بيُالفلسفاتُُالشرقيةُُ
اان"ُو نُ
بيُأصولُُالعالجُُ"ابلريكيُ نُوالرب نُ
العالقةُُ نُ

اتضحََمماَسبقََأبنََ"الريكيَوالعالجَالرباين"َنتاجََلثقافاتَ َشعبيةََ،فليسََمبستغربََوجودَعالقةََ
بينهما ََ -بوصفَهما َأحد َفروعَ َالطبَ َالشعيب ََ َ -وبيَ َالبيئةَ َالفلسفيةَ َاحمليطةَ َهبما؛ َإذَ َأنَ َمَنَ َاملعلومََ
همَومَعَتَقَدَهمَ.
معَفكر َ
َ
ابلعادةََأنََيتفرعََعَنََكَلََقومََمَنََأنواعََالعالجََمَاَيتناسبََ
يكيَوالعالجََالرباينَأبهنماَأحدَأشكالََالعالجاتََالروحيةَ(ََ)1كوهنماَيستمدانَ
وميكنََتصنيفَالر َ
التعاويذَواألدعيةَ"َ.
َ
منهجَهماَالعالجيَمَنََفكرََعقديَفلسفيَ،ويعتمدانَوسائلََغيََماديةََك "الرموزَََو
إجيازهاَمباَيليَ:
اين"َوبيََالفلسفاتََالشرقيةََميكنََ َ
يكيَوالعالجَالرب َ
َوالعالقةََبيََأصولََ"الر َ
الطاقةُُالكونيةُُفُُالفلسفاتُالشرقيةُُ:
ُإنََإدراكََأبعادََ َومرتكزاتََ"مفهومَالطاقة"َالَيكونََإىلَمبعرفةََاخللفيةََالفكريةَََوالثقافيةََللبيئةََاليتَ

َوابستعراضَ َمرتكزاتَ َالفلسفاتَ َالشرقيةَ َيتضحَ َارتباطَ َ"مفهوم َالطاقة"َ
نشأتَ َيف َتطبيقَها َالطاقةََ ،
ابلفلسفاتََاإلحلاديةََالشرقيةََبشكلََجليَََوواضحََ.
هَ،والسعيََ
إذََأنََالقولََبوجودََمَطلقََالَميكنََإدراكَهَأوََوصفَهَ،منهَينبثقََالكونََ َويكتسبََطاقتَ َ
أّي َكانَ َاصطالحَه ََ -هوَ َالسمةَ َالسائدةَ َيفَ َالفلسفاتََ
حنوَاالحتادَ َهبذاَاملَطلقَ َ َوإدراكَالوحدةَ َمعه ًََ َ -
الشرقيةََ.
َوهذَاَهوََعيََماَيَفَسَرََبَهََ"مفهومَالطاقة"َ َ،وتسعىَتطبيقاتَاَإىلَحتقيقََاالحتادََمعََ"الطاقة"َعنََ
طريقَ َممارسةَ َالطقوسَ َالتأمليةََ ،منَ َأجلَ َاكتسابَ َالقدراتَ َالشفائيةَ َاخلارقةَ َََ-كمَاَسيتضحَ َمعناَالحقَاَ
َ،وفيماَيليَتوضيحََخمتصرََلعالقةََ"مفهومَالطاقة"َابلفكرََالفلسفيَالشرقيََ:
(َ )2الفلسفاتُُاهلنديةُُ:
يَطَلَقَ َمبدأَ َ"الرباان" َيفَ َالفلسفاتَ َاهلنديةََ ،وهوَ َأحدَ َاملعاين َاليت َيَعَبَرَ َهبا َعنَ َمفهومَ َالطاقةََ
الكونيةََ،وقدَ َاختلفَ َاهلندوسَ َيفَأصلَه؛ َهلَ َهوَ َمتولدَ َعنَالربامهانَ،أوَأنَهَأزيل؟ َوتشيَ َتعاليمَ َمنهجََ
"السواترا" َاهلندوسيَإىلَإمكانيةَ َالشعورَ َبطاقةَ َالرباانَالكاملةَ ََوالشاملةَ َلعمومَ َالطاقاتَ َالكونيةَ ََواملاديةََ
َواألثييةَ(َ.)3

( َ )1صنفتَمنظمةَالصحةَالعاملةَالطبَالبديلَإىلَعدةَأصنافَومنَبينهاَماَأطلقت َعليهَالعالجاتَالروحيةَ،تصفحَ:موقعَمنظمةَ
الصحةَالعامليةَ،إسرتاتيجيةَاملنظمةَيفَالطبَالشعيبَ(2002-2005مَ)َ
www.who.int/topics/traditional_medicine/ar . 25-12-2009
(َ)2عندَاحلديثَعنَأركانَالريكيَ،وطقوسَالتأملَقبلَالعالجَالرباين.
(َ)3أسرارَالطاقةَ،حكمَالزمانَ(.)157

َولتحقيقََأهدافََممارسةََاليوغاََ-وهيََأحدََرّيضاتََالتأملَََ-يفَالفلسفتيَاهلندوسيةَََوالبوذيةََ،
فإنَ َتعليماتَ َاليوغا َتنصَ َيف َأحدَ َمراحلها َعلى َامتصاصَ َمَا َيَسمى َ"طاقة َالرباان" َعنَ َطريقَ َتنظيمََ
"عمليةَالتنفس"(َ.)4
الطاويةُ:
تَعَدَ َ"تشي"َ ،وهي َمنَ َاملفرداتَ َاليت َيَعَبَرَ َهبا َعن َالطاقةَ َالكونيةََ ،أحد َاملرتكزاتَ َاألساسيةََ
َ،ويعربََعنهاَابلواحدََاملتولدََعنَ"الطاو"؛َلذلكَفإنََ"تشي"َالطاقةَ
للنظرةََالفلسفيةََالطاويةَلنشأةََالكونَ َ
الكونيةَابلنسبةََللفكرََالطاويَتعدََاملكونََاألساسيَللحياةََ.
َتعبياَعنَ َعقيدةََ
َوقَدَ َأَطَلَقَ َعليهاَمنَ َاألوصافَ َماَيؤكدَ َحقيقتَهاَالفلسفيةَََ ،وأهناَليستَ َإالَ َ
َمظهرا َمَنََ
وحدةَ َالوجودََ ،حيثَ َ َوصَفَتَ َأبنَ َوجودَها َسابقَ َلكلَ َوجودَََ ،وأنَََكلَ َموجودَ َليسَ َإالَ َ
مظاهرهاَ،وأهناَقوةََممتدةََيفَالوج َودََ َومتغلغلةََيفَكَلََجزءََمَنََالزمانَََواملكانَ(َ.)5
َ
"ينُاينغ"ُفُالفلسفاتُُالشرقيةُُ:
َ،وميكنَ َالتعبيَ َعنهماَأبهنماَقطبانَليسَ َهلماَحقيقةََ،يَعَبَرَ َهبماَعنَعدمََ
ُفلسفةَ َصينيةَ َقدميةَ َ
متكامالنَ،ومرتبطانَبقضيةََنشأةََالكونََ،إذََمهاَانجتانَمنََالعدمََ ،وكَلََماَيفَ
َ
َ،فهماَمتناقضانَو
َ
التوازنَ
الكونَ َيَعَدَ َبزعمَهم َنتيجةَ َحتميةَ َلتضادَ َ َوتزاوجَ"َ ،ينغ" َالذي َميثلَ َالسلبََ ،وَ"ّينغ" َالذي َميثلََ
اإلجيابَ(َ.)6
ََوقَدَ َتَبَنَتَ َالفلسفةَ َالطاويةَمبدأَ َ(ينّ-ينغ)َ ،حيثَ َاعَتربَ َأَنَ َأساسَ َالوجودَ َهوَ َ(الطاو)َ ،ومنهَ
ّينغ)َ،وكَلَ َمَاَيفَالوجودَ َهوَ َنتيجةَ َلتفاعلَ َاملتضادينَ ،املوجبَ َ(ّينغ)َمعَ َالسالبَ َ(ين)َ،
َ
نتجَ َ(ين-
وهذاَالتفاعلََيكونََعربََالقانونََالطبيعيَ(الطاو)َ.
ففسرَ َاستمرارَ َعجلةَ َاحلياةَ َابلتفاعلَ َاألبدي َبيَ َالتضادين َ(ينَّ -ينغ)َ ،وارتباطَهما َأبساسََ
َويف َاهلندوسيةَ َمبدأَ َمرادفَ َلفلسفةَ َ(ينّ-ينغ)َ
نشأةَ َهذا َالكونَ َ(الطاو) َ-حسبَ َزعمَهم ََ ،)7(-
الطاويةَ،يعربََعنهَابلقطبانََ(بنغاالََ-إدا)(َ.)8
الشاكراتُفُالفلسفاتُُالشرقيةُُ:
(َ )4انظرَ:الفكرَالشرقيَالقدميَ،جوَكلرَ ،ص(َ،) 96-101الفلسفاتَاهلنديةَقطاعاتاَاهلندوكيةَواإلسالميةَواإلصالحيةَ،علي َزيعورَ،
ص(َ،)370-374اليوغاَالشافيةَ،تيموَمثاكولَ،ص(َ،)28-32الفكرَالشرقيَالقدميَ،مجالَاملرزوقيَ،ص(.)228
(َ)5انظرlao-tzu and the taote ching,92-93-edited by:kohn&lafaragueَ:
(َ )6انظرَ:املبدأَالفريدَ،جورجَأوشاواَ،ص(َ،)32-45الشفاءَابلطاقةَاحليويةَ،أمحدَتوفيقَ ،ص(َ،)109الوجوهَاألربعةَللطاقةَ،مجانَ
السيدَ،ص(.)61
(َ)7انظرَ:الفلسفةَوالفكرَالسياسيَيفَالصيَالقدميةَ،عليَزيعورَ،ص(.)88-89
(َ)8أعمدةَاليوغاَالثمانيةَ،غطاسَاحلكيمَ،ص(.)200

َ،وابألخصَ َشاكراَالتاجََ ،واليتَ َتقعَ َيفَ
ُللشاكراتَأمهيةَ َيفَ َتطبيقاتَ َالعالجَ َالشرقيةَ َاملختلفةَ َ
أعلى َالرأسََ ،ويتمَ َالرتكيزَ َعليها َأثناءَ َممارسةَ َالتأملََ ،إذ َيَعدَ َذلكَ َطريقَا َلتحقيقَ َالوحدةَ َمعَ َالطاقةََ
هاَ،ويَطلقَ َعليها َ"مركزَ
لعبور َ
َ،وبوابةَ َ َ
كزاَالستقبالَ َالطاقةَ َالكونيةَ َ
الكونيةََ ،وابلتايلَتَعَدَ َشاكراَالتاجَمر َ
الوعيَالبوذيَاألعلى"َ،أوَ"الوعيَالكوينَاألعلى"َ.
َوعندماَيتمََتطويرََهذاَالنوعََمَنََالوعيَفإنََاملعرفةََتتجلىََ،وميكنََإدراكَهاَدونََأنََيلزمََمنََذلكََ
َ،ويعتقدََأتباعََال "اتنرتا"َالبوذيةَأنََشاكراَالتاجَطريقََلتحقيقََالوحدةَ َمعََالكليَاملطلقَ
تعلمََأوََدراسةَ(َ )9
"برامهان"َ،إَذََتَعَدََطريقَاَللخروجََمَنََدائرةََالتناسخَ(َ.)10
ََويفََاهلندوسيةََتََربطَََكَلََ"شاكرا"َبنوعََمَنََاآلهلةََعندََاهلندوسَ،معَتشابهََيفََاخلصائصَمعَبقيةََ
الفلسفاتَمنَ َحيثَ َاللونَ ََواملوقعَ ََواخلصائص؛ َفعلىَسبيلَ َاملثالََ :ترتبطَ َشاكراَ"القاعدةَأو َالعجان"َ
اَ"السرة"َوتَسمىَعندَ َاهلندوسََ
َ
امهاَ،وترتبطَ َشاكر
َوتَسمىَعندَ َاهلندوسَ َب (َ)Muladharaابإللهَبر َ
اَ،وتتبعَ َالشاكراتَاآلهلةَ َيفَ َخصائصَها؛ َفأحدَهاَخمتصَ َابحلبَ ََواآلخرََ
(َ (Manipuraابإللهَرودر َ
ابحلكمةَََوآخرََابالستبصارََََ...وهكذا(َ!!)11
ََوبعدَ َاستعراضَ َمَملَ َللعالقةَ َبيَ َأصولَ َالريكي ََوالعالجَ َالرباينَ َ ،وبيَ َالفلسفاتَ َالشرقيةَ؛َ
َونتاجَاَ
يتضحَ َاالرتباطَ َالوثيقَ َبيَ َأصولَ َالعالجَ َ َوبيَ َالفلسفاتَ َالشرقيةَََ ،وأهنا َليستَ َإالَ َفرعَا َ
لتصوراتَاَ.

(َ)9املعاجلةَاملتقدةَبطاقةَاحلياةَ،تشوَكوكَ،ص(َ،)53العالجَالنفسيَالرباينَ،تشوَكوكَ،ص(.)35
(َ)10انظرَ:احلكمةَاهلندوسيةَ،حلقةَالدراساتَاهلنديةَ،ص(.)153
(َ)11انظرBig Book Of Yoga 2010,Chakra Descriptions,( P:3):

