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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 منــٍن واالهــا، والصــالة والســالم عــى خــر 

اخللــق أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كالم أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( منهــاًل للعلــوم مــن حيــث 
التأســيس والتبيــن ومل يقتــر األمــر عــى علوم اللغــة العربيــة أو العلوم اإلنســانية، 
ــات  ــاة وإن تعــددت املعطي بــل وغرهــا مــن العلــوم التــي تســر هبــا منظومــة احلي
الفكريــة، إال أن التأصيــل مثلــا جيــري يف القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط اهلل فيــه 
ٍء﴾، كــذا  نجــده  ْطنـَـا يِف اْلِكَتــاِب ِمــْن َشْ مــن شء كــا جــاء يف قولــه تعــاىل: ﴿َمــا َفرَّ
ــاٍم  ــاُه يِف إَِم ٍء أْحَصْينَ جيــري جمــراه يف اإلمــام املبــن، كــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوُكلَّ َشْ
ُمبـِـٍن﴾، غايــة مــا يف األمــر أن أهــل االختصاصــات يف العلــوم كافــة حينــا يوفقــون 
للنظــر يف نصــوص الثقلــن جيــدون مــا ختصصــوا فيــه حــارضًا وشــاهدًا فيهــا، أي 
ــد  ــارعون وق ــالم( فيس ــم الس ــة )عليه ــرتة النبوي ــث الع ــم وحدي ــرآن الكري يف الق
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أخذهــم الشــوق إلرشــاد العقــول إىل تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد واملفاهيــم 
والــدالالت يف القــرآن الكريــم والعــرتة النبويــة.

ــات  ــك الدراس ــاول تل ــة أن تتن ــج البالغ ــوم هن ــة عل ــأت مؤسس ــا ارت ــن هن م
العلميــة املختصــة بعلــوم كتــاب هنــج البالغــة، وبســرة أمــر املؤمنــن اإلمــام 
عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( وفكــره، ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة 
ــة  ــا طباع ــم عربه ــي يت ــة(، الت ــوث العلمي ــات والبح ــلة الدراس ــومة بـ)سلس موس
ــال  ــة إيص ــه بغي ــراق وخارج ــل الع ــا يف داخ ــا ونرشه ــات واصداره ــذه الدراس ه
هــذه العلــوم إىل الباحثــن والدارســن واعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري، 
ــه،  ــى هدي ــر ع ــالم( والس ــه الس ــيل )علي ــن ع ــر املؤمن ــوم أم ــن عل ــال م واالنته

ــددة. ــا املتع ــة وحقوهل ــراء املعرف ــهم يف إث ــدة تس ــة جدي ــم رؤى علمي وتقدي

ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا املوســومة بـ)ســيكولوجية الصــورة الذاتيــة 
دراســة خمتــرة ملفهــوم الصــورة الذاتيــة وأثرهــا يف الســلوك اإلنســاين وفــق رؤيــة 
ــة علويــة( لفضيلــة الشــيخ مهــدي املالكــي إال واحــدة مــن تلــك  إســالمية وبرواي
الدراســات التــي وفــق صاحبهــا للغــوص يف بحــر علــم أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب 
طالــب )عليــه الســالم(، 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 العاملن.

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 
ــة عــن هــذا املجــال، بــل هــي صــورة  هــذه الصــورة ليســت هــي الصــورة الواقعي
ــة وغــر دقيقــة. كمــن  ــه، أكُتســبت مــن مصــادر غــر رصين ــة عن ســطحية وإطاري
كــّون 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 املســتوين الفــردي واالجتاعــي، أو مــن خــالل كلــات وجتــارب بعــض 
املدربــن التــي قرأوهــا يف كتيبــات ومنشــورات تضّمنــت نصائحــًا وتوصيــات 
أخذهــا هــؤالء املدربــون  عــن مدربيهــم، وصــاروا يرّددوهنــا بصــورة ببغائيــة 
ــات،  ــح والتوصي ــة مناشــئ ومصــادر هــذه النصائ ــة، ومــن دون معرف وغــر واعي
ــي  ــت الت ــع االنرتني ــي يســمعوهنا ويقرأوهنــا يف مواق أو مــن خــالل املقتطفــات الت
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ــذه  ــاس يف ه ــن الن ــر م ــاد كث ــي اعت ــة (، والت ــة رسيع ــات فكري ــّدم إال )وجب ال ُتق
االيــام عــى تناوهلــا يف مطاعــم )الفيســبوك( و)التويــرت( وغرهــا مــن مواقــع 
التواصــل االجتاعــي،  هــذه الوجبــات التــي غالبــًا مــا تتكــّون مــن أفــكار ومســائل 
ــس  ــان األُس ــي، دون بي ــي وإجرائ ــب وظيف ــن جان ــرة، وم ــة ومبعّث ــة متفّرق جزئي
ــا  ــن مالئمته ــر ع ــض النظ ــات، وبغ ــد والتوصي ــذه القواع ــا ه ــت منه ــي انطلق الت
وموافقتهــا ملعتقداتنــا ومبادئنــا وثقافتنــا اخلاّصــة، وبيئتنــا االجتاعيــة وثوابتنــا 
ــك لســهولة حتصيلهــا وعــدم حاجتهــا إىل إعــال الذهــن وشــغل  االساســية، وذل
ــا  ــتنتاج وغره ــل واالس ــة والتحلي ــة واملقارن ــق واملالحظ ــل والتدقي ــر بالتأّم الفك
غ ذهنــي  مــن العمليــات الفكريــة التــي حتتــاج إىل وقــت  وجهــد فكــري وتفــرُّ
ــطحيته-   ــه وس ــر -لغفلت ــن الكث ــذي يظ ــي ال ــامل الومه ــن الع ــاد ع ــي، وابتع ونف
ــه مــن  ــه وتقّبلــه بــكل مافي ــف للعيــش في ــه العــامل احلقيقــي الــذي جيــب أن يتكّي إّن
ــن  ــب ع ــاذ و غري ــرد  ش ــّول إىل ف ــطحية، واالّ  حت ــة وس ــج ورسع ــب وضجي صخ
عاملــه، هــذا الشــعور الســلبي أضعــف مــن ثقــة اإلنســان املعــارص بنفســه وعقائــده 
وقيمــه اإلنســانية، وجعلــه يعيــش يف حــال دائــم مــن الــراع الداخــيل بــن فطرتــه 
اإلنســانية ودوافعــه احلقيقيــة وضمــره تقابلهــا دوافعــه الومهيــة وتســويالت نفســه 
االّمــارة  بالســوء والقبــح، الــذي مل جيــد -النخفــاض تقديــره لذاتــه وضعــف 
صورتــه الذاتيــة وهشاشــة مرتكزاهتــا- مهربــًا منــه إاّل موافقــة املحيــط والبيئــة 
االجتاعيــة والفكريــة الســائدة، حتــى وإن كانــت فاســدة وســطحية، وإاّل مــا 
ــه  ــتمداد قيم ــام. واالّ باس ــريف الع ــلوكي واملع ــري والس ــائد الفك ــع الس ــى م متاش
وأفــكاره واعتقاداتــه مــن مصــادر إعــداد الوجبــات الفكريــة الرسيعــة، التــي وإن 
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ــة، إاّل أّن  ــدة مؤقت ــريف ومل ــري واملع ــم الفك ــوع والنه ــد اجل ــرًا يف س ــت ظاه نجح
ــادع.    ــالء خ ــبع كاذب وامت ــو ش ــة ه احلقيقي

بأّنــك  ويقينــك  قناعتــك  زيــادة  مّهــك  جــلُّ  وكان  كذلــك...  كنــت  إذا 
عى)صــواب(، وأّنــك إنســان عــري ومتكيــف تكّيفــًا ممتــازًا مــع متطلبــات عــر 

الرسعــة...  

فهذا الكتاب ليس لك... 

وأنصحك بعدم تضييع وقتك يف قراءته... 

ــا  ــك ويف م ــر يف ذات ــل والتفّك ــة والتأّم ــوك إىل املالحظ ــاب يدع ــذا الكت ألّن ه
ــك...  ــط ب حيي

يدعوك إىل التعّرف عىل نفسك...

ومن ثّم حُيّمُلك مسؤولية حياتك بالكامل... 

ويقول لك: أنت الوحيد القادر عىل إنقاذ نفسك...

وأنت من تصنع مستقبلك... 

وأنت من حتّدد مصريك يف الدنيا و اآلخرة...    

أنت سّجان نفسك...     

وأنت الوحيد القادر عىل حتريرها من هذا السجن...  

مهدي املالكي 

النجف األرشف /حمرم /1435هـ 
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قبل البدء
ل تبع نفسك إّل  لنفسك !

هل سألت نفسك يومًا: ما هو البيع األكثر صعوبة واألكثر أهمية يف العامل؟ 

ــع  ــه بي ــارات، أو أّن ــدور والعق ــع ال ــه بي ــاس أّن ــب الن ــن أغل ــادر إىل ذه ــد يتب ق
الــرشكات العمالقــة، أو املصانــع  بيــع أســهم  أو  الغاليــة األثــان،  الســيارات 
ــة واحلــيل  ــع املصوغــات الذهبي ــه بي ــان، أو أّن الفخمــة املنتجــة لســلع باهضــة األث
ــة  تعــّد األغــى  ــال البــرشي مــن أشــياء مادي ــه اخلي ــا يصــل إلي املاســّية، إىل آخــر م

ــامل.. ــذا الع ــدر يف  ه ــس واألن واألنف

 ولكن احلق إّن أهم البيوع وأعظمها هو بيع اإلنسان نفسه!!

ــع النفــس أن تفكــر  ــرار بي ــك، وهــو ق ــرار يف حيات ــل اختــاذ أهــم ق ــك قب فعلي
ــار  ــدة، أســئلة مــن العي ــرة عدي ــًا، وأن تطــرح عــى نفســك أســئلة كب ــل ملي وتتأّم

ــر:  ــد كب ــؤال واح ــا يف س ــن اختزاهل ــئلة يمك ــل، أس الثقي
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ما هو ثمن نفيس، ومن هو املشرتي الذي يستحق أن أبيعه هذه النفس؟!

واجلــواب: إّن الثمــن الــذي جيــب أن ال تقبــل بســواه بديــاًل هــو مرضــات اهلل 
تعــاىل، وذلــك مــا يــّرح بــه القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل: 

)((ِي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اهلل َواهلل َرُءوٌف بِاْلِعَباد َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِ

أنفســهم  يبيعــون  الذيــن  مصاديــق  أعظــم  بحــق  نزلــت  وإن  اآليــة  هــذه 
للحصــول عــى مرضــات اهلل تعــاىل، وهــو أمــر املؤمنــن عــيل بــن ايب طالــب )عليــه 
ــرة  ــه الكث ــن مناقب ــدة م ــد واح ــي تع ــة، الت ــة املعروف ــة التارخيي ــالم( يف الواقع الس
التــي مــأت اخلافقــن وشــهد لــه هبــا العــدو قبــل الصديــق، إاّل أّن الذيــن يــرشون 
ــه  ــيل )علي ــان ع ــل زم ــر، قب ــودون يف كل ع ــات اهلل موج ــاء مرض ــهم ابتغ أنفس
الســالم( وبعــده، ويؤّكــد هــذا املعنــى عــيل )عليــه الســالم( نفســه الــذي مــا انفــك 
ــرًا.  ــدا هــذا الثمــن كب ــأن اليبيعــوا أنفســهم بثمــن بخــس مهــا ب ــه ب يــويص تابعي
تلــك االنفــس التــي ُتفصــح  عــن حقيقتهــا وقيمتهــا الواقعيــة أعاهلــم وســلوكياهتم 
ــة، التــي تشــّكلها أفكارهــم  ــة الداخلي ــة والقيمي املرتّشــحة عــن منظومتهــم املعرفي

ــالم(:  ــه الس ــول )علي ــم، إذ يق ــم وعاداهت ــم وقيمه واعتقاداهت

»بيعوا ما يفنى بام يبقى، وتعّوضوا بنعيم اآلخرة عن شقاء الدنيا«))(.

واملشرتي الوحيد الذي يستحق أن تبيعه هذه النفس هو اهلل تعاىل:

))( سورة البقرة: اآلية 07).

))( الغرر والدرر  ) )57)(.
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.)((نََّة ُم اْلَ ْم بَِأنَّ َلُ ى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُ إنَّ اهلل اْشرَتَ

وألّن اهلل تعــاىل منــّزه عــن احلاجــة والفقــر إىل األشــياء وإىل املخلوقــات مجيعــًا، 
وعــن الفائــدة التــي ينشــدها كل بائــع أو مشــرٍت وراء بيعــه أو رشائــه، فــإّن الفائــدة 
واملصلحــة تعــود إىل العبــد ال إىل اهلل تعــاىل، ولــذا فــإّن املشــرتي الــذي يســتحق ان 

تبيعــه نفســك هــو نفســك ! 

فال تبع نفسك اّل لنفسك !
وال تســتخف بقــدرك وقيمتــك، وال تبخــس نفســك قدرهــا احلقيقــي وقيمتهــا 
الواقعيــة، وال تعــارض الصــوت املــدّوي يف أعــاق ذاتــك الــذي يدعــوك ألن 
ــول  ــل الوص ــت ألج ــي ُخلق ــة الت ــك احلقيقي ــرف ذات ــك، أن تع ــدر نفس ــرف ق تع
إليهــا، لتوصلــك بدورهــا إىل الغايــة العظمــى مــن وجــودك يف هــذا العــامل، وليكــن 
شــعارك الدائــم الــذي ترفعــه بــن املخلوقــات إّنــك ) خليفــة اهلل  تعــاىل يف أرضــه(، 
خليفتــه الــذي قبِــل محــل األمانــة الكــربى 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 مجيعــًا.

أّما ملاذا يبيع الناس أنفسهم بأخبس األثـمان؟ 

إّن ذلــك يعــود لعــدم ادراكهــم لقيمتهــم احلقيقيــة، وبأهّنــم خلفــاء اهلل تعــاىل يف 
األرض، وأهّنــم أكــرم وأرشف املخلوقــات. 

))( سورة التوبة: اآلية ))).
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ــرار  ــاذ الق ــى اخت ــدرة ع ــالك الق ــدم امت ــو ع ــذا اإلدراك ه ــدم ه ــبب يف ع الس
احلاســم واألهــم يف حيــاة اإلنســان، وهــو العــزم عــى استكشــاف قــدرات النفــس 
البرشيــة ومعرفــة إمكاناهتــا الكبــرة التــي أودعهــا اهلل تعــاىل يف هــذه النفــس، فعــدم 
ــتعداداهتا  ــا واس ــة وإدراك قواه ــة تفصيلي ــا معرف ــد معرفته ــذات بقص ــر إىل ال النظ
ــة الستكشــاف عاملهــا  ــة الغــوص يف أعــاق النفــس البرشي ــة، وعــدم جترب الداخلي
ــه  ــل وج ــورة وأكم ــل ص ــاىل يف امج ــه اهلل تع ــذي أبدع ــامل ال ــر ) الع ــيل الكب الداخ
واحســن تقويــم، قبــل أن خيلــق ويبــدع اإلنســان بخلقتــه الطبيعيــة الطينيــة (. 
هــذا األمــر هــو أهــم أســباب ضعــف التقديــر الــذايت، إن اإلنســان الــذي مل يدخــر 
جهــدًا ومل يــرتك وســيلة إاّل وتوّســل هبــا وال طريقــًا إاّل وســلكه الستكشــاف 
ــات  ــل بأجهــزة ومكون ــذايت املتمث ــه ال ــه اخلارجــي. عامل ــذايت وعامل ــادي ال ــه امل عامل
جســمه البــرشي التــي حــّرت النفــوس ببديــع خلقتهــا ودقــة صنعهــا، وأعجــزت 
العقــول البرشيــة عــن تصــور عظــم قــدرة وعلــم وحكمــة خالقهــا ومبدعهــا، ثــّم 
ــه مــن عــوامل وخملوقــات، فغــاص يف  ــط ب انتقــل بعــد ذلــك إىل استكشــاف مــا حيي
أعــاق البحــار ووصــل إىل نتائــج مذهلــة عــن حقيقــة عــامل البحــار، وولــج أعــاق 
األرض  واستكشــف حقائــق كبــرة عــن طبقاهتــا وتكويناهتــا وأرسارهــا، وحّلــق 
ــن  ــًا م ــرًاُ ومبدع ــًا كب ــف جانب ــال واستكش ــات األمي ــوي بمئ ــالف اجل ــوق الغ ف
جمراهتــا وكواكبهــا ومنظوماهتــا الدقيقــة الواســعة التــي مل يعــرف  - رغــم حماوالتــه 
املتكــّررة  - حــدًا هلــا. غــاص وتعّمــق واستكشــف أغلــب مــا حييــط بــه مــن عــوامل 
وخملوقــات، فعــرف كثــرًا مــن صفاهتــا وشــؤوهنا وطبائعهــا ومكوناهتــا وارسارهــا، 
لكنّــه مل جيهــد نفســه وجيــّرب مهــارة الغــوص إىل أعاقــه واستكشــاف بواطنــه، ومل 
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يفكــر مــرة يف ســلوك الطريــق الوحيــد الــذي يوصلــه إىل معرفــة ذاتــه احلقيقيــة وهــو 
التأّمــل يف هــذه الــذات. 

	 ــة ــن معرف ــه يمك ــنا وب ــر يف نفوس ــارف وتزده ــم املع ــو أعظ ــل تنم فبالتأّم
ــذات. ال

	 ــا ــّرف عليه ــع يف التع ــن نطم ــدة مل نك ــوامل جدي ــواب ع ــح أب ــل تفت وبالتأّم
يومــًا، عــوامل مــن األفــكار والــرؤى اجلديــدة، تولــُد هــذه األفــكار مشــاعرًا 
وأحاسيســًا جديــدة مل نكــن لنشــعر هبــا لــوال هــذا التأّمــل. مشــاعر تدفعنــا 
ــي  ــة، الت ــا احلقيقي ــه نحــو ذواتن ــدة. التوّج بقــوة نحــو االجتــاه وجهــة جدي
يشــّكل الوصــول إليهــا أعظــم اإلنجــازات وأروع املكاســب التــي يمكــن 
ــع  ــل يف مجي ــب؛ ب ــامل فحس ــذا الع ــس يف ه ــان، لي ــا اإلنس ــل عليه أن حيص

عواملــه. 

	 ــن ــا م ــا متكن ــذات مل ــاق ال ــوص يف أع ــر والغ ــل والتفك ــذا التأّم ــوال ه ول
اخلــروج مــن نطــاق منطقــة الراحة، أو الســجن الــذي بنينــاه بســوء اختيارنا 
وســوء برجمتنــا الداخليــة، فأحــاط ذواتنــا ومنعهــا مــن االنطــالق والتحــّرر 
والنمــو. تلــك املنطقــة اخلطــرة التــي يتوقــف فيهــا وعــي وإدراك ومعرفــة 
اإلنســان عــن النمــو والزيــادة والثــراء. املنطقــة التــي يشــبهها أحــد الكتــاب 
بأهّنــا كالنقطــة التــي تشــر فيهــا الثرموســتات إىل عــدم احلــرارة وعــدم 

الــربودة أي ) نقطــة العــدم (.   

	 ــات ــة التحدي ــن مواجه ــا أمك ــذات مل ــق يف ال ــل والتعّم ــذا التأّم ــوال ه ول
ــب. ــن كل جان ــان م ــط باإلنس ــي حتي الت
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	 ولــوال هــذا التأّمــل ملــا متكــن أحــد مــن توســيع نطــاق وعيــه الداخــيل، وملــا
ــى  ــس ع ــا ينعك ــة ب ــه الداخلي ــه وإمكانات ــه وقدرات ــتثار طاقات ــه اس أمكن
حتســن وضعــه يف احليــاة الدنيــا قبــل احليــاة اآلخــرة، يقــول الدكتــور )والــرت 

ســتابلس(: 

)عندمــا تنمــو يف الوعــي، وتبــدأ يف رؤيــة العــامل املثــري املحيــط بــك بطــرق خمتلفة 
وجديــدة، تــشع يف احلصــول عــىل رؤيــة أوســع لنفســك وملــا تعتقــد أّن بوســعك 

انجــازه يف حياتــك (.
	 لــوال التأمــل والتعّمــق والغــوص يف اعــاق الــذات ملــا كان لنــا أن طمــح يف

استكشــاف أي حقيقــة مــن حقائــق هــذا الكــون، يقــول )يوأس أندرســون( 
:) three magic words( مؤلف كتــاب

 )إّن احلقيقــة، كل احلقيقــة، تكمــن داخــل اإلنســان وليــس يف العــامل املحيــط بــه 
ابــدًا، إّن الــذي يــدرس العــامل اخلارجــي لإلنســان يــدرس األثــر، أمــا الــذي يــدرس 
عاملــه الداخــي فإّنــه يــدرس الســبب واملصــدر لتحقيق األشــياء كــام هــي يف الواقع(. 

	 تفتــح أنفســنا  أعــاق  الدقيــق واملرّكــز يف  وبالتأّمــل والتعّمــق والنظــر 
ــة. تلــك النعــم  ــة واملواهــب الرباني ــًا واســعة مــن النعــم اإلهلي ــا أبواب أمامن
واملواهــب مــا كانــت لُتوهــب لنــا لــوال اجتهادنــا يف شــكر اهلل تعــاىل 
شــكرًا عمليــًا وقوليــًا ال ينقطــع وال هيــدأ وال ختمــد وقدتــه يف نفوســنا 
ــا مــن نعــم كــربى ومواهــب عظمــى  ــا عــى مــا أصابن وألســنتنا وجوارحن
تعجــز العقــول والنفــوس عــن أداء شــكرها، ذلــك الشــكر الــذي ُتســتدام 
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وُتســتنزل بــه النعــم واهلبــات اإلهليــة شــكٌر يتجــدّد كلــا اكتشــفنا وتعرفنــا 
عــى هبــة ونعمــة مل نكــن قــد تعرفنــا إليهــا مــن قبــل، وبــا أّن 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 
ــكرنا  ــدى ش ــن م ــا وع ــن عظمته ــه ع ــرّب ب ــا نع ــا- م ــل أغلبه ــان - ب األحي
ــكرك  ــن ش ــه ع ــرب ب ــن أن تع ــا يمك ــد م ــل جت ــاىل، فه ــم تع ــا للمنع وامتنانن
لرّبــك وخالقــك عــن نعمــة البــر أو الســمع أو غرهــا مــن النعــم التــي 
ــدة أو  ــد أو املع ــم أو الكب ــف أو الف ــن أو األذن أو األن ــمية الع ــا اجلس آلته
القلــب...، أو غرهــا مــن األجهــزة التــي يشــّكل كّل منهــا معجــزة متقنــة 
حمكمــة دقيقــة الصنــع، تشــهد عــى عظمــة وقــدرة مبدعهــا وخالقهــا وســعة 
علمــه وحكمتــه. وتشــّكل بمجموعهــا معجــزة أعظــم فهــي تعمــل كفريــق 
مّتحــد وبدقــٍة وتناســق عجيــب، ونظــام  ليــس هنــاك أعظــم وال أروع 

ــه ومــن خالقــه ومبدعــه.                    ــر إبداعــًا من وأكث

وأعظــم هــذه النعــم اإلهليــة وأكثرهــا روعــة وأجلبهــا ملشــاعر االندهــاش 
واالنبهــار بعظمــة اخلالــق تعــاىل هــو )العقــل البــشي( بقســميه: الواعــي 
ــن  ــر م ــى أكث ــوي ع ــاء حيت ــّدر العل ــا يق ــرشي ك ــل الب ــي؛ فالعق والالواع
)50)( مليــار خليــة عقليــة، يذكــر الدكتــور ) هربرت ســبنرس ( مــن جامعة 
ــرشي:  ــل الب ــن العق ــه ع ــة يف بحث ــدة االمريكي ــات املتح ــارد بالوالي هارف
ــا العــّد مــن الرقــم ))( إىل )50)( مليــار فســوف نحتــاج إىل  ــا لــو بدأن إّنن
) 5000( ســنة !!، 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 
ــرن  ــن الق ــينيات م ــاء يف اخلمس ــر العل ــد ذك ــدودة. وق ــر حم ــات غ وامكان
املــايض أّن البــرش يســتعملون حــوايل ) 50%( مــن قدراهتــم، ثــم قالــوا يف 
الســتينات إهّنــم يســتعملون فقــط )0)%( منهــا، ثــم قالــوا يف الســبعينات 
إهّنــم يســتعملون فقــط ) 0)%(، ثــم قالــوا يف الثانينــات إهّنــا ) %5 (، 
وانخفضــت يف التســعينات إىل ))%(، ثــم اآلن ذكــروا  إهّنــا )).0%( فقــط 

مــن قــدرات العقــل البــرشي.

ولــك أن تتخيــل عظمــة مــا يمكــن اكتشــافه، وكيــف ســتكون طبيعــة احليــاة 
عــىل ســطح األرض فيــام لــو اهتــدى اإلنســان إىل الطــرق واألرسار  الكفيلــة 
ــدرات  ــتعاملنا لق ــة اس ــل درج ــا لتص ــل وتفعيله ــذا العق ــدرات ه ــة ق بتنمي

هــذا العقــل  وإمكاناتــه إىل )%100( !!

هذا يف حالة الوعي والشعور...

ــام  ــوم بمه ــي يق ــل الالواع ــأّن العق ــعور، ف ــي والالش ــال الالوع ــا يف ح  وأّم
معجــزة. إذ لــه القــدرة عــى اســتقبال أكثــر مــن مليــوين معلومــة يف الثانيــة الواحــدة، 
وأّن 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 مثــاًل:             
• جيعلنــا نتنفــس ) 3)( ألــف مــرة، نســتهلك فيهــا) 438( قدمــًا مكعبــًا مــن 	

اهلــواء شــهيقًا وزفــرًا. 
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• ــرة 	 ــف م ــن ونص ــوايل ملياري ــرة، أو ح ــف م ــدق ) 00)( أل ــا ي ــل قلبن جيع
ــًا.  ــالل ) 70 ( عام خ

• ــئ ) 3)( 	 ــي ملل ــا يكف ــدم، ب ــن ال ــون م ــخ ) 4300( جال ــا يض ــل قلبن جيع
ــر.  ــالل العم ــل خ ــون برمي ملي

• جيعــل دمنــا يــدور ) 450) ( دورة كاملــة خــالل ) 600( ألــف ميــل مــن 	
الشــعرات الدمويــة.   

ــة  ــًا خلدم ــخرًا إهلي ــّخر تس ــة، ومس ــة متناهي ــم بدق ــي مصم ــل الالوع إن العق
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 
ــي  ــل الواع ــي، فالعق ــل الواع ــالل العق ــن خ ــون م ــة تك ــة الداخلي ــس البرشي النف
ــه مــن  ــزن يف خمــازن ذاكرت ــا خُيت ــل م يربمــج العقــل الالواعــي املســؤول عــن حتوي
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 مشــاعرًا وأحاسيســًا إجيابيــة، وقــادت إىل 
مصــر إجيــايب يف الدنيــا واآلخــرة. وإذا كانــت هــذه الربجمــة ســلبية أنتجــت مشــاعرًا 

وأحاســيس ســلبية يرشــح عنهــا ســلوكيات ســلبية وتنتهــي بمصــر ســلبي. 

ــا، أن  ــا ولكــي نســتغل ونســتثمر هــذا النظــام الداخــيل املعجــز يف داخلن فعلين
ــة  ــة تنمي ــة كيفي ــم إالّ بمعرف ــذا ال يت ــة، وه ــة إجيابي ــنا برجم ــة انفس ــد يف برجم نجته

ــة. ــة إجيابي ــا تنمي ــتعداداهتا ودوافعه ــس واس ــذه النف ــوى ه ــدرات وق ق
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	 ــد االفــكار ــة هــي حتدي ــاء شــخصية انســانية اجيابي اخلطــوة االوىل نحــو بن
واالعتقــادات والقيــم والعــادات التــي حتكــم وتأّطــر االهــداف التــي جيــب 
حتقيقهــا، متهيــدًا إليصالنــا إىل الغايــة الكــرى مــن وجودنــا يف هــذا العــامل. 

	 ــا لتحويــل ــا وقدراتن واخلطــوة الثانيــة هــي تســخري كل إمكاناتنــا وطاقاتن
هــذه األفــكار و االعتقــادات والقيــم والعــادات إىل ســلوكيات إجيابيــة 

ــا. ــة معه ــقة ومتواءم مّتس

	 واخلطــوة الثالثــة هــي التنّبــه وااللتفــات إىل حقيقــة هاّمة،هــي: ليــس املهم هو
ــم  ــة عنارصهــا األفــكار واالعتقــادات والقي ــة إجيابي ــن منظومــة داخلي تكوي
والعــادات، بــل املهــم هــو حتويــل عنــارص هــذه املنظومــة إىل واقــع خارجــي 
حــّي، وتفعيلهــا يف ســلوكياتنا اخلارجيــة، فالهــل كل الهــل يكمــن يف 
ــة.   ــة والســلوكيات اخلارجي ــة الداخلي ــة والقيمي الفصــل بــني املنظومــة  املعرفي

فاحذر كل احلذر أن تكون من اجلاهلني... 

ــا نســتطيع إزالــة الــركام الكثيــف  وأخــريًا... بالتأّمــل والنظــر يف أعــاق ذواتن
ــول  ــرة؛ يق ــة الكب ــتعداداتنا الداخلي ــا واس ــا وإمكاناتن ــه قدراتن ــت حتت ــذي ُدفن ال

ــزي:  ــن االنكلي ــل الدي ــب ورج ــج( الكات ــف ان ــم رال )ويلي
ــىل  ــن ع ــون قادري ــا نك ــدر م ــخصيتنا بق ــّدد ش ــا، وتتح ــدود ل ــا الح ) إّن إمكانياتن

ــامية(، ــانية الس ــا اإلنس ــامق طبيعتن ــة يف أع ــة الدفين ــروة الالهنائي إدراك الث

 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، وخصوصــًا يف املجــاالت الرتبويــة (. ثــم الربجمــة الســيئة 
ــحون  ــي مش ــو اجتاع ــل ج ــاء، ويف ظ ــة واألصدق ــي واملدرس ــط االجتاع للمحي
باألعــراف والتقاليــد والقيــم االجتاعيــة والعشــائرية الســلبية. ثــم يــأيت دور برجمــة 
وســائل اإلعــالم املختلفــة بســلبياهتا الكثــرة املتكــررة يومــًا بعــد يــوم مقارنــة 
ــة  ــربة فائق ــاٍت مك ــٍق ذو عدس ــٍر دقي ــت جمه ــرى إاّل حت ــكاد ُت ــي ال ت ــا الت بإجيابياهت
ال يملكهــا أغلــب النــاس. هــذه الربجمــة الســلبية املســتقّرة يف خمــازن ال وعينــا وال 
ــة  ــة كثيف ــأة خلــف ُحجــب طيني ــوز العظيمــة املختب ــرى الكن ــا ال ن شــعورنا جعلتن
هــي مــادة خلقنــا الطبيعيــة. تلــك الكنــوز تتمثــل يف القــدرات واإلمكانــات 
واالســتعدادات الداخليــة العظيمــة التــي مّيزنــا اهلل تعــاىل هبــا عــى ســائر خملوقاتــه. 
التــي باكتشــافها والوقــوف عــى صفاهتــا وآثارهــا والطــرق الصحيحــة واآلليــات 
الكفيلــة لتنميتهــا وتطويرهــا نســتطيع تغيــر نوعيــة حياتنــا ودرجــة جودهتــا، 
ــاردن (  ــويت م ــزون س ــول )أوري ــرة، يق ــا واآلخ ــا يف الدني ــر مصرن ــايل تغي وبالت

:) he can who thinks he can(  مؤلــف كتــاب
) يف داخــل أعــامق اإلنســان، تســكن تلــك القــوة الاجعــة، القــوة التــي يمكنهــا أن 
تدهشــه، والتــي مل حيلــم قــط بامتالكهــا، القــوة التــي ســتبّدل حياتــه متامــًا إذا مــا هــي 

بزغــت، ووضعــت موضــع التنفيــذ (. 

ــدة  ــة فاق ــات ترابي ــون خملوق ــوى أن نك ــا س ــن لن ــال يمك ــا ف ــا هب ــا بجهلن وأّم
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 بــالد الصــن، التــي قــّرر أهلهــا نحــت متثــال مــن الذهــب يزيــد 
وزنــه عــن مخســة اطنــان، ليخّلــد عظمــة حضارهتــم، وليبــَق معلــًا ماثــاًل وشــاهدًا 
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 
ــال  ــة ولنفــس الســبب، فبقــي التمث فقــد تركــه جيــش )الربمــود( كــا توقــع الكهن
شــاخصًا ومل يتزحــزح عــن مكانــه، ومنــذ مــا يقــرب مــن مائتــي عــام قــّررت 
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 
كاهــٍن عجــوٍز لــه فطنــة ودرجــة عاليــة مــن حــّب االســتطالع والفضــول، دفعــه إىل 
تركيــز الضــوء عــى مــكان الــرشخ فالحــظ انعكاســًا ضوئيــًا ال يمكــن أن يصــدر 
عــن الطــن، فاحــرض أدواتــه ووســع الــرشخ فــازداد االنعــكاس ممــا زاد يف فضولــه 
ــاعات  ــرش س ــد ع ــتطاعوا بع ــة، فاس ــي الكهن ــن باق ــاعدة م ــب املس ــه إىل طل ودفع
ــّدر بثمــن،  ــاٍل مــن الذهــب اخلالــص ال ُيق ــور عــى متث مــن العمــل املتواصــل العث
أصابتهــم رؤيتــه بالذهــول والســعادة. ونقــل التمثــال بحــرص شــديد ورغبــة أكــرب 
ــب  ــد كت ــه، وق ــكن قصت ــه تس ــن وبجنب ــود إىل اآلن يف الص ــو موج ــن، وه إىل بك

حتتــه حكمــة صينيــة: 
) بداخل الطني كنز (  
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  *ويف اخلتام أدعوكم – أحبتي – لسامع هذه الشقشقة من نفس متأّملة متأمّلة: 

أبت أغلب الذوات البشية إاّل أن ختُلد إىل األرض... 

أبت إاّل  أن تعانق _ وبشغٍف – هذا الطني...

أبت أن ترتفع عن مادة خلقتها الطينية...

أبــت أن تتحــّرر مــن ســجون جهلهــا وغفلتهــا عــن ذاهتــا، لتنطلــق حمّلقــة يف ســامء 
عزهــا ورشفهــا وكرامتهــا... 

أبــت تلــك الــذوات الغافلــة إاّل أن تصــّم ســمعها عــن دعــوات الســامء ورصخــات 
األنبيــاء واألوصياء)عليهــم الســالم(...

الــذوات الاهلــة بحقيقتهــا وقيمتهــا الواقعيــة إاّل أن ترفــض كل  أبــت تلــك 
احلقيقيــة...  إىل ذواهتــم  العظــام لالرتقــاء هبــم  املصلحــني  حمــاوالت 

ــت  ــي متّثل ــة الت ــل املصلح ــك االنام ــري تل ــا تكس ــا وغفلته ــكل جهله ــت ب وحاول
بتعاليــم ووصايــا ورســاالت الســامء...

تلــك األنامــل املبدعــة التــي أرادت إعــادة تشــكيل الــذوات البشيــة تشــكياًل إليــًا 
يتناســب مــع رشف وفضــل وعــزة وكرامــة ) خليفــة اهلل (...

وبقيت تلك الذوات البشية الطينية عىل طينيتها...

بقيت رغم تلك األنامل املخلصة:

) طينًا تراكم فوق طنٍي(
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نقطة اإلنطالق
مفاتيح اجلنان

 

))أهم مفاتيح  احلياة اإلنسانية الطيبة((
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))معرفة النفس، معرفة اهلل، العلم، علو اهلّمة(( :

 حيّددها عي )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 البشية  العارفة 
بنفسها، ورهّبا، العاملة، العالية الّمة، ومن ثّم فتح أبواب 

النان الدنيوية  واألُخروية، والولوج إىل عوامل النقاء 
والطهر والقداسة والنور، تلك العوامل املفعمة باألمن 
واألمان والطمأنينة والسالم، عوامل الرضا والرضوان 
والقرب من رّب األرّباب، ومرافقة كل من نجح يف 

الوصول إىل كامل إنسانيته من األنبياء واملرسلني واالئمة 
املعصومني )عليه السالم( والشهداء والصاحلني ... 

وحُسن أولئك رفيقًا....    
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متهيد: 

من أين نبدأ؟! 

 

قــد يبــدو ألول وهلــة أن مــن الصعوبــة بمــكان حتديــد نقطــة البــدء واالنطــالق 
ــل  ــًا يف مث ــًا، خصوص ــاًء  إجيابي ــا بن ــاء ذواتن ــاق لبن ــل والش ــا الطوي ــدرب رحلتن ل
هــذا املوضــوع الشــائك املتعــدد األبعــاد الكثــر التفاصيــل، فضــاًل عــن حساســيته 
ــول  ــة واملعل ــون العل ــّدد حــال االلتفــات إىل قان ــة تتب ــه. ولكــن هــذه الصعوب ودقت
)قانــون العّليــة( أو الســبب واملســّبب،  )الســبب والنتيجــة(، مــا شــئت فعــرّب، حيكم 
كل مــا يف  هــذا الكــون الواســع الفســيح؛ يقــول الفيلســوف والكاتــب األمريكــي 

)رالــف والــدو ايمرســون(: 

)كل عمــل يكمــن فيــه جــزاُؤه، مــن املســتحيل فصــل الســبب عــن النتيجــة، أو 
ــًا يف  ــة فعلي ــامر، ذلــك ألّن النتيجــة كامن ــات أو البــذور عــن الث الوســائل عــن الغاي

الســبب، والغايــة موجــودة ســلفًا يف الوســيلة، والثمــرة يف قلــب البــذرة تنــام(.       

وبــا إّن اإلنســان هــو العنــر املحــوري األهــم يف هــذا الكــون، كان مشــموالً 
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ــلوكياته  ــت كل س ــق، وكان ــم الدقي ــا املحك ــعة بنظامه ــة الواس ــركات الكوني باحل
وأفعالــه وأفــكاره ومعتقداتــه وكل مــا جيــول يف عاملــه الداخــيل ومــا ينعكــس عنــه 
يف عاملــه اخلارجــي جــزءًا 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 يــيل: 

نتائج أعالنا ومصرنا يف الدنيا واآلخرة، تنبع من... )

ــرات، . ) ــل اخل ــادرة إىل فع ــة، واملب ــود املكثف ــة، واجله ــلوكيات االجيابي الس
ــن.. ــع م ــا تنب ــة، وكله ــة العالي ــرة واهلّم واملثاب

ــداف . 3 ــامل، واأله ــذا الع ــود اإلنســان يف ه ــامية والقصــوى لوج ــة الس الغاي
هــذه  إىل  التــي توصــل  التكتيكيــة  الكــربى واألهــداف  االســرتاتيجية 

ــن.. ــع م ــي تنب ــة، وه الغاي

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

الصورة الذاتية اإلجيابية، التي تنبع من... 5

منظومة قيمية معرفية داخلية قوية، تنبع من... 6

أفكار ومعتقدات وقيم وعادات إجيابية..  . 7
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** ويمكــن أن يكــون ترتيــب أفكارنــا عــى عكــس الرتتيــب الســابق، أي مــن 
ــي يرتتــب الالحــق منهــا  ــادئ الت ــة، يف سلســلة مــن املب ــغ النهاي ــى  نبل ــة حت البداي
عــى ســابقه، يف دورة متثــل دورة احليــاة اإلنســانية الطيبــة، التــي أحــّب أن أســميها: 

))دورة النجاح والفالح((

وهي تكون كالتايل: كل شء يبدأ بـ... 

طريــق . ) عــن  نكتســبها  التــي   ( وعاداتنــا  وقيمنــا  واعتقاداتنــا  أفكارنــا 
اســتعداداتنا وقوانــا وقدراتنــا الداخليــة، والتــي كلــا كانــت درجــة نموهــا 
أعــى انعكســت عــى نوعيــة األفــكار واالعتقــادات والقيــم والعــادات (، 

ــؤدي إىل...  ــي ت الت

إحساسنا بذواتنا ومعرفتنا ألنفسنا  ) من أنا؟(، والذي يؤدي إىل.... )

إحساســنا بقيمتنــا الذاتيــة ) إىل أي مدى أحــب ذايت، وأقدرهــا وأقّيمها؟(، . 3
الذي يــؤدي إىل...

الرغبــة املشــتعلة، واحلاســة الكبــرة، واهلّمــة العاليــة، والطاقــة الداخليــة . 4
املرتفعــة، التــي تــؤدي إىل...

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

ــا ( والعــودة إىل  ــة حياتن ــة ) مــرة بعــد أخــرى وحتــى هناي بتكــرار هــذه العملي
ــادات  ــم والع ــادات والقي ــكار واالعتق ــن األف ــد م ــب املزي ــة ))( نكتس النقط
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اإلجيابيــة، التــي تقــود إىل احســاس أعظــم بشــأن انفســنا، وتقديــر أعــى 
لذواتنــا، وإىل املزيــد مــن احلاســة الداخليــة والرغبــة املشــتعلة، وهــذا يــؤدي 

إىل...

نتائج إجيابية، تقود إىل... . 6

مصر إجيايب، وحياة طيبة يف عامل الدنيا وما بعدها من عوامل مستقبلية.                         . 7
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سيكولوجية الصورة الذاتية 

يعّد كثر من العلاء أّن الكشف األبرز للقرن العرشين هو اكتشاف:- 

)املفهــوم الــذايت( و )الصــورة الذاتيــة(، ولــذا كان مــن الــرضوري معرفــة 
املزيــد عــن مفهــوم صــورة الــذات، وكيــف تؤثــر هــذه املعرفــة عــى الطريقــة التــي 
تتشــّكل هبــا ذواتنــا، فاإلنســان يقــع دائــًا ويف كل ســلوكياته وأفعالــه وأقوالــه حتــت 
تأثــر هــذه الصــورة، ومــا هــذه الصــورة إاّل انعــكاس ملكونــات اإلنســان الداخــيل 
ومنظومتــه املعرفيــة والقيميــة التــي كّوهنــا يف خمتلــف االجتاهــات واألصعــدة 
وكــال  درجــة حســن  وبمقــدار  العــادات(،  القيــم،  االعتقــادات،  )األفــكار، 
ــورة،  ــذه الص ــة ه ــال واجيابي ــن وك ــة حس ــون درج ــات تك ــذه املكون ــة ه وحقاني
ــا  ــره وم ــّكلها بفك ــه ويش ــان بنفس ــمها اإلنس ــي يرس ــورة )الت ــة الص ــن أمهي وتكم
اكتســبه مــن علــوم ومعــارف وقيــم وعــادات يف أّن مصــر اإلنســان وشــكل  حياتــه 
ونوعيتهــا يف الدنيــا واآلخــرة يعتمــد عــى طبيعــة هــذه الصــورة، ولــذا كان اإلنســان 
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خملوقــًا متميــزًا ومتفــردًا عــى باقــي املخلوقــات؛ يقــول العــامل الربيطــاين )جاكــوب 
ــكي(: برونوس

ــدًا  ــه فري ــي جتعل ــه جمموعــة مــن املواهــب الت ــّرٌد، إّن لدي ــوٌق متف )اإلنســان خمل
ــر  ــورة يف منظ ــرد ص ــس جم ــها لي ــىل عكس ــو ع ــذا فه ــرى، ل ــات األخ ــني املخلوق ب

ــل هــو مشــّكل هــذا املنظــر(   طبيعــي؛ ب

ــه  ــذي فرض ــقف ال ــة الس ــدُّ بمثاب ــان، وتع ــن اإلنس ــك ع ــورة ال تنف ــذه الص ه
ــو  ــة نم ــن درج ــف ع ــر وتكش ــي ُتظه ــلوكيات الت ــات والس ــى الفعالي ــان ع اإلنس
قــوى نفســه واســتعداداته ودرجــة إفادتــه مــن هــذه القــوى واالســتعدادات، 
التــي يرشــح عنهــا ســلوكيات خارجيــة تتحــّدد بموجبهــا درجــة إنســانيته وقيمتــه 
وقــدره الواقعــي، والتــي حتــدد بدورهــا طبيعــة ونوعيــة وشــكل حيــاة هذا اإلنســان 

ــرة. ــا واآلخ ــره يف الدني ومص

معنــى،  يعطــي  اإلدراك  وهــذا  اإلدراك،  بداخلــه  اســتبطن  الــذايت  واملفهــوم 
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 متّثــل آراءنــا ووجهــات 

ــا اخلارجــي.    ــا الداخــيل وعاملن ــا جتــاه األشــياء وهبــا نستكشــف عاملن نظرن

إّن املفهــوم الــذايت جييــب عــن ســؤال مهــم وكبــر وهــو:  )مــن أنــا فيــا 
ــل نظــام االعتقــاد الشــخيص لــكل إنســان، الــذي  أعتقــد؟(، فاملفهــوم الــذايت يمّث
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يشــر إىل طبيعــة العــامل الداخــيل لــه، ويلقــي الضــوء عــى حزمــة املكونــات الداخلية 
هلــذا العــامل ) األفــكار، القيــم، العــادات (، فصــورة اإلنســان عــن نفســه هــي نظــام 

ــاه، والــذي جييــب عــن ســؤال:  االعتقــاد الــذي يتبن

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

ما درجة نمو استعدادات نفي وقواها الداخلية؟

ــة هــذه القــوى  هــل نجحــت يف الوصــول إىل أفضــل الطــرق واآلليــات لتنمي
ــتعدادات؟ واالس

هل خطوت خطوات جادة وحقيقية يف بناء وتطوير ذايت؟ 

هل اهتديت إىل أفضل معّلم ومرشد ومنّمي لقواي واستعدادايت؟ 

ما املفهوم الذي كونته عن احلياة والكون؟ 

ما هو موقعي يف نظام هذا الكون الواسع الكبر؟ 

ما مفهومي عن احلياة اإلنسانية احلقيقية؟ 



35

...سيكولوجية الصورة الذاتية...

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 كا أرادها اهلل تعاىل يل؟ 

هل أنا واٍع ومدرك لقيمتي احلقيقية ورشيف ومتيزي عى باقي املخلوقات؟

ــة  ــذه الرشفي ــيّل ه ــا ع ــي أملته ــيمة الت ــؤوليات اجلس ــدرك للمس ــا م ــل أن وه
وهــذا التكريــم والتمّيــز؟

هل أنا عى قدر مسؤوليات إعار األرض التي أوكلها اهلل تعاىل لإلنسان؟ 

هل أنا موظف ناجح يف املرشوع اإلهلي الكبر واملقدس والشامل؟

ــة الكــربى التــي أبــت ســائر خملوقــات اهلل تعــاىل  هــل نجحــت يف محــل األمان
ــا خائــن هلــذه األمانــة؟ محلهــا وأشــفقن منهــا، أم أن

ــون  ــالم( والك ــم الس ــاء )عليه ــم األنبي ــق حل ــل لتحقي ــق ومؤه ــا الئ ــل أن ه
ــر  ــم مظاه ــاعة وتعمي ــي، وإش ــدل اإلهل ــة الع ــة دول ــر يف إقام ــل ومؤث ــر فاع كعن

ــراف؟ ــاد واالنح ــم والفس ــذور الظل ــاث ج ــان، واجتث ــالم واألم الس

هــل أنــا أٌب بــاٌر  بــأوالدي،  أمتلــك منهجــًا تربويــًا صحيحــًا  لرتبيتهــم  
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؟ تعليمهــم و

هــل أنــا أٌم ناجحــة قــادرة عــى القيــام بواجبــايت بشــكٍل ينعكــس عــى طبيعــة 
وشــكل احليــاة األرُسيــة لــأرسة التــي أنتمــي اليهــا؟ 

هل أنا ابن باٌر بوالدّي؟

هل أنا حمٌب ومتقّبٌل لنفي عى ما هي عليه اآلن؟

هــل يمكننــي االعتــاد عــى ذايت ومــا خيتــزن فيهــا مــن منظومــة فكريــة وقيميــة 
وعقديــة يف إرشــادي وتوجيهــي وجهــة اجيابيــة تــريض ريّب؟

هل أنا ناجح يف عميل، وقادر عى أداء وظائفي املهنية بمهارة وفعالية؟ 

هــل عالقتــي بغــري مــن أبنــاء جنــي عالقــة جيــدة، ومبنيــة عــى االحــرتام 
والــوّد واملحبــة يف اهلل؟ أم أهّنــا عالقــة قائمــة عــى أســس نفعيــة ومصلحيــة ضيقــة؟

هل أنا ناجح يف إدارة وقتي؟ 

هل أنا أهل ألن يثق يب غري؟

هل إداريت مللفي الصحي إدارة صحيحة؟

ــة  ــوايت املهني ــل خط ــة؟ وه ــة كريم ــي بطريق ــب عي ــى كس ــادر ع ــا ق ــل أن ه
ــوىل  ــم وأت ــن أعيله ــى م ــعة ع ــى التوس ــس ع ــا ينعك ــادي ب ــي امل ــن وضع لتحس

اإلنفــاق عليهــم خطــوات جــادة ومدروســة؟ 

هــل لــدي الشــجاعة الكافيــة للتخلــص مــن العــادات الســيئة وإبداهلــا بأخــرى 
؟ حسنة
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ــي  ــائل الت ــل بالوس ــغال والتوّس ــم االنش ــذايت، ودائ ــة ل ــم الرقاب ــا دائ ــل أن ه
تعيننــي عــى تنميــة قــدرايت واســتعدادايت تنميــة إجيابيــة تظهــر آثارهــا عــى عالقتــي 

ــاء جنــي؟ ــريب وبنفــي وبغــري مــن أبن ب

إىل آخــر هــذه االســئلة ونظائرهــا ممــا يتعّلــق بــاألركان األساســية للحيــاة 
اإلنســانية الطيبــة، التــي تشــّكل طبيعــة اإلجابــة عنهــا قيمــة وقــدر اإلنســان، 
واســتعداداته  وقــواه  وقدراتــه  طاقاتــه  اســتثار  يف  وفالحــه  نجاحــه  ومــدى 
ــج نتائجــًا  ــًا لتنت ــة. ودرجــة نجاحــه يف تنميتهــا وتطويرهــا وحتفيزهــا إجياب الداخلي
إجيابيــة، وبالتــايل تعــود وتقيــم درجــة إنســانية هــذا اإلنســان ومصــره ومآلــه تبعــًا 

ــة. ــذه الدرج هل

تنبيه

أرجــو أن ال يصيبكــم – أحبتــي – امللــل والســأم لكثــرة مــا ذكرتــه مــن أســئلة 
واســتفهامات، وهــي تقنيــة تعّلمتهــا مــن القــرآن الكريــم، وأّتبعهــا يف كتابــايت كّلــا 
ــن  ــلة م ــذه السلس ــة أّن ه ــذه التقني ــي هل ــبب وراء أتباع ــك، والس ــام ذل ــى املق أقت
االســئلة واالســتفهامات ليســت جمــرد طريقــة لتحريــر املشــكلة وحتليــل أجزائهــا، 
وإنــا اهلــدف منهــا التمهيــد إلجيــاد احلــل هلــذه املشــكلة، فهــذه التقنيــة تعــد نوعــًا 
مــن أنــواع احللــول للمشــاكل تســمى بـــ ) احللــول اإلطاريــة (،واحلــل اإلطــاري هو 
ليــس احلــل النهائــي للمشــكلة، إاّل أّنــه نــوع مــن أنــواع احلــر  والتأطــر هلــا بإطــار 
ــه  ــايل توجي ــة، وبالت ــا املختلف ــا وجوانبه ــتيعاب أبعاده ــا واس ــهل فهمه ــن ليس مع
ــز  ــاري حيف ــل اإلط ــا، فاحل ــبة هل ــول املناس ــاد احلل ــو اجي ــن نح ــز الذه ــر وتركي الفك
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الطاقــات والقــوى الداخليــة، وجيعــل اإلنســان أكثــر قــدرة عــى التحكــم بمشــاعره 
وانفعاالتــه وأفــكاره، وبالتــايل أقــرب للوصــول إىل احللــول املناســبة للمشــكلة.

ــًا  ــا؟( جواب **فــإذا كان اجلــواب  عــن هــذا الســؤال الكبــر العميــق )مــن أن
واضحــًا ورصحيــًا وقويــًا وإجيابيــًا ودون أدنــى تــردد وحيكــي بشــفافية عــا تســتبطن 
)أنــا( مــن أفــكار واعتقــادات، فذلــك يشــر إىل عمليــة تنميــة ذاتيــة إجيابيــة وناجحة 
واعلــم أّنــك تســر يف االجتــاه الصحيــح، ولكنّهــا ليســت النهايــة. فعمليــة التنميــة 
ــة  ــة نتيج ــة العالي ــات التكاملي ــن الدرج ــان م ــغ اإلنس ــا بل ــتمرة، ومه ــة مس عملي
التنميــة اإلجيابيــة لقــواه واســتعداداته الداخليــة، فــإّن فــوق هذه الدرجــات درجات 
ودرجــات. ولــذا عليــك أن ال تتوقــف عــن البحــث عــن أســاليب وآليــات وطــرق 
أخــرى إلمتــام مســرتك التنمويــة بنجــاح وفــالح، واكتســاب املزيــد مــن األفــكار 
ــة  ــة واملعرفي ــة القيمي ــراء املنظوم ــة، وإث ــادات اإلجيابي ــم والع ــادات والقي واالعتق
الداخليــة إلنتــاج ســلوكيات خارجيــة ذات جــودة ونوعيــة أعــى وأكثــر قيمــة 

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

وأمــا التوقــف وعــدم احلــراك فليــس وراؤه إاّل العــودة إىل اخللــف؛ ألّن كل مــا 
حولنــا يتحــّرك ويتقــّدم إىل أمــام. 

ــم لســانك، أو كان  أمــا إذا مل يكــن لديــك جــواب، أو أصابتــك احلــرة وتلعث
جوابــك عــن هــذا )مــن أنــا؟( جوابــًا ســلبيًا، فاعلــم أّنك ال تســتحق هــذا الترشيف 
ــه  ــي خلق ــى باق ــك ع ــك ورّشف ــزك وفّضل ــأن مّي ــي، ب ــزاز اإلهل ــم واإلع والتكري
بالعقــل وقــوة الوعــي االنتقائــي واالختيــار وغرهــا مــن القــوى واالســتعدادات 
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ــم  ــا يتالئ ــكرها ب ــّق ش ــؤدِّ ح ــا، ومل ت ــن تنميته ــي مل حتس ــة، الت ــب العظيم واملواه
ــه، ومنطبقــًا ملصــداق قولــه تعــاىل: وعظمتهــا. فكنــت عبــدًا كافــرًا بأنعــم رّب

.)(( ُُّأوَلئَِك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضل 

ولكــن هــذا ال يعنــي فــوات الفرصــة إلصــالح مــا فــات وتعويضــه، فــا دام يف 
اإلنســان رمــق مــن احليــاة – وهــذا مــن مظاهــر  ســعة رمحتــه تعــاىل ورأفتــه ولطفــه 
ــه لعبــاده – ال تــزال هنــاك فرصــة ســانحة لينقــذ اإلنســان نفســه مــن املصــر  وحّب
الــيء الــذي ينتظــره بســبب ســوء اختياراتــه وســوء تنميتــه لقدراتــه واســتعداداته 
ــجاع،  ــازٍم وش ــٍع وح ــاج إىل قــراٍر قاط ــر حيت ــن هــذا األم ــة. ولك وقــواه الداخلي
ــات ووضــع القدمــن  ــا ف ــة، إلدراك م ــة ومّهــة ومحاســة عالي ــاج إىل إرادة قوي وحيت
ــامل  ــن ع ــاد ع ــانية، واالبتع ــب اإلنس ــاق برك ــح لاللتح ــق الصحي ــى أول الطري ع
ــوّكل  ــفوعًا بالت ــك مش ــان. كل ذل ــامل اإلنس ــن ع ــرتاب م ــوان واالق ــم واحلي البهائ
عــى اهلل تعــاىل، والتــرّضع الدائــم، والدعــاء الــذي ال ينقطــع هلدايتــه ســبل الســالم 

ــة.                                  ــان والســعادة احلقيقي واالطمئن

                    

))( سورة األعراف: اآلية 79).

ما دمت اعتقدت إن خري سبيل لتحديد شخصية املرء منّا هو اكتشاف التوّجه 
العقي واألخالقي الذي حيس  بنفسه، ويف خضّمه،إّنه نشٌط وحيٌّ إىل أقىص احلدود 

واشدها، فإّنه يف مثل تلك اللحظات يتحدث من داخله صوت جهوري قائاًل :

 ) ها أنا ذا عىل حقيقتي !( . 

)ويليام جيمس( فيلسوف وعامل نفس امريكي 
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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:
	 يصعــب أمــر  الــذات  تقديــر  إّن   :)1967( ســميث(  )كوبــر  نظريــة 

ــه،  ــان لنفس ــرة اإلنس ــة يف نظ ــية داخلي ــن دالالت نفس ــه يتضم رشحه؛ألن
وأخــرى خارجيــة يف حتليــل الشــخص لتأثــره عــى اآلخريــن ومــدى 
تقّبلهــم لــه. وهــذه نظــرة يشــوهبا كثــر مــن العاطفــة؛ لذلــك فهــي تتمــّوج 

بــن الرفــض واالستحســان.

	 نظريــة )هامشــك( )1978(: الــذي يعتقــد أّن األشــخاص الذيــن يقــّدرون

))( مفتاح الرس )97،98(.

ليس بوسعك أن تدنو من بلوغ ثقتك التاّمة بنفسك ما مل 
تدرك قيمتك احلّقة كإنسان، ولن تكون قادرًا عىل حترير نفسك من 

القيود التي تفرضها عىل نفسك إاّل بالدرجة التي تتعّرف هبا عىل 
امهيتك الفريدة .

د. روبرت انتوين 
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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:
	 يصعــب أمــر  الــذات  تقديــر  إّن   :)1967( ســميث(  )كوبــر  نظريــة 

ــه،  ــان لنفس ــرة اإلنس ــة يف نظ ــية داخلي ــن دالالت نفس ــه يتضم رشحه؛ألن
وأخــرى خارجيــة يف حتليــل الشــخص لتأثــره عــى اآلخريــن ومــدى 
تقّبلهــم لــه. وهــذه نظــرة يشــوهبا كثــر مــن العاطفــة؛ لذلــك فهــي تتمــّوج 

بــن الرفــض واالستحســان.

	 نظريــة )هامشــك( )1978(: الــذي يعتقــد أّن األشــخاص الذيــن يقــّدرون

))( مفتاح الرس )97،98(.

ليس بوسعك أن تدنو من بلوغ ثقتك التاّمة بنفسك ما مل 
تدرك قيمتك احلّقة كإنسان، ولن تكون قادرًا عىل حترير نفسك من 

القيود التي تفرضها عىل نفسك إاّل بالدرجة التي تتعّرف هبا عىل 
امهيتك الفريدة .

د. روبرت انتوين 

أنفســهم هــم الذيــن يروهنــا فاعلــة ومهمــة وذات تأثــر واضــح عــى 
ــخصيات  ــم ش ــم ولدهي ــة أفكاره ــون بصح ــم يثق ــك ه ــن، وكذل اآلخري
قياديــة قويــة ومثــرة لإلنتبــاه، بينــا يعتقــد مــن ال يقــّدر نفســه  أّنــه إنســان 

ــايل يشــعر بالعجــز.  ــول وبالت غــر مقب

	 نظريــة )روزنــرغ( )1979(:  إّن تقديــر الــذات هــو مفهــوم يعكــس  
اجتــاه الفــرد نحــو نفســه، وأّن احرتامــه لذاتــه هــو نتيجــة اقتناعــه بأمهيتهــا 
ــة. ــر والكرام ــن التقدي ــاٍل م ــتوى ع ــه بمس ــل نفس ــة؛ فيعام ــا املعنوي ورفعته

	 نظريــة )ديمــو( )1985(: إّن تقديــر الــذات يــدل عــى مشــاعر إجيابيــة جتــاه
ــه  ــر ذات ــّزز تقدي ــدوره يع ــذي ب ــاح، ال ــو النج ــان نح ــود اإلنس ــس، تق النف
أكثــر، ممــا ينعكــس عــى اآلخريــن الذيــن يرحبــون بــه أكثــر مــن غــره، لــذا 

فــإّن نجــاح الشــخص يبــدأ مــن نظرتــه اخلاصــة لنفســه.

	 ــق بنفســه ويقّدرهــا هــو ــة )جــاراد( )1980(: إّن اإلنســان الــذي يث نظري
األكثــر فاعليــة يف املجتمــع واألكثــر نجاحــًا يف نقــل خــربات جديــدة 

ــتوى.    ــايل املس ــيل ع ــي وعق ــج نف ــن نض ــم ع ــذا ين ــن، وه لآلخري



42

... سيكولوجية الصورة الذاتية...

                   
معنى تقدير الذات 

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

ــار  ــًا لآلث ــًا ومنتج ــًا صحيح ــرًا واقعي ــر تقدي ــذا التقدي ــون ه ــن أن يك وال يمك
ــًا  ــارًا إهلي ــر معي ــذا التقدي ــاس هل ــار واملقي ــن املعي ــذات إن مل يك ــر ال ــرة لتقدي الكب
ــية  ــراض النفس ــاخ األم ــقطوا يف فخ ــن س ــن الذي ــٌر م ــًا. فكث ــارًا أرضي ــس معي ولي
اخلطــرة املدّمــرة للنفــس البرشيــة كالُعجــب والغــرور والتكــرب 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  إاّل 
مزاياهــم وإجيابياهتــم، أو إهنــم مل يــروا إاّل عيوهبــم وســلبياهتم، بينــا الصحيــح أن 
يــروا مزاياهــم وإجيابياهتــم بنفــس الدرجــة التــي يــرون فيهــا عيوهبــم وســلبياهتم. 
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فتقدير اإلنسان لذاته تقديرًا خاطئًا جيعله أمام أحد أمرين: 

األول:  ازدراء الــذات والتقليــل مــن قيمتهــا، فتســقط نفســه مــن عــن نفســه، 
ويشــعر شــعورًا ســلبيًا 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 إنســانًا وضيعــًا جبانــًا ضعيــف اهلمــة و فاقــدًا 

للحاســة.     

الثــاين: إعطــاء النفــس أكثــر ممــا تســتحقه، وهــذا يــؤدي إىل تــوّرم الــذات 
ــى  ــًا، حت ــر انتفاخ ــت أكث ــئ أصبح ــر اخلاط ــذا التقدي ــا ازداد ه ــا، وكل م وانتفاخه
تصــل إىل مرحلــة االنفجــار والتــالش والضيــاع والوقــوع فريســة ســهلة بــن 

مطرقــة الُعجــب والغــرور وســندان التكــرّب والطغيــان.  
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عالقة تقدير الذات مبعرفتها 

كّل مــا يقــع مــن أخطــاء يف التصــورات والتقديــرات وكل آثارهــا الســلبية 
ــط  ــذات يرتب ــر ال ــة جلهــل اإلنســان بنفســه، فتقدي ــة معلول املدمــرة للنفــس البرشي
ارتباطــا وثيقــًا بمعرفــة الــذات. وجهــل اإلنســان بنفســه وقدراهتــا وإمكاناهتــا 
ــم  ــم النع ــن أعظ ــت م ــذا كان ــًا، ول ــًا خاطئ ــه تقّيي ــم نفس ــه يقّي ــتعداداهتا جيعل واس
ــزه  ــي متّي ــتعدادات الت ــوى واالس ــب والق ــك املواه ــي تل ــان ه ــى اإلنس ــة ع اإلهلي
ــن  ــده ع ــه وبع ــه وغفلت ــان جلهل ــن اإلنس ــرى، ولك ــاىل األخ ــات اهلل تع ــن خملوق ع
ذاتــه مل حيســن اســتثارها؛ ألّنــه مل حيــاول النظــر إىل باطنــه واستكشــاف حــدود 
ــان  ــى كل إنس ــب ع ــي جي ــوة األوىل الت ــي اخلط ــة، وه ــا الداخلي ــوى وإمكاناهت الق
حيــرتم أنســانيته أن خيطوهــا ليصــل إىل معرفــة نفســه ومعرفــة رّبــه. واخلطــوة األوىل 
ــزه عــى باقــي املخلوقــات.  ــاة إنســانية طيبــة تليــق برشفــه ومتّي يف ســبيل احليــاة حي
وهــي خطــوة للعيــش بســعادة حقيقيــة وهنــاء واقعــي واالنتهــاء إىل مصــر إجيــايب 
ــّكل  ــي تش ــا الت ــه وإمكانياهت ــدرات نفس ــان بق ــل اإلنس ــرة. فجه ــا واآلخ يف الدني
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آالت حتصيــل واكتســاب األفــكار واملعتقــدات والقيــم والعــادات اإلجيابيــة، التــي 
بدورهــا متّثــل مبــادئ  ومنطلقــات الســلوكيات اإلجيابيــة واألعــال الصاحلــة التــي 
تــؤدي إىل نتائــج إجيابيــة ومصــر إجيــايب يف الدنيــا واآلخــرة، هــذا اجلهــل هــو املؤثــر 
ــر  ــذي جي ــم ال ــذا التقيي ــًا، وه ــًا خاطئ ــه تقيي ــان لنفس ــم اإلنس ــرب لتقيي األول واألك
ويــالت ومصائــب وتعاســات وشــقاءات متالحقــة، حتيــل حيــاة الفــرد إىل جحيــم 
ال ُيطــاق؛ ألّنــه يرفــع  مــن درجــة جهلــه بنفســه  وخيّفــض 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 الكــربى وهدفــه األســمى هــو ارتفــاع قيمتــه الواقعيــة 
وتقديــره العــايل لذاتــه، وأّي انخفــاض يف هــذا التقديــر نتيجــة خلــل الصــورة الذاتيــة 

لديــه تكــون مؤثــرة تأثــرًا كبــرًا يف إعاقتــه وعرقلتــه عــن الوصــول إىل هــذه الغايــة.

فمســتوى تقديــر اإلنســان لذاتــه ينعكــس عــى طبيعــة تفكــره وســلوكياته 
ــة، وكان  ــر إجيابي ــا ارتفــع هــذا املســتوى كان تفكــره  وســلوكياته أكث املتنوعــة، وكّل
ــب؛  ــتوى فحس ــذا املس ــى ه ــاظ ع ــس للحف ــة لي ــة عالي ــر ومّه ــاس كب ــًا بح متطّلع
ــي  ــذي ينتم ــي ال ــط االجتاع ــة أو املحي ــزًا يف املجموع ــون ممي ــه ليك ــاء ب ــل واالرتق ب
اليــه؛ وذلــك بتمّيــزه أوالً يف عالقتــه برّبــه وبنفســه، وهــو التمّيــز احلقيقــي الــذي حيــق 
لإلنســان أن يفخــر ويباهــي بــه، هــذا الشــعور بعــد دافعــًا لــه للقيــام بأعــال أقــل مــا 
توصــف إهنــا أعــال رفيعــة ونبيلــة ومنّزهــة للــذات عــن الوقــوع يف مهــاوي الرذيلــة 
ومســتنقعات اجلهــل واالنحــراف عــن الفطــرة اإلنســانية الســليمة وعــن خــط األنبياء 
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وتعاليــم ورســاالت الســاء. ولــذا نــرى أّن الذيــن يقــدرون ذواهتــم وحيرتموهنــا 
يتمتعــون بمواصفــات إجيابيــة خاّصــة متّيزهــم عــن غرهــم، تربزهــا ســلوكياهتم 
اخلارجيــة مــن أفعــال وأقــوال تعكــس طبيعــة العــامل الداخــيل هلــم، ومــا جتــّذر واســتقّر 

ــم وعــادات؛ وأهــم هــذه املواصفــات: ــادات وقي ــكار واعتق فيهــم مــن أف

أهم صفات املقّدرين لذاتهم

ــلوكياهتم  . ) ــربز يف س ــي ت ــة الت ــة الصادق ــة اإلهلي ــاب املعرف ــن أصح ــم م ه
ــا. ــة وعمقه ــذه املعرف ــدق ه ــي ص ــي حتك ــة الت اإلجيابي

هــم أصحــاب اإليــان الكبــر برهّبــم وأنبيائــه ورســله ورشائعــه وكتبــه. هم . )
ــاث  ــاء اهلل تعــاىل يف اجتث ــن يشــكّلون التجســيد الواقعــي لنجــاح أنبي الذي
رواســب اجلاهليــة مــن نفــوس النــاس، وتوجيههــم نحــو مــا هــو إنســاين 

مــن الســلوكيات. 

ــم . 3 ــن وإمداده ــرة املؤمن ــي بن ــد اإلهل ــًا بالوع ــًا صادق ــون إيان ــم املؤمن ه
ــرة. ــل اآلخ ــا قب ــالح يف الدني ــق والف ــباب التوفي بأس

هــم العاملــون عــى الــدوام لنيــل رضــا رهّبــم وخالقهــم، والشــاكرون بــال . 4
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انقطــاع  ألنعمــه ومواهبــه شــكرًا عمليــًا وقوليــًا.

هم املسّلمون هلل، والراضون بقضائه، والصابرون عى بالئه.. 5

هــم املمتلئــون رضــًا وتســليًا ملــا يعرتضهــم وينــزل يف ســاحتهم مــن . 6
وابتــالءات. ومصاعــب  مصائــب 

ــدًا لرمحــة . 7 هــم املتفائلــون حتــى يف أقســى حلظــات حياهتــم، والراجــون أب
ولطــف رهّبــم. هــم مــن ليــس يف نفوســهم مــكان ملشــاعر اليــأس واجلــزع 

والتشــاؤم والقنــوط.

ــية . 8 ــّورًا وحساس ــيل تط ــذار الداخ ــزة االن ــر أجه ــون أكث ــن يملك ــم الذي ه
عقيدهتــم  بــن  قطيعــة  وأّي  وخالقهــم،  رهّبــم  ألوامــر  خمالفــة  ألدنــى 

وســلوكهم.

النفــع . 9 إليصــال  دومــًا  واملبــادرون  اخلــرات،  لفعــل  املتســابقون  هــم 
لآلخريــن. 

    هــم مــن اســتيقنت نفوســهم بحقيقــة املــوت،  وبــرز هــذا اليقــن صادقــًا . 0)
يف أقواهلــم وأفعاهلــم.

هــم الذيــن تقــع تكاليفهــم والتزاماهتــم الرشعيــة واإلنســانية يف أول قائمــة . ))
اهتاماهتــم.

هم املراقبون بدقة ووعي ألفكارهم وإحياءات أنفسهم. . ))

هــم األكثــر ســعادًة ورضــًا بحياهتــم الطيبــة التــي صنعتهــا أفكارهــم . 3)
اإلجيابيــة.  وعاداهتــم  وقيمهــم  وعقائدهــم 

هــم املفتخــرون بدينهــم وعقائدهــم، واملباهــون بــه األمــم، والســاعون إىل نــرش . 4)
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أفــكاره وأحكامــه وتعاليمــه، والعاملــون عــى صــور اجلــال والروعــة فيــه.

هــم الناجحــون بامتيــاز يف سياســة أنفســهم، وتوجيههــا نحــو مــا هــو إجيايب . 5)
وفيــه اخلــر واجلال.

هم املراقبون ألنفسهم بدقة،واملحاسبون هلا بشدة.. 6)

هــم الناجحــون يف رســم خريطــة حتــّرك حيــايت واعيــة ومفّصلــة، بعــد أن . 7)
حــّددوا فيهــا غايتهــم وأهدافهــم بدقــٍة ووضــوح.

التحّكــم بمشــاعرهم وأحاسيســهم، وضبــط . 8) قــدرة عــى  هــم األكثــر 
حياهتــم.  يف  الكــربى  األحــداث  جتــاه  انفعاالهتــم 

هم األكثر براعة يف فن االتصال باآلخرين.. 9)

ــق . 0) ــن، واألعم ــع اآلخري ــف م ــاج والتكّي ــى االندم ــدرة ع ــم ق ــم األعظ ه
ــو  ــادرة نح ــم، واألرسع مب ــاكلهم ومعاناهت ــًا بمش ــر اهتام ــًا واألكث إحساس

ــا. ــم منه ختليصه

هــم أصحــاب اهلمــم العاليــة واحلاســة املشــتعلة، والســعي الــدؤوب نحــو . ))
حتصيــل الكــاالت.

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

هــم املفتشــون دومــًا عــن أفضــل الطــرق واآلليــات لتنميــة قدراهتــم . 3)
وامكاناهتــم واســتعداداهتم الداخليــة، والســاعون بجــد واجتهــاد نحــو 

االرتقــاء هبــا إىل مســتوى إيصاهلــم إىل كــال إنســانيتهم. 

هــم الذيــن اليقيمــون وزنًا وال اعتبــارًا آلراء الناس وتقيياهتم لســلوكياهتم . 4)
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مــا مل تكــن معايرهــم وموازينهم مصدرها الســاء.

هــم مــن كان تكليفهــم اإلهلــي وشــعورهم التفصيــيل باالرتبــاط بــاهلل تعــاىل . 5)
رائدهــم ودافعهــم يف توجهاهتــم املختلفــة. 

هــم البعيــدون عــن عقــد املقارنــات بــن أوضاعهــم املختلفــة مــن وظيفيــة . 6)
ــة وبــن أوضــاع اآلخريــن،  ــة والثقافي ــة ومســتوياهتم العلمي ــة وعائلي ومالي

فــال يصيبهــم اإلحبــاط وشــلل القــدرات إذا مل تكــن املقارنــة لصاحلهــم.

هــم القانعــون بــا هــم عليــه مــن الشــكل واهليئــة والصفــات اجلســمية، ومــا . 7)
ــون يف  ــة، والناجح ــارات بدني ــية ومه ــة ونفس ــدرات عقلي ــن ق ــه م يمتلكون
إقنــاع ذواهتــم بأهنــا متميــزة وذلــك مــن خــالل الرتكيــز عــى معــامل التميــز 

والتفــرد فيهــا.

هم احلازمون يف قراراهتم، واملستعدون دومًا لتحّمل تبعاهتا.. 8)

ــع . 9) ــاد لرف ــعي اجل ــا دون الس ــى أخطائه ــهم ع ــون أنفس ــن ال يلوم ــم الذي ه
ــوع فيهــا. أســباب الوق

هــم الناجحــون يف عملهــم، والقائمــون بوظائفهــم عــى أكمــل وجــه . 30
وأفضــل صــورة وأعــى درجــة مــن املهــارة واإلتقــان.      

العامل الوحيد األشد بأسًا يف عملية ازدهار الوعي هو تقدير املرء لذاته : 

أي اإليامن بقدرته عىل القيام بأي يشء، 

وأّنه يستحق ذلك، 

وأّنه سوف حيّقق 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:  

	 ــؤال ــة س ــاول صياغ ــم ح ــابقة، ث ــرات الس ــن الفق ــرة م ــراءة كل فق ــد ق أع
ــا. ــدة منه ــل كل واح مقاب

	.جتّرد عن ذاتك وختّيل إهّنا كائن آخر  ماثل أمامك

	 ــدٍق ــٍة وص ــؤال بموضوعي ــن كل س ــة ع ــذات اإلجاب ــذه ال ــن ه ــب م أطل
ــة. ــٍة ودّق ورصاح

	 أعــِط لــكل واحــد مــن هــذه االســئلة درجــة تــرتاوح مــن )0 ( إىل )1(، أي
) 0،     1/4، 1/2، 3/4، 1(، هــذه الدرجــة متّثــل مســتوى اتصافــك 

بــأّي صفــة مــن الصفــات املذكــورة يف الفقــرات الســابقة. 

	 ــى ــتحصل ع ــئلة، وس ــع األس ــات جلمي ــن تقيي ــه م ــا أعطيت ــج م ــع نات إمج
ــدرك. ــك وق ــة قيمت ــل درج ــن )30( متّث ــة م ــة هنائي درج
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مهــام كانــت هــذه الدرجــة فــال جتعــل مشــاعر اليــأس واالحبــاط تغــزو دهاليــز 
نفســك، وكــن عــىل ثقــة ويقــني إّن اهلل ســبحانه وتعــاىل ولفــرط حّبــه وواســع 
رمحتــه وعظيــم لطفــه بعبــاده جعــل مــن احليــاة بأكملهــا ميدانــًا واســعًا لبنــي البــش؛ 
ليخوضــوا امتحــان احليــاة وهــم يملكــون أكثــر مــن فرصــة للنجــاح، فليــس هنــاك 
دور أول أو دور ثــاٍن أو ثالــث أو فرصــة لتحســني املعــدل كــام  يف امتحانــات أهــل 
الدنيــا، بــل هنــاك فــرص كثــرية ومتعــّددة لتحســني املعــدل و أدوار المنتهــى لــا إاّل 

بانتهــاء حيــاة اإلنســان نفســها.
 كّرر هذا االختبار بصورة دورية )كل ستة أشهر(.	

تأّكــد أّنــه سيســاعدك عــى التعّمــق أكثــر وأكثــر يف ذاتــك لتفهــم نفســك عــى 
ــرك،  ــن أم ــرة م ــى بص ــون ع ــة، لتك ــا احلقيقي ــا وقيمته ــرف قدره ــا، وتع حقيقته
وعــى يقظــة ووعــي مــن نفســك، ولتتهيــأ وتعــّد عّدتــك وتغــّر مــن أفــكارك 
ــابقة  ــة الس ــكار والعقلي ــش باألف ــابقة؛ ألّن العي ــة الس ــر العقلي ــٍة غ ــش بعقلي وتعي

ــابقة. ــج  الس ــج إاّل النتائ ــن أن ينت اليمك
)فاعمل على انقاذ نفسك بنفسك إذ ل أحد أقدر من نفسك على انقاذها(
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نقطة ضوء !  

ذكرنــا يف الصفحــات الســابقة أهــم صفــات ) املقّدريــن لذاهتــم (، وإذا أردت 
– عزيــزي  القــارئ – أن حتــّدد هلــم وصفــًا  خمتــرًا، وإن اردت معرفــة هــل أنــت 
ــاء  ــن أبن ــم م ــن غره ــم ع ــي متيزه ــة الت ــك الصف ــاس  أم ال، فإلي ــؤالء الن ــن ه م

اجلنــس البــرشي وهــي: 
)إنهم ميوتون يف نفس اليوم الذي فيه ُيدفنون ! ( 

فحياهتم حياة حقيقية، حياة طيبة ذات قيمة ومعنى، 

إلهّنم استجابوا ملا حيييهم حياة طيبة 
،)((...يِيُكْم ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ملَِا حُيْ      ...اْسَتِجيُبوا هللَِِّ َولِلرَّ

 اســتجابوا لنــداء فطرهتــم، ولّبــوا دعــوة رهّبــم، وأتّبعــوا أنبيــاءه ورســله 

))( سورة األنفال: اآلية 4).
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وأوصيــاءه )عليهــم الســالم(  اّتبــاع الفصيــل ألّمــه، وألهنــم نجحــوا نجاحــًا 
باهــرًا يف إيقــاع التصالــح واالنســجام التــام بــن )بوصلــة قلوهبــم ( التــي تــرى مــا 
ــة التــي أهلمهــا اهلل تعــاىل هلــم، لتحــّدد  ــراه حواســهم، بعيــون البصــرة الفطري ال ت
ــة  هلــم املســارات  التــي جيــب أن يســلكوها ليصلــوا إىل كــال إنســانيتهم، مــع )دف
عقولــم( التــي تــرى بعيــون احلــواس والتجربــة وتســتهدي بالوحــي اإلهلــي، 
لتتخــذ القــرارات املصريــة يف حيــاة اإلنســان برؤيــة واضحــة، فــكان نتيجــة ذلــك 

ــم.  ــل ُأخراه ــم قب ــة يف دنياه ــاة طيب ــوا حي ــو أن حيّي ه

بخــالف الذيــن )ال يقــّدرون ذواهتــم(، فإهّنــم يموتــون قبــل يــوم دفنهــم بمــدة 
حتّددهــا درجــة  بعدهــم عــن اهلل تعــاىل، فمنهــم مــن يمــوت يف الثالثــن وُيدفــن يف 
الســبعن، ومنهــم مــن يمــوت يف العرشيــن وُيدفــن يف الثانــن، ومنهــم...، وأســوء 
ــهر أو...،  ــوم أو ش ــاعة أو ي ــة، كس ــرتة قليل ــه بف ــل دفن ــوت قب ــن يم ــو م ــؤالء ه ه

وهومــن اختــار لنفســه ســوء العاقبــة...
اللهم ارزقنا ُحسن العاقبة... 
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       عالقة السلوك اإلنساني مبستوى تقدير الذات
يمكن تعريف السلوك اإلنساين با ييل: 

ــة  ــة الداخلي ــة والقيمي ــات املنظومــة املعرفي )هــو االنعــكاس اخلارجــي ملقتضي
للفــرد، التــي تؤلفهــا أفــكاره واعتقاداتــه وقيمــه وعاداتــه(.

ــان  ــر يف اإلنس ــة تث ــة وداخلي ــع خارجي ــرات ودواف ــر بمؤث ــلوك يتأث ــذا الس ه
توتــرًا داخليــًا، وال يمكــن هلــذا التوتــر أن ينقــي ويغــادر النفــس دون االســتجابة 
ــر،  ــذا املث ــره ه ــذي يث ــاج ال ــباع االحتي ــدف إىل إش ــي هي ــلوك خارج ــٍل أو س بفع
وهــذا االشــباع يتخــذ شــكله وطبيعتــه مــن شــكل وطبيعــة أفــكار اإلنســان 
واعتقاداتــه وقيمــه وعاداتــه، التــي ُأختزنــت يف باطنــه وهيمنــت عــى عاملــه الداخــيل 
ورســمت شــكل ســلوكياته وطبيعتهــا يف عاملــه اخلارجــي. ولــذا فــإّن املثــر الداخيل 
ــح  ــي مرتّش ــلوك خارج ــل وس ــه يف فع ــد احتياجات ــبع وُتس ــي إذا مل ُيش أو اخلارج
ومتوافــق مــع طبيعــة املنظومــة املعرفيــة والقيميــة لإلنســان فــإّن هــذا اإلنســان 
ســتعرتيه مشــاعر اإلحبــاط واهلزيمــة. أّمــا إذا ُأشــبعت هــذه االحتياجــات بالطريقة 
املتوافقــة مــع متطلبــات تلــك املنظومــة فــإّن اإلنســان ســوف يشــعر بالرضــا عــن 
ــة  ــه اخلارجي ــن أفعال ــجام ب ــق واالنس ــق التواف ــي حّق ــه اخلارج ــه بفعل ــه، ألن نفس
وبــن مــا يمكــن أن نســميه ) نظــام االعتقــاد الشــخيص ( لــه، الــذي تؤلفــه أفــكاره 
ــع  ــجام ارتف ــق واالنس ــة التواف ــت درج ــا ارتفع ــه، وكل ــه وعادات ــه واعتقادات وقيم

ــايل:     ــذات والعكــس بالعكــس، وكــا يف الشــكل الت ــر ال مســتوى تقدي
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تبادلية العالقة بني التقدير الذاتي ونظام العتقاد الشخصي
إّن لطبيعــة نظــام االعتقــاد الشــخيص بالــغ األثــر يف رفــع أو خفــض مســتوى 
تقديــر الــذات، فــإذا كان هــذا النظــام إجيابيــًا أنتــج ســلوكيات إجيابيــة توّلــد بدورهــا 
تقديــرًا ذاتيــًا مرتفعــًا. وإذا كان هــذا النظــام ســلبيًا أنتــج ســلوكيات ســلبية ال يمكن 
أن توّلــد إاّل تقديــرًا ذاتيــًا منخفضــًا. وايضــًا فــإّن ملســتوى التقديــر الــذايت دور مهــم 
ــًا كان  ــذايت مرتفع ــر ال ــإذا كان التقدي ــخيص، ف ــاد الش ــام االعتق ــى نظ ــر ع يف التأث
ــلوكيات  ــاج س ــايل انت ــام، وبالت ــذا النظ ــة ه ــز وتقوي ــال يف تعزي ــم وفّع ــه دور مه ل
ــوف  ــه س ــًا فإّن ــذايت منخفض ــر ال ــتوى التقدي ــة. وإذا كان مس ــر إجيابي ــة أكث خارجي
ــة  ــلوكيات خارجي ــج س ــا ينت ــلبية مم ــر س ــه أكث ــام، وجيعل ــذا النظ ــلبًا يف ه ــر س يؤث

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

بحالــة  مصابــون  النــاس  مــن   )%95  ( يقــارب  مــا  إّن  الدراســات  تؤكــد 
ــرة  ــرة مدّم ــلبية كث ــار س ــا آث ــة هل ــذه احلال ــذات، وه ــر ال ــتوى تقدي ــاض مس انخف
للنفــس البرشيــة؛ ألهنــا حتمــل أصحاهبــا دائــًا عــى عقــد املقارنــات مــع اآلخريــن 
مــع معرفتهــم ســلفًا إّن نتيجــة هــذه املقارنــات لــن تنقذهــم ممّــا هــم فيــه، بــل 
ــدة:  ــتويات واألصع ــع املس ــى مجي ــم ع ــل منه ــن أفض ــأن اآلخري ــاد ب ــد االعتق تزي
ــة. ــة،  االجتاعي ــة، األرسي ــة، الثقافي ــة، العلمي ــة، املهاري ــية، املهني الصحّية،املعيش

ــة  ــم البني ــة وترّكزهــا يف النفــس يــؤدي إىل هتدي إّن تفاقــم وتضّخــم هــذه احلال
ــد  ــم إىل تبدي ــا تدفعه ــك، إلهّن ــا ذل ــد أصحاهب ــذات وإن مل يقص ــذه ال ــة هل الداخلي
قدراهتــم وإمكاناهتــم وطاقاهتــم ومواهبهــم املختلفــة، لســيطرة النظــرة الســلبية إىل 
ذواهتــم عــى ذواهتــم، ممـّـا يصيبهــم بأخطــر األمــراض النفســية ذات اآلثــار املدّمــرة  
ــمى  ــا يس ــذايت( أو م ــر ال ــرض )التحق ــو م ــاين، وه ــع اإلنس ــرد واملجتم ــى الف ع
بـ)عقــدة احلقــارة (، التــي تشــعرهم دائًا بالنقــص والدونية والذلة والضعــة واملهانة 
ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن تنــازل طوعــي لإلنســان عــن قيمتــه  ومكانتــه  ومتيــزه 
ــاب واالزدراء  ــاؤم واالكتئ ــعور بالتش ــن الش ــة م ــة دائم ــه بحال ــاين، وتصيب اإلنس
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ــه  ــه وتوجهات ــلبية بتحركات ــكار الس ــن األف ــلة م ــم سلس ــذات، وحتّك ــر لل والتحق
ــه  ــه أقــل قيمــة وقــدرًا مــن اآلخريــن، وأّن ــًا بأن ــة املختلفــة التــي تشــعره دائ احلياتي

عاجــز عــن فعــل مــا يفعلــون.

وقــد تنّبــه )جيمــس باتــل( إىل قــوة الرتابــط بــن )االكتئــاب( و)االزدراء 
الــذايت(، فلقــد اكتشــف أّنــه عنــد ازديــاد االكتئــاب فــإّن تقديــر الــذات يقــل، 
ــارات  ــة امله ــاب تنمي ــاالت االكتئ ــالج ح ــن ع ــإّن م ــذا ف ــح، وهل ــس صحي والعك
الفرديــة املؤثــرة يف رفــع مســتوى تقديــر الــذات واملحافظــة عــى احلــاالت املزاجيــة 

ــه.  لدي

يذكر الدكتور ) والرت ستابلس ())( إّن:

ــل كّل  ــًا أص ــو عملي ــدين ه ــذايت املت ــر ال ــية أّن التقدي ــدات األساس ــن املعتق )م
بــالء إنســاين، ومجيــع الســلوكيات الّدامــة، مثــل الغضــب، والوقاحــة، والتهّيــب، 
ــار،  ــاط، واالنتح ــة، واإلحب ــة، والعدواني ــذات، واألناني ــرق يف ال ــف، والغ والّصل
ــب  ــو طبي ــدن( وه ــل بران ــور )ناثاني ــب الدكت ــد كت ــية، وق ــة أساس ــا أمثل ــي كله ه

ــاًل:  ــذات قائ ــر ال نفــيس وضــع تســعة كتــب عــن تقدي

)ال أســتطيع التفكــري يف مشــكلة نفســية وحيــدة ال يمكــن ارجاعهــا إىل تقديــر 
الــذات املتــدين، إّن تقديــر الــذات املّتســم  باالجيابيــة  ُيعــّد مطلبــًا أساســًا مــن أجــل 

حيــاة ُمشــبعة((.     

))( كتاب )البحث عن ذاتك احلقيقية( ص49).
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أهم الصفات النفسية والسلوكية ألصحاب التقدير الذاتي املنخفض:
ذكرنــا آنفــًا أّن التقديــر الــذايت املنخفــض لــه آثــار ســلبية كبــرة عى طبيعة وشــكل 
احليــاة الداخليــة واخلارجيــة لإلنســان، تتــوزع هــذه اآلثــار عــى عالقتــه األساســية يف 
هــذا العــامل، وتنعكــس بالنتيجــة عــى طبيعــة وشــكل ســلوكياته اخلارجيــة التــي تتحّدد 
ــر  ــة املص ــى طبيع ــان، وع ــذا اإلنس ــا ه ــي حيياه ــاة الت ــكل احلي ــة وش ــا طبيع بموجبه
الــذي ســيالقيه يف عواملــه املســتقبلية. ومــن أهــم الصفــات التــي ســنصنفها تصنيفــًا 

تابعــًا ألقســام عالقــات اإلنســان االساســية يف هــذا العــامل، هــي: 

أّواًل: ما يتعّلق بـ )عالقة اإلنسان بنفسه (: وأبرزها:

ــة . ) الشــعور بالنقــص جتــاه أنفســهم، واإلحســاس الدائــم بالدونيــة والضّع
واملهانــة، ومــا هلــذه املشــاعر مــن تداعيــات خطــرة، ومــا يلقيــه مــن ظــالل 

قامتــة عــى طبيعــة العالقــة مــع اآلخــر. 

ــاط . ) ــاب النش ــرى غي ــذا ت ــا، ول ــا وامكاناهت ــس وقدراهت ــة بالنف ــدان الثق فق
واحليويــة واحلاســة يف حتّركاهتــم احلياتيــة املختلفــة العتقادهــم بعــدم 

ــّركات.  ــذه التح ــن وراء ه ــدة م ــود فائ وج

لــوم النفــس وبشــدة ألتفــه األخطــاء التــي يقعــون هبــا، والتــي ُتعــّد عنــد . 3
ــة ال تســتحق اللــوم هبــذه الدرجــة. غرهــم أمــورًا اعتيادي

الثنــاء واملديــح لآلخريــن عنــد قيامهــم بفعــل يســتحق الثنــاء وإن كان . 4
بســيطًا ومتواضعــًا، يف نفــس الوقــت الــذي يشــعرون بــه بعدم اســتحقاقهم 
للثنــاء مــن اآلخريــن حتــى لــو قامــوا بفعــل كبــر وأكثــر اســتحقاقًا للثنــاء 
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مــن أفعــال اآلخريــن، ألهّنــم يعتقــدون بعــدم اســتحقاقهم للثنــاء لضعــف 
تقديرهــم لقدراهتــم وإمكاناهتــم.

ــة . 5 ــتم واإلهان ــم للش ــد تعرضه ــهم عن ــن أنفس ــاع ع ــادرة إىل الدف ــدم املب ع
ــك.  ــتحقون ذل ــم يس ــق بأهن ــيل العمي ــهم الداخ ــك إلحساس وذل

الشــعور بالغضــب وإرادة الثــأر واالنتقــام مــن اآلخريــن، وهو ســلوك عام . 6
ألصحــاب التقديــر الــذايت املنخفــض، أنتــج كثــرًا مــن الطغــاة واجلبابــرة 
ــن  ــون م ــم يعان ــعة، ألهّن ــم البش ــة بجرائمه ــه البرشي ــّوهوا وج ــن ش الذي

عقــدة احلقــارة والنقــص واإلحســاس بالدونيــة. 

ــذا تراهــم يشــعرون . 7 ــن، ول ــوب اآلخري ــم عــن أخطــاء وعي البحــث الدائ
ــة.  ــات العرفي ــاء واملخالف ــم لأخط ــد ارتكاهب ــر عن ــرح الغام بالف

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

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

ثانيًا: ما يتعّلق بـ ) عالقة اإلنسان برّبه (:  وأبرزها: 

االضطــراب والتشــكيك يف العقائــد احلقـّــة، وعــدم اإليــان احلقيقــي . )
الصــادق املنتــج للســلوكيات التــي يريدهــا اهلل تعــاىل.

القطيعة الدائمة بن عقائدهم وسلوكياهتم اخلارجية.. )

ضعف اإلحساس بالرقابة اآلهلية، وغياب روح اإليان بالغيب. . 3
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االضطــراب والتخّبــط عــى مســتوى العمــل، جلهلهــم بالغايــة مــن خلقهم . 4
ووجودهــم يف هــذا العــامل، وعــدم وضــوح األهــداف التــي جيــب عليهــم 

الوصــول إليهــا متهيــدًا للوصــول إىل هــذه الغايــة.

ــي . 5 ــام احلقيق ــدم االهت ــة، وع ــي اإلهلي ــر والنواه ــزام باألوام ــف االلت ضع
ــاىل. ــكام اهلل تع ــق أح ــاد بتطبي واجل

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

ــادة . 7 ــة بالق ــة العالق ــة، وهشاش ــة احلقيقي ــوز الديني ــاط بالرم ــف االرتب ضع
الســالم( وتابعوهــم  املعصومــون )عليهــم  يمثلهــم  الذيــن  الروحيــن 
بإحســان مــن العلــاء العارفــن برهّبــم العاملــن بعلمهــم، وعــدم الســعي 
ــة. ــخصياهتم املبارك ــم وبش ــداء هب ــرهتم واالقت ــى س ــرف ع ــل التع ــن أج م

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

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

ثالثًا: ما يتعّلق بـ )عالقة اإلنسان بغريه من أبناء جنسه(: 

ــن . ) ــؤولون ع ــم املس ــم ه ــل أهن ــض تقّب ــم، ورف ــن ظروفه ــكاية م دوام الش
ــم. ــم وأقواهل ــج أفعاهل نتائ

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

افتقارهــم إىل القــدرة والكفــاءة إلدارة حياهتــم، وضعــف فعاليتهــم يف . 3
ــة. ــكالت اجتاعي ــن مش ــم م ــا يعرتضه ــع م ــم م تعامالهت

اإلحساس الدائم بفقدان االطمئنان النفي واألمان االجتاعي. . 4

االحتيــاج الدائــم جللــب اهتــام واستحســان اآلخريــن  ملــا يقومــون بــه مــن . 5
أفعــال، فإهّنــم ال يــرون أنفســهم إاّل بعيــون غرهــم.

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

ــدر . 7 ــا يص ــًا ويف كّل م ــواب دائ ــى ص ــم ع ــات أهّن ــتمرة إلثب ــة املس املحاول
عنهــم مــن أفعــال وأقــوال، وذلــك كنــوع مــن التعويــض وجــربان نقــص 

ــة. ــم بالدوني ــذات والشــعور الدائ ال

ضعــف أنشــطتهم ومشــاركاهتم يف املحافــل والتجّمعــات واملناســبات . 8
العاّمــة، خلوفهــم مــن الفشــل يف االندمــاج والتبلــور االجتاعــي.

ضعــف اســتثارهم لقدراهتــم وقابلياهتــم، خوفًا مــن انتقاد اآلخريــن ورفضهم . 9
آلراءهــم وســخريتهم منها وعــدم اعتدادهم بانجازاهتــم ونتاجاهتم. 

التلــّون والتمّظهــر باملظهــر الــذي يالقــي اإلعجــاب واملقبوليــة . 0)
االجتاعيــة، ولــذا تراهــم خيتبــأون وراء أقنعــة متعــّددة بتعــّدد املجتمعــات، 

ــر.   ــم والتقدي ــر التقيي وتعــّدد معاي
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طرائق وآليات تنمية مستوى تقدير الذات ورفعها

إّن بنــاء صــورة ذاتيــة إجيابيــة تقتــي تقديــرًا ذاتيــًا عاليــًا يمكــن تشــبيهه بكائــن 
ــتمرين  ــاٍم مس ــٍة واهت ــل رعاي ــورة يف ظ ــل ص ــل وأمج ــرع بأكم ــو ويرتع ــي ينم ح
هبــذه الــذات، وذلــك مــن خــالل طرائــق وأســاليب وآليــات تنمويــة تتنــوع بتنــوع 
القــدرات والقابليــات واإلمكانــات اخلاصــة لــكّل فــرد مــن أبنــاء اجلنــس البــرشي، 
وأهــّم هــذه الطرائــق واآلليــات التــي جيــب اّتباعهــا لالرتقــاء  والنهــوض بمســتوى 
تقديــر الــذات، وعــالج األمــراض النفســية اخلطــرة املتســّببة عــن ضعــف مســتوى 
تقديــر الــذات، التــي يمكــن تصنيفهــا – أيضــًا – بحســب عالقــات اإلنســان 

االساســية يف هــذا العــامل، وكــا يــيل: 

أوًل: عالقة اإلنسان بنفسه:
أن يتأّمــل اإلنســان يف قيمتــه ومكانتــه عنــد اهلل تعــاىل، وبأّنــه فّضلــه ومّيــزه . )

عــى باقــي خلقــه. 

ــد . ) ــا بع ــادة منه ــا، واإلف ــاف قدراهت ــة استكش ــذات، وحماول ــه إىل ال التوّج
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تنميتهــا تنميــة إجيابيــة بــإرشاف معّلــم حــاذق ومرشــد خبــر بالنفــس 
البرشيــة وحماولــة تنميــة قدراهتــا وطاقاهتــا.

تدريــب النفــس وإشــعارها بقيمتهــا وأمهيتهــا وتفردهــا دائــًا، وختّيــل . 3
ــه اهلل تعــاىل بإعــار األرض  اإلنســان أّنــه الشــخص الوحيــد الــذي كّلف
اإلحســاس  روح  لتنميــة  املهمــة  الطــرق  مــن  فإهّنــا  فيهــا،  وخالفتــه 

واإلنســانية.  الرشعيــة  باملســؤولية 

اختيــار قــدوة صاحلــة معصومــة، وحماولــة االقتــداء هبــا معرفيــًا وأخالقيــًا . 4
ــة  ــن قيم ــع م ــال ترف ــام بأع ــزات للقي ــم املحّف ــن أه ــي م ــلوكيًا، وه وس

ــان.  ــدر اإلنس وق

االلتــزام بالواجبــات والتكاليــف الدينيــة عــن معرفــٍة ووعــي، وهــذا مــن . 5
الدوافــع املهمــة التــي تشــعر اإلنســان بقيمتــه ورشفــه ومتّيــزه اإلنســاين وأّن 
هــذا التكليــف هــو الترشيــف بعينــه. وأفضــل مــا يمنــع الشــعور الداخــيل 
بالذنــب وتأنيــب الضمــر هــو جهــاز الرقابــة الداخــيل ) الضمــر ( أو 

)النفــس اللوامــة(. 

عــدم النظــر إىل األخطــاء بعدســات مكــرّبة، ألّن هــذا الســلوك ومــا يرافقــه . 6
مــن لــوم النفــس بّشــدة واملحــاوالت املســتمرة جللــد الــذات ُيضعــف مــن 
ثقــة اإلنســان بنفســه، فتهتــز صورتــه الذاتّيــة، وبــدالً مــن ذلــك عليــه 
املحاولــة الدائمــة إلجيــاد أفضــل الطــرق التــي متنــع الوقــوع يف هــذه 
األخطــاء، لتكــون وســائاًل للتعّلــم واإلفــادة مــن التجــارب الســابقة بــدالً 
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ــس. ــب النف ــربراٍت لتعذي ــبابًا وم ــا أس ــن كوهن م

الســعي الدائــم الكتســاب العلــوم واملعــارف ومــن أي مصــدٍر متــاح، فــإّن . 7
ــعيه  ــاة  وس ــذه احلي ــة ه ــًا يف مدرس ــذًا دائ ــان تلمي ــون اإلنس ــزام بك االلت
ــاز  ــا الجتي ــلح هب ــة والتس ــارف الرضوري ــوم واملع ــل العل ــم لتحصي الدائ
االختبــارات بنجــاح وفــالح ممــا يرفــع مســتوى تقديــر الــذات، ومــن 
أفضــل مــا ُيشــعر اإلنســان بأّنــه أفضــل حــاالً ممــا ســبق، وجيعلــه أكثــر قــدرة 

ــٍة أوضــح. ــاءة للتعامــل مــع األمــور بنضــٍج أكــرب ورؤي وأعظــم كف

ــى . 8 ــل ع ــخصيته، والعم ــة يف ش ــز اخلاّص ــامل التمّي ــى مع ــان ع ــز اإلنس تركي
ــذي  ــاص ال ــال اخل ــّدد أو املج ــوع املح ــه يف املوض ــه واطالع ــز معرفت تعزي
ــال،  ــوع أو املج ــذا املوض ــًا يف ه ــيكون مرجع ــت س ــع الوق ــه، وم ــز ب يتمي
ــٌز ونافــٌع لغــره  وسيشــعر بأمهيتــه وثقتــه بنفســه وقدراتــه وبأنــه فــرٌد متمّي

ــاء جنســه. مــن أبن

االبتعــاد عــن مرافقــة املتذمريــن وكثــري الشــكوى واملتشــائمن، إلّن . 9
ــأس  ــاؤم والي ــاط والتش ــاعر االحب ــس إاّل مش ــد يف النف ــم ال ُتوّل مرافقته

والقنــوط وفقــدان الشــعور باهلدفيــة.    

ثانيًا: عالقة اإلنسان برّبه: 
تقويــة روح اإليــان بــاهلل تعــاىل مــن خــالل الشــعور التفصيــيل باالرتبــاط  . )

بــه، وهــي أقــوى دعائــم تعزيــز ثقــة اإلنســان بنفســه، وأفضــل منشــطات 
الطاقــة الداخليــة العاليــة يف نفســه، التــي ُتشــعره دائــًا بالــدفء  واألمــان 
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واالطمئنــان النفــي، ومتــده بالقــدرة والقــوة عــى مواجهة الصعــاب؛ ألّن 
مــن كان مــع اهلل كان اهلل معــه، ومــن كان اهلل معــه ال يمكــن إاّل أن متتلــئ 
نفســه بمشــاعر الّرضــا والعــّزة والكرامــة واالحــرتام والتقديــر العــايل 

لذاتــه.

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

حالــة التوافــق واالنســجام بــن االعتقــاد والســلوك. 

 ترويــض النفــس عــى اإليــان اليقينــي والتســليم املطلــق بــأن كل مــا يقــوم . 3
بــه اإلنســان مــن أفعــاٍل ومــا يتوّســل بــه مــن وســائل لبلــوغ أهدافــه وغاياته 

تبقــى نتائجهــا متوّقفــة ومرهونــة باإلمضــاء واملشــيئة اإلهلية. 

ثالثًا: عالقة اإلنسان بغريه من أبناء جنسه: 
حتكيــم املوازيــن واملعايــر احلقيقيــة  لقياس درجــة تقدير الذات، والتســليم . )

واإلذعــان بــأّن املعيــار احلقيقــي لتقييــم الــذات هو املعيــار اإلهلي، وليســت 
املعايــر واملقاييــس التــي يضعهــا أنــاٌس ناقصــون، ويرتبوهنــا بحســب مــا 

يتالئــم مــع ميوهلــم وأهوائهــم النفســية التــي ال ثبــات هلــا.

تعويــد النفــس وتدريبهــا عــى عــدم اللجــوء إىل عقــد املقارنــات مــع . )
اآلخريــن، خصوصــًا يف مــا يرتبــط باجلوانــب املادّيــة والوظيفيــة،إلّن ذلــك 
ممــا يوجــب اإلصابــة بالدونيــة والضّعــة ويســتبطن االعــرتاض عــى تقاديــر 

اهلل تعــاىل.
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تنميــة املهــارات االجتاعيــة املطلوبــة رشعــًا واملتوافقــة مــع القيم اإلنســانية . 3
العليــا، وأمّههــا: صلــة األرحــام، كفالــة اليتيــم، إغاثــة امللهــوف، مســاعدة 
ــن، وغرهــا  ــد العــون للفقــراء واملعوزي ــن الســبيل، والتعاطــف ومــد ي اب
مــن صــور ومظاهــر التكافــل االجتاعــي واإلنســاين، وهــي مــن أهــم 
ــع  ــانيته، وترف ــعره بإنس ــان، وتش ــاة اإلنس ــى حلي ــي معن ــي تعط ــور الت األم
مــن درجــة شــعوره وإحساســه باملســؤولية االجتاعيــة، وكل ذلــك جيــب 
أن ال يكــون بانتظــار أي مــردود مــادي أو معنــوي؛ ولــذا نــرى كثــرًا مــن 
الشــعوب حتــى التــي ال تديــن بديــن ســاوي تنتــرش فيهــا هــذه املظاهــر، 
وهتتــم اهتامــًا كبــرًا بإشــاعة روح اجلاعــة والعمــل التطّوعــي واإلغاثــي 

وســائر مظاهــر التكافــل االجتاعــي.

بنــاء عالقــات إنســانية مــع اآلخريــن تقــوم عــى أعمــدة نقيــة من الشــوائب . 4
املصلحيــة والنفعيــة، وتســودها مشــاعر االحــرتام املتبــادل وحســن الظــن 
باآلخــر واالســتعداد الصــادق ملــد يــد العــون واملســاعدة يف كافــة املجاالت 

ــف األصعدة. وخمتل

املشــاركة الفاعلــة يف املناســبات الدينيــة واملحافــل والتجمعــات التــي . 5
ــي  ــة الت ــائل املختلف ــة يف املس ــات الفكري ــكار والنقاش ــادل األف ــب تب تتطل
تصــب نتائجهــا يف مصلحــة الفــرد واملجتمــع، فإهّنــا تســهم بشــكل كبــر يف 
تنميــة االحســاس بــأّن لــكل إنســاٍن دور مهم وفّعــال يف احليــاة االجتاعية، 

ال يمكــن أن يقــوم بــه غــره. 



69

...سيكولوجية الصورة الذاتية...

أقسام التقدير الذاتي 

قّسم علاء النفس التقدير الذايت إىل قسمن))(: 

التقدير الذايت امُلكتسب.. )

التقدير الذايت الشامل.. )

وقالــوا: إن التقديــر الذاتــي املكتســب هــو التقديــر الــذي يكتســبه الشــخص 
مــن خــالل إنجازاتــه، فيحصــل الّرضــا بقــدر مــا أّدى مــن نجاحــات، وبنــاء 
التقديــر الــذايت هنــا يعتمــد عــى مــا حيققــه الشــخص مــن إنجــازات وحيصــل عليــه 

مــن مكاســب. 

ــامل فيعــود إىل احلــس العــام لالفتخــار بالــذات،  ــي الش ــر الذات وأمــا التقدي
ــإّن  ــذا ف ــن، ول ــاز مع ــّددة أو إنج ــارة حم ــاس مه ــى أس ــر ع ــذا التقدي ــي ه ــال يبتن ف
األشــخاص الذيــن أخفقــوا يف حياهتــم العمليــة اليزالــون ينعمــون بــدفء التقديــر 

ــوا أي مكســٍب أو إنجــاز.  ــى وان مل حيقّق ــذايت العــام حت ال

والفــرق األســاس بــني التقديريــن:  إّن املكتســب يــأيت بعــد اإلنجــاز، فاإلنجاز  

أوالً ثــم يتبعــه التقديــر الــذايت، بينــا فكــرة التقديــر الشــامل تبتنــى عــى أّن التقديــر 
الــذايت يكــون أوالً ثــّم يتبعــه اإلنجــاز.

ــة  ــود عالق ــى وج ــس ع ــاء النف ــن عل ــاق ب ــو االتف ــيم:  ه ــذا التقس ــأ ه ومنش

))(  أنظر ) مفتاح الرس ( لـ) إدون فريدريك( /)8.
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ــاح (. ــذات ( و) النج ــر ال ــن ) تقدي ــة ب وثيق

ــٍر  ــه ذو تأث ــه، وإّن ــى ل ــامل المعن ــذايت الش ــر ال ــوا: إّن التقدي ــم قال ــذا فإهّن ول
ــه  ــن دوافع ــر ع ــض النظ ــي بغ ــاز اخلارج ــى االنج ــز ع ــم ترتّك ــلبي؛إلّن نظرهت س
ــس ويف  ــة يف النف ــدم الثق ــود إىل ع ــاز يق ــود اإلنج ــدم وج ــّدوا  أّن ع ــه، وع وطبيعت
ــا  ــم م ــجيعه وترمي ــن لتش ــف اآلخري ــب عط ــتمرار جل ــؤدي إىل اس ــن، وي اآلخري
هتــّدم مــن ذاتــه وقيمتــه وتقديــره، وهــو نــوع مــن إضفــاء التقديــر والثنــاء الزائــف 
عــى الــذات، بخــالف التقديــر الــذايت الكســبي الــذي يــؤدي إىل زيــادة الثقــة 
ــة  ــن قيم ــع م ــرة ترف ــازات كب ــب وانج ــن مكاس ــا م ــب عليه ــا يرتت ــس، وم بالنف

ــا.  ــذات ومكانته ال

والذي ُيؤخذ عىل هذا الكالم:

إّن  علــاء الغــرب نظــروا بعــٍن واحــدة إىل حقيقــة اإلنجــاز، اقتــر عــى 
ــم  ــم عنده ــروي، فامله ــب األُخ ــر إىل اجلان ــوا النظ ــه، وأغفل ــوي من ــب الدني اجلان
هــو حتقيــق النجــاح الدنيــوي القريــب بغــض النظــر عــن نتائجــه وآثــاره يف العــوامل 
األخــرى، دون التفــات واعتنــاء بموافقتــه لرشائــع الســاء وتعاليم األنبيــاء، يف حن 
أّن الرؤيــة اإلســالمية تــرى أّن ) الفــالح ( الشــامل للنجــاح يف الدنيــا واآلخــرة هــو 
املطلــب األســمى وليــس ) النجــاح ( كــا يفهمونــه، حتــى لو كان هــذا النجــاح أمرًا 
مطلوبــًا ومقصــدًا مهــًا مــن مقاصــد الســاء ومل يكــن يف مســرة الوصــول إليــه أّيــة 
خمالفــة لرشائــع الســاء، ألّن الســعادة احلقيقيــة واإلنجــاز األعظــم يكــون بااللتــزام 
بأوامــر الســاء واالنتهــاء عــن نواهيهــا وتفعيــل القيــم واملبــادئ اإلنســانية األصيلــة 
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يف كّل تفاصيــل ومفاصــل حيــاة اإلنســانية، وهبــذا فقــط يمكــن الوصــول والفــوز 
بـــ )  الفــالح  (  الــذي تظهــر آثــاره ومعاملــه ومعطياتــه يف هــذا العــامل قبــل العــوامل 
االخــرى، وهلــذا  عــّدت الديانــات الســاوية ) الفــالح ( هــو املقصــد واهلــدف مــن 

تنميــة وتزكيــة وهتذيــب النفــس البرشيــة، يقــول عــّز اســمه يف كتابــه الكريــم:
.)((اَها َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

ــركات  ــة املح ــحر يف إذكاء دافعي ــل الس ــا فع ــرة هل ــازات الكب ــع أّن اإلنج فم
الداخليــة ) الدوافــع ( وتنشــيطها وحتفيزهــا واســتثارهتا لزيــادة قــوة دافعيتهــا 
ــًا  ــًا ومثّبط ــون حُمبط ــذي يك ــل ال ــالف الفش ــازات، بخ ــن اإلنج ــد م ــل املزي وحتصي
ومعّوقــًا للدوافــع الداخليــة، وُموهنــًا لقــوة دافعيتهــا. إاّل أّنــه جيب التنّبــه وااللتفات 
إىل أّن الفشــل احلقيقــي هــو الفشــل يف التحــّرك واالنبعــاث والتوّجــه نحــو مــا يريده 
اهلل تعــاىل، ومــا متليــه عــى اإلنســان مكونــات منظومتــه املعرفيــة والقيميــة الداخليــة 
بعــد حتقيــق حقانيتهــا وموافقتهــا ملــا يريــده اهلل تعــاىل؛ ألن الفشــل هــو الفشــل يف 
ــة، ألّن جمــرد الســعي للوصــول  احلصــول عــى املكتســبات واالنجــازات اخلارجي
إىل األهــداف التــي يريــد اهلل تعــاىل مــن اإلنســان حتقيقهــا ُيعــّد انجــازًا كبــرًا، ألّن 
التوّجــه والتحــّرك نحــو مــا يســتحق التوّجــه والتحــّرك هــو مــا يســتحق االحــرتام، 
ويكــون موجبــًا لرفــع درجــة تقديــر الــذات بغــض النظــر عــن حتقــق هــذا اهلــدف 

أو عــدم حتققــه خارجــًا.

ولــذا فــإّن اإلنســان الــذي يمتلــك رؤيــة واضحــة وشــاملة عــن نفســه وعــن 

))( سورة الشمس: اآلية 9.
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دينــه ومعتقــده، والــذي شــعر شــعورًا قويــًا بأمهيتــه وتفــّرده ومتّيــزه عــى ســائر خلــق 
ــًا  ــار األرض وموظف ــًا بإع ــه مكلف ــاة، بوصف ــذه احلي ــي دوره يف ه ــاىل، ويع اهلل تع
ــه خليفــة اهلل تعــاىل يف  يف املــرشوع اإلهلــي املقــدس فيهــا؛ اإلنســان الــذي يــدرك أّن
ــاح  ــاز أو نج ــى أّي إنج ــول ع ــق يف احلص ــان وإن أخف ــذا اإلنس ــل ه االرض، مث
ــذا  ــامل، ألّن ه ــذايت الش ــر ال ــادره دفء التقدي ــن أن يغ ــة ال يمك ــه العملي يف حيات
التقديــر ليــس مبنيــًا عــى النتيجــة الدنيويــة؛ بــل أّنــه مبنــي عــى التكليــف الوظيفــي 

اإلهلــي واإلنســاين الــذي ُأنيــط بــه.

فاملهــم هــو الشــعور بالتقديــر الــذايت الشــامل، وإن كان التقدير الذايت الكســبي 
مطلوبــًا؛ ولــذا كان األثــر املعنــوي للتقديــر االكتســايب بالغــًا ولكنــه رسيــع الــزوال، 

وكان أثــر التقديــر الشــامل معتــدالً وال يزول بســهولة.

ــس  ــن النف ــع م ــذات تنب ــر لل ــرتام والتقدي ــة االح ــل أّن حقيق ــا يتحّص ــن هن م
ال مــن اخلــارج، فالشــخص الــذي جيعــل املعيــار يف قيمتــه وقــدره تابعــًا ملــا حيققــه 
مــن انجــازات خارجيــة حتظــى بقبــول وتقديــر اآلخريــن هلــا ولصاحبهــا قــد يــأيت 
اليــوم الــذي يغــّر فيــه هــؤالء املقّيمــون نظرهتــم ألســباب خمتلفــة قــد تتعلــق هبــم 
ــا  ــى معه ــكاد ال يرق ــة ي ــة إىل درج ــات معين ــل يف أوق ــد يص ــذي ق ــم ال أو بإنجازه
ــه  ــتمد من ــذي يس ــل ال ــخص العام ــذا الش ــيفقد ه ــايل س ــازًا، وبالت ــمى انج أن ُيس
قيمتــه وقدره،ثــم ســيفقد هــذه الــذات. بخــالف مــا لــو كان مبعــث هــذا الشــعور 
بالتقديــر واالحــرتام هــو ذات اإلنســان، ومــا تقتضيــه منظومتــه الداخليــة القيميــة 
واملعرفيــة، التــي مــن أهــم وظائفهــا مراقبــة الســلوكيات اخلارجيــة وحتديــد درجــة 
ــا   ــا  وإهّن ــق حقانيته ــد حتقي ــة، بع ــذه املنظوم ــات ه ــع مقتضي ــا م ــا وتوافقه تطابقه
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مكتســبة مــن مصــادر إهليــة معصومــة اليمكــن أن يتطــّرق إليهــا الفســاد واخلطــأ. 
وبحســب هــذه الدرجــة تكــون قيمــة اإلنســان وقدره،فحتــى لــو فقــد اإلنســان كّل 
مــا يملــك، وأتــت كّل األمــور عــى خــالف مــا يريــده، ومل حيقــق أي إنجــاز يبقــى 

ــه لنفســه وتقديــره لذاتــه حّب

وهذا هو املعيار احلقيقي لتقدير الذات.

ُيمّثل الرأي العام طاغية، لكنه ضعيف مقارنة بالرأي الشخيص 

اخلاص بكل منّا، فإّن ما حيّدد مصري الفرد هو رأيه يف نفسه . 

هنري دايفيد ثورو 

)فيلسوف وعامل طبيعة أمريكي( 
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املقياس احلقيقي لتقدير الذات

ــه   ــد رّب ــداره عن ــه ومق ــي قيمت ــي ه ــدره الواقع ــة وق ــان احلقيقي ــة اإلنس إّن قيم
ــداد هبــا  ــال اعت ــه يف نفوســهم ف ــاس وحمّل ــد الن ــاره عن ــه واعتب ــا قيمت ــه، وأّم وخالق
– يف األغلــب -  وال قيمــة حقيقيــة هلــا. والــرّس يف ذلــك أّن اختــالط املفاهيــم 
ــاس  ــب الن ــوس أغل ــى نف ــة ع ــة واالجتاعي ــية الفردي ــراض النفس ــتيالء األم واس
جعلــت  معظــم تقيياهتــم وتقديراهتــم خاطئــة ومنحرفــة. وكان هلــذه الظاهــرة 
ــة،  ــات البرشي ــخ املجتمع ــداد تاري ــى امت ــيئة ع ــلبية س ــار س ــرة آث ــة اخلط االجتاعي
أثــرت كثــرًا يف بنيــة هــذه املجتمعــات النفســية والثقافيــة والقيميــة، وأنتجــت 
مظاهــر منحرفــة، كتــويل أشــخاص وجهــات وفئــات اجتاعيــة  مراكــزًا ومقامــات  
دينيــة واجتاعيــة 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 
ــم. وكّل ذلــك بســبب جمموعــة مــن األمــراض النفســية  هــذا االنحــراف يف التقيي
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واالجتاعيــة التــي تغذهيــا ومتّدهــا بأســباب العــي والعجــز عــن التقييــم الصحيــح 
والتقديــر املوضوعــي ملجموعــة مــن الدوافــع الومهيــة املؤثــرة يف حــرف اإلنســان 
عــن فطرتــه، ودفعــه إىل التمــّرد عــى عقلــه وعــن القيــم واملعايــر اإلهليــة واإلنســانية 

األصيلــة؛ ومــن أهــم هــذه الدوافــع: 

تهديف اللذائذ املعنوية الوهمية:
ــه نحــو كل مــا  ــه حركت ــر كبــر يف دفــع اإلنســان وتوجي ــه تأث وهــذا الدافــع ل
ــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه اللــذة، فحتــى لــو كانــت  ــه لــذة معنوي جيلــب ل
هــذه اللــذة ناشــئة مــن اإلحســاس بالتمّيــز عــى اآلخريــن بــا ال ُيعــّد ممّيــزًا حقيقيــًا، 
ــز يف  بــل هــي مميــزات ومهيــة ال أثــر هلــا عــى رفــع مســتوى تقديــر الــذات، كالتمّي
اللبــاس واملــأكل واملســكن والشــكل واهليئــة وغــر ذلــك مــن احلاجــات واملقتنيــات 
ــاء  ــا  يف إغن ــايب هل ــي وإجي ــر حقيق ــي ال أث ــة الت ــة الومهي ــة أو املعنوي ــياء املادي واألش
املنظومــة املعرفيــة والقيميــة لإلنســان وبــا ينعكــس عــى ســلوكياته اخلارجيــة 
وعالقاتــه األساســية يف هــذا العــامل. فــكل هــذه املمّيــزات ال يمكــن عّدهــا أهدافــًا 
ومطالبــًا واقعيــة لــكل مــن حيــرتم نفســه ويقــّدر ذاتــه اإلنســانية احلقيقيــة، بــل هــي 
مطالــب ملــن انفلتــت نفســه عــن حدود  الــرشع والعقــل والقيــم اإلنســانية احلقيقية، 
ومطمــح مــن جهــل نفســه وقيمتــه احلّقــة وســار وراء أهــواء نفســه األّمــارة بالســوء 
والقبــح، والتــي تدعــوه إىل التوّجــه نحــو مــا هــو ومهــي وزائــل وغــر منتــٍج للحيــاة 

اإلنســانية الطيبــة. 
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تهديف التقدير الجتماعي:          
ــي.  ــر االجتاع ــل التقدي ــو حتصي ــان نح ــه اإلنس ــه توجي ــع وظيفت ــذا الداف وه
وهــذه احلاجــة وإن كانــت حاجــة ال يشــّكل إشــباعها خطــًأ وانحرافــًا مــا دام هــذا 
اإلشــباع واقعــًا ضمــن دائــرة املقبوليــة واملرشوعيــة، ومــا دامــت ضمــن حدودهــا 
ــاًل عــن  ــًا مســتقاًل حيــّل بدي وإطارهــا الطبيعــي، إاّل أّن النظــر إليهــا بوصفهــا هدف
الغايــة احلقيقيــة واهلــدف األصــيل، وهــو االحــرتام والتقديــر اإلهلــي للفــرد وذلــك 
هــو اخلطــأ واالنحــراف، فالتقديــر االجتاعــي جيــب أن ال يكــون مطلوبــًا لذاتــه ويف 
عــرض التقديــر اإلهلــي؛ بــل الُبــّد أن يقــع تبعــًا لــه ويف طولــه ومتفّرعــًا عنــه تفّرعــًا 
طبيعيــًا، وهبــذا ســيكون دافعــًا وحمــّركًا  لإلنســان إىل الرتّفــع عــن كل مــا هــو قبيــح 
ودينء وال يليــق بإنســانيته، وحاجــزًا لــه عــن الوقــوع يف كثــر مــن املفاســد النفســية 
ــا  ــص وغره ــاء الناق ــة إرض ــق وحماول ــاق والتمّل ــع والنف ــة والطم ــة واملهان كالذل
مــن األمــراض النفســية التــي تنشــأ مــن تأليــه املجتمــع والنظــر إليــه بوصفــه حاكــًا 
ــًا، كل ذلــك ألجــل إشــباع رغبــة منحرفــة وإرضــاء نفــس  ــًا معاقب ــًا مثيب آمــرًا ناهي
مريضــة بحــب التقديــر والثنــاء االجتاعــي، واإلشــارة إليهــا بــا ُيشــبع هنــم هــذه 
احلاجــة الومهيــة، يف حــن أّن التقديــر االجتاعــي يمكــن أن يتحقــق بشــكل طبيعــي 
إذا ُنظــر اليــه كأمــٍر وغايــٍة ثانويــة وتبعيــة، ويف ظــل التقديــر واالحــرتام واالعــزاز 
ــًا:  ــن مع ــل األمري ــذي حيّص ــن ال ــرد املؤم ــل للف ــا حيص ــو م ــي، وه ــم اإلهل والتكري
التقديــر اإلهلــي ) اهلــدف املنظــور (، التقديــر االجتاعــي ) احلاصــل بــال طلــب (.
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طلب العرتاف باألهمية  
ويعــرّب عــن هــذا الدافــع أيضــًا 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 
ذلــك؛ ألّن املهــم أّن 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، وتــربز هــذه الســلوكيات بشــكٍل واضــح 

يف املجتمعــات غــر املتدّينــة تدّينــًا واقعيــًا وغــر األصيلــة يف ثقافاهتــا. 

ــلبية  ــاعر الس ــن املش ــر م ــاء كث ــاد وإن ــرب يف إجي ــر األك ــو املؤث ــع ه ــذا الداف وه
يف النفــس البرشيــة، أمههــا الغــرور والكــرب والعجــب واألخطــر منهــا مجيعــًا وهــو 
مــرض النفــاق، الــذي أهــم أعراضــه تلــّون الفــرد بألــوان خمتلفــة باختــالف ألــوان 

ــم. املجتمعــات وثقافاهتــا ومعايرهــا وموازينهــا يف التقيي

ــذايت هــو مــا حيملــه اإلنســان مــن  ــر ال ــا عندمــا نقــول: إّن التقدي ــذا فإنن  * ول
ــي  ــل ه ــا، وه ــا ومزاياه ــس بعيوهب ــذه النف ــرى ه ــف ي ــه، وكي ــن نفس ــرات ع تقدي
الئقــة بــأن يقدرهــا وحيرتمهــا، فإنـّــنا نقصــد هبــذه الرؤية التي تكــون  بعيــوٍن مرتبطة 
بنظــام اإلعتقــاد الشــخيص لإلنســان، والــذي يتألف مــن أفــكاره واعتقاداتــه وقيمه 
ــا  ــم ووصاي ــاره و هبــدٍي مــن رســاالت الســاء وتعالي ــي كّوهنــا باختي ــه الت وعادات



78

... سيكولوجية الصورة الذاتية...

وتوجيهــات املعصومــن )عليهــم الســالم(، فتلــك العيــون فقــط هــي التي تســتطيع 
ــر اإلنســان  ــايل يكــون تقدي ــذات بصــورة واضحــة وغــر مشــّوهة، وبالت ــة  ال رؤي
وتقييمــه لذاتــه تقييــًا حقيقيــًا، بخــالف العيــون التــي توّجههــا الدوافــع الومهيــة يف 
النفــس البرشيــة التــي ال تــرى إاّل مــا يتوافــق ويتناغــم مــع مــرادات هــذه النفــس 
وأهوائهــا املنحرفــة ومــا يشــبع هنمهــا وطمعهــا نحــو حتصيــل مــا هــو ومهــي وزائــل 
مــن اللذائــذ املادّيــة واملعنويــة الومهيــة. فهــذه العيــون ال يمكنهــا إاّل أن تــرى الــامل 
ــوب  ــًا والعي ــا عيوب ــة، واملزاي ــم حقيق ــًا والوه ــة ومه ــاالً، واحلقيق ــح مج ــًا والقب قبح

مزايــا.

ــن  ــه م ــده ومّقررات ــتمد قواع ــذي ال يس ــزان ال ــار واملي ــإّن املعي ــك ف ــى ذل وع
ــًا  ــات تبع ــي اآلراء والتقيي ــور ويبن ــزن األم ــه ي ــوم فإن ــٍن معص ــاٍف ومع ــع ص منب
ــة  مليــزان الســاء، ومثــل هــذا امليــزان  ال يمكــن أن ينجــح يف إعطــاء صــورة واقعي

ــان. ــي لإلنس ــر حقيق وتقدي

فالتقييــم احلقيقــي جيــب أن يكــون بواســطة موازيــن ومعايــر معصومــة 
ــاىل  ــا اهلل تع ــي حّدده ــا الت ــن حقيقته ــة ع ــر منحرف ــة وغ ــانية أصيل ــم إنس ومفاهي
وبّينهــا املعصومــون )عليهــم الســالم(، كــا ســنذكرها – إن شــاء اهلل تعــاىل حتــت 
عنــوان )مفاتيــح اجلنــان(، التــي ســنذكر فيهــا أهــم املوازيــن واملعايــر التــي حّددهــا 
ــًا  ــا مفتاح ــد منه ــّكل كل واح ــي يش ــوح، والت ــة ووض ــالم(  بدق ــه الس ــيل )علي ع
لفتــح مغاليــق النفــس البرشيــة، وحمــّددًا واقعيــًا وموضوعيــًا لقــدر اإلنســان وقيمتــه 

ــة.       الواقعي
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مفاتيح اجلنان
))أهم مفاتيح احلياة اإلنسانية الطيبة((

النفس البشرية املتجّملة بكل ما هو مجيل وإجيابي 
وذو ألق ونور من األفكار واالعتقادات والقيم والعادات، 

النفس العارفة بنفسها ورّبها، النفس العاملة العاملة 
بعلمها، النفس ذات اهلّمة العالية واحلماسة املشتعلة، 

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 * //نظــرًا ألّننــا تكلمنــا بنحــٍو مــن التفصيــل عــن )معرفــة اهلل( و 
)معرفــة النفــس( يف القســم األول ) التنميــة العقائديــة (، والقســم الثــاين ) التنميــة 
ــه الســالم(  ــا بذكــِر  طــرٍف مــن كلــات أمــر املؤمنــن )علي ــة( ســنكتفي هن الذاتي

حــول هذيــن املعنيــن.

يقول عيل )عليه السالم(:
 يِن َمْعِرَفُتُه..«)1(. 	 ُل الدِّ »َأوَّ

 »َمْن َعَرَف اهلل َكُمَلْت َمْعِرَفُته«)2(.	

 »َمْعِرَفُة اهلل ُسْبَحاَنُه َأْعىَل امَلَعاِرف«)3(.	

 »َثَمَرُة الِعْلِم َمْعِرَفة اهلل«)4(.	

 »َمْن َكاَن باهلل َأْعَرُف َكاَن ِمَن اهلل َأْخَوُف«)5(.	

 ْنَيا«)6(.	 ْهَد يِف الدُّ »َيسرُي امَلْعِرَفِة ُيوِجُب الزُّ

))( هنج البالغة / خطبة )
))( الغرر والدرر / 7999
)3( الغرر والدرر / 9864
)4( الغرر والدرر / 4586

)5( البحار: 70 / 397 / 64 
)6( الغرر والدرر / 0984)
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املفتاح الثاني: معرفة النفس  

	 ــْن ــَل، َوَم ــُه َعْق ــَرَف َنْفَس ــْن َع ــُه، َفَم ــاُن َنْفَس ــُة اإلْنَس ــِل َمْعرَِف ــُل الَعْق »َأْفَض
ــّل«)1(.  ــا َض َجِهَلَه

	 .)2(»ُه »َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَّ

	.»ِه »َأْعَرَفُكْم بِنَْفِسِه َأْعَرَفُكْم بَِربِّ

	.»َناَل الَفْوُز األْكَرُ َمْن َظَفَر بَِمْعَرَفِة النَْفَس«

	.)3(»َمْن َعَجَز َعْن َمْعِرَفِة َنْفِسِه َفُهَو َعْن َمْعِرَفِة َخالِِقِه َأْعَجُز«

	.»َعجْبُت ملَِن َينشد ضاّلته وقد أضّل نفسه فال يطلبها«

	.)4(»َعَرْفُت اللَه ُسْبَحاَنُه لَِفْسِخ اْلَعَزائِِم، َوَحلِّ اْلُعُقوِد َوَنْقِض اِلَمم«

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

	.»من أمهل نفسه ضّيع أمره«

))( الغرر والدرر/ 963 
))( الكايف: ج3 / ص 3)

)3( هنج البالغة / احلكمة 7)  
)4( هنج البالغة / احلكمة  50)
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املفتاح الثالث: العلم 
يقول األمام عيل )عليه السالم(:

»يــا مؤمــن إّن هــذا العلــم واألدب ثمــُن نفســك، فاجتهــد يف تعّلمــه، فــام يزيــد 
مــن علمــك يزيــد يف ثمنــك وقــدرك«))(.

وقال )عليه السالم(:

»إّنام الناس عامل ومتعّلم وما سوامها فهمج«))(.

مــع أّن مفــردة ) النــاس( نطلقهــا عــى مجيــع فئــات املجتمــع البــرشي املتحــرّضة 
والوحشــية، املتعّلمــة واجلاهلــة، املؤمنــة والكافــرة، الصاحلــة والطاحلــة، إالّ إّن 
ــن (،  ــاء واملتعلم ــا  ) العل ــّص هب ــا وخ ــا هن ــالم( أطلقه ــه الس ــيل )علي ــام ع اإلم
ــه هــذه  ــق علي ــق إاّل هبــم، فهــم وهــم فقــط مــن يســتحق أن ُيطل ــا ال تلي ورأى إهّن
الكلمــة، وإطالقهــا عــى غرهــم إّنــا هــو مــن بــاب املجــاز والتســامح يف التعبــر. 
ــه  ــاس(، ألّن ــرة )الن ــول  يف زم ــرًا بالدخ ــس جدي ــًا لي ــًا أو متعّل ــن عامل ــن مل يك فم
فاقــد للحيــاة اإلنســانية احلقيقيــة التــي ال يمكــن لــه أن يعيشــها دون علــمٍ  ومعرفــٍة 
وتفعيــل هلــذه املعرفــة يف حيثيــات احليــاة وتفاصيلهــا، ولــذا نــرى أّن القــرآن الكريم 
يــّرح يف ســورة الرمحــن املباركــة بــأّن  مــن يســتحق أن نطلــق عليــه لفظــة )إنســان( 

هــو املتــأدب بــآداب  ومعــارف القــرآن، ولــذا قــال تعــاىل: 
.)3(َمُه اْلَبَياَن نَساَن * َعلَّ َم اْلُقْرآَن * َخَلَق اإْلِ ـُن * َعلَّ مْحَ الرَّ

))(  مشكاة االنوار: 35)
))( الغرر والدرر / 67)

)3( سورة الرمحن: اآليات )-4.
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فقــّدم ســبحانه وتعــاىل) عّلــم القــرآن ( عــى ) خلــق اإلنســان ( مــع أّن مقتــى 
الرتتيــب الطبيعــي أن ) خُيلــق اإلنســان ( ثــم بعــد ذلــك ) يتعّلــم القــرآن (، ويف هــذا 
إشــارة بليغــة أّن غــر املتعّلــم وغــر املتــأدب بمعــارف القــرآن ال يســتحق أن نطلــق 
عليــه  )إ نســان ( إاّل عــى نحــو التجــّوز واملســاحمة؛ و لــذات الســبب يصنـّـف اإلمــام 

الصــادق )عليــه الســالم( النــاس إىل ثــالث طوائــف يف قولــه )عليــه الســالم(:

»الناس ثالثة: عاملٌ ومتعّلٌم وُغثاء«))(. 

   فاإلمــام )عليــه الســالم( يشــّبه املجتمع البــرشي بالنهر املمتلــئ، فطبقة العلاء 
واملتعلمــن هــم أمــواج وســيل هــذا النهــر، األمــواج املتحّركــة بوعــي وانســجام 
ويف مســار مرســومٍ  بدقــٍة وإتقــان، الوعــي الــذي نمــى وتعاظــم يف نفوســهم نتيجــة 
علمهــم ومعرفتهــم بأنفســهم وبرهّبــم وبــا حييــط هبــم مــن موجــودات. هــذه 
احلركــة الواعيــة هــي التــي يعــّول عليهــا لبنــاء عــامل مــيلء بالســعادة واهلنــاء وإعــار 
النفــوس قبــل اإلعــار اخلارجــي هلــذه احليــاة. وأّمــا ســواهم فمنهــم اجلهلــة وغــر 
املتعّلمــن بــل الرافضــن لــكل مــا يمكــن أن يرفــع جهلهــم ويبّرهــم درهبــم فهــم 
) غثــاء ( بتعبــر اإلمــام )عليــه الســالم(، وهــذا ) الغثــاء  ( ليســت لــه قــدرة ذاتّيــة 
عــى التحــّرك والســر واالنتقــال إاّل بحركــة األمــواج وســيل املــاء، بــل أكثــر مــن 
ــد  ــة ق ــاخ متجّمع ــاب وأوس ــار وأعش ــن أحج ــه م ــا حيتوي ــاء وم ــذا الغث ــك، فه ذل
ــًة ســد الطريــق أمــام حركــة هــذه األمــواج ومنــع تدفقهــا وجرياهنــا،  تّتحــد حماول
إلهّنــم يــرون يف هــذه األمــواج عــدّوًا هلــم جيــب إيقافــه بالطــرق والوســائل املمكنــة 

والطفيليــات  والوســخ  الزبــد  مــن  الســّيل  حيملــه  مــا  )الُغثــاء:  ص34   ( ج  ))( الــكايف 
وغرهــا(.  الراكــدة   واألحجــار 
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ويؤكــد اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( هــذا املعنــى بقولــه: 
»الناس أعداء ما جهلوا«)1(.

ولــذا فعــى اإلنســان  أن ُيــدرك أّن قيمتــه احلقيقيــة تكــون بقــدر حركتــه الواعيــة 
التــي تنطلــق مــن أرضيــة مــا يمتلكــه من علــم، والــذي يتحــّول يف القنوات النفســية 

الصاحلــة والنقيــة إىل معرفــة متلــئ العامل باخلــر واجلــال والســعادة واالطمئنان.

فأمهيــة العلــم تكمــن يف وصفــه مقدمــًة للمعرفــة؛ ويشــر اإلمــام عــيل )عليــه 
الســالم( إىل هــذا املعنــى بقولــه: 

»العلُم أوُل دليٍل، واملعرفة أخر هناية«)2(.

ــا مل  ــك: ف ــه كذل ــة يف كون ــه احلقيقي ــن قيمت ــه، تكم ــة ل ــة ذاتي ــم ال قيم  فالعل
ــة العلــم هــي املعرفــة التــي جيــب أن تنعكــس عــى ســلوكيات اإلنســان  تكــن غاي
وأفعالــه اخلارجيــة وأفــكاره وتوجهاتــه، وتكــون حــارضة يف كل حركاتــه وســكناته 
فــإن العلــم ســيكون وبــاالً عــى صاحبــه، ويكــون حاجبــًا حيجــزه عــن معرفــة نفســه 
ومعرفــة رّبــه؛ ويؤكــد هــذه احلقيقــة  اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف مواضــع كثرة، 
منهــا يف كالم لــه مــع كميــل بــن زيــاد النخعــي )رضــوان اهلل عليــه( إذ يقــول )عليــه 

الســالم(: 
»يا كميل، ما من حركة إاّل وأنت حمتاج فيها إىل معرفة«)3(.

))( هنج البالغة / احلكمة )7)
))( الغرر والدرر / 53)
)3( حُتف العقول / )7)
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وقوله )عليه السالم(: 

»غاية العلم اخلوف من اهلل تعاىل«)1(.

وقوله )عليه السالم(: 

»علٌم ال ينفع كدواء ال ينجع«)2(.

وقوله )عليه السالم(:  

»العامل بال عمل  كالرامي بال وتر«)3(.

هــذا هــو الســبب الرئيــس يف التأكيــد الشــديد واملســتمر عــى أمهيــة العلــم مــن 
قبــل الديانــات الســاوية وتعاليــم وتوصيــات األنبيــاء واألوصيــاء )عليــه الســالم( 
ومجيــع املصلحــن واملفكريــن عــى امتــداد تاريــخ البرشيــة. فأمهيتــه تكمــن يف أّنــه 
مقــدم ومــرشوع معرفــة، فالعلــم الــذي يكــون يف أوعيــة نفســية صاحلــة وقنــوات 
ذهنيــة نظيفــة ينقلــب إىل معرفــة، كــا اتفــق كثــر مــن العلــاء يف العلــوم الطبيعيــة 
والطــب والفلــك وغرهــا مــن أقســام العلــوم، فإهّنــم عرفــوا اهلل تعــاىل مــن خــالل 
ــه ال  ــة فإن ــية ملوث ــة ونفس ــوات ذهني ــم يف قن ــذا العل ــد ه ــا إذا وج ــم. وأّم علومه
ــذا  ــم، وه ــذا العل ــل ه ــت بحام ــة حّل ــًة عاجل ــة ًو عقوب ــون إاّل نقم ــن أن يك ُيمك
ــاٍل  ــون يف ح ــاس  يعيش ــن الن ــٌر م ــارص، فكث ــا املع ــرًا يف عاملن ــه كث ــى نالحظ املعن
مــزر ٍ مــن الناحيــة املعرفيــة املؤّثــرة يف فهمهــم ألنفســهم ولرهّبــم وللكــون الواســع 

))( الغرر والدرر / )))
))( الغرر والدرر / 0))

)3( قانون دستور معامل احلكم للقضاعي 30



86

... سيكولوجية الصورة الذاتية...

الــذي حيتضنهــم. عــى رغــم مــن حماوالهتــم إلخفــاء هــذا اجلهــل وراء واجهــات 
وعنوانــات ال ينخــدع هبــا إاّل الســذج مــن  أنصــاف النــاس الذيــن ختدعهــم 
العنوانــات الومهيــة واألقنعــة الزائفــة التــي يرتدهيــا هــؤالء اجلهلــة الذيــن يعتاشــون 
ــدم  ــًا ع ــون متام ــم جيهل ــاكلتهم؛  ألهن ــن ش ــداع اآلخري ــهم وخ ــداع أنفس ــى خ ع
واقعيــة علومهــم وعــدم فائدهتــا هلــم، وأهّنــا النقــم التــي حّلــت هبــم وهــي ليســت 
مــن النعمــة يف شء، إلّن  النعمــة التــي تقــود إىل النقمــة هــي رش النقــم؛ كــا يصفهــا  

اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( بقولــه:

                      »نعمة الاهل كروضة يف مزبلة«))(. 

))( هنج البالغة  / الكلات القصار
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املفتاح الرابع: علو اهلّمة )احلماسة املشتعلة(

يقول أمر املؤمنن عيل )عليه السالم(:
»قدر الرجل عىل قدر مّهته«)1(.

يف هــذه الكلمــة الرائعــة – وكل كلاتــه رائعــة بــل تتبــارى مــع بعضهــا بعضــًا 
يف اجلــال والروعــة –  حيــّدد )عليــه الســالم( مفتاحــًا آخــرًا  ُيعــّد مــن مفاتيــح احلياة 
ــو  ــف بالعل ــي توص ــته ) الت ــة محاس ــل ودرج ــة الرج ــدر مّه ــة، فبق ــانية الطيب اإلنس
ــه وقــدره، وتكــون  والســفول ومــا بينهــا مــن املراتــب والدرجــات ( تكــون قيمت

طبيعــة حيــاة اإلنســان ونوعيتهــا وشــكلها. 

ــة  ــديدًا، والّم ــًا ش ــوه دفع ــع نح ــل والداف ــو الفع ــث نح ــي الباع ــة( ه و) الّم
العاليــة هــي التــي تلهــب إرادة اإلنســان وتقــّوي عزيمتــه نحــو فعــل مــا هــو كبــٌر 
وذو قيمــة وأمهّيــة  ويوصــل هلل تعــاىل. وهــذه اهلّمــة ُتلــُح إحلاحًا شــديًا عــى صاحبها 
إلجيــاد هــذا الفعــل يف  اخلــارج؛ إلّن يف هــذا الفعــل ومــا ُيســانخه مــن األفعــال رّس 
نجــاح وفــالح اإلنســان، ورّس الســعادة احلقيقيــة، ورّس التمّتــع بتقديــٍر عــاٍل للذات 

))( هنج البالغة / احلكمة 477
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ومــا يرتتــب عــى هــذا التقديــر مــن ثمــراٍت ومعطيــاٍت عظيمــة وعميمــة.

ــن  ــرق م ــال ف ــة ( ف ــة ( أو ) احلاس ــاح بـــ ) اهلّم ــذا املفت ــن ه ــا ع ــواًء عرّبن وس
الناحيــة العمليــة وإن اختلفــت معانيها اللغوية اختالفًا  بســيطًا)1(، فاهلّمة واحلاســة 
ــق  ــة تتف ــرات خمتلف ــا بتعب ــرّب عنه ــذي ُع ــي ال ــى اإلصطالح ــس املعن ــان نف تعطي
مجيعــًا يف جوهرهــا وإن اختلفــت ألفاظهــا. فأصــل كلمــة ) مــاس( أو )محاســة ( هــو 
 ،)Enthusiasmos( امُلشــتقة مــن اللغــة اليونانيــة مــن كلمــة )Enthusiasm(
ــي  ــة الت ــي ) احلمّي ــا تعن ــكًا هلل( أو أهّن ــان )مل ــون اإلنس ــًا أن يك ــي حرفي ــي تعن الت
يلهمهــا اإللــه (. فهــي تعنــي أّن صاحــب اهلّمــة العاليــة يكــون ذو اعتقــاٍد صــادٍق 
بأّنــه عبــٌد مملــوٌك هلل تعــاىل، وأّنــه ُملَهــٌم بدرجــة كبــرة، وأنــه صاحــب محّيــة ملتهبــة 
ــرٌة  ــٌة  كب ــى نفســه رغب ــت ع ــد أن هيمن ــك بع ــذا املال ــه إىل ه ــا ُيقرب ــام ب نحــو القي
ــم للوصــول إىل مــا وعــد اهلل تعــاىل أصحــاب اهلمــم  ومســعى حثيــث وســعي دائ
ــا و  ــص هل ــي ال منغ ــة  الت ــان املختلف ــوامل اإلنس ــة يف ع ــان املعنوي ــن اجلن ــة م العالي
ــم  ــرة، فل ــة لآلخ ــٍق ومزرع ــت إال طري ــا ليس ــوا أّن الدني ــم أيقن ــا؛ ألهّن ــبيه هب ال ش
جيعلــوا طلبهــا منتهــى مهمهــم وغايــة ســعيهم؛ بــل اســتولت عــى نفوســهم إرادة 
ــليًا  ــًا وتس ــم، وخضوع ــة لرهّب ــة ً واعي ــة ًخالص ــم طاع ــأت وجوده ــرة فم اآلخ

ــه:   ــه و أمــره وهني ــًا إلرادت مطلق
.)2(َوَمْن َأَراَد اآْلَِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا

))(  اهلّمــة: مــا ُهــّم بــه مــن أمــر لُيفعــل.، احلاســة: الشــّدة والشــجاعة، حتّمــس لأمــر إشــتدت 
رغبتــه فيــه.

))( سورة اإلرساء: اآلية 9).
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الدنيــا  طلــب  نحــو  املســعورة  واحلاســة  الســفى  اهلمــم  أصحــاب  وأّمــا 
ومتعلقاهتــا وسفاســفها، الذيــن أضاعــوا أوقاهتــم وجهودهــم وأفنــوا أعارهــم 
وبــّددوا طاقاهتــم وإمكاناهتــم يف ســبيل حتصيــل املزيــد مــن املقتنيــات واملتــع الدنيوية 
الرخيصــة، فإهّنــم ســيظّلون الهثــن متكالبــن نحــو دنياهــم  إىل هنايــة أعارهــم دون 
أن يســّدوا جــوع نفوســهم الطامعــة اجلائعــة جوعــًا ال يشــبعه شء، فكلـّــا حّصلــوا 
عــى املزيــد واملزيــد مــن مطامــع نفوســهم ومطالبهــا التــي ال تنتهــي ) مــال، وظيفــة 
ــيحة،  ــاكن فس ــهرة، مس ــي، ش ــكان اجتاع ــر، م ــوي كب ــادي ومعن ــردود م ذات م
أثــاث فاخــر، ســيارات فارهــة، أرصــدة يف البنــوك...... إىل آخــر قائمــة الرغبــات 
الدنيويــة ( زاد جوعهــم و اشــتّد هنمهــم إىل مــا يلهــب مهمهــم الســفى ومحاســتهم 
احليوانيــة املســعورة، التــي ال تزيــد اإلنســان إاّل بعــدًا عــن رّبــه وخالقــه، وقربــًا مــن 

ــا قبــل جهنــم اآلخــرة: مصــٍر ســلبي أســود. وانغاســًا يف جهنــم الدني

ــُه  ــا َل ــمَّ َجَعْلنَ ــْن ُنِريــُد ُث ــُه فِيَهــا َمــا َنَشــاُء لَِم ــا َل ْلنَ ــَة َعجَّ َمــْن َكاَن ُيِريــُد اْلَعاِجَل
.)((ــوًرا ــا َمْدُح ــا َمْذُموًم ــَم َيْصاَلَه َجَهنَّ

ــه لعبــاده وعظــم لطفــه هبــم وتنزهيــًا هلــم عــن الوقــوع  إن اهلل تعــاىل لشــدة حّب
يف مهــاوي الرذيلــة واالنحــراف ونقصــان تقديــر الــذات رّشع أحكامــًا كثــرة؛ بــل 
كل أحكامــه وترشيعاتــه جــاءت لتبعــد اإلنســان عــن االنجــرار وراء مــا هــو ومهــي 
وزائــل مــن املتــع الدنيويــة التــي يمقتهــا اهلل تعــاىل ويمقــت مــن اســتولت اهلّمــة يف 
حتصيلهــا عــى نفســه وروحــه وجعلــت منــه عبــدًا هلــا؛ ويف ذلــك يقــول الرســول 

))( سورة اإلرساء: اآلية 8).
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االكــرم )صــى اهلل عليــه وآلــه(:

»إّن اهلل تعاىل حيبُّ معايل األمور وأرشافها، ويكره سفاسفها«)1( 

ــردًا  ــان ف ــن اإلنس ــل م ــة ال يمكــن أن جتع ــب الومهي ــف واملطال ــذه السفاس فه
ســعيدًا ســعادًة حقيقيــة، وال يمكــن هلــا إاّل أن ترهــق نفســه، وجتعلــه يعيــش حتــت 
ــة والتســارع املحمــوم  ــة املتتابعــة واإلخفاقــات املتوالي وطــأة الضغوطــات الدنيوي
نحــو لذائــذ وقتيــة زائلــة. بخــالف مــا لــو كانــت مهــة اإلنســان ومحاســته عاليــة فإهنا 
ــرة،  ــا واآلخ ــه يف الدني ــر وصالح ــه خ ــا في ــور وم ــايل األم ــو مع ــه إاّل نح ال توجه
احلقيقيــة  الســعادة  لــه  تنتــج  التــي  الســامية  األهــداف  إىل  للوصــول  وتدفعــه 
واالطمئنــان الواقعــي واملتعــة النقيــة الطاهــرة يف الدنيــا واآلخــرة، ألهنــا تقــع حتــت 
جنــاح الرضــا اإلهلــي، وجتعــل مــن اإلنســان ســلطانًا وحاكــًا عــى نفســه وشــهواهتا 
وملذاهتــا ودوافعها،بحيــث ال تّتجــه هــذه النفــوس إاّل صــوب مــا يــريض اهلل تعاىل، 
ــر  يف الوقــت نفســه الــذي يشــعر فيــه صاحبهــا بالرضــا عــن هــذه النفــس والتقدي

العــايل هلــا.  

))( كنز العّال / ))430
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من أين تأتي اهلّمة العالية واحلماسة املشتعلة؟

 يمكن القول إّن اهلمة تنقسم عى قسمن:

اهلّمــة الوهبية:وهــي  رزق معنــوي هيبــه اهلل تعــاىل لــكل النــاس عــى . 1

ــة  ــة أو الدنيوي ــة املحض ــن وجهتها:الدنيوي ــر ع ــض النظ ــواء، وبغ ــٍد س ح
الطريقيــة نحــو اآلخــرة  فهــي مســؤولية العبــد واختيــاره، وهــي مــن 
مظاهــر رمحــة اهلل – ســبحانه - الواســعة بعبــاده، ولوالهــا ملــا حتــّرك حجــر 
عــى وجــه األرض مــن مكانــه، وملــا كانــت هنــاك حيــاة، فــكل حركــٍة وكّل 
نشــاٍط وفعاليــة برشيــة اهلــدف منهــا إدامــة احليــاة يكــون مبدؤهــا والباعــث 
نحوهــا هــو هــذه اهلّمــة، ومانــراه مــن مظاهــر انعــدام اهلّمــة وغياهبــا  مــن 
ــذا  ــأ ه ــى خط ــؤرشًا ع ــس  م ــرشي لي ــس الب ــاء اجلن ــن أبن ــر م ــوس كث نف
ــق  ــذا اخلُل ــة. ه ــة اإلهلي ــر النعم ــر كف ــن مظاه ــٌر م ــه مظه ــل إّن ــكالم؛ ب ال
ــت  ــي ُهزم ــة الت ــوس البرشي ــى النف ــب  ع ــائد والغال ــلوك الس ــذا الس وه
ــوده،  ــة  يعضدهــا ويشــد مــن أزرهــا الشــيطان وجن أمــام دوافعهــا الومهي
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فأمهلــوا رعايتهــا وتنميتهــا ومل حيســنوا اســتثارها وتوجيههــا الوجهــة 
الصحيحــة التــي أراد اهلل – تعــاىل – التوّجــه نحوهــا، والتــي فيهــا خرهــم 
ــا واآلخــرة، فضّيعــوا هــذه النعمــة و أضاعوهــا مــن  وصالحهــم يف الدني

ــم. ــوء اختياره ــهم بس نفوس

ــة التــي يوجدهــا نظــام االعتقــاد الشــخيص . 2 ــة الكســبية:وهي اهلّم اهلّم

ــّا كان  ــه. وكل ــه وعادات ــه وقيم ــكاره واعتقادات ــن أف ــف م ــان واملؤل لإلنس
ــع الصــايف واملعــن  ــة، وأشــد ارتباطــًا باملنب ــر قــوة ً، ومتان هــذا النظــام أكث
متمّثــاًل  العــذب لالفــكار واالعتقــادات والقيــم والعــادات األصيلــة 
باألنبيــاء وأوصيائهــم )عليهــم الســالم( كانــت اهلّمــة أعــى واحلاســة 
أشــد، وعــى هــذا فاهلّمــة الكســبية قابلــة لإلنــاء والزيــادة والرفعــة كبقيــة 

ــة. ــس البرشي ــة  يف النف ــع الداخلي ــوى والدواف ــب  والق املواه

والعالقــة بــن علــو اهلّمــة الكســبية وبــن تطــور ومتانــة نظــام االعتقــاد 
الشــخيص عالقــة تبادليــة، فــكّل منهــا يؤّثــر يف اآلخــر ســلبًا أو إجيابــًا، وكلــّـا كانت 
اهلّمــة أعــى واحلاســة أكــرب كان نظــام االعتقــاد الشــخيص أكثــر إجيابيــة، وكلــا كان 

هــذا النظــام أكثــر إجيابيــة كانــت اهلّمــة أعــى، والعكــس صحيــح.   

يقول )دينيس ويتيل ( مؤلف كتاب )سيكولوجية الدوافع(: 

)تتحّكم قوّة رغباتنا يف دوافعنا، وبالتايل يف ترفاتنا(.

فاهلّمــة العاليــة واحلاســة الكبــرة والرغبــة الشــديدة يف التمّيــز اإلنســاين 
وحماولــة إبــرازه إىل اخلــارج يف شــكل ســلوكياٍت إجيابيــة وإنســانية هــو الدافــع 
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واملحــّرك الــذي يلهــب محاســة اإلنســان ويقــّوي عزمــه وإرادتــه ومحّيتــه نحــو 
ســلوك أفعــال خارجيــة إجيابيــة عــى امتــداد مســرة حياتــه البرشيــة. وبذلــك حيافــظ 
عــى هــذه الصــورة اإلنســانية التــي ُتشــعره بالقــرب مــن رّبــه ومــن ذاتــه احلقيقيــة، 
وكلــا كانــت اهلّمــة أعــى قويــت هــذه  الدوافــع واملحــّركات، وعُظمــت طاقتهــا، 
املنتجــة لأفعــال  الفكريــة والعقديــة والقيميــة  وصُلبــت واشــتدت األرضيــة 

والســلوكيات اإلجيابيــة.  

قّصة ومغزى
ذهب شاب إىل أحد حكاء الصن ليتعّلم منه، وسأله: 

هل تستطيع أن تذكر يل رّس النجاح؟

فرد عليه احلكيم الصيني هبدوء قائاًل: 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؟

ــا اســتأذن احلكيــم الصينــي لعــّدة دقائــق، وعــاد ومعــه وعــاء كبــر مــيلء  وهن
باملــاء، وســأل الشــاب: هــل أنــت متأكــد مــن أّنــك تريــد معرفــة مصــدر الرغبــات 

املشــتعلة؟

فأجابه بلهفة: طبعًا. 

ــاب  ــر الش ــه، فنظ ــر في ــاء وينظ ــاء امل ــن وع ــرتب م ــه أن يق ــم من ــب احلكي فطل
عــن قــرب، وفجــأًة ضغــط احلكيــم بكلتــا يديــه عــى رأس الشــاب ووضعــه داخــل 
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وعــاء املــاء، ومــّرت عــّدة ثــواين، ومل يتحــّرك الشــاب، ثــم بــدأ ببــطء حماولــة إخــراج 
ــدأ يقــاوم احلكيــم الصينــي وســأله  ــا بــدء يشــعر باالختنــاق ب رأســه مــن املــاء، ومّل

بغضــب: مــا هــذا الــذي فعلتــه؟ 

فرّد وهو ما زال حمتفظًا هبدوئه  قائاًل: ما الذي تعلمته من التجربة؟ 

قال الشاب: مل أتعلم شيئًا !! 

فنظــر إليــه احلكيــم قائــاًل: ال يــا بنــي، لقــد تعّلمــت كثــرًا، ففــي خــالل الثــواين 
ــل  ــة لفع ــن كافي ــك مل تك ــن دوافع ــاء ولك ــن امل ــك م ــص نفس األوىل أردت أن ختل
ــة  ــدأت بالتحــّرك واملقاوم ــًا يف ختليــص نفســك فب ــت راغب ــك كن ــك، وبعــد ذل ذل
ولكــن ببــطء، إذ إن دوافعــك مل تكــن قــد وصلــت بعــد ألعــى درجاهتــا، وأخــرًا 
شــارفت عــى االختنــاق أصبــح عنــدك الرغبة املشــتعلة لتخليــص نفســك، وعندئٍذ 
فقــط نجحــت، إلّنــه مل تكــن هنــاك أَي قــوة يف اســتطاعتها أن توقفــك، ثــم أضــاف 

احلكيــم الــذي مل تفارقــه ابتســامته اهلادئــة: 

)عندما يكون لديك الرغبة املشتعلة للنجاح فلن يستطيع أحد إيقافك(.
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ملاذا يف علّو اهلّمة مّد وجزر؟

إّن اهلّمــة تنبــع مــن مــكاٍن عميــٍق بداخــل النفــس البرشية، ولــذا فإّن علـــو اهلّمة 
احلقيقــي واحلاســة األصيلــة ال يمكــن تزييفهــا  كــا يف محاســة املؤمنــن مــن النــاس 
إيانــًا صادقــًا، ألهّنــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقــًا بمصــدر  إهلــي ُملهــم يدفعهــا وحيّركهــا 
نحــو معــايل األمــور وأرشافهــا، وإلّن طاقتهــا مســتمدة مــن القــّوة القــادرة العاملــة 
احلّيــة الالحمــدودة والالمتناهيــة، التــي تدفعهــا دفعــًا حثيثــًا متواصــاًل بتواصــل هــذا 
ــكار  ــج لأف ــالٌح  ومنت ــالٌح وف ــٌر وص ــو خ ــا ه ــو كل م ــال نح ــاط واالتص االرتب
اإلجيابيــة اخلالّقــة واملبدعــة، التــي توّلــد مشــاعرَا وأحاسيســًا اجيابيــة تنتــج افعــاالً 
وســلوكيات خارجيــة اجيابيــة كمنشــأها، وتفتــح األبــواب مرشعــة أمــام صاحبهــا 
ــا  ــايب يف الدني ــر إجي ــود إىل مص ــي تق ــرة الت ــازات الكب ــن اإلنج ــد م ــق املزي لتحقي
ــا هــو خــٌر  ــكلِّ م ــة ً ب ــة ً مثمــرة ً غني ــاة ً طيب ــاة اإلنســان حي واآلخــرة، وجتعــل حي
ــاٍل   ــاٍت وأفع ــكل كل ــر بش ــي تظه ــة الت ــة الزائف ــالف احلاس ــال،  بخ ــٌن ومج وحَس

وإيــاءاٍت ُمصطنعــة، رسعــان مــا ختبــو وينكشــف زيفهــا وخداعهــا.
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رغــم ذلــك فــإّن احلاســة األصيلــة قــد تتعــرض إىل هجــوم ومثبطــات، فتفــرت 
قليــاًل، وتقــّل كفاءهتــا، وتُضعــف طاقاهتــا، وتصــاب النفــس بحالــة جــزر اهلمــة، 
ويضطــر صاحبهــا إىل انتظــار قــدوم املــّد مــرة أخــرى، وهــذه احلالة نالحظهــا كثرًا، 
فنــرى ُأناســًا يف يــوم مــن األيــام ونظــُن أهنــم ســيفعلون املعجزات،ورّبــا نجدهم يف 
اليــوم التــايل مبــارشة تعتــيل وجوههــم  إمــارات التشــاؤم وتعّكــر املــزاج، فيرتاجــع 
مســتوى أدائهــم، وتنفــد طاقتهــم،  وترتاجــع حركتهــم ونشــاطهم حتــى حيصلــوا 

عــى إمــدادات جديــدة مــن الطاقــة..

فلماذا هذا املّد واجلزر يف مستويات اهلّمة 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 للحاســة 
الــذي يبــّدد حيويــة ونشــاط اإلنســان، وخُيّفــض مزاجــه إىل درجــة ال يشــعُر معهــا 
ــإرادة اآلخــرة وبــا هــو معنــوي وغيبــي. ولــذا  بالرغبــة يف فعــل أّي شء يرتبــط ب
فــإّن تأجيــج جــذوة احلاســة  يف النفــس حيتــاج إىل إبعــاد هــذه األفــكار- الســلبية - 
عــن النفــس كخطــوٍة أوىل، يتبعهــا تركيــز الذهــن عــى الــيء الــذي تــود انجــازه 
بــكّل عــزم وإرصار، والتعّهــد أمــام الــذات بعــدم وجــود قــدرة عــى األرض 
ــي  ــه الســامية الت ــق أهداف ــه نحــو حتقي ــة درب تســتطيع حجــز اإلنســان عــن مواصل

تقــع يف طريــق وصولــه إىل غايتــه الكــربى يف هــذا العــامل.
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أهم ثـمرات اهلّمة العالية ومواصفات أصحابها 

لعلــو اهلّمــة واحلاســة املشــتعلة ثــار كبــرة ومعطيــات عظيمــة وآثــار عميقــة 
ــه إىل النفــوس مــن خصائــص  ــرز ثارهــا وأهــم مــا تضفي ــة، وأب يف النفــس البرشي
ــلوكيات  ــق يف س ــة وأل ــها بصــدق ورصاح ــن نفس ــح ع ــات ُتفص ــات وس وصف
وأفعــال وأقــوال أصحاهبــا، ومــن هــذه الصفــات كــا ذكرهــا مــن كان مفتــاح 
ــا  ــّرف عليه ــاعن وراء التع ــن الس ــر م ــد كث ــة عن ــخصيته املبارك ــى ش ــّرف ع التع
ــان وبأعــى مســتوياهتا  ــان(، فاحلاســة والعرف ــزود منهــا هــو )احلامســة والعرف والت
املمكنــة مــأت أرجــاء النفــس اإلنســانية الكــربى ألمــر املؤمنن عيل بــن أيب طالب 
)عليــه الســالم(، ومهــا مفتــاح شــخصيته املباركــة، وهــو مفتــاح واحــد ال مفتاحــن 
مســتقلن- كــا  قــد ُيتصــور - لوثاقــة االرتبــاط بينهــا. فــال محاســة حقيقيــة بــدون 
عرفــان حقيقــي وال عرفــان حقيقــي دون محاســة حقيقيــة، إذ ال بينونــة وال فصــل 
ــاىل،  ــده اهلل تع ــو مايري ــديد نح ــام والش ــه الت ــي التوّج ــا، فكــا أّن احلامســة تعن بينه
ذلــك التوّجــه الواعــي نحــو ) اآلخــرة ( ونحــو معــايل األمــور وأرشافهــا، والتحــرر 
ــو   ــز نح ــداد املركـّ ــة، واإلنش ــة الرخيص ــع الفاني ــة واملت ــب الدنيوي ــع املطال ــن مجي م
حتصيــل مــا عنــد اهلل تعــاىل، وعــدم رؤيــة غايــة تســتحق بــذل الغــايل والنفيــس يف 
ســبيل الوصــول اليهــا مــن أجــل لقــاء اهلل تعــاىل والفــوز برضوانــه األكــرب. كذلــك 
ــم واحليــاة والقــدرة،  ــز العل ــو مرك ــتمر نح ــه الباطنــي املس ــو التوّج ــان  فه العرف
ومنبــع الرمحــة واملحّبــة  واللطــف والعطــاء الالمتناهــي، وجممــع كّل صفــات اجلال 
واجلــالل والكــال. وإرادة الوصــول إليــه ولقائــه، والتنّعــم بثمــرات  هــذا اللقــاء. 
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ــول إىل  ــس إاّل بالوص ــه نف ــكن ل ــاٌل، وال تس ــه ب ــدأ ل ــارف ال هي ــد أّن الع ــذا جت ول
غايتــه، مهــا كان طريــق الوصــول صعبــًا ومليئــًا بالعقبــات والتحديــات، فحرقــة 
نفســه ال تــزول وال هتــدأ، وشــعلتها ال تفــرت وال ختمــد بغــر هــذا اللقــاء،  كــا يشــر 
إىل هــذه احلقيقــة صاحــب احلاســة التــي مل هتــدأ أبــدًا ورمــز العرفــان األصيــل عــيل 

بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( بقولــه: 

       »مل تسكن حرقة احلرمان حتى يتحّقق الوجدان«))(.

أهّم صفات أصحاب اهلمم العالية كما حيّددها علي )عليه السالم(  

احللم واألناة:  . 1

يقول اإلمام عيل )عليه السالم(:

»احللم واألناة توأمان يتبعهام علو الّمة«)2( 

ــر عــى النفــس  ــاة وأثرمهــا النفــي اإلجيــايب الكب ــة احللــم واألن وتكمــن أمهي
ــدة ً   ــات فائ ــة أعظــم الفعالي ــالزم ملارس ــي ال ــو النف ــران اجل ــا يوف ــة يف أهن البرشي
ونفعــًا لإلنســان، وهــي عــادة ) التأّمــل والتفّكــر (، التــي ال يمكــن أن تــُـوجد إاّل يف 
ظــل أجــواء االســرتخاء النفــي التــاّم الــذي هُييئــه ) احللــم (  وتوأمــه  مــن حيــث 
ــه الســالم(  ــام احلســن )علي ــه اإلم ــذي يصف ــم  ال ــاة (، احلل ــر ) األن الطبيعــة واألث

ــه: »كظــم الغيــض وِملــك النفــس«)3(            بإّن

))( الغرر والدرر / 64.
))( هنج البالغة / احلكمة 460 .

)3( بحار األنوار: 78/ )0)/ ).
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وهو الوليد الرشعي لوفرة العقل؛ يقول اإلمام عيل )عليه السالم(:
»بوفور العقل يتوفر احللم«))(.

والثمرة الطيبة للعلم 
»عليك باحللم فإّنه ثمرة العلم«)2(.

ــى  ــن كان ع ــره، وم ــن أم ــرٍة م ــى بص ــان ع ــالن اإلنس ــر جيع ــل والتفّك فالتأّم
بصــرة مــن أمــره ومعرفــةً  بدربــه انفتحــت أمامه ســبل اخلــر والتكامــل والصالح، 
ــر، وكان  ــل والتفّك ــو ال التأّم ــف ل ــن لتنكش ــدة مل تك ــق جدي ــه حقائ ــفت ل وانكش
أعــرف النــاس بالطــرق الصحيحــة التــي جيــب أن يســلكها بعــد أن يســتجمع 
طاقاتــه وحيّفــز إمكاناتــه وقدراتــه الكامنــة ويســتثمر مواهبــه الداخليــة أكمــل 

ــامل.  ــذا الع ــوده يف ه ــن وج ــربى م ــه الك ــه إىل غايت ــتثار إليصال ــل اس وأفض

ــان  ــي لإلنس ــو النف ــان اجل ــذان هُييئ ــاة، الل ــم واألن ــج للحل ــة املنت ــو اهلّم فعل
ــًا وإشــعاالً  ــاح البصــرة مــن أعظــم املفاتيــح وأكثرهــا إهلاب ــل والتفّكــر وانفت للتأّم
حلاســة اإلنســان وشــّد عزمــه وتقويــة إرادتــه نحــو حركــٍة إنســانيٍة واعيــٍة ال 
تفــرت وال هتــدأ دون وصــول اإلنســان إىل أهدافــه وغايتــه. وهــي الدافــع األول 
واملؤّثــر األكــرب يف توجيــه دفـّــة النفــس البرشيــة نحــو االســتقرار يف أرض األفــكار 
واالعتقــادات والقيــم والعــادات اإلجيابيــة. وأن ال يـُــقبل عنهــا عوضــًا وبــدالً مهــا 
ُعرضــت عليــه أو َعَرَضــْت لــه املطالــب الدنيويــة التي تبقــى رخيصــة ووضيعة وإن 

))( الغرر والدرر: 74)4
))( الغرر والدرر: 6084
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ُعظمــت ومهــا حــاول أهــل الدنيــا تعظيمهــا وتزويــق وتلميــع وزخرفــة صورهتــا.  

الشجاعة: . 2

وفيها يقول )عليه السالم(: 

»شجاعة الرجل عىل قدر مهته«)1(   

وأروع وأعظــم صــور الشــجاعة هــي الشــجاعة يف ميــدان الــراع الداخــيل، 
ــع  ــل والدواف ــا العق ــي يمثله ــة الت ــس البرشي ــّرة يف النف ــوى اخل ــن الق ــراع ب ال
احلقيقيــة، يقابلهــا القــوى الرشيــرة يف هــذه النفــس ممثلــة بالنفــس األّمــارة بالســوء 

ــه الســالم(: ــذا يقــول اإلمــام عــيل )علي ــة؛ ول ودوافعهــا الومهي
  »أقوى الناس أعظمهم سلطانًا عىل نفسه«)2(

ــس  ــجاعًة تعك ــجاعًا ش ــن كان ش ــف م ــو حلي ــدان ه ــذا املي ــار يف ه فاالنتص
قــدر مهتــه العاليــة ومحاســته الشــديدة التــي تشــده إىل حماربــة مــا هــو ومهــي وزائــل 

ــة والــرش والفســاد. ــج للرذيل ومنت

واملظهــر اآلخــر مــن مظاهــر الشــجاعة، الــذي يكــون وليــدًا لعلــو اهلّمــة 
ــرارات  ــاذ الق ــى اخت ــرة ع ــدرة الكب ــو الق ــرأي ه ــر وال ــدان الفك ــجاعة يف مي والش
الصائبــة يف اللحظــات العصيبــة واملفاصــل احلياتيــة الضاغطــة التــي حتتــاج إىل 
ــة  ــاة اإلنســانية الطيب ــة للحي ــر يف رســم صــورٍة مرشق ــراٍر شــجاٍع ومصــري مؤث ق
ــاء  ــكام الس ــام بأح ــزام الت ــرار االلت ــو ق ــان وه ــاة اإلنس ــرارات يف حي ــم الق كأعظ

))( الغرر والدرر / 7850
))( الغرر والدرر / 88)3
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وتعاليــم األنبيــاء واملعصومــن )عليهــم الســالم( ووصاياهــم. والســعي الصــادق 
واجلــاد نحــو حتقيــق الغايــة مــن وجــود اإلنســان يف هــذه احليــاة وهــي الفــوز 
ــع  ــن أن يقط ــرة ال يمك ــرارات الكب ــذه الق ــل ه ــاىل، ومث ــوان اهلل تع ــرب برض األك
هبــا وأن يلتــزم بمضامينهــا إاًل مــن كان عــى ثقــة تامــٍة بقدراتــه وإمكاناتــه الفكريــة 
والعلميــة، التــي تعكــس بشــكٍل واضــٍح علــّو مّهتــه وطاقتــه الفكريــة العاليــة 
ــوس  ــة والنف ــول احلصيف ــاب العق ــا ااّل أصح ــي ال يمتلكه ــرة الت ــجاعته الكب وش

ــه:  ــالم( بقول ــه الس ــيل )علي ــام ع ــك االم ــرر  ذل ــا يق ــة؛ ك املتأّمل
»ال أشجع من لبيب«)1(.

الكرم:. 3

ويف ذلك يقول أمر املؤمنن )عليه السالم(:

»الكرم نتيجة علو الّمة«)2(.

والكــرم يرتبــط ارتباطــا وثيقــًا بالشــجاع؛ حتــى عــّد عــيل )عليــه الســالم( أّن 
مــن كان أكثــر كرمــًا وأكــرب عطــاًء هــو أشــجع النــاس يف قولــه )عليــه الســالم(:

»أشجع الناس أسخاهم«)3(.

ــة مدفوعــون بحــاس شــديد نحــو العطــاء وإيصــال  فأصحــاب اهلمــم العالي
النفــع واخلــر لآلخريــن. ولــذا فهــم يعــدون مــن أكثــر النــاس انســانية ً لتمتعهــم 

))( الغرر والدرر / )059)
))( الغرر والدرر / 477)
)3( الغرر والدرر / 899)



102

... سيكولوجية الصورة الذاتية...

بأســمى القيــّـم اإلنســانية وأعالهــا و)هــي قيمــة  ايصــال النفــع واخلــر لآلخريــن(. 
و لّشــدة تركيــز هــذه القيمــة يف نفوســهم جتــد أن مســتويات الطاقة العطائيــة عندهم 
تبقــى دائــًا يف أعــى مســتوياهتا، فهــم ال يملــون وال يكلــون وال يتذمــرون وال جتف 
ينابيــع العطــاء والكــرم يف نفوســهم ألهنــا مّتصلــة بنبــع العطــاء واخلــر الالمتناهــي. 
هــذا االتصــال هــو الــذي ُيبقــي حــرارة اإلحســاس والشــعور باآلخريــن مرتفعــة 
دائــًا يف نفوســهم، ولــذا تراهــم دائــًا عــى أهبــة االســتعداد – وبأعــى مســتويات 
األرحييــة والصــدق – ملــد يــّد العــون لآلخريــن وإغاثتهــم ماديــًا ومعنويــًا وعلميــًا 
وفكريــًا ومعرفيــًا، حّتــى يصــل  العطــاء  إىل أعــى درجاتــه وأســمى مســتوياته 
حــن جيــود املــرء بنفســه العزيــزة الكريمــة ألجــل إحيــاء نفــوس اآلخريــن  بعــد أن 
شــارفت عــى  اهلــالك والســقوط يف مهــاوي الكفر واالنحــراف والرذيلة والفســاد. 
كــا فعــل اإلمــام احلســن )عليــه الســالم(  أبــّـان هنضتــه املباركــة يف كربالء الشــهادة 
واجلــود والعطــاء، وبــذل نفســه الرشيفــة قربانــًا  لرّبه،فــكان قــدوًة وأنموذجــًا فريدًا 
ُيشــعل بمواقفــه املتأّلقــة محاســة أصحــاب النفــوس الكبــرة واهلّمــم العاليــة. تلــك 
النفــوس التــي ال يمكــن للتعــب وامللــل واليــأس والقنــوط واالرهــاق والفتــور أن 
ــى  تصــل إىل مركــز الســعادة  ــى الســكون واهلــدوء حت ــي تأب يطاهلــا، النفــوس  الت
ــي  ــة، الت ــة اإلهلي ــة ذات الصبغ ــم احلقيقي ــي ذواهت ــة، وه ــة الواقعي ــة واجلن احلقيقي
متنحهــم الســعادة والرضــا، ومتدهــم باألمــل املســتمر إلمــكان الوصــول إىل الرضــا 
ــى  ــول ع ــايل احلص ــذوات، وبالت ــذه ال ــي هل ــرتام احلقيق ــر واالح ــي، والتقدي اإلهل

أعــى مســتويات تقديــر الــذات))(.

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

ــٍة   ــة بكلم ــدين اهلّم ــفول وت ــر س ــالم( مظاه ــه الس ــيل )علي ــام ع ــص اإلم ُيلّخ
واحــدٍة جامعــة تنطــوي حتتهــا مجيــع املظاهــر الســلبية لســفول اهلّمــة وضعــف 

ــه:  ــة بقول احلاس
»من صُغرت مّهته َبطلت فضيلته«))(

الفســاد واالنحــراف األخالقــي  أّن مظاهــر  يقــّرر  الســالم(  فعــيل )عليــه 
ــزه وتفــّرده عــى باقــي  والفكــري والســلوكي التــي ُتذهــب بفضيلــة اإلنســان ومتّي

ويف حلظــات ازدحــام ذاكــريت بصــور احللــم والشــجاعة واالبــاء والشــهادة والفــداء والعشــق 
ــل  والعطــاء يف واقعــة الطــف التــي تضيــق عــن اســتيعاب صورهــا املرشقــة كل  اآلهلــي والنب
ــّوع  ــا وتن ــا وتفّرده ــعتها وعمقه ــا وس ــة لعظمته ــرة البرشي ــا كل ذاك ــق عنه ــل تضي ــرة، ب ذاك
ــى  ــاس، و ع ــل العب ــى أيب الفض ــن، وع ــى احلس ــالم ع ــا، فالس ــود فيه ــاء واجل ــر العط مظاه
أوالد احلســن، و عــى أصحــاب احلســن الذيــن بذلــوا مهجــم دون احلســن )عليــه الســالم(.

))(  الغرر والدرر / 9)80 .
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ــة  ــانية معلول ــوخ اإلنس ــة وممس ــّوه اهلوي ــرشي مش ــن ب ــه إىل كائ ــات، وحتيل املخلوق
لســفول اهلّمــة. هــذه املظاهــر التــي جيمعهــا عنــوان )الرذيلــة(. الرذيلــة عى مســتوى 
ــج  ــل، وهــو املنت الفكــر والســلوك، فانحــراف الفكــر وفســاده هومــن أرذل الرذائ
ــال  ــر اجل ــإّن مظاه ــال ف ــك احل ــة، وكذل ــٍة خارجي ــلوكيٍة وأخالقي ــة س ــكّل رذيل ل
والكــال واحلســن،  ومــكارم األفعــال وحماســن الصفــات منشــؤها ومبدؤهــا 
ــه  ــذي يصفــه اإلمــام عــيل )علي ــم ال ــة الفكــر والعل حســن ومجــال وكــال و فضيل

ــه:     ــع بقول ــف رائ ــالم( بوص الس

»غاية الفضائل العلم«)1(.

إلّن الفضائــل مجيعهــا تقــف وتنتهــي عنــد العلــم، ومــا نعنيــه بالعلــم هــو ليــس 
كّل علــم، بــل خصــوص العلــم الــذي ينتهــي إىل املعرفــة. فهــذا العلــم هــو مصــدر 

كل الفضائــل والكــاالت النفســية والســلوكية مجيعهــا. 

فبالعلم تكون العادة  عادًة إجيابية واعية.

وبالعلم ندرك حسن ومجال الكرم والشجاعة.

وبالعلم نرتّفع عن جمازاة اآلخرين بالسوء.

وبالعلم نتحّى باإلنصاف. 

وبالعلم نحفظ ألسنتنا.

وبالعلم ندرك أّن اإلحسان أفضل الفضائل.

))( الغرر والدرر / 6379
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وبالعلم نملك أنفسنا عند الغضب. 

وبالعلم نميت شهواتنا غر املنضبطة، ونقمع أهواء أنفسنا املنحرفة. 

وهكــذا بقيــة الفضائــل والكــاالت التــي يذكرهــا اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( 
يف كلاتــه حتــت عنــوان )الفضيلــة()1(.  

* هذه أهم مظاهر سفول الّمة. 

* أّما مواصفات أصحاهبا:

فهــي – أيضــًا – ممّــا خيتزلــه اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( بكلمــٍة واحــدٍة 
جامعــة، ُتعــّد مبــدًأ لــكّل الصفــات النفســية والســلوكية الســلبية ألصحــاب اهلّمــم 

ــالم(:            ــه الس ــه )علي ــي قول ــة، وه املتدني
»ال مّهة مَلهني«)2(

ــى  ــالم( ع ــه الس ــيل )علي ــام ع ــه اإلم ــذي ُيطلق ــف ال ــو الوص ــن ( ه فـــ ) امَله
أصحــاب الدنيــا، وعــيل )عليــه الســالم( عندمــا ينفــي جنــس اهلّمــة بـــ )ال( النافيــة 
للجنــس فإّنــه يؤّكــد عــى حقيقــة مهمــة وهــي: أّن )امَلهــن( ال يمتلك حتــى أضعف 
مراتــب  )اهلّمــة( إلّن نفــي جنســها يســتلزم نفيهــا بجميــع مراتبهــا ودرجاهتــا 

ومســتوياهتا، فــا هــي صفــة هــذا )امَلهــن(؟ 

))( هنــج البالغــة  / اخلطبــة 93)، الغرر والــدرر )5)9)، 6559، 39)5، 8907، 79)7، 
)5(37 ،(06(5 ،4899 ،805

))(  بحار األنوار: 78/ 0)/ 67
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) امَلهني (: هو من هانت عليه نفسه.

وال هتــون النفــس عــى صاحبهــا إاّل إذا كان هــذا الصاحــب جاهــاّل بقدراهتــا 
وإمكاناهتــا ومواهبهــا اإلهليــة العظيمــة، جاهــاًل بقيمتهــا وقدرهــا عنــد بارئهــا 
ــا  ــا وانجذاهب ــبب انقياده ــك بس ــه،و ذل ــي خملوقات ــى باق ــا ع ــا ومّيزه ــذي فّضله ال
واجّتاههــا إىل مــا يلبــي مطالبهــا وُيشــبع رغباهتــا الالمتناهيــة، حتــى لــو كانــت هــذه 
املطالــب والرغبــات غــر مرشوعــة وخمالفــٍة لقيــم الســاء واألرض،  وكانــت 

ــة هلــا. ــة واقعي ــة وال قيم ــة وزائل ــاٍت ومهي ــًا ورغب مطالب

فامَلهــن هــو ذليــل النفــس ذو صــورٍة ذاتيــٍة ســلبيٍة، وصاحــب أدنــى درجــات 
ــن  ــف ُيمك ــح وص ــإّن أوض ــا ف ــرف بأضداده ــياء ُتع ــذايت.  وإلّن األش ــر ال التقدي
ــه  ــذي يصف ــس(، ال ــم النف ــو )كري ــّده وه ــة ض ــد معرف ــن بع ــن يتب ــاءه للَمه اعط
ــة  ــة يمكــن بمعرفتهــا معرف ــه الســالم(  بأوصــاف واضحــة جلي اإلمــام عــيل )علي
ضــّده )َمهــني النفــس (  بنفــس درجــة الوضــوح واجلــالء، وهــذه األوصــاف هــي: 

»من َكُرمت عليه نفسه مل هينها باملعصية«)1(.

»من َكُرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته«)2(.

»من َكُرمت نفسه صُغرت الدنيا يف عينيه«)3(.

وألمهيــة هــذه الصفــة ودورهــا الكبر واملحــوري يف رفع مســتوى تقدير الذات 

))( الغرر والدرر / 8730 
))( الغرر والدرر / )877

)3( املصدر السابق 
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ــوص  ــًا، وباخلص ــعًا وخاّص ــًا واس ــا اهتام ــاء وأولته ــع   الس ــا رشائ ــزت  عليه رّك
خامتــة هــذه الرشائــع وأكملهــا التــي أّكــدت عــى مســألة)  الكرامــة اإلنســانية ( و 
) عــّزة النفــس (. هــذا االهتــام الواســع واملرّكــز انعكــس حتــى عــى الترشيعــات 
واألحــكام التــي أولتهــا عنايــة فائقــة؛ فكانــت هنــاك أحــكام خاّصة يف مــوارد كثرة 
اهلــدف منهــا صيانــة كرامــة اإلنســان واحلفــاظ عــى عــّزة نفســه وصورتــه الذاتيــة 
ــر الــذات، أو  ــة ونقــص تقدي وتقديــره هلــا، وضــان عــدم وقوعــه يف الذلــة واملهان
اســتلزم احلكــم الرشعــي ايقاعــه يف ذلــك، فحّرمــت عــى الفــرد املســلم تعريــض 

 .(((.....ــا َبنـِـي آَدَم ْمنَ نفســه للذلــة واملهانــة بعــد أن كّرمــه اهلل:  َوَلَقــْد َكرَّ

ــانية،  ــة اإلنس ــن اخللق ــزءًا م ــرشف ج ــة وال ــزة والكرام ــل الع ــاىل جع ــاهلل تع ف
ــربى، وأن ال  ــة الك ــة اإلهلي ــذه النعم ــى ه ــاظ ع ــان احلف ــن اإلنس ــي م ــذا يقت وه
ــو  ــون ه ــه أن يك ــل علي ــة، ب ــه الومهي ــه ودوافع ــهوات نفس ــام ش ــب أم ــر وُيغل ُيقه
القاهــر هلــا واملســّر هلــا بالوجهــة التــي حيكمهــا العقــل والتوّجــه نحوهــا. وقــد بــّن 

ــنن واآلداب.  ــكام والس ــه لأح ــا يف ترشيعات ــدس كيفياهت ــارع املق الش

فاإلنســان صاحــب العــزة والكرامــة، وصاحــب التقديــر العــايل لذاتــه يكــون 
أقــرب إىل رّبــه وإىل نفســه مــن غــره، ألّن شــعوره هــذا يدعــوه لاللتفــات والتوّجــه 
الدائــم إىل ذاتــه وحقيقتــه اإلنســانية. ومــن كان كذلــك يكــون قــد وضــع أقدامــه 
ــيل،  ــي والعق ــل النف ــّلم التكام ــن ُس ــوة األوىل   م ــى اخلط ــة  ع ــة واملعرفي الفكري
الــذي ينتهــي بدرجــاٍت عاليــٍة مــن معرفــة النفــس ومعرفــة اهلل تعــاىل، ومســتوياٍت 

عاليــٍة مــن تقديــر الــذات.  

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

ــي . ) ــة ه ــتوى احلاس ــع مس ــة ورف ــز اهلّم ــوات حتفي ــن خط ــوة األوىل م اخلط
اعــرتاف اإلنســان بضعــف مّهتــه عــن املســتوى الــذي يتناســب مــع أمّهيــة 
اإلنســان وحموريتــه يف عــامل الوجــود وِعظــم مســؤولياته املتناســبة مــع هــذه 
ــة  ــة واحلاس ــتوى اهلّم ــع مس ــى يف رف ــم اخلط ــوة أه ــذه اخلط ــة، وه األمهي
ــتوى  ــع مس ــرضورة رف ــاد ب ــا لالعتق ــر وهتيئه ــس والفك ــد النف ــا تع ألهّن
ــًا بالدعــاء  اهلّمــة واحلاســة، بعــد التســليم بإمــكان هــذه العمليــة مصحوب
الصــادق و االلتجــاء إىل اهلل تعــاىل وطلــب العــون والتوفيــق والســداد 

ــة. إلمتــام هــذه العملي

وبالقــدرات . ) واحلاســة،  اهلّمــة  مســتوى  رفــع  بإمكانيــة  التاّمــة  الثقــة 
واالخفاقــات  اهلزائــم  إىل  االلتفــات   عــدم  و  احلاليــة،  واالمكانــات 
الســابقة أو االستســالم لضغوطاهتــا النفســية وعــدم تذّكــر مــا ُأحيــط هبــا 
مــن انتقــادات مــن األهــل واألقــارب واألصحــاب وزمــالء العمــل. ألّن 
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النظــر إىل الــوراء والشــك يف القــدرات واالمكانــات بفعــل انتقــادات 
وكلــات اآلخريــن مــن أســباب التعّثــر يف طريــق تنميــة اهلّمــة واحلاســة. 

اإلفــادة مــن األخطــاء والتجــارب واالخفاقــات الســلبية، واقنــاع النفــس . 3
ــابقة،  ــربات س ــارب وخ ــي جت ــا ه ــايض وإن ــٌل يف امل ــة فش ــس ثم ــأّن لي ب
ودوام النظــر ومــا فيــه مــن آفــاق رحبــة وفــرص جديــدة تســتحق التوّجــه 

ــة. ــة ومحاســة عالي نحوهــا هبّم

التنافــس بــن الشــخص ومّهتــه، وذلــك بــأن حُيّمــل اإلنســان نفســه أعبــاًء . 4
ــه فعــل  ــرة و ُيلزمهــا الوصــول اليهــا، وهــذا األمــر ل ــًا كب وآمــاالً وأهداف
ــات إىل  ــّدي يف نفســه، مــع االلتف ــة والتح ــذوة احلاس ــاد ج ــحر يف إيق الس
أن ال تكــون هــذه اآلمــال واألهــداف ممــا ال تســعه قــدرة النفــس البرشيــة 

ــاط. ــة إىل إحب ــة واحلاس ــت اهلّم ــا وااّل انقلب وطاقاهت

املعنويــة . 5 الكــاالت  مــن  املزيــد  لتحصيــل  والــدؤوب  اجلــاد  الســعي 
واملعرفيــة، واعــداد عــّدة حتصيــل العلــوم واملعــارف املختلفــة، خصوصــًا 
ــا و  ــا يتبعه ــة وم ــادات احلقـّ ــا االعتق ــة وأوهل ــور الرشعي ــق باألم ــا يتعل في
يتعلـّــق هبــا مــن أحــكام رشعيــة وأمور احلــالل واحلــرام والســنن واآلداب.  
ــل  ــرة؛ ب ــب اآلخ ــال طل ــط يف ح ــس فق ــه لي ــّد من ــم رضوري وال ُب فالعل
حتــى يف طلــب الدنيــا التــي ال تتعــارض مــع األخــرة، وإمهــال هــذا األمــر 
ســيقلب اهلّمــة  و احلاســة التــي جيــب أن تكــون عــن وعــي وإدراك إىل مّهــة 
ــن  ــن الذي ــا م ــيكون صاحبه ــة، وس ــر واعي ــعورة وغ ــفى مس ــة س ومحاس
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ــم حُيســنون صنعــًا وهــو  ــا وهــم حيســبون أهنّ ــاة الدني ضــّل ســعيهم يف احلي
ــاء اجلنــس البــرشي. حــال كثــر مــن أبن

التيّقــظ واحلــذر الدائــم مــن اإلصابــة بحالــة فتــور وتشــظي  اهلّمــة  وتبــّدد . 6
وتبعثــر احلاســة، وســببها عــدم وضــوح األهــداف و الغايــات التــي جيــب 
توجيــه اهلّمــة واحلاســة نحــو الوصــول إليهــا  وحتقيقهــا،  فــإّن عــدم 
ــؤدي إىل  ــة املســتقبلية غــر واضحــة ممــا ي وضــوح األهــداف جتعــل الرؤي

ــات. ــدرات واالمكان ــّدد الق ــود وتب ــاع اجله ــوائية وضي ــط والعش التخبُّ

مرافقــة ومصاحبــة أصحــاب اهلّمــم العاليــة واحلاســة املشــتعلة مــن الذيــن . 7
صُغــرت الدنيــا يف أعينهــم وعُظــم طلــب مــا عنــد اهلل يف نفوســهم، وهــذه 
ــك بقــراءة  ــاء ومــع األمــوات، وذل ــة تكــون مــع األحي ــة واملصاحب املرافق
ــرة  ــازات كب ــال وإنج ــن أع ــه م ــوا ب ــا قام ــى م ــالع  ع ــرهتم،  واالط س
ــة  ــوة حتفيزي ــر ق ــو مّهمهــم وشــدة محاســتهم، وهلــذا األم تكشــف عــن عل
ــع  ــه وترف ــرة ُتلهــب محاســة اإلنســان وتشــد مــن عزمــه وتقــّوي إرادت كب
قدرتــه واســتعداده إىل مســتويات عاليــة؛ وذلــك ألّن احلاســة كــا يقولون: 
) ُمعديــة (، والعــدوى مــن أصحــاب اهلّمــم العاليــة واحلاســة املشــتعلة إذا 
مــا قــّرر 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. فاحلاســة ُمعديــة وهلــا القــدرة عــى الرسايــة واالنتقــال يف 

كل تفاصيــل ومفاصــل حيــاة اإلنســان.
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ــذ . 8 ــر، واألخ ــرص اخل ــام ف ــل، واغتن ــة والكس ــة والدع ــاة الراح ــرك حي ت
بزمــام املبــادرة، والتحــّرك النشــط والفعــال إلنجــاز األعــال املوصلــة إىل 

ــات. ــًة تراعــي األولوي ــد جدولتهــا جدول األهــداف بع

طلــب معــايل األمــور وأرشافهــا، واالبتعــاد واهلــروب مــن سفاســفها، و  . 9
) املعــايل (   هــي كّل مــا يؤثــر تأثــرًا إجيابيــًا عــى النفــس البرشيــة. ويظهــر 
ــة   ــي تكــون إجيابي ــة الت ــًا يف ســلوكيات اإلنســان اخلارجي ــر جلي هــذا التأث
ــا  ــا واآلخــرة.  و ) السفاســف ( هــي م وتقــوده إىل مصــٍر إجيــايب يف الدني
ليــس هلــا هــذا التأثــر، أو أهّنــا تؤثــر ســلبًا وإن كانــت مباحــة وغــر حمرمــة 
ــر  ــع فتؤث رشعــًا – مــن حيــث هــي هــي –، إاّل إّن آثارهــا ترتاكــم وتتجّم
بالنتيجــة أثــرًا ال يريــده اهلل تعــاىل لإلنســان، ألّن هــذه السفاســف تــؤّدي إىل 
تضييــع الكثــر مــن فــرص اخلــر التــي هيدهيــا اهلل تعــاىل لإلنســان مــن أجــل 
تطويــر ذاتــه وحتســن شــكل ونوعيــة حياتــه؛ يقــول بــروس بارتون:)أحيانًا 
ــر األمــور..  ــي تتمّخــض عــن صغائ ــل العواقــب العظيمــة الت ــا أتأّم عندم

أميــل إىل التفكــري أّنــه ال وجــود لصغائــر األمــور (.  

ــه  ــة مّهت ــي جيــب عــى كل ســاٍع نحــو تنمي ــة هــذه السفاســف الت * ومــن أمثل
ــي:  ــا ه ــد عنه ــته أن يبتع ــة محاس ــع درج ورف

ــًا، أو . ) ــوب رشع ــدف مطل ــاء دون ه ــارب واألصدق ــارات لأق ــرة الزي كث
ــل إّن  ــس؛ ب ــى النف ــايب ع ــر إجي ــدة أو أث ــوي ذو فائ ــدف دني ــى دون ه حت
ــن  ــارات م ــذه  الزي ــل ه ــات يف مث ــث ونقاش ــن أحادي ــدور م ــا ي ــب م غال
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األحاديــث املكــررة عــرشات املــرات والنقاشــات املســتهلكة التــي ال ثمــرة 
فيهــا.

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

أنفســهم يف هــذا العــامل الضيــق.

اإلنشــداد للقنــوات الفضائيــة، ومتابعــة الربامــج التلفزيونية واملسلســالت . 3
واألفــالم الســينائية غــر املفيــدة طيلــة ســاعات اليــوم أو أغلبهــا.

االنشــغال وتضييــع الوقــت يف احلديــث والنقــاش حــول أمــور ومواضيــع . 4
ال تســتحق النقــاش وتضييــع الوقــت عليهــا، كاحلديث عن آخــر صيحات 
الشــعر،  الســيارات وترسحيــات  املوضــة واألزيــاء، وآخــر موديــالت 
ــن يف  ــن املحرتف ــاالت لالعب ــر االنتق ــن وآخ ــن والرياضي ــار الفنان وأخب
األنديــة العامليــة ومقــدار عقودهــم، وغرهــا مــن التفاهــات التــي ال طائــل 

مــن ورائهــا. 

كثــرة التمّتــع باملباحــات، بدعــوى الرتويــح عــن النفــس، كالســفر إىل . 5
وحدائــق  األلعــاب  ومــدن  املتنزهــات  وارتيــاد  الســياحية،  األماكــن 
احليــوان، والتســّكع يف الشــوارع التجاريــة و)مقاهــي الكــويف شــوب، 
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البليــارد(. ألعــاب  الرتفيهيــة، صــاالت  النــوادي  املــوالت، 

نفســه 6.  املوظــف  تكليــف  أو  بالتجــارة  األمــوال  حتصيــل  يف  االهنــاك   
بعملن)صباحــي ومســائي( بدعــوى حتســن أحوالــه املعيشــية والتوســعة 
عــى العيــال ثــم ينقلــب األمــر إىل عــادة وطلــب حمــض للدنيــا وإغراءاهتــا 

ــة. املادي

*  يقــول املتخّصــص واخلبــر العاملــي يف فــن التحفيــز الدكتور )مارديــن ())( يف 
معــرض كالمــه عــن الناجحــن الذيــن يســتثمرون كّل 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 
ــالك  ــة امت ــم لكيفي ــبب جهله ــتغالهلا بس ــنوا اس ــا ومل حيس ــي ضيعوه ــرة الت والكث

مفاتيــح هــذه املهــارة: 

ــات  ــات وقراض ــه نحات ــط ب ــباك يلتق ــن الش ــوع م ــه ن ــح لدي ــل ناج ) كّل رج
الزمــان، ونعنــي هبــا فضــالت األيــام واألجــزاء الصغــرية مــن الســاعات ممــا يكنســه 
معظــم النــاس بــني مهمــالت احليــاة، وأّن الرجــل الــذي يّدخــر كّل الدقائــق املفردة، 
وأنصــاف الســاعات، واألعيــاد غــري املنتظــرة، والفســحات التــي بــني وقــٍت وآخــر، 
والفــرتات التــي تنقــي يف انتظــار أشــخاص يتأخــرون عــن مواعيــد مرضوبــة لــم، 
ويســتعمل كّل هــذه األوقــات، ويفيــد منهــا ليــأيت بنتائــج باهــرة يدهــش لــا الذيــن 

مل يفطنــوا إىل هــذا الــّر العظيــم الشــأن(.  

))(  سبيلك إىل النجاح / 56





احملتويات
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احملتويات

مقدمة املؤسـسة:  -----------------------------------------7

9--------------------------------------------- تصديــر: 

(3------------------------------------------ البــدء:  قبــل 

(6--------------------------------------- االنطــالق:  نقطــة 

ــد:  ----------------------------------------------8) متهي

(8---------------------------------------- نبــدأ؟  ايــن  مــن 

ســيكولوجية الصورة الذاتيــة:  ---------------------------------)3

من أنا:  ----------------------------------------------34

تنبيه:  -----------------------------------------------37

ــذايت: -----------------------------------------40 ــر ال التقدي

أهــم نظريــات علــاء النفــس عــن تقديــر الــذات ---------------------40

معنى تقديــر الــذات ---------------------------------------)4

ــا --------------------------------44 ــذات بمعرفته ــر ال ــة تقدي عالق

ــذات -----------------------------46 ــر ال ــة ارتفــاع مســتوى تقدي أمهي

أهــم مواصفــات املقدريــن لذاهتــم -------------------------------47

اعــرف قيمــة وقــدر نفســك بنفســك ------------------------------)5

53------------------------------------------ ضــوء  نقطــة 
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55------------------- الــذات  تقديــر  بمســتوى  اإلنســاين  الســلوك  عالقــة 

تبادليــة العالقــة بــن التقديــر الــذايت ونظــام االعتقــاد الشــخيص ------------57

ــذات -------------------------58 ــر ال ــار الســلبية لضعــف تقدي أهــم اآلث

أهــم الصفــات النفســية والســلوكية ألصحــاب التقدير الــذايت املنخفــض ----------60

أوالً: مــا يتعلــق بـ)عالقــة اإلنســان بنفســه( -------------------------- 60

ــه( -------------------------- )6 ــًا: مــا يتعلــق بـ)عالقــة اإلنســان برب ثاني

ثالثًا:مــا يتعلــق بـ)عالقــة اإلنســان بغــره مــن أبنــاء جنســه( ----------------- )6 

طرائــق وآليات تنمية مســتوى تقدير الــذات ورفعهــا ---------------------64

64------------------------------- بنفســه:  اإلنســان  عالقــة  أوالً: 

66------------------------------- بربــه:  اإلنســان  عالقــة  ثانيــا: 

ثالثــًا: عالقــة اإلنســان بغــره مــن أبنــاء جنســه: ----------------------67

69------------------------------------ الــذايت  التقديــر  أقســام 

التقديــر الــذايت املكتســب -----------------------------------69

ــامل ------------------------------------69 ــذايت الش ــر ال  التقدي

ــن -------------------------------69 ــن التقديري ــايس ب ــرق األس الف

ــذات -------------------------------74 ــر ال ــي لتقدي ــاس احلقيق املقي

هتديــف اللذائــذ املعنويــة الومهيــة ------------------------------75

ــي ----------------------------------76 ــر االجتاع ــف التقدي هتدي

77---------------------------------- باألمهيــة  االعــرتاف  طلــب 

79---------------------------------------- اجلنــان  مفاتيــح 
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 80------------------------------ تعــاىل  اهلل  معرفــة  األول:  املفتــاح 

8(------------------------------- النفــس  معرفــة  الثــاين:  املفتــاح 

املفتــاح الثالــث: العلــم  -------------------------------------)8

ــتعلة ( ----------------------87 ــة املش ــة ) احلاس ــو اهلّم ــع: عل ــاح الراب املفت

مــن أيــن تــأيت اهلّمــة العاليــة واحلاســة املشــتعلة؟  ----------------------)9

9(-------------------------------------- الوهبيــة   اهلّمــة   -(

)- اهلّمــة الكســبية ---------------------------------------)9

قصــة ومغــزى ------------------------------------------93

ملــاذا يف علو اهلّمة مد وجــزر؟ ------------------------------------95

فلــاذا هــذا املــد واجلــزر يف مســتويات اهلمــة واحلاســة؟:  ----------------96

أهــم ثمــرات اهلّمــة العاليــة ومواصفــات اصحاهبــا --------------------97

اهــم مواصفــات اصحــاب اهلّمــم العاليــة كــا يذكرها عــيل )عليــه الســالم( ---------98

)- احللــم واالنــاة ---------------------------------------98 

)- الشــجاعة -----------------------------------------00)

(0(------------------------------------------ الكــرم   -3

أهــم مظاهر ســفول اهلّمــة ومواصفــات اصحاهبــا ----------------------03)

أهــم طــرق وآليــات تنميــة تقديــر الــذات ------------------------08)




