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ملف العدد

خاتم بن حسني

حبكم معرفتن�ا بأنفسنا، فإن بإمكانن�ا أن نقول إن النفس اإلنساني�ة 
تتحكم بها نوعان ِمن القوى، قًوى داخلية وقًوى خارجية، وهي – أي 
باإلنسان،  بدورها  تتحكم   – القوى  تلك  تأثري  تلّقيها  بعد  النفس 
الشر،  أو  اخلري  القبيح،  أو  اجلميل  الصواب،  أو  اخلطأ  لفعل  فتدفعه 
لصاحبه  فائدٍة  وذات  إجيابي�ًة  تصّنف  اليت  األفعال  ِمن  ذلك  غري  إىل 

وللمجتمع أو مضرًة به وبمجتمعه.

القوى الداخلية، إما ان تكون الدين، أو مجموعًة من الصفات اليت 
نسّميها عادًة بالفطرية والغريزية وهي صفاٌت إنساني�ٌة حيملها البشر 
األسوياء، أو كليهما، أي الدين والصفات اإلنساني�ة، وهذه قًوى حتّرك 

النفس وتؤّثر عليها ِمن الداخل.

القوى اخلارجية قد تكون قوة القانون أو األعراف أو التقاليد، سّمها 
أّنها قوٌة ال تنبع من  أّنن�ا متفقون حول املضمون، وهو  ما شئت، املهم 

داخل اإلنسان وإنما من خارجه، وأيًضا تتحكم بنفسه.

تتن�اوب القوة الداخلية والقوة اخلارجية على ضبط سلوك اإلنسان 
والتحكم به من خالل التأثري على نفسه، وحني تضعف سلطة قوٍة ما 
وينهار  الدول  تنهار  حني  فمثاًل،  مكانها،  األخرى  القوة  سلطة  تسد 
يف  نب�الغ  أحياًنا  وجتدنا  الناس،  نفوس  على  نعّول  جتدنا  القانون  معها 
وتصّرفاتهم  سلوكهم  يف  منّظمني  يظّلون  الذين  الناس  بعض  مدح 
قوٍة  عن  ناجٌت  ألّنه  الفعل  هذا  نمتدح  منهاًرا،  القانون  يكون  حني  حىت 
داخليٍة من عند اإلنسان، وحنن نعلم أّن نفس اإلنسان أّمارٌة باخلطأ، 
ٌم  ُمسلَّ هو  كما  ا،  حرًّ يكون  حني  شريرٍة  نزعة  ذو  الغالب  يف  واإلنسان 
ِمن خالل استقراء ما يف نفوسهم وأيًضا من خالل التجربة، فين�در أن 
جتد إنساًنا سنحت أمامه فرصة للخطأ والتمادي واحلرية ولم يطئ، 
وقانون  حساب  هناك  ليس  بأّنه  شعرت  إذا  ستخطئ  النفس  غالًبا 

ومساءلة، حىت قيل »َمن أمن العقوبة أساء األدب«.

مع أّنن�ا لو تتّبعنا املسار التارييخ للبشرية، سنجد أّن للدين 
سلوك  يف  املؤثرة  واخلارجية  الداخلية  القوى  كل  يف  سلطًة 
ويف  القانون  يف  أيًضا  يؤّثر  النفس،  يف  يؤثر  كما  ألّنه  اإلنسان، 
يف  وحضوًرا  راحئًة  له  وجتد  والتقاليد،  األعراف  ويف  الناس 
فقط  حتّدثن�ا  لو  أّنن�ا  إال  واخلارجية،  الداخلية  القوى  أغلبي�ة 
حصة  له  الدين  أّن  سنجد  النفس،  على  وسلطته  تأثريه  عن 
األسد ِمن السيطرة على النفس وهو أقوى وأكرث َمن يتحكم 

بها ويقودها.

لنأخذ أمثلًة واقعيًة تؤكد ضرورية وجود سلطة على النفس 
داخليًة وهي الدين، املثال األول سيكون عن الدور العام الذي 

قائد
 النفس البشرية
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ملف العددبقعة ضوء

على  السلطة  لهذه  ككل  املجتمع  يّص 
القانون،  ضعف  أو  انهيار  حلظة  يف  النفس 
اخلاص  الدور  عن  سيكون  الثاين  واملثال 
صغريًة  تفاصيل  يص  الذي   – والتفصيلي 
يف تعامالت شخصية – لهذه السلطة على 
وابتعاد  القانون  غياب  حلظة  يف  النفس 

تأثريه عن بعض تفاصيل احلياة.

املثال األول: الدور العام على النفس 
ُيعترَب عاملنا العريب واإلساليم اليوم أحوج 
النفس،  على  داخليٍة  سلطٍة  إىل  يكون  ما 
املؤثرة  اخلارجية  للقوة  انهياًرا  يشهد  ألنه 
وهي  املسلم  أو  العريب  اإلنسان  نفس  على 
للدول  انهياٍر  شبه  ظل  يف  القانون،  قوة 
واحلكومات، ويف ظل فوىض جزئي�ة وأخرى 
العريب واالساليم منذ  الواقع  نسبي�ة تسود 
أكرث  وتفاقمت   ،[00[ عام  العراق  احتالل 
بعد ما سيّم بالربيع العريب أوائل عام ]]0]. 
القانون، ال تبقى ِمن قوٍة قادرة  فحني ينهار 
على ضبط سلوك النفس إال قوة الدين ِمن 

حيث القدرة على التأثري.

الفاعل  هو  الدين  يكون  حني  ومنطقًيا، 
واملؤثر األقوى واألكرب واألقدر على النفس، 
عن  بمعزل   – منهج  إىل  يستن�د  أّنه  وخاصًة 
العامة  خطوطه  يف  منهٌج  هو   – التفاصيل 
الدين(  )أي  ألنه  اإلنسان،  مصلحة  يريد 
وتشجعيه،  ومنعه  وحتريمه،  حتليله  يف 
القيم  إطار  عن  يرج  ال  وترهيب�ه،  وترغيب�ه 
نفس  يف  املتأّصلة  الفطرية  اإلنساني�ة  سواًء 
حقوق  أخذ  ونب�ذ  القتل  كنب�ذ  اإلنسان، 
والدعوة  عليهم  التعدي  ونب�ذ  اآلخرين 
على  عليها  املتعارف  القيم   أو  ملحّبتهم، 

التجربة  أو  العادة  أقّرتها  إنساني�ة،  قيم  أّنها 
الفلسفية،  األنساق  أو  الفكرية  املناهج  أو 
للنفس،  القائد  هذا  مثل  لدين�ا  يكون  حني 
لكي  وتدعيمه،  عليه  احلفاظ  هو  ْوىل 

َ
األ

حنتفظ بقوة النفس الكبرية يف التأثري الذايت 
من داخل اإلنسان، ونفّعلها يف الواقع، واليت 
حال  يف  صاحبها  سلوك  ستضبط  بدورها 

غياب القانون وانفراد اإلنسان بالواقع.

املثال الثاين: الدور اخلاص 
أو  عمٍل  شراكة  يف  تدخل  أن  يمكنك  هل 
مشروٍع مع شخٍص ال يلزتم بقانوٍن أو منهٍج 
المال  يسرق  ال   – مثاًل   – أّنه  أي  حياته؟  يف 

وال  للقانون  احرتاًما  ليس  جيبك  يف  الذي 
فقط  وإنما  عرف،  أو  خلق  أو  لدين  امتث�ااًل 
ألّنه ال يستطيع ذلك، هل يمكنك أن تتعامل 

مع شخص بهذه املواصفات؟

نفسه  على  سلطٌة  لإلنسان  يكن  لم  إن 
تمنعه ِمن أخذ مال غريه، حينها هل يمنعه 
عقد  أو  الصداقة  ُعرف  مثاًل  أو  القانون 

الشراكة من ذلك؟

انهيار  حلظة  ففي  ال،  بالتأكيد  اجلواب 
قائٍد  بال  نفسه  تصبح  اخلارجية  القوة 
حينها،  يشء  يمنعه  ولن  عليها،  وحاكٍم 
اخلطأ  ِمن  اإلنسان  هذا  مثل  وُيصبح 

إذا  إال  احلال،  هذا  على  وهو  معه  التعامل 
قوًيا  قانوًنا  بينكما  حيكم  الذي  القانون  كان 
وفاعاًل حبيث يكون قادًرا على ضبط سلوكه 
مالك  أخذ  ِمن  ومنعه  عليه  الطريق  وقطع 
دامت  ما  وإال  حقك،  سلبك  ِمن  ومنعه 
نفسه ال يمنعها يشء وال تردعها سلطة ديٍن 
أو قيٍم أو دوافع إنساني�ة، فإّن هذا الشخص 
اليت  اللحظة  يف  كاسٍر  وحٍش  إىل  سينقلب 
قادٍر  وغري  ضعيٌف  القانون  أن  فيها  يشعر 
النفس،  فهذه  سلوكه.  وضبط  منعه  على 
ردعها  على  قادرٌة  قوٌة  توجد  ال  أسلفنا،  كما 
الدين،  كقوة  سلوكها  وضبط  وقيادتها 
إمكاناٍت  من  الدين  يمتلكه  ِلما  نظرًيا  سواء 
وقوي،  وملفت  جذاب  تأثري  ذات  ردٍع  كقوة 
إقناٍع متماسك، أو عملًيا ِمن خالل  ومنطق 
التجربة وما نشاهده ِمن تأثرٍي لهذه السلطة 

على نفس اإلنسان.

وعليه، نستطيع أن نقول إّن قوة الدين هي 
احلصن والرادع لنفس اإلنسان ِمن الداخل، 
ال  الذين  أولئك  فإّن  القوة  هذه  تنهار  وحني 
سيكون  الغالب  يف  ظاهرًا،  اخلطأ  يرتكبون 
وخوفهم  القانون  قوة  هو  انضباطهم  سبب 
وليس  واملساءلة،  والعقاب  احلساب  ِمن 
قناعتهم بأّن اخلطأ خطأ ال جيب عليهم فعله.

خاتم بن عيىس
ناشط ثقايف- العراق

محمد حسين الصغير


