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 المقّدمة

يقع اإلنسان ـ من جهات مختلفة ـ موضـواا  لعلـوم مختلفـة  

ــاري ل وابخــ قل وال ــ   ــاعل والت ــم االجتم ــنفسل وال ــم ال ال

ء وابحياءل فهذه العلوم يتناول كـّلّ  منهـا اإلنسـان مـن والفيزيا

 زاوية خاصَّة 

وما نرمي إليه هنا هو البحث حول اإلنسان من زاوية كونـه 

موجودا  يقبل التكاملل وسنتحدث ان أسالي  االستفادة المثلى من 

ال اقات الداخلية واالمكانـات الخارجيـةل للوصـول إلـى السـعادة 

ل في وجودنال ومعرفة العوامل التي أوداـت الحقيقيَّةل ابر التأ مُّ

في الف رةل لتسير بنا إلى الهدف ابصـليل وكـذلع ابـر معرفـة 

اناصر الجذ  نحو ابهداف اإلنسانيَّة السـاميةل والـرواب  التـي 

ترب نا باآلخرينل وتحكيمها ـ من تقوية أنفسنا وتهيئتهـا للتكامـل 

 والتّسامي 

ن نخ ـو ـ فـي هـذا االتجـاه ـ ونسأله تعالى أن يعيننا الـى ا
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 خ وة الى  ريق تكاملنا وتكامل اآلخرين  

 واليهل فموضوع بحثنا ابارة ان: 

 )اإلنسان من زاوية كونه موجودا  يقبل التكامل(

 وهدفه ابارة ان:

 )معرفة الكمال الحقيقي وسبيل الوصول إليه(

 وأسلوبه ابارة ان:

ة للوصــول إلــى م عرفــة جديــدة )دراســة تأّم تنــا الداخليــَّ

لمت لَّباتنال واناصر الجذ  الموجودة في أاماقنـال والتـي تسـير 

بنا نحو الكمالل والعوامل التي تساادنا في ذلعل والظروف التي 

 يمكن استغ لها للوصول إلى ذلع( 

ــات  ــول ـ بالمع ي ــا نق ــات م ــاء ـ إلثب ــى االكتف ــعى إل وسنس

عقدةل مستفيدين من الوجدانيَّةل والبراهين العقلية البسي ة غير الم

أوضح المعلومات وأكثرها اقنااا  لكشف المجهوالت  وقد نشير ـ 

 دة قّ عبدلّة العقليَّة والنقليَّة الماند الضرورة ـ إلى ا

الثقافية للمجمع  معاونية ال

العالمي للتقريب بين المذاهب  

 اإلسالمية 
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 ضرورة معرفة الذات 

 

في ف رته ح  الذات   من ال بيعي جدا  للموجود الذي يحمل

أن يعرف هذه الذاتل ويدرع كماالته وسبل الوصول إليهـال فـ  

نحتاج لألدلّة العقلية المعقَّدة أو التعبُّديَّة الشراية لندرع ضـرورة 

 معرفة الذات 

ل وأّي انشـغال ومن هنـا ل فـّّن أّي تغافـل اـن هـذه الحقيقـة

ة اإلنسـانية  ملع أّي دخـل فـي الكمـال والسـعاد بابشياء التي ال ي

ة   شاذ أمر غير  بيعّي و ب  ري ل مما يت لَّ  منّا البحث ان الَـّ

 ل ومعرفة سبيل الخ ص من آثاره السلبيّة الشذوذ هذا 

والحقيقة  أّن كل أنما  السعي اإلنسانّيل سواء العلمـي منهـا 

أو العمليل إنما يتم لضمان اللّذات والمنافع والمصـالح لننسـانل 

وكـذلع كماالتـه   لاإلنسـان نفسـه وبـدءه ومنتهـاه  ولذا فان معرفة

ــّل  ــى ك ــة ال ــة مقّدم ــذه المعرف ــال ه ــن الوصــول إليه ــي تمك الت
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 لالمواضيعل بل إنه بدون معرفة حقيقة اإلنسان  وقيمته الواقعيـة

 ال تبقى أية فائدة وقيمة للبحوث ابخرى 

 الـدين والمـاء ابخـ ق  زامـاءوإّن تأكيد ابديان السماويَّة  

رفـة الـنفس وكشـف حقيقتهـال إنمـا هـو إرشـاد إلـى هـذه مع  الى

الحقيقة الف ريَّة والعقليَّة  فهذا القرآن الكريم يعتبر نسـيان الـنفس 

مـن لـوازم نسـيان ول وأنـه بمنزلــة جـزاء لهـذا الـذن  العظــيمل 

َ فَأَنَساُهْم أَنفَُسُهمْ ﴿فيقول تعالى:    (1)﴾َواَل تَُكونُوا َكالَِّذيَن نَُسوا َّللاَّ

ن َضلَّ إِذَا اْهتََدْيتُمْ ... » ُكم مَّ   (2) ﴾...َعلَْيُكْم أَنفَُسُكْم الَ يَُضرُّ

ه ابنظار إلـى آياتـه ـ تعـالى ـ فـي اآلفـاق وابنفـس وقد وجَّ 

 فقال:

ْم أَنَـّ ُ ﴿ َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْْلفَاِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَهـُ

  (3)﴾...اْلَحقُّ 

ر أولى ـ سبحانه ـ آيات ابنفس انايـة خاصـة حـين ابَـّ وقد  

  (4)﴾ َوفِي أَنفُِسُكْم أَفاََل تُْبِصُرونَ ﴿بقوله: 

فــألقى بــاللّوم الــى أولئــع الــذين ال يســعون لمعرفــة اآليــات 

 اإللهية في أاماق وجودهم 

 
  . 19الحشر/  - 1

 . 105المائدة/  - 2

 . 53فصلت/  - 3

 .21الذاريات/   - 4
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وقد أا ى النبي ابكرم ـ صلى و اليه وآله وسلم ـ معرفة 

جعلهـا سـبيل معرفـة و حيـث قـال: )مـن النفس أهّميـة فائقـةل و

 ارف نفسه فقد ارف ربه( 

وقد نقلت روايات كثيرة ان أمير المؤمنين ـ اليـه السـ م ـ 

(  30نقــل منهــا المرحــوم )اآلمــدي( حــوالي )فقــد بهــذا الصــددل 

 رواية في كتابه )غرر الِحكم( ومنها هذه الكلمات القصار: 

 )معرفة النفس أنفُع المعارف( 

 لمن ينشد ضالّته وقد أضّل نفسه ف  ي لبها(  )اجبت 

 )اجي  لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه( 

 )غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه( 

 )الفوز ابكبر من ظفر بمعرفة النفس( 

وقد روي انه )ع( قوله: )كلما زاد الـم الرجـل زاد انايتـه 

  (1) بنفسه وبذل في رياضتها وص حها جهده(

 

 رية:توضيحات ضرو

لّما كنّا نستعمل في حديثنا هذا بعض التعبيرات التي تستعمل 

ــف اــن مواضــع  ــد تختل ــان أخــرى ق ــي مجــاالت أخــرى بمع ف

فّنه يج  االلتفات إلى التوضيحات التالية لئ  نقع في   لاستعمالنا

 
 .310/ ص 2مستدرك الوسائل/ ج   - 1
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 االشتباه:

أ ـ إننا نقصد من )معرفة الذات( ـ كما أشرنا إليهـا ـ معرفـة 

ا الى استعدادات و اقات تمهد له اإلنسان من زاوية كون ه متوفّر 

سبيل التكامل اإلنساني  ومن هنا فّننا ال نستغني ان هذا البحث 

بمقدار ما يعلمه الواحـد منـا بنفسـه المـا حضـوريا   كمـا أننـا ال 

نقصد العلم الحضوري الكامل الذي يحصل لننسـان فـي أواسـ  

ّي حجا ل بن سيره المعنويل حيث يشاهد اإلنسان حقيقته دون أ

هذه الحالـة مـن نتـائن بنـاء الـذات ال مـن مقـدماتها  كمـا أنهـا ال 

تبحث ان معرفـة أجهـزة البـدن ومكوناتـه وكيفيـة املهـا ـ كمـا 

يبحث ذلع في الـم الفسـلجة ـ بـل وحتـى معرفـة الـنفس وقواهـا 

الداخلية بالنحو الذي يبحثه الم النفسل فّنهـا ليسـت غايتنـال وإن 

البحوث النفسيّة المق وع بها كمقدمات ومبادئ   كنا قد نستفيد من

 لبحثنا هذا 

إننا نقصـد مـن )بنـاء الـذات( ـ وبشـكل اـام ـ دراسـة   –   

ة شـكلها وجهتهـال ال  الذات واالهتمام بها  منح النشا ات الحياتيـّ

تحديدها وإيقافها  وبعبارة أخرىل فّن الغـرض مـن هـذا البحـث 

ةل ومــاهي هــو  ان نعلــم كيفيــة تنظــيم مســااينا ال علميــة والعمليــّ

الوجهة الصحيحة التي يج  توجيهها نحوها لكْي يؤثّر ذلـع فـي 

وصولنا إلى الكمال الحقيقي؟ والى هـذا  فّنـه ال يلـزم مـن هـذا 
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البحث أن ننكر الحقائق الموضوايّة خارج الذهنل أو ننكر قيمـة 

معرفتها أو أي اتجاه مثالي غيـر ايجـابيل تمامـا  كمـا أن النزاـة 

ماتيّة )النفعيّة( القائمة الى أصالة )مبدأ العمل المفيد للحياة غرالب

ة( هــذه  ة( والتــي هــي مــن مظــاهر )ابومانيــّ ة الدنيويــّ ــّ المادي

اإلتجاهات ال يمكنها أن تبيّن غاية هذا البحـث ل بـل سـنرى أنهـا 

تختلف انها اخت فا كليا ل اللهـم إال أن تع ـي بعـض أنمـا  هـذه 

لم يقصـده   تصورا  متعاليا  ساميا ل وهو ما  ابفكار تفاسير تتضمن

 مؤسسو هذه االتجاهات وأتبااها 

ــي  – ج ل ف ــّ ــذّاتل والتأم ــى ال ــودة إل ــن الع إّن المقصــود م

أاماقهال والبحث ان أبعادها هنا هو  أن يعـرف اإلنسـان هدفـه 

ة الحقيقـيل  ابصلّي وكماله النهائيل وكذلع مسيرة سعادته ورقيـّ

ل فـي وجـود  ة وميولـه البا نيـة  ابر التأمـُّ ه واسـتعداداته الداخليـّ

ة للــذات بــاآلخرينل واــدم  ولسـنا نقصــد ق ــع الــرواب  الوجوديـّ

أخذها بعين االاتبـارل وإنكـار اإلمكانـات التـي يهيؤهـا المجتمـع 

 والتعاون االجتمااي لتحقيق التقدم والتكامل الذاتي 

ــيس إالّ  ــرات ل ــذه التعبي ــن ه ــود ـ إذن ـ م ــا  فالمقص جوانبه

ة   فيجـ  يجابيّةل  اإل ة( و)البا نيـّ ان ال نخلـ  بينهـا وبـين )الفرديـّ

السلبيّة( و)ابنانيّة( و)ابادة الذّات( وأمثالها من التعبيـرات التـي 

نجدها في الم النفس أو ابخ ق وغيرهمال والتي تتضمن معاني 
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 سلبية 

هناع ألفاظ أخرى لها معـان اصـ  حيّة متعـّددةل ولهـا   –  د

اوتة في العلوم المختلفـةل بـل وقـد تكـون لبعضـها استعماالت متف

معان متغايرةل يستعمل كّل معنى منها مـذه  خـاص فـي إ ـار 

الم واحد مثل: العقـلل والـنفسل والشـهودل والحـسل واإلدراعل 

 والخيالل والقوةل وال اقةل والغريزة و    ال  

والتقيّد باص  ح خاص في مثل هـذه ابمـور يوقـع السـامع 

في ضيق ال دااي لهل ومن هنا فّنه لكي نعيّن المقصود   والمتكلّم

من أحد هذه التعبيرات ينبغي أن نعيّن المعنـى مـن خـ ل سـياق 

ا  وفلســفيّا  لالكــ مل والــى أولئــع الــذين يأنســون اصــ  حا ا ميــّ

يحصروا أنفسهم في إ ار ذلع االص  ح لـئ  يبتلـوا   خاصا  أالَّ 

 بالخل  واالشتباه 
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 الكمال 

 

ــى  ــاج إل ــال واضــحل ال يحت ــوم الكم ــن أن مفه ــرغم م ــى ال ال

تعريفل ولكنّا ـ ولئ  نقع في الخل  في بعض الحـاالت ـ سـنقدم 

  توضيحا  له فيما يلي:

إّن الكمال ـ ب  شع ـ صفة وجوديـة يتّصـف بهـا الموجـودل 

ولكنّا اندما نقيس أمرا  وجوديا  ما إلـى أشـياء مختلفـة فّنـا نجـده 

بة إلـى بعضـهال فـي حـين أنـه ال يعـدُّ كمـاال  بالنسـبة كماال  بالنس

 لبعضها اآلخرل بل قد يعدُّ نقصا  وتقلي   في القيمة الوجوديَّة 

كما أن بعضه اآلخر ال يمتلع ـ أساسا  ـ أّي اسـتعداد لـبعض 

الكمــاالتل فــّن الحــ وة ـ مــث   ـ تُعتبــر كمــاال  لــبعض الفواكــه 

كمــال بعــض الفواكــه فــي كــالكمثري والب ــي ل فــي حــين يكمــن 

حموضتها أو في  عمها  أو نقول إّن العلـم لننسـان كمـالل فـي 

 حين ال يمتلع الحجر والخش  أيَّ استعداد له 

ا  بـهل  وسرُّ ابمر هو أّن أّي موجود يمتلع حّدا  ماهويا  خاصـّ
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 بحيث يتبّدل إلى نوع آخر من الوجود إذا تجاوز هذا الحدَّ 

ة قد تتمُّ بعد تغيير شـكل الجزئيـاتل أو إّن التغييرات الماهويَّ 

ة فــي تركيــ   زيــادة الــذرات وقلتهــال أو بعــد التغييــرات الداخليــّ

الذرةل أو تبّدل المادة إلى  اقة أو العكس  كما أنها قـد تـتمُّ الـى 

فلو قسـنا البـذرة الصـناايّة  لالرغم من وحدة هذه التركيبات كلّها

التركي  الـداخلّيِ للبـذرتينل إلى البذرة ال بيعية وجدنا وحدة في  

ــدة  ــم وح ــو رغ ــى النم ــدرة ال ــد الق ــا تفتق ــن الصــناايّة منه ولك

 تركيباتهما 

والى أّيِ حال  فّّن أّي ماهيَّة تنسـجم ـ بمقتضـى  بيعتهـا ـ 

مع بعض ابوصـافل وفيهـا اسـتعداد قبـول بعـض الكمـاالت ال 

 غيــر  إالّ أّن حــدوث ماهيــة جديــدة ال يســتلزم ـ دائمــا  ـ فنــاء

الكماالت السابقةل فّّن الكثير من الموجودات تتقبل حاالت فعليـة 

متعددةل كـّل منهـا يـأتي فـي  ـول اآلخـر )بعـده( مـع االحتفـاظ 

بالكماالت والفعاليات السابقةل وذلع كما نجد ان النباتـات تحـوي 

الذرات والمواد المعدنيـة نفسـها باالضـافة للفعليـة النباتيـةل التـي 

تلــع الــذرات والمــوادل وهكــذا ابمــر فــي تــأتي فــي  ــول تــوفّر 

الحيوان واإلنسان  وفي مثـل هـذه الموجـوداتل مـن الممكـن أن 

تكون الكماالت السابقة مساادة ـ إلى حد ماـ في حدوث الكماالت 

التالية االسمى منهال ولكنهـا ال تقتضـي ـ بالضـرورة ـ أن يكـون 

أنهـا ـ فـي ازديادها دائمـا موجبـا للكمـاالت الفعليـة ابخيـرةل أو  
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ــر مــن الحــاالت أن  ــي كثي ــا نجــد ف ــل إنن ابقــل ـ ال تزاحمهــال ب

الوصول إلى بعض الكماالت ـ التي هي مقتضى الفعلية ابخيـرة 

ــرة ابوراق  ــّن كث ــابقةل ف ــاالت الس ــد الكم ــى تحدي ف ال ــّ ـ يتوق

دة لألشـــــجار  ة اإلثمـــــار الجيـــــّ وابغصـــــان تـــــزاحم امليـــــّ

ديدة تمنعــه مــن المثمــرةل وإن ســمنة الحصــان ابصــيل الشــ

 الوصول إلى كماله ال ئق به وهو سراة الركض والجري 

والى هذا  فالكمال الحقيقي بّي موجود ابارة اـن الصـفة 

أو ابوصاف التي تقتضيها فعليّته ابخيرةل أما ابمور ابخـرىل 

فبمقدار تأثيرهـا فـي الوصـول إلـى الكمـال الحقيقـيل تكـون مـن 

 مقّدمات الكمال 

 

 ماالت:سلسلة الك

اندما نقارن شجرة مع ق عة حجر أو كثي  من تـرا  فّنـا 

ة ال توجـد فـي الحجـر   ىسنجد أن الشجرة تملع بالفعل قو خاصـّ

والترا ل ورغم التشابه بين ذراتها وجزئياتهـا فـّن اآلثـار التـي 

 تنتجها الشجرة ال تولد من الحجر والترا  

ــالي: إنّ  ــالنحو الت ــة ب فــي  ونســت يع أن نعــرض هــذه الحقيق

الشجرة كماال ـ بالفعل ـ هو الصورة النباتيّةل وهي منبـع ظهـور 

ابفعال واآلثار الخاصة بالنباتات  كما أن النباتات تملع كمـاالت 

ـ بــالقّوة ـ ال تملــع الجمــادات اســتعداد الوصــول إليهــال فــّن قلــم 
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شجيرة مثمرة مستعد بن ينتن س ل الفواكه الحلوةل ابمر الـذي 

 اده في الحجر والخش  ال يوجد استعد 

ة والقـّوة  ومن البديهي  فّّن النبـات انـدما يمتلـع هـذه الفعليـّ

المــذكورة فّنــه لــيس فقــ  ال يفقــد الصــفات الجســمانيّة والقــوى 

ال بيعيّةل بل إنّه ـ باالستعانة بها ـ يؤّدي أامالـه وي ـوي مسـير 

تكاملهل فيمكن أن نستنتن من ذلـع أن الموجـود النبـاتّي يسـتخدم 

اه ال بيعيّة للوصول إلى كماالته  ومن ال بيعّي أنه يحتاج إلى قو

هذه القوى ولكن إلى الحد الذي يستفيد فيه من هذه القوى لصـالح 

 كماله 

وكــذلع الحيــوان  فّنــه واجــد للقــوى النباتيــة باإلضــافة إلــى 

ــوازم الصــورة  ــن ل ــا م ذين هم ــّ ــةل الل ــة اإلرادي ــّسِ والحرك الح

فسه نجده يستخدم القوى النباتيَّة لتكاملـه الحيوانيّةل والى النحو ن

الحيوانّيل ويحتاج إليها بالمقدار الذي تؤثّر فيه في وصـوله إلـى 

 كماله الحيواني 

ةل  ة والحيوانيـّ واإلنسان أيضا  ـ بدوره ـ واجد للقوى ال بيعيـّ

باإلضافة للقوى الناتجة من صورته اإلنسانيّة  فهـو يسـتخدم كـّل 

تكامله اإلنسانيل بالمقـدار الـذي تـؤثّر فـي القوى السابقة لصالح  

تحقيق هدفهل ولكن ـ وكما رأينا كثرة ابوراق وابغصان مانعـة 

من تكامل شجرة التفاح ـ فّنه ال يمكن جعل االستفادة ال محدودة 

ــل  ــدف التكام ــق ه ــدة لتحقي ة مفي ــّ ة والحيواني ــّ ــوى النباتي ــن الق م



 17 الكمال

 اإلنساني 

 

 ن:نستنتن من هذا البحث بعض النتائ

أ ـ يمكـــن تقســـيم الموجـــودات الماديـــة ـ حســـ  الكمـــاالت 

الوجودية ـ إلى درجاتل ومن بين الموجـودات التـي نألفهـا نجـد 

الجمادات فـي الدرجـة السـفلىل ثـم النباتـاتل ثـّم الحيوانـات فـي 

 الوس ل ويقع اإلنسان في الدرجة العليا 

ومن البديهي ـ في مثل هذا التـدرج ـ أن الملحـوظ هـو نـوع 

كمال وقيمتهل ال حجمـه ومقـدارهل ولـذا فـ  مجـال ل اتـراض ال

الينا بأنه لو كـان اإلنسـان أكمـل الحيوانـات فلمـاذا ال يمكنـه أن 

يأكل بقدر أكل البقرة ويركض كالغزال ويفترس كابسد ؟ تمامـا 

كمــا ال يقــال فــي ســمو النباتــات الــى الجمــادات بأنــه لــو كانــت 

اذا ال تمتلـع الشـجرة وزن الشجرة أسمى من الحجر والترا  فلم

 جبال الهم يا؟ ولماذا ال توجد في أاماقها معادن الذه  والنف ؟

إّن أّي موجود مادي في درجة أالى من الوجود يمتلع   –  

 القوى ابدنى من درجته ليستخدمها في سبيل تكامله 

إن االستفادة من القوى ابدنـى يجـ  أن تكـون بالقـدر   –ج  

لكمــاالت ابالــىل وإال فّنهــا تعــود ســببا  المفيــد للوصــول إلــى ا

للركود وتوقّف السير التكامليل وقد تؤّدي إلى التراجع والهبـو  

 أحيانا  
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م حظة البحث السابق نستنتن أّن الكمـال الحقيقـّي بّي    –د  

موجود ابارة اما تقتضيه آخر فعلية لـهل وإن كـان هـذا الكمـال 

لشـجر التفـاح   بـذرةد  نفسه ذا مرات  ودرجات مختلفة فـّن إاـدا

كمال ولكنه ذو مرات   أما سائر الكماالت التي تختلف اـن هـذا 

الكمال اخت فا ماهويّا  ـ وهي بال بع في درجات أدنى منه ـ فهي 

 ال تعد من كاالت هذا الموجود بل هي مقّدمات ووسائل كماله 

واليه فيمكننا أن نقسم الكمال إلى قسـمين: أصـيل وآلـيل أو 

كمـا يمكننــا أن نقــول بوجـود مراتــ  للكمــاالت  لبيحقيقـي ونســ

 لة يابص

ولكي نعـيّن مقياسـا  ل سـتفادة مـن القـوى ابدنـى يلـزم   -هـ  

وبعبارة أخرى  فّنـه ال يمكـن   لم حظة الكمال الحقيقي ابصيل

ااتبار الصفات الوجوديّة ابدنى مقّدمات لكمال أو كماالت نسبية  

ى الكمال العالي الحقيقـّيل ومـن إال إذا كانت مقّدمات للوصول إل

 هنا يتأّكد لزوم معرفة الكمال الحقيقّي لننسان 

 

 الحركة االستكمالية واوامل وشرو ها:

إّن التكامــل والحركــة االســتكمالية لموجــود مــا ابــارة اــن 

ة التــي تحصــل فيــه نــتن أن يصــل توالتــي  لالتغييــرات التدريجيــّ

كمال( إلـى المرحلـة استعداده للوصول إلى صفة وجوديّة )هي ال

ــرات  ــذه التغييـــــــــــــــــــ ة  وهـــــــــــــــــــ ــّ  الفعيلـــــــــــــــــــ
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ــل  ــة الموجــود القاب ــي خلق ــوى الموداــة ف  تحصــل بواســ ة الق

 للكمالل مع االستفادة من الشرو  واإلمكانات الخارجيّة  

فبذرة الحن ة اندما تستقرُّ تحت الترا ل ويتـوفّر لهـا المـاء 

ز ساقا  والهواء والحرارة والنور والشرو  ابخرىل تنفلق ثم تبر

بذرة أخرى ل  700وأوراقا  وسنابلل مما ينتن حصول ما يقار  

وهـذه التغييــرات التـي تحــدث منـذ البــدء فـي بــذرة الحن ـة إلــى 

ـــ  ــذرات الـ ــول البـ ـــ)الحركات  700حصـ ا بـ ــ  ح  ــمى اصـ تسـ

االستكماليّة( كما تسمى القوى التي كانت كامنة في البذرةل والتي 

ال زمــةل ونفــي المــواد  اســت اات بواســ تها امتصــاص المــواد 

المضّرةل وتحول العناصر المجتذبـة ابـر تفـاا ت خاصـة إلـى 

بذرات مشابهة لها تسمى بـ )اوامل التكامـل(ل فـي حـين يسـمى 

 الماء والهواء واللوازم الخارجيّة ابخرى بـ )شرو  التكامل( 

ومن البديهي فّّن معرفة ميزان التكامل وبعبارة أخرى سعة 

كمــاالت موجــود مــا وكــذلع اوامــل  ن ــاقيــة والــدائرة الوجود 

التكامل وشرو ه  يمكن أن تتم ـ اـادة ـ ابـر التجربـةل وإن لـم 

 يكن من الممكن نفي وجود سبيل آخر لمثل هذه المعرفة 

 وهنا ترد بعض ابسئلة:

ر؟ أم أنـه يمكـن  هل إن كّل الموجودات تقبل التغيير والت ـوُّ

أو تلـع التـي يحتمـل   أن توجد بعض الموجـودات التـي نعرفهـال

ل بشـكل  ر والتحـوُّ وجودها ونحن ال نعرفهال وهي ال تقبل الت وُّ
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 م لق ف  يحدث فيها ذلع أبدا ؟

وهل إن أيَّ تغيير كان ـ سواء في الذاتل أو فـي العـوارض 

والصفاتل أو في النس  واالضافات ـ هو تغيير حقيقي وواقعي؟ 

واإلضــافات تغييــرا  أم أنــه ال يمكــن ااتبــار التغييــر فــي النســ  

 حقيقيّا ؟

ة؟  وهل إّن أّي تغيير حقيقّي يوج  الوصول إلى صفة كماليَـّ

 أم يمكن أن تنتن حركة ما فقدان بعض الصفات الوجوديَّة؟

كلُّ هذه ابسئلة تُ رح في محلّهـال ولكـن لمـا كـان بحثنـا ال 

 يتوقّف الى اإلجابة انها فّنّا نتركها إلى مجال آخر 

 

 يَّة وغير العلميَّة:الحركة العلم

في مثال بذرة الحن ـةل نجـد أّن التغييـرات الموجبـة لتحـول 

البذرة إلى بذرات مشابهة ليست مرهونـة بـاإلدراع والتشـخيص 

العلميل وكذلع التغييرات التي تحدث في البيضة إلـى أن تنتهـي 

لحصول الفرخل مع فرق بين هذه الحركة والحركـة االسـتكمالية 

جاجة كاملةل فّن هذه الحركـة ابخيـرة تتبـع صبح د يللفرخ حتى  

اإلدراكات التي لو فقدها الفـرخ لـم يسـت ع أن يصـل إلـى كمالـه 

ال ئق به  فلو لـم يكـن الفـرخ يحـسُّ بـالجوع والع ـبل والبـرد 

والحرل ويميّز بين الحبة والحجر والخش ل والماء والنـارل فّنـه 

سـت يع أن يـديم ليس فق  ال يمكنه أن يت ّور وينمول بل إنـه ال ي

حياته  ومن هنا نستنتن أن الحركات االسـتكماليّة يمكـن تقسـيمها 
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 كلّيين: إدراكيّة و بيعيّةل أو الميّة وغير الميَّة  نإلى نواي

 

 اإلدراع الغريزي وغير الغريزي:

إّن اإلدراع الذي هو شر  للحركـة االسـتكماليّة قـد يكـون ـ 

موجود نفسه ال يـدرع وجـوده أحيانا  ـ ف ريّا   بيعيا ل وإن كان ال

ةل وقـد  ة الحيوانيـّ بكّلِ وضـوحل وذلـع مثـل اإلدراكـات الغريزيـّ

 ع الكاملل كما فـي يحصل تدريجيا  وبالتعلُّم فيكون موضع اال ّ 

 العلوم االكتسابيّة لدى اإلنسان 

وهنا ت رح بعض ابسئلة التي تج  اإلجابة انها في مجال 

 آخر من قبيل:

كلَّ أنما  اإلدراع؟ أم يمكن أن يوجـد فـي   هل تفتقد النباتات 

 بعضها نوع منها؟

ة؟ أم إن بعضــها  ة غريزيــّ وهــل إّن كــّل اإلدراكــات الحيوانيــّ

 يمتلع نصيبا  من اإلدراكات الكسبيَّة؟

والـى فـرض وجـود اإلدراع االكتسـابي فـي الحيـوان فهــل 

 يوجد بينه وبين اإلدراكات اإلنسانيَّة تفاوت ذاتي أم ال؟

 االختيارية وغير االختيارية:الحركة 

ة بشـكل  بيعـي ال إراديل انـد  قد تحصـل الحركـة التكامليَـّ

اجتماع الشرو  ال زمة لدى الموجـودل الـذي يمتلـع قـّوة كافيـة  

ف حصــولها الــى إامـــال اإلرادة  لتكامــل خــاص  وقــد يتوقـــَّ
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ةل  واالختيارل وهذا ما ن حظه بوضـوح فـي نشـا اتنا االختياريـّ

ز بينهــا ة وال إراديــة ابخــرى بكــّلِ  ونميــّ وبــين ابفعــال ال بيعيــّ

 وضوح أيضا  

ومــن البــديهي  أّن مــدى التكامــل والتقــدُّم فــي الحركــات 

االختياريّة مرتب  بّرادة الموجـود المتحـرع واختيـاره  وبعبـارة 

أخرى فّن ادم الوصول إلى الكمال الم لو  ليس معلـوال  فقـ  

اادة الشــرو  واإلمكانــات لــنقص ال اقــات الذاتيــةل أو اــدم مســ

الخارجيةل بل قد يستند إلى إرادة الشخص نفسهل وبن االنتخـا  

ال يحصل بـ  الـم وواـي فـّن حسـن االنتخـا  مـرتب  بـالعلم 

ــرة المعلومــات أوســعل  ــا كانــت دائ والتشــخيص الصــحيح  وكلّم

ة أكبــرل فــّن إمكانــات االســتفادة  وإمكانــات كســ  العلــوم اليقينيــَّ

لتكام ت االختياريّة سوف تكـون أكثـر وأوفـر  الصحيحة منها ل

ة أكثـر  ع أوسع والشرو  الخارجيـّ كما أنّه كلّما كان ميدان التحرُّ

 تنواا  فّن ابامال االختيارية يمكن تأديتها بحرية أكبر 

ومن هنا يحصل لنا دليل واضح الى لزوم معرفـة الهـدفل 

قَّف االختيار  ومعرفة السير الصحيح نحوهل بنه ـ كما أشرنا ـ يتو

الى العلم والوايل والتكامل اإلنساني ـ أو فـي ابقـل قسـ  مـن 

 هذا التكامل ـ هو اختيارّي ب  ري  

مـا يـأتي ـ إن شـاء و تعـالى ـ اـن و بيعي أننا سنتحدث في

 حدوث اإلرادةل والعوامل التي تؤثّر في هذا الحدوث 
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ــر  ــرى غي ــودات أخ ــود موج ــن وج ــؤال ا ــرح س ــا يُ  وهن

لها اختيار الحركةل والى فرض وجودهـال فهـل يوجـد   لناإلنسا

 فيها ما هو أكمل من اإلنسان؟

ولكن من الواضح أن اإلجابة بالسل  أو اإليجـا  اـن مثـل 

 هذه ابسئلة ليس لها أيُّ تأثير في سير البحث 

 

 معرفة الكمال قبل الحصول اليه:

ى مـن البــديهي  أنَّ معرفــة الكمـال الحقيقــّي لننســان ـ بمعنــ

اإلدراع الوجداني والعلم الشهودي به ـ إنمـا تتهيـأ بولئـع الـذين 

 وصلوا إلى درجته 

ولكن لما كان الوصول إلى الكماالت االختياريّة يتوقَّف الى 

العلم والوايل فّنه من ال زم معرفة مثل هذه الكمـاالت ـ بشـكل 

مــا ـ معرفــة ســابقة لكــي تقــع موقــع الشــوق واإلرادةل فتحصــل 

 ر واالنتخا  باالختيا

ولو كان سبيل معرفتها منحصـرا  بالحصـول اليهـا لـم يكـن 

الحصول اليها ممكنا ل فالمعرفة التي نحتاجها في السـابق ليسـت 

ة أو  من قبيل المعرفة الشهوديَّة الوجدانيةل بـل هـي معرفـة ذهنيَـّ

الم حصولي ـ كما في االص  ح ـ يحصل ان  ريق البرهانل 

ةل أو االســتنبا  مــن ابصــول  واالســتنتاج مــن المقــدمات  العقليــَّ

م بها  والواقع ان هـذا البحـث يحتـاج إليـه المحقّقـون النقلية المسلّ 
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الباحثونل الذين يسعون لمعرفة الكمال ومعرفة  ريق الوصـول 

إليهل أما الذي نال الكمال الحقيقّي فّنـه ال يجـد حاجـة لمثـل هـذه 

 البحوث 

مـال اإلنسـاني قبـل والى هذال فـّن توقـع معرفـة حقيقـة الك

ة ـ  الوصول إليـه ـ بحيـث نعرفـه كمـا نعـرف مـدركاتنا الوجدانيَـّ

توقّع ال محلَّ لهل وال سبيل إال سـبيل االسـتدالل للحصـول الـى 

ــة العقــل  ــين ميزاتهــا بمعون ــة ال الشــهوديةل وتعي المعرفــة الذهني

 والنقل 

ومن ال بيعي فّنّا سنسعى بن نختار مقدمات االستدالل من 

ة وأوضـحهال لتكـون النتيجـة أبس    المعلومات اليقينيّة والوجدانيـّ

ع الفائـدةل وقـد نشـير إلـى بعـض  أوضح وأكثر ا مئنانا ل وتتوسـَّ

 ابدلَّة النقليَّةل أو البراهين العقليَّة المعقدة 

 

 بالتجربة؟ لننسانهل يمكن معرفة الكمال الحقيقي 

ر أحد أنه كما يمكن معرفـة كمـال شـ جرة أو يمكن أن يتصوَّ

حيوان ان  ريـق التجربـة فـّن مـن الممكـن حـلَّ هـذه المسـألة 

ةل أي يمكـن دراسـة  بخصوص اإلنسان بمعونـة التجـار  العلميَـّ

أفراد كثيرين في أزمنة وأمكنة مختلفةل وم حظة الكماالت التي 

يحصـلون اليهـال وحــدودها القصـوىل وبالتــالي معرفـة شــرو  

 لنهائي الكمالل وسبيل الوصول إلى الكمال ا
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ــهولة  ــذه الس ــيس به ــر ل ل يوضــح أّن ابم ــّ ــى تأم ــنَّ أدن ولك

 بخصوص اإلنسانل ذلع 

: بنَّ النباتات والحيوانات ـ من حيث الكماالت الوجودية  أوالا 

ـ هي في درجة أدنـى مـن اإلنسـانل ومـن هنـال فـّن كـلَّ انسـان 

يمكنه أن يعرف كماالتها ويدرسها  ولكن ابفراد الذين لم ينـالوا 

مال الحقيقي لننسان ال يست يعون معرفة سن  هذه الكماالتل الك

ُم الواجــدون لهــال وهــم ـ فــي هــذه القضــية ـ كاب فــال  ومــن هــُ

ة بــابفراد البــالغينل وال  الــراغبين فــي معرفــة الكمــاالت الخاصــَّ

ــى  ــة وصــلت ـ فــي ابقــل ـ إل ــع إال نخب يمكــن أن يســهم فــي ذل

 نسان المرات  ابّولية للكمال الحقيقّي لن

ا  : إّن كمال أّي نوع من أنواع النباتات والحيـوان لـه حـد ثانيا

معين يمكن تجربته ومعرفتـه بكـّل سـهولةل ولمـا لـم تكـن هنـاع 

فروق بين أفراد نوع واحـد منهـا خـ ل قـرونل مـن حيـث نـوع 

الكمال والحّد النهائي لهل فّنه بم حظة ادد منها ودراسته يمكن 

واّي هـو مـا أدرع ال غيـر  فكمـال اال مئنان إلـى أن كمالـه النـ

شجرة التفاح يكمن فـي إا ائهـا ثمـرة لهـا  عـم ولـون ورائحـة 

ــيَّن ــي حجــم مع ــة وف ــي ان تقــوم  لخاص ــل تــتم ف وكمــال النح

 بامتصاص الورد وتهيّئ سائ  حلوا مع را يسمى )العسل( 

و بيعي أنّه من الممكن أن تكون للتفّاح والعسـل خصـائص 

ل البشـر إليهـا تمامـا ل ولكـن مثـل هـذه أخرىل ومنافع لـم يتوصـَّ 
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الفوائد ـ أيّا  كانت ـ هي من صـفات التفـاح والعسـلل التـي كانـت 

تلع الشجرة أو النحلة تمتاز بها خ ل قرون  ولكن اندما ن حظ 

ه الـى  اإلنسان ـ هذا الموجود العجي  المليء بابسرار ـ نجد أنـّ

ر مـن ابمـور الرغم من صغره النسبّي في الحجم وشبهه في كثي

المادية مع سائر الحيوانات فانه يمتلع خصائص تميّزه ان غيره 

 تماما  

إنّه اإلنسان الـذي ينكشـف لنـا ـ يومـا  بعـد يـوم ـ جانـ  مـن 

أسرار وجودهل وتعرض لنا صفحة جديدة من فنونه الرائعة   إنه 

اإلنسان الذي لم يتوقَّف ـ من بدء خلقته إلـى اآلن ـ اـن التحـرع 

ل ليعرضل كلَّ يـومل هـذه المظـاهر المختلفـة مـن العلـوم والتغير

 والصنااات الى مسرح العالم الواسع 

ة لهـذه  الى أّن هذا التقدُّم العجي  إنّما هو مـن الثمـار الماديَـّ

سرة بمثـل الشجرة المحيِّرةل أما معرفة الثّمار المعنويّة فليست ميَّ 

ة أاظـم مـن هذه السهولةل وقد تكون العجائ  الروحيّة والمعن ويـّ

 العجائ  الماديَّة 

بدون بعض ابمـور ونحن نجد سالكي سبيل العالم المعنوّيِ يُ 

رها  التي ال يفهمها اآلخرونل ويقومون بأامـال ال يمكـن أن نفسـِّ

 بقوانيننا الماديَّةل كما ال يمكن إنكارها م لقا  

ــدود  ــة الح ــول إن معرف ــا أن نق ــل يمكنن ــذا  فه ــل ه ــع ك وم

ة لنن ســان ـ بابســلو  نفســه الــذي تعــرف بــه كمــاالت الوجوديــّ

 النباتات والحيوانات ـ أمر املي؟
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ا  : فّن ما يقبل التجربة ـ مباشرة ـ هو ابشياء التي تقبل وثالثا

ة فـ   ة والفضـائل المعنويـّ يل أما الكماالت الروحيَـّ اإلدراع الحّسِ

يمكن تجربتها بشكل مباشر ومعرفة موازينهال ولو قلنـا إن آثـار 

كثير منها ممـا يقبـل التجربـة إلـى حـد مـا فـّن معرفـة منابعهـا ال

النفسيَّة التي ان لقت منها هذه اآلثار وتقويم كمالهـا ممـا ال يقبـل 

 التجربة 

بم حــة مــا ســبق  فــ  اجــ  إذا رأينــا الف ســفة والعلمــاء 

 يختلفون حول تشخيص الكمال الحقيقي لننسان 

 :اإلنسانآراء الف سفة حول كمال 

 حظة االخت فات الموجودة بين الف سفة والمفكرين في وبم

النظرة الكونيَّة فّن من ال بيعّي أن توجـد مواقـف وآراء مختلفـة 

حول اإلنسان  ولكنَّ دراسة كّلِ تلع المواقف واآلراءل وا قاتها 

ا سـنكتفي  ةل ولهـذا فّنـّ بالمذاه  المختلفةل ليست بذات فائدة مهمـَّ

 اس فيها:بذكر بعض اآلراء ابس

إّن كمال اإلنسان يكمن في أكبر قدر من التمتُّع باللَّذات   –  1

ــم  ــن العلـ ــتفادة مـ ــ  االسـ ــع يجـ ــى ذلـ ــول إلـ ةل وللوصـ ــَّ الماديـ

والتكنولوجيا الستثمار المنابع والثروات ال بيعيَّةل لتحقيـق حيـاة 

ذة  أكثر رفاها  ولـذة   وهـذا الـرأي مبنـي الـى أصـالة المـادة واللَـّ

 وأصالة الفرد 

إن كمال اإلنسان هو فـي حصـوله بشـكل جمـااي الـى   -2

المواه  ال بيعيةل وللوصول إليه يج  السعي فـي تحقيـق رفـاه 
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كّلِ ال بقات االجتماايَّة  وفرق هذا ان سابقه يكمن في أنه مبني 

 الى أصالة المجتمع 

ه المعنـوّي والروحـيل   -3 إّن كمال اإلنسـان يكمـن فـي رقيـِّ

ة  وهـذا الـذي يحصـل باالرتيـاض  ذات الماديَـّ والنضـال ضـد اللَـّ

 الرأي يقف في قبال الرأيين السابقين تماما  

إن كمال اإلنسان يتمثل في رقيّة العقلّي الذي يحصل ان   -4

  ريق العلم والفلسفة 

إّن كمال اإلنسان يكمن في رقيّة العقلّي وابخ قيل الذي   -5

 ضلة يحصل ان  ريق تحصيل العلوم وكس  الملكات الفا

والرأيــان ابخيــران ـ كــالرأي الثالــث ـ يتنافيــان مــع أصــالة 

المادةل في حين يفترق الثالث انهما بأنّه ينظر للبدن كعدو تجـ  

أمـا الرأيـان   لمكافحته وباالنتصار اليه يحصل الكمال اإلنسـاني

ابخيران فأنهما ينظران للبدن كوسيلة يستفاد منها للوصول إلـى 

 الكمال 

لرأيين الرابع والخامس واضحل وإن كان الرأي والفرق بين ا

 الخامس قد ي رح كتفسير للرابع 

ومــن الواضــح أّن هــذه اآلراء واآلراء ابخــرى التــي لــم 

ة ينبغـي أن تـدرس  نذكرها كلُّها مبنيَّة الى أصول فلسـفيَّة خاصـَّ

مقدما ل ومتابعتها تحتاج إلى بحوث فلسـفيَّة اميقـة ال تنسـجم مـع 

نا أشرنا في المقدمة إلى أن أسلوبنا هـو االسـتفادة هذا البحثل بن

ةل وتـرع االسـتدالالت المعقـدة  من المقّدمات الواضـحة الوجدانيـّ
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التي تحتاج إلى مقدمات كثيرة  لتكون الفائـدة أكبـرل أي ليسـتفيد 

ــذين ال يملكــون ا  اــا  الــى المســائل الفلســفيّة  منــه ابفــراد ال

اجــه تعصــبات  مــن قبــل واالســتدالالت النقليــةل ولكــي ال نو

 المخالفين 

ومن هنا فلكـي نعـرف الكمـال الحقيقـي لننسـان نحـاول أال 

نعتمد في أدلتنا الى ابسس الفلسفيّة المعيّنةل التـي تقبلهـا بعـض 

المذاه  دون غيرهال أو اآلراء الك مية المعيّنة التي يـؤمن بهـا 

بعـض دون بعــضل بــل نشــرع بالبحـث مــن أوضــح المعلومــات 

ا حول اإلنسان  وبديهي أن مثل هذا الشروع ال يعني أن وأبس ه

ال نعارض أيّة نظرية فلسفيّة ـ خ ف سـيرتنا االسـتنتاجيّة ـ وان 

تكون نتيجة البحث مقبولة من قبل كّلِ المذاه  واآلراء  فّّن مثل 

هذا ابمر ليس إال في حكم انتظار توافق النقيضينل وهـو محـال 

 بالضرورة 

 

 سفيد 
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 لميول الف ريَّة واتجاهاتهاا

 

إنَّ لننسان غرائز وأحاسـيسل واوا ـف وميـوال ل ودوافـع 

ــرةل وهــي  ات نفســانيةل ونشــا ات وانفعــاالت نفســيّة كثي ــّ وكيفي

بالتالي تقع ـ بنحو ما ـ موضعا  لبحوث الف سفةل والماء النفسل 

والمحلّلين النفسـانيينل ممـا أنـتن اديـدا  مـن النظريـات واآلراءل 

ل معرفـة حقيقتهـا وتصـنيفهال وتشـخيص ابصـيل مـن غيـر حو

ابصيل منهـال وكيفيـة حصـولها ونمّوهـال والع قـة بينهـا وبـين 

أاضــاء البــدن وخصوصــا  شــبكة اباصــا  والمــ  والغــدد 

المختلفة   إال أن أسلو  بحثنـا هـذا ال ينسـجم مـع اـرض تكلـم 

 اآلراء ونقدها 

ييـد أّي مـذه  فلسـفي ولذا فنحن هنا ـ وبدون أيّة محاولة لتأ

ل فـي بعـض  أو نفسي أو تحليلي أو رّده ـ نحاول التركيـز والتأمـُّ

ــة  ــا ـ والســعي لدراس ــي نظرن ــة أصــالة ـ ف ــول الف ري ــّمِ المي أه

المختلفة لهال وسيرها التكامليل وأنما  النشا ات التـي   المراحل
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يقوم بها اإلنسـان إلشـباع تلـع الميـول فـي الظـروف والمراحـل 

ن حياتهل بننا بذلع قد نست يع اكتشاف سـبيل لمعرفـة المختلفة م

الكمال الحقيقي والهدف النهائي لننسان  ذلع أن الميول الف ريَّة 

هــي مــن أشــّد القــوى اإلنســانيّة ـ التــي أوداتهــا يــد الخلقــة فــي 

أاماق اإلنسان ـ أصالة وامقا ل لكي ين لق بدافع منها في تحركه  

ــالق ــتعينا  بـ ــعيهل مسـ ــته وسـ ــابية ونهضـ ة واالكتسـ ــّ وى ال بيعيـ

 واالمكانات الخارجيّةل و اويا   ريق كماله وسعادته 

واليهل فّّن الوجهة أو اإلتجاهـات التـي تعيِّنهـا هـذه الميـول 

ر المغنا يســي تمامــا  ـ إلــى الهــدف  يمكنهــا أن تهــدينا ـ كالمؤشــّ

 والمسير النهائي الم لو  

ـ بكِل دقّة وصبر ولهذا فّنه ينبغي أن نرّكز الى هذه الميول  

وتحّمل ـ فنتأّملها تماما ل متجنِّبين أّي حكم سـابقل ورأي مرتجـل 

ةل مـن يّـ سريعل لكي نصـل ـ بالتـالي ـ إلـى نتيجـة صـحيحة ق ع

 خ ل تأم تنا الدقيقةل فنحصل الى مفتاح السعادة المنشودة 

 

 اإلدراع ومراتبه:

 لننسان ميل ف ـري للمعرفـة واإل ـ ع واإلحا ـة بحقـائق

الوجودل ويبدو هذا الميـل منـذ أوان الصـبال وال يفـارق اإلنسـان 

 حتى نهاية حياته 

إّن تساؤالت اب فال المتتابعـة تـدل الـى وجـود هـذا الميـل 
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ــه اتســعت  ــل وقدرات ــا ارتفعــت اســتعدادات ال ف الف ــرّيل وكلّم

تساؤالته وتعّمقتل وكلّما اضيفت إلى حصيلته الذهنيّة معلومـات 

 مجهوالت أكثر ومسائل أخرى  أكثر  رحت أمامه

فاالتجاه العام للقوى اإلدراكيّة ـ التي تشـّكل وسـائل إلشـباع 

ة الكاملـة بعـالم الميل الف ـري  هذا   ـ يسـير نحـو اإلحا ـة العلميـّ

الوجودل بحيث ال يخرج أّي موجـود اـن الـدائرة الواسـعة التـي 

مـن يسعى لها هذا الميلل فلندرس ـ إذن ـ السير العلمّي لننسـان  

نق ة شرواهل ونتابعه خ ـوة خ ـوة لنـرى إلـى أيـن ينتهـي بـه 

 الم اف 

ةل  ــّ ــن حواســه الظاهري ــالم م ــن الع ــة اإلنســان ا ــدأ معرف تب

وارتبا  أجهزة البدن بابشياء التي تقع قبالهل ويقوم كّل من هـذه 

ابجهزة الحسيةل من خ ل التفاال الخاّص مع ابشياءل بّيصال 

 لورل والصوتل والحـرارةل والرائحـةبعض اآلثار ـ من قبيل الن

وال عم ـ إلى اباصا ل ومن ثم إلى الم ل وبهذا يدرع الكيفيات 

والحاالت المتعلّقة بظواهر ابشياء الماديّة الكائنة في مجال معين 

 أمامه 

ــل  ــر كــاف إلشــباع المي ــاقص وغي ي ن إال أن اإلدراع الحســّ

نسـانل بنـه الف ري الغريزي ل   ع ومعرفة الحقيقـة لـدى اإل

ــة  ــياء المحسوس ــواهر ابش ــن ظ ــة م ــات معين ق بكيفي ــّ أوال : يتعل

وأاراضهال دون أن يست يع شمول كـّل الكيفيـات ل فضـ  اـن 
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شـــــمول ذوات ابشـــــياء وجواهرهـــــال أو شـــــمول ابشـــــياء 

ال محسوسة  وثانيا : فّّن مجال امل هذا اإلدراع الحّسي محدود 

ر إال ابنـوار التـي بظروف خاصةل فـالعين ال تسـت يع أن تبصـ

ميكرون وال يزيد   %4تتراوح أ وال أمواجها بين ما ال يقل ان  

ميكــرونل فــ  يمكننــا ـ لــذلع ـ أن نبصــر النــور فــوق  %8الــى 

البنفسجي أو مادون ابحمرل وكذلع فّن االذن يمكنهـا أن تسـمع 

ذبذبـة فـي   16000و  30ابصوات التـي تتـراوح ذبـذباتها بـين  

ذلع سائر االدراكات الحسية فـّن لهـا شـرو ا  الثانية ال غيرل وك

ةلفالعين  معينة  وثالثا : فّّن بقاءها قصير جدا  من الناحيـة الزمانيـّ

وابذن ـ مث  ـ يمكنهما أن تحتفظا بـأثر النـور والصـوت خـ ل 

شــر ثانيــة واحــدة ال أكثــرل وبمجــّرد انق ــاع ارتبــا  الجهــاز اُ 

 اإلدراع الحّسي مع الخارج ينسدُّ با  المعرفة و

هذا وأن لألخ اء الحّسية حديثها الذي يكشف ان ادم كفاية 

 االدراكات الحسية بشكل أوضح 

إال أن سبيل المعرفة واإلدراع ال ينحصر بابجهزة الحسيةل 

إذ توجد في اإلنسان ـ مث   ـ قـوة أخـرى تسـت يع ـ بعـد انق ـاع 

تسلّمتها منـه ارتبا  البدن بالعالم المادي ـ أن تحتفظ باآلثار التي  

بأسلو  خاصل وتعكسها في مواقع الحاجة الـى صـفحة الـذهن 

ئ  المدرع  كما أن للذهن قوة أخرى تدرع المفـاهيم الكليـةل وتهيـّ

الــــذهن لحصــــول التصــــديقات والقضــــايا وتيســــير التفكيــــر 
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 واالستنتاجات الذهنيّةل سواء التجريبيّة وغير التجريبيّة 

ع ويست يع اإلنسان ـ بواس ة هذه ال قوى الداخليـة ـ أن يوسـِّ

من دائرة إدراكاتهل ويستنتن بعض النتائن من تجاربه وإدراكاتـه 

الف ريَّة والبديهيّةل وإن تقدم الفلسفة والعلوم والصـنااات رهـين 

ةل مـع م حظـة التفـاوت بـين الفلسـفة  ة العقليـّ هذه القوى البا نيـّ

ــوم ينصــ  البحــث اــن خــواّص  والعلــوم ابخــرىل إذ فــي العل

لموجودات وآثارهال ل سـتفادة منهـا فـي تحسـين المعيشـةل فـي ا

حين ينص  الهـدف ابصـلي فـي الفلسـفة الـى معرفـة ماهيـات 

 ولية لها لية والمعابشياءل والرواب  العلّ 

ال تـتم بـدون معرفـة  وواضح أن المعرفة الكاملة لموجود ما

ه الله الوجوديّةل أو كما ابّر الشي  الـرئيس ابـن سـينا فـي كتابـ

حه شرحا  وافيا  حيث قال: )ذوات ابسـبا  َشرَ )برهان الشفاء( و

 ال تعرف إال بأسبابها( 

وبّن هذه المسيرة في إ ار البحث ان العلل تنتهي إلى ذات 

سير العقل لننسان ينتهي إلى ارئ تعالى فيمكننا أن نستنتن أن الب

 معرفة و تعالى 

امـل العلمـي لننسـان وقد تصّور الكثير من الف سفة أّن التك

ينتهي إلى هذا الحّدل ومن هنا تصوروا أّن الكمال اإلنسـاني ـ أو 

ة  بتعبير أدق ـ الكمال العلمي لننسان ينحصر في المعرفة الذهنيـّ

التأمل ابامق في مت لبـات الف ـرة   أنّ   الكاملة لعالم الوجود  إالّ 
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بهـذا   نـع تمامـا  تيوضح أن غريزة  ل  الحقيقة في اإلنسان ال تق

ــة واالدراع  ــة العينيـ ــ  المعرفـ ــل تت لـ ــن اإلدراعل بـ ــّد مـ الحـ

الحضــوري والشــهودي لحقــائق الوجــودل ومثــل هــذا اإلدراع ال 

 يحصل بواس ة المفاهيم الذهنيّة والبحوث الفلسفية 

حت ـ  إن التصورات والمفاهيم الذهنيّة ـ مهما اتسعت وتوضـّ

ةل ويبقـى ا لفـرق بينهـا وبـين ال تست يع أن ترينا الحقـائق العينيـّ

ة نفســها كــالفرق بـين مفهــوم الجــوع والحقيقــة  الحقـائق الخارجيــّ

 الوجدانيّة له 

ان المفهوم الذي نملكه ان الجوع هو تلع الحالة التي نحس 

بها اند احتياج البدن للغذاءل أما إذا لم يحس اإلنسـان بمثـل هـذه 

ل الحالة فّنّه ال يست يع اإلحسـاس بهـا اـن  ريـق هـذا المفهـوم

كذلع الفلسفة فّنها تست يع أن تع ينا مفاهيم حقائق الوجـود مـن 

و إلى المادةل إال أن معرفـة الحقـائق العينيـة وشـهودها يختلـف 

كثيرا ان هذه المفـاهيمل وإن ابمـر الـذي يـروي لهفـة الغريـزة 

ــم الحضــوري واالدراع  ــو العل ــل ه ــكل كام ــة بش ــ  الحقيق ل ل

م إلدراع مقوماتهـا وارتبا اتهـا الشهودي للحقائق العينيةل الـ ز

الوجوديةل ومتى ما شوهدت كل الموجودات االمكانيّة الى شكل 

تعلُّقات وارتبا ات باهلل القيوم المتعال فّنَّ كّل المعلومات العينيّة 

ترجع ـ في الحقيقة ـ إلى العلم بحقيقة مستقلة أصيلةل ويكون كـل 

 شيء ظ   أو مظهرا  لها 
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 القدرة ومظاهرها:

ومن الميول الف ريـة لننسـان الميـل للقـدرة والتسـل  الـى 

الموجودات ابخرىل ويبرز هذا الميل من أوان ال فولةل ويسير 

مع اإلنسان حتى نهاية حياتهل  بعـا  مـع م حظـة الفـروق التـي 

ينتجها اخت ف السنين وفصول الحياة والظـروف الخارجيـة فـي 

ــذه ــدرة ه ــات الق ــ لمتعلق ــع الرضــيع الس ــةليم تحري ــه  التربي ليدي

ها ا مة لورجليهل والتحرع الذي ال يقبل التع  والكلل لل فلل ك

الى هذه الحاجة الف ريةل ثّم تتسع دائرة ما يت لبه من سـي رةل 

 ال نهاية له  وتمتدُّ إلى ما

ويتمُّ العمل واالسـتفادة مـن ال اقـة وبسـ  القـدرة فـي بـادئ 

وباالسـتناد  لالبـدنابمر بواس ة اباصا  الحركيّة واضـ ت  

ة ال غيـرل وهـذه الحركــات المتتابعـة لل فــل  إلـى القـوى ال بيعيــّ

نفسها تسااده بمقتضى الغريزة الـى تقويـة نفسـهل وشـيئا فشـيئا  

تقوى اض تهل وتسـتعد للقيـام بأامـال أكبـر وأصـع ل إلـى أن 

يصـل إلــى أوج قدرتــه البدنيــة وشـبابهل ثــم تبــدأ مرحلــة الركــود 

لمجالل ثم مرحلة الضعف والشـيخوخةل حيـث والتوقف في هذا ا

تبدأ قواه البدنيَّة بالتحلُّلل إال أن الميل الشديد للتسـل  فـي أامـاق 

 اإلنسان ال يخبو م لقا  

ــالقوى  ــي ب ــل  ال يكتف ــدار والتس ــبيله ل قت ــي س ــان ف واإلنس
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ال بيعيةل بل يسعى بمعونة العلوم والصنااات الختـراع وسـائل 

كائنـات لصـالحه  وواضـح جـدا الـدور أفضل للتسل  وتسـخير ال

ة ـ خصوصــا فــي  الــذي لعبتــه االكتشــافات واالخترااــات العلميــّ

العصـور ابخيـرة ـ ومــا سـتلعبه فـي مجــال إشـباع هـذه الميــول 

 الف ريّة 

بــل إن اإلنســان لــم يمتنــع حتــى اــن اســتخدام أبنــاء نواــه 

اإلنســاني فــي ســبيل تحقيــق تســل هل إذ امــل بمقتضــى قدراتــه 

ــ ــبل وإمكانات ــتى الس ــتثمارهم بش ــتخدام اآلخــرين واس ــى اس ه ال

 والوسائل 

الــى أن هــذا الســعي المحمــوم للحصــول الــى المواقــع 

والمناص  االجتمااية واالاتباريّة الـى صـعيد الشـع  الواحـد 

وامل شع  ما الى استعمار اآلخرين واستعبادهم وجعلهم تحت 

ه قـد يتّخـذ نفوذه  إنما يعبر ان ت بيـق لهـذا الميـلل إذ إن ت بيقـ

شك  صحيحا ومعقـوال ل وقـد يتّخـذ شـكل التجـاوز الـى حقـوق 

 كاالستعمار واالستثمار الظالم  لاآلخرين بأشكاله المختلفة

ف  ثم إن هذا السعي المتزايد لتحقيـق القـدرة الكبـرى ال يتوقـّ

ــل  ــدل بـ ــذا الحـ ــد هـ ــاولانـ ــة  يحـ ــوى ال محسوسـ ــمول القـ شـ

ه الفـروع العديـدة للعلـوم والميتافيزيقية   ابمر الذي توضحه هذ 

الغريبةل وتسخير الجن وابرواح وأنواع الرياضات النفسيّةل مما 

يكشف ان السعي العجيـ  لتوسـعة القـدرة وبسـ  نفوذهـا الـى 
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 مختلف الحقول 

ــوى  ــدرة لتســخير كــل الق ــى فــرض حصــول الق ولكــن وال

المحسوسة وغير المحسوسةل هل يصل اإلنسان إلى حـّد كمالـهل 

 ماقه حاجته وا شه إلى القدرة بشكل كامل؟وتشبع في أا

ــة ـ  ــت متنواــة واظيم ــا كان ــوى ـ مهم ــذه الق ــت ه وإذا كان

محكومة لقوى أالـى وسـل ة أوسـع فهـل يمكننـا أن نتصـّور أن 

 الميل اإلنساني ال نهائي قد أشبع تماما ؟

إن من الواضح أن هذا الع ب الف رّي لن يـروى تمامـا  إال 

وإال فـّن سـعي اإلنسـان  لقدرة ال نهائيةإذا اتصل اإلنسان بمنبع 

 ال موح سيبقى مستمرا  ب  نهاية 

 

 الح  والعبادة:

يوجد في اإلنسان ميل ف ري آخر ليس هو من سن  المعرفة 

والقدرةل بل هو ميل للتجاذ  واالتصال الوجـودي واإلدراكـي   

ولّما لـم يكـن هـذا الميـل معروفـا  لـدى المـاء الـنفس والمحلّلـين 

فــان  انيينل فــّنهم لــم يبحثــوا حولــه بالمقــدار الكــافيل ولــذ النفســا

 توضيحه ليس بابمر السهل 

ما يجذبه إليه كمـا  نا يجد في نفسه مي  وتعلقا  بشيء  إن أيّا  م

يجــذ  المغنــا يس المعــادن إليــه  ولهــذا الجــذ  مراتــ  وآثــار 

مختلفةل وقد يصل اخت ف المرات  إلى حد يوج  التشـكيع فـي 
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 المرات ل وهل إنها من ماهيّة واحدة أم ال؟ هبين هذ  وجود جامع

وإّن أوضح تجّل للمحبة الف ريّة يكمن في ابمل حيث تغرق 

ذة انـدما تـرى  فلهـال وتتلقّ  فـه بابحضـان وت ابـه في االم اللـّ

وتراقبه  إن حّ  ابم هو من أروع تجلّيات المحبَّة الف ريَّة التـي 

فأنتجوا  لا  والشعراء  ـ الكتّ ألهمت مظاهرها ـ الى مدى التاري

 في ذلع أروع النتاجل وهكذا محبّة اب  لولده 

والى غرار هذا الحـّ ِ توجـد روابـ  الحـّ ِ ـ أيضـا  ـ لـدى 

االبن تجاه أبويهل وبين اإلخـوة وابخـوات وسـائر أفـراد العائلـة 

التي تتـراب  فيمـا بينهـا بوشـائن  بيعيـة  وكمظهـر آخـر للحـّ ِ 

مــا نجــده بــين أبنــاء النــوع الواحــدل كــالتراب  والميــل الف ــري 

اإلنساني العام الذي يشدُّ الناس بعضهم إلـى اآلخـرل حيـث تشـتد 

هذه الراب ة كلّما أضيفت إليه اناصـر أخـرىل كراب ـة المدينـة 

الواحدةل أو الجوارل أو وحدة السنل أو الزواجل أو اتحاد المعتقـد 

 والمسلع وغير ذلع 

لهذه المحبة يبـدو فـي ميـل اإلنسـان   كما أن هناع تجليا آخر

لبعض ابشياء التي يستفيد منها في حياته الماديةل والتي لها دخل 

 في تأمين حاجاته مثل: المال والثروة واللباس والمسكن 

ومن تجلّياته شوق اإلنسـان وميلـه بالنسـبة للكمـال والجمـال 

وابشياء الجميلة ل وخصوصا ابنـاس ذوي الحـظ مـن الجمـالل 

إلنسان يميل لألشياء التي تروي ظمأه للجمـالل وتألفهـا روحـه فا
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 ونفسه 

والــى هــذا النســق ن حــظ الميــل اإلنســاني بنمــا  الجمــال 

المعنـــوي مثـــل: جمـــال المفـــاهيم والتشـــبيهاتل واالســـتعارات 

ة والشــعريّة التــي  والكنايــاتل وجمــال ابلفــاظ والعبــارات النثريــّ

 يعشقها أربا  الذوق المرهف 

من مثل الكمـال والجمـال الروحـي وابخ قـي الـذي وكذلع  

ل وهكذا جماالتهيهيم فيه الماء النفس والماء ابخ ق ويؤّكدون 

الجمال العق ني مثل: رواة التنظيم في هذا الوجود الذي يسـحر 

ألبا  الحكماء والف سفةل أو الجمال الوجودي الـذي يـدرع ابـر 

جـة ال يعنـي الوجـود الشهود العرفانيل حيث يصل ابمر إلى در

 ﴾ الذي أحسَن كلَّ شيء خلق ُ ﴿فيها سوى الجمال: 

وكلما قويت حّصة الموجود في الوجودل وتأّصل الوجود فيه 

 كانت مشاهدته وجماله أشّد إاجابا  وأروع تأثيرا  

ــدار ســعته  ر ـ مق ــّ ــّّن أّي موجــود يعب ــرى ل ف ــارة أخ وبعب

ة وقابليّتـه ـ اـن إشـراق للنـور اإللهـ يل وكلّمـا تكاملــت الوجوديـّ

 حصته الوجودية أمكنه أن يعرض إشراقا  أشد ورواة أاظم 

ــا أن نتصــّور للحــّ  ـ مــن حيــث الشــّدة  وبشــكل اــام يمكنن

 والضعف ـ مرات  ث ث هي:

ابولى: المرتبة الضعيفة التي تقتضي القر  إلـى المحبـو  

في الظروف العاديةل دون أن يصـح  ذلـع أي نـوع مـن أنـواع 
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 إليثار التضحية وا

ن ـ باإلضــافة إلرادة  الثانيــة: المرتبــة الوســ ى التــي تتضــمَّ

القر  من المحبو  ـ نواا  من التضحية فـي سـبيلهل ولكـن إلـى 

 للشخص  يةالمستوى الذي ال يتنافى مع المصالح الكلّية ابساس

الثالثة: مرتبة اإلاجـا  العميـق التـي ال تمنـع اإلنسـان مـن 

ضحية في سبيل المحبو ل ف  لّذة لـه تقديم أّي نوع من أنواع الت

بااه وتحقيق رغباتـه فـي مختلـف الحـاالتل بـل يعتبـر إال في اتّ 

لتذاذه في تعلقه وارتبا ـه الوجـوديل وبالتـالي فـي الفنـاء إكمال  

ونسيان النفس أمامهل ولذا فهو يعيب في غاية اللّذة اندما يخضع 

المرتبة مـن   لمحبوبةل ويقّدم له فروض الوالءل فتلع هي آية هذه

المحبّة التـي تـؤدي باإلنسـان بن يقـدم إرادة المحبـو  الـى أي 

 شيء سواها ب  أي تحفظ 

ومن الواضح أن المحبة والشوق بالنسبة لشيء كلّما تأّججت 

واشتّدت كانت اللذة الحاصلة من تحقيق ذلـع الشـيء والوصـول 

إليه أكبـر وأشـد  ومـن جهـة أخـرى نجـد أن كمـال اللـذة يـرتب  

ــو أن بمســ ة والقيمــة الوجوديــة للمحبــو    إذن فل ــّ توى الم لوبي

ــواع الحــّ  بالنســبة باظــم الموجــودات  ــع أشــّد أن شخصــا  امتل

وأكبرها قيمةل وأدرع هذه القيمة الوجودية بدقّة فّنه ـ بالوصـول 

إلى محبوبة هذا ـ يكون قد حاز أروع اللـذاتل فـّذا افترضـنا أن 

مكانيّة والزمانيّةل بل كـان هذا الوصول غير محدود بالظروف ال
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وصوال  دائمـا  وفـي أّي مكـان فـّّن هـذه الحاجـة الف ريـة سـوف 

 تكون قد أشبعت بشكل تامل ولم يبق في إشبااها أي قصور 

والى هذا  فّّن هذا الميل الف ريَّ ال نهائي يتجه نحو حـّ  

متــأّجنل لمحبــو  كامــل جميــل كمــاال وجمــاال  م لقــا ل لــه أشــّد 

ــرواب  ال ــرى ال ــن لننســان أن ي ــث يمك ــة باإلنســانل بحي وجودي

وجوده هو قائما  بهل وفانيا  فيهل ومتعلقا  تمام التعلق بـهل وبالتـالي 

فهو يحقّق الوصول الحقيقّي إلى محبوبةل ف  يسـت يع أي شـيء 

 ين بأن يفصل بين هذين الحبي

أما محبّة أّي موجود آخر ال يملع هذه ابمور فّنها ال يمكـن 

هــذا الميــل الف ــري إشــبااا  نهائيــا ل وإنمــا يقتــرن بهــا  أن تشــبع

 الهجران والهزيمةل والفراق والعذا  
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ل في وجوده وبكّلِ وضوح ـ أنّه  يدرع كلُّ إنسان ـ بأدنى تأمُّ

بف رته يبتغي اللّذة والراحة والسعادةل ويهر  من ابلم والعذا  

نسان ـ الذي ال يكلُّ فـي حياتـه ـ والشقاء  وهكذا ينص  سعي اإل

ان الحصول الى لذّات أكثر وأقوى وأكثر دواما ل والفـرار مـن 

ابقـل   الـىاآلالم وأنواع العـذا  وابمـراضل أو التقليـل منهـا 

واند التزاحم فّن اإلنسان يقارن بين ابمرين  فيتقبّل ابلم القليل 

ذة في سبيل الخـ ص مـن العـذا  وابلـم الشـديدل ويضـحّ  ي باللـّ

 المحدودة في سبيل ابشد وابكثر دواما  

كما أن مقتضى العقل والف رة واإلنسانيّة أن يتحّمل اإلنسان 

لي   للوصول إلى لّذة كبرى ودائمةل وان يغضَّ النظر ان قاذاب ا  

لّذة قليلة للخ ص من العذا  الكثير   وإنع لتجد كّل التصـرفات 

هذا المعنـى   أمـا مـا يحـدث مـن العق ئية قائمة الى أساس من  

ذات  اخــت ف فــي التصــّرف بــين ابفــراد فــي تــرجيح بعــض اللــّ

واآلالم فهـو نـابع مــن اخـت فهم فـي التشــخيصل أو خ ـئهم فــي 

 الحسا ل ومن اوامل أخرى سنتحّدث انها فيما بعد 
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فاللذة إذن ـ من جهة ـ دافع للنشـا  والسـعي الحيـاتيل ومـن 

لهذا النشا ل ومن جهة ثالثة يمكـن جهة أخرى هي نتيجة وثمرة  

أن نجعلها كماال  للموجودات ذات الشـعور واإلدراعل بااتبارهـا 

 فراد استعداد الحصول اليها التلع امصفة وجوديّة ي

وإّن العمل الذي يؤّدي إلى حصول لّذة وخ ص من ألم مـال 

 يقع موقع اإلرادة اإلنسانيّةل فهو ـ أي اإلنسان ـ يح  كلَّ ما يلتـّذ 

بهل وهكذا يأتي تعبير الحّ ِ بالنسبة للعمل والصـفات المرغوبـة  

 ومن هنا تتوضَّح الع قة بين اللّذةل واإلرادة ل والح  

ز اإلنسـان الـى لـّذة معينـة  وينبغي أن نلتفت إلى أنّه قد يرّكِ

يحتاج الوصول إليها إلى مقّدمات كثيـرةل ومـن هنـا فهـو يصـّمم 

كـّل منهـا ـ بـدوره ـ مقّدمـة   نكـوالى القيـام بأامـال يمكـن أن ي

لآلخرل ولكّن الواقع هو ان اإلرادات المتعلّقة بهذه ابامال أشعّة 

من تلع اإلرادة ابصليّةل التي تعلّقت بالعمل ابصلّيل الذي رّكز 

 اليه اإلنسان من أّول ابمر 

وهكذال فالح ُّ ابصيل يتعلّق بموجـود يسـعى إليـه ويرغـ  

ة إليه بابصالة  وفي   ة وفرايـّ ظّل ذلع تحصل له رغبـات جزئيـّ

ق الوصـول إلـى أّي منهـا لـّذة  إلى مقّدماته ومتعلّقاتهل حيـث يحقـّ

 فرايّة ونسبيّة بمقدار ارتبا ه بذلع الم لو  ابصيل 

وقد رأينا ـ في ما سبق ـ أن الكمال الحقيقّي لننسان هو آخر 

ة الــى المراتـ  الوجوّديــةل وأالـى الكمــاالت التـي يمتلــع القـدر
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الوصول إليهال أما الكماالت ابخرى فهي تمتلـع صـفة مقّدميـةل 

وهي كماالت آليّة نسبيّةل وترتب  مقدميّتها بمقدار تأثير أّي منهـا 

في إيصال اإلنسان إلى كماله الحقيقيل وان كان الكمال الحقيقـي 

 نفسه له مرات  مختلفة 

ــّّن الم لــو  ابصــيل لننســان هــو الكمــال  والــى هــذال ف

ة تتبـع مقـدار  الحقيقيل أما م لوبيَّة ابشياء ابخـرى فهـي فرايـّ

 أثرها في حصول الكمال الحقيقي 

 وكذلع فّن اللّذة الّتي ي لبها اإلنسان بابصالة هي اللّذة التي

نسـبيَّةل ذلـع انـا  ات فرايـةي لبها حين تمتلع سائر المقدمات لـّذ 

صـل مـن الوصـول قلنا آنفا  إن اللـذَّة ابصـيلة هـي تلـع التـي تح

 للم لو  ابصيل 

ل اللّذة االصيلةواليهل فمعرفة الكمال الحقيقي تستلزم معرفة  

لة معرفـة الكمـال ياللّذة االصوكذلع العكس  حيث تت لَّ  معرفة 

أسمى لّذة ممكنة لننسانل فّّن   لة تمتلعيالحقيقي وبن اللّذة االص

كنـه ان يقـّدم لة تـ زم معرفـة الشـيء الـذي يمية االصذ معرفة اللّ 

وأسماها وأكثرها دواما ل ومن هنا فلو ارفنا  ل نسان أكثر اللّذات 

ــال  ــذ بابصــالة والكم ــا اللّذي ذة ارفن ــّ ــر الموجــودات منحــا لل أكث

 الحقيقي لننسان 

ــب  اخــت ف  ذة وس ــّ ــي حقيقــة الل ل ف ــّ ــي ـ إذن ـ التأم فينبغ

  مراتبهال لكي نعرف أسمى اللّذات اإلنسانيّة وأشّدها دواما  
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 فما هي اللّذة؟ وما هي أسمى اللّذات اإلنسانيّة؟

أن ما نراه في وجودنا ونعبّر انه باللّذة هـو حالـة إدراكيـةل 

تحصل لدينا اند حصولنا الى شيء نهواه ونرغـ  فيـهل وذلـع 

حين نعلم أنه هو الم لو  كمـا نعلـم ونلتفـت إلـى حصـوله  إذن 

الم لـو  فـّّن هـذا   فّنا إذا لم نكن نعلم بأّن ما حصلنا اليـه هـو

الحصــول لــن يتــرع لــّذة فــي وجودنــال وكــذلع إذا لــم نكــن نعلــم 

 بحصوله لدينا فّنّا لن نلتّذ بشيء 

ف ذة يتوقــّ ـ باإلضــافة لوجــود الشــيء  واليــهل فحصــول اللــّ

الم لو  والشـخص الملتـّذ ـ الـى امـت ع قـوة إدراكيـة خاصـة 

ف الى يمكن أن يدرع بها حصول الشيء الم لو ل وكذلع يتوقّ 

معرفة الم لو  وااللتفات لحصولهل أّما المراتـ  المختلفـة للـّذة 

ةل وإمــا  فهــي تــرتب  إمــا بــالقّوة المدركــةل وإمــا بنــوع الم لوبيــّ

 بالتفات اإلنسان إليها 

لتذاذ شـخص بأكلـة معيّنـة أكثـر منـه إفمن الممكن أن يكون  

ة الذائقـة لديـه أقـوى وأسـلم   لدى شخص آخرل وذلع بّن الحاسـَّ

كما يمكن أن يلتذَّ إنسان ب عام أكثر من غيرهل بنه كان مرغوبا  

لتذاذ شخص ما ب عـام معـين حـال إلتفاتـه إلديه أكثر  وقد يكون  

الكامــل أكثــر منــه حــال فقــدان هــذا االلتفــات وتوجهــه لألشــياء 

لتذاذ تلميذين بمعرفة معيّنة نتيجة اخـت ف إابخرى  وقد يختلف  

المعيّنة وضـرورتها ومـدى تأثيرهـا تصورهما ان هذه المعرفة  
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 في كمال اإلنسان وص حه 

كمــا أّن مــن الواضــح أّن دوام اللــّذة مــرتب  بــدوام ظــروف 

ــة  رت حال ــّ ــو ل أو تغي ــيء الم ل ــت ذات الش ــّذا فني ــال ف تحققه

ه  ر تصـور الشـخصل أو اختلفـت حالـة التوجـّ الم لوبيّةل أو تغيـّ

 ري   إليهال فّّن اللّذة المفروضة سوف تتغيّر ب 

وهذا التعّدد الذي ن حظه بين الـذات الملتـّذة والشـيء اللّذيـذ 

ذات المتعارفـةل إال أننـا  وشرائ  حصول اللّذة نجده في اموم اللـّ

قد ال نجد هذا التعدُّد في حقيقـة اللـذَّة فـي حـاالت أخـرىل بحيـث 

نستعين بنوع من التحليل المفهوميل حتى يمكننـا اسـتعمال كلمـة 

 حالتي: العلمل والحّ   في وهذا ما نجده )اللّذة( فيها 

فمث   يلزم ـ لكي يحصل العلم ـ أن تكون هناع ذات االمـةل 

ــى  ــم(  إال أّن المعن ــداى )العل ــالم ت ــومل وصــفة للع ــيء معل وش

ــم  ــة )العل ــي حال ــن أن يصــدق ف ــذي يمك ــو ال ــذلع ه ــّي ل التحليل

ن الحضورّي( للنفس بوجودهال أو الم و تعالى بذاته بالّرغم مـ

 أنه ال يوجد أّي تعدد بين العلم والعالم والمعلوم 

ه يسـتلزم فــرض ذات  وكـذلع المفهـوم المتعـارف للحــّ  فّنـّ

محبّة وشيء محبو  وحالة حّ ل إال انه في حالة حّ  الـذات ال 

 يوجد مثل هذا التعّدد الخارجي 

والى هذال فيمكننا أن نجد مصاديق للّذة ال تحتاج إلى التعدد 

مـث  يمكننـا أن نقـول فـي المجـال اإللهـي: إن الـذات المذكور  ف



 العودة إلى الذات   48

المقّدسة ملتّذة من ذاتها بذاتهال وإن رّجح بعض العلماء أن نعبـر 

في هـذا الخصـوص بالبهجـة بـدال مـن اللـذة  وكـذلع ابمـر فـي 

المجال اإلنسانيل فّنه يمكن القول بأّن اإلنسان يلتذ بوجودهل بـل 

اللـّذة التـي تحصـل لديـه مـن   إن ذاته هي أح  ابشياء إليهل فّنّ 

مشاهدة ذاته مع االلتفات لم لوبيتها هي أكبر من أّي لّذة أخرىل 

بل إّن كّل اللّذات ابخرى هي ظ ل من اللذة التـي تحصـل لديـه 

ها تحصل الى أساس الوصول إلى شأن من شـؤونه نبوجودهل ب

 وكمال من كماالته 

متعارفة فهو الـى أما ما نراه من ادم االلتذاذ في الحاالت ال

أسـاس اـدم االلتفـات  ومتـى مــا توجـه إلـى ذاتـه بشـكل كامــلل 

وانصرف اـن ابشـياء ابخـرى الـى أثـر العوامـل الخارجيـةل 

ــز  ــيّة وتمرك ــر الرياضــة النفس ــى اث ــرىل أو ال ــار الكب كابخ 

اإلدراعل فّنّه ستحصل لديه لذة غير اادية ب  ري   فلـو صـدر 

يقبل النقضل ثـّم التفـت إلـى   حكم بّادام شخص وبشكل قا ع ال

انتفاء الحكم فّنّه ستحصـل لديـه لـّذة ال يمكـن مقارنتهـا بأيـة لـّذة 

 أخرى 

ومن ال بيعـي أن اللـّذة فـي هـذا المثـال ـ وإن كانـت تـرتب  

ــة  ــن زاوي ــا م ــا ـ ولكنّه ــأس منه ــد الي ة بع ــّ ــاة الدنيوي ــودة الحي بع

يدة لبحثنا توضيحها لشوق اإلنسان إلى الحياة وااللتذاذ بوجوده مف

 هنا 

والحاصل  إن اللّذة التي تصلح لدى اإلنسان إما تكون نابعـة 
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من وجودهل وإما من كمالـهل وإمـا مـن الموجـودات التـي يحتـاج 

إليهــال ويــرتب  بهــا بنحــو مــن أنحــاء االرتبــا  الوجــودّي  فــّذا 

قي يـرتب  است اع أن ينظر إلى وجوده الى أساس أنه وجود تعلّ 

قــات بحيــث يكــون كــل االرتبا ــات والتعلّ بموجــود تنتهــي إليــه 

غنيا  لننسان اـن أي شـيءل فّنـه حينئـذ سيحصـل االرتبا  به مُ 

ق بـه ات  وإذا نظـر إلـى وجـوده الـى أنـه التعلّـ الى أسمى اللـّذ 

نفسهل ولم ير لـه أي اسـتق لية انـهل فسـوف تحصـل لديـه اللـّذة 

حقيقـي االستق لية من ذلع الموجود  والى هذال فّّن الم لو  ال

لننسان والذي يلتذ منه أسمى اللذات هو موجود يقوم بـه وجـود 

ق به اينـهل اإلنسانل حيث يكون وجود اإلنسان هو الرب  والتعلّ 

وان اللّذة ابصيلة تحصل له من مشاهدة ارتبا ه بهل أو مشاهدة 

نفسه حال كونه متعلّقة وقائمة بهل أو هي ـ في الحقيقـة ـ تحصـل 

 ن جماله وج له تعالى من مشاهدة إشعاع م

 ذروة الميول وغاية اآلمال:

والنتيجة التي تحصل من خـ ل التـأّم ت الماضـية هـي أن 

مدى الميول الف رية اإلنسانية يمتد إلى ال نهايةل ف  يعـرف أّي 

ضي أية محدودية أو توقف فـي مرتبـة معيّنـةل تمنها حدا ل وال يق

ل نهاية  وهذا من خواص بل إنها ـ جميعا  ـ تسوق اإلنسان نحو ا

اإلنســان الــذي يملــع ميــوال ورغبــات غيــر محــدودةل وال يقتنــع 

بسعادة موقتة محدودة  والواقعل أن هذه الخاصـيّة ال نهائيـة فـي 

الميول اإلنسانية أمر يقبله حتى الف سفة غير اإللهيينل بل تعتبر 
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 لننسان ان الحيوان  يةمن أهم المميزات ابساس

إن أهم انمـا  التفـاوت الرئيسـة بـين اإلنسـان يقول راسل: )

والحيوان هي إن الميـول البشـرية ـ خ فـا للرغبـات الحيوانيـة ـ 

  (1) غير محدودة وال يتيسر إرضاؤها بشكل كامل(

بـأمور مختلفـةل إال أنهـا ـ ق وبالرغم من أّن هذه الميول تتعل

لنهـائي في النهاية ـ ترتب  وتلتحم فيما بينهال ويتلّخص اإلشـباع ا

في شيء واحد هـو ابـارة اـن االرتبـا  بـالمنبع الم لـق للعلـم 

والقدرة والجمال والكمـال  وهـذه هـي خاصـيّة مراتـ  الوجـودل 

فّنّه مهما اشتّد وقوي وتكامل اتجه نحو الوحدة والبسا ةل وذلـع 

كالقوى اإلنسانية المتفرقة في مقام تعلّقهـا بالبـدنل والمتّحـدة فـي 

ن النفس فـي حـال وحـدتها وبسـا تها واجـدة حاّق النفسل إذ تكو

 لكماالت كّل القوى اإلنسانية 

 ومن هنا يعبّر الف سفة ان ذلع بقولهم 

 )والنفس في وحدتها كلُّ القوى( 

ذي يمتـد  ة ـ والـّ وهكذال فّّن ما ي لبه أّي من الميـول الف ريـّ

ــاع مــع ســائر  ــث يتحــد هن ــة حي مــداه مــن جهــة باتجــاه ال نهاي

هو في الحقيقة شـيء واحـدل ينظـر إليـه مـن زوايـا الم لوبات ـ  

نظر مختلفةل ويبحـث انـه مـن جهـات شـتىل وهـو ابـارة اـن 

االرتبا  بالموجود الم لق ال نهائي الكامـلل أي القـر  مـن و 

 تعالى 
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وفي مثل هذه الدرجة يجد اإلنسان ارتبا ه الكامـل بـالخلقل 

لتعلق والـرب  بـه ويجد نفسه متعلقا  ومرتب ا  بهل بل يجدها هي ا

اينــهل وال يجــد أّي نــوع مــن االســتق ل واالســتغناء  وفــي هــذه 

ة المقّدسـةل  المرتبة بالذات يجد كـّل االشـياء قائمـة بالـذات اإللهيـّ

ويحصل له الم حضوري بحقائق الوجودل وينعم ـ وفق استعداده 

الوجودّي ـ بأنوار الجمال والج ل اإللهيل ويشبع ميلـه الف ـري 

 قائق الوجود بمعرفة ح

وكذلع فّنه في هذه المرتبة التي ينفذ مـن خ لهـا إلـى منبـع 

القدرة ال نهائيةل وتبعا  الرتبا ه بهل يمكنه القيام بأّي امـل يقـع 

 في دائرة إرادتهل فيمكنه ـ حيئنذ ـ إشباع ميله الف رّي للقدرة 

وكذلع يست يع ـ في هذه المرتبـة ـ أن يحصـل الـى أسـمى 

سمى المحبوبينل وينال منتهى القر  والوصول درجات الح  ب

واالرتبا  الحقيقي به  وبتعبير آخرل فّنه يشاهد قربـه وارتبا ـه 

بأروع وضوح ل وهو ـ بالتـالي ـ ينـال أفضـل اللـذات وأدومهـا: 

ْقتَِدرٍ ﴿   (1)﴾فِي َمْقعَِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّ

ة اإلنسـانيّة وا لتـي تنبـع مـن و بقا  لهذال فّّن الميول الف ريَـّ

ــرة والصــورة  ة ابخي ــَّ الخاصــية اإلنســانية وهــي مقتضــى الفعلي

ة لــه  هــذه الميــول كلهــا تســوقه نحــو ال نهايــةل وال يــتم  النوايــَّ

إشبااها الكامل إال بالوصول إلى درجة القر  اإللهي واالرتبا  
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 بالعالم اببدي 

فالكمال الحقيقي لننسان هو ـ نفسه ل درجـة القـر  للبـاري 

ة فكلهـا مقـدمات جلّ  ة والروحيـّ  وا   أما سائر الكمـاالت البدنيـّ

ووسائل للوصول لمثل هذه الدرجـةل حيـث يسـتفاد منهـا بمقـدار 

تأثيرها في الوصول إلى الكمـال الحقيقـي ـ  بقـا للمقيـاس الـذي 

تحدثنا انه آنفا  ـ وليس أّي منها حتـى أسـماها وأل فهـا يعـد مـن 

ز اإلنسـانل فـ  لةل  يالكماالت اإلنسانية ابص وان كانت ممـا يميـّ

 نجدها اند الحيوان 

وبعبارة أخرى: إن اإلنسـان إنمـا يصـبح ـ حقيقـة وبالفعـل ـ 

ة ليخ ـو فـي سـبيل  إنسانا ل إذا است اع أن يعبر المرتبة الحيوانيـّ

القر  اإللهي  أما قبل أن يخ و في هذا ال ريقل فهو إما إنسان 

ل إلى هذا المقام فيه محفوظة بالقوة ـ ان كانت استعدادات الوصو

ـ وإما هو ساق  بشكل كاملل ومعدود مـن الحيوانـاتل أو أضـل 

منهال إن كانـت هـذه االسـتعدادات قـد انتفـت مـن وجـوده بسـوء 

 اختياره 

ومن هنا نجد القرآن الكريم يعدُّ الكافرين ـ الّذين فقدوا قابليّة 

رَّ ﴿: اإليمــان والعبوديــة ـ شــّر الــدوا  وأضــلَّ مــن ابنعــام إِنَّ شــَ

ِ الَِّذيَن َكفَُرواْ فَُهْم الَ يُْؤِمنُونَ  ِ ِعنَد َّللاه إِنَّ َشرَّ الدََّوابَّ ﴿  (1)﴾الدََّوابه

مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن الَ يَْعِقلُونَ  ِ الصُّ    (2)﴾ِعنَد َّللاه
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 ويقول في سورة اباراف:

  (1)﴾َك ُهُم اْلغَافِلُونَ أُْولَئَِك َكاألَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُْولَئِ  ﴿   

 فهل يمكن اشباع الميول الف ريّة بشكل كامل؟

هنا يمكن أن ت رح شبهة في الذهن حاصلها: أنه وإن كانت 

ى لنـا أن نعـرف أّن الميول الف رية تتجه نحو ال نهاية ولكـن أنّـ 

اإلشباع الكامل لها أمر ممكن الحصول؟ خصوصا مـع االلتفـات 

ــة  إلــى أن اإلنســان ـ نفســه ـ موجــود ضــعيف لــه قــدرات  بيعي

واكتســابيّة محــدودةل وهــي مهمــا قــدر لهــا مــن توســع البــد وأن 

 تتناهى من حيث الزمان وتفنى بالتالي اند الموت 

وحل هذه الشبهة ـ بالبيان الذي يناس  هـذا البحـث ـ هـو أّن 

دليل إمكان مثل هذا اإلشباع هو الف رة نفسـهال ذلـع أّن الميـول 

لواقعيات العينيـةل وهـي جـزء مـن قـوانين الوجـود الف ريّة من ا

ونواميسهل فهي من قبيل الجاذبيات التّي تحصل بواس ة الحواس 

ة نســبة  ــّ ــائق العيني ــى الحق ةل وتكــون نســبتها إل ــّ أو القــوى الذهني

 الكاشف إلى المنكشف ليأتي فيها احتمال المخالفة للواقع 

ا بـالموت فهـي أما مسألة محدوديّة القوى اإلنسـانيّة وانتهائهـ

مبتنية الى أصالة الماّدةل وانحصار الحياة بالحياة الدنيويّةل وك  

هــذين المبــدأين يخــالف الف ــرةل إذ إّن الميــل الف ــرّي اإلنســانّي 

ــا  ــه ـ مم ــو ـ بنفس ــدة ه ــاة الخال ة وللحي ــّ ــوق ال بيعي ــاالت ف للكم
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يب لهمال ويشكل دلـي  كافيـا  إلثبـات مـا وراء ال بيعـةل وإثبـات 

 اة ابخرويّة الحي

ــالف رةل إذ  و بيعــي أّن دليــل هــذا الموضــوع ال ينحصــر ب

يمكن إقامة براهين اقلية ونقلية متعددة اليـهل وهـا نحـن نكتفـي 

 :يبأحدها فيما يل

ل فــي نظــام الخلقــة يوضــح حقيقــة مهمــة هــي  إن  إن التأمــّ

ذرة فيها ألـى أكبـر مجـرة ـ تتبـع نظامـا    أصغرالمخلوقات ـ من  

ر ا للعقـــولل وأن بقـــاء العـــالم وحصـــول الظـــواهر بـــديعا  محيـــّ

ال محدودة رهينان بهذا النظـام المـتقنل المقـدرل الـدقيق  ومهمـا 

سمت العلوم فّنها ال تست يع أن تحدد بشكل أكبـر مـدى العظمـة 

ة فــي أســراره وحكمــه  وإن اخترااــات  فــي هــذا النظــامل والدقــّ

والرواب    اإلنسان المدهشة إنما نمت في ظّل كشف هذه ابسرار

 بين الموجودات 

والى هذال ف  يمكننا أن ننس  حصول أّي ظاهرة في العالم  

إلى المصادفة العميـاءل ونتصـوره أمـرا لغـوا  ال فائـدة فيـهل بّن 

حصولها معلول لهذا النظامل وهي بدورها جزء منه وق عـة مـن 

جهــاز الخلقــة العظــيمل ومــؤثرة فــي حركتــه نحــو هدفــه وغايتــه 

الواقـع إن مجـّرد وجـود انصـر ابـث ال فائـدة فيـه المنشودة  و

 يؤّدي إلى الفوضى والفساد 

والى هذا: فّّن وجود الميول الف ريّة في اإلنسـان ـ أيضـا  ـ 
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ة  ليس أمرا  ابثا  وبا   ل بـل هـو الـى العكـس اامـل مهـم لرقيـّ

وتكامله ووصوله إلى السعادة  ولو كانت سعادة اإلنسان وكمالـه 

ــعادة ــرة بالسـ ــول  منحصـ ــود الميـ ــّّن وجـ ــدودة فـ ة المحـ ــّ الماديـ

 ال محدودة سوف يصبح أمرا  لغوا  ب  فائدة 

ومن هنال فّّن إيجاد هذه الميول في أاماق اإلنسـان ـ انـدما 

ال يكون إشبااها ممكنا  ـ يشبه هداية اإلنسـان إلـى  ريـق معـيّن 

ه يسـتجمع كـل قـواه  وإشعاره بأنه  ريق  ويل بعيـدل بحيـث إنـّ

ال ريـقل ويتحـّرع نحـو هـذا الهـدف الموهـوم  ولكنـه   ل ّي هذا

ه أّن ال ريق علمِ دم فجأة ـ أثناء حركته السريعة ـ بصخرة تُ  يص

 مسدود ال منفذ له 

و بيعيل أن مثل هذا الخداع ال يناس  شأن الخالق الحكـيمل 

وإنما هو من امل الحمقى الذين يلتذون ـ نتيجة اقدهم النفسـيّة ـ 

هم وهـزيمتهمل فـّذا بـدا لهـؤالء المخـدواين بخداع الناس واـذاب

 السرا  راح أولئع الحمقى يضحكون بملء أفواههم من ذلع 

ُ ﴿يقول القرآن الكريم:   َق َّللاَّ ا َخلـَ أََولَْم يَتَفَكَُّروا فِي أَنفُِسِهْم مـَ

   (1)﴾السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما إِالَّ بِاْلَحقهِ 

وَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت .... َويَتَفَكَّرُ ﴿

  (2)﴾....َهذا بَاِطالا ُسْبَحانَكَ 
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  (1)﴾َوَما َخلَْقنَا السََّماء َواأْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما اَلِعبِينَ ﴿

  (2)﴾أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثاا َوأَنَُّكْم إِلَْينَا اَل تُْرَجعُونَ ﴿

 

 

 

 

 

 

 اإلمكان العقلّي ل رتبا  الوااي بالخالق 

 

كانت النتيجة التي خلصنا إليها من تأم تنا السـابقة هـي  إن 

اإلشباع الكامل ل حتياجات الف رية اإلنسانية ال يتم إال فـي ظـل 

اإلرتبا  الكامل الوااي بمبدأ الوجـود  ويمكننـا أن نثبـت إمكـان 

 :صهخالفلسفي العقليل وملمثل هذا االرتبا  بالبرهان 

إن جميــع الموجــودات لهــا ارتبــا  ال ينفصــم بخالقهــال وإّن 

حقيقة وجودها هي الرب  والتعلق بـه  ولمـا كـان اإلنسـان قـادرا  

الى العلـم الحضـورّي بحقيقتـهل ومـا حقيقتـه إال اـين االرتبـا  

بالخالق ل فهو قادر الى تحقيق ارتبـا  واع كامـل بـه  وبعبـارة 
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ــول ــاهدة الواضــحة أخــرى نق ــة والمش ــى المعرف ــادر ال ــو ق : ه

 ل رتبا  الوجودّي الكامل بالخالق 

أما العلم الحضوري بالنفس فهو أمر أتفق اليه كل الف سـفة 

اإللهييّن ل فمتى انصرف التوجه اإلنساني ان اإلدراكات الحسيّة 

ز الــى الــذات فــّّن اإلنســان ســيدركها  والخــوا ر النفســية وتركــّ

 يا  إدراكا  حضور

ويوجد هذا العلـم فـي سـائر الحـاالت ـ أيضـا  ـ وان لـم يكـن 

ــاع هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلتفات تفصيلي له نتيجـة اإلنشـغال بالمـدركات ابخـرى  ومـن  

هنال فيمكن تقويته وإيصاله إلى مرتبة من الوضوح والواي ابر 

تقليل الميول والتعلقات الماديّةل والتعود الى النظر إلـى الـنفسل 

 الذات  وتركيز االنتباه نحو

واما االرتبا  الوجودي وتعلـق الموجـودات بالخـالق فـيمكن 

إثباته من خـ ل مبـادئ الحكمـة المتعاليـةل التـي بيّنهـا المرحـوم 

صدر المتألّهين بّثباته أن للموجود مرات   ويلةل وأّن المراتـ  

الدانية ـ حس  ترتيبها ـ هي شعاع من المرتبة العاليـةل ومعلولـة 

ــهل وأ ــهل وقائمــة ب ــي ســوى الــرب  ل ن العليــة الحقيقيــة ال تعن

الوجــوديل ال بــين شــيئين يوجــد كــل منهمــا بشــكل مســتقلل إذ ـ 

والحال هذه ـ ال يحتاج أي منهما فـي وجـوده إلـى اآلخـرل وإنمـا 

الرب  الوجودي بين شيء مستقل وشيء آخر غير مستقل يكـون 

ة وجوه هو الرب  والتعلق بالعلّة  واليهل فوجود المعلـول بالنسـب
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للعلة الحقيقية التي هـي المفيضـة للوجـود اليـه لـيس إال ارتبـا  

المحــض واإلضــافة اإلشــراقيةل وإذا شــاهد أحــد حقيقتــه وجــدها 

 قائمة بالعلّة وشعااا  منها 

د بمشاهدة حقيقتـه فسـوف يـرى نفسـه حوالى هذال فلو قام أ

قائمة ومتعلّقة بالخالقل بل يراها اين الرب  والتعلـق بـه  ومثـل 

الرؤية ال تنفع ان رؤية إشعاع من أنـوار القيـوم المتعـاليل هذه  

بّن ادراع ارتبا  الوجود غير المستقل ال يمكن بدون إدراع ذي 

 االرتبا  والموجود والمستقل القيوم اليه:

»    وأنر أبصاَر قلوبنا بضـياء نظرهـا إليـعل حتـى تخـرق 

 صار القلو  حج  النورل فتصل إلى معـدن العظمـةل وتصـيربأ

  (1) أرواحنا معلقة بعز قدسع   «

فمشاهدة حقيقة النفس تواك  المشـاهدة االسـتق ليّة إلشـعاع 

»مـن اـرف نفسـه فقـد اـرف من نور الجمال والج ل اإللهي:  

 ربّه« 

لنفس أكثر اتسـااا ل ومرتبتهـا لوكلما كانت الدائرة الوجوديّة  

ــان إدرا ــز أشــد  ك ــاه والتركي ــا أامــقل واالنتب ع أكمــلل ورؤيته

 ابنوار اإللهيّة أشّد وأوضح:

»    وألحقني بنور اّزع اببهنل فـأكون لـع اارفـا ل واـن 

 
 .المناجاة الشعبانية  - 1



 59 اإلمكان العقلي ل رتبا  الوااي بالخالق

  (1) سواع منحرفا    «

وبمقدار وضوح إدراع اإلنسان الرتبا ه واـدم اسـتق ليّتهل 

يكــون التفاتــه وتوجهــه إلــى صــاح  الــرب  والموجــود ابصــيل 

ن يصـل والمستقل أشدل ورشـفه مـن أنـوار اظمتـه أكثـرل إلـى أ

ت  مرتبة يكون فيها مرآة جليّة ومظهـرا  كـام   لـذات الخـالق جلـّ

 اظمته:

ــا  ــعل فتقه ــادع وخلق ــم اب ــا إال أنه ــع وبينه ــرق بين »   ال ف

  (2) ورتقها بيدعل وبدؤها منعل واودها إليع   «

ومع الحصول الى مثـل هـذا االرتبـا  فـّّن حاجـة اإلنسـان 

ف تشـبع إشـبااا تامـا ل لمعرفة الحقيقة والتوفّر الـى القـدرة سـو

ذاتل ابـر وصـوله إلـى م لوبـة  وسوف يحصل الى أسـمى اللـّ

الحقيقيل واكتشاف ارتبا ه الوجودي بهل وتحصل أالى مراتبـه 

اندما تفرغ النفس من تدبير البـدن فـ  تـرى لهـا أّي التفـات إال 

للباري تعالىل وال تشـغلها الشـواغل فـي هـذا العـالم اـن رؤيتـه 

 ه الرؤية واالستغراق في هذ 

  (3)»وأقرر أايننا يوم لقائع برؤيتع«
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 أبس  السبل:

وأبس  السبل ل اتقاد بّمكان االرتبا  بعالم القدس والساحة 

ــه  ــاده إلي ــذي هــدى و ـ تعــالى ـ اب ــع الســبيل ال اإللهيــة هــو ذل

ة  بواس ة المرسلينل فامتنَّ بذلع الى اباده غاية المنَّة وأتمَّ الحجَّ

ُسلِ ِلئَ ﴿    اليهم:  ةٌ بَْعَد الرُّ   (1)﴾ َّ يَُكوَن ِللنَّاِس َالَى ّللّاِ ُحجَّ

ابنبياء ـ جميعـا  ـ النـاس إلـى التقـر  مـن الخـالقل   فقد داا

واالرتبا  بمنبع العلم والقدرة ال نهـائيينل وواـدوهم بالوصـول 

إلى النعم الخالدةل واللذات ال منتهيةل والحصول الى ما تشـتهيه 

 أنفسهم:

ا يََشاءوَن ِعنَد َربهِِهْم ذَِلَك َجَزاء اْلُمْحِسنِينَ لَهُ ﴿   (2)﴾م مَّ

  (3)﴾ َوفِيَها َما تَْشتَِهيِ  اأْلَنفُُس َوتَلَذُّ اأْلَْعيُنُ ﴿

ِة أَْعيُنٍ ﴿ ن قُرَّ ا أُْخِفَي لَُهم مهِ   (4) ﴾...فاََل تَْعلَُم نَْفٌس مَّ

ا يََشاُؤوَن فِيَها َولََدْينَا َمِزيدٌ ﴿   (5)﴾لَُهم مَّ

أُ ﴿ وَّ ا اأْلَْرَض نَتَبـَ ِ الَِّذي َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنـَ َوقَالُوا اْلَحْمُد ّلِِلَّ

  (6)﴾ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث نََشاء

والميــزة الرئيســة لــداوتهم الــى داــوات ســائر المصــلحين 
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وهي أّن هذه الحيـاة المحـدودة العـابرة ليسـت   لتؤكد هذه الحقيقة

ل الحياة اإلنسانيّةل بل هي مقدمة للحصول آخر مرحلة من مراح

 الى السعادة اببديّةل وجسر للوصول إلى العالم اببدي:

ْنيَا﴿ ي ،َواْْلِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبقَى  ،بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحيَاةَ الدُّ إِنَّ َهذَا لَفـِ

  (1)﴾ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى ،الصُُّحِف اأْلُولَى

ــرئيس ــب  ال ــا أن الس ــل  كم ــن قب ــاء م ــوة ابنبي ــرفض دا ل

 الكافرين هو استبعاد هذه الحقيقة:

ْقتُْم ُكلَّ ﴿ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َهْل نَُدلُُّكْم َعلَى َرُجٍل يُنَبهِئُُكْم إِذَا ُمزهِ

ٍق إِنَُّكْم لَِفي َخْلٍق َجِديدٍ  ِل ،  ُمَمزَّ ةٌ بـَ ِ  ِجنَـّ ِ َكِذباا أَم بـِ أَْفتََرى َعلَى َّللاَّ

اَلِل اْلبَِعيدِ الَّ    (2)﴾ِذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاْْلِخَرِة فِي اْلعَذَاِب َوالضَّ

مَّ ﴿ ثُنَّ ثـُ ي لَتُْبعـَ ى َوَربـهِ ْل بَلـَ َزَعَم الَِّذيَن َكفَُروا أَن لَّن يُْبعَثُوا قـُ

يٌر   ِ يَسـِ ى َّللاَّ ْم لِ   ....لَتُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمْلتُْم َوذَِلَك َعلـَ ْوَم يَْجَمعُكـُ ْوِم يـَ يـَ

ا يَُكفهِْر َعْن ُ  ِ َويَْعَمْل َصاِلحا اْلَجْمعِ ذَِلَك يَْوُم التَّغَابُِن َوَمن يُْؤِمن بِاّلِلَّ

داا  َسيهِئَاتِِ  َويُْدِخْل ُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبـَ

َحاُب َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّ   ،ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ  َك أَصـْ ا أُْولَئـِ بُوا بِآيَاتِنـَ

  (3)﴾النَّاِر َخاِلِديَن فِيَها َوبِئَْس اْلَمِصيرُ 

ا ...﴿ ا َوُصمًّ َونَْحُشُرُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعلَى ُوُجوِهِهْم ُعْمياا َوبُْكما

ا ِعيرا اُهْم سـَ ْت ِزْدنـَ ا َخبـَ نَُّم ُكلَّمـَ أَْواُهْم َجهـَ َزآُؤُهم بِـ   ،مَّ َك جـَ أَنَُّهْم ذَلـِ
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ا  وَن َخْلقـا ا لََمْبعُوثـُ ا أَإِنَـّ ا َوُرفَاتـا َكفَُرواْ بِآيَاتِنَا َوقَالُواْ أَئِذَا ُكنَّا ِعَظاما

اِدٌر   ،َجِديداا َماَواِت َواألَْرَض قـَ َق السـَّ ِذي َخلـَ َ الَـّ َرْواْ أَنَّ َّللاه ْم يـَ أََولـَ

 َرْيَب فِيِ  فَأَبَى الظَّاِلُموَن َعلَى أَن يَْخلَُق ِمثْلَُهْم َوَجعََل لَُهْم أََجالا الَّ 

ا   (1)﴾إاَلَّ ُكفُورا

ولم يكتف رسل و بالداوة والواد والوايدل وإنّما ارضوا 

ــم  ــع ال نهــائي للعل ــا  بالعــالم الربــوبيل والمنب ــارا  مــن االرتب آث

والقدرة بّذن ول  ليعلم الجميع أّن السبيل لكس  العلم والقدرة ال 

ة المحـدودةل وأّن االسـتفادة مـن العلـوم ينحصر بابسـبا  ا لماديـّ

 اإللهيّة والقدرات فوق ال بيعيّة أمر ممكن لننسان 

ي وقد أثبـت ابنبيـاء إمكـان االرتبـا  بالعـالم الربـانيل وتلقّـ 

ــفهم  ــاتل وكش ــارهم بالمغيّب ــر إخب ةل اب ــّ ة واللُّدني ــّ ــوم الغيبي العل

 راسة منهم وتعلُّم لألسرار الخفيّةل وبيانهم للعلوم والحكم دونما د 

  (2)﴾َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلََّها﴿

ا ...﴿   (3)﴾َوَعلَّْمنَاهُ ِمن لَُّدنَّا ِعْلما

  (4)﴾َوآتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصبِيًّا﴿

ِ   ،قَالُوا َكْيَف نَُكلهُِم َمن َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِيًّا﴿ ُد َّللاَّ ي َعبـْ قَاَل إِنـهِ
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  (1)﴾َجعَلَنِي نَبِيًّاآتَانَِي اْلِكتَاَب وَ 

  (2) ﴾...َوأُنَبهِئُُكم بَِما تَأُْكلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن فِي بُيُوتُِكمْ  ..﴿

  (3) ﴾...ُعلهِْمنَا َمنِطَق الطَّْيِر َوأُوتِينَا ِمن ُكلهِ َشْيءٍ ... ﴿

ا...﴿   (4) ﴾... وُكالا آتينا ُحكماا وعلما

خالــدة لنبــي والقــرآن نفســه فــوق كــّل ذلــعل إذ هــو معجــزة 

اإلس م)ص( نزل الى فرد أمّي ااب في مجتمع متخلّفل وداا 

الجّن واإلنس ـ منذ بدء نزوله ـ متحّديا إياهم أن يأتوا بسورة من 

مثلهل ونحن نعلم أنه ـ مع كثـرة الـدوااي لمثـل هـذا العمـل ـ لـم 

تتحقّق أي معارضة للقرآنل ولن تتحقّق م لقا ل  بقا  لتنبؤ القرآن 

 الكريم 

كما أّن ابنبياء ـ بقيامه بابامال الخارقة للعادة وانتصـارهم 

الى القـوى ال بيعيـة ـ أثبتـوا فعـ  إمكـان الخـ ص مـن القيـود 

 الماديّةل والحصول الى قدرة ال تقهر 

فخروج الناقة الحيّة من قل  الجبل بواس ة النبي صالح)ع( 

رودل وخـ ص إبــراهيم )ع( مــن النــار الكبــرى الّتــي أوقــدها نمــ

وتحــول اصــا موســى)ع(إلى ثعبــانل وانفــ ق البحــرل وجريــان 
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وشفاء ابكمه  لاثنتي اشرة اينا  من الحجارة بواس ة موسى)ع(

 وتسـخير القـوى  لواببرص وإحياء الموتى بواسـ ة ايسـى)ع(

هـي كلهـا نمـاذج مـن   ل)ع(المحسوسة وغير المحسوسة لسليمان

ت الـى أيـدي ابنبيـاءل وحتـى  ابامال الخارقـة للعـادة التـي تمـّ

ل بمثل هـذه العلـوم والقـدرات  وقـد المصدقينالكثير من أتبااهم  

 جاء في حديث قدسي:

ى أجعلــع مثلــي  أنــا أقــول للشــيء كــن  »ابـدي أ عنــي حتــّ

 فيكوُنل أجعلع تقول للشيء كن فيكون« 

ــحيح  ــل الص ــة بالنق ــات الثابت ــع الكرام ــا أن نجم وإذا حاولن

 جلّدات ضخمة ب  ري  والمتواتر فّن ذلع سيت ل  منا م

ومع كل هذال فهل من الصحيح أن نجد أناسا  ينكرون ـ بكـّل 

جــرأة وإغمــاض اــن الحــّق ـ وجــود اــالم مــا وراء ال بيعــة أو 

 إمكان االرتبا  بهل ويمنعون الناس ان السير في هذا السبيل؟

والحقيقة  إنـه حتـى لـو اـدمنا مثـل هـذه المعـاجز واآليـات 

بالبشـريَّة ـ ولـو الـى سـبيل التجربـة ـ أن كـان ابحـرى   البيَّنات 

م اآلثار الكبرى لها في سعادتها الماديّة ت بّق نظم ابنبياءل ثم تقوّ 

والمعنويّةل ذلع بن ابمر من ابهميَّة بحيـث تـرخص معـه كـل 

تضحية في سبيل تحققهل خصوصا  إذا الحظنا أن إجراء شـريعة 

ت الماديّة والدنيويّةل بل ابنبياء ليس مما يستلزم ترع النعم واللذا

هي تضمن السعادة والراحة وال مأنينة في هذا العالم أيضا   ولقد 



 65 اإلمكان العقلي ل رتبا  الوااي بالخالق

ة أكثـر  وجد من بين ابنبياء وأتبااهم أناس تنعَّموا بالنعم الدنيويـّ

 مما تنعَّم به أهل الدنيا وابيد المادة 

أال يدفعنا إصرار جميع ابنبياء ـ بصدق وتأكيد ـ الـى هـذا 

تضحيات التي ال نظير لهـا الّتـي قـدموها وأوصـياؤهم ابمرل وال

وأتبااهم الصادقون في سبيل إا ئه  أال يدفعنا الحتمـال صـدق 

 مدااهم؟ إّن اإلنصاف يؤكد ذلع بوضوح 

وهل تقل قيمة مثـل هـذه الحقيقـة اـن قيمـة كشـف ابسـرار 

ال بيعيـــة وتســـخير الفضـــاء؟ وكيـــف يعـــد تحمـــل المصـــاا  

ل بيعية واإلنسانية التي ال تعد فـي سـبيل والمشاقل وبذل القوى ا

اإلكتشافات العلمية أمرا  وجيها  يقبل الثناءل وال يستحق اإلرتبـا  

بالمنبع ال نهائي للقدرة والعلم والوصول إلى السعادة الخالـدة أن 

 نصرف في سبيله شيئا  من ذلع؟

 

 شواهد من اآليات والروايات:

ده وهذا الذي استفدناه مـن المقـدمات الو ة والعقليـة يؤيـّ جدانيـّ

الكتــا  والســنّة  وقــد أشــرنا فــي بعــض الصــفحات الســابقة إلــى 

ــات  ــن اآلي ــاذج أخــرى م ــذكر نم ــا نحــن ن ــةل وه الشــواهد النقلي

 وابخبار 

إن القرآن الكريم يؤّكد أن اإلنسان يعـرف و بف رتـهل وأن 

كل الناس فـي نشـأة مـن وجـودهم رأوا خـالقهم ايانـا  وااترفـوا 
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 ته بربوبيّ 

  (1) ﴾...ألست بربهكم قالوا بلى...﴿

وان الحيــاة فــي هــذا العــالم إنمــا هــي للعمــل بمقتضــى اهــد 

العبوديَّة  ويتم تقويم مقدار وفاء الناس بعهدهم وميثاقهم الف ريل 

 وبالتالي تكاملهم االختياريل بواس ة ال ااة والعبودية هلل:

نَس إِالَّ ِليَ ﴿   (2)﴾ْعبُُدونِ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

وليتّم هذا التقويم فّّن هناع ظروفا  مختلفة ليختار كـّل سـبيله 

  (3)﴾ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالا ﴿ بكّلِ حرية:

ة والمنحرفـةل وفـي خضـم الحيـاة  ومن خ ل السبُل المعوجـّ

ومشاكلها لـن يصـل إلـى السـبيل ابقـوم اآلمـن إال أولئـع الـذين 

 مل ويلجأون إليهل ويبتغون مرضاتهل ويريدون وجهه:يحبُّون ربُّه

  (4)﴾والذين آمنوا أشدُّ حبهاا هلل﴿

﴿ ُ َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم َّللاه   (5) ﴾...قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن َّللاه

ِن ﴿ ُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَ ُ ُسبَُل السَّالَِم َويُْخِرُجُهم مـهِ يَْهِدي بِِ  َّللاه

ْستَِقيمٍ الظُّلُمَ    (6)﴾اِت إِلَى النُّوِر بِِإْذنِِ  َويَْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط مُّ

َك ﴿ ِد اْستَْمســَ ــَ ٌن فَق َو ُمْحســِ ِ َوهــُ ى َّللاَّ ــَ ِلْم َوْجهــَ ُ إِل ــْ ن يُس َومــَ
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  (1) ﴾...بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى

ِ َواْعتََصُمواْ بِِ  فََسيُْدِخلُهُ ﴿ ا الَِّذيَن آَمنُواْ بِاّلِله ٍة فَأَمَّ ي َرْحمـَ ْم فـِ

ا ْستَِقيما ْن ُ َوفَْضٍل َويَْهِديِهْم إِلَْيِ  ِصَراطاا مُّ   (2)﴾مهِ

وهؤالء سينالون ـ بالتالي ـ جوار رحمة ربهم ومقـام القـر  

 اإللهيل لقاء الحبي :

ةُ ﴿ ــَّ ــنَّْفُس اْلُمْطَمئِن ا ال ــَ ا أَيَّتُه ــَ يَةا  ،ي ــِ ِك َراض ــهِ ى َرب ــَ ي إِل ــِ اْرِجع

ْرِضيَّةا    (3)﴾َواْدُخِلي َجنَّتِي ،ِلي فِي ِعبَاِديفَاْدخُ  ،مَّ

ْقتَِدرٍ ﴿   (4)﴾فِي َمْقعَِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّ

  (5)﴾إِلَى َربهَِها نَاِظَرةٌ  ،ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَّاِضَرةٌ ﴿

ة  أّما أولئع الذين تعلّقت قلوبهم بزينـة الـدنيال ورجحـت محبَـّ

إلى رحمتـهل فسـوف اآلخرين لديهم الى محبة و ف  شوق لهم  

يبتلون بعذا  أليم ال نهايـة لـه  ويحرمـون مـن وصـل محبـوبهم 

 الف ري:

أَنُّواْ ﴿ ْنيَا َواْطمـَ إَنَّ الَِّذيَن الَ يَْرُجوَن ِلقَاءنَا َوَرُضواْ بِاْلَحياِة الدُّ

انُواْ أُْولَئَِك َمأَْواُهُم النُّاُر بَِما    ،بَِها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتِنَا َغافِلُونَ  كـَ
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  (1)﴾يَْكِسبُونَ 

ْم ﴿ َوانُُكْم َوأَْزَواُجكـــُ آُؤُكْم َوإِخـــْ اُؤُكْم َوأَْبنـــَ اَن آبـــَ ْل إِن كـــَ قـــُ

اَدَها  ــَ ْوَن َكسـ ــَ اَرةٌ تَْخشـ ــَ ا َوتِجـ ــَ َواٌل اْقتََرْفتُُموهـ ــْ يَرتُُكْم َوأَمـ ــِ َوَعشـ

ِ َوَرُسوِلِ  َوِجهَ  َن َّللاه اٍد فِي َسبِيِلِ  َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيُكم مهِ

ُ بِأَْمِرهِ    (2)﴾فَتََربَُّصواْ َحتَّى يَأْتَِي َّللاه

  (3)﴾كاله إنههم عن ربههم يومئذ لمحجوبون﴿

وتوجد في ابحاديث النبوية وأخبار أهل بيت الرسالة ـ س م 

نجـد نمـاذج منهـا فـي   لو اليهم أجمعين ـ أيضـا  شـواهد كثيـرة

ذي بعض ابحاديث القدسية وأخبـار من اجـاتهم وأدايـتهم)ع( كالـّ

جــاء فــي حــديث المعــراج مخا بــا  النبــّي )صــلى و اليــه وآلــه 

 :وسلم(

فمن امـل برضـاي ألزمـه ثـ ث خصـال: أاّرفـه شـكرا  ال 

ذكرا  ال يخال ه النسيانل ومحبّة ال يؤثر الى   يخال ه الجهلل أو

 محبّتي محبّة المخلوقين 

وأفـتح اـين قلبـه إلـى   فّذا أحبّني أحببته وحببّته إلى خلقـيل

ف  أخفي اليه الم خاصة خلقيل فأناجيـه فـي   لج لي واظمتي

ــَ ظُ  ــوقين ل ــع المخل ــه م ــى ينق ــع حديث ــارل حت ــور النه ــل ون م اللي

ومجالسته معهمل وأسمعه ك مي وك م م ئكتيل واارفه سـّري 

الذي سترته ان خلقي   وبستغرقنَّ اقله بمعرفتيل وبقومنَّ له 
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تقول الروح: إلهـي  اّرفتنـي نفسـع فاسـتغنيت بهـا مقام اقله   ف

ان جميع خلقعل وازتع وج لع لو كان رضـاع فـي أن اُق ـع 

إربا  أو أقتل سبعين قتلة بأشد ما يقتل به الناس لكان رضاع أحّ  

يل وينظـر  إلّي    وأفتح اين قلبه وسـمعه حتـى يسـمع بقلبـه منـّ

 بقلبه إلى ج لي واظمتي   

ــو صــلى ا ــد  ل ــا أحم ــد صــ ة أهــل الســماء وابرضل ي لعب

ويصوم صيام أهـل السـماء وابرضل و ـوى مـن ال عـام مثـل 

الم ئكةل ولبس لباس العاريل ثّم أرى فـي قلبـه مـن حـّ  الـدنيا 

رياستهال أو صـيتها أو زينتهـال ال يجـاورني   ذّرةل أو سمعتها أو

ــيل وب ــه محبّت ــن قلب ــزانَّ م ــي داريل وبن ــى ف ــه حت ــن قلب ظلَّم

 وال أذيقه ح وة معرفتيل واليع س مي ورحمتي(  ينسانيل

 وفي حديث آخر يقول:

)إن و جّل ج له قال: ما يتقّر  إلّي ابد من ابادي بشيء 

وانه ليتقر  إلّي بالنافلة حتى أحبّه  لأح َّ الي مما افترضت اليه

ذي يبصـر بـهل  فّذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع بهل وبصره الـّ

ن ق بهل ويده التـي يـب ب بهـا  إن داـاني أجبتـه ولسانه الّذي ي

  (1)وإن سألني أا يته(

 وفي حديث آخر يقول:

يا ابن آدم  أنا غنّي ال أفتقرل أ عني في مـا أمرتـع أجعلـع )

 غنيّا  ال تفتقر 

يا ابن آدم  أنا حّي ال أموتل أ عني فـي مـا أمرتـع أجعلـع 

 
ــافي  - 1 ــن 8/ ح 352/ ص  2ج  /اصــول الك ــائل ومحاس ــي الوس ــذلك ف ، وك

 .البرقي
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 حيّا ال تموت 

كونل أ عني في ما أمرتع يا ابن آدم  أنا أقول للشيء كن في

  (أجعلع تقول للشيء كن فيكون

 :291وفي ادة الدااي البن فهد ص 

يقـول أميــر المـؤمنين الي)اليــه السـ م( فــي مناجـاة شــهر 

 شعبان متضّراا  إلى ربه:

   واجعل هّمتي إلـى روح نجـاح أسـمائع ومحـّل قدسـع   )

ضـياء صـار قلوبنـا ببإلهي  ه  لي كمال االنق اع إليعل وأنـر أ

نظرها إليعل حتى تخرق أبصار القلو  حج  النور فتصل إلـى 

ر أرواحنـا معلّقـة بعـّز قدسـع    وألحقنـي يمعدن العظمةل وتصـ

  (بنور ازع اببهن فأكون لع اارفا  وان سواع منحرفا    

وفـي داــاء كميـل يقــول اإلمـام الــي)ع( متضـراا  إلــى و 

ُر الـى فِراقـعل فهبني صبرت الى اذابع فكيف أصب)  تعالى:  

وهبني صـبرت الـى حـّر نـارع فكيـف أصـبر اـن النظـر إلـى 

  (كرامتع

ــت شــيئا  إال ورأيــت و  ــه: »مــا رأي ــه)ع( قول وق روي ان

 قبله« 

ع؟ قـال:  أفأابـد مـا ال )وفي جوا  من سأله: هل رأيـت ربـّ

  (أرى؟

ويداو اإلمام الحسين سيد الشهداء )ع( ربه فـي يـوم ارفـه 

ـ بـاخت ف اآلثـار وتـنق ت اب ـوار ـ أّن   إلهي  المت )فيقول:  

مرادع مني أن تتعـّرف إلـيَّ فـي كـل شـيء حتـى ال أجهلـع فـي 

 شيء   

إلهي  تردُّدي في اآلثار يوج  بعد المزارل فـاجمعني اليـع 
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 بخدمة توصلني إليع 

كيف يستدلُّ اليع بما هو فـي وجـوده مفتقـر إليـع؟  أيكـون 

لغيرع من الظهور ما ليس لع حتى يكون هو المظهر لع؟  متى 

غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل اليع؟ ومتى بعـدت حتـى تكـون 

قيبـا ل راآلثار هي الّتي توصل إليع؟ اميت اين ال تـراع اليهـا  

  وخسرت صفقة ابد لم تجعل له من حبّع نصيبا  

إلهي  أمـرت بـالرجوع إلـى اآلثـارل فـأرجعني إليـع بكسـوة 

ابنوارل وهداية  االستبصارل حتى أرجع إليـع منهـا كمـا دخلـت 

ة اـن  إليع منها  مصون السر اـن النظـر إليهـال ومرفـوع الهمـَّ

 االاتماد اليها    

إلهي  الِّمني من المع المخزونل وُصنِّي بسترع المصون  

ل القر ل وأسلع بي مسلع أهل الجـذ   إلهي  حققني بحقائق أه

إلهــي  أغننــي بتـــدبيرع لــي اــن تـــدبيريل وباختيــارع اـــن 

 اختياري   

نوار فـي قلـو  أوليائـع حتـى ارفـوع أنت الّذي أشرقت ابَ 

دعل وأنت الذي أزلَت ابغبار اـن قلـو  أحبّائـع حتـى لـم  ووحَّ

يحبّوا سواعل ولـم يلجـأوا إلـى غيـرع  أنـت المـونس لهـم حيـث 

 تهم العوالمل وأنت الّذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم أوحش

ماذا وجد من فقدع؟  وما الّذي فقد من وجدع؟  لقد خا  من 

 رضي دونع بدال ل ولقد خسر من بغي انع متحوال    

إلهي  ا لبني برحمتع حتى أصل إليعل واجذبني بمنّع حتى 

فت لكـ ذي   شـيء فمـا جهلـع شـيءل وأنـت   لأقبل اليع    تعرَّ الـّ

تعرفت إلّي في كّلِ شيءل فرأيتع ظـاهرا  فـي كـل شـيءل وأنـت 

 الظاهر لكّلِ شيء( 
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ويقول اإلمام زين العابدين في مناجاة الخائفين متضراا  إلى 

 ربّه:

 )وال تحج  مشتاقيع ان النظر إلى جميل رؤيتع( 

 وفي مناجاة )الراغبين(:

ــع  ــل إلي ــعل وأبته ــأنوار قدس ــعل وب ــبحات وجه ــألع بس )أس

لـه مـن   بعوا ف رحمتع ول ائف بـّرعل أن تحـقّ  ي بمـا أؤّمِ ظنـّ

جزيل إكرامعل وجميل إنعامع في القربى منعل والزلفـى لـديعل 

 والتمتُّع بالنظر إليع(  

 وفي مناجاة )المريدين(:

)إلهي  فاسلع بنـا سـبل الوصـول إليـعل وسـيّرنا فـي أقـر  

ــع ـ ــرع ـ مــراديل ول ــت ـ ال غي ــع   فأن ــود الي ال  ال ــرق للوف

لسواع ـ سـهري وسـهاديل ولقـاؤع قـرة اينـيل ووصـلع منـى 

نفسيل وإليع شوقي ل وفي محبتع ولهيل وإلى هـواع صـبابتيل 

ورضاع بغيتيل ورؤيتع حاجتيل وجوارع  لبيل وقربع غايـة 

 سؤلي    يا نعيمي وجنتيل يا دنياي وآخرتي( 

 وفي مناجاة )المحبّين(:

  ومنحته بـالنظر إلـى )إلهي  فاجعلنا مّمن اص فيته لقربع  

وجهعل وحبوته برضـاعل وأاذتـه مـن هجـرع وقـ عل وبّوأتـه 

مقعد الصدق في جوارع    واجتبيته لمشاهدتع    وامنن بالنّظر 

 )  إليَع اليَّ

 وفي مناجاة )المتوّسلين(:

)وأقررت أاينهم بالنظر إليع يـوم لقائـعل وأورثـتهم منـازل 

 الصدق في جوارع( 

 ين(:وفي مناجاة )المفتقر
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دها إالّ وصلعل ولواتي ال ي فئها إال لقاؤعل  )وغلَّتي ال يبّرِ

وشوقي إليع ال يبله إال النظر إلى وجهعل وقـراري ال يقـرُّ دون 

 دنّوي منع    وغّمي ال يزيله إال قربع( 

 وفي مناجاة )العارفين(:

ت بالنظر إلى محبوبهم أاينهم   وما أ ي   عم حبِّعل  )وقرَّ

 ربعل فأاذنا من  ردع وابعادع( وما أاذ  شر  قُ 

 وفي مناجاة )الذاكرين(:

)إلهي  بع هامـت القلـو  الوالهـةل والـى معرفتـع جمعـت 

ــذكراعل وال تســكن  ــو  إال ب ــةل فــ  ت مــئن القل ــول المتباين العق

النفوس إال اند رؤياع    وأستغفرع مـن كـل لـذة بغيـر ذكـرعل 

بعل ومن كل ومن كّلِ راحة بغير انسعل ومن كل سرور بغير قر

 شغل بغير  ااتع( 

 وفي مناجاة )الزاهدين( 

ــوار  ــا أن ــم لن ــعل وأتم ــجار محبَّت ــدتنا أش ــي أفئ ــرس ف )واغ

 معرفتع   وأقرر أايننا يوم لقائع برؤيتع( 
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 استنتاجات وتساؤالت

 

 االستنتاج من البحوث الماضية:

من خ ل التأم ت التي مّرت في البحوث الماضـية نسـتنتن 

 لي:ماي

إن النشا ات الحياتيَّة في مختلف الحقول العلميـة والعمليـةل 

الفردية واالجتمااية  إنما تعتبر نشـا ات إنسـانيّة إذا كانـت فـي 

 إ ار السير باإلنسان إلى كماله الحقيقي 

وبعبارة أخرى  إّن الحركات والنهضات التي يج  أن تتخذ 

ان ـ من حيث كونه إنما تعتبر من نشا ات اإلنس  لها اتجاها معينا  

إنسانا  ـ إذا اتجهت باتجاه الكمال اإلنساني  وإنما يمكن إا اؤهـا 

هــذا االتجــاه اإلنســاني إذا أمكــن معرفــة النق ــة النهائيــة للســير 

التكاملّي للبشريّةل ذلع بّن حركته الكمالية حركة الميَّة وإراديّة 

  ثم إّن فهي ـ بالتالي ـ تحتاج لمعرفة الهدف والسبيل نحو الهدف

معرفة الهدف ـ بمعنى وجدانه وادراكه ادراكا  وجدانيا  شـهوديا  ـ 

ال تتم قبل الوصول إليهل ولذا ف  مناّص من كون معرفة الهـدف 

تشكل صورة ذهنيّةل وكلّما كانـت هـذه المعرفـة أوضـح وأواـى 

 كان إمكان حصول التكامل اإلرادي االختياري أكثر 
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سـان يـتم ـ بـ  ريـ  ـ بمعونـة الى أن السـير التكـاملّي لنن

القوى الداخليّة والدوافع النفسـية الموجـودة فـي أاماقـه  واليـهل 

ة يعتبـر أفضـل سـبيل لمعرفـة الهـدف  فّنَّ اتجـاه الميـول الف ريـّ

النهائي والكمال الحقيقي لننسان  ومن خ ل التأمل فـي الوجهـة 

ـ تسـوق التي يشير إليها أّي من هذه الميول نعرف أنهـا ـ جميعـا  

بشـكل مؤقـت ومحـدود ال   اإلنسان نحو ال نهائيةل وأّن إشـبااها

تمامـا  إال باالتصـال   يقنع اإلنسان بشـكل كامـل وال يـتم اشـبااها

بمنبع العلم والقدرة واالرتبا  بمعدن الجمال والكمـال ال نهـائي  

ة لوحـده هـو المجـال الـذي علّ تواليهل فـال ق بنـور العظمـة اإللهيـّ

ـ من خ له ـ حقيقته هو وكل اوالم الوجود قائمة   يشاهد اإلنسان

 بالذات اإللهيّة المقّدسة 

 في الحديث القدسي:

 ج لي واظمتي ف  اخفي اليه الم  )   وأفتح اين قلبه إلى

 خاصَّة خلقي  (

واندئـذ يشــبع ميلـه الســت  ع الحقيقـةل وكــذلع يصـل إلــى 

إرادتـهل فهـو يفعـل حقيقة نفوذ القدرة اإللهيّة ال نهائيّة من خ ل 

 أجعلع تقول للشيء كن فيكون«ما يريد بّذن و تعالى: »

فيشبع مليه للقدرة التي ال تقهر  وفي هذه المرتبة يصل إلـى 

محبوبه ذي الجمال والكمال ال متناهيل ويجد نفسه في أحضـان 

الل ف والعناية ال محدودةل فيـروي بـذلع كـل ظمئـة وحاجاتـه  
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عومـــــــــــــــــــــا أروع هـــــــــــــــــــــذا اإلشـــــــــــــــــــــبا

 بيد المعشوقل يصحبه الل ف الغامر والح  العميم:

 )فّذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به( 

واندئذ ف  ينشغل إال بوصالهل وال يفكر إال برضاه: )فأنـت 

ال غيرع مـرادي(  و)وصـلع منـى نفسـي    ورضـاع بغيتـي(  

  (1)﴾ورضوان من و أكبر﴿

بفــراق أو فـ  يحصــل بـون بينــه وبــين محبوبـةل وال يبتلــى 

هجران: )ثـم أرفـع الحجـ  بينـي وبينـه فأنعمـه بك مـي وألـّذذه 

 بالنظر إلّي( )وأاذته من هجرع وق ع( 

وبالتاليل فّنه سيجد نفسه في هذا المقـام وهـو واجـد للكمـال 

النهائيل وقائم بمفيض الوجودل وحينئذ ينال أسمى اللذات  وبنـه 

اسـتق ليتهل وتتعلـق ال يجد لنفسه استق ال فـّن حـ  ذاتـه سـيفقد 

المحبة ابصيلة بالخالقل وبدال  من أن يريـد و لذاتـه فّنـه يريـد 

ذاتـه هللل بـل لــن يلتفـت لذاتــه وإنمـا يغيــ  فـي اــالم مـن جمــال 

 المحبو :

 )وبستغرقّن اقله بمعرفتي ل وبقومنَّ له مقام اقله( 

واليهل فّن الم لو  الحقيقي والمحبو  الذاتي لننسان هو 

لق ج  وا ل ويكمـن الكمـال الحقيـق لننسـان فـي التقـر  الخا

 
 .72 /التوب   - 1



 77 نتاجات وتساؤالت است

إليهل ويجـ  أن تسـتثمر سـائر الكمـاالت الماديـة والمعنويـة فـي 

سبيل الوصول إلى هذا الكمالل وتت حم كل القـوى لتحقيـق هـذا 

الهدفل وكل خ وة فـي غيـر هـذا الصـرا  تبعـده اـن الهـدفل 

ف تـؤدي وكل قوة تصرف في ما ادا سبيل الرضـا اإللهـي سـو

 إلى خسارته وضيااه 

»وأستغفرع من كّل لذة بغير ذكرعل ومـن كـل راحـة بغيـر 

ــر  ــعل ومــن كــل شــغل بغي ــر قرب أنســعل ومــن كــل ســرور بغي

  ااتع« 

 

 الجوا  ان بعض التساؤالت:

السؤال ابول: إن كان الم لو  الحقيقي لننسـان هـو مقـام 

ــذا ــال أســمى الل ــه ين ــر وصــوله إلي ــه اب ــيل وأن ــر  اإلله ت الق

وأدومهال فلماذا ال نجد أكثرية الناس في هذا الصـدد بـالرغم مـن 

 أنهم بالف رة يسعون نحو اللذة والسعادة؟

ولنجابة ان هذا السؤال نقول: إن سعي اإلنسـان للوصـول 

ذة  إلى الكمال والسعادة الحقيقيةل ونيله للـّذتهما منـو  بمعرفـة اللـّ

فـون الهـدف ابصـلّي وتصديقه بها  وبّن أكثريّة ابفـراد ال يعر

للخلقة وكمالهم الحقيقي كما ينبغيل ولم يذوقوا لّذة الوصول إليهل 

صدد البحث والوصول إليهل ولكنهم يعرفون   فأنهم لن يكونوا في

الكماالت الماديّة والدنيويّةل ويـدركون لـّذة الوصـول إليهـال ولـذا 
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فهم يبذلون كّل قواهم للوصول إليهـا  هـذا وإن كـان هنـاع فـرق 

ة وشـؤونهال إذ نجـد كـّل  بين الناس في اختيـار الحاجـات الدنيويَـّ

شخص يختـار ـ وفقـا  لميولـه ـ مجمواـة معينـة منهـا بااتبارهـا 

ــذل جــّل  ــة وابســهلل ويب ــلَّ مؤون ــر قيمــةل أو ابق ابهــّم وابكث

 اهتمامه في سبيل الوصول إليها 

إّن معرفة الكمال الحقيقيل وإن كانت تمتلع جذورا  ف ريـةل 

ولكنها ال تصل اند أكثر الناس ـ وبشكل  بيعي ـ إلى حد الواي 

 الكافيل وإنما تحتاج إلى إرشاد وتربية صحيحة 

دى أهم وظائف ابنبيـاء )الـيهم الصـ ة حومن هنال كانت أ

والســ م( وأهــدافهم  توايــة هــذا الجانــ  االشــعوري الف ــريل 

 والتذكير بالعهد اإللهّي المنسّي:

ين )ع(: »ليســتأدوهم ميثــاق ف رتــهل يقــول أميــر المــؤمن

  (1)ويذّكروهم منسي نعمته«

وهذه المسؤولية العظمى ملقاة في هذا الزمان الى اهدة من 

ارفوا سبيل ابنبياء بشكل أتّمل ولـديهم قـدرة تعريفـه لآلخـرينل 

لكـي يعيــدوا الضــالين اــن  ريــق الســعادة إلــى الســبيل ابقــومل 

 ويعّرفوهم بغيتهم الف ريّة 

ال الثاني: إذا كـان الهـدف ابصـلي لخلـق اإلنسـان هـو السؤ

الوصــول لمثــل هــذا المقــامل فلمــاذا نجــد الغرائــز الموجــودة فــي 
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ــة  ــةل والظــواهر الدنيوي ــذات المادي ــوده دائمــا  نحــو الل أاماقــه تق

الخ بةل وتمنعه من السـير نحـو هدفـه ابصـلي؟ أال يعتبـر هـذا 

مرء أكثر انسجاما  مـع نقضا  للغرضل وخ فا  للحكمة؟ ألم يكن ال

هذا الهدف لو لم يكن في أاماقه سوى الدوافع التـي تسـوقه نحـو 

 و والعالم اببدي؟

ولكي يتوضَّح الجوا  ان هذا السؤالل يجـ  االلتفـات إلـى 

 نكتتين هما:

إن قيمة الكمال اإلنساني تكمن في كونه اختياري ال وهي   –  1

بــل الم ئكــة وغايــة الميــزة التــي تجعــل اإلنســان مخــدوما  مــن ق

لسجودهمل ولتحقّق أرضيَّة االختيـار كـان البـدَّ مـن وجـود سـبل 

مختلفة وجواذ  متنواة لكي ال يكون السـير فـي سـبيل السـعادة 

 إجباريا  مفروضا  

بما أن التكامـل اإلنسـاني تـدريجّي ولـه مراحـل  ويلـةل   -2

ي فمن ال زم أن يدوم مجال االختيـار إلـى مـّدة ال بـأس بهـال لكـ

يست يع اإلنسـان فـي كـّلِ مرحلـة أن يختـار سـبيله بكـّل حريـةل 

 ويغير اتجاهه إذا شاء 

ح سـر الحيـاة الدنيويـة تـومع االلتفات لهـاتين النكت ين يتوضـّ

والتدريجيّة لننسان  وبديهيل أن بقاء اإلنسان في اـالم الحركـة 

والتغيير والتكامل التدريجي بحاجة إلى أسبا  ووسائل وشـرو  

ات خاصة  وتشّكل الغرائز ال بيعية ـ فـي الواقـع ـ دوافـع وإمكان
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لتهيئة هذه ابسبا  والظروفل وهي في ضمن ذلع تلعـ  دورا  

في تهيئـة مجـال االختيـار اإلنسـانيل وفـي حالـة اختيـار السـبيل 

دة للتقــّدم اإلنسـاني باتجــاه  الصـحيح يمكنهــا أن تقـّدم خــدمات جيـّ

يهل فّن وجودها ال ينـاقض الهدف ابصلّي والكمال النهائي  وال

 هدف الخلقةل بل إن ادمها يخالف الحكمة اإللهية الم لقة 

ــأن الكمــال النهــائي  الســؤال الثالــث: الــى فــرض التســليم ب

لننسان ممكن التحقق في الجملة ابر القر  اإللهي وتجاوز كل 

الرغبات والميول في سبيل نيله والوصول إلى مثـل هـذا المقـامل 

إنحصـار مثـل هـذه المهمـة والقـدرة فـي أفـراد   فّنه ال ري  فـي

قليلــين ـ وبالتــالي ـ فــّن الوصــول إلــى الكمــال الم لــو  ســوف 

يكون مختصا  بهم في حين تحرم ابكثرية العظمى للناس من هذه 

 النعمة 

وفي مثل هذه الحالة هل يمكننـا أن نقـول إن هـؤالء ابفـراد 

يةل في حين يكون القليلين هم وحدهم الذين يستحقون لق  اإلنسان

اآلخرون في الواقع حيوانات ال تمتلع حظا  من اإلنسانية إال فـي 

وبالتـالي يحكـم الـيهم جميعـا  بالشـقاء   لالشكل الظاهري ال غيـر

 اببدي؟

 وفي مجال الجوا  ان هذا التساؤل نقول:

دها ذلــع مــرارا  ـ لــه  إن الكمــال الحقيقــي لننســان ـ كمــا أكــّ

الوصــول إلــى أســمى المراتــ  غيــر مراتــ  مختلفــةل وإذا كــان 
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ر للجميـعل  ميّسر للجميع فّّن الوصـول إلـى أدنـى المراتـ  ميسـّ

وهو يحصل باإليمان باهلل والسير الى سبيل ابوديّتهل فـي حـين 

أّن بذل كّلِ القوى فـي سـبيل الرضـا اإللهـّي هـو مـن خصـائص 

 المرات  السامية 

هـي لـيس ومن ال بيعي إن اآلثار المترتبـة الـى القـر  اإلل

الـى مســتوى واحــد فــي كــّل المراتــ ل فــالعلم الكامــل بالحقــائق 

والقدرة الى إيجاد أّي شيء أو اللّذة الكاملة من اللقـاء اإللهـّي ال 

تحصل لدى أّي مؤمن في هذا العالم  إالّ أّن من يحفظ إيمانه إلى 

نهاية حياته من أّي ت ا  وال تسـلبه كثـرة الـذنو  والمعاصـي 

ة وإن إيمانهل هذا ا إلنسان سوف يصل بالتالي إلى السـعادة اببديَـّ

كانت المّدة الفاصلة إلى ذلع اليوم  ويلة المدىل وفي هذه ابثناء 

ةل ولسـنا  سوف يمرُّ بمراحل صعبة أليمة نتيجة أاماله االنحرافيـّ

ة الخالـدة أيضــا بنـرى حاجــة لتوضـيح أّن للســعادة اب ة والجنــّ ديَـّ

ازى في ذلع العـالم بمقـدار معرفتـه درجات مختلفةل وأّن ك  يج

وإيمانه ووزن أاماله وأخ قـهل ويمكـن أن ال يملـع أّي شـخص 

في أّي درجة سوى ظرفيَّة إدراع لذّات تلع الدرجةل وأّن إرادتـه 

 تتعلق بالحصول اليها فق  

ة الكمـال اإلنسـانّي  والى هذال فليس كلُّ من لم يصل إلى قمَّ

قُّ اســم اإلنســانل وبالتــالي فهــو ونهايــة القــر  اإللهــّي ال يســتح

 محكوم بالشقاء والعذا  اببدّي 
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 القر  اإللهي 

 

ليس المقصود بالقر  من و تعالى ـ وهو الم لو  النهائي 

اريــة ـ هــو قصــر يلننســان والــذي ينالــه اإلنســان بحركتــه االخت

الفواصل الزمانية والمكانيةل ذلع بن و تعالى هو خالق الزمان 

المكان والمحـي  بكـل ابزمنـة وابمكنـةل وال نسـبة زمانيـة أو و

اِطنُ ﴿مكانية له مع أي موجود:   اِهُر َواْلبـَ ُر َوالظـَّ ُل َواْْلخـِ  ُهَو اأْلَوَّ

﴾(1)   ﴿ ُ  فَأَْينََما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْج ُ َّللاهِ ﴿   (2)﴾َوُهَو َمعَُكْم أَْيَن َما ُكنتُْم َوَّللاَّ
﴾(3)  

إلى أن قلة الفواصل الزمانية والمكانية بنفسها  هذال باإلضافة  

 ال تعتبر كماال  فما هو المقصود من هذا القر  إذن؟ 

ة بكـّل العبـاد  من ال بيعي أن تكون هلل تعالى إحا ـة وجوديـّ
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ِحيطٌ ﴿والمخلوقات:    (1)﴾ أاََل إِنَّ ُ بُِكلهِ َشْيٍء مُّ

ة للموجـودات  فـي  وأن يكون الوجود وكلُّ الشـؤون الوجوديَـّ

قبضـة قدرتـهل ومتعلّقـة بّرادتــه ومشـيئتهل بـل إن الوجـود وكــل 

شيء هو ـ بعينه ـ اإلرتبا  والتعلُّق بهل والى هذال فهو إلى كـّل 

ِل ﴿شـيء أقـر  مـن أّي شـيء آخـر:  ْن َحبـْ ِ  مـِ َرُب إِلَيـْ ُن أَقـْ َونَحـْ

  (3)﴾ ِصُرونَ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِ  ِمنُكْم َولَِكن الَّ تُبْ ﴿  (2)﴾ اْلَوِريدِ 
وهذا القر  قر  وجودّي حقيقيل ولكنَّه لـيس كسـبيا ل ومـن 

هنال ال يمكن أن يعتبر غايـة وهـدفا  للسـير التكـاملّيل ويمكـن أن 

ر للقر  معنى إكتسابي يقبل االن باق الى الكمال النهائي  يتصوَّ

لننسانل وهو القـر  االاتبـاري والتشـريفيل بمعنـى أن يكـون 

ة بحيـث يجـا  إلـى كـل اإلنسان موضعا    للعناية اإللهيـة الخاصـَّ

  لباته: »   إن دااني أجبتهُل وإن سألني أا يتهُ   ( 

والعبــد الــذي يصــل إلــى هــذا المقــام يكــون قــد وصــل إلــى 

م لوبة  وهذا االستعمال شـائع لـدى العـرف أيضـا ل حيـث يقـال 

ة شـخص اظـيم بأنـه )مقـّر   للشخص الذي يكون موضـع محبَـّ

بين( الى الـذين هـم منه(  وقد أ  لق القرآن الكريم انوان )المقرَّ

ة اإلنسـانية:   ابِقُونَ ﴿في  ليعة المسيرة التكامليَـّ ابِقُوَن السـَّ  ،َوالسـَّ
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بُونَ    (1)﴾أُْولَئَِك اْلُمقَرَّ

إال أن بحثنا هنا ليس بحثاّ لفظيا ل وال نرمي لمعرفـة المعنـى 

ــ   المناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فــي الهــدف النهــائي  للفــظ )القــر ( وإنمــا نقصــد الدقــة ابكثــر 

ي والمســير  لننســانل لنعــرف ـ مــن خــ ل ذلــع ـ ال ريــق الكلــّ

ابصــليَّ للتكامــلل فيجــ  أن نركــز الــى الحقيقــة الكامنــة وراء 

 التشريف واالاتبار 

إن الحقيقة التي تعتبر هي الكمال النهـائي ونسـّميها )القـر  

ة  اإللهــي( هــي مرتبــة مــن الوجــود تصــل فيهــا اإلمكانــات الذاتيــّ

ــة للشــخص  ــه االختياري ــيره وحركت ــب  س ــة  ـ بس ــى المرحل ـ إل

مثـل حركـة ل  الفعليَّةل سواء كانت حركة سـريعة كسـراة البـرق

ــذين يبــدأون بالســير التكــاملي مــن  بعــض ابنبيــاء وابوليــاءل ال

اللحظات ابولى لحلول الروح فـي البـدنل ويصـلون خـ ل مـدة 

م الـذي يقـول قصيرة إلى الكماالت العظمى مثل ايسى ابـن مـري

ِ آتَانَِي اْلِكتَاَب َوَجعَلَنِي نَبِيًّا﴿في المهد:    (1)﴾ إِنهِي َعْبُد َّللاَّ
وقد جاء في روايات الشيعة أّن القادة من أهل البيت )الـيهم 

الســ م( كــانوا يســبّحون هلل فــي ب ــون أمهــاتهمل وأنهــم يولــدون 

ثـل ساجدين وهم »السابقون«ل أو كانت حركة اادية أو ب يئـة م

حركة سائر المؤمنين في قبال الحركة الهاب ة والسير المتراجـع 

 للكافرين والمنافقين 

والكمــال الــذي يحصــل إثــر هــذا الســير االختيــاري ال يتبــع 
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ة والجسـمانيّةل بـل  الموضع الزمانّي والمكانّي وابوضـاع الماديَـّ

نل أما الظروف الماديةل فلها دور ييرتب  بالروح والقل  اإلنساني

يئــة ابرضــية المســاادة للســير والســلوع المتكامــلل وإال فــّن ته

الحركة الكّمية والكيفية للبدن أو االنتقال من مكان إلى مكان آخر 

ال تأثير لها في تكامل اإلنسانل إال بمقدار المساادة التـي تقـدمها 

للسير الروحي والمعنويل فتؤثّر بشـكل غيـر مباشـر فـي السـير 

 التكاملّي لننسان 

تكامل الحقيقي اإلنساني ابـارة اـن سـير الـروح العلمـّي فال

إلى و في أاماق ذاتهـا لتصـل إلـى مقـام تجـد فيـه نفسـها اـين 

ق واالرتبــا ل وال تجــد لهــا وال بي موجــود اســتق ال فــي  التعلــّ

الذات والصفات وابفعالل وال يمنعها أي اارض ان المشاهدة  

ــذا المســير ــي ه ــوم والمشــاهدات ف ــوم العل ــة  وتق ــق المرتب بتعمي

 الوجوديَّة لننسانل وتجعل جوهر ذاته بالتدرين أكمل فأكمل 

والى هذال فبالمقدار الذي يتصّور اإلنسان نفسه أقل احتياجا  

اإللهيل وأكثر استق ال في تدبير أمورهل وتهيئـة ابسـبا    التأييد 

ةل وكــذل ة والفكريــَّ ة والقيــام بابامــال البدنيــَّ ع والوســائل الحياتيــَّ

بالمقدار الذي يـرى فيـه لألشـياء ابخـرى تـأثيرا  اسـتق ليّا  أكبـر 

يكــون اشــدَّ جهــ   ونقصــا  وأبعــد اــن و  وفــي قبــال ذلــع فّنــه 

بالمقدار الذي يحس بحاجته الشديدة هللل ويرفع حجـ  ابسـبا ل 

ويجلي الحج  المظلمة والمنيـرة اـن اـين قلبـهل سـوف يكـون 

دا  فــي أالــم وأكمــل وأقــر  إلــى الحــّد  الــذي ال يكــون فيــه موحــّ
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ابفعال والتأثيرات فحس ل بل وال يرى للصفات والذوات أيضـا 

أيــة اســتق ليّةل وهــو مقــام ينالــه العبــاد الصــالحون والمنتجبــون 

المخلصــون والعبــاد المختــارون مــن قبــل و تعــالىل فــ  يبقــى 

حجا  بيـنهم وبـين معبـودهمل فـالقر  الحقيقـي إلـى و هـو أن 

 « اإلنسان أنه يملع باهلل كّل شيء وأنه بدونه ال شيء »يعي

 سبيل التقر :

إن كلَّ موجودات العالم مخلوقات و تعـالىل وهـي محتاجـة 

ة وال اسـتق لية لهـا م لقـا :   ُ ﴿إليه فـي شـؤونها الوجوديَـّ ُم َّللاَّ ذَِلكـُ

ى َّللاَِّ ﴿  (1)﴾ َربُُّكْم َخاِلُق ُكلهِ َشْيءٍ  يُّ أَنتُُم اْلفُقََراء إِلـَ َو اْلغَنـِ ُ هـُ  َوَّللاَّ

  (2)﴾ اْلَحِميدُ 

وحقيقــة وجودهــا اــين الــرب  والتعلــق ومحــض المملوكيــة 

ٍَ ُْ لش﴿والعبودية:   شْاالُ ِإشا َوشْو ٍء ه ُّ شَُْ ِ ﴿   (3)﴾  كُل يه وهُ ِلْلحـَ ِت اْلُوجـُ َوَعنـَ

ْحَمِن إِن ُكلُّ َمن فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض إِالَّ آتِي  ﴿   (4)﴾  اْلقَيُّومِ  الـرَّ

  (5)﴾ َعْبداا
وابفعال التي تصدر منها هي آثار للوجود التعلّقـي وا مـة 

َولـَ ُ ﴿للمملوكية والفقر  واليهل فكّل موجود هو ابـد و تكوينـا : 

 
 . 62غافر/  - 1

 . 15ر/ فاط - 2

 . 88القصص/  - 3

 . 111ط /  - 4

 . 93مريم/  - 5
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َماَواِت َواألَْرِض  ي الســَّ ن فــِ لََم مــَ ي ﴿  (1)﴾أَســْ ا فــِ ُجُد مــَ ِ يَســْ َوّلِِله

ن َشْيٍء إِالَّ يَُسبهُِح بَِحْمَدِه ﴿   (2)﴾  السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض  َوإِن مهِ

  (3)﴾َولَِكن الَّ تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهمْ 

وليس اإلنسان مستثنى من هذه القاادة الكليةل ولكنّه ال يعـي 

ة  وبعبـارة أخـرى: فّنـه خلـق فـي هـذا  اادة ـ ابوديَّتـه التكوينيَـّ

ر نفسه وابشياء ابخرى مستق لَّة في الوجـود: العالم بحيث يتصوَّ

  (4)»بناهم بنية الى الجهل«

بمعنى انه ال يرى وجوده متعلقا  باهللل ويرى أن كماالته هي 

مــن صــنع نفســهل ويــرى نفســه مســتق   فــي أفعالــهل ويــرى 

 للموجودات ابخرى هذا االستق ل في الوجود واآلثار الوجوديَّة 

ةل ونيـل ك مـاالت وهو يسعى دائما  لتوسـعة دائرتـه الوجوديَـّ

أكثرل وقدرة أكبر الى ابامال وتحكيم أسس استق له  ف  يوجد 

بين ادراكاته وميوله الوااية شيء يتنافى مـع تصـور االسـتق ل 

هذا  و بيعي أن لـه إدراكـا  ال شـعوريا  ف ريـا  باحتياجـه الـذاتي 

وادم استق له الوجودي ولكّن سي رة الجان  المادي والحيواني 

دراكه الف ري إلى حّد الـوايل اللهـم إالّ فـي تمنع من أن يصل إ

 
 . 83آل عمران/  - 1

 . 49النحل/  - 2

 . 44االسراء/  - 3

 . 2/ ح  15/ ص  3بحار األنوار/ ج  - 4
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 الظروف االستثنائية 

واندما يصل اإلنسان إلى رشده العقلـي يسـت يع ـ بواسـ ة 

نشا اته الذهنيَّة واستدالالته العقلية ـ أن يعي فقره الوجوديل إن 

قلي   أو كثيرا ل ويهتدي بذلع إلى وجود خالق الكون  ومن خ ل 

تـه االسـتداللية بالتـدرين يحصـل الـى واـي تكامله العقلّي وقدر

أكبر بحاجته ابساس وادم استق له الذاتيل ومـن ثـّم يصـل فـي 

 نهاية السير العق ني إلى حقيقة رب هل ويعلم بها الما  حصوليا  

ولكن هذا السير الذهني بنفسه ال يـؤدي إلـى نتيجـة شـهوديّة 

يـة الميـول حضوريّةل إال يبقى تسل  الغرائز واالحساسات وجاذب

ــور المعرفــة الف ريــة  ــ  ـ مجــاال  لظه ــف ـ فــي الغال والعوا 

وتجلّيها  اللهم إال أن يصّمم اإلنسان الى الوقوف بوجه  غيانهـا 

ليعي ذاته الى حّد مال ويفتح له سبي  إلـى أامـاق روحـهل ويبـدأ 

ه بقلبه إلـى ول ويصـقل  سيرا  معنويّا  إلى الحّق  بمعنى أن يتوجَّ

ه القلبي وتقويته وتركيزهل وبالتـاليل معرفته ال ف رية بدوام التوجُّ

 بتقري  نفسه إلى و 

في مثل هـذه الحالـةل يبـدأ السـير التكـاملي اإلنسـاني باتجـاه 

المقصد الحقيقّي والمقصود الف ري  بمعنى انـه باالختيـار الحـر 

يبدأ بسـعي واع ليجـد ارتبا ـه بـاهللل ويعتـرف بحاجتـه واجـزه 

الي فقره وفقدانه الذاتيل ويرجع مملوكات و ـ التـي وذلتهل وبالت

كانت ينسبها بالبا ل  إلى اآلخرين ـ إلى مالكها الحقيقـيل ويعيـد 
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ا َجُهوالا ﴿رداء الكبرياء اإللهي إلى صاحبه:    (1)﴾إِنَّ ُ َكاَن َظلُوما

وتستمر هذه المرحلة حتى يكون ابدا  خالصـا   والـى هـذال 

النهائي لننسان يكمن في صيرورته ابدا  فيمكن القول إن الكمال 

خالصا ل أو مشاهدة الفقر الذاتي أو الكامل فـي نفسـهل وان سـبيل 

الوصول إليه يتمُّ بالعبادة و ل  رضا ول بمعنى جعل رضا و 

ٍَ  شرْب    شاٍْلٍْعْلى﴿بدل رضا نفسه:    (2) ﴾ا َوشابٍت ْغا شْو

  المســتقيم لننســانيّةل فالمســير ابصــليُّ التكــامليُّ والصــرا

ــة  ــق العبودي ــو  قضــاء ح ــي ه ــر  اإلله ــبيل الصــحيح للق والس

والعبادةل وإلغاء تصورات االستق لل واالاتراف بالعجز الكامل 

ُدونِ ﴿الشــامل لــه:  نــَس إِالَّ ِليَْعبــُ نَّ َواإْلِ ُت اْلجــِ ا َخلَقــْ َوأَْن ﴿  (3)﴾َومــَ

ْستَِقيمٌ    (4)﴾اْعبُُدونِي َهذَا ِصَراٌط مُّ

وإنما يمكن أن يعتبر السعي سعيا  في سـبيل القـر  اإللهـّيل 

وفي مسير التكامل الحقيقيل وبتعبير آخر  سعيا  إنسـانيّا  إذا كـان 

ــود الحــق  وال يمكــن  ــادة المعب ة واب ــَّ مصــ بغا  بصــبغة العبودي

ااتبار أّي امل أو نشا  أمرا  موجبا  للكمـال الحقيقـّي م لقـا  إال 

 ابادة و تعالى 

 
 . 72األحزاب/  - 1

 . 20الليل/  - 2

 .56الذاريات/  - 3

 . 61يس/  - 4
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 حقيقة العبادة 

 

 للعبادة معان أو تعبيرات مختلفة من حيث السعة والضيق:

العبادة امل يؤّدى بعنـوان تقـديم العبوديـة فـي رحـا    –  1

الخالقل ولـيس لهـا أّي ا قـة ـ فـي ذاتهاــ مـع مـا اـدا و مثـل 

 الص ةل والصومل والحن 

ــان  -2 ــة وإن ك ــؤّدى بقصــد القرب ــادة امــل يجــ  أن ي العب

ق بالعبـادل انو انه ابولي ال يدخل في مجال تقديم العبوديّة ويتعلـّ

مثل: الخمسل والزكاةل والجهادل وابمر بالمعروفل والنهي ان 

 المنكر 

العبادة امل يؤّدي بقصد القربةل وإن كانت صّحته غيـر   -3

مثـل كـّلِ ابامـال التـي تقـع موضـعا    لمتوقفة الـى هـذا القصـد 

ت بقصد القربة فّنّها سـتكون ابـادة بهـذا للرضا اإللهيل فّذا اّدي

 المعنى 

العبادة  ااة لمن يراه مستق  واج  ال ااةل وإن كانت   -4

ة  ويمكننـا ابـر  هذه ال ااة ال تن لق من قصد العبـادة والعبوديَـّ

ة وأصــول  ــّ ــد اللفظي ــن القواا ــتفادة م ة واالس ــّ ــات اللغوي المقارن

بعضـها اآلخـر أو المحاورة ـ أن نرّجح بعض هذه المعاني الـى 
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أن نعتبره مفهوما  مشككا  يقبل االن باق الى كّل هذه الحاالت مع 

االحتفاظ باخت ف الدرجاتل ولكن مـن الواضـح أن قصـدنا فـي 

ةل ونحـن ال نسـتند فـي كـون اهذا   لبحث ليس حل المسائل اللفظيَـّ

ةل وإنَّمـا نقـول إن نـا العبادة سبي  للتقر  إلى و إلى ابدلَّة النقليَـّ

لنا ـ ابر المقدمات الوجدانيّة والعقلية ـ إلـى نتـائن رأينـا أن  توصَّ

اسم العبادة والقر  يناسبهال ورأينا أن يستمّر البحـث  بـق ذلـع 

ابسلو ل فنعمـد ـ ابـر االسـتناد لألمـور التـي صـدقناها بشـكل 

 واضح ـ إلى توضيح هذا الموضوع 

ي يمكنهـا أن لـدينا ـ لحـّد اآلن ـ والتـ  ثبتـت والمواضيع التي  

 تعيننا في حل هذه المسألة هي:

إن اإلنسان موجود يج  أن يصـل إلـى كمالـه النهـائي   –  1

ابر حركته االختياريةل وإن وصوله إلـى هدفـه ابصـيل رهـين 

 اختياره الحر الوااي 

إّن القوى ال بيعيَّة والف ريَّة واإلمكانات التي يتمتـع بهـا   -2

وصـول إلـى كمالـه النهـائيل هي وسائل يج  أن يسـتفيد منهـا لل

 وليس بينها ما ال أثر له الى سيره التكاملي 

إن الهــدف ابصــلّي لننســان هــو القــر  إلــى ول وإن  -3

حقيقة القر  هي الحصول الشهودي للتعلق واالرتبا  الوجـودّي 

 له باهلل 

إن السير والحركة التي تتمُّ باتجاه مثل هذا الهـدف سـير   -4

مــاق الــروح والقلــ  اإلنســاني وال ربــ  لــه بــا ني يبــدأ مــن أا

ــابمور ــرة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الماديّة  

 وبم حظة هذه المقدمات نستنتن:

ــى القــر  اإللهــي  أوال : إّن التكامــل اإلنســاني والوصــول إل

منو ان بالنشا ات اإليجابية المتقّدمةل وال يمكننا أن نعد الجهات 

دة ابصـنام السلبية خ وات باتجاه الكمال  والى هذال فترع ابـا

و ااة ال واغيتل أو االاتزال واالنزواء وتـرع المعاشـرةل ال 

يمكنها جميعا  ـ لوحـدها وبلحـاظ جانبهـا السـلبي ـ أن تعـدَّ سـبي  

 للقر  اإللهي 

 ة ثانيا : إّن أي نشا  ال يكون داخ   في إ ار المسيرة التكامليّ 

كمـال النهـائي اإلنسانيّة إالّ إذا كانت له ا قة إيجابية بالهدف وال

لننسان )أي القر  إلـى و والحصـول الـى التعلـق واإلرتبـا  

 الوجودي له باهلل( 

ثالثا : إن مثل هذه الع قة ال يمكن البحث انها بشكل مباشـر 

ةل والـى  ة والمعنويـّ ة والحـاالت الروحيـّ إال بين التوجهات القلبيـّ

يقـوم بهـا   هذال فّّن أشّد العبادات أصـالة هـي تلـع الفعاليـة التـي

 القل  بشكل واع حّر للحصول الى الم لو  الف ري له 

رابعا : يج  أن ترتب  سائر النشا ات اإلنسانيّة ـ بنحو مـا ـ 

ــي لي ســنى لهــا أن تكــون فــي إ ــار المســيرة تبهــذا النشــا  القلب

التكامليَّةل وإال فّما انه يج  تركها تماما  )ومثل هذا العمل ـ الى 

ومستلزم   للحكمة وجود الجوان  الف ريَّةفرض إمكانه ـ مخالف  

ا ااتبارهـا مـن اللـوازم   للتحديد أرضيّة التكامل االختياري( وإمـّ

لة  ياالض رارية وابجنبيّة ان المسيرة التكامليّة اإلنسانيّة ابص
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ة  وفي مثل هذا الحالل يج  جعل قسم مهّم من الفعاليـات الحياتيَـّ

مـن إيصـالها إلـى الهـدفل   خارجة ان المسيرة التكامليّة واليأس

 وهذا أمر غير صحيح 

واليهل فالسبيل الصحيح الوحيد هو أن تتحّول كل الفعاليات 

الحياتيّة المختلفة في ظّل القصد والنية إلى ابادةل وتمـنح وجهـة 

تكامليةل لكي ال تذه  أي من  اقـات اإلنسـان هـدرا مـن جهـةل 

لـذي أراده و وتتسع دائرة االختيـار واالنتخـا  إلـى المسـتوى ا

 لننسان وهيأ له وسائله من جهة أخرى 

ولقد ظّن بعضهم أنّه لما كـان السـير التكـاملّي لننسـان يبـدأ 

ة ـ إال مـا  من القل  إلى و فّنه يج  ترع كّلِ النشا ات الحياتيَـّ

كان منها ضروريا  ـ واختيـار مكـان خلـي يخلـو فيـه إلـى ذكـره 

ة دون أن تشــغل ــّ ــه القلبي ــه وتوجهات ــأّي أحــد   ذهن ــة راب ــة ب أي

وهــؤالء وإن كــانوا قــد أصــابوا فــي تشــخيص الهــدف والمســير 

ــق الصــحيح  ــخيص ال ري ــي تش ــأوا ف ــم أخ  ــاليل إال أنه اإلجم

وابسلو  الناجع الذي ينتهي بهم إلى الكمال اإلنسـاني الخـالص 

)ومن مميزاته الشمول لمختلف الجوانـ ( فلـم ي حظـوا اببعـاد 

 نسانية المختلفة للروح اإل

وهنال يج  االلتفات إلى أن الميـزة ابسـاس لننسـان تكمـن 

في اختياره الحّر لمسير سعادته ووصوله إلى كمـال يسـمو الـى 

كمال الم ئكةل وهو ال يتم إال فـي مجـال ابخـذ والـرد والتضـاّد 

الخارجي والصراعل وإال في ظّل أنما  الجهاد والسعي الشامل  

ة  أما قلع جذور بعض الميول الف رية أو ق ع الع ئق االجتماايَـّ
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فهــو ـ فــي الحقيقــة ـ تحــدي لــدائرة االختيــارل وتضــييق لميــدان 

 الصراعل وسد لكثير من سبل الترقّي والتكامل 

ومن ال بيعي أن ال نغفل ان إخت ف القابليـات واالسـتعداد 

لــدى ابفــرادل فعلــى كــل فــرد اختيــار مجالــه المناســ  لظرفيتــه 

 يمكن بّي  ائر أن يحلق كما يحلِّق النسرل وليس واستعدادهل ف 

 لكّل رياضي أن يصارع ب ل العالم 

والى أّي حـالل فـّن السـبيل الصـحيح للتكامـل هـو التنميـة 

 التدريجيّة المتوازنة لكل أبعاد الوجود 
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 دور العلم في تحقيق التكامل

 

فيهـا القلـ  ـ سيرة التكامليّة اإلنسانيّة إنما يسير مارفنا أن ال

ةل وتبعـا  لألفعـال  بشكل رئيس ـ فيتّجه إلى و في  ريق العبوديـّ

ة فتــؤثّر فــي تكامــل  ة تتخــذ ســائر الفعاليــات صــفة العبوديــّ القلبيــّ

 اإلنسان 

وهذا السير والسلوع القلبي إنما يبدأ إذا ارف اإلنسان هدفه 

وسبيله إلى هذا الهدفل ثم راح يخ ـو فـي هـذا السـبيل بّرادتـه 

واختيارهل فالشر  ابساس هو العلم والمعرفـة  واآلنل فلـن حظ 

محل العلم في السـير التكـامليل فهـل هـو كمـال أم ال؟ وإذا كـان 

لةل ام من الكماالت النسبية أم يكماال ل فهل هو من الكماالت ابص

 المقّدمية؟

ة العلـم آراء مختلفــة تتــراوح بــين  د وتوجـ حــول تقــويم أهميــَّ

ائينل يـرى    فبعضهمل من قبيـل الف سـفة المشّـ اإلفرا  والتفري

أّن العلـم والفلسـفة ليسـا مـؤثرين فـي الكمـال فحسـ ل بـل إنهمــا 
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ابصل والغاية لكّلِ الكماالت اإلنسانية  وكما قلنا مـن قبـلل فّنـه 

يرى أّن اإلنسان الكامل هو من يملع العلم البرهانّي بكـّلِ اـوالم 

أخـرى تعتقـد أن العلـم   الوجودل وفي قبـال ذلـع توجـد مجمواـة

الحصولي ال رب  له بالكمال اإلنسانيل وترى )إن العلم الرسمّي 

كله قيل وقال( ولم يكتفوا بذلع المقدار وإنما ااتبـروه مانعـا  مـن 

 السير التكاملّيل بل وأسموه: »الحجا  ابكبر« 

ولسنا اآلن في صدد نقـد هـذه اآلراء أو تسـويغها وتوجيههـا 

للجمع بينهال وإنما نسعى وفـق أسـلو  هـذا   والسعي وراء سبيل

لنعرف الموقع الذي   لالبحث وتبعا  للحقائق التي أثبتناها لحّد اآلن

 يمتلكه العلم في المسيرة التكاملية 

فبعد معرفة أن الكمال النهـائي لننسـان هـو القـر  إلـى و 

ــي أن  ــا  الشــهودي بالخــالقل ال مجــال للبحــث ف تعــالى واالرتب

خيرة للسير اإلنساني هي من سن  العلم الحضـوريل المرحلة اب

ومثل هذا العلم هو الم لو  الذاتي والكمال ابصيل بل هو غاية 

كّلِ الكماالتل وإنمـا الكـ م فـي العلـم الحصـولي الـذهنيل وهنـا 

 يج  أن نقول:

 بقا  للتفسير الذي ذكرناه للكمال يمكـن ااتبـار العلـم كمـاال  

ــف ــم ص ــانل بّن العل ــانل لننس ــا اإلنس ــل اليه ــة يحص ة وجودي

وبواس ته ينتفي العدم والـنقصل ومـن هنـا  فـّن العلـم م لـو  

 لننسان بالف رة 
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إال أننــا أوضــحنا أنــه ليســت كــل صــفة وجوديــة هــي كمــال 

ـ  ـ  للموصوف م لقا ل وإنمـا قـد تكـون الصـفات الوجوديـة ـ أحيانا

نمـا تكـون ل كما قـد تكـون كمـاال  مقـدميا ونسـبيا ل وإكماال  أصي   

الكماالت النسبية كماال  للموجود واقعا  إذا كانت وسـيلة للوصـول 

للكمال ابصيلل فّذا استفيد منها في جهة تنافي الكمـال النهـائيل 

فهــي وإن كانــت بالنســبة لمراتبهــا ابدنــى كمــاالل لكنهــا مقدمــة 

 للنقص واالنحدار النهائي 

ا امليـةل فأمـا إن العلوم الحصولية إما أنها نظرية ل وإما أنه

النظرية منها فهي وإن لم تكن مرتب ة بشكل مباشر بالمسيرة إال 

أن بعضها ـ مثل العلوم اإللهيةـ لها دورها فـي مسـاادة اإلنسـان 

لمعرفة الهدف  ومتى ما استعين بها للوصول إلى القر  اإللهـّي 

 فّنها تكون كماال مقدميا قيما 

كـن مقدمـة لمعرفـة أما سائر العلـوم النظريـة فهـي وان لـم ت

م اونا جيدا تقدّ   الهدف أو سبيل الوصول إليه إال أنها تست يع أن

لتحقيق المعارف ال زمةل وذلع خصوصا في مثـل العلـوم التـي 

تكشف اـن أسـرار الخلقـة وحكمهـال كمـا أنهـا تسـت يع أن تسـدَّ 

ـ بـدورها ـ قيمـة مقدميـة كماليـةل وأن  الحاجات الحياتية التي لها

النِعم يمكنه أن يشكل دافعا للشكر وابادة ول وبذلع   التوفر الى

ترتب  بالسعادة الحقيقية لننسان  أما ا قة العلوم العملية بالسير 

ــي أن  ــاج للتوضــيحل فمــن الجل ــه فّنهــا ال تحت التكــاملي ومقدمات
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 التكامل الوااي لننسان منو  بها 

 وهناع نق ة يج  تأكيدها وهي  أن دور العلـوم الحصـولية

كلها فـي التقـدم الحقيقـي لننسـان ال يعـدو دور تهيئـة ابرضـيّة 

وتوسعة اإلمكاناتل وليس لهـا أي تـأثير حتمـي وضـروري فـي 

السعادة اإلنسانية  والى هذا فالعلم ـ بمعنى القضـايا الذهنيـة ـ ال 

يمكن ااتباره كماال بالفعل لننسان من زاوية كونه إنسانا ل اللهـم 

لقر  إلى و: اما لمعرفة ول وإمـا لمعرفـة إال أن يكون وسيلة ل

ال ريـق إليــهل ول ســتفادة مــن الـنِعم اإللهيــةل لتحقيــق الشــكر أو 

 لتحقيق مقدمات السير له ولآلخرين 

وبم حظة ما قلناه يتوضح موقفنا تجاه المدرسة البرغماتية  

وتوضيح ذلع أن أنصار هذه المدرسة )وهي بنفسها من مظـاهر 

يعتقدون أن العلم والفنَّ إنما يمتلكـان قيمـة خاصـة إذا ابومانية(  

كانا وسيلة للحياة ابفضلل وأن ما له قيمة بابصالة هو مـا كـان 

 مفيدا  للحياة 

 وفي قبال هؤالء نقول:

ــاة  ةل وال أنمــا  الســعي لتحســين الحي ــّ ــاة الدنيوي ليســت الحي

 الفردية واالجتماايـة  ممـا يملـع قيمـة أصـيلة لكـي تكـون للعلـم

والفن في ظلها قيمة معيّنةل وإنّما الشيء الوحيد الذي يمتلع قيمة 

بمقــدار تــأثيره فــي التقريــ  إليــه تعــالىل واإلنســان المتكامــل ال 

يضــمه أّي انــوان غيــر العنــوان اإللهــي وال يقبــل أّي اتّجــاه إال 
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 اإلتجاه اإللهيل وال يرى ابصالة إال هلل ال غير:

وَ ﴿ َ هــُ أَنَّ َّللاَّ ــِ َك ب ــِ َو  ذَل ِ  هــُ ــِ ن ُدون ْدُعوَن مــِ ــَ ا ي قُّ َوأَنَّ مــَ اْلحــَ

  (1)﴾اْلبَاِطلُ 

والى هـذا فـ  تحصـيل العلـمل وال الحصـول الـى الخبـرة 

الفنيّةل وال العمل الفرديل وال السعي االجتماايل وليس أّي منها 

مّما يمتلع قيمة م لقةل وهي كلُّهـا إذا أّديـت بعنـوان العبوديـة هلل 

 ي ظّل اإلرتبا  به تحصل الى قيمتها ف

وهنا يمكن أن يقال: إن المدرسة البرغماتية لم تكن مما يقبل 

القبولل بنها جعلت معيار التقويم »المنفعة للحياة الدنيا« إال أنـه 

ة بشـكل أصـالة العمـل  يمكن قبول نوع مـن النزاـات البرغماتيـّ

ة  واليـهل فالعمــل المفيــد لآلخـرة يمتلــع أصــالة  للحيـاة ابخرويــَّ

ــنَّ ال يتمتعــان حتــى بهــذا المســتوى مــن نســ ــم والف بيةل وان العل

 ابصالة النسبيّة 

إالّ أنه يج  اإللتفات إلى أن جذور السعادة الحقيقية تنمو في 

القل ل ال فـي اباضـاء والجـوارح ووسـائل العمـلل وإن الـدور 

ابساس للسير نحو و يقوم به القل   واليـهل فابصـالة النسـبيّة 

ات القلبيَّةل أما ابامال الخارجيّة فهي تكتس  قيمتهـا هي للنشا 

 في ظلِّهال ال العكس 
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وكما يمكن للعمل أن يكون مقدمة لألامال الحسـنة فيكتسـ  

قيمةل فّنه يمكنه أن يلع  دورا  أهم بعنوان كونه مقدمة لنيمانل 

 وهو بدوره مقدمة العمل وأساس له 

 

 الع قة بين العلم واإليمان والعمل:

إن إاتبار اإليمان كتصديق ذهنـي هـو بعينـه إاتبـار العلـمل 

ــرا   ــيس ام ــع ل ــل  وذل ــدركها العق ــوم ي ــا ل بن بعــض العل اختياري

هةل وليس لننسان أي اختيار في تحصيلها والتصديق بهـال يد ببال

ـ ابر مقدمات اختياريةل وبعض العلومل وإن كانت تحصل ـ اادة  

نى أنه من الممكن أن تحصل إال أن االختيار ليس مقوما لهال بمع

تلع المقّدمات في الـذهن بسـماع صـوت أو رؤيـة خـّ ل واندئـذ 

يدركها اإلنسان بدون اختيار ويصّدق بهال نعمل إذا كانت مقدمات 

العلم متحقّقـة بـاإلرادة واالختيـار ف بـّد وأن تكـون هنـاع دوافـع 

لتحصيلها وتركيبهال وهذه الدوافع قد تكون غريـزة االسـت  عل 

ةل أو رضـا أ و العمل الى كس  مجد وفخرل أو االسـتفادة الماديـّ

ول وفي الحالة ابخيرة فق  تكون ابادةل ولكنَّ مثل هذه العبـادة 

 يج  أن تسبقها ـ حتما  ـ معرفة و 

إن المقصــود باإليمــان الــذي نركــز اليــه فــي هــذا البحــثل 

حقيقـة وااتبر في القرآن والنصوص الدينية أساسا للسعادةل هـو  

تختلف ان المعنى المقابل للكفر والجحود واـن المعرفـةل إذ مـا 
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زم لـوازم تـلسان شيئا  ولكن قلبه يرفضه وال يأكثر أن يعرف اإلن

تلع المعرفة  ومن هنا فهو يخالفه امدا ل وربّما اقتضى ابمر أن 

ينكره بلسانهل ومثل هذا اإلنكار مع العلم أشّد سـوءا  مـن اإلنكـار 

أكثر ضررا  بالتكامل اإلنسانيل وهذا القرآن الكـريم مع الجهلل و

ا﴿يصفهم:  ا َوُعلُوًّ   (1)﴾َوَجَحُدوا بَِها َواْستَْيقَنَتَْها أَنفُُسُهْم ُظْلما

 والى لسان موسى)ع( وهو يخا   فراون يقول:

  (2)﴾لَقَْد َعِلْمَت َما أَنَزَل َهُؤالء إِالَّ َربُّ السََّماَواِت َواألَْرِض ﴿

 كان فراون يقول:في حين 

ْن إِلٍَ  َغْيرِ ﴿   (3)﴾ يَما َعِلْمُت لَُكم مهِ

وهناع الكثير من أمثال فراـون ممـن أنكـروا مـا يعرفـونل 

زالـوا إلـى  سواء في حياة الرسول اباظـم)ص( أو بعـدهال ومـا

يومنا هذال والسر النفسي لمثـل هـذا اإلنكـار هـو أن اإلنسـان قـد 

نـي تحديــد حريتــه وتحللــهل يـرى أّن اإلقــرار بــبعض الحقــائق يع

 ومنعه من إشباع مت لّباته التي ال يست يع ق ع تعلقه القلبّي بها 

 يقول القرآن الكريم:

  (4)﴾بَْل يُِريُد اإلنسان ِليَْفُجَر أََماَم ُ ﴿
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 وسنع ي بعض التوضيحات في هذا الصدد 

والنتيجة هي: إن اإليمان ابارة ان قبول القل  لألمر الـذي 

ل والـذهنل والتزامـه كـّل اللـوازم المترتبـة اليـهل صّدق به العقـ

ةل فاإليمــان منــو   وازمــه اإلجمــالي الــى تنفيــذ لوازمــه العمليــّ

ومشرو  بالمعرفة إال أنه ليس هو العلم نفسـه وال الـ زم الـدائم 

 له 

ح الع قــة بــين اإليمــان والعمــلل ذلــع أّن  ومــن هنــال تتوضــّ

خارجي نفسهل وإنّما هـو اإليمان يقتفي العمل ولكنه ليس العمل ال

ســره ومانحــه وجهتــهل وان الصــ ح واللياقــة والحســن الفــاالي 

العمل وجوده من اإليمان باهلل   د تمسللفعل منو  باإليمان  فّذا لم ي

فّنــه لــن يــؤثر فــي الســعادة الحقيقيــة لننســانل وإن كــان امــ   

 صالحا ل وكانت له منافع كثيرة في الدنيا لننسان أو لآلخرين:

اء وَ ﴿ آُن مـَ بُ ُ الظَّمـْ الَِّذيَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحسـَ

 ُ ابَ ُ َوَّللاَّ اهُ ِحسـَ َ ِعنَدهُ فََوفَـّ َحتَّى إِذَا َجاءهُ لَْم يَِجْدهُ َشْيئاا َوَوَجَد َّللاَّ

  (1)﴾بَسِريُع اْلِحَسا

ثَُل الَِّذيَن َكفَُرواْ بَِربهِِهْم أَْعَمالُُهمْ ﴿ يُح   مَّ ِ  الـرهِ تَدَّْت بـِ اٍد اشـْ َكَرمـَ

ا َكَسبُواْ َعلَى َشْيءٍ    (2)﴾ فِي يَْوٍم َعاِصٍف الَّ يَْقِدُروَن ِممَّ

فالخ وة ابولى التي يخ وهـا اإلنسـان فـي سـيره التكـاملّي 

نحو الكمال النهائي ـ أي القـر  هلل تعـالى ـ هـي اإليمـانل وهـذه 
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  مراحل االستكمال الخ وة أساس الخ وات التاليةل وروح كلّ 

أما الخ وة التالية في السير التكاملّي اإلنسانّي فهـي النشـا  

الذي يقوم به القل  بعد اإليمان باهللل بغض النظر ان اباضـاء 

 والجوارحل أي التوجه هللل وهو ما يعبّر انه بذكر و 

ا لَّعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ ﴿ َ َكثِيرا   (1)﴾ َواْذُكُروا َّللاَّ

ه وتمركـز أكثـر كـان أشـّد تـأثيرا  فـي   وكلما قوي هذا التوجـُّ

التقدُّم اإلنسانّيل وقد تكون لحظـة مـن التوجـه القلبـي التـاّم أكبـر 

 تأثيرا  من سنين من العبادة البدنيَّة 

والخ وة الثالثة: هي ابامال البا نيّة ابخرى التـي يؤديّهـا 

ــات و وا  ــي آي ــر ف ــل التفكي ــه اإلنســان باســم ول مث ــم قدرت ئ

واظمته وحكمتهل وإن استدامة الذكر والفكر لها أثرها فـي هيـام 

 القل  وحبه وتعلقه:

ُروَن ﴿ وبِِهْم َويَتَفَكـَّ ا َوقُعُوداا َوَعلََى ُجنـُ َ قِيَاما الَِّذيَن يَْذُكُروَن َّللاه

  (2)﴾فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض 

ة الم ــّ ــارة بعــد هــذا تقبــل التوبــة لألامــال البدني ختلفــةل وبعب

أخرى  إن العزم االجمالّي ـ وهو من لوازم اإليمان ـ يتجلّى فـي 

ةل وهـذه  مظاهر مختلفة وفي قالـ  اإلرادات التفصـيليّة والجزئيـّ

ـ وهي من زاوية معيّنة فرع اإلرادة ابصـليّة ـ توجـ    اإلرادات 

 
 .10الجمعة/   - 1

 . 191آل عمران/  - 2
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 تقوية ذكر و واإليمان به: 

اَلةَ ِلِذْكِري﴿   (1)﴾ َوأَقِِم الصَّ

الُح يرفع ُ ﴿   (2)﴾والعمُل الصه

ه إذا كانــت هنــاع إرادة الــى خــ ف مقتضــى  ــّ وكــذلعل فّن

اإليمــانل فّنهــا تــؤّدي إلــى ضــعف اإليمــان  إذنل فالع قــة بــين 

اإليمان والعمل هي تماما  مثل الع قة بين جذر النبات وابامـال 

و النباتيّةل فكما أن امتصاص المواد الغذائية مفيد ومـؤثّر فـي نمـ

وان امتصاص المواد الساّمة المضـّرة   لالجذر واستحكامه وقوته

موج  لضـعفه وبالتـالي ذبولـه وموتـهل فـّّن ابامـال الصـالحة 

ــي دوام اإليمــان واســتحكامهل وابامــال الســيئة  اامــل مــؤثّر ف

 وارتكا  الذنو  موجبة للضعفل وبالتالي موت جذور اإليمان:

َ َما فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقاا فِي قُلُو﴿ بِِهْم إِلَى يَْوِم يَْلقَْونَ ُ بَِما أَْخلَفُواْ َّللاه

  (3)﴾َوَعُدوهُ َوبَِما َكانُواْ يَْكِذبُونَ 

﴿ ِ اِت َّللاَّ ذَّبُوا بِآيـَ وأَى أَن كـَ اُؤوا السـُّ ِذيَن أَسـَ ثُمَّ َكاَن َعاقِبَةَ الَـّ

  (4)﴾ َوَكانُوا بَِها يَْستَْهِزُؤون

 

 

 
 . 14ط /  - 1

 . 10فاطر/  - 2

 . 77التوبة/  - 3

 . 10الروم/  - 4
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 سفيد 
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 ية في تحقيق التكاملنساناإل دور اإلرادة 

 

 تدبير اإلرادة:

ارفنا من البحـوث الماضـية حقيقـة الكمـال النهـائي وهـدف 

السير التكاملّي لننسانل وكذلع ارفنا الخ  العريض وابسلو  

العام للسير والسلوعل أما الخ و  التفصيليّة والدقيقة لـذلع فهـي 

اـن المرحلـة   متروكة لعلم ابخ ق والفقهل وإنّمـا نريـد الحـديث 

ابخيرة لهذا البحثل وهي الحديث حول تدبير الـنفس للسـير فـي 

 سبيل التكامل 

 ونعني بذلع أننا نحاول معرفة ابمر التالي:

ــّدمات ال زمــة التخــاذ اإلجــراء  كيــف نســت يع تحقيــق المق

القا ع وامـت ع اإلرادة الجـاّدة للسـير فـي سـبيل العبـادة والقيـام 

 بواجبات العبوديَّة؟

ان هما: يتننا نعلم أنه توجد في كّلِ موجود حّي ميزتان أساسإ

ــ ــة«ل ومجمواهمــا يعبّر حســ  ـ »اإلدراع« و»الحركــة اإلرادي
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 المص لح المن قي ـ ان الفصل والميزة الجوهرية لننسان 

وتوجد هاتان الخاّصيتان أيضا بشـكل أوسـع وأامـق وأاقـد 

زا ل و تشـك ن جهـازين في اإلنسانل بااتباره موجـودا  حيـا  متميـّ

 مشتركين للروح والبدن:

 جهاز اإلدراع  :أحدهما

 جهاز اإلرادة  :والثاني

ولما كان هذان الجهازان مرتب ين ملتحمـين تمـام اإللتحـامل 

فقد اشتبه أمرهما حتى الى بعض العلماء المـدقّقين  ولكـي نعـي 

كيفية حصول اإلرادة وارتبا ها بجهاز اإلدراعل من المستحسـن 

ــة   ــدوافعل  ـ مقدم ــاتل وال ــواع اإلدراك ــى أن ــي نظــرة ال ـ أن نلق

 والجواذ  التي تشّكل منبعا  لحصول اإلرادة 

لقد درس الف سفة والعلماء ـ منذ القدم ـ اإلدراكات والغرائز 

اإلنسانيّة وقّسموها إلى أقسام مختلفةل ونحن هنا نغض النظر ان  

ة المصــ لح م العــة ة واالســتنتاجاتل ونكتفــي بيالبحــوث العلميــّ

ة حـول اإلدراعل وكـذلع مت لبـات  سريعة في تفاا تنـا الروحيَـّ

اإلرادة وكيفيَّة بعثهال وحصول الفعل اإلراديل لكي نحصل الى 

ة  المعارف ال زمة لبنـاء الـنفس وتوجيـه أامالنـا الوجهـة اإللهيـّ

 الصحيحة 

 

 جهاز اإلدراع:

ــا  ــير إليه ــة نش ــان بصــور مختلف ــي اإلنس ــق اإلدراع ف يتحق
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ال : فهناع مجمواـة مـن اإلدراكـات تحصـل ابـر تفـاا ت إجما

فيزيوكيماويــة أو فيزيولوجيــة خاصــة بــين المــواد الخارجيــة 

وابجهـــــــــــــزة الحســـــــــــــيَّةل مثـــــــــــــل: الرؤيـــــــــــــةل

ل والذوقل واللَّمس   والسمعل والشّمِ

ة تحصــل دون أن  وهنــاع مجمواــة مــن اإلدراكــات الجزئيــّ

ة بالبـدن ل مثـل اإلحسـاس يكون هناع أي تمـاس للمـواد الخارجيَـّ

 بالجوع والع ب 

ــذهن  ــي ال ــا تحصــل ف ــة مــن إدراكاتن ــاع مجمواــة ثالث وهن

ــواع  ــات أن ــذه اإلدراك ةل وله ــيَّة الخاصــّ ــوى النفس ــ ة الق وبواس

مختلفةل والتحقيق في هذه ابنواع والمشّخصات والقوى المتعلّقة 

مـر ال أبها وكذلع ارتبا ها أو ادم ارتبا ها بالجهـاز العصـبيل 

 صدر هذا البحث يتسع له 

وإنّما نؤكد أننا نجد ـ إجماال  ـ في أنفسنا مدركات تبقى بشكل 

ما في الذهن بعد أن تنق ـع الصـلة بـين حواسـنا والخـارجل وقـد 

تعود بعد الغفلة أو النسيان ـ من جديد ـ إلى الخا رل وتنعكس في 

شاشة الذهن الواايةل وهكذا مدركات الحس البا نّيل والحـاالت 

 يةل وسائر ابمور اإلدراكيَّة االنفعال

والنـوع اآلخــر مـن نشــا ات الــذهن يـرتب  بــدرع المفــاهيم 

الكليَّة التي تتحقـق ابـر تجريـد اإلدراكـات الجزئيـة أو بصـورة 

أخرىل ويشبه هذا إيجـاد المفـاهيم الخاصـة التـي يعبـر انهـا بــ 
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ــدم والوجــو   ــوم الوجــود والع ــل مفه ــة« مث ــوالت الثاني »المعق

ــة فــي مســألة واإلمكــان  وه ــة الذهني نــاع نــوع آخــر مــن الفعالي

  القضايا وبناؤهـا بّيجـاد نـوع مـن الوحـدة كياإلدراعل وهو تر

دةل وكذلع ابر تركيـ  قضـيتين نصـل ـ مـع  بين المفاهيم المتعّدِ

إلى إدراع قضية أخرى تسمى »نتيجة   -ظروف وشرو  خاصة

 البرهان« 

 هنا يجدر بنا أن ن رح مختصرا  حول القضايا:

قّسم القضايا الذهنيَّة من زاوية معيَّنة إلى: بديهيَّة واكتسابيَّةل  ت

ةل وتنســ  اإلدراكــات  ة وامليــَّ ومــن زاويــة أخــرى إلــى: نظريــَّ

النظريَّة ـ اادة ـ إلى )العقل النظري(ل واإلدراكـات العمليـة إلـى 

ر ابوامـر )العقل العملـّي(ل ويعتبـرون العقـل العملـي قـوة تصـدّ 

وقد يتصور أن اإلرادة مرتب ـة بالعقـل العملـي ع اإلرادةل  وتحرّ 

 وحتى يقال إنها معلولة له 

في حين أنه ثبت في محلّه أن العقل النظري والعقـل العملـي 

ليسا قوتين منفصلتين ان بعضهمال وأنه لـيس هنـاع أي تفـاوت 

جوهري بين اإلدراع العملي واإلدراع النظريل وأن امل العقل 

ــي  ــألة اإلدراع العمل ــي مس ــهف ــو نفس ــورد  ه ــي م ــات  ف اإلدراك

النظريةل بمعنى أن العقل يدرع الع قة بين الفعل ونتيجته تمامـا 

ــة بــين ابســبا  والمســبباتل والحركــة  كمــا يــدرع ا قــة العلي

ــاهيم  ــ  المف ــي قال ــدما يصــ  ف ــذا اإلدراع ان ــةل وأن ه والغاي

االاتبارية بمعونة القوى التي تصـوغ المفـاهيم فـي الـذهن يتخـذ 
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كل ابوامر العقليةل وإال فّن امل العقل ـ في الواقع ـ ال لنفسه ش

ــه أي ا قــة مباشــرة بــاإلرادة والبعــث  ــيس ل يعــدو اإلدراعل ول

والتحريعل وما ينس  للعقل في مجال أفعال اإلنسان من )ينبغـي 

في الواقع ـ كمثـل ابمـور التـي يتحـدث المـاء   -وال ينبغي( هي

ا )تنبغـي أو ال تنبغـي( فـي العلوم ال بيعيـة والرياضـيّة اـن أنهـ

 مجال بيان قوانين هذه العلوم 

وهناع نوع آخر من اإلدراع يتوفّر اند الجميع وهو ابـارة 

اــن العلــم الحضــوري لنــا بأنفســنا  وقوانــال وأفعالنــال ووســائلنا 

ــوع مــن اإلدراع  ــا العصــبيةل ويوجــد أيضــا ن ــةل وتأثيراتن البدني

أ ابالـىل وهـو يحصـل الحضوري بالنسبة للمبادئ العالية للمبـد 

في البدء لدى ابفراد العاديين بشكل ال شعوريل لذا يج  السعي 

 ابكيد إليصاله إلى مرحلة الشعور 

ة المعروفةـــ ادراكــات  وتوجــد  ـ اــدا هــذه اإلدراكــات العامــّ

والعلوم التي تؤخذ من الجـن أو ابرواحل   »التلبائي«أخرى مثل  

أمثالهل والتي تـؤّدي إلـى أو تع ى في حال التنويم المغنا يسي و

ــي انية  ــاوس الشـ ــذلع الوسـ ــينل وكـ ــدى المرتاضـ ــات لـ معلومـ

 واإللهامات الم ئكيّة والرحمانيّة 

وفوق كل هذه اإلدراكات هناع الوحي النازل الـى ابنبيـاء 

)ع( مــن قبــل البــاري تعــالىل ويشــبهه اإللهــام والتحــديث الــذي 

موسـى)ع( صل مـن قبيـل تبشـير أم  لـيخص به سـائر العبـاد الخ

برجوع ولدها ووصوله إلى مقام الرسـالةل وكـذلع ابمـور التـي 
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عصـومون مألقيت إلى مريم)ع(ل والعلوم التي ألهـم بهـا ابئمـة ال

من أهل البيت )اليهم الصـ ة والسـ م( وال يعـرف حقائقهـا إال 

  واـ وة الــى هـذا يمكــن أن نـذكر كــل اإلدراكــات اهــامـن يتلق

ون أن يصحبها أي تفسير من قـي والصور الحاصلة في الذهن د 

وفلسـفيل مثـل كــل الوسـاوس الشــي انية التـي قــد تعـرو أذهاننــا 

ونعرف نتائجها ايانا في أنفسـنال وال نعـرف ماهيتهـال والسـبيل 

ـ بغـض   العام للتصديق بأصل هذه اإلدراكـات وكيفيـة حصـولها

ـ ابـارة اـن التعبـد بقـول المعصـوم   النظر ان مشـاهدة آثارهـا

ل أولئع الـذين تلقّوهـا ونحـن نعـرف صـدقهم فـي مـا )ع(ل أو نق

 ينقلون 

 

 جهاز اإلرادة:

توجد في اإلنسان ميول وجواذ  ودوافـع تشـكل بمجمواهـا 

سر حصول اإلرادة والحركة اإلراديّة   وقد درس المـاء الـنفس 

أنوااا  كثيرة من الميول ال بيعية والف ريّةل وقّسموها إلى أنواع 

ت في اددها وكيفيـة تصـنيفهال ونحـن هنـا متعّددةل ولهم اخت فا

نتعّرض إلـى ذكـر الـدوافع والميـول التـي نحسـها وجـدانا  )دون 

 التقيد باص  ح أو متابعة لمدرسة خاّصة( 

فبعض هذه الدوافع له ا قة واضحة بالتفاا ت الكيمياويـة 

والفيزيولوجية للبدنل مثل ميول ابكل والشر ل وهـي تصـاح  

الوالدة إلى الموتل وهي تثار اند احتياج البدن حياة اإلنسان منذ  
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للمواد الغذائية والمائيّةل وهكذا نجـد الميـل الجنسـي الـذي يظهـر 

 الى أثر ترشح الهرمونات الخاصةل ويكون ذلع بعد سن البلوغ 

وهنــاع مجمواــة أخــرى مــن الــدوافع تعقبهــا حــاالت بدنيــة 

هـذه خاّصةل بحيث يتوصل ذوو النظر السـ حي مـن النـاس أن  

ةل مثــل الميـل إلــى الــدفاع  الـدوافع النفســية هـي كالحــاالت البدنيـّ

واالنتقامل الذي يبدو بشكل غض  ظاهر تتغيّر فيه م مح الوجه 

وتنتف  فيه ابوداجل ومثله الميل للفرار من الخ ـرل ويعـد نواـا 

 من الدفاع 

ــدوافع تشــكل )العوا ــف(  ــن ال ــاع مجمواــة أخــرى م وهن

 ية واالجتماايّة وأهمها العوا ف العائل

ومن غرائز اإلنسان  غريـزة حـ  اإل ـ عل والبحـث اـن 

الحقيقــةل وهــي تــدفع اإلنســان إلــى كشــف المجهــوالت ومعرفــة 

الواقــع  وهنــاع غريــزة  لــ  اإلقتــدار والتســل  وتوســيع دائــرة 

النشا   كما أن هناع نواا آخـر مـن الغرائـز يـرتب  بالحصـول 

الجـاهل والمقـامل واالسـتق ل الى المراكز االاتباريةل من قبيل:  

 في الشخصية 

وهناع نوع آخر من الميول الف رية ترتب  به أنما  الجمال 

ع اإلنسان نحو الحصول  والكمال الظاهريّة والمعنويّةل وهي تحّرِ

الى أنواع الكماالت وأنما  الجمال القابلة لنكتسا ل واإلرتبا  

ــةل والخضــوع ــة والجميل ــياء الكامل ــق بابش ــال  والتعل ــام الكم أم

 والجمال ابصيل 
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ويمكننا أن نعتبر )ح َّ الذات( أم الغرائز اإلنسانيّةل وتنقسـم 

ـ ابتداء ـ إلى قسمين رئيسين: »حفظ الوجود« و»الحصول الى 

شع  »حفظ الوجود« بلحاظ تعلقه بالفرد تالكماالت الممكنة«  وي

لميل أو النوعل وبلحاظ إشبااه ل حتياجات ودفع ابخ ارل إلى ا

لألكل والشر ل والشـهوة الجنسـيةل وحـس الـدفاع والفـرار مـن 

 الخ رل واالنتقامل والعوا ف العائليّة واالجتماايّة 

ــت  عل  ــز االس ــاالت( غرائ ــيل الكم ــمل )تحص ــذلع يش وك

 واالقتدارل و ل  الجاه وحّ  الكمال والجمال 

وينبغي أال يظّن أحد أن ماذكرناه يشمل كل الغرائز والميول 

نسانيّةل كما ال ينبغي أن يؤّدي بنا تصنيفها إلى توهُّم أنها أمور اإل

منفصلة ان بعضها في مقام التأثيرل إذ إن من الممكن أن تتدّخل 

 ادة من الغرائز في تحقيق امل واحد 

وهنــاع نق ــة أخــرى ينبغــي التــذكير بهــال وهــي أن فصــل 

ولهـا الميول والدوافع ان العلوم واإلدراكـات ال يعنـي إنكـار دخ

في مجال الشعور اإلنسانيل بن مـن البـديهي أن هـذه الجـواذ  

والحاالت النفسيّة ليست مثل القّوة المغنا يسـية التـي تعمـل دون 

إدراع أو شعورل وإنمـا المقصـود مـن ذلـع التفريـق بـين جهـاز 

اإلدراع المحض وجهاز اإلرادةل من زاوية وجود الدفع والجذ  

لجهـاز ابولل ومعرفـة الع قـة في الجهـاز الثـاني وادمـه فـي ا

بينهما لكي نحصل الـى معرفـة أكبـر بالنسـبة للظـواهر النفسـيّة 
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 للتدبير والسي رة 

 

 ا قة جهاز اإلدراع بجهاز اإلرادة:

إن حصول أّي ميل مسبوق بّحساس خاصل له معه سـنخيّة 

وتوافــقل فالميــل نحــو الغــذاء والمــاء مســبوق بّحســاس الجــوع 

ة هــذا التـراب  يحــس اإلنسـان بأنهــا حالــة والع ـب مــث  ل ولشـدّ 

 واحدة 

ف  ة متوقـّ كما أن إشـباع هـذه الميـول واالحتياجـات الغريزيـّ

الــى إدراكــات متناســبةل أمــا تــأثير جهــاز اإلدراع الــى جهــاز 

التحريع في مثل هذه المرحلة فهو واضح إلى حد كبيرل ويمكـن 

جال أن تتعاون في إشباع ميل خاص قوى ادراكية متعددة وفي م

ــة  ــة غذائي ــة  ــب  وجب ــى املي ــز ال ــّن مجــرد التركي واســعل ف

بالوسائل العادية اليوم يوضح مدى الفعاليات اإلدراكيـة الواسـعة 

)الحسية والخيالية والفكرية( التي تجري لتحقيق هذا الهـدفل إال 

المجــالينل وإنمــا  ينصــر بهــذ حأن راب ــة هــذين الجهــازين ال تن

ما له أهمية خاصة بالنسبة لبحثنا هناعل نوع آخر من التراب  بينه

هذال وهو ابارة ان تأثير بعـض اإلدراكـات فـي تحريـع الميـل 

ــة  ــا راب  ــرف بينهم ــا ال تع ــمئزاز مم ــور واإلش واإلرادة أو النف

 بيعيةل فقد تؤّدي رؤية منظر خاص أو سماع صـوت معـيّن أو 

إلــى تحريــع الميــل نحــو الغــذاء أو الشــهوة  لاإلحســاس برائحــة
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غير ذلع من الميولل في حين يؤدي لون أو  عـم أو   الجنسية أو

رائحة خاصةل إلى نفور واشمئزاز خاص بالنسـبة إلـى غـذاء أو 

 ء آخر يش

وإن تأثير بعض هذه ابمور قد يكون ااديا  واضحا  إلى حـد 

يظن معه اإلنسان بوجود ا قة  بيعية مـع تحريـع الميـل هـذال 

إلنسان لهل في حين مثل اإلحساس برائحة  عام وتحرع إشتهاء ا

نجد تأثير بعضها اآلخر خفيّا  إلى حد يظن معه اإلنسان أن بعض 

 الميول تحصل إتفاقا  ودون سب  أو يتحيّر في تعليل حدوثها 

ة لتحقيـق  إن معرفة مثـل هـذه الـرواب  لهـا أهميّتهـا الخاصـّ

هدفنا المنشودل ذلع بّن التركيز اليها يؤّدي إلى أن ندرع أنه قد 

ذا تــأثير اجيــ  فــي  رة واحــدة أو ســماع صــوت مــاتكــون نظــ

مستقبل اإلنسانل وكيف تحّرع مـي  أو إرادة تـؤدي إلـى سـعادة 

 اإلنسان أو شقائه 

وسـر هـذه الع قــة يكمـن فـي تــدااي المـدركات والمعــانيل 

بمعنى أن الذهن اإلنساني خلق بحيث يؤّدي تقارن صورتين فيـه 

د حصـول ابخـرىل فلـو بشكل متكّرر إلى أن يتذّكر إحداهما ان

ــّرد  ــه بمج ين فّن ــم خاصــّ ــة و ع ــام برائح ــل  ع ــرر أك ــان يك ك

اإلحساس بتلع الرائحة يحس بال عم أيضا ل وتتحرع شهيّته نحو 

 هذا ال عام 

ولو بحثنا اـن الـل حـدوث إرادتنـا ارفنـا دور اإلدراكـات 
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الحسية المهم ـ خصوصا المنظورات والمسمواات ـ في تخي تنا 

رفنا آثارها في صدور ابفعال اإلراديّة  ومن هنال وأفكارنا ل وا

نستنتن أن أفضل وسـيلة لتـدبير الميـول واالحتياجـاتل وبالتـالي 

التسل  ابكثر الى النفسل واإلنتصار الى أنما  الهوى النفسـي 

والوساوس الشي انية هو  السي رة الى اإلدراكـاتل وقبـل ذلـع 

 السي رة الى العين والسمع:

  (1)﴾ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولئَِك َكاَن َعْن ُ َمْسُؤوالا إِنَّ السَّ ﴿

ــرة هــي :  ــع اإلرادة الخي كمــا أن مــن أفضــل وســائل تحري

معاشرة ابشخاص الصالحين وسماع قصصهمل وقـراءة القـرآن 

وم العة الكت  المفيدةل وزيارة المعابد والمشاهد وابمكنـة التـي 

صل وابهداف المقّدسـةل والسـبل لعباد الخلّ تذّكر اإلنسان باهللل وا

قَاُم إِْبَراِهيمَ ﴿التي  ووها في سبيل ذلع:    (2)﴾فِيِ  آيَاٌت بَيهِنَاٌت مَّ

ــة  ــام الواجب ــن ابحك ــر م ــي كثي ــة ف ــدو الحكم ــا تب ــن هن وم

والمستحبّة أو المحّرمة والمكروهةل مثل الحـن وزيـارة المشـاهد 

لمثيـرة للشـهوةل وكراهـة المقّدسةل أو غّض النظر ان المناظر ا

 الجلوس في مكان فيه حرارة ناتجة ان جلوس المرأة ابجنبيّة 

وكذلع أهميّة الدور الذي يلعبه الصديق في السعادة والشـقاء 

 اإلنساني 
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لَّنِي   ،يَا َوْيلَتَى لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فاَُلناا َخِليالا ﴿قال تعالى:   لَقَْد أَضـَ

ْكِر بَْعَد إِ    (1)﴾ْذ َجاءنِيَعِن الذهِ

وفي الحديث الشريف: »إذا أراد و بعبد خيرا  رزقـه خلـي  

 صالحا   إن نسي ذكره وإن ذكر أاانه« 

»قالــت الحواريــون لعيســى بــن مــريم)ع( يــا روح و  مــن 

نجالس؟ قال: من يذكركم و رؤيتهل ويزيـد فـي المكـم من قـهل 

  (2)ويرّغبكم في اآلخرة امله«

ــأثير ــذلع الت ــي  وك ــه ف ــان وأقوال ــال اإلنس ــه أام ــذي تملك ال

اآلخــرينل والــدور الــذي يلعبــه ســلوكنا كنمــوذج فــي الســعادة أو 

 الشقاء للعائلة أو المجتمع 

ومن هنال تترتّ  الينا مسؤولية أخرى: »كونوا دااة الناس 

 بغير ألسنتكم«  

 

 دور الميل والرغبة في اإلدراع:

لوسائل اإلدراكية إلـى إننا نملع حرية االستفادة من القوى وا

حد كبيرل فمتى شئنا حّدقنا في منظر معين ورحنا نتفرجل ومتـى 

شئنا غضضنا النظر انه  وهنا يمكن أن نتصور أنه اند إنفتـاح 

العين ووجود النـور فليسـت هنـاع حالـة منتظـرة لرؤيـة الشـيء 

 
 . 29و 28الفرقان/  - 1
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الذي يتمثل أمامنال في حين أن الحقيقة تثبت خ ف هذا التصورل 

كثير من ابحيـان نجـد أنفسـنا ال نـرى الشـيء رغـم   ذلع أنه في

انعكاس صورة المرئي في العينل أو رغـم إرتعـاب  بلـة ابذن 

بواس ة أمواج الصوتل لكنها ال تسمع شيئا ل وذلع اندما يرتكز 

 إنتباهنا الى شيء آخر 

ومن هنال يتّضح أن اإلدراع ليس ظاهرة فيزيائيـة أو امـ  

في الواقع امـل الـنفسل فـّذا توّجهـت   فيزيائيا  فحس ل وإنما هو

ة فهـي  النفس حصـل اإلدراع وإال انتفـى  أمـا االنفعـاالت الماديـّ

تشكل شرائ  اإلدراع ومقدماتهل ثـم إن وجـود التوجـه وادمـه ـ 

يرتب  في كثير من ابحيان ـ بالميل والشـوق البـا ني لننسـانل 

لـنفس بمعنى أنه حين يميل اإلنسان إلى إدراع خاص فّن توجه ا

يتّجه نحوهل ويحصل االدراع مع وجـود الشـرائ  ال زمـةل فـي 

ه  حين أنه الى العكس من ذلـع  انـدما ال يوجـد الميـل ال تتوجـّ

النفس وال تدركه بالتالي  فمث  قد يرتفع صوت  فل مـن زاويـة 

ف  تسمعه إال أم ال فلل حتـى أنهـا قـد تـنهض مـن نومهـا الـى 

الــى صـوت أالـى مــن  صـوت بكـاء  فلهــال ولكنهـا ال تـنهض 

شخص آخرل وليس هناع أي سب  سوى العامل النفسـي وشـوق 

ــي اإلدراع  ــوق فـ ــل والشـ ــأثير الميـ ــر تـ ــةل وال ينحصـ االمومـ

باالدراكات الحسيةل وإنما يتوفر في التخـي ت واالفكـارل وحتـى 

 أنه يتوفّر في االستنتاجات العقلية بصورة مختلفة 
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قويّة بالنسبة لألشياء التي فمث     يجد اإلنسان نفسه ذا ذاكرة  

يميـل إليهــا بشــكل أقــوىل وتتقـّدم النشــا ات الفكريــة فــي مجــال 

ر بشـكل  الموضواات التي يألفهـا ويرتـاح إليهـا الشـخص المفكـّ

أحسن  واباج  من ذلع أن الكثير من ابشخاص يصلون إلـى 

ة التـي كـانوا يرغبـون فيهـا قلبيـا ل فهـم يلهمونهـال  النتائن الفكريـّ

يظنــون أنهــم وصــلوا إليهــا بشــكل  بيعــي ومــن خــ ل  ولكــنهم

استدالل اقليل في حين كان للميل البا ني لهم ابثر الكبيـر فـي 

ة تنظيمهــال وربّمــا أوجبــت  اختيــار مقــّدمات الــدليلل أو فــي كيفيــّ

نْسانلشل يٍُْفجلْرشْأْماْم لش﴿المغال ة:    (1)﴾ْبٍُّشيلر يدلشاٍْل 

وصـول إلـى نتيجـة وتوضيح ذلع: أن اـدم ميـل اإلنسـان لل

فكرية ما يراها تتنافى مع مت لباته قد يوج  غفلته وادم تفكيره 

فيهــال وقــد يوجــ  الغفلــة اــن المقــّدمات ال زمــة لنســتدالل أو 

الشكل الصحيح لتنظيم المقّدماتل وفـي حالـة مـا إذا وصـل إلـى 

هذه النتيجة التي ال يرغ  فيها ـ وخ فا  لرغبته الشخصيّة ـ فّنه 

لتشكيع وإيجاد الشبه في ما توّصل إليـهل فـّذا كـان الـدليل يبدأ با

واضحا  تماما  ال يبقي أي مجال للشـبهة يصـل الـدور إلـى خيانـة 

الذاكرةل فما أسرع ما يسـلِّمها اإلنسـان للنسـيانل ولـو حصـل أن 

القلبـي واإليمـان بهـا  ان التسـليم اام  ما ذكره بها فّنه سيمتنع
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ا أشرنا ـ من قبـل ـ إلـى مثـل هـذا وينكرها بكل لجاجةل وذلع كم

 في مقام التفريق بين العلم واإليمان 

ن ﴿ اءُهم مـهِ ْد جـَ ُس َولَقـَ َوى اأْلَنفـُ إِن يَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوَما تَهـْ

بهِِهُم اْلُهَدى   (1)﴾رَّ

والى هذال فّّن اإلنسـان متـى مـا صـان نفسـه اـن الوقـوع 

ى نتائجه الفكريـةل وإال فمـا تحت تأثير الميول المخالفة أ مأن إل

دام الهوى هو الذي يمسع بالزمام فّّن الميل للماديات والشهوات 

ه  والجـاه والمقـام وبـاقي المت لبـات الجامحـة سـوف يجلـ  توجـّ

النفس إليهال ويقل ابمل في الوصـول إلـى اسـتنتاجات صـحيحة 

 من النشا ات الذهنيَّة والفكرية في المجاالت المتعلّقة بذلع 

ي مجال العلم الحضورّي والتوّجه إلى الوجـدانيّات يوجـد وف

للميول وابشواق القلبية دور مهمل فالحاالت النفسية واإلنفعاالت 

الروحية الحاضرة لدى النفس قد تدخل االم ال شعور الـى أثـر 

إنع اف التوّجه النفسي انهـال فيغفـل انهـا اإلنسـانل فـ  يكـون 

لعلم بالعلمل وكذلع تلـع المرتبـة التـي لديه ـ كما يعبّر الف سفة ـ ا

تملكها النفس من العلم الحضوري باهلل تعالىل فقد تغفل انها إثر 

اإلنشــداد للماديــات والتعلــق بهــال اللهــم إال إذا انق عــت الوســائل 

 الماديّة المعيقة 

 
 . 23النجم/  - 1



 العودة إلى الذات   124

ة إنّمـا  والى هذال فـّّن اإلسـتثمار الصـحيح للقـوى اإلدراكيـّ

 مـن أنمـا  الـدرن المـادي والهـوى يتيّسر إذا كان القلـ   ـاهرا  

ــالتقوى  ــا ب ــا  مــن ابحكــام الســابقةل متزيّن ــذهن خالي النفســيل وال

المناسبةل فالتكامل في مدارج التقوى هـو الـذي يصـوغ اإلنسـان 

 مستعدا  لتلقي ابنوار المعنويّة واإللهامات الم ئكيّة والربّانية 

َو إِنَّ فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ِلَمن َكاَن لَ ُ  ﴿ ْمَع َوهـُ ى السـَّ ٌب أَْو أَْلقـَ قَلـْ

  (1)﴾َشِهيدٌ 

  (2)﴾ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب فِيِ  ُهداى لهِْلُمتَِّقيَن ﴿

  (3)﴾َوقَْد َخاَب َمن َدسَّاَها  *قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها﴿

ا ﴿ َ يَْجعَل لَُّكْم فُْرقَانا   (4)﴾ إَن تَتَّقُواْ َّللاه

ْيِن   يَا أَيَُّها الَِّذينَ ﴿ ْؤتُِكْم ِكْفلـَ َ َوآِمنُوا بَِرُسوِلِ  يـُ آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

ا تَْمُشوَن بِِ   ْحَمتِِ  َويَْجعَل لَُّكْم نُورا   (5) ﴾...ِمن رَّ

ق بالـدنيا  وفي قبال ذلع يصـبح اتّبـاع الهـوى النفسـي والتعلـّ

سببا  لننخداع والض ل والحرمان من إدراع الصحيحل بل سـببا  

الشي انيل ومزيدا  من الجهل والض ل والجهـل المركـّ  للتسل   
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 وامى القل :

تََم ﴿ ٍم َوخـَ ى ِعلـْ ُ َعلـَ لَّ ُ َّللاَّ َواهُ َوأَضـَ ذَ إِلَهـَ ُ هـَ أَفََرأَْيَت َمِن اتَّخـَ

َعلَى َسْمِعِ  َوقَْلبِِ  َوَجعََل َعلَى بََصِرِه ِغَشاَوةا فََمن يَْهِديِ  ِمن بَْعِد 

ِ أَفاََل تَذَ    (1)﴾كَُّرونَ َّللاَّ

ذَاِب ﴿ ى عـَ لُّ ُ َويَْهِديـِ  إِلـَ هُ فَأَنَـّ ُ يُضـِ َوالَّ ن تـَ ُكتَِب َعلَْيِ  أَنَـّ ُ مـَ

  (2)﴾السَِّعير

َو لـَ ُ ﴿ ْيَطاناا فَهـُ يهِْض لـَ ُ شـَ ْحَمِن نُقـَ ِر الـرَّ َوَمن يَْعُش َعن ِذكـْ

بُونَ   *قَِرينٌ  بِيِل َويَْحسـَ ِن السـَّ ُدونَ َوإِنَُّهْم لَيَُصدُّونَُهْم عـَ ْهتـَ م مُّ   أَنَّهـُ

﴾(3)  

 اإلرادة واالختيار

ــةل  ة المختلف ــّ ــة والتحريكي ــوى اإلدراكي ــى الق ه إل ــد التوجــّ ان

رهال تتّضح كيفية حصول مبادئ اإلرادة فـي وكيفية تأثيرها وتأثّ 

النفسل وكيف يحصل الفعـل اإلراديل بمعنـى أن اإلنسـان بـادئ 

م لـذلعل أو يجـد ذي بدء يحس في نفسـه نواـا  مـن الحاجـة فيتـألّ 

نفسه خالية من لّذة معروفة فيسعى نحوهال واإلحسـاس بـابلم أو 

انتظار اللذة يحركه للسعي ليشبع ـ ابر القيام بعمل ما ـ جواتهل 

 وليرفع ألمهل ويضمن لّذته المنشودة 
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ــنقص  ــع ال ــو رف ــه نح ــان ـ ف ــرة ـ تتج ــال اإلنس إذنل فأام

لم أو الحصول الى وتحصيل الكمالل والدافع نحوها هو رفع اب

ة  ة نفسـية أو ذهنيـّ اللّذة الم لوبةل وذلـع سـواء كـان العمـل فعاليـّ

ـ مثل توّجه القل  والفكر ـ أو كـان متوقّفـا الـى تحريـع   ةمحض

العض ت وابجهزة البدنيّة ابر االستفادة من المـواد الخارجيـةل 

 أو بدون ذلع 

يره نجده وإذا الحظنا ابامال التي يؤّديها اإلنسان لصالح غ

فيها ـ أيضا  ـ يندفع للحصـول الـى لّذتـه هـول وإن كـان ألمـه أو 

م اآلخــرين والتــذاذهم  ومــن ال بيعــي أّن اإلنســان ال ألالتــذاذه لتــ

ـ  يست يع أن يحصل الى كـّل مـا يتمنـاهل بّن موفّقيتـه فـي ذلـع

باإلضافة للزوم حصول الظروف الخارجيّة الم لوبة ـ مرهونـة 

ــواه اإلدر ــ مة ق ــة بس ــذلع المعرف ــة وصــّحة تشخيصــهل وك اكي

ــوىل  ــع نقائصــهل ومــدى إســتفادته مــن الق ــة رف الصــحيحة لكيفي

وقدرته الى التصرف في المواد الخارجية  فّن التفـات اإلنسـان 

ةل مثـل  قد يحصل تارة بشكل  بيعي والى أثر التفاا ت البدنيـّ

اإلحساس بالحاجة لل عام والشرا ل وأخرى الى أثر الممارسـة 

الخارجل مثل مشاهدة وضع خ ير يوج  فراره أو استعداده مع  

للــدفاعل أو تــؤّدي بــه رؤيــة منظــر مثيــر للعوا ــف إلــى التــأثّر 

ة اآلخــرينل ويعمـــل الـــى  الشــديدل لكـــي يتــألّم مـــن محروميـــّ

 مساادتهم 
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وفي ابمر ابول ربما أّدت العوامل الخارجية بنحو التدااي 

وضحنا مـن قبـلل كمـا أن إلى ظهور الميل المكنونل وذلع كما أ

ــول  ــاظ المي ــي إيق ــ  دورا  ف ــا أن تلع ة يمكنه ــّ ــل الخارجي العوام

ل فـّن داـوة ابنبيـاء تـوقظ ةالف رية والجواذ  النفسـيّة المحضـ

الدافع الف ري لنيمان باهلل بعد أن غّ تها اوامل الغفلـةل وهكـذا 

 نجد رؤية آثار و وسمااها تمتلع ابثر نفسه 

نه كانت هناع غريزة واحـدة قـد اسـتيقظتل ولو أنّا فرضنا أ

ووجد ميل واحد في النفسل فّن اإلنسان سوف يتحّرع في سبيل 

إشبااهل وفيما إذا توفّرت الظروف وارتفعت الموانـع الخارجيـة 

فّنه يقوم بالعمل المناس  لـذلعل إال أنـه فـي حالـة وجـود ميـول 

زاحم ال محالـةل متعّددة ولم يتيّسر له إشبااها جميعا ل فانه يقع الت

واندئذ تسي ر ذات الجاذبية الكبرى الى النفس لتقوم بّشـبااها 

أوال   فهناع بعض اب فال الذين يفضلون لعبهم الـى أكلهـمل أو 

ابمهات الجائعـات يقـّدمن غـذاءهن ب فـالهنل أو الشـبان الـذين 

لون  يرجحون الم العة الـى مـا سـواهال أو ابتقيـاء الـذين يفضـّ

النومل وكذلع الجندي المضحي في سبيل و براحته العبادة الى  

 وراحة اياله 

وفــي مثــل هــذه المجــاالت تبــدو القيمــة الحقيقيــة لننســان ل 

ةل وتصــل ســعادته أو شــقاؤه إلــى حــد  وتظهــر اســتعداداته الخفيــّ

الفعلية والتحقّق  والواقع أن حكمـة خلـق اإلنسـان فـي اـالم مـن 
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في هذا المعنىل وكما أشـرنا التزاحمات وابمور المتضاّدة تكمن  

 إلى ذلع مكّررا ل وهنا ي رح هذا التساؤل:

هل لننسان أن يكون مجّرد متفّرج في اـالم تـزاحم الميـول 

فمتى ما تغلّ  ميل ما بمقتضـى العوامـل ال بيعيـة واالجتماايـة 

سار خلفه؟ أم كان اليه أن يمتلع زمام ابمـر ويكـون لـه ـ ابـر 

دور الموّجه المعيّن للمسيرل حتى أنه   نشا ه الفكري واإلرادي ـ

يقوم أحيانا  باإلمتناع ان إشباع حاجاته ال بيعية؟ إنه في الحالـة 

ابولى سوف يسلم ابمر  ائعا  أامى أبكم للغرائـزل تمامـا ل كمـا 

يســلّم نفســه أحيانــا  للعاصــفة أو الســيلل ويســتقيل مــن إنســانيتهل 

الحالـة تـداى بـالتعبير ويهمل القوى اإلنسانية الخاّصة  إن هـذه  

 القرآني بـ )الغفلة( 

الغفلــة التــي تــدع اإلنســان يســف حتــى يتنــزل اــن مراتــ  

شْبٍُّشالٍمشْأْضُّ شألٍولْئ ْإشالملشاٍلْغاف للونْش﴿الحيوان:    (1)﴾ألٍولْئ ْإشْكاْلْنٍُْعام 

أما في الحالة الثانية في رح تساؤل آخر ان المعيار الذي به 

ه ومت لباته الى ابخرىل وبن هذا اإلنسان بعض حوائج  يرجح

السؤال يشمل الدين أيضا  وجـ  أن يجـا  انـه بجـوا ل بغـض 

 النظر ان المقاييس التعبدية 

 ويمكن اإلجابة ان السؤال اآلنف بث ثة أجوبة:

ابول: مقياس ابكثريّة في اللّذةل فمتى كان امل ما أكثر لذة 
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يمكن جعل الم ع هنا انتخبناه اند التزاحمل ومن ال بيعي أنه ال 

اللّذة الفعليةل فقد تكون لعمل ما لذة فعليةل لكنها مشفواة بعد ذلع 

بألم شديدل ا وة الى أنه من الممكن أن ال نكون قـد ذقنـا ـ مـن 

قبــل ـ لــذة بعــض ابامــال حتــى نقارنهــا مــع غيرهــال فالســبيل 

ذة وم كهـا( ثـم  الصحيح لتشخيص ابلّذ هو: )معرفـة حقيقـة اللـّ

ل الى معرفـة ابلـّذ مـن خـ ل المقارنـة والحسـا  العقلـيل نعم

ونحن قد قمنا من قبل بمثل هذا الحسا  لهـذه النتيجـة وهـي  أّن 

ٌر ﴿ للّذة القر  إلـى و ال تعـدلها لـّذةل وال تبلغهـا رغبـة ُ َخيـْ َوَّللاَّ

  (1)﴾َوأَْبقَى

الثاني: أن نقارن بين الغرائز الى أساس غاياتهال ثـم نعمـل 

 رجيح ابفضل غايةل وقد قلنا من قبل إن للغرائز شعبتين:الى ت

   ابولى  حفظ الوجود 

  والثانية  تحصيل الكمال

وغاية الشعبة ابولى بقاء اإلنسان في هذا العالم لكي ي ـوي 

 ريق تكامله  فمث ّ غاية ابكل والشر   تأمين الحاجات البدنيّة 

الـدفاع  الصـيانة مـن   لنبقاء الى الحياة الدنيويةل وغاية غريزة

ــزة الجنســية والعوا ــف  ــة الغري ــاةل وغاي ابخ ــار إلدامــة الحي

العائليــة واالجتماايــة هــي  بقــاء النــوع اإلنســانيل اال أن غايــة 
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غاية ال متناهية وخالدةل ومن الواضـح أنهـا الغايـة   الشعبة الثانية

  (1)﴾واْلخرة خير وأبقى﴿ابسمى واببقى: 

ــعب ــز الش ــث: إن غرائ ــ  الثال ــال بع ـ جان ــا ـ ب ــى له ة ابول

ــق  ــبةل وتحقي ــة ابرضــية المناس ــو تهيئ ــا ه ــدميل بن دوره مق

إمكانات التكاملل في حين إن الشعبة الثانية تمتلع أصالة بالنسبة 

لألولى  ومن الواضـح أّن قيمـة المقدمـة بقيمـة ذي المقدمـةل وال 

 يمكن استبدال هذا بتلع 

ولــى ليســت لهــا أيــة وبعبــارة أخــرى: إن غرائــز الشــعبة اب

منهـا حركـة   وإنّمـا لكـلحاكميّة بالنسبة لغرائـز الشـعبة الثانيـةل  

خاصة بهال إال أن غرائز  ل  الكمال غالبة وحاكمة الى سـائر 

الغرائزل ذلع بن مقتضاها تعبئة كّل ال اقات في سبيل التكاملل 

واليهل فيج  أن نعدها حاكمة ـ امليا  ـ ونجعلها معيـارا  لتحديـد 

وجيه سائر المت لّبات  ومن البحوث السابقة ارفنا أن الكامـل وت

النهائي لننسان والذي يج  أن تعبّأ كّل ال اقـات للوصـول إليـه 

  (2)﴾َوأَنَّ إِلَى َربهَِك اْلُمنتََهى﴿هو القر  إلى و تعالى: 

 

 النتيجة النهائية:

المنا أّن اإلنسان يج  أن ال يكون مجـّرد متفـّرج فـي قبـال 
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عوامــل ال بيعيــة واالجتماايــة والتضــاد بينهــال وإنمــا اليــه أن ال

يمتلع دور الموجه المستفيد مـن القـوى اإلنسـانية الخاصـةل وأن 

يقوم ـ ابر نشا اته اإلرادية الوااية ـ بتحريع كّل ال اقـات فـي 

ــال  ــدف ابصــلّي والكم ــو اله ــا نح ــير الصــحيحل وتوجيهه المس

 النهائي 

ل اقات اإلنسانيّة التي يمكنهـا أن وال شع في أّن احدى هذه ا

ةل  ــّ ــّوة العقلي ه هــو الق ق هــذا الســعي الموجــّ ــّ ــود اإلنســان لتحق تق

ولتقويتهـا ابثــر المهــم فــي السـير التكــاملي لننســانل وحتــى أن 

سقرا  ااتبر أصل الفضـيلة هـو العقـل والعلـم والحكمـة ) بـق 

ه بأّن التعبيرات المختلفة المنقولة انه(ل إال أن أرس و أشكل الي

اإلنسان الـذي يمتلـع المـا  وحكمـة وال يعمـل بهمـا لـيس واجـدا  

 للفضائل ابخ قيّة ولذا ال يمكن ااتبارهما أصّل كّل الفضائل 

ــوى  ــل الق ــذا اإلشــكال نضــيف أن ام ــا له ــع قبولن ونحــن م

ة  ة لــيس البعــث والتحريــعل بــل وحتــى الهــدايات اإللهيــّ اإلدراكيــّ

ة ـ أيضـا  ـ ال تسـت يع بنفسـها أن السماويّة وابنـوار فـوق العقليّـ 

تحّرع اإلرادةل وال يمكنها أن تضمن وصول اإلنسان إلى الكمال 

َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ الَِّذَي آتَْينَاهُ آيَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَتْبَعَ ُ ﴿الم لو :  

اهُ    *الشَّْيَطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِوينَ  َد َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنـَ ا َولَِكنَـّ ُ أَْخلـَ بِهـَ
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  (1)﴾إِلَى األَْرِض َواتَّبََع َهَواهُ 

والشــر  الكــافي للســعادة هــو ســي رة المت لبــات الســاميةل 

والعبوديــة هللل وتقهقــر النزاــات المنح ــة النفســية والشــي انيةل 

ولكنـا نؤكــد فــي الوقــت نفسـه ل أن القــوة اإلنســانية المفكــرة لهــا 

اإلرادةل وإن هـذه القـوة هـي نفسـها   دورها المهم جدا في توجيـه

التي تساادنا في تهيئة مقّدمات اإلختيار والتنظيم والتوجيـه لهـال 

وهذه البحوث هي نماذج من آثارها  والى هذا يج  الينا دائمـا 

ل  أن نشخص سبيلنال في ظّل هـدايات العقـلل ونهيـئ أنفسـنا لتقبـّ

 ابنوار اإللهيّة 

لتشـخيص الهـدف ومعرفـة   إن قّوة العقـل لهـا أهّميـة كبـرى

ــق  ــات ال ري ــة جزئي ــي لمعرف ــا ال تكف المســير ابصــليل إال أنه

وال روح الدقيقةل ومن هنا نحتاج إلى الوحي واإلستعانة بنظمـه 

 الشاملة 

فتقويــة التصــور الــديني توســعة الــواي النــابع مــن المنــابع 

ــة اإلدراع  ــا أن تقوي ــدا ل كم ــر ضــرورّي ج ة ابصــيلة أم ــّ الديني

واس ة التوجهات القلبيّة والتمرس في مجـال تركيزهـا الف رّي ب

ابر ابشكال المختلفـة للعبـادات اامـل مهـم جـدا ل بـل هـو أشـّد 

العوامل تأثيرا  وأصالة لتحقيق التكامل الحقيقّيل ومن الواضح أّن 
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ــر  ــل والتفكي ــة العق ــت ببرك ــا كان ــا إنم ــائق كله ــة هــذه الحق معرف

 العق ني 

خير من هـذا البحـث هـو  أن نعلـم إال أّن المهم في القسم اب

كيف نوفّر المقّدمات إلثارة المت لّبات اإلنسانيّة الساميةل والميـل 

للوصول إلى مقام القر  اإللهـيل وكيـف نقـّوي هـذه المت لبـات 

 والميول ونغلبها الى غيرها 

تّم ـ أحيانا  تولقد سلف منا القول إّن تواية ميل ما وإثارته قد 

ت الداخلية للبدنل كما قد تتم الى أثر التماس ـ اثر بعض التفاا 

مع المواد الخارجيةل كما قد تـتم ثالثـة نتيجـة النشـا ات النفسـية 

التي تتحرع هي بدورها بواس ة المحركات الخارجيةل وإننا نجد 

الغرائز من شعبة حفظ الوجـود تثـار ـ اـادة ـ بواسـ ة العـاملين 

ــَ  ــر ابول ــا غي ــون إثارتهم ــة ك ا حكم ــّ ــات ين  أم ــة بالفعّالي منو 

ة واالجتماايــة  الشــعورية لننســان فــتكمن فــي أن الحيــاة الفرديــّ

 لننسان في هذا العالم منو ة مباشرة بفااليّة هذه الغرائز 

ل   لفّذا كان املها منو ا  بّرادة اإلنسان واختياره فقـد تتع ـّ

الــى أثــر غفلتــه أو أفكــاره المغلو ــةل وحينئــذ تنعــدم ابرضــيّة 

ه بعـد تـوفر ابرضـيّة التكامليـة لالمساادة ل سـير التكـامليل ولكنـّ

المساادة يصل الدور للنشـا  اإلرادي اإلنسـاني باتجـاه الكمـالل 

وبّن التكامل الحقيقي لننسان إرادي أشّد وأكثر  ومن هنال فـّّن 

الشعبة الثانيـة مـن الغرائزــ وحتـى يـتم إيقاظهـا وتعيـين مسـيرة 

ى حد كبيرل لكي يـوفّر المقـدمات إشبااهاـ أوكلت إلى اإلنسان إل
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 ال زمة لتحقيق النتائن التكاملية 

ة فــي اإلنســانل وتشــبع هــذه  فعنــدما تصــبح حاجــة مــا فعليــّ

الـنفس الـى توجـه   لوتحصل لّذة أو يرتفـع ألـم تحصـل  لالحاجة

أكثر إليها  وفي المرحلة الثانيـة تظهـر تلـع الحاجـة بشـكل أشـّد 

ق إلحاحــا وهكــذال والــى أثــر التكــرار تــ ــّ أنس لهــا الــنفس وتتعل

ق بـه الفعـلل ويشـّكل بنحـو مـا  بالموضوع الخارجيل الذي يتعلـّ

وسيلة إلشباع تلع الحاجةل وفي مثل هذه الحالة نقول إننـا نحـ  

الفعل الف ني أو الشيء الف نّي أو الشخص الف نّيل والزم حبنـا 

 توجه النفس المستمر للمحبو  والقيام بابامال المتناسبة معه 

فّذا شئنا أن نمنح سيرنا الجهة الخاصةل ونعبئ كّل قوانا في 

سبيل الوصول إلـى هـدف معـيّنل كـان الينـا أن نسـعى لتحقيـق 

استمراريّة توّجه النفس للهدف وجهتهل وأنسها بهل والتمركز في 

خـ  واحـدل مشــرو  بعـدم التوجـه إلــى الجهـة المخالفـةل واــدم 

ل تسّخر كل الغرائـز فـي اإللتفات إلى أي م ل  آخر استق الل ب

خدمة تحقيق الميـل العـالي والمت لـ  للكمـالل ويجعـل إشـبااها 

يتبع إشباع هـذا الميـل العـاليل والتوفيـق فـي هـذا العمـل رهـين 

البرنامن العملي المشتمل الى السعي اإليجابي والسلبي المعـينل 

فــي مجــال تقويــة الميــل نحــو الكمــال وابــادة ول وأهــم المــواد 

 ة في هذا البرنامن هي كما يلي:اإليجابيّ 

ــي  – 1 ــة وأداؤهــا ف ــادة  وخصوصــا الصــلوات الواجب العب

 وقتها مع حضور قلبي وإخ ص كامل:
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  (1)﴾الَِّذيَن ُهْم فِي َصاَلتِِهْم َخاِشعُونَ  *قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ ﴿

ه  ص مقـدارا مـن أوقاتنـا للتوجـّ واند التمكُّن يج  أن نخصـّ

 وقت ومكان مناسبين: القلبيل وذلع في

ا َوِخيفَةا ﴿ عا بََّك فِي نَْفِسَك تََضرُّ   (2)﴾َواْذُكر رَّ

ق لذة المناجاة ل وتذوّ وإدامة هذا العمل توج  اُنس القل  باهلل

معهل وادم اإلهتمام باللذات المادية ل ويج  أن ال ننسى اإلنفاق 

وهما أفضل الوسائل لناـراض اـن اللـذات الدنيويـةل   لواإليثار

 الزهد فيها ل وت هير النفس من درن الدنيا و

  (3)﴾ َوَمن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِ  فَأُْولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ﴿

ا تُِحبُّونَ ﴿   (4)﴾ لَن تَنَالُواْ اْلبِرَّ َحتَّى تُنِفقُواْ ِممَّ

يِهم بَِها﴿ ُرُهْم َوتَُزكهِ   (5)﴾ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةا تَُطههِ

 ة واإلنفاق يكمل بعضهما بعضـا ل وربمـا كـان هـذا إّن الص

 هو سر تقارنهما غالبا  في القرآن الكريم:

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا﴿ اَلِة َوالزَّ   (6)﴾ َوأَْوَصانِي بِالصَّ

ولنخّصص كّل يوم مقدارا  من أوقاتنا للتفكير في صفات   -2

له ة ال نهائية ول واآليات اإللهيةل وهدف الخلقةل والنِعم المتوالي
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تعالىل وكذلع فـي تشـخيص السـبيل الصـحيحل و ـول المسـيرل 

ة  وقلة الوقت وال اقةل وكثرة الموانعل وسـخف ابهـداف الدنيويـّ

ــاآلالم  ــة ب ــبوقة وملحوق ــوبة ومس ــذّاتها مش ــون ل ــدودةل وك المح

والمصائ ل وكذلع في كّل ابشياء التي تشّجع اإلنسان فـي  ـّي 

 من ابادة الذات والدنيا:  ريق العبوديّةل وتمنعه

  (1)﴾إنه في ذلك ْليات لقوم يتفكرون﴿

وليكن لنـا برنـامن يـومي لقـراءة القـرآن الكـريم بتوجـه   -3

 ءوتدبُّر وإمعانل وم العة الروايـات والمـوااظ والكلمـات المـ 

ة ليبقـى الهـدف  بالحكمةل وابحكام الفقهيَّةل والتعليمـات ابخ قيـّ

أاماقنال ولتتمَّ تواية حس  ل  الكمال  وسبيله الصحيح ماث  في

 وتذكيره دائما :

دَِّكرٍ ﴿ ْكِر فََهْل ِمن مُّ   (2)﴾ َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذهِ

ها مايلي:  أّما المواد السلبيَّة في هذا البرنامن الحياتي فأهمُّ

ةل التـي توجـ    –  1 ادم اإلسراف في إشباع اللـذات الماديـّ

الحيوانيّةل وإنما نسعى لكي يكون الدااي إلى   أنس النفس باللذات 

ــّدمات للســيرل أي  ــة المق ة هــو تهيئ ــَّ ــنِعم الدنيوي االســتفادة مــن ال

الس مة والقّوة والنشا  البدني للعبـادة والشـكرل ويشـّكل الصـوم 

ة الكــ مل وقلــة النــومل مــع راايــة  واــدم الشــبع فــي ابكــلل وقلــّ

 
 . 3الرعد/  - 1
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 ادة: اإلاتدال وحفظ الس مة أجزاء لهذه الم

  (1)﴾َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ ﴿

  (2)﴾ َوأَن تَُصوُمواْ َخْيٌر لَُّكمْ ﴿

السي رة الى القـوى الحسـيَّة والخياليـة التـي يمكنهـا أن   -2

ةل خصوصـا  منـع العـين تكون ـ بالتدااي ـ منشأ للميـول الحيوانيـّ

البا لـة   واالذن من رؤية المناظر الشهوانيةل وسـماع ابصـوات 

 الملهية ـ وبشكل اام ـ صرف النظر ان كّل ماال يرضى به و:

ُؤوالا ﴿ اَن َعنـْ ُ َمسـْ َك كـَ لُّ أُولئـِ َؤاَد كـُ  إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفـُ

﴾(3)  

مهــاوي اإلنحــراف الفكــريل  الحفــاظ الــى التفكيــر مــن -3

لـى واإلمتناع ان الم العة والبحث في الشبهات التـي ال نقـدر ا

ــل هــذه الشــبهات أو  ــدينا مث ــا  رحــت ل ــال وإذا م الجــوا  اليه

 سمعناها وج  الينا السعي لتحصيل الجوا  المقنع اليها:

ِ يَُكفَُر بَِها ﴿ َل َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت َّللاه َوقَْد نَزَّ

ِرِه َويُْستَْهَزأُ بَِها فاَلَ تَْقعُُدواْ َمعَُهْم َحتَّى يَ  ِديٍث َغيـْ ي حـَ واْ فـِ ُخوضـُ

نََّم  ــَ ي َجه ــِ افِِريَن ف ــَ افِِقيَن َواْلك ــَ اِمُع اْلُمن َ جــَ ثْلُُهْم إِنَّ َّللاه ــهِ ْم إِذاا م ــُ إِنَّك

  (4)﴾َجِميعاا

 وان أبي جعفر الباقر)ع(:
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»من أصغى إلى نا ق فقد ابدهل فّن كان النا ق يؤّدي ان 

اـن الشـي ان فقـد ابـد و فقد ابد ول وإن كان النـا ق يـؤّدي  

  (1)الشي ان«

والنق ة التي يج  أن ال نغفل انها اند تنظيم هذا البرنـامن 

وتنفيذه هي  رااية أصل التدرج واإلاتدالل بمعنى ادم تحميـل 

ال تتحّمله مـن ضـغ ل إذ إن ذلـع ـ باإلضـافة إلـى أنـه   أنفسنا ما

ورد يؤّدي إلى العصيان وادم ال ااة من قبل النفس ـ يمكن أن ي

الينا أضرارا  بدنية أو روحيّة ال تجبرل والى هـذا فمـن الحسـن 

التشاور مع شخص واع خبير قابل الاتماد في وضـع مثـل هـذا 

 البرنامن 

وكذلع ال ينبغي التماهل في إجراء البرنامن الدقيق والتماس 

ف الـى إسـتدامة  اباذارل ذلع بّن أثر هـذا البرنـامن إنمـا يتوقـّ

ل الـى و ونلـتمس منـه تنفيذهل والى أّي   حـالل يجـ  أن نتوكـّ

 العون والتوفيق 

 والحمد هلل رب العالمين. 

 
ــواب صــفات القا - 1 ــيعة / أب ــائل الش ــاب 91/ ص 18ضــي/ ج وس / ح 10/ ب

 . 13و9



 139 دور اإلرادة اإلنسانية في تحقيق التكامل

 سفيد 


