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 الفرل األول
 

 

 الخوحانية

 
شاركت مخة في بخنامج مجتو ثبلثة وعذخوف يػما لمتجرب عمى الحياة البخية في جباؿ كمػرادو. ولػ 

تعخيس الصبلب لمرػاعق الخصخة ونرف أعجاد البعػض في العالع، ىػ اليجؼ مغ وراء ىحا البخنامج كاف 
مشح اليـػ األوؿ. والحؼ كاف في واقع األمخ ما ىػ إال مديخة إجبارية عبخ مئات مغ األمياؿ في  لتحّقق ذلظ

وحجنا، عمى مذارؼ بحيخة جبمية –االستخاحة ب البخية انتيى بصقذ ُيعخؼ بػ " االنفخاد"، حيث ُسسح لشا أخيخا  
 ثبلثة أياـ مغ الرـػ والتأمل.سجة ل –بجيعة وخبلبة 

الدادسة عذخة مغ عسخؼ، وكانت ىحه ىي السخة األولى التي أذوؽ فييا شعع  كشت عشجىا قج بمغت
الخمػة مشح أف كشت في رحع ُأمي. كانت ىحه التجخبة مدتفدة لي، فبعج أف أخحت قيمػلة شػيمة ثع لسحت 

 التي سخعاف ما بجدت اآلماؿ التي رسستيا بعجىا الجميج عمى سصح البحيخة انتابتشي مذاعخ الػحجة والزجخ
لشفدي. وما مؤلُت بو صفحات محكخاتي لع يكغ مغ َوحي ناشٍئ في السحىب الصبيعي، أو فيمدػؼ، أو ناسظ، 
بل كانت قائسة مغ السأكػالت التي كشت أنػؼ التياميا في المحطة التي أعػد فييا لمحياة الستحزخة. وكاف 

ىػ اشتياء  ،كذاب صغيخ آنحاؾبالشدبة لي  ،أسسى ما وصل إليو التصػر البذخؼ عبخ مبلييغ مغ الدشيغ
 بخغخ بالجبغ وميمظ شيظ بالذػكػالتة. 

أؼ مذتتات مجة ثبلثة أياـ في  دوف -كانت تجخبة الجمػس تمظ مغ التأمل في غسػض الػجػد 
فييا. حتى  أف أدرؾ أنشي كشت سببا   لي، دوف لمتعاسة التامة  مرجرا  -أحزاف الشديع السشعر وضػء الشجـػ 

ولحلظ ي. ى السشدؿ وبيا أنيغ وحدف وأسى، تزاىي ما كتب في معخكتي شيمػه وجاليبػلأف رسائمي وصمت إل
عشج سساعي لمعجيج مغ أفخاد مجسػعتشا، وىع يرفػف أياميع وليالييع في خمػاتيع بكمسات ال  انجىذت كثيخا  

ؿ وتغييخ. كاف أغمبيع أكبخ مشي بعقج مغ الدماف. تطيخ اإليجابية فحدب، بل وتطيخ ما حرل ليع مغ تحػّ 
وببداشة لع أعخؼ ماذا أصشع مع ادعاءاتيع بذعػرىع بالدعادة؛ إذ كيف تديج سعادة شخز ما بدواؿ جسيع 
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بصبيعة ذىشي، بل كشت  وفي تمظ السخحمة العسخية لع أكغ ميتسا   لمستعة عشو؟السمييات والسرادر السادية 
 خ ذىشي.عغ الفخؽ الحؼ يسكغ أف يشذأ في حياتي لػ تغيّ  تساما   شت غافبل  بحياتي فقط، وك ميتسا  

أذىانشا ىي كل ما لجيشا، وكل ما كاف لجيشا مشح األزؿ، وىي كل ما يسكغ أف نسشحو لآلخخيغ، وقج ال 
مثبل إذا لع تحقق أىجافظ  ،لظ خاصة إذا ما كانت ىشالظ أمػر في حياتظ تتصمب التحديغ يكػف ىحا جميا  

ىحه ىي  ذا كشت تحتاج إلصبلح عبلقاتظ. لكغّ إ إذا ما كشت تحاوؿ بذجة الحرػؿ عمى وضيفة، أو ج، أوبع
يا دوف استثشاء ىي حريمة ما يذكمو ذىشظ، فربلح أو سػء أؼ عبلقة ىػ نتيجة الحقيقة؛ فكل تجخبة عذتَ 

أو كشت  ر، أو لع تكغ محبا  األذىاف السؤثخة في تمظ العبلقات. فإذا كشت دائع الغزب أو الكآبة أو التذػي
  عسغ ىع في حياتظ. وبغس الشطخفمغ تذعخ بالستعة ميسا حققت مغ نجاح  ،شارد الحىغ

و مغ وضع قائسة بسا نخغب في تحقيقو مغ أىجاؼ، أو ما نخغب في حمّ  ،بديػلة ،أكثخنا إّف بإمكاف
كاف أسػاء  –لكغ ما ىي األىسية الحقيقية لكل بشج في ىحه القائسة؟ فكل ما نخغب بإنجازه ، مذاكل شخرية

الرعجاء  تشّفذبإمكانشا  مشا أفّ ىػ أمخ يؤمّ  –شبلء السشدؿ أو تعمع لغة ججيجة أو العثػر عمى وضيفة ججيجة 
إجساال يعتبخ ىحا أمبل زائفا؛ فأنا في حياتشا حيشيا. و  شذػةفشختاح ونذعخ بال ،أخيخا إذا ما تع إنجاز تمظ األمػر

معطسشا  ال أنكخ أىسية تحقيق السخء ألىجافو، والحفاظ عمى صحتو وتػفيخ السأكل والسمبذ ألبشائو. لكغّ 
يقزي وقتو في الدعي وراء الدعادة واألماف دوف االعتخاؼ بالغاية األساسية وراء سعيشا وبحثشا، فكل واحج 

الحالية؛ فشحغ نحاوؿ أف نجج أسبابا جيجة وكافية تجعمشا نذعخ بالخضا  مشا يبحث عغ مدار يعيجنا لمحطة
 اآلف.

وإذا اعتخفشا أف ىحه ىي قػاعج المعبة التي نمعبيا، فإف ىحا سيداعجنا في أف نمعبيا بذكل مختمف. 
بو مغ فالذكل الحؼ نعيخ بو االنتباه لّمحطة الحالية وكيفية وعيشا بيا يحجد وبجرجة كبيخة شبيعة ما نسخ 

اؾ والستجربػف عمى التأمل مشح وىحا ما نادػ بو الشدّ  ،تجارب، وبالتالي يشعكذ عمى نػعية الحياة التي نعيذيا
 وىي آخحة في التدايج. في وقتشا الحاضخ، مغ البحػث العمسية التي تثبت ذلظىشالظ كثيخا   دىػر. عمسا بأفّ 

، تشاولت حبػب الشذػة 7987تاء عاـ بعج سشػات مغ تجخبتي السؤلسة األولى في الخمػة في ش
مغ إحداسي بإمكانيات الحىغ البذخؼ بجرجة ىائمة. ومع أف  والتي غيخت)إكدتاسي( إـ.دؼ.إـ.إيو. 

ـ.دؼ.إـ.إيو قج كانت واسعة االنتذار في نػادؼ وحفبلت الخقز في التدعيشيات، إال أنشي لع أعخؼ أحجا إ
. وفي مداء أحج األياـ وقبل عجة أشيخ مغ السخجراتالشػع  مغ أبشاء جيمي في ذلظ الػقت مسغ تعاشى ىحا

مغ عيج ميبلدؼ العذخيغ، قخرت تشاوؿ العقار السخجر مع أحج أصجقائي السقخبيغ. لع نتشاوؿ السخجر ضسغ 
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في أيامشا ىحه، فقج جمدشا وحجنا في البيت متقابميغ، كل مشا عمى أحج و األجػاء التي عادة ما تراحب تشاول
شبة، وتبادلشا حجيثا ىادئا بيشسا بجأ تأثيخ السخجر يعسل في رؤوسشا. وعمى العكذ مغ السخجرات أشخاؼ الك

ىحا السخجر لع يحجث أؼ تذػير في  األخخػ التي كانت معخوفة آنحاؾ )مثل الساروانا والكحػؿ(، فإفّ 
  حػاسشا. وبجت أذىانشا صافية تساما.

كاف يجب أف يفاجئشي  أدركت فجأة كع أحببت صجيقي. ماوسط ىحه األجػاء العادية ُذىمت ألنشي و  
بسقجار  لع أكغ أشغل فكخؼ كثيخا  مغ عسخؼ في تمظ الفتخة  شيأصجقائي. لكش ىحا الذعػر؛ فقج كاف مغ أعدّ 
أما في تمظ المحطة فقج استصعت أف أشعخ بسجػ محبتي لو. وليحا الذعػر  ،حبي لمخجاؿ الحيغ في حياتي

كسا ىي أمامكع اآلف عمى ىحه الرفحة: "أردت لو  عسيقة تساما   فجأة ذات معافٍ تبعات أخبلقية ضيخت 
 الدعادة." 
 

ج الصخيق داخمي لذيء ما. وفي الػاقع بجا وكأف ىحه بذجة عارمة وكأنيا تسيّ  وانجفعت ىحه القشاعة القػية لجؼّ 
ذعػر بالجونية أماـ سعادة أو ال أؼ-الخؤية تعيج تخكيب حاالتي الحىشية. فطيخ ما عشجؼ مغ الغيخة والحدج 

وكأنيا أعخاض مخض عقمي زاؿ ببل رجعة. ولع يكغ لجؼ أدنى ذرة شعػر بالحدج في تمظ  –نجاح اآلخخيغ 
شت مغ مشحو المحطة. ولساذا أندعج إف كاف صجيقي أكثخ مشي وسامة، أو أكثخ بخاعة في الخياضة؟ لػ تسكّ 

 لدخورؼ.  مرجرا   حقيق سعادتو حقا  تمظ اليبات، لػددت ذلظ. لقج أصبحت رغبتي في ت
تاّميغ في  وصفاء   الذعػر الدائج كاف يقطة   لكغّ  –ربسا  –وأخحت نذػة عارمة في التدمل نحػ ىحه التأمبلت 

كانت السخة األولى في  إف تمظفي األخبلؽ والعػاشف لع أشيجه مغ قبل، وال أبالغ إف قمت  ا  ضػحو و  ،ذىشي
حياتي التي أشعخ فييا بخجاحة عقمي. لكغ رغع ذلظ فإف التغييخ الحؼ حجث في وعيي كاف واضحا تساما؛ 
فقج كشت ببداشة أتحجث مع صجيقي، حػؿ ماذا؟ ال أذكخ، وأدركت أنشي لع أعج محػر اىتساـ نفدي. لع أعج 

مغ مذاعخ السشافدة انصبلقا   راء قشاع مغ ىدليتي أو مشجفعا  و  لحاتي. لع أعج محتسيا   أو ناقجا   وقمقا   متػتخا  
أسعى لتجشبو. ولع أعج مدتغخقا في أحجاث الساضي أو ما سيأتي في  لآلخخيغ. لع يعج الػقػع في اإلحخاج أمخا  

 لع أعج أراقب نفدي في عيػف شخز آخخ. ،السدتقبل أو محجثا ألؼ فكخة أو لفتة تفرل بيشي وبيشو
وببل  ؤية أدركت فييا مجػ الخوعة الكامشة في الحياة البذخية، كشت أشعخ بحب ال متشاهٍ ثع تسمكتشي ر 

كاف أ حجود ألحج أعد أصجقائي. وأدركت فجأة أنو لػ دخل الغخفة أؼ أحج ال نعخفو في تمظ المحطة سػاء  
في جػىخىا يزا  دونسا نقراف. لع تكغ مذاعخ الحب تمظ أرجبل أو امخأة، فإف ىحا الحب سػؼ يحتزشيع 
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فيي أعسق مسا يسكغ أف تبخره التجارب في تاريخ أؼ شخز. ولع يعج ذلظ الحب الحؼ يذبو  ،لذخز بعيشو
 سػػ ىخاء. –أؼ الحب السذخوط –السعامبلت التجارية 

لع أكغ أشعخ بأف مذاعخ إذ  ،في ىحا التحػؿ أنو لع يكغ نتيجة تغييخ في مذاعخؼ البلفت واألمخ  
حيشسا لسحت  –في ذىشي اتخحت شكبل ىشجسيا، وكأنشي ُقجحت عمي. فالخؤية التي  حب ججيجة قج استحػذت

فيست فجأة القاسع السذتخؾ بيشيا جسيعا. في المحطة التي عثخت  -مجسػعة مغ الخصػط الستػازية في ذىشي 
 ػنية.بيا عمى صػت أبػح بو، اكتذفت أنو يسكششي التعبيخ وبديػلة عغ لحطة التجمي تمظ حػؿ الصبيعة الك

حػؿ ما سيذعخ بو حياؿ وجػد  ، فكل ما فعمتو ىػ أنشي وجيت لو سؤاال  فيع صجيقي ىحا األمخ فػرا  
وبكل بداشة أف  في ذىشو نفذ تمظ الفكخة. وكاف جميا  قجحت نعخفو أبجا في تمظ المحطة، وحيشيا  شخز ال

 فيسافي إسعاد اآلخخيغ امتجت ببل حجود ودوف قيػد، ولع تكغ ىحه التجخبة زيادة  شذػةمذاعخ الحب والخأفة وال
كسا أعمشو الشداؾ والسجانيغ عبخ  -أكشو مغ حب بل كانت في زواؿ ما يحجب أو يدتخ ذلظ الحب. والحب 

نغفل ىػ حالة مغ الػجػد؛ فكيف أنشا لع نمتفت لحلظ مغ قبل؟ وكيف لشا أف نتغاضى عغ ذلظ أو  –العرػر 
 عشو؟ 

احتجت إلى سشػات ألضع ىحه التجخبة ضسغ سياؽ مشاسب. فحتى تمظ المحطة، كشت أرػ في  لقج
عخفت اآلف أف يدػع وبػذا والوتدػ  شياألدياف السشطسة مجخد تخاكسات مغ جيل وخخافات أسبلفشا. لكشّ 

أرػ في زلت أنشي ما وغيخىع مغ الحكساء والقجيديغ لع يكػنػا محس دجاليغ أو مخضى فراـ وصخع. فسع 
أدياف العالع مجخد ُحصاـ فكخؼ تع الحافع عمى وجػده مقابل تكاليف اقترادية واجتساعية باىطة، إال أنشي 

 فيست اآلف أنو يسكغ استشباط حقائق نفدية ىامة مغ تحت ذلظ الحصاـ والخكاـ.
_____________________ 

 
يع "روحانيػف وليدػا متجيشيغ"، ومع أف ىحا يرف عذخوف في السئة مغ األمخيكييغ أنفديع عمى أن

 االدعاء يدعج السؤمشيغ والسمحجيغ عمى حج سػاء، إال أف الفرل بيغ الجيغ والخوحانية أمخ فيو تساـ الحكسة
والتعقل. وىشا يشبغي التأكيج عمى حقيقتيغ ىامتيغ ومتخابصتيغ وىسا أف عالسشا يتسدؽ وعمى نحػ مدتفحل 

 أفزلي عمى جسيع السثقفيغ استشكارىا، وأف بإمكاف العمع والثقافة العمسانية تػفيخ سبل بدبب عقائج ديشية يشبغ
 . وأحج أىجاؼ ىحا الكتاب دعع ىحه القشاعات مغ الشاحيتيغ الفكخية والتجخيبية.لفيع البذخية
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كخه العجيج مغ القخاء مدألة مغ الزخورؼ أف أتشاوؿ فإّف وقبل أف أسيب أكثخ في ىحا السػضػع، 
 عشج اإلشارة لمتأمل عمى أنو "تجريب روحاني"–لسرصمح الخوحانية. ففي كل مخة أستخجـ فييا ىحه الكمسة 

 .انتقادات مغ زمبلئي السذككيغ والسمحجيغ الحيغ يخوف في ذلظ خصأ جديسا   ترمشي-السثاؿعمى سبيل 
إغخيقية لكمسة  ، وىػ تخجسةspiritusلمجحر البلتيشي لمكمسة وىػ  spiritتعػد أصػؿ كمسة روح 

pneuma باعتقادات حػؿ أرواح غيخ  "َنَفذ". وقخابة القخف الثالث عذخ أصبح السرصمح مختبصا  يوالتي تعش
أخخػ أيزا: فشقػؿ روح الذيء أؼ  يَ مادية وكائشات خارقة لمصبيعة وأشباح ...إلخ. وقج اكتدبت الكمسة معان

مغ كثيٌخ . ومع ذلظ يخػ spiritsل السذخوبات الخوحية جػىخه وأساسو، ونذيخ بيا لبعس السػاد الستصايخة مث
 غيخ السؤمشيغ كل األشياء " الخوحانية" عمى أنيا متأثخة بخخافات العرػر الػسصى.

. نعع، عشجما تتجػؿ بيغ مسخات 1يثيخونو مغ مذاكل لغػية حػؿ السعشى فيساال أتفق معيع إنشي 
لكغ و ف والدحاجة عشج جشدشا البذخؼ بالقشصار. ستخػ التميّ فإّنظ ورفػؼ أؼ مخكد لبيع الكتب "الخوحانية" 

أو السرصمح  ،الحؼ يثيخ إشكالية أكبخ mysticalكي "تشدّ  مرصمح "عجا عغ  –مرصمح آخخ  ليذ ثّسة
أؼ الجيج الحؼ يبحلو الشاس خبلؿ التجرب عمى  contemplative "ميتأمّ "األكثخ ضيقا في السعشى وىػ 

نػاع مغ السخجرات أو السيمػسات أو أية وسائل أخخػ لتخكيد أذىانيع في المحطة التأمل، أو خبلؿ تعاشي أ
الحالية مغ أجل خمق حاالت غيخ عادية مغ الػعي. وال يػجج أؼ كمسات أخخػ تعّبخ عغ الخبط بيغ ىحا 

 الصيف مغ التجارب وبيغ حياتشا األخبلقية. 
وتجريبات ومسارسات روحانية كبلسيكية ومفاىيع  سأتشاوؿ بالشقاش في صفحات ىحا الكتاب ضػاىخَ 

في سياؽ فيسشا الحجيث لمحىغ البذخؼ. ولغ أستصيع القياـ بحلظ باستخجاـ األلفاظ والسفاىيع الزيقة التي 
. وبشفذ االعتحارمديج مغ  مي، دوف وتأمّ سأستخجـ مرصمحات مثل روحاني ومغ ثعَّ  ،ترف تجارب عادية

 لتجارب والصخؽ التي تسيد ىحه السرصمحات.الػقت سأكػف دقيقا وُمحجدا في وصف ا
لؤلدياف، وال أنػؼ مسارسة ىحه اليػاية عمى ىحه  ناقجا   لقج كشت وال زلت ولعجد مغ الدشػات صػتا  

لغ بأنيع ائي أف يصسئغ أكبخ السذككيغ مغ قخّ فإنشي آمُل وبسا أنشي ناشط ججا في ىحا السجاؿ، ، الرفحات
 يا  كاف ا  الترخيح التالي قجر يتزّسغ كبلـ فارغ بيشسا أستعخض وأناقر ىحه السػاضيع الججيجة. وربسا  أؼّ  وايجج
ما سػؼ أقـػ بو  : ال يشبغي أف يؤخح أؼٌّ مسا سيخد في ىحا الكتاب عمى محسل اإليساف، فكل  الصسأنيشةمغ 

اختباره مغ خبلؿ تجاربكع الخاصة ىػ مجخد وصف لصبيعة التجخبة ذاتيا. وكل ما ُأؤكج عميو ىشا، يسكشكع 
 في حياتكع، وىحا كل ما أريج تذجيعكع عمى القياـ بو.
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تذييج جدخ بيغ العمع والخوحانية الرتكاب أحج ىحيغ الخصأيغ: فإذا ما  السؤلفػف الحيغ يحاولػف يسيل 
نية ويفتخضػف كانػا مغ العمساء فإنيع يشصمقػف عسػما مغ وجية نطخ يزعفػف بيا مغ قيسة التجارب الخوحا

شخيقة مزخسة لػصف حاالت عادية لمحىغ، مثبل حب الػالجيغ ألبشائيع أو اإللياـ الفشي أو  بج وأنياأنو ال 
االنبيار بجساؿ الدساء ليبل. في سياؽ ىحا السعشى قج يربح ذىػؿ أيشذتايغ مغ وضػح قػانيغ الصبيعة وكأنو 

فإنيع يشطخوف ( New Ageحىب "العرخ الججيج" )ضخب مغ الخؤػ الباششية. وإذا ما كانػا مغ مفكخؼ م
 -نحػ مغخر وُمخادع عمى-يسججوف الحاالت الستغيخة لمػعي مغ خبلؿ الخبط إذ بصخيقة معاكدة لمسػضػع، 

بيغ تجارب شخرية وبيغ الشطخيات الغخيبة في الفيدياء. فسثبل، ىشا يشبؤونشا بأف بػذا وغيخه مغ الستسخسيغ 
فػؽ الحات بذكل  بعمع الكػف الحجيث أو عمع السيكانيكا الكسية وذلظ لقػليع بسفيـػ الدسػّ وا ؤ في التأمل قج تشب

 عمعٍ  خيارنا بيغوفي نياية السصاؼ يكػف ، "الحىغ الػاحج" الحؼ أنجب الكػف  ػج ىػيتشا مع ما يعخؼ بيػحّ 
 ال تشدجع مع العمع والعقل. زائف أو روحانيات زائفةٍ 

العمساء والفبلسفة ميارات عالية في التأمل واالستبصاف في الػقت الحؼ  مغ ر عجد قميل ججا  لقج شػّ 
يذكظ فيو األغمبية الداحقة مشيع في وجػد مثل ىحه السيارات أصبل. ومقابل ذلظ ال يعخؼ العجيج مغ 

. لكغّ  العطساء شيئاالستأمميغ  خضو أو االرتباط بيغ الحقائق العمسية والحكسة الخوحانية أقػػ مسا يفت عغ العمـػ
 يتػقعو أغمبية الشاس.

حػؿ أصل الكػف، إال أنيا تثبت  عغ الكثيختشبئشا ومع أف ما يشذأ داخمشا مغ رؤػ أثشاء التأمل ال 
بعس الحقائق القػية حػؿ الحىغ البذخؼ. فيي تثبت مثبل بأف فيسشا التقميجؼ لمحات إنسا ىػ وىع، وأف 

خ مباشخة خ بيا تؤثّ سيا، وأف الصخيقة التي نفكّ ت يسكغ تعمّ العػاشف اإليجابية مثل الخأفة والربخ ىي ميارا
 عمى ما نعيذو مغ تجارب في ىحا العالع.

. فاألساليب السختمفة في في وقتشا السعاصخ مغ الجراسات حػؿ الفػائج الشفدية لمتأمل يػجج كثيخٌ 
فية واإلدراكية وفي اإلحداس التأمل تحجث تغييخات شػيمة السجػ في القجرة عمى االنتباه، وفي الشػاحي العاش

 ،كميا تختبط مع تغييخات وضيفية وبشيػية في الجماغ. وىحا السجاؿ مغ البحػث في تدارع كبيخ باأللع. وىحه
تساما مثل التدارع في وعيشا بحواتشا وفيسا يتعمق بحلظ مغ الطػاىخ الحىشية. وعشج الشطخ في التقجـ في مجاؿ 
تكشػلػجيا الترػيخ العربي نجج أنو لع تعج ىشالظ عػائق أماـ العمع في البحث وسبخ شبيعة بعس التجارب 

 الخوحانية.
قج  ،الحيغ ببل عقائج وكحلظ أولئظ ،مغ مختمف العقائج والبج مغ التسييد بيغ الجيغ والخوحانية، ألف الشاس



 
 

 

7 
 

ىحا  معّيغ لرالحمغ مشطػر  عادة  ما ُتفّدخُ عاشػا تجارب روحانية مذابية. ومع أف تمظ الحاالت الحىشية 
الجيغ أو ذاؾ، إال أنشا نعمع بأف ذلظ خصأ. فبل شيء مسا يجخل فيو السخء مغ تجارب روحانية سػاء أكاف 

 –داخمي  أو نػرٍ  غامخةٍ  أو سعادةٍ  الحات أو نذػةٍ  يدسػ فػؽ حبِّ  بٍّ مغ حُ  –سا أو ىشجوسيا مديحيا أو مدم
وذلظ ألف اعتقاداتيع ال تتػافق مع بعزيا البعس مغ حيث  ،يذكل دليبل يجعع صحة معتقجاتيع ومػروثاتيع

 السشصق. إذف البج أف ىشاؾ قػانيغ أخخػ مدؤولة عغ ذلظ.
ة وغيخ متغيخة ما ىػ إال وىع. وىحا ىػ السػضػع األساسي الحؼ يتشاولو ىحا "أنا" ثابت ػإف الذعػر ب

" محجدة تقيع ككائغ أسصػرؼ وسط دىميد في الجماغ. وأنو يسكغ تغييخ ذلظ أو "أناالكتاب. فبل يػجج ذات 
ع في مكاف ما وراء عيشيظ وأنظ تشطخ لعالع مشفرل عشظ. وم بػجػدؾ جاثسا   ىشاؾ إحداسا  الذعػر مغ أف 

لسثل ىحه التجارب مغ "الدسػ فػؽ الحات" ضسغ الدياؽ الجيشي، إال أنو ال يػجج شيء  أنو عادة ما ُيشطخ
 مغ وجية نطخ كل مغ العمـػ والفمدفة فإف ىحه التجارب تسثل فيسا  و غيخ مشصقي فييا مغ حيث السبجأ. 

ىػ تعسيق ذلظ الفيع وتجاوز وىع  أوضح لصبيعة األشياء. والسقرػد بسفيـػ "الخوحانية" في سياؽ ىحا الكتاب
 األنا.

مكتدبة لشا مشح الػالدة، فالحكسة والدعادة  وإف كاف ُيشطخ لحاالت التذػير والسعاناة عمى أنيا حقػؽٌ 
متاحة ومتػفخة لشا أيزا. فالتجخبة البذخية في جسيع مطاىخىا تحتػؼ عمى برائخ ُتحجث تحػالت ىائمة في 

ال بج أف تفيع ضسغ سياؽ عمـػ األعراب وعمع الشفذ والسجاالت ذات دية ىحه الحاالت الشف الػعي. لكغّ 
 الرمة بحلظ.

 وكل   ،غالبا ما ُيػجو لي سؤاؿ حػؿ البجيل عغ األدياف السشطسة. والجػاب في نطخؼ ىػ: "ال شيء
إلى  شيء". فمدشا بحاجة لبجيل يزع مطاىخ الدخافة واالنقداـ في تمظ السعتقجات، مثل فكخة عػدة السديح

أو فكخة السػت دفاعا عغ اإلسبلـ كأسسى الغايات. فيحه  األرض وقحفو لغيخ السؤمشيغ في بحيخة مغ الشار،
والخأفة والخيخ األخبلقي والدسػ فػؽ الحات؟ ال يداؿ العجيج مغ  عغ الحبعة ومخدية. لكغ ماذا ترػرات مخوّ 

غييخ ىحه الفكخة مغ الزخورؼ أف نتحجث عغ الشاس يطشػف أف الجيغ ىػ السرجر والسخدف ليحه الفزائل. ولت
مثمسا نتحجث عغ أفزل العمـػ السػجػدة  تساما  ، مغ أؼ عقيجة الصيف الػاسع لمتجارب البذخية بذكل خاؿٍ 

.  لجيشا اليـػ
ومقجمة في الجماغ ودليل إرشادؼ في تعميع  غ نحػ التأملىحا الكتاب عبارة عغ محكخات لمداعي

أؼ اإلحداس بػجػد ذات نصمق  ،التأمل. والكتاب يفكظ ما يعتبخه معطع الشاس مخكد حياتيع مغ الجاخل
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عمييا "األنا". وال أنػؼ ىشا وصف كل الصخؽ التقميجية لمخوحانيات وتقييع نقاط الزعف والقػة فييا، بل ىجفي 
فتخة ال  ستُ اـ األدياف اإلقرائية والسبيسة. نعع، ىشاؾ ألساسة مػجػدة فييا، وقج كخّ ىػ التقاط األلساسة مغ رك

بأس بيا مغ حياتي في تأمميا. لكغ ال بج لشا مغ التداـ الرجؽ واإلخبلص مع أعسق قػانيغ الشقج العمسي دوف 
ر بالفعل تعاليع محجدة تقجيذ لمسػروثات عشج جعل ىحه األلساسة في متشاوؿ األيجؼ. ومع أنشي أناق تعطيع أو

مثل البػذية واإلدفايتا فيجانتا في اليشجوسية، إال أف الغخض ليذ تقجيع تفاصيل شاممة؛ فالقخاء السشتسػف ألؼ 
مغ ىحه التقاليج أو الخوحانيات أو مسغ يتخررػف في الجراسة األكاديسية لؤلدياف قج يخوف في أسمػبي 

فسا ىػ متاح لجيشا مغ وقت ال يكاد يكفي  ،ي عجمة مغ أمخؼ أنشي فبرخاحة . لكششي أرػ عجخفة وغخورا  
دراسة حجيثة حػؿ األسمحة،  لذخح الفكخة اليامة في كتاب واحج أو في فتخة حياة واحجة. تساما مثمسا أف أؼّ 

. والخحوؼ سػؼ تححؼ كل ما يتعمق بإلقاء التعاويح في الحخوب، وعمى األغمب أنيا ستتجاىل ذكخ السقبلع
 مخ في ىحا الكتاب، فدػؼ أركد عمى ما أعتبخه السبادغ والخصػط العخيزة التي تحسل لشا آماال  وكحلظ األ

 في مجاؿ البحث والجراسة الخوحانية.
اء في الشطخ في شبيعة أذىانيع ضسغ رؤػ ووجيات نطخ ججيجة. لمقخّ  ـ تجخبتي الذخرية عػنا  وأممي أف تقجّ 

وفي حياة معطع الشاس الحيغ ألتقي بيع ىػ أسمػب شخح عقبلني  يبجو أف ما ُيفتقخ إليو في العمسانيةإذ 
إلى لسػضػع الخوحانية. والغخض مغ ىحا الكتاب تقجيع آراء واضحة لمقخاء حػؿ ىحه السذكمة باإلضافة 

 مجسػعة مغ األدوات التي سػؼ تعيشيع عمى حميا معتسجيغ عمى أنفديع.
 

  

                                                 
  المترجم -سالح بدائً كان مستخدما فً الصٌد وٌرتبط بسكان أسترالٌا األصلٌٌن 
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 البحث عؼ الدعادة
 

، وستغادر ىحه األرض لتجخل األمنفدغ خارج ىحا العالػ الحي يذبو رحػ  ما ستجج   يؽما  "
. وستعمػ أن عبارة:" أرض هللا واسعة" ىي كمسات واسعا  مجى   –في جدجك  بيشسا ما تدال بعج   –

 "ترف البقعة التي جاء مشيا القجيدؽن.
 جالل الجيؼ الخومي

 
ال تدتخجـ غالبا  "كيتشدّ "و "روحاني"أتفق مع العجيج مغ السمحجيغ في قمقيع مغ أف مرصمحات مثل 

. وغالبا   بل في التعبيخ ،في التعبيخ عغ شبيعة بعس التجارب بعيشيا  ،ما تدتخجـ أيزا   عغ الػاقع في العسـػ
 خػ العجيج مغ زمبلئي السمحجيغ أف كلَّ . ولحلظ يوأخبلقيا   في دعع معتقجات ديشية غخيبة فكخيا   ،كبيخ وإلى حجّ 

ىحا  ما يقاؿ عغ الخوحانية ما ىػ إال أعخاض لسخض عقمي أو شكل مغ أشكاؿ الججل أو خجاع الشفذ. لكغّ 
ف السبلييغ مغ الشاس يجخمػف في تجارب ال يتػفخ في المغة ما يعبخ عشيا سػػ كمسات إحيث  ،يثيخ مذكمة

عمى ىحه التجارب. وعشجما يشطخ  زائفة بشاء  مغ الشاس معتقجات  ويبشي العجيج ،كيمثل روحاني وتشدّ 
ولػ ذرة مغ  ،فإنيع بحلظ يعصػف  ،السمحجوف لعبارة الخومي في األعمى عمى أنيا مغ أعخاض لتذػير ذىشي

 لع يكتذفو سػػ القميل مشا. ألقل خرػمشا عقبلنية. فالحىغ البذخؼ بالفعل يزع اتداعا   ،السرجاقية
أنػاع االنتباه السدرية والسخدية لجيشا بيشسا نقـػ بأمػر حياتشا االعتيادية سػاء في وتطيخ بعس 

ؽ أو ونحغ ندتغيب بعزشا أو في ججالشا مكخريغ نفذ األنساط الدمبية مغ التفكيخ في شخيقشا نحػ التدػّ 
قزي الكثيخ مغ لي وكأنشي أإذ يبجو حالي كسثاؿ عمى ذلظ:  أف أكتفي بالحجيث بمدافِ  القبخ. وربسا عميّ 

مغ السسكغ  ىشاؾ بجيبل، وأفّ  بأمػر تثيخ أعرابي. لكغ يطيخ لي مغ تجاربي في التأمل أفّ  وقتي مدتغخقا  
 التخمي عغ القػػ الدمبية في الحات حتى لػ كاف ذلظ لمحطات قريخة مغ الدمغ.

سػاء مغ  –ت االنتباه كامَ الػاعي لسَ  االستخجاـورجاال وججوا في  لقج أنجبت العجيج مغ الثقافات نداء  
وا بحلظ بعج إدراكيع ؤ لمعالع. وعادة ما بج إدراكيع وفيسيعأسمػبا يغيخ مغ  –خبلؿ التأمل أو اليػغا أو الربلة 

فشحغ ندعى وراء التستع بحػاسشا مغ خبلؿ مذاىجة السشاضخ  أف الدعادة تيخب مشا حتى في أفزل الطخوؼ.
ونحيط أنفدشا  ،ونخضي فزػلشا الفكخؼ  ،مفة والتمحذ باألذواؽوسساع األصػات والذعػر باإلحداسات السخت

باألصجقاء واألحبة، ونريخ ذواقيغ لمفشػف أو السػسيقى أو السأكػالت وخبخاء فييا عمى تشػعيا. لكغ السدخات 
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سخيعة الدواؿ. وعشجما نذعخ باالبتياج نتيجة لبعس الشجاح السيشي فإف ىح السذاعخ تغسخنا في  في شبيعتيا
الدعي والبحث يدتسخاف. وتتخكد جيػدنا لحطة بعج  ، ثع تفتخ بعج ذلظ. لكغّ يػما  أو ربسا  ة الشذػة ساعة  سكخ 

 لحطة في دفع السمل والكجر بعيجا عشا. 
أف نكػف في حالة مغ الخضى التاـ والجائع في عالع مغ التغييخ السدتسخ.  إّف مغ غيخ السسكغ

وىل ىشاؾ  ،تمظ الحقيقة إف كاف ىشاؾ مرجر أعسق لمدعادة والخفاهويتداءؿ العجيج مغ الشاس بعج إدراكيع ل
ب األلع؟ وىل ىشاؾ شكل مغ الدعادة ال يذتخط أشكاؿ لمدعادة دوف التكخار الختيب لدعيشا وراء الستعة وتجشّ 

في  فيو تػفخ األشعسة السفزمة لجيشا، أو قخبشا مغ األصجقاء واألحبة، أو كتب جيجة نقخؤىا، أو أمخ نتصمع لو
إجازة نياية األسبػع؟ ىل مغ السسكغ أف نكػف سعجاء قبل حجوث أؼ شيء مغ ذلظ القبيل؟ قبل تمبية جسيع 

 في الدغ والسخض والسػت؟ والتقّجـ الخغبات، ورغع جسيع صعػبات الحياة حتى وسط األلع الجدجؼ 
الجػاب عمى ىحا  عمى إجابتشا عمى ىحا الدؤاؿ، ويعير معطسشا كسا لػ أفّ  يعير جسيعشا بشاء  

بعج لحطة وراء ما يستعشا  الدؤاؿ ىػ "ال".ال، ال شيء أروع مغ تكخار الدعي الحثيث ودوف تػقف لحطة  
 والشفػر مسا يؤلسشا، سػاء مغ األمػر الحدية أو العاشفية أو الفكخية. 

اس إلى في الػجػد البذخؼ ما ىػ أكثخ مغ ذلظ. ويشجفع العجيج مغ الش بعس الشاس يخوف أفّ  لكغّ 
مغ خبلؿ الجيغ نتيجة ما يشادؼ بو بػذا أو يدػع أو غيخىع مغ الخمػز السعخوفة. وغالبا ما يبجأ  التفكيخ بحلظ

مرادر أعسق لمخفاه  ف ل وتخكيد انتباىيع في تجاربيع لعميع يججو ب عمى التأمّ مثل ىؤالء الشاس بالتجرّ 
ة مجة أشيخ أو سشػات حتى ييدخوا ويديمػا والدعادة. حتى إف بعزيع قج يختمي بشفدو في كيػؼ أو أديخ 

لكغ لساذا يقـػ أحج بأمخ كيحا؟ ال شظ أف ىشاؾ العجيج مغ الجوافع وراء االنعداؿ عغ العالع،  حجوث ذلظ.
 ،إذا ما قاـ بسثل ىحه التجاربالفخد  وبعس ىحه الجوافع قج يتدبب في حجوث أذػ في الرحة الشفدية. لكغّ 

ستريخ سيمة بالشدبة لو. والسشصق في ذلظ أنو إذا كانت ىشاؾ فإنيا  ،لسة والتعقّ ي أعمى درجات الحكمع تػخّ 
لمدعادة الشفدية ال تذتخط إرضاء جسيع الخغبات، فبل بج أف ىحه األسباب ستبقى متاحة حتى عشج  أسبابٌ 

ج بحبيب قمبيا مثبل لديجة عشج تخاجعيا عغ الدوا زواؿ مرادر الستعة. والبج أف مثل ىحه الدعادة متاحة أيزا  
وضيفتيا ومستمكاتيا السادية لتشأػ بشفديا بعيجا في كيف أو أؼ بقعة أخخػ في في السجرسة الثانػية، تاركة   

 بيئة قاسية. 
وىػ  –ؼ وتييب معطع الشاس مغ مثل ىحا "السذخوع"ومغ األمػر التي قج تداعجنا في فيع تخػّ 

مػف صحبة . فيع يفّز و عقاب في داخل سجغ آمغ ججا  كأن لبلنفخادأف الشاس تشطخ  ىػ-محػر حجيثشا ىشا 
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 عغ قزاء فتخة شػيمة مغ الػقت وحجىع في غخفة. لكغّ  اآلخخيغ حتى لػ كانػا مغ السجخميغ عػضا  
حاالت غاية في العسق مغ الدعادة يّجعػف حرػؿ الحيغ يشتسػف لمعجيج مغ التقاليج الخوحانية الستجربيغ 

 شػيمة مغ الدمغ.الشفدية في خمػاتيع لفتخات 
خ كتابات الستأمميغ عمى أنيا قائسة مغ األوىاـ خ ىحا؟ إما أف نفدّ كيف يشبغي عميشا أف نفدّ  ،إذف 

أو أف أولئظ الشاس بالفعل كانػا يعيذػف رؤػ وبرائخ كانت تحخرىع  ،مقرػدا   دجبل  بػصفيا أو  ،الجيشية
 ظ" آلالؼ مغ الدشيغ. تحت مدسيات "الخوحانية" و"التشدّ 

الدعي وراء  في-العكذ مغ العجيج مغ السمحجيغ  عمى-قج قزيت فتخة شػيمة ججا مغ حياتي و 
نذػء أدياف العالع. ورغع تجخبتي السؤلسة في أيامي القميمة األولى  أدت إلىتجارب تذبو تمظ التجارب التي 

والسعمسيغ  *بلماتفي خمػتي عشجما كشت في جباؿ كػلػرادو، إال أنشي درست مع عجد كبيخ مغ الخىباف وال
سػػ التأمل.  ءبذي دوف القياـفي خمػة الحيغ عاش بعزيع عقػدا   وغيخىع مغ الستأمميغومسارسي اليػغا 

وفي أثشاء فتخة الجراسة قزيت سشتيغ في معتدؿ صامت )أؼ يتسيد بالرـػ عغ الكبلـ( عمى فتخات تتخاوح 
 ساعة يػميا.  78إلى  71فة مغ التأمل مجة بيغ أسبػع إلى ثبلثة أشيخ، تجربت فييا عمى أساليب مختم
عادة ما تتاح لو تجارب ال تكػف متاحة لسغ لع فوأؤكج أنو عشجما يجخل السخء في ىحه الخمػات 

يخػضػا مثل ىحه التجارب مغ الرست والتأمل مجة أسابيع أو أشيخ ال يقـػ فييا بذيء مغ كبلـ أو قخاءة أو 
لحطة بمحطة. وأعتقج أف مثل ىحه الحاالت الحىشية تشبئشا بالكثيخ عغ كتابة سػػ مبلحطة ما يجور في وعيو 

أف ىشاؾ بجيبل عغ وقػعشا أسخػ لسا يجور في  وجج الستأممػف شبيعة الػعي وإمكانات الدعادة البذخية. لقج 
ىػياتشا بسا في أذىانشا  دوف تحجيجيحػؿ  بجيبل-عغ السيتافيديقيا واألساشيخ والعقائج الصائفية  بعيجا-أذىانشا 

 البجيل يبجد وىع الحات بسعشاىا التقميجؼ. وإدراؾ ىحامغ أفكار. 
حياة وعير تخػ معطع السػروثات الخوحانية أيزا بأف ىشاؾ ارتباشا بيغ مفيـػ الدسػ فػؽ الحات 

غ أف ىشاؾ بأنو ليذ بالزخورة أف تحسل جسيع السذاعخ الجيجة قيسا أخبلقية، ىحا عجا ع أخبلقية. عمسا  
أف العجيج مغ االنتحارييغ يذعخوف بدعادة كبيخة في  فعمى سبيل السثاؿ ليذ ثّسة شظٌّ أشكاال سمبية لمشذػة. 

أخبلقية في جػىخىا. التي ُتعّج الحىشية  شذػةمغ الستعة وال أشكاال  ىشالظ  لكغّ  ،الحذػدوسط قبل الدج بأنفديع 
ال تبجو ألفاضا مبالغا فييا، فيي تسثل حاالت مغ الػعي كسا  واستخجاـ كمسات مثل "الحب البلمتشاىي" حيشئح

                                                 
*
 المترجم - الالما هو لمب تشرٌفً للمعلم البوذي فً التبت 



 
 

 

12 
 

السعقػؿ إشبلقا مغ الشاحية السشصقية والعمسانية أف يكػف أتباع محاىب مغ العرخ  ومغ غيخأشخت ليا سابقا. 
 مغ سيقخوف برجؽ تجخبة الحب البلمتشاىي. الحجخؼ أو العرخ الججيج وحجىع

عبلقاتشا بو فعميا مغ الحكسة. فشحغ نجيج الحفاظ عمى تشطيع  وأغمبشا في ضاىخه ال يبجؼ ما يتستع
وتحديغ وضعشا الرحي والحفاظ عمى الػزف السشاسب وتعمع ميارات مفيجة وحل  ،وقتشا بذكل جيج وتػضيف

العجيج مغ ألغاز الػجػد األخخػ. لكششا نجج في نفذ الػقت مذقة في اتباع السدار الػاضح نحػ الدعادة! فإذا 
لكشظ قج ال  ،ستجج لجيظ الكثيخ مغ الشرائح السفيجةفإنيا لتحديغ حياتيا،  صجيقاتظ نريحةأعد  شمبت مشظ
. فسغ ناحية، ال تغجو الحكسة أكثخ مغ مجخد قجرة الفخد عمى اتباع حياتظ الػاقعية الشرائح فيتصبق تمظ 

لقج تع تشاوؿ ذلظ كمو ضسغ نرائحو. فبل بج مغ اإلدراؾ العسيق لصبيعة أذىانشا الحقيقية. لكغ لدػء الحع 
  الدياؽ الجيشي فقط؛ فتػارت خمف حجب مغ الخخافة والخجاع عبخ تاريخ البذخية.

احتياجاتشا ورغباتشا مع  نأخحه، وتتكاثختشذأ مذكمة البحث عغ الدعادة في ىحا العالع مع أوؿ نفذ 
لحىغ الحؼ يثقمو تشاوب مجخد قزاء بعس الػقت مع شفل صغيخ يجعمشا نبلحع ذلظ ا ساعة. إفمخور كل 
تدتسخ نفذ عسمية  لكغ- ربسا-تقل دمػعشا وضحكاتشا  دوف تػقف. ومع تقجمشا في العسخ شذػةاألسى وال

 التغييخ وىي مجسػعة معقجة مغ األفكار والعػاشف الستكجرة والسعكخة تمييا أخخػ، مثل أمػاج السحيط.
عثػر عمييا والحفاظ عمييا وصػنيا وكأنيا في البحث وراء سعادتشا ثع ال مكخسػف أنفدشاوجسيعشا  

مذخوع عطيع، بغس الشطخ إذا ما كشا نفكخ بيحا الذكل أـ ال. وال يعشي ىحا القػؿ بأف كل ما نخغب بو ىػ 
نحتاج جيػدا استثشائية إلنجاز العجيج مغ األمػر،  مسكشة. فشحغمجخد الستعة والحرػؿ عمى أسيل حياة 

شاء. ويعمع الخياضيػف أف بعس أشكاؿ األلع فييا أحاسيذ رائعة، مثبل حخؽ ويتعمع بعزشا الذعػر بمحة الع
العزبلت نتيجة لخفع األثقاؿ. لكغ ىحا قج يكػف ألسا مبخحا إذا كاف عخضا لسخض عزاؿ، أما إذا ارتبط 

كخ بيا . وىشا نخػ أنو ال انفراؿ بيغ اإلدراؾ والعاشفة، فالصخيقة التي نفإحداس بالمحةبالرحة والمياقة فيػ 
 حػؿ تجخبة ما يسكغ أف تحجد تساما مذاعخنا تجاه تمظ التجخبة. 

وفي أحياف أخخػ نخيج  شذػةودائسا ما نػاجو التػتخ ونزصخ لمتشازالت، وفي بعس األحياف نخغب بال
الشطخ عغ وبرخؼ نادرا ما نخغب بحلظ مع وجبة الفصػر.  شالكش ،الخاحة. قج يخوؽ لشا محاؽ الذكػالتة والشبيح

لسشاسبة فإف أذىانشا دائبة الحخكة ، غالبا تجاه السدخات )أو مرادرىا الػىسية( وبعيجا عغ األلع، ومغ السؤكج ا
 أنشي لدت أوؿ مغ يبلحع ذلظ. 
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تشذأ معطع الثقافات مغ جيجنا الحثيث في البحث في فزاء االحتساالت عغ اآلالـ والسدخات. 
وتمبي  ،والسػت وتقّجـ الدغميل السعاناة الستعمقة بالسخض فتحاوؿ العمـػ الصبية تحديغ وضعشا الرحي وتق

وتدعى السؤسدات الدياسية واالقترادية في ضساف  ،لمسعمػمات والتدمية اإلعبلـ عصذشاجسيع أشكاؿ 
التعامل الدمسي بيغ بعزشا البعس، ويتع استجعاء الذخشة أو الجير عشجما ال يكػف ذلظ مججيا. والحزارة 

تعتبخ آلة ىائمة اختخعيا الحىغ البذخؼ لتشطيع حاالتو السختمفة. ونحغ باستسخار  –قاءنا عجا عغ ضسانيا ب –
أو لمعالع الحؼ تخغب أذىانشا في العير فيو. وحيثسا نطخنا، نخػ دليبل إما عمى فذمشا  وتعجيلٍ  في خمقٍ 

فاألجػبة الخاشئة ألية مدألة تفػؽ األجػبة  ،. ولدػء الحع يتستع الفذل بسيدة شبيعية فػؽ الشجاحنجاحشا
 الرحيحة وبجرجة كبيخة. ويبجو أنو مغ األسيل كثيخا تجميخ األشياء بجال مغ إصبلحيا. 

 
مغ الرعب أال نذعخ بالقمق نتيجة انترار قػػ الفػضى،  رغع جساؿ عالسشا وعطع اإلنجازات البذخية، فإفّ 

ميسا كانت سيمة السشاؿ،  اإلتقاف أواىج الحياة ميسا بمغت مغ وليذ فقط في الشياية بل في كل لحطة. ومب
ف تشذأ حتى تأخح بالتزاؤؿ، ليشذأ مكانيا رغبات وليجة أو مذاعخ باالندعاج. أىي في شبيعتيا زائمة. فسا 

بعج لحطة تذعخ بالتخسة لجرجة أنظ عمى  ظفتخذى مثبل وأنت تأكل وجبتظ السفزمة أنيا لغ تذبعظ، لكشّ 
ما يداؿ ىشاؾ مجاؿ لمحمػػ.  –لكغ ومع ذلظ وبقجرة خرائز عجيبة لمفيدياء  –تجعي الصبيب وشظ أف تد

 إّف اإلحداس بجؼءتجـو متعة تشاوؿ الحمػػ بزع ثػاف، ويتبلشى الصعع العالق في فسظ مع شخبة ماء. 
طل تذعخ ومع االنتقاؿ إلى ال ،سخعاف ما تربح أكثخ مغ البلـز يالكشّ  جسيل، أشعة الذسذ عمى بذختظ

. ىل ىشاؾ كشدة صػفية في  بارتياح فػرؼ لكغ بعج دقيقة أو اثشتيغ، يريخ اليػاء العميل أبخد مغ البلـز
الديارة؟ لشمقي نطخة؟ نعع، وججت بمػزة. فتذعخ اآلف بالجؼء. لكغ ىل يعجبظ مطيخؾ في ىحه البمػزة؟ ربسا 

 أنو حاف الػقت لمتدػؽ وشخاء الججيج؟ وىكحا دواليظ. 
يبجو أف ما نقـػ بو ليذ أكثخ مغ مجخد التحبحب بيغ ما نخغب بو وما ال نخغبو. والدؤاؿ الحؼ يصخح 

ما في كمسة  بكل-؟ ىل مغ السسكغ أف تذعخ بذكل أفزل بكثيخ أمػٌر أىعَّ نفدو ىشا:" أليذ في الحياة 
الحياة  لتغييخ؟ تبجأاتذعخ بو عادة؟ ىل مغ السسكغ أف تذعخ بخضى دائع رغع حتسية  مسا-معشىأفزل مغ 

الخوحية بياجذ أف تكػف اإلجابة عمى مثل ىحه األسئمة ب "نعع". والستجرب الحقيقي في الحياة الخوحية ىػ 
شخز اكتذف أنو مغ السسكغ أف يكػف مختاحا ومصسئشا في ىحا العالع دوف الحاجة لدبب يبخر ذلظ، حتى 

فيـػ الدسػ فػؽ حجود الحات. ومغ السذككيغ ججا م االرتياح يذبوولػ لبزع لحطات في كل مخة. إف ىحا 
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في ىحه اآلراء أولئظ الحيغ لع يحوقػا أبجا شعسا مثل ىحا الدبلـ الحىشي. ومع ذلظ فإف حالة الدعادة مغ خبلؿ 
الدسػ فػؽ الحات ىي حالة مػجػدة ويسكغ أف نمسحيا في كل لحطة. وشبعا أنا ال أدعي أنشي عذت كل ىحه 

ىحه التجارب وغالبا ىؤالء الشاس  أيَّا مغمغ الشاس الحيغ يطيخ أنيع لع يعيذػا  تقي بالعجيجألالحاالت، لكششي 
 بعجـ اىتساميع بالحياة الخوحانية.  ف ىع مغ يعتخفػ 

وال غخابة في ىحا؛ فعادة ما يدعى الشاس وراء ضاىخة الدسػ فػؽ الحات ويفدخونيا ضسغ سياؽ 
لتجخبة عمى وجو الخرػص. فكع مغ السديحييغ، شعخوا بقمػبيع ديشي، ويديج إيسانيع مغ وراء مثل ىحه ا

، لكشيع قخروا تخؾ السديحية وأعمشػا إلحادىع؟ ليذ الكثيخ، عمى حج ضشي. وكع مغ الشاس بػسع العالعتتدع 
الحيغ لع يعيذػا أبجا مثل تمظ التجارب أصبحػا ممحجيغ؟ ال أعمع، لكغ ىشاؾ القميل مغ الذظ في أف ىحه 

لحىشية تسيد الشاس إلى فخيقيغ، فالسؤمشػف يخوف فييا دعسا لمعقائج القجيسة، وغيابيا يعصي غيخ الحاالت ا
 السؤمشيغ مديجا مغ الحرائع لخفس األدياف.

وىحه مذكمة يرعب تشاوليا بالشدبة لي في كتاب واحج، ألف العجيج مغ القخاء ليذ لجييع أدنى فكخة 
لخوحية، وقج يفتخضػف بأف اآلراء التي أقجميا يجب أف تؤخح عسا أتحجث عشو عشجما أصف بعس التجارب ا

فقج يطشػف أنيع يعمسػف تساما ما أتحجث  ،عمى محسل اإليساف. ُويعتبخ القخاء الستجيشػف تحجيا مغ نػع آخخ
أماـ فيع  عػائق كبيخةالعقائج الجيشية. ويطيخ لي أف كبل مغ ىحه السػاقف تسثل إحجػ عشو، ماداـ يتفق مع 

انية كسا أنػؼ تػضيحيا في ىحا الكتاب. وكل ما أتسشاه، أف تشطخ في التجريبات السقجمة في ىحا الكتاب الخوح
 بحىغ متفتح ميسا كانت الخمفية التي جئت مشيا.
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 الجيؼ والذخق والغخب
 

كل األدياف متذابية فيقاؿ بأنيا جسيعا تعّمع نفذ السبادغ  االعتقاد بأفغالبا ما ُيذِجع الكثيخوف عمى 
األخبلقية، وكميا تحث أتباعيا عمى تأمل نفذ الػاقع اإلليي. وأنيا تذتخؾ بشفذ الجرجة مغ الحكسة والخأفة 
وما تجعيو مغ حقائق. أو يقاؿ بأنيا متذابية بسا فييا مغ الديف ومغ بث لبلنقداـ، كل حدب وجية الشطخ 

 شصمق مشيا.التي ي
بػجػد أؼ مغ ذلظ التذابو فيسا بيشيا، ألف معطع األدياف  مغ االدياف وال يعتقج األتباع الجادوف ألؼ

تجعي أمػرا تشاقس بعزيا البعس. لكل قاعجة شػاذ، لكغ ىحا ال يداعجنا كثيخا في وضع ال يدسح سػػ 
بعس مغ معتقجات غيخىا مغ األدياف.  ؟ فتعجد اآللية في اليشجوسية يدسح ليا بتقبلأو مشترخبػجػد خاسخ 

فعمى سبيل السثاؿ حيشسا ُيرخ السديحيػف عمى أف يدػع السديح ىػ ابغ هللا فإف اليشجوس عشجىا يجعمػف 
ىحه  أؼ حخج واحجا مغ آليتيع. لكغّ  ودوف  ويعّجونو بحلظأؼ تجديجا لئللو ) فيذشػ(،  avatarمشو أفتارا 

-ال غيخ، فاليشجوس ممتدمػف بأفكار ميتافيديقية محجدة  اتجاه واحجفي  الخوح الذسػلية لجػ اليشجوس محجدة
 ،وىحه أمػر تشتقجىا وبذجة معطع األدياف الخئيدية األخخػ  –قانػف الكارما وإعادة السيبلد وتعجد اآللية  مثبل

 ومغ السدتحيل ألؼ ديغ ميسا كاف مخنا أف ُيعطع الحقائق التي يجعييا ديغ آخخ. 
الييػد والسديحييغ والسدمسيغ يعتقجوف أف أديانيع ىي الػحي الكامل والحقيقي وال والسؤمشػف مغ 

مغ يشقريع االشبلع والجراية  شيء دوف ذلظ، ألف ذلظ ىػ ما تقػلو كتبيع السقجسة حػؿ نفديا. لكغّ 
عمى وحجة جسيع دليٌل عمى أنيا  " العرخية، ويشطخوف إلييافي فيع استخاتيجية "حػار األديافيخصئػف 
 األدياف. 

لقج دخمت في الكثيخ مغ الشقاشات حػؿ مذكمة وحجة األدياف، فيي في رأيي مذكمة لغػية، فالجيغ 
مرصمح مثل الخياضة: فبعس الخياضات مدالسة لكشيا خصخة ججا )مثل تدمق الجباؿ الحخ(، وبعزيا أكثخ 

ال يتعجػ خصػرة الػقػؼ تحت الُجوش )مثل  أمانا لكشيا مخادفة لمعشف )مثل الفشػف القتالية(، وبعزيا
البػليشغ(. ومغ السدتحيل معخفة ما يقـػ بو الخياضيػف بالفعل وكحلظ معخفة متصمبات المياقة الجدجية مغ 
، فمػ سألشا ما ىػ القاسع السذتخؾ بيغ جسيع الخياضات عجا عغ التشفذ؟ ستكػف  مجخد الحجيث في العسـػ

 ". ونفذ الذيء يشصبق عمى مرصمح ديغ.اإلجابة عغ ذلظ: "ليذ الكثيخ
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مغ نفذ  ونفذ الذيء يسكغ قػلو حػؿ الخوحانية؛ فالعقائج الباششية السػجػدة في كل ديغ لع تأتِ  
العقائج والخؤػ األساسية في األدياف التي جاءت مشيا. فيي ال تتكمع بشفذ السشصق وال تتيح جسيعيا نفذ 

فخضو مغ قيػد وتزييق وال فيسا تسشحو مغ حكسة. فيي ال تذيخ ت فيساالحخية في التجخيب، وال تتذابو 
جسيعيا دائسا لشفذ الحقيقة األساسية، لكغ وإف قامػا بحلظ فيع ال يجيجونو جسيعا بشفذ الجرجة. وليدت جسيع 

 تمظ التعاليع قادرة عمى جمب أشياء تفػؽ الثقافات والعقائج األـ التي أنجبتيا.
بيغ دوائخ  غيخ مألػؼ ججا   ات بيغ األدياف والتقاليج الخوحانية أمخا  ويعج إضيار مثل ىحه الفخوق

يدسعػا أف اإلسبلـ يجعع العشف عمى العكذ مغ السحىب  يخيجوف أفالسفكخيغ. ومغ تجخبتي فإف الشاس ال 
 ىائبل   عائقا  بيشسا تسثل السديحية  ،في فيع الحىغ البذخؼ  ججا   راقيا   تجخيبيا   الجيشي، أو أف البػذية تقجـ أسمػبا  

مغ  مغ الجوائخ يعتبخ عقج مثل ىحه السقارنات السثيخة الستياء البعس ضخبا   ووسط كثيخأماـ مثل ىحا الفيع. 
 التعرب والتذجد.

الشاس ومغ جسيع العقائج أدركػا  يشبغي عمى كل األدياف والسسارسات الخوحانية أف تتشاوؿ نفذ الػاقع. ألفّ  
ما ىػ متاح لمحىغ البذخؼ  ويثسشػا كل. فسغ حيث السبجأ يسكغ لمجسيع أف يقجروا العجيج مغ الحقائق السذابية

مغ الييػد والسدمسيغ والسديحييغ والبػذييغ قج عبخوا عغ  إذف أف أفخادا   حػؿ الػعي والكػف. وليذ مدتغخبا  
ألدشا نعخؼ نفذ الخؤػ واإلحداسات؛ وىحا يطيخ أف اإلدراؾ والعػاشف البذخية أعسق مغ األدياف، )لكغ 

 ذلظ؟(، وىحا ال يجؿ عمى أف جسيع األدياف تفيع إمكاناتشا الخوحية. 
 Perennialوالشطخ لجسيع التعاليع الخوحانية عمى أنيا مجخد أشكاؿ لشفذ "الفمدفة الجائسة"

Philosophy نغفل عغ ىحه الشقصة اليامة واألساسية. كاف الكاتب ألجوس ىكدمي  يجعمشاAldous 
Huxley  ىػ مغ أبخز فكخة التذابو السدعػمة تمظ، عشجما نذخ مختارات أدبية تحت ذلظ العشػاف. وفيسا يمي

 كيف بخر ىحه الفكخة:
مغ  أوؿ Leibnizيعتبخ الفيمدػؼ اليبشتد  –Philosophia perennis"الفمدفة الجائسة" 

غابخ األزمشة. وىي ذلظ  ومػجػدة مشحاشتق ىحه الكمسة. فيحه الفمدفة الجائسة ىي ذات شبيعة كػنية 
في عالع الحياة واألشياء واألذىاف، وىي عمع الشفذ  ممسػسا   إلييا   البعج السيتافيديقي الحؼ يجرؾ واقعا  

مع الػاقع اإلليي، وىي األخبلقيات التي تجعل مغ  أو حتى مصابقا   مذابيا   الحؼ يجج في الخوح شيئا  
ل الكائشات غاية اإلنداف. وقج نجج أصػؿ ومبادغ الفمدفة السعخفة بأرضية الػجػد العميا والجػىخية لك

الجائسة ىحه في السعارؼ التقميجية واألعخاؼ لجػ البجائييغ في كل مشاشق العالع، وفي أشكاليا كاممة 
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التصػر في كل األدياف الخئيدية. ومغ األمثمة عمى ىحا القاسع السذتخؾ األكبخ بيغ األدياف جسيعا، 
تجويغ تعاليسو قبل خسذ وعذخيغ قخنا. ومشح ذلظ الػقت استسخ تشاوؿ نفذ عشجما قاـ أحجىا ب

 .2السػضػع مخارا وتكخارا مغ وجية نطخ كل مػروث ديشي في المغات الخئيدية في آسيا أوروبا
ومع أف ىكدمي تػخى الححر إلى حج معقػؿ في اختيار كمساتو، إال أف ىحا الترػر مغ وجػد 

يعتبخ السػحج لجسيع األدياف يتبجد بسجخد الشطخ في التفاصيل. فعمى سبيل السثاؿ "القاسع السذتخؾ األكبخ" و 
تعتبخ الخوح إذ الثشائية واإليساف مغ السفاىيع األساسية في األدياف اإلبخاىيسية والتي ال نقاش فييا.  مفيػمي

سخمػؽ الحؼ يجج نفدو عغ الػاقع اإلليي هلل. والػضع الصبيعي لم واإلسبلـ مفرػلةفي الييػدية والسديحية 
السػقف في ىحه األدياف ىػ عبارة عغ مجسػعة مغ مذاعخ الخعب والحنب والخىبة. وتسشح ىحه  في ىحا

مثل حب هللا وفزمو ومشتو بعزا مغ االرتياح، لكغ الخسالة الجػىخية ليحه  األدياف في أفزل أشكاليا مفاىيعَ 
ليية التي سػؼ تعاقب أؼ أحج يزسخ أدنى الذكػؾ حػؿ الدمصة اإل مشفرمػف عغالعقائج اإليسانية ىػ أنشا 

 ىيسشتيا.
والتي نججىا في  -إف تعاليسو العميا إذ  ،لكغ السػروث الذخقي يقجـ صػرة مختمفة ججا لمػاقع

تتجاوز مفيـػ  -السجارس السختمفة في البػذية وفي مػروث األدفايتا فيجانتا الحؼ ُيحدب عمى اليشجوسية 
أنو هللا. ومع أف  عمى- خصأ-الثشائية صخاحة. وبشاء عمى معتقجات ىحه التعاليع فإف الػعي نفدو ىػ ما ُيطغ 

، فإنيا تتسحػر حػؿ مجسػعة مغ ىحه التعاليع تّجعى أمػرا  ميتافيديقية ال بج وأف تبيخ الصالب الجاد في العمـػ
 السحطػر.  واإلسبلمية ضسغالتجارب التي تزعيا العقائج الييػدية والسديحية 

ىشاؾ بعس الشداؾ مغ الييػد والسديحييغ والسدمسيغ مسغ عاشػا تجارب مذابية لتمظ فإّف وبالصبع 
ىحه الخؤػ والبرائخ الشاشئة عغ التأمل ال تسثل العقائج التي جاء  وأتباع األدفايتا، لكغّ التي تميع البػذييغ 

بل ىي أمػر غيخ مألػفة شحت عغ القاعجة ودفعت الشداؾ الغخبييغ لبحؿ جيػد كبيخة في  ،مشيا أولئظ الشداؾ
فيي ُتعج ىخشقة  كبيخٌ  فيسيا وتعطيسيا. وغالبا مقابل التعخض لسخاشخ تيجد حياتيع. وليحه التجارب وزفٌ 

 وبجعا تػدؼ بحياة الذخز أو تشفيو سػاء في اإلسبلـ أو السديحية أو الييػدية.
السػروثات الخوحية،  لمتػحيج بيغُمبذخة  عمى أمػرأف يعثخ  يقخر-ىكدمي مثل-وإف أؼ شخز 

يبجو ( لمسيبلد (Meister Eckhart 1327 – 1260سيجج شخرا مثل الشاسظ السديحي َميدتخ إكَيخت 
وكأنو بػذؼ حيشسا قاؿ: " العارؼ والسعخوؼ واحج. يطغ الشاس البدصاء أنيع سيخوف هللا، وكأنو واقف ىشاؾ 

األمخ ليذ كحلظ. هللا وأنا واحج في السعخفة". ويبجو مثل ىحا الكبلـ صادرا عغ شخز يػشظ  وىع ىشا. لكغّ 
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وه في الذػارع كاف قج عاش قبل فتخة أشػؿ لجخّ عمى أف يشاؿ حخمانا كشديا، وىحا ما حجث بالفعل. ولػ أنو 
 وىحا يطيخ االختبلؼ الكبيخ بيغ السديحية والبػذية. ،حيا بدبب ىحه األفكار الستفتحةوأحخقػه 

( عمى أنو يسثل اإلسبلـ. لقج 922 – 858ومغ الُسزمل ىشا أيزا الشطخ لمشاسظ الرػفي الحبلج ) 
يسكغ أف يترػره إنداف عمى أيجؼ أبشاء ديشو ألنو قاؿ بحمػؿ نعع، لكشو عانى مغ أبذع مػت  ،كاف مدمسا

هللا فيو. ويعبخ كل مغ إكيخت والحبلج عغ تجخبة الدسػ فػؽ الحات وىي تجخبة يسكغ ألؼ إنداف، مغ حيث 
 السبجأ، أف يحوؽ لحتيا. وعمى أؼ حاؿ لع تكغ آراؤىع متساشية مع تعاليع أديانيع األساسية. 

يخمػ التخاث اليشجؼ ندبيا مغ مثل ىحه السذاكل. وكحلظ بالشدبة لتعاليع البػذية واألدفايتا، فخغع أنيا 
مػجػدة ضسغ أدياف تقميجية إال أنيا تزع رؤػ تجخيبية حػؿ شبيعة الػعي وىي ال تقـػ عمى اإليساف. فيسكغ 

حدب األدفايتا وُيصػر وعيو دونسا  الػعي بالحات أو شخؽ لمسخء أف يتجرب عمى معطع شخؽ التأمل البػذية 
حتى االعتقاد بقانػف الكارما أو بالسعجدات التي تعدػ لمشداؾ اليشػد. لكغ في السديحية يشبغي عمى السخء 

ويسكغ  اإلنجيل،ومشح بجاية رحمتو كسديحي قبػؿ العجيج مغ األمػر صعبة الترجيق حػؿ السديح وأصػؿ 
إف فاصيل غيخ اليامة حػؿ الييػدية واإلسبلـ. ولػ أف أحجا قاؿ قػؿ نفذ الذيء ما عجػ القميل مغ الت

 ديتيع بالكفخ في كل مكاف واقع غخبي اليشج والدشج. فوىْع،  الخوح
ىامة وفي العجيج مغ الصخؽ الجيشية إذا كانت  الشاس بتجاربوال شظ أنو يسكغ أف يسخ العجيج مغ 

قج تكػف اإليساف )لجخػؿ في مسارسات مبشية عمى أذىانيع مييأة لحلظ. لكغ مغ الزخورؼ أف نػضح أف ا
وىسية( وبغس الشطخ عغ اآلثار الستختبة عمييا، فإنيا ال تذبو عسمية االستقراء واالستجالؿ في الحىغ 

لكشيا  اإلبخاىيسية،الخالي مغ االفتخاضات والسدمسات العقائجية. وقج تبجو مثل ىحه اآلراء ىجػمية ضج األدياف 
بيشسا يسكغ لمسخء أف يتحجث عغ البػذية بسعدؿ عغ معجداتيا وافتخاضاتيا غيخ السشصقية، إال مع ذلظ حقيقية ف

 .3أنو ال يسكغ قػؿ نفذ الذيء عغ السديحية واإلسبلـ
السقجوني في اإلسكشجر يعػد تاريخ التقاء الخوحانيات الغخبية والذخقية في أقل تقجيخ إلى حسبلت 

ف مع الدىاد العخاة وأشمقػا عمييع لقب الفبلسفة العخاة ػ ب وفبلسفتو السجلماليشج، حيث التقى ىحا الغازؼ الذا
gymnosophists.  وغالبا ما يقاؿ أف فكخ ىؤالء اليػغييغ قج أثخ عمى الفيمدػؼ بيخوPyrrho  وىػ أبػ

محىب الذكػكية اليػناني. ويبجو ىحا االدعاء معقػال، ألف ىشاؾ الكثيخ مغ األمػر السذتخكة بيغ تعاليع بيخو 
وتعاليع البػذية. لكغ لع يحتزغ أؼ نطاـ فكخؼ في الغخب شيئا مغ ىحه الصخؽ والخؤػ التأممية في فكخ 

 بيخو.
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اية القخف الثامغ عذخ. فأوؿ تخجسة لشز بالمغة الدشدكخيتية ولع تبجأ الجراسات الجادة لمفكخ الذخقي إال مع ني
في تخجستو لمباجافاد جيتا  Sir Charles Wilkinsإلى المغات الغخبية كاف عمى يج سيخ تذارلد ولكشد 

Bhagavad Gita  وىػ نز أساسي في اليشجوسية. ولع يمتفت عمساء الغخب لمشرػص البػذية  1785عاـ
 .4شة أخخػ السقجسة إال بعج مئة س

مغ  وإف كانت بجاية الحػار بيغ الذخؽ والغخب جادة مع والدة مجتسع الثيػصػفيا، إال أنيا لع تخلُ 
نحائخ الذـؤ والديف. حيث جمبت امخأة واحجة مشقصعة الشطيخ تجعى ماداـ ىيميشا بتخوفشا ببلفاتدكي 

Madame Helena Petrovna  لى العالع. وكل شيء غػؿ العصر الخوحاني وخجاع الحات إ 1875عاـ
وحجىا في  إنيا تجػلتحػؿ ببلفاتدكي يشاقس أؼ مشصق في ىحا العالع: فقج كانت امخأة بجيشة لمغاية قيل 

وسط أحجاث تحصع سفغ ورصاص  إنيا نجتجباؿ التبت دوف أف يعمع بيا أحج مجة سبع سشيغ. ويقاؿ 
وحي مع أفخاد مغ مجسػعة "األخػة البيزاء عمى اتراؿ ر  إقشاع أنياالبشادؽ ونداعات بالديػؼ. وادعت دوف 

تصػر وصيانة الكػف.  السدؤوليغ عغمغ األشخاص الخالجيغ  وىي مجسػعة –العطيسة" لمسعمسيغ الكبار 
ومع أف رئيديع في األصل مغ كػكب الدىخة إال أنو عاش في مسمكة شسباال األسصػرية والتي حجدت مػقعيا 

ويذخؼ ىحا القائج عمى بػذا ومايتخيا والسياتسا تذػىاف والسياتسا ببلفاتدكي عمى أنو في صحخاء جػبي. 
 شيءويطيخ أف ال  –وىػ اسع يثيخ الكثيخ مغ الذظ والخيبة  –كػت ىػمي، ويصمق عميو "سيج العالع"! 

 بأسخار الكػف نيابة عشو. 5يذغمو سػػ أف يشبئ ببلفاتدكي
ي مشطسة كبيخة مسا يسشحػنو مغ ىبات مغ السجىر دائسا أف يجحب شخز جحافل مغ األتباع، ويبش

عجيبة في وقت كاف  تكغ أمػرابيشسا يبحخ بيع في مثل ىحه األساشيخ. لكغ ربسا أف مثل ىحه األشياء لع 
واالرتقاء واكتذاؼ  ونطخية الشذػءحتى أكثخ السثقفيغ في صخاع مع مفاىيع واختخاعات ججيجة مثل الكيخباء 

كيف أف العالع انكسر فجأة بيشسا تسجد الكػف، مع انتياء القخف التاسع  كػاكب أخخػ. ومغ الديػلة أف نشدى
)فسثبل يسكغ أف يصمب السخء  الحخوب والتجارةعذخ وزالت العػائق الجغخافية بيغ الثقافات البعيجة بدبب 

مذخوب جغ مع تػنيظ في أؼ مكاف في العالع(. لكغ البحث العمسي في أكثخ أشكالو دقة كاف مشربا كل 
 والعمسية قجآنحاؾ عمى دراسة واقع القػػ غيخ السخئية والعػالع الغخيبة. ومغ السحتع أف االكتذافات الثقافية  يـػ

اختمصت في الخياؿ الذعبي وفي العقائج الجيشية والسحاىب الغخيبة. وفي الػاقع كاف يحجث ىحا في فتخة مغ 
حكخ دائسا أف مؤسذ الفيدياء الحجيثة إسحق ذروة الفكخ اإلنداني ألكثخ مغ قخف مغ الدماف. ويججر أف نت
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في دراسة البلىػت والشبػءات اإلنجيمية والكيسياء وعبقخيتو  ال يدتياف بو مغ نبػغو نيػتغ قج أضاع جدءا  
 القجيسة. 

محس غخيب  ما ىػوبيغ  ،إف العجد عغ التسييد بيغ ما ىػ غخيب ولكشو حقيقي في نفذ الػقت
 Josephكاف أمخا شائعا في أياـ ببلفاتدكي، كسا في أيامشا ىحه. وكاف مغ معاصخييا جػزيف سسيث 

Smith –  حيث ادعى أنو اكتذف الػحي أسذ ديشا ججيجا   –وىػ رجل غخيب األشػار وشيػاني ومحتاؿ ،
ػاح مغ الحىب "بالحخوؼ األخيخ هلل في السذارؼ السقجسة في بمجة مانذدتخ في نيػيػرؾ مكتػبا عمى أل

السرخية القجيسة السعجلة". واستصاع أف يفظ شيفخة ىحا الكتاب مغ خبلؿ "أحجار الكيانة". ومّكغ ىحا سسيث 
عبارة عغ مختارات مخجمة  ػوى ،نجميدية لكمسة هللاإمغ الخخوج بشدخة  –سػاء عغ شخيق سحخ أـ ال  -

ىحا الكع اليائل مغ  ما يداؿياة يدػع في أمخيكا. لكغ مشتحمة ومدخوقة مغ اإلنجيل وأكاذيب سخيفة حػؿ ح
 اليخاء والسحطػرات مػجػدا حتى يػمشا ىحا. 

.  Scientologyمغ الخخافات والغسػض يدسى الديشتػلػجيا  محىب آخخوجاء بعج ذلظ السحىب 
يؤمشػف أف وىػ يخفع مغ مدتػػ الدحاجة البذخية إلى مدتػػ حتى أبعج مغ ذلظ: فالسشتسػف ليحا السحىب 

الشاس تدتحػذ عمييع أرواح كائشات فزائية حكع عمييا القائج األعمى لمسجخات واسسو زيشػ بالحىاب إلى 
؟ تع بشفذ األسمػب القجيع ذاتو وىػ مغ خبلؿ نقل أولئظ تع الشفيمميػف سشة. كيف  75كػكب األرض قبل 

ذبو شائخات دؼ سي ثسانية. ثع احُتجدوا الفزائييغ بالببلييغ إلى كػكبشا السدكيغ عمى متغ سفيشة فزاء ت
أرواحيع نجت. وعمى أؼ حاؿ نحتاج حياة  في بخكاف حيث تع ندفيع إلى فتات بقشابل ىيجروجيشية، لكغّ 
 .6بصػليا لشفظ أنفدشا مشيع عجا عسا يتصمبو ذلظ مغ مبالغ باىطة

جاؤوا نت مغ أوائل مغ رعب تقييسيا في فمدفة ببلفاتدكي إال أنيا كاالتي يرغع األمػر السجيػلة 
الغخب بذيء اسسو "حكسة الذخؽ". وبجأت ىحه الحكسة بالتدمل إلى الغخب ما إف قجـ سػامي فيفاكانانجا  في

Swami Vivekananda  لكغ 1893تعاليع الفيجانتا في البخلساف العالسي لؤلدياف في والية شيكاغػ عاـ .
ىباف الغخبييغ الحيغ كانػا يقيسػف في جديخة سخيبلنكا حيث بجأ بعس الخ  ببطءالبػذية كانت ماتداؿ تتقجـ 

بتخجسة الشرػص السقجسة بمغة بالي، وىي تعتبخ أكثخ الدجبلت مػثػقية لبػذا التاريخي وىػ سجىارتا 
 غػتاما. وعمى أؼ حاؿ لع يتع الذخوع بتعميع التأمل البػذؼ في الغخب إال بعج نرف قخف آخخ.
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أخصاء في األفكار السثالية حػؿ الحكسة الذخقية، فقج انصمقت الكتابات مغ الديل العثػر عمى إّف 
التي تشتقج ىحه األفكار مشح أف جمذ أوؿ غخبي متخبعا محاوال التأمل. في نياية الخسديشيات قاـ السؤلف 

 عغ الحكسة، وقاؿ في ممخز باحثا  بالتخحاؿ إلى اليشج والياباف  Arthur Koestler والرحفي آرثخ كػستمخ
 ."7ا  ي عجت فخػرا لكػني أوروبيكتبو حػؿ رحمتو:" بجأت رحمتي بسذاعخ الشجـ والخجل لكشّ 
األسباب  بعس The Lotus and the Robotيقجـ كػستمخ في كتابو "زىخة المػتذ والخوبػت" 

ف كشطاـ مغ مغ رحمتو إلى الذخؽ. لشأخح مثبل رياضة الياثا يػغا القجيسة. فسع أنو ُيشطخ إلييا اآل لعجـ انبياره
التجريبات البجنية السرسسة لتقػية الجدع وزيادة ليػنتو، إال أف الغخض مشيا ضسغ إشارىا األوسع في سياقيا 
التقميجؼ ىػ التعامل مع مطاىخ دقيقة لمجدع غيخ معخوفة في عمع التذخيح. وال شظ أف الكثيخ مغ ىحه 

مغ العقائج واضحة الغخابة  ا  ىشالظ عجد . لكغّ السطاىخ الجقيقة تتفق مع ما يقـػ بو اليػغيػف مغ تجارب
 والدخافة قامت عمى أساس ىحه التجارب. وكحلظ تعتبخ بعس السسارسات السختبصة بيا سخيفة ومؤذية.

 قصع الغذاءيحكخ كػستمخ أف اليػغي الصسػح وحدب التقميج ُيَذجع عمى إشالة لدانو إلى درجة  
دء الخخػ مغ الحشظ. فسا ىػ اليجؼ مغ مثل ىحه التغييخات؟ إنيع الحؼ يثبت المداف في أسفل الفع ومج الج

يذجعػف بصمشا اليػغي أف يجخل لدانو في البمعـػ األنفي ليعيق تجفق اليػاء الحؼ يسخ عبخ فتحتي األنف. 
ومع تحدغ قجراتو الجدسية، سيتسكغ مغ امتراص سػائل رقيقة وغيخ ممحػضة والتي يعتقج أنيا تأتي مباشخة 

ماغ. ويقاؿ أف ىحه السػاد الستخيمة غيخ السمحػضة في دقتيا والستعمقة باإلبقاء عمى السشي في الجدع، مغ الج
ال تسشح الحكسة الخوحانية وحدب بل الخمػد أيزا. وتدسى ىجه الصخيقة مغ شخب السخاط كيتذارؼ مػدرا 

 . إنجازات اليػغاومغ السعتقج أنيا تسثل أقرى 
. لكغ مغ الغشي عغ الحكخ أف ىحا الكتاب لغ قالو كػستمخشي عمى ما ومغ دواعي سخورؼ ىشا أف أث

 يحػؼ أؼ دفاع عغ مثل ىحه السسارسات. 
ويبجو نقج الحكسة الذخقية أكثخ قػة عشجما يرجر عغ الذخقييغ أنفديع. وإنو لسغ غيخ السعقػؿ تدابق 

بيشسا يقـػ الذخقيػف بخحمة حج معاكدة الغخبييغ السثقفيغ في الدعي وراء االستشارة الخوحانية في الذخؽ، 
صجيق قاـ بخحمتو األولى لميشج فػرا بعج تخخجو مغ  لمغخب سعيا وراء العمع والفخص االقترادية. لجؼّ 

باإلضافة الجامعة. وكاف عشجىا قج أضيخ مدتمدمات الطيػر بسطيخ اليػغي مغ حسمو الدبحة وإشالة شعخه. 
ة اسع إليو اليشجؼ السعبػد راـ كسا في كتابة ديفشغارؼ. وفي رحمتو إلى في اإلفخاط في محكختو بكتاب لعادتو

الػشغ األـ، شعخ أنو كاف محطػضا ألنو كاف يجمذ إلى جانب رجل أعساؿ ىشجؼ. كاف رجل األعساؿ ىحا 
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أنو شيج جسيع ألػاف الدخافات البذخية إلى أف وقعت عيشاه عمى خخابير صجيقي. يطغ الحؼ أضشاه الدفخ 
يج جامعة ستانفػرد وحاصل عمى شيادات في االقتراد والتاريخ وىػ حا السذيج لذاب غخبي، خخّ وكاف ى

ىا وال يفيسيا، كاف ىحا السذيج أكثخ مسا يصيقو رجل ؤ مكخس نفدو بيػس في عبادة إلو خيالي بمغة ال يقخ 
ثة سادىا التػتخ لع قجـ في السداحة الزيقة في جدع الصائخة. وبعج محاد 30.000األعساؿ ىحا عمى ارتفاع 

عذخ  احيث ما يداؿ أماميس ،يكغ مغ ىحيغ السدافخيغ سػػ التحجيق في بعزيسا البعس استغخابا وأسفا
 ساعات عمى وصػؿ السصار. وفي ىحه السحادثة، ال بج أف واحجا مشيسا فقط يبجو مغ الدخف بسكاف.

سية أفزل مغ نطيختيا في الذخقية لع تشجب مجتسعات أو مؤسدات سيا إف الحكسةيسكششا القػؿ 
الغخب. بل في واقع األمخ يسكغ أف نثبت بأف اليشج تسكشت مغ الحفاظ عمى نفديا كأكبخ الجوؿ الجيسقخاشية 

قائجا لمعالع في اكتذافاتو  يكغ الذخؽ في العالع بدبب السؤسدات التي تع بشاؤىا تحت الحكع البخيصاني. ولع 
 ة الذخقية، وقج جاء ذلظ في أغمبو مغ التقاليج البػذية. العمسية. ومع ذلظ ىشاؾ شيء يسيد الحكس

 قائسا   فيي ليدت ديشا   ،تحطى البػذية باىتساـ خاص مغ العمساء الغخبييغ ألسباب أشخت ليا سابقا
وتعاليسيا األساسية تجخيبية بالكامل. وبغس الشطخ عغ الخخافات التي يؤمغ بيا  ،في جػىخه عمى اإليساف

يتصمب افتخاضات ومدمسات ال مبخر ليا. وقج أدرؾ ىحا  جػىخه المبجأىا األساسي في البػذيػف، إال أف 
العجيج مغ الغخبييغ وشعخوا بالخاحة عشجما وججوا بجيبل عغ العبادة القائسة عمى اإليساف. وليذ صجفة إذف أف 

 جيػد البحث العمسي تخكد في معطسيا عمى أساليب التأمل البػذية. 
وراء اىتساـ العمساء بالبػذية ىػ التػاصل الفكخؼ مع أبخز مسثمي البػذية عمى  ومغ األسباب األخخػ 

. وبالصبع ىشاؾ the fourteenth Dalai Lamaالجاالؼ الما الخابع عذخ  –الداحة وىػ تشدف غياتدػ 
أوفى "قجاسة" الجاالؼ  Christopher Hitchensف لمجاالؼ الما، فرجيقي الخاحل كخيدتػفخ ىتذشد و ناقج

ما حقو مغ الشقج في العجيج مغ السشاسبات. وانتقج أيزا وبذجة الصبلب الغخبييغ الجارسيغ لمبػذية بدبب " ال
يختمف عغ العقائج األخخػ مغ حيث كػنو أقل  "الذخقي"عساؿ لحىشيع في أف الجيغ إ قشاعاتيع الخاسخة ودونسا 

 .8و " الحؼ ُيشطخ فيو لمبػذيةتدمتا، وأكثخ تفكخا، وأكثخ ...سسػا" وبدبب " التفخد السدّمع ب
يتخأس أحج الفخوع األربعة الخئيدية لبػذية التبت،  الما الحؼوىيتذكشد محق في وجية نطخه، فالجاالؼ 

والخئيذ األسبق لحكػمة التبت في السشفى، قاـ بالعجيج مغ االدعاءات السخيبة وقاـ بتحالفات محخجة. ومع أف 
ع أو كاىغ قبل اتخاذه تػاصمو مع العمع عطيع األثخ ونابع مغ إخبلصو، إال أنو ال يجج حخجا في استذارة ُمشجّ 

ىحا الكتاب حػؿ األشياء التي بخرت ما استشكخه ىيتذكشد.  أقػليا فيوفي جعبتي أشياء سػؼ  ىاما. قخارا  



 
 

 

23 
 

الجافع العاـ وراء تعميقات ىيتذكشد كاف خصأ في مجسمو. فالعجيج مغ السػروثات الذخقية تتفخد في  لكغّ 
 مغ تفخدىا.  تقجمو مغ حكسة، ولحلظ فيي تدتحق ما يجعيو أتباعيا وفيساشبيعتيا التجخيبية 

حػؿ شبيعة الحىغ ال مثيل ليا في العمـػ واألدياف الغخبية. ومع أف بعس ىحه  تزع البػذية تعاليعَ 
الكثيخ مشيا يخمػ مغ ذلظ. ويسكغ لمبػذية أف تكػف  التعاليع تحػؼ افتخاضات ميتافيديقية تثيخ الذكػؾ، لكغّ 
 ت لمبحث في شبيعة الحىغ وتعسيق الحياة األخبلقية. أداة عقبلنية تساما إذا اتخحنا مشيا مجسػعة مغ الفخضيا

نتاج وحي  أف تعاليسيع وعمى العكذ مغ العقائج الييػدية والسديحية واإلسبلمية، ال يخػ أتباع التعاليع البػذية
كحا وكحا. ورغع تعمق  بل ىي تعاليع تجخيبية، بسعشى أنظ إذا قست بتجريب ما ستبلحع ،معرـػ عغ الخصأ

البػذييغ بسا أحاشػا بو بػذا التاريخي مغ ىالة مغ الخخافات والغسػض إال أف تعاليع بػذا تطيخه العجيج مغ 
أشمقت عمى  " وىيكإنداف عادؼ نجح في إدراؾ وفيع شبيعة ذىشو. وكمسة بػذا تعشي "اليقع أو السدتشيخ

 كاف يجعمو يطغ أنو ذاتٌ غػتاما بعج أف حقق االستشارة، وىػ كاف مجخد رجل استيقع مغ الحمع الحؼ  سيارتا
مشفرمة عسا حػلو. ولشقارف ىحا مع الشطخة السديحية ليدػع الحؼ يترػرونو عمى أنو ابغ هللا وخالق الكػف. 

تجخدىا التاـ مغ األمػر السيتافيديقية، بعيجة  الشطخاففيحا شخح مختمف تساما ويجعل مغ السديحية، بغس 
 الرمة عغ الشقاش العمسي لمػضع البذخؼ. 

مثل ىحه  لكغّ  ،خكد التعاليع البػذية والخوحانيات الذخقية في العسـػ عمى الحىغ وتجعل مشو أولػيةت
األشياء  إقراء جسيعفالتخكيد عمى تجريب الحىغ فقط مع  بالتأكيج، الشطخة لمعالع ال تخمػ مغ السخاشخ

فاده أف تجاىل السذاكل وىشاؾ ادعاء واىغ وضعيف م واالنغبلؽ.األخخػ قج يؤدؼ إلى الدكػت الدياسي، 
االجتساعية الػاضحة أمامشا قج يشذا مغ اعتقادنا أف ذىششا ىػ كل ما لجيشا وأنو يسكغ الحفاظ عمى ىجوئشا 

ال تداؿ الحخية إذ  ،العالع في أمذ الحاجة لئلصبلح، وعمى مدتػػ عالسيإّف حتى في الطخوؼ الرعبة. 
أف السعاناة محتسة عميشا ونحغ ندعى مغ أجل  ال يعشيىحا  األمخ الذاذ عغ القاعجة. لكغّ ىسا واالزدىار 

 الخيخ العاـ. 
تؤكج التعاليع البػذية عمى االرتباط بيغ الحياة األخبلقية والحياة الخوحية، فأؼ تقجـ في أحجىا يسيج 
 الصخيق لمتحدغ في األخخػ. فيسكششا عمى سبيل السثاؿ قزاء خمػاتشا في التأمل والتفكخ مغ أجل تحديغ

أنفدشا في ىحا العالع، ولكي نخمق عبلقات أفزل ولشربح أكثخ صجقا ورأفة وبالتالي أكثخ عػنا لخفقائشا مغ 
نابع مغ اإليثار وآخخ نابع مغ األنانية ولكغ مع تػخي  لترخفيغ أحجىساالبذخ. ويسكغ أف تتذابو الشتائج 

قا ما يثبت ذلظ مغ البحػث الحكسة. وىشاؾ قخوف مغ القرز التي تذيج عمى ىحا، وكسا سشخػ الح
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يعج ىشاؾ شظ في الفكخة القائمة بأف كيفية تػضيف االنتباه مغ لحطة  الحىغ. لعوالجراسات العمسية حػؿ 
 ألخخػ يحجد ما سشريخ إليو. فأذىانشا وحياتشا تتذكل وإلى حج كبيخ حدب استخجامشا ليا. 

حيث السبجأ، إال أنو ال يعتج بيا بقػة ومع أف تجخبة الدسػ فػؽ الحات ىي تجخبة متاحة لمجسيع مغ 
في الكتابات الجيشية والفمدفية في الغخب. ووحجىع البػذيػف والجارسػف لؤلدفايتا فيجانتا )والتي يطيخ عمييا 
تأثخىا الكبيخ مغ البػذية( يجدمػف وبكل وضػح أف تجاوزَوْىع الػجػد الحقيقي والثابت لمحات يعتبخ أساس 

 .9في المحطة الحالية ما يحجثػف ذلظ مغ خبلؿ تخكيد االنتباه عمى ويك الخوحية،التجخبة 
، فإف ىشاؾ تذابيا في الفخؽ بيغ The End of Faithوكسا ذكخت في كتابي األوؿ "نياية اإليساف" 

الخوحانيات الغخبية والذخقية وبيغ الصب الذخقي والغخبي. فمع ترل البذخية لفيع شبيعة مخض الدخشاف 
ات الحيػية والسصاعيع أو اكتذاؼ تدمدل الجيشـػ البذخؼ عمى يج الذخؽ. وبالتالي فإف عمع وتصػيخ السزاد

مغ نتاج العمع الغخبي. ويشبغي عمى بعس األساليب الصبية الذخقية الفعالة أف تتساشى  الحقيقي بأكسموالصب 
مل، فقج تبجو العجيج مغ وىحا ليذ ادعاء بأف الصب الغخبي كا مع مبادغ األحياء كسا ىي معخوفة في الغخب.

السسارسات الصبية الغخبية بجائية بعج مخور بزعة عقػد قميمة. فحدبشا الشطخ والتأمل في قائسة اآلثار الجانبية 
ىا. لكغ ومع ذلظ فقج نذأت معطع معخفتشا حػؿ الجدع ءالتي تراحب معطع األدوية الغخبية لشجرؾ مداو 

وفي نياية  ،عجا ذلظ فيػ مجخد حجس وتخاث شعبي أو حيخة الغخب، وما السادؼ فيالبذخؼ وحػؿ الكػف 
ولجػ القياـ بسقارنة نديية بيغ الخوحانيات الذخقية والغخبية فإف ذلظ سيثيخ فيشا نفذ  السصاؼ السػت.

السذاعخ مغ السقت واالستياء. فبل فائجة ُتخجى مغ اإلنجيل والقخآف إذا أردنا اتخاذىسا كأدلة إرشادية لمفيع مغ 
مغ الحكسة ال تعتبخ األفزل، وىي ضعيفة كالعادة بدبب  افسا تحسمو صفحاتيس التأمل والتفكخ. خبلؿ

الخخافات القجيسة وما فييا مغ قدػة. وأكخر أنو مغ الزخورؼ تػخي الححر: فأنا ال أقػؿ ىشا أف جسيع 
فقج وّلجت مػروثاتيع نفذ األمخاض التي نججىا بيغ العقائج  ف.ػ متسخس مفكخوف ومتأممػف البػذييغ واليشجوس 

األخخػ مغ التدمت والشدعة السعادية لمفكخ والقبمية والقػؿ بػجػد العالع اآلخخ. ولكغ مغ الرعب السبالغة في 
لتخحاؿ في الفخؽ بيغ التعاليع األساسية لمبػذية واألدفايتا فيجانتا وبيغ أدياف التػحيج الغخبية. فيسكغ الجخػؿ وا

مديج مغ  وبتػجيو-السعاناةخاصة مع وجػد  –السدارات الخوحانية الذخقية بسجخد إضيار االىتساـ بالحىغ
االىتساـ نحػ ما نسخ بو مغ تجارب المحطة تمػ األخخػ. فبل يػجج في حقيقة األمخ ما يجب االعتقاد بو. 

تا عمى أنيا أدلة وسجبلت وتفاصيل لمباحثيغ في وأفزل شكل يسكغ بو الشطخ لمتعاليع البػذية واألدفايتا فيجان
 نتائج البحث التجخيبي حػؿ شبيعة الػعي البذخؼ.
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لقج تياوت جسيع العػائق والحجود المغػية والجغخافية تقخيبا أماـ الحخية في تبادؿ األفكار. ويبجو لي 
ضيػرىا ال يعشي  ،مثل العمـػ فيي مثميا ،إذف أنو ال يحق لمسثقفيغ التعرب ألؼ شكل مغ الثقافات الخوحانية

نحغ نتحجث عغ مجخد الػعي البذخؼ وحاالتو بل  ،أنيا بصبيعتيا شخقية أو غخبية بحتة بالذخؽ أو الغخب
السسكشة. والغخض مغ ىحا الكتاب التذجيع عمى البحث في رؤػ تأممية معيشة دوف القبػؿ بأفكار ميتافيديقية 

 ة في األزمشة الساضية والغابخة. كانت قج أليست أناسا كانػا في جيل وعدل
ضخورة " اإلحداس" الرحي  إنشي أنكخوكمسة أخيخة ىشا مغ باب التشبيو: ال أقرج بسا سأقػلو 

"الشْفذ" مغ أجل الػصػؿ لمدعادة الشفدية، بغس الشطخ عسا تتزسشو ىحه العبارة السبيسة مغ "اإلحداس ػب
قبللية والثقة والػعي بالشفذ حتى يجخمػا في عبلقات بالشْفذ". فسغ الزخورؼ أف يتستع األشفاؿ باالست

واالجتساعية حتى يتستعػا بعقػؿ سميسة  اإلدراكية والعاشفيةصحية. ويشبغي أيزا أف يكتدبػا ثمة مغ السيارات 
إال إذا لع يتػفخ ذلظ. ال شظ أف  شيء شبعاويربحػا مشتجيغ عشجما يكبخوف. أؼ أف ىشاؾ زمانا ومكانا لكل 

ت نفدية، مثل الفراـ عمى سبيل السثاؿ، والتي ال تبلئسيا التجريبات التي أوصي بيا في ىحا ىشاؾ حاال
مقارنة ذلظ بالتساريغ الخياضية: فبل يسكغ لمجسيع  -وكسا شبقشا ذلظ سابقا  –. ومغ السبلئع ىشا 10الكتاب

كغ يسكغ لمعجيج مغ مسارسة الخكس مدافة ميل خبلؿ ست دقائق أو رفع األوزاف مدتمقيغ عمى ضيػرىع. ل
الشاس القياـ بيحه األمػر البصػلية. وىشاؾ مغ الصخؽ ما ىػ أفزل أو أسػأ لمقياـ بيا. وعبلوة عمى ذلظ، فإنو 

 يسكغ حتى ألناس بقجرات محجودة نتيجة لسخض أو إصابة ما القياـ بتساريغ المياقة البجنية. 
في ىحا الكتاب مػجية لقخاء في سغ  اإلرشادات والتجريباتػلحلظ أرغب في التػضيح ىشا أف ص

الخشج والحيغ ال يعانػف مغ حاالت نفدية أو مخضية يسكغ أف تتفاقع مع مسارسة التأمل أو أساليب التأمل 
الباششي األخخػ لفتخة شػيمة. وإذا كانت ىشاؾ احتسالية أف تتدبب لظ تجريبات التخكيد عمى الَشَفذ أو التخكيد 

كيد عمى تجفق األفكار أو شبيعة الػعي بألع نفدي شجيج، فالخجاء مخاجعة أو التخ  إحداسات الجدععمى 
 شبيب نفدي قبل الجخػؿ في مثل ىحه التجريبات.
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 الحزؽر الحىشي

 
لحياة دائسا تحجث في المحطة الحالية. قج تبجو ىحه عبارة مبتحلة لكشيا الحقيقة. وقج ال يكػف ىحا ا

العربية لمجماغ، ألف الجماغ مبشي بذكل شبقات مغ السجخبلت ذات صحيحا تساما مغ ناحية االستجابة 
. لكغ ىحا يعتبخ صحيحا بالشدبة لتجخبتشا الػاعية، فحياتشا في واقعيا حادثة اآلف، وىحا اإلدراؾ 11فخوؽ زمشية

في  أججر بالفيع مغ ىحه الحقيقة إف كشت تبغي الدعادة شيءيحخرنا كسا سشخػ الحقا. وفي الػاقع أرػ أف ال 
 ىحا العالع.

ومشكخيغ ليا.  لكششا نقزي معطع حياتشا في غفمة عغ ىحه الحقيقة، متجاوزيغ عشيا وىاربيغ مشيا
ع في السػضػع أنشا نشجح في ذلظ. فبإمكانشا تجشب الدعادة في سعيشا الحثيث وراءىا، فشمبي الخغبة تمػ والسخوّ 

ـ. وال نكف عغ التفكيخ في الحفاظ عمى استسخارية األخخػ، ونبجد السخاوؼ ونتذبث بالسمحات ونفخ مغ اآلال
كل شيء دوف أؼ خمل. ولػال ذلظ لقزيشا حياتشا متستعيغ بقجر أكبخ مغ الخضى. وغالبا ال نجرؾ قيسة ما 

ثع ما نمبث  ،تجارب والقياـ بأشياء ودخػؿ عبلقات مختمفة متعصذػف لخػضفشحغ  ،نسمظ إال عشج فقجانو
 وبالصبع فإنشي أتحجث ىشا مغ واقع التجخبة. ،ال يتبجؿ أو يتحػؿ ، مع ذلظ،تعصذشا لكغّ و حتى نسل مشيا. 

زؽ، تتصمب بعس السػروثات الخوحانية أف نتخمى عغ أفكار ال أساس ليا مغ أولمخخوج مغ ىحا الس
 الرحة حػؿ شبيعة الػاقع أو عمى أدنى حج أف نتعمق بجيغ أو بآخخ. لكغ ليدت كل الصخقات بشفذ الػعػرة،

 فبل تتصمب جسيع الصخؽ مغ التأمل بخاعة عالية أو افتخاضات ال مبخر ليا. 
)أؼ تأمل vipassana وبالشدبة لمسبتجئيغ عادة ما أوصي بأسمػب في التأمل يصمق عميو فيباسانا

. Theravadaالبريخة بمغة بالي(. جاء ىحا األسمػب في التأمل مغ أقجـ فخوع البػذية التي تدسى الثيخافادا 
مغ فػائج تأمل البريخة أنو يسكغ تعمَّسو وتجريدو ضسغ سياؽ عمساني بحت. ويحرل الستسخسػف في مثل و 

ىحا األسمػب مغ التأمل عمى خبختيع ىحه ضسغ الدياؽ البػذؼ. ففي معطع السعتدالت في الػاليات الستحجة 
فة البػذية. ومع ذلظ يسكغ األمخيكية وأوروبا يتع التجريب عمى ىحا األسمػب مغ التأمل ضسغ سياؽ الفمد

تقجيع ىحا األسمػب مغ التأمل إلى السحيط العمسي والعمساني دوف حخج )وىحا ال يشصبق عمى تجريبات مثل 
اإلنذاد لمخب كخيذشا وما يراحبو مغ الزخب عمى الصبل(. وليحا يقـػ العجيج مغ عمساء الشفذ وعمساء 

 ل وعمى نصاؽ واسع. األعراب اآلف بجراسة وتبشي ىحا الشػع مغ التأم
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يذار لصبيعة الحىغ التي نشسييا في تأمل البريخة بكمسة "حزػر ذىشي" وىشاؾ كع كبيخ مغ 
الجراسات التي تطيخ الفػائج الشفدية ليحاالشػع مغ التأمل. والحزػر الحىشي ليذ ضخبا مغ الخياؿ أو 

ر سارة أو غيخ ذلظ، واالنتباه إلييا في الخخافة، فيػ وبكل بداشة االنتباه لسا يجور في وعيشا، سػاء مغ أمػ 
تذتت أو إصجار لؤلحكاـ. وقج ُأثبت أف الحزػر الحىشي يقمل مغ األلع  واليقطة ودوف حالة مغ الػضػح 

مغ ومذاعخ القمق واالكتئاب، ويشسي الػضيفة اإلدراكية، ويحجث تغييخات في كثافة السادة الخمادية في مشاشق 
 .12الحاتي وتشطيع التعمع والحاكخة والعاشفةوالتي تتعمق بالػعي  الجماغ

وتحسل الكمسة العجيج مغ  ،بمغة بالي satiىي تخجسة لكمسة  Mindfulness ذىشي وكمسة حزػر
السعاني في الفمدفة البػذية، لكغ السعشى األىع ليحه الكمسة الحؼ يخجـ اليجؼ مغ ىحا الكتاب ىػ معشى 

، وىي 13Satipatthana Sutta"الػعي الػاضح". وأوؿ وصف لسثل ىحا التجريب كاف في سػتخات ساتيباتانا 
ىحه الدػتخات مثميا مثل بقية الشرػص البػذية ال تخمػ البػذية في لغة بالي. و  الشرػص السقجسةجدء مغ 

مغ الكثيخ مغ التكخار، وبالشدبة لمجارس الشيع في الفمدفة البػذية فإف مثل ىحا التكخار يجعل مغ قخاءتيا أمخا 
مسبل ججا. لكغ عشج مقارنة ىحا الدػتخات باإلنجيل والقخآف مثبل فإف الفخؽ واضح ججا، فدػتخات ساتيباتانا 

دت مجسػعة مغ األساشيخ القجيسة والسحخمات، بل دليل تجخيبي يتستع بجقة عالية في تحخيخ الحىغ مغ لي
  السعاناة.

وقج وصف بػذا أربعة أركاف في الحزػر الحىشي والتي عمسيا تحت عشػاف " السدار السباشخ في تحخيخ 
خيق الحقيقة وإدراؾ الشيبانا" )والشيبانا ىي جسيع الكائشات مغ األسى والتألع، وفي إنياء األلع والغع، وفي نيل ش

كمسة بمغة بالي وتعشي الشيخفانا(. واألركاف األربعة في الحزػر الحىشي ىي: الحزػر في الجدع )االنتباه 
لمَشَفذ والتغيخات في الييئة مغ حيث وضعية الجمػس أو الػقػؼ وأنذصة الجدع األخخػ(، والحزػر في 

يمة واإلحداسات غيخ الدارة واإلحداسات السحايجة(، والحزػر في الحىغ اإلحداسات )اإلحداسات الجس
يجور في الحىغ مغ أفكار )وىي تتزسغ الحػاس  فيسا)خاصة في األمدجة وما نتبشاه مغ مػاقف(، والحزػر 

الخسدة والحاالت الحىشية األخخػ مثل اإلرادة واليجوء والشذػة والحزػر نفدو(. وىحه قائسة مغ السفخدات 
يخ السألػفة، وقج تكػف عذػائية أو غيخ كاممة. وأضف إلى ىحه السذكمة ضخورة تخجسة السرصمحات مغ غ

لغة بالي إلى المغة االنجميدية. والخسالة الػاضحة التي تشقميا تمظ الشرػص ىي أف كل ما نسخ بو مغ 
يخكد انتباىو "بحساسة"  إلى أفتجارب يربح تجريبا لشا في التأمل. وُيػجو الستجرب في التأمل وببداشة 

 و"بػعي كامل" "دوف مذاعخ الجذع والجدع تجاه العالع". 
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في الشطخ لسا ىػ  فيو شغفا   وليذ السقرػد بالحزػر الحىشي ىشا الدمبية، فيسكششا حتى القػؿ أفّ 
ػ واقعي بالفعل في تجاربشا مغ مشطػرنا الذخري. وىػ نػع مغ اإلدراؾ الحؼ يتدع بحالة مغ القبػؿ والخم

مغ التذػير والخمػ مغ وضع ترػرات ومفاىيع حػؿ األشياء )في نياية السصاؼ(. وال يعشي الحزػر 
التفكيخ بػضػح حػؿ تجخبة ما، بل أف نعير تجاربشا بػضػح بسا في ذلظ ما يشذأ في ذىششا مغ األفكار. 

وأمدجة مغ أفكار وإحداسات والحزػر الحىشي ىػ حالة مغ اليقطة واالنتباه السّتقج لكل ما في الحىغ والجدع 
تعمق بيا أو نفػر مشيا. ومغ نقاط القػة اليامة في ىحا األسمػب مغ التأمل ومغ وجية نطخ عمسانية ىػ  دوف 

أف ىحا ال يتصمب مشا تبشي أؼ اعتقادات ال مبخر ليا أو اصصشاع أمػر مغ ثقافة أخخػ، فيحا التأمل ال 
 في كل لحطة. يتصمب سػػ االنتباه الجيج لتجفق التجخبة 

والعائق األساسي أماـ الحزػر الحىشي، وألؼ تجريب مغ تجريبات التأمل ىػ كثخة ما اعتجناه مغ 
. والسذكمة ليدت في األفكار نفديا، بل ألنشا ال نعي بأنشا نفكخ بيشسا نقـػ بحلظ. لكغ أذىانشا باألفكارتذتت 

ي الحزػر الحىشي. ففي السخاحل األولى مغ في الػاقع يسكغ لؤلفكار ميسا كانت شبيعتيا أف تداعجنا ف
التجرب عمى الحزػر ال يعتبخ وجػد األفكار مذكمة، أؼ ال يعشي وجػد األفكار في أذىانشا بأنشا فاشمػف في 
التأمل. فأغمب الحيغ يطشػف بأنيع في حالة تأمل ما ىع في الػاقع إال في حالة تفكيخ بعيػف مغسزة. ومغ 

بإمكانشا االستيقاظ مغ األفكار السذِتتة مثل الحؼ يدتيقع مغ حمع، فشبجأ خبلؿ التجرب عمى الحزػر 
فكخة أو كمسة ثع تتبلشى دوف أثخ. وما يتبقى ما  صػرة أوبسبلحطة ىحه األفكار تشذأ في ذىششا عمى شكل 

 وعي وما يراحبو مغ صػر وأصػات وإحداسات وأفكار تطيخ وتتغيخ في كل لحطة.  إال تيارىػ 
لتجرب عمى التأمل ال يسكغ التسييد بيغ الحاالت الحىشية العادية وحالة "الحزػر"، وقج في بجاية ا

يأخح األمخ بعس التجريب حتى نتسكغ مغ التسييد بيغ حالة االستغخاؽ في األفكار وبيغ الػعي باألفكار كسا 
يتصمب األمخ آالؼ  ىي عمى عبلتيا. وإف تعمع التأمل بيحا السعشى ىػ أشبو باكتداب ميارة ججيجة، مثمسا

التكخارات أثشاء التسخيغ لكي يتسكغ السخء مغ تدجيج لكسة جيجة أو الحرػؿ عمى السػسيقى مغ أوتار الجيتار. 
ومع السسارسة يربح الحزػر عادة ذىشية رائعة تسيد انتباىشا. وبالتجريج يسكششا التسييد أكثخ بيغ حالة 

شياية يبجو األمخ وكأنظ تدتيقع باستسخار مغ حمع لتجج نفدظ الحزػر وبيغ مجخد التفكيخ االعتيادؼ، وفي ال
نائسا بأماف في فخاشظ. فسيسا كاف الحمع مفدعا، فالذعػر باالرتياح يكػف فػريا بسجخد االستيقاظ، لكغ مغ 

 الرعب أف نبقى يقطيغ أكثخ مغ ثػاف قميمة في السخة الػاحجة.
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عخفت مغ السعمسيغ الحيغ يجربػف عمى  مغ أفزل مغ وىػ-ويذّبو صجيقي جػزيف غػلجشتايغ  
حتى  ما، يحجث مغ تغييخ في انتباىشا ووعيشا بسا يحجث لشا أثشاء استغخاقشا في مذاىجة فيمع ما-تأمل البريخة 

فسا يحجث ىػ أف اإلدراؾ  سدمصة عمى حائط.المغ األضػاء لعبة  نجرؾ فجأة أنشا نجمذ في مدخح نذاىج 
شا مغ حالة االستغخاؽ التي كشا فييا. فيقزي معطسشا كل لحطة وىع في حالة ذاتو لع يتغيخ، لكششا استيقط

ضياع واستغخاؽ في مدخحية حياتيع، ونبقى أسخػ لمسطاىخ إذا لع نخ أف ىشاؾ بجيبل عغ ذلظ االفتتاف 
واالستغخاؽ. ولمسخة الثانية أكخر أف الفخؽ الحؼ أتحجث عشو ليذ في الحرػؿ عمى فيع ججيج أو تبشي 

دات ججيجة حػؿ شبيعة الػاقع، بل التغييخ الحؼ يحجث عشجما نعير تجخبة وجػدنا حاضخيغ في المحطة اعتقا
 التي تدبق نذػء فكخة أخخػ في أذىانشا.

وقج عمع بػذا الحزػر الحىشي كأسمػب مشاسب في االستجابة لحقيقة السعاناة، وكمسة السعاناة ىي 
"عجـ الخضى" تخجسة  وتعتبخ كمسة ،بمغة بالي dukkhaتخجسة غيخ دقيقة ومزممة بعس الذيء لكمسة 

أفزل ليا. فالسعاناة قج ال تكػف أمخا متأصبل في حياتشا مثل عجـ الخضى. فشحغ متعصذػف لمدعادة الجائسة 
وسط التغييخ: فأجدامشا تذيخ، وما نثسشو مغ أشياء يريبيا الخخاب، والسدخات تدوؿ، والعبلقات يريبيا 

باألشياء الجيجة ونفػرنا مغ األمػر الديئة في الحياة يؤدؼ إلى إنكارنا لػاقع ىحه األشياء،  الفذل. وإف تعمقشا
لشا ىحا حتسا حالة مغ عجـ الخضى. والحزػر ىػ أسمػب لتحقيق االتداف وسط تجفق مغ التغيخ  وأنو سيدبب

لحطة، سػاء كانت سارة أـ السدتسخ، وىحا يسكششا وببداشة مغ أف نشتبو لصبيعة التجخبة التي نعيذيا في كل 
مؤلسة. وقج ُيفدخ ىحا خصأ عمى أنو وصفة لعجـ السباالة، فسغ السسكغ أف نتستع بالحزػر الحىشي ونكػف في 

 سبلـ في المحطة الحالية، حتى ونحغ نعسل عمى إحجاث التغييخ مغ أجل عالع أفزل. 
ال يعتبخ تصبيقو بيحه  ويعتبخ تأمل الحزػر الحىشي مغ الديػلة بحيث ال يسكغ وصفو، لكغ 

الديػلة. فقج تتصمب إجادة ذلظ ميارة وتجربا مجػ الحياة. لكغ إحجاث تحػؿ حقيقي في كيفية إدراكشا لمعالع 
ىػ أمخ في متشاوؿ أيجيشا. والسسارسة ىي الدبيل الػحيج لمشجاح. وفيسا يمي أقّجـ تعميسات مذابية لتعميسات 

 :حبل مذجودالسذي عمى 
 .ود يتشاسب مع وزنظتحتاج لحبل مذج

 .قف عمى شخؼ الحبل
 .إحجػ القجميغ مباشخة أماـ األخخػ  تكػف فيواألماـ بذكل  تقّجـ إلى

 .كخر الخصػة الدابقة
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 .حاوؿ أال تدقط
 

نظ ستجشي فإولحدغ الحع  ،ستحتسل بعس السحاوالت واألخصاء 5إلى  1مغ الػاضح أف الخصػات 
يج مسارسة التأمل. ومثمسا يتكخر الدقػط ونحغ نتجرب عمى السذي فػائج التجرب عمى التأمل حتى قبل أف تج

وأكخر لمسخة الثانية أف السذكمة  عمى الحبل، كحلظ يتكخر ضياعشا في دوامة األفكار أثشاء تجربشا عمى التأمل.
 ليدت في األفكار نفديا بل في كػنشا في حالة تفكيخ دوف انتباىشا ووعيشا بحالة التفكيخ تمظ. 

ا يكتذف كل شخز يقـػ بالتجرب عمى التأمل أف التذتت ىػ الػضع الصبيعي ألذىانشا: ومثل سخعاف م
ذىشو يشدلُق الحؼ يدقط عغ الحبل وىػ يتجرب عمى السذي عميو، كحلظ الستجرب عمى التأمل في كل لحطة 

مبية في أحبلـ اليقطة، أو يغػص في مخاوفو أو كخىو لشفدو أو ما فيو مغ غزب أو في الحاالت الد
األخخػ لمحىغ. فالتأمل ىػ أسمػب لميقطة واالنتباه. والغاية مشو الخخوج مغ حالة فكخنا السذتت والتػقف عغ 
ردود أفعالشا غيخ اإلرادية مغ التذبث بالسدخات والشفػر مغ األمػر غيخ الدارة. حتى ندتستع بحىغ صاؼ 

  ف لسا نعيذو مغ تجخبة في المحطة الحالية.وخاؿ مغ القمق ومشفتح كاتداع الدساء ونكػف مشتبييغ دوف تكم
 
 

 كيف تتأمل
 
عمى كخسي أو الجمػس  ويسكشظ الجمػس« اجمذ بارتياح واستخخاء محافطا عمى استقامة العسػد الفقخؼ  .7

 متخبعا عمى وسادة لمتامل.
 ،لمكخسي أو الػسادة وتشس بعسق عجة مخاتء واشعخ باألجداء مغ جدسظ السبلمدة ،أغسس عيشيظ .1

الجدع الزاغصة عمى مكاف الجمػس أو مذاعخ  والحع اإلحداسات السخافقة لمجمػس: الذعػر بأجداء
 الجؼء أو التشسيل ... إلخ.

مغ األنف أو في بصشظ  والحع إف كشت تذعخ بالشفذ أكثخعشج خخوجو ،وجو انتباىظ شيئا فذيئا لتشفدظ .3
 صعػدا وىبػشا مع الشفذ.

بل دعو يشداب شييقا  فذلشذ فقط. )وليذ القرج ىشا الديصخة عمى اركد انتباىسظ عمى إحداسظ بالتشف .4
 وزفيخا بذكل شبيعي(.
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 في كل مخة تجػؿ األفكار في ذىشظ عج بانتباىظ إلى نفدظ. .5
عػاشف ما داخمظ. لكغ  ستبلحع أصػاتا في ذىشظ أوإحداسات في جدسظ أو« بيشسا تخكد عمى تشفدظ .6

 وعيظ ثع عج إلى الشفذ مخة ثانية. أ فيما عميظ سػػ مبلحطة ىحه الطػاىخ وىي تشذ
في ذىشظء ثع عج  في المحطة التي تجرؾ فييا أنمظ ضعت في أفكارؾء الحع الفكخة الحاضخة اآلف .7

 تشذأ في المحطة التي تمي. بانتباىظ إلى التفذ أو إلى أؼ األصػات أو اإلحداسات التي
عػاشف أو حتى مغ  إحداسات أوكخر ذلظ حتى تبلحع األشياء في وعيظ مغ صػر أو أصػات أو  .8

 األفكار نفدياء وىي تشذأ ثع تتغيخ ثع تحىب بعيجا.
ليحه اإلرشادات أسيل خبلؿ  بالشدبة ألولئظ الحيغ يقػمػف بيحا التجريب ألوؿ مخة عادة ما يكػف االستساع

وىي الخاص بي مجسػعة مغ جمدات التأمل الرػتية  جمدة التأمل. وقج وضعت عمى السػقع اإللكتخوني
 تتخاوح في فتخات زمشية مختمفة.

 
 

 حقيقة السعاناة
 

، ومانياتغ في نيػيػرؾ، وأشخب القيػة وىي ما أردت أف أشخب وسط مجيشةأنا اآلف جالذ في مقيى 
ىحا الكتاب. إنو يـػ خخيفي جسيل،  وىػ كتابةوأقـػ بسا جئت مغ أجمو أال  ،وأتشاوؿ الكعظ الحؼ أردت تشاولو

وبعزيع في غاية الجاذبية لجرجة أنشي  ،يسخ الشاس عمى األرصفة ويبجو وكأف التألق يفيس مغ مداماتيع
. في كل زوايا ىحا الذارع وعمى مسكشا أتداءؿ إذا ما كاف تصبيق بخنامج الفػتػشػب عمى الجدع البذخؼ 

الجػاىخ والقصع الفشية والسبلبذ الفاخخة التي ال يسكغ حتى لسا  امتجاد ميل وفي كل االتجاىات تجج محبلت
 ندبتو واحج في السئة مغ البذخية أف يحمع بذخائيا. 

في  -في لغة بالي  Dukkhaأؼ  -" ما الحؼ كاف يقرجه بػذا إذف عشجما تحجث عغ "عجـ الخضى
ء والػسيسيغ والجسيبلت يعانػف أيزا ىحه الحياة؟ ىل كاف يذيخ فقط لمفقخاء والجػعى؟ أـ أف ىؤالء األثخيا

يبجو كل شيء عمى  ىشا حيث حتى-السعاناة مػجػدة في كل مكاف حػلشا  إف-بالصبع  حتى في ىحه المحطة؟
 ما يخاـ حتى ىحه المحطة.
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بجاية، لشبجأ بالسعالع الػاضحة: عمى بعج مدافة قميمة عغ السكاف الحؼ أنا جالذ فيو، ىشاؾ  
اىة، ومكاتب األشباء الشفدييغ والتي شيجت لمتخفيف مغ بعس أصعب األشكاؿ مغ السدتذفيات ودور الشق

التعاسة البذخية أو احتػائيا. فقج يكػف ىشاؾ رجل صجـ ابشو بديارتو بصخيق الخصأ بيشسا كاف يتييأ لمخخوج 
مع أنو يسكغ تعاني مغ مخض الدخشاف عذية حفمة زفافيا. ونحغ نع اكتذفت أنيابديارتو مغ الكخاج، أو امخأة 

ومع ذلظ يقزي معطع الشاس الكثيخ مغ شاقتيع  لكغ-أف تحجث أسػأ األشياء ألؼ أحج مشا وفي أؼ وقت 
 الحىشية عمى أمل أال يحجث ليع ذلظ.

دقيقة مغ السعاناة حتى عشج الشاس الحيغ يسمكػف كل أسباب الخضا في ىحه  ىشاؾ أشكاال   لكغّ 
ة قج تؤمغ الكثيخ مغ الستع والسدخات، إال أف القميل مشا يتػىسػف أنيا قج المحطة. فبالخغع مغ أف الثخاء والذيخ 

تزسغ الدعادة. والبج ألؼ شخز يستمظ جياز تمفديػف أو يقخأ الرحف أنو شاىج أبصاؿ الديشسا، 
والخياضييغ السحتخفيغ وغيخىع مغ السذاىيخ وىع مغ زواج آلخخ ومغ فزيحة ألخخػ. فبل يجب أف نشجىر 

 أف شابا جحابا ومحتخفا وناجحا قج يكػف مجمشا عمى السخجرات أو يعاني مغ االكتئاب.إذا عمسشا 
ىحا بكثيخ، فحتى مع أف معطسشا يعير حياة آمشة  أعسق مغلكغ مذاعخ عجـ الخضا عغ الحياة ىي 

. فعشجما تدتيقع في الرباح،  األمػر الصارئةتعتخييا بعس  إال أنو يشتابشا شيف مغ مذاعخ األلع في كل يـػ
والدخور؟ وكع مغ الػقت تقزيو مع عائمتظ في أحزاف الحب ومذاعخ االمتشاف؟  شذػةىل تكػف مفعسا بال

. وكع مغ الػقت نسزيو جاىجيغ في أف ندعج بخفقة اآلخخيغ؟ والحياة صعبة حتى بالشدبة لمشاس األكثخ حطا
 وعشجما نشطخ فيسا يجعميا صعبة، نجج الدبب في أنشا أسخػ أفكارنا. 

ىشاؾ شخيقتيغ في التفكيخ في  ثع ىشاؾ السػت الحؼ يقيخنا جسيعا. ويبجو أف أغمب الشاس يعتقجوف أفّ 
وإما أف نشكخ بأنو واقع. وتؤدؼ  ،أف نخاؼ مشو ونبحؿ كل ما يسكغ لتجاىمو وىسا إماالسػت ال ثالث ليسا 

فشدعى فقط مغ أجل الحرػؿ عمى الستع  السادية،ستخاتيجية األولى إلى حياة مغ السذتتات التقميجية اال
ونقـػ بكل ما يسكغ لشبقي حقيقة وواقع السػت في مشأػ عشا. واالستخاتيجية الثانية تتسثل ، والػصػؿ لمشجاح

وأف أىع الفخص متػفخة بعج مفارقة  أف السػت ليذ إال بػابة لعالع آخخالتي ُتصسئششا ب تقػلو األدياف فيسا
وىحا الصخيق ىػ مػضػع ىحا  ،آخخ يبجو أنو الػحيج الحؼ يتصابق مع الشداىة الفكخية الجدج. لكغ ثسة مدارٌ 

 الكتاب.

 االستشارة
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ما ىي االستشارة التي غالبا ما تػصف عمى أنيا الغاية السصمقة مغ التأمل؟ يػجج العجيج مغ 
حيث الخبلفات بيغ  الشقاش مغي يسكغ أف نتجاىميا ىشا دوف أؼ إخبلؿ في ىحا التفاصيل الباششية الت

السػروثات والتقاليج التأممية حػؿ ما قج نشالو أو نخدخه في نياية السدار الخوحاني. وتعتبخ العجيج مغ ىحه 
سػاء  –ذا االدعاءات مدتحيمة وغيخ معقػلة. فعمى سبيل السثاؿ تبيغ العجيج مغ مجارس البػذية أف أؼ بػ 

يػصف عادة عمى أنو  –البػذا التاريخي وىػ سجىارتا غػتاما أو أؼ شخز يرل حالة االستشارة التامة 
 .omniscient "كمي السعخفة"

ومجخد تجبخ ىحا السعشى يفتح السجاؿ أماـ االعتخاضات، لكغ وميسا كانت التعخيفات السقتخحة التي 
تحجد وتزيق السعشى إال أف مثل ذلظ االدعاء بكمية السعخفة ال يداؿ بعيجا عغ السشصق. فإذا وصل البػذا 

و عالع أحياء أو أعطع مشافذ أو فيديائيا أ رياضيا-حجأدنى  وعمى-التاريخي لحالة "كمية الػجػد"، ألصبح 
في السشافدات الخصخة ببل مشازع. وىل مغ السعقػؿ أف نتػقع مغ ناسظ في القخف الخامذ قبل السيبلد، 
ونتيجة لسا نالو مغ بريخة أف يربح عبقخيا ال سابق لو في كل مجاؿ مغ االكتذافات البذخية بسا في ذلظ 

الفيمدػؼ والخياضي الشسداوؼ ُسيحِىل ف سجىارتا غػتاما غيخ مػجػدة في الػقت الحؼ عاشو؟ ىل كا أمػرٌ 
والخياضي األمخيكي  Alan Turingوعالع الحاسػب البخيصاني آالف تػرنغ  Kurt Gödelكػرت غػدؿ 

وعالع الخياضيات والسيشجس األمخيكي كمػد شانػف  John von Neumannوالسختخع جػف فػف نيػماف 
Claude Shannon الخياضي ونطخية السعمػمات؟ بالصبع ال. واالعتقاد عكذ ذلظ  في السشصق ببخاعتو

 ليذ سػػ تعرب ديشي ال أكثخ. 
إلى معخفة  مجخدة ونطخيةأؼ مغ معخفة  –إجخائية وإف تػسيع نصاؽ مفيـػ "كمية الػجػد" إلى معخفة 

لرباح وىـد بصل ستجعل مغ بػذا قادرا عمى رسع لػحة كشيدة سيدتيشا في ا –عسمية بكيفية القياـ باألشياء 
 ،التشذ العالسي روجخ فيجريخ في فتخة ما بعج الطييخة! ىل ىشالظ مغ سبب يجعمشا نعتقج أف سجىارتا غػتاما

أو أؼ مغ الستأمميغ السبجميغ كانت لجييع مثل تمظ القجرات نتيجة لتجريباتيع الخوحانية؟ ال يػجج أؼ سبب 
البػذات القياـ بكل تمظ  ورأف بسقج وف يعتقجمغ البػذييغ ىحا فإّف كثيخا  ومع  اإلشبلؽ يجعػنا لحلظ.عمى 

 أسمػبا عقبلنيابل وما ىػ أكثخ مشيا. وأكخر لمسخة الثانية أف ىحا مغ باب التدمت الجيشي وليذ  ،األشياء
  .14لمحياة الخوحانية

القػؿ أف  ع االدعاءات ىشا مغ أجل دعع الدحخ أو السعجدات في ىحا الكتاب، لكششي أستصيعإنشي ال أقيّ 
مسا يجركو معطع الشاس، وىي تذتسل عمى العجيج مغ التجارب التي  الغاية الحقيقية مغ التأمل ىي أكثخ عسقا  
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ذات مشفرمة وأف يعير  إحداسو بأنويجعييا الكثيخ مغ الشداؾ ألنفديع. ومغ السسكغ ججا أف يفقج اإلنداف 
حجة مع الكػف. وىحا يشبؤنا الكثيخ عغ احتساالت شكبل مغ الػعي السفتػح والبلمتشاىي، ليذعخ وكأنو في و 

الػعي البذخؼ، ولكشو ال يقجـ الكثيخ حػؿ الكػف عمى نصاؽ أوسع. وىػ ال يدمط أؼ ضػء عمى العبلقة بيغ 
الحىغ والسادة. فتعتبخ إمكانية حب السخء لجاره مثل حبو لشفدو اكتذافا عطيسا في مجاؿ عمع الشفذ، لكشيا ال 

ف يدػع ابغ هللا، أو حتى أف هللا مػجػد. وال تثبت أف "شاقة" الحب تتخمل الكػف وبذكل ما. تثبت أؼ ادعاء أ
 فيحه االدعاءات ما ىي إال ادعاءات تاريخية وميتافيديقية ال يسكغ لمتجخبة الذخرية أف تبخرىا.

وسيمة  لكغ تجخبة الدسػ فػؽ الحات تجيد لشا ادعاء أمػر حػؿ الحىغ البذخؼ. وىحه التجخبة مثبتة
التحقيق مغ قبل أولئظ الحيغ يكخسػف أنفديع لتجريبات معيشة )مثبل أسمػب التأمل البػذؼ الحؼ يصمق عميو 

السخجر إـ.دؼ.إـ.إيو،  يتعاشػف العقار( عمى سبيل السثاؿ( أو حتى مغ قبل مغ mettaتأمل الصيبة الُسحبة )
 ل ىحا الشػع مغ الحقائق. فبل تػجج إشكالية حػؿ ذلظ. وال بج مغ الفيع العقبلني لسث

إف الغاية التقميجية مغ التأمل ىي الػصػؿ إلى حالة مغ اليجوء التاـ، أو أنو عشج االرتباؾ أو 
االضصخاب يسكغ لمسخء أف يعػد بديػلة لحالة اليجوء. ويرف الخاىب الفخندي البػذؼ ماثيػ ريكارد 

Matthieu Ricard  15بالثخاء يشذأ مغ ذىغ صحي ججا"مثل ىحه الدعادة عمى أنيا "إحداس عسيق .
عغ  عمى التػقفواليجؼ مغ التأمل أف مثل ىحا الحىغ متػفخ لجيظ اآلف. وىحا االكتذاؼ بجوره سيداعجؾ 

والسعاناة لشفدظ ولآلخخيغ. وبالصبع فإف معطع الشاس لغ يجيجوا ىحه السسارسة عمى  في التذػيرالتدبب 
لجائسة. فاليجؼ األقخب لحلظ إذف أف تتستع بحىغ صحي تجريجيا أكسل وجو ولغ يرمػا لحالة مغ الدعادة ا

 أؼ مغ خبلؿ تػجيو ذىشظ في االتجاه الدميع. 
ومحاولة الػصػؿ لمدعادة ليدت أمخا مبتجعا وغيخ مألػؼ لجيشا، فبإمكاف السخء أف يربح سعيجا 

ادة ال يسكغ التعػيل عمييا، بتجريب التأمل. لكغ السرادر التقميجية لمدع ضسغ حجود معيشة، دوف االستعانة
ألنيا تعتسج عمى شخوط متغيخة. فسغ الرعب أف تشذئ أسخة سعيجة، وأف تبقي نفدظ ومغ تحب مغ حػلظ 
أصحاء، وأف تربح ثخيا وأف تجج أساليب مبتكخة ومخضية في االستستاع بحلظ الثخاء، وأف تذكل صجاقات 

أف تتقغ العجيج مغ السيارات الفشية والخياضية عسيقة، وأف تداىع في السجتسع بصخؽ مجدية عاشفيا، و 
. وال تػجج أؼ مذكمة في إتساـ تمظ األمػر، سػػ أنظ  والفكخية، وأف تبقي عجمة الدعادة تجور يػما بعج يـػ
كمسا نطخت عغ قخب أكثخ ستخػ أنو ما تداؿ ىشالظ الحاجة لسديج مغ التعجيبلت. فيحه األشكاؿ مغ الدعادة 

، غيخ كافية. وإف مذا  تػتخات الحياة. فتدتسخ بحلظعخنا بالخضى مشيا ال تجـو
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يعاني مغ أوىاـ عاشفية أو إدراكية  إنو لغما الحؼ يتقشو السعمع الخوحاني؟ في أدنى حج  ،إذف 
ج ىػيتو بسا يجور في رأسو مغ أفكار. وأكخر أنشي ال أعشي بحلظ أف يحجلت ػدمعيشة. واألىع مغ ذلظ أنو لغ يع

لغ إذ نو لغ يخزع لمتذػير الحؼ تثيخه األفكار في معطسشا، إمثل ىحا الذخز سيتػقف عغ التفكيخ، بل 
 ىحه األفكار. بسثل يذعخ بػجػد نفذ داخمية فيو ىي التي تفكخ يعػد ل

ذىشو، وىػ أمخ متاح ألغمبشا في لحطات قريخة  ومثل ىحا الذخز سيحافع عمى انفتاح وىجوء
ولكششي أعمع مغ  ،أشكظ في إمكانية البقاء في حالة مغ الدعادة التامة التجريب. أنافقط، حتى بعج سشػات مغ 

 بإمكاني أف أكػف أكثخ استشارة وبكثيخ مسا أكػف عميو عادة. التجخبة السباشخة أفّ 
يػ أمخ ال يشبغي أف يعيق سعيشا في ىحا السػضػع. ف، وسػاء كانت االستشارة حالة دائسة أـ ال

فالشقصة األساسية ىشا أف تمسح شيئا عغ شبيعة الػعي والتي سػؼ تحخرؾ مغ السعاناة في الػقت الحاضخ 
وفي المحطة الحالية. وحتى مجخد إدراكشا لحقيقة التغييخ في الحاالت الحىشية عشجنا مغ شأنو أف يغيخ حياتشا 

أعسق وليذ كسجخد فكخة نطخية. فكل حالة ذىشية عشجؾ كانت قج نذأت ثع تبلشت. وبالخغع  وعمى مدتػيات
مغ أف ىحه حقيقة ناتجة عغ تجارب شخرية، إال أنيا أيزا حقيقة بإمكاف أؼ إنداف أف يثبتيا. ولدشا 

يقة حػؿ بحاجة ألف نعخؼ السديج عغ الجماغ أو عغ العبلقة بيغ الػعي والعالع السادؼ لشفيع ىحه الحق
أذىانشا. فيشاؾ حقائق حػؿ الحىغ مغ األفزل لشا العمع بيا إذا أردنا أف نشعع بحياة روحانية أؼ ما يجعميا 
"روحانية" بالفعل وحدب السعشى الحؼ أقرجه في ىحا الكتاب. ما نحتاجو كي نريخ سعجاء ولشجعل ىحا 

 لؤلشياء كسا ىي. العالع مكانا أفزل ىػ ليذ أوىاما إيسانية بل فيسا أكثخ وضػحا
درجات مختمفة مغ الحكسة والجيالة، وىحا ما نحتاج أف  يتفاوتػف فيوالبج أف نقخ بأف الشاس عادة ما 

نقخ بو في المحطة التي نقخ بيا بإمكانية الػصػؿ إلى برائخ تأممية وإمكانية تجريب الحىغ مغ أجل الػصػؿ 
عشي كمسة عادؼ بالزخورة حالة مغ الدعادة، ومثمسا يسكغ لتمظ الخؤػ. ويعتبخ ىحا التفاوت "عاديا". لكغ ال ت

فإّف باإلمكاف كحلظ تعسيق  –مبيػف ليدػا عادييغ ػ فالخياضيػف األول –ة يتحديغ القجرات والسيارات الجدس
عمى التجريب والسسارسة باإلضافة لسا نسمكو مغ ميارات واستعجادات. ومع أف  الحياة الحىشية بشاء  وتػسيع 

بجييية تقخيبا، إال أنيا ما تداؿ أمخا ججليا. وال يتخدد أحج في االعتخاؼ بجور السيارة والتجريب في ىحه نقصة 
بأؼ شخز أبجا يشكخ تفػؽ بعزشا عمى بعس في القػة والعمع  ولع ألتقِ  ،تحقيق ما نخغب بو جدجيا وفكخيا

شيف واسع مغ الحكسة األخبلقية والسيارات الخياضية. لكغ العجيج مغ الشاس يجج صعػبة في اإلقخار بػجػد 
 والخوحانية أو أف ىشاؾ شخقا قج تتفاوت أيزا في جػدتيا أو سػئيا في التعامل مع ذلظ الصيف. 
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ع وجػد مخاحل في التصػر الخوحاني، تساما مثمسا نسخ بو مغ مخاحل في الشسػ نحػ سغ السحتّ ف ،إذف
شا إصابات أو ال نرل لجرجة مغ الشزػج مخحمة الخشج، وفي أثشاء ذلظ قج نراب بالسخض أو تحجث ل

ع ميارات معقجة مثل فيي أيزا تتصػر بجرجات ومخاحل. فبل يسكغ لمفخد تعمّ  ،أذىانشا ىػ حاؿ وكحلظ ،البلزمة
أو التػرية في المغة دوف اكتداب ميارات أساسية. ويبجو لي أف الحياة الخوحانية  أو الجبخاالستجالؿ القياسي 

الرحية تبجأ فقط عشج وصػلشا لشزػج في كافة الشػاحي الجدسية والحىشية واالجتساعية واألخبلقية. فبلبج مغ 
البج  والتي-التقميجؼ بالسفيـػ-وكحلظ بالشدبة لمشفذ  ،محجداتيا إبجاعي وفيعتعمع المغة قبل استخجاميا بذكل 

وأف تتخح شكبل وتشزج قبل البحث فييا وفيع شبيعتيا، لشجرؾ أنيا ليدت مجخد ما يطيخ لشا. نحغ بحاجة 
إلدراؾ  لسيارة وقجرات عالية ججا في فيع ومعخفة محتػػ الػعي بػضػح وحياد ودوف تذػير، وبانتباه كاٍؼ 

عمى أساسيات الحزػر الحىشي ومسارستيا مشح مخحمة  أنو ال تػجج نفذ ثابتة داخمشا. لكغ يسكششا التجرب
في تجريب األشفاؿ بعسخ الدادسة عمى  ،بسغ فييع زوجتي، مبكخة في الحياة. وقج نجح العجيج مغ الشاس

مسارسة الحزػر الحىشي  تعتبخ-كل مخحمة عسخية بعجىا  وفي-الحزػر الحىشي. ففي تمظ السخحمة العسخية 
 لشفذ وضبصيا. مػعي بالوسيمة نافعة ججا 

لقج أدرؾ الستأممػف أف العادات اإليجابية لمحىغ ما ىي إال ميارات لع يحدغ معطسشا تعمسيا أثشاء 
 ،غ مغ قجراتشا عمى التخكيد والربخ والخأفة أكثخ مسا نقـػ بو عادةولكغ مغ السسكغ أف نحدّ  ،مخاحل نسػنا

لع يبجأ عمع وىي حقائق  ،دعادة في ىحا العالعيزا الكثيخ مغ األمػر التي يسكششا تعمسيا حػؿ الأىشاؾ و 
 .إال مؤخخا   تياالشفذ الغخبي بجراس

يتستع بعس الشاس بسذاعخ الخضى حتى وسط الحخماف والطخوؼ الخصخة، بيشسا يعير آخخوف حياة 
 أذىانشا ىي ما لكغّ  ،. وال أقرج بيحا التقميل مغ أىسية الطخوؼ الخارجيةتعيدة رغع كل ما لجييع مغ حعّ 

ذاتيا. وأذىانشا ىي أساس كل تجخبة نعيذيا وكل ما نسشحو  وليدت الطخوؼيحجد نػعية الحياة التي نعيذيا 
 لآلخخيغ. إذف وبشاء عمى ىحه الحقيقة يغجو التجرب عمى الحزػر الحىشي أمخا مشصقيا. 

والشداؾ مسارسي اليػغا يفتخض العمساء والعجيج مغ السذككيغ عسػما أنو البج وأف تكػف ادعاءات 
. وأف اليجؼ السشصقي الػحيج مغ التأمل يقترخ عمى السفيـػ التقميجؼ مجّخد أوىاـأو أنيا ببداشة بيا مبالغا 

مغ "تخفيف التػتخ". وعمى عكذ أولئظ ىشاؾ الصبلب الجادوف ليحه السسارسات والحيغ عادة ال يذككػف 
عغ السشصق. وأنا أحاوؿ أف أرشج القارغ نحػ  إشبلقا حتى بأكثخ ادعاءات السعمسيغ الخوحانييغ غخابة وبعجا
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أنو مغ السسكغ إحجاث بمع اإلقخار  ،شخيق وسط بيغ شخفي الشقيس، أؼ شخيق يحافع عمى الذظ العمسي
 تغييخات جحرية في الحىغ.

وبشاء  لسفيـػ "التخفيف مغ التػتخ" خمجخد مفيـػ مرغّ  يعتبخ السفيـػ البػذؼ لبلستشارة إلى حج ما
 ف عسق الشتائج يعتسج عمى كسية التػتخ التي يخففيا الذخز. عمى ذلظ فإ

 يَ ىة وغيخ سميسة مسا يتدبب ليع بأشكاؿ ال داعرؤية البذخ لمػاقع مذػّ تعج  التعاليع البػذية بشاء  عمى 
الساضي ونقمق حياؿ السدتقبل، وندعى باستسخار  ونعذر فيليا مغ السعاناة. فشحغ نتذبث بالستع الدائمة، 

مػجػدة أصبل. وىحا يثيخ الكثيخ مغ التػتخ. وتعتبخ الحياة  األنا غيخعمسا بأف  ،ع األنا والجفاع عشيافي دع
الخوحانية عسمية تجريجية مغ تبجيج التذػير والتخمز مغ التػتخ. وبشاء عمى الخؤية البػذية فإف السعاناة 

ي اعتجناىا. ويسكغ أف تتفتح أذىانشا تشتيي عشجما نشطخ لؤلشياء كسا ىي، فشتػقف عغ السعاناة بالصخؽ الت
 وتجخل في حاالت مغ الخفاه والدعادة وىي حاالت تسيد وعيشا ومتأصمة فيو. 

حبيع لمتػتخ ويبجوف بسطيخ الحخيز عمى العير  الحيغ يّجعػف مغ الشاس جدءا  ىشاؾ فإّف وبالصبع 
بعزيع يجج الستعة في فخض التػتخ عمى اآلخخيغ. ويقاؿ أف جشكيد خاف قاؿ:" إف  لجرجة أفّ  ،في حالة تػتخ

وتجعمو يخػ مجنو تتحػؿ رمادا ومغ يحبػنيع غارقيغ في الجمػع، بيشسا  تذتت عجوؾقسة الدعادة ىي في أف 
نت تدبي نداءه وبشاتو". فالشاس يختمفػف في السعاني التي يعصػنيا لكمسات مثل الدعادة، وال تتفق جسيع أ

 تمظ السعاني مع بعزيا البعس. 
أرػ أنشا نسيل لمذعػر بالحيخة واالرتباؾ  The Moral Landscape ""السذيج األخبلقي في كتابي

لحلظ. فبل شظ أف  يا  دة البذخية، وال أرػ أف ىشاؾ داععشجما نػاجو اختبلفا في اآلراء حػؿ مػضػع الدعا
خبلؿ التدبب في السعاناة اليائمة  مغ-وحتى مذاعخ الشذػة الحقيقية  بل-بعس الشاس يججوف الدعادة 

نعتسج عمى بعزشا البعس تقخيبا  ألنشا-أو عمى األقل غيخ دائسة  الحاالت شاذةلآلخخيغ. لكششا نعمع أف ىحه 
ل ال يسكغ أف تذكّ  والدمب فإنياا كانت الدعادة السختبصة بأمػر مثل االغتراب والشيب في كل شيء. وميس

استخاتيجية لمحرػؿ عمى الدعادة في ىحا العالع. وإذا أخحنا بعيغ االعتبار الستصمبات االجتساعية في 
-ية تجاه اآلخخيغ شجج أف أعسق أشكاؿ الدعادة وأقػاىا البج وأف يكػف متفقا مع اعتبارات أخبلقفدمجتسعشا، 

ال مفخ مشو. ونحغ  يربح الرخاع العشيف أمخا  فد وإال-مع الغخباء الحيغ ال نعخفيع مغ قخيب أو بعيج  حتى
 لكغّ  ،نعمع أف ىشاؾ أشكاال معيشة مغ الدعادة لغ تتػفخ حتى لذخز كدب كل السعارؾ مثل جشكيد خاف
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الحب واالمتشاف واإلخبلص والخأفة. ولمػصػؿ  أخبلقية في جػىخىا، مثل مذاعخ تعجّ  الستع والسدخات بعس
 ليحه الحاالت الحىشية البج مغ الفيع العسيق لآلخخيغ.

وأرػ أف اليجؼ الػاقعي مغ السسارسات الخوحانية ليذ الجخػؿ في حالة دائسة مغ االستشارة التي 
إذا تسكشت مغ و أحجاث.  في المحطة الحالية وسط أؼّ  عمى أف نكػف أحخارا   في القجرةبل  ،سعيشا بيا يشتيي

 السذاكل التي ستػاجيظ في حياتظ. فأنت في الػاقع قج قست بحّل معطع ،القياـ بحلظ
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 الفرل الثاني
 

 يلغد الؽع
  

خبلؿ الكثيخ مغ التجريب  غالبحث في شبيعة الػعي نفدو وإحجاث تغييخات وتحػالت فيو م ُيعتبخ
عمى  الػعي عري  أف  عمسياالسعخوؼ  غمو  الحياة الخوحانية.أساس  والسسارسة السسدوجة بالسعخفة واالنتباه

الػعي وخرائرو دوف أف  حػؿ شبيعةالتعخيف. فقج انصمق الباحثػف في نقاشاتيع  عمىحتى و  الفيع، بل
بيشيع. ومع أنو ال حاجة ىشا لتقجيع نبحة حػؿ  مذتخكة فيساواحجا لبلتفاؽ عميو كأرضية  ولػ مػضػعايججوا 

ىحا السػضػع، إال أنو مغ السفيج أف نشطخ في أسباب ىحا التحجؼ الفخيج الحؼ ال يداؿ يفخضو  اإلشكاليات في
مفيـػ الػعي عميشا. وسشخػ لجػ قيامشا بحلظ أف الخوحانية ليدت فقط ضخورية مغ أجل أف نعير حياة سميسة 

 وحدب بل ومغ أجل فيع العقل البذخؼ.
مغ أىع ما ُكتب  Thomas Nagelيدػر تػماس ناغل السقالة التي كتبيا الفيمدػؼ والبخوف كانت

. 1نبلحع تجخبتشا أثشاء ذلظ ثع ،خفاش ل أنشاحيث شمب مشا في مقالتو أف نتخيّ حػؿ الػعي عمى اإلشبلؽ، 
وليذ الخفاش ىػ اليجؼ مغ ىحا الدؤاؿ، بل اليجؼ ىػ كيفية تعخيفشا لسفيـػ "الػعي". ويخػ ناغل أف شخط 

وىحه العبارة ستطيخ لظ  أؼ إذا كاف واعيا بأنو ىػ(.) بكيشػنتوإحداسو  يكسغ في إنساواعيا  اعتبار الكائغ 
 مجخد عبارةٍ  اعتبختياأو  أو اعتبختيا سخيفة، ،يحه العبارةسػاء انبيخت ب مجػ نيسظ في الفمدفة واىتسامظ بيا،

ال يشبغي لسثل تمظ العبارة أف بإمكانظ الجفاع عغ رأيظ إذا رأيت أف تمظ العبارة سخيفة أو رائعة، لكغ  .خةمحيّ 
أؼ أف تزع نفدظ  أنظ خفاشأف تتخيل ىػ ناغل وببداشة مشظ والتذػير. فكل ما يصمبو  لظ الحيخةتدبب 

مكانو وتعير تجخبتو. وإذا تخيمت أنظ الخفاش ثع عذت أؼ تجخبة خبلؿ ذلظ ميسا كاف مغ الرعب 
أف تحتػؼ عمى مجسػعة أو شيف مغ األصػات والسشاضخ واإلحداسات  تمظوصفيا، فإنو البج لتجخبتظ 

. وإذا كانت تجخبتظ في ترػرؾ لشفدظ عمى أنظ الخفاش تمظىػ الػعي في حالة  والسذاعخ، فيحا الصيف
الخفاش خالية مغ أؼ ما يحػيو ذلظ الصيف مغ أصػات أو مشاضخ ...إلخ، أؼ حالة مغ العجمية، فإف ذلظ 

فإف الفخؽ بيغ الػعي وعجـ الػعي ىػ أمخ  ومغ وجية نطخ ناغل .2الخفاش ليذ كائشا واعياأف ب حيشئحيعشي 
حدب تجخبتو  مشا. واألمخ عائج لكل 3ال ويعػد إلى التجخبة الذخرية. فإما أف نقػؿ أف األضػاء مذعمة أ

  ، بغس الشطخ عسا يتزسشو الػعي أو ماال يتزسشو مغ الشاحية السادية.الذخرية
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تشا الذخرية شيء، والترػر العمسي الستشامي لمػاقع شيء آخخ. ففي ىحه المحطة قج تكػف لكغ تجخب
والكيسيائية التي  الكيخبائيةتقخأ ىحا الكتاب لكغ ليذ لجيظ أؼ وعي بالعسميات  وأنت القػؼ الػعي في حالة مغ 

مثل الفيدياء أو تحجث في ببلييغ الببلييغ مغ الػصبلت العربية في دماغظ. وميسا كشت ممسا بعمـػ 
 خػ فأنت أثشاء ما تسخ بو مغ تجارب لغ تبذكل مختمف.  الذخريةالكيسياء أو األحياء فإنظ تعير تجخبتظ 

مغ تغييخ  ما فيو ػعي بكلكتجخبتظ الذخرية بل تعير  ،جدسظ كسجسػعة مغ الحرات والجديئات والخبليا
  بو مغ يقطة ونـػ مغ السيج إلى المحج. وما تسخدائع 

خ في كيفية ارتباط الػعي بالعالع السادؼ. تػجج أسباب تجعمشا نعتقج بأف ذلظ يشذأ الدؤاؿ السحيّ  ويبقى
فيو عسميات  الكػف نججألنشا حيشسا نشطخ في  ،نتيجة لسعالجة السعمػمات في أنطسة معقجة مثل الجماغ البذخؼ 

،ب وكحلظ نججه مسمػءا   ،مثل االنجماج الشػوؼ أؼ إشارات لمػعي  ُتطيخال  وقج  سخكبات أقل تعقيجا مثل الشجـػ
ال يشبئشا حجسشا بالكثيخ حػؿ ذلظ. لكغ كيف يسكغ أف تبجو الذسذ لػ كانت واعية؟ ربسا كانت ستبجو تساما 

الحياة جسيعيا لذكل مغ أشكاؿ  افتقار الشجـػفكخة كحا )فيل تتػقع مشيا أف تتكمع؟( و  ،مثمسا ىي عميو اآلف
  .مغ القػؿ بأف الشجـػ تتستع بػعي لكشيا صامتة احتساال أكثخأمخ ىي  الجاخمية

مغ فتخات عمى أنو في فتخة ما  األغمبية يتفقػف وميسا كانت شبيعة العبلقة بيغ الػعي والسادة، فإف 
الػعي  يعتسج نذػء. وال عمى ما يبجو ف الػعي أخح بالشذػءفإ -البذخمثمشا نحغ  –ر الكائشات السعقجة تصػّ 

نبات الدخخذ التي تذّكل مغ نفذ الحرات ف مرشػعافأنت وأنا  ،السػاد التي نتكػف مشيا عمى تغييخ في
في معّيغ أؼ نتيجة حجوث تختيب  ،ميبلد الػعي كاف نتيجة لشسط مشطع سشجوير البخغخ. ولكغ البج مغ أفّ و 

وال ريب أف ىحا مغ أعسق األلغاز التي  ،الحرات تمظالحرات نذأ عشو تجخبة وجػدية ليحا الشسط مغ تختيب 
 .4يسكششا تأمميا والتفكيخ فييا

ومع ذلظ فقج كاف ناغل محقا في مبلحطة أف أىع ما في السػضػع ىػ أف الػعي تجخبة شخرية، 
واعية  األشياء تبجوبرجد الحجيث عغ كػف  ىشا مصمقاالػاقع الذخري بحاتو. ولدشا ىػ ببداشة  الػعي ألفّ 

لسا  نطخا  و  ،ـ ال. أعخؼ شخرا استيقع مخة أثشاء عسمية جخاحية رغع أنو كاف تحت التخجيخ العاـفي ضاىخىا أ
مع يتسكغ ىحا الذخز مغ التػاصل مع األشباء ليخبخىع بأنو لع يكغ فيحجثو التخجيخ مغ شمل في الجدع، 

و ىشا أف ذلظ سبب لو تساما، وأنو كاف يذعخ بإجخاءات عسمية استبجاؿ كبجه. وأقل ما يسكششا قػل مخجرا  
االندعاج. وإذا كشت تطغ أف أىسية الػعي تكسغ في العبلقة بيغ الػعي والكبلـ والدمػؾ، فسا عميظ إال الشطخ 
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والتأمل في ذلظ قج يجمب رؤػ  .في السذاكل الشاشئة عغ الػعي تحت التخجيخ العاـ أثشاء العسمية الجخاحية
 .مزممةمغ فمدفات  فمدفية جيجة أفزل بكثيخ مسا ىػ متػفخ لشا

أـ ال، فيحا دليل  أف الشقاش حػؿ شبيعة الػعي لع يعج يبجأ بالدؤاؿ عسا إذا كاف الػعي مػجػدا   وبسا 
بأنو  إقخار األمخفي حقيقة الجاخل ىػ  مػجػدا فيالػعي قج يبجو بأّف والقػؿ  عمى أنشا قج أحخزنا تقجما فكخيا.

الػعي. وحتى لػ أنشي كشت ما يسّثل فحلظ ىػ  ،ما بذكل مػجػدةاألشياء  تبجو أفْ  بسجخدإذ  ،مػجػد بالكامل
 مشتعٍ ما أدركو كاف كّل و  ،كانت كل ذكخياتي غيخ حقيقية المحطة، ولػفي ىحه  أو وعاءٍ  دماغا في حػضٍ 

عمى أنو يسثل يػ أمخ ال مجاؿ لمذظ فيو ل ،أعير تجخبة مغ نػع ما أنشي ما دمت مػجػد، إاللعالع غيخ 
الػعي  حقيقة ( إلثباتواعٍ  ما ىػ مصمػب مشي )أو مغ أؼ كائغ وىحا كل)عمى األقل بالشدبة لي(.  يالػع

 .6الػحيج في ىحا العالع الحؼ ال يسكغ اعتباره وىسا ىػ الذيءبالكامل. والػعي 
فيحا العالع بسا  ،مجاركشا لسا تعشية كمسة "مادؼ" لمعالع السادؼ تػسعتكمسا تصػر فيسشا السعاصخ  

يعج بو مغ قػػ ومجاالت وتقمبات الفخاغ الكسي وغيخ ذلظ مغ الذبكة الجقيقة والػاسعة مغ مختمف السفاىيع 
 يعج ذلظ العالع الحؼ اعتجنا عمى إدراكو مغ قبل. الحجيثة، لعجتيا عمـػ الفيدياء التي ولّ 

القخف الدادس عذخ. وعمى العسـػ فقج  ما مغعالق في فتخة  وكأنووفي واقع األمخ فإف إدراكشا يبجو 
التذكيظ في الصبيعة عمى العجيج مغ مؤسدي الفيدياء في الشرف األوؿ مغ القخف العذخيغ اعتادوا  نديشا أفّ 

اآلراء  تمظكسرجر لمػاقع. ويبجو أنو لع ترسج  -أو األفكار أو الػعي ذاتو  -السادية لمكػف ووضعػا الحىغ 
خدية )أؼ أنو يسكغ ضيػر العقل في اإلنداف بجوف رده إلى السكػنات الفيديائية في التي تقػؿ بالسادية غيخ ال

وجيسذ  Arthur Eddington السخ( والتي تبشاىا العجيج مغ الفيديائييغ مغ أمثاؿ آرثخ إدنغتػف 
 Heisenberg Wernerو فيخنخ ىايدنبخغ  Wolfgang Pauliلفغانغ باولي ػ وف James Jeansجيشد

. ويسكششا الذعػر باالمتشاف تجاه ذلظ فقج كاف الكثيخ مغ الكبلـ 7Erwin Schrödingerغخ وإرفيغ شخودن
ويبجو  .Carl Jungالفارغ واليخاء مشتذخا في تمظ الفتخة. فعمى سبيل السثاؿ كاف باولي مغ أنرار كارؿ يػنغ 

! ومع أف باولي كاف مغ عسالقة عمع كارؿ يػنغ مغ أحبلـ الخجل العطيع 1300 ما ال يقل عغأف باولي حمل 
الفيدياء إال أف أفكاره حػؿ عجـ رد العقل في ضيػره إلى السكػنات السادية كانت متأثخة بالخياؿ الػاسع لكارؿ 

 يػنغ، ونفذ األمخ حجث بالشدبة لمسيكانيكا الكسية. 
يػف عغ سػاعجىع في في نياية األمخ تزاءؿ االفتتاف بالطػاىخ الخارقة. لكغ ما إف شّسخ الفيديائ

بجا وكأنشا عجنا إلى عالع األشياء السادية وإلى شكل مغ الحػار في جسيع فخوع حتى تجارة صشع القشابل، 
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الفمدفة والعمـػ جعل العقل جاىدا لخده في ضيػره إلى مكػنات العالع السادؼ. وال بج أف ىحه التصػرات كانت 
مغ  يػججتدعجيع لػ تكخمػا والحطػا تمظ التصػرات. س مدعجة ججا لسفكخؼ محىب العرخ الججيج أو كانت

سغ يعّمقػف آماليع عمى السفاىيع التي أسيء مجيجىع في الخبط بيغ الخوحانية والعمع  الحيغ يبحلػف السؤلفيغ 
 Copenhagen interpretation of quantum" فيسيا في "تفديخ كػبشياجغ لمسيكانيكا الكسية"

mechanics ء الفيع ذلظ دليبل عمى أف الػعي يمعب دورا أساسيا في تحجيج شبيعة العالع "، فيتخحوف مغ سػ
أف يشذأ مغ  إذف ال يكػف إال بسبلحطتو، فبل يسكغ لمػعي االسادؼ. وإذا كاف شخط اعتبار أؼ شيء واقعي

الػاقع  بل ال بج وأنو جدء مغ نديج ،عسميات كيخبائية وكيسيائية في أدمغة الحيػانات بسا في ذلظ نحغ البذخ
الدائج في عمـػ الفيدياء. وصحيح أنو وبشاء عمى تفديخ  ضسغ االتجاهذاتو. لكغ ىحا وببداشة ليذ 

كػبشياجغ فإف أنطسة السيكانيكا الكسية ال تترخؼ بالذكل االعتيادؼ إال عشج مبلحطتيا، وقبل مبلحطتيا 
تعخيف واضح لسا ىػ مقرػد بكمسة  تبجو مػجػدة في حاالت مختمفة وفي نفذ الػقت، لكغ لع يتع أبجا تقجيع

"السبلحطة" كسا وردت في األصل في تفديخ كػبشياجغ. وقج تع تشقيح ذلظ السفيـػ مشح ذلظ الػقت لكغ دوف 
أؼ ذكخ لسفيـػ الػعي. وال يعشي ىحا أنو تع حل ألغاز السيكانيكا الكسية، فرػرة العالع السادؼ تعتبخ غخيبة 

أف السبادغ األساسية لمسيكانيكا الكسية تحػلت  تساما كيفمشيا. فمع ُيفيع  ميسا اختمفت الداوية التي نشطخ
 جدء أساسيوشاوالت. وليذ ىشاؾ مغ سبب يجعمشا نطغ أف الػعي  عمى ما يبجو إلى عالع عادؼ مغ كخاسيَّ 

فيدياء يبشي روحانياتو عمى التفاسيخ التي أسيء فيسيا لممغ  كلفي ىحه العسمية. ويبجو مغ السؤكج أف يراب 
والعمـػ  الخوحانية بيغيكػف الخابط . وكسا سشخػ، ال بج أف بخيبة أمل في الثبلثيشيات مغ القخف الساضي

 . 9في مكاف آخخ امػجػد
أف مقجرتظ  ومسا ال شظ فيوونحغ نعمع بالصبع أف األذىاف البذخية ىي مغ نتاج األدمغة البذخية. 

معطع  لكغّ  ،عمى فيع ىحه الجسمة تعتسج عمى عسميات فديػلػجية عربية تحجث داخل رأسظ في ىحه المحطة
ىحا الشذاط الحىشي يحجث في العتسة ودوف عمسشا بو. ويبقى الدبب وراء مبلزمة الػعي لكل مخحمة في ىحا 

 ُيطيخحز الجماغ كشطاـ مادؼ، ال شيء الشذاط الحىشي معزمة ولغدا لع يتسكغ أحج مغ حمو. عشجما يتع ف
في الكػف،  وجػده دليبل عمىوججنا  بالػعي لساأف الجماغ مخكد التجخبة. ولػ لع نكغ نحغ أنفدشا مسمػئيغ 

ولسا كاف لجيشا أؼ فكخة عغ الحاالت السختمفة التي تشذأ فيشا نتيجة ما نسخ بو مغ تجارب. والجليل الػحيج 
وىػ فقط واضح لظ( ىػ أف ىشاؾ شيئا يجعمظ المحطة )في ىحه  بحاتظ عيايجعمظ وا عمى أف ىشاؾ شيئا 

  تذعخ بكػنظ أنت.
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كاف مغ الشاحية الحيػية أو الػضيفية أو الحدابية أو  سػاء-وميسا حاولشا تقجيع تفديخ لشذػء الػعي 
ثع   يسكغ إدراكيا.بعسميات ال مميءواٍع لكشو أؼ ناحية أخخػ، فكل ما لجيشا ىػ أف ىشاؾ عالسا ماديا غيخ  مغ

ومغ خبلؿ خاصية أو عسمية فيديائية يبجأ الػعي بالشذػء نحػ الػجػد. وال يبجو ىحا بالشدبة لي مجخد فكخة 
 تمظالشذػء  فإف فكخةغاية الغسػض. وكمسا أشمشا الشطخ في التفاصيل  في أمخىػ كحلظ غخيبة وحدب بل 

 وكأنيا تقـػ مقاـ معجدة.  تبجو
 يعتبخ تساما عكذ البلوعي. -بو  خبلؿ اإلحداسوىػ أف الكػف ُيجرؾ وُيفيع مغ  –ومفيـػ الػعي 

تفديخ ذلظ. والتأكيج ببداشة عمى أف الػعي نذأ في  واعية بإمكانيا معقجة ال وصف لعسمياتوال أعتقج أف أؼ 
افعت باندجاـ في دماغ ما ال مخحمة ما خبلؿ تصػر الحياة وأنو كاف نتيجة تختيب لمخبليا العربية التي تج

كيفية نذػء الػعي مغ عسميات غيخ واعية. وليذ القرج مغ ىحا عغ مغ حيث السبجأ  فكخة حتىيعصيشا أؼ 
أنو البج وأف ىشاؾ فخضية أخخػ صحيحة حػؿ الػعي. فقج يكػف الػعي نتاجا محتسبل لعسمية غيخ واعية مغ 

. وقج ُوصفت ىحه 11حه الجسمة وال أضغ أف أؼ أحج يعخؼ ذلظلكششي ال أعمع ماذا تعشي ى ،معالجة لمسعمػمات
ف ىحيغ الػصفيغ فإ. وبالتأكيج 13و"السذكمة الرعبة حػؿ الػعي" 12السذكمة عمى أنيا "فجػة في التفديخ"

 السذكمة. شبيعةعغ  افيعبخ 
وقج اقتخح العجيج مغ الفبلسفة أنو ال يسكغ فيع العبلقة بيغ الحىغ والجدع إال مغ خبلؿ اإلشارة 

نتائج  حريمة الػعي عمى أنو تعخيف أنو يسكغ ويّجعي آخخوف لسفاىيع محايجة أؼ غيخ فيديائية أو ذىشية. 
ما يداؿ آخخوف يخوف في تفديخ . و 15أسباب فيديائية لكغ ال يسكغ رده لسثل تمظ األسباب مغ الشاحية الشطخية

 . 16الخدية غيخ السادية تفديخا يخمػ مغ التخابط والػضػح
 Stevenالشفذ ستيفغ بيشكخ  وعالع Colin McGinnوأنا أتفيع ما قالو الفيمدػؼ كػلغ ِمغغ 

Pinker  مغ أنو ال يسكغ فيع عسمية نذػء الػعي ببداشة مغ خبلؿ السفاىيع والسرصمحات والتعابيخ
ال بج وأف تشتيي بحقيقة غيخ مشصقية تتجاىل تفديخ نفديا.  التفاسيخ السقتخحة. فكل سمدمة مغ 17خيةالبذ

 . 18وربسا أف الػعي يذكل أزمة مغ ىحا الشػع
ولع تفمح ميسة تفديخ الػعي باستخجاـ مفاىيع ودالالت فيديائية مثمسا نجحت في ذلظ التفديخات 

 .  .دائسامزممة  ىحا السجاؿ والفيديائيػف فيقارنات التي يعقجىا العمساء الس وُتعتبخاألخخػ في تاريخ العمـػ
خبلؿ العسميات  مغ خبلؿ وصف حالة الديػلة لمسادة ما يجخونو مغ مقارنات عمى سبيل السثاؿ ولشأخح ىشا

تفديخ حقيقة نذػء الػعي عمى ضػء الجقيقة حيث ال تكػف الجديئات نفديا في حالة "الديػلة". فيع يخيجوف 



 
 

 

44 
 

ىحا غيخ  ولكغّ  ،صفة ناشئة عغ العالع غيخ الػاعي كسا لػ أف الػعي سيػلة السادة التفديخ لحالةذلظ 
صحيح. فسغ الديػلة أف نخػ كيف أف جديئات الساء ليدت "سائمة" ومغ الديل أيزا أف نخػ الببلييغ مغ 

بعس لتطيخ عمى أنيا "في حالة سائمة" والتي سشبلحطيا ىحه الجديئات وىي تشدلق إلى جانب بعزيا ال
كحلظ وىي تتجفق عمى أيجيشا. والحؼ ال يسكغ مبلحطتو بتمظ الديػلة ىػ أف مثل ىحه السقارنات قج أقشعت 

 .19تفديخ الػعي مغ خبلؿ عسمية معالجة السعمػمات بإمكانيةالكثيخيغ 
مفيػما. وضسغ ذلظ  ،تقجيخأوال وعمى أقل  ،يكػف بلبج أف فلطاىخة ما ُمخضيا  أؼ تفديخ ُيعجّ وحتى 

لمجديئات ىػ ما يزسغ وجػد السادة في  السفيـػ فإف نذػء "حالة الديػلة" ال يعتبخ مذكمة، ألف االندالؽ الحخّ 
لكغ ال يسكششي تسخيخىا خبلؿ صخخة مثبل؟ الدبب  ،حالة الديػلة. فمساذا أستصيع أف أمخر يجؼ وسط الساء

أف جديئات الساء ليدت متذابكة بذجة مع بعزيا البعس بحيث تسشع يجؼ مغ السخور يكسغ في في ذلظ 
خبلليا. والحع كيف أف مثل ىحا التفديخ قج رد الديػلة إلى الحخكة الحخة لمجديئات وال شيء سػػ ذلظ. 

قج حممشا  ف نقـػ بحلظ نكػف أوحتى يعتبخ ىحا التفديخ كافيا البج وأف نقخ بأف الجديئات مػجػدة شبعا، وما 
مغ العسميات غيخ الػاعية والتي كانت كافية في  ومشصقي لسجسػعةالسذكمة. لكغ لع يقع أحج بػصف مقبػؿ 

إحجاث الػعي كسا في تفديخ حالة الديػلة سابقا. وأؼ محاولة لفيع الػعي مغ خبلؿ نذاط الجماغ بالتدبب 
 أصبلالت معيشة لػعيو )ىحا إذا كاف ما ىي إال مجخد ربط بيغ قجرة الذخز عمى وصف تجخبة معيشة وحا

إال أنو ال ، أف يؤدؼ إلى نتائج محىمة في عمع األعراب السسكغ الخبط مغعمى وعي بيا(. ومع أف مثل ىحا 
 يقخبشا بأؼ شكل مغ تفديخ كيفية نذػء الػعي ذاتو. 

 ،وفي صػت ونبخةٍ  ،وجيو تطيخ عمىوال بج أنو سيأتي وقت نرشع فيو رجبل آليا بسبلمح وتعبيخات 
واٍع عي ىحا الخجل اآللي بأنو ومخونة في أفكاره مسا سػؼ يجعمشا نتداءؿ إذا ما كاف واعيا أـ ال. وقج يجّ 

عمى السذاركة في التجارب التي نجخييا اآلف عمى البذخ، فيخزع لبلختبار ويأذف لشا بالخبط بيغ  وحخيز
  .20استجاباتو لمسؤثخات مع التغييخات الحادثة في "دماغو"

ج ويبصل العمـػ التي تبحث في العقل وقج يطغ بعس القخاء أنشي تحايمت في جسع أفكارؼ بذكل يفشّ 
قج حل العمع الكثيخ مغ فمغ خبلؿ مقارنة الػعي بطػاىخ سيمة الفيع مثل حالة الديػلة لمسادة. وبالصبع 

بسا أف األسئمة حػؿ الػعي وآخخ ميت؟ و  األلغاز الكبيخة. لكغ وعمى سبيل السثاؿ ما الفخؽ بيغ نطاـ حيّ 
بالشدبة لشا اآلف. لكغ في نياية عاـ  وضػحا أكثخ أصبحنفدو أصبحت خارج الشقاش فيبجو أف االختبلؼ 
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)وىػ  J. S. Haldaneكتب العالع االسكتمشجؼ السختز بعمع وضائف األعزاء جي. إس. ىػلجيغ  1932
 :ما يمي والج جي. بي. إس ىػلجيغ(

عسمية الذفاء … لحؼ يسكغ أف تقجمو الشطخية السيكانيكية لمحياة حػؿ ما التفديخ السفيـػ ا
أف ىحه األنطسة معقجة بمصمقا، إال مجخد القػؿ  ال شيءمغ األمخاض واإلصابات السختمفة؟ ببداشة 

وغخيبة ججا لجرجة أنو ال يسكششا فيسيا. وىحا يشصبق تساما عمى ما يتعمق بطاىخة التكاثخ، فسيسا 
إنجاب أشكاؿ مغ غ كائشا حيا مثبل شا لغ نترػر اآللية السعقجة والحداسة والتي تسكّ وسعشا مغ خيال

 .21مكخرة عشو وإلى فتخة غيخ محجدة بأجل
 

 مغ الجراسات لمكثيخ حاجةخيالشا كسا يشبغي. وما تداؿ ىشاؾ  أف نػسعوبالكاد مخت عذخوف سشة قبل 
والتجارب في مجاؿ عمع األحياء، فيعتبخ أؼ أحج يخحب بفكخة السحىب الحيػؼ * في ىحه السخحمة وببداشة 

والغزب، وىل  لبلندعاج مثاراأو  مػضع نقاشجاىبل حػؿ شبيعة األنطسة الحية. ولع تعج مثل ىحه األسئمة 
حػؿ إمكانية تفديخ الحياة مغ يعتبخ تذككي في أنشا سشتػصل لتفديخات مادية لمػعي ىي مثل تذكظ ىػلجف 

 عسميات غيخ حية؟
حيا يذبو ججا قػلشا بأنو في حالة الديػلة، ألف الحياة  ُيعتبخلغ يبجو األمخ كحلظ. فقػلشا أف نطاما ما 

مثل تعخيفشا لحالة الديػلة بشاء عمى معاييخ خارجية.  ُتعخؼبيئاتيا. والحياة  األنطسة فيأمخ يتعمق بسا تفعميا 
األمخ نفدو عمى الػعي )وأضغ أنو ليذ مسكشا(. فبل يسكششا أبجا القػؿ عغ شيء ال يأكل وال يخخج  وال يشصبق

 . 22واعيا إفخازات وال يشسػ وال يتػالج بأنو "حي". لكغ قج يكػف ذلظ الذيء
لمػعي مغ خبلؿ  مشاسبا   ىل يسكغ لعمع األعراب في أحج أكثخ أشكالو تصػرا أف يقجـ لشا تفديخا  

كانت السقاييذ  ميسا-عسميات الجماغ األساسية؟ ولمسخة الثانية أكخر أنو ال يػجج أؼ شيء حػؿ الجماغ 
أنو يسكغ أف يزع الػعي داخمو، عجا عغ حقيقة أنشا نعير تجخبة الػعي مباشخة  يثبت-والسعاييخ التي تجرسو 

ار إلييا مع العسميات التي تتع في الجماغ. وال شيء في وأنشا ربصشا وجػد العجيج مغ مكػنات الػعي أو االفتق
أف الػعي يتجخل فييا، عجا عغ حقيقة أنشا نعخؼ وببداشة أنو  ُيطيخالدمػؾ البذخؼ أو المغة أو الثقافة 

 بإمكانشا تقجيخ أنفدشا مباشخة أو تقجيخ اآلخخيغ مغ خبلؿ عقج مقارنات. 
اسة الػعي نفدو مغ جية ودراسة مكػناتو مغ جية وىشا تطيخ األىسية الكبخػ في الفخؽ بيغ در 

أخخػ. مغ الديل الشطخ في كيفية فيع مكػنات الػعي ضسغ نصاؽ وضائف األعراب. فإذا أخحنا عمى 
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الطاىخية ومػقعو كميا  وانحشاءاتو وحخكتوسبيل السثاؿ حاسة البرخ، فعشج رؤيتشا لذيء ما فإف لػف الذيء 
احجة مع أنو تست معالجة السعمػمات مغ خبلؿ العجيج مغ األنطسة في تشذأ في الػعي عمى أنيا صػرة و 

الجماغ. ولحلظ عشجما يدتعج العب الغػلف لزخب الكخة فإنو ال يبجأ بخؤية الذكل الجائخؼ لمكخة ثع بعج ذلظ 
 بل يتستع بإدراؾ كامل لمكخة. ويعتقج العجيج مغ عمساء ،يخػ بياض الكخة ثع مػقع الكخة فػؽ ركاـ الخمل

األعراب أف الدبب في حجوث مثل ضاىخة الجمج ىحه ىػ انصبلؽ مجسػعة مغ الخبليا العربية السختمفة 
الشذاط إذ يبجو أّف  ،. وبغس الشطخ عغ صحة ىحه الشطخية إال أنيا عمى األقل مفيػمة لشا24في نفذ الػقت

مثل العجيج مغ  مثميا-لعسمية ما يسكغ أف يفدخ اإلدراؾ الحدي لؤلشياء كػحجة واحجة. وىحه ا ىػالستدامغ 
الػعي حدب السبادغ األساسية لعمع الفديػلػجيا  فيع مكػناتلشا أنو يسكغ  تفدخ-اكتذافات عمع األعراب 

عغ سبب حجوث مثل ىحه التجخبة بجاية فإف ىحا الدؤاؿ يعيجنا لمغد الػعي بكل  ُندأؿ. لكغ عشجما 25العربية
 .26ما في الكمسة مغ معشى
بيغ الػعي مغ جية  التسييدتحجيج مكاف الػعي في لادة ما تفذل الجيػد السبحولة لدػء الحع ع

ومكػناتو مغ جية أخخػ. ونتيجة لحلظ أخح الباحثػف شكبل واحجا مغ أشكاؿ الػعي )أؼ مجسػعة مغ 
 Christof Kochسبيل السثاؿ قاـ كخيدتػؼ كػتر  فعمى مكػناتو( لتقجيع رؤية كافية حػؿ باقي السكػنات.

غيخه بجراسات ذكية ججا حػؿ البرخ مغ خبلؿ البحث عغ السشاشق في الجماغ والتي تحػؿ اإلدراؾ و 
. وقج ساىست ضاىخة اإلدراؾ البرخؼ التي تطيخ تشاوب اإلدراؾ في الشطخ إلى الرػر 27الػاعي البرخؼ 

. فعشجما يكػف ىشاؾ صػر binocular rivalryالسختمفة التي تخاىا كمتا العيشيغ ويصمق عمييا تشافذ العيشيغ 
العيشيغ فإف تجخبتشا الػاعية ال تجمج بيغ الرػرتيغ بل تحجث انتقاال عذػائيا بيغ ىحه إحجػ مختمفة أماـ 

الرػر. فعمى سبيل السثاؿ إذا رأيت صػرة لبيت بإحجػ عيشيظ وصػرة وجو شخز بالعيغ األخخػ فمغ تغمب 
ستخػ البيت مجة ثػاف قميمة ثع الػجو ثع البيت ، بل إّنظ تيغوكحلظ لغ تكػنا متجاخم ،إحجػ الرػرتيغ األخخػ 

مخة ثانية وىي تتبادؿ بيشيا ضسغ فػاصل زمشية متقصعة. وقج ساعجت ىحه الطاىخة القائسيغ عمى التجارب 
بالبحث عغ ىحه السشاشق في الجماغ )في كل مغ البذخ والقخدة( والتي تدتجيب لمتغييخ في اإلدراؾ الػاعي. 

الجدجؼ مرسع بذكل يسيد الحج الفاصل بيغ السكػنات الػاعية وغيخ الػاعية و الػضع الشفدي  ويبجو أف
لمبرخ، ألف السجخبلت تبقى ثابتة وتتمقى كل عيغ نفذ االنصباعات وبذكل مدتسخ عغ صػرة واحجة. لكغ 

أمخ مثيخ في مكاف ما في الجماغ يحجث تغييخ شامل في مكػنات الػعي كل عجد قميل مغ الثػاني. وىحا 
واعيغ بيا اثشاء القياـ بالتجخبة.  نكػف  البرخية اإلدراكيةالطاىخة التجخبة مغ  بسثل ىحهلبلىتساـ، فعشجما نسخ 
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خزعت لمعسميات التشطيسية فقط وليذ الػعي. فإذا أغسزت  وحجىا التيومكػنات الػعي البرخؼ ىي 
 ة لكغ وعيظ )مغ السحتسل( أال يتغيخ. عيشيظ في ىحه المحطة فإف مكػنات وعيظ سػؼ تتغيخ بجرجة كبيخ 

وىحا يعشي أف فيسشا لمحىغ قج يتغيخ بذكل كبيخ أثشاء دراستشا لمجماغ. وقج ال يكػف ىشاؾ حجود لسا 
قج يقجمو عمع األعراب في تصػره مغ إعادة تذكيل العتقاداتشا حػؿ شبيعة التجارب الػاعية. فيل نكػف 

عمى تحكخ ماذا يعشي أف نكػف نائسيغ؟ ىل يسكغ ندخ الحىغ  فقطغ قادري أنشا غيخ ـواعيغ أثشاء الشـػ أ
وقج تجىذشا اإلجابات عمييا. لكغ يبجو أنو  ،البذخؼ؟ عمع األعراب قج يجيب عمى مثل ىحه األسئمة يػما ما

خبلؿ التجخبة  مغ- ومباشخة-ال يسكغ رد الػعي في واقعو ألؼ شيء. فقط الػعي وحجه يسكشو رؤية نفدو 
فيع غشى عشيا في  ال-"الخوحانية" بأوسع معانييا  أؼ-ونتيجة لحلظ فإف االستبصاف العسيق  الذخرية.

 الحىغ.  شبيعة
 
 

 السخ السفرؽل

  
،  مغ البج لمخوحانيةإذا كاف  السعخوفة يشبغي عمييا أف تشجمج مع األمػر فأف تربح جدءا مغ العمـػ

تعتسج  ،وبجرجات مختمفةألّنيا،  ،الخوحانية أف تفعل ذلظمغ الػاضح أنو ال يسكغ لمصخؽ التقميجية و  العالع. في
عمى األساشيخ الجيشية والخخافات. ولشتأمل مثبل في فكخة أف البذخ وحجىع مغ بيغ جسيع الحيػانات في 

قاـ دارويغ عاـ بسجّخد أف  االعتقاد لمزغػشاتض ىحا الصبيعة قج أودعت فييع أرواح خالجة. وقج تعخّ 
فسغ خبلؿ تدمدل  بالفعل.ىحا االعتقاد اآلف ميت  لكغّ  ،بعشػاف "أصل األنػاع" كافحؼ شذخ كتابو الب 1859

أنػاع كثيخ مغ الجيشػمات استصعشا تتبع تصػرنا مع الحياة دوف إنكار ذلظ. فشحغ مغ صشع نفذ السػاد التي 
في  68بيشسا يؤمغ في السئة فقط مغ األمخيكييغ يؤمشػف بشطخية التصػر ) 25 وبالصبع فإفّ أنتجت الخسائخ. 

. لكغ يسكششا اآلف القػؿ بأف أؼ ترػر لسػقع البذخ في 28مغ األمخيكييغ بالػجػد الحقيقي لمذيصاف( السئة
 الكػف يشكخ تصػرىع مغ أشكاؿ أكثخ بجائية في الحياة ما ىػ إال محس وىع. 

التفشيج لمفكخة التقميجية التي تقػؿ بػجػد روح  درجةوكانت كحلظ اكتذافات عمع األعراب بشفذ 
التي تّع -أؼ مشيج في الخوحانية يفتخض وجػدىا }أؼ الخوح{. ومغ ىحه االكتذافات  خالجة، وبالتالي إنكار
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بشطخية "نرفي السخ" وىي  ما ُيعخؼ-الخسديشياتواسع مشح مّؤكج و البذخ والحيػانات بذكل  عمىإثباتيا 
 في أوساط الثقافة العمسية الدائجة.  الجماغ حتىاه وألفشاه حػؿ ضاىخة تشافي ما اعتجن

  
يقدع الجماغ البذخؼ عمى مدتػػ السخ والسخيخ )أؼ كل األجداء فػؽ جحع الجماغ( إلى الشرفيغ 

 الجدع بجدأيويداؿ الدبب مغ ىحا التقديع غيخ واضح. وليحا ال يبجو مغ الغخيب تػافق  ومااأليسغ واأليدخ. 
 ،نرفي الجماغ، وال غخابة في أف مثل ىحا التػافق يشعكذ في الشطاـ السخكدؼ العربي واأليدخ معاأليسغ 

  ويتختب عمى ىحا األمخ نتائج مجىذة.
 كسا-الجماغ األيدخ واأليسغ لكل الكائشات الفقارية مغ خبلؿ وصبلت عربية وضيفتيا  يختبط نرفا
خؼ الػصمة الخئيدية في أدمغة الثجييات السذيسية بأنيا السعمػمات فيسا بيشيا. وُتع نقل-ىػ معخوؼ اآلف 

الجدع الثفشي الحؼ تقـػ أليافو بخبط األجداء الستذابية في قذخة السخ عبخ نرفي الجماغ. وما يداؿ األمخ 
عمى شكل نطاـ مغ البذخؼ في الجدع ىحا الجدع الثفشي يطيخ  ججليا حػؿ تاريخ تصػر ىحا الجدع. لكغّ 

. وكسا سشخػ 29مغ مجسػع كل األلياؼ التي تخبط بيغ قذخة السخ مع باقي الشطاـ العربي خباالرتباشات أك
قياـ ىحه الػصبلت بػضائفيا  عمىفي ىحا الفرل فإف الػحجة واالندجاـ في العقل أو الحىغ البذخؼ تعتسج 

  العادية.
جخاحية. وتتع  وقج يتع قصع ىحه الػصبلت العربية في السخ األمامي عشج بعس الشاس في عسميات

حيانا قصع أمثل ىحه العسميات عادة لعبلج حاالت مغ الرخع الذجيج، وقج تتصمب بعس العسميات الجخاحية 
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بعس ىحه األلياؼ. ويخزع مخضى الرخع عادة إلجخاء جخاحي يتع فيو قصع معطع الجدع الثفشي لسشع 
 . 30نػبة الرخعاالنتذار في الجماغ والتدبب في إحجاث  والجامح مغالشذاط السفخط 

انتباه العالع قبل نرف قخف  ػاىع مغ لفت وزمبلؤه Roger W. Sperryسبيخؼ وكاف روجخ دبميػ 
نجازاتو في ىحا السجاؿ والتي أليست إبدبب  1981لطاىخة نرفي الجماغ. لقج ناؿ سبيخؼ جائدة نػبل عاـ 

الكثيخ مغ الجراسات في عمع األعراب وعمع الشفذ والمغػيات والعبلج الشفدي والفمدفة. وقبل أف يبجأ سبيخؼ 
بحػثو كاف فرل نرفي الجماغ لسثل ىؤالء السخضى ببداشة وسيمة لتخفيف نػبات الرخع لجييع )وىػ 

لجخاحية( دوف إحجاث أؼ تغييخات في سمػكيع. ويبجو أف ىحا ا اإلجخاءاتىحه اليجؼ األساسي مغ مثل 
أف وضيفة الجدع الثفشي ال تتعجػ ربط نرفي الجماغ مع بعزيسا عغ يعصي مرجاقية لمترػر القجيع 

 البعس. 
حتى عشج خزػعيع  برحة جيجة حتى يطيخواف يتعافى السخضى مغ ىحه العسمية الجخاحية أوما 

تجارب التي صسسيا كل مغ سبيخؼ وزمبلئو والتي شبقػىا عمى القصط والقخدة . وقج أدت ال32الختبار عربي
درجة عالية مغ  ُيطيخافأف نرفي السخ األيدخ واأليسغ  أوليسااكتذافيغ أساسييغ.  ضيػرثع البذخ إلى 

التخرز في وضائفيسا. ولع يكغ ىحا االكتذاؼ ججيجا بأكسمو، فقج كاف معخوفا قبل ذلظ ولقخف مغ الدماف 
ىحه  مغ خبلؿ ػاتسكشالعمساء  أؼ تمف في الشرف األيدخ مغ الجماغ قج يتدبب بإعاقة لغػية. لكغّ  فّ أ

مجاال  االختباروقج أضيخ ىحا  حجة.اختبار كل نرف وميامو عمى مغ الجماغ  الجخاحية لشرفيالعسمية 
عشج قصع الػصبلت . واالكتذاؼ الثاني ىػ أنو نرفي الجماغواسعا مغ القجرات التي يختز بيا كل مغ 

استقبللية وضيفية مجىذة، بسا في ذلظ ذكخيات مشفرمة  ُيطيخاففإف نرفي السخ  ،العربية لمسخ األمامي
 لمتجخبة الػاعية.  مخاكد-شظ  ودوف -وعسميات في التعمع ورغبات في الدمػؾ. وتبجو ىحه كميا 

عشجىع تأتي نتيجة أف السخضى الحيغ يتع فرل نرفي الجماغ  لجػإف استقبللية نرفي الجماغ 
معطع السدالظ العربية التي تشتقل مغ وإلى قذخة الجماغ تابعة إما لمشرف األيسغ أو األيدخ. فعمى سبيل 
السثاؿ يتع نقل اإلحداسات في السجاؿ البرخؼ لكل عيغ في الشرف األيدخ لمشرف األيسغ مغ الجماغ، 

عمى لى الشرف األيدخ. ونفذ األمخ يشصبق السجاؿ البرخؼ األيسغ كحلظ ُتشقل إ فيوكل اإلحداسات 
والديصخة الجقيقة عمى األشخاؼ في نرفي الجدع. وبالتالي فإف كل نرف يعتسج عمى الػصبلت  اإلحداسات

العربية الدميسة في استبلـ السعمػمات مغ الجانب الحؼ تعسل فيو. فالشرف األيسغ يدتجيب لؤلسئمة مغ 
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خاصية  كبلـ ألفشياء في اليج اليدخػ ونادرا ما يسكغ أف يرجر مشو خبلؿ اإلشارة لمكمسات السكتػبة واأل
 الكبلـ تقترخ عمى الشرف األيدخ. 

 
 

 
 

يتع تػضيح استقبللية عسل نرفي الجماغ عغ بعزيسا البعس عشج السخضى الحيغ تع فرل نرفي 
 ونجعميا-بيزة إف الكمسة ولشقل-الجماغ عشجىع كالتالي: يتع إضيار كمسة ما أماـ الشرف األيسغ مغ الجماغ 

ئا أبجا )وىػ شي تػمس بدخعة في الشرف األيدخ لمسجاؿ البرخؼ. ستكػف استجابة السخيس بأنو لع يخَ 
يتحجث عشجىا مغ الجدء األيدخ لمسخ والحؼ يتحكع بالمغة(. لكغ إذا وضعشا حاجدا وشمبشا مشو أف يختار بيجه 
اليدخػ )والتي يتحكع بيا الشرف األيسغ( الذيء الحؼ لع يخه عشجىا سيشجح في اختيار البيزة مغ بيغ 

نرف السخ األيدخ  أف نجعلبو بيجه اليدخػ دوف  العجيج مغ األشياء، ثع ندألو أف ُيدسي الذيء الحؼ يسدظ
نو ال يدتصيع التحكخ )وُأذكخ ىشا يشطخ لمبيزة، عشجىا لغ يتسكغ السخيس مغ اإلجابة وقج يختخع إجابة ما أل

أف السدؤوؿ عغ ىحه اإلجابة ىػ الشرف األيدخ مغ السخ( فيقػؿ شيئا مثل: " لقج اختخت البيزة ألنشي 
 إلفصار البارحة". وىحا أمخ عجيب. تشاولت بيزا في وجبة ا

عشجما يتع التبلعب بيحه الصخيقة مغ خبلؿ تخريز السجخبلت السػجية نحػ الجماغ، يربح مغ 
فكل شيء حػؿ سمػكو  مػحجة.أف الذخز الحؼ خزع لعسمية فرل نرفي السخ ىػ كيشػنة بالرعب القػؿ 

 ضةبي

 لم أر شيئا
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لشرفو اآلخخ األيدخ. وتطيخ  معمـػ بالشدبةفي نرف مخو األيسغ وغيخ  ا  صامتا كامش يشبئشا أف ىشاؾ ذكاء  
ليحه الثشائية في الحىغ عشجما يقـػ مثل ىؤالء السخضى بسياـ يجوية مشفرمة. فعمى سبيل السثاؿ  أشكاؿ أخخػ 

األدمغة  لكغّ  .ػ واليدخ مغ السدتحيل لذخز بجماغ عادؼ أف يخسع شكميغ غيخ متذابييغ باليجيغ اليسشى 
. وفي السخحمة الرعبة التي تمي لسفرػلة تقـػ بحلظ وبديػلة تساما مثل رساميغ اثشيغ يعسبلف بذكل متػازٍ ا

وكأنيسا تتشافداف في اإلمداؾ بذيء ما، أو كأف إحجػ اليجيغ تعيق عسل  أيجؼ السخيسالعسمية تتذابظ 
صيل التذخيحية لمعسمية التي األخخػ. قج يتسكغ الجماغ األيدخ مغ الحجيث عغ وضعو وحتى قج يفيع التفا

جاءت بو، لكشو ال يجرؾ تجخبة جاره وىػ نرف السخ األيسغ. وحتى بعج سشػات مغ العسمية الجخاحية ليؤالء 
باالنجىاش أو االندعاج عشجما يدتجيب الشرف األيسغ لجييع إلرشادات  يذعخوف يدالػف السخضى فإنيع ال 

 تجخبة ما.
حياؿ عجـ معخفتو بسا يفكخ بو الشرف األيسغ يذبو سؤالشا وسؤالشا لمشرف األيدخ كيف يذعخ 

لذخز عادؼ كيف يذعخ حياؿ عجـ معخفتو بسا يفكخ بو الذخز اآلخخ. فيػ ببداشة ال يعخؼ بساذا يفكخ 
 الذخز اآلخخ )أو حتى ربسا إذا ما كاف ذلظ الذخز مػجػدا أصبل (.

 
ل األسباب لبلعتقاد أف الشرف األيسغ واألمخ السحىل حػؿ ضاىخة فرل نرفي السخ ىػ أف لجيشا ك

لع  أّيا  مشيع لكغّ  36السعدوؿ لو وعيو السدتقل. صحيح أف العجيج مغ العمساء والفبلسفة قج عارضػا ىحه الفكخة
يقع بحلظ بذكل ججيخ بالثقة، فمػ كاف الػعي يدتمـد قجرات لغػية معقجة فإنو مغ حيث السبجأ لغ يكػف ىشاؾ 

دماغيع األيدخ مغ خبلؿ  ُفِرلمسغ  كاف أولئظذخ والحيػانات مغ غيخ البذخ. وإذا وعي عشج الخضع مغ الب
نرف أيدخ  وجػدإذا لسجخد  فكيف-كحلظ بالفعل  وىع-بػجػد وعي لجييع  يعتقجوف  ػف يدالعسمية جخاحية ال 

. مغ الرعب إنكار تستع 37في حالة مخضى السخ السفرػؿ مغ ذاتيتوشغاؿ أف ُيدمب الشرف األيسغ 
عشج وجػد قجرات لغػية لجػ نرفي الجماغ ألنو في مثل ىحه الحاالت خرػصا لشرف األيسغ بالػعي، ا

يعبخ الشرفيغ السفرػليغ غالبا عغ نػايا وأىجاؼ مختمفة. وىشاؾ مثاؿ يتكخر كثيخا وىػ عشجما سئل مخيس 
خو أنو يخيج أف يربح ميشتو في السدتقبل، كانت إجابة الشرف األيدخ لس يخغب بأف تكػف  عّساصغيخ الدغ 

بصاقات األحخؼ لتيجئة كمسة "سائق  خبلؿ استخجامو إجابتو مغ"خصاشا". لكغ الشرف األيسغ عبخ عغ 
. في الػاقع يبجو أحيانا أف نرفي السخ السفرػليغ يتحاوراف مع بعزيسا البعس مباشخة في 38سيارة سباؽ"

 . 39شكل حػار لفطي فيسا بيشيسا
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كيف يسكغ أف يؤثخ  لششطخ ىشايكػف لجػ كل نرف اعتقاداتو الخاصة بو. في مثل ىحه الحاالت قج 
ىحا عمى االعتقاد الجيشي السعخوؼ في السديحية واإلسبلـ وىػ أف خبلص اإلنداف ونجاتو تكػف في االعتقاد 

 ،الدميع في هللا. لكغ ماذا لػ أف الشرف األيدخ لجػ أحج مخضى السخ السفرػؿ يقبل بفكخة ألػىية السديح
ليا  إحجاىسا ُمقّجرٌ  ،أف في ىحا الذخز روحيغ خالجتيغ ىحا ىل يعشي .األيدخ الشرفُ ال يؤمُغ بحلظ بيشسا 

البج لمعمع أف يجيبشا إذا ما كاف الشرف األيسغ  ؟الثانية خالجة في نار جيشع تكػف سصحبة السبلئكة، بيشسا 
أف سمػؾ الشرف األيسغ والعسميات  لمسخ عشج مخضى السخ السفرػؿ يجرؾ ذاتو. يسكششا ببداشة مبلحطة

تػجج صعػبة في  البذخ. الىي الحالة عشج كل  كسا العادؼالعربية األساسية فيو تذبو ما يحجث في الػعي 
الشرف األيسغ السشفرل  وعي إثباتفي الػاقع يسكغ  ذلظ عشج مخيس بقي متسكشا  مغ استخجاـ يجه اليدخػ.

 ،مديفما كاف الشرف األيسغ واعيا أـ ال ىػ في الػاقع لغد  وسؤاؿ إذا الخضع.أسيل مغ إثباتو عشج 
وىحه حقيقة ، فرل العقل البذخؼ بالدكيغ أّف باإلمكافالباب أماـ لغد أعطع وىػ  ُيغمقمغ أجل أف  استخجـ

 عجيبة ومبيخة.
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 البشية والؽظائف
 

التذخيح العاـ لشرفي الجماغ األيسغ واأليدخ وجػد العجيج مغ االختبلفات بيشيسا بسا في ذلظ  ُيطيخ
وفي  ،أدمغة بعس الحيػانات. ويداىع الشرف األيدخ عسػما بذكل فخيج ومتسيد في أداء حخكات معقجة

أؼ حجوث خمل  استخجامشا لمغة. ولحلظ فإف أؼ تمف في الشرف األيدخ يتدبب في اختبلؿ الػضائف المغػية
 خمل في تشاسق حخكة الجدع. في إحجاثفي البلأدائية أؼ  كحلظفي الشصق أو الكتابة، ويتدبب 

األذف اليسشى )أؼ الشرف  فُتطيخوتطيخ عشج الشاس مدايا مختمفة لمحػاس بالشدبة لشرفي السخ. 
مػريذ واإليقاعات  شفخةاني، و األيدخ لمسخ( ميدة في التعامل مع الكمسات واألرقاـ والسقاشع التي ال تحسل مع

مدية في االستساع  ُتطيخالرعبة وتختيب السعمػمات زمشيا. لكغ األذف اليدخػ )أؼ الشرف األيسغ لمسخ( 
اختبلفات  ، وثّسةلؤلنغاـ السػسيقية واألوتار السػسيقية واألصػات السختمفة في البيئة السحيصة ونبخة الرػت

 .مذابية أيزا تػجج في الحػاس األخخػ 
نعمع عمى سبيل السثاؿ أف اليج اليسشى )والتي تزفي جسيع إحداساتيا عمى الشرف األيدخ  نحغ

التسييد بيغ التختيب السػجػد في مؤثخات معيشة بيشسا اليج اليدخػ تكػف أكثخ حداسية في األبعاد  ُتحدغلمسخ( 
الشاس العادييغ وعشج أولئظ الحيغ تع  السكانية لؤلشياء. يتحكع الشرف األيسغ في القجرات اإلدراكية العميا عشج

مدية في قخاءة مبلمح الػجػه وإدراؾ السبادغ اليشجسية  كحلظفرل السخ لجييع. ولجػ الشرف األيسغ 
كسا . 40والعبلقات السكانية وإدراؾ الكل مغ خبلؿ األجداء والحكع عمى جػدة الرػت مغ األوتار السػسيقية

إضيار العػاشف )في الجانب األيدخ لمػجو(، وفي اإلحداس بسا عشج  الشرف األيسغ أكثخ بخاعة في ُيعتبخ
الشطخ في الجانب األقل تعبيخا لمػجو )أؼ الجية  سيجفعشا إلى. ومغ السمفت أف ىحا 41عػاشف اآلخخيغ مغ

اليسشى( مقارنة مع الشرف األيسغ لمسخ وىػ السختبط بالحكاء العاشفي، والعكذ صحيح. ولحلظ فإف مغ 
عقمي ال يتستعػف بسيدة الشرف األيسغ مغ السخ التي تسكشيع مغ اإلحداس وإدراؾ  مغ اختبلؿيعانػف عسػما 

 . 42عشج اآلخخيغ األلع العاشفي واالندعاج
تطيخ الكثيخ مغ األدلة أف نرفي السخ يختمفاف أيزا في الحالة السداجية والصبع العاـ، فيبجو أف 
ىشاؾ اتفاقا عمى أنو بإمكاف نرفي السخ السداىسة بذكل مختمف، بل وحتى معاكذ، لبعزيسا البعس في 

. في السخ السفرػؿ ال يجرؾ نرفا السخ الشْفذ والعالع بشفذ الصخيقة وال يذعخاف بشفذ 43الحياة العاشفية لمفخد
 الصخيقة تجاىيسا. 
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وبالتالي فإف لجيشا كل  ،تعػد الكثيخ مغ األمػر التي تسيدنا كبذخ غالبا إلى الشرف األيسغ مغ السخ
لسدتقل عغ الشرف اآلخخ. واالعتقاد األسباب التي تجفعشا لبلعتقاد بأف الشرف األيسغ السفرػؿ لجيو وعيو ا

يصخح مذكمة صعبة أماـ مفيـػ وجػد نْفذ واحجة  ،بأف نطخية السخ السفرػؿ تتزسغ وجيتي نطخ مختمفتيغ
ح الخو  وجػدروح خالجة. ويشذأ ]وْىع[ االعتقاد بفكخة  وجػد ادعاءمشفخدة وغيخ قابمة لمتجدئة، ناىيظ عغ 

البج وأنيا تدسػ فػؽ بالتالي رية عمى أنيا وحجة واحجة بديصة وكاممة، و نتيجة الذعػر بتجخبتشا الذخ الخالجة
 ذاتيتشاضاىخة السخ السفرػؿ تثبت أف تجخبتشا الذخرية أو  العسميات الحيػية والكيسيائية في الجدع، لكغّ 

 Sirعالع األعراب السديحي السمتـد سيخ جػف إيكمذ  وأعمش خبلفا لسا )وىحايسكغ فرميا إلى جدأيغ. 
John Eccles -  واعٍ أف الشرف األيسغ في السخ السفرػؿ غيخ  مغ -معارضا بحلظ كل األدلة.) 

يتختب عمى حقيقة إمكانية تجدئة الػعي تبعات أخبلقية ممفتة، فبشاء عمى ىحه الحقيقة تداءؿ عالع 
أراد أحج مخضى السخ السفرػؿ إزالة الشرف األيسغ مغ الجماغ  ماإذا ا عسّ  Lee Silverاألحياء لي سيمفخ 

أىع ما  أو جخيسة قتل؟ لكغّ  مقبػالألنو لع يعج يحتسل الرخاع مع "الشفذ األخخػ". فيل يعتبخ ىحا تجخبل شبيا 
ي أنو يسكغ تقديسو وبالتالي فيػ ف لمػعي وكيفتأثيخ ذلظ عمى نطختشا  كيفيةيتختب عمى ىحا بالشدبة لشا ىػ 

 أكثخ مغ أؼ نفذ ضاىخية.  خؼ وأساسيوجػده جػى
العسميات تدتصيع لػ أردت اف تبقى  أغمب تمظل الخزػع لعسمية كاممة لفرل السخ لجيظ. مثل تخيّ 

مدتيقطا ألنو ال يػجج مدتقببلت حدية لؤللع في الجماغ، وال يػجج أؼ سبب يجعمظ تعتقج أنظ ستفقج الػعي 
لغ تعاني كسا . 44زالة أحج نرفي السخ عشج أؼ شخز دوف أف يفقج الػعيخبلؿ العسمية ألنو باإلمكاف إ

العػاشف أو فقج  يدسى البلمفخداتيةبعج العسمية مسا سػؼ تعاني  ظبعجىا مغ فقجاف مؤقت لمحاكخة. لكشّ 
Alexithymia 44في التعبيخ عغ مذاعخؾ العاشفية، وكحلظ قج ال ُتطيخ درجة كافية مغ األدب أؼ عجد .

 سغ السؤكج أنظ ستدتعيج إحداسظ بحاتظ خبلؿ ىحه التجخبة. فوسػاء الحطت ىحه التغيخات في نفدظ أـ ال، 
ما يداؿ لجيظ اآلف وجية  السخ يتستع بػجيات نطخه الخاصة بو، وبسا أنو يبجو أفّ  كبل نرفيبسا أف 

يل أنت عمى الشرف األيسغ نطخ واحجة، فسغ الصبيعي أف تتداءؿ إذف في أؼ الشرفيغ أنت مػجػد اآلف. ف
قصع الجدع الثفشي؟ ومغ الرعب أف تقاـو العسميات الحدابية العجيبة ىشا والسصمػبة  خاصة بعجأو األيدخ، 

لتحجيج مػقعظ عمى أحج نرفي السخ. لشفتخض أنظ لع تعج مػجػدا بعج العسمية وأنظ اسُتبجلت بذخريتيغ 
كشت واعيا شػاؿ فتخة العسمية وتتحكخ ما حجث  عج ألنظمدتبججيجتيغ في نرفي السخ عشجؾ. لكغ ىحا أمخ 
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مع انتياء  أحج لكغلظ. يبجو مغ الرعب بالشدبة لظ أال تطغ أف تجخبتظ الذخرية ستعتسج اآلف عمى 
 لغ تتسكغ مغ استخجاـ كبل الشرفيغ.  أنغالعسمية سيكػف واضحا 

حافطت عمى القجرة عمى الكبلـ، نظ مػجػد في الشرف األيدخ لمسخ وقج أالسعقػؿ أف تؤمغ  ربسا مغ
حيث أف الكبلـ واالنتقاؿ بيغ األفكار ىػ ما يحجد تجخبتشا في المحطة الحالية. لكغ فكخ فيسا تتستع بو مغ 

ؾ بيجه اليدخػ ويجرؾ ءالقجرات التي يتحكع بيا الشرف األيسغ لمسخ. فعمى سبيل السثاؿ مغ سيرافح احبا
 ػاتيع؟بكل عفػية وجػىيع ومبلمحيع ونبخة أص

بػجػد حل مباشخ، وىػ أنو باإلمكاف تجدئة الػعي ميسا كانت شبيعة ارتباشو  أف ىحا المغد يقخّ  أضغّ 
مع العسميات العربية. مثمسا أف ىحا الػعي ليذ مذتخكا بيغ األدمغة عشج األفخاد، فيػ كحلظ ال يكػف مذتخكا 

انت ىشاؾ شخيقة ما في الخبط بيغ دماغيغ بيغ نرفي دماغ واحج عشج فرميسا وقصع ما يخبط بيشيسا. وإذا ك
تػحيج شخريغ مختمفيغ بيحا الذكل. وبحلظ باإلمكاف  مغ خبلؿ ترسيع وصبلت عربية اصصشاعية، فإفّ 

مغ خبلؿ األذىان ج الػعي. ويتع تػحيج يتع تػحيج الػعي مغ خبلؿ وجية نطخ واحجة وىي وحجىا ما يػحّ 
 ج األذىاف. تخكة وذلظ ما يػحّ السحتػػ السذتخؾ والقجرات الػضيفية السذ

ففي كل ليمة وعشجما ندتمقي لمشـػ  ،مغ السفيج ىشا أف نمقي نطخة عمى عسمية رؤية األحبلـ عشجنا
فيو حيث ال وجػد لقػانيغ الصبيعة ىشاؾ وال حتى ألؼ شيء مغ  فخاششا وندتغخؽ يدخقشا عالع األحبلـ مغ 

 نبلحع حتى أف ىشاؾ أمػرا غيخ عادية تحجث. وأكثخ ما تاريخشا الذخري. وعمى العسـػ ففي ذلظ العالع ال
انجىاششا عشج نذػئيا في أذىانشا. فبل يبجو أف عشج أدمغتشا الشائسة أؼ  قمةيجىر مغ شبيعة األحبلـ ىػ 

تػقعات باالستسخارية مغ لحطة لسا بعجىا، )وال بج أف ىحا بدبب االنخفاض في نذاط الفرػص األمامية في 
(. ال يعشي ذلظ أف وحجة الػعي  الجماغ وىحا ما مغ حيث  –يحجث أثشاء فتخة تدارع حخكة العيػف أثشاء الشـػ

يبجو أف الػعي يكػف مدخورا بسجخد انو يسخ بل تدوؿ نتيجة السجػ الػاسع لسا نسخ بو مغ تجارب.  –السبجأ 
 بتجخبة تمػ األخخػ. 

ستع بػحجة ذىشية، ىحا إذا اعتبخنا أف إذا كاف دماغي يتزسغ وجية نطخ واعية واحجة فإنشي عشجىا أت
الجالئل القاشعة تجؿ عمى  كل ما نتحكخه ونقرجه ونجركو يسكغ معخفتو وإدراكو مغ قبل "شخز" واحج. لكغّ 

تعتسج عمى مجخد قشػات مغ السادة البيزاء  –إف ىي وججت بالفعل في الكائغ البذخؼ  –مثل ىحه الػحجة  فّ أ
 تعبخ خط مشترف الجماغ.
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 أذىانشا مشفرمة بالفعل؟ىل 
 

في الخسديشيات أف الجدع الثفشي ال يسكشو تدييل االنتقاؿ الكامل في  سبيخؼ وزمبلؤهأضيخ روجخ 
تع ذلظ بعج قصع الترالب البرخؼ عشج القصط )وبالتالي أدػ ىحا الى اقترار  46التعمع بيغ نرفي السخ

ع البديط فقط والحؼ اكتدبتو حيشئح بأف التعمّ السجخبلت مغ كل عيغ عمى أحج نرفي السخ فقط (. اكتذفػا 
عيغ واحجة يسكغ أف يشتقل إلى الشرف اآلخخ مغ السخ. وبالشطخ إلى الكسية اليائمة مغ السعمػمات التي 

أف الجماغ البذخؼ العادؼ كحلظ يقـػ بفرل  ،برػرة مؤكجة، يسكغ معالجتيا في كل مغ نرفي السخ، يبجو
أف مئتي مميػف مغ األلياؼ العربية تعتبخ غيخ كافية في دمج الشذاط وضائفو بذكل أو بآخخ. ويطيخ 

الستدامغ لعذخيغ بميػف خمية عربية، والتي يقـػ كل مشيا بعسل مئات أو آالؼ )وأحيانا عذخات اآلالؼ( مغ 
 أالكيف يسكغ ألدمغتشا حتى في ىحه المحطة فوبالشطخ ليحا الفرل لمسعمػمات  .47الػصبلت مع جيخانيا

 العجيج مغ مخاكد الػعي؟  تزعّ 
مخة أف وجػد مجاالت مشفرمة مغ الػعي  Roland Puccettiوقج الحع الفيمدػؼ روالنج بػتذيتي 

السدائل السحيخة في بحػث السخ السفرػؿ وىي: لساذا يقخر الشرف  حجػيػفخ تفديخا إلفي الجماغ العادؼ 
الشرف ا الشرف األيدخ؟ ىل مغ السسكغ أف األيسغ غالبا الدكػت عغ سػء الفيع واألخصاء التي يختكبي

 معتاد عمى ذلظ؟ األيسغ
ىشاؾ جػاب يصخح نفدو ضسغ ىحا الدياؽ ويتفق مع فخضية الثشائية الحىشية في الجماغ البذخؼ 

قج فيع الػضع عمى حقيقتو ومشح مخحمة  -أؼ الشرف األيسغ  –العادؼ. فشرف السخ غيخ السختز بالكبلـ 
قج الحع الشرف األيسغ التصػر المغػؼ لمفخد ومشح البجاية عشجما يكػف بعسخ الثانية أو عسخية مبكخة لمفخد. ف

الثالثة وكيف يريخ معقجا مغ حيث القػاعج المغػية والشحػ وتخاكيب الجسل. واألمخ نفدو يشصبق عمى الكتابة. 
الشرف غيخ الشاشق  بعج العسمية الجخاحية لفرل نرفي السخ لع يتغيخ الكثيخ بالشدبة لمشرف األيسغ أؼ

)سػػ فقجاف بعس السعمػمات الحدية في نفذ الجانب مغ الجدع( ... وحيث أف ىحا الشرف مغ السخ قج 
 . 48 اعتاد عمى ىحا الػضع مغ العبػدية لمشرف اآلخخ والدكػت فإنو يدتسخ في ذلظ.

الغخابة في ىحه االحتسالية، فػجية نطخؾ اآلف وأنت تقخأ ىحه الكمسات وبػعي قج  لحطة لسجػولششطخ 
والعسميات  واٍع بالشذاشاتال تكػف وجية الشطخ الػحيجة في دماغظ. فسغ ناحية يسكشظ القػؿ بأنظ غيخ 
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حخكة تقـػ  ويخاقب كل واٍع بشفدوىشاؾ جدءا مغ ىحا الشذاط  لكغ أف تقػؿ أفّ  .الكثيخة التي تحجث في دماغظ
 أمخ مختمف تساما.  بيا فيحا

البج وأف ىشاؾ سببا وراء ما تحجثو البشية التكاممية لمجدع الثفشي مغ وحجة وضيفية لمحىغ )شالسا أنيا 
تقـػ بحلظ(. وربسا أف تجدئة ىحا الجدع ىػ ما يتدبب في فرل مشاشق الػعي في الجماغ البذخؼ. لكغ ميسا 

عسمية السخ السفرػؿ فإف ىحا األمخ ما يداؿ مػضػعا يختمف عسا ألفشاه  كانت الجروس التي نتعمسيا مغ
 واعتجنا عميو مغ إدراؾ لصبيعة تجخبتشا الذخرية. 

ورغع ما تبجو عميو تجخبة الفخد مغ أنيا وحجة واحجة ومتكاممة في ىحا العالع، إال أنو يسكشيا أف تتجدأ 
في عسمية دراسة الػعي. فمػ قخرت البحث في دماغي  ماديا. وىحا يصخح مذكمة قج تكػف غاية في الرعػبة

يبجأ بالبحث مغ خبلؿ السجيخ، فمغ  رأسي ثعبأف يكذف قذخة السخ في  ا  بسداعجة زميل لي أبجػ استعجاد
يتسكغ عشجىا أحج مشا أف يعخؼ ماذا نرشع في السشصقة في الجماغ التي فذمت في التأثيخ عمى محتػيات 

أف كل ما يسكششي قػلو ىػ إذا ما شعخت "أنا" بأؼ شيء )أؼ "أنا"  السفرػؿ حيث تجؿ ضاىخة السخ .وعيي
نشي إفي دماغي. وحيث  ا  كيخبائي ا  تيار كػاحج مغ العجيج مغ مخاكد الػعي في دماغي( عشجما استخجـ زميمي 

لع أشعخ بذيء فمع أكغ ألعمع اذا كانت الخبليا العربية التي أبحث عشيا قج شكمت مشصقة مغ الػعي 
الخاصة بيا. فخبسا أنشي ال أختمف عغ مخيس بالسخ السفرػؿ مغ كػني حائخا يقػدني نرف السخ األيدخ، 

لغ  لكغْ و  ،الشرف األيسغ بالفعل يتستع بالػعي بغس الشطخ إذا ما كاف الشرف األيسغ واعيا أـ ال. لكغّ 
 مغ جيػده التجخيبية ذلظ.  طيخ لشا أؼّ تُ 

مع  –أو التغييخات في أؼ نطاـ مادؼ  -لتغييخات في الجماغ وشالسا يشبغي عميشا الخبط بيغ ا
التجارب الذخرية، فإنو قج يطيخ نتيجة لحلظ وعي في بعس األنطسة السادية الرامتة وضيفيا. وىحا 

 سيتدبب في أف تفذل محاولتشا في فيع األسباب السؤدية لحجوث الػعي. 
 

فقج يعير العجيج مشا حالة مغ التجخبة  ،اوتةتعتبخ مفرػلة بجرجات متف -واألشخاص  –كل األدمغة 
يبجو ىحا مشصقيا بالشدبة لظ أـ ال، فقج يخػ جدء  سػاء ،تعتخييا حاالت مغ الفرل والتجاخل الذخرية التي

 آخخ مغ دماغظ السػضػع بذكل مختمف.
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 السعالجة الؽاعية وغيخ الؽاعية في الجماغ
 

الحىشية الػاعية وغيخ الػاعية العجيج مغ عمساء الشفذ لقج أذىمت السشصقة التي تفرل بيغ العسميات 
مت فكخة االعتقاد بػجػد تخاكيب إدراكية وعاشفية في وعمساء األعراب وألكثخ مغ قخف مغ الدماف. وقج شكّ 

مت السدخح الحؼ أنذأ عميو فخويج أساشيخه غيخ العمسية الحىغ غيخ الػاعي األساس في أعساؿ فخويج، وشكّ 
جاب. لقج كاف ىحا الخبط بيغ األفكار الػاعية والعسميات غيخ الػاعية حاضخا أيزا في أعساؿ بذكل مثيخ لئلع

 تدتحق آراؤه انتباىشا، وىشا بعس مشيا: الحؼ William Jamesولياـ جيسذ 
حالة الػعي لجيشا غخيبة، فيشاؾ فجػة عشجىا تعتبخ خ اسع قج نديشاه. لشفتخض أنشا نحاوؿ تحكّ 

لبلسع يمّػح لشا في اتجاه  ىشاؾ خياال   وكأفّ  ،فيي فجػة ناشصة ججا ،ػة فحدبلكشيا ليدت مجخد فج
ما. ويجعمشا ذلظ أحيانا نذعخ بالقخب وأحيانا بالبعج عغ اإلجابة، وفي حالة تحكخنا االسع الخصأ فيحه 

وتختمف . الستػفخة فييافػرا لخفس اإلجابة الخاشئة، فيي ال تتشاسب والقػالب  ما يدعفشاالفجػة ىي 
ىحه الفجػات باختبلؼ الكمسات وىي جسيعيا خالية مغ السحتػػ وىحا بالزخورة يجعل مشيا فجػات. 
... وقج يكػف إيقاع الكمسة ىشاؾ بجوف صػت أو إحداس بححؼ شيء والحؼ قج يكػف حخؼ عمة أو 

 . 49حخفا صحيحا، وقج يزممشا ذلظ لكغ دوف أف يبجؼ نفدو أكثخ
 

غ غيخ الػاعي مػجػد. وتػفخ لشا تجخبتشا الػاعية بعس اإلشارات حػؿ تخاكيبو وبعبارة أخخػ فإف الحى
في عمع الشفذ التجخيبي عمى دراسة الحجود الفاصمة بيغ العسميات الحىشية الػاعية  ـُ وبشيتو. وقج ساعجنا التقجّ 

يذار إلييسا في  –وغيخ الػاعية وبجقة متدايجة. ونحغ نعمع اآلف أنو يػجج عمى األقل نطاماف في الجماغ 
وىسا يتحكساف في اإلدراؾ والدمػؾ البذخؼ والعػاشف. وأحج ىحيغ  –العادة عمى أنيسا "عسميات ثشائية" 

 و تمقائي وغيخ واٍع، بيشسا اآلخخ تصػر في مخحمة متقجمة وىػولكشّ  ،الشطاميغ ىػ أكثخ قجما مغ حيث تصػره
أو مدميا فإف ىحه  ،أو جحابا مغ الشاحية الجشدية ،واٍع يسكغ التعامل معو. فعشجما تجج شخرا ما مدعجا

 بجيػد بصػلية إلخفاء ىحه السذاعخ تأدبا.  الشطاـ الثاني بيشسا يقـػالسذاعخ تشذأ مغ تجخل الشطاـ األوؿ. 
ع العمساء كيفية استيجاؼ الشطاـ األوؿ مغ خبلؿ تحفيده بسؤثخات، والتي ُتطيخ أف العسميات لقج تعمّ 

عمى  ،وىػ محػر ىحا البحث ،. يعتسج األسمػب التجخيبي50كسغ تحت مدتػػ االنتباه الػاعيالحىشية السعقجة ت
أنو يسكغ لمبذخ ُيطيخ تعخيس مؤثخ برخؼ بدخعة بعج مؤثخ برخؼ آخخ ولفتخة قريخة ججا. ىحا األسمػب 
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ؤية ىحه الرػر اإلدراؾ الػاعي لسؤثخ برخؼ ولفتخة قريخة ججا )حػالي ثمث ثانية(. لكغ ال يعػد بإمكانشا ر 
الذكل. ىحه الحقيقة تجعل الكمسات والرػر ترل إلى الحىغ بذكل ال  نسط مخالف فيإذا تبعيا مباشخة 

يتختب عمى ىحه السؤثخات آثار عمى إدراؾ الذخز وسمػكو. فعمى سبيل السثاؿ يسكشظ إدراؾ  .51نذعخ بو
 كمسة ليدتبذكل أكبخ مسا لػ تبعتيا مؽجة عشجما تتبعيا كمسة أخخػ قخيبة مشيا مثل كمسة محيط كمسة مثل 

ويسكغ مثبل إدراؾ الكمسات السذحػنة عاشفيا بذكل أسيل مغ الكمسات  مثبل.مطخقة ذات صمة بيا مثل كمسة 
السحايجة )مثبل كمسة جشذ وسيارة، وفي التجخبة تطيخ كمسة جشذ لفتخة زمشية أقل مغ سيارة(. ىحا يطيخ لشا 

د ات جاءت قبل الػعي. والسكافآت التي ُيختجى الحرػؿ عمييا في البلشعػر تحفّ أنو البج وأف معاني الكمس
، بيشسا تثيخ الػجػه السخيفة السقّشعة والكمسات العاشفية السخيفة الشذاط في 52نذاط نطاـ السكافأة في الجماغ

دشا واعيغ بجسيع . مغ الػاضح أنشا لamygdal 53مشصقة األميججاال أو ما يدسى المػزة الجماغية في الجماغ
 السعمػمات التي تؤثخ عمى أفكارنا ومذاعخنا وأفعالشا. 

وتثبت العجيج مغ االكتذافات األخخػ أىسية حياتشا الحىشية غيخ الػاعية. فالحيغ يعانػف مغ فقجاف 
ى . فعم54والحيغ لع يعج بإمكانيع تذكيل ذكخيات واعية يسكشيع التحدغ مغ خبلؿ التجريب والسسارسة ،الحاكخة

سبيل السثاؿ يسكشيع تعمع لعب الغػلف وبكفاءة متشامية، إال أنيع في كل مخة يحىبػف لسمعب غػلف سيطشػف 
أنيع لع يكػنػا ىشاؾ سابقا. إف اكتداب مثل ىحه السيارات الحخكية يحجث خارج الػعي عشج الشاس العادييغ 

كيفية  تعمسغط الححاء تختمف عربيا عغ أيزا. ذكخياتظ الػاعية بتجربظ عمى العدؼ أو قيادة الديارة أو رب
بإمكاف األشخاص الحيغ يعانػف مغ فقجاف الحاكخة فإّف بالقياـ بيا اآلف. ولحا  معخفتغالقياـ بيا وكحلظ تختمف 

، وتػليج مفاىيع ججيجة والتحدغ في االستجابة لسؤثخ سابق 55ع حقائق ججيجة والقجرة عمى تحكخ األسساءتعمّ 
أؼ ذاكخة تتعمق باكتداب مثل ىحه السعخفة. في الػاقع نتذابو جسيعشا في ذلظ فيسا يتعمق دوف أف يكػف لجييع 

؟ عمى األرجح أنظ ستجيب بالشفي. كيف بابكمسة ل ظسبسعطع معخفتشا المغػية الجاللية لمعالع. فيل تتحكخ تعمّ 
ػؿ ذلظ، فيحه العسميات فكخة ح لجيظ أدنىتجرؾ ىحه الكمسة إذف ويحزخ معشاىا في ذىشظ؟ اإلجابة أنو ليذ 
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رغع األىسية الػاضحة لمحىغ البلواعي، فالػعي ىػ ما ييسشا ىشا، ليذ فقط مغ أجل تجريباتشا 
فالػعي يذكل السادة لكل تجخبة يسكششا أف نعيذيا أو نتسشاىا اآلف أو في  الخوحانية بل في كل مطاىخ حياتشا.

السدتقبل. فمػ أف هللا كّمع مػسى مغ خبلؿ شجيخة مذتعمة، فبلبج أنيا قابمة لئلدراؾ مغ خبلؿ الحػاس )سػاء 
مػسى كاف مشتبيا بػعي ليا. ومغ الزخورؼ أف يكػف واضحا لشا أنو  أكانت القرة صحيحة أـ ال(، وأفّ 

أو ناة مغ اإلصابة بسخض عزاؿ ميسا كانت شبيعة العسميات البلواعية والتي تشذأ مشيا أمػر مثل السعا
أو ششيغ مدتسخ في األذنيغ أو عػاقب سػء الدسعة بيغ الدمبلء، فيحه كميا أمػر تتعمق بالػعي  اكتئاب

 ومحتػياتو. 
نفكخ في  دافع يجعمشاالػعي ىػ أيزا ما يعصي حياتشا بعجا أخبلقيا، فبجوف الػعي لغ يكػف ىشاؾ 

خخيغ. ولغ ييسشا معاممة اآلخخيغ لشا في السقابل. وىحا كبلـ صحيح. الصخؽ التي يشبغي الترخؼ بيا تجاه اآل
مع ذلظ فإف العجيج مغ العػاشف األخبلقية وأشكاؿ الحجس التي تعسل في البلوعي تؤثخ عمى محتػيات 

شت أف وبيّ السذيج األخالقي الػعي ولحلظ تربح ميسة بالشدبة لشا. لقج ناقذت ىحه الفكخة في كتابي بعشػاف 
ا مدؤوليات أخبلقية تجاه السخمػقات األخخػ، لجرجة أف أفعالشا تؤثخ عمى تجاربيع الػاعية عمى نحػ جيج لجيش

ىحه لجيشا مثل  . وليذ لجيشا التدامات أخبلقية تجاه الرخػر )عمى اعتبار أنيا غيخ واعية(، لكغّ 58أو سيء
مغ الخصأ تجميخ فإّف لدعادة. وبالصبع تجاه أؼ مخمػؽ قج يكػف عخضة لمسعاناة أو الحخماف مغ ا االلتدامات

الرخػر إذا كانت ذات قيسة عشج الكائشات الػاعية. ولحا فإف ما قامت بو حخكة شالباف مغ تجميخ تساثيل بػذا 
 ،آنحاؾ ألفا وخسدسئة سشة كاف أمخا خاشئا ليذ مغ مشطػر التساثيل بحج ذاتيا كاف عسخىافي بامياف والتي 

 شػنيا )والشاس الحيغ كانػا سػؼ يثسشػنيا في السدتقبل(. الشاس الحيغ كانػا يثسّ لكغ مغ مشطػر جسيع و 
ولع أصادؼ أؼ فكخة قػية سػاء حػؿ ما ىػ جيج أو سيء، أو صحيح أو خصأ، أو مخغػب أو غيخ 
مخغػب لع تكغ قج صجرت عغ تغييخات في تجارب لكائشات واعية. وليذ مغ الديل دائسا أف نحجد السقرػد 

" و"سيء"، فقج تبقى تعخيفاتيا دائسا عخضة إلعادة الشطخ والسخاجعة. يبجو أف مثل ىحه األحكاـ ب "جيج
لساذا يعتبخ قتل بميػف شخز خصأ؟ ألنو  حجوث اختبلفات عمى مدتػػ التجخبة. -وفي كل لحطة  –تتصمب 

لكل رجل وامخأة وشفل وىع األلع والسعاناة. ولساذا يعتبخ القتل بأعراب باردة  كعٌّ ىائل مغقج يشذأ عغ ذلظ 
نياـ خصأ؟ ألنو بقتميع نكػف قج حخمشاىع مغ جسيع احتساالت الدعادة السدتقبمية التي قج تكػف في انتطارىع. 
فإذا كشت تطغ أف مثل ىحه األفعاؿ تعتبخ خصأ ألنيا كانت ستغزب هللا أو ستتدبب في العحاب بعج السػت 
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ناشئة عغ نفذ السخاوؼ والقمق، وإف يكغ جسيعيا مغ وحي  فإف ىحا يعشي أنظ ما تداؿ قمقا حػؿ أمػر
 الخياؿ.

 في مكان ماتزع  والقيع أفمفاىيسشا حػؿ السعاني واألخبلؽ  عمىمغ البجييي  أرػ بالتالي أفّ 
في ىحا العالع أو الحؼ سيميو حػؿ  ا  افتخاضات حػؿ واقع الػعي )أو فقجانو(. لع أسسع أبجا أف ىشاؾ ترػر 

مثل ىحا الترػر مػجػدا  لػ كافوسيبجو أنو  واعية.والقيع لع يكغ ناشئا عغ تجخبة كائشات  مفيـػ األخبلؽ
 اآلف أو في السدتقبل.  واٍع سػاءفإنو لغ يعشي شيئا ألحج ألنو سيكػف في شبيعتو خارج تجخبة أؼ كائغ 

اساتظ وحيث أنت مػجػد اآلف يكػف الكػف مفيػما لظ، وفي ىحه المحطة ألفكارؾ وأمدجتظ وإحد
بالفعل وليذ العجـ. ومع  ميدة نػعية، وىحا لغد ال يفػقو سػػ لغد أنو في البجء كاف ىشاؾ شيء ما مػجػدٌ 

ال يداؿ يكػُف طيخ لشا في نياية األمخ كيفية رفع مدتػػ الخفاه البذخؼ ألقرى حج، إال أنو قج يُ  العمع قجأف 
يتخؾ بصبيعة الحاؿ مجاال كبيخا لبلعتقادات الجيشية  غيخ قادر عمى فظ لغد الػجػد البذخؼ بحج ذاتو. وىحا ال

و يقجـ بالفعل أساسا عسيقا لحياة مغ التأمل والتفكخ. وسػؼ ُتكتذف العجيج مغ الحقائق حػؿ التقميجية، لكشّ 
 أنفدشا في الػعي مباشخة أو قج ال ُتكتذف أبجا. 
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 الفرل الثالث
 

 لغد الحات
 

أمزيت مخة في يـػ حار ججا فتخة ما بعج الطييخة عمى الذاشئ الذسالي لبحيخة الجميل، وذلظ عمى 
حذج مغ الحجاج السديحييغ، مغ كاف و قسة الجبل الحؼ يعتقج بأف السديح ألقى عميو مػعطتو السذيػرة. 

 في ،الطلتحت  في ذلظ السكاف. كاف بعزيع مجتسعيغ برستحيشيا  ػاقج تجسعقارات عجيجة مغ العالع، 
كانػا مجتسعيغ وىع يتخنحػف تحت أشعة الذسذ الحارقة مغ أجل التقاط بعس  اآلخخ حيغ أف بعزيع

 الرػر. 
وبيشسا كشت أنطخ لتمظ التبلؿ السحيصة، أحددت بسذاعخ مغ الدبلـ الجاخمي  ،في تمظ المحطات

حيشئح، سكتت معيا جسيع  والدعادة شذػةالمغ اليجوء التاـ السسدوج ب وصمت لحالةحتى أنشي  تيبط عميّ 
"أنا". فكاف  ػمشفرمة؛ أؼ فقجت الذعػر ب أؼ شعػر أو إحداس بأنشي ذاتٌ  تبلشى عشي ففي لحطةٍ أفكارؼ. 

كل شيء كسا ىػ، الدساء الدرقاء والجباؿ ذات المػف البشي السشحجرة نحػ البحيخة، وكحا الحجاج الحيغ 
عجت أشعخ بأنشي مفرػؿ عغ السذيج، وال بأنشي في مشافدة مع  ذلظ ما يسدكػف بدجاجات الساء. في خزعّ 

 العالع مغ خمف عيشي، فالعالع ىػ وحجه ما تبقى.
 استسخت تمظ التجخبة مجخد ثػاٍف، ولكشيا عاودت الخجػع إليَّ عجة مخات بيشسا كشت أنطخ إلى األرض

كشت  أنشي لػومسا ال شظ فيو  داتو.وجسع حػارييو وقاـ بالعجيج مغ معجعمييا السديح مذى  التي يعتقج أفّ 
ضػء الدياؽ السديحي. ولخبسا اعتقجت حيشيا في  شذػةمديحيا لفدخت تمظ التجخبة التي عذتيا مغ الدبلـ وال

لػ كشت ىشجوسيا لفكخت و بمسدة مغ فيس الخوح القجس.  باهلل أو شعخت مغ االتحادأنشي قج شعخت بمحطة 
ُيعتبخ العالع وكحا األذىاف الفخدية ما ىي إال تجميات ليا. ولػ كشت بػذيا  يتأؼ الحات الخالجة ال ،في البخاىسا

 كل األشياء الطاىخة تبجو كحمع.  لتحجثت عغ "الخمػ" أؼ أفّ 
فإنشي بصيء ججا في عسل ومغ َثّع  ،لكششي ببداشة شخز يدعى بكل جيجه ليكػف إندانا مشصقيا

ألسح في كل يـػ ومزات مسا سػؼ ُأشمق  شيػع. لكشاستشتاجات ميتافيديقية في وصف تجخبة مغ ىحا الش
خ لمحات[. سػاء أكانت تمظ التجخبة ]أؼ الخالي مغ وجػد ثابت وغيخ متغيّ  الذاتيتوفي الؽعي الستأصل عميو 

فقج  ،أسشاني. وال يعتبخ ىحا مغ باب الرجفة وأنا أنّطفمقجس أو في مكتبي أو في الحساـ  مكاف تقميجؼفي 
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أمزيت العجيج مغ الدشػات أمارس التأمل، واليجؼ األساس مغ عسمية التأمل ىػ إزالة وىع الػجػد الثابت 
 لمحات.

ولحا فإف ىجفي في ىحا الفرل وما يميو أف أقشعظ بأف اإلحداس التقميجؼ بالحات ما ىػ إال وىع،  
خػ. تػجج أسباب مشصقية وعمسية تجفعشا يا عمى إدراؾ ىحا األمخ مغ لحطة ألخوأف الخوحانية تقـػ في ُجمّ 

األسباب. تساما مثل العجيج مغ  فيع تمظال يكسغ في  ىحا االدعاءإدراؾ صحة  . لكغّ ىحا االدعاءلقبػؿ 
رو عغ قخب مغ خبلؿ مسارسة التأمل. وأكخر عشجما نحاوؿ تفحّ باالختفاء األوىاـ فإف اإلحداس بالحات يبجأ 

ة يشبغي عميظ أف تصبقيا بشفدظ، في مختبخ ذىشظ الخاص بظ، مغ خبلؿ لمسخة الثانية أنشي اقتخح تجخب
 االنتباه لتجخبتظ بأسمػب ججيج. 

في  7يبجو مغ السشاسب أف أعخض ىشا حكاية رمدية لبػذا قرج مشيا نقج الشدعة العقبلنية البحتة
فأسخع الصبيب  ،التعامل مع األمػر. كسا جاء في القرة أف رجبل أصيب في صجره بإصابة مغ سيع مدسـػ

أراد أف يعخؼ اسع صانع الديع الحؼ صسع دعامتو  الخجل قاـو ىحه الخجمة السقجمة لو. فبجاية   لشججتو، لكغّ 
صمة األشياء التي ال  ونػع الخذب، وشبع الخجل الحؼ رمى الديع وسجيتو، واسع الحراف الحؼ ركبو وآالؼ

عمى اإلشبلؽ بسا يسخ بو مغ معاناة أو ببقائو عمى قيج الحياة في تمظ المحطة. فكاف ال بج ليحا الخجل  ليا
حػؿ أمػر العالع ىػ أمخ ناشئ عغ سػء فيسو لمػرشة  بالتفكيخالتدامو  مغ أف يحجد أولػياتو مباشخة. لكغّ 

مغ مذاكل لغ  نعاني-فشحغ أيزا  –ي ومع أنشا قج نعيخ مذاكمشا القميل مغ االنتباه الػاع التي ىػ فييا.
 نحميا مغ خبلؿ السديج مغ السعارؼ الشطخية.

والحياة كسا ىي لع تتغيخ مشح ذلظ الدمغ الحؼ عاش فيو بػذا حتى زمانشا ىحا. فالعجيج مغ الشاس ال 
خوحانية ييتسػف بالحياة الخوحانية، فسعطع العمساء والفبلسفة في عرخنا الحالي يدتخفػف بأىسية وحقيقة ال

السػضػعية  تجعع السبلحطةفيي ال  ،شذػةالفكخية والفمدفية. خح مثبل مذاعخ ال مع معاييخىعألنيا ال تتساشى 
بالشدبة ليع. إال أنشا مع ذلظ كمو ندعى جسيعشا وراء تحقيق الخضا وتمبية كل ما نخيج عمى  1غيخ السشحازة

لبتة. فأجدامشا تيـخ وعبلقاتشا ال أيخة وغيخ ثابتة أنشا نعير تحت رحسة ما نسخ بو مغ تجارب متغ الخغع مغ
 . لحطات الستعة ال تكاد تدتسخ سػػ بزع لحطات يديخة. حتى أف أفكارنا تصاردنا في كل  بل أجسلتجـو
 وىكحا فكل ما نكتدبو ونعيذو في ىحه الحياة يزيع ويتبجد. ،قبل أف نشيس مغ فخاششا صباحٍ 

ي ىحا الفرل مغ الكتاب سػؼ أتشاوؿ بالبحث والجراسة العجيج مغ السفاىيع الستشػعة التي مغ ف
السسكغ أف تقجـ الكثيخ في مجاؿ دراستشا لمعالع الصبيعي أو دراسة حقيقة الجماغ. عمسا بأف تمظ السفاىيع ذات 



 
 

 

64 
 

. ومغ السيع ىشا أف الستكمػ أنا ضسيخو ،األناو ،الشفذوزف كبيخ حتى في حياتشا اليػمية. وىحه السفاىيع ىي 
حتى يتدشى فنجرؾ بأنشا لغ ندتصيع إنكار حقيقة أف تمظ السفاىيع والسرصمحات ليدت عمسية بحتو. ومع ذلظ 

لشا دراسة أكثخ السطاىخ السحىمة لحقيقة وجػدنا فإنو ال يػجج سػػ تمظ السرصمحات لكي تعبخ عغ تمظ 
جخبة التي نعير مغ خبلليا في ىحا العالع ونخدىا إلى كمسة نفذ، الطاىخة. واألمخ السحىل ىشا ىػ تمظ الت

بل لسخكد مغ الػعي يػجج بذكل ما داخل الجدع وخمف العيشيغ داخل رؤوسشا.  ،وليذ ألجدامشا بالتحجيج
عمييا  قاعجة تخسػفيبجو أف الذعػر الحؼ نصمق عميو "أنا" يحجد وجية نطخنا في كل لحطة، ويػفخ لشا 

"أنا" مغ تساسظ وثبات في  ػما يبجيو ىحا الذعػر ب ورغعلسألػفة لجيشا حػؿ الخوح وحخية اإلرادة. االعتقادات ا
مع ذلظ فيشاؾ العجيج مغ ىحه  السسكغ تغييخه أو مقاشعة استسخاره أو إزالتو بخمتو. أنو مغإال  ،المحطة الحالية

اليمػسة العادية إلى أنػاع أو ألػاف مغ تجميات لخؤػ  مختمفة مغالتغيخات والتحػالت تستج عمى مجػ حاالت 
 روحانية. 

ما الحؼ يجعل مشي نفذ الذخز الحؼ كشتو قبل خسذ دقائق أو البارحة أو في عيج ميبلدؼ الثامغ 
الحوات الدابقة وأف ذكخياتي صحيحة )إلى حج ما(؟ في الػاقع لقج نديت  كشت تمظعذخ؟ فيل أتحكخ أنشي 

الػقت كاف جدسي أيزا في حالة مغ التغييخ شيئا فذيئا. ىل يكفي  حياتي، ومعطعيمة معطع ما حجث لي ش
ألف معطع الخبليا في جدسي ىي نفذ تمظ الخبليا أو أنيا  ،أف أقػؿ بأنشي مدتسخ جدجيا مع ذواتي الدابقة

 قج جاءت مغ تمظ الخبليا التي شكمت أجداـ تمظ الحوات األصغخ سشا؟ 
السخ السفرػؿ تزع عبلمات استفياـ حػؿ فكخة اليػية الذخرية بحج ذاتيا. وكسا رأيشا فإف نطخية 

في  - Derek Parfitفسثبل يصمب مشا الفيمدػؼ ديخيظ بارفت  ذلظ.قج تدداد تعقيجا أكثخ مغ األمػر  لكغّ 
أف نتخيل جيازا لبلرتحاؿ عغ بعج يخسل األشخاص مغ األرض إلى  –سياؽ تجخبة معخوفة حػؿ التفكيخ 

ما تحتاجو ىػ الجخػؿ في غخفة  فإّف كللسخيخ. فبجال مغ الدفخ مجة أشيخ عبخ سفيشة فزاء، كػكب ا
وبحلظ سيتع إرساؿ جسيع السعمػمات في دماغظ وجدسظ  ،الزغط عمى زر أخزخ البيت ثعصغيخة قخيبة مغ 

 إلى محصة مذابية في السخيخ حيث يتع تجسيعظ ىشاؾ حتى آخخ ذرة فيظ. 
يقػمػف و  ،أصحابظ قج سافخوا إلى السخيخ بيحه الصخيقة دوف أف يريبيع شيءل أف العجيج مغ تخيّ 

نفدظ  حتى تججبػصف التجخبة لظ مغ حيث الدخعة الفػرية في نقمظ مغ مكانظ، فسا إف تزغط عمى الدر 
في كػكب السخيخ، وآخخ ما تتحكخه ىػ الزغط عمى الدر األخزخ بيشسا أنت في كػكب األرض متدائبل عسا 

 جث لظ. سػؼ يح
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تقخر الحىاب لكػكب السخيخ بشفدظ. لكغ أثشاء اإلعجاد ليحه الخحمة، تكتذف حقائق مقمقة حػؿ 
عغ الذخز في كػكب السخيخ قبل  عسل ندخةاالنتياء مغ  يشتطخوف لحيغاالنتقاؿ عغ بعج وىي أف الفشييغ 

التخمز مغ الجدع األصمي في كػكب األرض. وىحا أمخ ميع في تجشب أؼ خصأ قج يشذأ أثشاء عسمية 
الشدخ. لكغ ىحا يثيخ مدألة مقمقة، فبيشسا تبجأ الشدخة السساثمة لظ يػميا األوؿ في كػكب السخيخ وبكل 

ذػ، تكػف في تمظ المحطة واقفا في الغخفة الُسعجة النتقالظ ذكخياتظ وأىجافظ وآرائظ الخاصة دوف أف يريبيا أ
ل أف صػتا يأتي مغ جياز االتراؿ ميشئا لظ عمى عغ بعج وعمى وشظ أف تزغط عمى الدر األخزخ. تخيّ 

تعمع في تمظ المحطة أنو سيتع التخمز مغ جدسظ األرضي مغ خبلؿ تحصيع ذراتو. أنت و  ،وصػلظ بالدبلمة
 خ وببداشة عغ عسمية قتل؟ فكيف يختمف ىحا األم

بالشدبة لسعطع القخاء فإف فكخة ىحه التجخبة قج تػحي بأف االستسخارية الشفدية، أؼ مجخد الحفاظ عمى 
ذكخيات الذخز ومعتقجاتو وعاداتو وغيخىا مغ الرفات الحىشية ال ُتعج أساسا كافيا في مصابقة اليػية 

ال بج أف يكػف بالفعل أنت. بل  ،كػكب السخيخ الذخرية. فبل يكفي مجخد وجػد شخز مذابو لظ عمى
و ليذ أنت، وما فالخجل ىشاؾ عمى كػكب السخيخ يذتخؾ معظ في ذكخياتظ وسيترخؼ كسا تترخؼ، لكشّ 

يثبت ذلظ ىػ استسخار وجػدؾ في غخفة االرتحاؿ عغ بعج عمى كػكب األرض. فحالة وجػدؾ ىحه عمى 
اتظ تػحي بأف عسمية نقمظ عغ بعج ما ىي إال خجعة كػكب األرض في تمظ المحطات مشتطخا تحصع ذر 

وتجرؾ اآلف أنو قج تع  ،في الػقت نفدو عمى وشظ السػت ظولكشّ  ،مخوعة، فأنت ما تداؿ عمى كػكب األرض
قبل ندخ مغ أصجقائظ ثع قتميع. وكحلظ ال تداؿ السذكمة غيخ واضحة إذا ما كاف سيتع تفكيظ الذخز صشع 
وأف ىحا  ،. في ىحه الحالة قج نسيل لمقػؿ بأف عسمية الشقل عغ بعج تعسل بالفعلالشدخة السصابقة لو إنذاء

 "الذخز" قج بجأ خصػاتو عمى سصح كػكب السخيخ. 
أنشا مختبصػف بأدمغتشا وأجدامشا، وأف  أجدامشا، أيقج ندتشتج أف اليػية الذخرية تتصمب استسخارية 

رفت يطيخ لشا أف أىسية االستسخارية الجدجية تعتبخ ضخورية لكغ با القزاء عمييا يعتبخ الشياية بالشدبة لشا.
فاليجؼ ليذ التسدظ بأدمغتشا وأجدادنا معا. ولششطخ مثبل في حالة  ،فقط ألنيا تجعع االستسخارية الشفدية لشا

بائدة لذخز يعاني مغ حالة متقجمة مغ الخخؼ. فقج حافع عمى استسخارية جدسو لكغ دوف االستسخارية 
أؼ أف الذيء الػحيج الحؼ بقي معو ىػ جدسو، أما الشاحية الشفدية الرحية فقج زالت عشو.  ،رحيةالشفدية ال

ولػ أنو أعصي خبليا عربية ججيجة تذبو الخبليا العربية القجيسة في دماغو الرحي الدابق، مغ حيث 
ء عمى الخبليا العربية عػدة ذكخياتو وقجراتو اإلبجاعية وحذ الفكاىة عشجه، لكاف ىحا أفزل بكثيخ مغ اإلبقا
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الحالية السرابة بيحا السخض. وإذا ضسشا تػافق الخبليا العربية التي سشدتبجليا تجريجيا مع وعي ذلظ 
الشفدية ىي ما  وىحه االستسخارية ،األكثخ أىسية ػديتزح لشا أف الحفاظ عمى االستسخارية الشفدية ىفالذخز 

 تمػ األخخػ.  نقرجه عشجما نذيخ إلى "بقاء" الفخد لحطة  
ويجفع بارفت مفيـػ الذخرية الفخدية إلى أبعج مجػ، ويحل بحلظ لغد االرتحاؿ عغ بعج مبيشا أف 

و يطيخ أيزا أف السػضػع األىع"، بل يجب أف نيتع فقط باالستسخارية الشفدية. ولكشّ  ال تعتبخ"اليػية 
قل ليذ لفتخة شػيمة(، مثمسا ىػ األمخ عشجما االستسخارية الشفدية ال يسكغ أف تتخح "شكبل متفخعا" )أو عمى األ

تكػف ىشاؾ ندخة مغ الذخز عمى كػكب السخيخ، بيشسا الذخز األصمي مػجػد في كػكب األرض. 
ويعتقج بارفت أنو يشبغي عميشا الشطخ لعسمية االرتحاؿ عغ بعج والتي يتع فييا تحصيع ذرات الذخز قبل 

لػجػدنا الذخري في ىحه الحياة. وفي نياية األمخ قج تتداءؿ  ندخو، عمى أنيا ال تختمف عغ الشسط العادؼ
أف  الحؼ يسكشظإذا ما كشت نفذ الذخز الحؼ بجأ قخاءة ىحا الكتاب أـ لدت ىػ؟ ستذبيو بالسشصق الػحيج 

تكػنو وىػ في االستسخارية الشفدية لمحات الدابقة التي كشت عمييا في الساضي. بالشطخ لمسػضػع مغ ىح 
و لغ يكػف ىشاؾ أؼ فخؽ بيغ عسمية االنتقاؿ عغ بعج والشسط العادؼ لػجػدنا الذخري في ىحه الداوية فإن

وكسا يقػؿ بارفت: "أريج الشدخة التي عمى كػكب السخيخ أف تكػف وبذكل  فقط.مخور الدمغ  الحياة بسجخد
ىػ مفقػد  و،فقجانقخيب ججا مصابقة لي بحيث ال يذبيشي شخز آخخ أكثخ مغ ذلظ أبجا. ... وما أخذى 

". وىشا ال يقرج 3الؽجؽد العادي يذبو تمغ الفكخة تساما فيؽ بسثابة تحطسشا وندخشا... و دائسا،بالفعل 
 خخػ أمع مخور الدمغ لحطة تمػ إنو فقط يبيغ أف وجػدنا العادؼ بل  ،بارفت أف يريبشا بسذاعخ االكتئاب

ُيطيخ لشا ىػيتشا الذخرية تساما مثمسا يحجث في عسمية تحصيع الحرات والشدخ في عسمية االنتقاؿ عغ بعج. 
في استخجاـ ونطخة بارفت لمحات أو الشفذ التي تػصل ليا بذكل مدتقل ومغ خبلؿ شخيقة إبجاعية لمغاية 

ألخخػ دوف  حطولثابتة تشتقل مغ ال تػجج نفذ  أؼ أنوما نججه في التعاليع البػذية،  تذبو ،تجارب فكخية
 تغييخ. 

آراءه ىي نتاج الشقاش  لكغ وحيث أفّ  ،وأتفق مع بارفت في معطع ما يقػلو حػؿ اليػية الذخرية
قج يبجو ما ذىب إليو بعيجا عغ واقع حياتشا. ومع أف تجخبة التأمل قج ال تقجـ حبل فػريا فالسشصقي البحت، 

ال بقجر اىتسامشا إوبػضػح أنو ال ييسشا االىتساـ بتجاربشا السدتقبمية  لمغد االنتقاؿ عغ بعج، أو تطيخ لشا
 بتجخبة شخز غخيب عشا، إال أف التأمل يجعل التفكيخ في ىحه السدائل الفمدفية أكثخ سيػلة. 
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عشج الحجيث عغ االستسخارية الشفدية، فإنشا نتحجث عغ الػعي ومحتػياتو، أؼ استسخارية الحكخيات 
شابع شخري، وكل ما يسيد وعيي عغ وعي شخز آخخ  وشيء ذ خز. ويختبط كل  الذخرية عمى األ

ولػ أف "وعيي"  ،مطاىخ مػجػدة في الػعي ُتعج   والخغبات والترػرات والسػاقفالػعي. فالحكخيات  بسحتؽيات
امتؤل فجأة بسحتػيات "حياتظ"، أؼ لػ أنشي استيقطت ىحا الرباح ولجؼ ذكخياتظ وآمالظ ومخاوفظ 

 نظ قست بعسمية االنتقاؿ عغ بعج. لػ أوانصباعاتظ الحدية وعبلقاتظ، فدأكػف عشجىا ندخة مصابقة عشظ، كسا 
خ كسا ىي وحيثسا تكػف. فعمى سبيل ألف التفاصيل التي تسيد حياتي تطي ،إف "وعيي" يعتبخ لي فقط

السثاؿ أعاني اآلف مغ ألع مدعج في رقبتي نتيجة إلصابة أثشاء رياضة الفشػف القتالية. لساذا يعتبخ ىحا 
فبل  ،"ألسي"؟ ولساذا أنا الػحيج الحؼ أدركو مباشخة؟ تعتبخ ىحه األسئمة أعخاضا لمتذػير وعجـ الفيع الرحيح

أللع وببداشة يشذأ في الػعي في السكاف الػحيج الحؼ يسكغ أف يشذأ فيو وىػ في يػجج "أنا" مجركة لؤللع. فا
بيحا األلع؟ لػ تع الحرػؿ  أشعخ بوالسشصقة التي تخبط بيغ الجماغ والخقبة. وىل ىشاؾ مكاف آخخ يسكغ أف 

 ،يخعمى ندخة مشي مغ خبلؿ عسمية االنتقاؿ عغ بعج لكشت شعخت بشفذ ألع الخقبة ىحا عمى كػكب السخ 
 األلع سػؼ يبقى ىشا في ىحه الخقبة.  لكغّ 

وميسا تكغ عبلقة الػعي بالعالع السادؼ، فإف الػعي ىػ الدياؽ الحؼ تطيخ فيو مػاضيع التجارب، 
حيث ال يػجج  عمى الكخسي. في اتكائوىحا الكتاب وصػت حخكة السخور، وإحداسات ضيخؾ  مثبل مشطخ

أثشاء قيامو  الػعي فيفإف ضيػرىا بحج ذاتو ىػ عبارة عغ  فيو، ولحاحتى تطيخ  آخخ لياىشاؾ مكاف 
بػضائفو. وأؼ شيء يسيد تجخبتظ في ىحا العالع البج وأف يطيخ وسط محتػيات وعيظ. ولجيشا كل األسباب 
التي قج تجعمشا نعتقج أف ىحه السحتػيات تعتسج عمى البشية السادية لجماغظ. فعشج ندخ دماغظ، فإنظ تشدخ 

 وعشج فرل دماغظ، فإف ىحه السحتػيات سػؼ تشفرل وبذكل عجيب.  ،مجاؿ آخخ لمػعي "محتػياتظ" في
 ،نحغ نعمع مغ خبلؿ التجارب سػاء الحقيقية مشيا أو الستخيمة، بأف االستسخارية الشفدية يسكغ تجدئتيا

وبالتالي يسكغ أف يخثيا أكثخ مغ ذىغ واحج. ولػ تع فرل دماغي مغ خبلؿ عسمية جخاحية غجا يتع فييا قصع 
وسيحافطاف عمى استسخاريتيسا  ،الجدع الثفشي لجؼ، فإف ىحا سيؤدؼ إلى وجػد ذىشيغ مشفرميغ عمى األقل

مغ ىحيغ الحىشيغ أو  ج يتحكخ كلٌّ عبخ نرفي السخ لجؼ، فقُوزِّعت الشفدية عشجؼ. ولػ أنو قجراتي المغػية 
فيو سػاء  أناالعقميغ أنيسا قاما بكتابة ىحه الجسمة. وال يػجج أؼ معشى في الدؤاؿ حػؿ السكاف الحؼ سأكػف 

في الشرف األيسغ أو األيدخ، فيحا ال يختمف عغ الػىع الحؼ يخػ بأف الشفذ أو الحات تصفػ عمى سصح 
 صح الساء. تيار الػعي تساما مثل القارب فػؽ س
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ء في نفذ الػقت في ىحيغ القدسيغ. وإذا ما التقت ىحه بإمكاف تيار الػعي االنقداـ والتجدّ  لكغّ 
الفخوع مخة أخخػ، فإف التيار األخيخ الحؼ نذأ عغ التقائيسا سػؼ يخث "ذكخيات" كل مشيسا. حتى لػ التقى 

ثت في وجػديغ مختمفيغ عمى أنيسا وعي دتطيخ الحكخيات التي حج، ف، بعج سشػات مغ البعجنرفا السخ لجؼّ 
أيغ كشت بيشسا كاف دماغي مشفربل، ألنو ال يسكغ ألؼ "أنا" أف  نفديواحج. ال يػجج سبب يجفعشي أف أسأؿ 

ىحا تقل حالة التشاقس الشاشئة عغ فكخة  فييا تػجج بعيجا عغ التيار ]تيار الػعي[. في المحطة التي نجرؾ
والذيء الػحيج ذو الرمة  ،رية، ال وجػد لذيء سػػ الػعي ومحتػياتومغ الشاحية الذخو  ،فرل السخيغ

 بسػضػع التجخبة الذخرية ىػ االستسخارية الشفدية مغ لحطة ألخخػ.
 
 

 ما الحي ندسيو "أنا"؟
 

سا يجور حػلشا، وىحا أمخ نعخفو جسيعا دونسا تخدد. بمسا ال شظ فيو أف الػاقع أوسع بكثيخ مغ وعيشا 
فعمى سبيل السثاؿ عشجما أجمذ في مكتبي وأشخب القيػة فإف الجاذبية تبقيشي في مكاني بذكل لع نجرؾ 

نجج الكخسي الحؼ أجمذ عميو متساسكا مغ خبلؿ التخابط بيغ الحرات، وىي أشياء و حقيقتو حتى ىحه األياـ. 
تفقج مع أنيا ال بج وأف تكػف مػجػدة بذكل ما، سػاء عخفشا حقيقة ذلظ أـ لع نعخؼ. فسثبل ال تخػ أبجا لكششا نع

القيػة تفقج فبشاء عمى قانػف الجيشاميكا الحخارية الثاني  ،القيػة في فشجاني الحخارة بقجر مغ السسكغ حدابو بجقة
 مع ذلظ فإنو ال يػجج لجؼ أؼ  و ا. الحخارة في كل لحطة بجال مغ أخحىا مغ الفشجاف أو مغ اليػاء السحيط بي

يحجث في  كحلظ مادليل عمى ىحه الحقيقة العمسية مغ خبلؿ تجخبتي الذخرية السباشخة. ومغ ىحا الباب 
داخمي مغ عسميات حيػية وعسميات اليزع برػرة ليذ مغ السسكغ إدراكيا أو الديصخة عمييا أبجا. ربسا قج 

 ،عمسو عغ وجػدىا إنسا ىػ عغ شخيق السقخرات الجراسية الصبيةتكػف أعزائي مثبل غيخ مػجػدة فكل ما أ 
أعمع بػجػدىا داخمي. وكحلظ ىشالظ أمػر تعتبخ مألػفة لي وأحذ بيا كسحاؽ القيػة وشعػرؼ  ،مشصقيا ،لكششي

بالخضا مغ نكيتيا ودؼء الفشجاف في يجؼ، ومع ذلظ فإنيا تعػد لحقائق مجيػلة تساما ال يسكششي معخفتيا. 
شالظ خبليا عربية مػجػدة في دماغي تشصمق في كل لحطة وتذكل ارتباشات ججيجة وتحجد شبيعة كحلظ ى

ما أمخ بو مغ تجارب، ولكغ مع ذلظ كمو فإنشي ال أعخؼ شيئا مباشخا حػؿ ذلظ الشذاط الكيخبائي الكيسيائي 
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اوية وعسميات وعمى الخغع مغ ذلظ تطل ىحه السعجدة الحادثة في الجماغ مغ تفاعبلت كيس ،في دماغي
 رؤية لعالع ما.وُتشذىء في ىحه المحطة  تعسلالجافة مسػاد الحيػية والحدابات لحدابية 

كمسا واصمت في متابعة ىحه الفكخة، يربح مغ الػاضح لي أف ما أدركو ليذ سػػ ذرة عغ الػجػد 
لة عمى ما يبجو كسا فعمى سبيل السثاؿ أستصيع أف أصل إلى فشجاف القيػة أو أف أضعو عمى الصاو  السجيػؿ.

أقـػ بيا. لكغ إذا نطخت فيسا تقـػ عميو ىحه الحخكات مغ خبليا عربية أنا أشاء. فيحه أفعاؿ إرادية، و
أبجأ بسثل  كيفأو أف أشعخ بأؼ مشيا. فسثبل  أف أراىابل أستصيع فحخكية وألياؼ عزمية وناقبلت عربية، 

أبجأ ذلظ؟ مغ الرعب اإلجابة عغ ذلظ. إف الذعػر  أناىحه الحخكات؟ ليذ لجؼ أؼ فكخة. بأؼ شكل إذف 
ل نتيجة أف دماغي قج شكّ ىػ بأف ىشاؾ نسصا داخميا ما، ربسا  اإلحداسبأنشي فعمت ما قرجت فعمو أؼ 

يسكغ التشبؤ بو. قج ال يكػف ترشيف ذلظ عمى أنو إحداس أو شعػر  الشاشئة بذكلنسػذجا لعسمياتو وأفعالو 
تأكيج شيء ما. وإال كيف لي التسييد بيغ األفعاؿ اإلرادية وغيخ اإلرادية؟ بجوف لكشو بال ،ترشيف أفزلىػ 

 أنيا خارجة عغ سيصختي.  تمقائية أوأفعالي  حيشيا أفىحا االنصباع الستذكل لجؼ بأنشي الفاعل، سػؼ أشعخ 
: أيغ أنا مػجػد أو أيغ مػقعي لكي يكػف عشجؼ مثل ىحه الشطخة يصخح سؤاؿ واحج نفدو فػرا  

الزعيفة وغيخ الجقيقة لؤلشياء؟ وأؼ نػع مغ األشياء أنا لجرجة أف كل ما بجاخمي وخارجي مبيساف ججا؟ 
 –والجػاب بالتأكيج ىػ "ال"  –؟ ىل أنا مصابق لجمجؼ؟ وإذا لع يكغ كحلظ جمجي؟ ىل ىػ ذاماخارج وداخل 

لساذا إذف يخسع الجمج الحج الفاصل بيغ ما ىػ داخمي وما ىػ خارج عشي؟ إذا لع يكغ الحج الفاصل ىػ عشج 
جسة؟ ؟ عشج جسجستي؟ ىل أنا الجسإذف أيغ يشتيي الجدء الخارجي مشي وأيغ يبجأ الجدء الجاخمي مشيفالجمج، 

ت بدخعة األماكغ التي أبحث فييا عغ ج؟ لشقل: نعع، في ىحه المحطة، ألنو قج نفجسجستي داخلىل أنا 
كيف يسكغ لبقية جدسي فنفدي. فأيغ يسكغ أف أكػف داخل جسجستي؟ وإذا كشت ىشاؾ في األعمى في رأسي، 

 )ىحا بغس الشطخ عسا ىػ داخمي(؟أنا أف يكػف 
أنشا مغ يفكخ بيحه األفكار وأنشا مغ يسخ بسا عغ لسعطسشا، لشعبخ بو  اسسا أنايعتبخ ضسيخ الستكمع 

نسخ بو مغ تجارب. وىػ إحداسشا بسا لجيشا وما نسمكو مغ استسخارية في تجاربشا )بجال مغ مجخد اإلحداس 
لمحىغ. يطيخ لشا أنو يسكغ  خاصية ضخوريةبالػجػد(. سػؼ نخػ عمى أؼ حاؿ أف ىحا اإلحداس ليذ 

خبة الذعػر بالحات بذكل اختيارؼ ألف ىشاؾ أناسا يخبخوف عغ تجارب بفقجىع اإلحداس بػجػد التجخل بتج
 . وبجرجات متفاوتةذاتيع 
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 ،مغ الػاضح أف ىشاؾ شيئا في تجخبتشا ندسيو "أنا"، ىحا عجا عغ الحقيقة السحزة في كػنشا واعيغ
ف ىحا ال يسكغ لذخز ما أف يذعخ وإال فمغ نتسكغ مغ وصف تجخبتشا بالذكل الحؼ نقـػ بو عادة. وبجو 

سغ الرعب ججا أف نحجد بجقة ما نذيخ فأصبل بفقجاف إحداسو بحاتو، بغس الشطخ عغ الطخوؼ. ومع ذلظ، 
ىشاؾ القميل مغ الغخبييغ الحيغ فيسػا أف  إليو بكػنشا أنفدشا. وقجأدرؾ العجيج مغ الفبلسفة ىحه السذكمة، لكغّ 

. أشظ في أف ىحا الفخؽ بيغ 4دؼ إلى ما ىػ أكثخ مغ مجخد تذػيرالفذل في تحجيج الحات يسكغ أف يؤ 
الفمدفات الغخبية والذخقية جاء نتيجة لتأثيخ األدياف اإلبخاىسية وعقيجتيا حػؿ الخوح. والسديحية عمى وجو 
التحجيج تقجـ عػائق ىائمة أماـ التفكيخ الحكي في شبيعة العقل البذخؼ، فيي تؤكج عمى الػجػد الحقيقي 

 والثابت لخوح الفخد والتي ستخزع لمحداب األزلي الحؼ سيقيسو هللا عمييا.
عمى  لمشاسماذا نعشي بقػلشا أف الشفذ ال يسكغ تحجيج مكانيا أو أنيا وىسية؟ ىحا ال يعشي أف نشطخ 

أو أشكظ في إمكانية وصف استسخارية وجػد  ،سبب ألف أشكظ بػجػد كل واحج مشا أؼّ  وال أرػ . أنيع وىسيػف 
"الشفذ". لكغ ىحه الشفذ أو الحات في شكميا الذامل  شخرية فخدية لشا والحؼ يسكغ وصفو تقميجيا عمى أنو

 واألوسع وسيختيا قج خزعت لتغيخات ىائمة عبخ مدار حياتيا.
مع أنظ تذكل استسخارية جدسية ونفدية لمصفل الحؼ كاف في الدابعة مغ عسخه، فإنظ لع تعج ذلظ 

ؾ الكثيخ مغ السخاحل االنتقالية التي استػقفتظ في حياتظ والتي غيخت مشظ، مثبل الدواج الصفل. فبلبج أف ىشا
ة أو األمػمة أو حجوث فاجعة أو أوالصبلؽ أو دخػؿ الجامعة أواالنزساـ لمخجمة العدكخية أو تجخبة األبػّ 

خدارة وضيفة أو  مع الثقافات األخخػ أو الدجغ أو الشجاح السيشي أو أو االلتقاءمخض حاد أو الذيخة 
في  ،ججيجة اؽوآراء ججيجة وأذو  ،وفيع ججيج ،التحػؿ إلى ديغ آخخ. فكمشا يعمع ماذا يعشي تصػيخ قجرات ججيجة

ليدت الشفذ التي أتحجث عشيا ىشا.  ىحه مديخة حياتشا. مغ الديل عميشا أف نشدب ىحه التغيخات لمشفذ، لكغّ 
وتتبلشى أماـ السخاقبة واالختبار وىي مػضػع التجخبة في كل بل أعشي تمظ الشفذ التي ما تمبث أف تختفي 

لحطة حالية نطغ فييا أنشا مغ يفكخ باألفكار التي تجور في رؤوسشا وتذعخنا وكأنشا ساكشػف في جدع مادؼ 
 ،خ الػىسيتتخح مشو ىحه الشفذ السديفة مخكبة ليا. وحتى ولػ لع تكغ تعتقج بػجػد مثل ىحا الكائغ الُسرغّ 

 سػؼ تذعخشبحا ساكشا فييسا لكشظ  تنظ تعتقج بشاء عمى العمع أنظ مصابق لجدسظ ودماغظ ولدربسا أل
فبل  ،بػجػدىا، بكل لحطة تكػف واعيا فييا. لكغ كيفسا يبحث السخء عغ ىحه الشفذ ال يججىا في أؼ مكاف

 يختفي إحداسشائح يسكغ رؤيتيا وسط تفاصيل ما نسخ بو مغ تجارب، لكغ يسكششا الذعػر بعجـ وجػدىا، وحيش
 . بأنشا نفذ
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 الؽعي بجون نفذ
 

لحىشظ عغ قخب في ىحه المحطة، ستكتذف أف الشفذ وىع.  التجخيبية، انطخلشقع ىشا بيحه الفكخة 
السذكمة وراء عجـ فيع مثل ىحا االدعاء ىػ أنو ال يسكغ لمسخء أف يدتعيخ األدوات الحىشية التأممية مغ 

" أنا" ما ىػ إال نتاج فكخؾ وأفكارؾ، وحتى  ػشخز آخخ ليختبخىا. ومغ أجل أف تخػ كيف أف الذعػر ب
أدواتظ التأممية الخاصة بظ. ولدػء  أف تشذئمذتت باألفكار، مغ أجل ذلظ يشبغي عميظ كع أنت  تجرؾ بجاية  

 قج يجفع ىحا العجيج مغ الشاس إلى رفس ىحه التجخبة حتى دونسا تفكيخ. فيع يشطخوف داخميع والفالحع 
يؤدؼ  ويرمػف إلى نتيجة أف االستبصاف ىػ شخيق نيايتو مدجودة ولغ ،يبلحطػف أؼ شيء ممفت لبلنتباه

بعج قخوف مغ وفاة  –ل ماذا كاف سيبجو عميو عمع الفمظ تخيّ  ،بيع إلى أؼ مكاف. لكغ
شخز ميتع بعمع الفمظ عميو  كلّ  لػ أفّ  – Galileo غاليميػ اإليصالي والفيديائي والفيمدػؼ فمكيال العالع

عسل تمدكػب خاص بو مثل غاليميػ لكي يبحث في عمع الفمظ ويبجأ مغ حيث بجأ. ىحا لغ يقمل مغ قيسة 
 .عمع الفمظر بل يعشي أنو سيكػف مغ الرعب ججا تصػّ  ،الدساء بجعميا ال تدتحق الجراسة والبحث

لكغ بذكل عاـ البج  –والتي سأناقذيا في فرل آخخ  –ىشاؾ عقاقيخ شبية تخترخ عميظ الصخيق 
الستأمميغ. الحكع عمى ادعاءاتيع السيتافيديقية  عمى ادعاءاتوأف نبشي التمدكػبات الخاصة بشا لشحكع بأنفدشا 

ت فاسجة بعج التفكيخ مميا بيا. يسكغ نبح العجيج مشيا وردىا عمى اعتبارىا عمػما وفمدفاإذ يعتبخ أمخا آخخ، 
وحتى  ،ولكغ مغ أجل أف نحجد إذا ما كانت بعس التجارب مسكشة، وإف كانت مسكشة ىل ستكػف مخغػبة

لمشفذ، فإنو يشبغي عميشا أف نػضف انتباىشا بصخؽ معيشة.  بالفيع التقميجؼنخػ صمة ىحه الحاالت الحىشية 
إدراؾ أفكارنا عمى أنيا أفكار، أؼ مجخد مطاىخ عابخة لحلظ يشبغي عميشا وعمى وجو الخرػص مبلحطة و 

القياـ بو  لكغّ  ،ومؤقتة في الػعي، وأال نجعيا تذتتشا حتى ولػ لفتخات زمشية قريخة. قج يبجو ىحا أمخا بديصا
عغ ىحا  الكثيخَ ال يعخؼ، لؤلسف، السػروث العقبلني الفكخؼ الغخبي و  ،يتصمب الكثيخ مغ التجرب والسثابخة

 ب والسثابخة.الذكل مغ التجرّ 
 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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 ضائع في األفكار
 

عشجما نخػ شخرا يديخ في الذارع ويتحجث مع نفدو نفتخض بأنو مخيس نفديا )إال إذا كاف يزع 
معطسشا لجيو مغ الحذ الجيج واألدب ما و  ،سساعات في أذنيو(. لكششا جسيعا نتحجث مع أنفدشا شػاؿ الػقت

عمى أفػاىشا مغمقة. نكخر شخيط محادثاتشا الدابقة في أذىانشا، ونفكخ فيسا قمشاه وما لع نقمو وما  يكفي لئلبقاء
مغ الكمسات والرػر التي تسمؤنا باآلماؿ والسخاوؼ. نخبخ  ونشتج شخيصاكاف يشبغي قػلو. نتخقب السدتقبل 

شا سخدا مدتسخا لسعخفة ما أعسى يتصمب م رؤوسشا شخرا  أنفدشا بقررشا في المحطة الحالية وكأف داخل 
خػ مغ أؼ نػع مغ الخذب صشع؟ لكغ ألع يرسسػا تُ  ،فشقػؿ في أنفدشا: " يالو مغ مكتب جسيل ،يحجث

 إليو؟السكتب؟ كيف يسكغ أف يػجج مكتب دوف جارور واحج فيو عمى األقل؟" مغ الحؼ نتحجث  جػاريخ ليحا
سحافطة عمى ىحا الحػار الجاخمي مع أنفدشا يتفق وصحتشا ل بأف اإلبقاء والال يػجج أحج ىشاؾ. يبجو أنشا نتخيّ 

 العقمية والشفدية. ولكغ ربسا أنو ليذ كحلظ. 
مغ مذاكل التدخيب في شبكة مػاسيخ السياه  شخأت سمدمةبيشسا كشت أعسل عمى إكساؿ ىحا الكتاب، 

ألنو قج تسخ أشيخ  ،كاف ذلظ بالفعل مغ حدغ حطشاو  ،أوليا في سقف غخفة السخدف كاف  ،عشجنا في السشدؿ
في الحائط الجاؼ وأصمح التدخيب؟ ثع  وأحجث خخقادوف دخػلشا ىحه الغخفة. وصل الدباؾ بعج ساعات قميمة 

جاء عامل الجبذ في اليـػ التالي وأصمح الدقف وشبله بالجىاف. تحجث مثل ىحه األشياء عادة في كل 
 غسخني: "الحزارة أمخ رائع وعطيع."السشازؿ والبيػت، وقمت لشفدي ومذاعخ الذكخ واالمتشاف ت

بالدباؾ وعامل  معمػمات االتراؿوكانت  ،وضيخ نفذ التدخيب في الغخفة السجاورة بعج أياـ قميمة
 .  الجبذ في متشاوؿ يجؼ. واآلف كل ما أشعخ بو كاف االستياء واالندعاج والذـؤ

ببة في غسخ ما مداحتو ستسئة بعج شيخ بجأ فيمع الخعب وبججية ىحه السخة، فقج انفجخت مػاسيخ متد
قجـ مخبع داخل الدقف. في ىحه السخة احتجشا أسابيع لمقياـ باإلصبلحات وكاف ىشاؾ الكثيخ مغ الغبار. 
احتجشا شاقسيغ لتػلي التشطيف وغيخه مغ األمػر بعج اإلصبلحات، مغ إزالة الغبار عغ مئات الكتب، وغديل 

ىحا أف نعير مغ دوف تجفئة وإال فإف الغبار الشاشئ عغ  وتشذيف الدجاد وما إلى ذلظ. واضصخرنا وسط
وكشا حيشئح سشتشفدو في كل غخفة مغ غخؼ السشدؿ. في الشياية حممشا  ،اإلصبلحات سُيستز داخل السخاوح

 سديج مغ التدخيب اآلف. ال يػجج وال ،السذكمة
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صػتا مألػفا  سسعشا-البارحة ليمة  –أقل مغ شيخ بعج تاريخ تمظ اإلصبلحات الدابقة  بعج مخورثع 
لت إلى رجل مشحػس ال يكاد يفيع لمساء يديل فػؽ الدجادة. في المحطة التي سسعت فييا أوؿ القصخات، تحػّ 

قج حزخت  لػ كشتحتى أنشي إنشي متأكج  شيئا، كشت حيشئح في حالة اىتياج وخصػاتي تتجافع عمى الجرج.
وترخفت بكخامة ووقار أكثخ مغ ىحا. لكغ نطخة لمدقف مذيج جخيسة قتل لكشت تساسكت واستجسعت قػاؼ 

حيث أف السشدؿ سػؼ يتحػؿ إلى مػقع بشاء مخة  ،في األسابيع السقبمة بسا يشتطخنيبأف تشبئشي  السشتفخ كفيمة
 ثانية. 

وشبعا يعتبخ السشدؿ شيئا ماديا تدشجه قػانيغ الصبيعة، ولغ يرمح نفدو. ومشح المحطة التي حسمت 
لػاقع السادؼ إلى افييا أنا وزوجتي الجالء والرحػف الحتػاء نقاط الساء الستدخبة مغ الدقف، كشا ندتجيب 

فسيسا كانت متصمبات  ،رؼ الحؼ يذجنا إليو كأمخ ال مفخ مشو. لكغ معاناتي كانت جسيعيا مغ نتاج أفكا
في فعمو في مثل ىحا السػقف، بحيث أكػف  الخيار بأف أكػف ممتدما باليجوء فيسا يجب عميّ  لجؼّ  المحطة فإفّ 

حالة مغ الفدع والحعخ. وبالفعل فإف كل لحطة تسخ في يػمشا تسشحشا فخصة في حالة مغ الربخ واالنتباه أو 
 خصة لمسعاناة التي ال داعي وال مبخر ليا.إما في االستخخاء وسخعة االستجابة أو ف

يسكششا تشاوؿ مػضػع ىحا الشػع مغ السعاناة الحىشية عمى مدتػييغ عمى األقل. فيسكششا استخجاـ 
ذىششا مغ جسيع األفكار. ال يتصمب األسمػب األوؿ أؼ تجخبة في التأمل،  يسكششا تحخيخاألفكار نفديا كجواء أو 

ويسكغ أف نرشع العجائب إذا شػر السخء نفدو في العادات الحىشية السشاسبة. ويقـػ العجيج مغ الشاس بيحا 
 األمخ عمى نحػ شبيعي، وىػ ما يصمق عميو "الشطخ إلى الجانب السذخؽ". 

مثل السمظ ليخ أثشاء العاصفة في أحج مدخحيات شكدبيخ،  ت باالىتياجبجأفعمى سبيل السثاؿ بيشسا 
زوجتي أف نذعخ باالمتشاف بأف ما كاف يديل مغ الدصح إنسا كانت مياىا نقية وليدت مياه  اقتخحت عميّ 

يسكششي أف أشعخ في أعساقي كع ىػ أفزل بكثيخ مدح مياه إذ السجارؼ. وججت تمظ الفكخة ممفتة لبلنتباه، 
ما بجال مغ أف نذسخ عغ أرجمشا وسط مياه السجارؼ. يالو مغ شعػر مخيح! غالبا  ،في تمظ المحطةنقية 

أفكارا مغ ىحا القبيل ألسحب ذىشي مغ الغػص في أخاديج مغ السعاناة التي ال ضخورة ليا. فمػ كاف  أستخجـ
سأدفع أنشي قية؟ ال شظ كع مغ األمػاؿ كشت سأدفع ألحػليا إلى مياه نف، ما يديل مغ الدقف مياه مجارٍ 

 حيشيا الكثيخ مغ األمػاؿ. 
أنا ىشا ال أنادؼ باالنفراؿ الجحرؼ عغ واقع حياتشا. فإذا كانت ىشاؾ مذكمة ما تتصمب حبل، فبل بج 

لساذا يشبغي عميشا أف نذعخ باألسى والتعاسة ونحغ نقـػ باألمػر الجيجة والزخورية؟ وإذا  ،مغ حميا. ولكغ
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تسيل ألف تطيخ تعيدا معطع الػقت، فسغ السفيج ججا أف تبشي مذاعخ  –الشاس  العجيج مغ مثل-كشت 
أو مغ خبلؿ التفكيخ بالعجد  ،االمتشاف والذكخ ببداشة مغ خبلؿ تأمل كل األشياء السخوعة التي لع تحجث لظ

فبسجخد  ف.الكبيخ مغ الشاس الحيغ سيخوف أف دعػاتيع قج استجيبت لػ تسكشػا مغ عير الحياة التي تعيذيا اآل
يجعمظ مغ بيغ األقمية السحطػضة. فالعجيج مغ الشاس عمى  ، فإّف ىحاأف لجيظ الػقت الكافي لقخاءة ىحا الكتاب

في حيغ أنظ تأخحىا عمى  ،سصح ىحا الكػكب ال يتخيمػف أبجا مجػ الحخية التي تتستع بيا في ىحه المحطة
 .محسل السدمسات

ة الػاعية لسذاعخ االمتشاف والذكخ. فسثبل عشج مقارنة أمػر لقج أجخيت دراسات بالفعل حػؿ السسارس
مثل التفكيخ بأحجاث مؤثخة في الحياة ومشغراتيا اليػمية أو السقارنة السغخورة لمشفذ باآلخخيغ، ومقارنتيا 
 بأمػر أخخػ ُوجج أف التفكيخ باألمػر التي تجعمشا نذعخ باالمتشاف تديج مغ مذاعخ الخفاه والجافعية والشطخة

  .5اإليجابية عشجنا تجاه السدتقبل
ال يحتاج السخء ألف يعخؼ أؼ شيء حػؿ التأمل ليجرؾ كيف أف التفكيخ يتحكع بحاالتو الحىشية. ىحا 
. ثع تحكخت التدخيب في الدقف.... البج أف مثل  الرباح استيقطت في حالة مغ الدعادة وخاليا مغ أية ىسـػ

أو حياتظ، مػت شخز سيء قج حجث في  ىشالظ أمخىحه التجخبة تبجو مألػفة عشج معطع القخاء. مثبل 
عادة ما نحتاج لحطة أو اثشتيغ قبل أف تتسمكشا األسباب التي تحػؿ بيششا  عبلقة ما أو خدارة وضيفة. انتياء

لقج بعج اليقطة وقبل أف تحكع الحاكخة بدماـ أمخىا عميظ.  اقريخ  ىشاؾ فاصبلأّف حيث  وبيغ مذاعخ الدعادة،
ػججت بأف لحطات االنتقاؿ السفاجئة بيغ الدعادة والسعاناة ف التأمل، قزيت سشػات وأنا أراقب ذىشي في

يطيخ ذىشي وكأنو لعبة إذ  ،مجخد مخاقبتيا يداعجني ججا في استعادة تػازنيو  ،محىمة بل ومزحكة أيزا
ػحر في كل مخة ألعب نفذ ال يقتمشيفيجيػ، فإما أف ألعبيا بحكاء بأف أتعمع السديج عشيا في كل جػلة، أو أف 

 المعبة وفي نفذ السكاف. فييا ىحه 
السخات وبيشسا كشت مقيسا في فشجؽ كئيب في مجيشة كتسانجو، استيقطت فدعا في مشترف إحجػ في 

كاف في فخاشي. وكشت قج جخذا   جمدت مختاعا، مقتشعا أفّ ف ،مخمبا كاف يخجش قجمي الميالي وكأفّ إحجػ 
عمست في تمظ الفتخة أثشاء تخحالي في آسيا أف السرابيغ بسخض الجحاـ يفقجوف أصابع أيجييع وأقجاميع ليذ 

ىؤالء السخضى بالحخوؽ وغيخىا مغ  أدػ إلصابةبل بدبب عجـ إحداسيع باأللع الحؼ  ،بدبب السخض نفدو
 كانت الجخذاف تأكل أشخافيع بيشسا كانػا نياما.  ويحجث ما ىػ أسػأ مغ ذلظ فغالبا ما اإلصابات، بل
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قج كاف ذلظ حمسا وحدب، وكسا اجتاحشي ذلظ الخعب فجأة ثع رحل و  ،كانت غخفتي معتسة تساما
غسخت مذاعخ الخاحة جدسي وذىشي. "يالو مغ حمع غخيب"، فكخت في نفدي. " في ، و خػفي فجأة عشي، ىجأ

بعج ذلظ  ثع جاء. الحىغ شيء مجىر ججا". ىشاؾ شيءلع يكغ الػاقع لقج شعخت بسخالب عمى جمجؼ، لكغ 
 صادرا مغ شيء يدخع نحػؼ مغ تحت الذخاشف.  ،الرػت الحؼ ال يسكغ أف تخصئو

وكأنيا ساعات شػيمة قزيتيا  مخت عميّ  ،بعج لحطات قميمةو  ،قفدت مغ سخيخؼ بخفة بيمػاف صيشي
أشعمت الشػر وعاد الرست مخة ثانية. وبيشسا بجأت  في العتسة وأنا أتحدذ شخيقي في غخفة غيخ مألػفة لي،

الشطخ بتسعغ في البصانيات الستذابكة عمى الدخيخ تسشيت لحطتيا بالفعل لػ أنشي فقجت عقمي بجال مغ أف 
ذلظ  يختخؽ أحج خرػصيتي. ألقيت الذخاشف وىشاؾ وسط الفخشة كاف الجخذ البشي جالدا. ألقى عميّ 

والحجة. بجا ثابتا بعشاد. ال شظ أنو نادـ عمى خدارة مرجر وافخ مغ البخوتيغ.  مغ القػةالسخمػؽ نطخة مقدزة 
وكأنو شخرية كختػنية لخبة  والشرف الثانيقخد  نرفي وكأنواليجـػ مشجفعا وصارخا حيث بجا بتطاىخت 

 .6بيت، فانصمق الجخذ مدخعا عبخ الذخاشف قافدا عمى األرض واختفى وراء الخدانة
الخعب متأرجحا بيغ حالة مغ  ،قميمة عبخ ذىشي شيف مغ العػاشف البذخية الستشاقزة وفي فتخة ثػافٍ 

مغ االرتياح الخائعة. وىكحا تارة أشعخ بالخعب وتارة أخخػ أشعخ باالرتياح، عمى أجشحة األفكار  وحالة
 وحدب:

 فخاشي ىشاك جخذ فيكان 
 نعػ، لقج كان ذلغ حمسا وحدب ... 

 جخذ!
 

بأنو  السيع ىػ فقط أفكار الفخد حػؿ الػاقع. أنا أوؿ واحج يقخ   أنشي ال أقرج ىشا أفّ وأكخر مخة أخخػ، 
بعيجا عغ الفخاش. لكغ يسكغ أف نذعخ بالتحخر الحىشي والشفدي لجػ رؤيتشا  عمى الجخذمغ األفزل اإلبقاء 

نساط مغ التفكيخ كيف أف األفكار تؤثخ عمى العػاشف، وكيف أف العػاشف الدمبية بجورىا تييئ الطخوؼ أل
 كػنشا ِغاضبيغأذىانشا. ورؤية ىحه العسمية بػضػح تطيخ الفخؽ بيغ  وتمّػف بياالدمبي، فتجعميا نذصة 

 أو إلى ما ال نياية. أسابيع أو أشيخ وكػنشا كحلظ ألياـ أو ،أومكتئبيغ أو خائفيغ لبزع لحطات
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 كسر تعوٌذة العواطف السلبٌة

 
تستمر أكثر من الالزم. فإذا غضبنا فجأة، نمٌل ألن نستمر بذلن ٌدُع معظمنا العواطف السلبٌة 

ونموم بهذا من خالل تفكٌرنا المتكرر باألمور التً تغذي  وٌتطلب هذا أن نولد باستمرار مشاعر الغضب.

الشعور بالغضب، مثل تذكرنا إلهانات وجهت إلٌنا أو تكرار ما كان ٌنبغً لنا لوله لمن أخطأ معنا، وهلم 

لكننا نغفل بطبعنا عن مالحظة آلٌة هذه العملٌة. فبدون التولٌد المستمر لمشاعر الغضب فٌنا، من جرا. 

 .المستحٌل لنا أن نبمى فً حالة غضب أكثر من لحظات للٌلة

مع أننً ال أستطٌع أن أعدن بأن التأمل سٌبمٌن بعٌدا عن الشعور بالغضب، إال أنه بإمكانن أن تتعلم 

وأن تتجنب الغضب لفترة أطول. وعند الحدٌث حول آثار الغضب سنجد الفرق هائال أن تحافظ على هدوئن 

 جدا بٌن الغضب لمجرد لحظات والغضب لساعات أو أٌام.

حتى بدون أن ٌتعلم معظم الناس التأمل، فهم ٌمرون بلحظات تنمطع فٌها الحاالت الذهنٌة السلبٌة 

تتملن  حالة الغضب تلنغضب الشدٌد، وبٌنما بدأت فجأة. تخٌل على سبٌل المثال أن شخصا تسبب لن بال

ذهنن، ٌرن الهاتف وتتلمى مكالمة تتطلب منن التصرف بأفضل شكل من اللبالة االجتماعٌة. وٌعرف معظم 

ثم نتصرف بحالة مزاجٌة مختلفة. لكن بالطبع ما  ،الناس كٌف نتخلى عن حالة مزاجٌة سلبٌة للذهن فجأة

 فً شرن تلن المشاعر السلبٌة فً ألرب فرصة تلوح لهم بال حول وال لوة؟  ٌلبث معظمهم أن ٌمعوا مجددا

من الضروري أن تصبح حساسا لمثل هذه اللحظات التً ٌنمطع فٌها حبل استمرارٌة الحاالت 

لكنن ما لبثت أن أخذت بالضحن بعد أن لرأت فجأة شٌئا  ،الذهنٌة لدٌن. لنمل مثال أنن تشعر باالكتئاب

مضحكا. أو أنن تشعر بالملل والضجر وأنت فً أزمة المرور، لكن بعد مكالمة هاتفٌة من صدٌك عزٌز 

تشعر بشًء من المرح. تعتبر هذه كلها تجارب طبٌعٌة تحدث تغٌٌرا فً الحالة المزاجٌة. الحظ كٌف أن 

ٌؤدي إلى  –أي شًء ال ٌدعم الحالة النفسٌة التً لدٌن فً اللحظة الحالٌة  –آخر مجرد االنتباه فجأة لشًء 

وهذه بالفعل  ،إحداث حاالت ذهنٌة جدٌدة. الحظ كٌف أنه سرعان ما تتبدد غٌوم الحاالت الذهنٌة السلبٌة

  ومضات حمٌمٌة من الحرٌة.

مزاجٌة. ٌمكنن ببساطة أن تنتبه ر من حالتن الالحمٌمة أنن لست بحاجة ألن تنتظر أمرا ملهٌا لتغٌّ 

أكثر للمشاعر السلبٌة ذاتها دون إصدار أحكام علٌها أو مماومتها. فما هو الغضب؟ أٌن تشعر به فً جسمن؟ 

من خالل البحث  كٌف ٌنشأ فً كل لحظة؟ وما هو الشًء الذي فً داخلن والذي ٌشعر بتلن العاطفة السلبٌة؟

ظٌف الحضور الذهنً، سترى الحاالت الذهنٌة السلبٌة تختفً ومن خالل تو ،واالستمصاء بهذا الشكل

  وتتالشى من تلماء ذاتها.

 
كبذخ مثل التي نحتاجيا فيشاؾ الكثيخ مغ القجرات الزخورية ، ال يسكغ االستغشاء عغ التفكيخ 

عبلقة يعتبخ التفكيخ أساس كل و األخبلقي وغيخىا.  تذكيل االعتقادات والتخصيط والتعمع بػضػح والتفكيخ
. لكغ أساس السعاناة البذخية يكسغ في فذمشا في  ػوى ،اجتساعية وكل مؤسدة ثقافية لجيشا أيزا أساس العمـػ

وأنيا مجخد أمػر تطيخ في الػعي وال يجب أف نشطخ إلييا وكأنيا األفكار عمى أنيا أفكار عجـ الشطخ ليحه 
 ة ومدتقمة تدكغ داخل رؤوسشا.ىشاؾ نفدا مشفرم شا ىحه األفكار وكأفّ سْ تحجد ىػيتشا. تػىّ 
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تتػقف عغ التفكيخ لدتيغ ثانية في المحطة التالية. تدتصيع اف تخكد عمى تشفدظ أو عمى أف حاوؿ 
اتخؾ ىحا الكتاب لحطة وقع  ،فكخة تذتت انتباىظ حتى ولػ لمحطة أصػات العرافيخ. حاوؿ أال تجع أؼّ 

 بالسحاولة.
خا في عسمية التأمل مثبل فكخة بأنيع قج نجحػا في التأمل. مغ األفكار التي قج تذتت البعس مشكع كثي

في الػاقع، غالبا ما يطغ السبتجئػف في التأمل أف بإمكانيع التخكيد عمى شيء واحج مثل التشفذ مجة دقائق 
بأف األفكار  أنيع يبلحطػف في السخة الػاحجة، إال أنيع يحكخوف بعج عجة أياـ أو أسابيع مغ التجريب السكثف 

وفي ىحا إحخاز لتقجـ بالفعل. فاألمخ يتصمب درجة مغ التخكيد كي تبلحع كع  بزع ثػاٍف،تيع اآلف كل تذت
أنظ مذتت. حتى لػ كانت حياتظ تعتسج عمى خمػ ذىشظ مغ األفكار في تمظ المحطة، فبل يسكشظ البقاء دقيقة 

 كاممة خاليا مغ األفكار. 
رات فحة في الفيع واإلبجاع. بإمكانشا تحسل أؼ فاجعة، ىحه حقيقة محىمة حػؿ الحىغ البذخؼ. فمجيشا قج

لكغ ليذ لجيشا القجرة ببداشة عمى التػقف عغ الحجيث مع أنفدشا ميسا كاف السحفد عمى ذلظ. حتى أنو ليذ 
. بجوف تجريبات حثيثة عمى بزع ثػافٍ تذتتشا إحجاىا كل  دوف أفبسقجورنا مبلحطة كل فكخة تشذأ في وعيشا 

 ف بإمكانشا البقاء واعيغ بأؼ شيء مجة دقيقة كاممة.التأمل لغ يكػ 
الدؤاؿ الحؼ يصخح نفدو ىشا ىػ ماذا يسكششا القياـ بو إذف حياؿ و  ،نقزي حياتشا ضائعيغ في األفكار

في السػروثات التأممية وال سّيسا  ،في الذخؽ أما  ،"ليذ الكثيخ" :سػػ في الغخب ىحه الحقيقة؟ لع تكغ اإلجابة 
 فإف التذتت الشاشئ عغ األفكار ُيفيع عمى أنو بحج ذاتو مرجر كل السعاناة البذخية. ،مثل البػذية

حالة  ،كانت سارة أـ غيخ سارةأسػاء  ،ومغ وجية نطخ تأممية تذبو حالة الزياع في األفكار
 ،ةحالة ال يعخؼ فييا الذخز ما الحؼ يحجث فعميا في المحطة الحاليإنيا  ،الحؼ يخػ أحبلما الذخز الشائع

الشطخ ليا عمى أنيا تحجد ىػيتشا  لكغّ  ،ىي في أساسيا حالة مغ اليمػسة. فاألفكار بحج ذاتيا ليدت السذكمةو 
ىػ السذكمة. والشطخ ألنفدشا عمى أنشا مغ يفكخ بيحه األفكار بجال مغ الشطخ إلييا عمى أنيا مطاىخ عابخة في 

لبذخية. ليذ السيع إذا كاف ذىشظ يفكخ ويشتقل بيغ الػعي يعتبخ وىسا يشتج عشو كل أشكاؿ الرخاع والتعاسة ا
خ عشجما تفكّ تحرل السذكمة  أو في بحث حػؿ مخض الدخشاف، لكغّ  ،في نطخية ما ،األفكار في مدألة ما

 تختمط عميظ األمػر حػؿ قزية مغ أنت وما الحؼ أنت عميو.إذ، عمى ىحا الشحػ، دوف أف تعمع بأنظ تفكخ، 
قة لكدخ قبزة األفكار عميظ واإلفبلت مغ إحكاميا وسيصختيا عميظ. لكغ تعتبخ مسارسة التأمل شخي

التحػؿ الحؼ سيحجث نتيجة ىحا التغييخ في االنتباه.  مجػ-بجاية التجرب  في-مغ غيخ السحتسل أف تفيع 
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ل أنظ تتأمل )سػاء بالتخكيد عمى تشفدظ أو عمى أؼ شيء آخخ(، سػؼ تحاوؿ معطع وقتظ التأمل أو تخيّ 
 . ولداعات متػاصمةأستفذل في القياـ بيحا لجقائق ولكشظ 

إذا ثابخت عمى  ظأوؿ عبلمات إحخاز تقجـ في التأمل ستكػف في مبلحطة مجػ تذتتظ باألفكار. لكشّ 
وتبجأ في رؤية األفكار عمى أنيا بحج ذاتيا  ،دتجرؾ في الشياية شيئا مغ معشى التخكيد الحقيقيفالتجريب 

 مجاؿ أوسع في الػعي.  مجخد أشياء ضاىخة تشذأ في
ثبلث مخاحل إلتقاف التأمل  Vimalamitraوقج وصف العبلمة البػذؼ مغ القخف الثامغ فيساالميتخا 

وكيف تطيخ األفكار في كل مخحمة مشيا. في السخحمة األولى يبجو األمخ مثل لقاء شخز تعخفو؛ فأنت وبكل 
السخحمة الثانية مثل أفعى متذابكة تشحل فييا كل و بداشة تجرؾ كل فكخة عشجما تشذأ في الػعي بجوف التباس. 

في السخحمة الثالثة تكػف و كسا تذاء وبغس الشطخ عغ محتػاىا.  فكخة كعقجة لػحجىا، حيث تشصمق كل فكخة
ت في ىحه تكػف قج اختف التذتتمجخد احتسالية أّف األفكار مثل المرػص الحيغ يجخمػف مشدال فارغا، أؼ 

 . 7السخحمة
 ،ذقبل الػصػؿ لسثل ىحه السخحمة مغ االستقخار في التأمل، يكتذف السخء أف اإلحداس بػجػد نفْ 

ما ىػ إال وىع. الذعػر الحؼ  ،أو اإلحداس بػجػد شخز يجخب التجارب ،اؾ مغ يفكخ ىحه األفكاروأف ىش
 نعي بأنشا نفكخ ونحغ نقـػ بحلظ.  ال ىػ ما يجعمشا األناندسيو "أنا" ىػ بشفدو مغ نتاج الفكخ. وجػد 

 التالي الحؼ يطيخ تيارا مغ األفكار )مثاال عمى ما قج يسخ في ذىشظ مغ أفكار(: في السثاؿلششطخ 
ما الحؼ يثخثخ بو ىارس؟ أعمع بأني أفكخ. أنا أفكخ اآلف. ما السذكمة في ذلظ؟ أنا أفكخ، وأنا أعمع 

نطخ اذلظ. كيف يسكغ أف تكػف ىحه مذكمة؟ كيف أبجو مذػشا؟ أستصيع أف أفكخ في أؼ شيء أريج، 
 صيع تخيل بخج إيفل اآلف. لقج تخيمتو بالفعل. ماذا يعشي أنشي لدت مغ يفكخ ىحه األفكار؟أست

كسا في األعمى  – نطخيا-ىحا مثاؿ عمى الشفذ وىي مخبػشة بعقجة مغ األفكار. ال يكفي أف تعخؼ 
ضيخت دوف وأف الذخز يفكخ اآلف في ىحه المحطة. فيحه السعخفة ناشئة عغ أفكار  ،أف األفكار تشذأ دائسا

مبلحطتيا. إف تحجيج ىػيتشا ومغ نكػف بيحه األفكار وإخفاقشا في مبلحطة نذػئيا التمقائي في الػعي ىػ ما 
الفكخة واألخخػ. أؼ قبل  بيؼة الػعي يخمق اإلحداس بػجػد "أنا". ال بج مغ االنتباه عغ قخب لشمسح ماىيّ 

يسكغ فيع األفكار حتى نفذ. ما إف يجرؾ السخء ىحا  نذػء الفكخة التالية. والػعي ال يبجو مثل الذعػر بػجػد
 نفديا عمى أنيا أشكاؿ عابخة في الػعي. 
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ونحغ نتخيل أنشا  ،نحغ واعػف بأجدامشا في ىحا العالعو  ،نحغ واعػف بالعالع بو؟ما الحؼ نحغ واعػف 
أجداميع. يبجو وكأنشا بل يذعخ الجسيع بأنيع متصابقػف مع فذلظ مغ خغع وعمى ال ،واعػف بأنفدشا في أجدامشا

وكأنشا أشخاص في داخل أجدامشا تدتخجـ تمظ األجداـ كأشياء. وىحا االنصباع  ،أجدامشا داخلنتجػؿ 
 األخيخ ىػ مجخد وىع ال بج مغ التخمز مشو.

إف الصبيعة البلذاتية لمػعي بسكاف يسكغ مبلحطتو بديػلة كل لحطة، لكغ يبقى مغ الرعب إدراكو. 
فيشاؾ العجيج مغ األشياء التي تعتبخ صحيحة في ضاىخىا لكشيا تتصمب أساليب أو  ،وىحا ليذ تشاقزا

يسخ العرب البرخؼ عبخ شبكية حيث تجريبات معيشة لسبلحطتيا. لششطخ مثبل فيسا يدسى بالبقعة العسياء، 
ويشذأ عغ ذلظ مشصقة صغيخة عسياء في كل مجاؿ برخؼ. لقج تعمع معطسشا مشح أف كشا صغارا  ،كل عيغ

حيث كاف يصمب مشا أف نخسع دائخة صغيخة عمى ورقة  ،إدراؾ ىحه الطاىخة مغ خبلؿ التجخبة الذخرية
أف ىحه البقعة  ال شظ ونغسس عيشا واحجة ثع نقـػ بتحخيظ الػرقة إلى مػضع ال يعػد فيو مسكشا رؤية الجائخة.

العسياء بقيت مجيػلة عبخ التاريخ البذخؼ عشج معطع الشاس. حتى أولئظ الحيغ يعخفػف ىحه الطاىخة، قج مَخ 
 لكشيا دائسا كانت مػجػدة في ضاىخ التجخبة. ،عمييع عقػد مغ الدمغ دوف مبلحطتيا

الجليل ليذ بعيجا عشا  مثل البقعة العسياء فإفو غياب أو عجـ وجػد الشفذ ىػ أيزا سيل السبلحطة. 
بل ىػ مغ القخب بحيث ال نمحطو. وبالشدبة لسعطع الشاس فإنيع يحتاجػف الكثيخ مغ التجريب إلدراؾ الصبيعة 
البلذاتية الستأصمة لمػعي. باإلمكاف مبلحطة الػعي الحؼ فيظ والحؼ يذعخ بسا تسخ بو مغ تجخبة اآلف. ولكغ 

إف ما تدسيو "أنا" ىػ ذاتو شعػر يشذأ مغ بيغ محتػيات  أنا".ال يبجو ىحا الذعػر مثل الذعػر بػجػد "
 والػعي يدبق ىحا الذعػر وشاىج عميو وبالتالي ىػ خاؿ مشو. ،الػعي

 
 

 ذالتحجي في دراسة الشف  
 

لئلشارة إلى كل أشكاؿ حياتشا الجاخمية في مجسػعيا. لقج  ذنف  يدتخجـ العجيج مغ العمساء مرصمح 
لكغ  ،ىحا السػضػع السخررة لجراسةحزخت مؤتسخات كاممة حػؿ مػضػع الشْفذ وقخأت العجيج مغ الكتب 

 -أعشي بيا ذلظ الػىع  –في ىحا الكتاب  التي أناقذيادوف أف أجج أؼ ذكخ لسا نصمق عميو "أنا". والشفذ 
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وىػ كحلظ مرجر  ،عػر بأف ىشاؾ شيئا داخميا وراء أعيششا يفكخ تفكيخنا ويعير تجاربشاوالحؼ ىػ ذاؾ الذ
 ولمكثيخ مغ السعاناة. مػثػؽ بو لمتذػير

مغ الزخورؼ ىشا التسييد بيغ الشفذ مغ ناحية وما يختبط بيا مغ حاالت ذىشية متعجدة ومتشػعة مغ 
الػعي بالجدج. ولكي نفيع الفخؽ بيغ ىحيغ األمخيغ  ناحية أخخػ، كإدراؾ الحات أو االختيار أو الحاكخة أو

سػؼ نزخب مثاال بحالة شبو خيالية لذخز يعاني مسا يدسى بفقجاف الحاكخة الخجػعي )وىي حالة يفقج فييا 
ىحا الذخز كيف وصل ليحه الحالة فإنو سيجيبشا: "ال أتحكخ شيئا". أرػ أف  فإذا سألشاالسخء ماضيو تساما(. 

ألنو البج وأف يتحكخ شيئا واحجا أو اثشيغ حتى يتسكغ مغ قػؿ ىحه العبارة )مثبل ال بج  بالغةىحا مفي كبلمو 
ويبجو أف  ،وأنو يتحكخ لغتو األـ(. وال يػجج سبب يجعمشا نطغ بأنو يديء فيع استخجاـ الزسيخ الستكمع "أنا"

 ،يقػؿ: " إنو ىشا جدسظ فقجلجيو قج نجت تساما مثل جدجه وبالكامل رغع فقجاف ذكخياتو. فإذا سألشاه أيغ "أنا" 
ىا ىػ". وإذا سألشاه مديجا مغ األسئمة، مثبل: "وأيغ أنت؟" "أيغ نفدظ؟" مغ السحتسل أف يجيب شيئا مثل: " 

بصل قرتشا يذعخ بشفدو تساما مثمسا  أففي وال شظ  ماذا تعشي؟ أنا ىشا أيزا. أنا فقط ال أعخؼ مغ أنا."
نذعخ نحغ بيا. إف ىحه لسحادثة غخيبة، يبجو أف ىشالظ القميل مغ الذظ في أف بصل قرتشا قج يذعخ بشفدو 
تساما مثمسا نذعخ نحغ بيا. فسا ىػ مفقػد ىشا ىي ذكخياتو، وبسا أنو الفاعل لتجخبتو؛ فيػ يذعخ بالقمق حياؿ 

 فقجاف تمظ الحكخيات.
ال يتحكخ حتى وجػه أو أسساء أعد أصجقائو. ، فيػ لع يعج نفدو كذخصصبع، فإف ىحا الخجل وبال

 إنو بالكادولحا قج نقػؿ  ،ربسا لع يعج يعخؼ أؼ الصعاـ يحب. لقج اختفت مخاوفو وأىجافو السيشية دونسا أثخ
 سدتقبل.كبقية األنفذ، وىي تعاني مغ انفراؿ محيخ بيغ الساضي وال نفذو يعتبخ شخرا. لكشّ 

كي وكحلظ لششطخ إلى قرز أشخاص مخوا بتجخبة الخخوج مغ الجدج. يقـػ الكثيخ مغ اإلرث التشدّ  
وقج ذكخ ىحا في الكثيخ مغ الثقافات. غالبا ما تختبط  ،بالخخوج مغ الجدج وىي اإلحداسعمى ىحه التجخبة 

. وكسا سشخػ في الفرل الخامذ  تجخبة فإّف ىحه الطاىخة بسخض الرخع والرجاع الشرفي وشمل الشـػ
تحجث عشج عذخة في السئة مغ الشاس. خبلؿ عسمية الخخوج مغ الجدج  مغ السسكغ أفاالقتخاب مغ السػت 

ويتصمب ىحا عادة إحداسا بأنو يخػ جدسو بالكامل وكأنو مغ نقصة خارج  ،يذعخ السخء بأنو خارج جدجه
 الخأس.

الفز الجغي والفز  التقاء نقصةج عش تقع والتي[ الججارؼ  بالتقاشع الرجغي تعخؼ ىشالظ مشصقة
ويبجو أنيا مدؤولة عغ ىحه الطاىخة. وليذ مغ  ،وىي تختبط بالتكامل الحدي وتسثيل الجدع ]الججارؼ بالجماغ
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. يبجو أف ذلظ مسكغٌ  ىشا أنوإال أف الشقصة السيسة  سيع ىشا الشطخ في مدألة تغييخ الػعي لسكانو أـ ال.ال
حيث مغ السسكغ )ضاىخيا( أف نسخ بتجخبة  ،تخسع ىحه الحقيقة حجا آخخ بيغ الشفذ وبقية الفخدية الذخرية

 الخخوج مغ الجدج.
يسكغ لمشفذ كسخكد ضسشي لئلدراؾ والفيع والعػاشف والدمػؾ أف تبقى مدتقخة حتى أثشاء التغييخات  

الذيء بحج  الشفذ ىيالذاممة في محتػيات الػعي )إال إذا اختفى الذعػر بالشفذ(. وىحا ليذ مدتغخبا، ألف 
بحج ذاتيسا، بل مغ وجية أنيا ال تذيخ لمجدع أو الحىغ  ىحه، أؼمحتػيات الػعي  تذيخ إليوذاتو الحؼ 

  نطخؼ التي يبجو فييا أف جدسي وذىشي ىسا "لي" في كل لحطة حالية.
وليحا نخػ أف معطع البحث العمسي الستعمق بالشفذ واسع ججا. فإذا كانت الشفذ ىي اإلحداس 

نا" يذيخ بل يجب أف يتع دمجيا مع مجاؿ أوسع مغ التجارب. فزسيخ الستكمع "أفبالػجػد كفاعل في التجخبة، 
داخمية  مخاكد اإلرادة واإلدراؾ تعتبخ اتشا، أؼ أفّ كَ ممَ قج يػجج ىشاؾ مغ يديصخ عمى  وإلى اإلحداس بأن

العمساء في سعييع لفيع الشفذ،  بالشدبة لمجدع، في مكاف ما خمف الػجو، وىي التي تخػ وتدسع وتفكخ. لكغّ 
والحاكخة العخضية. وبالخغع مغ  ،ومذاعخ ممكية الجدج ،والفعل االختيارؼ  ،اإلدراؾ السكاني أمػرا مثليجرسػف 

أف ىحه التجارب تؤثخ بجرجة كبيخة عمى تجاربشا في كل لحطة، إال أنيا ليدت أساسية لمذعػر الحؼ نصمق 
  عميو ضسيخ الستكمع "أنا".

خوع لشأخح مثبل اإلحداس بسمكية الجدع، ال بج وأف ىحا يشذأ عمى األقل جدئيا مغ التكامل بيغ الف
فشحغ نذعخ بسػاضع أشخافشا مكانيا، ونخاىا في األماكغ السشاسبة بالشدبة لسجالشا  ،السختمفة لمسعمػمات الحدية

مغ األمثمة عمى ذلظ التدامغ ما و البرخؼ. تتدامغ تجخبتشا بمسذ األشياء عادة مع رؤيتيا تبلمذ بذختشا. 
ة الجدع تعتبخ ضخورية مغ أجل الذعػر ببقائشا بحخكات إرادية. وال شظ أف إحداسشا بسمكي كمسا نقـػيحجث 

ومغ أجل التػاصل مع اآلخخيغ. أؼ أف فقجاف ىحا اإلحداس أو حجوث تمف فيو قج يتدبب في حجوث إرباؾ 
العسمية وأشعخ بأوؿ آثار التخجيخ في شخاييشي،  أستمقي عمى سخيخ لسغ؟ عشجماإحجاث إرباؾ  ،شجيج. لكغ

سغ ىػ السحخـو مغ ىحه ف ،ي في أؼ مكاف، أو حتى في إحداسي بجدسيوأجج أنشي لع أعج أشعخ بأشخاف
؟ إنو أنا الفاعل دائع الػجػد )في معطع األوقات( لكل ما أمخ بو مغ تجارب. مسا يشبغي أف الحديةالسجخبلت 

خمت مشيا أف تكػف أساسية بالشدبة لمشفذ مع أنيا قج تكػف كة حُ يكػف واضحا ىشا أنو ال يسكغ ألؼ ممَ 
ية وميسة بالشدبة لفخديتي الذخرية بسعشاىا األوسع، بيشسا أضل مع ذلظ كمو الفاعل الحؼ يعير الشتائج أساس

 الستختبة عمى ذلظ الحخماف. 
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تقـػ العجيج مغ الجراسات في عمع األعراب بالفرل بيغ اإلحداس بسمكية الجدع والذعػر بػجػد 
 الشفذ.

 وىي حالة معخوفة شبيا ،داس بسمكية أحج أشخافوفعمى سبيل السثاؿ يسكغ لذخز ما أف يفقج اإلح
صػرة  الذخز إلىعشجما يزع إحداس  صحيح، وذلظ. والعكذ somatoparaphreniaالجدجؼ  ىبالعس

جدسو أشخافا لآلخخيغ أو حتى أشياء مغ الجسادات فيذعخ حيشئح بسمكية جدسو ليا. لششطخ ىشا إلى السثاؿ 
 السعخوؼ وىػ "وىع اليج السصاشية":

شمب مغ العجيج مغ األشخاص الجمػس بذكل تكػف فيو الحراع اليدخػ مدتخخية عمى شاولة صغيخة. 
ضع نسػذج ليج يدخػ اصصشاعية وُ  ضع حاجد بحيث يخفي الحراع اليدخػ عغ نطخ الذخز الجالذ، ثعووُ 

الشقخ مغ مصاشية أماـ ذلظ الذخز مباشخة. جمذ الذخز مثبتا نطخه عمى اليج االصصشاعية بيشسا قسشا ب
خبلؿ فخشاتيغ صغيختيغ عمى اليج السصاشية واليج اليدخػ السخفية لحلظ الذخز مع محاولة الشقخ بشفذ 
الػقت عمى كمتا اليجيغ. خزع األشخاص في ىحه التجخبة لػىع، حيث بجا وكأنيع لع يذعخوا بمسدة الفخشاة 

 . 8ليج السصاشية شعخت بمسذ الفخشاة لياالسخفية لميج الحقيقية، بل شعخوا بمسدة الفخشاة السخئية وكأف ا
 

مغ السجىر أنو ومغ خبلؿ استخجاـ عخض الفيجيػ السخكب عمى الخأس يسكغ لسثل ىحا الػىع أف 
مغ جدع آخخ أو  . أؼ الذعػر بأنظ تسمظ أجداء  9يستج ليذسل الجدع بأكسمو. مدببا تجخبة " استبجاؿ الجدع"

جدع آخخ بأكسمو. مغ السعخوؼ أف مجػ الخؤية يحجث بذكل مدبق وتكػف لو األسبقية عمى الػعي واإلدراؾ 
"وىع استبجاؿ الجدع" يقتخح  بسػاضع الجدع وحخكاتو عشجما يتعمق األمخ بتحجيج أجداء مغ الجدع مكانيا. لكغّ 

  تي تكػف الشفذ مػجػدة بيا.أف اإلدراؾ البرخؼ ىػ ما يحجد تساما اإلحجاثيات ال
االنفراؿ عغ الجدع واإلحداس الدائف وكأف  أؼ-والشقصة األساسية ىشا ىي أف ىحا التأثيخ 

لع يسديا أؼ سالسة جعل "الشفذ" تبجو وكأنيا  –الذخز يدكغ في جدع شخز آخخ بالكامل أو أجداء مشو 
عػر بسا يدسى"أنا". ويسكغ قػؿ الذيء شيء. ال تطيخ التجارب حػؿ وعي الجدع بسػضعو الكثيخ حػؿ الذ

نفدو حػؿ كل مبلمح الفخدية الذخرية التي يجسعيا الفبلسفة وعمساء الشفذ وعمساء األعراب عادة في 
مفيـػ الشفذ. إف شعػر السخء بكػنو الفاعل أو السؤلف ألفعالو اإلرادية قج تكػف بشفذ درجة األىسية لتجخبة 

أف  ،عمى سبيل السثاؿ، ا في استيعاب معشى كمسة "نفذ". فيسكغ لمذخزتشجح أيز لكشيا ال ،ممكية الجدع
د بيغ أف يسيّ  يتصمب مشوألف ذلظ  ،د بيغ حخكاتو مغ حخكات غيخه دوف أف يذعخ بشفدو عمى اإلشبلؽيسيّ 
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يشدب أفعالو  )بأفوفي السقابل قج ال يشجح في القياـ بسثل ىحا التسييد  جدسو )عمى أنو شيء( عغ غيخه.
 يشدب أفعاؿ شخز آخخ لشفدو( بيشسا يذعخ بشفدو أثشاء القياـ بكل ذلظ.  أو أفلذخز آخخ 

حجد معالع الشفذ بالذكل الحؼ يعتقجه معطع الشاس. فالسرابػف تالفاعمية لمذخز ال  إف ندبة
تابيع ضػاىخ وقج تش، 71بسخض الفراـ يعانػف مغ خمط األفكار وأوىاـ الديصخة وىمػسات بدساع أصػات

لكغ ال يػجج ما يثبت أف اإلحداس بالشفذ مفقػد لجييع أو اعتخاه التغييخ. قج ال يشجح  ،ذىشية غيخ عادية
في  وبالتالي يخصئ ،شخز ما في التسييد بيغ األمػر الشاشئة عغ الشفذ وتمظ الشاشئة عغ العالع مغ حػلو

ج بيغ العثػر عمى جخذ في الفخاش واليمػسة ترػره الجاخمي لئلحداس بالسعمػمات. ىشاؾ فخؽ عمى األكي
 لكغ الذعػر بكػنظ نفدا يبقى مػجػدا. ،حػؿ وجػد جخذ )أو مجخد رؤية حمع بحلظ(
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 ذإدراك الشف  
 

ل بأنظ استيقطت مغ نـػ ثقيل لتجج نفدظ محبػسا في غخفة غيخ مألػفة وبجوف شبابيظ. أيغ تخيّ 
وعيظ وفيسظ، فتسعغ الشطخ فييا. ماذا تخػ؟ لقج وضعت  لديادةبسخآة أنت؟ ليذ لجيظ أدنى فكخة. يتع تدويجؾ 

ال تبلحع ذلظ. في الػاقع سخعاف ما تفقج االىتساـ برػرتظ في  ،ولدبب ما ظ،لكشّ  ،نقصة حسخاء عمى جبيتظ
ما أنت سػػ غػريبل وليذ لجيظ أؼ  نياية األمخوتبجأ بالبحث عغ الصعاـ في الغخفة. في  ،السخآة تساما
 . يخؾاىتساـ بسط

عشج الشطخ في الجراسات حػؿ الشفذ، سشجج أحج األمخيغ في ىحه التجخبة فإما أف يثيخ لجيظ انعكاس 
جخيت ولعجة . لقج أُ 77اىتساما شجيجا أو عجـ اىتساـ وكأف الرػرة في السخآة لذخز آخخ في السخآة الػجو 

انات عمى تجخبة "اختبار السخآة". عقػد حتى اآلف العجيج مغ البحػث حػؿ تصػر الصفل والخئيديات مغ الحيػ 
مدبار لمبحث يغػص في الشفذ.  وكأنيا-أبدط األدوات السخبخية  وىي-لقج بجت ىحه األداة ]أؼ السخآة[ 

وكأف أولئظ الحيغ ىع في اندجاـ مع أنفديع مع القجر السصمػب مغ الشخجدية أماـ السخآة ىع مغ ُيعتقج بأف 
إساءة االستخجاـ الكئيب ليحا السرصمح(. مع أف  )الحععخفة "بالػعي"! لجييع "السعخفة بالشفذ" أو حتى الس

معخفة الشفذ في السخآة واستخجاـ ضسيخ الستكمع تطيخ عمى أنيا تشذأ وبجرجات متفاوتة في نفذ الفتخة الدمشية 
وعذخيغ شيخا(، إال أف ىشاؾ العجيج مغ األسباب لبلعتقاد  إلى أربعة)خسدة عذخ  نسػ اإلنداففي عسمية 

 . 71بأف إدراؾ الشفذ والحاتية تعتبخ حاالت ذىشية مختمفة، وبالتالي فإنيا تختمف عمى مدتػػ الجماغ أيزا
بعس مخضى األعراب ال يدتصيعػف التعخؼ عمى أنفديع في ف ،يعتسج إدراؾ الشفذ عمى الدياؽ

(، بيشسا يسكشيع التعخؼ عمى أنفديع ”mirror-sign delusion“ىع إشارة السخآة" السخآة )يصمق عمى ذلظ "و 
أو  بالشفذطيخ ىؤالء األفخاد أؼ دليل عمى فقجانيع اإلحداس عشج الشطخ إلى الرػر الفػتػغخافية. كحلظ ال يُ 

 نفذأف كمسة  عجـ معخفتيا. ما ىي العبلقة إذف بيغ إدراؾ الشفذ وما نصمق عميو ضسيخ الستكمع "أنا"؟ مع
 أؼ عبلقة قػية بيشيسا.  يقتخح وجػدتدتخجـ عادة عشج اإلشارة ليحه الطػاىخ إال أنو ال 

يبجو مغ السحتسل، عمى سبيل السثاؿ، أف ذلظ الذخز الحؼ ال يسكشو أف يتعخؼ عمى وجيو تحت  
إحداسظ بشفدظ  غيخ مشقػص بشفدو، تساما مثل بقاء كامبل   يستمظ إحداسا  زاؿ أؼ ضخؼ مغ الطخوؼ، ما 

كسا ىػ بجوف تغييخ لجػ رؤيتظ لذخز غخيب. ببداشة ال يػجج أؼ شيء يقتخح بأف تجخبة عجـ التعخؼ 
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تمغي إحداس الذخز بشفدو أو التجخد مشيا أو أؼ شيء مغ  ،كاف وجو الذخز نفدو عمى وجو، حتى لػ
 ذلظ القبيل.
 
 

 نعخية العقل
 

حاالت ذىشية لؤلشخاص  ىػ عدومغ أىع األشياء التي نقـػ بيا مغ خبلؿ عقػلشا أو أذىانشا 
الحىشي" و "نطخ العقل" و  البشاء ”وكة بسدسيات مختمفة وىي "نطخية العقل" مَ عغ ىحه السَ  خبّ عَ اآلخخيغ. يُ 

تعتبخ القجرة عمى إدراؾ وتفديخ الشذاط الحىشي لآلخخيغ ضخورية مغ  .74"قخاءة العقل" و"السػقف القرجؼ"
يتدبب أؼ خمل في ىحه القجرة في عجد مغ االضصخابات العقمية و أجل اإلدراؾ العادؼ والتصػر االجتساعي. 

سفة ج. لكغ ما ىي العبلقة بيغ الػعي باآلخخيغ والػعي بالشفذ؟ اقتخح العجيج مغ العمساء والفبلبسا فييا التػحّ 
أنو ال بج مغ وجػد ارتباط قػؼ بيشيسا، وإذا كاف األمخ كحلظ فيبجو مغ الصبيعي أف البحث في نطخية العقل 

ال يسكغ لشسػذج نطخية العقل الحؼ يعسل مغ خبللو  ،الزػء عمى تخكيب وبشية الشفذ. لكغ سيمقي بعس
تفعيل العسميات التي تذيخ ليا نطخية ييجؼ ل الحؼ. لششطخ في الشز اآلتي لدػء الحع الباحثػف القياـ بحلظ

 العقل مغ خبلؿ اختبار مجسػعة مغ األشخاص.
 رجل الذخشةغ يحاوؿ لز قاـ بدخقة محل تجارؼ الفخار. وبيشسا كاف يخكس مدخعا نحػ بيتو، تسكّ 

 فّ يعمع بأف ىحا الخجل لز. فأراد أف يشبيو بأىحا الذخشي مغ مذاىجتو عشجما سقط مشو قفازا يجيو. لع يكغ 
لكغ عشجما نادػ الذخشي عمى المز، استجار ورأػ الذخشي وسمع نفدو واعتخؼ بأنو و مشو.  اقج سقصقفازيو 

 قج اقتحع السحل التجارؼ.
 سؤاؿ: لساذا قاـ المز بحلظ؟ 

اإلجابة واضحة عمى ىحا الدؤاؿ، إال بالشدبة لصفل صغيخ أو شخز يعاني مغ التػحج. إذا لع يشطخ 
المز في ىحه القرة، فسغ السدتحيل أف يفيع لساذا ترخؼ المز بتمظ الصخيقة. القارغ مغ وجية نطخ 

تعتبخ السؤثخات التجخيبية مغ ىحا الشػع محػر البحػث في نطخية العقل، لكغ ليذ ىشاؾ عبلقة كبيخة بيشيا 
أنشا نػضف ما نتستع بو مغ  وعمى الخغع مغ .لعقل أو أذىاف اآلخخيغ التي نعدوىاوبيغ األمػر األساسية 

إال ، "نطخية العقلجسمة " عشو وىػ ما تعّبخحاالت ذىشية معقجة لمشاس اآلخخيغ،  جرات عمى االستشتاج لشدبق
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 أفأحيانا: نقـػ بادراؾ  ، بذكل مدتقلالحىشيةالحاالت  ندبمغ  مبدصة ججأبعسمية  أوال أنشا نقـػأنو يطيخ 
ظ. يتصمب تػضيح ما قاـ بو المز مغ ترخؼ درجة عالية مغ اإلدراؾ بشا أو بإمكانيع ذل واعؽن اآلخخيغ 

واع. إف الذعػر أف شخرا آخخ يسكشو أف يخاني  آخخأكثخ مغ مجخد فيع أنشا مػجػدوف في حزػر شخز 
أو يدسعشي يختمف تساما عغ أؼ فيع عشجؼ حػؿ معتقجاتو ورغباتو. ىحا الحكع البجائي ىػ بحاتو نطخية العقل 

 ألساسي. ويسكغ أف يكػف ىشاؾ ارتباط قػؼ بيغ ذلظ وبيغ إحداسشا بػجػد نفذ. في شكميا ا
تذكيل الشفذ لجػ كل واحج مشا  في عسميةالفخندي جاف بػؿ سارتخ بأف األساس  اعتقج الفيمدػؼ

مع اآلخخيغ مغ سائخ الشاس، وفي محاولة تفديخه لحلظ يخػ بأف كل واحج مشا يعير  في معامبلتشاإنسا يكسغ 
حالة استخاؽ الشطخ ألمػر مثيخة لذيػتو دوف أف يخاه أحج، ثع يدسع حيشئح وفجأة صػت خصػات  سا فيدائ

خارج مشصقة األماف والعدلة الذخرية  قج قحفشاشخز يديخ نحػه مباشخة مغ خمفو. مخارا وتكخارا نذعخ بأنشا 
 وذلظ بدبب إدراكشا بأنشا أصبحشا نحغ مخكد اىتساـ اآلخخيغ.  ،السحزة

فاالنصباع البجائي بأف شخرا ما واع بػجػدنا، يبجو  ،أعتقج أف سارتخ وضع يجه عمى شيء ميع
إذا كاف عشجؾ شظ في ىحا، أنرحظ و  ،وكأنو األمخ األساسي في نطخية العقل الحؼ يتعمق بإحداسشا بالشفذ

أف يدتجيخ ويشطخ  إلى وإلى مكاف عاـ وقع باختيار أؼ شخز وانطخ إلى وجي التجخبة: اذىببأف تقـػ بيحه 
داخمظ تمظ  الحؼ تحجثوإليظ، وحتى تجعل مغ ىحا أكثخ مغ مجخد أمخ مدتفد ال غاية مشو، الحع التغييخ 

المحطة التي تتبلقى فييا نطخاتكسا. ما ىػ ذلظ الذعػر الحؼ يجفعظ أف تشطخ بعيجا عشو فػرا أو البجء 
الشفذ حدب نطخية العقل، فبجوف ندبة الػعي ء بالحجيث إليو؟ يبجو أنو ال لذظ في ىحا الذكل مغ تجدّ 

أؼ أف  –لآلخخيغ لغ يكػف أو لغ يتذكل لجيظ أؼ إحداس بأنو تع الشطخ إليظ بجاية. يػجج اختبلؼ ىشا 
ويسكغ وصف ىحا االختبلؼ عمى  –الذعػر بأنو تع الشطخ إليظ يختمف عغ الذعػر بأنو لع يشطخ إليظ أحج 

"أنا". ويبجو أنو ال ريب في التقارب باؿنصمق عميو اتي بذخرشا، او ما شكل مبالغ بو مغ احداسشا الحأنو 
. ويبجو أف عالع األعراب في. إس. 78الكبيخ بيغ الػعي بالشفذ وىحا الذكل األساسي مغ نطخية العقل

كاف يفكخ ضسغ ىحه الخصػط العخيزة عشجما قاؿ: "إنو ليذ مغ  V. S. Ramachandranرامذانجراف 
 ."79ظ كمسات مثل واع بشفدظ بيشسا ما تعشيو في واقع األمخ أنظ واع بػعي اآلخخيغ بظالرجفة استخجام

السعخوفة في الجراسات  ونطخية العقلحتى تجرؾ عمى نحػ أفزل الفخؽ بيغ نطخية العقل في أساسيا 
ما يحجث لشا ونحغ نذاىج األفبلـ. فإف تجخبة الجمػس في مدخح إلى العمسية الحالية، ما عميظ إال أف تشطخ 

اجتساعية مغ نػع ما، لكشو مذيج ال  تجخبةتسّثل معتع ومذاىجة شكل مغ التفاعل االجتساعي عمى الذاشة 
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في  األفبلـ والتمفديػف أمخا يأسخىع.يججوف معطسشا  الدبب في أفّ ىحا  ربسا يفدخ وجػد فيو لشا كسذاركيغ.
التي تشطخ فييا عيػنشا نحػ الذاشة، نربح في مذيج اجتساعي لع تكغ لجيشاتشا البذخية أف تتشبأ بو. المحطة 

اآلخخيغ وتعابيخ وجػىيع وبأدؽ تفاصيميا إلى درجة أف نشطخ في عيػنيع دوف أدنى  مذاىجة أفعاؿفبإمكانشا 
الدياؽ السعتاد مغ مػاجيتشا مجازفة بأف يتع مبلحطاتشا، لقج غيخت األفبلـ والتمفديػف بذكل سحخؼ مغ 

لبعزشا البعس وجيا لػجو. حيث أصبح البذخ اآلف عخضة لجروس اجتساعية مؤلسة، تجعمشا وألوؿ مخة 
مغ نػع أكثخ سسػا. وميسا سيقاؿ مغ أمػر  ونكخس أنفدشا في مذاىجة اآلخخيغ. ىحا شكل مغ التمرز لكشّ 

 ونطخية العقلتفرل بيغ نطخية العقل األساسية  أخخػ حػؿ ىامر تجخبة مذاىجة الفيمع فإف ىحه الحالة
حاالت ذىشية لمسسثميغ عمى الذاشة، ونرجر كل األحكاـ التي  أنشا نعدوفي السعتاد عمييا، ألنو ال شظ 

ىحا ال يداىع كثيخا في إثبات إحداسشا بالشفذ. في الػاقع  لكغّ  ،يتصمبيا مفيـػ نطخية العقل الستعارؼ عمييا
ضعا آخخ يقل فيو وعيشا بأنفدشا مثل ما يحجث لشا عشج الجمػس في مدخح معتع مغ الرعب أف نجج و 

  أثشاء ذلظ نتأمل ونصالع اعتقادات ونػايا ورغبات أشخاص آخخيغ شػاؿ الػقت. مع أنشا ،لسذاىجة فيمع ما
 mirror“لقج الحع رامذانجراف وآخخوف أف اكتذاؼ "الخبليا العربية االسخآتية أو العاكدة" 

neurons”  اإلحداس بالشفذ وغيخىا يسكغ أف تشذأ مغ نفذ الجائخة في الجماغ، أّف يجعع بذكل ما فكخة
يعتقج بعس الشاس أف الخبليا العربية السخآتية تعتبخ أساسية وىامة في قجرتشا عمى الذعػر باآلخخيغ، وربسا 

فو عمى األكيج أف ىشاؾ خبليا حتى تفديخ تصػر التػاصل مغ خبلؿ اإليساءات والمغة السحكية. وما نعخ 
عربية معيشة تدداد في مقجار انصبلقيا عشجما نقـػ بعسل أشياء بأيجيشا )مثل تشاوؿ األشياء أو اإلمداؾ بيا( 

وإف كاف بدخعة  -أو تشاوؿ الصعاـ أو التػاصل مغ خبلؿ أفػاىشا. تديج ىحه الخبليا العربية في انصبلقيا 
عمى  ُأجخيتالتي يقـػ بيا ويؤدييا أشخاص آخخوف. تقتخح البحػث التي كمسا شاىجنا نفذ األفعاؿ  -أقل 

القخدة أف ىحه الخبليا العربية تذّفخ الشية أو القرج مغ وراء ما نبلحطو )مثل التقاط حبة تفاح مغ أجل 
أكميا أو فقط مغ أجل تحخيكيا( بجال مغ الحخكات الجدجية نفديا. ويبجو أف أدمغة القخدة مثبل في ىحه 

لتجارب تطيخ الدمػؾ السقرػد لآلخخيغ وكأنيا تقـػ ىي بالدمػؾ نفدو. وقج تع الػصػؿ لشفذ ىحه الشتائج ا
 .11في تجارب الترػيخ العربي التي أجخيت عمى البذخ

يعتقج بعس العمساء أف الخبليا العربية السخآتية تػفخ قاعجة فديػلػجية تداعج في تصػيخ محاكاة 
عمى أف األشفاؿ  ىحا التأكيجخة مبكخة مغ الحياة وفي فيع أذىاف اآلخخيغ. ويقتخح االرتباط االجتساعي في فت
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بقجر حجة أعخاض السخض  العربية السخآتيةالحيغ يعانػف مغ التػحج يطيخوف نذاشا معجوما لمخبليا 
  .11عشجىع

لشباىة لذكل مغ ا التػحج يفتقخوف ف األفخاد الحيغ يعانػف مغ فإكسا ىػ معخوؼ اآلف بذكل واسع و 
دراسة أجخيت عمى مجػ فتخة شػيمة في التأمل ففي والفيع لمحياة الحىشية عشج اآلخخيغ. وعمى العكذ مغ ذلظ 

حيث نذأ عغ ىحا الذكل مغ التأمل زيادة ممحػضة في شعػر األشخاص باآلخخيغ وعمى ، عمى مذاعخ الخأفة
جج أف ىشاؾ زيادة في نذاط مشاشق في الجماغ يعتقج بأنيا تحتػؼ عمى خبليا عربية وُ  ،مجػ ثسانية أسابيع

 . 13مخآتية 
 ال يعشي ىحاو ػعي الفخد بحىشو وعقمو. لشخشا ضخوريا  ربسا أف الػعي بأذىاف وعقػؿ اآلخخيغ يعتبخ 

الفرل بيغ معخفتشا  أف الذعػر الحؼ نصمق عميو "أنا" سيختفي عشجما نكػف وحجنا. إذا كاف ال يسكغ بالصبع
بل بج إذف أف يربح وعيشا باآلخخيغ مػجػدا في شبيعتشا ومشح فتخة مبكخة في الحياة. مغ فبأنفدشا واآلخخيغ 

الشاحية الشفدية يبجو أف ىحا أمخ مقبػؿ كصخيقة مشاسبة في وصف شبيعة الذخرية. جسيع اآلباء واألميات 
خبلؿ إجخاء حػارات بيشيع وبيغ أنفديع. فتدتسخ ىحه  يخوف كيف يقػؼ اشفاليع قجراتيع عمى الكبلـ مغ

. تبجو ىحه الحػارات الشاتجة غخيبة حؽاراتالحػارات الجاخمية مع أنفديع شػاؿ حياتيع وكأنيا في واقع األمخ 
أنفدشا؟ لساذا  نكؽن مع أنفدشا بجال مغ مجخد أف  عالقةوغيخ ضخورية. لساذا يشبغي عميشا أف نعير في 

 بخفقة بعزيسا البعس؟  أف يبقياا" كزسيخ الستكمع و"إنشي" كزسيخ السفعػؿ يشبغي عمى "أن
تججىا أخيخا عمى الصاولة حيث ثّع  ،تبحث عشيا في كل مكاف في السشدؿو  ،ل أنظ فقجت نطاراتظتخيّ 

تسذي لتمتقصيا مغ مكانيا. لكغ مع مغ  " بيشساتخكتيا البارحة. تفكخ حيشيا بدخعة وتقػؿ في نفدظ: " ىاىي
مغ  أنت: "ىاىي!" لكغ لسغ تقػؿ ىحا؟ فكخ ىحا التفكيخ؟ حتى أنظ ربسا نصقت بيحه العبارة برػت عاؿٍ ت

 عثخ عمييا. ىل ىشاؾ أحج آخخ شاركظ البحث عشيا؟ 
ل أنظ في مكاف عاـ وأنظ وججت صجفة أف شخرا غخيبا قج عثخ عمى نطارتو السفقػدة. قج تخيّ 

: "ىا ىي!" ويمتقصيا مغ فػؽ الصاولة لجيو. في مثل ىحا السػقف قج يكػف ويقػؿ-مثمظ  –يدتغخب حيشئح 
قج يذعخ بو جيسع األشخاص جخاء حجيث الذخز مع نفدو. لكغ عشجما يكػف ما الحؼ ىشاؾ بعس اإلحخاج 

صجر مجخد عبارة مخترخة في مػقف بخؼء كيحا، فمغ يتسمظ الخػؼ األشخاص الحيغ الحطػا ىحا السػقف. 
لقج كشت  لػ أف ذلظ الذخز استسخ في الحجيث مع نفدو قائبل: "أييا الغبي، أيغ كشت تطشيا؟ لكغ تخيمػا

تبحث عشيا في جسيع أرجاء السبشى لسجة عذخ دقائق. ستتأخخ اآلف عغ تشاوؿ الغجاء مع جػلي، وىي دائسا 
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حػؿ قجراتو  فحيشئح لغ يحتاج ىحا الخجل أف يشصق بكمسة أخخػ حتى يثبت شكػكشا تأتي عمى السػعج!"
 العقمية. في الحقيقة ال يختمف ىحا الخجل عشا فيحا ما يجور في أذىانشا بيششا وبيغ أنفدشا عشجما نكػف وحجنا.

لقج رأيشا أف إحداسشا بالشفذ يختمف مغ الشاحية التجخيبية والسشصقية عغ العجيج مغ مطاىخ الحىغ 
وحتى نفيع ذلظ عمى مدتػػ الجماغ يمدمشا أف نجرس التسييد بيشيا.  الخمط وعجـوالعقل التي غالبا ما يتع 

بحلظ. سػؼ نخػ أف بعس مسارسات التأمل تتشاسب مع البحػث مغ ىحا  يعػدوا يقػمػف حاالت مغ الشاس لع 
 الشػع. 

 
 

 اختخاق الؽىػ
 
اإلحداس بػجػد نفذ ثابتة غيخ متغيخة ومػحجة يعتبخ وىسا، ألنو  األعراب فإفبشاء عمى عمع  

مبشي عمى عسميات تعتبخ بحج ذاتيا متغيخة ومتشػعة. ولحا ال يػجج أؼ مشصقة في الجماغ يسكغ أف تدسى 
حياتشا العاشفية وقجرتشا المغػية والجوافع التي تؤدؼ إلى  مثل-مقعج الخوح. وكل األمػر التي تجعمشا بذخا 

ىي عسميات تشتذخ جسيعيا في  –فات وسمػكيات معقجة وقجرتشا عمى كبح وضبط دوافعشا داخمشا تأدبا ترخ 
قذخة الجماغ وفي مشاشق أخخػ تحت قذخة الجماغ. فالجماغ بأكسمو يجعمشا ما نحغ عميو، لحلظ ال نحتاج أف 

 نشتطخ أؼ معمػمات مغ السختبخ حتى تخبخنا أف الشفذ ليدت ما تطيخ عميو.
إلحداس بأنشا أشياء أو شخريات كاممة ومػحجة ىػ أمخ مغ صشع الخياؿ، أوججتيا عسميات إف ا

وتخاكيب مشفرمة متعجدة ال نجركيا، وليذ لجيشا أؼ سيصخة عمييا. واألىع مغ ذلظ أف العجيج مغ ىحه العسميات 
يكغ مغ الديل إحجاث اضصخابات فييا بحيث تؤدؼ الى خمل قج ُيعج مدتحيبل لػ لع وبذكل مدتقل يسكغ 

لكغ ليذ و  ،إبرار األشياءعمى قجرة عالية  لجييع-السثاؿعمى سبيل -التأكج مغ ذلظ. فبعس الشاس 
لكغ دوف  ،اآلخخ بإمكانيع رؤية األشياء وما يخافقيا مغ حخكات بإمكانيع تحجيج ورصج حخكتيا. والبعس

والذكل الحؼ يتع بو  ،عقل عمى الجماغالقجرة عمى تحجيجىا مكانيا. إف الذكل الحؼ يعتسج فيو الحىغ أو ال
إحجاث اضصخاب في قجراتيا يخالف ما اعتجنا عميو وألفشاه. وىشا، وكسا في مجاالت عمسية األخخػ، ال 

  يداعجنا الذكل الحؼ تطيخ بو األشياء في تحجيج ماىيتيا والكيفية التي تػجج بيا.
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أنو ال  أؼ-إف الشطخية التي تفيج بأنو يسكششا أف نعير تجخبة الػعي دوف اإلحداس التقميجؼ بالشفذ 
ىػ ادعاء لو أساسيات قػية وثابتة في عمع األعراب. فسيسا كانت األسباب  –يػجج مغ يستصي الحراف

 ا، فإف ذلظ يعشي أفّ رؤوسش ما داخلفيسا مديفا بأف ىشاؾ نفدا مفكخة في مكاف  الجماغ يشذيءالتي تجعل 
أكبخ بيغ حياتشا الجاخمية والحقائق  ىشاؾ تػافقعغ القياـ بحلظ، وحيشئح سيربح  بإمكاف الجماغ أف يكفّ 

 الحقائق مغ حػلشا.  العمسية أو
كيف يسكششا أف نعخؼ أف اإلحداس التقميجؼ بالشفذ يعتبخ وىسا؟ الجػاب أنو إذا نطخنا عغ قخب، 

، ىشاؾ تطغ أف شيئا ما مػجػدأنت  :أؼ وىعبيا  التي يختفيالصخيقة ؼ تساما مثل فإنو يختفي. ىحا دليل قػ 
تخػ أنو غيخ مػجػد. كحلظ أؼ شيء ال يرسج أماـ البحث فإنظ قخب  الشطخ عغ عغما تسلكغ عشجو 

 واالختبار ال يسكغ أف يكػف واقعيا وحقيقيا. 
أنظ عثخت  حية، تخيلأف الحبل السمتػؼ  لشأخح السثاؿ التقميجؼ مغ السػروث اليشجؼ حيث ُيطغ خصأ 

تشطخ إلييا عغ قخب ف ،عمى أفعى في زاوية الغخفة مسا جعمظ تذعخ باليمع لحطتيا، ثع تبلحع أنيا ال تتحخؾ
شكل أفعى. تقتخب  اتبلحع أنو اليػجج رأس ليحه األفعى. تبلحع أليافا متكػرة وممتفة عمى نفديا ضششت بأنيو 

حقيقي؟" قج  أكثخ لتخػ أنو ليذ إال مجخد حبل. قج يقػؿ شخز يذكظ في ذلظ: " وكيف تعخؼ أف ذلظ حبلٌ 
 ،يكػف ىحا الدؤاؿ مشصقيا، لكغ لغ يكػف مشصقيا بالشدبة لذخز لع يسخ بتجخبة ضغ فييا أف حببل ىػ حية

أف الحبل أفعى، وليذ العكذ، فإنو ضّششا دائسا في ثع ما لبث أف اختفى وىع الحية مغ أمامو. بسا أنشا نخصئ 
 . عميوال يػجج أؼ أساس تجخيبي لشبشي مثل ىحا الذظ 

 

 
يبػ وكأف  عغ الرػرة في األعمى. الػىع الشاشئربسا يسكشظ أف ترل لشفذ الشتيجة عشج الشطخ في  

ىػ أربع دوائخ،  اؾ إنساىشأف نتفحز الرػرة نجج أف كل ما  لكغ بسجخد الرػرة،ىشاؾ مخبعا أبيس وسط 
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كل واحجة مشيا ثبلثة أرباع الجائخة. لقج فخض نطامشا البرخؼ عميشا صػرة السخبع، فقج خجعتشا أشخافو. ىل 
كانت األ شكاؿ الدػداء حقيقية في وجػدىا أكثخ مغ السخبع؟ نعع، ألف جيػدنا  إذا ما نعخفمغ السسكغ أف 

لغ تشجح في تحجيج مػقع السخبع ألف أشخافو بالفعل ستختفي. وإذا قسشا ببعس االختبار سشجج أف شكل السخبع 
خ غيخ ضاىخ فعميا ولكشو متزسغ. في واقع األمخ يسكغ التخمز مغ ىحا الػىع إذا نطخنا عغ قخب أكث

لمذكل. لكغ ماذا نقػؿ لذخز مذكظ يرخ عمى أف السخبع األبيس حقيقي في وجػده تساما مثل الجوائخ 
بالمػف األسػد؟ كل ما يسكغ القياـ بو أف نصمب مغ ىحا الذخز الشطخ أكثخ عغ قخب. ليذ الغخض مغ 

  كثخ.ىحا مشاقذة الحقائق مغ وجية نطخ شخز غائب، بل الشطخ لمتجخبة بحج ذاتيا عغ قخب أ
باإلمكاف اختبار وىع وجػد الشفذ وتبجيجه تساما بشفذ  في الفرل القادـ مغ الكتاب سػؼ نخػ أفّ 

 الذكل. 
  
 
 
 
 
 
  

 الفرل الخابع
 

 التأمل
 

يصمق عميو  فيساعمساء الشفذ وعمساء األعراب بأف العقل البذخؼ يسيل لمذخود ويجخل  ُيقخ   
الحىشية خارج  ىحه الطػاىخ"األفكار السدتقمة عغ السؤثخات الخارجية". والصخيقة الخئيدة في دراسة مثل 

السختبخ ىي عبارة عغ أسمػب يصمق عميو " عيشات اختيارية مغ التجارب". في ىحا األسمػب يتع استخجاـ 
الذخرية، حيث يتع تحفيد األشخاص الياتف السحسػؿ أو أؼ أجيدة أخخػ لجسع العيشات مغ التجارب 
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. وججت  الخاضعيغ لمتجخبة في وصف ما يقػمػف بو وكيف يذعخوف في فتخات زمشية عذػائية خبلؿ اليـػ
أؼ  ،أنو عشجما سئل ىؤالء األشخاص إذا ما كانت أذىانيع وعقػليع تذخد وتجػؿ في األفكار إحجػ الجراسات

بأنيع  ػف يجيباألشخاص  بيا، كافدية يفكخوف بأمػر غيخ متعمقة إذا ما كانػا خبلؿ القياـ بأمػرىع االعتيا
ويعمع أؼ شخز يسارس التأمل أف الشدبة التي تعبخ عغ  .1بالسئة مغ الػقت 46.9يتييػف في األفكار مجة 

ذلظ ىي أكثخ مغ ىحه الشدبة بالتأكيج، خاصة إذا ما أخحنا بعيغ االعتبار ما يجػؿ في أذىششا مغ أفكار 
ومع أنو ال يسكغ االعتساد  السيسة السػكمة إليشا، فيحه أيزا تعتبخ أمخا مذتتا ال ضخورة لو. سصحية حػؿ

 وباستسخار يعتبخوف عمى ىحه التقاريخ القائسة عمى التجارب الذخرية إال أف ىحه الجراسات وججت أف الشاس 
وتػصل القائسػف عمى  ور.أقل سعادة عشجما تكػف أذىانيع شاردة حتى وإف كانت مذغػلة بأفكار تثيخ الدخ 

ىحه التجارب إلى أف العقل أو الحىغ البذخؼ في شبيعتو يذخد ويجػؿ في األفكار. ونحغ نعمع أف العقل 
 الذارد ىػ عقل غيخ سعيج. وأؼ واحج قج أمزى وقتا في معتدؿ صامت لمتأمل سػؼ يػافقشا الخأؼ ىشا. 

القذخة الجبيية ال سّيسا  ،تختبط حالة شخود الحىغ عادة مع مشاشق الخط الستػسط في الجماغ 
تدسى ىحه السشاشق في الجماغ "شبكة الػضع االفتخاضي" و األمامية الػسصى والقذخة الججارية الػسصى. 

default-mode network (DMN) تخقب في  نذصة بيشسا نحغ في حالة أو "حالة االستخخاء" ألنيا تكػف
األشخاص الخاضعػف لمتجخبة عمى يّخكد يتشاقز نذاط شبكة الػضع االفتخاضي عشجما  انتطار حجث ما.

  2ي.تمظ التي تتع في عسمية تجارب الترػيخ العرب مياـ تذبو
. فعمى 3لقج وججت الجراسات ارتباشا بيغ شبكة الػضع االفتخاضي مع قجرتشا عمى "تسثيل أنفدشا" 

يعتقج أنو شػيل فإف كمسة شػيل ستطيخ إشارات في مشاشق الخط الستػسط شخز ما ا كاف سبيل السثاؿ إذ
لمجماغ أكثخ مغ كمسة قريخ. وبشفذ الذكل فإف نذاط شبكة الػضع االفتخاضي يدداد عشجما نرجر مثل ىحه 

مذيجا أو مػقفا  األحكاـ الستعمقة بأنفدشا مقابل تمظ التي نقـػ بيا حػؿ اآلخخيغ. ويديج نذاشيا عشجما نقّيع
  .4مغ وجية نطخنا الذخرية )أؼ ليذ مغ وجية نطخ شخز آخخ(
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بذكل عاـ عشجما نػجو انتباىشا ألمػر خارج أنفدشا فإف ذلظ يقمل مغ الشذاط في مشاشق الخط و 

 ،تعدزيطيخ أف مثل ىحه الشتائج و الستػسط لمجماغ بيشسا يدداد نذاط تمظ السشاشق عشجما نفكخ في أنفدشا. 
فإف مسارسة  وكحلظ ."5 تمظ الحالو التي نسخ بيا عشجما نقػؿ: " أنشا نديشا أنفدشا في الذغل ،وربسا تفدخ

في لغة بالي( مغ شأنو أف يقمل مغ نذاط الػضع  Mettaالحزػر الحىشي وتأمل الصيبة السحبة )أؼ 
ؼ أثشاء القياـ بالتأمل أو عشجما نكػف االفتخاضي في الجماغ. حيث يبجو ىحا جميا عشج الستأمميغ الستسخسيغ )أ

في حالة استخخاء(. ومع أنو مغ الدابق ألوانو القياـ باستشتاجات نتيجة تمظ االكتذافات، إال أنيا تمفت 
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اآللية  )وكحلظانتباىشا إلى ارتباط عسميات في الجماغ مع ما نسخ بو مغ ضياع في األفكار وإحداسشا بالشفذ 
 تأمل مغ كمييسا(.التي تقمل بيا مسارسة ال

ولحا تسيل األجداـ الثفشية  ،يختبط التأمل لفتخات زمشية شػيمة مع تغيخات بشيػية متشػعة في الجماغ 
مغ والُحريغ في الجماغ إلى أف تكػف أكبخ حجسا )في نرفي السخ( عشج الستأمميغ. وتختبط ىحه األشكاؿ 

ت تبلفيف القذخة الجماغية. تكػف بعس ىحه االختبلفات مع زيادة في كثافة السادة الخمادية وفي انثشاءا التأمل
طيخ أف التأمل يحسي مغ حجوث تخقيق في كثافة القذخة وىحا يُ  ،بارزة عشج مسارسي التأمل األكبخ سشا

. لع يتع القياـ بجراسات كافية حػؿ األىسية اإلدراكية والعاشفية 7الجماغية الحؼ يراحب التقجـ في الدغ
كتذافات التذخيحية، لكغ مغ الديل رؤية كيف أف تمظ الجراسات قج تدتصيع تفديخ والدمػكية ليحه اال

 التغيخات الشفدية وبعس التجارب التي يحكخ الستأممػف أنيع يسخوف بيا. 
ساعة( أف  71111يطيخ الستسخسػف البارعػف في التأمل )أؼ مغ مارسػا التأمل أكثخ مغ 

التأمل. ففي حالة التعخض لسؤثخ خارجي مؤلع فإف كثافتو وحّجتو  استجابتيع لؤللع تختمف عغ السبتجئيغ في
يطيخ عشجىع أيزا نذاط أقل في السشاشق السختبصة بالقمق في كسا تبقى كسا ىي لكشيع يججونو أقل ألسا. 

وقج  .8قجرتيع في االعتياد عمى السؤثخ السؤلع وقت حجوثوتطخ الجماغ بيشسا يتخقبػف حجوث األلع، وكحلظ 
مغ  ولحا فإفّ  مغ حجة االندعاج مغ السؤثخات الزارة أو السؤذية. الحىشي يقملػث أخخػ أف الحزػر ججت بح

السعخوؼ أف التػتخ في مخحمة مبكخة مغ الحياة يغيخ مغ بشية الجماغ. فعمى سبيل السثاؿ أضيخت الجراسات 
عمى كل مغ الحيػانات والبذخ أف التعخض لمتػتخ في فتخة مبكخة مغ الحياة يديج مغ حجع األميججاال في 

ع مغ التجرب عمى الحزػر الحىشي قج ووججت دراسة أخخػ أف الجخػؿ في بخنامج مجتو ثسانية أسابي الجماغ.
، وأف ىحه التغيخات تختبط مع انخفاض التػتخ 10قمل مغ حجع األغذية التحتية لمجانب األيسغ مغ األميججاال

الذخري. وججت دراسة أخخػ أف مسارسة الحزػر الحىشي مجة يـػ كامل بيغ متأمميغ متسخسيغ قج قمل مغ 
لتيابات في الجدع، وقج ارتبط ىحا مع تحدغ في االستجابة ضيػر العجيج مغ الجيشات التي تحجث ا

فقج شمب مشيع أف  ،ضع ىؤالء األشخاص الحيغ خزعػا لمتجخبة في مػقف حخجاالجتساعية لمتػتخ حيث وُ 
يمقػا خصابا قريخا، ثع بعج ذلظ القياـ بعجد مغ العسميات الحدابية بيشسا يتع تدجيميع عمى الفيجيػ أماـ 

 ةإف مجخد التجرب خسذ دقائق عمى األقل يػميا لسجة خسدة أسابيع أدػ لدياد 11غ.ىجيمجسػعة مغ السذا
نذاط الجانب األيدخ في القذخة األمامية. يختبط ىحا الشسط مع العػاشف اإليجابية كسا رأيشا في نقاششا لمسخ 

خرػص تعدز تطيخ الجراسات في مجاؿ عمع الشفذ أف مسارسة الحزػر الحىشي عمى وجو ال 12 .السفرػؿ
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العجيج مغ العشاصخ األساسية لمرحة العقمية والجدسية: فيي تحدغ مغ وضائف جياز السشاعة وضغط الجـ 
وتؤدؼ مسارسة الحزػر الحىشي  ومدتػيات الكػرتيدوؿ، و تقمل مغ االكتئاب والقمق وردود الفعل العاشفية.

اإلدماف واضصخابات األكل. لحا ولحا ليذ  أيزا الى تشطيع الدمػؾ بجرجة كبيخة ججا وتطيخ أمبل في معالجة
وكحا يديج  13الذخرية.مغ الغخيب أف مسارسة الحزػر الحىشي تختبط كحلظ مع ارتفاع في ندبة الدعادة 

التجريب في التأمل عمى مذاعخ الخأفة والذعػر باآلخخيغ حيث يتع قياس ذلظ مغ خبلؿ القجرة عمى معخفة 
عمى الحزػر الحىشي نفذ اآلثار االجتساعية  أضيخ التجربكحلظ  15دقيق،وإدراؾ عػاشف اآلخخيغ بذكل 

  .16اإليجابية
ىشاؾ مئات الجراسات التي  لكغّ  ،ما تداؿ البحػث العمسية في األساليب السختمفة لمتأمل في بجايتيا

االذخرية ال تػجج  تطيخ مجػ فائجة ىحه السسارسات التأممية لشا. وأكخر لمسخة الثانية أنو وبشاء عمى التجارب
أؼ غخابة في ذلظ. ففي نياية السصاؼ ىشاؾ فخؽ ىائل بيغ أف نكػف أسخػ ألفكارنا أو أف نكػف أحخارا دوف 
إصجار أحكاـ بأف نكػف واعيغ وحاضخيغ في الحياة في المحطة الحالية. القياـ بيحا التغييخ يعشي التخمز 

ال شظ أف  ا في خبلؼ شجيج مع أنفدشا ومع اآلخخيغ.مغ استحػاذ األفكار عميشا وردود الفعل التي تجعمش
العجيج مغ العسميات السختمفة تؤثخ ىشا، ومشيا تشطيع االنتباه والدمػؾ ورفع الػعي بالجدع ومشع العػاشف 
الدمبية وإعادة تذكيل التجارب التي نسخ بيا نطخيا وتغييخ الصخيقة التي نشطخ بيا إلى "الشفذ" وما إلى ذلظ. 

التأمل بسفيػمو األوسع وببداشة يعّج حه العسميات أسبابيا العربية والفديػلػجية الخاصة بيا. ولكل مغ ى
القجرة عمى وقف ما اعتجناه مغ معاناة حتى ولػ لجقائق معجودة في السخة الػاحجة. فكيف إذف ال يسكغ لسثل 

 ىحه السيارة أف تدتحق مشا العشاية واالىتساـ؟
 

 جئ اإلدراؾ التجريجي أو السفا
لػ أنشا لع نكغ مجفػعيغ بالذعػر بزخورة تحديغ نػعية ما نسخ بو مغ تجارب، لسا حاولشا التأمل أو 

ألف  ،يكسغ أحج التشاقزات اليامة في الحياة الخوحانية ىشا الجخػؿ في أؼ شكل مغ السسارسات التأممية. لكغّ 
الستأصمة لمػعي في كل لحطة حالية. نغفل عغ الحخية  ما يجعمشاىحا الذعػر مغ عجـ الخضا بحج ذاتو ىػ 

جيجة تجفعشا لبلعتقاد بأف مسارسات مثل التأمل تحجث تغيخات إيجابية في حياتشا.  اأسبابىشالظ  كسا رأيشا فإفّ 
الدعي وراء ىحه الحخية وكأنيا  فاليجؼ األعسق لمحياة الخوحانية ىػ التحخر مغ وىع الشفذ أو الحات، لكغّ 
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يعشي زيادة سبلسل  ،نػد الػصػؿ ليا مغ خبلؿ ما نبحلو مغ جيػد في التأمل وغيخه الحالة السدتقبمية التي
 القيػد الطاىخة التي تكبمشا في كل لحطة. 

ضسغ الدياؽ التقميجؼ يػجج ىشاؾ شكبلف مغ الحمػؿ لسثل ىحا التشاقس. يتسثل األوؿ ببداشة في  
 ،يطيخ أف بعس الشاس يشجحػف في ىحاو ز تقجـ. وتبشي األساليب السختمفة في التأمل عمى أمل إحخا ،تجاىمو

يفذمػف. صحيح أنو أثشاء رحمتشا في التجرب عمى التأمل سػؼ تحجث لشا أشياء تذعخنا كثيخيغ مشيع لكغ 
قج يريبشا تجاه اليأس  أف نربح أكثخ سعادة وأكثخ قجرة عمى التخكيد. لكغّ مثبل  يسكششا حيث  ،بالدخور

تتحقق  أالقج يشتيي األمخ إلى و  ،الحكساء بالشدبة لشا وعػدا فارغة تربح كمسات قجإذ  ،مذخوع التأمل بأكسمو
 لكغ لفتخات مؤقتة.و آمالشا في الحرػؿ عمى تجارب في الدسػ فػؽ الحات، أو أنشا نحرل عمييا 

إف اليجؼ مغ التأمل ىػ إذ  ،إف الحكسة السصمقة لبلستشارة ال يسكغ أف تكػف مجخد تجارب عابخة 
لحلظ  ،أشكاؿ مغ الحاالت الرحية والدعادة التي تعتبخ في جػىخىا متأصمة في شبيعة أذىانشا الكذف عغ

البج أف تكػف متػفخة ضسغ سياؽ حياتشا العادية مغ مشاضخ عادية وأصػات وإحداسات وحتى مغ أفكار 
البج وأف تكػف لكغ  ،عادية. وبالشدبة لتجارب الحروة أو التجارب في أقرى أشكاليا فيي تعتبخ أمخا جيجا

 الحخية الحقيقية في تػافق مع حياتشا العادية. 
أما بالشدبة لؤلسمػب التقميجؼ الثاني الحؼ أشخت إليو مدبقا حػؿ التشاقس في الحياة الخوحانية ]أؼ 

نغفل عغ الحخية الستأصمة لمػعي في كل لحطة  ما يجعمشاىحا الذعػر مغ عجـ الخضا بحج ذاتو ىػ أّف 
لكغ مع اإلذعاف واالستدبلـ لفكخة أنو ال فائجة مغ أؼ  ،سثل في اإلقخار بػجػد مثل ىحا التشاقسحالية[ فيػ يت

والدبب في ذلظ ىػ أف الجافع وراء الػصػؿ لحالة الدسػ فػؽ الحات أو أؼ  جيػد تبحؿ في ىحا السجاؿ.
التخمي عغ  بو سػػ  شيء يسكغ القياـ مشو، فبلتجخبة تشدكية ىػ َعَخض لشفذ السخض الحؼ نخيج أف نذفى 

 البحث بأكسمو. 
قج تبجو ىحه السدارات الخوحانية متشاقزة، وىي غالبا ما تقَجـ بحلظ الذكل الستشاقس. فالسدار 
الخوحاني التجريجي ىػ ما تسثمو مجرسة الثيخافادا في الفمدفة البػذية، وكحلظ معطع أساليب التأمل التي نججىا 

يجي ىػ نقصة االنصبلؽ الصبيعية مغ أجل أؼ بحث سػاء أكاف روحانيا في السػروث اليشجؼ. األسمػب التجر 
  أـ غيخه.
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بإمكاف الذخز البجء بسسارستيا  ألفّ  سيمة التعمعالسحجدة بأىجاؼ معيشة تعتبخ  ىحه السسارساتمثل 
ط كل ما يحتاجو ىػ أنسا دوف الحاجة ألف يكػف قج ناؿ أؼ رؤػ حػؿ شبيعة الػعي أو وىع الشفذ أو الحات.

 مغ االنتباه والتفكيخ والدمػؾ وحيشئح يأخح السدار الخوحاني بالػضػح أمامو أكثخ فأكثخ. 
عمى العكذ مغ ذلظ، ىشاؾ السدار الخوحاني الحؼ يتسيد باإلدراؾ السفاجئ لمحقيقة والحؼ يبجو أمخا  

شائية"، ألف ىحا السدار السدار الخوحاني بأنو مدار "البلث في غاية الرعػبة والسذقة. غالبا ما يتع وصف ىحا
يخفس وجية الشطخ التي يشصمق مشيا الستجرب عمى التأمل أو غيخه مغ السسارسات في السدارات الخوحانية 
األخخػ. فالػعي يخمػ مغ أؼ شيء يذبو الشفذ مغ قخيب أو مغ بعيج. ولكي تجرؾ الحقيقة ال يسكشظ القياـ 

مثل ىحه الفكخة أو الخؤية في األدفايتا فيجانتا في السػروث يسكغ أف نجج  بأؼ شيء وأنت في حالة وىع األنا.
 اليشجؼ وبعس السجارس في الفمدفة البػذية. 

أولئظ الحيغ يبجؤوف بالتجرب متخحيغ السدار التجريجي غالبا ما يفتخضػف أف ىجؼ نيل الدسػ فػؽ 
خية نفديا التي يذتاقػف الحات غاية بعيجة السشاؿ، فقج يسزػف العجيج مغ الدشػات غافميغ عغ تمظ الح

في ىحا السدار التجريجي بعج أف درست عمى يج معمع لمتأمل في  تبعات الديخلقج اتزحت لي  إلدراكيا.
. لقج جمدت وحزخت العجيج مغ السعتدالت مع ىحا Sayadaw U Panditaبػرما اسسو ساياداو أوبانجيتا 

ىحه السعتدالت تقـػ عمى مبادغ الخىبشة حدب مجرسة ف. كانت اأو أسبػع السعمع، كل معتدؿ مشيا مجتو شيخٌ 
في فتخة العرخ وكشا نذجع عمى أال نشاـ أكثخ مغ أربع ساعات  نكغ نأكلفمع  ،الثيخافادا في الفمدفة البػذية

. لكغ في باشغ األمخ  ةفي الطاىخ كاف اليجؼ أف نجخل في تأمل مجتو ثساني عذخ  كل ليمة. ساعة كل يـػ
مخاحل نيل البريخة كسا وضعيا السعمع البػذؼ مغ القخف الخامذ لمسيبلد بػداغػسا باع كاف اليجؼ اتّ 

Buddhaghosa  والتي يصمق عمييا فيدػديساغاVisuddhimagga  ُّرمت في كتابات السعمع والتي ف
  .17وىػ معمع أوبانجيتا Mahasi Sayadawاألسصػرؼ ماىاسي ساياداو 

تشصمق حيث سسارسة ىػ الدعي لتحقيق أىجاؼ معيشة، وراء مثل ىحه ال مغ الػاضح أف السشصق
فكخة أنشا نتجرب عمى الحزػر الحىشي ليذ بدبب إمكانية  السسارسات التأمميو في ىحا السدار التجريجي مغ

اإلدراؾ الكامل لمحخية الستأصمة لمػعي في أؼ لحطة حالية، بل مغ أجل "إنياء" وىع الشفذ واستئرالو مغ 
" )باإلضافة لؤلشكاؿ األخخػ مغ السعاناة واآلالـ الحىشية حدب السخحمة cessationجحوره بذكل نيائي "

لخؤية مباشخة في شبيعة الحقيقة  ا  التي وصل ليا الستجرب(، ويعتبخ ىحا االستئراؿ الجحرؼ لػىع الحات إدراك
 كسغ في كل الطػاىخ. غيخ السذخوشة )أؼ الشيخفانا كسا في المغة الدشدكخيتية أو نيبانا بمغة بالي( والتي ت
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يعتبخ ىحا السفيـػ لسدار االستشارة عخضة لمكثيخ مغ االنتقاد. وأوؿ ىحه االنتقادات ىي أف ىحا 
ثيخ ي ػمزمبل فيسا يتعمق بسا يسكغ إدراكو في المحطة الحالية في حالة الػعي العادية. ولحلظ فييعج  السفيـػ 

أف السثابخة  ومع ذلظ، فسغ الرحيحيحاوؿ الستجرب حميا. التذػير ومشح البجاية حػؿ شبيعة السذكمة التي 
مغ أجل ىجؼ بعيج )وكحلظ مغ أجل اليجؼ األقخب وىػ استئراؿ وىع األنا مغ جحوره( يسكغ أف تؤدؼ إلى 
الكثيخ مغ التجريب السكثف، ومغ دوف تمظ السثابخة سيكػف مغ الرعب القياـ بحلظ الشػع مغ التجريب. لع 

معطع ىحه الجيػد  مع السعمع أوبانجيتا. لكغّ أبحؿ مجيػدا في حياتي مثل السجيػد الحؼ بحلتو في تجريباتي 
كانت ناشئة مغ وىع قيػد الشفذ ذاتيا التي كشت أرغب بتجاوزىا. بشاء عمى نسػذج التجريب ىحا فإنو يشبغي 

الشفذ بالفعل وىع، فيسكششا أف  عمى السخء أف يتدمق الجبل ألف الحخية مػجػدة في األعمى عمى القسة. لكغّ 
سػاء في أسفل الجبل أو في أؼ مكاف ونحغ في مدارنا الخوحاني. ويسكغ لمسخء أف  نمسح الحقيقة مباشخة

يدتعيج ىحه الخؤية وما لسحو مغ حقيقة مخارا وتكخارا كأسمػبو األوحج في التأمل. وبالتالي يدتصيع أف يرل 
 إلى غايتو وىجفو كل لحطة أثشاء تجريباتو الفعمية. 

حػ مختمف في مػضػع الحزػر الحىشي. فاالختبلؼ ىشا ىػ ليذ ىحا مجخد رغبة في التفكيخ عمى ن
مغ حيث ما يسكغ لمسخء أف يكػف ذىشو حاضخا فيو. فإف الحزػر الحىشي في الثشائية، أؼ االنتباه لمَشَفذ 
عمى سبيل السثاؿ، إنسا يحجث بشاء عمى وْىع وىػ أف السخء يذعخ بأنو فاعل ومخكد لمػعي الكائغ داخل 

أو أؼ شيء في الػعي بدبب ما يجشيو مغ فػائج مغ ذلظ.  مجروس لمَشَفذاالنتباه بذكل  الخأس والحؼ يسكشو
فيحا تجرج فعمي. لكغ مغ وجية نطخ البلثشائية يسكغ لمسخء أف يكػف حاضخا ذىشيا بذكل مباشخ لحالة 

نو قج يكػف البلذاتية أو البلنفذ. ومغ أجل القياـ بيحا البج لمذخز أف يجرؾ أف ىحه ىي شبيعة الػعي، وأ
مغ الرعب تحقيق مثل ىحه الخؤية. ال يتصمب تحقيق ىحا األمخ ما ذكخناه سابقا مغ استئراؿ لػىع الشفذ 
مغ خبلؿ التأمل. تختبط مذكمة أخخػ مع ىجؼ التخمز مغ وىع الحات وىػ أف معطع السػروثات البػذية ال 

الستأمميغ أمزى العجيج مشيع عقػدا ال تذتخؾ في ىحا اليجؼ، إال أنيا تشتج سبلسل شػيمة مغ السعمسيغ 
يقػمػف بذيء سػػ التأمل في شبيعة الػعي. إذا كانت الحخية والتحخر أمخا مسكشا، فبلبج مغ وجػد شكل مغ 

 الحالة العادية لمػعي يسكشيا التعبيخ عشيا. لساذا ال نجرؾ مثل ىحا اإلشار الحىشي مباشخة؟
تغخقا في السثابخة لتحقيق ىجؼ التخمز مغ وىع األنا، فقج أمزيت العجيج مغ الدشػات مد مع ذلظ 

وقزيت سشة واحجة عمى األقل مغ تمظ الدشػات في معتدؿ صامت. بالخغع مغ أنشي عذت تجارب مثيخة 
ال يتفق مع متصمبات السدار الخوحاني الحؼ كشت فيو. فقج مخرت فييا مغ ىحه التجارب  أّيا   لبلىتساـ إال أفّ 
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فييا جسيع أفكارؼ واختفى فييا أؼ إحداس بػجػد جدسي. وكاف كل ما تبقى ىػ اتداع  بفتخات زمشية اختفت
، ليذ لو أؼ صمة بحػاسي العادية. يعتقج العجيج مغ العمساء والفبلسفة شذػةوامتجاد مغ الدبلـ الػاعي تغسخه ال

ت الخوحانية وأنيا خمط الحػاس الخسذ، وأف فكخة "الػعي الشقي" ىي مغ الخياالبإحجػ أف الػعي يختبط دائسا 
 أنيع مخصؤوف في اعتقادىع ىحا. مغ وأنا واثق  ،بيغ أمػر تجخيجية ومادية

نشي كشت مغ إوحيث  ،لع أتسكغ مغ الػصػؿ لتمظ الحالة الحىشية مغ التخمز مغ وىع الشفذ شيلكش
معطع وقتي في  أصبح ىحا األمخ محبصا ججا بالشدبة لي. كاففقج أتباع السدار التجريجي في ذلظ الػقت، 

السعتدؿ رائعا ججا، إال أنو بجا لي أف ما ُقجـ لي مغ أدوات لع يكغ سػػ وسيمة أتأمل فييا الجليل عمى أنشي لع 
أصل لبلستشارة. أصبح تجريبي تخقبا، أسمػبا في االنتطار مغ أجل مكافأة في السدتقبل، ميسا كاف صبخؼ في 

 ذلظ. 
 .H.W.Lجما قابمت معمسا ىشجيا يدسى إتر. دبميػ. بػنجا شخأ في حياتي عشتغييخا  كبيخا   لكغّ 

Poonja (7971-7997( جي أو باباجي -أو يدسى بػنجا“Papaji" جي -كسا يدسيو تبلمحتو. كاف بػنجا
والحؼ ُيدعع بأنو مغ أكثخ الحكساء اليشػد  Ramana Maharshi 7951-7879تمسيحا لخامانا ماىاراشي 

السبجميغ في القخف العذخيغ. كانت يقطة أو استشارة السعمع رامانا غيخ عادية أبجا، ألنو لع تكغ لجيو اىتسامات 
روحية أو اتراؿ مع معمسيغ روحانييغ. فبيشسا كاف في الدادسة عذخة مغ عسخه ويعير مع عائمتو التي 

 سصة مغ شبقة البخاىسغ في جشػب اليشج، أصبح تمقائيا وعفػيا معمسا روحانيا ماىخا. كانت مغ الصبقة الستػ 
استمقى و  ،كاف يجمذ مخة في غخفة الجراسة عشج عسو، تجسج رامانا فجأة بدبب خػفو مغ السػتوفيسا 

د لكغ بجال مغ أف يبقى في حالة الخعب تمظ قخر أف يحج عمى األرض مقتشعا بأنو سػؼ يسػت ال محالة.
ذ التي كانت عمى وشظ أف تختفي. ركد عمى شعػر "أنا"، فيسا بعج أشمق عمى ىحه العسمية مكاف الشفْ 

. وجج رامانا حيشئح أف "أنا" كانت غائبة مغ مغ مجاؿ الػعي. لع يست رامانا selfinquiry"البحث في الحات" 
ا ولع يعج يعتِّع ويذّػش وعيو أبجا بعج في ذلظ اليـػ لكشو ادعى أف شعػره بكػنو نفدا مشفرمة قج زاؿ عشو تسام

 تمظ الحادثة.
بعج محاوالت باءت بالفذل حاوؿ فييا أف يترخؼ مثمسا كاف عميو أؼ ولج عادؼ، قخر رامانا مغادرة  

، وىػ مػقع حج قجيع ألتباع اإللو شيفا. أمزى ىشاؾ Tiruvannamalaiالسشدؿ والدفخ إلى تيخوفشاماالؼ 
 بل أروناتذاال حيث ادعى ىشاؾ نػعا مغ التجخبة التشدكية. بقية حياتو بالقخب مغ ج
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قيل بأنو أصبح و فقج قجرتو عمى الكبلـ، و في الدشػات األولى بعج تجخبة رامانا مغ اليقطة، بجا أن
مدتغخقا ججا في تجخبتو التي تغيخ فييا وعيو حتى إنو لع يتسكغ مغ الحخكة مجة أياـ لمسخة الػاحجة، صار 

ارت فيو قخوح حتى إنو كاف عمى بعس سكاف القخية السحمييغ أف ييتسػا فيو. بعج عقج مغ جدسو ىديبل وص
بجأ رامانا يقـػ بحػارات حػؿ شبيعة الػعي. استسخ العجيج مغ التبلميح وبانتطاـ  7916الرست حػالي عاـ 

 في التعمع والجراسة معو حتى نياية حياتو. أورد ىشا بعزا مسا قالو رامانا:
عغ  إذا بحثشامجسػعة مغ األفكار. تشذأ األفكار ألف ىشاؾ مغ يفكخ. والسفكخ ىػ األنا. إف الحىغ 

. واقع الحقيقة ببداشة ىػ عبارة عغ زواؿ األنا. حصع األنا مغ خبلؿ البحث عغ 18"األنا" فإنو يختفي تمقائيا
نفدو. ىحه ىي الصخيقة  ىػيتيا. ألف األنا ليذ كيشػنة سػؼ يختفي تمقائيا، حيشئح يذخؽ الػاقع مغ تمقاء

ال ضخورة ألؼ سادانا )أؼ شكل مغ أشكاؿ … السباشخة. بيشسا الصخؽ األخخػ تدتعيج الذعػر باألنا وحدب 
التجريبات الخوحانية( في الجخػؿ في ىحه العسمية مغ االستكذاؼ واالستبصاف. ال يػجج لغد أعطع مغ ىحا أؼ 

نطغ أف ىشاؾ شيئا يخفي الػاقع وأنو ال بج مغ تحصيع ذلظ لكي الػاقع الحؼ ندعى وراءه لفيع حقيقة الػاقع. 
نتسكغ مغ إدراؾ حقيقة الػاقع. سيأتي يـػ تزحظ بشفدظ عمى جيػدؾ في الساضي. ذلظ اليـػ الحؼ 

 .19ستزحظ فيو ىػ متاح أيزا ىشا واآلف
غيخ شخرية  وجية نطخإف أؼ محاولة لفيع مثل ىحه التعاليع مغ خبلؿ الحجيث عغ التجخبة مغ 

السرصمحات العمسية السدتخجمة في تفديخ ذلظ تبجو تجعل أؼ مغ وجية نطخ الذخز نفدو في التجخبة، 
الحىغ ليذ مجخد "مجسػعة مغ األفكار".  فإف-السثاؿسبيل  عمى-معقجة ومذػىة. فبشاء عمى عمع الشفذ 

وبأؼ معشى يسكغ لحقيقة الػاقع أف يكػف "ببداشة زواؿ األنا"؟ ىل يتزسغ ىحا الػاقع أجداما فمكية أو 
ىحه ىي أشكاؿ الججؿ التي ال شائل مشيا والتي تجعمشا نغفل عغ الشقصة اليامة التي أراد  فايخوس ىشتا؟ لكغّ 

 رامانا أف يػصميا لشا.
أف فمدفة األدفايتا وكمسات رامانا نفدو قج تداعج في قخاءتشا السيتافيديقية لسثل ىحه التعاليع، إال أف مع 

ججا سمدمة مغ الحقائق الديمة في بل تجخيبية. يسكغ تمخيز جسيع تعاليع األدفايتا  ،قيستيا ليدت ميتافيديقية
انطخ  .الشفذ أو األنا وْىع يطيخ في الػعيو  ،لبلختبار كاآلتي: أف الػعي ىػ شخط سابق لكل تجخبة والقابمة

ما يبقى بعج اختفاء ذلظ و  ،عغ قخب فيسا تدسيو "أنا"، سيختفي حيشيا الذعػر بإحداسظ بأنظ نفذ مشفرمة
ىحا السجاؿ حخ وغيخ مجدء وال يتأثخ أو يتمػث في جػىخه بسحتػياتو  ،"األنا" ىػ مجاؿ مغ الػعيػاإلحداس ب

 دائبة التغييخ. 
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غيخ متداىل في مػضػع  لقج كافجي. في الػاقع -عمسيا بػنجا البديصة التيالحقائق  ىحه ىي
 لؤلشياء، لعتصبيق تجريبات ضسغ الشطخة الثشائية  عمىرامانا يؤكج  حيغ كافالبلثشائية أكثخ مغ معمسو. ففي 

 تأثيخ ذلظ[. كاف ولػ بالقميل مغ ذلظ ]أؼ قبػؿ إدخاؿ مفيـػ الثشائية عمى التجريبات جي يقبل-يكغ بػنجا
جي نػبات -أمزػا سشػات في التجرب عمى التأمل. كاف يشتاب بػنجا أمثالشا الحيغمثل الشذػه خاصة ألولئظ 

عذػائية مغ الزحظ والشحيب، كبلىسا وحدب الطاىخ مذاعخ مغ الفخح السحس. لع يكغ ىحا الخجل 
أجمو مغ الغخبييغ الحيغ كخسػا أنفديع مغ  تو حذػدفَ اكتذَ  لع تكغ قجعشجما التقيت بو أوؿ مخة، و  ،متػاضعا
متحخر مغ وىع  رامانا أنومعمسو  جي مثل-لقج ادعى بػنجا روحاني. إلى سيخؾبيتو في مجيشة لكشاو وحػلػا 
جي مثل رامانا وغيخه مغ السعمسيغ اليشػد يقػؿ في -األمخ كاف يبجو كحلظ. كاف بػنجا وفي ضاىخالْشفذ، 

 مغ التجيغبذكل عاـ خالية وعمى نحػ مجىر تعاليسو كانت  لكغّ  .ية أبجاغيخ عمسبعس األحياف أشياء 
مغ تجخبة حػؿ  أنو يتحجث يطيخ ببداشة فقج كاف شبيعة الكػف. السبخرة حػؿاليشجوسي والتأكيجات غيخ 

 شبيعة التجخبة نفديا.
يخ مغ مغ حيث أف تجخبتي معو قج صححت الكث ججا، خاصةكبيخ  جي عميّ -لقج كاف تأثيخ بػنجا 

لكغ السخاشخ الستأصمة في  ،الجيػد غيخ السخضية والذاقة التي كشت أتبعيا في التأمل حتى ذلظ الػقت
جي في تعاليسو أجبختو -أسمػبو سخعاف ما أصبحت واضحة. إف عجـ وجػد شخيق وسط في أسمػب بػنجا

مغ اليػس وتزخع األنا بذكل يجعمو يجعي ذلظ. لحلظ لقج شيجت  شخز فيوباستشارة أؼ  عمى اإلقخار
أنيع كانػا يبجوف عادييغ إف لع يكػنػا حتى أسػأ.  الكامل مع يعمشػف تحخرىعزمبلئي الصبلب  وبذكل متكخر

عمى وجػد  جي-بػنجا لكغ إصخارالتقجـ، مغ  يحخزوف شكبلفي بعس الحاالت كاف بعس ىؤالء الشاس 
اليشج  ػابعزيع تخكو  ،أنيع نالػا أمػرا روحانيةبرؤيا جعمت العجيج مغ ىؤالء يػىسػف أنفديع غاية نيائية لكل 

مخة  لقج اقتخح عميّ و  ،جي بخكاتو لشذخ تعاليسو بيحه الصخيقة-بػنجا قج مشحفليريخوا معمسيغ. عمى حج عمسي 
 مخت عذخوف ألؼ أحج. لقج  أف أقـػ بحلظ. لكغ كاف واضحا بالشدبة لي أنشي لع أكغ مؤىبل ألف أصبح معمسا

 اىشاؾ فخق ىحا وىع. لكغّ  جي، فإف-شبعا مغ وجية نطخ بػنجا سشة تقخيبا، لع أصبح فييا معمسا ألؼ أحج.
ذتت عادة باألفكار وشخز آخخ ال تذتتو األفكار وال يسكشيا ذلظ. ال أعمع أيغ أضع تبيغ شخز مثمي ي

ال أعخؼ إذا ما كاف و فزل مغ الكثيخ مغ شبلبو. كاف يطيخ أنو كاف أ الحكسة لكغشيف  ىجي عم-بػنجا
إصخاره عمى عجـ وجػد فخؽ جعمو يبجو  لكغّ  ،الفخؽ بيشو وبيغ اآلخخيغ عمى إدراؾجي القجرة -لجػ بػنجا

 واىسا.  متدمتا أو



 
 

 

112 
 

جي مغ فذل. -السخات تآمخت الطخوؼ واألحجاث حتى ُتطيخ بجبلء ما في تعاليع بػنجاإحجػ في 
مغ معمسي التأمل مغ بيششا( بتشطيع رحمة إلى  )مجسػعةقامت مجسػعة صغيخة مغ الستسخسيغ في التأمل 

ذخ أياـ جي في مجيشة لكشاو، ثع الحىاب لسجيشة كاتسانجو وقزاء ع-أياـ مع بػنجا ةاليشج ونيباؿ لقزاء عذخ 
]وىي تعتبخ أعمى التعاليع في الفمدفة البػذية التبتية  Dzogchenأخخػ فييا، لتمقي تعاليع الجزوغتذغ 

. وحجث أف امخأة سػيدخية أثشاء إقامتشا في لكشاو وصمت "لبلستشارة" في الحكسة[واألسمػب السباشخ في نيل 
جي كجليل كيف -ت بػذا القادـ. قجميا بػنجاتع االحتفاؿ بيا معطع األسبػع كسا لػ كانف ،جي-حزػر بػنجا

أف الحقيقة الكاممة يسكغ إدراكيا دوف القياـ بأؼ مجيػد أبجا في التأمل. سخرنا لخؤية ىحه السخأة جالدة إلى 
التي حمت في تمظ الداوية التي جمدت فييا. لقج  شذػةجي عمى مقعج مختفع إلضيار البخكة وال-جانب بػنجا

بالفعل، ولع يبُج أنو كاف ىشاؾ أؼ خصأ في اختيارىا. كانت تقػؿ أشياء مثل: "ال يػجج كانت مدخورة ومذخقة 
ىشاؾ سػػ الػعي، والفخؽ بيشو وبيغ حقيقة الػاقع نفديا". لع يكغ ىشاؾ أؼ سبب لمذظ في الكمسات الرادرة 

 عغ ىحه الديجة وعسق تجخبتيا لسا تبجو عميو مغ المصف والبخاءة. 
نا لسغادرة اليشج والحىاب لشيباؿ، شمبت ىحه الديجة االنزساـ إليشا. وألف رفقتيا لكغ عشجما حاف مػعج

كانت أمخا جيجا، شجعشاىا عمى القجـو معشا. كاف بعزشا متذػقا بفزػؿ لخؤية كيف سيطيخ إدراكيا لمحقيقة 
أعمغ استشارتيا  يوالت-ضسغ سياؽ آخخ ]أؼ عشج مقابمة السعمع الكبيخ في كاتسانجو[. وىكحا كانت ىحه الديجة 

معشا في نفذ الغخفة التي تمقيشا فييا أوؿ تعاليع الجزوغتذغ مغ أعطع  -أحج أعطع دعاة األدفايتا فيجانتا 
 . Tulku Urgyen Rinpochمعمسي الجزوغتذغ وىػ العبلمة تمكػ أورغيغ ريشبػتذي 

يع األدفايتا فيجانتا. فاليجؼ مغ بيغ جسيع التعاليع البػذية فإف تعاليع الجزوغتذغ تعتبخ األقخب لتعال
بذكل و  ،إثارة نفذ الخؤػ مغ حيث شبيعة الػعي البلثشائية. لكغ ساوالغاية مغ ىحيغ السػروثيغ الخوحانييغ ى

فإف تعاليع الجزوغتذغ وحجىا ىي ما تؤكج بذجة عمى ضخورة السسارسة والتجريب حتى بعج نيل مثل ىحه  ،عاـ
ثانية يبقى ثباتيا في ذىغ الستجرب. وأنو بإمكاف السخء القياـ بحلظ دوف أف الخؤية والبريخة لحيغ استقخارىا و 

 متأثخا أو مذػشا بدبب الصبيعة الثشائية التي تبلحق الستجربيغ في كل السدارات الخوحانية األخخػ. 
في لحطة ما أثشاء نقاشاتشا مع تمكػ أورغيغ أعمشت الديجة الدػيدخية السعجدة حخيتيا البلمتشاىية 

ؽ ججا حاوؿ جي. بعج لحطات قميمة مغ الحجيث السذػّ -تحخرىا بشفذ الذكل الحؼ عبخت عشو مع بػنجاو 
فييا تمكػ أورغيغ جاىجا فيع ما يحاوؿ متخجسشا قػلو، فزحظ حيشيا لحطة ثع التفت إلييا بذكل آخخ مغ 

 االىتساـ. 
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 ." متى كانت آخخ مخة كشت ضائعة فييا في األفكار؟" سأليا تمكػ أورغيغ
 أفكار مجة أسبػع" أجابت الديجة. "لع يكغ في ذىشي أؼّ 
 ابتدع تمكػ أولخغيغ.

 "أسبػع؟"
 "نعع."

 "ببل أفكار؟"
 "ال، ذىشي ىادغ تساما. وعيي نقي وحدب." 

]تمكػ أورغيغ:[ "ىحا أمخ مثيخ لبلىتساـ. حدشا، ما سشفعمو اآلف ىػ كاآلتي: سػؼ نشتطخ حتى تشذأ 
أرجػ  ،عجمة في ذلظ. فشحغ جسيعشا ىشا صبػروف ججا. سػؼ نجمذ ىشا ونشتطخفي ذىشظ فكخة أخخػ. وال 

 أف تخبخيشا متى تشذأ فكخة في ذىشظ." 
مغ الرعب أف أضيخ ىشا كع كاف في ىحا التجخل مغ الخوعة والحكاء الثاقب. لخبسا كانت تمظ ىي 

 أكثخ المحطات التعميسية إلياما في حياتي. 
 لذظ عمى وجو صجيقتشا. فبعج لحطات بجت بعس مبلمح ا

 …"حدشا …. ربسا أف فكخة كانت ىشاؾ… انتطخ لحطة ...آه … ]الديجة الدػيدخية:[ "حدشا 
سػػ عمى مخ ثبلثيغ ثانية شاىجنا استشارة ىحه الديجة تتبلشى. أصبح مغ الػاضح أنيا لع تكغ تفكخ 

ية، مثل الفزاء دوف أف تبلحع بأنيا في مجػ اتداع تجخبتيا لمػعي، وكع كانت خالية تساما مغ األفكار، ونق
كانت تفكخ وبذكل مدتسخ. لقج كانت تخبخ نفديا قرتيا حػؿ استشارتيا. وقج كانت تقـػ بحلظ دوف أف 
تخاجع نفديا في ذلظ ألنو صجؼ وأف كانت مدخورة بذكل استثشائي في ذلظ الػقت وكأف كل شيء كاف عمى 

 ما يخاـ. 
جي لمقادميغ الججد. -ع حػؿ البلثشائية بالذكل كاف يقجمو بػنجاكاف ىحا مثاال عمى مخاشخ التعالي

مغ الديل عمى السخء أف يقشع نفدو أنو أحخز تقجما ال رجعة فيو. لكغ ما تطيخه تعاليع الجزوغتذغ بػضػح 
أف التفكيخ فيسا وراء التفكيخ ما يداؿ بحج ذاتو شكبل مغ أشكاؿ التفكيخ، وأف حرػؿ الفخد عمى ومزة مغ 

البلذاتية ما ىي إال بجاية لعسمية البج وأف تثسخ وتشزج. فقجرة الفخد عمى الػقػؼ متحخرا مغ أؼ شعػر حالة 
 بالشفذ ىي مجخد بجاية الخحمة الخوحانية وليذ نيايتيا. 
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 دزوغتذؼ: جعل اليجف ىؽ السدار الخوحاني

 
شيفابػرؼ الحؼ يصل  لقج عاش تمكػ أورغيغ ريشبػتذي في ديخ لمتشدظ عمى السشحجر الجشػبي لجبل

قج أمزى أكثخ مغ عذخيغ سشة مغ حياتو في معتدؿ، وبحلظ ناؿ شيخة وأىمية في و عمى وادؼ كتسانجو. 
وضػح تعاليسو في اإلشارة السباشخة لتعاليع الجزوغتذغ، يذكل ىحا البجاية الفعمية التي يقـػ السعمع فييا بشقل 

يت ىحه التعاليع مغ العجيج مغ السعمسيغ الكبار لمجزوغتذغ تجخبة الدسػ فػؽ الحات مباشخة لمصالب. لقج تمق
بأؼ أحج يعمع  جي، لكششي لع ألتقِ -وكحلظ تعاليع مذابية ليا لكغ مغ مػروثات أخخػ مغ معمسيغ مثل بػنجا

شبيعة الػعي مثل تمكػ أورغيغ. لقج قست بالعجيج مغ الخحبلت إلى نيباؿ لمجراسة مع ىحا السعمع في الدشػات 
 األخيخة مغ عسخه. الخسذ 

تتصمب مسارسة دزوغتذغ القجرة عمى اإلحداس بتجخبة البلذاتية الستأصمة في الػعي في كل لحطة 
)أؼ عشجما ال يكػف السخء مذتتا باألفكار(. وىحا يعشي أنو بالشدبة لسسارسة التأمل حدب الجزوغتر، فإف 

ال يقـػ معمع الجزوغتذغ بتعميع التأمل مغ خبلؿ أساليب مثل و الحزػر الحىشي يعشي تبجيجا لػىع الحات. 
االنتباه عغ قخب لمَشَفذ، بل يشبغي عمى ىحا السعمع أف يكػف مباشخا في استخبلص جػىخ رؤية يشصمق مشيا 
الصالب في مسارسة شكل مغ الػعي ال تعيقو الثشائية الشاشئة عغ فعل وفاعل )يصمق عمى ىحا الذكل مغ 

أف "يأخح اليجؼ  ،في تعاليع دزوغتذغ عمى السخء، (. لحلظ غالبا ما يقاؿ بأفّ rigpaلتبت ريغبا الػعي بمغة ا
عمى أنو السدار" ألف ىجؼ التحخر مغ وىع الشفذ ىػ بحج ذاتو ما يجب عمى السخء التجرب عميو ومسارستو. 

حا الذكل مغ الػجػد في يسكششا القػؿ أف الغخض والغاية مغ تعاليع دزوغتذغ ىي أف نديج مغ ألفتشا مع ى
 العالع ]بحلظ الذكل مغ الػعي[.

مغ تجخبتي يتفاوت السعمسػف في قجراتيع عمى تقجيع ىحه التعاليع. لقج جمدت في حزخة العجيج مغ 
لكغ دوف أف يقـػ معطسيع  ،تعميع الجزوغتذغ في الطاىخعمى أكبخ البلمات التبتييغ في عرخنا القائسيغ 

ببداشة بػصف ىحه الخؤية لمػعي مغ خبلؿ تعاليع واضحة حػؿ كيفية الحرػؿ عمى ومزات مشيا. تتجمى 
أف يخيط  تعميع شخز وواقعية مثلأف بإمكانو اإلشارة إلى شبيعة الحىغ بجقة  أورغيغ فيعبقخية تمكػ 
جػىخه خاؿ مغ الشفذ. قج يكػف ىشاؾ بعس مغ  الػعي فيعاديا مثمي يجرؾ أف  يجعل شخراباإلبخه، وأف 

يمسح الصالب حقيقة البلثشائية  ما إفلكغ  ،حدب شبيعتو كلٌ  السبجئية بالشدبة لمصبلبعجـ التيقغ والرعػبة 



 
 

 

115 
 

حتى يربح مغ الػاضح أف ىحه الخؤيا تريخ متاحة دائسا، وأنو لع يكغ ىشاؾ شظ في كيفية رؤية ذلظ. لقج 
دقائق معجودة أضيخ لي أنو ال يػجج نفذ  الحات، وفيمغ أجل تجخبة الدسػ فػؽ تمكػ أورغيغ  أتيت لخؤية

 ألسسػ فػقيا. 
أمػر خارقة لمصبيعة أو حتى غامزة حػؿ نقل ىحه الحكسة مغ السعمع  مغ وجية نطخؼ ال أرػ أؼّ 

لشدبة ألؼ مغ لػضػح تعاليسو. وكسا ىػ األمخ با لمتمسيح. لقج جاء ذلظ التأثيخ الكبيخ لتمكػ أورغيغ نتيجة
التحجيات التي يسكغ أف تػاجيشا، فإنو مغ الرعب التعبيخ عغ الفخؽ اليائل بيغ مجخد التزميل مغ خبلؿ 

وبيغ اإلرشاد الجقيق عمى يج معمع  ،معمػمات زائفة ومغ خبلؿ دفع السخء في مداره بذكل عاـ مغ جية
 خبيخ. 

شخ لمبقعة البرخية العسياء ألنو سيػؼ يفيجنا أكخر ىشا السثاؿ الحؼ ذكختو سابقا حػؿ اإلدراؾ السبا 
ثع تخيل أف أديانا  ،في ىحا الصخح. تخيل أف إدراؾ البقعة العسياء سػؼ يغيخ تساما مغ حياة شخز ما

فكخة إنكار وجػد البقعة العسياء. لشقل إف ىشاؾ مبادغ إلى بأكسميا مثل الييػدية والسديحية واإلسبلـ تدتشج 
 ،ػجػد البقعة العسياءبجة الكاممة لمسجاؿ البرخؼ. ربسا تقخ بعس السػروثات األخخػ أساسية تؤكج عمى الػح

كيفية إدراؾ ذلظ. القميل مغ السعمسيغ عغ دوف تقجيع أؼ إشارة واضحة  برػرة شعخيةتعبخ عغ ذلظ  يالكشّ 
 شػات مغ الجيػدقجمػا أساليب يسكغ لمفخد فييا أف يخػ السشصقو العسياء بشفدو، لكغ بالتجريج بعج أشيخ وس

يبجو أنيا ما تداؿ أمخا يعتسج عمى الحع أكثخ مغ أؼ شيء  ،حتى بعج أف يمسح الفخد ومزة مشياو  الكثيخة.
في مػروث باششي آخخ ال يداؿ ىشاؾ " معمع يقجـ تعاليع حػؿ البقعة العسياء" دوف الكثيخ مغ الجقة  آخخ.

لظ أبجا، ثع يقػؿ لظ إف البقعة  ال يػضحياعيشا واحجة ألسباب  أف تغسسربسا قج يصمب مشظ  ،والتػضيح
أف البعس سػؼ يشجح في اكتذاؼ البقعة العسياء  ال شظ التي تبحث عشيا ىي عمى مجاؿ الخؤية عشجؾ.

لكغ يسكغ لمسعمع أف يكػف أوضح مغ ذلظ في إرشاداتو. كع مغ الػضػح؟ لػ افتخضشا و  ،تحت ىحه الطخوؼ
رغيشغ يذيخ إلى شبيعة البقعة العسياء، لكاف سػؼ يخخج بالذكل الحؼ في األسفل، ولكانت أف السعمع تمكػ أو 

  تعاليسو وإرشاداتو كاآلتي:
 .مدافة ذراعأمدظ ىحا الذكل أمامظ عمى  

 أغسس العيغ اليدخػ وانطخ الى شكل الرميب بعيشظ اليسشى.
 ل الرميب.أقخب إلى وجيظ بيشسا استسخ في الشطخ عمى شك الرفحة بذكلحخؾ 

 انتبو لمحطة التي تختفي فييا البقعة التي عمى اليسيغ. 
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ما إف تكتذف البقعة العسياء استسخ في ىحه التجخبة بيحا الذكل مغ خبلؿ تحخيظ الرفحة إلى  
 الخمف وإلى األماـ حتى يتبلشى عشجؾ أؼ شظ حػؿ وجػد البقعة العسياء.

 

 
 

حقيقة يعتبخ أمخا سيئا في الجوائخ الخوحانية بيغ البػذييغ. قياـ الفخد بادعاءات حػؿ ما أدرؾ مغ إّف 
لكششي أضغ أف في ىحا مخدخا كبيخا ألف ذلظ يجعل الشاس في حالة مغ التذػير حػؿ كيفية قياميع بتجريبيع 

 .ووضػح تجخبتي ببداشةلحلظ سػؼ أقـػ بػصف  عمى التأمل بالذكل الرحيح.
في  vipassana األقل في مسارسة تأمل البريخة أمزيت سشة عمى قبل لقائي بتمكػ أورغيغ 

أتحكخ لحطات أدركت فييا أف كل و معتدالت صامتة. لع أكغ أعمع أؼ شيء حػؿ تجخبة الدسػ فػؽ الحات. 
عمى كشت أضغ أف تمظ التجارب كانت تعتسج  شيالسدافات والحػاجد بيشي وبيغ ما حػلي قج تبلشت، لكش

المحطات  متاحة فيتكغ  تمظ التجخبة لعوبالتالي كشت أضغ أف مثل  ،مغ التخكيد الحىشي الذجيج شخوط
لكغ بعج لحطات قميمة مع تمكػ أورغيغ مكششي فييا مغ تجاوز وىع الشفذ  السكثفة.العادية خارج السعتدالت 

في ىحا السجاؿ بجوف شظ أىع شيء تعمستو  تعاليسو ليلقج كانت  مباشخة حتى في حاالت عادية مغ الػعي.
الخػؼ  مغ-عمى يج إنداف آخخ. لقج قجـ لي أسمػبا في الفخار مغ تيارات السعاناة الشفدية السعتادة  بػضػح

ىحه بالشدبة لمسدتػػ الحؼ كشت عميو في السسارسة التأممية، كانت  لحطة واحجة. في-والغزب والخجل 
ف تصػؿ في مجتيا. في مغ الحخية تجـو بزع لحطات فقط. يسكغ ليحه المحطات أف تتكخر ويسكغ أ التجخبة

أؼ يدوؿ السخكد السفتخض لمعاشفة  ،ذسغ السدتحيل أف أشعخ أبجا أنشي نفْ فالػاقع عشجما أكػف مشتبيا 
واإلدراؾ ببداشة. في حقيقة األمخ مغ الػاضح أنو اليسكغ تحجيج الػعي أبجا مغ خبلؿ ما يعخفو الػعي. أؼ 

ليذ خائفا. في المحطة التي أكػف فييا ضائعا في  والحؼ يعي بالخػؼ ،أف الحؼ يعي بالحدف ليذ حديشا
 األفكار أكػف فييا مذػشا مثمي مثل غيخؼ.
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وأدرؾ  ،عمى ىحا التحػؿ والتغييخ في إدراكي لمعالع، أتفيع انجحاب الشاس لمخوحانيات التقميجية بشاء  
ى اإليساف. فمع أضصخ أيزا التذػير الحؼ ال مفخ مشو وال داعي لو والحؼ يشذأ نتيجة األدياف السبشية عم

 لبلعتقاد بأؼ شيء غيخ مشصقي حػؿ الكػف أو أؼ شيء حػؿ مكاني فيو عشجما تعمست مسارسة الجزوغتذغ.
ولع أجبخ أيزا عمى قبػؿ معتقجات بػذيو تبتية حػؿ الكارما وإعادة السيبلد أو تخيل أف تمكػ أورغيغ أو غيخه 

. ولع أجبخ عمى أؼ شكل مغ االلتدامات التقميجية في مسغ قابمت مغ معمسي التأمل يتستعػف بقػػ سحخية
مغ السسكغ أف نمتقي بسعمع يقجـ لي ما  العبلقات مع ىؤالء السعمسيغ، فإنشي أعخؼ مغ التجخبة السباشخة أفّ 

 أريجه مغ التعاليع.
سغ الزخورؼ تمقي تعاليع عمى يج معمع مؤىل قبل البجء بتجريب الجزوغتذغ. ف ،ألسفا ، معلكغو 

بالصبع الكثيخ مغ الجراسات حػؿ ىحا السػضػع، والكثيخ مسا كتبت في ىحا الكتاب يسثل جيػدؼ  ىشاؾ
أف يتحاوروا ويشاقذػا مع معمع  ػف يحتاجمعطع الشاس  الخاصة في "اإلشارة السباشخة" لصبيعة الػعي. لكغّ 

ات، ومع أنشي عمست تمكػ أورغيغ قج م . لكغّ مغ أجل تبجيج شكػكيع وتذػيذيع حاضخ معيع في نفذ الػقت
ف ايقجم Mingyur Rinpocheريشبػتذي ومشغيػر  Tsoknyi Rinpocheو تدػكشي ريشبػتذي ابشيأف 

 التعاليع حدب أسمػبو، وأف ىشاؾ أيزا العجيج مغ البلمات التبتييغ الحيغ يعمسػف الجزوغتذغ أيزا.إال أفّ 
عشج تمقي التعاليع  عمى أؼ حاؿ، ال يعمع مقجار التجيغ البػذؼ الحؼ يشبغي عميو االلتداـ بو أثشاء مداره السخء،

. فشريحتي أنو في سعيظ لمحرػؿ عمى ىحه التعاليع، ال تذعخ بالخضا التاـ إال إذا مغ مثل ىؤالء السعمسيغ
اليع الجزوغتذغ غامزة أو متشاقزة، فيي كشت متأكجا أنظ فيست تساما ىحه السسارسة التأممية. ال تعتبخ تع

حيث يسزي السخء العجيج مغ الدشػات غيخ متأكج إف كاف يقـػ بالتأمل بالذكل  Zenليدت مثل تعاليع الدف 
الرحيح أـ ال. يصمق عمى السسارسة الخوحانية التي نجرؾ فييا الػعي البلثشائي أو الػعي الستحخر مغ 

أؼ " يذق خبلؿ أو يرل مباشخة" في لغة التبت ]السعشى الحخفي لمكمسة  trekchodالثشائية كمسة تخكتذػد 
د ىشاؾ شظ أنو غيخ مقصػع. فأوصي ػ يعشي القصع[. فسا إف نقصع الحبل جيجا حتى يدقط شخفا الحبل وال يع

 بأف تدعى وراء مثل ىحا الذكل مغ الػضػح في مسارساتظ وتجريباتظ التأممية. 
 

 

 تجاوز الثشائية
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ء يجمب لظ الدخور في حياتظ الذخرية، تخيل لحطة حققت فييا إنجازا أشعخؾ فكخ في شي

بالفخخ في نفدظ، أو ضحكات مع صجيق. قع بحلظ مجة دقيقة، الحع كيف أف مجخد التفكيخ في الساضي 
ذعخ بالدعادة؟ ىل يتمػف الػعي ويتغيخ في داخمظ في المحطة الحالية. لكغ ىل الػعي نفدو يُ  يثيخ مذاعخَ 

 بسا يعخفو؟حقا 
حدب تعاليع الجزوغتذغ غالبا ما يقاؿ أف األفكار والعػاشف تشذأ في الػعي بشفذ الذكل الحؼ 
يطيخ فيو انعكاس الرػر عمى سصح السخآة. ىحا مجخد تذبيو تسثيمي فقط، لكشو يجعمشا نمسح شيئا حػؿ 

 فذ الذيء يقاؿ حػؿ الػعي.شبيعة الحىغ. ىل تبجو السخآة أفزل نتيجة النعكاس الرػر الجسيمة فييا. ون
واآلف فكخ في أمخ غيخ سار، ربسا مثبل أنظ تدببت باإلحخاج لشفدظ أو تمقيت أنباء غيخ سارة. أو 
ربسا أف ىشاؾ حجثا ما تذعخ تجاىو بالقمق الذجيج. الحع السذاعخ التي تشذأ بعج ىحه األفكار. ىي أيزا 

 القجرة في تغييخ الػعي في جػىخه؟  ىحه السذاعخأمػر ضاىخة في الػعي. ىل لجػ 
يسكغ أف نرل إلى الحخية الحقيقية ىشا لكغ يمدمشا الشطخ بانتباه مخارا وتكخارا في شبيعة الػعي قبل 
الػصػؿ لسثل ىحه الحقيقة. الحع كيف أف األفكار تدتسخ في الشذػء. حتى بيشسا أنت تقخأ ىحه الرفحة ال 

مغ السخات. يعتبخ ىحا الذخود الحىشي وتجػاؿ األفكار العائق الخئيذ بج أف أفكارؾ جالت ىشا وىشاؾ عجدا 
بل مبلحطتيا عشجما تشذأ  ،التأمل ال يػجب أو يدتمـد إسكات ىحه األفكار أماـ التجريب عمى التأمل. لكغّ 

نفدو  إنظ الػعيشخرية فشقػؿ  وأف نجرؾ أنيا مطاىخ عابخة في الػعي. يسكغ التعبيخ عغ ذلظ مغ ناحيةٍ 
وليذ صػرة عابخة أو سمدمة مغ الكمسات التي تطيخ في ذىشظ. إذا فذمشا في الشطخ لمفكخة وىي تشذأ، 

  ديبجو حيشيا أنظ سػؼ تحجد ىػيتظ بالفكخة التالية التي ستشذأ في ذىشظ وتطغ بأنيا أنت.ف
شى في لكغ كيف يسكغ لظ أف تكػف فكخة؟ فسيسا كاف محتػػ ىحه األفكار، فإنيا تختفي وتتبل

المحطة التي تطيخ فييا. فيي مثل األصػات أو اإلحداسات العابخة التي تذعخ بيا في جدسظ. كيف 
 يسكغ لمفكخة التالية التي تشذأ في ذىشظ أف تحجد وجػدؾ الذخري بأؼ شكل؟

لكغ  -أو قج تأخح لحطات قميمة فقط  -قج تتصمب مشا مبلحطة محتػيات وعيشا عجدا مغ الدشػات 
ديل ججا إدراؾ الصبيعة الحخة لمػعي بحج ذاتو بغس الشطخ عسا يشذأ فيو حتى نبلحطو. يعتبخ يبقى مغ ال

التأمل السسارسة التي تيجؼ لمعثػر عمى ىحه الحخية مباشخة مغ خبلؿ التػقف عغ تحجيج ىػيتشا مع الفكخة 
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كسا ىي. ىشاؾ بأف تكػف ببداشة  ،بكل ما فييا مغ أمػر سارة أو غيخ سارة، والدساح لصيف التجخبة
التأمل الحقيقي ليذ  مبلحطة أفمغ السيع  العجيج مغ األساليب التقميجية التي تداعج في القياـ بيحا. لكغّ 

الغامخة أو صػر ذىشية غيخ عادية أو حب  شذػةجيجا نبحلو مغ أجل الػصػؿ لحاالت ذىشية معيشة مثل ال
اليجؼ و زا لكشيا تؤدؼ أغخاضا محجودة فقط. يزع جسيع الكائشات دوف استثشاء. فيحه الحاالت متاحة أي

. فاليجؼ ىػ ومؤلسةأاألعسق لمتأمل ىػ إدراؾ ما ىػ مذتخؾ بيغ جسيع الحاالت الحىشية مغ أمػر سارة 
 إدراؾ ىحه الخرائز الستأصمة في الػعي في كل لحطة بغس الشطخ عسا يشذأ فيو. 

يا وتتخؾ األفكار نفديا تطيخ وتتبلشى عشجما تتسكغ مغ االستخخاء بذكل شبيعي في التجخبة بكميت
كسا تذاء، سػؼ تجرؾ حيشيا أف الػعي غيخ مفرػؿ في جػىخه. عشجما تمسح وتجرؾ ىحه الخؤية ستذعخ 
باالرتياح مغ الذعػر الحؼ نصمق عميو "أنا". لكغ شبعا سػؼ تخػ ىحا الكتاب الحؼ تقخأه اآلف أمامظ، لكشو 

الػعي غيخ مفرػؿ عغ الػعي نفدو ولغ يكػف ىشاؾ أؼ  لغ يكػف أكثخ مغ صػرة ومطيخ يمػح في
 إحداس أنظ خمف عيشيظ تقـػ بالقخاءة. 

 في بأفكار ججيجة. مغ الديل مجخد التفكيخ ا  ال يعتبخ ىحا التغييخ والتحػؿ في الشطخ لؤلفكار تفكيخ 
ىػ  ء أفكار أخخػ ذلظ بالفعل قبل نذػ  إدراكشا أف ىحا الكتاب مجخد شيء يطيخ في الػعي، فيحا أمخ. لكغّ 

 .أمخ آخخ
ما يداعج في تثبيت ىحه الفكخة عشج معطع الشاس ىػ محاولة عكذ العسمية أؼ عكذ الػعي عمى 

خ لمػعي[. وأف تبلحع ولمػىمة األولى مغ الشطخ طنفدو، أؼ الشطخ تجاه ذلظ الحؼ يشطخ ]وكأف الػعي يش
لسفعػؿ. ىل ما تداؿ تذعخ بأنظ ىشاؾ إلى نفدظ، ما يحجث لمحاجد الطاىخ الحؼ يفرل بيغ الفاعل وا

 خمف عيشيظ تشطخ إلى عالع األشياء؟ 
 مغ السسكغ فعميا أف تبحث عسا تصمق عميو "أنا" وأال تفمح في العثػر عمييا قصعيا. 

 
 

 عجـ امتبلؾ رأس
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اشتيخ فيسا بعج ضسغ  ابخيصاني امعساريميشجسا  Douglas Hardingلقج كاف دوغبلس ىاردنغ 
دوائخ السشاديغ بسحىب العرخ الججيج ألنو فتح بابا ججيجا في الجخػؿ في تجخبة الدسػ فػؽ الحات. وألف 

، وىي شائفة مديحية Exclusive Plymouth Brethrenة بميسػث خػّ ىاردنغ نذأ في معتقجات كشيدة أُ 
و كشديا نتيجة لحلظ بتيسة الكفخ. ثع سافخ إلى أصػلية قسعية، فقج عبخ عغ شكػكو بحساسة شجيجة فتع حخمان

وصفيا عمى  اليشج مرصحبا عائمتو معو حيث أمزى سشػات في رحمة اكتذاؼ الشفذ والتي انتيت إلى رؤيةٍ 
بعج قخاءة كتبو أصبح لجؼ القميل مغ الذظ في أنو كاف  شيلكشو  ،أنيا حالة مغ "ببل رأس". لع ألتق بياردنغ

 لتجريبات الجزوغتذغ األساسية لصبلبو. يدعى لتقجيع نفذ الفيع 
ماخ لقج تػصل ىاردنغ لخؤيتو بعج أف رأػ رسسة بػرتخيو ذاتية لمفيديائي والفيمدػؼ الشسداوؼ إرندت 

Ernst Mach  الحؼ خصخت لو فكخة ذكية بأف يخسع نفدو كسا بجا مغ وجية نطخ نفدو: "أنا أستمقي عمى
الكشبة، إذا أغسزت عيشي اليسشى فإف الرػرة التي سػؼ تشذأ في السقصع الطاىخ لعيشي اليدخػ. ضسغ 

ة." إشار تذكل مغ حافة حاجبي وأنفي وشاربي يطيخ جدء مغ جدسي بقجر ما ىػ ضاىخ مغ البيئة السحيص
ف ىاردنغ بعجىا العجيج مغ الكتب حػؿ تجخبتو بسا في ذلظ مجمج صغيخ مفيج بعشػاف ""أف تكػف ببل . ألّ 20

رأس". مغ الججيخ أف نحكخ ىشا ومغ باب الفائجة والتدمية أف تعاليع ىاردنغ كانت محط سخخية مغ قبل عالع 
)باإلضافة لرجيقي دانياؿ ديشيت(، يعتبخ  Douglas Hofstadter اإلدراؾ األمخيكي دوغبلس ىػفذتادتخ

 عمع واسع وذكاء عطيع لكشو عمى ما يبجو لع يفيع ما الحؼ كاف يتحجث عشو ىاردنغ.  اىػفذتادتخ ذ
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 فيسا يمي جدء مغ الشز الحؼ كتبو ىاردنغ والحؼ انتقجه ىػفذتادتخ:
غ التفكيخ: حالة مغ ما حجث بالفعل كاف أمخا غاية في البداشة وخاليا مغ الجىذة: تػقفت ع

اليجوء العجيب، انتابتشي حالة مغ التخاخي أو الخجر. انتيى كل شكل مغ السشصق والخياؿ والثخثخة 
كشت وما  نديت مغ ،الحىشية. لسخة واحجة خانتشي الكمسات بالفعل. لع يعج ىشاؾ ماض أو مدتقبل

كأنشي ولجت في تمظ صف بأنو لي. و ػ كشت واسسي وإندانيتي وحيػانيتي وكل شيء يسكغ أف ي
المحطة، ججيجا وببل عقل وبخيئا مغ كل الحكخيات. لع يكغ ىشاؾ سػػ المحطة الحالية، تمظ المحطة 
الحالية وما كاف متاحا لي بػضػح فييا. كاف يكفي الشطخ، وما وججتو ىػ بشصاؿ الكاكي الحؼ يشتيي 

لقسيز الكاكي تشتيي ببل شيء كاكي تشتيي بيجيغ بمػف وردؼ ومقجمة ا وبأكساـ بمػف بححاء بشي، 
 عمى اإلشبلؽ! بالتأكيج لع يكغ ىشاؾ رأس.

لع يأخحني األمخ مشي أؼ فتخة زمشية عمى اإلشبلؽ ألف أالحع أف ىحا البلشيء، ىحا الثقب 
الحؼ كاف يجب أف يحتمو رأس، لع يكغ فخاغا عاديا. ولع يكغ مجخد الشيء، بل عمى العكذ كاف 
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فيو متدع لكل األشياء: متدع لمعذب، والتبلؿ البعيجة السطممة،  البلشيءخمػا وفخاغا شاسعا، وكاف 
لكغ و  ،في أعمى قسسيا ثمػج مثل صف مغ غيـػ بدوايا حادة تعتمي الدساء الدرقاء. لقج فقجت رأسا

صار عشجؼ عالسا مغ نػع ما..... ىشا كاف ىحا السذيج البجيع يذع بمسعاف في اليػاء الرافي، وحجه 
دونسا دعامة تحسمو في الفخاغ )وكانت ىحه السعجدة الحقيقية مغ الدخور والحىػؿ( غامس ومعمق 

. كاف حزػرىا الكامل غيابي الكامل، روح خاؿ تساما "مشي"، وال تذػبو شائبة مغ عيغ أؼ راءٍ 
مغ نفدي. لع أكغ في أؼ مكاف  الدجاج ومتحخروجدج. أخف مغ اليػاء وأكثخ شفافية مغ 

أسئمة، وال مخجع عجا التجخبة نفديا، بل فقط الدبلـ والفخح السفعع  أؼّ  قخيب....لع تكغ ىشاؾ
. لقج كشت معسيا عغ ذلظ الذيء والحؼ كاف حاضخا .باليجوء. واإلحداس بثقل كبيخ انداح عشي.

دائسا، الذيء الحؼ بجونو أنا معسي بالفعل عغ ىحا البجيل السجىر لخأسي، ىحا الػضػح غيخ 
كمسا نطخت باىتساـ  شيالشقي والسشيخ تساما والحؼ مع ذلظ يزع كل األشياء. لكشالسحجود، ىحا الفخاغ 

شاشة بياض تشعكذ عمييا ىحه الجباؿ والذسذ والدساء، أو عمى لع أتسكغ مغ العثػر ىشا حتى ولػ 
مخآة صافية تشعكذ فييا ىحه األشياء، أو عجسات شفافة أو فتحة يسكغ رؤيتيا مغ خبلليا. وال تداؿ 

شياء ال تطيخ لخوح وال ذىغ أو لخاٍء )ميسا كاف خافتا( يسكغ تسييده عسا ُيخػ. ال يػجج تجخل ىحه األ
خ والسخبظ والحؼ نصمق عميو "السدافة": الدساء الػاسعة مغ أؼ شيء حتى مغ ذلظ العائق السحيّ 

شياء أف الدرقاء، وبياض الحػاؼ الػردية لمثمج، والمػف األخزخ الستألق لمعذب، كيف يسكغ ليحه األ
تكػف بعيجة عشجما ال يكػف ىشاؾ شيء تبعج عشو؟ يخفس ىحا الفخاغ الحؼ ببل رأس أؼ تعخيف أو 

 ليذ دائخيا أو صغيخا أو كبيخا، وليذ حتى ىشا بسعشى متسيد عغ ىشاؾ.يػ مػقع: ف
يشبغي قخاءة ما وصفو ىاردنغ مغ وجية نطخه الذخرية، فمع يكغ يجعي أف رأسو كاف مقصػعا 

فسغ وجية نطخه الذخرية مغ خبلؿ الحجيث عغ تجخبتو بزسيخ الستكمع في تأكيجه عمى أنو كاف ببل  بالفعل.
 رأس تعتبخ حخكة عبقخية تقجـ لشا وصفا واضحا ال سابق لو في ومزة مغ الثشائية الػعي. 

أعخض ىشا "انصباعات" ىػفذتادتخ حػؿ تجخبة ىاردنغ: "لقج ُقجمت لشا نطخة حػؿ الػضع البذخؼ 
مثل ىحه األفكار يتقّبل كل صبياني ومتسخكد حػؿ الشفذ. إنو ألمخ مييغ ومخوع: فيل يسكغ ألؼ أحج أف بذ

لكغ عمى مدتػػ بجائي. فحلظ ىػ السدتػػ شيئا فيشا، و دوف الذعػر باإلحخاج؟ فيحه األفكار تحاكي بػضػح 
ىاردنغ العجػز السجشػف، يدتسخ  بعج أف عبخ ىػفذتادتخ عغ رثائو لحالة 22الحؼ ال نتقبل فيو فكخة مػتشا."

في شخح آرائو التي يعتبخ فييا ما تػصل لو ىاردنغ عمى أنو إنكار أناني لمسػت، والتي يخاىا كاستسخارية لػىع 



 
 

 

113 
 

ىاردنغ لع يقل حتى أف "أنا" جدء ىاـ أو غيخ ذلظ مغ  صبياني وسخيف "أنا جدء أساسي مغ الكػف". لكغّ 
تجخيبية دقيقة، أؼ أنو  دتخ في إدراكو ىػ أف قرة ىاردنغ تتزسغ تعاليعَ ذىشو نفدو. إف ما لع يفمح ىػفذتا

أراد مشا الشطخ إلى ما ندسيو "أنا" دوف أف نتذتت مغ أدؽ األفكار وأف نبلحع ماذا يسكغ أف يحجث ما إف 
 نعكذ الػعي عمى نفدو ]أؼ نجعمو يشطخ لشفدو[.

ا يفدخ ضاىخة شائعة في الجوائخ العمسية إف ما أوردتو مغ قرة ىاردنغ وتعميقات ىػفذتادتخ عميي
تجخبة الدسػ  لفُ أؼ أحج يأْ في نطخ  وصف تجخبتو بػضػح تاـوالعمسانية. فعشجنا متأمل مثل ىاردنغ الحؼ 

إال  ،مثل ىػفذتادتخ والحؼ ساىع كثيخا في الفيع العرخؼ لمحىغ امذيػر  الجيشا أيزا عالس الحات، لكغّ فػؽ 
 صبياني في أفكاره.  ليو عمى أنوويشطخ إأنو يدتبعج ىاردنغ 

 قبل أف تخفس قرة ىاردنغ عمى أنيا مجخد رواية سخيفة، البج أف تتحخػ تجخبتو بشفدظ. 
 

 

 بحث عؼ رأسغا
 

بيشسا تشطخ لمعالع مغ حػلظ، تخيث لحطة وابحث فييا عغ رأسظ. قج تبجو ىحه إرشادات عجيبة 
أرػ رأسي. ما أىسية ذلظ؟" تخيث، ال ترجر حكسا وغخيبة. قج تقػؿ في نفدظ: "بالصبع، ال أستصيع أف 

بيحه الدخعة. انطخ ببداشة إلى العالع أو إلى الشاس اآلخخيغ وحاوؿ أف تجيخ انتباىظ في اتجاه رأسظ أو 
حيثسا تطغ أف رأسظ مػجػد. عمى سبيل السثاؿ، إذا كشت تتحجث مع شخز آخخ، انطخ إذا ما كاف 

ه نطخ الذخز السقابل لظ. ىػ يشطخ لػجيظ وأنت ال تدتصيع رؤية بإمكانظ أف تحىب بانتباىظ مع اتجا
البحث  وجيظ. فالػجو الػحيج السػجػد مغ وجية نطخؾ، ىػ وجو الذخز اآلخخ الحؼ يتحجث إليظ. لكغّ 

 عغ نفدظ بيحه الصخيقة يسكغ أف يحجث تحػال مفاجئا في نطخؾ لؤلشياء بالذكل الحؼ يرفو ىاردنغ. 
األسيل إحجاث ىحا التغييخ والتحػؿ في الشطخ لؤلشياء مغ خبلؿ شخيقة  مغ يخػ بعس الشاس أفّ 

 !عمى سبيل السثاؿ تختمف بعس الذيء، أؼ مغ خبلؿ الشطخ لمعالع ببداشة وكأنو ال رأس لشا
الداعي لبحؿ الكثيخ مغ الجيج والعشاء في ىحا التسخيغ، ما عميظ إال اختيار الصخيق التي تشاسبظ. 

غػص في أعساقشا أو الػصػؿ إلى تجخبة استثشائية. إف الشطخ لمعالع وكأنشا ببل رأس ليذ السقرػد ىشا ال
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ؿ فييا نطخنا يسكششا أف نمسحو في المحطة التي نحػّ و فيػ متاح لشا عمى سصح الػعي،  ،ليذ أمخا مدتحيبل
ذ بعج مخور لخؤية األشياء مغ ىحه الداوية الججيجة. انتبو كيف يطيخ العالع لظ في الػىمة األولى، ولي

بعس الػقت وأنت تبحؿ جيجا في ذلظ. فإما أنظ سػؼ تجرؾ ذلظ فػرا أو أنظ لغ تجركو أبجا. الشتيجة أنظ 
سػؼ تمسح الػعي الذاسع والسستج وستصػؿ ىحه الشتيجة لحطة أو اثشتيغ فقط قبل أف تتجخل أفكار أخخػ. 

أنت تسزي يػمظ تكخر ىحه المحطة التي ببداشة ما عميظ إال أف تعير حالة مغ االستخخاء قجر اإلمكاف و 
 تمسح فييا تمظ الػمزة ]مغ الػعي السستج والسفتػح[ مخارا وتكخارا.

  
أكخر مخة أخخػ، أف البلذاتية ليدت مطيخا أو حالة عسيقة " لمػعي". بل ىي ىشاؾ عمى سصح  

 عمى مسارسة الجزوغتذغ أدركتُ  بعس الشاس يتأممػف لدشػات دوف إدراؾ ذلظ. فبعج أف تعخفتُ  الػعي. لكغّ 
 بأف الكثيخ مغ الػقت الحؼ أمزيتو في التأمل كاف يحػؿ بيشي وبيغ ما كشت أسعى مغ أجمو. 

في نفذ الػقت؟ لقج قست  رؤيتو صعبةٌ  كيف يسكغ لذيء أف يكػف عمى ضاىخ سصح التجخبة، لكغّ 
ات أخخػ قج تقجـ إحداسا أوضح في إضيار ىشاؾ تذبيي لكغّ  ،سابقا بعقج مقارنة حػؿ البقعة البرخية العسياء

 ىحا التغييخ المصيف والجقيق الحؼ يحجث في االنتباه الزخورؼ لخؤية األشياء التي أماـ أعيششا مباشخة. 
يا انعكاس صػرتيع في زجاجمبلحطة البج أف الكثيخ مشا قج مخوا بتجخبة الشطخ مغ خبلؿ الشافحة، ثع 

أمامشا فخصة إما باستخجاـ الشافحة كشافحة ونصل عمى العالع مغ خبلليا، أو أف . في تمظ المحطة، يكػف فجأة
ندتخجميا كسخآة. مغ الديل ججا تبجيل الشطخ بيغ ىحيغ السشطخيغ، لكغ مغ السدتحيل التخكيد عمى اإلثشيغ 

لمسخة في نفذ المحطة. مغ خبلؿ ىحه الرػرة التذبييية يسكششا معخفة ماذا يعشي أف نجرؾ أوىاـ الشفذ 
  ذلظ وقتا شػيبل.ولساذا يأخح  ،األولى

 طيخ لذخز آخخ كيف أنو يسكغ لمشافحة أف تكػف مخآة. في واقع األمخ لع تخَ ل أنظ تخيج أف تُ تخيّ 
وىي تذكظ في ادعائظ. يسكشظ تػجيو انتباىيا ألكبخ نافحة في  ،صجيقتظ مصمقا مثل ىحا التأثيخ لمشافحة مدبقا

إال أنيا تربح فػرا أسيخة لمعالع  ،خؤية انعكاس صػرتيا عمى زجاج الشافحةلية ليا بيتظ، ومع أف الطخوؼ مػات
الخارجي. يالو مغ مشطخ رائع! مغ ىع جيخانظ؟ ىل ىحا خذب أحسخ أـ خذب دوغبلس؟ تبجأ بالحجيث حػؿ 

 ومع أف انعكاس صػرة صجيقتظ ماثل أماميا حتى في ىحه المحطة، لكشيا ال تخػ سػػ أف ،وجػد مشطخيغ
كمب الجيخاف اندل خارج البيت وتػجو مدخعا نحػ الخصيف. في كل لحطة سيبجو لظ أف صجيقتظ تشطخ 

 مباشخة خبلؿ صػرة وجييا عبخ زجاج الشافحة لكغ دوف رؤيتو. 
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بالصبع، يسكشظ تػجيو انتباىيا بديػلة لدصح زجاج الشافحة مغ خبلؿ لسذ الدجاج بيجيظ. وىحا يذبو 
اإلشارة السباشخة" في مسارسة الجزوغتذغ. لكغ ىشا يتياوػ ىحا التذبيو الحؼ قجمتو، صمق عميو "تعاليع ما يُ 

فسغ الرعب أف نتخيل عجـ قجرة شخز عمى رؤية انعكاس صػرتو عمى زجاج الشافحة بعج سشػات مغ 
ب ىحا ىػ ما يحجث بالفعل عشجما يبجأ الشاس بسعطع أشكاؿ السسارسات الخوحانية. معطع أسالي الشطخ. لكغّ 

كيفية الشطخ عبخ الشافحة عمى أمل أنو خبلؿ الشطخ إلى العالع عغ التأمل في جػىخىا تقجـ أساليب مفرمة 
ل لػ أف ىشاؾ يخػ انعكاسا أو صػرة لػجيو الحقيقي. تخيّ  وىػبالستأمل األمخ بالكثيخ مغ التفاصيل قج يشتيي 

دػؼ تخػ وجيظ فشافحة دوف أؼ مذتتات، تخكد عمى الذجخة الستسايمة خمف زجاج الأّنظ إرشادات مثل: لػ 
رؤيتو مباشخة. معطع ما قيل أو  الشظ أف مثل ىحه اإلرشادات ستذكل عائقا أماـ رؤية ما يسكغ .الحقيقي

حتى معطع التعاليع التي نججىا في البػذية، تػجو انتباه الذخز إلى العالع  ،كتب حػؿ السسارسات الخوحانية
 ؤلمػر ومشح البجاية. ل إّنيا تدببا إرباكاف ، ومغ ثعّ وراء زجاج الشافحة

لكغ البج لمسخء مغ أف يبجأ مغ نقصة ما. الحقيقة أف معطع الشاس ببداشة مذتتػف ججا بدبب أفكارىع 
بذكل يحػؿ بيشيع وبيغ إدراكيع البلذاتية الستأصمة في الػعي مغ خبلؿ اإلشارة السباشخة ليا. حتى ولػ كانػا 

 ػاما إف أدركشبلبو  فسغ غيخ السحتسل أنيع سيفيسػف أىسيتيا. فقج أقخ ىاردنغ أفّ  مدتعجيغ ألف يمسحػا ذلظ،
"ماذا يعشي إذف؟" في الػاقع مغ الرعب التعامل مع رد الفعل  :حالة "الذعػر بانعجاـ وجػد الخأس" حتى قالػا

ىحا أؼ "ماذا يعشي إذف؟" ولحلظ تعتبخ بعس السػروثات مثل الجزوغتذغ أف التعاليع الستعمقة بالصبيعة 
البلثشائية لمػعي سخية، وإنسا تربح متاحة لمصبلب الحيغ أمزػا فتخة كبيخة مغ الدمغ في مسارسة األشكاؿ 

غ التأمل. فسغ ناحية تعتبخ متصمبات إجادة السسارسات التسييجية أمخا عسميا بحتا، ألنو دوف التسكغ األخخػ م
غ الذخز مغ متابعة التعاليع التي يقجميا السعمع، سيكػف السدبق مغ التخكيد والحزػر الحىشي التي تسكّ 

ليع حػؿ البلثشائية، وىػ أنو آخخ لحجب ىحه التعا اىشاؾ سبب عخضة لمزياع في األفكار وعجـ الفيع. لكغّ 
سغ غيخ فدوف قزاء فتخة مغ الدمغ في الدعي مغ أجل تجخبة الدسػ فػؽ الحات ضسغ وىع الثشائية، 

السحتسل أف يجرؾ الذخز بأف إدراؾ لسحة قريخة مغ البلذاتية ىػ في الػاقع اإلجابة عمى سعيو وبحثو. 
عاليع، يعشي أنو ال شيء أماـ ىحا الذخز سػػ بالتالي فإف قػؿ "ماذا يعشي إذف؟" في وجو أعمى الت

 االستسخار في التذػير. 
 
 



 
 

 

116 
 

 إشكالية قبؽل المحعة الحالية
 

يبجو أف بعس األشياء السفيجة في الحياة تأتي نتيجة لتقبل المحطة الحالية كسا ىي. فحتى نربح 
تمفة نحتاج أف نحدغ أداءنا حتى نجيج الخياضات السخو أشخاصا مثقفيغ ال بج أف يكػف عشجنا الجافع لمتعمع. 

باستسخار وأف نتغمب عمى مقاومتشا لمجيج الجدجؼ. وحتى نكػف أزواجا أو آباء أفزل البج أف نقـػ بجيػد 
مجخد القبػؿ بيا شخيقا لمدعادة، مثل أنشا كدالى ومذتتػف ال يعتبخ  اىشالظ أمػر  لكغّ  .خ أنفدشامجروسة لشغيّ 

 أنشا نسيل لتزييع وقتشا بأشكاؿ سششجـ عمييا الحقا. أو ،وُيخثى لحالشا أوأنشا سخيعػ الغزب
رحيح أف التأمل يتصمب مشا التقبل التاـ لسا ىػ متاح لشا في المحطة الحالية. فمػ الومع ذلظ فسغ 

أصبت بإصابة ما وتذعخ باأللع فإف الدبيل إلى الدبلـ الحىشي يسكغ عبػره بخصػة واحجة، وىي ببداشة تقبل 
حاوؿ أف تذعخ فبيشسا تقـػ بكل ما يسكغ عسمو حتى يذفى جدسظ. إذا كشت تذعخ بالتػتخ، األلع كسا يشذأ 

في ذىشظ وجدسظ. إف التقبل  اال أىسية لي تيبالتػتخ الكامل يسمؤؾ، حتى يتحػؿ ذلظ إلى نسط مغ الصاقة ال
لحطة ىػ أسمػب قػؼ في التجرب عمى االستجابة بذكل مختمف في لحطات  الكامل لسحتػيات الػعي في أؼّ 

مغ السيع التسييد بيغ قبػؿ اإلحداسات والعػاشف غيخ الدارة في جدسظ كاستخاتيجية، بيشسا  الذجة. لكغّ 
تزسخ في نفدظ األمل في أف تدوؿ عشظ، وبيغ قبػليا برجؽ عمى أنيا بصبيعتيا مطاىخ عابخة في الػعي. 

خبلؿ ىحا األسمػب يسكغ أف تفتح الباب لشيل الحكسة وإحجاث تغييخ بالفعل. واإلشكالية أو التشاقس  فقط مغ
بإمكانشا أف نربح أكثخ حكسة ورأفة ونعير حياة مخضية أكثخ بأف نخفس أف نكػف ما  الطاىخؼ ىشا ىػ أفّ 

وتقبل األشياء كسا ىي في اعتجنا عميو في الساضي. لكغ أيزا مع الحفاظ عمى مذاعخ االستخخاء والخاحة 
 المحطة الحالية بيشسا نثابخ في تغييخ أنفدشا. 
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 مذالخا الفرل
 

 السعمسؽن الخوحانيؽن والسؽت والسخجرات وألغاز أخخى 
 

إف اإلشكالية حػؿ شبيعة الدمصة الخوحية تعتبخ مغ العػائق األولى التي يػاجييا السخء أثشاء مداره 
التأممي. وإذا ما كانت ىشالظ حقائق ىامة لكي يكتذفيا الداعي مغ خبلؿ االستبصاف، فبل بج حيشيا أف يكػف 

مسخء أف يتػقع وجػد شيف واسع مغ ىشاؾ شخؽ مختمفة لمقياـ بحلظ سػاء أكانت أفزل أو أسػء. وىشا ال بج ل
الشاس في ىحا السدار مغ كافة األشكاؿ واأللػاف مغ الخبخاء والسبتجئيغ والحسقى والججاليغ. وفي شبيعة 

الشرابيغ تبلحق كل مجاؿ مغ مجاالت الحياة. إال أنو مغ الرعب اكتذاؼ الججل أشباح الحاؿ فإف 
إف ىحا يعتبخ شبيعيا عشجما يتعمق األمخ بالسػاضيع الخوحانية. والحساقة في األمػر الخوحانية. ولدػء الحع ف
مغ السسكغ لظ أف تتستع بذكل مباشخ بقجرات مثل قجرات  لكغ عشجما تتعمع رياضة كالجػلف مثبل فإفّ 

ودوف  ،السعمسيغ في ىحه الخياضة كسا ويسكغ لمسعمع بجوره أف يقّيع تقجمظ وبكل وضػح في ىحه الخياضة شبعا
ؼ مجاؿ لجور الخياؿ في ذلظ. فالحقائق الستعمقة بيحه الخياضة كميا واضحة لمجسيع، فإذا لع تتسكغ أف يتخؾ أ

مغ السسكغ أف تتعمع ذلظ مغ أؼ شخز يسكشو  مغ تدجيج الكخة البيزاء الرغيخة في االتجاه السصمػب فإفّ 
ذخز الخبيخ والسبتجغ يكػف الفخؽ بيغ ال القياـ بحلظ. لكغ عشجما يتعمق السػضػع بإدراؾ وىع الحات فإفّ 

 كبيخا ججا. إال أف ما يعتبخ أكثخ صعػبة في ىحا السجاؿ ىػ تقييع مؤىبلت السعمع ومجػ تقجـ الصالب.
في وصف السعمسيغ الخوحانييغ الحيغ يتستعػف بقجرات معيشة سػاء  gurusتدتخجـ كمسة "غػرو"  

مجرب  تبلمحتيع، فمػ أصخّ اإلخبلص مغ أو متخيمة. وىع يصمبػف درجة غيخ عادية مغ  أكانت حقيقية
، وتشبح مسارسة الجشذ، وتعير كل ليمةالجػلف عمى أف تحمق رأسظ، وأف تشاـ ما ال يديج عغ أربع ساعات 

تبحث عغ مجرب جػلف ججيج. لكغ عشجما يصمب سحيشيا فعمى نطاـ غحائي مغ الخزار غيخ السصبػخة، 
 الصبلب خيار سػػ االنرياع لحلظ. أما ػف السعمسػف الخوحانيػف مثل ىحه األمػر، ال يك

، وىػ عمى الفػر ومجسػعة مغ األتباع'لسحىب أو شائفة" غخيبة  الغخب صػرةفي تثيخ كمسة غػرو 
مػقف معخوؼ بأنو يثيخ صػرا اجتساعية مذػىة ومخوعة. غالبا ما نجج في السحاىب العجيبة والسجتسعات 

البائديغ والدحج الحيغ يحكسيع أشخاص مرابػف باضصخابات الخوحانية اليامذية مجسػعة مغ السشبػذيغ 
 Jim مثل جيع جػند ،عقمية أو أمخاض نفدية لكشيع يتستعػف بذخرية كاريدمية. عشجما نشطخ في مجسػعات
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Jones  مؤسذ وزعيع معبج الذعػب وديفيج كػريرDavid Koresh  الجيشية  الجاوودؼ الفخع شائفةقائج
فإّف مغ  عشج الشطخ إلى ىحه السجسػعات ،Marshall Applewhiteومارشاؿ أبمػايت مؤسذ بػابة الجشة 

الرعب أف نفيع كيف ألقى مثل ىؤالء األشخاص سحخىع عمى أتباعيع، ىحا عجا عغ كيفية استسخار ىحه 
أف أثبتت مغ ىحه السجسػعات  كبل السجسػعات في مثل ىحه الطخوؼ السخوعة مغ الحخماف والسخاشخ. لكغّ 

  ف يكػنػا عمى استعجاد لتجميخ أنفديع.ألتى السثقفيغ مغ الشاس العدلة الفكخية واإلساءة الفكخية تجفع ح
فسثبل كاف تذارلد ماندغ  ،ىشاؾ شيف مغ الحكسة األخبلقية يسكغ أف يكػف عميو ىؤالء السعمسػف 

Charles Manson ما وكحلظ بالشدبة ليدػع وبػذا ودمحم وجػزيف سسيث وكحلظ األمخ بالشدبة  اغػرو نػع
كػرية واألنثػية في أدياف العالع. مغ أجل أغخاض ىحا الكتاب أرػ أف الفخؽ الػحيج بيغ لجسيع الذخريات الح

سثبل ف في السجتسع. ودرجة تيسيذيعالسحاىب والصػائف العجيبة وبيغ أؼ ديغ آخخ يعتسج عمى عجد األتباع 
فأصبحت ا السديحية أم ،والسػرمػنية بالكاد أصبحت ديشا ،شطخ لمديانتػلػجيا كصائفة ومحىب غخيبما يداؿ يُ 

ألف سشة. لكغ ال شائل مغ الدعي في البحث عغ أؼ فخوؽ في مبادغ ىحه الصػائف واألدياف قبل أكثخ ديشا 
 مغ أجل إضيار فخوقات واختبلفات في مكانتيا ومشدلتيا. 

أو أنيع عمى استعجاد لسغادرة  ،يجعي بعس السعمسيغ الخوحانييغ بأنيع عمى اتراؿ مع السػتى 
بعزيع اآلخخ تعاليع مشصقية يقجـ بيشسا  مى سفيشة فزاء أو أنيع حكسػا قارة أشبلنصذ األسصػرية.األرض ع

إال أنيع قامػا بادعاءات سخيفة حػؿ الكػف وأسباب األمخاض.  ،حػؿ شبيعة الحىغ وأسباب السعاناة البذخية
عشجما ندسع بأف شخرا ما يعتبخ "غػرو" فحلظ يعشي بأف تبلميحه يعصػنو قيسة ويقجرونو. وتمظ السعتقجات 

ح تعتبخ األساس بغس الشطخ عغ دوافعيع لمقياـ بحلظ سػاء أكانت سيئة أو جيجة أو يالتي يحسميا ىؤالء التبلم
 ا يذكمػف تيجيجا لجيخانيع أـ ال.كانػ 

لجػ السعمسيغ القجرة في أؼ مجاؿ عمى مداعجة تبلميحىع أو التدبب باألذػ ليع، ولحا فإف رغبة أؼ 
نيل الحطػة والقبػؿ عشج معمسو يسكغ أف يؤدؼ إلى استغبللو عاشفيا أو ماليا أو  شخز في إحخاز تقجـ أو

وبالتالي فإف معتقجاتو ال بج وأف تتزسغ كل سؤاؿ يتعمق  ،ياةجشديا. لكغ الغػرو يدعع بأنو يعمع فغ الح
بتحقيق الحياة الكخيسة لتبلميحه. ال تػجج أؼ عبلقة تتزسغ شيفا واسعا مغ اإلحداف أو اإلساءة عجا عغ 
عبلقة الػالجيغ بأبشائيع أو عبلقة الغػرو بتبلميحه. ولحا فإنو ليذ مغ السجىر أف يتزسغ اإلخفاؽ األخبلقي 

اؿ والشداء الحيغ يقػمػف بجور الغػرو بعس األشكاؿ مغ الشفاؽ والخيانة التي قج نججىا في أؼ مكاف. لمخج
وإذا ما عمسشا بأف اليجؼ مغ عبلقة السخيج أو التمسيح بالسعمع أو الغػرو تجور وتتسحػر حػؿ فزح أوىاـ األنا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%8A
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ا فإف مذكمة الثقة ىحه تعتبخ أمخا معقجا والتخمز مشيا، يربح حيشيا أؼ تػجيو يقجمو مقبػال ومبخرا. ومغ ىش
 مغ الرعب حيشئح التسييد بيغ التعميع الجيج واإلساءة. ألفّ 

الدوار  كمسا كاف ُيدأؿ غػتيو أوشػ عغ تعاليع الدف كاف بكل بداشة يخفع إصبعو. مخة سأؿ أحجُ 
ـ أوشػ بقصع إصبع ىحا : "ماذا يعمع معمسظ؟" قاـ عشجىا الربي أيزا بخفع إصبعو. قاالربيَّ  أوشػ خادـَ 

ثع ناداه أوشػ وعشجما عاد الربي  ،الخادـ بعجما سسع بسا قاـ بو. بجأ الخادـ بالرخاخ مغ األلع وركس بعيجا
  .1رفع أوشػ إصبعو ووصل الخادـ لحطتيا لبلستشارة

اؼ انحخ  السدتحيل التشبؤ بسجػتعاليع الخأفة، فإنو يبجو حيشيا مغ مغ  شفل ُيعجإصبع  كاف قصعإذا 
السعمع الخوحاني بذكل كامل عغ معاييخ األخبلؽ التقميجية. يذكل ىحا مذكمة مغ الشاحية الشطخية في 

 سػؼ يشطخ لحجسالجراسات الستعمقة بحلظ ومغ الشاحية الشفدية في العجيج مغ السجتسعات الخوحانية. ودائسا 
أقرى أشكاؿ السعاممة قدػة وإىانة  وبالتالي فإنو حتى أنو أمخ مغ أعخاض الخػؼ أو التعمق. التمسيح عمى

قج يصمب الغػر أو السعمع الخوحاني  الذخز، فسثبل صالح ذلظعمى أنيا في  ُتفّدخعمى يج أؼ غػرو سػؼ 
دافع قخار رفس ىحا العخض أال تخػ أف تقاـو ذلظ؟  فمساذا-مسارسة الجشذ معظ أو مع زوجظ أو زوجتظ 

 11تخرز  تخغب بأفأف تتغمب عميو؟ أال  والحؼ تخيجيخؾ ذ مشفرمة عغ غالدخي ناشئ عغ وْىع أنظ نفْ 
في السئة مغ دخمظ لؤلشـخ أؼ )معتدؿ ديشي(؟ لساذا أنت متعمق ججا بثسار عسمظ؟ ما قيسة االستشارة أصبل 
بالشدبة لظ؟ أال تحب القياـ بتشطيف الحسامات واالعتشاء ببيػ األشـخ مّجة ساعات متػاصمة؟ ىل تطغ أنو ال 

مية؟ أال تطغ بأف ىحه األىسية التي تعصييا لشفدظ يميق بظ تأدية مثل تمظ الخجمات مغ أجل تمظ الغاية الدا
ما يجب أف تتخمى عشو قبل أف تجرؾ شبيعتظ الحقيقية؟ إنو مغ السييغ عشجما تخػ معمسظ يخقز عاريا  يى

تسحػرؾ حػؿ نفدظ؟  لظ مجػالخوحاني؟ أال تخػ بأف ذلظ كاف مجخد مخآة تعكذ  وبقية السجتسعأماـ والجيظ 
سكشو أف يترخؼ كحلظ؟ حدشا، ما الحؼ يجعمظ إذف تطغ بأف افتخاضاتظ الزيقة حػؿ إف خبيخا مدتشيخا ال ي

 االستشارة صحيحة وحقيقية؟ 
 

بل عجب إذف أف العجيج مغ الشاس قج أصابيع األذػ مغ خبلؿ فإذا عمسشا شبيعة ىحه المعبة، 
الدمصة الكبيخة التي ُمشحػىا عبلقاتيع مع السعمسيغ الخوحانييغ. أو أف العجيج مغ السعمسيغ أساؤوا استخجاـ 

عمى حياة غيخىع. يعتبخ السجاؿ األخبلقي ىحا أمخا مذػشا وآخحا في التدايج ألنو ما مغ زعيع شائفة عجيبة 
وغخيبة أو زعيسا ساديا أو مختبل أو أنو في سقػط ششيع إال ويػجج مغ التبلميح واألتباع ما يرخ عمى أنو 
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ع بأف بعس الشاس الحيغ يسذػف عمى ىحه األرض مايدالػف يعتقجوف ومغ السجىر أف نعم السديح السشتطخ.
بأف أشخاصا مغ أمثاؿ جيع جػند وديفيج كػر ومارشاؿ أبمػايت ىع مخّمرػف حقيقيػف. يسكششا القػؿ بأنو ما 
مغ زعيع روحي كاف ُيشطخ إليو بالعرسة والقجاسة، إال وكاف مغ تخؾ اّتباعو مغ الشاس مػقشا بجشػنو وخصخه. 

 لػ ُقجـ أؼ مغ ىؤالء السعمسيغ لمسحاكسة بشاء عمى أسػأ ما قيل عشو، لتع ششقو دوف إفبلتو مغ ذلظ العقاب. و 
عمى كل حاؿ، صحيح بأف دور الغػرو ىػ جحب عجد أكبخ مغ األتباع مغ الخجاؿ الػاثقيغ بأنفديع 

حج أف يديف كػنو رياضيا ، فبل يسكغ أللمسػضػع بجو نتيجة شبيعيةي ذلظف فإ ومّخة أخخػ،والشخجدييغ! 
لكغ يسكغ لمسخء أف يديف  ،محتخفا أو عالسا في صشاعة الرػاريخ أو شباخا ماىخا لفتخة شػيمة مغ الدمغ

أولئظ الحيغ يشجح في خجاع الشاس في ذلظ ولفتخة شػيمة ىع يكػف مغ ويخجع الشاس بأنو مدتشيخ بارع. غالبا 
 البقاء عمى ذلظ الحاؿ إال إذا جسع العجيج مغ الشاس حػلو.ألنو ال يسكشو  ،يتستعػف بذخرية كاريدماتية

ربسا كاف أوؿ رجل عاد و  ،مغ وضع السعاييخ ىشاىػ  G. I. Gurdjieffجي. آؼ. غػرجيف إّف  
مغ أسفاره مغ الذخؽ وجعل مغ نفدو معمسا روحيا شخعيا في الغخب. لقج كاف مثاال كبلسيكيا لسحتاؿ 

فقج تسكغ مغ جحب وجسع أتباع حػلو مغ أناس أذكياء وناجحيغ مغ أمثاؿ عالع الخياضيات  ،مػىػب
والسؤلفيغ  Georgia O’Keeffeوالخسامة جػرجيا أوكيف  Henri Poincaré الفخندي ىشخؼ بػيغ كارؼ 

وكاثخيغ ماندفيمج. وقج تسكغ مغ  René Daumalوريشيو دوماؿ  J. B. Priestleyجي. بي. بخيدتمي 
 Geraldوجيخالج ىيخد  T. S. Eliot صػؿ حتى لذخريات المعة مثل ىكدمي وتي. إس. إليػتالػ 

Heard ومغ خبلؿ جيػد تمسيحه الخئيدي بي دؼ أوسبشدكي .P. D. Ouspensky  تسكغ مغ جعل فخانظ
مثل ىحه العبارة التي  ."2أف يعمغ أف "غػجيف أعطع رجل في العالع Frank Lloyd Wrightلػيج رايت 

 جر مغ معاييخ رايت الشخجدية تجعمشا نجرؾ الكثيخ حػؿ االنصباعات التي يتخكيا غػرجيف عمى الشاس. تر
وأنو يديصخ عمى أفكار وسمػكيات الشاس  ،مسا عمسو غػرجيف لصبلبو ومخيجيو أف القسخ كاف حيا

مغ باريذ يسزػا أرواحيع في لحطة السػت. كاف يجعل الدوار لقرخه القخيب  وأنو يبتمعغيخ السدتشيخيغ، 
ويعيجوا الحفخ في يصسخوىا نيارا كامبل في حفخ خشادؽ تحت أشعة الذسذ ثع ما يمبث أف يصمب مشيع أف 

مكاف آخخ. البج أف غػرجيف قج أحجث انصباعا شخريا قػيا وإال لسا تسكغ مغ االستسخار في ىحا اإلفداد. 
السبادغ غيخ السشصقية والجشػنية، وأشمب مغ ع مثل ىحه كشت ذلظ الذخز الحؼ سيعمّ لػ أنشي مغ أنا واثق 

 بقى لي صجيق عمى وجو األرض مع نياية أسبػع واحج. ت، لسا وببل معشىشبلبي القياـ بتزحيات مؤلسة 
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فائجة عمى العػد بيقج ال  ،تبجو ببل معشىوأمػر أعساؿ شاقة، ب القياـ ال أقرج ىشا أف اإلجبار عمى 
 عميظ أف تقـػ Navy SEALsسثبل حتى تربح عزػا في فخقة سيمد لمبحخية األمخيكية فشخز ما. 

. واختيار األفخاد بعج إرادة مشظبتجريبات شاقة ججا قج تعتبخىا ضخبا مغ التعحيب إذا فخضت عميظ دوف 
يات البحخية الخزػع لمتجريبات ىػ ما يجعل البحخية األمخيكية تخّخج نخبة مغ أفخاد القػات الخاصة في العسم

فيي تذبو شقػس اإلعجاد  ،عسمية االختيار ىحه تعتبخ سيئة التي ال مثيل ليا في أؼ مكاف في العالع. لكغّ 
أنو يتع رفس أفزل السمتحقيغ  -سبيل السثاؿ  عمى-مغ السعخوؼ و لسخحمة الخجػلة في بعس الثقافات. 

ال تدسح ليع التي  مغ اإلصاباتعجد ػف مغ يعان قج فيع ،حدبحّطيع الديء فببخنامج التجريبات ىحا لسجخد 
باالستسخار في التجريب في أصعب أسابيع التجريب والحؼ يتزسغ خسدة أياـ ونرف مغ التجريبات الذاقة 

مشخفزة  حخارة درجاتفي جسبازية، الخياضات الو  ،خصيخة في القػاربالتجريبات الججا في الخمل الخشب و 
ولئظ الحيغ أتسػا ىحه التجريبات خاضػا تجخبة ال يعخفيا أحج مغ البذخ أ . لكغّ ةقميم نػـٍ  ساعات، مع ججا

ف كل واحج مغ الحيغ يذاركػنيع في جػالت القتاؿ قج خزع إخارج مجيشة إسبارشة في اليػناف القجيسة. و 
  لشفذ ىحه السحغ.

السمل ببداشة  جػىخه، وأفإف أوؿ األشياء التي يتعمسيا مغ يسارس التأمل أنو ال يػجج شيء مسل في 
ج حاالت مغ ناشئ عغ قمة االنتباه. إف تػجيو ما يكفي مغ االنتباه يجعل مغ تجخبة مثل االنتباه لمَشَفذ تػلّ 

اليقطة واالنتباه ألشيخ وسشػات عجيجة. كل غػرو يعمع أف السثابخة وبحؿ الجيج ىي أسمػب في اختبار مجػ 
وفي ىحا لحىغ البذخؼ واستغبللو بشاء عمى ىحه الحقيقة. قػة بريختو. وغشي عغ الحكخ أنو يسكغ التبلعب با

باغػاف شخؼ السعخوؼ أيزا بأوشػ ) تبلميحيخوؼ الرحفي فخانديذ فيتدجيخالج لقاءاتو بالعجيج مغ الدياؽ 
قزػا سشػات في األعساؿ السييشة والحيغ  ،مغ محاميغ وأشباء وميشجسيغ وأساتحة جامعات السثّقفيغ راجشير(

سعجاء ججا بسا يقػمػف بو  اجسيع واحيث بج 3مجتسعيع الخوحي في والية أوريغػف في أميخكاوالػضيعة في 
بالفعل يسكغ أف يكػف التخمي عغ الصسػحات السادية مغ أجل  تجريب لمتغمب عمى الشفذ. ومتفخضيغ أن

حقيقتيغ وىسا فيو تغمب عمى الشفذ. ويطيخ ىشا تعارض بيغ  اتجريب -بانتباه وابتياج  -القياـ بعسل مييغ 
 بيشسا يتّع استغبللو أثشاء تمظ العسمية.  ،سةأنو يسكغ أف يتعمع شخز ما أمػرا قيّ 

حجا عشج نقصة ما، وأعتقج أف قبػؿ الصخفيغ يشبغي أف يكػف أمخا أساسيا في  أف يزعلكغ ال بج لمسخء 
جيعيع باستسخار عمى ذلظ. ىحه العسمية. يسكغ لمستقجميغ لمتجريبات البحخية االندحاب في أؼ وقت، ويتع تذ

فالرػت الجاخمي الحؼ يقػؿ ليع بأنيع ال يسمكػف مقػمات جشجؼ في البحخية تعدزه عغ قرج كمسات السجربيغ 



 
 

 

122 
 

ىحا ما يسيد تجريبات و  ،يشدحب مغ البخنامج مغ ال يسمظ مقػمات ذلظ حتى-عبخ مكبخات الرػت  غالبا-
والصػائف الغخيبة غالبا ما يشتيظ السبجأ األساسي مغ ضخورة البحخية عغ التعحيب الحقيقي. لكغ في السحاىب 

أؼ أولئظ الحيغ تسكشػا مغ حل  ،وذلظ بأشكاؿ كثيخة. ال أنكخ أف الخجل أو السخأة السدتشيخة حقا قبػؿ الصخفيغ،
لغد اإلحداس بالشفذ التقميجؼ تساما وإلى األبج، قج يدتصيعػف إيقاظ شبلبيع ومخيجييع والسداىسة في 

ارتيع مغ خبلؿ مخالفة معاييخ أخبلقية أو ثقافية معيشة. لكغ يبجو أف مثل ىحه األمثمة الستصخفة لسثل استش
عمى أنيا " الحكسة السجشػنة"  الخوحاني والتي غالبا ما يذار إلييا في األدب -التقميجية ىحه الترخفات غيخ 

ألدب. فكل األمثمة عمى ىحه ث الشتائج السشذػدة سػػ في صفحات كتب ىحا الذكل مغ احجِ ال تُ  -
عجـ اإلشكاالت كانت أقخب بكثيخ لمجشػف مغ الحكسة، وال تذيج وتجلل إال عمى الذيػات الحدية ومذاعخ 

يعاني مشيا الغػرو الحؼ أقرجه في سياؽ الكبلـ ىشا. ويبجو أف القرز القجيسة حػؿ أحجاث  األماف التي
قرز اإلساءة  أو-قرز الدف التي ذكختيا في األعمى  في كسا-ليا مغ العشف أدت الستشارة مغ تعخضػا 

الجشدية التي تبجو كػسائل أدبية تعميسية، ليدت شخوحات دقيقة حػؿ الكيفية التي تع بيا نقل الحكسة مغ 
 السعمع لمتمسيح عمى نحػ مػثػؽ.

_________________ 
 

ىحا أّف يبجو إذ  ،مجتسع روحانياكتذاؼ مذاكل نفدية واجتساعية في أؼ ، في العادة، مغ الديلإّف 
مغ التبعات األخخػ لسذخوع الدسػ فػؽ الشفذ. فالعجيج مغ الشاس يشبحوف العالع ألنيع ال يججوف مكانا 

بالشدبة فمخضيا لمعير فيو، ويسكغ استخجاـ أؼ مغ التعاليع الخوحانية في تبخيخ االفتقار القيخؼ لمصسػح. 
فإف أؼ محىب يشتقج البحث عغ الشجاح السادؼ قج يكػف  ،الفذلويخذى  ،لذخز لع يشجح بعج في أؼ شيء

عػدة يدّيل عسمية ال -الحب واالمتشاف والخضا والصاعة  أؼ مديج مغ -اإلخبلص لمغػرو إّف مثيخا وجحابا. 
ف شبيعة ىحه العبلقة بيغ الصالب والغػرو يسكغ أف تؤدؼ بالصالب إلى فإالػاقع وفي رحية لمصفػلة! الغيخ 

 عغ ذلظ بذكل رائع الجقة: Peter Marinوقج عبخ الكاتب بيتخ ماريغ  ،العبػدية الفكخية والعاشفية شكل مغ
تجسعت في تشييجة جساعية مغ الخاحة. وقج الصاعة "لسعمع كامل". في داخميع يسكششا سساع أنفاسيع 

بل عمى نحػ يعيج  ،بخاءةعمى األقل النعتاقيع وإلقاء حسميع جانبا وعػدتيع لمصفػلة! لكغ ليذ بذكل يججد ال
د ليع ما يقػمػف بو وكيف يقػمػف بو. ال بكل صخاحة وبػضػح. فاآلف يشتطخوف أف ُيحجّ  اتكاليتيع مغ ججيج

ال؟ مغ الػاضح أف ىشاؾ حقائق وأشكاال  بل مغ السدتحيل أال نذعخ بو بذكل ما. ولعَ  ،يسكغ إنكار إحداسيع
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البج أف ىشاؾ أناسا ثقات في األمػر الخوحانية ورحالة  مغ الحكسة لغ يرل إلييا معطع الشاس وحجىع.
في مكاف ما البج مغ أف ىشاؾ حقائق غيخ تمظ الحقائق السحبصة الستػفخة لجيشا، و متسخسيغ وأدالء ومخشجيغ. 

في مكاف ما البج مغ إمكانية لمػصػؿ لعالع أكبخ مغ ىحا. وإذا ما لـد األمخ مغ أجل الػصػؿ لحلظ أف نزع 
ال؟ لساذا ال نعتخؼ بسا ال نعخؼ وال نخزع لذخز يعمع ويفعل، والحؼ  فتشا وعشاد األنا لجيشا، فمعَ جانبا عجخ 

  4صيع مغ مشصمق الثقة والشية الحدشة؟سػؼ يعمسشا إذا ما وضعشا جانبا أحكامشا، فشُ 
الدمصة، لبعس أشكاؿ  تسيل لمخزػع –أؼ خبيخ  أو-العبلقة مع أؼ معمع روحي أو غػرو إّف 

تجمذ أمامو بجاية.  ذلظ؛ لحلظ فأنتمغ السفتخض أف الخبيخ يعمع  ال تعمع ماذا تحتاج ألف تعمع؟ لكغّ  فأنت
الزسشي ىشا. خبخاء التأمل مػجػدوف، والخبيخ في التأمل ىػ شخز يسكشو  سّمع الدمصةفبل يسكغ تجاوز 

 مداعجتظ في إدراؾ حقائق معيشة حػؿ شبيعة ذىشظ. 
 يبجو أفّ  إذ ،كسا نطغ واضحا  الخابط بيغ الدسػ فػؽ الحات والدمػؾ األخبلقي يبجو لدػء الحع ال 

بيشسا يكشػف  ،عمى استشياض مثل ىحه الخؤػ في اآلخخيغوالقجرة  ،رؤػ روحانية أف يستمكػا الشاس يسكغبعس 
س، فقج ال عيػبا أخبلقية فادحة داخميع. لكغ ليذ صحيحا دائسا إشبلؽ كمسة "محتاليغ" عمى مثل ىؤالء الشا

بالزخورة يتطاىخوف بأف لجييع برائخ روحانية، أو أنيع قادروف عمى تحفيد مثل ىحه التجارب  ىؤالء يكػف 
كػف ذلظ دواء كافيا لبقية مبلمح يال  والسسارسة قجداخل اآلخخيغ. لكغ بشاء عمى مدتػاىع في التجريب 

االختبلفات الثقافية مغ حجتيا. عمى سبيل ما يشذأ مغ ذلظ مغ مذاكل مغ السسكغ أف تديج  لكغّ  ،شخرياتيع
السثاؿ ما ىػ العسخ السشاسب لسسارسة الجشذ؟ ليذ بالزخورة أف نحرل عمى نفذ األجػبة مغ مجيشة 

بعس مجارس الفمدفة البػذية تخكد عمى الخأفة والمصف وعجـ  مػمباؼ في اليشج إلى مجيشة بػسصغ في أمخيكا.
لكغ  حا مسا يػفخ الحساية مغ األذػ مغ جخاء إساءة استخجاـ الدمصة.األذػ بجرجة ىائمة وغيخ عادية، في

  حتى ىشا قج يجج السخء أحيانا معمسا مبجبل بحذ أخبلقي يذبو ذلظ الحؼ عشج قخصاف.
والحؼ كاف معمسا روحانيا مغ التبت، لشأخح عمى سبيل السثاؿ البلما تذػغياـ تخونغبا ريشبػتذي 

سكيخا عشيفا وزيخ نداء. كاف تخونغبا السعمع الخوحاني لمذاعخ ألغ غيشدبخغ  فدوفي الػقت نُممَيسا، لكشو كاف 
Allen Ginsberg،  السخات وفي حفمة اليالػيغ لصبلبو إحجػ فقج جحب حػلو أعطع الذعخاء في أمخيكا. في

وصجيقتو  W. S. Merwin الكبار كاف مغ ضيػؼ الحفمة شاعخ أمخيكا السدتقبمي دبميػ. أس. ميخويغ
شمب تخونغبا مغ حخاسو بأف يخمعػا مبلبذ سيجة في الدتيغ مغ وقج  ، Dana Naonذاعخة دانا ناوِف ال

بيا عارية حػؿ قاعة التأمل. لع يذعخ ميخويغ ودانا باالرتياح تجاه ذلظ  روايحسمػىا ويجو بالقّػة، ثع أف عسخىا 



 
 

 

124 
 

لبلستخاحة. لكغ تخونغبا شمب مغ مجسػعة مغ شبلبو بأف يحىبػا  اإلى غخفتيس أف يعػدامغ األفزل  ورأيا أفّ 
عشجما رفزا فتح الباب شمب تخونغبا مشيع أف يخمعػا الباب. و  ،ويبحثػا عغ الذاعخيغ ويعيجوىسا إلى الحفمة

دفاعو عغ أثشاء إال أنو  ،أحجث فتح الباب بالقػة فػضى، فسيخويغ كاف معخوفا بأنو شخز ىادغ ومدالعوقج 
يبجو  بيخة، لكغزجاجة  بػاسصة الػجو واألذرععجيجة في  ليع بصعشاتتدبب  ،في وجو مغ تيجسػا عميو نفدو
أماـ  ا، وتع جمبيسايسينفد افي نياية األمخ سمسو مشطخ الجـ وما رأػ مغ أفعالو،  دفاعو بدببانيار في أّنو 

 السعمع.
أف  افصمب مشيس ا،بدبب قػة األنا عشجىسثشيغ اال تساما، بسعاقبةالحؼ كاف حيشيا ثسبل  ،تخونغباقاـ و 

بشاء عمى ما أورده و . امبلبديس اصمب مغ حخاسو أف يخمعػا عشيسف، رفزا ذلظ يسالكش ا،يشدعا ثيابيس
صمب الذخشة. حاوؿ لػاحج مغ بيغ الحذج بفي حالة ىدتيخية، واستشججت دخمت حيشيا دانا فإّف الكثيخوف 

خارج ه نفدو َلَكع ىحا البصل في وجيو ثع شمب مغ الحخاس أف يدحبػ الصبلب أف يتجخل إال أف تخونغبا أحج 
  الغخفة.

عمى أنو جدء ذلظ اليجـػ عمى ميخويغ ودانا إلى العجيج مغ شبلب تخونغبا فقج نطخ كسا ىػ متػقع و 
ظ غيشدبخغ الحؼ لع يحزخ ذلأما . اكاف القرج مشيا تيحيب األنا عشجىسالتي  مغ التعاليع الخوحانية الدامية

 "، ىلبالذخشة"اترمػا قجـ التقييع التالي في مقابمة أجخيت معو: " في مشترف ذلظ السذيج: فقج الحجث 
كع مغ البذاعة في ذلظ؟ كاف سػؼ يشداح الحجاب عغ حكسة الذخؽ في تمظ المحطة، وىي كانت تخيج  تجرؾ
، اخمع الباب!" عجا عغ أف امبلبديس ا! أقرج، يا لتفاىة السػقف! المعشة! اندع عشيس"الذخشة"تصمب أف 

إال أنو  ،في أمخيكا *جاء بجػىخة رائعة مغ حالة مغ التذػير األخبلقية التي ميدت فتخة الييبد غيشدبخغ
 عخاة   أوضح لشا لغد العبلقة التقميجية بيغ السعمع الخوحاني وتمسيحه. ال شظ أف رفس ميخويغ ودانا الخقَز 

أماـ الشاس ال يقترخ فقط عمى تسدكيع بخرػصيتيع واستقبلليتيع وحدب. وليذ مغ السدتحيل أو مسا ال 
في ضاىخه أسمػبا يبجو يسكغ ترػره أف يترخؼ السعمع الخوحاني أو الغػرو بيحا الذكل القرخؼ الحؼ 

الحجث السييغ يسكغ  لظكاف ذأخبلقيا نابعا عغ حذ مغ الخأفة. ليذ ىحا أمخا ال يسكغ ترػره. في الػاقع 
ترػره بالشدبة لسيخويغ ودانا حتى في أعقاب ما حجث، ألنيسا استسخا لعجة أياـ مغ بعجىا في إكساؿ الديسشار 

عشج الشطخ آلثار سمػؾ تخونغبا الجشػني عمى نفدو فعمى أؼ حاؿ و وتمقي مديج مغ التعاليع مغ تخونغبا. لكغ 
 لحكسة مدتشيخة.  بل يسكغ اعتبار ذلظ نتيجة  فى تبلميحه، )حيث تػفي بدبب إدمانو عمى الكحػؿ( وعم

                                                 
*
وهً حركة شبابٌة نشأت فً الوالٌات المتحدة فً ستٌنٌات وسبعٌنٌات المرن العشرٌن وتعتبر هذه  Hippies الهٌبزانتشرت الثمافة  

 لنفعٌة.الحركة مناهضة للمٌم الرأسمالٌة، حٌث ظهرت بٌن طالب بعض الجامعات فً الوالٌات المتحدة كظاهرة احتجاج وتمرد على المظاهر المادٌة وا
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شالب غخبي  بتييئة تخونغبا فقج قاـ فزائح السؤسدة التي أنذأىا تخونغبا في ذلظ السػقف. لع تشتوِ 
وإعجاده ليكػف خميفتو. كاف تشدف أوؿ رجل غخبي يتع تذخيفو بأف  Ösel Tendzin أشمق عميو أوسل تشدف 

معمسي البػذية التبتية. تست السػافقة عمى تعييغ تشدف عمى أنو الػصي لمتعاليع يكػف جدءا مغ سمدمة 
“"Vajra Regentذلظ الػقت. السبجميغ فيحيشيا، وىػ مغ أكثخ السعمسيغ التبتييغ  *" حتى مغ ِقبل الكارمابا 
أخبلقيا حيث كاف يجبخ شبلبو مغ الحكػر  وكاف مشحبل ،تشدف شخرا ثشائي السيػؿ الجشدية الػاقع كاففي و 

أصيب  مغ غيخ السثمييغ عمى مسارسة الجشذ معو، وكاف يعتبخ ذلظ شكبل مغ إعبلف بجء حياتيع الخوحانية.
لكشو استسخ بسسارسة الجشذ بجوف واٍؽ مع أكثخ مغ مئة رجل وامخأة دوف إخبارىع  ،بعجىا بسخض اإليجز

، وحاولػا غ الشاس اآلخخيغ في مجمذ اإلدارة في مؤسدتو بسخض الػصيّ بسخضو. وقج عمع تخونغبا والعجيج م
لغ يتدبب لو بأؼ أذػ  وعجه أنولكغ بعج انتذار الفزيحة ادعى تشدف أف تخونغبا  ،جيجىع أف يبقى ذلظ سخا

حانية يطيخ أف الفيخوس في دمو لع يأبو إذا ما كاف يقـػ بتجريباتو الخو و ماداـ يدتسخ في تجريباتو الخوحانية. 
فقج مات واحج مغ ضحاياه بسخض اإليجز بعجما نذخه بيغ آخخيغ. ال يجج السخء عشج لقائو بتخونغبا  ،أـ ال

سػػ ذىغ يجىذظ بخمػه التاـ مغ الخجل. يسكغ أف يكػف ىحا أمخا جيجا إذا افتخضشا أف ذلظ الذخز كاف 
إنو يحػؿ بيششا وبيغ  ىاـ، إذاجتساعي الخجل لو دور  لكغّ  ممتدما بدعادة اآلخخيغ وضساف حياة كخيسة ليع.

عشج اعتقاد السخء باستشارتو الكاممة فإف ذلظ يذبو قيادة الديارة بجوف و الترخؼ مثل الحيػانات في البخية. 
، وىحا اوإال فإف ذلظ سيكػف خصيخ إبصاء الدخعة، وىحا ال يذكل خصخا إذا لع تكغ تحتاج لمتػقف أو  ،فخامل

 ر بجوف القيػد األخبلقية التقميجية يطيخ واضحا فيسا يمي مغ تعاليع تخونغبا:أنو يسكغ العيباالعتقاد 
مغ القػانيغ أو األنساط الثابتة. فإذا  الشفذ بسجسػعة]األخبلقيات[ أو االنزباط ال يعتبخ مجخد ربط 

دمو دػؼ يترخؼ حيشيا بشاء عمى انفتاحو. ولغ يمفوشخرا مشفتحا ججا  ،كاف البػديداتفا ببل نفذ تساما
اتباع أؼ قػاعج أخبلقية وإال صار خاضعا ألنساط معيشة. مغ السدتحيل لمبػديداتفا أف يجمخ أو يؤذؼ غيخه 

. إنو يترخؼ بشاء عمى ما وذاؾلحلظ ال يسيد بيغ ىحا  ،فقج فتح نفدو تساما ،ألنو يجدج مفاىيع الكـخ العميا
اإلشبلؽ بل نتػاصل في السػاقف السختمفة كسا  ىػ كائغ....فإذا كشا مشفتحيغ تساما دوف مخاقبة أنفدشا عمى

دتخجـ الرػرة السجازية لمبػديداتفا في غالبا ما تُ …حيشيا سيكػف ما نقـػ بو نقيا وساميا ومصمقا.فىي، 
ترخفاتو مثل مذي الفيل. فالفيمة ال تدتعجل، بل تسذي ببطء وثقة عبخ الغابة خصػة بعج األخخػ وىي تبحخ 

  6تختكب أؼ أخصاء. والوتدقط فبل تتعثخ  ،في شخيقيا

                                                 
*
وهً أكبر المدارس  Karma Kagyuهو لمب تبجٌلً  ٌطلك على من ٌتولى رئاسة مدرسة كارما كاغٌو  The Karmapaالكارمابا  

 المترجم - الفرعٌة لمدرسة الكاغٌو المعروفة فً الفلسفة البوذٌة
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مع تجخبة يسمكيا بعس ببل شظ إف حالة الحخية والشية الحدشة العفػية التي يرفيا تخونغبا ىشا تتفق  
كاف حقيقيا أو غيخ ذلظ( يسكغ لآلخخيغ تذكيمو حػليع. لكغ الخأفة ببل حجود أالشاس وتعبخ عغ إدراؾ )سػاء 

إف فكخة أف شخرا ما ليدت لجيو القجرة عمى ارتكاب إذ الخصأ ىي أمخ آخخ.  والعرسة عغىي أمخ، 
أخصاء قج تثيخ تخػفات أخبلقية واضحة بغس الشطخ عغ مدتػػ اإلدراؾ عشج ذلظ الذخز. فأؼ شخز 

متدببة في  تشجفع بحعخبل وحتى  ،درس الخوحانية الذخقية في الغخب يعمع أف ىحه الفيمة غالبا ما تتعثخ
  خخيغ أثشاء ذلظ.إصابة نفديا والعجيج مغ اآل

ُتطيخ عيػف السخء وىسا قػيا بحياة داخمية. وىحا الػىع صحيح، لكشو وىع. عشجما نشطخ في عيػف 
أو رأؼ ما، ربسا.  شذػةإنداف آخخ، يبجو وكأنشا نخػ نػر الػعي يمسع مغ العيػف نفديا. ىشاؾ لسعاف مغ ال

ال تأتي مغ العيػف  ،ذخز عمى قيج الحياةحتى أقل ما يذيخ إلى أف ال ،مداجية أو شخرية كل حالة لكغّ 
بل مغ العزبلت السحيصة في الػجو. فإذا بجا وكأف عيػف الذخز ممبجة بالجشػف أو اإلرىاؽ فإف المـػ يقع 

َوْيِخيَّة الَعيِشيَّة. وإذا ضيخ الذخز مذخقا ومتألقا بحكسة العرػر، فحلظ التألق ال يأتي مغ  عمى الَعَزَمة الج 
الػىع قػؼ فبل يػجج شظ في أف تجخبة الذخز مغ اإلشخاؽ الجاخمي يسكغ أف  يفعمو بيا. لكغّ  العيػف بل مسا

 ترل مغ خبلؿ الشطخات. 
طيخوف التداما مشقصع الشطيخ في الشطخ مباشخة ليذ صجفة إذف أف السعمسيغ الخوحانييغ غالبا ما يُ 

مػؾ ناشئ عغ راحة عسيقة في في عيػف اآلخخيغ. يسكغ الشطخ إلى ذلظ في أفزل حاالتو عمى أنو س
ؿ نطخنا خبسا أنو ببداشة ال يػجج أؼ سبب في أف نحػّ فبشاء عمى ىحا و حزػر اآلخخيغ واىتساـ عسيق بيع. 

الحفاظ عمى الشطخ في عيػف اآلخخيغ مباشخة يسكغ أف يربح أسمػبا مغ الترخؼ بذكل  بعيجا عشيع. لكغّ 
أناس أيزا يحافطػف عمى نطخات جامجة وقاسية ليذ بدبب روحاني، وبالتالي أمخا متكمفا ومرصشعا. ىشاؾ 

ألؼ سبب أو محاولة مشيع ليطيخوا بيا عمى أنيع مشفتحػف ومحتخمػف، بل ىػ وال  ،انفتاحيع أو اىتساميع بظ
شكل مغ الشخجدية والديصخة والعجوانية. فالسرابػف باختبلالت عقمية يجيجوف الشطخ في العيػف مباشخة 

 وبذكل استثشائي.
. سػؼ يعمع معطع القخاء نطخة حازمةكػف ىشاؾ قػة ىائمة في تأف فإّف باألمكاف ميسا كانت الجوافع و 

شخز  ، لكغ إذا أردت أف تذيج مثاال قػيا في مذاعخ العطسة التي يسكغ أف تطيخىا عيػفُ ما أتحّجث عشو
إال أنشي قابمت العجيج مغ أمثالو  ،أقابل الخجل سا عميظ إال أف تذاىج بعس السقاببلت مع أوشػ. لعفما، 

 7ولكغ الصخيقة التي يدتخجـ فييا لعبة الشطخات السباشخة مدمية ججا.
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شي في مخحمة ما مغ حياتي، وبعج دخػلي في مجاؿ الخوحانيات، صخت مدعجا  عمى ىحا أعتخؼ أن
مغ قابمت وكأنو كشت أنطخ بعسق في عيػف كل  ،شبيعة السحادثة عغالشطخ وبرخؼ  ،فأيشسا ذىبتالشحػ، 

يجج بعزيع ذلظ  مدعجا، بيشساال شظ أف العجيج مغ الشاس يجج في ىحا أمخا  ،محبػبي الحؼ شالت غيبتو
بعزيع ومغ كبل  أنشي سحختويبجو  ،إلى أحاديث متبادلة مع غخباءأيزا مدتفدا ججا. لكغ ىحا أدػ 

 ، معي بعزا مغ الفمدفات السدميةالجشديغ بسثل ىحه الشطخات مغ محادثة واحجة. ولػ أنشي تجػلت حامبل
وما  ،ولػ كشت حخيرا عمى جسع شبلب حػلي، فإنشي أشظ في أنشي كشت حيشيا قج خمصت األمػر ببعزيا

 أنشي لسحت السدار الحؼ اتخحه الججالػف الخوحانيػف خبلؿ التاريخ. ىػ أكيج 
إنو يجرؾ جسيع الشاس الحيغ مغ السثيخ لبلىتساـ ىشا أنو عشجما يكػف السخء في مثل ىحه الحالة، ف 

ما في  بعيػف شخزيمعبػف نفذ المعبة. كانت ىشاؾ العجيج مغ السػاجيات، فسا كانت تمتقي فييا عيػني 
بيششا فجأة حخب الدحخة، فشحغ شخراف غخيباف يحسمقاف ببعزيسا البعس لفتخة أشػؿ مسا تثػَر الغخفة حتى 

أف تمعب ىحه المعبة فتخة شػيمة بذكل كاٍؼ حتى  وأكثخ مسا ىػ مقبػؿ ثقافيا. حاوؿْ  ،تقبمو جيشاتشا الحيػانية
تبجأ بالجخػؿ في لقاءات ومػاجيات غخيبة مغ نػعيا. ال أتحكخ متى تػقفت عغ الترخؼ بيحا الذكل، لكششي 

كسا أشخت سابقا و  .يدتحق االنتباه لشػع الشطخات السباشخة التي نتبادليا فإّف األمخ مع ذلظو تػقفت بالفعل. 
فإف االندعاج والزيق الحؼ نذعخ بو عشجما تمتقي عيػنشا بعيػف اآلخخيغ ماىػ إال نتيجة مدعجة لحلظ 

فإف غياب  ،اإلحداس بكػنشا نفدا بعيشو. عشجما يتغمب السخء عمى مقاومة الشطخ في عيػف شخز آخخ
  الػعي بالحات يربح أمخا مفعسا بالحيػية.

 

 

 لعيؽن تأم ل الشعخ في ا
 

 )حدب افي عيػف بعزكس اانطخ  التأمل، وببداشةاجمذ مقابل الذخز الحؼ يذاركظ في ىحا 
 السدافة التي بيشكسا، يسكشكسا اختيار عيغ واحجة لمتخكيد في الشطخ إلييا(.

 دوف كبلـ.  افي الشطخ لبعزكس ااستسخ 
 الزحظ أو أّيا مغ مطاىخ عجـ االرتياح. اتجشب
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، في الَشَفذيسكغ إضافة األساليب األخخػ التي مخ وصفيا في ىحا الكتاب، خاصة الحزػر الحىشي  
 وأسمػب دوغبلس ىاردنغ في التأمل والبحث في " حالة انعجاـ الخأس". 

 
ىحه األمػر السؤسفة حػؿ مغ ُيفتخض بأنيع خبخاء مدتشيخوف وحػؿ  أف نذيجإنو ألمخ محبط 

نياية " عمى ذلظ في كتابي األوؿ حػؿ مثاؿأورد ىشا ما كتبتو و لكشو يسكغ أف يكػف مدميا.  ،مخيجييع
 ":اإليساف

فقامػا يبحثػف عغ  أعخؼ مجسػعة مغ السحاربيغ القجماء الحيغ كانػا يدعػف وراء تجارب روحانية.
ا بجا ىشجوسيمسارس يػغا ة الشياي وججوا فيمعمع في الكيػؼ والػدياف في جباؿ اليسبليا لعجة أشيخ، إلى أف 

وفي مخونتو  ،في ُنحػلو ونحافو مثل يدػع ىحا اليشجوسي مسارس اليػغاليقػدىع في تجخبتيع. كاف  أنو مؤىل
ما لبث ىؤالء حتى جمبػا ىحا الخجل األعجػبة بدخعة إلى أمخيكا و بذعخ أشعث حتى ركبتيو. و مثل القخد، 

والحؼ شاءت  ،صاحبشا الشاسظ مغ تثقيف فتخة مشاسبةبعج يعمسيع سبل اإلخبلص واالنفتاح الخوحاني. ل
رأػ أنو مغ  الطخوؼ أف يثيخ جساؿ شكمو الخارجي والذكل الحؼ يزخب فيو عمى الصبمة إعجاب اآلخخيغ،

لسا جاء بو مغ تعاليع تخبػية مثيخة لئلعجاب أف يسارس الجشذ مع أجسل زوجات األشخاص الحيغ  البلئق
وكانت تمظ المحطة لحطة اختبار صعبة لحلظ ، كا. استيل بيحه العبلقات مشح البجءكفمػه في سفخه إلى أمخي

كانت زوجتو  ،وإف لع أكغ مخصئا ،عمى حج ضشيو الخجل الحؼ يجب أف يقخر بيغ إخبلصو لسعمسو وزوجتو. 
مثل الخب  إف معمسيا كاف "مدتشيخا تساما" وقخويا عاشقا مشجفعاإذ متحسدة لسثل ىحا التسخيغ في "التانتخا"، 

 لؤلكل، حتىكخيذشا! بجأ ىحا الخجل القجيذ شيئا فذيئا باالرتقاء بأذواقو ومتصمباتو الخوحانية وكحلظ في شييتو 
ولشا أف نتخيل ذلظ الخجل  بػضة بالفانيبل مغ نػع ىاغغ دا السديشة بالكاشػ. سػػ فيو جاء يـػ لع يكغ ليفصخ 

باحثا عغ وجبة مدتشيخة لسعمسو  ماركت رفػؼ الدػبخالجيػث في تجريبات مغ التأمل وىػ يجػؿ بيغ 
ما و . مصمقا ليذ مغ باب اإلخبلص لمسعمع لكشو ،بأؼ وصف السدتشيخ، يسكغ وصف ما قاـ بو ىحا الخجل

  8ج.إلى بمجه اليش تولبث أف أعيج ىحا الغػرو مع شبم
ف نتحايل عمى فكخة سغ غيخ السسكغ أومع ذلظ ف كل ما نحتاج معخفتو. يكػف ذلظقج  ،بػضة لمفصػر

كسا في غيخىا مغ سائخ األمػر، مغ البحث عغ التعاليع عشج أشخاص أكثخ  ،أنو البج في األمػر الخوحانية
عبلمات ىحا اإلنجاز والبخاعة قج ال تكػف دائسا واضحة لشا. بالشدبة لسػضػع  مشا بخاعة وأكثخ إنجازا، لكغّ 

لصالب قج تخمق ضخوفا مبلئسة لخجاع الشفذ، وبالتالي فخصة الخوحانية فإف السدافة الطاىخة بيغ السعمع وا
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مغ السسكغ عمى أية حاؿ بقميل مغ الحع والتسييد بيغ ما ىػ  إلساءة استخجاـ الدمصة واستغبلليا. لكغّ 
صحيح وخصأ أف نتجاوز ىحه السذاكل أثشاء حرػلشا عمى التعاليع مغ أشخاص أكثخ حكسة وأكثخ فيسا مغ 

  مغ التجارب. أنفدشا ليحا الشػع
أقجـ ىشا مثاال مغ قرتي ليذ بقجر ىائل مغ الغخابة. شػاؿ فتخة العذخيشات مغ عسخؼ درست مع  

لكششي لع أدخل معيع أبجا بأؼ شكل مغ  ،العجيج مغ السعمسيغ الحيغ كانػا بسثابة غػرو بالسعشى التقميجؼ
 أدرؼ إذا ما كشت أعدو ذلظ لحدغ التي سػؼ أتحخج مغ التػصية بيا لآلخخيغ. ال السحخجة أوالعبلقات 

ذلظ الخط والحج الفاصل في السبالغة مغ اإلخبلص لمسعمع. مغ  في قصعأو ألنشي لع أرغب أبجا  ،الحع
بأنشي لع آخح تمظ الشريحة  الشاحية التقميجية ُيَذجع األفخاد وُيحَفدوف عمى الشطخ لمغػرو عمى أنو كامل. أقخ  

ما، شطخ إليو عمى أنو كامل بذكل عمى محسل الجج، إال بالسعشى البديط أو الدخيف مغ أف الػعي نفدو قج يُ 
بالخغع مغ أف السعمسيغ الحيغ تعمست عمى و بسعشى أف اإلدراؾ الكامل لمحخية الستأصمة فيو ىػ أمخ مسكغ.  أو

د الثقافي والعيػب الجدجية مثميع مثل أؼ بل شظ بذخا وعخضة لشفذ التحيّ لكشيع كانػا ب ،أيجييع كانػا رائعيغ
 إنداف عادؼ. 

أكثخ استشارة مغ نذخ  ىشاؾ فكخةجي تدويج ابشة أخيو لع يكغ -عمى سبيل السثاؿ عشجما أراد بػنجا
يطيخ  صػرتيا في جخيجة محمية لغيخ الستدوجيغ بعج أف قاـ بجفع مبمغ مغ الشقػد لسرػر فػتػغخافي حتى

عاديا ججا. بالشدبة  وتعتبخ أمخا ،بذختيا بمػف فاتح أكثخ. كانت مثل ىحه السسارسة واسعة االنتذار في اليشج
. ما كاف بػسعي البذخة الدسخاءلي كاف ىحا األمخ مخادعا وفيو تعرب وانتقاص مغ حق األشخاص ذوؼ 

أو أف بػنجاجي لع يدتشخ  ،ب الثقافيةسػػ أف استشتج إما بأف االستشارة فذمت في التخمز مغ ىحه الخواس
 لكغ في كمتا الحالتيغ لع أكغ ألنطخ لسثل ىحا الحل لسذكمة الدواج بأنو "الحل الكامل". و بعج. 

درست تعاليسيع عغ بعج  أولئظ الحيغإف السعمسيغ الخوحانييغ الحيغ التقيت بيع شخريا، وكحلظ 
يسكغ وصفيع بأنيع معمسػف، ثع أولئظ الحيغ يسكغ  يسكغ ترشيفيع عمى شيف كامل: ىشاؾ أولئظ الحيغ ال

وصفيع بأنيع معمسػف رائعػف لكشيع ال يخمػف مغ العيػب، ثع ىشاؾ السعمسػف الحيغ رغع بذخيتيع ما يداؿ 
فييع الكثيخ مغ الخأفة وصفاء الحىغ ويبجوف خاليغ مغ األخصاء والعيػب مسا يجعميع مثاال عمى مغ جشػا 

 ،انية. ىحه السجسػعة األخيخة تدتحق مشا االىتساـ، وىع مغ يخغب اإلنداف بسقابمتوثسار السسارسات الخوح
 لكغ السجسػعة الثانية أيزا يسكغ أف تكػف مفيجة.
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ونتيجة  ،وبدبب ما قيل عشيع مغ قرز محبصة ،بعس السعمسيغ سػاء مغ الشداء أو الخجاؿإّف  
ىحا ال يشفي كػنيع متأمميغ مػىػبيغ. يريب  كغّ ألعساليع الصائذة قج يذػىػف مفيـػ الدمصة الخوحية، ل

لفخص التي تتاح ليع بدبب إلياـ اآلخخيغ في اإلخبلص االقػة و نتيجة الفداد العجيج مغ ىؤالء السعمسيغ 
وبعزيع محنب بدبب السبالغات اليدلية  ،األساشيخ التي تحاؾ حػليعبترجيق واالنفتاح. بعزيع قج يبجأ 

 !حػؿ أىسية تاريخيع الخوحاني. فعمى الذارؼ تػخي الححر
أف تكػف ىشاؾ مؤشخات واضحة عمى أف معمسا ما ال يدتحق االىتساـ السػجو إليو.  بالصبع يسكغ

الخوحانية  وبالتالي فإف اآلراء ،يجب الشطخ إلى تاريخ الججاليغ والسخادعيغ عمى أنو سبب في اليبلؾو 
 ،لجػزيف سسيث، وإؿ روف ىابارد يسكغ تجاىميا دوف حجوث مخاشخ. يعتبخ اليػس باألرقاـ أيزا أمخ خصخا

التعامل معو وكأنو مجخد سحخ يجعمو شكبل مغ أشكاؿ الخخافة، وعمع األرقاـ ىػ  الحداب لو سحخه، لكغّ ف
 مع أفّ و مغ قبل شبلبو.  نا مغ السعمع وغباء  مقبخة لمفكخ. يعتبخ قياـ السعمع بإصجار الشبػءات دجبل أو جشػ 

نساذج الطخوؼ السشاخية  )مثلاستقخاء واستشتاج أمػر مغ البيانات العمسية واألنساط التكشػلػجية  بإمكاف السخء
عشجما يحيغ مػعج وال سّيسا أو قانػف مػر(، إال أف معطع التشبؤات السفرمة حػؿ السدتقبل مثيخة لئلحخاج 

االتراؿ مع مداعع ف كسا أواىع.  1117شخز يخبخؾ بثقة عغ العالع في عاـ أّف أّؼ  فبل بج ،تحققيا
كائشات غيخ مخئية سػاء كانت تبث مغ وراء القبػر أو مغ مجخة أخخػ ال يجب أف تثيخ سػػ الزحظ 

شػيبل  التي اّدعت J. Z. Knighمثل جي. زؼ. نايت  ةسال أضغ أف أحجا يخغب في اتخاذ معمّ و والدخخية. 
 .ويدسى رامثاعاـ  35.111شصق بكمسات كائغ فزائي عسخه ت ابأني

زعع شخؼ وقج  ،الدحخبػاسصة خ عمى أحجاث العالع وال أضغ أنو كاف ىشالظ أؼ غػرو أثّ 
نتيجة الحخب العالسية الثانية مغ خبلؿ حجدا وشخيكتو التي تمقب باألـ أنيسا  Sri Aurobindoأوروبيشجو

عجـ لفي تمظ الحالة أنو لع تػجو ليسا مدؤولية أخبلقية كاف مغ السدتغخب . )9لخوحيةقػاىع في الػساشة ا
أوروبيشجو السصػلة والتي ال يسكغ  نتجاىل كتبذلظ سبب آخخ يجعمشا و إنياء الحخب بذكل أسخع مغ ذلظ!( 

  قخاءتيا.
 ظلكشّ  ،السعمعبذكل عاـ ال بج لظ أف تشصمق مدخعا مغ الباب عشج إحداسظ بأؼ خجاع مغ جانب 

بالتأكيج قج تحتاج إلى أف تأخح بعيغ الشطخ بعس الفخوؽ الثقافية عشج السعمسيغ وكحلظ مجػ الزخر الشاتج 
 - أعمغ معمع عطيع مغ معمسي الجزوغتذغ عمى سبيل السثاؿ السخاتإحجػ في فصجر عشيع مغ كحب.  عسا

أنو سيكػف ىشاؾ يـػ ال يتع فيو تشاوؿ المحػـ  -وىػ في حقيقة األمخ مغ أكثخ الشاس الحيغ قابمتيع إلياما 
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(.  التبت شخز مغبالشدبة ألؼ يعّج ذلظ تزحية كبيخة ) بعج فتخة قميمة مغ و ألنيع معتادوف عمى أكل المحـػ
في المحطة التي و مغ الدتيظ.  قصعة  خمدة  مػعج الغجاء، دخمت الغخفة وأمدكتو بالجـخ السذيػد وىػ يأكل 

العجػز الساكخ، قاـ بمف قصعة القرجيخ كأنيا كخة ورماىا لدوجتو مثل العب كخة يسخر  رآني فييا ىحا البلما
خجاعا أو دجبل مقرػدا مثل  ال يسّثلىحا  الخدائغ. لكغّ إحجػ ثع قحفتيا زوجتو فارتصست خمف  ،كخة جانبية

كاف ىحا السعمع قج ففي الػاقع و  ع،ذلظ الحؼ ُيقرج بو التبلعب بالتبلميح أو مغ أجل الخفع مغ مقاـ السعم
 مغ أخصائو. كثيخا  متػاضعا ولع يبحؿ جيجا في أف يخفع مغ مقاـ نفدو أبجا وىحه الرفة تذفع لو 

أبجا بأؼ معمع روحاني مدتشيخ تساما بالذكل الحؼ يتخيمو العجيج مغ البػذييغ واليشجوس.  لع ألتقِ 
أؼ قػػ مغ الجبلء البرخؼ أو أؼ قػػ أخخػ جائع مغ وْىع وجػد الشفذ أو ال وأقرج ىشا باالستشارة التحخرَ 

لكششي أبقى مشفتحا أماـ أؼ دليل حػؿ ىحه الطػاىخ مثل الجبلء البرخؼ والتخاشب عغ بعج وما إلى  ،خارقة
ذلظ. لكغ بسا أنيا لع تطيخ في التجارب السخبخية فحلظ دليل قػؼ عمى عجـ وجػدىا. يدعع الباحثػف الحيغ 

البيانات مػجػدة وأف الجليل عمى مثل الطػاىخ يسكغ رؤيتيا مغ خبلؿ ما يحجث  يجرسػف مثل ىحه األشياء أف
. لكغ أولئظ الحيغ يعتقجوف أف معمسيع الخوحاني 10مغ أنساط والتي تحجث عبخ آالؼ مغ السحاوالت التجخيبية

خاءة فيع يطشػف أف شخرا معيشا يسكشو ق ،لجيو قػػ خارقة ال يفكخوف ضسغ اآلثار اإلحرائية الزعيفة
في حياتي أؼ حالة ضيخ فييا  لع أرَ و األذىاف والقجرة عمى شفاء السخضى والقياـ بغيخ ذلظ مغ السعجدات. 

دليل عمى مثل ىحه القجرات بذكل مػثػؽ أو بسرجاقية عالية. ولػ أف شخرا واحجا عمى ضيخ االرض يسمظ 
تي يسكغ إثباتيا في السختبخ. لقج قػػ روحانية بأؼ درجة أو أؼ شكل فإف ذلظ سيكػف مغ أسيل الحقائق ال

غالبا ما يقاؿ عمى سبيل السثاؿ بأف و جع العجيج مغ الشاس بدبب ىحه السخاوغات التقميجية حػؿ ىحه الشقصة؛ خُ 
إضيار ىحه القػػ بشاء عمى الصمب سيكػف أمخا فطا مغ الشاحية الخوحانية، وحتى شمب مثل ىحا الجليل 

اَل ُتْؤِمُشػَف ِإْف َلْع َتَخْوا »(: َفَقاَؿ َلُو َيُدػُع: 48: 4 حشاغ قبل الصالب. )يػ التجخيبي يعتبخ عبلمة عمى الذظ م
 إف مغ ال يقػؿ عغ ذلظ دجبل وخجاعا فإف حياة كاممة تشتطخه مغ خجاع الشفذ والحساقة. « " آَياٍت َوَعَجاِئَب 

القياـ بيحا و  ،الشفذ ال يحتاج السخء ألف يؤمغ بالقػػ الخوحانية حتى يتسكغ مغ التغمب عمى وىع
لع أقابل أبجا شخرا ما أبجع في ذلظ السجاؿ. لقج درست عمى يج العجيج مغ الشاس و  ،يسكغ أف يكػف مزمبل

خبلؿ الحيغ كاف ُيفتخض بأنيع مدتشيخوف تساما بحلظ السعشى، وحتى مغ ادعى مشيع ذلظ بػضػح. ولكغ مغ 
ع مذاعخ العطسة عشجىع والتي كانت أمخا مذتتا في تجخبتي فإف ذلظ لع يدد مغ قيسة تعاليسيع سػػ تزخي

 سياؽ حجيثيع وإلقائيع تعاليسيع. 
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وسػاء أكاف مسكششا أف يتستع السخء بتجخبة دائسة مغ اإلحداس بالدسػ فػؽ الحات، فإف تيقغ الصالب 
عشج قياـ السعمع  مغ أف معمسو كامل االستشارة ىػ أمخ فيو الكثيخ مغ السبالغة واإلفخاط وغالبا ما يثيخ الذكػؾ

 بقػؿ أو فعل شيء سخيف. 
بأنشي اعتقج أنو ُيبَالغ بخدود الفعل تجاه فذل بعس السعمسيغ الخوحانييغ أو عشج وجػد  أكخر ثانية

مذاكل وعيػب عشج األتباع وكأف مثل ىحه الدقصات أو السذاكل تفقج قيسة العبلقة بيغ السعمع والصالب مغ 
 عمى عبلقاتشا بتذبيو مجازؼ بعبلقة الدواج، ىشاؾ الكثيخ مغ األمثمة حيث السبجأ. يسكغ أف ندتعيغ ى

 مؤسدة الدواج. يختقي لسعاييخأف القميل مشيا  أحج، ويبجوال يحدج عمييا  األقل تمظ التيالدواج الديئة أوعمى 
وأف  عيػب،فييا بحج ذاتيا إف التخكيد عمى مذاىج التعاسة األسخية قج يؤدؼ إلى استشتاج أف فكخة الدواج 

 عمى مخاشخ. ، ومثل ىحا االستشتاج فيسا أضّغ يشصػؼ تشذئة األشفاؿلعمى البذخ أف يججوا شخيقة أفزل 
ىحا عجا عغ  ،بالخغع مغ أنشي لع أجج إلى ىحا الػقت أؼ مجتسعات روحانية تدتحق مشي أف أنزع إلييا

ج مغ الشاس الحيغ تعمسػا الكثيخ مغ أنشي أعخؼ العجي فييا، إالوجػد العجيج مغ الجالئل عمى وجػد مذاكل 
 نفدي تعمست أمػرا ىامة مغ خبلؿ ذلظ.  روحاني، وأناخبلؿ قزاء فتخات شػيمة في صحبة معمع 

وىل أف الحخية الحقيقية أمخ  ،ىحا كمو مخاوؼ حػؿ إذا ما كانت االستشارة أمخا مديفا قج يثيخ 
ثمسا يعخؼ ذلظ أؼ مسارس محتخؼ لمتأمل. وىحه لكغ بذكل مؤقت، تساما مو ف ذلظ مسكغ إمسكغ؟ بالتأكيج 

وبالتالي ال أجج أؼ سبب يفدخ لساذا لع  ،المحطات يسكغ أف تديج في مجتيا وفي تكخار حجوثيا مع السسارسة
مجخد القجرة عمى التأمل والجمػس باالستخخاء وكأنظ الػعي مجة  يتخمز أؼ أحج مغ وىع الشفذ. لكغّ 

ية يسكغ أف يكػف مرجرا لمخاحة الكبيخة مغ السعاناة الحىشية، ال داعي إلى أف لحطات قبل نذػء الفكخة التال
 الديخ فيو. نجشي ثسارنشتطخ حتى نياية السدار لكي 

 
 

 الحىؼ عمى حافة السؽت
 

دوف االلتقاء بأناس تجىذيع تجخبة "االقتخاب مغ  الخوحانية السختمفةال يسكغ التشقل بيغ الجوائخ 
 السػت". وقج تع وصف ىحه الطاىخة كالتالي: 
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كل شيء  جدجؾ وتخاقبأنظ خارج بوإحداس  ،شذػةلحطات متكخرة مغ مذاعخ الدبلـ وال
. تخػ نػرا المعا غيخ أو فخاغاتخػ نفقا مطمسا  حػؿ جدجؾ أحيانا مغ مػقع ما. ال شعػر باأللع.

جو أحيانا وكأنو كائغ مغ الشػر، يشيخ بالحب وقج يتحجث ويتػاصل مع الذخز. إف المقاء عادؼ يب
 أشخاص قج تػفػا لكغ الذخز الحؼ يسخ بيحه التجخبة يجركيع.مع بكائشات أخخػ غالبا ما يكػف 

يبلحع الذخز انتعاش العجيج مغ الحكخيات وحتى استعخاضا كامبل لحياتو. أحيانا قج يراحب ذلظ 
وكأنو سػؼ ُيجاف. قج يخػ "عالسا آخخ" غالبا بجيع الجساؿ. والذعػر بػجػد حػاجد ال يسكغ  مذاعخ
 .11في الغالب ثع العػدة لمجدع بتخدد ،تجاوزىا

 
ىحه التجارب تختمف  لكغّ  ،مثل ىحه القرز جعمت الشاس تعتقج بأف الػعي مدتقل عغ الجماغإّف 

وال يػجج أؼ مطيخ واحج مذتخؾ فيسا بيشيا جسيعا. قج يػجج شخز ما يعتقج بأنو لػ تع البحث  ،عبخ الثقافات
في مجاؿ معيغ مغ األمػر غيخ السادية لطيخت حيشيا بعس الحقائق الكػنية غيخ السذتخكة. قج ال يخفس 

ا بعج السػت عشج اختبلؼ في حالة م السخء وجػدمغ السؤكج أال يتػقع و اليشجوس والسديحيػف ىحه الفكخة. 
لكغ ىشاؾ تقاريخ ذكخت قررا حػؿ ذلظ.  ،األشخاص في جشػب اليشج عغ األشخاص في شساؿ اليشج

مغ الشاس الحيغ  % فقط 11أو  71سػؼ يشدعج الستحسدػف لتجخبة االقتخاب مغ السػت إذا عمسػا أف 
  .13يقتخبػف مغ السػت الدخيخؼ يتحكخوف أؼ تجخبة مغ ذلظ القبيل

تختبط بالقياـ بأؼ استشتاجات حػؿ تجخبة االقتخاب مغ السػت ىي أف  مة األعسق التيالسذكلكغ 
أف العجيج  الػاقع يطيخفي  األشخاص الحيغ مخوا بتجخبة واحجة مغ مثل ذلظ تحجثػا عشيا ولع يسػتػا بالفعل.

يع في حالة مغ ىؤالء لع يكػنػا بالفعل أماـ خصخ حقيقي لمسػت. وأولئظ الحيغ تحجثػا عغ تخؾ أجدام
أنذصة دماغية. حتى في بعس الحاالت  تػقف عشجىع أؼّ تلع  ،عمى سبيل السثاؿبعج سكتة قمبية شػارغ، 

بلبج وأف نذاط الجماغ قج عاد إذا كاف مغ السسكغ لمذخز أف يخجع فالتي تع االدعاء فييا بتػقف الجماغ، 
العسـػ إثبات أف تجخبة االقتخاب مغ الحاالت مغ السدتحيل عمى وجو  مثل ىحهفي و ويتحجث عغ تجخبتو. 

 السػت قج حجثت بيشسا كاف الجماغ متػقفا. 
يجعي العجيج مغ الصبلب الحيغ يجرسػف تجخبة االقتخاب مغ السػت أف أناسا معيشيغ قج غادروا  

سحاوالت مػضفي السدتذفى في السػت، كأجدادىع وأدركػا ما كاف يجور حػليع في تجخبة اقتخابيع مغ 
بعس األشخاص يقػلػف  عمييع. وحدف أفخاد العائمة ،وتفاصيل العسمية، عمى سبيل السثاؿ لمحياة إرجاعيع
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حتى أنيع عمسػا حقائق بيشسا كانػا يختحمػف خارج جدجىع، والتي لػال ذلظ الستحالت معخفتيع بيا، عمى سبيل 
وكأنيا ىحه التقاريخ تبجو  مثل مثلصحتو بعج ذلظ. لكغ  والحؼ ثبتت الستػفيغبو أحج أقاربو  هالسثاؿ ما أخبخ 

تتدبب في خجاع الشاس عمى وجو الخرػص، ىحا إف لع تكغ دجبل واحتياال متعسجا. وىشاؾ مذكمة أخخػ 
طيخ لشا فقط أف الحىغ البذخؼ يسمظ القجرة عمى تُ  صحيحة فإنياعمى أؼ حاؿ، فحتى لػ كانت ىحه القرز 

لبرخؼ والتخاشخ عغ بعج عمى سبيل السثاؿ(. سيكػف ىحا إدراؾ أمػر خارج نصاؽ الحػاس )مثل الجبلء ا
لساذا؟ ألنو فقط لػ تسكشا مغ معخفة أف دماغ الذخز  اكتذافا مجىذا لكشو لغ ُيطيخ أنشا نجػنا مغ السػت.

  .14لع يكغ شغاال عشجما حجث ذلظ، وإال لمـد أف نفتخض بأف دماغو كاف حيشيا نذصا
حيث يعير السخء تجخبة مغ أؼ نػع  ،استقبللية الحىغ عغ الجماغالسقياس الحؼ يشبغي إثباتو ىشا ىػ 

عي أنو مخ بتجخبة مغ االقتخاب مغ السػت دوف تجخل الشذاط الجماغي. بيغ الفيشة واألخخػ يطيخ شخز يجّ 
. ومغ األمثمة السذيػرة في ىحا الػعي[والتي يشصبق عمييا ىحا السعيار ]أؼ انعجاـ الشذاط الجماغي مع بقاء 

جخاحية تعخؼ بأنيا "  ريشػلجز لعسمية. خزعت Pam Reynoldsاؿ مثاؿ سيجة تجعى باـ ريشػلجز السج
درجة  61 جدسيا إلىفقج تع تخفيس درجة حخارة  قمبية مراحبة النخفاض درجات حخارة الجدع". سكتة

لػعائي في فيخنيايتية مسا أدػ إلى تػقف قمبيا وتػقف تجفق الجـ إلى الجماغ حتى يتع معالجة التزخع ا
الذخياف القاعجؼ عشجىا. ذكخت ريشػلجز مخورىا بتجخبة نسػذجية مغ االقتخاب مغ السػت تستعت فييا بػعي 

  كامل بجسيع تفاصيل عسميتيا الجخاحية.
ُتطيخ العجيج مغ السذاكل. فاألحجاث التي ادعت ريشػلجز أنيا شيجتيا خبلؿ تجخبة قرتيا  لكغّ 

بل "وفاتيا سخيخيا" أو بعج إعادة تجفق الجـ إلى دماغيا. أؼ بعبارة أخخػ االقتخاب مغ السػت حجثت إما ق
مجيشا جسيع األسباب التي تجعمشا نعتقج أف دماغيا كاف شغاال فبالخغع مغ التفاصيل التي أدلت بيا لمعسمية، 

تػر مايكل عشجما مخت بتجخبتيا. كحلظ لع يتع نذخ تجخبتيا إال بعج عجة سشػات مغ حجوثيا والسؤلف ىػ الجك
وىػ مغ السديحييغ الحيغ ججدوا إيسانيع بالسديح وانرب في عسمو عجة عقػد  Dr. Michael Sabo سابـػ

ليثبت ويجلل عمى أىسية تجخبة االقتخاب مغ السػت وتجخبة العالع اآلخخ بعج السػت. مغ الجمي ججا احتسالية 
الحاالت  ىحه سديفة في أفزلال والحكخياتواٍع( )حتى لػ كاف بذكل غيخ  بالذيػد تجخل التحيد والتبلعب

 التي تع تدجيميا. 
إف آخخ ما ذكخ حػؿ تجخبة االقتخاب مغ السػت والتي القت قبػال واسعا ىػ ما نذخ عمى غبلؼ 

ىحه الحالة ىػ  ججيج فيإف ما ىػ  شبيب في الحياة ما بعج السػت." حقيقة: تجخبةمجمة نيػزويظ: " الجشة 
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 وقج يجعمشا، وىػ جخاح أعراب، Eben Alexanderه التجخبة ىػ إيبغ ألكدانجرأف الذخز الحؼ مخ بيح
لقج كتب أيزا كتابا بعشػاف "الجليل عمى الجشة:  ىحا نفتخض أنو كفؤ في الحكع عمى األىسية العمسية لتجخبتو.

 Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journeyرحمة جخاح أعراب في العالع ما بعج السػت" 
into the Afterlife مكاف أحج الكتب األخخػ األفزل  في الػاقع ، وحلّ والحؼ حقق فػرا أفزل مبيعات

وىي قرة أخخػ حػؿ الحياة  Heaven Is for Realمبيعا في العقج الحؼ سبقو مثل كتاب الجشة حقيقة 
 قديذ في الخابعة مغ عسخه. السػت البغبعج السػت تقـػ عمى مغامخات تجخبة االقتخاب مغ 

قرتو  )فيال عجب مغ قمة التػافق بيغ اآلراء في ىحيغ الكتابيغ حػؿ ما يشتطخنا وراء سجغ الجماغ 
إخبارنا أف يدػع يخكب حرانا بمػف قػس قدح أو أف أرواح األشفاؿ  السفعسة باأللػاف يتجاىل ألكدانجر

كتابو  خة التي كتب فييا ألكدانجر يداؿ يتػجب عمييا القياـ بالػاجبات السجرسية في الجشة(. في الفتالالسيتيغ 
ىحا، احتل السختبة األولى في قائسة أفزل مبيعات مجمة نيػيػرؾ تايسد حيث حافع عمى السخكد األوؿ في 

وىػ مغ اشتق  - Raymond Moodyأسبػعا. وقج أشمق عالع الشفذ ريسػنج مػدؼ  56القائسة لسجة 
ألكدانجر بأنيا: " مغ أكثخ القرز السحىمة التي سسعتيا  عمى قرة -مرصمح "تجخبة االقتخاب مغ السػت" 

." عديدؼ القارغ 15في أكثخ مغ أربعة عقػد مغ دراسة ىحه الطاىخة. إنو دليل حي عمى الحياة بعج السػت
 بالحىػؿ! لئلصابةاستعج اآلف 

كاف ىشاؾ جخاح أعراب يدسى إيبغ ألكدانجر أصيب بعجوػ مغ بكتيخيا التياب  ،كاف يا مكاف
بيشسا كاف عاجدا عغ الحخكة عمى سخيخه في السدتذفى مخ بخؤػ و لدحايا ودخل عمى إثخ ذلظ في غيبػبة. ا

فقط بل لشا جسيعا ولمعمع أيزا! بشاء عمى قرة لو ليذ  ،خت مغ كل شيءفي غاية الجساؿ حتى أنيا غيّ 
لجشة مػجػدة، بكل ما فييا، اليكدانجر، فإف تجخبتو تثبت أف الػعي مدتقل عغ الجماغ، وأف السػت وْىع وأف ا

بسبلئكتيا االعتيادييغ وغساميا والسػتى الحيغ غادرونا، وىشاؾ أيزا فخاشات وفتيات جسيبلت بسبلبذ قخوية! 
ضسغ الفيع الحالي لمحىغ "والحؼ ىػ اآلف ممقى أمامشا تحت أقجامشا" بسا أف اليكدانجر أعمغ "أف ما حجث لو 

بقية حياتي أبحث في الصبيعة الحقيقية لمػعي، والتػضيح قجر اإلمكاف  قج حصع الحىغ، وأنشي أنػؼ أف أمزي
 "16 لكل مغ زمبلئي العمساء والشاس عامة حقيقة أنشا أكثخ وأكثخ مغ أدمغتشا السادية.

مغ العمساء والفبلسفة، ما  خبلفا لمعجيج، نشيفإىحا الكتاب مغ يتزح مغ الفرػؿ الدابقة ومثمسا 
مغ غيخ أف أنكخ ذلظ أو أجـد  ،فيسا إذا كاف الػعي مختبصا بالعالع السادؼ أـ الزلت مدتسخا عمى تذكيكي 

تساما مثل بقية الحىغ البذخؼ.  ،ناشئة مغ نذاط الجماغ الػعي خاصيةبو. ىشاؾ أسباب جيجة لبلعتقاد بأف 
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عغ فرمو تى ح أو-لكششا ال نعمع شيئا حػؿ كيفية نذػء معجدة الػعي. وإذا كاف ال يسكغ رد الػعي لمسادة 
ما أزاؿ أرػ أف آرائي تحتسل الرحة. أعمع أنشا ال نفيع الػعي،  فإنشي-الجماغ بذكل يخيح القجيذ أوغدصيغ 

لكغ ال شيء مسا أضغ أنشي أعخفو حػؿ الكػف أو حػؿ الديف البائغ لسعطع السعتقجات الجيشية يتصمب مشي أف 
خغع مغ أنشي ممحج ُيتػقع مشو أف يكػف مشتقجا لمعقائج أنكخ ذلظ ]أؼ انفراؿ الػعي عغ الجماغ[. بالتالي وبال

فسغ حيث السبجأ فإف ذىشي مشفتح. )إنو بالفعل  ،إال أنشي لدت عجائيا تجاه ادعاءات ألكدانجر ،الجيشية
 كحلظ(. 

لكغ ال شيء تقخيبا حػؿ ادعاءات ألكدانجر يرسج أماـ االختبار والتسحيز، وىحا أمخ مزمل عمى 
لكشيا غيخ ممسػسة. ففي كتابو عمى سبيل و فالعجيج مغ أخصائو فادحة  ،يجعي بأنو عالعوجو الخرػص ألنو 

ذخ. واألخصاء األخخػ تجيغ قزيتو السثاؿ نجج أنو يقمل مغ قيسة الخبليا العربية في الجماغ البذخؼ إلى العُ 
مغ أؼ  ا  خالييعّج ميسا كانت مؤىبلتو عمى الػرؽ فإف تبذيخ ألكدانجر بتجخبتو وىػ في غيبػبتو و  ،وتفزحو

صحة فكخية، وىحا ليذ مغ باب القدػة فأنا ال أرػ أؼ سبب في الجخػؿ في ىحا السػضػع، ىحا عجا عغ أف 
في التعامل مع  السبلييغ قخؤوا ىحا الكتاب وصجقػه. مغ أكبخ العػائق أماـ الػصػؿ ألسمػب عقبلني

الخوحانية ىػ جعل الخخافات الجيشية وخجاع الشفذ تتشكخ في زؼ العمع. إذف مغ الزخورؼ الشطخ في قرة 
 ألكدانجر بالتفاصيل. 

الجيج ما ىػ إال ضحية لؤلسمػب السديحي الصبيب أوال ىشاؾ بعس اإلشكاالت في أف ىحا  
 خاتو أثشاء غيبػبتو، إال أنو يقجـ صػرة لشفدو ىشا:األمخيكي، فسع أنو يجعي أنو لع يكغ مؤمشا قبل مغام

 
باالسع أكثخ مغ كػنو عقيجة حقيقية. لع كاف  ذلظ بالخغع مغ أنشي أعتبخ نفدي مديحيا مؤمشا إال أفّ 

أكغ ألحدج أولئظ الحيغ كانػا يخيجوف أف يعتقجوا أف السديح كاف أكثخ مغ مجخد رجل شيب وعادؼ وعانى 
عمى يج العالع؟ لقج كشت أتعاشف بذجة مع أولئظ الحيغ كانػا يخيجوف أف يعتقجوا بػجػد إلو ما في مكاف ما 

في الػاقع كشت أحدج مثل ىؤالء الشاس لسا وفختو ىحه السعتقجات مغ والحؼ يحبشا بذكل غيخ مذخوط. 
 كعالع فإف معخفتي تخفس ما يعتقجونو.أما مذاعخ مغ األماف بالشدبة ليع وببل شظ. 

القميل مغ غيخ  ال يػجج وضػح فيسا يقػلو مغ أف تكػف "مديحيا مؤمشا" دوف "اعتقاد حقيقي". لكغّ 
ػد تػافق بيغ تذكيكو العمسي واشتخاشاتو الجيشية. لجػ معطسشا تجخبة السؤمشيغ سيشجىذػف بدبب عجـ وج

 Francis Collins كافية في مثل ىحه األمػر ألنشا نعمع أف "السمحجيغ الدابقيغ" مغ أمثاؿ فخانديذ كػلشد
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ي الحؼ أمزى فتخة شػيمة عمى حافة اإليساف، فكاف يذتاؽ ألشكاؿ مغ السػاساة العاشفية بحجة تذبو تمظ الت
ييب  أخف نديع حتى يعرف بيع في الياوية. البج وأنكع تحكخوف أنو إف عشج مراصي الجماء الحيغ ما 

كل ما احتاجو األمخ حتى ُيثبت ألػىية يدػع وقيامة السػتى ىػ مشطخ شبلؿ متجسج. وكسا فبالشدبة لكػلشد 
في كبل الحالتيغ فإف إدراؾ و ىػ الخكػب عمى جشاح فخاشة مغ السيمػسات.  سشخػ فإف ما احتاجو ألكدانجر

 بل الغياب السصمق لمججية الفكخية الحؼ ُيفدخ فيو الجساؿ.  ،الجساؿ ليذ ما نحدجه
كل ما في ادعاءات ألكدانجر يسكغ أف نمحطو مغ خبلؿ تكخاره لتأكيجاتو التي ال مبخر ليا مغ أف 

ة" و"معصمة" و "محىػلة لحج التػقف رؤاه لمجشة حجثت بيشسا كانت القذخة السخية عشجه "متػقفة" و"غيخ نذص
الكامل". إنو يجعي أف تػقف الشذاط في القذخة السخية كاف "واضحا مغ شجة وشػؿ فتخة مخضو بالتياب 

 CTمغ خبلؿ الَتْرػيخ الَسْقَصِعّي الُسَحػَسب  global corticalالدحايا وبدبب نذاط القذخة السخية الكمي 
 سحخريغ الحيغ يعسمػف لجيو فإف ىحا ُيفتخض بأنو ِعمع!واالختبارات العربية." بالشدبة لم

عقب في رد لو و  ،في كتابوو  ،في مقالة لدػء الحع يطيخ مغ خبلؿ الجليل الحؼ يقجمو ألكدانجر
نذاط بعجـ ادعاءه السحػرؼ  أف يثبتما يسكغ  أنو ال يفيعوفي العجيج مغ السقاببلت،  ،انتقادؼ لو في العمغ

فالجليل الحؼ يقجمو إما أنو مزمل وزائف )مثاؿ ذلظ أف الَتْرػيخ الَسْقَصِعّي الُسَحػَسب ال القذخة السخية. 
يدتخجـ في قياس الشذاط الجماغي، أو أنو ال صمة لو بالسػضػع )مثبل ما قالو ليذ ميسا ال مغ قخيب أو 

وال يسكغ ألؼ دليل يجسع  بعيج مغ كػف ىحا الذكل مغ التياب الدحايا كاف "نادرا حدب القياسات الفمكية" (
مخاجع لمبيانات  إلى أؼّ  بيغ الديف والبعج عغ السػضػع أف يزيف شيئا لمعمع الدميع. ال يذيخ ألكدانجر

والترػيخ السقصعي  fMRبالخنيغ السغشاشيدي الػضيفي  مغ الترػيخالػضيفية التي يسكغ الحرػؿ عمييا 
َماِغ وُمَخصَُّط َكْيَخِبيَّ  PETباإلصجار البػزيتخوني . وال يبجو أنو يجرؾ أف السصمػب ىػ تقجيع مثل EEGِة الجَّ

ىحه األدلة لجعع ادعاءاتو. يسكغ ببداشة القػؿ بأف العائق الحؼ يسشعشا مغ أف نتخح دليمو عمى محسل الجج 
الع ىػ أنو ال يػجج سبب يجعمشا نقتشع بأف القذخة السخية عشجه كانت غيخ نذصة عشجما مخ بتجخبة االنتقاؿ لمع

التفديخات األكثخ مشصقية لتجخبتو،  خ تعسجه إىساؿَ طيِ اآلخخ. إف ما يطشو ألكدانجرمغ أنو قج أثبت ادعاءاتو يُ 
فيػ باستسخار يؤكج عمى أمػر مثل شجة مخضو بالدحايا وكع أف إصابتو ببكتيخيا إؼ كػالؼ ]أؼ البكتيخيا 

انت بذاعة الترػيخ السقصعي السحػسب الحؼ [ كأمخ نادر، وكع كEscherichia coliاإلشخيكية القػلػنية 
 خزع لو. 
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وبالتالي فإف أؼ تمف  -فقج ألف كتابا  -تعسل اآلف  مغ الطاىخ أف القذخة السخية لجػ ألكدانجر
"شامبل أو كميا". وإال فإنو سيقػؿ باالدعاء  أف يكػف بشيػؼ قج ضيخ في الترػيخ السقصعي السحػسب ال يسكغ 

ؽ مغ أف القذخة السخفية كانت بأكسميا قج تعخضت لمتمف ثع نست مغ ججيج! ال غيخ السشصقي عمى اإلشبل
تختبط حالة الغيبػبة بأؼ شكل مع التػقف التاـ لشذاط القذخة السخية. في الػاقع ُتطيخ دراسات الترػيخ 

إلى  51السخضى تحت تأثيخ التخجيخ( يتستعػف ب% )مثلالعربي أف السخضى الحيغ في حالة غيبػبة 
. وعمى حج عمسي ال يطغ أحج أف الػعي ىػ مجخد ما يحجث في القذخة 17مغ نذاط القذخة السخية %71

 الجماغية. 
مع ذلظ ما ىػ إال جخاح أعراب يجعي اآلف أنو يقمب الشطخة و لساذا ال يعمع ألكدانجرىحه األمػر؟ 

العمسية لمعالع عمى أساس أف القذخة السخية لجيو كانت خاممة تساما في المحطة التي كاف فييا يبتيج في 
عمى أف ىحا  التأكيج ثانية )معأفزل أياـ حياتو برحبة السبلئكة. حتى لػ أف القذخة السخية كميا تػقفت حقا 

ء ال يسكغ أف يكػف معقػال(، فكيف يسكغ أف يعخؼ أف رؤاه لع تحجث في الجقائق والداعات التي تمت االدعا
طيخ أف القذخة تُ السػت  لتجخبتو في االقتخاب مغ عػدة وضائف القذخة السخية؟ إف مجخد تحكخ ألكدانجر

فكيف يسكشو إذف أف إال ، و السخية وما تحت القذخة الزخورية لتذغيل الحكخيات كانت ناشصة في ذلظ الػقت
 ؟يتحكخ تجخبتو

بل حتى أنو ال يجرؾ أيزا كيف أف العجيج  ،ال يبجو أف ألكدانجر فقط يتجاىل بالفعل الحقائق العمسية
مغ الشاس قج مخوا بتجارب رؤػ مذابية لخؤاه بيشسا كانػا تحت تأثيخ السيمػسات مثل الجؼ. إـ. تي. أو السػاد 

قج قاؿ إف تذبيو تجخبتو التي مخ بيا وتجخبة تأثيخ تشاوؿ العقاقيخ فيػ الػاقع  فيو السخجرة مثل الكيتاميغ. 
يمي وصف لتجخبة ألكدانجرفي الحياة بعج  فيساالسخجرة عمى الجماغ "ليذ تذبييا الئقا وليذ في مكانو". لكغ 

 :السػت كسا أخبخ عشيا في إحجػ السقاببلت التي أجخيت معو
جسيمة ومبلييغ الفخاشات األخخػ حػلشا. كشا نصيخ خبلؿ األزىار لقج كشت نقصة عمى جشاح فخاشة 

كاف ىشاؾ شبلالت وبخؾ  والػرود السدىخة. والدىػر عمى األشجار كانت كميا تتفتح بيشسا كشا نصيخ خبلليا....
تخانيع بغاية  ،مغ ألػاف مغ الفزة والحىب وتخانيع تيبط مشيا مغ الساء، وألػاف ال تػصف وفػقيا أقػاس

خوعة ال يسكغ وصفيا. قخرت بعج ذلظ أف أسسييا "مبلئكة"، تمظ األقػاس مغ الشػر في الدساء. أضغ أف ال
 … تمظ الكمسة مشاسبة ججا في وصفيا
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انصمقشا خارج الكػف. أتحكخ أنشي رأيت أف كل شيء كاف يأخح بالتزاؤؿ واالنحدار، وشعخت مبجئيا 
مخيحا ججا واستصعت أف أشعخ بسجػ البلنيائية التي مغ  غيخ متشاٍه. كاف ذلظ أف وعيي كاف فخاغا أسػدَ 

لقج كشت ىشاؾ مع ذلظ الحزػر الدساوؼ الحؼ ال يذبو أؼ شيء يسكششي أف  ،السدتحيل وصفيا بالكمسات
  …أراه أو أصفو بػضػح في فمظ مغ الشػر

لظ. في الػاقع كاف لقج قالػا لي أف ىشاؾ األشياء الكثيخة التي كانػا يخغبػف بإضيارىا لي واستسخوا بح
كشت أحرل أثشاء ذلظ عمى دروس حػؿ ىحا  ومعقجة.ىحا البعج األعمى متعجد األكػاف مثل كخة متسػجة 

األشياء التي كانت تتبجػ لي. كاف أمخا ال إلى ؿ ومغ بيغ ما تعمستو مغ ىحه الجروس أف أتحػّ  ،العالع
  .18يرجؽ

تذبو تجخبة متعاشي السخجرات عشجما قاؿ: "ليذ لشعج اآلف لسا قالو ألكدانجر في رفس أف تجخبتو 
وليذ  ،عقار دؼ. إـ. تي. السيمػس ف تذبييا الئقا وليذ في مكانو". إف تجخبتو تذبو كثيخا تجخبة مغ يتعاشػ 

تذبيو مصابق تساما لسا مخ بو. فكل شيء وصفو ألكدانجر حػؿ تجخبتو  إّنو بلفحدب، تذبييشا في مكانو 
عقار دؼ. إـ. تي. السيمػس. إف ىحا تذبيو  متعاشػي لع أوردىا ىشا ىي ما يحكخه بسا في ذلظ األجداء الت

ما يسخ بو عادة مغ يتعاشػف عقار  Terence McKennaأورد ىشا ىشا كيف وصف تيخيشذ ماكيشا و  ،قػؼ 
 دؼ. إـ. تي. السيمػس: 

ػىخة مغ أو ج ا ،أو قرخ  ،مغ السسخات متاىة  تحت تأثيخ عقار دؼ. إـ. تي. يربح العالع 
والسبيسة. تغسخ ىحه التجخبة  الخىبة الرامتةتجتاح الحىغ السفتػح والسحىػؿ بسذاعخ مغ  ،السخيخ

ألػاف وأحاسيذ بػجػد سخ عمى وشظ أف يكذف الحقيقة. ىشاؾ إحداس بأزمشة أخخػ وإحداس 
جسيػر  بسخحمة الصفػلة في السيج، واالنبيار والجىذة ثع السديج مغ االنبيار والجىذة. إنو حذج

انفتاح  ومع-البذخيةتطيخ وكأنيا نياية تاريخ  والتي-في وسط ىحه التجخبة  ومشجوب مغ البابا.
، يطيخ إيػف  البػابات الحارسة أماـ صخب الجوامات لمفخاغ والخمػ الحؼ ال يسكغ وصفو بيغ الشجـػ

Aeon .الكائشات السرغخة . إف إيػف، وكسا تشبأ الفيمدػؼ ىيخاكميتذ، شفل يميػ في الكخات السمػنة
مػجػدة ىشاؾ مثل العفاريت اآللية التي تحػؿ نفديا في الفزاء الستعجد األبعاد. ىل مغ السقجر أف 
ىؤالء األشفاؿ سيكػنػف بسثابة األب ليحا الخجل. يتذكل لجػ السخء االنصباع بأنو قج دخل في محيط 

ىي تجديج حدي  أعمع ىل. ال مغ األرواح تقع وراء البػابات التي نصمق عمييا بدحاجة السػت
اآلخخ عمى أنو أنفدشا، ىل ىي العفاريت التي فقجنا االتراؿ بيا مشح أف  ـأ ،ألنفدشا عمى أنو اآلخخ
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أكبخ مغ  معزمة الػجػد. وىػ تجلٍّ بالكاد يتكّذف الشقاب عغ خبا الشػر الدحخؼ لصفػلتشا؟ ىشا 
لع يسدو و ضو. ىشا الغسػض تشبس فيو الحياة ىشا عالع أكثخ غخابة مسا يسكششا افتخا .أغخب أحبلمشا

شيء وما يداؿ ججيجا تساما مثمسا عاشو أججادنا قبل خسدة عذخ ألف سشة. تسشحشا ىحه العقاقيخ 
السيمػسة لغة ججيجة فيع يغشػف بأصػاتيع المؤلؤية والتي تسصخ وكأنيع بتبلت ممػنة وتتصايخ في 

ما يسشحو ىي مثل ىحه اليجايا  ،ألعابا ودمى وىجايااليػاء في تجفق مثل السعادف الداخشة لتربح 
ع وقػؼ. والغسػض الحؼ تجمى حقيقي ولػ أنو اآللية ألشفاليع. اإلحداس باالرتباط العاشفي مخوّ 

 أخبخ عشو النكذف وعخؼ ىحا العالع الرغيخ بسعارفشا السزممة حػلو. 
ار مغ عمى قسع التبلؿ، وىحه وىحا ليذ العالع الدئبقي في عالع الرحػف الصائخة، والحؼ يدتث

ليدت أغشية جشيات البحخ لسسمكة أشبلنتذ السفقػدة. تشتحب في األماكغ التي تقف فييا عخبات مغ 
يجخشػف الحذير. إف دؼ. إـ. تي. ليذ أحج األوىاـ غيخ السشصقية. أضغ أف التجخبة التي نسخ بيا 

ني قخيب يخيفشا ويحػلشا، وىػ وراء ما أثشاء تعاشي ىحا السخجر ىي تجخبة حقيقية. إنيا ُبعج مكا
الشطخ  وبغس-يسكششا تخيمو. لكغ يسكغ تجخبتو في الصخؽ العادية. ال بج وأف نخسل خبخاء ال ييابػف 

  19و.بالبحث لكي يخبخونا عسا يججون ليقػمػا-عسا يعشيو ىحا 
 

و"فػؽ عادية" و"غاية  فقج كانت "قػية ججا" ،يعتقج ألكدانجر أف دماغو لع يكغ ليخمق مثل ىحه الخؤػ 
في الجساؿ" و"تفاعمية ججا" بجرجة أنو ال يسكغ لمجماغ أف يحجثيا. وىػ يعتقج أيزا أف رؤاه ما كانت لتشذأ في 
المحطات أو الداعات التي بجأت فييا قذختو السخية بالعسل )بالتأكيج أنيا أصبل لع تتػقف عغ العسل مصمقا(. 

غ مغ تجارب تحت تأثيخ السيمػسات. وال يبجو أنو يعخؼ أف الخؤػ أمثاؿ لكشو ببداشة تجاىل ما يسخ بو الجما
أنيا تدتسخ لفتخة قريخة. إف عقار دؼ. إـ.  إال-ساعات تجـو  أنيا تبجو وكأنيا مع-تمظ التي وصفيا ماكيشا 

ئق تي. عمى العكذ مغ السخجرات القػية األخخػ والسيمػسات األخخػ شػيمة السجػ، ال يغيخ الػعي إال دقا
بيشسا كاف يخخج مغ غيبػبتو باعثة عمى الشذػة قميمة. وكاف لجػ ألكدانجر الكثيخ مغ الػقت ألف يسخ بخؤػ 

)سػاء أعيج تذغيل قذختو السخية أـ ال(. يعمع الكدانجر أف مادة دؼ. إـ. تي. مػجػدة أصبل في الجماغ عمى 
في كتابو يشكخ ىحه االحتسالية مغ  . إـ. تي. ؟انجفاع دؼدماغو مػجة مغ  تفيل غسخ  ،شكل ناقل عربي

خبلؿ تكخاره بأف ادعاءه الحؼ ال أساس لو، والحؼ بشى عميو قرتو بأكسميا: وىي أف ناقبلت دؼ. إـ. تي. 
، بيشسا القذخة السخية لجيو "لع تكغ متاحة حتى يتع تأثخىا مخية فاعمةالعربية في الجماغ تحتاج إلى قذخة 
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ىحه التجارب مغ خبلؿ مادة الكيتاميغ التخجيخية التي تدتخجـ في الجخاحة  يسكغ لمسخء أف يسخ بسثل بحلظ."
كاف في السدتذفى؟  السادة بيشسايل ىشاؾ أؼ احتساؿ أنو تع حقغ ألكدانجر بيحه فلحساية الحىغ السراب. 

ىل حقغ بسػاد تخجيخية أخخػ يسكغ أف تحجث شيفا مغ التأثيخات السذابية بجخعات قميمة؟ وىل أنو حتى 
عمى أف عقارا ميمػسا مثل دؼ. إـ. تي. ومادة و يؤّكج حيشيا سػؼ يطغ أف ليحه السػاد صمة بالسػضػع؟ إن

الكيتاميغ السدتخجمة في التخجيخ "ال يسكشيا أف تفدخ ذلظ الذكل مغ الػضػح والتفاعل العسيق ومدتػيات 
مغ السعخوؼ عالسيا أف ىحه و ! الفيع الػاحجة تمػ األخخػ" ولعل ىحا أفزل ما قالو مشح عػدتو مغ الجشة

السخكبات لجييا ذلظ التأثيخ، ويعتقج معطع العمساء أف اآلثار الػاضحة لمعقاقيخ السيمػسة تذيخ إلى أف الجماغ 
 كاف نذصا بذكل ما في تػليج حاالت مغ الخؤػ التي يتحجث عشيا ألكدانجر. 

عييا ألكدانجر حػؿ الحياة بعج السػت تقـػ أيزا عمى أساليب مذبػىة ججا إف السعخفة التي يجّ 
وإشكالية استخجميا في إثبات ما يجعيو. فبيشسا كاف في غيبػبتو، رأػ فتاة جسيمة تخكب بجانبو عمى جشاح 

فكخ أنو قاـ بتحكخ تجخبتو وتجويشيا عمى فتخة أشيخ، قزاىا يكتب وي قخاءة كتابوالفخاشة. ونعمع مغ خبلؿ 
حػليا باحثا عغ تفاصيل ججيجة. ال يسكغ أف يكػف ىشاؾ شخيقة تذػش السعمػمات السدتعادة مغ الحاكخة 

 دخػلو الغيبػبة كدانجر أيزا أنو كانت لو أخت لع يخىا أبجا قج ماتت قبلألكسثل ىحا الحؼ قاـ بو. يخبخنا 
ي الفتاة التي كانت عمى جشاح الفخاشة أنيا ى شفائو، قخربعج أف رأػ صػرتيا لمسخة األولى بعج و  دشػات،ب

 ىػ وىحاحتى يثبت ذلظ تحجث إلى عائمتو وعمع مشيع أنيا بالفعل كانت دائسا "مفعسة بالحب". و  ،معو
 السصمػب إثباتو!

لقج ذكخت في ىحا الكتاب أنشي قزيت الكثيخ مغ حياتي في الجراسة والدعي وراء تجارب مثل تمظ 
االقتخاب مغ  ولع أمخ بتجخبة الحع لع أصب بالتياب الدحايا لكششي لحدغ .لكدانجرأالتجارب التي وصفيا 

عمى فمخت بتجارب غالبا ما تجفع الشاس عمى االعتقاد باألمػر الخارقة وفػؽ الصبيعة. وإف كشت  السػت،
 Dilgoسبيل السثاؿ، حطيت بفخصة لمجراسة مع السعمع والبلما العطيع مغ التبت ديمغػ كيشتدي ريشبػتذي 

Khyentse Rinpoche قبل القياـ بالدفخ رأيت حمسا قاـ فيو ىحا السعمع بسشح تعاليع لي حػؿ و  ،في نيباؿ
 ،لقج أثار ىحا الحمع اىتسامي الكبيخ لدببيغ: أوال أف التعاليع التي تمقيتيا كانت رائعة ومفيجة شبيعة الحىغ.

أتحكخ  ريشبػتذي والفي حياتي بكيشتدي  لع ألتقِ  وثانيا أنيا كانت مترمة ججا بالحقائق التي فيستيا فيسا بعج.
استخجامي لئلنتخنت عمى األقل بخسذ سشػات، و لحلظ يسكغ  كاف قبل )ىحاأنشي حيشيا قج رأيت صػرة لو. 
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ترجيقي بأنشي لع أر الرػرة مدبقا فيسا لػ ادعيت ذلظ اآلف(. أتحكخ أنو لع يكغ مغ الديل العثػر عمى 
 ششي مغ التأكج بأنو فعبل مغ رأيتو في الحمع. سػؼ يسكّ ذلظ  افالسقارنة، كصػرة مغ أجل 

بجا ما  لكغّ  قمت لو اسسي. فأجبت بأف، وبالشدبة لمتعاليع بجأ البلما في الحمع بدؤالي مغ أنا ،أوال
 أف ذلظ لع يكغ الجػاب الحؼ كاف يبحث عشو.ىػ  واضحا  

 ويذيخ إلى وجيي بإصبعو، لع أعخؼ ماذا اقػؿ. بجأ اآلف يخكد في عيشيّ  .سألشي ثانية " مغ أنت؟"
 قاؿ ثانية، مع االستسخار باإلشارات إلي. "مغ أنت؟"

قاليا لمسخة األخيخة. لكشو فجأه انتقل في نطخاتو وإشارة إصبعو وكأنو يخاشب شخرا إلى  " مغ أنت؟"
يء نعمسو في الحمع( أنشا يسكغ قػلو حػؿ أؼ ش )بالقجر الحؼمجىذا ألنشي عمست  يدارؼ. كاف أثخ ذلظ عميّ 

 أنو-بعجفيستو فيسا  والحؼ-وحجنا ىشاؾ. كاف البلما يذيخ إلى شخز لع يكغ ىشاؾ، فبلحطت فجأة كشا 
يذيخ إلى الحقيقة حػؿ شبيعة الحىغ، وىي كالتالي: مغ وجية نطخؼ الذخرية، ال يػجج سػػ الػعي 

اتجاه الكتف وكأف أحجا ىشاؾ رغع عجـ وجػد أؼ ومحتػياتو، ال يػجج نفذ داخمية واعية. إف اإلشارة لمشطخ 
 .بكػني نفداالبلما في حمسي كاف يحمل مفيـػ ذلظ اإلحداس ذاتو يبجو أّف أحج، إف جاز التعبيخ، ىي وىع. 

 لكغ ولبخىة قميمة مغ الدمغ، أزالو مغ ذىشي. استيقطت مغ ذلظ الحمع مػقشا بأنشي قج لسحت شيئا عطيسا. 
التعاليع لسئات  كاف يقجـوالمقاء مع الذخرية اآلسخة كيشتدي ريشبػتذي الحؼ بعج الدفخ إلى نيباؿ 

مشجىذا ألنو يذبو السعمع الحؼ رأيتو في  البخوكيج، كشتمختفع مثل العخش مديغ بحخيخ  عمى مقعجالخىباف مغ 
فإنو بل شظ األمخ الحؼ كاف ضاىخا أكثخ ىػ أنشي لع أعمع إذا ما كاف ىحا انصباعا حقيقيا. ب الحمع. لكغّ 
وأنشي قج ُأصصفيت لمبجء بالتػاصل مع السعمع بذكل  ،أف شيئا سحخيا قج حجثبالسدمي االعتقاد  سيكػف مغ

مغ  بو بجالسقف ما نرجؽ  رفع معاييخذلظ يؤكج ضخورة أّف ىحا اإلغػاء بجعمي أعتقج  شخري، لكغّ 
، إال أنشي كشت أعخؼ أف الحاكخة  أنشي حيشيااليبػط بيا. رغع  لع أكغ قج نمت أؼ شكل رسسي في تمقي العمـػ

البذخية ال يسكغ االعتساد عمييا في ضخوؼ مثل تمظ. فكع سػؼ أضيف مغ عشجؼ مغ أمػر لسا رأيتو في 
ا في الحؼ رأيتو في الحمع، أو أنشي كشت مشيسك وجو الخجل ىل تحكختالحمع وما ىػ بالفعل في حقيقة الػاقع؟ 

أنشا نسخ  وىي déjà vuإعادة تذكيل لسا رأيت؟ وإذا لع يكغ ىشاؾ بجيل عغ ذلظ، فإف تجخبة الجيجافػ 
بتجارب نطغ أنشا مخرنا بيا مدبقا، قج تكػف شكبل بعيجا عغ التحكخ الرحيح. مغ خبلؿ أسفارؼ بيغ الجوائخ 

ه التجارب، ولع يكغ لجؼ أؼ رغبة في الخوحانية التقيت بأناس كانػا حخيريغ عمى خجاع أنفديع حػؿ مثل ىح
أعتقج أف كيشتدي ريشبػتذي قج ضيخ لي في ذلظ الحمع  االعتبارات، الو بيع. مغ خبلؿ الشطخ في ىحه التذبّ 
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أكغ أبجا ألستخجـ مثل ىحه التجخبة كجليل قاشع عمى الطػاىخ الخارقة لمصبيعة. أدعػ القارغ ىشا  ولعبالفعل. 
ومػقف الجكتػر إيبغ ألكدانجر الحؼ سيبقى يقجمو ويعخضو لمحذػد مغ  ،حيةأف يقارف بيغ مػقفي مغ نا

، في العالع السادؼ لذخز(صػرة  )أوشح كل مشا فخصة تحكخ حمع أو رؤية لقج مُ  .شػاؿ حياتوج الشاس الدحّ 
اكتذاؼ  كاف ذلظ الحمع أعطعفقج  بالشدبة أللكدانجرأما  فقج أدركت أف تمظ السيسة مدتحيمة. وفيسا يتعّمق بي

 !  في تاريخ العمـػ
إف مذاعخ الشذػة ىحه تخبخنا مجػ إذ  ،أكخر ثانية أنو ال يػجج ما يسكغ قػلو ضج تجخبة ألكدانجر 

الخوعة في السذاعخ التي يسكغ لمحىغ البذخؼ الذعػر بيا. لكغ السذكمة ىشا أف الشتائج التي تػصل ليا 
قائسة بشاء عمى أخصاء فاضحة في السشصق وسػء  - تسخارخنا ىػ باسكسا يحكّ  -ألكدانجر مغ تجخبتو كعاِلع 

 فيع في الحقائق العمسية ذات الرمة. 
التذػير العاـ حػؿ شبيعة عغ بو ألكدانجر يخبخنا بالكثيخ  الحؼ حطيإف االستقباؿ الحساسي 

مختكدا عمى مؤىبلتو لمتجخبة التي مخ بيا  ألكدانجر تفديخ لخفزيتمقيتو انتقاد أكثخ وقج كاف  ،الدمصة العمسية
فإف األمخ ال يتعمق  األدلة والبخاىيغلكغ عشج مشاقذة صحة و التي بجت وكأنيا تعرسو عغ الخصأ.  العمسية

تقجـ إشارة عامة لسا يسكغ أف يعخفو  فالسؤىبلت إنسا ،ما عمى مؤىبلت شخز آخخ بتفػؽ مؤىبلت شخزٍ 
ـػ باستشتاجات مشصقية مغ خبلؿ تجخبتو لسا احتاج أو ما يشبغي عميو معخفتو. فمػ كاف ألكدانجر يق ،الذخز

عامبل في مشجع  كاف بإمكانو أف يكػف فيمدػفا أوإذ الشاس بججية؛ يتقّبميا ألف يكػف عالع أعراب حتى 
حتى لػ حرل عمى سمدمة مغ جػائد نػبل، فمغ يحسيو ذلظ مغ و  ،لمفحع. لكشو ببداشة ال يفكخ كعالع

 .20االنتقاد
الجائسة في تقاريخ مغ ىحا الشػع. فبعس الشاس مدتسيتػف في تفديخ تجخبة ىحه ىي السذكمة  

حتى أولئظ الحيغ نتػقع مشيع التداميع القػؼ  ،االقتخاب مغ السػت عمى أنيا دليل عمى وجػد الحياة بعج السػت
 بالسشصق العمسي فإنيع يمقػف بأحكاميع الرائبة خارج الذباؾ.
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نقـػ بتذكيل صجاقات، لشذعخ بالحب ونتجشب إذ  ،إف كل شيء نقـػ بو ىػ مغ أجل تغييخ الػعي
. لمّحة مذاركة اآلخخيغ أفكارىعنصالع الكتب و  ،ونأكل أشعسة محجدة حتى نذعخ بسحاقيا في أفػاىشا ،الػحجة

تػجيو تجفق إحداساتشا وعػاشفشا  نحاوؿ بججّ  فإنشا-كشا يقطيغ أو حتى في أحبلمشا أ سػاء-في كل لحطة و 
 شيا مغ الػعي. رىا ونثسّ وإدراكشا تجاه حاالت نقجّ 

بعزيا بدسعة و غيخ قانػني،  ىحه العقاقيخ بعس ،تعتبخ العقاقيخ وسيمة أخخػ لتحقيق ىحا اليجؼو 
بعس العقاقيخ لجييا قػػ إّف لكشيا قج تذتخؾ جدئيا ببعس األمػر.  ،خصخ اآلخخ سيئة، وبعزيا

ثشائي  -خجامات استثشائية، مثل سيمػسيبيغ )وىػ السخكب الفعاؿ في "الفصخ الدحخؼ"(، و لديخجيظ واست
 lysergic acid (LSD) إيثيل أميج حسس الميدخجيظ أؼ إؿ. إس. دؼ. وىػ مخكب يدبب اليمػسة

diethylamideيسكغ فلكغ مع ذلظ و ويسكغ لمجدع أف يتحسميا بذكل جيج،  ،. وىحه ال تدبب خصخ اإلدماف
أف يجخل السخء الدجغ إذا قاـ باستخجاميا، بيشسا السػاد األخخػ مثل التبغ والكحػؿ التي دمخت أعجادا ال 
تحرى مغ الشاس فإنو ال شخوط أو قيػد عمييا في معطع مجتسعات العالع. ىشاؾ مجاؿ واسع مغ ىحه 

التي لجييا إمكانات عبلجية  Ecstasyاإلكدتاسي  وحبػب MDMAإيو.سثبل ىشاؾ إـ. دؼ. إـ. فالعقاقيخ: 
وىشاؾ بعس األدلة التي تثبت أنيا قج تكػف سامة لمخبليا العربية  ،لكشيا قج تكػف عخضة إلساءة االستعساؿ

  .21في الجماغ 
مػاد تدتحق  تقع عمى كاىمشا مدؤولية كبيخة كسجتسع في تثقيف أنفدشا وكحلظ الجيل القادـ حػؿ أؼّ 

السذكمة ىي أنشا نذيخ إلييا  لكغّ  اب وراء ذلظ، وتمظ التي ال يجػز استخجاميا.أف نتعاشاىا مع تػضيح األسب
مسا يجعل مغ السدتحيل الجخػؿ في نقاش ذكي حػليا مغ الشػاحي الشفدية  ،جسيعا عمى أنيا مخجرات

جات ييّ مُ  والصبية والقانػنية واألخبلقية. إنشا نعاني فقخا لغػيا قج خفف مشو إدخاؿ كمسات عمى المغة مثل كمسة
أنػاع بيغ لمتسييد بيشيا و  ،والتي تتدبب في إحجاث رؤػ وفتح برائخ psychedelicsأو مشذصات نفدية 

أؼ السخكبات التي تعصل اإلحداس وتخجره  ،وغيخىا narcoticsأخخػ مغ السخجرات التي يصمق عمييا 
 وتكػف عخضة لدػء االستخجاـ. 

 countercultureلكغ ال يجب أف نتدخع ىشا بالحشيغ إلى الفتخة التي يصمق عمييا الثقافة السزادة 
ىاـ في كثيخ مغ السجاالت اجتساعيا ونفديا  حجث تقجـفي فتخة الدتيشيات مغ القخف الساضي. نعع، لقج 

إال أف يقخأ قررا وأخبارا  ءيدع السخ لكغ ال و وكانت العقاقيخ التي ذكختيا ذات دور محػرؼ في ىحه العسمية. 
بعشػاف في مجسػعة مقاالت ليا  Joan Didionمغ تمظ الفتخة مثل كتابات السؤلفة األمخيكية جػاف ديجيػف 



 
 

 

145 
 

الديخ الػئيج صػب بيت لحع"، والتي يطيخ مغ خبلليا مذكمة السجتسع األمخيكي مأخػذا حيشيا بالػصػؿ "
لبريخة مغ خبلؿ ىحه العقاقيخ السخجرة، كاف ىشالظ  لمشذػة بأؼ ثسغ. ففي مقابل كل شخز واحج وصل

في تمظ الفتخة والحيغ يزعػف  ]جير مغ الدومبييغ ومغ ورائيع أتباع باألزىار عمى رؤوسيع ]إشارة لمييبد
األزىار عمى رؤوسيع[ يديخوف سيخا وئيجا تجاه الفذل والشجامة. ولحا فإف أمػرا مثل االنتباه واليقطة والتشاغع 

غ الجيل ُتعتبخ أمػرا حكيسة بل وحسيجة*. ولكغ إذا كانت ىحه ضسغ سياؽ مغ أسمػب حياة أخبلقي والبعج ع
  يزسغ حياة كخيسة، وال يجعل أشفالظ يتدكعػف حػؿ اإلشارات الزػئية.

صعبة ججا، وعبلج ىحه السذاكل يكػف بالتعميع  واإلدماف مذاكلتذكل إساءة استخجاـ العقاقيخ  
في الػاقع يطيخ أف أكثخ عقار ُيداء استخجامو في و يذ بإعادة السيبلد في حياة أخخػ. والعبلج الصبي لكغ ل

ر oxycodone الػاليات الستحجة األمخيكية اآلف ىػ ُأْكِديُكػُدوف  وغيخه مغ السدكشات التي  ،وىػ ُمَدكٌِّغ ُمَخجِّ
يشبغي أف يعمع الشاس عغ تأتي في وصفات شبية. ىل يشبغي أف ُتسشع مثل ىحه األدوية؟ بالصبع ال. لكغ 

مخاشخىا وأف يتمقى السرابػف باإلدماف العبلج. جسيع السػاد السخجرة بسا في ذلظ الكحػؿ والدجائخ 
 واألسبخيغ البج أف تبقى بعيجا عغ األشفاؿ.

ولع يتغيخ  ،لقج ناقذت الدياسات الستبعة في األدوية ببعس التفاصيل في كتابي األوؿ نياية اإليساف
أف يذشػىا. وال يخصخ  كاف ليع أصبلوما  السػضػع. لقج ُمشيت "الحخب عمى السخجرات" بالخدارة.رأيي حػؿ 

لفذل فادح ما نقـػ  وعيو، إنوببالي حق أساسي يشبغي الجفاع عشو مثل تػلي السخء السدؤولية تجاه محتػيات 
 لعلّ تكاليف باىطة. )و  حياة متعاشي السخجرات ببل ججوػ مغ خبلؿ زجيع في الدجػف مقابللبو مغ تجميخ 

مجخد أنشا خررشا ليع مكانا في سجػنشا مقابل إشبلؽ سخاح السجخميغ والسغتربيغ والستحخشيغ باألشفاؿ 
  (يجعمشا نتداءؿ إذا ما كانت ىحه الحزارة ببداشة مشكػبة وفاشمة

فعل كل ما أ وبالصبع، سػؼ ،مثل تمظ السػاد والعقاقيخ في أحج األياـ قج تتشاوالفو ، لجّؼ ابشتاف
وجػد الحياة بذكل يخمػ تساما مغ تمظ العقاقيخ والسػاد ىػ  بػسعي لكي تتسكشا مغ اختيار السػاد بحكسة. لكغّ 

أمخ ال يسكغ التكيغ بو عغ قخيب، وليذ أمخا مخغػبا بو عمى حج ضشي. أتسشى أنيسا في يـػ مغ األياـ 
مثمي. ولػ أنيسا قخرتا شخب الكحػؿ بعج ستدتستعاف بذخب كػب مغ الذاؼ أو فشجاف مغ القيػة تساما 

رتا تجخيغ اأشجعيسا عمى القياـ بحلظ بذكل آمغ. وإذا اخت فدػؼ-أمخ محتسل  وىػ-بمػغيسا سغَّ الخشج 
وسأفعل أؼ  ،فبل بج أف يتع تجشبو دػؼ أشجعيسا عمى االعتجاؿ في ذلظ. أما بالشدبة لمتبغفالساريجػانا، 

سػؼ تدتيػؼ ابشتَي أف أّيا مغ  لػعمستُ أما  عشو. اأبعجىس لكي شيء ضسغ حجودؼ السشصقية كأب
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لكغ إذا لع تجخبا مػاد و أو الييخويغ، فمغ يغسس لي جفغ أبجا.  methamphetamine السيثامفيتاميغ
مييجة نفديا مثل سيميدبيغ أو إؿ.إس. دؼ ولػ مخة واحجة عمى األقل في شبابيسا، فإنشي حيشيا سػؼ 

  نداف.اإلقج ضيعتا أىع التجارب االنتقالية التي يسكغ أف يسخ بيا إذا كانتا أتداءؿ عّسا 
فكسا سػؼ  ،عمى الجسيع تعاشي السػاد السييجة نفديا والسخجرات بحلظ أف أقػؿ بأفّ  وال أقرج

بعس الشاس يتأثخوف ولػ بالقميل مشيا.  وليذ ثّسة شّظ في أفّ  ،ىحه السػاد تذكل مخاشخ معيشةفإّف أوضح 
العجيج مغ الدشػات دوف أف أتعاشى ىحه السػاد السييجة نفديا، ويعػد الدبب في ذلظ ألمػر صحية لقج مخت 

السخاشخ التي يسكغ أف تتدبب بيا. لكششي قزيت فتخة مغ عسخؼ في أوائل العذخيشات ال أستغشي مغ  خذية  
جونيا لع أكغ وب ،أىع ساعات عسخؼ تحت تأثيخىا أمزيتُ ، حيث فييا عغ الديمػسيبيغ وإؿ. إس. دؼ

 الكتذاؼ. األكتذف أف ىشاؾ مذيجا داخميا في ذىشي يدتحق 
وسػؼ تعخؼ  ،دػؼ تأخح العقار الرحيحففإذا كشت محطػضا  ،ال يسكششا ىشا أف نشكخ دور الحع

لكغ إذا كشت سيء و  ،ماذا يعشي أف تربح مدتشيخا )أو أف تكػف قخيبا مغ االقتشاع بأف االستشارة مسكشة(
، األخيخةال أوصي بالتجخبة وعمى الخغع مغ أنشي عخؼ ماذا يعشي أف تكػف مجشػنا سخيخيا. دػؼ تفالحع، 

 والخأفة تجاه مغ يعانػف مغ األمخاض العقمية.  ،إنيا تديج مغ احتخاـ السخء لخجاحة العقل وسبلمتوإال 
البحث العمسي حػؿ  لقج تعاشى البذخ السييجات الشفدية مغ أصل نباتي آلالؼ مغ الدشيغ، لكغّ 

ال سّيسا  تع نذخ ألف دراسة 7965بحمػؿ عاـ و ىحه السخكبات لع يبجأ حتى الخسديشيات مغ القخف الساضي. 
 ،حػؿ الديمػسيبيغ وإؿ. إس. دؼ. حيث تع إثبات فػائجىا في عبلج االكتئاب، واضصخاب الػسػاس القيخؼ 

لكغ بعج بزع سشػات تع إلغاء ىحا السجاؿ بأكسمو و اتل. واأللع والقمق السختبصيغ بالدخشاف الق ،وإدماف الكحػؿ
بعج فجػة استسخت جيبل كامبل بجأ البحث و مغ البحػث في محاولة لػقف انتذار ىحه العقاقيخ بيغ العامة. 

 العمسي بيجوء ومغ ججيج بجراسة الخرائز العبلجية والريجالنية لمسييجات الشفدية. 
بيغ وإؿ. إس. دؼ. ودؼ. إـ. تي. ُتغيخ مغ اإلدراؾ والحالة إف السييجات الشفدية مثل الديمػسي 

في الجماغ، وبذكل رئيدي مغ  serotoninيبجو أف معطسيا يعسل مغ خبلؿ نطاـ الديخوتػنيغ و  ،السداجية
)مع أف العجيج مشيا يختبط مع مدتقببلت أخخػ(. يؤدؼ ىحا أيزا إلى  HT2A-5خبلؿ الخبط مع مدتقببلت 

ع إنتاج مغ أف القذخة السخية األمامية بجورىا تشطّ وعمى الخغع لقذخة السخية األمامية. زيادة الشذاط في ا
تختبط مباشخة مع مدتقببلت  وبعس ىحه السخكبات مثل إؿ. إس. دؼ. ،الجوباميغ تحت القذخة السخية
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يفدخ لساذا ال ا م، وىحا عمى ما يبجو السييجات الشفدية تحجث خارج مسخات الجوباميغآثار  الجوباميغ، إال أفّ 
 تؤثخ ىحه العقاقيخ عمى تذكيل العادات عشج اإلنداف. 

ألف  ؛يبجو أف تأثيخ السييجات الشفدية يطيخ في أساس الحياة الحىشية والخوحانية بجوف أؼ شظ
في ما يتبع ذلظ مغ رؤػ خارقة. يسكغ أف نزع أيجيشا  واضحا   ل سببا  إدخاؿ مثل ىحه السػاد إلى الجماغ يذكّ 

مثمسا قاـ بو ألجوس ىكدمي في كتابو الكبلسيكي أبػاب اإلدراؾ الحؼ  ،لجليل بأف نبجأ مغ نياية الشقاشعمى ا
ذكخ فيو أف الػضيفة الخئيدية لمجماغ قج تكػف إقرائية، فإف اليجؼ ىػ مشع الحاالت الحىشية التي تتجاوز 

الديخ في ىحا العالع دوف أف نكػف باليػية الذخرية مغ اجتياح الػعي. وبالتالي يدسح لقخدة مغ أمثالشا 
يخػ أف ىكدمي كاف  مبيػريغ في كل مخة نخػ فييا رؤػ غيخ مترمة بػجػدنا وبقائشا في العالع السادؼ.

الجماغ ىػ نػع مغ "الرساـ الحؼ يقمل مغ األمػر الجاخمة إلى الجماغ" الحؼ يعسل مغ أجل "الحىغ ككل". 
 Henriمغ كػنو مرجرا لمحىغ يعػد إلى ىشخؼ بخجدػف  مشقية أكثخ الجماغ مرفاةفكخة كػف فإّف في الػاقع و 

Bergson . ووليع جيسذWilliam Jame،  مغ وجية نطخ ىكدمي سػؼ يفدخ ىحا أثخ السييجات و
 الشفدية، فقج تكػف ببداشة الػسائل السادية التي نفتح مغ خبلليا الحشفية. 

تجعع بعس و  ،دية تقمل مغ نذاط الجماغمغ خبلؿ افتخاض أف السييجات الشفيفّكخ كاف ىكدمي 
البيانات التي صجرت مؤخخا وجية الشطخ ىحه، فعمى سبيل السثاؿ تقتخح دراسة في ترػيخ األعراب لعقار 

وىي مشصقة تجخل في عجد  ،أف العقار يقمل بذكل رئيدي مغ نذاط القذخة الحدامية األمامية 22الديمػسيبيغ
أف السييجات الشفدية تديج مغ الشذاط أخخػ وججت دراسات  ة الشفذ. لكغّ واسع مغ السياـ التي تتعمق بسخاقب

 ،كاف األمخ فإف ما تقـػ بو ىحه العقاقيخ ال يمغي الثشائية أو وجػد عػالع ذىشية خارج الجماغوأّيا  عبخ السخ. 
مخضية.  لكغ ال شيء يسكشو فعل ذلظ. يعتبخ ذلظ مغ السذاكل السختبصة بسثل ىحه اآلراء، فيي تبجو غيخ

 يسكغ إثبات زيفيا بديػلة. لػ حجث وأف ،فعمى العكذ مغ ذلظ ،عشجما يتعمق باألمػر الساديةالسػضػع  لكغّ 
كمو أو أكاف أو أؼ ضاىخة أخخػ تزع مغ الحىغ البذخؼ )سػاء  تشاسخ األرواحاألشباح أو  العمع وجػدَ  أثبت

حقيقة أف الحيغ يؤمشػف بالثشائية ال يسكشيع أف يججوا جدءا مشو( خارج الجماغ، فإف السادية تسػت حيشيا. إف 
وال يسكشيع مشاقذة ذلظ باستخجاـ السشصق، سيجعل مغ الرعب التسييد بيغ ىحه الفمدفة القجيسة  ا،دليبل يثبتي

 واإليساف القائع عمى الجيغ.
لجماغ مجخد مػ كاف اف ،االفتخاض الحؼ يقػؿ بأف الجماغ يذكل حاجدافي لجيشا أسباب تجعمشا نذكظ 

إف استخاتيجية إتبلؼ الجماغ يجب أف ففي الػاقع و فيو سػؼ يديج مغ اإلدراؾ. تمٍف مرفاة لمحىغ فإف إحجاث 
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يعشي ىحا أف فقجاف الجماغ يعشي و . تقخيبا تكػف أكثخ شخيقة يسكغ اعتسادىا كسسارسة روحانية متاحة لكل أحج
 . حػالحىغ ال يعسُل عمى ىحا الش لكغّ و  ،مديجا مغ الحىغ

أؼ أنو  ،أف الجماغ قج يقـػ بػضائفو مثل جياز الخاديػ باقتخاحِ مغ ىحا  الشاس التيخبيحاوؿ بعس  
يدتقبل الحاالت الػاعية بجال مغ أف يكػف حاجدا أماميا. لمػىمة األولى قج يبجو ىحا مفدخا لئلصابات 

إنو لغ يعسل بذكل مشاسب بعج فإذا قسشا بتحصيع جياز الخاديػ مغ خبلؿ السصخقة، ف ،واألمخاض العربية
فأولئظ الحيغ يػضفػف ىحا التذبيو دائسا يشدػف بأنشا نحغ  ،مذكمة في ىحا التذبيو السجازؼ ثّسة ذلظ. لكغ 

ديكػف مغ السدتحيل إلغاء فالسػسيقى ولدشا جياز الخاديػ. فمػ كاف الجماغ مجخد مدتقبل لمحاالت الػاعية، 
جياز الخاديػ  مثل-قج يبجو ىحا الذخز مغ الخارج إذ  ،بلؼ دماغوتجخبة شخز ما في العالع مغ خبلؿ إت

 عدؼ.السػسيقى ما تداؿ تُ ف ،مغ وجية نطخ الذخز لكغ-السكدػر 
قج تؤدؼ أشكاؿ معيشة مغ التقميل مغ نذاط الجماغ إلى مشافع معيشة لمشاس مغ خبلؿ إضيار ذكخيات 

ما في الجماغ. لكغ ال يػجج أؼ سبب يجعمشا نعتقج أف إحجاث إتبلؼ في  وقجرات تست إعاقتيا في مشصقةٍ 
أماكغ واسعة في الجياز العربي السخكدؼ لغ يؤثخ عمى الحىغ. إف األدوية التي تقمل مغ القمق تعسل بذكل 

الشذاط العربي في أجداء عجيجة تقميل وبالتالي  GABAط عاـ مغ خبلؿ زيادة تأثيخ الشاقل العربي السثبّ 
يذعخوف  ال تػحي بأنيعحقيقة أف تثبيط االستثارة بيحا الذكل يحدغ مغ وضع الشاس،  مغ الجماغ. لكغّ 

بشفذ الذكل لغ يكػف مجىذا لػ أف الديمػسيبيغ قمل مغ نذاط و كانػا واقعيغ في غيبػبة.  لػبذكل أفزل 
ختبط دائسا مع تشاوؿ العقاقيخ ألف ذلظ يفدخ التجارب التي ت ،الجماغ في السشاشق السدؤولة عغ مخاقبة الشفذ

بأف تػقيف نذاط الجماغ بذكل كامل يؤدؼ إلى زيادة الػعي  لبلعتقادأو السخجرات. ال يقجـ لشا ىحا أؼ سبب 
 بالحقائق الخوحانية. 

العجيج مغ مغ لكغ الجماغ بالفعل يقري كسيات ىائمة مغ السعمػمات عغ الػعي. بإمكاني كػاحج 
لشفدية، أف أجـد أف ىحه السخكبات تفتح بػابات الجماغ عمى مرخاعييا. وجػد الحىغ الحيغ تعاشػا السييجات ا

لكغ ىحه العقاقيخ تشتج حاالت ذىشية أفزل ما يسكغ  ،بجوف حجود قج ُتصبق في بعس الحاالت مغ الػعي
عة الكػف وصفيا بو ىػ اليمػسة. وبذكل عاـ أعتقج أنو يشبغي عميشا أف نبصئ مغ القياـ باستشتاجات حػؿ شبي

 الشطخ عسا تبجيو مغ عسق. الباششية بغسعمى أساس التجارب الجاخمية أو 
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ىشاؾ شيء واحج مؤكج، وىػ أف الحىغ أكثخ اتداعا مسا يطشو وعيشا العادؼ. مغ السدتحيل ببداشة 
عغ تعاشي السييجات الشفديو مغ العسق ألولئظ الحيغ لع يسخوا بيحه  الحالة الشاشئةتػصيل ما في ىحه 

 لتجخبة، بالفعل مغ الرعب تحكيخ الشفذ بسجػ قػة ىحه الحاالت بعج زواليا. ا
يتداءؿ العجيج مغ الشاس حػؿ الفخؽ بيغ التأمل )السسارسات التأممية األخخػ( والسييجات الشفدية. 

؟ والجػاب فيل ىحه العقاقيخ تعتبخ شكبل مغ الخجاع أو أنيا الػسيمة الحقيقية الػحيجة لتحقيق االستشارة واليقطة
خ مغ الكيسياء العربية لمجماغ سػاء مغ خبلؿ أنيا ليدت أّيا مغ ذلظ؟ فجسيع العقاقيخ السييجة نفديا تغيّ 

أو مغ خبلؿ التدبب في جعل ىحه الشاقبلت العربية أكثخ  ،محاكاة وتقميج بعس الشاقبلت العربية السعيشة
عغ إمكانيات الجماغ  اقيخ السخجرة ىػ تعبيخٌ أو أقل نذاشا. كل ما يسخ بو السخء مغ خبلؿ استخجاـ العق

السخء أو شعخ بو خبلؿ تعاشي إؿ. إس. دؼ البج وأف شخرا آخخ  رآه كل ما فإّف بذكل أو بآخخ. وبالتالي 
 بو في مكاف ما دوف تعاشي إؿ. إس. دؼ.  رآه وشعخقج 

فمػ قست بتعميع  ،عيال يسكغ أف أنكخ أف السييجات الشفدية تعتبخ وسائل قػية في تغييخ الػ  يلكشو 
أؼ شيء قج يحجث. وبشاء  أؼ ضساف أفّ  ىشالظ ميذف ،شخز ما التأمل أو الربلة أو إنذاد التخانيع واليػغا

عمى مجػ اىتساـ الذخز وقجراتو، فإف السكافأة الػحيجة عمى جيػده قج تكػف السمل ووجعا في الطيخ. لكغ 
فإف ما سيحجث بعج ذلظ سػؼ يعتسج عمى  ،ميكخوجخاـ مغ إؿ. إس. دؼ 711لػ تعاشى شخز ما 

ف ىشاؾ شيء في تمظ ػ مجسػعة مغ العػامل. لكغ ال يػجج ىشاؾ شظ في أف شيئا ما سػؼ يحجث، ولغ يك
أؼ  ،عميو مثل كػمة مغ الثمجستشدؿ التجخبة اسسو السمل، وخبلؿ ساعة فإف أؼ فكخة لجيو حػؿ أىسية وجػده 

لع يتػقف تيخيشذ ماكيشا الخاحل في اإلشارة إليو ىػ ىحا الزساف  أنو سيجركيا بقػة. إف ىحا الذيء الحؼ
ىػ ما يسيد السييجات الشفديو عغ غيخىا مغ أساليب و  -سػاء لؤلفزل أو األسػء  -بالتأثيخ العسيق 

  .23االستبصاف الخوحي
بو مق نفدو براروخ ويشص أف يخبط السخءُ جات الشفدية ىػ أمخ يذبو إف تعاشي جخعة كبيخة مغ السييّ 

بشاء عمى السخكب الحؼ  ،قج يشتيي األمخ بيحا الذخز إلى مكاف يدتحق الحىاب إليوفدوف نطاـ تػجيو، 
إف ذلظ يحجد السدارات التي سيتخحىا ذىشو خبلؿ إذ  ،واألجػاء السحيصة بحلظ ،يتعاشاه وحالتو الحىشية حيشيا

مخحمة فإف السخء يقحؼ في حاالت ذىشية الشطخ عغ الصخيقة التي ُيعج فييا الذخز لبرخؼ و ىحه التجخبة. 
لحلظ فإنو يصمق عمى ىحه العقارات عاده كمسات تذيخ  ،مؤلسة ججا ومذػشة مغ الرعب تسييدىا عغ اليمػسة

 إلى محاكاة أعخاض اليمػسة.
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التجارب لكّغ  ،تعاشي السييجات الشفدية حاالتمغ عجد الشقيس في  لقج مخرت بتجارب عمى شخفيّ 
وأكثخ مسا سػؼ أتحكخه اآلف برخاحة.  ،أعطع بكثيخ وأعسق مسا كشت سأتخيموكانت مخرت بيا  اإليجابية التي

حتى جساؿ و  ،عغ التقاشيا والتعبيخ عشيا إف ىحه السػاد الكيساوية تكذف عغ شبقات مغ الجساؿ يعجد الفغّ 
الشطخ إلى قصعة كبيخة التي تحجث جّخاء الحىػؿ حالة إف األمخ يختمف بيغ  الصبيعة يعتبخ صػرة زائفة عشيا.

أف تعير تمظ المحطة وكأنيا  وبيغ مغ جية، تفاصيل تاريخيا وما وراءىابواالنبيار  ،مغ الخذب األحسخ
. إف التجارب اإليجابية مغ جية أخخػ  األبجية وأنت في تػاصل مع قصعة الخذب ىحه دوف إحداس باألنا

 عمييسا يسكغ أف يكػف اإلندافالحؼ التػافق واالندجاـ مقجار طيخ الشاشئة عغ تعاشي السييجات الشفدية ت
 مغ ىحه اإلمكانيات العسيقة.  لكغ بالشدبة لسعطسشا فإف الػعي العادؼ ال يسشحشا ولػ ومزة  و  ،في ىحا العالع

سخور بيحه التجارب بإحداس أف السدتػيات التقميجية مغ الػعي تحجب اليشصمق بعس الشاس بعج 
بسثل ىحه  ونداء مخوالػ أف قادة أدياف العالع مغ رجاؿ و وبيشيا.  وتحػؿ بيششاػاشف السقجسة الخؤػ والع

ادعاءاتيع حػؿ شبيعة الػاقع. إف الخؤػ الدارة ال في التجارب الحىشية لكاف ىشاؾ بعس السعاني الذخرية 
عشج ترادمو مع  يا تطيخ كيف يسكغ حجوث تغيخ كامل في الحىغتخبخ أؼ شيء حػؿ ميبلد الكػف، ولكشّ 

 المحطة الحالية. 
كانت تجاربي الديئة ىي أفطع وىكحا  مشخفزة، الػدياف فإفّ ، مختفعة القسعأّف  ساسثمف ومع ذلظ

 -كتعبيخ مجازؼ إف لع يكغ مكانا حقيقيا  -تجعل مغ مفيـػ الجحيع  تجارب الداعات التي مخرت بيا. وىي
فسغ السدتحيل  ،التجارب التي ال تصاؽ أف تربح مرجرا لمخأفةيسكغ ليحه  عجا عغ ذلظ،و تعبيخا مبلئسا ججا. 

 أف تتخيل السعاناة الشاتجة عغ مخض عقمي إذا لع تبلمذ شصآنو ولػ لفتخة وجيدة. 
كاف فإف الدمغ  ،ا في تجارب تعاشي السييجات الشفديةسعذتي غتيمال الحالتيغ الستشاقزتيغفي كمتا 

لقج قزيت ساعات جيجة  ،تبجو أبجيةكانت  كسا لػ فيو إالب وصف ىحه التجار  يتسجد بأشكاؿ ال يسكغ
وسيئة، لع يكغ لجؼ أؼ فيع بأنشي تعاشيت مخجرات ومعيا جسيع ذكخيات الساضي، كاف ذلظ الذعػر مغ 
االنغساس في المحطة الحالية وكأف السخء سيبقى في مثل ىحه الحالة. وقج يجخب السخء مذاعخ اليبلؾ أو 

 William Blakeعة تجخبتو. إف بيت الذعخ الحؼ قالو الذاعخ اإلنجميدؼ وليع بميظ الخبلص بشاء عمى شبي
 "األبجية في ساعة" ال تسشح الكثيخ مغ الػعػد أو التيجيج. 

في البجاية كانت تجاربي مع سيمػسيبيغ وإؿ. إس. دؼ. إيجابية ججا، لجرجة أنشي لع أتخيل إمكانية 
حىشية" التي كشت عمييا و"األجػاء" التي وضعت نفدي فييا كانت عامبل الجخػؿ في تجخبة سيئة. إف "الحالة ال
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في حالة روحانية باحثا فييا في شبيعة فقط كشت ، ىاما في تجاربي. كانت حالتي الحىشية تساما كسا يجب
 ذىشي، واألجػاء مغ حػلي كانت عادة إما جساؿ الصبيعة أو في عدلة آمشة.

بشفذ  ثيخة لمشذػةتي في تعاشي السييجات الشفدية كانت سارة ومال أستصيع القػؿ بأف جسيع مغامخا
، وما تبلىا إلى األبج تفتح حتى كاف يبجو أنيا تبقى مفتػحة جدئياأبػاب الجحيع لكغ ما إف كانت و الرػرة. 

في مجسػعيا بذكل عاـ تشصػؼ عمى بعس األشكاؿ فقج كانت  ،غيخ ذلظ ـكانت جيجة أأمغ تجارب سػاء 
بعيجا ىشا عغ استخجاـ التذبيو السجازؼ  -السؤلسة في الديخ نحػ تجارب أكثخ سسػا. ىل سافخت في حياتظ 

 إلى جبل مغ الخجل ومذاعخ الحنب وبقيت ىشاؾ ألف سشة؟ إنشي ال أوصي بتمظ التجخبة.  -
 

___________________________ 
 

الخبلبة السشاضخ حيث ، بػخارافي مجيشة فيػا إلى نيباؿ ركبت قارب التججيف في بحيخة في رحمتي 
وبيشسا أشخقت الذسذ عمى سصح الساء  .خذلظ في الرباح الباكوكشت وحيجا  في  ،جباؿ أنابػرنا لدمدمة

ار قج تعاشيت ىحا العقو ميكخوغخاـ مغ إؿ. إس. دؼ. كشت في العذخيغ مغ عسخؼ حيشيا،  411تعاشيت 
 عذخ مخات عمى األقل قبل ذلظ، فسا السذكمة في ذلظ؟

لكغ ليذ في كل شيء، فمع أغخؽ. عشجؼ بعس الحكخيات غيخ الػاضحة  ،حجث ما لع يكغ متػقعا
بأف التيار سحبشي تجاه الذاشئ وكشت محاشا بسجسػعة مغ الجشػد الشيبالييغ الحيغ كانػا يخاقبػنشي، وأنا 

ثل السخبػؿ، بجوا وكأنيع عمى وشظ أف يقخروا ماذا سػؼ يفعمػف بي. بعس أحسمق فييع مغ حافة السخكب م
انصمقت بعيجا عغ الذاشئ و الكمسات السيحبة بمغو اسبخانتػ العالسية ثع بعس الزخبات السجشػنة بالسججاؼ، 

 نحػ الشدياف. أتػقع أنو كاف بإمكاف ذلظ السػقف أف يشتيي بذكل مختمف. 
ؼ بحيخة أو أؼ جباؿ أو قارب، ولػ سقصت في الساء حيشيا فأنا متأكج لكغ سخعاف ما لع يعج ىشاؾ أ

حلظ كاف ذىشي قج أصبح أداة فعالة في تعحيب الشفذ، لججا أنو لع يكغ ىشاؾ أحج ليدبح. في الداعات التالية 
 وكل ما تبقى ىػ مجخد تذٍع ورعب لع أجج أؼ كمسات لػصفو. 

أف إؿ. إس. دؼ. والعقاقيخ السذابية تعتبخ آمشة مغ  إف مثل تمظ السػاقف تأخح شيئا مشظ. حتى لػ
الشاحية البيػلػجية إال أنيا قادرة عمى إحجاث تجارب غيخ سارة مصمقا قج تتدبب في اإلخبلؿ بالتػازف. أعتقج 
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وتأثخت سمبيا أيزا مغ التجارب  ،أنشي كشت قج تأثخت مغ السغامخات والتجارب الجيجة في تعاشي تمظ السػاد
 ة أسابيع وأشيخ. الديئة مج

يسكغ لمتأمل أف يفتح الحىغ عمى مجػ واسع مغ الحاالت الػاعية، وبسخاشخ أقل بكثيخ. وإذا نطخنا 
فإف التأمل يذبو عسمية رفع األشخعة  ،راروخبشفدو لعمى أنو مثل ربط السخء  إلى تعاشي إؿ. إس. دؼ.

رويجا رويجا. نعع، مغ السسكغ حتى مغ خبلؿ التػجيو أف نشتيي إلى مكاف مخيف. وبعس الشاس ال يشبغي 
ليع قزاء فتخات شػيمة في التجرب عمى التأمل السكثف، لكغ التأثيخ العاـ لمتجرب عمى التأمل يتسثل في 

 وصػؿ السخء لحاالت أفزل مغ االستقخار وتقميل معاناتو. 
ابي الدابق نياية اإليساف، فإنشي أرػ بأف كل السييجات الشفدية لجييا القجرة عمى كسا ناقذت في كت 

مجخد ما  التزميل والتذػير، وىي ال تزسغ نيل الحكسة أو اإلدراؾ الػاضح لمصبيعة البلذاتية لمػعي، لكغّ 
ا محايجة مغ تزسشو ىػ تغييخ محتػيات الػعي. مثل ىحه التجارب التي تشذأ عشيا رؤػ في كميتيا، أعتبخى

الشاحية األخبلقية. وبالتالي يبجو أف الشذػة الشاتجة عغ تعاشي السػاد السييجة نفديا يجب أف تػجو نحػ ما 
يحقق لشا الدعادة والحياة الكخيسة عمى السدتػػ الذخري والجسعي بشاء عمى مبادغ معيشة أخخػ. وكسا 

فإف حقيقة أف الشاس في  ،ججا فتح الخأسفي كتابو السدمي  Daniel Pinchbeck بشتذبظ أشار دانياؿ
حزارة السايا واألزتيظ كانػا يدتخجمػف السػاد السييجة نفديا بيشسا كانػا يسارسػف شقػس التزحية بالبذخ 
 وبحساس، ُيطيخ لشا مجػ سحاجة القياـ بخبط مثالي بيغ الذامانية التي تقـػ عمى الشباتات والسجتسع السدتشيخ. 

الحات الحؼ يطيخ بأنو يختبط مباشخة مع الدمػؾ البذخؼ األخبلقي والحياة إف شكل الدسػ فػؽ  
ىػ ما يحجث وسط وعيشا العادؼ في حياتشا. فقط عشج التػقف عغ التذبث والتعمق  الكخيسة إنساالبذخية 

ال  والفكخة ىشا أف األمخ بسحتػيات الػعي أؼ أفكارنا وأمدجتشا وشيػاتشا، حيشيا فقط يسكغ أف نحخز تقجما.
نجخب محتػيات أكثخ لمػعي. إف التحخر مغ الشفذ يعتبخ الغاية واألساس  أف-حيث السبجأ  مغ-يتصمب

الديل إدراكو مغ وىحا يتفق مع اإلدراؾ العادؼ واالستيعاب العادؼ، مع أنو كسا قمت ليذ  ،لمحياة الخوحية
  .25ومبلحطتو

البا وخبلؿ ساعات قميمة عمى إضيار إف قػة السييجات الشفدية عمى أية حاؿ تطيخ في قجرتيا غ
وقج تحجث حػؿ ذلظ أيزا ولياـ  ،لحطات مغ الييبة العسيقة والفيع العسيق الحؼ قج نغفل عشيا حياة بأكسميا

 :26جيسذ مثل غيخه
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وبقي انصباعي حػؿ صجقيا ثابتا، وىحه الشتيجة ىي أف  ،نتيجة واحجة فخضت نفديا في ذىشي حيشيا 
مع أف كل ما حػلو قج انفرل و ي كسا نصمق عميو ما ىػ إال نػع خاص مغ الػعي. وعيشا العادؼ والسشصق

دقيقة وشفافة إال أف ىشاؾ إمكانيات لمػعي مختمفة تساما، قج نديخ في حياتشا دوف  خبلؿ حػاجدعشو مغ 
نػاع وىي أ ،الذظ بػجػدىا، لكغ ما إف ُيصبق السؤثخ السصمػب وبمسدة واحجة حتى تججىا مػجػدة ىشاؾ كميا

لجييا مجاليا مغ التصبيق والتكيف. ال يسكغ أف يكػف ىشاؾ والتي  ،مغ األشكاؿ الحىشية السحجدة في مكاف ما
تجاُىل تمظ األشكاؿ األخخػ مغ الػعي، لكغ الدؤاؿ الحؼ يصخح نفدو ىشا ىػ تّع أؼ تفديخ نيائي لمكػف إذا 

ج تحجد حاالت وتػجيات لكشيا ال تدودنا كيف يسكششا الشطخ فييا ألنيا مفرػلة عغ الػعي العادؼ. فق
بسعادالت، وقج تفتح مشاشق في الحىغ بجوف خخائط. عمى أؼ حاؿ فإنيا تسشع مغ أؼ إغبلؽ سابق ألوانو في 

 .27التفاسيخ الستعمقة بالػاقع
كػف الغشى عشيا عشج بعس الشاس، خاصة أولئظ الحيغ يحتاجػف تجات الشفدية قج أعتقج أف السييّ 

الحكسة بعج ذلظ القياـ بسسارسات ال تذكل نفذ مغ  . لكغّ مثمي بأف التغيخات الكبيخة لمػعي مسكشةلئلقتشاع 
 ولحدغ الحع لجيشا أساليب متػفخة وبذكل واسع.  ،السخاشخ الشاشئة عشيا

التجارب الذجيجة والججيجة، سػاء كانت في حزخة فإّف ببل شظ و لقج سار بشا ىحا الفرل إلى حافة. 
أو عمى عتبة السػت أو مغ خبلؿ تشاوؿ العقاقيخ السخجرة تجعل السخء يزيع في األوىاـ. إال  معمع روحاني

 ع مغ مجاركو ونطختو لؤلمػر. أنيا قج تػسّ 
ىحا ال يعشي أنيا ليدت عمسية. حاوؿ البحث  لكغّ  تساما، أىجاؼ الخوحانيات مثل أىجاؼ العمـػ ليدت

بيشظ وبيغ اآلخخيغ، وسػؼ تكتذف أنو ال يػجج حػاجد حقيقية  في ذىشظ أو انتبو إلى السحادثات التي تجور
مبشية عمى األدلة  ،بيغ العمـػ وبيغ السعارؼ األخخػ التي تحاوؿ أف ترشع ادعاءات صحيحة حػؿ العالع

فيسكغ  ،والسشصق. عشجما تكػف مثل ىحه االدعاءات واألساليب الستبعة فييا قابمة لمتجخبة والػصف الخياضي
أنيا تقع ضسغ االىتسامات العمسية، لكغ عشجما تتعمق بأمػر أكثخ تجخيجا وبأنساط مغ التفكيخ شيا بحينقػؿ أف 

لجيشا، فإنو يقاؿ عشجىا بأنشا "متفمدفػف". وعشجما يكػف ما نػد معخفتو ىػ كيفية ترخؼ الشاس في الساضي، 
زعف التداـ الذخز تجاه األدلة فإنشا نصمق عمى ىحه االىتسامات بأنيا تاريخية أو إخبارية. لكغ عشجما ي

يقاؿ عغ فعشجىا ، وحاالت الشذػةوالعربية الَقبمية تحت الخػؼ واألمشيات  خصخ، ويخضخوالسشصق بذكل 
 ذلظ بأنو "تجيغ". 
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إف الحجود الفاصمة بيغ السعارؼ الفكخية الحقيقية وغيخىا، تحجدىا اآلف ميدانيات الجامعات وزخارفيا. 
]أؼ الكداء الحؼ كفغ بو السديح[ مجخد خجعة مغ العرػر  Shroud of Turin فيل كاف كفغ تػريشػ

بأساليب التأريخ باإلشعاع  أيزا  لكشيا تتعمق  ،الػسصى؟ ىحه مدألة تاريخية بالصبع، وتتعمق أيزا بعمع اآلثار
عميشا القياـ بو، الكخبػني لسعخفة التاريخ مغ خبلؿ كيسيائية وفيديائية السادة. إف التسييد الحقيقي الحؼ يشبغي 

أؼ مبلحطة الذخوط األساسية أو الزخورية لكػف الذيء عمسيا، ىػ بيغ شمب أسباب جيجة ومشصقية حػؿ 
ما يعتقجه الذخز وبيغ االكتفاء باألسباب الديئة وغيخ السشصقية. وتتصمب الخوحانيات كحلظ نفذ االلتداـ 

 ونفذ الرخاحة الفكخية.
 

مسارسة التأمل مجخد وسيمة لتربح ىحه  حتى تريخ ذاتية لمػعي،ما إف يجرؾ السخء الصبيعة البل
الصبيعة التي أدركشاىا مألػفة أكثخ لجيشا، ويربح اليجؼ بعج ذلظ التػقف عغ تجاوز وتجاىل ما ىػ مػجػد 

االنزباط  لكغّ  ،يتصمب االنزباط وتحجيج وقت لمتأمل وىػ أمخ ال غشى عشو وضخورؼ ججاوىحا أصبل. 
ال تحتاج إلى أؼ شكل مغ و ذ. تبقى ممتدما بحلظ شػاؿ حياتظ لكي تدتيقع مغ حمع ووْىع الشفْ الحقيقي ىػ أف 

 البجيل الػحيج عغ ذلظ ىػ أف نبقى مذػشيغ حػؿ شبيعة أذىانشا.فإّف في الػاقع و  ،اإليساف لتقـػ بيحا
ػ. خَ يُ  ام وكل   ما َيخػ  ىػ كل  و  ،الحياة التي اختبخناىا وتمظ التي لع نختبخىا إف الػعي ىػ أساُس 

فإف وبرخؼ الشطخ عغ مجػ فيسظ لمعالع اآلف، عغ مدقط رأسظ،  ميسا كانت السدافات التي سافختيا بعيجا  و 
 ما كشت تكتذفو وتبحث فيو ما ىػ إال الػعي وتغيخاتو. فمساذا ال تفعل ذلظ مباشخة؟
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 الخاتسة
 

الثالث، سألتشي: "مغ أيغ تأتي الجاذبية؟" بعج حجيثشا معيا في فتخة ما وقخيبا مغ عيج ميبلد ابشتي 
 أنا وزوجتي حػؿ كيفية جحب األشياء لبعزيا البعس، وتجاىمشا بحكسة انحشاءات السكاف والدماف وصمت

 ما يداؿ الشاس يحاولػف فيع ذلظ."و  ،الجاذبية أمخ غامس ،"ال نعمع:إلى أعسق األجػبو وأكثخىا صخاحة
ابة عغ ىحا الدؤاؿ يقّدع البذخية. كاف يسكششا أف نقػؿ مثمسا يقػؿ ببلييغ البذخ: ما يداؿ شكل اإلج

 تعمسيا أف ذكاء ابشتشا وكانت سػؼ عيقمثل ىحه اإلجابة كانت سػؼ ت "الجاذبية تأتي مغ هللا." لكغ البج وأفّ 
خِجخ هللا فييا الشاس الى تخشقو بشفديا. كاف بإمكانشا أف نقػؿ ليا: " ربسا أف الجاذبية ىي الصخيقة التي ُيج

وأنت سػؼ تحتخقيغ بيا لؤلبج إذا شككت بػجػد هللا." ال يػجج أؼ مديحي أو  ،الجحيع حيث يحتخقػف بالشار
-أمخا أخبلقيا مذابيا  أو-يفدخ لساذا ال يشبغي لشا أف نقػؿ مثل ىحا الذيء  وجييا   مدمع يسكشو أف يقجـ سببا  

صفل. لقج سسعت مغ آالؼ الشاس الحيغ تع قسعيع بتػجيو الكبلـ ليع ذلظ ليذ سػػ إساءة عاشفية لم لكغّ 
ب الذجيج عشج والجييع. إف ع والتعّر وا فييا الكبلـ بدبب الجيل السخوّ ؤ بيحه الصخيقة مغ المحطة التي بج

الدبب وراء انتذار ىحه اإلساءة في السعاممة لؤلشفاؿ واضح، وال يداؿ معطع الشاس يطشػف أف الجيغ يػفخ 
 شيئا ضخوريا ال يسكغ تحقيقو بجونو.

المحطة األولى التي أدركت فييا كع أف الخىاف كبيخ في حخب  عمىاآلف اثشتا عذخة سشة  تلقج مخ 
التجارة العالسي.  ثانية مخكدَ فييا شائخة ٌ  ي شعخت بيدة التاريخ في المحطة التي صجمْت خ كيف أنّ األفكار. أتحكّ 

األشياء يسكغ أف تحجث برػرة  المحطة التي فيسشا فييا كيف أفّ ىي خيغ مشا، المحطُة، بالشدبة لكثيكانت تمظ 
 ،ألنشا فذمشابل ، فالتصػر وتقجـ األخبلؽ مدتحيبل فّ ألالحياة غيخ عادلة، أو  ليذ ألفّ  ،عة في عالسشامخوّ 
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الجيبلء. إف  مة والعجاوات التي تدبب فييا أججادناز مغ األوىاـ واألمػر السزمّ في التخمّ  ،تمػ آخخ جيبل  
 دوف تعجيل أو تغييخ إلى األشفاؿ. شقل بذكميا الفعّ أسػأ األفكار تدتسخ باالنتعاش وال تداؿ تُ 

ما ىػ معشى الحياة؟ ما ىي غاية الحياة عمى األرض؟ ىحه بعس األسئمة العطيسة الدائفة في 
لكغ يسكششا أف نعير  ألنيا مصخوحة بذكل سيء، ،األدياف، ونحغ ال نحتاج ألف نجيب عمى ىحه األسئمة

غ االزدىار لمبذخ في ىحه الحياة، وىي األجػبة عمى حج سػاء. في أقل حج يسكغ أف نخمق الطخوؼ التي تؤمّ 
ع أشفالشا بأفكار حػؿ الحياة الػحيجة التي نحغ عمى يقيغ مغ وجػدىا. يعشي ذلظ أنو ال يشبغي أف نخوّ 

مكية نا أف الشداء شكل مغ أشكاؿ السُ ءع أبشايشبغي أف نعمّ ع أفكارىع بالكخاىية لمكفار. ال أو ندسّ  ،الجحيع
أو أف نقشع بشاتشا أنيغ شكل مغ أشكاؿ السمكية حتى اآلف. مغ الزخورؼ أف نتػقف عغ الحجيث  ،السدتقبمية

وسػؼ يشتيي بالجـ الدحخؼ في حخب عطيسة بيغ األتقياء  ،ألبشائشا بأف التاريخ البذخؼ بجأ بالجـ الدحخؼ 
 وبقية العالع.

بل في جػىخه. أما مجسمو مثل ىحه الخصايا بحق السشصق ومذاعخ الخأفة ال تسثل الجيغ في  إفّ  
بالشدبة إلى بقية األمػر مثل األعساؿ الخيخية وروح الجساعة والصقػس والحياة التأممية، فشحغ ال نحتاج إلى 

 وأصخّ  ،التي جاء بيا الجيغاليادمة أكثخ الكحبات إحجػ خة. إنيا الخيّ األعساؿ ىحه نسارس مثل ف حتى إيسا
 ليبخاليا أو وسصيا أو متصخفا.ديشا  كاف أعمى أف نقتشع بيا، سػاء 

وكل  ،ما تداؿ ىشاؾ فجػة كبيخة تفرل الخوحانية عغ العمسانية والسحاىب اإلندانية والعقبلنية واإللحاد
الحيغ يزعػف حػاجد تفرميع عغ العقائج  والشداء السشصقيػف ػاقف الجفاعية األخخػ التي يسثميا الخجاؿ الس

جانبي ىحا الفاصل يتخيمػف أف التجارب والخؤػ ليذ ليا  عمىغيخ السشصقية السبشية عمى اإليساف. إف الشاس 
 مكاف ضسغ سياؽ العمع إال في أروقة السدتذفيات العقمية.

الحجيث حػؿ تسّكششا مغ عالسشا مسدقا بدبب الجسػد العقائجؼ الجوغساتي إلى حيغ دػؼ يبقى ول
 ىحا الكتاب ىػ محاولة لمبجء بيحا الحػار. و  ،قخِّيغ بسرجاقية الدسػ فػؽ الحاتالخوحانية بذكل عقبلني، مُ 

الجيغ في أفزل أشكالو مجسػعة مغ القرز  ويعج  . ىحه التجخبة ىشاؾ تجخبة، وىشاؾ قرز حػؿ
ىحه القرز تأتيشا في حدمة مغ التذػير  مية وأخبلقية ألكثخ أججادنا حكسة. لكغّ رؤػ تأمّ  التي تعيج ذكخَ 

 .ال تقبل السخاجعة، جيبل بعج جيل تقدػ وتذتج متحػلة إلى عقائجَ ثع  ،الجائعوالكحب  ،القجيع
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ف ثقافتشا مغ مثل ىحه ب ويشطّ ة والعمع والصب والتاريخ بجأ ييحّ إف الزغط اليائل بدبب تخاكع السعخف 
 ُيراِحب الديادة اليائمة في القػة التكشػلػجية زيادة فيو . بصئيالكغ بشفذ و  ،بقػة الكتل الجميجية األفكار

 ليذ لجيشا قخوف النتطار جيخانشا حتى يعػدوا إلى رشجىع.ونحغ  .الجيل البذخؼ  العػاقب الستختبة عمى
 بعس السعاني األخخػ فييا مديفة وتبث   لكغّ  ،تجمب القرز الجيشية بعس السعشى لحياة الشاس قج

يعشي ذلظ أف  فقجفي الكشيدة، تجمذ مديحيا  االنقداـ بيغ الشاس. ماذا تعشي التجخبة الخوحانية؟ لػ كشتَ 
ىشجوسيا وترمي لئللو  يدػع السديح نجا مغ مػتو وىػ ميتع شخريا في القجر الحؼ يشتطخ روحظ. وإذا كشت

بيا  الحاالت الستغيخة لمػعي ىي حقائق تجخيبية يسخ  إّف لجيظ قرة أخخػ مختمفة ججا لتخوييا.  شيفا سيكػف 
ولكي نفيع ىحا وحتى ندعى مغ أجل حياة روحانية بجوف تزميل  ،البذخ ضسغ مجػ واسع مغ الذخوط

أف نشطخ ليحه التجارب ضسغ مفاىيع عمسانية وكػنيو بلبج ليحه التجارب أف تكػف كػنية، والبج مغ فأنفدشا، 
 شاممة.

________________________ 
 

ذىشية. يعتسج الحىغ عمى  ا  وأحجاث حاالت-كانت في أشكاؿ متصخفة  ميسا-تعتبخ الدعادة والسعاناة 
أو سيئا يحجث في حياتظ ال بج وأف يطيخ  كاف جيجا  أكل شيء سػاء  ويعتسج الجدع عمى العالع، لكغّ  ،الجدع

في وعيظ حتى يكػف ميسا بالشدبة لظ. تقجـ ىحه الحقيقة فخصة كبيخة في استغبلؿ الطخوؼ الديئة. إف 
التغييخ في إدراكشا لمعالع يعتبخ بشفذ درجة أىسية تغييخ العالع. لكشو أيزا يجعل السخء بائدا حتى عشج تػفخ 

خبلؿ مدار حياتظ العادؼ، يحجد ذىشظ نػعية الحياة و لسادية التي قج تدعجه. جسيع الطخوؼ االجتساعية وا
 التي تعيذيا.

ومحجدات الجدع واضحة: فأنا شػيل، كسا أنا. وليذ أشػؿ مغ  حتسا ، الحىغ محجد مثل الجدع إفّ  
 ،ء رأسيذلظ بإنر واحج. أستصيع أف أقفد كسا أستصيع، وليذ أعمى مسا أستصيع. ليذ بإمكاني أف أرػ ورا

وال  ،فأنا ال أستصيع أف أتكمع كمسة واحجة بالمغة الكػرية ،ركبتي تؤلسشي. وكحلظ حجود ذىشي واضحة أيزا
وحتى أوؿ كمسات بل  ،أو آخخ كمسات قخأتيا لمسؤلف دانتي ،1177أتحكخ ماذا فعمت في مثل ىحا اليـػ عاـ 

حاالت انتباىي، إال أنشي أستصيع القياـ بحلظ خ مداجي و قمتيا لدوجتي ىحا الرباح. مع أنشي أستصيع أف أغيّ 
ط نفدي أكثخ، لكششي ال أستصيع أف ضسغ مجػ محجد. إذا كشت متعبا أستصيع أف أفتح عيشي قميبل حتى أنذّ 

غ مغ مداجي مغ خبلؿ أستصيع أف أحدّ فإنشي ألغي تساما اإلحداس باإلرىاؽ. ولػ كشت مكتئبا بعس الذيء 
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نو بإمكاني أف أصل إلى تمظ األفكار والسذاعخ الدعيجة مباشخة مغ خبلؿ بعس األفكار الدعيجة، حتى أ
حيشيا ال أستصيع أف أعيج  شيلكش ،تحكخ ماذا يعشي أف أكػف سعيجا، أؼ أف أرسع ابتدامة مقرػدة في ذىشي

التي شعخت بيا في حياتي. كل شيء حػؿ ذىشي وجدسي يبجو أنو يذعخ بػزف وثقل  شذػةأجسل لحطات ال
 فأنا مغ أنا. الساضي،
شيء يسكغ أف يعصيو شكبل،  أؼّ  ألفّ  ؛يبجو أنو ال شكل لو أبجاإذ  ،الػعي يختمف عغ ذلظ لكغّ  

إنو  ،البج وأف يشذأ ضسغ مجاؿ الػعي. الػعي ىػ بسثابة الشػر الحؼ مغ خبللو نعخؼ معالع الحىغ والجدع
األحياف، يبجو أنو يأخح شكميا في بعس و واليأس.  والسخحوالشجـ  شذػةؾ لسذاعخ مثل الذلظ الػاعي والسجرِ 

يسكششا أف نعير  ،كحلظ أف نخػ بأنو لع يقع بحلظ أبجا. في الػاقع يسكششا أف نعير مباشخة تجخبة الػعي يسكغ
 ىػ-مخة تمػ السخة  وأكخر-إف مثل ىحا االكتذاؼ و غ أو يدػء بسا يعخفو. مباشخة كيف أف الػعي ال يتحدّ 

 أساس الحياة الخوحية.
لكغ التػجيات  ،بأف الحىغ مدتقل عغ الجماغ عمى االعتقادا رأيشا أنو ال يػجج أؼ سبب يجبخنا كس 

يتع  الشطخ لمػاقع فقط مغ الخارج بشاء عمى تجخبة  حيث-الزيقة التي يتخحىا العجيج مغ العمساء تجاه الػعي 
وانعجاـ وجػد حياة  ،الخوحانيةتعتبخ أمخا مبخرا. يػجج شخيق وسط بيغ خمق الجيغ مغ الحياة  ال-شخز آخخ 

 روحانية عمى اإلشبلؽ.
ويسكغ قػؿ نفذ  ،مةلقج عخفشا ومشح فتخة شػيمة أف األشياء كسا تبجو في العالع يسكغ أف تكػف مزمِّ 

الذيء عغ الحىغ نفدو. لكغ العجيج مغ الشاس وججوا أنو مغ خبلؿ االستبصاف بذكل مشتطع ومدتسخ، يسكغ 
وبيَج أّف العمع الحؼ يذكل األساس لسثل ىحا ميو األشياء مع ما ىي عميو بالفعل. التقخيب بيغ ما تبجو ع

مغ أنشا ما فعمى الخغع أخخػ يعتبخ مكتسبل.  االدعاء ما يداؿ في مخاحمو السبّكخة ججا  مغ جية، فإّنو مغ جية
والنعمع أؼ شيء حػؿ الػعي نفدو، أؼ حػؿ الكيفية  ،نداؿ في بجاية فيسشا لمحىغ البذخؼ عمى مدتػػ الجماغ

فيل يكػف مغ باب االستعجاؿ إذا قمشا بأف الشفذ حدب السفيـػ التقميجؼ  ،التي جاء بيا الػعي نفدو لمػجػد
ماىي إال وىع، وأنو ال يػجج مكاف لخوح ما في داخل رأسظ. إف الػعي نفدو قابل لبلنقداـ والفرل، كسا رأيشا 

ى الجماغ السفرػؿ. حتى في حالة الجماغ العادؼ غيخ السراب فإنو يعتبخ َمعسّيا عغ معطع في حالة مخض
 ما يقـػ بو الحىغ.

ذكخياتشا وعػاشفشا  أؼ-أنفدشا عمى السدتػػ الذخري  يى اعمى أني انشطخ إليياألشياء التي كل إّف 
جسيعيا عمى عسميات  تعتسج-جث الدمػؾ التحجث باستخجاـ المغة واألفكار ذاتيا والجوافع التي تح وقجرتشا عمى
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مختمفة تشتذخ في جسيع أرجاء الجماغ. والعجيج مشيا يسكغ أف يتع مقاشعتو أو التخمز مشو بذكل مدتقل. 
والسجخبػف لمتجارب، ما ىػ  ،وأنشا السفكخوف باألفكار ،بأنفدشا عمى أنشا كائشات ثابتة ال تتغيخ فاعتقادناإذف 

 إال وىع. 
 والعابخة التيمغ بيغ األمػر األخخػ الطاىخة  ضاىخا وعابخا   أمخا  ُتعج  فيـػ التقميجؼ إف الشفذ بالس

بأف الدسػ فػؽ الشفذ أمخ لشا ال نحتاج أف نشتطخ بيانات مغ السختبخ لتقػؿ و تختفي ما إف نشطخ إلييا. 
جورنا إدراؾ شبيعة في مق وال نحتاج أيزا أف نربح محتخفيغ في التأمل حتى نجرؾ فػائج ذلظ. إفّ  ،محتسل

وبيحه الصخيقة، نربح أكثخ قجرة عمى السداىسة في الحياة  ،د أنفدشامجخّ  واالستيقاظ مغ حمع أف نكػفَ األفكار 
 الكخيسة مغ أجل اآلخخيغ.

أف يؤدؼ بشا الى رؤػ وبرائخ وتجارب تعتبخ غيخ  والحؼ يسكغتبجأ الخوحانيو بتقجيخ ما ىػ عادؼ 
 ،. نعع، إف الكػف واسعوالتكّبخلمرخاع الجاخمي التقميجؼ بيغ مفيػمي التػاضع  عادية. وىشا ال يػجج مكاف

مغ الشاحية و . عسيقة ةلحطمغ الػعي ىي كل لحطة حالية  مباٍؿ بسذاريعشا األخبلقية، لكغّ  ويبجو غيخَ 
عشجما نعير ىحه التجخبة و لمكػف.  الذخرية فإف كل واحج مشا مصابق لحلظ السبجأ ذاتو الحؼ يعصي قيسة  

 حيشيا البجاية الحقيقية لمحياة الخوحانية.  تكػف -مجخد التفكيخ بيا  وليذ-مباشخة 
مطاىخ وتعابيخ الػاقع  أعقجُ  حّقا   الحىغ البذخؼ ىػو  ،الػاقعحزخِة وفي كل مكاف في  نحغ دائسا  

بإدراؾ ماذا يعشي أف تكػف أنت المحطة لمسذخوع الستػاضع  ىحا عسقا   وأكثخىا دقة حتى اآلف. ويشبغي أف يسشحَ 
في ىحه المحطة، وأنت وحجؾ مغ يجرؾ ، داخمظ صافيا ونقيا ىشاؾ شيئا الحالية. فسيسا كانت أخصاؤؾ، فإفّ 

 ذلظ.
 وستخػ. ،افتح عيشيظ 
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 شكخ
 

وجػزيف غػلجشتايغ ]عالع كيسياء  Jeff Forresterأتقجـ بالذكخ الخاص ألصجقائي جيف فػريدتخ 
 .D.A عالع الشفذ األمخيكي دؼ. إؼ. واالؾ Daniel Golemanحيػية ووراثة أمخيكي[ ودانياؿ غػلساف 

Wallach  وتقجيع التغحية الرحػة ]الكاتب والفشاف والسػسيقي األمخيكي[ الحيغ تفزمػا بقخاءة مدػدة كتاب
مداعج في البحث مبلحطات ىامة  Anres Fossasجـ أنجريو فػسا الخاجعة السفيجة والتذجيع الكثيخ. وقج ق

التي قامت بالكثيخ مغ  Martha Spauldingوقيسة عمى الشز. وكحلظ السجققة المغػية مارثا سبػلجنغ 
 التحديغ وتػضيح أسمػب الكتابة في الكتاب.

مأخػذ مغ رسالة الجكتػراة التي كتبتيا في بخنامج عمع األعراب الرحػة بعس األجداء مغ كتاب 
مغ تػجييات لجشة مشاقذة  في كتابة ىحه األجداء استفجتقج  وفي جامعة كاليفػرنيا في لػس انجمػس. 

. Mark Cohen, Marco Iacoboni, Eran Zaidel, and Jerome (“Pete”) Engelالخسالة وىع: 
وأويغ فبلناغاف  Daniel Dennett ودانياؿ ديشيت Paul Churchlandنج لقج قاـ كل مغ بػؿ تذيختذبل

Owen Flanagan  وستيفغ بشكخSteven Pinker  بسخاجعة السادة في فتخة مبكخة وتدويجؼ بالسبلحطات
 السفيجة ججا. 

لقج بجأت كتابة ىحا الكتاب في الفتخة التي شيجت تقمبات صشاعة الشذخ، في الػاقع لع يسس وقت 
عشجما تع ضسيا لمذخكة األـ  Free Pressغادر كل شخز أعخفو في شخكة فخؼ بخس  ل حتىشػي

شكخؼ وىع الذخكو الدابقو مغ يدتحق ثبلثة أشخاص عمى األقل و . Simon & Schuster سايسػف وشدتخ
Martha Levin  وDominick Anfuso  وHilary Redmon . إنشي وباستسخار استفجت مغ حساستيع إذ

 وتذجيعيع السبجئي لمسذخوع. 
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ىػ و في دار الشذخ سايسػف وشدتخ، الرحػة كتاب  Thomas LeBienلقج تبشي تػماس ليبيغ 
 بالفعل محخر متسيد وسعجت كثيخا بالعسل معو في كل مخحمة مغ مخاحل الشذخ. 

 John Brockman Katinkaوىع: أشعخ باالمتشاف بدبب الجعع السدتسخ مغ وكبلئي كسا 
Matson, and Max Brockma . 

 الرحػةلكغ بالشدبة لكتاب  في جسيع كتبي الدابقة،سبلحطات لقج كانت مبلحطات أمي مغ أىّع ال
 عسخؼ، وفتخاتقزيتو في اليشج ونيباؿ وأنا في العذخيشات مغ فإنشي أديغ ليا بذكخ خاص: إف الػقت الحؼ 

ىحا  لع تكغ مسكشة لػال دعسيا. كسا أّنيا ىي مغ مشحشيخاكد التأمل حػؿ العالع، الرست التي قزيتيا في م
 فإّف مغ دواعي سخورؼ أف أىجييا كتابا  آخخ. ولحلظ  الحب الحؼ أكّشو لمكتب،

قج حطيت بفخصة عطيسة بشيل العمـػ الخوحانية مغ معمسيغ كبار في ففي ىحا الكتاب أشخت و كسا 
و وبػنجاجي  Nyoshul Khen Rinpoche أورغيغ، وبيػشل خغ ريشبػتذيالتأمل مغ أمثاؿ: تػلكػ 
Sayadaw U Pandita مجيغ لجػزيفكل واحج مشيع بقصعة ىامة في حل المغد. وأنا  نيالحيغ زود 

 ا،الرجاقة معيس لدشػات Sharon Salzberg وشاروف سمدبيخغ Joseph Goldsteinغػلجشتايغ 
 Insight Meditation Society inتأمل تحت سقف مخكد تأمل ألشيخعجيجة قزيشاىا في مسارسة الو 

Barre .في والية ماساتذػستذ 
ف ميشة الكتابة تعدؿ إ .Annakaوأخيخا أتقجـ بالذكخ العطيع لدوجتي وأفزل صجيق لي أناكا 

 ىي أيزا محخرة ، وقجوأنا سعيج بذكل استثشائي ألف زوجتي التي أحبيا تعسل  ،حػلوالحيغ الذخز عغ 
عشجما ال تكػف مذغػلة في تخبية وتشذئة بشاتي عمى مذاعخ الخأفة البذخية و ىست في جسيع مذاريعي. سا

مرجر إليامي في تػجيو  مكتبي، فإنياأو في تيجئة تأوىات عجـ الخضا التي كانت تشصمق أحيانا مغ  ،القػية
 لع أكغ ألنجد ما أنجدتو دوف مداعجتيا. و أفكارؼ نحػ مدارات ججيجة ثع تحديشيا عمى الػرؽ، 
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 السالحعات
 

 مالحعات الفرل األول:
 
كحلظ فإّف صجيقي الخاحل كخيدتػفخ ىيتذكشد لع يتفق مع وجية الشطخ تمظ، إذ كاف يخػ أنو ال  .7

يسكششا االستغشاء عغ كمسة الخوحانية. وىػ إف لع يدتخجـ كمسة الخوحانية بالذكل الحؼ أقرجه 
بالتحجيج إال أنو كاف يتحجث عشيا في سياؽ الستعة الخوحانية الشاشئة عغ األعساؿ الذعخية 

السػسيقى والفشػف. فسثبل تتجدج الدعادة في تصخفيا عشج ىيتذكشد في مجػ الجساؿ واالندجاـ و 
في السعبج الّخئيدّي ألثيشا الّخّبة، دوف الحاجة لئلقخار بػجػد الخّبة أثيشا أو عبادتيا. واستخجـ كحلظ 

ة لو فإف كمسات مثل مقجس في التعبيخ عغ أمػر غشية بالجساؿ وعطيسة في األىسية، وبالشدب
الرػر السمتقصة عبخ تمدكػب ىابل الفزائي تجدج مثل ىحه الكمسات أيزا. )وأنا متأكج مغ أنو 
كاف مجركا أنو لجػ قيامشا بجػلة في معجع قامػس أكدفػرد فدشجج أمػرا محخجة حػؿ أصػؿ 

كمسة روحانية  Carl Saganمثل ىحه الكمسات(. وقج استخجـ الفمكي األمخيكي كارؿ ساغاف 
 C. Sagan. 1995. The Demon-Hauntedبيحه الصخيقة ودوف حخج، انطخ في ذلظ:

World. New York: Random House. p. 29.  وأنا ال أختمف مع ىيتذكشد وساغاف في
االستخجاـ العاـ لكمسة روحانية لئلشارة إلى أمػر في قسة الجساؿ، لكششي أعتقج أيزا أنو يسكششا 

 كمسة بسعشى أكثخ تحجيجا عمى مدتػػ التحػؿ الذخري لمفخد. استخجاـ ال
1. A. Huxley. [1945] 2009. The Perennial Philosophy: An Interpretation of 

the Great Mystics, East and West. New York: Harper Perennial, p. vii. 
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لكغ ىحا ال يجعل مغ  -هللا وحتى دوف  -يسكششا الحجيث عغ الييػدية دوف أساشيخىا ومعجداتيا  .3
 -دوف األمػر القميمة فييا والتي تعتبخ غيخ مقبػلة  - الييػدية مثل البػذية، إذ تعتبخ البػذية

 ِعمسا َيعتسج التجخبة الذخرية. لكغ الييػدية العمسانية ليدت كحلظ. 
4. A. Rawlinson. 1997. The Book of Enlightened Masters. Chicago: Open 

Court, p. 38. 
 :لمحرػؿ عمى معمػمات مدمية حػؿ ما قامت بو ببلفاتدكي، يسكغ الخجػع لكتاب .5

P.Washington. 1993. Madame Blavatsky’s Baboon. New York: 
Schocken 

 L. Ron Hubbardمغ السثيخ لبلستغخاب كيف يكػف لذخز محتاؿ مثل إؿ. روف ىػبارد  .6
. فعمى سبيل السثاؿ ادعى ىػبارد سحب أحج أتباع ألف كل قررو مدتحيمة ومثيخة لئلحخاج

كتبو األولى مغ الشذخ بدبب "انييار أوؿ ستة أشخاص لسا وججوا مغ عبارات الػحي في كتابو 
 :L. Wright. 2013. Going Clear) لجرجة أنيع فقجوا عقػليع". راجع كتاب:

Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief. New York: Knopf وبشاء .)
جاء قارغ الشز لمغخفة وجمذ ’ىحا الشز الخصيخ لمشاشخ، ’عمى ما قالو ىػبارد عشجما قجـ " 

وىشاؾ الكثيخ مغ األمػر ‘". عمى مكتب الشاشخ ثع قفد مغ الشافحة مغ عمى ناشحة الدحاب
السزحكة حػؿ ىػبارد. ولؤلسف اضصخرت إلعادة كتابة نز ىحه السبلحطة حفاضا عمى 

 القخاء.صحة وسبلمة 
7. A. Koestler. 1960. The Lotus and the Robot. New York: Harper & Row, 

p. 285 لع يشبيخ كػستمخ كثيخا باآلثار الخوحانية الشاتجة عغ السييجات الشفدية أو .
 ”.A. Koestler. 1968. “Return Trip to Nirvana :الدايكاديمكذ. انطخ كتاب كػستمخ

In Drinkers of Infinity: Essays 1955–1967. London Hutchinson, pp. 
201–12 

8. C. Hitchens. 1998. “His Material Highness.” Salon .com 
يذجد مغ يتسدكػف بالسػروث التقميجؼ عمى االختبلفات اليامة بيغ السجارس السختمفة لمبػذية مغ  .9

-Shankara (788شانكارا ناحية وبيغ البػذية واألدفايتا فيجانتا التي شػرىا الفيمدػؼ اليشجؼ 
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( مغ ناحية أخخػ. ومع أنشي تصخقت لبعس ىحه االختبلفات إال أنشي ال أعصييا درجة 811
أكبخ مغ األىسية. وأرػ ىحه االختبلفات عسػما مجخد أمػر تتعمق بجالالت مختمفة لمكمسات 

اىتساـ وأمػر ميتافيديقية ال صمة ليا، وفييا الكثيخ مغ الغسػض واالختراص ما ليذ مغ 
 القارغ العادؼ.

تعتبخ البحػث حػؿ اآلثار الرحية الستختبة عمى التأمل شحيحة ججا، وحدب االعتقادات  .71
التقميجية يسخ الستأمل في بعس مخاحل السدار التأممي بتجارب غيخ مخيحة وتعتبخ بعس أشكاؿ 

مغ األمخاض األلع الحىشي إشارات تقجـ عمى الصخيق. ويبجو مغ الػاضح أف التأمل قج يدّخع 
والتأمل مثمو مثل أؼ مداع أخخػ التي  الشفدية أو يكذف عغ وجػدىا ويطيخىا إف كانت كامشة.

وعمى  –مغ الزخورؼ أف نسيد فييا بيغ ما ىػ مفيج وما قج يتدبب بالزخر واألذػ. وأوؿ عالع 
 Willoughby Brittonيبحث في مثل ىحه السذاكل ىػ ولػبي بخيتػف -قجر عمسي 

سذ أنفظ مثبل تجرؾ اإلحداس وكأنو حجث في نفذ المحطة، لكششا نعمع أف اإلحداس عشجما تم .77
ال يسكغ أف يكػف في نفذ المحطة عمى مدتػػ الجماغ ألف الشبس العربي يأخح وقتا أشػؿ في 
الػصػؿ إلى قذخة السخ الحدية مغ شخؼ اإلصبع، أشػؿ مسا لػ انتقمت مغ أنفظ، وىحا صحيح 

شػؿ أنفظ. ويرحح الجماغ الفخؽ الدمشي مغ خبلؿ الحفاظ عمى ىحه  ميسا كاف قرخ يجيظ أو
السجخبلت في الحاكخة ثع إرساؿ الشتائج لمػعي. فتجاربشا في المحطة ما ىي إال حريمة شبقات 

 مغ الحكخيات.
71. F. Zeidan et al. 2011. “Brain Mechanisms Supporting the Modulation of 

Pain by Mindfulness Meditation.” Pain 31: 5540–48; B. K. Holzel et al. 
2011. “How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms 
of Action from a Conceptual and Neural Perspective.” Perspectives on 
Psychological Science 6: 537–59; B. Kim et al. 2010. “Effectiveness of 
a Mindfulness-Based Cognitive Therapy Program as an Adjunct to 
Pharmacotherapy in Patients with Panic Disorder.” J Anxiety Disord 
24(6): 590–95; K. A. Godfrin and C. van Heeringen. 2010. “The 
Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Recurrence of 
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Depressive Episodes, Mental Health and Quality of Life: A Randomized 
Controlled Study.” Behav Res Ther 48(8): 738–46; F. Zeidan, S. K. 
Johnson, B. J. Diamond, Z. David, and P. Goolkasian. 2010. 
“Mindfulness Meditation Improves Cognition: Evidence of Brief Mental 
Training.” Conscious Cogn 19(2): 597–605; B. K. Hölzel et al. 2011. 
“Mindfulness Practice Leads to Increases in Regional Brain Gray Matter 

Density.” Psychiatry Res 191(1): 36–43 
73. Nanamoli, orig. trans., and Bodhi, trans. and ed. 1995. The Middle 

Length Discourses of the Buddha: A New Translation of the Majjhima 
Nikaya. Boston: Wisdom Publications. 

سػاء  –ميسا حاولشا تزييق مفيـػ حالة االستشارة، فبل مفخ مسا تعدوه التقاليج والسػروثات  .74
يػجج أؼ دليل ليحه الحالة مغ قػػ خارقة لمستسخسيغ الخوحانييغ. وىل  –أكانت بػذية أو غيخىا 

عمى اكتداب البذخ لقجرات مثل الجبلء البرخؼ والقجرة عمى تحخيظ األشياء مغ خبلؿ الحىغ 
عغ بعج؟ واألدلة التي تثبت ذلظ ضعيفة وقميمة ججا، رغع ما يقجمو بعس السدتسيتيغ مغ الشاس 
 في إثبات ذلظ مغ قرز. وحدب التقميج ُيطيخ الغػرو )وىػ السعمع الخوحاني في المغة

في المغة الدشدكخيتية  siddhisالدشدكخيتية( ومخيجوه أشكاال مختمفة مغ القػػ والتي تدسى 
لتدمية وإقشاع السؤمشيغ السخمريغ، لكغ ليذ بذكل يخزع لتجارب السذككيغ. ونعمع وكسا قيل 
لشا دائسا أف زيادة الصمب عمى السعجدات تعتبخ إساءة استخجاـ لدمصات السعمع الخوحاني. وفي 

اية السصاؼ فإف الجارما )وىي كمسة سشدكخيتية تعشي "السدار" أو "الحقيقة"( ىي أعسق وأعطع ني
قجرا  مغ مجخد أف تكػف إضيارا  لمقػػ السادية، وال شظ في ذلظ. لكغ ىحا لغ يسشع السعمسيغ 
الخوحانييغ مغ نيل الريت والذيخة ولغ يسشع مخيجييع أيزا مغ مشحيع تمظ الحطػة في أؼ 

 تدشح لحلظ.  مشاسبة
75. M. Ricard. 2007. Happiness: A Guide to Developing Life’s Most 

Important Skill. New York: Little, Brown, p. 19. 
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 مالحعات الفرل الثاني:
 

7. T. Nagel. 1974. “What Is It Like to Be a Bat?” Philosophical Review 83. 
مكاف كائغ آخخ"أنيا فكخة يذػبيا الكثيخ مغ االلتباس  قج يخػ البعس في فكخة " تخّيل أنفدشا .1

 والخمط بيغ األمػر، لكّغ ترػر ناغل بأف الػعي مصابق لمتجخبة الذخرية ىػ ليذ ذلظ.
صحيح أف الفبلسفة وعمساء األعراب سػؼ يصمبػف مشا التػقف والتأني عشج ىحه الشقصة. لكغ يقػؿ  .3

أنو إذا لع أترػر عبارة "إما  –معو حػؿ العجيج مغ آرائو الحؼ أتفق  - Daniel Dennettدانياؿ ديشيت 
أف األضػاء مذعمة أو ال" عمى أنيا خاشئة فإف ذلظ يعشي أنشي لع أبحؿ جيجا كافيا في واقع األمخ. 

وعشجما يتعمق األمخ بسدألة أساسية مثل مػضػع البحث في شبيعة وجػد الػعي، فإف الشتيجة تكػف غالبا 
ة األولية. ومع أنشي سأحاوؿ أف أبحؿ كل جيجؼ في تحميل العبارة التي في األعمى تزاربا في االستجاب

والقػؿ بأنيا ليدت خاشئة، فإف عمى السخء أف يقّخ في تمظ الشقصة بأنو ال يفيع عسا يتحجث عشو 
 خرػمو.

وعيا قج أدخل  وال تتغيخ الرػرة )كثيخا( إذا كشت تؤمغ بالثشائية وأف األدمغة البذخية واعية فقط ألف ىشاؾ .4
فييا بذكل ما. ويعاني مفيـػ الثشائية مغ العجيج مغ السذاكل. لكغ يشبغي حتى عمى السؤمشيغ بالثشائية 

اإلقخار بأف الػعي يبجو مختبصا بالكائشات التي عمى درجة كافية مغ التعقيج. وسػاء كاف الذخز مؤمشا 
اد أف ىشاؾ شيئا يجعل حبة البشجورة تذعخ أنيا بالثشائية أـ ال، فبل يػجج أؼ سبب قػؼ يجبخه عمى االعتق

 بشجورة.
وبالتالي فإف القػؿ بأف كائشا ما واعيا ال يعشي ادعاء شيء ما حػؿ سمػكو أو استخجامو لمغة، ألنو يسكششا  .5

إيجاد أمثمة حػؿ المغة والدمػؾ دوف أف نجج وعيا )مثل روبػت آلي بجائي(. وكحلظ يسكششا أف نجج وعيا 
غ الدمػؾ أو المغة )مثبل في حالة شخز يعاني مغ الذمل الخباعي مع بقاء الػعي(. دوف أشكاؿ م

وبالصبع مغ السحتسل وجػد روبػتات آلية واعية، فإذا كاف الػعي شيئا يشذأ مغ مجخد معالجة السعمػمات، 
يتخيل ذلظ فإف اليػاتف السحسػلة وآالت تحزيخ القيػة قج تكػف أيزا واعية. لكّغ القميل مشا يدتصيع أف 

حتى مع أكثخ أجيدة الكسبيػتخ حجاثة وتعقيجا. وميسا كانت عبلقة الػعي بسعالجة السعمػمات، فإف الػعي 
يعتبخ واقعا داخميا ال يحتاج بالزخورة ألف ُيقّجر بشاء عمى مطاىخه الخارجية، فبل يحتاج أف يتع ربصو 

، أقتخح قخاءة رواية " بحلة الغػص والفخاشة" بالدمػؾ أو باالستجابة لمسؤثخات. وإذا كاف لجيظ شظ في ىحا
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The Diving Bell and the Butterfly (7997 لمكاتب السعخوؼ جيغ دومشيظ بػبي )Jean 
Dominique- Bauby  والتي ترف الحالة السخضية التي عاني مشيا والتي يصمق عمييا "متبلزمة

جفغ عيشو اليدخػ. تخيل كع كانت ستكػف  السشحبذ" وقج أممى كتابو مغ خبلؿ اإلشارة لمسسخضة بػاسصة
 حالتة أسػأ لػ لع يكغ باستصاعتو القياـ بتحخيظ جفشو.

مغ السحتسل أف ديكارت ىػ أوؿ فيمدػؼ قاؿ بيحا. لكّغ اآلخخيغ أكجوا عمى ىحا أيزا، خاصة الفبلسفة  .6
د ديكارت . ومع أني ال أتفق مع اعتقاDavid Chalmersوديفيج تذالسخز  John Searleجػف سيخؿ 

بالثشائية أو مع بعس ما قالو كل مغ سيخؿ وتذالسخز حػؿ شبيعة الػعي لكششي أتفق معيع في أنو مسا 
ال خبلؼ عميو أف الػعي في شبيعتو األساسية يعتسج عمى التجخبة الذخرية مغ مشصمق الذخز نفدو. 

  وىحا ال يشفي احتسالية أف الػعي في الػاقع مصابق لبعس عسميات الجماغ.
 Paulوبػؿ تذيخش النج  Daniel Dennettوأكخر ثانية أف بعس الفبلسفة مثل دانياؿ ديشيت 

Churchland  ال يقبمػف بيحه األفكار، وال أفيع لساذا. إف عجـ رؤيتي كيف أف الػعي يسكغ أف يكػف
نكػف وىسا  يتزسغ عجـ فيسي كيف أنيسا )أو أؼ أحج آخخ( يسكغ أف يطشػا بأنو وىع. وأتفق أنشا قج 

مخصئيغ ججا حػؿ فيسشا لمػعي، وحػؿ كيفية نذأتو، وحػؿ ارتباشو بالجماغ، وحػؿ ما نحغ واعػف بو 
بالتحجيج ومتى. ولكّغ ىحا ال يذبو قػلشا أف الػعي نفدو قج يكػف وىسيا. إف حالة التذػير الكامل حػؿ 

 شبيعة الػعي نفدو ىي بحاتيا مثاؿ لمػعي.
7. “The stuff of the world is mind-stuff” A. S. Eddington. 1928. The Nature of 

the Physical World. Cambridge, UK: Cambridge University Press, p. 276 يبجو".
مغ السخجح أف مفيـػ الثشائية القجيسة لمحىغ والسادة سػؼ يختفي مغ خبلؿ مادة ممسػسة تخد نفديا عمى 

 .J. Jeans. 1930. The Mysterious Universeأنيا مغ نتاج الحىغ وتجديج لو."
Cambridge, UK: Cambride University Press, p. 158. 

"يبجو أف وجية الشطخ الػحيجة السقبػلة ىي التي تأخح بجانبي الػاقع أؼ الجانب الكسي والجانب الشػعي، 
ػؿ جسيع والجدسي والشفدي عمى أنيا متفقة ومشدجسة مع بعزيا البعس، ويسكغ لػجية الشطخ ىحه قب

 .W. Pauli, C. P. Enz, and K. v. Meyenn. [1955] 1994ىحه الجػانب بشفذ الػقت."
Writings on Physics and Philosophy. New York: Springer-Verlag, p. 259. 

"لقج تبخخ مفيـػ الحقيقة السػضػعية لمجديسات األساسية ولكشو لع يتحػؿ لدحابة مغ مفيـػ ججيج 
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بل إلى شفافية ووضػح مدائل الخياضيات التي لع تعج تسثل سمػؾ تمظ الجديسات بل  وغامس لمػاقع،
 W. Heisenberg. 1958. “The Representation ofأصبحت تسثل معخفتشا بيحا الدمػؾ."

Nature in Contemporary Physics.” Daedalus 87 (Summer): 100. 
" ببداشة، ال يسكششا أف نخػ كيف يسكغ لؤلحجاث السادية اف تتحػؿ إلى إحداسات وأفكار ميسا حاولت 

 My View of the. 7964الكتب الجراسية اإلشالة واإلسياب ... بكبلـ فارغ حػؿ ىحا السػضػع." 
World, trans. C. Hastings. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 

61–62. 
8. F. Dyson. 2002. “The Conscience of Physics.” Nature 420 (December 12): 

607–8. 
 لتػضيحو العجيج مغ ىحه الشقاط.  Lawrence Kraussأنا مستغ لرجيقي الصبيب لػرنذ كخاوس  .9

إذا بحثشا عغ الػعي في العالع السادؼ، فدشجج فقط أنطسة معقجة تتدبب في نذػء سمػؾ معقج قج  .71
لػعي أو قج ال يراحبو. ومع أف سمػؾ رفقائشا البذخ يقشعشا أنيع واعػف )بجرجة أو بأخخػ( فإنو يراحبو ا

ال يجعمشا نخبط بيغ الػعي واألحجاث السادية. فيل يتستع قشجيل البحخ بالػعي؟ يبجو مغ الػاضح أنشا لغ 
شجيل البحخ وسمػكشا. نحخز الكثيخ مغ التقجـ ىشا حػؿ ىحه السدالة مغ خبلؿ عقج مقارنات بيغ سمػؾ ق

ال يسكغ لحجسشا حػؿ الػعي وصفاتو أف يأخح في التبمػر دوف وجػد حيػانات بجرجة تصػرنا. ىل ىشاؾ 
شيء أو إحداس يجعل مغ كبلب الريج عمى ما ىي عميو؟ ىل تذعخ بآالميا وسعادتيا؟ البج وأنيا 

  ج السقارنات.بالفعل تقـػ بحلظ. لكغ كيف نعخؼ؟ اإلجابة ىي مغ خبلؿ الدمػؾ وعق
لقج شّكل بعس العمساء والفبلسفة انصباعا خاشئا بإنكارىع وجػد الػعي في الحيػانات األقل تصػرا بجال 

مغ ندبتو ليا نتيجة لقمة األدلة. وقج ناقذُت أف األمخ ليذ كحلظ في كتابي اآلخخ )نياية اإليساف: الجيغ 
 واإلرىاب ومدتقبل السشصق(.

(S. Harris. 2004. The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of 
Reason. New York: Norton, pp. 276–77.) 

إف إنكار الػعي في الذسباندؼ عمى سبيل السثاؿ يحسمشا ميسة تفديخ لساذا ال يعتبخ التذابو بيششا وبيشيع 
في تفديخ كػنيع عمى  مغ حيث الجيشات والشاحية العربية والدمػكية والتذخيحية كافيا ليكػف قاعجة

 مدتػػ مغ الػعي. )حطا مػفقا في تفديخ ذلظ!(.
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تبجو فكخة أف الػعي مصابق )أو ناشئ عغ( مجسػعة مغ العسميات السادية غيخ الػاعية مدتحيمة  .77
اإلدراؾ، وىحا يعشي أنو يسكششا أف نطغ بأنشا نفكخ في ذلظ، لكششا عمى األغمب مخصئػف. يسكششا قػؿ 

" يشذأ الػعي نتيجة لعسميات غيخ واعية في معالجة السعمػمات " ويسكششا القػؿ أيزا الكمسات الرحيحة 
". لكغ ىل نحغ بالفعل نفكخ بيحه األشياء 7= 1*  1أف "بعس السخبعات مدتجيخة مثل الجوائخ" وأف "

  ولؤلبج؟ ال أضغ ذلظ.
71. J. Levine. 1983. “Materialism and Qualia: The Explanatory Gap.” Pacific 

Philosophical Quarterly 64 
73. D. J. Chalmers. 1996. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental 

Theory. New York: Oxford University Press 
لجيسذ وماتر.  neutral monismوىحا التحايل لو سػابقو فيسا يصمق عميو بػ" األحادية السحايجة"  .74

 وىي فكخة أتفق معيا كثيخا. وفيسا يمي ما قالو ناغل حػؿ السػضػع:
ما ىي وجية الشطخ لسثل ىحه الشطخية إف جاز التعبيخ؟ إذا تسكشا مغ التػصل إلييا ستربح العبلقة 

 شفافة بيغ ما ىػ ذىشي وما ىػ مادؼ، وال أعشي بحلظ بصخيقة مباشخة بل أف الذفافية ستكػف مغ خبلؿ
 عبلقتيسا السذتخكة بذيء ليذ أؼ مشيسا. فمغ تفيجنا وجية الشطخ السادية أو الحىشية مغ أجل ىحه الغاية.
فمغ تشفع وجية الشطخ الحىشية ألنيا لغ تتزسغ الجانب السادؼ وال متدع لجييا مغ أجمو. وكحلظ بالشدبة 

يزع مطاىخ سمػكية ووضيفية  لمجانب السادؼ فإنو لغ يبقي مداحة لمجانب الحىشي بالخغع مغ أنو قج
لمجانب الحىشي ولكغ ال يسكششا مغ الػصػؿ لمسفاىيع الحىشية نفديا في ضػء زيف التبديط السفاىيسي. 

تكسغ الرعػبة في أنو اليسكغ بشاء مثل ىحه الخؤية فقط بشاء عمى مجخد الجسع بيغ الجانب السادؼ 
فتقج لمػحجة الزخورية. ... ومغ الزخورؼ خمق ىحا والحىشي. فبلبج أف تكػف شيئا ججيجا بالفعل، وإال ست

السفيـػ فمغ نججه فقط ىكحا ممقى عمى الصخيق. لقج اعتسج الشجاح العطيع لمتبديط في تاريخ العمـػ عمى 
السفاىيع الشطخية وليذ الصبيعية. والسفاىيع الشطخية ىي التي تدسح لشا باستبجاؿ ارتباشات غيخ مشصقية 

الجدع،  –دلة. في الػقت الحاضخ ال يسكششا تقجيع ترػر دقيق لحل مذكمة الحىغ بتفديخات مبدصة ومخت
 لكغ قج ال يكػف األمخ مدتحيبل في نياية األمخ.

(T. Nagel. 1998. “Conceiving the Impossible and the Mind-Body Problem.” 
Philosophy 73[285]: pp. 337–52).  
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75. J. R. Searle. 1992. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MA: MIT 
Press, 1992; J. R. Searle. 2007. “Dualism Revisited.” J Physiol Paris 101 (4–

6); J. R. Searle. 1998. “How to Study Consciousness Scientifically.” Philos 
Trans R Soc Lond B Biol Sci 353 (7377.) 

76. J. Kim. 1993. “The Myth of Nonreductive Materialism.” In Supervenience and 
Mind. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

77. C. McGinn. 1989. “Can We Solve the Mind-Body Problem?” Mind 98; C. 
McGinn. 1999. The Mysterious Flame: Conscious Minds in a Material World. 

New York: Basic Books.  
 وقج انزع ستيفغ بشكخ في االعتقاد بيحا مع ِمغغ في كتابو )كيف يعسل العقل( 

S. Pinker. 1997. How the Mind Works. New York: Norton, pp. 558–65 
 Conceivingوىشا يأتي ما قالو تػماس ناغل في بحثو )"ترػر السدتحيل ومذكمة العقل والجدع"( " 

the Impossible and the Mind-Body Problem .مع أنو يعتبخ نفدو أقل تذاؤما مغ ِمغغ ." 
ميسا كانت عبلقة الػعي مع العالع السادؼ فإنو ال يسكغ تبديصو نطخيا ألف أؼ محاولة لتعخيف الػعي  .78

أو تعخيف بجائمو )وىي اإلحداس واالنتباه والحاتية( ستجعمشا نجور في دائخة السعشى ودالالتو. عمى 
العػائق في فيع الػعي تكسغ في الحرػؿ عمى تفديخ ال يدتخجـ نفذ مرصمحات االغمب فإف أحج 

الػعي في تفديخه. ويشصبق األمخ عمى أؼ فكخة تعتبخ أساسية في تفكيخنا. وأدعػ القارغ ىشا ألف يعخؼ 
كمسة الدببية دوف استخجاـ مرصمحات نفذ مخادفاتيا. ولحلظ يقـػ الفبلسفة والعمساء بتغييخ السػضػع 

نقاش أمػر تتعمق بالػعي، فيخمصػف بيغ كمسات مثل الػعي بالحات واليقطة وقابمية رد الفعل لسؤثخ  عشج
ىحا الذكل مغ  ما أو أؼ مطيخ مغ مطاىخ اإلدراؾ األكثخ سيػلة وغيخ الجػىخية لسػضػع الػعي.

ُيغفل عغ ذلظ. الخخوج عغ السػضػع نادرا ما يكػف اليجؼ مشو الػصػؿ لتفديخ بديط "لمػعي" وغالبا ما 
دائسا ما يكػف غيخ صحيح –كسا في حالة السحىب الدمػكي )التحميمي(  – وعشجما يكػف بديصا فإنو

 ويكػف مػضػع شظ.
79. Be it “40-Hz coherent activity in thalamocortical pathways” (R. Llinas. 2001. I 

of the Vortex: From Neurons to Self. Cambridge, MA: MIT Press; R. Llinas et 
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al. 1998. “The Neuronal Basis for Consciousness.” Philos Trans R Soc Lond 
B Biol Sci 353[1377]); “cross-regional integrations of neural activity” involving 

the brainstem reticular formation, the thalamus, and somatosensory and 
cingulate cortices (A. Damasio. 1999. The Feeling of What Happens: Body 
and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt Brace); 

“selectional reentrant activity of groups of neurons in the [thalamocortical] core” 
(G. M. Edelman. 2006. Second Nature: Brain Science and Human 

Knowledge. New Haven, CT: Yale University Press); “quantum-coherent 
oscillations within microtubules” (R. Penrose. 1994. Shadows of the Mind. 
Oxford: Oxford University Press); “the interactions of specialized, modular 

components in a distributed neural network” (J. W. Cooney and M. S. 
Gazzaniga. 2003. “Neurological Disorders and the Structure of Human 

Consciousness.” Trends Cogn Sci 7[4]); or some other physical or functional 
state. 

في تفديخ لمػعي مغ وجية نطخ عمع وحتى نخػ السأزؽ بػضػح أكثخ، قج يكػف مغ السفيج أف نشطخ   .11
 Gerald Edelmanاألعراب والتي تيسل الجانب الفمدفي. ويّجعي عالسا األعراب جيخالج إيجلساف 

أف "التكامل" أو الػحجة الستأصمة لمػعي ىي التي تداعجنا عمى فيع  Giulio Tononiوجػليػ تػنػني 
يعتبخ "عسمية عربية مػحجة" ناشئة عغ "  الجانب السادؼ لو. وبشاء عمى وجية نطخىسا فإف الػعي

 .Gerald Mإشارات متكخرة ودائسة وىي تحجث بذكل مػاٍز وبجرجة عالية ججا بيغ مشاشق الجماغ." )
Edelman and Giulio Tononi. 2002. A Universe of Consciousness: How Matter 

Becomes Imagination. New York: Basic Books; G. Tononi and G. M. 
Edelman. 1998. “Consciousness and Complexity.” Science 282[5395).] 

وقج قجـ ىحاف العالساف معيارا آخخ نطخا لعجـ كفاية معاييخ الديادة في الشذاشات السػازية لمشػبات العامة 
. والسعيار اآلخخ ىػ أنو ال بج أف يكػف "مخدف الحا الت العربية والبصئ في أمػاج الجماغ أثشاء الشـػ

الستسايدة" كبيخا وليذ صغيخا. وبالتالي فإف الػعي في أصمو وجػىخه "متكامل" و"متسايد". والبج مغ التشبيو 
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ىشا مخة ثانية حػؿ ىحه الحقيقة والتي تجعي أنو عمى شػؿ فتخة زمشية كافية قج يتسكغ الجماغ مغ إضيار 
ع الجماغ أف يكػف مخكدا لمػعي. ولحلظ فقج أعمغ مثل ىحه الخرائز. وأنّبو عمى ذلظ ألنو ال يسكغ لجسي

األجداء مغ ألف جدء  العالساف أنو البج لحجوث مثل ىحا التكامل والتسايد أف يتّع في نصاؽ بعس مئات
 .dynamic core hypothesis مغ الثانية. وتذّكل ىحه السعاييخ " فخضية األساس الجيشاميكي"

ر السحىمة في عمع األعراب، لكّغ بحػثيسا تطيخ البؤس الحؼ وقج قاـ تػنػني وإيجلساف ببعس األمػ 
تبجو عميو الشتائج التجخيبية عشجما ُتقحؼ في لغد الػعي. والسذكمة أف مثل ىحه الجيػد ال تفعل أؼ شيء 

لفيع نذػء الػعي. ومع أف تػنػني وإيمجماف عمى وعي بيحا األمخ إال أنيسا مع ذلظ يعمشاف أف "التفديخ 
." )العمسي لمػ   .G. Tononi and G. M. Edelman. 1998. pعي يربح مسكشا يػما بعج يـػ

1850.). 
فمساذا يكػف الفخؽ بيغ الػعي والبلوعي ىػ أمخ يعتسج "عسمية عربية مػزعة وبجرجة كبيخة مغ التكامل 

 والتسايد"؟ 
ء مغ ألف جدء مغ ولساذا يشبغي أف تكػف الفتخة الدمشية مغ أجل حرػؿ ىحا التكامل بعس مئات األجدا

الثانية؟ فساذا لػ كانت بعس مئات الدشػات؟ وماذا لػ أف عسميات جيػلػجية مػزعة أحجثت نذػء 
الػعي؟ ولشقل ججال أف ذلظ مسكغ، فإف ىحا لغ يفدخ كيفية نذػء الػعي. ولػ أف مجخد التسايد والتكامل 

عيا، لكاف ذلظ معجدة. ىل الخبط بيغ العسميات السختمفة عمى وجو األرض ىي ما أدت لجعل كػكبشا وا 
اإلجابة، ال. عجا عغ حقيقة أنشا نعمع أنشا نتستع بالػعي.ولششطخ  بيغ التدامغ العربي والػعي مفيـػ اآلف؟

في احتساليات أخخػ حػؿ نذػء الػعي أؼ لشقل أف ىشاؾ إحداسا ما بكػف الذيء شعبا مخجانية حيث 
ف ىشاؾ إحداسا ما بكػف الذيء ريحا عاصفة بدخعة  أو ىيختد. 1.5يذعخ بارتصاـ األمػاج بتخدد 

(. أو  751 ميبل في الداعة تجّمخ مػقفا لمسقصػرات )إال إذا كانت السقصػرات مرشػعة تساما مغ األلسشيـػ
أّف ىشاؾ إحداسا في أف يكػف الذيُء اآلماَؿ التي يخغب الشاس بتحقيقيا في ليمة رأس الدشة السيبلدية 

. كيف يسكغ لسثل ىحه "األدمغة السختمفة" أف تؤدؼ لشذػء الػعي؟ ليذ لجيشا أدنى والتي ال تبرخ الشػر
فكخة. لكغ إذا اتفقشا عمى أف لجػ ىحه األشياء قػػ، فيي غيخ مفيػمة بالشدبة لشا تساما مثل األدمغة التي 

 في رؤوسشا. وىي غيخ مفيػمة أبجا، وشبعا ىحه ىي مذكمة الػعي. 
17. Cited in C. Sagan. 1995. The Demon-Haunted World: Science as a Candle 

in the Dark. New York: Random House, p. 272. 
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وقج كاف الفخؽ واضحا لمعجيج مغ السفكخيغ حتى قبل رفس السحىب الحيػؼ، فقج اخترخه سي. دؼ.   .11
الحياة لذيء ما ( بإيجاز رائع: الجليل الػحيج الحؼ يسكغ اعتساده في إثبات 7915) C. D. Broadبخود 

ىػ مغ خبلؿ إضياره خرائز معيشة في الدمػؾ. مثبل الحخكة التمقائية واألكل والذخب واليزع والشسػ 
والتكاثخ إلخ. وىحه كميا مجخد أنذصة يقـػ بيا جدع معيغ عمى أجداـ أخخػ. فبل يبجو أف ىشاؾ سببا أيا 

شكاؿ الستشػعة مغ الدمػؾ.... لكّغ كاف لشفتخض أف "كػف الذيء حي" يعشي أكثخ مغ إضيار ىحه األ
السػقف الحؼ تع تبشيو حػؿ الػعي يبجو مختمفا. وصحيح أف االعتقاد بأف لجيشا وحجنا أذىانا  وعقػال بدبب 

أنشا نقـػ بتجارب معيشة ونقـػ بحخكات معيشة في ضخوؼ معيشة، مع أف ىحا يسثل جدءا  ىاما مغ 
يزا أف مبلحطاتشا لدمػؾ األجداـ األخخػ ال تعتبخ االستجالؿ عمى ذلظ. ... لكّغ مغ الػاضح أ

األرضية الػحيجة إلثبات وجػد األذىاف والعقػؿ والعسميات السختبصة بيا. ويبجو لي مغ الػاضح أيزا أف 
 .A. Beckermann"وجػد ذىغ أو عقل" ال يعشي ببداشة " الترخؼ بيحا الذكل أو ذاؾ". السرجر:

2000. “The Reductive Explainability of Phenomenal Consciousness.” In Neural 
Correlates of Consciousness: Empirical and Conceptual Questions, ed. T. 

Metzinger. Cambridge, MA: MIT Press, p. 49. 
لػ كاف ىشاؾ ارتباط ضخورؼ بيغ  –كسا يخػ الساديػف  –يسكغ الشطخ لمسػضػع بصخيقة أخخػ وىػ أنو   .13

دية والطػاىخ فمغ نتػقع الحرػؿ عمى دليل حػؿ ذلظ االرتباط عجا عغ مرجاقية االرتباط نفدو، أؼ السا
حجوثيسا بشفذ الػقت. فإذا قيل لشا مثبل أف حالة ضاىخة ما ىي )سيغ( وأنيا في الػاقع حالة الجماغ 

ج أف الجػاب أنو ال يسكغ )جيع(، فإنو يتػجب عميشا الدؤاؿ حيشئح: "عمى ماذا استشجنا في ذلظ الحكع؟" والب
الحرػؿ عمى )سيغ( بجوف )جيع( أو العكذ. لكّغ ىحا يشفي حقيقتيغ وىسا: أنو ال يسكغ إثبات مثل ىحا 

التصابق دوف االستشاد إلى ارتباشات تجخيبية. والحقيقة الثانية ىي أف كمسة "حالة" ال تعشي بأنيا أمٌخ 
: " إذا كانت Donald Davidsonقاؿ دونالج ديفيجسغ  ثانػٌؼ أبجا في عبلقتيا بالتخابط السادؼ.وكسا

بعس العسميات الحىشية تعتبخ عسميات مادية، فيحا ال يجعميا أكثخ مادية مغ كػنيا ذىشية. فالتصابق ىػ 
 ”.D. Davidson. 1987. “Knowing One’s Own Mind)عبلقة مغ التذابو والتساثل".

Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 61.) 
Brain state Y is identifiable as phenomenal state X only by virtue of its X-

ness. 
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والسذكمة معقجة أكثخ ألف الخوابط العربية لمحاالت الػاعية تبجو أكثخ تسايدا وتشػعا مسا أضيخت. وىحا 
أؼ الشطخية التي تقػؿ بإمكانية دور الحاالت  multiple realizabilityيصخح مػضػع "التحقق الستعجد" 

السادية السختمفة في إنذاء الػعي. والعثػر عمى حالة كيحه )أو مجسػعة مغ ىحه الحاالت( التي تكػف 
مختبصة بالػعي لغ يطيخ بالزخورة أؼ شيء حػؿ احتساالت الػعي في األنطسة السادية األخخػ. 

شكالية في أؼ نطخية تدعى لخد الػعي في نذػئو إلى أؼ شكل مغ ونطخية التحقق الستعجد ىحه تعتبخ إ
الحاالت الجماغية )أؼ الشطخية السادية في فمدفة الحىغ والتي ترشف العسميات الحىشية إلى أنػاع ثع 

تخبصيا بعسميات مادية في الجماغ(. ومغ الشاحية العربية التذخيحية فسغ السسكغ أف تكػف ىشاؾ أشكاؿ 
حقق الستعجد ألف العجيج مغ أجشاس الصيػر السختمفة والثجيات تؤدؼ العجيج مغ العسميات محجودة مغ الت

اإلدراكية الستذابية مع وجػد تخاكيب عربية مختمفة بذكل ممحػظ. وبالصبع ىشاؾ أحتساٌؿ بأف البذخ 
لستذابية. وحجىع مغ يتستعػف بالػعي أو أّف الػعي ُيسثَّل في نفذ الجوائخ العربية في األدمغة غيخ ا

 لكشي أشظ كثيخا في احتسالية ىحيغ االقتخاحيغ. 
وميسا كاف تحّيد السخء لبعس األفكار الػجػدية عمى غيخىا، فإف معشى التخابط يعتسج عمى االعتقاد 

بػجػد روابط سببية بيغ الحاالت السادية والتجخبة الذخرية. لكّغ التخابط نفدو ىػ القاعجة األساسية 
الدببية الحؼ قاؿ بو ديفيج لتثبيت ىحه الخوابط الدببية. وىحا ليذ مجخد حالة لمقمق فيسا يتعمق بسػضػع 

: إف إدراكشا لؤلسباب السادية التي تؤدؼ لحجوث العسميات السادية أكبخ بكثيخ مغ Hume Davidىيـػ 
إدراكشا لؤلسباب السادية التي تتدبب في حجوث الطػاىخ. ويبجو أف الدمغ لع يكغ غفػرا  لذكػؾ ىيـػ 

غ خبلؿ حجسيا، أف تدتذعخ عبلقات سببية أكثخ مغ حػؿ معخفتشا بالدببية فحتى الجخذاف تبجو قادرة، م
أف تكػف مجخد تخابط. ويسكششا أف نجادؿ في أف قجرتشا عمى انتقاء أحجاث فخدية ضسغ تدمدل زمشي أو 

 .See M. R. Waldmann, Y. Hagmayer, and Aوضعيا في فئات ىػ نتاج السشصق الدببي.)
P. Blaisdell. 2006. “Beyond the Information Given: Causal Models in Learning 

and Reasoning.” Current Directions in Psychological Science 15[6]; M. J. 
Buehner and P. W. Cheng. 2005. “Causal Learning.” In The Cambridge 

Handbook of Thinking and Reasoning, ed. K. J. Holyoak and R. G. Morrison. 
New York: Cambridge University Press.). 

فعشجما أقصع قمع رصاص يكػف ىشاؾ ارتباط بيغ قػة قصعو بيجؼ وكدخه. لكّغ األمخ ليذ مجخد ذلظ 
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وحدب. إذ يػجج الكثيخ مغ األمػر السؤثخة في ذلظ مغ حيث البشية الجقيقة ألقبلـ الخصاص وىذاشتيا، 
لكّغ السػضػع عشجما يتعمق بالػعي فإف فكخة وىحا يجعل مغ فكخة االرتباط أكثخ فيسا ووضػحا. 

االرتباشات تبجو غيخ مشصقية. وكسا ال حع تذالسخز وغيخه فإف الدؤاؿ يبقى: " لساذا يجب إدراؾ مثل 
 D. J. Chalmers. 1995. “The Puzzle of Consciousىحه التجارب في ادمغتشا أصبل؟ )

Experience.” Sci Am 273[6]; Chal mers, The Conscious Mind; D. J. Chalmers. 
1997. “Moving Forward on the Problem of Consciousness.” Journal of 

Consciousness Studies 4[1 ).] 
 لكّغ ىحا لغ يسشع الفبلسفة وعمساء األعراب مغ محاولة إقحاـ السقارنات التي ال تتشاسب وىحا الدياؽ.

14. W. Singer. 1999. “Neuronal Synchrony: A Versatile Code for the Definition of 
Relations?” Neuron 24(1) 

15. For doubts on this point, see M. N. Shadlen and J. A. Movshon. 1999. 
“Synchrony Unbound: A Critical Evaluation of the Temporal Binding 

Hypothesis.” Neuron 24(1)  
16. Prinz also observes that binding and consciousness are fully dissociable. J. 

Prinz. 2001. “Functionalism, Dualism and Consciousness.” In Philosophy and 
the Neurosciences, ed. W. Bechtel et al. Oxford: Blackwell . 

17. A. Polonsky et al. 2000. “Neuronal Activity in Human Primary Visual Cortex 
Correlates with Perception During Binocular Rivalry.” Nat Neurosci 3(11); G. 
Rees, G. Kreiman, and C. Koch. 2002. “Neural Correlates of Consciousness 

in Humans.” Nat Rev Neurosci 3(4); F. Crick and C. Koch. 1998. 
“Consciousness and Neuroscience.” Cerebral Cortex 8; F. Crick and C. Koch. 

1999. “The Unconscious Humunculus.” In the Neural Correlates of 
Consciousness, ed. T. Metzinger. Cambridge, MA: MIT Press; F. Crick and C. 

Koch. 2003. “A Framework for Consciousness.” Nat Neurosci 6(2); J. D. 
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Haynes. 2009. “Decoding Visual Consciousness from Human Brain Signals.” 
Trends Cogn Sci 13(5.) 

18. Statistics available at www.gallup .com 
19. G. M. Bogen and J. E. Bogen. 1986. “On the Relationship of Cerebral 

Duality to Creativity.” Bull Clin Neurosci 51 . 
31. J. E. Bogen, R. W. Sperry, and P. J. Vogel. 1969. “Addendum: 

Commissural Section and Propagation of Seizures.” In Basic Mechanisms of 
the Epilepsies, ed. Jasper et al. Boston: Little, Brown; E. Zaidel, M. Iacoboni, 

D. Zaidel, and J. E. Bogen. 2003. “The Callosal Syndromes.” In Clinical 
Neuropsychology. Oxford: Oxford University Press; E. Zaidel, D. W. Zaidel, 

and J. Bogen. Undated. “The Split Brain.” www.its.caltech.edu/~jbogen /text 
/ref130.htm . 

37. M. S. Gazzaniga, J. E. Bogen, and R. W. Sperry. 1965. “Observations on 
Visual Perception after Disconnexion of the Cerebral Hemispheres in Man.” 

Brain 88(2); R. W. Sperry. 1961. “Cerebral Organization and Behavior: The 
Split Brain Behaves in Many Respects Like Two Separate Brains, Providing 

New Research Possibilities.” Science 133(3466); R. W. Sperry. 1968. 
“Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness.” Am Psychol 
23(10); R. W. Sperry, E. Zaidel, and D. Zaidel. 1979. “Self Recognition and 
Social Awareness in the Deconnected Minor Hemisphere.” Neuropsychologia 

17(1 .) 
31. R. Sperry. 1982. “Some Effects of Disconnecting the Cerebral Hemispheres. 

Nobel Lecture, 8 December 1981.” Biosci Rep 2(5 .) 
33. R. E. Myers and R. W. Sperry. 1958. “Interhemispheric Communication 

through the Corpus Callosum: Mnemonic Carry-over between the 
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Organization and Behavior”. 

34. M. S. Gazzaniga, J. E. Bogen, and R. W. Sperry. 1962. “Some Functional 
Effects of Sectioning the Cerebral Commissures in Man.” Proc Natl Acad Sci 

USA 48 . 
35. Zaidel et al., “The Callosal Syndromes”; Zaidel, Zaidel, and Bogen, “The Split 

Brain ”. 
36. K. R. Popper and J. C. Eccles. [1977] 1993. The Self and Its Brain. London: 

Routledge. 
37. See C. E. Marks. 1980. Commissurotomy, Consciousness, and the Unity of 

Mind. Montgomery, VT: Bradford Books; J. E. Bogen. 1997. “Does Cognition 
in the Disconnected Right Hemisphere Require Right Hemisphere Possession 

of Language?” Brain Lang 57(7 .) 
38. T. Nørretranders. 1998. The User Illusion: Cutting Consciousness Down to 

Size. New York: Viking . 
39. V. Mark. 1996. “Conflicting Communicative Behavior in a SplitBrain Patient: 

Support for Dual Consciousness.” In Toward a Science of Consciousness: The 
First Tucson Discussions and Debates, ed. S. Hameroff, A. W. Kaszniak, and 

A. C. Scott. Cambridge, MA: MIT Press. 
41. Sperry, “Some Effects of Disconnecting the Cerebral Hemispheres.”  
47. J. J. Schmitt, W. Hartje, and K. Willmes. 1997. “Hemispheric Asymmetry in 

the Recognition of Emotional Attitude Conveyed by Facial Expression, Prosody 
and Propositional Speech.” Cortex 33(7 .) 

41. J. Blair, D. R. Mitchell, and K. Blair. 2005. The Psychopath: Emotion and the 
Brain. Malden, MA: Blackwell. 
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حيث تع حقغ الرػديـػ  Wadaواعتسجت معطع البحػث الجاخمة في ىحه الجراسة عمى اختبار  .43
في نرف السخ في نفذ الجانب الحؼ  أمػباربيتاؿ في الذخياف األيسغ أو األيدخ محجثا تخجيخا مؤقتا

يػجج فيو ذلظ الذخياف. وقج وجج الباحثػف أف تخجيخ الشرف األيدخ غالبا ما يتدبب في االكتئاب، لكّغ 
تخجيخ الجانب األيسغ يتدبب في حالة عالية مغ الشذػة. وتسيل الجراسات حػؿ الجمصات لجعع فكخة 

الت السداجية وربط جمصات الشرف األيدخ مع التخرز الجانبي لمجماغ مغ حيث أثخه عمى الحا
 االكتئاب، لكّغ بعس الجراسات شككت في مثل ىحه التفديخات. 

J. Carson et al. 2000. “Depression after Stroke and Lesion Location: A 
Systematic Review.” Lancet 356(9224); D. W. Desmond et al. 2003. 

“Ischemic Stroke and Depression.” J Int Neuropsychol Soc 9(3.) 
وقج أضيخت الجراسات عمى األدمغة الصبيعية أف العػاشف الدمبية مثل االشسئداز والقمق والحدف تختبط 

بالشذاط في الشرف األيسغ، بيشسا يختبط الشذاط في الشرف األيدخ بسذاعخ الدعادة. وربسا مغ األفزل 
ي مغ حيث "القخب" و" البعج" مغ نذاشات أحج نرفي السخ، ألّف أف نفكخ في انعجاـ التذابو العاشف

 الغزب، الحؼ يعتبخ بذكل عاـ عاشفة سمبية، يختبط أيزا بشذاط السخ األيدخ.
(E. Harmon-Jones, P. A. Gable, and C. K. Peterson. 2010. “The Role of 

Asymmetric Frontal Cortical Activity in Emotion-Related Phenomena: A 
Review and Update.” Biol Psychol 84[3]: 451–62). 

وتقتخح الجراسات حػؿ التخرز الجانبي لمجماغ أّف الشرف األيسغ أكثخ استجابة لسحتػاه العاشفي 
 W. Wittling and R. Roschmann. 1993. “Emotion-Relatedخاصة إذا كاف سمبيا. )

Hemisphere Asymmetry: Subjective Emotional Responses to Laterally 
Presented Films.” Cortex 29[3)] 

والشرف األيسغ أسخع مغ الشرف األيدخ في إدراؾ الكمسات السذحػنة عاشفيا )مثل غبي وجسيل(. 
وعشج االشخاص الحيغ يعانػف مغ االكتئاب أضيخت ىحه البحػث أف الشرف األيسغ يطيخ تحّيدا لؤلفكار 

 R. A. Atchley, S. S. Ilardi, and A. Enloe. 2003. “Hemispheric) الدمبية.
Asymmetry in the Processing of Emotional Content in Word Meanings: The 

Effect of Current and Past Depression.” Brain Lang 84[1).] 
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يدخػ )وىي مشاشق في ويطيخ مغ افتقار الخئيديات مغ الحيػانات لخوابط بيغ األميججاال اليسشى وال
الفرػص الرجغية تعتبخ أكثخ حداسية لؤلحجاث السؤثخة عاشفيا( أساٌس تذخيحي لبلختبلفات الجانبية 

 لمجماغ مغ حيث الحاالت السداجية. 
(R. W. Doty. 1998. “The Five Mysteries of the Mind, and Their 

Consequences.” Neuropsychologia 36[10].) The role of the amygdala in our 
emotional lives, particularly with respect to fear, is very well established. 

(Joseph E. LeDoux. 2002. Synaptic Self: How Our Brains Become Who We 
Are. New York: Viking.) 

44. Popper and Eccles, The Self and Its Brain.  
45.  Zaidel, Zaidel, and Bogen, “The Split Brain” 
46. Myers and Sperry, “Interhemispheric Communication through the Corpus 

Callosum”. 
47. Bogen, “On the Relationship of Cerebral Duality to Creativity” 
48. R. Puccetti. 1981. “The Case for Mental Duality: Evidence from Split-Brain 

Data and Other Considerations.” Behavioral and Brain Sciences 4: 93–123. 
49. W. James. 1950 [1890]. The Principles of Psychology (Vol. I). Dover 

Publications, p. 251. 
. وعمى أؼ حاؿ، وكسا أشار ديشيت ، فسغ الرعب )وربسا مغ السدتحيل( التسييد بيغ ما مخرنا بو مغ  .51

شاىا مغ جية، والتجارب التي لع نسخ بيا أصبل. ولسديج حػؿ آرائو السفيجة في ىحا السجاؿ تجارب ثع ندي
 في اإلدراؾ: Stalinesqueوستاليشدظ  Orwellianانطخ نقاشو لشطخيتي أورويمياف 

D. C. Dennett. 1991. Consciousness Explained. Boston: Little, Brown, pp. 
116–25. 

إلى  711ويعػد ىحا الغسػض بذكل كبيخ إلى انجماج مكػنات الػعي عمى مخ فتخات مغ الدمغ أؼ مغ 
 ميمي مغ الثانية الػحجة.  111

(Crick and Koch, “A Framework for Consciousness)”. 
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وتدسح ىحه الفتخة مغ انجماج إحداسات المسذ واإلحداسات البرخية السختبصة معيا لمذعػر بيسا 
يحجثاف في نفذ الػقت، مع أنيسا في الحقيقة يربلف قذخة السخ في أوقات زمشية مختمفة.  نيساوكأ

 وبالتالي فإف الػعي يعتسج عمى ما ُيعخؼ بذكل عاـ عمى أنو "الحاكخة العاممة". 
 وقج بّيغ كثيٌخ مغ الباحثيغ مثل ىحا االرتباط.

J. M. Fuster. 2003. Cortex and Mind: Unifying Cognition. Oxford: Oxford 
University Press; P. Thagard and B. Aubie. 2008. “Emotional Consciousness: 
A Neural Model of How Cognitive Appraisal and Somatic Perception Interact to 

Produce Qualitative Experience.” Conscious Cogn 17(3); B. J. Baars and S. 
Franklin. 2003. “How Conscious Experience and Working Memory Interact.” 

Trends Cogn Sci 7(4.) 
 وىحا السبجأ يذيخ إليو إيمجماف بذكل عاـ عمى أنو "المحطة الحالية التي يتع تحكخىا".

G. M. Edelman. 1989. The Remembered Present: A Biological Theory of 
Consciousness. New York: Basic Books. 

57. L. Naccache and S. Dehaene. 2001. “Unconscious Semantic Priming 
Extends to Novel Unseen Stimuli.” Cognition 80(3.) 

 مع أف العجيج مغ الجراسات تذيخ إلى أنو ال بج مغ مراحبة الػعي لمسؤثخ األساسي عمى األقل:
M. Finkbeiner and K. I. Forster. 2008. “Attention, Intention and Domain-

Specific Processing.” Trends Cogn Sci 12(1..) 
51.  M. Pessiglione et al. 2007. “How the Brain Translates Money into Force: A 

Neuroimaging Study of Subliminal Motivation.” Science 316(5816.) 
53. P. J. Whalen et al. 1998. “Masked Presentations of Emotional Facial 

Expressions Modulate Amygdala Activity without Explicit Knowledge.” J 
Neurosci 18(1); L. Naccache et al. 2005. “A Direct Intracranial Record of 

Emotions Evoked by Subliminal Words.” Proc Natl Acad Sci USA 102(17.) 
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54.  D. L. Schacter. 1987. “Implicit Expressions of Memory in Organic Amnesia: 
Learning of New Facts and Associations.” Hum Neurobiol 6(1.) 

55.  L. R. Squire and R. McKee. 1992. “Influence of Prior Events on Cognitive 
Judgments in Amnesia.” J Exp Psychol Learn Mem Cogn 18(7.) 

56.  M. M. Keane et al. 1997. “Intact and Impaired Conceptual Memory 
Processes in Amnesia.” Neuropsychology 11(7.) 

وتسيد الطػاىخ األخخػ بيغ الػعي وحياتشا الحىشية غيخ الػاعية. فعمى سبيل السثاؿ، يعاني بعس الشاس  .57
السجاؿ البرخؼ الخئيدي في قذخة السخ. بالشدبة مغ حالة تدسى "الخؤية العسياء" والتي تشذأ مغ تمف في 

لتجخبتيع الػاعية فإنيع يعتبخوف ُعسيانا )أو عسيانا ضسغ مشصقة في السجاؿ البرخؼ لجييع(. ومع ذلظ ما 
يداؿ بإمكانيع وصف السيدات السخئية لؤلشياء. وفي نياية السصاؼ فإنيع يخسشػف ذلظ فيع ال يبرخوف 

 .L. Weiskrantzبجقة عالية. فيع يبرخوف دوف معخفة أنيع يبرخوف. )األشياء لكشيع يخسشػف ذلظ 
1996. “Blindsight Revisited.” Curr Opin Neurobiol 6[2]; L. Weiskrantz. 2002. 
“Prime-Sight and Blindsight.” Conscious Cogn 11[4]; L. Weiskrantz. 2008. “Is 

Blindsight Just Degraded Normal Vision?” Exp Brain Res 192[3).] 
58. S. Harris. 2004. The End of Faith, New York: Norton, pp. 173–75, 275–77; 

S. Harris. 2010. The Moral Landscape. New York: Free Press. 
 
 

 مالحعات الفرل الثالث
 
7. Nanamoli. 1995. Majjhima Nikaya: Culamalunkya Sutta. Boston: Wisdom 

Publications. p. 534. 
( وأف ىحه الشذػة متأصمة في الػعي Blissيقاؿ أحيانا أف السسارسة الخوحانية تؤدؼ إلى تجخبة "الشذػة" ) .1

نفدو. لكغ كيف لشا أف نفيع ىحا؟ فكمسة نذػة ال تدتخجـ في الغخب، ولػ أف أحجا تمفع بيحه الكمسة 
ف ذكخ ىحه الكمسة جاء في سياؽ الحجيث عغ تجخبة سيشطخ إليو السدتسعػف فػرا بتحفع وححر. حتى لػ أ
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جشدية فإف الكمسة تػحي بالغخور وكأف القائل يؤكج عمى أمخ فخيج في قجرتو عمى تحقيق الستعة والمحة. 
وعشجما يتحجث الستأمل عغ "الشذػة الخوحانية"، فإنو يبجو كالسجعي ألمخ غيخ عادؼ مغ الستعة وكأنو 

ازه العربي، وىحا لغ يجمب لو االحتخاـ والتقجيخ إال مغ أمثالو الستخفيغ في يتستع بسثيخات غامزة في جي
تمظ الشذػة. والحؼ يقزي العجيج مغ الداعات كل يـػ مدتغخقا في حالة مغ الشذػة الشاشئة عغ التأمل قج 

يبجو مثل مجمغ عمى اليخويغ أو شخرا قج احتخؼ االستسشاء حتى أنو لع يعج يدتخجـ يجيو. وكأف 
ثػر عمى مشبع لمشذػة في مكاف ما في الجياز العربي ال يعتبخ ببداشة أمخا يدتحق التقجيخ الع

 واالحتخاـ. 
لكّغ االدعاء سيخزع لبلختبار. وىحا االدعاء مفاده أف الػعي في أصمو وقبل اصصباغو بالتجخبة الحاتية 

الذعػر الجائع باالبتياج فيشاؾ حذ أو الذخرية تغسخه "الشذػة". وليذ السقرػد أنو حالة مغ اإلثارة أو 
أو حالة لمػعي وإذا ما أدركيا وعخفيا السخء لحطة ما، فإنيا ستتخمل جسيع ما يسخ بو مغ تجارب. ويعبخ 
عغ ىحا في تعاليع التانتخا البػذية واليشجوسية عمى أنيا " نذػء الخغبة كذعػر بالشذػة" وبالفعل يسكغ ذلظ 

مجخد شكل مغ أشكاؿ الػعي. وبالصبع إذا اقترخنا فقط عمى مجخد  إذا ما أدركت الخغبة عمى أنيا
اإلحداس بالخغبة بجال مغ إدراكيا ومبلحطتيا فإنيا حيشئح تشذأ كسذكمة عشج صاحبيا. وبيحا السعشى 

 يشطخ لمخغبة عادة كعائق أماـ التأمل.
3. D. Parfit. 1984. Reasons and Persons. Oxford: Clarendon Press, pp. 279–

80. 
 السدألة بػضػح: –عمى سبيل السثاؿ  –لقج أدرؾ الفيمدػؼ االسكتمشجؼ ديفيج ىيـػ  .4

ىشاؾ مغ الفبلسفة مغ يطغ بأنشا واعػف عغ قخب وفي كل لحطة بسا ندسيو نفدا. أؼ أنشا نذعخ 
بػجػدىا واستسخارىا في الػجػد وأنشا متأكجوف ودوف إضيار أؼ أدلة مغ بداشتيا وىػيتيا الكاممة.... 

لكغ لدػء الحع فإف كل ىحه التأكيجات اإليجابية تشاقزيا تمظ التجخبة بحج ذاتيا التي تجافع عشيا 
وىحا ألف الدؤاؿ الحؼ  وتبخرىا. ليذ لجيشا أؼ فكخة حػؿ الشفذ بعجما تقجمت بو مغ شخح وتػضيح.

صباع يؤدؼ لشذػء نػجيو ىشا ىػ: ما ىػ االنصباع الحؼ أدػ لمػصػؿ لسثل ىحه الفكخة؟ ... البج ألؼ ان
الشفذ أف يدتسخ ويتدع بالثبات دوف أف يصخأ عميو أؼ تغييخ، شػاؿ حياتشا. لكغ ال يػجج ىشاؾ أؼ 

انصباع ثابت وال يتغيخ. فالستعة واأللع والحدف واالبتياج والعػاشف واألحاسيذ تتمػ بعزيا البعس وال 
شفذ عغ أؼ مغ ىحه االنصباعات أو مغ تحجث أبجا في نفذ الػقت، ومغ ثّع فبل يسكغ أف تشذأ فكخة ال
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غيخىا، وبالتالي فإّف فكخة الشفذ ال وجػد ليا. ... بالشدبة لي عشجما أكػف مدتغخقا في اإلحداس الحؼ 
أسسيو نفدي، أجج أنشي تعثخت بفكخة ما سػاء مغ مذاعخ البخودة أو الدخػنة أو الشػر أو الطل أو 

أكاد أجج لحطة ال أكػف فييا دوف فكخة أو إدراؾ لذيء ما. الحب أو الكخه أو األلع أو الستعة. وال 
، وشالسا أنشي فاقج لئلحداس بشفدي، فقج يقاؿ حيشيا  وعشجما تدوؿ أفكارؼ في أؼ وقت مثبل خبلؿ الشـػ

أنشي في حقيقة األمخ غيخ مػجػد. لػ زالت جسيع مجاركي مع السػت فمغ يعػد بإمكاني التفكيخ أو 
لحب أو الكخه بعج انحبلؿ جدسي، وسػؼ أفشى، وال أعمع ما ىػ أكثخ مغ ذلظ اإلحداس أوالخؤية أو ا

مغ العجـ. وإذا كاف ىشاؾ مغ يخػ نفدو بذكل مختمف ومغ مشصمق جاد وغيخ متحيد، فإنشي لغ أتخح 
مػقف السجافع. فقج يكػف كبلنا محقا. لكششا مختمفػف في ىحا الجانب مغ حيث التفاصيل، فقج يجرؾ 

بديصا ومدتسخا يصمق عميو أنو نفدو. مع أنشي متأكج أنو ال وجػد لسثل ىحا اإلحداس شخز ما شيئا 
 .(D. Hume. Treatise of Human Nature, Book 1, Section 6) بالشفذ عشجؼ.

5.  R. A. Emmons and M. E. McCullough. 2003. “Counting Blessings Versus 
Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-
Being in Daily Life.” Journal of Personality and Social Psychology 84 (2): 

377–89. 
مغ الغشي عغ الحكخ أنشي حدمت أمتعتي مع أوؿ خيػط الذسذ ووججت فشجقا ججيجا، وبعج أف قست  .6
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لقرج مغ عسمية إدخاؿ األفكار ىػ اإلحداس بأف األفكار تع إدخاليا في ذىغ الذخز مغ خبلؿ ا .71
ات فزائية( اآلخخيغ. يعتبخ وىع الديصخة ىػ االعتقاد بأف ىشاؾ قػػ خارجية )مثل التمفديػف أو كائش

 تديصخ عمى أفعاؿ الذخز ودوافعو. 
يبجو أف تذارلد دارويغ ىػ أوؿ مغ أجخػ اختبارا مغ ىحا الشػع مغ خبلؿ وضع مخآة أماـ نػع مغ  .77
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258–59 
إف االختبلفات السباشخة العامة بيغ جخاحي األعراب وعمساء األعراب قج تفدخ بعس األخصاء التي  .11

وقع فييا ألكدانجر. يسكغ مبلحطة الفخؽ في الخبخة بديػلة كبيخة، عشجما نشطخ لمسػضػع مغ الجانب 
ي، الآلخخ، فمػ أعصي عالع أعراب مثقبا ومذخشا، وشمب مشو أف يجخؼ عسمية في دماغ شخز ح

ستكػف الشتيجة مخوعة. ومغ وجية نطخ عمسية، فإف أداء ألكدانجر لغ يكػف أفزل مغ ذلظ. بالتأكيج أنو 
سػؼ يقتل حيشيا الخجل، لكغ العاِلع لغ يتػقف عغ إحجاث الثقػب في رأس ذلظ الذخز؟ لخبسا أنو 

يا لغ تشذخ ندخا التي أعمشت فػرا بعج ما نذخت ندخ مقالتو بأن Newsweekأيزا قتل مجمة نيػزويظ 
 مصبػعة مشيا.

تقتخح الكثيخ مغ الجراسات أف مادة إـ. دؼ. إـ. إؼ يسكغ أف تتمف عسمية إنتاج الخبليا العربية التي  .17
تشتج مادة الديخوتػنيغ]وىػ ىخمػف يحافط عمى صحة العقل ويصمق عميو ىخمػف الدعادة[ ويقمل مغ 

مرجاقية يطيخ بأف العجيج مغ ىحه الجراسات مدتػيات الديخوتػنيغ في الجماغ. وىشاؾ ادعاء ذو 
استخجمت ضػابط ضعيفة أو جخعات عمى الحيػانات السخبخية كانت عالية ججا بذكل ال يذبو االستخجاـ 

 البذخؼ ليحا العقار.
11. Robin L. Carhart-Harris et al. 2011. “Neural Correlates of the Psychedelic 

State as Determined by fMRI Studies with Psilocybin.” Proc Natl Acad Sci 
USA. December 20. 

http://www.pnas.org/content/early/2012/01/17/1119598109 
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ع أنو تػفي بدبب سخشاف ريشذ ماكيشا مغ األشخاص الحيغ أشعخ بالشجـ ألنشي لع ألتق بيع. لدػء الح .13
متحجثا رائعا. وقج كاف، فزبل عغ ذلظ،  ،عاما. تدتحق كتبو القخاءة 53بعسخ  1111الجماغ في عاـ 

وصحيح أف ببلغتو قج دفعت بو غالبا إلى أف يتخح مػاقف ال يسكغ أف تػصف سػػ بأنيا "سخيفة"، لكشو 
 ببل شظ شخز رائع ويججر االستساع إليو.

إنو أف إـ. دؼ. إـ إؼ. ال تسمظ ىحه الخرائز والعجيج مغ الشاس سػؼ يقػلػف  مغ السيع أف نبلحع .14
يشبغي أف يشطخ إلييا عمى أنيا مػاد مييجة نفديا. فقج استخجمت كمسات أخخػ في وصف ىحه السادة  ال

بدبب آثارىا العاشفية واالجتساعية بالجرجة  empathogenو  empathogenومخكبات أخخػ مثل 
 األولى.

ي أف أقػؿ عمى أية حاؿ أف ىشاؾ تجارب لسػاد مييجة نفديا لع أجخبيا ويبجو أف ليا تأثيخات يشبغ .15
مختمفة. فكاف مسا جخبو البعس مغ الحاالت أنو بجال مغ أف تدوؿ حجود الشفذ وتحوب، ضيخ وكأف 

ويسكغ أف الشفذ بذكل ما ُتشقل لسكاف آخخ. تعتبخ ىحه الطاىخة شائعة ججا باستخجاـ عقار دؼ. إـ. تي. 
إبخاز ضاىخة  مؤثخا فيتؤدؼ بالسبتجئيغ بيا إلى نتائج مجىذة حػؿ شبيعة الػاقع، وكاف تيخيشذ ماكيشا 

دؼ. إـ. تي. أكثخ مغ أؼ شخز آخخ.تعتبخ مادة دؼ. إـ. تي. مادة فخيجة مغ بيغ السييجات الشفدية 
لكغ فتخة تأثيخه  التأثيخ،ث ألسباب عجيجة. فكل مغ جخبيا يتفق بأنو أقػػ عقار ىمػسة متػفخ مغ حي

قريخة ججا بيشسا قج تدتسخ فتخة تأثيخ إؿ. اس. دؼ. عذخ ساعات، وتستج حالة الشذػة في دؼ. إـ. تي. 
دقائق. وإف أحج األسباب وراء ذلظ يكسغ في أنو يبجو أف ىحا  بغزػف عذخة ويدوؿ تأثيخىاأقل مغ دقيقة 

مكانو االستقبلب مع بعس أنػاع مغ اإلنديسات التي السخكب مػجػد أصبل داخل الجماغ البذخؼ وأف بإ
. تعتبخ مادة دؼ. إـ. تي. في نفذ monoaminoxidasيصمق عمييا مثبصات أكديجاز أحادؼ األميغ 

الترشيف الكيسيائي لمعقار السخجر سيمػسيبيغ والشاقل العربي سيخوتػنيغ )لكغ باإلضافة الرتباشو مع 
+(. Naوتشطع مسخات أو مدارات  sigma-7فقج ضيخ أنيا تختبط مع مدتقببلت  HT2A-5مدقببلت 

تقجميا  واإلىانات التيوتبقى وضيفة ىحه السادة في جدع اإلنداف مجيػلة. ومغ بيغ الكثيخ مغ األلغاز 
 مادة دؼ. إـ. تي. ىػ الدخخية مغ قػانيغ العقاقيخ لجيشا: نحغ لع نجّخـ فقط استخجاـ السػاد السػجػدة

واحجا مغ الشاقبلت العربية ]أؼ سيخوتػنيغ[. لقج أيزا جّخمشا  شالكش cannabisشبيعيا مثل الحذير 
ذكخ العجيج مغ مدتخجمي مادة دؼ. إـ. تي. وكأنو تع قحفيع في واقع مجاور، حيث قابمػا كائشات 

قاريخ لمحيغ فزائية أضيخت استخجاـ تكشػلػجيا غامزة. وإنو لسغ السمفت تذابو السئات مغ ىحه الت



 
 

 

194 
 

تعاشػىا ألوؿ مخة، والحيغ لع يتع إخبارىع بسا يسكشيع تػقعو. ومغ الججيخ بالسبلحطة أف ىحه القرز 
خالية تساما مغ الرػر الجيشية. فإنو يبجو مغ السسكغ التقاء كائشات فزائية أو عفاريت خبلؿ مثل ىحه 

ع استخجـ شخريا عقار دؼ. إـ. تي. ولع التجارب أكثخ مغ المقاء بالسبلئكة أو القجيديغ التقميجييغ. ل
 فبل أعمع ماذا أصشع بكل ىحه الخوايات. ،أمخ بالتجارب التي يرفيا مدتخجمػ ىحه السادة

السػاد األخخػ و فإف جيسذ كاف يتحجث عغ تجخبتو مع أكديج الشتخات وىػ مادة مخجرة.  بالصبع .16
 phencyclidine hydrochlorideو  ketamine hydrochlorideالسدتخجمة في التخجيخ مثل 

(PCP)  تختمف عغ السييجات الشفديو الكبلسيكية بأشكاؿ عجيجة، وأحجىا أف الجخعات العالية مغ
 السييجات الشفدية ال تؤدؼ إلى التخجيخ العاـ.

17. W. James. 1958. The Varieties of Religious Experience. New York: New 
American Library. p. 298 

 
 
 

 
 


