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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، ابرئ اخلالئق أرتعني، ابعث األنبياء وادلرسلني، مث الصالة والسالـ على سيدان وحبيب 
قلوبنا أيب القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 ية على أعدائهم إىل يـو الدين، وال حوؿ والقوه إال ابهلل العلي العظيم.واللعنة الدائمة األبد
 (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتهِ )

 ين العتبة يف صناعة شخصية اإلنسانوَ هات دُ دور العقل الباطن ومنبِّ 
(ٕ) 

 .(1)(ُكْم َأْعَلُم ِبَْن ُهَو َأْهَدى َسِبيلً ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه فَ َرب  )قاؿ هللا العظيم يف كتابو الكرمي: 
 من البصائر: الشاكلة مرّجح وليست ِعّلة

الظػػاىر  ػػن اايػػػة النػػريفة اف النػػػاكلة رلػػرد  قػػػتٍا للعمػػل علػػى  بقهػػػا وليسػػن ِعلّػػػة   ػػة لصػػػدور األ عػػاؿ  ػػػن 
 :اإلنساف بدوف إرادة واختيار، وذلك
 من األدلة العقلية والقرآنية

ليػػة العا ػػة احلا ّػػة يػػوه اايػػة وسػػائر االت ولنػػهادة الولػػداف ابف  ػػا يعملػػو اإلنسػػاف  ػػن خػػ  أو  ػػّر للقرينػػة العق
 إمنا يعملو ابختياره وليس رلبواًل أو رلبوراً عليو واف نفسو أو  اكلتو إمنا ىي داع أو  قتٍا أو  نوؽ أو زلّفػ   قػ  

لتحفي  والتنػويق سلتلفػة  قػد نكػوف ضػعيفة أو  توسػطة أو  ن غ  اف يصل إىل درلة اجلرب، نعم درلات الداعوية وا
 قوية أو حىت قوية لداً ولكن ال بدرلة نسلب االختيار.

ََذْلََمَه  ا ُفُ وَرَه  ا َواَ ْقَواَه  ا)ويػػدؿ علػػى ذلػػك أيلػػاً قولػػو  ولػػو كػػاف العمػػل علػػى  بػػق  (2)(َونَ ْف  ٍ  َوَم  ا َس  و*اَها ْل َف
قَ  ْد )، ودلػػا  ػػف قولػػو والتقػػول لاػػواً بػػل دلػػا  ػػف إسػػناد الفجػػور إليهػػا أ ػػالً  الفجػػورالنػػاكلة قسػػرلً لكػػاف إذلػػاـ الػػنفس 

 ثػل ويػدؿ علػى ذلػك بػل  إبسػناد الت كيػة والػدس للنػفس نفسػو، (4)(َوَقْد َخاَب َمن َدس* اَها)و (3)(َأفْ َلَح َمن زَك*اَها
 عقل على العمل الالإرادي. اف اجل اء ال ي (5)(َوََل ُُتَْزْوَن ِإَل* َما ُكنُتْم اَ ْعَمُلونَ )قولو 

 ويدؿ على ذلك  ن ظاىر ااية أ ور:
 ػاف ظػاىر األ عػاؿ عنػد ا نسػند ل  ػفاص كوقػا عػن قصػد  يف ااية الكرمية، إسناد الفعل إىل النفساألول: 

                                                           

 .84سورة اإلسراء: آية  (1)
 .8-7سورة النمس: آية  (2)
 .9سورة النمس: آية  (3)
 .11سورة النمس: آية  (4)
 .54سورة يس: آية  (5)
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قػػا زيػػد عمػػراً وذىػػب بكػػر إىل ادلدرسػػة وبػػا ادلهنػػدس الػػدار  ػػاف ظاىرىػػا ا  ػػثاًل: أكػػـر عنػػد ا نقػػوؿ  ،وإرادة واختيػػار
وقػد للفاعل عن حدود اإلرادة إىل حد اإلجلػاء ييػث يصػدر  نػو الفعػل ال ابختيػار،  سُلرجٍ إبرادة واختيار ال عن قسر 

 ) سػمًى ابلنػاكلة أو غ ىػا( انو ىػو العا ػل ال اف  ػي اً آخػر (يَ ْعَملُ )وظاىر  (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَملُ )يف ااية النريفة لاء 
  اف ىوا ىو احملتاج للقرينة. ، اختيارقد  در عنو الفعل أو انو عمل بال

اف ادلتفاىم عر اً  ن  ثل ىوا الرتكيب ىو ذلك؛ أال نرل انػو لػو قػاؿ قائػل: قػل كػل  ػرد يف العنػ ة يعمػل الثاين: 
، أو كل  قلػد أو كل  سلم يعمل على حسب دينو ،أو كل ح يب يعمل على نوليهات قيادنو ،على  اكلة عن نو

، أ اد انو يعمل علػى  بػق  ػاكلة عنػ نو أو  بػق أو كل إنساف يعمل على حسب   الو ،يعمل على  تول  رلعو
 لو عن حد االختيار. ىوا جٍ ِر سلُ  نعاليم دينو، إبرادنو ال بقسرٍ  تاول  رلعو و نوليهات قيادنو أو على حسب 

 الرازي: نظرية اختلف أفراد البشر ابجلوهر وادلاهية!
ايػػة شلػػا يسػػتفاد  نهػػا اف النػػاس أنػػواع سلتلفػػة ابدلاىيػػة واجلػػواىر واف األ عػػاؿ النػػريرة وقػػد ذىػػب الففػػر الػػرازي إىل اف ا

الصػػادرة  ػػن اإلنسػػاف إمنػػا نصػػدر  نػػو ألف  ػػاكلتو ولػػوىر نفسػػو و اىيتػػو  ػػريرة، علػػى العكػػس  ػػن األ عػػاؿ اخلػػ ة الػػ  
 آخر وىي  اكلة النور واجلوىر. نو ألف  اكلتو ولوىره و اىيتو ىي  اىية  ن نوع نصدر  ن اإلنساف  اقا نصدر 

شػا ىػو الـز كال ػو قهػراً و واحلا ل: انو  رح ابف  اىيات الناس ختتلػ  ابلنػوع واجلػوىر وأ ػاد، شػا ينػبو التصػريف 
ابف األ عاؿ اخل ة والنريرة وليدة حتمية للنفوس اخل ة والنػريرة بػل وكػوا الصػفات احلسػنة كػالكـر والنػجاعة والفتػوة 

 السي ة كاجلنب واحلسد واحلقد واحلسد وغ  ذلك.، والصفات اضعواحلمية والتو 
قػػاؿ ال لػػاج: النػػاكلة الطريقػػة وادلػػوىب. والػػدليل عليػػو أنػػو  (قُ  ْل ُك  لٌّ يَ ْعَم  ُل َعلَ  ى َش  اِكَلِتهِ )قػػاؿ )مث قػػاؿ نعػػاىل: 

ك قولػو نعػػاىل: يقػاؿ ىػوا  ريػػق ذو  ػواكل أي يتنػعب  نػػو  ػرؽ كثػ ة مث الػػوي يقػوي عنػدي أف ادلػػراد  ػن اايػة ذلػػ
و يػو ولػػو آخػر وىػػو أف ادلػراد أف كػػل أحػد يفعػل علػػى و ػق  ػػا  ػاكل لػػوىر  (فَ  َرب ُكْم َأْعلَ  ُم ِبَ ْن ُه  َو َأْه َدى َس  ِبيلً )

ة  ػاىرة علويػة  ػدرت عنػو أ عػاؿ  اضػلة كرميػة وإف كانػن نفسو و قتلػى روحػو  ػإف كانػن نفسػو نفسػا  نػرقة خػ ّ 
 .ة ظلمانية  درت عنو أ عاؿ خسيسة  اسدةرة نولة خبيثة  للدِ نفسو نفسا كَ 

وأقػوؿ: العقػالء اختلفػوا يف أف النفػوس النا قػػة البنػرية ىػل ىػي سلتلفػة ابدلاىيػػة أـ الل  ػنهم  ػن قػاؿ: إقػا سلتلفػػة 
ابدلاىيػػة وإف اخػػتالؼ أ عاذلػػا وأحواذلػػا أللػػل اخػػتالؼ لواىرىػػا و اىيااػػا، و ػػنهم  ػػن قػػاؿ إقػػا  تسػػاوية يف ادلاىيػػة 

أ عاذلا أللل اختالؼ أ  لتها. وادلفتار عندي ىو القسم األوؿ والقرآف  نعر بػولك، وذلػك ألنػو نعػاىل  واختالؼ
 يف اايػػػة ادلتقد ػػػة أف القػػػرآف ابلنسػػػبة إىل الػػػبعا يفيػػػد النػػػفاء والرزتػػػة وابلنسػػػبة إىل أقػػػواـ آخػػػرين يفيػػػد اخلسػػػارة بػػػنّي 

و عنػػاه أف الالئػػق بتلػػك النفػػوس الطػػاىرة أف يظهػػر  يهػػا  ػػن  (ِكَلِتهِ قُ  ْل ُك  لٌّ يَ ْعَم  ُل َعلَ  ى َش  ا )واخلػػ ي مث أنبعػػو بقولػػو: 
القرآف آاثر الوكاء والكماؿ، وبتلك النفوس الكدرة أف يظهر  يهػا  ػن القػرآف آاثر اخلػ ي واللػالؿ كمػا أف النػمس 
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 د ولهو. ار ونسوّ ا ثوب القصّ  الدىن ونبيّ د ادللف ونلنّي نعقّ 
إذا كانػػن األرواح والنفػػوس سلتلفػػة شاىيااػػا  بعلػػها  نػػرقة  ػػا ية يظهػػر  يهػػا  وىػػوا الكػػالـ إمنػػا يػػتم ادلقصػػود  نػػو

 .(1) ن القرآف نور على نور وبعلها كدرة ظلمانية يظهر  يها  ن القرآف ضالؿ على ضالؿ ونكاؿ على نكاؿ(
 ادلناقشات: الفطرة والوجدان والربهان والقرآن، اكّذب النظرية

 ذانو، وليس استنبا و  ن ااية  حيحاً أيلاً. كال و ليس ابلصحيف يف حدأقول: 
ابدلاىيػػة واف اخػػتالؼ أ عاذلػػا وأحواذلػػا  خػػتالؼٌ إا ػػا أواًل:  ػػ ف دعػػول )اف اخػػتالؼ النفػػوس النا قػػة البنػػرية ىػػو 

وذلػػك لبداىػػة اف  ؛يا الولػػداف والفطػػرة كمػػا يػػدرؾ العقػػل ادلسػػتقل بطالقػػاأللػػل اخػػتالؼ لواىرىػػا و اىيااػػا( نكػػوِّ 
وليس ل ء ذانو أو نفػس حقيقتػو، لإلنساف عارضة ة واجلنب والكـر والبفل والتكرب والتواضع وغ ىا حاالت النجاع

وليس النجاع أو الكرمي أو ادلتواضع سلتلفاً ابجلوىر وادلاىية واحلقيقة والوات والوانيات عن اجلباف والبفيػل وادلتكػرب، 
 .باانً أو العكس أو الكرمي خبياًل أو العكسولوا أ كن اف يتحوؿ النجاع ل ؛بل ىي اعراض  فارقة

اقػا  فارقػة غػ  الز ػة  ػع اف الػوات والػوايت ال ختتلػ   ،يدؿ على عدـ االختالؼ الوايت ابختال هاواحلا ل انو 
خا تو األخرل  " كافو"  ا ال يعلل و العرضي شا يعللؼ الوايت شحىت عرّ  "ء مل يكن  علال ذايت  ي"وال نتفل  و)

ء  أي عرضػػػي النػػػي " يووعرّضػػػ" ء ابلكنػػػو. إذا نعقػػػل ذلػػػك النػػػي "  الثبػػػوت لػػػوا يسػػػبقو نعقػػػال. وكػػػاف أيلػػػا بػػػنّي  ػػػ"  أنػػػو
 (2)(" قابلو"  يف كل  ن ادلقا ات " اعر ن"

أال نػػرل اف العلػػم كيفيػػة  ؛وعرضػػاً  ػػن األعػػراض و ػػفةً  بػػل اف بعػػا الصػػفات وإف كانػػن الز ػػة  اقػػا نبقػػى كيفيػػةً 
 ػػػفتاف علػػػى نفسػػػو  قػػػد نعاقبػػػنفل والبداىػػػة ننػػػهد ابف اجلبػػػاف لػػػو  ػػػار  ػػػجاعاً  انػػػو نفسػػػية ولػػػيس ذات اإلنسػػػا

  .وليس انو كاف نوعاً )كاألسد(  صار نوعاً آخر )كالكلب  ثاًل( واختلفتا عليو  ع وحدنو اإلنسانية
كػوف ادلػرأة ىوا كلػو إضػا ة إىل بداىػة اف الرلػل وادلػرأة  ػن نػوع واحػد وكال ػا إنسػاف ولكػن علػى كال ػو يلػـ  اف ن

 ن  اىية أخرل غ  اإلنساف! وكولك يلـ  اف يكوف األسود  ن  اىية أخرل غ   اىية اإلنساف الوي ىو األبػيا 
 (3) ق .  تأ ل

ف أ : ػػػا سػػػبقإىل إذ يل  ػػػو إضػػػا ة  ،واألدىػػػى  ػػػن ذلػػػك قولػػػو ابف اخػػػتالؼ أ عاذلػػػا إمنػػػا ىػػػو الخػػػتالؼ لواىرىػػػا
مث لػػػو عصػػػى  ػػػرة أخػػػرل مث لػػػو أ ػػػاع انقلبػػػن  اىيتػػػو  إىل  اىيػػػة أخػػػرل تػػػواإلنسػػػاف لػػػو عصػػػى هللا بايبػػػة انقلبػػػن  اىي

 انقلبن  اىيتو  رة اثلثة وىكوا قد ننقلب  اىيتو ابليـو والليلة  ائة  رة أو أل   رة!
                                                           

 .36ص 21، النا ر: رد ك، ج3 فر الدين الرازي، نفس  الرازي، ط (1)
 .177ص 1اراف، ج –ادلال ىادي السب واري،  رح ادلنظو ة، ننر انب  (2)
 إذ كال و عن الصفات واأل عاؿ ال عن غ ىا.  تدبر. (3)
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علػى أعم  ن كوف عملػو  (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتهِ )وا ا اثنياً:   ف استظهاره  ن ااية اب ل ألف قولو نعاىل 
 انو  ادؽ على كليهما لو مل نقل ابختصا و ابألوؿ بقرينة إسناد الفعل إليػو الظػاىر   اكلتو عن اختيار أو اضطرار
وىػوا الكػالـ إمنػا  قولػو ) ،وأعم  ن كوف الناكلة عّلة  ـ لعملو أو عّلة انقصػة و قتلػياً  يف  دوره عن إرادة وقصد،

سلتلفػػة شاىيااػػا  بعلػػها  نػػرقة  ػػا ية يظهػػر  يهػػا  ػػن القػػرآف نػػور علػػى  يػػتم ادلقصػػود  نػػو إذا كانػػن األرواح والنفػػوس
يػػتّم ىػوا الكػالـ  علػى ضػالؿ ونكػاؿ علػى نكػاؿ( خطػأ إذنػور وبعلػها كػدرة ظلمانيػة يظهػر  يهػا  ػن القػرآف ضػػالؿ 

 راداػػاادلتكونػػة إب  ػػع كػػوف النفػػوس ذات  اىيػػة واحػػدة وكػػوف اخػػتالؼ هثػػ  القػػرآف عليهػػا الخػػتالؼ أ  لتهػػا أيلػػاً 
ََذْلََمَها ُفُ وَرَها )النفس حرة سلتػارة  يتم أيلاً  ع كوفبل  ،على ا تداد ال  ن (1)وببعا أ عاذلا َونَ ْفٍ  َوَما َسو*اَها ْل َف

وىػو  أ ػر غػ  قاسػرف لكال الطر ني وادلرلِّ  ، لها اف ختتار االستنفاء ابلقرآف وذلا اف ختتار العناد والتعصب (َواَ ْقَواَها
ادليػػل ألحػػد ا:  ػػادلرلف للعنػػاد األىػػواء والنػػهوات وإلقػػاءات النػػيا ني وادلػػرلف لالىتػػداء العقػػل وادلالئكػػة  سلتػػار يف
 .الرابينوالتو يق 

َونُ نَ   زُِّل ِم  َن )وبعبػارة أخػػرل: كمػػا اف قولػك )الػػدواء للنػػفاء( ال يفيػد انػػو ِعلّػػة   ػة لػػو بػػل ىػػو  قػتٍا لػػو  كػػولك 
ََ اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرحَْ  اف ال يسػتجيب ادلػن ن لنػداء القػرآف  يتحػوؿ  وميكػن: انو  قتٍا لنفائهم  (2)(ٌة لِّْلُمْمِمِن

يسػتجيب  الظامل  اف القػرآف  قػتٍا لي يػده عنػاداً ولحػوداً لكنػو ميكػن لػو افحاؿ وكولك بو ضاراً ويكوف عليو نقمة 
ُ َم ا)يتا .. ولػوا قػاؿ نعػاىل: لو و  ُوْا َم ا ِ َنْ ُفِس ِهمْ  ِإن* اّلّلَ ََل يُ غَ ريِّ ََ  * يُ غَ ريِّ كمػا ينػهد لػولك انػو علػى  ػّر   (3)(ِبَق ْوٍم 

أول ػػك  قػػد نػػ ؿ القػػرآف علػػى  يهتػػدوف القػػرآف الكػػرمي  كػػانوا يسػػتمعوف إىلالتػػاريك كػػاف الكفػػار ىػػم الػػوين يسػػلموف إذ  
و يف بعػػا آلنػػو  كػػاف القػػرآف كوا يف إعجػػاز القػػرآف أ ػػكّ  ة كمػػا اف بعػػا ادلسػػلمني ارنػػدوا إذالكػػا رين  ػػفاء ورزتػػ

 .خساراً ونقمةعليهم 
والعػػػربة  ػػػن ذلػػػك كلػػػو واجلػػػا ع اف  ػػػن احلكمػػػة والعقػػػل عنػػػد ا نعػػػرض لإلنسػػػاف  ػػػبهة أو  كػػػرة  عهػػػا أو قرأىػػػا 

و ػبهة اخػتالؼ النفػوس اإلنسػانية ابلنػوع( اف يعرضػها أواًل علػى  اجلػرب)كنبهة ا تناع الرتنب والنػبهة العبائيػة و ػبو 
يػػػاً، كمػػػا الولػػػداف و ػػػريف العقػػػل واف يعرضػػػها علػػػى الػػػوحي، مث يلتفػػػن للنػػػبهة  ػػػإف أ كنػػػو اجلػػػواب عنهػػػا  نّ الفطػػػرة و 

وعلى أي  اف النبهة ال ميكن ذلا اف نلػّلو أو نػ ّؿ   بهة يف  قابل البديهة، كاف لو اف جييب ابقاألبنا،  هو، وإال  
 وؽ  بتدعات االنظار.خا ة يف  عرتؾ األ كار وسُ  كر  نكم رتيعاً  ليكن ىوا على ذُ  قد و أو ننوش عليو رؤيتو،

 : العقل الباطنانت الشاكلةمن مكوِّ 
                                                           

 و نها  أكوالاا. (1)
 .82سورة اإلسراء: آية  (2)
 .11سورة الرعد: آية  (3)
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اف النػػاكلة نتكػػوف  ػػن أ ػػور عديػػدة  نهػػا: النيػػة والقصػػد والعػػـ  كمػػا سػػيأيت يف روايػػة الكػػايف، و نهػػا لقػػد سػػبق: 
 ونلي : و نها: العقل البا ن أو العقل الالواعي. ،و نها السجية ،ادل اج

 اطن أرشيف ضخم متطورالعقل الب
ونػػػو ولقػػد كػػػاف علمػػاء الػػػنفس يعتقػػدوف ابف الالوعػػػي ينػػػكل سلػػ انً للصػػػور وادلسػػموعات والػػػوكرلت بػػل كػػػاف يعدّ 

أر ػػيفاً  تطػػوراً ننطبػػع  يػػو كػػل  ػػا نػػراه أو نسػػمعو أو نقػػرأه، والاريػػب اقػػم اكتنػػفوا اف كػػل  ػػا نقػػع عليػػو العػػني وإف مل 
 ػػػاف  غابػػػة كبػػػ ة لػػػو نظػػػرت إىل لػػػداً يف الالوعػػػي حػػػىت التفا ػػػيل الدقيقػػػة  نلتفػػػن لػػػو الػػػنفس، ينطبػػػع بكػػػل نفا ػػػيلو

نطػورت قػدرات   وراا ننطبع بكل التفا ػيل الدقيقػة الػ  انذلػا البصػر، يف الالوعػي ويف  نطقػة زلػددة  ػن ادلػك، ولػو
ن  نطقة الػوعي نطور العلم  لرشا أ كنو  ناعة عقارات وأدوية دتكِّ  اإلنساف أبنواع  ن الرلضة الروحية والعقلية أو لو

ة ادلعلو ات اذلائلة ال  اخت قػا األر ي  كلو وحين ٍو سيوىل اإلنساف لكميّ  نطقة الالوعي وعلى  ن اإل راؼ على 
  هوا كلو  يما  لى. يف ذىنو وىو ال يعلم!

 بل هو عنصر فاعل يف عمليات صناعة القرار
ع نطور علم الػنفس وعلػم األعصػاب وادلػك نو ػل العلمػاء إىل نتيجػة أعظػم وىػي اف الالوعػي لػيس رلػرد ولكن و 

بػػل انػػو  ػػوؽ ذلػػك يقػػـو بػػدور ننػػ  يف عمليػػات  ،فػػل ادلعلو ػػات تطػػور حلأو لهػػاز  عظػػيم أو أر ػػي  ضػػفم سلػػ ف
انػػػو ميتلػػػك هثػػػ اً علػػػى  رلػػػرد  سػػػتودع للصػػػور والػػػوكرلت بػػػلآخػػػر  ػػػنع القػػػرار واختػػػاذ ادلواقػػػ ،  لػػػيس كػػػأي أر ػػػي  

 .اإلنساف  ن حيث ال يدري يف  ناعة قرارانو
 عند ادلنعطفات اخلط ة ويف  وا ن اال تحاف الصعبة.أكثر  أكثر ويتجلى هث   نطقة الالوعي 

 النظرة لألجنبية يف التلفزيون
إذا مث انػػو نطبػػع يف الوعيػػو،  مػػثاًل: إذا كػػاف اإلنسػػاف قػػد نظػػر إىل نسػػاء سػػا رات ولػػو يف التلف يػػوف،  ػػاف  ػػورىن ن

عكس  ا لو كػاف قػد  ػ  أر ػيفو  ،ال  ف هللا  ه على إرنكاياحتفّ و احنة  اف نلك الصور  نعرض ال تحاف  عصيةٍ 
  ػ  أر ػيفو  ػن  ػفحات القػرآف الكػرمي  ػا إذا كػاف قػد الوىين  ن  ور ادلناىد ادلقدسة وادلسػالد واحلسػينيات أو

ولوا كػاف  ػن ادلسػتحب اف يتصػفف اإلنسػاف القػرآف الكػرمي ولػو  ػن دوف  ؛ستقا ة والن اىة اقا حتف ه على الطهر واال
 اقػػا نػػرتؾ كا لػػة يف ذىػػن اإلنسػػاف و ػػن مثّ   لكػػي ننطبػػعاف يقػػرأه  ػػاف نفػػس إلقػػاء نظػػرة سػػريعة علػػى  ػػفحانو يكفػػي 

 بدرلة أو أخرل عند ادلنعطفات.اإلجيايب على اإلنساف هث ىا 
 التجربة التالية:  وكناىد على ذلك نوكر

 احلقيبة اجللدية السوداء امثر على اإلمساك يف اإلنفاق!
كيػػ  لرؤيػػة حقيبػػة  كتػػب أف   Waterlooوونرلػػو  Stanfordأوضػػحن بربػػة ألريػػن سػػا ع  سػػتانفورد )
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 ن يد  ن القدرات التنا سية عند ادلناركني.
ضػػوع علػػى  ر هػػا ااخػػر حقيبػػة وزلفظػػة  فػػي خػػالؿ الدراسػػة قػػاـ نصػػ  الطػػالب ابجللػػوس حػػوؿ  اولػػة كبػػ ة  و 

للدية سوداء، وادلنػاركة يف لعبػة نقػـو علػى االسػتثمار.  يمػا لعػب النصػ  الثػاين  ػن الطػالب حػوؿ  اولػة  وضػوع 
 على  ر ها ااخر حقيبة ظهر بداًل  ن حقيبة ادلكتب.

م  ػػػن ااخػػػرين يف اىلموعػػػة ولػػػدت الدراسػػػة أف الطػػػالب يف اىلموعػػػة األوىل كػػػانوا أكثػػػر  ػػػياًل لالحتفػػػاظ أب ػػػواذل
قػد ولػدت داخػل األ ػراد الػرواب   –وإف مل يػتم  الحظتهػا داخػل العقػل بنػكل واٍع  –الثانية. حيث أف رؤيػة احلقيبػة 

 ادلتعلقة إبدارة األعماؿ والتوقعات.
أو  وميكن ذلوا األسلوب أف يستفدـ يف حالة ادلفاوضة  ػع  ػفس  ػا،  بػدال  ػن ادلقابلػة يف قاعػة االلتماعػات

.)  ادلندترات يفلل االلتماع يف  كاف كمقهى حيث يكوف الطرؼ ااخر أقل  ياًل للر ا واذلجـو
 فلسفة استحباب النظر إىل األب والعامل والكعبة وادلصحف

ولو العلماء وكػولك النظػر  وإىل  لى هللا عليو والو وسلمآؿ دمحم  ولولك كلو صلد اف  ن ادلستحب  رعاً النظر إىل
َأن* الن*ظَ  َر ِإىَل اْلَكْعبَ  ِة ِعبَ  اَدٌة َوالن*ظَ  َر ِإىَل )) الكعبػػة وإىل ادلصػػح  النػػري ، وورد إىل الوالػػدين كمػػا يسػػتحب النظػػر إىل

عل يهم ٍد اَدٌة َوالن*َظَر ِإىَل آِل حُمَم* اْلَواِلَدْيِن ِعَباَدٌة َوالن*َظَر يف اْلُمْصَحِف ِمْن َغرْيِ ِقَراَءٍة ِعَباَدٌة َوالن*َظَر ِإىَل َوْجِه اْلَعاملِِ ِعبَ 
  (1)((ِعَباَدةٌ  السلم

يف ذلك اف ىوه الصور الروحانية عنػد ا دتػت  يػا الػواكرة  ػاف الػوعي البػا ن يػد عك للتنػبو يػا وللحفػاظ  والسرّ 
حملاكػاة أعمػاذلم بػل ورشػا على القيم والثوابػن واألخػالؽ الفاضػلة ولتجنػب ادلعا ػي واجلػرائم، حيػث ند عػو ال  ػعورلً 

  حديث أكثر حوؿ ذلك الحقاً إبذف هللا نعاىل.، وسيأيتحىت لتقمس  فصياام
 من عوامل اكوين الشاكلة

 وىناؾ عوا ل كث ة ننثر يف نكوين الناكلة، وسنقتصر يف ىوا الدرس على أحدىا وىو:
 ين العتبةوَ هات دُ منبِّ 

بصرات وغ ىػا إذا  نلتق  ادلسموعات وادل إمناوادلقصود بػ)العتبة( عتبة اإلحساس  اف  ن الثابن علمياً اف احلواس 
ال نبصػػر األلػػواف  ػػ،  مػػثاًل العػػني ال نبصػػر  ػػن األلػػواف إال األزتػػر و ػػواًل إىل البنفسػػجي بػػني حػػّدين زلصػػورينكانػػن 

 625حتن احلمراء وال  وؽ البنفسجية أي اقا نبصر  ولات اللوء احملصورة بني  ولو  ولات اللوء األزتػر وىػي 
 .اننو رت 421إىل  381بنفسجي وىي و وؿ  ولات اللوء الاننو رت  761إىل 

                                                           

 .215ص 2ػ، جى1413قم،  –النيك الصدوؽ،  ن ال حيلره الفقيو،  نسسة الننر اإلسال ي  (1)
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 21ذبوبػػة يف الثانيػػة إىل  21وكػػولك القػػوة السػػا عة  اقػػا ال نسػػمع إال األ ػػوات الػػ  يػػرتاوح نػػردد  ولااػػا بػػني 
ألػ ، عكػس بعػا احليػواانت  21أو أكثػر  ػن  21أل  ذبوبة يف الثانية،  ال نسػمع األ ػوات إذا كانػن أقػل  ػن 

  نسمعو أبداً الختالؼ نركيبة لهازه السمعي.كالكلب  ثاًل الوي يسمع  ا ال
 ادلمثرات اخلفية على اجلمهور

وعلى ضوء ذلك با علماء النفس وااللتمػاع يف دراسػاام حػوؿ سػيكولولية اجلمػاى  واألىػم وبػا علمػاء األعػالـ 
والعتبػة   ،يػن نصػا  دوفوَ ة )ودُ يػن العتبػوَ هػات دُ نظرلام يف كيفية التػأث  علػى ادلنػاىد وادلسػتمع عػرب اسػتفداـ ذكػي دلنبِّ 

كػػي حيكػػم   كمػػا سػػبق ىػػي عتبػػة اإلحسػػاس(  هػػوه ادلنبهػػات ىػػي  نبهػػات غػػ  زلسوسػػة لػػولك ال يػػدركها العقػػل الػػداعي
 . تفّر  ن حكو ة العقل الواعي عليها بل نصل إىل العقل البا ن  با رة عليها ابلسلب أو اإلجياب

 ػاف الػوعي الظػاىر يتفػو  نهػا  وقفػاً بعػد اف  ،، كصػورة ا ػرأة  تكنػفةيف األ ر اف ادلنبهات لو كانن حسػية والسرّ 
علػى اإلنسػاف، ولكػن الصػورة  الال ػعوري هث ىا يقلّ يصنفها يف خانة الرذائل أو احملر ات أو خاد ات احلياء  ثاًل لوا 

كانػن ذ مل دتػّر عػربه بػل  يصػنفها إميكنػو اف احلس  اف العقػل الػواعي ال  ساحة دوف ىو إذا دخلن إىل الالوعي عرب  ا 
 للعقل البا ن  با رة وىي غ   صنفة  تث  يف اإلنساف النهوة البهيمية  ن حيث ال يدري السبب. قد دخلن

الؿ حيػػث اولػولك كلػػو قػاـ  ػػناع األ ػالـ يف ىوليػػوود وغ ىػا ابسػػتاالؿ نقطػة اللػػع  اإلنسػانية ىػػوه أسػوأ اسػػت
 ػاف اإلنسػاف ال  (1)ا  رت أ اـ اإلنساف بسرعة ل ء  ػن  ائػة لػ ء  ػن الثانيػةاستعانوا شا اثبتو العلم  ن اف الصورة إذ

وأللػل التػأث  علػى ذلػك ، وأللػل كا  ا دقيقة لداً وننقلها دلنطقػة الالوعػيكأية  ينعر انو رآىا لكن العني نسجلها  
 ػػالـ العلميػػة(  ػػوراً خليعػػة وضػػعوا يف الكثػػ   ػػن األ ػػالـ حػػىت الربي ػػة  نهػػا )كػػأ الـ الطبيعػػة أو األالنػػاس وإ سػػادىم 

أو قسػيس يعطػ  علػى الفقػراء أو رائعػة أبػداً أو وضػعوا  ػوراً دعويػة  عينػة كصػورة كنيسػة اىلػردة لداً ال نرل ابلعػني 
ور يػػرتاوح بػػني الكبػػ  لػػداً وادلتوسػػ  واللػػعي  حسػػب اخػػتالؼ األنفػػس صػػغػػ  ذلػػك.. واألثػػر اخلفػػي دلثػػل ىػػوه ال

  وغ  ذلك.ودرلات احلصانة و رانب ذكر هللا
ا، وادللصػقات، والعػروض ادلسػرحية والتجاريػة، وغ ىػا، هبل لقد ضػمنوا أ ػالـ الكػارنوف، واإلعػالانت التجاريػة و ػبه

التػػػأث  علػػػى زوال خا ػػػة يف الفكػػػر البنػػػري أو يف العا فػػػة  نسػػػتهدؼالكثػػػ   ػػػن الرسػػػائل )ادلكتوبػػػة أو ادلصػػػورة( الػػػ  
 وقد ذكر بعا العلماء: ،أو حىت يف ادلواق  السياسية واالقتصادية واحلقوقيةاإلنسانية أو يف األىواء والنهوات 

 أتثري صفارة الشرطي َل شعوريً 
)ننػػ  األيػػاث أف عقػػب خػػوض األ ػػفاص لتجػػارب ضػػاغطة عػػانوا خالذلػػا  ػػن القلػػق نالىػػا  ػػعور ابالرنيػػاح  

أ ػفاص يف الطريػق إكمػاؿ اسػتبياف،  كػاف عادة  ا يستجيبوف إبجيابية للطلبػات ادلقد ػة ذلػم.  فػي بربػة  ُلػب  ػن 
                                                           

 أو حىت ل ء  ن ثالثة آالؼ ل ء  ن الثانية، كما يف بعا التجارب. (1)
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األ ػػفاص الػػوين  عػػوا  ػػوت  ػػا رة  ػػر ي غػػ   رئػػي أثنػػاء عبػػورىم للنػػارع أكثػػر عرضػػة إلكمػػاؿ االسػػتبياف  ػػن 
 ااخرين الوين مل يسمعوا الصا رة.

ؾ ذلػم رلػااًل قد يُعػ ل ىػوا إىل أف لػ ًءا  ػن الػد اغ كػاف  نػاواًل ابلتفكػ  يف اخلطػر احملتمػل الػوي والهػوه شلػا نػر و 
 ض ياًل للتفك  حوؿ الطلب ادلطروح عليهم(.

االسػتماع إىل  همػة  نالػاة الػ وار وال  ضلبّػو القيػاـ يػا:  و ن النماذج اذلا ة ال  بري على نلك الناكلةأقوؿ: 
جد وىػػو يف ادلنػاىد ادلقدسػػة وادلسػالد واحلسػػينيات، وذلػك  ػػن اىلػرابت،  ػػاف الػبعا يقلػػي وقتػو يف احلػػـر أو ادلسػ

إىل و أيلػاً اف يسػتمع اإلنسػاف ولػو لػدقائق إال اف  ػن احملبّػوذلك حسن ورائع،  يصلي أو يقرأ األدعية أو  بو ذلك،
 همػػػة الػػػواكرين وادلصػػػلني والبػػػاكني و ػػػالب احلػػػوائي  ػػػاف نلػػػك األ ػػػوات حيػػػث نصػػػل  تداخلػػػة غػػػ  واضػػػحة  اقػػػا 

 .بتنكيلة  نوعة  ن األدعية واألذكار والصلواتا نية نتسرب إىل العقل البا ن  تنثر يف  ناعة الناكلة الب
يػػن العتبػػة علػػى  نػػاعر النػػاس و ػػواقفهم وقػػراراام التجربػػة التاليػػة: وَ هػػات دُ و ػػن النمػػاذج الطريفػػة واذلا ػػة لتػػأث   نبِّ 
الطالب يف لى لعوا يف غر ة اال تحاف  وراً كب ة لعيوٍف نطل عنلربوا اف  وال  ميكن اف نقو وا يا  با رة وىي انو

نسبة الاش لديهم إىل درلة كبػ ة عػن الصػفوؼ  إذ سوؼ نرتالعهث  ذلك على الطالب كب اً   ستجدوفالصّ ، 
 ىوا.غ  ادلبا ر،  ن عا ل اإلحياء النفسي  ختلواألخرل ال  

. وعنػػػد ويف بربػػػة أخػػػرل لػػػوحل اف غر ػػػة االلتماعػػػات كانػػػن نعػػػي ابلتػػػونر والصػػػراع بػػػني أعلػػػاء رللػػػس اإلدارة.
 مػػثاًل إذا   ػػوراً  رعبػػة كػػاف قػػد اختارىػػا  ػػاحب القاعػػة ليػػ ين يػػا لػػدراف الار ػػة نَ اف ذتّػػ نبػػنّي الفحػػس عػػن السػػبب 

، أو  ػػورة أ ػػواج  ػػاخبةأو  ػػورة أسػػد يفػػرتس غػػ ااًل،  علقػػن يف غر ػػة االلتماعػػات أو قاعػػة ادلػػندترات أو النػػدوات
ال  ػعورلً إىل سػوؼ نتسػرب الصػور  ػاف إحيػاءات ىػوه كػوا زلػ اؿ  ػد ر.. وى  رعبة، أو لوحةعوا   رعدية  ور 

  يهم نوازع البالاء والعداء والتناحن والتنا ر. ونث  الوعي اىلتمعني 
نتصػا حاف، أو  ػورة  ػفاه  بتسػمة  دينِ وذلك على العكس شلا لػو  ػ ت القاعػة بصػور إجيابيػة  نػرقة كصػورة يَػ

 أو أزىار نتمايل  ع الريف يدوء وإنسياب.
قاعة، وأ ػوات بكػاء و ػتائم المهور يف اجلويف بربة أخرل كاف ىناؾ  راخ أ فاؿ خفي يصل  ن بعيد أل اع 

ذلػك كلػو علػى اجلمهػور كػاف كبػ اً حيػث أاثر  ػيهم التػونر والتحفػ   هثػ ولكػن  نتبػني ورغػم اقػا مل نكػن نكػاد تبادلة 
 على أعصايم. عوا ل اللا وكاف  ن أكرب 

رائعػػة زلّببػػة  إجيابيػػةوكلمػػات وسػػرور ضػػحك  ػػرح و  و و ػػلن إىل أ ػػاعهم  ػػن بعيػػد أ ػػواتعلػػى العكػػس شلػػا لػػ
وذلػك شلػا يقػّرب الطػرؼ  كبػ ةعصػا   حيػث يكػوف التػأث  إجيابيػاً حين ػٍو إىل درلػة  وزقيػق  يبة.. أو أ وات بالبل و 

 .ااخر لالستجابة للعروض ال  نقد ها لو. وللبحث  لة إبذف هللا نعاىل
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 واان ان احلمد هلل رب العادلَ وصلى هللا على دمحم واله الطيبَ الطاهرينوآخر دع


