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 الملخص:

تهدف نظرية العقل الخامل إلى تنشيط العقل الخامل عند اإلنسان، وهو عبارة عن مساحة غير مكتشفة في      

العقل، وهذه النظرية لها أصلين: األول: هو أنَّ روح اإلنسان تنقسم إلى قسمين: )نفس، وعقل(، فعقل اإلنسان 

و ضررها، ثم تشعر النفس بناًء على تمييز العقل يدرك األشياء إن كانت موجودة أو غير موجودة ثم يميز نفعها أ

ا بالخوف أو األمن، ثم يصدر السلوك المنطقي بناًء عليها، وهذا يُبيِّن أهمية إدراك األشياء إن كانت محسوسة  إمَّ

أو غير محسوسة، واألصل الثاني: هو أنَّ عقل اإلنسان قادر على إدراك المحسوسات والال محسوسات على حدٍّ 

فيستطيع أن يعرف ما هو حقيقة موجودة، وما هو وهم، وهذه النظرية لها تطبيقين، التطبيق األول: هو أنَّ سواء، 

أداة اإلنسان إلدراك الال محسوسات والغيبيات هو العقل الخامل، وهي قسمين: األول: ما ورد من الغيبيات في 

ما ورد عن العلماء في العلوم المختلفة، ويُمكن  الشرائع والكتب السماوية، وهذه تصديقها مسألة إيمان، والثاني:

في هذا القسم إدراك ما هو حقيقة موجودة من هذه الغيبيات والال محسوسات، وما هو وهم، وذلك من خالل تنشيط 

العقل الخامل عبر )مقياس بيان الحقيقة من الوهم( في هذا البحث، وهو من تصميم الباحث، والتطبيق الثاني لهذه 

 : هو أنَّ تحفيز العقل الخامل أداة اإلنسان لإلبداع واالبتكار.النظرية

 الال محسوسات، الغيبيات، اإلدراك. نظرية، العقل، الخامل، الكلمات المفتاحية:
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The theory of the passive mind, its origin and applications 

 

Abstract: 

The theory of the passive mind aims to activate the passive mind in man, which is an 

undiscovered space in the mind, and this theory has two origins: The first is that the 

human soul is divided into two parts: (soul and mind), so the human mind perceives 

things whether they exist or not. They exist and then distinguish their benefit or 

harm, then the soul feels based on the distinction of the mind, either by fear or 

security, and then issues logical behavior according to it, and this shows the 

importance of perceiving things whether they are tangible or imperceptible, and the 

second principle: is that the human mind is able to perceive the senses and the non 

Both are tangible, so he can know what an existing reality is, and what is an illusion, 

and this theory has two applications, The first application: is that the human tool for 

perceiving the imperceptible and the unseen is the passive mind, and it is of two 

parts: the first: what is mentioned from the occult in the laws and heavenly books, 

and this is a matter of faith, and the second: what has been reported about scholars in 

different sciences, and in this section it is possible to perceive what It is a reality that 

exists from this unseen and imperceptible, and what is an illusion, by activating the 

passive mind through (the scale of the statement of truth from illusion) in this 

research, and it is designed by the researcher, and the second application of this 

theory: Is that stimulating the passive mind is a human tool for creativity and 

innovation. 

keywords: The mind, Inactive, Theory, Imperceptibility, Occult, Perception. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 اإلطار العام للبحث:

 المقدمة:

يمكن لإلنسان أن يدرك بعقله األشياء المحسوسة، التي يستطيع أن يدركها بوسائل اإلدراك التي هي البصر،      

السمع، اللمس، الذوق، والشم، فبالتالي يستطيع تمييز هذه األشياء، ومعرفتها، والتعامل معها، ولكن األشياء التي 

ا، وال لمسها، وال إدراكها بوسائل اإلدراك التي عند اإلنسان، فكيف ال تُرى بالعين المجردة، وال يُمكن سماعه

 يستطيع شخص أن يجزم بوجودها أو عدمه؟

( أنَّ الناس أصناف بالنسبة لهذه الموجودات التي ال يُمكن إدراكها، فمنهم من يدَّعي أنَّه 5791وقد أكَّد رضا )     

الكائنات التي ال تُرى بالعين المجردة، وال يُمكن إدراكها بوسائل  يُمكنه بطرقه الخاصة إثبات وجود هذه األشياء أو

ا الفريق الثاني فيُنكر كل ما ال يُمكن أن تدركه حواسه، ألنَّه ال يؤمن  اإلدراك، وينشؤون بذلك علوًما مختلفة، أمَّ

ا الفريق الثالث فإنَّه يشعر أنَّ حواسه محدودة،  ا األشياء الإالَّ بحواسه، وأمَّ تي ال يُمكن لحواسه أن تدركها فهو أمَّ

 (.15-97ال يركن لمعرفتها إلى علم مبني على دراساته، أو تجاربه، بل يجعلها في حيز الغيب وال يبحث عنها )

ما هو مفارق لمجال الحس عند اإلنسان، فإنَّ العقل يستنكف ل( أنَّه حينما تُطرح مسألة 5795كما يذكر فايل )     

ل ُمعطى بحد ذاته، ألنَّه مستنبط بالمعالجة، واإلعداد، ولذلك  ويعلن شكَّه، وذلك ألنَّ اإلدراك الفعلي للُمعطى ال يُشكِّ

من شأن فال يستطيع أحد أن يُملي على العقل من الخارج قواعده العقلية، ألنَّ العقل مستقل في جميع المجاالت، 

همة ، وتحتاج إلى نقد، فليس إالَّ للعقل أن يتبنَّى هذه المالملكة الموجودة تجريبيًا، وسيكولوجيًا، وتاريخيًا أن تضل

التي تقتصر على الحدّ من ادِّعاءات الذهن االستداللي والحسابي، وعلى معارضته عندما يحاول أن يتخذ موضوعه 

ل موضوعً  أمام  امما يستحيل مالحظته وقياسه وتعيينه في الزمان والمكان، وذلك ألنَّ ما يستحيل مالحظته ال يُشكِّ

الفكر الذي يريد اكتشاف كل خطاب مترابط عن طريق التحليل االرتدادي، واكتشاف المفاهيم التي تكونه، 

نه من معرفة الواقع الحسِّي من جهة، ومن التفكير بالمغزى الذي يجب أن يكون، فينتج عن  والمبادئ التي تمكِّ

فاهيم والمبادئ األساسية لكل علم طبيعي ممكن، إالَّ أنَّه ال ذلك أنَّ العقل مستقل، وليس كلِّي القدرة، فهو يقدم الم

 (.591-595يستطيع أن يبني هذا العلم بشكل عيني، ألنَّه بحاجة إلى معطيات تجيئه من الخارج )

المؤلف عرضه لبعض  م( من كتاب الغيب والعقل إللياس بلكا وذلك عندما خت1555وقد عرض الجندي )     

آراء أهم الفالسفة الغربيين في موضوع العقل وطبيعته وحدوده، فأكَّد قصور العقل عن اقتحام كثير من المجاالت 

بنجاح، وهذا ما وعته الفلسفة الحديثة، األمر الذي أدَّى إلى دعوة أالَّ يضيع اإلنسان جهده في هذه الظلمات العميقة، 

(. وهذا القصور نتج عن عدم معرفة العقل لألداة التي من خاللها يُمكن أن 511ا يوًما )التي لم يُفلح في اختراقه

يدرك حقيقة وجود األمور الغيبية من عدمها، وهذه األداة هي التي سوف يبينها هذا البحث، ويجعلها مقياًسا 

لى الحقيقة والوهم في يستطيع من خالله اإلنسان أن يحدد وجود ما يغيب عن حواسه أو عدم وجوده، ويتعرف ع

 عالم الغيبيات، وذلك من خالل النظرية التي سيبينها هذا البحث، وهي )نظرية العقل الخامل(،



 
 
 

 

 

ن اإلنسان من التفريق بين الحقيقة   وهذا العقل الخامل هو عبارة عن مساحة في عقل اإلنسان غير مكتشفة، تُمكِّ

 محسوسات.والوهم في األمور الغيبية، فهي أداته إلدراك الال

 مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في عدم التمييز بين ما هو حقيقة موجودة وما هو مجرد وهم من الغيبيات التي ال يُمكن      

إدراكها بوسائل اإلدراك عند اإلنسان، فيتم الخلط بينها، فيتوهم الكثير وجود أشياء ال حقيقة لها، بينما يُنكر البعض 

يقة موجودة، فتأتي هذه النظرية )نظرية العقل الخامل( لتكون أداة لدى اإلنسان يميز من من الغيبيات ما هو حق

 خاللها بين ما هو حقيقة موجودة، وما هو وهم وزيف ال حقيقة له من عالم الغيبيات.

 أهداف البحث:

 هو وهم وزيفما هو حقيقة موجودة، وما  يدركأن  يستطيع من خاللهالذي اإلنسان  تنشيط العقل الخامل عند (5

 ال حقيقة له من عالم الغيبيات التي ال يُمكن لإلنسان أن يدركها بواسطة وسائل اإلدراك المحسوسة.

 ضبط محفزات العقل الخامل. (1

 .بؤ بالسلوك البشرينالقدرة على الت (1

ف على القدرات العقلية المستخدمة (9  .، والقدرات العقلية الخاملة عند اإلنسانالتعرُّ

 أهمية البحث:

 ، ويعرف الوهم فيحفظ وقته وجهده منمعها فيتعاملأن يميز اإلنسان بين الحقيقة والوهم، فيعرف الحقيقة  (5

 من خالل البحث عن شيٍء ال وجود له. العبث

ف اإلنسان على محفزات عقله الخامل. (1  أن يتعرَّ

ف اإلنسان على مقدار القدرات العقلية التي يحتاجها في كل موقف. (1  أن يتعرَّ

 صطلحات البحث:م

الغريزة التي في اإلنسان، والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان، فبها يعلم، وبها يعقل، وبها يميز، وبها  العقل:     

 (.165، 1551يقصد المنافع دون المضار )صوفي، 

ف الباحث العقل الخامل:      ولها، وهذه المساحة بأنَّه مساحة في العقل غير مكتشفة، األمر الذي أدَّى إلى خم يعرِّ

ما هو حقيقة موجودة، وما هو وهم وزيف ال حقيقة له من الغيبيات  دراكإهي األداة التي من خاللها يُمكن لإلنسان 

 التي ال يُمكن لإلنسان أن يدركها من خالل وسائل اإلدراك المحسوسة.

 نظرية العقل الخامل:

: األصل في نظرية العقل الخامل:  أوًلا



 
 
 

 

 

 النظرية لها أصالن، هما:وهذه      

 األصل األول:

وهو أنَّ عقل اإلنسان قادر على إدراك المحسوسات، والال محسوسات والغيبيات على حدٍّ سواء، فيعرف ما      

هو موجود حقيقةً، وما هو مجرد وهم ال حقيقة له، وإن كان العقل ال يستطيع معرفة صفة وكنه األشياء الغيبية، 

 راك حقيقة وجودها من عدمه.ولكنه قادر على إد

 األصل الثاني:

وهو أنَّ السلوك الصادر من اإلنسان يصدر نتيجة إدراك العقل للشيء، ثم التمييز له، ثم شعور النفس تجاه      

 روح اإلنسان تنقسم أصاًل إلى قسمين، وهما:هذا الشيء، وبناًء على ذلك فإّنً 

وهي التي بها يكون جسد اإلنسان حي، فيأكل، ويشرب، ويذهب، ويجيء، ويُسمَّى فالن، وبها يجزع  النفس: (1

 اإلنسان، ويطمئن، ويخاف، ويأمن، فوظيفتها المشاعر التي بها يُحس اإلنسان.

ت ، فإذا أدرك أمر به خطر خاف، ويميزهاروفيدرك حقائق األم والتمييز، به يستطيع اإلنسان اإلدراك، العقل: (2

النفس، فيحذر العقل من الخطر، ويحاول درئه، وإذا أدرك العقل أمر ليس به خطر، أَِمنت النفس، وسارت 

 الحياة بشكٍل طبيعي.

، ووظيفة اإلدراك ثم التمييز الذي ينتج عنها السلوك البشري هو فمن خالل هذا التقسيم تبيَّن أن وظيفة العقل

م بعد ذلك يصدر فعل اإلنسان بناًء عليها، فعلى سبيل المثال إذا رأى النفس المشاعر بناًء على تمييز العقل، ث

ة وُمحرقة، ويخرج منها دخان يمنع من التنفس بشكل طبيعي،  اإلنسان حريق، فإنَّ عقله يُدرك أنَّها حارَّ

 فيُميز العقل أنَّها خطر، وضرر، فتخاف النفس من وقوع الجسد فيها،  ويسبب االختناق،

اإلنسان بعد ذلك بناًء على شعور النفس، وتمييز العقل فيهرب من النار، ومن مصدر الحريق، فيصدر فعل 

وفي المقابل إذا رأى اإلنسان على سبيل المثال طعام، فإنَّ العقل يُدرك أنَّه مغذي، وأنَّه يسد الجوع، فيُميِّز 

يتناول هذا ى شعور النفس، وتمييز العقل فالعقل أنَّه نافع، فتأمن النفس، فيصدر فعل اإلنسان بعد ذلك بناًء عل

ح هذا السلوك البشري: الطعام،  والشكل التالي يوضِّ



 
 
 

 

 

 

البشري تجاه الشيء الذي أدركه فمن خالل هذا الشكل تبيَّن أنَّ النفس والعقل هما أقسام الروح، ألنَّ السلوك      

ري، ومن السلوك البش ه األصل فيأهمية اإلدراك، ألنَّ  أيًضاتبيَّن ثم شعور النفس، و العقل تمييزالعقل نتج عن 

هذا المنطلق جاءت هذه النظرية لكي تُعطي اإلنسان األداة التي من خاللها يُدرك األشياء الغيبية، وغير المحسوسة، 

 ،بشكل منطقي، بدون مبالغةفيميز بين ما هو حقيقة منها، وما هو وهم، لكي يصدر السلوك البشري بعد ذلك 

درك اإلنسان ما هو حقيقة موجودة من الغيبيات، والال محسوسات، ثم يُميز ما هو نافع، وما هو ضار، لكي فيُ 

ييز ثم الذي يتبعه التم تشعر النفس باألمان أو الخوف، ثم يصدر الفعل والسلوك البشري بناًء على هذا اإلدراك

 .الشعور

 خصائص العقل الخامل:ثانياا: 

 إنَّ تنشيط هذا العقل الخامل عند اإلنسان يعطيه مجموعة من الميزات، وهي كما يلي:     

 أنَّ تنشيط العقل الخامل يُكسب اإلنسان األداة التي من خاللها يستطيع أن يدرك األشياء الغير محسوسة. (5

 أنَّ تنشيط العقل الخامل يجعل اإلنسان يُفرق بين الحقيقة والوهم. (1

 عقل الخامل يحرر اإلنسان من الخوف من المجهول.أنَّ تنشيط ال (1

 أن تنشيط العقل الخامل يفتح لإلنسان مدارك وآفاق أوسع، ومجاالت أرحب للتفكير. (9

أنَّ تنشيط العقل الخامل يساعد اإلنسان في أن تكون تصرفاته منطقية، ويستطيع أن يفسِّرها العقل البشري،  (1

 ويبتعد عن األوهام. األمر الذي يجعل اإلنسان ينبذ الخرافة،

أنَّ تنشيط العقل الخامل يحلق باإلنسان في سماء اإلبداع، ويحقق له الكثير من الفرص في الحياة، وذلك من  (6

 خالل األفكار التي من الممكن أن ينتجها.

العقل يدرك

وهم-حقيقة 

العقل يميز

ضار-نافع 

النفس تشعر

أمن-خوف 

ًء السلوك يصدر بنا
:على

الشعور-التمييز 

:والنتيجة

سلوك منطقي



 
 
 

 

 

 أنَّ العقل الخامل يحتاج إلى محفزات لكي يعمل، فيفكر، يحلل، يستنتج، ويبتكر. (9

 ن:ثالثاا: وظائف عقل اإلنسا

 يُمكن تقسيم وظائف عقل اإلنسان إلى قسمين، وهذا بحسب الحاجة إليها، وهي كما يلي:     

 وظائف عقل اإلنسان من حيث إصدار السلوك، هي: (5

 .اإلدراك 

 .التمييز 

 .ف  التصرُّ

 هي: واإلبداع، وظائف عقل اإلنسان من حيث االبتكار، (1

 الحفظ. 

 التفكير. 

 .التحليل 

 .االستنتاج 

 .ف  التصرُّ

ف وظيفة أساسية في كال التقسيمين، ألنَّه هو النتيجة       فمن خالل التقسيم السابق لوظائف العقل نجد أنَّ التصرُّ

 للقدرات العقلية عند اإلنسان.

 :أقسام العقلرابعاا: 

 إلى قسمين، وهما: ينقسم العقل     

، التي يستطيع أن يدركها األشياء المحسوسة إدراكوهذا القسم من العقل هو الذي يستطيع  العقل النَّشط: (1

ع فيعرف ما هو ناف بحواسه، وبوسائل اإلدراك التي عنده، التي هي السمع، البصر، اللمس، الذوق، والشم،

، مثل: القلم، الورقة، الكتاب.....إلخ، وكل األشياء التي يستطيع اإلنسان رؤيتها فإنَّه منها، وما هو ضار

 فيدركها، ويتعامل معها، ومثل: الموسيقى، صوت موج البحر....إلخ،  يدركها من خالل البصر

يستطيع اإلنسان إدراكها من خالل السمع، فيدرك هذه األصوات ولو لم يرى مصدرها، وهكذا في جميع 

 األشياء المحسوسة.

ندما وتينية عوكذلك فإنَّ العقل النَّشط عند اإلنسان هو الذي يستخدمه أكثر الناس في حياتهم اليومية الر

 يذهبون، ويجيئون، ويأكلون، ويشربون، وعندما يمارسون حياتهم بشكٍل طبيعي.

ف ألنَّ اإلنسان لم يكتش ومن هنا جاءت تسميته ،في األغلب وهذا القسم من العقل خامل ال يعمل العقل الخامل: (2

  هذا الجزء من عقله،



 
 
 

 

 

ن أن يشعر بقدراته التي تمكنه من إدراك كل ما يستخدمه في بعض المواقف دوكما أنَّه ولم يعرف محدداته، 

، فمن خالل هذا الجزء من العقل يستطيع اإلنسان أن يدرك هو موجود سواًء أكان محسوًسا، أم غير محسوس

 .ما هو حقيقة موجودة، وما هو زيف ووهم، من الغيبيات

ستجد عنده أمر، أو يحصل خلل كما أنَّ اإلنسان يستخدم عقله الخامل في بعض المواقف في حياته، عندما ي

 بين تقسيم العقل:يالشكل التالي في حياته، أو يسعى لتحقيق طموح، أو يتغلب على منافسين، و

 

إمكان بل إنَّه ب العقل بإمكانه أن يدرك المحسوسات والال محسوسات،فتبيَّن معنا من خالل الشكل السابق أنَّ      

محسوسة هو  الالالعقل أن يدرك الال محسوسات كما يدرك المحسوسات، ولكن سبب عدم إدراك البعض لألمور 

أنَّ العقل الخامل لديه غير منشَّط، فال يستطيع إدراك الال محسوسات، وال يعرف كيف يستخدم اإلنسان عقله 

يع تقسيم العقل إلى قسمين: نشط، وخامل، وكل قسم له نصف ، وبناًء على هذا نستطالخامل ليدرك الال محسوسات

 العقل، ألنَّ العقل يستطيع إدراك المحسوسات والال محسوسات على حدٍّ سواء.

ا: تطبيقات نظرية العقل الخامل:  خامسا

 يُمكن تطبيق نظرية العقل الخامل كما يلي:     

 التطبيق األول: إدراك الغيبيات والغير محسوسات:

يملك العقل الخامل القدرة على إدراك الغيبيات، والال محسوسات، وهو األداة التي يستطيع اإلنسان من خاللها      

إذا أدرك العقل شيئًا من المحسوسات بأي وسيلة من وسائل اإلدراك البصر، أو السمع، أو إدراك هذه األمور، ف

نشطًا، وال يُصبح فيه مجال للخمول، ولنضرب المثال السابق في  ُكلُّه الشم، أو الذوق، أو اللمس، فإنَّ عقله يُصبح

الحريق، فإذا حصل حريق، أدركها عقل اإلنسان من خالل البصر، فميَّز خطرها، فهرب منها، فلم يبقى في عقل 

 اإلنسان نقطة عمياء، أو جهة مجهولة في هذا الموضوع، فيصبح عقل اإلنسان بالشكل التالي:

العقل الخامل الذي يدرك 
مه الال محسوسات ويستخد
فاإلنسان في بعض المواق

50%

العقل النشط الذي يدرك
المحسوسات ويستخدمه 

يعيةاإلنسان في حياته الطب
50%

أقسام العقل بناًء على اإلدراك

العقل الخامل العقل النشط



 
 
 

 

 

 

وإذا كان هناك شيء من الال محسوسات لم يستطيع عقل اإلنسان إدراكه فإنَّ اإلنسان ال يستطيع التعامل معه،      

وهنا يعتمد اإلنسان على أي كالم يُقال عن هذا الشيء، كالغريق الذي يتمسك حتى بالقشة لينجو، فعلى سبيل المثال 

إدراك هذه الحقيقة وكيفيتها فإنَّه يُصدِّق أي كالم يُقال عنها،  الجن، فهم عالم غيبي، واإلنسان الذي لم يستطعفي 

ين سببه عدم معرفة كيفية إدراك هذا األمر، وفي هذه الحالة يُصبح اوهناك صنف من الناس ينكرها، وهذا التب

 عقل اإلنسان كما في الشكل التالي:

 

، وعقله النشط هو %99مل في هذه الحالة مقداره فيتبين معنا من خالل الشكل السابق أنَّ عقل اإلنسان الخا     

ا أن يتبع أي تعليمات وتوجيهات تأتيه ممن يدَّعي معرفة هذا الشيء الال محسوس، %56فقط   ومن خالله إمَّ

العقل الخامل
0%

طالعقل النش
100%

أقسام العقل في إدراك المحسوسات

العقل الخامل العقل النشط

العقل الخامل
83%

طالعقل النش
17%

أقسام العقل في إدراك الال محسوسات

العقل الخامل العقل النشط



 
 
 

 

 

، أو ينكره بال دليل، ويزعم أنًّه وهم، وهو غير مدرك حتى لما يقول، ألنَّه يقوله وهو غير مدرك لحقيقة ما يعمله 

 العجز عن اإلدراك لهذا الشيء الغيبي، أو الال محسوس.من باب 

 وقد توصلت إلى هذه النسبة من خالل حسبة بدائية بسيطة، وبيانها كما يلي:     

وهو: ما هي الوظائف التي يحتاجها العقل لكي يميز شيئًا ما إن كان نافع أو ضار؟ والجواب فنسأل سؤال،      

نسان إلى ثالث وظائف لكي يتخذ القرار بشأن أمٍر ما، سواًء أكان غيبيًا ال على هذا السؤال أقول: يحتاج اإل

ف(، وبناًء على تقسيم العقل ثم يصدر التمييز، ثم وهي )اإلدراك، محسوًسا، أو كان أمًرا محسوًسا،  لى إالتصرُّ

يصدر يتخذ القرار و)نشط، وخامل(، وأنَّ العقل النشط يدرك المحسوسات، فلذلك له الثالث الوظائف نفسها لكي 

ف(، والعقل الخامل يدرك الال محسوسات ثم يصدر  التمييز،ثم عنه السلوك المنطقي، وهي: )اإلدراك،  التصرُّ

يز، ثم )اإلدراك، ثم التميفلذلك له الثالث الوظائف نفسها لكي يتخذ القرار ويصدر عنه السلوك المنطقي، وهي: 

ف(،  كذلك من عقل  %15من عقل اإلنسان، والعقل الخامل يشكل  %15 فإذا العقل النشط يُشكليصدر التصرُّ

من كل عقل إلى ثالثة أقسام، وهي الثالث وظائف للسلوك المنطقي )اإلدراك،  %15اإلنسان، وإذا قسَّمنا الـ 

( من القدرات %56.6، فإًذا يكون للثالث الوظائف لكل وظيفة )56.6=1÷15والتمييز، والتصرف(، فنقسم 

فإذا لم يستطع اإلنسان إدراك الشيء الال محسوس فتعطَّلت حينها وظيفة من وظائف العقل النشط والخامل، العقلية، 

وهي اإلدراك، فيصبح العقل في هذه الوظيفة خامل، فإذا تعطَّل اإلدراك تعطَّل حينها التمييز، وفي هذه الحالة 

 تتعطل وظيفتين في العقل النشط، والعقل الخامل، 

 رات العقلية فحينها نحسبها بالشكل التالي:دمن الق %56.6ل وظيفة لها وبما أنَّ ك

 (.%56.66(، التصرف= )%56.66(، التمييز= )%56.66وظائف العقل النشط: اإلدراك= )     

 (.%56.66(، التصرف= )%56.66(، التمييز= )%56.66وظائف العقل الخامل: اإلدراك= )     

ا القسم، في هذ وظيفتي اإلدراك، والتمييز عنده تعطلفت النشط شيء اإلنسان عقل لم يدرك وفي هذه األثناء     

لم ينها وح ولم يدرك عقل اإلنسان الخامل شيء فحينها تتعطل عنده وظيفتي اإلدراك، والتمييز في هذا القسم،

ا، العقل يدرك (، وذلك %66.66مقداره ) فحينها يخسر من قدراته العقلية ما فلم يستطع تمييزه، شيئًا إدراًكا تاّمً

بجمع القدرات العقلية للوظائف المعطلة، وبما أنَّ العقل الخامل لم يدرك، فلم يميز، فحينها تتعطل وظيفة التصرف 

( لوظيفة التصرف، فنجمعها مع القدرات المعطلة %56.66المنطقي عنده، فيخسر اإلنسان أيًضا ما مقداره )

( %59) ( من القدرات العقلية المعطلة، وحينها يتبقَّى لإلنسان فقط%91(، فيُصبح المجموع= )%66.66وهي )

ا أن يتبع التعليمات ممن يدعي أنَّه على علم بالال محسوساتالتي تعمل من قدراته العقلية ير وهو غ ، وبها إمَّ

قع يل، وحينها يأو ينكر هذه الال محسوسات من غير دل ،الوهم والخرافةوحينها يقع اإلنسان في  ،مدرك لما يعمله

 .الجهلاإلنسان في 

 



 
 
 

 

 

 خصائص األمور الغيبية أو الغير محسوسة:

 األمور الغيبية أو الغير محسوسة لها خصائص، أوردها فيما يلي:     

 أنَّ اإلنسان ال يستطيع أن يدركها بحواسه المجردة. (5

 أنَّ اإلنسان يستطيع إدراكها بعقله فقط. (1

 بدليل قطعي. ال يُمكن إنكارها أو إثباتها إالَّ  (1

 أنَّ أثرها ثابت ومنضبط، وال مجال فيها للنسبة أو االحتماالت. (9

هذا الشيء الال محسوس ثالثة  وجود على قطعية تهدالل ، ويشترط لهذا األثر لتكونأنَّ أثرها دالٌّ عليها (1

 شروط:

 أن يكون األثر ثابت. -أ

 أن يكون األثر منضبط. -ب

 الت.أنَّ هذا األثر غير قابل للنسبة واالحتما -ج

 طبيق النظرية:ت

األمور الغيبية وغير المحسوسة لها طريقين إلدراكها، ومعرفة ما إن كانت حقيقة أو وهم، واألداة لهذا اإلدراك      

 هو العقل الخامل، والطريقين هما:

أن يأتي الخبر عن هذه المغيبات وغير المحسوسات في الشرائع والكتب السماوية، وفي هذه الحالة يكون  (5

 التصديق بها مسألة إيمان.

أالَّ يأتي الخبر عن هذه المغيبات أو الغير محسوسات في الشرائع والكتب السماوية، بل نسمع عنه عن طريق  (1

، ففي هذه الحالة يستطيع العقل الخامل عند اإلنسان أيًا كان مستواه التعليمي أن العلوم المختلفةالعلماء في 

وذلك من خالل  ويعرف إن كانت حقيقة موجودة، أم مجرد أوهام، ات،يدرك هذه المغيبات وغير المحسوس

وأثر  ،الذ يُمكن أن يُدركه بوسائل اإلدراك المحسوسة، بالتالي يستطيع تمييزه من خالل العقل الخامل أثرها

منضبط، وال مجال فيه للنسبة واالحتماالت، فعلى سبيل المثال )التيار  ثابت، هذه المغيبات يجب أن يكون

لغير وا المنضبط، ،الكهربائي(، ال يمكن رؤيته ومع ذلك نؤمن بوجوده، وعرفنا ذلك من خالل أثره الثابت

ء المصباح، ضييفإذا كان هناك مولد يعمل فإنَّ التيار يسري في األسالك، وبفعله  قابل للنسبة واالحتماالت،

فلو جاء المتخصص في مجال الكهرباء،  اءة،وإذا تعطل المولد أو أُطفئ انقطع التيار، وانقطعت تبًعا له اإلض

وقال ال تلمس األسالك المكشوفة أثناء سريان التيار الكهربائي فيها، يعني في أثناء عمل المولد، ألنَّ هذا 

التيار سوف يحرق الجسم، وألنَّ هذا التيار يسبب التماس لألجسام المكشوفة إذا كانت ناقلة للتيار الكهربائي، 

سبب الحريق، فهنا نصدقه ونؤمن بوجود هذا التيار الكهربائي مع أنَّنا لم نره، ولكنَّ أثره ثابت، إذا المسته في

فهو يسبب الحريق، ومنضبط بحيث أنَّه إذا المسه جسم اإلنسان أحرقه، وإذا المسه قطعه ناقلة للتيار سبب 

 االلتماس، وكذلك فإنَّ هذا األثر غير قابل للنسبة واالحتماالت، 



 
 
 

 

 

 كن أن يقول قائل إذا المس اإلنسان التيار الكهربائي بيده فاحتمال أن يحرقه، واحتمال أالَّ يحرقه،فال يم

وكذلك أثره ثابت وهو إضاءة المصباح، ومنضبط فإذا ُوجد التيار ُوجدت اإلضاءة وبالعكس، وهذا األثر 

بهذا ف قد توجد إضاءة وقد ال توجد،غير قابل للنسبة واالحتماالت، فال يستطيع أحد أن يقول: إذا ُوجد التيار 

ااًل آخر، ونأخذ مث نؤمن بوجود التيار الكهربائي، ألنَّ أثره ثابت، منضبط، وغير قابل للنسبة واالحتماالت،

فأقول: بيانات اإلنترنت في جهاز الكمبيوتر، واألجهزة الذكية، فإذا كانت البيانات تعمل فإنَّ اإلنسان يستطيع 

أن يتصفح في جهازه عبر الشبكة العنكبوتية، ويتابع األخبار من كل مكان، ويتابع الوسائط، ويستطيع تنزيل 

، فإذا أُغلقت البيانات، أو انقطعت ال يستطيع اإلنسان أن يحصل الملفات، وغيرها من الخدمات المعروفة

بحيث إذا ُوجدت البيانات ُوجد  منضبطو وهو االتصال، ثابت على الخدمات السابقة عبر جهازه، فهذا أثر

وهذا األثر غير قابل للنسبة واالحتماالت قال يستطيع أن  ،االتصال، وإذا انقطعت البيانات انقطع االتصال

قائل: إذا ُوجدت البيانات قد يوجد اتصال بالشبكة العنكبوتية وقد ال يوجد. فإًذا بما أنَّ األثر ثابت،  يقول

منضبط، وغير قابل للنسبة واالحتماالت فهنا نؤمن بوجود شيء اسمه البيانات مع أنَّنا لم نرها، ولم نلسمها، 

 ولم ندركها بوسائل اإلدراك المحسوسة،

وعلى هذه األمثلة فقس جميع الغيبيات، والغير سطة العقل الخامل عندما تمَّ تنشيطه، بل آمنا بوجودها بوا 

 محسوسات، ويمكن أن أوضحها في الشكل التالي:

 

 



 
 
 

 

 

 

ا ما ورد من       وبالنسبة للغيبيات التي وردت في الشرائع والكتب السماوية فيكون تصديقها مسألة إيمان، وأمَّ

المختلفة فإنَّه يُمكن قياسه للتأكد من حقيقة وجوده من عدمه،  العلومالغيبيات وغير المحسوسات عن العلماء في 

الغيبيات والغير محسوسات، ومعرفة ما هو حقيقة  يُمكن عمل المقياس التالي إلدراكالسابق ومن خالل الشكل 

 (:مقياس بيان الحقيقة من الوهم)من خالل  موجودة منها، وما هو مجرد وهم ال حقيقة له

 ًل نعم العبارة م

   هذا الشيء الغيبي والغير محسوس له أثر محدد.  1

   ة.اإلدراك المحسوسهذا الشيء الغيبي والغير المحسوس يُمكن إدراك أثره بوسائل  2

تطبيق نظرية العقل الخامل إلدراك 
الغيبيات وغير المحسوسات

أن يكون الغيب أو الشيء الغير
محسوس ورد عن العلماء في 

العلوم المختلفة

ُيدرك من خالل
أثره بثالثة 

شروط

أن يكون األثر 
سبة غير قابل للن

واالحتماالت

أن يكون األثر 
منضبط

ر أن يكون األث
ثابت

ُيمكن إدراكه 
بواسطة العقل

الخامل

أن يكون الغيب ورد في 
يةالشرائع والكتب السماو

قه يكون تصدي
مسألة إيمان



 
 
 

 

 

هذا الشيء الغيبي والغير المحسوس يُمكن للعقل تمييزه من خالل أثره الُمدرك  3

 بوسائل اإلدراك المحسوسة.

  

   هذا الشيء الغيبي والغير المحسوس يُمكن منع أثره بإرادة اإلنسان في أي وقت. 4

م فيهذا الشيء الغيبي والغير المحسوس يُمكن لإلنسان  5    .أثره التحكُّ

   هذا الشيء الغيبي والغير محسوس إذا ُوجد ُوجد أثره وإذا انعدم انعدم أثره. 6

     

تبيِّن أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس ثابت ألنَّ أثره محدد،  والثالثة وحيث أنَّ العبارة األولى والثانية 

والعبارة الرابعة والخامسة تبيِّن أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس منضبط،  وتمييزه، ويُمكن إدراكه،

م فيه، والعبارة السادسة تبيِّن أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس غير قابل للنسبة  فيُمكن منع أثره، والتحكُّ

د أثره، وإذا انعدم انعدم أثره معه، وبالتالي واالحتماالت، حيث أنَّه إدا ُوجد هذا الشيء الغيبي والغير محسوس ُوج

فإذا كانت اإلجابات بـ )نعم( على جميع عبارات هذا المقياس، فهذا يعني أنَّ هذا الشيء الغيبي والغير محسوس 

حقيقة موجودة وال يُمكن للعقل إنكارها، وإذا كانت هناك إجابة واحدة أو أكثر بـ )ال(، فهذا يعني أنَّ هذا الشيء 

لثالثة، افإذا كانت اإلجابة بـ )ال( في العبارة األولى أو الثانية أو  يبي والغير محسوس مجرد وهم ال حقيقة له،الغ

فهذا يعني أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس غير ثابت، وإذا كانت اإلجابة بـ )ال( في العبارة  أو جميعها

فهذا يعني أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس غير منضبط، وإذا كانت  كلتيهماالرابعة أو الخامسة أو 

اإلجابة بـ )ال( في العبارة السادسة فهذا يعني أنَّ أثر هذا الشيء الغيبي والغير محسوس قابل للنسبة واالحتماالت، 

ن ه في هذه الحالة يكو، ألنَّ الحديث عنه خرافة من الخرافاتفيكون  وبالتالي ال تنطبق عليه شروط النظرية،

 .الحديث عن هذا الشيء الغيبي والغير محسوس غير منطقي، وال يُمكن للعقل إدراكه، وال تمييزه

 :لإلبداع واًلبتكار التطبيق الثاني: المحفزات

يعيش اإلنسان حياته وفق روتين محدد، فإذا اختلف عليه الروتين، أو حصلت له معاناة كانت بمثابة محفز      

قله الخامل لكي يعمل، فيفكر، يستنتج، يحلل، ويبتكر، فمثاًل إسحاق نيوتن عندما طُرد من المدرسة كان ذلك لع

بمثابة المحفز لعقله الخامل الذي من خالله استطاع أن يكتشف قوانينه في علم الفيزياء، فلو أنَّه لم يُطرد من 

عندما  ،الملقب بـ )صقر قريش( ر عبد الرحمن الداخلالمدرسة لبقي عقله خاماًل، ولم يكتشف قوانينه، ومثال آخ

ألمويين فيها، فلو أن الدولة ل األمويين كان ذلك محفًزا له ليذهب إلى األندلس ويقيم دولة تهم دولةسقطت دول

األموية لم تسقط، لبقي عبد الرحمن الداخل في الشام، ولم يُعمل عقله الخامل ليُفكر كيف يحكم األندلس، فكانت 

 عاناة محفًزا لعمل العقل الخامل وتنشيطه، وعلى هذين المثالين فقس.الم

 

 



 
 
 

 

 

 والشكل التالي يُبيِّن كيف يعمل العقل الخامل:     

 

 محفزات العقل الخامل:

 يلي:وهي كما لإلبداع واالبتكار، العقل الخامل تحفز محفزات  توجد ثالث     

ا المحفز ، ويدخل في هذعقله لكي يصل إلى ُسبُل عيش أفضلالتي يعانيها اإلنسان تحفز فالمعاناة  ة:لمعاناا (5

كل معاناة يعانيها اإلنسان من ظلم، أو فقر، أو ضعف، أو غير ذلك من أنواع المعاناة، وهذا كما حصل 

 لنيوتن، وعبد الرحمن الداخل، وغيرهم.

ت هذه الحاجة محفز للعقل كما قيل قديًما: "الحاجة أم االختراع". فإذا احتاج اإلنسان لشيء صارو :الحاجة (1

، وهذا كما حصل في حياة الناس، فقد تطورت شيئًا فشيئًا حتى وصلت إلى ما نحن عليه الخامل لكي يعمل

ذا ، ويدخل في هاليوم، والسبب في ذلك هي الحاجة إلى هذه االختراعات التي بسببها تصبح الحياة أسهل

 المحفز رغبات اإلنسان.

 ،اإلنسان حب السيطرة والفوز، فيكون ذلك بمثابة محفز للعقل الخامل لكي يعمل تولِّد عندفهي  :المنافسة (1

 ويدخل في ذلك كل ما يدخل في المنافسة من الشعور بالضعف، أو الهزيمة، أو السخرية، 

ونحوها فتعتبر كلها حوافز تحفز العقل الخامل،  ، أو الطموح،أو حتى حب السيطرة، أو الهيمنة، أو حب الغلبة (9

كما يحصل بين الشركات، والمنافسة التي بينهم اليوم، فهذا منشط للعقل الخامل للعاملين في هذه  وهذا

الشركات، وكذلك المؤسسات في ابتكار أفكار تكون سببًا في جودة المنتجات التي تعطيها ميزة على غيرها، 

 أو لتحصل على جائزة، ونحو ذلك.

 العقل الخامل لكي يعمل ليخرج اإلنسان من هذه المشكلة.فإذا حصلت المشكلة فإنَّها تحفز  :المشكلة (1

محفز انيحصل لإلنس
يتم تنشيط 
العقل الخامل

العقل الخامل 
يعمل

:والنتيجة

إبداع



 
 
 

 

 

 محفزات تحفز العقل الخامل، أوضحها في الشكل التالي: أربعهذه 

 

 مقدار القدرات العقلية التي يستخدمها اإلنسان في حالة عدم وجود المحفز للعقل الخامل:

ف(، فكم ، التحليل، االستنتاج، والتصرُّ التفكير، الحفظهي: )، ويبدع، لكي يبتكر إذا قلنا أنَّ وظائف العقل     

من هذه الوظائف سيكون نشيطًا؟ وكم منها سيكون خاماًل؟ فإذا كان اإلنسان يعيش حياته بشكل طبيعي ولديه 

روتين محدد يسير عليه، من المنزل إلى الدوام إلى الترفيه وهكذا فإنَّه يستخدم واحدة من قدراته العقلية وهي 

ف(  ( من قدراته العقلية، %15فقط، ولكنه ال يستخدم بقية وظائف عقله، فبالتالي هو يستخدم فقط ))التصرُّ

، والخمسة هي وظائف العقل، والمئة هي 15= 1÷555إذا قسمنا قدرات عقل اإلنسان فإنَّنا نقسم  وذلك ألنَّنا

اته العقلية خاملة، حتى ( من قدر%95قدرات عقل اإلنسان مجتمعة، فاإلنسان في حياته الروتينية يكون )

 يأتي واحد أو أكثر من محفزات العقل الخامل لكي ينشط هذه القدرات، 

 وفي الشكل التالي أبين مقدار القدرات العقلية المستخدمة في الحياة الروتينية:

 

محفزات العقل 
الخامل

المشكلة المنافسة الحاجة المعاناة

التصرف
20%

يرالتفك
20%

الحفظ
20%

يلالتحل
20%

اجاالستنت
20%

مقدار القدرات العقلية المستخدمة في الحياة الروتينية

التصرف التفكير الحفظ التحليل االستنتاج



 
 
 

 

 

وتينية، تكون معطلة في حياته الر لكي يبتكر فنالحظ من خالل الشكل السابق أنَّ القدرات العقلية لإلنسان     

حتى يأتي المحفز فتبدأ وظائف العقل تتنشط، وهكذا، فكل وظيفة يستخدمها اإلنسان يتنشط من القدرات العقلية 

 .بمقدارها، وهكذا

 الخاتمة:

 نتائج البحث:

 نستنتج من هذا البحث ما يلي:     

أنَّ اإلنسان يستطيع أن يدرك األمور الغيبية وغير المحسوسة بواسطة عقله الخامل، وذلك من خالل تنشيط  (5

 .من خالل )مقياس بيان الحقيقة من الوهم(هذا العقل 

أهمية تنشيط العقل الخامل عند اإلنسان، فهو يجعله يدرك األشياء التي ال يمكن له إدراكها بالوسائل الحسية  (1

 ت مجردة أم ال.سواًء أكان

 أنَّ تنشيط العقل الخامل عند اإلنسان يستطيع من خالله التفريق بين الحقيقة والوهم. (1

 أنَّه يمكن ضبط محفزات العقل الخامل عند اإلنسان. (9

ف على محفزات العقل الخامل (1  .أنَّه يُمكن التنبؤ بالسلوك البشري بالتعرُّ

 لمراجعا
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