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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثنــاء بــا قــدم ،مــن عمــوم نعــم
ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها ،ومتــام منـ ٍ
ـن واالهــا ،والصــاة والســام عــى خــر
اخللــق أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.
أما بعد:
فلــم يــزل كالم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) منهــ ً
ا للعلــوم مــن حيــث

التأســيس والتبيــن ومل يقتــر األمــر عــى علوم اللغــة العربيــة أو العلوم اإلنســانية،

بــل وغريهــا مــن العلــوم التــي تســر هبــا منظومــة احليــاة وإن تعــددت املعطيــات

الفكريــة ،إال أن التأصيــل مثلــا جيــري يف القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط اهلل فيــه
مــن يشء كــا جــاء يف قولــه تعــاىل﴿ :مــا َفر ْطنَــا ِف ا ْل ِك َتـ ِ ِ
ش ٍء﴾ ،كــذا نجــده
َ َّ
ـاب مـ ْن َ ْ
جيــري جمــراه يف اإلمــام املبــن ،كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :وك َُّل َ ٍ
أح َص ْينَــا ُه ِف إِ َمــا ٍم
شء ْ
َ
ْ
ُمبِـ ٍ
ـن﴾ ،غايــة مــا يف األمــر أن أهــل االختصاصــات يف العلــوم كافــة حينــا يوفقــون
للنظــر يف نصــوص الثقلــن جيــدون مــا ختصصــوا فيــه حــارض ًا وشــاهد ًا فيهــا ،أي

يف القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة (عليهــم الســام) فيســارعون وقــد
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أخذهــم الشــوق إلرشــاد العقــول إىل تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد واملفاهيــم
والــدالالت يف القــرآن الكريــم والعــرة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات

العلميــة املختصــة بعلــوم كتــاب هنــج البالغــة ،وبســرة أمــر املؤمنــن اإلمــام
عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) وفكــره ،ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة

موســومة بـ(سلســلة الدراســات والبحــوث العلميــة) ،التــي يتــم عربهــا طباعــة
هــذه الدراســات واصدارهــا ونرشهــا يف داخــل العــراق وخارجــه بغيــة إيصــال
هــذه العلــوم إىل الباحثــن والدارســن واعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري،
واالنتهــال مــن علــوم أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) والســر عــى هديــه،

وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم يف إثــراء املعرفــة وحقوهلــا املتعــددة.

ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا املوســومة بـ(ســيكولوجية الصــورة الذاتيــة

دراســة خمتــرة ملفهــوم الصــورة الذاتيــة وأثرهــا يف الســلوك اإلنســاين وفــق رؤيــة
إســامية وبروايــة علويــة) لفضيلــة الشــيخ مهــدي املالكــي إال واحــدة مــن تلــك

الدراســات التــي وفــق صاحبهــا للغــوص يف بحــر علــم أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب

طالــب (عليــه الســام) ،فقــد أذن لــه بالدخــول إىل مدينــة علــم النبــوة والتــزود منها
بغيــة بيــان أثــر تلــك املرويــات العلويــة ،فبــذل يف ذلــك جهــده وعــى اهلل أجــره.
واحلمد هلل رب العاملني.

السيد نبيل احلسني الكربالئي
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تصدير
هذا الكتاب...
عزيزي القارئ الكريم...
إن كنــت مــن الذيــن يقتنــون الكتــب التــي تتوافــق وتتناغــم مــع الصــورة

التــي كونوهــا يف أذهاهنــم عــن املجــال الــذي يتناولــه الكتــاب ،حتــى وإن كانــت

هــذه الصــورة ليســت هــي الصــورة الواقعيــة عــن هــذا املجــال ،بــل هــي صــورة

ســطحية وإطاريــة عنــه ،أكتُســبت مــن مصــادر غــر رصينــة وغــر دقيقــة .كمــن
كـ ّـون يف ذهنــه صــورة عــن علــم التنميــة البرشيــة ،وعــن وظيفتــه ودوره األســايس
يف بنــاء وتطويــر الشــخصية اإلنســانية املتوازنــة ،عــن طريــق اإلعالنــات التجاريــة
ملراكــز التدريــب وتطويــر املهــارات االساســية املؤثــرة يف بنــاء الشــخصية اإلنســانية

عــى املســتويني الفــردي واالجتامعــي ،أو مــن خــال كلــات وجتــارب بعــض
تضمنــت نصائحــ ًا وتوصيــات
املدربــن التــي قرأوهــا يف كتيبــات ومنشــورات ّ

أخذهــا هــؤالء املدربــون عــن مدربيهــم ،وصــاروا ير ّددوهنــا بصــورة ببغائيــة
وغــر واعيــة ،ومــن دون معرفــة مناشــئ ومصــادر هــذه النصائــح والتوصيــات،

أو مــن خــال املقتطفــات التــي يســمعوهنا ويقرأوهنــا يف مواقــع االنرتنيــت التــي
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ال تُقــدّ م إال (وجبــات فكريــة رسيعــة ) ،والتــي اعتــاد كثــر مــن النــاس يف هــذه
االيــام عــى تناوهلــا يف مطاعــم (الفيســبوك) و(التويــر) وغريهــا مــن مواقــع

التواصــل االجتامعــي ،هــذه الوجبــات التــي غالبـ ًا مــا تتكـ ّـون مــن أفــكار ومســائل
متفرقــة ومبع ّثــرة ،ومــن جانــب وظيفــي وإجرائــي ،دون بيــان األُســس
جزئيــة ّ
التــي انطلقــت منهــا هــذه القواعــد والتوصيــات ،وبغــض النظــر عــن مالئمتهــا

اخلاصــة ،وبيئتنــا االجتامعيــة وثوابتنــا
وموافقتهــا ملعتقداتنــا ومبادئنــا وثقافتنــا
ّ
االساســية ،وذلــك لســهولة حتصيلهــا وعــدم حاجتهــا إىل إعــال الذهــن وشــغل

الفكــر بالتأ ّمــل والتدقيــق واملالحظــة واملقارنــة والتحليــل واالســتنتاج وغريهــا

وتفــرغ ذهنــي
مــن العمليــات الفكريــة التــي حتتــاج إىل وقــت وجهــد فكــري
ُّ
ونفــي ،وابتعــاد عــن العــامل الومهــي الــذي يظــن الكثــر -لغفلتــه وســطحيته-
إ ّنــه العــامل احلقيقــي الــذي جيــب أن يتك ّيــف للعيــش فيــه وتق ّبلــه بــكل مافيــه مــن

صخــب وضجيــج ورسعــة وســطحية ،واالّ حتـ ّـول إىل فــرد شــاذ و غريــب عــن

عاملــه ،هــذا الشــعور الســلبي أضعــف مــن ثقــة اإلنســان املعــارص بنفســه وعقائــده
وقيمــه اإلنســانية ،وجعلــه يعيــش يف حــال دائــم مــن الــراع الداخــي بــن فطرتــه
اإلنســانية ودوافعــه احلقيقيــة وضمــره تقابلهــا دوافعــه الومهيــة وتســويالت نفســه

اال ّمــارة بالســوء والقبــح ،الــذي مل جيــد -النخفــاض تقديــره لذاتــه وضعــف

صورتــه الذاتيــة وهشاشــة مرتكزاهتــا -مهربــ ًا منــه ّإل موافقــة املحيــط والبيئــة
االجتامعيــة والفكريــة الســائدة ،حتــى وإن كانــت فاســدة وســطحيةّ ،
وإل مــا

متاشــى مــع الســائد الفكــري والســلوكي واملعــريف العــام .واالّ باســتمداد قيمــه
وأفــكاره واعتقاداتــه مــن مصــادر إعــداد الوجبــات الفكريــة الرسيعــة ،التــي وإن
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نجحــت ظاهــر ًا يف ســد اجلــوع والنهــم الفكــري واملعــريف وملــدة مؤقتــةّ ،إل ّ
أن
احلقيقيــة هــو شــبع كاذب وامتــاء خــادع.

إذا كنــت كذلــك ...وكان ُّ
مهــك زيــادة قناعتــك ويقينــك بأنّــك
جــل ّ
عىل(صــواب) ،وأ ّنــك إنســان عــري ومتكيــف تك ّيفـ ًا ممتــاز ًا مــع متطلبــات عــر
الرسعــة...

فهذا الكتاب ليس لك...
وأنصحك بعدم تضييع وقتك يف قراءته...
والتأمــل والتفكّــر يف ذاتــك ويف مــا
ألن هــذا الكتــاب يدعــوك إىل املالحظــة
ّ
ّ

حييــط بــك...

التعرف عىل نفسك...
يدعوك إىل ّ

ثم ُي ّم ُلك مسؤولية حياتك بالكامل...
ومن ّ

ويقول لك :أنت الوحيد القادر عىل إنقاذ نفسك...
وأنت من تصنع مستقبلك...

وأنت من حتدّ د مصريك يف الدنيا و اآلخرة...
سجان نفسك...
أنت ّ

وأنت الوحيد القادر عىل حتريرها من هذا السجن...
مهدي املالكي

النجف األرشف /حمرم 1435/هـ
11

...سيكولوجية الصورة الذاتية...

قبل البدء
ال تبع نفسك ّإل لنفسك !

هل سألت نفسك يومًا :ما هو البيع األكثر صعوبة واألكثر أهمية يف العامل؟
قــد يتبــادر إىل ذهــن أغلــب النــاس أ ّنــه بيــع الــدور والعقــارات ،أو أ ّنــه بيــع

الســيارات الغاليــة األثــان ،أو بيــع أســهم الــركات العمالقــة ،أو املصانــع

الفخمــة املنتجــة لســلع باهضــة األثــان ،أو أ ّنــه بيــع املصوغــات الذهبيــة واحلــي
املاس ـ ّية ،إىل آخــر مــا يصــل إليــه اخليــال البــري مــن أشــياء ماديــة تعــدّ األغــى
واألنفــس واألنــدر يف هــذا العــامل..

ولكن احلق ّ
إن أهم البيوع وأعظمها هو بيع اإلنسان نفسه!!
فعليــك قبــل اختــاذ أهــم قــرار يف حياتــك ،وهــو قــرار بيــع النفــس أن تفكــر

وتتأ ّمــل ملي ـ ًا ،وأن تطــرح عــى نفســك أســئلة كبــرة عديــدة ،أســئلة مــن العيــار
الثقيــل ،أســئلة يمكــن اختزاهلــا يف ســؤال واحــد كبــر:
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ما هو ثمن نفيس ،ومن هو املشرتي الذي يستحق أن أبيعه هذه النفس؟!
واجلــوابّ :
إن الثمــن الــذي جيــب أن ال تقبــل بســواه بدي ـ ً
ا هــو مرضــات اهلل

ـرح بــه القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل:
تعــاىل ،وذلــك مــا يـ ّ

ِ
َّاس َم ْن َي ْ ِ
و ِم َن الن ِ
وف بِا ْل ِع َبادِ
َاء َم ْر َض ِاة اهلل َواهلل َر ُء ٌ
َ
شي َن ْف َس ُه ا ْبتغ َ

(((

هــذه اآليــة وإن نزلــت بحــق أعظــم مصاديــق الذيــن يبيعــون أنفســهم

للحصــول عــى مرضــات اهلل تعــاىل ،وهــو أمــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب (عليــه
الســام) يف الواقعــة التارخييــة املعروفــة ،التــي تعــد واحــدة مــن مناقبــه الكثــرة
التــي مــأت اخلافقــن وشــهد لــه هبــا العــدو قبــل الصديــقّ ،إل ّ
أن الذيــن يــرون

أنفســهم ابتغــاء مرضــات اهلل موجــودون يف كل عــر ،قبــل زمــان عــي (عليــه
الســام) وبعــده ،ويؤ ّكــد هــذا املعنــى عــي (عليــه الســام) نفســه الــذي مــا انفــك

يــويص تابعيــه بــأن اليبيعــوا أنفســهم بثمــن بخــس مهــا بــدا هــذا الثمــن كبــر ًا.
تلــك االنفــس التــي تُفصــح عــن حقيقتهــا وقيمتهــا الواقعيــة أعامهلــم وســلوكياهتم
ّ
املرتشــحة عــن منظومتهــم املعرفيــة والقيميــة الداخليــة ،التــي تش ـكّلها أفكارهــم
واعتقاداهتــم وقيمهــم وعاداهتــم ،إذ يقــول (عليــه الســام):

وتعوضوا بنعيم اآلخرة عن شقاء الدنيا»(((.
«بيعوا ما يفنى بام يبقىّ ،
واملشرتي الوحيد الذي يستحق أن تبيعه هذه النفس هو اهلل تعاىل:

((( سورة البقرة :اآلية .107
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ِِ
إن اهلل ْاش َ ِ
ني َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو َُال ْم بِ َأ َّن َُل ُم َْ
النَّ َة.(((
َّ
تى م َن ا ُْل ْؤمن َ
َ

ّ
وألن اهلل تعــاىل منـ ّـزه عــن احلاجــة والفقــر إىل األشــياء وإىل املخلوقــات مجيعـ ًا،
وعــن الفائــدة التــي ينشــدها كل بائــع أو مشـ ٍ
ـر وراء بيعــه أو رشائــه ،فـ ّ
ـإن الفائــدة

واملصلحــة تعــود إىل العبــد ال إىل اهلل تعــاىل ،ولــذا فـ ّ
ـإن املشــري الــذي يســتحق ان

تبيعــه نفســك هــو نفســك !

فال تبع نفسك ّال لنفسك !

وال تســتخف بقــدرك وقيمتــك ،وال تبخــس نفســك قدرهــا احلقيقــي وقيمتهــا

املــدوي يف أعــاق ذاتــك الــذي يدعــوك ألن
الواقعيــة ،وال تعــارض الصــوت
ّ

تعــرف قــدر نفســك ،أن تعــرف ذاتــك احلقيقيــة التــي ُخلقــت ألجــل الوصــول

إليهــا ،لتوصلــك بدورهــا إىل الغايــة العظمــى مــن وجــودك يف هــذا العــامل ،وليكــن

شــعارك الدائــم الــذي ترفعــه بــن املخلوقــات إ ّنــك ( خليفــة اهلل تعــاىل يف أرضــه)،
خليفتــه الــذي قبِــل محــل األمانــة الكــرى بعــد أن أشــفقت مــن محلهــا ســائر

املخلوقــات لعظــم ثقلهــا ،فكانــت هــذه األمانــة (مســؤولية االختيــار) هــي املائــز

بــن اإلنســان وباقــي املخلوقــات ،وهــي العالمــة الفارقــة يف هويتــه ،وهــي الســبب

يف ترشيفــه وتكريمــه وتفضيلــه عليهــا مجيع ـ ًا.

أمّا ملاذا يبيع الناس أنفسهم بأخبس األثـمان؟
ّ
وبأنــم خلفــاء اهلل تعــاىل يف
إن ذلــك يعــود لعــدم ادراكهــم لقيمتهــم احلقيقيــةّ ،

وأنــم أكــرم وأرشف املخلوقــات.
األرضّ ،
((( سورة التوبة :اآلية .111
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الســبب يف عــدم هــذا اإلدراك هــو عــدم امتــاك القــدرة عــى اختــاذ القــرار

احلاســم واألهــم يف حيــاة اإلنســان ،وهــو العــزم عــى استكشــاف قــدرات النفــس
البرشيــة ومعرفــة إمكاناهتــا الكبــرة التــي أودعهــا اهلل تعــاىل يف هــذه النفــس ،فعــدم

النظــر إىل الــذات بقصــد معرفتهــا معرفــة تفصيليــة وإدراك قواهــا واســتعداداهتا
الداخليــة ،وعــدم جتربــة الغــوص يف أعــاق النفــس البرشيــة الستكشــاف عاملهــا
الداخــي الكبــر ( العــامل الــذي أبدعــه اهلل تعــاىل يف امجــل صــورة وأكمــل وجــه

واحســن تقويــم ،قبــل أن خيلــق ويبــدع اإلنســان بخلقتــه الطبيعيــة الطينيــة ).

هــذا األمــر هــو أهــم أســباب ضعــف التقديــر الــذايت ،إن اإلنســان الــذي مل يدخــر
وتوســل هبــا وال طريقــ ًا ّإل وســلكه الستكشــاف
جهــد ًا ومل يــرك وســيلة ّإل
ّ

عاملــه املــادي الــذايت وعاملــه اخلارجــي .عاملــه الــذايت املتمثــل بأجهــزة ومكونــات
جســمه البــري التــي حـ ّـرت النفــوس ببديــع خلقتهــا ودقــة صنعهــا ،وأعجــزت

ـم
العقــول البرشيــة عــن تصــور عظــم قــدرة وعلــم وحكمــة خالقهــا ومبدعهــا ،ثـ ّ
انتقــل بعــد ذلــك إىل استكشــاف مــا حييــط بــه مــن عــوامل وخملوقــات ،فغــاص يف
أعــاق البحــار ووصــل إىل نتائــج مذهلــة عــن حقيقــة عــامل البحــار ،وولــج أعــاق
األرض واستكشــف حقائــق كبــرة عــن طبقاهتــا وتكويناهتــا وأرسارهــا ،وح ّلــق

فــوق الغــاف اجلــوي بمئــات األميــال واستكشــف جانبــ ًا كبــر ًُا ومبدعــ ًا مــن

جمراهتــا وكواكبهــا ومنظوماهتــا الدقيقــة الواســعة التــي مل يعــرف  -رغــم حماوالتــه

وتعمــق واستكشــف أغلــب مــا حييــط بــه مــن عــوامل
املتكـ ّـررة  -حــد ًا هلــا .غــاص
ّ
وخملوقــات ،فعــرف كثــر ًا مــن صفاهتــا وشــؤوهنا وطبائعهــا ومكوناهتــا وارسارهــا،

لكنّــه مل جيهــد نفســه وجيـ ّـرب مهــارة الغــوص إىل أعامقــه واستكشــاف بواطنــه ،ومل
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يفكــر مــرة يف ســلوك الطريــق الوحيــد الــذي يوصلــه إىل معرفــة ذاتــه احلقيقيــة وهــو

التأ ّمــل يف هــذه الــذات.

فبالتأ ّمــل تنمــو أعظــم املعــارف وتزدهــر يف نفوســنا وبــه يمكــن معرفــة
الــذات.

التعــرف عليهــا
وبالتأ ّمــل تفتــح أبــواب عــوامل جديــدة مل نكــن نطمــع يف
ّ
يومـ ًا ،عــوامل مــن األفــكار والــرؤى اجلديــدة ،تولــدُ هــذه األفــكار مشــاعر ًا
وأحاسيسـ ًا جديــدة مل نكــن لنشــعر هبــا لــوال هــذا التأ ّمــل .مشــاعر تدفعنــا

التوجــه نحــو ذواتنــا احلقيقيــة ،التــي
بقــوة نحــو االجتــاه وجهــة جديــدة.
ّ
يش ـكّل الوصــول إليهــا أعظــم اإلنجــازات وأروع املكاســب التــي يمكــن

أن حيصــل عليهــا اإلنســان ،ليــس يف هــذا العــامل فحســب؛ بــل يف مجيــع

عواملــه.

ولــوال هــذا التأ ّمــل والتفكــر والغــوص يف أعــاق الــذات ملــا متكنــا مــن

اخلــروج مــن نطــاق منطقــة الراحة ،أو الســجن الــذي بنينــاه بســوء اختيارنا

وســوء برجمتنــا الداخليــة ،فأحــاط ذواتنــا ومنعهــا مــن االنطــاق والتحـ ّـرر
والنمــو .تلــك املنطقــة اخلطــرة التــي يتوقــف فيهــا وعــي وإدراك ومعرفــة
اإلنســان عــن النمــو والزيــادة والثــراء .املنطقــة التــي يشــبهها أحــد الكتــاب

بأنــا كالنقطــة التــي تشــر فيهــا الثرموســتات إىل عــدم احلــرارة وعــدم
ّ
الــرودة أي ( نقطــة العــدم ).

والتعمــق يف الــذات ملــا أمكــن مواجهــة التحديــات
ولــوال هــذا التأ ّمــل
ّ
التــي حتيــط باإلنســان مــن كل جانــب.
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ولــوال هــذا التأ ّمــل ملــا متكــن أحــد مــن توســيع نطــاق وعيــه الداخــي ،وملــا

أمكنــه اســتثامر طاقاتــه وقدراتــه وإمكاناتــه الداخليــة بــا ينعكــس عــى
حتســن وضعــه يف احليــاة الدنيــا قبــل احليــاة اآلخــرة ،يقــول الدكتــور (والــر
ســتابلس):

(عندمــا تنمــو يف الوعــي ،وتبــدأ يف رؤيــة العــامل املثــر املحيــط بــك بطــرق خمتلفة

أن بوســعك
وجديــدة ،تــرع يف احلصــول عــى رؤيــة أوســع لنفســك وملــا تعتقــد ّ
انجــازه يف حياتــك ).

والتعمــق والغــوص يف اعــاق الــذات ملــا كان لنــا أن طمــح يف
لــوال التأمــل
ّ
استكشــاف أي حقيقــة مــن حقائــق هــذا الكــون ،يقــول (يوأس أندرســون)

مؤلف كتــاب (:) three magic words

(إن احلقيقــة ،كل احلقيقــة ،تكمــن داخــل اإلنســان وليــس يف العــامل املحيــط بــه
ّ

إن الــذي يــدرس العــامل اخلارجــي لإلنســان يــدرس األثــر ،أمــا الــذي يــدرس
ابــد ًاّ ،

عاملــه الداخــي فإ ّنــه يــدرس الســبب واملصــدر لتحقيق األشــياء كــا هــي يف الواقع).
والتعمــق والنظــر الدقيــق واملركّــز يف أعــاق أنفســنا تفتــح
وبالتأ ّمــل
ّ
أمامنــا أبواب ـ ًا واســعة مــن النعــم اإلهليــة واملواهــب الربانيــة .تلــك النعــم
واملواهــب مــا كانــت لتُوهــب لنــا لــوال اجتهادنــا يف شــكر اهلل تعــاىل

شــكر ًا عمليــ ًا وقوليــ ًا ال ينقطــع وال هيــدأ وال ختمــد وقدتــه يف نفوســنا
وألســنتنا وجوارحنــا عــى مــا أصابنــا مــن نعــم كــرى ومواهــب عظمــى

تعجــز العقــول والنفــوس عــن أداء شــكرها ،ذلــك الشــكر الــذي تُســتدام
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ـكر يتجــد ّد كلــا اكتشــفنا وتعرفنــا
وتُســتنزل بــه النعــم واهلبــات اإلهليــة شـ ٌ

عــى هبــة ونعمــة مل نكــن قــد تعرفنــا إليهــا مــن قبــل ،وبــا ّ
أن نعــم اهلل تعــاىل

وهباتــه وعطايــاه ال تنفــد وال حتــى وال ينتهــي تواردها،كذلــك جيــب أن
يكــون شــكرنا هلــذه النعــم واملواهــب والعطايــا التــي ال نجــد يف كثــر مــن
األحيــان  -بــل أغلبهــا -مــا نعـ ّـر بــه عــن عظمتهــا وعــن مــدى شــكرنا

وامتناننــا للمنعــم تعــاىل ،فهــل جتــد مــا يمكــن أن تعــر بــه عــن شــكرك

لر ّبــك وخالقــك عــن نعمــة البــر أو الســمع أو غريهــا مــن النعــم التــي

آلتهــا اجلســمية العــن أو األذن أو األنــف أو الفــم أو الكبــد أو املعــدة أو
القلــب ،...أو غريهــا مــن األجهــزة التــي يش ـكّل ّ
كل منهــا معجــزة متقنــة

حمكمــة دقيقــة الصنــع ،تشــهد عــى عظمــة وقــدرة مبدعهــا وخالقهــا وســعة

علمــه وحكمتــه .وتشـكّل بمجموعهــا معجــزة أعظــم فهــي تعمــل كفريــق
ٍ
وبدقــة وتناســق عجيــب ،ونظــام ليــس هنــاك أعظــم وال أروع
متّحــد
وأكثــر إبداع ـ ًا منــه ومــن خالقــه ومبدعــه.

وأعظــم هــذه النعــم اإلهليــة وأكثرهــا روعــة وأجلبهــا ملشــاعر االندهــاش
واالنبهــار بعظمــة اخلالــق تعــاىل هــو (العقــل البــري) بقســميه :الواعــي
والالواعــي؛ فالعقــل البــري كــا يقــدّ ر العلــاء حيتــوي عــى أكثــر مــن

( )150مليــار خليــة عقليــة ،يذكــر الدكتــور ( هربرت ســبنرس ) مــن جامعة
هارفــارد بالواليــات املتحــدة االمريكيــة يف بحثــه عــن العقــل البــري:
إنّنــا لــو بدأنــا العــدّ مــن الرقــم ( )1إىل ( )150مليــار فســوف نحتــاج إىل

(  )5000ســنة !! ،العقــل الــذي حققــت بــه البرشيــة أعظــم اإلنجــازات
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يف جمــاالت الصناعــة والطــب والتكنلوجيــا احلديثــة و االستكشــافات
املختلفــة التــي تــزداد وتتعاظــم كلــا تقــدم الزمــن .هــذا العقــل ذو قــدرات

وامكانــات غــر حمــدودة .وقــد ذكــر العلــاء يف اخلمســينيات مــن القــرن

املــايض ّ
أن البــر يســتعملون حــوايل (  )%50مــن قدراهتــم ،ثــم قالــوا يف
الســتينات ّإنــم يســتعملون فقــط ( )%20منهــا ،ثــم قالــوا يف الســبعينات

ّإنــم يســتعملون فقــط (  ،)%10ثــم قالــوا يف الثامنينــات ّإنــا ( ،) %5
وانخفضــت يف التســعينات إىل ( ،)%1ثــم اآلن ذكــروا ّإنــا ( )%0.1فقــط

مــن قــدرات العقــل البــري.

ولــك أن تتخيــل عظمــة مــا يمكــن اكتشــافه ،وكيــف ســتكون طبيعــة احليــاة
عــى ســطح األرض فيــا لــو اهتــدى اإلنســان إىل الطــرق واألرسار الكفيلــة
بتنميــة قــدرات هــذا العقــل وتفعيلهــا لتصــل درجــة اســتعاملنا لقــدرات
هــذا العقــل وإمكاناتــه إىل (!! )%100

هذا يف حالة الوعي والشعور...
وأ ّمــا يف حــال الالوعــي والالشــعورّ ،
فــأن العقــل الالواعــي يقــوم بمهــام

معجــزة .إذ لــه القــدرة عــى اســتقبال أكثــر مــن مليــوين معلومــة يف الثانيــة الواحــدة،
ّ
وأن رسعــة تفكــر اإلنســان تزيــد عــى رسعــة الضــوء ( 300000كــم /ثــا).

وللعقــل الالواعــي مهــام غــر معقولــة مســتمرة طيلــة عمــر اإلنســان ،وبــدون أي
جهــد مــن جانــب هــذا اإلنســان ،فهــو مث ـاً:

•جيعلنــا نتنفــس (  )23ألــف مــرة ،نســتهلك فيهــا(  )438قدمـ ًا مكعبـ ًا مــن
اهلــواء شــهيق ًا وزفــر ًا.
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•جيعــل قلبنــا يــدق (  )100ألــف مــرة ،أو حــوايل ملياريــن ونصــف مــرة
خــال (  ) 70عامــ ًا.

•جيعــل قلبنــا يضــخ (  )4300جالــون مــن الــدم ،بــا يكفــي مللــئ ( )13
مليــون برميــل خــال العمــر.

•جيعــل دمنــا يــدور (  ) 1450دورة كاملــة خــال (  )600ألــف ميــل مــن
الشــعريات الدمويــة.

ّ
ومســخر تســخري ًا إهليــ ًا خلدمــة
إن العقــل الالوعــي مصمــم بدقــة متناهيــة،

العقــل الواعــي .والعقــل الواعــي هو مــا حيكم العقــل الالواعــي أو العقــل الباطن،

فالعقــل الواعــي هــو الســيد املطــاع والعقــل الالواعــي هــو اخلــادم املطيــع ،والعقــل
الواعــي يملــك مــن القــدرات واإلمكانــات اهلائلــة مــا يؤهلــه الكتســاب العلــوم
واملعــارف والقيــم والعــادات التــي ختــزن يف خمــازن العقــل الالواعــي .إذن برجمــة

النفــس البرشيــة الداخليــة تكــون مــن خــال العقــل الواعــي ،فالعقــل الواعــي
يربمــج العقــل الالواعــي املســؤول عــن حتويــل مــا ُيتــزن يف خمــازن ذاكرتــه مــن

أفــكار وقيــم واعتقــادات وعــادات إىل مشــاعر وأحاســيس تدفــع نحــو ســلوكيات
خارجيــة معينــة تتناغــم مــع هــذه األفــكار والقيــم واالعتقــادات والعــادات .فــإذا

كانــت برجمتنــا الداخليــة إجيابيــة أنتجــت مشــاعر ًا وأحاسيس ـ ًا إجيابيــة ،وقــادت إىل
مصــر إجيــايب يف الدنيــا واآلخــرة .وإذا كانــت هــذه الربجمــة ســلبية أنتجــت مشــاعر ًا

وأحاســيس ســلبية يرشــح عنهــا ســلوكيات ســلبية وتنتهــي بمصــر ســلبي.

فعلينــا ولكــي نســتغل ونســتثمر هــذا النظــام الداخــي املعجــز يف داخلنــا ،أن

نجتهــد يف برجمــة انفســنا برجمــة إجيابيــة ،وهــذا ال يتــم إالّ بمعرفــة كيفيــة تنميــة

قــدرات وقــوى هــذه النفــس واســتعداداهتا ودوافعهــا تنميــة إجيابيــة.
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اخلطــوة االوىل نحــو بنــاء شــخصية انســانية اجيابيــة هــي حتديــد االفــكار
واالعتقــادات والقيــم والعــادات التــي حتكــم وتأ ّطــر االهــداف التــي جيــب

حتقيقهــا ،متهيــد ًا إليصالنــا إىل الغايــة الكــرى مــن وجودنــا يف هــذا العــامل.

واخلطــوة الثانيــة هــي تســخري كل إمكاناتنــا وطاقاتنــا وقدراتنــا لتحويــل
هــذه األفــكار و االعتقــادات والقيــم والعــادات إىل ســلوكيات إجيابيــة
متّســقة ومتواءمــة معهــا.

هامة،هــي :ليــس املهم هو
واخلطــوة الثالثــة هــي التن ّبــه وااللتفــات إىل حقيقــة ّ
تكويــن منظومــة داخليــة إجيابيــة عنارصهــا األفــكار واالعتقــادات والقيــم

والعــادات ،بــل املهــم هــو حتويــل عنــارص هــذه املنظومــة إىل واقــع خارجــي
حــي ،وتفعيلهــا يف ســلوكياتنا اخلارجيــة ،فاجلهــل كل اجلهــل يكمــن يف
ّ

الفصــل بــن املنظومــة املعرفيــة والقيميــة الداخليــة والســلوكيات اخلارجيــة.
فاحذر كل احلذر أن تكون من اجلاهلني...

وأخــر ًا ...بالتأ ّمــل والنظــر يف أعــاق ذواتنــا نســتطيع إزالــة الــركام الكثيــف

الــذي ُدفنــت حتتــه قدراتنــا وإمكاناتنــا واســتعداداتنا الداخليــة الكبــرة؛ يقــول
(ويليــم رالــف انــج) الكاتــب ورجــل الديــن االنكليــزي:

إن إمكانياتنــا الحــدود هلــا ،وتتحــدّ د شــخصيتنا بقــدر مــا نكــون قادريــن عــى
( ّ
إدراك الثــروة الالهنائيــة الدفينــة يف أعــاق طبيعتنــا اإلنســانية الســامية)،

هــذا الــركام الــذي ُوجــد نتيجــة الربجمــة الســلبية ألنقســنا ،تلــك الربجمــة التــي

ابتــدأت بالرتبيــة الفاســدة مــن الوالديــن واملحيــط األرسي وإن كانــت يف أغلــب
األحــوال مــن دون قصــد بــل بســبب اجلهــل باألســاليب والطــرق واآلليــات
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الرتبويــة الصحيحــة( ،نتيجــة بســاطة اخللفيــة الثقافيــة والعلميــة واملعرفيــة والدينيــة

ملعظــم اآلبــاء واألمهــات ،وخصوصـ ًا يف املجــاالت الرتبويــة ) .ثــم الربجمــة الســيئة
للمحيــط االجتامعــي واملدرســة واألصدقــاء ،ويف ظــل جــو اجتامعــي مشــحون

باألعــراف والتقاليــد والقيــم االجتامعيــة والعشــائرية الســلبية .ثــم يــأيت دور برجمــة

وســائل اإلعــام املختلفــة بســلبياهتا الكثــرة املتكــررة يومــ ًا بعــد يــوم مقارنــة
ٍ
ٍ
ٍ
عدســات مكــرة فائقــة
دقيــق ذو
جمهــر
بإجيابياهتــا التــي ال تــكاد تُــرى ّإل حتــت

ـتقرة يف خمــازن ال وعينــا وال
ال يملكهــا أغلــب النــاس .هــذه الربجمــة الســلبية املسـ ّ

شــعورنا جعلتنــا ال نــرى الكنــوز العظيمــة املختبــأة خلــف ُحجــب طينيــة كثيفــة

هــي مــادة خلقنــا الطبيعيــة .تلــك الكنــوز تتمثــل يف القــدرات واإلمكانــات
واالســتعدادات الداخليــة العظيمــة التــي م ّيزنــا اهلل تعــاىل هبــا عــى ســائر خملوقاتــه.

التــي باكتشــافها والوقــوف عــى صفاهتــا وآثارهــا والطــرق الصحيحــة واآلليــات
الكفيلــة لتنميتهــا وتطويرهــا نســتطيع تغيــر نوعيــة حياتنــا ودرجــة جودهتــا،

وبالتــايل تغيــر مصرينــا يف الدنيــا واآلخــرة ،يقــول (أوريــزون ســويت مــاردن )

مؤلــف كتــاب (:) he can who thinks he can

( يف داخــل أعــاق اإلنســان ،تســكن تلــك القــوة اهلاجعــة ،القــوة التــي يمكنهــا أن
تدهشــه ،والتــي مل حيلــم قــط بامتالكهــا ،القــوة التــي ســتبدّ ل حياتــه متامـ ًا إذا مــا هــي
بزغــت ،ووضعــت موضــع التنفيــذ ).

وأ ّمــا بجهلنــا هبــا فــا يمكــن لنــا ســوى أن نكــون خملوقــات ترابيــة فاقــدة

للحيــاة احلقيقيــة ،خملوقــات ليســت أكثــر مــن كتــل طينيــة متــي عــى طــن ليــس

هلــا مــن القيمــة أكثــر ممــا يملكــه هــذا الطــن .ذوات برشيــة رخيصــة الثمــن يمكــن
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بيعهــا بأبخــس وأحــط اإلثــان ،وهــذه احلقيقــة تذكــرين بقصــة حدثــت منــذ أكثــر

مــن ألفــي عــام يف بــاد الصــن ،التــي قـ ّـرر أهلهــا نحــت متثــال مــن الذهــب يزيــد

وزنــه عــن مخســة اطنــان ،ليخ ّلــد عظمــة حضارهتــم ،وليبـ َـق معلـ ًا ماثـ ً
ا وشــاهد ًا
امــام العــامل عــى عظمــة هــذه احلضــارة يف تلــك احلقبــة الزمنيــة .وبعــد االنتهــاء مــن

بنــاء هــذا التمثــال تعرضــوا لغــزو جيــش ( الربمــود) املعروف برشاســته ووحشــيته،
وخلــوف الكهنــة عــى هــذا التمثــال قــرروا تغطيتــه بطبقــة كثيفــة مــن الطــن حتــى

ال يكــون عرضــة للنهــب والرسقــة وال يطمــع فيــه طامــع لرخــص قيمتــه ،وبالفعــل
فقــد تركــه جيــش (الربمــود) كــا توقــع الكهنــة ولنفــس الســبب ،فبقــي التمثــال

قــررت
شــاخص ًا ومل يتزحــزح عــن مكانــه ،ومنــذ مــا يقــرب مــن مائتــي عــام ّ

الســلطات الصينيــة نقلــه مــن مكانــه ووضعــه يف بكــن عاصمــة الصــن باعتبــاره
مــن اآلثــار املهمــة دون أن يعلمــوا مــا بداخلــه ،فجهــزوا املعــدات الضخمــة لنقلــه،
ويف ظــروف جويــة صعبــة حــدث رشخ يف هــذا التمثــال مل جيــذب انتبــاه أحــد غــر
ـن عجـ ٍ
كاهـ ٍ
ـب االســتطالع والفضــول ،دفعــه إىل
ـوز لــه فطنــة ودرجــة عاليــة مــن حـ ّ

تركيــز الضــوء عــى مــكان الــرخ فالحــظ انعكاس ـ ًا ضوئي ـ ًا ال يمكــن أن يصــدر

عــن الطــن ،فاحــر أدواتــه ووســع الــرخ فــازداد االنعــكاس ممــا زاد يف فضولــه
ودفعــه إىل طلــب املســاعدة مــن باقــي الكهنــة ،فاســتطاعوا بعــد عــر ســاعات
مــن العمــل املتواصــل العثــور عــى متثـ ٍ
ـال مــن الذهــب اخلالــص ال ُيقــدّ ر بثمــن،

أصابتهــم رؤيتــه بالذهــول والســعادة .ونقــل التمثــال بحــرص شــديد ورغبــة أكــر
إىل بكــن ،وهــو موجــود إىل اآلن يف الصــن وبجنبــه تســكن قصتــه ،وقــد كتــب

حتتــه حكمــة صينيــة:

( بداخل الطني كنز )
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متأملة متأ ّلة:
*ويف اخلتام أدعوكم – أحبتي – لسامع هذه الشقشقة من نفس ّ

أبت أغلب الذوات البرشية ّإل أن خت ُلد إىل األرض...
ٍ
وبشغف – هذا الطني...
أبت ّإل أن تعانق _
أبت أن ترتفع عن مادة خلقتها الطينية...

أبــت أن تتحـ ّـرر مــن ســجون جهلهــا وغفلتهــا عــن ذاهتــا ،لتنطلــق حم ّلقــة يف ســاء
عزهــا ورشفهــا وكرامتهــا...

ـم ســمعها عــن دعــوات الســاء ورصخــات
أبــت تلــك الــذوات الغافلــة ّإل أن تصـ ّ
األنبيــاء واألوصياء(عليهــم الســام)...

أبــت تلــك الــذوات اجلاهلــة بحقيقتهــا وقيمتهــا الواقعيــة ّإل أن ترفــض كل

حمــاوالت املصلحــن العظــام لالرتقــاء هبــم إىل ذواهتــم احلقيقيــة...

وحاولــت بــكل جهلهــا وغفلتهــا تكســر تلــك االنامــل املصلحــة التــي مت ّثلــت
بتعاليــم ووصايــا ورســاالت الســاء...

تلــك األنامــل املبدعــة التــي أرادت إعــادة تشــكيل الــذوات البرشيــة تشــكي ً
ال إهلي ـ ًا
يتناســب مــع رشف وفضــل وعــزة وكرامــة ( خليفــة اهلل )...
وبقيت تلك الذوات البرشية الطينية عىل طينيتها...
بقيت رغم تلك األنامل املخلصة:

ني)
( طينًا تراكم فوق ط ٍ
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نقطة اإلنطالق
مفاتيح اجلنان

((أهم مفاتيح احلياة اإلنسانية الطيبة))
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((معرفة النفس ،معرفة اهلل ،العلم ،علو ّ
اهلمة)) :
حيدّ دها عيل (عليه السالم) كأهم مفاتيح احلياة اإلنسانية
الطيبة ،التي جيب عىل اإلنسان الساعي ألن حييا حياة
إنسانية حقيقية طيبة بذل كامل وجوده المتالك هذه

املفاتيح،التي هي عبارة أخرى عن النفس البرشية العارفة
ثم فتح أبواب
اهلمة ،ومن ّ
وربا ،العاملة ،العالية ّ
بنفسهاّ ،
اجلنان الدنيوية واألُخروية ،والولوج إىل عوامل النقاء
والطهر والقداسة والنور ،تلك العوامل املفعمة باألمن
واألمان والطمأنينة والسالم ،عوامل الرضا والرضوان
رب األر ّباب ،ومرافقة كل من نجح يف
والقرب من ّ

الوصول إىل كامل إنسانيته من األنبياء واملرسلني واالئمة
املعصومني (عليه السالم) والشهداء والصاحلني ...
وحسن أولئك رفيق ًا....
ُ
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متهيد:

من أين نبدأ؟!

قــد يبــدو ألول وهلــة أن مــن الصعوبــة بمــكان حتديــد نقطــة البــدء واالنطــاق

لــدرب رحلتنــا الطويــل والشــاق لبنــاء ذواتنــا بنــا ًء إجيابيــ ًا ،خصوصــ ًا يف مثــل
هــذا املوضــوع الشــائك املتعــدد األبعــاد الكثــر التفاصيــل ،فضـ ً
ا عــن حساســيته
ودقتــه .ولكــن هــذه الصعوبــة تتبــدّ د حــال االلتفــات إىل قانــون العلــة واملعلــول

(قانــون الع ّليــة) أو الســبب واملسـ ّبب( ،الســبب والنتيجــة) ،مــا شــئت فعـ ّـر ،حيكم

كل مــا يف هــذا الكــون الواســع الفســيح؛ يقــول الفيلســوف والكاتــب األمريكــي
(رالــف والــدو ايمرســون):

(كل عمــل يكمــن فيــه جــزاؤُ ه ،مــن املســتحيل فصــل الســبب عــن النتيجــة ،أو

ألن النتيجــة كامنــة فعلي ـ ًا يف
الوســائل عــن الغايــات أو البــذور عــن الثــار ،ذلــك ّ
الســبب ،والغايــة موجــودة ســلف ًا يف الوســيلة ،والثمــرة يف قلــب البــذرة تنــام).

إن اإلنســان هــو العنــر املحــوري األهــم يف هــذا الكــون ،كان مشــموالً
وبــا ّ
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باحلــركات الكونيــة الواســعة بنظامهــا املحكــم الدقيــق ،وكانــت كل ســلوكياته

وأفعالــه وأفــكاره ومعتقداتــه وكل مــا جيــول يف عاملــه الداخــي ومــا ينعكــس عنــه

يف عاملــه اخلارجــي جــزء ًا مــن هــذا النظــام .وهلــذا فــإن ابتدأنــا مــن البدايــة أو مــن
النهايــة فإنــه يمكننــا ترتيــب أفكارنــا ومعرفــة موضــع البدايــة عــن موضــع النهايــة،
إذ يمكــن أن نبــدأ مــن النهايــة لنبلــغ البدايــة ،وكــا يــي:

1 .1نتائج أعاملنا ومصرينا يف الدنيا واآلخرة ،تنبع من..
2 .2الســلوكيات االجيابيــة ،واجلهــود املكثفــة ،واملبــادرة إىل فعــل اخلــرات،
واهلمــة العاليــة ،وكلهــا تنبــع مــن..
واملثابــرة
ّ

3 .3الغايــة الســامية والقصــوى لوجــود اإلنســان يف هــذا العــامل ،واألهــداف
االســراتيجية الكــرى واألهــداف التكتيكيــة التــي توصــل إىل هــذه

الغايــة ،وهــي تنبــع مــن..

4 .4املشــاعر واألحاســيس اإلجيابيــة جتــاه الــذات ( املتم ّثلــة يف التقديــر العــايل
للــذات ) .وتنبــع مــن..

5 .5الصورة الذاتية اإلجيابية ،التي تنبع من..
6 .6منظومة قيمية معرفية داخلية قوية ،تنبع من..
7 .7أفكار ومعتقدات وقيم وعادات إجيابية..
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** ويمكــن أن يكــون ترتيــب أفكارنــا عــى عكــس الرتتيــب الســابق ،أي مــن

البدايــة حتــى نبلــغ النهايــة ،يف سلســلة مــن املبــادئ التــي يرتتــب الالحــق منهــا

ـب أن أســميها:
عــى ســابقه ،يف دورة متثــل دورة احليــاة اإلنســانية الطيبــة ،التــي أحـ ّ
((دورة النجاح والفالح))

وهي تكون كالتايل :كل يشء يبدأ بـ...
1 .1أفكارنــا واعتقاداتنــا وقيمنــا وعاداتنــا ( التــي نكتســبها عــن طريــق
اســتعداداتنا وقوانــا وقدراتنــا الداخليــة ،والتــي كلــا كانــت درجــة نموهــا

أعــى انعكســت عــى نوعيــة األفــكار واالعتقــادات والقيــم والعــادات )،
التــي تــؤدي إىل...

2 .2إحساسنا بذواتنا ومعرفتنا ألنفسنا ( من أنا؟) ،والذي يؤدي إىل...
3 .3إحساســنا بقيمتنــا الذاتيــة ( إىل أي مدى أحــب ذايت ،وأقدرهــا وأق ّيمها؟)،
الذي يــؤدي إىل...

واهلمــة العاليــة ،والطاقــة الداخليــة
4 .4الرغبــة املشــتعلة ،واحلامســة الكبــرة،
ّ
املرتفعــة ،التــي تــؤدي إىل...

5 .5إبــراز أفكارنــا واعتقاداتنــا وقيمنــا وعاداتنــا يف عــامل اخلــارج بشــكل
ســلوكيات إجيابيــة متناغمــة ومتوافقــة معهــا.

بتكــرار هــذه العمليــة ( مــرة بعــد أخــرى وحتــى هنايــة حياتنــا ) والعــودة إىل
النقطــة ( )1نكتســب املزيــد مــن األفــكار واالعتقــادات والقيــم والعــادات
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اإلجيابيــة ،التــي تقــود إىل احســاس أعظــم بشــأن انفســنا ،وتقديــر أعــى
لذواتنــا ،وإىل املزيــد مــن احلامســة الداخليــة والرغبــة املشــتعلة ،وهــذا يــؤدي

إىل...

6 .6نتائج إجيابية ،تقود إىل...
7 .7مصري إجيايب ،وحياة طيبة يف عامل الدنيا وما بعدها من عوامل مستقبلية.
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سيكولوجية الصورة الذاتية

يعدّ كثري من العلامء ّ
أن الكشف األبرز للقرن العرشين هو اكتشاف-:
(املفهــوم الــذايت) و (الصــورة الذاتيــة) ،ولــذا كان مــن الــروري معرفــة

املزيــد عــن مفهــوم صــورة الــذات ،وكيــف تؤثــر هــذه املعرفــة عــى الطريقــة التــي

تتشـكّل هبــا ذواتنــا ،فاإلنســان يقــع دائـ ًا ويف كل ســلوكياته وأفعالــه وأقوالــه حتــت

تأثــر هــذه الصــورة ،ومــا هــذه الصــورة ّإل انعــكاس ملكونــات اإلنســان الداخــي

كوهنــا يف خمتلــف االجتاهــات واألصعــدة
ومنظومتــه املعرفيــة والقيميــة التــي ّ
(األفــكار ،االعتقــادات ،القيــم ،العــادات) ،وبمقــدار درجــة حســن وكــال
وحقانيــة هــذه املكونــات تكــون درجــة حســن وكــال واجيابيــة هــذه الصــورة،
وتكمــن أمهيــة الصــورة (التــي يرســمها اإلنســان بنفســه ويشــكّلها بفكــره ومــا

اكتســبه مــن علــوم ومعــارف وقيــم وعــادات يف ّ
أن مصــر اإلنســان وشــكل حياتــه

ونوعيتهــا يف الدنيــا واآلخــرة يعتمــد عــى طبيعــة هــذه الصــورة ،ولــذا كان اإلنســان
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خملوقـ ًا متميــز ًا ومتفــرد ًا عــى باقــي املخلوقــات؛ يقــول العــامل الربيطــاين (جاكــوب

برونوســكي):

(اإلنســان خملـ ٌ
إن لديــه جمموعــة مــن املواهــب التــي جتعلــه فريــد ًا
ـوق متفـ ّـر ٌدّ ،

بــن املخلوقــات األخــرى ،هلــذا فهــو عــى عكســها ليــس جمــرد صــورة يف منظــر

طبيعــي؛ بــل هــو مش ـكّل هــذا املنظــر)

هــذه الصــورة ال تنفــك عــن اإلنســان ،وتعــدُّ بمثابــة الســقف الــذي فرضــه

اإلنســان عــى الفعاليــات والســلوكيات التــي تُظهــر وتكشــف عــن درجــة نمــو

قــوى نفســه واســتعداداته ودرجــة إفادتــه مــن هــذه القــوى واالســتعدادات،
التــي يرشــح عنهــا ســلوكيات خارجيــة تتحــدّ د بموجبهــا درجــة إنســانيته وقيمتــه

وقــدره الواقعــي ،والتــي حتــدد بدورهــا طبيعــة ونوعيــة وشــكل حيــاة هذا اإلنســان
ومصــره يف الدنيــا واآلخــرة.

واملفهــوم الــذايت اســتبطن بداخلــه اإلدراك ،وهــذا اإلدراك يعطــي معنــى،

فاملفهــوم الــذايت إدراك ملعنــى األشــياء ،واملعنــى يكــون لغــة داخليــة ،هــذه اللغــة

مصدرهــا أفــكارك ومعتقداتــك وقيمــك وعاداتــك التــي تقــوم بربجمــة عاملــك الداخيل

بحســاهبا .وهــذا العــامل يفــرز الســلوكيات اخلارجيــة املتناســبة مــع هــذه الربجمــة ،وهبــذه
اللغــة الداخليــة نتصــل مــع أنفســنا ومــع اآلخريــن .هــذه اللغــة مت ّثــل آراءنــا ووجهــات

نظرنــا جتــاه األشــياء وهبــا نستكشــف عاملنــا الداخــي وعاملنــا اخلارجــي.

ّ
إن املفهــوم الــذايت جييــب عــن ســؤال مهــم وكبــر وهــو( :مــن أنــا فيــا

أعتقــد؟) ،فاملفهــوم الــذايت يم ّثــل نظــام االعتقــاد الشــخيص لــكل إنســان ،الــذي
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يشــر إىل طبيعــة العــامل الداخــي لــه ،ويلقــي الضــوء عــى حزمــة املكونــات الداخلية

هلــذا العــامل ( األفــكار ،القيــم ،العــادات ) ،فصــورة اإلنســان عــن نفســه هــي نظــام
االعتقــاد الــذي يتبنــاه ،والــذي جييــب عــن ســؤال:

كيف يرى اإلنسان نفسه عىل مستوى اجلوانب العديدة للحياة؟
من أنا؟

ما درجة نمو استعدادات نفيس وقواها الداخلية؟
هــل نجحــت يف الوصــول إىل أفضــل الطــرق واآلليــات لتنميــة هــذه القــوى

واالســتعدادات؟

هل خطوت خطوات جادة وحقيقية يف بناء وتطوير ذايت؟
ومنمي لقواي واستعدادايت؟
هل اهتديت إىل أفضل مع ّلم ومرشد ّ

ما املفهوم الذي كونته عن احلياة والكون؟

ما هو موقعي يف نظام هذا الكون الواسع الكبري؟
ما مفهومي عن احلياة اإلنسانية احلقيقية؟
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هل أحيا حياة طيبة؟
هل أمتلك رؤية واضحة وشاملة للحياة؟
هل أمتلك رؤية واضحة عن الدين واالعتقادات الدينية التي أدين هبا؟
هل اخرتت هذه االعتقادات عن وعي وإدراك؟
هــل نجحــت يف اخلطــو خطــوات عمليــة نحــو الوصــول إىل الغايــة مــن خلقــي

ووجــودي يف هــذه احليــاة؟

هل أنا مؤهل خلالفة اهلل تعاىل يف األرض كام أرادها اهلل تعاىل يل؟
هل أنا وا ٍع ومدرك لقيمتي احلقيقية ورشيف ومتيزي عىل باقي املخلوقات؟
عــي هــذه الرشفيــة
وهــل أنــا مــدرك للمســؤوليات اجلســيمة التــي أملتهــا ّ

وهــذا التكريــم والتم ّيــز؟

هل أنا عىل قدر مسؤوليات إعامر األرض التي أوكلها اهلل تعاىل لإلنسان؟
هل أنا موظف ناجح يف املرشوع اإلهلي الكبري واملقدس والشامل؟
هــل نجحــت يف محــل األمانــة الكــرى التــي أبــت ســائر خملوقــات اهلل تعــاىل

محلهــا وأشــفقن منهــا ،أم أنــا خائــن هلــذه األمانــة؟

هــل أنــا الئــق ومؤهــل لتحقيــق حلــم األنبيــاء (عليهــم الســام) والكــون

كعنــر فاعــل ومؤثــر يف إقامــة دولــة العــدل اإلهلــي ،وإشــاعة وتعميــم مظاهــر
الســام واألمــان ،واجتثــاث جــذور الظلــم والفســاد واالنحــراف؟

بــار بــأوالدي ،أمتلــك منهجــ ًا تربويــ ًا صحيحــ ًا لرتبيتهــم
هــل أنــا ٌ
أب ٌ
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وتعليمهــم؟
هــل أنــا أ ٌم ناجحــة قــادرة عــى القيــام بواجبــايت بشـ ٍ
ـكل ينعكــس عــى طبيعــة
وشــكل احليــاة األُرسيــة لــأرسة التــي أنتمــي اليهــا؟
بوالدي؟
بار
ّ
هل أنا ابن ٌ

حمب ومتق ّب ٌل لنفيس عىل ما هي عليه اآلن؟
هل أنا ٌ
هــل يمكننــي االعتــاد عــى ذايت ومــا خيتــزن فيهــا مــن منظومــة فكريــة وقيميــة

رب؟
وعقديــة يف إرشــادي وتوجيهــي وجهــة اجيابيــة تــريض ّ

هل أنا ناجح يف عميل ،وقادر عىل أداء وظائفي املهنية بمهارة وفعالية؟
هــل عالقتــي بغــري مــن أبنــاء جنــي عالقــة جيــدة ،ومبنيــة عــى االحــرام

والــو ّد واملحبــة يف اهلل؟ أم ّأنــا عالقــة قائمــة عــى أســس نفعيــة ومصلحيــة ضيقــة؟
هل أنا ناجح يف إدارة وقتي؟

هل أنا أهل ألن يثق يب غريي؟
هل إداريت مللفي الصحي إدارة صحيحة؟
هــل أنــا قــادر عــى كســب عيــي بطريقــة كريمــة؟ وهــل خطــوايت املهنيــة

لتحســن وضعــي املــادي بــا ينعكــس عــى التوســعة عــى مــن أعيلهــم وأتــوىل
اإلنفــاق عليهــم خطــوات جــادة ومدروســة؟

هــل لــدي الشــجاعة الكافيــة للتخلــص مــن العــادات الســيئة وإبداهلــا بأخــرى

حسنة ؟
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والتوســل بالوســائل التــي
هــل أنــا دائــم الرقابــة لــذايت ،ودائــم االنشــغال
ّ

تعيننــي عــى تنميــة قــدرايت واســتعدادايت تنميــة إجيابيــة تظهــر آثارهــا عــى عالقتــي

بــريب وبنفــي وبغــري مــن أبنــاء جنــي؟

إىل آخــر هــذه االســئلة ونظائرهــا ممــا يتع ّلــق بــاألركان األساســية للحيــاة

اإلنســانية الطيبــة ،التــي تشــكّل طبيعــة اإلجابــة عنهــا قيمــة وقــدر اإلنســان،
ومــدى نجاحــه وفالحــه يف اســتثامر طاقاتــه وقدراتــه وقــواه واســتعداداته

الداخليــة .ودرجــة نجاحــه يف تنميتهــا وتطويرهــا وحتفيزهــا إجياب ـ ًا لتنتــج نتائج ـ ًا

إجيابيــة ،وبالتــايل تعــود وتقيــم درجــة إنســانية هــذا اإلنســان ومصــره ومآلــه تبع ـ ًا

هلــذه الدرجــة.

تنبيه
أرجــو أن ال يصيبكــم – أحبتــي – امللــل والســأم لكثــرة مــا ذكرتــه مــن أســئلة

واســتفهامات ،وهــي تقنيــة تع ّلمتهــا مــن القــرآن الكريــم ،وأتّبعهــا يف كتابــايت ك ّلــا

أقتــى املقــام ذلــك ،والســبب وراء أتباعــي هلــذه التقنيــة ّ
أن هــذه السلســلة مــن

االســئلة واالســتفهامات ليســت جمــرد طريقــة لتحريــر املشــكلة وحتليــل أجزائهــا،
وإنــا اهلــدف منهــا التمهيــد إلجيــاد احلــل هلــذه املشــكلة ،فهــذه التقنيــة تعــد نوع ـ ًا

مــن أنــواع احللــول للمشــاكل تســمى بـــ ( احللــول اإلطاريــة )،واحلــل اإلطــاري هو

ليــس احلــل النهائــي للمشــكلةّ ،إل أ ّنــه نــوع مــن أنــواع احلــر والتأطــر هلــا بإطــار

معــن ليســهل فهمهــا واســتيعاب أبعادهــا وجوانبهــا املختلفــة ،وبالتــايل توجيــه
الفكــر وتركيــز الذهــن نحــو اجيــاد احللــول املناســبة هلــا ،فاحلــل اإلطــاري حيفــز
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الطاقــات والقــوى الداخليــة ،وجيعــل اإلنســان أكثــر قــدرة عــى التحكــم بمشــاعره
وانفعاالتــه وأفــكاره ،وبالتــايل أقــرب للوصــول إىل احللــول املناســبة للمشــكلة.

**فــإذا كان اجلــواب عــن هــذا الســؤال الكبــر العميــق (مــن أنــا؟) جواب ـ ًا

واضحـ ًا ورصحيـ ًا وقويـ ًا وإجيابيـ ًا ودون أدنــى تــردد وحيكــي بشــفافية عــا تســتبطن

(أنــا) مــن أفــكار واعتقــادات ،فذلــك يشــر إىل عمليــة تنميــة ذاتيــة إجيابيــة وناجحة
واعلــم أ ّنــك تســر يف االجتــاه الصحيــح ،ولكنّهــا ليســت النهايــة .فعمليــة التنميــة
عمليــة مســتمرة ،ومهــا بلــغ اإلنســان مــن الدرجــات التكامليــة العاليــة نتيجــة
التنميــة اإلجيابيــة لقــواه واســتعداداته الداخليــة ،فـ ّ
ـإن فــوق هذه الدرجــات درجات

ودرجــات .ولــذا عليــك أن ال تتوقــف عــن البحــث عــن أســاليب وآليــات وطــرق

أخــرى إلمتــام مســرتك التنمويــة بنجــاح وفــاح ،واكتســاب املزيــد مــن األفــكار
واالعتقــادات والقيــم والعــادات اإلجيابيــة ،وإثــراء املنظومــة القيميــة واملعرفيــة
الداخليــة إلنتــاج ســلوكيات خارجيــة ذات جــودة ونوعيــة أعــى وأكثــر قيمــة

وأبلــغ يف اإليصــال إىل الغايــة الكــرى مــن وجــود اإلنســان يف هــذا العــامل.

وأمــا التوقــف وعــدم احلــراك فليــس وراؤه ّإل العــودة إىل اخللــف؛ ّ
ألن كل مــا

حولنــا يتحـ ّـرك ويتقــدّ م إىل أمــام.

أمــا إذا مل يكــن لديــك جــواب ،أو أصابتــك احلــرة وتلعثــم لســانك ،أو كان

جوابــك عــن هــذا (مــن أنــا؟) جوابـ ًا ســلبي ًا ،فاعلــم أنّك ال تســتحق هــذا الترشيف

ورشفــك عــى باقــي خلقــه
والتكريــم واإلعــزاز اإلهلــي ،بــأن م ّيــزك ّ
وفضلــك ّ

بالعقــل وقــوة الوعــي االنتقائــي واالختيــار وغريهــا مــن القــوى واالســتعدادات
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حــق شــكرها بــا يتالئــم
واملواهــب العظيمــة ،التــي مل حتســن تنميتهــا ،ومل تــؤ ِّد ّ

وعظمتهــا .فكنــت عبــد ًا كافــر ًا بأنعــم ر ّبــه ،ومنطبق ـ ًا ملصــداق قولــه تعــاىل:
ُ أو َلئِ َ
ك ك َْالَ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل .(((

ولكــن هــذا ال يعنــي فــوات الفرصــة إلصــاح مــا فــات وتعويضــه ،فــا دام يف

اإلنســان رمــق مــن احليــاة – وهــذا مــن مظاهــر ســعة رمحتــه تعــاىل ورأفتــه ولطفــه

وح ّبــه لعبــاده – ال تــزال هنــاك فرصــة ســانحة لينقــذ اإلنســان نفســه مــن املصــر

الــيء الــذي ينتظــره بســبب ســوء اختياراتــه وســوء تنميتــه لقدراتــه واســتعداداته
ٍ
قــرار قاطــ ٍع وحــاز ٍم وشــجاع،
وقــواه الداخليــة .ولكــن هــذا األمــر حيتــاج إىل

مهــة ومحاســة عاليــة ،إلدراك مــا فــات ووضــع القدمــن
وحيتــاج إىل إرادة قويــة و ّ

عــى أول الطريــق الصحيــح لاللتحــاق بركــب اإلنســانية ،واالبتعــاد عــن عــامل

البهائــم واحليــوان واالقــراب مــن عــامل اإلنســان .كل ذلــك مشــفوع ًا بالتــوكّل

ـرع الدائــم ،والدعــاء الــذي ال ينقطــع هلدايتــه ســبل الســام
عــى اهلل تعــاىل ،والتـ ّ
واالطمئنــان والســعادة احلقيقيــة.

التوجه
ما دمت اعتقدت إن خري سبيل لتحديد شخصية املرء منّا هو اكتشاف
ّ
خضمه،إنّه ٌ
وحي إىل أقىص احلدود
نشط
العقيل واألخالقي الذي حيس بنفسه ،ويف
ٌّ
ّ
واشدها ،فإنّه يف مثل تلك اللحظات يتحدث من داخله صوت جهوري قائ ً
ال :
( ها أنا ذا عىل حقيقتي !) .
(ويليام جيمس) فيلسوف وعامل نفس امريكي

((( سورة األعراف :اآلية .179
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التقدير الذاتي

أهم نظريات علماء النفس عن تقدير الذات
ذكــر ( إدويــن فريدريــك) أهــم نظريــات علــاء النفــس يف معنــى (تقديــر

الــذات)((( ،وهــي:

نظريــة (كوبــر ســميث) (ّ :)1967
إن تقديــر الــذات أمــر يصعــب
رشحه؛ألنــه يتضمــن دالالت نفســية داخليــة يف نظــرة اإلنســان لنفســه،
وأخــرى خارجيــة يف حتليــل الشــخص لتأثــره عــى اآلخريــن ومــدى

تق ّبلهــم لــه .وهــذه نظــرة يشــوهبا كثــر مــن العاطفــة؛ لذلــك فهــي تتمـ ّـوج

بــن الرفــض واالستحســان.

نظريــة (هامشــك) ( :)1978الــذي يعتقــد ّ
أن األشــخاص الذيــن يقــدّ رون
((( مفتاح الرس (.)97،98
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أنفســهم هــم الذيــن يروهنــا فاعلــة ومهمــة وذات تأثــر واضــح عــى
اآلخريــن ،وكذلــك هــم يثقــون بصحــة أفكارهــم ولدهيــم شــخصيات

قياديــة قويــة ومثــرة لإلنتبــاه ،بينــا يعتقــد مــن ال يقــدّ ر نفســه أ ّنــه إنســان

غــر مقبــول وبالتــايل يشــعر بالعجــز.

 نظريــة (روزنــرغ) (ّ :)1979
إن تقديــر الــذات هــو مفهــوم يعكــس

اجتــاه الفــرد نحــو نفســهّ ،
وأن احرتامــه لذاتــه هــو نتيجــة اقتناعــه بأمهيتهــا
ورفعتهــا املعنويــة؛ فيعامــل نفســه بمســتوى عـ ٍ
ـال مــن التقديــر والكرامــة.

نظريــة (ديمــو) (ّ :)1985
إن تقديــر الــذات يــدل عــى مشــاعر إجيابيــة جتــاه
يعــزز تقديــر ذاتــه
النفــس ،تقــود اإلنســان نحــو النجــاح ،الــذي بــدوره ّ

أكثــر ،ممــا ينعكــس عــى اآلخريــن الذيــن يرحبــون بــه أكثــر مــن غــره ،لــذا
فـ ّ
ـإن نجــاح الشــخص يبــدأ مــن نظرتــه اخلاصــة لنفســه.

نظريــة (جــاراد) (ّ :)1980
إن اإلنســان الــذي يثــق بنفســه ويقدّ رهــا هــو

األكثــر فاعليــة يف املجتمــع واألكثــر نجاحــ ًا يف نقــل خــرات جديــدة
لآلخريــن ،وهــذا ينــم عــن نضــج نفــي وعقــي عــايل املســتوى.
التامة بنفسك ما مل
ليس بوسعك أن تدنو من بلوغ ثقتك ّ

تدرك قيمتك احل ّقة كإنسان ،ولن تكون قادر ًا عىل حترير نفسك من
تتعرف هبا عىل
القيود التي تفرضها عىل نفسك ّإل بالدرجة التي ّ
امهيتك الفريدة .

د .روبرت انتوين
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معنى تقدير الذات

تقدير الذات :هو مقدار ما يحمله اإلنسان من تقييمات عن نفسه ونظرته لها ،وكيف
يرى سلبياتها وعيوبها ،وكيف يرى إيجابياتها ومزاياها.

وال يمكــن أن يكــون هــذا التقديــر تقديــر ًا واقعي ـ ًا صحيح ـ ًا ومنتج ـ ًا لآلثــار

الكبــرة لتقديــر الــذات إن مل يكــن املعيــار واملقيــاس هلــذا التقديــر معيــار ًا إهليــ ًا

ـر مــن الذيــن ســقطوا يف فخــاخ األمــراض النفســية
وليــس معيــار ًا أرضي ـ ًا .فكثـ ٌ
اخلطــرة املد ّمــرة للنفــس البرشيــة كال ُعجــب والغــرور والتكــر والطغيــان والتعــايل

كذلــك الضعــة واملهانــة واحتقــار الــذات ،كان الســبب األول يف هــذا الســقوط هــو
غيــاب املعيــار الصحيــح لتقديــر الــذات عــن ســاحة أنفســهم ،ممــا أنتــج تصــورات
خاطئــة عــن تقديرهــم لذواهتــم ،فاضطربــت عندهــم األمــور؛ فهــم إمــا مل يــروا ّإل
مزاياهــم وإجيابياهتــم ،أو إهنــم مل يــروا ّإل عيوهبــم وســلبياهتم ،بينــا الصحيــح أن

يــروا مزاياهــم وإجيابياهتــم بنفــس الدرجــة التــي يــرون فيهــا عيوهبــم وســلبياهتم.
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فتقدير اإلنسان لذاته تقدير ًا خاطئ ًا جيعله أمام أحد أمرين:
األول :ازدراء الــذات والتقليــل مــن قيمتهــا ،فتســقط نفســه مــن عــن نفســه،

ويشــعر شــعور ًا ســلبي ًا جتــاه هــذه النفــس ،ممــا يكــون لــه بالــغ األثــر يف تدمــر مــا

متلكــه مــن إجيابيــات .وتضعــف شــخصيته وتغــدو ســلبية وخاملــة ال عطــاء هلــا و

ال نتــاج ،وتقــل ثقتــه بنفســه فيصبــح إنســان ًا وضيعـ ًا جبانـ ًا ضعيــف اهلمــة و فاقــد ًا

للحامســة.

تــورم الــذات
الثــاين :إعطــاء النفــس أكثــر ممــا تســتحقه ،وهــذا يــؤدي إىل ّ

وانتفاخهــا ،وكل مــا ازداد هــذا التقديــر اخلاطــئ أصبحــت أكثــر انتفاخ ـ ًا ،حتــى

تصــل إىل مرحلــة االنفجــار والتــايش والضيــاع والوقــوع فريســة ســهلة بــن
التكــر والطغيــان.
مطرقــة ال ُعجــب والغــرور وســندان
ّ
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عالقة تقدير الذات مبعرفتها

ّ
كل مــا يقــع مــن أخطــاء يف التصــورات والتقديــرات وكل آثارهــا الســلبية

املدمــرة للنفــس البرشيــة معلولــة جلهــل اإلنســان بنفســه ،فتقديــر الــذات يرتبــط

ارتباطــا وثيقــ ًا بمعرفــة الــذات .وجهــل اإلنســان بنفســه وقدراهتــا وإمكاناهتــا
واســتعداداهتا جيعلــه يق ّيــم نفســه تق ّييــ ًا خاطئــ ًا ،ولــذا كانــت مــن أعظــم النعــم
اإلهليــة عــى اإلنســان هــي تلــك املواهــب والقــوى واالســتعدادات التــي مت ّيــزه

عــن خملوقــات اهلل تعــاىل األخــرى ،ولكــن اإلنســان جلهلــه وغفلتــه وبعــده عــن

ذاتــه مل حيســن اســتثامرها؛ ألنّــه مل حيــاول النظــر إىل باطنــه واستكشــاف حــدود
القــوى وإمكاناهتــا الداخليــة ،وهــي اخلطــوة األوىل التــي جيــب عــى كل إنســان
حيــرم أنســانيته أن خيطوهــا ليصــل إىل معرفــة نفســه ومعرفــة ر ّبــه .واخلطــوة األوىل

يف ســبيل احليــاة حيــاة إنســانية طيبــة تليــق برشفــه ومت ّيــزه عــى باقــي املخلوقــات.
وهــي خطــوة للعيــش بســعادة حقيقيــة وهنــاء واقعــي واالنتهــاء إىل مصــر إجيــايب

يف الدنيــا واآلخــرة .فجهــل اإلنســان بقــدرات نفســه وإمكانياهتــا التــي تشــكّل
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آالت حتصيــل واكتســاب األفــكار واملعتقــدات والقيــم والعــادات اإلجيابيــة ،التــي
بدورهــا مت ّثــل مبــادئ ومنطلقــات الســلوكيات اإلجيابيــة واألعــال الصاحلــة التــي

تــؤدي إىل نتائــج إجيابيــة ومصــر إجيــايب يف الدنيــا واآلخــرة ،هــذا اجلهــل هــو املؤثــر
األول واألكــر لتقييــم اإلنســان لنفســه تقيي ـ ًا خاطئ ـ ًا ،وهــذا التقييــم الــذي جيــر
ويــات ومصائــب وتعاســات وشــقاءات متالحقــة ،حتيــل حيــاة الفــرد إىل جحيــم

ال ُيطــاق؛ أل ّنــه يرفــع مــن درجــة جهلــه بنفســه وخي ّفــض مــن درجــة تقديــره لذاتــه.
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أهمية ارتفاع مستوى تقدير الذات

مــن أهــم رشوط نجــاح اإلنســان وفالحــه يف اختبــارات هــذه احليــاة وابتالءاهتــا

والفــوز والوصــول إىل غايتــه الكــرى وهدفــه األســمى هــو ارتفــاع قيمتــه الواقعيــة

وأي انخفــاض يف هــذا التقديــر نتيجــة خلــل الصــورة الذاتيــة
وتقديــره العــايل لذاتــهّ ،

لديــه تكــون مؤثــرة تأثــر ًا كبــر ًا يف إعاقتــه وعرقلتــه عــن الوصــول إىل هــذه الغايــة.

فمســتوى تقديــر اإلنســان لذاتــه ينعكــس عــى طبيعــة تفكــره وســلوكياته

املتنوعــة ،وك ّلــا ارتفــع هــذا املســتوى كان تفكــره وســلوكياته أكثــر إجيابيــة ،وكان
مهــة عاليــة ليــس للحفــاظ عــى هــذا املســتوى فحســب؛
متط ّلعــ ًا بحــاس كبــر و ّ

بــل واالرتقــاء بــه ليكــون مميــز ًا يف املجموعــة أو املحيــط االجتامعــي الــذي ينتمــي
اليــه؛ وذلــك بتم ّيــزه أوالً يف عالقتــه بر ّبــه وبنفســه ،وهــو التم ّيــز احلقيقــي الــذي حيــق

لإلنســان أن يفخــر ويباهــي بــه ،هــذا الشــعور بعــد دافع ـ ًا لــه للقيــام بأعــال أقــل مــا
ومنزهــة للــذات عــن الوقــوع يف مهــاوي الرذيلــة
توصــف إهنــا أعــال رفيعــة ونبيلــة ّ
ومســتنقعات اجلهــل واالنحــراف عــن الفطــرة اإلنســانية الســليمة وعــن خــط األنبياء
46

...سيكولوجية الصورة الذاتية...

وتعاليــم ورســاالت الســاء .ولــذا نــرى ّ
أن الذيــن يقــدرون ذواهتــم وحيرتموهنــا
خاصــة مت ّيزهــم عــن غريهــم ،تربزهــا ســلوكياهتم
يتمتعــون بمواصفــات إجيابيــة ّ
ـتقر
اخلارجيــة مــن أفعــال وأقــوال تعكــس طبيعــة العــامل الداخــي هلــم ،ومــا جتـ ّـذر واسـ ّ
فيهــم مــن أفــكار واعتقــادات وقيــم وعــادات؛ وأهــم هــذه املواصفــات:

أهم صفات ّ
املقدرين لذاتهم

1 .1هــم مــن أصحــاب املعرفــة اإلهليــة الصادقــة التــي تــرز يف ســلوكياهتم
اإلجيابيــة التــي حتكــي صــدق هــذه املعرفــة وعمقهــا.

بربــم وأنبيائــه ورســله ورشائعــه وكتبــه .هم
2 .2هــم أصحــاب اإليــان الكبــر ّ
الذيــن يشــك ّلون التجســيد الواقعــي لنجــاح أنبيــاء اهلل تعــاىل يف اجتثــاث
رواســب اجلاهليــة مــن نفــوس النــاس ،وتوجيههــم نحــو مــا هــو إنســاين

مــن الســلوكيات.

3 .3هــم املؤمنــون إيامن ـ ًا صادق ـ ًا بالوعــد اإلهلــي بنــرة املؤمنــن وإمدادهــم
بأســباب التوفيــق والفــاح يف الدنيــا قبــل اآلخــرة.

ربــم وخالقهــم ،والشــاكرون بــا
4 .4هــم العاملــون عــى الــدوام لنيــل رضــا ّ
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انقطــاع ألنعمــه ومواهبــه شــكر ًا عمليـ ًا وقوليـ ًا.

5 .5هم املس ّلمون هلل ،والراضون بقضائه ،والصابرون عىل بالئه.

6 .6هــم املمتلئــون رضــ ًا وتســلي ًام ملــا يعرتضهــم وينــزل يف ســاحتهم مــن
مصائــب ومصاعــب وابتــاءات.

7 .7هــم املتفائلــون حتــى يف أقســى حلظــات حياهتــم ،والراجــون أبــد ًا لرمحــة
ربــم .هــم مــن ليــس يف نفوســهم مــكان ملشــاعر اليــأس واجلــزع
ولطــف ّ
والتشــاؤم والقنــوط.

تطــور ًا وحساســية
8 .8هــم الذيــن يملكــون أكثــر أجهــزة االنــذار الداخــي ّ
وأي قطيعــة بــن عقيدهتــم
ربــم وخالقهــمّ ،
ألدنــى خمالفــة ألوامــر ّ
وســلوكهم.

9 .9هــم املتســابقون لفعــل اخلــرات ،واملبــادرون دومــ ًا إليصــال النفــع
لآلخريــن.

 1010هــم مــن اســتيقنت نفوســهم بحقيقــة املــوت ،وبــرز هــذا اليقــن صادقـ ًا
يف أقواهلــم وأفعاهلــم.

1111هــم الذيــن تقــع تكاليفهــم والتزاماهتــم الرشعيــة واإلنســانية يف أول قائمــة
اهتامماهتــم.

1212هم املراقبون بدقة ووعي ألفكارهم وإحياءات أنفسهم.

1313هــم األكثــر ســعاد ًة ورضــ ًا بحياهتــم الطيبــة التــي صنعتهــا أفكارهــم
وعقائدهــم وقيمهــم وعاداهتــم اإلجيابيــة.

1414هــم املفتخــرون بدينهــم وعقائدهــم ،واملباهــون بــه األمــم ،والســاعون إىل نــر
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أفــكاره وأحكامــه وتعاليمــه ،والعاملــون عــى صــور اجلــال والروعــة فيــه.

1515هــم الناجحــون بامتيــاز يف سياســة أنفســهم ،وتوجيههــا نحــو مــا هــو إجيايب
وفيــه اخلــر واجلامل.

1616هم املراقبون ألنفسهم بدقة،واملحاسبون هلا بشدة.

ومفصلــة ،بعــد أن
1717هــم الناجحــون يف رســم خريطــة حتـ ّـرك حيــايت واعيــة
ّ
حــدّ دوا فيهــا غايتهــم وأهدافهــم بدقـ ٍـة ووضــوح.

1818هــم األكثــر قــدرة عــى التحكّــم بمشــاعرهم وأحاسيســهم ،وضبــط
انفعاالهتــم جتــاه األحــداث الكــرى يف حياهتــم.

1919هم األكثر براعة يف فن االتصال باآلخرين.

2020هــم األعظــم قــدرة عــى االندمــاج والتك ّيــف مــع اآلخريــن ،واألعمــق

إحساس ـ ًا واألكثــر اهتامم ـ ًا بمشــاكلهم ومعاناهتــم ،واألرسع مبــادرة نحــو
ختليصهــم منهــا.

2121هــم أصحــاب اهلمــم العاليــة واحلامســة املشــتعلة ،والســعي الــدؤوب نحــو
حتصيــل الكــاالت.

2222هــم الذيــن يــرون عيوهبــم بنفــس املنظــار والدرجــة التــي يــرون هبــا
مزاياهــم.

2323هــم املفتشــون دومــ ًا عــن أفضــل الطــرق واآلليــات لتنميــة قدراهتــم
وامكاناهتــم واســتعداداهتم الداخليــة ،والســاعون بجــد واجتهــاد نحــو

االرتقــاء هبــا إىل مســتوى إيصاهلــم إىل كــال إنســانيتهم.

2424هــم الذيــن اليقيمــون وزن ًا وال اعتبــار ًا آلراء الناس وتقييامهتم لســلوكياهتم
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مــا مل تكــن معايريهــم وموازينهم مصدرها الســاء.

2525هــم مــن كان تكليفهــم اإلهلــي وشــعورهم التفصيــي باالرتبــاط بــاهلل تعــاىل
رائدهــم ودافعهــم يف توجهاهتــم املختلفــة.

2626هــم البعيــدون عــن عقــد املقارنــات بــن أوضاعهــم املختلفــة مــن وظيفيــة
وماليــة وعائليــة ومســتوياهتم العلميــة والثقافيــة وبــن أوضــاع اآلخريــن،

فــا يصيبهــم اإلحبــاط وشــلل القــدرات إذا مل تكــن املقارنــة لصاحلهــم.

2727هــم القانعــون بــا هــم عليــه مــن الشــكل واهليئــة والصفــات اجلســمية ،ومــا
يمتلكونــه مــن قــدرات عقليــة ونفســية ومهــارات بدنيــة ،والناجحــون يف

إقنــاع ذواهتــم بأهنــا متميــزة وذلــك مــن خــال الرتكيــز عــى معــامل التميــز
والتفــرد فيهــا.

لتحمل تبعاهتا.
2828هم احلازمون يف قراراهتم ،واملستعدون دوم ًا
ّ

2929هــم الذيــن ال يلومــون أنفســهم عــى أخطائهــا دون الســعي اجلــاد لرفــع
أســباب الوقــوع فيهــا.

3030هــم الناجحــون يف عملهــم ،والقائمــون بوظائفهــم عــى أكمــل وجــه
وأفضــل صــورة وأعــى درجــة مــن املهــارة واإلتقــان.

العامل الوحيد األشد بأس ًا يف عملية ازدهار الوعي هو تقدير املرء لذاته :
أي اإليامن بقدرته عىل القيام بأي يشء،
وأنّه يستحق ذلك،

وأنّه سوف حي ّقق ذلك.

جريي جيللز
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إعرف قيمة وقدر نفسك بنفسك

إذا أردت – عزيــزي القــارئ – أن تعــرف مســتوى تقديــرك لذاتــك ودرجــة

احرتامــك لنفســك فعليــك أن جتــرب اتبــاع اخلطــوات التاليــة:

أعــد قــراءة كل فقــرة مــن الفقــرات الســابقة ،ثــم حــاول صياغــة ســؤال
مقابــل كل واحــدة منهــا.

جترد عن ذاتك وخت ّيل ّإنا كائن آخر ماثل أمامك.
ّ 

ٍ
ٍ
وصــدق
بموضوعيــة
أطلــب مــن هــذه الــذات اإلجابــة عــن كل ســؤال
ٍ
ورصاحــة ود ّقــة.

أعـ ِ
ـط لــكل واحــد مــن هــذه االســئلة درجــة تــراوح مــن ( ) 0إىل ( ،)1أي
(  ،)1 ،3/4 ،1/2 ،1/4 ،0هــذه الدرجــة مت ّثــل مســتوى اتصافــك
ـأي صفــة مــن الصفــات املذكــورة يف الفقــرات الســابقة.
بـ ّ

إمجــع ناتــج مــا أعطيتــه مــن تقييــات جلميــع األســئلة ،وســتحصل عــى
درجــة هنائيــة مــن ( )30مت ّثــل درجــة قيمتــك وقــدرك.
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مهــا كانــت هــذه الدرجــة فــا جتعــل مشــاعر اليــأس واالحبــاط تغــزو دهاليــز

إن اهلل ســبحانه وتعــاىل ولفــرط ح ّبــه وواســع
نفســك ،وكــن عــى ثقــة ويقــن ّ

رمحتــه وعظيــم لطفــه بعبــاده جعــل مــن احليــاة بأكملهــا ميدانـ ًا واســع ًا لبنــي البــر؛

ليخوضــوا امتحــان احليــاة وهــم يملكــون أكثــر مــن فرصــة للنجــاح ،فليــس هنــاك
دور أول أو دور ثـ ٍ
ـان أو ثالــث أو فرصــة لتحســن املعــدل كــا يف امتحانــات أهــل

الدنيــا ،بــل هنــاك فــرص كثــرة ومتعــدّ دة لتحســن املعــدل و أدوار المنتهــى هلــا ّإل
بانتهــاء حيــاة اإلنســان نفســها.

كرر هذا االختبار بصورة دورية (كل ستة أشهر).
ّ 

التعمــق أكثــر وأكثــر يف ذاتــك لتفهــم نفســك عــى
تأ ّكــد أ ّنــه سيســاعدك عــى
ّ

حقيقتهــا ،وتعــرف قدرهــا وقيمتهــا احلقيقيــة ،لتكــون عــى بصــرة مــن أمــرك،

وتغــر مــن أفــكارك
وعــى يقظــة ووعــي مــن نفســك ،ولتتهيــأ وتعــدّ عدّ تــك
ّ
وتعيــش بعقليـ ٍـة غــر العقليــة الســابقة؛ ّ
ألن العيــش باألفــكار والعقليــة الســابقة
اليمكــن أن ينتــج ّإل النتائــج الســابقة.

(فاعمل على انقاذ نفسك بنفسك إذ ال أحد أقدر من نفسك على انقاذها)
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نقطة ضوء !

ذكرنــا يف الصفحــات الســابقة أهــم صفــات ( املقدّ ريــن لذاهتــم ) ،وإذا أردت

– عزيــزي القــارئ – أن حتــدّ د هلــم وصفـ ًا خمتــر ًا ،وإن اردت معرفــة هــل أنــت

مــن هــؤالء النــاس أم ال ،فإليــك الصفــة التــي متيزهــم عــن غريهــم مــن أبنــاء
اجلنــس البــري وهــي:

(إنهم ميوتون يف نفس اليوم الذي فيه يُدفنون ! )

فحياهتم حياة حقيقية ،حياة طيبة ذات قيمة ومعنى،
إلنم استجابوا ملا حيييهم حياة طيبة
ّ

ِ
َجي ُبوا لَِّ َولِلرس ِ
...است ِ
ييِيك ُْم،(((...
ول إِ َذا َد َعاك ُْم َلا ُ ْ
َّ ُ
ْ

ربــم ،وأت ّبعــوا أنبيــاءه ورســله
اســتجابوا لنــداء فطرهتــم ،ول ّبــوا دعــوة ّ
((( سورة األنفال :اآلية .24
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وأوصيــاءه (عليهــم الســام) اتّبــاع الفصيــل أل ّمــه ،وألهنــم نجحــوا نجاحــ ًا

باهــر ًا يف إيقــاع التصالــح واالنســجام التــام بــن (بوصلــة قلوهبــم ) التــي تــرى مــا
ال تــراه حواســهم ،بعيــون البصــرة الفطريــة التــي أهلمهــا اهلل تعــاىل هلــم ،لتحــدّ د
هلــم املســارات التــي جيــب أن يســلكوها ليصلــوا إىل كــال إنســانيتهم ،مــع (دفــة

عقوهلــم) التــي تــرى بعيــون احلــواس والتجربــة وتســتهدي بالوحــي اإلهلــي،

لتتخــذ القــرارات املصرييــة يف حيــاة اإلنســان برؤيــة واضحــة ،فــكان نتيجــة ذلــك
هــو أن حي ّيــوا حيــاة طيبــة يف دنياهــم قبــل ُأخراهــم.

فإنــم يموتــون قبــل يــوم دفنهــم بمــدة
بخــاف الذيــن (ال يقــدّ رون ذواهتــم)ّ ،

حتدّ دهــا درجــة بعدهــم عــن اهلل تعــاىل ،فمنهــم مــن يمــوت يف الثالثــن و ُيدفــن يف

الســبعني ،ومنهــم مــن يمــوت يف العرشيــن و ُيدفــن يف الثامنــن ،ومنهــم ،...وأســوء

هــؤالء هــو مــن يمــوت قبــل دفنــه بفــرة قليلــة ،كســاعة أو يــوم أو شــهر أو،...
وهومــن اختــار لنفســه ســوء العاقبــة...

اللهم ارزقنا ُحسن العاقبة...
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عالقة السلوك اإلنساني مبستوى تقدير الذات

يمكن تعريف السلوك اإلنساين بام ييل:

(هــو االنعــكاس اخلارجــي ملقتضيــات املنظومــة املعرفيــة والقيميــة الداخليــة

للفــرد ،التــي تؤلفهــا أفــكاره واعتقاداتــه وقيمــه وعاداتــه).

هــذا الســلوك يتأثــر بمؤثــرات ودوافــع خارجيــة وداخليــة تثــر يف اإلنســان

توتــر ًا داخليـ ًا ،وال يمكــن هلــذا التوتــر أن ينقــي ويغــادر النفــس دون االســتجابة
ٍ
بفعــل أو ســلوك خارجــي هيــدف إىل إشــباع االحتيــاج الــذي يثــره هــذا املثــر،
وهــذا االشــباع يتخــذ شــكله وطبيعتــه مــن شــكل وطبيعــة أفــكار اإلنســان
واعتقاداتــه وقيمــه وعاداتــه ،التــي ُأختزنــت يف باطنــه وهيمنــت عــى عاملــه الداخــي

ورســمت شــكل ســلوكياته وطبيعتهــا يف عاملــه اخلارجــي .ولــذا فـ ّ
ـإن املثــر الداخيل
أو اخلارجــي إذا مل ُيشــبع وتُســد احتياجاتــه يف فعــل وســلوك خارجــي ّ
مرتشــح

ومتوافــق مــع طبيعــة املنظومــة املعرفيــة والقيميــة لإلنســان ّ
فــإن هــذا اإلنســان

ســتعرتيه مشــاعر اإلحبــاط واهلزيمــة .أ ّمــا إذا ُأشــبعت هــذه االحتياجــات بالطريقة
املتوافقــة مــع متطلبــات تلــك املنظومــة فـ ّ
ـإن اإلنســان ســوف يشــعر بالرضــا عــن

نفســه ،ألنــه بفعلــه اخلارجــي ح ّقــق التوافــق واالنســجام بــن أفعالــه اخلارجيــة
وبــن مــا يمكــن أن نســميه ( نظــام االعتقــاد الشــخيص ) لــه ،الــذي تؤلفــه أفــكاره
وقيمــه واعتقاداتــه وعاداتــه ،وكلــا ارتفعــت درجــة التوافــق واالنســجام ارتفــع
مســتوى تقديــر الــذات والعكــس بالعكــس ،وكــا يف الشــكل التــايل:

55

 ...سيكولوجية الصورة الذاتية...

56

...سيكولوجية الصورة الذاتية...

تبادلية العالقة بني التقدير الذاتي ونظام االعتقاد الشخصي
ّ
إن لطبيعــة نظــام االعتقــاد الشــخيص بالــغ األثــر يف رفــع أو خفــض مســتوى

تقديــر الــذات ،فــإذا كان هــذا النظــام إجيابيـ ًا أنتــج ســلوكيات إجيابيــة تو ّلــد بدورهــا
تقديــر ًا ذاتيـ ًا مرتفعـ ًا .وإذا كان هــذا النظــام ســلبي ًا أنتــج ســلوكيات ســلبية ال يمكن

أن تو ّلــد ّإل تقديــر ًا ذاتيـ ًا منخفضـ ًا .وايضـ ًا فـ ّ
ـإن ملســتوى التقديــر الــذايت دور مهــم

يف التأثــر عــى نظــام االعتقــاد الشــخيص ،فــإذا كان التقديــر الــذايت مرتفع ـ ًا كان

لــه دور مهــم وف ّعــال يف تعزيــز وتقويــة هــذا النظــام ،وبالتــايل انتــاج ســلوكيات

خارجيــة أكثــر إجيابيــة .وإذا كان مســتوى التقديــر الــذايت منخفض ـ ًا فإ ّنــه ســوف

يؤثــر ســلب ًا يف هــذا النظــام ،وجيعلــه أكثــر ســلبية ممــا ينتــج ســلوكيات خارجيــة

متناســبة مــع درجــة هــذه الســلبية؛ وكــا يف الشــكل التــايل:
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أهم اآلثار السلبية لضعف تقدير الذات

تؤكــد الدراســات ّ
إن مــا يقــارب (  )%95مــن النــاس مصابــون بحالــة

انخفــاض مســتوى تقديــر الــذات ،وهــذه احلالــة هلــا آثــار ســلبية كثــرة مد ّمــرة

للنفــس البرشيــة؛ ألهنــا حتمــل أصحاهبــا دائ ـ ًا عــى عقــد املقارنــات مــع اآلخريــن
مــع معرفتهــم ســلف ًا ّ
إن نتيجــة هــذه املقارنــات لــن تنقذهــم ممّــا هــم فيــه ،بــل

تزيــد االعتقــاد بــأن اآلخريــن أفضــل منهــم عــى مجيــع املســتويات واألصعــدة:
الصح ّية،املعيشــية ،املهنيــة ،املهاريــة ،العلميــة ،الثقافيــة ،األرسيــة ،االجتامعيــة.
ّ
ّ
وتضخــم هــذه احلالــة وتركّزهــا يف النفــس يــؤدي إىل هتديــم البنيــة
إن تفاقــم

إلنــا تدفعهــم إىل تبديــد
الداخليــة هلــذه الــذات وإن مل يقصــد أصحاهبــا ذلــكّ ،
قدراهتــم وإمكاناهتــم وطاقاهتــم ومواهبهــم املختلفــة ،لســيطرة النظــرة الســلبية إىل

ذواهتــم عــى ذواهتــم ،ممّــا يصيبهــم بأخطــر األمــراض النفســية ذات اآلثــار املد ّمــرة

عــى الفــرد واملجتمــع اإلنســاين ،وهــو مــرض (التحقــر الــذايت) أو مــا يســمى

بـ(عقــدة احلقــارة ) ،التــي تشــعرهم دائ ًام بالنقــص والدونية والذلة والضعــة واملهانة
ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن تنــازل طوعــي لإلنســان عــن قيمتــه ومكانتــه ومتيــزه
اإلنســاين ،وتصيبــه بحالــة دائمــة مــن الشــعور بالتشــاؤم واالكتئــاب واالزدراء
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والتحقــر للــذات ،وحتكّــم سلســلة مــن األفــكار الســلبية بتحركاتــه وتوجهاتــه

احلياتيــة املختلفــة التــي تشــعره دائ ـ ًا بأنــه أقــل قيمــة وقــدر ًا مــن اآلخريــن ،وأ ّنــه

عاجــز عــن فعــل مــا يفعلــون.

وقــد تن ّبــه (جيمــس باتــل) إىل قــوة الرتابــط بــن (االكتئــاب) و(االزدراء

الــذايت) ،فلقــد اكتشــف أنّــه عنــد ازديــاد االكتئــاب ّ
فــإن تقديــر الــذات يقــل،

والعكــس صحيــح ،وهلــذا ّ
فــإن مــن عــاج حــاالت االكتئــاب تنميــة املهــارات

الفرديــة املؤثــرة يف رفــع مســتوى تقديــر الــذات واملحافظــة عــى احلــاالت املزاجيــة
لديــه.

يذكر الدكتور ( والرت ستابلس )((( ّ
إن:
أن التقديــر الــذايت املتــدين هــو عمليــ ًا أصــل ّ
كل
(مــن املعتقــدات األساســية ّ

بــاء إنســاين ،ومجيــع الســلوكيات اهلدّ امــة ،مثــل الغضــب ،والوقاحــة ،والته ّيــب،

والصلــف ،والغــرق يف الــذات ،واألنانيــة ،والعدوانيــة ،واإلحبــاط ،واالنتحــار،
ّ

هــي كلهــا أمثلــة أساســية ،وقــد كتــب الدكتــور (ناثانيــل برانــدن) وهــو طبيــب
نفــي وضــع تســعة كتــب عــن تقديــر الــذات قائ ـاً:

(ال أســتطيع التفكــر يف مشــكلة نفســية وحيــدة ال يمكــن ارجاعهــا إىل تقديــر

إن تقديــر الــذات املتّســم باالجيابيــة ُيعــدّ مطلبـ ًا أساسـ ًا مــن أجــل
الــذات املتــدينّ ،
حيــاة ُمشــبعة)).

((( كتاب (البحث عن ذاتك احلقيقية) ص.149
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أهم الصفات النفسية والسلوكية ألصحاب التقدير الذاتي املنخفض:
ذكرنــا آنفـ ًا ّ
أن التقديــر الــذايت املنخفــض لــه آثــار ســلبية كبــرة عىل طبيعة وشــكل

احليــاة الداخليــة واخلارجيــة لإلنســان ،تتــوزع هــذه اآلثــار عــى عالقتــه األساســية يف

هــذا العــامل ،وتنعكــس بالنتيجــة عــى طبيعــة وشــكل ســلوكياته اخلارجيــة التــي تتحدّ د
بموجبهــا طبيعــة وشــكل احليــاة التــي حيياهــا هــذا اإلنســان ،وعــى طبيعــة املصــر
الــذي ســيالقيه يف عواملــه املســتقبلية .ومــن أهــم الصفــات التــي ســنصنفها تصنيف ـ ًا

تابعـ ًا ألقســام عالقــات اإلنســان االساســية يف هــذا العــامل ،هــي:

ّ
ّ
يتعلق بـ (عالقة اإلنسان بنفسه ) :وأبرزها:
أو ًال :ما
1 .1الشــعور بالنقــص جتــاه أنفســهم ،واإلحســاس الدائــم بالدونيــة والض ّعــة

واملهانــة ،ومــا هلــذه املشــاعر مــن تداعيــات خطــرة ،ومــا يلقيــه مــن ظــال

قامتــة عــى طبيعــة العالقــة مــع اآلخــر.

2 .2فقــدان الثقــة بالنفــس وقدراهتــا وامكاناهتــا ،ولــذا تــرى غيــاب النشــاط
حتركاهتــم احلياتيــة املختلفــة العتقادهــم بعــدم
واحليويــة واحلامســة يف ّ

التحــركات.
وجــود فائــدة مــن وراء هــذه
ّ

3 .3لــوم النفــس وبشــدة ألتفــه األخطــاء التــي يقعــون هبــا ،والتــي تُعــدّ عنــد
غريهــم أمــور ًا اعتياديــة ال تســتحق اللــوم هبــذه الدرجــة.

4 .4الثنــاء واملديــح لآلخريــن عنــد قيامهــم بفعــل يســتحق الثنــاء وإن كان
بســيط ًا ومتواضعـ ًا ،يف نفــس الوقــت الــذي يشــعرون بــه بعدم اســتحقاقهم

للثنــاء مــن اآلخريــن حتــى لــو قامــوا بفعــل كبــر وأكثــر اســتحقاق ًا للثنــاء
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ألنــم يعتقــدون بعــدم اســتحقاقهم للثنــاء لضعــف
مــن أفعــال اآلخريــنّ ،
تقديرهــم لقدراهتــم وإمكاناهتــم.

5 .5عــدم املبــادرة إىل الدفــاع عــن أنفســهم عنــد تعرضهــم للشــتم واإلهانــة
وذلــك إلحساســهم الداخــي العميــق بأهنــم يســتحقون ذلــك.

6 .6الشــعور بالغضــب وإرادة الثــأر واالنتقــام مــن اآلخريــن ،وهو ســلوك عام
ألصحــاب التقديــر الــذايت املنخفــض ،أنتــج كثــر ًا مــن الطغــاة واجلبابــرة

ألنــم يعانــون مــن
الذيــن ّ
شــوهوا وجــه البرشيــة بجرائمهــم البشــعةّ ،

عقــدة احلقــارة والنقــص واإلحســاس بالدونيــة.

7 .7البحــث الدائــم عــن أخطــاء وعيــوب اآلخريــن ،ولــذا تراهــم يشــعرون
بالفــرح الغامــر عنــد ارتكاهبــم لألخطــاء واملخالفــات العرفيــة.

8 .8عــدم القــدرة عــى إبــداء الــرأي يف مســألة مــن املســائل التــي تكــون حم ـ ً
ا
للنقــاش ،خلوفهــم مــن رفــض اآلخريــن آلراءهــم وســخريتهم منهــا.

9 .9اســتيالء الالمبــاالة عــى نفوســهم وبروزهــا يف ســلوكياهتم ،لغيــاب
اهلدفيــة عــن ســاحة وجودهــم.

ّ
ً
يتعلق بـ ( عالقة اإلنسان ّ
بربه ) :وأبرزها:
ثانيا :ما
1 .1االضطــراب والتشــكيك يف العقائــد احلقـّــة ،وعــدم اإليــان احلقيقــي
الصــادق املنتــج للســلوكيات التــي يريدهــا اهلل تعــاىل.

2 .2القطيعة الدائمة بني عقائدهم وسلوكياهتم اخلارجية.

3 .3ضعف اإلحساس بالرقابة اآلهلية ،وغياب روح اإليامن بالغيب.
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4 .4االضطــراب والتخ ّبــط عــى مســتوى العمــل ،جلهلهــم بالغايــة مــن خلقهم

ووجودهــم يف هــذا العــامل ،وعــدم وضــوح األهــداف التــي جيــب عليهــم
الوصــول إليهــا متهيــد ًا للوصــول إىل هــذه الغايــة.

5 .5ضعــف االلتــزام باألوامــر والنواهــي اإلهليــة ،وعــدم االهتــام احلقيقــي
واجلــاد بتطبيــق أحــكام اهلل تعــاىل.

6 .6اجلــزع عنــد املصائــب ،وعــدم التســليم لقضــاء اهلل تعــاىل ،واليــأس
والقنــوط مــن رمحتــه ،واالعــراض عــى احكامــه وتكاليفــه.

7 .7ضعــف االرتبــاط بالرمــوز الدينيــة احلقيقيــة ،وهشاشــة العالقــة بالقــادة
الروحيــن الذيــن يمثلهــم املعصومــون (عليهــم الســام) وتابعوهــم

بربــم العاملــن بعلمهــم ،وعــدم الســعي
بإحســان مــن العلــاء العارفــن ّ

مــن أجــل التعــرف عــى ســرهتم واالقتــداء هبــم وبشــخصياهتم املباركــة.

8 .8رسعــة التأ ّثــر بالتيــارات الفكريــة والدينيــة املنحرفــة والشــبهات العقائدية،
لضعــف املنظومــة املعرفيــة وقلــة البضاعــة العلميــة والفكرية.

9 .9ضعــف املشــاركة أو انعدامهــا يف الفعاليــات والشــعائر الدينيــة ذات
األبعــاد الفرديــة واالجتامعيــة لعــدم االعتقــاد بفائدهتــا.

ّ
ً
يتعلق بـ (عالقة اإلنسان بغريه من أبناء جنسه):
ثالثا :ما
1 .1دوام الشــكاية مــن ظروفهــم ،ورفــض تق ّبــل أهنــم هــم املســؤولون عــن
نتائــج أفعاهلــم وأقواهلــم.

2 .2اســتحكام عــادة اللــوم لآلخريــن عــى نفوســهم ،وإلقــاء تبعــة أخطائهــم
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حتمــل املســؤولية.
عــى هــؤالء؛ و وذلــك لضعــف قدراهتــم عــى ّ

3 .3افتقارهــم إىل القــدرة والكفــاءة إلدارة حياهتــم ،وضعــف فعاليتهــم يف
تعامالهتــم مــع مــا يعرتضهــم مــن مشــكالت اجتامعيــة.

4 .4اإلحساس الدائم بفقدان االطمئنان النفيس واألمان االجتامعي.

5 .5االحتيــاج الدائــم جللــب اهتــام واستحســان اآلخريــن ملــا يقومــون بــه مــن
فإنــم ال يــرون أنفســهم ّإل بعيــون غريهــم.
أفعــالّ ،

6 .6الســعي الدائــم لتحصيــل املقبوليــة االجتامعيــة وإن كانــت خمالفــة
للموازيــن الرشعيــة.

7 .7املحاولــة املســتمرة إلثبــات ّأنــم عــى صــواب دائــ ًا ويف ّ
كل مــا يصــدر
عنهــم مــن أفعــال وأقــوال ،وذلــك كنــوع مــن التعويــض وجــران نقــص

الــذات والشــعور الدائــم بالدونيــة.

والتجمعــات واملناســبات
8 .8ضعــف أنشــطتهم ومشــاركاهتم يف املحافــل
ّ
العا ّمــة ،خلوفهــم مــن الفشــل يف االندمــاج والتبلــور االجتامعــي.

9 .9ضعــف اســتثامرهم لقدراهتــم وقابلياهتــم ،خوف ًا مــن انتقاد اآلخريــن ورفضهم
آلراءهــم وســخريتهم منها وعــدم اعتدادهم بانجازاهتــم ونتاجاهتم.

التلــون والتم ّظهــر باملظهــر الــذي يالقــي اإلعجــاب واملقبوليــة
1010
ّ
االجتامعيــة ،ولــذا تراهــم خيتبــأون وراء أقنعــة متعــدّ دة بتعــدّ د املجتمعــات،
وتعــدّ د معايــر التقييــم والتقديــر.
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طرائق وآليات تنمية مستوى تقدير الذات ورفعها

ّ
إن بنــاء صــورة ذاتيــة إجيابيــة تقتــي تقديــر ًا ذاتيـ ًا عاليـ ًا يمكــن تشــبيهه بكائــن
ٍ
رعايــة واهتــا ٍم مســتمرين
حــي ينمــو ويرتعــرع بأكمــل وأمجــل صــورة يف ظــل

هبــذه الــذات ،وذلــك مــن خــال طرائــق وأســاليب وآليــات تنمويــة تتنــوع بتنــوع
القــدرات والقابليــات واإلمكانــات اخلاصــة لـ ّ
ـكل فــرد مــن أبنــاء اجلنــس البــري،
ـم هــذه الطرائــق واآلليــات التــي جيــب اتّباعهــا لالرتقــاء والنهــوض بمســتوى
وأهـ ّ

تقديــر الــذات ،وعــاج األمــراض النفســية اخلطــرة املتسـ ّببة عــن ضعــف مســتوى

تقديــر الــذات ،التــي يمكــن تصنيفهــا – أيضــ ًا – بحســب عالقــات اإلنســان

االساســية يف هــذا العــامل ،وكــا يــي:

أو ًال :عالقة اإلنسان بنفسه:
فضلــه وم ّيــزه
1 .1أن يتأ ّمــل اإلنســان يف قيمتــه ومكانتــه عنــد اهلل تعــاىل ،وبأ ّنــه ّ
عــى باقــي خلقــه.

التوجــه إىل الــذات ،وحماولــة استكشــاف قدراهتــا ،واإلفــادة منهــا بعــد
ّ 2 .2
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تنميتهــا تنميــة إجيابيــة بــإرشاف مع ّلــم حــاذق ومرشــد خبــر بالنفــس
البرشيــة وحماولــة تنميــة قدراهتــا وطاقاهتــا.

3 .3تدريــب النفــس وإشــعارها بقيمتهــا وأمهيتهــا وتفردهــا دائــ ًا ،وخت ّيــل

اإلنســان أنّــه الشــخص الوحيــد الــذي ك ّلفــه اهلل تعــاىل بإعــار األرض
فإنــا مــن الطــرق املهمــة لتنميــة روح اإلحســاس
وخالفتــه فيهــاّ ،

باملســؤولية الرشعيــة واإلنســانية.

4 .4اختيــار قــدوة صاحلــة معصومــة ،وحماولــة االقتــداء هبــا معرفيـ ًا وأخالقيـ ًا

وســلوكي ًا ،وهــي مــن أهــم املح ّفــزات للقيــام بأعــال ترفــع مــن قيمــة

وقــدر اإلنســان.

5 .5االلتــزام بالواجبــات والتكاليــف الدينيــة عــن معرفـ ٍـة ووعــي ،وهــذا مــن

الدوافــع املهمــة التــي تشــعر اإلنســان بقيمتــه ورشفــه ومت ّيــزه اإلنســاين ّ
وأن

هــذا التكليــف هــو الترشيــف بعينــه .وأفضــل مــا يمنــع الشــعور الداخــي

بالذنــب وتأنيــب الضمــر هــو جهــاز الرقابــة الداخــي ( الضمــر ) أو

(النفــس اللوامــة).

6 .6عــدم النظــر إىل األخطــاء بعدســات مكـ ّـرةّ ،
ألن هــذا الســلوك ومــا يرافقــه

مــن لــوم النفــس ّ
بشــدة واملحــاوالت املســتمرة جللــد الــذات ُيضعــف مــن

ثقــة اإلنســان بنفســه ،فتهتــز صورتــه الذات ّيــة ،وبــدالً مــن ذلــك عليــه

املحاولــة الدائمــة إلجيــاد أفضــل الطــرق التــي متنــع الوقــوع يف هــذه

ال للتع ّلــم واإلفــادة مــن التجــارب الســابقة بــدالً
األخطــاء ،لتكــون وســائ ً
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ٍ
ـررات لتعذيــب النفــس.
مــن كوهنــا أســباب ًا ومـ

7 .7الســعي الدائــم الكتســاب العلــوم واملعــارف ومــن أي مصـ ٍ
ـدر متــاح ،فـ ّ
ـإن
االلتــزام بكــون اإلنســان تلميــذ ًا دائــ ًا يف مدرســة هــذه احليــاة وســعيه
الدائــم لتحصيــل العلــوم واملعــارف الرضوريــة والتســلح هبــا الجتيــاز

االختبــارات بنجــاح وفــاح ممــا يرفــع مســتوى تقديــر الــذات ،ومــن

أفضــل مــا ُيشــعر اإلنســان بأ ّنــه أفضــل حــاالً ممــا ســبق ،وجيعلــه أكثــر قــدرة
وأعظــم كفــاءة للتعامــل مــع األمــور بنضـ ٍ
ـج أكــر ورؤيـ ٍـة أوضــح.
اخلاصــة يف شــخصيته ،والعمــل عــى
8 .8تركيــز اإلنســان عــى معــامل التم ّيــز
ّ
تعزيــز معرفتــه واطالعــه يف املوضــوع املحــدّ د أو املجــال اخلــاص الــذي
يتميــز بــه ،ومــع الوقــت ســيكون مرجعــ ًا يف هــذا املوضــوع أو املجــال،

ـع لغــره
وسيشــعر بأمهيتــه وثقتــه بنفســه وقدراتــه وبأنــه فــر ٌد متم ّيـ ٌـز ونافـ ٌ

مــن أبنــاء جنســه.

9 .9االبتعــاد عــن مرافقــة املتذمريــن وكثــري الشــكوى واملتشــائمنيّ ،
إلن
مرافقتهــم ال تُو ّلــد يف النفــس ّإل مشــاعر االحبــاط والتشــاؤم واليــأس

والقنــوط وفقــدان الشــعور باهلدفيــة.

ثانيًا :عالقة اإلنسان برّبه:
1 .1تقويــة روح اإليــان بــاهلل تعــاىل مــن خــال الشــعور التفصيــي باالرتبــاط
بــه ،وهــي أقــوى دعائــم تعزيــز ثقــة اإلنســان بنفســه ،وأفضــل منشــطات

الطاقــة الداخليــة العاليــة يف نفســه ،التــي تُشــعره دائ ـ ًا بالــدفء واألمــان
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واالطمئنــان النفــي ،ومتــده بالقــدرة والقــوة عــى مواجهة الصعــاب؛ ّ
ألن
مــن كان مــع اهلل كان اهلل معــه ،ومــن كان اهلل معــه ال يمكــن ّإل أن متتلــئ

والعــزة والكرامــة واالحــرام والتقديــر العــايل
الرضــا
ّ
نفســه بمشــاعر ّ

لذاتــه.

2 .2تفعيــل االعتقــادات الدينيــة يف الســلوكيات اخلارجيــة ،واملراقبــة الدائمــة
لدرجــة تطابــق الســلوك مــع االعتقــاد ،والســعي اجلــاد والدائــم لتحقيــق

حالــة التوافــق واالنســجام بــن االعتقــاد والســلوك.

 3 .3ترويــض النفــس عــى اإليــان اليقينــي والتســليم املطلــق بــأن كل مــا يقــوم
ٍ
يتوســل بــه مــن وســائل لبلــوغ أهدافــه وغاياته
بــه اإلنســان مــن أفعــال ومــا ّ
تبقــى نتائجهــا متو ّقفــة ومرهونــة باإلمضــاء واملشــيئة اإلهلية.

ثالثًا :عالقة اإلنسان بغريه من أبناء جنسه:
1 .1حتكيــم املوازيــن واملعايــر احلقيقيــة لقياس درجــة تقدير الذات ،والتســليم
واإلذعــان بـ ّ
ـأن املعيــار احلقيقــي لتقييــم الــذات هو املعيــار اإلهلي ،وليســت

ـاس ناقصــون ،ويرتبوهنــا بحســب مــا
املعايــر واملقاييــس التــي يضعهــا أنـ ٌ
يتالئــم مــع ميوهلــم وأهوائهــم النفســية التــي ال ثبــات هلــا.

2 .2تعويــد النفــس وتدريبهــا عــى عــدم اللجــوء إىل عقــد املقارنــات مــع
ّ
ـة،إلن ذلــك
اآلخريــن ،خصوصـ ًا يف مــا يرتبــط باجلوانــب املاد ّيــة والوظيفيـ

ممــا يوجــب اإلصابــة بالدونيــة والض ّعــة ويســتبطن االعــراض عــى تقاديــر

اهلل تعــاىل.
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3 .3تنميــة املهــارات االجتامعيــة املطلوبــة رشعـ ًا واملتوافقــة مــع القيم اإلنســانية
مههــا :صلــة األرحــام ،كفالــة اليتيــم ،إغاثــة امللهــوف ،مســاعدة
العليــا ،وأ ّ

ابــن الســبيل ،والتعاطــف ومــد يــد العــون للفقــراء واملعوزيــن ،وغريهــا

مــن صــور ومظاهــر التكافــل االجتامعــي واإلنســاين ،وهــي مــن أهــم
األمــور التــي تعطــي معنــى حليــاة اإلنســان ،وتشــعره بإنســانيته ،وترفــع

مــن درجــة شــعوره وإحساســه باملســؤولية االجتامعيــة ،وكل ذلــك جيــب

أن ال يكــون بانتظــار أي مــردود مــادي أو معنــوي؛ ولــذا نــرى كثــر ًا مــن
الشــعوب حتــى التــي ال تديــن بديــن ســاوي تنتــر فيهــا هــذه املظاهــر،
التطوعــي واإلغاثــي
وهتتــم اهتامم ـ ًا كبــر ًا بإشــاعة روح اجلامعــة والعمــل
ّ

وســائر مظاهــر التكافــل االجتامعــي.

4 .4بنــاء عالقــات إنســانية مــع اآلخريــن تقــوم عــى أعمــدة نقيــة من الشــوائب
املصلحيــة والنفعيــة ،وتســودها مشــاعر االحــرام املتبــادل وحســن الظــن

باآلخــر واالســتعداد الصــادق ملــد يــد العــون واملســاعدة يف كافــة املجاالت
وخمتلــف األصعدة.

5 .5املشــاركة الفاعلــة يف املناســبات الدينيــة واملحافــل والتجمعــات التــي
تتطلــب تبــادل األفــكار والنقاشــات الفكريــة يف املســائل املختلفــة التــي

فإنــا تســهم بشــكل كبــر يف
تصــب نتائجهــا يف مصلحــة الفــرد واملجتمــعّ ،
ـأن لــكل إنسـ ٍ
تنميــة االحســاس بـ ّ
ـان دور مهم وف ّعــال يف احليــاة االجتامعية،
ال يمكــن أن يقــوم بــه غــره.
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أقسام التقدير الذاتي
قسم علامء النفس التقدير الذايت إىل قسمني(((:
ّ

1 .1التقدير الذايت ا ُلكتسب.
2 .2التقدير الذايت الشامل.

وقالــوا :إن التقدي��ر الذات��ي املكتس��ب هــو التقديــر الــذي يكتســبه الشــخص

الرضــا بقــدر مــا أ ّدى مــن نجاحــات ،وبنــاء
مــن خــال إنجازاتــه ،فيحصــل ّ
التقديــر الــذايت هنــا يعتمــد عــى مــا حيققــه الشــخص مــن إنجــازات وحيصــل عليــه

مــن مكاســب.

وأمــا التقدي��ر الذات��ي الش��امل فيعــود إىل احلــس العــام لالفتخــار بالــذات،

فــا يبتنــي هــذا التقديــر عــى أســاس مهــارة حمــدّ دة أو إنجــاز معــن ،ولــذا فـ ّ
ـإن

األشــخاص الذيــن أخفقــوا يف حياهتــم العمليــة اليزالــون ينعمــون بــدفء التقديــر
الــذايت العــام حتــى وان مل حيق ّقــوا أي مكسـ ٍ
ـب أو إنجــاز.

والف��رق األس��اس ب�ين التقديري��نّ :
إن املكتســب يــأيت بعــد اإلنجــاز ،فاإلنجاز

أوالً ثــم يتبعــه التقديــر الــذايت ،بينــا فكــرة التقديــر الشــامل تبتنــى عــى ّ
أن التقديــر
ـم يتبعــه اإلنجــاز.
الــذايت يكــون أوالً ثـ ّ

ومنشــأ هــذا التقســيم :هــو االتفــاق بــن علــاء النفــس عــى وجــود عالقــة

((( أنظر ( مفتاح الرس ) لـ( إدون فريدريك) .82/
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وثيقــة بــن ( تقديــر الــذات ) و( النجــاح ).

ٍ
فإنــم قالــواّ :
تأثــر
إن التقديــر الــذايت الشــامل المعنــى لــه ،وإنّــه ذو
ولــذا ّ

ّ
ســلبي؛إلن نظرهتــم ترتكّــز عــى االنجــاز اخلارجــي بغــض النظــر عــن دوافعــه
وطبيعتــه ،وعــدّ وا ّ
أن عــدم وجــود اإلنجــاز يقــود إىل عــدم الثقــة يف النفــس ويف

اآلخريــن ،ويــؤدي إىل اســتمرار جلــب عطــف اآلخريــن لتشــجيعه وترميــم مــا

هتــدّ م مــن ذاتــه وقيمتــه وتقديــره ،وهــو نــوع مــن إضفــاء التقديــر والثنــاء الزائــف

عــى الــذات ،بخــاف التقديــر الــذايت الكســبي الــذي يــؤدي إىل زيــادة الثقــة

بالنفــس ،ومــا يرتتــب عليهــا مــن مكاســب وانجــازات كبــرة ترفــع مــن قيمــة
الــذات ومكانتهــا.

والذي ُيؤخذ عىل هذا الكالم:

ٍ
ّ
بعــن واحــدة إىل حقيقــة اإلنجــاز ،اقتــر عــى
إن علــاء الغــرب نظــروا
اجلانــب الدنيــوي منــه ،وأغفلــوا النظــر إىل اجلانــب األُخــروي ،فاملهــم عندهــم

هــو حتقيــق النجــاح الدنيــوي القريــب بغــض النظــر عــن نتائجــه وآثــاره يف العــوامل
األخــرى ،دون التفــات واعتنــاء بموافقتــه لرشائــع الســاء وتعاليم األنبيــاء ،يف حني

أن الرؤيــة اإلســامية تــرى ّ
ّ
أن ( الفــاح ) الشــامل للنجــاح يف الدنيــا واآلخــرة هــو
املطلــب األســمى وليــس ( النجــاح ) كــا يفهمونــه ،حتــى لو كان هــذا النجــاح أمر ًا

مطلوبـ ًا ومقصــد ًا مهـ ًا مــن مقاصــد الســاء ومل يكــن يف مســرة الوصــول إليــه أ ّيــة

خمالفــة لرشائــع الســاءّ ،
ألن الســعادة احلقيقيــة واإلنجــاز األعظــم يكــون بااللتــزام
بأوامــر الســاء واالنتهــاء عــن نواهيهــا وتفعيــل القيــم واملبــادئ اإلنســانية األصيلــة
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يف ّ
كل تفاصيــل ومفاصــل حيــاة اإلنســانية ،وهبــذا فقــط يمكــن الوصــول والفــوز

بـــ ( الفــاح ) الــذي تظهــر آثــاره ومعاملــه ومعطياتــه يف هــذا العــامل قبــل العــوامل
االخــرى ،وهلــذا عــدّ ت الديانــات الســاوية ( الفــاح ) هــو املقصــد واهلــدف مــن

تنميــة وتزكيــة وهتذيــب النفــس البرشيــة ،يقــول عـ ّـز اســمه يف كتابــه الكريــم:
َّاها.(((
َ قدْ َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ

فمــع ّ
أن اإلنجــازات الكبــرة هلــا فعــل الســحر يف إذكاء دافعيــة املحــركات

الداخليــة ( الدوافــع ) وتنشــيطها وحتفيزهــا واســتثارهتا لزيــادة قــوة دافعيتهــا
وحتصيــل املزيــد مــن اإلنجــازات ،بخــاف الفشــل الــذي يكــون ُمبط ـ ًا ومث ّبط ـ ًا

ومعوقـ ًا للدوافــع الداخليــة ،و ُموهنـ ًا لقــوة دافعيتهــاّ .إل أ ّنــه جيب التن ّبــه وااللتفات
ّ

إىل ّ
والتوجــه نحــو مــا يريده
أن الفشــل احلقيقــي هــو الفشــل يف التحـ ّـرك واالنبعــاث
ّ

اهلل تعــاىل ،ومــا متليــه عــى اإلنســان مكونــات منظومتــه املعرفيــة والقيميــة الداخليــة

بعــد حتقيــق حقانيتهــا وموافقتهــا ملــا يريــده اهلل تعــاىل؛ ألن الفشــل هــو الفشــل يف
احلصــول عــى املكتســبات واالنجــازات اخلارجيــةّ ،
ألن جمــرد الســعي للوصــول
إىل األهــداف التــي يريــد اهلل تعــاىل مــن اإلنســان حتقيقهــا ُيعــدّ انجــاز ًا كبــر ًاّ ،
ألن
التوجــه والتحـ ّـرك هــو مــا يســتحق االحــرام،
التوجــه والتحـ ّـرك نحــو مــا يســتحق
ّ
ّ

ويكــون موجب ـ ًا لرفــع درجــة تقديــر الــذات بغــض النظــر عــن حتقــق هــذا اهلــدف

أو عــدم حتققــه خارج ـ ًا.

ولــذا فـ ّ
ـإن اإلنســان الــذي يمتلــك رؤيــة واضحــة وشــاملة عــن نفســه وعــن
((( سورة الشمس :اآلية .9
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دينــه ومعتقــده ،والــذي شــعر شــعور ًا قويـ ًا بأمهيتــه وتفـ ّـرده ومت ّيــزه عــى ســائر خلــق

اهلل تعــاىل ،ويعــي دوره يف هــذه احليــاة ،بوصفــه مكلفــ ًا بإعــار األرض وموظفــ ًا
يف املــروع اإلهلــي املقــدس فيهــا؛ اإلنســان الــذي يــدرك أ ّنــه خليفــة اهلل تعــاىل يف
أي إنجــاز أو نجــاح
االرض ،مثــل هــذا اإلنســان وإن أخفــق يف احلصــول عــى ّ

يف حياتــه العمليــة ال يمكــن أن يغــادره دفء التقديــر الــذايت الشــاملّ ،
ألن هــذا
التقديــر ليــس مبنيـ ًا عــى النتيجــة الدنيويــة؛ بــل أ ّنــه مبنــي عــى التكليــف الوظيفــي
اإلهلــي واإلنســاين الــذي ُأنيــط بــه.

فاملهــم هــو الشــعور بالتقديــر الــذايت الشــامل ،وإن كان التقدير الذايت الكســبي

مطلوبـ ًا؛ ولــذا كان األثــر املعنــوي للتقديــر االكتســايب بالغـ ًا ولكنــه رسيــع الــزوال،

وكان أثــر التقديــر الشــامل معتــدالً وال يزول بســهولة.

يتحصــل ّ
أن حقيقــة االحــرام والتقديــر للــذات تنبــع مــن النفــس
مــن هنــا
ّ

ال مــن اخلــارج ،فالشــخص الــذي جيعــل املعيــار يف قيمتــه وقــدره تابع ـ ًا ملــا حيققــه

مــن انجــازات خارجيــة حتظــى بقبــول وتقديــر اآلخريــن هلــا ولصاحبهــا قــد يــأيت

اليــوم الــذي يغـ ّـر فيــه هــؤالء املق ّيمــون نظرهتــم ألســباب خمتلفــة قــد تتعلــق هبــم
أو بإنجازهــم الــذي قــد يصــل يف أوقــات معينــة إىل درجــة يــكاد ال يرقــى معهــا

أن ُيســمى انجــاز ًا ،وبالتــايل ســيفقد هــذا الشــخص العامــل الــذي يســتمد منــه
قيمتــه وقدره،ثــم ســيفقد هــذه الــذات .بخــاف مــا لــو كان مبعــث هــذا الشــعور
بالتقديــر واالحــرام هــو ذات اإلنســان ،ومــا تقتضيــه منظومتــه الداخليــة القيميــة
واملعرفيــة ،التــي مــن أهــم وظائفهــا مراقبــة الســلوكيات اخلارجيــة وحتديــد درجــة

وإنــا
تطابقهــا وتوافقهــا مــع مقتضيــات هــذه املنظومــة ،بعــد حتقيــق حقانيتهــا ّ
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مكتســبة مــن مصــادر إهليــة معصومــة اليمكــن أن يتطـ ّـرق إليهــا الفســاد واخلطــأ.

وبحســب هــذه الدرجــة تكــون قيمــة اإلنســان وقدره،فحتــى لــو فقــد اإلنســان ّ
كل

مــا يملــك ،وأتــت ّ
كل األمــور عــى خــاف مــا يريــده ،ومل حيقــق أي إنجــاز يبقــى
ح ّبــه لنفســه وتقديــره لذاتــه

وهذا هو املعيار احلقيقي لتقدير الذات.

ُيم ّثل الرأي العام طاغية ،لكنه ضعيف مقارنة بالرأي الشخيص
فإن ما حيدّ د مصري الفرد هو رأيه يف نفسه .
اخلاص بكل منّاّ ،

هنري دايفيد ثورو

(فيلسوف وعامل طبيعة أمريكي)
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املقياس احلقيقي لتقدير الذات

ّ
إن قيمــة اإلنســان احلقيقيــة وقــدره الواقعــي هــي قيمتــه ومقــداره عنــد ر ّبــه

وخالقــه ،وأ ّمــا قيمتــه واعتبــاره عنــد النــاس وحم ّلــه يف نفوســهم فــا اعتــداد هبــا
والــر يف ذلــك ّ
أن اختــاط املفاهيــم
– يف األغلــب  -وال قيمــة حقيقيــة هلــا.
ّ
واســتيالء األمــراض النفســية الفرديــة واالجتامعيــة عــى نفــوس أغلــب النــاس

جعلــت معظــم تقييامهتــم وتقديراهتــم خاطئــة ومنحرفــة .وكان هلــذه الظاهــرة
االجتامعيــة اخلطــرة آثــار ســلبية ســيئة عــى امتــداد تاريــخ املجتمعــات البرشيــة،

أثــرت كثــر ًا يف بنيــة هــذه املجتمعــات النفســية والثقافيــة والقيميــة ،وأنتجــت
مظاهــر منحرفــة ،كتــويل أشــخاص وجهــات وفئــات اجتامعيــة مراكــز ًا ومقامــات
دينيــة واجتامعيــة وفكريــة وسياســية ال تليــق بقدراهتــا وإمكاناهتــا يف نفــس الوقــت
الــذي أزاحــت أهلهــا والالئقــن هبــا عنهــا .وهــذا مــن عوامــل اخللــل واالضطراب

والظلــم املهمــة الــذي عانــت ومــا زالــت تعــاين منــه املجتمعــات البرشيــة عــى مجيع
املســتويات واألصعــدة ،فحتــى درجــة التديــن وااللتــزام بأحــكام الرشيعــة طاهلــا

هــذا االنحــراف يف التقييــمّ .
وكل ذلــك بســبب جمموعــة مــن األمــراض النفســية
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واالجتامعيــة التــي تغذهيــا ومتدّ هــا بأســباب العــي والعجــز عــن التقييــم الصحيــح

والتقديــر املوضوعــي ملجموعــة مــن الدوافــع الومهيــة املؤثــرة يف حــرف اإلنســان

عــن فطرتــه ،ودفعــه إىل التمـ ّـرد عــى عقلــه وعــن القيــم واملعايــر اإلهليــة واإلنســانية
األصيلــة؛ ومــن أهــم هــذه الدوافــع:

تهديف اللذائذ املعنوية الوهمية:
وهــذا الدافــع لــه تأثــر كبــر يف دفــع اإلنســان وتوجيــه حركتــه نحــو كل مــا

جيلــب لــه لــذة معنويــة ،بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه اللــذة ،فحتــى لــو كانــت
هــذه اللــذة ناشــئة مــن اإلحســاس بالتم ّيــز عــى اآلخريــن بــا ال ُيعــدّ مم ّيــز ًا حقيقيـ ًا،

بــل هــي مميــزات ومهيــة ال أثــر هلــا عــى رفــع مســتوى تقديــر الــذات ،كالتم ّيــز يف
اللبــاس واملــأكل واملســكن والشــكل واهليئــة وغــر ذلــك مــن احلاجــات واملقتنيــات
واألشــياء املاديــة أو املعنويــة الومهيــة التــي ال أثــر حقيقــي وإجيــايب هلــا يف إغنــاء

املنظومــة املعرفيــة والقيميــة لإلنســان وبــا ينعكــس عــى ســلوكياته اخلارجيــة
وعالقاتــه األساســية يف هــذا العــامل .فــكل هــذه املم ّيــزات ال يمكــن عدّ هــا أهدافـ ًا

ومطالبـ ًا واقعيــة لــكل مــن حيــرم نفســه ويقــدّ ر ذاتــه اإلنســانية احلقيقيــة ،بــل هــي

مطالــب ملــن انفلتــت نفســه عــن حدود الــرع والعقــل والقيــم اإلنســانية احلقيقية،

ومطمــح مــن جهــل نفســه وقيمتــه احل ّقــة وســار وراء أهــواء نفســه األ ّمــارة بالســوء

التوجــه نحــو مــا هــو ومهــي وزائــل وغــر منتـ ٍ
ـج للحيــاة
والقبــح ،والتــي تدعــوه إىل
ّ

اإلنســانية الطيبــة.
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تهديف التقدير االجتماعي:
وهــذا الدافــع وظيفتــه توجيــه اإلنســان نحــو حتصيــل التقديــر االجتامعــي.
وهــذه احلاجــة وإن كانــت حاجــة ال يشـكّل إشــباعها خطـ ًـأ وانحرافـ ًا مــا دام هــذا

اإلشــباع واقع ـ ًا ضمــن دائــرة املقبوليــة واملرشوعيــة ،ومــا دامــت ضمــن حدودهــا
وإطارهــا الطبيعــيّ ،إل ّ
ال حيـ ّـل بدي ـ ً
أن النظــر إليهــا بوصفهــا هدف ـ ًا مســتق ً
ا عــن

الغايــة احلقيقيــة واهلــدف األصــي ،وهــو االحــرام والتقديــر اإلهلــي للفــرد وذلــك

هــو اخلطــأ واالنحــراف ،فالتقديــر االجتامعــي جيــب أن ال يكــون مطلوبـ ًا لذاتــه ويف

تفرعـ ًا
عــرض التقديــر اإلهلــي؛ بــل ال ُبــدّ أن يقــع تبعـ ًا لــه ويف طولــه
ومتفرعـ ًا عنــه ّ
ّ

طبيعيـ ًا ،وهبــذا ســيكون دافعـ ًا وحمـ ّـرك ًا لإلنســان إىل الرت ّفــع عــن كل مــا هــو قبيــح
ودينء وال يليــق بإنســانيته ،وحاجــز ًا لــه عــن الوقــوع يف كثــر مــن املفاســد النفســية

كالذلــة واملهانــة والطمــع والنفــاق والتم ّلــق وحماولــة إرضــاء الناقــص وغريهــا

مــن األمــراض النفســية التــي تنشــأ مــن تأليــه املجتمــع والنظــر إليــه بوصفــه حاكـ ًا

آمــر ًا ناهي ـ ًا مثيب ـ ًا معاقب ـ ًا ،كل ذلــك ألجــل إشــباع رغبــة منحرفــة وإرضــاء نفــس
مريضــة بحــب التقديــر والثنــاء االجتامعــي ،واإلشــارة إليهــا بــا ُيشــبع هنــم هــذه

احلاجــة الومهيــة ،يف حــن ّ
أن التقديــر االجتامعــي يمكــن أن يتحقــق بشــكل طبيعــي
إذا نُظــر اليــه كأمـ ٍـر وغايـ ٍـة ثانويــة وتبعيــة ،ويف ظــل التقديــر واالحــرام واالعــزاز

حيصــل األمريــن مع ـ ًا:
والتكريــم اإلهلــي ،وهــو مــا حيصــل للفــرد املؤمــن الــذي ّ
التقديــر اإلهلــي ( اهلــدف املنظــور ) ،التقديــر االجتامعــي ( احلاصــل بــا طلــب ).
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طلب االعرتاف باألهمية

ويعــر عــن هــذا الدافــع أيضــ ًا بتعابــر ُأخــرى نحــو ( احلاجــة إىل توكيــد
ّ

الــذات) أو ( اإلحســاس باالمتيــاز ) أو ( حــب الظهــور ) إىل آخــر التعبــرات التــي

جيمعهــا ميــل الفــرد إىل إرضــاء إحساســه بوجــوده وأمهيتــه يف املجتمــع ،وحاجتــه
إىل احلصــول عــى درجــة عاليــة مــن التقييــم الــذي يعطيــه اآلخــرون لذاتــه ،فيدفعــه

ذلــك الشــعور إىل التمظهــر بمظاهــر خمتلفــة ،إجيابيــة كانــت أم ســلبية ،ال فــرق يف
ألن املهــم ّ
ذلــك؛ ّ
أن املظهــر الــذي يظهــر بــه والصبغــة التــي تصطبــغ هبــا شــخصيته

تتناســب مــع مــا هــو متعــارف ومقبــول ومطلــوب لــدى مــن يقــوم بعمليــة التقييــم
ويــارس وظيفــة احلكــم عــى اآلخريــن ،وتــرز هــذه الســلوكيات بشـ ٍ
ـكل واضــح

يف املجتمعــات غــر املتد ّينــة تد ّين ـ ًا واقعي ـ ًا وغــر األصيلــة يف ثقافاهتــا.

وهــذا الدافــع هــو املؤثــر األكــر يف إجيــاد وإنــاء كثــر مــن املشــاعر الســلبية

يف النفــس البرشيــة ،أمههــا الغــرور والكــر والعجــب واألخطــر منهــا مجيعـ ًا وهــو

مــرض النفــاق ،الــذي أهــم أعراضــه تلـ ّـون الفــرد بألــوان خمتلفــة باختــاف ألــوان
املجتمعــات وثقافاهتــا ومعايريهــا وموازينهــا يف التقييــم.

* ولــذا فإننــا عندمــا نقــولّ :
إن التقديــر الــذايت هــو مــا حيملــه اإلنســان مــن

تقديــرات عــن نفســه ،وكيــف يــرى هــذه النفــس بعيوهبــا ومزاياهــا ،وهــل هــي
الئقــة بــأن يقدرهــا وحيرتمهــا ،فإنـّــنا نقصــد هبــذه الرؤية التي تكــون بعيـ ٍ
ـون مرتبطة
بنظــام اإلعتقــاد الشــخيص لإلنســان ،والــذي يتألف مــن أفــكاره واعتقاداتــه وقيمه

كوهنــا باختيــاره و هبـ ٍ
ـدي مــن رســاالت الســاء وتعاليــم ووصايــا
وعاداتــه التــي ّ
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وتوجيهــات املعصومــن (عليهــم الســام) ،فتلــك العيــون فقــط هــي التي تســتطيع

رؤيــة الــذات بصــورة واضحــة وغــر مشـ ّـوهة ،وبالتــايل يكــون تقديــر اإلنســان
توجههــا الدوافــع الومهيــة يف
وتقييمــه لذاتــه تقييـ ًا حقيقيـ ًا ،بخــاف العيــون التــي ّ

النفــس البرشيــة التــي ال تــرى ّإل مــا يتوافــق ويتناغــم مــع مــرادات هــذه النفــس

وأهوائهــا املنحرفــة ومــا يشــبع هنمهــا وطمعهــا نحــو حتصيــل مــا هــو ومهــي وزائــل

مــن اللذائــذ املاد ّيــة واملعنويــة الومهيــة .فهــذه العيــون ال يمكنهــا ّإل أن تــرى اجلــال
قبح ـ ًا والقبــح مجــاالً ،واحلقيقــة ومه ـ ًا والوهــم حقيقــة ،واملزايــا عيوب ـ ًا والعيــوب

مزايــا.

وعــى ذلــك ّ
فــإن املعيــار وامليــزان الــذي ال يســتمد قواعــده وم ّقرراتــه مــن
ٍ
ٍ
ومعــن معصــوم فإنــه يــزن األمــور ويبنــي اآلراء والتقييــات تبعــ ًا
صــاف
منبــع

مليــزان الســاء ،ومثــل هــذا امليــزان ال يمكــن أن ينجــح يف إعطــاء صــورة واقعيــة
وتقديــر حقيقــي لإلنســان.

فالتقييــم احلقيقــي جيــب أن يكــون بواســطة موازيــن ومعايــر معصومــة

ومفاهيــم إنســانية أصيلــة وغــر منحرفــة عــن حقيقتهــا التــي حدّ دهــا اهلل تعــاىل
وب ّينهــا املعصومــون (عليهــم الســام) ،كــا ســنذكرها – إن شــاء اهلل تعــاىل حتــت

عنــوان (مفاتيــح اجلنــان) ،التــي ســنذكر فيهــا أهــم املوازيــن واملعايــر التــي حدّ دهــا

عــي (عليــه الســام) بدقــة ووضــوح ،والتــي يشــكّل كل واحــد منهــا مفتاحــ ًا

لفتــح مغاليــق النفــس البرشيــة ،وحمــدّ د ًا واقعيـ ًا وموضوعيـ ًا لقــدر اإلنســان وقيمتــه

الواقعيــة.
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مفاتيح اجلنان
((أهم مفاتيح احلياة اإلنسانية الطيبة))

املتجملة بكل ما هو مجيل وإجيابي
النفس البشرية
ّ
وذو ألق ونور من األفكار واالعتقادات والقيم والعادات،
النفس العارفة بنفسها ور ّبها ،النفس العاملة العاملة
اهلمة العالية واحلماسة املشتعلة،
بعلمها ،النفس ذات ّ
هي املفتاح لكل اجلنان ...
فال تبحث عن مفاتيح جنانك خارج حدود هذه النفس..
مهدي املالكي
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املفتاح األول :معرفة اهلل تعاىل

* مالحظــة * //نظــر ًا ألنّنــا تكلمنــا بنحـ ٍـو مــن التفصيــل عــن (معرفــة اهلل) و

(معرفــة النفــس) يف القســم األول ( التنميــة العقائديــة ) ،والقســم الثــاين ( التنميــة
الذاتيــة) ســنكتفي هنــا بذكـ ِـر طـ ٍ
ـرف مــن كلــات أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
حــول هذيــن املعنيــن.

يقول عيل (عليه السالم):
َ 
«أ َّو ُل الدِّ ِ
ين َم ْع ِر َف ُت ُه.(((»..

ت َم ْع ِر َفتُه»(((.
ف اهلل ك َُم َل ْ
«م ْن َع َر َ
َ 

«م ْع ِر َف ُة اهلل ُس ْب َحا َن ُه َأ ْع َل ا َمل َع ِ
ارف»(((.
َ 
َ «ثمر ُة ِ
الع ْل ِم َم ْع ِر َفة اهلل»(((.
ََ
ف»(((.
َان ِم َن اهلل َأ ْخ َو ُ
َان باهلل َأ ْع َر ُ
فك َ
«م ْن ك َ
َ 
َ «يسري ا َمل ْع ِر َف ِة ُي ِ
ب الز ُّْهدَ ِف الدُّ ْن َيا»(((.
وج ُ
ُ

((( هنج البالغة  /خطبة 1

((( الغرر والدرر 7999 /

((( الغرر والدرر 9864 /
((( الغرر والدرر 4586 /

((( البحار64 / 397 / 70 :
((( الغرر والدرر 10984 /
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املفتاح الثاني :معرفة النفس
َ 
ــل ال َع ْق ِ
ف َن ْف َســ ُه َع ْق َ
«أ ْف َض ُ
ــن
ــن َع َــر َ
ــل َم ْعرِ َفــ ُة اإلن َْس ُ
ــلَ ،و َم ْ
ــان َن ْف َســ ُهَ ،ف َم ْ
َج ِه َل َهــا َض ّ
ــل»(((.
ف َر َّب ُه»(((.
ف َن ْف َس ُه َف َقدْ َع َر َ
«م ْن َع َر َ
َ 
َ 
«أ ْع َر َفك ُْم بِنَ ْف ِس ِه َأ ْع َر َفك ُْم بِ َر ِّب ِه».
ْب َم ْن َظ َف َر بِ َم ْع َر َف ِة النَ ْف َس».
«ن ََال ال َف ْو ُز األك َ ُ
«م ْن َع َج َز َع ْن َم ْع ِر َف ِة َن ْف ِس ِه َف ُه َو َع ْن َم ْع ِر َف ِة َخالِ ِق ِه َأ ْع َجزُ»(((.
َ 
ت َل ِن َينشد ضا ّلته وقد ّ
أضل نفسه فال يطلبها».
َ «عج ْب ُ
ض ِ
ت الله سبحا َنه لِ َفسخِ ا ْلعزَائِمِ ،وح ِّل ا ْلع ُق ِ
ود َو َن ْق ِ
اهل َمم»(((.
ُ
َ َ
َ
َ «ع َر ْف ُ َ ُ ْ َ ُ ْ

«ميدانكــم األول أنفســكم ،إن قدرتــم عليهــا فأنتــم عــى غريهــا أقــدر ،وإن
عجزتــم عنهــا فأنتــم عــن غريهــا أعجــز».

«من أمهل نفسه ض ّيع أمره».

((( الغرر والدرر963 /

((( الكايف :ج / 3ص 23

((( هنج البالغة  /احلكمة 27

((( هنج البالغة  /احلكمة 250
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املفتاح الثالث :العلم
يقول األمام عيل (عليه السالم):

ـن نفســك ،فاجتهــد يف تع ّلمــه ،فــا يزيــد
«يــا مؤمــن ّ
إن هــذا العلــم واألدب ثمـ ُ

مــن علمــك يزيــد يف ثمنــك وقــدرك»(((.
وقال (عليه السالم):

«إنّام الناس عامل ومتع ّلم وما سوامها فهمج»(((.

مــع ّ
أن مفــردة ( النــاس) نطلقهــا عــى مجيــع فئــات املجتمــع البــري املتحـ ّـرة

والوحشــية ،املتع ّلمــة واجلاهلــة ،املؤمنــة والكافــرة ،الصاحلــة والطاحلــة ،إالّ ّ
إن

وخــص هبــا ( العلــاء واملتعلمــن )،
اإلمــام عــي (عليــه الســام) أطلقهــا هنــا
ّ
ورأى ّإنــا ال تليــق ّإل هبــم ،فهــم وهــم فقــط مــن يســتحق أن ُيطلــق عليــه هــذه

الكلمــة ،وإطالقهــا عــى غريهــم إ ّنــا هــو مــن بــاب املجــاز والتســامح يف التعبــر.

فمــن مل يكــن عاملــ ًا أو متع ّلــ ًا ليــس جديــر ًا بالدخــول يف زمــرة (النــاس) ،ألنّــه
فاقــد للحيــاة اإلنســانية احلقيقيــة التــي ال يمكــن لــه أن يعيشــها دون علــم ٍ ومعرفـ ٍـة
وتفعيــل هلــذه املعرفــة يف حيثيــات احليــاة وتفاصيلهــا ،ولــذا نــرى ّ
أن القــرآن الكريم

ـرح يف ســورة الرمحــن املباركــة بـ ّ
ـأن مــن يســتحق أن نطلــق عليــه لفظــة (إنســان)
يـ ّ

هــو املتــأدب بــآداب ومعــارف القــرآن ،ولــذا قــال تعــاىل:
آن * َخ َل َق ْ ِ
ان.(((
ان * َع َّل َم ُه ا ْل َب َي َ
نس َ
ـن * َع َّل َم ا ْل ُق ْر َ
ح ُ
الر ْ َ
ال َ
َّ
((( مشكاة االنوار135 :
((( الغرر والدرر 267 /

((( سورة الرمحن :اآليات .4-1
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فقــدّ م ســبحانه وتعــاىل( ع ّلــم القــرآن ) عــى ( خلــق اإلنســان ) مــع ّ
أن مقتــى

الرتتيــب الطبيعــي أن ( ُيلــق اإلنســان ) ثــم بعــد ذلــك ( يتع ّلــم القــرآن ) ،ويف هــذا

إشــارة بليغــة ّ
أن غــر املتع ّلــم وغــر املتــأدب بمعــارف القــرآن ال يســتحق أن نطلــق
عليــه (إ نســان ) ّإل عــى نحــو التجـ ّـوز واملســاحمة؛ و لــذات الســبب يصنّــف اإلمــام

الصــادق (عليــه الســام) النــاس إىل ثــاث طوائــف يف قولــه (عليــه الســام):
«الناس ثالثة :عامل ٌ ومتع ّل ٌم و ُغثاء»(((.

فاإلمــام (عليــه الســام) يشـ ّبه املجتمع البــري بالنهر املمتلــئ ،فطبقة العلامء

املتحركــة بوعــي وانســجام
واملتعلمــن هــم أمــواج وســيل هــذا النهــر ،األمــواج
ّ
ويف مســار مرســوم ٍ بدقـ ٍـة وإتقــان ،الوعــي الــذي نمــى وتعاظــم يف نفوســهم نتيجــة

وبربــم وبــا حييــط هبــم مــن موجــودات .هــذه
علمهــم ومعرفتهــم بأنفســهم ّ

احلركــة الواعيــة هــي التــي يعـ ّـول عليهــا لبنــاء عــامل مــيء بالســعادة واهلنــاء وإعــار

النفــوس قبــل اإلعــار اخلارجــي هلــذه احليــاة .وأ ّمــا ســواهم فمنهــم اجلهلــة وغــر
ويبصهــم درهبــم فهــم
املتع ّلمــن بــل الرافضــن لــكل مــا يمكــن أن يرفــع جهلهــم ّ

( غثــاء ) بتعبــر اإلمــام (عليــه الســام) ،وهــذا ( الغثــاء ) ليســت لــه قــدرة ذات ّيــة

عــى التحـ ّـرك والســر واالنتقــال ّإل بحركــة األمــواج وســيل املــاء ،بــل أكثــر مــن

متجمعــة قــد
ذلــك ،فهــذا الغثــاء ومــا حيتويــه مــن أحجــار وأعشــاب وأوســاخ
ّ

تتّحــد حماول ـ ًة ســد الطريــق أمــام حركــة هــذه األمــواج ومنــع تدفقهــا وجرياهنــا،

ـدو ًا هلــم جيــب إيقافــه بالطــرق والوســائل املمكنــة
إلنــم يــرون يف هــذه األمــواج عـ ّ
ّ

((( الــكايف ج  1ص( 34ال ُغثــاء :مــا حيملــه الســ ّيل مــن الزبــد والوســخ والطفيليــات
واألحجــار الراكــدة وغريهــا).
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ويؤكــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) هــذا املعنــى بقولــه:
«الناس أعداء ما جهلوا»(((.

ولــذا فعــى اإلنســان أن ُيــدرك ّ
أن قيمتــه احلقيقيــة تكــون بقــدر حركتــه الواعيــة

التــي تنطلــق مــن أرضيــة مــا يمتلكــه من علــم ،والــذي يتحـ ّـول يف القنوات النفســية
الصاحلــة والنقيــة إىل معرفــة متلــئ العامل باخلــر واجلــال والســعادة واالطمئنان.

فأمهيــة العلــم تكمــن يف وصفــه مقدم ـ ًة للمعرفــة؛ ويشــر اإلمــام عــي (عليــه

الســام) إىل هــذا املعنــى بقولــه:

أول ٍ
«العلم ُ
دليل ،واملعرفة أخر هناية»(((.
ُ
فالعلــم ال قيمــة ذاتيــة لــه ،تكمــن قيمتــه احلقيقيــة يف كونــه كذلــك :فــا مل

تكــن غايــة العلــم هــي املعرفــة التــي جيــب أن تنعكــس عــى ســلوكيات اإلنســان
وأفعالــه اخلارجيــة وأفــكاره وتوجهاتــه ،وتكــون حــارضة يف كل حركاتــه وســكناته
فــإن العلــم ســيكون وبــاالً عــى صاحبــه ،ويكــون حاجبـ ًا حيجــزه عــن معرفــة نفســه
ومعرفــة ر ّبــه؛ ويؤكــد هــذه احلقيقــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف مواضــع كثرية،

منهــا يف كالم لــه مــع كميــل بــن زيــاد النخعــي (رضــوان اهلل عليــه) إذ يقــول (عليــه

الســام):

«يا كميل ،ما من حركة ّإل وأنت حمتاج فيها إىل معرفة»(((.

((( هنج البالغة  /احلكمة 172
((( الغرر والدرر 153 /

((( ُتف العقول 171 /
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وقوله (عليه السالم):
«غاية العلم اخلوف من اهلل تعاىل»(((.
وقوله (عليه السالم):
«علم ال ينفع كدواء ال ينجع»(((.
ٌ

وقوله (عليه السالم):

«العامل بال عمل كالرامي بال وتر»(((.
هــذا هــو الســبب الرئيــس يف التأكيــد الشــديد واملســتمر عــى أمهيــة العلــم مــن

قبــل الديانــات الســاوية وتعاليــم وتوصيــات األنبيــاء واألوصيــاء (عليــه الســام)
ومجيــع املصلحــن واملفكريــن عــى امتــداد تاريــخ البرشيــة .فأمهيتــه تكمــن يف أ ّنــه

مقــدم ومــروع معرفــة ،فالعلــم الــذي يكــون يف أوعيــة نفســية صاحلــة وقنــوات
ذهنيــة نظيفــة ينقلــب إىل معرفــة ،كــا اتفــق كثــر مــن العلــاء يف العلــوم الطبيعيــة

فإنــم عرفــوا اهلل تعــاىل مــن خــال
والطــب والفلــك وغريهــا مــن أقســام العلــومّ ،

علومهــم .وأ ّمــا إذا وجــد هــذا العلــم يف قنــوات ذهنيــة ونفســية ملوثــة فإنــه ال

ُيمكــن أن يكــون ّإل نقمــة ًو عقوبــ ًة عاجلــة ح ّلــت بحامــل هــذا العلــم ،وهــذا
ٍ
حــال
فكثــر مــن النــاس يعيشــون يف
املعنــى نالحظــه كثــر ًا يف عاملنــا املعــارص،
ٌ
ولربــم وللكــون الواســع
مــزر ٍ مــن الناحيــة املعرفيــة املؤ ّثــرة يف فهمهــم ألنفســهم ّ
((( الغرر والدرر 222 /

((( الغرر والدرر 220 /

((( قانون دستور معامل احلكم للقضاعي 30
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الــذي حيتضنهــم .عــى رغــم مــن حماوالهتــم إلخفــاء هــذا اجلهــل وراء واجهــات
وعنوانــات ال ينخــدع هبــا ّإل الســذج مــن أنصــاف النــاس الذيــن ختدعهــم

العنوانــات الومهيــة واألقنعــة الزائفــة التــي يرتدهيــا هــؤالء اجلهلــة الذيــن يعتاشــون

عــى خــداع أنفســهم وخــداع اآلخريــن شــاكلتهم؛ ألهنــم جيهلــون متامــ ًا عــدم

وأنــا النقــم التــي ح ّلــت هبــم وهــي ليســت
واقعيــة علومهــم وعــدم فائدهتــا هلــمّ ،

مــن النعمــة يف يشءّ ،
إلن النعمــة التــي تقــود إىل النقمــة هــي رش النقــم؛ كــا يصفهــا
اإلمــام عــي (عليــه الســام) بقولــه:

«نعمة اجلاهل كروضة يف مزبلة»(((.

((( هنج البالغة  /الكلامت القصار
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املفتاح الرابع :علو ّ
اهلمة (احلماسة املشتعلة)

يقول أمري املؤمنني عيل (عليه السالم):
مهته»
«قدر الرجل عىل قدر ّ

(((.

يف هــذه الكلمــة الرائعــة – وكل كلامتــه رائعــة بــل تتبــارى مــع بعضهــا بعض ـ ًا

يف اجلــال والروعــة – حيــدّ د (عليــه الســام) مفتاحـ ًا آخــر ًا ُيعــدّ مــن مفاتيــح احلياة
مهــة الرجــل ودرجــة محاســته ( التــي توصــف بالعلــو
اإلنســانية الطيبــة ،فبقــدر ّ

والســفول ومــا بينهــا مــن املراتــب والدرجــات ) تكــون قيمتــه وقــدره ،وتكــون

طبيعــة حيــاة اإلنســان ونوعيتهــا وشــكلها.

واهلمــة
اهلمــة) هــي الباعــث نحــو الفعــل والدافــع نحــوه دفعــ ًا شــديد ًا،
ّ
و( ّ

ـر
العاليــة هــي التــي تلهــب إرادة اإلنســان وتقـ ّـوي عزيمتــه نحــو فعــل مــا هــو كبـ ٌ
ـح إحلاح ًا شــدي ًا عــى صاحبها
اهلمــة تُلـ ُ
وذو قيمــة وأمه ّيــة ويوصــل هلل تعــاىل .وهــذه ّ

إلجيــاد هــذا الفعــل يف اخلــارج؛ ّ
رس
إلن يف هــذا الفعــل ومــا ُيســانخه مــن األفعــال ّ
نجــاح وفــاح اإلنســان ،ورس الســعادة احلقيقيــة ،ورس التم ّتــع بتقديـ ٍـر عـ ٍ
ـال للذات
ّ
ّ
((( هنج البالغة  /احلكمة 477
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ـرات ومعطيـ ٍ
ومــا يرتتــب عــى هــذا التقديــر مــن ثمـ ٍ
ـات عظيمــة وعميمــة.
اهلمــة ) أو ( احلامســة ) فــا فــرق مــن
عبنــا عــن هــذا املفتــاح بـــ ( ّ
وســوا ًء ّ

(((
فاهلمة واحلامســة
الناحيــة العمليــة وإن اختلفــت معانيها اللغوية اختالف ًا بســيط ًا ّ ،

ــر عنهــا بتعبــرات خمتلفــة تتفــق
تعطيــان نفــس املعنــى اإلصطالحــي الــذي ُع ّ

مجيعـ ًا يف جوهرهــا وإن اختلفــت ألفاظهــا .فأصــل كلمــة ( مــاس) أو (محاســة ) هــو

( )Enthusiasmا ُملشــتقة مــن اللغــة اليونانيــة مــن كلمــة (،)Enthusiasmos
التــي تعنــي حرفيــ ًا أن يكــون اإلنســان (ملــك ًا هلل) أو ّأنــا تعنــي ( احلم ّيــة التــي
أن صاحــب اهلمــة العاليــة يكــون ذو اعتقـ ٍ
ـاد صـ ٍ
يلهمهــا اإللــه ) .فهــي تعنــي ّ
ـادق
ّ
بأ ّنــه عبــدٌ مملـ ٌ
ـم بدرجــة كبــرة ،وأنــه صاحــب مح ّيــة ملتهبــة
ـوك هلل تعــاىل ،وأ ّنــه ُم َ
لهـ ٌ

نحــو القيــام بــا ُيقربــه إىل هــذا املالــك بعــد أن هيمنــت عــى نفســه رغب ـ ٌة كبــر ٌة

ومســعى حثيــث وســعي دائــم للوصــول إىل مــا وعــد اهلل تعــاىل أصحــاب اهلمــم

العاليــة مــن اجلنــان املعنويــة يف عــوامل اإلنســان املختلفــة التــي ال منغــص هلــا و
ٍ
ألنــم أيقنــوا ّ
طريــق ومزرعــة لآلخــرة ،فلــم
أن الدنيــا ليســت إال
ال شــبيه هبــا؛ ّ

جيعلــوا طلبهــا منتهــى مهمهــم وغايــة ســعيهم؛ بــل اســتولت عــى نفوســهم إرادة
لربــم ،وخضوعــ ًا وتســلي ًام
اآلخــرة فمــأت وجودهــم طاعــة ًخالصــة ً واعيــة ّ

مطلق ـ ًا إلرادتــه و أمــره وهنيــه:

و َم ْن َأ َرا َد ْالَ ِخ َر َة َو َس َعى َل َها َس ْع َي َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َلئِ َ
ُورا.(((
كك َ
َ
َان َس ْع ُي ُه ْم َم ْشك ً
حتمــس لألمــر إشــتدت
ـم بــه مــن أمــر ل ُيفعــل ،.احلامســة :الشــدّ ة والشــجاعةّ ،
اهلمــة :مــا ُهـ ّ
((( ّ
رغبتــه فيــه.

((( سورة اإلرساء :اآلية .19
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وأ ّمــا أصحــاب اهلمــم الســفىل واحلامســة املســعورة نحــو طلــب الدنيــا

ومتعلقاهتــا وسفاســفها ،الذيــن أضاعــوا أوقاهتــم وجهودهــم وأفنــوا أعامرهــم
وبــدّ دوا طاقاهتــم وإمكاناهتــم يف ســبيل حتصيــل املزيــد مــن املقتنيــات واملتــع الدنيوية

فإنــم ســيظ ّلون الهثــن متكالبــن نحــو دنياهــم إىل هنايــة أعامرهــم دون
الرخيصــةّ ،

حصلــوا
أن يســدّ وا جــوع نفوســهم الطامعــة اجلائعــة جوعـ ًا ال يشــبعه يشء ،فكلـّــا ّ
عــى املزيــد واملزيــد مــن مطامــع نفوســهم ومطالبهــا التــي ال تنتهــي ( مــال ،وظيفــة

ذات مــردود مــادي ومعنــوي كبــر ،مــكان اجتامعــي ،شــهرة ،مســاكن فســيحة،

أثــاث فاخــر ،ســيارات فارهــة ،أرصــدة يف البنــوك ......إىل آخــر قائمــة الرغبــات
الدنيويــة ) زاد جوعهــم و اشــتدّ هنمهــم إىل مــا يلهــب مهمهــم الســفىل ومحاســتهم
احليوانيــة املســعورة ،التــي ال تزيــد اإلنســان ّإل بعــد ًا عــن ر ّبــه وخالقــه ،وقربـ ًا مــن
مصـ ٍ
ـر ســلبي أســود .وانغامس ـ ًا يف جهنــم الدنيــا قبــل جهنــم اآلخــرة:

اج َل ـ َة عج ْلنَــا َل ـه فِيهــا مــا ن ََشـ ِ
ـم َج َع ْلنَــا َل ـ ُه
ـن ك َ
ـاء ل َمـ ْ
َان ُي ِريــدُ ا ْل َع ِ َ َّ
مـ ْ
ـن ن ُِريــدُ ُثـ َّ
ُ َ َ
َ
ُ
ـورا.(((
ومــا َمدْ ُحـ ً
ـم َي ْص َل َهــا َم ْذ ُم ً
َج َهنَّـ َ
إن اهلل تعــاىل لشــدة ح ّبــه لعبــاده وعظــم لطفــه هبــم وتنزهي ـ ًا هلــم عــن الوقــوع

رشع أحكامـ ًا كثــرة؛ بــل
يف مهــاوي الرذيلــة واالنحــراف ونقصــان تقديــر الــذات ّ
كل أحكامــه وترشيعاتــه جــاءت لتبعــد اإلنســان عــن االنجــرار وراء مــا هــو ومهــي
اهلمــة يف
وزائــل مــن املتــع الدنيويــة التــي يمقتهــا اهلل تعــاىل ويمقــت مــن اســتولت ّ

حتصيلهــا عــى نفســه وروحــه وجعلــت منــه عبــد ًا هلــا؛ ويف ذلــك يقــول الرســول
((( سورة اإلرساء :اآلية .18
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االكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه):
حيب معايل األمور وأرشافها ،ويكره سفاسفها»
ّ
«إن اهلل تعاىل ُّ

(((

فهــذه السفاســف واملطالــب الومهيــة ال يمكــن أن جتعــل مــن اإلنســان فــرد ًا

ســعيد ًا ســعاد ًة حقيقيــة ،وال يمكــن هلــا ّإل أن ترهــق نفســه ،وجتعلــه يعيــش حتــت
وطــأة الضغوطــات الدنيويــة املتتابعــة واإلخفاقــات املتواليــة والتســارع املحمــوم

نحــو لذائــذ وقتيــة زائلــة .بخــاف مــا لــو كانــت مهــة اإلنســان ومحاســته عاليــة فإهنا
ال توجهــه ّإل نحــو معــايل األمــور ومــا فيــه خــر وصالحــه يف الدنيــا واآلخــرة،

وتدفعــه للوصــول إىل األهــداف الســامية التــي تنتــج لــه الســعادة احلقيقيــة
واالطمئنــان الواقعــي واملتعــة النقيــة الطاهــرة يف الدنيــا واآلخــرة ،ألهنــا تقــع حتــت

جنــاح الرضــا اإلهلــي ،وجتعــل مــن اإلنســان ســلطان ًا وحاكـ ًا عــى نفســه وشــهواهتا
وملذاهتــا ودوافعها،بحيــث ال تتّجــه هــذه النفــوس ّإل صــوب مــا يــريض اهلل تعاىل،

يف الوقــت نفســه الــذي يشــعر فيــه صاحبهــا بالرضــا عــن هــذه النفــس والتقديــر
العــايل هلــا.

((( كنز الع ّمل 43021 /
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من أين تأتي ّ
اهلمة العالية واحلماسة املشتعلة؟

يمكن القول ّ
إن اهلمة تنقسم عىل قسمني:
ّ 1 .1
اهلم��ة الوهبية:وهــي رزق معنــوي هيبــه اهلل تعــاىل لــكل النــاس عــى
ٍ
حــد ســواء ،وبغــض النظــر عــن وجهتها:الدنيويــة املحضــة أو الدنيويــة
الطريقيــة نحــو اآلخــرة فهــي مســؤولية العبــد واختيــاره ،وهــي مــن

مظاهــر رمحــة اهلل – ســبحانه  -الواســعة بعبــاده ،ولوالهــا ملــا حتـ ّـرك حجــر
عــى وجــه األرض مــن مكانــه ،وملــا كانــت هنــاك حيــاة ،فــكل حركـ ٍـة ّ
وكل

نشـ ٍ
ـاط وفعاليــة برشيــة اهلــدف منهــا إدامــة احليــاة يكــون مبدؤهــا والباعــث

اهلمــة وغياهبــا مــن
اهلمــة ،ومانــراه مــن مظاهــر انعــدام ّ
نحوهــا هــو هــذه ّ
نفــوس كثــر مــن أبنــاء اجلنــس البــري ليــس مــؤرش ًا عــى خطــأ هــذا
مظهــر مــن مظاهــر كفــر النعمــة اإلهليــة .هــذا اخلُلــق
الــكالم؛ بــل إنّــه
ٌ

وهــذا الســلوك الســائد والغالــب عــى النفــوس البرشيــة التــي ُهزمــت

أمــام دوافعهــا الومهيــة يعضدهــا ويشــد مــن أزرهــا الشــيطان وجنــوده،
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فأمهلــوا رعايتهــا وتنميتهــا ومل حيســنوا اســتثامرها وتوجيههــا الوجهــة

التوجــه نحوهــا ،والتــي فيهــا خريهــم
الصحيحــة التــي أراد اهلل – تعــاىل –
ّ
وصالحهــم يف الدنيــا واآلخــرة ،فض ّيعــوا هــذه النعمــة و أضاعوهــا مــن

نفوســهم بســوء اختيارهــم.

ّ 2 .2
اهلمــة التــي يوجدهــا نظــام االعتقــاد الشــخيص
اهلم��ة الكس��بية:وهي ّ

لإلنســان واملؤلــف مــن أفــكاره واعتقاداتــه وقيمــه وعاداتــه .وكلـ ّـا كان

هــذا النظــام أكثــر قــوة ً ،ومتانــة ،وأشــد ارتباط ـ ًا باملنبــع الصــايف واملعــن
العــذب لالفــكار واالعتقــادات والقيــم والعــادات األصيلــة متم ّثــ ً
ا

اهلمــة أعــى واحلامســة
باألنبيــاء وأوصيائهــم (عليهــم الســام) كانــت ّ

فاهلمــة الكســبية قابلــة لإلنــاء والزيــادة والرفعــة كبقيــة
أشــد ،وعــى هــذا ّ
املواهــب والقــوى والدوافــع الداخليــة يف النفــس البرشيــة.

اهلمــة الكســبية وبــن تطــور ومتانــة نظــام االعتقــاد
والعالقــة بــن علــو ّ

الشــخيص عالقــة تبادليــة ،فـ ّ
ـكل منهــا يؤ ّثــر يف اآلخــر ســلب ًا أو إجيابـ ًا ،وكلـّــا كانت

اهلمــة أعــى واحلامســة أكــر كان نظــام االعتقــاد الشــخيص أكثــر إجيابيــة ،وكلــا كان
ّ

اهلمــة أعــى ،والعكــس صحيــح.
هــذا النظــام أكثــر إجيابيــة كانــت ّ
يقول (دينيس ويتيل ) مؤلف كتاب (سيكولوجية الدوافع):
(تتحكّم قو ّة رغباتنا يف دوافعنا ،وبالتايل يف ترصفاتنا).

فاهلمــة العاليــة واحلامســة الكبــرة والرغبــة الشــديدة يف التم ّيــز اإلنســاين
ّ
ٍ
ســلوكيات إجيابيــة وإنســانية هــو الدافــع
وحماولــة إبــرازه إىل اخلــارج يف شــكل
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ويقــوي عزمــه وإرادتــه ومح ّيتــه نحــو
واملحــرك الــذي يلهــب محاســة اإلنســان
ّ
ّ

ســلوك أفعــال خارجيــة إجيابيــة عــى امتــداد مســرة حياتــه البرشيــة .وبذلــك حيافــظ
عــى هــذه الصــورة اإلنســانية التــي تُشــعره بالقــرب مــن ر ّبــه ومــن ذاتــه احلقيقيــة،

اهلمــة أعــى قويــت هــذه الدوافــع واملحـ ّـركات ،وع ُظمــت طاقتهــا،
وكلــا كانــت ّ

وص ُلبــت واشــتدت األرضيــة الفكريــة والعقديــة والقيميــة املنتجــة لألفعــال
والســلوكيات اإلجيابيــة.

ّ
قصة ومغزى
ذهب شاب إىل أحد حكامء الصني ليتع ّلم منه ،وسأله:

رس النجاح؟
هل تستطيع أن تذكر يل ّ

فرد عليه احلكيم الصيني هبدوء قائالً :رس النجاح هو الدوافع.
فسأله الشاب :ومن أين تأيت هذه الدوافع؟

فرد عليه احلكيم :من رغباتك املشتعلة.

وباستغراب ،سأله الشاب :وكيف تكون عندنا رغبات مشتعلة؟

وهنــا اســتأذن احلكيــم الصينــي لعــدّ ة دقائــق ،وعــاد ومعــه وعــاء كبــر مــيء

باملــاء ،وســأل الشــاب :هــل أنــت متأكــد مــن أ ّنــك تريــد معرفــة مصــدر الرغبــات
املشــتعلة؟

فأجابه بلهفة :طبع ًا.

فطلــب احلكيــم منــه أن يقــرب مــن وعــاء املــاء وينظــر فيــه ،فنظــر الشــاب

عــن قــرب ،وفجــأ ًة ضغــط احلكيــم بكلتــا يديــه عــى رأس الشــاب ووضعــه داخــل
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وعــاء املــاء ،ومـ ّـرت عــدّ ة ثــواين ،ومل يتحـ ّـرك الشــاب ،ثــم بــدأ ببــطء حماولــة إخــراج

رأســه مــن املــاء ،و ّملــا بــدء يشــعر باالختنــاق بــدأ يقــاوم احلكيــم الصينــي وســأله

بغضــب :مــا هــذا الــذي فعلتــه؟

فر ّد وهو ما زال حمتفظ ًا هبدوئه قائالً :ما الذي تعلمته من التجربة؟

قال الشاب :مل أتعلم شيئ ًا !!

فنظــر إليــه احلكيــم قائـاً :ال يــا بنــي ،لقــد تع ّلمــت كثــر ًا ،ففــي خــال الثــواين

األوىل أردت أن ختلــص نفســك مــن املــاء ولكــن دوافعــك مل تكــن كافيــة لفعــل

ذلــك ،وبعــد ذلــك كنــت راغب ـ ًا يف ختليــص نفســك فبــدأت بالتحـ ّـرك واملقاومــة

ولكــن ببــطء ،إذ إن دوافعــك مل تكــن قــد وصلــت بعــد ألعــى درجاهتــا ،وأخــر ًا
ٍ
وعندئذ
شــارفت عــى االختنــاق أصبــح عنــدك الرغبة املشــتعلة لتخليــص نفســك،
أي قــوة يف اســتطاعتها أن توقفــك ،ثــم أضــاف
فقــط نجحــت ،إل ّنــه مل تكــن هنــاك َ
احلكيــم الــذي مل تفارقــه ابتســامته اهلادئــة:

(عندما يكون لديك الرغبة املشتعلة للنجاح فلن يستطيع أحد إيقافك).
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اهلمة ّ
ملاذا يف عل ّو ّ
مد وجزر؟

إن اهلمــة تنبــع مــن مـ ٍ
ـكان عميـ ٍـق بداخــل النفــس البرشية ،ولــذا ّ
اهلمة
فإن علـــو ّ
ّ ّ

احلقيقــي واحلامســة األصيلــة ال يمكــن تزييفهــا كــا يف محاســة املؤمنــن مــن النــاس

وحيركهــا
ألنــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقـ ًا بمصــدر إهلــي ُملهــم يدفعهــا ّ
إيامنـ ًا صادقـ ًاّ ،

ّ
وإلن طاقتهــا مســتمدة مــن القـ ّـوة القــادرة العاملــة
نحــو معــايل األمــور وأرشافهــا،
احل ّيــة الالحمــدودة والالمتناهيــة ،التــي تدفعهــا دفعـ ًا حثيثـ ًا متواصـ ً
ا بتواصــل هــذا

وفــاح ومنتــج لألفــكار
وصــاح
خــر
ٌ
ٌ
االرتبــاط واالتصــال نحــو كل مــا هــو ٌ
اإلجيابيــة اخلال ّقــة واملبدعــة ،التــي تو ّلــد مشــاعر َا وأحاسيس ـ ًا اجيابيــة تنتــج افعــاالً

وســلوكيات خارجيــة اجيابيــة كمنشــأها ،وتفتــح األبــواب مرشعــة أمــام صاحبهــا
لتحقيــق املزيــد مــن اإلنجــازات الكبــرة التــي تقــود إىل مصــر إجيــايب يف الدنيــا
واآلخــرة ،وجتعــل حيــاة اإلنســان حيــاة ً طيبــة ً مثمــرة ً غنيــة ً بـ ِّ
ـر
ـكل مــا هــو خـ ٌ
وحس ـن ومجــال ،بخــاف احلامســة الزائفــة التــي تظهــر بشــكل كلـ ٍ
ـات وأفعـ ٍ
ـال
َ ٌ
ٍ
ـاءات ُمصطنعــة ،رسعــان مــا ختبــو وينكشــف زيفهــا وخداعهــا.
وإيـ
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رغــم ذلــك فـ ّ
ـإن احلامســة األصيلــة قــد تتعــرض إىل هجــوم ومثبطــات ،فتفــر

وتضعــف طاقاهتــا ،وتصــاب النفــس بحالــة جــزر اهلمــة،
قلي ـاً ،وتقـ ّـل كفاءهتــاُ ،
ويضطــر صاحبهــا إىل انتظــار قــدوم املــدّ مــرة أخــرى ،وهــذه احلالة نالحظهــا كثري ًا،

فنــرى ُأناسـ ًا يف يــوم مــن األيــام ونظـ ُن أهنــم ســيفعلون املعجزات،ور ّبــا نجدهم يف

اليــوم التــايل مبــارشة تعتــي وجوههــم إمــارات التشــاؤم وتع ّكــر املــزاج ،فيرتاجــع
مســتوى أدائهــم ،وتنفــد طاقتهــم ،وترتاجــع حركتهــم ونشــاطهم حتــى حيصلــوا

عــى إمــدادات جديــدة مــن الطاقــة..

فلماذا هذا ّ
املد واجلزر يف مستويات ّ
اهلمة واحلماسة؟
الســبب الرئيــس يف ذلــك هــو اســتيالء األفــكار الســلبية عــى النفــس البرشيــة

بفعــل عوامــل ومؤثــرات داخليــة وخارجيــة جيمعهــا جامــع إرادة الدنيــا ،وطلــب

االســتزادة مــن لذاهتــا ومتعهــا واالبتعــاد عــن الغايــة االصيلــة مــن وجــود اإلنســان

يف هــذا العــامل واالنحــراف عــن طلــب اآلخرة .فهــذه األفكار هــي القاتل للحامســة
ـعر معهــا
الــذي يبــدّ د حيويــة ونشــاط اإلنســانُ ،
وي ّفــض مزاجــه إىل درجــة ال يشـ ُ

أي يشء يرتبــط بــإرادة اآلخــرة وبــا هــو معنــوي وغيبــي .ولــذا
بالرغبــة يف فعــل ّ

فـ ّ
ـإن تأجيــج جــذوة احلامســة يف النفــس حيتــاج إىل إبعــاد هــذه األفــكار -الســلبية -
عــن النفــس كخطـ ٍ
ـوة أوىل ،يتبعهــا تركيــز الذهــن عــى الــيء الــذي تــود انجــازه
ّ
والتعهــد أمــام الــذات بعــدم وجــود قــدرة عــى األرض
بــكل عــزم وإرصار،
ّ
تســتطيع حجــز اإلنســان عــن مواصلــة دربــه نحــو حتقيــق أهدافــه الســامية التــي

تقــع يف طريــق وصولــه إىل غايتــه الكــرى يف هــذا العــامل.
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أهم ثـمرات ّ
اهلمة العالية ومواصفات أصحابها
اهلمــة واحلامســة املشــتعلة ثــار كبــرة ومعطيــات عظيمــة وآثــار عميقــة
لعلــو ّ

يف النفــس البرشيــة ،وأبــرز ثامرهــا وأهــم مــا تضفيــه إىل النفــوس مــن خصائــص
وصفــات وســات تُفصــح عــن نفســها بصــدق ورصاحــة وألــق يف ســلوكيات

وأفعــال وأقــوال أصحاهبــا ،ومــن هــذه الصفــات كــا ذكرهــا مــن كان مفتــاح

التعــرف عليهــا
التعــرف عــى شــخصيته املباركــة عنــد كثــر مــن الســاعني وراء
ّ
ّ

والتــزود منهــا هــو (احلامســة والعرفــان) ،فاحلامســة والعرفــان وبأعــى مســتوياهتا

املمكنــة مــأت أرجــاء النفــس اإلنســانية الكــرى ألمــر املؤمنني عيل بــن أيب طالب

(عليــه الســام) ،ومهــا مفتــاح شــخصيته املباركــة ،وهــو مفتــاح واحــد ال مفتاحــن

مســتقلني -كــا قــد ُيتصــور  -لوثاقــة االرتبــاط بينهــا .فــا محاســة حقيقيــة بــدون
عرفــان حقيقــي وال عرفــان حقيقــي دون محاســة حقيقيــة ،إذ ال بينونــة وال فصــل

بينهــا ،فكــا ّ
التوجــه التــام والشــديد نحــو مايريــده اهلل تعــاىل،
أن احلامســة تعنــي
ّ
التوجــه الواعــي نحــو ( اآلخــرة ) ونحــو معــايل األمــور وأرشافهــا ،والتحــرر
ذلــك
ّ

مــن مجيــع املطالــب الدنيويــة واملتــع الفانيــة الرخيصــة ،واإلنشــداد املركـّــز نحــو
حتصيــل مــا عنــد اهلل تعــاىل ،وعــدم رؤيــة غايــة تســتحق بــذل الغــايل والنفيــس يف

ســبيل الوصــول اليهــا مــن أجــل لقــاء اهلل تعــاىل والفــوز برضوانــه األكــر .كذلــك
التوجــه الباطنــي املســتمر نحــو مركــز العلــم واحليــاة والقــدرة،
العرفــان فهــو
ّ
ومنبــع الرمحــة واملح ّبــة واللطــف والعطــاء الالمتناهــي ،وجممــع ّ
كل صفــات اجلامل

واجلــال والكــال .وإرادة الوصــول إليــه ولقائــه ،والتن ّعــم بثمــرات هــذا اللقــاء.
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أن العــارف ال هيــدأ لــه ٌ
ولــذا جتــد ّ
بــال ،وال تســكن لــه نفــس ّإل بالوصــول إىل

غايتــه ،مهــا كان طريــق الوصــول صعب ـ ًا ومليئ ـ ًا بالعقبــات والتحديــات ،فحرقــة

نفســه ال تــزول وال هتــدأ ،وشــعلتها ال تفــر وال ختمــد بغــر هــذا اللقــاء ،كــا يشــر
إىل هــذه احلقيقــة صاحــب احلامســة التــي مل هتــدأ أبــد ًا ورمــز العرفــان األصيــل عــي

بــن أيب طالــب (عليــه الســام) بقولــه:

«مل تسكن حرقة احلرمان حتى يتح ّقق الوجدان»(((.

أهم صفات أصحاب اهلمم العالية كما ّ
ّ
حيددها علي (عليه السالم)
1 .1احللم واألناة:
يقول اإلمام عيل (عليه السالم):
اهلمة»
«احللم واألناة توأمان يتبعهام علو ّ

(((

وتكمــن أمهيــة احللــم واألنــاة وأثرمهــا النفــي اإلجيــايب الكبــر عــى النفــس

البرشيــة يف أهنــا يوفــران اجلــو النفــي الــازم ملامرســة أعظــم الفعاليــات فائــدة ً
التأمــل والتف ّكــر ) ،التــي ال يمكــن أن تـُــوجد ّإل يف
ونفعـ ًا لإلنســان ،وهــي عــادة ( ّ

ظــل أجــواء االســرخاء النفــي التــا ّم الــذي ُييئــه ( احللــم ) وتوأمــه مــن حيــث

الطبيعــة واألثــر ( األنــاة ) ،احللــم الــذي يصفــه اإلمــام احلســن (عليــه الســام)
بإ ّنــه« :كظــم الغيــض ِ
(((
وملــك النفــس»
((( الغرر والدرر .64 /

((( هنج البالغة  /احلكمة . 460

((( بحار األنوار.2 /102 /78 :
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وهو الوليد الرشعي لوفرة العقل؛ يقول اإلمام عيل (عليه السالم):
«بوفور العقل يتوفر احللم»

(((.

والثمرة الطيبة للعلم
«عليك باحللم فإنّه ثمرة العلم»

(((.

فالتأمــل والتف ّكــر جيعــان اإلنســان عــى بصـ ٍ
ـرة مــن أمــره ،ومــن كان عــى
ّ

بصــرة مــن أمــره ومعرفــة ً بدربــه انفتحــت أمامه ســبل اخلــر والتكامــل والصالح،

وانكشــفت لــه حقائــق جديــدة مل تكــن لتنكشــف لــو ال التأ ّمــل والتفكّــر ،وكان

أعــرف النــاس بالطــرق الصحيحــة التــي جيــب أن يســلكها بعــد أن يســتجمع

طاقاتــه وحي ّفــز إمكاناتــه وقدراتــه الكامنــة ويســتثمر مواهبــه الداخليــة أكمــل
وأفضــل اســتثامر إليصالــه إىل غايتــه الكــرى مــن وجــوده يف هــذا العــامل.

اهلمــة املنتــج للحلــم واألنــاة ،اللــذان ُييئــان اجلــو النفــي لإلنســان
فعلــو ّ

للتأ ّمــل والتف ّكــر وانفتــاح البصــرة مــن أعظــم املفاتيــح وأكثرهــا إهلاب ـ ًا وإشــعاالً
ٍ
ٍ
ٍ
واعيــة ال
إنســانية
حركــة
حلامســة اإلنســان وشــدّ عزمــه وتقويــة إرادتــه نحــو
تفــر وال هتــدأ دون وصــول اإلنســان إىل أهدافــه وغايتــه .وهــي الدافــع األول
واملؤ ّثــر األكــر يف توجيــه دفـّــة النفــس البرشيــة نحــو االســتقرار يف أرض األفــكار

واالعتقــادات والقيــم والعــادات اإلجيابيــة .وأن ال يـُــقبل عنهــا عوضـ ًا وبــدالً مهــا

ـت لــه املطالــب الدنيويــة التي تبقــى رخيصــة ووضيعة وإن
ُعرضــت عليــه أو َع َر َضـ ْ
((( الغرر والدرر4274 :
((( الغرر والدرر6084 :
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ُعظمــت ومهــا حــاول أهــل الدنيــا تعظيمهــا وتزويــق وتلميــع وزخرفــة صورهتــا.

2 .2الشجاعة:
وفيها يقول (عليه السالم):
«شجاعة الرجل عىل قدر مهته»

(((

وأروع وأعظــم صــور الشــجاعة هــي الشــجاعة يف ميــدان الــراع الداخــي،

اخلــرة يف النفــس البرشيــة التــي يمثلهــا العقــل والدوافــع
الــراع بــن القــوى ّ
احلقيقيــة ،يقابلهــا القــوى الرشيــرة يف هــذه النفــس ممثلــة بالنفــس األ ّمــارة بالســوء

ودوافعهــا الومهيــة؛ ولــذا يقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام):
«أقوى الناس أعظمهم سلطان ًا عىل نفسه»

(((

فاالنتصــار يف هــذا امليــدان هــو حليــف مــن كان شــجاع ًا شــجاع ًة تعكــس

قــدر مهتــه العاليــة ومحاســته الشــديدة التــي تشــده إىل حماربــة مــا هــو ومهــي وزائــل
ومنتــج للرذيلــة والــر والفســاد.

اهلمــة
واملظهــر اآلخــر مــن مظاهــر الشــجاعة ،الــذي يكــون وليــد ًا لعلــو ّ

والشــجاعة يف ميــدان الفكــر والــرأي هــو القــدرة الكبــرة عــى اختــاذ القــرارات

الصائبــة يف اللحظــات العصيبــة واملفاصــل احلياتيــة الضاغطــة التــي حتتــاج إىل
ـرار شــجا ٍع ومصــري مؤثــر يف رســم صـ ٍ
قـ ٍ
ـورة مرشقــة للحيــاة اإلنســانية الطيبــة

كأعظــم القــرارات يف حيــاة اإلنســان وهــو قــرار االلتــزام التــام بأحــكام الســاء

((( الغرر والدرر 7850 /
((( الغرر والدرر 3188 /
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وتعاليــم األنبيــاء واملعصومــن (عليهــم الســام) ووصاياهــم .والســعي الصــادق
واجلــاد نحــو حتقيــق الغايــة مــن وجــود اإلنســان يف هــذه احليــاة وهــي الفــوز

األكــر برضــوان اهلل تعــاىل ،ومثــل هــذه القــرارات الكبــرة ال يمكــن أن يقطــع
هبــا وأن يلتــزم بمضامينهــا ًإل مــن كان عــى ثقــة تامـ ٍـة بقدراتــه وإمكاناتــه الفكريــة

ٍ
ٍ
مهتــه وطاقتــه الفكريــة العاليــة
واضــح
بشــكل
والعلميــة ،التــي تعكــس
ّ
علــو ّ
وشــجاعته الكبــرة التــي ال يمتلكهــا ّال أصحــاب العقــول احلصيفــة والنفــوس

املتأ ّملــة؛ كــا يقــرر ذلــك االمــام عــي (عليــه الســام) بقولــه:
«ال أشجع من لبيب»

(((.

3 .3الكرم:
ويف ذلك يقول أمري املؤمنني (عليه السالم):
اهلمة»(((.
«الكرم نتيجة علو ّ

والكــرم يرتبــط ارتباطــا وثيق ـ ًا بالشــجاع؛ حتــى عــدّ عــي (عليــه الســام) ّ
أن

مــن كان أكثــر كرم ـ ًا وأكــر عطــا ًء هــو أشــجع النــاس يف قولــه (عليــه الســام):
«أشجع الناس أسخاهم»(((.

فأصحــاب اهلمــم العاليــة مدفوعــون بحــاس شــديد نحــو العطــاء وإيصــال

النفــع واخلــر لآلخريــن .ولــذا فهــم يعــدون مــن أكثــر النــاس انســانية ً لتمتعهــم
((( الغرر والدرر 10591 /
((( الغرر والدرر 1477 /
((( الغرر والدرر 2899 /
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بأســمى القيـّــم اإلنســانية وأعالهــا و(هــي قيمــة ايصــال النفــع واخلــر لآلخريــن).
و ّ
لشــدة تركيــز هــذه القيمــة يف نفوســهم جتــد أن مســتويات الطاقة العطائيــة عندهم

تبقــى دائـ ًا يف أعــى مســتوياهتا ،فهــم ال يملــون وال يكلــون وال يتذمــرون وال جتف

ينابيــع العطــاء والكــرم يف نفوســهم ألهنــا متّصلــة بنبــع العطــاء واخلــر الالمتناهــي.
هــذا االتصــال هــو الــذي ُيبقــي حــرارة اإلحســاس والشــعور باآلخريــن مرتفعــة

دائ ـ ًا يف نفوســهم ،ولــذا تراهــم دائ ـ ًا عــى أهبــة االســتعداد – وبأعــى مســتويات
األرحييــة والصــدق – ملــد يــدّ العــون لآلخريــن وإغاثتهــم ماديـ ًا ومعنويـ ًا وعلميـ ًا

وفكريــ ًا ومعرفيــ ًا ،حتّــى يصــل العطــاء إىل أعــى درجاتــه وأســمى مســتوياته

حــن جيــود املــرء بنفســه العزيــزة الكريمــة ألجــل إحيــاء نفــوس اآلخريــن بعــد أن

شــارفت عــى اهلــاك والســقوط يف مهــاوي الكفر واالنحــراف والرذيلة والفســاد.
كــا فعــل اإلمــام احلســن (عليــه الســام) أبـّــان هنضتــه املباركــة يف كربالء الشــهادة
واجلــود والعطــاء ،وبــذل نفســه الرشيفــة قربانـ ًا لر ّبه،فــكان قــدو ًة وأنموذجـ ًا فريد ًا

واهلمــم العاليــة .تلــك
ُيشــعل بمواقفــه املتأ ّلقــة محاســة أصحــاب النفــوس الكبــرة
ّ

النفــوس التــي ال يمكــن للتعــب وامللــل واليــأس والقنــوط واالرهــاق والفتــور أن

يطاهلــا ،النفــوس التــي تأبــى الســكون واهلــدوء حتــى تصــل إىل مركــز الســعادة
احلقيقيــة واجلنــة الواقعيــة ،وهــي ذواهتــم احلقيقيــة ذات الصبغــة اإلهليــة ،التــي

متنحهــم الســعادة والرضــا ،ومتدهــم باألمــل املســتمر إلمــكان الوصــول إىل الرضــا
اإلهلــي ،والتقديــر واالحــرام احلقيقــي هلــذه الــذوات ،وبالتــايل احلصــول عــى
أعــى مســتويات تقديــر الــذات(((.

((( وافــق كتابــة هــذه الكلــات يــوم العــارش مــن حمــرم احلــرام ،يــوم شــهادة االمــام
واهلمــم العاليــة،
احلســن(عليه الســام) وأهــل بيتــه وأصحابــه ،أصحــاب النفــوس الكبــرة
ّ
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أهم مظاهر سفول ّ
اهلمة ومواصفات أصحابها

ٍ
ُي ّ
بكلمــة
اهلمــة
لخــص اإلمــام عــي (عليــه الســام) مظاهــر ســفول وتــدين ّ
ٍ
اهلمــة وضعــف
واحــدة جامعــة تنطــوي حتتهــا مجيــع املظاهــر الســلبية لســفول ّ
احلامســة بقولــه:
مهته َبطلت فضيلته»
«من صغُرت ّ

(((

يقــرر ّ
أن مظاهــر الفســاد واالنحــراف األخالقــي
فعــي (عليــه الســام) ّ

والفكــري والســلوكي التــي تُذهــب بفضيلــة اإلنســان ومت ّيــزه وتفـ ّـرده عــى باقــي
ويف حلظــات ازدحــام ذاكــريت بصــور احللــم والشــجاعة واالبــاء والشــهادة والفــداء والعشــق

اآلهلــي والنبــل والعطــاء يف واقعــة الطــف التــي تضيــق عــن اســتيعاب صورهــا املرشقــة كل
وتنــوع
وتفردهــا
ّ
ذاكــرة ،بــل تضيــق عنهــا كل ذاكــرة البرشيــة لعظمتهــا وســعتها وعمقهــا ّ

مظاهــر العطــاء واجلــود فيهــا ،فالســام عــى احلســن ،وعــى أيب الفضــل العبــاس ،و عــى
أوالد احلســن ،و عــى أصحــاب احلســن الذيــن بذلــوا مهجــم دون احلســن (عليــه الســام).

((( الغرر والدرر . 8019 /
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املخلوقــات ،وحتيلــه إىل كائــن بــري مشـ ّـوه اهلويــة وممســوخ اإلنســانية معلولــة

اهلمــة .هــذه املظاهــر التــي جيمعهــا عنــوان (الرذيلــة) .الرذيلــة عىل مســتوى
لســفول ّ

الفكــر والســلوك ،فانحــراف الفكــر وفســاده هومــن أرذل الرذائــل ،وهــو املنتــج
ٍ
ٍ
ّ
وأخالقيــة خارجيــة ،وكذلــك احلــال ّ
فــإن مظاهــر اجلــال
ســلوكية
لــكل رذيلــة

والكــال واحلســن ،ومــكارم األفعــال وحماســن الصفــات منشــؤها ومبدؤهــا
حســن ومجــال وكــال و فضيلــة الفكــر والعلــم الــذي يصفــه اإلمــام عــي (عليــه

الســام) بوصــف رائــع بقولــه:
«غاية الفضائل العلم»(((.

ّ
إلن الفضائــل مجيعهــا تقــف وتنتهــي عنــد العلــم ،ومــا نعنيــه بالعلــم هــو ليــس

ّ
كل علــم ،بــل خصــوص العلــم الــذي ينتهــي إىل املعرفــة .فهــذا العلــم هــو مصــدر
كل الفضائــل والكــاالت النفســية والســلوكية مجيعهــا.
فبالعلم تكون العادة عاد ًة إجيابية واعية.
وبالعلم ندرك حسن ومجال الكرم والشجاعة.
وبالعلم نرت ّفع عن جمازاة اآلخرين بالسوء.
وبالعلم ّ
نتحل باإلنصاف.
وبالعلم نحفظ ألسنتنا.
وبالعلم ندرك ّ
أن اإلحسان أفضل الفضائل.
((( الغرر والدرر 6379 /
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وبالعلم نملك أنفسنا عند الغضب.
وبالعلم نميت شهواتنا غري املنضبطة ،ونقمع أهواء أنفسنا املنحرفة.
وهكــذا بقيــة الفضائــل والكــاالت التــي يذكرهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام)

يف كلامتــه حتــت عنــوان (الفضيلــة)(((.
اهلمة.
* هذه أهم مظاهر سفول ّ
* ّأما مواصفات أصحاهبا:

ٍ
ٍ
واحــدة
بكلمــة
فهــي – أيضــ ًا – ممّــا خيتزلــه اإلمــام عــي (عليــه الســام)

جامعــة ،تُعــدّ مبــد ًأ لـ ّ
اهلمــم
ـكل الصفــات النفســية والســلوكية الســلبية ألصحــاب ّ
املتدنيــة ،وهــي قولــه (عليــه الســام):
مهة َملهني»
«ال ّ

(((

فـــ ( ا َملهــن ) هــو الوصــف الــذي ُيطلقــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى

اهلمــة بـــ (ال) النافيــة
أصحــاب الدنيــا ،وعــي (عليــه الســام) عندمــا ينفــي جنــس ّ

للجنــس فإ ّنــه يؤ ّكــد عــى حقيقــة مهمــة وهــيّ :
أن (ا َملهــن) ال يمتلك حتــى أضعف
(اهلمــة) ّ
إلن نفــي جنســها يســتلزم نفيهــا بجميــع مراتبهــا ودرجاهتــا
مراتــب
ّ
ومســتوياهتا ،فــا هــي صفــة هــذا (ا َملهــن)؟

((( هنــج البالغــة  /اخلطبــة  ،193الغرر والــدرر (،7179 ،8907 ،5139 ،6559 ،1925
)5237 ،10625 ،4899 ،805

((( بحار األنوار67 /10 /78 :
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( ا َملهني ) :هو من هانت عليه نفسه.
وال هتــون النفــس عــى صاحبهــا ّإل إذا كان هــذا الصاحــب جاه ـ ّ
ا بقدراهتــا

وإمكاناهتــا ومواهبهــا اإلهليــة العظيمــة ،جاهــ ً
ا بقيمتهــا وقدرهــا عنــد بارئهــا

فضلهــا وم ّيزهــا عــى باقــي خملوقاتــه،و ذلــك بســبب انقيادهــا وانجذاهبــا
الــذي ّ

وا ّجتاههــا إىل مــا يلبــي مطالبهــا و ُيشــبع رغباهتــا الالمتناهيــة ،حتــى لــو كانــت هــذه
ٍ
وخمالفــة لقيــم الســاء واألرض ،وكانــت
املطالــب والرغبــات غــر مرشوعــة

مطالب ـ ًا ورغبـ ٍ
ـات ومهيــة وزائلــة وال قيمــة واقعيــة هلــا.

ـورة ذاتيـ ٍـة سـ ٍ
فا َملهــن هــو ذليــل النفــس ذو صـ ٍ
ـلبية ،وصاحــب أدنــى درجــات

وإلن األشــياء تُعــرف بأضدادهــا ّ
ّ
فــإن أوضــح وصــف ُيمكــن
التقديــر الــذايت.

للمهــن يتبــن بعــد معرفــة ضــدّ ه وهــو (كريــم النفــس) ،الــذي يصفــه
اعطــاءه َ
اإلمــام عــي (عليــه الســام) بأوصــاف واضحــة جليــة يمكــن بمعرفتهــا معرفــة

(مهــن النفــس ) بنفــس درجــة الوضــوح واجلــاء ،وهــذه األوصــاف هــي:
ضــدّ ه َ
«من ك َُرمت عليه نفسه مل هينها باملعصية»(((.

«من ك َُرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته»(((.

«من ك َُرمت نفسه صغُرت الدنيا يف عينيه»(((.

وألمهيــة هــذه الصفــة ودورهــا الكبري واملحــوري يف رفع مســتوى تقدير الذات

((( الغرر والدرر 8730 /
((( الغرر والدرر 8771 /
((( املصدر السابق
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وخاص ـ ًا ،وباخلصــوص
ر ّكــزت عليهــا رشائــع الســاء وأولتهــا اهتامم ـ ًا واســع ًا
ّ

خامتــة هــذه الرشائــع وأكملهــا التــي أ ّكــدت عــى مســألة( الكرامــة اإلنســانية ) و

( ع ـزّة النفــس ) .هــذا االهتــام الواســع واملر ّكــز انعكــس حتــى عــى الترشيعــات

خاصة يف مــوارد كثرية
واألحــكام التــي أولتهــا عنايــة فائقــة؛ فكانــت هنــاك أحــكام ّ

اهلــدف منهــا صيانــة كرامــة اإلنســان واحلفــاظ عــى عـ ّـزة نفســه وصورتــه الذاتيــة

وتقديــره هلــا ،وضــان عــدم وقوعــه يف الذلــة واملهانــة ونقــص تقديــر الــذات ،أو
فحرمــت عــى الفــرد املســلم تعريــض
اســتلزم احلكــم الرشعــي ايقاعــه يف ذلــكّ ،

نفســه للذلــة واملهانــة بعــد أن كرمــه اهللَ  :و َل َقــدْ ك ََّر ْم َنــا َبنِــي آ َد َم.(((.....
ّ

فــاهلل تعــاىل جعــل العــزة والكرامــة والــرف جــزء ًا مــن اخللقــة اإلنســانية،

وهــذا يقتــي مــن اإلنســان احلفــاظ عــى هــذه النعمــة اإلهليــة الكــرى ،وأن ال

ُيقهــر و ُيغلــب أمــام شــهوات نفســه ودوافعــه الومهيــة ،بــل عليــه أن يكــون هــو

والتوجــه نحوهــا .وقــد بـ ّـن
القاهــر هلــا واملسـ ّـر هلــا بالوجهــة التــي حيكمهــا العقــل
ّ
الشــارع املقــدس كيفياهتــا يف ترشيعاتــه لألحــكام والســنن واآلداب.
فاإلنســان صاحــب العــزة والكرامــة ،وصاحــب التقديــر العــايل لذاتــه يكــون

أقــرب إىل ر ّبــه وإىل نفســه مــن غــرهّ ،
والتوجــه
ألن شــعوره هــذا يدعــوه لاللتفــات
ّ
الدائــم إىل ذاتــه وحقيقتــه اإلنســانية .ومــن كان كذلــك يكــون قــد وضــع أقدامــه

الفكريــة واملعرفيــة عــى اخلطــوة األوىل مــن ُســ ّلم التكامــل النفــي والعقــي،
ٍ
الــذي ينتهــي بدرجـ ٍ
ـتويات
ـات عاليـ ٍـة مــن معرفــة النفــس ومعرفــة اهلل تعــاىل ،ومسـ
عاليـ ٍـة مــن تقديــر الــذات.

((( سورة اإلرساء :اآلية .70
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أهم طرق وآليات تنمية تقدير الذات

اهلمــة ورفــع مســتوى احلامســة هــي
1 .1اخلطــوة األوىل مــن خطــوات حتفيــز ّ

مهيــة
مهتــه عــن املســتوى الــذي يتناســب مــع أ ّ
اعــراف اإلنســان بضعــف ّ
اإلنســان وحموريتــه يف عــامل الوجــود ِ
وعظــم مســؤولياته املتناســبة مــع هــذه
اهلمــة واحلامســة
األمهيــة ،وهــذه اخلطــوة أهــم اخلطــى يف رفــع مســتوى ّ

ألنــا تعــد النفــس والفكــر وهتيئهــا لالعتقــاد بــرورة رفــع مســتوى
ّ

اهلمــة واحلامســة ،بعــد التســليم بإمــكان هــذه العمليــة مصحوب ـ ًا بالدعــاء
ّ
الصــادق و االلتجــاء إىل اهلل تعــاىل وطلــب العــون والتوفيــق والســداد

إلمتــام هــذه العمليــة.

اهلمــة واحلامســة ،وبالقــدرات
2 .2الثقــة التا ّمــة بإمكانيــة رفــع مســتوى ّ
واالمكانــات احلاليــة ،و عــدم االلتفــات إىل اهلزائــم واالخفاقــات

الســابقة أو االستســام لضغوطاهتــا النفســية وعــدم تذ ّكــر مــا ُأحيــط هبــا

مــن انتقــادات مــن األهــل واألقــارب واألصحــاب وزمــاء العمــلّ .
ألن
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النظــر إىل الــوراء والشــك يف القــدرات واالمكانــات بفعــل انتقــادات

اهلمــة واحلامســة.
وكلــات اآلخريــن مــن أســباب التع ّثــر يف طريــق تنميــة ّ

3 .3اإلفــادة مــن األخطــاء والتجــارب واالخفاقــات الســلبية ،واقنــاع النفــس
ٌ
ّ
فشــل يف املــايض وإنــا هــي جتــارب وخــرات ســابقة،
بــأن ليــس ثمــة

التوجــه
ودوام النظــر ومــا فيــه مــن آفــاق رحبــة وفــرص جديــدة تســتحق
ّ

هبمــة ومحاســة عاليــة.
نحوهــا ّ

مهتــه ،وذلــك بــأن ُي ّمــل اإلنســان نفســه أعبــا ًء
4 .4التنافــس بــن الشــخص و ّ
وآمــاالً وأهداف ـ ًا كبــرة و ُيلزمهــا الوصــول اليهــا ،وهــذا األمــر لــه فعــل
الســحر يف إيقــاد جــذوة احلامســة والتحــدّ ي يف نفســه ،مــع االلتفــات إىل

أن ال تكــون هــذه اآلمــال واألهــداف ممــا ال تســعه قــدرة النفــس البرشيــة
وطاقاهتــا ّ
اهلمــة واحلامســة إىل إحبــاط.
وال انقلبــت ّ

5 .5الســعي اجلــاد والــدؤوب لتحصيــل املزيــد مــن الكــاالت املعنويــة
واملعرفيــة ،واعــداد عــدّ ة حتصيــل العلــوم واملعــارف املختلفــة ،خصوص ـ ًا

فيــا يتعلــق باألمــور الرشعيــة وأوهلــا االعتقــادات احلقـّــة ومــا يتبعهــا و

يتعلـّــق هبــا مــن أحــكام رشعيــة وأمور احلــال واحلــرام والســنن واآلداب.

فالعلــم رضوري وال ُبــدّ منــه ليــس فقــط يف حــال طلــب اآلخــرة؛ بــل
حتــى يف طلــب الدنيــا التــي ال تتعــارض مــع األخــرة ،وإمهــال هــذا األمــر

مهــة
اهلمــة و احلامســة التــي جيــب أن تكــون عــن وعــي وإدراك إىل ّ
ســيقلب ّ
ومحاســة ســفىل مســعورة وغــر واعيــة ،وســيكون صاحبهــا مــن الذيــن
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ضـ ّـل ســعيهم يف احليــاة الدنيــا وهــم حيســبون أهنّــم ُيســنون صنع ـ ًا وهــو
حــال كثــر مــن أبنــاء اجلنــس البــري.

اهلمــة وتبــدّ د
6 .6التي ّقــظ واحلــذر الدائــم مــن اإلصابــة بحالــة فتــور وتشــظي ّ
وتبعثــر احلامســة ،وســببها عــدم وضــوح األهــداف و الغايــات التــي جيــب
ّ
فــإن عــدم
اهلمــة واحلامســة نحــو الوصــول إليهــا وحتقيقهــا،
توجيــه ّ
وضــوح األهــداف جتعــل الرؤيــة املســتقبلية غــر واضحــة ممــا يــؤدي إىل

التخ ُّبــط والعشــوائية وضيــاع اجلهــود وتبــدّ د القــدرات واالمكانــات.

اهلمــم العاليــة واحلامســة املشــتعلة مــن الذيــن
7 .7مرافقــة ومصاحبــة أصحــاب ّ

ص ُغــرت الدنيــا يف أعينهــم وع ُظــم طلــب مــا عنــد اهلل يف نفوســهم ،وهــذه
املرافقــة واملصاحبــة تكــون مــع األحيــاء ومــع األمــوات ،وذلــك بقــراءة

ســرهتم ،واالطــاع عــى مــا قامــوا بــه مــن أعــال وإنجــازات كبــرة
مهمهــم وشــدة محاســتهم ،وهلــذا األمــر قــوة حتفيزيــة
تكشــف عــن علــو ّ

كبــرة تُلهــب محاســة اإلنســان وتشــد مــن عزمــه وتقـ ّـوي إرادتــه وترفــع

قدرتــه واســتعداده إىل مســتويات عاليــة؛ وذلــك ّ
ألن احلامســة كــا يقولون:

اهلمــم العاليــة واحلامســة املشــتعلة إذا
( ُمعديــة ) ،والعــدوى مــن أصحــاب ّ
مــا قـ ّـرر اإلنســان مصاحبتهــم واالقتــداء هبــم ســيصاب هبــا حتــى قبــل أن

ُيــدرك ذلــك ،وحتــى لــو حــاول – جــدالً – حتصــن نفســه ضدهــا ،فإهنــا

ســتظهر يف ســلوكياته ،وعــى قســات وجهــه ،وعــى صوتــه ،وعــى حركتــه
وطريقــة مشــيته .فاحلامســة ُمعديــة وهلــا القــدرة عــى الرسايــة واالنتقــال يف

كل تفاصيــل ومفاصــل حيــاة اإلنســان.
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8 .8تــرك حيــاة الراحــة والدعــة والكســل ،واغتنــام فــرص اخلــر ،واألخــذ
بزمــام املبــادرة ،والتحـ ّـرك النشــط والفعــال إلنجــاز األعــال املوصلــة إىل
األهــداف بعــد جدولتهــا جدول ـ ًة تراعــي األولويــات.

9 .9طلــب معــايل األمــور وأرشافهــا ،واالبتعــاد واهلــروب مــن سفاســفها ،و
( املعــايل ) هــي ّ
كل مــا يؤثــر تأثــر ًا إجيابيـ ًا عــى النفــس البرشيــة .ويظهــر

هــذا التأثــر جلي ـ ًا يف ســلوكيات اإلنســان اخلارجيــة التــي تكــون إجيابيــة
وتقــوده إىل مصـ ٍ
ـر إجيــايب يف الدنيــا واآلخــرة .و ( السفاســف ) هــي مــا
ليــس هلــا هــذا التأثــر ،أو ّأنــا تؤثــر ســلب ًا وإن كانــت مباحــة وغــر حمرمــة

رشع ـ ًا – مــن حيــث هــي هــي –ّ ،إل ّ
وتتجمــع فتؤثــر
إن آثارهــا ترتاكــم
ّ

بالنتيجــة أثــر ًا ال يريــده اهلل تعــاىل لإلنســانّ ،
ألن هــذه السفاســف تــؤ ّدي إىل

تضييــع الكثــر مــن فــرص اخلــر التــي هيدهيــا اهلل تعــاىل لإلنســان مــن أجــل

تطويــر ذاتــه وحتســن شــكل ونوعيــة حياتــه؛ يقــول بــروس بارتون(:أحيان ًا

أتأمــل العواقــب العظيمــة التــي تتمخّ ــض عــن صغائــر األمــور..
عندمــا ّ

أميــل إىل التفكــر أ ّنــه ال وجــود لصغائــر األمــور ).

مهتــه
* ومــن أمثلــة هــذه السفاســف التــي جيــب عــى كل ســا ٍع نحــو تنميــة ّ

ورفــع درجــة محاســته أن يبتعــد عنهــا هــي:

1 .1كثــرة الزيــارات لألقــارب واألصدقــاء دون هــدف مطلــوب رشعــ ًا ،أو
حتــى دون هــدف دنيــوي ذو فائــدة أو أثــر إجيــايب عــى النفــس؛ بــل ّ
إن

غالــب مــا يــدور مــن أحاديــث ونقاشــات يف مثــل هــذه الزيــارات مــن
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األحاديــث املكــررة عــرات املــرات والنقاشــات املســتهلكة التــي ال ثمــرة

فيهــا.

2 .2كثــرة املكاملــات والرســائل اهلاتفيــة ،وقضــاء كثــر مــن الوقــت يف التواصــل
معهــم يف مواقــع التواصــل االجتامعــي كـــ (الفيــس بــوك ،التويــر ،اجلــات،
الــوات ســاب ،الفايــر ) وغريهــا مــن مواقــع اإلنرتنيــت دون فائــدة وثمــرة
حقيقيــة ،ملجــرد قتــل واغتيــال الوقــت ،و دعــوى االبتعــاد عــن عــامل امللــل
والرتابــة دون أن يدركــوا ّأنــم -وكثــر عــى شــاكلتهم -هــم مــن وضعــوا

أنفســهم يف هــذا العــامل الضيــق.

3 .3اإلنشــداد للقنــوات الفضائيــة ،ومتابعــة الربامــج التلفزيونية واملسلســات
واألفــام الســينامئية غــر املفيــدة طيلــة ســاعات اليــوم أو أغلبهــا.

4 .4االنشــغال وتضييــع الوقــت يف احلديــث والنقــاش حــول أمــور ومواضيــع
ال تســتحق النقــاش وتضييــع الوقــت عليهــا ،كاحلديث عن آخــر صيحات

املوضــة واألزيــاء ،وآخــر موديــات الســيارات وترسحيــات الشــعر،
وأخبــار الفنانــن والرياضيــن وآخــر االنتقــاالت لالعبــن املحرتفــن يف

األنديــة العامليــة ومقــدار عقودهــم ،وغريهــا مــن التفاهــات التــي ال طائــل

مــن ورائهــا.

5 .5كثــرة التمتّــع باملباحــات ،بدعــوى الرتويــح عــن النفــس ،كالســفر إىل

األماكــن الســياحية ،وارتيــاد املتنزهــات ومــدن األلعــاب وحدائــق
احليــوان ،والتســكّع يف الشــوارع التجاريــة و(مقاهــي الكــويف شــوب،
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املــوالت ،النــوادي الرتفيهيــة ،صــاالت ألعــاب البليــارد).
 6 .االهنــاك يف حتصيــل األمــوال بالتجــارة أو تكليــف املوظــف نفســه
بعملني(صباحــي ومســائي) بدعــوى حتســن أحوالــه املعيشــية والتوســعة

عــى العيــال ثــم ينقلــب األمــر إىل عــادة وطلــب حمــض للدنيــا وإغراءاهتــا
املاديــة.

املتخصــص واخلبــر العاملــي يف فــن التحفيــز الدكتور (مارديــن )((( يف
* يقــول
ّ

معــرض كالمــه عــن الناجحــن الذيــن يســتثمرون ّ
كل حلظــة مــن حلظــات حياهتــم
لتحقيــق انجــازات ونجاحــات كبــرة غابــت فــرص حتقيقهــا عــن معظــم النــاس
اللذيــن ال يمتلكــون مهــارة إدارة أوقاهتــم و اللذيــن تفوهتــم الفــرص الكبــرة

والكثــرة التــي ضيعوهــا ومل حيســنوا اســتغالهلا بســبب جهلهــم لكيفيــة امتــاك

مفاتيــح هــذه املهــارة:

( ّ
كل رجــل ناجــح لديــه نــوع مــن الشــباك يلتقــط بــه نحاتــات وقراضــات

الزمــان ،ونعنــي هبــا فضــات األيــام واألجــزاء الصغــرة مــن الســاعات ممــا يكنســه
وأن الرجــل الــذي يدّ خــر ّ
كل الدقائــق املفردة،
معظــم النــاس بــن مهمــات احليــاةّ ،
وأنصــاف الســاعات ،واألعيــاد غــر املنتظــرة ،والفســحات التــي بــن وقـ ٍ
ـت وآخــر،

والفــرات التــي تنقــي يف انتظــار أشــخاص يتأخــرون عــن مواعيــد مرضوبــة هلــم،
ويســتعمل ّ
كل هــذه األوقــات ،ويفيــد منهــا ليــأيت بنتائــج باهــرة يدهــش هلــا الذيــن
ـر العظيــم الشــأن).
مل يفطنــوا إىل هــذا الـ ّ

((( سبيلك إىل النجاح 56 /
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