 الضمٌــر -هل الضمٌر هو تلك الحقائق البدٌهٌة المنقوشة على مراٌا جواهر نفوسنا الناطقة منذ
بــدء التكوٌــن ،والتً طمست أنـوارها برديء أفكارنـا وأعمالنـا فظننـا أنها فً حكم
الالموجــود .تمامــا كمـا باطــن األرض النـاري طمس علٌـه بالمـاء والتراب فظــن
الجهـالء أن كوكب األرض كلـه مــاء وتــراب .حتـى ٌنفجــر بركان ما فً مكان ما
فٌسٌل النــار أنهـ ارا تحرق الحجر والمدر .عندها ٌتذكرون أن باطن األرض مراجل
من نار .كذلك نحن نعٌش فً بــرد غفلتنا وفـً وهم إستكانتنا إلــى األفعـال المخالفة
حتى ٌنفجر فجــأة بركان الضمٌر مـن أعماق نفوسنا لٌرمً أمامنا بنار الحقائق التً
تشوي الوجــوه.
هــل الضمٌر هـو تلك البوصلة التً اختزنت سر األلوهة فٌنا والتً هً أكثر شفافٌة
مــن علم المنطق الذي ٌعتمد االستقـراء والقٌـاس واإلستنتـاج .وأكثر رهافـة مـن كل
العلوم العقلٌة التـً تقـدم لنا الحقائـق ببراهٌن المالحظة والتجربـة والتعلٌـل والتفسٌر
والمقارنــة .وكأن الضمٌر حدسا ٌنطـلق مــن الكلٌــات المجــردة باتجــاه الجزئٌــات
المحسوسة .حتــى لنظن بأنــه رسالة السماء إلٌنا شفقة منها علٌنا أن نسقط فً هاوٌة
المخالفات ووحــول المستنقعات .رغم عدم استحقاقنا بواقــع مسلكٌتنا لهـذه الرسائــل
التــً تهدٌنا السراط المستقٌم.
قــال الحكٌم الصٌنً كونفوشٌوس :الضمٌر هــو نــور العقـل لتمٌٌز الخٌر من الشر.
ونحن إذا عدنــا إلى تعرٌف أفالطون للنفس بأنها جوهــر روحانً حـً شفاف خالـد
ٌقبل العقـل كما ٌقبـل الجهـل .وربطنا هذا التعرٌف بمــا قالــه كونفوشٌوس .خرجنــا
بنتٌجة مفادهــا أن للنفس وجهٌــن ،واحــد عقالنــً نورانــً ٌعتمد القانــون السببـً
واإلستقراء المنطقـً واإللهـام اإلبداعً .وآخر ظلمانً ضدي ٌعتمد إغراء الشهوات
واإلنجــذاب إلــى الشبهات متخذا لها طــرق الكذب والتدنٌس والطمع والجشع بغٌــة
الوصول والتواصل.وبعضهم شبـه النفس بساحـة معركــة تتصارع فٌها طبائع العقل
من نــور وخٌــر وعـدل وتواضع ومحبة مع طبائع اإلبلٌس من ظلمة وشر واستبداد
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واستكبـــار وعدوانٌــة ،فـإذا انتصرت طبائــع العقــل قــوي النـور وضعف الظالم،
قوي الخٌر وضعف الشــر ،قــوي العــدل وضعف اإلستبداد ،قوٌت المحبة وضعفت
العدوانٌة .وبالعكس إذا انتصرت طبائــع اإلبلٌس.
ونحن نقــول أن قوى النــور والعــدل والحــق والخٌــر والجمــال إذا كانت متٌقظــة
باستمرار ،مهٌمنة علـى سلوكٌات اإلنسان وأفكاره ونواٌـاه سمٌنا ذلك عقال وقلنا هذا
إنسان عقالنــً فهم الغاٌــة التً وجـد من أجلها وفهم القوانٌن األزلٌة المنقوشة على
جوهــر نفسه منذ بــدء التكوٌن كقانون الحركة جوهــر هذا الوجـود .وقانون التطور
واإلرتقاء ناموس الكائنات الحٌــة وقانـون المعرفة هـً السعادة القصوى التً تطلب
لذاتها وال تطلب لغٌـرها.
جــاء فً تضاعٌف جمهورٌة أفالطون أن مــن واجب اإلنسان الحكٌم أن ٌسعى إلـى
تحقٌق كماله اإلنسانــً .وذلك بمعرفته لنفسه ومعرفتـه لربــه ،وهذا السعً هـو سفر
دائم إلـى هللا ال تنقطع حركته إال فً النفوس المٌتة .وهذا السفر ال ٌبغً وصوال ألن
هللا مطلق منـزه كلً مجرد بٌنما عقل اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌمارس علمه وعمله إال
عبــر حــواس الجسـد وجوارحه المادٌــة المربوطــة بعالــم الجزئٌــات والمركبــات
المحسوسة ،فكٌف ٌصل الجزئً المحسوس إلى من ٌتصف بالتنزٌه والتجرٌد .ولكن
الوصول شًء والتواصل شًء آخـر ،نحن بضمائرنا وبصائرنا نتواصل مع هللا وال
نصل إلٌه ،بل نبقــى فً شوق دائم للسفر على ظهر بـراق المحبة التً هـً الطهارة
الحقٌقٌة لضمائرنا وعقولنا.
وإذا كان حافـز العمل عند أكثــر الناس هـو الربح إما فً الدنٌا ماال وجاها ،وإما فً
اآلخــرة جنــة ونعٌما .فصاحب الضمٌر ٌفعـل الشًء ألنه محق عادل دون أن ٌفكر
بربح أو خسارة.
قــال إبراهٌم المازنً:
وال أبالــً الورى ماذا ٌقولــونــا
رأي العبــاد ســالم المستخفٌنــــا

قــد أفعل الشًء ال أبغــً بــه أمـــال
همــً ضمٌري فــإن أرضٌته فعلــى
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أمــا المتصوف الجنٌــد فقــال :الضمٌـر الحــً ٌجعلك تشعــر بنعٌم الراحــة وسعادة
الطمأنٌنة وإن كنت نائما علــى الشوك.
أمــا الشاعر الفرنسً راسٌن فقـال :قد ٌشعر المرء بوخز الضمٌر وهو متمتع بكامل
صحته .وبعضهم قــال أن معنـى أن هللا خلق اإلنسان على صورته أنه أودع فٌه من
نـوره الشعشعانً وهــو الضمٌر .وهذا المعنــى هـو نفسه ما قالـه الشاعر اإلنكلٌزي
شكسبٌر :الضمٌر الحــً هــو عٌــن هللا على اإلنسان الكائن العاقــل .أمـا المتصوف
الشبلً فقــال :ال تخشى رأي اآلخرٌــن فٌك بل إخش حكم الضمٌر .أما إبن باجه فقد
قــال :ال سعادة تعادل راحة الضمٌر ألن راحته هً الطمأنٌنة التً عناها هللا سبحانه
وتعالــى فــً كتابـه الكرٌم عندما خاطب النفس المؤمنة قائــال :أٌتها النفس المطمئنة
إرجعً إلــى ربك راضٌة مرضٌة .فكأن الطمأنٌنة هً أكبر هبة ٌمكن أن تعطى من
هللا للنفس البشرٌـة .أما األمٌر التنوخً فقال :أربعة أشٌاء تخدر الضمٌر وتكاد تمٌته
المال والسلطة والشهوة والمعاندة .وقال بعضهم :إن من أهم البراهٌن على وجود هللا
أن الشرٌر قـد ٌنجو مـن عقاب القوانٌـن ولكنه ال ٌنجــو أبدا من عقاب ضمٌره وهذا
ٌدل على أن الحٌاة لٌست عبثٌة وأن اإلنسان لم ٌوجــد سدى.
كمال يوسف سري الدين
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