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التقوى

مـن  ختتلـف  ومعـان  مفاهيـم  للسـعادة 
شـخص آلخر، وإذا حاولنا تلخيصها جند 
أهنـا احلالـة الـي حيكـم اإلنسـان مـن خالهلـا 
واالسـتقرار  ابلراحـة  حياتـه  متلـؤ  الـي  فهـي  حياتـه.  علـى 
وتبعـده عـن املصاعـب والضغـوط وتبعـث فيـه األمـل حليـاة 
أفضـل، وابلتـايل تـزرع فيـه الرغبـة الشـديدة للتمسـك والتمتـع 

بـكل حلظـة يف احليـاة.
اإلنسـان  حليـاة  وغـزوه  امللحـوظ  التكنولوجـي  التقـدم  وبعـد 
احلضـارة  لـه  تقدمـه  فيمـا  يشـكك  بـدأ  أنـه  نـرى  املعاصـر 
املعاصرة الي يرى معظم الناس أهنا السبيل الوحيد لتحصيل 
السعادة. ففي واقع األمر فإن هذه السعادة املزعومة حيصل 
عليهـا مـن خـالل املعـدات االلكرتونيـة علـى خمتلـف أنواعهـا 

وأشـكاهلا الـي تسـهل حياتـه وتوفـر لـه الرفاهيـة. 
الواقـع  نفسـها علـى  أسـئلة عديـدة  تفـرض  املقـام  هـذا  ويف 

اإلنسـانية: فيـه  تتخبـط  الـذي  السـعادة  مـن  اخلـايل 
 هـل املعـدات التقنيـة مـن شـأهنا أن متنـح اإلنسـان سـعادة 
حقيقيـة؟ وهـل إرضـاء اجلانـب املـادي كفيـل ملنـح اإلنسـان 
السـعادة املرجـوة؟ وهـل أصبحـت السـعادة مـن الكمـاالت 

يف عـامل ملـيء ابملآسـي واألحـزان؟
مـا  غالبـا  وأبعـاد مصطلحـن  معـامل  نالمـس  أن  نـود  بدايـة 
ُيلط بينهما.. احلاجة والرغبة. فاحلاجة هلا عالقة ابجلانب 
الغرائـز  إشـباع  أداة  أهنـا  أي  اإلنسـان،  حيـاة  يف  املـادي 
الرغبـة  أمـا  والنـوم.  الطعـام  إىل  لديـه، كاحلاجـة  البهيميـة 
فلهـا عالقـة مبشـاعره وأحاسيسـه وجانبـه الروحـي. وابلتـايل 
فـإن هنالـك اختالًفـا بـن احلاجـة والرغبـة يف كيفيـة تفاعـل 
ضـرورة  بدافـع  مرغمـا  احلاجـة  فيمـارس  معهمـا.  اإلنسـان 
احملافظـة علـى حياتـه أو بضـرورة اجتماعيـة كالشـغل لتسـديد 

إليهـا اإلنسـان  فإهنـا تسـتقطب  الرغبـة  أمـا  املصاريـف اخل. 
من تلقاء نفسـه بدون أي ضغوط خارجية حىت أهنا تكلفه 

عنـاء وإرهاقـا جسـداي ولكنـه ال يبـايل وال يهتـم.
وإن ما نراه على الساحة اليوم هو أن اإلنسان يليب اجلانب 
املـادي يف حياتـه ويهمـش اجلانـب النفسـي والروحـي. فـرتاه 
يعلـن شـكاويه وامشئـزازه وهـو يف حالـة خاليـة مـن اإلحسـاس 
أهـم  مـن  أصبـح  ابلفـراغ  فالشـعور  ودفئهـا.  احليـاة  بعمـق 
صفات احلياة اليومية لإلنسان املعاصر وذلك ألن الرغبات 
األفـالم  خـالل  مـن  يلبيهـا  حاجـات  جمـرد  لديـه  أصبحـت 
واأللعـاب اإللكرتونيـة ووسـائل التواصـل االجتماعـي. وكمـا 
ال يفـى علينـا فـإن اإلنسـان »ابقـة مـن الرغبـات« لذلـك 
حـري بنـا أن نرعاهـا وحنافـظ عليهـا، ولكننـا نراهـا تتحطـم 
أمـام العواصـف العاتيـة لواقـع احليـاة املعاصـرة بـدون أن حنـرك 
سـاكنا.. فـال شـك أننـا اليـوم نعيـش حضـارة حاجـات ال 
حضـارة رغبـات. فالسـعادة الـي جيـب أن نبحـث عنهـا يف 
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هـذا اخلضـم هـي امتـالء روحـي عميـق ورغبـة دفينـة ابحليـاة 
الكرميـة. وال شـك أهنـا فعـال األمـل الـذي نتمسـك بـه لـدى 
مواجهتنـا اإلحبـاط ابلثقـة يف املسـتقبل، وذلـك ألن الرغبـة 
الـي فرضتهـا  لنـا فضـاء نتجـاوز فيـه احلـدود الضيقـة  تفتـح 

علينـا الطبيعـة.
والنتيجـة الـي نصـل إليهـا مـن خـالل معاينـة مـا حيصـل يف 
جمتمعاتنـا هـي أن اإلنسـان مـات روحيـا وإن كان حييـا احليـاة 
املاديـة املليئـة إبشـباع الغرائـز البهيميـة. واخليـار الوحيـد أمامـه 
هـو املزيـد مـن االسـتهالك وعـدم املبـاالة ابملسـئولية لتحسـن 
واحلـزن  الوهـن  حيـل  الظـروف  هـذه  ويف  حياتـه.  مسـتوى 
واخلوف على نفسـه ويتمكنان منه وجيراين منه جمرى الدم. 
ذلـك ألنـه أخطـأ يف تقديـرة حيـث ظـن أن السـعادة هـي 
مفهـوم  فتغـر  االسـتهالك،  حضـارة  توفـره  فيمـا  االنغمـاس 
السـعادة لديـه حيـث خرجـت مـن نطـاق املمكـن وأصبحـت 

تراكمـا للملـذات.

فـإذا مـا خلصنـا حـال اإلنسـان املعاصـر غالبـا مـا جنـده يعيـش 
يف دوامـة اخلـوف مـن املسـتقبل وحييـا سـعادة ومهيـة واهيـة 
تقدمـه لـه حضـارة االسـتهالك. ويف واقـع األمـر فـإن حياتـه 
هـذا  علـى  شـاهد  وأعظـم  االسـتقرار.  وعـدم  ابحلـزن  مليئـة 
هـو حـاالت االهنيـار العصـيب املتفاقمـة واالنتحـارات الـي مل 

تشـهد هلـا اإلنسـانية مثيـال منـذ بـدء اخلليقـة.
ولسـنا يف هذا املقام نقوم إبدانة الوسـائل احلضارية املعاصرة 
علـى أهنـا السـبب يف هـذه املأسـاة بـل ال ضـر يف اسـتعماهلا 
واالسـتفادة منهـا ولكـن علينـا أن نتذكـر دائمـا املغـزى الـذي 

ُخلقنـا مـن أجلـه أال وهـو العيـش يف كنـف خالقنـا. 
ابألمـر  ليـس  أوليائـه  زمـرة  يف  والدخـول  هللا  مـن  فالتقـرب 
املستحيل إذا ما صدرت منا تلك الرغبة اجلياشة للحصول 
اآليـة  مفهـوم  يف  أتملنـا  مـا  فـإذا  العظيـم.  املـرام  هـذا  علـى 
الكرمية ﴿َأاَل ِإنَّ َأْولَِياَء اللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَُنوَن﴾ 
)يونـس 63(، جنـد أن السـعادة هـي فعـال املضـاد احليـوي 
حلالـة احلـزن واخلـوف الـي يعيشـها اإلنسـان املعاصـر.. احلـزن 
اليومـي الـذي يتخبـط فيـه مـن جـراء أعبـاء احليـاة املعاصـرة 
واخلوف من املستقبل وما حيمله من مآٍس. أفلم أين لنا أبن 
نقبـل عـرض هللا تعـاىل ونتقـرب منـه  كـي يقبلنـا يف زمـرة 
فالفلسـفات  الضنكـى.  العيشـة  هـذه  مـن  ويلصنـا  أوليائـه 
على تنوع مدارسـها وعلم النفس وابقي العلوم اإلنسـانية ال 
متتلـك اآلليـات الناجعـة إلسـعاد اإلنسـان. فسـعادته وبـدون 

أي شـك يف كنـف خالقـه.
ملـا حيبـه ويرضـاه وجعلنـا ممـن يسـتمعون  هـداان هللا وإايكـم 
فيتبعـون أحسـنه . وآخـر دعـوان أن احلمـد هلل رب  القـول 
العاملـن، والصـالة والسـالم علـى سـيدان حممـد خـامت النبيـن 

وعلـى آلـه وصحبـه أمجعـن.

نعيـــش حضارة  اليـــوم  أننـــا  فال شـــك   
حاجـــات ال حضـــارة رغبـــات. فالســـعادة 
التـــي يجـــب أن نبحـــث عنها فـــي هذا 
عميـــق  روحـــي  امتـــالء  هـــي  الخضـــم 
الكريمـــة.... بالحيـــاة  دفينـــة  ورغبـــة 


