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Design بالتالى الوصول الى تصمیمات مكتملة االركان بسبب االعتماد على الملكات الثالث حیث و
أو االعتماد على الجانب العاطفى سوف ) نفعى فقط ( االعتماد على الجانب العقلى سوف یكون منتج عقالنى 

حتى   Human Attitudeیكون منتج عاطفى ولكن البد أن یكون المنتج مبنى على ھذه الملكات الثالث 
الوجدان و  Actوالفعل Mindالعقل ( فیمتلك االنسان مجموعة من الملكات وھى  .یكون متكامل االركان 

Sentiment  ( فیتخذ االنسان قراره مبنى على الحكمة ویكون متفق مع ھذه الملكات لیضمن نجاح تصمیمھ
  .فاالنسان ھو الھدف االساسى للمصمم 
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 – Mindالعقل (ھناك عالقة ما بین   .الوجدان و یكون ھناك توازن بین ھذا الفعل وكال من العقل

بین و كذلك ھناك عالقة بینھمو  Esotericھى موضوع علم االیزوتیریك و ) Sentimentالوجدان 
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) المستعمل (كذلك معرفة االنسان و وجدانھو ) Design actفعل التصمیم ( فعلھ و لعقلھ) المصمم(

  .وجدانھ و )أستخدام المنتج ( فعلھ و لعقلھ
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  :Introductionمقدمة 
التصمیم بوجھ عام عمال أساسیا لكل إنسان، ألن معظم ما یقوم بھ 

ویلحظ ذلك من ، اإلنسان من أعمال إنما یتضمن قدرا من التصمیم
وینسق بِھ ، عامھخالل األسلوب الذي ینظم بھ إحتیاجاتھ ویعد بھ ط

فتلبیة إحتیاجات اإلنسان التي یحتاجھا في حیاتھ العامة ، أفكاره
والخاصة من منتجات مادیة أو معان ٍ وجدانیة والتعبیر عنھا یمثل 

ومن ھذه اإلحتیاجات اإلنسانیة العامة والخاصة تنشأ . أمرا حیویا 
نیا فالتصمیم في العصر الحالي یمثل نظاما إنسا. أھمیة التصمیم 

إمتد لیشمل العمارة واألثاث والنسیج واإلعالم الى بقیة المجاالت 
  .االخرى 

فالتصمیم الجید كان ، فأھمیة التصمیم تنبع من واقع حاجة اإلنسان لھ
وما یزال أساس كل عمل في كل العصور فھو یسعى إلى وضع 
خطة كاملة لتخطیط تكوین ما وإنشائھ ِ بطریقة لیست مرضیة من 

بل أنھا تجلب السرور والفرحة ، لوظیفیة أو النفعیة فحسبالناحیة ا
مما یحقق إشباعا لحاجة اإلنسان نفعیا وجمالیا في ، الى النفس أیضا

ویمكن القول ان التصمیم یعبّر عن االبتكار التشكیلي أو . وقت واحد
ّق الذي یحقق غرضھ ، خلق أشیاء جمیلة وممتعة فھو العمل الخال

أصبح یھیمن المنطق و التكنولوجى ذروتھلكن مع بلوغ التقدم و
  .فكره فى معالجة وحل االمورو المادى فى الواقع على حیاه االنسان

فكان یعانى فى حیاتھ دون ان تقدم لھ التكنولوجیا الحل الشافى لھ  
فالعلوم االكادیمیة بقدر ما أوصلت االنسان للفضاء بقدر ما أبعدتھ 

إال أن ھناك . بین نفسھو بینھباتت الھوة شاسعة و عن معرفة نفسھ
علوم فریده من نوعھا عادت فى الظھورحدیثا مع العلم أنھا كانت 

 أھملتعلوما تاریخھا ھو تاریخ االنسان لكن مع التقدم التكنولوجى 

فثمة مجموعة ) . علم باطن االنسان (ھو علم االیزوتیریك أى و
یتخذ و )عل الف –الوجدان  –العقل ( ھى و یمتلكھا االنسان ملكات 

التى البد أن تتفق مع ملكاتھ و االنسان قراره بناءا على الحكمة
الوجدان ھى االساس الذى یعنى و و تعد العالقة بین العقل .الثالث 

بھ علم االیزوتیریك فى دراستھ حیث یھتم باالنسان من الناحیتین 
من خالل أن كل شئ ظاھرى لھ أساسھ الباطنى ، الالمادیةو المادیة

من الناحیة التطبیقیة و نى أن الظاھر ھو إنعكاس للحقیقة الباطنھبمع
لعلم  االیزوتیریك فإن الشخص األخر ال یعرف ما نفكر فیھ 

بالتالى الفكر ھو شئ ال مادى موجود وراء الفكرة و إالعندما نتكلم
االیزوتیریك ھو و لذلك فأى حقیقة ھى فى الباطنو التى نتكلم عنھا

من خالل ، قدرتھ على اإلبتكارو ھو اإلنسانإطارة و علم الباطن
فعل "على ھذا األساس فالتصمیم یعبّر عن و إستغالل ملكاتھ الثالث

تنظیمي إبتكاري مرتبط بالفكرة وما یلحق بھا تجسیدا لھا أو ھو فعل 
إبداعي ینتج وفقا لمجموعة من اآللیات التنظیمیة التي تتصل مع 

 .بعضھا لتكوین فكره 

  :Statement of the problemالبحث  مشكلة 
بین و اقامة الدلیل على أن ھناك عالقة بین االیزوتیریكو كشف 

بالتالى الوصول الى تصمیمات مكتملة االركان بسبب و التصمیم
االعتماد على الملكات الثالث حیث االعتماد على الجانب العقلى 

أو االعتماد على الجانب ) نفعى فقط ( سوف یكون منتج عقالنى 
لكن البد أن یكون و العاطفى بالتالى سوف یكون منتج عاطفى

  .المنتج مبنى على ھذه الملكات الثالث حتى یكون متكامل االركان 
  :Objectivesھدف البحث 

التصمیم حتى نصل الى التصمیم و كشف العالقة بین االیزوتیریك
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االمثل المبنى على ملكات االنسان الثالثة فال یكون تصمیم عقالنى 
نفعى او تصمیم عاطفى جمالى بل یصبح تصمیم متكامل االركان 

  .الثالث 
  :Claimsاالدعاء 

ھى موضوع علم و )الوجدان  –العقل (ھناك عالقة ما بین 
بین فعل التصمیم الذى یستخدمة و العالقة بینھمو االیزوتیریك

للخروج  بتصمیمات متكاملة  للمستفید النھائى " االنسان" المصمم
  .یم من التصم

  : Methodologyالبحث  منھج
  .یعتمد البحث على المنھج االستقرائى 

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
  :   Design التصمیم: أوال 

غرض لتخطیط مبدئى للتنفیذ و ھو خطة ذھنیة  Nounكإسم  •
عمل فنى أو  (سكتش أولى لصورة ما كإموائمھ الوسائل للھدف 

  )بناء –فكرة عامة  -أدبى 
  (Design theory '' lecture01: what is design ? Bas 
leurs February 10, 2014'' )   

یخترع  -تقدیم خدمة ) شخص أو شىء( ھو قصد   Verbكفعل  •
 - ینوى  -یعتزم  -یرسم خریطة لمبنى  -یخطط  -یرسم خططا  -

) الغرض أو استعمال خاص(یعد  -یرید - یقصد - ینظم  -یوجھ 
یتصور خطة  - یكون مصمما  -تش أولى لصورة ما یعمل اسك

  .ذھنیة
ومن ھذا المنطلق یمكن تعریف التصمیم من حیث العالقة بین 

أو ھو بصوره عامھ ذلك . النظریة والممارسة فى أى من أشكالھا
من الخبره االنسانیھ والمھارة والمعرفھ والذى یھتم  المجال

قیمھ والغرض بقدرات االنسان الدراك الشكل والترتیب وال
والمعنى الموجود فى االشیاء والنظم المحیطھ بھ بھدف اعاده 

 Industrial والتصمیم الصناعى .تشكیلھا لتالئمھ بطریقة أفضل 
Design  ھو أحد أنواع التصمیم والذى یعمل على تطور النواحى

االستخدامیھ والمظھر الخارجى والعملیات الھندسیة والصناعیة 
جوانب المرتبطھ بالمنتج فى عالقتھ باالنسان الى غیر ذلك من ال

  .والبیئھ المحیطة بھ
  : Design ثانیا تعریف التصمیم 

(Design theory '' lecture01: what is design ? Bas 
leurs February 10, 2014'' )  

 )www.slideshare.net(  
یصبح االنسان مصمما بمجرد ان یبدأ فى تحسین شكل االشیاء  -1

 ) .William Henry Mayall(الطبیعیة 
 ) Johnالتصمیم ھو البدایة لتغیر االشیاء التى یصنعھا االنسان   -2

chris jones design methods : seed of human future 
,1970) . 

 , Srouno Munari(ذو احساس جمالى  المصمم ھو مخطط   -3
, 1966Design as an applied art. ( 

-designer-a-2131www.goodreads.com/quotes/795(
)sense-aesthetic-an-with-planner-a-is  
عندما نصمم فإننا ال نھتم فقط باالعمال التى تبھج الحواس ولكن  -4

باالعمال الفنیة التى باالضافة الى ذلك تؤدى وظیفة نفعیة 
)Herbert Read . ( 
  روبرت جیالم سكوت(إن لم یكن ھناك غرض فال تصمیم  -5

Robert Gillam Scott (. 
إیجاد الحل األمثل لبعض الوقت بما یالئم احتیاجات مجموعھ    -6

 .). Matchett 1968(من الظروف 
  :ثالثا تعریف االیزوتیریك 

  كتاب (الكاتب جوزیف مجدالنى . علم انسنة االنسان

 )االنسان
  داخلى " اإلیزوتیریك كلمة یونانیة األصل والمنشأ، تعني /

 " .باطنى 
https://www.youtube.com/watch?v=OPTsk_V
82SY&hd=1)(  

  من التعالیم التي یصعب إدراكھا على غیر مستنیري العقول -
 كما جاء في موسوعة الروس 

Larousse encyclopedia, http://www.esoteric-
lebanon.org/ar/glossary 

  بمعنى ھى علوم النخبة كما فسرتھا موسوعة بریتانیكا
Encyclopedia Britannica" ." 

   - :لإلیزوتیریكاجرائى  تعریف
 الكون و معرفة االنسان لالنسان نفسة أى معرفة طبیعتھ وھ

الذى یحیا فیھ فمعرفة االنسان لما یوجد حولھ فى الكون من 
ما یختزن من و غایتھماو عواطفةو مواد كذلك معرفتھ لعقلة

 .تحدید ھدفة و معلومات
 التخلص و الوجدانى لتقویة االیجابیاتو ھو االنفتاح العقلى

 . من السلبیات حتى إلغاءھا 
  ھو ما یعیھ االنسان من معرفة عقلة ووجدانھ . 

  :عالقة االیزوتیریك بالتصمیم : رابعا 
م یرتبط مع اإلنسان منذ لحظاتھ األولى فكل فرد إّن التصمی        

منا بحاجة دائمة إلى أن یغیر من طبیعة األشیاء المحیطة بھ، وھذه 
العملیة أو الحاجة تبدأ من الداخل إلى الخارج فالتصمیم یدخل في 

ویمكن اعتبار تصمیم كنشاط فھو . كل جزء من أجزاء حیاتنا 
ن ذلك في تصمیم  سیارة أو یترجم الفكرة إلى شيء مفید، سواء كا

المھم ھو ترجمة ھذه الجزء .  أدوات منزلیة أو خدمة أو عملیة
الفكرة، یمكن للعلماء إختراع التكنولوجیات، یمكن للشركات 
المصنعة إنتاج المنتجات، ولكن یمكن لمصمم الجمع بین نظرة ثاقبة 
 عن ھذه األمور وتحویل المفھوم إلى شيء یكون مرغوبا فیھ، قابل

التصمیم الجید یبدأ مع .یضیف قیمة لحیاة الناس و للحیاة، ناجحا
على و توفیر إحتیاجات المستعمل أى تصمیم یعتمد على الوظیفة

المظھر الجمالى حیث فشل العدید من المصممین بسبب عدم فھم 
المستعمل فمعرفة ما یرید المستعمل ھي المرحلة  االولى ثم یبنى 

فال یكتمل التصمیم إال . زیج من االبداعالمصمم على ھذه النتائج م
ال یتحقق االیزوتیریك إال بالتصمیم لیتحدا فى البحث و باالیزوتیریك

الوجدان لیكون ناتج ھذه العالقة ھو سبیل و عن العالقة بین العقل
 اإلنسان الذى یتخذه نحو التصمیم واإلبداع لیحول العدید من األفكار

  .المشاعر إلى نتاج فنىو
فتأخذ المعلومات الجدیدة عبر الحواس ( جوزیف مجدالنى طبعة 
ثالثة 2013)، وتتحول الى أفكارا فى العقل والوجدان ...ثم تدخل 

 فیتحول ھذا الفكر الى تطبیقا عملیا یمكن لمسھ، معترك الحیاة
ألن ، أخیرا یتحول ھذا التطبیق وعیاو إختباره واقعیا بالتصمیمو

بذلك یكون الوعي ... ولد الوعي الخبرة ت، والتطبیق یولد خبرة
لیس ألن المعلومات شئ یختلف عن ، حصیلة إكتساب المعلومات

، لیست ألن المعلومات قد تالشت لیظھر مكانھا الوعي.... الوعي 
الفھم مازال و ...بل الن المعلومات مازالت موجودة فى الذاكرة 

ى مختبر الخبرة مازات فى الكینونھ بعد أن عاشت فو قائما فى العقل
! الحیاة الیومیة   
فھو الوعي لیس ألن الوعي قد ، الذى أضیف" الجدید" أمـــا العامل 

قد أظھره التطبیق و وجد من ال شئ بل ألنھ كامنا فى المعلومات
  .العملى 
/  المشاعر( الوجدانو )الفكر( العقلاالیزوتیریك ب عالقة: خامسا 
 ) : العاطفة

 الظاھریة اإلنسان مكونات على مبنى علم ھواالیزوتیریك      
وعي الظاھر من خالل   حواس الجسد ثم   من إبتداء الباطنیةو

، خالفا لما ھو متعارف علیھالوجدان و وعي الباطن من خالل العقل

http://www.slideshare.net(
http://www.goodreads.com/quotes/795(
https://www.youtube.com/watch?v=OPTsk_V
http://www.esoteric-
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ال ھما على و لیسا نقیضین)  الوجدان( المشاعرو )العقل(فالفكر 
 ) الوجدان( اذ ان ھدوء المشاعر ! متعاكسي االتجاه  خطین

الراحة التي تضفیھا على الكیان اثر تحقیق غایة من المتطلبات و
الفكر و، على التوجھ في قنوات جدیدة )العقل(تساعد الفكر ، الحیاتیة

شحنھا و انضاجھاو بدوره یساھم في رفع مستوى المشاعر )العقل(
)  الوجدان( المشاعر و یعملو ینّظم )العقل( الفكربالرھافة الملھمة 

لھ مثلما الطبیعة واحة راحة االنسان كلما أجھد نفسھ واحة راحة 
  .جوزیف مجدالنى  تعرف إلى فكرك (  .بالعمل 

 عادة الباطن على الفكر نافذة بأنھ الوجدان االیزوتیریك یعرف
 ما الى انتباھھ یوجھ داخلى كإرشاد الشخص لدى الوجدان یتحرك
فكار او اال المرء تجاھل إذاو جدیدة تفاعالت كیانھ من یعترى

الصور الذھنیة یبقى بعیدا عن التطور فالوجدان توجھ فكري یقدم 
  .من المعرفة ما یتوافق مع ذھنیة صاحبھ

، تنعكس في الحالة الراھنة للجسدو تعكس)  الوجدان( المشاعر  أي 
 النفس في عاطفیة حالة لوجود )العقل( الفكر معھي تتفاعل و
 لف الشؤون العامةفي مخت االرتقاء لتحقیق القلب مركزھاو
بدور المنظم الداخلى لعملھ  )العقل(كما یقوم الفكر و الخاصة ؛و

 على )العقل(بإیعاز من الفكر )   الوجدان( المشاعركذلك تعمل 
 مكتشفة غیر أبعاد نحواالنطالق  فى یساعد مما، ىالخارج التنظیم
  الكاتب جوزیف مجدالنى (. الحیاتیة  الخبرات تعمق

 حالھ یشكل ذاتھ بحد ھذا و. )وحي االیزوتیریك وجدانیات من ( 
"  االیزوتیریك یدعوھا علم  الداخلى السالمو الباطنى التوازن من

  ". المادىباالكتفاء 
 االختبار ضرورة المشاعر على یملى فكرى توجیھ أساسھ والذى

، الفكر الى المكتسبالوعى  ھذا یعود حیث، عملیاالوعى   اكتسابو
 أخرى بعد مرة جدیدة قنوات في بھودافعا  ایاهغنیا م، الدائرةمكمال 

  . االرتقاء حركة فى
المشاعر وصوال إلى الجسد  طریق عن الفكر یختبر لم إن حین فى 

فى غیاب  الوعى الناتج عن تفاعل المشاعر مع المحیط الخارجى 
  ) .یعرقل توجھ الفكر فى قنوات جدیدة( یحد من تفاعلھ 

ن یطال المشاعر أیضا ھذا التنظیم یملیھ لذلك فإن التنظیم البد أ
مما یفسح ... الفكر على المشاعر منقیا إیاھا من الشوائب العالقة بھا 

المجال للمشاعر بأن تتفاعل بدورھا مع الفكر فتغنیھ بخبرة مادیة 
  .عملیة

، االستیعاب، كالذكاء" یتغذى الفكر من الطاقات التى یحویھا العقل 
إختزن فیھا و ھذه تعمل من خالل ما اختبرتھف..." الوعى ، االبداع

بالتالى تزود الفكر بقدر ما یغمرھا بوعي متوسع و عبر الماضي
  .بعید المدى 

إن سعھ االطالع تمثل غذاء الفكر من الخارج على أن یتم اإلفادة 
 إال الفكر یصنف المعطیاتو ...اإلختبار و منھا عبر التحلیل

الكاتب  (ن یحین اإلفادة منھایحفظھا فى ارشیف الذاكرة الى أو
  ). تعرف إلى فكرك( جوزیف مجدالنى 

متى استلم  . یصقل الفكر بالشفافیة عبر شحذه برھافة المشاعر 
إكتساب الخبرات الحیاتیة و الفكر القیادة من خالل االنفتاح الفكرى

  .ال سیما المشاعر و المتنوعة
كریة حین تتفاعل فعالقة الفكر بالمشاعر یتضح فیھا ان الذبذبة الف

إنما ھي تتفاعل مع المشاعر حیث یقوم المرء ، باتجاه النفس الدنیا
ٍ ال كآلة جسدیة تنفیذیة فحسب فالمشاعر  بالتطبیق العملي ككیان واع

الفكر ھو الذى و ...تدخل عنصر الشفافیة الى الفكر كوعي متطور 
 فإن التواصل جوھرى، یدخل النضج الى المشاعر كوعى حیاتي لذا

  . عبرت المشاعر عن السذاجة و ...وإال جاء نتاج الفكر جافا 
متوازن و إیجابي سلیم بشكل تقویتة على العمل یجب نؤكد أن الفكر

البشریة عبر منھج  ھو ما یساعد على تطور النفس، ومع المشاعر
  .عملى متكامل 

 كیفیة  عمل الحواس مع كال من العقل عن مخطط سادسا  
  .....على الفعل مع المخ القدرة و الوجدانو

  
التصمیم  للوصول للقرار و عالقتھم باالیزوتیریكو )القدرة على الفعل و الوجدانو العقل( عن كیفیة عمل الملكات الثالث ) 1(رقم مخطط 

الصحیح  
تفسر  هیحتوى ھذا المخطط على عدة مراحل ذات أھمیة كبیر

القدرة على و الوجدانو كیفیة  عمل الحواس مع كال من العقل
  .....الفعل مع المخ 

   -:الحواس مثل حاسة البصر : أوال المرحلة االولى 
تستمر حتى و معلوم أن الحواس الخمس تبدأ عملھا فینا منذ الوالدة

نعلم أن لكل حاسة أداة تعمل من خاللھا لتولنا اإلتصال ، الوفاة

الحواس الخمس متساویة ، وإدراك ما حولناو بالعالم الخارجى
   .لمقدرة لدى الجمیع عند الوالدة ا
 علما أن مقدرة كل حاسة قد تتطور إذا دربھا المرء على العمل 
  .)  (http://mawdoo.comثابر على تطویرھا و

أن الحواس الخمس تعمل بواسطة تفاعل كیمیائى یتحول لیصبح 
فحاسة الشم مثال ھى عبارة عن تفاعل كیمیائى ..... تفاعال عصبیا 

http://mawdoo.com)
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الرائحة بعد بثھا فى رسائل عصبیة ، االمنتشرة فى الجوبین ذرات 
   .یحدد ماھیتھا و إلى المخ فیحللھا

ذوق التي ھى عبارة عن تفاعل تكذلك األمر بالنسبة إلى حاسة ال
 أعصاب الفم القادرة على تحلیل ماھیة الطعمو كیمیائى بین الطعام

 إثر بث الرسائل العصبیة إلى المخ، تحدیدهو
)  https://ar.wikipedia.org( .  

) ھى الحاسة الجلدیة كونھا تتم عبر الجلد ( حاسة اللمس كذلك  -
البصر یتحول و فیما حاستا السمع. ھى تفاعل عصبى حسي

 .أثیري و تفاعلھما الكیمیائى إلى تفاعل ذبذبي

ن لتھز فاألصوات ھي عبارة عن إھتزازات ذبذبیة تعبر األذ -
ھذا اإلھتزاز ھو ما و .العظیمات الكائنة داخلھا و میاه األذن

یحدد و لیحللھا، یتحول تفاعال عصبیا تنقل نتیجتھ إلى المخ
 .ماھیتھا 

لكنھ لیس تفاعال .... الرؤیة ھي أیضا عبارة عن تفاعل  -
ألن الصورة التى . بل تفاعال أثیریا ، ال ذبذبیاو كیمیائیا

فحین ینظر المرء . كاس أثیري للواقع تبصرھا العین ھى إنع
، ینعكس ضوء الجسم المنظور داخل شبكة العین، إلي شئ ما

مما یعنى أن تفاعال أثیریا قد حدث بین ذبذبات األثیر التي 
نقلت الضوء المنعكس من الشئ المنظور إلى داخل العین 

عصبیا  –و ھناك فى شبكة العین یصبح التفاعل أثیریا ......
نقل أعصاب العین تأثرات الشبكة البصریة إلى المخ بعد أن ت

 .یحدد ماھیتھا و فیحللھا المخ

البصر تختلفان عن سائر الحواس من حیث و أن حاستى السمع -
اللمس نجد أن و ذوقتالو فعلى صعید حواس الشم. التفاعل 

عصبى أما فى حاسة السمع  –كیمیائى  –التفاعل مادي 
 –حاسة البصر ھو أثیرى  فیما. عصبى  –فالتفاعل ذبذبي 

 .عصبى  –ضوئى 

البصر ھما أرقي من سائر و و ھذا یعنى أن حاستى السمع -
عمال فى الكیان و نشاطاو بدلیل أنھما األكثر وعیا، الحواس

 .حتى وفاتھ و االنسانى منذ والدتة

تفید الفیزیاء أن حاسة البصر المادیة ال تدرك األشیاء من  -
  .مسلطا علیھا  حولھا إال فى حال كان الضوء

" Photons"ذلك ألن جزیئات الضوء أو كریات الفوتون   -
تصطدم باألشیاء الكثیفة فتنعكس علیھا و تنتشر فى األجواء

بذلك تنقل فى . نحو العین و لتنطلق من جدید فى األرجاء
" المعطیات الخاصة بتلك األشیاء و إشعاعات المعلومات

إلیھا بواسطة تفاعالت  لتتعرف العین....."  –شكلھا  –كلونھا 
كیمیائیة فیھا ھكذا تدرك حاسة البصر المعطیات التى تتواجد 

  .تنقلھا فى رسائل عصبیة إلى المخ لتفسیرھا و حولھا

والمقصد من ھذا الوصف العلمى لما یجرى فى عملیة  -
ھو اإلشارة إلى دور الضوء في نقل ، ما یحیط بھا، والبصر

" نسان من خالل العینین حملھا لإلو المعطیاتو المعلومات
 كأنھ یبنى خطوط تواصل بین اإلنسانو "حاسة البصر 

  .محیطة و
قدرتھا و عالقتة بالحواسو تفسیر أن كل ما حولنا لیس ساكن

  -:على تفسیره
  

و من ناحیة علم اإلیزوتیریك یمكننا القول بأن الوعي ھو مجموعة 
ادرة على على درجة معینة من التذبذب قو ذبذبات فى حركة دائمة

حیث فى علوم الفیزیاء . أحتواء ذبذبات أخرى بدرجة أدنى منھا 
فكل ما نراه ساكنا . تقول أن فى ھذا الكون ال وجود للركود إطالقا 

الموجودات برمتھا مكونة من ذرات متذبذبة . ھو فى حركة دائمة

تختلف درجة تذبذبھا وفقا للغایة التى تجمع ھذه الذرات بعضھا 
  .جسم ما أو بشكل ما إلى بعض فى 

كذلك ، ھو ما یقرر سماكة أو درجة شفافیة ذلك الشكل أو الجسم
   .تحدد طبیعتھ، أو تموجات تكوینھ، سرعة تذبدب ذراتھ

مكون من ذرات على درجة عالیة من ، فالھواء ،على سبیل المثال
، أما الشجرة! تتذبذب بسرعة عالیة ال یمكن معھا رؤیتھ ، الشفافیة

متراصة تتذبذب ببطء  فیمكن و من ذرات مكثفةفھى تتكون 
  .رؤیتھا 

إن كل شیئ أو كیان ، كما تعلمنا علوم الفیزیاء....خالصة القول 
أو كائن فى ھذا الكون مكون من ذرات فى تذبذب مستدیم تحدد 

  .طبیعتة 
و ألن سرعة تموجات الذرات أو تذبذبھا تتفاوت من جسم إلى 

تذبذبا إحتواء أو إستیعاب الجسم  فیتحتم على الجسم األكثر، آخر
المادة السائلة مثال تستطیع إحتواء الجسم الصلب  –األقل تذبذبا 

 –الن األولى مؤلفة من ذرات سرعة تذبذبھا أكثر من الثانى 
  .ما یلقى بھ أو یعوم علیھ و كالماء

المكون من ذرات یفوق تذبذبھا سرعة تذبذب ذرات  –فیما الھواء 
قادرا و الجمادو جسام الصلبة نجده یحتضن المیاهكذلك األ، والمیاه

مما یعنى أن فى مقدور األكثر تذبذبا .... على إحتوائھما معا 
  .شففیة منھ و احتواء األقل تذبذبا

فالبصر ھو . حاسة البصر تتكون من ذبذبات ، من جھة أخرى
بما أن و تطبعھا فى العینو عبارة عن ذبذبات تلتقط صور األشیاء

ذبات أسرع من ذبذبات الذرات الموجودة فى المواد ھذه الذب
لذا استطاعت العین أو حاسة البصر احتواء .... الصلبة أو السائلة 

أى رؤیتھا فیما ال تستطیع تلك الذبذبات أحتواء ، تلك األشیاء
  .لذا فالعین تعجز عن رؤیتھ.... ا ذبذبات الھواء النھ یعتبر ناقل لھ
ما فوق و عة ما تحت الحمراءالعین ال تستطیع رؤیة االش

األذن و النھا أسرع تذبذبا من تذبذب حاسة البصر، البنفسجیة
  .كذلك تعجز عن سماع بعض األصوات فى الطبیعة 

نستطیع مما تقدم أن الحواس الجسدیة الخمس لیست إال مقدرة 
مقدرتھا على احتواء ما تتدنى .... الذبذبات التى تكون كل منھا 

  .رعة تذبذب تلك الحواس سرعة تذبذبھ عن س
و ذلك نستخلص أن الوعي ھو المقدرة على اإلحتواء ھو مقدرة 
ذبذبات الكیان البشرى على احتواء ذبذبات أخرى خارجة عن 

شرط أال تتجاوز سرعة تذبذبھا تذبذب ، التفاعل معھاو كیانھ
فھى إذن تعى ، من منطلق ان العین قادرة على الرؤیةو .ذبذباتھ 

اللسان ، واالنف یشمھ، وكذلك األذن تسمعة. ور الشیئ المنظ
الجلد یتلمسة لذلك نستطیع القول أن اإلنسان سعي من ، ویتذوقة

  .األفكار و یعي من خالل المشاعرو خالل حواسة
ھو مجموعة ، نعلم جمیعا ان اإلنسان لیس جسدا مادیا فحسب

بي منھا الذبذو منھا الذري....منھا الباطن و مكونات منھا الظاھر
  .منھا ما یتعدى نطاق الحواس و منھا المحسوس.... 

بتخللھ جھاز وعي و الجسد فقط یتكون من ذرات یحیط بالجسد -
خفي مكون من ذبذبات یعرف بالحقل الكھرومغناطیسى حول 

جھاز وعي و )الھالة األثیریة أو الجسم الباطنى األثیري ( الجسـد 
ھو جھاز ، ذباأسرع تذبو آخر مكون من ذبذبات أرق من سابقھ

یلیھ جھاز وعي یتكون من "الجسم الباطنى الكوكبى" المشاعر 
القوى و ذبذبات أرق أو أشد شفافیة من سابقیة ھو جسم األفكار

ھذه بعض مكونات الوعي " الجسم الباطنى العقلي "  العقلیة 
 .الالمنظورة فى الكیان البشري 

ھو " الجسم الباطنى الكوكبى" الوعي فى جھاز المشاعر   -
، العواطفو التفاعل مع ذبذبات المشاعرو المقدرة على األحتواء

فمن خالل جھاز المشاعر ھذا یشعر اإلنسان فتترجم مشاعره 
 .األثیریة فى تفاعالت حسیة عن طریق حواس الجسد 

فھو " الجسم الباطنى العقلي "  كذلك الوعي فى الجھاز العقلي  -
 أى مع األفكار، ات الفكرالتفاعل مع ذبذبو مقدرتھ على األحتواء

https://ar.wikipedia.org(
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، المنطق بحسب مقدرة استیعاب كل إنسانو المفاھیمو اآلراءو
 .یترجم حسیا عبر المخ لیدركھ اإلنسان " الذبذبى " ھذا التفاعل و

إذن الوعي لیس نتیجة إحتكاك الفكر بالمحسوسات عبر الحواس  -
ال ھو الشعور أو مجموعة األحاسیس المتفاعلة مع الظواھر و ....

بحسب " المشاعر و األفكارو ال ھو یشمل مجموعة اآلراءو .....
بل ھو طبیعة األجسام الباطنیة أو مقدرة ھذه " التعریف العلمى 

األبعاد اإلنسانیة على التفاعل مع كل ما ھو خارج عنھا لنستحدث 
 .تتوسع فى بعد جدید من أبعاد الوعي عموما و وعیا جدیدا

فھوم الوعي یعود الى عدم لعل سبب عدم توصل العلم إلى م -
إكتشافة جمیع األجسام الباطنیة فى اإلنسان علما انھ اكتشف أولھا 

ھو الجسم األثیرى أو الھالة األثیریة التى یعرفھا العلم و مؤخرا
 .بالحقل الكھرومغناطیسى حول الجسد 

   -": Brain"الذاكرة داخل المخ : المرحلة الثانیة 
ر ترسل ھذه الخاسة تلك اإلثارة للمخ عند تأثر أحدى الحواس بالمثی

ترسل تلك و " Perceptual image ''لتكوین صور حسیة أو 
لتكوین صور عقلیة   sentimentالوجدان و  mindالصور للعقل 

mental image   التى ترسل مرة أخرى للمخ لتكون
 Bits of . مـجـمــوعــــات من الصـــور العقـلیـــة أو معـلومــة

e " Mental images "knowledg  . )http:// 
www.webteb.com/multimedia/slideshows (  

في التطبیق العملي یتذكر المرء ما أكتسبة من معارف نظریة فى 
بذلك ھو . أستنباط الجدید منھا و الماضى لتفعیلھا في الحاضر

 .الحاضر و بین الماضى) التطبیق العملي ( یربط 
االحداث الثانویة فى و المعرفة النظریة ، رىو من ناحیة أخ

الماضي تبقى على الطبقات السطحیة بالذاكرة كونھا لم تكتمل بعد 
فاألعمال المكتملة . تظل عرضة للتالشى من سجل الماضى و .

" ھذه ال یحققھا سوى التطبیق أى و وحدھا تدخل فى الذاكرة
  " .األختبار 

لعقلیة فى حیز معین من اإلنسان یتلقى عدد معین من الصور ا
ھذه الصور العقلیة تحوى جملة ما تحوي  معطیات . الوقت 

الحواس بما یتضمن شیفرة لصورة و المشاعرو خاصة بالفكر
 .العقل یدرك ذلك قبل الحواس و المكان الثالثیة األبعاد

   -" :الوجدان و تتكون من العقل" ثالثا المرحلة الثالثة 
  - :العقل یفكر بالصور : أ 

العقل یفكر بالصور، والصور ھي األبجدیة الخاصة بھ، ویفھمھا 
فھو مثل آلة ذات التصویر الفوري؛ صورا سریعة ، بأفضل طریقة

 .وتعید ترتیبھا بكل أنواع الترابطات
).  http://www.moqatel.com (  

ھل أنت متأكد ؟ ھل أنت واثق من أننا ال : "قد تتساءل مثل الكثیر 
كال بل عند قراءة كلمة فیل  أو نرى صورة الفیل نفكر بالكلمات؟  

أول  شيء یطرأ على الذھن ؟؟؟   ھو إسترجاع الصورة العقلیة 
مطابقتھا بالواقع المحس أما إذا لم یكن ھناك صورة عقلیة و للفیل

مخزنة للفیل فإن العملیات العقلیة تخلق لة صورة عقلیة تخزن فى 
of-http://www.abahe.co.uk/encyclopedia-. الذاكرة

memory)-and-mind-the-of-development-the(  
 . وھي وسیط تواصل العقل مع المخ، العقل یتعامل بالصور العقلیة

 43ــص) تعرف إلى فكرك ( الكاتب جوزیف مجدالنى 
 تطاعت بعض شركات الحاسب االلى االستفادة من ذلكفإس

التي تصنع أجھزة كمبیوتر " آبل"تطبیقھ عملیا كما فعلت شركة و
  .كانت تستخدم تقنیة األیقونات" ماكنتوش"

إذن ما ھي تقنیة األیقونات؟ إنھا صور على الشاشة تساعد 
على سبیل المثال ھناك . المستخدم على اختیار المھام المتنوعة

وھي تجعلك تعرف أن ، رة سلة مھمالت تظھر على الشاشةصو
والملفات یكون شكلھا على صورة مجلد (ھذا مكان إلغاء الملفات 

وھذا یعني أنك ألقیت الملفات الملغاة في سلة المھمالت، ؟ ) ملفات
فھم الصور، ی االنسانا لوھذه الطریقة سھلة االستخدام ألن عق

التي كانت أول من " آبل"وكان ھذا ذكاء وعبقریة من شركة 
  .أدرك ھذه الحقیقة

حواسھ إما وعى االنسان لباطنھ و إن وعي الظاھر ھو وعي الجسد
 خبراتھ إلى جانب اإلیجابیاتو یشكل مخزونا لمعارف اإلنسان

  .السلبیات التى أختبرھا و
 فى المجاالت المختلفةو فى الحیاة الیومیة  یتم تداولھاالوقت كلمة 

 . لعامل األكثر أھمیة فى الحیاة العملیة یعتبر الوقت او
لم تبدأ عجلة الزمن بالدوران إال عندما بدأ اإلنسان بالتفكیر 

بدایتھ كانت مع و فعمر الزمن ھو عمر الفكر على األرض......... 
  .                                             سیستمر مادام اإلنسان یفكر و التفكیر

" العقل " الكونیة ال تدخل حیز الزمن إال بالفكر إن تلك األحداث 
فالفكر یعجز على إستیعاب الصور . أى عندما تدخل فضاءه 

موحدة لكنة یستطیع أستیعابھا إذا تجزأت فى مراحل زمنیة لذلك 
نالحظ أنھ كلما تناول فكر اإلنسان إحدى الحقائق الكونیة ألبسھا 

فحواھا فیظھر لھ كساء لیدخلھا إلى حیز واقعة حتى یستوعب 
  .المكان و إنعكاسھا فى حدود الزمان

حواس . لوحات و نبضات العقل تنظم حركة الفكر فى صور
خفقان القلب یوقت دورة الحیاة ، الجسد تجزئ المكان إلى مسافات

 ومضات ھي لحظاتو كذلك الوقت یقسم الخبرات إلى أجزاء
شھور  ، ساعات  تشكل نظاما فتأتى الخبرات فى أیامو دقائقو

سنوات یتعین أن نربط بین أجزائھا لكى نفھم ما نراه او ما ..... 
  . یدور حولنا 

النھ التسلسل " أن الوقت ال یمكن أن یكون مستقال عن األحداث " 
سببا و أى أن كل لحظة تشكل نتیجة لسبب قبلھا، السببى لألحداث
ھا إن الحقیقة التى لم یستطع اإلنسان أن یفھم. لنتیجة بعدھا 

. زمن بغیھ التنظیم و مفاصل عدة  بتوقیتو تجزأت فى خبرات
ھى تتجزأ لتظھر معنى أى و الزمن ھو اإلیقاع فیھ تتابع الحقیقة

ال یستعمل ، الزمن وجد لیقسم تلك الصور العقلیة الى خبرات
  .اإلنسان الزمن إال لتحدید مكان وجوده أو لتنظیم أوقات عملھ 

  :وظیفة العقل 
  -:یمكن أن تكون كالتالي وظائف العقل 

   امتصاص المعرفة:- 
ھى القدرة على تحویل المدركات الحسیة مع الوجدان الى و    

  .صور عقلیة
  إبتكار االفكار: - 

تكوین و بلورة األفكار الجدیدةو تتمثل فى القدرة على تكوین    
  .االحكام 

  االختیار بین البدائل:- 
إختیار المناسب منھا و حكاماألو و ھى القدرة على ترشیح األفكار

(  .الضمیرو دواعى الحكمةو للتنفیذ فى ضوء القیم السامیة للمجتمع
  . )النافع فى منافع التصمیم   ، دمحم عزت سعد. د
  ـ:ماھیتھ نوضح النقاط التالیة و من أجل تحدید طبیعة الزمنو

وسیلة تمدد الوعى ، والخبراتو الذاكرة التى تعتبر سجل الزمن -
 .یستقر مركزھا فى المخ ، اإلنسان عبر عمر

العقل وحده یستوعب منطق ، ومقیاس الزمن رقمى أو عددي -
النغم إال أن و اللونو فالحواس قد تدرك المادة. االعداد و االرقام

  .الرقم ال یفھمة أو یفسره سوى العقل 
ال یمكن إعتبار وقت معین من دون إعتبار األحداث التى تقع فیھ 

لنتیجة ال یفھمة سوى العقل فى اإلنسان فالعقل او حیث أن السبب
یبرمج عمل " ال مادى " لیس فى المخ بل ھو جسم ذبذبي التكوین 

  .فى الجسد " المادى" المخ 
الزمن ھو تجزئة لھذه و العقل ھو مصدر تكوین الصور العقلیة" 

ھو و الصور العقلیة فى خبرات فإن مصدر تلك األجزاء ھو الوقت
أعتبر أن الزمن على عالقة " Kant" العالم كانط و .أیضا العقل 

http://
http://www.webteb.com/multimedia/slideshows
http://www.moqatel.com
http://www.abahe.co.uk/encyclopedia


372 An exploratory study on the relation between esoteric and design 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 1
 

 

ال یمكن ان یتواجد بالنسبة لإلنسان من دون وجود و مباشرة بالعقل
أن الوقت لیس على عالقة بالعقل فقط بل ھو صنیعة العقل . العقل

ى شكل فأى أن العقل ھو الذى قسم الوعى إلى خبرات تتجسد 
ف علم االیزوتیریك من ھنا تعرو صور عقلیة یتألف منھا الوقت

تتالي الصور العقلیة في الوعى عبر الحواس "  طبیعة الزمن بأنھا 
  " .لوال ھذا التتالى للصور العقلیة لما تواجد الحس بالزمن 

نقلھا عبر الخالیا و أى ھناك ترابط بین تتالى الصور العقلیة
  .العصبیة للمخ 

 أى الحواسیتفاعل بھا و الصور العقلیة التى یتناولھا اإلنسان
الفكر ھى ما تسمى بالحاضر أما ما مر علیھ من صور عقلیة و

تسجلت خبراتھا فى الذاكرة ھى مجموعة من و عاشھا سابقا
فھو ما یعرف " Bit of knowledges" الصور العقلیة أو 

الماضى مع الحاضرستشكل جزء من المستقبل قد یبدو و بالماضى
لداخلیة إال أن العقل ھو او كأنھ محرك لألحداث الخارجیةو الزمن

 مقیاس لتدفق الصورو المحرك فیما الزمن ھو نتیجة لحركتھ
   .تفاعالتھا فى اإلنسان و

االنسان یعود أو ینتقل إلى الماضى بالبحث داخل ذاكرتھ فیعود 
ما یرتبط بھا من و إلى الصور العقلیة التى كان قد تفاعل بھا سابقا

سریعة علیھا  أو عند التفاعل المشاعر سواء كان ذلك بإلقاء نظرة 
بھا من جدید أى یتم نقلھا من الذاكرة الى حیز الظاھر أى عند 
رؤیة حدث ما فى الحاضر  فإن ذلك یأخذنا للماضى ال تقتصر 
على عملیة التذكر بل تشمل حالة التأمل حیث تتجلى مشاھد ذلك 

  . الماضى بوضوح كأنھا مشاھد فى الحاضر 
فأن سرعة تجلى الصور العقلیة على شاشة العقل أى منوط بمدى 

 مراحللبمدى فھمة لو إستیعابھ لتلك الصور العقلیةو إدراك المرء
  .                     خبرات بفعل التنظیم و محطات التى تجزأت على ھیئة صورالو

 تكشف أبعاداو كلما كانت ھذه الصور العقلیة غیر متكررة
یختصرة فاالنسان و كان المرء یستفید من الوقت،  معارف جدیدةو

في حیز زمنى ، الحدیث نفسة، والشارد الذھن یعید الفكرة نفسھا
یجھز إدراكة لتلقى المزید من و معین قبل أن یستخلص العبرة

فكر متوثب و الصور العقلیة أما االنسان الذى یتمتع بتركیز حاد
یدة فى یوم أو ساعة فیتلقى عددا أكبر من الصور العقلیة الجد

  .واحدة مثال 
 أن بعد الزمن في االنسان یتوحد عند توحید الفكرة مع الكلمة -

الفكر عندما ینقل و المشاعرو الفعل أى عند توحید الحواسو
 .الفكر الواقع نفسة و الشعورو البصر

الفكر یشتمل على قوة ، الفكر ھو القوة فیما التفكیر ھو الفعل -
 عواملو ب ذلك یحتوى على عناصرالتفكیر لكنھ إلى جان

  .مقدرات ذھنیة عدیدة و
... أو واقع حیاتى ، أو حدث، استخلصوا العبرة من كل حادثة"  -

 بل اتخذوه مسألة تستوجب التفكیر أو قضیة تستدعى الفھم
أجعلوا من كل دقیقة فراغ وقتا مخصصا و .....االستیعاب و

  . الغوص فى كل ما غمض من أمورو التمعنو للتفكیر
فیما المخ ھو األداة التى ، العقل وسیلة التفكیر الوحیدة فى الكیان -

  .مفاھیم و آراءو بواسطتھا یعبر العقل عن مكنوناتھ من أفكار
تصور خارج " فى رفع مستوى الوعي  " الفكر"دور العقل 

  -":العقل أو تنفیذ العمل 
الذى ھو و )الجسم العقلي( یمثل الفكر الناحیة الفاعلة فى العقل   -

الصفات االنسانیة بین و یحقق التواصل بین الصفات البشریة
 .الذات فى اإلنسان و النفس

فیما الوعي ھو فعل الفكر عبر التطبیق العملى سواء على  -
األجسام الباطنیة الفكر یمثل و الجسد، صعید المادة أو الالمادة

منطق الممارسة ، الوعي منطق التطبیقو ....المنطق النظرى 
یعرف كیف یفصل ، بذلك یتأكد المرء من النتائج. قق بالتح

  .یكتسب حس التمییز ، والنظرى عن العملى
إال أن غرفة العملیات ھى الوعي ... صحیح أن الفكر ھو القائد  -

فى . حتى تصحح المعطیات إذا لزم األمر و تقومو فھى تنظم! 
 .ضوء الواقع على األرض 

، التمحیصو فیھ التحلیلیعمق ، إزدیاد الوعي یسرع عمل الفكر -
 .یضفى علیة روعة اإلبداع و

ال حشوه و من ھنا نرى أنھ لیس تعمق الفكر بالنظریات -
 المعلومات ھو ما یكسبة ناھیك انھ مع توسع الوعيو بالمعارف

یجعلھ یغور فى و ...إرتقائھ ینفتح حس الحكمة فى اإلنسان و
 .ربما ال  وأالحقائق الدفینة التى لم تخطر بعد فى بال الفكر 

یتقبلھا بغیاب المنطق الخاص بھا فالحكمة ھى التى تفتح العقل  -
 .على المنطق السامى لألمور الغامضة

معلوم أن اإلنسان ذا الفكر الحر أكثر نضجا من الذى یتبع أو   -
فمن ھو اإلنسان المفكر ؟ لماذا . غیر الآراء و یردد أفكار

إن كانوا و ىتتفاوت نسب الوعي بین األشخاص المفكرین حت
  .؟ینتمون إلى جیل واحدو ذوي أختصاص واحد

فى العرف العام أن اإلنسان المفكر یكون غالبا على درجة  -
قد یكون صاحب شخصیة ممیزة فى و متقدمة فى العلم الكادیمى

من و نظر محیطة أو نسبة لمجتمعة على األقل ایضا انھ إذا
 ركیز الذھنىالمالحظ ایضا انھ إذا كان ھذا الشخص یتمتع بالت

یضمخة بالتجارب الحیاتیة التى و ال یقرنھ برھافة المشاعرو
یأتى تعبیره الفكرى جافا ، تفرز الفكر النظرى عن الفكر العملى

تظھر لدیة القسوة أو حدة الرأى إلي جانب التسلط أو و ....
غیر ذلك من صفات و ....التعالى فى التعامل مع األخرین 

 .سلبیة 
 یز بین الفكر البشرى المحشو بالنظریاتالوعي یجعلنا نم -

بین الفكر و بآراء صاحبھ التى تغلب علیھا صفات األناو
المتشرب بالحس الحیاتى و الوداعةو اإلنسانى المضمخ بالرقة

) وعي الظاھر ( فاألول یبقعة الوعي النظري . اإلجتماعى 
ھكذا تبقى األفكار و یبددھا أو یجففھا كل تصرف سلبى الحق

إال إذا إقتدى  –تبقى وعیا بالقوة ال یتعدى التنظیر حولھ  ،كالما
 .صاحبھ سلوكیا بھ أو غیر من صفاتھ 

، الفكر اإلنسانى فیتحول بالتطبیق إلى وعي بالفعل، إما الثانى -
مصححا  .... إختبار و یرتقى مع كل تجربةو وعي یتوسع

 .متفتحا على التصرف اإلیجابى و األخطاء
نا مجموعة أختصاصیین ینتمون إلى إذا أخذ، من جھة أخرى -

فھل تتمتع أفراد المجموعة ، جیل واحدو مدرسة فكریة واحدة
ألن . الواحدة بالمستوى نفسة من الوعى ؟ كال بكل بساطة 

یتوسع بحسب و الوعي ینمو فردیا نتیجة إنفتاح ذھن كل شخص
، رغبة كل شخص فى إختبار المعلومات التى اكتسبھا فكره

 .یمھا فى الحیاة العمل على تقوو
العقل ھو مصدر الوعي مما یستدل على أن ھناك فرق واضح  -

مركزه المصدر ھو المنبع أو المكان الذى و بین مصدر الشیئ
ینطلق منھ إلى الخارج إما المركز فھو مكان و ینشأ فیھ الشیئ

 .یتكشف شیئ معین  حیثتجمع 
وع ھو البحیرة مركز تجمع المیاه الینبو الینبوع مصدر الحیاة -

 .األصل الذى تستقى البحیرة میاھھا منھ 
خلیة تكون الكیان و مركزه كل ذرةو ھو الجسم العقلى الوعي

 - :البشرى 
تلك القدرة االلھیة التى وھبت لإلنسان  –العقل ھو طاقة التفكیر  -1

. 
 .فى ذلك البعد الذبذبى الغیر  –األفكار مركزھا العقل  -2
 .ینفذ األوامر و نھ الرسائلینقل م –المخ أداة العقل فى الجسد  -3
أن كل ما یعیھ المرء سواء على المستوى الجسدى أو  -4

 المشاعرى أو الفكرى البد أن ینطلق أو یبدأ أوال من العقل
 .یعى و یدركو یشعرو الوجدان فھو الذى یجعل المرء یحسو

   -:ثالثا المرحلة الثالثة 
  " .الوجدان  "    -ب 
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  -:یوان الحو االحاسیس بالنسبة للنبات
معلوم أن الحیوان یملك ما أصطلح على تسمیتة بالغریزة 

النبات أیضا یملك مثیال لھا تدعى بالغریزة النباتیة و الحیوانیة
إال أن درجة ھذه الغریزة تتفاوت وفق مستوى وعي كل منھما 

  ) .النبات و الحیوان(
مع العلم أن وعي النبات یتدني كثیرا عن وعي الحیوان مثلما 

ھذه الغریزة ھي و وعي الحیوان عن الوعي البشرى یتدني
مشاعر و تترجمھا إلى أحاسیسو التى تنقل تلك التأثیرات

 .كل ضمن نطاق وعیھ ، یدركھا الحیوان كما یدركھا النبات
http://ar.wikipedia.org  

یوان أو في سواء كان فى الح، من البدیھي أن لكل تأثیرو ھذا
فالخوف مثال یترجم بغیر ما یترجم . النبات ردات فعل معینة 

  .بھ الحزن فى كیان كل منھما 
  - :المشاعر بالنسبة لإلنسان و االحاسیس

 التفاعالت المادیةو المشاعر لیست ولیدة المادةو إن األحاسیس -
 الكیمیائیة فى الكیان البشرى بل ھى نتیجة التفاعالت الفكریةو
 .ة التى تظھر ردات فعلھا فى الجسد المادي النفسیو

حیث یكون ھناك السرور حین یتلقال المرء خبرا سارا فإن  -
یحدد ماھیتھ  أى و یستوعبھ، تفكیره ھو الذى یحلل ھذا الخبر

علما أن التفكیر لیس منوطا بالمخ بل . یقرر أنھ خبر سار 
 .تفكیره إلى المخ و بالعقل الذى یرسل نتائج تحلیلھ

تبدأ مشاعرالسرور باإلنتشار ، أن یستوعب العقل الخبربعد  -
 -:من العقل نفسھ ثم تنتقل فى إتجاھین 

الجھاز العصبى الكامن فى منطقة و االتجاة االول نحو المخ -1
النخاع الشوكي الذى بدورة یصدر أوامر لبعض الغدد بإفراز 

السرور ھو ترجمھ ھذا و مواد معینھ تشعر الجسد بالراحة
نشاطا فى سائر و تسارعا فى ضربات القلب الشعور الى

الخالیا الجلدیة و تفتحا فى المسامات، ووظائف األعضاء
ما و .....العناصر الطبیعیة و لتستوعب مقدارا أكبر من الھواء

، یتبع ذلك من تأثیرات تظھر فى إتساع أو إنقباض حدقة العین
 ....ة إنفعال األوتار الصوتی، وإیقاع النفس، وفى لمعان البؤبؤ

إذ تنتقل مشاعر .... اإلتجاة الثانى نحو األجسام الباطنیة   -2
الذى بدورة ) جسم المشاعر ( السرور إلى الجسم الكوكبى 

من و تشع ألوانھو فتتمدد ذبذباتھ..... یتفاعل مع ھذه المؤثرات 
الھالة األثیریھ ( ثم ینتقل ھذا الشعور إلى الجسم األثیري أیضا 

، تتألأل ألوانھ، وتمدد ذبذباتھ ھو اآلخرفت) المحیطة بالجسد 
األمر الذى ینعكس .... تتسارع حركة دوران الشاكرات فیھ و

 .فى سائر  أعضاء الجسد ، وبدوره نشاطا فى الغدد الصماء
من دون أن .... ھذه العملیة المتشعبة المعقدة تتم بطرفة عین     

  ! .یشعر المرء بما یحدث داخل كیانھ 
، المشاعر مادیاو المخ ھو الذى یترجم األحاسیسصحیح أن      

ینقلھا عبر الجھازالعصبى الى األعضاء ، وأى إلى لغة الجسد
المشاعر تصدر عن تفاعل الجسم العقلي و ؛ لكن األحاسیس

  .ال تصدر عن المخ و مع الجسم الكوكبى فیترجمھا المخ مادیا
ا أن الجسم الكوكبي ھو الجسم الخاص بالمشاعر إال أن ھذ -

أو دافع أقوى منھ ھو الجسم العقلي ، الجسم یحتاج إلى محرك
وجدانیات من وحي ( جوزیف مجدالنى  .الذى یلیھ مرتبة 

 17ـص) االیزوتیریك 
الجسم الكوكبى ھو مكمن . لكنھ یشعر ، فالجسم الكوكبى ال یفكر -

لكن المشاعر تبقى . المشاعر التى تولد األحاسیس فى الجسد 
أو تنفعل أو تتفاعل ما لم یوقظھا عامل ھو  ال تعى، ھاجعة فیھ

 .الجسم العقلي 
o یستوعب األحداث، ویحللو فالجسم العقلي ھو الذى یفكر 

. الجسم الكوكبى تتأثر المشاعر فى ، إستیعابھو إثر تحلیلھو
بل یحلل ، إذ إن الجسم العقلي ال یشعرو ال یتأثر حسیا

  .منطقیا و األحداث فكریاو األمور
  - :ر فى رفع مستوى الوعي دور  المشاع

الفكر لیسا على وفاق دائم و یبدو فى معظم االحیان أن المشاعر -
من الواضح أیضا أن طغیان المشاعر على حیاة اإلنسان و .

أن إنفعال و یقف حائال أمام الفكر لحل األمور بتجرد  كما
، من جھة أخرى –المشاعر یمنع الفكر من القیام بالتقویم السلیم 

اد األعظم من البشر یعیش فى خضم المشاعر أكثر نرى السو
الشدائد فى و دون أن یدرون سبب إزدیاد المصاعب، من الفكر

  .حیاتھم 
ھل نستطیع أن نفصل المشاعر عن الوعي ؟ أم الفكر یقوم  -

الجسم " بتوحید مكونات الكیان البشرى بما فیھا المشاعر 
یتجة نحو توحیدھا فى عمل جماعى مشترك " الباطنى الكوكبى 

، ھدف محدد علما أن عالقة المشاعر بالفكر ھرمیة الشكل
فالھرم بنیان متكامل ال . الفكر القمة ، وتحتل المشاعر القاعدة

 .قاعدتة تكفى دون القمة وال القمة ترتفع دون القاعدة 
ھناك أیضا أدوار بارزة یؤدیھا كل و إنما ھناك تراتبیة بینھما -

  .من الفكرو المشاعر على حدة
أیضا و تبقى المشاعر أساس صداقة بین الناس، أحیانا كثیرة -

إذ إن الرھافة التى تضفیھا . أساس عالقة اإلنسان بنفسة 
ھذه ، وھى التى تمنحة الشفافیة، المشاعر الواعیة على الفكر

.... التحلیل و دقة فى التمییزو بدورھا تنعكس رقة فى التفكیر
بالطیبة " تمیزه  و كما تصقل الشعور اإلنسانى فى صاحبھا

  " .الفكریة أو النیة الحسنة 
 

 علم االیزوتیریك یتضمن منھجا عملیا خاصا بتنظیم المشاعر -
صقلھا حیث الحب ھو العاطفة التى ال غنى عنھا لتغذیة و

 .إرتقاء المشاعر .... تنقیتھا و لتھذیبھا، لتنظیمھا، المشاعر
 

المشاعر فى و االیزوتیریك یعتبر الفكر مدرسة لتعلیم الحب -
و التثقیف الذاتى یأتى فى خضم التطبیق فى .....خضم التطبیق 
. تصحیح األخطاء التى تنجم عن التطبیق و إكمال النقصان

فالتثقیف یھدف إلى األنسجام إلى التغلغل فى اإلنسجام إلى حد 
  .عاطفة و إلى حد اإلنتشاء فكرا، التناغم

لكن إن . مشاعر معلوم أن العالقات البشریة تطغى علیھا ال -
إن و كما.... أرقى و باتت أكثر تحضرا، ولقحت بالفكر إنتظمت

إن تشربت بعضا ، العالقات الفكریة التى یطغى علیھا التجرید
 .رقة و باتت أكثر إنسانیة، من المشاعر

 المنسجم ال یتعلمة المرء إال عبر الفكرو الحب الراقى المتكامل -
ھذا و ....فافیة إال من المشاعر الشو الفكر بدوره ال یتعلم الرقةو

یتمدد مع إكتساب الخبرات فى مختبر و التعلم المتالزم بعمق
 . الحیاة الیومیة

من ھنا نستنتج أن عمل الفكر ال ینفصل عن العمل 
  .المشاعر 

  -:المشاعر نحو الموضوع الجدید و حركة الفكر
أكثر إلى و اقتربا أكثر، كلما تفھمت المشاعر دور الفكر

 .سھل علیھما سبیل العیش و تعاونا فى العمل معا، مابعضھ
كما ذكرنا انھ عندما یجد المرء نفسة أمام تجربة لم یتسن لھ و

تنطلق من الفكر .... أو موضوع جدید علیھ ، أختبارھا قبال
ذبذبة بإتجاه المحیط الداخلى بغیة إیجاد األفكار التى تحیط 

ظة عینھا تنطلق كذلك فى اللح. بالموضوع الجدید المطروح 
ذبذبة من المشاعر بحثا فى خضم المشاعر عما ینتمى إلى 

فى حال التركیز  –ھذا ما یشحذ عمل الوعي و الموضوع نفسھ
یعمالن معا " المشاعر و الفكر" یجعل ھذین البعدین و –الذھني 

  .بقوة مضاعفة فى إتجاه الھدف الموحد 
 الحبو صإن دور المشاعر اإلیجابیة المتفتحة على اإلخال -

http://ar.wikipedia.org
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العطاء بغایة رفع مستوى الوعي و على اإلرتقاء فى المحبةو
إنطالقا من رؤیة شمولیة ، ال یقل أھمیة عن دور الفكر، الفردى

 لواقع الكیان اإلنسانى فى مسیرة الحیاة المشحونة بالمعاناة
إنما جمیعھا تھدف إلى رفع مدارك ...التجارب من كل األنواع و

 .اإلنسان
 التوسعو بشغف فى أبعاد جدیدة بغیة األكتشافینطلق الفكر  -

 .اإلنفتاح على كل ما كان خافیا علیھ و
ألن الفكر ھو ما یجعل الكیان فى حال تجدد دائم بعد أن 

على صاحبھ لیس نضارة " الفكر " تخف السلبیات فیضفى 
، حسب بل نضترة الشخصیة الناضجة الواثقةو الشباب

ر الذى یشرق من الداخل فالوعي أشبھ بالنو، نضارة الوعي
  .لیضئ  الخارج 

حب إكتساب الجدید و نستنتج أن فضول المعرفة وعي
المقدرة الداخلیة لدى الشخص نفسة على إستبدال ، ووعي

  .على إستیعاب الجدیدو الصفات السلبیة باإلیجابیة
  -:المرحـلـة الرابعة اإلیـزوتـیـریـك : رابعا 

 دقائقو فصلة فى ثوانالخبرات الیومیة المیرتبط الوقت ب
شھور یستطیع أن و أسابیعو ساعات إلى ما ھنالك من أیامو

یكیفھا عقل اإلنسان ھذا التنظیم الزمنى لیس فى الحقیقة و یقیسھا
تتالیھا و إال تنظیم داخلي للعقل فى االنسان لتنسیق الصور العقلیة

أن أصل المادة من حولنا عبارة عن كثافة الذرات الثالثیة . 
عاد فى شكل تدركة الحواس فینتج عنھا صور ذبذبیة تفاعلت األب

مع العقل اإلنسانى أى أن وعى الظاھر یعتمد على تلك الحواس 
 وأضحت تلك الصورة " ذكرى " فى ذاكرة اإلنسان. (الكاتب 

جوزیف مجدالنى (االیزوتیریك أو الدرب الباطنیة وأھمیتھا فى 
 حیاة االنسان ) صــــ 11ــــ  )

مكان الصور العقلیة تعرض على المخ اإلنسان فیتعرف و الزمن
المكان لیسا إال ذاتة عبر و یختبرھا فالوقتو اإلنسان علیھا

" الزمكان " المكان و األمتزاج بین الوقت، وأجزاءو مراحل
المكان من نتاج مصدر واحد ھو و فذلك یعود إلى أن كال الزمن

بین و الوقتو عقلھناك عالقة واضحة المعالم بین ال. " العقل 
مادأب ، المعلومات تخزن بالذاكرة" . باطنھ و ظاھر اإلنسان

الوافرة كأن و المرء على خزن ذاكرتھ بالمعلومات العدیدة
العدید من و یصبح شأنھ شأن مكتبة ضخمة تضم العدید

  . المعلومات 
علم االنسان  -:االیزوتیریك ھو علم لھ العدید من التعریفات مثل 

ھو الطریق إلى معرفة / م الكون من خالل االنسان عل/ الشامل 
ھو بمثابة مسار وعى داخلى یساعد على تفتیح / الذات 

ذلك بھدف و الوجدانیة في أعماق االنسانو المقدرات العقلیة
البعد الفكرى فقط بل الوعى و الوعى ال بھدف الذكاءو التطور

نسان السیر نحو االفضل إنطالقا من أن االو بمجریات االمور
ھو سید نفسة ومصیرة . ( الكاتب جوزیف مجدالنى (كتاب 

 االنسان صــــ 84ــــ  )
العلم إلستكمال ما قدمتھ من و فھو عبارة عن مقارنة مع الفلسفة 

التطبیق و نظریات حیث یكون جسورا بین الفلسفةو أبحاث
لھ عالقة بالزمن كى یستفید منھا . علم معرفة الذات  –العملى 

 . ى حیاتھ العملیة لیطور الفكر ووسیلة تفكیره االنسان ف
، الوعى من خالل التطبیق العملى نراه المعرفة ثم تطبیقھا عملیا

فالمعرفة تبقى مجرد معلومات إن لم تطبق أما متى طبقت فھى 
، التوسع إلحتواء كل شئ، كل الوعى فھو یعنى التوسع، الوعى

  لیل األشیاء المقدرة على تحو االنفتاح على إكتساب كل شئ
 Implementation" تصور خارج العقل " التنفیذ للعمل 

To Do Work:-  
تناول الطعام دون و النطقو ھل یمكن لطفل أن یتعلم المشي

ھل یمكن إلمرئ !  تفاعل أو دخول وعى جدید إلى كیانھ ؟
الشباب دون و األنتقال من طور الطفولة إلى طور المراھقة

  إكتساب الوعي ؟
االرتقاء فى كل ما و العیش دون التطور الدائم و ھل یمكن
كما ! یتحلي بھ من صفات تكون شخصیتة ؟و یمثلھ المرء

كذلك الوعي یجعل الرؤیا ممكنھ ، النور یوضح الرؤیة للعین
  .الوجدان و للعقل

  -"  :التطبیق العملى " 
التطبیق العملى یتم عبر الفكر الن مقدرة الفكر على تطبیق 

تجعل الفكر ) استنتاج ، تمییز، تحلیل، تفكیر( یة القاعدة الرباع
اج الذى تحتواء یبقى أن األستناإلو قادرا على تحقیق التوسع

   .یستطیع الفكر أن یحققھ كإحتواء لفكرة أو مسألة
تحث و ھنا تتدخل ذبذبة المشاعر ألنھا ذات طبیعة تطبیقیة

كي یتحول ھذا ، الفكر على ممارسھ ما توصل ألى استنتاجة
  .الستنتاج إلى وعي فاعل ا
إن التطبیق العملى ھو إقتران حركة التفاعل بین كل من  -

 .المشاعر و الفكر
التطبیق العملى ھو محور اإلرتقاء یعنى المواجھة  -

كأن اإلنسان یختبر توصالتھ و الداخلیة التى تنعكس فى الخارج
  .عبر نتائج عملیھ 

  مثالـــــــــ
، فز المواجھة الداخلیةالمواجھة الخارجیة تدفع أو تست

فالفكر حركة ذبذبیة دائمة تنطلق فى نطاق المادة كي 
تعود محملة بشئ جدید أو خبرة جدیدة تغیر تذبذب حركة 

بمعنى أن الفكر یوجھھا فى قنوات جدیدة ، الفكر الداخلیة
أما عندما یتعرض . خصوصا حینما یختلى المرء بنفسھ 

یدة علیھ فإن الفكر إلى مواجھة خارجیة جادة أو جد
حركة ذبذبیھ غیر إعتیادیة تتوالد فیھ على غرار تسارع 
دقات القلب إثر القیام بمجھود جسدى شاق على سبیل 

یعود المرء من عملھ الیومى المعتاد محمال ، ثالمال
ختلى بنفسھ یفرز أفكاره یعندما و بأفكار النھارد بكاملھ
ئي من كأنھ یتعامل مع شئ مرو ....عامال على تحلیلھا 

  .جوانبة كافة 
أما إذا تعرض ھذا الشخص إلى موقف یستدعي مواجھة 

أیا یكن سبب أو موضوع المواجھة أو حتى أیا ( أحدھم 
فإنھ یعود إلى ) یكن مستوى السلبیة أو اإلیجابیة فیھا 

كحالة إنفعال شدید ... المنزل محمال بنتائج ھذه المواجھة 
 ...ھا السابق ذكرھا تجعل الفكر یقوم بعملیة التفكیر نفس

أو من ، كأنھ یقفز من أمر إلى آخر، وإنما بشكل أسرعو
حیث أن حركة الفكر السریعة تشق . فكرة إلى أخرى 

حین تنطلق فى ھذه المسارات و مسارات جدیدة لنفسھا
تحقق ما یشبھ االكتشاف الذى یترجم عملیا بفكرة المعھ 

ریق إلى مبتكرة تكون بمثابة حل ما یحقق أو مفتاح الط
شئ جدید تكرار ذلك یحقق النضج الذھنى فتتوالد أفكار 

  .بعیدة المدي
المنفتح یعمل من خالل القاعدة و إن الفكر المنظم

  .إستنتاج  -تمییز –تحلیل  –تفكیر : الرباعیة 
أما الفكر غیر المنظم فھو یعمل غالبا بطریقة عشوائیة 

إلى التمییز ثم یعود ، بحیث یقفز من التفكیر إلى االستنتاج
أو ینتقل من فكرة إلى .... یتوقف و أو یغرق فى التحلیل

  .أو یغوص فى متاھات ال تتعلق بالموضوع ... أخرى 
فى حال الفكر المنظم یحقق التطبیق العملى النتیجة المرجوه 

إذا ما و .تطبیقھ و منھ من خالل التوصل الى االستنتاج السلیم
شلھ إلى أن تتضح یتمحص فى سبب فو فشل فى ذلك یعود

 .األمور 
من دون التفكیر ال یتطور و الفكر عملى تطبیقى متطور  -

التفوق فحسب و االتقانو اكتساب الذكاء لیس للنجاح. االنسان 
الیاقة و فعلى صعید الجسد یتمثل الذكاء بالمھارات الیدویة
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 .انسجام العمل بین أعضائھو البدنیة
ة التى تالحظھا بشكل فى الجسم األثیرى ھو المعرفة الفطری  -

خاص فى الشخص القروى البسیط الذى یعیش فى تواصل 
إن فارقھا لمدة و كأنھ مفطور علیھا، ومستمر مع الطبیعة

 ...قصیرة سیعود إلیھا سریعا 
كل ما ، ومعرفتھ تلھمھ أیضا بأوقات الكوارث الطبیعیة  -

مراقبتھ و الطبیعة بفضل معایشتھ الدائمة لھا یعرفھ عن
كأنھ قطعة و سكونو حركةو من تقلبات مناخیة، المجریاتھ

 .التغیرات قبل حدوثھا  یدرك مما یجعلھ ، منھا
أحیانا یلھم بالمعرفة و الذكاء فى الجسم الكوكبي ھو الحدس  -

إما الذكاء فى القسم األدنى من الجسم العقلى فھو .المسبقة 
اء الذك –الفنانون و العلماءو اإللھام الذى یتمیز بھ المكتشفون

 العبقریةو فى القسم األعلى من الجسم العقلى ھو اإلبداع
 .االعمال الخالقة و

  -:العوامل التى تعوق تكون الصورة العقلیة من الصورة الحسیة 
ي الغیر مرتب ینتج ھى أن النظام العقل   Schemaاالسكیما  -

كونھ الناحیة  –إذا ما تمعنا فى كیفیة عمل الفكر  –عنھ ال فھم 
ھى مسألة الدخول و العقل تلمس حقیقة إعتادھا الفكرفاعلة فى 

فى متاھات أو أفكار جانبیة تبعده أو تشغلة عن التركیز 
أو عمل ما أو حتى على موضوع ، المتواصل على فكرة ما

ألن الفكر لم یعتد األستقرار . صعب یتخذة المرء مبحثا لھ 
ولھ على فكرة واحدة إذ سرعان ما ینتقل إلى غیرھا أثناء تنا

یدخل الفكر في متاھات یعكس بطء فى ، عملیات التفكیر
 ) .الوجدان و العقل( التفاعل 

إنعكست فى ما یعرف بقوة و مقدرة العقل التوسعیة ھذه تابعت -
كذلك إلجھزة المشاعر و حیث بات للفكر قوة اإلرادة. اإلرادة 

 العقل( حیث أن وظیفة قوة اإلرادة تركزت فى تحقیق ترابط 
 ) . الوجدانو

لیس ، فإن إنعدام قوة اإلرادة من الحیاة العملیة یفقد المرء -
بل یبعده ، منطق ترابط األحداث الیومیة التى یعیشھا فحسب

 عن اإلدراك الداخلى لنفسھ فیحدث صراعات بین الفكر
یتبین لنا أن قوة اإلرادة ھى أحد أوجھ النظام الذى ، المشاعرو

 .تى الشامل یتحقق من خالل تحقیق التنظیم الحیا
لنأخذ على سبیل المثال یبدأ العقل فى التفكیر ما یلبث أن یتأثر  -

دون أن یحقق بشئ آخر حتى ینتقل بعده من فكرة إلى أخرى 
عمال واحدا متكامال ھذه الصورة النعدام قوى اإلرادة على 

 -:المدى القصیر تعكس الوضع النفسى االتى
  عملیا بالتالي، وفقدان التنظیم الفكري بدیھیا 

 .حیاتیا و
  وجود حالة من الفراغ الحاد فى الفكر 

 .المشاعر و
 إنعدام ، وغیاب التطبیق العملى المسؤول

ما ھنالك من و ...وجود ھدف قریب أو بعید 
ثغرات آخرى تضع المرء فى حالة من القلق 
النفسى تترجم عملیا بحالة من التشویش 

 .الفكري و المشاعري
ء أن یستذكر أحداث یومھ بالتسلسل لتعذر إضافة إلى أنھ إذا ما شا

 أو قد یستذكرھا جزئیا إنما من دون ترابط متزامن، علیھ ذلك
 .متواصل فى سرد ما یتذكره من أحداث أو أعمال فى ذلك الیوم و

فتكثر الصراعات ، إنعدام قوة اإلرادة فإن الفوضى ستعم حیاة الفرد
الفكر فى إختراق  قوة اإلرادة تمثل قوة . المشاعر و بین الفكر

الوعي كلمة مألوفة لدى الناس .تحویلھا إلى  وعي فاعل و التجربة
حین نتحدث عن الوعي فى . مھما تباینت مستویاتھم الفكریة 

 أفكاراو أقواال. مفھومة عبارة عن وجوده الذى یترجم نفسة 
  .تحدد مستوى وعي صاحبھا و "المادة " أفعاال تظھر من خاللھا و

ذرة فى الجسد و بارات أن الوعي ینتمى إلى كل خلیةأظھرت االخت
  .فالوعي ھو حصیلة األختبار 

آفاقة واسعة الكل یدرك ، معانیة عمیقةو .....أبعاد الوعي عدیدة 
ضمنا معنى الوعي فالمفھوم العلمى العام للكلمة یعنى اإلدراك 

  .الظاھر أو الشعور الظاھر 
 ما یحویھ من معلومات وتمییزھا  إلغناء االدراك بھا ثم إخراج

یمارس االنسان التجارب الجدیدة . معارف إلى حیز التطبیق و
الممارسة فى و المتنوعة یكون عمادھا الوعيو المختلفة

إن غیاب التطبیق یبقى األفكار فى مجاالت . األختبارات
  .االفتراضیة

كل معرفة ، ھدف إلى تفعیل المعرفةیعلم اإلیزوتیریك  -
 ممارسة معطیاتھا فى الشؤون الحیاتیةأختزنھا الفكر عبر 

ال دور الجسد و اإلیزوتیریك ال یلغى دور المشاعرو العملیةو
فى مختلف مناحى الحیاة الیومیة بل بأختصار ھو الفكر 

الشغوف و الواقعى فى الشؤون العملیة أو الفكر المتوثب
 .المحسوسات و لكشف ما یكمن خلف الظواھر

ینطلق فى الحیاة و الستنتاجاتھ كل فكر یتخذ اإلنسان محورا  -
ھو فكر إنسانى ، ممارسا كل األفكار التى یطلقھا أو یتبناھا

متوسع فى سائر و تؤدى نتائج تفكیره إلى تفاعل إیجابى
تنسیق فیما بینھا من منطلق و األجسام الباطنیة فتعمل بأنتظام

 .تفوقا و تتجلى الحصیلة إبداعاو وحدة ھذا الكیان اإلنسانى
، أحیانا كثیرة یجب أن یتعلم االنفتاح التفكیر الذاتى، كران الف -

 التوسع، التمییز، االستنتاج  الشفافیة، الدقة، التحلیل، البحث
توسیع مقدراتھ وصوال إلى و كل ما یلزم لتفعیل نشاطةو

فالفكر الناضج ھو الفكر الحكیم الذى ال . فعال و النضج قوال
یضفى و مشاعربل یروض ال، یخضع إلنفعاالت المشاعر

بدورھا المشاعر تصقلة جاعلة منھ فكرا ، والرھافة علیھا
 .ھو فى الوقت عینھ رقیق شفاف .... إنسانیا مقتدرا

ان الوعي البشرى غیر متساٍو لدى الجمیع إال أن مستوى  -
الوعي اإلنسانى فى المراحل المتقدمة للتطور الذاتى سیقترب 

 .أكثر من التساوى بین الجمیع و أكثر

  :Results نتائجال
العلوم الحدیثة كلھا و العلوم الحالیھ كلھا تشتغـل على االنسان .1

 .ھذا من أھم العلوم المتعلقة باالنسان و لھا عالقة باالنسان
ظاھرى یتمثل بالظروف المحیطة " االیزوتیریك "  .2

كذلك التصمیم یھتم بكل ما یحیط باالنسان من ، باإلنسان
 العقل" التصور و بداعأدوات تساعده على االو خامات

التطویر لألشیاء التى و فى البناء" القدرة على الفعل و
الوجدان " تجلب لھ متعھ  و یحتاجھا فى كل مجاالت الحیاه

 .االستخدام "
باطنى داخلى یتمثل فى حاجة حركة الوعى " االیزوتیریك "  .3

بالتالى إلى التجدد ، ولألنعتاق إلى حاالت جدیدة من التفاعل
الذى یدفع المرء الى التجدد الخارجى فى حیاتھ  الداخلى
 .یتوسع داخلیا بخبرة مكتسبة و لیعود ھذا التجدد، العملیھ

إن الظروف الخارجیة التى یعیشھا المرء تحددھا الحاجة  .4
فالظروف المحیطة باإلنسان ھى الثابت . الداخلیة فى كیانھ 

ذى یطل فى معادلة التفاعل أما المتغیر فھو الحال الداخلى ال
) المشاعر و الفكر( منھ الكیان على الخارج عبر كل من 

على المعطیات المادیة التى تمثلھا الظروف المحیطة بكل 
 اإلنسان ھو الذى یعمل على إیجاد التحدیاتو ...إنسان 

یبحث عن المواجھة بصرف النظر عن صعوبتھا كأحد و
 .أسرار نجاح التطبیق الحیاتى العملي 

القدرات و العاطفةو أن تكون متوازنھ من العقلالقرارات البد  .5
 ثم كیف یتم التشغیل بھذا العلم. فھو علم جامع بالثالث 

 .الوصول الى قرار تصمیمي متوازن و



376 An exploratory study on the relation between esoteric and design 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 1
 

 

اإلثبات بالدلیل العملي القاطع أن المنتجات لتكون مكتملة  .6
االركان البد أن تعتمد على الملكات الثالثة فال تكون عقالنیة 

لجانب العاطفى أو الجمالى أو تكون جمالیة تھمل او نفعیة
 .بشكل ال یوجد فیھا جانب نفعى 

. أن ما یعمق كل معرفة یكتسبھا اإلنسان ھو التطبیق العملى  .7
الذى فیھ یدخل كل ما ھو ، التطبیق العملى ھو المختبر

 ثابتة علمیاو مبرھنةو لیخرج معرفة حسیة مطبقة، نظرى
فى الممارسة إكتساب و رسة مما" التطبیق " العمل . عملیا و

فى تطویر الخبرة و فى إكتساب الوعي تطویر خبرةو .وعي 
التطویر فى المعلومات المختزنة و الوجدانو تفتح فى العقل

مامدى . بالتالى تطور فى القدرة على الفعل و فى المخ
ھذا ھو ، التطبیق العملى الذى یقوم بھ المرء إلكتساب الوعي

ذى بھ یعرف مستوى الوعي الذاتى ال" العمل " القسطاس 
إذ ان میزة التطبیق العملى إنھ سیغرس . لدى كل شخص 

، أما إذا أھمل التطبیق. خبرة فى الوعي  –المعرفة 
فستضعف اإلیجابیات المكتسبة علما إنھ بقدر ما یطبق ما 

معلومات تكتشف لھ المعرفة عن و یتلقاه من معارف متقدمة
  .أسرارھا 

 ي ال یتم إال من خالل التطبیق العملىان إختبار الوع .8
معناه أى السیر على و الممارسة الفعلیة فى معرفة الوعيو

لیس . إختبار ما یقدمة لإلنسان من حقائق و درب الوعي
... بل ان نكتسب خبرة مما نعرف ... المھم أن نعرف 

ال ھى و تكدیسھا فى الذاكرةو فالمعرفة لیست حفظ معلومات
المعرفة إكتساب . بل تحویلھ إلى خبرة ، دیدتباه بإكتساب الج

ثم فھم ثم خبرة ثم وعى فال معرفة من دون خبرة أى من 
ممارسة المعلومات . " دون تطبیق عملى لتتحول وعیا 
الوصول لمعلومة جدیدة " تحولت إلى معرفة مختبرة ثم وعیا 

ال یمكن أستیعابھا دون مقارنتھا بما یعرف سابقا ثم تسجل فى 
 ."ة لحین إستخدامھا الذاكر

ذرة و علم االیزوتیریك أظھر أن الوعي ینتمي إلى كل خلیة .9
إلى كل ذبذبة فى مجمل انحاء الكیان اإلنسانى و فى الجسد

األطالع الواسع بل و فالوعي ال ینتج عن تجمیع المعلومات
إن كل . إستنتاج شخصىو ھو یتفتح من جراء خبرة ذاتیة
التجربة ال و ....سالة محددة تجربة فى حیاة اإلنسان تحمل ر

التعلم ، وتتحول وعیا إال من خالل إدراك الرسالة التى تحملھا
 .منھا 

كل معرفة ، ھدف إلى تفعیل المعرفةیعلم اإلیزوتیریك  .10
 أختزنھا الفكر عبر ممارسة معطیاتھا فى الشؤون الحیاتیة

ال دور الجسد و اإلیزوتیریك ال یلغى دور المشاعرو العملیةو
تلف مناحى الحیاة الیومیة بل بأختصار ھو الفكر فى مخ

الشغوف و الواقعى فى الشؤون العملیة أو الفكر المتوثب
 .المحسوسات و لكشف ما یكمن خلف الظواھر

 : Recommendationsالتوصیات
o تناول و ضرورة إفراد أبحاث خاصة بالعلوم المتعلقة باالنسان

التصمیم و عالقتھا بالتصمیم عموماو جوانبھا المختلفة
الصناعي على وجھ الخصوص حتي یتسني للمھتمین 

  .بالتصمیم الصناعي مواكبة التطورات العالمیة 
o تقنین العلوم الحدیثة التى لھا عالقة باالنسان و ضرورة نشر

حیث أن علم االیزوتیریك ھو من أھم العلوم المتعلقة 

  .باالنسان 
o لمنتجات فى تطبیقة فى تصمیم او االھتمام بإدخال ھذا العلم

ذلك للمواكبة مع االلفیھ الجدیدة و مناھج الدراسة المتطورة
فى مجال التصمیم الصناعي للنھوض بفكر المصمم 

دراستھا و عاطفة المستعملو الصناعي كذلك لمعرفة فكر
قیمة جمالیة و "نفعیة " للوصول لمنتجات ذات قیمة عقالنیة 

  "  .عاطفیة مع جانب االمان " 
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