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 الفراغ الثابت في العالقة بين الذات والموضوع
 رؤية تساؤلية حول طبيعة األنساق وإشكالية الشر

 د. ممدوح رزق
ممدوح رزق، الفراغ الثابت بني الذات واملوضوع، االكتمال، أنساق الغريزة، العامل احلسي، الكلمات المفتاحية: 

 املعرفة، اليقني، اجلدوى.
 ؟ا الذي يعمل في تلك اللحظةء .. محينما أفكر في األشيا

قة ا بالطري.. األنا املفكرة تفكر أساس  .أو ضمين بني األنا واخلارج عنها لتزام معلناختيار أو االتفكري ال يبىن على 
إذا أمكن التجاوز للطبائع املشرتكة أو املختلفة ملفاهيم النفس والعقل .. كيف ؟ .اليت ينبغي والبد أن تفكر هبا

تفاق فقط على حتليل النتيجة اليت ينتهي إليها رصد حركة التفكري الدائبة لألنا جتاه ان ومت االوالروح والوجد
اإلنسان بشكل عام جتاه من التوصل لصيغة تكاد تكون واحدة ملاهية التفكري عند األشياء سنتمكن حينئذ 

 جدت لتعمل بطريقة معينة كمكونات و جمهز أصل   –ي إنسان أ –األشياء ملاذا هي واحدة؟ هل ألن اإلنسان 
؟ وما أثر تواجدها ماهي هذه املكونات ؟الظروف املعيشية أو التارخييةأو  أو املعارف مهما إختلفت اخلربات وثابتة

 املشرتك بني خمتلف الذوات على طبيعة التفكري اليت تنتج عنها؟
 :املكون اجلوهري لدى اإلنسان ومهاهناك نوعان من الغياب يشكلن 

 .كتمالغياب اال  .1
 .كتمالغياب مفهوم اال  .2

(  ومها ما يوفران اإلحساس باألمل )الشرهذان النوعان من الغياب ثابتان منذ بداية حياة اإلنسان وحىت هنايتها 
 .(اخلرييف حتقق ) كما يوفران اجملاهدة اليت ال هتدأ للخلص منه أمل  

فهو يعين أن اإلنسان قد  ،البنياين لإلنسان ( التحليل الذي قدمه اهلنود األوائل للموقفوحيدد )دياكريشنا
اليت يصل فيها إىل  ا عن نفسه اللهم إال يف األحوال النادرةوصل إىل النتيجة اليت تقول بأن املرء يكون دائما غريب  

غرتاب جيب أن تفهم خارج أي ( فإن مشكلة االوعلى هذا وكما يؤكد )دياكريشنا (كاحالة املوسا حترير ذاته )
تمعات ا عن أي حصر هلا وذلك ألهنا ليست مشكلة بعض الطبقات اليت تنتمي إىل بعض اجمل وبعيد  نطاق ديين

 (.باألحرى بالطبيعة البشرية ذاهتا .. إهنا تتصل.مع مراحل معينة من التاريخ
خللل حتياج الدائم ملعاجلة اشباع النهائي واالوعدم وجود اال األزيل كتمال هو ما يعين النقصفهوم غياب اال فم

كتمال أما غياب مفهوم اال  .نبغي أن يتبناها يف هذه املواجهةحيدد لإلنسان طريقة التفكري اليت يوالعجز وهو ما 
للقضاء على هذا العجز أو النقص الذي  والثابت فهو مايعين عدم العثور على الوصفة احلقيقية أو القانون الواضح

 .النهائي شباعلإلنسان االيضع هناية مضمونة لألمل وحيقق 
للراصد أن ميكن "، ألكون من العاملني هلا يواآلخرة مل تغلب عل ،مل تواتين الدنيا ألكون من اخلائضني فيها"

للحظة هو غريزة أفكر فالذي يعمل عندي يف تلك ا حينما :هكذا مثل   يصف طريقة التفكري لدى اإلنسان
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ليست الغريزة التقليدية املشرتكة بني خمتلف الكائنات اليت  ـ الغريزة هنارويض األمل دي األذى وتافالسعي احملموم لت
أو ميكن القول أن الغريزة  تقوم بأداء مهمتها حملاولة تنفيذ الواجب التقليدي يف البقاء والتكاثر يف مواجهة الفناء

عن طريق  ـ الغريزة هنا تعمل دائما اليت نتحدث عنها هي شكل متطور للشكل املألوف املقرتن كمفهوم الغريزة
املتلقاة منذ  التفكري ضد ما هو شر والذي هو نسيب بالتأكيد بإرجاع األمر للموروث املختلف واخلربة املختلفة

يف حتديد ما هو شر عند اإلنسان ولكن األمر الثابت هنا هو ذلك الوجود الدائم للشر املتمثل يف  النشأة األوىل
   .يه أو تفاديه بأي طريقة كانتء علاألذى ـ أيا كان ـ وأيضا يف ضرورة القضا

هذا يقودنا بطبيعة احلال للعودة إىل املكون اإلنساين املرتبط بتلك الصورة من التفكري فطاملا هناك ذلك 
 وبالتايل فاملكونات اليت الوعي بوجود األمل أصل   عملية أن يسبق ذلك بد   الوعي بضرورة اخللص من األمل فل

ى األمل وهو ماتطلق عليه األنا ا  للشعور بأن هناك أمر سيء يسمجمهزة أساس   تشكل ذلك اجلوهر اإلنساين
 .الذي يعمل ضدها( )الشر

ينبغي ؟ هنا بيعة التفكري اليت تنتج عنهما أثر التواجد املشرتك لإلحساس باألمل بني خمتلف الذوات على ط
مال واحلاجة للقضاء على كتعين عدم اال ( والذي يقرتان بني مفهوم )األمل( ومفهوم )النقصالعودة لتثبيت اال

.. وهبذه الطريقة ميكن التوصل إىل أن العجز الذي أصبح صفة ملزمة لإلنسان يقتضي منه الشعور .اإلحتياج
ا بطبيعة احلال السعي للتغلب على هذه الضآلة وهذا اخلوف كما يقتضي السعي ويقتضي أيض  بالضآلة واخلوف 

.. ماهي هذه .اإلنسان متكنه وتعينه على هذه املواجهة مع عجزه وغياب إكتماله ختاذ وسائل من قبلاهو اآلخر 
وملاذا هذه الوسائل ؟ غلب على األمل )الشر(ما علقتها برغبة اإلنسان الغريزية يف السعي للخري والت ؟الوسائل
 ؟ما كان يفرتضه اإلنسان من رغبات ؟ وهل حققتبالذات

 جباري ألنساق الغريزة التبني اال
كتساب احلواس للمدركات املعرفية والشعورية تبدأ جمموعة من األنساق ا حينما يولد الطفل ويبدأ يف املرور كمراحل 

 من أمثلة هذه األنساق ما يلي: ،الفكرية للطفلاحملددة يف تثبيت قواعدها داخل املدركات احلسية و 
... الغرباء –لديانة ا –لوطن ا –ملدرسة ا – ألصدقاءا –جلريان ا –ألقارب ا – ألخوةا – ألما –ألب ا – اهلل 

 .إخل
ألكل والشرب حتياجات املباشرة كا بالتأكيد عن جمموعة من األنساق الضرورية القائمة على االفضل  

 ... إخل.والنوم وقضاء احلاجة
رة من أما عن الرغبات الطفولية اليت تعين آمال الطفل لنفسه ولآلخرين للمستقبل فل خترج عن هذه الدائ

األنساق فأجوبة الطفل عن األسئلة اليت تطرح عليه عادة ما تكون إجابتها أن حيفظ اهلل أسرته من كل سوء وأن 
وحيتفظ بوالءه لوطنه وأن  ويتزوج وينجب حيتفظ بصداقاته أو يقيم صداقات جديدة وأن ينجح يف دراسته ويعمل

 .أن يدخله اهلل اجلنة بعد أن ميوتيؤدي طقوس العبادة و 
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؟ أو كمعىن األنساق اليت نعرض أمثلة منها )موضوعات اإلنسان( هذه على هل ميكن أن نطلق إمجاال  
 ؟ كتمالآخر هل ميكن أن نطلق على هذه األنساق تدابري اإلنسان يف السعي ملواجهة العجز وغياب اال 

 ستثنائيالشاذ أو اال هذا ا على الرغم من أنستثنائي  االتناول هنا ال يطلق على ما هو شاذ أو ما يبدو 
.. ولكن التناول هنا .التفاعلت بني اإلنسان واألنساق يندرج بطريقة أو بأخرى داخل هذه ولكنها ليس مقياس  
ا رصده ا مما هو عادي أي مما هو طبيعي وملحوظ ومهيمن ومسيطر وواضح ومن السهل جد  يتم إنطلق  

 .(ة اإلنسانية وعلقتها بأشياء هذا العاملالوضع الطبيعي العام للحالأي ما ميثل ) ،واكتشافه
 ؟لو عدنا لألسئلة السابقة ما هذه الوسائل

سنقول أهنا جمموعة من األنساق املتوارثة واملتسعة الناجتة عن عمل املكون اإلنساين الساعي ملواجهة العجز )حتقيق 
؟  هذه األنساق بالذات وليس غريهاين.. ملاذا ينتج عن املكون اإلنسا.ا( حسن  ( والتغلب على األمل )الشراخلري

وهو بسعيه الدائم  تفادي األذى وحتقيق اخللصا على  وأخري  املكون اإلنساين برتكيبته الغري بسيطة يعمل أوال  
كتمال هنا كتمال وغياب اال ملواجهة العجز يستوعب القصور األصلي لدى اإلنسان والذي يعين غياب اال 

 .كتمالمسه اال املبهم بأن هناك شيء ض بالضرورة ذلك اإلدراك ارت يف
كتمال هنا ليست فكرة دينية فحسب بل أهنا خاصية جوهرية من اخلصائص اليت تشكل وفكرة اال 

( وما دء اليقني بوجود املطلق الكامل )اإللهمدركات الغريزة لدى اإلنسان واليت ينتج عنها تبين األنساق فمن ب
ما يسد ثغرات العجز اللمنتهية ( على تلفة جتاه احلصول من )الكاملداءات املخيرتتب على ذلك اليقني من األ

( كاألب واألم كتمالقريبني من اال راتبية من األشخاص واملفاهيم للـ)ا بدرجات ت( مرور  غري كامللدى اإلنسان )ال
 احلياة وهو املوت ( يفوحىت املطلق النهائي )الكامل ،.. إخل.ن واجلمال واحلق واخلري واألخلقواألخ واملعلم والوط

.. ألن الغري كامل .أي كامل ،(امل( جتاه )الكاملضعف الغري كا لفكرة خالدة وهي فكرة )يظل اإلنسان خاضع  
  ،كديانة  ،الكامل كإله ،كتماله من الكاملا ( للحصول على ما يعينه على مواجهة عدم حتياج دائم و)غريزيايف 

( طاملا أن يكون هناك ما حيتفظ بتلك الصفة )الكمالاملهم أن  ،كشخص  ،كمبدأ  ،كفكرة  ،كموروث  ،كمعتقد
 .طوال الوقت كائن ما يعاين ألنه )غري مكتمل(ا و هناك دائم  

الته فبالضرورة ال احلقيقة املوضوعية تقع خارج فكر اإلنسان وتتجاوز كل أفكاره الذي ال هناية لكما
يف ذهن ا أن تكون هذه الفكرة بالضرورة أيض   هو مصدر هذه الفكرة ويتعني – لناقصا – يكون اإلنسان

كتشاف ا إذن فيمكننا التوصل إىل . ا وهو اهلل تعاىل مطلق  كامل كماال    –الفعل ب –ا ملوجود اإلنسان إنعكاس  
غريزة تفادي األمل )اخلري( واخللص من العجز ( املتمثل يف فق بني املكون اجلوهري لإلنسان )الذاتصيغة توا

كتمال واليقني الراسخ بوجود املكتمل وبني وم اال كتمال وإدراك غياب مفهك غياب اال عن إدرا( الناتج )الشر
عتمد على وجود ثوابت ويقينيات ت – أي األنساق –ة عن أداءات هذا املكون واليت األنساق احلياتية الناجت

 .كتمال اإلنسان(ا عتناقها للحصول من خلهلا على ما يعاجل اخللل الناجم عن )عدم ا( ينبغي )كاملة
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هل جنح يف تفادي األمل )احلصول على اخلري النهائي( والقضاء على  ؟هل أصبح اإلنسان كامل   ولكن
 ؟ العجز )الشر(

حتت وطأة غريزته   كتمالجتاه اال ارغبته يف اخللص كغري مكتمل يسعى ب األنساق اليت منحها اإلنسان
( هو العامل احلقيقي والواقعي للفرد حيث أن األنساق اليت تبناها األمل )الشراملقدرة بفعل مكونه اجلوهري جعلت 

اإلنسان مل توفر احلماية له بل على العكس كانت هي املسؤولة عن ركام ميتد بعمر العامل من اإلخفاق كما يعين أن 
يقة أن كتماله لتمعن يف ترسيخ حقا الغريزة فرضت على اإلنسان إعتناق النسق املفرتض كماله ملواجهة عدم 

كتمال سوى أن هناك فقط مطلقات كاملة اإلنسان تبدأ حياته وتنتهي وهو غري مكتمل وال يعرف ماذا يعين اال 
ساطة متناهية من جسم واألمر يبدأ بب (.كل السبل األكيدة لتفاقم األمل )الشر  البد من السعي إليها موفرة له

 :اإلنسان حيث
ا فقط إىل احلد الذي وكل فرد جيد نفسه ذات   ت،ا هو الذاإن ما يعرف كل األشياء وال يعرف بإحداه)

ا ألن اجلسم موضوع من بني يعرف فيه ال إىل احلد الذي يصبح فيه موضوعا للمعرفة ولكن جسمه يكون موضوع  
واجلسم كشأن كل موضوعات اإلدراك احلسي يقع داخل الصور  ،املوضوعات وهو مشروط بقوانني املوضوعات

ا عتباره موضوع  افجسم اإلنسان ب. ي الزمان واملكان والعلية وهي الصور اليت تعد شروطا للكثرة(العامة للمعرفة أ
فهو بالتايل حمل فكرة للذات عنه واستيعاب الذات هنا للجسم تتمثل يف ذلك الوعي بقصوره وضعفه واحلاجة 

لحديث عن مسبب معتاد لألمل  نطلق هنا لمن املمكن اال ،الدائمة ملعاجلة اخللل الذي يتسم مكونه األساسي
ا ليس باألمر املستمر لذا فسطوة ( والتداوي منه طبي  ا لألمل فهو )شرعتباره مسبب  ا. واملرض هنا ب،كاملرض مثل  

 يف اخللص عتناقه أمل  اوحتمية ( ووجوب يقف كتعبري عن حقيقة النسق )املفرتض كمالهاحلضور الطاغي لألمل 
 (.ل تكريس للعجز عن مواجهة النقص )األملبوعدم منح النسق هلذا اخللص 

ا الرغبات األساسية اليت من خلهلا تكشف اإلرادة عن نفسها إن أجزاء البدن جيب أن تناظرها متام  
فاألسنان والبلعوم واألمعاء هي جوع متجسد  ،عن هذه الرغباتفهذه األجزاء هي ضرورة كمثابة التعبري املرئي 

ادة املباشرة اليت سية متجسدة واأليدي املتشبثة واألقدام املسرعة تناظر رغبات اإلر وأعضاء التناسل هي رغبة جن
هذه الطبيعة عاديتها  ،لذا فالطبيعة العادية للجسم البشري هي يف حد ذاهتا أرض خصبة حلضور األمل ،تعرب عنها

 .ك حياةتعين خلودها أي صفاهتا اليت ال تتغري طاملا هنا
 

 لإلنسان العالم الحسي المجّهز 
املقصود بالعامل احلسي هنا هي تلك األشياء املادية اليت تكون حمل أفكار اإلنسان عنها يف شىت صور وجودها 

 ؟عتبار هذه األشياء كأنساقاكيف ميكن   ،( للكونا )موضوعات فهمهواليت سبقت وجود اإلنسان واليت متثل أيض  
تبار أن هذه األشياء مل يصنعها اإلنسان بنفسه وال يعرف  متثل هذه األشياء أحد أوجه ) الوجود املكتمل ( بإع

زم واستخدامها بالطبع ملواجهة عتناق اللبد أن تتخذ تلك الصبغة من ضرورة التبين واال لذا فل ،كيفية صنعها
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إذا كان هذا هو الدور الواجب واملفرتض حتقيقه من قبل هذه األشياء  ،ماهو غري مكتمل وناقص( لدى اإلنسان)
 عن أهنا جنحت بكفاءة يف ترسيخ مفهوم العجز لكن هذه األشياء كان هلا دور خمتلف ففضل   ،غبات اإلنسانلر 

ا جنحت يف تثبيت حقيقة هذا الوجود املكتمل الغري مفهوم لدى ( فأيض  لدى اإلنسان عن التوصل ملاهية )املكتمل
عن طريقه ومرة أخرى هذا ميثل صريورة تظل اإلنسان وعدم اخلروج عن دائرة اخلضوع له من أجل حتقيق اخللص 

زيد من األمل مع باقية بقاء احلياة فعدم العثور على اخللص من هذا اخلضوع ليست له أية نتيجة سوى امل
نسان كفكرة مثالية عن اليت متثل موضوعات العامل احلسي لإل اإلستمرار احلتمي بالطبع لتبين هذه األشياء

لة من أي تصور وهو عدم وجود أشياء أخرى يدركها اإلنسان بسمات أخرى ميكنها وكمربر أكثر سهو الكمال( )
 . كتمالها أن متنحه القدرة على التخلص من العجز الناجم عن عدم 

 المعرفة واليقين والجدوى
املعرفة اليت تقع يف نطاق الذات وخترج حيث الوجود اخلارجي كفاعل ليست معرفة مدعومة حبرية من أي نوع 

ستفهام داخل جممل التحول من حالة انطلق من حاجة لإلثبات أو نفي أو ن هذه املعرفة تقتضي االحيث أ
ا وإمنا إدراك حتمي لطبيعة النقص وبالتايل فإن السعي ختياري  اا حتياج هنا ليس أمر  واالشباع حتياج إىل حالة اإلاال

يزة الساعية لقتل أو تفادي رد فعل بديهي كمحرك الغر ضا وإمنا ميثل ا أي  ختياري  الإلشباع عن طريق هذه املعرفة ليس 
 .األمل

كتمال ووجود فكرة ستيعاب أصلي للقصور يتشارك يف صنعه الوعي بغياب اال اأما عن املعرفة ذاهتا فهي 
أما يف نظرية املعرفة فإن ختذت هذه املعرفة صفاهتا املوضوعية احىت لو كتمال ذاهتا كوجود مستقل غائب اال 

عتبارات ذاتية وليس مثة حقيقة اعين أن التفرقة بني احلقيقة والوهم ال تقوم على أساس موضوعي فهي جمرد الذاتية ت
أم املوضوعية فرتى إمكانية التفرقة ويف علم األخلق تذهب الذاتية إىل أن مقياس اخلري والشر إمنا يقوم مطلقة 

 .فرتى إمكانية الوصول إىل معياريةوعية عتبارات شخصية إذ ال توجد معيارية متجاوزة أما املوضاعلى 
ا املوضوعية ال تفقد نسبيتها هي األخرى باملقارنة مع الذاتية يف التعامل مع موضوعات العامل حيث أن إذ  

تفكري اإلنسان البد له من أن يواجه حقيقة تفكري أخرى من إنسان آخر ينطلق من نفس األسس ولكنه يتبىن 
ات املوروث والطبيعة املعيشية املختلفة مما مينحنا إدراكا إضافيا حول مدى األمل الناجم عوامل مغايرة حمكومة بأداء

على عدم اإلكتمال وتثبيت الوصول لسد الفجوات الدالة إلختلف حتت مظلة نسق واحد وهو عن هذا ا
 .النقص

لك ( يف الوقت نفسه ذري أن يتصرف حبيث يشعر بنفسه )كموضوع ومشروعجيب على كل كائن بش
بأنه بالنظر لكونه اإلنسان املطلق فهو اليستطيع اخلضوع يف سلوكه ألية قاعدة خارجية بل خيضع للقواعد النابعة 
عن إرادته الذاتية فحسب .. ولكن جيب على على هذه اإلرادة أن تتذكر أن األشخاص اآلخرون هم أيضا 

 – هو املساوي هلمو  –لقي إال إذا كان صانعه ذاته اإللتزام جتاه قانون أخمطلقون فل يستطيعون بالتايل الشعور ب
 .يشعر باخلضوع له
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بالطبع احلديث وارد يف تلك اللحظة عن الفضيلة كطوق جناة  ؟ماجدوى اخلضوع ليقني أخلقي أصل  
أو الوجود األرقى ولكن األرق جبدوى القانون األخلقي يعطي تفسريات متجددة على الدوام حول علقة النسق  

فهم للعامل وبني معىن اإللتزام بيقني هنائي تنتهي عنده كل األجوبة حىت لو كان القانون األخلقي يتوقف كنمط 
أو مع  عند حد التعامل الذايت األحادي اجلانب مع الطبيعة يف الشكل الباحث عن الكينونة املتآلفة مع ذاهتا

ا للبحث عن ماهية األنساق اليت ال بد أن مل طريق  فإنه يف النهاية يظل التساؤل عن اجلدوى وعلقتها باأل اآلخرين
تعرتف تكون دائما هي األساس لكل شيء هي ونقائضها اليت تدخل هي األخرى يف صميم خصائصها اليت ال 

  باخللص .
 
 


