
1 
 

 

-الضمٌــر  -  

هل الضمٌر هو تلك الحقائق البدٌهٌة المنقوشة على مراٌا جواهر نفوسنا الناطقة منذ 

ا أنها فً حكم ـا فظننـا وأعمالنـوارها برديء أفكارنـن، والتً طمست أنــدء التكوٌــب

ن ــاء والتراب فظـه بالمـاري طمس علٌـن األرض النــا باطـا كمــود. تمامــالالموج

ر بركان ما فً مكان ما ــى ٌنفجـراب. حتــاء وتــه مـالء أن كوكب األرض كلـالجه

ارا تحرق الحجر والمدر. عندها ٌتذكرون أن باطن األرض مراجل ـار أنهــفٌسٌل الن

ال المخالفة ـى األفعــً وهم إستكانتنا إلـرد غفلتنا وفــمن نار. كذلك نحن نعٌش فً ب

ن أعماق نفوسنا لٌرمً أمامنا بنار الحقائق التً ـلضمٌر مأة بركان اــحتى ٌنفجر فج

وه.ــتشوي الوج  

األلوهة فٌنا والتً هً أكثر شفافٌة  و تلك البوصلة التً اختزنت سر  ـل الضمٌر هــه

كل  ـنة مـاج. وأكثر رهافـاس واإلستنتـراء والقٌـي ٌعتمد االستقذن علم المنطق الــم

ل والتفسٌر ـة والتعلٌـق ببراهٌن المالحظة والتجربـلنا الحقائدم ـً تقـالعلوم العقلٌة الت

ات ــاه الجزئٌــردة باتجــات المجــن الكلٌــلق مـة. وكأن الضمٌر حدسا ٌنطــوالمقارن

لٌنا شفقة منها علٌنا أن نسقط فً هاوٌة ــه رسالة السماء إى لنظن بأنــالمحسوسة. حت

ل ــذه الرسائـع مسلكٌتنا لهــدم استحقاقنا بواقول المستنقعات. رغم عــالمخالفات ووح

ً تهدٌنا السراط المستقٌم.ــالت  

. ل لتمٌٌز الخٌر ـور العقــو نــال الحكٌم الصٌنً كونفوشٌوس: الضمٌر هــق من الشر 

د ـشفاف خال ً  ـر روحانً حــا إلى تعرٌف أفالطون للنفس بأنها جوهــونحن إذا عدن

ا ــه كونفوشٌوس. خرجنــا قالــل. وربطنا هذا التعرٌف بمـالجهل ـل كما ٌقبـٌقبل العق

ً ـون السببــً ٌعتمد القانــً نورانــد عقالنــواح ،نــا أن للنفس وجهٌــبنتٌجة مفاده

ي ٌعتمد إغراء الشهوات ام اإلبداعً. وآخر ظلمانً ضد  ـً واإللهـواإلستقراء المنطق

ة ــرق الكذب والتدنٌس والطمع والجشع بغٌــى الشبهات متخذا لها طــذاب إلــواإلنج

ة تتصارع فٌها طبائع العقل ــة معركـه النفس بساحـالوصول والتواصل.وبعضهم شب  

واستبداد  واضع ومحبة مع طبائع اإلبلٌس من ظلمة وشر  ـدل وتر وعــور وخٌــمن ن
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ضعف الظالم، ور وـوي النــل قــع العقــإذا انتصرت طبائـف ــة،ار وعدوانٌـــواستكب

ة وضعفت دل وضعف اإلستبداد، قوٌت المحبــوي العــ، قر  ــقوي الخٌر وضعف الش

ع اإلبلٌس.ــ. وبالعكس إذا انتصرت طبائالعدوانٌة  

ــة ال إذا كانت متٌقظــر والجمــق والخٌــدل والحــور والعــول أن قوى النــونحن نق

اه سمٌنا ذلك عقال وقلنا هذا ـوأفكاره ونواٌوكٌات اإلنسان ـى سلرار، مهٌمنة علباستم

د من أجلها وفهم القوانٌن األزلٌة المنقوشة على ـة التً وجــً فهم الغاٌــإنسان عقالن

ود. وقانون التطور ـر هذا الوجــدء التكوٌن كقانون الحركة جوهــر نفسه منذ بــجوه

لسعادة القصوى التً تطلب ً اـون المعرفة هـة وقانــواإلرتقاء ناموس الكائنات الحٌ

رها.ـلذاتها وال تطلب لغٌ  

ى ـن واجب اإلنسان الحكٌم أن ٌسعى إلــاء فً تضاعٌف جمهورٌة أفالطون أن مــج

و سفر ـه، وهذا السعً هــه لرب  ـً. وذلك بمعرفته لنفسه ومعرفتــكماله اإلنسانتحقٌق 

ذا السفر ال ٌبغً وصوال ألن ى هللا ال تنقطع حركته إال فً النفوس المٌتة. وهـدائم إل

زه كلً مجرد بٌنما عقل اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌمارس علمه وعمله إال ـهللا مطلق من

ات ــوالمركبات ــم الجزئٌــة بعالــة المربوطــد وجوارحه المادٌـواس الجســر حــعب

لتنزٌه والتجرٌد. ولكن فكٌف ٌصل الجزئً المحسوس إلى من ٌتصف با ،المحسوسة

نحن بضمائرنا وبصائرنا نتواصل مع هللا وال  ـر،والتواصل شًء آخ الوصول شًء

ً الطهارة ـراق المحبة التً هـى فً شوق دائم للسفر على ظهر بــنصل إلٌه، بل نبق

 الحقٌقٌة لضمائرنا وعقولنا.

وإما فً  ،اال وجاهاً الدنٌا مو الربح إما فـر الناس هــز العمل عند أكثـوإذا كان حاف

ل الشًء ألنه محق عادل دون أن ٌفكر ـة ونعٌما. فصاحب الضمٌر ٌفعــرة جنــاآلخ

 بربح أو خسارة.

ال إبراهٌم المازنً:ــق  

اــونــً الورى ماذا ٌقولــوال أبال الـــه أمــً بــد أفعل الشًء ال أبغــق   
اــــالم المستخفٌنــاد ســرأي العب ىــإن أرضٌته فعلــً ضمٌري فــهم   

 



3 
 

ة وسعادة ــر بنعٌم الراحــٌجعلك تشع ً  ــر الحـال: الضمٌــد فقــا المتصوف الجنٌــأم

ى الشوك. ــالطمأنٌنة وإن كنت نائما عل  

ال: قد ٌشعر المرء بوخز الضمٌر وهو متمتع بكامل ـا الشاعر الفرنسً راسٌن فقــأم

ه أودع فٌه من ى أن هللا خلق اإلنسان على صورته أنـال أن معنــصحته. وبعضهم ق

ه الشاعر اإلنكلٌزي ـو نفسه ما قالـى هــو الضمٌر. وهذا المعنــوره الشعشعانً وهـن

ا المتصوف ـل. أمــن هللا على اإلنسان الكائن العاقــو عٌــه ً  ــشكسبٌر: الضمٌر الح

إبن باجه فقد  ل إخش حكم الضمٌر. أمان فٌك بــال: ال تخشى رأي اآلخرٌــالشبلً فق

حانه هً الطمأنٌنة التً عناها هللا سب : ال سعادة تعادل راحة الضمٌر ألن راحتهالــق

ة ال: أٌتها النفس المطمئنــه الكرٌم عندما خاطب النفس المؤمنة قائـً كتابــى فــوتعال

ك راضٌة مرضٌة. فكأن الطمأنٌنة هً أكبر هبة ٌمكن أن تعطى من ى رب  ــرجعً إلإ

ر الضمٌر وتكاد تمٌته األمٌر التنوخً فقال: أربعة أشٌاء تخد  ة. أما ـهللا للنفس البشرٌ

المال والسلطة والشهوة والمعاندة. وقال بعضهم: إن من أهم البراهٌن على وجود هللا 

و أبدا من عقاب ضمٌره وهذا ــن ولكنه ال ٌنجـالقوانٌ ـن عقابد ٌنجو مـأن الشرٌر ق

د سدى.ــم ٌوجٌدل على أن الحٌاة لٌست عبثٌة وأن اإلنسان ل  

 كمال يوسف سري الدين

 


