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 الهروب من المصفوفة والحبة الحمراء
 

 لمى فياضبقلم: 
 ، لبنان2016أيلول 

 

 
 

" هو استعارة من الفيلم الشهير the red pill" "حبة الدواء الحمراءإن مصطلح "
. وهو يشير إلى االستيقاظ من وهم، 1999" عام The Matrix"المصفوفة" "

 لتدرك فجأة بأن كل شيء من حولك مختلف تمامًا عما اعتقدت دائمًا بأنه كان. 
"، the blue pill" ونقيضها الحبة الزرقاء "the red pillإن الحبة الحمراء "

)الحبة هما رمزان ثقافيان يمثالن االختيار بين معانقة الحقيقة المؤلمة للواقع 
 Theالحمراء(، وبين نعمة الجهل للوهم )الحبة الزرقاء(. ففي الفيلم "المصفوفة" "

Matrix" يعرض مورفيس "Morpheus" "على "نيو "Neo االختيار بين الحبة "
الزرقاء بالبقاء في الواقع المفبرك الحمراء والحبة الزرقاء. تسمح له الحبة 

مة الجهل، فيما تقوده الحبة الحمراء للهرب للمصفوفة، وبالتالي العيش في نع
من المصفوفة إلى العالم الحقيقي، وبالتالي عيش "حقيقة الواقع" حتى ولو كانت 

 حياة أكثر قسوة وصعوبة. 
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You take the blue pill – the story ends, you wake up 
in your bed and believe whatever you want to 
believe. You take the red pill – you stay in 
Wonderland, and I show you how deep the rabbit 

hole goes. 
 

تأخذ الحبة الزرقاء، فتنتهي القصة، تستيقظ في سريرك وتؤمن بما تريد 
تأخذ الحبة الحمراء، تبقى في بالد العجائب وأريك مدى  أن تؤمن به.

 عمق حفرة األرنب.
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 المصفوفةتعريف 
" على أنها العالم كما نراه، والذي يتضمن the matrixيمكن تعريف المصفوفة "

العالم المادي، وكذلك العواطف واألفكار والتي تؤثر علينا أيضًا.  إن العالم 
الخارجي هو انعكاس ألفكارنا الداخلية ومعتقداتنا، سواء الفردية أو الجماعية، 

 تنا في المصفوفة.والتي تّم إعدادها من قبل تجرب
في داخل المصفوفة، تّم زرع الكثير من األفكار المؤّسسة على الخوف التي 
تهّيئنا لقبول حاالت قصورنا. لقد تّم تعليمنا بأننا نملك قوة قليلة وتّم تعويدنا على 

 التمّسك باألفكار السلبية. وبالتالي تصبح المصفوفة أكثر ظالمًا وأكثر كثافة.
 

هذه األفكار السلبية بشكل أعمى، فسيسلك طريق حياته التي أملته من يتقّبل 
عليه المصفوفة. ومن يعترف بأن المصفوفة تستمّد قوتها من أفكارنا الجماعية 

 ومعتقداتنا فسيجد طريقه إلى خارج المصفوفة.
 

" "الهروب من المصفوفة" هو استعارة Escaping the Matrixإن مصطلح "
نحو التنّور، هو مصطلح مجازي حول النظر في  لسلوك الدرب الصوفي

داخلك، واالعتراف والتخلي عن المعتقدات التي تتمسك بها والتي تحّد من 
 واقعك ومن تطورك.

 
 إستراتيجيات الخروج من المصفوفة

 التأمل
يمكن اللجوء إلى التأمل كوسيلة للخروج من المصفوفة. فبممارسة التأمل 

من األفكار السلبية والتحرر من مشاعر الخوف اليومي، يمكن تصفية الفكر 
 والغضب وإعادة التواصل مع الوعي. 
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 رفع مستوى الذبذبات
لرفع مستوى ذبذباتك، يجب أن تبدا بالشعور بالسعادة بالحياة وبالشكر وبالتقدير 

 لجميع نواحيها، وأن ترى اإليجابيات في األحداث السلبية، وأن تشعر باالكتفاء.
رر من المصفوفة، يجب أن تتناغم ذبذباتك مع ذبذبات الكون من حتى تتح

 حولك، تبحث عن الحقيقة، وتتجاوز الخوف وتبدأ بالعيش حياًة أكثر إيجابية.
 

 هّدأ فكرك
إن القيام بنشاطات فكرية تتطلب الكثير من االنتباه والتركيز هي وسيلة جيدة 

عن القلق حول األشياء للحفاظ على حضور الذهن كما لها أثر مهّدأ. توقف 
التي ال تستطيع تغييرها، وبداًل من ذلك رّكز على األشياء التي تستطيع تغييرها. 

 .فللتأمل دور مهم في تهدأة الفكر ماري التأمل،
 

 تحّرر من عواطفك
عندما تحّس بشعور مهّدد يغمرك، خذ عدة لحظات لترّكز على تنفسك وكن 

 تتمسك به، وال تسمح له أن ينمو، بل هادئ. أشعر بالشعور وأتركه يمّر. ال
إعترف به وسيزول بسرعة. فالشخص المتنور هو شخص متحرر من قيود 

 عواطفه.
 

 تقّبل الرؤى البديلة للواقع
إن الفكر محبوس في المعتقدات العامة للواقع. إننا كبشر نخاف ونقاوم التغيير 

ندرك كيف ألننا غير مدركين لعملية خلقنا الحقيقية، ألصلنا وهدفنا. إننا ال 
نتوسع في الوعي، ونرفع من قوة إدراكنا، فنستمر في حالة من الجهل. لذلك فإن 

 لنمو.تقّبل اإلحتماالت األخرى هو ضروري ل
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 إرفع من مستويات حدسك
يساعد التأمل في رفع مستويات الحدس. الحدس هو أحاسيس أو أفكار فورية ال 

 تأتي من عقلك المنطقي والعقالني بل من جزأ داخلي فيك.
 

 وّسع إدراكك
ينوجد اإلدراك عندما تشعر وتعي وجودك. يتطور اإلدراك البشري بشكل رئيسي 

عندما نتمكن من تمييز أنفسنا عن اآلخرين من  إلى مستوى اإلدراك الذاتي،
حولنا. فهو يعطي األشخاص الشعور باالختالف ويسمح لهم بممارسة اإلرادة 

 الحرة وإكتشاف نسختهم الخاصة عن الواقع. 
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 بلوغ الميتانويا ورحلة تحّول الذات

 لمى فياضبقلم 

 2017صيدا، لبنان، شباط 

 

الميتانويا أو الميطانية )أو مطانية، ميطانيا، مطانيا( كلمة يونانية ومعناها 
معناها ما  μετάالحرفي هو تغير الفكر الباطني أو تجديد الذهن. فكلمة "ميتا" 

يعني عقل لذلك كلمة ميطانيا معناها "تغير الِفْكر"،  νουςوراء، وكلمة "نوس" 
 ميق في اإلنسان". أو "تغير العقل الباطن" أو "الفكر الع

تكّلم باولو كويلو عن الميتانويا في روايته الجاسوسة على لسان بطلته ماتا 
هاري، فذكر بأن لدى اإلغريق كلمة محّملة بالمعاني المتناقضة: ميتانويا. 
أحياًنا، هي تعني التوبة، والندم، واالعتراف بالخطايا، والوعد بعدم تكرار ما 

ا األخرى: تخّطي معارفنا، والوقوف وجًها لوجه أمام أخطأنا بفعله. ومن معانيه
المجهول، من دون استعادة أو ذكرى، من دون أن نفهم كيف سيكون اّتخاذ 

 الخطوة التالية. 

 الميتانويا في الديانة المسيحية

في الديانة المسيحية، تعني الميتانويا التوبة أو تغيير النية ومراجعة الضمير، 
على الخطيئة والشعور بالذنب والتحسس لأللم والرهبة أمام والشعور بالندم 

فميتانويا تعني التوبة واالنسحاق  الجروح التي يسببها اإلنسان لنفسه وألقربائه.
مع الثورة على الذات بروح االرتداد عن الشّر والعودة إلى هللا، بحيث يدرك 

ة، وينّفذ قراره، الخاطئ انه على خطأ، فيتخذ القرار بالخروج من حالته السيئ
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عبر مسيرة عودة الى هللا من خالل فحض الضمير، وهو الدخول الى اعماق 
( "َواَل 2:12الذات، والوقوف امام حضرة هللا. الميتانويا مذكورة في )رومية 

ْهَر،  َما ِهَي ِإَراَدُة  ِبَتْجِديِد َأْذَهاِنُكْم، ِلَتْخَتِبُروا َبْل َتَغيَُّروا َعْن َشْكِلُكمْ ُتَشاِكُلوا هَذا الدَّ
اِلَحُة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلةُ   .هللِا: الصَّ

واتخذذذت الميتانويذذا أو المطانيذذة شذذكل السذذجود الكامذذل إلذذى األرض حتذذى تالمذذس 
كتعبير عن التذلل واالنسحاق والخضوع التام والتعبير عذن النذدم   الجبهة التراب.

انيذة أيضذًا لالسذتعطاف، وإطفذاء والرغبة في نوال البركة والصفح. وتمذاَرس الميط
لهيذذب الغضذذب، وامتصذذاص شذذحنة الكبريذذاء، وتهدئذذة المشذذاعر المضذذطربة، علذذى 

وفذذذي التذذذدبير الرهبذذذاني، شذذذاعت  أن تقذذذدم الميطانيذذذة بصذذذدق وعذذذن قلذذذب منسذذذحق.
كنذذذوع مذذذن   لتعبذذذر عذذذن أدب رهبذذذاني سذذذليم.. -إلذذذى جانذذذب مذذذا سذذذبق-الميطانيذذذة 

 المقابالت كنوع من الوقار والخشوع والمحبة.التوسل لتتميم أمر ما، أو في 

 

 الميتانويا في علم النفس

اسُتخِدَم مصطلح ميتانويا ألول مرة في علم النفس من قبل المفكر األميركي 
(، لوصف عملية تغير 1910-1842ويليام جايمس، عاِلم نفس وفيلسوف )

غوستاف جوهري وثابت في شخصية اإلنسان وتوجهه الحياتي. ثم طّور كارل 
يونغ مؤسس مدرسة علم النفس التحليلي، استخدام هذا المصطلح لإلشارة إلى 
محاولة عفوية للنفس لشفاء ذاتها من صراع ال ُيحَتَمل عبر الذوبان ومن ثم 
الوالدة من جديد في صورة أكثر قابلية للتأقلم. هو شكل من الشفاء الذاتي، 

النفسي، الذي يمكن رؤيته مرتبط عادًة بأزمة منتصف العمر وباالنهيار 
إعتبر يونغ أن األحداث النفسية باألخص يمكن فهمها  كاحتمال لعملية مثمرة.

على أنها أزمة وجودية يمكن أن تكون كمحاولة إلصالح الذات: في مثل هذه 
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اللحظات، يمكن أن تمثل الميتانويا تحّول في توازن الشخصية، بعيدًا عن 
 والذات. الشخصية المظهرية باتجاه الظل

(، طبيب R.D. Laingأّثر مفهوم يونغ عن الميتانويا على رونالد دايفيد الينغ )
(، وعلى تأكيده على ذوبان وتبديل األنا 1989-1927نفساني اسكتلندي )

-1931الواعية اليومية. أما دايفد كوبر وهو طبيب نفساني وباحث نظري )
الميتانويا تعني تغّير من أعماق الذات (، زميل لالينغ، فقد اعتبر بأن 1986

إلى أعلى باتجاه سطح المظهر االجتماعي لإلنسان، وهي عملية من ثالثة 
 مراحل. في المرحلة الثانية منها، تتولد إشارات الكآبة والحداد.

(، وهي نظرية خاصة في Transactional Analysisفي التحليل التعاملي )
الج حيث يتم تحليل العمليات االجتماعية من التحليل النفسي وطريقة في الع

أجل تحديد حالة األنا للمريض كأساس لفهم السلوك، ُتستخَدم الميتانويا لوصف 
تجربة هجر سيناريو قديم للذات أو ذات زائفة لذات أكثر انفتاحًا: وهي عملية 
يمكن أن تتصف بالمزيج من الشّدة واليأس واالستسالم والتواجه مع الفراغ 

 اخلي.الد
 

 الظل

الظل أو هيئة الظل هو تعبير نفسي يونغي )نسبًة إلى يونغ( قد يعود إلى هيئة 
الالوعي للشخصية والتي ال يمكن لألنا الواعية أن تحدده في ذاتها. على 

خرج دائرة العكس من التعريف الفرويدي للظل، يتضمن الظل اليونغي كل شي 
ضوء الوعي، ويمكن أن يكون إيجابي وسلبي، وهو الجانب المظلم غير 

الظل هو المعروف للشخصية، كما يمكن أن يكون موضع اإلبداع. بالتالي، 
الشيماء الذي ال يريد الفرد أن يكون عليه، ويكون الظل من نفس جنس الفرد 

يتم اسقاطه، ويقول ومن الممكن أن يظهر على هيئة األحالم واألوهام أو أن 
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يونغ: "يشّخص الظل كل ما ترفض الذات االعتراف بأنه فيها. ومع ذلك يقحم 
نفسه عليها مباشرة او مداورًة. كأن يكون فيه صفات دنيا أو ميول اخرى ال 

 تتوافق مع الذات".

 
 بلوغ الميتانويا

اقع جديد الميتانويا هي عملية ال حدود لها وغير متوقعة، تدعونا إلى معانقة و 
أكبر بكثير مما نحن عليه، وإلى تجاوز حدودنا المفهومة إلى خارج منطقة 
الراحة إلى مجال غير متوقع لكي نصبح جزءًا من شيء أعظم ذو معنى وهدف 

 أعمق.
جميعنا اختبرنا أو نختبر الميتانويا في لحظة أو في أخرى، نعيش تجارب تغير 

والصميم، لنصبح شخص آخر مختلف مسار حياتنا وتّغيرنا في القلب والروح 
تمامًا عما كنا عليه سابقًا، فنخرج من مدار ذاتنا المصغرة إلى رحلة في زخم 

 الحياة.
الميتانويا تعني تغيير وجهة التركيز والمواقف والمبادئ. فنقوم بالتحول من 
التركيز على ما هو خارجي إلى التركيز على ما هو داخلي أي ما يحدث 

 داخلنا. 
يرى يونغ أن أفضل وسيلة لبلوغ الميتانويا هو عبر العمل على األحالم. 
فممارسة عمل منتظم ومثابر على األحالم يمّدنا بالتجربة الشخصية الضرورية 
إلرشاد واهتمام وتوجية ومحبة ذاتنا، ويسمح لنا باكتشاف حياتنا الداخلية. هذا 

 تطيع أحد سرقته. هو منبع االستقرار واألمان الحقيقيان، كنز ال يس
عبر تركيز نقطة األمان في داخلنا، نصبح نفسيًا أحرار من التبعية إلى ما هو 
خارجي. فاألجوبة التي نحتاجها ألسئلتنا ال يمكن إيجادها خارج أنفسنا في 
المجتمع وفي األشخاص اآلخرين. إنما تكمن هذه األسئلة في داخلنا. وكما 



  www.lamafayyad.wordpress.com – 2017ظر مختلفة، بقلم لمى فياض، لبنان، نوجهة 

14 

 

عندما تستطيع النظر إلى داخل قلبك. من يقول يونغ: "تصبح رؤيتك واضحة 
 ينظر خارجًا يحلم، ومن ينظر في الداخل يتنّور".

التحديات األساسية لعصرنا تتطلب مّنا أن نستيقظ وأن نعي الالوعي وأن نقيس 
أعماق قلوبنا وأن نملك الوعي الكامل لكينونتنا. إذ يجب أن نعود إلى حكمتنا 

 رجيين. الداخلية وليس إلى خبرائنا الخا
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 وجهة نظر مختلفة –األبوفينيا والباريدوليا 

 لمى فياض :قلمب

 

( Apopheniaاألبوفينيا ) يإذا تصفحت معظم المواقع التي تتناول موضوعَ 
، فكل ما "االستسقاطب "( أو كما ُيعَرف باللغة العربية Pareidoliaوالباريدوليا )

من الوهم ستجده هو مجرد تعريف لهما مع تصنيفهما ضمن خانة خلق نوع 
وجهة نظر  مُ ، ولكن في هذا المقال سأقدّ أو خطأ التصور البصري أو الذهني

مختلفة مع بدايًة إلقاء الضوء على توضيح وتعريف هذين المفهومين مع تبيان 
سياق عملية ومنطقية ضمن إيجابية و أهمية تسخير هذين المفهومين بطريقة 

اجات مثمرة عبر مالحظة لى استنتية التفكير خارج الصندوق للتوصل إعمل
غير مترابطة ظاهريًا، بعيدًا عن هوس نظريات المؤامرة وهوس أنماط متباعدة 

 الخوارق الطبيعية.

 

 (Apopheniaو االستسقاط )األبوفينيا أ

عّرفت ويكيبيديا االستسقاط على أنه محاولة ربط عدة أحداث أو أشياء منفصلة 
األحداث أو ال رابط يجمعها لتحميلها معنى جديدًا ليس من أصل أي من 

األشياء نفسها كنوع من إضفاء الصفة العلمية أو المصداقية عليها أو إعطائها 
من قبل  1958ح في عام أهمية تفوق حجمها الحقيقي. وقد ُصيغ هذا المصطل

وهو طبيب أعصاب وطبيب نفساني  ،(Klaus Conrad) كونراد كالوس
لعام ( انضم إلى الحزب النازي في ا1961آيار  – 1905إلماني )حزيران 

 انفصام الشخصية.، وله كتاباته المختصة في 1940
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بأنه "الصالت التي ال مبرر لها" متبوعة  ف كونراد كالوس "االستسقاط"عرّ وقد  
"بمقاصد غير طبيعية لتجربة معينة"، لكنه تحّدر لتمثيل ميل اإلنسان إلى 
البحث عن أنماط في الطبيعة العشوائية بشكل عام، كالقمار، والظواهر الخارقة، 

 .والدين، وحتى في محاوالت التأمالت العلمية

النمطية' بأنها "ميل للعثور على '، صاغ مايكل شيرمر كلمة 2008في عام 
(، 2011أنماط ذات معاني في ضجيج ال معنى له". في كتابه العقل المؤمن )

عرف شيرمر النمطية بأنها "ميل للعثور على أنماط ذات معاني في ضجيج ذو 
 معنى وال معنى له."

صحفي أميركي ُوِلد هو  (Michael Brant Shermer) ومايكل برانت شارمر
مختص في العلوم وتاريخها، وهو مؤسس جمعية  وهو 1954في كاليفورنيا عام 

تكرس جهودها والتي   (Skeptic)سكابتيك االرتياب العلمي ورئيس تحرير مجلة
في التحقيق وكشف العلوم الزائفة وادعاءات خوارق الطبيعة، وتضم الجمعية في 

 .ألف عضو 55صفوفها اليوم أكثر من 

 

 (Pareidoliaالباريدوليا )

و"دوليا" تعني  ،كلمة يونانية األصل وتعني "بارا" أي إلى جانبالباريدوليا 
الصورة أو الشكل. هو نوع من االستسقاط البصري والتي تشمل تخيل الصور 
أو األصوات بسبب محفزات عشوائية، على سبيل المثال، سماع رنين الهاتف 

الضوضاء الناتجة عن المياه الجارية تسبب خلفية  أثناء االستحمام، إذ أن
الهاتف. والتجربة اإلنسانية  عشوائية تتسبب في إنتاج النمط الصوتي لرنين

هي تخيل رؤية الوجوه في الجمادات، فالناس حول العالم بإمكانهم  األكثر شيوعاً 
رؤية "رجل في القمر"، رؤية صور ألوجه أو حيوانات في الغيوم وسماع رسائل 
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رؤية وجوه  مخفية على التسجيالت التي يتم تشغيلها معكوسة. باإلضافة إلى
أو اإلله الهندوسي كاسم هللا تعالى أو صورة السيد المسيح الشخصيات الدينية 

 أو فيفي قطعة من الخبز المحمص، أو محفورة على قطعة خشبية، جانيش 
 نصف حبة بطاطس. 

من أشهر أمثلة ظاهرة باريدوليا بالرسم هي صورة الوجه التالية، حيث أنك 
الحقيقة دائرة كبيرة داخلها عندما تنظر إليها سوف تعتقد أنها وجه ولكنها في 

 دائرتين بالحجم الصغير وخط.

 
 كما يمكن مالحظة ظاهرة الباريدوليا في الغيوم في الصورة التالية:
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 دوليايالفائدة التطورية للبار 

كاتب ( وهو فلكي و Carl Sagan( )1934-1996كارل ادوارد ساغان )يرى 
الفلك والفيزياء الفلكية وغيرها ، ومن أبرز المساهمين في تبسيط علوم أمريكي

وكان له دور رائد في تعزيز البحث عن المخلوقات الذكية  ،من العلوم الطبيعية
نشأت لتساعد البشر على التعرف  ظاهرة الباريدولياأن ، بخارج الكرة األرضية

من وجهة نظر  مفيداً  عدّ على الوجوه البشرية في جزء من الثانية، األمر الذي يُ 
األعداء في لبشر بحاجة للتعرف على الحلفاء و حيث أن ا وتطوريةية تاريخ

في اللحظة التي يتمكن فيها الطفل الوليد من  "وقد كتب قائاًل: .سرعة ودقة
الرؤية يبدأ مباشرة في التعرف إلى الوجوه، ونحن نعلم أن هذه المهارة هي 

طفال الرضع راسخة ومتجذرة في عقولنا منذ نعومة أظفارنا، برغم أن أولئك األ
الذين عاشوا منذ مليون سنة مضت لم يتمكنوا من التعرف على الوجوه وكانوا ال 
 يبتسمون لها، وكانوا أيضًا أقل عرضة لكسب قلوب والديهم، وأقل احتماالً 
للنجاح، وفي هذه األيام فإن كل األطفال الرضع تقريبًا لديهم سرعة في تحديد 

 سامات الحنونة".الوجوه البشرية، واالستجابة لالبت

قد يفقد فيها الشخص قدرته على التعرف على الوجوه  التي هناك بعض الحاالت
 بيعرف  فُيصاب بما والجلطة الدماغية بعض األورامكما في حالة 

أو عمى الوجوه، وفي حاالت أخرى  (Prosopagnosia" )البروسباجانوسيا"
ينجم عن بهذا المرض الذي  % من المصابين( مصابين2يولد األشخاص )

خلل في نمو الدماغ، تحديدًا في الجزء المسؤول عن تخزين الذاكرة البصرية 
   . حتى تكون مرجعًا في المستقبل

عمى الوجوه هو مرض يجعل المصاب غير قادر على تحديد الوجوه، ليس 
كأصدقاءه وجوه الغرباء فقط بل أيضًا األشخاص الذين يراهم بشكل يومي، 

-Selfه، وحتى ال يستطيع التعّرف على وجهه الخاص )وأقارب
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Recognition).  ،تحديد المرحلة  وأكما ال يقدر على فهم تعبيرات الوجه
 .العمرية، كما يجد صعوبة شديدة في استحضار الذكريات البصرية

إن بعض علماء النفس يشجعون ممارسة )الباريدوليا( كوسيلة لفهم المرضى، 
سبيل المثال، ُتطّبق الباريدوليا في اختبار بقعة حبر رورشاخ وهي بقع من  على

الحبر السائل تنثر على الورق ومن ثم تطوى الورقة لكي نحصل على شكل 
مختلف ومتناظر، فيختلف البشر في تفسيره ما يرونه ولكن قد تكشف شيئًاعن 

 تصوراتهم وأفكارهم وربما تعكس شخصيتهم وحالتهم العقلية.

 

 الوجه اإليجابي لألبوفينيا

يتم التركيز فقط على الجانب السلبي لألبوفينيا كونها نوع من التنميط أي الربط 
الربط بين أنماط متباعدة للوصول إلى استنتاج معين، فُيعتَقد بأن هذا النوع من 

يدفع الناس إلى التشاؤم مما يسبب  قد الوهمي بين األشياء واألمور والمواقف
تهويل األمور  ، إذ قد يعمدون إلىأعمالهم وبالتالي الفشل المحتمإهمال 

فيقعون في فخ نظريات المؤامرة، أو يركزون وتضخيمها عن حجمها الطبيعي 
 على تتبع أحداث مشابهة قد تكون محض صدفة ال أكثر.

بذل العلماء الكثير من الجهود لقياس إذ يولكن لألبوفينيا جانب إيجابي أيضًا، 
سابقًا متحيزين ضد االستسقاط  واكانبعد أن جانب اإلدراك من االستسقاط، 

مع البحث  ولكنأنه يتناقض مع العلم الجيد،  العتقادهمكنوع من التفكير، 
 .سوف يتم ربط االستسقاط مع الذكاء واالنفتاح

فقد تخطىء تعريف األشياء  بالطبع الكثير من االستسقاط قد يكون خطيرًا،
بشكل متكرر، وبذلك تخاطر بالجنون الفعلي، والجانب المهم من اإلبداع هو 
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نة بين التطرف لالنفتاح والذكاء، مع ميل إلى إدراك األنماط التي تكون المواز 
 أساسية في االنفتاح.

 the patternيرى مايكل شارمر في محاضرته "النمط وراء خداع النفس" )
behind self-deception )" على منصةTed-Talks " بأننا نحن كائنات

ب باحثة عن النمط نحن نربط النقاط: النقطة أ مرتبطة بالنقطة ب والنقطة 
وهذا بالنقطة ب،  حيان تكون النقطة أ مرتبطة فعالً بالنقطة ج. وفي بعض األ

األخطاء،  نقترف نوعين منيسمى بالتعلم العالئقي. وفي عملية التنميط  ما
 ،عتقاد بوجود النمط عندما ال يكون موجوداً النوع األول اإليجابي الزائف وهو اإل

النوع الثاني من االخطاء هو السلبي الزائف وهو عدم تصديق وجود نمط و 
 فمثاًل إذا كنت تتمشى في مكان ما، وسمعت حفيفاً . بالفعل عندما يكون موجوداً 

نها الرياح؟". هو حيوان مفترس خطر، أم أهل كالتالي: " بين االعشاب، ستفكر
، إن اعتقدت أن الحفيف بين إن قرارك التالي قد يكون أهم القرارات في حياتك

نها الرياح فقد ارتكبت خطأ في تبين أعشاب هو لحيوان مفترس خطر و األ
يجابي الزائف. ولكن ال وتكون قد ارتكبت خطأ من النوع األول، اإلاالدراك 

وأكثر يقظة. من جانب آخر، إن  كثر حذراً وكنت أ تعدت بعيداً ضرر هنا فقط اب
نه حيوان مفترس اعتقدت أن الحفيف بين األعشاب ليس سوى الرياح وتبين أ

، وبالتالي تكون قد ارتكبت خطأ من النوع الثاني، نت الغداءفقد كنت أخطر 
 السلبي الزائف.

 
( من قسم األعصاب في المستشفى Peter Bruggerبيتر براغر )ل أما وفقاً 

إن الميل إلى رؤية الروابط بين أشياء أو أفكار تبدو غير ف"الجامعي في زوريخ، 
االستسقاط واإلبداع يمكن ذات صلة، يربط بشكل وثيق الذهان إلى اإلبداع ... 

أن  براغر . وتشير أبحاث"النظر إليهما باعتبارهما وجهين لعملة واحدة 
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ية من الدوبامين تؤثر على الميل إلى إيجاد معنى وأنماط وأهمية مستويات عال
 .حيث ال يوجد فعاًل، وأن هذا الميل يرتبط إلى الميل لالعتقاد في الخوارق 

أدمغتنا هي آالت لكشف النمط التي تربط بين النقاط، مما يجعل من إن 
التي الممكن الكشف عن عالقات ذات معنى بين وابل من المدخالت الحسية 

دون عملية خلق المعنى هذه، سنكون غير قادرين على تقديم من  نواجهها.
الفردي من التبادل ن العالم الطبيعي و فإ . وبالتاليتنبؤات حول البقاء والتكاثر

إن إدراك األنماط في الالوعي يحدد تنوعاً من  .حولنا سيكون فوضوي للغاية
نربطها بتوقعات دقيقة أو حاسة العمليات اآللية، متضمنًا هذه اآلليات التي 

بشكل ” نعرف“سادسة. بالتالي فإن اإلحساس بالخطر في نطاق المواجهة أو أن 
مفاجئ أن شريكنا يخدعنا أو أن صديقة ما حامل هي أمثلة عن أنماط رّكبناها 
بأكملها بشكل الواعي، مما يجعلنا نحس بهذا الشعور الباطني وكأنه وليد 

 .االستبصار
والحياة كما نختبرها ليست فقط عبارة عن أحداث وأفكار غير مترابطة، بل هي 

وبالتالي فإنه علينا أن عبارة عن سرد مترابط يتفكك تدريجياً في كون منتظم. 
نتمتع باإلدراك الكافي لمالحظة األنماط المختلفة ودراسة إمكانية الربط بينها، 

رابط األنماط الذي نخلص منه إلى وأن نتمتع بالتفكير النقدي للتمييز بين ت
إلى الذهان أو الشعور  نتيجة مثمرة، وبين عملية التنميط السلبية التي تؤدي بنا

النوع األول اإليجابي الزائف فنعتقد بوجود  باالضطهاد، لكي ال نقع في خطأ
النمط عندما ال يكون موجودًا، أو نرتكب خطأ النوع الثاني السلبي الزائف فال 

 صدق وجود نمط عندما يكون موجودًا بالفعل.ن
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 الزمن بين الكرونوس والكايروس

 لمى فياض :بقلم

 2017لبنان، شباط 

 

( Theology)  لمصطلحي الكرونوس والكايروس أبعادهما في علوم الالهوت 
في الديانة المسيحية، لكن هذا المقال يتناول مفهومي الزمن ما بين الكرونوس 

 مجالي إدارة الوقت وتطوير الذات.والكايروس في 

 

 كرونوس في الميثولوجيا اإلغريقية

في الميثولوجيا اإلغريقية هو إله الزمن، وإبن غايا )األرض(  Cronos كرونوس
األصغر من أورانوس )السماء(. هو قائد التيتانيين وأب زيوس. وكرونوس 

األساطير  )الزمن( هو حاكم الكون في العصر الذهبي. ُيعَرف كرونوس في
الرومانية باسم ساتيرن إله البذور والبذار. ُيمثل كرونوس في الفن ككهل له 

 لحية طويلة رمادية ويحمل منجاًل وساعة رملية زجاجية.

التيتانات )العمالقة( هم األبناء اإلثني عشر لإللهين أورانوس وغايا )السماء 
واألرض(. وكان بعض أولئك األبناء يسمون اآللهة الكبار. وقد ظلوا حكامًا 
للكون على مدى حقب طويلة، وتميزوا بأحجام غاية في الضخامة وقوى جبارة. 

أهمية، وقد حكم الكون إلى أن وكان كرونوس )الزمن( اكثر التيتانات )العمالقة( 
 أطاح به بدوره ابنه زيوس من العرش واستولى على السلطة. 
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 كايروس في الميثولوجيا اإلغريقية

( هو تجسيد Caerus( أو )Kairosفي الميثولوجيا اإلغريقية، كايروس )
ب للفرصة والحظ واللحظات المؤاتية. في األساطير الرومانية ُيعرف 

(Tempus( أو )Occasio( وهو اإلبن األصغر ل زيوس ،)Zeus .) 

يجلب كايروس كل ما هو مالئم ومناسب في الحظة المناسبة. في بعض 
األحيان، قد تكون اللحظة حرجة وخطرة، ولكن في األغلب يمثل كايروس 

 المناسبة المؤاتية والمفيدة.

لجمال هو دائمًا ُيمثَّل كايروس بإله شاب وجميل، كون الفرصة ال تشيخ أبدًا وا
مالئم ومزهر في فصله الخاص. ُيصّور كايروس كأنه يقف على أطراف أصابع 

الريح، ويحمل في  قدميه ألنه يركض دائمًا، ويملك جناحين كبيرين ليطير مع
يديه ميزانًا ليصّور بأن اللحظة الخاطفة في المناسبات تظهر وتختفي. كما 

اجبيه عندما يصل، ولكن ما إن يملك خصلة من الشعر تنزل على جبينه وح
يمّر، ال أحد يستطيع اإلمساك به، فتصبح خلفية رأسه صلعاء، لإلشارة إلى أن 
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لحظة الفعل ذهبت مع شعره، والمناسبة المهَملة ال يمكن تعويضها أو 
 استرجاعها.

فكايروس هو إله اللحظة الخاطفة، فرصة مؤاتية في قدر اإلنسان. لحظة كهذه 
ها )كخصلة الشعر على مقدمة رأس الفرصة العابرة(، وإال يجب اإلمساك ب

ستعبر هذه اللحظة وال يمكن استرجاعها )ممثلة بخلفية رأس كايروس التي 
 تصبح صلعاء(.

 

 
 

 كايروس وكرونوس
الوقت الزمني كرونوس هو زمن له أبعاده ويمكن قياسه، وُيقاس بالساعات 
والروزنامات واألحداث وهو نفسه للجميع. هو يعبر عن مرور الدقائق والساعات 
واأليام وعن حركة عقارب الساعة، أو تغير األرقام على اللوحة اإللكترونية. و 

ا الكايروس فهو شخصي نكون واعين لمرور هذا الوقت في أغلب األحوال. أم
بشكل فريد فيما يخّص العالقات وتجارب الماضي والذكريات وإسقاطات 

داخل إطار الكورونوس( أو خبرة مغّيرة  المستقبل، إذ يعبر عن حدث مميز 
للحياة. وعادًة ما يمّثل الكايروس "اللحظة الموآتية" أو "الوقت المثالي" أو 

ومعالجة بعص األمور الشخصية،  "اللحظة األسمى"، ويوّفر الفرصة لحلّ 
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ندركها عندما نتوقف عن الوعي بالكورونوس، الوعي بعقارب الساعة، عندما 
 نستغرق في لحظة خاصة خارج نطاق الزمن )الكورونوس(.

( كونه لحظة مادية ُيقاس بالثواني quantitativeفيما يكون الكرونوس كّمي )
مستقبل محّدد، فإن الكايروس كيفي  وهو خّطي ينطلق من ماضي محّدد باتجاه

ويعبر عن لحظة المادية ميتافيزيقية وُيقاس باللحظات. فمثاًل عيد ميالد أوتاريخ 
هام أو ذكرى زواج هي كورونوس، أما ما يبقى وما نتذكره من هذه المناسبات 

 فهو الكايروس. 
نا تحت يحدث الكرونوس دائًما كشيء ُمسلَّم به. يمر بنا دون أن نتغير، يضع

إلحاح اللحظة وضرورة اإلنجاز السريع نظًرا ألنه زمن قصير ويجري، وبالتالي 
فإننا نستطيع تخطيط الكورونوس. أما الكايروس فال يحدث دائًما، وال يمكن 
النظر إليه كشيء ُمسّلم به؛ ألنه ُيحدث تأثيرًا وتغييرًا. عندما ندرك الكايروس، 

عنا تحت إلحاح، وإنما يتيح لنا معرفة أن ال يتركنا كما كنا من قبل، وال يض
الزمن محمٌل بإعالن ما لفرصة مؤاتية ومثالية لتغيير قدرنا. بالتالي فإن 
الكايروس ال يمكن تخطيطه وكذلك ال يمكن اصطناعه أو التحكم به أو 

 امتالكه، فهو وليد الُصدفة.
ظة (، كايروس هو لحexistential psychologyفي علم النفس الوجودي )

القرار المهمة، نقطة تحّول شخصية حيث تتوّضح فيها المبادئ أو تتحّول، 
وحيث قد يحدث فيها تطّور للشخصية، كما يحدث مثاًل في حّل مسألة ألزمة 
وجودية، أو لحظة تبّصر أو إدراك شخصي في العالج الوجودي. 

(metanoia) 
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األولويات ومراكز االنتباه من الكايروس هو وقت المالءمة التكتيكية، لتبديل 

لحظة نوعية معينة إلى لحظة نوعية أخرى. هو الوقت المالئم لمهاجمة العدو 
في المعركة، أو للتفاوض على هدنة. الكايروس هو نقطة مختلفة نوعيًا في 

 الزمن عن زمن الكرونوس الذي كان قبلها.

نه يمكننا إقامة من خالل معرفة الفرق بين الكرونوس والكايروس، نستنتج بأ
التوازن بينهما. بمعانقة الكايروس أكثر، نتخطى حاجز الزمن ونبدأ برؤية وقتنا 
وحياتنا بالكامل بطريقة الخطية، لنفتح المجال ألنفسنا أمام فرص غنية باإللهام. 

باألوقات من خالل هذا التغيير البسيط في منظورنا، يصبح بإمكاننا الشعور 
عمق، وإدراك اللحظة الفارقة المغّيرة المحمَّلة بالخبرة. لذا المحمَّلة بالمعنى وال

يجب علينا أن نتخلى عن انشغالنا واستغراقنا بالكورونوس وأال نضع أنفسنا 
تحت إلحاح الكورونوس، وذلك في سبيل الحصول على لحظات كايروس 

  مفعمة بالمعنى.
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