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عثاصج انشًؾ

تعتبػػر عبػػادة الشػػمس إحػػدل أقػػدـ أشػػكاؿ الممارسػػة الدينيػػة .حتػػى األديػػاف العص ػرية التػػي مهمػػا بػػدا
األكؿ
الهكتهػا مختمفػان إال أنهػا مج ّػرد امتػداد مط ّػكر لهػػذة العبػادة القديمػة .لقػد قػدر اإلنسػاف منػذ الػػزمف ّ
كبجمهػػا بصػػفتها نائبػان عػػف اإللػػه األعمػػى [جػ ّؿ جاللػػه  .عػػف أصػػكؿ عبػػادة
مػػدل أهميػػة كفائػػدة الشػػمس ّ
الشمس كتب أحد الفالسفة المطمعيف قائالن:

" ..مثمت الشمس بالنسبة لمقدماء مبدأ كليس شيء محدد ،هي النار الداخمية فػي كافػة األجسػاـ ،هػي
مبدأ النار في الطبيعة (أم المبدأ المحفّز) .هي مسيّر الحياة كمحفّزها .هي سبب كؿ التكالد كالتجدد.
مف دكنها ال يكجد حركة كال كجكد كال هيئة أك شكؿ .كانت الشمس بالنسبة لمقدماء هائمػة ،غيػر قابمػة
لمتجزئػػة ،أبديػػة غيػػر قابمػػة لمفنػػاء ،ككميػّػة الكجػػكد .جميػػع البشػػر (كالمخمكقػػات عمكمػان) شػػعركا بحػػاجتهـ
الدائمة إلى نكرها كطاقتها الخالقة كما مف شيء أكثر رعبان بالنسبة لهـ مف فكرة غيابهػا عػف الكجػكد.

تأثيراتها الخيّرة جعمتها تمثّؿ مبدأ الخير بالنسبة لمقدماء."..

لذلؾ نرل كؿ الشخكص المقدسة التي تتمحكر حكلها ديانات العالـ القديـ ،مثػؿ "براهمػا"

BRAHMA

عن ػػد الهن ػػدكس ،ك"ميثػ ػراس"  MITHRASعن ػػد الف ػػرس ،ك"آت ػػكـ"  ATHOMك"آم ػػكف"  AMUNك"بت ػػاة"
٘
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 PHTHAك"أكزيػ ػ ػ ػريس"  OSIRISك "رع"  RAعنػ ػ ػ ػػد المص ػ ػ ػ ػرييف ،ك"بع ػ ػ ػػؿ"  BELعنػ ػ ػ ػػد الكمػ ػ ػ ػػدانييف،
ك"أدكنػػام"  ADONAIعنػػد الفينيقيػػيف ،ك"أدكنػػيس"  ADONISك"أبكلمػػك"  APOLLOعنػػد اإلغريػػؽ..،
مجرد تشخيصات لمبدأ الشمس ،مبدأ التكالػد الػدائـ كمبػدأ الخصػكبة الغزيػرة التػي تخمّػد
إلى آخرة ،هي ّ
كتجدد الكجكد بشكؿ دائـ كمستمر.
ّ
القدماء إذان لـ يعبدك الشمس بذاتها ،بؿ اعتبركها الرمز األنسب لمصدر الحياة كالنكر ..اإلله األعمػى

[ج ّؿ جالله  .بحثان عف أكصػاؼ أك شػعارات مناسػبة يمجػدكف بهػا اإللػه األعمػى المػانح لمحيػاة لػـ يجػد

ػع ..الشػمس .لهػذا السػبب نجػد أنػه عمػى م ّػر العصػكر كفػي كافػة
القدماء أنسب مف هذا الكككػب المش ّ
الحضػػارات كػػاف لمشػػمس عالقػػة كثيقػػة بالػػديف .يمكػػف تمخػػيص سػػبب هػػذة العالقػػة الكثيقػػة مػػف خػػالؿ

اقتباس كصؼ أخناتكف لمشمس قائالن:

" ..هػػي المنعشػػة كمانحػػة الحيػػاة كتشػػع نكرهػػا فػػكؽ العػػادؿ كالظػػالـ مع ػان ،ال تميػّػز أبػػدان بػػيف األع ػراؽ
محرمػػة عمػػى شػػعب كممنكحػػة لشػػعب ،حيػػث بػػذكر المػػؤمنيف كغيػػر
كاألل ػكاف كالطكائػػؼ ،هػػي ليسػػت ّ
المؤمنيف المزركعة في األرض تنتش كتنمك بفضؿ ضكء الشمس."..

الشػػمس إذان هػػي مفهػػكـ كػػكني .ال تنتمػػي إلػػى أم زمػػاف .ال تمثّػػؿ رمػػز محػػدكد ينتمػػي إلػػى حضػػارة أك
أخػػرل ،بػػؿ لمجميػػع .هػػي كككػػب النهػػار السػػاطع أبػػدان .هػػي التػػي خمصػػت اإلنسػػاف مػػف إرهػػاب الميػػالي

المظممة ..حيث كاف البشر في العصكر القديمة يخافكف مػف الظػالـ ..إذ كػانكا يمتجػؤكا مسػرعيف إلػى

كهػػكفهـ كأك ػكاخهـ عنػػد بػػدء سػػاعات الميػػؿ الطكيمػػة كالمظممػػة ..خػػائفيف مػػف حيكانػػات غريبػػة ككحػػكش

ضارية ..كالككارث التي حمّػت عمػى أكلئػؾ الػذيف تجكلػكا فػي ظممػة الميػؿ هػي كثيػرة .لكػف عنػد شػركؽ
الشػػمس عػػاد عػػالـ الكاقػػع ينكشػػؼ مػػف جديػػد ..فتختفػػي األشػػباح كتضػػعؼ الشػػياطيف ..كأركاح المػػكتى

تعكد إلى المقابر ..كالفجر يجمػب معػه أمػؿ جديػد فتحػؿ البهجػة فػي قمػكب النػاس ..كأصػبح بمقػدكرهـ
رؤيػػة كجػػكة بعضػػهـ م ػرة أخػػرل ..دكف ريبػػة أك قمػػؽ .هػػذة الش ػػمس الكريمػػة كانػػت تبعػػث الػػدف فػػي
أشعتها سببت ح اررة عالية لكف في المناطؽ المعتدلة التي نشأت فػي
األجساـ الباردة ..رغـ أف سطكة ّ
ربكعه ػػا الفمس ػػفات األكل ػػى كان ػػت الش ػػمس تعتبػػػر صػ ػػديؽ ..صػ ػػديؽ يجم ػػب مع ػػه الخصػػػكبة ..مكع ػػد
الزراعة ..الصديؽ الذم يجمب نضكج المحصكؿ ..هك الصػديؽ الػذم يسػبب ف ارقػه فػي فصػؿ الشػتاء
أسػػى كبيػػر ..كاعػػادة كالدة هػػذا الصػػديؽ مػػف جديػػد فػػي االعتػػداؿ الربيعػػي هػػك سػػبب البهجػػة العالميػػة
الدائمة .إذان الشمس بذاتها تمثّؿ شعار رائع كمذهؿ بالنسبة لمقدماء.
ٙ
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متفحصػػة لألنظمػػة الدينيػػة الكثنيػػة تكشػػؼ عػػف حقيقػػة أف الكهنػػة كػػانكا يعبػػدكف طاقػػة الشػػمس
إف نظػرة ّ
المشػ ّػعة حيػػث اإللػػه األعمػػى بالنسػػبة لهػػـ يمثّػػؿ تشػػخيص لهػػذا النػػكر اإلشػػعاعي المقػػدس .كػػؿ اآللهػػة

المتكهجػة لمشػمس ،مثمػت المبػدأ اإللهػي الخػالؽ الػذم ترمػز لػػه
الرئيسػية فػي العػالـ القػديـ مثمػت النػار
ّ
الشػ ػػمس .هػ ػػذا مػ ػػا مثمػ ػػه كػ ػػؿ مػ ػػف "أبكلمػ ػػك"  Apolloك"بػ ػػاخكس"  Bacchusك"دايكنيسػ ػػكس" Dionysos
ك"سػػابازيكس"  Sabaziusك"هرقػػؿ"  Herculesك"جاسػػكف"  Jasonك"يكليسػػيس"  Ulyssesك"زيػػكس"

Zeus

ك"فكلكػػاف"  Vulcanك"ميث ػرا"  Mithraفػػي األسػػاطير اليكنانيػػة كالركمانيػػة ،إذ كػػؿ مػػف هػػذة الشػػخكص
لعػػب دك انر معينػان ألحػػد خصػػائص الشػػمس الظاهريػػة أك الباطنيػػة .أمػػا فػػي النػػركيد فقػػد اعتبػػركا "بالػػدر"

 Balderالجميػػؿ إلػػه الشػػمس ،ككػػذلؾ "أكديػػف"  Odinصػػاحب العػػيف الكاحػػدة .كلػػدل المص ػرييف نجػػد

"أكزيػ ػريس"  Osirisك"رع"  Raك"أن ػػكبيس"  Anubisك"هرمػػػز"  Hermesك"آمػػػكف"  ،Ammonكفػػػي زم ػػف
البطالمػػة ب ػرز فػػي مصػػر إلػػه الشػػمس باسػػـ "سػػيرابيس"  .Serapisكفػػي الهنػػد نجػػد "كريشػػنا"

Krishna

ك"بكذا"  Buddhaك"براهمػا"  .Brahmaكفػي حضػارات أمريكػا الكسػطى آلهػة الشػمس مثػؿ "تزكاتميبككػا"
 Tezcatlipocaك"ككيتزالككتػػؿ"  ..Quetzalcoatlكقائم ػػة األس ػػماء س ػػتككف طكيمػػة ج ػػدان إذا ش ػػممنا كاف ػػة

الثق افات حكؿ العالـ ،لكف المهـ ذكر حقيقػة أنػه حتػى الشخصػيات المقدسػة الػكاردة فػي ركايػات العهػد
القديـ ،مثؿ سيدنا ابراهيـ كداككد كسميماف كشمشكف كيكسػؼ ..إلػى آخػرة ،تمثػؿ مبػدأ الشػمس أك أحػد
خصائصه كما سنرل الحقان.
باإلضافة إلى ذلؾ ،كاف الكهنة القدامى يستخدمكف أشياء كثيرة كرمكز ممثمة لمشمس أهمها النار
كبالتالي عندما نق أر عف طقكس عبادة النار عمينا معرفة أنها عبارة عف طقكس تعبد المبدأ الشمسي
المحفّز عمى الحياة .كقد ارتدل الكهنة المصريكف في الكثير مف شعائرهـ جمكد األسكد ،حيث كاف
األسد مف الرمكز المهمة لمشمس .أما األدكات الدينية التي استخدمها الكهنة في طقكسهـ كشعائرهـ
فقد كانت مصنكعة مف معدف الذهب ،ألف هذا المعدف يرمز إلى الطاقة الشمسية ،ككذلؾ التاج
أشعة الشمس.
الذهبي الذم كاف يكضع عمى رؤكس الممكؾ يمثؿ رمز لمشمس كبتالت التاج مثمت ّ
كاف لعبادة الشمس في مصر القديمة رمكز كثيرة لكف أهمها هي حشرة الجعؿ  scarabالتي تمثؿ
المبدأ الخالؽ لمشمس.

تفحػػص المصػرييف لمبيئػػة الطبيعيػػة المحيطػػة بالنيػػؿ حيػػث الضػػفاؼ الرمميػػة المنحػػدرة إلػػى ميػػاة
خػػالؿ ّ

النهر ،كالتي يكثر فيهػا الكحػؿ فػي المكاسػـ الجيػدة ،الحظػكا أمػر مثيػر لالهتمػاـ يتعمػؽ بحشػرة صػغيرة

مػػف فصػػيمة الخنػػافس ،تسػػمى السػػقرب  scarabأك الجعػػؿ .هػػذا الخػػنفس الصػػغير كػػاف مجتهػػدان فػػي
ٚ
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عممػػه .هػػك يضػػع بيكضػػه فػػي ك ػرة مػػف الكحػػؿ أك ركث البقػػر ،ثػػـ يػػدفع هػػذة الك ػرة برجميػػه الخمفيتػػيف

صػاعدان إلػى قمػة منحػدر صػػغير بجانػب النهػر ،كذلػؾ بمسػيرة خمفيػػة .عنػدما يصػؿ إلػى قمػة المنحػػدر

يقكـ الجعؿ بإفالت الكرة لتتدحرج نحك األسفؿ .ثػـ يعػكد كيػدحرجها صػعكدان إلػى القمػة مػرة أخػرل ،ثػـ

يفمتهػا ..كهكػذا .مػا يحػاكؿ الجعػؿ فعمػه خػالؿ هػذة العمميػة الشػاقة كالمممػة هػك جعػؿ كػرة الكحػؿ تتخػػذ
الشػػكؿ الكػػركم بػػأكبر درجػػة ممكنػػة .كيػػنجح بالفعػػؿ فػػي جعمهػػا تبػػدك فػػي النهايػػة كركيػػة تمام ػان .بعػػد

انتهػػاءة مػػف هػػذة العمميػػة يػػدحرجها بعيػػدان عػػف ضػػفة النهػػر كالػػى مكػػاف مناسػػب لتفقػػيس البيػػكض التػػي

بداخمها.

معينة بالشمس .مثمػكا
مثّمت هذة الحشرة رمز مهـ جدان بالنسبة لممصرييف القدامى كقد ربطكها بطريقة ّ
الشمس بكرة الكحؿ التي يدحرجها الجعؿ ،فالشمس أيضان تحتكم بذكر الحياة .أصبح الجعػؿ معػركؼ

الحق ػان باسػػـ ""خفػػي رع""  ،Kheperaكهػػذة الكممػػة األخي ػرة لهػػا معنيػػيف مختمفػػيف فػػي المغػػة المص ػرية
القديمػػة .هػػي تمثػػؿ أحػػد األلقػػاب إللػػه الشػػمس ،حيػػث "رع" يمثػػؿ أحػػد أس ػماء الشػػمس ،كبالتػػالي يمثػػؿ

الجعؿ رمز مرتبط بشكؿ كثيػؽ بالشػمس .المعنػى اآلخػر لهػذة الكممػة هػك "الصػيركرة" ،أم " ..الشػيء
الػػذم يصػػير ،"..أك " ..الشػػيء الػػذم عمػػى كشػػؾ أف يكػػكف ."..كأحيانػان يسػػتخدمكا الكممػػة لالشػػارة إلػػى

ػي البهػػاء .يمكننػػا اسػػتنتاج معنػػى آخػػر يشػػير إلػػى عمميػػة " ..تحػ ّػكؿ"..
ػي الركعػػة ككمػ ّ
ذلػػؾ الػػذم هػػك كمػ ّ
حي جديد ،كهذا بالضبط ما يحصؿ مع كرة الكحؿ التػي يػدحرجها الجعػؿ
حيث تنتد في النهاية كائف ّ
كتحكم بداخمها البيكض التي هي بػذكر حيػاة جديػدة .الجعػؿ إذان ال يمثّػؿ الشػمس بػؿ يمثػؿ القػكة التػي

صػػنعت الشػػمس كزرعػػت بػػذكر الحيػػاة فيهػػا ،كلهػػذا أصػػبح الجعػػؿ يتمتػػع بقدسػػية رفيعػػة المسػػتكل لػػدل

المصرييف.
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كػاف المصػريكف يمثمػكف الشػمس أحيانػان فػي الكتابػػات التصػكيرية كاألعمػاؿ الفنيػة بحيػث يظهػر الجعػػؿ
فػػي مركػػز الشػػمس .كػػاف الجعػػؿ يصػػكر أحيان ػان فػػاردان جناحيػػه الممكنػػة بػػألكاف جميمػػة تمثػػيالن لفصػػكؿ

معينػػة ،كأحيػػاف أخػػرل يصػػكر كهػػك يخفيهػػا تحػػت قش ػرته القاسػػية تمثػػيالن لفصػػكؿ أخػػرل .نػػرل صػػكر
ّ
كمنحكت ػػات ممثم ػػة له ػػذة الحشػ ػرة ف ػػي الكثي ػػر م ػػف المت ػػاحؼ األثري ػػة كأكبره ػػا كأكثره ػػا ركع ػػة ه ػػي تم ػػؾ
المنحكتػػة البازلتي ػػة المكج ػػكدة ف ػػي المتح ػػؼ البريط ػػاني كالت ػػي يبم ػػو طكله ػػا مت ػػر كنص ػػؼ المت ػػر ،كه ػػي
محفكرة بطريقة مذهمة ،كتمثؿ إله الشمس أك اإلله "خفي رع" .Khepera

الجعػػؿ هػػك رمػػز اإللػػه ""خفػػي رع"" الػػذم يمثػػؿ الباعػػث الركحػػي العػػازـ لمخمػػؽ ،أك العامػػؿ المجػ ّػدد أك

المسير لمخمؽ .يعتبر الجعؿ عمكمان لدل المصرييف بأنه رمػز القيامػة أك البعػث مػف جديػد
المجسد أك
ّ
ّ
كذلػػؾ بسػػبب العمػػؿ الػػذم تميػػز بػػه فػػي دحرجػػة كػرة الكحػػؿ المحتكيػػة عمػػى بيكضػػه التػػي سػػكؼ تفقػػس

الحقان حيث تنبعث الحياة مػف جديػد .هػذة العمميػة تمثّػؿ المسػتكل األصػغر لمػا يحصػؿ عمػى المسػتكل
األكبػػر ،إذ كمػػا فػػي األسػػفؿ كػػذلؾ فػػي األعمػػى ،ككمػػا حالػػة ك ػرة الكحػػؿ الحاكيػػة عمػػى البيػػكض كالتػػي

يػػدحرجها الجعػػؿ كػػذلؾ الحػػاؿ مػػع الشػػمس المحتكيػػة عمػػى بػػذكر الحيػػاة كالتػػي تسػّػيرها القػػكة اإللهيػػة أك

""خفي رع"".

هناؾ فكرة مهمة يمكف استنتاجها بخصكص اإلله "خفي رع" الذم يمثمه رمز الجعؿ ،كهك مبني عمػى
المقكلة المصرية التالية المأخكذة مف أحد النصكص الهيركغميفية :أنا "خفي رع" في الصباح كرع فػي

الظهي ػرة كتػػامك فػػي المسػػاء .هػػذا يػػذكرنا بالحركػػة ثالثيػػة األط ػكار لممحتػػكل اإللهػػي (أم طػػكر الػػدفع
ٜ
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كطػػكر الحركػػة كطػػكر العطالػة ) كالػػذم هػػك قػػانكف يحكػػـ كافػػة أنػكاع الحركػػة فػػي الكجػػكد بمػػا فػػي ذلػػؾ

حركػػة الشػػمس التػػي تمػ ّػر فػػي ثالثػػة أط ػكار قبػػؿ أف تختفػػي بعػػد الغػػركب حيػػث الطػػكر ال اربػػع .أم أف
"خف ػػي رع" يمث ػػؿ النبض ػػة األكل ػػى الت ػػي حفّ ػػزت المحت ػػكل الك ػػكني ،أم الدفع ػػة األكل ػػى لعممي ػػة الخم ػػؽ.
كبالتالي هك يمثؿ القكة المحفّزة لكؿ النشاطات الحاصمة عمى كافػة المسػتكيات ،أم هػك يمثػؿ عنصػر
النار كفؽ مفهكـ العناصر األربعة ،أك العنصر المحفّز أك المهيمف كفؽ مبدأ الثالكث ،هك القػكة التػي
كانت ّأكؿ شيء تجمػى فػي مسػرح الكػكف الػذم سػماة المصػريكف "نػك"  Nuكيعتبػر هػذا األخيػر ("نػك")

كال ػػد ّأكؿ زكج م ػػف اآلله ػػة الكلي ػػدة ف ػػي عممي ػػة الخم ػػؽ كهم ػػا "ش ػػك"  Shuك"تفن ػػكت"  ،Tefnutكتعتب ػػر
الشػػمس المركزيػػة ("رع") بأنهػػا تمثّػػؿ عػػيف "نػػك" (الشػػكؿ التػػالي) فنسػػتنتد بػػأف "نػػك" يمثّػػؿ كامػػؿ الػػدائرة
الككنيػػة التػػي تتػػألؼ بػػدكرها مػػف تفاعػػؿ "شػػك" ك"تفنػػكت" فنػػتد مػػف تزاكجهمػػا كالدة "رع"  Raالقػػابع ف ػي

مركز الكرة الككنية.

ٔ

ٖ

ٕ
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يعتبر شك القكة الذكرية التي حفّزت المحتكل السيكلي األنثكم تفنكت مما أدل إلى كالدة رع (مبدأ
الشمس) .كامؿ هذة العممية حدثت في رحاب "نك" كبتحفيز مف "خفي رع" (المبدأ الخالؽ لمشمس)
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هذا التفاعؿ بيف شك كتفنكت حصؿ داخؿ نطاؽ نك الذم يعتبر كالدهما أك الكياف الذم يشممهما

معان .كبالتالي ال بد مف محفّز أكلي أعمى مستكل كالذم أطمؽ هذا التفاعؿ بيف قطبي نك ،كهك الذم
يسميه المصريكف "خفي رع" .كرد في النصكص الهيركغميفية العبارة التالية .." :أنا هك الذم جاء
إلى الكجكد بهيئة اإلله "خفي رع" ،"..كالتصكير الهيركغميفي لالسـ ""خفي رع"" جاء عمى شكؿ جعؿ
المحركة األكلى لمنشاط الككني كيتجمى
يعمكة دائرة .يمكف استنتاج حقيقة أف ""خفي رع"" يمثّؿ القكة
ّ
عبر كافة المستكيات .يمكف استنتاج فكرة مهمة أخرل :كؿ شمس مركزية مؤلفة مف قطبيف متفاعميف

ينتد منهما مكلكد جديد يمثؿ شمس أخرل ،كهذة الشمس المركزية هي مكلكدة أصالن مف تفاعؿ
قطبيف ينتمياف إلى شمس أعمى مستكل ..كهكذا إلى ال نهاية .هذا بسبب الطبيعة الهكلكغرافية

لمككف.

الجعؿ يمسؾ بقرص الشمس .هذا هك رمز "خفي رع" ،المبدأ الخالؽ لمشمس
التجدد الدائـ كالكالدة مف جديد ،القكة الدافعة لمحياة .كما أنها
الجعؿ إذان يرمز إلى القكة المحفّزة عمى
ّ
تعتبر لدل المصرييف القكة كراء عممية التجسيد مرة أخرل بعد المكت الجسدم ،أم التناسخ .هذا
شؾ بأنهـ كانكا يؤمنكف بظاهرة
الرمز الذم كاف األكثر تقديسان لدل المصرييف القدامى يثبت دكف ّ
لتقمص أك تناسخ األركاح أك إعادة تجمّي الذات األبدية بشكؿ متكرر بصيغة مادية عبر سمسمة مف
ا ّ
ٔٔ
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الحيكات الدنيكية المختمفة .كهذة العقيدة التي تأخذ بها التعاليـ السرية كانت سائدة بيف كافة الحمقات

الكهنكتية في معابد كؿ الحضارات التي ازدهرت حكؿ العالـ في العصكر القديمة.

خالؿ ممارستهـ الدينية استخدـ المصريكف الجعؿ بأكثر مف طريقة .تتمثّؿ أحدها باستبداؿ القمب فػي

جثػػة المكميػػاء بمنحكتػػة عمػػى هيئػػة جعػػؿ كيبمػػو طكلهػػا سػػبعة سػػنتيمتر تقريب ػان كتسػػمى "جعػػؿ القمػػب"،

كانت تكضع في تجكيؼ القمب بعد نزع هذا األخير مف الجثة .كاف يكتب عمى هذة المنحكتة مقػاطع
مػػأخكذة مػػف نصػػكص كتػػاب األم ػكات كتشػ ّكؿ نػػكع مػػف الصػػمكات تسػػأؿ إلػػه "أمنتػػب" أف يسػػمع صػػالة

قمػب الميػػت كينقمػه بأمػػاف عبػػر غمػكض المػػكت إلػى العػػالـ األبػػدم الجميػؿ .بالتػػالي كػاف الجعػػؿ يمثػػؿ

رمز لمبعث مف جديد.

تميمة بهيئة الجعؿ كمحفكر عمى خمفيتها كتابات هيركغميفية
هػػك كػػائف ينتمػػي لػػألرض لكنػػه يسػػتطيع فػػتح جناحيػػه كالطي ػراف بعيػػدان فػػي السػػماء .لقػػد أصػػبح الجعػػؿ
شعار يمثؿ الشػمس .كتصػكر سػفينة الشػمس فػي المكحػات الفنيػة كهػي مدعكمػة بػأطراؼ الجعػؿ الػذم

يمثؿ اإلله "خفي رع" .كقد ارتدل الفراعنة تمائـ عمى شكؿ جعؿ بصفتها تمثؿ رمز لسمطتهـ الركحيػة
كالدنيكية معان.
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تميمة بهيئة الجعؿ كمحفكر عمى خمفيتها رمكز دينية
أصػبح لػػدينا اآلف رمػػز لمشػػمس كهػػك الجعػؿ ،ال يمثػػؿ فقػػط الشػػمس التػػي ن ارهػا فػػي السػػماء بػػؿ األبديػػة

بعينهػػا ،االنبعػػاث مػػف المػػكت ،إعػػادة تجمػػي الػػنفس ،تطهيػػر أكلئػػؾ الػػذيف عبػػركا إلػػى الحيػػاة األخػػرل.
لذلؾ يعتبر الجعؿ رمز لإلله الذم يحفظ كالذم يرعى كالذم يرفع كؿ األشياء مف الظممة نحك النكر.
كفػػؽ هػػذا السػػياؽ أصػػبحت الشػػمس ال تمثػػؿ فقػػط رمػػز لمحيػػاة بػػؿ ترمػػز إلػػى إعػػادة تجػ ّػدد الحيػػاة ،رمػ انز
لألمػػؿ بانبعػػاث كػػؿ شػػيء كػػاف مظمػػـ كغػػامض .خػػالؿ شػػركقها بكامػػؿ مجػػدها كانػػت تمثّػػؿ انتصػػار

الحكمة عمى الجهؿ ،انتصار الػنفس عمػى الجسػد ،انتصػار الخيػر عمػى الشػر ،انتصػار الحقيقػة عمػى
التظميػػؿ ،أصػػبحت الشػػمس ترمػػز إلػػى البعػػث الكمّػػي لمعػػالـ المثػػالي الكامػػؿ الػػذم تػػـ تشخيصػػه بإلػػه

الشمس ذاته.

مف الصعب جمع كدراسة تفاصيؿ كافة األساطير كاآللهة الممثمة لمشمس ،لكف في جميع األحكاؿ
نرل ذات النمط الذم يجمع بينها ،حيث السيناريك ذاته كشخصية البطؿ هي ذاتها في كؿ مكاف

كزماف .عمى البطؿ في كؿ مف هذة األساطير مكاجهة الكحش الذم يمثؿ الظالـ الشرير ،كتخميص
اإلنساف مف خطايا كشركر الكجكد الدنيكم .تناكلت عينات مختمفة مف هؤالء األبطاؿ في الجزء
السابؽ ،إذ نرل أبكلك كهرقؿ كشمشكف كحكرس كدايكنيسكس ...كالقائمة طكيمة .هذة األساطير
مكجكدة في كؿ مكاف حكؿ العالـ ،كيتـ التعبير عنها في المنحكتات الفنية المنتشرة في كافة المكاقع

األثرية ،مف شماؿ أكركبا إلى جنكب أفريقيا ،مف الصيف كالياباف مرك انر بالشرؽ األكسط كأكركبا حتى

تعبر عف ذات القصة التي تتناكؿ ذلؾ الشيء المانح
نصؿ إلى أمريكا الشمالية كالجنكبية .جميعها ّ
صكركة أحيانان في الفنكف المصرية عمى
لمنكر كالمجدد لمحياة ،كهذا ما عبر عنه أكزيريس عندما ّ
ٖٔ
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شكؿ مكمياء ممقاة عمى سرير كتنبت مف كؿ أنحاء جسدة أنكاع مختمفة مف النباتات ،كهذا يجعمه

يرمز إلى االنبعاث مف المكت أك إعادة اإلحياء مف جديد.

رمكز مف حضارات مختمفة تمثّؿ الشمس .بعضها يظهر أطكار الشمس الرباعية ،كبعضها يظهر
أطكارها االثنى عشرية ،كهناؾ مف يكتفي بإظهار قطبيها

ٗٔ
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كانت الشمس محكر عبادة الكثير مف هنكد العالـ الجديد (أمريكا) فترة كصكؿ األكركبييف إليها

معابد الشمس لدل حضارة اإلنكا كانت تزخر باألكاني الذهبية كصكر األسكد كباإلضافة إلى

المحافظة عمى استم اررية النار المستعرة في الشعمة الكامنة في حرـ المعبد ،كجميع هذة األشياء
كانت تمثؿ رمكز مختمفة لمشمس

٘ٔ
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كانت الشمس محكر عبادة كافة الحضارات القديمة
تبيف
قبؿ إدخاؿ عممية التحنيط إلى مراسـ الدفف لدل المصرييف كاف يسكد طريقة مختمفة لمدفف ،إذ ّ
اآلثار العائدة إلى فترة سابقة بأف الميت كاف يدفف في قبر بيضاكم الشكؿ كيككف بكضعية الجنيف
الذم الزاؿ في رحـ األـ .كهذا يرمز إلى فكرة أف المكت هك في الحقيقة كالدة جديدة .أم ،بعد الحياة
هناؾ مكت ..كبعد المكت هناؾ كالدة في حياة جديدة .اعتبر المصريكف بأف المكت هك نكع مف

الكالدة الجديدة في حياة أخرل .لقد كجدكا تشبيه مناسب لهذة الظاهرة في الحياة اليكمية لمشمس.
ٔٙ
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فالشمس التي تغرؽ في األفؽ عند الغركب لـ تمت رغـ حمكؿ الظالـ حيث أنها تحيى مف جديد في
الصباح التالي كتمارس نشاطها كما في اليكـ السابؽ .األمر ذاته ينطبؽ عمى الحياة السنكية

لمشمس ،حيث تمكت في الشتاء كتحيى مف جديد في الربيع كتصؿ أك ّج نشاطها في الصيؼ ثـ
تضعؼ في الخريؼ ،فتمكت مرة أخرل لتحيى مف جديد ..كهكذا .األمر ذاته ينطبؽ عمى الطبيعة
بمجممها ،إذ الحظكا كيؼ أنه رغـ مكت األشجار كفقدانها ألكراقها في فصؿ الشتاء إال أنها تحيى
مف جديد الحقان في فصؿ الربيع .بالنسبة لممصرييف القدامى ،المكت هك مرحمة انتقالية بيف حياة

كحياة .كقد كجدكا إثبات عمى هذة الحقيقة في سمكؾ الطبيعة مف حكلهـ بكؿ ما فيها مف ظكاهر
كأشكاؿ حيكية متنكعة .كؿ شيء في الكجكد تتبع مسيرته الحيكية نمط إيقاعي رباعي األطكار.
كضحت هذة الفكرة جيدان في مكضكع "اإلرادة اإللهية في حالة دفع مستمر إلى األماـ" [الجزء
ّ
الثامف .
لقد مثّؿ القدماء هذة المسيرة الحيكية اإليقاعية رباعية األطكار بالسمكؾ اإليقاعي لمشمس .هذة
األخيرة خالؿ غيابها كعكدتها مف جديد أصبحت تش ّكؿ أهمية عظيمة ،ألف اإلنساف أدرؾ مدل

اعتمادة الكمّي عميها .مف خالؿ التنظير الفمسفي كاألخالقي استنتد القدماء حقيقة أف اإلله أك المبدأ

معينة شيء غير أناني ،يعطي دكف مقابؿ .يمكف
الككني المسؤكؿ عف ظاهرة الشمس يمثؿ بطريقة ّ
استنباط هذة الطريقة في التفكير مف خالؿ تعبيرات عظماء مصرييف مثؿ "أخناتكف" ك"أمنحكتب"

معينة ،اإلنساف بحاجة إلى الشمس لكف هذة األخيرة ال تحتاج إلى
كغيرهـ الذيف أدرككا بأنه ،بطريقة ّ
اإلنساف .بدل كاضحان لدل القدماء بأف عكدة نشاط هذة الشمس كاف لصالح اإلنساف كالطبيعة
عمكمان كليس لصالحها هي .لذلؾ اعتبركها كائف معطاء دكف مقابؿ ،شيء متفاني في إحسانه .لـ

تطمب شيء لذاتها بؿ منحت كؿ شيء مف ذاتها.

مع عجز اإلنساف عف إيجاد طريقة لرد الجميؿ لمشمس إال أنها استمرت في العطاء دكف تكقؼ.
لذلؾ لـ يرل اإلنساف سبيالن سكل تبجيؿ الشمس كتقديـ الصمكات لها تعبي انر عف شكرة كامتنانه

لعطائها الالمحدكد .مع أف الشمس ال تحتاج كؿ هذة الممارسات ألنها ستستمر بعممها في جميع

األحكاؿ .هذا العرفاف بالجميؿ المبالو به أدل في النهاية إلى ظهكر ممارسات دينية مختمفة تتمحكر
حكؿ عبادة الشمس .كمع مركر الكقت تحكلت إلى ممارسات دينية منحرفة كبعيدة كؿ البعد عف
الهدؼ األساسي .تختمؼ هذة الممارسات بيف ثقافة كأخرل كبيف حضارة كأخرل كبيف فترة تاريخية
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كأخرل .رغـ أف كافة األدياف السائدة اليكـ حكؿ العالـ كالتي تبدك ظاهريان بأنها بعيدة كؿ البعد عف

عبادة الشمس ككؿ ما يتعمؽ بها إال أنها في الحقيقة تتمحكر بشكؿ جكهرم حكؿ عبادة الشمس.

هناؾ مشكمة أساسية اليكـ يعاني منها التفكير العصرم .الزالكا منشغميف في محاكلة إيجاد تعريؼ أك
األكؿ حيث يتجادلكف ذهابان
سيد الككف ّ
كصؼ نهائي هلل أك ّ
[جؿ كعال أك كصؼ حقيقي لمسبب ّ
مجرد امتداد لمبدأ ميكانيكي
كايابان حكؿ إذا كاف اهلل شخص أك كياف أك مبدأ أك جكهر أك محتكل أك ّ
في الككف .رغـ أف الجكاب مكجكد في كؿ األدياف ،كثنية كسماكية ،باطنية أك ظاهرية ،فمسفية أك

اله كتية ..،حيث جميعها تتمحكر حكؿ ذات العقيدة كالمفهكـ .كؿ مف هذة المذاهب الدينية تفرعت
مف أصؿ كاحد .لكف الذم يجعمنا نعجز عف إدراؾ الحقيقة هك أف كؿ مف هذة المذاهب منح الشمس
اسـ أك كصؼ أك لقب مختمؼ عف المذهب اآلخر ،كأتباع كؿ مذهب يرفضكف أسماء كأكصاؼ

كألقاب المذهب اآلخر .انه أمر غريب فعالن ،لكف عندما نعرؼ السبب يبطؿ العجب ...إنه الجهؿ
طبعان ،ممزكج مع التعصب األعمى الذم يتغذل عمى الحماقة .كهاتيف الحالتيف ،الجهؿ كالحماقة،
يعززهما التظميؿ الدائـ كالمستمر لمحشكد البشرية التي تتحكـ بها مجمكعة صغيرة مف النخبة

المسيطرة المحتكرة لمحقيقة.
لكف هذة الحالة المزرية لـ تكف سائدة في العصكر القديمة .أم في الفترة التي سبقت ظهكر الكهنة
المنافقيف الذيف فرضكا عمى الرعايا معتقدات كاذبة كممارسات شاذة تتمحكر حكؿ عبادة الشمس
بعينها ،أك التسكيؽ لفكرة إله لئيـ كحقكد يراقب الرعايا كيتمهؼ لمعاقبتهـ بحيث كجب إرضاءة دائمان

عبر تقديـ العطايا كالقرابيف كالصمكات عديمة الجدكل .في تمؾ الفترة السابقة ،لـ تكف الشمس التي
نراها في السماء هدؼ العبادة ،بؿ المبدأ المسؤكؿ عف كجكدها .هذا المبدأ ليس مسؤكؿ عف خمؽ

هذة الشمس فقط ،بؿ كافة الشمكس في الككف ،بكؿ أشكالها كأنكاعها كتجمياتها المختمفة .هك المبدأ
الذم رمزكا إليه بشعار الجعؿ ،الخنفساء التي تدحرج كرة الكحؿ أك الركث .كرة الكحؿ تمثّؿ مبدأ

الشمس ،كالجعؿ يمثّؿ المبدأ الخالؽ لمشمس.

خالؿ اجتهادهـ لفهـ هذة المسألة تكصؿ الحكماء القدامى إلى فكرة مهمة هي أف الذات كالركح ال
تمثالف الشيء نفسه .الذات هي الشمس المركزية في كؿ مخمكؽ كالتي تفعمه بنكر الحياة .الركح
هي المحتكل الذم تكمف فيه كافة المقكمات التي تدخؿ في عممية تش ّكؿ الشمس كاستم اررية نشاطها.

الشمس هي االبف المبعكث مف كالدة .كبالتالي عندما ننظر إلى الشمس نرل الكالد الذم يقبع خمفها
ٔٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
كما كراءها .كفؽ التعاليـ المصرية القديمة ،الذات التي هي المكلكد الكحيد ،تتقدـ إلى األماـ
كمخمّص لمجسد ،كما الشمس التي في السماء خالؿ دكرتها السنكية تكلد مف جديد كتبعث الحياة مرة

أخرل في الطبيعة .لقد كاف المصريكف عمى يقيف بأف كؿ الحياة في الككف لـ تأتي مف الشمس

التابعة لنظامنا الشمسي ،ككانكا يدرككف جيدان بأف الشمس التي نراها في السماء ال تمثّؿ مصدر

مجرد شيء يتقدـ إلى األماـ ..الشاهد ..االبف المبعكث مف كالدة .األمر مماثؿ لنكر
الحياة بؿ ّ
يتكهد بفضؿ الزيت الذم بداخمه .النكر ال يتجمّى هكذا دكف سبب ،بؿ هناؾ آلية
الفانكس الذم ّ

تكمف خمؼ كؿ ظاهرة .هكذا هي العالقة بيف الكالد كاالبف ،بيف "خفي رع" كرع ،بيف المبدأ الخالؽ
لمشمس كمبدأ الشمس .هذا هك الفرؽ بيف الركح كالذات.

الذات هي المبدأ الشمسي القابع في المركز ،كالركح هي المبدأ الخالؽ لمشمس كتتضمف المقكمات
كالمجريات التي تدخؿ في آلية تش ّكؿ الشمس كاستم اررية نشاطها
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انشًؾ يف جـى اإلَـاٌ
أحد التجميات العديدة لمبدأ الشمس يقبع في جسـ اإلنساف ،لكنه ال يشبه الشمس التي نراها في

السماء .لقد حدد الحكماء القدامى مكقعان لتجمّي مبدأ الشمس في قمب اإلنساف كالذم يستمد حيكيته
مف ذلؾ المبدأ الككني الخالؽ لمشمس .نحف نرل القمب كنشاطه التمقائي لكننا ال نرل مصدر نشاطه
الذم يقبع في الخفاء .بسبب إلماـ المصرييف القدامى بهذة الحقيقة كضعكا الجعؿ (كهك شعار اإلله
"خفي رع" ،المبدأ الخالؽ لمشمس) في تجكيؼ القمب في جثة المكمياء .بهذة الطريقة ارتبط رمز
الجعؿ بػػ"قمب" اإلنساف .إذان ،استنتد القدماء بأنه إذا تجمّى مبدأ الشمس في جسـ اإلنساف فال بد مف

أف يككف في قمبه الذم هك مصدر حياته كحيكيته ،كأكثر مف ذلؾ ،قمب اإلنساف هك مصدر تنكرة،
حيث تنكر اإلنساف ال يأتي مف فكرة بؿ مف حبه .كمع إدراكهـ هذة الحقيقة الركحية جعؿ الحكماء
القدامى القمب رم انز لمشمس في جسـ اإلنساف.
لطالما مثؿ القمب االستم اررية الركحية لإلنساف .لقد أ ّكد المصريكف منذ ذلؾ الزمف حقيقة مهمة جػدان:

إذا كاف النكر اإللهػي المجيػد متجمػي فعػالن فػي جسػد اإلنسػاف أك لػه مقعػدان فػي جسػمه ،فػال بػد مػف أف
يتكاجد في قمبه .لهذا السبب نسبكا القمب في الجسد إلى "الػذات" ،الشػمس الباطنيػة فػي الكػائف الحػي.

كمنػػا نعػػرؼ رمزيػػة القمػػب المألكفػػة كالتػػي هػػي مرتبطػػة دائمػان بالمحبػػة كالتفػػاني ،لكػػف هنػػاؾ الكثيػػر ممػػا

يمثّمه هذا العضك الجسدم.

كرد في الفمسفات الباطنية أف القمب هك سباعي البنية .يقبع فيه اآللهة السبعة أم المبادئ السػبعة أك
األركاح الس ػػبعة أك األس ػػياد الس ػػبعة .كت ػػزعـ أيضػ ػان ب ػػأف لمقم ػػب أس ػػيادة العم ػػكييف ككك ػػالءة الخاض ػػعيف
ٕٓ
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ألمرتػػه .لديػػه مالئكتػػه كأسػػياد مالئكتػػه كمبادئػػه الخاصػػة بػػه .هػػك هيكػػؿ عجيػػب كغػػامض .هػػك يتػػكلى

إدارة عػدد كبيػر جػدان مػف الكظػائؼ الجسػدية كالعقميػة معػان .هػذا الكصػؼ يشػبه تمامػان ذلػؾ الػذم تنػػاكؿ
الش ػػمس الككني ػػة .فه ػػذة األخيػ ػرة تعتب ػػر القم ػػب الن ػػابض لمك ػػكف ،كالع ػػالـ المتجمّػػي (المجػ ػرات كاألنظم ػػة

الشمسية )...يمثؿ العقد المكزعة عمى ضفاؼ عركقه المنتشرة في كؿ مكاف (أذرع المجرات.)..

خالؿ تناكلها مكضكع الشمس تحدثت التعاليـ المصرية عػف الس ّػر الغػامض المتعمػؽ باآللهػة العظمػاء
السػػبعة األزليػػيف .األسػػياد الػػذيف لػػـ يظهػػركا أبػػدان ،ألنهػػـ محجكبػػكف خمػػؼ نػػكر الشػػمس .هػػـ األكائػػؿ،
الكحيػػديف .يسػػميهـ المص ػرييف ب ػػ"سابي" ،الػػذيف يبقػػكف فػػي عتمػػة الظػػالـ ..فػػي مهجعهػػـ الغػػامض فػػي

الشماؿ األزلي الذم ال تطاله نكر الشمس أبدان .هؤالء اآللهه الخفيكف هـ أسػياد الفضػاء كاألبديػة (أم

الزمػػاف كالمكػػاف) كهػػذا يجعمهػػـ خػػارج نطػػاؽ الزمػػاف كالمكػػاف ،كهػػذا بالتػػالي يجعػػؿ تػػأثيرهـ يطػػاؿ كػػؿ

مكاف ككؿ زماف .عندما نشط هؤالء اآللهة األكائؿ كانت الشمس ثمرة نشػاطهـ .فظهػرت الشػمس بػيف

السػماء كاألرض فكصػػمت بينهمػا .لكنهػػا مػع ذلػػؾ شػكمت فاصػػؿ بينهمػا .رغػػـ أف هػؤالء اآللهػػة األكائػػؿ
يقبعكف في الخفاء لكف تأثيرهـ العظيـ ينبعث عبر نكر الشمس.

يمكننا إيجاد نفس المفهكـ في الكثير مف األدياف األخرل ،رغـ اختالؼ صيغة الكصؼ كأسمكب
الشرح .فنجد مثالن مفهكـ الػ"دهياف ككهاف"  Dhyani-chohanفي التعاليـ التبتية ،كفكرة أسياد

المالئكة ككائنات سماكية أخرل تتخذ لمشمس مهجعان لها ،كهذة الفكرة سائدة في بعض مذاهب
األدياف السماكية .كبيف بعض الجمعيات السرية مثؿ أعضاء محفؿ اإللكميناتي Illuminati

(المتنكركف) كمحفؿ الصميب الكردم  Rosicruciansنجد كصؼ آخر لهذة المالئكة كأسياد
تشع بالطاقة النكرانية.
المالئكة حيث يجعمهـ يشبهكف شمكس صغيرة ّ
ٕٔ
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الكصؼ العممي لمكائنات النكرانية السبعة التي تبعث تأثيرها عبر نكر الشمس
القمب أيضان يخفي بثناياة قكل خفية ،كما حالة

الشمس تمامان .كما في األعمى كذلؾ في األسفؿ.

الكؿ يشبه الجزء كالجزء يشبه الكؿ .الشمس يسكنها

األسياد السبعة العظماء كالقمب أيضان تسكنه قكل

كمعززة مف قبؿ
سبعة عظيمة .كؿ األشياء مدعكمة
ّ
قكة تككف غايتها الرئيسية هي المحافظة عمى كؿ

حي كاستم اررية بقاءة .في صدر اإلنساف يقبع
شيء ّ
هذا المدير الذم يعزؼ نغمة الحياة .القمب هك
أساس الحياة .كالقمب يخدـ كؿ الحياة دكف تمييز.
هك الشمس المركزية لمجسد المادم.
سػر القمػب هػػك شػيء ال نفطػػف لػه أبػػدان كال نقػدر مػػدل قيمتػه إال بعػػد أف نصػاب بعمّػػة أك مػرض قمبػػي.

حينهػػا نعػػرؼ أهميتػػه الحقيقيػػة .هػػذة الحالػػة تشػػبه فشػػؿ الحض ػارات كانحطاطهػػا إذ بعػػدها فقػػط يمكػػف
تقدير المعنى الحقيقي لمحب كالتفاني بيف الناس .يمكننا القكؿ بأف له مميزاته الذاتية لكنػه فػي النهايػة

يميز بيف أعضاء الجسـ المختمفة بؿ هك القكة الكاحدة التي تمنحها الحياة كيجعمه ممكنان اسػتم اررية
ال ّ
بقاءها .هذا ما يجعمه رمز اإلله األعمى أك حضػكرة المتجمّػي فػي جسػد اإلنسػاف .كرد فػي أحػد الكتػب
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الهرمزية بأف " ..القكة الخالدة تجمّت في الهرـ الغامض لمقمب .كهرـ الجيزة في مصر هك عبارة عف
معادلة رياضياتية تمثّؿ قمب الحياة."..
فالتنكر هػك الحيػاة .كالحيػاة
في التعاليـ الباطنية كالصكفية يتجمّى التنكر بفعؿ القكة الكامنة في القمب.
ّ
عبػػر عنهػػا بشػػكؿ صػػحيح هػػي التنػ ّػكر بحػػد ذاتػػه .شػػاك ار القمػػب فػػي التعػػاليـ
المكجهػػة بشػػكؿ سػػميـ كم ّ
ّ
المشعة ،الشمس .هك عرش بكذا المتجمّي
الهندكسية (اليكغية ،البكذية ..،إلى آخرة) تمثّؿ مفهكـ القكة
ّ
فػػي اإلنسػػاف .هػػك انتصػػار الحػػب عمػػى الرغبػػة ،انتصػػار التعػػاطؼ كالمػػكدة عمػػى العاطفػػة الغريزيػػة،
انتصار التخمّي عمى التممّؾ ،انتصار الحب عمى الكػرة ،انتصػار كافػة الخصػائص بطبيعتهػا الركحيػة

األصيمة عمى طبيعتها الدنيكية المزّيفة .يتجمى االنتصار بعكدة األشػياء إلػى أصػمها .القمػب هػك مقعػد
الخيػػر ،كعميػػه أف ينتصػػر عمػػى كهػػـ النزعػػة الدنيكيػػة ،كيػػتـ ذلػػؾ بعػػد تحػ ّػكؿ اإلنسػػاف مػػف األنانيػػة إلػػى

التفاني ،مف الفكر األناني إلػى الفكػر الجمػاعي ،مػف الشخصػي إلػى الكػكني .كبعػد أف يػنجح اإلنسػاف

بتحقيػػؽ هػػذا التحػ ّػكؿ تبػػدأ طاقػػة القمػػب بالتػػدفؽ كاإلشػػعاع بأقصػػى قكتهػػا .كطبيعػػة هػػذة الطاقػػة ممثمػػة
بالبتالت اإلثنا عشرة لزهرة القمب .أم أف الكعي انتصر عمى النيدانا اإلثنا عشرة كهي شركط الكجػكد
الدنيكم كالتي يمكف تجاكزها جميعان بكاسطة الحب الحقيقي.

شاك ار القمب في التعاليـ الهندكسية تمثّؿ الشمس في جسـ اإلنساف
مكرسػػة لمحػ ّؿ كالمصػػالحة كلػػيس لمتعقيػػد كالفكضػػى .هػػك
انتصػػار طاقػػة القمػػب إذان يعنػػي انهػػا أصػػبحت ّ
ذاته انتصار هرقؿ عمى التحديات االثنا عشػرة التػي فرضػها عميػه اآللهػة .هرقػؿ هػك الػذات ،هػك نػكر
الشمس الساطعة في داخمنا ،هك حكرس كهك دايكنيسيكس كهك سيدنا يسكع.
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هذة الشمس المركزية في جسمنا (القمب) تمثّؿ نقطة التقاء الجزء مع الكؿ ،أم هي بكابة الفػردم إلػى

الكمّي ،كبالتالي مف خاللها فقػط يتح ّػكؿ المحػدكد إلػى المحػدكد ،كيصػبح الالمخمػكؽ مخمكقػان ،كالكػكني
يصبح فردم ،كالالمرئػي يصػبح مرئػي .هػي النقطػة التػي تتجمّػى عنػدها الحيػاة كلػيس هنػاؾ أم حػدكد

لهػػذة الحيػػاة التػػي يسػػتطيع القمػػب تكليػػدها .بعػػد معرفتنػػا بػػأف طريقػػة التفكيػػر ،أم تحقيػػؽ التنػػاغـ فػػي

المنظكمػػة العقميػػة ،تػػؤثر عمػػى أداء هػػذة الشػػمس المركزيػػة (القمػػب) نسػػتنتد بأنهػػا تخضػػع بطريقػػة أك
يجسدها كعينا هي التي تق ّػرر جػكدة أداء هػذة
بأخرل لسيطرة الكعي .كبالتالي فإف جكدة األفكار التي ّ
الشمس كقكة إشعاعها كمدل تأثيرها عمى جسمنا كعمى البيئة المحيطة بنا.
يثضأ انشًؾ َمثع صائًا يف انىؿؾ تني عادلني
مف خالؿ النظر إلى المخططات القديمة الممثمة لمككف المتجمي ،أك أكصاؼ هذا األخيػر الػكاردة فػي
المراجع الفمسفية المنحدرة إلينا مف تمؾ الفتػرة الغػابرة (مثػؿ مخطػط الكػكف لبطميمػكس كالػكتر األحػادم

لفيث ػػاغكرث) نج ػػد أف مكق ػػع الش ػػمس ي ػػأتي دائمػ ػان ف ػػي الكس ػػط ب ػػيف مس ػػتكييف :عم ػػكم كس ػػفمي .أك كم ػػا

تكصفها المراجع ،نجدها معمّقة بيف السماء كاألرض.

هذا المفهكـ كاف سائدان في كافة الثقافات المختمفة في العالـ القديـ .إذا كانت الشمس معمّقة فعالن في

الكسط بيف عالميف فهذا يؤ ّكد حقيقة أ ف كينكنة اإلنساف معمقة بطريقة ما بيف عالميف عمكم كسفمي..

تجاكزم كمتجمّي ..ركحي كمادم.

ٕٗ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
بالنسبة لمحكماء القػدامى ،فػكؽ مكقػع الشػمس يقبػع العػالـ العمػكم كتحتهػا يقبػع العػالـ السػفمي .بالنسػبة

معينػة هػي تمثّػؿ اإلنسػاف أيضػان،
لهـ أيضان ،الشمس ال تمثّؿ خالؽ الككف بؿ مكلكدة الكحيد .كبطريقة ّ
حيػػث اإلنسػػاف يمثػػؿ بطريقػػة مػػا كينكنػػة شمسػػية ألنػػه هػػك أيض ػان يقبػػع فػػي الكسػػط بػػيف عػػالميف عمػػكم

كسفمي .رأسه في السماء كقدمه عمػى األرض ،كلديػه القػدرة عمػى تحكيػؿ حكاسػه مػف المسػتكل العمػكم
إلػػى المس ػػتكل السػػفمي ..إل ػػى متاهػػة الع ػػالـ الم ػػادم .كم ػػا أف لدي ػػه القػػدرة عمػ ػى تحكيػػؿ حكاس ػػه كقػ ػكاة

اإلدراكية مف األسفؿ الخارجي إلى األعمى الباطني مما يم ّكنه مف االطالع عمى أسرار خالقه.

انشًؾ انثاؿُُح
األكؿ لمعالـ المادم كالمكلكد الكحيد لمعالـ التجاكزم
بعد التسميـ بحقيقة أف الشمس هي المنعـ ّ
كتجمياتها بأشكاؿ كهيئات مختمفة في الكجكد ،تحدث القدماء عف شمس مف نكع آخر كهي ذات
طبيعة باطنية مسؤكلة عف حاجات القسـ اإللهي التجاكزم لمطبيعة كالمخمكقات كالككف عمكمان.
يشيركف إليها أحيانان في المراجع باسـ "شمس الميؿ" ،كترمز إلى تمؾ الشمس المركزية القابعة في
تشع عبر ظالـ جسدة
القسـ الخفي مف كينكنة اإلنساف ،أم في جانبه الباطني .تكصؼ بأنها ّ
المادم .ال يستطيع اإلنساف العادم رؤية هذة الشمس إال إذا كاف متنك انر .كتب "باراسمسكس"

 Paracelsusكاصفان الفرؽ بيف الشمسيف الظاهرية كالباطنية .." :يكجد شمس أرضية (ظاهرية)
تمثؿ مصدر الضكء كالح اررة كهي مرئية بالنسبة لكؿ مف يستطيع الرؤية ،بينما بالنسبة لمعمياف الذيف

يعجزكف عف رؤيتها فيستطيعكف تحسس ح اررتها ..في الكقت ذاته يكجد شمس داخمية (باطنية) تمثؿ

مصدر الحكمة ككؿ مف كانت حكاسه الركحية صاحية لديه يستطيع إدراكها كيتيقّف كجكدها الفعمي،
بينما الذيف لـ يحرزكا الصحكة الركحية ال يدرككنها لكف مع ذلؾ يستطيعكف تحسّس قكتها عبر ممكة
فطرية نسميها البديهة أك الحدس"..

في أحد المخطكطات النادرة ألعضاء محفؿ الصميب الكردم  ،Rosicruciansكرد كصؼ لهذة

الشمس كفؽ صيغة خيميائية .." :هي رمز الحكمة .هي مركز القكة في قمب األشياء .الشمس هي

مركز الطاقة كمخزف القكة .كؿ كائف حيّ يحتكم بداخمه عمى مركز حياة ،يمكنه أف ينمك كيصبح
شمس .في قمب اإلنساف المكلكد مف جديد تنمك القكة اإللهية بتحفيز مف نكر المكغكس فتصبح شمسان
تنير عقمه"..
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مجرد صكرة أك
كفي مخطكط آخر مف نفس المرجع كرد الكصؼ التالي .." :الشمس األرضية هي ّ
انعكاس لمشمس السماكية الخفية ..األكلى تقبع في العالـ المادم كالثانية تقبع في العالـ الركحي،

كاألكلى تستمد قكتها مف الثانية"..

مجرد انعكاس لمقكة
في معظـ الحاالت ،تتفؽ أدياف العالـ القديـ عمى أف الشمس المادية المرئية هي ّ
اإللهية كليست المصدر الرئيسي لها .لهذا السبب نراها أحيانان ممثمة في األساطير بصكرة درع يحممه
إله الشمس بيدة ،كما حالة اإلله "فرام"  Freyكهك أحد آلهة الشمس عند الشعكب االسكندينافية.

الشمس الظاهرية تعكس ضكء القكة الباطنية التي هي المصدر الحقيقي لمحياة كالنكر كالحقيقة.
الطبيعة المادية لمككف تمثّؿ الجانب المتمقّي ،الجانب المفعكؿ ،هي تمثؿ عالـ النتائد النهائية
لمسببات خفية .المسببات الخفية لهذة النتائد تقبع في الجانب المانح ،أك الجانب الفاعؿ الذم يمثؿ
العالـ السببي ،كهذا األخير يمثؿ الطبيعة الركحية لمككف.

الشمس التي نألفها في مركز المنظكمة الشمسية هي انعكاس لمقكة اإللهية كليست مصدرها
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اإلنساف هك الحيكاف الكحيد الذم نعرؼ بأنه يسعى إلى فهـ الخالؽ .ربما الحيكانات األخرل ليست

يكرس معظـ حياته لمبحث عف الحقيقة.
بحاجة إلى هذا السعي ألنها تعرفه أصالن .لكف اإلنساف ّ
حؿ بعالمه لـ يستطع أف يمنع تقدمه البطيء كالتدريجي نحك نكر المعرفة
حتى كؿ الفساد الذم ّ

كبعيدان عف ظالـ الجهؿ .بالتالي فاإلنساف لديه القدرة عمى فهـ غكامض الركح بنفس قدرته عمى فهـ
عجائب الجسد .معمقان بيف العالميف الركحي كالمادم ،نجد لدل اإلنساف ما يمكف أف نسميه كفؽ

المفاهيـ العصرية بػ"الذات" كهي البؤرة المحكرية لكينكنته .هذة "الذات" هي الشمس القابعة في مركز

معينة بيف الكاقع كالكهـ.
كينكنة اإلنساف .كاإلنساف قابع بطريقة ّ

كجب أف تناؿ هذة الفكرة اهتماـ عمماء النفس الذيف الزالكا يصركف عمى أف "األنا" ،أك مركز اإلدراؾ
الذاتي ،هك الجكهر النهائي لكينكنة اإلنساف ..أم هك أعمى قسـ في اإلنساف .لكف القدماء يؤكدكف

عدـ صحة هذة الفكرة ..حيث أشاركا إلى ما يمكف تسميته الذات المركزية كقالكا أنه حتى هذة

مجرد شيء يقبع في الكسط بيف الخالؽ كالمخمكؽ..
األخيرة ليست الجكهر النهائي لإلنساف بؿ هي ّ
مسير مجريات القدر ..إذ فكؽ
هذا الشيء ليس اإلله األعمى بؿ خادمه ..ليس سيد القدر بؿ ّ

كماكراء هذة الذات يقبع الكاقع الحقيقي.

صكرة رمزية تمثؿ الجكانب المختمفة التي يتألؼ منها اإلنساف ٔ[ :الجانب الجسدم (المادم) الذم
يتمحكر حكله األنا ٕ[ .الجانب الباطني الذم يتمحكر حكؿ الذات الحقيقية لمفرد (الشمس

المركزية) ٖ[ .الجانب التجاكزم المتحرر مف عاممي المكاف كالزماف كهك يمثؿ العالـ الحقيقي.
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الشكؿ السابؽ يمثػؿ اختصػار الجكانػب التػي يتػألؼ منهػا الكػائف ،لكنػه عبػارة عػف صػكرة رمزيػة ثنائيػة

األبعاد ،كبالتالي كيؼ نترجـ هذة الحالة فعميان عمى كائف ثالثي األبعاد ،أم كيؼ تتجمى فػي التجسػيد
المادم لمكائف؟

لكي نتمكف مف تكضيح المسألة
بطريقة ثالثية األبعاد دعكنا نفترض
بأف الكائف المتجمّي ماديان هك عبارة
عف كرة دائرية صمبة تمثؿ الجسد

المادم ،كله عيف كاحدة تمثؿ صحكة
الكائف كنافذته اإلدراكية إلى العالـ
الخارجي المحيط به كبالتالي تمثّؿ

األنا لديه.

نحف ال نرل ظاهريان سكل الجسد كالشخصية التي يتميز بها الكائف .لكف هذا يبدك لنا ظاهريان فقط،
المبينة في التشريح التالي.
إذ في الجانب الباطني لمكائف يكجد أشياء كثيرة ال ندركها ،كالعكامؿ ّ

كم ػ ػػا ه ػ ػػك مب ػ ػػيّف ف ػ ػػي التشػ ػ ػريح المقاب ػ ػػؿ،
الجس ػػد الخ ػػارجي لمك ػػائف ه ػػك عب ػػارة ع ػػف
قش ػرة خارجيػػة تحجػػب داخمهػػا الكثيػػر مػػف
المقكمػ ػػات الخفيػ ػػة .أهػ ػػـ العناصػ ػػر التػ ػػي

تقبػع فػػي هػذا الجانػػب البػاطني هػػك الػػذات

المركزيػ ػ ػػة التػ ػ ػػي تشػ ػ ػ ػ ّكؿ جػ ػ ػػكهر الك ػ ػ ػػائف
كأساس كجكدة.

ٕٛ
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كفقان لمشرح التصكيرم السابؽ لدينا مركزيف لمذات في كياننا ٔ[ :الذات الحقيقية القابعة في القسـ
الخفي (الباطني) مف الكياف ،ك[ٕ الذات الكهمية أك األنا التي نألفها جيدان في حياتنا اليكمية كنظف

بأنها تمثمنا فعميان .األكلى هي غير مشركطة كخالدة ،بينما الثانية هي مشركطة كفانية .األنا هي
عبارة عف كعي منعكس لمذات الحقيقية كما تنعكس الصكرة عمى المرآة .هذا الكعي المنعكس في

المرآة الكهمية لمكجكد المادم يظف بأنه كياف منفصؿ قائـ بذاته كالكجكد المادم الكهمي هك الكاقع
الحقيقي .إذان ،األنا ال تمثّؿ الذات الحقيقية في الفرد بؿ انعكاس لها في العالـ المادم الزائؿ

كالكهمي.

ما نعتبرة األنا في الكائف البشرم هك انعكاس لصكرة الذات الممثمة بالشمس المركزية .هذة األنا هي
شيء مرّكب ،أم مؤلفة مف عدة مقكمات .باإلضافة إلى تجسيدها المادم الذم هك عبارة عف جبمة

يمر عبر عدة ستائر
مؤلفة مف عدة مككنات (القكل االثنى عشر) ،نجد أف إشعاع الذات المركزية ّ
(الحمقات السبعة) قبؿ أف تصؿ إلى حالة التجمّي ،كهذا يؤدم إلى خمؽ حاالت عقمية متنكعة (نكازع

كميكؿ) نظنها تابعة لفرديتنا ،مع أنها في الحقيقة عبارة عف تأثيرات خارجة عف نطاؽ فرديتنا كتجرم

داخالن كخارجان مف عقمنا ،فنزعـ بأنها حاالت عقمية مف بنات أفكارنا كالقكؿ مثالن .." :أنا غاضب"..

بدالن مف القكؿ " ..أنا اختبر حالة غضب."..

كؿ نبضة شمسية تمر عبر ٕٔ طكر قبؿ أف تتجمّى في المستكل المادم ،باإلضافة إلى أف القكة الشمسية
تتضمف في طياتها  ٚطاقات مختمفة (المبدأ السباعي) .هذة األطكار كالطاقات تتجمى بهيئات كأشكاؿ مختمفة
في الكائف المادم .تـ التعبير عنها رمزيان بهذا الشكؿ

ٕٜ
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إذان ،كؿ نبضة شمسية تتألؼ مف قطبيف كأربع أطكار كسبعة طاقات كاثنى عشر قكة .كقد تعرفنا
عمى آلية تش ّكؿ هذة األطكار كالطاقات كالقكل في الجزأيف السابقيف .هذة األطكار كالقكل كالطاقات

تدخؿ في التككيف النفسي كالفكرم كالجسدم لممخمكؽ بأكثر مف صيغة كطريقة .لكف الشكؿ السابؽ
هك عبارة عف صكرة رمزية ثنائية األبعاد ،كبالتالي كيؼ نترجـ هذة الحالة فعميان عمى كائف ثالثي
األبعاد ،أم كيؼ تتجمى هذة القكل كالطاقات في التجسيد المادم لمكائف بطريقة ثالثية األبعاد؟

يمكف التعبير عف هذة الحالة كما يمي:

بالنس ػػبة لمطاقػ ػػات الس ػػبعة التػ ػػي ت ػػدخؿ فػ ػػي
التك ػػكيف النفس ػػي كالفك ػػرم كالجس ػػدم لمف ػػرد،
كه ػػي الت ػػي تش ػػكؿ أس ػػاس مفه ػػكـ الش ػػاكرات

السػػبعة مػػثالن ككػػذلؾ جكانػػب الػػكعي السػػبعة
لإلنسػ ػ ػ ػػاف ،فػ ػ ػ ػػيمكف اختصػ ػ ػ ػػارها بالصػ ػ ػ ػػكرة

التشريحية المقابمة:

أمػػا بالنسػػبة لمقػػكل االثنػػى عشػػر
التػػي تػػدخؿ فػػي التكػػكيف النفسػػي
كالفك ػػرم كالجس ػػدم لمف ػػرد ،كه ػػي

التي تشػكؿ أسػاس مفهػكـ ارتبػاط

األعضاء الجسػدية بػاألبراج مػثالن
ككػ ػػذلؾ الن ػ ػكازع كالميػ ػػكؿ االثنػ ػػى
عش ػ ػػر ف ػ ػػي الشخص ػ ػػية ،ف ػ ػػيمكف

اختصػ ػػارها بالص ػ ػػكرة التشػ ػ ػريحية

المقابمة:

ٖٓ
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الذات هي عبارة عف كحدة ركحية تمامان ،هي الجكهر اإللهي ،هي الشمس المركزية في كياف الفرد
كتككف متشابهة مع جميع الذكات (الشمكس) في كؿ المخمكقات الفردية .بينما األنا تككف متنكعة

كمختمفة بيف فرد كآخر .األنا تمثؿ انعكاس غير مباشر لمذات كما انعكاس الصكرة في المرآة ،إذ
ترل تفسها مختمفة كمنفصمة عف األنا لدل اآلخريف ،كترل كؿ أنا بأنه لديها خصائصها كسماتها
تميزها عف أنا اآلخريف .لكف الذات تمثّؿ أقكل حدس كأنقاة بخصكص ككنها مبدأ
الخاصة التي ّ
ككني كأعمى مرتبة في المخمكؽ .الذات هي كعي نقي تمامان ،المبدأ الجكهرم الذم يمنح كؿ فرد
المعرفة كالذاتية .بما أنه ليس لديها أم كعي باألنانية تبدك بالنسبة لنا بأنها حالة الكعي .لكي تصبح
الذات كاعية بنفسها فهي بحاجة إلى أداة بحيث تستطيع رؤية صكرتها معككسة أمامها كما المرآة
فتش ّكمت األنا .لكف هذة األنا مغمفة بحجاب مف المقكمات كالعكامؿ التي تثقؿ كاهمها مما تجعؿ الفرد
يعتقد بأنها تدخؿ في التركيبة الجكهرية لذاته مع أف هذة األخيرة نقية تمامان.

تتحكؿ إلى
هذا الشكؿ يمثؿ صكرة رمزية لممككنات الباطنية لمكائف االفتراضي كتجميها ظاهريان بحيث ّ
مقكمات كعكامؿ أثقمت كاهؿ األنا الكامنة في الجانب الظاهرم لمكائف
ٖٔ
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بعض المراجع تشرح هذة الحالة مف خالؿ فصؿ الجانب الباطني عف الجانب الظاهرم ،أم بدالن مف
فقاعة شمسية كاحدة تمثؿ الجانبيف جعمكها تبدك بهيئة فقاعتيف منفصمتيف :األكلى تمثؿ الفقاعة
الباطنية كالثانية تمثؿ الفقاعة الظاهرية كذلؾ لتكضيح المجريات الحاصمة في كؿ مف الجانبيف
كبطريقة خالية مف التعقيد .بناء عمى هذا النمكذج مف الشرح سكؼ تبدك الفكرة السابقة عمى الشكؿ
التالي:

طالما أف لإلنساف جكهر ركحي بداخمه ،كقد أدرؾ عالقته الصميمية مع المبدأ الشمسي (الذات) ،فال
بد مف أف يستنتد بأف النكر المنبعث مف داخمه يضيء العالـ الخارجي المحيط به .إذان ،الكاقع
المادم الذم يعيشه اإلنساف تخمقه قكة ركحية منبعثة مف داخمه ،لكنه يجهؿ هذة الحقيقة ،ألنه

ٕٖ
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كتجرد مف معرفة الحقيقة عبر القكل الشريرة الثالثة (الجهؿ ،المعمكمات المزكرة،
تعرض لمغدر
ّ
ّ
الخكؼ) كبالتالي أصبحت حالته كما حالة مشاهد فيمـ سينمائي كسط صالة كبيرة مظممة ،إذ
منكـ مغناطيسيان .يراقب مجريات حياته كيعيش أحداثها اليكمية كيتألـ
يستحكذ عميه الفيمـ كما لك أنه ّ
بمآسيها مقتنعان بأنها شيء محتكـ ال يمكف تفاديه مع أف األمر غير ذلؾ تمامان ،حيث هك الذم يممي
سيناريك الفيمـ أصالن ،كسيناريك الحياة التي يعيشها قد تمقاة عبر اإليحاء الصادر مف البيئة الدنيكية
المحيطة به (ذكيه كمحيطه االجتماعي مثالن).

الكاقع الدنيكم المادم (العالـ الخارجي) هك الذم له تأثير مباشر كمممكس عمى الفرد (األنا) كبالتالي
هك الذم يستحكذ عمى انتباهه كميان فيتجاهؿ كجكد أم كاقع تجاكزم خمؼ ستار مجريات حياته ،مع
أف هذا األخير هك الكاقع الحقيقي ،كرغـ أف تأثيرة خفي كغير المممكس إال أنه تأثير أقكل كأكثر
فعالية مف التأثير المباشر كالمممكس لمكاقع الدنيكم المادم.
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ػزكر تػػـ تمقينػػه لػػه مػػف قبػػؿ
إذان ،الفػػيمـ الػػكهمي الػػذم يسػػتحكذ عمػػى انتبػػاة اإلنسػػاف ككعيػػه يمثّػػؿ كاقػػع مػ ّ
تحكؿ لديه إلى كاقع مسمّـ بػه،
بيئته االجتماعية التي كلد فيها .كالمشكمة تكمف في أف ما تـ تمقينه به ّ

حكلػه إلػى أكامػر إيحائيػة قامػت ببرمجػة الجانػب البػاطني لديػه (الكعػي)
كهذا اإليمػاف ال ارسػخ بكاقعيتػه ّ
ػزكر كجعمػػه يبػػدك كاقع ػان حقيقي ػان ،ذلػػؾ ألف التػػأثير الخفػػي غيػػر المممػػكس
بالتماشػػي مػػع هػػذا الكاقػػع المػ ّ
لمجانػب البػػاطني هػػك الػذم يصػػنع كاقػػع الفػرد كلػػيس التػػأثير المباشػر كالمممػػكس الػػذم يختبػرة الفػػرد فػػي

عالمه المادم.
مػػع حصػػكؿ تغيي ػرات جذريػػة فػػي طريقػػة تفكيػػر اإلنسػػاف عبػػر عصػػكر طكيمػػة مػػف التضػػميؿ كالجهػػؿ
ظهػػرت عقيػػدة تتمحػػكر حػػكؿ الخطيئػػة ،لكػػف يقصػػد بهػػذة الفكػرة مػػا يمكػػف اعتبػػارة االنفصػػاؿ .اإلنسػػاف
الخيػر .كبالتػالي عبػر السػقكط أك االفتػراؽ ركحيػان أك أخالقيػان
الخاط هك الذم فصؿ نفسػه عػف اإللػه ّ
أك جسديان مف المكانة األصيمة صنع اإلنساف حاجز بينه كبيف إله الخير.

لـ يعد اإلنساف قاد انر عمى رؤية اإلله الذم سار معه في حديقة الكجكد .أصبح يعيش في عالـ مف

نكع آخر .عالـ مميء بأبناء جنسه .كالعالـ العمكم الغامض ،الحياة الحقيقية ،أصبح خفيان عف نظرة.
شعر بأنه منفي ،مخمكؽ غريب كيتيـ يجكؿ األرض في الظالـ المكحش.
ٖٗ
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الزالت عقيدة الخطيئة األكلى تسيطر عمى عقكؿ الكثيريف الذيف يؤمنكف بأف ما يعانكة مف عذاب

محرـ أك مشيف .هذا
األكؿ مف الجنة بسبب فعؿ ّ
كضياع هك نتيجة غضب الرب الذم طرد اإلنساف ّ
االعتقاد الشائع هك تفسير خاط لكصؼ عممية السقكط التي تحدثت عنها التعاليـ السرية التي
سرة( .سكؼ أشرح عممية السقكط بالتفصيؿ الحقان).
عالجت هذا المغز ككشفت ّ
إذان ،كفؽ المنطؽ الذم تبناة الحكماء القدامى ،األنا ال تمثّؿ الجكهر النهائي لكينكنة اإلنساف بؿ

مجرد انعكاس لمذات المركزية أك الشمس الباطنية القابعة في جكهرة .بالتالي هناؾ فرؽ كبير بيف
ّ
األنا كالذات.
سرها ابتكر الحكماء القدامى ثقافة الطقكس الشعائرية التي
مف أجؿ معالجة هذة المسألة ككشؼ ّ
كانت عبارة عف مسرحيات كشعائر مقدسة يؤديها كؿ مف رغب في خكض رحمة العكدة إلى عالـ
النكر الرباني .لذلؾ نجد دائمان في الحرـ المقدس الذم يقبع في أعمؽ أقساـ المعبد شكؿ مف أشكاؿ
رمكز الشمس ..رمز الحياة أك رمز القكة .أحد أكائؿ هذة الرمكز نجد شعار الصميب .ألنه ،كما قاؿ

أفالطكف ،المكغكس أك القكة الخالقة تجمّت عمى شكؿ صميب ،كذلؾ في الفترة التي بدأ فيها خمؽ
العكالـ .هكذا تجمّى الخالؽ في خمقه .أم عبر أربعة أطكار التي يمثمها رمز الصميب.

هكذا نجد هذا النكع مف الرمكز في المعابد .رمكز تمثّؿ أيضان اآللية التي تجرم كفقها رحمة عكدة

اإلن ساف إلى مكطنه األصيؿ .هذة الرحمة التي تسير عبر ظالـ الجهؿ ،عبر التجربة كاالختبار،
كاالرتقاء أخي انر إلى نكر الحرـ الداخمي الذم يحيطه الكهنة ككؿ الذيف سبؽ كحققكا رحمة العكدة .كاف

المنتسب الجديد يقمّد برمكز كشعارات مختمفة لمشمس ،كهي شعارات تمثؿ كالدته مف جديد أك عكدته
السرم ،حيث
إلى مكانته األصيمة كإنساف .كاف أيضان يسمّـ الحجر األبيض الذم كتب بداخمه اسمه ّ
قد كلد مف جديد كدخؿ إلى نكر الحقيقة .هذا النكع مف الممارسات الشعائرية التي كانت تجرم في
المعابد دامت مف حكالي ثالثة آلؼ سنة قبؿ الميالد حتى بدايات العصر المسيحي .كالزالت تجرم

شعائر شبيهة لها اليكـ في بعض المحافؿ السرية العصرية ،لكنها تجرم بشكؿ فمكمكرم فارغ
المضمكف .يكجد أشكاؿ مختمفة لهذة الشعائر التي كانت تجرم في المعابد القديمة ،لكف في جميع
األحكاؿ كاف المنتسب الجديد يمثّؿ الشمس .هناؾ شعائر يمعب فيها المنتسب دكر إله الشمس الذم

يمر في مأساة رهيبة ،مأساة الغدر كاالعتداء كالقتؿ كاالستشهاد (كقد تـ التعبير عف هذة الحالة جيدان
ّ
خالؿ آالـ المسيح في الكتاب المقدس) ،خالؿ هذة المسرحية الشعائرية يقاد المنتسب الجديد (الممثؿ
ٖ٘
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لمشمس) إلى المذبح كما الحمؿ الكديع ،نراة يتع ّرض لمغدر .كاذا نظرنا إلى الكراء في التاريخ يمكننا
حينها استيعاب شيئان عف هذا الغدر .في الكثير مف هذة المسرحيات الشعائرية ،نجد أف الغدر ناتد
مف ثالثة قكل تمعف في تدمير هذا الرمز الشمسي أك االستيالء عمى السمطة السماكية ،كهي:

الجهؿ ،المعمكمات المزكرة ،كالخكؼ.
تعرضت له الذات الحقيقية لإلنساف عمى الصعيديف ،الفردم
يمكف
تصكر هذا الغدر الذم ّ
ّ
يتعرض اإلنساف عمى الصعيد الفردم لمغدر عند نشأته في بيئته االجتماعية ،إذ تقاد
كالجماعيّ .
الذات لديه أثناء طفكلته إلى المذبح كالحمؿ الكديع .لقد قدمه كالديه كأضحية لإلله مكلكؾ ،إله

العالـ المادم ،أم الشيطاف .كبالتالي بعد بمكغه تصبح اهتماماته منصبة عمى األشياء الكهمية
نتعرض
الفانية ،المسرات الدنيكية التي تستحكذ كميان عميه .فيستنزؼ طاقته في ذلؾ االتجاة .كمنا ّ

المكجه كفؽ مصالح
لمغدر منذ أف نكلد إلى هذة الحياة ،حيث التربية الدنيكية الخاطئة كالتعميـ
ّ
فتتشكة نظرتنا تجاة الحياة كتجاة أنفسنا
السمطات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية المسيطرة،
ّ

كنعيش حياة مكهكمة كبعيدة كؿ البعد عف الكاقع الحقيقي .نحف ال نشعر بذلؾ طبعان ألف طريقة

التفكير التي نشأنا عميها ،باإلضافة إلى غياب خيارات معرفية بديمة ،ال تساعدنا عمى إدراؾ العيكب
التي كبئت بها هذة الطريقة في العيش .نحف لسنا جاهميف فحسب بؿ نجهؿ بأننا نجهؿ كهنا تكمف

المصيبة.

أما عمى الصعيد الجماعي ،سكؼ نعتبر بأف إله الشمس مسؤكؿ عف حرـ الحكمة العظيـ ،أم
يتنكر اإلنساف كيرتقي فكؽ ظالـ
بمعنى آخر ،الشمس تمثؿ المعرفة األصيمة التي بكاسطتها فقط ّ
الجهؿ .بهذة الطريقة يصبح إله الشمس الرمز الفعمي لمحقيقة ،أك يصبح ممثالن لمكاقع الفعمي الذم ال

تؤدم إليه سكل المعرفة الجكهرية بالحياة .لذلؾ أصبح بإمكاننا فهـ كيؼ يمكف اعتبار عممية تدمير

المعابد القديمة كنظمها التعميمية ككذلؾ حرؽ المكتبات عبر التاريخ بأنها عممية اعتداء عمى جسد
إله الحكمة كالذم هك ذاته إله الشمس .لقد تـ اقتراؼ أبشع المجازر بحؽ الجسـ المعرفي القديـ،

حيث حرقت المئات مف المكتبات العظيمة كقتؿ اآلالؼ مف الفالسفة كالحكماء ..كؿ ذلؾ عمى يد
ثالثة قكل ،كهي التي نسميها قكة الجهؿ كقكة الخرافة كقكة الخكؼ .إنه جهؿ الحشكد ،كخرافات
لممتجبريف .هذة هي األشياء
المعتقدات الكاذبة ،كالخكؼ مف األذل الذم يجعؿ اإلنساف خانعان كتابعان
ّ

التي دمرت كأفسدت المؤسسات العممية العظيمة التي ازدهرت يكمان في أحد العصكر الذهبية الغابرة.

لقد تـ تعذيب كقتؿ الحكماء بأبشع الطرؽ ..صمبان ،شنقان ،سحالن ،حرقان ...إلى أف اندثرت ثقافة
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طقكس االنتساب إلى الحرـ الداخمي لممعابد ..شعائر العكدة إلى عالـ النكر ،التي مف خاللها يستعيد

اإلنساف مكانته الحقيقية في الككف.

في إحدل الفترات مف الماضي البعيد ،عندما سقطت األرض في أيدم األبالسة كأعكانهـ الطغاة
المتسمّطيف ككهنتهـ المنافقيف ،انهار مقاـ الحكمة كانهار معه صرح المعرفة األصيمة .كالعالـ الحالي

كدنس تعاليـ المعابد األصيمة أصبح اآلف كاهف كضعيؼ كمظمـ كيعيش في حالة
كشكة ّ
الذم سبؽ ّ
الشؾ .يعيش حالة عدـ يقيف أخالقي كأدبي ..يعيش في ظالـ كاحؿ ،يجهؿ إلى
دائمة مف الخكؼ ك ّ
أم جهة يسير .كرغـ ذلؾ الزاؿ هذا العالـ مغرك انر يتباهى بمعرفته الدنيكية المتطكرة ..لكنه مع ذلؾ

كمه يبقى خائفاّ مف ظالـ المجهكؿ.
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انعىصج نالَضياض يع انظاخ تعض يىخ اجلـض
كرد في أحد النصكص المصرية القديمة كصفان لطقس شعائرم يتكمـ عف عكدة األنا لالندماج مع

الذات .يذكر كيؼ قاـ "آني" كهك كاهف الفرعكف بالدخكؿ إلى العالـ التحتي ،فمـ يعد بعدها يمثؿ

"آني" ،أم لـ يعد يمثؿ نفسه .أصبح بعدها يشار إليه في الطقس باسـ اإلله .أم بمعنى آخر ،بعد
دخكؿ "آني" إلى العالـ الباطني أصبح يمثؿ "أكزيريس" .لكي يساعد كاتب المخطكط عمى تكضيح
الفكرة لمقارئ في تمؾ األياـ ،حيث قد يكاجه هذا األخير مشكمة في استيعاب الفكرة ،كاف يدخؿ

عبارات تكضيحية بيف الحيف كاألخرل في النص ،مثؿ .." :كاآلف ..أكزيريس الذم كاف آني مستشار

الفرعكف ،"..أم كأنه يقكؿ" :الذات" التي كانت تمثّؿ "آني" .ما قصدة كاتب النص هك التالي:

فرعكف هك شخصية الفرد بينما جسدة المادم هك مممكته ،ك"آني" هك [األنا الدنيكية التي يتمحكر
حكلها تفكير الفرد كتصرفاته خالؿ حياته الدنيكية ،لهذا جعمكا [األنا مستشارة الفرعكف أك كاهف
الفرعكف الذم يكجهه كفقان لما يظنه صائبان ،لكف بعد مكت الفرد تزكؿ [األنا كتدخؿ إلى العالـ
الباطني لتندمد مجددان مع "الذات" التي هي الشمس المركزية لمكينكنة .يمكننا مالحظة نقطة مهمة

جدان كهي أف كممة "آني" الزالت تستخدـ حتى اليكـ بيف بعض المجتمعات العربية لإلشارة إلى األنا،
أم يقكؿ الشخص مثالن :آني مريض ،أك آني محمكد ..إلى آخرة.

بعد مكت الجسد المادم تنتقؿ األنا إلى الداخؿ فتزكؿ مع اندماجها مع الذات (أكزيريس)
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بالعكدة إلى الطقس المكصكؼ في المخطكط المصرم ،يكصفكف فيه كيؼ أف الفرد بعد مكته يصبح

نكع مف اإلله أك الكائف الركحي ،كبهذة الطريقة يدخؿ إلى حضرة اإلله العظيـ .يتحكؿ إلى شبيه

اإلله بذاته ..يأتي متكممان باسـ ذلؾ الذم اتخذ هيئته كشكمه .هذا أمر مهـ جدان في طريقة التفكير
الديني .هذة الطريقة التي كانت سائدة في الماضي لـ تعد مكجكدة اليكـ.

مالحظة :إذا عدنا إلى الجزء السادس مف هذة المجمكعة (جكلة في عالـ النكر) كاطمعنا عمى ما
كصفه األشخاص الذيف اختبركا تجربة "االقتراب مف المكت" نجد أف ما شاهدكة كاختبركة خالؿ حالة

المكت المؤقت كانت متطابقة تمامان مع ما يكصفه المخطكط المصرم عف "آني" الذم ينتقؿ إلى

العالـ التحتي كيحضر أماـ اإلله األعمى .لقد تحدث المقتربكف مف المكت كيؼ انتقمت شخصيتهـ
الدنيكية معهـ ،أم "األنا" لديهـ (كهي التي أشار إليها المخطكط باسـ "آني") كحضرت أماـ الكائف

يشع بالمحبة كالحناف .كاألمر األهـ هك أف هذة األنا ،بعد
النكراني الذم هك عبارة عف نكر نقي ّ
حضكرها أماـ الكائف النكراني ،هي التي تصدر أحكامها عمى نفسها بعد مراجعة سريعة لمجريات
حياتها الدنيكية (التي تظهر كما الشريط السينمائي السريع) ،أم أف "األنا" هي التي تحكـ عمى

نفسها كليس الكائف النكراني ،كهذا ما أكدة المخطكط المصرم الذم قاؿ عف "آني" بعد أف اتخذ هيئة
اإلله األعمى .." :يأتي متكممان باسـ ذلؾ الذم اتخذ هيئته كشكمه."..
هذة الطريقة في التفكير الديني كالتي كانت سائدة في الماضي تسمط الضكء عمى نقطة مهمة لـ يعد

لها كجكد في نمط تفكيرنا العصرم ،كهي أنه عمى الفرد خمؽ كتنمية السمات الضركرية لمنفس لديه
لكي تساعدة هذة األخيرة في عالـ النكر أثناء حضكرة أماـ الكائف النكراني .نحف الزلنا نعتقد اليكـ
جيدة بما يكفي فسكؼ تككف آخرتها جيدة
بأف النفس لدينا تستطيع تدبر أمكرها لكحدها ،أم إذا كانت ّ
جيدة فال حيمة لدينا سكل التسميـ باألمر الكاقع كالدعاء بحسف اآلخرة .هذة النظرة
كاذا لـ تكف ّ
المستسممة تجاة النفس لـ تكف قائمة لدل القدماء.

مجرد مركبة
كحي قائـ بذاته لكنها تبقى ّ
يكجد فرؽ بيف النفس كاألنا ،حيث النفس تعتبر كائف كاعي ّ
أك أداة لألنا خالؿ تجميها في العالـ المادم ،كعند مكت الجسد تعكد النفس كتندمد مع محتكل
الكينكنة التي تمثؿ مركبة الذات في القسـ التجاكزم (الشكؿ التالي) .اندماج النفس مع الكينكنة تمثؿ

عكدة "بيرسيفكف" إلى أمها "سيريز" في األسطكرة اليكنانية ،كهذا ما سكؼ نتعرؼ عميه الحقان

بالتفصيؿ.
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النفس بالنسبة لألنا هي كما الكينكنة بالنسبة إلى الذات ،أم عبارة عف محتكل كاعي كحيكم .هي
تمثؿ مبدأ أنثكم حاضف لممبدأ الذكرم

عند مكت الجسد كزكاؿ األنا بعد حضكرها أماـ الذات ،تعكد النفس لإلندماج مع محتكل الكينكنة
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كاف المصريكف يعتقدكف بأف النفس بعد تركها الحياة المادية تدخؿ إلى العالـ التحتي حيث تقبع
"شمس الميؿ" المعمقة في مركز الكرة .لقد أسيء تفسير هذا الكصؼ كاعتبرت الكرة التي أشار إليها

يصكر نزكؿ النفس بعد
الحكماء القدامى بأنها تمثؿ الكرة األرضية فبدأ منذ حينها يسكد اعتقاد
ّ
المكت إلى العالـ تحت األرضي حيث الظالـ الغريب .كراح خياؿ المفسريف الجهالء يخمؽ كاقع
كهمي حكؿ ذلؾ العالـ تحت األرضي الذم تنزؿ إليه النفس كتحاكـ عمى أفعالها خالؿ كجكدها
األرضي .هناؾ مذاهب جعمته يمثؿ الجحيـ ذاته ،بينما مذاهب أخرل جعمته يمثؿ عالـ الحساب
األخير .هذا االعتقاد الخاط عف العالـ التحتي انتشر بشكؿ كاسع حكؿ العالـ القديـ كمنه نشأت

عادة الدفف تحت األرض إذ هي محاكاة رمزية لمعتقد يفترض عكدة النفس بعد مكت الجسد إلى
تحت السطح بعد عيشها فكؽ السطح .كهك كما ذكرت سابقان ،ناتد مف سكء تفسير التعاليـ السرية

التي تتحدث عف نزكؿ النفس مف فكؽ سطح الكرة الكجكدية إلى تحت السطح ،أم مف الخارج إلى

لب الفقاعة الكجكدية.
الباطف حيث "شمس الميؿ" أم الشمس المركزية القابعة في ّ

يعتمد تقميد الدفف تحت سطح األرض عمى اعتقاد خاط ناتد مف سكء تفسير التعاليـ السرية حكؿ

نزكؿ النفس مف فكؽ السطح إلى تحت السطح .لكف السطح الذم قصدة الحكماء القدامى هك سطح
الكرة الكجكدية لمفرد كليس الكرة األرضية.

جميعنا نعمـ كأفراد منطقييف كعقالنييف بأف ما تفترضه بعض المعتقدات حكؿ كجكد الجحيـ في
األسفؿ ،تحت سطح األرض ،هك خاط

كليس له أم أساس كاقعي .كاألمر ذاته ينطبؽ عمى

الميت عف أفعاله كيحاسب
االعتقاد الذم يفترض كجكد محكمة إلهية تحت األرض حيث يسأؿ ّ
عميها .هذة المفاهيـ لـ تعد مقبكلة بالنسبة لالنساف العصرم مهما كانت درجة التزامه الديني.
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كيتكجه
لقد تحدث الحكماء القدامى عف أف اإلنساف بعد المكت يذهب إلى أسفؿ ،أنه يترؾ السطح
ّ

إلى الداخؿ ،لكنهـ لـ يتحدثكا عف الكرة األرضية بؿ عف الفقاعة الكجكدية لكينكنة اإلنساف .كالفرؽ

بيف األمريف كبير جدان .لقد حصؿ خمط كبير بيف المفهكميف .كانكا يقكلكف مثالن .." :خالؿ صحكته

كاف الفرد يعيش فكؽ السطح تحت نكر الشمس األرضية ،بينما بعد المكت كاف ينتقؿ إلى تحت
السطح  ،حيث النكر الداخمي ."..لـ يؤمف القدماء بأم حساب أك محاكمة بالطريقة التي تكصفها
المعتقدات الحالية .كانت النفس بالنسبة لهـ إما تبقى قابعة هناؾ في الداخؿ أك تعكد إلى السطح مرة

لتتجسد مرة أخرل (تقمص) حتى يتـ تطهيرها بالكامؿ مف ممكثات الدنيا المادية
أخرل ،أم تعكد
ّ
كفقط عند التطهير التاـ تبقى في العالـ الباطني كلـ يعد هناؾ ضركرة لعكدتها مرة أخرل لمتجسيد
المادم .هذة الفكرة ستتكضح جيدان في هذا الكتاب.
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اخلهؾ تني فكغج انعامل انضاسهٍ (جىف األعع) وانعامل انثاؿٍُ (صاسم انفماعح
انشًـُح)

غالبان ما يمجأ المنظركف لفكرة الكرة األرضية المجكفة إلى التقاليد الشعبية كاألساطير القديمة

كالنصكص المقدسة كالتعاليـ الركحية المختمفة إليجاد ما يدعـ فكرتهـ ،حيث تزخر تمؾ المكركثات
القديمة بإشارات كأكصاؼ عف العالـ الباطني الذم تقبع فيه الشمس التي ال تغيب كحيث النعيـ
كالبهجة األزلية ،مما أدل إلى حصكؿ خمط كبير في المكضكع .يؤكد مناصرك نظرية األرض
المقدسة الكامنة
المجكفة بأف حديث القدماء عف ذلؾ العالـ الباطني يشير بشكؿ جازـ إلى األرض
ّ
ّ
المجكفة ،كالتي مف المنطقي أف تبقى قائمة حتى نهاية حياة الكرة األرضية.
داخؿ الكرة األرضية
ّ

ككذلؾ مف ناحية أخرل ،إف عبارات مثؿ " ..األرض المباركة ذك النكر األبدم الداف  "..ككذلؾ

العبارة " ..أرض الشمس األبدية "..جميعها يمكف أف تشير إما إلى األرض القابعة في جكؼ الكرة
األرضية كالتي تنيرها شمس مركزية داخمية ،أك العالـ الباطني الذم يتمحكر حكؿ شمس مركزية.

يكجد مثالن المممكة الركحية السرية التي تحدثت عنها النصكص المقدسة في التبت كالتي تدعى

ليحرر العالـ مف
"شامباال" التي يقاؿ أنه منها سيأتي ممؾ مستقبمي عظيـ عمى رأس جيش عظيـ ّ
البربرية كالطغياف كسيب ّشر بعصر ذهبي يسكد العالـ مف جديد .هذة في الحقيقة إحدل الصيو التي
استخدمها القدماء لمحديث عف المخمّص .فنصكص "البكركناس" الهندكسية أيضان تحدثت عف

مخمّص لمعالـ يدعى "كالكي أفاتارا" ،كهك التجسيد العاشر كاألخير لركح "فيشنك" ،سيأتي قادمان مف

"شامباال" .كال التقميديف البكذم كالهندكسي يكصفاف شامباال بأنها تحتكم عمى قصر مركزم فاخر

يشع نك انر قكية تشبه لمعاف األلماس.
كجميؿ ّ
جنة شامباال األسطكرية بأسماء كثيرة مختمفة .أطمؽ عميها اسـ األرض المحظكرة ،بالد المياة
تعرؼ ّ
الحية ،أرض اآللهة األحياء ،أرض العجائب،
المشعة ،بالد النار
البيضاء ،...أرض األركاح
ّ
ّ
كغيرها .عرفها الهندكس باسـ "أريايارشا" ،األرض التي جاءت منها تعاليـ "الفيدا" .سماها الصينيكف

جنة "هسي كانو مك" الغربية ،كقد كصفكها بنفس أكصاؼ شامباال التي تعني أيضان
"هسي تياف" أك ّ
"قصر السالـ كالهدكء" .هي المركز الحقيقي لألرض ،كتمثّؿ المركز الركحاني لمعالـ .يقاؿ أف في
أكاخر أيامه ،عاد المعمّـ الصيني الطاكم (نسبة لمذهب الطاكية) "الك تزك" إلى هذا العالـ الداخمي

الذم كاف يشير إليه باسـ بالد "تيبك".
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يظف المعتقد العاـ بأف شامباال تقبع في جكؼ الكرة األرضية حيث تككف الشمس المركزية ،لكنها في
الحقيقة تقبع في العالـ الباطني حيث الشمس المركزية (الذات)

تقكؿ النصكص البكذية بأنه يمكف الكصكؿ إلى شامباال بعد رحمة طكيمة كشاقة .كتح ّذر النصكص

محضريف ركحيان يستطيعكف إيجادها .أما اآلخريف
بأنه فقط الذيف تـ مناداتهـ حيث أصبحكا
ّ
فسيجدكف فقط العكاصؼ الحاجبة لمرؤية كجباؿ خاكية أك حتى المكت.
بعض النصكص كضحت الصكرة بشكؿ أكبر حيث كصفت مممكة شامباال بأنها دائرية الشكؿ ،لكف

صكر عمى شكؿ زهرة المكتس ذات األكراؽ الثمانية (كهي رمز الشاكرة الخاصة بالقمب).
غالبان ما ت ّ
أم أف "مممكة شامباال مكجكدة في قمبؾ" ،تقبع في عالمؾ الداخمي.

معظـ التقاليد الركحية القديمة تحدثت عف "األرض المقدسة الخالدة" القابعة داخؿ دائرة العالـ
الداخمي .لكف معظمها تـ تفسيرها عمى أنها تمثؿ أرض مكجكدة فعالن في جكؼ الكرة األرضية.
في الركاية الكمدانية لسفر التككيف ،نقرأ .." :الذيف خمقهـ اإلله ،كفي داخؿ األرض خمؽ اإلله لهـ
مكاف لإلقامة ..في داخؿ األرض نمك ككبركا كأصبحكا عظماء ،كازداد عددهـ ،سبعة ممكؾ ،إخكة
صكر الكمدانيكف بأف لألرض شكؿ قارب دائرم الشكؿ لكنه مقمكب رأسان
مف نفس العائمة ."...لقد ّ
عمى عقب كهك مفرغ مف الداخؿ.
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هذا هك الكصؼ العممي لمممكؾ السبعة كمكاف إقامتهـ كفؽ النصكص الكمدانية .كقد أشارت إلى هذا
المكقع في مركز األرض مراجع تاريخية كثيرة :هندية ،إيرانية ،صينية ،اسكندنافية ،ككذلؾ األزتؾ
مجرد أف استبدلنا الكرة األرضية التي تحدثت عنها المراجع بدائرة العالـ
في أمريكا الجنكبية .لكف ّ
الباطني حيث الشمس المركزية حينها نعمـ عف ماذا كانكا يتحدثكف.

هذا العالـ الباطني هك الفردكس الذم كصفته المراجع القديمة .كقد كصفت الفردكس الصينية بأنها
أشعة شمس
دائرية الشكؿ أيضان .لدل شعب االسكيمك أساطير تقكؿ بأنهـ جاؤكا مف أرض خصبة ك ّ
أزلية ،كأنه بعد المكت تهبط الركح إلى جكؼ األرض ،أكالن إلى مكاف لمتطهير الركحي ،لكف األركاح
الخيرة تهبط أكثر إلى مكاف ذك بركة كاممة مثالية ،حيث الشمس ال تغرب أبدان.
ّ

تحدث كتاب الػ"أفيستا" ( Avestaالكتاب المقدس عند الزردشتييف) عف مهد الشعب الفارسي ،كهي
أرض ليست مكجكدة في أم مف المناخات السبعة لمكككب ،بؿ في منتصؼ المنطقة المركزية .كيبدك
في الكصؼ بأف كؿ سنة تبدك ككأنها نهار كاحد فقط (أم انه ليس هناؾ ليؿ كنهار ،بؿ نهار دائـ
بسبب نكر الشمس الداخمية الذم ال يمكف حجبه أبدان عف المحيط) .هذة األساطير التي تتحدث عف
أصكؿ األسالؼ مف العالـ األرضي هي شائعة جدان أيضان في كؿ مف أفريقيا كأستراليا.

يسمى العالـ األرضي الفرعكني أك مممكة األمكات بػ"دكات"  ،Duatالذم يحكمه أكزيريس .في رحاب
الػ"دكات" تكجد حقكؿ السالـ ،كالتي عادلها اإلغريؽ بحقكؿ "أليسيا" .يكصؼ الػ"دكات" أحيانان بأنه

"عالـ معاكس" أك "مديرية معككسة" (العالـ الباطني معاكس لمعالـ الظاهرم) ،كفي نصكص
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األهرامات نقرأ .." :يا أكزيريس الممؾ ،أنا إيزيس ،لقد جئت إلى جكؼ هذة األرض ،إلى المكاف

الذم أنت فيه ."..كاف أكزيريس يمثؿ طائر الفينيؽ المصرم الذم كاف جالب رحيؽ الحياة،
الػ"هايكي" ،كهك مفهكـ مشابه لمفهكمنا حكؿ السحر ،الذم جمبه الطائر السماكم العظيـ إلى مصر
مف مكاف سحرم بعيد ،ما كراء العالـ األرضي .كاف هذا المكاف "جزيرة النار" ،مكاف النكر السرمدم
الكامف كراء حدكد العالـ الظاهرم ،حيث يكلد اآللهة أك ينشطكف في ذلؾ العالـ الباطني ثـ يرسمكف
إلى هذا العالـ .هكذا كانكا كصفكف "داكت".

الداكت
المقدس لزيكس هك في مركز العالـ .كفي
في كتاب "كريتياس"  ،Critiasيقكؿ أفالطكف بأف المسكف
ّ
المفسر التقميدم لمشؤف الدينية ،يسمّـ تفسيراته "مف
كتاب "الجمهكرية" (الجزء الرابع) يقكؿ بأف أبكلمك،
ّ
مقعدة الكامف في مركز األرض".
نستطيع الحديث عف هذة المكركثات القديمة إلى ال نهاية لكف أعتقد أف الفكرة أصبحت كاضحة .أنا

شخصيان مقتنع بأف الكرة األرضية مجكفة مف الداخؿ ،لكف يكجد فرؽ شاسع بيف المكضكعيف.

األكصاؼ القديمة كانت تستهدؼ العالـ الباطني الذم تقبع داخمه الشمس المركزية (الذات) كليس

الكرة األرضية.
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انشًؾ اخلانضج
كفؽ الحكمة المصرية القديمة ،مف المهـ جدان لإلنساف أف يستكعب حقيقة أف الذات لديه خالدة .هذة
الفكرة تش ّكؿ أساس التعاليـ الشرقية أيضان مثؿ البكذية .اعتقد المصريكف بأف خمكد النفس (أم بعد

اندماجها مع الذات) كجب اكتسابها عبر االجتهاد .كبالتالي فإف هذا الرمز الشمسي (الذات) ال

يحمؿ الكعد فقط بؿ الكاجب أيضان أك الكاهؿ الثقيؿ .لكف مهما كانت الحاؿ تبقى هذة الشمس مؤدية
عممها لص الح الفرد .هذة الشمس لها طبيعة إيقاعية أم أنها تكلد كتمكت بشكؿ دكرم .أم كما حالة
الشمس العادية خالؿ مسيرتها اليكمية في السماء تمكت بعد الغركب كتنتقؿ إلى العالـ السفمي ،أك

التنكر
في مسيرتها السنكية تمكت في فصؿ الشتاء ،أك في دكرتها الكبرل التي تنتقؿ مف عصر ّ

كالخصكبة إلى عصر الجهؿ كالقحؿ ،نجد أنه دائمان المكت يتبع الحياة كالحياة تتبع المكت ..كهكذا

إلى األبد .كاف القدماء يؤمنكف بهذة الفكرة بشكؿ حاسـ .كمما بدل المكت عمى الشيء يككف الكقت
قد حاف لكالدته مف جديد .كمما كلد شيء ما عمينا أف نتذكر بأنه ال بد مف أف يمكت في النهاية.

عمينا تذ ّكر دائمان العكس في كؿ حالة ،ألف كؿ مف هاتيف الحالتيف مرتبطة باألخرل في سمسمة

مجرد انتقاؿ مؤقت إلى الداخؿ ثـ العكدة لالنبعاث إلى
إيقاعية أبدية .المكت بالنسبة لمقدماء هك ّ
الخارج مرة أخرل لتبدأ حياة جديدة ك"أنا" جديدة كخبرة دنيكية جديدة.
بالنسبة لممصرييف القدامى لـ يكف هناؾ جحيـ كال نار كال لعنة إلهية مف أم نكع .كاف العالـ التحتي
يضاء بنكر الشمس الداخمية .أم العالـ التحتي هك عالـ داخمي أك باطني .إذا ترجمت الكتابة
الرمزية بشكؿ صحيح سكؼ نرل أنهـ يقصدكف بأنه بعد المكت تتراجع النفس إلى داخؿ الكينكنة..
إلى الجكهر .تتراجع إلى طبيعتها األصيمة في العالـ الباطني .االنتقاؿ إذان هك إلى الداخؿ كليس إلى

األسفؿ .مف خارج الشيء إلى جكهرة .كفقان لمطقكس المصرية ،العالـ الباطني المظمـ الذم تدخمه

النفس هك الحياة الداخمية لمفرد .عندما يمكت الجسد المادم كتمكت معه الحكاس الجسدية تنقطع
األكصاؿ بينه كبيف الكعي الخارجي فتبقى النفس كاعية لكف يككف كعيها مف نكع آخر ،حيث تتحكؿ
إدراكاتها الحسية لمعمؿ في مستكل كجكدم مختمؼ .هذة اإلدراكات الحسية الجديدة لـ تعد قادرة عمى
إدراؾ العالـ األرضي كال رؤية الشمس األرضية ،لكنها تدرؾ العالـ الباطني بكضكح كترل الشمس
المركزية بكامؿ ركعتها كجاللتها .هذا هك عالـ النكر الذم ينتقؿ إليه الفرد بعد مكت جسدة .لكف

عالـ النكر هذا يككف مظممان بالنسبة لمعيف الجسدية.
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مقدسة أك فردكس ،حيث
لقد سادت أيضان بيف جميع الشعكب ،تقاليد كمكركثات شعبية تناكلت أرض ّ
تسكد المثؿ اإلنسانية العميا كالنمكذج الحقيقي لإلنساف كالحيكاف كالنبات .هذة األرض ال تفنى كال
تزكؿ .منها ينبثؽ اإلنساف كاليها يمتج  .هذا المفهكـ مكجكد أيضان في جميع المخطكطات

كالنصكص التي تعكد لمحضارات القديمة ،الفرعكنية كالصينية كالهندية كغيرها ..هذا العالـ الذم قالكا
بأنه يكمف في األسفؿ تـ تفسيرة خطأن بأنه كامف في جكؼ الكرة األرضية .لكنهـ كانكا يقصدكف

داخؿ الفقاعة الشمسية لكؿ إنساف .أم عالمه الباطني( .عالجت هذا المكضكع في فقرات سابقة)
النفس فقط هي التي تنتقؿ لمداخؿ كتبقى ،بينما "األنا" تزكؿ فك انر بعد الدخكؿ .لهذا عمى الفرد
االعتماد عمى النفس في هذة الحالة ،ككذلؾ عمى نكر الشمس الباطنية حيث هذة األخيرة تمثؿ

الذات المركزية لمفرد .عندما يناـ الفرد يتراجع إلى العالـ الداخمي حيث تقبع هذة الذات المركزية

كعندما يصحك يطفك إلى السطح مرة أخرل إلى العالـ الخارجي الذم يألفه .لقد مثّؿ القدماء هذة

الحالة الفردية (النكـ كالصحكة) بمسيرة الشمس التي تحمّؽ في السماء نها انر ثـ تغرؽ في األرض ليالن،
أم أف نكرها يضيء العالـ الخارجي نها انر ثـ تغرؽ في األفؽ لتضيء العالـ الداخمي ليالن .هذا ما

يحصؿ في حالة الحياة كالمكت ،حيث تضيء الشمس العالـ الخارجي خالؿ الحياة ثـ تغرؽ إلى
تحت السطح لتضيء العالـ الداخمي عند المكت .اإلنساف إذان بعد مكته يعتمد عمى الشمس الباطنية
خالؿ عيشه في العالـ الداخمي لكينكنته.

بالنسبة لممصرييف القدامى ،مثّمت الشمس األرضية حالة الصحكة العادية لدينا ،بينما الشمس
تشع الشمس الباطنية بسطكع في ظممة
الباطنية تمثؿ صحكتنا الداخمية .لقد اهتـ المصريكف بأف ّ
الحياة الداخمية .عميها أف تككف قكية كساطعة لكي ال تسكد العتمة في العالـ الداخمي .في حالة
الحياة يتدفؽ الفرد مف الداخؿ إلى الخارج ،بينما في حالة المكت ينطكم الفرد إلى الداخؿ ليعيش في
جكهرة ،ليندمد مع الذات المركزية .هذة الرحمة التي تجريها النفس خالؿ انتقالها إلى العالـ الداخمي
تـ محاكاتها في الطقكس الشعائرية التي جرت في المعابد المصرية القديمة .يتـ خاللها محاكاة

النفس أثناء استكشافها العالـ الداخمي ،فيدخؿ المريد عبر متاهات متعددة مف االختبارات كالتجارب
سيد المنزؿ
الغامضة ليصؿ أخي انر إلى الحرـ الداخمي ،إلى معبد األماكف المحجكبة ،الذم يحكمه ّ

السرم .هنا يصؿ المريد إلى حضرة "شمس الميؿ" ،الشمس الداخمية ،فيرل بعدها بكاسطة الكعي لديه
ّ
شمسان تسطع في السماء المركزية .ككفقان لممراجع المصرية القديمة يختبر الفرد أثناءها تجربة غريبة،
حيث كما في حالة الصحكة العادية في العالـ الخارجي األمر ذاته يحصؿ مع الفرد حيث يفتح عينيه
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يمتد إلى النهاية كتككف طبيعته شبيهة بالعالـ األرضي
كيرل عالـ كاسع مف حكله .عالـ رائع كمذهؿ ّ
المحيط بنا .ككسط هذا العالـ الداخمي البهيد تبرز الشمس الداخمية بكامؿ مجدها .تسطع هناؾ أماـ
النفس الساجدة المسمّمة.
تكبؿ اإلنساف كتأسرة ضمف نطاؽ جسدة المادم كما
الزالت تتعاظـ قكة األغالؿ الدنيكية التي ّ
تفرضه عميه الحياة اليكمية مف مغريات كمسؤكليات كأحزاف كمآسي .لقد نسي اإلنساف بأف طبيعة
النفس لديه نقية كسامية كجميمة كمكطنها الحقيقي هك في العالـ السماكم كليس األرضي ،لكنها

تدنست بمجمكعة مف الممكثات الدنيكية التي ّقيدتها كعطّمت تكقها الباطني لمحرّية كالعكدة إلى أصمها
التحرر مف أغالؿ العالـ المادم يساهـ في تخميصنا بالتدريد مف هذة
الحقيقي .إف اتباع درب
ّ
الحاالت الذاتية الزائفة .هذة الدرب تساعدنا عمى التخمي عف بدعة االنفصاؿ كرؤية الذات الحقيقية

بداخمنا كالتي هي متطابقة مع الذات في كؿ مخمكؽ آخر.

...........................
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ّ
اخلالص ويفهىو ادلشهض
مف أجؿ النجاح في االرتقاء الركحي ،أم التحرر مف أكهاـ العالـ الدنيكم كالعكدة لالندماج مع

الذات الحقيقية ،عمى الفرد أف يؤمف بكجكد هذة األخيرة كيتصرؼ عمى هذا األساس ،أم السعي مف
أجؿ إعادة بعث إله الشمس مف جديد كاستعادة عرشه في كيانه بعد أف اغتصبه الشيطاف الممثؿ

بالحياة المادية كمغرياتها .كقد ذكرت في الجزء السابؽ فكرة عف التطكر الركحي كفؽ المنهجية
االثنى عشرية (تحديات هرقؿ) ككذلؾ المنهجية السباعية (المدارات السبعة) .عمينا أف نخمّص النفس

(األميرة الجميمة) مف األسر في زنزانة الكحش كذلؾ عبر االجتهاد في تنقيتها مف ممكثات الحياة

الدنيكية التي حجبت عنا نكر الشمس الباطنية .في هذا الكتاب سكؼ تتكضح هذة العممية جيدان بعد

التعرؼ عمى مفهكـ "المخمّص" كالمعنى الحقيقي لفكرة "الخالص" .لقد استهمكنا كامؿ اهتماماتنا كقكة

انتباهنا عمى المغريات الدنيكية الكهمية التي تمثّؿ أشباؾ تأسر كينكنتنا كتمنعها مف التعبير عف

ذاتها بحرّية .عند هذة النقطة بالذات عمينا التعرؼ عمى المعنى الحقيقي لمخالص كمفهكـ
"المخمّص".
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أشعة الشمس تصنع
مفهكـ المخمّص يمنحنا بعد آخر لمقاربة التعاليـ القديمة المتعمقة بالشمس .ألف ّ
المعجزات حيث تحيي كؿ األشياء كترفع باألحياء في جكهرها لهذا السبب أصبحت رم انز إلعادة

كتجدد الحياة كالخالص .مثّمت الشمس بالنسبة لمقدماء الكعد الكمّي األبدم .هي
البعث مف المكت
ّ
تكشؼ عف حقيقة أف قكة اإلله ال تخفؽ أبدان كأف ّ
سرة يبقى قائمان إلى األبد كأف نكرة باقي دائمان كيشعّ
قكته مف خالؿ المخمكقات .نكرها المتجمّي ظاهريان في العالـ يخفي قكة باطنية غامضة .الزاؿ

سر القكة الشمسية .الشمس الباطنية هي فعميان المخمّص .الشمس
اإلنساف العادم عاجز عف إدراؾ ّ
معمقة بيف السماء كاألرض (أم تقبع في الكسط في الكائف بيف المستكل الركحي كالمستكل المادم)،

كبالتالي يمكف اعتبار المخمّص كسيطان بيف اإلله كاإلنساف .ما مف شيء أتى مف اإلله إال ككاف عف

طريؽ الشمس (المخمّص) .هذا المفهكـ كاف راسخان في كؿ مكاف في العالـ القديـ .بيف كؿ الثقافات
كالمعتقدات .هذا المفهكـ يساعدنا عمى فهـ قكة الحياة كآلية الخالص.

إذان ،المخمّص مكجكد داخؿ كؿ فرد منا .هك نكر الشمس الباطنية القابعة في مركز كياننا ،أم

إشعاع الذات المركزية ..هك القدرة الباطنية الكامنة عمى التفهّـ كالتطكر كالنمك ..هك النكر المطيؼ
الخفي غير المرئي الذم يتقدـ مف الداخؿ كيغمر الفرد في الخارج .مف الناحية الفمسفية ،هك القدرة
التنكر بكؿ ما تعنيه الكممة .مف الناحية الصكفية ،هك قكة
عمى اإلدراؾ السميـ كالفهـ الصحيح ،هك ّ
الحب الخالقة .أما كيفية االندماج مع هذة القكة المنبعثة مف اإلله القابع في داخمنا فهذا مف
اختصاص المدارس السرية التي ازدهرت يكمان في معابد الحضارات القديمة .هذا اإلله الباطني هك
الشمس الداخمية ،الذات المركزية القابعة في جكهر الفرد .هذة هي شمس المسيح التي تخمّص الفرد
بنكرها .هذة هي الشمس التي عمى الفرد تقديرها كاالعتراؼ بها كالمكافحة مف أجمها ،ألنه عند

ظهكرها كشركقها في جكهرة تمنحه الخمكد .ككما تقكؿ إحدل الشعائر المصرية القديمة .." :ال يمكف
أف يككف هناؾ مكت عندما تمنح الشمس نكرها خالؿ شركقها ."..الخمكد إذان مرتبط بشركؽ الشمس
الباطنية في جكهر الفرد.

االنتصار النهائي بالنسبة لممصرييف القدامى لـ يكف انتصار الخير عمى الشر أك النكر عمى
الظالـ ،حيث هذة المكاضيع مهمة بدرجة معينة لكنها مرتبطة بأمكر قدرية أكثر مف ككنها إرادية.
االنتصار بالنسبة لهـ كاف انتصار الحياة عمى المكت .هك االنتصار الكامؿ في كعي اإلنساف ..هك
إنجاز عممية كصؿ النفس مع العالـ السرمدم الداخمي ..هك معرفة اإلنساف فجأة عند شركؽ الشمس
فيكرس نفسه لخدمة العالـ األعظـ بدالن مف العالـ األقؿ شأنان.
الداخمية بأنه كائف خالد كأبدمّ ..
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شركؽ الشمس الداخمية في جكهر الفرد تجمب معها نكر الحقيقة األبدية .كاف المصريكف يرمزكف

المجنح) فكؽ األفؽ كما تصعد الشمس في الفجر .النكر
التنكر بصعكد "خفي رع" (الجعؿ
ّ
إلى حالة ّ
الذم ينبثؽ مف هذة الشمس الباطنية ال يضيء األسطح الخارجية لألشياء فقط بؿ يتغمغؿ إلى بنيتها
الداخمية أيضان ،أم تغمر األشياء تمامان بالنكر .هذا النكر الداخمي كهذة الحياة الداخمية هي تأكيد
عمى االستم اررية األبدية .لتحقيؽ هذة النهاية المجيدة عمى الفرد أف ال يكتفي بالتقكل كالزهد في

يكرس نفسه
الحياة الدنيكية فحسب ،بؿ أف يقدـ نفسه كأضحية مف أجؿ الشمس الباطنية .أم أف ّ
تمامان .مثالن ،كفقان لمنصكص القديمة ،عمى الفرد أف ال يكتفي بفعؿ الخير بؿ أف يككف خي انر بذاته،
كالفرؽ بيف الحالتيف كبير جدان .أم ،ال يكفي أف نمتزـ بشعائرنا كتقاليدنا كفرائضنا الدينية ككأنها

فرائ ض إجبارية بؿ هناؾ المزيد في األمر .عمينا أف نسعى إلى اختبار الحالة التي تصعد بها
الشمس بداخمنا .أم خالؿ عيشنا حياتنا الدنيكية عمينا أف نككف مدركيف لكجكد هذا المصدر الداخمي

مجرد االعتراؼ بكجكدة يكفي لحصكؿ تغييرات جذرية في حياتنا اليكمية ،فما بالؾ السعي
لمنكرّ .
لالندماج معه.

إف شركؽ الشمس الباطنية في جكهر الفرد يؤدم إلى زيػادة فػي تقػديرة لألمػكر بطريقػة سػميمة كاد اركػه

لجكانػػب كثي ػرة مػػف الحقيقػػة كالتػػي لػػـ تكػػف مدركػػة سػػابقانّ .أكؿ مػػا نالحظػػه هػػك أف ارتباطػػه بالشػػؤكف
الدنيكية ينحسر ثـ يتالشى تمامان .هذا الشركؽ لمشمس الداخمية ينهي نزعػة الصػراع لمبقػاء فػي الحيػاة
الدنيكي ػػة كبالت ػػالي ي ػػزكؿ اإلجه ػػاد النفس ػػي كالمعن ػػكم ال ػػذم يترت ػػب م ػػف ذل ػػؾ .ينه ػػي أيضػ ػان المخ ػػاكؼ
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كاإلحباطػػات كاله ػكاجس كاألح ػزاف .شػػركقها يجمػػب معػػه الػػدف كالهػػدكء كالسػػالـ كالتجػ ّػدد ككػػؿ األشػػياء
الجيػػدة فػػي نفػػس اإلنسػػاف .لػػف يعػػد الفػػرد يعػػيش بظػػالـ الحيػػاة الجسػػدية كالسػػابؽ ألف هػػذة الحيػػاة قػػد
غمرت بنكر الحقيقة .في حياته الجسدية العادية يعيش اإلنساف في حالة دائمة مف ظالـ الشؾ مػثقالن

بمشاكؿ كهكاجس كمسؤكليات يكمية كبالتالي ال يجد سعادة فػي مسػيرة حياتػه كال يسػتطيع حمايػة القػيـ
معرض في أم لحظة لمتخمّي عنها في سبيؿ المحافظة عمى البقاء الدنيكم .يػرل
التي يتمتع بها ألنه ّ
العػػالـ مػػف حكلػػه عمػػى شػػفير الحػػرب أك الك ػكارث المختمفػػة ،يػػرل كيػػؼ تعمػػؿ المعرفػػة المتطػػكرة عمػػى
تدمير السالـ كاألمؿ .كبالتالي هك كما أسالفه المتكحشيف ،مع تالعبه بالنار الصغيرة التي بيدة يبقػى

خائفان مف الظالـ الكبير الذم يحيط به .النار التي بيػدة تمثػؿ معرفتػه كايمانػه كأممػه الكحيػد .لكػف عنػد

حضكر فجر الصبح العظيـ لـ يعد هنػاؾ ظػالـ .النػكر هػك خالصػه الكحيػد .النػكر هػك السػالح الػذم

اسػػتخدمه أبطػػاؿ األسػػاطير لمقضػػاء عمػػى الكحػػكش .هػػك النػػكر العظػػيـ لمفهػػـ البػػاطني ..التنػ ّػكر .هػػذا
النكر هك العنصر الخيميػائي العجيػب الػذم لديػه قػدرة تحكيميػة هائمػة بحيػث يسػتبدؿ الجهػؿ بالحكمػة،
التكهـ بالبصيرة ،الشػؾ بػاليقيف ،الخػكؼ باالطمئنػاف ،الحقػد بالتسػامح ،كالػبغض بالمحبػة ..إلػى آخػرة.
ّ
يحرز اإلنساف كؿ هػذة األمػكر كأكثػر بعػد شػركؽ "خفػي رع" فػي قمػة مجػدة فتسػطع الشػمس المركزيػة
في داخؿ االنساف.
.........................
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انفماعح انشًـُح

وآلية تش ّكل التجسيد المادي

سػػبؽ كتعرفنػػا فػػي الجػػزء الثػػامف عمػػى عمميػػة الخمػػؽ ككيػػؼ حصػػمت فػػي البدايػػة خػػارج نطػػاؽ المكػػاف
كالزماف ،أم في عالـ األفكػار كاألنمػاط األكليػة .كقػد اختػار الخػالؽ [جػ ّؿ كعػال مسػرحان كركيػان لعممػه.
الشكؿ الكركم هك أبسط األشكاؿ كأكثرها كماالن .الكرة هػي التعبيػر النهػائي لمكحػدة كالكمػاؿ كالتكامػؿ.
له ػػذا يعتب ػػر الش ػػكؿ الك ػػركم عمكمػ ػان الممثّػػؿ الهندس ػػي لمكاح ػػد المتجمّ ػػي ،لمكح ػػدة الجامع ػػة ،لمش ػػمكلية،
لمبساطة ،ككذلؾ لمتناظر .يمثؿ هذا الشكؿ أبضان الرحـ الالمحدكد لمككف المتجمّي كالذم يرمز له فػي

المخطكطات بالدائرة .هذة الكرة تشبه تمامان فقاعة الصابكف ،حيث تخمقها حالة تكازف بيف قػكل دافعػة

مػػف المركػػز كبػػيف قػػكل دافعػػة نحػػك المركػػز .هػػذا المركػػز كالمحػػيط الخػػارجي يمػػثالف أقطػػاب متعاكسػػة

حيث بينهما تنبعث قكل متمددة كأخرل متقمصة .كافػة النقػاط عمػى محػيط الكػرة قابمػة لمكصػكؿ بشػكؿ
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متساكم مف منظكر المركز الذم منه يتأصػؿ كػؿ شػيء .كافػة األشػياء تحػاكي مبػدأ االحتػكاء الكػركم
الكامؿ :الذرات ،الخاليا ،البذكر ،الككاكػب ،األنظمػة النجميػة ..إلػى آخػرة .الشػكؿ الكػركم هػك الشػكؿ

األكؿ كالكحيػد الػذم تػـ خمقػه فػػي الكجػكد .الشػكؿ الكػركم هػك النتيجػػة النهائيػة لكػؿ النشػاطات .داخػػؿ
ّ
هػػذا الشػػكؿ الكػػركم خمقػػت األشػػياء ،مهمػػا بػػدا شػػكمها غيػػر ذلػػؾ .األشػػياء تكلػػد كتنمػػك كتتطػػكر داخػػؿ
الشػػكؿ الكػػركم .األشػػياء الناميػػة تظهػػر فػػي البدايػػة مػػف ال شػػيء ،ثػػـ تنمػػك إلػػى قمػػة الكمػػاؿ ،لكػػف مػػا
تمبػػث أ ف تبػػدأ بػػالزكاؿ كالعػػكدة ثانيػػة إلػػى الالشػػيء ،بحركػػة إيقاعيػػة متناسػػقة كمتناغمػػة .الػػال شػػيء ال

يعني االختفاء إلى األبد بؿ هك حالة اختفاء كقتي تتبػع كػؿ ظهػكر كقتػي ،كهػذا األخيػر يكػكف مسػبكقان

باختفاء كقتي ..كهكذا.

أما الدائرة ،فهي تمثيؿ هندسي ثنائي األبعاد لمشكؿ الكركم .تعتبر الػدائرة عبػر التػاريخ الثقػافي القػديـ
أيقكنػػة تمثػػؿ الكحػػدة التػػي يتعػػذر إدراكهػػا فكري ػان أك كصػػفها بكممػػات .هػػي تمثػػؿ اإلنجػػاز غيػػر المج ػ أز
لمكػػكف .كافػػة الرمػػكز كاألشػػكاؿ الهندسػػية األخػػرل تعكػػس المظػػاهر المتنكعػػة لمكمػػاؿ المكتمػػؿ كالعميػػؽ

لشكؿ الدائرة أك الكرة .عنػد مركػز الكػرة أك الػدائرة يكجػد نقطػة مركزيػة .هػذة النقطػة ال تحتػاج إلػى أم
مف األبعاد لكنها رغـ ذلؾ تشمؿ كؿ األبعاد .عند هذة النقطة بالػذات تكػاثؼ محتػكل البيضػة الككنيػة
بعد تمقيحها مف قبؿ النفس اإللهي.
ذكرت كيؼ تـ تمقيح البيضة في الجزء الثامف ،ككيؼ حصؿ تكاثؼ لممحتكل مف محيط البيضة إلػى
مركزها .لكف حركة الخمؽ أدت إلى نشكء عامؿ الزمف حيث راحت عممية التكاثؼ في مركػز البيضػة
تتك ػػرر عم ػػى ال ػػدكاـ .المس ػػيرة المكلبي ػػة المتك ػػررة لممحت ػػكل نح ػػك التك ػػاثؼ ف ػػي المرك ػػز أدت إل ػػى نش ػػكء
دكامتيف متعاكستيف تمتقياف في مركز الدائرة مما أدل إلػى حصػكؿ حالػة نػبض دائػـ فػي المركػز .هػذة

الحالة النابضة في مركز الكرة كلّدت ما نسػميها الشػمس المركزيػة .يمكػف اختصػار كامػؿ العمميػة فػي
الشركح المصكرة التالية:
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انطالؽ قكة ذات حركة لكلبية باتجاة مركز البيضة الككنية

مسيرة التكاثؼ عند مركز البيضة الككنية عمى شكؿ حركة لكلبية

تكاثؼ المحتكل في مركز البيضة

نشكء عامؿ الزمف مما أدل إلى تكرار عممية التكاثؼ في مركز البيضة
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المستمر لمحركة المكلبية نتيجة نشكء عامؿ الزمف أدل إلى نشكء دكامتيف كلدتا حالة تذبذب
التكرار
ّ
أك نبض عند نقطة التقاءهما في المركز .هذة الحالة النابضة هي الشمس المركزية.

نشكء عامؿ المكاف مما أدل إلى تكرار الحركة المكلبية في كؿ زماف كمكاف (نشكء التعددية) كهذا

يجعؿ كجكد شمكس مركزية في كؿ مكاف كعمى كافة المستكيات ابتداء مف المستكل الككني نزكالن
إلى المستكل الذرم ،كمف المستكل المادم إلى المستكل الطاقي.
األكلػػي لمشػػيء هػػك حالػػة افت ارضػػية لػػذلؾ الشػػيء كلػػيس لػػه كجػػكد مػػادم بعػػد .كفقػػان لمطبيعػػة
الػػنمط ّ
التراكبيػػة لمكػػكف ،أم " ..الجػػزء يمثػػؿ الك ػ ّؿ كالكػػؿ يمثػػؿ الجػػزء ،"..نسػػتنتد أف كػػؿ نقطػػة فػػي الكػػكف

المتجمػػي هػػي بػػؤرة مركزيػػة تتمحػػكر حكلهػػا كافػػة المبػػادئ التػػي كلػػدت فػػي الالمكػػاف كالالزمػػاف .الكػػائف

األسػػمى [ج ػ ّؿ جاللػػه هػػك تجػػاكزم كمتأصػػؿ بشػػكؿ مطمػػؽ .هػػك متجػػاكز األشػػياء لكنػػه بػػنفس الكقػػت
متأصػػؿ فػػي كػػؿ األشػػياء كعمػػى كافػػة المسػػتكيات (مػػف المجػ ّػرة الككنيػػة نػػزكالن إلػػى الػػذرة) .عمينػػا إدراؾ
ّ
"الك ػ ّؿ" الكػػامف فػػي كػػؿ شػػيء بصػػفته الكػػائف المتكاجػػد فػػي كػػؿ مكػػاف ككػػؿ زمػػاف .لهػػذا السػػبب عمينػػا
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التسميـ بأف كؿ نقطة في الككف المتجمّي تمثؿ شمس مركزية قائمة بذاتها .كهػذا يعنػي بالتػالي أف كػؿ

نقطػػة فػػي الكػػكف المتجمّػػي تمثػػؿ مركػػز لمػػكعي .أينمػػا يكجػػد مركػػز تكػػاثؼ لممحتػػكل الكػػكني ال بػػد مػػف

كجكد كعي .كقد رأينا كيؼ أف الكعي الذم يقصدة الحكمػاء هػك مبػدأ الشػمس (الممثّمػة برمػز العػيف).

"الفردانيػػة" هػػي عبػارة عػػف "شػػمكس" (م اركػػز انبعػػاث لمػػكعي) بحيػػث
كبالتػالي ،فػػإف كافػػة أشػػكاؿ الحيػػاة
ّ
تمثّ ػػؿ انعكاس ػػات مختمف ػػة لمش ػػمس الككني ػػة المركزي ػػة .بالت ػػالي ،عن ػػدما يتح ػػدث الق ػػدماء ع ػػف الش ػػمس
كيشػػرحكف مظاهرهػػا كقكاهػػا المختمفػػة فػػاألمر ال يقتصػػر عمػػى الشػػمس الككنيػػة المركزيػػة ،أك تمػػؾ التػػي
تقبع كسط نظامنا الشمسي ،بؿ يشمؿ كؿ الشمكس في الكجكد ،أم كافة الكائنات الفردية فػي الكػكف،

كهػػذا ال يسػػتثني الجسػػيمات الذريػػة التػػي هػػي أيضػػان تعتبػػر شػػمكس دقيقػػة .مػػا ينطبػػؽ عمػػى الشػػمس
الككنية ينطبؽ عمى باقي الشمكس في الكجكد.

إذان ،كفقػان لمفكػرة السػػابقة التػػي تتحػػدث عػػف الطبيعػػة التراكبيػػة لمكػػكف بحيػػث كػػؿ نقطػػة فػػي رحابػػه تمثػػؿ
بػػؤرة مركزيػػة تتمحػػكر حكلهػػا كافػػة المبػػادئ التػػي كلػػدت فػػي الالمكػػاف كالالزمػػاف ،نجػػد أف أهػػـ مظػػاهر

المبػػدأ الشمسػػي المتجمّػػي هػػك الفقاعػػة دائريػػة الشػػكؿ التػػي تمثػػؿ الكعػػاء الػػذم يحػػكم نشػػاطات الن ػكاة
الشمسػػية .بمػػا أف عمميػػة التكػػاثؼ فػػي العػػالـ التجػػاكزم حصػػمت داخػػؿ مسػػاحة كركيػػة الشػػكؿ (سػػماها

الحكمػػاء البيضػػة الككنيػػة) فهػػذا بالتػػالي يجعػػؿ كػػؿ نشػػاط شمسػػي فػػي العػػالـ المتجمّػػي يحصػػؿ ضػػمف

إطار دائرم الشكؿ كقد سميتها فقاعة كمف هنا جئت بمفهكـ الفقاعة الشمسية ،ذلؾ تماهيان مع نمكذج

البيضة الككنية القابعة في العالـ التجاكزم.
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الككف المتجمّي ال يتألؼ مف محتكل سيكلي انسيابي كما نراة ظاهريان بؿ هك عبارة عف بحر مف
الجسيمات الذرية الدقيقة ،أم بمعنى آخر فقاعات شمسية دقيقة تمأل الكجكد كيسمكنها اليكـ ذرات.

انُىاج انشًـُح انُاتؼح
كفقان لمشرح السابؽ نست نتد أنه داخؿ كؿ فقاعة شمسية يكجد نكاة شمسية نابضة .هي نابضة عمى

الدكاـ كبكتيرة مستقرة كايقاع ثابت .تكصؼ التعاليـ الصكفية هذة العممية بالتنفّس
المستمر داخالن
ّ
كخارجان .هذا هك نفس "براهما" الذم تحدث عنه الهندكس .جميع التعاليـ الباطنية حكؿ العالـ أشاركا
إليه بػ"تنفّس اإلله األعمى" (شهيؽ كزفير) أك "نبضات القمب الككني" .أما الفيزياء الحديثة فتسمي هذا
التنفس اإللهي طاقة كهركمغناطيسية ،كهي طاقة متذبذبة ( ،)_/+ _/+كجميعنا طبعان نعمـ بأف

الطاقة الكهركمغناطيسية تمثّؿ حجر بناء كؿ شيء في الككف المادم ،بما في ذلؾ الضكء كالصكت

كالمادة المممكسة.

هنا يكمف أساس مبدأ الػ"يف/يانو" كفقان لمتعاليـ الصينية ،حيث الػ"يانو" يمثؿ القطب المكجب بينما

الػ"يف" يمثؿ القطب السالب .كمثمكا نبضات الشمس بدكراف قرص الػ"تايجيتك"  Taijituمما يؤدم إلى

حالة تناكب بيف القطبيف بصيغة  ... -/+ -/+ -/+ -/+إلى آخرة.
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دكراف قرص الػ"تايجيتك" يؤدم إلى تدافع نبضات متناكبة بصيغة يف/يانو .األمر ذاته ينطبؽ عمى
النبضات الشمسية

كفقان لتعاليـ القبالة العبرية ،عند انطالؽ الحركة المكلبية داخؿ الكرة الككنية انقسمت إلى قسميفٔ[ :

قسـ عمكم يمثؿ المحتكل اإللهي (حضكر الذات اإللهية) ،ك[ٕ قسـ سفمي يمثؿ انعداـ المحتكل

اإللهي (غياب الذات اإللهية) .بالتالي أشاركا إلى القسـ العمكم بالمصطمح [أؿ  ،ALكالقسـ السفمي

سمكة [ال ( LAأم كممة [أؿ بالمقمكب).
هذا يجعؿ القكة المتذبذبة المتشكمة في المركز بيف الدكامتيف العمكية كالسفمية تتذبذب بصيغة اؿ/ال
اؿ/ال اؿ/ال ...كهكذا .كمف هنا جاء االسـ الشهير الذم استخدمه قدماء الشرؽ األكسط بما فيهـ

العرب القدامى لإلشارة إلى أكبر آلهتهـ ،حيث نجد أسماء مثؿ :الالت ،الالة ،المة ..إلى آخرة .تبيف
أف هذا أحد أسماء الشمس التي عبدها الجميع.

الالت أك الالة أك المة ...كهك أحد أسماء الشمس التي عبدها الجميع في العالـ القديـ ،كهذا االسـ
بالذات هك الذم استخدمه العرب القدامى لإلشارة إلى أكبر آلهتهـ
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مالحظة :عندما نتحدث عف شمس معينػة إنمػا نتحػدث عػف كػؿ شػمس فػي الكجػكد كلػيس فقػط شػمس
ػذرة منبعثػػة مػػف شػػمس قائمػػة بػػذاتها .لهػػذا السػػبب النمػػكذج
مجمكعتنػػا .مػػع العمػػـ أنػػه حتػػى الخميػػة أك الػ ّ
الشمسػػي الػػذم أتناكلػػه فػػي هػػذا الكتػػاب ال يمثػػؿ بالضػػركرة الشػػمس التػػي ن ارهػػا فػػي السػػماء مػػف فكقنػػا
كالتػي تقبػع كسػػط مجمكعتنػا الشمسػية ،فهػػذا النمػكذج هػك نمػػكذج عػاـ يشػمؿ كػػؿ الشػمكس فػي الكجػػكد

كعمى كافة مستكياته .كؿ ما أكصفه مف مبادئ كنشاطات تتعمؽ بهػذا النمػكذج الشمسػي ينطبػؽ عمػى
كافة الشمكس األخرل.
أصبح لدينا نكاة شمسية نابضة تقبع في مركز فقاعة كركية الشكؿ ،كالتنابض المستمر لمنكاة

الشمسية يدفع بالمحتكل ليتكاثؼ عمى محيط الفقاعة الشمسية .كما في الشكؿ التالي:

هذا هك النمط األكلي لممبدأ الشمسي الذم سكؼ أتناكله في الكتاب .هذا النمط ينطبؽ عمى كافة
الشمكس في الكجكد .هك عبارة عف نكاة شمسية نابضة تقبع في مركز فقاعة كركية الشكؿ،
كالتنابض المستمر لمنكاة الشمسية يدفع بالمحتكل ليتكاثؼ عمى محيط الفقاعة الشمسية.
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مف خالؿ شرح هذا النمكذج الشمسػي سػكؼ نتعػرؼ عمػى اآلليػة الفعميػة لمتجسػيد المػادم الػذم تسػببه
النػكاة الشمسػػية النابضػػة عمػػى الػػدكاـ .المػػادة الصػػمبة تنشػػأ أساس ػان نتيجػػة النػػبض الشمسػػي الػػذم يػػدفع

ػذرة تتنػاكب
بالمحتكل األثيرم ليتكاثؼ عمى محيط الفقاعػة الشمسػية .هػذا التنػابض هػك الػذم يجعػؿ ال ّ
بيف حالة طاقية كحالة مادية ،أم حالة اختفاء كظهكر متناكب عمى مسرح الكجكد.
كاف القدماء يعممكف بأف المادة هي عبارة عف محتكل أثيرم متبمكر ماديػان ،أم هػي تبػدك صػمبة لكنهػا

ػتمرة ،نفػػس إلهػػي (زفير/شػػهيؽ) ،نبضػػة قمبيػػة
غيػػر ذلػػؾ .المػػادة هػػي منتػػكج تنػػابض نفحػػة شمسػػية مسػ ّ
ككنيػػة ،حركػػة متناكبػػة ص ػعكدان/نزكالن ..تجمّي/اختفػػاء ..إلػػى آخ ػرة .باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ،المػػادة تمثػػؿ
أيضان الطكر الرابع لمسيرة التجسيد (دفع ،تسارع ،عطالة ،تكقؼ).

المبادئ األربعة متجمية بكضكح في مسيرة النبضة الشمسية نحك التجسيد المادم .تندفع النبضة مف
الشمس ،فتتسارع نحك المحيط ،لكف ما تمبث أف تتباطأ (عطالة) بسبب تكاثؼ المحتكل عند جدار
الفقاعة ،فتتكقؼ النبضة عند جدار الفقاعة جاعمة المحتكل المتكاثؼ يتبمكر ماديان.
تجمػػع بفعػػؿ قػػكة الػػدفع المنبعثػػة مػػف
المحتػػكل األثيػػرم داخػػؿ الفقاعػػة الشمسػػية (البيضػػة الككنيػػة) قػػد ّ
ػدرج متكػػاثؼ لممحتػػكل األثيػػرم عمػػى محػػيط
المذبػػذب المركػػزم (أم الشػػمس) فنشػػأ مػػا يمكػػف اعتبػػارة تػ ّ

الفقاعة .هذا المحتكل المتكاثؼ هك نابض بطبيعته كذلؾ تجاكبػان مػع النبضػة الشمسػية .مػف هنػا جػاء
معينػػة مػػف الصػػالبة .هػػذا
المفهػػكـ القائػػؿ بػػأف المػػادة هػػي محتػػكل أثيػػرم متذبػػذب أصػػبح فػػي درجػػة ّ
المخط ػ ػػط لمتجس ػ ػػيد الم ػ ػػادم ينطب ػ ػػؽ عم ػ ػػى كاف ػ ػػة الش ػ ػػمكس ف ػ ػػي الكج ػ ػػكد ،بك ػ ػػؿ تجمياته ػ ػػا كمظاهره ػ ػػا

كمستكياتها .تنطبؽ عمى المستكل الذرم كمػا عمػى مسػتكل المج ّػرات ..فػي الجانػب الظػاهرم كمػا فػي
الجانب الباطني ..المبدأ ذاته متجمي في كؿ مكاف كزماف.
تدرج لكني بيف قطبيف رئيسييف يمثالف الشمس المركزية (أبيض) كالتجسيد المػادم
الشكؿ التالي ّ
يبيف ّ
ػدرج متك ػػاثؼ لممحت ػػكل األثي ػػرم ال ػػذم تع ػ ّػرض لمض ػػغط نتيج ػػة ال ػػدفع ال ػػدائـ
(أس ػػكد) كيمت ػػد بينهم ػػا ت ػ ّ

كالمستمر لنبض الشمس المركزية.
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مقطع عرضي لمنكاة الشمسية كالنفحة الشمسية كتدرجات المحتكل األثيرم لمفقاعة الشمسية
لكف هذا الكصؼ لمتجسيد المادم يبقػى ناقصػان ألنػه يفتقػد ألهػـ العناصػر الداخمػة فػي عمميػة التجسػيد

كهػك عنصػػر العقػؿ ،حيػػث كمػا أصػػبحنا نعمػـ ،مػػف أجػؿ حصػػكؿ تبمػكر مػػادم كجػب حضػػكر عناصػػر
ثػػالث :عقػػؿ ،حركػػة ،محتػػكل .تعرفنػػا فػػي الفق ػرة السػػابقة عمػػى المحتػػكل المتحػ ّػرؾ الػػذم تبمػػكر كصػػار
ػدرج
مادة ،لكف تجاهمنا المك ّػكف العقمػي تمامػان كهػذا المكضػكع األخيػر يكشػؼ لنػا عػف اآلليػة الكاقعيػة لت ّ
مجرد صحكة دنيكية.
الكعي كعممية سقكط كعي اإلنساف مف كعي تجاكزم إلى كعي مادم ،أم ّ

إذان ،النبضػػة الشمسػػية مؤلفػػة مػػف مكػػكف عقم ػػي أك بتعبيػػر آخػػر محت ػػكل عقم ػػي .عن ػػدما نتحػػدث عػػف
المكػػكف العقمػػي كجػػب إجػ ػراء تغييػػرات ف ػػي ص ػػكر الش ػػرح كس ػػكؼ نب ػػدأ بالش ػػكؿ التػػالي حيػػث نس ػػتبدؿ
الشمس بالعيف التي ترمز إلى الذات المركزية كالتي هي مصدر الكعي:

النبضة الشمسية المستمرة تش ّكؿ تكاثؼ لممحتكل العقمي عمى جدار الفقاعة الشمسية ،كبما أف

النبضة الشمسية تشمؿ محتكل عقمي فهذا يجعمها طاقة كاعية .كهذا بالتالي يجعؿ تكاثؼ المحتكل
العقمي عند جدار الفقاعة يخمؽ حالة صحكة معيّنة عمى محيط الفقاعة الشمسية.
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أؿـىعج أوػَغَؾ وإَؼَؾ
كصفت التعاليـ المصرية هذة الحالة بدقة مف خالؿ أسػطكرة رمزيػة أبطالهػا أربعػة :أكزيػريس Osiris

كايزيس  Isisكنفثيس  Nephthysكشط  .Setجميعهـ أكالد "سػب"  Sebك"نػكت"  Nutكهػذا يجعمهػـ
أخكة كأخكات .لكف بنفس الكقت تقكؿ األسطكرة أف إيزيس زكجة أكزيريس باإلضافة إلى ككنها أختػه.
كبنفس الطريقة ،نفثيس هي زكجة شط باإلضافة إلى ككنها أخته .هذة الحالػة ال تمثػؿ كاقػع فعمػي بػؿ
مج ّػرد حكايػة رمزيػة لمعنػى بػاطني بػالو األهميػة (سػكؼ أشػرحه الحقػان) .هػي تكصػؼ التشػريح المبػّػيف
ػدرج إلػى أف تبمػكر ماديػان .هػذا
في الشكؿ السابؽ ،أم تكصؼ الشمس المركزية كالمحتكل األثيرم المت ّ
ػدرج دكر مختمػؼ فػي العمميػة .كفقػان لػألدكار
التدرج لممحتكل األثيرم جعمه متنكعػان كبالتػالي اتخػذ كػؿ ت ّ
التي لعبها أبطاؿ األسطكرة يمكف إعادة صياغة الشكؿ السابؽ كما يمي:

أكزيريس يمثؿ الشمس المركزية ،حكرس يمثؿ النفحة الشمسية ،إيزيس تمثؿ المحتكل ،نفثيس تمثؿ
المحتكل المتكاثؼ ،شيط يمثؿ المحتكل المتبمكر (المادة الصمبة).
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كفق ػان لمتعػػاليـ الس ػرية ،المحتػػكل يمثّػػؿ المبػػدأ األنثػػكم

كقد رمز إليه المصريكف بصػكرة مػرأة .كبمػا أنػه لػدينا

ػدرج فه ػػذا يعن ػػي
محت ػػكييف مختمف ػػيف بس ػػبب حال ػػة الت ػ ّ
ضركرة كجكد امرأتيف مرافقتػاف ألكزيػريس فػي الرمػكز
كالصكر الهيركغميفية .كما الصكرة المقابمة:
أكزيػريس ( Osirisمبػػدأ الشػػمس) بػػيف إيػزيس ( Isisالمحتػػكل
اإللهػػي النقػػي) كنفثػػيس ( Nephthysالمحت ػكل اإللهػػي الممػ ّػكث
بالمادة) .الحظ كجكد الجعؿ في أعمى الصكرة كهك يمثػؿ المبػدأ

الخالؽ لمشمس

نمكذجيف آخريف لصكر تظهر أكزيريس ( Osirisمبدأ الشمس) ك إيزيس ( Isisالمحتكل اإللهي
الممكث بالمادة).
النقي) كنفثيس ( Nephthysالمحتكل اإللهي ّ

لكي نفهـ جيدان مغزل التعاليـ المصرية بخصكص المحتكييف "إيزيس" ك"نفثيس" عمينا أكالن التعرؼ
عمى مكاقعهما كأدكارهما في عممية النبض الشمسي كالتي تنتهي بالتجسيد المادم .كالشرح التالي

كفيؿ بتكضيح الفكرة جيدان.
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ػدرج لػػكني بػػيف قطبػػيف رئيسػػييف يمػػثالف الشػػمس المركزيػػة (أبػػيض) كالتجسػػيد
الشػػكؿ السػػابؽ يبػ ّػيف تػ ّ
تدرج متكاثؼ لممحتكل األثيػرم الػذم تع ّػرض لمضػغط نتيجػة الػدفع الػدائـ
المادم (أسكد) كيمتد بينهما ّ
كالمستمر لنبض الشمس المركزية .المحتكل ذك المكف القاتـ كاألقرب لمقطب المادم يمثؿ "نفثيس" في

األس ػػطكرة المصػ ػرية كله ػػذا الس ػػبب جعمكه ػػا زكج ػػة "ش ػػيط" (الم ػػادة) ،بينم ػػا المحت ػػكل ذك الم ػػكف الف ػػاتح
كاألقػ ػػرب لمقطػ ػػب الشمسػ ػػي يمثػ ػػؿ "إي ػ ػزيس" فػ ػػي األسػ ػػطكرة كلهػ ػػذا السػ ػػبب جعمكهػ ػػا زكجػ ػػة "أكزي ػ ػريس"

(الشمس) .أما النفحة الشمسية فيمثمها "حكرس" إبف أكزيريس.
الزاؿ األمر مبك انر لمحديث عػف األسػاطير القديمػة حيػث هنػاؾ الكثيػر ممػا كجػب تكضػيحه بخصػكص
الفقاعة الشمسية كالتجسيد المادم.
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الفقاعــة الشمسيــة &

يثضأ انظكغ واألَصً

الكؿ العظيـ خمؽ الككف ال
تعرفنا في الجزأيف السابقيف عمى الثالكث الذهبي لمخمؽ ،حيث عندما أراد ّ
بػ ّػد مػػف حضػػكر ثالثػػة عناصػػر أساسػػية لػػذلؾ كهػػي ٔ[ :العقػػؿ ٕ[ ،الحركػػة ،ك[ٖ المحتػػكل .كافػػة
التجميات المتنكعة كالمختمفة في الككف تمثؿ في حقيقة أنماط المحػدكدة مػف تفاعػؿ العناصػر الثالثػة:

العقؿ كالحركة كالمحتكل .هذة المبادئ الثالثة تشكؿ أساس كؿ التجسيدات كالتجميات في الككف ،مػف

أدنػى مسػتكل حتػى أعمػى مسػتكل ،كمػف أبسػػطها حتػى أكثرهػا تعقيػدان ،فػي العػكالـ الداخميػة كالخارجيػػة،
التجاكزيػػة كالماديػػة ،العمكيػػة كالدنيكيػػة ،فػػي العػػالـ الكبيػػر كالعػػالـ الصػػغير .أينمػػا كجػػدت تجسػػيدان فػػي

الكػػكف ال بػػد مػػف أف تجػػد حضػػك انر لهػػذة المبػػادئ الثالثػػة لكػػف مػػع تفػػاكت فػػي درجػػة التجمّػػي كالنشػػاط

التطكر .باإلضافة إلػى أنهػا تػكفر لمػذكاء اإلنسػاني مفتػاح ثمػيف لفهػـ الطبيعػة الحقيقيػة لكػؿ األشػياء.
ك ّ
لهذا نرل أنه يتـ ذكرها دائمان في كافة المجاالت الفكرية ،في العمـ كالديف كالفمسفة كالصكفية كغيرها.

المثمث الذهبي لمخمؽ
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لكف خالؿ خمؽ األشياء في الككف نجد أف هذا الثالكث الػذهبي ،أم حركػة ،المحتػكل ،العقمػي ،ينشػط

كفػػؽ ص ػيغة محػػددة .كهػػذة الصػػيغة محككمػػة بمبػػدأ الجنػػدر .مبػػدأ "الجنػػدر" متجمػػي فػػي كػػؿ شػػيء.
عناصػر "الػذكر" ك"األنثػػى" حاضػرة كفاعمػة دائمػان فػي كافػة جكانػػب ككجػكة الظػكاهر الطبيعيػػة كفػي كػػؿ

معينػة نحػػك
مسػتكل مػف مسػتكيات الحيػاة .الػدكر الػػذم يمعبػه مبػدأ "الػذكر" فػي الطبيعػػة هػك تكجيػه قػكة ّ
معينػة .هػذا بالضػبط مػا يفعػؿ عنصػر
مبدأ "األنثى" مما يؤدم بالتالي إلى إطالؽ العناف لعممية خمػؽ ّ
الحركة بعنصر المحتكل في الثالكث الذهبي لمخمؽ .الحركة تمثػؿ المبػدأ الػذكرم بينمػا المحتػكل يمثػؿ
المبدأ األنثكم.

جميػػع المػػدارس الباطنيػػة ،رغػػـ اخػػتالؼ مػػذاهبها كمشػػاربها ،تتحػػدث فػػي النهايػػة عػػف مبػػدأيف رئيسػػييف
األكؿ ذك طبيعػػة ذككريػػة بينمػػا الثػػاني ذك طبيعػػة أنثكيػػة .المبػػدأ الػػذكرم
كمصػػدر لكػػؿ األشػػياء .المبػػدأ ّ
يتخػػذ دائم ػان دكر مصػػدر القػػكة بينمػػا المبػػدأ األنث ػػكم يمعػػب دكر المحتػػكل الحاضػػف لهػػذة القػػكة ،فهػػذة
األخيػرة تمعػػب دكر المركبػػة التػػي تحمػػؿ القػػكة أك الغ ػالؼ الػػذم يكسػػكها أك الكسػػيط الػػذم ينقمهػػا .لهػػذا

معينة أك مػادة مػا أك كػائف .الطاقػة مػثالن
تفحص طاقة ّ
السبب ناد انر ما يتـ التفريؽ بيف المبدأيف خالؿ ّ
معينػة ،أم أصػبح لػدينا عػامميف فػي ظػاهرة الطاقػة ٔ[ :قػكة،
تحركه قكة ّ
هي عبارة عف محتكل أثيرم ّ

ك[ٕ محتػػكل أثيػػرم .أمػػا الم ػادة فهػػي عبػػارة عػػف تكػػاثؼ محتػػكل لدرجػػة الصػػالبة لكػػف هػػذا التكػػاثؼ
مػػدفكع مػػف قبػػؿ قػػكة مػػا ،كهنػػا لػػدينا عػػامميف لظػػاهرة المػػادة ٔ[ :قػػكة ،ك[ٕ محتػػكل أثيػػرم متبمػػكر .أمػػا
الكػػائف فهػػك عبػػارة عػػف كينكنػػة أك كيػػاف تحييػػه نػكاة مركزيػػة ،كهنػػا أيضػان لػػدينا عػػامميف لظػػاهرة الكػػائف:

[ٔ قكة إحيائية ،ك[ٕ محتكل حيكم.

ٔ

ٖ

ٕ

ٗ

كالدة المبدأ الشمسي نتيجة تفاعؿ مبدأم الذكر كاألنثى كهما مككناف رئيسياف يدخالف في خمؽ كؿ شيء في الكجكد.

تعرفنػػا سػػابقان كيػػؼ كلػػدت الشػػمس نتيجػػة تفاعػػؿ مبػػدأم الػػذكر كاألنثػػى (الممثمػػة فػػي الشػػكؿ السػػابؽ)

األكؿ ،أك اإلبػػف المقػػدس .لكػػف هػػذا المكلػػكد أصػػبح الحق ػان
فأصػػبح لػػدينا شػػمس مركزيػػة تمثػػؿ المكلػػكد ّ
يمعػػب دكر الػػذكر بينمػػا المحتػػكم المحػػيط بػػه يمعػػب دكر األنثػػى .كصػػفت الفمسػػفات الباطنيػػة المختمفػػة
ٙٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
هذة الحالة جاعمة المبدأ الذكرم قكة مركزيػة (شػمس) تقبػع كسػط فقاعػة كركيػة الشػكؿ يمألهػا محتػكل

سيكلي يمثؿ المبدأ األنثكم (الشكؿ التالي).

كفق ػان لمفمسػػفات الباطنيػػة المختمفػػة ،كػػؿ ظػػاهرة (طاقػػة أك مػػادة أك

كيػاف) تتػألؼ مػػف ٔ[ :قػكة مركزيػة (ذكػػر) ،ك[ٕ محتػكل سػػيكلي
(أنثى).

بعػ ػػد كالدة الشػ ػػمس المركزيػ ػػة تمعػ ػػب هػ ػػذة األخي ػ ػرة دكر الػ ػػذكر بينمػ ػػا المحتػ ػػكل

المح ػػيط يمع ػػب دكر األنث ػػى .له ػػذا الس ػػبب منحػ ػكا الش ػػمس اس ػػـ ذك ػػرم عن ػػدما
أشاركا إليها باالبف المقدس.

آصو ودىاء

كفقان لألدياف اإلبراهيمية الثالثة ،يعتبر آدـ كحكاء ّأكؿ رجؿ كامرأة في الكجكد كبالتالي يمثالف أسالؼ
البشرية .هذة القصة تعرضت لمكثير مف اإلسهاب كاالستفاضة مف قبؿ التقاليد اإلبراهيمية حيث
ساهـ فقهاء األدياف الثالثة في تعقيد األمر بدالن مف تبسيطه كما هك مفركض .كبالتالي فإف
التفسيرات كالمعتقدات المتعمقة بآدـ كحكاء كالركايات المتمحكرة حكلهما تختمؼ بيف األدياف الرئيسية

كمذاهبها المتعددة .لقد زخرت الفنكف كاآلداب بتعبيرات مختمفة لقصة آدـ كحكاء كهذا ساهـ في
تكريس المعتقدات المتمحكرة حكلهما .رغـ أف العمـ لـ يجد أم دليؿ يثبت حقيقة كجكدهما الفعمي إال
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يصر عمى أنهما حقيقياف كلهما أساس تاريخي .األغمبية ال ترغب في التسميـ
أف الرأم العاـ الشعبي ّ
بحقيقة أف قصتهما تمثؿ استعارة رمزية لحقائؽ ككنية باطنية.
ّأكؿ ما كجب معرفته هك أف كجكد االسـ آدـ يسبؽ المغة العبرية بفترة طكيمة ،حيث نجدة مثالن كاردان
في قائمة الممكؾ األشكرييف (آدمك) .ككفقان لبعض الباحثيف فإف كممة آدـ مشتقة مف الكممة
األكؿ" أك "القديـ" .في الحقيقة يكجد الكثير مف األمثمة
السنسكريتية "آديمك" التي تعني "السمؼ" أك " ّ
التي تؤكد قدـ هذة الكممة كاستخدامها مف قبؿ شعكب أخرل ،لكف المهـ هنا هك التعرؼ عمى المعنى

الفعمي لكممة آدـ كبالتالي الفكرة األساسية التي يمثمها هذا االسـ في التقاليد اإلبراهيمية.
األكؿ كقد خمقه اهلل مف تراب
قصة الخمؽ التي تأخذ بها النصكص الدينية تركم أف آدـ هك اإلنساف ّ
كجعمه عمى شاكمته ،ثـ مف ضمعه تش ّكمت المرأة التي اسمها حكاء فأصبحت زكجته .مف الناحية
الدينية ،المغة العبرية هي ّأكؿ مف ذكر اسـ آدـ كقصته في النصكص الدينية (ָאדָ ם) .صحيح أف
األكؿ" (كقد تبعتها
المعنى الرسمي لهذة الكممة في األدبيات العبرية هك "اإلنساف" أك "اإلنساف ّ
األدياف األخرل عمى هذا النمط) لكف يكجد في الحقيقة معاني كثيرة لهذة الكممة في المغة العبرية

مثؿ "أحمر" ك"دـ" ك"تراب" ،لكف هناؾ معاني أخرل مثؿ "جميؿ" ك"حسف الخمقة" كغيرها .كحتى

بالمغة العربية القديمة نجد معاني أخرل لهذة الكممة مثؿ "الدائـ األزلي" أك "رئيس القكـ كبه يعرفكف".

أما كممة "حكاء" التي تبنت في المغة العبرية معنى "المرأة األكلى" ( ַחוָה) ،فمها معاني كثيرة في هذة
الحي" ك"مصدر الحياة" كلها عالقة بمعنى "العيش" أم "العائشة" مثالن،
المغة أيضان ،مثؿ "الشيء
ّ
كهناؾ معنى آخر هك "الهكاء" أم التنفّس بمعنى اإلنعاش أك اإلحياء ..إلى آخرة .مع العمـ أف كممة

"حكاء" أيضان كردت في لغات كثيرة قبؿ العبرية كال مكاف لذكرها هنا .أما بالمغة العربية القديمة،

فهناؾ معاني عديدة لكممة حكاء مثؿ "المكاف الذم يحكم الشيء كيضمه" (شبيهة بكممة حاكية مثالن

يخص مكضكعنا.
أك محتكل) كسنكتفي بهذا المعنى األخير ألنه
ّ

المهـ أف المعنى الذم ألفناة عف آدـ كحكاء في األدبيات الدينية ال يمثؿ كاقع األمر عندما يتعمؽ
بالتعاليـ السرية .لكننا نستطيع بناء صكرة كاضحة عف الحقيقة مف خالؿ استخداـ المعاني التي تـ
إقصاءها أك تجاهمها خالؿ تعريؼ كؿ مف آدـ كحكاء في األدبيات الدينية ،كتمؾ التي ذكرتها في
المصكر التالي:
الفقرات السابقة .يمكف تكضيح الفكرة مف خالؿ الشرح
ّ
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األكؿ ،الدائـ األزلي ،رئيس القكـ ،هك الشمس المركزية.
آدم هك االبف الحسف ،السمؼ ّ
بينما حواء هي مصدر الحياة ،الشيء الذم يحيي ،الحاضف كالحاكم ،هي المحتكل الحاضف

لمشمس .كهي بالفعؿ خارجة مف ضمعه أم تتباعد عنه أفقيان كفؽ منظكر هندسي .كما أضالع
القفص الصدرم التي تحيط بالقمب ككأنها تحضنه.

هػػذا الشػػرح المصػ ّػكر البسػػيط الػػذم يصػػكر المبػػدأ الشمسػػي الػػذكرم القػػابع كسػػط محتػػكل سػػيكلي أنثػػكم
داخؿ فقاعة دائرية الشكؿ يكضح لنػا الكثيػر مػف الغػكامض التػي فرضػتها الشػركحات الميتافيزيقيػا فػي
كافػػة المػػذاهب كاألديػػاف حػػكؿ العػػالـ ،بمػػا فػػي ذلػػؾ الشػػركحات الهنديػػة المعقػػدة كالقاسػػية عمػػى مخيمتنػػا
لدرجػػة تػػدفعنا إلػػى النفػػكر منهػػا أحيان ػان بسػػبب طبيعتهػػا الزئبقيػػة كااللتفافيػػة .لػػك أف الفمسػػفات الهنديػػة
المتعػػددة (كهػػي كثي ػرة جػػدان) أرفقػػت شػػركحاتها بصػػكر تكضػػيحية الكتشػػفنا حقيقػػة مهمػػة جػػدان ،جميعهػػا

تتح ػػدث ع ػػف الش ػػيء ذات ػػه .لك ػػف اخ ػػتالؼ العب ػػارات كالتكص ػػيفات كاالجته ػػادات أدل إل ػػى نش ػػكء ه ػػذة
العصفكرية التي ليس لها بداية كال نهاية في التعاليـ الباطنيػة الهنديػة .األمػر ذاتػه ينطبػؽ عمػى جميػع

التعاليـ الباطنية حكؿ العالـ .إف الدخكؿ في متاهات بعضها قد يدفع الفرد إلى الجنكف فعالن ،رغـ أف

الفكرة الرئيسية تككف بسيطة كال تتطمب كؿ هذا الشرح االلتفافي كالمعقّد كعديـ الجدكل.
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تحػػدثت التعػػاليـ الهندكسػػية (األكبانيشػػاد  )Upanisadمػػثالن عػػف "براهمػػاف"  Brahmanالػػذم كصػػفته

بأنه المبدأ الجكهرم لمككف ،هك الجكهر السػرمدم الالمحػدكد الػذم ينبعػث منػه كػؿ شػيء كاليػه يعػكد.

هػػك سػػبب كػػؿ المسػػببات .هػػك مصػػدر كػػؿ الػػكعي كالحيػػاة .هػػك يمثػػؿ الػػذات الككنيػػة ،أم بمعنػػى آخػػر
يمثؿ الشمس المركزية لمككف .بينما عمى المستكل الفردم ،أم فػي حالػة المخمػكؽ الفػردم ،فهػك يمثػؿ
"كشػػيتراجنا"  kshetrajnaالػػذات المركزيػػة لمفػػرد ،كهػػذا المبػػدأ ينطبػػؽ عمػػى مفهػػكـ "أتمػػاتف" Atman
أيض ػان كالػػذم يمثػػؿ الػػذات المركزيػػة أك الػػكعي المركػػزم ،أم يمثػػؿ بطريقػػة مػػا الشػػمس المركزيػػة فػػي

اإلنساف ككؿ األشياء الفردانية ،مف المستكل الككني إلى المستكل الػذرم .المحتػكل الػذم يقبػع كسػطه

"براهمػػاف" ،أم المبػػدأ األنثػػكم ،يسػػمى "برادهانػػا"  ،Pradhanaكهػػك المحتػػكل الكػػكني غيػػر المتمػػايز
الػػذم كلػػدت مػػف رحمػػه كػػؿ األشػػياء .هػػك الحجػػاب الممفػػكؼ حػػكؿ "براهمػػاف" بحيػػث هػػذا األخيػػر يبقػػى
خفيان بينما نشاطاته يعبر عنها حجاب الػ"برادهانا" .كفقان لمكصؼ السابؽ ،يمكننا تصكر براهمػاف عمػى
الشكؿ التالي:

"براهمػػاف" يمثػػؿ شػػمس مركزيػػة كسػػط محتػػكل
الػ"برادهانا"

عممنا سابقان بأف كؿ شمس مركزية هي مكلكد قكتيف ،ذكرية كأنثكية ،مما يجعمها ثنائية الجندر (أم

أنثى كذكر) كبالتالي هذا يجعؿ براهماف مؤلؼ مف قكتيف تمثالف سبب كجكدة .تحدثت التعاليـ
الهندكسية عف ذلؾ الذم يسبؽ "براهماف" في الكجكد كأشاركا إليه باسـ "بارابراهماف"
 .Parabrahmanكهك الذم يسبؽ كؿ األشياء ككؿ المسببات في الككف .هك الجكهر الحيكم

األكؿ (مبدأ الشمس)" .بارابراهماف" ال يمثؿ كياف فرداني قائـ
العقمي الذم يخمؽ مركز قكة العقؿ ّ
بذاته ،بؿ مبدأ فمسفي أك تفني ككجكدة ضركرم لشرح آلية خمؽ ّأكؿ كياف فرداني .إذا كاف "براهماف"
يمثؿ قمة الهرـ الككني ،أم الشمس المركزية الككنية ،فإف "بارابراهماف" هك كؿ شيء سابؽ لكجكد

"براهماف" أم هك المبدأ الخالؽ لمشمس .كفقان لفمسفة الػ"فيدانتا"  Vedantaفإف "بارابراهماف" هك
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مشعة مف ذلؾ المكاف الذم يتعذر
األكؿ لمقكة الخالقة التي تنبعث ّ
المبدأ الككني الذم يمثؿ المسبب ّ
إدراكه عند بداية كؿ دكرة ككنية جديدة (يسمكنها "ماهامنفنتارا"  .)mahamanvantaraهذة الفكرة
قريبة مف تمؾ التي شرحتها سابقان ،أم "بارابراهماف" هك الركح التي تسبؽ الذات ،هك المبدأ الخالؽ

لمشمس (الشكؿ التالي).

"براهماف" هك المبدأ الشمسي القابع في المركز ،ك"بارابراهماف" هك المبدأ الخالؽ لمشمس.

خِمؽ "براهماف" مف تفاعؿ قكة "بارابراهماف" كمحتكل "مكالراكريتي" ،لكف الفقاعة التي شكمها حكله
أصبحت تتألؼ مف محتكل ذك طبيعة مختمفة تسمى "برادهانا".

لكػف "بارابراهمػػاف" كمػػا غيػرة مػػف المبػػادئ الككنيػػة األخػرل يمثػػؿ المظهػػر الػػذكرم مػػف المبػػدأ ،أم القػػكة
المحركػ ػػة المكصػ ػػكفة سػ ػػابقان ،بينمػ ػػا المظهػ ػػر األنثػ ػػكم يمثػ ػػؿ المحتػ ػػكل الػ ػػذم ينشػ ػػط كسػ ػػطه كيسػ ػػمى
ّ
"مػكالبراكريتي"  .Mulaprakritiهػذا هػك المحتػػكل الكػكني بػأعمى درجػة مػػف النقػاكة .هػذا هػك مصػػدر
المػػادة الككنيػػة .هػػك الجػػكهر الركحػػي لممػػادة .هػػك المصػػدر الػػذم تنبعػػث منػػه "أكاشػػا" بسػػبب جػػكهرة

العقمػػي" .م ػكالبراكريتي" ك"بارابراهمػػاف" يمػػثالف مظه ػريف لمبػػدأ كػػكني كاحػػد ،كقػػد سػػميناة سػػابقان المبػػدأ
الخالؽ لمشمس.
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تحػ ػػدثت فمسػ ػػفة "السػ ػػنخيا" ( Sankhyaأك "السػ ػػمخيا") خػ ػػالؿ
كصػفها لمطبيعػػة اإللهيػػة لإلنسػػاف عػػف الػػ"بكركرشا" Purusha

(ال ػػذات المركزي ػػة) كالػ ػػ"براكريتي"  Prakritiكه ػػي البيئ ػػة الت ػػي
يقبػػع كسػػطها "بكركشػػا" ،أم بمعنػػى آخػػر المحتػػكل الػػذم يشػػع
عب ػرة ق ػكاة كنشػػاطاته .حػػاؿ هػػذة المدرسػػة كمػػا حػػاؿ المػػدارس
األخػ ػ ػػرل ،إذ لػ ػ ػػك أنهػ ػ ػػـ رافق ػ ػ ػكا شػ ػ ػػركحاتهـ الفمسػ ػ ػػفية بصػ ػ ػػكر

تكض ػػيحية لس ػػهّمكا األم ػػر عمين ػػا كثيػ ػ انر ،لك ػػف م ػػاذا عمين ػػا فعم ػػه
سػػكل الغ ػػكص جاه ػػديف ف ػػي متاهػػات ش ػػركحاتهـ حتػػى نخ ػػرج
بالفكرة الجكهرية.

الػ"بكركرشا" كالػ"براكريتي"
كفؽ أكصاؼ السنخيا

ذرة أك جػزمء مػػف البراكريتػي (المحتػػكل
تعمّػـ فمسػفة "الفيػػدانتا" (مػذهب ال ػ )Visishtadvaitaبػأف كػػؿ ّ
المػػادم) هػػك مفعػػـ بالحيكيػػة اإللهيػػة (جيفػػا  )Jivaكهػػذة الػػذرة تمثػػؿ أصػالن جسػػد الػػ"جيفا" الػػذم تحكيػػه

(ساري ار  .)sariraأم بمعنى آخر ،كؿ ذرة هي عبارة عف فقاعة مف البراكريتي التي يقبع في كسطها
شمس مركزية تمثؿ الحيكية اإللهية (جيفا).
يبػػدك أف التشػػابهات بػػيف الػػديانات المختمفػػة حػػكؿ العػػالـ ال تتكقػػؼ عنػػد المفػػاهيـ فقػػط بػػؿ تشػػمؿ أيضػان
بعض الشخكص الكاردة في النصػكص المقدسػة لتمػؾ الػديانات كهػي كثيػرة لكننػي سػأتناكؿ مثػاؿ كاحػد

كهػك التشػػابه الكبيػػر بػيف كػػؿ مػػف براهمػا فػي التعػػاليـ الهندكسػػية كسػػيدنا إبػراهيـ المػػذككر فػػي نصػػكص
الديانات السماكية الثالث.
تحػػدثت سػػابقان عػػف "براهمػػا" بصػػفته أحػػد مككنػػات الثػػالكث المقػػدس الهندكسػػي ،كهػػي القػػكل األكليػػة أك
األطكار الثالثة التي ينشط كفقها "براهماف" ،كيمثؿ "براهما" العنصر المحفّز في هذا الثالكث .أم هػك
يتكسع أك يكلّد .براهما هك القكة المن ّشطة المتمددة في الطبيعػة.
األكؿ الذم يخمؽ أك ينتفض أك ّ
اإلله ّ

هػػك يمثػػؿ طاقػػة الػػكعي المطػ ّػكرة كالمجػػددة فػػي المنظكمػػة الشمسػػية (البيضػػة الككنيػػة) .بعػػد كالدتػػه مػػف
األكؿ ين ػػدمد م ػػع الطبيع ػػة الككني ػػة كيبع ػػث الخم ػػؽ م ػػف ذات ػػه .ه ػػك غي ػػر منفص ػػؿ ع ػػف
رح ػػاب الس ػػبب ّ

ذرة فػي الكػكف
الطبيعة الككنية بؿ مندمجان معها بحيث يعتبر براهما كالككف ممثالف لمشػيء ذاتػه .كػؿ ّ
تمثّػػؿ براهمػػا بذاتػػه كالػػذم خػػرج مػػف ذاتػػه .كقػػد لعػػب أدكا انر مختمفػػة فػػي نصػػكص مختمفػػة ،حيػػث كفق ػان
لنصكص الػ"أيتاريا برهمانا"  Aitareya-Brahmanaتجمّى ب ارهما في البداية بصيغة اثنى عشػر قػكة
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أك جس ػػـ أك خاص ػػية كالت ػػي يمثمه ػػا اثن ػػى عش ػػر إل ػػه .كف ػػي نص ػػكص أخ ػػرل مث ػػؿ براهم ػػا ف ػػي البداي ػػة

الػ"بكركرشا" ( Purushaالذات المركزية) كالػ"براكريتي" ( Prakritiالمحتػكل) معػان ،لكنػه انفصػـ الحقػان
إلى قسميف حيث أصػبح "براهمػا فػاتش" (أنثػى) ك"براهمػا فيػراج" (ذكػر) .إحػدل الصػيو الالحقػة لمقسػـ

األنثػكم لبراهمػا هػي "سػػا ار سػفاتي"  ،Sarasvatiالتػي أصػبحت تمثػػؿ فػي األسػاطير الهندكسػية زكجػػة
براهما كاعتبرت إلهة العمكـ الباطنية أك المعرفة المحجكبة أك الحكمة ،كمثمت الحقان إلهة الكالـ كالفف

كالمعرفة عمكمان.

إحدل المكحات الفنية التي تصكر اإللهة "سا ار سفاتي"
اعتبر براهما عند الهندكس نبي أك مبشر كاليه نسبت نصكص الفيدا .كالكهنة الهندكس يعرفػكف باسػـ
البػػرهمييف .أمػػا التشػػابه بػػيف شخصػػية كػػؿ مػػف براهمػػا فػػي التعػػاليـ الهنديػػة كابػراهيـ فػػي التعػػاليـ الشػػرؽ
أكسػػطية فػػال يعتمػػد عمػػى التشػػابه فػػي األسػػماء فحسػػب بػػؿ يتجػػاكز ذلػػؾ ليشػػمؿ جكانػػب كثي ػرة .نبػػدأ
بالتشابه في معنى كؿ مف االسميف ،حيػث معنػى كممػة إبػراهيـ بالمغػة العبريػة هػك الجػامع أك المػراكـ،
بينمػػا اسػػمه فػػي البدايػػة كػػاف "أب ػراـ" كيعنػػي الكليػػد أك الخصػػيب أك مطمػػؽ العنػػاف .بينمػػا معنػػى براهمػػا

بالمغة السنسكريتية هك الخصيب المنطمؽ المتنامي ،كهذا يمنح معنى كاحد لكؿ مف االسميف.

أمػػا زكجػػة إب ػراهيـ التػػي اسػػمها "سػػارا" أك "سػػارام" ("سػػارة" بالعربيػػة) فهػػك مطػػابؽ السػػـ زكجػػة براهمػػا
بالمغة السنسكريتية أم "سارا" ،كذلؾ بعد إزالة الالحقة "فاتي" الدالة عمى النسب المقدس .كقد كصفت
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كػػؿ مػػف نصػػكص الفيػػدا كالعهػػد القػػديـ كيػػؼ كانػػت هػػذة الزكجػػة فائقػػة الجمػػاؿ ،باإلضػػافة إلػػى أف كػػال
النصػػكص تحػػدثت عػػف أنهػػا كانػػت مصػػدر الثػػركة التػػي اعتمػػد عميهػػا الػػزكج .كمػػا أف معنػػى االسػػميف

متشػػابه فػػي كػػؿ مػػف المغػػة العبريػػة كالسنسػػكريتية ،حيػػث تعنػػي بالعبريػػة أمي ػرة أك رفيعػػة المقػػاـ ،كهػػذا
بالضبط ما يعنيه اسـ "سا ار سفاتي" إذ يعني "الرائعة المقدسة".
مػػف بػػيف الح ػكادث المتشػػابهة فػػي الػػركايتيف نػػذكر حادثػػة إلقػػاء إب ػراهيـ فػػي النػػار كهػػذا مػػا حصػػؿ مػػع

براهما أيضان .كقد تشابهت في الركايتيف طريقة العبػادة كتقػديـ القػرابيف عبػر إحراقهػا كغيرهػا مػف أمػكر

كثيرة ال يمكف اعتبارها مصادفات .جميع أحداث الركايتيف هي تشبيهات رمزية لحقائؽ ككنية عظيمػة
ال يمكف استيعابها إذا أخذنا النصكص بمعناها الحرفي.

هذة هي العالقة القائمة بيف براهما كساراسفاتي التي تكصفها النصكص الهندية .هي ذاتها العالقة
القائمة بيف ابراهيـ كسارا .أم عالقة مبدأ الشمس مع مبدأ المحتكل الحاضف.
شُائٍ أوػَغَؾ وإَؼَؾ
مػػف بػػيف كػػؿ الحضػػارات التػػي عرفناهػػا عبػػر التػػاريخ تعتبػػر الحضػػارة المصػرية األكثػػر إدهاشػان كسػػح انر

غنى في مجاؿ الماكرائيات رغـ أنه الزاؿ الكثير ممػا عمينػا اكتشػافه بعػد.
باإلضافة إلى ككنها األكثر ن
قػػاؿ المػػؤرخ هيػػركدكتس مؤك ػدان .." :المص ػريكف تجػػاكزكا كػػؿ الحػػدكد بػػدقّتهـ فػػي تنػػاكؿ كػػؿ مػػا يتعمػػؽ

بالديف ، "..رغـ أف الكاقع يكحي لنا غير ذلؾ حيث بقايا فتات المكركث الديني المصرم التي صمدت
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عبر الزمف تبدك لمكهمة األكلػى متناقضػة كغريبػة ،لكػف مػف الضػركرم تػذ ّكر حقيقػة أف التعػاليـ الدينيػة
المص ػرية كانػػت مقسػػكمة إلػػى قسػػميف :قسػػـ بػػاطني كقسػػـ ظػػاهرم .كالتعػػاليـ الباطنيػػة هػػي األصػػيمة
كتخفي جكهر الحقيقة لكنها محجكبة عف العامة كلـ يسمح باإلطالع عميها سكل لممنتسػبيف الشػجعاف
الػػذيف نجحػكا فػػي اختبػػارات االنتسػػاب القاسػػية كاجتػػازكا مرحمػػة طكيمػػة مػػف التحضػػير كتطهيػػر الػػنفس.
لهذا السبب لـ يبقى لدل الباحث سبيؿ سكل الغػكص فػي متاهػات المػكركث الميثكلػكجي الػذم انحػدر
إلينا عبر العصكر الطكيمة متخذان هذة الصيغة المشكهة.
مف بيف أشهر الشػخكص األسػطكرية المصػرية التػي ألفناهػا نجػد إيػزيس آلهػة القمػر كالممكػة المصػرية
التقميديػػة كزكجهػػا أكزيػريس ،كعنػػدما نقػ أر بػػأف إيػزيس هػػي أخػػت أكزيػريس باإلضػػافة إلػػى ككنهػػا زكجتػػه
كأمػػه فػػال بػػد مػػف أف نسػػعى إلػػى البحػػث عػػف المعنػػى البػػاطني لهػػذة العالقػػة الغريبػػة كالمسػػتحيمة عمميػان
(سكؼ نعالد هذا المغز الحقان عبر تكالي المكاضيع).

لكف األمر لـ يقتصر عمى هذة الشخكص األسطكرية في المكركث الديني المصرم بؿ هنػاؾ المزيػد.
نجد مثالن إله آخر أكثر قدمان كتمجيػدان مػف أكزيػريس كهػك اإللػه رع ،إلػه الشػمس ،الػذم دمجػت عبادتػه
مع تمؾ التي تمحكرت حكؿ أكزيريس كايزيس كحػكرس .شػهدت إحػدل الفتػرات صػعكد كهنػة رع الػذيف

أصبحكا األقكل كاألكثػر نفػكذان ،كقػد أسسػكا معبػدهـ الشػهير فػي "هيمكبػكليس" (مدينػة الشػمس) كأكجػدكا

نظامهـ الخاص لعبادة الشمس .عبادة الشمس عريقػة جػدان فػي مصػر ،كمػع سػيطرة منظمػات كهنكتيػة

مختمفة عمى البالد عبر العصكر أدل ذلؾ إلى ظهكر عدد كبير مف آلهة الشمس .بعضها بقي قائمان
بذاته كالبعض اآلخر تـ دمجه كالبعض تـ استبداله كغيرها مف إجراءات منطمقة مػف أسػباب سياسػية.

فمػػثالن ،مػػع سػػيطرة كهنػػة رع إبػػاف فت ػرة السػػاللة الخامسػػة تػػـ دمجػػه مػػع إلػػه "تػػـ" كهػػك إلػػه الشػػمس فػػي

مدينة "هيمكبكليس" سابقان ،فأصبح يسمى "رع تـ" .رغـ النفكذ السياسي الكبير لكهنة رع في مصر فػي

أكاخر فترة السالالت الحاكمة ،إال أف عامػة النػاس تمسػككا بمعتقػداتهـ المتمحػكرة حػكؿ أكزيػريس ،فمػا

كػاف عمػى الكهنػة سػكل جعػؿ أكزيػريس إلػه لمشػمس بػدالن مػف رع .مػاذا سيخسػركف طالمػا بقػي الجانػب
الباطني لمتعاليـ قائمان دكف تحريؼ .كهناؾ فترة تـ خاللها ربط حكرس مع رع مف خػالؿ الرمػز إليهمػا

صكر ب أرس الصقر .كاف الكهنة الذيف يسيطركف عمػى الػبالد يصػيغكف
بالصكرة ذاتها ،أم كؿ منهما ّ
تقميػػدهـ الػػديني كفقػان لممػزاج االعتقػػادم لمشػػعب كبالتػػالي يجػػركف تغييػرات جذريػػة فػػي م ارتػػب ككظػػائؼ
كخصػػائص اآللهػػة القائمػػة بعػػد إدماجهػػا مػػع آلهػػتهـ الجديػػدة كهػػذا أدل إلػػى ظهػػكر أعػػداد كبي ػرة مػػف

اآللهة في تاريخ الحضارة المصرية الطكيػؿ .كػاف الفراعنػة ينسػبكف بعػض شػخكص األسػاطير الدينيػة
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إليهـ كلعائالتهـ مما أدل إلػى تعقيػد المسػألة .هػذا باإلضػافة إلػى التعقيػدات التػي نتجػت مػف الغػزكات

الخارجية (أهمها فترة احتالؿ الهيكسكس لمصر) كتبني معتقدات غريبة كعبادات بعيدة كؿ البعد عػف
الفمسػػفة الدينيػػة المص ػرية ،ممػػا أدل إلػػى هػػذا المشػػهد الحػػالي المعقّػػد لمديانػػة المص ػرية التػػي يسػػكدها
التناقضات كالمفػاهيـ غيػر المنطقيػة .هػذة الحالػة التػي عانػت منهػا مصػر عبػر العصػكر تنطبػؽ عمػى
باقي الحضارات القديمة حكؿ العالـ.

تعتب ػ ػػر أس ػ ػػطكرة أكزيػ ػ ػريس كايػ ػ ػزيس م ػ ػػف ب ػ ػػيف أش ػ ػػهر

الركاي ػػات الديني ػػة القديم ػػة الت ػػي تح ػػدثت بش ػػكؿ رم ػػزم

ع ػ ػػف العالق ػ ػػة ب ػ ػػيف مب ػ ػػدأ الش ػ ػػمس (ال ػ ػػذكر) ك مب ػ ػػدأ
المحتكل الحاضف (األنثى).

نسػػتطيع الحػػديث طػػكيالن كذكػػر أمثمػػة عديػػدة لكػػف أعتقػػد بػػأف الفكػرة أصػػبحت كاضػػحة .كافػػة الفمسػػفات
حكؿ العالـ هي ذاتها في الجكهر بينما تختمؼ فػي الظػاهر .اختمفػت طريقػة الشػرح كالتفسػير كالترميػز
لكف الفكرة األساسية تبقى ذاتها .تذكر أف الحقيقة تبقى كاحدة بينما األضاليؿ هي كثيرة.
فإذا رغب الفرد فػي الغػكص بمتاهػات الػديانات المختمفػة كالمعتقػدات المتشػابكة كالمتناقضػة سػكؼ لػف
يصؿ إلى مكػاف ،لكػف إذا عػرؼ كيػؼ يسػتخمص المبػادئ الرئيسػية التػي مثمتهػا الرمػكز الدينيػة سػكؼ
يتكصػػؿ إلػػى نتيجػػة مجديػػة حيػػث يعمػػـ فػػي النهايػػة أف كػػؿ هػػذا التشػػابؾ كالتعقيػػد الػػذم شػػاب معتقػػدات
العالـ عمكمان يتمحكر في الحقيقة حكؿ مجمكعة قميمة مف المبادئ الككنيػة كبالتػالي يمكنػه اسػتخالص
القصة المشتركة التي تجمع كؿ األدياف في العالـ دكف استثناء.
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عظعاء انعامل

التعبير األسمى عن جاللة المبدأ األنثوي

هي دائمة العذرية ،المعصكمة عف الخطيئة ،الشفيعة ،الكالدة كفيرة اإلنتاج إذ كؿ شيء في الككف
خرج مف رحمها بما في ذلؾ الشمس ،كرغـ ذلؾ بقيت عذراء طاهرة عفيفة .هذة هي األـ العالمية،
عذراء العالـ التي عبدتها كبجمتها كافة أدياف العالـ القديـ .عرفت باإللهة صاحبة عشرة آالؼ لقب
يمجدها كيكصؼ مدل جاللتها.
ّ
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هي إيزيس ،كمريـ ،كديفاكي ،كمايا ،كعشتار ،كحكاء ،كسيبيؿ ،كصكفيا ،كبميتا ،كدامكينا ،كآنا،

كسيريز ،كأرتميس ،كديميتر ...،إلى آخرة .رغـ استخداـ أسماء مختمفة لإلشارة إليها ،بسبب اختالؼ
أمة مف األمـ القديمة كانت تعبد
الحضارات كالثقافات ،لكنها تشير في النهاية إلى الشيء ذاته .كؿ ّ
إلهة رئيسية ،كهي اإللهة األـ أك اإللهة العظيمة.

إيزيس هي النمكذج المصرم لألـ العالمية ،هي التجسيد الفعمي لمطبيعة األـ التي تكلّد كترعى كؿ
المخمكقات ،لهذا غالبان ما صكر الفنانكف القدامى األـ العالمية بهيئة األـ التي ترضع طفمها.

ادلثضأ األَصىٌ واعذثاؿه تعُظغ ادلاء
مفهكـ العذراء الذم تبنته الكنيسة كالمتمحكر حكؿ شخصية السيدة مريـ العذراء جاء مف مصادر

سابقة لفترة ظهكر المسيحية بزمف بعيد جدان كهك مفهكـ كاف منتشر بيف كافة ثقافات العالـ .كممة

"مارم" تعني "بحر" ("مار"  Mareبالالتينية) ،كاالسـ "مريـ" جاء مف مصطمح سرياني مركب مف
كممتيف" :مار" ك"يـ" ،ككممة "مار" معناها السيد (أك السيدة) ككممة "يـ" معناها البحر .كهذة الكممة
في الحقيقة تمثؿ مفهكـ مستمد مف تعاليـ سابقة تتحدث عف البحر األثيرم الككني الذم يمثؿ المبدأ

األنثكم أك األـ الككنية العذراء .هي المحتكل الككني الذم يمثّؿ أحد العناصر األساسية لثالكث
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كتنمي البذرة األكلى.
الخمؽ (عقؿ ،حركة ،محتكل) .هك ذاته محتكل البيضة الككنية التي تحضف ّ
لقد ربطكا هذا المحتكل الككني الذم يمأل الككف بعنصر الماء بسبب طبيعته السيكلية كما يرافقها مف
خصائص تشبه الماء التي نعرفها مثؿ النقاكة كالطيعية كغيرها.
يكجد سبب كجيه جعؿ القدماء يربطكف عذرية المبدأ األنثكم (األـ العذراء) بالماء (أك البحر) كهك
أف الماء مهما كاف ممكثان يبقى بجكهرة نقيان .فالماء الممكثة ال تككف كذلؾ بجكهرها بؿ تبدك مع ّكرة

بسبب الرسكبيات التي تصبو محمكلها المائي .لكف إذا تـ تصفية المحمكؿ المائي الممكث مف
الرسكبيات التي تعكر صفاكته فسكؼ يعكد إلى نقاكته المعهكدة .لهذا السبب يشيركف إلى النفس

أيضان بأنها دائمة العذرية ،ألف طبيعتها الجكهرية تككف طاهرة تمامان كخالية مف أم لطخة خطيئة.

المحتكل األنثكم يككف نقيان تمامان في الحالة العادية.
لكف ما أف يتزاكج مع عنصر ذكرم فسكؼ يتقمص
سماته كخصائصه كالتي عبرت عنها في الصكر

المقابمة بصيغة ألكاف مختمفة.

لهذا السبب ما نراة مف مظاهر مرئية مف حكلنا هي
غير حقيقية ألننا ال نرل التفاعؿ الذكرم/األنثكم الذم
أدل إلى خمؽ هذا المظهر .عمى هذا المفهكـ استندت
الفمسفة الهندية عندما تحدثت عف "مايا" كالتي ترمز

لمطبيعة الكهمية لمحياة الظكاهرية .هي كهمية ألنها
زائمة لكف مع ذلؾ يبقى المحتكل السيكلي الذم تنشأ
منه أكهاـ الحياة الظكاهرية .الكممة السنسكريتية "مايا"
تعني "كهـ" .مف المثير معرفة أف لكممة "مايا"
معينة بكممة "مام" بالعربية العامية
السنسكريتية صمة ّ

أم ماء.
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ادلثضأ األَصىٌ واعذثاؿه تغيؼ انمًغ
األكؿ
ذكرت سابقان بأف جميػع التعػاليـ الباطنيػة تناكلػت مبػدأيف رئيسػييف كمصػدر لكػؿ األشػياء .المبػدأ ّ

ذك طبيعػػة ذككريػػة بينمػػا الثػػاني ذك طبيعػػة أنثكيػػة .المبػػدأ الػػذكرم يتخػػذ دائم ػان دكر مصػػدر القػػكة بينمػػا
المبدأ األنثػكم يمعػب دكر المحتػكل الحاضػف لهػذة القػكة ،فهػذة األخيػرة تمعػب دكر المركبػة التػي تحمػؿ

القكة أك الغالؼ الذم يكسكها أك الكسيط الػذم ينقمهػا .لهػذا السػبب نػاد انر مػا يػتـ التفريػؽ بػيف المبػدأيف

معينػة أك مػادة مػا أك كػائف .المبػدأ الػذكرم يمثػؿ قػكة مركزيػة (شػمس) تقبػع كسػط
تفحص طاقػة ّ
خالؿ ّ
فقاعة كركية الشكؿ يمألها محتكل سيكلي ،كهذا الكصؼ عمػكمي فػي كػؿ األشػياء ،أم ينطبػؽ عمػى

ال ذرة كما عمى الككف ،أك يمثؿ التركيبة الباطنيػة ألم مخمػكؽ فػي الكجػكد .لهػذا السػبب نجػد فػي كافػة
التعاليـ أف إله الشمس لديه رفيقة أك زكجة أك أخت ،هذة الرفيقة أك الزكجة أك األخػت تمثػؿ المظهػر
األنثػػكم لمشػػمس .هػػي ليسػػت إلهػػة القمػػر كمػػا أصػػبح يعتقػػد الحقػان ،بػػؿ المحتػػكل الػػذم ينقػػؿ نػػكر اإللػػه
(األثيػػر) ،كاتخػػذ هػػذا المحتػػكل شػػكؿ الهػػالؿ عنػػدما تكػػاثؼ عمػػى جػػدار الفقاعػػة الشمسػػية بفعػػؿ تػػدافع

النبضات الشمسية .هذة اإللهة لـ تكف شػيء ثػانكم أك أقػؿ شػأنان مػف زكجهػا بػؿ بػالعكس حيػث تمعػب

أحيانان الدكر األهـ في كافة النشاطات (كما سنرل الحقان).
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إذان ،الهالؿ الذم يمثؿ رمز المبدأ األنثكم للآلهة ليس له عالقة بالقمر بؿ بشيء آخر مختمػؼ تمامػان
رغػػـ كجػػكد تشػػابهات كثي ػرة مػػع القمػػر .فػػالهالؿ المتش ػ ّكؿ عمػػى جػػدار الفقاعػػة الشمسػػية يمثػػؿ القطػػب

المعػػاكس لمشػػمس المركزيػػة ،كهػػذا بالضػػبط مػػا يمثمػػه القمػػر الحقيقػػي بالنسػػبة لمشػػمس األرضػػية حيػػث

يمث ػػؿ القط ػػب الع ػػاكس لمض ػػكء المنبع ػػث منه ػػا .ه ػػذا التش ػػابه ف ػػي األدكار ب ػػيف القم ػػر كه ػػالؿ الفقاع ػػة
الشمسػية جعػؿ القػدماء يرمػزكف إلػى المبػدأ األنثػكم بػػالقمر الهػالؿ فػي كػؿ مػف الهنػد كالصػيف كمصػػر
كأمريكػا كاليكنػػاف ..إلػػى آخػرة ،لكػػف مػع مػػركر الكقػػت تػػـ الخمػػط بػيف المفهػػكـ الحقيقػػي الػػذم يرمػػز إليػػه

الهػػالؿ كبػػيف مفػػاهيـ أخػػرل لػػيس لهػػا عالقػػة بالمكضػػكع .فمػػثالن ،تظهػػر اإللهػػة "إي ػزيس" عمكم ػان فػػي

الصكر كعمى رأسها قكسيف يشبهاف قػركف الثػكر أك الحمػؿ كيحيطػاف بقػرص الشػمس (الشػكؿ التػالي)

كغالبان اتخذ القكسيف هيئة القركف فعالن (الصكرة عمى اليسار) لكف فػي الحقيقػة ال يكجػد صػمة مػف أم

نكع بالقركف بؿ بشيء آخر مختمؼ تمامان كهك المحتكل اإللهي الذم يحيط بالشػمس المركزيػة مشػ ّكالن
هالؿ (الصكرة عمى اليميف).

"إيزيس" هي النمكذج المصرم لألـ العالمية .ككما باقي اآللهة األمهات في الحضارات األخرل،

يرمز إليها بالقمر الهالؿ .تظهر في الصكرة (اليميف) كعمى رأسها هالؿ يحضف قرص الشمس ،لكف
أسيء تفسير هذة الرمزية مع مركر الزمف فجعمكا الهالؿ يهيئة قرنيف كما تبينه الصكرة (اليسار).
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مجمكعة مف الرمكز التابعة لحضارات قديمة مختمفة تبيف الهالؿ الحاضف لمشمس

تبيف حقيقة أف الهالؿ يمثّؿ فكرة المحتكل المتكثؼ عمى جدار الفقاعة الشمسية
رمكز مختمفة ّ

ٗٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

صيو فنية مختمفة يتـ التعبير كفقها عف عالقة المبدأ األنثكم بالمبدأ الذكرم المككناف الرئيسياف
لمفقاعة الشمسية.

٘ٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

مبدأ الشمس

وشانىز األب واالتٍ واألو ادلمضؿح
نالحظ دائمان في األساطير الدينية القديمة كيؼ يجتمع زكج كزكجة لينجباف مكلكد مقدس (أشهرها
الثالكث المقدس المصرم أكزيريس كايزيس كحكرس) كلهذة الحالة معنى باطني ذك أهمية بالغة

خصكصان بعد اعتبار الثالكث كمبدأ عاـ يحكـ اآللية التراتبية لعممية الخمؽ .كؿ ظاهرة ال بد مف أف

تكلد مف تزاكج مبدأ ذكرم كمبدأ أنثكم .لكف هذة الظاهرة الكليدة تتحكؿ الحقان إلى لعب دكر األب

بدالن مف االبف فينتد زكاجه مع المبدأ األنثكم كليد جديد ،ثـ تتكر العممية كهكذا إلى ال نهاية .لهذا
السبب نرل المراجع التاريخية تختمؼ بشكؿ كبير في اشارتها لمشيء ذاته ،أشهرها هي تمؾ اإلشكالية

المتعمقة بشعار العيف الذم يرمز لمشمس ،حيث هناؾ مراجع تسميه عيف حكرس كأخرل عيف
يقركف
أكزيريس ،رغـ أنه معركؼ بأف حكرس يعتبر ابف أكزيريس .المطمعيف عمى التعاليـ السرية ّ

مككف مف مككنات المبدأ الشمسي.
بأف أكزيريس كحكرس يمثالف الشمس فعالن ،لكف كؿ منهما يمثؿ ّ
أكزيريس يمثؿ النكاة الشمسية النابضة كبالتالي هك األب ،بينما حكرس يمثؿ النفحة الشمسية المنبعثة
مف النكاة كبالتالي هك االبف .هذة الفكرة ستتكضح جيدان عبر الفقرات التالية.

كفقان لمتعاليـ السرية ،النكاة الشمسية مؤلفة مف ذكر كأنثى معان (شرحت سابقان كيفية تشكؿ الشػمس مػف
تفاعؿ هػذيف المبػدأيف) لكػف بػنفس الكقػت ،بعػد أف نشػطت هػذة النػكاة الشمسػية نػتد زكج جديػد مؤلػؼ

مف ذكر كأنثى أيضان كهما ٔ[ :القكة المندفعة مف النكاة الشمسية (سميتها نفحػة شمسػية) كلهػا طبيعػة
ذكريػػة ،ك[ٕ المحتػػكل األنثػػكم المتكػػاثؼ عمػػى جػػدار الفقاعػػة الشمسػػية بفعػػؿ القػػكة الذكريػػة المندفعػػة.
(الشكؿ التالي):
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فقاعة شمسية مؤلفة مف شمس مركزية كنفحة كمحتكل متكاثؼ عمى شكؿ هالؿ
لقد أصبح لدينا صيغة جديدة مف مبدأ الجندر التي تجمّت مع نشػكء المبػدأ الشمسػي .النفحػة الشمسػية

المندفعػػة مػػف الن ػكاة المركزيػػة تمثػػؿ الػػذكر ،كالمحتػػكل المتكػػاثؼ عمػػى جػػدار الفقاعػػة الشمسػػية يمثػػؿ

األنثػى .بهػػذة الطريقػة تتجمػػى حقيقػػة أف المبػدأ األنثػػكم يمعػب دائمػان كفػػي جميػع األحػكاؿ دكر المحتػػكل
الحاضػػف لمقػػكة الذكريػػة المندفعػػة أك تمثػػؿ المركبػػة التػػي تحمػػؿ هػػذة القػػكة أك الغػػالؼ الػػذم يكسػػكها أك
الكسيط الذم ينقمها .لكف السػؤاؿ هػك :بمػا أف النفحػة الشمسػية اتخػذت دكر الػذكر فمػا هػك دكر النػكاة
الشمسية في هذة الحالة؟
عندما يككف هناؾ مصدر محفّز لقكة ما ،ال بد مف أف يتبعه مبػدأ ذكػرم يمثػؿ حركػة هػذة القػكة كمبػدأ
أنثكم يحضف هذة القكة ،بينما المصدر المحفّػز يتخػذ دكر حيػادم مهػيمف .فػي حالػة المبػدأ الشمسػي،

عن ػػدما تب ػػدأ الن ػكاة الشمس ػػية بػػالنبض كينبعػػث منه ػػا ق ػػكة شمسػػية (نفحػػة) تتح ػػكؿ الن ػكاة الشمسػػية إل ػػى
عنصر حيادم (لكنه مهيمف) بينما تصبح النفحػة الشمسػية عنصػر الػذكر كالمحتػكل الحاضػف يحػافظ
عمػػى طبيعت ػػه األنثكيػػة .كبالت ػػالي كفقػػان لمتع ػػاليـ السػػرية تبق ػػى النػػكاة الشمس ػػية محافظػػة عم ػػى طبيعته ػػا

الذكرية لكف باتخاذ دكر األب ،بينما النفحة الشمسية تتخػذ دكر االبػف .أمػا المحتػكل الحاضػف فينقسػـ
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خػالؿ تدافعػػه إلػى تػػدرجات تتػراكح بػيف محتػػكل لطيػػؼ (األـ) كمحتػكل كثيػػؼ (البنػػت) لكنػه فػػي جميػػع

األحكاؿ يحافظ عمى طبيعته األنثكية( .سكؼ أشرح دكر كؿ مف هذة التدرجات الحقان).

أعتقد أنه أصبح سهالن عمينا اآلف تكضيح كيؼ تككف إيزيس في البداية كالدة أكزيريس ثـ أخته ثـ

زكجته  ،فهذا سهؿ التفسير كالشرح إذا كنا مطمعيف عمى المكضكع الحقيقي الذم يقصدة هذا التشبيه
الرمزم .يمكننا تمخيص الفكرة مف خالؿ الشرح المصكر التالي:

ٕ

ٔ

ٗ

ٖ

شرحنا سابقا كيؼ تـ تمقيح البيضة عبر قذؼ أك نفخ عنصر ذكرم في محتكاها األنثكم فتكاثؼ

قسـ مف المحتكل ،مخمكطان مع القكة الذكرية ،في مركز البيضة .هذا التكاثؼ في مركز البيضة يمثؿ
األكؿ كالذم نتد مف تزاكج المحتكل األنثكم مع القكة الذكرية.
المكلكد ّ

ٔ

ٖ

ٕ

ٗ

الم رحمة التالية لمحالة السابقة تبدأ مف احتضاف المحتكل األنثكم لممكلكد الجديد (الصكرة رقـ [ٔ )
كهذا يجعؿ المحتكل يمعب دكر األـ في هذة المرحمة .في المرحمة الثانية يبدأ المكلكد الجديد بالنمك

كالتعاظـ حتى أصبح مساكيان لممحتكل األنثكم (الصكرة رقـ [ٕ ) فأخذ دكر األخ الشقيؽ .في المرحمة

الثالثة يبدأ نشاط هذا المكلكد (األخ) يتزايد كيتغمب عمى المحتكل األنثكم كيطغي عميه (الصكرة رقـ

مجرد أخ متساكم.
تحكؿ المكلكد إلى زكج طاغي كليس ّ
[ٖ ) بدأت هذة المرحمة تشهد عممية ّ
المرحمة الرابعة تشهد عممية التزاكج حيث بدأت عممية التنابض الشمسي (الصكرة رقـ [ٗ ) كهي
تمثؿ عممية قذؼ النفحة الشمسية (النطفة التي ستنجب حكرس) كتمقيح المحتكل األنثكم.
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مالحظة :لهذة القصة تكممة كسكؼ نركيها الحقان مع تكالي األفكار (أنظر في مكضكع النفحة

اإللهية) .لكف المهـ معرفة حقيقة أف هذة العممية التفاعمية المتسمسمة بيف مبدأم الذكر كاألنثى هي

التي ألهمت القدماء إلى الحديث عف االبف الذم صار أخ شقيؽ ثـ زكج .ليس هناؾ أم دكافع شاذة
أك غير أخالقية كراء أقكالهـ أك أكصافهـ .لقد حصؿ الكثير مف األعماؿ الشاذة عبر العصكر التي

تبعت زمف الحكماء األكائؿ ،كزكاج الممكؾ كاألمراء مف خكاتهـ كأمهاتهـ كبناتهـ ،ككاف ذلؾ بإمالء
مف كهنة جهالء كمنحطيف أخالقيان قامكا بتفسير التعاليـ الدينية بشكؿ حرفي بدالن مف األخذ برمزيتها
العممية فقط.

األـ ،التػػي أنجبػػت إلػػه الشػػمس ،هػػذة القصػػة التػػي حافظػػت عميهػػا مجمكعػػة كبي ػرة مػػف
ّ
قصػػة العػػذراء ّ
األدياف بأمانة كاخػالص ،تػذ ّكر بالكتابػات التػي تناكلػت النسػخة المصػرية لػألـ العػذراء ،كهػي "إيػزيس"

 ،Isisالتي ظهرت في معبد "سايس"  Saisقائمة.." :الثمػرة التػي جمبتهػا هػي الشػمس ."..بػالرغـ مػف
ؾ أنهػػـ فهمػكا جميع ػان مكقعهػػا
أف العػػذراء كانػػت مرتبطػػة بػػالقمر عنػػد الػػكثنييف األكائػػؿ ،لكػػف مػػا مػػف شػ ّ
الحقيقػػي فػػي الكجػػكد .كافػػة شػػعكب العػػالـ القػػديـ يعتبػػركف العػػذراء بأنهػػا ّأـ الشػػمس ،كعرفػكا جيػػدان بػػأف

القمر ال يستطيع القياـ بهذة المهمة (كالدة الشمس) حيث هذا األخير ال يمثؿ القمر الفعمػي بػؿ شػيء

آخػػر مختمػػؼ تمامػان .لكػػف عػػف أم عػػذراء كػػانكا يتكممػػكف؟ إنهػػا العػػذراء العالميػػة ،التعبيػر األسػػمى عػػف
جاللة المبدأ األنثكم ،كهذا ما تعرفنا عميه في فصؿ سابؽ.

خالؿ االطالع عمى المظاهر المختمفة لمبدأ الثالكث في الجزئيف السػابقيف تعرفنػا عمػى صػيو مختمفػة
مف الثكاليث .رأينا مثالن كيؼ أف الكجكد مؤلؼ مف ثالثة عناصر أساسية :العقػؿ كالحركػة كالمحتػكل.
كالمػػادة مؤلفػػة مػػف ثالثػػة مككنػػات :مبػػدأ محفّػػز كمبػػدأ ِ
مقيػػد .بينمػػا الثػػالكث اإليقػػاعي الػػذم
نشػػط كمبػػدأ ّ
تتػػألؼ منػػه مسػػيرة التجسػػيد المػػادم فهػػك :االنػػدفاع ،التسػػارع ،كالعطالػػة قبػػؿ أف تتكقػػؼ تمامػان ..كهكػػذا

إلى آخرة .نالحظ بأنه في كؿ هذة الثكاليث ،المبػدأ الػذكرم يمثػؿ العنصػر الثػاني بينمػا المبػدأ األنثػكم
يمثؿ دائمان العنصػر الثالػث فيهػا .مػف هنػا جػاءت السػمات كالخصػائص التػي أ ِ
نسػبت لهػذيف المبػدأيف.
دعكنا نتعرؼ عمى المزيد مف خصائص كأكصاؼ هذيف المبدأيف مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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ٔ

ٖ

ٕ
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فاعل

منفعل

مفعول

مستفعل

شمس

نفحة شمسية

محتكل

محتكل متبمكر

ذكر [األب

ذكر [اإلبف

أنثى [األـ

أنثى [البنت

نار

هكاء

ماء

تراب

عقؿ

حكمة

بينة

جالء

انطالؽ

تسارع

تباطؤ (تثاقؿ)

تكقؼ

تجاكزم

زماف

مكاف

زمكاف

تحفيز

نشاط

تقييد

جمكد

خاطؼ كعنيؼ

قكم كمتكازف

إرادة

فكر

مشتّت كضعيؼ
رغبة

تالشي كزكاؿ
حس

عقؿ

كعي

كينكنة

كائف

مصدر قكة

حركة قكة

محتكل أثيرم

أثر أك تأثير

يكجػػد الكثيػػر مػػف األمثمػػة األخػػرل لكػػف أعتقػػد أف هػػذة العينػػات تكفػػي إلثبػػات الفك ػرة .كمػػا نالحػػظ فػػي
الجػػدكؿ ،يكجػػد أربعػػة أعمػػدة كالعمػػكد األكؿ يمثػػؿ العنصػػر الحيػػادم الػػدافع ،كالثػػاني يمثػػؿ العنصػػر
الذكرم المندفع ،كالثالث يمثؿ العنصػر األنثػكم المػدفكع ،كالعمػكد ال اربػع يمثػؿ الحالػة الناتجػة مػف هػذا
االندفاع كالتػدافع الحاصػؿ بػيف العناصػر الثالثػة السػابقة .كتعتمػد النتيجػة عمػى الحالػة التػي نخضػعها

لمدراسة.

...........................
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انفماعح انىادضج طاعخ اشُني
فػػي الجػػزء الثػػامف مػػف هػػذة المجمكع ػة ،اسػػتكعبنا كيػػؼ يمكػػف أف يكػػكف العػػالـ المتجمػػي مجػ ّػرد انقسػػاـ
كهمي لممصدر الحقيقي .المصدر الحقيقػي يقبػع فػي العػالـ التجػاكزم بينمػا االنقسػاـ الػكهمي يقبػع فػي
العػػالـ المتجمّػػي .العػػالـ المتجمّػػي مقسػػكـ إلػػى قسػػميف ٔ[ :بػػاطني محكػػكـ بعامػػؿ الػػزمف ٕ[ ،ظػػاهرم

محككـ بعامؿ الزماف كالمكاف .يمكف التعبير عف هذة الحالة باختصار في الشكؿ التالي:
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يمكف التعبير عف هذة الحالة أيضان مع إضافة آلية تش ّكؿ كتجسيد القكل كالطاقات في كؿ مف
المستكيات ،كذلؾ في الشكؿ التالي:
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األكلي لعممية الخمؽ الحاصمة في المستكل التجاكزم تفرض كجكد ازدكاجية لمفقاعة
إذان ،النمط ّ
الشمسية في المستكل المتجمّي كذلؾ ألف هذا المستكل محككـ بعاممي الزماف كالمكاف .لكف هذا ليس
السبب الكحيد الذم يفرض ازدكاجية الفقاعة الشمسية حيث هناؾ سبب آخر مهـ له عالقة بمبدأ

القطبية.
رأينػا فػي الجػػزء الثػامف كيػػؼ أنػه خػالؿ عمميػػة الخمػؽ حصػػمت حالػة انفصػاـ فػػي البيضػة الككنيػػة .أم

ميز نفسػه مػف الكػائف الكػكني .حصػمت هػذة الحالػة تحديػدان خػالؿ نشػكء مبػدأ القطبيػة،
هناؾ شيء ما ّ
حيث القسـ السفمي مف البيضة الككنية ش ّكؿ جانػب آخػر منفصػؿ عػف القسػـ العمػكم لكنػه بقػي متممػان
ل ػػه .يمكنن ػػا اعتب ػػار ه ػػذا الجان ػػب الص ػػكرة الس ػػمبية لمكاق ػػع الحقيق ػػي .ه ػػك االنعك ػػاس ،أك الظ ػ ّػؿ لمع ػػالـ
الحقيق ػػي .ه ػػذا ه ػػك العػػالـ الم ػػنعكس كمػػا يس ػػمكنه أك العػػالـ ال ػػكهمي .يمك ػػف التعبيػػر ه ػػف هػػذة الفكػ ػرة

باختصار مف خالؿ الشكؿ التالي:

التكجه لكلبيان إلى المركز اتخذ مسا انر صاعدان ثـ نزكالن مػف األعمػى باتجػاة المركػز.
انزياح المحتكم الككني مف محيط الكرة ك ّ
هػػذة العمميػػة خمقػػت منطقػػة إف ػراغ فػػي األسػػفؿ كمنطقػػة تكػػاثؼ فػػي األعمػػى .أم قػػكة شػػفط فػػي األسػػفؿ كقػػكة ضػػغط فػػي
األعمى .هذا جعؿ الكرة في النهاية مقسكمة إلى قسميف :القسـ العمكم المكجب [ ، +كالقسـ السفمي السالب [. -

بما أف هذا االنقساـ حصؿ خارج المكاف كالزماف فهذا بالتالي يجعمه قابؿ لمحدكث في كؿ مكاف ككؿ

زماف .جميع التعاليـ الباطنية حكؿ العالـ تحدثت عف القطبية الثنائية التي تشػكمت بعػد انقسػاـ الكاحػد
إلى قسميف ،كقد أشاركا إليها بأسماء كثيرة كرمزكا إليها بطرؽ مختمفة .يمكننا مالحظة هػاتيف القػكتيف
في كؿ مكاف في الطبيعة كفي كافة مجرياتها.
ٖٜ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
بعد التسميـ بسكاد مبدأ القطبية في كؿ مكػاف كزمػاف ،عمينػا التسػميـ منطقيػان بأنػه عنػدما كلػدت الشػمس
المركزيػػة (نشػػكء الػػزمف) ،بػػدالن مػػف كالدة فقاعػػة كاحػػدة نشػػأت فقػػاعتيف :األكلػػى هػػي الفقاعػػة الشمسػػية

الممثمػػة لصػػكرة مطابقػػة لمعػػالـ الحقيقػػي ،كالثانيػػة تمثػػؿ عػػالـ كهمػػي معػػاكس لمع ػػالـ الحقيق ػػي .العػػالـ

الحقيقي يمنح بينما العالـ الكهمي يسمب ،كهاتيف الخاصػيتيف لهمػا أهميػة كبيػرة سػكؼ أشػرحها الحقػان.
يمكف تكضيح هذة الحالة مف خالؿ الشكؿ التالي:

األكلي لعممية الخمؽ الحاصمة في المستكل التجاكزم تفرض كجكد ازدكاجية لمفقاعة الشمسية
النمط ّ
كذلؾ انصياعان لمبدأ القطبية الذم نشأ في العالـ التجاكزم بعد انقساـ البيضة الككنية إلى قسميف،
القسـ العمكم يمثؿ القطب المكجب بينما القسـ السفمي يمثؿ القطب السالب.

ٜٗ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
له ػػذا السػػبب عن ػػدما نتنػػاكؿ الفقاع ػػة الشمسػػية بتػػدرجاتها األربعػػة عمين ػػا اعتباره ػػا مؤلفػػة مػػف فق ػػاعتيف

األكؿ يمثػػؿ الشػػمس كالقطػػب الثػاني يمثػػؿ المػػادة .أم كمػػا
تتمحػكراف حػػكؿ قطبػػيف متناقضػػيف ،القطػب ّ
في الشكؿ التالي:

التدرج انقسـ إلى
لتدرج المحتكل بيف الشمس كالمادة نجد أف هذا ّ
بدالن مف تسمسؿ خطّي كاحد ّ
متدرج لكياف كاحد أصبح لدينا كيانيف ،أم فقاعتيف ،األكلى تتمحكر حكؿ
قسميف .أم بدالن مف امتداد ّ
الشمس المركزية كالثانية تتمحكر حكؿ المادة.

ػدرج المقسػػكـ إلػػى قسػػميف أصػػبح كػػؿ قسػػـ فيػػه لػػه خاصػػية
األمػػر الػػذم قػػد ال ننتبػػه لػػه هػػك أف هػػذا التػ ّ
األكؿ التػػابع لمن ػكاة الشمسػػية يبعػػث إشػػعاعه لمخػػارج (أم يعطػػي أك يمػػنح)،
تمي ػزة عػػف اآلخػػر .القسػػـ ّ
بينما القسـ الثاني التابع لممادة يتمقى اإلشعاع الشمسي (يأخذ أك يسمب) ،كما في الشكؿ التالي:

ٜ٘

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

بما أف الجانب الباطني (الشمس المركزية) يمثؿ صكرة مطابقة لمعالـ التجػاكزم ،أم متشػابه معػه فػي

ػع نحػػك المحػػيط) فهػػذا يجعم ػه ممػػثالن لػػه فػػي العػػالـ
الصػػفات كخصػػائص (متكػػاثؼ فػػي المركػػز كمشػ ّ
المتجمّػػي (لهػػذا السػػبب أشػػاركا إليهػػا بػػاالبف المقػػدس) .بينم ػػا الجانػػب الظ ػػاهرم يحػػافظ عمػػى قطبيتػػه
المعاكسة ألنه كما المرآة العاكسة ،أم كؿ مػا يحصػؿ فػي العػالـ الحقيقػي يحصػؿ بػالعكس فػي العػالـ

الكهمي .التكاثؼ في المركز يصبح تكاثؼ عمػى المحػيط مػثالن ،اإلشػعاع نحػك المحػيط يصػبح إشػعاع

نحك المركز ،أك الدكراف لميميف يصبح دكراف لميسار ،أك التقمّص يصػبح تمػدد ،أك االنفجػار الخػارجي

يصبح انفجار ضمني ..كهكػذا .بمػا أف الجانػب البػاطني يمثػؿ صػكرة مطابقػة لمعػالـ التجػاكزم ،كلهػذا

أشاركا إليه باالبف المقدس أصبح بإمكاننا إنساب كامؿ صػفاته إليػه كبالتػالي يمكننػا العػكدة إلػى قائمػة
المتعاكسػػات ال ػكاردة فػػي الجػػزء الثػػامف مػػف هػػذة المجمكعػػة لكػػف بػػدالن مػػف كممػػة تجػػاكزم نضػػع كممػػة

باطني ،كبدالن مف متجمي نضع كممة ظاهرم ،باإلضافة إلى إجراء بعض االستبداالت األخرل تتعمػؽ
بالمكاف كالزماف مثالن ،فنخرج بالجدكؿ التالي:

ٜٙ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
انعامل انعهىٌ

انعامل انضَُىٌ

ٔ

باطني

ظاهرم

ٕ

متكاثؼ في المركز

منتشر نحك المحيط

ٖ

انطكاء إلى الداخؿ

انفراج إلى الخارج

ٗ

فردانية

تعدد

٘

الحقيقة

كهـ

ٙ

مثالية

دكنية

ٚ

كاحد

كثير

ٛ

ركحي

مادم

ٜ

فكرم

ٓٔ

كماؿ

حسي
ّ
نقص

ٔٔ

غير محدكد

محدكدية

ٕٔ

صفاكة

شكائب

ٖٔ

لطيؼ

كثيؼ

ٗٔ

ال مكاف

محككـ بالمكاف كالزماف

٘ٔ

أبدية ،خمكد

مؤقت ،زائؿ

باإلضػػافة إلػػى العكامػػؿ المػػذككرة سػػابقان بخصػػكص السػػبب المنطقػػي النقسػػاـ الفقاعػػة إلػػى اثنػػيف ،يكجػػد

سػبب آخػر كهػك سػبب إد اركػي أكثػر مػف ككنػه مػادم .القػابع فػي داخػؿ الفقاعػة ال يػرل سػكل مككنػات
الفقاعة مف الداخؿ ،باإلضافة إلػى أنػه ال يختبػر سػكل الظػركؼ المتجميػة داخػؿ الفقاعػة .بينمػا القػابع

خػػارج الفقاعػػة سػػكؼ لػػف يػػرل سػػكل المككنػػات مػػف الخػػارج ،كال يختبػػر سػػكل الظػػركؼ كالحػػاالت التػػي
تتجمى في الخارج .بالتالي فإنهػا فكػرة جيػدة أف يػتـ تصػكير فقػاعتيف بػدالن مػف كاحػدة خػالؿ د ارسػتهما،
كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تمكػػيف الػػدارس مػػف رؤيػػة مككنػػات الجػػانبيف ككػػذلؾ اختبػػارات الحػػاالت المتجميػػة فػػي

الجانبيف أيضان.

ٜٚ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
كمػ ػػا هػ ػػك مبػ ػػيّف رمزي ػ ػان فػ ػػي التش ػ ػريح
المقاب ػػؿ ،الجس ػػد الم ػػادم لمك ػػائف ه ػػك
عبػ ػ ػػارة عػ ػ ػػف قش ػ ػ ػرة خارجيػ ػ ػػة تحجػ ػ ػػب
داخمهػػا الكثيػػر مػػف المقكمػػات الخفيػػة.

أهػ ػػـ العناصػ ػػر التػ ػػي تقبػ ػػع فػ ػػي هػ ػػذا
الجانػػب البػػاطني هػػك الػػذات المركزيػػة

التػ ػػي تش ػ ػ ّكؿ جػ ػػكهر الكػ ػػائف كأسػ ػػاس
كجػ ػ ػػكدة .بينمػ ػ ػػا األنػ ػ ػػا تنتمػ ػ ػػي لمقش ػ ػ ػرة
الخارجية لمكائف.

الشكؿ المقابؿ يبيف انفصاؿ بيف الجانب
الباطني كالجانب الظاهرم ،كهػذا يسػاعد
عم ػػى فه ػػـ الف ػػرؽ ب ػػيف ه ػػذيف الج ػػانبيف.
األمر المهـ الذم سكؼ نكتشفه في هػذا

االنفصاؿ بيف الجانػب البػاطني كالجانػب
الظ ػ ػػاهرم ه ػ ػػك الف ػ ػػارؽ المنطق ػ ػػي ب ػ ػػيف
ثنائي ػ ػػة ال ػ ػػذات كاألن ػ ػػا .كه ػ ػػذا م ػ ػػا س ػ ػػكؼ
نبحث فيه في فصكؿ الحقة.

دكف هذة الطريقة في تشريح الفقاعة الشمسية ال يستطيع المريد فهـ كاستيعاب الشرح المتعمؽ بآلية
عمؿ كأداء الشمس المركزية ككيفية التجسيد المادم كغيرها مف مجريات كأحداث كصفتها التعاليـ
المتعمقة بالجانبيف الباطني كالظاهرم.

ٜٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
طريقػػة تجمّػػي كتفاعػػؿ الطاقػػات كالقػػكل المختمفػػة فػػي المسػػتكل البػػاطني تختمػػؼ تمام ػان عػػف المسػػتكل

الظاهرم مما يجعؿ شرحها معقدان إذا جمعناها في فقاعة كاحدة (الشكؿ التػالي) كبالتػالي نحػف بحاجػة
إلى فقاعتيف لكي تبدك سهمة ككاضحة.

صكرة تشريحية تبف الجانبيف الباطني كالظاهرم معان
بينما إذا فصمنا الجانب الباطني عف الظاهرم بحيث كصفناهما بصبغة فقاعتيف بدالن مف فقاعة

كاحدة سكؼ يبدك األمر أكثر كضكحان (الشكؿ التالي):

ٜٜ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

صكرة تبيف الفقاعة الباطنية كالظاهرية كيبدك كاضحان الفركقات في محتكيات كؿ منهما ،فالعيف مثالن،
كترمز لمكعي ،تبدك مركزية في القسـ الباطني ،بينما هي مكجكدة عمى السطح في القسـ الظاهرم
كهذا يشير إلى الكعي السطحي الذم يتمتع به القسـ الظاهرم لدينا .كما ذكرت سابقان ،كؿ ما
يحصؿ في القسـ الباطني يجد معاكس له في القسـ الظاهرم .التكاثؼ في المركز يصبح تكاثؼ

عمى المحيط ،اإلشعاع نحك المحيط يصبح إشعاع نحك المركز ..،كهكذا إلى آخرة .أما القكل
كالطاقات التي تنشأ كتتكالد في القسـ الباطني فتتجمى بصيغة مممكسة في القسـ الظاهرم كيككف هذا

التجمّي بأكثر مف طريقة كقد أكردت مثاليف في الشكؿ التالي.

ٓٓٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
يكج ػػد ص ػػيو كثيػ ػرة يمك ػػف أف تتجم ػػى كفقه ػػا الق ػػكل االثن ػػى
عشر كالطاقات السػبعة فػي التجسػيد المػادم لمكػائف .مثػؿ

رب ػػط األبػ ػراج الفمكي ػػة بأعض ػػاء اإلنس ػػاف كف ػػؽ م ػػنهد عم ػػـ
الفمػ ػػؾ كالطػ ػػب الهرمػ ػػزم .ككػ ػػذلؾ ربػ ػػط الطاقػ ػػات السػ ػػبعة

بمكاقع الشاكرات في الجسـ كفػؽ مػنهد اليكغػا ،أك ربطهػا
بمرتفعػػات الكػػؼ كفػػؽ مػػنهد عمػػـ ف ارسػػة اليػػد كالتػػي تمثػػؿ

عمكمان جكانب الكعي السبعة.

باإلضػػافة إلػػى تجمّػػي هػػذة القػػكل بصػػيغة ماديػػة فػػي المسػػتكل الػػدنيكم ،نجػػد أنهػػا تخضػػع أيضػان لعامػػؿ
الزماف خالؿ مسيرة التجمّي ،أم تتجمى كفؽ ترتيب زمني متسمسؿ .فمثالن ،تعرفنا سابقان عمى الطاقات

السبعة المختمفة التي تنبعث مف النكاة الشمسػية (الشػكؿ التػالي) .لكػف السػؤاؿ هػك بػأم صػيغة تنبعػث
مف النكاة الشمسية؟ كما هك ترتيػب اصػطفاؼ هػذة القػكل خػالؿ انبعاثهػا مػف النػكاة؟ أم بمعنػى آخػر،

لقػػد تعرفنػػا عمػػى ترتيػػب هػػذة الطاقػػات فػػي حالتهػػا الثابتػػة (عمكدي ػان) لكػػف كيػػؼ سػػيككف ترتيبهػػا خػػالؿ

تحركها (أفقيان) خالؿ انبعاثها مف النكاة؟ أم بعد أف يحكمها عامؿ الزمف؟

ٔٓٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

ترتيب الطاقات السبعة في حالتها الثابتة (عمكديان) .لكف هذا الترتيب يختمؼ خالؿ انبعاثها مف النكاة
الشمسية عمى شكؿ حمقات مكجية متذبذبة

الشػػكؿ التػػالي يجيػػب عمػػى الس ػؤاؿ السػػابؽ بشػػكؿ مختصػػر كبسػػيط إذ يبػػيف الصػػيغة الفعميػػة لمترتيػػب
الزمني لمطاقات السبعة المنبعثة مف النكاة الشمسية:

الترتيب الزمني الفعمي لمطاقات السبعة خالؿ انبعاثها مف النكاة الشمسية

ٕٓٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
قد يبدك ترتيب الطاقات السػبعة المنبعثػة مػف النػكاة الشمسػية عشػكائيان لمكهمػة األكلػى لكنػه لػيس كػذلؾ.

هػػذا الترتيػػب مػػنظّـ كمػػدركس كيسػػتند عمػػى أسػػاس منطقػػي .يػػذكرنا بالطريقػػة التػػي أنسػػب فيهػػا عممػػاء
الفمؾ الككاكب إلى أياـ األسبكع .أم كما في الشكؿ التالي:

كمػػا هػػك مبػػيف فػػي الشػػكؿ السػػابؽ .كػػؿ يػػكـ مػػف أيػػاـ األسػػبكع أنسػػب إلػػى كككػػب معػ ّػيف كاتفػػؽ عممػػاء

الفمؾ في جميع الحضارات القديمة عمى هػذا الترتيػب تحديػدان .جميػع الفمكيػيف حػكؿ العػالـ اتفقػكا عمػى

أف يػػكـ األحػػد منسػػكب لكككػػب الشػػمس ،كيػػكـ االثنػػيف منسػػكب لمقمػػر ،كيػػكـ الثالثػػاء منسػػكب لمم ػريخ،

كيػكـ األربعػاء منسػػكب لعطػارد ،كيػػكـ الخمػيس منسػػكب لممشػترم ،كيػػكـ الجمعػة منسػػكب لمزهػرة ،كيػػكـ
السبت منسكب لزحؿ.
اآلف أصػػبحنا نعمػػـ لمػػاذا اتخػػذ عممػػاء الفمػػؾ هػػذا الق ػرار الػػذم
يب ػػدك عشػ ػكائيان لمكهم ػػة األكل ػػى حي ػػث تب ػػيف أنه ػػـ اتبعػ ػكا طريق ػػة

منطقية لمعالجة المسألة حتى تكصمكا إلى هذة النتيجػة .كػانكا

يعرفكف أف الطاقات السبعة مؤلفة مف قطبػيف مختمفػيف ،ثالثػة
تحركهػػا (أفقي ػان)
فػػكؽ الشػػمس كثالثػػة تحػػت الشػػمس ،كخػػالؿ ّ
سكؼ يختمؼ ترتيب اصطفافها ألنػه يخضػع لمبػدأ القطبيػة إذ
كؿ طاقة عميا سكؼ تصطحب معها الطاقة الػدنيا التػي تمثػؿ

قطبيتها المعاكسة .كككب زحؿ (السبت) مثالن يصػطحب معػه

الزهرة (الجمعة) ،ككككب المشترم (الخميس) يصػطحب معػه

عطارد (األربعاء) ...كهكذا.
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إذان ،عندما يسيطر عامؿ الزمف عمى المبدأ السباعي سكؼ يتحكؿ ترتيب اصػطفاؼ الطاقػات السػبعة

بطريقػػة خطيػػة زمنيػػة كذلػػؾ تماشػػيان مػػع قػػانكف التسمسػػؿ الزمنػػي .لكػػف مػػا أف يػػدخؿ عامػػؿ المكػػاف إلػػى
المعادلة سكؼ يعكد الترتيب العمكدم لمطاقات السبعة كما كاف في السابؽ .كقد رأينا هذا التجمّي فػي

طريقػة ترتيػب الشػػاكرات فػي الجسػػـ مػثالن أك ترتيػػب ألػكاف الطيػؼ خػػالؿ مػركر الضػػكء فػي مكشػػكر أك

ترتيب ألكاف قكس قزح.

نجمة سباعية كاف يستخدمها
القدماء لالستدالؿ خالؿ معالجة

مسائؿ فمكية .يبدك أنهـ كانكا

يعممكف جيدان االختالؼ في ترتيبها
التحرؾ الزمني
بيف الحالتيف:
ّ
كالثابت المكاني.
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اجلاَثني ،انثاؿٍُ وانظاهغٌ ،عهً ادلـرىي انظعٌ
األمر اآلخر الذم ال يقؿ أهمية كالذم سكؼ نكتشفه في هذة الثنائيػة (الفقػاعتيف الباطنيػة كالظاهريػة)

ػذرة فػػي حالته ػػا
ػذرة فػػي حالتهػػا الص ػػمبة كالػ ّ
ػذرة حي ػػث سػػنرل الفػػارؽ المنطقػػي ب ػػيف الػ ّ
يتعمػػؽ بمجػػاؿ الػ ّ
الطاقيػة .عمػػى هػػذا المنطػػؽ بالػػذات اعتمػدت الفيزيػاء األثيريػػة  Aetheric Physicsالتػػي تقػػكؿ بػػأف
لمػػذرة كجهػػيف أك جػػانبيف (أم عبػػارة عػػف فقػػاعتيف) ،األكلػػى متجميػػة ظاهري ػان كالثانيػػة متجميػػة باطني ػان.

الظاهريػػة صػػمبة كمحككمػػة بعػػاممي الزمػػاف كالمكػػاف ،بينمػػا الباطنيػػة مخفيػػة مػػف مسػػرح الكجػػكد لكنهػػا

مكجكدة كلها تأثير كبير عمى سمكؾ القسـ الظاهرم كهذا مػا تنحػى إليػه الفيزيػاء الكميػة Quantum
 Physicsفي الكقت الحالي.

الذرة كفقا لمفهكـ الفيزياء األثيرية .ألف القسـ السفمي هك الظاهر بالنسبة لنا جعمكة يمثؿ القطب
ّ
المكجب ،بينما القسـ الباطني اتخذ القطب السالب .هذا الترتيب لألقطاب يبدك منطقيان إذا رأينا األمر
مف منظكر دنيكم.

يبدك أف هذة الصيغة الثنائية لمذرة ليست اكتشاؼ جديد بؿ تعكد إلى زمف قديـ جدان .لطالما تحدث
فالسفة العالـ القديـ عف كجكد قسـ ظاهرم كباطني لمذرة التي تمثؿ أصغر شيء في الكجكد كالذم

يتعذر تقسيمه أك تجزئته .سكؼ نتعرؼ في المكضكع التالي عمى الطريقة التي كصؼ بها القدماء
الذرة ككيؼ شرحكا مككناتها كخصائصها ،كذلؾ مف خالؿ المكضكع التالي:
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ّ
عهى انظعج عُض انمضياء
هناؾ الكثير مما نستطيع تعممه مف خالؿ إلقاء نظرة متفحصة عمى إنجازات أسالفنا القدماء .ليس

المقدرة كالمعركفة سابقان ،لكنه ليس سهالن اكتشاؼ
صعبان القياـ بتطبيؽ جديد كمفيد لبعض المبادئ
ّ
مبدأ جديد .ليس سهال أبدان البناء دكف العكدة إلى أساسات ما تـ بناءة مف قبؿ .لهذا السبب لدينا

إعجاب كبير تجاة أكلئؾ المفكريف الرئيسييف لمعرؽ البشرم الذيف ازدهركا في مراحؿ مختمفة عبر

مجرديف مف أم مف تمؾ السبؿ كالكسائؿ التي نستعيف بها اليكـ .عمينا بالتالي
التاريخ القديـ ككانكا ّ
التساؤؿ كيؼ استطاعكا اكتشاؼ تمؾ المبادئ األساسية التي اعتمدت عميها كافة المعارؼ التي
نشأت فيما بعد ،كالزالت قائمة حتى اليكـ .ليس هناؾ سكل جكاب كاحد ممكف ،كهك كجكد مصدر

لممعرفة يكمف في باطف النفس .قكة عقالنية فطرية تستطيع اكتشاؼ كبرهنة هكذا حقائؽ عممية
ثابتة .قكة حدس عجيبة بحيث تستطيع فهـ كادراؾ حقيقة المسائؿ ،رغـ أف هذة الحقيقة ال يمكف أف
تككف في البداية قابمة لإلثبات العممي.
الذرة مجهكؿ
الذرة إلى الكجكد .مف المؤكد أف ّأكؿ عمماء ّ
ال نعرؼ تحديدان كيؼ ظهرت فمسفة ّ
الذرة
كأصبح في غياهب النسياف .لكف إذا انطمقنا مف السجالت اإلغريقية القديمة ،يعتقد أف نظرية ّ
انتشرت في الثقافة الغربية انطالقان مف بالد الفينيقييف ،كمف الممكف أنها تعكد إلى تاريخ سابؽ لحرب

الذرة جاء إلى اليكناف في القرف الثامف عشر قبؿ
طركادة .كهذا يعني ،بعد ّ
تفحص عاـ ،أف مفهكـ ّ
الميالد ،كهذا يعني أنه يسبؽ تاريخ العصر الذهبي لمفمسفة اليكنانية.
لقد ساهـ هذا المفهكـ بشكؿ كبير في إغناء الفمسفة اليكنانية ،لكف الفمسفة اليكنانية كانت تعتمد
أساسان عمى تقاليد فكرية عريقة جدان ،كبالتالي ال نستطيع سكل القكؿ أف ما نشير إليه اليكـ بالفمسفة

الذرّية كاف مكجكدان قبؿ ٓٓٓٗ سنة عمى األقؿ .كنعمـ أيضان أف المنشأ األصمي كاف عمى األغمب
ذك طابع ديني .كاف أحد الثكابت الدينية التي تسربت تدريجيان إلى مجاؿ الفمسفة .كما حالة الفمسفة
التي بدكرها خضعت لسيادة العمـ في القرف السابع عشر كالثامف عشر ميالدم.

نحف نعمـ طبعان أف هؤالء المفكريف األكائؿ لـ يكف لديهـ كسائؿ البحث كاالستنتاج التي تساعد عمى

التعامؿ مع هذا المكضكع .قد ال يسمـ اإلنساف العصرم بأف كؿ ما تكصمكا إليه مف آراء كاستنتاجات

هك صحيح ،لكننا قد ندرؾ بأف الكفاءة الفمسفية كالركحية العالية التي مكنتهـ مف كضع أسس لهذة
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المفاهيـ كالنظريات األساسية ربما منحتهـ قدرة حدسية مكنتهـ مف استيعاب المعاني األكبر كالتي

نحف اليكـ نتجاهمها أك نجهمها تمامان.

الذرة يمثؿ فمسفة قائمة بذاتها .فمسفة لها قيمة ركحية
مف المؤكد أنه في تاريخ مبكر جدان أصبح عمـ ّ
نتأمؿ في إمكانية
كفكرية كأخالقية كفيزيائية .مع تطكرنا العصرم في مجاؿ ّ
الذرة ،يمكننا بالتالي أف ّ
مرة أخرل هيكؿ فمسفي كركحي يستند عمى مفهكـ عممي .لقد ساهـ كؿ مف الفمسفة كالديف في
تشييد ّ
جعؿ هذا المفهكـ ممكنان فال بد لمفمسفة كالديف أف يكمال ما تـ إنجازة حديثان في مجاؿ العمـ.
مف أجؿ أف نستطيع بناء صكرة عامة عف المكضكع ال بد مف اختيار نقطة لمبدء في الحديث عنه.
الذرة في حالة تناثر كضياع كتناقض ،إذ ال بد مف
ال نستطيع العكدة إلى الفترة التي كانت فيه فمسفة ّ
البدء مف ذلؾ التاريخ الذم تـ تجميعها في سياؽ أقرب إلى االستيعاب كالتكافؽ المنطقي .أكؿ
المفكريف كأهمهـ الذم يأتي أكالن في الباؿ كاف فيثاغكرث ،كيمكف أف نعتبرة أعظـ الفالسفة اإلغريؽ

الذرة.
الذيف بحثكا في مكضكع ّ

نحف ال نميؿ إلى حصر إنجازات فيثاغكرث في هذا المجاؿ إذ إنجازاته عديدة ،باإلضافة إلى أف

متديف بشكؿ كبير ،كبنفس الكقت ،بفضؿ قدرته الذهنية
تأممي عظيـّ ،
فيثاغكرث كاف متصكفان كمف ّكر ّ
المميزة ظهرت في زمانه الكثير مف المبادئ كالكسائؿ العممية العظيمة.
ّ
"الذرة"
ّ
الذرة مف مصدر أكثر قدمان .كممة "أتكـ"  atomكتعني ّ
استمد فيثاغكرث مفاهيمه بخصكص ّ
بالمغة الالتينية تعكد إلى أساس يكناني .كممة "تكماس"  tomasتعني باإلغريقية "يقطع" أك "يقسـ"،
بينما كممة "أتكماس"  atomasتعني الشيء الغير قابؿ لمتقسيـ أك التقطيع .كهذة نقطة مهمة إذ
الذرة بأنها جسيـ ال يمكف تقسيمه أك
الذرة ،حيث االسـ يكصؼ ّ
تعني الكثير بخصكص مفهكـ ّ
تقطيعه بأم كسيمة مف الكسائؿ.
هذا المفهكـ الذم اسمه "آتكـ" كالمتمثؿ بعدـ قابمية التقسيـ أك التجزئة أصبح له أهمية كبيرة بالنسبة
لمكثير مف الفالسفة اإلغريؽ اآلخريف .كخالؿ فترة حكـ البطالمة في مصر ،أصبح االسـ "آتكـ"
 atumيمثؿ مصطمح مناسب ل إلشارة إلى اإلله األعمى ،كذلؾ بسبب المفهكـ الذم يجعؿ اإلله غير
قابؿ لمتقسيـ أك التجزئة.
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خالؿ بحثه عف مصطمح جديد لهذا المفهكـ ،أكجد فيثاغكرث اسـ "الميحاد"  .monadكبالتالي

"الذرة" ،لكف مع بعض اإلضافات في هذا المفهكـ .الميحاد كفقان
بالنسبة لفيثاغكرث "الميحاد" هك ذاته ّ
لممفهكـ الفيثاغكرثي يمثؿ كحدة غير قابمة لالنقساـ .لكف كجب أف ال نعتبرة متعمقان بالرقـ كاحد أك
غيرة مف قيـ رقمية .الميحاد هك بذرة األرقاـ .الميحاد يمثؿ الرقـ لكف بصفته غير قابؿ لالنقساـ

ذرة" تمثؿ الرمز األعمى مكانة لذلؾ
بحيث يمثؿ كحدة مطمقة كنهائية .بالتالي كفقان لتفكيرة أصبحت "ال ّ
يتغير في جكهرة ،كهك حتمي كغير منقسـ كالنهائي كمطمؽ .كقد أشار فيثاغكرث أيضان بأف
الذم ال ّ
معينة كبيرة ،بؿ لشيء
هذا الكصؼ الذم ينفرد به اإلله األعمى [ج ّؿ كعال قابؿ لمتطبيؽ ،ليس لكتمة ّ
"ذرة" فمسفية كالتي اعتبرها
دقيؽ جدان لدرجة تجعمه غير مرئي بالنسبة لإلنساف" .الميحاد" يمثؿ ّ
فيثاغكرث الحالة األصغر لعدـ قابمية االنقساـ.

الذرة هي الكحدة األكثر صغ انر في الكجكد .لقد منحنا فيثاغكرث نقطة فمسفية مهمة أيضان ،كالتي
ّ
كجب أف يككف لها أثر عمى تفكيرنا العصرم ،كهك أف هذة الكحدة الدقيقة جدان أصبحت تمثّؿ الرمز

الذرة تتمتع بنفس األكصاؼ كالخصائص التي يتمتع بها الك ّؿ العظيـ .هذا
الرئيسي ّ
لمكمية الكجكديةّ .
"الذرة" ال تمثؿ فقط أصغر
ال يستثني خصائص مثؿ القدرة كالكحدة كالكماؿ مثالن .بالتالي فإف ّ
األشياء بؿ أكثرها كماالن أيضان.

الذرة هي عبارة عف نكاة شمسية
ّ
نابضة تقبع في مركز فقاعة
كركية

الشكؿ،

كالتنابض

المستمر لمنكاة الشمسية يدفع

بالمحتكل ليتكاثؼ عمى محيط
الفقاعة الشمسية .كما في
الشكؿ المقابؿ :هذا النمكذج

هك نمكذج عاـ يشمؿ كؿ
الشمكس في الكجكد كعمى

كافة مستكياته ،حتى المستكل
الذرم.
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باعتبار الذرة األكثر كماالن فهذا يجعمها األكثر قربان مف المطمؽ ذاته [ج ّؿ كعال  .بالتالي أصبحت
"الذرة" تمثؿ رمز البذرة المستمرة لمكجكد .البذرة األكثر صغ انر كالتي منها تنمك كؿ األشياء في
الكجكد .كبالتالي أشار إلى هذا الميحاد باسـ المبدأ التبذيرم (التمقيحي أك المنكم)

PRINCIPLE

 SEMINALكهك مبدأ يستطيع االستمرار في التك ّشؼ كالتجمّي كفقان لنمط محدد .كاف فيثاغكرث عمى
األكلية يمكف أف يتحقؽ ألف
إلماـ بالمبادئ الرئيسية لمككف ،مما جعمه يدرؾ أف تك ّشؼ الذرة أك البذرة ّ
تجمع
هذة البذرة تستطيع تجميع كجذب إلى نفسها ذرات مشابهة لها .كبالتالي النمك هك عبارة عف ّ

تمتد اللتقاط
الذرة في الحقيقة لـ تتمدد أك ّ
متزايد كمستمر لكحدات ذرية متشابهة .نقصد بذلؾ أف ّ
الذرات األخرل ،بؿ مارست نكع مف التأثير أك القكة بحيث يمكنها مف جذب أك نفر الذرات األخرل
كذلؾ حسب طبيعتها.
الجذب المستمر لمذرات يعني تزايد الكتمة .أما انقساـ الذرات فيما بينها أك تنافرها يعني تناقص
الكتمة .تجاذب كتنافر الذرات يعكد سببه إلى مبدأ آخر كيسمى مبدأ الطاقة أك القكة (يشيركف إليه
قديمان بمبدأ الحركة أك مبدأ الضركرة) .بالتالي فإف ازدياد منسكب الطاقة يعمؿ عمى تنشيط البنية
الذرية ،بينم ا تناقص منسكب الطاقة يضعؼ البنية الذرية .في المحظة التي يجتمع فيها ذرتيف أك
أكثر يحصؿ تغيير حيث مف هذا االجتماع ينتد أساس الكتمة .لـ تعد الكتمة مؤلفة مف أجزاء بؿ هي

فمسفيان عبارة عف كحدة متطكرة باستمرار .كبالتالي فإف الكتمة تمثؿ نكع جديد مف البنية ،لكف هذة

التجمع
الذرة األساسية مف ناحية كاحدة ،هذا
البنية تمثؿ بطبيعتها كحدة أك ميحاد ،لكنها تختمؼ عف ّ
ّ
قابؿ لمتالشي أك االنقساـ حيث كؿ األشياء تتألؼ مف أجزاء قابمة لمتالشي بعد تفكؾ أجزاءها .عندما
تستمر عممية التالشي إلى أقصى درجاتها بحيث لـ يبقى شيء قابؿ لمتقسيـ ،ما يبقى في النهاية هك

الذرة التي هي غير قابمة لمتقسيـ.

هذا المفهكـ الفيثاغكرثي تبناة الفيمسكؼ لكسيفكس الذم جاء بعد فيثاغكرث لكف يسبؽ فترة كؿ مف
أفالطكف كأرسطك .ساهـ لكسيفكس بأفكار إضافية إلى هذا المفهكـ .كاف ّأكؿ مف أشار إلى أف
الككف بذاته مؤلؼ مف خاصيتيف جكهريتيف أك حالتيف أساسيتيف .سما الحالة األكلى بحالة النهايات
بينما الثانية سماها حالة الالنهايات .النهايات تمثؿ شيء مكجكد ،بينما الالنهايات تمثؿ الشيء
مكجكد .ذلؾ الذم هك الشيء ال يمثؿ شيء مممكس .أما ذلؾ الذم هك شيء كجب أف يككف
مكجكدان إلى األبد .ككؿ تغيير يحصؿ في الحالة التي نسميها شيء ال بد مف إرجاعها إلى الرمز
الذرة .هذا يمثؿ أهـ مساهماته لمسألة الذرة.
األساسي لمػ"شيء" كهذا الرمز األساسي هك ّ
ٜٔٓ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

األكؿ سماة "شيء" أك نهاية
كفقان لمفيمسكؼ لكسيفكس ،الذرة مؤلفة مف جانبيف :باطني كظاهرمّ ،
الشيء ،كالثاني أشار إليه باسـ "الشيء" أك النهائية الشيء.
لكف لكسيفكس لـ يذهب بعيدان أكثر مف فيمسكؼ آخر سابؽ له اسمه "ديمكقريطكس" كالذم أعطانا
النظرية التي نربطها اليكـ بالفمسفة الذرية لػ"ديمكقريطكس" .هذة الفمسفة تتعمؽ بالتنظيـ النهائي لكامؿ

مفهكـ النهايات كالالنهايات .مف هذا الفيمسكؼ بالذات استمد كؿ مف أفالطكف كسقراط مفاهيمهما
بخصكص الذرة.
بالعكدة إلى المفهكـ األساسي لمكسيفكس ،كهك كجكد نهايات كالنهايات ،كالتي تحمؿ المصطمحات
البسيطة المتمثمة بػ"ذرة" ك"فراغ" .الفراغ طبعان يمثؿ الالنهايات .إذان ،الكجكد يتألؼ مف خاصيتيف

رئيسيتيف :الذرة ،كغياب الذرة .كجب أف نتذكر بأف القدماء استخدمكا كممة فراغ بطريقة مختمفة عف
ما نألفه ،أم كفؽ مفهكـ مختمؼ تمامان كسكؼ يتكضح الحقان.
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األكؿ مرئي كمممكس بينما
أ ّكد الفالسفة اإلغريؽ عمى كجكد جانبيف لمذرة ،كالكجكد عمكمان ،الجانب ّ
الجانب الثاني غير مرئي كمممكس لكنهما متمماف لبعضهما البعض.
كفقان لديمكقريطكس ،إف لكؿ مف الذرة كالفراغ خاصية كاحدة مشتركة ،حيث كالهما النهائياف .الذرة

النهائية في العدد ،بينما الفراغ النهائي في المكاف (أم غير محككـ بعامؿ المكاف) كما كراء هاتيف

الخاصيتيف ال يمكف استيعاب شيء آخر.
الفالسفة اإلغريؽ لـ يككنكا مستعديف لمقكؿ بأف الفراغ جاء مف أم شيء .كال كانكا مستعديف لمقكؿ
الذرة مطمقة .كمصطمح مطمؽ ال يقتصر عمى العدد
بأف الذرة جاءت مف أم شيء .أ ّكدكا بأف ّ
فحسب بؿ عمى التكقيت أيضان .بالتالي لدينا عدد مطمؽ كمساحة مطمقة كزمف مطمؽ .الزمف ال يمثؿ
شيء بذاته ،بؿ هك مقياس نشاط الذرة في الفراغ.

تذكر أننا ال نتحدث كفؽ مصطمحاتنا العصرية بؿ كفؽ مفاهيـ اإلغريؽ القدامى ،أم قبؿ ٕٓٓ٘
سنة حيث كانكا يتناكلكف هذة النظرية في نقاشهـ .السؤاؿ هك :ما هك مصدر هذا الفراغ أك هذة
الذرة؟ يقكؿ لنا الفالسفة اإلغريؽ بأنه ال يكجد مصدر لهما .هما مكجكداف بشكؿ مطمؽ كأبدم،
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معيف ال كجكد فيه لمفراغ ،كال يكجد كقت تغيب فيه الذرة عف الكجكد
بحيث ال يمكف أف يكجد كقت ّ
كالتي تعتبر الرفيؽ األبدم لمفراغ .كفقان لإلغريؽ ،الذرات ال تتطكر مف حالة بدائية سابقة ،كال أنها

تنتهي إلى حالة مستقبمية مف أم نكع ،حيث تبقى كما هي مهما كانت الشركط كالظركؼ .هذا يعني
أف لها أهمية ركحية معينة .كفقان لفالسفة الذرة ،إذا كاف هناؾ إله أعمى ،فال بد مف أف تتماثؿ

طبيعته مع طبيعة الذرة .أك كجب أف تمثؿ الذرة الرمز األنسب لقكة ذلؾ اإلله األعمى .بالتالي مف

الذرة لـ تخمؽ ،بؿ تمثؿ بنية
الضركرة أف نساكم تفكيرنا بتفكير اإلغريؽ بخصكص الذرة كنقكؿ بأف ّ
مطمقة كتكجد في مكقع مطمؽ يناسب استم اررية كجكدها.
هذا كاف رأم الفالسفة القدماء في الهند ،كالذيف درسكا الذرة مف خالؿ ما يسمكنه " ..فمسفة
الجسيمات متناهية الصغر ،Philosophy of infinitesimals "..كقد كصفكا اإلله "أتمف"  Atmanبأنه
يمكف أف يككف كمي الكجكد كجزئي الكجكد حيث قد يككف أصغر شيء في الكجكد أم الذرة .كبهذا

يككنكا قد كصفكا الطبيعة الهكلكغرافية لمككف حيث " ..الكؿ يمثؿ الجزء."..

يثضأ احلغكح
أصبح لدينا اآلف هذة الكتمة المطمقة المؤلفة مف كحدات دقيقة مكجكدة في مساحة مطمقة .ما الذم
كجب حضكرة لحصكؿ شيء ما؟ مف الكاضح أنه كجب حصكؿ شيء ما ،ألنه ال يمكننا ترؾ هذة

الذرات هكذا لكحدها ،كال ترؾ هذا الفراغ هكذا لكحدة دكف االنتهاء بحالة جمكد.
تحث عمى حركة الذرات .كاف اإلغريؽ يشددكف عمى اإلشارة
ليس هناؾ أم عامؿ حاضر أك كسيمة ّ
الذرة لكحدها ال تممؾ القكة عمى تحريؾ نفسها .هذا يدخؿ إلى المسألة بعد جديد .كهذة نقطة
إلى أف ّ
ربما تككف مفيدة يكمان لمعمـ الحديث أك ربما تـ مالحظتها مف قبؿ العمماء.

الذرة ذاتها.
ما نسميه الطاقة الذرية هي مكجكدة في المساحة الفاصمة بيف الذرات كال تكمف داخؿ ّ
هذة نقطة كجب إجراء المزيد مف البحث العممي لكي يتـ إثباتها .ربما ما يسميه العمـ اليكـ بػ"الطاقة

الذرّية" هك في الحقيقة يمثؿ شيء آخر .أم أف هذة الطاقة ال تصدر مف داخؿ الذرة بؿ مف
محيطها الذم تتشاركه مع الذرات األخرل.
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ما نسميه اليكـ الطاقة الذرية ال تصدر مف الذرة بؿ مف الجانب الباطني منها
كهك الجانب الذم يسميه اإلغريؽ الفراغ

عمى أم حاؿ ،العامؿ الجديد ،أك العنصر الجديد ،الذم كجب حضكرة في المسألة كاف يمثؿ مشكمة

بالنسبة لمفالسفة القدماء ،ألنهـ كانكا شبه مادييف في نظرتهـ لمسألة الذرة .كاجهكا صعكبة كبيرة في
تحديد هكية هذا العامؿ المحفّز ،حيث الحظكا في مناسبات عدة خالؿ التجارب أنه ما كاف ثابتان في
مكاصفاته تحكؿ فجأة ليتخذ مكاصفات مختمفة (تفاعؿ كيماكم) .لطالما تصارع أرسطك مع هذة
تتحرؾ بفضمه كؿ األشياء ،يتشارؾ مع الذرة
المسألة ،لكنه استنتد في النهاية بأف هذا العامؿ الذم ّ
كالفراغ في أبديتهما .بمعنى آخر ،ما نعتبرة ثنائي المظهر (الذرة كالفراغ) أصبح ثالثي المظهر(الذرة

الحركة كالفراغ).

يمر عمى مكضكع
فأصبح لدينا اآلف :الذرة كالحركة كالفراغ .مف المؤ ّكد أنه ما مف فيمسكؼ قبؿ أف ّ
تفحصه جيدان .كاف عميه محاكلة فهـ أهمية هذة الحركة .فخرج الفالسفة بمفهكـ جديد.
الحركة دكف ّ
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قامكا باإلشارة إلى عنصر الحركة باسـ "الضركرة" .هذة فكرة مثيرة فعالن .تذكركا أف أفالطكف كصؼ

معينة لها
كيؼ أف الككف
يتحرؾ حكؿ محكر الضركرة .كممة الضركرة تعني ببساطة أف أشياء ّ
ّ
خصائص كصفات ضركرية كحتمية .الضركرة تعني بالتالي ليس فقط أـ االختراع (كما يقكؿ المثؿ
تتحرؾ حتمان .لكف لماذا عميها الحركة؟ ألنه
الشائع) بؿ أـ الحركة أيضان .إذان ،عمى األشياء أف ّ
ضركرم.
كضح األمر قميالن لكنه الزاؿ يفرض غمكض ما .بمكننا إعادة السؤاؿ السابؽ لكف عمى مستكل
هذا ّ
آخر .لماذا الحركة ضركرية؟ لماذا عمى اإلنساف العمؿ مثالن؟ مع أف الرككف الجسدم في مكاف
كاحد هك الحالة األكثر رغبة لدينا .تحت عنكاف الضركرة قاـ األفالطكنيكف كمذاهب فمسفية إغريقية
أخرل باستخداـ فكرة كجكد قانكف حتمي كراسخ ،كمف هنا بدأت الضركرة تتخذ شكؿ قانكف ككني.

أصبحكا يقكلكف أف الحركة ضركرية ألنها تمثؿ قانكف ككني .أف هذة التركيبة المؤلفة مف

الذرة/الفراغ ،أك النهاية كالالنهاية ،ليس فقط مكجكدة بؿ متكاجدة كفؽ قانكف الضركرة.
لذلؾ ،تبيف كجكد إجراءات ضمنية ،ليس بالضركرة أف تككف في الذرة ،كليس بالضركرة أف تككف في
الفراغ ،لكنها تفرض تأثيرها عمى الذرة انطالقان مف الفراغ .ال بد مف الضركرة أف تمثؿ شيء محتاج
مف قبؿ شيء .لذلؾ ،الضركرة ليست مطمكبة مف قبؿ الفراغ ،حيث الفراغ ال يحتاج شيء .الفراغ
ليس بحاجة ألم تعديؿ أك تغيير ألنه مف منظكر مادم مممكس ليس هناؾ شيء في الفراغ ليتـ
تعديمه أك تغييرة .لهذا السبب يبدك أف القانكف الككني له ميؿ لمتعامؿ مع الذرة أكثر مف الفراغ.
الضركرة ال يمكنها إنجاز شيء سكل عبر كسيمة مممكسة ليتـ اإلنجاز .أم مف خالؿ مادة مممكسة

معينة لكي يتـ عبرها هذا اإلنجاز .أم بمعنى آخر ،كجب أف يككف الشيء مكجكد بصيغته المرئية
ّ
كالمممكسة.
عند هذة المرحمة مف معالجة المسألة تقدـ اإلغريؽ بمعادلة ركحية .كهي الكسيمة الكحيدة التي يمكف

مف خاللها إيجاد حؿ مناسب لمسألة الضركرة .ال يمكننا استيعاب مكضكع الحركة دكف تصكر
محركة .كفقان لمفالسفة ،األشياء ال يمكنها أف تتحرؾ لكحدها .بالتالي ال بد مف كجكد
كجكد قكة ّ
يحركها .ال يمكنها أف تتحرؾ بفعؿ الفراغ ألنه ال يكجد شيء في ذلؾ المستكل .بالتالي ال بد
عنصر ّ
بد مف كجكد حركة منتظمة
يحركها .كبسبب النتيجة
المتجسدة لهذة الحركة ال ّ
ّ
مف كجكد شيء آخر ّ
كليس عشكائية .هذة الحركة ال تخضع لمصدفة بؿ تنبع مف ّنية أك تصميـ .كطالما هناؾ ّنية أك
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تصميـ فهذا بالتالي يفرض كجكد جهة مصممة .مف هنا بدأ يبرز في الباؿ كجكد قكة مصممة .هذة
القكة المصممة ال يمكف أف تككف متشابهة مع الذرة .بالتالي ال بد مف أف تمثؿ قكة مختمفة .لـ يذهب

الفالسفة أبعد مف ذلؾ حيث اكتفكا بالتسميـ بكجكد قكة مصممة كأشاركا إليها باسـ الضركرة أك
الحركة ،كأف هذة الحركة تصرفت دائمان كفقان لطبيعتها .لذلؾ أصبح لدينا حركة ثابتة كحتمية كغير

ذرة مكجكدة في الفراغ تتعرض دائمان لتحفيز مستمر مف قبؿ حضكر عنصر الحركة.
ّ
متغيرة .ككؿ ّ
بالتالي ،ا لحركة بذاتها تصبح نكع مف التدبير اإللهي ،كما تصبح نكع مف المدد ،ألنها تكفر الحؿ
الستم اررية ترتيب كاعادة ترتيب الذرات .لذلؾ الخطكة التالية في مسألتنا هي تصكر الفراغ بأنه نكع

الذرة بحالة تحفيز مستمر ،كهذا التحفيز يعتبر حركة ّأكلية
مف القاركرة الكبيرة جدان بحيث تككف فيها ّ
أك حركة ضركرية ،كهي ضركرية ليس ألنه مقدر لها ذلؾ ،بؿ ألنها مكجكدة .ككؿ ما هك مكجكد
هك ضركرم.
المحركة الكامنة ما
الحركة هي أحد العناصر األساسية في مبدأ الثالكث .الحركة إذان تمثؿ القكة
ّ
كراء ،أك في جكهر ،األشياء .أم أنها تمثّؿ نكعية نشاط المادة .يشمؿ مبدأ الحركة كؿ النشاطات
الممكنة لممادة ،مثؿ الطاقة الذبذبية ،القكة المغناطيسية/الكهربائية ،ظاهرة الجذب /النفر ،اإلشعاع،

الدكراف ،الطرد المركزم ..،كغيرها مف أشكاؿ كدرجات الحركة .في غياب عنصر الحركة ال يمكف

أف نجد أم نشاط أك طاقة مف أم نكع .حتى أنه ال يحصؿ أم تجسيد مادم أصالن .كما أنه ال
يمكننا رؤية أم ضكء كال ح اررة كال مكجات أك مجاالت طاقة مف أم نكع .هذا كلـ نتحدث عف

الطاقات العميا التي تقبع في أرقى مستكيات الكجكد كالتي لـ نحمـ بكجكدها أصالن.
معينة فرضت عمى الفالسفة معالجتها كايجاد تفسير لها.
تحرؾ الذرات انتهت إلى حالة ّ
الحركة التي ّ
قيؿ لنا منذ أياـ الفيمسكؼ لكسيفكس بأف الذرة رغـ أنها مؤلفة مف مادة كاحدة حتمية ،بحيث ال
تختمؼ الذرات فيما بينها مف أم ناحية (الجكهر أك المحتكل أك الخاصية) لكف رغـ ذلؾ نجد كجكد
اختالؼ في المكاد .ذلؾ الذم يككف متطابقان ال يمكف أف يختمؼ ،بالتالي فإف حقيقة ضركرة كجكد
أكثر مف نكع ذرات يفرض كجكد نكع مف النفكر الطبيعي بيف الذرات كاال لكنا كجدناها تتجمع مع

بعضها مباشرةن ،فتشكؿ كتمة كاحدة غير قابمة لالنقساـ ،كتبقى كذلؾ إلى األبد .كهذا طبعان ال يحصؿ
في الطبيعة .بالتالي ال بد مف كجكد نكع مف االختالؼ بيف هذة الذرات كالذم يجعمها متنكعة.
كبالنسبة لهؤالء القدماء ،كاف هناؾ نكعيف مف االختالؼ يمكف إدخالهما في نظرية الذرة لديهـ.
األكؿ هك االختالؼ في الحجـ (الضخامة) ،كالثاني هك االختالؼ في الشكؿ (شكؿ
االختالؼ ّ
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ترتيب الذرات كليس الذرات نفسها) .ذلؾ الذم يككف متشابهان بشكؿ جكهرم في الطبيعة قد يختمؼ

في الحجـ حيث تككف بعض الذرات أصخـ مف األخرل مف حيث الكتمة أك أكثر مف حيث العدد في
مكاف كاحد أك تركيبة كاحدة .كقد أشار ديمكقريطكس بأنها قد تختمؼ مف حيث الشكؿ ،كهذا أضاؼ
مدل جديد إلى المسألة كيتعمؽ بمكضكع آخر له عالقة بترتيب الذرات .إذان ،كؿ الذرات ،كبطريقة

غامضة ،تختمؼ عف بعضها .قد تككف االختالفات بسيطة أك طفيفة ،كقد تككف االختالفات كبيرة.

صحيح أف هذا المكضكع ينتمي إلى بحث مختمؼ تمامان لكنني سأختصرة في الفقرات التالية.

كفقان لإلغريؽ القدامى ،تختمؼ المكاد باختالؼ شكؿ اصطفاؼ ذراتها أك اختالؼ في حجـ الذرات
كفقان لإلغريؽ القدامى فإف الذرات تصطؼ كفؽ خمسة أشكاؿ هندسية مختمفة كهي ذاتها التي نشير
إليها اليكـ بالمجسمات األفالطكنية  PLATONIC SOLIDSكقد تحدثت عنها باختصار في أحد

األجزاء السابقة ،حيث ذكرت أف هذة المجسمات الخمسة ،مع كافة صيو تركيبها ببعضها ،تخمؽ

حية أك جامدة عمى السكاء.
كافة الهيئات الممكنة في الككف ،إف كانت تابعة لكائنات ّ
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هرميف "ثالثي
سطكح
St.Tetrahedrons

مجسـ ثماني
ّ
السطكح

سطحان

octahedron

icosahedron

ذك العشريف

سداسي

ذك أالثني

عشر سطحان
dodecahedron

السطكع
hexahedron

لكف السؤاؿ هك :ما الذم يدفع الذرة إلى الميؿ لالصطفاؼ كفؽ شكؿ هندسي محدد دكف غيرة؟
الجكاب يكمف في إجراءات تحصؿ في الذرة كسكؼ أشرحها باختصار في المكضكع التالي:

ؿثة االسرالف يف ؿهىن انظعاخ واؿرجاترها
ذكرت سابقان كيؼ أف الفقاعة الشمسية النابضة تكلّد عدد مف القكل كالطاقات (قطبية ،رباعية،

سباعية ،اثنى عشرية) كهذة القكل كالطاقات تمثؿ عكامؿ قابمة لالختالؼ كالتنكع في الكتيرة كالتكقيت

خالؿ تجسيدها المادم ،خصكصان بعد أف يحكمها عامؿ الزمف .األمر يشبه تمامان االختالؼ في

الخريطة الفمكية لألشخاص كهي الصيغة التي نألفها اليكـ بخصكص عمـ الفمؾ.

الشػ ػػكؿ المقابػ ػػؿ يمثػ ػػؿ اختصػ ػػار المككنػ ػػات
الت ػ ػػي تت ػ ػػألؼ منه ػ ػػا الفقاع ػ ػػة الشمس ػ ػػية ،إف

كان ػػت عم ػػى المس ػػتكل الك ػػكني أك المس ػػتكل
الذرم .إف كتيرة نبض النكاة الشمسػية تحػدد

آليػة انبعػػاث القػػكل كالطاقػات المختمفػػة التػػي

تكلّػ ػ ػ ػػدها .كطريقػ ػ ػ ػػة انبعػ ػ ػ ػػاث هػ ػ ػ ػػذة القػ ػ ػ ػػكل
كالطاقػ ػػات تحػ ػػدد طبيعػ ػػة الػ ػػذرة مػ ػػف حيػ ػػث
الشكؿ كالسمكؾ كاالستجابة.

مالحظة :هذا االختالؼ في الكتيرة كالتكقيػت بػيف القػكل االثنػى عشػر كالطاقػات السػبعة يشػكؿ أسػاس
عمػـ الفمػػؾ الػذم نألفػػه جميعػان .كػػؿ نبضػة شمسػػية مؤلفػة مػػف  ٚطاقػات ،كهػػذة الطاقػات ال تتجمػػى فػي

ٔٔٚ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
المستكل المادم إال بعد مركرها عبر ٕٔ قكة متسمسػمة .يعػكد سػبب االخػتالؼ الػدائـ لمكاقػع الككاكػب
في المنازؿ االثنى عشػر (فػي عمػـ الفمػؾ) إلػى اخػتالؼ الػكتيرة كالتكقيػت بػيف الطاقػات السػبعة كالقػكل

االثنػػى عشػػر .هػػذا هػػك المفهػػكـ الجػػكهرم الػػذم يسػػتند عميػػه عمػػـ الفمػػؾ الػػذم تكارثنػػاة عبػػر العصػػكر،
حيػػث هػػك يػػدرس العمميػػة المكصػػكفة سػػابقان عمػػى مسػػتكل النظػػاـ الشمسػػي الػػذم يمثّػػؿ كػػائف قػػائـ بذاتػػه

مجرد أجزاء تابعة لهذا الكياف (كما سنرل الحقان).
كنحف كالككاكب كاألقمار ّ

مجرد كصؼ بياني الختالؼ الكتيرة كالتكقيت
شكؿ الدائرة الفمكية كتكزيع الككاكب عمى المنازؿ هك ّ
بيف الطاقات السبعة كالقكل االثنى عشر التي تنبعث متذبذبة مف الشمس
ابتداء مف الشمس
كجب العمـ بأف دراسة هذة العممية قابمة لمتطبيؽ عمى أم شمس في الككف،
ن
ذرة .إف
المركزية الككنية ك ن
انتهاء بأصغر شمس قد تككف تابعة لبرغكثة أك فيركس أك حتى خمية أك ّ

كانت شمس مادية (ظاهرية) أك شمس باطنية .عمى هذا األساس نشأ عمـ جميؿ ازدهر يكمان في

العصر الذهبي لمحضارات كهك قريب الصمة بعمـ الخيمياء ،حيث يمكف إحداث عممية تطافر أك

تحكؿ لألشياء ،أم تحكيمها مف شيء إلى شيء آخر ،إذ كؿ ما يتطمبه األمر هك التعرؼ عمى
ّ
التككيف الفعمي لذرات الشيء المستهدؼ ،أم كتيرة كطبيعة قكاها االثنى عشر كطاقاتها السبعة ثـ
تجرم التعديؿ المناسب في معاييرها ،فيتحكؿ شكؿ تجسيدها المادم.
هػػذا المفهػػكـ السػػابؽ يشػػكؿ أسػػاس ذلػػؾ الرمػػز السػ ّػرم الػػذم اعتب ػرة القػػدماء الشػػكؿ الهندسػػي األكثػػر
قدسية في الككف ،يسػمكنه زهػرة الحيػاة .اآلف أصػبحنا نعػرؼ لمػاذا يعتبػر هػذا الرسػـ المؤلػؼ مػف ٜٔ

ٔٔٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
متجسػد ماديػان ،إف
دائرة متداخمة بأنه مصدر كؿ ما هػك مكجػكد ،إذ كفقػان لمحكمػاء القػدامى ،كػؿ شػيء
ّ
األكلي.
كاف عمى مستكل المجرات أك المستكل ّ
الذرم ،فعؿ ذلؾ منطمقان مف هذا النمكذج الهندسي ّ

كانت باعتقاد الفالسفة القدماء تحتكم عمى كافة
نماذج الخمؽ عندما تجمّت منبثقة مف الفراغ الككني
الكبير .كؿ شيء تجمّى انطالقان مف فكر الخالؽ،

األكلي الذم
كزهرة الحياة تمثّؿ النمكذج الهندسي ّ
تجمّت كفقه كافة أشكاؿ الحياة.

اآلف أصػ ػػبحنا نعمػ ػػـ مػ ػػا تمثمػ ػػه الػ ػػدكائر الػ ػ ػ ٜٔالتػ ػػي
تتألؼ منهػا زهػرة الحيػاة .إذا جمعنػا الطاقػات السػبعة
مع القكل االثنى عشر سنحصؿ عمى هذا الػرقـ ٜٔ

(.)ٜٔ=ٕٔ+ٚ

صكرت فػي أجػزاء سػابقة كيػؼ أف األشػياء هػي عبػارة عػف معػاني معمكماتيػة( ...الشػكؿ التػالي) اآلف
عرفنا بأنها عبارة عف معايير مختمفة لممقكمات التسعة عشر التي تحكيها زهرة الحياة.

ٜٔٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

ذكرت في أحد األجزاء السابقة بأف كافة الخكاص التي يتسـ بها الكائف المتجسّد بصفته المادية هي
عبارة عف أكامر معمكماتية يتمقاها مف مصدر آخر يقبع في المستكل التجاكزم.

اآلف تعرفنا عمى هذة األكامر المعمكماتية ،أك قسـ منها عمى األقؿ ،حيث إذا أضفنا إلى هذة

المعادلة عنصريف آخريف كهما المبدأ الرباعي كالمبدأ الثنائي (القطبية) سكؼ نخرج بعدد المحدكد
مف الصيو كاألنماط المتنكعة لمخمؽ.

ٕٓٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
مالحظة :سكؼ أتحدث عػف التجسػيد الهندسػي لممػادة كفػؽ منظكمػة زهػرة الحيػاة فػي إصػدارات أخػرل
لكننا اآلف في سياؽ مكضكع آخر مختمؼ تمامان .الػذم يطمػع عمػى هػذا المجػاؿ العممػي الجميػؿ يكػكف

قػػد حػػاز عمػػى سػػر عظػػيـ ،ال يشػػمؿ عمػػـ صػػناعة الكينكنػػات الفكريػػة فحسػػب ،كال حتػػى معرفػػة إحػػداث

تطػػافر بػػيف األشػػياء (كتحكيػػؿ المعػػادف مػػثالن) ،بػػؿ يتعػ ّػرؼ عمػػى الطريقػػة التػػي تمكػػف الفػػرد مػػف خمػػؽ
األشياء مف العدـ ،كهذة العممية األخيرة تتطمب تنمية هائمة لمقكة العقمية لكي يتمكف الفرد مف إنجازهػا
بنجاح.
إذان ،فقد تحدث الفالسفة اإلغريؽ عف كجكد جانبيف لمذرة ،جانب باطني مستتر كجانب ظاهرم

مممكس .هذا االكتشاؼ مشابه الكتشاؼ آخر ال يقؿ أهمية .لقد اكتشؼ اإلغريؽ كجكد ذات أخرل،

غير األنا التي يألفها الفرد في حياته الدنيكية ،كهذة الذات تقبع في كياف الفرد أيضان ،لكنها كياف
مختمؼ يقبع في مكقع قائـ بنفسه ،كأنه عبر مبدأ الضركرة يتكاصؿ هذا الكياف الغامض مع الجسد،

لكف أهداؼ كغايات هذة الذات ليست بجكهرها أهداؼ كغايات دنيكية متعمقة بالجسد .هذة الذات

قادرة عمى الخمؽ كاإلبداع كالخياؿ كالعبقرية كالمثالية العميا كالشعر كالفف كالمكسيقى كاألخالؽ كالديف
كاألدب .هذة الذات تستطيع التعمؽ في ما يتعذر تعمقه .كاف يعتقد بأف هذة الذات تمثؿ كياف
مختمؼ تمامان كله شخصية منفصمة قائمة بذاتها .شخصية بمكاصفات أكثر رقيان كلها غايات أكثر

نبالن.

بنفس مبدأ الذرة ثنائية الجانب كالتي تحدث عنها اإلغريؽ ،نجد أنهـ تحدثكا أيضان عف كجكد ذات
باطنية تختمؼ عف األنا الظاهرية التي نألفها في حياتنا العادية.
ٕٔٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
نظر الفالسفة اإلغريؽ إلى هذة الذات عمى أنها صديؽ أك أخ أكبر لألنا الدنيكية المرتبطة بالجسد،
رغـ أنها بعيدة كؿ البعد عف كؿ ما يتعمؽ بالعالـ الدنيكم .كصفكا الذات بأنها مرتبطة بالكياف

الدنيكم لكنها ال تعتمد عمى هذا األخير في كجكدها أك آلية عممها أك غاياتها .الذات مكجكدة كفؽ
شركطها السماكية الخاصة ،كبالتالي تستطيع البقاء دكف حاجة لدعـ مف الكياف الدنيكم .لكف هذا
األخير ال يمكف استم اررية بقائه دكف حضكر الذات السماكية.
لقد اقترب الفالسفة اإلغريؽ مف الحقيقة عندما تحدثكا عف عامػؿ الحركػة الػذم يمثػؿ السػبب الرئيسػي
لكجكد الذرة ،كقد أشاركا إلى هذة الحركة باالسـ "الضركرة" حيث تمثؿ أساس الكجكد كما شػرحت فػي
الصػػفحات السػػابقة .كقػػد صػػدقكا أيضػان عنػػدما أكػػدكا أف مصػػدر هػػذة الحركػػة يقبػػع فػػي القسػػـ البػػاطني

لمذرة كقد أشاركا إليػه بػػ"الفراغ" .لكػنهـ لػـ يكصػفكا كيفيػة نشػكء هػذة الحركػة المنطمقػة مػف ذلػؾ الجانػب

الباطني المستتر ،مع أنني كصفت آلية تشكؿ هذة الحركة التي هي عبػارة عػف تنػابض مسػتمر لمنػكاة
الشمسية القابعة في الجانب الباطني ،كأشرت إليها باسـ "النفحة الشمسية" (الشكؿ التالي).

عبارة عف نكاة شمسية نابضة تقبع في مركز فقاعة كركية الشكؿ ،كالتنابض المستمر لمنكاة الشمسية
يدفع بالمحتكل ليتكاثؼ عمى محيط الفقاعة الشمسية.

ٕٕٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

لكف إذا اسقطنا عمى الشكؿ
السابؽ نمكذج الفقاعتيف بدالن

مف فقاعة كاحدة فسكؼ تبدك
كما في الشكؿ المقابؿ:

عىصج إىل أؿـىعج أوػَغَؾ وإَؼَؾ
سبؽ كذكرت بأنه إذا رأينا األمر مف منظكر فيزيائي بحت سكؼ لف نذهب إلى أم مكاف خارج
حدكد آلية التجسيد المادم ،لكف إذا أدخمنا مكضكع الكعي آخذيف بعيف االعتبار أف مككنات الفقاعة
الشمسية تمثؿ عناصر عقمية سكؼ يتغير المشهد تمامان كتفتح أمامنا آفاؽ كثيرة لمبحث الفمسفي .إذا

عدنا إلى أسطكرة أكزيريس كايزيس كاسقطناها عمى نمكذج الفقاعتيف بدالن مف فقاعة كاحدة فسكؼ

تدرج لكني بيف قطبيف رئيسييف
نجد لها مظهر مختمؼ تمامان .أكردت في أحدل الصفحات السابقة ّ
تدرج متكاثؼ لممحتكل
يمثالف الشمس المركزية (أبيض) كالتجسيد المادم (أسكد) كيمتد بينهما ّ
تعرض لمضغط نتيجة الدفع الدائـ كالمستمر لنبض الشمس المركزية (الشكؿ التالي).
األثيرم الذم ّ

ٖٕٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
المحتكل ذك المكف القاتـ كاألقػرب لمقطػب المػادم يمثػؿ "نفثػيس" فػي األسػطكرة المصػرية كلهػذا السػبب
جعمكها زكجة "شيط" (المادة) ،بينما المحتكل ذك المكف الفاتح كاألقرب لمقطب الشمسػي يمثػؿ "إيػزيس"
في األسطكرة كلهذا السبب جعمكها زكجة "أكزيػريس" (الشػمس) .أمػا النفحػة الشمسػية فيمثمهػا "حػكرس"
إبف أكزيريس.
التدرج عمى نمكذج الفقاعتيف فسكؼ تبدك كما في الشكؿ التالي:
لكف إذا اسقطنا هذا ّ

بدالن مف تسمسؿ خطّي كاحد
لتدرج المحتكل بيف أكزيريس
ّ

التدرج
كشيط نجد أف هذا
ّ
انقسـ إلى قسميف .أم بدالن

متدرج لكياف كاحد
مف امتداد
ّ
أصبح لدينا كيانيف ،أم
فقاعتيف ،األكلى تتمحكر حكؿ

أكزيريس كالثانية تتمحكر حكؿ

شيط أك الجسد.

هذا الشكؿ السابؽ يعبر رمزيان عف الطريقة التي حصؿ كفقها االنفصاؿ في األسطكرة بيف األخكة

كاألخكات الذيف يش ّكمكف أصالن امتداد متدرج لكياف كاحد ،كذلؾ مف خالؿ تزاكج نفثيس (النفس) مع
أخكها شط (الجسد) ،كتزاكج إيزيس (الكينكنة) مع أخكها أكزيريس (الشمس) فكلد حكرس (المخمص)

كالذم يمعب دكر النفحة الشمسية.
لقد كصؼ المصريكف األمػر بدقػة مػف خػالؿ جعػؿ "نفثػيس" ك"إيػزيس" كجهػيف مختمفػيف لممحتػكل ذاتػه

حيػػث رغػػـ أف األكلػػى تمثػػؿ الظػػالـ كالثانيػػة النػػكر إال أنهمػػا شػػقيقتيف مخمصػػتيف ت ػربط بينهمػػا صػػمة
كثيقػػة .ترمػػز "إي ػزيس" فػػي األسػػطكرة لم ػكالدة كالنمػػك كالتطػ ّػكر كالحيكيػػة ،بينمػػا "نفثػػيس" ترمػػز لمم ػػكت
ٕٗٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
كالجمػػكد" .إيػزيس" ترمػػز لمنهػػار كالكاقػػع الحقيقػػي بينمػػا "نفثػػيس" ترمػػز إلػػى الميػػؿ الػػدائـ كالكاقػػع الػػكهمي
الغ ػػامض .ف ػػي الكق ػػت ال ػػذم بقي ػػت في ػػه "إيػ ػزيس" ممتزم ػػة م ػػع "أكزيػ ػريس" (الش ػػمس) ،أ ِلزم ػػت "نفث ػػيس"

لإللتحاؽ مع "شيط" (المادة) رغـ أنها تميؿ إلى البقاء مع "أكزيريس" .أم بمعنى آخر" ،إيػزيس" تمثػؿ
الكينكنػػة التػػي تحضػػف الػػذات المركزيػػة ،بينمػػا "نفثػػيس" تمثػػؿ الػػنفس ،أم ذلػػؾ القسػػـ الػػذم انفصػػؿ مػػف
الكينكنة كالتحؽ بالجسد .رغـ انفصاؿ "نفثيس" مف اختها "إيزيس" إال أف الرابط يبقى كثيقان بينهمػا كمػا
مجرد امتداد لألكلى.
العالقة بيف الكعي كالالكعي حيث األخيرة هي ّ
اَفالق انمًغ إىل لـًني

اآلف أصبحنا نعمـ مف أيف جاء مفهكـ " ..انفالؽ القمر إلى قسميف ،"..حيث ال يمكف لمقمر الفعمي
أف يفعؿ ذلؾ ،كبالتالي ال بد مف كجكد معنى باطني لهذة العبارة التي تناقمتها مناهد دينية عديدة

عبر التاريخ .القمر الذم قصدة الحكماء هك المحتكل األنثكم الذم انقسـ إلى قسميف :قسـ التحؽ
بالفقاعة الدنيكية ،كقسـ آخر بقي مكانه في الفقاعة العمكية.
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انثذغٍَ وانربػر
كرد في النصكص المقدسة مكضكع البحريف كالبرزخ الفاصؿ بينهما ،كقد تـ تفسير هذة الفكرة بطريقة
دنيكية بعيدة كميان عف الهدؼ المقصكد .لكف مف يممؾ مفاتيح المعاني الباطنية يعمـ تمامان أف

كممكث كشديد
األكؿ عذب كنقي كطاهر بينما الثاني مالح ّ
البحريف هما العالميف العمكم كالدنيكمّ ،
الم اررة ،كهذاف كصفاف دقيقاف لهذيف العالميف كالذيف يفصؿ بينهما برزخ كهذا األخير ال بد مف
كجكدة منطقيان بحيث يمثؿ الحد الفاصؿ بيف عالـ متجاكز لعامؿ المكاف كعالـ محككـ بعاممي
المكاف كالزماف .في الفصكؿ الالحقة سنتعرؼ عمى هذة المنطقة الفاصمة (البرزخ) ككيؼ تمثؿ
المكاف الكسيط الذم يتجمى فيه المخمّص.

العالميف العمكم كالدنيكم هما ذاتهما البحريف الكارداف في النصكص كالذيف يفصؿ بينهما البرزخ
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ُ
عب انعادلني

الشمس المركزية أك الذات الباطنية أك غيرها مف تسميات تشير إلى الشيء ذاته ،هي التي لها سمطة
مطمقة عمى العالميف العمكم كالدنيكم .العالـ الدنيكم انبعث منها كاليها يعكد ،العالـ الدنيكم الزاؿ

قائمان بحالته المتجمية بفضؿ نبضات النكاة الشمسية المستمرة .كؿ إجراء تفصيمي يحصؿ في العالـ
العمكم البد مف أف يككف له صدل معيّف يتجمى في العالـ الدنيكم .مف هنا جاء مصطمح كمفهكـ
" ..رب العالميف"..

مالحظة ميمة :ربما الحظ القارئ الكريـ أف صيغة الثالكث التي أتناكلها في هذا الكتاب تختمؼ

تمامان عف صيغة الثالكث التي تناكلتها في الجزأيف السابقيف .هذا األمر صحيح لكف له أسباب
منطقية كالمكضكع التالي سكؼ يكضح هذة المسألة بشكؿ جيد.
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ّ
ذشكم شانىز جضَض
سكؼ نمقي الضكء اآلف عمى مكضكع مهـ جدان ربما لـ نفطف له بسبب زئبقية المسألة كالتػي تفرضػها

الطبيعة الهكلكغرافية لمككف .قبؿ الحديث عف الثالكث الفعمي الذم تناكله الحكماء في تعاليمهـ دعكنا

نراجع مبدأ الثالكث الذم تعرفنا عميه فػي جػزء سػابؽ .تعرفنػا فػي الجػزء الثػامف عمػى حقيقػة أف الكػكف
المتجمّي ،كالكجكد عمكمان ،هك ثالثي التككيف .كبسبب طبيعته التراكبية (الهكلكغرافية) نجػد هػذا المبػدأ
الثالثي متجميان بأكثر مف صيغة كهيئة بنفس الكقت .أما بخصكص مسيرة التجمّي فنجػد أنهػا محككمػة

أيضػان بمبػػدأ الثػػالكث إذ هػػي أيضػان مؤلفػػة مػػف ثالثػػة م ارحػػؿ متسمسػػمة كهػػي تنكافػػؽ مػػع العناصػػر التػػي

تش ّكؿ مبدأ الثالكث .يمكف اختصار هذة المراحؿ بالشكؿ التالي:

المراحؿ الثالثية لمسيرة التجمّي ٔ[ :طكر االندفاع (التحفيز) ،متجاكزة لمزماف كالمكاف ٕ[ .طكر
الحركة (النشاط) ،تشهد هذة المرحمة كالدة عامؿ الزماف ٖ[ .طكر العطالة (التقييد) .تشهد هذة
المرحمة كالدة عامؿ الزماف كالمكاف.

بناء عمى هذا التقسيـ الثالثي لمراحؿ الخمؽ ،ككنا فكرة عف التركيبة الثالثية لمكائف المتجمّي (بما فػي
ذلؾ اإلنساف) ،كهي مختصرة في الفقرات التالية:

ٔػ قسـ عمكم متجاكز لممكاف كالزماف ،كيشيركف إليه عمكمان بالمستكل الركحي .كهك المحفّز الرئيسي
لحياة الفرد.
ٕػ قسـ أكسط محككـ بعامؿ الزماف ،كيشيركف إليه عمكمان بالمستكل الباطني (ليس له صفة مكانية).
كهك مصدر الكعي .كهك ذاته الشمس المركزية المذككرة سابقان كالمكجكدة في كؿ كائف حي.
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ٖ ػ ػ قس ػػـ دني ػػكم محك ػػكـ بع ػػاممي الزم ػػاف كالمك ػػاف ،كيش ػػيركف إلي ػػه بالكينكن ػػة الجس ػػمية (ل ػػيس الجس ػػد
الفيزيائي) .كهك المسؤكؿ عف كافة المجريات الجسدية مثؿ النمك كالتكاثر كزيادة الكتمة ..إلى آخرة.

بعد هذة األطكار الثالثة يأتي طكر التكقّؼ ،كبالتالي الحالة التي تنتد مف تفاعؿ العنصر المحفّز مع
العنصػػر ِ
النشػػط كالعنصػػر المقّيػػد هػػي حالػػة جمػػكد ،أم المػػادة الصػػمبة أك الجسػػد (حسػػب الحالػػة أك
مكضكع الدراسة) كقد عبرت عف الفكرة في جزء سابؽ عمى الشكؿ التالي:

كػػؿ كػػائف فػػي الكػػكف يتػػألؼ مػػف مسػػتكل ركحػػي تجػػاكزم كمسػػتكل متجمّػػي مؤلػػؼ مػػف مركػػز لمػػكعي
الحي .هذة هػي المككنػات األساسػية
(باطني) ككتمة جسمية (ظاهرم) كجميعها تشكؿ مككنات الكائف
ّ
ألم مخمكؽ في الككف المتجمي ،كقد عبرت عف هذة الفكرة في جزء سابؽ عمى الشكؿ التالي:

مككنات النممة

مككنات الحيكاف

مككنات الزهرة
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بعد التعرؼ عمى فكرة كجيزة عف المراحؿ الثالثة لتجمّي الككف أصبح مػف السػهؿ عمينػا فهػـ تقسػيماته
الرئيسػػية بطريقػػة سػػميمة ككاضػػحة ،كبالتػػالي يمكننػػا صػػياغة اختصػػار رمػػزم يمثّػػؿ صػػكرة نهائيػػة عػػف

مككنات الككف المتجمّي ،كهذا ينطبؽ عمى كؿ كائف مكجكد في رحابه:

أصبح لدينا ثالث مستكيات لمتجمّي ككؿ مستكل له سماته كخصائصه المختمفة
لكف الثالكث الذم تحدث عنه الحكماء القدامى كاف مختمفان .كربما هذا هك السبب الذم أدل بالتعػاليـ

مػػع مػػركر الػػزمف كتػكالي العصػػكر إلػػى حالػػة مػػف التعقيػػد الشػػديد كالخمػػط المتشػػابؾ فػػي األفكػػار لدرجػػة

جعمت الفرد عاج انز عف التكصؿ إلى نتيجػة مجديػة .كػؿ هػذا كػاف نتيجػة لتغييػر بسػيط أجػراة الحكمػاء

في تراتبية الثالكث .ما فعمكة هك خالؿ تحمػيالتهـ قػامكا باسػتبعاد الجانػب التجػاكزم تمامػان مػف الصػكرة

كذلؾ بسبب تسميمهـ بعجز اإلدراؾ البشرم عف تناكؿ هػذا الجانػب الخفػي المتجػاكز لممكػاف كالزمػاف،

فمػػا كػػاف عمػػيهـ سػػكل البػػدئ مػػف الجانػػب البػػاطني الػػذم يمثػػؿ الشػػمس المركزيػػة .هػػذة الشػػمس تمثػػؿ
الخػػالؽ فػػي مسػػرح الكجػػكد (ابػػف اهلل) حيػػث هػػك الشػػاهد عمػػى كجػػكدة .الخػػالؽ [عػ ّػز كجػ ّػؿ هػػك المبػػدأ
ٖٓٔ
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الخػػالؽ لمشػػمس (خفػػي رع) أم (األب) ،بينمػػا الشػػمس هػػي ممثمتػػه فػػي الكجػػكد المتجمّػػي (االبػػف) أك

(مبػػدأ الشػػمس) .اإلبػػف متطػػابؽ تمام ػان لمكاصػػفات األب ،لكػػف األب متجػػاكز لممكػػاف كالزمػػاف ،بينمػػا

االبف كلد بعػد نشػكء عامػؿ الػزمف .مػف هنػا جػاء اسػـ إمػاـ الزمػاف أك عػيف الزمػاف أم شػمس الزمػاف.
نالحػظ كجػػكد بعػض المصػػطمحات الشػػعبية التػي تشػػير إلػػى الشػمس بكممػػة عػػيف ،حيػث يقكلػػكف مػػثالن:
طمػػكع العػػيف كإشػػارة إلػػى فجػػر الصػػباح ككػػذلؾ ضػػبت العػػيف كإشػػارة إلػػى غػػركب الشػػمس .هػػذا هػػك

"كيثر"  Ketherفي أدبيات القبالػة كالػذم يمثػؿ الجانػب المتجمػي مػف اإللػه ،بينمػا [أيػف صػكؼ يمثػؿ
الجانب الخفي" .كيثر" هك الشمس المركزية لمكائف كمنه تبدأ شجرة الحياة (سأشرحها الحقان).
انصانىز اجلضَض

كفقان لمشركحات السابقة حكؿ التجمّي نسػتنتد بػأف كػؿ كػائف فردانػي فػي الكػكف ،مػف المسػتكل المج ّػرم
ذرة ،يتألؼ مف المستكيات الثالثة التالية كالتي يشكؿ مجمكعها الجسد المادم لمكائف:
حتى أصغر ّ

ٖٔٔ
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لكػػف الحكمػػاء القػػدامى أجػػركا تغييػػر فػػي هػػذا التقسػػيـ الثالثػػي .بعػػد اخ ػراجهـ المسػػتكل التجػػاكزم مػػف

المعادلة نجحكا في إيجاد صيغة جديدة لمبدأ الثالكث بحيث أصبح يبدك كما في الشكؿ التالي:

كفقان لما يظهر في الشكؿ السابؽ ،أصبح لدينا نمكذج جديد لمثالكث كهك ثػالكث التجمػي .بػدالن مػف أف

تمث ػػؿ الش ػػمس العنص ػػر المتح ػ ّػرؾ (كم ػػا ج ػػاء ترتيبه ػػا ف ػػي الفقػ ػرات الس ػػابقة ،أص ػػبحت تمث ػػؿ العنص ػػر
المحفّػػز .كأخػػذ مكانهػػا عامػػؿ جديػػد كهػػك النفحػػة الشمسػػية التػػي أصػػبحت تحتػػؿ المرحمػػة الثانيػػة مػػف
الثػػالكث ،أم عنصػػر الحركػػة .بينمػػا الكينكنػػة حافظػػت عمػػى مكقعهػػا الػػذم يمثػػؿ المرحمػػة الثالثػػة فػػي

ثػػالكث التجمػػي .هػػذة نقطػػة مهمػػة كجػػب إدراكهػػا جيػػدان قبػػؿ متابعػػة مسػػيرتنا فػػي التعػػرؼ عمػػى الحقػػائؽ
الالحقة في هذا الكتاب.
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شُائُح األَا وانظاخ

عند اإلنساف ككؿ كائف حي
مجرد
كفؽ المنطؽ الذم تبناة الحكماء القدامى ،األنا ال تمثّؿ الجكهر النهائي لكينكنة اإلنساف بؿ ّ

انعكاس لمذات المركزية أك الشمس الباطنية القابعة في جكهرة .بالتالي هناؾ فرؽ كبير بيف األنا

كالذات .لدينا مركزيف لمذات في كياننا ٔ[ :الذات الحقيقية القابعة في القسـ الخفي (الباطني) مف
الكياف ،ك[ٕ الذات الكهمية أك األنا التي نألفها جيدان في حياتنا اليكمية كنظف بأنها تمثمنا فعمي نا.

األكلى هي غير مشركطة كخالدة ،بينما الثانية هي مشركطة كفانية .األنا هي عبارة عف كعي

منعكس لمذات الحقيقية كما تنعكس الصكرة عمى المرآة .هذا الكعي المنعكس في المرآة الكهمية
لمكجكد المادم يظف بأنه كياف منفصؿ قائـ بذاته كالكجكد المادم الكهمي هك الكاقع الحقيقي .إذان،

األنا ال تمثّؿ الذات الحقيقية في الفرد بؿ انعكاس لها في العالـ المادم الزائؿ كالكهمي.

استخدمت في هذا الشكؿ تسميات

مألكفة تجعؿ األمر أكثر قابمية
لالستيعاب لدينا .كافة األساطير
القديمة كانت تتحدث عف هذة

التركيبة التي يتألؼ منها اإلنساف.

جميعنا نجهؿ أف لدينا امتداد

باطني عظيـ يتمحكر حكؿ كياف
جميؿ يمثؿ أساس كجكدنا الدنيكم،

كنكتفي بالتسميـ بكجكد جسد مادم

كشخصية خاصة (األنا) تصيغها
حالتنا النفسية ،كنسمـ أحيانان بكجكد
الكعي أك عقؿ باطف يمثؿ مصدر
اإللهامات

كاألحالـ

كالضمير

كغيرة ..لكف األمر ليس بهذة
البساطة التي نظنها.
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انُفذح انشًـُح
إذان ،كياننا المتجمّي مؤلؼ ليس مف مستكل مادم مممكس فحسب بؿ مف امتداد باطني يمثؿ عالـ
قائـ بذاته كيختمؼ تمامان عف عالمنا الدنيكم الذم نألفه .هك العالـ الحقيقي ،هك عالـ النكر ،العالـ

متنكر .هذا هك عالـ الشمس ،شمسنا المركزية ،الذات التي تمثؿ
البهيد الذم يرنك إليه كؿ حكيـ ّ
شخصيتنا الحقيقية ،لكننا نجهؿ هذة الحقيقة ..كمف سيعممنا بذلؾ؟ كافة األدياف تتحدث عف هذا
العالـ السماكم الرائع ،لكف لألسؼ الشديد ضاعت الحقيقة عبر تكالي العصكر كظهكر التفسيرات
المظممة كالكاذبة مما أدل إلى حجبنا عف هذا العالـ كميان فنسينا كجكدة تمامان كرحنا نعيش حياتنا
اليكمية في هذا العالـ الدنيكم كنحف نشعر بالكحدة كالخكؼ كالحيرة كعدـ االطمئناف.

ذكرت سابقان أف ما نظنه مصدر الحدس كاإللهاـ كاإلبداع كحتى التنبؤ بالمستقبؿ كغيرها مف مكاهب
ال يمكف تفسيرها كفؽ معايير منطقية هي ذلؾ الجانب مف عقكلنا الذم نسميه الالكعي أك العقؿ

الباطف ،لكف في الحقيقة األمر أكثر عظمة مما نظنه .نحف نتكمـ عف مصدر الحكمة اإللهية ،كقد
أشرت إليها بالنفحة الشمسية (النفحة اإللهية) كالتي تنبعث بشكؿ إيقاعي متذبذب مف النكاة الشمسية
فتخترؽ حدكد العالـ الباطني متكجة مباشرة إلى العالـ الدنيكم.
النبضة الشمسية لها أهمية كبرل في عممية التجسيد حيث لكال هذة النبضة الشمسية المتناكبة لما
كاف هناؾ كجكد مادم أصالن ،هذا ألنها تمثؿ عنصر الحركة كما شرحت سابقان .يرافؽ هذة النبضة

الشمسية نفحة شمسية (نفحة إلهية) تتجمى في كياننا الدنيكم مع كؿ نبضة مف نبضات النكاة
الشمسية الباطنية لدينا .إذا كاف لمنبضة الشمسية خصائص فيزيائية تتعمؽ بالتجسيد المادم كغيرها

مف أمكر ميكانيكية فمهذة النفحة خصائص مختمفة تمامان ،خصائص تتعمؽ بالركح كالكعي كالكجداف.

هذة النفحة هي االبف المرسؿ مف كالدة ،هي رسكؿ اهلل ،هي المهدم المنتظر ،المخمّص ..،كغيرها
مف أسماء كأكصاؼ استخدمتها المذاهب الفمسفية كالدينية المختمفة لإلشارة إليها .هي المخمّص

الفعمي الذم يستطيع إنقاذنا مف السبات الدنيكم الطكيؿ لكننا نجهؿ هذة الحقيقة .كلألسؼ الشديد،

هذة النفحة اإللهية ما تمبث أف تتجمى في كياننا الدنيكم حتى تمكت في الحاؿ ،كالسبب هك أف البيئة

الجسدية/الدنيكية لدينا ال تناسبها إطالقان ،ألنها رقيقة ككديعة كنقية كبريئة ،فتقضي عميها بيئتنا
ممكثة بالشؤكف الدنيكية المقيتة كهي بعيدة كؿ البعد عف الشؤكف السماكية
الدنيكية في الحاؿ ،ألنها ّ
التي تشغؿ تمؾ النفحة اإللهية المباركة.
ٖٗٔ
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لقد تنبه القدماء لهذة الحقيقة المذهمة كراحكا يصيغكف مناهد تعميمية كتدريبية خاصة تساعدنا عمى

إجراء تغييرات جذرية في بيئتنا الجسدية/العقمية الدنيكية بحيث تصبح مناسبة لتجمّي ركح اإلله،

المخمص ،في كياننا كالذم يساعدنا عمى االنفكاؾ مف هذة الحياة الدنيكية المكبكءة .كهذا ما سكؼ

أتحدث عنه الحقان باإلضافة إلى ذكر العديد مف األساطير القديمة التي تعبر عف هذة العممية مف
خالؿ حكايا رمزية فاتنة.

مع ظهكر النفحة الشمسية في مشهد دراستنا ،أصبح لدينا عنصر جديد كجب إدخاله إلى معادلة
األب كاالبف التي سبؽ كذكرتها في الفصكؿ السابقة ،لكف قبؿ المسير قدمان عمينا تكضيح مسألة

مهمة جدان مثمت مشكمة حقيقية لدل الباحثيف عبر العصكر.

هناؾ الكثير مف األفكار الخاطئة التي خمفتها المعتقدات القديمػة بخصػكص المخمّػص كطبيعتػه كدكرة

كمكانته في المعادلػة .لقػد حصػؿ خمػط كبيػر لػدل الكثيػر مػف التعػاليـ المنحػدرة إلينػا بخصػكص االبػف
المقػ ػػدس كالمخمّػ ػػص .لقػ ػػد حص ػ ػػؿ خمػ ػػط ف ػ ػػي ركاي ػ ػػة األس ػ ػػاطير ب ػ ػػيف الشخصػ ػػيات الممثم ػ ػػة لمش ػ ػػمس

كالشخصػػيات الممثم ػػة لمنفح ػػة الشمسػػية .ف ػػي األس ػػطكرة المصػػرية م ػػثالن ،أكزيػ ػريس هػػك الش ػػمس بينم ػػا

حكرس هك تجمّي قكة الشمس في الفرد .كفي األسػطكرة األكرفيػة ،فػانيز هػك الشػمس بينمػا دايكنيسػكس
هك تجمّػي قػكة الشػمس فػي الفػرد (كمػا سػنرل الحقػان) .هػذا الخمػط أصػاب الكثيػر مػف التعػاليـ األخػرل،
ربما بسبب سكء التفسير أك الترجمة أك التظميؿ المقصكد ممػا أدل إلػى الخمػط بػيف مػف يمثػؿ الشػمس

كمػف يمثػؿ النفحػة الشمسػػية .هػذا المغػط الحاصػػؿ فػي التعػاليـ أدل إلػى الخمػػط المػألكؼ بػيف أكزيػريس
كحكرس مػثالن ،حيػث كالهمػا يعتبػراف آلهػة الشػمس كيشػار إليهمػا برمػز العػيف مػع أف كػؿ منهمػا لعػب
دك انر مختمفػان فػي األسػطكرة ،كغيرهمػا الكثيػػر مػف أبطػاؿ األسػاطير الػػذيف لعبػكا أدكا انر مكحػدة ممػا يشػػير
إلى حصكؿ خطأ ما في الركاية.

حير معظـ الباحثيف هك أف كافة الشخكص التي
أهـ الجكانب التي حصؿ فيها خمط كبير كالذم ّ

مثمت الشمس في الركايات المختمفة يشار إليها باسـ االبف المقدس ،بينما الحاؿ ذاتها مع الشخكص
التي مثمت النفحة الشمسية في الركايات ،حيث هي أيضان يشار إليها باالبف المقدس! كيؼ يمكف

لهذا أف يحصؿ؟ الجكاب بسيط ككاضح ،كالهما أبنيف مقدسيف ،لكف كؿ منهما ابف مقدس لشيء

جيد.
مختمؼ تمامان ،كفيما يمي شرح
يكضح كامؿ المسألة بشكؿ ّ
مصكر ّ
ّ

ٖ٘ٔ
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المصكر المذككر في إحدل الفصكؿ السابقة (كسكؼ أعيد ذكرة هنا) كالهادؼ لتكضيح
خالؿ الشرح
ّ
تحكؿ األـ إلى أخت ثـ إلى زكجة ،لـ اهتـ
تمؾ المسألة المستعصية األخرل التي تتعمؽ بكيفية ّ
بالمبدأ الذكرم في حينها لكنني سكؼ ألقي عميه المزيد مف الضكء هنا كذلؾ لتكضيح مسألة االبف
المقدس ككيؼ يمكف أف يتصؼ بهذة الخاصية مبدأيف مختمفيف تمامان.

ٔ

ٖ

ٕ

ٗ

شرحنا سابقان كيؼ تـ تمقيح البيضة عبر قذؼ أك نفخ عنصر ذكرم في محتكاها األنثكم فتكاثؼ
قسـ مف المحتكل ،مخمكطان مع القكة الذكرية ،في مركز البيضة .هذا التكاثؼ في مركز البيضة يمثؿ
األكؿ كالذم نتد مف تزاكج المحتكل األنثكم مع القكة الذكرية .لكننا ال زلنا هنا في العالـ
المكلكد ّ
متحرر مف عامؿ المكاف كالزماف .لكف في هذا العالـ التجاكزم كلدت كافة
التجاكزم ،أم هك
ّ

األكلية) التي يتأسس عميها الكجكد .مف بيف هذة المبادئ كالتي تهمنا هنا هك مبدأ
المبادئ (األنماط ّ
االبف المقدس الذم سيتجمّى بأكثر مف هيئة كصيغة كشكؿ في المستكيات المختمفة مف التجمّي.

ٔ

ٖ

ٕ

ٗ

المرحمة التالية لمحالة السابقة شهدت نشكء عامؿ الزمف مما أدل إلى تكرار عممية التكاثؼ في مركز

البيضة كهذا التكرار المستمر (المشركح بالتفصيؿ سابقان) أدل إلى نشكء حالة تذبذب أك نبض عند
نقطة المركز .هذة الحالة النابضة هي الشمس المركزية .هذا هك االبف المقدس ،هك ابف المحتكل
الككني الكامف في البيضة الككنية كابف القكة اإللهية التي لقّحت تمؾ البيضة .هذا هك إماـ الزماف
األكؿ بعد كالدة عامؿ الزمف ،لكف عامؿ المكاف لـ يكجد بعد .في هذة المرحمة بدأت عممية
المكلكد ّ

ٖٔٙ
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النبض الشمسي حيث بدأ طرح البذكر المؤدية إلى كالدة مكلكد جديد أيضان كهك النفحة الشمسية.
كهذا ما سكؼ نتعرؼ عميه في مجمكعة المراحؿ التالية.

[ ]1

التنابض المستمر لمنكاة الشمسية يدفع بالمحتكل ليتكاثؼ عمى محيط الفقاعة الشمسية .المادة

الصمبة تنشأ أساسان نتيجة النبض الشمسي الذم يدفع بالمحتكل األثيرم ليتكاثؼ عمى محيط الفقاعة

الشمسية .المادة هي عبارة عف محتكل أثيرم متبمكر ماديان ،أم هي تبدك صمبة لكنها غير ذلؾ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

[ ]2

تجمع بفعؿ قكة الدفع المنبعثة مف
المحتكل األثيرم داخؿ الفقاعة الشمسية (البيضة الككنية) قد ّ
تدرج متكاثؼ لممحتكل األثيرم عمى محيط
المذبذب المركزم (أم الشمس) فنشأ ما يمكف اعتبارة ّ

الفقاعة .لكف هذا تزامف مع كالدة عامؿ المكاف ،كبالتالي أصبح لدينا خمطة جديدة تجمع يف عاممي

المكاف كالزماف .هذة الخمطة الجديدة خمقت عالـ آخر منفصؿ عف العالـ الحقيقي كسميناة العالـ
الدنيكم .أصبح لدينا عالميف ،عالـ باطني محككـ بعامؿ الزمف كعالـ دنيكم محككـ بعالـ الزماف
كالمكاف .العالـ الدنيكم يمثؿ انعكاس لمعالـ الباطني ،كبالتالي فإف مركزة يمثّؿ تكاثؼ متبمكر جاذب
لممحتكل ،كهك معاكس لمنكاة الشمسية التي تدفع بالمحتكل بعيدان( .الشكؿ التالي)

ٖٔٚ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

[ ]3

التنابض المستمر لمنكاة الشمسية كالذم خمؽ المحتكل المتكاثؼ الذم أصبح الحقان يمثؿ العالـ
الدنيكم ،هذا التنابض المستمر يرافقه نفحة شمسية ،هذة هي النفحة اإللهية التي أصبحت تمثؿ

الحقان المخمّص ،االبف المقدس ،لكنه هذة المرة يمثؿ اإلبف المقدس لمشمس المركزية ،أم هك االبف
المقدس لالبف المقدس .هذا هك الفرؽ بيف الشمس المركزية كالنفحة الشمسية.

ٖٔٛ
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[ ]4

بعد انفصاؿ الفقاعة الدنيكية عف الباطنية أصبحت تمثّؿ مػع الػنفس كالجسػد كيػاف قػائـ بذاتػه يتمحػكر

حكؿ األنا .بينما الفقاعة الباطنية تتمحكر حكؿ الذات .هػذا االنفصػاؿ جعػؿ اإلنسػاف العػادم يتمحػكر
حػػكؿ األنػػا بحيػػث يجهػػؿ كمي ػان كجػػكد ذات تمثػػؿ شخصػػيته الحقيقيػػة .فتحػػكؿ انتبػػاة الفػػرد إلػػى العػػالـ
األرضي (المادم) الػذم خطػؼ اهتمامػه ببهرجتػه كمغرياتػه السػاحرة التػي اسػتحكذت عميػه كميػان فنسػي

أصػػمه اإللهػػي .عػػف هػػذا االنفصػػاؿ بالػػذات تحػػدثت األسػػاطير القديمػػة ،الدينيػػة كالشػػعبية ،حيػػث تػػركم

كيؼ األخ قتػؿ أخػكة أك غيرهػا مػف سػيناريكهات تكصػؼ رمزيػان كيػؼ "األنػا" قتمػت "الػذات" كاسػتحكذت
عمى كياف اإلنساف كميان (كما سنرل الحقان) .أما النفحة الشمسية ،االبػف المقػدس ،فػال ازلػت قابعػة فػي

الكسط بيف العالميف ،تحاكؿ التجمّي في كياننا الدنيكم .لكف طبيعتنا الجسػدية كغرائزنػا الدنيكيػة تمنعػه

مػػف ذلػػؾ ،كهػػذا مكضػػكع آخػػر سػػكؼ أتناكلػػه الحق ػان .لكػػف مػػع ذلػػؾ تسػػتمر النفحػػة الشمسػػية بػػالتجمّي

بشػػكؿ دكرم كمتػكاتر ،محاكلػػة اختػراؽ كياننػػا لكػػف دكف جػػدكل ،هػػي ال ازلػػت تنتظػػر منػػا االعتػراؼ بهػػا

فتستطيع حينها التجمّي في كياننا الدنيكم كتقكـ بعػدها بمسػاعدتنا عمػى التح ّػرر كالخػالص مػف سػيطرة
القيكد المادية ،كهذة العممية األخرل تمثؿ مكضكع آخر سكؼ أتناكله الحقان.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
هذة هي قصة النفحة الشمسية ككيؼ نشأت كأيف تتجمّى كما هك دكرها في كياننا ،كسكؼ تتكضح

هذة المسألة جيدان مع تكالي المكاضيع.
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انُفذح انشًـُح واَثُاء انكرة انـًاوَح
الكثيركف يظنكف أف ما كرد عف األنبياء مف ركايات هي أحداث تاريخية فعمية لكنها في الحقيقة

مجرد حكايا رمزية تخفي معمكمات ركحية عظيمة .فمثالن ،قصة هابيؿ كقابيؿ تتحدث عف ذات
ّ
المكضكع المذككر في الفصكؿ السابقة ،حيث مف خالؿ قتؿ قابيؿ لهابيؿ تككف األنا قد قتمت النفحة
الشمسية المنبعثة مف الذات .كاذا اطمعنا عمى المراجع العبرية نجد الكثير مف التفاصيؿ التي تغنينا
النفَس أك النفحة
بخصكص هذة الحكاية الرمزية ،حيث نجد مثالن أف كممة هابيؿ بالمغة العبرية تعني َ
مجرد أف
أك المتالشي ،كهذا ما يحصؿ مع النفحة الشمسية أك النفس اإللهي إذ تتالشى كتزكؿ ّ

المنجسة ال
خرجت مف الفقاعة العمكية كدخمت إلى الفقاعة الدنيكية ألف األجكاء الدنيكية المادية
ّ
تناسب هذة النفحة اإللهية السماكية النقية كالكديعة ،فيقكلكف بأف هابيؿ مات عمى يد قابيؿ الذم

يمثؿ األنا الدنيكية كيمكف شرحها كفؽ الصكرة الرمزية التالية:

هذة الصكرة تبيّف مكقع كؿ مف هابيؿ كقابيؿ المذاف يمثالف أبطاؿ إحدل الحكايا الرمزية في

النصكص المقدسة .كيبدك في الصكرة مكقع كؿ مف آدـ كحكاء إذ يرمزاف لمذات كالمحتكل .أما
شيمائيؿ فيرمز لمجسد المادم ،كقابيؿ يرمز لألنا كليمى ترمز لمنفس.

ٓٗٔ
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تذكر المراجع العبرية القديمة أف قابيؿ هك ابف ليمى ( Lilithبالالتينية) كهي المحتكل األنثكم لمفقاعة

الدنيكية كزكجها هك شيمائيؿ ( sama'elرديؼ الشيطاف في الحكاية) ،كتقكؿ إحدل األساطير
القديمة الشائعة في الشرؽ األكسط (حتى بيف العرب) أف ليمى بعد تركها آدـ تزاكجت مع الشيطاف
فكلد م ف تزاكجهما الجف الشرير .إف ترؾ ليمى لزكجها آدـ ثـ ارتباطها مع شيمائيؿ يرمز إلى انفصاؿ
المحتكل اإلنثكم إلى قسميف ،األكؿ بقي مع النكاة الشمسية كالثاني التزـ مع المادة التي تمثؿ القطب
المعاكس لمنكاة الشمسية (أنظر في أسطكرة أكزيريس كايزيس) .هناؾ الكثير مف الركايات المختمفة
األخرل لكنها تكشؼ جميعان عف حقيقة كاحدة كاضحة ،هي تتحدث بشكؿ رمزم عف اآللية التي

جعمت األنا الدنيكية تتغمب عمى الذات السماكية في كياف الفرد ،كبنفس الصيغة التي ركتها كافة
األساطير لدل الحضارات األخرل عبر التاريخ رغـ بعض االختالفات في التفاصيؿ.

األمر ذاته مع قصة ابراهيـ كسا ار كهاجر كابنيهما اسحاؽ كاسماعيؿ ،كيمكننا الرؤية بكضكح الحكمة
المبطنة في هذة القصة مف خالؿ الصكرة الرمزية التالية:

ّأكؿ ما كجب معرفته هك أف كممة اسماعيؿ هي كممة عبرية (إشمائيؿ) كهي كممة مرّكبة ،أم تتألؼ
مف ثالثة كممات .." :إشي ػ ما ػ إيؿ "..بعد معرفة أف إيؿ  ELيعني اإلله األعمى فهذا يعني أف
المجرد مف اإلله أك الشيء الذم ليس إله .كاألمر ذاته ينطبؽ
عبارة " ..إشي ما إيؿ "..تعني الشيء
ّ
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عمى اسـ "شيمائيؿ" في قصة هابيؿ كقابيؿ ،حيث كممة "شيمائيؿ" هي مركبة أيضان كتتألؼ مف

ثالث كممات ،أم " ..شي ما إيؿ "..كمعناها الذم ليس إله .أم أنها قريبة المعنى لكممة اسماعيؿ.
كجب العمـ أف كممة "شيمائيؿ" كردت في التعاليـ الكمدانية التي استخدمتها لإلشارة إلى أمير الظالـ
أم إبميس أك الشيطاف .بينما كممة إسحؽ هي كممة مركبة مؤلفة مف كممتيف .." :إشي حؽ"..
كمعناها " ..الشيء الحقيقي ،"..أم أنها تمثؿ المحتكل اإللهي الحقيقي كهذا ما تتألؼ منه النفحة
المبينة في الصكرة السابقة.
اإللهية ّ

من الذي جعل العرب أوالد اسماعيل والييود أبناء إسحاق؟!

كيػؼ لنػػا أف نصػدؽ بػػأف تعػػاليـ دينيػة أصػػيمة تػػدعك إلػى األخػػكة بػيف كافػػة المخمكقػػات كلػيس فقػػط بػػيف
يميػز بػيف شػعبيف؟ مػف الكاضػح أف هػذا التمييػز الػذم تػـ انسػابه
البشر ،تسػمح لنفسػها أف تصػنع فرقػان ّ
لميهكد كالعرب ينبع مف مآرب سياسية دنيكية .كليس هذا فحسػب بػؿ هنػاؾ نيػة خبيثػة أيضػان تسػتهدؼ
العرب حيث جعمكهـ منسكبيف إلسماعيؿ الذم يمثؿ القسـ الدنيكم.

أنػػا أعمػػـ أف الكثيػػر مػػف األخػػكة الق ػراء لػػف يقبم ػكا بهػػذة الفك ػرة التػػي تجػ ّػردهـ مػػف نسػػب اسػػماعيؿ كقػػد
يجػػادلكف حكلهػػا (كربمػػا بالتهديػػد كالكعيػػد) لكػػف كػػؿ مػػا عمػػي فعمػػه هػػك الػػرد عمػػيهـ بالػػدعاء :إذا هػػذا
التظميؿ الذم تؤمنكف به يريحكـ نفسيان كيجعمكـ تنامكف بهناء في الميؿ ،فميس لدم حيمة سكل الدعاء
لكـ بالسعادة كالهناء .." ...عيش كتهنا يا حبيبي."..

سكؼ أتي الحقان عمى ذكر البطؿ الذم تحدثت عنه التعاليـ السرية بصفته ابف اسماعيؿ فعالن ككيؼ

تمرد عمى كاقعه الدنيكم كطمب الخالص .ليس بالضركرة أف يككف كؿ انساف دنيكم شري انر ،ربما
ّ
خيرة لكنه يجهؿ الحقيقة التي تحررة مف قيكد الكهـ الدنيكم .كؿ انساف دنيكم في هذا
تككف طبيعته ّ
العالـ هك ابف اسماعيؿ ..ابف أنانيته الدنيكية/المادية ..لكف قد يقرر أحدهـ يكمان الخالص فيصبح
مريد صادؽ كأميف تخمى عف أنانيته كأسمـ نفسه هلل كجاهد في سبيمه كانتصر في النهاية عمى

طبيعته الدنيكية المقيتة .هذا ما سكؼ نشرحه الحقان مع تكالي المكاضيع.
.................
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ؿمىؽ اإلَـاٌ

وفق أسطورة أوزيريس وايزيس
بعد انفصاؿ األنا عف الذات المركزية كأصبحت تشكؿ مع النفس كالجسد كياف قائـ بذاته تحكؿ انتبػاة
الفرد إلػى العػالـ األرضػي (المػادم) الػذم خطػؼ اهتمامػه ببهرجتػه كمغرياتػه السػاحرة التػي اسػتحكذت

عميه كميان فنسػي أصػمه اإللهػي .هنػا تقػكؿ األسػطكرة المصػرية بػأف شػيط قتػؿ أكزيػريس كاسػتحكذ عمػى
عرش المممكة بالكامؿ ،كهذا يعني أف "األنا" قتمت "الذات" كاستحكذت عمى كياف اإلنساف كميان.

هػػذا االسػػتحكاذ الكامػػؿ لكيػػاف الفػػرد مػػف قبػػؿ العػػالـ الػػدنيكم المػػادم تعبػػر عنػػه تمػػؾ األسػػطكرة الشػػهيرة
التي يقتؿ فيها شيط أكزيريس كيستكلي عمػى عػرش المممكػة كيفػرض الػزكاج عمػى إيػزيس (المحتػكل).
المممكػػة هنػػا تمثػػؿ كامػػؿ كيػػاف الفػػرد بكػػؿ مككناتػػه ،المحتػػكل (إي ػزيس) هػػك المصػػدر البػػاطني لمطاقػػة

الحيكية التي تتغ ّذل عميها النفس (نفثيس).

عبرت الصكر الهيركغميفية عف مكت أكزيريس بأكثر مف طريقة ،لكنها جميعان أحسنت التعبير عف
غياب الشمس (الكائف المجيد) مف الساحة في حياة الفرد .الصكرة عمى اليميف تبيف مكت هذا الكائف
الجميؿ الذم يتخذ سريرة هيئة أسد (رمز لمشمس) .الصكرة عمى اليسار تبيف كيؼ تنكح كؿ مف
إيزيس كنفثيس عمى مكت أكزيريس.

لقد مات أكزيريس (الذات) كغاب عف مشهد حياتنا تمامان كها نحف نعيش في العالـ المادم الذم

استحكذ عمى اهتمامنا كميان بحيث لـ نعد نشعر أك ندرؾ أك حتى نؤمف بكجكد شيء يسمى شمس

باطنية أك ذات مركزية مسؤكلة عف كجكدنا أصالن .لقد قتمه شيط فعالن ألف أكزيريس غاب عف إدراكنا
بالكامؿ ،ثـ استحكذ شيط عمى كؿ مف إيزيس كنفثيس كأصبحتا في خدمته بشكؿ شبه كامؿ.
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بػ ػػدالن مػ ػػف ذكػ ػػر اس ػ ػػـ شػ ػػيط ،تسػ ػػتخدـ بعػ ػػض النص ػ ػػكص
المصػرية االسػػـ طيفػػكف (تػػايفكف) كتػػـ تصػػكيرة فػػي الرسػػكـ
الهيركغميفية بهيئات كأشكاؿ مختمفة (تمساح ،أفعػى ،فػرس
النهر ..إلى آخرة) لكنهػا تشػير جميعػان إلػى مػدل قذارتػه أك

نهمه أك خبثه أك كحشيته أك لؤمه ..إلى آخرة .هكػذا نظػر
المصػ ػ ػريكف إل ػ ػػى الع ػ ػػالـ ال ػ ػػدنيكم كالجس ػ ػػد الم ػ ػػادم ال ػ ػػذم

استحكذ عمى اإلنساف كميان كقتؿ الجانب اإللهي مف كيانه.

إف غياب أكزيريس عف مجاؿ إدراكنا سببه يعكد إلى أف شيط استحكذ عمى كياننا بالكامؿ ،كهنا

يرمز لهذة الحالة بأف شيط قتؿ أكزيريس فغاب عف المشهد كميان .فتجمى ابنان ألكزيريس كيحمؿ كامؿ
صفاته الجميمة كاسمه حكرس .هك النفحة الشمسية التي تتجمى في كياننا بشكؿ دكرم كمتكاتر،
تنتظر منا االعتراؼ بها فتستطيع حينها مساعدتنا عمى الخالص مف سيطرة شيط.
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تذكر أف كممة "شيط" في المغة المصرية القديمة هي مرادفة لكممة الشيطاف بالعربية ( Sethأك Set

بالالتينية ،ك Satanباإلنكميزية) كهذا يمقي ضكء جديد عمى مفهكمنا لمشيطاف .يبدك أف الحكماء
القدامى كانكا يتحدثكف عف القسـ الجسدم/الدنيكم لكياف اإلنساف كليس عف كحش أك قكة سكداء
تجكؿ األرض بحثان عف ضحايا كما نفهما نحف .أم بمعنى آخر ،إذا كنت إنسانان متدينان فعميؾ كفؽ
منطؽ القدماء أف تكاجه نفسؾ الدنيكية التي تراها في المرآة صباح كؿ يكـ ،تحاكمها كتبحث عف
أخطائها كزالتها كنكاقصها كشركرها كسيئاتها كغيرة مف خصائص كصفات مظممة سكداء ثـ تحاكؿ

جاهدان تصحيحها كاخضاعها كمقاكمتها ككبحها كغيرها مف إجراءات مناسبة تفرضها عميؾ تعاليمؾ

متديف حكؿ العالـ اليكـ
الدينية .لكف كـ رجؿ ديف اليكـ يقكـ بهذا العمؿ الجهادم المبارؾ؟ كـ إنساف ّ
مجرد محاكلة ،أف يكاجه الشيطاف الذم يراة يكميان في المرآة أمامه؟ أـ أنهـ مشغكلكف جميعان
يحاكؿّ ،
اليكـ في البحث عف الشيطاف القابع في اآلخريف مف حكلهـ كمف ثـ الدعكة لقتاله فيحكمكف جزافان

عمى مجمكعات بشرية بكاممها ...فتنطمؽ دكامة سفؾ الدماء ..ككؿ ذلؾ دكف جدكل ..كينتصر
الشيطاف مرة أخرل ..كسكؼ ينتصر إلى األبد إذا بقيت الحاؿ عمى حالها.
كجب العمـ بأف أكزيريس (الذات) لـ يمت فعالن في كياننا بؿ غاب عف مجاؿ إدراكنا ألننا انفصمنا

عنه كابتعدنا كؿ البعد عف الحقيقة لنتمهّى بعالـ كهمي ال أساس له سكل في المستكل المادم الدنيكم
مف تجمينا ،كهذا المستكل يمثؿ الجانب األقؿ شأنان في كياننا العظيـ .مف هنا جاء مفهكـ "السقكط"

الذم غالبان ما تحدث عنه القدماء في أساطيرهـ ،كأشهرها الصيغة الهرمزية لنظرية السقكط كالتي

تحدثت عف ا لكائف المجيد الذم رأل انعكاسه في العالـ األرضي فكقع بغرامه كاندمد معه ،كهذا ما
سنتعرؼ عميه في الصفحات التالية.
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انُظغَح اذلغيؼَح دىل انـمىؽ
كرد في كتاب "الرؤيا"  Poimandresلهرمز الحكيـ (الذم أعيد ترجمته بطريقة خاطئة في القركف

األكلى لمميالد) الكصؼ التالي عف آلية تجمّي الذات الكهمية (األنا) كانعكاس لمذات الحقيقية

(الشمس ،االبف الكحيد) كقد كصؼ هذة الشمس المركزية بالكائف المتألؽ المجيد ،كرد في النص ما

يمي:
" ...كقاـ بعدها األب ،العقؿ الكمّي ،بصفته نكر كحياة ،بخمؽ كائف ككني متألّؽ كمجيد كجعمه يظهر

بصكرت ه .لـ يكف في البداية كائف أرضي بؿ كائف سماكم يسكف في رحاب نكر الخالؽ .لقد أحب
األب (العقؿ الكمّي) هذا الكائف الذم خمقه بصكرته فك ّكؿ إليه إدارة شؤكف الخمؽ"..

الكائف المتألؽ المجيد ،كفقان لممنهد الهرمزم ،يقبع في الكسط ،في رحاب نكر الخالؽ ،كالمك ّكؿ مف
قبمه بإدارة شؤكف الخمؽ .هذة هي الشمس المركزية ،االبف المقدس ،الذات

حصة مف طبيعته
" ..ابتهد الحكاـ السبعة الذيف شاطرهـ الكائف المتألؽ قكاهـ حيث كؿ منهـ منحه ّ
الخاصة به"..
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الكائف يقبع في الكسط بيف الحكاـ السبعة (الطاقات السبعة) كيشاطرهـ قكاهـ حيث كؿ منهـ منحه
حصّة مف طبيعته الخاصة  ،أم أف هذة القكل تنبعث مف خالله.

الكمية ،انحنى الكائف المجيد إلى األسفؿ كاسترؽ النظر عبر الحمقات
" ..مع حيازته عمى القدرة ّ
السبعة ،كبهذا جعؿ انعكاسه متجميان في الطبيعة الممتدة في العالـ السفمي"..

إنعكاس لصكرة الكائف المجيد يتجمى في العالـ السفمي .كفقان لمنظرية الهرمزية يفصؿ بيف الكائف
المجيد كانعكاسه الكهمي سبعة حمقات
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" ..أثناء نظرة في أعماؽ العالـ السفمي ابتسـ الكائف المجيد ألنه شاهد ضالله عمى األرض كصكرة

له منعكسة عمى المياة .الضالؿ كالصكرة هي انعكاس كهمي لكيانه الحقيقي .كقع الكائف في غراـ
هذا االنعكاس فرغب في النزكؿ إليه .ممبيان رغبته ،دمد هذا الكائف الذكي نفسه مع الصكرة كالهيئة

الكهمية"..

" ..مع مراقبتها عممية النزكؿ هذة ،قامت الطبيعة الدنيا باحتضاف صكرة الكائف الذم طالما أحبته،

فاندمد اإلثناف معان .لهذا السبب نجد أف الكائف األرضي هك كائف مرّكب .بداخمه يقبع الكائف
السماكم المجيد كالخالد ،بينما خارجه تقبع الطبيعة الفانية القابمة لمتالشي كالزكاؿ .بالتالي نرل أف

العذاب كالمعاناة هي ثمرة كقكع الكائف الخالد بغراـ صكرته الكهمية المنعكسة في العالـ المادم
كتخميه عف الكاقع الحقيقي مقابؿ العيش في ظالـ الكهـ"..

اندماج الكائف المجيد مع انعكاسه الكهمي المتشكؿ في العالـ األرضي (المادم) ،فاحتضنته الطبيعة
األرضية كاندمجا معان ،أم استحكذت عميه كميان بحيث سحرته المسرات الدنيكية كمغرياتها التي هي
عبارة عف أكهاـ
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يكجد صيو كثيرة لهذة القصة في العديد مف األساطير القديمة ،أشهرها قصة "نارسيسكس"
 Narcissusالذم مف خالؿ تحديقه إلى الماء (كهي العنصر الذم يرمز لمعالـ الكهمي أك "مايا")

فقد حياته محاكالن احتضاف صكرته المنعكسة عمى سطح الماء .هكذا هي حاؿ اإلنساف الذم مع

تحديقه إلى مرآة الطبيعة المادية كقبكؿ تجسيدة المادم عمى أنه يمثؿ ذاته الحقيقية يككف قد فكت
الفرصة التي منحته إياها الحياة المادية ليكشؼ عف ذاته الخالدة المحجكبة في الخفاء.

انـمىؽ وفك يثضأ انكا/تا
تحدثت في الصفحات السابقة عف الصيغة الهرمزية لعممية السقكط كتحدثت عف الكائف المجيػد الػذم
رأل انعكاسػػه فػػي العػػالـ األرضػػي فكقػػع بغ ارمػػه كانػػدمد معػػه ..لكػػف هػػذة الحالػػة تػػـ كصػػفها بطريقػػة
مختمفة إذ هي أكثر تكضيحان كذلؾ كفؽ مفهكـ الكا/با .KA/BA
تعرفنػػا فػػي الجػػزء الخػػامس مػػف هػػذة المجمكعػػة عمػػى حقػػائؽ
كثيرة حكؿ عممية التفكير كآلية خمؽ الكعي الديناميكي ،الػذم
ه ػػك عب ػػارة ع ػػف خمػ ػؽ مج ػػاؿ طاق ػػة عن ػػد األش ػػياء المس ػػتهدفة
فكري ػ ػان ،مهمػ ػػا كانػ ػػت المسػ ػػافة الفاصػ ػػمة ،لكػ ػػف مػ ػػا يهمنػ ػػا فػ ػػي

يجسػد عنػدة مجػاؿ
المكضكع هك التالي :التفكير بشيء مع ّػيف ّ
كثيػػؼ مػػف الطاقػػة كتػػزداد كثافػػة هػػذا المجػػاؿ كممػػا تعمقنػػا فػػي

التركيػ ػػز .يسػ ػػتطيع الفػ ػػرد خمػ ػػؽ مجػ ػػاؿ طاقػ ػػة فػ ػػي أم شػ ػػيء
يستهدفه بتفكيرة .كهذة الطاقة تتش ّكؿ نتيجة تكجيه االنتباة.
المبدأ الذم يجعؿ اإلنساف قػاد انر عمػى تشػكيؿ كعػي دينػاميكي فػي أم مكػاف أك زمػاف يسػتهدفه بتفكيػرة

هػػك ذاتػػه المبػػدأ الػػذم يعمػػؿ فػػي حالػػة خمػػؽ الشػػمس المركزيػػة (الػػذات) لكينكنػػة فكريػػة تحمػػؿ انعكػػاس

[جؿ جالله  .هذا مػا
لصكرتها (األنا) .حتى الككف هك عبارة عف "كعي ديناميكي" صادر مف الخالؽ ّ

قصدته التعاليـ السرية عند قكلها بأف ..." :كل شيء في العالم المادي تم تفكيره إلى الوجود"...

إذا نظرنػػا إلػػى الفك ػرة الهرمزيػػة حػػكؿ السػػقكط مػػف زاكيػػة مفهػػكـ الػػكعي الػػديناميكي نكتشػػؼ أنػػه عنػػدما

كجػػه الكػػائف المجيػػد تفكيػرة نحػػك انعكاسػػه فػػي العػػالـ األرضػػي تشػ ّكؿ كعػػي دينػػاميكي يمثّمػػه تمامػان مػػف
ٜٔٗ
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حيػػث الخصػػائص كالسػػمات .ألنػػه كمػػا عممنػػا ،الػػكعي الػػديناميكي هػػك عبػػارة عػػف مجػػاؿ طاقػػة يتشػ ّكؿ

عند النقطة التي يستهدفها الفرد بفكرة كهذا المجاؿ يتألؼ مػف المحتػكل العقمػي لمفػرد ،أم يمثػؿ قطعػة

منه ،أم نسخة مطابقة لصكرته.

انعكاس الكائف المجيد الذم تحدثت عنه النظرية الهرمزية حكؿ السقكط هك عبارة عف كعي

ديناميكي يمثؿ نسخة مطابقة له .هذا الذم يجعؿ األنا عبارة عف نسخة مطابقة لمذات لكنها
مستقطبة دنيكيان.

لقد عبر المصػريكف عػف مفهػكـ الػكعي الػديناميكي بطريقػة أخػرل.
تح ػػدثكا ع ػػف مفهػػكـ الػ ػػ"كا/با"  .KA/BAككم ػػا ذك ػػرت ف ػػي الج ػػزء
الخػػامس مػػف هػػذة المجمكعػػة ،رمػػزكا إلػػى ال ػػ"با"  BAعمػػى شػػكؿ

طػػائر أك كػػائف مجػ ّػنح يكػػكف أرسػػه مشػػابه تمام ػان ل ػرأس الفػػرد الػػذم
انبعث منه كالذم يمعب دكر الػ"كا" .KA
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يمكننا استيعاب العالقة الصميمية بيف ثنائية الذات كاألنا مف خالؿ النظر في ثنائية الػ"كا" كالػ"با"،

حيث الػ"كا" تمثّؿ الذات الحقيقية لمفرد بينما الػ"با" هي الكعي الديناميكي المنبعث مف الػ"كا" ،كهي ما

نسميها األنا أك الذات الكهمية .الشكؿ التالي:

الصكرة عمى اليميف هي عبارة عف كصؼ رمزم ثنائي األبعاد لعالقة الػ"كا/با" ،أم ثنائية

الذات/األنا .في هذة الحالة تحتؿ الػ"با" مساحة صغيرة مف محيط الدائرة لكف هذة ليست حالة كاقعية.
الصكرة عمى اليسار هي ثالثية األبعاد مما يجعمها أقرب إلى الكاقع ،حيث يمثؿ الػ"با" (األنا) القشرة
الخارجية لمكائف (أم كامؿ محيط الكرة) كبالتالي يبدك أكبر مف الػ"كا" (الذات) القابعة مخفية في

المركز .الهيئة الخارجية لمكائف هي عبارة عف "با" (كعي ديناميكي) منبعثة مف الػ"كا" القابعة في
الجكهر الالمرئي.

عندما ننظر إلى شخصية كائف مادم فنحف نرل الػ"با" (القشرة الخارجية) بينما الػ"كا" (الجكهر) يكػكف

غائب تمامػان عػف المشػهد .هكػذا هػي حالػة أكزيػريس الػذم لػـ يمػت فػي جػكهر الكػائف ،كمشػهد المػكت
الذم نألفه في المكحات الهيركغميفية يصكر حالػة أكزيػريس فػي العػالـ المػادم فحسػب ،أم فػي القشػرة

الخارجيػػة لمكػػائف .أم أف أكزيػريس مػػات فػػي الجانػػب الظػػاهرم فحسػػب ،أم المسػػتكل الػػذم تجمّػػى فيػػه

انعكاسػػه أك صػػكرته أك كعيػػه الػػديناميكي (الػػ"با") .لقػػد غػػاب عػػف مجػػاؿ إدراكنػػا ألننػػا مسػػتحكذكف مػػف

قبؿ عالـ ظكاهرم كهمي يخطؼ انتباهنا بالكامؿ كلـ نفطػف أبػدان إلػى كجػكد عػالـ بػاطني يمثػؿ أسػاس

كجكدنا (الػ"كا").
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الصكرة المألكفة لمكت أكزيريس (الػ"كا") كيحمؽ فكقه الطائر الذم يشبهه (الػ"با") ،كحاضر في

المكاف أنكبيس الذم اختمؼ الخبراء حكؿ ما يرمز له هذا الكائف الذم يحمؿ رأس كمب أك جقؿ لكنه
في الحقيقة يمثؿ العالقة الكثيقة التي تربط بيف الػ"كا" كالػ"با".

أنػ ػػكبيس يمثػ ػػؿ العالقػ ػػة الكثيقػ ػػة بػ ػػيف الػ ػػكعي الػ ػػديناميكي كالػ ػػكعي
المرك ػػزم كم ػػا عالق ػ ػة الكم ػػب بص ػػاحبه .لػ ػػيس هن ػػاؾ حب ػػؿ ي ػ ػربط

االثنػيف معػان لكػػي يمزمهمػػا قسػ انر ،بػػؿ كػؿ مػػا يتػػكفر فػػي هػػذة الحالػػة

هػػك الػػكداد أك األلفػػة أك الكفػػاء أك ذلػػؾ الشػػيء الػػذم يمػػزـ الكمػػب
بصاحبه كالذم ال يمكف كصفه بكممات .رمز المصػريكف إلػى هػذا
الشيء الذم يربط الػ"با" كالػ"كا" بالكمب كأفضؿ تعبير عنه ألنػه ال
يكص ػػؼ ب ػػالكالـ .أن ػػكبيس ه ػػك اب ػػف "نفث ػػيس" كه ػػذة األخيػ ػرة تمث ػػؿ

الػػنفس ،كبالتػػالي غالبػان مػػا تعتبػػر التعػػاليـ الس ػرية بػػأف الكمػػب يرمػػز
لمجسد الذم يمتزـ بالذات.

.................
لقد عبرت النصكص الدينية المختمفة عف هذة الفكرة بالذات خالؿ حديثها عف الشخكص المقدسة
المختمفة ،كهذا ال يستثني الديانات السماكية التي لديها صيغتها الخاصة مف قصة السقكط ،كهي في
جكهرها ال تختمؼ كثي انر عف القصة الهرمزية أك المصرية:

ٕ٘ٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

انـمىؽ وفك انضَاَاخ انـًاوَح
جميعنا نعرؼ قصة آدـ كحكاء كخركجهما مف الجنة .لكف هذة الحكاية الرمزية لها أبعاد فمسفية

مذهمة كال يمكف تذكؽ ركعتها إذا كنت فاقدان لممفاتيح الصحيحة لفؾ رمكزها كالغكص في معانيها

الباطنية الفاتنة .يكجد عدة عناصر في هذة القصة كالتي مف خالؿ معرفة معانيها الباطنية سكؼ

تتكضح الصكرة بشكؿ كامؿ .هذة العناصر هي األفعى ،الشجرة ،كالتفاحة (أك الثمرة عمكمان) ،كقد
عممنا سابقا في هذا الكتاب المعنى الباطني لكؿ مف آدـ كحكاء كالذيف يمكف تصكرهما عمى الشكؿ

التالي:

هذة صكرة تكضيحية لكؿ مف آدـ كحكاء ،مبدأ الذكر كاألنثى ،في الحالة األكلية لتشكؿ البيضة
الككنية حيث ال يكجد أم حركة بعد ،ككاف عامؿ الزماف لـ يتشكؿ بعد ،كبالتالي كانت البيضة في
حالة سككف تاـ .كاف االثنيف خالؿ هذة الفترة يعيشاف في حالة نعيـ كسككف سماكم مطمؽ .انسجاـ

كامؿ كصفاكة تامة دكف أم تعكير مف أم نكع.

تغيرت الحالة
لـ يمضي كقت طكيؿ عمى هذة الحالة الهنيئة قبؿ أف يكلد عنصر الحركة ،كمف هنا ّ
تمامان كتبدؿ كؿ شيء .لقد تحدثت بالتفصيؿ عف عنصر الحركة في السابؽ كما أنني شرحت
[عز كج ّؿ (أنظر في الجزء الثامف).
بالتفصيؿ كيؼ نشأت الحركة بتحفيز مف إرادة الخالؽ ّ
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مجردة ،نرل أنها تمثّؿ
في الكقت الذم تعتبر فيه الحركة بالنسبة لمفيزيائي كالفيمسكؼ عبارة عف فكرة ّ
بالنسبة لمحكمة القديمة مبدأ ّأكلي أك قانكف ككني راسخ بنفس مستكل مفهكـ الزماف كالمكاف

المكجكداف دائمان كأبدان في مسرح العالـ المتجمّي .الحاؿ ذاتها تنطبؽ عمى الحركة التي ال تتكقؼ

أبدان.

هكذا تبدك الحركة الدكرانية المكلبية األبدية خالؿ التجسيد الككني العظيـ ،كهي تشبه تمامان حركة

األفعى .يعتبر رمز األفعى أحد الرمكز األساسية التي كردت بكثرة في المغة الرمزية المحجكبة .مف

دالالتها األساسية هك الحركة الدكرانية األبدية خالؿ التجسيد الككني .صكرة البيضة الككنية ممفكؼ
حكلها أفعى (الصكرة عمى يسار) تعتبر مف بيف الرمكز القديمة التي تستخدمها المدارس السرية

لإلشارة إلى الحركة المكلبية التي بعثت الحياة في الككف .يرمز أيضان إلى إحياء المادة الجامدة مف
قبؿ الدميكرغ كبعث الركح في كؿ األشياء

المستمر لمحركة المكلبية نتيجة نشكء عامؿ الزمف أدل إلى نشكء دكامتيف كلدتا حالة تذبذب
التكرار
ّ
أك نبض عند نقطة التقاءهما في المركز .هذة الحالة النابضة في المركز خمقت النكاة الشمسية.
أصبح لدينا نكاة شمسية نابضة عمى الدكاـ كبكتيرة مستقرة كايقاع ثابت كتقبع في مركز فقاعة كركية
الشكؿ ،كالتنابض المستمر لمنكاة الشمسية يدفع بالمحتكل ليتكاثؼ عمى محيط الفقاعة الشمسية .لقد

شرحت سابقان كامؿ تفاصيؿ هذة العممية .هذا بالضبط ما حصؿ مع آدـ كحكاء ،كيمكف التعبير عنها
في الصكرة التالية:
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فقاعة شمسية مؤلفة مف نكاة شمسية نابضة (آدـ) كالمحتكل (حكاء) مدفكع نحك جدراف الفقاعة.
األفعى المذككرة في الركاية العبرية مف القصة اسمها "نخاش" كهذة الكممة تعني "المحفّز" أك "الدافع"
أك "الذم يفقد النقاكة" كهذا المعنى األخير له كممة عربية تعبر عنه رغـ اختالؼ مكاقع النقاط عمى

الحركؼ كهي "نجاس" .هذا هك الدكر الذم لعبته الحركة بالضبط حيث حفزت عمى تنابض النكاة

الشمسية مما جعمها تدفع المحتكل (حكاء) بعيدان عف المركز ثـ التجمع عند جدار الفقاعة كمف ثـ
السقكط نحك الفقاعة الدنيكية مما جعمها تفقد نقاكتها ،كما في الشكؿ التالي:

سقكط حكاء نحك العالـ الدنيكم بقعؿ

تدافع النبضة الشمسية كذلؾ بتحفيز

مف عنصر الحركة التي ترمز لها

األفعى.

لقد أصبحنا نعمـ بالضبط دكر

األفعى في القصة ،لكف السؤاؿ هك:

ما المعني الفعمي لمشجرة كالتفاحة؟

هذا ما سكؼ نتعرؼ عميه في

الفقرات القادمة.
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كما حالة اإلغكاء التي استحكذت عمى الكائف المجيد في الركاية الهرمزية لقصة السقكط ،األمر ذاته

حصؿ مع آدـ الذم استغرؽ في تحديقه إلى العالـ المادم الممثؿ بتفاحة أك ثمرة (كهذا التشبيه له
سبب كجيه) ،كبهذا االستغراؽ في التفاحة القابعة في العالـ الدنيكم يككف قد سقط إليها .كقد تـ
اإليحاء في القصة إلى أف حكاء كانت متعاكنة مع األفعى في إغكاء آدـ مما جعمها خطيئة محسكبة
عميها لكننا أصبحنا نعمـ اآلف كيؼ حدث األمر.

آدـ مستغرقان في تحديقه إلى العالـ المادم الممثؿ بتفاحة (ثمرة) ،كبذلؾ يككف قد لحؽ بحكاء التي

سقطت قبمه ،لكف لحاقه بها لـ يكف بشخصه بؿ عبر االستغراؽ في التفكير (كعي ديناميكي) كما
حالة الكائف المجيد في الركاية الهرمزية ،أك كفؽ مبدأ الػ"كا/با"

إذان ،ليس األفعى بؿ الحركة هي التي حفّزت حكاء عمى ترؾ مهجعها السرمدم كالسقكط إلى العالـ
الدنيكم مما أدل إلى إغكاء آدـ الذم لحؽ بها .كاآلف جاء دكر السؤاؿ الكبير :لماذا كاف مكضكع
مجرد ثمرة معمقة في نهاية شجرة؟
اإلغكاء هك التفاحة كالتي هي ّ
الشجرة التي تقصدها القصة هي شجرة الحياة التي تشرح مراحمة التجمّي كالتي تككف ثمرتها النهائية
المادة الصمبة .كبالتالي ،كفؽ منظكمة شجرة الحياة سكؼ تبدك عممية السقكط بالصيغة التالية:
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الشكؿ المقابؿ يبيف مكاقع كؿ مف

آدـ كحكاء بعد خركجهما مف الجنة

حيث كانا يعيشاف في حالة نقاكة
تامة .ذلؾ بعد حالة االنجذاب نحك

التفاحة التي تمثؿ العالـ المادم (ثمرة

شجرة الحياة)

الشكؿ المقابؿ يبيف الصيغة المصرية

لركاية السقكط ،كتبدك متشابهة عمكمان
لكال كجكد بعض االختالفات الجزئية.

مثالن ،لـ يطرد أكزيريس مف الجنة
لكنه قتؿ عمى يد شيط ،كبالتالي ليس
هناؾ إغكاء مف أم نكع بؿ غدر

تعرض له بطؿ القصة .كقد تـ إدخاؿ

حكرس في المعادلة كبالتالي هك ليس
انعكاس ألكزيريس بؿ ابنه الفعمي.

كما أننا لـ نرل دكر رئيسي لألفعى
رغـ أنه تـ تمثيؿ شيط في بعض

الركايات بهيئة أفعى.
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يكجػػد الكثيػػر مػػف الركايػػات كاألسػػاطير التػػي تكصػػؼ بالتفصػػيؿ اآلليػػة الفعميػػة لسػػقكط اإلنسػػاف كمػػكت
اإلله في كيانه مما أدل إلى انفصاله عف النعمة اإللهية .قػد تختمػؼ هػذة الركايػات فيمػا بينهػا بػبعض

التفاصيؿ لكف السيناريك العاـ يبقى ذاته .الصيغة الكحيدة التي تبقى محافظػة عمػى تماسػكها كتكاممهػا
كبالتػالي تكػكف متشػػابهة بػيف جميػػع الثقافػات هػػي صػيغة الكصػػؼ الفمسػفي لممككنػػات الكاممػة لإلنسػػاف
(ككػػؿ كػػائف متجمػػي) كال ػػذم يتمحػػكر حػػكؿ منظكمػػة ش ػػجرة الحيػػاة .قػػد تختمػػؼ الركايػػات كاألسػػاطير
بػػبعض جزئياتهػػا لكنهػػا ال تسػػتطيع الخػػركج عػػف الهػكامش الثابتػػة التػػي تفرضػػها هػػذة المنظكمػػة .سػػكؼ

نتعرؼ الحقان في هذا الكتاب عمى فكرة كجيزة عف الكصؼ الفمسفي لمككنػات المخمػكؽ المتجمّػي كفػؽ
منظكمة شجرة الحياة.

................................
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يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

ّ
ادلـُخ/ادلشهض
يشار إلى المسيح بالمغة اإلنكميزية باسـ "كرايست"  Christكجاء مف أصؿ يكناني (كريستكس)،
ككممة "كريستكس" بالمغة اليكنانية تعني الزيت كأصبح رمز لمف مسح بالزيت كبالتالي عندما يقاؿ

عف سيدنا يسكع بأنه المسيح فهذا يعني أنه ممسكح بالزيت .كالفرد الذم يمسح بالزيت في طقكس
تخرج مف صفكفها كارتقى إلى أعمى المراتب الركحية ،أم نجح في تخميص
المدارس السرية يككف قد ّ
حرر األميرة
النفس لديه مف قيكد الجسد المادم كالمغريات الدنيكية .هك المحارب البطؿ الذم ّ
الجميمة (النفس) مف أسر الكحش الدنيكم .هك الجرمء المقداـ الذم قتؿ األسد .كممة "مسيح" بالمغة

العربية جاءت مف أصؿ عبرم يعني الممسكح بالزيت ،كالكممة العبرية هي "ماشيح".

كما عممنا سابقان ،تستخدـ كممة المخمّص في المدارس السرية ليس لإلشارة إلى الشمس األرضية
(التي نراها في السماء) بؿ لمشمس الباطنية ،أم تستخدـ لإلشارة لإلله القابع في اإلنساف .هذة

الشمس القابعة في داخؿ الفرد هي التي تتقدـ إلى األماـ كتخمّصه مف أسر العالـ الدنيكم مف خالؿ

تتغير
التجمّي فعميان بشخصيته عبر النفحة الشمسية .عندما
يتجسد هذا اإلله الداخمي في كياف الفرد ّ
ّ
تشع بالنكر اإللهي كتفعـ بالحيكية السماكية .كيحصؿ ذلؾ بعد خكض مجمكعة مف
كامؿ طبيعته إذ ّ
اإلجراءات كاالختبارات التدريبية إلى أف يحرز الفرد في النهاية المرتبة التي يحصؿ خاللها هذا

التجسيد اإللهي في شخصيته فيعتبر بأنه مات كانبعث مف جديد ،كتكريمان له عمى هذا اإلنجاز
العظيـ يتـ دهنه أك مسحه بالمرهـ أك الزيت المقدس ،كهذا طقس احتفالي كاف مألكؼ جيدان في

مجرد طقس شكمي كتمؾ التي تجرم في الكنائس خالؿ
المدارس السرية لكنه أصبح فيما بعد ّ
مناسبات مختمفة مثؿ الترسيـ أك التتكيد .الممسكح أك المسيح الحقيقي هك مف حقؽ انتصا انر عظيمان
عمى ذاته الدنيكية خالؿ اختبارات االنتساب إلى حمقة الكهنة الخبراء كبالتالي انتصر عمى طبيعته

الدنيكية التي تسيطر عميه كتقرر مجريات حياته اليكمية.

إذان ،المخمّص مكجكد داخؿ كؿ فرد منا ،هك نكر الشمس الباطنية القابعة في مركز كياننا ،أم الذات
المركزية ..هك القدرة الباطنية الكامنة عمى التفهّـ كالتطكر كالنمك الركحي ..هك النكر المطيؼ الخفي
غير المرئي الذم يتقدـ مف الداخؿ كيغمر الفرد في الخارج .مف الناحية الفمسفية ،هك القدرة عمى

التنكر بكؿ ما تعنيه الكممة .مف الناحية الصكفية ،هك قكة الحب
اإلدراؾ السميـ كالفهـ الصحيح ،هك ّ
الخالقة.
ٜٔ٘

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
قبػػؿ متابعػػة مسػػيرتنا عمينػػا أكالن تكضػػيح بعػػض الغ ػكامض كا ازلػػة بعػػض الش ػكائب التػػي خمفتهػػا التعػػاليـ

الدينيػة المختمفػة عػػف المخمّػص حيػػث حتػى فػػي الشػركحات السػػابقة عػف الشػػمس الباطنيػة الزاؿ األمػػر

زئبقيان بخصكص الفرؽ بيف الشمس المركزية كتجمّي قكة الشمس (النفحة اإللهية) في الفرد.

هناؾ الكثير مف األفكار الخاطئة التي خمفتها المعتقدات القديمػة بخصػكص المخمّػص كطبيعتػه كدكرة

كمكانته في المعادلػة .لقػد حصػؿ خمػط كبيػر لػدل الكثيػر مػف التعػاليـ المنحػدرة إلينػا بخصػكص االبػف
المقػ ػػدس كالمخمّػ ػػص .لقػ ػػد حص ػ ػػؿ خمػ ػػط ف ػ ػػي ركاي ػ ػػة األسػ ػػاطير ب ػ ػػيف الشخصػ ػػيات الممثم ػ ػػة لمش ػ ػػمس

كالشخصػػيات الممثم ػػة لمنفح ػػة الشمسػػية .ف ػػي األس ػػطكرة المصػػرية م ػػثالن ،أكزيػ ػريس هػػك الش ػػمس بينم ػػا

حكرس هك تجمّي قكة الشمس في الفرد .كفي األسػطكرة األكرفيػة ،فػانيز هػك الشػمس بينمػا دايكنيسػكس
هك تجمّي قكة الشمس في الفرد .كالحاؿ ذاتها مع بػاقي أبطػاؿ األسػاطير المشػابهة األخػرل .فيمػا يمػي

سرد سريع لعينات مختمفة مف أبطاؿ األساطير الذيف منحكا لقػب "المخمّػص" كسػنعيد خاللهػا تصػكيب
المعنى الفعمي لدكر كؿ منهـ في األسطكرة.

صكر النفحة اإللهية المتجمية في النفس األنثكية عمى شكؿ حمامة بيضاء ،كهذة األخيرة
غالبان ما ت ّ
ترمز لمرقة كالكداعة كالمحبة .هذة هي صفات النفحة الشمسية التي هي مرهفة جدان لدرجة تجعمها
قابمة لمتالشي كالزكاؿ فك ارن في القسـ الدنيكم إذا لـ تكف البيئة مناسبة لها.
ٓٔٙ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

ّ
دىعؽ ادلشهض
ذكرنا سابقان كيؼ قتؿ أكزيريس عمػى يػد شػيط حيػث المعنػى البػاطني لهػذة الحالػة هػك غيػاب أكزيػريس

مف حياتنا الدنيكية .أما كيؼ ذبح أكزيريس عمى يد "شيط" الذم قطعه إلى أربعة عشر قطعة كبعثرها
فػػي مخػػاب مختمفػػة ،ككيػػؼ سػػعت إي ػزيس األرممػػة مكسػػكرة القمػػب جاهػػدة فػػي البحػػث عػػف تمػػؾ القطػػع
الميت دكف اتصاؿ جنسي ،ككيػؼ كبػر حػكرس
حتى كجدتها ،ككيؼ كلدت ابنها حكرس مف أكزيريس ّ
كصػار رجػػؿ مسػتعد لتحػػدم كمكاجهػػة "شػيط" ...كػػؿ هػػذة المشػاهد المختمفػػة مػػف األسػطكرة لهػػا معػػاني
باطنية تكشؼ عف مجريات خفية في كيػاف الفػرد بحيػث ال يسػتكعبها سػكل مػف يممػؾ مفػاتيح المعػاني

الحقيقية لمرمكز.

حكرس المخمّص
فيما يتعمؽ بدكر اإلله حكرس ،كهك الذم يهمنا هنا ،نجد أنه األكثػر تعرضػان لمتحريػؼ كالتزييػؼ حيػث

كانػػت أدكارة متعػػددة كمتنكعػػة فػػي فت ػرات مختمفػػة مػػف التػػاريخ المصػػرم ممػػا صػػعب األمػػر أكثػػر .فػػي

إحػػدل الفتػرات ارتػػبط باإللػػه رع ،ممػػا يجعمػػه ممػػثالن لمشػػمس المركزيػػة أم ابنهػػا المقػػدس كبالتػػالي يمثػػؿ

النفحػ ػ ػ ػػة الشمسػ ػ ػ ػػية .لكػ ػ ػ ػػف فػ ػ ػ ػػي فت ػ ػ ػ ػرات أخػ ػ ػ ػػرل جعمػ ػ ػ ػػكة اإلبػ ػ ػ ػػف المقػ ػ ػ ػػدس فػ ػ ػ ػػي الثػ ػ ػ ػػالكث الشػ ػ ػ ػػهير
ٔٔٙ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
[أكزيريس/إيزيس/حػػكرس أم األب كاألـ كاإلبػػف .رغػػـ تعػػدد أدكارة إال أنػػه حػػافظ عمػػى رمزيتػػه الممثمػػة

بالرجػؿ ذك رأس الصػػقر .فػي مػػا يعػػرؼ بػػ"كتاب األمػكات" ظهػر حػػكرس بػػدكر شػفيع األمػكات المػػاثميف
أمػاـ أكزيػريس .كفػػي مػا تعػػرؼ بػػ"نصكص الهػرـ" صػ ّػكركة مػع "شػػيط" كهمػا يقيمػاف السػمّـ الػذم يسػػاعد
الميت عمى الصعكد إلػى العػالـ اآلخػر .الرسػكمات التػي تص ّػكر صػراعه الشػهير مػع "شػيط" تمػأل كػؿ

مكػػاف .هػػذا الص ػراع يرمػػز إلػػى الن ػزاع الجػػارم بػػيف القسػػـ العمػػكم مػػف اإلنسػػاف كقسػػمه الػػدنيكم كلهػػذا
السػبب جعمػػكة صػراع تػاريخي بػػيف مصػػر العميػػا كمصػر الػػدنيا (كمصػػر هنػػا تمثػؿ كيػػاف الفػػرد) ككانػػت

الغمبػػة أخي ػ انر لمصػػر العميػػا التػػي كػػاف يحكمهػػا حػػكرس .كردت فػػي بقايػػا النصػػكص الصػػامدة مػػف تمػػؾ

الفترة أسماء تكصؼ أدكار مختمفة لحكرس مثؿ "حيرك خنتي" أم حػكرس األعمػى ،ككصػفته بأنػه فػي

هذة الحالة خطي انر حيث كاف يهاجـ أصػدقاءة لظنػه بػأنهـ أعػداء .كهنػاؾ نصػكص كرد فيهػا اسػـ "نفػر

حكر" كيعني حكرس الجميؿ أك حكرس اليافع .مف بيف األسماء األخرل التي أشارت إلػى حػكرس فػي

النصكص نجد" :حيرك با خارت" أم حكرس الطفػؿ ،ك"هػت حيػرك" أم بيػت حػكرس ،ك"حيػرك مػاخك"
أم حػػكرس فػػي األفػػؽ ،ك"حيػػرك بػػا نػػب تػػاك" أم حػػكرس سػػيد األرضػػيف ،ك"حيػػرك أكريػػس" أم حػػكرس
األكبر ..كهكذا إلى آخرة.
هػػذة األكصػػاؼ المختمفػػة كالمتناقضػػة أحيان ػان لػػف تعػػد تبػػدك كػػذلؾ بعػػد االطػػالع عمػػى تعريػػؼ المػػؤرخ

اإلغريقػػي "بمكتػػارش"  Plutarchلحػػكرس خػػالؿ تناكلػػه أسػػطكرة أكزي ػريس إذ قػػاؿ .." :أكزي ػريس يمثػػؿ

البادئ أك البدء ،كايزيس هي المبدأ المتمقي ،كحكرس هك مجمكع االثنػيف معػان .أم أف حػكرس الناشػ
بػػيف هػػذيف المبػػدأيف لػػيس أبػػدم كال ارسػػخ بػػؿ فػػي حالػػة تحػ ّػكؿ كتجػػدد دائػػـ ،لهػػذا يتخػػذ هيئػػات كأشػػكاؿ

متعددة ،يكلد عند بداية كؿ دكرة فيبدأ كطفؿ صغير ثـ يكبر إلى أف يمكت ثـ يكلد مف جديد كتسػتمر
الدكرة بالتكرار ككأنه لف يمكت أبدان"..

الكصػػؼ الػػذم ذك ػرة "بمكتػػارش" هػػك ذاتػػه كصػػؼ النفحػػة اإللهيػػة المػػذككرة سػػابقان كالتػػي ت ارفػػؽ النبضػػة

الشمسية نحك التجسيد المادم .لكف هذا لـ يكمؿ الصكرة بعد .النفحة اإللهية هي النػكر اإللهػي الػذم

يحػػاكؿ جاهػػدان أف يتجمػػى فػػي كيػػاف الفػػرد لكنػػه يكاجػػه مقاكمػػة مػػف قبػػؿ الشػػيطاف (الجسػػد المشػػغكؿ

بالمغريات الدنيكية كالذم يستحكذ تمامان عمى تفكير الفرد) لكػف تسػتمر هػذة النفحػة اإللهيػة بمحاكالتهػا
إلػػى أف تػػنجح أخيػ انر فػػي التغمغػػؿ فػػي كيػػاف الفػرد كحينهػػا تتجمّػػي فيػػه قػػكة الشػػمس .لهػػذا جعمػكا حػػكرس

يحتػؿ مكػػاف أكزيػريس فػي األسػػطكرة حيػػث هػػذا يعنػي أف أكزيػريس تجمّػػى فػػي الفػرد فعميػان بعػػد أف نجػػح
النكر اإللهي (حكرس) في التجمّي بكيانه.
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الذم يتجمى فيه حكرس يتجمى فيه أكزيريس ،كهذا يعني أف الفرد أصبح مندمجان مع الشمس المركزية
لديه بفعؿ الرنيف المتنػاغـ كيتمتػع بنعيمهػا .لكػف هػذا لػف يحصػؿ إال بعػد أف يتحػرر تمامػان مػف أغػالؿ
العػػالـ األرضػػي كاغراءاتػػه الكهميػػة .كممػػة "حػػكرس" هػػي المػرادؼ اإلغريقػػي لمكممػػة المصػرية األصػػمية

"حيػرك" كتعنػي حرفيػان "الحػر" أم الػػذم تح ّػرر مػف قيػكد الػدنيا .هػػذا يجعػؿ حػكرس ممػثالن لػإلرادة الحػ ّػرة
كهذة األخيرة تمثؿ جكهر ألكهية اإلنساف ،حيث مف دكنها لكاف اإلنساف خاضعان تمامان لسيطرة نكازعه
العاطفيػػة كميكلػػه الغريزيػػة ،كبالتػػالي ال يمكػػف لمنمػػك الركحػػي أف يحصػػؿ إال فػػي حضػػكر اإلرادة الحػ ّػرة
التي تساعد اإلنسػاف عمػى ضػبط سػمككه كتصػرفاته بحيػث يجعمهػا مسػتقمة تمامػان مػف دكافعػه العاطفيػة

كالغريزية .الكثير مف الناس يجهمكف مدل حرية إرادتهـ ألنهـ يتصرفكف كفؽ دكافع عاطفية بحتة ممػا

يجعمهـ يعتقدكف بأنه ال يمكف مقاكمتهػا كهػذا يػؤدم إلػى غيػاب أم أمػؿ فػي سػيادة جػانبهـ العمػكم أم
الركحػػي .عمػػى هػػذة الحالػػة المؤسػػفة أطمػػؽ الحكمػػاء اسػػـ "حيػػرك خنتػػي" أم "حػػكرس األعمػػى" .أم أف

لمفرد إرادة حرة عمى عكاطفه كغرائزة لكنه يجهؿ ذلؾ.

يعتبر حكرس بأنه أكزيػريس ذاتػه بعػد قيامتػه مػف المػكت ،أم أف الفػرد قػد أحػرز أخيػ انر حالػة االرتقػاء

الركحي بعد قتؿ اإلنسػاف الحيػكاني بداخمػه كبالتػالي أصػبح مكلػكد مػف جديػد بهيئػة اإلنسػاف النمػكذجي
المثالي.

دكر حكرس (النفحة اإللهية) في نمكذج الفقاعتيف (العمكية كالسفمية)
ٖٔٙ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
حػػكرس هػػك تشػػخيص لالنبعػػاث اإللهػػي ،النفحػػة اإللهيػػة التػػي تمػػكت كتكلػػد مػػف جديػػد مػػع كػػؿ نبضػػة

شمسػػية .كهػػذا يجعمػػه ابػػف "أكزي ػريس" الػػذم يمثػػؿ الشػػمس الكامنػػة فػػي داخمنػػا (كالشػػمس بػػدكرها تمثػػؿ
المقدس لإلله األعمى) كالتي ذبحتها طبيعتنا الدنيكية.
االبف ّ
تعتبػػر الم ػػدارس السػػرية حػػكرس بأنػػه المرتبػػة الت ػػي يحرزهػػا اإلنسػػاف المنتسػػب إلػػى المػػدارس السػ ػرّية

(خضػػع لتػػدريبات صػػارمة) كتخػ ّػرج منهػػا متحػػر انر مػػف أغػػالؿ العػػالـ األرضػػي كاغراءاتػػه (أم تحػ ّػررت
نفسه مف القيكد الكهمية لمدنيا الزائمة) .يصبح بعدها المسيح الذم ينبعث منه نكر اإلله.
كاف حكرس يعتبر تشخيص لالنبعاث اإللهي ،هك ابف "أكزيريس" الشمس الكامنة فػي داخمنػا " ..التػي
ذبحتهػػا طبيعتنػػا األرضػػية ،"..حػػكرس هػػك ابػػف اإللػػه األعمػػى الكػػامف فػػي اإلنسػػاف ،ابػػف السػػماء كفتػػى

األرض .عنػػدما يحػػرز المريػػد تمػػؾ المرتبػػة التػػي تجعمػػه متمػػاثالن مػػع "حػػكرس" يقػػكؿ كهنػػة الهػػرـ بأنػػه
"تق ّػدس" (تألّػه) فػي صػالة "سػيب" .دكف "حػػكرس" ال يمكػف أف يكػكف هنػاؾ كالدة مػف جديػد ،كال كمػػاؿ،
لكف بكجكدة كاف كسيبقى هناؾ حياة أبدية.

المحرفػػة أك الفمكيػػة) لػػـ تبقػػى
األمػػر المهػػـ هػػك أف أسػػطكرة أكزي ػريس كاي ػزيس كحػػكرس (األصػػمية أك
ّ
محصػػكرة ضػػمف الثقافػػة المصػرية بػػؿ انتشػػرت فػػي كافػػة حضػػارات العػػالـ القػػديـ حيػػث الزاؿ العشػرات
مف هذة القصػص المتشػابهة قائمػة فػي الم ارجػع التاريخيػة ،كحتػى بعػض األديػاف الكبػرل القائمػة اليػكـ
تتمحكر حكؿ ذات القصة.
ص ػػحيح أف أس ػػطكرة أكزيػ ػريس كح ػػكرس كايػ ػزيس ل ػػـ تح ػػافظ عم ػػى هيئته ػػا األص ػػمية لك ػػف م ػػع انتق ػػاؿ
األسطكرة إلى ثقافات أخرل يستطيع الباحث التعرؼ عمى المزيد مف المعاني الباطنية لهػذة األسػطكرة
بع ػػد اإلط ػػالع عم ػػى تم ػػؾ األس ػػاطير الت ػػي ت ػػـ استنس ػػاخها الحقػ ػان م ػػف قب ػػؿ الحض ػػارات األخ ػػرل ،مث ػػؿ
األسطكرة اليكنانية حكؿ دايكنيسكس الذم أشػاركا إليػه أحيانػان باسػـ "دايكنيسػكس/أكزيريس" كإشػارة إلػى
صمتها الكثيقة باألسطكرة المصرية الشهيرة.

............................
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صاَىَُـىؽ ادلشهض
ظهػػرت التعػػاليـ األكرفيػػة  Orphic Mysteriesفػػي اليكنػػاف بػػيف القػػرف ال اربػػع عشػػر كالقػػرف السػػادس
قبػػؿ المػػيالد ،كتمحػػكرت تعاليمهػػا حػػكؿ المخمّػػص "دايكنيسػػكس"  .Dionysosإف ظهػػكر هػػذة العبػػادة
األكرفية لشخصية "دايكنيسيكس"  Dionysosيعتبر كاقعة مهمة جدان في تاريخ الديف اإلغريقػي حيػث

مثّمت فترة يقضة ركحية حقيقية .أهـ األفكار العظيمة التي أخذت بها هي اإليماف بالقدسػية الجكهريػة

لإلنسػاف كخمػػكد الػنفس حيػػث لهػا كجػػكد سػابؽ كالحػػؽ لكجكدهػا الحػػالي .ضػركرة أف يتمتػػع الفػرد بػػأكبر
درجة ممكنة مف المسؤكلية كالتقكل .كأخيػ انر ،خػالص اإلنسػاف مػف طبيعتػه الدنيكيػة عبػر إعػادة البعػث
مف جديد كذلؾ بمساعدة ذاته المركزية (الشمس الباطنية).

دايكنيسكس
األكؿ (المطمؽ ج ّؿ جالله) كسمّمت بأنه يتع ّذر كصفه مما يجعؿ
تحدثت التعاليـ األكرفية عف السبب ّ
الذرة
التف ّكر به مستحيالن .كما تناكلت حقيقة الظهكر كاالختفاء المتناكب لألشياء (ذبذبة) مف مستكل ّ
٘ٔٙ
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تأصؿ
حتى مستكل الككف .كتحدثت أيضان عف تناسخ األركاح ،كقانكف اإليقاع ،كالجكهر اإللهي الم ّ
في كؿ األشياء ،كتناكلت أيضان الطبيعة المزدكجة لمتجمّي الككني (باطني كظاهرم) .تحدثت عف

األكلية)
االنبعاثات السبعة التي انبثقت مف الالمحدكد المؤلؼ مف "أيثر" (الركح) ك"كايكس" (المادة
ّ
كالمذاف برزت منهما البيضة الككنية التي فقست فيما بعد كانبعث منها "فاينيز" االبف المقدس( .أسمفت

ذكرة في جزء سابؽ)

األكؿ الػػذم فقػػس مػػف البيضػػة الككنيػػة ،ثػػـ تبعػػه فػػي
كفق ػان لمتعػػاليـ األكرفيػػة ،يعتبػػر "فػػاينيز" المكلػػكد ّ
سمسمة ذريته كؿ مف "أكرانكس" ك"كركنكس" ،ثـ "زيكس" الذم أطمؽ سمسمة ذريته الخاصػة مػف اآللهػة
األص ػػغر كع ػػدد ه ػػذة االنبعاث ػػات هػ ػك س ػػبعة ،كم ػػف بي ػػنهـ ك ػػاف " ازغ ػػركس دايكنيس ػػيكس" Zagreus-
 Dionysosالرجػػؿ اإللػػه ،المخمّػػص الػػذم انبعػػث مػػف جديػػد .مػػف أهػػـ الخصػػائص التػػي اتسػػمت بػػه
التعاليـ األكرفية حكؿ نشكء الككف هك األهمية التي منحت لمرقـ سبعة.

باإلض ػػافة إل ػػى قص ػػة نش ػػكء الك ػػكف الت ػػي تناكلتهػػا التع ػػاليـ األكرفيػ ػة باس ػػتخداـ االس ػػتعارات كالقص ػػص
الرمزيػػة ،نجػػد أنهػػا تناكلػػت أيضػان م ارحػػؿ نشػػكء الػػذات الكهميػػة (األنػػا) كالممثّمػػة بشخصػػية " ازغػػركس"،

اإلنساف الفاني الذم كلد مف جديد باسـ "دايكنيسكس" ،المخمّص اإلغريقػي الػذم تحػدثت عنػه التعػاليـ
بطريق ػػة محجكب ػػة ض ػػمف مجمكع ػػة م ػػف األس ػػاطير كالحكايػ ػا الرمزي ػػة" .دايكنيس ػػكس" ه ػػك تجمّ ػػي االب ػػف
المقدس في اإلنساف .هك استنساخ طبؽ األصؿ لممخمّص المصرم "حػكرس" كتعتبػر هػذة القصػة مػف

بيف العشرات إف لـ نقؿ المئات مف القصص المشابهة التي سادت جميع أمـ العالـ القػديـ ،السػيناريك

هك ذاته لكف أسماء األبطاؿ تختمؼ حسب اختالؼ الثقافة كالحضارة.
كما باقي المدارس القديمة األخرل ،تقسـ التعاليـ األكرفية إلى قسميف :تعاليـ ظاهرية كتعاليـ باطنية،

المشكة،
معظـ األدبيات المتعمقة بالتعاليـ الظاهرية ضاعت عبر الزمف كلـ يصؿ إلينا إال القميؿ
ّ

بينما التعاليـ الباطنية لـ تكتب بؿ تـ تناقمها شفهيان .لكف رغـ ذلؾ نرل عدد كبير مف الفالسفة

كالمؤرخيف كالركائييف في العالـ القديـ تحدثكا بإسهاب عف األدبيات الدايكنيسية ،شخصيات عظيمة

مثؿ أفالطكف كفيثاغكرث كفالسفة األفالطكنية المستحدثة ،كأعظـ المؤرخيف باإلضافة إلى بعض

آباء الكنيسة األكائؿ مثؿ كميمنت االسكندراني كيكسيبيكس كترتكلياف كجكستف كأكغسطيف.
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عامة الناس لـ تعرؼ سكل االسـ "دايكنيسكس" في األسطكرة بينما االسػـ " ازغػركس" هػك االسػـ الػذم
استخدمه العارفكف فقط خالؿ اطالعهـ عمى التعاليـ الباطنيػة األكرفيػة .لهػذا السػبب لػـ نػرل أم ذكػر

السـ "زاغركس" في الكتابات المكجهة لمعامة مثؿ أعماؿ "هكمر" ك"هيسيكد" ،إذ جميعهػا تحػدثت عػف
"دايكنيسكس" .لهذا السبب لػـ تكػف الصػكرة كاضػحة بخصػكص مفهػكـ المخمّػص حيػث معظػـ الم ارجػع

التي تناكلػت مكضػكع دايكنيسػكس اعتبرتػه يمثػؿ اإلبػف المقػدس كهػذا خطػأ كبيػر اقترفػه المترجمػكف أك

المفسػركف حيػث دايكنيسػكس هػك تجمّػي نفحػة االبػف المقػدس فػي اإلنسػاف كلػيس االبػف المقػدس بذاتػه.
أم بمعنى آخر ،هك االبف المقدس لالبف المقدس ،أم هك المخمّص (النفحة الشمسية).

دكر دايكنيسكس (النفحة اإللهية) في نمكذج الفقاعتيف (العمكية كالسفمية)
األكؿ يمثؿ اإلنساف العادم بينما الثاني هػك اإلنسػاف
إذان ،الفرؽ بيف "زاغركس" ك"دايكنيسكس" هك أف ّ
ال ػػذم تجمّ ػػت في ػػه ق ػػكة اإلل ػػه ،تجمّ ػػى في ػػه ن ػػكر الش ػػمس الباطني ػػة ..اإلب ػػف المق ػػدس ..المخمّ ػػص .أمػػػا
"زاغركس" فهك االنعكاس لصكرة االبف المقدس في مرآة العالـ المادم ،هػك األنػا التػي تشػ ّكؿ انعكػاس

قض عميه الجبابرة االثنى عشر كذبحػكة كقطعػكة إلػى أربعػة
لمذات الحقيقية .هذا االنعكاس هك الذم ان ّ
عش ػػر قطع ػػة فاكتش ػػؼ زي ػػكس األم ػػر فقص ػػفهـ بالص ػػاعقة الرعدي ػػة كأحػ ػرقهـ فجب ػػؿ رم ػػادهـ م ػػع بقاي ػػا

"زاغركس" فتشػ ّكمت الخمطػة التػي يتػألؼ منهػا اإلنسػاف الػدنيكم العػادم .الجبػابرة اإلثنػى عشػر يمثمػكف
القكل التي تدخؿ في تككيف اإلنساف العادم كتربطه بالعػالـ المػادم كمغرياتػه .بعػد الػتخمّص مػف هػذة
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المككنات المعيقػة الرتقائػه (التحػديات االثنػى عشػر فػي أسػطكرة هرقػؿ) يصػبح بعػدها اإلنسػاف مكلػكدان

جديػدان ،كيصػػبح كيانػػه بيئػػة صػػالحة لتجمّػػي النػػكر اإللهػػي فيتخػػذ اسػػـ جديػػد هػػك "دايكنيسػػكس" بػػدالن مػػف

"زاغركس".

باخكس هك االسـ الذم تـ استخدامه في زمف الركماف لإلشارة إلى دايكنيسكس .الخمر الذم كاف

شعارة يرمز إلى اإللهاـ اإللهي ،أم هك شكؿ مف أشكاؿ الحالة الصكفية .لكف عندما فقدت مفاتيح

التعاليـ السرية لهذا المذهب تـ ترجمة رمكزة حرفيان (لـ يأخذكا معانيه الباطنية) فهبطت طقكسه إلى
مستكل فاسؽ كمتهتّؾ إذ أصبحت تمثؿ احتفاالت سكر كعربدة.

الرمكز الرئيسية التي تمثؿ "دايكنيسكس" هي الخمر كالعنب كالتي لها معنيػاف فػي التعمػيـ السػرية لهػذة
األكؿ هػك المعنػى السػميـ بينمػا الثػاني هػك المح ّػرؼ .الخمػر يرمػز إلػى ركح المخمّػص بػنفس
المدرسةّ ،
الطريقػػة الت ػي يرمػػز فيهػػا الخبػػز لمجسػػد ككالهمػػا اسػػتخدما فػػي الطقػػكس الس ػرية .عنػػدما يتجمػػى اإللػػه

تشع كامػؿ طبيعتػه بنػكر اإللػه كحيكيتػه .لكػف
الداخمي (النفحة الشمسية) في كياف الفرد
ّ
المؤهؿ لذلؾّ ،
محض انر لذلؾ فسكؼ يدفع إلػى الجنػكف أك قػد
الذم يسعى إلى تجمّي هذا اإلله الداخمي دكف أف يككف
ّ

مجدت دايكنيسػكس أك بػاخكس (اسػمه الركمػاني)
يدمرة هذا التجمّي كميان .حفالت السكر كالعربدة التي ّ
كالتي ظهرت الحقان هي تشكيه لمراسـ الطقكس األصمية.
......................
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ّ
تىطا ادلشهض
مف أجؿ فهـ المعنى الباطني لقصة بكذا ،عمينا التخمي عف معظـ الركايات التاريخية كالتسميـ بحقيقػة

أنػػه فػػي الهنػػد ،كمنػػذ البدايػػة ،كػػؿ شخصػػية مػػذككرة فػػي األدبيػػات الدينيػػة ال تمثّػػؿ شػػخص بعينػػه بػػؿ

تشخيص لمبدأ ككني .كافة األساطير الهنديػة ،أك الشػرقية عمكمػان ،هػي مجمكعػة مػف الحكايػا الرمزيػة
التي يتـ فيها تشخيص القكل المختمفة لمطبيعة أك الككف .هذة الحالة مكجػكدة فػي الغػرب أيضػان حيػث

تػـ اعتبػار الكثيػر مػف الشخصػيات المػذككرة فػػي األسػاطير بأنهػا تمثػؿ أشػخاص حقيقيػكف عاشػكا يكمػان
في إحدل فتػرات التػاريخ .لكػف فػي الهنػد عرفػت هػذة الممارسػة (تشػخيص القػكل) منػذ فتػرات سػحيقة،

كقػػد انتقمػػت مػػف الهندكسػػية إلػػى البكذيػػة .الػػبعض يػػزعـ بػػأف البكذيػػة تمثػػؿ انشػػقاؽ عػػف الهندكسػػية لكػػف

هذا ليس صحيحان إذ يمكف اعتبارها عممية إصالحية ،أم إعادة تصكيب المسار .البكذيػة هػي امتػداد

لمهندكسػػية كالفػػرؽ يكمػػف فػػي أف البكذيػػة أعػػادت صػػياغة المعػػاني الباطنيػػة لمشػػخكص كالرمػػكز الػكاردة

في األساطير التي تتمحكر حكلها التعاليـ الهندكسػية .بمعنػى آخػر ،البكذيػة هػي امتػداد لعمميػة تفسػير

التعػػاليـ المش ػفّرة التػػي بنيػػت عميهػػا الهندكسػػية .أم كػػؿ مػػا فعمتػػه هػػك العػػكدة إلػػى المفػػاهيـ األساسػػية
لمديانػػة الهندكسػػية كربطهػػا مػػع مصػػادرها األصػػمية ،كتمػػؾ المصػػادر كانػػت عبػػارة عػػف تعػػاليـ مش ػفّرة

انحػػدرت منػػذ زمػػف البػػرهمييف القػػدامى كهػػـ ّأكؿ مػػف كضػػع المخططػػات األكليػػة لتركيبػػة الكػػكف ككجػػدكا
المفػػاهيـ األكليػػة لمكجػػكد كهػػي ذاتهػػا المػػذككرة فػػي نصػػكص الفيػػدا التػػي انحػػدرت إلينػػا مػػف ذلػػؾ الػػزمف

كمحرف ػػة بدرج ػػة كبيػ ػرة .حت ػػى الف ػػرد الهن ػػدم يعج ػػز ع ػػف فه ػػـ
الغ ػػابر لكنه ػػا كص ػػمتنا بطريق ػػة مش ػػكهة
ّ
كاستيعاب األفكار الباطنية لهذة التعاليـ .الحاؿ ذاتها كانػت سػائدة فػي فتػرة ظهػكر البكذيػة ممػا تطمػب
إعػادة نظػر فػي التفسػيرات كالشػركحات التػي بنيػت عميهػا الفمسػفات الهندكسػية المختمفػة .لهػذا السػػبب،
ّأكؿ ما فعمته الفمسفة البكذية هك إلغاء كافة أشػكاؿ العبػادات (الصػنمية كالرمزيػة) السػائدة فػي التعػاليـ
الهندكسية كشجعت عمى تكجيه اهتماـ الفرد كميػان نحػك عالمػه الػداخمي كالتخمػي عػف كافػة االهتمامػات
الدنيكية .كهذا جعؿ البكذية تمعب دك انر جكهريان في الحياة الركحية كالثقافية كاالجتماعية في جزء كبيػر

مف العالـ الشرقي.

يمكف تمخيص التعاليـ البكذيػة بفكػرة بسػيطة كمباشػرة :الحيػاة الدنيكيػة يتخممهػا العػذاب كالمعانػاة بسػبب
الرغبات الدنيكية التي تسيطر عمى الفػرد .كبالتػالي فػإف إلغػاء الرغبػة يػؤدم إلػى انعػداـ المعانػاة .كأنػه

يػػتـ إحػراز التنػ ّػكر (تجمػػي النػػكر اإللهػػي) الػػذم يخمّػػص الفػػرد مػػف شػػباؾ الرغبػػة كالمعانػػاة كدكرة الحيػػاة
التأمؿ.
الدنيكية عمكمان هك السمكؾ السميـ كالحكمة ك ّ
ٜٔٙ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
التنكر عميه اختراؽ القيكد التي تفرضها عميػه حكاسػه كمتطمبػات شخصػيته
إذان ،لكي يحرز الفرد حالة ّ
الكهميػػة (األنػػا) كأف يسػػعى إلػػى إدراؾ ذاتػػه الحقيقيػػة التػػي تقبػػع فػػي جػػكهرة .كأف يعمػػـ عبػػر التجربػػة
كاالختبار حقيقة أف العالـ المرئي كالمممكس الذم يحيطه هك عبارة عف كهـ ،كالكفاح مف أجػؿ عػيش
الكاقػػع األبػػدم الػػذم يقبػػع بداخمػػه .أم خػػالؿ كجػػكدة األرضػػي عمػػى الفػػرد أف يعػػيش فػػي حالػػة قدسػػية
كاممة يحافظ خاللها عمى طهارة النفس مف أم شائبة دنيكية يمكف أف تدنسها.
كفقان لمفهكـ الشمس المركزية الذم يمثؿ مكضكعنا الرئيسي ،تعمّـ البكذية بأنه عمى الفرد إدراؾ حقيقة

أف شخص ػػيته أك األن ػػا لدي ػػه ه ػػي عب ػػارة ع ػػف انعك ػػاس كهم ػػي لم ػػذات المركزي ػػة الت ػػي تقب ػػع ف ػػي جانب ػػه
البػػاطني .كهػػذا يجعمػػه أسػػي انر لمػػكهـ ،كبالتػػالي عميػػه أف يسػػعى جاهػػدان إلػػى اتخػػاذ اإلج ػراءات المناسػػبة

يقي ػد حريتػػه ،كمػػف أجػػؿ تحقي ػػؽ ذل ػػؾ عميػػه أف يػػكفر
لمخػػالص مػػف شػػباؾ هػػذا العػػالـ الػػكهمي الػػذم ّ
الشػػركط المناسػػبة فػػي كيانػػه لكػػي يتجمّػػى فيػػه المخمّػػص ..أم البكدهػػا (بػػكذا) .لهػػذا السػػبب نػػرل فػػي
البكذية نفس القصة عف النفحة اإللهية المنبعثة مف الشمس الباطنيػة كالتػي تتحػدث عنهػا كػؿ األديػاف

األخرل.

جػػاء االسػػـ "بكدهػػا"  Buddhaمػف مصػػطمح سنسػػكريتي قػػديـ يعنػػي "التنػ ّػكر" ،أم الصػػحكة أك اإلدراؾ
أك اسػػتعادة الػػكعي الحقيقػػي .اإلنسػػاف المتنػ ّػكر هػػك مػػف أصػػبح صػػاحيان ركحيػان كهػػذا بسػػبب تناغمػػه مػػع
معينة .كبالتالي فإف
الذات (الشمس المركزية) .لهذا السبب فإف بكدها ال يمثؿ شخص بعينه بؿ حالة ّ
ٓٔٚ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
بػػكذا لػػيس شخصػػية تاريخيػػة بػػؿ حالػػة ركحيػػة متجميػػة فػػي الشػػخص الػػذم التػػزـ بمسػػمؾ دينػػي معػ ّػيف.
شخصت معبكديها كبقيت مسألة االلتزاـ بتعاليمهـ اختيارية
األمر ذاته ينطبؽ عمى باقي األدياف التي ّ
بيف األفراد (هذا التشػخيص لممعبػكد المقػدس أدل إلػى ابتعػاد النػاس كميػان عػف جػكهر ديػانتهـ) .التنػكر

هػػك حالػػة تتجمػػى بعػػد إج ػراء سمسػػمة مػػف التغيي ػرات فػػي سػػمكؾ الفػػرد كطريقػػة تفكي ػرة كذلػػؾ لتػػكفير بيئػػة
التنكر في كيانه.
مناسبة لتجمي حالة ّ
كفقػان إلحػػدل األسػػاطير البكذيػػة ،فػػي البدايػػة جػػاء "سػػكريا"  Suryaإلػػه الشػػمس (أم الشػػمس المركزيػػة
يتجسػػد فػػي العػػالـ المػػادم) كتق ػدـ مػػف ممكػػة جميمػػة فػػي إحػػدل ممالػػؾ نيبػػاؿ
التػػي ت ارفػػؽ كػػؿ مخمػػكؽ
ّ
الجنكبيػػة (يختمػػؼ اسػػمها بػػيف قصػػة كأخػػرل لكػػف جميػػع األسػػماء تنتهػػي أك تبػػدأ بكممػػة "مايػػا" )Maya

كطم ػػب منه ػػا الس ػػماح ل ػػه ب ػػأف يتجم ػػى عبره ػػا بمكل ػػكد يخ ػػرج م ػػف رحمه ػػا (تجمّ ػػي الن ػػكر اإلله ػػي) .بع ػػد

معارضتها في بداية األمر لكنها كافقت أخي انر بأف تصبح أـ لتجمّي النكر اإللهي.

يعتبػػر سػػكريا إلػػه الشػػمس فػػي تعػػاليـ "الفيػػدا"  ،Vedasهػػك يمثػػؿ الشػػمس المركزيػػة فػػي الكيػػاف .هػػك
الكسيط الذم عبرة تنبعث قدسية اإلله األعمى .مف بيف األكصاؼ التي نسبت له فػي النصػكص هػك:
" ..ع ػػيف الع ػػالـ( "..لكك ػػا شاكش ػػكة) .ه ػػك االب ػػف المق ػػدس لكالدي ػػه الممثم ػػيف ب ػػالركح الككني ػػة (دايػػػكس

 )Dyausكالمحتكل الكػكني (أديتػي  .)Aditiزكجتػه هػي "سػانجنا"  Sanjnaإحػدل األسػاطير جعمتػه
يمعػػب دكر أحػػد القػػكل االثنػػى عشػػر (أديتيػػاس  )adityasكهػػك "سػػافيترم"  Savitriالػػذم يمثػػؿ بػػرج
األس ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػػي منظكم ػ ػ ػػة األبػ ػ ػ ػراج الفمكي ػ ػ ػػة .كص ػ ػ ػػفت أس ػ ػ ػػطكرة أخ ػ ػ ػػرل كي ػ ػ ػػؼ ت ػ ػ ػػـ صػ ػ ػ ػمبه عم ػ ػ ػػى ي ػ ػ ػػد
"فيسػػفاكارماف"  ،Visvakarmanصػػانع العػػالـ كخػػالؽ اآللهػػة كيمقػػب بالنجػػار ،هػػك "الػػديميكرغ" كفػػؽ
الفمسفة اإلغريقية (صانع العالـ).

إف تجمّػي سػكريا عبػر "مايػا"  Mayaيعنػػي تجمّػي النفحػة الشمسػية (النػكر اإللهػػي) فػي ذلػؾ القسػـ مػػف

المحتكل الذم دنسػته ممكثػات العػالـ المػادم الػكهمي .الكممػة السنسػكريتية "مايػا" (كهػـ) ترمػز لمطبيعػة
الكهميػػة لمحيػػاة الظكاهريػػة .هػػي كهميػػة ألنهػػا زائمػػة لكػػف مػػع ذلػػؾ يبقػػى المحتػػكل السػػيكلي النقػػي الػػذم

تنشػػأ منػػه أكهػػاـ الحيػػاة الظكاهريػػة .النقػػاء الػػذم يتصػػؼ بػػه المحتػػكل السػػيكلي هػػك ذاتػػه العذريػػة التػػي
يتصؼ بها المبدأ األنثكم .األـ العػذراء الطػاهرة تمثػؿ فػي الحكايػا الرمزيػة المحتػكل النقػي الػذم مهمػا
ػدنس ه ػػذا المحت ػػكل بممكث ػػات الع ػػالـ
دنس ػػته الشػ ػكائب إال أف ج ػػكهرة يبق ػػى نقيػ ػان كص ػػافيان كبالت ػػالي إذا ت ػ ّ
المػادم يبقػى قػابالن ألف يسػترد نقاكتػه مػف جديػد .فػػي قصػة بػكذا نجػد أف "مايػا" عارضػت طمػب سػػكريا
ٔٔٚ
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فػي البدايػػة ،كهػػذا يرمػػز إلػػى أف الػػنفس لػػـ تكػػف حاض ػرة بعػػد لتجمّػػي النػػكر اإللهػػي فيهػػا بسػػبب ارتفػػاع

تمكث نقاكتها.
منسكب الشكائب التي ّ

دكر بكذا (النفحة اإللهية) في نمكذج الفقاعتيف (العمكية كالسفمية)
لكػػف الس ػؤاؿ هػػك مػػا هيئػػة هػػذا المكلػػكد الجديػػد الػػذم يمثػػؿ تجسػػيد اإللػػه؟ بعػػض المػػدارس قالػػت بػػأف

المكلكد هك مخمكؽ اقترب مف حالػة الكمػاؿ (بػكدهي سػاتفا  )Bodhisattvaكالػذم قبػؿ طكعػان بمهمػة

المجيء إلػى العػالـ لخػالص اإلنسػاف .بعػض المػدارس األخػرل لهػا نظػرة مختمفػة لهػذا المكلػكد ،حيػث

بدالن مف ككنه إنساف ،أم بدالن مف أف يكػكف بكدهػا فهػك "بػكدهي"  Buddhiأم قػكة باطنيػة المحػدكدة
تسػػعى إلػػى إعػػادة ال ػكالدة مػػف جديػػد لتحريػػر كػػؿ الخمػػؽ .كرد ذكػػر بػػكدهي فػػي سػػياؽ تعػػاليـ المػػدارس
الفمس ػػفية األخ ػػرل مث ػػؿ اليكغ ػػا كالفي ػػدانتا إذ ف ػػي الث ػػالكث المق ػػدس ال ػػذم أخ ػػذكا ب ػػه مث ػػؿ ب ػػكدهي أح ػػد

عناصػرها كيرمػػز لمحكمػػة كالخيػر المطمػػؽ .بػػكدهي يمثػؿ الحػػب الخػػالص غيػر المنقػػكص كالخػػالي مػػف
االنح ارف ػػات أك األناني ػػة أك المص ػػمحة الذاتي ػػة ،ه ػػك الح ػػب المطم ػػؽ المتجمّ ػػي بش ػػكؿ غي ػػر مح ػػدكد ف ػػي

الفضػػاء الكػػكني كهػػك برهػػاف عم ػػى حضػػكر الق ػػكة اإللهيػػة .أم بمعن ػػى آخػػر هػػذة القػػكة أك ه ػػذا الن ػػكر

الالنهائي يتجمى في الفرد عبر ذلؾ الحب الخالص.

ٕٔٚ
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إذان ،مف أجؿ كالدة "بكدها" ،عمى األـ أف تككف عذراء بحيث تحبؿ به دكف دنس .كهذا يرمز إلى
كالدة الحقيقة في المحتكل النقي الصافي لمنفس .هذا هك مغزل األسطكرة .أم أنه مف أجؿ أف
يتجمى فينا النكر اإللهي كجب عمينا تنقية النفس لدينا لتصبح كما العذراء الطاهرة (هذة الفكرة سكؼ
تتكضح جيدان مع تكالي المكاضيع) .دخؿ بكذا إلى جسد كالدته عمى عرش يتخذ شكؿ المكتس
محمكؿ عمى ظهر فيؿ (كقد كرد في أحد القصص األخرل بأف الفيؿ راكد األـ في منامها ليبشرها

بقدكـ بكذا) الفيؿ يسمى "غانيشا"  Ganeshaكهك رمز الحكمة .هك رمز المياقة كاالحتشاـ .مثّؿ

غانيشا في الميثكلكجيا الهندية شخصية مثيرة حيث ارتبطت بمجاؿ التجارة ،لكف الحقيقة التي رمز
لها غانيشا هي الحكمة لكف الحكمة بصفتها استقامة كنزاهة .الحكمة تككف عديمة الجدكل إذا لـ

تترافؽ مع الشرؼ .الحكمة تككف عديمة المعنى إذا لـ يكف الحكيـ فاضالن .ال يمكف إحراز الحكمة

أصالن دكف حضكر الفضيمة .لذلؾ تعتبر الحكمة الدنيكية غير حقيقية.

لقػػد تجمػػى "البػػكدهي سػػاتفا" فػػي جسػػد "مايػػا" بكاسػػطة الحكمػػة .كفػػي تمػػؾ المحظػػة كضػػعت زه ػرة لػػكتس
زرقاء في يدها كرمز البشارة .هذا يذكرنا بمريـ العذراء التي أعطاهػا المػالؾ زهػرة الزنبػؽ .هػذة الزهػرة
مثمت المعنى ذاته في الركايتيف ،إذ ترمز إلى أف النفس صارت جاهزة لتقبؿ التجسػيد اإللهػي .كهنػاؾ
أمػػر مثيػػر آخػػر بخصػػكص ماي ػػا ،فهػػي مرتبطػػة بشػػكؿ كثيػػؽ برمػػز القمػػر كال ػػذم يصػػكركنه بطريقػػة
غامضػػة تحػػت قػػدميها .األمػػر ذاتػػه ينطبػػؽ عمػػى كافػػة األمهػػات العػػذارل فػػي الثقافػػات األخػػرل حػػكؿ

العالـ ،لكف شكؿ الهالؿ الذم يمثمنه ليس القمر بؿ شيء آخػر تعرفنػا عميػه سػابقان .كهكػذا تعتبػر مايػا

كالػػدة البػػكذا .هػػي تمثػػؿ النقػػاء كقػػد أصػػبحت أـ الحقيقػػة .هػػي ذلػػؾ الشػػيء الػػذم يتعػػذر تدنيسػػه .كقػػد
أصػػبحت أسػػاس الخػػالص كقكتػػه .كعػػدـ الػػدنس يعنػػي السػػمكؾ المػػدفكع مػػف قبػػؿ االسػػتقامة كأف كػػؿ

يجسػػد االسػتطاعة األعظػػـ
العكاطػؼ تكػكف مشػ ّػرفة كأنػه عبػػر الحػب كحػػدة يمكػف لإلنسػػاف الحقيقػي أف ّ
لمنمك.
عمِـ ممؾ البالد عف حمؿ زكجته كتقبؿ األمر حيث صدؽ ما قالته .كبعد فترة جاء مكعػد الػكالدة فكلػد

الطفؿ مف جانبها األيمف فماتت األـ بعد سبعة أياـ كتػـ بعػدها احتضػانه كتربيتػه مػف قبػؿ خالتػه التػي

كانػت أيضػان زكجػػة الممػػؾ .كامػػؿ أسػػطكرة بػػكذا يمكػػف قػراءة معانيهػػا الباطنيػػة مػػف خػػالؿ د ارسػػة معػػاني

األسػػماء الػكاردة فػػي القصػػة .خالتػػه تػػذكرنا بػػ"نفثيس" التػػي هػػي أخػػت "إيػزيس" فػػي األسػػطكرة المصػرية

المدنس ألنها زكجة "شيط" (األنا) ،أم هي تمثؿ الػنفس الدنيكيػة .لكػف فػي قصػة
لكنها تمثؿ المحتكل ّ
بكذا تختمؼ الحالة حيػث تػكحي بػأف ممػؾ الػبالد (اسػمه "سػكدهكدانا"  )Suddhodanaهػك األنػا التػي
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فتقبػؿ كالدتػه .هػذا مػا يػكحي إليػه اسػـ المممكػة
سعت إلى تكفير الشركط المناسبة لتجمي النكر اإللهي ّ
(الجسػػد أك الكيػػاف المتجمػػي عمكم ػان) التػػي كػػاف يحكمهػػا حيػػث تسػػمى "كابيالفاسػػتك" ،Kapilavastu

كتعنػػي حرفيػان "األصػػفر الػػذهبي" كهػػذا هػػك المػػكف الرمػػزم لمبيئػػة الداخميػػة لمفػػرد الػػذم انػػدمد ركحيػان مػػع
شمسه الباطنية (الذات).

مف بيف األشياء المهمة التي حصمت بعد كالدة بكذا هػك أف الطفػؿ خطػى سػبعة خطػكات فػي كػؿ مػف

االتجاهػػات األربعػػة ثػػـ عػػاد إلػػى المركػػز كعػػاد إلػػى طفكلتػػه .كبهػػذا يكػػكف قػػد صػػنع صػػميب ككػػؿ مػػف
أذرعػػه األربعػػة مؤلفػػة مػػف سػػبع خطػكات .إف لهػػذا معنػػى بػػاطني مهػػـ يرمػػز إلػػى التجسػػيد المػػادم عبػػر
الحمقػػات السػػبعة .هػػذا يعنػػي أف الفػػرد الػػذم تجمّػػي فيػػه البػػكدهي نجػػح فػػي التحػ ّػرر مػػف قيػػكد التجسػػيد
المادم كالحمقات السبعة .كقد احتفؿ البكذيكف الصينيكف بهذة المناسبة مف خالؿ كضػع زهػرة فػي كػؿ
خطكة مف هذة الخطكات التي اتخذها بكذا في الجهات األربعة.

الحياة التي عاشها بكذا بعدها مؤلفة مف عدد مف المكاقػؼ كالحػاالت كالظػركؼ المختمفػة .خالتػه التػي
ربته أصبحت مػف بػيف أنصػارة األكائػؿ ،كهػذا يػدؿ عمػى أف الػنفس الدنيكيػة لػدل الفػرد هػي ّأكؿ مػا تػـ
المؤجػػؿ .كػػاف اسػػمه
ػالمؤخر أك المعيػػؽ أك
تركيضػػها .بعػػدها أنضػػـ ابنػػه إلػػى أنصػػارة ،كيشػػار إليػػه بػ ّ
ّ

" اره ػكال"  ،Rahulaكيقصػػد بػػه األفكػػار الدنيكيػػة أك ذلػػؾ الشػػيء الػػذم تنميػػه كتقكيػػه العػػادة كالتك ػرار
(قريػػب الشػػبه مػػف العقػػؿ البػػاطف) .كبعػػدها تػػركم القصػػة كيػػؼ التػػزـ فػػي البدايػػة بالتقاليػػد السػػائدة فػػي
محيطه ثـ بدأ بعدها يتحرر منها الكاحدة تمك األخرل.
المتجسد ماديان ،رجؿ أك امرأة ،هك أحد مظاهر مايا بكنيف ،األـ .كفؽ
يمكننا إذان القكؿ بأف اإلنساف
ّ
هذا المفهكـ ،جميعنا أمهات (مبادئ أنثكية) ألنه عبرنا يكلد نكر الحقيقة .عبرنا يتجمى النكر األبدم.
كجب عمينا تقبؿ دعكة سكريا (الشمس) أف يكلد عبرنا .معظـ الناس قد يرفضكف هذة الدعكة أك هذا
العرض ،حيث يركف في ذلؾ تهديدان لمصالحهـ الدنيكية مثؿ رغباتهـ الشخصية كعالقتهـ مع العالـ

المادم الذم نشأكا فيه كتربكا عمى قيمه ال ازئفة .كبهذا نقكؿ بأف اإلنساف رفض أف يمثؿ تجسيدان

لممطمؽ [ج ّؿ كعال ألنه غير مستعد بعد أك غير جاهز .عميه خكض المزيد مف التجارب في الحياة
الدنيكية قبؿ ذلؾ .عميه أف ينمك فكؽ األكهاـ التي الزاؿ يعتبرها اآلف مهمة .عميه االنتصار عمى
ضعفه كهفكاته كعجزة كخطاياة .كهذا ما تـ كصفه خالؿ ركاية سيرة حياة بكذا قبؿ كصكؿ مشهد
التنكر.
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الحي ػػاة هػ ػػي مدرس ػػة كبي ػ ػرة .نح ػػف جئنػ ػػا إل ػػى هػ ػػذة الحيػػػاة لنػ ػػتعمّـ ،كه ػػذا الػ ػػتعمّـ مص ػػحكب بالتجػ ػػارب

كاالختبارات ممئها المعاناة كالعذاب .لهذا السبب كرد في قصة بكذا كيؼ منعه كالدة الممؾ فػي البدايػة

أصر عمى الخركج .كهذة داللػة عمػى
مف رؤية البؤس البشرم مف خالؿ إبقاءة في القصر .لكف بكذا ّ
أف النػكر اإللهػػي ال يمكػف أف ينمػػك فػي كيػػاف الفػرد دكف اختبػػار الحيػاة الحقيقيػػة كالتػي يسػػكدها البػػؤس
كالمعاناة.
هذة الركاية مكجكدة في كػؿ مكػاف كبصػيو مختمفػة ،لكنهػا تحػاكؿ قػكؿ شػيئان لنػا ،كمػا تحػاكؿ قكلػه هػك
األهـ عمى اإلطالؽ .كؿ فرد منا فيه بكذا ،لكف يختمؼ األمػر بػيف الفػرد كاآلخػر فػي درجػة تقػدـ بػكذا
لديػػه نحػػك التنػػكر .لكػػف الجميػػع فػػي النهايػػة عمػػى الطريػػؽ نحػػك الكمػػاؿ ..نحػػك إح ػراز الغايػػة الككنيػػة
النهائية التي كرسكا مف أجمها .بالنسػبة لمبػكذييف فػإف استكشػاؼ الحيػاة كاختبػار تجاربهػا المختمفػة هػي

المهمة المترتبة عمينا الستم اررية نمكنا الداخمي.

أصػػبح بػػكذا متنسػػكان يسػػعى لمعرفػػة الحقيقػػة .ال يمكػػف إيجػػاد الحقيقػػة مػػف خػػالؿ عػػيش حيػػاة رغيػػدة

كمترفة .نرل صكر له خالؿ هذة الفترة كجسمه نحيػؿ بحيػث يبػدك الجمػد كالعظػـ ،هػذا ألنػه صػاـ عػف

الطع ػػاـ خ ػػالؿ بحث ػػه ع ػػف الحقيق ػػة .لق ػػد بح ػػث ع ػػف الحقيق ػػة ف ػػي ك ػػؿ مك ػػاف ،ب ػػيف الكه ػػكؿ كالمرض ػػى
كاألمكات كصكالن إلػى الجهػالء ثػـ الحكمػاء .تخمػى عػف مممكتػه كعػف عائمتػه كذهػب كحيػدان يبحػث عػف

التنكر نرل أنه حقؽ غايته األساسية .نراة محاطان بالذيف سػبقكة
الكاقع الحقيقي لمحياة .لذلؾ في مشهد ّ
عمى هػذة الػدرب ككجػدكا الحقيقػة .نػرل أربػاب الظػالـ ،مثػؿ "مػارا" (مبػدأ الػكهـ المػادم) يعػكد مهزكمػان
إلى مهجعه األرضي .لقد فشؿ اإلغكاء ..لقد تجاكز بكذا كؿ اإلغكاءات كاإلغراءات .كبهذة الطريقػة،

كفي صمت الميؿ أحرز التنكر.

بكذا يكمف في كؿ فرد ،لكف كعامػؿ يسػمى بػكدهي  ،buddhiأم التنػكر .هػك قػكة الػذات .الػذات هػي
صمة الكصؿ بيف العالـ الركحي كالعالـ المادم .هي الشمس المركزية .نحف نتحدث عف المريد الػذم

يحػػاكؿ استكشػػاؼ قػػكة إلهيػػة تكمػػف بداخمػػه .مكجػػكدة بداخمػػه منػػذ كالدتػػه .تقبػػع خفيػػة كحيػػدة مهممػػة..
ػالتحرؾ
حاضرة دائمان لالسػتجابة مػع مػف يطمػب حضػكرها .بعػد أف يصػبح الفػرد عارفػان بكجكدهػا تبػدأ ب ّ
كالتمممؿ تكقان لمتجمّي في حياته .عمى الفرد أف يككف األـ العذراء لمحقيقة .عمى الجسد أف يككف خادـ

كرس لمغاية التي خمؽ مف أجمهػا أصػالن .العػرش العظػيـ لبػكذا بػداخمنا
لممطمؽ (ج ّؿ كعال) .عميه أف ي ّ
يكمػػف فػػي القمػػب .لهػػذا تصػػكرة الفنػػكف البكذيػػة كهػػك جػػالس فػػي قمػػب اإلنسػػاف أك يستعيضػػكف صػػكرته
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برمز يمثمه .هك الػذم يػأتي لعػالج مآسػي العػالـ .معجزتػه هػي الكمػاؿ .إنجػازة النهػائي هػك االسػتحكاذ
الكامػػؿ عمػػى حيػػاة الفػػرد ،كهػػذا االسػػتحكاذ يجعػػؿ الفػػرد بطريقػػة مػػا يمثػػؿ "شػػاكتي" أم الطاقػػة األنثكيػػة

التي تحمؿ النكر اإللهي .هذا يجعؿ الفرد يمثؿ المبدأ األنثكم مف هذا التفاعؿ مع النكر اإللهي.
كمػػا تقػػكؿ األسػػطكرة البكذيػػة ،عنػػدما بحػػث سػػكريا إلػػه الشػػمس عػػف الفػػرد المناسػػب الػػذم سػػيقبع داخمػػه
لمػػدة ثالثػػة سػػنكات قبػػؿ أف يكلػػد بهيئػػة بػػكذا ،كجػػد تمػػؾ الزكجػػة الطػػاهرة لمممػػؾ الهنػػدم .كانػػت عػػذراء،

المحضرة لهذا التجسيد المجيد .طهارتهػا أصػبحت
رمز النقاكة كالطهارة .كبهذة الحالة هي تمثؿ األداة
ّ
تمثؿ رمز طهارة الشاكتي (المبػدأ األنثػكم) فػي الفػرد كالتػي لهػا دكر فػي تجمّػي المخمّػص .كهنػا أقصػد

الػػنفس لػػدل الفػػرد .بمعنػػى آخػػر ،النػػكر اإللهػػي ال يتجمػػى سػػكل فػػي أنقيػػاء القمػػب .أكلئػػؾ الػػذيف هػػـ
تتحرر كتنطمؽ .تحرير هػذة القيمػة الركحيػة
فاضمكف بطبيعتهـ .فقط عبر هؤالء يمكف لقكة بكدهي أف ّ
ال يمكػػف أف يػػأتي عبػػر الك ػرة أك الحػػرب أك الفسػػاد أك التفكػػؾ أك أم سػػبب آخػػر سػػكل أف الفػػرد الػػذم
تتجمػػى عبػرة قػػد حقػػؽ طهػػارة داخميػػة كاممػػة .الطهػػارة عنػػد البػػكذييف تعنػػي التحػػرر مػػف الػػكهـ .اإلنسػػاف
الطػػاهر هػػك الػػذم ال يمكػػف أف ينجػػرؼ مػػع الخطيئػػة .لهػػذا السػػبب هنػػاؾ شػػيء عػػف عذريػػة األـ الػػذم
يجعمها تتحمى بطبيعة طفكلية بريئة ،أم غير فاسدة أك مدنسة أك مممكسة مف قبػؿ القػيـ الكاذبػة التػي
تدنس نقاكة القمػب .هػذة هػي األـ المناسػبة لػكالدة التنػكر .التنػكر يػأتي إلػى القمػب النقػي .مػف هنػا جػاء

تبجيػػؿ المبػػدأ األنثػػكم الممثّػػؿ بػػاألـ العػػذراء .هػػذا المكضػػكع الػػذم نػػاد انر مػػا تػػـ تناكلػػه فػػي األدبيػػات

الفمسفية كالدينية إال بشكؿ سطحي كمختصر لػه أهميػة عظيمػة بالنسػبة لكػؿ مػف يرغػب فػي اسػتيعاب

جيد .لكف األمر ال يتكقؼ عند هذا الحد بؿ يطاؿ كامؿ مجاؿ الماكرائيات.
مسألة "الخالص" بشكؿ ّ
في الصفحات التالية سكؼ أتناكؿ مكضكع المخمّص لكف كفؽ صيغة فمكية ،كسكؼ نبدأ مف

مكضكع الكصؼ الفمكي لمتجسيد المادم أكالن كذلؾ الستيعاب الفكرة جيدان.
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انىطف انفهكٍ نهرجـُض ادلاصٌ
كاف القدماء يعممكف بأف المادة هي عبارة عف محتكل أثيرم متبمكر ماديػان ،أم هػي تبػدك صػمبة لكنهػا
ػتمرة ،نفػػس إلهػػي (زفير/شػػهيؽ) ،نبضػػة قمبيػػة ككنيػػة،
غيػػر ذلػػؾ .المػػادة هػػي تنػػابض نفحػػة شمسػػية مسػ ّ
حركة متناكبة صعكدان/نزكالن ..تجمّي/اختفاء ..إلى آخرة .باإلضافة إلى ذلؾ ،المادة تمثؿ أيضان الطكر

الرابع لمسيرة التجسيد (دفع ،تسارع ،عطالة ،تكقؼ) .كهنػاؾ صػيغة أخػرل تناكلهػا القػدماء بخصػكص
هذا التكصيؼ األخير حيث اعتبركا الطكر الرابع بأنه مجمكع األطكار الثالثػة السػابقة ،إذ نظػركا إلػى
مقيػػد،
المػادة عمػى أنهػا تتػألؼ مػف ثػالث مككنػػات أساسػية :عنصػر محفّػز ،عنصػر متح ّػرؾ ،كعنصػر ّ
ككؿ مف هذة العناصر الثالثة األساسية مؤلفة مف أربػع أطػكار ممػا يجعػؿ المجمػكع العػاـ اثنػى عشػر
طك انر.

الصيغة الفمكية لكصؼ عممية التجسيد المادم كفقان لمفهكـ النبضة الشمسية
(بأطكارها االثنى عشر)

ٔٚٚ
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ادلاصج ذرظتظب تشكم صائى ويـرًغ تني دانح يىخ ووالصج يٍ جضَض
جميعنا نعمـ جيدان أف المادة ليست بهذة الدرجة مف الصالبة التي نراها ،كقػد اكتشػفنا بأنهػا عبػارة عػف

مجمكعػػة تفػػاعالت لممحتػػكل اإللهػػي المتذبػػذب عمػػى الػػدكاـ .أم أف المػػادة فػػي النهايػػة هػػي المحتػػكل

معينة مف الصالبة .لكف السؤاؿ هك :كيؼ تمت عممية التبمكر هذة؟
اإللهي الذم أصبح في درجة ّ
كما رأينا في الجزأيف السابقيف ،فإف المادة تمثؿ الطكر الرابع لمسيرة التجسػيد ،كهػذا الطػكر ال اربػع هػك
مجمكع األطكار الثالثة السابقة .كبالتالي ،فيما يتعمؽ بالمكضكع الحالي ،التجسيد المػادم هػك مجمػكع
نشاط المراحؿ الثالثة لمنبضة الشمسية بأطكارها االثنى عشر ،يمكف تكضيح الفكػرة مػف خػالؿ الشػرح

المصكر التالي:

تعرفن ػػا س ػػابقان عم ػػى أف الم ػػادة ،مهم ػػا ك ػػاف

نكعهػػا ،تتػػألؼ مػػف ثالثػػة مككنػػات أساسػػية:
[ٔ العنص ػ ػ ػػر المحفّ ػ ػ ػػز ،كيعتب ػ ػ ػػر العنص ػ ػ ػػر

المهيمف لكنه ذك قطبية حيادية ٕ[ .عنصر

متح ػ ػ ّػرؾ ،كيعتب ػ ػػر العنص ػ ػػر الفاع ػ ػػؿ النش ػ ػػط
كبالتػ ػػالي يمثّػ ػػؿ القطبيػ ػػة المكجبػ ػػة (ٖ[ .)+

مقي ػ ػػد ،كه ػ ػػك العنص ػ ػػر المنفع ػ ػػؿ أك
عنص ػ ػػر ّ
المػ ػ ػػؤطّر لمفعػ ػ ػػؿ المبػ ػ ػػذكؿ ،كبالتػ ػ ػػالي يمثّػ ػ ػػؿ
القطبية السالبة (.)-

مػػف أجػػؿ مكافقػػة الفكػ ػرة السػػابقة مػػع مكض ػػكعنا الحػػالي المتعم ػػؽ بالم ارح ػػؿ الثالثػػة لمنبضػػة الشمس ػػية
بأطكارهػػا االثنػػى عشػػر كػػؿ مػػا عمينػػا فعمػػه هػػك إج ػراء مقارنػػة بػػيف الم ارحػػؿ الثالثػػة لمنبضػػة الشمسػػية

كالعناصر الثالثة المككنة لمتجسيد المادم ،كذلؾ سعيان إليجػاد تطػابؽ فيمػا بينهػا .ككانػت النتيجػة كمػا

يمي:

ٔٚٛ
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المرحمة األكلى تمثّؿ
العنصر المحفّز

المرحمة الثانية تمثّؿ
المتحرؾ
العنصر
ّ

المرحمة الثالثة تمثّؿ
المقيد
العنصر ّ

إذا أردنا تصكر الفكرة السػابقة مػع إدخػاؿ األطػكار االثنػى عشػر فػي العمميػة سػكؼ تبػدك عمػى الشػكؿ
التالي:

كمػػا نػػرل فػػي الشػػكؿ المقابػػؿ ،العنصػػر

المحفّز يمثؿ األطكار (األبراج) األربعػة
األكلػػى التػػي تش ػ ّكؿ المرحمػػة الخاطفػػة

كالعنيف ػ ػ ػػة ،كالعنص ػ ػ ػػر المتح ػ ػ ػ ّػرؾ يمث ػ ػ ػػؿ
األط ػ ػكار األربعػ ػػة الثانيػ ػػة التػ ػػي تشػ ػ ػ ّكؿ
المرحم ػ ػػة القكي ػ ػػة كالمتكازن ػ ػػة ،كالعنص ػ ػػر

المقيّػ ػػد يمثػ ػػؿ األط ػ ػكار األربعػ ػػة الثالثػ ػػة
التي تش ّكؿ المرحمة المشتتة لمطاقة مما

يسرع زكالها.
ّ

هذا يجعػؿ التجسػيد المػادم كفقػان لمفهػكـ النبضػة الشمسػية (بأطكارهػا االثنػى عشػر) يبػدك عمػى الشػكؿ

التالي:

ٜٔٚ
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إذان ،كفقان لمفهكـ النبضة الشمسية ،المادة هي عبارة عف مظهر كهمي لمجمكعة نشاطات باطنية،
تبدك ظاهريان بأنها ثابتة كصمبة لكنها في الحقيقة عبارة عف محتكل نابض عمى الدكاـ ،ككؿ نبضة
مؤلفة مف مجمكع نشاط ثالث مراحؿ أساسية كاثنى عشر طكر.

هػػذا الكصػػؼ السػػابؽ ينطبػػؽ عمػػى كافػػة التجميػػات المختمفػػة لممػػادة الصػػمبة .أمػػا الصػػيغة الثنائيػػة التػػي
تكصمنا إليها في الفصكؿ السابقة (فقاعتيف بدالن مف كاحدة) فتجعؿ النمكذج السابؽ يبدك عمػى الشػكؿ

التالي:
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اعتبػػر القػػدماء الحكمػػة القائمػػة " ..الكػ ّؿ يمثػّػؿ الجػػزء كالجػػزء يمثػػؿ الكػػؿ "..بأنهػػا تمثّػػؿ كاقػػع مسػمّـ بػػه.

الفكرة القائمة بأف المخمكؽ خمؽ بصكرة الخالؽ [ج ّؿ كعال كجب أخذها حرفيان كبشكؿ فعمػي .كبالتػالي
ػي عظػػيـ ،كال يختمػػؼ عػف اإلنسػػاف ،كأف كػػؿ مظهػر أك عمػػؿ أك تغييػػر
سػمّمكا بػػأف الكػكف هػػك كػػائف ح ّ
في الجسد الككني له تجاكب في جسـ اإلنساف.

أهميػػة كالتػػي يحػػرص الكهنػة عمػػى نقمهػػا لممنتسػػبيف الجػػدد يكمػػف فيمػػا يسػػمى
إف أكثػػر مفػػاتيح الحكمػػة ّ
قانكف التماثؿ (كما في األعمى كذلؾ في األسفؿ ..كما هنا كذلؾ هنػاؾ ..كمػا اآلف كػذلؾ كػؿ أكاف).
لػػذلؾ ،بالنسػػبة لمقػػدماء ،اعتبػػرت د ارسػػة الفمػػؾ عمم ػان مقدس ػان ،ألنهػػـ رؤكا فػػي حركػػة األج ػراـ السػػماكية

نشػػاطات كتػػأثيرات حاضػرة دائمػان كأبػػدان فػػي جسػػد األب الالمتنػػاهي ..الكػػكف ،كهػػذا يػػؤدم إلػػى فهػػـ مػػا
المجرات.
يجرم في كينكنة كؿ مخمكؽ في الككف،
الذرة ك ن
ن
انتهاء بالمجمكعات الشمسية ك ّ
ابتداء مف ّ
قمنػ ػػا بػ ػػأف القػ ػػدماء اسػ ػػتهدفكا د ارسػ ػػة شػ ػػمس
مجمكعتنا ليس مف أجؿ دراستها تحديػدان بػؿ

لكػ ػػي يفهم ػ ػكا طبيعػ ػػة كػ ػػؿ الشػ ػػمكس ،حيػ ػػث

مجػ ّػرد فهػػـ طبيعػػة شػػمس كاحػػدة يعنػػي فهػػـ
طبيعػ ػػة كػ ػػؿ شػ ػػمس فػ ػػي الكجػ ػػكد .كبالتػ ػػالي
الس ػ ػ ػؤاؿ هػ ػ ػػك :كيػ ػ ػػؼ اسػ ػ ػػقطكا التكصػ ػ ػػيفات

المختمفػػة الم ػػذككرة س ػػابقان بخص ػػكص الم ػػادة

عمػ ػػى عمػ ػػـ الفمػ ػػؾ الػ ػػذم يتنػ ػػاكؿ مجمكعتنػ ػػا

الشمسية؟
مر عبر ٕٔ طكر قبؿ
مف خالؿ دراسة الشمس القابعة كسط مجمكعتنا كجدكا أف النبضة الشمسية ت ّ
اكتماؿ دكرتها .الفترة الزمنية التي تستغرقها إلكماؿ دكرتها سميت سنة ،فقسمت هذة األخيرة عمى
ٕٔ فأصبح لدينا الشهكر ،كلكؿ مف هذة األخيرة سماتها كخصائصها التي تميزها عف غيرها ،فنسبكا
معيف يتخذ صكرة حيكاف أك كائف يمثؿ معنى باطني يعبر عنها.
لكؿ منها رمز ّ

ٔٔٛ
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هناؾ نظرية شائعة اليكـ حكؿ أصؿ

الكائنات التي تمثّؿ الشهكر (األبراج)،
تقكؿ بأنها نتاج خياؿ الرعياف الذيف

كانكا يمضكف معظـ ساعات لياليهـ
يحدقكف إلى السماء ،فراحكا يختمقكف
الكائنات كاألشياء مف خالؿ رسـ

خطكط بيف نجكـ السماء .لكف هذة

الفكرة بعيدة كؿ البعد الحقيقة .السبب
األكثر منطقيان كراء إنساب كائنات

محددة لمشهكر هك ألنها ترمز لخكاص
كنشاطات الشمس المختمفة خالؿ هذة
الفترات الشهرية المختمفة.

قسػ ػ ػػمكا حيػ ػ ػػاة الشػ ػ ػػمس خػ ػ ػػالؿ السػ ػ ػػنة
ّ

الكاحػ ػػدة إلػ ػػى أربعػ ػػة أج ػ ػزاء كهػ ػػذة هػ ػػي
الفصكؿ األربعة التي نألفها فػي تقمبػات

الطبيعػ ػ ػػة .هنػ ػ ػػا يتجمّػ ػ ػػى مبػ ػ ػػدأ الطػ ػ ػػكر

الرباعي لمتجسيد المادم .حيث تسمسػؿ
الفصػ ػػكؿ (ربيع،صػ ػػيؼ،خريؼ ،شػ ػػتاء)

يتشػ ػػابه مػ ػػع تسمسػ ػػؿ األط ػ ػكار األربعػ ػػة
لمتجس ػ ػ ػػيد الم ػ ػ ػػادم (ان ػ ػ ػػدفاع ،تس ػ ػ ػػارع،
عطالة ،تكقؼ).
صكركا كامؿ الدكرة السنكية لمنبضة الشمسية بدكرة حياة إنساف ،إذ كلد بعد االنقالب الشتكم كبدأت

رحمة حياته كطفؿ صغير في مهد الشتاء .عند االعتداؿ الربيعي كبر الفتى ليصبح شابان جميالن

مفعمان بالحياة .عند االنقالب الصيفي أصبح الشاب رجالن قكيان كالذم خالؿ قمة بمكغه رمز إلى
حقيقة أف الطبيعة في هذة الفترة مف السنة هي في أقكل حاالتها كأخصب عطاءها .عند االعتداؿ

ٕٔٛ
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يجر قدميه حانيان ظهرة كشعرة أبيض داخالن إلى
الخريفي ص ّكركا الرجؿ كيؼ أصبح كاهؿ
ّ
مسف ّ
ظالـ الشتاء .المسيرة اإليقاعية لمرجؿ تمثؿ المسيرة اإليقاعية لمقكة الشمسية.

ه ػ ػػذا التقس ػ ػػيـ الرب ػ ػػاعي ل ػ ػػدكرة النبض ػ ػػة
الشمس ػػية يجع ػػؿ ل ػػدينا ثالث ػػة أبػ ػراج ف ػػي
كػػؿ قسػػـ ،كبنػػاء عمػػى هػػذا التقسػػيـ كجػػد

مفهػػكـ الثالثيػػات فػػي عمػػـ الفمػػؾ كالػػذم

يقسػػـ األب ػراج إلػػى ثالثػػة أصػػناؼٔ[ :
األساس ػ ػ ػ ػ ػػية

( Cardinalمرحم ػ ػ ػ ػ ػػة خاطف ػ ػ ػ ػ ػػة

كعنيفػػة) ٕ[ ،الثابتػػة

( Fixedمرحمػػة قكيػػة

كمتكازنػػة) ٖ[ .المتقمبػػة

( Mutableمرحمػػة

مشتتة كسريعة الزكاؿ).

باإلضافة إلى التقسيـ الرباعي لحياة
الشمس خالؿ السنة الكاحدة ،جرل
تقسيمها إلى ثالثة مراحؿ أيضان .هذا

التقسيـ يتكافؽ مع مبدأ الثالكث

لمتجسيد المادم .المرحمة األكلى تمثّؿ

العنصر المحفّز ،المرحمة الثانية تمثّؿ

المتحرؾ ،المرحمة الثالثة تمثّؿ
العنصر
ّ
المقيد.
العنصر ّ
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هذا التقسيـ الثالثي لمدكرة الشمسية
فرض كجكد ثالثة مراحؿ رباعية

التككيف .كؿ مرحمة تتألؼ مف أربع

شهكر ،ككؿ مف هذة الشهكر يمثؿ
عنصر مف العناصر األربعة (نار،
هكاء ،ماء ،تراب) .مف هنا جاء

إنساب األبراج لمعناصر حيث أقترؼ
الفمكيكف خطأ فادح في الترتيب
التسمسمي لمعناصر فنسبكها لألبراج

بطريقة خاطئة.
ساد في الماضي تقسيـ ثنائي لمدائرة الفمكيػة كأشػاركا إليهمػا بالقسػـ القمػرم كالقسػـ الشمسػي ،أك القسػـ
الميمي كالقسـ النهارم ،ككؿ مف هذيف القسميف مؤلؼ مف ستة أبراج ،ككاف لهػذا التقسػيـ أهميػة كبػرل
بالنسبة لمقػدماء كلهػذا السػبب كػاف معػركؼ جيػدان فػي الحضػارات الغربيػة كالشػرقية معػان ككرد ذكػرة فػي
العديد مف المراجع القديمة.

سػػبب ه ػػذا التقسػػيـ ه ػػك أنهػػـ كج ػػدكا ط ػػكريف
لمنبضػػة الشمسػػية ٔ[ :طػػكر نشػػط (صػػعكد

إيق ػػاع) ،ك[ٕ ط ػػكر خام ػػؿ (ن ػػزكؿ إيق ػػاع).
كهم ػ ػػا متس ػ ػػاكييف ،أم س ػ ػػتة أبػ ػ ػراج ص ػ ػػاعدة
كسػػتة أبػ ػراج نازل ػػة .ه ػػذا ه ػػك ال ػػنفس اإلله ػػي
(شػػهيؽ/زفير) الػػذم تحػػدثت عنػػه األسػػاطير
كالحكايػػا الرمزيػػة ،أك نبضػػة القمػػب الكػػكني.
إيقاع دائـ كأبػدم مػف الصػعكد كالهبػكط .هنػا
يتجمي مبدأ القطبية بكؿ معانيه.

ٗٔٛ
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إذان ،كجد عمـ الفمؾ أصالن لهػدؼ رئيسػي كهػك كصػؼ اآلليػات كالمقكمػات الداخمػة فػي عمميػة التجسػيد

المػػادم .كلػػـ يجػػدكا أنسػػب م ػف د ارسػػة شػػمس مجمكعتنػػا لتحقيػػؽ غػػايتهـ المنشػػكدة .أمػػا السػػبب الػػذم

دفعهـ إلى ذلؾ فمـ يكف اعتباطيان أك نابع مػف عقميػة متخمفػة أك عػاجزة ،بػؿ ألنهػـ كػانكا يػدرككف جيػدان
بأف الكشؼ عف الطبيعة الجكهرية لشمس كاحدة يعني الكشؼ عػف طبيعػة كػؿ الشػمكس فػي الكػكف..

الظاهرية كالباطنية ...الككنية كالذرّية ..الكؿ متشابه جكهريان.
السػػبب اآلخػػر الػػذم ال يقػػؿ أهميػػة هػػك أنهػػـ
كانكا عمى يقيف بأف مجمكعتنا الشمسية هػي
عب ػ ػػارة ع ػ ػػف محت ػ ػػكل ب ػ ػػاطني لك ػ ػػائف ك ػ ػػكني
عم ػ ػػالؽ .أم أف الش ػ ػػمس الت ػ ػػي ن اره ػ ػػا ف ػ ػػي
السماء هي ظاهرية بالنسبة لنا لكنها باطنيػة

بالنسػ ػػبة لمكػ ػػائف العمػ ػػالؽ إذ تمثّػ ػػؿ الشػ ػػمس

المركزي ػػة لكيان ػػه .كبالت ػػالي مج ػ ّػرد أف تعرفػ ػكا
عمػ ػػى المجريػ ػػات الحاصػ ػػمة فػ ػػي المجمكعػ ػػة
الشمسػػية يككنػ ػكا ق ػػد تعرفػ ػكا عم ػػى المجري ػػات
الحاصػػمة فػػي الجانػػب البػػاطني لكػػؿ مخمػػكؽ

آخر مهما كاف مستكاة الكجكدم.
مػػف بػػيف أهػػـ الحقػػائؽ التػػي تكصػػمكا إليهػػا ،كالتػػي لهػػا أهميػػة ركحيػػة كبػػرل ،هػػي تمػػؾ المتعمقػػة بالتقسػػيـ
الثنائي لمدائرة الفمكية (أشاركا إليهما بالقسـ القمرم كالقسـ الشمسي ،أك القسـ الميمي كالقسػـ النهػارم).

هػػذا التقسػػيـ يعتمػػد عمػػى كجػػكد طػػكريف متمػػايزيف لمنبضػػة الشمسػػية كهمػػا متسػػاكييف ،أم سػػتة أب ػراج
شمسية كستة أبراج قمرية .لكف كجب عدـ الخمط بيف هذا التقسيـ الثنائي مع تقسيـ ثنائي آخر يتعمؽ
بالنفحة الشمسية حيث هػذة األخيػرة لهػا طػكر تصػاعدم كطػكر تنػازلي أيضػان ،أم سػتة أبػراج صػاعدة

كستة أبراج نازلة (سكؼ أتناكلها الحقان).

فػي حالػة القػكة الشمسػػية ي ارفػؽ تبػادؿ طكريهػػا تغييػر فػي قطبيتهػا .أم خػػالؿ الطػكر التصػاعدم يكػػكف
الكهد الشمسي متجمي بنسبة أكبر في الجانب الداخمي مف حدكد المجمكعة الشمسية .أما في الطػكر
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التنػػازلي فتكػػكف القطبيػػة معاكسػػة ،أم يتجمػػى الػػكهد الشمسػػي بنسػػبة أكبػػر فػػي الجانػػب الخػػارجي مػػف

حدكد المجمكعة الشمسية .أم كما في الشكؿ التالي:

الكهد الشمسي في الجانب الخارجي

الكهد الشمسي في الجانب الداخمي

مالحظة :أهـ مقكمات القكة الشمسية هي الضكء كالح اررة كالطاقة الحيكيػة عمكمػان ،كالتػي نالحػظ أنهػا

تضعؼ إلى أدنى درجاتها في فصؿ الشػتاء فتسػكد البػركدة كالعتمػة كتػدخؿ الطبيعػة فػي حالػة سػبات.

العمػـ المنهجػي يعػزك هػذة الحالػة (أم ضػعؼ القػكة الشمسػية) إلػى ابتعػاد الكػرة األرضػية عػف الشػػمس
خػػالؿ مػػدارها ،كهػػذا تحميػػؿ خػػاط كبعيػػد كػػؿ البعػػد عػػف الحقيقػػة ،حيػػث السػػبب الرئيسػػي يعػػكد إلػػى
الطبيعة اإليقاعية لمقكة الشمسية ،كفي فصؿ الشتاء يككف الكهد الشمسي متجمػي فػي القسػـ الخػارجي
مف المجمكعة الشمسية .أم بمعنى آخر ،خػالؿ فصػؿ الشػتاء تع ّػـ البػركدة كامػؿ المجمكعػة الشمسػية
كبالتػػالي تشػػمؿ كافػػة الككاكػػب كلػػيس فقػػط كككػػب األرض .هػػذة الحقيقػػة يعممهػػا جيػػدان العػػاممكف فػػي

المشػػاريع الس ػرّية ،كهػػذا مػػا كشػػفته التقػػارير القادمػػة مػػف القاعػػدة البش ػرية عمػػى سػػطح كككػػب الم ػريخ،
حيث فصؿ الربيع هناؾ يتزامف مػع فصػؿ الربيػع هنػا عمػى األرض ،ككػذلؾ الحػاؿ مػع بػاقي الفصػكؿ
التي تتزامف بنفس التكقيت في كافة ككاكب المجمكعة الشمسية.
سبؽ كذكرت بأف القكة الشمسية مقسكمة إلى طكريف متساكييف ،أم سػتة شػهكر صػاعدة كسػتة شػهكر

نازلة .فيما يمي رسـ بياني لنشاط القكة الشمسية خالؿ سنة كاحدة:

ٔٛٙ
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كفقان لمرسـ البياني لمقكة الشمسية يبدأ الطكر التصاعدم عند برج الحمؿ كينتهي عند الميزاف
قمنا بأف القدماء استهدفكا دراسة شمس مجمكعتنا ليس مف أجؿ معرفتها تحديدان بؿ لكي يفهمكا طبيعة

كػػؿ الشػػمكس ،حيػػث مجػ ّػرد فهػػـ طبيعػػة شػػمس كاحػػدة يعنػػي فهػػـ طبيعػػة كػػؿ شػػمس فػػي الكجػػكد .سػػبؽ
كذكرت بأف المجمكعة الشمسية تمثؿ كائف قائـ بذاته كنحف نقبػع فػي جانبػه البػاطني ،كبالتػالي عنػدما
تحدثكا عف سػمكؾ شػمس مجمكعتنػا فهػذا يعنػي أنهػـ تحػدثكا عػف سػمكؾ شمسػنا الباطنيػة حيػث مػا مػف
فػػرؽ بػػيف االثنػػيف سػػكل فػػي الدرجػػة كالمسػػتكل ،بينمػػا الجػػكهر يبقػػى ذاتػػه .مػػا ينطبػػؽ عمػػى مجمكعتنػػا
الشمسية ينطبؽ عمى كػؿ مخمػكؽ فػي الكػكف ألنػه يمثػؿ شػمس قائمػة بػذاتها ،كبالتػالي مػا يحصػؿ مػف
إجراءات فمكية عمى مستكل مجمكعتنا الشمسية يمكف أف يحصؿ عمى كافة المستكيات الشمسية لكف

مػػع اخػػتالؼ فػػي المكاعيػػد كالتكقيػػت الزمنػػي كذلػػؾ بسػػبب اخػػتالؼ المكاقػػع الزمنيػػة كالمكانيػػة (أحجػػاـ
كسرعات كمستكيات كجكدية) لممجمكعات الشمسية المختمفة في الككف.
سر مهـ جدان عرفه الحكمػاء القػدامى كاحػتفظ بػه كهنػة المعابػد عبػر العصػكر كهػذا يثبػت حقيقػة
هناؾ ّ
كجكد تناغـ كثيؽ بيف الكائف الشمسػي (الػذم يمثػؿ كامػؿ المجمكعػة الشمسػية) كبػيف المخمكقػات التػي

تسػػكف بداخمػػه كهػػذا يشػػممنا ككائنػػات بشػرية .صػػحيح أف غيػػاب القػػكة الشمسػػية فػػي فصػػؿ الشػػتاء (أم
انتقالها إلى الجانب الخارجي مف المجمكعة الشمسية) يؤدم إلى مكت الحياة فيسكد الحزف كالمشاعر
الس ػػكداكية ،لك ػػف ب ػػنفس الكق ػػت تتجم ػػى حال ػػة أكث ػػر أهمي ػػة كركع ػػة لكنن ػػا ال نفط ػػف له ػػا بس ػػبب تفكيرن ػػا
الدنيكم .قمنا بأف غياب القكة الشمسية في فصؿ الشتاء يعني انتقالها إلى الجانب الخارجي مف حدكد
المجمكعة الشمسية .كبما أنه يكجد تناغـ بيف الكائف الشمسي (الذم يمثؿ كامؿ المجمكعة الشمسػية)

كبيف المخمكقات التي تسكف بداخمه ،فهذا يعني أف القكة الشمسية (النفحة اإللهية) بداخؿ كػؿ مخمػكؽ
في المجمكعة الشمسية تنتقؿ إلى جانبه الخارجي ،أم تتجمى ظاهريان .لهذا السبب الحظ القػدماء بػأف
ٔٛٚ
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المكارد الباطنية لإلنساف تنشط ظاهريػان فػي فصػؿ الشػتاء ،أم بمعنػى آخػر ،ينشػط جانبػه الركحػي مػع

خمكؿ جانبه الجسدم .بينما الحالة تككف معاكسة في فصؿ الصيؼ حيث ينشػط جانبػه الجسػدم مػع
خمكؿ جانبه الركحي كهذا بسبب غياب النفحة اإللهية عػف جانبػه الظػاهرم بالتنػاغـ مػع حالػة الكػائف

الشمسي ككؿ.

فصل الصيف

فصل الشتاء

الكهد الشمسي في الجانب الداخمي

الكهد الشمسي في الجانب الخارجي

القكة الشمسية داخؿ الجسـ فتمنحه حيكية كنشاط

القكة الشمسية خارج الجسـ فيصاب بالخمكؿ

مقابؿ خمكؿ فكرم كركحي

ٔٛٛ
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لػذلؾ اعتبػػر المصػريكف الفتػرة الممتػدة بػػيف االنقػالب الخريفػػي كاالنقػالب الربيعػػي بأنهػا فتػرة جيػدة جػػدان
لمنشاط الفكرم كالركحي .في هذة الفترة تككف القكة الباطنية لإلنسػاف قػد طغػت عمػى جانبػه الخػارجي.

أم بمعنػػى آخػػر ،النمػػك المػػادم لإلنسػػاف يتجمػػى فػػي الصػػيؼ بينمػػا النمػػك الفكػػرم يتجمػػى فػػي الشػػتاء
حيػػث الفت ػرة التػػي تشػػهد فع ػالن ظهػػكر كػػؿ اإلبػػداعات كاالخت ارعػػات كالتطػػكر الفمسػػفي كالركحػػي .لهػػذا

السبب يختار المشعكذكف هذة الفترة لممارسة أعمالهـ السحرية المختمفة حيث النشاط التجاكزم يكػكف

في أكجه.
إذان ،الشمس الباطنية التي تنشط في القسػـ الصػيفي تضػيء الجانػب الػداخمي لألشػياء فتمنحهػا حيكيػة

كنشاط جسدم ،لكف الشمس الباطنية التي تنشط في القسـ الشتكم تضيء الجانػب الظػاهرم لألشػياء

فيحصؿ خمكؿ جسدم لكف نشاط فكرم كركحي .جميعنا عمى يقيف بأف الشمس الباطنية في اإلنساف
هي األهـ ،كهػذة األخيػرة تنشػط فػي جانبنػا الخػارجي مػع نشػاط شػمس مجمكعتنػا الشمسػية فػي جانبهػا

الخارجي كالذم يككف مكعدة في فصؿ الشتاء.
لقد تحدثنا عف نشاط جزئي لشمسػنا الباطنيػة كالػذم يحصػؿ بشػكؿ طبيعػي بسػبب تناغمهػا مػع شػمس
مجمكعتنػا ،كهػذا النشػاط الجزئػي يرفػع مػف المنسػكب الركحػػي كالفكػرم ،فمػا بالػؾ لػك كػاف هػذا النشػػاط
معينة تؤدم إلى ذلؾ؟ كيػؼ سػتككف الحالػة كمػا مػدل ركعتهػا؟
كامؿ كشامؿ بعد قياـ الفرد بإجراءات ّ
سػػكؼ أتنػػاكؿ هػػذا المكضػػكع الحقػان ،لكػػف المهػػـ هنػػا القػػكؿ بػػأف الظػػاهرة المػػذككرة سػػابقان (التنػػاغـ بػػيف
شمكسػػنا الباطنيػػة مػػع شػػمس مجمكعتنػػا) مثمػػت أحػػد األسػػباب العديػػدة التػػي دفعػػت القػػدماء إلػػى د ارسػػة

سمكؾ شمس مجمكعتنا بدقّة كاهتماـ.
يمكننا تمخيص الكالـ السابؽ بفكرة كاحدة رئيسية :المادة الصمبة تنشأ أساسان نتيجة النبض الشمسي
الذم يدفع بالمحتكل ليتكاثؼ عمى محيط الفقاعة الشمسية .لكف المسألة ال تنتهي عند هذا الحد

حيث بعد إدخاؿ عنصر العقؿ تصبح النبضة الشمسية نفحة مف الكعي النابض باستمرار .هذة
النفحة تمثؿ كعي إلهي صافي ،تترافؽ مع كؿ نبضة مف النبضات الشمسية .هذة النفحة اإللهية هي

المخمّص الذم تحدثت عنه التعاليـ المقدسة في كافة األدياف كالمذاهب .هي بكذا ..المهدم
المنتظر ..المسيح ..رسكؿ اهلل ..تحاكؿ هذة النفحة دائمان أف تتجمى في كياننا المادم لكف دكف

جدكل ،حيث تكاجه مقاكمة شرسة مف قبؿ كياننا الخاضع تمامان لسيطرة غرائزنا الجسدية (الشيطاف)،

كبالتالي مصيرها هك دائمان مأساكم حيث تنبذ كتالحؽ كتع ّذب كتمكت .لكنها تكرر المحاكلة مرة
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ثانية مع كؿ نبضة شمسية جديدة ،فبعد مكتها كتالشيها مع نهاية النبضة تكلد مف جديد في دكرة

أخرل كتستمر المحاكالت إلى ال نهاية .لطالما عبرت عنها الركيات الرمزية التي أصبح معظمها

حكايا دينية تركم سيرة أنبياء كشخصيات مقدسة .جميع هذة الحكايا تحاكؿ كشؼ الحقيقة الرائعة
التالية :اإلنساف الذم تجمّت فيه نكر الشمس الباطنية تجمت فيه قكة اإلله ،تجمّى فيه اإلبف المقدس..

المخمّص .هذا ما سكؼ أتناكله في المكضكع التالي.

..................
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انىطف انفهكٍ نهُفذح انشًـُح
لقد كصفت النبضة الشمسية ككيؼ تساهـ في تجمّي العالـ المادم بطريقة فمكية ،كما أني كصفت

مسيرة القكة الشمسية أك الكهد الشمسي كمظاهر تجميها خارج كداخؿ المجمكعة الشمسية .لكف في

هذا الفصؿ سكؼ أتناكؿ مكضكع مسيرة النفحة الشمسية ،كهي ذاتها قصة المخمّص ،ككيفية كالدتها

كنشأتها كمف ثـ خركجها مف العالـ العمكم لتتجمّى في العالـ الدنيكم فيرمزكف إليها بأنها صمبت

كالصميب هنا يرمز لمتجسيد المادم حيث تمكت النفحة اإللهية .لكنها ما تمبث أف تكلد مف جديد مع

كؿ نبضة شمسية جديدة.
يبػدك أف هنػػاؾ صػػيغة أخػػرل لمػػدائرة الفمكيػػة كالتػػي كػػاف يسػػتخدمها القػػدماء ،كهػػذة الصػػيغة كانػػت أكثػػر
شػيكعان مػػف الصػػيغة المػػذككرة سػػابقان .هػػذة الػػدائرة الفمكيػة كانػػت أيضػان مقسػػكمة إلػػى طػػكريف متسػػاكييف،
شمسي كقمرم ،لكنها ال تشبه الصيغة المذككرة في الصفحات السابقة( .الشكؿ التالي):

الدائرة الفمكية التي استخدمتها الحضارات القديمة ،كيبدك االختالؼ كاضحان في األطكار بالمقارنة مع
الصيغة المكصكفة في المكضكع السابؽ

كفق ػان لمػػدائرة الفمكيػػة الجديػػدة ،الطػػكر التصػػاعدم يبػػدأ مػػف بػػرج األسػػد كينتهػػي فػػي بػػرج الجػػدم ،كهػػذة
تعبر عف نشػاط القػكة الشمسػية بػؿ عػف شػيء آخػر مختمػؼ تمامػان .هػذا دليػؿ كاضػح عمػى
الصيغة ال ّ
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أنهػػـ كػػانكا يقصػػدكف النفحػػة الشمسػػية فػػي د ارسػػتهـ كلػػيس القػػكة الشمسػػية .يمكػػف التعبيػػر عنهػػا بالرسػػـ
البياني التالي:

هذا الرسـ البياني يركم تفاصيؿ رحمة النبضة الشمسية مف بداية مرحمة تجمعها في برج الدلك ثـ
تكاثفها تدريجيان إلى مرحمة انطالقها في برج األسد لتنتهي عند برج الجدم

الصػ ػ ػػيغة التػ ػ ػػي اتبعهػ ػ ػػا
القػدماء فػي رسػـ الػدائرة
الفمكية تمثؿ دليؿ جػازـ

عم ػ ػ ػػى أف عم ػ ػ ػػـ الفم ػ ػ ػػؾ
يه ػ ػػدؼ بش ػ ػػكؿ رئيس ػ ػػي
إلػ ػ ػػى كصػ ػ ػػؼ اآلليػ ػ ػػات

كالمقكمػػات الداخمػػة فػػي
عمميػ ػػة انبعػ ػػاث النفحػ ػػة
الشمس ػ ػػية .ككف ػ ػػؽ ه ػ ػػذة
الصػ ػػيغة نػ ػػرل أف بػ ػػرج
الج ػ ػ ػػدم يمث ػ ػ ػػؿ مخ ػ ػ ػػرج
النفحػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف الفقاعػ ػ ػ ػػة

الشمسية.

ٕٜٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
إذا نظرنا جيدان في مسػيرة النبضػة الشمسػية كالمعبػر عنهػا فػي الرسػـ البيػاني التػالي نجػد أنهػا تكصػؼ

آلية تش ّكؿ النبضة الشمسية كمف ثـ خركجها نحكل العالـ المادم عمى شكؿ نفحة:

الحظ كيؼ أف النبضة تبدأ بالتجمّع في برج الدلك فتتعاظـ تدريجيان حتى تتكاثؼ في برج السرطاف
فتنطمؽ دفعة كاحدة في برج األسد لتنتهي في برج الجدم الذم منه تخرج عمى شكؿ نفحة
هذة الحقيقة الككنية المهمة تصبح أكثر أهميػة بعػد أف نعمػـ بػأف النبضػة الشمسػية ليسػت مج ّػرد طاقػة
كهركمغناطيسية ميتة أك قكة حيكية تنشيطية بؿ هي مؤلفة مف محتػكل عقمػي ،أم هػي نبضػة كاعيػة،
أك كما يعبر عنها الحكماء :هي تمثؿ نفحة إلهية مقدسة .تصكر كيػؼ يكػكف األمػر فػي حالػة النفحػة
اإللهيػػة التػػي تنبعػػث مػػف الشػػمس الباطنيػػة لإلنسػػاف .كيػػؼ تكػػكف ككيػػؼ تتصػػرؼ؟ هنػػا يكمػػف األسػػاس
العممي لنظرية المخمّص ،أم النفحة اإللهية التي تتجمّى في كيػاف اإلنسػاف مػع كػؿ نبضػة مػف شمسػه

الباطنية.

إذا كاف برج الجدم يمثؿ مخرج النبضة الشمسية نحك التجسيد المادم (كما تعرفنا سابقان) فهك يمثؿ
في التعاليـ السرية المكقع الذم يمكت فيه إله الشمس (النفحة اإللهية) ألنه خرج مف داخؿ الفقاعة

الشمسية كمات في العالـ المادم (نبذ كع ّذب كمات) ،كفيما يمي الشرح الفمكي لتجمّي اإلله في
اإلنساف كمكته بعد ابتعاد هذا األخير عف مكطنه األصيؿ كانغماسه في متاهة العالـ المادم.

ٖٜٔ
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انىطف انفهكٍ دلـريج انُفذح انشًـُح
كفقان لمتعاليـ السرّية ،بدأت مسػيرة النبضػة الشمسػية (النفحػة اإللهيػة) مػف بػرج السػرطاف الػذم يتناسػب
م ػع مكعػػد االنقػػالب الصػػيفي ،كفػػي هػػذة الفت ػرة بالػػذات تصػػؿ قػػكة الشػػمس (درجػػة ح ػ اررة كضػػكء) إلػػى
حدها األقصى ،ثـ تستمر بتصاعدها حتى برج الميػزاف حيػث االنقػالب الخريفػي ،كهنػا بػدأت تضػعؼ
قكتها ،لكنها تابعت إلى األماـ عبر األبراج الثالثة التالية كالتي يرمز لها فػي القصػص بأنهػا الم ارحػؿ
الثالثػػة التػػي أدت إلػػى مػػكت أك تػػدمير إلػػه الشػػمس (النفحػػة الشمسػػية)ّ .أكؿ هػػذة األبػراج هػػك العقػػرب
السيد بقبمة المكت (حيث القي القبض عميػه ثػـ سػجف كعػذب) ،ثػاني األبػراج هػك القػكس
كخالله غدر ّ

كخاللػػه نفػػي بعيػػدان (إخ ػراج السػػيد مػػف المدينػػة المقدسػػة) كينتهػػي ببػػرج الجػػدم كهػػك بػػرج المػػكت بعينػػه
حيػػث يمثّػػؿ مكعػػد االنقػػالب الشػػتكم كهنػػا ماتػػت النفحػػة الشمسػػية تمام ػان .عنػػد هػػذة النقطػػة صػػمب إلػػه

تجسد ماديان ،حيث الصميب يرمز إلى التجسيد المادم.
الشمس أم ّ

المراحؿ الثالثة الحاسمة التي تقرر مصير النفحة الشمسية كممثمة ببرج العقرب كالقكس كالجدم،
حيث غِدرت ثـ نِفيت ثـ ماتت مصمكبة
يكجػػد الكثيػػر مػػف الصػػيو المختمفػػة التػػي يصػػكر عبرهػػا إلػػه الشػػمس أك إبػػف اهلل (النفحػػة اإللهيػػة) الػػذم
تجمّى في العالـ المادم لقترة مؤقتة قبؿ أف يمكت ليكلػد مػف جديػد فيبػدأ دكرة أخػرل ليكػرر العػكدة مػرة
ٜٗٔ
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تعبر عػف هػذة الفكػرة األساسػية ،مثػؿ رمػز مبػدأ
أخرل .غالبان ما تحتكل الصكر الرمزية عمى عناصر ّ
الشمس كرمز التجسيد المادم كغالبان ما يحيط بهمػا رمػزاف يمػثالف المحتػكل اإللهػي بنكعيػه :المحتػكل
الممكث بالمادة .كالصكر التالية:
النقي كالمحتكل ّ

أكزيريس ( Osirisمبدأ الشمس) فكؽ عامكد
الػ"دجيد"

كصميب

الػ"أنخ"

(مبدأ

التجسيد

المادم) ،كبيف إيزيس  Isisالعذراء (المحتكل
اإللهي النقي) كنفثيس ( Nephthysالمحتكل
اإللهي الممكث بالمادة).

سػػيدنا يسػػكع (مبػػدأ الشػػمس) معمّػػؽ عمػػى صػػميب

(مب ػػدأ التجس ػػيد الم ػػادم) كتح ػػيط ب ػػه المريم ػػاف:

مػ ػريـ الع ػػذراء (المحت ػػكل اإلله ػػي النق ػػي) كمػ ػريـ
المجدلية (المحتكل اإللهي الممكث بالمادة).

إذا نظرنػػا إلػػى األمػػر مػػف زاكيػػة مجمكعتنػػا الشمسػػية ،كمػػا يفعػػؿ الفمكيػػكف ،نجػػد أنػػه خػػالؿ االنقػػالب
الشػػتكم تبػػدك الشػػمس بأنهػػا جمػػدت مكانهػػا لمػػدة ثالثػػة أيػػاـ .لهػػذا قػػالكا بػػأف القػػكة الشمسػػية تػػذهب إلػػى
الع ػػالـ األرض ػػي (الم ػػادم) كتبق ػػى ميت ػػة لثالث ػػة أي ػػاـ (كه ػػي الفتػ ػرة الت ػػي تغي ػػب فيه ػػا ع ػػف مجمكعتن ػػا
ٜ٘ٔ
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الشمسػػية) .إذان تقبػػع النفحػػة الشمسػػية فػػي عػػالـ المػػكت (المػػادة) لفتػرة معينػػة خػػالؿ االنقػػالب الشػػتكم.

هذة أيضان هي قصة يكنس الذم بمعه الحكت كبقي في بطنه لمدة ثالثػة أيػاـ .بعػد انتهػاء فتػرة المػكت
لثالثػػة أيػػاـ تعػػكد قػػكة الشػػمس إلػػى الصػػعكد مجػػددان .مػػف هػػذة النقطػػة تبػػدأ دكرة جديػػدة كتبػػدأ قصػػة إلػػه
الشمس المكلكد حديثان ،كبما أف كالدة الشمس حصمت في برج الجدم ،فقد تـ تمثيؿ الطفؿ غالبػان بأنػه

رضع مف ثدم معزاة.

قكة الشمس ال تصعد بسرعة بؿ تتصاعد ببطء مما يتطمب األمر ثالثػة شػهكر كتسػمى فتػرة االنبثػاؽ،
إذ عند برج الدلك يتجمّى الفعؿ الذم يرمز إليه هذا البرج حيث تتمقى مجمكعتنا الشمسية دفؽ إضػافي

مف الطاقة الككنيػة (هػذا مػا يرمػز إليػه بػرج الػدلك) ،فتغػرؽ بالكامػؿ فػي هػذة الطاقػة الككنيػة اإلضػافية

التي تغمر كؿ شيء مما يجعمه يسبح فػي غمرتهػا (هػذا مػا يرمػز إليػه بػرج الحػكت أك السػمكة) ،كمػع

انتهاء هذة الفترة نرل خفرع يصعد بكامؿ مجدة مرة أخرل ،كاعدان بعكدة الخصكبة بعػد القحػؿ الشػتكم

الطكيؿ ،عكدة الضكء بعد الظالـ الشتكم المديػد ،عػكدة الحيػاة بعػد المػكت .الفتػرة التػي تشػهد انبعػاث

الحياة بكامؿ طاقتها هي فترة االنقالب الربيعػي ،تنػدفع دفعػة كاحػدة كمػا نطحػة الكػبش الػذم يرمػز لػه
بػػرج الحمػػؿ .فتتحػ ّػرؾ بقػػكة كعنػػاد لكػػف بثبػػات كات ػزاف ثقيػػؿ كهػػذا مػػا يرمػػز لػػه بػػرج الثػػكر .تبػػدأ بعػػدها
بالتبػػاطؤ كالت اركػػز ممػػا يجعمهػػا مربكػػة بػػيف حػػالتيف متناقضػػتيف ،حالػػة الحركػػة القكيػػة الثابتػػة التػػي تنػػتد

تكسع كتمدد كيقابمها حالة تباطؤ كتراكز لمتكاثؼ في نقطة ضيقة ،كهذا مػا يرمػز إليػه بػرج
حتمان حالة ّ
أكجها ألنها متكاثفة بدرجة كبيرة كما لػك أنهػا
الجكزاء .عند االعتداؿ الصيفي تككف القكة الشمسية في ّ
محبكسة دكف حراؾ في مساحة ضيقة مغمقة ،كهػذا مػا يرمػز لػه بػرج السػرطاف .فتنطمػؽ متحػررة فجػأة

مػػف حالػػة االنحبػػاس هػػذة فتنتشػػر بقػػكة بحيػػث يطغػػي نكرهػػا عمػػى كامػػؿ بيئتهػػا ،كهػػذا مػػا يرمػػز لػػه بػػرج
األسد الذم ينتشر زئيرة في جميع أنحاء الغابة .كهكذا تككف قد بدأت رحمة النفحة الشمسية مف جديد

كالتي تعيػد تكازنهػا كثباتهػا عنػد بػرج العػذراء (السػنبمة) حيػث تمتحػؽ القػكة الشمسػية بنكرهػا الػذم سػبقها
كهنا تستكم الثمرة التي سكؼ تزرع الحقػان كبػذرة جديػدة ،كهػذة البػذرة تكػكف قػد اسػتكت تمامػان عنػد بػرج

الميزاف الذم يرمز إلى الحد الفاصؿ بيف الصعكد كالهبكط ،بيف االرتقاء كالسقكط ،فتبدأ رحمة السقكط

عند برج العقرب ،حيث تتكقػؼ قػكة الػدفع فجػأة كمػا يتكقػؼ ذراع المنجنيػؽ فجػأة مطمقػان القذيفػة بعيػدان.

هذا االنطػالؽ بعيػدان يشػبه رميػة السػهـ الػذم يرمػز إليػه بػرج القػكس .فتخػرج النفحػة اإللهيػة إلػى خػارج

حػػدكد الفقاعػػة الشمسػػية ،كيكػػكف خركجهػػا منػػدفعان دفعػػة كاحػػدة كمػػا نطحػػة التػػيس الػػذم يرمػػز لػػه بػػرج

الجػػدم .تقبػػع النفحػػة الشمسػػية فػػي عػػالـ المػػكت (المػػادة) أم خػػارج حػػدكد المجمكعػػة الشمسػػية لفت ػرة

معينػػة خػػالؿ االنقػػالب الشػػتكم .بعػػد انتهػػاء فت ػرة المػػكت لثالثػػة أيػػاـ تعػػكد قػػكة الشػػمس إلػػى الصػػعكد
ٜٔٙ
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مجػػددان .مػػف هػػذة النقطػػة تبػػدأ دكرة جديػػدة كتبػػدأ قصػػة إلػػه الشػػمس المكلػػكد حػػديثان ،فتتكػػرر الػػدكرة م ػرة
أخرل ..كهكذا إلى ال نهاية.

هػػذة هػػي قصػػة النفحػػة الشمسػػية المركيػػة بصػػيغة فمكيػػة .هػػذة هػػي حكايػػة إلػػه الشػػمس الػػذم تعػ ّػرض
لمؤامرة فغ ِدر كنِفػي بعيػدان مػف مكطنػه ثػـ مػات تعػذيبان .إنهػا النفحػة اإللهيػة التػي تت ارفػؽ مػع كػؿ نبضػة

شمسية إلى خارج الفقاعة الشمسية فتتكغؿ إلى العالـ المادم ثـ تمكت لتكلد مف جديػد مػع بدايػة دكرة

جديػدة  .هػذا السػيناريك يتكػرر عمػى الػدكاـ فػي الحكايػا الرمزيػة لكافػة ثقافػات العػالـ القػديـ .فػي الصػيف
كاليابػػاف كالهنػػد كبابػػؿ كمصػػر كاليكنػػاف كأمريكػػا ..إلػػى آخ ػرة .حكايػػا أنبيػػاء العهػػد القػػديـ فػػي الكتػػاب
المقػػدس هػػي حكايػػا رمزيػػة تكصػػؼ سػػمككيات كنشػػاطات مختمفػػة لمشػػمس الباطنيػػة النابضػػة كالنفحػػة
اإللهيػػة المنبعثػػة منهػػا نحػػك العػػالـ المػػادم .مثػػؿ قصػػة شمشػػكف كداككد كسػػميماف ..إلػػى آخ ػرة ..حتػػى

أسػػماء أبطػػاؿ هػػذة القصػػص هػػي أسػػماء أك أكصػػاؼ مختمفػػة لمشػػمس كالنفحػػة اإللهيػػة المنبعثػػة منهػػا.
عنػػدما نتعػػرؼ عمػػى المعنػػى العبػػرم ألسػػماء األنبيػػاء فػػي العهػػد القػػديـ (التػػكراة) تصػػبح الصػػكرة أكثػػر
كضكحان .أشهر تمؾ القصص هي قصة يكسؼ عميه السالـ الذم غ ِدر مػف قبػؿ اخكتػه ثػـ نفػي بعيػدان
إلػػى مصػػر ،كعنػػدما نعمػػـ بػػأف مصػػر ترمػػز لمعػػالـ الػػدنيكم فػػي التعػػاليـ الس ػرية كفرعػػكف يمثػػؿ األنػػا

الدنيكية تصبح الصكرة كاضحة أمامنا.

انظُغح انفهكُح نمظح َىؿف عهُه انـالو
تكسػػع أك غػػامر أك جػػازؼ .كهػػذا بالضػػبط مػػا حصػػؿ مػػع
االسػػـ يكسػػؼ جػػاء مػػف أصػػؿ عبػػرم معنػػاة ّ
النفحة اإللهية المنطمقة مػع نبضػة الشػمس حيػث تجػاكزت حػدكد الفقاعػة الشمسػية كدخمػت إلػى العػالـ
المػػادم .حصػػؿ هػػذا التجػػاكز لمحػػدكد عنػػد مرحمػػة بػػرج القػػكس ،لهػػذا السػػبب ربطػكا النبػػي يكسػػؼ ببػػرج
القكس الذم يحكـ الشهر الحادم عشر مػف السػنة الفمكيػة ،كيكسػؼ هػك االبػف الحػادم عشػر ليعقػكب

ككمػػا يػػكحي بػػرج القػػكس ،لقػػد سػػافرت نفحػػة الشػػمس بعيػػدان ،أم شػػطحت أك ابتعػػدت عػػف المكقػػع أك
غابػػت أك سػػافرت ..إلػػى آخ ػرة .كهػػذا يتطػػابؽ مػػع الشػػرح المصػ ّػكر الػػذم اسػػتخدمه فػػي كصػػؼ سػػمكؾ
النبضة الشمسية ،كفي حالة قصة يكسؼ عميه السالـ سكؼ تبدك كما في الشكؿ التالي:

ٜٔٚ
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قصة يكسؼ هي ذاتها قصة النفحة اإللهية التي نفيت خارج الفقاعة الشمسية نحك المستكل المادم
(الذم ترمز له مصر في الحكايا الرمزية كفرعكف يمثؿ األنا الحاكمة لمجسد)

كمػػا نعمػػـ فػػإف يكسػػؼ هػػك ابػػف يعقػػكب ،كالػػد القبائػػؿ االثنػػى عشػػر إلس ػرائيؿ ،كهػػذا االسػػـ األخيػػر هػػك
المقب الذم منح ليعقكب حيث تزعـ المراجع العبرية بأنه منح هذا المقب ألنه عاند الػرب كأجبػرة عمػى

منحه البركة كبالتالي أطمؽ عميه اسـ "إسرائيؿ" الذم يعني "اسرع ػ أؿ" أم صارع الػرب ،كهػذا تفسػير

خاط ليس له أم أساس منطقي ،حيث معركؼ جيدان أف كممة "إسرائيؿ" كانت تمثؿ لقب يمنح لمفرد

الصػػالح كالمسػػتقيـ الػػذم يكػػافح إلػػى تكحيػػد نفسػػه مػػع اإللػػه الػػداخمي .يمكننػػا اسػػتنتاج المعنػػى الحقيقػػي

لهذة الكممة بعد معرفة أنها كممة مرّكبة مؤلفػة مػف ثالثػة كممػات" :إشػي" " +رع" " +أؿ" .كهػذة أسػماء
استخدمها الحكماء العبرانيػكف لإلشػارة إلػى مككنػات القسػـ العمػكم لمفقاعػة الشمسػية ،حيػث إشػي تمثػؿ

المحتػػكل ك"رع" يمثػػؿ الشػػمس ،كأؿ يمثػػؿ الحضػػكر اإللهػػي .كدليػػؿ عمػػى ذلػػؾ هػػك اعتبػػار "إس ػرائيؿ"
المممكػػة الشػػمالية لميهػػكد مقابػػؿ المممكػػة الجنكبيػػة التػػي تسػػمى "يهػػكدا" ،كهػػذة اسػػتعارة رمزيػػة لتقسػػيـ
البيضة الككنية (أك الفقاعة الشمسية) إلى فقاعتيف :عمكية كدنيكية .أمػا قبائػؿ "إسػرائيؿ" االثنػى عشػر
فهي القكل االثنى عشر التي تجمت في الكرة الككنية كترمز لها األبراج الفمكية.

ٜٔٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
لكف النبي يكسؼ لـ يكػف مصػيرة مأسػاكيان كمػا بػاقي النفحػات الشمسػية األخػرل حيػث رغػـ تقهقػرة فػي
البدايػػة فػػي مصػػر (المسػػتكل الػػدنيكم) إال أنػػه ارتقػػى تػػدريجيان إلػػى أف اسػػتمـ زمػػاـ األمػػكر فػػي المممكػػة

(الجسد) كأجرل فيهػا اإلصػالحات .هػذة هػي صػيغة الركايػات التػي تتحػدث عػف المخمّػص الػذم نجػح
في مهمته الرامية إلى إنقاذ اإلنساف مف كهـ العالـ المادم بعد أف تجمّى فعميان في كيانه كغمرة بػالنكر

اإللهي.

النفحػػة اإللهيػػة (المخمػػص) تتجمػػى عمػػى الػػدكاـ بػػداخمنا مػػع كػػؿ نبضػػة مػػف شمسػػنا الباطنيػػة ،لكنهػػا لػػـ
تنجح حتى اآلف في التأثير عمػى مممكتنػا الجسػدية ألننػا لػـ نعطيهػا فرصػة بعػد .أم يكسػؼ المخمػص
يتجمػػى بػػداخمنا عمػػى الػػدكاـ لكنػػه لػػـ يػػنجح حتػػى اآلف فػػي إج ػراء أم إصػػالحات فػػي مممكتنػػا الجسػػدية
نتحضػػر لػػه .نحػػف نجهػػؿ كجػػكد هػػذا المخمّػػص أصػػالن فمػػا بال ػػؾ
ألننػػا لػػـ نعطيػػه فرصػػة بعػػد أك لػػـ
ّ
التحضير له .نحف ال نكفر الشركط المناسبة لحدكث أم تأثير ألننا مشغكلكف بمعركة الحياة الدنيكيػة
كمستغرقكف تمامان في خكض غمارها التي تستحكذ عمى انتباهنا الكامؿ لدرجة أننا لـ نفطػف إلػى ذلػؾ
الضغط الداخمي الحثيث الذم يتػكؽ إلػى التجمّػي فػي كياننػا كتخميصػنا مػف الػكهـ الػذم نسػعى كنكػافح
كنتعذب خالؿ مالحقة كنيؿ مكاسبه الدنيكية الكاهية لكف دكف جدكل.
............................
ليس كؿ األساطير القديمة تمحكرت حكؿ قصة المخمّص ،حيث الكثير منها تناكلت المكضكع الذم

ال يقؿ أهمية كهك مكضكع النفس .في الصفحات التالية سكؼ أتناكؿ إحدل األساطير التي تمحكرت

حكؿ مكضكع النفس حيث تركم كيؼ سقطت مف مرتبتها السماكية كتدنسها بالعالـ المادم بعد
أسرها مف قبؿ الجسد .هذة هي قصة اإللهة "بيرسكفكف"  Persephoneفي األسطكرة اإلغريقية
كالتي سكؼ أتناكلها في الصفحات التالية.

ٜٜٔ
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اؿـىعج تريؿُفىٌ

قصة سقوط النفس من مرتبتيا السماوية وتدنسيا في العالم المادي
في الحقيقة هناؾ فرؽ بيف األـ العذراء كالنفس العذراء التي تمثّؿ ابنتها .لقد تـ دمد هذيف المفهكميف

خالؿ انحدار التعاليـ السرية عبر العصكر مما جعمها تمثؿ في النهاية مفهكـ كاحد يتجمى في

شخصية كاحدة كما هي الحاؿ مع مريـ العذراء مثالن أك مايا .الزاؿ هناؾ تعاليـ فمسفية معينة بقيت

محافظة عمى الفرؽ بيف المفهكميف مثؿ تعاليـ المذهب اإلليكسيني  Eleusinian Mysteriesفي

اليكناف كالتي تمحكرت حكؿ أسطكرة "ديميتر" ( Demeterأك سيريز  )Ceresكابتنها "بيرسيفكف"
 .Persephoneاألكلى تمثؿ األـ العالمية العذراء (الكينكنة) بينما الثانية مثمت االبنة العذراء
(النفس).
إف كامؿ تاريخ العالـ ،مف البداية حتى النهاية ،هك تاريخ كالدة كزلّة كسقكط كمعاناة كأحزاف كمف ثـ

ارتقاء هذة االبنة العذراء البريئة ،أم النفس .إف لمنفس نمطيف أك حالتيف لكجكدها :االندفاع بعيدان

عف المركز كاالنجذاب نحك المركز ،كأقصد هنا مركز الفقاعة الشمسية أم الشمس الممثمة بالذات
المركزية عند اإلنساف .الحالة األكلى تمثؿ انغماس النفس في عالـ المادة كهذا هك السقكط الذم
تحدثت عنه األدياف كالذم جمب األسى كالحزف لمنفس .هذا ما حصؿ مع حكاء في الكتب السماكية
مثالن .أما الحالة الثانية فتمثّؿ ارتقاء النفس أك انتشالها مف غمار العالـ المادم كاالندماج مع
المحتكل اإللهي النقي كاستعادة مجدها في السماء أك عالـ النكر.

يعتبر المذهب اإلليكسيني  Eleusinian Mysteriesاألشهر بيف المذاهب الدينية القديمة .ازدهر
بيف القرف الثامف عشر كالرابع عشر قبؿ الميالد ،كتتمحكر تعاليمه حكؿ "ديميتر" ( Demeterأك
"سيريز" ( )Ceresاألـ العذراء) كابنتها "بيرسكفكف" ( Persephoneالنفس العذراء) .اشتهر
المنتسبكف إلى هذة المدرسة بجماؿ مفاهيمهـ الفمسفية كمثمهـ كأخالقياتهـ العميا التي استعرضكها في

حياتهـ اليكمية .بسبب منهجيته الجيدة انتشرت مدارس هذا المذهب حتى كصمت ركما كالجزر

البريطانية .لقد مثمت األساطير كالطقكس اإلليكسية تفسيرات باطنية ألعمؽ أسرار الطبيعة .كفي
جميع األحكاؿ ،كما باقي التعاليـ السرية حكؿ العالـ ،هي امتداد أك إعادة بعث لمتعاليـ المصرية
القديمة حكؿ أسطكرة إيزيس كأكزيريس.

ٕٓٓ
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تنقسـ الطقكس اإلليكسينية إلى قسميف :الطقكس الصغرل كالطقكس الكبرل .الطقكس الصغرل كانت

تجرم شعائرها االحتفالية في فصؿ الربيع في بمدة "أغرم"  ،Agræكالطقكس الكبرل كانت تجرم
شعائرها االحتفالية في فصؿ الخريؼ في مدينة "إلكسيس"  Eleusisأك أثينا .الطقكس الصغرل
كانت احتفاالتها سنكية بينما الطقكس الكبرل كانت تجرم احتفاالتها كؿ خمس سنكات.

[ ]1الطقوس الصغرى

الطقكس الصغرل كانت تتمحكر حكؿ "بيرسيفكف"  ،Persephoneكقد صممها الحكماء لترمز

تدنست بعد إلزامها في الجسد المادم مما جعمها تتخذ طبيعة مادية.
بطريقة خفية إلى النفس التي ّ
تتحدث األسطكرة التي تتمحكر حكلها الطقكس الصغرل عف اختطاؼ اإللهة "بيرسيفكف" ابنة
"ديميتر"  Demeterمف قبؿ هايديز ( Hadesأك "بمكتك"  )Plutoالذم هك حاكـ العالـ السفمي.
بينما كانت "بيرسيفكف" تقطؼ األزهار خالؿ تجكلها في إحدل المركج الجميمة ،انشقّت األرض فجأة
جرها
كخرج مف أعماقها "هايديز" رب المكت الداكف راكبان عربته الهائمة ،فأمسؾ باإللهة الجميمة ثـ ّ
معه عائدان بها إلى قصرة تحت األرضي فارضان عمى اإللهة الباكية أف تتزكج منه.

التعاليـ السرية التي تخفيها األسطكرة كطقكسها الشعائرية تكشؼ عف الحقيقة التالية :النفس البشرية
التي تسميها التعاليـ "بسايؾ"  Psycheكتمثمها "بيرسيفكف" في األسطكرة هي في األصؿ ذات طبيعة
إلهية .مكطنها الحقيقي هك العكالـ العميا ،حيث تككف أكثر حيكية كاستقاللية في التعبير عف نفسها

خالؿ تحررها مف استعباد الهيئة المادية كالمفاهيـ المادية.
كفقان لهذة العقيدة ،الطبيعة المادية لإلنساف هي عبارة عف قبر أك مستنقع قذر أك شيء كهمي
كمؤقت ،هك مصدر كؿ المآسي كاألحزاف كالعذابات .يصؼ أفالطكف الجسد بأنه قبر النفس ،كيقصد

بذلؾ ليس الجسد البشرم فحسب بؿ الطبيعة البشرية أيضان.
الكآبة كالحزف الذم اتسمت به الطقكس الصغرل كانت تمثّؿ العذاب الذم عانته النفس السماكية

المأسكرة في الجسد المادم كالتي عجزت عف التعبير عف نفسها بسبب تكبيمها بمحدكديات كأكهاـ
البيئة البشرية .النقطة الجكهرية في الجدلية اإلليكسينية هي أف اإلنساف لف يككف أفضؿ أك أكثر
حكمة بعد مكته .إذا لـ يرتقي فكؽ مستكل جهمه خالؿ حياته فسكؼ يعاني مف تبعات هذا الجهؿ
ٕٔٓ
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بعد مكته .إذا لـ يتجاكز الرغبة في الممتمكات المادية في هذة الحياة الدنيكية فسكؼ يحمؿ هذة
الرغبة معه إلى العالـ اآلخر كستزداد معاناته ألنه لف يجد سبيالن هناؾ إلشباع هذة الرغبة الدنيكية.

لتتجسد ثانيةن في حياة دنيكية جديدة ،كهذة
هذا التكؽ لتحقيؽ الرغبات الدنيكية سكؼ يعيد النفس
ّ
التقمص أك تناسخ األركاح كفقان لمتعاليـ اإلليكسينية.
إحدل األسباب الرئيسية لظاهر ّ

هايديز ( Hadesأك "بمكتك"  ،)Plutoحاكـ العالـ السفمي ،يمثؿ الذكاء الجسدم المادم لإلنساف،
كعممية اغتصاب بيرسيفكف  Persephoneترمز إلى استحكاذ الطبيعة الحيكانية عمى الطبيعة
جر النفس لألسفؿ نحك المستكل المادم المظمـ.
اإللهية كتدنيسها عف طريؽ ّ

بالنسبة لمفالسفة اإلليكسينييف ،الكالدة في العالـ المادم هك مكت بكؿ معنى الكممة ،حيث الكالدة
الحقيقية الكحيدة هي لمنفس الركحية لإلنساف بعد تحررها مف طبيعته الجسدية الدنيكية .قاؿ أحد
الحكماء يكمان بأف " ..األحياء محككمكف مف قبؿ األمكات ."..فقط المطمعيف عمى التعاليـ السرية
ٕٕٓ
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كمبادئها المتعمقة بالحياة يفهمكف معنى هذة المقكلة جيدان .هي تعني بأف أغمبية الناس غير

الحية بؿ مف قبؿ طبيعتهـ الحيكانية فاقدة الكعي (أم ميتة عمميان).
محككميف مف قبؿ أركاحهـ ّ

[ ]2الطقوس الكبرى

الطقكس الكبرل تتمحكر حكؿ "ديميتر" ( Demeterأك "سيريز"  )Ceresكالدة "بيرسيفكف" ،فتصكرها

كهي تجكؿ العالـ بحثان عف إيجاد ابنتها المخطكفة .تمكنت في النهاية مف ايجاد "بيرسيفكف" كالتقت

مع "هايديز" إله العالـ األرضي كناشدته بأف يسمح البنتها العكدة إلى مكطنها .رفض "هايديز" في
البداية ألف "بيرسيفكف" أكمت مف فاكهة الرماف كهي فاكهة الفنائية (تذكر قصة حكاء كالتفاحة) .لكف
في النهاية كافؽ عمى السماح لها أف تعيش في العالـ العمكم لمدة نصؼ سنة كتبقى معه في ظالـ

العالـ األرضي طكاؿ النصؼ اآلخر .البعض يعتقد بأف هذا يرمز لمنفس التي تتحرر مف قيكد
الجسد أثناء النكـ لتعكد إليه أثناء الصحكة ،كعمى مستكل المجمكعة الشمسية القكة اإللهية تغيب عف
الطبيعة في الخريؼ كالشتاء كتعكد في الربيع كالصيؼ.
هذا االعتقاد كاف سائدان أيضان لدل عامة اليكنانييف الذيف نظركا لبيرسيفكف بأنها تمثّؿ نكع مف القكة

الطبيعية التي تصبح كاهنة في الشتاء ألنها باعتقادهـ تنتقؿ لمعيش مع بمكتك في العالـ تحت

أحبت
األرضي ،بينما تعكد في الربيع كالصيؼ .بناء عمى هذا المفهكـ شاع معتقد بأف النباتات ّ
بيرسيفكف كأنه كمما غادرت إلى عالـ بمكتك المظمـ تمكت النباتات مف كثرة الحزف .بينما كاف العامة

الدنيكييف كالجهالء يتسمكف بهكذا معتقدات خرافية بقيت الحقيقة كراء الحكايا الرمزية اإلغريقية

محجكبة بأماف لدل الكهنة المطمعيف كالذيف عرفكا جيدان مدل القيمة الفمسفية كالدينية لهذة الحكايا
الرمزية.

هذا التحرر المؤقت كالمتناكب لبيرسكفكف يعني في الحقيقة أف النفس ال يمكنها التحرر مف القيكد
الدنيكية سكل عف طريؽ المكت ،لكف ما أف تكلد مف جديد في العالـ الدنيكم (تقمص) سكؼ تعكد
لتعمؽ بالقيكد الدنيكية مرة أخرل ،كسكؼ تبقى الحاؿ كذلؾ إلى األبد حتى عبر آالؼ التقمصات،
كالسبب هك أف النفس لـ تخضع لعممية تطهير حتى تصبح نقية تمامان مف الشكائب الدنيكية بحيث
تتحرر بعدها لألبد .كهذة العممية األخيرة هي مف مهمة الشخص صاحب النفس المعنية .بعد

المتحجرة في منظكمته العقمية يككف المريد قد
التحرر مف قيكد الجسد المادم كالمفاهيـ الدنيكية
ّ

تحرر كميان مف العالـ الدنيكم ،ليس فقط في حياته الحالية بؿ لألبد ،أم بعد أف تفارؽ نفسه هذة
ٖٕٓ
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جرد نفسه تمامان مف تمؾ الخصائص
الحياة الدنيكية لف تعكد ثانيةن
ّ
لتتجسد فيها ،ألف المريد قد ّ
كالسمات التي تجذبه ثانية نحك التجسيد المادم ،فيصبح مكاطنان أبديان في العالـ السماكم البهيد.

(سكؼ أشرح هذة الفكرة الحقان).

"ديميتر" ( Demeterأك "سيريز"  )Ceresاألـ العذراء .تمثؿ المحتكل النقي الذم تقبع كسطه
الشمس الباطنية

تناكلت الطقكس الصغرل أيضان عممية انحدار الكعي لدل اإلنساف إلى عالـ الكهـ كاتخاذ لنفسه
حجاب مف عدـ الكاقعية ،كذلؾ الحاؿ مع الطقكس الكبرل التي تناكلت مبادئ البعث الركحي الجديد

ككشفت لممطمعيف عف أبسط الطرؽ كأكثرها كماالن كمباشرةن لتحرير طبيعتهـ السماكية مف أغالؿ
الجهؿ الدنيكم .كرد في األسطكرة الرقـ تسعة كهك عدد األياـ التي سقطت عبرها النفس ،كهي ترمز
لعدد المستكيات التي انحدرت عبرها حتى اتخذت لنفسها هيئة مادية كهي ذاتها المستكيات التي

تمثمها مقامات شجرة الحياة.
معينة مع تعاليـ القبالة المتمحكرة حكؿ مخطط
باإلضافة إلى كجكد إشارات كثيرة تد ّؿ عمى صمة ّ
شجرة الحياة ،نجد أف التعاليـ اإلليكسية قريبة الصمة بالتعاليـ البرهمية في الهند حيث أف شعائرها
تختـ بالعبارة السنسكريتية التالية .." :كنككس أكـ باكس."..
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بعد فترة طكيمة في الظالـ األرضي ،بيرسكفكف المتمهفة لرؤية النكر تمتقي كالدتها ديميتر ألكؿ مرة
بعد غياب طكيؿ ،كيظهر معها المخمّص "إياخكس"

لقد حافظت المدرسة األليكسية عمى بقاءها كمؤسسة قائمة حتى القرف الرابع الميالدم إلى أف تـ
سحقها كميان مف قبؿ المؤسسة الدينية القائمة في حينها كالتي سعت في تمؾ الفترة إلى تدمير ،كبشكؿ

كحشي ،كؿ مف لـ يقبؿ اإليماف بمعتقداتها .قاؿ الكاتب الركماني "سيسيرك" معمقان عمى هذة المدرسة
الفمسفية أياـ مجدها .." :لـ تكتفي بتعميـ الفرد كيؼ يعيش بؿ كيؼ يمكت أيضان."..
ٕ٘ٓ
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مكقع كؿ مف بيرسكفكف كديميتر في نمكذج الفقاعتيف .االبف المخمص بالنسبة لتعاليـ المدرسة

اإللكسية هك "إياخكس"  Iacchosكهك رديؼ كؿ مف "باخكس" أك "دايكنيسكس" بطؿ األسطكرة
األكرفية المذككرة سابقان ،لكف تركيز هذة المدرسة كاف مكجهان إلى النفس أكثر مف المخمّص.
نحف مكبمكف بأثقاؿ خطايانا الدنيكية مما يجعمنا عاجزيف عف التقدـ إلى األماـ في مسيرة التطكر

الركحي .كحتى نتمكف مف السيادة عمى عيكبنا التي تعيؽ تقدمنا الركحي سكؼ نبقى مكاننا .لهذا

السبب ،إذا رغبت االنتساب لمدرسة الطبيعة لمتطكر الركحي أكؿ ما عميؾ فعمه هك محاكلة إثبات
جدارتؾ بحيث تستحؽ هذة الرحمة الركحية الطكيمة الهادفة إلى تطهير النفس .هذا ما كاف يفعمه
المنتسبكف إلى المعابد في العالـ القديـ حيث كانكا يخضعكف الختبارات قاسية ليثبتكا جدارتهـ قبؿ

قبكلهـ في المعبد .عندما يرغب المريد في االنتساب إلى إحدل مدارس الحكمة اإلليكسينية
 Eleusinian Mysteriesفي اليكناف القديمة ،أكؿ ما كاف يفعمه القائميف عمى المعبد هك دعكة
مجتمع المريد الجديد أك زعيـ مجتمعه (المختار مثالن) .فيتسائمكف عنه إذا كاف شخص جيد أك ابف
جيد أك ابنة جيدة (كانت النساء ينتسبف لممعبد في تمؾ األياـ) المهـ أنهـ أرادكا معرفة إف كاف هذا
الشخص خي انر كشريفان كبالتالي كفؤ أك مؤهؿ لما سيخكضه أك يؤتمف عميه في المعبد .كاذا قاؿ

جيد في المجتمع تعتبر هذة
المختار بأف هذا الشخص لـ يكف له مشاكؿ مف أم نكع ككاف عضك ّ

عالمة جيدة لصالح المريد حيث تجعمه مؤهؿ مبدئيان لحياة المعبد .لكف إذا كاف مثي انر لممشكاؿ مف
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أم نكع فسكؼ لف يسمح له باالنتساب لمدرسة المعبد .بعد التأكيد مف صحة المعمكمات بخصكص
المريد الجديد كانكا يذهبكف إلى معممه الذم تتممذ عمى يدة في مدرسة البمدة أك المدينة ،فيسألكنه

عف المكاضيع التي درسها هذا الشاب كعف قدرته التعممية فيجيبهـ المعمـ الذم غالبان ما يككف

فيمسكفان أك متصكفان عمى تساؤالتهـ ،فيسألكنه إذا كاف تمميذان جيدان فيجيب نعـ ،فيسألكنه هؿ هك سريع

الخاطر كهؿ لديه قدرة استيعاب فيجيبهـ نعـ .فيسألكنه عف المنهد الذم تعممه في المدرسة فيجيبهـ

مثالن الرياضيات كالفمؾ كالمكسيقى .فيدعكف الشاب لمقدكـ إلى المعبد إلجراء امتحاف ّأكلي مؤلؼ مف
عدة مراحؿ .إذا نجح في اجتياز هذا االمتحاف يخضعكنه بعدها لفترة مراقبة تدكـ خمس سنكات
بحيث عميه العكدة لحياته العادية كالعيش بيف مجتمعه بشكؿ طبيعي .عميه خالؿ هذة الفترة القياـ
بكؿ األمكر التي يشرعها المعبد ،عميه مثالن المحافظة عمى استقامته كيحاكؿ قدر اإلمكاف تطكير
نفسه تحضي انر لالنتساب إلى مدرسة المعبد .عميه أف يككف فاضالن كمهذبان كنظيؼ خارجيان كطاهر
داخميان كصحيح البدف طكاؿ هذة السنكات الخمس .عميه أف ال يككف أنانيان كال يتعالى عمى اآلخريف

الذيف تـ رفضهـ في المعبد ،عميه ببساطة عيش حياة نظيفة كشريفة ممتزمان بقكانيف المجتمع كخادمان
عائمته بأحسف طريقة باإلضافة إلى االجتهاد في تطكير حياته الداخمية.

بعد انتهاء هذة الفترة يتـ اخضاعه لمجمكعة مف االختبارات مرة أخرل ،ككانت اختبارات خطيرة في
معظـ األحياف .هذة االختبارت تتطمب كؿ الشجاعة التي يمتمكها المريد .باإلضافة إلى أنه كاف

يتعرض في مناسبات كثيرة لمحاكالت إغراء كاغكاء كغيرها مف مكائد بهدؼ اإليقاع به كتبياف ضعفه
كعدـ أهميته .لكف إذا نجح كاستمر في التقدـ عبر مراحؿ االختبارات حتى النهاية ،يجمب إلى صالة
المعبد كيتـ تتكيجه كاالحتفاؿ به باعتبارة أصبح عضكان رسميان في المجمكعة الدينية لممعبد .إف إنجاز

هذة المرتبة مهـ جدان لدرجة أنه في حضكر المنتسب لممجمكعة الدينية ،حتى ممؾ البالد يعجز عف

البقاء جالسان .إف الفقه الديني يسمك فكؽ كؿ التشريفات الدنيكية حتى لك كانت تشريفات ممكية .كاف
النجاح في االنتساب إلى مجمكعة حكماء المعبد أكثر أهمية بالنسبة لسمطة البالد مف االنتصار في

الحرب أك تسمّـ العرش الممكي أك أم مكقع آخر رفيع المستكل .قد تتمكف المممكة أف تربح األلعاب

األكلمب ية عشر مرات متتالية لكف مهما بمو هذا الشرؼ ال يمكف أف يساكم شرؼ االحتفاؿ بمنصب
المنتسب لمجمس حكماء المعبد .هذا المنتسب الجديد قد التزـ بتعهدات أكبر مف نفسه ،تعهد بأنه لف
يخرب ،لف يؤذم ،لف يسيء المعاممة بأم طريقة ،أف ال يكشؼ أماـ عديمي األهمية
يفسد ،لف ّ
الت عاليـ التي اكتسبها في المعبد ،كأف ال يستخدـ تمؾ المعرفة الجميمة التي اكتسبها لمآرب شخصية
متنكر
أك غايات دنيكية .هك لـ يعد شخص عادم .لقد أصبح ركح عظيمة في جسد مادم .هك ّ
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بحيث أحرز كامؿ الحكمة التي يمكف أف تقدمها تجربة التجسيد المادم في هذة الحياة الدنيكية التي

مهما بمغت لـ تتعدل مجمكعة دركس عمينا تعممها .لقد أصبح حائ انز عمى كؿ العمكـ التي يمكف

لمعرؽ البشرم حيازتها .كؿ الحكمة التي يمكف لمطبيعة مف حكله تقديمها .كؿ الحب لخالقه الذم

تجمّى في كيانه بشكؿ كاضح كجمي .ال يمكف أف نرل هذا النكع الراقي مف رجاؿ الديف في زماننا
الحالي .لقد اندثرت تمؾ الثقافة اإلنسانية الرائعة التي تنتد هذا النكع مف البشر.
......................
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يا هٍ انُفؾ؟

سر النفس كدكرها الفعمي في الجسد
ّ
مجرد مركبة أك أداة ،حيث تمثؿ مركبة لألنا خالؿ
حي قائـ بذاته ،لكنها ّ
النفس هي كياف كاعي ّ
كجكدها في القسـ الدنيكم ،أك تعكد لتندمد مع الكينكنة التي تمثؿ مركبة لمذات في القسـ الباطني،
هذا يعتمد عمى حالة الكعي لمفرد أم عند مكته أك نكمه أك ارتقاءة الركحي( .اندماج النفس مع
الكينكنة تمثؿ عكدة بيرسيفكف إلى أمها ديميتر في األسطكرة).
لقّب اليكنانيكف "بيرسيفكف" بكممة "ككر"  Koréكهي كممة إغريقية تعني بؤبؤ العيف ،كيبدك أف لهذة
(قرة العيف) .نالحظ أف كممة "ككر" ليست بعيدة لفظيان عف كممة
قرة ّ
الكممة شبيه بالمغة العربية كهي ّ
شبهت
"قرة" .كفي أحد المخطكطات المصرية القديمة نجد اإللهة إيزيس خالؿ حديثها مع حكرسّ ،
العيف بالنفس (أك الجفكف التي تحيط بالعيف) .إف ربط النفس بالعيف له تفسيرات عديدة ،أهمها أف

ينكر الفرد كما العيف تمثؿ العضك اإلدراكي البصرم
النفس تمثؿ المبدأ اإلدراكي الصاحي الذم ّ
لمجسد .النفس إذان كفؽ هذا المفهكـ تمثّؿ العنصر الكاعي في الفرد .هي العنصر الحيكم الناشط في
الجسد المادم أم هي التي تنعشه كتبعث فيه الحياة .يمكف اعتبار النفس بأنهاَ :نفَس اإلله المنفكخ
في العالـ الدنيكم.

الفقاعة الدنيكية مؤلفة مف النفس (المبدأ األنثكم) كاألنا (المبدأ الذكرم) التي تقبع في حضنها ،كهذة
األخيرة ال تمثؿ المادة الصمبة بؿ شخصيتها ،أم هي االنعكاس الكهمي لمذات
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لكف هذا العنصر اإلدراكي الصاحي في الجسد ليس له سكل الخضكع إلرادة األنا ألف هذة األخيرة

تمثؿ مبدأ الذكر بينما النفس تمثؿ مبدأ األنثى ،كبالتالي رغـ عظمتها كارتقاءها فكؽ مرتبة األنا لكف
ليس عميها سكل الخضكع إل اردة األنا .سكؼ أتناكؿ هذا المكضكع بالتفصيؿ الحقان ،حيث سنعمـ أنه

كؿ ظاهرة في الكجكد مؤلفة مف مككنيف رئيسييف :عنصر ذكرم يمثؿ نشاط قكة كعنصر أنثكم يمثؿ

متحركة فإف المحتكل األنثكم يمعب دكر
المحتكل الحاضف لهذة القكة .كاذا كانت القكة الذكرية
ّ
المركبة التي تنقؿ تمؾ القكة .طاقة األنثى كالدة كراعية كمنمية كناشئة كمبدعة كخالقة كيمكف أف

المدبر لها .فالقكة الذكرية ليس عميها سكل
نترجمها فيزيائيان بأنها العنصر المضخـ لمقكة الذكرية ك ّ
زرع البذرة (طرح اإلرادة) المبرمجة بتكجيهات معينة فقط ،بينما الباقي يبقى عمى عاتؽ الطاقة
األنثكية التي ترعى هذة البذرة كتنميها كتقكيها حتى تكبر كتزدهر( .سيتكضح هذا المكضكع الحقان).

المحتكل األنثكم يككف نقيان تمامان في الحالة العادية .لكف ما أف يتزاكج مع عنصر ذكرم فسكؼ
يتقمص سماته كخصائصه التي قد تككف خيرة أك شريرة حسب الحالة

نحف نتكمـ عف محتكل عقمي طبيعته سيكلية كلهذا ارتبط عنصر الماء بالنفس التي تبعث الصحكة
كالحيكية في الجسد المادم ،إذ كفقان لمتراتبية الفمسفية تقع النفس في الكسط بيف العالـ الباطني كالعالـ

المادم .هذا المكقع يجعمها ذات طبيعة نفسية/ذهنية .النفس إذان هي العنصر الصاحي في الجسد

المادم رغـ أنها خاضعة تمامان إلرادة األنا.

ذكرت سابقان كيؼ ربط القدماء عذرية المبدأ األنثكم بالماء ألف الماء مهما كاف ممكثان يبقى بجكهرة

نقيان .فالماء الممكثة ال تككف كذلؾ بجكهرها بؿ تبدك مع ّكرة بسبب الرسكبيات التي تصبو محمكلها

السيكلي .لكف إذا تـ تصفية المحمكؿ المائي الممكث مف الرسكبيات التي تعكر صفاكته فسكؼ يعكد
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إلى نقاكته المعهكدة .لهذا السبب يشيركف إلى النفس أيضان بأنها دائمة العذرية ،ألف طبيعتها

الجكهرية تككف طاهرة تمامان كخالية مف أم لطخة خطيئة.

ّأكؿ ما تسقط النفس إلى المستكل الدنيكم (بدفع مف النبضة الشمسية) تككف حينها بحالة عذرية تامة
يتغير كضعها كميان .تبدأ الحياة الدنيكية لألنػا بالتػأثير
(ماء نقي تمامان) لكف بعد التزامها باألنا الدنيكية ّ
ػخرها األنػػا لتحقيػػؽ رغباتهػػا الدنيكيػػة كهنػػا تبػػدأ محنتهػػا .يمكػػف تكضػػيح فكػرة هػػذا
عمػػى الػػنفس حيػػث تسػ ّ
التأثير السمبي لمرغبات الدنيكية عمى النفس مف خالؿ مثػاؿ بسػيط كهػك اإلفػراط فػي المأكػؿ كالمشػرب

كغيرها مف مسرات (جنسية مثالن) الذم ينتد تبعات صحية خطيرة عمى الجسد ،كهذا يكقع النفس فػي
حالػػة إربػػاؾ بػػيف محاكلػػة إصػػالح األعطػػاؿ العضػػكية فػػي الجسػػد كبػػيف مجػػاراة العػػادة السػػيئة المتعمقػػة

ػدمرة لمص ػػحة ،لك ػػف دكف ج ػػدكل ألف ال ػػنفس مس ػػمكبة اإلرادة (مب ػػدأ أنث ػػكم) كعميه ػػا
بتم ػػؾ المسػ ػرات الم ػ ّ
الخضكع كميان إلرادة األنا (مبدأ ذكرم) ،فتبقى الحالة كذلؾ مما يزيد مف عذاب كمأساة النفس.
األمر األهـ هك أف النفس تتمتع بقكة ركحية عظيمػة كهػذة القػكة الجميمػة تخضػع بالكامػؿ لسػيطرة األنػا
الدنيكيػػة ممػػا يزيػػد األمػػر تعقيػػدان مػػف الناحيػػة التجاكزيػػة كالقدريػػة (كارمػػا) .قػػكة الجػػذب مػػثالن هػػك مػػف

اختصاص النفس (المبدأ األنثكم) كعندما يسعى الفرد الدنيكم إلى استخداـ هذة القدرة لجذب ما يسرة
دنيكيان فهذا يضع النفس في مكقؼ مربؾ .ألف ما تجذبػه األنػا الدنيكيػة ليسػت لمصػمحتها لكنهػا تجهػؿ
هػػذة الحقيقػػة كتمحػػؽ رغباتهػػا الدنيكيػػة دكف النظػػر فػػي النتػػائد السػػمبية كهػػذا يرهػػؽ الػػنفس بشػػكؿ كبيػػر.
ه ػػذا كلػػـ نتح ػػدث عػػف حقيق ػػة أف مالحقػػة الرغب ػػات كالشػػهكات الدنيكي ػػة تسػػتنزؼ الكثي ػػر مػػف الطاق ػػة،

كالطاقػػة تعنػػي بطريقػػة مػػا المحتػػكل الحيػػكم (مبػػدأ أنثػػكم) ،كعنػػدما نكجػػه انتباهنػػا كاهتمامنػػا كمي ػان إلػػى
المسرات الدنيكية نككف قد أرهقنا النفس بدرجة كبيرة.

ليس هنػاؾ حػدكد لعػذابات الػنفس خػالؿ كجكدهػا فػي العػالـ الػدنيكم كخضػكعها لألنػا المشػغكلة بمتػاع
الدنيا الكهمية .لكف المهـ هك مكضػكع التمػكث الػذم بمطػخ نقاكتهػا كهػذا مػا يهمنػا هنػا .بعػد أف ذكػرت

بضع عينات مف ما تعانيه النفس خالؿ كجكدهػا الػدنيكم تحػت سػيطرة األنػا أعتقػد أنػؾ تتصػكر مػدل
التمكث الذم يصيب نقاكتها ،كهنا تكمف مشكمتها األساسية ،حيث هذا التمكث ال يػزكؿ عنهػا حتػى لػك
مػػات الجسػػد كعػػادت الػػنفس لالنػػدماج مػػع المحتػػكل اإللهػػي (أمهػػا) فػػي المسػػتكل البػػاطني ،حيػػث يػػتـ
دفعهػا مػرة أخػػرل لمنػػزكؿ مجػػددان إلػػى المسػػتكل الػدنيكم .كتسػػتمر الحػػاؿ كػػذلؾ إلػػى النهايػػة حتػػى تعػػكد

نقاكتها كميان.

ٕٔٔ
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تحرؾ العكاطؼ كتهيّد
صكركا عذابات النفس خالؿ أسرها في العالـ الدنيكم بطرؽ مختمفة ّ
لقد ّ
األشجاف فعالن .أشهرها هي قصة أسر األميرة مف قبؿ التنيف ،ككذلؾ قصة اإللهة بيرسكفكف التي

خطفها هيديز إله العالـ األرضي .يكجد صيو عديدة لهتيف القصتيف كهي منتشرة في كافة ثقافات
كتقاليد العالـ.

ٕٕٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
هنا يكمف الجكاب الشػافي عمػى المسػألة الجدليػة حػكؿ ضػركرة كجػكد أكثػر مػف حيػاة لمكػائف المتجمّػي.

أم ضركرة كجكد أكثر مف تجمّي له في العالـ المادم .كذلؾ ألنه ال يستطيع في الحالة العاديػة إ ازلػة

شكائب النفس الممكثة لديه في فتػرة حيػاة كاحػدة .بػؿ عمػى النفحػة الشمسػية (المخمػص) أف تسػتمر فػي
المحاكلة مع كؿ نبضة شمسية لكي تنظؼ كؿ الشكائب حتى يصبح محتػكل الفقاعػة الدنيكيػة صػافي
كنقػػي تمامػان .أم تعػػكد الػػنفس إلػػى عػػذريتها (أم أف تعػػكد اإللهػػة بيرسػػكفكف لعػػذريتها كتنػػدمد مػػع أمهػػا
"ديميتػر" فػي العػػالـ السػماكم) كهػػذة العمميػة تتطمػػب أكثػر مػف نبضػػة شمسػية ،ربمػػا ماليػيف النبضػػات،

قبؿ أف يستطيع النكر أف يخترؽ كيتغمغؿ إلى أعماؽ الفقاعة الدنيكية ،كاذا نجح بذلؾ يكػكف قػد حقػؽ
الفرد حالة التنكر( .الشكؿ التالي يعبر عف هذة الفكرة كضكح)

النفحة الشمسية هي عبارة عف نكر إلهي

صافي ككديع .إذا كاف محتكل الفقاعة الدنيكية

كثيفان بالشكائب فال يمكف لمنكر اختراقه ،كهنا
يرمز إلى أف المخمّص مات تعذيبان.

بعد تنقية المحتكل الدنيكم مف الشكائب بحيث

يصير صافيان يتمكف بعدها النكر اإللهي مف

التغمغؿ في كامؿ جكانبه كحينها يحصؿ التنكر

لدل الفرد.
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األمر يشبه تمامان ككب الماء الي يسمط عميه ضكء مف مصدر ما .إذا كاف الماء معك انر بالشكائب

فسكؼ يعجز الضكء مف اختراقه كالتغمغؿ فيه ،بينما إذا كاف الماء صافيان شفافان فسكؼ يتغمغؿ فيه
الضكء كيجعؿ الماء يشع بالنكر.

طالما بقي هناؾ شكائب كيككف المحتكل معك انر فهذا يعني بقاء االنعكاس قائمان لمذات في العالـ
الدنيكم كهذا يبقيها مشغكلة في االستغراؽ بانعكاسها الكهمي كبالتالي سكؼ تستمر عممية التجسيد

المادم بشكؿ متكرر مع كؿ نبضة شمسية .بمعنى آخر ،طالما بقيت الماء ممكثة (النفس) سكؼ
تستمر النفس في التجمّي في المستكل الدنيكم كتختبر أكثر مف حياة دنيكية حتى تصبح نقية بشكؿ
مطمؽ .حينها تتحرر مف قيكد المادة كتبقى إلى األبد في رحاب العالـ العمكم .هذا يجعمنا نستنتد

بأف النفس ال تمكت بؿ تبقى قائمة بيف حياة كأخرل .مف هنا جاءت ظاهرة التقمص أك تناسخ

األركاح.

الحي ػػاة هػ ػػي مدرس ػػة كبي ػ ػرة .نح ػػف جئنػ ػػا إل ػػى هػ ػػذة الحيػػػاة لنػ ػػتعمّـ ،كه ػػذا الػ ػػتعمّـ مص ػػحكب بالتجػ ػػارب

كاالختبارات ممئها المعاناة كالعذاب .النكر اإللهي ال يمكف أف ينمك في كياف الفرد دكف اختبػار الحيػاة
الحقيقية كالتي يسكدها البؤس كالمعانػاة .مػف أجػؿ تجمّػى نػكر المخمّػص فػي كياننػا عمػى األـ أف تكػكف

عذراء بحيث تحبؿ به دكف دنس .كهذا يرمز إلى تجمّي النكر في المحتكل النقي الصافي لمنفس .مف
أجػؿ أف يتجمػػى فينػػا النػكر اإللهػػي كجػػب عمينػا تنقيػػة الػػنفس لػدينا لتصػػبح كمػػا العػذراء الطػػاهرة .النقػػاء

الػػذم يتصػػؼ بػػه المحتػػكل السػػيكلي هػػك ذاتػػه العذريػػة التػػي يتصػػؼ بهػػا المبػػدأ األنثػػكم .األـ العػػذراء
الطاهرة تمثؿ فػي الحكايػا الرمزيػة المحتػكل النقػي الػذم مهمػا دنسػته الشػكائب إال أف جػكهرة يبقػى نقيػان

ػدنس هػػذا المحتػػكل بممكثػػات العػػالـ المػػادم بعػػد سػػقكط الػػنفس يبقػػى قػػابالن ألف
كصػػافيان كبالتػػالي إذا تػ ّ

يسترد نقاكته مف جديد.

المخمّ ػػص يمث ػػؿ الح ػػب الخ ػػالص غي ػػر المنق ػػكص كالخ ػػالي م ػػف االنح ارف ػػات أك األناني ػػة أك المص ػػمحة
الذاتيػػة ،هػػك الحػػب المطمػػؽ المتجمّػػي بشػػكؿ غيػػر محػػدكد كيمثػػؿ برهػػاف عمػػى حضػػكر القػػكة اإللهيػػة.

التنكر هػك حالػة تتجمػى بعػد إجػراء سمسػمة مػف التغييػرات فػي سػمكؾ الفػرد كطريقػة تفكيػرة كذلػؾ لتػكفير
بيئػػة مناسػػبة لتجمػػي حالػػة التنػ ّػكر فػػي كيانػػه .لكػػي يحػػرز الفػػرد حالػػة التنػ ّػكر عميػػه اخت ػراؽ القيػػكد التػػي
تفرضػػها عميػػه حكاسػػه كمتطمبػػات شخصػػيته الكهميػػة (األنػػا) كأف يسػػعى إلػػى إدراؾ ذاتػػه الحقيقيػػة التػػي
تقبع في جكهرة .كأف يعمـ عبر التجربة كاالختبار حقيقة أف العالـ المرئي كالمممػكس الػذم يحيطػه هػك
ٕٗٔ
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عبارة عف كهـ ،كالكفاح مػف أجػؿ عػيش الكاقػع األبػدم الػذم يقبػع بداخمػه .أم خػالؿ كجػكدة األرضػي
عمػى الفػرد أف يعػػيش فػي حالػػة قدسػية كاممػػة يحػافظ خاللهػػا عمػى طهػػارة الػنفس مػػف أم شػائبة دنيكيػػة

يمكف أف تدنسها.
معظـ الناس قد يرفضكف هذة الدعكة أك هذا العرض ،حيث يركف في ذلؾ تهديدان لمصالحهـ الدنيكية

مثػؿ رغبػػاتهـ الشخصػػية كعالقػتهـ مػػع العػػالـ المػػادم الػذم نشػػأكا فيػػه كتربػكا عمػى قيمػػه الزائفػػة .كبهػػذا

نقكؿ بأف اإلنساف رفض أف يمثؿ تجسػيدان لممطمػؽ [جػ ّؿ كعػال ألنػه غيػر مسػتعد بعػد أك غيػر جػاهز.
عميه خكض المزيد مف التجارب في الحياة الدنيكية قبؿ ذلػؾ .عميػه أف ينمػك فػكؽ األكهػاـ التػي الزاؿ

يعتبرها اآلف مهمة .عميه االنتصار عمى ضعفه كهفكاته كعجزة كخطاياة.

ٕ٘ٔ
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انرمًض أو ذُاؿز األوعاح
وفق مفيوم التعاليم السرية

المعنى المقصكد مف كممة "تقمص" أك "تناسخ" ،أك أم كممة مرادفة لهػذا المعنػى ،هػك إعػادة التجسػيد
المػػادم لمػػنفس بشػػكؿ متك ػػرر (حيػػاة/مكت حيػػاة/مكت حيػػاة/مكت ..إل ػػى آخػ ػرة) ،كيعتبػػر إحػػدل أه ػػـ
المبػػادئ األساسػػية التػػي أخػػذ بهػػا الحكمػػاء القػػدامى .هػػي تعنػػي أف الكػػائف الحػػي ال تنتهػػي حياتػػه بعػػد

المكت بؿ تعكد نفسه لتكلد مرة أخرل بصيغة مادية لكف تتخذ شكؿ أك هيئة حياة جديدة مختمفة .هػذا
لتتجسػد
المبدأ العاـ له تفرعات كثيرة حيث بعض المدارس تسمـ بأف النفس يمكنها االنتقاؿ مف إنساف
ّ

فػػي حي ػكاف أك نبػػات ،بينمػػا مػػدارس أخػػرل تصػ ّػر عمػػى أف نفػػس اإلنسػػاف تبقػػى متنقمػػة ضػػمف نطػػالؽ
العػػرؽ البشػػرم كال يمكنهػػا النػػزكؿ إلػػى مسػػتكيات أدنػػى .فػػي الحقيقػػة هػػذة المسػػألة تتطمػػب الكثيػػر مػػف
الجدليات الفمسفية كال يمكف ذكرها هنا لضيؽ المساحة ،لكف المهـ هك التسميـ بالمبدأ العاـ القائؿ بأف

النفس قابمة لمتجمي أكثر مف مرة بصيغة ماديػة حيػث تحتػؿ جسػد جديػد فػي كػؿ حالػة تجمّػي .الحكمػة
كراء هػػذة الفرضػػية لهػػا أسػػاس عممػػي متػػيف ،حيػػث طالمػػا بقيػػت الرغبػػة مسػػتعرة فػػي الػػنفس عنػػد فراقهػػا
لمجسد بعد المكت فسكؼ تجذبها مرة أخرل نحكل المستكل المادم مع كؿ نبضة شمسػية تػدفعها إلػى

التجمّي مرة أخرل .هذة العممية تتكرر لعدد كبير مػف المػرات حتػى تنجمػي منهػا تمامػان هػذة الرغبػة فػي
المغريػػات الدنيكيػػة كهنػػا تسػػتعيد الػػنفس عػػذريتها كنقائهػػا فتبقػػى مندمجػػة مػػع المحتػػكل اإللهػػي حيػػث لػػـ

تعػػد عمميػػة الػػتقمص ضػػركرية (سػػكؼ أشػػرح هػػذة الفكػرة الحقػان) .هنػػا يػػدخؿ دكر التعػػاليـ السػرية التػػي
تسػػاعد الفػػرد عمػػى الخػػالص بطريقػػة أسػػرع حيػػث لػػـ يعػػد بحاجػػة إلػػى االنتظػػار حتػػى يػػتـ تنقيػػة نفسػػه

بشكؿ طبيعي إذ قد يستغرؽ األمر مالييف التقمصات المتكررة.

تقكؿ عقيدة القدماء بأف اإلنساف المكلكد في هذا العالـ المادم قد مات في عالـ النكر .مع كالدته في
هذا العالـ المادم تبدأ مسػيرة التعػاليـ السػرية فػي د ارسػة سػبب كجػكدة فػي هػذا العػالـ (سػقكطه) كسػبؿ
كيتجسػػد مادي ػان بفضػػؿ النبضػػات
كآليػػات عكدتػػه إلػػى حيػػث جػػاء (عػػالـ النػػكر) .اإلنسػػاف يحيػػا كينشػػط
ّ
المتناكبػػة لشمسػػه الباطنيػػة .البػػد مػػف أننػػا اسػػتنتجنا هػػذة الحقيقػػة مػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى المكاضػػيع
السػػابقة فػػي هػػذا الكتػػاب .حتػػى كامػػؿ فت ػرة الكجػػكد المػػادم لإلنسػػاف ،أم كامػػؿ حياتػػه ،تمث ػؿ نبضػػة
شمسػػية كاحػػدة .النبضػػة الشمسػػية تتجمػػى بأشػػكاؿ كهيئػػات مختمفػػة كعمػػى مسػػتكيات عديػػدة .تػػذكر أف
الشمس الباطنية متحررة مف عامؿ المكاف ،كبالتػالي فنبضػتها متجميػة بػأكثر مػف هيئػة كصػيغة كحجػـ

ككتيرة في كياننا الدنيكم .هناؾ مثالن نبضة شمسية متزامنة مع ضربات القمػب ،كهنػاؾ نبضػة شمسػية
ٕٔٙ
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ذرة مػف ذرات
متزامنة مع فترة حياة كؿ خمية مف خاليانا ،كهناؾ نبضة شمسية متزامنة مع تجمّي كػؿ ّ
جسػدنا المػػادم ،كهنػػاؾ نبضػػة شمسػػية متزامنػػة مػػع كامػػؿ فتػرة الكجػػكد المػػادم لإلنسػػاف ،كهنػػاؾ نبضػػة
متزامنة مع إيقاعه الحيكم كهناؾ نبضة متزامنة مع إيقاع خيباته كأماله ..كهكذا إلػى آخػرة ،لكػف دكف
الػػدخكؿ فػػي تعقيػػدات هػػذة المسػػألة عمينػػا أكالن فهػػـ الطبيعػػة الجكهريػػة لهػػذة النبضػػة الشمسػػية عمكم ػان
ككي ػػؼ تعم ػػؿ ألف فه ػػـ المب ػػدأ الن ػػابض لمش ػػمس يعن ػػي فه ػػـ كاف ػػة أنػ ػكاع النبض ػػات الشمس ػػية بجمي ػػع

مستكياتها .الشكؿ التالي يكضح هذة المسألة جيدان.

هذا الشكؿ يكضح الفكرة المطركحة في الفقرات السابقة ،حيث المستكل الظاهرم لمكائف محككـ
بعامؿ الزماف كالمكاف كبالتالي هك مؤلؼ مف عدد كبير مف الشمكس ،كلكؿ شمس حجمها الخاص
ككتيرتها النبضية الخاصة كتمثؿ أحد األعضاء التي يتألؼ منها الجسـ .لهذا السبب نرل اختالؼ

في كتيرة اإليقاع الزمني لنمك الشعر كنمك الجمد كنمك الخاليا ..إلى آخرة ،ككذلؾ نرل اختالؼ في

كتيرة إيقاع ضربات القمب ككذلؾ كتيرة إيقاع النكـ كالصحكة كتقمبات المزاج الناتجة مف إيقاعات

جسمية مختمفة (إف ارزات هرمكنية مثالن) كغيرها مف إيقاعات النهائية في اختالفاتها كتنكعها.
ٕٔٚ
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باإلضافة إلى ذلؾ يكجد أكبر إيقاع زمني في المخمكؽ كهك إيقاع الحياة كالمكت التي تدخؿ أيضان
في هذة التركيبة .تذكر أف كؿ هذة الشمكس المتجمية في القسـ الظاهرم كايقاعاتها النبضية المختمفة
مجرد انعكاسات متنكعة لشمس كاحدة كهي الشمس الباطنية ،لكف االختالؼ في كتيرة تنابضها
هي ّ
يعكد سببه إلى أف الشمس الباطنية متحررة مف عامؿ المكاف كبالتالي يمكنها أف تتجمّى في القسـ
الدنيكم بأم حجـ كبالتالي بأم كتيرة زمنية ممكنة.

إذان ،كؿ نبضة شمسية تمثؿ حياة قائمة بذاتها .أم كامؿ حياة الفرد في المستكل الدنيكم ،مهما طاؿ

أمدها ،ال تتجاكز لمحة البصر في الجانب الباطني ألنها عبارة عف نبضة شمسية كاحدة في ذلؾ
مجرد حالة إيقاعية ،حيث أف
المستكل .مف هنا عرؼ القدماء أف مفهكمنا لممكت هك كهـ ،إذ هك ّ
المكت كالحياة هي عبارة عف حالة تبادلية مستمرة .أم أنه في الكاقع ليس هناؾ حياة لكحدها كال

مكت لكحدة بؿ تبادؿ متكرر بيف المكت كالحياة ،أم مكت/حياة/مكت/حياة /مكت/حياة ..كهكذا إلى
آخرة .لكف كفقان لمقدماء ،يكجد طريقة كحيدة لمخالص مف هذة الدكرة اإليقاعية األبدية ،كهي تخميص

النفس التي تككف عالقة في هذة الدكرة اإليقاعية األبدية ألنها تمكثت بالطبيعة المادية التي غاصت
فيها مف البداية .كلهذة المهمة الصعبة يكجد إجراءات معينة عمى الفرد اتخاذها ،كهنا يدخؿ دكر
التعاليـ السرية التي يدرسكنها في المعابد .التعاليـ البكذية تشكؿ مثاالن كاضحان عمى ذلؾ حيث الغاية

النهائية لمبكذم هك بمكغ النيرفانا أك التحرر مف دكرة التجمّي المادم المتكرر.

لكػػف هنػػاؾ مػػف اسػػتطاع تحقيػػؽ هػػذا اإلنجػػاز العظػػيـ فػػي الماضػػي البعيػػد بعػػد أف فهمػكا هػػذة المسػػألة
بالتقمص كعممكا عمى إيجاد الكسائؿ
جيدان .لقد فهـ المصريكف القدامى هذة الحقيقة الجكهرية المتعمقة
ّ
المناسبة كالمجدية لح ّؿ المسألة كتكصمكا إلى نظاـ أك منهد يساعدهـ عمى الخػالص كميػان مػف العػكدة
إلى هذا العالـ الدنيكم عبر تطهير النفس تمامان مف الشكائب .كبالتالي بدالن مف التجمّي مرة أخرل في

هذا العالـ الدنيكم كضركرة حتمية إلكماؿ عممية التطهير الطبيعي مف الشكائب ،استطاعكا الخػالص

كميان مف دكرة التجسيد المادم مف خالؿ السعي لتطهير الػنفس كميػان خػالؿ فتػرة حيػاة كاحػدة أم خػالؿ

نبضة شمسية كاحدة .سكؼ نتعرؼ عمى المزيد عف هؤالء الجبػابرة مػف خػالؿ المكضػكع التػالي ،كهػك
مقتبس مف إحدل محاضرات الفقيه "مانمي بالمر هكؿ"  Manly P Hallكهي بعنكاف "شعائر االنتسػاب
في الهرـ" :Initiation of the Pyramid
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شعائغ االَرـاب يف اذلغو
Initiation of the Pyramid
متفحصة عمى اآلثار الجبارة التي خمفها القدماء ،إف كاف في العمراف أك المفاهيـ
بعد إلقاء نظرة
ّ
الفمسفية كالعمكـ التطبيقية القديمة ،أكؿ ما يط أر في الباؿ هك ضركرة إعادة النظر في قناعاتنا حكؿ
الحالة التي كانت سائدة في الماضي البعيد .لـ يعد هناؾ أساس لتمؾ الفكرة السخيفة التي ترجعنا
إلى أصؿ قركد أك حالة همجية كضيعة بحيث يزعـ المعتقد العاـ أنه قبؿ حضارتنا الحالية بعدة
ألفيات لـ يكف هناؾ شيئان سكل جهؿ مطمؽ ككحشية منقطعة النظير .هذة النظرة لمماضي البعيد لـ

تعد تجد لها أساس متيف .معظـ الدالئؿ التي لدينا بخصكص الماضي البعيد تشير إلى حقيقة أنه

في زمف ما في ذلؾ الماضي السحيؽ عاش أصحاب عقكؿ هائمة كمنهد عممي عظيـ كاف قاد انر
عمى تخطيط كتنفيذ مشاريع عجيبة لدرجة عدـ التصديؽ! كهذة العقكؿ العظيمة أظهرت حرفية عالية

كجماؿ فاتف كحكمة راقية في كؿ ما حققته مف إنجازات.
كاف المصريكف القدماء يؤكدكف أنه في زمف بعيد قبؿ زمانهـ كاف اآللهة يعيشكف مع البشر .قالكا أف
اآللهة كالقكل اإللهية مشت عمى هذة األرض .هذا التصريح ال بد مف أنه رمزم ،لكف إلى ماذا
يرمز؟ ربما ما كانكا يحاكلكف قكله لنا هك أنه في زمف بعيد جدان كاف الكائف البشرم عظيمان بالفطرة،
أم تتجمى فيه القكة اإللهية بشكؿ طبيعي منذ كالدته! كاف اإلنساف مثالن مكهكب بشكؿ طبيعي بقدرة

اإلستبصار أك أم قدرة إدراكية خارقة .كاف لديه قدرة عجيبة عمى إدراؾ كتقييـ كالتناغـ مع أم مف

يتأسس عميها الكجكد المادم .هذا كلـ نتحدث عف قدرة تحريؾ األشياء بقكة
المبادئ الككنية التي ّ
الفكر كقد رأينا هذا بكضكح في الصركح الحجرية العمالقة .إذان ،عندما قالكا أف اآللهة عاشت مع
البشر كانكا يقصدكف أف القدرة اإللهية العظيمة تجمّت لدل البشر .لكف تدريجيان ،كمع مركر الزمف،

بد أ العالـ المادم يطغي عمى تفكير هؤالء إلى أف سقطت البشرية جمعاء في حقبة زمنية سكداء.

هناؾ تقميد فمسفي قديـ جدان كرثته الحضارة المصرية مف مصدر عريؽ ...كهك تقميد يتمحكر حكؿ

تطكير القكل الباطنية لإلنساف .كقد ظهرت هذة الفمسفة في الهند التي ربما كرثته أيضان مف حضارة
سابقة ازدهرت يكمان في إحدل العصكر الغابرة ...لكف كؿ ما نعرفه هك أنه قبؿ عشرة آالؼ سنة

تقريبان ظهرت أقمية متنكرة تعتبر مف الناجيف مف تمؾ الحضارات البائدة ككانت تحتفظ بمعرفة متطكرة

ٕٜٔ
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جدان كهذة المعرفة بالذات هي التي نراها متجمية في آثار الحضارة المصرية كالثقافة الهندية كاليكنانية
القديمة كلك بمستكل أقؿ مف ناحية العظمة كالجبركت.

كجب العمـ أف نظاـ التعاليـ السرية في معابد مصر القديمة كاف يتمحكر حكؿ نقطة مهمة بقدر ما
كانت مذهمة .كهذة النقطة المهمة قمنا بنسيانها عبر الزمف كلـ نحاكؿ أبدان استرجاعها إلى منظكمتنا

التأمؿ .إف الهدؼ األساسي الذم تتمحكر حكله
االعتقادية أك حتى منحها ما تستحقه مف التفكير ك ّ
مدارس الحكمة المصرية القديمة يتمثؿ بفكرة كاحدة بسيطة ،عمى المريد أف يتعمّـ بشكؿ كاقعي كفعمي

ؾ أك تساؤؿ ،باإلضافة إلى اإلثبات الفعمي عبر التجربة الشخصية ،أف الموت ىو وىم!
كدكف أم ش ّ
أف الخمكد يمثؿ قمة الحقيقة! الحكماء القدامى لـ يؤمنكا بهذة الفكرة فحسب بؿ جاهدكا في إخفاءها
طكركا منهد عممي يستطيعكف مف خالله شرح كتكضيح
كجعمها ّ
سر كبير محركس بعناية .لكنهـ ّ
كاثبات هذة الحقيقة العظيمة أماـ المريد عبر التجربة العممية حيث يجعمكنه يختبرها شخصيان كفؽ

ظركؼ خاصة .بمعنى آخر ،كفقان لممفهكـ القديـ ،كاف المنتسبكف إلى المدارس السرية قد عاشكا ثـ

ماتكا ثـ كلدكا مف جديد في حياتهـ المادية هذة! مف أجؿ تحقيؽ هذا ،تـ تصميـ نظاـ شعائرم معقّد
كمدركس بإتقاف ،حيث كفؽ مفهكـ الخمكد أك األبدية تـ تشييد ثقافة دنيكية في عالمهـ الكاقعي حيث
الخمكد أصبح قابالن لإلثبات بالتجربة العممية كأصبحت هذة الفكرة تمثؿ كاقع غير مشككؾ به ،ليس

صرح بهذة
ألنه تصريح مف نبي أك إله أك قديس أك رجؿ ديف بارز ،كليس ألف رجؿ حكيـ متنكر ّ
الحقيقة ،ليس ألننا نرغب في االعتقاد بهذة الفكرة ،أك ألنها كتبت في نصكص مقدسة ،أك غيرها مف
كمر
أسباب مشابهة ،بؿ الفرد الذم آمف بهذة الفكرة قد اختبرها فعميان خالؿ تمؾ الشعائر حيث مات ّ
بحالة المكت ثـ عاد لمحياة مرة أخرل.
شؾ بحقيقة أف المكت ال
هذة هي الكظيفة الجكهرية لنظاـ المدارس السرية .هي اإلثبات بدكف أدنى ّ
يمثؿ نهاية أم شيء .الكثير مف الفالسفة اإلغريؽ أشاركا إلى هذة الحقيقة في كتاباتهـ مثؿ

"سيسيرك" ك"مارككس أكريميكس" ك"بمكتاينكس" ك"برككمكس" كأيامبميككس" كغيرهـ ،لكنهـ جميعان
أشاركا إليها كأمر معركؼ فقط كليس كحقيقة مسمّـ بها بصفتها إيماف جازـ .أشاركا إليها بأنها حقيقة
ال يمكف إنكارها مف قبؿ قدماء المصرييف ألنه تـ اختبارها فعميان في حياة المؤمف بها .بالتالي نستنتد

بأف ما يسمى كتاب األمكات الذم يكصؼ إحدل شعائر نظاـ التعاليـ السرية المصرية هك عنكاف
أسيء ترجمته كما أساؤكا ترجمة الكثير مف المخطكطات المصرية القديمة .المغة المصرية لـ تسميه
كتاب األمكات بؿ كتاب المتقدميف إلى األماـ بالنهار مع فتح الفـ .هذا هك االسـ المعركؼ في
ٕٕٓ
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الزمف القديـ لهذا المخطكط المحفكظ اآلف في المتحؼ البريطاني كالمؤلؼ مف لفافتي بردل بعنكاف

"لفافة آني" ك"لفافة هانكفا" .هذة كانت أمثمة تكثيقية مهمة حكؿ عكدة الميت لمحياة خالؿ الشعائر

السرية المصرية.
إذان ،فمسفة الحياة التي أنشأها القدماء تتمحكر حكؿ فكرة أبدية الحياة .كضعت عمى أساس أف الفرد
هك كائف أبدم كليس كائف مؤقّت .سكؼ يستمر في التقدـ بحياته األبدية دكف نهاية .لـ يكف هناؾ
أم جهة عامة أك خاصة تبشر بهذة الحقيقة أك تدرسها بيف عمكـ الناس ألف هذة الحقيقة ال يمكف

ل مناس تصديقها بكاسطة التبشير الكالمي بؿ عبر االختبار العممي فقط .بينما في قاعات المدارس
السرية كاف المريد يختبرها بنفسه فيتيقف مف كاقعيتها بصفتها حقيقة كاضحة كجمية كمممكسة.
هناؾ مسرحية مشهكرة بعنكاف "الزاركس ضحؾ" كهي لمكاتب "يكجينك نيمز" كهي مستكحاة بشكؿ
كبير مف التعاليـ القديمة .جميعنا نعرؼ أف الزاركس هك الرجؿ الذم أقامه سيدنا يسكع مف المكت
في الكتاب المقدس .تكصؼ المسرحية مرحمة مف حياة الزاركس بعد قيامته مف المكت ،حيث تركم
المسرحية كيؼ تـ اعتقاله في ركما مف قبؿ رجاؿ االمبراطكر كاليغكال .عندما أحضركة أماـ
االمبراطكر قاـ هذا األخير بتهديد الزاركس بالقتؿ لكف ما كاف عمى الزاركس سكل الضحؾ مستهزئان

دكف خكؼ .الرجل الذي مات وعاش من جديد ضحك من الرجل الذي يستطيع قتل أي شيء! هذا

هك جكهر التعاليـ السرية .الضحؾ مف المخاطر الدنيكية مهما كانت مهكلة كمرعبة .الفرد الذم

أصبح عمى يقيف بفكرة الخمكد ،ليس ألنه يعرؼ بها أك سمع عنها ،بؿ عبر اختبارها فعميان خالؿ
شعائر المدارس السرية حيث خرج مف الظالـ إلى النكر ثـ عاد إلى الظالـ الدنيكم مجددان ،يصبح
ؾ بأنه ال يكجد شيء يسمى مكت!
عمى يقيف مطمؽ كدكف أدنى ش ّ

ربما ال ندرؾ مدل أهمية هذة الفكرة خالؿ عيشنا في هذا العصر المميء بالبهرجات الدنيكية التي
نسميها حضارة متقدمة .نحف ال نستكعب كـ هك مفهكـ المكت قمعي بالنسبة لنا .جميعنا نحمؿ في
مخيمتنا صكرة قبيحة عف المكت حيث غالبان ما نربطه بالتعذيب الكحشي لمجسد كاأللـ الشديد الذم
يرافقه ،كهذة خطيئة األنظمة الدينية التي جاءت الحقان حيث أهدافها لـ تكف ترقية اإلنساف بؿ

لتجميع الحشكد البشرية كما األغناـ بحيث تخضع كميان إلرادة الممكؾ .عندما تناكلت المدارس السرية

مكضكع المكت لـ تكف لمتخكيؼ بؿ بالعكس حيث كانت الغاية األساسية إثبات فكرة الخمكد كالحياة

األبدي ة .هي فكرة مرتبطة بأبدية الكعي كالمترافقة مع عممية التناسخ أك التقمص أك إعادة التجسيد
ٕٕٔ
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المادم بعد المكت المادم .مفهكـ التقمص إذان هك بكؿ بساطة مفهكـ األبدية كالخمكد .هذة هي

المسيرة األبدية لكؿ شيء مكجكد :مكت/حياة مكت/حياة مكت/حياة مكت/حياة مكت/حياة ...لذلؾ لـ
يكف لدل القدماء أم خكؼ مف المكت .هذة العقيدة ساهمت في تحكيؿ حياة الفرد المميئة بالخكؼ
بكؿ أنكاعه إلى حياة يمألها االطمئناف كالثقة .كما أنها ساهمت في إلغاء األهمية القصكل لمكجكد

المادم إذ جعمته يمثؿ المستكل األقؿ شأننان في كياننا الخالد ككجكدنا األبدم.
هناؾ طريقتيف لمتقدـ الركحي في هذا العالـ ،الطريقة األكلى هي الطبيعية كتتمثؿ بالنمك ببطء عبر
الحيكات المتعددة كما تحكيه مف معاناة كعذاب ،ربما تستغرؽ هذة الرحمة الطكيمة مئات كربما آالؼ
الحيكات قبؿ أف يتحرر الفرد مف قيكد الكهـ المادم .لكف بالنسبة لمحكماء القدامى يكجد ما يسمكنه
بالنية الصادقة كالعزـ الكافي لممركر بكامؿ
طريقة الحكيـ .كهذة الطريقة الحكيمة تتمثؿ في التمتع ّ
التجارب الحياتية التي يمكف لمفرد خكضها عبر كامؿ تمؾ الحيكات الالمحدكدة خالؿ حياة كاحدة!
أم يخكض رحمة تطهير شاقة عبر سمسمة مف االختبارات الصعبة كالقاسية بحيث ينمك الكعي لديه
عبر الخبرات التي يكتسبها باإلضافة إلى تطهير النفس لديه بحيث لـ تعد بحاجة لمعكدة إلى العالـ
المادم مرة أخرل ،كؿ ذلؾ خالؿ حياة كاحدة! خالؿ خكض الطقكس الشعائرية التي صممها
الحكماء المصريكف.
قد يقكؿ الفرد أف هذة طريقة بسيطة ،كثقته الزائدة بنفسه قد تجعمه مقتنعان كمستعدان لخكض هذة
الرحمة التطهيرية التي تستغرؽ حياة كاحدة فقط فتغنيه عف خكض باقي الحيكات ،لكنه ال بد مف أف

نسي أم انر مهمان ،إف الخكض في معاناة مئات الحيكات في فترة قصيرة متمثمة بحياة كاحدة ال يعني

أنه سيسير في طريقة تختصر المسافة بحيث تكفر عميه الكثير مف المعاناة ،بؿ بالعكس ،حيث هي
عممية تكثيؼ كتراكـ كافة التجارب التي يمكف أف يخكضها الفرد عبر الحيكات األخرل في حياة

معينة عف طريؽ االنضباط كااللتزاـ كبالتكافؽ
كاحدة! هذا يعني أنه عمى الفرد أف يتكصؿ إلى حالة ّ
يخكله خكض هذا الطقس الشعائرم المهـ جدان.
مع القكانيف الككنية مما يؤهمه لتمقي القبكؿ الذم ّ
كحتى بعد أف يخكض تمؾ الطقكس التي تحررة ،فهذا لف يحررة مف الكاجبات كالمسؤكليات ،بؿ هذا
سكؼ يجعمه أماـ مسؤكليات ككاجبات كبيرة جدان .بصفته أصبح مكاطنان لعالميف اثنيف (العمكم

كالدنيكم) ،ع مى الفرد أف يتصرؼ بناء عمى هذا األساس .كما أنه يككف قد تعمـ مف خالؿ بعض ما
اختبرة خالؿ مسيرته أف هناؾ أشياء يستطيع فعمها بينما هناؾ أشياء ال يمكنه فعمها .يتعمـ مثالن بأنه
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إذا كاف مهتمان أساسان بأمانه الشخصي فيككف قد فشؿ مف البداية .هك لـ يخكض هذة الطقكس لكي

يصبح أكثر نبالن أك أكثر ارتقاء أك أكثر نجاحان مف اآلخريف .هك يخكض هذة المسيرة لهدؼ كاحد
تخرج ما يمكف اعتبارهـ مريديف
فقط :لكي يككف خادـ أفضؿ لممطمؽ [ج ّؿ كعال  .هذة الطقكس ّ
معتديف بأنفسهـ فيجمسكف متباهيف عمى الكراسي متكئيف لمك ارء
حكماء ممتزميف ،كليس أشخاص
ّ

تحمؿ المريد أثقاالن مف
بكبرياء .نحف نتكمـ عف خكض طريؽ شاقة طكيمة بحيث كؿ خطكة ّ
المسؤكليات كالكاجبات .كمف أجؿ إحراز نهاية الطريؽ يتطمب األمر إلغاء كامؿ لممصمحة
الشخصية ،أم تغمّب كامؿ عمى مسائؿ تتعمؽ باألنانية كالقيمة الذاتية كالمصمحة الشخصية .كاال

فسكؼ يضيع كؿ شيء بحيث يذهب كامؿ مجهكدة سدل.

باإلضافة إلى ذلؾ ،بعد البدئ بمسيرة التطهير ال يمكف أف يحصؿ أم تراجع لمخمؼ ،ألنه عمى

المريد أف يحرز حالة يقيف قبؿ أف يمنح حالة التنكر التي يسعى إليها بحيث تجعمه مستحيؿ تمامان
أف يتراجع لمخمؼ .عندما يحرز هذة الحالة ال يمكنه أف يدير ظهرة متخميان عنها .إذا تخمى عنها

فهذا يعني أنه لـ يحرزها أصالن .إذا فشؿ في مسعاة فيككف قد فشؿ لنفسه حيث ال يمكنه أف يفشؿ

المطمؽ [ج ّؿ كعال  .كجب العمـ أف طقكس التطهير في ذلؾ الزمف كانت خطيرة جدان لدرجة أنها

مميتة في معظـ األحياف.

انتهى االقتباس

......................

ال يمكف اكتماؿ الصكرة بخصكص التعاليـ السرية كركعة فمسػفتها السػامية دكف حضػكر تعػاليـ شػجرة
الحيػػاة .فيمػػا يمػػي فك ػرة كجي ػزة ،لكػػف كاضػػحة كشػػاممة ،عػػف هػػذة الفمسػػفة التػػي فتنػػت قمػػكب الكثيػػر مػػف
األجياؿ في العالـ القديـ.
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يُظىيح شجغج احلُاج

كالكصؼ الفمسفي لمككنات اإلنساف
(ككؿ كائف متجمّي)
تفسر الكجكد ككؿ تجمياته عبر
تمثّؿ مجمكعة تعاليـ شجرة الحياة منظكمة كزمكلكجية قديمة جدان ّ
أخص عمى القكل الرئيسية التي تتألؼ منها الشجرة ،حيث
مجردة كمركزة بشكؿ
ّ
تصنيفات كتعريفات ّ

تحتؿ  ٜمقامات منها ،بينما المقاـ العاشر يمثّؿ التجسيد المادم .ك"الصفر" يمثّؿ "العدـ"..
ّ
الالكجكد ،كالذم هك بنفس الكقت "كؿ شيء مكجكد" لكف بطريقة ساكنة .تمثّؿ "شجرة الحياة" مخطط
ّأكلي متسمسؿ لعشرة تجميات كٕٕ مسار تنبثؽ عبرها الميكانيكية الككنية لمكعي كالطاقة .إنها بكؿ
تأكيد ناتجة مف عقكؿ عبقرية كتجاكزية بنفس الكقت ،حيث ليس مف السهؿ رسـ مخطط "ذك أبعاد

محددة" لكياف ككني "متجاكز لألبعاد" .تمثّؿ الشجرة "المخطط التشريحي لبنية إله الككف" ،كبما أننا

خمقنا بصكرته ،فهذا يعني أف المخطط يكشؼ أيضان عف تشريح البنية الركحية لكؿ فرد منا .في

مستكل اإلنساف ،تجد هذة الطاقات كالقكل الرمزية تعبيراتها كأنكاع مختمفة مف الشخكص الرمزية.
معينة تمثّؿ شخصيته
لتككف خمطة ّ
هذة الشخكص الرمزية تندمد بدرجات مختمفة في كؿ فرد منا ّ
معمـ عمى كؿ إنساف ،أم كؿ إنساف يحكز عمى
النهائية الفريدة مف نكعها" .الركح" تمثّؿ عنصر ّ
ذات اآلليات كالكظائؼ التي تجسدها "الركح" ،لكف الفرؽ بيف كؿ ركح كأخرل يكمف في اختالؼ
مقكماتها المندرجة ضمف مقامات "شجرة الحياة".

لقد أصبح كاضحان أف مقكمات ركح اإلنساف كأعضاءة المكجكدة في المستكل المادم تمثّؿ ،بالتشبيه،

سمسمة مراتب مف هيئات ككيانات ذكية تقبع في العكالـ األعمى .كقد رتّب الحكماء القدامى هذة
القكل عمى شكؿ شجرة تمثّؿ مخطط ثنائي األبعاد لهذة العكالـ المؤلفة مف عشر مقامات ،التسعة
األكلى تمثّؿ القكل المتحكمة باإلنساف ،كالمقاـ العاشر يمثّؿ تجسيدة المادم .لكف رغـ ذلؾ فاإلنساف

يجهؿ تمامان هذة الحقيقة ،ألنه ال يستطيع استيعاب أك السيطرة عمى ما هك أسمى منه كأعظـ منه.
عمى أم حاؿ ،كافة هذة المستكيات العميا بدكرها تسيطر عميه ،كهذا يبدك كاضحان مف خالؿ نشاطاته

مجرد كتمة
ككظائفه الجسدية المختمفة .كاذا لـ تفعؿ هذة المستكيات العميا ذلؾ فسكؼ يككف اإلنساف ّ
مف المادة الميتة.
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إنه نظاـ فكرم يكصؼ العالقة المتبادلة بيف مجمكعة مف الشخكص الرمزية  ،archetypesكؿ
منها ترمز إلى مظهر مختمؼ مف الحياة .عمـ النفس ،عمـ الفمؾ ،تحضير األركاح ،الميثكلكجيا ،عمـ

األرقاـ ،عمـ الهندسة ..،كغيرها ،جميعها تنسجـ بتناغـ مع مخطط شجرة الحياة.
تستخدـ "شجرة الحياة" ،كبشكؿ فعاؿ ،كمنظكمة ككنية/شمكلية لفهـ األشياء كلماذا تتصرؼ أك تككف
بهذة الطريقة في عالمنا .كؿ مقاـ في الشجرة له "نظاـ كصمه"
المجرد كالمدركس بعناية ،خصكصان
ّ
مف ناحية عالقته بالظكاهر الطبيعية ،المكف ،الرقـ ،الحرؼ األبجدم ،يكـ األسبكع ،الغذاء ،الكممة
المنطكقة ،ككؿ شيء آخر (سكؼ أتحدث عف كامؿ هذة التفاصيؿ المتعمقة بمنظكمة الشجرة في

كتاب خاص لهذا المكضكع ،لكننا اآلف نتناكؿ مكضكع الشجرة باختصار).

مجرد تكصيفات صكفية عميقة كمعقّدة كما تصكرها التعاليـ الباطنية
المقامات في الشجرة ليست ّ
المتعمقة بها ،بؿ تمثّؿ عناصر فعالة في الحياة بكافة مستكياتها :المادية ،العقمية كالركحية .اآللهة

قدسها الكهنة كعبدها الرعايا هي عبارة عف
كاألركاح كالمالئكة كغيرها مف الكائنات الماكرائية التي ّ
قكل ككنية نشطة في الطبيعة ،تتفاعؿ مع كينكنتنا البشرية ككؿ األشياء األخرل بطريقة تجاكزية
لكنها مممكسة كيمكف إدراكها بسهكلة .كؿ مف هذة المقامات يتناكؿ جانب مف تمؾ القكل الككنية
المتفاعمة معنا في الحياة .كالمنظكمة الكاممة لمشجرة تساعدنا عمى تفسير الكثير مف األلغاز التي

الزالت تربكنا خالؿ البحث عف إجابات لها .كما أنها تغني رحمتنا نحك التن ّكر الركحي كالفكرم.

سكؼ نجرم فيما يمي مقارنة بيف صيغة الفقاعتيف (العقمكية كالدنيكية) كبيف منظكمة مخطط شجرة
الحياة لنكتشؼ التطابؽ الكبير بيف النمكذجيف مف حيث القكل التي يحكيها كؿ منهما ،هذا باإلضافة

إلى كظيفة كؿ قكة كنشاطها كغيرها مف تشابهات .كهذا دليؿ آخر عمى التشابه الكبير بيف كافة
الفمسفات التجاكزية القديمة مهما اختمفت أساليب شرحها ككصفها كتطبيقها.
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يماعَح يرـاتمح

بين صيغة الفقاعتين (العموية والدنيوية) وبين مخطط شجرة الحياة
أصبح لدينا صيغة نهائية لممككنات الرئيسية لمكائف كهذا يشمؿ قسميه الباطني كالظاهرم .لكف كيؼ
يمكننا ترجمة هذة الصيغة كفؽ منظكمة شجرة الحياة التي هي أيضان تشمؿ المككنات الرئيسية لمكائف
بما فيه قسميه الباطني كالظاهرم؟ الجكاب بسيط جدان ،قبؿ قيامنا بالشرح الكالمي ،كؿ ما عمينا فعمه
هك إجراء مقارنة عينية بيف النمكذجيف كما في الشكؿ التالي:

أعتقد أف الشكؿ السابؽ ال يتطمب الكثير مف الشرح الستيعاب الفكرة .المثمثيف المتقابميف يعبراف

بكضكح عف الفقاعتيف الممثمتيف لمعالـ العمكم كالعالـ السفمي كما تعبر عف حالة التعاكس بينهما.
المثمثيف العمكم كالسفمي مؤلؼ كؿ منهما مف ثالثة مككنات ككذلؾ الفقاعتيف العميا كالسفمى مؤلفتيف
مف ثالثة مككنات .دعكنا اآلف نتعرؼ عمى هذة المككنات في كؿ مف هذيف النمكذجيف.
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ادلصهس انعهىٌ هك ذاته الثالكث األساسي الذم أصبحنا نألفه مف خالؿ شركحات سابقة ،أم هك

مؤلؼ مثالن مف العناصر التالية :كعي ،جهد ،إطار .أك :التحفيز ،الحركة ،العطالة .أك :نار ،هكاء،
ماء .أك :النكاة الشمسية ،النفحة الشمسية ،المحتكل .يمكف التعبير عف هذة الصيغة مف خالؿ

الشكؿ التالي:

مقارنة تشبيهية بيف محتكيات المثمث مع مكاقعها كبيف كمحتكيات الفقاعة الشمسية مع مكاقعها
األكؿ مػػف الشػػجرة مؤلػػؼ مػػف ثالثػػة مككنػػات أساسػػية ،كال بػػد مػػف أننػػا اسػػتنتجنا بعػػض
إذان ،الثػػالكث ّ
معانيها عبر ذكر بعض الصيو المختمفة المبينة في الشكؿ السابؽ كالتي تمثػؿ أكصػاؼ مختمفػة لهػذة
المككنات .أهـ مككنات هذا الثالكث هك الذم يمثؿ النكاة الشمسية ،إذ هك أساس الشجرة أصالن كلهذا

األكؿ.
يسمى أحيانان البذرة .هك يحتؿ المقاـ األكؿ في الشجرة كمكقعه عند رأس المثمث ّ
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األكؿ بأنػػه النقطػػة المتبمػػكرة التػػي صػػنعها [أيػػف صػػكؼ الػػذم هػػك
كصػػفت تعػػاليـ القبالػػة هػػذا المقػػاـ ّ
الجانػػب الخفػػي لمخػػالؽ [عػ ّػز كجػػؿ كسػػماها "كيثػػر"  .Ketherكفق ػان لفمسػػفة القبالػػة" ،كيثػػر" هػػك البػػذرة

[عز كجػؿ  ،لقػد نسػبكا
المزركعة في العدـ فانبعث منها الخمؽ" .كيثر" هك الكجه المتجمّي مف الخالؽ ّ
ل ػػ"كيثر" ألقػػاب كثي ػرة ،مثػػؿ :مسػػتتر المسػػتتريف ،كجػػكد الكجػػكد ،أقػػدـ األقػػدميف ،أقػػدـ األزمػػاف ،النقطػػة

األكليػػة ،النقطػػة الصػػافية ،النقطػػة فػػي مركػػز الػػدائرة ،األعمػػى ،مػػبهـ العمػػك ،التػػاج ...،إلػػى آخػرة .هػػذة
ّ
األلقػاب تشػير جميعػان إلػى أف "كيثػر" يمثػؿ ّأكؿ كأقػػدـ مصػدر لمكجػكد .كأكثػر األكصػاؼ دقػة هػي تمػػؾ
التي تصكرة نقطة داخؿ دائرة (رمز الشمس في المراجع الفمكية القديمة).

هكذا يتصكركف "كيثر" أك التاج كفؽ تعاليـ القبالة ،كهذا بالضبط مظهر المبدأ الشمسي حيث التاج
يمثؿ أحد رمكز الشمس في التعاليـ القديمة

كفقػان لنصػػكص القبالػػة" ،كيثػػر" مؤلػػؼ مػػف ذكػػر كأنثػػى معػان ،كمػػا أنػػه يمثػػؿ كافػػة المتعاكسػػات كػػالظالـ

الشر ..إلػى آخػرة .هػذا يػذكرنا بمبػدأ اليف/يػانو المػذككر سػابقان .لكػف
كالنكر كالسالب كالمكجب كالخير ك ّ
بػػنفس الكقػػت كلّػػد نشػػاطه زكج جديػػد مؤلػػؼ مػػف ذكػػر كأنثػػى همػػا الحكمػػة كالبينػػة .الحكمػػة تمثػػؿ القػػكة
الذكرية المندفعة مف النكاة الشمسية التي يمثمهػا "كيثػر" ،بينمػا البينػة تمثػؿ المحتػكل األنثػكم المتكػاثؼ
عمى جدار الفقاعة الشمسية بفعؿ القكة الذكرية المندفعة فنشأت الهيئة كالبياف.
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إذان ،أصبح لدينا ثالثة مككنات لممثمث األكؿ في شجرة الحياة ،ككفؽ تعاليـ القبالة هي ٔ[ :التاج،

[ٕ الحكمة ،ك[ٖ البينة .سكؼ آتي عمى شرح معاني كؿ مف المقاميف األخيريف ،لكف المهـ أف

نعمـ أف كافة الثقافات القديمة تتحدث عف نفس المحتكيات رغـ االختالؼ في التسميات
كالمصطمحات .المراجع الفمسفية الهندية مثالن تتحدث عف ثالثة مككنات رئيسية لمتجمّي اإللهي كهي:

[ٔ أتماف  ٕ[ ،Atmanبكدهي  ٖ[ ،buddhiماناس  ،manasكقد كصفت "أتماف" بأنه أعمى
المستكيات في المخمكؽ ،هك كعي نقي كصافي ،المعنى الحرفي لهذة الكممة بالمغة السنسكريتية هك

"الذات" ،هك الذات الككنية الكامنة في كؿ مخمكؽ في الككف المتجمّى .هك يمثؿ اإلدراؾ النقي
المجردة بخصكص الذات .هك ال يختمؼ أبدان في تجميه بكافة
كالمطمؽ لكؿ شيء .هك يمثؿ الفكرة
ّ
المخمكقات في الككف سكل مف ناحية كاحدة فقط كهي الدرجة التي يتعرؼ فيها المخمكؽ أك الفرد

عميه .درجة اقتراب الفرد منه كاالعتراؼ به هي التي تختمؼ فقط .ال يمكننا اعتبار "أتماف" ،أك
شمسنا المركزية ،بأنها ممؾ خاص لنا رغـ أنها تمثؿ جكهرنا المقدس الذم ال تممؾ جسد كال شكؿ

كال يمكف إدراكه أصالن إذ هك خفي كميان كغير قابؿ لمتجزئة ..كأنه غير مكجكد ..لكنه رغـ ذلؾ يبقى

حاض انر دائمان كأبدان كتأثيراته مممكسة .الفرد ال يشعر بكجكدة رغـ أنه دائمان يحيا بضالله ،فإشعاعه

المضيء يتغمغؿ في أدؽ تفاصيؿ كياننا كذلؾ عبر كسيمته المباركة التي يمثمها "بكدهي" كالذم يحتؿ
المقاـ الثاني مف الثالكث .المهـ أف نعمـ أف المقاميف الثاني كالثالث بعد "أتماف" يمثالف كؿ مف

الحكمة كالبينة كما الحاؿ مع تعاليـ القبالة.

رسمة جدارية بكذية تكصؼ الحالة بدقة ،حيث تظهر النكاة الشمسية كالنفحة الشمسية (تتخذ هيئة

بكذا  Budhaكهك جالس بكضعية المكتس) كأخي ارن المحتكل المتكاثؼ عمى جدار الفقاعة كيتخذ شكؿ
هالؿ .تذكر أف الفمسفة البكذية تختمؼ عف الفمسفة الهندية التي ذكرتها سابقان كسكؼ أتحدث عف
بكذا الحقان في مكضكع آخر.
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تحدثت التعاليـ األكرفية (اإلغريقية) عف "فانيز"  ،Phanesكهك يمثؿ النكاة الشمسية في مكضكعنا إذ
معنى الكممة التي تحمؿ اسمه باإلغريقية "الذم يشع" أك "الذم يسطع إلى األماـ" .كلقبه

األكؿ" .هك كالد كؿ اآللهة في العالـ المتجمّي .كؿ
"بركتكغكنكس"  ،Protogonosأم "المكلكد ّ
مخمكؽ في الككف يحمؿ "فانيز" بداخمه .اإلنساف بصفته الفردية يحتكم عمى "فانيز" بجكهرة بصفته
األكلي كالقكة األساسية كراء كجكدة أصالن .هك يمثّؿ المصدر الخالؽ لكؿ شيء في الككف
الجكهر ّ
األكلي لكؿ مخمكؽ.
األكلي لكؿ شيء ككذلؾ يمثؿ الذكاء (الكعي) ّ
المتجمّي كما يمثؿ المحتكل ّ

المككنيف اآلخريف لثالكث "فانيز" يمثالف كؿ مف "أكرانكس" ك"كركنكس"  ،كيمثالف ذات المعنى

المرادؼ لمحكمة كالبينة أيضان ،كما الحاؿ مع باقي التعاليـ.
يكجد الكثي ر مف التعاليـ األخرل حكؿ العالـ كالتي يمكف ذكرها هنا لكف أعتقد أف الفكرة أصبحت
األكؿ ،كهك الثالكث السماكم أك الثالكث اإللهي.
كاضحة بخصكص معاني المككنات الثالثة لمثالكث ّ
كيمكف تمخيصها عمى الشكؿ التالي:

األكؿ كالكحيد .هك
األكؿ هك النكاة الشمسية ،االبف المقدس أك المكلكد ّ
ٔػ المككف الرئيسي لمثالكث ّ
البذرة المزركعة في العدـ فانبعث منها الخمؽ ،لهذا يعتبر أساس شجرة الحياة .هك كالد المقاميف
التالييف ،كبالتالي هك حيادم ،أم ال ذكر كال أنثى ،بؿ االثنيف معان .هك يمثؿ عنصر النار.

األكؿ هك النفحة الشمسية ،النزعة لمحركة أك لمقياـ بنشاط ما ،هك الجانب
ٕػ المككف الثاني لمثالكث ّ
الذكرم لمثالكث ،يمثؿ عنصر الهكاء .هك يمثؿ الحكمة اإللهية.
ٖػ المككف الثالث لمثالكث األكؿ هك المحتكل ،النزعة التخاذ شكؿ أك هيئة ما ،هك الجانب األثكم
البينة اإللهية.
لمثالكث ،يمثؿ عنصر الماء .هك يمثّؿ ّ
هذا هك الثالكث السماكم الذم يقبع في الجانب الباطني مف كياننا ،لكنه مف الجانب اآلخر يعتبر
[عز كج ّؿ هك
الكجه المتجمّي لمخالؽ [ج ّؿ كعال  .كفؽ تعاليـ القبالة ،الجانب المحجكب مف الخالؽ ّ
[أيف صكؼ  ،كبالنسبة لممصرييف هك [آميف أم المحجكب.
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ادلصهس انـفهٍ هك االنعكاس الذم نشأ لمثالكث العمكم األساسي ،هك يمثؿ القطبية المعاكسة ألنه
كما المرآة العاكسة ،أم كؿ ما يحصؿ في العالـ العمكم الحقيقي يحصؿ بالعكس في العالـ السفمي

الكهمي .التكاثؼ عمى المحيط يصبح تكاثؼ في المركز مثالن ،اإلشعاع نحك المحيط يصبح انجذاب

نحك المركز ،أك التمدد يصبح تقمّص ،أك العطاء يصبح أخذ ،التفاني يصبح أنانية ..كهكذا إلى
آخرة .كبالتالي الثالكث السفمي مؤلؼ مف العناصر المعاكسة تمامان لمثالكث العمكم األساسي .أم هك

مؤلؼ مثالن مف العناصر التالية :االستطاعة ،الصيغة ،الكينكنة .أك :تكاثؼ ،انجذاب ،تكتؿ .أك:

نار ،هكاء ،ماء .أك :محتكل متكاثؼ ،جاذبية ،محتكل متبمكر .يمكف التعبير عف هذة الصيغة مف

خالؿ الشكؿ التالي:

مقارنة تشبيهية بيف مكاقع محتكيات المثمث السفمي كبيف مكاقع محتكيات الفقاعة الدنيا
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فيما يمي جدكؿ يحتكم عمى عينات مختمفة يمكف أف تمثّؿ مككنات كؿ مف المثمثيف المتعاكسيف
(الفقاعتيف) ،كذلؾ مف أجؿ تكضيح المتعاكسات:

شمس

نفحة شمسية

محتوى

محتوى متكاثف

جاذبية

محتوى متبمور

كعي

جهد

إطار

استطاعة

صيغة

كينكنة

تحفيز

نشاط

عطالة/تالشي

تكاثؼ

انجذاب

تكتؿ

نار

هكاء

ماء

نار

هكاء

ماء

حقيقة/إرادة

حكمة إلهية

ّبينة/عذرية

رغبة/عاطفة

ذكاء دنيكم

كهـ/خياؿ

التاج

الحكمة

البينة
ّ

النصر

المجد

األساس

اســـــماء المقامات وفق تعاليم القبالة

انُفذح انشًـُح
تعرفنا سابقان كيؼ أف النفحة الشمسية ،أك النبضة الشمسية ،لها أهمية كبرل في عممية التجسيد
حيث لكال هذة النفحة الشمسية النابضة لما كاف هناؾ كجكد مادم أصالن ،هذا ألنها تمثؿ عنصر

الحركة .لهذة النفحة الشمسية مكاف بارز في منظكمة شجرة الحياة ،كبالتالي لها مكقع ثابت في

مخطط الشجرة كهك مؤلؼ أيضان مف ثالثة مقامات .هذة النفحة الشمسية تتجمى في كياننا الدنيكم
مع كؿ نبضة مف نبضات الشمس الباطنية لدينا .هذة النفحة هي المخمص الفعمي الذم تحدثت عنه

النصكص الدينية المختمفة بحيث هك الكحيد الذم يستطيع إنقاذنا مف السبات الدنيكم الطكيؿ لكننا
نجهؿ هذة الحقيقة .هذا هك االبف المقدس لشمسنا الباطنية كلهذا يرمزكف لمنفحة الشمسية أيضان
بالعيف (الشكؿ التالي) ألنها تمثؿ نكع مف الكعي الديناميكي المنبعث مف االبف المقدس (الشمس
المركزية) .الشكؿ التالي يبيف الصيغة التي تتكاجد فيها النفحة اإللهية في مخطط شجرة الحياة ،كيتـ
مقارنتها مع مكقعها الفعمي بيف الفقاعتيف العمكية كالدنيكية:
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يبدك كاضحان التطابؽ بيف مراحؿ التجمّي المتسمسمة في نمكذج الفقاعتيف كبيف معاني المقامات
المتسمسمة التي تتألؼ منها شجرة الحياة .النفحة الشمسية تحتؿ [ٗ ك[٘ ك[ ٙمف المقامات
ػمالحظة :ال بد مف أف القارئ الكريـ يتساءؿ بخصكص المستكل المادم ،كهك يمثؿ المقاـ رقـ عشرة
في شجرة الحياة .باإلضافة إلى التساؤؿ حكؿ مكقع هذا المستكل المادم في نمكذج الفقاعتيف .في

الحقيقة ،إف مكقع المستكل المادم في نمكذج الفقاعتيف كالنفحة الشمسية يككف شامالن لهذة المككنات
الثالثة ،أم تككف المككنات الثالثة داخؿ دائرة كبيرة تمثؿ المادة الصمبة ،لكنني في الفصكؿ السابقة

جعمت ه ذا المستكل المادم داخؿ مركز الفقاعة الدنيكية لسهكلة االستيعاب .كافة مككنات كياننا
المتجمي هي في الحقيقة متداخمة كليست متسمسمة أك متراتبة .هي تحتؿ مكقع مكاني كاحد مع
الجسد (المادة) ،لكف تـ تصكيرها بهذا الشكؿ ألسباب تشريحية تهدؼ إلى سهكلة الفهـ .يمكف
تصكر المكقع الفعمي لممستكل المادم في نمكذج الفقاعتيف كالنفحة الشمسية الشكؿ التالي:
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في نمكذج الفقاعتيف كالنفحة الشمسية تمثؿ المككنات الثالثة داخؿ دائرة كبيرة تمثؿ المادة الصمبة،
بينما في مخطط شجرة الحياة يمثؿ المادة الصمبة المقاـ العاشر المعمؽ في نهاية الشجرة

نمكذج الفقاعتيف كالنفحة الشمسية المبيّف في الشكؿ السابؽ يذكرنا بالنمكذج الكارد في الجزء السابؽ
كالذم يكصؼ المادة بأنها تمثّؿ العقؿ في حالة جمكد كتتضمف ثالثة مككنات رئيسية ٔ[ :عنصر
محفّز ٕ[ ،عنصر ِ
نشط ،ك[ٖ عنصر مقيّد .كيصكركف الحالة األخيرة (الجمكد) بأنها دائرة كبيرة
تشمؿ ثالثة دكائر ككؿ دائرة تمثّؿ أحد العناصر الرئيسية الثالثة.
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يماياخ انشجغج
أك مراحؿ التجمّي

أما المقامات التي تتألؼ منها الشجرة ،أك مراحؿ التجمّي التي يشممها نمكذج الفقاعتيف مع النفحة
الشمسية ،فهي تمثؿ اآللهة كاألبطاؿ األسطكرية التي تزخر بها األساطير القديمة كالتي هي عبارة
عف حكايا رمزية تعبر عف حكمة فمسفية مبهجة ،كقد تناكلت عينات مف هذة األساطير في الكتاب.
مالحظة :أسماء اآللهة التي تحتؿ المقامات في النماذج المختمفة لشجرة الحياة الكاردة في الجزء

السابع قد ال يككف مكاقع بعضها صحيحان .لقد اقتبستها مف مراجع مختمفة كلـ يكف لي أم دكر في
تكزيعها بهذة الطريقة .عمى أم حاؿ ،لـ يكف األمر ذات أهمية في حينها ألنني كنت أتناكؿ مكضكع

الشجرة عمكمان كلـ أدخؿ في تفاصيؿ المقامات كالمسارات كغيرها مف تفاصيؿ تتعمؽ بالشجرة

تحديدان .أما اآلف فسكؼ نهتـ بهذا الجانب كلذلؾ عمينا تكخي الدقة في هذة المسألة.

ّأكؿ ما كجب معرفته هك أف التعاليـ المتعمقة بالشجرة تتبع منهد عرفاني (غنكصي) أم أف المعمميف
األكائؿ لـ يقدمكا المعمكمات بخصكص المقامات أك أم شيء يتعمؽ بالشجرة بطريقة كاضحة
كمحتكمة فيترككف األمر لممريد أف يستخدـ حدسه كالهامه كطريقة نظرته الخاصة لألمكر لكي
يتكصؿ في النهاية إلى المعنى الحقيقي ألم تفصيؿ يتعمؽ بالشجرة .هذا بالضبط هك األسمكب الذم
اتبعته القبالة اليهكدية ،حيث تزخر تعاليمها بالرمكز كاالستعارات كالتصكرات المختمفة .هذة الطريقة

في شرح األمكر الباطنية كانت مجدية في أحد مراحؿ التاريخ لكف أدل هذا األسمكب مع مركر
مشكة يشبه العصفكرية الحقيقية! ال أحد يأخذ بها سكل المجنكف! لـ
الزمف إلى تشكؿ منهد فمسفي ّ
يعد أحد يعمـ أيف يبدأ كأيف ينتهي في هذة الفمسفات المشكهة كبالتالي أصبح الدخكؿ في متاهاتها
دكيخة "..تسبب كجع الرأس بدالن مف الدخكؿ في رحاب الحكمة اإللهية النقية.
يشبه الدخكؿ إلى "ّ ..
مالحظة :كجب العمـ أف هذة التعاليـ المتعمقة بشجرة الحياة ،رغـ أنها اليكـ محتكرة حصريان عمى
القبالة اليهكدية ،إال أنني أحاكؿ في كتاباتي تناكلها بطريقة محررة كميان مف الصبغة العبرية ،ذلؾ

ألسبا ب كثيرة :أكلها أف هذة التعاليـ المتعمقة بمنظكمة شجرة الحياة هي عالمية ككانت سائدة بيف كؿ

الثقافات القديمة .كالسبب الثاني هك أف التعاليـ العبرية المتعمقة بشجرة الحياة هي معقدة جدان

كغامضة جدان لدرجة تجعمني أشؾ بأنه حتى الفقهاء اليهكد يدرككف جيدان عما يتكممكف خالؿ تناكؿ
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تمؾ التعاليـ .لهذا السبب ،فإف أسمكبي في طرح األفكار المتعمقة بمنظكمة شجرة الحياة في كافة

أجزاء هذة السمسمة مف الكتب يختمؼ تمامان كهك اجتهاد شخصي مني بهدؼ تكضيح أفكارها

المتشابكة كالمعقدة جدان .لهذا السبب سكؼ لف يجد القارئ الكريـ أم مرجع آخر في العالـ يتناكؿ
هذة التعاليـ بهذا األسمكب الكاضح كالبسيط .ربما سبب التعقيد الذم يشكب كافة الكتب المتعمقة

بتعاليـ القبالة يعكد إلى أف الكتاب الذيف يزعمكف بأنهـ عارفيف ال يفهمكف جكهر تمؾ التعاليـ أصالن.

كُف َضعؽ يُظىيح شجغج احلُاج تـغَمح طذُذح؟
ظمة صارت مألكفة
أصبحنا نعمـ أف الشجرة تتألؼ مف عشر مقامات أك انبعاثات مكزعة بصيغة من ّ
لدينا .هذة المقامات تشكؿ أنماط أكلية لمتجميات المختمفة في العالـ المادم ،إف كانت جكانب نفسية

أكلية أك نمط ّأكلي .كقد عممنا
أك ركحية أك عقمية أك غيرها مف أمكر مختمفة .كؿ مقاـ يمثؿ فكرة ّ
سابقان كيؼ أف كؿ مقاـ يمثؿ مرحمة مف مراحؿ التجمّي اإللهي أك المجريات المتسمسمة لعممية
الخمؽ .معركؼ تقميديان أف الفقهاء القدامى لفمسفة القبالة لـ يتحدثكا كثي انر عف هذة المقامات المختمفة،

كعادةن ما يسمكف كؿ مقاـ كيقدمكف بعض الصفات كالخصائص التي يمثمها ،ككاف هذا عمؿ مقصكد
ألنهـ أرادكا تشجيع التالميذ عمى اختبار منظكمة شجرة الحياة كجدانيان بدالن مف تقبؿ المعمكمات
مجرد آراء كأفكار خاصة بالمعمّميف
المتعمقة بها بشكؿ أعمى ،كقد تككف المعمكمات التي تقدـ لهـ ّ
كيمكف لهذة األفكار أف تككف بعيدة عف الحقيقة .مف هنا نشأت الطريقة العرفانية ،أم استنباط
التأمؿ بحيث كؿ مريد يتكصؿ إلى نتائد مالئمة لتككينه الفكرم/اإلدراكي
الحقائؽ عبر االختبار ك ّ
الخاص .يمكف النظر إلى شجرة الحياة كمقاماتها كاختبارها مف خالؿ جكانب كمستكيات عديدة.
األكلي لتركيبة
الشجرة تمثؿ المبدأ الجكهرم كاألساسي لكؿ شيء مخمكؽ .هي بالتالي تمثؿ المخطط ّ
األكلي ال بد مف أف يجد
اإلنساف النفسية كالعقمية كالجسدية ،ككؿ شيء يحصؿ في هذا المخطط ّ
انعكاس له في جكهر اإلنساف .مف هنا جاء ضركرة قياـ المريد بإيجاد تماهي بيف ما يختبرة كيدركه

في جكهر كيانه كبيف التفاعالت التي يمكف استنباطها مف مخطط الشجرة بما تحتكيه مف مقامات
كمسارات كاصمة بيف هذة المقامات .كؿ مقاـ له مكقعه الخاص كالمميز في الشجرة ،كهذة المقامات
تتفاعؿ مع بعضها كفؽ أنماط محددة كعبر المسارات التي تكصمها ببعض .ما سأقدمه هنا هك

بعض المعمكمات المساعدة عمى فهـ هذة الصيغة التفاعمية بيف المقامات كذلؾ عبر تقديـ تعريفات
كأكصاؼ مختصرة لكؿ مقاـ كأترؾ لكـ باقي المهمة في استنباط معناها كدكرها الفعمي .سكؼ
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أستخدـ األسماء التي اخذت بها فمسفة القبالة العبرية رغـ أف األسماء التي منحتها لبعض المقامات

قد تبدك لمكهمة األكلى غير مناسبة لمعناها الفعمي ،لكف يبدك أف هذة التسمية هي مف بقايا الطريقة

العرفانية التي تالشت عبر العصكر إلى أف كصمت إلينا هذة الفمسفة بهيئتها المعقدة كأسمكبها
المتشدد كالمتحجر كغير المجدم أحيانان.
ّ
.....................

يعاٍَ يماياخ شجغج احلُاج
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ادلماو طفغ
لقد اخت مفت التسميات التي أشارت إليه حسب اختالؼ المدرسة أك الثقافة التي انتهجت هذة الفمسفة،
معركؼ في فمسفة القبالة باسـ "أين سوف"  ،AIN SOPHكالفمسفة المصرية القديمة أشارت إليه

باسـ "آمين"  .AMENهك األقدـ مف بيف كؿ األقدميف ،يرمز له بالعيف المغمضة إذا لـ تتفتح بعد.
كاف المعممكف يترددكف في االستطراد بكصفه كتمقيبه حيث إذا تـ تعريفه فهذا يعني تدنيسه ،لكنهـ

معينة بخصكص الصيغة التي كاف كفقها يبعث الخمؽ مف نفسه ،ككانكا
كانكا يفترضكف نظريات ّ
يسخركف لهذا الكياف المطمؽ رمك انز محددة بصفتها كاصفة ،جزئيان عمى األق ّؿ ،لقكاة كقدراته .أشهر
ّ
تطكؽ مساحة ال محدكدة مف
تمؾ الرمكز كانت الدائرة التي ترمز أصالن لألبدية .هذة الدائرة الرمزية ّ
الحياة المتعذر استيعابها ،كالحدكد الدائرية لهذة الحياة هي مطمقة كالمتناهية بحيث يتع ّذر قياسها.

هذة الدائرة الزالت خالية مف النقطة المركزية (الشمس) كبالتالي [آيف سكؼ ال يمثؿ المركز فحسب

بؿ هك المساحة أيضان ،فالمركزية تمثّؿ الخطكة األكلى نحك المحدكدية .الشكؿ الدائرم الممنكح لػ أيف

سكؼ يد ّؿ عمى أف الفضاء هك محصكر نظريان داخؿ كرة شبه بمكرية ،حيث ال يكجد شيء خارجها،
كال حتى الفراغ .داخؿ هذة الكرة تجرم عممية الخمؽ كالتالشي.

هكذا يككف [أيف سكؼ كفقان لنمكذج البيضة الككنية (الصكرة عمى اليميف) ،كرمزكا إليه بالعيف
المغمضة التي لـ تفتح بعد .الصكرة عمى اليسار تبيف مكقعه في أعمى الشجرة
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إف كؿ عنصر أك مبدأ ينشط طكاؿ أبدية الكالدة كالنمك كالتالشي الككني يجرم ضمف المحتكل

المدركة .إنها "البيضة الككنية"  Cosmic Eggالتي لـ تنكسر بعد .كصفت
الشفاؼ لهذة الكرة غير ّ
كامؿ عممية الخمؽ في الجزء الثامف حيث يتكاثؼ المحتكل في المركز بعد انزياحه مف المحيط
كبالتالي ال داعي لذكرها هنا.
أشارت إليه التعاليـ الركحية المصرية باسـ [آميف ككصفته بأنه الحالة األساسية هلل أك الكجكد قبؿ

الخمؽ ،كهي عبارة عف كمكف غير متمايز .في مستكل "آميف" ،تككف الخاصية الجكهرية "لمعقؿ"
تعبر عف
عبارة عف حالة مف النعيـ ،السالـ ،كتسمى بالمغة المصرية القديمة "حتب"  Hetepحيث ّ
حالة سالـ داخمي ال يتزعزع .أما الخاصية الجكهرية "لممادة" عند مستكل "آميف" ،فهي عبارة عف
متحرؾ .كجب المالحظة
كمكف صافي ،كهذا يعني كجكد "جهد" (بالمصطمح الكهربائي) لكنه غير
ّ
هنا أف الكممة الهندكسية "نيرفانا"  nirvanaتكصؼ تمامان حالة "آميف" ،كهي تعني حرفيان "انعداـ

الحركة" ("نير" = ال ،ك"فانا" = حركة) .كانعداـ الحركة يعني انعداـ "الذبذبة" ،كتعني بالتالي غياب
كؿ شيء ،كتعني بالتالي انعداـ المكاف كالزماف .كيعني كذلؾ غياب "الضكء" ،حيث الضكء هك

ذبذبة أيضان .إذان" ،حتب" هك السالـ الداخمي كفؽ مفهكـ المصرييف ،ألنه يمثّؿ حالة تقبع في مكاف

ما داخؿ اإلنساف .ال يمكف إيجادها في المبدأ المادم لمكجكد ،بؿ في المبدأ العقمي .لهذا السبب هي

تقبع في مكاف تجاكزم .هي المظهر مف الكجكد الذم ال يتجزأ ،حيث إذا كصمت إلى هذة الحالة مف
السالـ الداخمي ،لـ يعد هناؾ ما يتجاكزها.
هك الحالة النهائية مف السككف الصافي ،أم تككف الطاقة في حالة كمكف كامؿ .كالهما معان ،العقؿ

يككناف المفهكـ المصرم لحالة الخالؽ قبؿ عممية الخمؽ .هذا هك "آميف"،
الساكف كالمادة الساكنةّ ،
المصدر الذم انبعث منه كؿ شيء .كيعتبر أيضان ،في العمكـ الركحية المصرية ،الطبيعة الحقيقية

لإلله الكامف باطنيان ،الذم هك غير مشركط ،ال يمكف إزعاجه أك تعكير صفائه بفعؿ المؤثرات

التدرج المادم .بينما اإلنساف ،بمظهرة المادم الكثيؼ
الخارجية .هك الدرجة "صفر" في أعمى سمـ ّ
التدرج المادم .هذة الدرجة األخيرة تمثّؿ المرحمة النهائية لعممية الخمؽ.
يمثّؿ آخر درجة في أسفؿ ّ

ال يمكف االستطراد في الحديث عف هذا المستكل التجاكزم حيث ال يمكف مكافقته مع أم معنى مف
المعاني الدنيكية التي نستخدمها كبالتالي المزيد مف الشرح في هذا المستكل تحديدان ال جدكل منه.
عندما تحدثت عنه فمسفة القبالة كصفته قائمة :في البداية كاف هناؾ شيء أك ال شيء .ال يهـ إذا
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استخدمت أم مف الحالتيف ألنه في هذا المستكل مف غير المجدم الحديث مطكالن هنا .الكصؼ

األفضؿ لهذة المستكل هك اعتبارة "المطمؽ" أك "الالمحدكد" كهذا يكفي .يكممكف بعدها عبر القكؿ:
مف هذا الالشيء الغير قابؿ لالستيعاب خرج شيء .عبارة عف نقطة متبمكرة في الكسط بعد انزياح

ا لمحتكل مف المحيط نحك المركز .لقد كصفت كامؿ العممية التي تميها في الجزء الثامف ،كتطمب
ذلؾ كتاب كامؿ لشرح المبادئ كالمفاهيـ الفمسفية المختمفة التي رافقت هذة العممية .المهـ أنه في
األكلية المتجمية في الكجكد المادم (كما شرحتها في
هذا المستكل التجاكزم كلدت كامؿ المبادئ ّ
الجزء الثامف) .تقكؿ فمسفة القبالة أف هذة النقطة التي تكاثفت في مركز دائرة أيف سكؼ (البيضة
األكؿ في شجرة الحياة .أعتقد أنني شرحت كامؿ
الككنية) هي التي أصبحت تمثؿ "كيثر" كهك المقاـ ّ
مراحؿ تش ّكؿ الشمس المركزية التي انبعثت مف هذة النقطة المتبمكرة .تذكر أف القبالة لـ تكصؼ أم
مف المراحؿ التي ذكرتها في الجزء الثامف ،حيث استخمصتها مف مراجع أخرل مختمفة.

إذان ،مف هذا العالـ التجاكزم المحجكب كميان عف مجاؿ إدراكنا انبعثت الشمس المركزية التي أشارت

األكؿ في الشجرة .كهذا ما سنتعرؼ
إليها فمسفة القبالة باسـ "كيثر"  ،Ketherكهي تمثؿ المقاـ ّ
عميه في الصفحات التالية.
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ّ

ادلماو األول
األكؿ يمثّػػؿ تجمّػػي اهلل [تعػػالى فػػي العػػالـ ،كهػػك صػػكرة منعكسػػة لممقػػاـ "صػػفر" المكجػػكد فػػكؽ
المقػػاـ ّ
الشػػجرة .أم بمعنػػى آخػػر ،المقػػاـ [صػػفر يمثّػػؿ اهلل قبػػؿ تجمّيػػه ،أك خػػالؿ احتجابػػه ،بينمػػا المقػػاـ [ٔ
عمى الشجرة يمثّؿ تجمّي اهلل في العالـ المتجمّي .لكنه يقبع في القسـ الباطني مػف العػالـ المتجمّػي كمػا

رأينػػا سػػابقان .يكصػػفكف هػػذة المرحمػػة بأنهػػا مرحمػػة تفػػتح العػػيف .إذا كػػاف المقػػاـ صػػفر يمثػػؿ دائ ػرة ترمػػز
األكؿ يمثؿ النقطة داخؿ الدائرة كهي ذاتها التي تمثؿ رمز الشػمس فػي
لألبدية كالالمحدكد فإف المقاـ ّ
المراجع الفمكية القديمة.

هذة هي مرحمة تفتّح العيف .هذا المستكل يشهد تجمّي الخالؽ المحجكب مف حالة تجاكزية إلى حالة
تجمّي .مف هنا يبدأ العالـ المتجمّي الذم يمكف إدراكه حتى كلك بالحدس كالتبصّر .مف هنا تبدأ
مقامات شجرة الحياة بالتجمّي الكاحدة تمك األخرل ،إذ تمثؿ كامؿ مسيرة التجمّي حتى تنتهي إلى
التجسيد المادم الممثؿ بالمقاـ العاشر.

كفقان لممراجع العبرية ،هذا المقاـ اسمه "كيثر"  Ketherكمعناة التاج ،تذكر أف التاج يعتبر أحد

الرمكز المنسكبة لمشمس .لكف لهذة الكممة معاني كثيرة كأعتقد أف لها صمة كثيقة بالكممة العربية

[السيد كثير الخير كالعطاء أك [خير عظيـ  .تكصؼ تعاليـ القبالة
"ككثر" التي معناها في القامكس
ّ
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هذا المقاـ بأنه مصدر النكر المنبعث مف الظالـ .هك ميحاد مؤلؼ مف طاقة صافية .يحكم في

األكلية في الككف المتجمّي .هك كعي صافي ،كيقبع فيه الجكهر اإللهي
داخمه كافة األنماط ّ
لمشخص .كهذا الجكهر أبدم كال يمكت مع الشخص بؿ يبقى قائمان إلى األبد .هك يحيينا ثـ يميتنا ثـ

يحيينا ثـ يميتنا ثـ إليه نعكد كنعكد كنعكد ...إلى آخرة .كفقان لمتعاليـ الركحية المصرية ،مف أجؿ أف

نرتقي إلى مستكل هذا المقاـ مف حيث النقاكة كالصفاكة يتطمّب األمر عدد كبير مف التجسيدات

(تقمص) إذا كاف يدرؾ الفرد بهذة الظاهرة أك يجهمها (اإليماف بها أك عدـ اإليماف) فهك
األرضية ّ
منخرط بهذة الرحمة عمى أم حاؿ .هذا المقاـ يمثؿ الجكهر األساسي لكينكنتنا .هك المحياد الذم

كاف دائمان كسيبقى أبدان .هك أزلي ألنه يمثؿ القسـ المتجمّي مف الخالؽ [ج ّؿ كعال  .نحف مفصكلكف
فنظف أنه غير مكجكد أصالن ،رغـ أنه يمثؿ جكهر كياننا كسبب كجكدنا.
عنه إدراكيان فحسب،
ّ
المتجمية في العالـ
هذا المقاـ يمثؿ "أكزيريس"  Osirisفي التقاليد المصرية ،كهك الخاصية اإللهية
ّ
"كمية الكجكد" (ألنه متجاكز لعامؿ المكاف) .إذا نظرنا إلى األمر مف زاكية أشمؿ نجد أف
التي تمثّؿ ّ
"كمية الكجكد" هك ذاته مبدأ "الفكرة الرئيسية" ،بمعنى الشيء الذم يؤثّر في كؿ جانب مف
مبدأ ّ
جكانب األشياء ،أك الكاقع ،أك غيرها مف حاالت كتجميات مختمفة .هك مكجكد في كؿ خمية مف

خاليانا ،كؿ ذرة مف أجسامنا ،كؿ عضك مف أعضائنا الجسدية ..إلى آخرة ،كلكال هذا التجمّي
الهكلكغرافي متعدد األبعاد في كياننا الجسدم لما استطعنا البقاء أحياء في هذا العالـ المادم.

المرادؼ اإلغريقي كالركماني لصاحب هذا
المقاـ هك اإلله "فانيز"  .Phanesناد انر ما تـ

ذكرة في األساطير ألنه إله محجكب عمكمان
كيقتصر ذكرة في المدارس السرية اإلغريقية

كالركمانية .لهذا السبب نرل في األساطير
الشعبية التركيز عمى "زيكس" (جكبيتر) بصفته
سيد اآللهة بدالن مف "فانيز".
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ادلماو انصاٍَ
األكؿ) ،هػذا
المقاـ الثػاني يمثػؿ القػكة الذكريػة المندفعػة مػف النػكاة الشمسػية التػي يمثمهػا "كيثػر" (المقػاـ ّ
هك االبف المقدس لالبف المقدس .النفحة الشمسية المكلكدة مف النكاة الشمسػية .هػذا هػك مقػاـ الحكمػة
المقكم كالمنعش في الكجكد .لكف باإلضافة
كفؽ تعاليـ القبالة .هك المبدأ الحيكم الذم يمثؿ العنصر ّ
إلػػى ذلػػؾ ،كهػػك األمػػر األهػػـ ،هػػذا المقػػاـ يمثػػؿ اإللهػػاـ كالبديهػػة كالفطانػػة كالبصػػيرة كالػػكحي ككػػؿ مػػا
يتعمػػؽ بالمعمكمػػات التػػي تػػأتي مػػف مصػػادر غامضػػة غيػػر تقميديػػة أك مألكفػػة .هػػذا مػػا قصػػدة الحكمػػاء

عندما سمكة مقاـ الحكمة ،إذ يقصدكف الحكمة اإللهية التي تمثؿ الحقيقة النهائية لكؿ شيء.

هذا المقاـ يمثؿ قكة الحياة التي تحافظ عمى بقائنا أحياء في هذا العالـ .هي النبضة المستمرة لمشمس

األكلية التي تنعش الككف
بحيث ال يمكف لمكجكد المادم أف يبقى متماسكان دكف حضكر هذة الحركة ّ
بكافة أنكاع الحركة (ذبذبة ،نبض ،إيقاع ..إلى آخرة).

المرادؼ المصرم لصاحب هذا المقاـ هك اإلله "تيهكتي"  ،Tehutiكالمرادؼ اإلغريقي كالركماني

هك "أكرانكس" .Uranus
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ادلماو انصانس
إذا كاف المقاـ الثاني يمثؿ القكة الذكرية المندفعة مف النكاة الشمسية فإف المقػاـ الثالػث يمثػؿ المحتػكل
األنثػكم المتكػاثؼ عمػى جػدار الفقاعػة الشمسػية بفعػؿ تمػػؾ القػكة الذكريػة .هػذا المقػاـ يمثػؿ كافػة أنػكاع
الطاقات األنثكية في الكجكد .هنا تنشأ الطبيعة األنثكية التػي تحتضػف البػذرة ثػـ تكلػد الثمػرة .إنهػا األـ
العالمية بكؿ ما تحممه الكممة مف معنى.

األكلي الذم يمأل كؿ الفضاء .هنا ينشأ شكؿ كهيئة القكة المندفعة الممثمة بالمقاـ
هك المحتكل ّ
البينة أم البياف ،أم تبياف الهيئة أك الشكؿ.
الثاني .لهذا السبب أشار الحكماء إلى هذا المقاـ باسـ ّ
البينة ال تمثّؿ المفعكؿ المادم فحسب (تفاعؿ قكة مع محتكل) بؿ
لكف مف جهة أخرل ،فإف هذة ّ
المفعكؿ العقمي أيضان ،حيث البياف هك بياف األفكار كالمفاهيـ ،كالخكاطر ،فالقكة اإللهامية كالبديهية

(البينة) فيحكلها إلى أفكار مفهكمة كقابمة لالستيعاب
لممقاـ الثاني (الحكمة) يتمقاها المقاـ الثالث ّ
(البينة) يصيو الشكؿ النهائي لكافة جكانب
كالتصنيؼ .باإلضافة إلى هذا كمه فإف المقاـ الثالث ّ
حياتنا ،فيصيو مثالن الشكؿ النهائي لمبيئة التي أعيش فيها ،كالشكؿ النهائي لممرحمة التعميمية التي
أخكضها ،ككذلؾ الشكؿ النهائي لشخصيتي االجتماعية كغيرها مف أمكر حياتية مختمفة.

ٕٗٗ
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األكلي لكافة األشكاؿ النهائية .لكف في هذا المستكل الباطني الذم يمثمه
إذان ،هذا المقاـ يمثّؿ النمط ّ
مجردة كليس حالة فعمية .تذ ّكر أنه لكال كجكد شكؿ نهائي
المقاـ الثالث يبقى الشكؿ النهائي فكرة ّ
نفرؽ األشياء عف بعضها .كؿ شيء
لألشياء لما استطعنا التمييز فيما بينها ،حيث يستحيؿ أف ّ
مكجكد في الككف له شكؿ نهائي ،األزهار كالثمار كالحيكانات المختمفة كالجباؿ كالككاكب ..إلى آخرة.
المرادؼ المصرم لصاحب هذا المقاـ هك اإلله "سيكر"  ،Sekerكالمرادؼ اإلغريقي هك "كركنكس"
 ،Cronusكالركماني هك "ساتكرف" .Saturn

المنجؿ الذم بيد كركنكس يرمز إلى كبح جماح

الحركة كتحكيمها أك تطكيعها لتتجمّى بشكؿ آخر،

كهذا ما ترمز إليه الصكرة في األعمى حيث يتـ

تطكيع األفعى (رمز الحركة) بطريقة مفيدة .غالبان ما

يربطكف "كركنكس" بمكضكع الزمف ،حيث يصكركنه

أحيانان كفي يدة ساعة رممية .عند هذة المرحمة مف

التجمّي كالتي يمثمها المقاـ الثالث في شجرة الحياة،

يكلد عامؿ المكاف (المحتكل) كبعدها يصبح ممكنان

لممخمكؽ أف يستكعب عامؿ الزمف .قبؿ هذة المرحمة
ليس لعنصر الزمف أم قيمة أك معنى.

ٕ٘ٗ
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ادلماو انغاتع
هذا هك ّأكؿ مقاـ يكلد خارج الفقاعة العمكية (المؤلفة مف الثالكث السماكم الكامف في العالـ
الباطني) ،تقكؿ تعاليـ الفبالة بأنه ّأكؿ مقاـ يكلد بعد الهاكية الكبرل (كيقصدكف بذلؾ الحاجز الذم
يفصؿ بيف الثالكث السماكم كباقي المقامات) كهناؾ بعض المراجع العبرية التي تضع مكاف هذة

الهاكية مقاـ خاص كتسميه "داث"  .daathالهاكية هي الفاصؿ بيف العالـ الباطني كالعالـ الظاهرم،

لهذا السبب أشاركا إلى "داث" بمعنى المعرفة إذ بعد تجاكزة يبدأ العالـ الظاهرم القابؿ لإلدراؾ مف

قبؿ المخمكؽ الدنيكم ،كبالتالي المقاـ الرابع يمثؿ ّأكؿ مقاـ قابؿ لإلدراؾ مف قبؿ العقؿ البشرم ،لكنه
يدرؾ بصيغة فكرة أك رؤيا أك إلهاـ.

إذا كاف المقاـ الثالث يمثؿ الرحـ الذم يحتضف البذرة المزركعة مف قبؿ المقاـ الثاني (القكة الذكرية)
فإف المقاـ الرابع يمثؿ ثمرة هذا الحمؿ ،كهي عبارة عف نبضة خالقة تخرج مف الفقاعة العمكية كميان.

أشار الحكماء إلى هذا المقاـ باسـ الرحمة ،لهذا السبب اتصؼ المقاـ الرابع بالخير غير المحدكد،
لكف الرحمة لها معنى ثاني كهك التكسع كالتدفؽ الغزير كهذا ما تفعمه الطاقة السماكية عندما تخرج
فائضة مف الفقاعة العمكية (الثالكث السماكم) فتقطع الهاكية كتصؿ إلى عالـ السببيات .هذا الدفؽ

يحتكم عمى طاقة منتجة كمنعشة .يعتبر المقاـ الرابع ّأكؿ المقامات السبعة الالحقة التي منحت
شكؿ كهيئة لمككف .بهذا المعنى ربطكا المقاـ الرابع بمفاهيـ تتعمؽ بالقانكف كالعدالة كالسخاء كالحماية
ٕٗٙ
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كغيرها مف سمات ترتبط بالفخامة كالعظمة فتكحي عمكمان إلى الممكؾ ،كلهذا نرل اإلغريؽ يربطكف
المقاـ الرابع باإلله "زيكس"  Zeusأك جكبيتر ( Jupiterبالركماني) كهك ممؾ اآللهة.

اإلله "زيكس"  Zeusأك جكبيتر  Jupiterكهك سيّد اآللهة.

ٕٗٚ
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ادلماو اخلايؾ
إذا كاف المقاـ الرابع يمثؿ تدفّؽ الطاقة بغ ازرة خارج الفقاعة العمكية فإف المقاـ الخامس يمثؿ كبح
كتحديد هذة الطاقة حتى تنقبض كتنحسر .لهذا السبب أشاركا إلى هذا المقاـ باسـ العزـ .حيث هنا
تكمف طبيعة االنضباط كالتقييد كالمنع كالصرامة .لكف هذة السمات هي التي تجعؿ الشخص يتمتع
بضبط النفس أماـ الصعاب ،كالعزـ الذم يدفعه إلى االستم اررية دكف هكادة ،كقكة التماسؾ التي تمنع

االنهيار .لهذا السبب جعؿ اإلغريؽ هذا المقاـ يمثؿ اإلله مارس ( Marsالمريخ) إله المقاتميف
األشداء كالرياضييف الجسكريف.

إف حالة كبح الطاقة المتدفقة كالتي يمثمها المقاـ الخامس لها معاني إيحائية كثيرة يمكف استنتاجها.
إف العالقة بيف المقاميف الرابع كالخامس تمثؿ معادلة التمدد كاالنقباض التي نراها متجمية في كؿ
مكاف في الطبيعة .لكف سمة االنقباض كالتدمير التي يمثمها المقاـ الخامس هي سمة إيجابية كمفيدة.
مثالن ،إذا أردت صناعة الكرؽ فال بد مف قطع شجرة ..إذا أردت إلغاء العبكدية فعميؾ تدمير الثقافة

تعزز هذة الممارسة المقيتة ..إذا أردت تغيير رأم أحد األشخاص فعميؾ أكالن تدمير معتقداته
التي ّ
بخصكص المسألة المعنية .إذا أردت المحافظة عمى نفسؾ مف أم اعتداء جسدم أك معنكم فعميؾ

أف تككف صارمان كصمبان بدرجة معينة في معاممة اآلخريف بحيث تصنع لنفسؾ حدكد رادعة .بهذا

المعنى يصبح التدمير كالقسكة كالصرامة سمات إيجابية .صحيح أف هذا المقاـ صارـ بحيث يعادم
ٕٗٛ
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أم تغيير مف أم نكع ،لكنه في الحالة الطبيعية يفعؿ ذلؾ لصالحنا ،تذ ّكر أنه يمثؿ الجهاز المناعي
في أجسامنا بحيث أم كائف مجهرم غريب يباد فك انر ،كهذا لصالحنا بكؿ تأكيد.
لكف الحاالت المكصكفة سابقان هي حاالت نمطية أك مثالية ،حيث تختمؼ المعايير لدل كؿ إنساف،

كفي اإلنساف الدنيكم عمكمان تككف الحالة شاذة كمنحرفة في األغمب .كهنا يأتي ضركرة التكازف بيف
المقاميف الرابع كالخامس حيث يككف هذا التكازف مختالن بيف المقاميف داخؿ كؿ فرد منا .فالكثير مف
الشطح في السمكؾ ككثرة التغيير كتعدد األفكار كغيرها مف أمكر غير منضبطة يؤدم في النهاية

إلى حصكؿ أشياء كثيرة كبسرعة كبيرة مما يخمؽ حالة فكضى ...بينما عمى الجانب اآلخر ،قمة
التغيير كغياب األفكار الجديدة كالكثير مف الضبط كاإلنغالؽ كالبركتكككالت المانعة تؤدم إلى حالة
اختناؽ كعقـ .كجب أف يككف التكازف قائمان بيف الحالتيف المتطرفتيف .هذا العامؿ المكازف بيف
الحالتيف يمثمه المقاـ السادس الذم ستنعرؼ عميه في الفقرات التالية.

المرادؼ اإلغريقي لصاحب هذا المقاـ هك اإلله

"آريز"  ،Ariesكالركماني هك "مارز" .Mars
غالبان ما جعمكة إله الحرب كالرياضة كالقكة
محرفة لهذا
الجسدية عمكمان ،لكف هذة صفات ّ
اإلله .هك في الحقيقة يرمز إلى ضبط النفس

كرباطة الجأش كهذة فعالن صفات يحتاجها
المحاربكف كالرياضيكف.

ٕٜٗ
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ادلماو انـاصؽ
المقاـ السادس يعتبر مركز الشجرة كتشير إليه تعاليـ القبالة باسـ الجماؿ ،ألنه يمثؿ التكازف
كاالنسجاـ كالتناغـ كالكسطية بيف كافة الطاقات المتفاعمة بيف مقامات الشجرة ،بقسميها العمكم
كالسفمي ،ككذلؾ قسميها األيمف كاأليسر.

لقد ذكرت حالة التكازف كاالنسجاـ كالكسطية بطريقة هندسية ربما أك فيزيائية ،لكف لهذة الحالة الكثير
مف المعاني مف الناحية المعنكية كالنفسية كالعقمية أيضان .مثالن ،ذكرت في الفقرة السابقة أف هذا

المقاـ يمثؿ حالة تكازف بيف المقاميف الرابع كالخامس ،أم أف المقاـ السادس هك حالة التكازف بيف

المتعصبة .لكف هناؾ المزيد بخصكص سمة التكازف المرتبطة
حالة االنفتاح الزائد كبيف الصرامة
ّ
بهذا المقاـ .األمر األهـ بخصكص هذا المكضكع هك الجانب األخالقي كالذم له عالقة كثيقة بحالة

يتميز به هذا المقاـ هك ما يمكف أف نعتبرة كفؽ مفاهيمنا المألكفة
التكازف .التكازف األخالقي الذم ّ
األخالؽ الفطرية ،كهذا النكع مف األخالؽ له درجة تجمّي متفاكتة بيف البشر .هذة األخالؽ ليس لها

تتدمر كتزكؿ
عالقة بالتنشئة أك التربية أك التقاليد االجتماعية ،بؿ بالعكس تمامان ،حيث يمكنها أف ّ
نتيجة التنشئة كالتربية كالتقاليد (خصكصان الدينية المتطرفة منها كالتي تدعك إلى كرة اآلخريف كالحقد
عمى كؿ مف هك مختمؼ) .هذة النكعية مف األخالؽ لها نكهة خاصة بحيث قد ال تحترـ بالضركرة

المبادئ األخالقية التي تحكـ المجتمع بؿ قد تسخر مف تمؾ المبادئ كتنتقدها.
ٕٓ٘
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يمكف أف نراها مكجكدة بدرجة عالية عند بعض األشخاص بينما نجدها غائبة تمامان عند البعض
اآلخر .لكف الفرد الذم تككف حاضرة لديه سكؼ نجدة يتمتع بجكدة شخصية عالية ،استقامة كحسف

بصحة األشياء ،كتقدير عالي لمعدالة كالرأفة باآلخريف ،كاستعداد
الحكـ عمى األمكر ،كحس فطرم
ّ
األكؿ
تاـ لمقتاؿ مف أجؿ ،أك الدفاع عف ،تحقيؽ العدالة إلغاثة أم مظمكـ (هنا يكمف النمط ّ
ضحى بنفسه) .في هذا المقاـ يكمف ذلؾ الشيء الذم نسميه الضمير.
لممخمّص الذم ّ

إذان ،المقاـ السادس يمثؿ حالة التكازف كاالتزاف بكؿ أنكاعه كجكانبه .لكف لألسؼ الشديد ،حالة
التكازف هذة تككف غائبة أك كجكدها جزئي في كياف األفراد الدنيكييف .جميع جكانب حياتنا العصرية

ضد حالة التكازف هذة ،حتى طريقة تنشئتنا كتقاليدنا االجتماعية كسمككيات حياتنا العصرية..
تعمؿ ّ
متجمية اليكـ في
جميعها تساهـ في قمع كتدمير هذة الحالة المرهفة كالرقيقة كبالتالي ناد انر ما نراها
ّ

األشخاص .هذا الجانب المقمكع في شخصيتنا (أم التكازف األخالقي) يمثؿ أحد األهداؼ الرئيسية
لممدارس السرية التي تعمؿ عمى إعادة إنعاشها كتنشيطها في جكهر المريد فتسطع كتزدهر مف

جديد .فيتجمّى حكرس مف جديد في داخمنا كيقارع شيط الذم هك األنا الدنيكية التي تسيطر عمى
كياننا بالكامؿ ،فيتغمب عميه أخي انر كيجمس عمى العرش .كبالتالي ،كفقان لتعاليـ شجرة الحياة نرل أف

يضحي المريد باألنا الدنيكية لديه (قتؿ
هذا المقاـ ال يمكف أف ينشط بكامؿ ركعته إال بعد أف
ّ
األسد) ،كهذا ما كجب عميه فعمه قبؿ متابعة تسمّؽ الشجرة في مسيرته الطكيمة نحك االرتقاء الركحي.

المرادؼ اإلغريقي لصاحب هذا المقاـ هك "دايكنيسكس"
 ،Dionysusكالركماني هك "باخكس"  .Bacchusكهناؾ
أيضان المرادؼ اإلغريقي/الركماني الشهير هك اإلله "أبكلك"

.Apollo

ٕٔ٘
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ادلماو انـاتع
هذا المقاـ هك ّأكؿ مستكيات العالـ الدنيكم ،كهك يمثّؿ مهجع العاطفة كالرغبة كالمشاعر كتمؾ القكل
الدفينة التي تحفّز عمى خمؽ الحاالت الذهنية المختمفة .هذا هك المكاف الذم يجعؿ الفرد متفهم نا
لألمكر بكاسطة المحبة كالرضى كليس بالمنطؽ العقالني .هذا هك المكقع الذم يم ّكف الفرد مف التم ّذذ

بالفنكف بكافة أنكاعها كأشكالها لكف هذا التم ّذذ ليس بالحجة كالبرهاف.

سمي هذا المقاـ باسـ النصر لكف لهذة التسمية شرح عرفاني مستفيض ال مكاف له اآلف لكف ال بد
مف أف يستنبطه القارئ عبر قراءة المكاضيع المختمفة في هذا الكتاب .هنا تتخذ الطاقة المتجمية

نزكالن عبر الشجرة هيئة استثارات كمحفّزات حيكية ،أم مثالن :لماذا نستمر في العيش؟ لماذا العناء
في ذلؾ؟ ما الذم يحفزنا فعميان عمى القياـ بأفعاؿ كنشاطات مختمفة؟ قد يخطر في ذهف أحد الفنانيف

معينة ،لكف ما الذم يحفزة عمى رسمها أك نحتها أك تمحينها؟ لماذا نحف نرغب في
رؤيا لقطعة فنية ّ
يعبر عف
المنافسة كالربح؟ لماذا نحف نهتـ بما يحصؿ مع اآلخريف؟ ..إلى آخرة .المقاـ السابع ّ

المحفّزات الحيكية األساسية الخالقة كذلؾ بطريقة تجعمنا نميزها عمى أنها دكافع أك مشاعر أك
عكاطؼ .المقاـ السابع يمثؿ القكل المحفّزة التي تحكـ سمككنا لكنها غير عقالنية كيعجز التعبير
عنها بالكالـ أم هي دكافع غير عقالنية كما قبؿ شفكية  .pre-verbalمثالن ،حاكؿ أف تسأؿ كلد
ٕٕ٘
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صغير لماذا اختار هذة المعبة في المتجر كليس تمؾ المعبة ،فسيقكؿ لؾ أنه يريدها فقط كال يعرؼ

تغير
لماذا .اسأله عف الفائدة منها أك ما هي حسنتها ،يقكؿ لؾ أنه ال يعرؼ لكنه يريدها .حاكؿ أف ّ
طبيعة أحد األشخاص أك قناعاته الخاصة عبر الجداؿ المنطقي كسكؼ تكتشؼ أف هذا مستحيؿ.

هذا هك مفعكؿ المقاـ السابع.

المرادؼ اإلغريقي لصاحب هذا المقاـ هك اإللهة "أفركديت"  Aphroditeكالمرادؼ الركماني هك
اإللهة "فينكس"  .Venusمعركؼ أنها إلهة اإلغراء كاإلغكاء لكف يبدك أف هذة السمات سطحية
بالنسبة لممعنى الحقيقي لهذا المقاـ.

ٖٕ٘

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

ادلماو انصايٍ
هذا المقاـ هك معاكس تمامان لممقاـ السابع .المقاـ الثامف يمثؿ كؿ ما هك منطقي كعقالني .هنا يتـ
ضبط كصقؿ العكاطؼ كالمشاعر بقكة الفكر كالعقالنية .هك يتعمؽ بالذكاء كالمنطؽ كبكؿ ما هك
فكرم .هذا المقاـ يمنح االتزاف كالثبات كالصيغة العممية لمطاقة العاطفية المتدفقة مف المقاـ السابع.
المقاـ الثامف هك ذك طبيعة تحميمية كتخمينية كنظرية كبالتالي ال يأخذ بالعكاطؼ كالمشاعر.

إذا عدنا إلى السؤاؿ الذم طرحناة عمى الكلد الصغير لماذا اختار هذة المعبة كليس تمؾ ،ككاف

جكابه .." :أنا أريدها فحسب ، "..فسكؼ نكتشؼ أنه إذا تكجهت بنفس السؤاؿ لشخص بالو فسكؼ
تحصؿ عمى كمية كبيرة مف األسباب التبريرية .نحف نعيش كسط ثقافة اجتماعية بحيث مف

الضركرم تقديـ تبريرات منطقية لما نفعمه .المقاـ الثامف هك المكقع الذم يمنح شكالن الحتياجاتنا

كدكافعنا الداخمية كذلؾ عبر منحها أسباب كتفسيرات عقالنية .لذلؾ المقاـ الثامف هك مقاـ المنطؽ
كالتجريد كالمغة كالتكاصؿ .بفضؿ هذا المقاـ لدينا قدرة فطرية عمى التجريد ،االنتقاؿ مباشرة مف

الخاص إلى العا ـ ،كما أنه لدينا قدرة فطرية عمى إيصاؿ هذة التجريدات المختمفة عبر استخداـ المغة
كالتعبير الكالمي.

ٕٗ٘

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
لكف بنفس الكقت ،فإف المبالغة أك اإلفراط في التعبير عف سمات كخصائص هذا المقاـ يكلّد

التعصب كاالنغالؽ ،كمف جانب آخر ،فإف التعبير عف العكاطؼ دكف تفكير يكلّد مثالن الغضب
الغير قابؿ لمسيطرة .لهذا كجب التكازف بيف المقاميف السابع كالثامف لمحصكؿ عمى حالة كسطية

مرضية.

الرديؼ اإلغريقي لصاحب هذا المقاـ هك اإلله "هرمز"  ،Hermesكالركماني هك "ميرككرم"
 .Mercuryرغـ أنه يعتبر رسكؿ اآللهة إال أنه يمثؿ الذكاء الدنيكم ،لهذا السبب تمتع اإلله هرمز
أك ميرككرم بصفات مثؿ التجارة كالحرفة الصناعية كحتى المصكصية كقطع الطرؽ .رغـ هذة

التبصر كالديف كالحكمة .يمكف تفسير هذة التناقضات بطريقة
الصفات اال أنه يمثؿ أيضان الفطنة ك ّ
كسر الحياة كسبيؿ الخالص
كاحدة فقط :يمكننا استخداـ ذكائنا الدنيكم إما لمتعرؼ عمى الخالؽ ّ

فنرتقي ركحيان كنناؿ الخالص األبدم ،أك نسعى لمبحث عف سبؿ تساعدنا لالرتقاء الدنيكم المؤقت.

(سكؼ أتناكؿ هذا المكضكع بالتفصيؿ الحقان).

ٕ٘٘

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

ادلماو انراؿع
األكؿ
أشاركا إلى المقاـ التاسع باسـ األساس ،كهك فعالن يمثؿ األساس لكف كفؽ معنييف مختمفيفّ ،

يجعمه القاعدة التي تستند عميها المقامات العمكية السابقة حيث مف خاللها تعبر عف قكاها كطاقاتها
بخصائصها المختمفة خالؿ تجميها في هذا العالـ المادم .كمف جانب آخر هي تمثؿ األساس الذم

تجمع مف
يستند عميه العالـ المادم حيث هذا األخير هك ّ
مجرد تعبير مادم أك تجسيد متبمكر لما ّ
طاقات كقكل مختمفة في المقاـ التاسع.

تمر عبر المقاـ التاسع قبؿ أف تعبر عف
كافة القكل كالطاقات التي تمثمها المقامات الثمانية السابقة ّ
نفسها بصيغتها النهائية في العالـ المادم .كظيفة المقاـ التاسع هي جمع كتشكيؿ كدمد كتحكيؿ هذة
القكل كالطاقات العميا كمف ثـ قكلبتها إلى نماذجها النهائية قبؿ أف تتجمى كفؽ هيئة نهائية في العالـ
المادم .لهذا السبب يشار أحيانان إلى المقاـ التاسع بأنه يمثؿ الكعاء الحاكم لالنبعاثات الثمانية

يعبر عف نفسه مف
السابقة (المقامات) كبعد اختالطها ببعضها تخرج نحك التجسيد المادم الذم ّ
خالؿ المقاـ العاشر .مف هنا نستنتد الدكر المهـ كاألساسي لممقاـ التاسع بالنسبة لممخمكؽ المادم،
تنسؽ كتدير كتن ّشط كتحيي كتحفّز كافة األقساـ كاألعضاء كاألجهزة
حيث يمثؿ الطاقة الخفية التي ّ
كغيرها مف الجزئيات التي يتألؼ منها الجسـ المادم.
ٕ٘ٙ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
لكف مف الجانب اآلخر ،أم كفؽ مفهكـ تجاكزم ،فإف المقاـ التاسع يمثؿ االنعكاس الدنيكم لممقاـ

األكؿ يمثؿ الحقيقة بينما المقاـ التاسع يمثؿ الكهـ .كبهذا
األكؿ القابع في أعمى الشجرة .كالمقاـ ّ
ّ
المعنى يمثؿ المقاـ التاسع الخياؿ كالحمـ كالكهـ .لكف مف منظكر دنيكم مادم فإف هذة السمات
األخيرة (الخياؿ كالكهـ كالحمـ) هي التي تجعؿ األمكر تجرم كما تفعمه حاليان في هذا العالـ المادم

سر هذا المبدأ جيدان قبؿ التعامؿ معه .مف استكعب هذا المبدأ جيدان
الذم نألفه ،لكف عمينا أكالن فهـ ّ
يصبح فقيهان في عمكـ السحر كالقدرة عمى تحكيؿ الكاقع كميان .المهـ أف نعرؼ اآلف بأف المقاـ التاسع
يمنحنا قكة التكاصؿ كاالتصاؿ مع العالـ الخارجي الذم يمثمه المقاـ العاشر.

المرادؼ اإلغريقي لصاحب هذا المقاـ هك اإللهة "أرتيميس"  ،Artemisكالركماني هك اإللهة "ديانا"
.Diana

ٕ٘ٚ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

ادلماو انعاشغ
المقاـ العاشر هك المقاـ األخير في الشجرة ،كأشارت إليه فمسفة القبالة باسـ المممكة ،كيمثؿ الخمطة
النهائية التي تحكم مجمكع المقامات األخرل في الشجرة .المقاـ العاشر هك التعبير النهائي لتجسيد
المقدس القابع في األعمى .هذا المقاـ يمثؿ العالـ المادم الذم نختبرة يكميان ،كما يمثؿ الجسد
لمكائف ّ
المادم الذم نستخدمه لخكض تجاربنا في هذا العالـ المادم .كمف جانب آخر ،هك يمثؿ تبمكر
نهائي لكامؿ الطاقات العمكية التي تجعؿ الحياة المادية ممكنة في هذا العالـ المادم .كمف جانب

آخر أيضان ،فإف المقاـ العاشر يمنحنا القدرة عمى التعبير الذاتي في هذا العالـ المادم.

يشار إلى المقاـ العاشر في أدبيات باطنية مختمفة باسـ الممكة كالبنت كالعركس كالبكابة .بصفته
بكابة فهك المدخؿ الذم يمر عبرة المريد إلى شجرة الحياة .بصفته الممكة أك البنت أك العركس ،فهك
يمثؿ السكينة كفؽ المصطمح العبرم ،كهي المحتكل اإللهي (األنثكم) الذم تبمكر كأصبح مادة
صمبة .اعتبرت بعض التعاليـ الباطنية المادة الصمبة بأنها تمثؿ الجانب األنثكم بينما الشمس

المركزية تمثؿ الجانب الذكرم كبالتالي هك يمعب دكر الممؾ أك األب أك العريس ،كعمى المريد أف
يجمع بيف العركس كالعريس أك إعادة البنت إلى كالدها ،أك جمع الممكة مع الممؾ .كهذة جميعان
أكصاؼ رمزية مختمفة لعممية كاحدة هي إعادة دمد الكعي الدنيكم مع الكعي اإللهي.
ٕ٘ٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
في الحالة العادية تككف السكينة (الحضكر اإللهي) خاممة في كياننا المادم ،لكف مف أجؿ أف

تستيقظ كتنشط فعمى المريد أكالن أف يطهّر المقامات الستة التي تعمك المقاـ العاشر ،أم تمؾ المتعمقة
بالنفس كاألنا ،كاال سكؼ تتراجع السكينة كتعكد إلى سباتها مف جديد.
أعتقد أف الكصؼ المختصر لكؿ مقاـ أفضؿ مف الكصؼ المسهب كالممؿ كسكؼ أترؾ األمر لؾ
التأمؿ في الفكرة الرئيسية لكؿ مقاـ
الستنتاج باقي الخصائص كاألكصاؼ بطريقة عرفانية ،أم عبر ّ
كمف ثـ استنتاج المعمكمات المتعمقة به بشكؿ بديهي.
فيما سبؽ كصؼ مختصر كسريع لممراحؿ التي تش ّكمت خالؿ عممية التجسيد المادم كالتي انطمقت

مف المستكل العمكم الباطني كانتهت في المستكل الدنيكم المادم .كؿ مف هذة المراحؿ تمثؿ مقاـ

قائـ بذاته ،كهذا المقاـ يمثؿ خاصية خاصة به ،كله نشاطه كمفعكله الخاص كبالتالي له تجمّيه
الخاص في المستكل المادم .هذة العممية تسمى مسيرة الصاعقة أك درب السيؼ في أدبيات القبالة
(الصكرة التالية) كهدفها شرح عممية الخمؽ المادم ككؿ ما يرافقه مف جكانب نفسية كعقمية.

يتبع درب السيؼ في تعاليـ "شجرة الحياة" خالؿ كصؼ كشرح اآللية التي تجمى فيها الككف المادم
المقدس
تبينها الشجرة .السيؼ يمثّؿ المسار النازؿ لمكياف
ّ
عبر مراحؿ متعددة كبكاسطة قكل متعددة ّ
خالؿ تجميه في العالـ المادم .أم "طريقة الخمؽ" .إذان ،مسار السيؼ يمثّؿ آلية التجمّي .يتـ تصكيرة
ٕٜ٘

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
األكؿ (التاج) أم في أعالي السماكات ،كرأسه مغركس في
عمكمان بحيث يككف مقبضه عند المقاـ ّ
المقاـ العاشر (المممكة) .كيصكركنه أحيانان عمى شكؿ صاعقة رعدية تضرب األرض بشكؿ خاطؼ
المتعرج لمصاعقة هك ذاته المسار الذم تتبعه مراحؿ التجمّي عبر المقامات المختمفة
كسريع .كالشكؿ
ّ
لمشجرة.

صعب األفعً

درب المريد خالل عودتو إلى العالم السماوي
يكجد درب آخر كهك األهـ بالنسبة لممريد الذم ينشد الخالص كيسمى درب األفعى الذم يمثّؿ مسار
العكدة .األفعى تمثّؿ طريؽ التسمّؽ إلى أعمى الشجرة ،االبتعاد عف الكجكد المادم كالعكدة إلى

األصكؿ اإللهية .يصكركنها عمى الشجرة بحيث يككف ذيمها عند المقاـ العاشر (المممكة) أم الكجكد
األكؿ (التاج) أم في أعالي السماكات .يبدك أف رمزية األفعى
الدنيكم ،بينما رأسها يقبع عند المقاـ ّ
تغير جمدها بيف الحيف كاآلخر .كهذا
ناسبت هذة العممية مف جانب آخر ،حيث معركؼ عنها بأنها ّ

ما يحصؿ مع المريد خالؿ تسمقه مقامات الشجرة عبر مساراتها المتعددة ،حيث كمما كصؿ إلى

تتغير شخصيته بالكامؿ كيصبح إنساف مختمؼ تمامان.
معينة ّ
مرتبة ّ

التحكؿ كالتغيير،
مسار األفعى يمثّؿ الطريؽ إلى
ّ
الفهـ كالبيّنة ،النمك الركحي لمفرد .خالؿ اتباعه هذا
المسار ،يتعمّـ المريد كؿ شيء عف التأمّؿ ،النمك
الشخصي ،البحث عف المعرفة كالبيّنة.

ٕٓٙ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
طريقة درب األفعى تفرض عمى المريد المركر عبر كؿ المقامات ،ككؿ مقاـ يتطمب فترة طكيمة مف

التأمؿ كمعالجة النفس كمف ثـ ينتقؿ إلى المقاـ التالي كهكذا .لكف ال يمكف الحديث مطكالن
الدراسة ك ّ
عف درب األفعى هنا ألننا بحاجة إلى التعرؼ عمى المسارات الرابطة بيف المقامات ،كهذة عممية
طكيمة كال مكاف لذكرها بالتفصيؿ في هذا الكتاب ،لكف سكؼ أقدـ فكرة عف هذة المسارات ألنها

أساسية جدان في تككيف شجرة الحياة ،كما أنها تمثؿ أداة ضركرية لممريد خالؿ تسمقه الشجرة إذ

بغياب هذة األداة لف ينجح أبدان في معرفة كيؼ يتصرؼ كأيف يسير ككيؼ يسير.

ادلـاعاخ انىاطهح تني يماياخ انشجغج
تعرفنا في الصفحات السابقة مف هذا الكتاب عمى مقامات الشجرة ،كهي تعتبر أساسية لمدخكؿ إلى
ّ
رحاب مجاؿ هذة الفمسفة الكاسع .لكف في الحقيقة ،رغـ ما اطمعنا عميه مف معمكمات تتعمّؽ بمقامات
الشجرة إال أننا الزلنا في أعتاب هذا المجاؿ كلـ نتقدـ خطكة إلى الداخؿ .فالجزء األكبر مف هذا

الداخؿ يحتمه مكضكع آخر ،هك األكثر أهمية ،كيتمثّؿ بالمسارات الكاصمة بيف مقامات الشجرة .إذا
أردنا تقييـ المككنات التي تتألؼ منها منظكمة الشجرة مف حيث الدينامية كالفعالية نقكؿ :المقامات

تمثّؿ طاقة ركحية ثابتة ،بينما المسارات تمثّؿ طاقة ركحية ديناميكية .فبالتالي ،مف الضركرم
التعرؼ عمى طبيعة هذة المسارات كآلية عممها ،كذلؾ عبر الدكر الذم تمعبه في المنظكمة.
ّ

تحتكم الشجرة عمى عشرة مقامات ،تمثّؿ األرقاـ ٔ إلى ٓٔ ،كمكصكلة مع بعضها بػٕٕ قناة أك

مسمؾ أك مسار ،كهذة المسالؾ تمثّؿ األبجدية العبرية المؤلفة مف ٕٕ حرؼ .إذا أضفنا األرقاـ

العشر األكائؿ مع المسالؾ (األحرؼ) الػٕٕ نخرج بالرقـ السحرم ٕٖ كنتيجة نهائية ،كالذم ،حسب

التعاليـ ،يمثّؿ مسالؾ الحكمة الػٕٖ .كحسب تعاليـ القبالة أيضان ،تعتبر األحرؼ كاألرقاـ مفاتيح كؿ

السرم الذم استخدـ لترتيبها سكؼ تكشؼ كافة أسرار
المعرفة ،حيث مف خالؿ االستعانة بالنظاـ ّ
الخمؽ .كلهذا السبب تسمى "مسالؾ الحكمة" .هذة الحقيقة الخفية الزالت محجكبة بعناية في منظكمة
الدرجات الماسكنية الػٕٖ.

ٕٔٙ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

المقامات في الشجرة (مف ٔ إلى ٓٔ) تمثؿ طاقة ساكنة ،بينما المسارات الرابطة بينها (مف ٔٔ إلى
ٕٖ) تمثّؿ طاقة ديناميكية .كلهذا السبب فإف معرفة المقامات كحدها ال يكفي لمخركج بنتيجة مجدية
مف أم نكع.

كفقان لفمسفة القبالة (التي هي معقدة جدان بالنسبة لغير المطمعيف عمى التعاليـ السرية) نجد أف كؿ مف

معيف ،كأحد أكراؽ التاركت الرئيسية ،كأحد الككاكب
هذة المسارات منسكب إليه حرؼ أبجدم ،كرقـ ّ
معينة
معيف .كفي المراجع السحرية اليهكدية يكجد حاالت أك نشاطات ّ
أك األبراج الفمكية ،كلكف ّ
معينة تساهـ في تحفيز
(تحضير األركاح مثالن) يمثّؿ كؿ مسار مف مسارات الشجرة كسيمة تذكيرية ّ
معيف (مثؿ أحد أنكاع البخكر ،الحيكانات ،المعادف ،األحجار الكريمة ..إلى آخرة) لكف ال
نشاط ّ
جدكل مف الدخكؿ في هذا الجانب األخير.
األمر المهـ هك أنه مف أجؿ استيعاب هذة المسارات كدكرها في المنظكمة ،ال يمكف االعتماد كميان

عمى النصكص المعقّدة لفمسفة القبالة التي هي مشفّرة بمعظمها ،ليس هناؾ كسيمة أكضح مف
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استخداـ مجمكعة أكراؽ التاركت ،أم عبر االطالع عمى معانيها الرمزية ،ككذلؾ معاني مكاقعها في

مخطط الشجرة ،لكف ال يمكننا االعتماد عمى المراجع المنشكرة لتحقيؽ ذلؾ حيث جميعها متناقضة
كمتضاربة كبالتالي غير صحيحة( .سكؼ أتناكلها في إصدار الحؽ)

لكف المسألة األهـ هي أننا ،في كؿ األحكاؿ ،لف ننجح باستيعاب هذة المنظكمة كما تمثمها ككؿ ما
تكفرة مف استخدامات كتطبيقات كركائع مذهمة إال إذا أجرينا تغييرات جذرية في طريقة تفكيرنا (أم

التخمّص مف بعض الشكائب العممانية/المادية مثالن) ،كأعتقد أف هذة مسألة تعالد بالتدريد عبر
األجزاء السابقة ككذلؾ الالحقة مف هذة المجمكعة.

في الحقيقة ،ليس هناؾ أم مرجعية مجدية يمكف االعتماد عميها لمكصكؿ إلى حقيقة كاضحة كجمية.

عبر الساحر الماسكني "أليستر كراكلي"  Aleister Crowleyعف هذة الحالة الزئبقية التي
لقد ّ
سببت له إرباؾ شديد كحيرة كبيرة (ربما بسبب جهمه الكاضح بكامؿ هذا المجاؿ) خالؿ تناكؿ
مكضكع شجرة الحياة كمقاماتها كمساراتها كأكراؽ التاركت كذلؾ في كتابه الذم بعنكاف كتاب تكث"
( The Book Of Thothالذم يتناكؿ أكراؽ التاركت خصكصان) المنشكر عاـ ٕٜٔٔـ .الزاؿ هذا
األكؿ دكف منازع) بالنسبة لكؿ باحث أك ممارس جاد
الكتاب يعتبر حتى اآلف المرجع األساسي (بؿ ّ
في هذا المجاؿ .ربما يعكد السبب إلى عامؿ الكضكح ،ككذلؾ األسمكب العصرم في تناكؿ

المكضكع مما يجعمه سهؿ الفهـ .لكف هذا الكتاب ال يجدم بشيء بالنسبة لمعارفيف المطمعيف عمى
التعاليـ السرية كاممة .إنه يجدم فقط بدغدغة عقكؿ الجاهميف الذيف يجهمكف أنهـ يجهمكف.
كتب كراكلي يقكؿ في كتابه:

" ..الرقـ ٕٕ يمثّؿ عدد األحرؼ األبجدية العبرية .كما أنه عدد المسارات في الشجرة كفقان لسفر
يتزرع (الكتاب) .هذة المسارات تكصؿ بيف المقامات العشرة في المخطط المسمى "شجرة الحياة".
لماذا عدد المسارات ٕٕ فقط؟ ألف هذا هك عدد األحرؼ العبرية ،حيث كؿ حرؼ يمثّؿ مسار معيّف.
مكزعة عمى مخطط الشجرة بهذة الطريقة
لماذا كجب عمى األمر أف يككف كذلؾ؟ لماذا المسارات ّ

تحديدان؟ لماذا كجب أف ال يككف هناؾ مسارات تكصؿ بيف المقاـ [ٕ ك[٘  ،كالمقاـ [ٖ ك[ٗ ؟"..

ٖٕٙ
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" ..ال يستطيع الفرد اإلجابة عف أم مف هذة األسئمة .هذا يذكرني بقكؿ الشاعر (براكنينو) .." :مف

يعمـ كيؼ الحرؼ "ألؼ" أصبح كصيان عمى "الثكر" ،كلماذا يقكؿ اليهكدم ،ال "جمؿ" يشبه الحرؼ
"جيـ"؟ ."..كؿ ما نعرفه هك أف هذا الترتيب المعتمد تقميديان مف قبؿ "مهما كانت هكيته" الذم صاغ
منظكمة "التاركت" كفؽ مخطط شجرة الحياة"..
كتب كراكلي يقكؿ في مكاف آخر مف الكتاب:
" ..ليس هناؾ منظكمة تعاليـ أكثر صرامة مف المنظكمة العبرية .كتعاليـ "سفر يتزراع" Sepher

( Yetzirahالكتاب) هي األكثر عمقان كتج ّذ ارن بيف عناصر منظكمة التعاليـ العبرية .إنها األكثر
دكغماتية"..
برر مصداقية منظكمة أكراؽ "التاركت" ليس باإليماف األعمى ،بؿ بالتطبيؽ العممي .فبالتالي،
" ..ت ّ
مبرر،
إف االنشقاؽ مف منظكمة تعاليـ القبالة الصارمة كالجافة كالمتصمّبة بشكؿ كبير هك عمؿ ّ
كيمكف إثبات ذلؾ بالتجربة العممية أيضان .النقطة المثارة في الفقرات السابقة ،أم بخصكص طريقة
اختيار المسارات الكاصمة بيف مقامات معيّنة كليس غيرها ،هي في الحقيقة مرتبطة بالتعبير عف

تخص شعائر االنتساب إلى المدرسة السريّة"..
مبادئ عقيدية مهمّة تتعمّؽ بمسائؿ
ّ

..................
انتهى االقتباس

السيد أليستر كراكلي ال ينتمي إلى مجمكعة المتطمعيف عمى التعاليـ الحقيقية كما الكثيريف
يبدك أف ّ
المكرسة لهذا
غيرة ،كذلؾ رغـ تأثيرة الكبير عمى مجمكعة كاسعة مف القراء كالمتتبعيف ألعماله
ّ

المجاؿ تحديدان .أعتقد أف هذا الجهؿ الكاضح بالتعاليـ السرية هك السبب الرئيسي الذم جعمه ينحرؼ

عف طريؽ الصكاب فانتهى به األمر يمارس أعماؿ سحرية شيطانية كتأسيس جمعيات منحرفة ال

تنفع بشيء سكل إضافة المزيد مف الكباء لهذا العالـ المكبكء أصالن.

إذا كاف شخص بمستكل الماسكني أليستر كراكلي ال يفهـ المبدأ الذم تستند عميه المسارات الكاصمة
بيف مقامات الشجرة فهذة مشكمة كبيرة تكشؼ عف الضعؼ المعرفي الذم يعاني منه الكثير مف

الماسكنييف ذكم المكانة البارزة في مجالهـ المعهكد .لكف في جميع األحكاؿ ،الذيف يتكممكف ال
ٕٗٙ
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يعرفكف بينما الذيف يعرفكف ال يتكممكف ...هذة هي الحاؿ دائمان كأبدان .ال بد مف كجكد أشخاص

يعرفكف الحقيقة لكنهـ ال يظهركنها أبدان أماـ الناس ،خصكصان عبر نشر معرفتهـ في الكتب
المنشكرة .بالتالي كافة الكتب التي تتناكؿ الماكرائيات المتعمقة بفمسفة القبالة هي كتب غير صحيحة.

مزكر دائمان ،بينما الذم يقبع في
بما فيها تمؾ التي يكتبها الفقهاء اليهكد .الظاهر أماـ العمكـ يككف ّ
الخفاء هك األصيؿ .كاألصيؿ لف يككف أبدان مف نصيب الناس العادييف.
كفقان لكافة المراجع المتكفرة لمعمكـ ،نجد أف األحرؼ المنسكبة إلى المسارات تككف عمى الشكؿ
التالي:

النسخة العربية الكاممة لشجرة الحياة القبالنية

مكزع بيف المسالؾ عمى النحك التالي:
كتضـ [ٕٕ حرؼ ّ
ّ

الحرف

من المقام

إلى المقام

ٔ

أ

مف ٔ

إلى ٕ

ٕ

ب

مف ٔ

إلى ٖ

ٖ

ج

مف ٔ

إلى ٙ

ٗ

د

مف ٕ

إلى ٖ

٘

ىـ

مف ٕ

إلى ٙ

ٙ

و

مف ٕ

إلى ٗ

ٚ

ز

مف ٖ

إلى ٙ

ٛ

ح

مف ٖ

إلى ٘

ٜ

ط

مف ٗ

إلى ٘

ٓٔ

ي

مف ٗ

إلى ٙ

ٔٔ

ك

مف ٗ

إلى ٚ

ٕٔ

ل

مف ٘

إلى ٙ

ٖٔ

م

مف ٘

إلى ٛ

ٗٔ

ن

مف ٙ

إلى ٚ

٘ٔ

س

مف ٙ

إلى ٜ

ٔٙ

ع

مف ٙ

إلى ٛ

ٔٚ

ف

مف ٚ

إلى ٛ

ٔٛ

ص

مف ٚ

إلى ٜ

ٜٔ

ق

مف ٚ

إلى ٓٔ

ٕٓ

ر

مف ٛ

إلى ٜ

ٕٔ

ش

مف ٛ

إلى ٓٔ

ٕٕ

ت

مف ٜ

إلى ٓٔ

شجرة الحياة كالمسالؾ الكاصمة بيف المقامات ،ككؿ
مسمؾ ممثّؿ بحرؼ أبجدم
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في الحقيقة ،ال نستطيع االستفادة مف المسارات أك استخدامها بشكؿ مجدم كفعاؿ قبؿ أف نفهمها

جيد كسميـ .عمينا أكالن معرفة ماذا تمثؿ المسارات كمف أيف جاءت ،كلماذا هي بهذة
كنستكعبها بشكؿ ّ
الصيغة ،حيث تكصؿ بيف بعض المقامات بينما ال تكصؿ البعض اآلخر .كهذا بالذات ما عجزت
القبالة اليهكدية كالمراجع الماسكنية عف معرفته أك كشفه ،كالسبب كاضح طبعان كهك الجهؿ بهذا

الجانب كميان .لقد أخذكا المراجع المنحدرة إليهـ بشكؿ أعمى كدكف أم محاكلة لفهـ المسألة.

لك أف أحد هؤالء الفقهاء الماسكنييف الجهابزة حاكؿ استخداـ صيغة الفقاعتيف (العمكية كالدنيكية) كما
فعمت في هذا الكتاب لكاف تكصؿ إلى الحقيقة بكؿ سهكلة .لكف يبدك أف األمر مقدر أف يككف كذلؾ
عمى أم حاؿ .أجريت سابقان مقارنة بيف نمكذج الفقاعتيف كبيف مخطط شجرة الحياة ككجدنا أنهما

متطابقتيف بشكؿ كامؿ ،كبالتالي ال بد مف أف نجد ضالتنا في هذة الصيغة تحديدان.

كفؽ صيغة الفقاعتيف (العمكية كالدنيكية) تبيف أف

مقامات شجرة الحياة هي عبارة عف مراحؿ

مختمفة لمسيرة التجمّي كالتي تبدأ مف النكاة
الشمسية كتنتهي عند التجسيد المادم .كؿ
تمر فيها عممية
مرحمة تمثؿ حالة خاصة ّ
التجمّي ،كهذة الحالة لها خصائصها كسماتها
التي تميزها عف غيرها .كما هك مبيّف في
الصكرة المقابمة.

ٕٙٙ
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متفحصة تبيف أف كؿ مسار
بعد إجراء دراسة
ّ
مف المسارات يمثّؿ الحركة الديناميكية المقطعية
لمنفحة الشمسية منذ انبعاثها مف النكاة كحتى

تنتهي عند التجسيد المادم .أم أف المسارات
هي في األساس عبارة عف سمسمة متصمة
لمنبضة الشمسية لكف تـ تقسيمها إلى مراحؿ

مختمفة ككؿ مرحمة لها طبيعتها الخاصة كسمتها
الخاصة كذلؾ حسب مكقعها بيف المراحؿ

المختمفة (المقامات العشرة) لمسيرة التجمّي.

األمر ليس معقدان كما يبدك في الصكرة لكنني
مضطر إلى جعؿ الخطكط تظهر بهذة الطريقة
ّ

االلتفافية كما الدارة اإللكتركنية لكي أتجنب
التشابؾ فيما بينها .مع أف المبدأ بسيط في

الحقيقة .سكؼ يتـ تكضيحها جيدان مع الشرح في
الصفحات التالية.

ٕٙٚ
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وطف يغادم يـريج انُثؼح انشًـُح

كالتي أصبحت تمثؿ المسارات في مخطط شجرة الحياة
مف أجؿ أف نستكعب الطريقة التي تشكؿ كفقها المبدأ الذم يمثؿ المسارات عمينا أكالن التعرؼ عمى
الصيغة الفعمية لمراحؿ النفحة الشمسية .يمكننا فعؿ ذلؾ عبر كصؼ تفاصيؿ مسيرة النفحة منذ

انطالقها مف النكاة الشمسية حتى انتهاءها في التجسيد المادم .كهي كما يمي:

انطمؽ اإلشعاع الشمسي مف النكاة الممثمة بالمقاـ [ٔ  ،ككانت انطالقته تشبه [الثكر (أ) القكم

مت الحكمة في المقاـ [ٕ  ،كتابع مسيرته التي كانت متباطئة
فع ن
كالعنيد كهذة الحركة القكية كالخاطفة ّ
ألنها تبدك محصكرة داخؿ إطار [بيت (ب) لكنها اخترقت جدارة الممثؿ بالمقاـ [ٖ كتابع مسيرة
الطكيؿ الذم يشبه سفر [الجمؿ (ج) حتى كصؿ مقصدة البعيد الممثؿ بالمقاـ [ ٙالذم هك الكعي
الديناميكي لإلله األعمى (النكاة الشمسية) الذم أراد اختبار العالـ الدنيكم المتجمّي في األسفؿ.
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حركة الكعي الديناميكي هي أسرع مف أم شيء آخر ألف سرعتها لحظية .ما أف كصؿ هذا الكعي
الديناميكي إلى المقاـ [ ٙحتى لحقت به ريح الحكمة المنطمقة مف المقاـ [ٕ مشكمة [باب (د)
لممركر عبر المقاـ [ٖ ثـ صنعت [نافذة (ق) في المقاـ [ٗ حتى كصمت مغركسة كما [المسمار

تكجه مباشرة كما [السيؼ (ز) نحك المقاـ [٘
(ك) في المقاـ [ ، ٙثـ تبعها محتكل المقاـ [ٖ لكنه ّ
لينتهي به األمر متكقفان عند [حيط (ح) المقاـ [. ٙ
مالحظة :حركة الفكر تككف أسرع مف حركة الهكاء كالذم بدكرة يككف أسرع مف المحتكل الذم هك

أك ثر كثافة .كهذة مسيرة منطقية لحركة اإلشعاع الشمسي الذم له طبيعة عقمية إلى جانب طبيعته
المادية .إذان :المسارات [أ ك[ب ك[ج تمثؿ مراحؿ حركة الكعي ،بينما المسارات [د ك[ق ك[ك

تمثؿ مراحؿ حركة القكة الشمسية أك الريح الشمسية ،كأخي انر المسارات [ز ك[ح تمثؿ مراحؿ حركة
المحتكل أك األثير الشمسي.
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حركت ّتيار مف المقاـ
التيارات المتتالية لمدفؽ الشمسي القادـ مف الفقاعة العمكية باتجاة المقاـ [ّ ٙ
[ٗ باتجاة المقاـ [٘ لكنه كاف متباطئان كمتمايالن كما حركة [األفعى (ط) ،لكنه تابع مسيرة كما
[اليد (م) الممدكدة نحك المقاـ [ ٙثـ تابع مسيرة ليصؿ إلى المقاـ [( ٚالذم يمثؿ حدكد الفقاعة

الدنيكية) فمسؾ به كما قبضة [الكؼ (ؾ) .بعد انتهاء مسيرة التيار المنطمؽ مف المقاـ [ٗ  ،انطمؽ
تيار جديد مف المقاـ [٘ بتحفيز مف الحركة السابقة حتى كصؿ المقاـ [ ، ٙكحالة التحفيز هذة
صكرت برمز [المهماز (ؿ) ،لكف هذا التيار استمر قدمان يتخذ شكؿ دفؽ [ماء (ـ) باتجاة المقاـ

[ ، ٛكهذا المسار الذم يشبه الدفؽ المائي يعكد سببه إلى أننا أصبحنا في العالـ الدنيكم كعنصرة
هك عنصر الماء .لهذا السبب نجد المسار التالي المنطمؽ مف المقاـ [ ٙنحك بداية هذا العالـ
الدنيكم أم المقاـ [ ٚرمزكا له بمسار [السمكة (ف) ألف الحركة هنا هي حركة سباحة .عند كصكؿ
المسار مف المقاـ [ ٙإلى المقاـ [ ٛنبدأ الشعكر بالسماكة [تسميكة [س في هذة البيئة المائية.
لكف مع كصكؿ المسار مف المقاـ [ ٙإلى المقاـ [ ٜكضحت الرؤية التي رمزكا إليها برمز [العيف
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(ع)( .لمتعرؼ عمى معاني الكممات المرافقة لمحركؼ بيف قكسيف أنظر في الجدكؿ الكارد الحقان
كالمالحظة المضممة قبمه).
المتحرؾ يمثؿ المقاـ [ ٙلكنه محصكر بيف محتكييف :المحتكل ذك األصؿ العمكم كله طبيعة
الكعي
ّ
مائية كالممثؿ بالمقاـ [ٗ  ،كبيف المحتكل ذك األصؿ الدنيكم كله طبيعة نارية كالممثؿ بالمقاـ [٘ .
كبالتالي فإف المسارات [ط ك[م ك[ؾ تمثؿ مراحؿ حركة المحتكل المائي ،بينما المساريف [ؿ ك[ـ

يمثالف مراحؿ حركة المحتكل النارم ،كأخي انر [ف ك[س ك[ع تمثؿ مراحؿ حركة الكعي الديناميؾ
الممثؿ بالمقاـ [. ٙ

لكف كضكح الرؤية ال ينفع في أحياف كثيرة ،حيث المسار الذم يميه ،كالمنطمؽ مف المقاـ [ ٚإلى
المقاـ [ ٛيرمز له بفتح الفـ [فاة (ؼ) ،كالمسار الذم يميه كالمستمر مف [ ٚإلى [ ٜيمثؿ

[الصنارة (ص) ،كالمسار التالي يمثؿ نهاية هذا المسار في العالـ المادم [ٓٔ كيسمكنه [قؼ (ؽ)

أم كقؼ أك جمد أك يبس .الحركة قبؿ األخيرة تنطمؽ مف المقاـ [ ٛمبتدئة مف المسار الكاصؿ
ٕٔٚ
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[رش (ر) كمعناة رش الماء أك دفعه ،كمف ثـ ينتهي بمسار منطمؽ مف [ٛ
بالمقاـ [ ٜكيسمكنه ّ
[شف (ش) كيعني الغكر أك التدنيس .كالحركة األخيرة انطمقت مف
إلى العالـ المادم [ٓٔ كيسمكنه ّ

المقاـ [ ٜنحك العالـ المادم [ٓٔ كيتشكؿ المسار [تاع (ت) أم الماء المنبسط عمى األرض

كتفسرة المراجع اليهكدية بأنه عالمة صميب مرسكمة عمى األرض( .لمتعرؼ عمى معاني الكممات

المرافقة لمحركؼ بيف قكسيف أنظر في الجدكؿ الكارد الحقان كالمالحظة المضممة قبمه).

المحتكل الذم يتألؼ منه العالـ الدنيكم ذك طبيعة نارية كممثؿ بالمقاـ [ ، ٚكهذا هك المكقع الذم
تتابع منه المسارات التالية انطالقها ،إذ مف هذا الجانب الخارجي لمفقاعة الدنيكية ينطمؽ كؿ مف
المسارات [ؼ ك[ص ك[ؽ كتمثؿ مراحؿ حركة المحتكل الدنيكم ،بينما المساريف [ر ك[ش يمثالف
مراحؿ حركة الريح الدنيكية الممثمة بالمقاـ [ ، ٛكأخي انر المسار [ت يمثؿ حركة الكثافة الهالمية

الممثمة بالمقاـ [ ٜنحك التجسيد المادم.

................
مف هنا جاء ترتيب األحرؼ العربية (األبجدية) كنحف نعمـ أف ترتيب األحرؼ العربية (ككافة المغات
مر العصكر ،كقد تـ تحكيؿ هذا الترتيب إلى نكع مف األغنية
السامية القديمة عمكمان) هك ثابت عمى ّ
الشعرية التي كنا نرتمها كطالب باستمرار ككانت كسيمة مجدية لحفظ هذا الترتيب بحيث يرسخ في
الذاكرة .هذا الترتيب الشعرم هك التالي:
" ..أبجد ..هكز ..حطي ..كممف ..سعفص ..قرشت ..ثخذض ..ظو"..
بعد إلغاء الكممتيف األخيرتيف (ثخذض كطو) يبقى األحرؼ االثناف كعشريف التي تهمنا في منظكمة
الشجرة .أم األحرؼ التالية:
[أ [ب [ج [د [ق [ك [ز [ح [ط [م [ؾ [ؿ [ـ [ف [س [ع [ؼ [ص [ؽ [ر [ش [ت
مالحظة :ربما الحظ القارئ الكريـ أنني أكردت أسماء أشياء مختمفة (بيف قكسيف) لألحرؼ الممثمة

لممسارات .في مراجع القبالة كخالؿ تناكؿ مكضكع المسارات كعالقتها باألحرؼ ينسبكف األحرؼ إلى
أشياء مختمفة ليس لها عالقة ببعضها لكنها بكؿ تأكيد تكصؼ الحالة التي يختبرها المسار خالؿ
ٕٕٚ
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مسيرته مف مقاـ إلى آخر ،الجدكؿ التالي يبيف األشياء المرتبطة باألحرؼ .ال أحد يعرؼ لماذا

نسبت تمؾ األشياء لممسارات لكف خالؿ كصؼ مراحؿ هذة المسارات كتكجهاتها سكؼ نجد المنطؽ
الذم يقبع في جكهر هذة األشياء المنسكبة.
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عالمة صميب

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
بعد معرفة الصيغة األصمية التي تشكمت كفقها المسارات ،هذا يجعؿ تكزيع الحركؼ (الممثمة

لممسارات) مختمفان عمى مخطط الشجرة الذم نألفه في الكتب المنشكرة ،أم كجب أف تككف كما يمي:

صحيح أف األخطاء لـ تتجاكز عدة مكاقع لألحرؼ ،لكف هذا يكفي إلجهاض كامؿ العممية التي
يجريها الفرد كمهما كاف نكعها (ارتقاء ركحي أك عمـ تنجيـ أك تحميؿ الشخصية أك غيرها)

ال نستطيع اإلسهاب في مكضكع المسارات أكثر مف ذلؾ ألف هذا الكتاب يتناكؿ مكضكع آخر
مختمؼ تمامان ،لكف سكؼ أخصص كتاب كامؿ كشامؿ عف الفمسفة المتناكلة لتعاليـ شجرة الحياة
كتككف متحررة مف أم صبغة عبرية أك هندية أك غيرها.

الشجرة هي عبارة عف خريطة لمطاقات الشخصية ككظائفها المختمفة .إنها طريقة مجدية لجمب
التكازف كاالنسجاـ إلى حياة الفرد ،كذلؾ بمساعدة التعاليـ التي تتمحكر حكؿ مخطط شجرة الحياة.
يرتقي اإلنساف ركحيان درجة درجة نحك االندماج أخي انر مع اهلل كذلؾ عبر الحكزة عمى معنى كؿ مقاـ
ٕٗٚ
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بالتكالي كمف ثـ معالجتها في كيانه (تحكيؿ قطبيتها) كاألمر ذاته مع المسارات الكاصمة بيف

المقامات كالتي تمثؿ قكل كطاقات نشطة في كياف الفرد ،هذة أيضان بحاجة إلى معالجة .كيعتبر

إنجاز االرتقاء مف مقاـ إلى آخر بأنه حكزة عمى مستكل جديد مف الحكمة كالمعرفة.

بالرغـ مف أنها تبدك معقّدة لمكهمة األكلى ،بسبب تعدد المكاضيع التي تشممها ،لكف مع ذلؾ يمكف
اعتبار منظكمة شجرة الحياة األكثر تكامالن ككضكحان كسهكلة االستخداـ بالمقارنة مع التعاليـ
اإليزكتيرية الشرقية كمفاهيمها المعقّدة .كبما أنها مختمفة عف التعاليـ اإليزكتيرية األخرل ،فبالتالي ال
بد مف أف رياضتها الركحية تختمؼ أيضان ،بحيث صيغت بطريقة تجعمها تتناغـ مع المخطط

مجرد ما فهمنا طريقة
الهندسي لشجرة الحياة كخصائص مقاماتها العشرة كمساراتها االثنيف كعشريفّ .
تكزيع المقامات كمعنى ككظيفة المسارات الرابطة بينها كالتي تمثؿ العالقة التي تدمد المقامات لخمؽ
معينة ،نستطيع بعدها إصالح الخمؿ الحاصؿ في كينكنتنا كاستعادة التكازف عبر ممارسة
صيغة ّ
"التصكر الفعاؿ" كباإلضافة إلى صياغة طريقة حياة جديدة متناغمة مع كياننا
تماريف معينة تشمؿ
ّ
العمكم األصيؿ.

الطاقة مكجكدة في حياة الفرد كمتجمية في كيانه في أم حاؿ مف األحكاؿ ،لكف هك الذم يحدد نكعية
كصيغة تجمّي هذة الطاقة إف كانت لصالحه أك غير صالحه كذلؾ عبر طريقة تفكيرة .هذة هي

الخيمياء العقمية التي تحدث عنها القدماء ،أك عمـ
التحكؿ العقمي كفقان لممنهد الهرمزم .المسألة إذان
ّ
هي مسألة عقمية أكثر مف أم شيء آخر .التدريبات التي يخكضها المريد (إف كاف هرمزم أك يكغي
ٕ٘ٚ
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أك غيرة) تستهدؼ إحداث تغييرات في منظكمته العقمية كهذا يكفي لحصكؿ التغيير المرتقب كالممثؿ

بتجمّي قكة الشمس الباطنية في كيانه .السؤال ىو :كيؼ يمكف لكامؿ كينكنة اإلنساف أف تتغير أك
السر
غير أك ّ
مجرد أف ّ
بدؿ طريقة تفكيرة .في الجكاب عمى هذا السؤاؿ المهـ يكمف ّ
تتحكؿ كميان ّ
ّ
العظيـ لمعقؿ .هذة الفكرة ستتكضح جيدان بعد قراءة المكضكع التالي.

اخلًُُاء انعمهُح

وتأثير العقل عمى الجسد
الجميػػع أصػػبح يس ػمّـ اليػػكـ بحقيقػػة تػػأثير العقػػؿ عمػػى الجسػػد بطريقػػة أك بػػأخرل .يمكننػػا مالحظػػة هػػذة

ػحية سػػميمة،
يجسػػد دائمػان حالػػة صػ ّ
المعادلػػة بكضػػكح فػػي حياتنػػا اليكميػػة ،حيػػث الم ػزاج المػػرح كالسػػعيد ّ
ػحية سػ ّػيئة .كاذا
يجسػػد حالػػة صػ ّ
بينمػػا الم ػزاج المحػػبط أك الح ػزيف أك الخػػائؼ أك الحقػػكد أك الغضػػكب ّ
الجميػة التػي نختبرهػا
أردنا الدخكؿ فػي بعػض تفاصػيؿ هػذة المعادلػة نالحػظ كجػكد الكثيػر مػف الػدالئؿ ّ
في حياتنا اليكمية .كمّنا رأل كيؼ يصبح كجه الفرد شاحبان أثناء الخػكؼ ،أك أحمػر أثنػاء الغضػب .ال

بػػد أف شػػعرنا يكم ػان بػػأف ض ػربات القمػػب لػػدينا تكقفػػت تمام ػان عنػػدما تنتابنػػا حالػػة رعػػب مفاجئػػة ،ككػػذلؾ

تسرع في كتيرة التنفّس كزيادة خفقاف القمب في حالة انفعاؿ عػاطفي .جميعنػا يػألؼ حقيقػة أف
حصكؿ ّ
ػهية عمػى الطعػاـ ،بينمػا تمقػي األخبػار
تمقي األخبار السػعيدة أك الكجػكد فػي جمعػة مرحػة يزيػد مػف الش ّ

ػهية
ػهية .إف مجػ ّػرد الحػػديث عػػف أطعمػػة شػ ّ
السػػيئة أك الكجػػكد فػػي جمعػػة حزينػػة يػػؤدم إلػػى فقػػداف الشػ ّ
ػتحبة أك كصػػؼ منظػػر مػػزعد سػػكؼ
يػػؤدم إلػػى سػػيالف المعػػاب ،كمجػ ّػرد الحػػديث عػػف حادثػػة غيػػر مسػ ّ
يػؤدم إلػػى الشػػعكر بالغثيػاف .يبػػدك جميػان أف الحالػػة العقميػة كثيقػػة الصػػمة بػذلؾ الكيػػاف الخفػػي المسػػؤكؿ
عف إدارة مجرياتنػا الجسػدية .كرغػـ سػيطرة هػذا الكيػاف الخفػي عمػى كامػؿ مجريػات الجسػـ ،لكػف يبػدك

كاضحان أنه يخضع لتأثير الحالة العقمية (أك المزاج ،أك طريقة التفكيػر) .األفكػار المحبِطػة تػؤثّر عمػى

الػػدكرة الدمكيػػة ،كالتػػي بػػدكرها تػػؤثر عمػػى كػػؿ جػػزء مػػف الجسػػـ عبػػر حرمػػاف هػػذة األجػزاء حصػػتها مػػف

األكسيجيف كالغذاء .األفكار المتنافرة تسبب فقداف الشهية ،كهذا يعني أف الجسـ لف يتمقى حصته مػف
الغػػذاء الػػالزـ ،كبالتػػالي يصػػبح الػػدـ كاهن ػان .لكػػف عمػػى الجانػػب اآلخػػر ،التفكيػػر المتفائػػؿ يسػػاعد عمػػى
الهض ػػـ كيزي ػػد الش ػػهية كين ّش ػػط ال ػػدكرة الدمكي ػػة كه ػػك ف ػػي الحقيق ػػة يعم ػػؿ نف ػػس كظيف ػػة ال ػػدكاء المق ػ ّػكم
لممنظكمػػة الجسػػدية .معػػركؼ أيض ػان بػػأف المعػػاب فػػي الفػػـ يتحػ ّػكؿ إلػػى سػػـ قاتػػؿ فػػي حالػػة الغضػػب
الشػػديد .كحميػػب األـ الم ِ
رضػػعة يصػػبح سػػامان بالنسػػبة لمطفػػؿ إذا سػػيطر عميهػػا غضػػب شػػديد أك حالػػة
رعب .العصارة المعدية تتكقؼ عف الجرياف بحرّية إذا أصيب الشػخص باإلحبػاط أك الخػكؼ الشػديد.
ٕٚٙ
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مجرد عينات مف مئات الحاالت األخرل التػي نختبرهػا فػي حياتنػا اليكميػة كالتػي تثبػت قػدرة تػأثير
هذة ّ
العقؿ عمى الجسد.
لقػػد نالػػت هػػذة الظػػاهرة اهتمػػاـ البػػاحثيف العمميػػيف منػػذ البدايػػة ،كأقػػيـ العديػػد مػػف االختبػػارات كالتجػػارب
لدراسة هذة االستجابة التي يبديها الجسـ لمحاالت العقمية أك القناعػات الشخصػية أك حتػى اإليحػاءات
الطبػػي بهػػذة الظػػاهرة لػػيس جديػػدان ،بػػؿ يمكػػف اعتبػػارة إعػػادة اعت ػراؼ (جزئ ػػي)
الكالميػػة .كاالعت ػراؼ ّ
بمكانػػة العقػػؿ فػػي مجػػاؿ الطػػب كالعػػالج .كافػػة األدبيػػات الطبيػػة ،القديمػػة كالحديثػػة كرد فػػي شػػركحاتها
الطب ػػي معظ ػػـ
ػحة كالع ػػالج .كلطالم ػػا أس ػػند العم ػػـ ّ
ذك ػػر س ػػيطرة العق ػػؿ عم ػػى الجس ػػد ف ػػي مج ػػاؿ الص ػ ّ
طبيػػة محترمػػة أهممػػت كصػػاية
ممارسػػاته عمػػى هػػذا المبػػدأ كاف بطػػرؽ غيػػر مباش ػرة .مػػا مػػف مدرسػػة ّ
طالبهػػا خػػالؿ التػػدريب العممػػي بضػػركرة أخػػذ مبػػدأ التػػأثير العقمػػي فػػي الحسػػباف خػػالؿ التعامػػؿ مػػع
المرضػػى .األسػػمكب المػ ِػرح فػػي التعامػػؿ مػػع المرضػػى ،كالكػػالـ المعسػػكؿ الهػػادؼ إلػػى رفػػع المعنكيػػات

كاحياء األمؿ مف جديد ،كمها تصرفات تـ كصاية الطبيب عمى ممارستها خالؿ تعاممه مػع المػريض.
فهي تحت ّؿ في المهنة الطبية العصرية المرتبة الثانية بعد التعقيـ كالعالج الدكائي.
مجرد عينة بسيطة مف ظاهرة تأثير العقؿ عمى الجسد ككذلؾ تأثير القناعات كطرؽ التفكير
هذة ّ
عمى كامؿ كياف الفرد .كقد استقينا هذة األمثمة مف معمكمات عامة سائدة اليكـ كالجميع يسمـ بها،
حتى الجهات العممية الرسمية .لكف لألسؼ الشديد ،بسبب التكجه العمماني المادم لممنهد العممي
الرسمي ،هذا المكضكع ال يتجاكز حد هذة المعمكمات المقتضبة كالعابرة .بينما في الحقيقة هناؾ
الكثير مما يتعمؽ بهذا المكضكع كقد مثؿ مكضكع أساسي لدل القدماء .كمنه انبثؽ عمـ التحكؿ

العقمي أك الخيمياء العقمية ،ككاف يعتبر عمـ العمكـ ألنه يمثؿ جكهر العمكـ قاطبة .األمر المهـ
بالتحكؿ العقمي ليس له عالقة بالجسد بالنسبة لمقدماء بؿ بالنفس كالمستكل
كالجكهرم الذم يتعمؽ
ّ
التحكؿ العقمي يمكنه إحداث تغييرات جذرية في التركيبة الركحية كالنفسية
الركحي عمكمان ،حيث
ّ
لمفرد ،كهذا ما ركز عميه الحكماء القدامى تحديدان.

يتغير كامؿ كيانؾ .الذيف يمشكف عمى النار دكف أف يصابكا
مجرد أف غيرت طريقة تفكيرؾ فسكؼ ّ
ّ
بأم أذل يعتبركف أكبر مثاؿ .هذا كلـ نتحدث عف الذيف يغرسكف السيكؼ في أجسادهـ دكف خركج
نقطة د ـ كاحدة ،كغيرها مف إنجازات مذهمة تتـ بقكة الفكر .تغيير طريقة التفكير يفعؿ أشياء كثيرة
عمى المستكل المادم فما بالؾ المستكل العقمي كالنفسي كالركحي؟! ال يستطيع الفرد تقدير مدل
ٕٚٚ
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عظمة هذا اإلنجاز ،هك ذاته اإلنجاز الذم اهتمت به كافة المدارس السرية في العالـ القديـ ،كحتى
المحافؿ المعاصرة مثؿ الماسكنية كالصميب الكردم كفرساف الهيكؿ كغيرها ،جميعها تحدثت عف

"العمؿ العظيـ"  The Great Workكهك فعالن عظيـ لك أنكـ تعممكف .هذا المصطمح كرد في

األدبيات الهرمزية ( )Magnum Opusكيشكؿ محكر الكثير مف المحافؿ السرية لكف كؿ منها

تتناكله مف زاكية مختمفة كبمعنى مختمؼ.

" ..يمكف لمعقؿ أف يتـ تحكيمه مف حالة إلى حالة ،درجة إلى درجة ،كضعية إلى كضعية ،قطب إلى

األكؿ"..
قطب ،ذبذبة إلى ذبذبة .عمـ
التحكؿ الهرمزم هك ّ
فف عقمي في المقاـ ّ
ّ

القيبالن

مالحظــة :أنظػػر فػػي مكضػػكع التحػػكؿ العقمػػي ال ػكارد فػػي كتػػاب القيػػبالف المػػذككر بالكامػػؿ فػػي الجػػزء
السابع مف هذة المجمكعة.

...................

ٕٚٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

انعًم انعظُى
THE GREAT WORK

اإلنجاز النيائي ..الخالص الكمّي ..االندماج الكامل مع العالي
ال بد أننا أصبحنا نستكعب جيدان تمؾ المقكلة الهرمزية الشهيرة .." :كما في األعمى كذلؾ في
األسفؿ ،ككما في األسفؿ كذلؾ في األعمى ،"..كعمى هذا المبدأ بالذات استند العمؿ العظيـ الذم

يهدؼ إلى تكحيد المحتكل الذم يتألؼ منه كؿ مف الخالؽ كالمخمكؽ بحيث يحصؿ االندماج الكامؿ

بيف االثنيف .المحتكل اإللهي نقي كلكف محتكل المخمكؽ الدنيكم ممكث بالشكائب ،كبالتالي ال يمكف
في هذة الحالة حصكؿ أم اندماج في المحتكل .تحدثت تعاليـ القبالة عف العالـ األكبر
( MACROCOSMالخالؽ) كالعالـ األصغر ( MICROCOSMالمخمكؽ) ،كبيف هذيف العالميف يكجد
الكؿ يتألؼ مف محتكل كاحد ،جكهر
تماثؿ حيث قيؿ أف اإلنساف خمؽ بصكرة الخالؽ [ج ّؿ كعال ّ .
كاحد ،كبالتالي نحف كبشر نحكز بجكهرنا عمى كافة اإلمكانيات كالقكل التي تتجمّى في الطبيعة
ككذلؾ في الخالؽ [ج ّؿ كعال  ،لكف في حالة اإلنساف العادم ،عمى هذة القكل كاإلمكانيات الدفينة
أف تخرج كتتجمى عبر التطكير قبؿ أف نقكؿ بأننا أصبحنا نمثؿ فعالن عالـ صغير كامؿ متكامؿ أم
أصبحنا نمثّؿ فعالن صكرة لإلله األعمى [ج ّؿ جالله  .إف حالة التماثؿ هذة كالتي تحكزها عبر
التطكير كاالجتهاد هي التي تسميها المدارس السرية العمؿ العظيـ  .THE GREAT WORKإف
[جؿ كعال يعتبر لدل كافة األدياف بأنه يمثؿ بطريقة أك بأخرل العمؿ العظيـ
االتحاد مع العالي ّ

الذم بانتظارنا ،إف كاف ذلؾ عاجالن أـ آجالن.

تحدثت تعاليـ القبالة عف خمؽ الككف عبر األب كاألـ كاالبف كالبنت (كالجميع يعبر عنهـ بكممة يهكة
 ،)IHVHككصفت كيؼ حصمت هذة العممية عبر مقامات شجرة الحياة ،حيث تركم أخي انر كيؼ تـ

طرد آدـ كحكاء مف الجنة (تجمّي الذكر كاألنثى في العالـ الدنيكم) ككيؼ انحدر اإلنساف إلى

[ممككث  ،MALKUTHكهك العالـ المادم إذ أصبح في النهاية يمثؿ الكائف الحيكاني العالؽ في

شباؾ الدنيا الفانية ،بحيث يتمتع بالقميؿ مف اإلدراؾ كالمشاعر كغيرها مف جكانب الصحكة الدنيكية

الضي قة .حينها يدخؿ دكر التعاليـ الباطنية التي تعرؼ المرتبة الجميمة لهذا الكائف الساقط في شباؾ
ّ
العالـ الدنيكم فتمنح السبيؿ الكحيد لخالصه .فتبدأ المغة المشفّرة بشرح كيفية حصكؿ هذا الخالص،

فتقكؿ مثالن أنه كجب رفع هذا المخمكؽ الساقط إلى عرش األـ ،أم أف يتمتع بالبّينة (المقاـ [ٖ )
يتبيف أمرة كحالته كمف ثـ يدرؾ جيدان مدل بهجة الخالص كيتعمـ بعدها السبيؿ إلى
كمعناة أف ّ
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تتزكج
تحقيؽ ذلؾ .أما عممية الخالص فيتـ شرحها بالمغة الرمزية المشفّرة كما يمي :عمى البنت أف ّ
االبف ،فتصبح هي األـ التي بدكرها تستثير قكة األب ،كبعد اتحاد هذيف األخيريف يندمد الجميع مرة
أخرل مع التاج .كالتاج هنا هك أعمى مقاـ شجرة الحياة ،أم الشمس المركزية أك الذات اإللهية
التحكؿ إلى أـ كاستثارة قكة
القابعة في جكهر اإلنساف .أما بخصكص زكاج البنت مف االبف كمف ثـ
ّ
األب فهذة العممية تبدك معقّدة لمكهمة األكلى لكنها ليست كذلؾ إطالقان ،خصكصان بعد أف أصبح لدينا
فكرة أكلية عف شجرة الحياة كمقاماتها.

مجرد مخمكقات
نحف في الحالة العادية كما البنت (السكينة) العالقة في األسر لدل التنيف ،أم نحف ّ
تتمتع بمشاعر حيكانية مع القميؿ مف قكة اإلدراؾ .لكف في داخمنا مخزف هائؿ مف القكة األكتكماتيكية
(العقؿ الباطف أك الالكعي) كيمثؿ قسـ كبير مف منظكمتنا العقمية .هذا القسـ مف كياننا يمثمه المقاـ

[ ٜفي شجرة الحياة كالذم تسميه تعاليـ القبالة "األساس" .هذا الكعي األكتكماتيكي يهتـ بالكظائؼ
مجرد شيء محدكد كيمثؿ
الحيكية لمجسد ،كذلؾ دكف أم حاجة لألنا الكاعية كالتي هي في النهاية ّ
في أغمبه شيء كهمي (األنا الكهمية) .كهنا يدخؿ دكر االبف الذم بدأ تجميه في المقاـ [ ٛكفؽ
منظكمة شجرة الحياة ،كالذم يمثؿ الذكاء كالمنطؽ .هذا هك الكحي اإللهي الذم تتحدث عنه التعاليـ
الباطنية .هك هرمز كفؽ األساطير اإلغريقية كميرككرم (عطارد) كفؽ األساطير الركمانية ،إذ

يسمكنه رسكؿ اآللهة .هك الكحي اإللهي الذم يتجمّى في كياف الفرد.
كفقان

لمتعاليـ

الشمسي

يمثؿ

الباطنية،

الكحي

إنعكاس

النفحة

الشمسية في العالـ الدنيكم .كيمكف
التعبير عنها في الشكؿ المقابؿ.

لهذا السبب منح اإلغريؽ اإلله
هرمز (عطارد) لقب رسكؿ اآللهة،
هذا ألنه يمثؿ الكحي اإللهي (هك

المقاـ [ ٛفي شجرة الحياة) كهك
انعكاس لمنفحة اإللهية (المقاـ الثاني
في الشجرة).
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هرمز (ميرككرم بالركمانية) رسكؿ اآللهة
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مكجه كميان نحك شؤكف الدنيا (في هذة الحالة يككف ميرككر أك
في البداية يككف المنطؽ كالذكاء لدينا ّ
عطارد ال زاؿ يمثؿ إله المصكص كالتجار كقاطعي الطرؽ) ،كبالتالي ال يمكف لهذة الخصائص أف
تمثؿ كحي إلهي حيث األمر يتطمب شركط خاصة قبؿ أف يتجمّى هذا الكحي ،أهـ هذة الشركط هك
يتحكؿ الذكاء
إجراء تغييرات جذرية في المقاـ [ ٛمف شجرة الحياة (تغيير طريقة التفكير كبالتالي ّ
باتجاة آخر) .لكف المهـ أف تجمّي االبف كفؽ الفمسفة الباطنية يبدأ في هذا المقاـ مف الشجرة .كبعد
تزكج تمؾ النفس الدنيكية العالقة في العالـ المادم كالتي تسميها التعاليـ العبرية "السكينة"
تجمّيه عميه ّ
(أك بيرسكفكف لدل اإلغريؽ) كهي البنت كفؽ تعاليـ القبالة ،كحضكرها ضركرم لكي يتـ التطكر
الركحي .إف المبدأ األنثكم أساسي في القسـ الدنيكم مف كياننا ،كالسبب هك أف كامؿ كياننا الدنيكم
مجرد امتداد لممحتكل األنثكم المدفكع مف قبؿ نكاة الشمس المركزية القابعة في الجانب الباطني
هك ّ
(أنظر في تشريح الفقاعة الشمسية المذككر في فصكؿ سابقة ككذلؾ التدرجات المختمفة لممحتكل).
بما أف المبدأ األنثكم هك الحاكـ في العالـ الدنيكم (كما سأشرح بالتفصيؿ الحقان) فإف الفرد ال يتمقى

الحكمة اإللهية مباشرة ألف هذة األخيرة ذات طبيعة ذكرية (المقاـ [ٕ ) ،كبالتالي ّأكؿ ما كجب
نتبيف
البينة (المقاـ [ٖ ) كهي األـ كفؽ التعاليـ ،إذ عندما ّ
حضكرة قبؿ تفعيؿ الكحي اإللهي هك ّ
البينة في كياننا
األمكر فسكؼ نستطيع حينها اإلدراؾ بشكؿ كاضح كجمي .لكف مف أجؿ حضكر ّ
معينة تفرضها عمينا التعاليـ الباطنية ،كحينها فقط يكلد هذا االبف
الدنيكم عمينا القياـ بإجراءات ّ
اإللهي بداخمنا كالذم تبدأ كالدته مف المقاـ [( ٛكهك مقاـ المنطؽ كالذكاء).

نتبيف كنتفهّـ األشياء كالعالـ مف حكلنا سكؼ نستطيع حينها إدراؾ األمكر عمى حقيقتها
إذان ،عندما ّ
تشكة المشهد كتسيء تفسيرة .عندما
كبكضكح كبشكؿ مباشر ،دكف أم تدخؿ لألكهاـ الدنيكية التي ّ

البينة حينها تتجمّى الحكمة اإللهية التي تمثؿ األب ،كبعدها فقط نستعيد
نصؿ إلى هذة الحالة مف ّ
نكر التاج الممثؿ بالشمس المركزية ،أك اإلله األعمى.
إذان ،الجهاد في سبيؿ العالي يبدأ مف حضكر الكحي اإللهي الذم تجمّى بدكرة بعد إجراء تغييرات
المقدس ،الجهاد في
جذرية في المقاـ [ ٛمف شجرة الحياة (أم تغيير طريقة التفكير) .هذا الجهاد
ّ

التنكر كالخالص
سبيؿ العالي ،يتمثّؿ بتسمّؽ شجرة الحياة التي تمثّؿ الدرب الركحية نحك
التحكؿ ك ّ
ّ
األكؿ يحصؿ عند المقاـ [ ٜالذم يمثؿ الالكعي أك
كمف ثـ االندماج أخي انر مع اهلل [تعالى .
التحكؿ ّ
ّ
العقؿ الباطف أك غيرها مف تسميات تستخدـ إلى هذا الكياف العقمي الهائؿ بالمقارنة مع عقمنا
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الكاعي .تذكر أف الكياف الدنيكم مؤلؼ مف المقامات الثالثة ٚ[ :ك[ ٛك[ ، ٜكالمقاـ [ ٜهك
المهيمف (أم يشمؿ المقاميف اآلخريف) .كجب العمـ أف ذكائنا الدنيكم (المقاـ [ ) ٛكعكاطفنا

كمشاعرنا الدنيكية (المقاـ [ ) ٚهي محككمة في أغمبها مف قبؿ العقؿ الالكاعي (المقاـ [ ) ٜكهذا
مكجه دنيكيان بشكؿ شبه كامؿ لدل اإلنساف العادم .بالتالي فإنه مف الكاجب الضركرم عند
األخير ّ
جميع المدارس الباطنية تحكيؿ النفس الحيكانية لدل اإلنساف الدنيكم ،لكف هذا التحكيؿ ال يجرم
عبر الكبت كالقمع بالغصب بؿ عبر الكعي بتمؾ العكاطؼ كالمشاعر كالرغبات الدنيكية .حينها فقط
يتعمـ كيؼ يتحرر مف سيطرة هذة العكاطؼ ،كليس هذا فحسب بؿ يتعمـ كيؼ يسيطر هك عميها أك

يرتقى فكقها بحيث يستخدمها فقط عند الضركرة ككفؽ إرادته بحيث ال ينجرؼ معها في أم حاؿ مف
يحكؿ الطاقات الحيكانية الدنيكية إلى
األحكاؿ .خالؿ هذة العممية يحاكؿ المريد دائمان كباستمرار أف ّ
مجرد أف سيطر عمى عكاطفه الدنيكية .إذا لـ
طاقات أرقى كأسمى كهذة الحالة تأتي بشكؿ طبيعي ّ

ينجح المريد في هذة المهمة األساسية فسكؼ يستمر بالكقكع في شباؾ تمؾ الطاقات الحيكانية
كبالتالي لـ يذهب إلى أم مكاف خالؿ تطكرة الركحي .لطالما كصفنا األشخاص الذيف يتصرفكف

مبرر إذا نظرنا لممسألة مف زاكية المكضكع
بدافع مف طاقاتهـ الدنيكية بأنهـ "حيكانات" كهذا عمؿ ّ
الذم نتناكله اآلف .لكف مف الجانب اآلخر ،كجب أف ال ننسى حقيقة أف جميعنا نممؾ هذة الطاقات
الحيكانية في كياننا كيعكد لها الفضؿ في بقائنا أحياء في هذا العالـ المادم .كجب عمينا المكازنة

دائمان بيف األطراؼ النقيضة ،كاالعتداؿ في النظر إلى األمكر.

بعد السيطرة كميان عمى طبيعتنا الدنيكية نككف بذلؾ قد قتمنا الكحش بداخمنا كما تصكرة األساطير.
كحينها فقط يستطيع الفرد أف يعتبر نفسه كائف بشرم .قبؿ ذلؾ يككف حيكاف بالنسبة لمتعاليـ

الباطنية .هنا يككف قد كبر االبف الذم كلد في المقاـ [ ٛكصار شاب ،أم بدأ يتجمّى في المقاـ [ٙ

كهك مقامه األساسي في شجرة الحياة .هنا يصبح اسمه في التعاليـ المصرية "حيرك" ( Heruأك
تحرر المريد كميان مف
الحر كفؽ المفهكـ العربي .لقد ّ
حرك أك حكرس  Horusبالمفظ اإلغريقي) أم ّ
ّ
أغالؿ الكحش الدنيكم المقيت الذم غالبان ما يصكرنه بهيئة تنيف ضخـ كعنيؼ .لكف هذا ال يكفي
كفؽ نظاـ االرتقاء الركحي لممدارس الباطنية حيث الزاؿ هناؾ الكثير مف األمكر المهمة األخرل.

في المقاـ [ ٙيبدأ نشاط االبف المقدس الشاب ،حيث تـ تحكيؿ الطاقات الدنيكية إلى طاقات أرقى
كأعمى .أم هنا يتبع الفرد طريقة تفكير طاهرة كخالية كميان مف الشكائب الغريزية الدنيكية .لقد أصبح

مقتنعان بالحقيقة الجديدة بعد استنتاجها منطقيان عبر ذكاءة الدنيكم (المقاـ [ ) ٛمما ساعدة كثي انر عمى
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تنقية (كليس قمع) عكاطفه كغرائزة الدنيكية .فبدأ الجكهر اإللهي األصيؿ في المقاـ [ ٙبالتجمّي

تدريجيان .بدأ المخمّص في الظهكر الجزئي في كياف المريد .أقكؿ جزئي ألف هناؾ عقبة أساسية
كجب إزالتها قبؿ تجمّي مفعكؿ المقاـ [ ٙبكامؿ ركعته.

السيطرة الكاممة عمى طبيعتنا الدنيوية تماثل البطل الذي يقتل التنين الضخم والعنيف

مف أجؿ أف يتجمى المخمص في كياننا عمينا أكالن إجراء تغييرات جذرية في كينكنتنا الدنيكية كالتي

تمثمها ثالثة مقامات في شجرة الحياة كالتي تؤثر عمى طريقة تفكيرنا كبالتالي عمى أسمكب حياتنا في
هذة الدنيا .هذة المقامات هي ٔ[ :الرغبة كالشهكة ،االنجراؼ كراء المسرات [ٕ المكر كطمب المجد
الدنيكم ،التعصب ألفكار كقناعات محددة [ٖ الكهـ الدنيكم الذم يسحرنا بمغرياته الفانية كمف هذا
مجرد أف تغمبت عمى
المقاـ بالذات تخرج أكامر الالكعي الذم يسيطر كميان عمى سمككنا كتفكيرناّ .
هذة النكازع سكؼ يبدأ المخمص بالتجمّي في كيانؾ.
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التحكؿ الكبير اآلخر الذم عمى
كجب العمـ أف اإلحساس باألنانية تبقى عالقة في مقاـ [ ٙكهذا هك
ّ
المريد إنجازة .األنا هي شيء مرّكب كتـ تككينه عبر سنكات طكيمة مف التربية كالتنشئة كغيرها مف

مؤثرات اجتماعية كبالتالي فإف تفكيؾ األنا صعب جدان لدل الفرد فما بالؾ إلغاءها بالكامؿ .األنا

تحاكؿ دائمان المحافظة عمى بقائها عبر تعزيز األحاسيس األنانية المختمفة المتعمقة بمكاضيع مثؿ:

" ..هذا لي ".ك" ..هذا أنا ،"..كهذيف المكضكعيف لكحدهما كافياف لصرؼ مجهكد كبير إللغائهما.

تعتبر األنا ضركرية في كياننا لكي نتمكف مف التعبير عف أنفسنا لكنها بنفس الكقت تبقينا منفصميف

حية أخرل عمى هذا الكككب كعمى
عف اآلخريف .لكف عندما ننفتح عمى أشخاص آخريف ككائنات ّ
تحكؿ كبير في
الطبيعة ككؿ كعمى الطاقات المختمفة مف حكلنا كفي الككف أجمع ،حينها يحصؿ ّ

داخمنا .يختفي اإلحساس باألنا كميان بداخمنا ،فيجد الفرد نفسه جزءان مف عالـ معقّد ككبير مميء
بالكائنات المشابهة أك المختمفة عنه .هنا يبدأ اإلحساس لدل الفرد بأنه يش ّكؿ جزء ال يتج أز مف
الككف .غالبان ما يرمزكف لعممية التضحية باألنا عمى أنها عممية قتؿ األسد في جكهر الفرد.

القضاء عمى األنا الدنيوية يمثّل البطل الذي يقتل األسد الشرس والمخيف

لكي يتجمّى المخمّص بكامؿ ركعته بحيث ينشط بكامؿ طاقته عميؾ القضاء عمى األنا الدنيكية
كتفعؿ ذلؾ عبر معالجة المقاـ الرابع كالمقاـ الخامس كالسادس .أم ٗ[ :تجمّي الحكمة كاإلحساف

كالتبصّر في األمكر [٘ المحافظة عمى ضبط النفس كعدـ االنجراؼ كراء الدكافع الغريزية التي تثير
الصراعات غير المجدية [ ٙالتكاضع كالتفاني كانعداـ األنانية بشكؿ كامؿ.
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التحكؿ األساسي التالي كيقبع عند عتبة العالـ
عندما يقتؿ األسد في المقاـ [ ٙيرتقي المريد إلى
ّ
بالتعرؼ عمى أصمه
العمكم كيسمى في تعاليـ القبالة "داث"  Daathأم المعرفة .هنا ال يكتفي الفرد
ّ

يتحكؿ جكهرة بالكامؿ إلى جكهر إلهي .لطالما كاف جكهرة إلهيان منذ البداية ،لكنه
اإللهي فحسب بؿ ّ
اآلف أصبح عمى عمـ بذلؾ عبر االختبار المباشر .في هذا المكقع عمى عتبة العالـ السماكم

(الفقاعة العمكية) تزكؿ تمامان بقايا الشعكر باإلنفصاؿ .ال أقصد هنا اإلنفصاؿ عف باقي الكائنات

األخرل في الككف بؿ أقصد االنفصاؿ بيف الخالؽ كالمخمكؽ .هنا يكتشؼ الفرد أف االنفصاؿ ليس

الكمية مع الخالؽ
مجرد إدراؾ مخادع .لكف اآلف أصبح يرل االنفصاؿ ضمف الكحدة ّ
حالة فعمية بؿ ّ
[ج ّؿ كعمى  .إذان ،عند "داث" يتحكؿ االنفصاؿ إلى كحدة ،فيدخؿ المريد إلى كحدة كاممة مع الك ّؿ
بالتحكؿ
العظيـ ،اندماج كامؿ مع الكاحد األحد .هذا هك االندماج الذم يسمى كفؽ تعاليـ اليكغا
ّ
الكبير إلى الجسـ الماسي  .diamond bodyإنه إدراؾ الجكهر الحقيقي لإلنساف.

مجرد اختصار شديد لتمؾ العممية الطكيمة التي قد تستغرؽ سنكات بالنسبة لممريد الذم انخرط
هذا ّ
في درب الخالص ،كتستغرؽ عدد كبير مف الحيكات (تقمصات متتالية) لإلنساف العادم الذم هك
منخرط أصالن في هذة الرحمة الطكيمة لمخالص لكف تطكرة بطيء في الحالة العادية كرغـ ذلؾ كمه

فهك ال يعمـ بكجكد هذة الرحمة أصالن ،ألنه جاهؿ ،كيجهؿ أنه جاهؿ ،كالزاؿ يظف أف البهجة تأتي
فقط عبر االنغماس بمسرات الدنيا الفانية كيا له مف مغفؿ مسكيف.
...................
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انىدٍ اإلذلٍ

كقصة تجمّي الرسالة اإللهية
تحدثت في الفصكؿ السابقة عف أمثمة عمى الشخكص المقدسة المذككرة في األساطير ،كجميعها التي
تمحكرت حكلها األدياف مثمت النفحة الشمسية التي تنطمؽ مف الفقاعة العمكية ،أم مصدرها الشمس
المركزية (الذات) .لكف هناؾ نكع مختمؼ مف الشخكص المقدسة التي تحدثت عنها األساطير
كتمحكرت حكلها بعض األدياف أيضان كهي تمؾ التي تمثؿ انعكاس لمنفحة الشمسية ،بحيث تنشط
ضمف مجاؿ الفقاعة الدنيكية .كمف أجؿ عدـ الخمط بيف االثنيف يمكف تسمية هذا االنعكاس الكحي

الشمسي ،هذا االسـ األخير يناسبها فعالن ألنها تتميز بهذة الصفة كما سنرل الحقان.

كفقان لمتعاليـ الباطنية ،الكحي الشمسي يمثؿ إنعكاس النفحة الشمسية في العالـ الدنيكم .لهذا السبب
منح اإلغريؽ اإلله هرمز (عطارد) لقب رسكؿ اآللهة ،هذا ألنه يمثؿ الكحي اإللهي .كقد شرحت
سابقان كيؼ يمثؿ المقاـ [ ٛفي شجرة الحياة
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كفقان لممراجع العبرية ،أحد اسماء اهلل [تعالى هك "هاشـ" ( HaShemיהוה) كمعناة الحرفي "االسـ"،
أم كما لك أنهـ يشيركف إلى صاحب االسـ لكف دكف تسميته تفاديان لتدنيسه ،كبالتالي أصبح لدينا

صكرة كاضحة عف المسألة .كفقان لهذة الحقيقة الجديدة نستنتد أف بني هاشـ هـ ذاتهـ بني إسرائيؿ.
تجسد بمحـ كدـ هك مف ذرية هاشـ لكف كبار القكـ مف بني هاشـ
أم أف هذا الرسكؿ الجديد الذم ّ
(الذيف يمثمكف مقامات الشجرة) لـ يعترفكا به بعد .كجب عميه إثبات جدارته أكالن قبؿ أف يعتبر مف

ساللة هاشـ الجميمة.

مالحظة :أرجك أف تتخمكا هنا عف أم أحقاد قكمية أك اختالفات سياسية أك دينية أك غيرها مف عقد

نفسية دفينة .نحف نتحدث عف مراجع دينية عريقة جدان حتى لك كانت غريبة عنا ثقافياَ ،كبالتالي فإف
رفضها ألسباب نفسية بداخمكـ ال تقدـ كال تؤخر في المسألة .هذة المراجع مكجكدة عمى أم حاؿ
كعمينا أف نسمـ بها كنتعامؿ معها بالمنطؽ كالعقؿ .هي كتابات ظاهرية لمعمكمات باطنية جميمة.

بالتالي احذر مف تكفيرها أك التقميؿ مف قيمتها المعرفية .غايتنا معرفة الحقيقة كليس تغميب معتقداتنا

الخاصة عمى غيرها بحيث نتماشى مع مبدأ " ..القرد بعيف امه غزاؿ ،"..أك " ..ال أحد يقكؿ عف
زيته عكر ."..هذا المبدأ لف يفيدؾ خالؿ سعيؾ الصادؽ كراء الحقيقة.

تحدثت األساطير المصرية عف اإللهة "أمنتي"  Amentiأك "أمنتت"  ،Amentetيزعـ بأف هذة
الكممة تعني بالمصرية القديمة "العالـ السفمي" أك "عالـ األمكات" ،كهذا االسـ يمثؿ جهة الغرب أيضان

كفؽ األسطكرة المصرية ،حيث هناؾ في تمؾ الجهة تغرب الشمس فيغيب اإلله رع مف المشهد كميان.
كالمكقع الذم تغيب فيه الشمس في كياننا هك المستكل المادم ،كهذا هك المستكل الذم تحكمه

"آمنتي" .بما أف "آمنتي" تمثؿ إلهة الغرب فهذا يجعمها إلهة العالـ المادم أيضان كهك عالـ األمكات
الذم تحكمه في األسطكرة .هذة اإللهة تذكرنا بمكقع "سكينة" ("شكينا" بالعبرية) في التعاليـ العبرية،

كهذة األخيرة تقبع في المستكل المادم أيضان ،هذا جعؿ اإللهة "آمنتي" تعني "الساكنة" أك "آمنة"

مثالن.

زكج اإللهة آمنتي هك اإلله "أكف"  Akenأك "أقف"  ،Aqenكيمثؿ إله العالـ السفمي أيضان .لكف له

كظيفة أخرل إذ هك األميف عمى قارب اإلله رع الذم يقمه عبر العالـ السفمي ليالن .كهذة داللة عمى

أف "أكف" يمثؿ األميف عمى الجسد المادم الذم يقبع فيه رع لكف دكف أف يككف له أم نشاط ألف
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الكقت ليؿ حيث يسكد الظالـ المادم (غياب رع) .تكصفه األسطكرة بأنه يمثؿ الخادـ الذليؿ لإلله

رع ،أم هك عبد رع ..أم هك عبد اإلله( ..عبد اهلل).

التعاليـ المصرية المتمحكرة حكؿ
اإلله أكزيريس (بدالن مف رع)

تصكر اإللهة "آمنتي" كهي إحدل

نساء أكزيريس ،كتظهر معهـ في
الكثير

مف

المكحات

الفنية

كالصكر الجدارية.

اإلله أكزيريس كيتبعه كؿ مف إيزيس ،نفثيس ،كآمنتي
حيز مكاني في االمتداد الذم يكصؿ أكزيريس (الشمس) بالعالـ
هذا يثبت حقيقة أف لإللهة "آمنتي" ّ
المادم ،كيمكف التعبير عنها في الشكؿ ما بعد التالي:

هذا يجعؿ مكقع كؿ مف "آمنتي" ك"أكف" في الفقاعة الدنيكية كما في الشكؿ التالي:

ٕٜٛ
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آمنتي كأكف يحتالف النقطة المادية المتبمكرة بينما نفثيس تحتؿ المحيط بكاممه
في الحقيقة فإف األساطير التي تتناكؿ اإللهة "آمنتي" كاإلله "أكف" هي قميمة ،كالذم بقي صامدان نجدة

كمحرؼ كبالتالي ال نستطيع استخالص صكرة كاضحة عف أحداث القصة كأدكار
مبعثر كمنقكص
ّ
اآللهة ،لكف يكجد صيغة أخرل انتشرت في الشرؽ األكسط كهي قصة تتمحكر حكؿ ذرية اسماعيؿ.
قمنا أف اسماعيؿ يمثؿ القسـ المادم مف الفقاعة الدنيكية (الشكؿ التالي) كهذا بالتالي يجعمه حاكـ
العالـ المادم ،كعندما نتحدث عف إنساف ما بصيغته المادية/الجسدية فهذا يعني أننا نتكمـ عف بني
اسماعيؿ .بالتالي عندما يرغب المريد أف يخكض في درب االرتقاء الركحي فهذا يعني أف ابف

تمرد عمى كاقعه الدنيكم كقرر
اسماعيؿ جاءة الكحي كقرر الجهاد في سبيؿ العالي .هذا الشخص ّ
الخالص ،فأصبح مريدان كتخمى عف أنانيته كأسمـ نفسه هلل كجاهد في سبيمه.

ٕٜٓ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

ذكرت سابقان كيؼ أنه غاية المريد هك تنقية النفس لديه مف أجؿ الخالص ،لكف ال يمكف له أف يقرر

معينة بحيث يسمح محتكاها لتجمّي نكر
هذا النكع مف الجهاد لكال أف النفس لديه صافية بدرجة ّ
يحث الفرد لالنطالؽ في مسعاة .كبالتالي لكي يتجمى هذا الكحي في كياف الفرد كجب
الكحي الذم ّ
أف تتكفر بيئة مناسبة لذلؾ .كجب عمى الفرد أف يككف صادؽ كأميف عمى األقؿ.

عندما يتجمّي الكحي الشمسي في الفرد تككف قد تكفرت الظركؼ لتتجمى فيه النفحة الشمسية ،الرسالة

اإللهية ،النكر اإللهي ..،إلى آخرة ،كبالتالي أصبح يمثؿ رسكؿ اإلله األعمى كالذم يمشي بيف
البشر ،كهنا يقكلكف أف النفحة اإللهية (كممة اهلل) صارت لحـ كدـ.

كفقان لمخطط شجرة الحياة ،بني اسماعيؿ يحتؿ المقاـ العاشر ،كهك مقاـ التجسيد المادم .بالتالي ال

بد مف الكحي أف ينزؿ عميه مف مكاف كحيد كهك المقاـ التاسع في شجرة الحياة ،كهذا هك المقاـ الذم
يحتمه جبرائيؿ في منظكمة المالئكة العبرية كالمبينة في الشكؿ التالي:
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المقام

الكيان الحاكم

القكل

المالئكة

ٔ

التاج Kether

ميتاتركف Metatron

ٕ

الحكمة Chokmah

رتزائي Ratziel

ٖ
ٗ

البينة Binah
ّ

تزفقائيؿ Tzaphqiel

الرحمة Chesed

تزادقائيؿ Tzadqiel

٘

العزـ Geburah

كمائيؿ Kamael

ٙ

الجماؿ

Tipareth

رافائيؿ Raphael

ٚ

النصر

Netzache

هانئيؿ Haniel

ٛ

المجد Hod

ميخائيؿ Michael

ٜ

األساس Yesod

جبرائيل Gabriel

ٓٔ

المممكة

Malkuth

صندلفكف

Sandalphon

أهًُح اجلاَة األَصىٌ يف عًهُح اجلهاص حنى اخلالص
ال بد مف أننا أصبحنا نعمـ اآلف أف الفقاعة الدنيكية يحتمها محتكل أنثكم ،حتى القسـ المادم

المتكاثؼ في مركزها هك عبارة عف محتكل متبمكر حتى الصالبة .هذا يعني بالتالي أف كامل

الفقاعة الدنيوية محكومة بطبيعة أنثوية .باإلضافة إلى ذلؾ ،هذة الفقاعة الدنيكية تحتؿ ذلؾ

الجانب مف سمسمة التجمّي الذم يحكمه عامؿ الزماف كالمكاف ،أم هك دائـ التكالد كالتكاثر الكفير.

كقد عبرت عنها رمزيان في الكتاب كما في الشكؿ التالي:

قبؿ كؿ شيء عمينا التعرؼ عمى حقيقة أف الفقاعة الدنيكية مؤلفة مف مجمكعة كبيرة مف الكينكنات
األنثكية ذاتية التكالد الدائـ كالمستمر ،كهذة الكينكنات األنثكية هي ذاتها اآللهة المختمفة كالمتنكعة

التي تحدثت عنها األساطير اإلغريقية كما سنرل الحقان .هذا يشير إلى أف كؿ مف هذة التجميات
األنثكية هي متعددة الجكانب كالكجكة كالكظائؼ كالسيئات كالحسنات كغيرها مف اختالفات متنكعة.
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العالـ الدنيكم دائـ التكالد كغزير التكاثر بسبب خضكعه لسيطرة عاممي الزماف كالمكاف ،باإلضافة
إلى أنه محككـ بالمبدأ األنثكم

السؤاؿ الكبير إذان هك :طالما أف األمر بهذة الدرجة مف التعقيد ،كيؼ سيتمكف المريد مف تنقية هذا

الجانب الدنيكم مف كيانه؟ كيؼ يمكف السيطرة عمى النفس لديه طالما تحتكم كؿ هذة التفرعات
المعقّدة كالالنهائية مف الكينكنات األنثكية الممكثة بالطبيعة المادية كالمآرب الدنيكية النجسة؟ قبؿ
اإلجابة عمى هذا السؤاؿ عمينا التعرؼ عمى مجمكعة مف المكاضيع المهمة بخصكص المبدأ األنثكم
ثـ نعكد إلى المريد كجهادة في سبيؿ الخالص.
.................
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هكذا صكر اإلغريؽ الكينكنة الدنيكية في أساطيرهـ ،هذة هي الميدكسا  Medusaالتي مثّمت تحدم
كبير لمبطؿ "بيرسيكس" .هكذا تككف النفس بعد أف تدنست في العالـ الدنيكم المقيت .األفاعي التي

تمأل شعرها تمثؿ عدد كبير مف النزكات كالخكاطر الشريرة التي تسيطر عمى تفكير اإلنساف الدنيكم.
تصكر األسطكرة كيؼ أنه كمما قطع البطؿ إحدل األفاعي يكلد بدلها فك ارن عدد إضافي منها .هكذا
يككف العالـ الدنيكم المحككـ بعاممي المكاف كالزماف ،حيث التكالد كالتكاثر المستمر دائمان كأبدان.
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هكذا صكر اإلغريؽ الكينكنة الدنيكية في أسطكرة أخرل ،هذة هي الهايد ار  Hydraالتي مثّمت
تحدم كبير لمبطؿ هرقؿ .كهذة أيضان كمما قطع البطؿ أحد رؤكسها يكلد مكانه أكثر مف رأس .كيؼ
تمكف الحكماء مف ح ّؿ هذة المعضمة في سبيؿ تطهير النفس؟ هذا ما سنتعرؼ عميه عبر تكالي
المكاضيع التالية.
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عىصج إىل يثضأ انظكغ واألَصً
الفكرة النهائية التي استخمصناها سابقان عف مبدأم الذكر كاألنثى هي أف المبدأ الذكرم يتخذ دائمان

دكر مصدر القكة بينما المبدأ األنثكم يمعب دكر المحتكل الحاضف لهذة القكة ،أم تمعب دكر المركبة

التي تحمؿ القكة أك الغالؼ الذم يكسكها أك الكسيط الذم ينقمها .أم بمعنى آخر ،ال تقتصر هذة
العالقة في الفقاعة الشمسية ،بؿ تشمؿ كافة الظكاهر كالمجريات الحاصمة في الككف ،مثالن ،كافة

الطاقات في الطبيعة ،إف كانت طاقة فكرية أك كهربائية أك مغناطيسية أك هكائية أك مائية  ..إلى

آخرها ،جميعها تتألؼ مف عنصر ذكرم يمثؿ نشاط قكة كعنصر أنثكم يمثؿ المحتكل الحاضف لهذة
القكة.

كؿ ظاهرة في الكجكد مؤلفة مف مككنيف رئيسييف :عنصر ذكرم يمثؿ نشاط قكة كعنصر أنثكم يمثؿ
متحركة فإف المحتكل األنثكم يمعب دكر
المحتكل الحاضف لهذة القكة .كاذا كانت القكة الذكرية
ّ
المركبة التي تنقؿ تمؾ القكة المتحركة.
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انُــــــــــىع

بجانبيو الذكري واألنثوي
تكصؼ كافة التعاليـ كيؼ أف إله الشمس لديه رفيقة أك زكجة أك أخت (آدـ كحكاء مثالن) هذة الرفيقة

أك الزكجة أك األخت تمثؿ المظهر األنثكم لمشمس .لكف كيؼ يمكف ترجمة هذة الفكرة عمميان؟ كفقان
لمتعاليـ الباطنية إف لممبدأ الشمسي جانب ذكرم كجانب أثكم .الجانب الذكرم مف المبدأ الشمسي

يمثّؿ مبدأ النكر الككني الالنهائي ،نكر الكاقع الحقيقي .هذا النكر يختمؼ تمامان عف ضكء الشمس
العادية التي نراها في السماء .إنه يمثؿ نكر العالـ .إنه تمؾ القكة التي تتجمى في كؿ شيء مكجكد.

ليس فقط قكة الحياة بؿ قكة الكعي .هك الكاقع الالنهائي الذم تعتمد عميه كؿ األشياء .هك النكر في
داخمها كالذم يحييها .هك النكر في عيكننا الذم يمكننا مف قراءة كتاب بشكؿ صحيح .هك النكر في

قمكبنا الذم يمنحنا الحب .هك النكر المتجمي في كؿ مكاف كالذم يحكؿ الجهؿ كاألنانية كاالنحراؼ
مشع .هذا يعني كما عبر عنه المتصكفكف خالؿ كصفه :حصكؿ تغيير
كالخكؼ إلى تنكر باطني
ّ
في ما يراة الفرد عندما ينظر إليه .الفرد غير المتنكر ينظر إلى عالـ مميء بالمصاعب ،بينما الفرد
المتنكر ينظر إلى عالـ تنفّذ فيه مبادئ ككنية راسخة إف كاف ذلؾ يعجبنا أـ ال .األمر الذم يهمنا
هك إنه مف الممكف لمفرد أف يقيـ عالقة كثيقة أك يكافؽ نفسه مع هذا النكر.
هذا النػكر هػك مبػدأ عػاـ كلػيس النػكر المرئػي العػادم الػذم نػراة حكلنػا كالػذم يمثػؿ أحػد جكانػب المبػدأ
يشع ساطعان في كؿ ما
حي .هك النكر الذم ّ
العاـ .أقصد النكر الذم ّ
يحكؿ الحياة الداخمية لكؿ شيء ّ
ػع بالضػكء
هك غير كاضح أك غير كامؿ أك غير يقيف .عندما نقكؿ فالف متنكر فهذا ال يعنػي أنػه يش ّ
العادم بؿ ألنه أصبح يرل األمكر بطريقة أكضح .كفقػان لهػذا المفهػكـ ،مبػدأ المحتػكل (األنثػكم) يمثػؿ

هذا النكر في حالة التجمّي أك البياف ،كهذا يختمؼ عف حالة النكر بصيغته المبدئية (مظهرة الذكرم).

ػي .كفق ػان لتعػػاليـ
الصػػيغة المتجميػػة لهػػذا النػػكر أم (مظه ػرة األنثػػكم) تصػػبح أداة التنػػكر لكػػؿ شػػيء حػ ّ
البينػػة .لػػذلؾ فػػإف المبػػدأ
القبالػػة ،المظهػػر الػػذكرم لهػػذا النػػكر هػػك الحكمػػة بينمػػا المظهػػر األنثػػكم هػػك ّ
األنثػػكم ال يمثػػؿ قػػكة ثانكيػػة بػػؿ يمثػػؿ مبػػدأ قػػائـ بذاتػػه كال يتجمػػى سػػكل عبػػر كسػػيمة مناسػػبة ،كالكسػػيمة

المناسبة له هي عممية الخمؽ ،أم التجمّػي كالبيػاف .كفػكؽ كامػؿ عمميػة الخمػؽ بكػؿ مػا تشػممه كتحكيػه

حي .لذلؾ تعتبر اإللهة األـ حالة تحقيؽ الغاية اإللهيػة
نجد مبدأ النكر الكحيد المتغمغؿ في كؿ شيء ّ
كهػذة الغايػة تمثػؿ المبػػدأ األبػدم لألمكمػة .لهػػذا السػبب نجػد أف التعػاليـ السػرية تعتبػر الفضػاء األبػػدم
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بذاتػػه ،أم المسػػرح الالنهػػائي لكجػػكد األشػػياء ،أم ذلػػؾ الػػذم تنبثػػؽ منػػه كػػؿ األشػػياء كاليػػه تعػػكد ،هػػذا
البحر الككني العظيـ يمثؿ قكة أنثكية .مف هنا جاء مفهكـ األـ العالمية أك عذراء العالـ.

الككف المتجمّي ال يتألؼ مف محتكل سيكلي انسيابي كما نراة ظاهريان بؿ هك عبارة عف بحر مف

الجسيمات الذرية الدقيقة ،كبالتالي فإف أم انسياب سيكلي أك انبعاث إشعاعي هك عبارة عف تيار
جارؼ مف الفقاعات الدقيقة المؤلفة مف عنصر ذكرم كعنصر أنثكم .إشعاع النكر المنبعث مف

الشمس مؤلؼ مف جانبيف :ذكرم كأنثكم .الجانب الذكرم يمثؿ الحقيقة اإللهية أك الحكمة ،بينما
المبدأ األنثكم يمثؿ هذة الحقيقة في حالة التجمّي أك البياف.

يكجػد صػيو كثيػرة أخػرل لتجمّػي الطاقػػة األنثكيػة كالقػكة الذكريػػة ،حيػث ال يقتصػر األمػػر عمػى مكضػػكع
النكر .يمكننا إدراج مثاؿ آخر يبيف كيفية تجمّي هذة العالقة الثنائية بيف المبدأ األنثكم كالذكرم كذلػؾ

مف خالؿ المكضكع التالي:

انـالح األَصىَح اخلاللح
طاقة األنثى كالدة كراعية كمنمية كناشئة كمبدعة كخالقة كيمكف أف نترجمها فيزيائيان بأنها العنصر
المدبر لها .فالقكة الذكرية ليس عميها سكل زرع البذرة المبرمجة بتكجيهات
المضخـ لمقكة الذكرية ك ّ
معينة فقط ،بينما الباقي يبقى عمى عاتؽ الطاقة األنثكية التي ترعى هذة البذرة كتنميها كتقكيها حتى
تكبر كتزدهر .األمر مشابه لألرض الخصبة التي مهما كاف نكع النبات التي ترغب في زرعه فسكؼ
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ينمك كيزدهر .كؿ ما عميؾ فعمه هك زرع البذرة في االرض ،كالباقي يقع عمى عاتؽ األرض الخصبة

التي ترعى هذة البذرة كتنشئها كتنميها حتى تكبر كتزدهر .لهذا السبب ينسب إلى الطبيعة خاصية
األمكمة ،كآلهة الزراعة هي دائمان أنثكية لدل القدماء.

الطبيعة األـ
متقبؿ لكؿ شيء يفرض عميه .هك ال يحدد الهدؼ الرئيسي لتكجهه أك
المبدأ األنثكم مطكاع ،أم هك ّ
مجرد أف تـ زرع
نكعية نشاطه بؿ يتـ زرع هذا الهدؼ في رحمه مف قبؿ اإلرادة الذكرية ،لكف ّ

الهدؼ في رحـ هذة الطبيعة األنثكية فسكؼ تعمؿ جاهدة عمى تنمية كرعاية كامؿ المقكمات التي

يمكف تسخيرها مف أجؿ تحقيؽ هذا الهدؼ الرئيسي .مبدأ األنثى هك العنصر الفاعؿ دائمان في أم
المنمي
عممية نمائية إذ هك العنصر المبدع كالخالؽ ك ّ
المدبر كاألهـ مف ذلؾ هك العنصر المن ّشط ك ّ
ألم شيء يزرع بداخمه في البداية عمى شكؿ بذرة.

األمر ال يقتصر عمى زرع البذرة النباتية في األرض الخصبة ،فقد تككف البذرة فكرية مثالن ،كقد

تعرفنا عمى هذا المكضكع في األجزاء السابقة تحت عنكاف "الجندر العقمي" ،حيث تعرفنا كيؼ
المنظكمة العقمية لدل الفرد مؤلفة مف جانبيف :الجانب الذكرم كهك الجانب الكاعي ،كالجانب األنثكم

كهك الجانب الالكاعي .النظريات العصرية ال تتحدث عف الألنثى كالذكر في المنظكمة العقمية بؿ
عف العقؿ الكاعي كالعقؿ الالكاعي .ميؿ المبدأ "األنثكم" يككف دائمان باتجاة تمقّي االنطباعات
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لتقبؿ زرع البذكر في رحمه) ،بينما ميؿ المبدأ
كاإليحاءات القادمة مف اآلخريف (أم أنه حاضر دائمان ّ
"الذكرم" يككف دائمان باتجاة منح االنطباعات كاإليحاءات للآخريف (أم أنه حاضر دائمان إللقاء
البذكر).

رأينا كيؼ أف لممبدأ "األنثكم" مجاؿ عمؿ أكسع كأكثر تنكعان مف مجاؿ المبدأ "الذكرم" ،حيث المبدأ

يكجه عممية تكليد األفكار الجديدة التي تزرع في رحمه ،ككذلؾ المفاهيـ كاالهتمامات ،كما
"األنثكم" ّ
أف عممه يشمؿ الخياؿ أيضان الذم يغذم األفكار كينميها كيجعؿ لها أساس راسخ .كهذا القسـ الخفي
يسير الفرد كميان بشكؿ الإرادم لكف دكف أف ينتبه لممسألة ،إذ يعتقد بأف عقمه الكاعي
هك الذم ّ
يسير األمكر ألنه يقبع غالبان في القسـ "الكاعي" مف عقمه كال يدرؾ بأنه يممؾ شيئان
(الذكر) هك الذم ّ

يسمى "الالكعي" كهذا األخير هك األقكل كاألكثر تأثي انر عمى سمككه كطريقة تفكيرة.

يمنحنا مبدأ "الجندر العقمي" كؿ الحقيقة الكامنة كراء الظكاهر المتعمّقة بمجاؿ التأثير العقمي ،كالتنكيـ

المغناطيسي ،كالعالج بقكة العقؿ كقانكف الجذب كغيرها مف إنجازات عقمية مختمفة قد نعتبر بعضها
معجزات فعمية .إف طريقة سمككنا أك تفكيرنا أك عيشنا بشكؿ عاـ (إف كانت سمبية أك إيجابية) هي
نتيجة مباشرة كحتمية لتأثير القناعات المزركعة في العقؿ الالكاعي لدينا ،أم بمعنى آخر ،الجانب
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األنثكم مف منظكمتنا العقمية .قد ال تككف هذة القناعات مزركعة مف قبمنا شخصيان ،إذ نككف قد

نشأنا عميها منذ طفكلتنا ،أك تمقيناها مف أشخاص آخريف ،ألننا مستقطبكف دائمان نحك المبدأ "األنثكم"

مف عقمنا بينما المبدأ "الذكرم" الذم يحتكم عمى اإلرادة يترؾ مهمالن دكف تفعيؿ أك استخداـ رغـ أف

مجرد أف قمنا بتغيير هذة القناعات (مستخدميف إرادتنا الذكرية) فسكؼ
األمر يبدك غير ذلؾ .لكف ّ
تتغير حياتنا بالكامؿ .سكؼ أذكر مثاؿ كاحد ربما نستكعب مف خالله مدل عظمة هذا الجانب
األنثكم كقكة تأثيرة عمى كياننا الجسدم.

جميعنا نشأنا عمى قناعة أف النار تؤذينا إذا لمسناها ،أم إذا مشينا عمى الجمر مثالن فسكؼ تككم
أقدامنا كسنشعر باأللـ الشديد .الجميع يسمـ بهذا األمر ألنه بالنسبة لهـ يمثؿ منطؽ عممي سميـ.

مجرد قناعة راسخة في الجانب األنثكم مف عقمنا ،أم في الالكعي لدينا .كتبيف
لكف يبدك أف هذة ّ
مجرد تغيير هذة القناعة الراسخة عبر طرح اإلرادة الذكرية (كهذة العممية تتطمب
عبر التجربة أنه ّ

مجرد مثاؿ عمى
إجراء ّ
معيف) سكؼ يستطيع الفرد المشي عمى النار دكف أف يصاب بأذل .هذا ّ
مدل قكة العقؿ الالكاعي ،كال نعمـ إلى أم حد يمكف أف يصمه هذا الجانب مف عقمنا بحيث يمكننا

مف تحقيؽ اإلنجازات المذهمة.
هكذا يككف الجانب األنثكم قكم كفعاؿ في كياننا .رغـ هذة القكة التي يبديها إال أنه يفتقد لإلرادة أك
الحكـ السميـ حيث هذة األخيرة مف اختصاص الجانب الذكرم .الالكعي لدينا رغـ عظمته كجبركته
بحاجة إلى تكجيه دائـ .األمر يشبه آلية ثقيمة مثؿ البمدكزر كالتي رغـ قدرتها الضخمة عمى اإلنجاز
تتحرؾ كفؽ
إال أنها بحاجة إلى سائؽ يكجهها .البمدكزر ال تستطيع إدارة نفسها بنفسها ،هي
ّ
تكجيهات السائؽ .يمكف أف يستخدمها مثالن لمتدمير كالتحطيـ كغيرها مف أشكاؿ األذل ،أك يمكف أف

تستخدـ لمتعزيؿ كالبناء ،األمر يتكقؼ عمى نكايا السائؽ .األمر ذاته ينطبؽ عمى الالكعي لدينا ،إذ
يمكف أف يعمؿ اآلف عمى تنفيذ قناعات مزركعة مسبقان تؤدم إلى الضرر بصحتنا أك تعقيد حياتنا
دكف أف ندرم.

الالكعي ال يستطيع الحكـ عمى األشياء إف كانت صح أك خطأ ،أك إف كانت حالؿ أك حراـ ،أك ما
هك مفيد كما هك ضار ،أك ما هك منطقي أك غير منطقي .كؿ ما عميه فعمه هك تنفيذ القناعات
المزركعة فيه بشكؿ أعمى .العيب ال يكمف في الالكعي بؿ في العقؿ الكاعي الذم يحصد ما زرعه.
(هناؾ المزيد عف هذة الفكرة الحقان).
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المبدأ األنثكم يكلّد كيرعى كينش كؿ ما زرع في رحمه .إذا زرع خير فسكؼ يكلّد الخير

شر
شر فسكؼ يكلّد ّ
المبدأ األنثكم يكلّد كيرعى كينش كؿ ما زرع في رحمه .إذا زرع ّ
إذا تناكلنا هذا المبدأ األنثكم المتأصؿ في الطبيعة بصفته كياف كاحد فسكؼ لف نصؿ إلى نتيجة
مجدية في دراستنا .في الحقيقة فإف هذا المبدأ األنثكم متعدد الجكانب كاألقساـ كالكظائؼ
كالخصائص .إف تعدد اآللهة اإلناث في األساطير القديمة لـ يأتي مف العدـ إذ يكجد سبب منطقي
لذلؾ .لقد فهـ القدماء حقيقة أف هذا الكياف األنثكم العظيـ المتجمي في الطبيعة له جكانب كسمات
كثيرة ،كقد مثمكا كؿ مف هذة الجكانب بإلهة قائمة بذاتها .ففي األساطير اإلغريقية نجد عدد كبير مف
ٕٖٓ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
اآللهة اإلناث كجميعها تمثؿ المبدأ األنثكم العاـ كيرمز إليها جميعان بالقمر الهالؿ ،لكف كؿ منها

تمثّؿ خاصية مختمفة أك جانب مختمؼ مف جكانب المبدأ األنثكم .فيما يمي بعض األمثمة عمى
اآللهة اإلغريقية كما تمثمه مف معاني باطنية:

سيبيل
Cybele

صكر أحيانان مع عدد كبير
يشيركف إليها إبضان باسـ "ريا"  Rheaكلقبها هك "األـ العظيمة" .كانت ت ّ
مف البيكض عمى جسمها مما يشير إلى الطبيعة األنثكية الكالدة عمى الدكاـ .التكاثر كالتكالد المتكرر
كالمستمر ،كبالتالي إلى الغ ازرة في اإلنتاج ،هي سمة الطبيعة التي تككف في حالة دائمة مف اإلنتاج
كالخمؽ .لقد تـ تصكير العديد مف اآللهة بهذة الصيغة مثؿ اإللهة عشتار .غالبان ما يصكركف هذة
اإللهة بيف أسديف أك جالسة في عربة يجرها أسداف .كهذا يرمز إلى قكة الدفع إلى األماـ خالؿ

عممية التكالد كالتكاثر .قكة التدفؽ في غ ازرة إنتاج الطبيعة مف حكلنا هك شاهد عمى هذة الخاصية،
تشؽ األرضيات االسمنتية خالؿ نمكها،
حيث الحظنا كيؼ أف بعض النباتات تفمؽ الصخكر أك ّ
كأحيانان ترفع بالطات حجرية ثقيمة مف مكانها عندما تقؼ عائؽ أماـ تقدمها .عندما تتجمّى هذة

معينة فإنها تتجمّى بقكة كبيرة ال يمكف تعطيمها أك إعاقة تقدمها.
الخاصية األنثكية في حالة ّ
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سيمين

Selene

معركفة في األساطير بتعدد عالقاتها الغرامية .هي تمثؿ

تمؾ السمة مف الطاقة األنثكية التي لديها قابمية ألف تعشؽ
في أم لحظة ،هذة القابمية لمعشؽ ليس لها عالقة بعدـ
مجرد سمة
األخالؽ أك عدـ االلتزاـ أك اإلخالص ،بؿ هي ّ

مف سمات الطبيعة األنثكية ،أم لديها قابمية ألف تتقبؿ أم

مبادرة مف المبدأ الذكرم مهما كاف نكعه ،قبيح أك جميؿ
خير) قكم أك ضعيؼ ،إلى آخرة .يصكركنها
(أم شرير أك ّ

بمكف أبيض ناصع كهك دليؿ عمى براءتها كرقة مشاعرها،

لكنها ال تستطيع مقاكمة ذلؾ الدافع القكم في جكهرها
لمتزاكج كالعشؽ كالغراـ .كهذا الدافع القكم يمثمه الحصاناف
األبيضاف الذيف يجراف عربتها ،أك تصكر أحيانان كهي
تركب ثكر كهذا األخير يعبر عف مدل قكة ذلؾ الدافع
الجكهرم الذم ال يقاكـ.

أفروديت

Aphrodite

المرادفة لها في األساطير الركمانية هي "فينكس"  .Venusتمثؿ القدرة عمى

االستقطاب باإلغراء كاالفتتاف الذم ال يقاكـ .هذة الخاصية تخمؽ حالة كلع كهياـ
في الكائف المستهدؼ .أنت تستطيع أف تربط حبؿ حكؿ عنؽ أحدهـ كتجبرة عمى
االقتراب منؾ كاتباعؾ أك تقكدة أينما شئت ،لكف هذة الطريقة العنيفة ليست مجدية
ميسر
بالمقارنة مع قكة اإلغراء كاإلغكاء التي يمكنها أف تحقؽ هذا اإلنجاز بشكؿ ّ

كدكف أم عناء .اإلغراء له قدرة جذب أقكل بكثير مف الحبؿ المشدكد .كهذا أحد

الخصائص الرئيسية لمطبيعة األنثكية .أفركديت تمثؿ االنسجاـ ككؿ ما هك محبب
لمقمكب .كؿ ما يثير الكلع كالهياـ كخمجة العاطفة في الكائف المستهدؼ .أم شخص
(ذكر أـ أنثى) لديه ميزة الجاذبية كالقرب مف قمكب الناس تككف فينكس نشطة لديه،
أم تككف هذة الخاصية مف المبدأ األنثكم (االستقطاب) قكية لديه .يمكف لهذة
الخاصية أف تنبعث مف لكحة فنية أك عمؿ جميؿ أك أم شيء مثير لمعكاطؼ
كمحرؾ لمرغبة.
ّ
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أرتيميس

Artemis

تصكر دائمان بأنها
المرادؼ لها في األساطير الركمانية هي "ديانا" ّ .Diana
صيادة ،كهذا يرمز لخاصية مهمة جدان يتميز بها المبدأ األنثكم .الشخص

العادم ال يستطيع استيعاب هذة الخاصية لكف كؿ مف اطمع في الجزء
الخامس عمى مفهكـ الكعي الديناميكي يستطيع فهـ الفكرة .أرتيميس لها
عالقة مباشرة بقكة الجذب حيث هي التي تمتقط المرغكب كتجذبه كلهذا

يصكركنها بزم الصياد .هي التي تأتي باألفكار الخالقة لمشعراء كالفنانيف
المبدعيف .كما أف القدماء ربطكها باالزدهار المادم ألنها تجمب الفرص
الجيدة كاألشخاص المناسبيف لتحقيؽ هذة الحالة .كقد عبدها الفتيات المكات
أدركف سف البمكغ حيث تساعدهف في جمب األزكاج المناسبيف .كقد يستنجد
السحرة بهذة القكة األنثكية لتحقيؽ غاياتهـ المختمفة كقد تككف األهداؼ
قابعة في مكاقع بعيدة عنهـ .هي في النهاية تمثؿ ذلؾ الشيء الذم
يستطيع الذهاب بعيدان كجمب أك إنجاز ما هك ضركرم أك مناسب مع

الكائف المعني.

ىيبي

Hebe

لعبت "هيبي" في األسطكرة دكر الساقية التي تقدـ المشركب للآلهة .رديفتها

الركمانية هي "جكفينتاس"  .Juventasهي تمثؿ اإلحياء المتجدد ،أم
بمعنى ديمكمة الشباب .لهذا السبب نراها متزكجة مف هرقؿ ،البطؿ القكم
كالجبار الذم يستمد نشاطه كقكته مف هذا المصدر الغامض الذم ال يمكف
كصفه تحديدان كلكف التسمية األنسب هي "حيكية الشباب" التي يتمتع بها

األبطاؿ األشداء .كقد ركت األسطكرة كيؼ أف "هيب" زكدت اإلله "آريز"

( Aresإله الحرب) بمياة الحماـ التي نشطته .هي طاقة أنثكية تتجمّى في

الكائف بحيث تحافظ عمى ديمكمة شبابه كحيكيته كقكته الشبابية المتجددة

عمى الدكاـ.
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ىاكيت
Hecate

هاكيت (أك هيكاتي) تعني باإلغريقية "هي التي تحقؽ إرادتها" (أم :هي التي تجتهد لتحقيؽ اإلرادة

الذكرية المزركعة فيها) .غالبان ما مثمت لدل القدماء إلهة الشعكذة كالسحر ،إذ كاف يعتقد بأنها تجمب
المرض كالعجز كالمكت أينما حمّت .كانت تعتبر أيضان إلهة تقاطع الطرؽ .كغالبان ما يصكركنها
تصطحب كمبيف أك ثالثة كتحمؿ في يدها شعمة .أك يصكركنها أف لها ثالثة رؤكس حيكانية ،كاحد

رأس كمب كالثاني رأس أفعى كالثالث رأس حصاف .ككانت تصكر أحيانان بثالثة رؤكس بشرية.
دعكنا ننحي مكضكع السحر كالشعكذة جانبان ،كنجرم تحميؿ لمرمكز المنسكبة لهذة اإللهة لمتعرؼ
عمى معانيها الباطنية .عندما يصكركنها بثالثة رؤكس حيكانية فكانكا يقصدكف المعاني التالية :الكمب

يرمز إلى قدرة االنفصاؿ عف الكياف كالذهاب بعيدان نحك الهدؼ أينما كاف مكقعه (كعي ديناميكي)،

األفعى ترمز إلى الحركة كالنشاط ،الحصاف يرمز إلى قكة االندفاع إلى األماـ بعناد كدكف تراجع.

كمصمـ كيمكنه التأثير في الهدؼ أينما
معنى ذلؾ هك أف هذا الجانب مف الطاقة األنثكية هك قكم
ّ
كاف كبالتالي ليس هناؾ حدكد لتأثيرة القكم كالعنيد.
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لكف بنفس الكقت صكركها كهي تحمؿ شعمة بيدها كالشعمة ترمز إلى الحكمة كالمعرفة ،كما أنهـ

جعمكها إلهة تقاطع الطرؽ ،أم االختيار بيف عدة تكجهات .كقد رمزكا إلى هذة التكجهات بجعؿ

لهاكيت ثالثة رؤكس بشرية أك حتى ثالثة أجساـ في جسـ كاحد (كما في الصكرة التالية) .كهذا يعني
كمدمرة دائمان ليس مف الضركرم أف تككف كذلؾ ،حيث
أف هذة الطاقة األنثكية التي نعتقد أنها شريرة
ّ
األمر يتكقؼ عمى اختيار الفرد.

هاكيت بأطكارها الثالثة
معينة تحكـ طريقة تفكير الفرد .كمعنى اسمها يشير إلى هذة الحالة
هاكيت تمثؿ قكة فرض قناعة ّ
حيث :هي التي تحقؽ اإلرادة .أم بمعنى آخر ،إذا تممؾ أحدهـ كسكاس فكرم بأنه مريض مثالن فإف

يتجسد في النهاية مرض فعمي.
هذة الطاقة األنثكية تعمؿ جاهدة عمى تحقيؽ هذة القناعة كبالتالي
ّ
كفؽ المصطمحات العصرية يسمكف هذة الحالة التفكير السمبي كالذم يتجاكب معه الالكعي بحيث
يعمؿ عمى تجسيد هذا التفكير في كياف الفرد كفي حياته عمكمان .لكف األمر الذم ال يستطيع
المنطؽ العصرم استيعابه هك أف هذة الطاقة األنثكية ،أك الالكعي ،تستطيع أف تذهب بعيدان عف
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كتجسد تأثي انر فعميان هناؾ .بالتالي فإف التأثير السمبي قد يككف له قكة مدمرة خارج كياف الفرد
الفرد
ّ
كأهـ تجمياته هك ما نعرفه بػ"إصابة العيف" .هذة القكة المدمرة هي ذاتها التي يسخرها المشعكذكف.
لكف عندما يجعمكف هاكيت إلهة تقاطع الطرؽ ،فمهذا مقصد مهـ جدان .إف القكة المدمرة التي تمثمها

هاكيت يمكف تحكيمها إلى قكة معمرة كاألمر يعكد الختيار الفرد الذم يككف كاقفان عمى تقاطع طرؽ

كمحتا انر أم طريؽ يختار .الشعمة التي تحممها بيدها تعني أنه عمى الفرد أف يتمتع بالحكمة كالمعرفة
المناسبة الختيار الطريقة التي تؤدم إلى السيطرة عمى هذة الطاقة العجيبة التي تتجمّى في أم حاؿ

ممكث
مف األحكاؿ .أما السبب الذم يجعمها طاقة مدمرة في أغمب األحياف فهك أف تفكير اإلنساف ّ

دائمان بالشؤكف الدنيكية كبالتالي يبقى معرضان دائمان لخطر هذة الطاقة مع أنه ال يدرم بكجكدها أصالن
في كيانه .كربما تككف هي السبب الرئيسي كراء بؤسه كشقاءة في الحياة لكنه يجهؿ ذلؾ .إذان ،تجمّي

األمراض في كياننا يعكد إلى طريقة تفكيرنا .ككذلؾ الحاؿ مع شقائنا في الحياة كالذم يعكد سببه

إلى قناعاتنا السمبية عف أنفسنا كالتي تعمؿ هاكيت دائمان عمى محاكلة تجسيدها عمى أرض الكاقع.

تغيير طريقة التفكير كجعمها أكثر إيجابية هك الحؿ الكحيد لهذة المسألة .ال نستطيع إلقاء المكـ عمى
هاكيت إذ هي إحدل الطاقات الفطرية المكجكدة في الطبيعة ،كالعيب هك فينا ألننا نفتقد لمحكمة التي
تمكننا مف تكجيهها لصالحنا (سكؼ أتناكؿ هذا المكضكع بالتفصيؿ الحقان).
هذة ليست سكل عينة بسيطة مف مجمكعة كاسعة مف اآللهة اإلناث التي تمثؿ جكانب مختمفة لمبدأ
أنثكم كاحد ،حيث هناؾ المزيد مف آلهة القمر في األساطير اإلغريقية مثؿ :أندركميدا

Andromeda

كبنديس  Bendisكهستيا  Hestiaكأيجا  Aegaكديميتر  Demeterكغيرها.
إذان ،الكظػػائؼ كاألدكار المختمفػػة التػػي يمعبهػػا المبػػدأ األنثػػكم فػػي الطبيعػػة (الفرديػػة أك الككنيػػة) قػػد تػػـ
تصنيفها كتحديد أنكاعها ككظائفهػا المختمفػة كتػـ تصػكيرها فػي األسػاطير المختمفػة لمحضػارات القديمػة
بش ػػكؿ آله ػػة أنثكي ػػة متع ػػددة رغ ػػـ أف جميعه ػػا تمث ػػؿ مب ػػدأ كاح ػػد .له ػػذا الس ػػبب نالح ػػظ ف ػػي األس ػػاطير
خيػرة حسػػب الحالػػة) كقػػد أشػػاركا إليهػػا بأسػػماء
المصػرية كيػػؼ لعبػػت "إزيػػس" أدكا انر مختمفػػة (شػريرة أك ّ
مختمفة في األساطير كذلؾ تناسبان مع األدكار التػي لعبتهػا ،كهػذة إحػدل الصػيو المختمفػة لإلشػارة إلػى

تعدد جكانب المبدأ األنثكم .ككما رأينا في حالة تعدد اآللهة اإلغريقية األنثكية المختمفة ،حيػث ذكػرت

عينػػات منهػػا فقػػط ،صػػحيح أنهػػا تبػػدك ظاهريػػان شػػخكص مختمفػػة لكنهػػا تمثػػؿ مبػػدأ كاحػػد لعػػب أدكار
مختمفة في حاالت مختمفة .هذة الحقيقة ستتكضػح جيػدان خػالؿ اطالعنػا عمػى اإللهػة الهنديػة "شػاكتي"
ٖٓٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
كتجمياتها المتعددة .هناؾ قائمة أخرل مف اآللهػة اإلغريقيػة اإلنػاث التػي تعبػر عػف جاللػة مقػاـ المبػدأ
األنثػػكم كتضػػـ مػػثالن هي ػ ار  Heraكغايػػا  Gaiaكأثينػػا  Athenaكغيػػرهف ،لكػػف سػػأتناكؿ اإللهػػة أثينػػا لمػػا

تحممه مف رمزية تفيد مكضكعنا.

آشُُا
Athena

أثينا هي إلهة الحكمة كالحرب كالعدالة لدل اإلغريؽ .هي ابنة زيكس (سيد اآللهة) مف زكجته األكلى

"ماتيس"  Metisإلهة الحكمة أيضان .هي تحكـ مجاؿ الفنكف كاالقتصاد كالحرؼ أيضان .هي مشهكرة
بنصائحها الحكيمة في حالتي الحرب كالسالـ .هي االستراتيجية المحنكة ،كالعبقرية في مجاؿ

السياسة كالحكـ المدني .رديفتها في األساطير الركمانية هي "مينيرفا" .Minerva
غالبان ما يصكركنها تمبس لباس الحرب ،أم تضع خكذة عمى رأسها كتحمؿ بيديها رمح كدرع ،مما

يجعمنا أماـ بمقاتمة مسمّحة .كغالبان ما يصكركف بكمة جالسة عمى كتفها (البكـ رمز الحكمة كالنظر

الثاقب) .تمعب في األساطير دكر المساعد لألبطاؿ مثؿ هرقؿ كجاسكف كأكديسكس كبيرسيكس
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كبركميثيكس كغيرهـ .لـ يكف لها في أم مف األساطير زكج أك خميؿ مف أم نكع ،كبالتالي عرفت
غالبان باسـ "أثينا العذراء".

األكؿ لزيكس سيد اآللهة مما جعؿ لها مكانة خاصة لديه كبالتالي فإف األسمحة التي
بما أنها المكلكد ّ
اشتهرت بها هي قكية كفتاكة كيقتصر استخدامها عميها كعمى كالدها فقط ،بما في ذلؾ الصاعقة
الرعدية التي اشتهر باستخدامها زيكس لسحؽ خصكمه .مف بيف ألقابها التي اشتهرت بها نجد" :التي

ال تعرؼ التعب" ،ك"العذراء" ،ك"التي تقاتؿ في األماـ" ك"ذات العيف الثاقبة" أك "بعيدة النظر" (كما
طير البكـ الذم يستطيع الرؤية في الظالـ الحالؾ).
كؿ هذة األلقاب كاألكصاؼ كالمكانة البارزة التي نسبت ألثينا لها معاني باطنية مف المهـ معرفتها
يتكضح دكر هذا المبدأ األنثكم الجميؿ في كياف الفرد كفي الطبيعة عمكمان .الحكمة التي نسبها
حتى
ّ
الحكماء ألثينا هي تمؾ الحكمة بصيغتها المتجمّية في عالمنا ،ذكرت سابقان أف الجانب الذكرم لمنكر

البينة ،كبالتالي الحكمة التي قصدها الحكماء خالؿ كصؼ
هك الحكمة بينما الجانب األنثكم هك ّ
أثينا هي تمؾ التي تمثمها حالة التجمّي أك البياف ،كهذا يختمؼ عف حالة الحكمة بصيغتها المبدئية

(المظهر الذكرم) كالتي ال يستطيع اإلنساف الدنيكم استيعابها .اإلنساف الذم نقكؿ عنه بأنه حكيـ
هك اإلنساف الذم تتجمى لديه حقيقة األشياء بكضكح تاـ ،أم يككف عمى بينة مف األشياء كبالتالي

يعرؼ كيؼ يتصرؼ حيالها.
عندما تتجمّى آثينا في كياف الفرد ،كهي إلهة الحكمة كالمعرفة كاالستراتيجيا الحربية ،يصبح عارفان

كيؼ يتصرؼ كيناكر كسط معركة الحياة .باإلضافة إلى ذلؾ فإف أثينا أيضان صاحبة القكة العظيمة

سيد اآللهة .كأحد ألقابها هك"التي تقاتؿ في األماـ" أم أنها تقاتؿ إلى جانب
التي منحها اياها زيكس ّ
المريد ،أك حتى أمامه ،في مكاجهة مصاعب الدنيا كما تشممه مف قكل شريرة (إف أتت بصيغة

أشخاص أك ظركؼ).
لكف قبؿ أف تتجمى أثينا في الفرد عميه أكالن أف يعقؿ كيتك ّكؿ .أم يككف عاقالن في تفكيرة كمتعقالن في

سمككه ،كمتككالن عمى الكائف العالي في تسيير شؤكنه الدنيكية .أم بمعنى آخر ،كجب أف يزهد الفرد

كيكؼ عف ذلؾ الصراع المحمكـ لنيؿ أك تحقيؽ جكائزها الزائمة كيكتفي بما يكفرة
كميان بشؤكف الدنيا
ّ
قدرة كينشد درب االرتقاء الركحي ،كبالتالي يستمـ الجانب العمكم (التجاكزم) مف كيانه زماـ األمكر.
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فتتكلى أثينا أمرة كتدير شؤكنه الدنيكية بكؿ حكمة كبعد نظر ،كبالتالي تصبح أمكرة بخير كلـ يعد

يصيبه أم أذل مف أم نكع .ألف أثينا تمثؿ الجانب األنثكم لذلؾ الكياف الخفي الذم نسميه الذات

أك النفس العميا أك الػ"كا"  .KAهك ذلؾ الكياف الذم يتجمى لدل المريد الباحث عف الحياة األبدية
تاركان خمفه الدنيا كمغرياتها.
إحدل تجميات أثينا في الطبيعة تتمثؿ بتمؾ الممكة الفطرية المكجكدة لدل المرأة (أك أم حيكاف أنثكم

آخر) .هي تمؾ الممكة الفطرية التي تمكف المرأة مثالن مف اختيار أك انتخاب الزكج األنسب لها مف

جيدة كذات جكدة عالية منسجمة مع الطبيعة .ألف أثينا حكيمة كبعيدة النظر
أجؿ إنتاج ذرّية ّ
فبالتالي ال تنخدع بالمظاهر اآلنية .لكف مع تقدـ الحضارة اإلنسانية كزيادة تعقيد الحياة راحت هذة
الممكة الفطرية تتراجع في جكهر المرأة .لكنها الزالت مكجكدة بقكة عند باقي الحيكانات اإلناث .منذ

أف فقدت المرأة حريتها في اختيار الزكج المناسب ،حيث أصبحت في إحدل العصكر التاريخية تباع

التشكة في أكالدها لـ يقتصر عمى الناحية
مشكهة .هذا
ّ
كتشترل كما الحيكاف ،أصبحت تنتد ذرّية ّ
الجسدية فحسب بؿ طاؿ جميع النكاحي :األخالقية كالنفسية كالركحية كالفكرية .لقد غابت أثينا كميان
في كياف المرأة الدنيكية كبالتالي حرمت هذة األخيرة مف بعد النظر كالحكمة في اختيار الزكج .لقد

تعطمت تمامان هذة الممكة الفطرية بعد سمب المرأة حقها في االختيار كبالتالي ذريتها لـ تعد تناسب
البيئة المحيطة .حتى في هذة األياـ ،لك منحت المرأة حرية االختيار فسكؼ تعجز عف اختيار الرجؿ

األنسب ألنها مكجهة دنيكيان ،مما يجعمها محركمة مف تأثيرات كفضائؿ أثينا الحكيمة .غالبان ما يككف

اال ختيار الفطرم لممرأة اليكـ مكجه إلى صاحب الماؿ أك المكانة االجتماعية البارزة كلـ يعد يهـ إذا
تصكر نكعية
كاف هذا النكع مف الناس منحطان مف الناحية الفكرية أك األخالقية أك الركحية .كيمكنؾ ّ
الذرّية التي ينتجها هذا التزاكج.
هذا هك المبدأ األنثكم الجميؿ الذم ناد انر ما نراة متجميان عند البشر الدنيكييف في هذا الزماف ألف

اإلنساف أصبح بعيد جدان عف جكهرة األصيؿ .أصبح ينظر إلى مكاف آخر ،إلى عالـ األكهاـ

كمغرياته التي تستحكذ عمى انتباهه كميان .في هذة الحالة ال تستطيع أثينا التجمي في حياته أبدان .لقد

ترؾ االنساف الدنيكم كحيدان يكاجه مصيرة بنفسه .بدالن مف أثينا نجد أف هاكيت الشريرة تفعؿ فعمها
في كيانه كحياته كمصيرة .ما ذكرته ال يمثؿ كامؿ تجميات أثينا في الطبيعة ،إذ هناؾ تجميات كثيرة

أخرل لها يمكننا استنباطها مف خالؿ التعرؼ الحقان عمى جكانب كثيرة أخرل لمطاقة األنثكية.
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شاكرٍ
SHAKTI

المبدأ األنثوي في التعاليم اليندية

لقد اتبع الحكماء الهنكد طريقة مختمفة خالؿ الحديث عف هذة الطاقة األنثكية .بػدالن مػف الحػديث عػف

عػػدة آلهػػة نسػػاء يمػػثمف الجكانػػب المختمفػػة لممبػػدأ األنثػػكم ،تحػػدثكا عػػف كاحػػدة لكنهػػا متعػػددة الكظػػائؼ

كالتجميات كاسمها "شاكتي".
شاكتي هي تشخيص لمقكة األنثكية المقدسة الخالقة لدل الهنكد .كيشيركف إليها في الهندكسية باسـ

[عز كج ّؿ .
األـ العظيمة المقدسة إذ يعتبركنها الطاقة الخالقة المتأصمة في ،كالمنبعثة مف ،الخالؽ ّ
كبما أف الطاقة األنثكية كجب ربطها بمبدأ ذكرم فبالتالي جعمكها زكجة اإلله شيفا  Shivaبحيث
اتخذت اسـ "بارفاتي"  ،Parvatiكزكجة اإلله "فيشنك" بحيث اتخذت اسـ "الكشمي"  .Lakshmiكفي
الحقيقة لديها عدد مف األسماء المختمفة بحيث كؿ اسـ يمثؿ أحد األدكار أك الكظائؼ في الطبيعة.

مف أشهر أسمائها األخرل "ساتي"  Satiك"دكرغا"  Durgaك"كالي"  .Kaliكممة "شاكتي" مشتقة مف
األكلية التي
أصؿ سنسكريتي (شاؾ) كتعني "أف تقدر" أك "القدرة" أك "التمكيف" .هي الطاقة الككنية ّ
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تمثؿ كافة القكل الديناميكية التي تتحرؾ في الككف بكاممه (ككذلؾ في اإلنساف عمى المستكل

األصغر).

مف خالؿ الصكر المألكفة لإللهة شاكتي نالحظ أف تعدد أيديها كتنكع األدكات التي تحممها يمثؿ
تعدد كتنكع جكانب المبدأ األنثكم ،أم بعكس الحكماء اإلغريؽ ،بدالن مف الحديث عف عدة آلهة

نساء ،تحدثكا عف كاحدة لكنها متعددة الكظائؼ كالتجميات كهذا ما يعبر عنه تعدد األيدم .رككبها

عمى النمر (أك األسد) يعبر عف مدل قكة هذة الطاقة األنثكية خالؿ عممها أك نشاطها.

الصكرة تمثؿ الجانب المؤذم لشاكتي كالذم تتخذ فيه اسـ "دكرغا"  .Durgaمعنى هذة الكممة هك

المركع" ،لكف بصفتها زكجة "شيفا" فهذا يجعمها غير شريرة بؿ هي عادلة
"العمؿ الرهيب" أك "العمؿ
ّ
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مركعة أك رهيبة له سبب يتعمؽ بتحقيؽ العدالة
بشكؿ مطمؽ ،كبالتالي فإف تجمّيها عمى شكؿ قكل ّ
الككنية لسبب ما قد يتعمؽ بالكارما مثالن ،كهذة األخيرة ال تركؽ لإلنساف الدنيكم ألنه جاهؿ لمحقيقة
كبالتالي ال يفهـ الطبيعة الشمكلية لممجريات الككنية .لهذا السبب يعتبر "دكرغا" بأنها شريرة.

تعرفنا سابقان عمى حقيقة أف اآللهة اإلناث تمثؿ في األساطير زكجات أك خميالت أك رفيقات اآللهة
الذككر ،كبالتالي هي تمثؿ الطاقات أك القكل النشطة لهؤالء اآللهة الذككر ،أم بمعنى آخر،

الطاقات النشطة في هذا العالـ المتجمّي تمثؿ الجانب األنثكم لتمؾ القكل الككنية األساسية .بالتالي
فإف "شاكتي" تمثؿ جميع هذة الطاقات كالقكل المختمفة المنبعثة مف اآللهة الذككر.

لهذا السبب نرل كيؼ أنه في إحدل المذاهب الهندكسية (الشاكتية  )Shaktismيتـ التركيز عمى

عبادة شاكتي (كيسمكنها أحيانان "ديفي"  )Deviبصفتها اإلله النهائي كالمطمؽ .السبب الذم جعمهـ

يعبدكف هذة األـ المقدسة كإله أعمى هك ألنها تمثؿ الجانب المتجمّي لإلله في عالمنا كليس الجانب
الذكرم .كيعتقدكف أنه طالما استمر كجكد هذا العالـ الدنيكم فسكؼ تبقى شاكتي تمثؿ الخالؽ [ج ّؿ

كعال ألنها تمثؿ جانبه المتجمّي.

أما عمى المستكل الفردم ،فإف شاكتي تمثؿ نشاطات البرانا (الطاقات) المتنكعة في تركيبة اإلنساف.
كما أنها تمثؿ تمؾ القكة الكامنة في اإلنساف كالتي يسميها ممارسك اليكغا "ككنداليني"

Kundalini

كهي قكة نائمة في أسفؿ العامكد الفقرم كمرتبطة بالشاك ار السفمى .يصكركنها بهيئة األفعى الممفكفة
كالتي كجب إيقاضها في سبيؿ تحقيؽ االنعتاؽ الركحي مف خالؿ اتحادها مع شيفا القابع في قمة
الرأس .هذا ما تتمحكر حكله تعاليـ الهندكسية "التانترية" .Tantric Hinduism

يمكننا اعتبار شاكتي مف ناحية أخرل أنها تمثؿ القكة النفسية أك الطاقة العقمية لإلله األعمى (عمى
المستكل المطمؽ) ككذلؾ اإلنساف (عمى المستكل الفردم) .لكف هذة الطاقة العقمية تتجمّى كتنشط

كتتكجه حسب طبيعة صاحبها أك صاحبتها (الجانب الذكرم) ،كبالتالي إف كانت طبيعته شريرة
ّ
فسكؼ تتجمّى بمظهر شرير ،كاف كانت طبيعة صاحبها خيرة فسكؼ تتجمّى بمظهر خير .لكف األمر

ال يتكقؼ عمى هاتيف الحالتيف فقط حيث هناؾ حاالت عقمية كنفسية مختمفة بشكؿ ال نهائي عند
تجسد طاقة مميزة عف غيرها .كيمكنؾ أف
البشر ،ككؿ خمطة مف هذة الخمطات العقمية/النفسية
ّ
تتصكر مدل االختالؼ في نكعية هذة الطاقات.
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شاكتي إذان تمثؿ أم كياف طاقي في الطبيعة ،إذ قد تمثؿ انبعاثات أك انسيابات حيكية أك سيكلة

ككنية أك غيرها مف تجميات طاقية كاعية منتشرة في الطبيعة .األمر ذاته ينطبؽ عمى المستكل
الفردم الذم يزخر بهذة الكيانات الطاقية المتنكعة بجكهرة .لكف المشكمة عند هذا المستكل الفردم

هي أف طريقة تفكير اإلنساف (السمبية) تجعؿ هذة الكيانات الطاقية تعمؿ بطريقة معاكسة لمصمحته،
كهذة هي الحالة السائدة في أيامنا .بما أف هذة الطاقات ذات طبيعة أنثكية فبالتالي تنشط كتتصرؼ
كفقان لطريقة تفكيرنا التي تتحكـ بالجانب الذكرم لهذة الطاقات كهنا تكمف المشكمة .عمى هذة الفكرة

بالذات استندت المدارس المختمفة مثؿ اليكغا كالتي تتمحكر تعاليمها حكؿ هدؼ كاحد كهك التعمـ

عمى ضبط طريقة التفكير .طريقة التفكير هي التي تحدد صيغة كهيئة تجمّي هذة الطاقة في الفرد.

هذة الصكرة تبيّف اإللهة "كالي"  ،Kaliكهذا االسـ يعني "السكداء" أك "األسكد" .مظهرها مخيؼ
كمرعب كيبدك كاضحان مف إيحاء كجهها بعيكنها المغمكلة كلسانها الممدكد .هنا يكمف األذل الحقيقي،
ٖ٘ٔ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
الشر كالمؤـ كالخباثة .هي إلهة الدمار كالشؤـ كالبؤس .مربكط حكؿ خصرها حزاـ مف الرؤكس
حيث ّ
كاأليدم المقطكعة لضحاياها .لكف عمينا أف نتركل قميالن قبؿ أف نصدر حكـ سريع .نحف نعيش في

طبيعة خيّرة كال ي مكف أف تخمؽ هكذا طاقة شريرة بشكؿ طبيعي .إننا نرل كالي بهذة الصكرة الشريرة
ألف تفكيرنا دنيكم كبالتالي مف الطبيعي أف نخاؼ كنرتعد منها .كجب العمـ أف هذة إحدل تجميات
"شاكتي" األـ العالمية المقدسة التي تمنح بركتها كحسناتها لمجميع .أما كيؼ تتحكؿ هذة الطاقة

الحنكنة كالرقيقة إلى طاقة رهيبة كمؤذية فهذا يعكد إلى سمكؾ اإلنساف الدنيكم بطريقة حياته الخاطئة
كتفكيرة المنحرؼ .تظهر "كالي" بتأثيرها المدمر فقط لمجهالء الذيف انحرفكا عف الطريؽ الصحيح

بينما هي تبارؾ كتساعد أكلئؾ الذيف يجتهدكف لمعرفة الخالؽ كاحتراـ الطبيعة كقكانينها .هذة اإللهة

تذكرنا باإللهة اإلغريقية "هاكيت" المذككرة سابقان.

إحدل التجميات المرغكبة لشاكتي هي عندما تتخذ طبيعة اإللهة التي تسمى "الكشمي" ،Lakshmi

كهي إلهة االزدهار كالسعادة كالتناغـ كالحظ الكفير كحتى الثركة كالماؿ .هي تمثؿ االزدهار كالحظ

بجانبيه الركحي كالدنيكم .أيديها األربعة تمثؿ العكامؿ األربعة في التقاليد الهندكسية التي تساهـ في
جمب الحظ كاالنسجاـ كالثركة كهي" :دارما"  dharmaك"كاما"
.moksha
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يكجد نكعيف مف االزدهار بالنسبة لإلنساف :االزدهار الدنيكم الذم يتمثؿ بالثركة كالماؿ الكفير،
كاالزدهار الركحي الذم يتمثؿ بالنعيـ الفردكسي الذم يناله الفرد بعد انعتاقه مف قيكد الدنيا .ككالهما

مف اختصاص اإللهة "شاكتي" (الكشمي) .مف أجؿ االزدهار الدنيكم عمى الفرد تفعيؿ كؿ مف

"كاما"  kāmaكهي الرغبة ،ك"أرثا"  arthaهي نزعة تجميع الثركة كالممتمكات .لكف مف أجؿ االزدهار
الركحي عمى الفرد تفعيؿ كؿ مف "دارما"  dharmaكهي ما يعتبر النامكس كفؽ التقاليد الهندكسية
(نظاـ اك قانكف ككني طبيعي كاخالقي كينطبؽ عمى جميع المخمكقات كاالشياء) كهك سمكؾ رشيد،

ككذلؾ السعي لتحقيؽ "مككشا"  mokshaكهي االنعتاؽ مف الحياة المادية لباقي كجكدة المتجمّي في
حياته الككنية .كبكؿ تأكيد ،فإف االزدهار الثاني ،أم الركحي ،هك الذم يدكـ إلى األبد ألف اإلنساف

اكتسب االزدهار إلى األبد ،بينما االزدهار الدنيكم هك مؤقت بحيث يكتسبه الفرد لمدة حياة كاحدة
فقط مف بيف الحيكات العديدة التي عميه تقمصها خالؿ كجكدة المتجمّي في حياته الككنية الطكيمة.
إف ما ذكرته عف "شاكتي" في الفقرات السابقة يمثؿ عينات قميمة مف تجمياتها العديدة ،لكف الفكرة
الجكهرية التي كجب استنتاجها هي أف العامؿ الكحيد الذم يقرر الصيغة التي تتجمّى كفقها "شاكتي"

هك طريقة التفكير ككذلؾ طريقة السمكؾ التي يتبعها الفرد في حياته اليكمية .كما ذكرت سابقان،
الطاقة مكجكدة في حياة الفرد كمتجمية في كيانه في أم حاؿ مف األحكاؿ ،لكف هك الذم يحدد نكعية

كصيغة تجمّي هذة الطاقة إف كانت لصالحه أك غير صالحه كذلؾ عبر طريقة تفكيرة .هذة هي

الخيمياء العقمية التي تحدث عنها القدماء ،أك عمـ
التحكؿ العقمي كفقان لممنهد الهرمزم .المسألة إذان
ّ
هي مسألة عقمية أكثر مف أم شيء آخر .التدريبات التي يخكضها المريد (إف كاف هرمزم أك يكغي

أك غيرة) تستهدؼ إحداث تغييرات في منظكمته العقمية كهذا يكفي لحصكؿ التغيير المرتقب كالممثؿ

بتجمّي قكة الشمس في كيانه.

...........................
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ّ
جتهٍ انـالح األَصىَح تكايم جالنرها وعوعرها يف كُاَُا
ىو اليدف األسمى لمتعاليم الباطنية االسالمية

كياف االنساف مؤلؼ مف مجمكعة كبيرة كمتنكعة مف القكل كالطاقات .كؿ مف هذة القكل كالطاقات
لها خصائ صها كسماتها كنشاطاتها ككظائفها التي تميزها عف غيرها .بما أف كياننا متعدد القكل
كالنشاطات فهذا يجعمه كفؽ التشريح الباطني الرمزم متعدد األزكاج كالزكجات .لكف في الحالة

العادية تككف هذة القكل لدل اإلنساف الدنيكم ذات قطبية سالبة ،أم بمعنى آخر ،هي مستقطبة
دنيكيان (أم شريرة كفؽ المفهكـ الديني) .في هذة الحالة تككف الطاقة األنثكية الجميمة غائبة كميان عف

هذة البكتقة الدنيكية الفكضكية .لكف ما أف يقرر الفرد أف يصبح مريدان ،أم يطمب االنخراط في درب
التنكر كاالنعتاؽ مف أمكر الدنيا ،تبدأ الطاقة األنثكية الجميمة بالتجمّي تدريجيان لكي تساعدة في

مسعاة ،ألنه كما ذكرت سابقان ،هذة الطاقة تمثؿ الجانب األنثكم لذلؾ الكياف الخفي الذم نسميه

الشمس المركزية أك الذات أك النفس العميا أك الػ"كا"  ،KAأك اإلله األعمى ...إلى آخرة .كهك ذلؾ
الكياف الذم يتجمى لدل المريد الباحث عف الحياة األبدية تاركان خمفه الدنيا كمغرياتها.
لكف األمر ليس بهذة البساطة التي نتصكرها .إف الطاقة األنثكية الجميمة ال تتجمى هكذا في كياننا

مجرد أف اتخذنا قرار االنخراط في درب التنكر كاالنعتاؽ مف أمكر الدنيا ،حيث هناؾ الكثير مف
ّ
المراحؿ العممية كلكؿ مرحمة إجراءاتها الخاصة .أهـ هذة المراحؿ هي تمؾ التي تتمثؿ بالقضاء عمى
كامؿ القكل الذكرية الشريرة في كياف المريد كالسيطرة عمى كافة الطاقات األنثكية (زكجات تمؾ القكل

لتككف كياف أنثكم كاحد مكحد كهك هذا
الذكرية) التي يتـ جمعها في النهاية لتندمد مع بعضها ّ
الكياف الجميؿ الذم نحف بصددة كالذم يسميه اإلغريؽ أثينا .Athena

مالحظة :عندما أتحدث عف المريد أقصد الرجؿ أك المرأة .كأينما أتحدث عف المريد أككف بذلؾ
قاصدان المريد الرجؿ كالمريدة المرأة ،حيث المرأة أيضان لها مساهمات كبيرة في مجاؿ االرتقاء

الركحي ،ككؿ ما يحصؿ مف عالقات تفاعمية بيف القكل الذكرية كالطاقات األنثكية داخؿ المريد

الرجؿ هي ذاتها تحصؿ أيضان داخؿ المريدة المرأة حيث ال يكجد فرؽ بيف االثنيف إطالقان .ليس هناؾ
مجرد ما طرحت إرادتها
عالقة بيف المرأة المريدة كبيف الطاقات األنثكية الناشطة في كيانها ،أم ّ
الذكرية فسكؼ يحصؿ تفاعؿ مع هذة الطاقات األنثكية كما حالة الرجؿ تمامان.
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تذكر أف العالـ الدنيكم دائـ التكالد كغزير التكاثر بسبب خضكعه لسيطرة عاممي الزماف كالمكاف،

كبالتالي فإف تطهير هذا الجانب مف كياننا كالذم تقبع فيه النفس يعتبر أم انر صعبان كيتطمب مجهكد

كبير مف قبؿ المريد.

الكينكنة الدنيكية مؤلفة مف مجمكعة كبيرة مف الكينكنات األنثكية ذاتية التكالد الدائـ كالمستمر
هذة الكينكنات األنثكية الدنيكية الممكثة بشركر العالـ المادم هي ذاتها التي تمثمها تمؾ الكحكش
المختمفة كالمتنكعة التي تحدثت عنها األساطير اإلغريقية كأشهرها هايد ار  Hydraكالميدكسا

 . Medusaهذا يشير إلى أف كؿ مف هذة التجميات األنثكية هي متعددة الجكانب كالكجكة كالكظائؼ
كغيرها مف تنكعات مختمفة يرمزكف لها باألفاعي المتعددة.
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تصكر البطؿ هرقؿ يصارع
الكثير مف المكحات الفنية اإلغريقية األثرية (كما الشكميف السابقيف)
ّ
كحش الهايد ار  .Hydraهذا المخمكؽ مثّؿ في األسطكرة أحد تحديات هرقؿ االثنى عشر .هك
حيكاف مائي متعدد الرؤكس يعيش في المستنقعات .له جسد يجعمه ينتمي لمزكاحؼ لكف له رؤكس
متعددة ككؿ منها تمثؿ أفعى كبيرة .المعنى الباطني لهذا الكحش المخيؼ هك القكل النفسية العديدة

التي كجب عمى المريد كبتها كاخمادها في كيانه ،كهذا اإلنجاز ليس بالسهكلة التي نتصكرها .إف
مؤنث متعدد الرؤكس يجعمه ممثالن لمكينكنة الدنيكية التي هي متكالدة كمتعددة
ككنه مخمكؽ مائي ّ
الجكانب باإلضافة إلى ككنها تمثؿ المبدأ األنثكم كعنصر الماء هك رمز هذا الجانب مف كياف الفرد.

مف بيف األمثمة األخرل عمى الكحكش األسطكرية
التي تمثؿ الكينكنة الدنيكية لمفرد نجد الميدكسا
تحكؿ كؿ مف نظرت إليه إلى
 Medusaالتي ّ
حجر .باإلضافة إلى أف شعرها كاف مؤلؼ مف
أفاعي خطيرة كمميتة .تحدثت األسطكرة كيؼ

مثّمت تحدم كبير بالنسبة لمبطؿ "بيرسيكس"

الذم تغمب عميها أخي انر بمساعدة أثينا كهرمز،
حيث تمكف مف قطع رأسها .عبر الحيمة

كالخداع.
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ميدكسا الشريرة كما تظهرها إحدل المكحات الفنية ،إذ تمثؿ الكينكنة الدنيكية لمفرد كالتي تقبع فيها

النفس .تغمب عميها البطؿ بيرسيكس بعد أف تمكف أخي ارن مف قطع رأسها ثـ أعطاة لإللهة أثينا ،كلهذا
رمزية كبيرة في المعنى الباطني لمقصة.
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كاف الحكماء يصكركف هذة العممية التدريبية المضنية التي يخكضها المريد بهدؼ تطهير النفس

ككأنها حرب فعمية يشنها ضد القكل الشريرة .كقد اختاركا مصطمح مناسب لذلؾ كهك الجهاد في
سبيؿ العالي .كفؽ التعاليـ السرية ،الجهاد في سبيؿ العالي يتمثؿ بعممية تسمّؽ شجرة الحياة كاحتالؿ

األكؿ في
مقاماتها ،الكاحد تمك اآلخر ،ابتداء مف المقاـ العاشر في األسفؿ كصكالن إلى المقاـ ّ
األعمى ،حتى يتـ االندماج أخي انر مع الكياف القابع في المقاـ األعمى كيشيركف إلى هذا الكياف بأسماء

مختمفة حسب اختالؼ الحضارة أك الثقافة كالمعتقد ،لكنني اكتفيت بكممة "العالي" كعميؾ استنتاج
األمر بنفسؾ .تحدثت المزيد عف تعاليـ شجرة الحياة في مكاف آخر في هذا الكتاب.

هذة الحرب المقدسة التي يخكضها المريد تتمثؿ بمصارعة القكل الشريرة في كيانه كبالتالي هي
ليست حرب فع مية تتمثؿ باالعتداء عمى اآلخريف .القكل الشريرة التي تحدثت عنها التعاليـ السرية في
كياف المريد تتمثؿ بأنكاع مختمفة مف السمات كالنكازع كالشهكات النامية لديه كالتي تغكيه كتشركه

بالمغريات الدنيكية المختمفة كتدفعه إلى اقتراؼ الخطايا فتعيؽ سبيمه نحك االنعتاؽ كمف ثـ االرتقاء
الركحي .بكجكد هذة النكازع كالشهكات يكجد الكثير مف األشراؾ في درب المريد كبالتالي عميه
مقارعتها كالتغمب عميها جميعان .األمر مشابه تمامان لمصارعة الكحكش في األساطير اإلغريقية لكف

الصيغة الشرؽ أكسطية تختمؼ نكعان ما .الكائف الشرير في القصص الرمزية لمتعاليـ السرية الشرؽ
أكسطية هك ليس الكحش أك التنيف أك غيرة ،بؿ صكركة بهيئة اإلنساف الشرير الذم ينصب األشراؾ

كيضع األفخاخ دائمان في درب المريد ،فكانكا يسمكنه "مشرؾ" أم الذم ينصب األشراؾ أك يسعى
دائمان الستم اررية تقييد المريد بالمغريات الدنيكية (أم إشراكه) كبالتالي يعيؽ تقدمه الركحي.
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كانت التعاليـ تشير إلى هؤالء األشخاص األشرار بأسماء عادية (فالف ابف فالف ابف فالف) كتكصؼ
كؿ مف هؤالء األشخاص كمكانتهـ االجتماعية كانتمائهـ القبمي بطريقة تجعمها مفهكمة لدل المريد

الذم يحكز عمى مفاتيح المعاني الباطنية لهذة األكصاؼ .كؿ مف هؤالء األشخاص المشركيف يمثؿ
معيف في الفرد كالذم عميه محاربته كالقضاء عميه.
جانب دنيكم ّ

المشرككف كفؽ التعاليـ الباطنية اإلسالمية هـ مجمكعة مف الشخصيات الرمزية التي تمثؿ كؿ كاحدة
منها أحد النكازع كالسمات السمبية في كياف المريد كالتي تنصب له األفخاخ في طريقه بهدؼ إعاقة
تقدمه .كغالبان ما يككف لها نفكذ قكم في كياف الفرد.

أيصهح عهً تعغ ادلشغكني انظٍَ وعصوا يف انرعانُى:
متفرؽ أك متناثر .الهزيؿ ،الضعيؼ ،الخفيؼ ،المنجرؼ أك الشارد.
ـ أبو سفيان :كممة (سفي) تعني ّ
بغض النظر عف حسناتها أك سيئاتها)
(سهكلة االنقياد ،قابمية لالنجراؼ مع النزكات ّ
ـ أبو جيل :الجهؿ يعني اعتقاد الشيء عمى خالؼ حقيقته ،عدـ معرفة .حمؽ .غمظ .ػجهؿ األمكر
عمى حقيقتها( .الجاهؿ الذم يجهؿ بأنه جاهؿ ،بالتالي هك أحمؽ كعنيد في تصرفاته كطريقة تفكيرة)

لد ،جفؿ ،غمياف ،اهتياج( .النفس
تحرؽّ ،
أبو ليب :أشاط ،انتفض ،عطش ،اشتهى ،استثارّ ،
المتهيجة تككف سهمة اإلغكاء ،سهمة االستثارة ،سهمة االنجراؼ كراء الغرائز كالعكاطؼ)
ّ
الوليد بن المغيرة :الكليد معناة كثير البنيف كالماؿ (تعددية ،تكالد) ...بف مغيرة معناة بف السفمى أك
ابف الطاغية أك المعتدية( .تمثؿ تمؾ القكة الفطرية في الكينكنة الدنيكية التي تدفعها إلى التكاثر
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كالتعدد بشكؿ غزير ككفير ،كهذة هي السمة الرئيسية في الكينكنة الدنيكية التي هي محككمة بعاممي

المكاف كالزماف .هي طاقة متمددة في كياف الفرد بحيث تككف طاغية عمكمان في كؿ أنحاء كيانه .إذا

كانت هذة الطاقة المتمددة محككمة مف قبؿ قكة ذكرية إيجابية يككف ذلؾ لصالح الفرد ،بينما إذا
كانت محككمة بقكة ذكرية سمبية فتمثؿ مشكمة كجب اتخاذ إجراءات حيالها)

المجاهد في سبيؿ "العالي" ،الذم عميه مكاجهة المشركيف األشرار الذيف يعيقكف سبيمه .نفس المبدأ
الذم اتبعته األساطير األخرل ،كتمؾ اإلغريقية التي تمحكرت حكؿ البطؿ هرقؿ الذم يصارع
الكحكش ،الهدؼ ذاته لكف الصيغة اختمفت مف حيث السيناريك كالحكار كالشخكص.

مف أهـ النقاط التي شدد عميها الحكماء في العممية هي تمؾ المتعمقة بالمبدأ األنثكم .كبسبب تعدد

جكانب كمظاهر هذا المبدأ األنثكم المتجمّي في كياف الفرد ،كانكا يشيركف إلى تمؾ الجكانب المختمفة

بكممة النساء (كليس امرأة كاحدة) .كاف عمى المريد خالؿ جهادة في سبيؿ العالي أف يصارع الذككر
الشر خالؿ تزاكجها معهـ) .كعممية السبي أيضان هي
تفرخف ّ
األشرار كيقتمهـ كيسبي زكجاتهـ (المكاتي ّ
كصؼ رمزم لعممية باطنية تجرم في كياف المريد .سبؽ كذكرت أف األنثى ال تقرر أك تحكـ عمى

األمكر بؿ الذكر الذم تزاكج معها (مهما كاف نكعه أك قطبيته) هك الذم يفرض إرادته .مف هنا جاء

االسـ "كافر" ،حيث هك القكة الذكرية التي تستكلي عمى الكينكنة األنثكية كتزرع إرادتها ،بينما دكر
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األنثى هك دعـ كتعزيز اإلرادة الذكرية مهما كانت طبيعتها .كصفت سابقان عممية استيالء القكة
الذكرية عمى الكينكنة األنثكية كفؽ الشكؿ التالي:

الكافر  :معناة في القامكس الزارع ،المستتر أك المختب  ،الظالمي ،األسكد ..،هذا يجعؿ الكافر
الشر في القسـ األنثكم مف كياف المريد .هك القكة الذكرية
يعني الشيء الظالمي المستتر الذم يزرع ّ
تفرخ ذرية عمى شاكمته.
التي تقبع في لب الطاقة األنثكية بحيث أصبحت ّ

مجرد ما ارتبطت الطاقة األنثكية بقكة ذكرية فسكؼ تتمقى إرادته (بذرته) في رحمها كتعمؿ عمى
ّ
تفريخ كرعاية كتنمية ذرّية هذة اإلرادة مهما كاف نكعها .طاقة األنثى كالدة كراعية كمنمية كناشئة
المعزز
المدبر لها ك ّ
كمبدعة كخالقة كيمكف أف نترجمها فيزيائيان بأنها العنصر المضخـ لمقكة الذكرية ك ّ
لثباتها كرسكخها كانتشارها .القكة الذكرية ليس عميها سكل احتالؿ أك السيطرة عمى الطاقة األنثكية

كذلؾ عبر اقتالع الذكر الذم كاف يحتمها سابقان (أم سبيها) كمف ثـ زرع بذرته الخاصة ،بينما الباقي

يككف عمى عاتؽ الطاقة األنثكية التي ترعى هذة البذرة كتنميها كتقكيها حتى تكبر كتزدهر كيتكاثر

نكعها كينتشر .أما كيؼ يتـ اقتالع الذكر الشرير كاستبداله بذكر آخر داخؿ كياف الفرد فتمثؿ عممية
طكيمة كشاقة تستحؽ فعالن اسـ "الجهاد" .كصفت التعاليـ هذة المجريات الخيميائية الحاصمة في

كياف الفرد بطريقة رمزية مبدعة كلكف ال يمكف فهـ تفاصيمها إال بعد الحيازة عمى مفاتيح المعاني

الباطنية لمركاية الظاهرية.
الجاري هك الشيء المتحرؾ ،المنافس ،المنغمس ،الدافؽ ،الفائض( ،هذة هي سمات الفقاعة الدنيكية

حية (أفعى) .هذا يجعؿ
المحككمة بعامؿ المكاف كالزماف) ..كبعد تأنيث الكممة نجد أف الجارية هي ّ
تهيد أك تحرؾ المشاعر فتخمخؿ تماسؾ المريد ،كبيف العادة الدائمة
الجارية بيف النزكة المؤقتة التي ّ
أك الطبع السمبي الراسخ كبالتالي لهذة العكامؿ جميعان أثر سمبي عمى المنظكمة العقمية كالركحية
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لممريد .فما عميه سكل تجريدها مف زكجها الشرير (كفؽ مفهكـ الكافر المذككر سابقان) كمف ثـ سبيها،

ككممة سبي بالمغة العربية القديمة تعني سمخ جمد األفعى .المفهكـ الشعبي لعممية "تغيير الجمد" معناة
تغيير الهكية أك السمكؾ أك التكجه .أم بمعنى آخر سبي الجارية يعني نزعها مف الذكر الكافر الذم

فتفرخ
يستحكذ عميها كمف ثـ أسرها كاخضاعها أك تطكيعها لصالح المريد،
ّ
فتتغير هكيتها تمامان ّ
بعدها ذريته اإليجابية.

كؿ ما قيؿ كركم عف الجكارم كالنساء في النصكص الظاهرية له معنى باطني عميؽ كيكشؼ عف
حقائؽ مذهمة تجرم في كياف الفرد كليس في محيطه أك أم مكاف آخر عمى أرض الكاقع كما
يتصكرة الغافمكف

هذة الطريقة في التعامؿ مع النزكات كالميكؿ كالطبائع الدنيكية تشبه طريقة األساطير اإلغريقية لكف
كيؼ تحكلت الجكارم مف أفاعي خطيرة إلى نساء جميالت فعمينا سؤاؿ المفسريف كالكتاب ذكم

الخياؿ الخصب الذيف ازدهركا كفعمكا فعمهـ في العصر العباسي كالذيف نجحكا في تزكير كؿ شيء
كخمطكا بيف المفاهيـ بطريقة ال يصدقها العقؿ.
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كاف األمر بالنسبة لممريد شبيه نا باأللعاب اإللكتركنية الشائعة في هذة األياـ حيث السعي دائمان
لتجميع المزيد مف النقاط لصالحؾ ،كمما سبيت المزيد مف الجكارم النساء التابعة لألشرار كمما
قطعت عممية التفريخ السمبي المتزايدة باطراد ،كبالتالي ازداد رصيدؾ مف الطاقة اإليجابية ككانت
فرصتؾ أكبر خالؿ اجتهادؾ في سبيؿ العالي .كمف ناحية أخرل ،كمما سبيت المزيد مف النساء كمما
ق ّؿ منسكب الشر في كيانؾ كهك متزامف مع تعاظـ حضكر الطاقة األنثكية الجميمة ،ألف النساء
المكات تسبيهف يندمجف مع جسـ الطاقة األنثكية الجميمة في كيانؾ مما يزيد مف ضخامته كبالتالي
مجرد أف قضيت عمى كامؿ العناصر الذكرية الشريرة
حضكر هذة الطاقة يتعاظـ تدريجيان في كيانؾّ .
كفزت بكامؿ الزكجات مف النساء سكؼ تجتمع هذة الجكانب األنثكية المختمفة ليتجمّى أخي انر كياف
مكحد كهك ذلؾ الكياف األنثكم الجميؿ ..كهك كياف عظيـ لك أنكـ تعممكف.
أنثكم كاحد ّ

مالحظة :تذ ّكر أف عممية سبي النساء كاجب عمى المريدة المرأة أيضان ،حيث ذكرت سابقان أف هذة

العممية الخيميائية الحاصمة في كياف اإلنساف هي متشابهة عند الرجؿ كالمرأة معان .فاإلرادة التي

يسخرها المريد أك المريدة هي ذات طبيعة ذكرية ،كهي التي تستخدـ إلخضاع الجكارم مف الطاقات
ّ
المفصؿ كسكؼ أتناكله الحقان.
األنثكية المختمفة .هذة العممية تتطمب الشرح
ّ
تضء اجلهاص يف ؿٍ األعتعني

إذا ألقينا نظرة عمى الشركط كالقكانيف السائدة في معظـ المدارس الدينية نالحظ كجكد حظر يمنع

األشخاص الذيف لـ يتجاكزكا سف األربعيف في االطالع عمى التعاليـ الباطنية أك االنخراط في
تدريباتها العممية .فالتقاليد اليهكدية مثالن كهي تهمنا هنا ألنها أساس األدياف االبراهيمية ،تقكؿ:

" ..لكي يتمكف الفرد مف االنتساب إلى عمكـ الميركابا السريّة ،فإف المركز المرمكؽ كالعقمية الحكيمة
ال يكفياف .كجب عمى المنتسب أف يتجاكز سف األربعيف مف عمرة .كحتى لك تكفرت كافة شركط
تعرض قناعاته
االنتساب ،فهذة ليست ضمانة كاممة بأنه يستطيع تحمّؿ األسرار المخيفة التي قد ّ
الدينية لمخطر ،كتعطّؿ مسيرة تقيّدة بالقكانيف الدنيكية"..
هذا الحظر ال يقتصر عمى اليهكد بؿ نراة منتشر في معظـ التقاليد األخرل حكؿ العالـ .كلهذا
الحظر أسباب كثيرة لكف أهمها ،كهك الذم يفيدنا هنا ،أنه قبؿ األربعيف تككف الطاقة األنثكية بكامؿ
تفرعاتها مشغكلة في تنمية كتعزيز القسـ الدنيكم مف اإلنساف .كهذا يشمؿ جسمه المادم ككؿ ما
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يتمحكر حكله مف شؤكف دنيكية .فالطاقة األنثكية تمثؿ في هذا الكقت قكة النمك كالتغذية كتتعمؽ

بالجسـ المادم تحديدان إذ هك الذم ينمك كيكبر كيزدهر .كؿ ما يتعمؽ بعممية التغذية أك التزكيد

بالعناصر المادية كاإلنماء كالتكبير هك مف اختصاص هذا الجانب األنثكم .هذة المرحمة هي

ضركرية لبقاء الفرد قكيان كمتماسكان كبالتالي مف غير المناسب تعطيمها عف كظيفتها الطبيعية
كتسخيرها نحك هدؼ يفرض االمتناع عف التعامؿ مع أم شيء يتعمؽ بالشؤكف الدنيكية فهذة العممية

منافية لمسيرة الطبيعة .باإلضافة إلى أنها تفشؿ أم محاكلة لالنعتاؽ مف شؤكف الدنيا ألف الفرد

سيكاجه صعكبات كبيرة في ذلؾ .لكف هناؾ حد معيف يتكقؼ عندة نمك االنساف المعنكم كالجسدم،
أم في سف األربعيف ،فتبرد حماسته لمحياة كتهدأ نفسه كما يقكلكف ،كبالتالي ينحسر نشاط الطاقة
كتكؼ عف الدفع إلى األماـ باالتجاة الدنيكم .في هذة الفترة بالذات ،كالتي تككف هذة
األنثكية هنا
ّ
الطاقة األنثكية شبه شاغرة ،كجب استغاللها كتسخيرها لهدؼ آخر كهك االجتهاد لالرتقاء الركحي.

فمما قضى زيد منها كطران
مف هنا جاءت العبارة الشهيرة الكاردة في النصكص المقدسة "ّ ..
زكجناكها "..صحيح أف كممة زيد استخدمت في النصكص كاسـ لشخصية عادية كردت في الركاية
ّ
لكنها في الحقيقة تعني الشيء الذم يكبر كينمك (أنظر في القكاميس العربية) ،أم أف زيد يمثؿ

الجسـ  ،كبعد أف انتهت حاجته لهذة الطاقة األنثكية التي كبرته كنمته تزكجها المريد (الذم يتبنى هذا
الجسـ) لكي تعينه خالؿ اجتهادة في سبيؿ العالي .كما أف لهذة الزكجة التي منحت لممريد معنى

باطني مهـ .اسمها في التعاليـ هك "زينب" كمعناها في القامكس "الشجرة العطرة حسنة المنظر"! هي
ذاتها شجرة الحياة كالتي تمثؿ هنا مخطط تفصيمي لكامؿ كياف الفرد ،بكؿ ما يشممه مف قكل
كطاقات ،أم أنه في سف األربعيف كامؿ القكل كالطاقات التي يتألؼ منها كياف الفرد أصبحت
حاضرة لمؤازرته في مسعاة في سبيؿ العالي.

زكجناكها) هي إحدل العبارات
مالحظة :العبارة الكاردة في الفقرة السابقة ( ّ
فمما قضى زيد منها كطران ّ
الكاردة في النصكص المقدسة كالتي تـ استغاللها مف قبؿ المغرضيف بهدؼ التشكيؾ بالنصكص
كالحط مف قيمتها األخالقية ،لكف عندما يفهمكا المعنى الحقيقي لهذة العبارة كغيرها مف عبارات
ستتكضح أمكر كثيرة لـ تكف في الحسباف .سكؼ يكتشفكف أنه ما تحكيه هذة النصكص مف معاني
باطنية هك أكثر رقيان مما يظنكف .باإلضافة إلى أف العامؿ الرئيسي الذم ساهـ في تشكيه هيبة هذة

النصكص كالحط مف قيمتها هك التفسير الخاط مف قبؿ مجمكعة مف الجهالء الذيف زعمكا بأنهـ
عارفيف .هذا الزعـ المغمكط الذم كاف بحسف نية أك سكء نية ،عف جهؿ أك دراية ،هك السبب

تهجـ كاعتداء عبر العصكر.
الرئيسي كراء ما تتعرض له النصكص المقدسة مف ّ
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كما ذكرت سابقان ،كفؽ التعاليـ السرية ،الجهاد في سبيؿ العالي يتمثّؿ بعممية تسمّؽ شجرة الحياة
كاحتالؿ مقاماتها ،الكاحد تمك األخر ،حتى االندماج أخي انر مع المقاـ األعمى .خالؿ هذة المسيرة

الجهادية الطكيمة سكؼ يكاجه المريد الكثير مف المصاعب كيسبي الكثير مف الجكارم .لكف احذر،

فهناؾ فرؽ كبير بيف النساء كالجكارم .النساء تمثمف الجانب األنثكم لمقكل المتعمقة بمقامات شجرة
الحياة ،بينما الجكارم هي الجكانب األنثكية لنزكات دنيكية طارئة أك دائمة كقد تمثؿ أجزاء ثانكية
تابعة لنساء المقامات .المهـ أف الجكارم أقؿ شأنان مف النساء إذ هذة األخيرة تمثؿ طاقات أنثكية
أساسية ،بينما الجكارم تمثمف طاقات أنثكية ثانكية.

أما النساء ،المكات تمثمف الطاقات األنثكية األساسية فيتكزعف عمى الشكؿ التالي :في بداية انطالؽ
المريد في جهادة في سبيؿ العالي عميه أكالن السيطرة عمى الطاقات األساسية األربعة التي تش ّكؿ

أساس كيانه المادم ،كهذة الطاقات تمثؿ التجميات الدنيكية لممبادئ الككنية األربعة كهي عناصر
[النار ،الهكاء ،الماء ،التراب  .كتقكؿ النصكص بأف المريد ال يستطيع أف يكفؽ بينها بسهكلة لذلؾ

سيضطر أف يكتفي باثنيف أك حتى ثالثة .إذان ،كفقان لممعنى المقصكد لمنصكص ،لدينا أربع نساء في
هذا المستكل األدنى مف الشجرة كعمينا تزكجهف قبؿ البدئ في رحمة التسمؽ لألعمى( .أنظر في

الشكؿ التالي)
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ما أف تجاكز المريد هذة المرحمة الدنيا في الشجرة (كالتي تشمؿ إجراءات كتدريبات كثيرة قد تستغرؽ

شهكر طكيمة كحتى سنكات) تبدأ مرحمة جديدة حيث يدخؿ عمى المقاـ التاسع في الشجرة ،كهذا

المقاـ هك أحد المقامات الثالثة التي يتألؼ منها كياف عاشت  Ausetكهذا أحد األسماء المصرية
القديمة لإللهة "إزيس" (إيزيس هك االسـ اليكناني) ،معناها الباطني هك الشيء الحيكم أك الشيء

الحي كالنامي في الكياف ،أم الشيء العائش (عائشة) .فتكصؼ التعاليـ كيؼ المريد يدخؿ عمى
ّ
عاشت في التاسعة (أنظر في الشكؿ التالي) .هذة العبارة األخيرة أيضان أسيء تفسيرها كسبب ذلؾ

تزكج فتيات صغيرات ال يتجاكزف التاسعة مف عمرهف).
مآسي كبيرة عبر القركف (شاعت عممية ّ

مخطط شجرة الحياة كفؽ التعاليـ الباطنية اإلسالمية كالتي عمى المريد االنخراط في تدريباته الركحية
كفؽ مساراتها الكاصمة بيف المقامات .هذة عممية مضنية ناد ارن ما ينجح أحد في إنجازها بالكامؿ
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عمى المريد بعدها متابعة تسمؽ الشجرة عبر المسارات الكاصمة بيف المقامات ككؿ مف هذة المسارات

كالمقامات تتطمب كـ هائؿ مف التدريب كاالجتهاد كالمصارعة الركحية/نفسية/عقمية كذلؾ عبر
خكض تدريبات خاصة حتى يتمكف المريد أخي انر مف تزكج األنثى الممثمة لممقاـ .إنه جهاد بكؿ ما
تعنيه الكممة مف معنى ،لكنه في النهاية يبقى جهاد ركحي/نفسي/عقمي كليس جهاد فعمي كما ألفناة

عبر تاريخنا األسكد .عندما يصؿ المريد إلى المقاـ األخير يككف قد تزكج تسعة نساء ،كبعد إضافة
النساء األربعة في المقاـ العاشر يككف المجمكع ثالثة عشر زكجة .هؿ أصبحت تعمـ اآلف مف أيف
جاءت هذة األعداد النسائية التي يتجادؿ حكلها الباحثكف كالمفسركف؟ ..افهـ إذا كنت تستطيع...

ربما الحظت في الشكؿ السابؽ أنني استخدمت تسميات مصرية قديمة خالؿ تقسيـ مقامات الشجرة
إلى ثالثة أقساـ (عاشر  ،Auserكحيرك  ،Heruكعاشت  .)Ausetذكرت سابقان أنها تمثؿ اآللهة
أكزيريس كحكرس كايزيس حيث هذة األخيرة هي أسماء اآللهة بالمغة اإلغريقية .إذا نظرت إلى

األسماء المصرية لهذة اآللهة سكؼ تكتشؼ أنها قريبة جدان لكممات عربية تحمؿ نفس المعنى أك

ذات المفهكـ المتعمؽ بتعاليـ شجرة الحياة .إذا أخذنا كممة عاشر (عاشر يعاشر معاشرة) نجد أف

معناها بالعربية الصاحب أك القريف ،كمعنى القريف هنا المستكل الباطني لكؿ فرد أك كائف حي كهذة
الفكرة تكضحت جيدان في هذا الكتاب .كقد شرحت معنى كممة عاشت في الفقرة السابقة ،إذ لها

الكثير مف األلفاض المختمفة حيث في المغة اآلرامية (كالعبرية) تمفظ إشي كما في الكممة المركبة
حر العربية (مع الضمة عمى الراء) كهذا
إشي/رع/أؿ (إسرائيؿ) .أما كممة حيرك فهي قريبة لكممة ّ
بالضبط هك الدكر الذم يمعبه حكرس في األسطكرة المصرية كما رأينا سابقان.

مالحظة ميمة :ربما الحظ القارئ العزيز بأنني أسعى دائمان في كتاباتي إلى تحكيؿ الكممات العبرية
أك الكمدانية أك اآلرامية مثالن أك حتى بعض المصطمحات المصرية القديمة إلى المغة العربية محاكالن

إيجاد رابط أك معنى مرادؼ يكصمنا إلى المغزل الفعمي لمكممة .قد يظف البعض أنني أحاكؿ "جعمكة"
الكممة لكي تتناسب بالقكة كالغصب مع كممة عربية مناسبة لكي أصؿ إلى ما أريدة مف نتائد ،لكف

هذة ليست الحقيقة حيث إذا نظرت إلى الكممات المعنية كدققت في أمرها تجدها متشابهة تمقائيان في
المعنى كالمغزل مع كممات عربية .تذكر أنه كامؿ لغات الشرؽ األكسط القديـ هي متفرعة مف أصؿ

كاحد كقد أطمقكا عميها جميعان اسـ المغات السامية  ،Semitic languagesكتشمؿ اآلرامية (السريانية)
كالعربية كالعبرية كاآلشكرية كالفينيقية كالكمدانية كالكنعانية كاألكادية كالنبطية كالعمكرية كالمندائية

كغيرها .لهذا السبب ،رغـ كجكد اختالفات في األبجدية أك المفظ أك الكتابة في هذة المغات إال أننا
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نستطيع إيجاد الكثير مف التشابهات في معاني كألفاظ الكممات .األمر اآلخر المساعد هك أننا نتناكؿ

مكضكع مشترؾ بيف كافة الحضارات القديمة كأقصد التعاليـ الباطنية ،كهذة األخيرة تتحدث عف نفس
المكضكع كنفس العبادة كتسعى إلى نفس الهدؼ كتتبع نفس الخطكات كاإلجراءات كبالتالي ال بد مف
كجكد مفاهيـ كمصطمحات مشتركة بينها جميعان مهما اختمفت المغة.

يعؼهح "..انُهىص وانُظاعي "..يف انُظىص
طالما أف المريد خالؿ جهادة يتعامؿ كميان مع كيانه الداخمي كليس في أم مكاف خارج كيانه فبالتالي
إف مفهكمي "اليهكد" ك"النصارل" بعيديف كؿ البعد عف ما نألفه أك ما جعمكنا نعتقد ،إذ ال يمكف لمفرد

أف يحكم في جانبه الباطني يهكد كنصارل! فهذا أمر غير منطقي! كهنا يكمف السؤاؿ الكبير :إلى
ماذا يرمز كؿ مف اليهكد كالنصارل في النصكص الباطنية اإلسالمية؟

المقاـ السابع في شجرة الحياة اسمه نيزاخ  Nezachفي العبرية ،كيعني النصر (النصر يكحي إلى
الثبات كاالستم اررية كالمصارحة كاإلخالص ،كهذة السمات تنتمي إلى عناصر المقاـ [ ٚفي شجرة
الحياة) .لكف هذة الكممة العبرية قريبة مف كممة ني ازريت  Nezaretكهي االسـ المرادؼ لمناصرة في
العربية .كهذا يكفي لجعمه ممثالن لكممة نصراني .بينما المقاـ الثامف اسمه هكد  Hodبالعبرية كمعناة

المجد (المجد يكحي إلى اإلشراؽ كالعظمة كالممكية ،كهذة السمات تنتمي إلى عناصر المقاـ [ ٛفي
شجرة الحياة) ،كهك قريب مف كممة يهكد بالعربية (يا ػ هكد) ،كهذا يكفي لجعمه ممثالن لكممة يهكد.

لقد استخدمت هذة الطريقة السريعة لممقارنة بيف الكممات فقط لكي أتجنب الطريقة المشركعة كفؽ
العمـ الباطني ألف تمؾ الطريقة تتطمب مساحة كبيرة كال مجاؿ لذكرها اآلف ،لكف يمكف اختصارها

بعدة سطكر كأترؾ األمر لؾ لكي تستنتد الفكرة عرفانيان :إذا نظرت إلى المذهب المسيحي ستجدة
يعتمد عمى العاطفة كالمشاعر بنسبة أكبر في عبادته ،كالعاطفة تمثؿ المكضكع الرئيسي الذم
يتمحكر حكله المقاـ السابع في شجرة الحياة .ككذلؾ إذا نظرت إلى المذهب اليهكدم فسكؼ تجدة
يعتمد عمى الذكاء الدنيكم كالعقمية العممية بنسبة أكبر في عبادته ،كالذكاء الدنيكم يمثؿ المكضكع
الرئيسي الذم يتمحكر حكله المقاـ الثامف .فما عمى الحكماء القدامى سكل التعبير عف المقاـ السابع

(كما يمثمه مف معاني) برمزية النصارل .ككذلؾ الحاؿ مع المقاـ الثامف (كما يمثمه مف معاني) حيث
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عبركا عنه برمزية اليهكد ...افهـ إذا كنت تستطيع .النصكص ال تتكمـ عف اليهكد كالمسيحيف
الفعمييف .نحف أماـ نصكص دينية مكجهة إلى اإلنسانية جمعاء ،كيؼ لؾ أف تفترض كجكد تفرقة

مجرد ،خالي مف أم صبغة
بيف األعراؽ كالمذاهب في نصكص جميمة مكجهة لإلنساف بصفته إنساف ّ
عرقية أك دينية أك مذهبية أك قبمية أك غيرها مف تصنيفات تعتبر دنيكية فانية.

كؿ ما كرد عف اليهكد كالنصارل في النصكص الدينية يتناكؿ جكانب معيّنة مف كياف الفرد كالتي

يمثمها كؿ مف المقاـ السابع كالمقاـ الثامف في مخطط شجرة الحياة .أنظر في تعاليـ شجرة الحياة
لمتكسع أكثر في المكضكع .إف أساليب القدماء في التشفير هي مذهمة فعالن! كزيادة لمعمكماتؾ
فإف المقاـ [ ٜيمثؿ الديف اإلسالمي ،لكف ال مكاف لشرح الفكرة اآلف.

يٍ هى أهم انكراب؟
يقكؿ المفسركف الجاهمكف بأف عبارة أهؿ الكتاب الكاردة في النصكص المقدسة تشير إلى اليهكد أك
النصارل كذلؾ حسب كركدها في سياؽ اآلية .لكف هذا التفسير خاط كبعيد كؿ البعد عف الحقيقة.

ما قصدة الكتاب المقدس في مصطمح أهؿ الكتاب هك الكهنة كرجاؿ الديف .هـ تمؾ الفئة المتسمّطة

مف الناس التي تسيء استخداـ الديف لغايات متعددة لكف النتيجة تككف في جميع األحكاؿ سكء فهـ
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كسكء تطبيؽ التعاليـ الدينية بصيغتها األصمية .هذة الفئة المتسمّطة مكجكدة في كؿ األدياف
كالمذاهب .أهؿ الكتاب هـ ذاتهـ الكهنة الذيف كاجههـ سيدنا يسكع في المعبد كاتهمهـ بالضالؿ
كاالستغالؿ كالتعصب حكؿ أفكار كمعتقدات غير مجدية ركحيان .بهذا المعنى الجديد ،كجب اعتبار
رجاؿ الديف المسمميف بأنهـ أهؿ الكتاب الذيف تحدث عنهـ القرآف الكريـ ،كبالتالي كجب معاممتهـ

كما أكصانا هذا الكتاب المقدس تجاة أهؿ الكتاب ،خصكصان أكلئؾ المشايخ المنافقيف الذيف يطمكف

عمينا عبر شاشات التمفزيكف كيبثكف سمكمهـ حيث يدعكف الناس إلى كرة بعضهـ البعض كقتؿ

بعضهـ البعض.

لغَش ويكح وَصغب
إذا تعرفنا عمى المعاني السريانية لكؿ مف قريش كمكة كيثرب (المدينة المنكرة) سكؼ تتجمى أمامنا
صكرة مختمفة تمامان عف تمؾ األحداث التاريخية المزعكمة .سكؼ نتعرؼ عمى المعنى الباطني لتمؾ

القصة الرمزية التي تحكلت فيما بعد إلى تاريخ فعمي (كالكيؿ لمف يخالؼ هذا الزعـ المفركض

بالسيؼ).

المعاني السريانية لكل من مكة وقريش ويثرب

ٔػ قريش هي كممة سريانية كتعني [رعاة البقر أك [مرعى البقر كيمكف أف يككف الحيكاف إما بقر أك
أم حيكاف آخر قابؿ لمرعي .المهـ أف المعنى الباطني لهذة الكممة هك الجانب الحيكاني مف كياننا

كهك يمثؿ المستكل المادم (أنظر في مخطط شجرة الحياة في الشكؿ التالي).

ٕػ أما كممة مكة فال يمكف تفسير معناها بالعربية ألنها ليست عربية أصالن بؿ سريانية ،كهي متككنة

مف أربع أحرؼ كهي (ـ-ؾ-ؾ-ة) أم مككة كتعني [األرض المنخفضة  .كالمعنى الباطني لهذة
الكممة هك الجانب الدنيكم مف كياننا (الفقاعة الدنيكية) ،كعمى مستكل ككني يمثؿ العالـ الدنيكم

لمككف المتجمّي( .أنظر في مخطط شجرة الحياة في الشكؿ التالي).

ٖػ أما كممة يثرب فهي كممة سريانية كتعني أيث رابك  ،أم الرب مكجكد أك [مكاف كجكد الرب .
كالمعنى الباطني لهذة الكممة يشير إلى الجانب المتكسط ما بيف العالميف (العمكم كالدنيكم) ،أم
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يمثؿ الثالكث األكسط في شجرة الحياة (كهك مؤلؼ مف المقامات [ ٙك[٘ ك[ٗ )( .أنظر في

مخطط شجرة الحياة في الشكؿ التالي).

قبيمة قريش التي كانت حاكمة لمكة تعني أف الجانب الحيكاني لمفرد يسيطر عمى الكينكنة الدنيكية
التي تمثؿ مكة (المكاف المنخفض) .بعد أف نزؿ الكحي عمى المريد المحمد كبدأ جهادة في سبيؿ اهلل
معيف لـ يعد بمقدكرة التقدـ أكثر،
كمكاجهة المشركيف في مكة (المقاـ [ ٜك[ ٛك[ ) ٚكصؿ إلى حد ّ
إذ عميه أكالن معالجة القسـ األعمى الممثؿ بالمقاـ [( ٙيثرب) حيث مف هذا المكقع (بعد صقؿ

شخصيته حتى بركز الشخصية اإللهية أك تجمّي المخمص) يستطيع القضاء عمى بقايا المؤثرات

السمبية في القسـ الدنيكم الممثؿ بمكة في الركاية .كفي يثرب نالحظ تغيير في المريد المحمد حيث

كغنى (المقاـ
كشدة (المقاـ [٘ ) باإلضافة إلى أنه أصبح أكثر تكسعان كانتشا انر
أصبح أكثر قكة كعزـ ّ
ن
[ٗ ) ،كبعد معالجة هذا القسـ األكسط الذم يهيمف عميه المقاـ [( ٙالشخصية اإللهية الحقيقية) قرر
فينضؼ هذا القسـ بشكؿ
العكدة إلى القسـ الدنيكم (مكة) ليقضي تمامان عمى بقايا الطاقات السمبية
ّ
كامؿ مف عناصر النجس الدنيكم.

بعد إسقاط أسماء المدف الرئيسية (التي جرت

فيها أحداث الحكاية الرمزية الممثمة بالسيرة
النبكة) عمى منظكمة شجرة الحياة نجد أف

مكة تمثؿ القسـ الدنيكم مف كياف الفرد بينما

يثرب تمثؿ القسـ األكسط ،أما قبيمة قريش

فهي الجانب الحيكاني الذم يحكـ القسـ

المادم مف الكياف.
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اسمكب استخداـ المكاقع الجغرافية كرمكز لمكاقع مختمفة في كياف اإلنساف قد استخدـ أيضان في الكثير مف

التعاليـ القديمة أهمها التعاليـ المصرية التي تحدثت عنها في جزء سابؽ ،ككذلؾ في اإلنجيؿ حيث استخدمت
خريطة فمسطيف لتمثؿ كامؿ كياف الفرد بقسميه العمكم كالدنيكم ،حيث كرد في النصكص كيؼ أنه تشكؿ

دكلتيف في هذة المنطقة كهما [ٔ دكلة إسرائيؿ في الشماؿ ،ك[ٕ دكلة يهكدا في الجنكب ،بينما في الكسط

تمامان تقع مدينة القدس( .الشكؿ التالي)

بعد أخذ رمزية هذة الخريطة في عيف االعتبار كمف ثـ إسقاط األحداث الكاردة في نصكص اإلنجيؿ كالتي

حصمت في هذة البقعة الجغرافية ،سكؼ يتكشؼ لديؾ الكثير مف الحقائؽ الباطنية .أشهرها قصة سيدنا يسكع
(المخمص) الذم جاء مف شماؿ فمسطيف (في المممكة الشمالية أم القسـ العمكم) ثـ جاء إلى القدس كمف ثـ

صمب خارج المدينة في الجانب الكاقع عمى حافة المممكة الجنكبية (القسـ الدنيكم) ،كهذا يرمز إلى أف النفحة
اإللهية المنطمقة في الجانب العمكم كصمت إلى حدكد الجانب الدنيكم كماتت مصمكبة حيث البيئة الدنيكية
غير مناسبة لتجميها كازدهارها.

إذان ،تبيف أف التعاليـ المتعمقة بشجرة الحياة هي محكر النصكص المقدسة لكافة األدياف حكؿ العالـ ،كتكشؼ
عف مستكل راقي مف التعاليـ الركحية .أما كيفية حصكؿ هذا الكـ الهائؿ مف التحريؼ كالتشكيه لمعاني
النصكص كمغزاها فهذا يتعمؽ بمجريات سياسية تاريخية بعيدة كؿ البعد عف الفقه الركحاني األصيؿ .اسألكا

الفقهاء المأجكريف الذيف ازدهركا في العصر العباسي!

..........................
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ّ
انكاعشح انرٍ دهد عهً ادلغأج
نتيجة سكء تفسير النصكص

المحرؼ لمتعاليـ المتعمقة بالمبدأ األنثكم أدل إلى خمؽ أبشع الممارسات التي شهدها التاريخ
التفسير السيء ك ّ
اإلنساني مثؿ السبي الفعمي لمنساء كالتجارة بهف في سكؽ الرقيؽ .ازدادت هذة الممارسة ركاجاَ كشهدت

ازدها انر كبي انر ترافؽ مف الجانب آخر مع ازدياد بؤس الضحايا كهكاف عائالتهـ .السبب الرئيسي لهذا االزدهار

هك دعـ هذة الممارسة كتعزيزها مف قبؿ السمطة الدينية التي برزت في إحدل فترات التاريخ كالتي أساءت

تفسير النصكص عبر أخذها بمعناها الظاهرم بدالن مف المعنى الباطني .كاستمرت هذة المحنة التي أصابت
البشرية مدة قركف مف الزمف.

كاف سبي النساء

مألكفان في كامؿ
العالـ
أنحاء

القديـ ،لكنه لـ

يكف
معزز دينيان
ّ
كما حصؿ بعد
التفسير الخاط

لمتعاليـ الدينية

كاف

سكؽ

الجكارم مزده ارن
أينما انتشر الديف

الجديد!!
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ازدهرت ممارسة سبي النساء كالتجارة بهف في أسكاؽ النخاسة ،كذلؾ بدعـ كتعزيز مف السمطات الدينية التي
أساءت تفسير النصكص عبر أخذها بمعناها الظاهرم بدالن مف المعنى الباطني .كاستمرت هذة المحنة التي
أصابت البشرية مدة قركف مف الزمف.
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لطالما كجدت تجارة الرقيؽ عبر مراحؿ التاريخ المختمفة ،لكف لـ تكف أبدان مدعكمة بنصكص دينية .كعندما
تقر سمطة دينية معيّنة بصكابية األمر فهنا تكمف المصيبة الكبرل .السؤاؿ الكبير يطرح نفسه :أيف الركحانية
ّ
في هذة الممارسة؟ مف المستفيد منها سكل األشخاص الذيف يعتبركف مف أدنى مستكيات البشرية انحطاطان؟!
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الدخكؿ عميها في التاسعة لـ يثير أم مشكمة طالما هكذا كرد في التعاليـ!!

الدخكؿ عميها في التاسعة لـ يثير أم مشكمة حتى لك كاف الفرد عجك ازن في خريؼ عمرة!!
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ليس في كؿ الحاالت يككف الرجؿ متعدد الزكجات بؿ هناؾ حاالت نرل فيها أف المرأة متعددة

األزكاج .أشهر األمثمة هي تمؾ التي كردت في ممحمة الماهابارتا  Mahabharataالهندية حيث
األميرة دركبادم  Draupadiمتزكجة مف األخكة الباندافا كهـ خمسة أمراء .طبعان هذة ليست حالة

مجرد حكاية رمزية تمثؿ امتالؾ خمسة أشخاص لنفس نكعية الطاقة األنثكية كتمثؿ في
كاقعية بؿ ّ
القصة إحدل القدرات الخارقة.

األميرة دركبادم مع أزكاجها الخمسة كما تركم ممحمة الماهابارتا الهندية.

خالؿ ضبط طريقة تفكيرة يستطيع الفرد أف يكتسب صيغة جديدة لتجمّي الطاقة األنثكية في كيانه،
كإحدل القكل الخارقة مثالن ،كهذا يرمز له بالزكاج مف مرأة جديدة ،أم اكتساب طاقة جديدة .إف
زكاج األميرة دركبادم مف خمسة أخكة ترمز لمقكة الخارقة التي اكتسبها هؤالء األخكة إذ ال تعني
الزكاج بمعناة الحرفي.
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لقد تـ إساءة تفسير هذة الركاية الرمزية بشكؿ كبير ،حيث نجد في بعض المناطؽ في الهند

كباكستاف تقميد شعبي يسمح لمرجؿ إذا سافر بعيدان أف يمنح زكجته ألخيه (أك كؿ أخكته أحيانان)
فيستخدمها هذا األخير حتى يعكد الزكج .يبرركف هذا التصرؼ باإلشارة إلى الشخصيات المقدسة
في نصكصهـ الدينية الذيف فعمكا ذلؾ دكف أم تردد أك كجؿ .كهذة تعتبر إحدل الحاالت الصارخة
الناتجة مف سكء التفسير لمنصكص المقدسة.

اإلياو انعهٍ

ّ

إمــــــــام الزمـــــــــان
قد يستاء الكثير مف الناس عبر سماعهـ بعض التصريحات الصادمة هنا كهناؾ كالتي قد يجهر بها
عفكيان أفراد مف أتباع المذهب الشيعي الكريـ (أك أم مف المذاهب التي نصنفها عمكية) كالتي تجعؿ

سيدنا عمي في مقاـ اهلل (تعالى) لكف هذا االستياء مبرر ألف المستائيف (كربما المصرحيف الغافميف

العمي مع
أيضان) يجهمكف تمؾ التعاليـ الباطنية التي تركم القصة الفعمية التي تتحدث عف صراع
ّ
معاكية .هذة القصة التي أخذنا بها كقصة تاريخية فعمية هي ذاتها قصة أكزيريس كشيط في
األسطكرة المصرية القديمة .المعنى المغكم لالسـ معاكية هك صغير الكمب أك الثعمب (أنظر في
القامكس) .هؿ يعقؿ أنه في الركايات الدينية نالحظ أنه دائمان تتناغـ أسماء الشخصيات مع أدكارها

أك صفاتها في الركاية؟ جميعنا نعمـ مف خالؿ الركاية التاريخية المزعكمة كيؼ كاف معاكية داهية

كهذا ما يرمز له الثعمب .عمى أم حاؿ ،يدخؿ في معنى هذا االسـ الكمب أيضان ،كيرمز هذا األخير

في العمكـ الباطنية لمجسد المادم .عندما يقكلكف أف معاكية تغمب عمى سيدنا العمي فهذة داللة عمى
أف الجسد (حياتنا المادية/الدنيكية) تغمب عمى تجمي اهلل [تعالى في كياننا .فغاب عف حياتنا الدنيكية

بالكامؿ كلـ يبقى سكل معاكية الذم يصكؿ كيجكؿ في كياننا الدنيكم.

لكف هناؾ نقطة مهمة كجب االنتباة لها .كما ذكرت سابقان ،كممة معاكية تعني صغير الكمب ،كهذة
داللة عمى أف الجسد يككف في صغرة كالزاؿ في طكر النمك ،كبالتالي سكؼ تدفعه الغريزة كالفطرة

إلى تغميب االهتماـ بشؤكف الدنيا عمى حساب العالـ العمكم كهذة حالة طبيعية كما ذكرت سابقان
حيث مف هنا جاء قانكف البدء في الجهاد لالرتقاء في سف األربعيف ،كذلؾ ألف الجسد في حينها قد
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تتفرغ هذة األخيرة تمامان لمؤازرة
أكمؿ نمكة كلـ يعد بحاجة إلى الطاقة األنثكية لترعاة ،كبالتالي سكؼ ّ
المريد في مسعاة لالرتقاء الركحي .عمى هذا األساس كردت في النصكص المقدسة المقكلة التالية
زكجناكها "..كالتي أسيء تفسيرها.
"ّ ..
فمما قضى زيد منها كطران ّ
لكف يكجد المزيد مف األمكر المهمة في هذا المكضكع تحديدان .خالؿ فترة نمك الجسد ،أم قبؿ أف

يكتمؿ تمامان ،تستمر النفحة اإللهية في التجمّي بشكؿ متكرر في كياف الفرد كذلؾ مع كؿ نبضة
شمسية (كما شرحت سابقان) لكنها ما تمبث أف تمكت مع كؿ محاكلة في اختراؽ كياننا الدنيكم ،ألف

البيئة غير مناسبة لتجمّيها .لقد عرؼ الحكماء األكائؿ لممذهب الفمسفي الشيعي كيؼ يكصفكف األمر

بشكؿ مذهؿ فعالن .قالكا أف السبب الذم يمنع تجمّي النفحة اإللهية في كياننا الدنيكم هك أنه محككـ

مف قبؿ طاغية يسمى يزيد! كهنا يبدأ فصؿ جديد مف الركاية .المعنى الحرفي لكممة يزيد هك الجسد
الذم في طكر النمك! جعمكا يزيد طاغية بكؿ ما تحكيه الكممة مف شركر .كهذا يعني أف الجسد

المادم الذم في طكر النمك يككف طاغي عمى تفكير كتصرفات الفرد بشكؿ كامؿ بحيث يمنع ظهكر
أم معارضة تردعه عف التكصؿ إلى غاياته الدنيكية المختمفة( .اإلف ارزات الهرمكنية تككف غزيرة
خالؿ طكر نمك الجسد مثالن فتمنع الفرد مف التفكير السميـ .أنظر في التصرفات الجنكنية لممراهقيف

كسكؼ تعمـ عف ماذا أتكمـ).

إف أكبر خطأ يمكف لمفرد اقترافه هك أف يصبح رجؿ ديف في سف المراهقة أك ما قبمها .نالحظ أف
المتدينيف يفرضكف عمى أكالدهـ عيش حياة دينية صارمة .هـ يجهمكف أف عممية الفرض هذة
معظـ
ّ
متدينيف بؿ منافقيف يتظاهركف بالتزامهـ الديني! كطبعان ال نستطيع لكـ هؤالء
ال تصنع مف أكالدهـ ّ

األكالد بؿ المشكمة تكمف في أجسادهـ التي في طكر النمك باإلضافة إلى نفكسهـ التي لـ تهدأ بعد،

إذ هي بحاجة إلى استكشاؼ العالـ الدنيكم كاختبارة .بدالن مف أف يساهـ الديف في تهدئة نفس

الشا ب ،نرل حصكؿ مفعكؿ عكسي حيث تدفعه حماسته إلى المغاالة في ممارسته الدينية كمف هنا
يكلد التعصب الديني الطائش كغير العقالني!

العمي.
في الركاية التي تناكلت الطاغية يزيد أشاركا إلى النفحة اإللهية باسـ مختمؼ .هك الحسف ابف
ّ

المعنى الحرفي لكممة الحسف هك الجميؿ كبالمغة اآلرامية يعني القكم الصمب ،ككال المعنييف يناسباف
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دكر النفحة اإللهية التي تخرج في البداية قكية كراسخة باإلضافة إلى نقاكتها كجمالها المحبب لمقمب،
لكف هذة النفحة مع قكتها كنقاكتها ال بد مف أف تكاجه المصير المحتكـ حيث تتبعثر كتنتشر عند

دخكلها العالـ الدنيكم فتخكر قكاها كتتالشى .ألف هذا العالـ (كما شرحت سابقان) محككـ بعامؿ

تتفرؽ كتنتشر كتتبعثر .كهنا
الزماف كالمكاف ،فبالتالي بدالن أف تبقى هذة النفحة متماسكة كقكية نجدها ّ
لألكؿ) كهذا األخير (سيدنا
يقكلكف :قتؿ الحسف فجاء الحسيف (يمثؿ االسـ الثاني صيغة تصغير ّ

الحسيف) لـ يدـ طكيالن حيث قتؿ في معركة الحياة الدنيكية التي ممؤها الكرب كالبالء (كرب  +بالء
= كربالء) ،كذلؾ عمى يد رجاؿ يزيد .الشكؿ التالي يعبر عف هذة الفكرة بشكؿ كاضح:

الشكؿ السابؽ يشمؿ مقارنة بيف نمكذج الشمس المركزية كالنفحة الشمسية كالكينكنة (عمى اليميف)،
كبيف مكاقع كؿ مف سيدنا العمي كسيدنا الحسف كسيدنا الحسيف في النمكذج ذاته (عمى اليسار)

ٖٗٗ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
محمد) المتاف تمثالف أصالن مبادئ دينية
عمي كسيدنا ّ
أما كيؼ تـ دمد شخصيتيف مختمفتيف (سيدنا ّ
مختمفة ،كذلؾ في ركاية كاحدة تتحدث عف نزكؿ الرسالة في الجزيرة العربية ثـ خركجها بصيغة
معينة ،فما عمينا سكل سؤاؿ الركاة
فتكحات ،ثـ انقساـ المسمميف كتمحكر كؿ مجمكعة حكؿ شخصية ّ
الذيف ازدهركا في العصر العباسي كأحدهـ كاف محظكظان بحيث طمب منه أحد الخمفاء العباسييف أف

مفصمة لما حصؿ في بدايات تاريخ ديف إمبراطكرتيه المجيدة فيهديها ألحد أكالدة
يكتب له سيرة
ّ
(لقراءتها له قبؿ أف يناـ سري انر في الميؿ) فنجح هذا الراكم المكهكب (ابف اسحاؽ) بالخركج بسيرة
مذهمة فيها إبداع ما بعدة إبداع ،كخياؿ خصب منقطع النظير .هذة هي ذاتها السيرة التي انتشرت

كسيطرت عمى عقكؿ الناس عبر الفترات المتالحقة (رغـ إجراء تغييرات كبيرة في أحداث الركاية
كذلؾ عمى يد راكم مكهكب جاء الحقان اسمه ابف هشاـ  ٜٛٔػ ٕٓٛـ) .أصبحت هذة الركاية فيما
بعد تمثؿ حقيقة تاريخية ثابتة كالكيؿ ثـ الكيؿ لمف يك ّذبها أك يحاكؿ التشكيؾ بمصداقيتها!

أنا شخصيان أعتقد أف الخميفة العباسي لـ يأمر بكتابة تمؾ السيرة مف أجؿ تسمية ابنه كما تزعـ
المراجع ،بؿ لسبب أهـ ككاف يمثؿ مشكمة سياسية/فقهية كبيرة في زمانه ،كهك ذلؾ الصراع الكبير

لكنه خفي بيف مذهبيف فمسفييف مختمفيف تمامان ككانا سائديف في ذلؾ العصر .الهدؼ مف تمؾ السيرة

األكؿ ،كمف ثـ التكحيد بيف المذهبيف الفمسفييف
كاف منح شرعية دينية لألسرة العباسية في المقاـ ّ
المتناحريف ،لكف يبدك أنه لـ ينجح في مسعاة حيث تطكرت األحداث عبر الزمف إلى أف تحكؿ هذاف
المذهباف إلى أكبر مذهبيف عمى الساحة اإلسالمية (السنة كالشيعة).

بما أننا في سياؽ الحديث عف المذهب الشيعي الكريـ فال بد مف أف نذكر مفهكـ جكهرم آخر

تتمحكر حكله معتقداته كهك مفهكـ المهدم المنتظر .إف المعنى المغكم لهذا االسـ يشير إلى دكرة

المغيب/المنتظر هك النفحة اإللهية الغائبة تمامان عف اإلنساف الدنيكم.
في الركاية الدينية .المهدم
ّ
لقد قمنا بتغييبها كميان مف مسرح حياتنا ألننا اخترنا العيش بأكهامنا الدنيكية كدرنا ظهكرنا لمحقيقة
المغيب/المنتظر في حياتنا عمينا التحضير له .كهذا عمؿ يتطمب
اإللهية الجميمة .لكي يظهر المهدم
ّ

إجراءات كثيرة لكي يتحقؽ .أكلها تطهير النفس كما كصفتها أكثر مف مرة في هذا الكتاب ،فيتجمى

الكحي اإللهي أكالن ،ثـ مع مركر المراحؿ المتتابعة تصبح الظركؼ مناسبة لمجيء المهدم المنتظر
فيتجمى نكر اإلله في كياننا.
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تصكر حالة الكرب كالبالء التي تعانيها النفحة اإللهية المتجمّية في الكينكنة الدنيكية مف خالؿ
يمكف
ّ
المكحات الفنية التي تعبّر عنها أساطير الحضارات القديمة .إف االجتهاد لمقضاء عمى هذة الحالة
المميتة بالنسبة لمنفحة اإللهية في الكياف الدنيكم يعتبر بطكلة فعمية بكؿ ما تعنيه الكممة مف معنى.
إف تنقية النفس ليست أمر بسيط .هذا ما أ ّكدت عميه األساطير اإلغريقية المذككرة سابقان.
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انغؿانح ذثمً طاذها يف كم يكاٌ وػياٌ
أعيد كأكرر ما أكردته في الجزء السابؽ ،لكف هذة المرة أقكلها بكؿ ثقة ،خصكصان بعد إثبات صحة

ما قمته بشكؿ كاضح كجمي .الدين واحد في كل زمان ومكان .مف كتابات الفالسفة القدامى في كؿ
األعراؽ كالحضارات ،مف أناشيد الشعراء مف كافة الشعكب ،مف مكاعظ األنبياء مف كؿ األدياف كفي

التنكر الذم أضاء كياف اإلنساف ..هذا االنكشاؼ لمكعي
كؿ األزماف ..نستطيع جمع بقايا هذا ّ
عبر عنه بصيغة أخرل ،لكف جميعها في
معينة ،كاآلخر ّ
عبر عنه بطريقة ّ
الركحاني الجميؿ .أحدهـ ّ
التنكر ،حتى بأدنى درجاته ،أدرؾ التشابه الكبير بيف
النهاية تركم نفس القصة .كؿ مف اختبر هذا ّ

تجربته الخاصة كهذة الرسالة أك هذة الفمسفة أك هذة المكاعظ أك هذة األنشكدة ،رغـ القركف المديدة

التي تفصمها عف بعضها.
هذة الرسالة متشابهة في كؿ زماف ككؿ مكاف ألنها تمثّؿ أنشكدة النفس ،كالتي مج ّػرد أف سػمعتها م ّػرة
متحضػرة،
سكؼ لف تنساها أبدان .رغـ أنػؾ قػد تسػمعها خارجػة مػف أفػكاة شخصػيات شػبه همجيػة غيػر
ّ
أك مػف شخصػػيات مصػقكلة ذكم جػػكدة عاليػة ،لكػػف األمػػر س ّػياف ،حيػػث تبقػى النبػرات ذاتهػا كلػػف تفقػػد
الرسالة معناها اك ركنقها أك تأثيرها.

قد تأتينا هذة الرسالة منبعثة مف مصادر عديدة .قد تأتي كأنشكدة جميمػة مػف بػالد مصػر القديمػة ،أك
مػػف بػػالد الهنػػد حيػػث ال ازلػػت تصػػدح كيتػػردد صػػداها عبػػر العصػػكر ،مػػف فالسػػفة اليكنػػاف كركمػػا ،مػػف

راهب مسيحي جميػؿ قػابع فػي صػكمعته فػي أحػد األديػرة النائيػة ،مػف متص ّػكؼ إسػالمي مك ّػرـ يخطػب
فػػي حض ػرة مريديػػه ،مػػف فيمسػػكؼ كنفكشيكسػػي أك طػػاكم فػػي بػػالد الصػػيف ،مػػف أحػػد شػػعراء الهنػػكد
ػي الهنػػدم البطػػؿ ...،مهمػػا كانػػت صػػيغة هػػذة الرسػػالة
األم ػريكييف خػػالؿ ركايػػة إحػػدل مغػػامرات النبػ ّ
ككيفما تـ إلقائها فسكؼ تبقى محافظة عمى ذات المضمكف.
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اخلالطح
منذ زمف بعيد جدان كضع الحكماء األكائؿ كصايا كتعاليـ خاصة لمناس مع نصح بااللتزاـ بها إذا

أرادكا الخالص كالعيش بسالـ .البعض الزاؿ يظف بأنها كصايا إلهية نزلت مف السماء مباشرة عبر
أنبياء ،بينما البعض اآلخر يعتبر هذة الفكرة غير منطقية كبعيدة كؿ البعد عف الكاقع .لكف هذا ال

معينة عبر حكايا رمزية ككصايا أخالقية كدركس ركحية
يهـ ،المهـ هك أنه أعطي لنا طرؽ حياة ّ
ثمينة تكشؼ عف حكمة راقية تهدؼ إلى مساعدتنا عمى معرفة المعنى الحقيقي كراء الخطة اإللهية
لمكجكد البشرم .قد يقكؿ الكثيركف بأنه ما مف إثبات فعمي عمى أف هذة الكصايا كالحكـ هي كشكفات
إلهية نزلت مف السماء ،كقد يككف هذا كالـ صحيح ،لكف عدـ أصكلها السماكية ال يمنع ككنها

كصايا مجدية كمهمة كذات قيمة ركحية كبيرة حيث مف المعركؼ مدل الككارث التي تصيب الفرد
إذا خرؽ هذة الكصايا كعصا تمؾ التعاليـ المقدسة .ليس مف الضركرم معرفة مف أنزلها أك مف
نشرها ،األمر األهـ هك كيؼ نمتزـ بها .كمف خالؿ فعؿ ذلؾ نستطيع حماية أنفسنا عمى المدل

الطكيؿ في حياتنا الككنية األبدية.

تحرؾ حياتنا العصرية كآخرها الطاقة النككية التي
رغـ بحثنا المستمر عف مصادر الطاقة التي ّ
الزالت غامضة بنسبة كبيرة ،مف المثير معرفة أف مصدر الطاقة الكحيد الذم أهممناة هك ذلؾ

المصدر الباطني الكامف بداخمنا .ربما هناؾ كمية كافية مف الطاقة داخؿ كؿ إنساف بحيث إذا أسيء
استخدامها يمكنها تدمير الكرة األرضية .لكف مف ناحية أخرل هناؾ كمية كافية مف الطاقة داخؿ كؿ

إنساف تجعمه ممكنان له ،بشكؿ تدريجي كمنهجي ،أف يصبح في النهاية قاد انر السيطرة بالكامؿ عمى

كجكدة في هذا العالـ ككؿ ما يشمؿ هذا الكجكد مف عناصر كمقكمات ،كيصبح الفرد قاد انر عمى تمبية

كافة الحاجات التي يمكنها أف تط أر في حياته ،ألف هذة الحاجات متناغمة مع المصادر النابعة مف

الممحة التي عميه مكاجهتها في حياته تتقدـ مصادرة
داخمه أصالن .كعندما تط أر هذة الحاجات
ّ
الداخمية فك انر لمكاجهتها كتمبيتها .لكف اإلنساف العادم ال يتنبه لهذة القدرة العجيبة لديه ألنه جاهؿ
لمحقائؽ الككنية الرائعة التي تحكـ حياته ،بالتالي نرل أنه في الحالة العادية ،تمؾ المصادر الداخمية

الهائمة لديه ال تستطيع فعؿ شيء لمفرد إال إذا قطع عمى نفسه عهد اختيارم تجعمه ممتزمان بتمؾ

الكصايا كالتعاليـ المقدسة المذككرة سابقان .كهذا ما نعتبرة ممارسة دينية حقيقية كليس الممارسات التي

المتديف عمى نفسه قبؿ
نألفها اليكـ في كافة األدياف المعاصرة حيث النفاؽ كالخداع الذم يمارسه
ّ
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اآلخريف .الديف الحقيقي يعتمد أكالن كأخي انر عمى المصادرة الداخمية لمفرد كليس بأم شكؿ مف األشكاؿ
عمى المصادر الخارجية كما يفعؿ المتدينيف الحالييف .كهذة الفكرة سكؼ تتكضح الحقان.

نحف اليكـ مثقميف بشكؿ كبير بقكانيف كتشريعات مف صنع بشرم ،كهي القكانيف كالتشريعات التي
نألفها في حياتنا اليكمية .هذة القكانيف الدنيكية بأغمبيتها غير مالئمة أك كفكءة أك حتى مجدية مف
الناحية الركحية .نحف مثقميف بشبكة معقدة مف التشريعات كالضكابط القانكنية كالدستكرية التي تعاني

مف خمط كبير في القيـ كالمعايير األخالقية كالتي نحتار في التعامؿ معها بشكؿ سميـ ،إذ ليس هناؾ
أم فائدة كراء االلتزاـ بكافة هذة القكانيف البشرية دكف معرفة السبب كراء كضعها كحكؿ ماذا تتمحكر
كبالتالي فالمسألة معقدة جدان كتحتاج لمتخصصيف في القانكف كالمحامي مثالن أك المستشار القانكني.
قد نككف مف األشخاص الممتزميف بالقانكف طكاؿ حياتنا لكف مع ذلؾ نبقى قابميف لممكت في سف

تدمر معنكياتنا بالكامؿ ،أك نقع في شباؾ عادة
مبكر مف عمرنا ،أك قابميف لمكقكع في محنة كبيرة ّ
سيئة كالمخدرات كالتي يمكنها أف تدمر صحتنا كحياتنا .التشريعات القانكنية ال يمكنها أف تحمينا في
أم مف الحاالت السابقة .يبدك أف هناؾ جانب آخر بخصكص هذا المكضكع ،كهك حقيقة أف كافة
هذة التشريعات البشرية تتعمؽ بالقكانيف التي تحكـ حياتنا الدنيكية فحسب .كحياتنا الدنيكية ال تمثؿ
الكاقع الحقيقي ،كبالتالي عمينا أف نفكر كفؽ نمط اإلبقاء عمى اإليماف بالكاقع الحقيقي الذم نجهمه

اليكـ بالكامؿ .ال يمكننا االستمرار بالعيش بفردكس الحمقى الذم صنعناة ألنفسنا بهذا العالـ
الدنيكم .ال نستطيع االستمرار باالدعاء أف كؿ منا له حرّية كاممة في حياته .كجب أف ال نفكر
بكمية الحرية التي يمكف اكتسابها أك كـ يمكننا تدميرة مف السمطة التي تحكـ حياتنا .المشكمة تكمف
في كيفية التخمّي عف السياسة المادية الدنيكية غير الحقيقية كغير الجكهرية كالسعي إلى ترسيخ
السياسة األصمية كالمتمثمة بالقكانيف الفعمية لمخطة اإللهية الحاكمة لمطبيعة .إذا استطعنا المحافظة

عمى قكانيف الخطة اإللهية سكؼ نرل أف باقي المسائؿ تح ّؿ نفسها بنفسها .لكف إذا خرقنا هذة

القكانيف ليس هناؾ أم تشريع قانكني بشرم يستطيع إنقاذنا .سكؼ نندثر بكؿ تأكيد ألننا خرقنا
القكانيف األساسية لمحياة ،كهذة القكانيف األساسية لها أثر عميؽ في حياتنا إلى درجة أنها تمثؿ

المسالؾ األصمية التي ترشد سمكؾ الطاقة الحيكية التي بدكرها تتجمّى كتتصرؼ بطريقة سميمة في

مسيرة تك ّشؼ كتطكر الكائنات الحية.

هذا بالضبط ما تقكله التعاليـ السرية ،التي تدعكؾ لمسككف كالهدكء كالسماح لمقكانيف اإللهية بأف
تعمؿ كتتصرؼ تمقائيان دكف أم تدخؿ منؾ .كجب أف نفسح المجاؿ لمخير أف يتجمى في حياتنا
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بطريقته الخاصة كليس كفؽ رغباتنا الخاصة .مهما بدا لنا األمر غير ذلؾ إال أف تجمي هذا الخير

يككف لصالحنا في جميع األحكاؿ .عمينا أف نحاكؿ دائمان كأبدان السماح لتمؾ القكانيف الطبيعية أف
تتجمى بطريقتها الخاصة في حياتنا .أما كيفية التصرؼ حياؿ ذلؾ فهك أمر بسيط ،عمينا فقط أف

نككف منضبطيف ،عمينا معرفة ماذا نفعؿ ،كعمينا تحضير أنفسنا إلطاعة قكانيف الزلنا اليكـ نتجاهمها
بالكامؿ .أحد الحمكؿ لهذة المشكمة هك اكتساب معرفة سميمة عف حقيقة الحياة البشرية ،عف مساكئها
الفعمية كحسناتها الفعمية ،عف مكامف عجزها كقكتها .كجب معرفة المزيد عف الكائف البشرم ،ماذا

يستطيع فعمه كماذا يعجز عف فعمه .عمينا الفهـ بشكؿ جيد تركيبة جسدة المادم كعالقتها بمنظكمة
الكعي لديه ككذلؾ امتدادة الباطني العظيـ .نحف بحاجة إلى اكتشاؼ المككنات الفعمية لما هك
طبيعي ،كأقصد ما هك طبيعي ذلؾ الذم يتعمؽ بالجانب الباطني (الجانب السماكم) لإلنساف كليس
ما هك طبيعي المتعمؽ بالجانب غير الحقيقي لإلنساف الدنيكم.
إذا استطعنا اكتشاؼ النمط األساسي لما هك األفضؿ لنا ،نستطيع بعدها البناء عمى النتيجة بشكؿ
سميـ .الكثير مف الناس يقكلكف بأنهـ حاكلكا العيش كفؽ ما ظنكة األفضؿ بالنسبة لهـ ،لكف هذا
جيد بما يكفي لتكفير البقاء بشكؿ سميـ في هذا العالـ ال يمكننا األخذ بمزاعمهـ
األفضؿ إذا لـ يكف ّ
جديان .ما كجب اعتبارة األفضؿ هك ذلؾ الذم يككف األقرب إلى الكاقع الحقيقي ،كليس ذلؾ الذم

يككف أقرب إلى إشباع األنا كرغباتها الدنيكية .عمينا أف ندرؾ جيدان بأف ذلؾ الذم هك أفضؿ لمجميع

مجرد كيانات منفصمة تصارع مف أجؿ البقاء مثؿ مجمكعة
هك أيضان األفضؿ لنا ،كأننا لـ نعد ّ
حشرات طائفة في حكض ماء .نحف أكثر مف ذلؾ بكثير ،نحف كائنات نعيش معان كنشهد عمى

مالييف السنكات مف التطكر كاالرتقاء .نحف كائنات رائعة جدان بحيث عجز أعظـ العمماء عف فهـ
تركيبة كآلية عمؿ أجسادنا المذهمة .اإلجراءات الذهنية لمنظكمتنا العقمية هي هائمة جدان بحيث بقيت

غكامض كألغاز عصية عف الفهـ كاالستيعاب حيث عجزكا عف كضع حدكد لهذة المنظكمة العقمية

العظيمة.
كما تعرفنا في هذا الكتاب ،كضع الحكماء األكائؿ مخطط عاـ لتركيبة اإلنساف كتشمؿ جانبه الدنيكم
كالعمكم (الظاهرم كالباطني) ،كنحف كبشر عادييف الزلنا عالقيف في شباؾ الجانب الدنيكم كغارقيف
في أكهامه لدرجة أننا لـ نفطف يكمان إلى كجكد جانب باطني لدينا ،كهذا الجانب األخير هك األهـ

ألنه الحقيقي .لكف مف أجؿ إدراؾ هذا الجانب السماكم الساحر أك اإلفادة مف بعض حسناته

المبهجة عمينا أكالن إجراء تغييرات جذرية في جانبنا الدنيكم بهدؼ تكفير الظركؼ المناسبة لتجمّي
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تمؾ القكة المنبعثة مف الجانب الباطني التي يسمكنها النكر السماكم أك النفحة اإللهية أك إشعاع

الشمس المركزية أك المخمّص كما تسميه معظـ األدياف.

مف أجؿ التعامؿ مع الجانب الدنيكم بشكؿ سميـ خالؿ معالجته كتكفير الظركؼ المناسبة لتجمّى

النكر السماكم ،عمينا أكالن معرفة كاستيعاب المككنات التي يتألؼ منها هذا الجانب الدنيكم كالتي

تتطمب المعالجة ،كهي ٔ[ :الجسد المادم ،كيقع كفؽ المخطط في مركز دائرة تتألؼ مف ثالثة

متدرجة تبدأ مف [ٕ العاطفة (الرغبة) ،ثـ [ٖ العقؿ الدنيكم ،ثـ [ٗ الخياؿ (الكاقع الكهمي
مككنات ّ
الذم نعيشه في العالـ الدنيكم) كهذا القسـ األخير يمثؿ فكرة يفهمها معظـ الناس بشكؿ خاط لكف
األمر سيتكضح جيدان الحقان.

المككنات التي يتألؼ منها الجانب الدنيكم لإلنساف .المككنات المرقمة في كؿ مف الفقاعة الدنيكية
كمخطط شجرة الحياة هي بطريقة متكافقة مع سياؽ الشرح السابؽ بينما األرقاـ الحقيقية لمككنات

الفقاعة الدنيكية ككذلؾ مقامات شجرة الحياة هي :المقاـ [ ٚيمثؿ العاطفة ،كالمقاـ [ ٛيمثؿ العقؿ
الدنيكم ،كمقالـ [ ٜيمثؿ الخياؿ ،كالمقاـ [ٓٔ يمثؿ الجسد المادم.
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اجلـض

(المقاـ العاشر في شجرة الحياة)
أجسادنا تمثؿ أعجكبة فعمية بحيث يعجز اإلنساف محاكاتها ميكانيكيان أك إلكتركنيان .هذة األجساـ

تتحرؾ كتنشط كتحيا
تعتمد في بقاءها عمى معجزات فعمية تتحقؽ باآلالؼ كؿ يكـ .هذة األجساـ ّ
بفعؿ قكل كطاقات ال زلنا عاجزيف عف استكشافها أك تحديد مصادرها أك حتى تعريؼ هكيتها.
كيمكف لهذة األجساـ أف تخدمنا جيدان كبكفاءة عالية إذا آمنا بتمؾ القكل كالطاقات كاعتمدنا عميها

كاحترمنا القكانيف التي تحكمها .كطبعان فإف االلت ازـ بتمؾ القكانيف يعني االلتزاـ بحياة هادئة كمتأممة،

كالحياة الهادئة المتأممة تبدأ عبر إلغاء كافة األشياء التي تسبب اإلسراؼ كالخسارة في كياننا .كهذة

الخسارة متعمقة مباشرة بالمبالغة في إجهاد الكظائؼ الجسدية كالعقمية .بالتالي مثالن ليس مف المناسب
أف يبالو الفرد في التماريف الجسدية ألنه بذلؾ يسرؼ كمية كبيرة مف الطاقة .كجب أف يككف التمريف

الجسدم معتدؿ كسميـ .أما المبالغة في الممارسة الجنسية أك الشراهة في تناكؿ الطعاـ فهذة تعتبر
بيف المشاكؿ األساسية التي تسيء لممنظكمة الجسدية .كافة الكظائؼ الجسدية كجب أف يككف

كيفضؿ أف تستخدـ بطريقة فنية .الجسـ البشرم يمثؿ شيء رائع بالفعؿ،
استخدامها معتدالن
ّ
خصكصان بالنسبة لمفناف الذم يعرؼ كيؼ يستخدمه .الجسد هك شيء بحاجة إلى كمية هائمة مف

المعرفة الفنية الجمالية .هذا باإلضافة إلى تكفير أكثر الحمايات الممكنة كالمحببة لكافة الكظائؼ

الجسدية المختمفة .إذا كاف الجسد مرتاحان بحيث لـ ينهؾ بإجهادات مبالو بها ،يمكنه في أم حالة

طارئة أف يمبي صاحبه كيؤازرة .الجسد الذم تـ العناية به بشكؿ سميـ يصبح مساعدان قكيان ككفؤان في

فترات الشدائد .بينما الجسد الذم أنهكته االستخدامات المبالو بها ال يمكف أف يككف له أم فائدة

لصاحبه بأم حاؿ مف األحكاؿ.

انعاؿفح

(المقاـ السابع في شجرة الحياة)
صحيح أف الط اقة العاطفية هي أكثر رهفة مف الطاقة الجسدية بحيث ال يمكف إدراكها أك لمسها
لكنها تسيطر عمى الكياف الجسدم ،كبالتالي يحدد مستكل صحة كدرجة إجهاد الجسد بناء عمى مدل
سطكة العاطفة عمى المجريات الجسدية بحيث تستعبد الجسد بهدؼ تحقيؽ غاياتها كرغباتها المختمفة

كحينها تعتبر دكتاتك انر أك طاغية مستبد ال بد مف أف يؤدم طغيانه عمى الجسد إلى إنهاؾ الجسد
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كتفكيؾ أكاصرة الكظيفية .بعد دراسة الطبيعة العاطفية نجد نكعيف مختمفيف لمعاطفة :تمؾ الطبيعة

التي تنعش الجسد ،كتمؾ الطبيعة التي تنهؾ الجسد .كؿ ما هك أناني كطامع كشهكاني كن ِهـ كغير
منطقي كغير عادؿ كغير متكازف كالى آخرة ..هك عبارة عف سكء استخداـ لمطاقة العاطفية .بينما
حب الجماؿ كالكرـ كحب الصداقة كالمكدة كالتعاكف كاأللفة كغيرها مف سمات تعتبر فضائؿ عاطفية،
محسنة كبناءة لمجانب
كهذة الفضائؿ تحمي الجسد ألف الجانب المسيطر عمى الجسد يبعث طاقة
ّ
مدمرة .لهذا السبب تكصي التعاليـ الباطنية دائمان (المدارس التأممية
الجسدم كليس طاقة استبدادية ّ
عمكمان مثؿ اليكغا أك الزف) باالسترخاء التدريجي لإلجهاد عمى المستكل العاطفي .يمكننا محاربة

اإلجهاد العاطفي كقمعه عنكة عبر إجهاد عاطفي مضاد ،أم عبر االلتزاـ بمنهد انضباطي صارـ

مدرب الحيكانات ،لكف هذا لف يؤدم إلى نتيجة مجدية كفعالة بؿ
يجعمؾ تخضعه بالقكة كما يفعؿ ّ
يؤدم إلى إسراؼ الكثير مف الطاقة ككذلؾ المزيد مف اإلجهاد العاطفي .العالج الشافي لهذة المسألة

هك اإلجتهاد نحك خمؽ حالة مف السككف إلى أقصى الحدكد كبالتالي لـ تحتاج إلى صرؼ أم كمية

مف الطاقة .فقط االسترخاء بعيدان عف الضغكطات بكؿ أنكاعها .هذا ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ

أف نهمؿ كاجباتنا اليكمية في الحياة ،أك االستغناء عف أم مف التزاماتنا العاطفية السميمة ،بؿ فقط

العمؿ عمى عدـ صرؼ أم طاقة عاطفية عمى أم مف عاداتنا السمبية التي تسيطر عمينا عمكمان

كتنهؾ أجسادنا (كالتدخيف أك اإلفراط في الطعاـ كالممارسة الجنسية مثالن) .كافة العادات السمبية لها

تأثيرات تدميرية عمى الجسد .لهذا السبب كجب عمينا دائمان محاكلة إخضاع طبيعتنا العاطفية تحت

مجرد أف بدأنا السيطرة عميها نجد هذة الطبيعة العاطفية محببة كأليفة .فمثالن
السيطرة العقالنيةّ .
نكتشؼ أنه مف األفضؿ أف نككف سعداء بدالن مف التعاسة الدائمة .كأف المسامحة تزيؿ عف كاهمنا
الكثير مف األثقاؿ بعكس حالة الحقد الذم يثقؿ النفس .إذا ألغينا ذلؾ الميؿ الدائـ إلى تأنيب الذات

كرثاء الذات نجد بركز شعكر جديد بالرضى كاالكتفاء في طبيعتنا .ككؿ هذة اإلجراءات تجعؿ حياة
كهدكء .هذة الحالة تقدـ لنا المزيد مف األماف كالمزيد مف األصدقاء المفيديف،
الفرد أكثر استق ار انر
ن
كتجعمنا محبيف لمحياة كمحسنيف بطبيعتنا ،ككذلؾ تجعمنا أكثر قبكالن في حياة المحيطيف بنا.
مرة نتعرض فيها ألم تحفيز أك استثارة
لهذا السبب كجب مراقبة النكازع العاطفية لدينا .أم في كؿ ّ
يمر
عاطفية عمينا المجكء إلى حالة سككف تاـ .عمينا أف نككف هادئيف بأقصى درجة ممكنة .إلى أف ّ

هذا المحفّز دكف أف يستثير عاطفتنا (الغضب) .هذة العممية تتطمب الكثير مف التدريب لكف ال بد
مف أف يصؿ الفرد في النهاية إلى نتيجة مجدية .بدالن مف كبت هذة المحفزات العاطفية كجمعها
كمراكمتها كخمطها مع الخياؿ الذم يضيؼ إليها المزيد مف العكامؿ المحفّزة اإلضافية مما يؤدم إلى
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متفجرة ،كؿ ما عميؾ فعمه هك السككف مع محاكلة التعرؼ عمى الخير
حالة عاطفية متطرفة أك
ّ
الكامف في هذة الحالة التي تتعرض لها .مثالن ،إذا قاـ أحدهـ باستثارتؾ عبر مضايقتؾ أك إغضابؾ
أك إزعاجؾ بأم حالة مف األحكاؿ كؿ ما عميؾ فعمه هك الهدكء لمحظات كاعمـ أف هذة فرصة كبيرة

ألف تختبر نفسؾ عبر عدـ االستثارة كالبقاء ساكنان .كعندما تنجح في استغالؿ هذة الفرصة بطريقة

سميمة تككف قد اكتسبت درسان جديدان تعممت مف خالله كيؼ تضبط نفسؾ .مهما حصؿ معؾ بحيث

مجرد اختبار ،كهك مشابه تمامان لتمؾ االختبارات
يجعمؾ مستثا انر أك منزعجان عميؾ أف تعمـ أف هذا ّ
تخرج أسياد البشرية في العالـ القديـ ،كاذا
التي كانت تجرل في صاالت المدارس السرية التي كانت ّ
استطعت اجتياز هذا االختبار بنجاح

تككف قد ارتقيت درجة لألعمى نحك االنساف النمكذجي

األصيؿ.
هكذا تككف العكامؿ العاطفية التي يمكنها أف تحمي الجسد المادم أك تدميرة تمامان ،كاالختيار يعكد
محير كزئبقي بشكؿ كبير.
لؾ في النهاية .كاآلف جاء دكر العقؿ الدنيكم ،كهنا نحف أماـ عنصر ّ

انعمم انضَُىٌ

(المقاـ الثامف في شجرة الحياة)
العقؿ الدنيكم يمثؿ مركز لتبرير رغبات النفس الدنيكية .العقؿ الدنيكم يقكؿ لنا دائمان بأننا عمى حؽ،

إف كنا كذلؾ أك غير ذلؾ .كظيفته هي تبرير كامؿ أفعالنا إف كانت صح أك خطأ .كما أنه يقنعنا

بأننا نستحؽ أم شيء نرغبه أك نريدة كهذا أيضان غير صحيح .العقؿ الدنيكم يقنعنا بأننا نعيش في

عصر مف السعادة كالمرح لكنه كاذب كمخادع ألنه في الحقيقة القميؿ مف الناس يعيشكف بسعادة

مجرد مبالغة نابعة مف رغباتنا
كمرح .يقكؿ لنا بأنه عمينا الحصكؿ عمى أم شيء نريدة لكف هذة ّ
الدنيكية غير المنضبطة .نحف في حالة دائمة مف طمب المزيد ،ككمما حصمنا عمى المزيد نطمب
أكثر كأكثر ،كتستمر هذة الحالة مف الرغبة كالسعي لمحصكؿ كالمراكمة كالتجميع إلى أف يأتي الكقت
مجرد خادـ لرغباتنا كمتعتنا.
الذم نغادر فيه هذة الدنيا كنترؾ كؿ شيء كراءنا .العقؿ الدنيكم هك ّ
يستطيع إيجاد طرؽ ككسائؿ مختمفة لتبرير أم رغبة تكلد في نفسنا .هك يدفعنا إلى االقتناع بأف ما

نرغبه هك حاجة ضركرية لنا .هك يساعدنا دائمان عمى تككيف صكر مزكرة عف بيئتنا كعالقاتنا مع

باقي الناس.
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هذا العقؿ الدنيكم كسكؿ بحيث القميؿ مف العقكؿ الدنيكية ترغب في التفكير بشكؿ مجدم كفعاؿ.

معينة كالجمكد عندها .يرغب في دعـ ميؿ عاطفي
العقؿ الدنيكم يرغب في التمحكر حكؿ قناعة ّ
معيف كالثبات عميه .هك يرغب في إقناع صاحبه دائمان بأف ما تطمبه الرغبة هك ضركرم كمفيد رغـ
ّ
أف هذا غي ر صحيح ،لكنه يسعى في جميع األحكاؿ إلى إقناع الفرد بكجكب تحقيؽ كؿ ما تطمبه

الرغبة كالعاطفة .هنا تكمف مشكمة العقؿ الدنيكم كالتي إذا تفاقمت سكؼ تؤدم بالفرد إلى مصير
بائس ممؤة المشاكؿ المستعصية كانعداـ كامؿ لالستقرار النفسي كالفكرم كأخي انر الصحي.
كؿ هذة األمكر كجب أخذها بعيف االعتبار ،رغـ أف العقؿ الدنيكم بطبيعته ليس سيئان بهذة الدرجة.

هك سمبي فقط ألنه متركؾ ليعمؿ تمقائيان دكف ضبط كسيطرة مف قبمنا .عندما يترؾ العقؿ الدنيكم
لكحدة يككف خاضع دائمان لمعاطفة كالرغبة ،كاذا كانت هذة العناصر األخيرة غير منضبطة أيضان ال

بد مف أف ينتد الكثير مف المشاكؿ .األمر المهـ الذم كجب معرفته بخصكص هذا العقؿ الدنيكم

هك أنه يمثؿ طاقة قائمة بذاتها ،كهي طاقة هائمة جدان .في الحقيقة نحف نستنزؼ كمية مف الطاقة

معينة أك ممكة ذهنية
العقمية بحيث تفكؽ الطاقات األخرل بكثير ،ألنه متما استخدمنا قكة عقمية ّ
معينة دكف تدريبها كتهذيبها أك دكف فهـ ماذا نفعؿ خالؿ استخدامها نككف بذلؾ قد استنزفنا قكة تمؾ
الممكة الذهنية دكف جدكل فتذهب هباء.
كجب العمـ بأف العقؿ الدنيكم بطبيعته الفطرية غير المهذبة هك الذم يعمؿ اليكـ في هذا العصر
الحديث خمؼ كافة نشاطاتنا .هك الذم يعمؿ في مجاؿ السياسة كاالقتصاد كالعمـ ككافة المشاريع
العمالقة التي حققها اإلنساف ،كهي في الحقيقة ال تعني شيء ذك أهمية ،خصكصان مف الناحية
الركحية .لقد بنى لنا العقؿ الدنيكم عالـ غريب كال تبمو أهميته أكثر مف قمعة رممية بناها أحد

األطفاؿ عمى شاط البحر .العقؿ الدنيكم الذم يحكمنا اليكـ ليس مناسبان لإلنساف البالو ،لكنه يمكف

أف يككف مناسبان لطفؿ بعمر ثماف سنكات .هذا العقؿ غير راشد كال يناسب الراشديف إطالقان .هك في

الحقيقة غير مناسب إطالقان لمتطمبات هذا الزمف المكبكء بكؿ أنكاع المشكاؿ كالككارث التي يمكننا

تخيمها .لهذا كجب منح هذا العقؿ المزيد مف الكقت لمهدكء كالسككف ،كالسعي إلى تحريرة مف ضغكط
العاطفة أك التكترات العصبية المستمرة لمجسد .العقؿ في الحقيقة يمكف اعتبارة معمّـ لطيؼ ،هك
الحكيـ العجكز لك عرفنا كيؼ نتعامؿ معه .لكنه يبقى في حالته الطبيعية كائف محافظ يسعى دائمان

إلى تبرير كؿ ما نرغبه مف حاجات .هك في حالة تحفيز دائـ ألسكأ جكانب طبيعتنا الدنيكية.
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األمر اآلخر الذم يستطيع العقؿ الدنيكم فعمه هك العمؿ عمى استبداؿ التفكير البديهي بالعمـ

المنهجي كهما ليسا متشابهيف كما يظف الكثيركف .العقؿ الدنيكم مثالن خمؽ لنا عمـ منهجي (الذم

مجرد فرع مف المعرفة اإلنسانية كهدفه هك إطالعنا عف
نتعممه في المدارس) كهذا العمـ المنهجي هك ّ
كؿ شيء باستثناء ما نريد معرفته فعالن! كهنا تكمف المشكمة .نحف ننخرط منذ طفكلتنا في مدارس

هذا العمـ المنهجي كننهؿ مف مكاضيعه كعمكمه حتى اإلشباع ،كنصبح أساتذة مرمكقيف كنقكـ بتأليؼ
الكتب حكؿ مكاضيع اختصاصنا كنحصؿ في النهاية عمى سمعة أكاديمية جيدة ،لكف في نهاية

األمر بعد أف نصبح في خريؼ عمرنا نعكد إلى المربع األكؿ في مستكل معرفتنا ككأف شيئان لـ يكف.

القيـ الحقيقية كالدركس العظمى كخفايا الكجكد التي تعتبر المكاضيع األساسية لمحاجات اإلنسانية

ليس لها كجكد إطالقان في قكاميس العمـ المنهجي الذم صنعه العقؿ الدنيكم.
لهذا السبب يصبح الفرد الذم نهؿ مف العمـ المنهجي محبكسان في ككف فكرم صغير خمقه تفكيرة

المحدكد الذم يهدؼ بمعظمه إلى تمبية غرائزة كميكله الدنيكية .نحف نعمؿ ضمف نطاؽ عالـ فكرم

مهما بدل كبي انر إال أنه يبقى محدكد ،كنحف مندهشيف بشكؿ كبير بهذا العالـ الفكرم لدرجة أننا نظف
مجرد كهـ .نحف محبكسكف ضمف نطاؽ فكرم محدد .نحف
بأنه سيجمب لنا الخير الكبير ،لكف هذا ّ
نبرر أفكارنا دكف فهمها بالكامؿ كنستمر بالتفكير كفؽ نمطها المحدكد دكف أم اعتبار لمككف

الحقيقي الذم نعيش في رحابه .لقد تـ االفتراض بأف الككف هك كما نريدة أف يككف .كاذا لـ يكف كما

مجرد كهـ كبير ،إذ ال
نريدة فسكؼ نجعمه كما نريدة إذا اجتهدنا بما يكفي لتحقيؽ األمر .لكف هذا ّ
يمكف لهذة الغاية أف تتحقؽ مهما طاؿ الزمف حتى بعد انقراض عرقنا .ال نستطيع الهركب مف
حتميات المجريات الككنية .ليس هناؾ عمؿ فكرم أكثر جدكل مف التكصؿ إلى أساسيات الحقيقة

الككنية .ال شيء آخر يخدـ غايتنا .ال شيء آخر يمكنه مساعدتنا أكثر مف هذا اإلنجاز.

انىالع انىهًٍ

(المقاـ التاسع في شجرة الحياة)
تعرفنا ف ي الجزء الثاني مف هذة المجمكعة عمى حقائؽ كثيرة سمـ بها العمماء بحيث تفيدنا في
المكضكع الحالي ،كخصكصان في شرح كتكضيح مكضكع الكاقع الكهمي الذم قصدة الحكماء القدامى

كهك السمة التي لزمكها بالمقاـ التاسع في شجرة الحياة .لقد أجمع عمماء الفيزياء الكمكمية كمناصرم
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مجرد "فكرة" ،كالكاقع مكجكد في ما نفكر به فقط .الكاقع
نظرية الهكلكغراـ عمى أف الككف بكاممه هك ّ
هك بقسمه األكبر ناتد مف الخياؿ كلدينا القدرة عمى تغيير العالـ المحيط بنا بطرؽ جذرية تمامان.
مجرد هكلكغراـ .الككف هك عبارة عف "هكلكغراـ"،
الكاقع ،بكؿ ما يظهرة مف صالبة حقيقية هك ّ
المجرات،
كبالتالي كجب أف ننظر إلى كؿ األشياء التي تبدك ثابتة كأزلية ،مثؿ قكانيف الفيزياء كمادة
ّ
عمى أنها مجاالت كاقع ،خداع بصرم ،كهـ ،ليس أكثر أك أقؿ حقيقةن مف التجميات المدركة في حمـ

كبير يتقاسمه الجميع .كافة األشياء الثابتة ،الدائمة ،األزلية ،الراسخة ..كجب النظر إليها عمى أنها

الحي .الكاقع هك عبارة عف غيمة
أكهاـ .فقط الكعي هك أزلي ،الكعي الذم يتمتع به هذا الككف
ّ
التكيؼ بفعؿ السيطرة الخفية لمكعي.
مركبة شديدة المركنة ك ّ
كـ هك عامؿ "االعتقاد" حاسـ كأساسي في تشكيؿ العالـ الذم نراة ،ليس فقط نفسيان بؿ فعميان عمى
أرض الكاقع! تذكركا أننا كائنات جبارة ..نستطيع تغيير الكاقع كقكلبته لكي يتكافؽ مع معتقداتنا.

السر إذان يكمف في االعتقاد العاـ" ،المنطؽ المألكؼ" ،أك غيرها مف تسميات تشير إلى تمؾ العكامؿ
ّ
التي تساهـ في تشكيؿ "مجاؿ كاقع" خاص لدل كؿ مجمكعة بشرية كتعيشه فعميان عمى أرض الكاقع.

هذا يجعمنا نستنتد بأف المرض مثالن هك عبارة عف مسرحية ذهنية نقكـ بتفعيمها في عقكلنا بحيث

تتجمى فعميان فتصبح حقيقة كاقعية ...كامؿ حياتنا هي مسرحية ذهنية تعمؿ بنفس المبدأ.

يكجد أسطكرة تمحكرت حكؿ مدينة شرقية قديمة .خرج منها رجؿ حكيـ قاصدان مقابمة كباء الطاعكف

الذم كاف يهدد باجتياح المدينة .صكركا هذا الطاعكف بأنه كائف عمالؽ كجبار كقكم .طمب الحكيـ

مف الكباء المارد أف يصنع معركفان ،تكسؿ إليه بأنه إذا اجتاح المدينة أف ال يحصد أركاح الجميع،

بؿ فقط كاحد بيف كؿ مئة فرد .كبالتالي يككف قد أخذ مئة فرد مف المدينة كيعفك عف باقي الناس .رد
عميه الكباء المارد قائالن أف هذا طمب معقكؿ كيمكف تمبيته ..كأضاؼ .." :باهلل العظيـ سكؼ التزـ

بكعدم ..سكؼ آخذ كاحد فقط مف بيف كؿ مئة فرد ،كأترؾ الباقي يعيشكف ."..لكف عندما اجتاح

الكباء المدينة مات جميع سكانها .فعاد الرجؿ الحكيـ إلى الكباء كسأله معاتبان لماذا كسرت كعدؾ؟

أجابه الكباء أنا لـ أكسر كعدم إطالقان ..لقد اكتفيت بكاحد فقط بيف كؿ مئة ،لكف الباقي ماتكا مف

الخكؼ!
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هذة قصة شعبية قديمة لكنها تخفي حكمة عظيمة .في فترة القمؽ كالحصر النفسي كجب أف نحذر

مف المكت بفعؿ هذة الحالة التي تصيبنا بدالن مف التمتع باألمؿ بكجكد طرؽ كثيرة لمنجاة مف

مأساتنا .المسألة األهـ التي كجب أخذها باهتماـ هي :إذا كانت الحياة الداخمية لدينا ساكنة كهادئة

فسكؼ تككف اإلمكانيات أكبر لتحقيؽ حالة األماف التي نتكؽ لها.
قرأت عف ممرضة في إحدل الدكؿ الغربية كقد عممت لعدة سنكات في إحدل مخيمات المصابيف
بمرض الجذاـ (كهك داء بكتيرم معدم) كرغـ اتصالها المباشر مع المرضى بشكؿ يكمي إال أنها لـ

تصب بالمرض .فسألها أحدهـ ما هك السبب الذم جعمؾ ال تصابيف بالمرض إطالقان رغـ أف

اآلخركف مف زمالئؾ أصيبكا به ،قالت أف األمر بسيط جدان ،جعمته كاضحان هلل [تعالى بأنني أقكـ

بالكظيفة األفضؿ بالنسبة له ،كأف ما أرادة سيككف كسأتقبمه بكؿ صدر رحب ،إذا أرادني أف أصاب

بالجذاـ فميكف كذلؾ ،كاذا لـ يرد ذلؾ فسكؼ لف أصاب أبدان ،لكف في جميع األحكاؿ سكؼ أخدمه
عبر القياـ بهذة الكظيفة اإلنسانية .بهذة العقمية اإليمانية لـ تصاب المرأة أبدان بذلؾ الداء الخطير.

المخيـ أصيبكا به .يبدك أف هناؾ سالمة هائمة عبر االلتزاـ بقناعة
بينما اآلخركف الذيف عممكا بنفس
ّ
معينة خصكصان إذا كانت هذة القناعة مرتبطة بالعقيدة .يبدك أف المعتقد مهـ جدان في خمؽ الظركؼ
ّ
المناسبة لمفرد ،كقد تحدثت عف هذا المكضكع بإسهاب في الجزء الثاني مف هذة المجمكعة .لكف هنا

تتكضح الفكرة أكثر كلك بصيغة مختمفة .إنه مف المهـ جدان معرفة أف قدرة الفرد عمى الخالص مف

أقسى الظركؼ كأخطرها مرتبطة بشكؿ كثيؽ بمدل استقرار عالمه الداخمي .هذا العالـ الداخمي الذم

مجرد كهـ إال أف له تأثير سمبي
كجب أف ال يبالو في االنجراؼ مع القمؽ كالخكؼ الذم رغـ أنه ّ
كبير عمى حياة الفرد.
هناؾ قصة تعكد إلى القرف السابع عشر عندما ضرب الطاعكف مدينة لندف .كاف المكت متربصان
بالناس في كؿ شارع .كاف دفف جثث المكتى يمثؿ مشكمة كبيرة بسبب األعداد الهائمة لمضحايا .أحد

األفراد المصابيف بالمرض أصبح هستيريان جدان حيث سيطر عميه الرعب الشديد فراح يركض

كالمجنكف عبر شكارع المدينة ثـ قفز إلى نهر الثيمز .لكف ما أف غاص في الماء اختفى المرض

تمامان مف كيانه ،فخرج مف النهر سميمان معافى! فسألكة ما السبب الغامض كراء هذا الشفاء العجيب؟
فأجاب بأنه ال يعمـ تحديدان لكنه يعتقد بأف الخكؼ مف الغرؽ في النهر طغى عمى خكفه مف

المرض!
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في معظـ األحياف تككف المشاكؿ التي نعاني منها ،إف كانت جسدية أك نفسية أك عقمية ..إلى آخرة،

تجسدت
تككف هذة المشاكؿ كهمية بالغنا في ّ
تخيمها كتجاكبت معها ردكد أفعالنا العكسية ككأنها ّ
بشكؿ فعمي ،فنمكت مف هذة الحاالت الكهمية التي هي خيالية أصالن .هناؾ الكثير مف الحاالت

التي حصؿ فيها أمكر عجيبة كنتيجة لتكثيؼ الخياؿ إلى درجة التجسيد الفعمي .هذا بالضبط ما

يحصؿ في المقامات المقدسة حيث تتـ حاالت شفاء عجيبة ،مثؿ مكقع لكردز في فرنسا .ليس
الجميع يشفكف مف حاالتهـ المرضية ،لكف بعض األشخاص الذيف يتمتعكف بدرجة كبيرة مف اإليماف،

درجة إيماف تككف أعمى مف درجة الخكؼ مف المرض ،يشفكف تمامان مف أمراضهـ .بنفس سرعة
الفرد الذم قفز في نهر الثيمز كالذم شفي مف الطاعكف.

الخكؼ يعتبر العاطفة المميتة كاألكثر خط انر في الحياة .هك ال يؤثر عمى كياننا الجسدم فحسب بؿ
عمى عالقتنا مع المجتمع أيضان .يؤثر عمى كظائفنا في العمؿ .له أثر تدميرم عمى الحياة األسرية

إذ يدمر العالقة بيف األهؿ كاألبناء .في أم زاكية مف زكايا الحياة ،الخكؼ يؤدم إلى الرهاب كالذعر
كهذا بالتالي يؤدم إلى الدمار .لهذا السبب كجب أف نعمـ بانه في حاالت المشاكؿ كالككارث بأنكاعها

عمينا أف نحرص عمى عدـ الخكؼ.
عالمنا الداخمي يتألؼ مف مجمكعة كاسعة كمتداخمة مف القكل كالطاقات المختمفة .طالما بقيت هذة
الطاقات الداخ مية في حالة تكازف كسالـ سكؼ تككف الصحة بأفضؿ حاالتها .كجب العمـ بأف كافة
األمراض التي يمكنها أف تصيب الفرد هي عبارة عف خمؿ في مسار أك عمؿ تمؾ الطاقات الحيكية
الداخمية .حتى الحاالت النفسية ،مثؿ عدـ السعادة ،هي نتيجة خمؿ في مجرل الطاقات الداخمية،

كمف ناحية أخرل ،فإف هذا الخمؿ في تكازف الطاقات قد يككف سببه نفسي أيضان مثؿ العناد أك
التعصب أك سكء التفكير أك التشبث في الرأم مما يؤدم إلى حالة انسداد في مجرل الطاقة .أهـ

العكامؿ النفسية المؤذية هي الخكؼ .عمى الفرد أف يمغي الخكؼ كميان مف حياته مهما كانت هذة

الحياة مكبكءة باألمكر المخيفة .إف أكبر حماية له في هذة الحاالت هي قدرته عمى ضبط عكاطفه

كمخاكفه كرهابه كغيرها مف حاالت تجعمه عديـ االستقرار مما يؤدم إلى خمؿ في تكازف الطاقات

النشطة بداخمه.
في األزمنة القديمة كاف معركفان جيدان أف اإليماف هك الدكاء الناجع لحاالت الخكؼ .كاف لدل الفرد
مجرد أف احتؿ اإليماف مكاف الخكؼ
إيماف داخمي راسخ بكجكد قكة عظيمة تقبع ما كراء كيانهّ .
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تتجمى المعجزات بكؿ تأكيد .أهمها كأكثرها شيكعان هي المعجزات العالجية .في كؿ مكاف يصبح
اإليماف قكة هائمة كهي قكة خالص مف المحف الطارئة .كفؽ هذا المفهكـ يمكف اعتبار اإليماف طاقة

مهمة جدان.
متحكؿ يستجيب مع معتقداتنا .كؿ مف يستكعب جيدان هذة الفكرة المذهمة
نحف نعيش في عالـ
ّ
يستطيع فعؿ الكثير في حياته لك أراد ذلؾ .يمكنه إعادة برمجة كامؿ منظكمته االعتقادية الراسخة

في عقمه الباطف كبالتالي يمكنه خمؽ عالـ جديد مختمؼ تمامان .هنا تدخؿ أهمية اإليماف في
المعادلة .اإليماف بكجكد كائف ماكرائي يحميؾ مف شركر هذا العالـ هك أمر جذرم كحاسـ في

حياتؾ ،لكف كجب فهـ هذة المعادلة جيدان قبؿ أف تصنع لنفسؾ كهـ جديد يسيطر عمى تفكيرؾ

بحيث تعيش كتتصرؼ كاألحمؽ .هذا هك دكر المقاـ التاسع في منظكمة شجرة الحياة ،هذا هك

الالكعي الذم تحدث عنه عمـ النفس العصرم ،كمف عرؼ كيؼ يتعامؿ مع هذا الجانب مف كيانه
سكؼ يتمكف مف صنع المعجزات ،كهذا ما سكؼ أتحدث عنه في الجزء التالي مف هذة المجمكعة
كخالؿ الحديث عف الكاهكنا كغيرهـ مف صانعي المعجزات.

آمف القدماء لسبب ما ال يستطيع اإلنساف العصرم فهمه اليكـ ،بأف كؿ المشاعر كالعكاطؼ

مجرد حاالت ذهنية أك خكاطر
كالعقميات كالمعتقدات كالقناعات المختمفة هي كيانات مختمفة كليست ّ
تنشأ في عقكلنا .لهذا السبب خمقكا آلهة كشخكص خرافية تمثؿ كافة هذة الحاالت العقمية المذككرة

سابقان .كه ذة اآللهة أصبحت كائنات مستقمة يمكف استحضارها أك صرفها ،كبهذة الطريقة أصبحت

الجيدة تعتبر آلهة بينما العناصر العقمية المدمرة تعتبر شياطيف شريرة .كفقان
كافة العناصر العقمية ّ
المدمرة (أم الشياطيف) ال بد مف أف يحضر المرض
لممعتقدات القديمة ،متما حضرت العناصر
ّ

الخيرة (أم اآللهة أك المالئكة) يسكد السالـ
كحتى الطاعكف بذاته! بينما عندما تحضر العناصر ّ
كالمعافاة مف أم مرض .كمع مركر الكقت أصبحت هذة اآللهة كالشياطيف تمثؿ كائنات حقيقية في
المعتقد الشعبي ككانت تمثؿ السبب الرئيسي كراء الحاالت الشريرة أك الخيرة التي تصيب الفرد أك

المجتمع عمكمان.

خيرة أك شريرة ،بؿ فقط كائف
لكف في الحقيقة ليس هناؾ أم مف تمؾ الكائنات الخرافية ،إف كانت ّ

كاحد ال غير ،كهك الذم يتجمّى في كياننا عبر النفحة اإللهية .هذة النفحة التي تمثّؿ قكة هائمة لمذات
المركزية القابعة في الجانب الباطني مف كياننا .هذة النفحة اإللهية هي المخمّص الحقيقي كالفعمي.
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كيمكنها تجسيد المعجزات في كياننا إذا سمحنا لها بالتجمّي فيه .لهذا السبب كجب عمينا التعرؼ
عميها كاالعتراؼ بها كالتعامؿ معها بطريقة سميمة.

انُفذح اإلذلُح
(المخمّص)

النفحة اإللهية هي الطاقة األقكل التي يمكننا اختبارها في كياننا .لقد تـ كصؼ مدل قكتها في قصة
مجرة
بكذا عندما اختبر حالة التنكر حيث انفتح الككف بكاممه ككؿ العكالـ كاآللهة تدفقت نزكالن مف ّ
هائمة مف اإلشعاع الممتد مف طرؼ الفضاء إلى الطرؼ اآلخر .هكذا يككف تجمّي النفحة اإللهية في
التنكر .بمعنى آخر ،التنكر هك هذا السمك في تجمّي الطاقة كالذم يستمـ زماـ
اإلنساف بعد بمكغه ّ
األمكر في حياتنا .ال نستطيع الجمكس منتظريف هذة الطاقة السامية لمتجمّي هكذا لكحدها ،بؿ هناؾ
شركط لتجميها .عمينا إدراؾ حقيقة أف النفحة اإللهية هي طاقة بحد ذاتها ،كهذة الطاقة لها ميؿ إلى

التحكـ بسمكؾ الفرد الذم تجمت لديه .النفحة اإللهية هي قكة أخالقية ،يمكف اعتبارها الضمير إذا
أردنا ،هي بكؿ تأكيد مالؾ حارس غامض ،هي المخمّص ،النفحة الشمسية هي ذاته رسكؿ اهلل .هي
شيء ركحي خفي كغير مممكس لكف قكتها هائمة كهي أكثر قكة مف أم شيء نعرفه في هذا العالـ.

هذة القكة الركحية تعمؿ عمى تعديؿ كامؿ القكل الناشطة في الجسد .بينما تككف كظائفنا العقمية
كالجسدية ناشطة بالطريقة العادية التي نألفها نجد أف النفحة اإللهية معزكلة بالكامؿ عف كياننا
الدنيكم كنحف في الحقيقة نبذؿ كؿ ما عندنا مف مجهكد لإلبقاء عمى عزؿ هذة النفحة اإللهية كمنع
أم مف تأثيراتها لمتدخؿ في سمككنا اليكمي .نحف اليكـ ال نريد أف نخضع لسيطرة النفحة اإللهية!

ألننا نعمـ بأنها سكؼ تتدخؿ في طريقة عيشنا الممتكية حيث سكؼ تعمؿ عمى ضبط طمكحنا
كسباقنا المحمكـ لمكصكؿ إلى قمة المجد الدنيكم مف غنى كسمطة كمراتب اجتماعية كغيرها مف
أشياء نعتبرها مهمة بالنسبة لنا .هي تتدخؿ أيضان في كبح رغباتنا الدنيكية كحاجاتنا الغريزية المختمفة

باإلضافة إلى منعنا عف تناكؿ الكحكؿ كالمخدرات كغيرها مف مسكرات كمكاد مؤذية ،أك منع أم نكع

آخر مف العادات السيئة .إذان ،بسبب ميكلنا كتكجهاتنا الدنيكية الممتكية نحف ال نريد أف تتجمى النفحة

اإللهية في كياننا كتستمـ زماـ األمكر .نحف نريد النفحة اإللهية أف تبقى ساكنة كمعزكلة بحيث ال

تتدخؿ في أم جانب مف حياتنا .كبالتالي تبقى خاممة إلى نهاية حياتنا.
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كردت ثنائية الشمس المركزية كالنفحة الشمسية بأسماء كمصطمحات مختمفة في التعاليـ كالنصكص
المنتشرة في كافة الحضارات كعبر كؿ األزماف

إذا تمكنت النفحة اإللهية مف قيادة الفرد كادارة حياته فسكؼ يككف بأماف .سكؼ ينمك كيرتقى كما
قدر له أصالن .عندما يسيطر األعمى عمى األدنى حينها تتحقؽ المممكة الذهبية اإللهية التي تذكرها
األساطير دائمان ،حيث ال يكجد استبداد كال ظمـ كال قمع مف قبؿ الرغبات الجامحة كالتفكير الدنيكم

المنحرؼ ،كؿ جزء مف كياف الفرد يككف محميان كممنكح المصادر الكافية ألداءة السميـ كالمعافى.

تبيف األمكر
قكة النفحة اإللهية تمنحنا استطاعة قكية لمسالـ .هي تمنحنا ذلؾ الشيء الذم يمكنا مف ّ

عبر السككف التاـ .هي التي تجعؿ الفرد مسالمان كمتفهمان بحيث ال يستخدـ القكة أبدان أك بذؿ أم

مجهكد خالؿ سعيه في الحياة بحيث ال يككف مضغكطان أك مرهقان أك متكت انر بأم طريقة مف الطرؽ.
فيككف مسترخيان تمامان أماـ الكاقع ككؿ ما يجمبه له مف مكاقؼ كظركؼ .إذا استطاع اكتساب هذا
التكجه في حياته ،سكؼ تككف كامؿ طاقاته الداخمية بأفضؿ حالة مف التكازف في عالقاتها التبادلية.
..................
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مبــــدأ

اهلل وعؿىنه

(الشمس المركزية والنفحة الشمسية)
معظـ المعتقدات القديمة سممت بكجكد كياف باطني كسيط يقبع بيف العالـ الركحي كالعالـ المادم.
هذا الكياف الباطني يمثؿ خميط بيف الركحي كالمادم .يمثؿ جسر يربط بيف اإلنساف الطبيعي
كاإلنساف اإللهي .يمثؿ كصمة بيف السماء كاألرض مشكالن بذلؾ منظكمة أساسية تعتمد عميها الخطة

اإللهية .لهذا السبب تـ االهتماـ بهذا الكياف الكسيط الذم أشاركا إليه بأسماء كثيرة مثؿ الركح أك
النفس الخفية أك النفس العميا أك غيرها ،لكنني استخدمت مصطمح "الذات" لتجنب أم خمط في

المفاهيـ .هي الشمس المركزية القابعة في الجانب الباطني كالتي تنبعث منها "النفحة اإللهية" (أك
النفحة الشمسية) .بالنسبة لمبعض ،تعتبر هذة "الذات" نكع مف الكياف المنفصؿ كالذم يكلد مع
اإلنساف لكنه ال يمكت أبدان ،حتى لك مات اإلنساف جسديان تبقى هذة "الذات" قائمة .لهذا يعتبركنها

في الفمسفات الباطنية بأنها الفانية غير الفانية .لها بداية لكف ليس لها نهاية .كهذا المكضكع يصعب

شرحه عمميان كلهذ ا السبب تخمى العمماء المنهجييف عف تناكله بدراستهـ .لكف كفؽ بعض الفمسفات
الدينية يكصفكف الذات الباطنية بأنها عصا أحادية األطراؼ .لها بداية لكف ليس لها نهاية .في

التعاليـ الصكفية المسيحية ،تمثؿ "الذات" نكع مف الجسـ الركحي ،كهك جسـ سيدنا يسكع في

اإلنساف .هك تجمّي مبدأ المسيح المخمّص في طبيعة اإلنساف الدنيكم .هذة "الذات" إذان هي في حالة

التحكؿ
دائمة مف السعي لتحقيؽ النمك الركحي لمفرد .في مسيرة التطكر لدل اإلنساف تأتي فترة
ّ
بحيث تنتقؿ القيادة في اإلنساف ،كالتي تقرر حياته كمصيرة ،مف العقؿ الدنيكم إلى "الذات".

با لنسبة لمعظـ الصكفييف ،مكقع "الذات" في جسـ االنساف هك القمب .كفي معظـ الفمسفات الدينية
الشرقية يشيركف إلى مسيرة البحث عف الذات (الخالص) باسـ "عقيدة القمب" .هك االنتصار
التدريجي لقكة سامية متجاكزة لمنظكمة اإلنساف الدنيكية/المادية .النفحة اإللهية (الشمسية) التي
تنبعث مف "الذات" (الشمس المركزية) هي شيء يتجمى كينمك كيزدهر في الجانب الدنيكم لمفرد .هذة
النفحة اإللهية تتغذل عمى الفضائؿ المألكفة في الحياة .هذة النفحة تنمك كتزدهر إذا تكفرت كامؿ

العكامؿ كالشركط المناسبة لها .تهذا المعنى تصبح أداة قياس .أم كما مقياس الح اررة .بحيث تكشؼ
عف حالة الكياف الكمّي لإلنساف .كفؽ التعاليـ الصكفية المسيحية يشيركف إلى النفحة اإللهية باسـ

"عباءة الزكاج" التي كجب عمى الفرد ارتداءها عندما يتكجه إلى الزكاج مع الحمؿ الكديع .لهذا تعتبر
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النفحة اإللهية جسـ منفصؿ بحيث يتـ تنميته بكاسطة إجراء تغييرات في الشخصية كالسمكؾ ،فينمك

التقمص) ،حيث درجة االرتقاء التي كصؿ
كيتكشؼ تدريجيان عبر تكالي األجياؿ (الحيكات كفؽ مبدأ ّ
إليها في التجسيد الحالي تنتقؿ إلى التجسيد التالي دكف تغيير .كهذا الجسـ اإللهي في حالة دائمة
مف التجمّى كالتك ّشؼ عبر تكالي األجياؿ.
هك القكة الغامضة التي تنمك كتزدهر عمى فضائؿ الحياة كجمالياتها .هك يتغذل مف خبرات اإلنساف

المتجمية بالتتابع دائمان كأبدان كالتي تهدؼ إلى كشؼ أهمية الخير كجاللته في حياة اإلنساف كمصيرة.

هذا الجسـ اإللهي المتجمّي في العالـ الدنيكم يعتبر مصدر الفنكف كما حالة العقؿ الدنيكم الذم
يمثؿ مصدر العمكـ .كافة األمكر المادية سكؼ تخضع في النهاية لسيطرة القكة اإللهية المتنامية
باستمرار في داخؿ اإلنساف .كافة المعتقدات القديمة اجتمعت عمى حقيقة أف هذة النفحة اإللهية

كانت أكثر قكة في اإلنساف القديـ بالمقارنة مع اإلنساف العصرم .هذا ألنه عبر العصكر الماضية
شهدت سيطرة تدريجية لمعقؿ الدنيكم عمى كياف الفرد عمى حساب النفحة اإللهية ،فزادت أنانية الفرد
عمى حساب تفانيه .النفحة اإللهية ليست أنانية كالعقؿ الدنيكم بؿ جماعية في طبيعتها ،أم هي
عمكمية أكثر مف ككنها خصكصية كالعقؿ الدنيكم.
قا ؿ الفالسفة اإلغريؽ بأف النفحة اإللهية كجب مساعدتها ،إذ تعتبر طفؿ ركحي صغير مكلكد في
غابة الجسد المادم لإلنساف كالمحككـ بطبيعته الدنيكية ،كهذة الغابة مميئة بالكحكش الضارية الممثمة
بالشهكات كالميكؿ الغريزية لإلنساف .كهذة النفحة اإللهية كجب تغذيتها كرعايتها كارشادها كتحريرها.
عندما أقكؿ مساعدة النفحة اإللهية المتجمية في كياننا الدنيكم ال أقصد بذلؾ مساعدتها كمبدأ ،إذ

المبدأ الشمسي هك أسمى كأرقى مف أم مساعدة منا ككائنات دنيكية ،بؿ أقصد المساعدة عمى

تحرير هذة النفحة المتجمية فينا عبر تكفير الظركؼ المؤدية إلى نمكها كازدهارها .النمك بالنسبة
لمنفحة اإللهية هك تحررها كتك ّشفها التدريجي في الجانب الدنيكم .التجمّي التدريجي لما هك أفضؿ

بالنسبة لإلنساف.

تكريس النفس في سبيؿ النفحة اإللهية يمنحها دعـ كتعزيز ،حيث هي تتغذل عمى ما نعتبرها
الفضيمة اإلنسانية .كؿ فرد يغذم النفحة اإللهية لديه عبر كتكريس نفسه لهذا العمؿ .عبر التزامه
بالمبادئ األخالقية المتعمقة بهذا المكضكع .عبر إدراكه لكحدة الحياة كجماؿ العيش ككؿ األمكر
المتعمقة بهاذيف المحكريف .هذة النفحة اإللهية تبتهد بالفنكف الراقية كالمكسيقى الجميمة ،كأكثر مف
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ذلؾ كمه فهي تبتهد بالفضائؿ العظمى .هذة النفحة اإللهية تتجمى بسرعة كيسر في أبسط الناس،

ألنه متحرر جزئيان مف الشباؾ الدنيكية المعقدة ،فتجد سهكلة في االزدهار بأفضؿ جكانب ذلؾ الفرد
لتنطمؽ كتسكد تدريجيان في باقي جكانبه األخرل.

تبقى النفحة اإللهية في حالة دائمة مف محاكلة التجمّي في المستكل الدنيكم إلى أف يساعدها الفرد
في تكفير الشركط المناسبة لتحقيؽ هذا التجمّي
هذة النفحة اإللهية تمثؿ صمة كصؿ بيف اإلنساف الدنيكم كميكله الشخصية كبيف المبدأ الككني
األصيؿ الممثؿ لمػ"ذات" (الشمس المركزية) التي تنبعث منها أصالن .هي الزهرة المتفتحة في الجانب
الدنيكم بينما جذكرها تقبع في الجانب العمكم ،هي الزهرة الحمراء التي تحدث عنها المتصكؼ
الغربي كزهرة المكتس في الفمسفات الشرقية .هذة الزهكر ترمز إلى إطالؽ ذلؾ الجانب مف اإلنساف

كالذم يعتبر أفضؿ جكانبه .لكف هذا عمؿ يتـ انجازة تدريجيان عبر فترة مديدة كذلؾ مف خال التراكـ
التدريجي لما يمكف اعتبارها إنجازات بناءة .يتـ إغناءها كتشريفها كتعظيمها كاطالقها لكي تعبر عف
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ذاتها ،كذلؾ عبر مجهكد الفرد خالؿ سعيه الدائـ لمنمك .هك في الحقيقة ال يزيد إليها أك يمنحها أم

مف سماتها السماكية الخاصة بؿ يغذيها كيرعاها فقط كهناؾ فرؽ بيف الحالتيف .الغذاء ال يخمؽ
الجسـ بؿ يزكدة بمقكمات بقاءة كعناصر نمكة .كهذا ما يفعمه الخير كالفضيمة بالنفحة اإللهية في
سبيؿ بقاءها كنمكها .فهي تمنحها فرصة أكبر لمتعبير عف ذاتها كمساحات أكبر لمتجمّي كالتكسع

كاالزدهار.

لهذا السبب يعتبر إطالؽ سبيؿ النفحة اإللهية في الجانب الدنيكم العمؿ العظيـ بالنسبة لمحكماء
القدامى .هذا ما كاف يهدؼ إليه عمـ الخيمياء في الغرب ككذلؾ عمكـ اليكغا الهندية .هذة العممية
تهدؼ إلى إعادة البعث التدريجي لإلنساف مف داخمه .ال يمكف لهذة العممية أف تتـ سكل بهذة
الطريقة ،ألنه في داخؿ اإلنساف نجد دائمان بذرة تجددة أك إعادة بعثه أك كالدته الجديدة .هذا المفهكـ

يكتسب المزيد مف الشعبية اليكـ ،خصكصان بعد أف بدأنا إدراؾ حقيقة أف العقؿ الدنيكم غير مجدم
إطالقان عند استخدامه لمخركج باستنتاجاتنا المصيرية المختمفة .فكرة أف العقؿ الدنيكم كحدة قادر
عمى تحقيؽ الغايات التي نرغبها هي فكرة غير سميمة كغير عقالنية أصالن ،حيث كافة خبراتنا

العممية لـ تبرر هذة الفكرة أبدان.

فكرة "الذات" كمبدأ كردت في أكثر مف صيغة في الفمسفات القديمة لكنها جميعان متشابهة كتؤدم إلى

نفس النتيجة .في المدارس األفالطكنية كالسقراطية نجد الثالكث العظيـ لمقكة اإللهية مؤلؼ مف الكاحد

الخير .الكاحد هك الركح اإللهية الكامنة في اإلنساف (الذات) ،كالخير يمثؿ السمكؾ
كالجميؿ ك ّ
خيرة ،كأخي انر بيف الكاحد كالخير نجد الجميؿ كيمثؿ
كاألخالؽ كفعؿ تمؾ الحسنات التي تعتبر ّ
العنصر الثاني (االبف) في الثالكث المقدس القديـ ،كما يمثؿ مبدأ المخمّص في التعاليـ المسيحية.

الجميؿ يمثّؿ كفؽ هذا مفهكـ المحبة أيضان ،هك التمجيد لكؿ ما هك مثالي كبناء كنبيؿ في تركيبة

اإلنساف ،هك انبعاث اإلنساف اإللهي عبر اإلنساف العادم ،هك البعث عبر الشخصية العادية تمؾ

التي تعتبر مركز التبجيؿ كالتقديس التي تعتبر السمات الطبيعية في كافة المخمكقات.
بهذا المعنى تصبح النفحة اإللهية المخمّص الفردم لكؿ شخص تصحك بداخمه .هذا الخالص مف

الداخؿ كانت تمثؿ العقيدة المحكرية لفمسفات الصكفييف القدامى .كانت النفحة اإللهية بالنسبة لهـ

عبارة عف بذرة صغيرة مزركعة في القمب ،فتنمك مع الكقت لتتحكؿ إلى شجرة كبيرة ككانت أغصانها
تمثؿ الدكاء الشافي لكؿ العمؿ .إف تجمّي النفحة اإللهية في الفرد تعتبر نكع مف الكالدة الثانية .قاؿ
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أحد المتصكفيف بأف جسد الفرد مكلكد مف الرحـ بينما النفحة اإللهية مكلكدة مف القمب .هذا هك

أساس الضمير الذم يعتبر بالنسبة لممتصكؼ النفحة المقدسة بداخمه كتكشؼ عف نفسها كتحثه عمى
الخيرة .النفحة اإللهية الحزينة هي تمؾ التي اعتدت عميها
السمكؾ بطريقة متناغمة مع طبيعتها ّ
الطبيعة المادية الدنيكية كتركت فيها الكثير مف الجركح .النفحة اإللهية تككف مجركحة نتيجة الشركر
التي يقترفها الشخص .النفحة اإللهية تعاني مف حزف كبير نتيجة أثقاؿ الطبيعة التدميرية في
شخصية الفرد .النفحة اإللهية تككف في حالة سعي دائـ كمستمر العتراؼ الفرد بتمؾ الفضائؿ كالقيـ

التي تجمب السالـ كالسعادة إلى حياته .لكف قبؿ حصكؿ ذلؾ عميه التضحية بالكثير دنيكيان.

مع إلقاء نظرة عمى السمكؾ العاـ لمناس ،كالمشاكؿ كالصعكبات التي يكاجهها كؿ فرد في حياته
اليكمية ،نستند أف النمك الركحي هك االنتصار التدريجي لقكة الذات الباطنية عمى القكة الكحشية لألنا

الدنيكية .الذات الباطنية هي القائد الذم يتكلى القيادة بعد أف يدرؾ العقؿ الدنيكم عدـ أهميته لمقيادة.
عندما نضع كامؿ حياتنا تحت قيادة العقؿ الدنيكم سكؼ نقع في مشاكؿ كثيرة .لكف مف الناحية
يتجدد هذا العقؿ أك يكلد مف
األخرل ،بعد تحرير العقؿ الدنيكم مف قبؿ قكة الذات الباطنية سكؼ ّ
جديد ،فيصبح أقكل األدكات لفعؿ الخير يمكف لإلنساف استخدامه في العالـ الدنيكم.
تحكؿ الفرد بالكامؿ هك عممية ثالثية المراحؿ ،أكالن ،عمى الجسد أف يخضع لقكانيف عقالنية
إف ّ
كمستقيمة مع تمبية كافة حاجاته األساسية .ثانيان ،كجب تحكيؿ العاطفة بعيدان عف الرغبات الشخصية

حي .ثالثان ،كجب تحكيؿ العقؿ الدنيكم بحيث لـ يعد
كنحك التفاني كالتعاطؼ الجماعي مع كؿ شيء ّ
يعمؿ كأداة إلشباع األنا كتمجيدها بؿ جعمه كما خمؽ مف أجمه أصالن كهك أداة إرشاد العالـ أجمع

كالكشؼ عف الحكمة اإللهية كهي المعرفة النابعة مباشرة مف الذات الباطنية .بالتالي فإف الذات

الباطنية هي التي تحكـ العقؿ الدنيكم كعندما يتـ رفض هذا الحكـ أك تشكيهه تبدأ المشاكؿ
المستعصية تتسرب إلى حياة الفرد.

انضٍَ تظُغره األطهُح

لهذا السبب نجد أف الديف ،بصيغته األصيمة ،يعتبر أعظـ كياف معرفي يمكف لإلنساف التعامؿ معه.

إنها المعرفة الكحيدة التي يمكنها أف تخمؽ بداخمنا قكة حيكية هائمة .لكف لألسؼ الشديد ،هذا الجسـ
المعرفي قد تعرض لالنشطار كالتبعثر كالتشتت كليس هذا فحسب بؿ أصبحت أجزاءة المتناثرة
مجرد أف تشتت الديف األصيؿ إلى أجزاء
تتناقض مع بعضها البعض كتحارب بعضها البعضّ .
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مبعثرة كمتناقضة ضاعت قيمته البناءة كالشافية مف كؿ العمؿ .لقد أصبح هذا التناحر الذم نشهدة
بيف كافة أدياف العالـ يمثؿ خطر داهـ عمى بقاء البشرية .كؿ مف هذة األدياف تزعـ بحكزتها عمى

الحقيقة ،لكف كجب العمـ أف الحقيقة هي كاحدة بينما األضاليؿ هي كثيرة .كهذة الحقيقة غير مكجكدة
في أم مف تمؾ األدياف اليكـ .يمكف لهذة الحقيقة أف تتجمى في حالة كاحدة فقط ،كهك عندما تعكد
هذة األدياف التي هي أصالن أجزاء متناثرة لديف كاحد أساسي فتندمد مرة أخرل لتش ّكؿ ذلؾ الديف

األصيؿ ،حينها تمثؿ الحقيقة الكاضحة الجمية ،تمؾ الطاقة الككنية الهائمة التي نسميها اهلل [تعالى .

كتسير كؿ شيء مكجكد .إذا قمنا بتفتيت هذة الطاقة كبدأنا
هي الطاقة الالمحدكدة التي تحكـ
ّ
نصنؼ :هذا ربي كذاؾ ربؾ ،حينها نككف قد خمقنا مشكمة كبيرة كهي خطيرة جدان لك أنكـ تعممكف .ما
عمينا فعمه هك أف نرتقي إلى إدراؾ الصكرة الكبرل بدالن مف التمهّي دكف جدكل بالصكر الصغرة
المتبعثرة هنا كهناؾ .كجب التسميـ بأف كافة األدياف تفبع في رحاب ديف كاحد أساسي .كهذا الديف

األساسي ال يمكنه أف ينقسـ أك يتبعثر .كؿ تمؾ االنقسامات كالتناقضات كالتمايزات يعكد سببها إلى
العقؿ الدنيكم الذم يسيطر عمى تفكيرنا .هنا تكمف خطكرة العقؿ الدنيكم بالنسبة لمعتقداتنا كمدل
بعدها عف الديف الحقيقي .إحدل الغايات األساسية لمديف الحقيقي هك إخضاع العقؿ الدنيكم

كتحكيمه ،بينما الذم حصؿ عبر التاريخ هك العكس تمامان حيث تغمب العقؿ الدنيكم عمى الديف
الحقيقي كأخضعه لرغباته الدنيكية المنحرفة.

إدُاء انُىع اإلذلٍ تضاسهُا
بالعكدة إلى مكضكعنا الرئيسي ،كفؽ التعاليـ السرية ،عبر المحافظة عمى السككف كالهدكء الفكرم
كعبر اإللتزاـ كاالنضباط في سبيؿ إخضاع رغباتنا الدنيكية المختمفة (قتؿ التنيف) كتركيض األنا
الجامحة لدينا (قتؿ األسد) ،يمكننا التغمب عمى كافة مخاكفنا كمشاكمنا مهما بدت راسخة

كمستعصية .يمكف أف نتجنب ضغكطات الدنيكية المادية عبر التخمّي عف الطمكح لنيؿ المراتب
التميز كاالرتقاء
كالتشريفات ،التخمّي عف الطمكح لمغنى المالي كجمع الممتمكات ،التخمّي عف
ّ
التكبر عمى اآلخريف ،كالعيش بطريقة طبيعية جدان .ككؿ ما نممكه
االجتماعي ،التخمّي عف األنانية ك ّ

مكرسة لمخدمة كالعمؿ الصالح .عمينا محاكلة استخداـ القكل التي نممكها
مف طاقات كقكل هي ّ
بطريقة سميمة ككيؼ كجب أف تككف ،أم مف أجؿ الخير األعظـ كلخدمة أكبر عدد ممكف مف
الناس .كجب تكريس حياتنا الداخمية لتمبية حاجات اآلخريف ،ألف هدفنا مف خدمتهـ هك مساعدتهـ
عمى إطال قة القكة اإللهية في داخمهـ .إطالؽ تمؾ القكة الباطنية الهائمة التي هي كامنة في كؿ
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إنساف .االختبار األكثر ركعة يأتي عبر المعرفة التدريجية لذلؾ الكماؿ الرائع الكامف في داخؿ كؿ

منا .هي كامنة في داخؿ المجرـ ككامنة في داخؿ عديـ األخالؽ .هي كامنة داخؿ الغني كداخؿ

الفقير .داخؿ العظيـ كداخؿ الكضيع .كفي جميع الحاالت هي تمؾ الشمس العظيمة التي تنبعث
حي بغض النظر عف
منها ش اررة الحياة النشطة فينا .هي التي تدعكنا دائمان إلى مشاركة كؿ كائف ّ
فصيمته أك عرقه أك مكانته أك نكعه .الك ّؿ يحكم في داخمه عمى نفس الشمس .الش اررة الباطنية هي
مجرد كهـ كبير .في بعض الحاالت يككف التجمّي الخارجي لهذة
ذاتها بينما البيئة الخارجية هي ّ
الش اررة الشمسية أكثر تطك انر مف غيرها ،فتحتؿ مساحات أكبر لتجميها .كفي حالة اإلنساف ،مهما

تخصصنا في هذة الحياة الدنيكية ،إف كنا رجؿ ديف أك نجار أك معمـ مدرسة أك حتى حاكـ
مستبد ..،كؿ ما نفعمه في الحقيقة هك إطالؽ جزء مف هذة الش اررة الشمسية الناشطة بداخمنا .كعبر

معينة .لكف لألسؼ الشديد ،بسب جهمنا
إطالقها نحك التجمّي نككف بذلؾ
مجسديف لفضيمة ّ
ّ
فتتجسد بكامؿ ركعتها
نتدرب عمى إطالؽ هذة الش اررة بحيث تتجمّى بكامؿ قكتها
ّ
بالمكضكع نحف لـ ّ
كجاللتها .فالحاكـ المستبد هك كذلؾ ألنه جاهؿ لمحقيقة ،كرجؿ الديف الذم يسكؽ الخرافات يفعؿ

شر في هذا العالـ ،بؿ فقط الجهؿ بالحقيقة،
ذلؾ ألنه جاهؿ لمحقيقة ،كهكذا إلى آخرة ...ليس هناؾ ّ
هذا كؿ شيء.
مهما أردنا فعمه إلطالؽ هذة القكة مف داخمنا لكي تتجمى في حياتنا ال بد مف أف يككف لدينا شيء
نضحي به في المقابؿ .كليس هناؾ أنسب مف الجانب الحيكاني في كياننا ليمعب دكر األضحية التي
نقدمها .مف هنا جاء التقميد الذم عرفته كافة الشعكب القديمة كيتمثؿ بتقديـ الحيكانات كأضاحي أماـ
المعابد التي تعتبر أماكف مقدسة ممثمة لمعالـ الماكرائي .مف هنا جاء تقميد ذبح الخرفاف كالماعز
كالدجاج كحتى الجكاميس كجميعها ترمز إلى القسـ الحيكاني لمفرد كالذم يتعهد عمى نفسه بأنه

ككرس حياته لمحياة األبدية .لكف مف يمتزـ بهذا التعهد اليكـ؟ مف يعمـ أصالن
استغنى عنه إلى األبد ّ
بأف هذة الشعائر الدينية ترمز إلى هذا المعنى؟
مف أجؿ أف تتجمى تمؾ الطاقة اإللهية الهائمة في كياننا عمينا التضحية بالكثير كهذا يتطمب االلتزاـ
بعمؿ مضني كشاؽ .ليس سهالن التضحية بالغرائز الحيكانية التي نظنها تمثؿ عناصر المتعة

كالسعادة بالنسبة لنا في هذا العالـ الدنيكم .هي في الحقيقة ليست كذلؾ لكف جهمنا بالمكضكع يجعمنا

مقتنعيف بأنها عناصر متعة كعكامؿ إشباع لمرغبات عمى أنكاعها.
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ادلعىن احلمُمٍ نألػذُاخ

كاف القدماء يقدمكف األضحيات لألماكف المقدسة ألنهـ فهمكا الفكرة جيدان إذ عرفكا أف هذة المبادرة

هي رمزية كتعبر عف شيء عظيـ جدان .لـ يككنكا يذبحكا الذبائح كتقديـ القرابيف بالطريقة التي نألفها
اليكـ كهي سطحية جدان كتعتبر في معظـ الحاالت رشكة تقدـ لإلله مقابؿ رضاءة .كاف تقديـ
األضحية يعتبر المرحمة األخيرة مف سمسمة طكيمة مف المراحؿ التي تسبقها .هذة المراحؿ مكرسة

كميان لتطهير النفس مف الشكائب الدنيكية ،كهذة عممية ليست بسيطة .كاف الفرد خاللها يتغمب
تدريجيان عمى أنانيته كغرائزة المختمفة ككؿ تمؾ المحدكديات المادية األخرل التي تعيؽ ارتقاءة
الركحي .فينجح في النهاية بعممية التطهير هذة كالتي قد تستغرؽ سنكات ،فيسمح له بعدها بالدخكؿ

إلى المكاف المقدس ،كحينها فقط يقدـ األضحية التي تككف حيكاف (غنمة أك معزاة) تعبي انر عف قتؿ

الحيكاف بداخمه.

هكذا تككف األمكر في الحالة الطبيعية في الحياة .مهما اختمفت طريقة حياتنا العصرية إال أنه

مطمكب منا التضحية بجانبنا الحيكاني مف أجؿ أف تتجمى هذة الطاقة اإللهية الجميمة في كياننا .قد

يرغب اإلنساف العصرم بذلؾ لكنه ال يعمـ كيؼ كمف أيف يبدأ .قد يسمـ بأف الفكرة جيدة لكف الدكافع
غير كافية لمتضحية .لكف بنفس الكقت نجد أشخاص يعممكف ماذا عميهـ فعمه في هذا المضمار،
صحيح أنهـ نادريف جدان لكنهـ مكجكديف عمى أم حاؿ .قد يقرر أحدهـ بأنه يريد فعؿ الخير ،فيقكؿ

مثالن :كجب عمى الناس أف يككف لهـ بيكت جيدة كمناسبة كسكؼ أساعدهـ بهذا المكضكع كبالتالي
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أكرس عمرم لهذة المهنة التي تخدـ الناس .كعندما يمارس مهنة البناء لهذة
سكؼ أتعمـ مهنة البناء ك ّ
الغاية النبيمة (كليس لمربح المادم) فسكؼ نالحظ بأف تمؾ القكة اإللهية بداخمه تنشط كتتجمى بطريقة
كتسخر كافة العناصر التي تساعد في تحقيؽ هذة الغاية النبيمة .هكذا يصبح البناء (أك أم
تساعدة
ّ
صاحب مهنة أخرل) خادمان لمحقيقة .هكذا كجب أف نككف جميعان ،خداـ لمحقيقة اإللهية الكامنة

بداخمنا .نالحظ مثالن الطبيب الذم يعالد الناس بهدؼ الخدمة كليس الربح المادم نراة مبدعان في
عممه .هكذا يككف اإلنساف خادمان لمحقيقة ،هذة هي إحدل أهـ جكانب الممارسة الدينية األصيمة.

تهجح اخلالص

مكرسة أصالن لفعؿ الخير .كبالتالي كؿ مف يخدـ
تشع في جانبنا الباطني هي ّ
الشمس المركزية التي ّ
الخير يناؿ بركة هذة الشمس الباطنية كبالتالي يناؿ المكاطنة الككنية .نحف مربكطكف بمقتنياتنا
ضيقة كبالتالي سكؼ نبقى مكاطنيف
كممتمكاتنا الشخصية ككؿ ما يرافقه مف مشاعر كأفكار دنيكية ّ
خاصيف ننتمي لبيئتنا االجتماعية الضيقة .لكف عندما نبدأ بخدمة الغايات األسمى في الكجكد فسكؼ
نعتبر مكاطنيف ككنييف .كهذا يعتبر مف األهداؼ األساسية لمممارسة الدينية األصيمة.

التهرب مف الغاية اإللهية ،مهما تعممنا أك تكسعت
مهما كاف األمر ،عمينا إدراؾ حقيقة أنه ال يمكننا ّ
معرفتنا أك مهما زادت قكتنا ،الكؿ يستند في النهاية عمى مدل الكماؿ الذم حققه في كيانه كدرجة

كخيريف ،كبالتزامنا بالقانكف
الصفاء التي سادت بداخمه .عندما نمتزـ بالقكانيف اإللهية نككف حكماء ّ
الككني األصيؿ سكؼ نكتشؼ بأف فعؿ األمكر األساسية هك السعادة العظمى كباقي األمكر األخرل
تصبح ثانكية .هذا يعيدنا إلى التعاليـ السرية ،حيث السككف الداخمي كالضبط الذاتي سكؼ يكصالنا

تكجه فكرم أك ميؿ عاطفي أف يتدخؿ لتحريؼ رؤيتنا لمكاقع
إلى تمؾ الحالة التي ال يمكف ألم ّ
الحقيقي.
قد يبدك هذا األمر بالنسبة لإلنساف العادم غير مجدم لكنه ليس كذلؾ .ألف الكاقع الحقيقي هك
مزكر لمكاقع يمكف أف تفرضه قناعاتنا الخاصة التي
أكثر جماالن كركعة كأكثر قيمة مف أم تفسير ّ
تخمقها بيئتنا االجتماعية التي تصيو تكجهاتنا الفكرية كميكلنا العاطفية .إنه مف المهـ جدان قبؿ كؿ
شيء آخر أف يتشكؿ لدينا سالـ داخمي .كالى أف يتشكؿ هذا السالـ الداخمي عند كؿ البشرية سكؼ
لف يرل هذا العالـ المكبكء أم استقرار أك سالـ .سكؼ لف نتمكف مف إدراؾ مصيرنا الحقيقي إلى أف
تستقر حياتنا الداخمية .هذا شرط أساسي لكي يسكد التكازف في عالمنا الخارجي.
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آف األكاف لمتسميـ بأف القكل الكامنة لإلنساف هي غير محدكدة ،كأف تك ّشؼ الحياة هي حالة أبدية،
كأف كؿ ما هك ضركرم هك متكافر دائمان كأبدان ،كالحاجز الكحيد الذم يفصؿ بيف ما هك متكفر دائمان
كبيف القميؿ الذم نحصؿ عميه نحف هك حاجز الجهؿ .لذلؾ عمينا تكريس المزيد مف الكقت لتحضير

أنفسنا لمصير أكثر عظمة مما عرفناة سابقان .ليس مصير مميء بالتشريفات كاألمجاد الدنيكية

كالتمايز عمى اآلخريف ،بؿ مصير يسكدة المعرفة الحقيقية بإنجازاتنا الداخمية .بالمعرفة الحقيقية
لمكانتنا في الخطة الككنية .ككذلؾ سكؼ نتكصؿ تدريجيان إلى معرفة أنه كمما تقدمنا إلى األماـ

كارتقينا إلى أعمى سكؼ نبقى تحت سيطرة تمؾ القكة اإللهية التي تدير مصائرنا .سكؼ ندرؾ في

النهاية أنه مهما تقدمنا فسكؼ تبقى الحالة ذاتها كتتمثؿ بخضكعنا الدائـ لطمب التجسيد الدائـ
كالمستمر لمغاية اإللهية .مهما تكصمنا إليه مف مراتب كمكاقع سكؼ يككف عممنا دائمان لهدؼ كاحد

كهك حماية ذلؾ التدفؽ المستمر لمقكة اإللهية عبرنا .سكؼ نكتشؼ طرؽ جديدة الستخدامها.

سنكتشؼ أيضان أف هذة القكة اإللهية الباطنية هي المساعد الكحيد الذم يخمصنا مف المشاكؿ

الطارئة .هي المخمّص الكحيد .كفي النهاية ،هذة القكة الغامضة بداخمنا سكؼ يتبيف كاضحان أنها

تمثؿ ذاتنا الحقيقية .كتحكم بداخمها عمى اإلمكانية الكحيدة ألم قيمة مكجكدة في الطبيعة .هذة

الشمس الباطنية الكامنة داخمنا تحكم بداخمها ككف بأكممه ،أكسع مف أم ككف يمكف تصكرة .ليس
هناؾ نهاية لتك ّشؼ الحياة .لكف هذا التك ّشؼ المستمر يتكجه دائمان نحك تبرير الكجكد .سكؼ يأتي

اليكـ الذم سنكتشؼ فيه أف الككف هك مكاف سعيد كبهيد .هك مكاف لتحقيؽ الغايات الباطنية كليس

لممعاناة .كأننا جميعان ننمك نحك هذا الهدؼ النهائي .كعندما نستكعب هذا النمك كآلية عممه سكؼ

تبدأ سعادتنا مف هذة النقطة ،ليس عمينا االنتظار حتى البمكغ لنسعد ،بؿ فقط عند فهمنا لهذة المسيرة
العظيمة سكؼ نشعر بالسعادة .كؿ ما نؤمف به كنرغبه سكؼ يتحقؽ .يمكف أف يككف هناؾ

مجتمعات سعيدة كأسر مكتفية ..يمكف أف يككف هناؾ أشخاص مشغكليف بأعمالهـ المثيرة كالممتعة
كالفنكف كاآلداب كغيرها .لكف هذة األمكر تسعدنا ألننا الزلنا في منتصؼ الطريؽ .حيث إذا بمغنا
نهايته سكؼ تتغير أهداؼ سعادتنا .ألف حالتنا تغيرت .في هذة المرحمة ال ارقية مف البمكغ الركحي لـ
يعد هناؾ انفصاؿ بيننا كبيف اآلخريف .الكؿ يصبح كاحد .كبالتالي السعادة بالنسبة لنا تمثؿ شيء

آخر مختمؼ تمامان .ال نستطيع تصكر تمؾ الحالة في المستكل الحالي مف تفكيرنا.

ٕٖٚ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

انثذس عٍ شفاعح صٍَ انغمحح
لطالما نصحكني كحذركني بأف تناكؿ أمكر دينية في كتاباتي سكؼ يكقعني في مشاكؿ خطيرة قد

تؤدم بحياتي .لكني أطمئف أكلئؾ المتعصبيف الذيف راحت تراكدهـ فكرة القتؿ كالعقاب الشديد منذ
هذة المحظة ،أطمئنهـ بأف غايتهـ ستتحقؽ عف قريب في جميع األحكاؿ .ها هي عصابات داعش
السر مف
كأخكاتها قريبة مف منطقة سكني بحيث تبعد عدة كيمكمترات فقط .انهـ ينتظركف كممة ّ
كاشنطف أك لندف أك تؿ أبيب فيدخمكف بعدها عمينا كالنتيجة معركفة مسبقان .أعتقد أنه في هذة الحالة
لـ يعد التهذيب ينفع كال مداراة المشاعر تفيد .لـ يعد لألعراؼ مكاف ،كال الخجؿ له جدكل .فميكف

بالشر ،أك األذل باألذل .رغـ أف الذيف لديهـ
الشر
هذا الكتاب كسيمة
ّ
ّ
متحضرة كمجدية لمرد عمى ّ
حسف تفكير كتقييـ سميـ لألمكر سيعرفكف أنه بالحصكؿ عمى هذا الكتاب قد حازكا عمى كنز مف
الجكاهر الثمينة .ربما هك مصدر إلهامهـ الكحيد لمخالص .لكف بالنسبة لممتعصبيف ،هذا الكتاب
يمثؿ صاركخ أرض/أرض يزعزع استقرارهـ .فمتكف كذلؾ باذف اهلل.

لقد منحنا تعاليـ ركحية جميمة كراقية كمذهمة في ركعتها ،لكف هناؾ مف سرقها منا كأعاد تقديمها لنا
مشكهة ال تصنع بش انر بؿ كحكش! أليس األكلى بنا أف
مصحكبة بتفسيرات مزكرة صنعت تعاليـ ّ
كمزكر تفسيراتها بدالن مف مالحقة كؿ مف يشير إلى عكرات تفسيراتها
نبحث عف سارؽ تمؾ التعاليـ
ّ

المزيفة؟! صحيح أف داعش كأخكاتها هي بكؿ تأكيد صناعة االستخبارات العالمية حيث تمثؿ أداة

تنفيذ مخططات سياسية كبرل في منطقتنا ،لكف مف جهة أخرل نجد كؿ نشاط مف نشاطاتها مدعكـ
بتفسير شرعي ألحد النصكص الدينية المقدسة! كهي ذاتها التفسيرات التي نأخذ بها في مؤسساتنا
الدينية الرسمية .لهذا السبب نجد أف أكبر المؤسسات الدينية في بالدنا العربية (مثؿ األزهر) تمتنع
عف تكفير داعش! يقكلكف أنهـ ممقكتكف مف قبؿ تمؾ المؤسسات لكنهـ غير مكفّريف! هؿ تعمـ لماذا؟

ألف داعش كأخكاتها رغـ إجرامهـ الكحشي كسمككهـ الهمجي المريض إال أنهـ لـ يخرجكا عف

السر مف
الهكامش التي كضعها الديف الشرعي!! يا لها مف مصيبة! هذا يعني :إذا جاءت كممة ّ
كتحركت جحافؿ داعش شرقي منطقتي بعدة كيمكمترات ،كانهمركا عمينا
كاشنطف أك لندف أك تؿ أبيب ّ

تعبر فقط عف استياءها في تصريح
تحرؾ ساكنان! ربما ّ
كما الكطاكيط ،فإف تمؾ المؤسسات الدينية لف ّ
إعالمي أك تصريحيف! كما فعمكا حياؿ األيزيدييف! لكف مف ناحية أخرل ،أنا كاثؽ بأف تمؾ
المؤسسات سكؼ تقيـ الدنيا كلـ تقعدها عندما يعرفكف بهذا الكتاب أك أم كتاب مشابه! كهنا تكمف
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الفضيحة التي تكشؼ ع ف فظاعة الكاقع! هذا الكاقع الذم هك أقبح مف الشيطاف! لكف إذا كاف األمر
كذلؾ ،فميكف .بالنسبة لمكطاكيط الذيف يحضركف أنفسهـ لمدخكؿ إلى منطقتي ،أطمئنهـ بأنه يكجد

مجمكعة متعصبة مف نكعيتهـ في انتظارهـ .كيبدك أننا مكعكديف باستعراض مبهد كمثير سيشهدة
العالـ أجمع ،ألف هذة المجمكعة المتعصبة المترّبصة هي أكثر جنكنان مف داعش .هي أكثر كحشية
كبطش كممارسة قتالية خالية تمامان مف الرحمة! سكؼ تشاهدكنهـ عمى شاشاتكـ كهـ يشربكف دـ
أعدائهـ كما عصير الفاكهة! لكف لماذا نتفاج  ،فهذا ما ألفناة عف الحركب الدينية .كحشية مطمقة!!

نحف نعيش في زمف ممعكف ...حيث قكؿ الحقيقة يعتبر أم انر خطي انر .ليس هذا فحسب بؿ هك أمر
رهيب ككقح كمشيف .مهما رأيت مف مآسي كمكبقات في محيطؾ االجتماعي/الديني عميؾ أف

تهجـ المتعصبيف الغاضبيف .لكف ماذا
تتظاهر بأف كؿ شيء طبيعي كذلؾ لكي تحفظ نفسؾ مف ّ
تكجهت بانتقاد يستهدؼ أم مف القباحة
تفعؿ عندما ترل هؤالء المتعصبيف يعتدكف عميؾ ليس ألنؾ ّ

التي تفكح منهـ ،بؿ فقط ألنؾ مختمؼ عنهـ في العقيدة! هنا تدخؿ معادلة صراع البقاء .ليس في

الرد دفاعان عف النفس! لكف سؤاؿ أطرحه عمى هؤالء الغاضبيف :لماذا تترفعكف عمينا
اليد حيمة سكل ّ
كعف ماذا تدافعكف؟ أتساءؿ كيؼ يشعركف عندما يشاهدكف أنفسهـ يمعبكف دكر الكحكش الشرسة
السيد الذم يقبع سالمان في الخفاء كيتمتع بمسرات الدنيا بينما
سيدها المقيت .هذا ّ
التي تدافع عف ّ
المزكرة كيقكدهـ أينما شاء ككيفما شاء .عيش
يربطهـ بجنزير مف الفرائض المدسكسة كالطقكس
ّ

كتهنى يا أيها الغاضب القبيح كقـ بتكريث هذة الكظيفة الكضيعة ألكالدؾ كأحفادؾ.
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أنظركا إلى هذة الكائنات شبه البشرية الظاهرة في الصكر .هؤالء ليسكا متدينيف بأم حاؿ مف

األحكاؿ .هـ ال يفقهكف الديف أصالن! بؿ هـ آالت قتؿ كتدمير مشحكنة بقناعات خرافية لئيمة مف

قبؿ جه ات مغرضة شريرة كذلؾ لتحقيؽ غايات شيطانية خبيثة .لكف رغـ ذلؾ كمه ،نجدهـ بالنسبة
لبعض المؤسسات الدينية أطهر كأشرؼ كأنبؿ مف أم فرد ينتمي لديف أك مذهب آخر! أنصر أخاؾ
تصدؽ! نحف نعيش في زمف العجائب فعالن!!
ظالمان أك مظمكمان! صدؽ أك ال ّ
نحف الزلنا نأخذ بمراجع كتفاسير كمزاعـ كتحريفات كتدليسات تعكد لمعصر األمكم كالعباسي ،كقد
تكسعية بشكؿ مهكؿ ،كهذا كحدة يمثؿ جكاب شافي عمى تساؤالتنا
كانت هذة األخيرة امبراطكريات ّ
تفرخ كحكش آدمية .مف حؽ االمبراطكرية
المحيرة حكؿ معتقداتنا المخيفة التي تجعؿ مجتمعاتنا ّ
التكسعية أف تنفخ في نفكس كعقكؿ رعاياها أفكار كقناعات تصنع منهـ آالت قتؿ كتدمير كسيطرة

مطمقة مترفعة عف أم مسائمة ،كهذا ما نسميه كفؽ المصطمحات العصرية "التعبئة" (يعني الحقف

باألكاذيب بهدؼ رفع المعنكيات كالترفع عف المسائمة األخالقية كحتى القانكنية مهما كانت
االرتكابات) .لكف كجب أف نعمـ بأف ذلؾ الزمف قد كلّى منذ قركف ..آف األكاف ألف نعكد إلى عقكلنا
كنستعيد أركاحنا التي ماتت منذ ذلؾ العصر.

الزاؿ السؤاؿ الكبير يفرض نفسه بقكة :لماذا أصبح الديف ،مهما كاف نكعه ،يقتؿ اإلنساف في داخمنا
رغـ أف مهمته فعؿ العكس؟ لماذا يدعكنا بإصرار إلى كرة اآلخريف كالترفع عميهـ بكؿ ما لدينا مف
التجرد مف األخالؽ في معظـ الحاالت؟ يدعكنا إلى التمتع بالخبث
حقد كبغض كاستياء؟ يدعكنا إلى
ّ
كالرياء كالغدر خالؿ التعامؿ مع اآلخريف ..ليس ألنهـ أشرار كال ألنهـ سيئيف بؿ فقط ألنهـ كفار!
كما هك الكافر كفؽ معايير أسيادنا المرشديف؟ كؿ مف يختمؼ عنا في العقيدة! كليس األمر متعمؽ
بمعايير أخالقية أك إنسانية! فقط االختالؼ في الشعائر كالمعتقدات .يا لها مف كارثة إنسانية! ال
يتجرد مف األخالؽ بهذة الدرجة المريعة ..ال بد مف كجكد خطأ في مكاف ما ..ال بد
يمكف لمديف أف ّ
مف أف فقهاءنا أغفمكا أمكر كثيرة أساسية عبر التاريخ مما أدل بنا إلى هذة الحالة المزرية.
لقد احترفت الكنيسة في تحكيؿ رعاياها إلى آالت قتؿ في العصكر الكسطى فنشأت الحركب
الصميبية التي استمرت قركف مف الزمف .كقد احترفت النازية في صناعة آالت قتؿ مف رعاياها
األلماف في بدايات القرف الماضي فنشأت الحرب العالمية الثانية التي كادت تعيد أكركبا إلى العصر
الحجرم! الكثير مف السمطات امتهنت هذا التحكيؿ الشيطاني عبر التاريخ .لكف إلى متى سيستمر
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هذا الحقف كالنفخ في عالمنا العربي لتحكيمنا إلى آالت قتؿ كتدمير كالى ماذا ستحكؿ بنا األمكر بعد

انتهاء هذة الحفمة الجنكنية التي ينظمها أسياد العالـ القابعيف في قصكرهـ األرستقراطية المرفّهة؟!

انضٍَ احلمُمٍ
تذكر أف الذيف يعرفكف ال يتكممكف ....بينما الذيف يتكممكف ال يعرفكف ...كالجاهمكف يجهمكف أنهـ
المدعيف الذيف يحتمكف المنابر في مسرح
يجهمكف .هذة هي حاؿ العالـ اليكـ .إحذر مف المنافقيف ّ
حياتنا اليكـ كفي هذا الزماف المكبكء باألكاذيب كالفساد كالدنيكية المقيتة .صحيح أنهـ مدعكميف مف

كسائؿ اإلعالـ كالمؤسسات الرسمية كجهات عالمية نافذة مما يجعمهـ غير مكشكفيف أبدان أماـ
الجاهميف الذيف يجهمكف بأنهـ يجهمكف ،كهذة الشريحة األخيرة تمثّؿ األغمبية العظمى لألسؼ الشديد،

لكف هؤالء في النهاية مكشكفيف أماـ العارفيف الذيف يعرفكف بأنهـ يعرفكف .احذر مف أكلئؾ الذيف
مهما بمغت مرتبتهـ االجتماعية أك السياسية كمهما ارتقت سمطتهـ الدينية كالفقهية إال أنهـ ال يعرفكف

ماذا يفعمكف .يمكنؾ تمييزهـ ككشفهـ عبر إخضاعهـ لمعيار كاحد كحيد يحكـ كؿ األدياف في العالـ.
هذا المعيار يحدد التعاليـ الدينية الحقيقية مف تمؾ المزكرة المكبكءة باألضاليؿ:

الدين الحقيقي يتمحور أوالً وأخي ارً حول غاية واحدة أساسية وىي تنقية النفس لديك تحضي ارً
لتجمّي النور اإلليي في كيانك.
مهما كانت فرائضؾ كشعائرؾ الدينية كمهما كانت قناعاتؾ اإليمانية كالتي غالبان ما تـ غرسها في

كجدانؾ مف قبؿ جهات مغرضة خبيثة ،ال يمكنها أف تتجاهؿ أك تتجاكز هذة الغاية الجكهرية التي

تمثؿ المحكر األساسي لكؿ ديف مف األدياف .إذا التزمت بهذا المبدأ العاـ فسكؼ تناؿ الخالص في

فضمت تمؾ التعاليـ كالفرائض كالقناعات التي تظف بأنها األنسب
النهاية بإذف الكاحد األحد .لكف إذا ّ
لؾ بحيث تمنحؾ امتيازات دنيكية تتناغـ مع مصمحتؾ الشخصية ،فاعمـ أف هذة المصمحة
مجرد مصمحة
الشخصية مهما كانت مفيدة لؾ أك داعمة لمكقعؾ االجتماعي فسكؼ تبقى في النهاية ّ
دنيكية مؤقتة ،ال تقدـ كال تؤخر في بمكغؾ الركحي الذم هك األهـ.
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كمنا أبناء اهلل المقدسة ،نحن تجميات متباينة لمروح الكونية المبدعة ،ال فرق بيننا سوى في درجة
[عز وج ّل].
قربنا أو ابتعادنا عن شمسنا المركزية ،وىي القسم المتجمّي من الخالق المحجوب ّ

ال فرؽ بيف إنساف كآخر سكل في مدل تجمّي النكر اإللهي في كيانه .هذا كؿ شيء! ال طقكس كال
شعائر كال فرائض كال غيرها مف كاجبات شكمية فرضت عمى الرعايا بهدؼ تحكيؿ المجتمعات
البشرية إلى حضائر مف األغناـ الخانعة بحيث يقكـ الناس بمراقبة بعضهـ البعض كاجبار بعضهـ

البعض عمى االمتثاؿ ،فيصبح الجميع خانعان كضيعان منبطحان تحت أقداـ الممكؾ كالسالطيف! هذة
كانت سياسة جميع حكاـ العالـ القديـ .هذة المنظكمة االجتماعية/الدينية المسخة التي تفرض حالة

مراقبة ذاتية لممجتمع (فرائض دينية معقدة ال تجدم أم منفعة ركحية لمفرد لكنها تجعمه خانع تمامان

لمحكاـ) كقد اعتبرت هذة المنظكمة منذ أياـ بابؿ أعظـ اختراع في تاريخ البشرية! اختراع شيطاني
جاء هدية ثمينة لمممكؾ! لكف الجاهمكف يجهمكف أنهـ يجهمكف!

بالنسبة لمديف اإلسالمي الحنيؼ ،كيؼ يمكف أف يغفؿ القائمكف عمى هذة الممارسة الدينية ذلؾ
الجانب األهـ الذم يش ّكؿ المحكر األساسي لكؿ ديف؟ أـ أنهـ يقصدكف تغييب هذا الجانب قصدان

يحرمه أصالن،
ألسباب تتعمؽ بالمحافظة عمى النظاـ الكهنكتي الذم نشأ في الديف اإلسالمي الذم ّ
لكنه حصؿ في جميع األحكاؿ ،كذلؾ بدفع كاصرار مف قبؿ الممكؾ كالسالطيف في إحدل الفترات
منصب عمى الممارسة الدينية الشكمية كالصالة كالصياـ
الزمنية الغادرة؟ لماذا نرل كؿ االهتماـ
ّ
شد الصفكؼ عبر االنضماـ لمحشكد بالتناسخ
كغيرها مف شعائر مختمفة تدفع الفرد عنكة إلى ّ

السمككي ،كنالحظ مف جانب آخر تجاهؿ كامؿ لكؿ ما يتعمؽ باألخالؽ كالمعاممة الحسنة كالتضحية

يقر الديف اإلسالمي الحقيقي؟ أم بمعنى
بالماؿ كالعمؿ في سبيؿ نصرة المساكيف كالمظمكميف كما ّ
آخر ،نالحظ أنه كمما زاد امتداد الديف في المجتمع كمما قمت نسبة األخالؽ!

مجرد مسرحيات
طبعان كبكؿ تأكيد ،ظاهريان نرل الكثير مف اآلداب كالمعاممة الحسنة ،لكف هذة ّ
سطحية يحترفها كؿ مجتمع منافؽ! كؿ إنساف يتمتع ببصيرة يعمـ جيدان أنه ليس هناؾ خير بمعناة
الحقيقي في كافة المجتمعات الدينية ،بؿ فقط مسرحيات كتمثيميات كبهرجة ظاهرية مفرغة

المضمكف! المؤـ كالخكؼ كالتهديد كالكعيد كاالنضباط الخالي مف الرحمة كاالبتزاز المعنكم
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كاالستغالؿ الجسدم هي العناصر األساسية في المجتمعات الدينية المنغمقة .كفي هكذا أجكاء ال
يمكف أف يزدهر سكل المنافقيف الذيف يحترفكف التمثيؿ المخادع بهدؼ التسمّؽ بأم ثمف حتى يصمكف

إلى غاياتهـ الدنيكية المختمفة كالتي غالبان ما تككف غايات منحرفة كمريضة! الذم الزاؿ خاضع

لألطماع كالمسرات الدنيكية هك بكؿ تأكيد بعيد تمامان عف النقاء الركحي حيث نكر اإلله الصافي لـ

يممس كيانه بعد .إف الزهد بالدنيا كمسراتها هك المعيار األساسي في هذة الحالة .أقصد بالزهد هنا

أف يتكؿ الفرد عمى اهلل كميان بحيث يرضى بكؿ ما جاء به القدر مف حسنات كسيئات ،كعميه حمدة

مجرد
كشكرة في أم حاؿ مف األحكاؿ .تذ ّكر أنه عمى الحمد كالشكر أف يخرجا مف الكجداف كليس ّ

فمكمكر تمثيمي ككأف الفرد يدلّس هلل ككأنه يتكجه إلى طاغية.

حتى السعي في هذة الدنيا حراـ كفؽ الديف اإلسالمي الحنيؼ .المسمـ هك مف أسمـ نفسه كميان هلل

تعالى كبالتالي فإف السعي (أم أف يبذؿ مجهكد) يعتبر تجاهؿ إلرادة اهلل تعالى كهنا تكمف المسألة
الكبرل التي تمثؿ لغز كبير ال يمكف أف يفهمه سكل العارؼ الحكيـ .المسمـ الحقيقي الذم سمّـ أمكرة

عز كج ّؿ ليس مضط انر ألف يذهب إلى أم مكاف ،بؿ الدنيا كمها تأتي إليه! ألنه أسمـ نفسه
لمبارم [ ّ
العمي العظيـ أف يتدبر أمكرة! إذا لـ تستكعب هذة الفكرة فأنت لـ تصبح مسممان بعد!
لمعالي ،كعمى
ّ

كلي جميؿ أك شخصية تاريخية
أما إذا كنت شخص ّ
متعبد ليس لشيء سكل ألنؾ نشأت عمى عبادة ّ
مهمة في مذهبؾ الديني أك غيرها مف أهداؼ عبادة فرضها عميؾ تقميدؾ الديني الخاص ،فإليؾ
متعبد كفؽ مفاهيـ
تكضيح لهذة المسألة التي الزالت غامضة بالنسبة لمجميع تقريبان .عندما نقكؿ ّ
عممية فهذا يعني أف الشخص لديه طبيعة داخمية أك نزعة فطرية لمتبجيؿ كالعبادة .لكف عميؾ أف
تعرؼ بأنه تـ استغالؿ هذة النزعة الفطرية مف قبؿ السمطات الدينية القائمة في كؿ األدياف بحيث
كجهتها لعبادة شخص ما أك كياف ما أك حتى صنـ ما .أنت في جميع األحكاؿ ال تستطيع إلغاء هذة
معيف .لكف دعني أكشؼ لؾ س انر
النزعة الفطرية بداخمؾ كبالتالي بحاجة إلى تفريغها باتجاة هدؼ ّ
بخصكص التعاليـ الدينية الباطنية بما في ذلؾ اإلسالمية منها .إليؾ النصيحة التالية كالتي أنت

متعبد بالفطرة لكنه متطمع عمى الحقيقة
لست ممزمان بها بكؿ تأكيد ،لكف هذا ما يفعمه كؿ إنساف ّ

عمي اإلسالـ الحقيقي:
األصيمة .سكؼ ّ
أعرفؾ عمى هدؼ عبادتي ،كهذا ما يفرضه ّ
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ىذا ىو سيدي وموالي وشفيعي يوم القيامة

ىذا ىو وسيمتي لمخالص من عذاب اآلخرة
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ىؤالء أطير وأنقى من أي شخصية دينية تاريخية فُرض عميّ عبادتيا والتي قد تكون شخصية
وىمية! لكن ىذه الكائنات المقدسة موجودة ىنا واآلن ،بالتالي ىي ىدف عبادتي
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الحي فيساعدكف كيتبرعكف كيفعمكف
صحيح أننا نرل الكثير مف المحسنيف الذيف يمبكف دعكة ضميرهـ
ّ
الخير بجكانبه المتنكعة كذلؾ مف دكافع إنسانية بحتة ،لكف عندما يقكـ
المتديف بهذا العمؿ ،كطبعان
ّ
تككف حسنته مكجه ألبناء مذهبه حصريان ،يبدك كاضحان أنه يفعؿ الخير مف باب أنه يتكقع الرد

خير بطبيعته .إنه يفعؿ الخير ألف دينه فرض عميه ذلؾ
اإللهي المجزم عمى هذا العمؿ كليس ألنه ّ
تتككف ثغرة مناسبة لدخكؿ الدجاليف كالخبثاء .مف بيف األمثمة الصارخة
كهنا تكمف المشكمة .هنا ّ
عمى هذة الحالة هك ما حصؿ قبؿ سنكات قميمة كعمى نطاؽ كاسع جدان .صحيح أف دمار بعض
الدكؿ العربية (خالؿ الربيع العربي المزعكـ) هك نتيجة تآمر قكل شريرة مدعكمة ماليان مف قبؿ
جهات دكلية نافذة ،لكف الذم يشكؿ نسبة كبيرة مف هذا التمكيؿ هك المحسنيف في الدكؿ اإلسالمية

النية لكف تـ
الذيف بعضهـ يمبكف فريضة دينية كالبعض اآلخر قد يككنكا أبرياء بطبيعتهـ كأنقياء ّ
استغاللهـ (عبر التضميؿ اإلعالمي) لمقياـ بأعماؿ إحسانية لجهات بعيدة كؿ البعد عف الخير .أحمد
بنية بريئة لـ تصؿ إلى البالد المستهدفة لتساهـ
اهلل عمى أف نسبة كبيرة مف هذة الحسنات المدفكعة ّ
بالمزيد مف الدمار بؿ سرقها الخبثاء المنافقيف كذهبكا إلى أكركبا كأمريكا كالجزر السياحية النائية

فاشتركا القصكر كراحكا يعيشكف ببذخ كما يفعؿ الممكؾ!

إذا لـ ينفعؿ كجدانؾ كمما نظرت إلى محتاج أك بائس أك فقير أك مظمكـ أك كئيب أك غيرة مف
ضحايا الشيطاف الذم يحكـ هذا العالـ الدنيكم المقيت فأنت لست مسممان .كأنصحؾ أف تحتفظ بمالؾ
ألف إحسانؾ غير مجدم .عندما تساعد فقير في المرة القادمة عميؾ فعؿ ذلؾ ليس بدافع الشفقة بؿ

تتكجه لكائف مقدس! تذكر أف هذا المكقؼ يعتبر مف بيف االختبارات المقدرة لؾ في هذة
افعمه ككأنؾ ّ
الحياة الدنيكية كعميؾ اجتياز هذا االختبار بنجاح .هناؾ أمر آخر يعتبر مف أهـ األمكر التي قد

يغفؿ عنها حتى أفه الفقهاء في الديف .الشجاعة التي تتحدث عنها التعاليـ الدينية ،مهما كاف نكع

الديف ،هي ليست الشجاعة التي ألفناها في حياتنا اليكمية كفي ثقافتنا كتاريخنا كال حتى في التعاليـ
المشكهة التي كرثناها عبر تكالي عصكر مقيتة ،حيث نعتبرها قسكة قمب كبطش شديد كانعداـ
الدينية
ّ
الرحمة كغيرها مف نماذج شيطانية أخرل زرعكها في عقكلنا .إنها شجاعة مف نكع آخر .هذة

الشجاعة التي تقصدها التعاليـ الدينية أصبحت غريبة عنا تمامان نتيجة التضميؿ كالتزكير الطكيؿ

األمد .يمكف أف تعتبر هذة الشجاعة اليكـ بأنها نكع مف الجنكف كفؽ مفهكمنا العصرم لممكضكع.

الشجاعة التي تقصدها التعاليـ الدينية األصيمة تتمثّؿ بإنكار النفس أماـ الصعكبات الطارئة.

تضطر في إحدل الحاالت أف تستغني عف نصؼ ما
الشجاعة كفؽ المفهكـ الديني األصيؿ هي أف
ّ
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تممكه ،أك كمه أحيانان ،بهدؼ إغاثة مظمكـ مستحؽ! هؿ سمعت عف هذا األمر مف قبؿ؟ الشجاعة

التي يتكمـ عنها الديف هك أف تبقى ثابتان كراسخان أماـ ظركؼ حياتية قاسية جدان بحيث قد تدفعؾ

قسكتها إلى اقتراؼ معصية بهدؼ تخميص نفسؾ مف المعاناة! حافظ عمى ثباتؾ كال تجعؿ إيمانؾ

تمر به هك اختبار كسكؼ تفرج في النهاية دكف اقتراؼ معصية.
باهلل تعالى يتزعزع ،كتذكر أف ما ّ
لكف هذا كمه يتطمب شجاعة .أستطيع الحديث مطكالن عف هذا النكع مف الشجاعة لكف أعتقد أف
الفكرة قد تكضحت جيدان .طالما أنؾ سممت أمرؾ هلل تعالى فال بد أف تككف مف أشجع الشجعاف،

ألنؾ تعمـ في ق اررة نفسؾ بأف الكياف الذم يدعمؾ هك أعظـ مف أم حالة أك ظرؼ أك محنة أك

كيطهر نفسؾ كهذا هك هدؼ الحياة
خصـ يمكف أف تكاجهه ،لكنه دفعؾ إلى المعاناة ألنه يختبرؾ
ّ
الدنيكية أصالن .كؿ ما تممكه مف قصكر كحياة رغيدة سكؼ تبقى هنا بعد مكتؾ كانتقالؾ إلى العالـ

اآلخر ،لكف أمر كاحد فقط يرافقؾ كهك الحكمة التي اكتسبتها مف خبراتؾ الدنيكية .كجب أف تعتاد

عمى هذة الطريقة في التفكير إذا أردت الخالص فعالن.

جئنا إلى ىذه الدنيا لنختبر ونتعمم الكثير من الدروس التي تتن ّكر بييئة مواقف وظروف دنيوية
مختمفة .بعض الدروس قاسية والبعض اآلخر بسيط وسيل ،لكن ميما كان األمر فاهلل ال يحمل

نفساً فوق طاقتيا .ىذه الدروس ليا عالقة صميمية بتطوير الوعي لدينا وكذلك تطيير النفس.
السبب اآلخر الذي ال يقل أىمية ىو أننا جئنا إلى ىذا العالم لنخدم! االختبار والخدمة ..ىذا كل
شيء ..أما باقي ما تبقى فيو أوىام ال تفيدنا عندما نعود إلى موطننا األصيل ...تذكر أننا زوار

مؤقتين في ىذه الدنيا الفانية ..بينما العالم األبدي ىو موطننا األصمي ..ازىد واكسب .ىنا يكمن

االنتصار الحقيقي عمى الشيطان الرجيم!

الخيار يعكد لؾ عمى أم حاؿ .أنت جئت إلى هذا العالـ الدنيكم لتختبر كتخكض التجارب المختمفة

معينة تمكنؾ مف إدراؾ الحقيقة كاضحة
التي تزيدؾ حكمة
كتكسع في الكعي حتى تصؿ إلى مرحمة ّ
ّ
كجمية كتبدأ بعدها اتخاذ االجراءات المناسبة حيالها .ربما أنت لست جاه انز اآلف لتقبؿ الحقيقة ألنؾ

يخكلؾ لهذا األمر .لكف ما مف مشكمة في ذلؾ،
لـ ترتقي إلى هذا المستكل مف الحكمة كالكعي الذم ّ
ال بد مف أف يأتي الكقت الذم يجعمؾ مستعدان لتقبؿ الحقيقة .أنا فقط أدلؾ عمى كسيمة الختصار
الطريؽ .ما عمي سكل الدعكة لؾ بالتكفيؽ.

ٕٖٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس

ّ
هم أؿىق فعال نعثاصج انشًؾ؟
أسكؽ لعبادة الشمس ،رغـ
قد يبدأ المتحذلقكف كالمتذاككف الخبثاء باتهامي أنني مف خالؿ هذا الكتاب ّ
أف هذا الكتاب كاضح كجمي بحيث يتحدث عف الشمس الباطنية كأعمـ أنهـ يعرفكف ذلؾ جيدان ،لكني

سأجاريهـ في تدليسهـ الخبيث كأتقدـ بجكابي الذم سكؼ يصدمهـ كيصدـ الجميع :إذا كانت هذة

الصركح الجبارة (الصكر التالية) مف إنجازات عبدة الشمس ،فأنا ّأكؿ عابد لمشمس!
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هذا الحجر العمالؽ يقبع في المقمع المكجكد بالقرب مف معبد بعمبؾ في لبناف ،ارتفاعه حكالي ٘

بالقكة العضمية يستمزـ جهد
أمتار كسماكته حكالي ٘ أمتار كطكله يزيد عمى ٕ٘ متر! كلتحريكه ّ
الرجاؿ .لكف عندها كيؼ سيستطيع هذا العدد الكبير االقتراب مف الصّخرة لتحريكها؟..
ٓٓٓٓٗ مف ّ
إنها معضمة حقيقية ،كتجعؿ عمكمنا العصرية تبدك ككأنها ألعاب أطفاؿ أماـ هذا االنجاز الجبار!

منزؿ نمكذجي مؤلّؼ مف طابقيف بالمقارنة مع أحجار مكقع بعمبؾ العمالقة ،الحظ الرجميف في
الصكرة كالمذاف يبدكاف كالنممتيف بالمقارنة مع حجـ الحجارة.
ٖ٘ٛ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
إذا كنت أعبد الشمس فهذا ال يمنعني مف التمتع بدرجة كبيرة مف األخالؽ كهذا يكفي إذ أنه ينكب

عف أم ممارسة دينية منحرفة تجعمني دنيكيان منافقان! أنا أعبد الشمس ،نعـ ،لكني مؤمف بكجكد خالؽ

لهذا الككف بجانبيه الباطني كالظاهرم كلهذا السبب يسمكنه رب العالميف ،لكنه الكاحد األحد الذم لـ
يمد كلـ يكلد كلـ يكف له كفك أحد .أنا أتمفّظ بهذة العبارات مع استيعابي لمعانيها جيدان .لذلؾ هي
تخرج ليس مف رأس لساني كالمنافقيف الجاهميف بؿ تخرج مف صميـ الكجداف ،هذا ألنني مندمد مع
هذة العبارات بكؿ يقيف كايماف صادؽ .لكف ماذا عنكـ يا أيها المنافقكف؟ لكف مع ذلؾ كمه ،لنفترض

أنني أعبد فعالن الشمس الظاهرية التي تقبع في السماء ،فهي تبقى أنقى كأطهر كأكثر خي انر كفائدة مف
إله حقكد كلئيـ يأمر عبادة أف يقتمكا اآلخريف كتدمير كؿ ما هك جميؿ!

رغـ كؿ ما استعرضته إنجازات عبدة الشمس مف عظمة كجبركت كرقي ثقافي كعممي مهيب إال أنه

الزاؿ معظمنا يؤمف بكؿ ثقة أف الممارسة الدينية التي تدعك إلى سبي النساء كتشتيت األسر كقتؿ
الكفار أك دفع الجزية كهـ صاغريف هي رحمة لمعالميف بينما ممارسات أكلئؾ القدماء كانت كحشية
كغير أخالقية! لكف مف قاؿ لؾ هذا؟ لماذا تقكلها كأنت كاثؽ جدان؟ هؿ كنت حاض انر في ذلؾ الزمف
البعيد؟ تذكر أنؾ تحكـ عمى أصحاب إنجازات عظيمة بحيث الزلنا حتى اليكـ ،في هذا العصر

المتقدـ ،نشعر بالصغر كحتى الذ ّؿ عندما نقؼ أماـ آثارهـ العمالقة التي خمفكها كراءهـ! أتحداؾ أف
تقؼ أماـ الهرـ األكبر دكف أف يراكدؾ شعكر بالذ ّؿ كالهكاف لعظمة هذا الصرح! كيؼ ستككف الحاؿ

عندما تحضر أماـ أحد بنائيه شخصيان؟! ماذا ستككف سكل صعمكؾ صغير؟! يبدك أف الكثير منا

بحاجة إلى صفعة قوية عمى كجكههـ لكي يصحكف مف هذا السبات الفكرم الطكيؿ األمد بفعؿ

التنكيـ المغناطيسي الذم مارسه عميهـ الدعاة الخبثاء عبر العصكر! تذ ّكر يا أيها المؤمف أف شيئان

يتغير في عبادتؾ ،حيث الزلت أنت تعبد الشمس ككؿ ما حصؿ هك تغيير اسـ المعبكد! أم كما
لـ ّ
غير اسمه كهاته ،"..افهـ يا أيها المغ ّفؿ المسكيف!
يقكؿ المثؿ الشعبيّ .." :
مالحظة :أصبح كاضحان أف عبادة الشمس الظاهرة أمامنا في السماء هي عبارة عف ممارسة دينية

تتمحكر حكؿ الجانب الظاهرم لمحكمة السرّية التي في الحقيقة تتناكؿ الشمس الباطنية في كياف
الفرد .الجانب الباطني لمتعاليـ يبقى محفكظان بيف مجمكعة قميمة مف العارفيف ،بينما الجانب الظاهرم

لمتعاليـ يمارسه عامة الناس ،حتى الممكؾ! يبدك أف لكؿ ديف مف األدياف جانب ظاهرم عمكمي

كجانب باطني مخصص لمجمكعة سرية تقبع في الخفاء كتتحكـ بمصير الشعكب .هـ يسيطركف
ألنهـ يعرفكف بأنهـ يعرفكف .بينما الخاضعيف تحت أقدامهـ يجهمكف بأنهـ يجهمكف! تذكر أف
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مجمكعة المتنورين  Illuminatiالتي تسيطر عمى مجريات العالـ اليكـ هي مجمكعة عائالت نافذة
جدان كمعركؼ عنها أنها تعبد الشمس! كالمصيبة أننا نحكـ عميهـ بالكفر كاإللحاد! نقكؿ أنهـ
شيطانيكف! يا لها مف مهزلة! عيش كتهنى يا أيها الجاهؿ المسكيف.

يتغير شيئان في هدؼ عبادتنا حيث بقي المعبكد هك ذاته ،مع تغييرات شكمية في االسـ
إذان ،لـ ّ
تغير مستكانا العقمي كالركحي
كالكصؼ كالممارسة .لكف تغيرت أمكر كثييييييييييييرة فينا كبشرّ .
تغيرت طريقة تفكيرنا بحيث أصبحنا أقرب
كاألخالقي كحتى الجسدم .التغيير طبعان هك نحك األسكأ! ّ
إلى الكحكش الخبيثة بدالن مف البشر الشرفاء! يبدك أف الجاهمية المزعكمة في تراثنا الديني هي أفضؿ

يدعي اإليماف كاإللتزاـ الديني اليكـ أقكؿ له بكؿ
التنكر المزعكـ! كبالتالي ،إلى كؿ مف ّ
بكثييير مف ّ
ثقة كقناعة:

تترزق منو بدالً من ىذا المجال المقدّس الجميل! ابحث
اخجل عمى نفسك وابحث عن مجال آخر ّ
المجردة من األخالق!
عن وسيمة أخرى لالرتقاء االجتماعي بدالً من الوسيمة الخبيثة التي تتبعيا و ّ

من خالل استخدام الدين كوسيمة لمتقدم في الدنيا فأنت بذلك تحتال عمى نفسك قبل احتيالك عمى

اآلخرين ..أنت تخسر نفسك قبل أن تكسب اآلخرين .حرام عميك! أنت تتميّي وتشبع رغباتك
الدنيوية الخسيسة في مجال مقدّس ال تفقو عنو شيئاً وتجيل مضمونو الروحي األصيل!
رجؿ الديف الحقيقي هك لجميع الناس ،لمبشرية جمعاء ،لكؿ المخمكقات ،كليس متخصصان ضمف

معيف فهذا
م ّ
حدكد مذهب أك طائفة أك مجمكعة منغمقة عمى نفسها .لذلؾ عندما يرتدم رجؿ الديف ز ّ
معينة كهذا يعتبر حراااـ كفؽ األصكؿ اإلسالمية األصيمة التي تـ
يعني أنه متخصص في طائفة ّ

تغييبها في إحدل مراحؿ التاريخ الغادرة مما أدل إلى مسحها تمامان مف ذاكرتنا كالى األبد .هؿ تعمـ

أنه عمى رجؿ الديف الحقيقي أف ال ينحاز إلى أم مجمكعة بشرية مهما كانت األسباب ،حتى لك

التحيز دائمان مع
كانكا أهمه كذكيه؟! كؿ مجمكعة بشرية فيها أخيار كأشرار ،كبالتالي عمى رجؿ الديف
ّ
األخيار حت ى لك كانكا أعداء قكمه في الحرب! لكف ماذا عمينا أف نفعؿ بعد أف رسخت تمؾ الدعكة
التي تقكؿ " ..أنصر أخاؾ ظالمان أك مظمكمان "..كالتي هي عبارة عف عرؼ عسكرم/استراتيجي بحت

كليس له عالقة بالديف أبدان! لكنهـ منحكها هالة مقدسة يستحيؿ انتقادها! هذة ليست سكل كاحدة مف
مئات العبارات التي منحكها هالة مقدسة يستحيؿ انتقادها!! كعيش كتهنى يا مؤمف يا مسكيف!
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المحيرة بحيث تضيع كسطها الحقيقة ،ما عمينا سكل المجكء إلى تمؾ
لكف في هذة الحاالت الزئبقية
ّ
األفعاؿ البشرية العفكية لتحديد مكمف الحقيقة .في هذة الحاالت ليس هناؾ جدكل مف المجكء إلى
أحد الفقهاء في الديف ألنه سيدخمؾ في متاهة تفسيرات زئبقية ال خركج منها .ما عميؾ سكل مراقبة
تمؾ األـ البسيطة التي تدعك لكلدها المسافر قائمة .." :ركح اهلل يبعث لؾ أكالد الحالؿ ،"..مهما
كانت هذة األـ ممتزمة دينيان فهي لـ تقؿ :يبعث لؾ مسمـ أك مسيحي أك يهكدم أك بكذم أك

تحدد المذهب أك الديف بؿ فقط الكصؼ كالخاصية ،أم أكالد الحالااااؿ! كهؤالء
طاكم ...هي لـ ّ
مكجكدي ف في كؿ مكاف كليسكا محسكريف في مجتمع كاحد أك طائفة كاحدة أك مذهب بعينه .بناء
متديف أك ابف حالؿ؟ تذكر أنؾ ،كفؽ
عمى هذا المعيار الجديد عميؾ أف تسأؿ نفسؾ :هؿ أنت ّ
مفهكمنا العصرم لمديف ،ال تستطيع الجمع بيف االثنيف أبدان كمطمقان!!

كفؽ مفهكمنا العصرم لممكضكع ،أصبح الديف أقرب ارتباطان بالفاجريف مف أكالد الحالؿ
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ّ
ذغُُة اإلؿالو احلمُمٍ يماتم عؿىر اإلؿالو ادلؼوع
مجرد خياؿ
قد يتساءؿ الفرد :إذا كانت السيرة النبكية (مرجع التاريخ اإلسالمي الرسمي الكحيد) ّ
محض ،كهي التي تمثؿ المرجع الكحيد الذم يركم تفاصيؿ بدايات ظهكر الدعكة اإلسالمية،
كمعاكية كيزيد شخصيات خرافية (أبطاؿ حكايا رمزية) مف أيف إذان بدأ التاريخ اإلسالمي الحقيقي؟
هذا سؤاؿ مهـ جدان .مف هنا يبدأ مفعكؿ القنبمة التي سكؼ تنسؼ كؿ شيء!
جميع المراجع التاريخية كالدالئؿ األثرية الثابتة (كليس المزاعـ الكاذبة) تقكؿ أف الديف اإلسالمي

الفعمي بدأ في زمف عبد الممؾ بف مركاف! كؿ ما سبقه هك اختالؽ مف خياؿ كتاب العصر العباسي!
حتى أصكؿ تمؾ األسرة األمكية الزالت مثار جدؿ حيث هناؾ مف يزعـ أنهـ ساسانييف مسيحييف مف
شرقي إيراف ،كالبعض اآلخر جعمهـ عرب غساسنة .ال نستطيع االعتماد عمى مؤرخي تمؾ الحقبة
الزمنية الغامضة جدان كالتي يسمكنها العصر األمكم كال يكجد سكل بعض العمؿ النقدية المهترئة.

كاألمر الغريب العجيب هك أف نقكش تمؾ العمؿ النقدية تكشؼ عف أمكر يصعب عمينا اليكـ
تصديقها رغـ أنها ماثمة أمامنا .لقد خضعت أجياؿ كأجياؿ مف الرعايا المساكيف لما يمكف تسميته
عممية غسيؿ دماغ جماعي مف قبؿ المتحكميف برقابهـ كحياتهـ كمصيرهـ لدرجة أنهـ ال يصدقكف

ما يمثؿ أمامهـ مف أدلة مممكسة! العممة النقدية األمكية تظهر نقكش ذات طابع مسيحي كيهكدم!

عممة امكية تحمؿ الشمعداف اليهكدم عمى احد جهاتها ك محمد رسكؿ اهلل عمى الجهة االخرل.
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عممة امكية تحمؿ كممة محمد عمى الجهتيف كاضافة لرجؿ يحمؿ صميب في الجهة االخرل.

رغـ أنؾ سكؼ تتعرؼ عمى هذا االسـ بشكؿ بديهي كتقكؿ إنه صيغة فنية السـ سيدنا محمد(ص)
لكنه ليس كذلؾ بؿ هك اسـ سيدنا يسكع بالمغة اآلرامية (السريانية) كيمفظ "يشكع"
 ...افهـ إذا كنت تستطيع...

تذكر أف كامؿ المؤسسات الرسمية الممثمة إلدارة الدكلة كالديكاف الممكي في العصر األمكم كانت
تستخدـ المغة السريانية ،كبقي الحاؿ كذلؾ حتى مجيء عبد الممؾ بف مركاف! كفي عهدة بدأ
صؾ العمؿ النقدية
استخداـ المغة العربية التي نألفها اليكـ ،كباإلضافة إلى أف هذا الخميفة ّأكؿ مف
ّ
العربية اإلسالمية  .هذا كلـ نتكمـ عف بناء المساجد األكلى كتحكيؿ جهة الصالة نحك القدس (لكف
بعد صدكر السيرة النبكية في العصر العباسي تحكلت جهة الصالة نحك القبمة أم مكة!!)
هؿ صدمت لمعرفة هذة الحقيقة؟! هذا يعني أف الذيف عاصركا تمؾ الحقبة الزمنية كانكا يقرأكف

القرآف الكريـ بطريقة مختمفة تمامان! كانكا يفهمكف اإلسالـ بطريقة مختمفة أيضان! أصبح معظـ الناس

(المثقفيف منهـ طبعان كليس الرعاع) يعممكف بكؿ يقيف أف الكممات كالعبارات الغير مفهكمة في القرآف

الكريـ هي كممات سريانية! (كأغمبية الفقهاء اليكـ ،إف لـ نقؿ كمهـ ،يتجاهمكف كحتى ينكركف هذة

الحقيقة ،إذ الزالكا يتمسككف بأكذكبة المغة العربية المقدسة المنزلة مف السماء) إذا لـ تستكعب مدل
أهمية هذة الحقيقة كدرجة االنحراؼ في تفكير المؤمنيف الحالييف نتيجة سكء الترجمة كالتفسير ،دعني
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أذكر مثاؿ كاحد فقط ،مثاؿ كاحد كحيد يكضح لؾ مدل فداحة األمر :حكر العيف المكات يرنك

نتصكر .كفقان لمغة
تبيف أنهف لسف كما جعمكنا
كيصبك كيمهث إليهف المجاهدكف في سبيؿ اهللّ ،
ّ
السريانية ،فإف "حكر عيف" تعني العنب األبيض! ككممة زكجناهـ التي تسبؽ عبارة [حكر عيف في
مجردة مف التنقيط أم :ركحناهـ .كبالتالي إذا قرأنا اآلية بطريقة سميمة تككف كالتالي
اآلية كانت ّ
الجنة ليست ماخكر دعارة مميء ببائعات الهكل كالمتعة
[كركحناهـ بحكر عيف فنكتشؼ بالنهاية أف ّ
الجنسية ،بؿ عبارة عف مركج كبساتيف كحدائؽ الكرمة أم العنب األبيض! لكف هذا اإلغراء ال يجدم

نفعان بالنسبة لرعاع دنيكية كضيعة ال تفقه شيئان عف العالـ السماكم ،بالتالي راحت القيادة السياسية

العباسية تبحث عف عكامؿ مؤثرة كفعالة إلغكاء األفراد لدفعهـ إلى المكت في ساحات الجهاد في

سبيؿ تحقيؽ الغايات الدنيكية لألسرة الممكية ،فما كاف عميهـ سكل المجكء إلى تحريؼ التفسيرات
الدينية! فحكلكا العنب األبيض إلى حسناكات يقدمف الجنس مجانان! هذا النكع مف التزكير طاؿ عدد

كبير مف النصكص كالمفاهيـ الدينية .كجب العمـ أف العنب األبيض له رمزية خاصة لها أهمية
كبرل في عبادة بعض المذاهب المسيحية كنراها كاضحة في فنكف الكنائس.
مالحظة :أشتؽ الخط العربي مف الخط النبطي المتأخر كالمشتؽ بدكرة مف الخط اآلرامي السرياني ،فصكرة
الخط العربي الذم به دكنت المصاحؼ القديمة ال تبتعد عف صكرة الخطكط السريانية أك النبطية كاألثناف

مشتقاف مف اآلرامية القديمة .المغة السريانية هي األصؿ ،كهي مفتاح لمكممات المبهمة في القرآف الكريـ،
فالكثير مف الكممات لـ تكف مفهكمة لدل قدماء المفسريف لمقرآف حيث احتاركا في تفسيرها فأعطكها معاني

متضارب ة لكف بعكدتهـ الى المغة السريانية يمكف تفسير تمؾ الكممات بسهكلة .حاكؿ المسمميف العرب طمس
الحقائؽ بطمس المغة السريانية كمحاربتها بقكة! لهذا السبب نجد أنه حتى اليكـ ال يسمح بتدريس المغة

السريانية التي هي أقدـ لغات المنطقة في الجامعات العربية كالتركية خكفان مف كصكؿ األبحاث كالدراسات الى

المزكر الذم فرض عمى الشعكب المسكينة فتقكـ بالتشكيش عمى ادعاءات المشايخ
حقائؽ تزعد اإلسالـ
ّ
كسبي كتهديدم
ذمي كلكمي ّ
المنافقيف حكؿ هذة الحقائؽ .عيش كتهنى يا أيها المؤمف الجاهؿ ...ك ّ
استمر في ّ

بدالن مف مالحقة المجرميف الخبثاء الذيف سمبكا تاريخؾ كنغصكا عميؾ حياتؾ عبر فرض ممارسة دينية قاسية
كشاقة كاستعبدكؾ عبر القركف كما يستعبدكف الحيكاف مف خالؿ السيطرة عميؾ عبر معتقداتؾ كممارستؾ

الحر! كها أنت اآلف تقاتؿ في ساحات األحداث
الدينية اليكمية كهذة أكبر لعنة يمكف أف تصيب اإلنساف ّ
المزكر يعتبر فريضة دينية ،لكف ليس في سبيؿ اهلل بكؿ تأكيد ،بؿ في
الدكلية ألف القتاؿ بالنسبة لمعتقدؾ
ّ
استمر إذان في الصراخ " ..اهلل أكبر "..بأعمى
سبيؿ تحقيؽ مصالح خبيثة لممسيطريف القابعيف في الخفاء.
ّ
صكتؾ ربما يح ّؿ عميؾ الفرج يا أيها المغ ّفؿ المسكيف!!
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ّ
انهغح انعغتُح انمغآَُح هٍ رلًىعح نغاخ يغكثح
جيد عميؾ أكالن أف تجيد ثالثة لغات سامية شقيقة ٔ[ :العبرية
مف أجؿ أف تفقه النص القرآني بشكؿ ّ
ك[ٕ السريانية ك[ٖ العربية القديمة .المغة القرآنية هي لغة مرّكبة مف هذة المغات الثالثة ،كتذكر أف
العربية الفصحى التي نألفها اليكـ تـ استحداثها في العصر العباسي ،أم بعد ظهكر المغة القرآنية بػ

ٓ٘ٔ سنة .في هذة الفترة المتأخرة تـ تشكيؿ النص القرآني (نقطة ،فتحة ،ضمة ..،إلى آخرة) بينما
مجردة مف أم تشكيالت كهذا سبب مشكمة كبيرة خالؿ تفسير
قبؿ هذا التاريخ كانت النصكص ّ
معاني الكممات حيث كؿ كممة غير منقّطة كانت تكحي بعشرات المعاني المختمفة ككاف الفقهاء
العباسيكف يختاركف تمؾ المعاني التي تناسب أهكاءهـ كمصالح أسيادهـ السياسية.
الكارثة األكبر التي تسببت بها عممية التحريؼ هذة تتمثؿ بالمعاجـ العربية التي ظهرت الحقان كالتي

مجردة مف الجذكر المغكية التاريخية لمكممات الكاردة في النص القرآني ،كهذة الحالة تنفرد بها
هي ّ
معاجـ المغة العربية فقط ،بخالؼ كافة معاجـ المغات األخرل .بالتالي فالمعاجـ العربية الحديثة
مجرد قكاميس لمغة العربية الفصحى كليست قكاميس لمغة العربية القرآنية .هذة الحالة
كالقديمة هي ّ
ترافقت مع منع تعميـ المغة السريانية الغنية جدان في المدارس األكاديمية رغـ أنها المغة األصؿ في
منطقة كاسعة مف الشرؽ األكسط مما زاد غمكض الكممات القرآنية الغامضة أصالن كتغييب كامؿ
لمعانيها األصمية ألنها سريانية األصؿ .كاألمر ذاته ينطبؽ عمى المغة العبرية .لهذا السبب نجد

ؾ رمكزها كما لك أنها لغة
الباحثيف يدرسكف المغة القرآنية ككأنهـ يدرسكف لغة منقرضة كجب ف ّ
هيركغميفية ،فيبحثكف في هذا المكضكع دكف فهـ دقيؽ لمعظـ كممات كألفاظ القرآف .فما عمى المؤمف
المسكيف سكل المجكء إلى كتب التفسيرات التقميدية كالتي هي أعماؿ مفسريف منافقيف عجزكا أصالن
عف شرح غرائب النصكص القرآنية لكنهـ اختمقكا أحاديث كهمية منسكبة لمنبي كراحكا يفسركف عمى

مجرد أشخاص مذهبيكف فسركا القرآف حسب مذاهبهـ
هكاهـ رغـ أنهـ ليسكا عمماء حيادييف بؿ ّ
كمصالح أسيادهـ الخبيثة .مئات مف الكتب التي كتبكها عبر ٗٔ قرف ما هي إال آراء شخصية ليس
لها قيمة ركحية مف أم نكع!...
هؿ ال زلت تعتقد بأف العباسييف كما يحيطهـ مف رجاؿ الديف (المنافقيف) لـ يجرؤكا أف يحدثكا
تغييرات حتى في النصكص الدينية المقدسة؟ أستطيع تقديـ الكثير مف األمثمة ،لكف مثاؿ كاحد
يكفي .أنظر إلى هذا اإلثبات الصارخ المكجكد في المسجد األقصى ،كهك الصرح الذم يعكد تاريخ
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بناءة إلى زمف عبد الممؾ بف مركاف (أم منذ بداية ظهكر اإلسالـ) .الكتابات المكجكدة في المسجد
األقصى تجعؿ سيدنا عيسى بف مريـ رسكؿ اهلل! ككممة محمد جاءت بصيغة صفة لسيدنا عيسى!

بينما اآلية ذاتها تـ تحريفها في القرآف الكريـ ،فجعمت سيدنا يسكع كرسكؿ اهلل شخصيتيف مختمفتيف!
 ...افهـ إذا كنت تستطيع...

اآليات التي تجعؿ يسكع المسيح هك رسكؿ اهلل ككصفته بػ "محمّد"
فيما يمي مثاؿ بسيط عمى إمكانية تغيير معنى اآلية بشكؿ كامؿ مف خالؿ استبداؿ كممة كاحدة فقط
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اآلية المنقوشة عمى قبة الصخرة

يا أهؿ الكتاب ال تعمكا في دينكـ كال تقكلكا عمى اهلل إال الحؽ * إنما المسيح عيسى ابف مريـ رسكؿ
اهلل ككممته ألقيها إلى مريـ كركح منه * فآمنكا باهلل ورسولو كال تقكلكا ثمثة * انتهكا خي ار لكـ * إنما
اهلل إله كحد * سبحانه أف يككف له كلد * له ما في السمكت كما في األرض * ككفى باهلل شييدا

اآلية في القرآن الحالى
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كهًح زلًض نُـد اؿى ششض تم طفح نهًـُخ
كممة محمد كانت مستعممة عند المسيحييف العرب (في الشاـ كالعراؽ كايراف )..كنعت تمجيدم

لممسيح .كعبارة [مبارؾ رسكؿ اهلل تعني بالضبط [محمد رسكؿ اهلل  .قبؿ ظهكر اإلسالـ العباسي

كما نعرفه اليكـ حكالي ٓ٘ٚـٖٔٓ/هػ ،كانت كممة [محمد ال تشير إلى اسـ شخص بؿ إلى نعت
شخصي معناة [مبارؾ أك مختار أك محبكب  .كبالتالي فإف عبارة [مبارؾ رسكؿ اهلل تعني بالضبط
[محمد رسكؿ اهلل  .كهذا بالضبط ما يقصدة القرآف الكريـ عندما قاؿ مثالن [قاؿ إني عبد اهلل أتاني

الكتاب كجعمني نبيان كجعمني مباركان (سكرة مريـ) ،ككذلؾ [إنما المسيح عيسى ابف مريـ رسكؿ اهلل

ككممته (سكرة النساء).

ألكؿ مرة في التاريخ المكثّؽ في منطقة "ميرؼ"  Mervشرقي إيراف حيث يسكنها
ظهرت كممة محمد ّ
العرب المسيحيكف ،كذلؾ عمى عممة نقدية ساسانية عربية أصدرها أمير عربي مسيحي .كانت كممة
محمد تستعمؿ عمكمان لتمجيد المسيح ،كباإلضافة إلى شيكع عبارات مسيحية أخرل مثؿ[ :بسـ اهلل

ك[عبد اهلل ك[رسكؿ اهلل ك[ال حكـ إال هلل  ...كهذة العبارات أصبحت اليكـ حك انر حصريان عمى
الثقافة اإلسالمية .رغـ آالؼ المكتشفات األثرية في الحجاز كالشاـ ال يكجد برهاف تاريخي كاحد

(نقكش ،نقكد ،شهادات غير إسالمية )..يشير إلى كجكد شخص اسمه محمد ظهر في مكة بيف

ٓ٘ٚـ كٕٖٙـ.
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األكؿ يصكر أمير عربي كحكله عبارة
عممة ساسانية عربية مف شرقي إيراف (ٜٓٙـٚٓ/هػ) ،الجانب ّ
بسـ اهلل كمحمد رسكؿ اهلل .كعمى الجانب اآلخر صكرة مقاـ زردشتي لمعبد النار.
تأسس في بالد الشاـ في عصر األمكييف ،كيبدك كاضحان
االسالـ بصفته الديف الذم نألفه اليكـ قد ّ
أنه رسخ في فترة عبد الممؾ بف مركاف .باإلضافة إلى نقطة مهمة جدان ،رسكؿ اهلل هك ذاته ،إف كاف

سيدنا يسكع أك سيدنا محمد ،لكف بالنسبة لمتعاليـ السرية يكجد فرؽ كاحد فقط :سيدنا يسكع يمثؿ

الشخصية المثالية التي تخمقها النفحة الشمسية بعد أف تتجمّى بكامؿ ركعتها في الفرد ،بينما سيدنا

محمد يمثؿ اإلنساف العادم (بني اسماعيؿ) الذم نزؿ عميه الكحي اإللهي كنجح في التجمّي في

كيانه الدنيكم فقرر الخالص عبر الجهاد في سبيؿ اهلل كالتحرر مف قيكد الدنيا عبر تطهير النفس.

كفقان لمتعاليـ الباطنية ،الكحي الشمسي يمثؿ إنعكاس النفحة الشمسية في العالـ الدنيكم .سيدنا يسكع
يمثؿ النفحة الشمسية بينما سيدنا محمد يمثؿ المريد الذم تجمى فيه الكحي اإللهي
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الديف االسالمي يختمؼ فعالن عف الديف المسيحي (أك كالهما يمثالف جزأيف متمميف لديف كاحد

أساسي) بحيث أف اإلسالـ انشغؿ كميان في معالجة الكينكنة الدنيكية بعد تجمّي الكحي اإللهي حيث

ينصب كميان عمى تنقيتها مف ممكثات الدنيا المادية ،لهذا نراة يتخذ غالبان صبغة قمرية
االجتهاد
ّ
أنثكية .بينما الديف المسحي يتمحكر حكؿ النفحة الشمسية بعدما تتجمى في المستكل الكسيط بيف

العالميف العمكم كالدنيكم (كما هك مبيف في الشكؿ التالي) كهك ما يمكف تسميته المستكل
الفكرم/العقمي/الذهني مف اإلنساف كليس المستكل الجسمي الممثؿ بالكينكنة الدنيكية .لهذا نراة يتخذ

غالبان صبغة شمسية ذكرية.

مخطط شجرة الحياة كبياف مكقع عمؿ كؿ مف الديف اإلسالمي (الكينكنة الدنيكية) كالديف المسيحي
(النفحة اإللهية) في كياف الفرد

الخالصة  :الديناف المسيحي كاإلسالمي يمثالف جانبيف مختمفيف لديف كاحد أساسي ،إنهما يكمالف

بعضهما البعض ،كال يمكف أبدان أخذ كؿ منهما لكحدة حيث ال يستطيع المريد الحصكؿ عمى نتيجة

مجدية في حاؿ اتبع تعاليـ ديف كاحد كترؾ تعاليـ اآلخر .هذا أكبر دليؿ عمى أف الديف اإلسالمي
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مكممة لمتعاليـ المسيحية .أما كيؼ اتخذ هذة الصبغة
جاء مف أصؿ مسيحي أساسان ألف تعاليمه ّ
يكجه سياسة الدكلة في العصر العباسي .كمف جانب
المعادية لممسيحية فيما بعد ،فاسألكا مف كاف ّ
آخر ،بخصكص إلغاء هذا الجزء مف التعاليـ المسيحية التي أصبحت تمثؿ اليكـ الديف اإلسالمي فما
عمينا سكل تكجيه السؤاؿ إلى مف اتخذ ق اررات جذرية في اجتماع نيقيا عاـ ٕٖ٘ـ كذلؾ بأمر مف
االمبراطكر الركماني قسطنطيف الكبير ،حيث كضعت المبادئ الرئيسية لمديف المسيحي الذم أصبح
يمثؿ ديف الدكلة الرسمي ،كقد تـ إلغاء الكثير مف المبادئ األساسية في المعتقد المسيحي أهمها

التقمص .أما باقي المذاهب المسيحية المعارضة فقد لكحقت كسحقت تمامان.
اإليماف بظاهرة ّ

تضاَاخ اإلؿالو ادلـُذٍ
عندما نتحدث عف بدايات ظهكر اإلسالـ ّأكؿ ما يأتي عمى الباؿ هك مكة المكرمة كتفاصيؿ
األحداث التي تمحكرت حكؿ هذة المدينة ،لكف هنا تكمف المفاجأة الصادمة! حيث ال كجكد لمدينة

مكة قبؿ العصر العباسي! حتى أنه ال يكجد أم كثيقة تاريخية أك برهاف تاريخي كاحد يشير إلى
كجكد مكاف اسمه مكة قبؿ حقبة العباسييف أم قبؿ حكالي ٓٗٚـٕٔٓ/هػ .ال تكجد أم خريطة
تبيف مكة عميها .ال يكجد كال رحالة أك مستكشؼ أك مسافر كاحد
جغرافية قبؿ عاـ ٜٓٓـٕٛٓ/هػ ّ
تكمـ عف مكة قبؿ ٓٗٚـٕٔٓ/هػ .ال تكجد آثار أك بقايا معمارية في مكة المعاصرة أك في الحجاز
عمكمان تشير إلى كجكد مكة قبؿ ٓٗٚـٕٔٓ/هػ .في خريطة الجغرافي اإلغريقي بطميمكس

كحدد مدنها كقراها بدقة
 ptolemyمثالن كالتي رسمها لمجزيرة العربية في القرف الثاني الميالدم ّ
هائمة ،ال تكجد مكة أبدان! هنا تكمف المصيبة التي ال يمكف حمها بسهكلة .إذا أردنا أف نبحث في

األمر بطريقة أكاديمية خالية مف المزاعـ كالكالـ الفارغ الخالي مف أم دليؿ مادم ،ال نستطيع
التسميـ بحقيقة أف مكة تمثؿ مكاف كالدة كانتشار الدعكة اإلسالمية .كهنا يفرض السؤاؿ الكبير نفسه:

مف أيف بدأ اإلسالـ إذان؟!! إذا أردنا البحث في األمر بطريقة أكاديمية نجد أف كافة الخيكط تؤدم
إلى عبد الممؾ بف مركاف في بالد الشاـ!!

ّأكؿ الخمفاء األمكييف الذم خمؼ دالئؿ مادية هك عبدالممؾ بف مركاف كهك ّأكؿ أمير لممؤمنيف كالذم
ح ّؿ مكاف هيرقميكس  heracliusفي الشاـ فبدأ تأسيس كحماية ديانة التكحيد بدالن مف المسيحية
الركمانية كعاصمتها القدس .البعض يقكؿ أصؿ األمكييف ساساني مف شرؽ إيراف ،كالبعض اآلخر

ٖٜٚ

يـٍ حنــٍ؟ ...شمس الشمكس
يجعمهـ عرب الغساسنة الذيف ترأسكا الحكـ الذاتي التابع لبيزنطة بعد التغمب عمى الفرس .لكف هذا

محير كسيبقى مدفكنان إلى األبد.
سر تاريخي ّ
ّ

أسس عبدالممؾ بف مركاف مذهب مسيحي تكحيدم ال يعترؼ بألكهية سيدنا المسيح كيجمع بيف كافة
الديانات التكحيدية األخرل المضادة لمثالكث المقدس  monotheistic anti trinitarianالتي كانت
منتشرة في ذلؾ الزماف .لهذا السبب نجد النص القرآني مؤلؼ مف ثالثة لغات رئيسية ،كسميناها

المغة القرآنية كالتي أصبحت فيما بعد المغة العربية الفصحى التي نألفها اليكـ .هذا المجهكد يمثؿ
دليؿ كاضح عمى المشركع التكحيدم لعبد الممؾ بف مركاف.

في هذا المشركع الديني السياسي ،أراد عبدالممؾ بف مركاف تكحيد األدياف المسيحية/اليهكدية تحت

خالفة عربية تح ّؿ مح ّؿ االمبراطكريتيف الساسانية الفارسية كالبيزنطية الركمانية ،المتاف بدأتا تضعفاف
كتندثراف في تمؾ الفترة بعد إنهاؾ بعضهما البعض إلى حد الزكاؿ .في هذة الفترة بدأ األمراء العرب
المسيحيكف يكسعكف نفكذهـ كسمطتهـ حتى ظهر عبدالممؾ بف مركاف .قبؿ هذا التاريخ ال أحد يعمـ
مجرد تحميالت كتنظيرات ليس لها قيمة.
ماذا حصؿ ككيؼ حصؿ إذ كؿ ما نعرفه مف المؤرخيف هك ّ
تاريخ تمؾ الفترة غامض جدان بحيث يصعب تحديد معالمها بكضكح.
لكف يكجد تاريخ محدد كرد ذكرة في النقكد كالنقكش العائدة لتمؾ الفترة كهك [ٕٕٙـ كقد أشاركا إليها
غالبان بػ"سنة العرب" ،ربما تككف سنة تسمـ العرب لحكـ الشاـ بعد بيزنطة ،أما كيؼ لزمكا هذا التاريخ
الحقان بالهجرة النبكية كالخالية مف أم أساس تاريخي فما عمينا سكل سؤاؿ العباسييف الذيف اختاركا
هذا التاريخ الختالؽ قصة الهجرة النبكية ثـ اختالؽ قصة التقكيـ الهجرم الذم أكجدة عمر بف

الخطاب.
في مشركعه االمبراطكرم الديني ،سعى عبدالممؾ بف مركاف إلى تطبيؽ مختمؼ تمامان لمتعاليـ الدينية

المسيحية/اليهكدية التي تحكلت إلى أدياف دنيكية بحتة بفعؿ عكامؿ سياسية كاقتصادية مختمفة مرت

بها عبر العصكر كبالتالي ال تنفع لمممارسة الدينية السميمة المؤدية لمخالص األبدم (هذة كانت
حجته الظاهرية) .مف أجؿ تحقيؽ خطته أنجز عبدالممؾ بف مركاف ثالثة مشاريع أساسية كثكرية:
[ٔ جمع كتاب مقدس جديد كهك ما أصبحنا نعرفه بالقرآف ٕ[ .فرض المغة العربية عمى حساب
المغة السريانية التي كانت منتشرة كراسخة ٖ[ .بناء قبة الصخرة التي تمثؿ محكر العبادة الجديدة.
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ؾ في شرعية القرآف ككتاب مقدس فاطمئنكا ،الذم كاف يقؼ كراء عبدالممؾ بف مركاف
إذا راكدكـ الش ّ
في الخفاء (ككافة عركش األرض في حينها) كانكا يعممكف ماذا يفعمكف .لقد قدمكا لمناس كتاب حكيـ
له أهمية ركحية كبرل تفكؽ القدسية المزعكمة التي منحها اياة المنافقكف .هك مجدم ركحيان لكف

تتبيف معانيه الباطنية الجميمة.
بشرط أف تككف نسخته أصمية كمف ثـ كجكب ف ّ
ؾ رمكزة بحيث ّ

أما قبة الصخرة فقد بناها عبدالممؾ بف مركاف حكالي ٜٓٙـ (ٓٚهجرم) ،كيحمؿ هذا الصرح أكلى

آيات القرآف المؤرخة كهذا المكقع لـ يكف مسجدان .كقد بني عمى نمط كنيسة الكاتيسما kathisma

التي شيدت عاـ ٗ٘ٙـ عمى طريؽ بيت لحـ كالتي كاف في مركزها صخرة مريـ العذراء .أما قبة

الصخرة فأرادها عبدالممؾ بف مركاف رم انز لمعقيدة التكحيدية االبراهيمية الجديدة.

كنيسة الكاتيسما التي شيدت عاـ ٗ٘ٙـ

ككاف في مركزها صخرة مريـ العذراء
بحيث يحد إليها المسيحيكف.

قبة الصخرة التي بناها عبدالممؾ بف

مركاف حكالي عاـ ٜٓٙـٚٓ/هػ ،كفي

مركزها صخرة أيضان كيحد إليها
المسممكف.
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أما بخصكص ذلؾ التغيير الجذرم الكبير كالمخيؼ الذم طاؿ الكاقع االجتماعي/الديني/السياسي في

كؿ مف الجزيرة العربية كالعراؽ كبالد الشاـ كمف ثـ مصر كالمغرب العربي ..إلى آخرة ،فتمؾ
األحداث التي نسميها اليكـ فتكحات إسالمية مباركة كانت في الحقيقة أحداث سياسية دنيكية

محضة! ليس لها عالقة بالديف أك نشر الدعكة السماكية .كانت مؤامرة سياسية/اجتماعية/ثقافية
شاممة ككاسعة المدل كال مكاف لذكرها هنا لكف المهـ هك أنه ليس لها عالقة باإلسالـ ،ال مف قريب
المخفية عف الشعكب بحرص كحذر .لقد دخمكا
كال مف بعيد .كيكجد دالئؿ كثيرة عمى هذة الحقيقة
ّ
مصر قبؿ تجميع القرآف الكريـ بفترة طكيمة ،هذا إذا استخدمت التكاريخ التي كضعكها هـ بنفسهـ
(قارف بيف التكاريخ) ،لـ يككنكا قد كضعكا حتى األسس األكلية لمديف الجديد ،كال حتى األركاف
الخمسة! فمماذا إذان دخمكا إلى مصر طالما أف الدعكة لـ تكتمؿ بعد؟! عشرات اآلالؼ مف النساء

المصريات خطفف مف أزكاجهف كأكالدهف كأرسمكا سبايا إلى الجزيرة العربية كاليمف كبالد الشاـ (عمر

ابف العاص)! ٕٓٓ ألؼ جارية كغالـ دخمكا بكابات دمشؽ عند احتالؿ أقصى المغرب العربي
(مكسى ابف النصير) حيث يعيش األمازيو .أستطيع الحديث ساعات كساعات لكف هذيف المثاليف
يكفياف احترامان لمستكل هذا الكتاب (اق أر المغازم كتمتع بهكذا بطكالت زخر بها التاريخ اإلسالمي

المزعكـ) .صحيح أنها كانت فترة مزدهرة ،لكف االزدهار لـ يكف لممؤمنيف المتعبديف بؿ كاف ازدها انر
هائالن لإلجراـ كالقتؿ كاإلخضاع المذ ّؿ بالقكة كالتسمّط كالبطش! في فترة كهذة ال يمكف أف يحكـ ديف
المتحجرة كالقسكة منقطعة النظير!
حنيؼ ،ال يزدهر سكل المجرميف كذكم النفكس السكداء كالقمكب
ّ

ال مكاف لمديف في هكذا ظركؼ .الكؿ مشغكؿ بالكسب كجمع الجكارم كالغمماف كاألمكاؿ كالغنائـ
كالمزيد المزيد مف المجد الدنيكم القبيح .ها نحف اليكـ نشهد إعادة استنساخ لتمؾ الفترة السكداء حيث
ال نرل رحمة كال تسامح بيف الثكار االسالمييف المزعكميف بؿ إجراـ ما بعدة إجراـ .زعراف الزماف

يعرعركف كيزدهركف في ساحات األحداث ...يحاكلكف اتباع خطى أجدادهـ الفاتحيف األبطاؿ!!!!
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لماذا نجد بعض المسمميف اليكـ يككف طمكحهـ كما تظهرة الصكرة :جكارم ،غمماف ،قصر مرفّه..
رقص كفقس!! ..إلى آخرة ..باهلل عميكـ ،أيف الممارسة الدينية هنا؟!!

عندما تم ّؿ كتقنز نفسؾ مف مجمكعة الجكارم التي تممكها فال تقمؽ ،سكؽ النخاسة قريب مف منزلؾ،
ارسؿ كراء تاجر الجكارم ليجمب لؾ طاقـ جديد!! ال تخؼ ،سكؼ تجد الكثير مف الجكارم الجدد،
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سكؽ النخاسة لف ينضب أبدان ،فالمجاهديف المؤمنيف األبطاؿ يفتحكف بالد جديدة كؿ يكـ! ادعكا لهـ
بالتكفيؽ كالنصر اإللهي المبيف! ...اهلل أكبر!!! يا لها مف ممارسة دينية ممعتة فعالن!

إذا زهدت نفسؾ مف النساء فال تقمؽ ،يكجد كسيمة أخرل إلشباع رغباتؾ الجنسية .إليؾ بالغمماف!
جرب كسكؼ لف تندـ! تذكر أف سعرهـ أرخص بكثير مف الفتيات!

تذكر أنني ال استهزئ كال أتهجـ بالسخرية عمى أم ديف إطالقان ،بؿ عمى الممارسة الدينية المنحرفة،

كالفرؽ بيف المكضكعيف كبير جدان .لكف ما فعمته كمارسته المجمكعات المسمحة اإلسالمية في كافة
المناطؽ التي احتمكها لفترة مف الكقت في سكريا خالؿ الثكرة المزعكمة تكشؼ عف العقيدة المنحرفة

حرفة .مف أيف أتكا بتعاليمهـ الدينية التي مارسكها فعميان عمى أرض
التي خمقتها تعاليمهـ الدينية الم ّ
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الكاقع؟ هذا سؤاؿ كبير كجب اإلجابة عميه كمف ثـ التصرؼ حياؿ المسألة فك انر! هذا كاجب مفركض

عمى المؤسسات الدينية الرسمية كاال صارت هذة المؤسسات تمثؿ عب ثقيؿ عمى الناس!

كؿ الحكايا الخرافية المتعمقة ب الفتكحات كنشر الديف تـ زعمها في العصر العباسي .بينما في العصر
لتكسع السياسي/االجتماعي
األمكم لـ تكف هذة القصة رائجة بعد حيث كاف الهدؼ كالغاية مف ا ّ
التحكؿ االجتماعي الكبير الذم أصاب
مكشكفان تمامان .تمؾ الحقيقة السياسية الكبرل بخصكص ذلؾ
ّ

رقعة كاسعة مف البالد كالتي الزاؿ الجميع يجهمها كانت في حكزة األمكييف لكنها اندثرت معهـ تمامان
حيث العباسييف لـ يترككا أثر تكثيقي خالؿ قضائهـ عمى األمكييف عبر المجازر المخيفة التي طالت

حتى القبكر! فتـ قمع جذكرهـ كميان مف الكجكد .كؿ ما زعـ بخصكص األمكييف مف قبؿ العباسييف هك

مزكر!
كذب كافتراء .تاريخنا بالكامؿ ّ

مزكر! أكهاـ بأكهاـ! لقد
نحف ال نعرؼ أصمنا! نحف نعتبر مف بيف الشعكب التي تاريخهـ بالكامؿ ّ
لزمكنا بتاريخ قبيح كمعيب ممؤة القتؿ كالغدر كسبي النساء كخطؼ األطفاؿ كالتعذيب الكحشي
العزة كالفخار بقيت محصكرة
لممعارضيف ...تاريخنا أسكد ممؤة الخكؼ كالذ ّؿ كالهكاف ،بينما المجد ك ّ
ضمف أسكار قصكر الخمفاء كالسالطيف! حيث الجكارم كالغمماف كالشعراء كالخمر كبهجة الحياة
الدنيكية بكؿ مسراتها! بينما خارج األسكار نجد مجتمعات خانعة تمامان تراقب بعضها البعض

كتفرض عمى بعضها البعض االمتثاؿ! كاف الفرد ممزكـ بفرائض دينية ثقيمة عمى كاهمه فينشغؿ

بممارستها خكفان مف انتقاد جيرانه كأصحابه كحتى أقرباءة كأهمه الذيف قد يصنفكنه ممحد أك كافر
كهذا أمر معيب كحتى خطير! كبالتالي يغفؿ نفسه عف ظمـ كانحراؼ كفساد السالطيف كأعكانهـ مف

تظف اعتمد العثمانيكف الذيف تمكنكا مف السيطرة عمى أركاحنا كمصائرنا
الزعماء المحمييف .عمى ماذا ّ
مدة خمس قركف؟! مؤسساتنا الدينية الزالت نسخ طبؽ األصؿ لتمؾ التي ازدهرت في العصر
العباسي .لقد محيت ذاكرة الشعكب تمامان بحيث لـ يبقى في الذاكرة سكل هذة الممارسة الدينية التي

نألفها اليكـ .هي الممارسة التي صممها العباسيكف كجعمكها تتمحكر حكؿ مجمكعة معتقدات خرافية!

الممارسة الدينية التي ابتكرها العباسيكف ليس لها عالقة باإلسالـ األصيؿ! أبدان! هي إعادة استنساخ
لممارسة دينية ابتكرها كهنة بابؿ قبؿ آالؼ السنيف لتحكيؿ المجتمعات البشرية إلى حضائر مف

األغناـ الخانعة تمامان .كما ذكرت سابقان ،أغناـ تراقب بعضها البعض كتفرض عمى بعضها البعض

االمتثاؿ .الفرائض الدينية تشير بكضكح إلى هذا األمر .فرائض الصالة كالصياـ كغيرها مف شكميات
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دينية ال تقدـ كال تؤخر ،جميع هذة الفرائض تستند عمى أحاديث كليس نصكص دينية .األركاف

الخمسة لإلسالـ مستمدة مف أحاديث كليس نصكص دينية! لك أف أحد المؤمنيف ق أر بعض الكتب
الحد )..كانت سائدة في
التاريخية المستقيمة ألكتشؼ أف هذة الفرائض الدينية (الصالة ،الصياـ،
ّ
فترة تاريخية تسبؽ التاريخ المزعكـ لظهكر اإلسالـ بقركف مديدة .افهـ إذا كنت تستطيع .لقد صممكا
م مارسة دينية استبدادية بكؿ ما تعنيه الكممة! لهذا السبب أعجب السفاح تيمكرلنؾ (كما أدراؾ مف
هك تيمكرلنؾ) بهذا الديف كفرضه عمى رعايا بالدة (أكزبكستاف اليكـ) ألنه أثبت جدكاة في السيطرة

المطمقة عمى الرعايا .الحاكـ يجمس في قصرة كيتمتع بالجكارم كالغمماف كالخمر كما تكفر مف
مسرات ،بينما رعايا بالدة مشغكلكف بالفرائض الدينية القاسية كيراقبكف بعضهـ البعض كيفرضكف
عمى بعضهـ البعض االمتثاؿ! في الحقيقة ،هذا هك السبب الرئيسي الذم دفع عدد كبير مف الممكؾ
كالسالطيف إلى جمب هذة الممارسة الدينية العباسية كفرضها عمى رعايا ممالكهـ! خصكصان في

آسيا .إنه بكؿ بساطة جهاز سيطرة مطمقة عمى الشعكب! إنه أفيكف الشعكب فعالن! فمذلؾ ال تفرح

المعتد بنفسؾ بحيث تتباهى باالنتشار الكاسع لهذا الديف! لقد انتشر بفعؿ
كثي انر يا أيها المؤمف
ّ
المستبديف كليس الدعاة المتعبديف.
السالطيف
ّ

ال يمكف ألم سمطاف ،مهما بمغت طمكحاته الدنيكية ،أف يرفض هكذا منظكمة دينية تعتبر هدية مف
السماء! ماذا يريد أكثر مف شعب خانع تمامان بحيث يراقب بعضه البعض كيفرض عمى بعضه
البعض االمتثاؿ؟! االمتثاؿ إلى حد أف يدفف الفرد نفسه تحت حجاب عازؿ سميؾ يمنعه مف
التكاصؿ مع محيطه المباشر!! ككمها تحت عنكاف الممارسة الدينية الحنيفة؟!!
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ماذا يريد هذا السمطاف أكثر مف شعب خانع تمامان كممتثؿ كميان بحيث يككف مستعد دائمان كأبدان لمقتؿ
أك حتى المكت في سبيؿ تحقيؽ طمكحاته السمطكية/التكسعية ،ككمها تحت عنكاف الممارسة الدينية
الحنيفة؟!!

ؾ ،أف هذة الممارسة الدينية المنحرفة هي أعظـ اختراع في
أصبح كاضحان ،بكؿ تأكيد كدكف أدنى ش ّ

تاريخ البشرية! صحيح أنه أركع هدية ثمينة بالنسبة لمسالطيف ،لكنه أكبر لعنة يمكف أف تصيب

المجتمعات البشرية!!

هم أطثذرى يؤيُني طاحلني؟  ..تغافىووو ...دؼغوا أَفـكى إطا نهذغب
انعادلُح انصانصح!

يبدك أف هناؾ جهات عالمية نافذة تعمؿ بإصرار اليكـ عمى إعادتنا بالقكة إلى ذلؾ الزمف التاريخي
المقيت! حيث السالطيف تتمتع بمسرات الدنيا بينما الرعايا المساكيف تمتهي بالفرائض الدينية

عزة السالطيف! لكف سؤاؿ
الصارمة! كالجهاد المزعكـ في سبيؿ اهلل هك في الحقيقة جهاد في سبيؿ ّ
أطرحه عميكـ يا أيها المتدينيف العابديف :في الستينات كالسبعينات كحتى الثمانينات مف القرف
الماضي ،معظـ الناس كانكا يسارييف كقكمييف كعممانييف ،لكف ماذا حصؿ؟ هؿ نزؿ الكحي اإللهي
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غير لكنهـ العقائدم بهذة السرعة؟ أـ هناؾ جهات عالمية نافذة تقبع كراء
فجأة عمى الشعكب ف ّ
التحكؿ االجتماعي المريع؟! أصبح الديف
كبكد كاصرار كعزـ إلحداث هذا
الككاليس عممت جاهدة ّ
ّ
اليكـ مكضة العصر كليس حالة إلهامية نقية تجمّت في قمكب الناس فجأة! أصبح الديف يستقطب كؿ
مف طمب االرتقاء االجتماعي كالمالي كحتى السياسي! الديف أصبح البكابة الكحيدة لنيؿ المجد

ؾ في النفكس؟ الكصكليكف الخبثاء هـ ّأكؿ
الدنيكم كمتاع الدنيا بأنكاعها!! أليس هذا كحدة يثير الش ّ
مف يسعى لالنتساب لمجمعيات كاألحزاب الدينية حيث يمتحؽ الجميع إلى هذا التيار الديني الجارؼ

كالهائد كالمخيؼ كذلؾ طمعان بالمجد الدنيكم كليس حسف اآلخرة!!!.

التحكؿ االجتماعي السريع يكشؼ عف فضيحة ما بعدها فضيحة! هذا يعني أف المجتمع الذم
هذا
ّ
التكجه اليكـ كاف هك ذاته معاص انر لمعممانية قبؿ سنكات قميمة (عقد أك عقديف
أصبح بمعظمه ديني
ّ

فقط) ككاف هك ذاته عمماني التكجه! أنا شخصيان أعرؼ بعض مف الذيف كانكا شيكعييف متعصبيف

لكنهـ بسحر ساحر صاركا دينييف متعصبيف!! هذا يد ّؿ عمى مدل السهكلة التي يمكف بها تغيير
تكجه معاكس تمامان! فقط القياـ ببعض االجراءات التي يتخذها
معيف إلى ّ
مجتمع كتحكيمه مف تكجه ّ
المسيطركف هنا كهناؾ ،أهمها دفع األمكاؿ الطائمة كتمرير بعض القكانيف كعدة مكائد

سياسية/استخباراتية هنا كهناؾ كيككف األمر قد تحقؽ! هذا كلـ نتكمـ عف مدل نفاؽ المجتمعات
الدنيكية كالذم أظهرته في هذا التحكؿ السريع! المجتمع األصيؿ كالثابت كالراسخ كاألخالقي

كالمستقيـ ال يتحكؿ بهذة السرعة أبدان .نحف مجتمعات منافقة! نجرم باالتجاة الذم يكفر لنا الرخاء
الدنيكم مما يجعمنا عديمي المبدأ كمجرديف مف األخالؽ!

متديف كمؤمف ليس باإللهاـ كالصحكة المزعكمة كال
إذان ،يا أخي المؤمف الكديع ،لقد أصبحت شخص ّ
مف خالؿ تجمّي نكر اإلله في كجدانؾ ،بؿ ألنؾ دنيكم خبيث أقرب إلى الحيكاف مف اإلنساف! ألنؾ
كقعت بسهكلة في شباؾ غادرة نصبت لؾ كتتمثؿ بالماؿ المشبكة! بدسائس االستخبارات! بشخصيات
دينية خبيثة تالعبت بعقمؾ! كبتآمر كغدر مف قبؿ الكثير الكثير مف ضعفاء النفكس الذيف صار

مجرد حضائر دينية تراقب
معظمهـ اليكـ أسياد مجتمعات! بفضؿ هذة العكامؿ أصبحتـ اليكـ ّ
بعضها البعض كتفرض عمى بعضها البعض االمتثاؿ! بعد أف حكلككـ إلى أغناـ مطيعة تراقب
بعضها البعض جاء دكر الفصؿ الثاني مف المؤامرة كهك قيادتكـ كما القطعاف إلى المسمخ! إلى
حركب طاحنة كشرسة ليس لها جدكل ركحية مف أم نكع! يبدك أف المنظكمة الدينية التي اخترعها
كهنة بابؿ قبؿ آالؼ السنيف الزالت مجدية حتى اليكـ! يبدك أف الديف مجدم فعالن بالنسبة
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المتديف المسكيف! كصيح
لممتحكميف! إنه فعالن جهاز عظيـ لمسيطرة المطمقة! عيش كاتهنى يا أيها
ّ
أهلل أكبر بأعمى صكتؾ! ربما يأتيؾ الفرج بهذة الطريقة!
احذركا يا أيها الغافميف األغبياء! احذركا مف ما ينتظركـ في المستقبؿ القريب! الذيف حكلككـ إلى
متدينة تخدع بعضها كتتناحر فيما بينها بدأكا يحضركف لكـ الفصؿ التالي مف المسرحية
مجتمعات ّ
التي عممكا جاهديف إلطالقها منذ عقكد! إنها الحرب العالمية الثالثة! كهي حرب دينية بكؿ تأكيد!
لطالما حذر منها أشخاص مطمعيف شرفاء منذ عقكد طكيمة لكف دكف جدكل ،لـ يرغب أحد تصديقها

في حينها .لكف ماذا اآلف؟ أال تركف البكادر تتكشؼ أماـ عيكنكـ؟ هذة المرة لف تستخدـ قنابؿ نككية
كال هيدركجينية ،بؿ رعاع مف المتعصبيف المتكحشيف تفمت عمى بعضها البعض! الكؿ يقتؿ الكؿ
تبيف أنها الكسيمة األق ّؿ كمفة بالنسبة لممتآمريف! مجتمعات تمحك بعضها باسـ الديف بدالن
باسـ الديف! ّ
مف قنابؿ نككية! يا لها مف خطة ذكية كنظيفة مف التمكث البيئي! لكف مف ناحية أخرل ،يا ليتهـ
أسقطكا عمينا قنابؿ نككية! فهذة القنابؿ الفتاكة ال تشتت أسر بكاممها نتيجة عمميات الخطؼ كالسبي
التفنف بالتعذيب بأبشع الطرؽ (مرفؽ دكمان مع الصراخ أهلل أكبر!)
كاغتصاب الفتيات أماـ كالديهف! ك ّ
مع غياب تاـ لمرحمة أك الشفقة! كالتهديد كالكعيد كالتهجير كالرعب الشديد! القنبمة النككية تقتؿ فك انر
كيككف الفرد حينها قد ارتاح مف مآسي هذة الحياة الدنيكية المقيتة ،بينما الحركب الدينية تجعؿ الفرد

يتمنى المكت مئات المرات في اليكـ طمبان لمخالص! إذا كاف المسيطركف المتآمركف بهذة الدرجة مف

المجردة مف
الذكاء فحالؿ عميهـ! نحف الكحكش الذيف يستحقكف اإلبادة فعالن كليس هـ .المجتمعات
ّ
األخالؽ تستحؽ أكثر مف ذلؾ بكثير! ..عيش كتهنى يا أيها المؤمف بالخرافات كانصر دينؾ لكي
ينصرؾ اهلل! كاهلل أكبر!!!
................

انتهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
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يف اجلؼء انرايل
تنب ػػه الق ػػدماء إل ػػى تم ػػؾ الحقيق ػػة الرائع ػػة بخص ػػكص عظم ػػة ال ػػذات أك الش ػػمس المركزي ػػة ف ػػي
إذان ،لق ػػد ّ
اإلنسػػاف كاسػػتهدفكها بد ارسػػتهـ كتحمػػيمهـ كبحث ػكا فػػي خفاياهػػا كامكانياتهػػا الالمحػػدكدة لكػػنهـ لػػـ يكتف ػكا
بذلؾ بؿ حددكا المعكقات التي تمنػع إشػعاعها بكامػؿ قكتهػا ،فكجػدكا أنػه مػف بػيف األسػباب التػي تعيػؽ
هذا اإلشعاع هي حالة الخمؿ في معايير المقكمات التي تتألؼ منها كينكنػة اإلنسػاف .بعػد تحديػد هػذة
المقكمػات عرفػكا كيػؼ يضػبطكا معاييرهػا بحيػث تسػمح بعػدها بإشػعاع الشػمس المركزيػة كتجمّػى القػػكل

كميسرة.
الكامنة في جكهر اإلنساف كبطريقة سهمة
ّ

مقي ػػد بمجمكع ػػة م ػػف المعيقػػات الت ػػي تمنع ػػه م ػػف التكاص ػػؿ م ػػع ال ػػذات
كفق ػان لمتع ػػاليـ السػ ػرية ،اإلنس ػػاف ّ
المركزية لديه ،كبناء عمى هذة الحقيقة تـ تصميـ منهد تدريبي يساعد اإلنساف عمى التحػرر مػف هػذة
القيكد ليتمكف في النهاية مف إزالة كافة المعيقػات التػي تمنعػه مػف التكاصػؿ مػع الػذات المركزيػة لديػه.

هذا المنهد التدريبي يعتمد عمػى المنظكمػة الذهنيػة لػدل الفػرد ،فالمنظكمػة الذهنيػة هػي المسػؤكلة عػف
ما يعيشه كيختبرة في حياته الشخصية .هي التي تصيو كيانه الجسدم كالنفسي كحتػى كاقعػه الػدنيكم
عمكمان .تحدثت في أحد األجزاء السابقة عف جكدة الكعي كعالقتهػا باالرتقػاء الركحػي لإلنسػاف كزيػادة

تتكضح في حينها.
شدة الطاقة الحيكية لديه ،كالفكرة الحالية تساهـ في إكماؿ الصكرة إف لـ
ّ
ّ

إذان ،كجػػب إعػػادة برمجػػة طريقػة تفكيػػر الفػػرد بالكامػػؿ قبػػؿ أم إجػراء آخػػر فػػي مسػػيرة تطػػكرة الركحػػي.
لكف هذة العممية ليست سػهمة إطالقػان إذ يكجػد العديػد مػف المعكقػات كالعقبػات التػي كجػب إزالتهػا كهػي

ذاتها الكحكش التي صػكرتها األسػاطير كعمػى األبطػاؿ مقارعتهػا كالتغمػب عميهػا .كقػد تكضػحت الفكػرة

أكثر في هذا الكتاب.
عنػػدما يحػػرز اإلنسػػاف هػػذة المرتبػػة ،أم التكاصػػؿ مػػع الػػذات الحقيقيػػة لديػػه ،يشػػار إليػػه بعػػدها باسػػـ
"كا..هف" أك "كا ..هنا" كهي كممة مرّكبػة تعنػي بػأف الفػرد أحػرز حالػة االنػدماج مػع الػػ"كا"  KAكهػذة
األخيرة تمثّؿ مصطمح مصرم قديـ يستخدـ لإلشارة إلى الػذات أك الشػمس المركزيػة فػي كيانػه .الػػ"كا"

تعنػػي أسػػمى مسػػتكيات الكينكنػػة البشػػرية إذ هػػي الػػذات أك الش ػػمس المركزيػػة التػػي تناكلتهػػا فػػي ه ػػذا
الكتاب ،كهذا ما قصدة المصريكف عندما رمزكا إليه في نصكصهـ بيديف مرتفعتيف لألعمى.
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صكر الػ"كا" في النصكص المصرية عمى شكؿ يديف مرفكعتيف لألعمى .كهك إشارة إلى شيء مقدّس ،سامي،
ت ّ
كتجاكزم .إنها الذات اإللهية لمفرد.

إذان ،الكػػاهف فػػي الػػزمف القػديـ لػػـ يكػػف كمػػا الكػػاهف الػػذم نتصػ ّػكرة اليػػكـ حيػػث يمثّػػؿ رجػػؿ الػػديف الػػذم
مهمت ػػه تس ػػكيؽ الخ ارف ػػات .الك ػػاهف األص ػػيؿ ه ػػك الس ػ ّػيد كالحك ػػيـ ال ػػذم يتمت ػػع بالمعرف ػػة كالق ػػكة الكافي ػػة

لتطكيع الطبيعة المحيطة به ككذلؾ السيطرة عمى ظركؼ الحياة التي يعيشها .هك المريد الػذم أحػرز

التكاصؿ مع الػ"الكا" أم النفس العميا أك الذات أك الشمس المركزية في كيانه .هذا هك صاحب الحكزة
الذم كاف يفتف قمكب الناس بإنجازاته الخارقة المذهمة.

تأصؿ في مصر القديمة ،لكػف انتشػارة بػيف ثقافػات عديػدة حػكؿ العػالـ
صحيح أف مصطمح "كا..هف" ّ
يشير بكضكح إلى أف منهد فمسفي/ديني كاحد كاف سائدان عمى نطاؽ كاسع في أحػد العصػكر الغػابرة.

يمكننػػا مالحظػػة اسػػتخداـ هػػذا المصػػطمح بصػػيو كألفػػاظ متنكعػػة فػػي معظػػـ حضػػارات الشػػرؽ األكسػػط

كشماؿ أفريقيا كآسيا ،إذ استخدمه الفينيقيكف كالكمدانيكف مثالن لإلشارة إلى رجاؿ الػديف لػديهـ (كػاهف).

كيستخدمه البربر في شماؿ أفريقيا لإلشارة إلى الساحر أك طبيب القبيمػة (كػايهكف) .كاسػتخدمه اليهػكد
لإلشارة إلػى رجػاؿ الػديف (كػكهيف) .تػـ تعػديؿ هػذا المصػطمح فػي بعػض المنػاطؽ السػتخدامه لإلشػارة
إلػػى م ارتػػب سػػامية مثػػؿ "خػػاف" (كهػػاف) فػػي أسػػيا الكسػػطى .كفػػي جػػزر هػػاكام اسػػتخدمكا مصػػطمح

"كاهكنا" لإلشارة إلى السحرة لديهـ .ككذلؾ القبائؿ في جنكب ككسط أمريكا استخدمكا مصػطمح "ككنػا"
(كهكنا) لإلشارة إلى سحرتهـ أك أطبائهـ الشعبييف ..كهكذا إلى آخرة.
تذ ّكر أف الممارسة الدينية في الزمف القديـ كانت طريقة حياة كلـ يكف األمر كما هػك قػائـ اليػكـ حيػث

مجرد جانب مػف الجكانػب المختمفػة لحيػاة الفػرد .كػاف التعامػؿ مػع العػالـ المػاكرائي مقسػكـ
يمثّؿ الديف ّ
إلى اختصاصات .هناؾ مف امػتهف الػديف الالهػكتي ال ازهػد بشػؤكف الػدنيا ،بينمػا هنػاؾ مػف تعامػؿ مػع
العالـ الماكرائي المتاهف شيء مختمؼ عف العبادة الدينيػة الالهكتيػة إذ يتعمّػؽ بتطػكير الحيػاة الدنيكيػة

(طػػب كعػػالج كهندسػػة معماريػػة كغيرهػػا مػػف خػػدمات مفيػػدة لممجتمػػع) لكننػػا فػػي جميػػع األحػكاؿ نعتب ػرة
اليكـ سحر كلكنػه لػـ يكػف كػذلؾ فػي ذلػؾ الػزمف المجيػد ،حيػث يعتمػد كميػان عمػى تنميػة القػكل الباطنيػة

عرؼ
لإلنساف كالتي هي عظيمة جدان لك أنكـ تعممكف! إف البحث في هذا المكضكع يفيدنا كثي انر في الت ّ
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عمػػى بعػػض الحقػػائؽ المتعمقػػة بالػػذات الحقيقيػػة لػػدينا كالصػػيو أك اآلليػػات التػػي اتبعهػػا الكهنػػة القػػدماء

لمتكاصػػؿ معه ػػا كاالسػػتعانة بهػػا لتحقيػػؽ معجػػزات حقيقيػػة ال يمكػػف سػػكل اعتباره ػػا سػػحرية .كه ػػذا مػػا
سنستكشػفه فػػي الجػػزء التػػالي ،مػف خػػالؿ الحػػديث عػػف الكاهكنػػا ،أصػحاب الحػػكزة ،كمعنػػى الحػػكزة هنػػا
هك حكزة تمؾ القكة الخارقة التي كانكا يستحضركنها لمساعدتهـ في تحقيؽ معجزات مذهمة.
تػذكر أننػا نتحػدث عػف أصػػحاب إنجػازات عظيمػة بحيػث الزلنػا حتػػى اليػكـ ،فػي هػذا العصػر المتقػػدـ،

نشػػعر بالصػػغر كحتػػى الػػذ ّؿ عنػػدما نقػػؼ أمػػاـ آثػػارهـ العمالقػػة التػػي خمفكهػػا كراءهػػـ! أتحػػداؾ أف تقػػؼ
بالذؿ كالهكاف أماـ عظمة هذا الصرح!
أماـ الهرـ األكبر دكف أف يراكدؾ شعكر
ّ

السؤاؿ الكبير هك :رغـ كؿ تمؾ اإلنجازات العظيمة التي الزالت بقايا بعضها صامدان عبر العصكر،

ماذا حصؿ؟ ككيؼ حصؿ؟ لماذا هذا االنحدار المريع مف القمة إلى الحضيض ،بدالن مف المسيرة

العكسية حيث كجب التقدـ تدريجيان مف الحضيض إلى القمة ،مف األسفؿ إلى األعمى ،مف تحت إلى

فكؽ؟ أليس هذا ما تعممناة في المدرسة؟ الـ نتعمـ أف التطكر هك دائمان إلى األماـ؟ مف قركد إلى

بشر؟ مف بيئة متكحشة إلى بيئة متحضرة؟

الجكاب عمى هذا السؤاؿ الكبير كالمصيرم هك حاضر أمامنا منذ البداية لكننا لـ نفطف له أبدان .لـ

مجرد فرضية كاهمة ،إنها حقيقة تاريخية ثابتة! كعمينا االعتياد
تعد حقيقة عظمة الماضي البعيد ّ
عمى هذة الحقيقة .كاألمر اآلخر الذم عمينا االعتياد عميه أيضان هك السبب الذم أدل إلى هذا
االنحدار المريع لمحضارات الذهبية مف القمة إلى الحضيض .الزاؿ هذا السبب بعيد كؿ البعد عف

مسرح المعرفة اإلنسانية رغـ كضكحه كضكح الشمس .كهذا ما سكؼ نتعرؼ عميه في الجزء التالي
الذم يحمؿ العنكاف :دورة الزمان ومصير أصحاب الحوزة.

.............................
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ادلغاجع
التعاليم الباطنية

 ..................الرجؿ الحكيـ الجالس هناؾ تحت الشجرة ...................
اصبحت محركات البحث عمى الشبكة العالمية تمثؿ كسيمة أكثر جدكل مف االلتزاـ بمراجع محددة.
يمكنؾ التأ ّكد مف صحة أم فكرة كردت في هذا الكتاب مطمعان عمى عدد كبير مف المراجع المختمفة.
..........................
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