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 والطبيعة اإلنسان

 عنها التعبري يتمّ  "اإلنسانّ  "النزوع من حالة أمام تلقائيّ  بنحو نايضع زة،متميّ  كحالة  ،اإلنسانّية الطبيعة يف النظر
 وامتالك السؤال، وطرح واالجتماع، ينوالد اجلمال مبعىن حساسكاإل  ،البشريّ  الوضع ختصّ  بتعبريات عادة  

 بزمام مساكواإل القائمة، األوضاع بتجاوز تسمح ّيةأخالق منظومة تطوير على والقدرة ،يّةاحلرّ  وممارسة اإلرادة،
 "النزوع أتباع مييل املقابل، يف .ّيةواحلسّ  ّيةواالجتماع ّيةالعقل القدرات يف دالتفرّ  جانبإىل  التاريخ، يف احلركة

 يكفل مبا نسانلإل يّةالنظر  يةالبن تفكيك خالل من تالفيه ميكن بشريّ  تأويل دجمرّ  زالتميّ  هذا اعتبارإىل  "الطبيعيّ 
 عاءاالدّ  حبسب – انساني  إ زةاملتميّ  اتوالفعاليّ  نشطةاأل فإنّ  اه،االتّ  هلذا اووفق   األم. يعةالطب أحضانإىل  به العودة

 داخل تفسريها تد اليت األخرى الظواهر شأن ذلك يف شأهنا ،يّ املادّ  القانون اتحتميّ  وفق للشرح قابلة –
 نظام تطبيق يف ما خللإىل  يرتدّ  فيه زمتيّ  أو دتفرّ  وأيّ  استثناء، بال اجلميع على جيري فهو ،الطبيعيّ  القانون

 امنظور   بوصفها "ّيةالطبيع "الفلسفة يةزاو  من اإلنسانّية الطبيعةإىل  – هؤالء وفق – النظر ينبغي هنا، من الطبيعة.
 فيه. اإلنسان وموقع الواقع عامل عن عامّ  فهم لبناء يسعى اعاملي  

كماله إىل  اليت هبا يصل اجلسم  ،جساميف األ يةة السار وّ مجاد، بل هي الق وأد جسم الطبيعة ليست جمرّ و 
ذ ليس هلا معرفة إ ،وهي مظلمة .حاّلة فيها ،جسام. والطبع عبارة عن صفة مركوزة يف األ1(الطبعيّ ) الطبيعيّ 

د . فالطبيعة تفي2ادرك بالبصر الظاهر أيض  ا يصدر منها، وليس هلا نور ي  وال ممّ  ،وال خرب هلا من نفسها ،دراكإو 
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. وهبذا 3رادةإبغري  اإلنسانالطبع هو ما يقع على ف ،لذلك .رادةن اإلها ال تتضمّ ة وامليل والنزوع، ولكنّ معىن القوّ 
 . 4(عليها)منها  اإلنسانة اليت خلق اجلبلّ  ع  الطب  و املعىن تقرتب الطبيعة يف داللتها من حدود الغريزة والفطرة؛ 

زة للجسم، وذلك يف مقابل متداد املميّ ا طبيعة االديكارت على أهنّ رحت الطبيعة مع ، ط  غريبّ ال نظورامل ويف
 عليه غلبا عن مفهوم الطبيعة هذا، والذي مل تبتعد األنظار الالحقة جذري  و رة للذات. الوعي بالطبيعة املفكّ 

 .ّيةوالروح ّيةوالعقل ّية، مقابل األبعاد النفسللجسم ّيةا يف األبعاد الفسيولوجني  ل إنسامتثّ و  ،البحت الطابع الفيزيائيّ 

 ،الطبيعة يف نياملاثل   والنظام للحياة اخلارجيّ  املصدر عن السؤال املعاصرة ّيةالبحث االهتمامات تاهلت وقد
 واقع الطبيعة نظام أنّ  ذلك هبا، اخلاصّ  دراكيّ اإل جماهلا يف أو نفسها، يف الظاهرة بدراسة قتتعلّ  ّيةمنهج ألسباب

 الشيء متام فيه اعمّ  تتجاوز وال ،معىن   لغري اشيئ   تفعل ال الطبيعة إنّ  ؛اداخلي   وجوده راتربّ م ميتلك ،للعيان ماثل
 االهتمام جمالإىل  – الطبيعة خارج هو ماإىل  حتيل اليت – يّةوالتربير  ّيةالتعليل التفسريات تنتمي بينما طبيعته. يف

 .العقديّ  االهتمام من واسعة   مساحة   ّيةوالغائ النظام لعناصر نةاملتضمّ  الطبيعة حتتلّ  حيث ،والدينّ  الفلسفيّ 
 كوهنم  ،الطبائع" و"أصحاب ني""الطبيعيّ  اسم ،يّ اإلسالم الرتاث يف تعاىل، اهلل وجود منكري من فئة على ويطلق
 بالصوا وجه على الصادرة اهلادفة فعالاأل ذلك يف مبا ذاهتا، الطبيعةإىل  العامل يف املشهودة األفعال حييلون

 على ذاته يف ريتوفّ  إمبد عن إاّل  تصدر ال واحلكمة، الصواب من عليه رتتوفّ  مبا الطبيعة، أفعال أنّ  إاّل  .واحلكمة
 هو وما النظام؟ يأيت أين فمن ،ّيةالذك املالمح تلك على ذاهتا يف الطبيعة رتتوفّ  مل وإذا والعمد. ،والقدرة ،العلم

 روح خيتصر الذي النقديّ  السؤال هو هذا ؟تتجاوزها ال حدود عند قفهاويو  باحلكمة، الطبيعة ميأل الذي املصدر
 أن بالضرورة يستلزم ال الطبيعة يف اهلادفة النشاطات ظهور دجمرّ  إنّ  .نيالطبيعيّ و  نيالدينيّ  بني آنذاك الدائر النقاش
 يف الناشطة ّيةاباإلجي العناصر ةكافّ   ذاهتا يف متتلك جهة عن تصدر أن جيب بل بالذات، عنها صادرة   تكون

 أجراه الذي القانون ذلك سوى الطبيعة نشاط وما واملعلول. ةالعلّ  بني ّيةوالسنخ التناسب قانون حبسب الظاهرة
  عليه. أجراه ما علىىل اتع اهلل

 فكرة كذلك  الطبيعة، يف ّيةالفاعل حصر خالل من نيالطبيعيّ  تسعف مل ة"الطبيع قانون" فكرة أنّ  وكما
 انظام   يهنسمّ  ما وأنّ  فاق،واالتّ  ضر  بالع   بل بالذات ليس احلوادث انتظام أنّ إىل  تستند اليت، ة"الطبيع فوضى"
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 هو اإنّ  فاقواالتّ  ضر  بالع   يكون الذي أنّ  رالتصوّ  هذا على سّجلي  و  .ّيةخلق هاتوتشوّ  ىفوض   جانبهإىل  يوجد
 واحد مثال على ةياجلار  ّيةالطبيع األمور نزلةمب هو وليس .كذلك  مجيعها يكون أن يوجب ال الطبيعة، يف استثناء

 األنظار تلك النقاش هذا أجواء عن ابعيد   وليس .5اأكثري   يقع وال ،يدوم ال فاقيّ االتّ  نّ إ إذ .امتتابع   ادائم   اجري  
 ذاتال تّسم عن ةيرؤ  تأسيس حدّ إىل  بلغت واليت ،يّ مادّ  منظار من الغيب عاملإىل  قحتدّ  كانت  اليت يّةالعقد

 وهي ،يّةاخلرب  اهلل بصفات قتتعلّ  متضاربة آراء من ذلك يتبع وما ،باحلسّ  اهلل ةيرؤ  املمكن من كان  إذا وما ،ّيةهلاإل
 تشغل كانت  يّ املادّ  الشأن ذات االهتمامات هذه .ّيةاجلسم واألفعال األعضاءىل اتع اهللإىل  تنسب اليت الصفات

 بصلة. الطبيعة حبثإىل  متتّ  ال ،ّيةدين لغايات سابقة مرحلة يف بالفعل يّ اإلسالم العقل

 ،ّيةمعرف ةيزاو  من واجلسد النفس بني الرابط تفسريإىل  قونيتطرّ  اقدمي   الباحثون يكن مل النحو، هذا وعلى
 همئآرا توجيه يف احملكّ  هي ّيةالدين معاهتتطلّ  كانت  ما مبقدار خمتلفتني، طبيعتني من طرفني بني املوائمةإىل  هتدف

 ّية  أهّ  اجلسد يالءإب اجلسد،و  النفس يمسار   بني وّحد من القدماء من جدو   فقد ذلك، ومع أفكارهم. ديدحتو 
 هو هأنّ  لو كما  الرتاث، من جانب يف متداولة بنظرة ،اإلنسان بدا فقد به. هلااواختز  ،إليه النفس إرجاعو  قصوى،

 يف ةيالسار  النارهي  قيل ،ّيةجسمان ّيةحيثإىل  ربآخ أو بشكلتعود  فالنفس .احليّ  جبسده أمامنا املاثل هذا
 ،األربعة خالطاأل أو (،والغضب الشهوة) والغلبة ةواحملبّ  األربعة العناصر أو ،املاء أو ،اهلواء أو ،احملسوس اهليكل

 ّيةاألصل اءاألجز  اأهنّ  على منياملتكلّ  من وكثري .القلب يف أيتجزّ  ال جزء اأهنّ  أو ،اخلاصّ  املزاج شخص أو ،الدم أو
 للجسم ّيةباملاه خمالف جسم اأهنّ  على ومجهورهم هبا، سّ حي   أن شأهنا من واليت آخره،إىل  العمر لأوّ  من ةيالباق

 ماء سريان فيها سار األعضاء، جواهر يف نافذ لذاته، حيّ  ،خفيف ،علويّ  ،نورانّ  األعضاء، منه ديتولّ  الذي
 عاملإىل  عنها وانتقاله حياة، األعضاء يف بقاؤه احنالل، وال لتبدّ  إليه قطرّ يت ال الفحم، يف والنار الورد، يف الورد

 أو الشرايني، طريق من األعضاء يف ةيسار  ،القلب يف نةمتكوّ  لطيفة أجسام هي )النفوس( وقيل موت. األرواح
  .6البدن مجلةإىل  منه الثابتة األعصاب يف نافذة الدماغ يف نةمتكوّ 

                                                           
على سبيل  ؛ انظر،ناتتبت فيه رسائل ومدوّ ، وك  سالميّ بكرة من التاريخ اإلا من النقاش يف فرتة ما واسع  ز  حي ّ  هذا املوضوع احتلّ  5

 .(مكتبة الداوري)قم:  3 بعةطال، لتوحيد المفضّ  ،املثال
، 58 زء(، اجل1983)بريوت: مؤّسسة الوفاء،  2حتقيق حمّمد باقر البهبودي، الطبعة ، بحار األنوارالعاّلمة اجمللسي،  ،انظر 6
 .69 فحةصال



 الوعي على يغلب التفسري من النوع وهذا األجسام، قبيل من ،اآلنفة ّيةالكالم اراتاالعتب حبسب ،فالنفس
 النفسإىل  اإلشارةو  ،املباشر للفهم قابل يّ املادّ  التفسري أنّ  ذلك العميق؛ ليّ التأمّ  الوعي على منه أكثر املباشر

 ال كوهنا  ّيةمعرف ضدّ  عوامل وهي والتقابل، روالتغاي ضماراإلإىل  حتيل إشارة هي ة"املادّ  عن اد  "جمرّ  اشيئ   باعتبارها
 ،احلواسّ  بواسطة صلحت باألشياء ةاملباشر  املعرفة فإنّ  ،املثال سبيل وعلى والتماثل. والشرح التفسري على حتيل

 من هبا قومن اليت األخرى النشاطات إنّ  ثّ  اجلسد.إىل  احلواسّ  ومرجع املعرفة، تلك قتتحقّ  ال احلواسّ  وبدون
 أنّ إىل  امضاف   اجلسد. عن مباشر بنحو صادرة اتفعاليّ  هي ، وغري ذلك،والوقوف ،واملشي ،والقعود ،القيام

 للمرء ّيةالوجدان واحلالة .استنتاجيّ  تفكيكيّ  افرتاض هو ،يّةاملادّ  الطبيعة غري للنفس، أخرى طبيعة وجود افرتاض
 العمليّ  اهلالتّ  الغالب يف لنيممثّ  موناملتكلّ  كان  وقد الواحدة. ذاته ةيبن داخل التنافر هذا مثل وجود عن تأىب
 تفسرياهتم من يفهم أن ينبغي ال هنا، من .التنظرييّ  الفكر يف توغل اليت ةاخلاصّ  احلاالت بعض باستثناء ،العامّ 
 مقاربة ينبغي اوإنّ  ذلك. مثل هميلزم قد كان  وإن ،الروحيّ  اهاالتّ  مقابل يف يّ املادّ  اهاالتّ  تغليب إرادة مةاملتقدّ 

 أن شأنه من الذي وهو ،يّ واملادّ  داجملرّ  بني للعالقة الناظم املزاج تفسريإىل  أقرب اأهنّ  لو كما  للنفس تفسرياهتم
 حتديدإىل  أصله يف يعود العالقة رتصوّ  حول النقاش أنّ  ضحيتّ  وبذلك واجلسد. النفس بني االرتباط ّيةكيف  يفّسر
 ختتبئ شباحأ اأهنّ  لو كما  النفوس مع يتعامل أن العامّ  العمليّ  اهاالتّ  على يصعب ذإ .والنفس اجلسد عن راتناتصوّ 
 ّيةكيف  يف تكمن واليت ،اإلنسانّية الطبيعة ّيةشكالإل ّيةالفعل الواجهة أمام لوجه اوجه   يضعنا الذي األمر .موادّ  وراء

 قد اجوهري   اجلسد عن النفس متّيز أنّ  ذلك صر؛املعا العلميّ  السياق يف مقبوال   اتفسري   باجلسد النفس ارتباط تفسري
 فما ،وإاّل  .خاصّ  وجسد ةخاصّ  نفس بني العالقة تنّظم اليت ّيةاخلصوص بنفي يقضي عشوائيّ  رتصوّ إىل  يفضي
 واالعتدال املزاج يف الفالسفة وجدها ّيةاخلصوص هذه ؟الزمن اتتغريّ  رغم للنفس اجلسد وجود استمرار يربّر الذي

 استعداده حبسب عليه، الفائضة النفس لتلك إاّل  واعتداله مبزاجه يليق ال بدن نفس لكلّ  أنّ  لكذ ؛اخلاصّ 
 وعلى االحق   عنه زهامتيّ  كان  أو وجودها، لأوّ  منذ البدن عن زة  متميّ  النفس كانت  سواء ،اخلاصّ  باعتداله احلاصل
 .يّةاجلوهر  احلركة أساس

 أفاعيلإىل  بطبيعتها تنتمي ال اإلنسان عن صادرة ّيةأساس عناصر وجودإىل  موناملتكلّ  هتنبّ  فقد يكن، مهما
 فال ،واملبادئ الفصول حبسب عةمتنوّ  غري األجسام إنّ  وحيث رادة.واإل والوعي الثباتإىل  حتيل كوهنا  األجسام،

 زتتميّ  حيث ،ّيةلعقلوا ّيةالسمع ةاألدلّ  طريق عن النفس زمتيّ  ثباتإ هلم تأّتى اوإنّ  إليها، العناصر تلك إسناد ميكن
 وجود عن يغفل ال اإلنسان أنّ  كما  ،(الثبات) الدوام على لوحتلّ  لتبدّ  يف هو الذي للبدن اخالف   بثباهتا، النفس



 العلوّ إىل  احلركة مثل البدن ميانعه ما يريد قد هأنّ إىل  امضاف   ،(الوعي) البدن عن ذلك مع يغفل وقد ذاته،
 .(رادةاإل)

 وجهة ،الطبيعيّ  بالعلم ترتبط جهة ني،جهت   من لحظي   أن ميكن اإلنسانّية النفس مبحث أنّ  صدرا ماّل  ويرى
 علم دّ ع   وهلذا البدن. يف نظر نفس هو مبا النفس يف النظر" الرابع: السفر ةيبدا يف ويقول .اإلهليّ  بالعلم ترتبط
 مع ذاهتا حيث من النفس حقيقة يعرف أن أراد فمن وحركاهتا، ةاملادّ  أحوال يف الناظرة ّيةالطبيع العلوم من النفس

 العلم هذا غري آخر اعلم   ويستأنف آخر، إمبد من ذاهتاإىل  ينظر أن جيب ّيةالنفس اإلضافة هذه عن النظر قطع
 .7"الطبيعيّ 

 العلم حيطة يف يكون أن جيب لبدنإىل ا بالنسبة ّيةاستكمال إضافة من هلا ما جهة من النفس عن فالبحث
 ريدامادامل ويرى مبدئه. حنو ويسري يتحّرك اروحاني   اموجود   كوهنا  جهة من اإلهليّ  العلم مجلة يف فهايصنّ و  .8الطبيعيّ 

 نزوال   اجلسمانّ  البدن حال اإهنّ  حيث من النفس عن الطبيعيّ  العلم يف بحثي   هأنّ  – نياملتأهلّ  صدر أستاذ –
 .9اعود  وص اعروج   داجملرّ  جوهرها حال عن اإلهليّ  ويف ا،وهبوط  

 أنّ  دهاترّ  على يدلّ  ؛فوالتصرّ  التدبري قتعلّ  بالبدن قةمتعلّ  اوأهنّ  النفس، دبتجرّ  القول يف الفالسفة ديرتدّ  وال
 دة،متعدّ  أشياء بني املشرتكة املعان رفتتصوّ  وتعقله. اد  جمرّ  املعىن تتمّثل والنفس ،يّ املادّ  لغري صورة   تكون ال ةاملادّ 

إىل  ،ةاملادّ  يف حلوهلا ميتنع اليت والصفات املعان من وحنوها األضداد، لوتتعقّ  ات،والكيفيّ  األوضاع من بتجريدها
 النفس لفظ طلقي   أن صحّ  وإن - ة  مادّ  ليست فالنفس زها.ومتيّ  النفس دترّ  ثباتإ على أقاموها ةأدلّ  من هنالك ما

 مبدأ هي اليت ّيةاحليوان والنفس ،والتوليد ةيوالتنم ةيالتغذ أفاعيل مبدأ هي اليت ّيةالنبات كالنفس  ،يّ مادّ  هو ما على
 ذي آلّ  طبيعيّ  جلسم لأوّ  كمال  ابأهنّ  النفس حينئذ رفس  وت   .اإلنسانّية الناطقة والنفس ،يّةاإلراد واحلركة احلسّ 
  ة.بالقوّ  حياة

                                                           
 .10فحة صال، 9زء (، اجل1981دار إحياء الرتاث العريّب،  )بريوت: 3الطبعة  ،األسفار األربعةلدين الشريازي، صدر ا 7
انتشارات اجنمن فلسفه، طهران: تقدمي وتصحيح جالل الدين اآلشتيان )، المبدأ والمعادصدر الدين الشريازي،  8

 .7فحة صال، ه .ش.(1354
 297فحتان صال، ه .ش.(1371، كبري  انتشارات امري سهسمؤ )طهران:  ل النفسعيون مسائحسن حسن زاده آملي،  9
 .298و



 عن دجمرّ  جوهر فالعقل .ال  عق فيه تكون آخر باعتبار اتام   اد  ترّ  النفس دترّ  ينفي ال طالقاإل هذا أنّ  إاّل 
 دةمتعدّ  مببادئ االقرار إنّ  ثّ  النفس. اسم حينئذ عليه طلقي   فوالتصرّ  التدبري قتعل   بالبدن قتعلّ  إن وهو ة،املادّ 

  القوى. كلّ   وحدهتا يف فالنفس بالكاملة، الناقصة املراتب اداحتّ  بالنفس املبادئ هذه اداحتّ  ينفي ال لنفسا ألفاعيل

 يف يّ املادّ  النشاط يقوم إذ .العلم ملفهوم رهمتصوّ  يف املاثلة ّيةالكالم ّيةشكالاإل عمقإىل  الفالسفة هتنبّ  كما
 املشرتك على ينقضّ  ثّ  ومن ،يّ احلسّ  اخلاصّ  على أي ،التلقائيّ  الوعي قاعدة على باجلسد النفس عالقة تفسري
 أنّ  أساس على العالقة تصوير فيتمّ  اجلسم. يف رتكواملش للخاصّ  ّيةدراكاإل ّيةاملرجع توحيد خالل من العقليّ 
 فتكون النفس، هو يّ للكلّ  واملدرك جسم، للجزئيّ  املدرك إنّ  وحيث ،للجزئيّ  املدرك بعينه هو يّ للكلّ  املدرك
  ا.جسم   النفس

 رتصوّ  رساءإ خالل من العلم مفهوم تنقيح إعادةإىل  ّيةالكالم يّةالنظر  نقد سياق يف الفالسفة عمد هنا، من
 تدرك والنفس .احلواسّ  ال ،ات احملسوسةاجلزئيّ  تدرك اليت هي النفس ؛نفسيّ  نشاط أساس على يرتكز دقيق
 تدركها ال وقد اجلسد، يف اليت اجلوع ةعلذ تدرك والنفس (.)احلواسّ  اآلالت بواسطة اتواجلزئيّ  بالذات، اتيّ الكلّ 
 وقد .للعلم يّةجيادإ ةعلّ  اال أهنّ  للعلم، النفس إعداد يف رطش فاحلواسّ  .مقتضاه فعلي اجلسد أنّ  مع انشغاهلا عند

 تأصيل على عملوا كما  هلا. الناقص دالتجرّ  من نوع ضفاءإب شياءلأل احليوانّ  النفس دراكإ تفسريإىل  ذلك جّرهم
 فيما الكالميّ  شكالاإل يصحّ  انّ إ هأنّ  على ات.يّ للكلّ  دراكهاإ يف جبالء النفس ّيةنفس تظهر حيث ،يّ الكلّ  مفهوم

 جراءإ هوو  .يّةالفرد اهتاخصوصيّ  حذف مع ات،اجلزئيّ  من موعةجمل دراكإ دعلى كونه جمرّ  يّ الكلّ  لو اقتصر تفسري
 التجريد ّيةعمل خالل من مبهم يّ كلّ إىل   البنّي  اجلزئيّ  حييل هبأنّ  وفّسر ،"العقليّ  التجريد" عليه قطل  ي   آلّ  تطبيقيّ 

 ،االرتقائيّ  املبىن خبالف .الطبيعيّ  يّ الكلّ  إنكار على القائم االمسيّ  النزوع مع سبيتنا املعىن وهذا .واحلذف
 مرحلة تبلغ حني العقلإىل  تؤول النفس وهذه .اتيّ الكلّ  هادراكإ ّيةعمل يف النفس ّيةقخاّل  على القائم ،بداعيّ اإل

 النقاش هذا .ّيةالذات حقائقها عن شفالك خالل من معانيهاإىل  شياءاأل حييل والعقل .البدن عن التامّ  دالتجرّ 
 حول ةيرؤ  تقدمي خالل من اوغرب   اشرق   خياض كان  الذي الفكريّ  للصراع العميقة األبعاد عن يكشف سوف
 عقال   بوصفه العقل عمل اتحيثيّ  يف لتتمثّ  وسوف نفسه، العقليّ  اجملال داخلإىل  تنعكس سوف ةيرؤ  العقل،

 .عال  فا اإبداعي   عقال   أو ،اأداتي  

 أحداث حييل الذي االميان قاعدة على وذلك األفضل، بالنظام األوفق هو ما أفعاهلا يف تنشد الطبيعة إنّ  ثّ 
 سقاطإب ىتأتّ ت ال ةيوالعنا .اإلنسانّية الفطرة يف مرتكزاهتا تد ّيةعقل مبادئ وفق ،ّيةهلاإل ةيالعنا مفهومإىل  الطبيعة



 الفيض يقول .ةيالعنا هذه يف نةمتضمّ  نفسها اإلنسانّية ّيةالفعال إنّ  بل ،سانّيةاإلن ّيةالفعال لغاءإ على يعمل فوقيّ 
 ةيالعنا إنّ  بل ا،دائمي   يكون ال والقسر واالستعدادات، احلركات عقيب حاصلة   ليست األنواع إنّ " الكاشان:

 وانفعال، تغرّي  شوب عن ةيخال إرادةإىل  نسبي   أن يصحّ  الذي الوجه على نوع، بكلّ  األوفق هو ما اقتضت
 بالنظام األوفق هو مبا قةاملتعلّ  ةيالعنا جهة من األشياء، وجود على قامي   الذي يّ مّ الل   الربهان من ضرب وهذا

 .10"األفضل

 هي بل كة،متحّر  ىلدم   امسرح   أو شيء، أيّ  من افارغ   امسرح   ليست الطبيعة أنّ  هو ةيالعنا ههذ وأساس
 إنّ  ،آخر مبعىن   .نفسها ةيالعنا أوجدهتا اليت احلياة قوانني مبقتضى كتتحرّ  اليت ّيةيقاحلق اتبالشخصيّ  ممتلئ مسرح

 فالطبيعة ته.واقعيّ  وتصنع الواقع متأل اليت احلقائق عن تعبريات سوى ليست املسرح على تنعكس اليت الظواهر
 يف الطبيعة تظهر اوإنّ  .شيء كلّ   من ارغ  فا وعاء   ليست اأهنّ  كما  .ّيةكلّ   كطبيعة  اموجود   ،بذاته مستقال   اشيئ   ليست
 .اشباح  أ وليست ّيةواقع ناذج وهي، وما شابه ذلك. ونار ،وأشجار ،وحجر ،سدأو  ،نسانإ يف دة؛متعدّ  ناذج

 ليست احلقيقة وهذه املظهر. ذلك معامل حتديد يف املباشر راملؤثّ  هي تعترب ّيةنوع حقيقة مظهر كلّ   وراء ويكمن
 واحلقائق املفاهيم سائر عن عزلناه ما إذا لمضلّ  رتصوّ  هو الطبيعة مفهوم نّ إ بل نفسها، للطبيعة اخمالف   آخر اشيئ  
 .ّيةنوع يهانسمّ  اليت

 يّةجذر  عبارة هي – واالستعدادات" احلركات عقيب حاصلة غري "األنواع – هنا الكاشان الفيض عبارة إنّ 
 أو ّيةاملاه على الوجود ّيةأسبق على رحاه يدور واسع لنقاش ابالب تفتح أن شأهنا من والفهم، القراءة مستوى على

 الطبيعة على ة  رضاع التمتثّ  كوهنا  من ،اإلنسانّية الطبيعة ةيبن يف القائمة العالقات ّيةنوع حتديد وعلى العكس،
 بني التمييز ميكن وهل ،فينا ّيةالثقاف احلالة جلوهر وتعدّ  دمتهّ  ّيةجدل اتديناميّ  كوهنا  أو ،املنجزة اإلنسانّية

  .ياتهوتلّ  اجلوهر حركة شؤون هي عراضاأل نّ إ أم بعض، عن بعضها بعزل يّةوالثانو  ّيةلوّ األ الكماالت

 على واجلسد النفس بني العالقة تفسري على تقوم يّةنظر  ترسيم يف مشروعة خيارات أمام يضعنا هذا كلّ 
 شيء وال .به ةاخلاصّ  طبيعته هتفرتضما  حبسب طرف كلّ   لهميثّ  الذي وقعامل احلسبان يف تأخذ ّيةجدل قاعدة

 بني تقوم ما ّيةثنائ على ،ّيةاملعرف ةيالناح من ،واملستند االرتكازيّ  ميانناإ سوى املسلك هذا وعورة من ينتشلنا
 حبيث ئق،احلقا يف يّةجياداإل العللإىل حتيل  الظواهر يف يّةعداداإل العلل أنّ  على يقوم إميان وهو واجلوهر. املظهر
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 البقاء ّيةروحان املظهر، حبسب احلدوث ّيةجسمان النفسف .نظريّ  متييز دجمرّ  واحلقائق الظواهر بني التمييز يكون
 ال ذلك،ل افق  و و  .الروحيّ  مع يّةندّ  عالقة يف اجلسميّ  نّ أ لو كما  ذلك من فهمي   ال نأ على – اجلوهر حبسب

 فوتتكشّ  .الطبيعة يف النفس تظهر ما مبقدار إاّل  النفس مع عالقتها يف للطبيعة تأسيسيّ  دور إعطاء ميكن
 يف أصالة نوع هلا فالطبيعة .له يّةجياداإل شروطال ف عنتتكشّ  اأهنّ  لو كما  للواقع يّةعداداإل الشروط يف وظيفتها

 مجع من قبضها قبضة من آدم خلق اهلل "إنّ  رض؛األ أو الطني من اخلق   باعتباره وذلك ،اإلنسان خلق ّيةعمل
  .11واخلبيث" والطيب واحلزن، والسهل واألسود، واألبيض األمحر منهم األرض، قدر على آدم بنو فجاء األرض،

 تكون أن ميكن وال غري، ال استعداديّ  مكانّ إ رمؤشّ  هي – يّةالرمز  التفسريات عن ابعيد   – هنا والطبيعة
 خلق بلحاظ احلدوث ّيةجسمان النفس تبدو هكذا تها.عداديّ إ عني الطبيعة يّةجيادإ فإنّ  ذاهتا، من أكثر الطبيعة

 نياحلالت   يف واخللق ،يجاداإل خلق بلحاظ واالستعدادات احلركات عقيب حاصلة غري األنواع تبدو كما  ،عداداإل
 املعإىل  ترحاله يف ينتقل ال اإلنسان أنّ  ذلك ا؛نظري   احلقائق عن الظواهر تفرتق ما مبقدار إاّل  فيه دتعدّ  ال ،واحد

 قالتحقّ ف ،النفسي رقدّ تالإىل  ،يّ سداجل دالتحدّ  من اانطالق   مساره خذيتّ  حبيث ،أحاديّ  اهاتّ  يفىل اتع اهلل
 يدخل اوإنّ  غري. ال النظريّ  اإلطار يف فهمي   أن فينبغي ذلكإىل  يشري ما العلماء أقوال يف كان  وإن .العقلي

 على اوازن   انتقاال   العالقة هذه له تتيح حبيث وجوده، اتحيثيّ  ةكافّ   مع عالئقها حبسب متكافئة عالقة يف اإلنسان
 الشاملة. ّيةالكلّ  بنيته أساس

 واجلسد، النفس بني العالقة ةشكلم تناولت معاصرة ّيةحبث اتملنهجيّ  اوفق   ،اإلنسان يبدو السياق، ذات ويف
  رتفسّ  أن عليها العثور تّ  لو شأهنا نم يّةنظر  حول البحث نصبّ وي العقل. أو النفسإىل  منه الطبيعةإىل  أقرب
 ني:رئيس   نياه  اتّ  وفق اتاملقرتح عتتوزّ و  .متام االختالف طبيعتهما يف نيخمتلف   نينوذج   بني عالقة قيام ّيةكيف

 يفرتض حني ،الالمعىن من جبدار يصطدم كان  وإن اجلسد، جانبإىل  نفسيّ  بعد بوجود يؤمن ثنائيّ  أحدها
 يقصر حاديّ أ نزوعمن  بسبب   اجلسد طغيان قلق كهيتملّ  واآلخر .العلميّ  الفهم عن عصيّ  فينا جزء وجود

عىن املب اجلسدو  النفس ّيةثنائ إنكار على ناالطرف معجي   ،ذلك معو  البحت. الفسيولوجيّ  عدالب   على البشريّ  الوجود
 التفاعل عن ديكارت يّةنظر  طالت اليت املؤاخذة هي هذهو  .البدن عن مستقال   اجوهر   النفس الذي تكون فيه

 يف نةمعيّ  اتتغريّ  إحداثإىل  يتؤدّ  ّيةالعقل اتوالعمليّ  ّيةالنفس احلاالت أنّ إىل يذهب من خالهلا  واليت المتبادل
وكان على  .ّيةعقل اتوعمليّ  ّيةنفس حاالت حداثإل ة  علّ  تكون ّيةالفسيولوج التغيريات بعض أنّ  كما  اجلسم،
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 اتالعمليّ  اءجرّ  من يّةالشعور  اتالعمليّ  هاظلّ  يف تنشأ اليت دةاحملدّ  الظروف عن اتفسري   مديكارت أن يقدّ 
ا منهما جوهر   تهما، واعتبار كلّ صراره على استقالليّ إة بني النفس واجلسم به أخفق يف ردم اهلوّ  أنّ إاّل  .ّيةالفسيولوج

 ا بنفسه. قائم  

 يف ترى اليت (1895) هكسلي توماس البيولوجيّ  عامللل يّةالثانو  الظاهرة يّةنظر  على هيتوجّ  نفسه والنقد
 من فمؤلّ  اإلنسان وأنّ  احليوانات. عامل يف البيولوجيّ  رالتطوّ  درجات أعلى الوعي افيه بلغ ة  يواع آلة   اإلنسان

 اوإنّ  از  متمي ّ  اديكارتي   اجوهر   العقل ليس ره.تطوّ  مسلّ  يف عنه نابع فرع والعقل صلاأل هو اجلسم وعقل، جسم
 هذه ووفق الصفراء. املرارة تفرز كما  العقل املخّ  يفرز بل ،يّةخبار  آلة من الدخان يتصاعد كما  اجلسم عن يصدر
 اتهوتغريّ  اجلسم ريؤثّ  إذ .واحد جانب من اجلسم وحاالت النفس حاالت بني العّليّ  التأثري يقع ،يّةالنظر 

 يف ّيةيولوجيز ف حادثة أليّ  ة  علّ  تكون أن مقدورها يف يسفل ّيةالنفس حاالتنا اأمّ  النفس، حاالت يف ّيةالفسيولوج
  .املخّ 

 القول خالل من برود( ،الكسندر صموئيل مورجان، )لويد االنبثاق يّةنظر  طرحت يّةنظر ال هذه جانبإىل و 
 باكتس ،والوظائف الرتكيب يف داملعقّ  البيولوجيّ  رهتطوّ  يف اجلسم عن نشأ أو انبثق حني اإلنسانّ  العقل نّ إ

 أو ،يدرسها أن عضاءاأل وظائف علم متناول يف وليس ،البدن خصائص عن ختتلف جديدة   ّية  أساس خصائص
 يف خمتلف اجلسم عن شيء نشوء ّيةكيف  تفسري يف قصور من يّةالنظر  هذه وتعان هبا. أيتنبّ  أو ،خصائصها يبنّي 

  النفس. حاالت إلحداث ة  علّ  اجلسم حاالت تكون أن ميكن وكيف .يّةاملادّ  الطبيعة عن طبيعته

 ّيةأساس واقعةإىل  تستند واليت ،فيشنر( ليبنتز، مالربانش، )سبينوزا، واجلسم النفس بني الموازاة يّةنظر  وهناك
 تتمّ  أاّل  وجيب ؛ّيةالعلّ  عالقة هي ليست ردة،مطّ  وثيقة عالقة ّيةالنفس وحاالتنا يّةالشعور  حاالتنا بني أنّ  ترى

 وبعض جهة، من ّيةوالعقل ّيةالنفس احلاالت بني أن نفرتض واحدة. طبيعة من نيطرف   بني إاّل  ّيةالعلّ  العالقة
 أقوم حني ؛احلدوث يف اتالزم   أو ،مصاحبة   أو ،موازاة   ،خرىأ جهة من ّيةالفسيولوج اتوالتغريّ  ّيةالبدن احلاالت

 حالة تواكبها ّيةالفسيولوج وادثاحل بعض حتدث وحني ،ّيةفسيولوج حادثة احلدوث يف يقابلها ّيةعقل ّيةبعمل
 اصور   يّةالنظر  هذه خذوتتّ  .ّيةعلّ  عالقة واحلوادث احلاالت من نيالنوع   حدوث بني يكون نأ دون نة،معيّ  ّيةنفس

 – ذراعي حتريك راديتإ مثل – ّيةعقل حادثة حدوث أنّ  مبعىن ،المناسبات يّةبنظر  قال الذي مالربانش مع خمتلفة  
 ّيةالنفس احلوادث كلّ   يف احلال وكذلك الذراع. حركة تتبعه بدن يف ان  معي ّ  اتغيري   يحدثل هلل فرصة مبثابة

 أنّ  مبعىن ،األزل منذ دالمحدّ  التجانس يهيسمّ  فيما ،ليبنتز ومع الدقيقة. املوازاة هذه ةعلّ  واهلل .ّيةوالفسيولوج



 ال اجلسم أنّ  كما  ا.ي  لّ ع   اتأثري   اجلسم( فتؤلّ  اليت )املونادات اجلسم يف ريؤثّ  ال (اإلنسان يف مسىاأل )املوناد العقل
 لكن ذاهتا(، على مغلقة ةتامّ  وحدة موناد )كلّ  اآلخر عن مستقلّ  ،نفسه كاف    منهما كال    ألنّ  العقل يف ريؤثّ 

 هايقابل ّيةالبدن اتالتغريّ  بعض حتدث وحني ة،الدقّ  بالغة بطريقة جسميّ  تغرّي  يقابلها ّيةنفس حالة حتدث حني
 مظهر وذلك حمكمة. مصاحبة دجمرّ  هي اوإنّ  ،روتأثّ  تأثري عالقة بينها توجد أن دون ،نةمعيّ  ّيةنفس حاالت ظهور

 احلوادث بني العالقة شّبه الذي ،فيشنر ومع والكون. نسانلإل األزل منذ اهلل دهحدّ  الذي واالنسجام للتجانس
 ّيةوالفسيولوج ّيةالنفس احلوادث كأنّ   ني.خمتلفت   نيبلغت   واحد لنصّ  نيبرتمجت   أو وترمجته، بنصّ  ّيةوالفسيولوج ّيةالنفس

 واحلوادث ّيةالنفس احلاالت متايز تأكيده بعد الذي ،كوهلر  مع ،اوأخري   واحدة. حلقيقة متوازيان مظهران
 علما لنا ميقدّ  ريثما تمؤقّ  كموقف  املوازاة يّةلنظر  قبوله يعلن بينهما، ّيةعلّ  عالقة تقوم ال حبيث ّيةالفسيولوج

  االقرتان. تفسري على تساعدنا جديدة اكتشافات والنفس الطبيعة

 الوعي أنّ  واحلال ،ّية  علّ  أو موازاة   املصاحبة هذه كانت  إذا ما تقرير يف األساس عن يّةالنظر  هذه لنا تفصح وال
 ليست املشكلة أنّ إىل  امضاف   ا!لن ممكن غري عضاءاأل أو املخّ  يف ّيةفسيولوج اتتغريّ  من لنا حيدث مبا املباشر

 واجلسم. النفس بني العالقة عن لنا تكشف املستقبل يف ّيةتريب ّيةعلم اكتشافات عتوقّ  من جدوى فال ،ّية  تريب
 حبت، يّ مادّ  كائن  دجمرّ  اإلنسان أنّ  اعتربت حني اخللل هذا تداركت قد (ّيةالذات) ّيةالفسيولوج يّةالنظر  ولعلّ 
 خربات لديّ  نّ إ أقول حني :املخّ  يف حيدث ماإىل  هتاردّ  بأن ا،خالص   افسيولوجي   اتفسري   يّةشعور ال احلياة رتوفسّ 
 سوى ليس وحاالته فالعقل ،اإذ  . املخّ  يف ّيةفسيولوج حوادث عن ثأحتدّ  فإنّ  ،ّيةعقل اتعمليّ  أمارس أو ،ّيةنفس
 معطيات اكتشاف عرب احلسم يقبل ال ف،متطرّ  يّ فلسف فرض دجمرّ  هي يّةالنظر  هذه أنّ  ويبقى .املخّ  يف اتتغريّ 
 جسم هو اوإنّ  ،عضاءاأل ووظائف ،واألحياء ،الطبيعة لقوانني خيضع يّ مادّ  جسم دجمرّ  ليس اإلنسانف .ّيةتريب

 يّةنظر  عن احلديث ميكن حبيث ،ّيةاملوضوع ةالعامّ  باملالحظة يسمح اخاص   اتفسري   العقل تفسري مع ولكن وعقل،
  .ّيةتريب

 ؛الديكاريتّ  رللتصوّ  اخمالف   آخر ار  تصوّ  العقل أو النفس إعطاء ّيةالفلسف ّيةالسلوك يّةالنظر  تقرتح هنا، من
 أو له معىن ال العقل أو النفس بل غامضة، بطريقة اجلسم داخل آخر اشيئ   ليست النفس لكنّ  ،شيء اجلسم
 رتطوّ  وقد مناسبة. ظروف رتتوفّ  إذا له استعداد أو ،ةيّ اخلارج البيئة يف السلوك من نةمعيّ  ناذج هأنّ  سوى داللة
 وظائف علم بلغة السلوك رتفسّ  تعد مل اأهنّ  منها نقاط، ةعدّ  يف ّيةالسيكولوج ّيةالسلوك ّيةالفلسف ّيةالسلوك هذه
 تنظر ملو  املستقبل، يف املمكن بالسلوك تسمح انّ إو  ،الراهن الفعليّ  السلوك على السلوك تقصر تعد ومل عضاء.األ



 عضاء.األ ووظائف ،واألحياء ،الطبيعة علوم لقوانني يّةالشعور  حاالته كلّ   ضعخت   خالصة   يّة  مادّ  نظرة   إىل اإلنسان
 الكائنات بني الوحيد النموذج هو اإلنسان نّ إ :قلّ األ على نيجهت   من فريد يّ مادّ  كائن  هلكنّ  يّ مادّ  كائن  اإلنسان

 تفكري، وأ رتذكّ  وأ حساسإ من ّيةعقل اتوعمليّ  ّيةنفس وحاالت ظواهر عن ثتتحدّ  نأ ميكنك الذي يّةاملادّ 
 "جسمي ّيةللقض مرادفة ا"فلسفي   احبث   كتبأ ناأ" ّيةالقض نّ إ قلت نإ منطقيّ  خلط يف تقع كنّ أإىل  ضافةباإل

 ّيةنفس حاالت وجود منها ،شّت  اعرتاضات يّةالنظر  هذه وتواجه املعىن. عدمية ةيالثان ّيةفالقض ا"،فلسفي   احبث   يكتب
 خرباتنا جمال من أضيق سلوكنا جمال أنّ  كما  ة،بالقوّ  وأ بالفعل سلوكإىل  يتؤدّ  وال خربهتا نكابد ّيةعقل اتوعمليّ 
 .12يّةالشعور 

 اليت ياتالتحدّ  زخم من فاقمت قد املشكلة، على بظالهلا ألقت اليت املعاصرة اتاملنهجيّ  شبكة نّ أ ويبدو
 ،اجذري   يّةالتقليد الرؤى هدم عملت على ،جانب من ،فهي .الشائك املعريفّ  اجملال هذا يف الباحثني تواجه

 حقول وسائر ،اللغويّ  التأويل وعلم عصاب،األ وظائف علم جنازاتإو  اجلوهر، مفهوم أزمة من اانطالق  
 ّيةيف بيئة معرف ّيةاالشكالأعادت طرح  ،ومن جانب آخر ،ّيةالنفس واألنثروبولوجيا ،نطولوجياواأل ،مولوجيابست  اإل

املعاصر،  واجهة االهتمامات اليت شغلت العقل الغريبّ إىل  بالسؤالحبيث دفعت  ة،دات معقّ منهجيّ  وعرب ،بةمتشعّ 
 ما شيئا أنّ  تزعم اليت ّيةالقانون الصيغة هل :التالب إمجاهلا ميكن وحامسة دةصياغات حمدّ  وفقمقاربة السؤال  وتّ 

 صفيتّ  أن ميكن وكيف ككيان؟  يوجد العقل وهل مناسبة؟ صيغة هي اجلسد يدعى ما بشيء مرتبط العقل يدعى
 باجلسد، يرتبط شيئا ليس العقل كان  وإذا العقل؟ بدل العقليّ  عن ثنتحدّ  أن يستحسن أال بالوجود؟ يّ الالمادّ 

 كشخص  اإلنسانب ربطه نم بدّ  ال أم ذاته، حبدّ  عقليّ  عدبب   االعرتاف الضروريّ  من هل ،اإلنسان خيصّ  اوإنّ 
 هو هل ،ّية  موضوع طبيعة   ميتلك حبيث اشيئ   العقل يكن مل وإذا ؟ّيةالنفس األنثروبولوجيا ضوء على موضعته ميكن

 عدب   وجود ميكن هلو  ؟يّةالفرد باخلربة املعىن تربط ووظيفة أسلوب من أكثر ليس هأنّ  أو وحدث، ّيةخاص دجمرّ 
 بدل املركزيّ  العصبّ  واجلهاز الدماغ عن ثنتحدّ  أن جيب هلو  ؟اجلسديّ إىل  زاللالخت قابل وغري مستقلّ  نسانّ إ

 يف ّيةالفسيولوج اتالتغريّ  مقابل ّيةوعقل ّيةنفس ات""عمليّ  عن ثنتحدّ  نأ املتعنّي  من أليس اجلسد؟ عن احلديث
 نّ إ هلو  ا؟جسدي   نةكوّ امل اللغات عن ةمستقلّ  ّيةالنفس للظاهرات ّيةوصف لغة وجود الضروريّ  من هلو  اجلسم؟
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  اإلنسان بشرح لتتكفّ  أن ّيةوالعصب يّةاحليو  للعلوم ميكن حبيث اته،حيثيّ  بكلّ  الوجود لشرح قابلة ّيةالطبيع املعرفة
 .13وحدها؟ العلوم هذه طريق عن اإلنسانب املرتبطة ّيةاملعرف املصاحل تلّب  أن هلا ميكنو  ،كجسد

 واليت ،ّيةالعلم فلسفةال مباحث اتطيّ  يف بآخر أو بشكل الحظتهام ميكن اليت التساؤالت طبيعة هي هذه
 ،تافيزيقيّ م كيانإىل   النفس وجود حتيل واليت اإلنسان عن املقّدمة يّةالتقليد الصيغة تاوز على جمملها يف فقتتّ 

 الطبيعة ءرساإ حنو جنوح الهيتخلّ  ال اإلنسان عن واضحة صياغة تقدمي دون حتول اليت الصعوبة من الرغم على
 احلالة تربير حول يتمحور املعاصرة األحباث جممل كيتملّ  الذي اهلاجس أنّ  يبدوو  ة.العامّ  ّيةالفيزيائ قاعدةال على
 عن عصبّ  أو فسيولوجيّ  شرحإىل  لالتوصّ  ةيبغ وراءه، اعمّ  والكشف ةياحلكا ّيةشأن له ذهنّ  كوجود  ّيةالعلم
 مبستلزمات ادائم   يصطدم بالكشف" ز"املتميّ  اخلاصّ  الوجود هذا .قعالوا على العقل هبا يقبض اليت ّيةالكيف

 السؤال هذا شباعإل تسعى اليت املواقف وترجع .القصديّ  الوعي اتحيثيّ  ذاهتا يف متتلك ال اليت يّةاملادّ  الطبيعة
 نفسه العلم إحالة خالل من ،ّيةالعلم ّيةللعمل التجريديّ  النفسيّ  الواقع نكارإل يسعى أحدها ني،اه  اتّ إىل  املعريفّ 

 يقرّ  واآلخر ،شاملة ّيةكلّ   وقائع يّةأ على القبض معها ميكن ال حبيث حبتة، ّيةفسيولوج ّيةعصب عوامل جمموعةإىل 
 والذاكرة. الوعي، خالل من ذاهتا عن تعرّب  (ّية)سيكولوج ّيةنفس سريورة دجمرّ إىل  ويرّده ،النفسيّ  عدبالب  

 املمكن من كان  إذا مبا قتتعلّ  ّيةمعرف أسبابإىل  يرتدّ  اإلنسانّية الطبيعة مشكل من املوقف أنّ  هناإىل  ضحيتّ 
 اجلوهر أنّ  ذلك املظهر. وراء من اجلوهر استجالء يتمّ  خالهلا من اليت يّةالنظر  األصول عن يكشف ترسيم إجياد
 أيّ  ميتلك وال ،عقليّ  ىمعط  إىل  بنفسه يرتدّ  والتفسري، الكشف على ويقوم ّيةالعقل الفلسفات حوله تتمحور الذي
 خالهلا من تتمّ  اليت ّيةالكيف ّيةالفلسف البحوث تناولت وقد .ّيةالعلم والفلسفة التجريبّ  العلم منظومة ضمن رصيد

 :، هاالعقل يف نيت  حيثيّ  بني والتمييز العقليّ  والنشاط العقل تفسريإىل  قتتطرّ  كما  شياء.باأل ّيةالعلم اإلحاطة

 عني هو الذهنّ  املعلومف .اهيوالني   عقال   ىيسمّ  ذلك وقبل ،نفسه العقل هوو  وحمتواه، العقل مضمون .1
د على أساسها موقعه من العالقة ق، واليت يتحدّ مكان والتحقّ إلا ّيةجدل وفق العقل ليتشكّ  إذ ،العقليّ  املضمون

 من العقل اقرتب ماوكلّ  مستفاد. وعقل ،بامللكة وعقل بالفعل، وعقل ،هيوالنّ  عقل د؛ فهووالتجرّ  ةادّ امل بني
 وهر.جب ال ،ّيةوخاصّ  حبدث يكون ما أشبه ()املصدريّ  املعىن هبذا والعقل د.التجرّ  من نصيب له قحتقّ  اتالفعليّ 
 صوره هي واملعقوالت املعقوالت، ةمادّ  هو العقلب ىيسمّ  ما أنّ  على ومعقوالته، العقل بني العالقة تفسري ويتمّ 
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 ةاملادّ  بنحو اداحتّ  هأنّ  إاّل  ،ّيةالعلم بالصور العقل اداحتّ  عن عبارة هأنّ  على العلم حصول تفسري يتمّ  ماك  .ّيةالعلم
 الصورة. بواسطة – اخاص   انوع   تصري بأن – التعنّي  هلا حيصل اوإنّ  نة،متعيّ  غري مبهمة، ذاهتا يف ةواملادّ  الصورة.و 

 هي العقلإىل  العلم نسبة ،اإذ   صها.تشخّ  يف ةاملادّ إىل  حباجة الصورة أنّ  كما  قها.حتقّ  يف الصورةإىل  اجةحب ةفاملادّ 
 نفس يصري انّ إو  املعلوم، له ي نسب الذي الشيء مبثابة لالتعقّ  حالة يف يكون ال فالعقل ة؛املادّ إىل  الصورة نسبة

 اوإنّ  العقل، أفعال من ال  فع لالتعقّ  وليس علمه. الذي الشيء ذلك وجود هو علميّ  وجودإىل  لويتحوّ  ،املعلوم
 نفس ّيةفاملعقول .معقوال   بكونه إاّل  للعلم قوام وال العلم. بدون للعقل حتّقق فال ل.والتعقّ  دراكاإل عني نفسه العقل

 أطوار يف تدّرجه عن عبارة العلم مراتب يف العقل وتدرّج للعقل. وجوده عني نفسه يف العلم وجود إذ ته؛هويّ 
 والنتيجة معلوماته. بقدر اوجودي   العقل دائرة سعتتّ  انّ إو  ،العقلإىل يضاف  ثانويّ  كمال  دجمرّ  سلي فالعلم الوجود.

 العقل كان  ا،جوهر   ّيةالذهن بطبيعته املعلوم كان  فإن ،الذهنّ  باملعلوم حديتّ  العقل أنّ  هي إليها لالتوصّ  نريد اليت
 .ّيةالتجريب املعلوم طبيعة عن مبعزل وهذا ا.عرض   العقل نكا  ا،عرض   ّيةالذهن بطبيعته املعلوم كان  وإن ،اجوهر  

 ةياحلكا وهذه ،ّيةتريب وقائع من وراءه عّما حيكي هأنّ  يف املوجودات سائر عن العقليّ  املضمون زيتميّ  .2
 احتواء إمكانإىل  املسلمون الفالسفة ذهب وقد فحسب. عنهما ةيحكا هي اوإنّ  ،اعرض   وال اجوهر   ليست

  وإن الذهنّ  الوجود وهذا ،الذهنّ  والواقع العينّ  الواقع بني املضاهاة حدّ إىل  شياءاأل حقائق على اذهني   اإلنسان
 اخلارجيّ  الواقع عن ذلك مع حاك   هأنّ  إاّل  ا،شيوع   التفسريات أكثر وفق بالنفس، اقائم   اعرض   – بوجوده – كان
 مل لو ذإ .امعرفي   لذلك روابرّ قد و  اجلملة. يف ولو وحقائقها اءشياأل اتذاتيّ  املعرفة تبلغ حبيث التطابق. حدّ إىل 
 كما  ليس العلم بعد فما ،يّةوجود ّيةوضع ذو العلم ذإ .اوجودي   له روابرّ  كما  السفسطة. للزمت ا،مطابق   العلم يكن
 ملا اموازي   الذهن يف لاحلاص ولكان ،يّةالوجود تهبوضعيّ  العلم النتفى للوقائع، مطابقة   ةياحلكا تكن مل ولو قبله.
 عنه ينفصل وال العلم، ّيةواقع تفسري يف الوجوديّ  باجلانب يعتضد املعريفّ  اجلانب أنّ  يبدو وهكذا )اجلهل(. قبل

 اجلديرة واملالحظة العامل. هذا موجودات بني كوجود  العلم زمييّ  ما هو ةيواحلكا الكشف عنصر أنّ  ذلك حبال.
 تلك واقع متتلك ال اأهنّ  إاّل  ا،صوري   شياءاأل حقائق حتاكي كانت  وإن الذهن، يف صلةاحلا املفاهيم أنّ  هو بالذكر،

 عليه حصلنا الذي املفهوم أنّ  يعن ال اجلوهر، مقولة من مثال   رهانتصوّ  كأن  ،يّةالبشر  للطبيعة رناتصوّ  فإنّ  شياء.األ
 ال وحنن لذاهتا. مطابق إدراك هو يّةالبشر  للطبيعة دراكناإ أنّ  بدعوى – احلكائيّ  بوجوده – اجوهر   بنفسه صار

  ذاإ ما حول هنا نتساءل أن األمر ةيغا ،شاسعة   وبينه بيننا املسافة تظلّ  اوإنّ  بنفسه، اخلارجيّ  الواقع على حنتوي
  ال. أم – اذاتي   – له مطابق هو هل – اوجودي   – للخارج مطابق غري هو اممّ  عليه حصلنا ما كان



 املعلوم وهذا .ّيةوالعرض يّةاجلوهر  يف الذهنّ  معلومه يتبع هو بل بذاته، اجوهر   ليس العقل نّ إ القول، صوملخّ 
 يقوم املبىن هذاو  آخر. شأن ةياحلكا نفس أنّ  إاّل  عرض، أو نفسه يف جوهر هو ما، واقع عن حيكي قد كان  وإن
 حمضة ةقوّ د جمرّ  بل ،لة  متحصّ  ةاملادّ  تكون ال يثحب ،التحليليّ  الذهنّ  االعتبارإىل  ةواملادّ  الصورة ّيةثنائ إرجاع على

حيصل فال  ا،جوهري   لة  متحصّ  ةاملادّ  وكون ،تهمابثنائيّ  القائل املبىن خبالف وهذا ني(.املتأهلّ  )صدر الصورة مع حدتتّ 
 اء(.املشّ  )السبزواري، غري إليها ال بل تنضمّ  ،الصورةب ادهلا احتّ 

 مسار هو ،دراكهإو  تفكريه يف ،اإلنسان يطويه الذي املسار أنّ  شكّ  فال العقل، من املوقف يكن ومهما
صات هذا املسار يكشف عن تشخّ   أنّ إاّل  .مكانّ اإل التدرجييّ  قللتحقّ  قابل حيويّ  مضمون عن حيكي ،زمتميّ 

ميكن ي ذالو  ،ا للعقلذاتي   مقوّ امل ض للمضمون اجلوهريّ دون أن يتعرّ من ، ولكن ّيةاحل ّيةالعقل يف سريورته التجريب
تجاوز ي اليت تسمح للعقل أنالفريدة  ّيةالفلسف ّيةصوصويف اخل ،اخلالصة ّيةاملنطق يّةالصور  فقط يف العثور عليه

 .الكربىات إضفاء املعىن والقيمة والغائيّ من خالل  الطبيعةب سموّ الو املبتذلة،  ّيةالطبيع األوضاع

  والشخص اإلنسان

 جمموعة هو بل ،طبيعة   ليس اإلنسانف ،يّةالبشر  الطبيعة مفهوم من تداوال   أكثر يكون ارمبّ  كتعبري،  ،البشريّ  الوضع
 ثّ  بتمايزه، ويشعر اآلخرين وسط ويعيش العامل، يف موجود هنّ إ القول خالل من عنها التعبري ميكن وضاعاأل من
 من تهشخصيّ  لوتتشكّ  ،ّيةاعواجتم ،ّيةوثقاف ،ّيةبيولوج اتلوضعيّ  حصيلة اإلنسانف املوت. ويواجه يعمل، هإنّ 

 واملوت. والشغل، والغري، الوجود، مع اعرتاكه خالل

 الطابع بتنّ إىل  تدعو بولوجيا،نثر  واأل واالجتماع، النفس، علم ملعطيات فةمكثّ  حصيلةك  ،النظرة وهذه
 ،كشخص  اإلنسان على احلكم يستدعي ما فائقة، ّية  أهّ  التجريبّ  الطابع وإيالء ،إىل اإلنسان النظر يف الصوريّ 

 ةيوالرتب دللتعوّ  انتاج   بوصفها ّيةالشخص مفهوم )واطسون( السلوكيّ  النفس علم تناول فقد .ّيةكلّ   كطبيعة  وليس
 دونمن  امنهجي   ظالح  ت   أن ميكن واليت ّيةالشخص تكوين يف السلوكيّ  اجلانب على التأكيد وجرى م،والتعلّ 

 غايات، حنو هةموجّ  دوافع كهحتّر  ال اإلنسان أنّ  ذلك .يّةشعور  حاالت أو رمشاع من الفرد به حيسّ  ماإىل  الرجوع
 بأسلوب الفرد عند النشاط أنواع حصيلة هي واطسون بنظر ّيةفالشخص استجابات. عنها تصدر مثريات بل

 اليت عاداته جمموع لمتثّ  اأهنّ  كما  كثب،  عن عنه فالتعرّ  تتيح خمتلفة، مواقف ويف الزمن، من ةيكاف  ةدّ مل موضوعيّ 
 لتشكّ  أن دون ،ميكانيكيّ  آلّ  عدب  إىل  اإلنسان ّيةشخص ّيةالسلوك ختتزل وبذلك األفراد. من غريه عن زهمتيّ 

 ةيزاو  من ّيةالشخص مفهوم )فرويد( التحليليّ  النفس علم تناول كما  فيها. حقيقيّ  مضمون أيّ  ّيةالذات األبعاد



 على يعمل الذي الشعوريّ  النفسيّ  "األنا"و املكبوتة، الرغبات مستودع ،شعوريّ  الال "اهلو" بني التفاعليّ  الرتابط
 يّةالالشعور  الدوافع على الرقابة ميارس الذي األخالقيّ  عدالب   "األعلى األنا"و والواقع، اهلو مطالب بني التوفيق
 حتديد عن ملسؤولا هو (النفسيّ  )التوازن الثالث املنظومات هذه تناسق أنّ إىل  وانتهى اهلو. يف الكامنة
  ا.الحق   ومشاعره اتهسلوكيّ  على ينمحي ال اأثر   ترتك واليت ّيةالطفول اخلربات على التأكيد جرى كما  .ّيةالشخص

 عن البحث تناولوا الذين االجتماع، علماء اهتمام من وافرة   مساحة   ّيةالشخص تاحتلّ  النفس، علم يف وكما
 لعوامل أي ،ّيةوسوسيوثقاف ،ّيةوسيكولوج ،ّيةبيولوج ،دةمتعدّ  داتدّ حمل ّيةحتم نتيجة اأهنّ  لو كما  ّيةالشخص
 لألنظمة كيّ يالدينام التنظيم هي ّيةفالشخص وعاداته. ،وقيمه ،راتهوتصوّ  ،الفرد هاتتوجّ  لتشكّ  ّيةثقاف ّيةاجتماع

 أو انظري   بناء   ّيةصالشخ مفهوم لوميثّ  ألبورت(. )غوردان حميطه مع الفرد فتكيّ  دحتدّ  اليت ّيةالسيكوفيزيولوج
 الفرد وخيضع نوتان(. )جوزيف املعاينة والعالقات املالحظة السلوكات من اانطالق   ،العامل   يبنيه اعلمي   انوذج  
 ّيةاالجتماع املعطيات واستبطان مبتعلّ  حياته طوال الشخص يقوم بواسطتها (ّيةاجتماع )تنشئة يّةتطور  ّيةلعمل

 يعيش ألن رمضطّ  هو الذي الوسط أو احمليط مع فيتكيّ  حّت  تهشخصيّ  ةيبن يف جمهايد لكي ،حمليطه ّيةوالثقاف
 أساليب هي عليه، رضتوف   ،له نتقّ ل   اليت األساليب أنّ  يعترب حني اجلماعة يف مندمج عضوإىل  ليتحوّ  وهو فيه.
 )جي اذاتي   فيه السائدة القيم عن يدافع حبيث ،ةاحلرّ  إرادته عن صادرة اوكأهنّ  نفسه هو اهايتبنّ  يّةوعاد ّيةطبيع

 يبلورها اجملتمع أفراد مجيع بني مشرتكة ّيةأساس ّيةشخص( 1) :لإلنسان نيت  شخصيّ  عن احلديث وميكن روشي(.
 يكون ما وبقدر .اجملتمع داخل الفرد يهايؤدّ  اليت والوظائف باألوضاع مرتبطة ّيةوظيف ّيةشخص( 2)و ؛اجملتمع
 تطغى حني يف للمجتمع، ةالعامّ  ّيةاألساس ّيةالشخص يف األفراد ّيةشخص تذوب اف  ومتخلّ  امنغلق   اجملتمع
 .14لينتون( )رالف واملنفتحة رةاملتطوّ  اجملتمعات يف يّةالفرد النزعة ذات اتالسلوكيّ 

 ،العوامل جمموعة مع فالتكيّ  أي ،واحمليط الطبيعة شروط مع التفاعليّ  البناءإىل  اإلنسان ّيةشخص عزىت   ،اإذ  
 مهمّ  جانب يف اإلنسانف .تهشخصيّ  صياغة على رادتهإو  قدرته من وحتدّ  به حتيط اليت ،ّيةوالبيئ ،يّةوالرتبو  ،ّيةلوراثا

 ليس ولكن ،الشخصيّ  املستوى على تكوينه مسار يف ليتدخّ  الذي حميطه ونتاج ،بيئته ابن هو تهشخصيّ  من
 تهقوام إنسانيّ  يستمدّ  ال اإلنسانف .اإلنسانّية طبيعته أصل يف اجذري   رة  مؤثّ  التالتدخّ  هذه فيه تكون الذي بالنحو

 ّيةالعقل واحلياة يّةالشعور  احلياة نّ إ أي .بواسطة ذلك االحتكاك هاصشخّ ي اوإنّ  ،واجملتمع بالطبيعة احتكاكه بفعل
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 ربط فيتمّ  وسلوكه، ،لهوأقوا ،أفعاله عربها رتجمت   واليت ،حيياها اليت ّيةالفسيولوج احلياة نطاق يف انتظهر  نسانلإل
  .ّيةواألخالق ،ّيةواالجتماع ،ّيةالذات وحباالته ،ّيةوالنفس ّيةاجلسم مبظاهره عادة   الشخص

 ، أو ما شابه،ّيةالوصف أو ،ّيةالنفس أو ،ّيةاجلسم تهوضعيّ  ليس – افلسفي   – كشخص  اإلنسان دحيدّ  ما أنّ  إاّل 
 مع الفرد تطابق عن عبارة يّةاهلو  وهذه ."األنا"إىل  أفعاله حييل حني يدشد بوضوح له تبدو اليت ةاخلاصّ  تههويّ  اوإنّ 

 اإلرادة. أو ،الشعور أو ،بالعقل فّسرت   قد واليت ،ّيةالنهائ تهامرجعيّ  حتديد يف االضطراب ينتاهبا قد كان  وإن ذاته،
فالنفس جوهر  ،ديكارت عند التفكري هي للكائن البشريّ  ّيةالشخص يّةاهلو جوهر ل تشكّ  اليت ّيةاخلاصّ  هذه

 ملفهوم رهتصوّ  بىن فقد كانط اأمّ  الوجود. عن انقطع التفكري عن انقطع ومت التفكري، ّيةته األساسيّ خاصّ 
 الكائنات عن زيتميّ  كائن  هو كانط  عند فالشخص .املعريفّ  الوعي ال ،األخالقيّ  الوعي أساس على الشخص

  .على خالف سائر املوجودات ذاته يف ة  يغا ويف كونه والكرامة، ،يّةرّ واحل ،واإلرادة ،بالعقل ّيةالطبيع واملوجودات

ما   أنّ إاّل واملكان،  الزمان عرب شعوره ميتدّ  هبا اليت الذاكرةبو  ،والشعور بالوعي زيتميّ  لوك جون عند والشخص
 ، وليسيّةر هو "فعل" الوعي الذي يصاحب خمتلف أفعاله وحاالته الشعو  على الدوام جيعل الشخص "هو نفسه"

وفكرة  .هي املصدر الوحيد لألفكار ّيةاالنطباعات احلسّ  أنّ  دافيد هيومويرى ر عند ديكارت. فكّ املوهر" "اجلهو 
من  ة  ا ليست مشتقّ كما أهنّ   ،اا، فال وجود ملثل هذه الفكرة واقعي  ي  ا حسّ "األنا" أو "الشخص" ليست انطباع  

 ال – اإلرادة ،شوبنهاور وبنظر. يّةصفات األنا من الثبات واالستمرار إذ االنطباع ال ميتلك  ،ّيةانطباعات حسّ 
عبارة عن  ّيةالشخص أنّ  ، يف املقابل،برجسون ويرى شيء. كلّ   وجوهر لألشياء، العميقة الطبيعة هي – العقل

 صياغةد يف يتحدّ يقبل أن ال  ،، وإبداع مستمرّ بناء حرّ  اأهنّ الفريدة. و  ّيةجملموعة من احلاالت النفس تعاقب مستمرّ 
 .ّيةطبيع ةاهر ظ دا جمرّ لو أهنّ  كما  ؤللتنبّ  تعلها قابلة   ّيةحتم ّيةونقان

انكفأت "األنا" عن أن تكون ذلك ، ي النفس واالجتماعم علم  ، وتقدّ ّيةلسفة التجريبمع ظهور الفو ، اإذ  
احلاّل إىل واختزلت الكربى،  ّيةتافيزيقاهب املله املذومتثّ  يّةالتقليد ّيةات العقلالنظريّ إىل الذي ينتمي  املفارق العقليّ 

 ّيةالشخص يّةاهلو عد تمل و . التجريبّ  يّ اه احلسّ واالتّ  ات التحليل النفسيّ الذي جيد مضمونه يف نظريّ  التجريبّ 
د ا جمرّ هنّ كما لو أ  ّيةالشخصبدت . بل ّية  معرف ي وظيفة  يؤدّ  ا بذاتها قائم  أو موضوع   ا،ا ميتافيزيقي  ا، أو كيان  جوهر  

 خمتزنة يف الذاكرة.  ّيةربة سيكولوجا خا على أهنّ علمي   قياسهاميكن خمتلفة،  يّةشعور تعاقب حلاالت 



 لوّ األ :حوله رئيسان رانتصوّ  هميتنازع ذلك ومع الشعور. يف ""قارّ  األنا أنّ  على فالسفةال فقيتّ  ويكاد
 ؛مضمون أيّ  من افارغ   للتوحيد مبدأ   باعتباره ّيةاحل رباتاخل باطن يف اصوري   احضور   حاضر هأنّ  على نااأل رتصوّ 

 حلظات من حلظة كلّ   يف اي  مادّ  احضور   حاضر هأنّ  على فعالواأل للرغبات مركز هو حيث من األنا رتصوّ الثان و 
النفس من ديكارت )بعد تفرقته املشؤومة بني  ر الفلسفة احلديثة ابتداء  هكذا يصف هوسرل تطوّ  .ّيةالنفس حياتنا

ويكشف عن النتائج الوخيمة  .واملذهب التجريبّ  ني كفم مفتوح، ها املذهب العقليّ ني متعارض  والبدن( يف خط  
من جانب  يّةمن جانب واملادّ  يّةالصور  وهي، واليت ظهرت عيوهبا يف العصر احلالّ  ،اليت بدأت بعد عصر النهضة

 الشعور يف ليس األنا أنّ  على رهتصوّ  ويضع األنا،إىل  لنظرا يف ّيةالثنائ هذه سارتر يرفض هوسرل، وكماآخر. 
 شبيه ووجوده العامل، هذا موجودات من هنّ إ ؛العامل يف أي ،اخلارج يف موجود فهو ،يّ مادّ  أو صوريّ  حنو على

 دتحدّ ي وال ،دةجمرّ  ّيةعقل قوالب بواسطة فعرّ ي   ال سارتر بنظر اإلنسانف .15اآلخرين يف ماثل هو كما  األنا بوجود
 وجوده يسبق الذي الوحيد الكائن إنّ  إذ .بنفسه نفسه يصنع وفه ،بالفعل ديتحدّ  بل ،الديكاريتّ  التفكري بواسطة

 .اإلنسان الكائن هو تهماهيّ 

 16الحظ سرتوصونإذ  واجلسد؛ النفس مشكلة حبث يف بدء كنقطة  الشخص يّةت نظر طرحيف هذا السياق، 
 اجوهر   النفس رتصوّ  فإنّ  ا.منطقي   اسبق   واجلسم النفس رتصوّ  يسبق ،لّ أوّ  ركتصوّ   ،الشخص عن احلديث أنّ 

 اتوالعمليّ  ّيةالنفس احلاالت عنها تصدر ما اأهنّ  سوى وخصائصها مساهتا حتديد ميكننا ال إذ .غامض رتصوّ 
 وكان آخر. من انسان  إ زنيّ  أن املستحيل من جيعل اتام   از  متي ّ  اجلسم من زةاملتميّ  للنفس ديكارت رتصوّ  نّ إ .ّيةالعقل

 يف يّةالشعور  احلياة عن للحديث اوحيد   امعيار   السلوك من ذنااختّ  وأ ،جسم دجمرّ  هأنّ  لو آخر من نسانإ متييز ميكننا
 اجلسم. عن أو النفس عن حبديث اإلنسان عن احلديث يف البدء رفضإىل  ذلك من سرتوصون انتهى .اإلنسان

 تبدو. ال وقد سلوك يف احلاالت تلك تبدو وقد .يّةالشعور  حاالته له الذي صالشخ عن باحلديث البدء واقرتح
 النفس رتصوّ  ميكن كان  وإن ،التجريبّ  الواقع يف مطلقة   وحدة   واحد كيان  اإلنسان نّ إ احق   ديكارت قال لقد
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ه لكنّ  ،صحاب الفلسفة التحليلّية املعاصرةأوينتمي إىل جناح فتجنشتني ورايل من  ،جنليزيّة املعاصرةعالم الفلسفة اإلأمن أكرب  16
 ته يف الشخص. وصاف" لرسل، واقرتح نظريّ ملع جنمه حني نقد "نظريّة األ .ر هلمامطوّ 



 ال مطلقة وحدة اإلنسان نّ أ علنأ الذي وسرتوصون ديكارت بني اخلالف يكمن وهنا .اجلسم عن مستقال   اوجود  
  البحتة. يّةر التصوّ  ةيالناح من حّت  وجسمه نفسه بني متييز

 وحاالته العقل أو النفس نّ إ وقوهلما ورايل فتجنشتني اتنظريّ  يف فاحصة   نظرة   ،اثاني   ،سرتوصون نظر
 ورفضهما ،ّيةالنفس احلياة ّيةخلصوص نكارهاإو  هلا، استعداد أو ،وأفعال أقوال من ناذج سوى ليست اتهوعمليّ 
 فخرج ا.تام   غفاال  إ ديكارت ليهاإ دعا اليت ّيةالنفس احلياة ّيةخصوص غفالإ ميكن ال هأنّ  ورأى االستبطان. منهج

 احلياة ّيةخصوص دوأكّ  االستبطانّ  املنهج ضرورة رأى . فقدّيةوالسلوك االستبطان بني وسط مبوقف سرتوصون
 عن ملعرفيت بالنسبة السلوكيّ  املنهج ضرورة رأى كما  هو. حباالته اإلنسان وعيل بالنسبة ّيةالعقل اتوالعمليّ  ّيةالنفس

 ميكن وال االستبطان، بطريق سواي ّيةوالعقل ّيةالنفس حبااليت يعي ال لآلخرين. ّيةالعقل اتوالعمليّ  ّيةالنفس احلاالت
  وأفعال. أقوال يف عنه أعرّب  ما إاّل  ةاخلاصّ  حااليت عن يعرفوا أن لآلخرين

 ّيةأساس اتجزئيّ  بني اتاجلزئيّ  هذه يف التمييز جيب لكن كثرية،  ّيةجزئ شياءأ العامليف  أنّ  سرتوصن رأى
 دون رهتصوّ  وأ دراكهإ ميكنك ما هو ساسيّ األ اجلزئيّ  نّ إ .ّيةساساأل اتاجلزئيّ  تلك على تعتمد تابعة اتوجزئيّ 

 اجلزئيّ  هذاإىل  بالقياس إاّل  رهتصوّ  أو دراكهإ ميكنك ال ما هو التابع اجلزئيّ  بينما آخر، شيء أيّ إىل  شارةاإل
 .ّيةواملنطق ّيةنطولوجاأل ةيالناح من التابع اجلزئيّ  من أسبق األساسيّ  اجلزئيّ  نّ إ القول لنا جيوز وحينئذ .األساسيّ 

 ،واالمتداد ،احلركة وأنّ  ،ّيةساساأل اتاجلزئيّ  على واضحة أمثلة شخاصواأل يّةاملادّ  األجسام أنّ  سرتوصون رأى
 تلك عن احلديث ميكنك وال ،يّ املادّ  للجسم التابعة اتللجزئيّ  أمثلة ،ذلكإىل  وما ،ّيةوالكهرب ،ّيةاجلاذب وخواصّ 
 ،واالنفعاالت ،والذكريات ،حساساتاإل عن واحلديث .يّةاملادّ  األجسامإىل  بالقياس إاّل  واخلصائص احلاالت

 شخص يعيه ما اأهنّ  على إاّل  عنها احلديث ميكنك ال إذ .شخاصلأل لنسبةبا التابعة اتاجلزئيّ  أمثلة من ،وحنوها
  خربهتا. من ويعان ما

 حاالته عن مستقال   عنه احلديث ميكنك .لّ أوّ  أو أساسيّ  رتصوّ  الشخص رتصوّ  أنّ  سرتوصن يرى ،ولذلك
 بإسنادها إاّل  واحلوادث احلاالت تلك عن احلديث ميكن ال بينما ،ّيةوالفسيولوج ّيةالبدن وحوادثه ،ّيةوالعقل ،ّيةالنفس
 جسم عن ثنتحدّ  عليهما. سابق هو بل واجلسم، العقل يتصور  إىل  الشخص حتليل ميكن ال .معنّي  شخصإىل 

 إليه سندي   لّ أوّ  رتصوّ  هو اوإنّ  ،عقل دجمرّ  وال جسم دجمرّ  الشخص ليس ما. شخص عقل وعن ،ما شخص
 ويلزم أخرى. جهة من ّيةجسم وحوادث وحاالت ،جهة من ّيةعقل اتمليّ وع ّيةنفس حاالت الصفات: من نوعان

 مل ؟ممكنة   يّةالشعور  حاالتنا تكون كيف  نفس. بال اجسم   أو ،جسم بال انفس   الشخص رتصوّ  استحالة ذلك نم



 التناحا أنّ  أجابوقد  .مقبوال   حتليال   هلا يعطي أن أراد اوإنّ  قائمة، اوأهنّ  وجودها يف يشكّ  سرتوصن يكن
 هو وذلك. إليه سندت   فريدة حاالت يّةالشعور  احلاالت وأنّ  ا،لي  أوّ  ار  تصوّ  الشخص رتصوّ  اعتربنا إذا ممكنة يّةالشعور 

 من به ما بسبب فريد يّ مادّ  كائن  هلكنّ  ،يّ مادّ  كائن  سرتوصن عند اإلنسانو  .اإلنسان يف املمكنة اخلربة واقع
 .17يّةوالالعضو  يّةالعضو  الكائنات سائر من زهمتيّ  ّيةوعقل ّيةنفس حياة

 حول تدور املفاهيم من جعبةإىل  يستند الشخص مفهوم فإنّ  ،اإلسالميّ  على صعيد الرتاث الفلسفيّ أّما 
 التحديد يعطيه ماإىل  هبا شاري   مفاهيم وهي .وأضراهبا، 21األمر ونفس ،20ةأاملواط ومحل ،19واهلوهو ،18يّةاهلو 

. صلتشخّ ل الفلسفيّ  االصطالح يف امرادف   التعنّي  يكون أن الشريازي صدرا ماّل  رفض وقد ص.والتشخّ  والتعنّي 
 ال حبيث ،غريه عن الشيء امتياز به ما عن عبارة هو نسبّ  أمر شيءال تعنّي  أنّ  فرأى ،نياملفهوم   بني مّيزوقد 

 وجود حنو هو ،نسبّ  غري صالتشخّ  بينما .بالصفات أو الذاتب يكون قد وهو األمر. ذاك يف غريه يشاركه
 ال للشيء الشخصو  ره،تصوّ  نفس حبسب فيه الشركة ممتنع كونه  عني الشيء صتشخّ  فإنّ  .الغري تهوهويّ  الشيء
 الشخص" :ّيةالربوب الشواهد يف وقال .22ذاته بنفس صمتشخّ  وجود كلّ   فإنّ  الشيء، ذلك وجود نفس إاّل  يكون
 بدن هو حيث )من البدن ةيفهذ بنفسه، بدنه يّةهو  حنفا ال منتهاه؛إىل  العمر لأوّ  من ا،وبدن   انفس   هو" "هو
 صورته هي اليت ،بالنفس هو البدن صتشخّ  ،افإذ   النفس. يّةهلو  اتبع   يّةاهلو  منحفظ النفس، هبذه النفس( هلذه
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)بريوت:  1الطبعة شراف رفيق العجم، إ، كشاف اصطالحات الفنونالتهانوي،  ؛وهي احلقيقة اجلزئّية" ،صاملاهّية مع التشخّ 
 .1746و 1745 فحتانصال ،2(، اجلزء 1996مكتبة لبنان ناشرون، 

راد باملواطأة. وقد ي   وهو احلمل اإلجيايبّ  ،أي الصدق ،اد يف الذاتّرف بالالم، واملراد به االحتّ ا فع  عل امس  ب ج  "اهلوهو: لفظ مركّ  19
الصفحة مصدر سابق،  ،كشاف اصطالحات الفنون ؛ني وحدة من وجه"اد يف املفهوم. وقيل معناه أن يكون للشيئ  به االحتّ 
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 الشيء يف ذاته.مبعىن  21
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 أم اد  جمرّ  كان  سواء ،به اخلاصّ  وجوده عن عبارة هو شيء كلّ   صتشخّ  نّ إ ثّ  الزوال. تقبل ال اليت ةيالباق ّيةالكمال
 من هأوضاعو  هاتكيفيّ و  هاتيّ كمّ   لتتبدّ  أن جيوزو  ،اماهتمقوّ  من وليست ،ّيةشخصال لوازم من هيف عراضاأل اأمّ  ا.ي  مادّ 

 االشتداد فيه جيوز اممّ  اجلوهريّ  الواحد الشخصو  بعينه. هو هو الشخصو  ،نوعإىل  نوع منو  صنف،إىل  صنف
 دوهنا وما حقيقته، أصل هي يكون الكون من أعلى درجةإىل  بلغ مالّ وك .آخر حدّ إىل  نوعيّ  حدّ  من ،صالّ االتّ 

  ترى أال للدرجات. ّية  مجع وأوفر ،باملراتب حيطة   أكثر كان  أقوى كان  ماكلّ   الوجود بل واللوازم، اآلثار من ]يكون[
 النطق، مع هاكلّ   أفاعيلها اإلنسان ويفعل ،رادةواإل حساساإل مع والنبات، اجلماد أفاعيل احليوان يفعل كيف

 .23"يشاء ما الكلّ  على يفيض والباري باإلنشاء، الكلّ  يفعل والعقل

 هو اإلنسان به ما أي ،اإلنسان ّيةماه مقابل يقع يف ،يّةواهلو  صالتشخّ  إليه عزىي   الذي ،اإلنسان وجود نّ إ
 ر.والتصوّ  حساساإل جمال يف تقع اليت ّيةالواقع حقيقته هو انّ إو  الوجود. عن مفهوم دجمرّ  ليس وهو ذاته. يف هو

 يف ويدخل بعينه، املعدوم عادةإ استحالة عن الفالسفة ثحتدّ  وقد اخلارج. يف وثبوته قهحتقّ  هي اإلنسان وحقيقة
 فما ته.عينيّ  يف ّيةمدخل له ما وكلّ  به، احمليطة الظروف وسائر املعدوم، زمان  ، تكررها ميتنع اليت ،ّيةالعين هذه

 الطبيعة عن مفهومنا ديتحدّ  أن ينبغي ال ذلك، ومع .املاهويّ  ال ،للفرد الفعليّ  الواقع هو نهبعي عادي   أن يستحيل
 يف توجد أن شأهنا من اليت وهي نفسها، بالطبيعة املفهوم هذا يرتبط اوإنّ  لإلنسان، الشخصيّ  بالوجود اإلنسانّية

 رتصوّ  ماتمقوّ  من الذهنّ  أو ارجيّ اخل الوجود يكون أن دون ،شخصيّ  بوصف اخلارج ويف ،يّ كلّ   بوصف الذهن
 إنسان. هو مبا اإلنسان طبيعةإىل  بالنسبة كذلك  ليست هاولكنّ  ،اإلنسان لوجود أساس ّيةفالشخص الطبيعة.

 ،وامليول ،االستعدادات ويشمل ،يّةالوجود ناتهمكوّ  بكلّ  الشخص على يدلّ  ّيةالشخص فمصطلح وعليه،
 ترجع االشرتاك، فيه يقع ال مبا صهتشخّ  مبعىن ،اإلنسان يّةوهو  اخلربة. بواسطة كتسبةوامل ،واملوروثة ،يّةالفطر  والغرائز

 من ناطق، كحيوان  ا،منطقي   اإلنسان نقرأ أن يقتضي وهذا الفريد. ووجوده ته،وخصوصيّ  وتشّخصه، ته،عينيّ إىل 
 للفصل صتشخّ  ال كما  لفصل،ا عن مبعزل للجنس قحتقّ  فال والفصل، اجلنس بني القائمة ّيةاجلدل العالقة خالل
 موراأل فهمإىل  أي التصنيف، من نوعإىل  يرجع كان  وإن ،اإلنسان تعريف يف املنطقيّ  والنظر اجلنس. عن مبعزل

 مع سريورة متالزمة أمور والثقافة( ،واجملتمع ،)اجلسد والعلم احلياة أنّ  إاّل  بينها، احلدود ووضع ،حتديدها خالل من
 هبا صيتشخّ  اليت يّةالوجود الدرجة يف ّيةاخلصوص رنتصوّ  أن ميكن وبذلك الوعي.إىل  تهامرجعيّ  ترتدّ  اإلنسان

 طريق عن يّةالوجود الدرجة هذه جمرت  ت    ما مبقدار إاّل  ،اإلنسانّية الطبيعة يف ّية  خصوص لميثّ  ال ذلك لكنّ  فرد،ال
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 طبيعة وجود امسبق   يفرتض كونه  ما، انوع   ال  مضلّ  كان  وإن ،طبيعةه بأنّ  اإلنسان عن والتعبري .فيه صيلةاأل الدوافع
 تقودها أصيلة دوافع ولديها األخرى، الطبائع جلميع نةمتضمّ  اإلنسانّية الطبيعة نّ أ اّل إ أخرى، طبائع بني ّيةنسانإ

 الكامل! بالوجود قتحقّ وي الطبائع مجيع مكاناتهإ خالل من اإلنسان يتجاوز بأن للوجود، ّيةاألصل النقطة حنو
 كوهنا  ،الفطرة معىنإىل  ّيةالناطق ّيةاحليوانيتجاوز نطاق  آخر مبعىن   الطبيعة عن ثنتحدّ  أن األفضل من يبدو نا،وه

 .البشريّ  الوعي اتليّ أوّ  وعلى ،صيلةاأل الدوافع وعلى ،الغريزة على تشتمل

 تعمل واليت ،اإلنسانّية ةالطبيع لسريورة جماال   كوهنا  عن ،ّيةأخالق ةيواع كذات  ،يّةاهلو  تزيد ال يكن، ومهما
  ،اإلنسانف الالحقة. ّيةوالثقاف ّيةاالجتماع وضاعاأل أساسها على دوتتحدّ  الكامنة، والدوافع األسس ضوء على

 يعرتي ما رغم واملكان الزمان عرب تستمرّ  وبوصفها ،الدوام على هي هي بوصفها ذاته يعي كان  وإن ،كشخص
 ّيةاملرجع عن ابعيد   فهمه ميكن ال هأنّ  إاّل  باإلرادة، خالهلا من ويعمل مة،بالكرا معها ويشعر ات،تغريّ  من اجلسد

 األطر خالل من واالجتماع، النفس علم سياق يف لتتمثّ  قد اليت ّيةاملرجع هذه ،اإلنسانّ  هئانتما ّيةكيف  تفسر اليت
 املعريفّ  اإلطار خالل من الفلسفيّ  السياق يف لتتمثّ  قد كما  .ّيةوالوظيف ،ّيةواالستبطان ،يّةوالالشعور  ،ّيةالسلوك

 تمّ ت فرتض أني   اليت ّيةاألساس األطر إهّنا .(لوك جون) والقانونّ  ،(كانط) واألخالقيّ  ،(ديكارت) املتافيزيقيّ 
 ةيبن يف اجلامثة وامليول الدوافع يف سالميّ إ فلسفيّ  طارإ يف لتتمثّ  واليت ضوئها، على اإلنسانّية ّيةالشخص مقاربة

 السريورة نواعأ كلّ   رغم ،اإلنسانّية الطبيعة ثبات لنا رتفسّ  أن شأهنا من اليت هي سساأل هذه .اإلنسانّية الطبيعة
 مسار أيّ  وفق احلرّ  لللتشكّ  قابلة صل،األ يف املعامل دةحمدّ  غري ّية  هالم ة  مادّ  ليس اإلنسان أنّ  ذلك ،هاتعرتي اليت

 كيف  وإاّل  حدود. بال له، احلاضنة ّيةواحمليط ّيةالوراث البيئة وفق اائي  هن تههويّ  دتتحدّ  حبيث ،اإلنسان له خيضع ظريفّ 
 ومبادئها، أصوهلا حبسب ولو ،ادائم   عليها فقونويتّ  ،ّيةبالعموم صفتتّ  وهي البشر، لدى الثابتة امليول فهم ميكن

 ووعيه. فكارهأ منها يتشّرب اليت ّيةاالجتماع والظروف ّيةالثقاف البيئة اختلفت مهما نفسه يف نسانإ كلّ   وجيدها
 وفق الشخص مفهوم يتبلور مل ما اإلنسان بفهم تسمح ّيةتأسيس كحالة  الشخص من االنطالق ميكن ال ،هنا من

 ا.الحق   املكتسبة الفريدة للحاالت ّيةلأوّ  مرتكزات لتشكّ  واليت ،األصيلة والدوافع امليول

 والفطرة اإلنسان

 صادرة   ممارسات حبت زيّ غري عفبدا احليوان عن تصدر اليت واألنشطة اتاليّ الفع اعتبار ميكن األوىل، للوهلة
 فيه، الطبيعة أعمال من فهانصنّ  ال ،اإلنسان عن صدرت لو ،فعالاأل هذه ومثل .البحتة ّيةاحليوان الطبيعة عن
 ىمعط   هأنّ  لو كما  ئزيّ الغرا النشاط يبدو سوف االعتبار، وهبذا ه.ل زةاملميّ  اجلهة عن خمتلفة جهة من صادرة األهنّ 



 قمتزّ  من ئناش النظر، هذا أنّ  إاّل  .ّيةالكلّ  والقوانني ،عرافواأل ،القيم ويف ،اإلنسانّ  السلوك ّيةسيكولوج يف هابط
 يف العقليّ  البعد يقع حبيث ،وسفال   اعلو   مرتاتبة مستويات ذات أبعادإىل  الفلسفيّ  الفكر يف اإلنسانّية األبعاد
 من مهمّ  جزء عن وانفصامه اإلنسان معاناة عن املسؤول هو ّيةاألخالق ةيالرؤ  من النمط اوهذ يم.الق سّلم أعلى

 عن يكفّ  وال ،ّيةالعمل ةيالناح من إرضائه على العمل يف ادائم   اإلنسان جيهد الذي اجلزء ذلك هو كينونته،
 حتتلّ  بينما ،ّيةاحليات اإلنسان اهتمامات على بتغل ّيةاحلسّ  الدوافع أنّ  ذلك ؛يّةالنظر  ةيالناح من به زدراءاال إظهار

 على دخيلته، وطيب نواياه حبسن اآلخرين إشعار عن يكفّ  لن وهو .العامّ  سلوكه يف اق  ضي ّ  از  حي ّ  ّيةالعقل الدوافع
 ألفعالا أنّ  ذلك ذاهتا. ّيةالعقل الدوافع عن اشأن   تقلّ  ال اليت يّةالوجود راهتامربّ  هلا الدوافع تلك أنّ  من الرغم

 دواع عن صادرة هي اإنّ  ر،وتفكّ  لختيّ  من ،ّيةنطق حّت  أو ،ّيةوغضب يّةشهو  من ،ّيةحيوان دواع عن الصادرة
 وعشق ،ذايتّ  حبّ  عن تصدر يتال تلك فهي ،ّيةداخل دواع بوصفها ،االهتمام تستحقّ  اليت الدواعي اأمّ  .ّيةخارج

 ّية  داخل ميوال   رادة،باإل كوتتحرّ  وتشعر تعيش به الذي ،يّ احل بعدها يف متتلك النفسف .فطريّ  وشوق ،يّ لّ ب  ج  
 .إنسان هو مبا اإلنسان لكمال ّية  لأوّ  ابذور   تشكلّ  وهي ،اإلنسانّية طبيعةال يف اعميق   مبثوثة  

 اليتو  يّةالفطر  الدوافع هلذه امبيّ ن   ،24البحار رشحات كتابه  يف ،الفطرة لبحث باديآ شاهال املريزا ضتعرّ  وقد
 ميكن ال نوازع من النفس يكتنف امّ ع كشفو  ة،املادّ  عامل حدود هبا تجاوزت خاصّ  بطابع اإلنسانّية النفس عتطب

 شاهال يستفيدها اليت اإلنسان كماالت  أصول يف اخلاصّ  الطابع هذا لويتمثّ  الطبيعة. حيطةإىل  النفس عزو معها
ه ك   ف أ ق م  } الكرمية ّيةالقرآن ةياآل من باديآ ين  ل ل و ج  ن يف ا د   اإلنسان معرفة هي: أصول، ستّ إىل  دهاويعدّ  ،25{ح 

  حنافته. ومعرفة وجهه، إقامة وجوب ةعلّ  ومعرفة إقامته، ومعرفة دينه، ومعرفة وجهه، ومعرفة نفسه،

 عليها طرف   اليت وامليول الصفات أنّ  ذلك ؛{اهلل   ف ط ر ة  } متابعة على الكماالت أصول حتصيل فويتوقّ 
 ّيةكيف  عن آخر تعبري فالفطرة ته.هويّ  نفس هي اليت – إجياده اتكيفيّ   ومن وجوده، لوازم من هي اإنّ  اإلنسان

د وهو ،اإلنسان إجياد  جيد اإلنسانو  الكماالت. وطلب اتالواقعيّ  أصول معرفة على لب  ج   بأن ةخاصّ  ّيةبكيف أوج 
 ينفكّ  ال ولذلك وجوده. جعل بنفس جمعولة بتة،ثا فهي ا.ي  لّ ب  ج   ليهاإ وينساق نفسه يف يّةالفطر  االقتضاءات

 عن عويتفرّ  .{اهلل   خل  ل ق   ت  ب د يل   ال ع ل ي  ه ا الن اس   ف ط ر   ال يت  } وجوده ذات يف ادائم   بهايتطلّ  بل حبال، عنها اإلنسان
 جمال ال هأنّ  تعاىل، هيبيد   املكتوب الذات كتاب  وكوهنا ا،وجودي   معه وتالزمها ،اإلنسانّ  للوجود الفطرة مواكبة
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 الفطرة حكم نأك  باهتا،ومتطلّ  أحكامها يف إاخلط عن معصومة الفطرة وألنّ  الفطرة، يف واخليال الوهم فلتصرّ 
ين   ذ ل ك  } القيم الدين هو ومقتضاها  متابعتها. على اإلنسانب اخلاصّ  الكمال قحتقّ  فيتوقّ  اليت فهي ،{ال ق ي م   الد 

 مقتضى الطبيعة؛ مقتضى غري الفطرة مقتضى إذ لطبيعة،إىل ا الركونإىل  عزىفي   الفطرة عن االحنراف سبب اأمّ 
 واالطمئنان واليقني احلضور يف نفسه جيد اإلنسانو  واخلدر؛ الغياب الطبيعة ومقتضى والوعي، احلضور الفطرة
 مقتضى بني اإلنسان زيّ مي يعود ال بالطبيعة، االحتجاب من احلجاب ينشأ وحني الذات. توكيد عوامل من وحنوها
ث  ر   و ل ك ن  } النفس: عن االغرتاب دائرة يف فيقع الطبيعة، ومقتضى الفطرة  .{ي  ع ل م ون   ال الن اس   أ ك 

 أمور: متقدّ  اممّ  ضحويتّ 

 الكماالت أصول معرفة هو ومقتضاها للخلق، احلقّ  جيادإ ّيةكيف  عن تعبري الفطرة نّ إ .1
 ا.ي  لّ ب  ج   ليهاإ وينساق نفسه يف جيدها اإلنسان نّ أ ىنمبع باعاالتّ  واجبة وهي وطلبها،

 وجوده، جعل بنفس جمعولة األهنّ  ،تزول ال ثابتة فهي ،اإلنسان لوجود الزمة الفطرة نّ إ .2
 زائد. جبعل ال

 واخليال الوهم فتصرّ ل جمال ال ومقتضياهتا، أحكامها يف إاخلط عن معصومة الفطرة نّ إ .3
 لوازم يف فاقهماالتّ  ،تعاىل ذاته كتاب  هبا وطابق تعاىل، يهبيد   كتبها  ،قّ احل جيادإ ّيةكيف  األهنّ  فيها،

 .الوجود

 االحتجاب. الطبيعة مقتضى ذإ الطبيعة، مقتضى غري الفطرة مقتضى نّ إ .4

 النحو على هلا امبيّ ن   الفطرة، على فهاتوقّ  ّيةوكيف ةالستّ  الكماالت أصول بيان يف أبادي شاه يأخذ ذلك، بعد
 التال:

 26الذات( )أصالة نفسه اإلنسان معرفة .1

 والكاشفة، والعاشقة، العاملة، فطرته خالل من الدافع هذا دويتحدّ  ،ذايتّ  بدافع نفسه معرفةإىل  اإلنسان مييل
 يف اسطوع   املالمح أبرز من اياهتتلّ  ةبكافّ  افعو الد ههذ عتربتو  .يّةاحلرّ  طلب وفطرة )السعادة(، الراحة حبّ  وفطرة

 .اإلنسانّية الطبيعة
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 اجلهل يف ويفقدها واحلضور، العلم يف نفسه اإلنسان جيد حبيث، ّيةإنسان ميزة العلم :العالمة الفطرة أ.
 واحتجاهبا. تهنسانيّ إ بضمور اجلهل بيتسبّ  بينما ،اإلنسانّ  احلضور خيرتسّ  احلضور زخم تكثيف ومبقدار والغياب.

 ،عليها بوالتغلّ  ،الطبيعة على السيطرة يف اإلنسان جيهد واجلهل، الغيبة مناط هي اليت للطبيعة حضور ال هوألنّ 
 ال والطبيعة .هغايات حتقيق يف معلوماته ويستثمر لوازمه، يعي هو بل علمه، بعيش يكتفي ال اإلنسانف وتطويعها،

 تدركها ال وقد ه،أنا تدركها بل اجلائع، "طبيعة" تدركها ال اجلوع لذعة إنّ  النفس؛ وعي جمال هي اوإنّ  ذاهتا، تعي
 األمر عامل يف داخلة الطبيعة، أسر عن خارجة فالنفس مقتضاها. تفعل الطبيعة كانت  وإن ،انشغاهلا بسبب

 واملشيئة.

 نفسه. حلبه إاّل  ينتحر ال املنتحر أنّ  حّت  ضافاته،وإل ولكماله لنفسه عاشق اإلنسان :العاشقة الفطرة ب.
 ة  يغا منها جيعل حني األخرى املخلوقات سائر عن نفسه زومييّ  كقيمة،  سهنف يدرك اإلنسان أنّ  ذلك على بويرتتّ 

 للغري. وسيلة دجمرّ  وليس ،نفسها يف

 كراهاتاإل  بفعل نشاطه ديتحدّ  وال ،ّيةالداخل القناعة من بدافع أعماله اإلنسان يزاول :الكاشفة الفطرة ج.
 أو شياء،األ بشأن اقرار   صدري   ال اإلنسانو  .سلوكيّ ال النفس علم مدرسة أتباع زعمي كما  ،ّيةاخلارج راتواملؤثّ 

 العلم بعد إاّل  الشيء حنو كيتحرّ  ال اإلنسان إنّ  بل نفسه. يف األشياء هذه انكشاف بعد إاّل  منها، اموقف   خذيتّ 
 نفسه. يف انكشافه بعد إاّل  أحد برأي يستظلّ  وال برأيه؛ يستبدّ  فهو فيدفعه، هضرّ  أو فيجلبه، بنفعه

 حبيث ،عشقيّ  بدافع ذلك يف امدفوع   سعيه يف اإلنسان ينشدها اليت السعادة وهي :الراحة حبّ  ةفطر  د.
 املطلقة. ةاللذّ  وهي حتصيلها، يف نفسه تعبي  

 يتعامل اإلنسان أنّ  ذلك ؛ملقصده املانع وعدم ،مشيئته لنفوذ اإلنسان عشق وهو :يّةالحرّ  طلب فطرة ه.
 الرشد مرحلةإىل  يصل حّت  ينتظر ال تهيّ حبرّ  يطالب حني وهو ملشيئته. خاضعة موضوعات اأهنّ  لو كما  األشياء مع

 نفوذإىل  باحلاجة يشعر انّ إو  ته!يّ حبرّ  ويطالب ويثور يستنتج حّت  وناقد حرّ  تفكري ّيةبعمل يقوم وال ،الفكريّ 
 يقاوم قد وهلذا املراه قة، األوىل خطواته منذ الدوام على له مواكبة   تظلّ  الفطرة وهذه وفطرته. تهلّ ب  ج   يف مشيئته

 من لنوع فطرته ختضع قد كما  املمتعضة. الفعل ردود بعض يف تظهر واليت ،واملدرسيّ  سريّ األ التطبيع اتعمليّ 
 تراود تظلّ  الفطرة فإنّ  ذلك، ومع سانه.ميجّ  أو دانهيهوّ  فأبواه الفطرة، على اإلنسان يولد الوأد: وحماوالت التحوير
 وجهها. عن الرتاب وتنفض وتنتفض، آلخر، وقت من نشاطها دوتعاو  اإلنسان



 الطبيعة على وتضفي ة،املادّ  عامل حدود باهتامتطلّ  يف تتجاوز يّةفطر  دوافع على اإلنسان ريتوفّ  وعليه،
 غري )حقيقيت ةالعامّ  الطبيعة قانون اتحتميّ  وفق للتفسري ّيةقابل أيّ  دالالته يف يتجاوز افائق   از  متي ّ  اإلنسانّية
 طبيعيت(.

 27(هالتوجّ  )أصالة وجهه اإلنسان معرفة .2

 لطبيعة مالزم قصديّ  هتوجّ  وهو ه،التوجّ  على جمبول اإلنسانف ،28معرفته جهة اإلنسان بوجه املقصود
 – يّةالوجود حيثياته بكلّ  الواقعإىل  هيتوجّ  هو ولذلك .له تتلّ  كيفما  احلقيقة هي ادائم   ق ب لته نّ إ إذ .اإلنسان

 باحلقيقة. الذايتّ  قالتحقّ إىل  نفسه هالتوجّ  جماوزة خالل من هالتوجّ  ذروة يبلغ حّت  – اوروح   ،اوقلب   ،وعقال   ،احس  
 جبهات – اكةالدرّ  فطرته يناسب ما حبسب – اإلنسان وجه بتفسري باديآ اهشال يقوم ،العرفانّ  املبىن مع اومتاشي  

  خفى.األ ووجه ،اخلفيّ  ووجه ،السرّ  ووجه الروح، ووجه القلب، هووج العقل، ووجه ،احلسّ  وجه السبعة: دراكهإ

 ،واملذوقات ،واملشمومات ،واملسموعات ،املبصرات من العامل هذا حمسوسات يدرك :دالمقيّ  الحسّ  وجهب أ.
  ة.املادّ  بنفس قيتعلّ  طبيعيّ  يّ حسّ  دراكإ وهو وامللموسات.

 إذا .والالمسة ،ةوالشامّ  ،والذائقة ،والسامعة ،باصرةال من روحه مشس شعاع وهو :المطلق هحسّ  وجهب ب.
 وآثار باملقدار قيتعلّ  رياضيّ  خيالّ  دراكإ وهو الربزخ. عامل من اخلمسة احملسوسات يدرك البدن أسر عن خرجت

  ة.املادّ 

 املعقوالت يدرك كماله  وعند الفكر.إىل  الحتياجه ضعفه حال بالربهان املعقوالت يدرك :العقل وجهب ج.
 .تهنورانيّ  ةوشدّ  تهقوّ  عند العقل حظّ  فالكشف وحينئذ الكشف. وهو ،والشهود بالعيان دةاجملرّ 

 نفسه، هو يدرك نم لفأوّ  .بالفطرة ومعقول حمسوس كمال  وكلّ  نفسه حيبّ  به الذي :القلب وجهب د.
 يدرك فقد وحينئذ كماالهتا.  حتصيل يف إليها هفيتوجّ  نفسه، كمال  فيحبّ  نفسه. هو حيبّ  نم لفأوّ  وحينئذ

 ،يّةوالعبود باملعرفة، املنحصرة يّةالفطر  املعقولة كماالهتا  يدرك وقد رأسه، فينتكس هاوحيبّ  احملسوسة الكماالت
 يقف ال هحبّ  أنإىل  هتوجّ  فإذا موالها.إىل  فريتقي رأسه فريتفع الدين(، منها ليتشكّ  اليت العناصر )وهي لةواملعدّ 
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إىل  فيصل ،وكماالهتا فطرتهإىل  نظره يكون وحينئذ .إليه هحبّ  يصرف أن احلقيق هو احلقّ  أن عرف شيء، عند
 دهفيوحّ  ليه،إ الربط صرف اوأهنّ  وظهوراته، آياتهإىل  النظر عقله بوجه معرفته لأوّ  إنّ  وحيث وموالها. حقيقتها

إىل  وصل فقد ،الكلّ  يف الساري ظهوره ، هيامطلق   ،األمور هذه أنّ إىل  التفت إذا ،وباجلملة بقلبه. هوحيبّ  بعقله،
  تعاىل. الظاهر احلقّ  ويستكشف يستدلّ  بالظهور هألنّ  .اإلسالم مرتبة وآخر اليقني، علم مقام

 كنت" ومقام ميان،اإل مرتبة يف فيقع أدرك، ما فأدرك يقينه بعني الظاهر احملبوب يشاهد الروح: بوجه ه.
 والثان بقلبه، هفيحبّ  الظاهر احلقّ  على بعقله ويستدلّ  الظهور يشاهد لاألوّ  أنّ  نياملقام   بني والفرق ."وبصره مسعه

  بقلبه. ويعشقه الظاهر يشاهد

 يف فيقع وصفاته، أمسائه يف يفىن حّت  ّيةالصفات ياتللتجلّ  ىجمل   يصري ،الوجوديّ  هسرّ  وهو :السرّ  بوجه و.
  ."اليقني حقّ " ومقام ،حساناإل مرتبة

 مقام وهذا ،الذايتّ  الفناء فيوجب ،املطلقة ّيةالكلّ  وأمسائه ّيةالذات ياتللتجلّ  ىل  جم يصري :الخفيّ  بوجهه ز.
  ."التامّ  اليقني حقّ "

 الوجه على اليقني حقّ " مقام وهذا ا،أيض   فنائه من يفىن حبيث يات،التجلّ  يف يستغرق :األخفى بوجهه ح.
 ."األتّ 

 يّةفطر  دوافع من ئناش وهذا والغيب. ةاملادّ  عامل حقائق مبعرفة إاّل  يرتوي ال ،امعرفي   بطبيعته شمتعطّ  اإلنسانف
 .واحلقّ  الكمال طلب يف اأبد   اإلنسانف واالستطالع. املعرفة حببّ  عادة   عنها يعرب   ّيةداخل

 29 ن(التديّ  )أصالة دينه اإلنسان معرفة .3

 ومبدئها احلقائق معرفة ،ال  أوّ  ،بتتطلّ  اليت الفطرة اقتضاءات من وهو احلقائق. مبعرفة االلتزام هو الدين
 هذه بأنّ  امتام   يثق اإلنسان العدل. ،اثالث   ، بوتتطلّ  ،يّةالعبود خالل من للكامل اخلضوع ،اثاني   ،بوتتطلّ  ومعادها،

 فيما ديرتدّ  وال ا،تلقائي   الدوافع هذه يعيش هو بل وخري، حقّ  هو ما سوى بتتطلّ  ال ّيةالداخل وامليول الدوافع
 بفطرته اإلنسان بهايتطلّ  اليت االلتزامات تفسري ميكنو  وامليول. الدوافع تلك به قتتعلّ  ما بكلّ  يلتزم ولذلك به،تتطلّ 
 أمور: يف نسان(إ هو )مبا
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 ويشري .أصال   بأحدها اجلهل لنفسه يرضى وال يعشقها حبيث :ومعادها ومبدئها الحقائق بمعرفة االلتزام أ.
  وطريق ومصريه، مبدئه، عن للكشف األعماق من اإلنسان يدفع الذي العلميّ  الفضولإىل  بذلك باديآ شاهال

 املعرفة له رتتوفّ  ما مت إاّل  شباعاإل طلب عن يستكني ال عميق داخليّ  قلق من طلبها يف يندفع حبيث ،كماله
 .له املطلوب بالنحو هبا

 احرتام وهي ،يّةالفطر  حرتاماتاال أبواب ذلك على ويدلّ  :يّةالعبود وهي للكامل، بالخضوع االلتزام ب.
 ،اعلم   ،للكامل التواضعات وأبواب ؛احملبوب واحرتام الكامل، واحرتام املقتدر، واحرتام املنعم، واحرتام احلاضر،
 جهة من افإهنّ  ةاحملبّ  اختالف وأبواب ؛الكمال جهة من افإهنّ  ةاحملبّ  وأبواب ؛وعشرية   ،وحشمة   ،وماال   ،وصنعة  

 ؛أساس كلّ   يف االنتظامات وأبواب ؛والعقوبة املثوبة وأبواب ؛الصنائع ألرباب األجور وأبواب ؛الكمال اختالف
  بالتواضع. االلتزام فطرة من ينشأ فالكلّ  لكماهلا، هي افإنّ 

 قيمإىل  تدعو واليت (،الفطريّ  )االحرتام لإلنسان ّيةاألخالق الطبيعة ل،األوّ  ين:أمر  إىل  هنا باديآ شاهال ويشري
 والثان، ؛والكامل ،واملنعم ،احلاضر احرتام قبيل من ،تلقائيّ  فطريّ  بدافع اإلنسان هبا يقوم التعامل، يف نةيّ مع

 الكلّ  احتياج جهة من املدنّ  والعمران التعاون يف لتتمثّ  واليت للكامل(، )التواضع لإلنسان ّيةاالجتماع الطبيعة
 الكاملإىل  الرجوع على بل التعاون، على مفطور وهو بع،بالط مدنّ  اإلنسانف .الكماالت حتصيل يف للكلّ 

 خيتصّ  الو  ا،دوم   العقالء يتبعه ،فطريّ  احلكم وهذا .اعلم   هبا حييط ال اليت االختصاصات يف منه واالستمداد
 آخر. دون نسانإب

 االنتقام حسّ  جيهيّ  الظامل نّ إ حّت  بفطرته، الظلم ويستقبح العدل اإلنسان يستحسن :لةبالمعدّ  االلتزام ج.
 بالعدل والتزامه اعتقاده من ئناش وهذا والطاعة. االنصياع من حبقوقه الناس قيام عدم مالحظة بعد عنده

 االلتزام على تنبن يّةالسماو  ديانواأل ،اإلنسانّية الطبيعة يف نالتديّ  أصالة عن تعرّب  االلتزامات وهذه واالستقامة.
 هلذا شرح يّةالسماو  الكتب إذ ،والنبوة الوحي موضوع يف اإلنسانّية الطبيعة يّةر حمو  هنا ىوتتجلّ  .الفطريّ  وامليثاق
 مجيع علم الثالثة: املقاصد لتلك بيان الكريم القرآن إنّ  حّت  ذاتنا. كتاب  احشرّ  نبياءواأل ،التكوينّ  الكتاب
 ،كاملة  يّةوعبود ،تامّ  علم فهو هبا. مرواأل لةواملعدّ  واحلقوق احلدود وبيان ته،وكيفيّ  اخلضوع لزوم وبيان احلقائق،

 جامعة. لةومعدّ 



 أو غريها دون مبعرفة ختصيص غري من ،مطلق بقول والعدل، واخلضوع، املعرفة، بوجوب تقضي اإنّ  والفطرة
 وهذه إليها. املوصلة احلادثات ال الثابتات، هو بالذات مقصودها كان  وإن غريه، دون عدل أو غريه، دون خضوع

 إنّ  وحيث بالذات. نمتديّ  اإلنسانف الناس. من أحد منه خيلو ال الذي الفطريّ  الدين هي يّةالفطر  االقتضاءات
 ّيةمدخل هلا يّةالفطر  االقتضاءات فهذه ،واملعرفة الكامل(، باع)اتّ  يّةوالعبود العدالة، على تقوم اإلنسان حياة ةصحّ 

 الدين. عليها يقوم اليت هي االقتضاءات وهذه اآلخرة. ياةح مالك متام اأهنّ  كما  ،اإلنسانّية احلياة تصحيح يف ةتامّ 
 الدين. بإقامة منحصر العوامل مجيع يف اإلنسانّية للحياة حاملصحّ  الكمال أنّ  ضحفيتّ 

 30 والمعرفة( ،يّةوالعبود ،العدل )أصالة إقامته اإلنسان معرفة .4

 باألخالق قوالتخلّ  (،)احلسّ  عمله يف لعدلا يحترّ  خالل من وذلك )الدين(، احلقائق مبعرفة االلتزام قيتحقّ 
 هي بل فحسب، اعلم   ليست املعرفة أنّ  من النشاط هذا وينبع )العقل(. ةاحلقّ  باملعرفة قوالتحقّ  )القلب(، احلسنة

 ،وعليه .اإلنسان ةلّ ب  ج   يف مغروزة يّةفطر  دوافع من بدورها نابعان وها اإلقامة، مفهوم قيتحقّ  هبما وعمل؛ علم
 ثالث: الدين،إىل  إقامتها ّيةوكيف ،اإلنسان وجوه أصول

 إقامته، ّيةكيف  اوأمّ  الصاحلة. واألعمال املعّدلةإىل  يكون أن بدّ  ال الدينإىل  احلسّ  وجه إقامة :الحسّ  وجه أ.
 وأصوله الفقه علمإىل  النظر على فيتوقّ  وذلك واخللق، احلقّ  من وأرباهبما واحلدود احلقوق معرفة من بدّ  فال

 برتك وتعديله احلسّ  وجه تنظيم يف بدّ  فال للمتوقّفني. االحتياطإىل و  دين،للمقلّ  فتاويهمإىل و  للمجتهدين،
  اخلمس: اتالفطريّ إىل  الرجوع من املصاحل وارتكاب املفاسد

 يوم هربّ  فيؤاخذه بعصيانه، الربّ  حضور هتك العاصي إنّ  وحيث ،فطريّ  الحاضر احترام. 1أ.
  أو فطرتك، يف احمرتم   احلاضر حضور يكن مل أو فخالفتن، احاضر   أكن مل هل فيقال: بفطرته، القيامة
 بفطرتك. ممنوع والكلّ  ؟يّةالفطر  احلكومة هذه من مستثىن   كنت

 كنت  أو احرتامه، جيب ال أو ا،منعم   أكن مل هل املنعم: فيؤاخذك ،فطريّ  المنعم احترام. 2أ.
 ذلك؟ من اخارج  
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 العظيم احرتام جيب ال أو ا،مقتدر   اعظيم   أكن مل هل فيؤاخذك: ،فطريّ  المقتدر احترام .3أ.
 احلكم؟ هبذا مشمول غري كنت  أو عندك، واملقتدر

 احرتامه جيب مل أو ،كامال    أكن مل هل القيامة: يوم عليك احتجّ  فلو ،فطريّ  الكامل احترام. 4أ.
 أت؟هيّ  جواب فأيّ  جني؟املخر   من كنت    أو عندك،

 احرتام جيب مل أو ؟احمبوب   أكن أمل القيامة: يوم لك اهلل قال فلو ،فطريّ  المحبوب ماحترا. 5أ.
 بغريي؟ خمصوص احلكم أو ؟احملبوب

 مظاهر من مظهر كلّ   إزاء اإلنسان دخيلة من نابع موقف واالحرتام االحرتام، فطرة على تقوم فالعدالة
 املوىل لسان على باديآ شاهال يطرحها اليت األسئلةو  .احلبّ  أو ،الكمال أو ،القدرة أو ،النعمة أو ،احلضور
 احلضور: مستوى فعلى بامتياز، ّيةالسياق داللتها تعطي سبحانه

 ."فخالفتن! احاضر   أكن مل هل" :ارتكازيّ  كأصل  الحاضر احرتام يّةفطر . 1

 ."ك!فطرت يف احمرتم   احلاضر حضور يكن مل أو" :فطريّ  إميان نفسه هو األصل هبذا مياناإل. 2

 احلضور انقطع ومت للحضور، مالزم االحرتام فإنّ  شروطها، رتتوفّ  مت الفطرة يف استثناء ال هبأنّ  مياناإل. 3
 احلاضر هذا كان  لو فكيف احلاضر، بوجود املعيبة املوبقات يرتكب أن عليه تأىب اإلنسان وفطرة االحرتام، انقطع
 ."!يّةالفطر  ومةاحلك هذه من مستثىن   كنت  أو" احلضور: كلّ   ميتلك

 ،والكمال ،والقدرة ،النعمة ملقتضى خمالفة   تكون اليت املطالب سائر مع رتتكرّ سوف  هذه الفطرة أسئلةو 
 ."بفطرتك ممنوع الكلّ " إذ ؛واحلبّ 

 قوالتخلّ  ،ّيةللربوب اخلضوع وهي ،يّةالعبودإىل  يكون أن بدّ  ال الدينإىل  القلب وجه إقامة :القلب وجه ب.
 اجلزع وترك بالصرب فيعبده الصفات، من والرذائل الفضائل معرفة من بدّ  فال إقامته، ّيةكيف  اوأمّ  حلسنة.ا باألخالق

 الدين،إىل  – نفسه وكمال نفسه حيبّ  به الذي – القلب وجه قامةإو  .كماال    يكون ال لغريها فالصرب وحنوها.
 هلل، وحيلم ويصرب هلل، ويصوم يفيصلّ  ،يّةلعبودا هي والصفات األعمال شتات روح أنّ  مبعىن ،يّةالعبود هنا وهو

 عمالاأل كثرات  من املقصود هو يّةالعبود بصفة القلب صافواتّ  الوحدة،إىل  الكثرات رجاعإ املطلوب ،وباجلملة
 من بدّ  فال ته.وعبوديّ  احلقّ إىل  الصفات رجاعإب إاّل  حيصل وال ا،سرمد   احلال يكون حّت  الصفات وهكذا وراد،واأل



 هالتوجّ  على موقوف هبا القلب وتزيني ،ّيةوالصفات ّيةمسائاأل ياتللتجلّ  امورد   يصري حّت  يّةبالعبود القلب نيتزي
 به، القلب اهتمام على موقوف قوالتعلّ  به، القلب قتعلّ  على انموقوف حضارواإل هوالتوجّ  لذلك، القلب حضارإو 

 موقوف هبا والعلم باآلثار، العلم على موقوف هبا رهوتذكّ  احملبوبة، باآلثار القلب رتذكّ  على موقوف واالهتمام
 ة.والنبوّ  الوحي إمبد من األخذ على

 لالتوسّ  من بدّ  فال إقامته، ّيةكيف  اوأمّ  املعرفة.إىل  يكون أن بدّ  ال الدينإىل  العقل وجه إقامة :العقل وجه ج.
 لو حبيث ا،مطلق   اخلري بل للكمال، عاشقة   لوجدناها الفطرة راجعنا وإذا .{ك  اب  ت  ك    أ  ر  ق   }إ   الفطرة كتاب  بقراءة
 أكمل هو ما وجود واحتمل امللك يف مبا أحاط أو لتمّناها. القمر كرة  يف وجودها واحتمل رضاأل يف مبا أحاط
 أمور: ذلك على ويرتتب لتمّناها. امللكوت يف منها

 مقصد متام هفإنّ  ،لوصالا حال عنده السكونة مناطه ألنّ  ،مبعشوقنا فليس وجدناه ما كلّ .  1
 له. امعشوق   كونه  عدم ينكشف عنه تاوز وحيث العاشق،

  ولو – أكمل هو ماإىل  الكمال ومن ،أمجل هو ماإىل  اجلمال عن لتجاوزه لعشقه؛ ةيهنا ال. 2
 احملتمل. عنده كان

 عرفت وإذا املهالك. يف وألقاها نفسه وأتعب املسالك، مجيع اسالك   كان  ولو ،الفطرة فتور عدم. 3
 الصفات من والعشق أحد، فيه يتفاوت ال حبيث وفطرتك، ذاتك يف بالفعل املطلق العشق وجود

 دار يف الفطرة معشوق بوجود فلتحكم بالفعل، – اعاشق   كنت  كما  – امعشوق   يقتضي ّيةضافاإل
 ق.التحقّ 

 31الدين؟إلى  الوجه إقامة يجب لماذا .5

 حياته به تصحّ  وما وحلياته، لنفسه، عاشق نسانإ هو مبا اإلنسانو  فطرة.بال وكماالهتا ذاهتا حتبّ  النفس إنّ 
 ال وما كماله،  فهو نسانإ هو مبا حياته به يصحّ  ما فكلّ  .وعمال   اعلم   ،كماله  إاّل  هو وليس نسان،إ هو مبا

 كوهنا  لعدم ،كماال    وعملها املقامرة علم يكون ال ولذا بكماله. فليس نسانإ هو مبا حياته ةصحّ  يف له ّيةمدخل
 هو مبا احلياة ةصحّ  يف واملدار حيوان. هو مبا حياته حتصحّ  قد كانت  نإو  – نسانإ هو مبا حلياته حة  مصحّ 
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 نسانإ هو مبا اإلنسان حياة ةصحّ  فإنّ  ،اآلخر حياة ةلصحّ  وال األخرى، جلهاته امزامح   يكون ال أن نسانإ
 وحبسب األزمنة، حبسب اإلنسانّية للحياة حاملصحّ  الكمال تلفوخي .ّيةاالجتماع للحياة مالزمة مدنّ  اجتماعيّ 

  من اإلنسانّية احلياة تصحيحه دائرة يسع كمال  وكلّ  العوامل.
 
 أقوى فهو واجلربوت، ،وامللكوت ،والربزخ ،لكامل

  ختتصّ  اليت الكماالت خبالف وأعظمها. الكماالت
 
 اأمّ  الصنائع. من وحنوها اخلياطة كامتهان  غريه، دون لكبامل

 اخلضوع وحقيقتها – يّةالعبود قايست   إذا كما  ،اإلنسانّية احلياة حفتصحّ  املعّدلة ،شعبه ومن الدينّ  الكمال
 والعلم املعرفةإىل  نظرت   وإذا تها.صحّ  يف ّيةاملدخل ةتامّ  لوجدهتا اإلنسانّية احلياةإىل  – مطلق بقول للكامل

 يعيش اجلاهل أنّ  األمر ةيغا والعمل، بالعلم إاّل  احلياة ميكن وال ياة.احل ةلصحّ  ّيةاملدخل ةتامّ  لوجدهتا باحلقائق
 لوجدت األخر، والعوامل الربزخ عاملإىل  وقايستها ،لةواملعدّ  ،يّةوالعبود ،املعرفةإىل  نظرت إذا ثّ  العامل. ظلّ  حتت

 احلسنة والصفات يّةوالعبود وى،أق الربزخ يف ظهورها لةاملعدّ  كمال  كان  وإن العوامل، تلك حياة مالك متام اأهنّ 
 للحياة حاملصحّ  الكمال احنصار قت  حتقّ  قد وإذ أقوى. اجلربوت يف ظهورها واملعرفة أقوى، امللكوت يف ظهورها

 الوحي، ينبن األصل هذا وعلى الدين.إىل  وجهك إقامة إجياب حكمة عرفت بالدين، العوامل مجيع يف اإلنسانّية
 الذات. عمق يف صداه اإلنسان جيد ،الصفايتّ  الكمال ووصايا ،األفعالّ  الرشد ليفتكا من الوحي نهيتضمّ  فما
 فيه. الفطرة تلك يقا إل إاّل  الدين جاء وما

 32 التوحيد( )أصالة حنافته اإلنسان معرفة .6

 قيقة.احل خيالف اعمّ  عراضاإل هي واحلنافة للحنافة، امعدن   اإلنسان يكون أن {ايف  ن  ح  } تعاىل بقوله املراد
 ووالئها، ميلها يف وخملصة صادقة بذاهتا فالفطرة .نيالوجه   لعدم ،نيالشيئ  إىل  هالتوجّ  امتناع هو احلنافة لزوم ووجه

 فال ،الغري عن عراضاإل بعد إاّل  شيءإىل  هالتوجّ  عن تأىب اه،االتّ  يّةأحاد هي لذلك واخلداع، النفاق تعرف ال
  بني لوقوعها النفس أنّ  غري بالواحد. إاّل  قتتعلّ 

 
 ،طويال   ازمن   الطبيعة حضن يف يهاوتربّ  والطبيعة، الغيب يعامل

 هو مبا قيتعلّ  اإلنسانف .الطبيعةإىل  وأناها ذاهتا مفاتيح متوسلّ  الغيب، عن غفلت حبيث هبا األنس هلا حصل
إىل  ويسعى ،ةيالفان يف راحته عن ويبحث تة،املؤقّ  املنافع أساس على قناعاته ويبن به، ويستبدّ  ويعشقه، زائل

 ذاهتا يف الطبيعة عن عرضي   أن ينبغي هأنّ  واحلال الفطرة. حبكم وليس الطبيعة حبكم هذا كلّ   فيها، طالتسلّ 
  اجلسدإىل  النظر احلنافة مفهوم بفيتطلّ  نسان.إ هو مبا كماالته  حلصول واسطة   كان  ما إاّل  منها يقبل وال )احلنافة(
 من أكثر تعن ّيةالواسط وهذه النفس. اكتمال وواسطة النفس، ّيةروحان حصول إومنش النفس، حلقيقة كمظهر
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 أساس على ليس ولكن الطبيعة. مع الرحم صلة اإلنسان فيه يقيم الذي الفعليّ  اجملال هنّ إ ،وسيلة   اجلسد كون  دجمرّ 
 فاجلسد اجلسد. خالل من قوتتحقّ  تتمظهر النفس أنّ  أساس على بل اجلسد، عن باستقالل منجزة النفس أنّ 
 اجلسد. رتبة يف اجلسد هي والنفس النفس، رتبة يف النفس هو

 اكياني    الفطريّ  النزوع داللة

 ال املقدار وهذا ."مفطور اإلنسان" بقولنا عادة   عنها التعبري يتمّ  فيه،ىل اتع اهلل أودعها ة،قوّ  اإلنسان يف توجد ،اإذ  
 اهلل هااختصّ  اليت ةالقوّ  تلك مسار توضيح على األمر فيتوقّ  اوإنّ  ،ّيةصلاأل طبيعته على الضوء إلقاء يف يكفي

 فعال،األ من لفعل حةمرتشّ  هيئة على وأبدعه أوجده بأن ،اإلنسان فطر الذي هوىل اتع اهلل أنّ  وحبكم به.ىل اتع
 فيه ركز ما هو ،تعاىل معرفته هو ،فيه زكور   بدعأ   وما ،اإلنسان فطرة مسار نّ إ ،الفاعليّ  إاملبد بداللة ،القول ميكن

 بوصفهما وذلك صيلة،األ مياناإل خربة ويعيش تعاىل، اهلل على فيتعرّ  اإلنسانف اإلميان. معرفة على ةقوّ  من
 خلقته. باقتضاء كمالهإىل   ترشده ودوافع ميول شكل على هبا دو  ز   اليت تلك ،اإلنسانّية للطبيعة األصليّ  االنعكاس

 خيطو أن نسانلإل وتتيح الواقع، بتتطلّ  حبيث ،ّيةواقع ميول هي ،اإلنسان عليها لجب اليت األوىل البذور وهذه
  ،إليها األشياء من مواقفه يف وحيتكم خالهلا، من األمور يف فينظر احلياة، مسرح على األوىل خطواته ةتامّ  بثقة

 وليس أفق، بال امفتوح   ايئ  ش اإلنسان ليس وهلذا، واجلمال. ،واحلقّ  ،والعدل ،واخلري ،الصالحإىل  تدعو كوهنا
 اليت يّةالفطر  والدوافع امليول بسقف حمكومة   تظلّ  الالحقة التهتشكّ  إنّ  بل العدم، ومن ،الدوام على لة  متشكّ  حالة  

 ة  يحاك اإلنسان اتفعاليّ  تكون أن تستوجب وهي الدوام؛ على يسلك أن ينبغي كيف  دوحتدّ  ،تهنسانيّ إ تواكب
 وعند .يّةوالعبود العدالة عرب املعرفة تنكشف كما  ،وصفاته أفعاله عرب ذاته تنكشف ثحبي الفريدة، طبيعته عن

 حيث ،اإلنسانّية للطبيعة حمايث قحتقّ  اإلنسانّ  قفالتحقّ  ،الذايتّ  الدفع بواسطة الوجود بكماالت قيتحقّ  ذلك
 لطبيعة الفريدة واخلصائص زةاملتميّ  امليول لمتثّ  اليت ةاخلاصّ  املساحة من اقرتبنا ماكلّ   جبالء، اإلنسانّية الطبيعة ىتتبدّ 

 .اإلنسان

 األمر نسان،لإل التجريديّ  رالتصوّ  مع التضادّ  قاعدة على يّةاملادّ  الطبيعة يرسي أن ينبغي ال ر،تصوّ  ذاكه مثل
 واجلسد سالنف بني العالقة ّيةجدل نفي اوتالي   الطبيعة، سقاطإب يقضي عامّ  ارتكاز جيادإ اهباتّ  عادة   يدفع الذي

 عن واملسؤولة ،بالتضادّ  احملكومة ّيةالثنائ راتالتصوّ  اقتالع ينبغي بل األصيل. اإلنسانّ  الوجود اتحيثيّ  من
 لو كما  لالنكشاف، الداعي الفطريّ  النفس نقاءإىل  النظر قبيل من ،يّةالفكر  الرؤى جممل من الفهم يف االرتكاس

 يّةالفكر  املسبقات من كواحدة  ّيةالثنائ هذه طرحفت   لالحتجاب، ةيالداع يّةدّ املا الطبيعة قيود مع حادّ  تضادّ  على هنّ أ



 إاّل  كذلك  تكون وال كان،  كيفما  امذموم   اشيئ   ليست فالطبيعة وإاّل  .أخالقيّ  أو نظريّ  اشتغال كلّ   على احلاكمة
 احلضور بني بيتقلّ  ككائن  إىل اإلنسان النظر ينبغي وبذلك، وباستقالل. ذاهتا يف ةيكغا  إليها نظري   حني

 السريورة عامل يف الدوام على نتاجهاإ عادةإ خالل من تهنسانيّ إ يعيش وهو والنسيان، نساأل بني والغياب،
  الة.السيّ 

 إذ ؛قيمة   باعتباره العلمإىل  حييل ،والتاريخ ،والذكرى ،والشعور ،والعلم ،الوعي غياب بوصفه النسيان إنّ 
إىل  شارةاإل كانت  اودائم   .نسيان صاحبه ما مت إاّل  ّية  نسانإ ميزة   عدّ ي   ال والعلم الكمال. صفات من العلم

ن ا } قةاملعلّ  طبيعته على للتنبيه الضعف ةيزاو  من اإلنسان ي  إىل ع ه د   للعلم الزم النسيان ذإ ؛33{آد م  م ن ق  ب ل  ف  ن س 
 مالزمة حالة هو .يعلم الذي هو ينسى الذيف هنا، ّيةجيابإ داللة ذو والنسيان ات.واحملدوديّ  ةاملادّ  عامل يف
 مالزمة حالة الضوء حاجب أنّ  كما  الشاخص، الستنارة مالزمة حالة الظلّ  وجود أنّ  كما  العامل، نسانلإل

ال  بالعلم ّيةاحلقيق شارةاإل ألنّ  النسيان، وهو العلم، الزم خالل من إىل اإلنسان شارةاإل فتكون العني. الستبصار
ت  ن ا} :تعاىل اهللتكون لغري  ان ك  ال  ع ل م  ل ن ا إ ال  م ا ع ل م   الرؤىإىل  بنا تعود ّيةفلسف داللة وللنسيان .34{س ب ح 

 احلقيقة هذه أنّ  إاّل  نسيان. واجلهل رتذكّ  العلم وأنّ  الكاملة، احلقيقة على حيتوي اإلنسان نّ أ تعترب اليت ّيةشراقاإل
 .احلقيقيّ  وجوده هو الذي ق،املعلّ  بوجوده لإلنسان تنسب

ن اه م إ ن ا} تعاىل: قال ق.التعلّ  مفهوم نتتضمّ  األنس داللة كذلك  ،الضعف   النسيان داللة نتتضمّ  وكما ل ق   خ 
 لقخ   هوأنّ  الصميم، يف اإلنسان طبيعة تنتاب اليت الضعف حلالة رمؤشّ  الزب طني من واخللق ؛35{الز ب   ط ني   م ن
 أنّ  ل،األوّ  النحو ين:بنحو   تقريره ميكن واللصوق الضعف وهذا بغريه. باللصوق زيتميّ  باملاء، خملوط تراب من

 أنّ  والثان، ؛ؤوالتهيّ  ،واالستعداد ،اإلمكان بنحو كان  ما إاّل  الوجود حقيقة من اشيئ   ميتلك ال يّ املادّ  اجلسد
 ق.التعلّ  عني فهو أوجدته، ليتا تهمرجعيّ  عن مبعزل تفسريه ميكن وال نفسه، يف له ّيةاستقالل ال يّ املادّ  اجلسد
 والعلق .36{ع ل ق م ن   اإلنسان خ ل ق  } تعاىل: قال ؛داخليّ  نزوع حالة بوصفها الفطرة مضمونإىل  يشري وكالها

 مع ولكن ضعيف، مهني علق من خملوق اإلنسان نّ إ وىل،األ ني:ت  يّ خاصّ  عن هنا احلديث وميكن ؛رطب دم
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 هذه أنّ  شكّ  وال ،ّيةالربوب ةيالعنا اهتمام مصبّ  اإلنسانف .اسوي   ابشر   علق من املخلوق هذا يصري أن مكانإ
 وهو مهينة، علقة – اخلالق هربّ  باسم املرىّب  – األدىن هحدّ  يف فهو .ّيةاستثنائ نعمة هي به حّلت اليت ّيةهلاإل النعمة

ر م  األ   و ر ب ك   اق  ر أ  } ز:مميّ  عاقل – هربّ  بتعليم املرىّب  – األعلى هحدّ  يف  بني واقع اإلنسانف .37{ع ل م   ال ذ ي * ك 
 هربّ  حبكم األرقى هحدّ  هو الذي بالتعليم عةاملتوقّ  غاياته يبلغ وهو مربوب، ضعيف فهو حدّ  له ما وكلّ  ين،حد  

 قتحقّ لل لهتؤهّ  واليت ،له املتاحة اتمكانيّ اإل حقل يف القصوى اجملاالت انفتاح عن تعبري ها اناحلدّ  وهذان األكرم.
 .هليّ اإل التدبري حبسب بالكمال

 على ومغروز جمبول اإلنسانف عليه. ميرّ  مبا لرطوبته يعلق ،رطب دم من خملوق اإلنسان نّ إ الثان، والنحو
 اتكيفيّ   يف نمتضمّ  قبليّ  كشرط  يّ لّ ب  اجل   والصفاء الفطريّ  النقاء حيوز وهو األوىل. خلقته حبكم قاتوتعلّ  ميول

 قللتحقّ  ّية  تلقائ ّية  قابل تكوينه يف ميتلك وهو ته.شخصيّ  من أيتجزّ  ال جزء هو اإلنسان ليهع جبل وما الوجود.
 حركة إنّ  ذاته. يف به اقتنع هألنّ  إاّل  شيء حنو كيتحرّ  فال ،ذايتّ  منطلق من باألشياء قيتعلّ  ذلكإىل  وهو بالكمال.

 الكمال طلب شروط وهي خلقته، وأصل وجوده يف ةاملبثوث ّيةلاألوّ  الشروط مع متناغمة   تكون أن ينبغي اإلنسان
 هذا يتناسب فال مهني، علق من خملوق اإلنسان أنّ  ذلك .بالذات والنقص الضعف وجود تفرتض واليت ،بالذات

 ما. كمال  على حصل ما مت االستغناء بنشوة والشعور الطغيانإىل  امليل مع اخللق

 .قاملتعلّ  وجود تستدعي العالئق وهذه الدوام، على اإلنسان وجود يف اكياني    قائمة   بالغري" "العالئق وتظلّ 
 جيادهإ ّيةكيفإىل   ذلك ويرجع عليه. ميرّ  مبا لرطوبته يعلق حبيث ،علق من للمخلوق الزمة حقيقة يّةالقصد وهذه
 ستتأسّ  ّيةالئقالع احلقيقة وهذه بالطبع. اجتماعيّ  كائن  اإلنسان أنّ  ّيةالعالئق ياتالتجلّ  من وواحدة وجوده. وحنو
 اإلنسان فكر أرسى والذي ،التفسري على القائم النظريّ  العقل مقابل يف التغيري، على القائم العمليّ  العقل على
 .منطقه وقانون فكره نظام يف الصارمة ّيةالذات النزعة طغيانإىل  تأدّ  حبيث ،ّيةالذات ّيةاالستقالل من نوع على

 هذا أنّ  شكّ  وال ا.هنائي   باحلقائق مساكواإل ،واالستغناء ،االستقاللإىل  يشري ما كلّ   ،هنا ،ّيةبالذات واملقصود
 بتوطني القيام إاخلط من هأنّ  إاّل  املتساملة، األصول على القائمة التعليم ضرورة تقتضيه مرحليّ  نزوع هو النزوع

  العقل. بتكبيل عادة   بيتسبّ  الذي األمر التعليم، بذريعة اهنائي   األفكار
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 اليت ّيةالعالئق الطبيعة مع متناغمة   داللة   يعطي يعلم، يكن مل ما اإلنسان وتعليم بالقلم، الربويبّ  التعليم إنّ 
 عني اإلنسانف ،التجاوز على القائمة غاياته يفقد حني معناه يفقد التعليم وهذا نسان.لإل يّةالوجود البيئة تسود
 مرحليّ  عقل هو لإلنسان الفلسفة رمسته الذي والعقل الة،السيّ  ةوالصريور  يّةاجلوهر  احلركة عني واجلسد ق،التعلّ 

 املعىن ضفاءإ خالل من تهعقالنيّ  يكتسب العقليّ  والنشاط وامللكة. ،والفعل ،اهليوىل مسار وفق ادائم   ليتشكّ 
 يستدعي قيّ التعلّ  فالوجود .الغائيّ  سياقها يف تندرج حني إاّل  داللتها تكتسب ال شياءاأل وتلك شياء،األ على

 كما  ألمور.ل هفهم منطق يف ّيةالذات قانون بثقل العقل تكبيل من الطغيان ينشأ اوإنّ  احلراك، عن يكفّ  ال تواصال  
 جلهة ،ّيةالكلّ  واحلقائق الواقع من موقف اذاختّ  بالضرورة يستدعي ال لنشاطه العنان طالقإو  العقل حترير أنّ 
 يف يظهر كما  الواقع تعليق من بالضرورة تنبع ال سيولة الذات؛ يف سيولة إعمال يستدعي اوإنّ  قرار،اإل أو نكاراإل

 تلك غاياته، سوى به يراد وال ذاته، يف قمعلّ  الواقع بأنّ  االعرتاف من تنبع اوإنّ  احلديثة، ّيةاملعرف الصياغات بعض
 الطبيعة على يضفي تاوز هأنّ  طاملا ذلك يضرّ  وال له، متجاوزة موضوعها، عن خارجة بطبيعتها هي اليت الغايات

 بأن ،غائيّ  سياق يف ي درك حينما إاّل  معناه يكتمل ال نفسه العقل إنّ  بل قة.معلّ  بذاهتا الطبيعة نّ أ ذلك ،معىن  
 يف يوضع حني إاّل  الذايتّ  سياقه على العقل حيصل وال .مثال   اجلنان به واكتسب الرمحن به عبد فيما معناه ينضبط
 الكسل رغم قة،معلّ  يّةوجود كحقيقة  اإلنسانّية الطبيعة قرارإإىل  جهيتّ  الفكر أنّ  بدووي .قيّ التعلّ  سياقه

 الطبيعة مع عالقته يف اإلنسان ّيةواقع لتشكّ  اليت ّيةالعالئق األبعاد عن الكشف متابعة دون احلائل يديولوجيّ األ
 تعاىل. اهلل ومع والكون

 قالتعلّ  تثبيت من ينشأ بل د،مقيّ  قتعلّ ب املطلق قالتعلّ  تبدالاس من أو ق،التعلّ  من ينشأ ال الطغيان أنّ  على
 حقيقة   بوصفه اإلنسانّ  الوجود عن لالنفكاك قابل غري أمر قفالتعلّ  د.باملقيّ  قتعلّ  هو داملقيّ  قالتعلّ  وتثبيت د.املقيّ 
 حني وذلك الطغيان، سوى رهاوتطوّ  هانوّ  من مينع وال اء،البنّ  هانوّ  شرط احلرّ  رهاوتطوّ  ات،النسبيّ  عامل يف الة  سيّ 
 ييؤدّ  وهذا .والنهائيّ  املكتمل االجناز صفة عليه سبغت   دحمدّ  شكل على احلقيقة بتعليق النموّ  ّيةعمل تميد يتمّ 

 (.فطريّ  يّةاحلرّ  )طلب اإلنسانّية الطبيعة عن للتعبري ضروريّ  شرط رفالتحرّ  ودمارها. اإلنسانّية احلقيقة هتشوّ إىل 
 مقابل ،يّةالفطر  األنا حضور يرتّسخ وبذلك .)احلنافة( دةاملقيّ  قاتالتعلّ  تفكيك يستدعي اإلنسانّية طبيعةال وحترر

 الغياب تقتضي اليت وهي ذاهتا، يف الطبيعة هي احلاجبة والطبيعة واالحتجاب. الغياب تقتضي اليت الطبيعة
 حبيث ،قللتعلّ  اموضوع   بوصفها قائمة ضرورة هي بل ذلك. من اشيئ   تقتضي فال قةاملعلّ  الطبيعة اأمّ  واالحتجاب،

 على ّيةالنهائ ّيةاملرجع أرسى الذي الغريبّ  املنحى خبالف رها،ومدبّ  الطبائع ربّ  يف مثوال   قالتعلّ  ّيةمرجع ىتتجلّ 
 ذاته. يف اإلنسان قاعدة



 


