تتحقق أحداثها بعد، كيف  الةرس "حالماأل "ذا كنا نعتبر وإ

 
ً
 ؟!حداث مرمزة أ لنا أن نعرف تلك األحداث إذا كانت هي أصال

تيسرة لنا متى ( محالماأل تلك الرسائل ) ّن ه هذه النظريات أذا كان ما تفترضهذا إ

"انهيار نعرف املستقبل ونتنبأ به  آخر  بمعنى أو ن نقرر املستقبل نشاء، حتى نستطيع أ

وهذا غير  ،املوجة في ميكانيك الكم وتشخيص أحد االحتماالت كواقع نشاهده" الةد

يبق   األمر ف ،سباب عملية في الواقعممكن بل هو مستحيل أي إيجاد تلك الرسائل وفق أ

العوالم  ن تعدد، أي أوفق نظريات الفيزياء الكمية حالمفي حدود التفسير النظري لأل 

املستقبلية  حالماأل قرب للتفسير في قضية تحقق األ األطروحةحسب نظرية الكم وضعت 

حد العوالم وربما يتحقق الحدث الذي ذكرته من أ الةأن ذلك الحلم هو رس اعتبار على 

ة على التفسير ى تبق  عصيأخر  ت إشكاال الرموز و  إشكالولكن  ،عن ذلك العالم الةالرس

  (عليه السالم)الحسن  أحمدوقد ناقشها السيد 
ً
 وهذا جانب من تلك املناقشة:  تفصيليا

 يخص )في البحوث املتقدمة من هذا 
ً
 مهما

ً
 الةد انهيار الفصل ناقشنا موضوعا

نا ما طرحه وهناك بي ،كواقع نشاهده االحتماالتة في ميكانيك الكم وتشخيص أحد املوج

لكنها في أكوان متعددة هي في الحقيقة وقائع حقيقية و  االحتماالتافرت من أن كل  هيو 

وأنه ال يمكن  ،مناقشة موضوع التواريخ املتعددة للحدث الواحدإلى  انتقلناوبالتالي 

كوان ألن كانت وقائع كلها بحسب اوهي وإ، ن له عدة وجوه محتملةمعرفة املستقبل أل 

 املتعددة ولكن واقع
ً
 واحد ا

ً
وبالتالي  ،هو فقط الذي سيتشخص في كوننا الذي نعيش فيه ا

ثر من مستقبل وهذا ما قلته كألن هناك أ ؛فلن نتمكن من تشخيص املستقبل بدقة

ألنه يتفرع  ؛كوان املتعددةأما املستقبل فمن املستحيل أن نعرفه وفق تفسير األ": سابقا

 ."من املستقبلحدها في لحظة ما دة ونحن سنكون في أمسارات عديإلى 

 ال تعني بحال أننا ال يمكن أ االستحالةلكن هذه و 
ً
  ن نعرف مستقبال

ً
ن أي أ محتمال

 ّن حتى نعرفها كلها ونحن نعرف أ أو نه هو املستقبل احد هذه املسارات ونظن أ عرفن

  ،حدها هو املستقبلأ
ً
نيك الكم واألكوان بحسب ما ناقشناه في ميكا فاملستحيل علميا

 ن يتشخص املتعددة هو أ
ً
 .لنا مستقبل محدد دون غيره علميا

نها رسائل يمكن أن تفسر وفق ميكانيك الكم على أ حالماأل  ّن أ ومعنى هذا الكالم:

فالحلم عبارة عن أحد  ،وقد ال تتحقق قد تتحقق أنهامستقبلية تصل لنا وخصوصا 
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سر مف األمر ن هذا ي أحد األكوان وبالتالي فبما أالوقائع املستقبلية ف أو  االحتماالتهذه 

دليل على وجود إله أخبرك عن طريق الحلم  حالماأل  ّن علميا لم تعد هناك قيمة لقول أ

محتملة الوقوع  الةه رسفالحلم الذي رأيته وتحقق ال يعدو كون ،ما سيحدث في املستقبل

ميكانيك الكم والدليل انك ترى  احتماالتجاءتك من أحد األكوان من املستقبل بحسب 

 أحالم
ً
 .(1) ى ال تتحقق(أخر  ا

بهذه  انتهتاملعضلة التي واجهتهم طوال قرون ن أي منظري اإللحاد يعتقدون أ

النبوءة  أحالمبخصوص  الفرضية وهم بهذا يقفزون على حقائق كثيرة تغافلوا عنها

 .املستقبلية

  (عليه السالم)الحسن  أحمدونقل السيد 
ً
البحث عن قطة  –من )جريبين  نصا

تشخيص  استحالةد ما ناقشه ضمن مباحث الكتاب من ( يؤي271 -271ص شرودنغر 

 ن هذا يبق  تفسير وأ ،املستقبل علميا
ً
 نظري ا

ً
ربما  األمر ن بل أ إثباته أويتعذر وقوعه  ا

 يصفه النص املنقول عن جريبين بالضالل: 

فرع من الواقعية مختلف عن الذي إلى ن نحيد بأنفسنا األكثر أ االحتمال)فإن 

 جاءت 
ً
ن أن تستطيع هذه الرسائل أ منه )الرسائل( وعليه فإنه من غير املمكن جدا

 بح صحيحة. والناس الذين يقترحون أتص
ً
لتفسير اإلدراك  ن نظرية الكم تقدم مفتاحا

 ESPالخارج عن النطاق الحس ي )
ً
نما يضللون وأنه تخاطر عن بعد وخالفه إ ( عمليا

 .(2) انفسهم(

                                                           
 .559 – 558وهم اإللحاد، السيد أحمد الحسن )عليه السالم( : ص (1)

وفقا لتفسري لنظرية العوالم املتعددة، فأن املستقبل ال : )561اب وهم اإللحاد صالنص املنقول عن جريبين من كت(2) 

يتقرر من حيث إدراكنا الحس ي والواعي للعالم املعني، ولكن املاض ي محدد، وبفعل املالحظة فقد اخترنا تاريخا )واقعيا( من 

ل هناك حتى عندما ال ينظر اليها احد وينطبق بين الواقعيات العديدة، فبمجرد أن رأي شخص ما شجرة في عاملنا، فإنها تظ

هذا على كل ش يء إلى الوراء حتى االنفجار الكبير وعند كل وصلة على الطريق السريع للكم، ربما يكون العديد من الواقعيات 

)منا(  الجديدة ولكن ما وصل الينا واضح وغير مبهم، وهناك العديد من الطرق التي تصل إلى املستقبل، إال أن بعض نسخ

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 

ال حدوث ذلك من خالل األحالم أو باإلدراك الخارج عن النطاق الحس ي لكن من )هروب الزمن( أو اذا أردت أن تتصور احتم

 أن تكون تلك الرسائل ذات فائدة كبيرة لنا وحيث انه قد توجد أعداد وافرة من عوالم املستقبل فان أي 
ً
غير املحتمل جدا

سائل فإن االحتمال األكثر أن نحيد رسائل مثل هذه يجب أن تتوقع أنها مشوشة ومتضاربة واذا تصرفنا بناء على هذه الر 

 أن تستطيع هذه 
ً
بأنفسنا إلى فرع من الواقعية مختلف عن الذي جاءت منه )الرسائل( وعليه فإنه من غير املمكن جدا
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عضلة العصية وهي امل حالماأل وما دام كالمنا في النبوءة املستقبلية يكاد ينحصر في 

اجه ن ذلك التفسير املبني على نظرية العوالم املتعددة يو فإ ،نعلى التفسير لحد ال 

وهذا  ،ال تأتي كإخبارات صريحة بل هي مرمزة حالماأل ن مشكلة عصية على التفسير وهو أ

 :األمرثابت ومعروف وال ينكره علماء النفس كما مر فكيف سيفسرون هذا 

 االحتماالت(: )بالنسبة لنا نعتقد بوجود عليه السالمالحسن ) أحمديقول السيد 

ن ال تتحقق في ويمكن أ ،حد االحتماالتاملستقبلية ويمكن أن تكون الرؤيا )الحلم( في أ

يمحو هللا ما " :وهذا ذكر في القرآن وفي الروايات ،واإلثباتحو املألنها من لوح  ؛هذا العالم

 باسم( عليهم السالميات عن آل محمد ). وذكر في الروا"م الكتابيشاء ويثبت وعنده أ

سنان في الحلم ترمز األ  :فمثال ،وهي الرموز  حالماأل مر وهو ما نراه في ولكن يبق  أ ،البداء

 أن أحد أسنانه لألقارب فمن يرى 
ً
قاربه في املستقبل وهذا يتحقق يقع يموت أحد أحلما

يكانيك الكم تفسيرها وبالتالي ملال يمكن بحال  حالماأل الرموز في  الةفمس ،لدى كثيرين

 .هنا أنا: دليال على وجود قوة غيبية مدركة عاملة حكيمة تكلمنا لتقول  حالماأل تبق  

الصائم في نهار  أحالمتؤثر في البدن بشكل ملموس وكبير ومنها  حالماأل  :أيضا

 
ً
نه يأكل ويشرب ثم يستيقظ وقد ذهب عنه الجوع أ الصيام حيث يرى في نومه نهارا

وقد تفسر على أنها تحصل نتيجة إشارات من  ،وهذه الرؤى كثيرة الوقوع ،والعطش

 .عضاءعمل بعض األ  أو فرازات الجسم والشبع تحصيل حاصل لبعض إ واالرتواءالدماغ 

إلى حيان ينتبه في الرؤيا عندما يستيقظ وهو في كثير من األ  اإلنسانن ولكن الحقيقة أ

ن أإلى ضافة هذا إ ،الطعام ربما ال يزال في فمه أو ن طعم الشراب أنه صائم يجد أ

 ،ظمأهنه يشرب ويذهب و مستيقظ في حين عندما ينام يرى أوه ظمأهالصائم ال يذهب 

ال في النوم ؟ وملاذا عندما يرى الرؤيا يستيقظ وقد ذهب فلماذا ال تعمل هذه اإلفرازات إ

 .(1) ( الحلم بأنه يشرب ؟! أو لو لم ير تلك الرؤيا  ظمأهوال يذهب  ظمأه

 وفق مر عسير ومستحيل لتنبؤ املستقبلي أا
ً
خر الطرف ال  أطروحاتتفسيره علميا

  األطروحاتولو تركنا 
ً
الواقع نا قضية النبوءة من خالل تناولو  والنظريات العلمية جانبا

                                                                                                                                          
الرسائل أن تصبح صحيحة. والناس الذين يقترحون أن نظرية الكم تقدم مفتاحا لتفسير اإلدراك الخارج عن النطاق الحس ي 

(ESPعملي ).)ا وانه تخاطر عن بعد وخالفه إنما يضللون أنفسهم 

 .560-559وهم اإللحاد، السيد أحمد الحسن )عليه السالم(: ص(1) 
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 املعاش ونطرح هذا التساؤل 
ً
يعرف  نشخص يدعي أنه ممكن أ : هل يوجد فعال

 
ً
 .ال املستقبل؟ الجواب طبعا

 ذا كان هناك مثل هذا الشخص فعال ! فلنا أن نتصور ما الذي يحصل إ

من املستحيل  أو قوى الناس وسيكون من الصعب سيكون بالنتيجة أغنى الناس وأ

مر طبيعي فهو وهذا أ ،و ...الحروب و..  أو البورصات  أو التجارة  :التفوق عليه في أي ش يء

ن يعرف حتى ما نضمره في أ في معرفة كل ما يحصل في الدنيا بل يستطيعدائما يسبقنا 

 ، فهل يوجد مثل هذا ؟ نفوسنا

 الجواب بالتأكيد هو غير موجود.

وكل ما دونه  ،ره عالم الغيوب وهو هللا سبحانه وتعالىفاملتنبئ الوحيد هو من يخب

 ن لهنتحلو م
ً
  أو  ذه الصفة حسدا

ً
 .في الدنيا طمعا

هو  نسانمكانات الطبيعية لإلاإل إلى مر يرجع أ حالماأل ن النبوءة في لذلك فالقول بأ

 أ
ً
 .يملكهافاقد لهذه القدرة ومحتاج لها وال  اإلنسانن أل  ؛مر بعيد عن الحقيقة تماما

  حالماأل وبالتالي فظهور النبوءات من خالل 
ً
  يعد دليال

ً
 ن هناك عاملعلى أ قطعيا

ً
 ا

 . "نني موجودإ" :ليقول له اإلنسانرسلها لهذا بالغيب أ

 

 

 



بّينا فيما سبق أن أغلب التعليالت التي قدمها علماء النفس للرمزية في األحالم 

نبوءات والذاكرة الكبيرة وغيرها إنما تعود لوجود العقل الباطن أو الالواعي وبعد أن وال

الجانب الخر لتكتمل  إلىعلة وجودها البد أن ننتقل سباب تلك الفرضية و ناقشنا أ

 الصورة وهي جانب الوعي عند اإلنسان وماهيته .

دراك محيطنا إ :لنا كبشر هو يمكن تعريف الوعي بناًء على املعطيات املعاشةو 

، ةتفاوتائنات الحية تقريبا بنسب موهذه الصفة متوفرة لجميع الك ،(1) والتفاعل معه

ى والفارق هو درجة هذا التفاعل والتأثير، أخر ب أو فجميعها تتفاعل مع املحيط بطريقة 

  بالوعي. تفاوتبالنتيجة سيتعين 

 ويمكن أ
ً
الشخص الذي يعاني من قصر مستواه ب تفاوتللوعي و  ن نضرب مثاال

نه يستعين بالنظارة الطبية التي تعيد له مشاهدة تفاصيل كانت غائبة عنه النظر فإ

 
ً
مامه أ بوجودها وغفلته عن الكثير من األشياء رغم وجودها أنه ربما يفاجبل إ ،تماما

لم يتخيله ى ما ذا تمت زيادة العدسات ومضاعفتها حتى بات ير ، فما بالك إنهموقربها 

الت تزيد بل ما بالك إذا تمت إضافة آ ،مم تعيش على راحة يدهمن وجود كائنات وأ

سيكون أكبر  اإلنسانن وعي هذا ، من املؤكد أالت تزيد الشم واللمس وهكذامع وآالس

وبالتالي سيكون  ،حساسه باملحيط الذي يحيط بهوأعظم كلما تزايدت فرص معرفته وإ

الذي ال يرى وال يسمع وال يشعر بكل تلك املتغيرات  اإلنسانرد فعله مختلف عن رد فعل 

 .هاوتفاصيل

                                                           
يشترك اكثر علماء النفس والفالسفة بتعريف الوعي بهذا املعنى مع اختالفات تفصيلية بسيطة؛ ما كتبه يونغ عن تشكل   (1)

األول من الوعي يتكون من التعرف أو املعرفة هو حالة من الفوض ى أو العماء. والطور الوعي: " نوجز ما تقدم بما يلي : الطور 

الثاني , وهو طور نشوء العقد األنية , هو طور األحادية أما الطور الثالث فهو خطوة أخرى نحو الوعي ويتكون من معرفة 

 (.118فس التحليلي، يونغ: ص املرء نفسه بحالته املنقسمة وهو طور الثنائية أو االزدواجية." )علم الن
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 األ  ساسه مستوى وعيأما املعيار الذي يمكن أن نقيم على أ
ً
ن فيمكن أ حياء عموما

فكلما ارتق  الكائن  ،نختصره بمستوى تطور الحواس واملنظومة العصبية والدماغية

 ا
ً
  لحي حسيا

ً
 اإلنسانفضل وهكذا وإدراكه أ)الدماغ بالنسبة للحيوانات( كان وعيه  وعقليا

يخص املنظومة العقلية فيكون مستوى الوعي  آخر  عامل نسان، ولكن يضاف لإلأيضا

 .حسب وجوده في السموات امللكوتية

بقلبه، والقلب هو الروح،  اإلنسان: )يعي (عليه السالم)الحسن  أحمديقول السيد 

جود في السماء الثانية فمن كان له و  ،مؤمن يعي كلمات هللا بحسب حاله إنسانوكل 

 .(1) (، وهكذاقل ممن كان له وجود في السماء الثالثةفقط وعيه أ

الذين تجاهلوا روح اإليمان وبالتالي تخلت عنهم روح  ولكن ماذا عن بني آدم

ات القوى الثالثة حالهم حال الحيوان أو رضية فسلبت منهم واكتفوا باألرواح األ  يماناأل 

 يمان.إالتي ال تملك أصال روح 

)املادي( للكائنات الحية، هل يختلف عن  األرض ييثار هنا تساؤل وهو دور الوعي  

وما هو  ،ارتقائهاوالتي يزداد وعيها على قدر  األرواحالوعي امللكوتي الذي تتميز به ذوات 

 الفارق بينهما؟ 

فالوعي امللكوتي الروحي غير  ،بين نوعين من الوعي افتراقوهنا البد أن نالحظ 

  ،األرض يالوعي 
ً
ه في تفاوتنسبي ولكن  أيضاوهو  ،وهو ال يختص بالروح وهو موجود فعال

 .الذكاءوقدرة وججم آلة  ،(الذاكرةكم املعلومات ) :همهامن أو  ،يتبع مقومات الةهذه الح

 واتخاذعلومات قدر على معالجة املأتلك املقومات متفوقة كان الكائن فكلما كانت 

 .شملوعي ذلك الكائن الحي أعلى وأ ، وبالتالي يصير القرارات املتقدمة

 ؟ بدني  أو هل مركزه روحي  ؛الوعي
ُ
خضعت لدراسات وتجارب كثيرة ولم معضلة أ

  ،تحسم قضيتها بعد
ً
خصوصا بعد القفزة  ولكن البحوث تطورت في هذا املجال كثيرا

وبرزت  ،نتجت ما يعرف بالذكاء الصناعياسوب والبرامجيات املعقدة والتي أالكبيرة في الح

ضح ويحاكي حقيقة ما يجري على أو بشكل  االستفهامعلى هذه القفزة العلمية  بناءً 

                                                           
 .87مع العبد الصالح، السيد احمد الحسن: ص (1)
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املعلومات  استالموم به خاليا الدماغ من هو ما تق الوعي اعتبار فهل يمكن  ،الكائن الحي

 ؟بداء ردود الفعل التي تناسب تلك املدخالت وترجمتها ومن ثم إ

بتجربته  (1)رلو جون س األمريكيفي الثمانيات من القرن العشرين قام الفيلسوف 

)رجل داخل غرفة مغلقة وال يعرف اللغة الصينية  :املشهور )الغرفة الصينية( وهي كالتالي

باللغة  أسئلةبينما يوجد شخص خارج الغرفة ال يعرف غير اللغة الصينية يقوم بكتابة 

ص داخل الغرفة الصينية ويسلمها من فتحة صغيرة للشخص داخل الغرفة، لدى الشخ

جابات فيطابق الشخص اإل  أيضاجابات لكل جملة بالصينية كتب وبطاقات تعطي إ

ج الغرفة عن طريق جابات للشخص الصيني خار م كارتات اإل املطلوبة لكل سؤال ويسل

 .(2) (الفتحة الصغيرة

حيحة ولكن الشخص املجيب لم يفهم أي ش يء من تلك جابات صلدينا إ ،ذنإ

ما يحدث في  ّن وهذا يبين أ ،جاب بصورة صحيحةاألسئلة وال األجوبة رغم أنه أ

 .باتباع التعليمات ومعالجة الرموز ال نفس الش يء فالكومبيوتر ال يقوم إ مبيوتر هو الكو 

تمثل منظومة فكرية تعي ما يدور وتتخذ  "الغرفة الصينية"وبغض النظر عن كون 

فاملوضوع يكشف مستوى الصعوبات والغموض الكبير حول  ،القرارات الصحيحة

: االستفهاممما يطرح  "الحي الواعي في العالمجزاء مادية تحاكي تجربة وجودنا كيفية أن أ"

وهل ما  ،ساسية وحسب قواعدها الخاصةخاليا العصبية تجري عملياتها األ ن الهل إ

 ؟ و الوعي الذاتبتؤديه تلك املليارات من الخاليا هو الشعور 

  االستفهامهذا  ّن ويبدو أ
ً
خالل ما وصلت اليه جابة عليه من اإل  تمت فعال

يما يخص الكومبيوتر لكترونية من قفزات متقدمة في الذكاء الصناعي وفالتكنلوجيا اإل

 
ً
 .الكمي تحديدا

الحسن  أحمدجابات التي قدمها السيد ويمكن أن يتوضح ذلك من خالل هذه اإل 

 :كتور عالء السالم في هذا املوضوعللد (عليه السالم)

                                                           
ية الدراسات  العليا (1)

ّ
 بكل

 
 على نطاق  واسع ملساهماته في  بجامعة كاليفورنيا جون روجرز سورل: أستاذ

 
بيركلي. معروف

غة وفلسفة العقل والفلسفة اال 
ّ
 .جتماعّيةفلسفة الل

 فيديو: الشعور بماهيتي وعقلي: (2)

 https://www.youtube.com/watch?v=qebonFMSnqk&feature=youtu.be 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
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  اكتشافكل عمل العقل هو عبارة عن  ّن )إذا فهمت أ
ُ
 مور موجودة أ

ً
 ّن تعرف أ فعال

الكمي  مع الكومبيوتر  الن ،مور على الوجود البشري الذكاء الصناعي هو من أخطر األ 

عمال للربوتات التي يتحكم بها نظام ذكاء تسليم األ  اإلنسانوالربوت فقط ما يحتاجه 

نتاج والتقدم ويسرعه بشكل لدول املتقدمة ذلك ألنه يضاعف اإل ا تقاومولن  ،صناعي

فسيكون كسيارة تمش ي بسرعة عشرين كيلومتر  النذا قارنته بدرجة إنك إإلى مهول وكبير 

 الذكاء الصناعي.إلى وطائرة تتحرك بسرعة مئات الكيلومترات بالساعة بالنسبة 

ا قرار هكذ باتخاذخر أنهاء البشر ولن يتذا تحكم سيكون بإمكانه إالصناعي إالذكاء 

 ،مامأإلى مام النظام والدقة والتقدم يمثلون عائقا أ... الذكاء الصناعي سيجد أن البشر 

يجاد األدوات البشرية وسيكون بإمكانه إقرار بإنهاء الحياة  باتخاذخر ألهذا لن يت

  .مكانيات املناسبة(واإل 

. الذكاء الصناعي يوجد من يتحكم بالذكاء الصناعي : )ال (عليه السالم)ويضيف 

  ،ختراع والتحكم والتطويرواأل ي كومبيوتر قادر على التفكير يعن
ً
نحتاج  الننحن  فمثال

 سنوات حتى نخترع أ
ً
  مرا

ً
نحن كبشر نحتاج فترة طويلة حتى  ،هو سيحتاج دقائق معينا

الذكاء الصناعي  ،يباشر البشر بالتنفيذ بنفسهم أو نصمم ربوتات مناسبة للتنفيذ 

نشاء بوتات سيقوم بإوبما أنه يتحكم بر  ،سيحتاج دقائق فقط لتصميم ربوتات مناسبة

 
ً
الجديد  األمر ويصنع الربوتات التي تنفذ له الروبات املناسبة لتنفيذ  مصانع جديدة مثال

 إنسانمن حديد وليس  إنسان :تصوره هكذا األمر  ،وهكذا
ً
  ا

ً
بل يملك ذكاء أعظم  ،عاديا

بعد  اكتشاف -كما قلت لك  - األمرن أل  ؟ ملاذا ،العادي اإلنسانف املرات من آال 

مور بسرعة مهولة ويكتشف األ  وتر كمي وسرعته هائلة سيستقرأذا كان كمبيفإ ،استقراء

 
ً
 .(1) .. الخ( الحقائق بسرعة مهولة ويتخذ قرارات بدقة عالية جدا

 
ً
يدينا وليس فيها املعطيات العلمية املوجودة بين أ وفق هذه النتيجة واقعية جدا

العقلي الذي يتخذه أصحاب التوجه املادي املنهج  ّن وهي تؤشر على أ ،ش يء من الخيال

  هذه النتيجة الحتمية في يوم ماإلى ن يصلوا فيه البد أ
ً
وهو في  فيما يسمونه تطورا

والسبب هو فك  ،رضنهاية الحياة البشرية على األ إلى سيؤدي بالنتيجة  الحقيقة تسافل

رضية فقط والتي على القوى األ  واالقتصار ية والبقاء اإلنسانامللكوتي للروح  االرتباط

                                                           
 :بحث للدكتور عالء السالم حول الذكاء الصناعي(1) 

http://ihelrs.org/2018/02/10/multaqa-31/ 
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 أو كاء الصناعي( لي )الذال اإلنسانألن وعي  ؛بالنتيجة ستكون نتائجها كارثية ووخيمة

من البعد الروحي بل هو وعي يستمد قوته من البعد  الدماغي( خال  املادي العصبي )

 البايولوجي  املادي التقني و 
ً
اإليثار  أو يبية ة والغاإللهيي توجه للمعارف من أ الخالي تماما

فيها  يتساوى املادية امليتة والتي  األرضيةليها املناهج إخالق واملثل والتي تفتقر الحقيقي واأل 

  .لي(ال اإلنسانموات )( واأل اإليمانالفاقد لروح  اإلنسانحياء )األ 

الفيض املعرفي إلى ن املنهج الديني ناجع في التوجه أ أيضاوهذه النتيجة تؤكد 

 هم مصادرها:والتي من أ السماويةت ديان والرساال ، من خالل األ امللكوتالنازل من 

 للعلوم الحقيقية في بناء الفرد واملجتمع في كل  حالماأل 
ً
امللكوتية والتي تعتبر مصدرا ثرا

رضية املغلقة والتي يكون التطور ما ال يتحصل في دائرة العلوم األ  وهذا ،مجاالت الحياة

 اعارف هذه املإلى قر فيها مفت
ً
  فتقارا

ً
 .تاما

على  اإلنسانن الوعي الذي ينتجه الذكاء الصناعي ال يختلف عن وعي ويبدو أ

ذا كان لذكاء الصناعي كبيرة إتاحة لاملوفرصة التفوق  ،مقومات الوعيين نفسها ّن أ اعتبار 

ة وبنسب تكاد تكون معدومة لنتائج املادية الصرفة كالقرارات املعقدة الصحيحبااالعتبار 

فكل ذكاء هو بالحقيقة وعي مستقل  ،واحد وهو الهدف من الوعيين استثناءإال  الخطأ

 بالتأكيديكون لديه هدف والهدف بالنسبة للذكاء الصناعي هو  أنوهذا الوعي البد 

ما الوعي الحي فلن يكون أ ،ي جهة منافسة وباي وسيلةلغاء أإصراعه من أجل البقاء و 

نفس الهدف وهو البقاء ولكن  باتجاهه األنانية تحركه فهو وإن كانت جيناتهدفه كذلك 

بر رور عطول وخلود مستمر ولكن بشرط املأن هذا البقاء وقتي وممهد لبقاء أ باعتبار 

ن يتحصل للذكاء ، وهذه املعطيات تأتي من علم ال يمكن أنابوابة الفناء وقتل األ 

نفس هذا الهدف )الخلود( إلى الصناعي بل هو )الذكاء الصناعي( سيسعى بقوة للوصول 

 ،)عالم ال يخضع لهذه القوانين املادية( آخر  ولكن في هذا العالم املادي وليس في عالم

الذكاء الصناعي ويصطف معه  :ل و املنهج األ  ؛وبالتالي سيكون هناك فارق بين منهجين

ت تفاوتفال فرق بينهما من ناحية الهدف وان خر ال الذكاء البشري الذي ال يعتقد بالعالم 

 ة.اإللهيهو الذكاء الروحي املترتب على املعارف  :خر ال  نهجوامل ،مكانات التقنيةبينهما اإل 

لذلك بقيت معضلة الوعي شاخصة وغير واضحة ولم يتم الوصول فيها لنتائج 

ظومة العقلية باملن أو قطعية واضحة تحدد مركزيته ونقطة تحكمه وعالقته بالذكاء 

 عموما.
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بعضها  ،رض الواقعالتي تحققت على أ حالماأل نقلت هنا نماذج بسيطة لبعض 

 ّن أ باعتبار وأغلبها من املجتمعات الغربية  ،ن وبعضها لعامة الناسبدعيلعلماء وبعضها مل

 الكتب املؤلفة بمثلها: الكثير من غلبها تؤمن بها وتتناقلها ويوجدالشرقية أاملجتمعات 

عن مشاكل علمية  ،وان كانت متناثرة ،ينقل كارل ساغان: )هناك تقارير مؤكدة* 

شهر هذه الحاالت حلم عالم الكيمياء االملاني فريدريك فون ثناء النوم، من أفي أتم حلها 

هي التركيب  1865عام  كانت أهم املشاكل التي يواجهها الكيميائي سترادوويتز كيكالي

كان شكل بعض املركبات العضوية قد تحدد بدراسة خواصها  .البنائي لجزء البنزين

. ى بعدهاأخر يما ترتبط به كل ذرة بمستق والفيزيائية وكانت كلها تشكل خطأ الكيكيائية

، جاءه فيما يشبه الحلم شكل تجرها الخيل ن يغفو في عربة ترامنه بينما كاقال كيكالي أ

. الخط في راسه فكون ما يشبه دائرةات تتراقص في خط مستقيم وفجأة دخل ذيل ر ذ

حل مشكلة جزئ البنزين هي حلقة  ّن كيكالي تذكر حلمه وعرف في التو أ استيقظعندما 

  من ذرات األضالعسداسية 
ً
 .(1) (من الخط املستقيم الكاربون بدال

املتحققة: )يحلم عدد من  حالماأل صالح الجابري مجموعة من  .ينقل د* 

قبل عدة  ،مدرسة انهيار طفال أثناء ريطانيا بقتل مجموعة كبيرة من األ شخاص في باأل

من بقايا منجم فحم، فوق مدرستهم أثناء الدوام الرسمي، مما كوام أ انحدار أيام من 

 نقاض.دفن املدرسة برمتها تحت األ إلى دى أ

ن قريبة )س( أخبره صوت مجهول في الرؤيا بأ ،1999من عام  آذار حدى ليالي في إ

كعادته تخبره بوفاة ذلك  الةالجامعة كعادته، وتسلم رسإلى وفي الصباح توجه  .قد مات

                                                           
 .114: صتأمالت عن تطور ذكاء اإلنسان، كارل ساغان(1) 
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ن وت جاره، وبعد الحلم بأيام يعلم أالقريب. ويحلم نفس الشخص بأحد املوت  يخبره بم

 ....... جاره قد توفى في وقت الحلم نفسه.

، يشبه كرة نارية تنطلق في السماء عندما حلم بش يء ،سنة 13 – 12كان في عمر 

وقع فوق  "الكرة النارية"ن ذلك الش يء ورافقه هتاف ضعيف يقول أ ،كان املشهد مرعبا

 وفي  .قربائه في بغداد(س )أحد أ
ُ
 "س"م ذلك القريب صباح اليوم التالي جاء خبر وفاة أ

 .(1) ("الكرة النارية" في الرؤيا عقةالذي وقعت عليه الصا

 قضية : )من القضايا التي من هذا القبيل"يونغ"رؤيا تتحقق يرويها عالم النفس * 

  تركت
ً
  .، وكانت تتعلق بزميل لي في زوريخعميقا في نفس ي أثرا

ً
راه وكنت أ ،كان يكبرني سنا

  .حالماأل بتفسير  اهتماميوكان كلما لقيته يغمز من  ،آخر  بين حين و 
ً
في  صادفته يوما

رأيت حلما  ،باملناسبة ؟حالماأل ما زلت تفسر كيف تسير األمور؟ أ"الشارع وناداني قائال: 

 رأيتني أ"كان حلمه كما يلي:  "،؟أيضا، هل له معنى آخر بلهأ
ً
يطل على جرف  تسلق جبال

وكنت كلما صعدت أعلى  ،طيه الثلوج صعدت وصعدت وصعدت .. الطقس رائعتغهار 

 شعرت إنني أ
ً
  يا :قلت في نفس ي ،حسن حاال

ً
وعندما  !بداأل إلى هكذا  ليتني مضيت صاعدا

 القمة بلغت مإلى وصلت 
ً
إلى ن بوسعي الصعود جعلني أشعر أ ني السعادة والبهجة مبلغا

على  استيقظتفمضيت أصعد ثم  ،ن في وسعي فعل ذلكلي أ اتضحثم  ،جواء الفضاءأ

 ."نشوة حقيقية

قالع عن عادة علم انك ال تستطيع اإلأ أنا ،عزيزي  ن روي لي حلمه: ياقلت له بعد أ

  النال تذهب وحدك من لي أن أناشدك أ اسمحولكن  ،صعود الجبال
ً
وإذا  .فصاعدا

ني كلمة شرف انك ستتبع ن تعطيذهبت فخذ معك دليلين إثنين، ويجب عليك أ

ره بعد لم أ ،ى لشانهك ! ثم ودعني ومض أحالمال جدوى من  :اجابني ضاحك. أرشاداتهماإ

 لك أذ
ً
 .بدا

 .عندما كان في الخارج وحده ،لىو بعد شهرين من هذا اللقاء جاءته الضربة األ 

ن أن تنتشله دورية عسكرية قدر لها أ استطاعتوفي اللحظة املناسبة  ،ثلجي انهيار غمره 

 ،شهر على هذا الحادث حتى كانت النهايةثالثة أ ولم تمض   تكون قريبة من مكان الحادث.

 ه التسلق بصحبإلى ذهب 
ً
حد هواة وقد شاهده أ ،بدون مرشدين صديق له يصغره سنا

                                                           
 .48اإلنسان الباراسيكولوجي من املنظور العلمي، د. صالح الجابري: ص خارقية(1) 
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الفراغ وهو يلقي بنفسه فوق حائط في ما دونه، شاهده يخطو إلى التسلق وكان واقفا 

 إس صديقه الذي كان ينتظر فيما دونه فتمزق كالهما لقد سقط على رأ .صخري 
ً
 ربا

 .(1) واستقرا عند منخفض السفح(

 ينقل الدكتور الدلي
ُ
نس ي يعاني من مشكلة فلك الرموز ستاذ الفر مي: )لقد كان األ

 أوكان يعمل  .ريخها للحضارة البابلية القديمةألحد املخطوطات التي يرجع تأ
ً
ستاذا

ت الرامية لدراسة النص حاوال فبالرغم من كل امل ،دياناأل للدراسات املسيحية وعلم 

ت ءة العلمية العاملية فان الجهود باين مع مختلف املؤسسات الرسمو اوترجمته وبالتع

ية للتعامل جابة الحقيقوجد اإل  عميقوم حدى الليالي وبينما كان يغط في نبالفشل. وفي إ

حد فقد ظهر له في الحلم أ .في الحلم الةجابة على شكل رسمع النص بحيث جاءت اإل 

رجال الدين وهو ينتمي للعصر البابلي قام بإعادة ترتيب الرموز بشكل يمكنه من قراءة 

جمل وعبارات واضحة إلى بعدها وفي اليوم التالي ترجمة النص  استطاعالنص 

 .(2)ومترابطة(

 وينقل 
ً
وهو من  1981عام ة الحائز على جائزة القدس للكتاب :: )كراهام كرينأيضا

وقد صرح للجمهور أثناء تسلمه للجائزة  .حالماأل املؤلفين الذين تأثرت كتاباتهم بعالم 

 أن الكتب التي بقوله أ
ً
. وقد كان ينهض حالماأل وفي عالم  لفها هي التي كتبت نفسها ليال

مرات في الليلة الواحدة لتدوين الخطوط العريضة لألفكار التي  أربع أو خمسمن نومه 

 .(3) (حالماأل يراها في عالم 

ة خرجت من آخر ب ّن )حدث منذ أعوام أ :ينقل د سالمة موس ى هذه القصة

نت في الطريق قبل أن تبلغ أحد املوانئ السيوية نزل فلما كا .نكلتراإ إلىتقصد  أستراليا

 من املسافرين الن ثنان إ
ً
ة خر فتشاءم من الحلم وترك البا .نها غرقتمنهما حلم أ كال

فريقيا حتى غرقت هي ومن ل ألى تبلغ سواحو ة األ خر اوما كادت الب .ى خر أ ة خر اب وانتظر 

 .(4) (يهاف

                                                           
 .48علم النفس التحليلي، يونغ: ص (1)

 .22 – 21عالم األحالم، د. .سليمان الدليمي: ص (2)

 .25املصدر نفسه، فصل األحالم واألدب: ص(3) 

 .53العقل الباطن، د. سالمة موس ى: ص (4)
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الساسة والعسكريين، وتأملنا  أحالمدركنا جانبا وينقل الكاتب راجي عنايت: )إذا أ* 

صاحب ذلك الحلم هو  التاريخ، لعثرنا على نموذج عظيم لحلم غير فكر العالم.

 –كثر من غيره أ –وهذا الفيلسوف املفكر قد يكون الفيلسوف الفرنس ي رينيه ديكارت. 

 مسؤوال عن تزويد عصر العلم الحديث بمنهجه. ومبادئه، والفلسفة التي قام عليها.

، في فترة وقع فيها تحت ارت في الثالثة والعشرين من عمره، كان ديك1619 في عام

خطة طموح لتوحيد العلوم ، شديدين. كانت تختمر في رأسه ، عاطفي وعقليضغطين

ن يحل . كان عليه أفكاره في هذا الشأن على الورقع أ، لكنه لم يكن قد وضالرياضية

، وبعض هذه املشاكل كان يبدو غير تهمام خطعقبة أساسية التي تقف أل بعض املشاكل ا

ى في حياته الشخصية تتصل أخر  قابل للحل. وفي نفس الوقت كانت لديه مشاكل 

 .(1) بمشاعره الجنسية والدينية(

وهي قصة  راين األستاذينقل الدكتور علي الوردي: )من هذه القصص ما نقلها 

 ن شاب. وخالصة القصة أيهاو اتها بنفسه وتأكد من وثاقة ر تأكد من صح كان راين قد
ً
رأى  ا

تمدد فوق  نه في غرفة بيضاء مضاءة بمصابيح سقفي، وقدنفسه في املنام ذات ليلة كأ

منه سوى وجهه  يبينوكان الجثمان مغط  ال  ،ركبتاه ارتفعتمنضدة فيها جثمان ميت 

اليوم التالي  الشاب مرعوبا. وفي. فاستيقظ ليهإمهشما بحيث ال يمكن التعرف  الذي كان

غرفة العمليات الجراحية فيه، وقد دهش إلى املستشف ، وسيق إلى الشاب  استدعى

دهشة عظيمة حين وجد الغرفة تماثل تلك التي حلم بها في الليلة املاضية. وكان جثمان 

. تين تحت الغطاءئد بدت ركبتاه ناتعمه مطروحا على منضدة في وسط الغرفة، وق

 أعمه ن سيارة دهست أ واتضح
ً
  ،ثناء خروجه من بيته صباحا

ً
من جراحة.  فمات متأثرا

 ،السفر أراديام شبابه ى عن رجل يعرفه أنه في يوم من أخر أراين قصة  األستاذويروي 

أة فتسقط مدف ،اصطدام وتقع في القطار حادثة نه يركب القطارفي منامه كأ أىولكنه ر 

 العربة عليه فتؤذيه أ
ً
وعلم  ،ن يسافر من جراء ذلكخائفا ورفض أ . فاستيقظذى بالغا

حدى ، وسقطت مدفأة إالقطار فعال اصطدمن حلمه قد تحقق، فقد في اليوم التالي أ

 .(2) العربات على رجل فقتلته(

                                                           
 .24األحالم وغرائب أخرى، راجي عنايت، الناشر دار الشروق مصر القاهرة، الطبعة األولى: ص معنى(1) 

 .145األحالم بين العلم والعقيدة، علي الوردي: ص (2)
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ويعتبر من املعالم  : )نيكس بور، عالم طبيعة هولنديينقل الكاتب راجي عنايت

تطوير الطاقة إلى تي قادت تلك الثورة الساسية للثورة العلمية خالل القرن العشرين، األ 

 ، وامليكانيكا الكمية.الذرية

. قال عنها فيما بعد متعاقبة أحالمشاهد في نومه ثالث في ليلة العاشر من نوفمبر، 

الن يتضمنان خبرات مخيفة، و . كان الحلمان األ "ال من أعلىيمكن أن تكون قد جاءت إ ال "

ديكارت تفسير ما جاء في هذين الحلمين  حاول تعكس املخاطر والعنف والعجز. وقد 

 
ً
د الحلم الثالث فهو الذي حد أما. لعواقب خطاياه وأخطائه في الحياة باعتبارهما تجسيدا

 .املسار املستقبلي لحياته وعمله

ن تفتح روح الحقيقة التي أرادت أ"نه حظي بزيارة من بأ استيقاظهلقد آمن عند 

ن يهب حياته للبحث عن مرا من هللا عز وجل بأوأنه قد تسلم أ "،لعلوملي كنوز كل ا

 .قة من خالل تطبيق املنهج الرياض يالحقي

ما بقي من في واستطاعلم، بدأ ديكارت يواصل كتاباته. يام من هذا الحبعد عدة أ

ن يطور فلسفة تربط بين العقل والديني، وهي الفلسفة التي تأثر بها العالم حياته، أ

 . الثة والتاليةى مدى القرون الثالغربي، عل

 نوع ذرة اكتشافالتي يشاهدها في نومه، في  حالماأل إلى ويرجع العالم بور الفضل 

 .( الذري فكرة )عش الغرابإلى ، وفي التوصل نال  اسمهالتي تحمل  األيدروجين

طالل أإلى توصل ، من الثار، من جامعة بنسلفانياماء التمكن عل 1893في عام 

، وفيما بعد تم تقديم رسوم تفصيلية لقطعتين من العقيق عليهما بعض العراق بابل في

، على شوري في الجامعةالتاريخ ال  أستاذ. دكتور هيلبر يشتإلى ، النقوش غير املفهومة

 .تفسيرهاإلى  أوترجمة هذه النقوش إلى ن يتوصل أمل أ

حل لشفرة هذه إلى هيلبر يشت قد توصل  من العمل الجاد، لم يكن د. أسبوعبعد 

. ثم جاء قطعتين هما خاتمان من خواتم بابلن القوش. وبعد كثير من التردد، صرح بأالن

، فيقول يحك  هيلبر يشت تفاصيل ذلك الحلمدور الحلم الغريب الذي رآه في نومه؛ 

حليق  ،من عمره األربعينلي ، من عصر ما قبل املسيح، في حوارفيعا طويال رأيت كاهنا"

كانت ججرة الكنوز في املعبد. إلى ن ذلك الكاهن قاده يرتدي رداء بسيطا وأالراس، 
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وكانت تحتوي على صندوق خشبي ، وبدون نوافذ. الحجرة صغيرة ذات سقف منخفض

رض الالزود، منثورة في أنحاء أ وأججار ، وبعض قطع صغيرة مكسورة من العقيق كبير

يطرح  ، ليست الخواتم. ثم بدأمرهاأ أن هذه القطع التي يبحث عنالحجرة . قال الكاهن 

 
ً
 ال له الكاهن أريخها . وقتفصيليا لتأ عليه حصرا

ً
 ن امللك كوريجالذو، قدم ذات يوم نذرا

عد هذا ببعض الوقت، . وبمفرغة من العقيق عليها نقوش أسطوانة، عبارة عن املعبدإلى 

 تلق  الكهنة أ
ً
قراط املستديرة املصنوعة من العقيق، ليزين بها بعمل زوج من األ مرا

 
ً
، فقد كسروا كونوا يملكون العقيق الالزم لذلكألنهم لم ي تمثال االله نينيب. ونظرا

. واستطرد حلقتين منها في صنع القرط استخدمواثالثة حلقات إلى العقيق  أسطوانة

حلقة ما الة كالمي .. أبعضهما ستتأكد من صحإلى اذا ما ضممت الحلقتين "الكاهن قائال 

 .الكاهن اختف ثم  "الثالثة، فلن تعثروا عليها

خطر زوجته بتفاصيل حلمه أ ،دكتور هيلبر يشت من نومه استيقظ عندما

  اندهش، الرسوم التي تلقاها امتحنعندما  . وبعد ذلك،الغريب
ً
ن أ اكتشفعندما  جدا

 جزاء.هذه األ مت بشكل عملي كوسيلة للتعرف على أصل تفاصيل الحلم خد

تيح لألستاذ أآخر  في
ُ
فظ ن يزور متحف إسطنبول، حيث جرى حتلك السنة، أ

 صليتين من العقيقالقطعتين األ 
ً
 ن أأل  . ونظرا

ً
. جرى لم يكن يتوقع وجود عالقة بينهما حدا

هما ن يضمللدكتور هيلبر يشت أ أتيحوعندما  عرضهما في مكانين مختلفين من املتحف.

 .(1) صبح من املمكن فهم معنى النقوش(، وأعة واحدةبعظهما، كون قطإلى 

سيتل قصة حلم من هذا  األستاذ: )يروي ينقل الدكتور الوردي هذه القصة* 

. وقد سافر الولد مع سكان لندن كان لها ولد غائب عنهان سيدة من أخالصتها  ،الطراز

ام خرجت يأحد األ . وفي صباح يكا الجنوبيةمر وادي األمازون في أإلى رفيق له في رحلة 

نها رات حلما مروعا خيل اليها السيدة من دارها وهي في أشد حاالت الذعر والهلع وقالت أ

. وبعد مدة غير قصيرة وصل وحش من وحوش الغابة افترسهه رفيق أوفيه كان ولدها 

 يحدث عن رحلته. فتبين من حديثه أ خذلندن وأإلى الولد وحده 
ً
هجم عليه وعلى  ن نمرا

  ي نفس الساعةرفيقه ف
ُ
ك ، وقد قتل الرفيق من جراء ذلمه الحلم املروع فيهاالتي رأت أ

 
ُ
 . صيب هو بجراح غير مميتةبينما أ

                                                           
 .32معنى األحالم وغرائب أخرى، راجي عنايت: ص(1) 
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  ّن ين قصة حلم مماثلة خالصتها أرا األستاذويروي 
ُ
 أ

ً
من زمالء راين في  ستاذا

. وقد رأى الولد في منامه ذات ليلة كان الناس ةو االجامعة كان له ولد يسكن في ج

. ..امه الةيستفهم منه عن ح أبيهإلى ن يكتب أإلى فدعاه ذلك  ،يمشون في جنازة امه

 .(1) (نت قد ماتت في تلك الليلة ذاتهان امه كاوالغريب أ

عام  أكتوبر  20ي يوم الجمعة ف قصة انهيار ابرفان الرهيب: ) ينقل راجي عنايت

، والربع من ذلك الصباح ي التاسعة. ففت جماهير لندن بأخبار مأساة كبرى ، صعق1966

انهار جبل نفايات الفحم وترابه، فدفن ، حدى قرى التعدين في ويلزابرفان إبقرية 

 .مدرسة لألطفال بمن فيها

 ّن نصف مليون طن، وأإلى جبل الفحم املنهار يصل وزنه  ّن قيل في ذلك الوقت أ

، فخلخلت جبل على مدى يومين مطار املتواصلة التي سقطتاأل إلى يعود  االنهيار سبب 

طفال الذين كانوا شخصا معظمهم من األ  140ا يزيد عن الفحم. توفى في هذه املأساة م

 ، وتجمعوا في سقد وصلوا لتوهم
ً
 .لدخول الفصول  احة املدرسة تمهيدا

طفال الذين لقوا مصرعهم في الحادث، كانت طفلة تدعى ايريل ماي جونز، أحد األ 

ي نها رات ف، أللحادث قالت ايريل ماي لوالدتها سابقفي اليوم ال .ن عمرهافي التاسعة م

سود قد هبط .. فقط ش يء أ "فلم تكن هناك مدرسة"املدرسة إلى نها ذهبت أالحلم 

 .بأكملهاليغطيها 

شخاص أ، قال ي حلمها، وفي الليلة التي تليهات فيها ايريل مايلة التي رأفي الل

ل ، تحما مزعجة في نومهمأحالما أو نهم ر أ، نجلترانحاء إختلفة من أنحاء معديدون من أ

 .جه شبه كثيرة بوقائع املأساةأو 

 أحدى السيدات ر إ
ً
ى أخر . وطفال يجري ويصرخ. و يهبط من السماء ت في نومها جبال

 أر 
ً
 مح ت طفال

ً
كتلة سوداء "يهرب من  آخر، و في كابينة تلفون عمومي يصرخ بوسا

ي لويلز، وهم تالحقه. ورأت ثالثة في حلمها مدرسة وتالميذ يرتدون الزي القوم "متدحرجة

مكتوبة بالضوء  ن"ابرفا"في حلمه كلمة  رأىل مسن . وهناك رجالسماءإلى يصعدون 
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نه لم يكن يعلم في ذلك الوقت شيئا عن وجود هذه القرية في ويلز .. ، رغم أالساطع

 فان الكلمة التي رآها في حلمه  ولذلك
ً
 .لم تكن تعني بالنسبة له شيئا

 بعد املأساة بدأت الصحف حملة لجمع املعلومات عن حاالت التعرف املسبق

ل وقوعه ا من الحدث قبأحالما أو الكثيرين ر  ّن . وقد كشف هذا عن أاألليمللحادث 

 .في بعض الحاالت بأسبوعين

 حدى السيداإ
ً
، عندما وجدوا أنفسهم يصرخون  أطفال" ت كان حلمها محددا

مئات "ى تضمن حلمها أخر و  ،"حدى قرى التعدينوام الفحم، في إكأ انهيار يدفنون نتيجة 

واستيقظ شاب من  ."ا نعوشاالحيات السوداء ترعد هابطة على سفح جبل تجر خلفه

. وبق  لديه ذلك ، بإحساس غامض حول كارثة قادمةأكتوبر 17كنت في صباح 

يوم الجمعة القادم سيحدث ش يء "سبوع. وقال لزميل له في املكتب باقي األ  اإلحساس

 ."رهيب. يرتبط باملوت

 خبر السيد الكسندر فين ز أخرى، أ ومن ناحية 
ً
، وقد وجد وجته نفس الش يء تقريبا

 نه رسم تحد أإلى فكاره تدور حول موضوع تراب الفحم، ظلت أ أيامأنه لعدة 
ً
 خطيطا

 إلى ، تدور حول موضوع تراب الفحم
ً
  حد انه رسم تخطيطا

ً
لراس تحيط بها  سريعا

 .سحابة سوداء

، فقد قدرات العقلية الخاصة في باليموث، وهي من صاحبات الما السيدة ميلدينأ

في ت مدرسة . لقد رأ، حول املأساة في اليوم السابق لحدوثهاددة في غفوتهاتلقت رؤية مح

لجبل كانوا يحفرون صل الفحم يندفع على سفح الجبل، وعند أا وانهيار ، حد الوديانأ

عاله، وكان ، له نتوء حاد في أس غريباحد العمال يضع غطاء رأن أ. وكابحثا عن الجثث

. وعندما شاهدت السيدة ميلدين ل شعره على عينيه، يتهدهناك طفل صغير مرعوب

 
ً
 إ تقريرا

ً
  خباريا

ً
، يامليات اإلنقاذ بعد ذلك بثالث أصور عمعلى شاشة التلفزيون، ي مصورا

س في ذلك الرجل بغطاء الرأ، بما ته في غفوتهاشهد الذي كانت قد رأتعرفت على نفس امل

 .(1) ، والطفل بشعره املتهدل على جبينه(الغريب
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 الصادقة شي حالماأل ما دامت الرمزية التي تتصف بها 
ً
 مسلم ئا

ً
 ،به من الطرفين ا

 التفسير اصبح مطلب أو يل أو فالت
ً
وهو في الحقيقة علم قائم  .ال يمكن بحال التخلي عنه ا

جز ععن فراغ بل هو ذاته السبب الذي أ عجز القوم لم يكن هذا العجز وهو إذ أ ،بذاته

 اضطرهممما يل الرؤى أو نهم كانوا مختصين في تالكهنة في زمن فرعون مصر رغم أ

للتهرب من املواجهة التي  أحالمضغاث الطعن بتلك الرؤيا ووصفوها بأنها أإلى بالنهاية 

الكاذبة علم عظيم وله  حالماأل الصادقة وتمييزها عن  حالماأل يل أو فت .فضحت جهلهم

 :مهمة محاور في يل أو ن نجعل قضية التوعليه يمكن أ، أهله

 ؟وهل هو ممكن للجميع  يلأو كيف يتم الت

 مور منها:يل متعلقة بمعرفة أأو طريقة الت

 .يلأو بالت اإللهيالعلم  -1

 الرموز  -2
ً
 الرموز متجددة. ّن أ ، علما

 .معرفة حال الرائي -3

 مثال.معرفة اإلرث الشعبي واأل  -4

 ،يله لكل الناسأو نواع منها ما هو متاح فهمه وتوهذه األ  ،حالماأل نواع من توجد أ

حد غير يؤوله أ أو ال يفهمه ما ومنه  ،بعضه ن يفهم منه عامة الناسما يمكن أ اومنه

 ججة هللا.

 :علموهللا أ يل،أو مكانية التإ أساسيترتب على  أنوذلك التقسيم ممكن 
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 ،يلأو تإلى ال تحتاج  أحالمالتي يشهد فيها هللا لحججه هي  حالماأل  -1

ولو كان فيها رموز فان هللا  ،فهي صريحة تشخص ججة هللا لصاحب الرؤيا

 رض الواقع بعد فترة مبينة شهادتها لحجة هللا.أنها تتحقق على أ أو يبينها للرائي 

 أو فهذه ربما تكون صريحة كاإلخبار بالغيبيات وغيرها،  أحالم -2

 تتحقق على ارض الواقع بعد حين.

 أو كاإلخبار بالغيبيات تحتاج ت أحالم -3
ً
 .يال

 .فهم رموزها املؤمنين حدأو أ وربما يمكن الرائي -4

ال بتعليم هللا إ ما معرفة رموز كل الرؤى دائما فهذا غير ممكنأ -5

 هي كلمات هللا وهي ال تنفذ ة،متجددة وليست ثابت أيضان الرموز أل  ؛وبالوحي

ي  قل" ّب 
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ل  .109: الكهف "و 

( للناس لفهم ليهم السالمعالبيت ) أهلالتي قدمها  حالماأل وهذه مجموعة من رموز 

 ،بالقاموس الذي يشمل الكثير من رموز الرؤيا وفي كل املجاالت تقريبا أشبههم وهي أحالم

 (عليهم السالم)علي واهل بيته  اإلمامبرواية  "حالماأل تفسير "وكلها منقولة من كتاب 

 الصفحات: أرقامللكاتب محمد شراد الناصري وحسب 

 امرأة :وجها أحد عشر يؤول على  األبريق": (عليه السالم)الصادق  اإلمامقال 

وخادم وبنت وقوام الدين وصالح الجسد وعمر طويل ومال ونعمة وبركة وخير وميراث من 

 .(1) "جهة النساء

يصيب سيادة ووالية  ليه السالممن رأى ادم ع": (عليه السالم)الصادق  اإلمامقال 

 كان  إن
ً
 .(2) "خليفة( وتدل للرائي على الزعامة األرضاني جاعل في )لى الها لقوله تع أهال
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جج  :وجها اثني عشر تؤول على  األذانرؤيا ": (عليه السالم)الصادق  اإلمامقال 

وتجسس وقلة دين  ةوخيان إفالسوقول حق وامر وقدر ورياسة وسفر وموت ودفع 

 .(1) "ونفاق

 :جهأو  ثمانيةتؤول على  األذنرؤية ": (عليه السالم)جعفر الصادق  اإلمامقال 

قريبته وصاحب صديق ورفيق موافق وغالم مقبل ومال نافع  أو سواء كانت زوجته  امرأة

 .(2) "وهم وغم وفرح وسرور وتوبة ورجوع وتدل على العقل والعلم والدين

تغيير وضعف  :جهأو  أربعةيؤول االرتعاش على ": (عليه السالم)الصادق  اإلمامقال 

 .(3) "وخوف وغم ومضرة وربما دلت على مرض

سلطان ورجل  :جهأو  ثالثةسد على يؤول األ ": (السالمعليه )الصادق  اإلمامعن 

 .(4) "شديد وعدو قوي 

البيت  أهل :جهأو  ستةسنان على ل األ و تؤ ": (عليه السالم)الصادق  اإلمامعن 

 .(5) "األقاربومال ومنفعة وغم ومفارقة ومضرة من 

 األخالد أو الد و أو  :جهأو  ستةصابع على تؤول األ ": (عليه السالم)الصادق  اإلمامعن 

 .(6) "وخدام وقوة والصلوات الخمسة وأصحاب

قوة ومقدار  :جهأو ظافر تؤول على رؤيا األ ": (عليه السالم)الصادق  اإلمامعن 

 .(7)" وشجاعة وولد عاقل ومنفعة

مال حرام وشفاعة وكالم  :جهأو  ةعلى ست األمعاءتؤول ": (عليه السالم)وعنه 

يؤول ": (عليه السالم)وعنه  ".رجوع عن مصيبةالد ومعيشة وعمل وربما دلت أو مكروه و 

 نيل وزارة وإ :جهأو  أربعةعلى  األمير 
ً
رأى أحد  أو عطاه دوات أ أو قد شد وسطه  ن رأى ملكا
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صابه رئيس طعاما أ أو  أميرإلى عزب ومن حمل من الصحابة األربع ويدل على زواج األ 

 
ً
نبياء ؤيا األ ر ": (السالمعليه )وعنه  ".من حيث ال يحتسب حزن يليه فرج ويصيب ماال

 وجه أحد عشر تؤول على 
ً
ودولة وظفر وسعادة ورياسة  ونعمة وعز وعلو وقدر  ةرحم: ا

 . (1) "هل ذلك املكانة وراحة أل خر ال هل الحق والخير في الدنيا و وقوة أ

أحسن ما يرى في األيام يوم الجمعة ثم يوم ": (عليه السالم)الصادق  اإلمامعن 

زواج وعالم  :جهأو  خمسةيؤول البئر على ": (عليه السالم)وعنه  ".ثنين والخميساأل

صاحب  :جهأو  ثالثةرؤيا الباب تؤول على ": (عليه السالم)وعنه  ".ورجل كبير وموت ومكر

بواب البيوت معناها دينة يؤول بالحاجب وبواب الحاكم أوباب امل ،والخادم واملرأةالدار 

 خمسةبيض يؤول على إذا كان مطيعا أ البازي ": (عليه السالم)وعنه  ".يقع على النساء

وإن لم يكن مطيعا فيؤول على  ،مر وحصول ماله: حصول مراد وفرح وبشارة ونفاذ أجأو 

عليه )وعنه  ".جه: ملك ظالم وحاكم جائر كافر وولد عاق لوالديه وقاطع طريقأو ربعة أ

وعنه  ".ل وعمل كبير: ملك ورئيس وعالم وعلم وماجهأو "يؤول البحر على ستة : (السالم

: خازن دار امللك ووعد وعتاب ورحمه جهأو البرق يؤول على خمسة : (عليه السالم)

مال  :جهأو  ثالثةكل البصل تؤول على رؤيا أ": (عليه السالم)". وعنه وطريق مستقيم

 ".غنية وامرأةتؤول رؤيا البط باملال " :(عليه السالم)عن الصادق  ".حرام وغيبة وندام

". وعنه الدأو وعيش و  ةعلم وخزان :جهأو  أربعةيؤول البطن على ": (عليه السالم)وعنه 

وغالم ومنفعة وعيش  وامرأهمرض  :جهأو يؤول البطيخ على خمسة ": )عليه السالم(

خصال عن البطيخ فيه عشر ( عليه السالم) علي اإلمامن كان حلوا ولقول خصوصا إ

عليه )وعنه  ".وخطمي وبقل ودواء وأشناندم وحواء طعام وشراب وفاكهة وريحان وآ

عمر وبلوغ وظفر وجمال عقيم وطول  وامرأةشفر  :جهأو  سبعةيؤول البغل على ": (السالم

الجهد في  :جهأو  ستةتؤول رؤيا البقال على ": (عليه السالم)وعنه  ".حمقوعلم ورجل أ

يؤول البول على ": (عليه السالم)وعنه  ة وخير وهم وغم".الدنيا ومنفع وأشغالالكسب 

 من كان فقيرا استغنى ومن كان أ :وجوه
ً
 فرج عنه وإ سيرا

ً
ن وطنه وإإلى عاد  ن كان مسافرا

 
ً
  أو  كان عاملا

ً
ولد  :جهأو يؤول البيض على ": (عليه السالم)وعنه  ".فليس بمحمود قاضيا

عليه )وعنه . حصول مراد أو حصول رهن  أو هل  بيت ومال وعز ورتبة وطلب حاجة وأ

وشغل الدنيا وفائدة من قبل  ةمال ومنفع :جهأو  أربعةرؤيا التراب تؤول على ": (السالم
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". وامللجأمن تؤول الترس باألخ والصديق والقوة والولد واأل ": (عليه السالم)وعنه  ".النساء

 .(1) "علو ومال وقوة وخيانة :جهأو  أربعةرؤيا التل تؤول على ": (عليه السالم)وعنه 

 أو مال ومنفعة ملن كسبه  األسودالتوت ": (عليه السالم)الصادق  اإلمامعن 

رؤيا التيمم يدل على حصول املراد وهو ": (عليه السالم)وعنه  ".منازعة بينه وبين زوجته

 :جهأو يؤول الثدي على خمسة ": (عليه السالم)وعنه  ".شفاء ورزق وجج وفرح وعتق

يؤول الثوب على ": (السالمعليه )". وعنه خوةالد صغار وبنات وخادم وأصحاب وإأو 

ذا لم يكن فيه عز وجاه ومنفعة وعمل صالح وعدل وأنصاف إديانة وغنى و  :جهأو سبعة 

 .(2) "ما ينكره

حسن وخفيف منها لبس الجبة في الشتاء أ": (عليه السالم)الصادق  اإلماموعن 

والرياسة  رؤيا الجبل تؤول بامللك والظفر ": (عليه السالم)". وعنه ق رز صالح وطول عمر و 

 وامرأةأجير منافق  :جهأو تؤول الجرة على سبعة ": (عليه السالم)". وعنه وبقاء الراحة

 .(3)" خادعة وقوام الدين وصالح البدن وعمر طويل ونعمة وميراث من قبل النساء

ومن يريد الزيارة  ،للرموز التي ذكرتها املصادر القديمة لإلشارةعتقد هذا يكفي أ

 فليراجع الكتب املختصة بهذا املجال وهي تنقل رموز 
ً
هذا  ،إحصاؤهاكثيرة يصعب  ا

 (4) (عليه السالم)الحسن  أحمدمن رموز جديدة قدمها السيد  استجدما إلى باإلضافة 

 حديثا وهي كثيرة جدا 
ً
في  حالماأل ربما يوفقنا هللا لتجميع قاموس يوحد رموز  أيضا

 .املستقبل اذا بقيت الحياة

 

 

 
                                                           

 .103 – 77املصدر نفسه: من ص (1) 

 .119ص -113املصدر نفسه: من ص(2) 

 127ص - 122املصدر نفسه: من ص (3)

نحيل القارئ إلى مطالعة كتاب الجواب املنير عبر األثير بجميع أجزائه وكتاب بريد الصفحة ملراجعة بعض تأويالت السيد  (4)

 احمد الحسن )عليه السالم(.



 

 

 

 

 

 

 

 



لكل ش يء علة، بينما يتم التنازل عن هذا  ّن ما يعتمده أصحاب املنهج العلمي أ

 اإلنسانطرق الوعي هم ظاهرة خارقة تأاملبدأ مقابل 
ً
، ي ليال

ً
 أحالموهي ظاهرة  ونهارا

 النبوءات املستقبلية.

بتعليل تلك الخوارق  األمر كثر عندما يتعلق ا التنازل عن املبدأ يبدو واضحا أوهذ 

خارج سياقات املنهج العلمي كما هو التعليل بأمر غيبي غير محسوس وال يخضع لقوانين 

تلك الظواهر الخارقة جرت على يد  ّن غاية ما يملكونه هو أبل  ،واضحة )العقل الباطن(

 نها كانت وما زالت مصدر بشكل عفوي وغير إرادي ويعترفون بأ اإلنسان
ً
للكثير من  ا

في الحصول عليها  واستماتتهرغم وعيه وجهده  اإلنسانالقدرات الخارقة املستحيلة على 

 .ولكن بدون جدوى 

ال سلم إ حالماأل ب اشتغلول عالم النفس فرويد: )وأني أعتقد أنه ما من أحد يق

إلى إياها ظاهرة مألوفة  امتالكهمعارف وذكريات ال يعلم املستيقظ الحلم على  لةبان دال

 .(1) مدى كبير(

 قوله و 
ً
لهام ن تكون مصدر إقدرتها على أن تجلو شكوكا ومشكالت وعلى أ ،: )...أيضا

 ما يبدو أ فهذا ،جديد للشعراء واملؤلفين املوسيقيين
ً
يه بعد الرؤيات ال منازعة ف مرا

 .(2) مثلة التي جمعها شابانيكس(املتعددة وبعد األ 

 وقوله 
ً
 أيضا

ً
اء بالغيب موضع لنزاع نبعن اإل  حالماأل فما يقال عن قوة  : )وأخيرا

معادة. وال شك بأننا نحسن  ال يكاد يكون لها دفع لتوكيدات عنيدة اعتباراتتقابل فيه 

تعليل إلى نكار كل سند من الواقع لهذا الرأي؛ فقد نوفق عما قريب إ ذا تجنبناصنعا إ

 .(3) سيكولوجي لطائفة من الحاالت(

                                                           
 .53تفسير األحالم، لفرويد: ص(1) 

 .99املصدر نفسه: ص(2) 

 املصدر نفسه.(3) 
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  حالماأل تيان بهذه فإذا كان اإل
ً
يخضع لقانون  ّن وغير مسيطر عليه وال يمكن أ عفويا

مكانات قبول ججة املنكرين بإرجاع هذه اإل فما الذي يبرر  ،اإلنسانيقيده ويجيره لفائدة 

فقط  ،الخارقة لسبب مجهول غير مقنن وغير ومعروف وغير مسيطر عليه )العقل الباطن(

 ن !و من يقولون هذا هم رجال علم ومختص ّن لسبب أ

 
ً
الجهة التي تنتج هذه القدرات  ّن املنهج الديني( تثبت أى )خر األ الجهة  ّن أ خصوصا

راد هو ذلك وسعى كلما أبتلك القدرات  اإلنسانالخارقة مقننة ومنتجة وهي تلتزم برفد 

 .التجربة ومقنن بالقوانين الثابتةوهذا ثابت ب ،ليهإ

وظاهرة ودليل الديني( مع ما لديه من ججة واضحة املنهج ) لى التزام هذاو ليس األ أ 

ذا كان املنهج العلمي في التقييم هو املقياس فمن هو الذي ، وإتجريبي واضح وملموس

 ؟! يقة الظواهر الخارقة هنا ومن يثبتهيخالف املنهج العلمي في تقص ي حق

ليس املخالف هنا هو الجانب املنكر ملا يقره العلم نفسه والذي يلتزم به هو أ 

  ؟الجانب الديني فقط 

  ؟!ليس هذا كيل بمكيالين أ

 قرار املعادلة التالية:إإلى هذه االزدواجية تدفعنا  ّن بل إ

جانب غائب إلى ها رجاعالباطن( = إجانب غائب )العقل إلى الخارقة  حالماأل رجاع إ

 )امللكوت(. أيضا

  ّن ورغم أ
ً
  الجانب املنكر ال يملك دليال

ً
 على تعليله بينما يملك الجانب املثبت دليال

 .ستمر على طول التاريخ حتى الساعةعلى تعليله وهو التكرار التجريبي امل

عنى لإلنكار بعد منكرها املنكرون فال يبق  ، وإن أفهذه املعادلة حقيقة ثابتة ،ذنإ

 .ال العنادذلك إ

 الحمد هلل وحده وحده وحده.

 



 .التوراة -1

 اإلنجيل. -2

 .القرآن الكريم -3

املهدي  اإلمام، السيد احمد الحسن )عليه السالم(، الناشر أنصار املتشبهات -4

 .2010)عليه السالم(، الطبعة الثالثة 

ار ، السيد أحمد الحسن )عليه السالم(، إصدارات أنصالجواب املنير عبر األثير -5

 هـ. 1428 األولى، الطبعة اإلمام املهدي )عليه السالم(

 .2007 األولىالكافي، محمد بن يعقوب الكافي، منشورات الفجر لبنان، الطبعة  -6

األحالم والكوابيس داللتها الطبية والثقافية، نشرة مصورة تصدر عن دكتور  -7

ورئيس قسم الطب النفس ي في املستشف  األهلي  استشاري محمد عمر سلمان 

 في دولة قطر.

األحالم بين العلم والعقيدة، الدكتور علي الوردي، الناشر دار كوفان لبنان،  -8

 .1994الطبعة الثانية 

يخ محمد بن علي القمي، منشورات مؤسسة األعلمي أمالي الصدوق، الش -9

 .2009األولى قدم له الشيخ حسين علي، الطبعة  بيروت،

، دار الشروق بيروت، الطبعة محمد نجاتي والهو، فرويد، إشراف د. األنا -10

 1982الرابعة 

 –الوفاء بيروت  بحار األنوار الجامعة، الشيخ محمد باقر املجلس ي، مؤسسة -11

: عبد الرحيم م، تصحيح 1983 -  ه 1403لثانية املصححة الطبعة البنان، 

 .اإللكترونيةالنسخة الرباني الشيرازي، 

صار لسيد احمد الحسن )عليه السالم(، إصدارات أنا ،تفسير الفاتحةش يء من  -12

 .ه 1424 األولى، الطبعة اإلمام املهدي )عليه السالم(

افة املجلس األعلى للثق، كارل ساجان، الناشر اإلنسانتأمالت عن تطور ذكاء  -13

 .2005الطبعة األولى  ، ترجمة سمير حنا صادق،مصر القاهرة

 .م1929الطبعة الثامنة  ،: مصطف  صفوان، فرويد، ترجمةتفسير األحالم -14

علي واهل بيته )عليهم السالم(، محمد شراد  اإلمامتفسير األحالم برواية  -15

 .2008لثانية الطبعة ا الناصري، مؤسسة االعلمي للمطبوعات بيروت،

 ،، الدكتور صالح الجابري من املنظور العلمي خارقية اإلنسان الباراسيكولوجية -16

 .2001، مكتبة السيد محمد حسين فضل هلل العامة الثقافي، اإلسالمياملركز 



 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   224

دار دار السالم فيما يتعلق بالرؤيا واملنام، ميرزا حسن النوري الطبرس ي،  -17

 .2007، الطبعة الثانية البالغة

مجمع البحرين، السيد أحمد الحسن )عليه السالم(، إصدار  إلىة موس ى رحل -18

 .2010، الطبعة الثانية املهدي اإلمامأنصار 

 ،السيد احمد الحسن )عليه السالم( يليه يسألونك عن الروح، اإلسالمعقائد  -19

 .2016األولى الطبعة  ،نجمة الصباحشركة 

دار الحوار للنشر والتوزيع  نهاد خياط، :علم النفس التحليلي، كارل يونغ، ترجمة -20

 .1997الطبعة الثانية  سوريا،

 :تحقيق  ،(ه 747 - 701)بن كثير  إسماعيل، أب  الفداء السيرة النبوية -21

دار املعرفة للطباعة والنشر  ،م 1971 -  ه 1396 ،مصطف  عبد الواحد

 لبنان. –والتوزيع بيروت 

 .الكرتونيةنسخة يسابوري، ، مسلم بن الحجاج القشيري النصحيح مسلم -22

املهدي  اإلمام، السيد احمد الحسن )عليه السالم(، إصدار أنصار كتاب العجل -23

 ه.1421)عليه السالم( الطبعة الثانية 

 .2012سة هنداوي للتعليم والثقافة العقل الباطن، سالمة موس ى، الناشر مؤس -24

دار الكتب الناشر  عالم األحالم الرموز واإلشارات، الدكتور سليمان الدليمي، -25

 .م 2006األولى بيروت، الطبعة  -العلمية 

 اإلمام، أحمد حطاب، الناشر أنصار أولي األلبابفصل الخطاب في ججية رؤيا  -26

 .األولىاملهدي )عليه السالم(، الطبعة 

 .قوة عقلك الباطن، د جوزيف ميرفي، الناشر مكتبة جرير -27

 األعلىبشرى ، الناشر املجلس عادل نجيب  :معنى الحياة، الفريد ادلر، ترجمة -28

 .2005ولى مصر، الطبعة األ  -القاهرة  ،للثقافة

، الطبعة ، الناشر دار الشروق القاهرةمعنى األحالم وغرائب أخرى، راجي عنايت -29

 .1995 األولى

طالب، محمد بن علي بن شهر آشوب املازندراني، الناشر دار  أبيمناقب آل  -30

 .1991املنقحة ، الطبعة الثانية بيروت - األضواء

 م. 2010 األولىمع العبد الصالح، السيد أحمد الحسن )عليه السالم(، الطبعة  -31

)الباقيات الصالحات(، الشيخ عباس القمي، الناشر دار املحجة  مفاتيح الجنان، -32

 .1997 األولىالبيضاء، الطبعة 

، ترجمة نبيل ياسين البكري ميتافيزيقيا الجسيمات، بريجيته فالكينبورج -33

 .2017 األولىواحمد حمدي مصطف ، الطبعة 

املقدمة في علم الرؤى واألحالم ملحة عن تاريخ علم الرؤى واألحالم قبل ظهور  -34

 نهرو الشيخ محمد الكسنزان الحسيني.للشيخ  اإلسالم



 225 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األحالم بني العلم والدين

 
 

الناشر  حمد الحسن )عليه السالم(،آيات الربوبية بالكون، السيد أ اإللحادوهم  -35

 .2018ة الطبعة الثالث بغداد، -نجمة الصباح للطباعة والنشر 

وهم اإلله، ريتشارد دوكنز، مقارنة النسخة العربية بالنسخة السويدية بواسطة  -36

 .2009إصدار تجريبي ايار بسام البغدادي، 
 

 روابط املقاطع الفيديوية: 

 بحث للدكتور عالء السالم حول الذكاء الصناعي: -37

http://ihelrs.org/2018/02/10/multaqa-31/ 

 فيديو : الشعور بماهيتي وعقلي: -38

https://www.youtube.com/watch?v=qebonFMSnqk&feature=youtu.be 

 فيلم وثائقي "العقل" ...ناشيونال جيوجرافيك: -39

https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs 

 الجزيرة: –كيف يتعلم الدماغ  -40

https://www.youtube.com/watch?v=8QHjmG2sSos  

 تقرير العقل نشونال جكرافيك: -41

https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs 

 وثائقي قناة الجزيرة: – تقرير حيل العقل الباطن -42

https://www.youtube.com/watch?v=Tyf2XCAkIZ4 

 لقاء الدكتور الديراوي مع السيد أحمد الحسن )عليه السالم(: -43

https://www.youtube.com/watch?v=od0x7iosvCk 

 الدماغ، وثائقي الجزيرة: –ما تحتاج معرفته  -44

https://www.youtube.com/watch?v=f81TOQX-nig 

 فيديو ظواهر غير مفسرة علميا: -45

https://www.youtube.com/watch?v=ytzNWqr_egE 

 

 مواقع خبرية: 

https://www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs
https://www.youtube.com/watch?v=8QHjmG2sSos
https://www.youtube.com/watch?v=f81TOQX-nig
https://www.youtube.com/watch?v=ytzNWqr_egE


 معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   226

 :دورية )نيتشر نيوروساينس(موقع  -46

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

 :صحيفة القدس العربي -47

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

 

 .سبحانه تم بفضل هللا

 

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

