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 مقـاربات... الرؤية مــــن منظـــــــور مختلــــــف

 

 !!اتـــــــــــــــــــالهابط
  
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

  أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    
 

     

  
  ذل� ال��ان األرفع أی	 ه� وما ه�؟!

  /ق�ل إب	 س*�ا : " )'&% إل#� م	 ال�"ل األرفع...ورقاء ذات تع�ز وت��ع"

  

فB م�ج�د ی7�7ع 4اله�1? وال<ع�د وال7ع�ز وال��7ع , و;ن�ا حالة ت567 4&'اع وال ی01و أن ال�
 , Dال�غل G�H6ة داخل غالفه ال'Mنف�س م7<لة 4ه , وم� Gم س�اوPل جMه , ول#Q هي GSم الPHال

  و]أن األرض لها نفB , وم	 هSه ال�فB ت�7ل0 ال�ف�س ال"الة في ال�Wل�قات العائ0ة للP7اب.

  

ا `اقة قائ�ة ال تف�ى , وذات ت�ازن وتفاعل م�['\ , وفD معادالت سل�]#ة فال�فB في ج�هPه
  دc#قة مPه�نة 4إرادة ال0وران وق0راته الa�7#�#ة الفائقة ال�7ام.

  

فال زfادة وال نق<ان , و;ن�ا أم�اج في ذات ال7#ار , وSdات ال�ق0ار الHارG في ب0ن الMائ	 في 
  ال0وران.

م عل�Q G#ه ش*ئ م	 4عi ما ال ُی�Q Pa#ه , أو ال ُی0رك , فالق�ل 4أن ال�فB )'&% م	 مقا
ف71ق0م العل�م وال�عارف وت�سع ال�0ارك , و;ن&الق ال�فا)#5 وتPاك5 الق�ان*	 والفه5 األف[ل ل�ا 
ی7"قD في ال"#اة األرض#ة وال�Mن#ة , وعP1 مP*6ات `�fلة م	 ال7فاعالت ال7ي أوج0ت أدلة 

  ]�ا ن0ر]ها م	 ق1ل.وPdاه*	 , و;نارات ل��ض�عات ما 

  

فالق�ل 4اله�1? ق0 /<ح في زمانه وم�انه , ل�Mه ال /<ح الق�ل 4ه في زمان آخP وم�ان 
  مuّزر 4األدلة والP1اه*	 واإلشPاقات ال�عQP#ة الr#اضة.

  

وعل#ه فأن األصح الق�ل 4أن ال�فB ]ائ	 م�ج�د في األرض وت7<ل بها , وقائ5 في ف[اءاتها 
"fت'\ 4أح#ائها , وPه ی'قى في م�اضعه وم�7افقا مع إ/قاعات ال0وران وم�Mغادرها , لfل بها و

  وت0Hداته , وت01الت ما ی7"قD في أوw#ة الPMات ال0وارة 4أن�اعها , ال7ي ن�6*ها ح#ة أو غ*P ذل�.

ال يبدو أن النفس موجود  
عود  يتمتع بالهبوط والص

والتعزز والتمنع , وإنما حالة  
تتسم بطباع الجرم الذي هي  
فيه , ولكل جرم سماوي نفوس  
متصلة به , ومنكبسة داخل  
غالفه الجوي المغلق , وكأن  
األرض لها نفس , ومن هذه  
النفس تتولد النفوس الحالة  
في المخلوقـات العائدة للتراب

ال زيادة وال نقصان , وإنما  
يار , أمواج في ذات الت

وبذات المقدار الجاري في  
بدن الكائن في الدوران

القول بالهبوط قد يصح في  
زمانه ومكانه , لكنه ال يصح  
القول به في زمان آخر ومكان  
مؤزّر باألدلة والبراهين  
واإلشراقـات المعرفية الفياضة

أن األصح القول بأن النفس  
كائن موجود في األرض  
وتتصل بها , وقـائم في  

ها ومرتبط بأحيائها , فضاءات
ويحل بها ويغادرها , لكنه  
يبقى في مواضعه ومتوافقـا مع  
إيقـاعات الدوران وتجدداته  

كل نفس طاقة في الموجود  



2 

 

  

فMل نفB `اقة في ال��ج�د وم7<لة 4ال&اقة الyP1M ال�"0x7ة في الPHم الGS هي Q#ه 
أن ال�فB ت�Mن م�ج�دة في األجPام ال7ي تPعى ال"#اة , �4ع�ى أن  كاألرض مzال , وهSا /ع�ي

األجPام ال7ي ت�ع0م ف*ها ال"#اة هي أجPام فارغة نف6#ا , أو مفPّغة نف6#ا , فلMي ت�7في ال"#اة في 
.B`اقة ال�ف 	ل� مWأ/ة 4قعة ]�ن#ة , الب0 ل7ل� ال'قعة أن ت  

  

ال�ف6#ة , ال7ي تق0حها وت�فP لها أس'اب ومفPدات فال"#اة ال ت7"قD وال ت�&لD إال ب�ج�د ال&اقة 
  ال7فاعل وال�7امي واإلرتقاء.

 P*غ 	ال"#اة , وم D*ف*لة ل7"قMها 4ال&اقات الuتف7لها ب0ورانها وت�ل Bوأّم�ا األرض صاح'ة نف
ال0وران ال /��	 ال�ص�ل إلى أق<ى درجات اإلنف7ال واإلن&الق م	 الق0رات , ال7ي تWّ�ن% في 

B0د وال7فاعل واإلب07اء. ذات ال�فH7ة لل#wال0وارة ال6ا  

  

ولهSا فأن ال�فB تف�ى 4ف�اء وعائها األكP1 , وه� الPHم الf�"/ GSها , ف�غادرة ال�فB للMائ	 
 Dج0ی0 لل7"ق 	وسع*ها م , P1ه ال /ع�ي م�تها , و;ن�ا ع�دتها إلى فل� ال0وران األك#Q %حل GSال

معها , وهSا ی167} في ع0م إخ7فاء الP1Wات وال�عارف , في ص*Pورة أخyP ذات م�*�ات م�7افقة 
  وت"ققها وتPاك�ها ون[Hها في مP*6ة ال��ج�دات ]افة.

  

أG أن ال�فB ت0ّون ت7dPHها ف*ها وت"�لها إلى Q#[ها األكP1 , وت"اف| على ما دون7ه 4ال��ج�د 
م7'ای�ة , و]ل نفB الGS ت�Mن Q#ه , فال�فB ذات ال�فB ل�Mها صاح'ة تHارب م��7عة , وم0ونات 

  ت&لD ما دّون ف*ها م	 الPؤy وال7<�رات وتعP1 ع�ه 64ل�]#ات تPم� إل*ها.

  

وهSا یuسB ل��س�عة أرض#ة نف6#ة , أو أرش#~ نف6ي أرضي , ت�Q B'M#ه ال�عارف والعل�م 
  وت�[غ\ ]�ا /"<ل لل�عل�مات في أG جهاز إلP7�#وني.

  

وعل#ه فأن ال�76ق1ل س*�اف*�ا 4ق0رات غ*P م&Pوقة لقPاءة ال�0ونات ال�ف6#ة ال��ج�دة في 
  ال�Wل�قات وال��ج�دات ]افة.

  

ول#B ب'ع*0 ذل� ال�م	 الGS ن7علQ 5#ه قPاءة م0ونات ال�ف�س ال"الة في أG م�ج�د أرضي 
ونات ال0وران وم�ها ال'Px , وdال��7	 م	 قPاءة هSه ال�0ونات  , س�76&#ع أن ن0رك م0

و;س7"[ار ال7أرfخ ح#ا أمام�ا , وdهSا سxM�7ف أسPار ال��ج�دات وال�ع7ق0ات , وما ی7<ل 
  4ال�عي األرضي م	 م0ارك وت<�رات , ورواسخ 4ق*% ته#�	 على م<*P األج#ال 4ع0 األج#ال.

ومتصلة بالطاقة الكبرى  
المحتشدة في الجرم الذي هي  
فيه كاألرض مثال , وهذا يعني  
أن النفس تكون موجودة في  
األجرام التي ترعى الحياة  

ال تتحقق وال تنطلق إال    الحياة
بوجود الطاقة النفسية , التي  
تقدحها وتوفر لها أسباب  
ومفردات التفـاعل والتنامي  
واإلرتقـاء

لهذا فـأن النفس تفنى بفناء  
وعائها األكبر , وهو الجرم  
الذي يحويها , فمغادرة النفس  
للكائن الذي حلت فيه ال يعني  
موتها , وإنما عودتها إلى فـلك  

األكبر , وسعيها من  الدوران  
جديد للتحقق في صيرورة  
أخرى ذات مميزات متوافقة  
معها  

أن النفس تدّون تجربتها فيها  
وتحملها إلى فيضها األكبر , 
وتحافظ على ما دونته  
بالموجود الذي تكون فيه

أن المستقبل سيوافينا بقدرات  
غير مطروقة لقراءة المدونات  
النفسية الموجودة في  

والموجودات كافةالمخلوقـات  

ليس ببعيد ذلك الزمن الذي  
نتعلم فيه قراءة مدونات  
النفوس الحالة في أي موجود  
أرضي ومنها البشر , وبالتمكن  
من قراءة هذه المدونات  , 
سنستطيع أن ندرك مدونات  
الدوران وإستحضار التأريخ حيا  
أمامنا  

النفس ال تهبط بل تحل في  
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ت�H} و��f	 الق�ل أن ال�ف�س ]الS1ور ت"ل5 4ال�Pوج والغا4ات الxاسعة , فال�ف�س ت�7اج0 , و 
ذاتها م	 رح5 ذاتها , و ت"7اج لق0ح `ارقها , ل7&لD شPارة ص*Pورتها وسPم0/ة ]�هها في أفالك 

  ال0وران ال7ي ت�1% ف*ها.
  

وه�Sا فال�فB ال ته'\ بل ت"ل في ال��ج�د األرضي , ال0H/ GS نف6ه في مHال 
ج�د ی�7افD مع درجة كهPومغ�ا`#6ي م�ف7ل , /S"xه 4ال&اقات الMف*لة ب0H7ی0 مP*6ته , فع�P ال�� 

إنف7ال ال�فB ال"الة Q#ه , ولهSا فأن األع�ار ت7'ای	 , وق0رات اإلنف7ال تSوG وفقا ل�ا إخ�7ن7ه م	 
  ال&اقات الMف*لة ب0/��مة ت�اصلها مع `اقات وق0رات ال�فB الyP1M ال�7<لة بها.

  فهل لل�فB عالقة 4الPوح؟!!

الموجود األرضي , الذي يجد  
فسه في مجال  ن

كهرومغناطيسي منفتل , 
يشحذه بالطاقـات الكفيلة  
بتجديد مسيرته , فعمر  
الموجود يتوافق مع درجة  
إنفتال النفس الحالة فيه  

فهل للنفس عالقة بالروح؟!!

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiHabitat.pdf  
 

 
  

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  
  2022 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

 ارتباطات ذات صلة 
 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 

الفـايس بوك   دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا   

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 
 

***   ***   *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  ع العلميالموق

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 شر)(االصدار الثاني ع  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

com/Documents/eBArabpsynet.pdfhttp://www.arabpsynet.  
 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-ts/eBArabpsynethttp://www.arabpsynet.com/Documen  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  الموقع العلمي من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  
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