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المقّدمة

حتتشد  اإلناسن،  يف  الكالم  يكون  حينما 
القلق،  ويستحكم  واألسئلة،  الهواجس 
حميط  يف  واقع  هو  مبا  إليه  تنظر  وعندما 
حرية  أمام  فأنت  الدين،  عنه  عبرّ  أوسع 
يتوالون  ه  لفكرّ الاسعون  زال  ما  ولغز 
بتقديم المحاوالت. اإلناسن ذات تبحث 
صاالاً  ها اترّ صل به كلرّ هتا بني وجوه تترّ عن هويرّ
وجهه  هنالك  تصدر.  وعنه  ا،  يًّ جوهر
وهنالك  والطني،  األرض  حنو  المتثاقل 
وجهه المشدود حنو المطلق المفتوح عىل 
ما يتجاوز احلدود والهنايات. فيه وجه الزمن 
ه  إنرّ ة.  واألبديرّ الدهر  وجه  وفيه  واللحظة، 
ب وانقالب.  كائن الذات القابلة لكلرّ تقلُّ
، أو قل: مستودع  فيه ُأوِدع القلب الروحاينرّ

ة. الوحي وعلم األسماء اإللهيرّ
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ة،  وعند القلب اخلب اليقني، كما عنده انزالقات الطبع والهويرّ
وانزياح المعىن والدالالت والماشعر. هذا القلب الذي هو حمور 
ة  ات اإلسالميرّ التاليق بني الروح والبدن والنفس. صحيح أنرّ األدبيرّ
ت ُعباب  ا شقرّ ة، لكهنرّ يرّ ة الصنوبر يرّ انطلقت يف تعريفه بالكتلة المادرّ
ةاً بعرش  ة جديدة يف التعريف، إذ وسمته مررّ المعىن عند كلرّ حمطرّ
الروح، وأخرى أسمته عرش الرمحن، وثالثةاً نعتته حبصن اليقني عىل 
هذا   . واحلقرّ والعني  بالعلم  الموصولة  ة  التصديقيرّ اليقني  مراتب 
نا أن نأسل عن موقعه من اإلناسن وذاته، وعن  القلب، من حقرّ
ا،  ة. وحترّ ال يذهب اخليال بعيداً دوره يف تبيان حقيقة الطبيعة البرشيرّ
ة وحدها، بل  يرّ ة ال يعين الطبيعة المادرّ فالسؤال عن الطبيعة البرشيرّ
ا، وعالقة الطبع بالمزاج، أو ما  هو يلحظها ليتجاوز حنو الطبع حتديداً
أسمي عند الفلسفة والطبرّ القديم باألمزجة األربعة. ثمرّ ما هي 
؟ وإذا كانت هذه هي  انعكااست هذا الطبع يف السلوك اإلناسينرّ
احلدود اليت رسمها علم النفس احلديث لنفسه يف دراسة الطبيعة، 
الطبيعة يف األديان أن ميتدرّ للسؤال عن منإش  فمن حقرّ مبحث 
ل من  ة؟ وممرّ يتشكرّ ناته الوجوديرّ اإلناسن، ولـَِم كان؟ وما هي مكوِّ
وينفسح يف  نفسه  يتمحور حول  واألعراض؟ وكيف  اجلوهر  حيث 

ه؟ ميادين امتدادات الغيب والروح والعالم؟ أين هو من اللرّ

ل القلب  ا، هي الذات. وماذا ميثرّ الطبيعة المقصودة بالسؤال، إذاً
فق علماء المسلمني عىل ما  ة؟ وهل اترّ بالنسبة إىل الذات اإلناسنيرّ
اإلناسن  »القلب هو  أنرّ  المزيان من  الطباطبايئ يف  مة  العالرّ قاله 
د »العضو المدرك يف البدن«2،  مبعىن النفس والروح«1، وليس جمررّ
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ا يعين أنرّ »مبدأ احلياة هو القلب«3،  إذ باستمراره يستمررّ اإلناسن، ممرّ
ة مثل:  ة كاإلحاساست الوجدانيرّ الروحيرّ بل وإنرّ »اآلثار واخلواصرّ 
وأمثال  واخلوف،  والرجاء،  والبغض،   ، واحلبرّ واإلرادة،  الشعور، 

ق للروح«4. ل متعلرّ ه أورّ ها للقلب بعناية أنرّ ذلك كلرّ

، بل يعتب كلرّ نسبة للقلب  مة عند هذا احلدرّ وال يقترص العالرّ
ا هي من باب المجاز،  إىل الصدر أو اإلدراك أو النفس أو غريه، إنرّ
ا القلب فهو الروح بلحاظ رسيانه يف كامل ذات اإلناسن. ولهذا  أمرّ
ا التعبري عنه مبعىن أو مبفردة العقل }ِإنَّ يِف َذِلَك  السبب ورد أحياناً

يٌد{5، ْمَع َوُهَو َشِ َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ

»القلب ما يعقل به اإلناسن فيمزيرّ احلقرّ من الباطل واخلري من 
مبزنلة  فوجوده  ميزيرّ  ولم  يعقل  لم  فإذا   ، الضاررّ من  والنافع  الرشرّ 

عدمه إذ ما ال أثر له فوجوده وعدمه سواء«6.

هت إىل مجلة أمور مهنا: اإلاشرات هنا توجرّ

1. إعطاء القلب تعريف العقل ودوره من التميزي بني الصحيح 
والفاسد.

ا يوقر يف قلبه. 2. ربط حقيقة اإلناسن مبا يعقل ممرّ

3. احلكم عىل بطالن أثر العقل والقلب بانعدام حقيقة معىن 
اإلناسن.
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من  والطهارة  الكفر،  عن  ومائزه  اإلميان  صبغة  القلب  إنرّ  بل 
َمَرٌض  ْم  ُقُلوِبِ يِف  ِذيَن  الَّ ا  }َوَأمَّ العمى.  من  والبصرية  الرجس، 
َأْن  ُيِرْد  }َوَمْن  َكاِفُروَن{7،  َوُهْم  َوَماُتوا  ْم  ِرْجِسِ ِإىَل  ِرْجاساً  ْم  َفَزاَدْتُ
َكَذِلَك  َماِء  السَّ يِف  ُد  عَّ َيصَّ ا  َ َكَأنَّ َحَرجااً  قااً  َضيِّ َصْدَرُه  َعْل  َيْ ُه  ُيِضلَّ

ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن{8. ْجَس َعىَل الَّ ُه الرِّ َعُل اللرّ َيْ

ف عىل  من هنا، فإنرّ معرفة القرآن والوحي والكالم اإللهيرّ يتوقرّ
ْم َوْقرااً  ةاً َأْن َيْفَقُهوُه َويِف آَذاِنِ ِكنَّ ْم َأ انفتاح القلب }َوَجَعْلَنا َعىَل ُقُلوِبِ
{9، وهو  ْوا َعىَل َأْدَباِرِهْم ُنُفورااً َك يِف اْلُقْرآِن َوْحَده َولَّ َوِإَذا َذَكْرَت َربَّ
ِكيَنَة يِف ُقُلوِب اْلُمْؤِمِننَي  ِذي َأْنَزَل السَّ معراج إميان المؤمن، }ُهَو الَّ
د  ة للقلب هي اليت تولرّ ْم{10. وهذه الفعاليرّ َداُدوا ِإمَيانااً َمَع ِإمَياِنِ ِلزَيْ
ل الطبيعة  ا متثرّ ، ألنرّ ة اإلناسن مبعناها الديينرّ أو االنتمايئرّ العامرّ هويرّ
ات الواقع اخلارجة  الت الذات وتبرصرّ لت لديه بفعل تأمرّ اليت تشكرّ
ة،  ة عن هويرّ رة فيه. وإذا كان القلب هو مائز هويرّ من القلب والمؤثرّ
فهذا يعين أنرّ من الصحيح أن نعتبه عني الذات، وبأقلرّ التقادير 

. أن ننسبه جلوهر الذات اإلناسينرّ

القلب  مبحث  من  األوىل  المقالة  يف  نتناوله  سوف  ما  وهذا 
ات المعرفة؛ لننعطف بعد ذلك يف  بلحاظ موقعه من اإلناسن وإلهيرّ
المقالة الثانية للبحث حول الذات، أو »األنا«، حسب النصوص، 

ة. ات المعرفة البحثيرّ وكيف نقرأها مبوجب خيارات إلهيرّ
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