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المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخيار المنتجبين.

مهم���ا تغّيرت الظ���روف ف���اإّن الفكر الأ�سي���ل يبقى على 

اأ�سالته، ومهما تبّدلت الأحوال فاإّن الكالم المحكم بالدليل 

يبق���ى عل���ى اإحكام���ه، فالأ�سالة والإح���كام اأ�سا����س الثبات 

وال���دوام، وم���ن هنا نج���د الإم���ام الخمين���ّي الراحل} 

يو�سي: 

�ألاّ  ي���ن  �لجامعياّ ب  و�لط����اّ ���رة  �لمفكاّ »...�لطبق���ة 

َيَدع���وا ق���راءة كت���ب الأ�شت���اذ العزي���ز )�ل�ضهي���د مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ���ري(، ول يجعلوها ُتن�ضى جراّ مطهاّ

ل�إ�ض�م،...

فق���د كان عالم���اً بالإ�ض����م و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 
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و�لمع���ارف �لإ�ض�مياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها ب� �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد قائ���د الثورة الإ�سالمّية �سماحة ال�سّيد علّي 

�س �لفك���رياّ لنظام  الخامنئ���ّي { ي�سف���ه باأّن���ه: »�لموؤ�ضاّ

���ة،... و�أناّ �لخطاّ �لفك���رياّ ل�أ�ضتاذ  ���ة �لإ�ض�مياّ �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س ل�أفكار �لإ�ض�مياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخط �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خ���طاّ �ل�ضهيد مطه���رياّ يعني خ���ط �لإ�ض�م  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

ت���ي �أن ل َتَدع���و� ك�م هذ� �ل�ضهيد �لاّذي هو ك�م  و�ضياّ

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ
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حول الكتاب

�لكامل«  »�لإن�ضان  كتاب  من  منتقاة  المحا�سرة  هذه 

لل�سهيد مرت�سى مطهرّي، ترجمة �سادق الخليلي، موؤ�س�سة 

البعثة � بيروت، الطبعة الثانية 1992م.
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المدار�س الفكرية 

للكمال الإن�ساني

وال�سوفّية  العقلّية  المدر�سة  روؤية  هي  ما   -1

لالإن�سان الكامل؟

2- ما هو راأي الإ�سالم باأ�سالة المعرفة العقلّية؟

3- ما هو تف�سير المدر�سة العقلّية لالإيمان؟

4- ما هي روؤية »بيكون« للعلم و«نيت�سه« للقّوة؟

ومن  القّوة  من  الإ�سالم  راأي  هو  ما   -5

ال�سعف؟

اإلى  القيمة  نمّو  يتحّول  اأن  يمكن  كيف   -6

اأنانّية؟

7- ما هو راأي الإ�سالم من مدر�سة المحّبة؟
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 تمهيد

تعّر�ست  اّلتي  الفكرّية  المدار�س  من  العديد  هناك 

لفكرة »�لإن�ضان �لكامل«، كما وتعّر�ست المدر�سة القراآنّية 

الإ�سالمّية لذلك، و�سنقوم بدرا�سة هذه المدار�س جميعها 

عار�سين في الأثناء الت�سّور الإ�سالمّي لالإن�سان الكامل.

1- �لمدر�ضة �لعقلياّة

جوهر  باعتباره  العقل  زاوية  من  الإن�سان  تلحظ  وهي 

الإن�سانّية. ويرى فال�سفة هذه المدر�سة ومنهم ابن �سينا اأّن 

الإن�سان الكامل هو الإن�سان الحكيم.

و�لحكمة على نوعين:

المرء  يحملها  اّلتي  الكّلية  الروؤية  تعني  وهي  نظرياّة:  �أ- 

يعلم  اّلذي  هو  الحكيم  فالإن�سان  ككّل،  الوجود  عن 
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الكلّية  والقوانين  تطّوره  ومراحل  ومنتهاه  العالم  مبداأ 

الخارجّية.  الم�سائل  بكّل  عاِلمًا  في�سبح  فيه،  ال�سائدة 

م�ضاهياً  اً  عقلياّ عاَلماً  �لإن�ضان  »�ضيرورة  وبتعبيرهم 

.» للَعالم �لعينياّ

ب- عملياّة: ُتعني ت�سلُّط الإن�سان على ِقواه وغرائزه، بحيث 

والإن�سان  عليه.  حاكمًة  ل  العقل  لحكم  منقادًة  تكون 

الكامل هو الجامع للحكمتين.

المدرسة العقلّية تحت المجهر

اإّن هذه المدر�سة تعتبر العقل جوهر الإن�سان وحقيقته، 

واأّما القوى الروحّية كالحّب وال�سهوة والغ�سب فهي اأدوات 

بيد الفكر والعقل، ويرى الفال�سفة الم�سلمون المتبّنون لهذه 

المدر�سة اأّن الإيمان اّلذي دعا القراآن الم�سلمين للتحّلي به 

يعني معرفة العالم معرفًة كّلية ل تف�سيلّية ومعرفة مبدئه 

ومنتهاه والنظام الحاكم فيه.

ولقد عار�ست هذه المدر�سة مدار�س اأخرى، كالمدر�سة 

ُتنكر  اّلتي  والأخبارّيين  الحديث  اأهل  ومدر�سة  العرفانّية، 
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هذه القيمة الكبيرة للعقل، والمدر�سة الح�سّية اّلتي ظهرت 

في الع�سر الحديث، واّلتي ترى اأّن الح�ّس هو الأ�سا�س في 

المعرفة الإن�سانّية، واأّن العقل تابع له فهو كالم�سنع وظيفُته 

 عن طريق الحوا�س ل اأكثر.
ٍ
تحليل ما يرده من مواٍد خام

أصالة المعرفة العقلّية

مو�سوٍع  على  ال�سوء  ت�سليط  المدر�سة  هذه  في  وينبغي 

مهمٍّ جّدًا ومعرفة راأي الإ�سالم فيه، وهو »�أ�ضالة �لمعرفة 

�لعقلياّة«، اأي هل يمكن العتماد على المعرفة العقلّية؟ وهل 

العقل قادٌر فعاًل على اكت�ساف حقائق العالم والوجود؟

على  العقل  قدرة  في  ُت�سّكك  المدار�س  من  فالكثيُر 

اأّما  المعرفة والكت�ساف، ولذلك ل تمنحه منزلًة عظيمًة. 

الإ�سالم فاإّنه يمنح العقل قيمًة ل ي�ساهيه فيها اأّي ديٍن اأو 

والم�سيحّية  الإ�سالم  بين  مقارنة  وباأدنى  اأخرى،  مدر�سٍة 

يظهر هذا الأمر جلّيًا.

فالم�سيّحية ترى للعقل حّق التدّخل في اأموٍر كثيرٍة، ولكن 

تحّرم عليه الدخول في منطقة الإيمان، ولي�س له اأن ي�ساأل 

ويجيب، ووظيفة رجال الدين �سّده عن الدخول فيها.



14

املدارس الفكرّية للكمال اإلنسايّن

اإّنه ل يحّق  بل  تمامًا،  الأمر  الإ�سالم فينعك�س  واأّما في 

اأّي  اأ�سول الدين، فال ي�سّح من  ل في  اأن يتدخَّ لغير العقل 

اإن�سان اأن يعتنق التوحيد بال دليل، اأو عن طريق التقليد اأو 

 راآه، والمطلوب اأن يكون اإيمانه نتيجة التحقيق 
ٍ
بوا�سطة منام

الم�ستند اإلى الدليل والبرهان.

اأحاديث  اأّن  كما  العقل،  يذكر  يفتاأ  ل  الكريم  والقراآن 

المع�سومين مليئة بالكالم عن اأهمّية العقل، ويكفي الرجوع 

ذلك،  لمالحظة  الكافي  اأ�سول  كتاب  الأّول من  الباب  اإلى 

المت�سّمن لأحاديث كثيرة تدافع  العقل  حيث �سنجد كتاب 

الحديث  بذكر  ونتبّرك  ومنزلته،  اأهمّيته  وتبرز  العقل  عن 

التالي:

مو�سى  الح�سن  اأبو  لي  قال  قال:  الحكم  بن  ه�سام  عن 

ر  ب�ضاّ وتعالى  تبارك  �هلل  �إناّ  ه�ضام  »يا   :Q جعفر  بن 

�أهل �لعقل و�لفهم في كتابه فقال: {ہ ہ   ہ ہ 

ۓ  ۓ  ے  ھے   ھ  ھ  ھ 
تبارك  �هلل  �إناّ  ه�ضام  يا   .

(1(
ۇ} ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ 

)1( �سورة الزمر، الآيتان: 17ـ 18.
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�لنبياّين  وَن�َضر  بالعقول،  �لحجج  للنا�س  �أكمل  وتعالى 

بالبيان، ودلاّهم على ربوبياّته بالأدلاّة...

ة ظاهرة و�أخرى  تين: حجاّ »يا ه�ضام �إناّ هلل على �لنا�س حجاّ

ة R واأّما  ا �لظاهرة فالر�ضل و�لأنبياء و�لأئماّ باطنة، فاأماّ

.
)1(

�لباطنة فالعقول...«

فهل يوجد تعظيم للعقل اأكبر من ذلك؟!

اإلسالم والمعرفة العقلّية

نعم اإّن الإ�سالم يرى العقل حّجًة يمكن العتماد عليها، 

وهو يّتفق بهذا المقدار مع المدر�سة العقلّية، اإّل اأّنه يختلف 

معها في جعلها اإّياه الأ�سا�س وجوهر الإن�سانّية، وفي جعلها 

ما �سواه اأداًة بيده، وفي تف�سيرها لالإيمان باأّنه معرفٌة باهلل 

ور�سله ومالئكته واليوم الآخر فح�سب.

الإن�سانّية،  وجود  من  مهّم  جزء  الإ�سالم  في  العقل  اإّن 

اإّنه ميل وت�سليم  اأعمق بكثير من المعرفة،  اأّن الإيمان  كما 

وخ�سوٌع ومحّبة واعتقاد، ول يكفي مجّرد العلم والمعرفة، 

)1( اأ�سول الكايف، ج 1، كتاب العقل واجلهل، احلديث 12.
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الإيمان،  كّل  لي�ست  اأّنها  اإّل  الإيمان  اأركان  اأحد  كانت  واإن 

ه ول يميل اإليه فهل ُيقال اإّنه  فقد يعلم المرء ب�سي ٍء ول يحبَّ

موؤمن به؟!

بالإ�سالم  ون  مخت�سّ ال�سهيونّي  الكيان  في  كثيرون 

الإ�سالم  يحّبون  باأّنهم  ُيقال  فهل  العربّي  العالم  وب�سوؤون 

ويوؤمنون به؟! والواقع اأّنهم ين�سبون له العداء.

اأكثر  اهلل  يعرف  فهو  ال�سيطان،  هو  الآخر  والنموذج 

يعرف  وهو  ال�سنين،  اآلف  اهلل  عبد  فقد  الكثيرين،  من 

يعرف  وهو  كذلك.  المالئكة  �سّف  في  كان  فقد  مالئكته 

تعالى حكايًة عنه:  الآخر. قال  باليوم  ويعتقد  اأي�سًا  ر�سله 

كّل  مع  ولكن   
)1(

ڃ} ڃ    ڃ     ڄ  ڄ  {ڄ 

ۆ  ۇ  ۇ    ڭ      {ڭ  بالكفر  القراآن  ينعته  ذلك 

.
)2(

ۆ}
لكان  والمعرفة  العلم  مجّرد  يعني  الإيمان  كان  لو 

معاندًا  كان  لّما  ولكّنه  الإيمان،  بو�سف  جديرًا  ال�سيطان 

)1( �سورة احلجر، الآية: 36.

)2( �سورة �س، الآية: 74.
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يتحّرك  ول  بها  م�سلٍِّم  بها- غير  معرفته  - رغم  للحقيقة 

باتجاهها كان م�ستحّقًا لو�سف الكفر.

نقاط في سجّل مدرسة العقل

ل به للمعرفة والوثوق بها. 1- اإّن العقل حّجٌة يمكن التو�سّ

2- لي�س العقل وحده هو جوهر الإن�سان.

3- اإّن الإيمان ل يعني العلم والمعرفة فقط بل هو اأكبر من 

ذلك.

أصالة اإليمان

ولعّل هذه النقطة الثالثة بحاجٍة اإلى بع�س التو�سيح:

ذاته  بحّد  اأّنه  يعني  اأ�سيل  ما  �سيئًا  اإّن  نقول  عندما 

المنزل  فجدران  وو�سيلٌة،  غايٌة  اأّنه  ل  وهدف،  مطلوٌب 

وال�سقف والنوافذ هدٌف ل�ساحب العمار فهي اأموٌر اأ�سيلٌة، 

فالقواعد  للبناء،  قواعد  بدون  هذا  هدفه  ق  ُيحقَّ ل  ولكن 

لي�ست اأ�سيلًة لأّنها غير مطلوبٍة لذاتها. واإذا ات�سح الفرق 

بين الأ�سيل وغيره ن�ساأل:
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هل الإ�سالم عندما يطرح ق�سّية الإيمان باهلل ومالئكته 

اأ�سيلُة في  اأّنها  اأ�سا�س  ور�سله واليوم الآخر، يطرحها على 

الروؤية الإ�سالمّية، اأم اأّنها غير اأ�سيلٍة ومجّرد قواعد للبناء، 

والغاية كّل الغاية في العمل لي�س اإّل؟

قبول  في  اأ�سا�س  �سرٌط  وهي  اأ�سيلٌة  اأّنها  ال�سحيح 

اأّي  اإلى  ي�سل  لم  الإيمان  عن  العمل  جّردنا  ولو  الأعمال، 

ولو  كما  الإيمان،  وهو  الأ�سا�س  ل�سرطه  فاقد  لأّنه  نتيجة 

جّردنا الإيمان عن العمل لم يبق اأثر لالإيمان. يقول تعالى: 

 ويقول 
)1(

پ پ ڀ  ڀ ڀ ...}  ...}

:Q اأمير الموؤمنين

 للقلوب، 
(((

»�إناّ �هلل �ضبحانه وتعالى جعل �لذكر ج�ًء

، وتنقاد 
(((

، وتب�ضر به بعد �لع�ضوة
(((

ت�ضمع به بعد �لوقرة

ت �آلوؤه في �لبرهة بعد  به بعد �لمعاندة، وما برح هلل عزاّ

)1( �سورة الع�سر، الآية: 3.

)2( جال ال�سيف اأزال عنه ال�سداأ.

)3( الوقرة: ثقٌل يف ال�سمع.

)4( الع�سوة: �سعف الب�سر.
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 في فكرهم، 
(((

، عباد ناجاهم 
(1(

�لبرهة، وفي زمان �لفتر�ت

.
)3(

وكلاّمهم في ذ�ت عقولهم...«

منظور  في  الكامل  الإن�سان  اأّن  م  تقدَّ مّما  ن�ستنتج 

لي�س  اإّنه  الإ�سالم،  منظور  من  ناق�ُس  اإن�سان  الفال�سفة 

�سوى تمثال من المعرفة، اإّنه يعلم كّل �سيء ولكّنه خاٍل من 

الإيمان؛ من الت�سليم والمحّبة.

 )- �لمدر�ضة �ل�ضوفياّة

الع�سق  ومتعّلق  الع�سق،  زاوية  من  الإن�سان  تلحظ  وهي 

حركٍة  في  الإن�سان  اأّن  ترى  وهي  تعالى،  اهلل  هو  فيها 

معنوّيٍة دائمٍة نحو اهلل {ڦ  ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ 

.
)4(

ڃ    ڃ}
اأفقّيًة.  لتنتهي  اهلل  باتجاه  �سعودّيًة  الحركة  وتبداأ هذه 

للعقل  ل  للروح  هو  المدر�سة  هذه  في  الف�سل  والقول 

جوهر  هي  اّلتي  الروح  بيد  اأداة  العقل  اإّن  بل  والبرهان، 

)1( زمان اخللّو من الأنبياء.

)2( خاطبهم يف فكرهم.

)3( نهج البالغة، اخلطبة 222.

)4( �سورة الن�سقاق، الآية: 6.
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على  م  فيقدَّ الع�سق  عالم  من  الروح  اأّن  وبما  الإن�سانّية، 

العقل، والغاية الق�سوى هي الفناء في اهلل.

المدرسة الصوفّية تحت المجهر

نتعّر�س  المدر�سة  هذه  من  الإ�سالمّية  الروؤية  لتو�سيح 

لخم�س نقاط مهّمة:

�لأولى: �لإ�ض�م يقبل �لقلب

يلتفت  اإّنه  العقل،  يحتقر  ول  القلب  يقبل  الإ�سالم  اإّن 

مع  ي�سطدم  وبهذا  �سواء،  حدٍّ  على  والباطن  الظاهر  اإلى 

للباطن دون  اهتمامها  ُجلَّ  اّلتي تعطي  ال�سوفّية  المدر�سة 

الظاهر وللفرد دون المجتمع.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ  } : ل���ى تعا ل  يق���و

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ ڀ  پ       پ 
ڤ  ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ ٿ  ٿ  
ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ  ڤ 
چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ ڇ   ڇ   ڇ 
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.
)1 (

{ ڑ ژ  ژ  ڈ  ڈ 
 P لح���ظ الح����سّ الجتماع���ي الموج���ود عن���د النبّي

واأتباع���ه. اإّنه���م يقف���ون بقّوٍة و�سالب���ٍة في مواجه���ة اأعداء 

الحقيق���ة، ولكّنه���م ُرَحَم���اُء فيم���ا َبْيَنُه���ْم ويعطف���ون عل���ى 

بع�سه���م. وهذا الح����سّ ل يلغي �سيرهم المعن���وّي نحو اهلل 

تعالى بل تراهم يكثرون ال�سجود والركوع. ويلّحون في طلب 

مر�ساة اهلل لعدم اقتناعه���م باأعمالهم واتهامهم لأنف�سهم 

على الدوام.

باعتبارهم  الحّجة|  الإمام  اأ�سحاب  �سفات  وهذه 

نماذج للم�سلم الكامل »رهباٌن في �لليل ليوٌث في �لنهار«.

�لثانية: �ل�ضوفياّة ت�ضتهين بالعقل

ت�ستهين هذه المدر�سة بالعقل، بل ويتعّجب ال�سوفّية من 

روؤية حكيٍم ذي مكانٍة �سامية.

كبار  اأحد  التقى  �سينا  ابن  الرئي�س  ال�سيخ  اأّن  ُيروى 

المت�سّوفة »�أبا �ضعيد �أبا �لخير« وقد اختليا معًا ثالثة اأّيام. 

)1( �سورة الفتح، الآية: 29.
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الآخر.  راأيه في  �ُسئل كلُّ واحٍد منهما عن  افترقا  اأن  وبعد 

فقال ابن �سينا: »�إناّه يرى ما نعرفه«. وقال اأبو �سعيد: »�إناّ 

ما نر�ه نحن ي�ضل �إليه هذ� �لأعمى بع�ضاه«. لحظ مدى 

التحقير اّلذي يكّنه ال�سوفّي للعقل.

هل ينسجم اإلسالم مع هذه الرؤية؟

من الوا�سح اأّن الإ�سالم ل ين�سجم مع هذه الروؤية، ويكفي 

لمدر�سة  تقييمنا  عند  تقّدم  ما  مراجعة  ذلك  لمالحظة 

ر عنه عند  العقل، بل اإّن اأمير الموؤمنين Q واّلذي ُيعبَّ

اإذا  »قطب �لعارفين«  ب�  رجال الت�سّوف �سيعّيهم و�سنّيهم 

بل  بالعقل،  مطلقًا  ي�ستهين  ل  اأّنه  لوجدنا  كلماته  راجعنا 

نجده اأحيانًا فيل�سوفًا يقوم بال�ستدللت العقلّية بما ل يبلغ 

�ساأوه اأعظم الفال�سفة.

�لثالثة: تهذيب �لنف�س

ترى هذه المدر�سة اأّن تهذيب النف�س هو ال�سبيل للو�سول 

اإلى مرحلة الإن�سان الكامل. ولمزيد من التو�سيح �سنتحّدث 

عن »�أنا« الإن�سان الحقيقّية واأّنها ما هي؟
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اأّما  وروحه.  نف�سه  هي  الإن�سان  »�أنا«  اأّن  الفل�سفة  ترى 

حيث  ذلك،  من  اأعمق  اإلى  فيذهب  الحديث  النف�س  علم 

وهي  الباطنة  »�أنا«  ق�سمين:  اإلى  تنق�سم  »�أنا«  اأّن  يرى 

غائبة عن ح�ّس الإن�سان. و »�أنا« الظاهرة وهي اّلتي ي�سعر 

الإن�سان. بها 

»�أنا«  اإّن  فيقول  الراأيين،  كال  على  فيتفّوق  العرفان  اأّما 

اهلل،  اكت�ساف  عند  اكت�سافها  يمكن  الحقيقّية  الإن�سان 

وبتعبير اآخر اإّن �سهود الأنا ل يختلف عن �سهود »�هلل«. يقول 

تعالى: {ڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ    

.
)1(

چ چ}
ومن هنا فكّلما كان التفات الإن�سان اإلى اأعماقه وت�سفية 

اأقدر  كان  كّلما  اأكبر،  اأكمل  اإن�سان  اإ�سراف  تحت  باطنه 

على الو�سول اإلى الكمال. ونهاية الطريق عند العارف هو 

ى         {ى  ورّبه:  ال�سالك  بين  حجاب  ل  حيث  اإلى  الو�سول 

 ،
)2(

ۈئ} ۆئ  ۆئ       ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  

)1( �سورة احل�سر، الآية: 19.

)2( �سورة العنكبوت، الآية: 5.
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من  عاَلمًا  ي�سبح  حيث  اإلى  �سي�سل  اإّنه  يقول  ل  فالعارف 

الفكر بل اإّنه �سي�سل اإلى مركز العالم والوجود.

 .
)1(

{ ڃ  ڃ     ڃ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  {ڦ  

اأ�سماء  فيه جميع  تتجّلى  الإن�سان مظهرًا  �سي�سير  وحينها 

اهلل و�سفاته. و�سيكون له كّل �سي ء مع اأّنه ل يريد �سيئًا لأّنه 

م�سغوٌل بما هو فوق كّل �سي ء.

هذا هو الإن�سان الكامل في العرفان فما هي وجهة نظر 

الإ�سالم؟

ل �سّك اأّن الإ�سالم اأولى م�ساألة تهذيب النف�س وتزكيتها 

ق�َسمًا  ع�سر  اأحد  تعالى  اهلل  ُيق�سم  اأن  فبعد  كبرى.  اأهمّيًة 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  {ڦ   يقول:  متواليًا 

.
)2(

ڃ}
�أربعين  هلل  �أخل�س  »من   :P الأكرم  الر�سول  ويقول 

.
)3(

�ضباحاً جرت ينابيع �لحكمة من قلبه على ل�ضانه«

)1( �سورة الن�سقاق: الآية: 6.

)2( �سورة ال�سم�س، الآيتان: 9ـ 10.

)3( �سفينة البحار، مادة خل�س.
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والإخال�س يعني اأن تكون حياة الإن�سان كّلها في �سبيل 

الهوى.  اتباع  عن  منّزهة  تعالى،  �سخطه  عن  بعيدًة  اهلل، 

ينابيع  تدّفقت  �سباحًا  اأربعين  لذلك  الإن�سان  فق  وِّ فاإذا 

ي�سمى  ما  ل�سانه وهذا هو  باطنه وجرت على  المعرفة من 

بالعلم اللدنّي.

ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  {ڇ 

هذا  تحّقق  في  ي�سترط  ول   .
)1(

ژ} ڈ  ڈ  ڎ 
 Q علّي  �سمع  فقد  نبّيًا  المرء  يكون  اأن  اللدنّي  العلم 

ولم  والملكوت  الغيب  عالم  من   P اهلل  ر�سول  �سمعه  ما 

»ولقد �ضمعت رناّة �ل�ضيطان حين نزل �لوحي  يكن نبّيًا: 

فقال:  �لرناّة؟  هذه  ما  �هلل  ر�ضول  يا  فقلت   .P عليه 

هذ� �ل�ضيطان قد �أياّ�س من عبادته. �إناّك ت�ضمع ما �أ�ضمع 

و�إناّك  وزير  ولكناّك   ، بنبياّ ل�ضت  �أناّك  �إلاّ  �أرى،  ما  وترى 

.
)2(

لعلى خير«

)1( �سورة الكهف، الآية: 65.

)2( نهج البالغة، اخلطبة 190.
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ك�مكم  ف��ي  تكثير  »ول���ول   :P الأك���رم  النبّي  يقول 

وت���م���زي���ٌج ف���ي ق��ل��وب��ك��م ل���ر�أي���ت���م م���ا �أرى ول�����ض��م��ع��ت��م ما 

.
)1(

�أ�ضمع«

اأحيانًا ويغفل  اأّن الكثير مّنا يقع في المع�سية  نعم لول 

عن نف�سه ل�سافح المالئكة ولم�سى على وجه الماء.

يقول الإمام علّي Q متحّدثًا عن �سفات ال�سالك نحو 

 ،
(((

جليله دقاّ  حتاّى   ،
(((

نف�ضه و�أمات  عقله،  �أحيا  »قد  ه:  ربِّ

له  فاأبان  �لبرق،  كثير  لمع  له  وبرق   ،
(((

غليظه ولطف 

 �إلى باب 
(((

�لطريق، و�ضلك به �ل�ضبيل، وتد�فعته �لأبو�ب 

�ل�ض�مة، ود�ر �لإقامة، وثبتت رج�ه بطماأنينة بدنه في 

.
)6(

قر�ر �لأمن و�لر�حة، بما ��ضتعمل قلبه، و�أر�ضى ربَّه«

على  دلياًل  الأثر  يكون  ل  حيث  اإلى  ال�سالك  ي�سل  هنا 

واأظهر عنده من  اأجلى  تعالى  الحّق  ر بل يكون  الموؤثِّ وجود 

)1( معراج ال�سعادة.

)2( بكّفها عن �سهواتها.

)3( نحل بدنه.

)4( تلطفت اأخالقه و�سفت نف�سه.

 اإىل اآخر من مقامات الكمال.
ٍ
)5( ما زال ينتقل من مقام

)6( نهج البالغة، اخلطبة 220.
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نف�سه، كما قال الإمام الح�سين Q: »�أيكون لغيرك من 

متى  لك؟  �لمظهر  هو  يكون  حتاّى  لك  لي�س  ما  �لظهور 

غبت حتاّى تحتاج �إلى دليل يدلاّ عليك، ومتى َبُعدت حتاّى 

تكون �لآثار هي �لاّتي تو�ضل �إليك؟ عميت عيٌن ل تر�ك 

.
)1(

عليها رقيبا«

االعتراض على المدرسة الصوفّية

بالعتماد  الو�سول  �سبيل  تح�سر  المدر�سة  هذه  ولكّن 

على القلب فقط، اأو فقل مركز الع�سق والمع�سوق الحقيقّي 

مع�سوقه  اإلى  ي�سل  اأن  الإن�سان  اأراد  واإذا  تعالى.  اهلل  هو 

ز فقط على  فعليه اأن ي�سع ال�ستدلل والبرهان جانبًا ويركِّ

تهذيب نف�سه وال�سيطرة على خواطره، بحيث ل ي�سمح لغير 

اأعماق  اأن ي�سكن فوؤاده وعقله وعندها �سيجد اهلل في  اهلل 

نف�سه.

اهلل   يدعو  كان  رجٍل  رمزّية عن  ًة  ق�سّ  » »مولوياّ يحكي 

�سبحانه دائمًا اأن يوّفقه للعثور على كنٍز. وفي اإحدى الليالي 

)1( من دعائه Q يف يوم عرفة.
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راأى في منامه رجاًل ُيبلغه اأّنه ماأمو باإر�ساده اإلى كنٍز معّين. 

في�سف له مكانًا ويطلب منه الذهاب اإليه ومعه قو�س و�سهم، 

 ال�سهم وحيثما ي�سقط فاإّنه �سيجد الكنز.
ِ
وهناك فليرم

راآه. وفعاًل قام بتنفيذ ما  ا�ستيقظ الرجل م�سرورًا بما 

المعّين  المكان  اإلى  و�سل  عندما  اأّنه  اإّل  به  الرجل  اأمره 

التفت اإلى اأّن الرجل لم يحّدد له اتجاه رمي ال�سهم، فقام 

الكنز  اإلى  للو�سول  يوّفقه  اهلل  لعّل  القبلة  باتجاه  برميه 

ال�سهم،  �سقوط  الكنز في مو�سع  يجد  لم  ولالأ�سف  اأّنه  اإّل 

وا�ستمّر  اأي�سًا  الكنز  يجد  ولم  اآخر  اتجاٍه  في  برميه  فقام 

على هذا المنوال اإلى اأن اأنهكه التعب، فذهب اإلى الم�سجد 

باكيًا معاتبًا هلل تعالى على عدم اإر�ساده لمكان وجود الكنز، 

برمي  ياأمره  لم  اأّنه  واأبلغه  ثانيًة  الرجل  جاءه  المنام  وفي 

ويقوم  ي�ساء.  حيث  يقع  يتركه  اأن  عليه  واإّنما  بقّوة  ال�سهم 

ثانيًا بتنفيذ ما اأمره الرجل، ويقع ال�سهم عند قدميه فيقوم 

ته بما ترجمته: بالحفر ويجد الكنز. ويختم مولوي ق�سّ

ال����وري����د ح���ب���ل  م����ن  اأق��������رب  ال����ح����ّق  اإّن 

ول����ك����ّن����ك رم����ي����ت ����س���ه���م ف����ك����رك ب���ع���ي���دًا
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ۀ  ڻۀ  {ڻ  ت��ع��ال��ى  ق���ول���ه  اإل�����ى  ي�����س��ي��ر  اإن�����ه 

.
)1(

ہ}

اإلسالم والمدرسة العرفانّية

المدر�سة  مع  ين�سجم  الإ�سالم  اأّن  ذكرناه  مّما  يّت�سح 

يختلف  اأّنه  اإّل  كبير،  حدٍّ  اإلى  النقطة  هذه  في  العرفانّية 

معها في عدم ا�ستهانته بالعقل والطبيعة. بل اإّنه ي�سع اآيات 

الآفاق والأنف�س متجاورين معًا، على اأ�سا�س اأّن كليهما مراآة 

اهلل �سبحانه. يقول تعالى: {وئ  وئ ۇئ ۇئ 

ی  ىئ  ىئ  ېئىئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ 
.

)2(

ی ی ی          جئ حئ}
�لر�بعة: ع�قة �لإن�ضان بالدنيا؟

الطير  كعالقة  هي  بينهما  العالقة  اأّن  المت�سّوفة  يرى 

بالقف�س ويو�سف بالبئر. يقول اأحدهم مخاطبًا الإن�سان »يا 

يو�ضف م�ضر فلتخرج من �لبئر«. اإّل اأّن الإ�سالم يرى اأّن 

العالقة بينهما هي عالقة الفاّلح باأر�سه والعابد بم�سجده. 

)1( �سورة الذاريات، الآية: 21.

)2( �سورة ف�سلت، الآية: 53.
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و�سيلة  اأّنها  اإّل  الفالح  غاية  لي�ست  الأر�س  اأّن  �سحيح 

ل�ستخراج الرزق، ولذا فاإّنه يقوم بحرثها وبذرها ليقوم بعد 

ذلك بالح�ساد. والدنيا هكذا حالها فاإّنها مزرعة الآخرة.

بذّم  وبداأ   Q علّي  الإمام  اإلى  جاء  رجاًل  اأّن  يروى 

الدنيا فاأراد الإمام Q اأّن ينّبهه اإلى اأّن ما ينبذه الإ�سالم 

 :Q هو حّب الدنيا وعبادتها ل كّل ما يتعّلق بها. يقول 

باأباطيلها!  �لمغتراّ بغرورها، �لمخدوع  �م للدنيا  �لذاّ »�أياّها 

هي  �أم   ،
(1(

عليها م  �لمتجراّ �أنت  ها؟  تذماّ ثماّ  بالدنيا  �أتغتراّ 

تك؟  غراّ متى  �أم   ،
(((

��ضتهوتك  متى  عليك؟  مة  �لمتجراّ

هاتك تحت   �أم بم�ضاجع �أماّ
(((

 �آبائك من �لبلى
(((

�أبم�ضارع 

قها، ود�ر عافيٍة  �لثرى؟ )...( �إناّ �لدنيا د�ر �ضدق لمن �ضداّ

ود�ر موعظٍة  منها،  د  تزواّ لمن  غنًى  ود�ر  عنها،  فهم  لمن 

�أحباّاء �هلل، وم�ضلاّى م�ئكة �هلل،  �تاّعظ بها. م�ضجد  لمن 

.
)5(

ومهبط وحي �هلل، ومتجر �أولياء �هلل ...«

)1( جتّرم عليه: اأّدعى عليه اجُلرم اأي الذنب.

)2( ا�ستهواه: ذهب بعقله واأذّله فحّيه.

)3( جمع م�سرع وهو مكان ال�سقوط.

)4( الفناء بالتحّلل.

)5( نهج البالغة، احلكمة: 131.
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نف�س  اأّن  الإ�سالم  قبل  الفال�سفة  بع�س  اعتقد  لقد 

حيث  الدنيا  اإلى  بها  جي ء  اأّنه  اإّل  كاملًة،  ُخِلقت  الإن�سان 

على  تعمل  اأن  فعليها  ولذا  بالبدن،  وتقييدها  اأ�سرها  تّم 

تحطيم �سجنها والعودة اإلى حالتها الأ�سلّية. ولكّن الإ�سالم 

»�ضدر  الفيل�سوف الكبير  الروؤية، وقد ا�ستفاد  يرف�س هذه 

�لمتاألاّهين« من اإحدى اآيات القراآن الكريم ما يناق�س هذه 

وروحانّية  الحدوث  ج�سمانّية  النف�س  باأّن  وقال  النظرّية، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  {گ  البقاء: 

ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

)1(

ۆ ۆ}
فالماّدة الطبيعّية قد �سّيرها اهلل �سيئًا اآخر. �سحيح اأّن 

النف�س مجّردة في ذاتها اإّل اأّنها وليدة الماّدة، والطبيعُة اأّم 

لها، وعلى النف�س اأن تتكامل في ح�سن اأّمها، حّتى ت�سل اإلى 

مرحلٍة تعرج منها، واأّما اإذا خلدت النف�س اإلى الأر�س فاإّن 

)1( �سورة املوؤمنون، الآيات: 12ـ 14.
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ماأواها جهّنم، وما اأدراك ما هي؟:

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڦ  

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  
.

)1(

ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}

�لخام�ضة: قتل �لنف�س

يهدف ال�سوفّية من الحديث عن »قتل �لنف�س« الإ�سارة 

بالأنانّية  ت�ساب  ل  حّتى  واإذللها،  تحطيمها  �سرورة  اإلى 

والعجب.

واأّما الإ�سالم فاإّنه يمّيز بين مرتبتين للنف�س، ففي الوقت 

اّلذي يعمل فيه على تحطيم اإحداهما، فاإّنه يعمل على اإحياء 

الأخرى. اأّما الأولى فهي اّلتي ُتمّثل الأنانّية و�سائر الخ�سال 

الدنّية، و�سيّت�سح فيما بعد من هي النف�س اّلتي يعمل على 

بجهاد  التحطيم هذا  اأ�سلوب  الإ�سالم عن  ر  ويعبِّ اإحياءها 

جهاد  عن  الحديث  من  الت�سّوف  في  ورد  ما  وكّل  النف�س. 

النف�س فاإّنه ماأخوذ من الإ�سالم. يقول النبّي P: »�أعدى 

عدواّك نف�ضك �لاّتي بين جنبيك«.

)1( �سورة القارعة، الآيات: 6ـ 11.
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كيف تكون نفس اإلنسان أعدى أعدائه؟

اإليه  اأح�سنت  اإذا  عدٍو  اأّي  باأّن  فة:  �لمت�ضواّ �أحد  يجيب 

واأكرمته �سينقلب حاله من العدواة اإلى ال�سداقة، �سوى نف�سك 

اّلتي بين جنبيك فاإّنك كّلما اأكرمتها ازدادت لك عداًء.

ف معاً على  من �لخ�ضال �لاّتي يتاّفق �لإ�ض�م و�لت�ضواّ

منافية  اأنانيٍة  كّل  هل  ولكن  الذات.  وحّب  الأنانّية  نبذها: 

لالأخالق؟

اإلى  الإن�سان  اأعمال  م  نق�سِّ ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

ثالثة اأق�سام:

الإن�سان  بها  ياأتي  اّلتي  الأعمال  وهي  اأخالقّية:  اأعمال   -1

وحاله اأرفع من الحيوان.

بها  ياأتي  اّلتي  الأعمال  وهي  لالأخالق:  منافية  اأعمال   -2

الإن�سان وحاله اأدنى من الحيوان.

3- اأعمال ل عالقة بها بالأخالق اأ�سا�سًا.

ومعي�سته  نف�سه  في  اإّل  يفّكر  ل  اإن�سانًا  �ساهدنا  لو  مثاًل 

وكيفّية اإ�سباع بطنه فاإّنه اأ�سبه ما يكون بالطيور والأغنام، 
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ول ُيعتبر عمله والحال هذه منافيًا ول موافقًا لالأخالق بل 

اإّنه م�سروع ل غبار عليه.

اإّل اأننا اأحيانًا نرى بع�س النا�س يقعون فري�سة الحر�س 

بال  والكتناز  الجمع  اأجل  من  قواهم  وي�سّخرون  والطمع، 

حدود، واإذا �سئلوا العطاء امتنعوا �ُسّحًا وبخاًل. هوؤلء مبتلون 

رقيب  ول  ح�سيب  بال  المال،  حّب  عنوانه  نف�سّي  بمر�ٍس 

ُدُق على عملهم اأّنه مناٍف لالأخالق،  عقلّي اأو �سرعّي، وي�سْ

لأّنهم انحدروا في �سلوكهم اإلى دون م�ستوى الحيوان. وما 

اأكثر الأمرا�س النف�سّية اّلتي قد ي�ساب المرء بها كالبخل 

قد  الإن�سان  غير  اآخر  حيوان  يوجد  ول  والتكبُّر،  والح�سد 

هو  الأمرا�س  هذه  م�سدر  اأّن  العجيب  ومن  بها.  يبتلى 

الإن�سان ذاته عندما يخادع نف�سه!.

ے  ھھ   ھ  ھ  ہ  ہ  {ہ  تعالى:  يقول 

ۈ   ۆ   ۆ     ۇۇ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
حالة  اإلى  ي�سير  لت«  »�ضواّ تعبير  اإّن   .

)1(

ۈ}
نف�سّية دقيقة تعني خداع الإن�سان لنف�سه، ويتّم ذلك عندما 

)1( �سورة يو�سف، الآية: 83.
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تبغي النف�س �سيئًا فاإّنها ت�سرع في تجميله واإيجاد المبّررات 

الخاطئة للح�سول عليه. وقد تنّبه الت�سّوف مبكرًا ا�ستلهامًا 

من القراآن الكريم اإلى هذه المكائد اّلتي تقوم بها النف�س 

لإيقاع ذاتها بها قبل الآخرين.

تدخل  اّلتي  كالأفعى  الإن�سان  نف�س  اإّن  المت�سّوفة  يقول 

في ف�سل ال�ستاء في �سباٍت عميق، فال تتحّرك ولو حّركتها، 

�سابق  دون  ومن  وفجاأًة  ْت،  �سَ وُروِّ ا�ستكانت  قد  اأّنها  فتظّن 

راأ�سًا على عقب  ال�سم�س تنقلب  اإنذاٍر عندما تح�ّس بدف ء 

اإلى حيواٍن مفتر�س.

النف�س  علم  ل  تو�سَّ مّما  للنف�س  الدقيق  الت�سوير  وهذا 

الأمور  بع�س  اإّن  يقول  اإّنه  معه.  ين�سجم  ما  اإلى  الحديث 

اأعماق  في  ب  تتر�سَّ قد  وغيرها  والح�سد  والكبر  كالعجب 

النف�س بحيث ل ي�سعر بها الإن�سان اأ�ساًل. وفجاأًة عند تحّقق 

اإلى  �ساحبها  يدفع  مّما  النف�س،  في  تظهر  الظروف  بع�س 

التعّجب والت�ساوؤل عن م�سدرها.

دائم  يكون  اأن  ينبغي  الإن�سان  اأّن  ذلك  من  ن�ستفيد 

المراقبة والمجاهدة لنف�سه، واأّل يطمئّن اإليها. يقول تعالى:
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ې  ې    ې  ې  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  ۋ   ۋ  {ٴۇ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
.

)1(

ۈئ ۈئ ېئ ېئ   }
ڀ    پ ڀ     ڀ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ ٻ   }
الواثق من  وهو   Q يو�سف   .

)2(

ڀٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ}
ڀ}  ڀ    ڀ  ڀ      پ  پ  پ  {پ  يقول  نف�سه 

اأي اإّن النف�س على درجٍة من التعقيد بحيث اإّن �ساحبها قد 

ينغرُّ بها، ولذلك فعلى الموؤمن اأن ل يركن اإلى نف�سه ويعتمد 

ل على اهلل تعالى فقط. عليها، بل عليه اأن يتوكَّ

الجهاد  باأّن  الت�سريح  ال�سريف  الحديث  في  ورد  ولقد 

اأبي  بين جنبيه. فعن  اّلتي  نف�سه  الإن�سان  الأكبر هو جهاد 

عبد اهلل Q اأّن النبّي P بعث �سرّية فلّما رجعوا قال: 

»مرحباً بقوم ق�ضو� �لجهاد �لأ�ضغر وبقي عليهم �لجهاد 

قال:  �لأكبر؟  �لجهاد  وما  �هلل،  ر�ضول  يا  فقيل:  �لأكبر، 

جهاد �لنف�س«.

)1( �سورة النازعات: الآيات: 37ـ 41.

)2( �سورة يو�سف، الآية: 53.
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اإلسالم والتصّوف وجهاد النفس؟

هنا يبرز الختالف بين الإ�سالم والت�سّوف في روؤيتهما 

كبار  بع�س  كلمات  في  نجد  النف�س، حيث  لمعنى مجاهدة 

ير�سى  ل  اّلتي  ال�ساّقة  الريا�سات  لبع�س  فر�سًا  ال�سوفّية 

الإ�سالم بها. وتنق�سم هذه الريا�سات اإلى نوعين:

ل: الريا�سة الج�سمّية من قبيل الأكل والنوم القليل  �لأواّ

وما �سابههما من الريا�سات اّلتي ُيراد منها اإذاقة الج�سم 

بع�س ال�سعاب.

بخالف  العمل  منها  وُيراد  الروحّية  الريا�سة  �لثاني: 

المت�سّوفة  بع�س  يفعله  ما  ذلك  ومن  النف�س،  تهوى  ما 

يناق�س  اأ�سلوب  وهو  والتقريع،  اللوم  لأ�سلوب  اتباعهم  في 

الرياء. فكما اأّن المرائي يكون فا�سدًا في باطنه متظاهرًا 

متظاهرًا  باطنه  في  �سالحًا  يكون  اللّوام  فاإّن  بال�سالح، 

بالف�ساد فهو ل ي�سرب الخمر، اإّل اأّنه يتظاهر ب�سربها، ول 

يتلّب�س  فهو  بارتكابه.  ُيوحي  ما  يفعل  اأّنه  اإّل  الزنا  يرتكب 

بالدناءة ول يوجد عنده معنى للعّزة والإباء، والغر�س من 

وراء كّل ذلك هو تحطيم النف�س واإذللها و�سلبها �سعورها 
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ة والإباء. بالعزَّ

المت�سّوفة،  م�سايخ  اأحد  عن  الحديد  اأبي  ابن  ينقل 

ما  بقدر  حياته  في  يفرح  لم  اأّنه  الأدهم،  اإبراهيم  وُيدعى 

فرح في ظروف ثالثة:

اأحد  في  م�سّجى  وكان  مري�سًا  كان  عندما  ل:  �لأواّ

الم�ساجد. فبعد اأن اأخرج خادم الم�سجد الجميع ووجده غير 

قادٍر على الحركة قام ب�سحبه كالجّثة الهامدة ورماه خارج 

الم�سجد، وقد اأفرحه ذلك لأّنه حّطم نف�سه المتعالية.

 �لثاني: عندما كان على ظهر �سفينة مع اآخرين وكان 

المتفّرجين،  ُي�سحك  حلقٍة  و�سط  في  المهّرجين  اأحد 

فقام  الكّفار  اأحد  مّرًة  �ساهد  اأّنه  المهّرج  هذا  ذكره  ومّما 

ب�سحبه من لحيته، واأراد اأن يريهم نظير ما فعله ففّت�س بين 

الحا�سرين اإلى اأن وقع نظره على �ساحبنا فقام ب�سحبه من 

لحيته مّما اأ�سحك الجميع.

فلم  فروته  ال�ستاء  اأّيام  اأحد  في  لب�س  عندما  �لثالث: 

يعلم اأّيهما اأكثر اأهو ال�سعر الموجود عليها اأم القمل.

الأعمال.  هذه  لمثل  راف�سًا  موقفًا  الإ�سالم  يّتخذ  هنا 
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الوقت  في  اأّنه  اإّل  النف�س  مجاهدة  اإلى  يدعو  اأّنه  �سحيح 

ين  نف�سه ل ير�سى اأن يهين الم�سلُم نف�َسه. اإّن التظاهر بال�سَّ

والورع، كالهما كذٌب  بالتقوى  كالتظاهر  الف�ساد  وارتكاب 

عملّي.

الحّل األمثل

اإّن نف�َس الموؤمن عزيزٌة ل يجوز له اإهانتها، بل عليه اأن 

لفري�سة  امتثاًل  اإليها  الإ�ساءة  عن  وينهى  كرامتها  يحفظ 

يمكن  كيف  ولكن  المنكر.  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر 

التوفيق بين جهاد النف�س والعمل على �سونها. فهل اأّن هناك 

نف�سين اإحداهما ينبغي اإحيائها والأخرى ينبغي قتلها؟

الجواب: كاّل لي�س الأمر كذلك بل اإّن هناك نف�سًا واحدًة 

المراتب  هو  مجاهدته  ينبغي  وما  ومراتب،  درجات  لها 

الدنيا للنف�س، حيث تكون اأّمارة بال�سوء، وما ينبغي الحفاظ 

عليه و�سونه هو المراتب العالية، حيث تكون موؤمنة �سريفة. 

المراتب  تلك  بين  خلطوا  اأّنهم  المت�سّوفة  عند  والم�سكلة 

ف�سربوا الجميع ب�سوٍط واحد. اأّما الإ�سالم فهو في الوقت 

اّلذي ينهى عن اّتباع الهوى بقوله: { حئ مئ ىئ يئ 
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واإبائها  النف�س  عّزة  على  بالحفاظ  ياأمر   
)1(

خب} جب حب 
عن   ،

)2(

ڳ} ڳ  گ    {گ  بقوله: 

الإمام الح�سين Q: »ل و�هلل ل �أعطيكم بيدي �إعطاء 

�لذليل ول �أفراّ فر�ر �لعبيد«.

ة )- مدر�ضة �لقواّ

تمّجدها  فهي  القّوة،  في  الإن�سان  كمال  اأّن  ترى  وهي 

وترى الحّق تابعًا لها، بل اإّنها ترف�س اأّي قيٍد يو�سع اأمام 

عن  ر  يعبِّ من  اأبرز  ومن  القّوة.  لمتالك  الإن�سان  �سعي 

هذه المدر�سة في الع�سور المتاأّخرة، الفيل�سوف الألمانّي 

القّوة  يمّجدون  واأتباعه  فاإّنه  ب�»نيت�ضه«،  المعروف 

وال�ستقامة  كال�سدق  الإن�سانّية  الِقَيم  من  وي�سخرون 

اأكبُر  ذنَب عندهم  ول  ال�سعف،  ويرونها عالمَة  والأمانة 

من ال�سعف.

لكي  ال�سعفاء  اخترعه  قد  ين  الدِّ اإّن  »نيت�ضه«  ي�سيف 

)1( �سورة �س، الآية: 26.

)2( �سورة املنافقون، الآية: 8.
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يرتكب  اأّنه  يرى  فهو  ولهذا   ،
)1(

الأقوياء قّوة  من  يحّدوا 

الت�سامح  لمفاهيم من قبيل  باإ�ساعته  الب�سرّية  خيانًة بحّق 

الأقوياء  يدفع  قد  ذلك  لأّن  واأمثالها،  والعدالة  والمروءة 

جن�س  فال�سعفاء  مكت�سباتهم،  بع�س  عن  للتنازل  اأحيانًا 

اأْدَون ينبغي ت�سخيرهم لخدمة الأقوياء.

)- مدر�ضة �ل�ضعف

حيث  القّوة،  مدر�سة  مقابل  في  المدر�سة  هذه  وتقف 

القّوة  تحتقر  اإّنها  بل  �سعفه،  في  الإن�سان  كمال  ترى  اإّنها 

اإلى حدِّ الإفراط، وُتَعلُِّل ذلك باأّن القّوة تقود الإن�سان غالبًا 

نحو العدوان، فاإذا اأراد الإن�سان اأن يكون م�سالمًا فعليه اأن 

َد منها. يتجرَّ

مدرستا القّوة والضعف تحت المجهر

الع�سور  في  المدر�سة  لهذه  المنّظرين  اأبرز  من  اإّن 

اأّن  اأعلن  اّلذي  »نيت�ضه«  الألمانّي  الفيل�سوف  المتاأّخرة 

اإلى  روؤيته هذه  ا�ستند في  وقد  الأخالق،  اأ�سا�س  القّوة هي 

به  لياأ�سروا  الأقوياء  اخرتعه  قد  ين  الدِّ اأّن  ترى  اّلتي  ين:  للدِّ املارك�سّية  الروؤية  بخالف   )1(

ال�سعفاء.
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ما ذكره الفيل�سوف الإنكليزّي »بيكون« اّلذي يرى اأّن العلم 

ينبغي اأن يكون في خدمة »�لإن�ضان«، واأّن العلم الأف�سل هو 

الأنفع، اأي اّلذي يجعل الإن�سان قادرًا على ت�سخير الطبيعة 

لنف�سه ليحّقق له الرفاهّية والنعيم. ولقد اأّدت هذه الروؤية 

للب�سر، ودفعتهم  العلمّية  الم�سيرة  اإحداث انقالب في  اإلى 

اأ�سرار الطبيعة وت�سخيرها لأجل  اأجل اكت�ساف  لل�سعي من 

ة. منافعهم الخا�سّ

نعم اأّدت هذه النظرّية اإلى نبذ العلم اّلذي يكون الإن�سان 

لالإن�سان  يقّدم  ل  اّلذي  العلم  اإّن  اأو�سح  وبعبارٍة  بخدمته، 

منفعًة دنيوّية ماّدية اأ�سبح بال قيمة. وبهذا النحو من التفكير 

َفَقَد العلم قد�سّيته اّلتي نطق بها القراآن والمع�سومون وركّز 

عليها الحكماء والعارفون.

»�لعلم خيٌر   :Q الإمام علّي  القراآن  يقول ترجمان 

و�لمال  �لمال،  تحر�س  و�أنت  يحر�ضك  �لعلم  �لمال.  من 

�ن  تنق�ضه �لنفقة و�لعلم يزكو على �لإنفاق، )...( هلك خزاّ

 ،
)1(

�لأمو�ل وهم �أحياء، و�لعلماء باقون ما بقي �لدهر...«

)1( نهج البالغة، احلكمة: 147.
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وفي الحوزات العلمّية يخجل المعّلم والطالب من نف�سيهما 

اإذا قيل اأّنهما اإّنما ي�ستغالن بالعلم لتح�سيل المال.

لهذا  محّل  فال  »بيكون«  رّكزها  اّلتي  الروؤية  نتيجة  اأّما 

الخجل، اإذ اأ�سبح المعّلم كالتاجر والطالب كالأجير عنده؛ 

كالهما ي�سعيان لأجل تح�سيل المال.

العلم والقّوة

وكان  الراهن،  »بيكون« في ع�سرنا  نظرّية  �سادت  لقد 

من نتائجها المبا�سرة اأن اأ�سبح العلم في خدمة القّوة. اإّنه 

بل  العلم  عالم  هو  عالمنا  اأّن  نقول  اأن  ال�سحيح  غير  من 

في  مقّيد  اأّنه  اإّل  العلم موجود  اأّن  القّوة. �سحيح  عالم  هو 

ر قبل  زنزانة المنفعة و القّوة وال�سيادة. وكّل اكت�ساٍف م�سخَّ

كّل �سي ء للقّوة والت�سلُّط، لختراع الأ�سلحة الفّتاكة المدّمرة 

اّلتي تعين الإن�سان على قهر اأخيه الإن�سان.
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»نيت�ضه« ما ذكره  اّلتي زادت من قّوة روؤية  ومن الأمور 

»د�روين« حول تكامل الأنواع، واّلذي اأ�سي ء ا�ستخدامه كثيرًا 

»د�روين«  خ�سو�سًا في المجال الأخالقّي ب�سكل ل ير�سي 

ذكره  ما  على  واعتمادًا  الأخالقّي  المجال  ففي  نف�سه. 

ا�ستنتج  للبقاء،  الكائنات  بين  التنازع  �سيادة  من  داروين 

ال�سراع  هو  اأي�سًا  الإن�سان  حياة  في  الأ�سا�س  اأّن  »نيت�ضه« 

والتنازع، والإن�سان الأقوى هو اّلذي �سيبقى وهو اّلذي يكون 

الحّق بجانبه، لأّن الحّق مع القّوة. اأّما القيم الإن�سانّية، اأو 

ما ي�سّمى باأخالق ال�سعفاء، كالمحّبة والإح�سان وغيرهما 

الإن�سان  تكامل  اأمام  تقف  لأّنها  الب�سرّية  م  اّلتي تحطِّ فهي 

وتمنع من ظهور الإن�سان الأقوى باإبقائها لل�سعفاء.

م »نيت�ضه« النا�س اإلى طبقتين: وبناًء على روؤيته ق�سَّ

طبقة الأقوياء اّلتي ينبغي اأن يكون بيدها كّل �سي ء، لأّنها 

غاية الوجود.

طبقة ال�سعفاء اّلتي هي اأداة لتحقيق اأهداف الأقوياء. 

واأّما الدولة فينبغي اأن ُتبنى على اأ�سا�س خدمة الأقوياء 

حّقًا  التنا�سل  تجعل  واأن  بل  لأجلهم،  ال�سعفاء  ر  ت�سخِّ واأن 
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والأ�سمى  الأقوى  الجيل  منهم  لياأتي  لالأقوياء  ح�سرّيًا 

ولي�ستمّروا في مدارج ال�سعود.

ين »نيتشه« والدِّ

»نيت�ضه« عند هذا الحّد بل يوّجه �سهامه نحو  ول يقف 

لأجل  ا�ستعملوه  ال�سعفاء  بيد  اأداًة  يراه  لأّنه  اأي�سًا،  ين  الدِّ

كالت�سامح  مفاهيم  بّث  طريق  عن  الأقوياء  جماح  كبح 

والمحّبة والإخاء وغيرها. والحّل كما يراه »نيت�ضه« هو نبُذ 

لها  كالرجل  المراأة  ول  اأخوة  النا�س  فال  المفاهيم،  هذه 

حقوق وعليها واجبات، ول التوا�سع والراأفة والإيمان باهلل 

واليوم الآخر قيٌم مقّد�سة ينبغي �سونها والتم�ّسك بها. بل 

و�سول  اأمام  عائقًا  تقف  المفاهيم  هذه  كّل  اأّن  ال�سحيح 

الإن�سان اإلى القّوة و�سيرورته »�ضوبرمان«.

والحقيقة  »نيت�ضه«  اإليها  دعا  اّلتي  المفاهيم  هي  هذه 

الغربّي،  الإن�سان  ذهن  في  اليوم  ال�سائدة  هي  اأفكاره  اأّن 

وما الحديث عن حقوق الإن�سان اإّل و�سيلة لخداع الآخرين 

من اأجل ال�سيطرة عليهم. انظروا اإلى ما فعلته اأمريكا في 

فيتنام. األم يكن هذا تطبيقًا لفل�سفة »نيت�ضه«؟
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الحقيقة  عن  البحث  يعتبر  »نيت�ضه«  اأّن  والحا�سل 

وجه  على  ُوجد  قد  الإن�سان  دام  وما  منه.  طائل  ل  مّما 

والأ�سّد،  الأقوى  ليكون  ي�سعى  اأن  هي  فوظيفته  الأر�س 

و�سحق  والخداع  والمكر  الق�سوة  باّتباع  ذلك  كان  ولو 

الغاية  اإلى  يوؤّدي  وما  الو�سيلة  تبّرر  الغاية  فاإّن  الآخرين، 

القبيح. فهو  عنها  يمنع  وما  الح�سن  فهو 

ولالأ�سف فقد وقع بع�س الم�سلمين، كفريد وجدي، اأ�سرى 

فقالوا  معناها،  يدركوا  اأن  دون  من  »نيت�ضه«  مفاهيم  بع�س 

اإّن الحياة تنازع على البقاء واإّن البقاء لالأقوى، ولذلك قالوا 

ب�سرورة الحرب بل وا�ست�سهدوا لذلك بالقراآن الكريم حيث 

يقول تعالى: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ 

.
)1(

ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ}
وال�سحيح اأّنهم قد اأخطاأوا في فهم هذه الآية المباركة 

مرفو�سًة  لي�ست  الحرب  اأّن  يبّين  تعالى  فاإّنه  واأمثالها، 

بالمطلق، كما يظّن ق�ساو�سة الم�سيحّية، بل قد تكون مقبولًة 

اإذا كانت دفاعًا عن الحّق والعدل، وقد تكون مذمومًة اإذا 

)1( �سورة احلج، الآية: 40.
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كانت بهدف العدوان على الآخرين، اإّن العابد في محرابه 

مدين في حرّية عبادته ل�سجاعة المقاتل المدافع عن الحّق، 

اإلى مرحلٍة ل يوجد فيها  والإ�سالم يدعو الإن�سان للو�سول 

معتٍد ومعتدى عليه، اإلى حيث يتاآلف الجميع حّتى الوحو�س 

المفتر�سة، واّلذي �سيتحّقق على يد الإمام الحّجة|.

ما هو موقف اإلسالم من مدرستي القّوة والضعف؟

الإ�سالم يدعو اإلى امتالك القّوة ويحّث اأتباعه، اأكثر من 

اأّي دين اآخر، لل�سعي من اأجل امتالكها لمواجهة اأعداء اهلل، 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ  تعالى:  قال 

 .
)1(

ې} ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ   ۋ 
الآخرين  على  الإعتداء  لأجل  ا�ستخدامها  عن  نهى  اأّنه  اإّل 

بغير وجه حّق بقوله: {ۈئ ېئېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ 

.
)2(

ی}
ولقد حّث الإ�سالم الإن�سان، �سواًء كان قوّيًا اأم �سعيفًا، 

ال�سعيف  وذّم  بل  الباطل،  ومواجهة  الحّق  ن�سرة  على 

)1( �سورة الأنفال، الآية: 60.

)2( �سورة البقرة، الآية: 190.
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اّلذي ل يطالب بحّقه واعتبر المجتمع اّلذي يخ�سى اأفراده 

يقول  اإ�سالمّي.  غير  مجتمعًا  بحقوقهم  المطالبة  من  فيه 

حتاّى   ...« الأ�ستر:  لمالك  عهده  في   Q علّي  الإمام 

ر�ضول  �ضمعت  فاإناّي   ،
(((

 غير متتعتع 
(1(

يكلاّمك متكلاّمهم

ة ل يوؤخذ   �أماّ
(((

�س �هلل P يقول في غير موطٍن: لن ُتقدَّ

اأي   .
)4(

متتعتع...« غير  �لقوي  من  ه  حقاّ فيها  لل�ضعيف 

المطالبة  من  يخاف  اّلذي  بال�سعيف  يقبل  ل   Q اأّنه 

ه. بحقِّ

القيم  من  قيمًة  باعتبارها  ولكن  القّوة  ر  يقدِّ فالإ�سالم 

الإن�سانّية، اّلتي توؤلِّف مجتمعًة الإن�ساَن الكامل ل ك�»نيت�ضه« 

الحّق  معيار  فاإّن  ولذا  بالقّوة.  جميعًا  القيم  يح�سر  اّلذي 

فلي�ست   ، »نيت�ضه«  يراه  عّما  يختلف  الإ�سالم  في  والباطل 

القّوة هي العدل بل العدل قّوة، ولي�س ال�سعف هو الظلم بل 

الظلم �سعف.

)1( وهم اأهل احلاجات.

)2( التعتعة يف الكالم: الرتّدد فيه من عجٍز وعّي، واملراد غي خائف تعبيًا بالالزم.

)3( اأي ل يطّهر اهلل اأّمًة.

)4( نهج البالغة، الكتاب 53.
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القّوة، الفهم الخاطئ والصحيح

القّوة:  مدر�سة  ارتكبتها  اّلتي  الفادحة  الأخطاء  ومن 

اأّنها فهمت القّوة فهمًا خاطئًا، حيث اإّنها ح�سرتها بالقّوة 

قّوة  غير  اأخرى  قّوًة  الإن�سان  في  اأّن  حين  في  الحيوانّية، 

الع�سالت، وهي الأجدر بهذا ال�سم. ولتو�سيح ذلك ننقل 

.P الرواية التالية عن ر�سول اهلل

حيث جاء في كتب الحديث اأّن ر�سول اهلل P مرَّ يومًا 

بجمٍع من الفتية اأتوا ب�سخرٍة، وهم يتناف�سون اأيُّهم الأقدر 

على رفعها فقال لهم ر�سول اهلل P: »�أقو�كم من ��ضتطاع 

كبح جماح نف�ضه عن �لمعا�ضي«.

نفهم من كالم النبّي P اأّن القّوة اّلتي يجدر بالإن�سان 

الت�ساف بها هي قّوة الإرادة في مقابل الأهواء وال�سهوات. 

معيارًا  لي�ست  اأهمّيتها  على  فهي  الع�سالت  قّوة  اأّما 

لالإن�سانّية فاإّنها موجودة اأي�سًا في الحيوانات ولعّلها ت�سل 

في بع�سها اإلى اأ�سعاف ما لدى الإن�سان.

غلب  من  �لنا�س  »�أ�ضجع   :P الأكرم  الر�سول  ويقول 

هو�ه«.



50

املدارس الفكرّية للكمال اإلنسايّن

»نيت�ضه«  اأّن جميع القيم اّلتي رف�سها  م  يّت�سح مّما تقدَّ

على اأ�سا�س اأّنها م�سدر ال�سعف، هي م�سدر القّوة.

�سرورة  من  مرارًا  اأّكدناه  ما  نن�سى  اأن  ينبغي  ل  نعم 

نمّو جميع القيم بنحٍو متوازٍن، يقول تعالى: {ڀ ڀ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ   ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ    ڤ  

.
)1(

ڃ}
والراأفة  للرحمة  ينبغي  ل  الإلهّي  العقاب  تطبيق  فحين 

المجتمع.  بحّق  ق�سوة  المقام  هذا  في  لأّنهما  تتدّخال،  اأن 

ومن  الفردّية.  الم�سلحة  اأهّم من  هنا  المجتمع  وم�سلحة 

اإلى  دعوتهم  في  بع�س  يرتكبها  اّلتي  الأخطاء  ندرك  هنا 

عدم تنفيذ اأحكام الق�سا�س بحّجة كون التربية والإ�سالح 

مع  والإ�سالح  التربية  اإلى  يدعو  الإ�سالم  فاإّن  منها.  اأولى 

المجتمع  لكيان  حفظًا  الجناية  مرتكب  معاقبة  اإلى  دعوته 

ومنعًا لنت�سار الف�ساد فيه.

)1( �سورة النور، الآية: 2.
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واأّما مدر�سة ال�سعف واّلتي يتمّنى اأحد اأن�سارها لو اأّن 

اهلل خلقه نملًة حّتى ل يكون قادرًا على اإيذاء الآخرين، فيقول 

الإ�سالم: اإّن الفخر اأن يملك المرء القّوة ول ي�ستعملها لإيذاء 

الإن�سان كالنبّي  اأن يكون  المدح هو  ي�ستحّق  الآخرين. وما 

الم�ساعدة  الظروف  لديه جميع  توّفرت  قد   Q يو�سف 

م وال�ستمتاع، ومع ذلك حافظ على عّفته، ل اأن  على التنعَّ

يعتكف الإن�سان في زاوية المجتمع. قال تعالى: {ڳ ڱ 

.
)1(

ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ}

)- مدر�ضة �لمحباّة �أو معرفة �لنف�س

ال�سنين،  اآلف  منذ  اآ�سيا  و�سرق  الهند  في  ُوِجدت  وقد 

ز على  وهي ت�سّم بين ثناياها اأمورًا رفيعة الم�ستوى، وتركِّ

معرفة النف�س وتعتبرها محورًا للكمالت الإن�سانّية، بل اإّنها 

الهنود  كتاب  وُيعَتبر  بمعرفتها.  الإن�سانّي  الكمال  تح�سر 

القديم »�إياني �ضاد« اأحد الم�سادر الرئي�سة لهذه المدر�سة، 

ي�ستلخ�س  اّلذي  غاندي  المهاتما  دربها  على  ي�سير  ومّمن 

منها ثالثة مبادى ء يعتبرها منهجًا عملّيًا للحياة:

)1( �سورة يو�سف، الآية: 9.
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معرفة  هي  واحدة  اأ�سيلة  حقيقة  يوجد  ل:  �لأواّ �لمبد�أ 

التعا�سة  اأنزل  فقد  المعرفة  هذه  اأغفَل  ومن  النف�س، 

بنف�سه وبالدنيا، وهذا ما ح�سل مع الغربّيين.

�لمبد�أ �لثاني: من عرف نف�سه فقد عرف اهلل والآخرين.

�لمبد�أ �لثالث: القّوة الوحيدة الموجودة هي قّوة ال�سيطرة 

على النف�س، ومن ا�ستطاع ال�سيطرة على نف�سه ا�ستطاع 

نف�سه  على  الإن�سان  وبت�سّلط  الآخرين.  على  ال�سيطرة 

اأن يحّب  اأي  المحّبة،  تتوّلد  وباكت�سافها  يكت�سفها،  فاإّنه 

المرء لالآخرين ما يحّبه لنف�سه، واأن يكره لهم ما يكرهه 

لنف�سه.

الإن�سان  اأّن  ن�ستخل�س:  الثالثة  المبادئ  هذه  وبات�ساح 

واأ�سبح محّبًا  عليها  و�سيطر  نف�سه  َعَرف  اّلذي  هو  الكامل 

لالآخرين.

مدرسة المحّبة تحت المجهر

م اأّن هذه المدر�سة ترّكز على معرفة النف�س لت�سل  تقدَّ

لهذا  اأي�سًا  الم�سيحّيون  ويرّوج  المحّبة،  اإلى  خاللها  من 
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المنطق وي�سّمون دينهم بدين المحّبة، ولكّن الإن�ساف اأّنهم 

اأو�سلوا دينهم اإلى حيث ينبغي اأن ي�سّمى بدين ال�سعف.

النقطة  في  تقف  المدر�سة  هذه  فاإّن  حال  كّل  وعلى 

المقابلة تمامًا لمدر�سة القّوة. حيث تقول اإّن الإن�سان الكامل 

هو اّلذي ي�سل خيره اإلى خلق اهلل، وبتعبير بع�سهم ل يوجد 

ول  النا�س،  اإلى  الإح�سان  هي  واحدة  ح�سنة  اإّل  الدنيا  في 

يوجد اإّل �سيئة واحدة هي اإيذاء النا�س، فهي تح�سر الكمال 

في �سي ء واحد فقط، والقيم في قيمة واحدٍة فقط.

موقف اإلسالم منها؟

القيم  من  هو  النا�س  وخدمة  الخير  فعل  اأّن  ريب،  ل 

الإن�سانّية الإلهّية اّلتي حّث الإ�سالم عليها، يقول تعالى: {چ 

چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ   ڌ 

.
)1(

ژ}

)1( �سورة النحل، الآية: 90.
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يقول  والثناء،  المدح  ت�ستحّق  مزيًة  الإيثار  عدَّ  اإّنه  بل 

 :R تعالى حكايًة عن علّي والزهراء والح�سن والح�سين

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   {ٺ 

.
)1(

ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄ  }
على  دخل  حاب�س«  بن  »�لأقرع  ُيدعى  رجاًل  اأّن  ويروى 

فقال   Lوالح�سين الح�سن  ل  يقبِّ وهو   P اهلل  ر�سول 

الرجل: اإّن لي ع�سرة من الولد ما قّبلت اأحدًا منهم، فقال 

.
)2(

ر�سول اهلل P: »من ل َيرحم ل ُيرحم«

من  الكثير  لنجد  واإّننا  اإليه  الإ�سالم  يدعو  ما  هذا 

م�ساديقه في مجتمعاتنا بخالف المجتمعات الغربّية اّلتي 

�سمتها ق�سوة القلب والخلّو من العواطف الإن�سانّية.

اإلى  ف�سافر  مري�سًا  كان  اأّنه  الأ�سدقاء  اأحد  يحكي 

النم�سا للعالج. وهناك اأجريت له عملية جراحّية، وفي اأحد 

يقوم  وابنه  المطاعم.  اأحد  في  ابنه  مع  يجل�س  كان  الأّيام 

بخدمته. وكان رجل وامراأة بدا عليها اأّنهما زوجان يقومان 

)1( �سورة الإن�سان، الآية: 8ـ 9.

)2( و�سائل ال�سيعة، كتاب النكاح، الباب 89، من اأبواب اأحكام الأولد، احلديث 4.
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بمراقبتهما. واتفق اأن مرَّ الإبن بهما فقاما بالحديث معه، 

اأّنهما  اأبوه عّما كان يريدانه. فقال  وبعد عودة الإبن �ساأله 

فاأجابهما  بخدمته،  يقوم  اّلذي  الرجل  يكون  عّمن  �ساأله 

ولكّن هذا  اأباك  فليكن  وقال  فا�ستغربا ذلك منه  اأباه.  اأّنه 

اّلذي  بالمنطق  ثانيًة  فاأجابهما  خدمته.  عليك  يوجب  ل 

فازداد  درا�سته.  بالإنفاق على  يقوم  اأباه  اإّن  وقال  يفهمانه 

تعّجبهما اإذ ما اّلذي ُيلزم الأب بالإنفاق على ابنه.

�سديقنا  مائدة  اإلى  والمراأة  الرجل  ان�سّم  ذلك  وبعد 

واأخبراه اأّن لهما ولد يدر�س في الخارج. وبعد ذهابهما اأخبره 

واإّنما  زوجين  لي�سا  بل  ولد  لهما  لي�س  اإذ  يكذبان  اأّنهما  ابنه 

تعّرفا على بع�سهما منذ ثالثين عامًا، وبقيا معًا حّتى يدر�س 

كّل واحد منهما اأخالق الآخر، واإلى الآن هما يقومان بذلك!!

الإن�سانّية  القيم  من  قيمًة  تمثِّل  الإن�سانّية  العواطف  اإّن 

اأنانّية  اإلى  تتحّول  اأن  ل  متوازن  ب�سكٍل  نمّوها  ب�سرط  ولكن 

م�سيافًا  نف�سه  ي�سمّي  اّلذي  كالرجل  الإن�سانّية،  با�سم 

وكريمًا ولكّنه يجبر زوجته على خدمة الآخرين با�سم الكرم 

وال�سيافة. اأيكون الكرم ممدوحًا اإذا ا�ستلزم ظلم الآخرين، 
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وهل يعتبر فعل اإيثارًا اإذا انطوى على حّب الظهور؟!

ولكّن  النا�س  الخير وخدمة  فعل  اإلى  يدعو  الإ�سالم  اإّن 

ل  عليها خطاأ  والقت�سار  القيمة  بهذه  القيم  ح�سر جميع 

ريب فيه.

6- مدر�ضة �ل�طبقياّة

طبقٍة  لأّي  ينتمي  ل  اّلذي  هو  الكامل  الإن�سان  اأّن  ترى  وهي 

ل  اأّنه  الروؤية  هذه  ومن�ساأ  اآخر،  اإن�ساٍن  كاأّي  يحيا  بل  اجتماعّية 

من  خاٍل  اإن�ساٍن  على  الطبقّية  المجتمعات  في  العثور  يمكن 

العيوب.

7- مدر�ضة �لحرياّة و�لوعي

اأّن الإن�سان الكامل هو الإن�سان الحّر الواعي  وهي ترى 

المتمّيز بوعي اجتماعّي م�سوؤول.

ة و�ل�ضتمتاع  8- مدر�ضة �للذاّ

ول تبتعد هذه المدر�سة كثيرًا عن مدر�سة القّوة، فاإّنها ترى 

الطبيعة  بكّل ما وهبته  ي�ستمتع  اّلذي  الكامل هو  الإن�سان  اأّن 

له، والعلم ل قيمة ذاتّية له، بل هو اأداٌة وو�سيلة ل غاية، اإذ به 
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بها  لي�ستمتع  لم�سلحته  الطبيعة  ر  ي�سخِّ اأن  الإن�سان  ي�ستطيع 

اأكثر فاأكثر، فهو كالأ�سنان لل�سبع والقرون للبقر.

ومن خالل ما تقّدم نعرف الرّد على هذه المدار�س، ول 

داعي لزيادة التف�سيل.

و�لحمد هلل ربِّ �لعالمين
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الخالصة

لقد �سعت كّل من المدار�س: العقلّية وال�سوفّية ومدر�ستا 

روؤيٍة متكاملة عن  اأجل تقديم  القّوة وال�سعف وغيرها من 

الإن�سان الكامل.

اأّن العقل هو جوهر الإن�سان واأّن  ترى المدر�سة العقلّية 

�سائر قوى الإن�سان الأخرى هي اأدوات بيده.

يّتفق الإ�سالم مع المدر�سة العقلّية حول حجّية المعرفة 

العقل وحده جوهر  ولكّنه يختلف معها في جعلها  العقلّية، 

الإن�سان، وفي تحديدها لالإيمان باأّنه معرفة فقط.

في  درا�ستها  ينبغي  اّلتي  النقاط  من  العديد  يوجد 

المدر�سة ال�سوفّية.

روؤية  من  وتعجب  بل  العقل  ال�سوفّية  المدر�سة  تحتقر 

حكيٍم ذي مكانٍة �سامية.

يرى الت�سّوف اأّن »�أنا« الإن�سان الحقيقّية يمكن اكت�سافها 

عند اكت�ساف اهلل.

بالعتماد  الو�سول  �سبيل  ال�سوفّية  المدر�سة  تح�سر 
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على القلب فقط والتوّجه نحو الباطن دون الظاهر.

على الإن�سان عند ال�سوفّية اأن ي�سعى للتحّرر من �سجن 

الدنيا اإذا اأراد العودة اإلى اهلل.

يمّيز الإ�سالم بين مرتبتين للنف�س ينبغي اإعزاز اإحداهما 

ومجاهدة الأخرى.

مع  يختلف  ولكّنه  القّوة  امتالك  اإلى  يدعو  الإ�سالم  اإّن 

مدر�سة القّوة في تحديده لمفهوم القّوة وروؤيته لها.

تقديم  اأجل  من  المتقّدمة  المدار�س  من  كّل  �سعت  لقد 

جميعًا  عجزت  اأّنها  اإّل  الكامل  الإن�سان  عن  متكاملة  روؤية 

عن ذلك لتركيزها على جنبٍة معّينٍة من �سخ�سّية الإن�سان 

اأن  ا�ستطاع  فقد  الإ�سالم  اأّما  الأخرى.  للجوانب  واإهمالها 

م روؤية متكاملة احتوت على جميع عنا�سر القّوة و�سلمت  يقدِّ

من جميع عنا�سر ال�سعف.
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