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ندى علم الدين

الحلم... واقع لطاملا شغل بال الكثريين، فتساءلوا عن ماهيته 
ولكن  يحلم،  الكل  والتفاسري.  املفاهيم  حوله  وكرثت  وأبعاده... 
ن يتذكر شذرات من أحالمه وقد يلجأ إىل تفسري املنجمني  هناك مرَ
ن ال يتذكر شيئا من أحالمه فيعتقد  ليفهم أحالمه، وهناك أيضاً مرَ

أنه ال يحلم...

يفهمه  أن  الحلم وما هو رسه؟! وكيف يجب  ما هو معنى 
ويتعامل معه املرء؟! 

الحامل  يستطيع  وهل  باملستقبل؟   صاحبه  الحلم  ينبئ  هل 
التحكم بأحالمه؟! 

اىل تحليل  التي سعت دوماً  األكادميية  العلوم  أكرث  لعل من 
واقع األحالم والنوم هو علم النفس، وذلك بغاية فهم الشخصية 

الفردية وما يكتنفها من غوامض وأرسار. 
النفسانيني،  املحللني  أشهر  أحد  وهو  فرويد،  سيغموند  إن 
اعتب أنَّ الحلم وسيلة عالجية للكشف عن خبايا الوعي اإلنساين، 
فرويد،  الحلم، بحسب  أنَّ  النفساين. كام  التحليل  ركائز  وإحدى 
وترتبط  إىل طفولته  تعود  التي  املرء  رغبات  لتحقيق  هو وسيلة 

بالنواحي الجنسية والعدائية التي تم كبتها  يف وعي الباطن. 

بقى مفهوم فرويد للحلم ساريارَ اىل أن جاء كارل يونغ، وهو 
والكبت. يرشح  الجنس  كابوس  الحلم من  تلميذ فرويد، وأعتق 
للغوص  دعاه  ما  البرشية،  النفس  ارسار  رٌس من  الحلم  أن  يونغ 
بني  ُمشيّداً جرساً حقيقياً  االنسان،  الخفية يف  النواحي  يف  عميقاً 
العامل املنظور والعامل الالمنظور محدثاً نهضًة نوعية يف علم النفس. 
لقد كان يونغ أّول من اعتب أنَّ األحالم ترمز اىل حقيقة خبات 
املرء السابقة عىل األرض والتي انطبعت بدورها يف وعي الباطن 

حقيقة  بذلك  فتكشف  أحالمه  يف  الحق  وقت  يف  لتظهر  لديه، 
بالنفس  املتمثل  والقناع  الحقيقية  الذات  بني  القائم  الرصاع  
البرشية ... ويضيف يونغ ان تفسري األحالم يساعد املرء يف إعادة 
التوازن إىل حياته من خالل فهم رسائل وعي الباطن التي تبّث 

اليه عب األحالم.
يونغ قد نجح يف كشف بعض ما خفي  أنَّ  فيه  مام ال شك 
من واقع الحلم... لكن ما هي حقيقة الحلم؟! وكيف ميكن للمرء 

اإلستفادة عملياً من أحالمه؟! 
باطن  علوم   - اإليزوترييك  علوم  إىل  العودة  من  بد  ال  هنا، 
مناحي  مختلف  يف  االنسان  وعي  بتوسيع  تعنى  التي  االنسان 
الحياة - بهدف اإلسرتشاد مبعرفتها اإلنسانية السامية. تفيدنا علوم 
كل  يعيشها  ثانية  وحياة  حقيقة  »األحالم  أن  وتؤكد  االيزوترييك 

برشي عىل وجه األرض. الحلم هو اللغة املشرتكة والالمحسوسة 
حل  يف  هي  األحالم  من  الحياتية  اإلفادة  إن  قاطبة.  البرش  بني 
شخص  بكل  والخاص  إليه  تهدف  الذي  املغزى  وإدراك  رموزها 
بالتنجيم.  بالتكهن وال  له  مبفرده، وذلك يف إطار جديد ال دخل 
ومستوى  نفسيته  حالة صاحبه،  تعكس  شاشة  مبثابة  الحلم هو 
والثالثني  الخامس  االيزوترييك  كتاب  يف  ورد  ما  هذا  مداركه«. 
»األحالم والرؤى« بقلم ج ب م ضمن سلسلة علوم اإليزوترييك، 
العربية  تاريخه، وباللغات  الخمسني مؤلفاً حتى  والتي فاقت 

والفرنسية واالنكليزية واالسبانية أيضاً. 
توضح  هي  إذ  للحلم،  اإليزوترييك  علوم  تعريف  لفتني 
والثانية  )منظورة(  مادية  األوىل   طبيعتني،  يحوي  اإلنسان  أن 
الجهاز  وهي  الوعي  بأجهزة  وتُعرف  منظورة(  )غري  المادية 
العلم( وهي  بلغة   Bioplasma أو( األثريية  الهالة  أو  األثريي 
الجهاز  التذبذب  مستوى  ناحية  من  يليه  بالجسد،  تحيط 
العقيل  الجهاز  ثم  املشاعر واألحاسيس،  الذي يحوي  الكوكبي 
ومن  واإلنساين،  البرشي  بشقيه  الفكر  عىل  يحتوي  الــذي 
جهاز  وأخرياً  اإلرادة،  جهاز  يليها  )املحبة(،   املعرفة  جهاز  ثم 
الحكمة )الروح(.                                                                                     

 فالحلم كام يوضح اإليزوترييك، هو نتيجة انطالق أجهزة 
الوعي السابق ذكرها أثناء نوم الجسد إىل طبقات وعيها للتعبري 
والتي تشكل  تلك-  الوعي  أجهزة  تختب  عن مكنوناتها، حيث 
الجسد  وراء  ما  يف  جديداً  واقعاً  االنسان-  يف  الباطني  الكيان 

املادي.
تؤكد علوم اإليزوترييك - علوم أنسنة االنسان -  أن الحلم 
ليس وهامً أو خياالً... وتستفيض يف ترشيح أنواع االحالم التي 
تعكس حالة املرء النفسية. فمنها ما يسرتجع املرء خاللها صور 
األحالم  املذكور من  النوع  النهار. هذا  ما صادفه خالل  بعض 
ما  ويحقق  فيه  ليحيا  لنفسه  الشخص  خيال  يختلقه  عامل  هو 
الحلم  يكون  فقط  )وهنا  اليقظة  أثناء  يف  تحقيقه  يستطع  مل 
نتيجة كبت الرغبات(. أما األحالم التي تكشف ماضياً أو تنبىء 
عن  تختلف  والرؤيا  رؤًى!  بل  أحالماً  تعتب  ال  فهي  مبستقبل، 
أو ستحدث  الحقيقة كام حدثت  الرؤيا هي رؤية  الحلم ألن 

فيام بعد...
أن  حقيقة  هو  اإليزوترييك  علوم  عليه  تشدد  ما  أهم  إنَّ 
هو  نفسه  فالشخص  لذلك  بصاحبه«،  خاصة  رسالة  »الحلم 
كيانه  له  يحملها  التي  العبة  أو  الرسالة  تلك  فهم  اىل  األقرب 

الباطني عب الحلم.
خالصة القول، الحلم هو أهم من رسالة شخصية لصاحبه، بل 
هو الحياة األصل للكيان اإلنساين. هو بوابة عبور مبارش إىل عامل 
الباطن يف اإلنسان لإلطالع عىل كوامن النفس البرشية. أما تجاهل 
هذه الحقيقة، فيعني تجاهل كلية الحقيقة الكامنة داخل العامل 
الشاسع املسمى اإلنسان! وإذا عاش املرء يف متاهة الظروف التي 
ليس عن حقيقة  البرشية، يغدو بعيداً  النفس  تضيع فيها معامل 
الباطن يف كيانه فحسب، بل عن أحالمه وآماله وحتى عن أسباب 
آالمه. وهذا هو أقىس شعور بالغربة ميكن أن يعيشه إنسان عىل 

وجه األرض!   
www.esoteric-lebanon.org

علوم اإليزوترييك: 
الحلم حياة ثانية يعيشها املرء خالل النوم...
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