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 الروُح والنْفُس والجَسُد في الفلسفة واألديان

 أفالطون

إعطاء هذه الخصائص . التغذية، الدفاع والحكومة: ذكرُت في الحلقة الثالثة بأنَّ خصائَص المدينة هي ثالث]] 

فكل خاصية تعكس صفة داخل الروح البشرية . للمدينة العادلة لم يكن إعتباطيا بل كان ُمتعَمداً من قِبل أفالطون
الروح حسب معتقد أفالطون تتغذى . وحاكم عليها إذ أن الروح البشرية بحاجة إلى تغذية وحماية. حسب معتقده

من ناحية أخرى يمنح أفالطون الحرية لكل إنسان أن يختار ... من الملذات وتحتمي بالشجاعة وتحكم بالعقالنية 
وبذلك يثبت على أن كل أنسان سينتسب إلى الطبقة التي تتناغم مع . الطبقة التي تتناسب مع صفاته الروحية

الفلسفة : ـ بحثها بعنوان   قرطبة عدنان الظاهر/ ته وقدراته العملية حسب صفاته الروحية تقنياته ومهارا
 اإلغريقية في السياسة

ُنشر في العديد من المواقع منها ( ... الحلقة الرابعة ) و الدولة ـ الجزء الخامس ـ أفالطون 

 [[ . الهدف الثقافي والناس مثالً 

  

ٌُمّجُد ا لروح وٌحتقر الجسد بل وٌعتبره مصدر العمى والتشوٌش بدأُت بؤفالطون ألنه 
ًٌ أي ٌعتمُد على الحواس الخمس المعروفة أما الروح فإنها أساُس . ألنَّ أساسه حّس

  ً لكً ُتصبح فٌلسوفاً حكٌماً ٌنبؽً أْن تمارَس . ]  (1) النظر الصحٌح ألنَّ أساسها عقل
ئٌة متنافرة تؽلُب فٌها سلطة الروح على نفسك تحوٌالً ٌنتهً بك إلى اإلنشطار إلى ثنا

ٌنبؽً التخلص من ]] ٌُضٌؾ أفالطون [ .  109نفس المصدر الصفحة /   على الجسد
إنَّ إنطواء النفس على ذاتها وُبعدها عن الجسد إنما هو التفلسؾ على . َحَمق الجسد 

، الروح  فهل ، ُترى! هنا تكلم أفالطون عن النفس بدل الكالم عن الجسد [[ . الحقٌقة 
هذا الكالم ذو مؽزى . بالنسبة له هً النفس ؟ نفهم ذلك من منطوق كالمه األخٌر

خطٌر ألنَّ الدٌانة المندائٌة تنهج النهج المعاكس إْذ تمّجُد النفس وتحتقر الروح إلنها 
النفُس ِهبٌة من هللا ، من ملٌك النور الحً األزلً . مصدر الشرور فً حٌاة المندائً 

لذلك ال . وسؤعود إلى هذا الموضوع الحقاً مع شًء من التفصٌل. تهم حسب معتقدا
أرى من ؼرابة فً قول أفالطون السابق الذي استهللُت به مقالً هذا مقتبساً من مقالة 

.قرطبة الظاهر آنفة الذكر   



وما كان موقؾ أرسطو ، تلمٌذ أفالطون ، من الجسد والروح والنفس ؟ إنه خالؾ 
ؤن خالفاً كبٌراً وطرح فكرًة جدٌدة لم ٌسبقه إلٌها أحٌد من الفالسفة معلّمه فً هذا الش

جسٌد باعتبارِه آلًة تملُك أدواِت النطق ، وروٌح بوصفها نفساً ] قال ما ٌلً . والمفكرٌن 
على كالم  أعترُض كما ٌعترُض ؼٌري [ .  60المصدر األول الصفحة / تفّكُر 

ن آلة للنطق حسُب ، إنما هو مركز وأداة أرسطو طالٌس هذا بؤْن لٌس جسُد اإلنسا
وؼٌرها ( الذاكرة ) السمع والبصر والشم واللمس والتفكٌر والخٌال والقوة الحافظة 

خالؾ ! ثمَّ إنه ربط الروح بالنفس ، روح تفّكُر ولكن بجهاز آخر هو الَنْفس . الكثٌر 
نعرُؾ أنَّ . حقاً أرسطو بؤطروحته هذه ، خالؾ الجمٌع فالسفًة وأدٌاناً كما سنرى ال

الدماغ هو مركز التفكٌر ومكانه معروؾ محدد فً رأس اإلنسان فما موقع ومكان 
 النفس فً جسد البشر ؟ وإذا كانت الروُح تفّكُر بالنفس فما وظٌفة الدماغ ؟ 

 الدين اإلسالمي والروح

عدٌدة فً  اآلن ، ماذا قال القرآن الكرٌم عن الروح ؟ جاء ِذكُر الروح فً القرآن مّراتٍ 
ٌُمكن اإلستنتاج أنَّ  العدٌد من اآلٌات وجاء فً البعض منها مرتبطاً بالمالئكة حتى 

األرواَح مالئكٌة وأنَّ جبرٌَل نفسه َمَلٌك أو مالٌك وهو ناقل الوحً والواسطة بٌن النبً 
ِؾ لٌلُة القدِر خٌٌر من أل]] ففً سورة القدر نقرأ ما ٌلً . الُموحى إلٌه والرب الموحً 

ُل المالئكُة والروُح فٌِها بإذِن رّبهم من كلِّ أمرٍ  / سالٌم هً حّتى مطلِع الفجِر . شهٍر َتَنزَّ
فهل المقصوُد بالروح هنا هو المالك جبرٌل أم الروح القدس أم أنَّ [[ .  4و  3اآلٌات 

ٌُنزلها هللاُ وهً جزء من روحه كما هو الحال فً آٌاٍت من  قبٌل مالئكَة لٌلة القدر هذه 
]]ٌ نقرأ فً آٌاٍت أَُخَر ما ٌلً   ؟( ونفخُت فٌه من روحنا أو ونفخُت فٌها من روحً ) 

و  192سورة الشعراء اآلٌتان / َنَزَل به الروُح األمٌُن . وإنه لتنزٌُل ربِّ العالمٌن 
هنا داللة ثانٌة على أنَّ جبرٌل الوسٌط هو المقصود بالروح األمٌن وأنَّ [[ .  193

لذا دأبت طائفة معٌنة من طوائؾ المسلمٌن . هو روٌح وهو جزٌء من روح هللا المالَك 
تعرُج . من هللِا ذي المعارج ]] ونقرأ أٌضاً " . روح هللا " على تسمٌة كبار علمائها ب 

 3سورة المعارج اآلٌتان / المالئكُة والروُح إلٌِه فً ٌوٍم كان مقدارهُ خمسٌن الؾ سنٍة 
لُ [[ . ]]  4و  المالئكَة بالروِح من أمره على َمْن ٌشاُء من عبادِه أْن انذروا أّنُه ال  ٌُنزِّ

سورة الشعراء / َنَزَل به الروُح األمٌُن [[ . ]]  2سورة النحل اآلٌة / إلَه إالّ أنا فاتقوِن 
ٌا أهَل الكتاِب ال تؽلوا فً دٌنكم وال تقولوا على هللا إالّ الحقَّ إّنما [[ . ]]  193اآلٌة 

... مسٌُح عٌسى ابُن مرٌَم رسوُل هللِا وكلمُتُه ألقاها إلى مرٌَم وروٌح منُه فآِمنوا باهلِل ال
المسٌُح هنا رسوُل هللا وكلمة هللا ثم هو [[ .  171سورة النساء اآلٌة / إلى آخر اآلٌة 

روٌح من هللا فؤي مقام فً الدٌن اإلسالمً أعلى من مقام الروح ؟ الربط دقٌق ومحكم 



 والروح وبٌن الروح والمالئكة لذا ، فالروح فً الدٌن اإلسالمً ذو منزلة بٌن هللا
قدسٌة فهو مالك أو ال ٌنفصُل عن المالئكة من جهة وهو جزٌء من روح هللا فً عٌن 

والتً أحصنْت فرَجها فنفخنا فٌها من روحنا وجعلناها   ]]الوقت وهذا هو الدلٌل اآلخر 
إْذ قال رّبَك للمالئكِة إنً خالٌق [[ . ]]  91األنبٌاء اآلٌة سورة / وابنها آًٌة للعالمٌن 

ٌّتُه ونفخُت فٌِه من روحً فقعوا له ساجدٌن . بشراً من طٌن  سورة ص / فإذا سو
[[. 72و  71اآلٌتان   

ُتُه ونفخُت فٌه من روحً َفَقعوا لُه ساجدٌن ]]  ٌّ [[. ]]  29سورة الحجر اآلٌة / فإذا سو
التً أحصنْت َفْرَجها فنفخنا فٌِه من روِحنا وصّدقت بكلماِت رّبها  ومرٌَم ابنَة ِعمرانَ 

ثمَّ جعَل َنسَلُه من ُساللٍة من [[ . ]]  12سورة التحرٌم اآلٌة / وُكُتبِه وكانت من القانتٌن 
ثم سّواهُ ونفَخ فٌِه من روحِه وجعل لُكُم السمَع واألبصاَر واألفئدَة قلٌالً ما . ماٍء َمهٌن 
وكذلَك أوحٌنا إلٌَك روحاً من أمرنا ما [[ . ]]  9و  8سورة السجدة اآلٌتان  /تشكرون 

كنَت تدري ما الكتاُب وال اإلٌماُن ولكْن جعلناهُ نوراً َنهدي بِه َمْن نشاُء من عبادنا وإنكَّ 
ربط الروح بؤمر الرب مسؤلة [[ .  52سورة الشورى اآلٌة / َلتهدي إلى ِسراٍط مستقٌم 

" األمر " فلقد تكررت مرتٌن فً القرآن وفً سورتٌن فهل أنَّ هذا . تستحق النظر 
أوحٌنا إلٌَك روحاً من أمرنا ] ُمشّتٌق من الفعل أمَر ٌؤمُر أْم أّنه ٌعنً الشؤن ، شؤن هللا ؟ 

وٌسؤلونك عن الروِح قْل الروُح من أمِر رّبً وما أوتٌتْم ]] وفً سورة أخرى نقرأ [ 
ٌّة حال ، سواًء كان فعل األمر [[ .  85سورة اإلسراء اآلٌة / من العلِم إالّ قلٌال  على أ

الرّبانً هو المقصود أو الشؤن الرّبانً فالنتٌجة واحدة ألنَّ الشؤَن من المشٌئة والمشٌئُة 
الواردة فً األمثلة " روح هللا " فضالً عن . إرادةٌ وإرادةُ هللِا أمٌر أو بحكم األمر 

وعلٌنا التمٌٌز ومعرفة الفرق بٌنهما إجتهاداً " روح القدس "  السالفة ، نقرأ فً القرآن
قبل محاوالت التمٌٌز . ثم رجوعاً إلى ما قال فً ذلك بعض مفسري القرآن الكرٌم 

ولقد آتٌنا ]] ومعرفة الفروق أذكر اآلٌات التالٌة التً ورد فٌها تعبٌر روح القدس 
ٌّناِت وأٌدناهُ بروِح موسى الكتاَب وقّفٌنا من بعدِه بالرسِل وآتٌنا  عٌسى ابَن مرٌَم الب

/ القدِس أفكلما جاءكم رسوٌل بما ال تهوى أنفُُسكْم استكبرتم ففرٌقاً كّذبتم وفرٌقاً تقتلون 
ٌُثّبَت الذٌن آمنوا [[ . ]]  87سورة البقرة اآلٌة  قْل نّزلُه روُح القُدِس من رّبَك بالحقِّ ل

تلك الُرُسُل فّضلنا بعَضهم [[ . ]]  102اآلٌة  سورة النحل/ وُهدًى وُبشرى للمسلمٌن 
ٌّناِت  على بعٍض منهم َمْن كلَّم هللَا ورفَع بعَضهم َدَرجاٍت وآتٌنا عٌسى ابَن مرٌَم الب

[[ . 253سورة البقرة اآلٌة / إلى آخر اآلٌة ... وأٌدناهُ بروِح القُدِس ولوشاَء هللاُ ما   

عبٌراً آخَر ال أحسبه إالّ مطابقاً تماماً لروح بدل روح القدس نقرأ فً اآلٌة التالٌة ت
على . نزَل به الروُح األمٌنُ . وإنه تنزٌُل ربِّ العالمٌن ]] القدس أال وهو الروح األمٌن 



ًٍّ ُمبٌن . قلبَك لتكوَن من الُمنِذِرٌن  و  193و  192سورة الشعراء اآلٌات / بلساٍن عرب
[[ .  195و  194  

؟ نجد فً المجلّد األول من " روح القدس / القدس " ع ما قال المفّسرون فً موضو
وتؤٌٌده بروح القدس ـ : ]] ما ٌلً  87و  86الصفحات / مختصر تفسٌر ابن َكثٌر 

والدلٌُل أنَّ روَح القدِس هو جبرٌُل كما نصَّ علٌه ]] ثم نقرأ استطراداً [[ . وهو جبرٌل 
ما قال الُبخاريُّ عن أبً ُهرٌرة { من سورة البقرة } ابُن مسعود فً تفسٌر هذه اآلٌة 

ٌُنافُح عن  عن عائشة أنَّ رسوَل هللا وضع لحّسان بن ثابت منبراً فً المسجد فكان 
ٌّك : رسول هللا ، فقال رسول هللا  ٌّْد حّسان بن ثابت بروح القدس كما نافَح عن نب اللهمَّ أ

. أو هاِجهْم ـ وجبرٌُل معك أهِجِهْم ـ " وفً بعض الرواٌات أنَّ رسوَل هللا قال لحسان . 
:وفً شعر حّسان قوله   

 وجبريلٌ رسولُ هللا فينا

 وروُح القدِس ليس به َخفاءُ 

إنَّ روَح القدس نفَث فً روعً أنه لن تموَت " أنَّ رسول هللا قال : وعن ابن مسعود 
ن وحكى القرطبً ع" . نفٌس حتى تستكمَل رزقها وأجلها فاتقوا هللَا وأجملوا فً الطلب 

وقال  القدُس الَبَركة : وقال السّديُّ . القدس هو هللا تعالى وروحُه جبرٌُل : مجاهد 
بروح القدس بالروح : وقال الزمخشري . القدُس الطْهُر : العوفً عن ابن عباس 

:أكتفً بهذا القدر مما قال المفسرون بتلخٌص ما قالوا فً هذا الموضوع [[ . المقّدسة   

إبن عباس/ روح القدس هو جبرٌل   

ٌُنسب هذا التفسٌر إلى عائشة ، نقله عنها إبن مسعود عن / روح القدس هو جبرٌل 
.البخاري عن أبً ُهرٌرة   

.القرطبً عن مجاهد / القدس هو هللا تعالى وروحه جبرٌل   

.السّدي : القدُس هو الَبَركة   

.العوفً عن ابن عّباس / الُطْهُر : القدُس   

.الزمخشري / بالروح المقّدسة : بروح القدس   



واضح من هذا العرض المرّكز ومتابعًة دقٌقة عمٌقة سبقته فً محاوالت استقراء ما 
واضح أنَّ التفسٌر " : ... روح القدس " فً اآلٌات السالفة الذكر من معاِن تخصُّ 

والعوفً فقد شّذا ولم ٌحالفهما أما السدي . األقرب للصواب محصور بٌن هللا وجبرٌل 
ٌبقى اإلشكال العوٌص قائماً فالفرق كبٌر بل وأكبر . الحظ فً تفسٌرٌهما لروح القدس 

من الكبٌر بٌن هللا ومالكه جبرٌل فهذا واحد مما خلق هللاُ من مالئكة فكٌؾ ٌستوي 
هذه واحدة من عٌوب . وكٌؾ ٌتساوى الخالق والمخلوق ؟ مشكلة عوٌصة حقاً 

فسرٌن ونتائجها وخٌمة على القّراء حٌث ٌتعّسُر علٌهم إدراك الصحٌح إْن لم ٌكونوا الم
من المتبحرٌن فً علوم القرآن والعارفٌن بؤصول التفسٌر واللؽة العربٌة ألفاظاً ونحواً 

وإالّ فما الذي ٌجمع هللَا بالبركة أو الطْهر ؟ وهل البركُة مقّدسٌة والطهُر قداسٌة . 
ثمَّ ، هل تصلُح البركُة أْن . من أحٍد ٌصّدق ثم ٌقّبل مثَل هذا الكالم أبداً وتقدٌٌس ؟ ال 

)) تكوَن بدٌالً من هللا ؟ وهل ٌصلُح الُطهُر ؟ فً التراث المسٌحً الذي ٌقول بالتثلٌث 
، األب هنا هو هللا (( األُب واإلبُن والروُح القدُس )) أو (( األُب واإلبُن وروُح القدس 

ٌبَق أمامنا إالّ القول إنه   إلبن فما معنى الروح القدس فً هذا المثلّث ؟ لموالمسٌح هو ا
المالك جبرٌل حسب تفسٌر العدٌد من أئّمة المفسرٌن المسلمٌن أو إنه مدٌنة القدس 

. حسبما ٌعتقد المسٌحٌون   

/ ال أجُد بؤساً من الرجوع ثانٌة إلبن َكثٌر فً تفسٌره آلٌة وردت فً سورة النحل 
قال إبن َكثٌر ... [[ . ٌُنّزل هللاُ المالئكَة بالروِح من أمرِه على من ٌشاُء ]] لد الثانً المج
هنا . وكذلك أوحٌنا إلٌَك روحاً من أمِرنا : ٌُنّزُل المالئكَة بالروح أي الوحً كقوله : 

إلٌحاَء ٌُضٌؾ إبُن َكثٌر تفسٌراً جدٌداً فٌزٌُد األمَر تعقٌداً ، خاصًة والكلُّ ٌعلُم أنَّ ا
 ًُّ ًِّ محمٍد وقد جاَء النُص القرآن ًَ مرتبطان بتنزٌل القرآن على صدر النب والوح

ٌُوحى )) صرٌحاً    ً ُربَّ قائٍل . والقرآُن آٌاٍت وسوراً هو المقصود [[ إْن هو إالّ وح
ٌقول إنَّ القرآن موجوٌد ٌتداوله وٌقرأهُ الناُس منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ولكن أٌن 

ُل ولَِم هذا التنزٌل ؟ بالنسبة لً ٌبقى اإلشكال الم الئكُة وأٌن الروُح ؟ وعلى َمن ُتنزَّ
قائماً فً التفرٌق بٌن هللا والقدس وروح القدس رؼم أنَّ إستخدامها فً اآلٌات سالفة 

الذكر ٌكاُد ٌكوُن متطابقاً فً المعانً وتوظٌفها محكماً ودقٌقاً رؼم إختالؾ المناسبات 
ل اآلٌات واختالؾ الظروؾ الدٌنٌة والسٌاسٌة واإلجتماعٌة وتطّور الدٌن وأزمان نزو

اإلسالمً التدرٌجً وانتشاره مساحًة ومن حٌث تزاٌد عدد منتسبٌه من الذٌن آمنوا باهلل 
وُرُسلِه وُكُتبِه والٌوم اآلخر من مشركً قرٌش وَعَبدة األوثان ومن باقً الِنحل 

.لكتاب وؼٌرهم وأصحاب الدٌانات األخرى من أهل ا  



  الروح ُمقّدٌس إذاً فً الدٌن اإلسالمً حٌث ٌلتقً معه فً هذه المسؤلة الحٌوٌة
الفٌلسوؾ األلمانً هٌكل رؼم أنه لم ٌتكلم عن قدسٌة للروح إنما بالػ فً تمجٌدها إذ 
اعتبرها العنصر األسمى واألنقى واألعلى وأنَّ الروح الكونٌة العظمى هً القوة التً 

ٌُّر  ُه ؟ { إله } فهل أراد اإلشارة إلى . هذا العالم ُتس ُمدبِّر لكنه لم ٌقل ذلك ألسباب تخصُّ
  

 الروح في الديانة المندائية 

ٌّما الدٌن   تختلُؾ الدٌانة المندائٌة فً موضوع الروح جذرٌاً عن باقً األدٌان وال س
تقُد الصابئُة ٌع]] من المصدر الثانً ما ٌلً  427نقرأ فً الصفحة . ( 2)اإلسالمً 

المندائٌون أنَّ لإلنساِن روحاً ونفساً ، وأنَّ النفَس هً ِهبُة هللا لإلنساِن التً فٌها من سنا 
وجالل موطنها األصلً ونوره وكماله وجماله وسالمِه إلعانتها من شرور األرض 

فهً أما الروُح التً حلّت جسَد اإلنساِن مع نفسه . وُمؽرٌاتها ، تكوُن ُعرضًة للحساب 
التً تدفُع اإلنسان إلى الشر والفساد والمخالفة ، ألنها مجموعة من الخالٌا الحٌة 

والؽرائز والعادات المختلفة التً حملت معها كلَّ ما فً عالم الظالم من خبٍث ومكر 
هذه هً الروح المندائٌة [[ . وكذٍب وشرٍّ ورٌاٍء وفساد وإؼراٍء للخطٌئة والمعصٌة 

ئٌة وهً على النقٌض من الروح فً الدٌن اإلسالمً وعن الروح حسب العقٌدة المندا
فً فلسفة أفالطون قبل الدٌن اإلسالمً ثم فً فلسفة تلمٌذه أرسطو ثم حسب تصورات 
ومعتقدات المتصّوفة المعروفة ، وسؤعود إلٌهم عندما أعالُج مسؤلة النفس فً األدٌان 

هل ٌعتقُد متصّوفُة . وإبن سٌنا وفً فلسفة أئمة رجال التصّوؾ اإلسالمً كالحالّج 
اإلسالم أنهم ، كالمسٌح ، فٌهم روح هللا كالًّ أو جزءاً ؟ إنهم كؤفالطون أو شدٌدي 

:فشعر الحالّح الشهٌر ٌقول . بفلسفته وموقفه من الروح   التؤثر  

 أنا َمْن يهوى وَمْن يهوى أنا

 نحُن روحان أحالّ َبَدنا

فة ... وح هللا ٌقصد الحالُّج به حلوَل روحه فً ر وكان هذا دأب ودٌدن هإالء المتصوِّ
وجهادهم الكبٌر فً كبح ُجماح الؽرائز البشرٌة الطبٌعٌة وخاصة الجنس والطعام حٌث 
حّثوا على رٌاضة الجسد أو تروٌضه وتنقٌته من أدرانه وتحصٌنه من مؽرٌات الدنٌا 

لعروج واإلتحاد بذات هللا بالتعّبد المستمر والصوم حتى تصفو الروح خالصة إستعداداً ل
. ذوباناَ فٌه وحلوالً   



  النفس المندائية 

لقد تفّرد . لم تتعمق األدٌان وال الفالسفة فً الحدٌث عن النفس كما فعل الدٌن المندائً 
هذا الدٌن من بٌن الجمٌع فخصَّ نفس اإلنسان بخصائص ومزاٌا لم تؤلفها بقٌة األدٌان 

من الذات العلٌا بعالم األنوار ، ال بدَّ لها أْن تعوَد إلى  النفس هً نفحةٌ . ]] المعروفة 
والنفُس هً النشمة ... موطنها األصلً فً الملكوت األعلى الذي هبطت منه أصالً 

باللؽة المندائٌة وتعنً النسمة السماوٌة المباركة أو نسمة الحٌاة التً وضعها هللا ـ 
   إلنساُن قَدَرهُ فإذا أتمَّ ا. سبحانه ـ فً جسد آدم األرضً 

على األرض تتحرُر نفُسُه التً عرفت اإلٌماَن الحقَّ فتتحُد بالكون األعظم الخالد تاركًة 
هل كل [[ .  427المصدر الثانً ، الصفحة / جسَد اإلنساِن فانٌاً ال أهمٌَة له بدونها 

س تمر النف. نفس تحررت بموت صاحبها تتحد بالكون األعظم الخالد ؟ الجواب كالّ 
وتنقسم هذه . المندائٌة التً حررها الموُت من جسدها الفانً بمراحل تطهٌرٌة سبع

األنفس إلى أربع فئاٍت من النفوس حسب درجات طهارتها ونقاوتها وحسن سلوكها 
:وعّفتها ومطابقتها أو مباعدتها لتعالٌم الحً األزلً ملٌك النور الرب المندائً   

تاّمة النقاوة السامٌة الخلق والسلوك تتحد بخالقها بعد الفئة الطاهرة ال/ الفئة األولى 
هو بمثابة سراط اإلسالم ( كشاشة ) تحررها من جسدها بعد أْن تمرَّ بنهر ٌدعونه 

.المستقٌم   

تالقً هذه ... األنفس ؼٌر الطاهرة أو ؼٌر المستوفٌة لمتطلبات الوفاة / الفئة الثانٌة 
ٌات تثقٌؾ وؼسل دماغ ثم اإلعتراؾ الكامل بما فقط ، أي تمر بعمل... حساباً عسٌراً 

ثم تتحدُّ بخالقها العظٌم رب السماوات ... صنعت فً الحٌاة بحٌث لم تكتمُل طهارتها 
.واألرضٌن خالق كل شًء   

تالقً عذاباً ألٌماً فٌعفو خالقها عنها بعد ... األنفس الشرٌرة والفاسدة / الفئة الثالثة 
.ن الفئتٌن السابقتٌن العذاب لتتحد به كما هو شؤ  

لكثرة سٌئاتها وفسادها }}   هً األنفس التً التصلُح للتطهٌر والنقاوة/ الفـئة الرابعة 
مصٌر هذه الفئة من النفوس ... {{ وكذبها ورٌائها وسرقتها أو ؼّشها وقتلها وشّرها 

ع ألنَّ طرٌق ال ُتقبُل توبتها وال تمرُّ أساساً بمراحل التطهٌر السب... الناُر المستعرة 
ًِّ ُمؽلٌق أمامها وألنَّ التطهٌَر ال ٌنفعها أبداً وال ٌنفع معها إالّ الكً  ًِّ األزل عروجها للح



تخص النار الساعرة أو   ال من تفصٌالت فً الكتب المندائٌة. بالنار المستعرة 
ل هً بالتؤكٌد ال تشبه نار جهنم المسلمٌن ولٌس فٌها من أدوات ووسائ. المستعرة هذه 

.التعذٌب السادٌة المفّصلة فً القرآن الكرٌم   

ُه  الؽرٌب والطرٌؾ فً هذا األمر أنَّ العقٌدة المندائٌة ال تذكُر أبداً الِشرَك بالخالق أو سبَّ
هذا ! أو عبادَة سواه كشروط إلدخال بعض النفوس الشرٌرة إلى عالم النار الساعرة 

عن مفاهٌم الدنٌا بحٌث ال ٌكوُن  فً نظري مثاٌل آخُر على تواضع خالقهم وترفعه
ٌّق هو اإلعتراؾ به قّوًة عظمى وحٌدًة   الخلوُد واإلتحاُد به مشروطاً  بعامل شخصً ض

.فً هذا الكون فهو أكبُر من ذلك وأسمى وأجلُّ   

ٌُحرُم الشرٌر وؼٌر الطاهر  الفئتان ) إذاً هناك مرونة كبٌرة وعفو وسماح بحٌث ال 
ًِّ ( فوس المندائٌة الثانٌة والثالثة من الن من حق اإلتحاد بملٌك األنوار ربِّ األزِل الح

ًُّ والتعذٌُب ال ٌستهدفان قتل النفس وال اإلنتقام منها أو . الذي ال ٌناُم  الحساُب المندائ
من صاحبها الذي كان معها على سطح األرض المادٌة كما هو الحال مما نعرؾ من 

نة جهنم والجحٌم فً العالم اآلخر حٌث ال من مجال العقوبات اإلسالمٌة وما ٌعانٌه َسكَ 
ً  ؼٌُر قابٍل للنقض أو   للتفكٌر فً جّنة الُخْلد أبداً فاألبواب موصدة والحكُم نهائ

إالّ َمْن تاب فً حٌاته ... اإلستئناؾ وال تنفُع شفاعٌة وال ماٌل وال بنون وال وساطات 
. وعمَل بالمعروؾ ونهى عن المنكر  وآمن باهلل ورسله ومالئكته وكتبه والٌوم اآلخر

على النقٌض من اإلسالم ، الحساب والعذاب المندائٌان ٌكونان بعد الموت ال قبله 
بعد التطهٌر والتثقٌؾ واإلعتراؾ بالذنوب والخطاٌا . مراحل التطهٌر السبع  وخالل 

ًّ الذي ربما ٌقابل ًِّ الح جّنة  تدخل هذه النفوس ملكوت خالقها نور األنوار األزل
ٌّباتها وما تشتهً أنفُس  المسلمٌن التً أفاض القرآُن فً وصفها وتعدد منافعها وط

المإمنٌن من أطاٌب األطعمة والمشروبات أنهَر عسٍل ولبٍن وخمٍر لّذًة للشاربٌن ومن 
ال إنٌس وال جان أزواجاً ُمَطهَّرًة ومن ألبسة السندس   حوٍر عٌٍن لم ٌطمثهنَّ من قبلُ 

ال وجوَد لمثل هذه التفصٌالت الشدٌدة اإلؼراء فً عالم . ساور الذهب واإلستبرق وأ
النور العلوي المندائً الخالد ، وربما أفّسر ذلَك بتواضع المندائٌٌن وزهدهم المعروؾ 

فً دنٌاهم وتعففهم وحفاظهم على عّفتهم وعفافهم بٌن األمم على مدار الحقب وكّر 
ٌّهم آدم األرضً حتى ٌومنا [ حسب عقٌدتهم ] المادي المندائً  القرون منذ أبٌهم ونب

الخمرة محّرمٌة علٌهم فً دنٌاهم فما حاجتهم بها بعد الموت ؟ وزواجهم فً . هذا 
الحٌاة الدنٌا من إمرأة مندائٌة واحدة فماذا عساهم ٌصنعون بالعدٌد من نساء العالم 

ًّ وأوانً العلوي ؟ وما حاجتهم بعد فناء الجسد بالموت ألساوَرالذهب وباق ً الحل
الفضة والذهب وكانوا هم فً حٌاتهم صاؼة وسادة الذهب والفضة والنقش بالمٌناء ؟ 



زاهدون فً حٌاتهم وكذا ٌزهدون فً آخرتهم ال ٌبؽون إالّ الخلود ، خلود نفوسهم ، 
ًّ القدٌر باسط النور وسٌد الكون ال تؽمُض له عٌٌن وال تؤخذهُ ِسنٌة  باإلتحاد ببارئهم العل

.النوم  من  

أخٌراً ال بدَّ من التنوٌه أنَّ الدٌانة المندائٌة ال تإمن بالقٌامة بعد الموت وال بٌوم حشٍر 
النفُس . وبعٍث جدٌد وقٌام الِرمم من األجداث ال أحَد ٌعرؾ موعد حدوثها الدقٌق 

ٌُّة تتحرُر بموت صاحبها فوَر موته لتمرَّ بمراحل العروج السبع التً سبق  البشر
فً الدٌن اإلسالمً ٌقوم اإلنساُن من موته كامالً جسداً . ولٌس أكثر من ذلك شرحها 

ٌُالقً وجَه رّبه فً ٌوم حسابه المعلوم ولكن متى ، متى هذا  ونفساً وروحاً وكتاُبه معه ل
. الوعُد ؟؟؟ ال من أحٍد ٌدري   

 النفس في الدين اإلسالمي
فقد وقؾ القرآُن منها موقفاً حذراً لٌس فً الدٌن اإلسالمً تفاصٌل كثٌرة عن النفس ، 

بل وشدٌد الحذر ولم ٌربطها إالّ بالقلٌل من األمور مثل خلق زوجها منها أو أنها تؤمر 
بالسوء أو بدعوتها ـ مرًة واحدًة فً آٌة واحدة فً القرآن ـ للعودة إلى رّبها بعد موتها 

ٌّة  ٌّنًة بٌن . راضًٌة َمرض الروح والنفس فً العالم ال ٌضُع القرآُن حدوداً فاصلة ب
ال ٌتكلُم عنها حٌن ٌكون المإمنون فً جنات الخلد أو . اآلخر ، عالم ما بعد الموت 

ٌَصلَوَن السعٌَر وٌعانون من العذاب الدائم الُمقٌم  هناك نواجه . الكافرون فً جهنم 
األجساد فقط ، فإنها هً التً ُتسعد فً الجنة وتنعم وتؤكل وتشرب وتتزوج من 

ات الطرؾ الحوٍر الِعٌن ، وإنها هً التً تشقى وتتعذُب فً نار جهنم فً الجحٌم قاصر
التنسلُخ النفُس بعد الموت من الجسد فهل تبقى معه فً قبره إلى أبد اآلبدٌن حتى تقوَم . 

ٌُنفُخ فً الُصوِر ؟  الساعُة وٌنشقُّ القمُر و

ٌُّؾ وإالَم نتجّوُل فً رحاِب القرآِن لنرى حاالت النفس البشرٌة كٌؾ  تتبدُل وكٌؾ تتك
وردت حالة واحدة فً آٌة واحدة َقَرنت فٌها النفسَ . بعد الموِت تإوُل   

ُئ نفسً إنَّ النفَس ألّمارةٌ بالسوء إالّ ما َرِحَم رّبً ]] باألمر على إتٌان السوء  وما أُبرِّ
ِء إذا لم ٌرحم النفُس إذاً تؤمُر بالسو[[ .  53سورة ٌوسؾ اآلٌة / إنَّ رّبً ؼفوٌر رحٌم 

ٌبرره سٌاق   هذا إستثناء واحد وحٌد فً القرآن الكرٌم. الربُّ وإالّ فهً تؤمُر بالسوء 
كان هناك إؼراٌء فوق العادة . تفصٌالت قصة ٌوسؾ مع إمرأة عزٌز مصر المعروفة 

) ولقد كاد أْن ٌستجٌَب ٌوسُؾ لهذا اإلؼراء وٌضعؾ أمام مراودة زلٌخا له عن نفسه 



فً ( .  24سورة ٌوسؾ اآلٌة ... / ت به وهمَّ بها لوال أْن رأى برهاَن رّبه ولقد همّ 
وقد فعل ) قد ٌجادُل البعض . هذا الموقؾ الدقٌق الحرج نفهُم اإلستجابة ألمر السوء 

هو الذي خلقكم ]] فً هذا الشؤن محتّجاً بما ورد فً سورة التؽابن ( بعض األصدقاء 
]] وفً سورة الشمس [[ .  2اآلٌة /  بما تعملون بصٌر فمنكم كافٌر ومنكم مإمٌن وهللاُ 

من أنَّ اإلنساَن قد ُخلق [[  8و  7اآلٌتان / فؤلهمها فجوَرها وتقواها . ونفٍس وما سّواها 
وفٌه اإلستعداد للفجور وللتقوى وعلى هذا اإلنسان أْن ٌقرَر أيَّ نهٍج ٌنهُج فً حٌاته 

السلُب واإلٌجاُب موجودان . تائج المترتبة على ذلك فالقرار قراره وعلٌه أْن ٌتحّمَل الن
اإلنساُن ساحة صراع بٌن . فً نفس اإلنسان ، الُظلمُة والنوُر ، وكالهما إلهاُم من هللا 

عنصري الشر والخٌر ، الفجور والتقوى فلمن تكون فً نهاٌة األمر الَؽَلبة ومن الذي 
ٌؾ ٌكون اإلنساُن مرًة فاجراً ومرًة أخرى ٌقرر هذه النهاٌة وٌتحكم بها ، َمْن ؟ لماذا وك

ٌُنّفذ ومن الذي ٌستطٌع المقاومة وال  ٌّا ؟ النفُس تؤمُر بالسوِء فمن ذا الذي  صالحاً نقٌاً تق
ٌنصاع ألمر السوء ؟ األنساُن نفسُه ، أي نفُس اإلنسان ، هو الذي ٌحسم الصراع 

هل كان ٌوسُؾ ٌعؾُّ . ة حسب الظرؾ والمناسبة والمصلحة والحالة العقلٌة والجسدٌ
وٌعتصم وٌؤبى اإلستجابة لطلب زلٌخا لو لم ٌكن ربٌَب زوجها عزٌز مصر ؟ إنه أبى 

وراودته ]] واستعصَم لهذا السبب ال لؽٌره والدلٌل فً سورة ٌوسؾ وفً حّجة ٌوسؾ 
سَن التً هو بٌتها عن نفسِه وؼلّقت األبواَب وقالت َهٌَت لك قاَل معاَذ هللِا إّنه رّبً أح

ٌُفلُح الظالمون  هنا سر إستعصام ٌوسؾ ورفضه [[ .  23اآلٌة / مثواَي إنه ال
ٌّده الذي تكّفله ورعاه ورّباه فً بٌته  إنه رّبً ]] اإلستجابة لرؼبات ُزلٌخا ، زوج س

وما أُبّريُء نفسً إنَّ النفَس ألّمارةٌ ]] لقد أصاب هذا الٌوسؾ إْذ قال [[ . أحسَن مثواَي 
وهكذا كان الرمز فً كلكامش . هذا هو اإلنسان خلٌٌط من التقوى والفجور [[ . بالسوء 

ً  وثلثه الباقً مادي من تراب وطٌنة البشر : السومري  نقاء . ثلثاه مثال سماوي إله
. ووساخة   

: فً القرآن آٌات عدٌدة ٌؤتً فٌها ذكُر النفس الواحدة منها على سبٌل المثال   

/ واحدٍة فُمسَتقٌر وُمسَتودٌع قد فّصلنا اآلٌاِت لقوٍم ٌفقهون  وهو الذي أنشؤكم من نفسٍ ]] 
[[ . 98سورة األنعام اآلٌة   

هو الذي خلقكم من نفٍس واحدٍة وجعَل منها زوَجها لٌسُكَن إلٌها فلّما تؽّشاها حملت ]] 
هنا إعتراؾ صرٌح أنَّ الذكر هو المخلوق األول [[ .  189سورة األعراؾ اآلٌة ... / 

.إلٌها فهً أنثى... وجعل منها زوجها لٌسكن إلٌها : الرب  من قبل  



ٌا أٌتها النفُس ]] ٌتؽٌُر جذرٌاً موقؾ القرآُن من النفس فً مواقؾ أَُخَر مؽاٌرة من قبٌل 
ٌّة . المطمئنة  / وادخلً جّنتً . فادخلً فً عبادي . إرجعً إلى رّبِك راضًٌة مرض

إرجعً إلى رّبِك : " أال ٌذّكرنا القوُل .  [[ 30و  29و  28و  27سورة الفجر اآلٌات 
ًّ " راضًٌة مرضٌة  بصعود النفس المندائٌة بعَد الموِت للسماِء لإلتحاِد بملٌك النور الح

أنَّ الرجوَع فً اإلسالم بعد الموت للرب ال ٌعنً وال ٌتضمن : األزلً ؟ مع فارق 
نً الدخول فً الجّنة مع باقً اإلتحاد به كما هو الشؤن فً الحالة المندائٌة ، إّنما ٌع

لقد تكرر الحدٌُث فً القرآن عن نفٍس واحدٍة . العباد الصالحٌن من َسَكنة النعٌم األبدي 
لم ٌخلق هللاُ من الروح روحاً أخرى أبداً كما رأٌنا فً موضوع . خلق منها زوجها 

اإلسالم هً ؼٌر وهذا دلٌٌل ساطٌع قوي  على أنَّ الروَح فً . الروح فً الدٌن اإلسالمً 
أما . وبالوحً ثم بالمالئكة كما رأٌنا سابقاً { هللا ؟ } الروح مرتبطة بالقدس . النفس 

ٌا أٌها الناُس اتقوا رّبكم الذي خلقكم من ]] نقرأ . النفس فشؤنها مختلٌؾ كل اإلختالؾ 
ذي َتساَءلون نفس واحدٍة وخلق منها زوَجها وبثَّ منهما رجاالً كثٌراً ونساًء واتقوا هللا ال

َمْن كان المخلوُق [[ .  1سورة النساء اآلٌة / به واألرحاَم إنَّ هللَا كان علٌكم رقٌبا 
األّوُل ، الذكُر أم األنثى ؟ لم ٌحدد ذلك القرآُن فً هذه اآلٌة ولم ٌبتَّ به ، فالزوج فً 

النفُس  أكانت هذه... خلقكم من نفس واحدة . اللؽة قد ٌكون أنثى وقد ٌكون هو الذكر 
نفس واحدة انشطرت على نفسها . نفَس ذكٍر أم نفَس أنثى ؟ علُم ذلك عند رّبً 

ُصدفًة ؟ ] وتكاثرت جّراَء هذا اإلنشطار فكان أحد الشطرٌن أنثى وكان اآلخر ذكراً 
أو هو مبدأ وحدة الضدٌن ؟ حسب الدٌانة المندائٌة ُصنعت [ توافقاً ؟ محاصصًة ؟ 

خلقكم من ]] نقرأ مثل هذا القول فً آٌة أخرى . جت منهحّواُء من ضلع آدم أو خر
من سورة  6إلى آخر اآلٌة ... نفٍس واحدٍة ثم جعَل منها زوجها وأنزَل لكم من األنعام 

لمفسّري القرآن رأٌي محدد صارم فً مسؤلة المخلوق األول فإنهم ٌرون أنه [[ . الُزمر 
ن َكثٌر حول اآلٌة األولى من سورة نجد فً المجلّد األول من مختصر تفسٌر اب. آدم 

:النساء ما ٌلً   

وخلق منها زوَجها وهً حّواء علٌها السالم ، ُخلقت من ضلعه األٌسر ِمن خلفه )) 
وقال ابُن أبً حاتم عن ابن . وهو نائم فاستٌقَظ فرآها فؤعجبته ، فؤنَس إلٌها وأنست إلٌه 

ا فً الرجل وُخلَق الرجُل من األرض ُخلِقت المرأةُ من الرجل فُجِعلْت نهَمته: عّباس 
رواهُ ابُن أبً حاتم عن قتادة عن ابن " فُجِعلت نهمته فً األرض فاحبسوا نساَءكم 

وفً الحدٌث الصحٌح أنَّ المرأَة ُخلقت من ضلٍع ، وإْن اعوجَّ شًٌء فً " . عّباس 
وفٌها َعَوج  الضلع أعاله ، فإْن ذهبت ُتقٌمُه كسرته ، وإْن استمتعت بها استمتعت بها

. ال أحسُب أنَّ باقً مفسري القرآن ٌختلفون فً تفسٌر هذا األمر عن ابن كثٌر ((. 
وإنهم جمٌعاً ٌرون أنَّ الرجل الذكر آدم هو أول من خلق الربُّ إِذ جبله من تراب أو 



لم ٌرد فً القرآن أيُّ ِذكِر لمسؤلة أنَّ حّواَء كانت قد ُخلقت . طٌن أو من حمٍؤ مسنون 
ضلع آدم سواًء أكان نائماً أو صاحٌاً فمن أٌن وكٌؾ سّولت نفوسهم لهم أْن  من

ولم ٌتعرض لها القرآن { عدا الدٌانة المنداٌة } ٌخترعوا قصة لم ٌذكرها أحٌد قبلهم 
" خلقكم من نفٍس واحدٍة ثم جعل منها زوَجها " وهو مصدر معارفهم وعلومهم كافة ؟ 

ى حّواُء هً أول من قد خلق الربُّ ثم اشتقَّ منها قد تكوُن األنث: تحتمل الوجهٌن 
ٌُطلق على الرجل والمرأة . الرجل الذكَر آدم  كل مفّسري . الزوج فً اللؽة العربٌة 

القرآن كانوا رجاالً ذكوراً لذا مالوا إلى جانب الرجل فً تفسٌراتهم كاّفًة وؼمطوا 
ئون علٌها وٌتحججون بها حقوق المرأة ولهم فً بعض آٌات القرآن أسانٌد وحجج ٌتك

وٌضعونها فً مرتبة المقدسات التً ال ٌطالها شك  وال تحتمل نقاشاً أو مساءلًة من قبٌل 
وؼٌر ذلك مثل ما " وللرجل مثُل حق األنثٌٌن " أو " الرجاُل قّوامون على النساء " 

نها هو الذي خلقكم من نفٍس واحدٍة وجعَل م]] ورد فً سورة األعراؾ آنفة الِذْكر 
ٌَسُكَن إلٌها  الدٌن المندائً صرٌح فً القول أنَّ حّواَء خرجت من ضلع ... [[ . زوجها ل

آدم ولكنهم ال ٌحددون من أٌة جهة وال ٌتطرقون لذكر هٌئة هذا الضلع أكان مستقٌماً أم 
هم كذلك ٌعتقدون أنَّ آدَم كان أول َمْن ُخلَِق وقد صنعه المالك هٌبل زٌوا . أعوج الهٌئة 

ً  خالؾ آدم اآلخر آدم المستتر فً العالم بؤ مر من رّبه من ُتراب لذا فإنه مادي  تراب
قصة خلق حّواء من ضلع آدم فٌها مؽزى كبٌر الداللة مإّداهُ أنَّ المرأَة جزٌء . اآلخر 

من الرجل تابع خاضع له وستبقى ، بل ٌرٌدونها أْن تبقى كذلك ، حتى قٌام الساعة بل 
حوٌر ... فٌهنَّ قاصراُت الّطرِؾ ]] ففً جّنات الُخلد نراهن ... م الساعة وإلى ما بعد قٌا

أي أنَّ [[ من سورة الرحمن / لم ٌطمثهّنً إنٌس قبلهم وال جان . مقصوراٌت فً الخٌام 
النساء هناك ال ٌجرإن على رفع أبصارهنَّ فً حضرة الرجال المإمنٌن حٌاًء 

ثمَّ إنهنَّ جمٌعاً باكرات . لى والمكانة األولى واحتراماً وهٌبًة فللرجال المقام األع
عذراوات لم ٌمسسهن رجٌل فً دنٌاهنَّ ولم ٌمارسن الجنس أبداً وهذه إحدى أمانً 

وماذا عن األرامل والمطلقات المإمنات . رجال الدٌن اإلسالمً العزٌزة على قلوبهم 
سوًة بالرجال وسواهنَّ من ؼٌر العذراوات ؟ أال ٌصلحن لدخول جّنات الخلود أ

المإمنٌن ؟ هل إٌماُن هذه الفئة من النسوة ٌختلؾ عن إٌمان الرجال وفٌم ٌختلؾ ؟ 
ٌُّز بٌن العروس العذراء وؼٌر العذراء  ٌّب } الدٌن المندائً ٌم ، فلتلك رجُل دٌن { الث

من الدرجة األولى ٌقوم بمراسٌم عقد الزواج حسب الشرٌعة المندائٌة ولألخرى رجل 
وأرى ذلك ظلماً وعدواناً على المرأة ... رجة الثانٌة أي من درجة أوطؤ دٌن من الد

ولعله األمر الوحٌد الذي ٌشذُّ عّما نعرفه عن عمق . وحّطاً من قٌمتها اإلجتماعٌة 
هل نعود لموضوع النفس فً . إنسانٌة هذا الدٌن وشمولٌته السمحاء واحترامه للمرأة 

.ٌن ؟ ال من بؤس فلنعد والعوُد أحمُد فكر بعض الفالسفة والمفّكرٌن المسلم  



 النفس والروح لدى إبن سينا
وإنّما أعنً بالنفس ذلك الجوهر الكامل ] ٌضُع ابُن سٌنا النفس فً المقام األعلى فٌقول  

الفرد الذي لٌس من شؤنه إالّ التذّكر والتحّفظ والتفّكر والتمٌٌز والروٌة وٌقبُل جمٌَع 
وهذا لكونه رئٌس . تمٌُل عن قبول الصورة الُمجّردة الُمعّراة عن المواد العلوم وال 

وللنفس الناطقة ، أعنً هذا . األرواح وأمٌر القوى ، والكل ٌخدمونه وٌتمّثلون ألمره 
الجوهر ، والقرآن ٌسمٌه النفس المطمئنة والروح اآلمري ، والمتصوفة تارًة ٌسّمونه 

. لخالؾ فً األسامً وأّما المعنى فواحد ال خالَؾ فٌه الروح وتارًة ٌسّمونه القلب وا
فالنفس الناطقة هً . فالقلُب والروُح عندنا ، والُمطَمِئنة كلها أسامً النفس الناطقة 

ٌّة العالّمة الفّعالة الُمدِركة ، وحٌُث نقوُل الروح المطلق والقلب إنّما نعنً  الجوهر الح
ٌّرنً   . (3)[ به هذا الجوهر  فً أمر هذا الرجل إبن سٌنا أنه سبق بقٌة علماء ما قد ح

الدٌن اإلسالمً وفقهائه ومفسري القرآن وفالسفة اإلسالم بل وأكثر الفالسفة الؽربٌٌن 
سبقهم جمٌعاً فً تفسٌره وتبرٌره لمسؤلة خلود ... المادٌٌن وعلى رأسهم كارل ماركس 
لكنه داٌالكتٌك مثالً إْذ قال " داٌالكتٌكٌاً " الروح والنفس البشرٌة تفسٌراً جدلٌاً   

ٌّن له ]  الموُت لٌس شٌئاً أكثر من ترك : أّما َمْن جهل الموَت ولم ٌدِر ما هو فؤنا أُب
ٌُّسمى َبَدناً ، كما ٌترُك الصانُع   النفس إستعماَل آالتها ، وهً األعضاء التً مجموعها 
، لٌست َعَرضاً وأنها ؼٌر فإنَّ جوهر النفس جوهٌر ؼٌر جسمانً . مثالً إستعماَل آالته 

ًَ البقاَء الذي ٌخّصه وتصّفى من كدورات ... فانٌة  فإذا فارق هذا الجوهُر البدَن بق

فإنَّ الجوهَر ال ٌفنى الطبٌعة وسعَد السعادَة التاّمة وال سبٌَل إلى فنائه وَعَدمه 
من حٌُث هو جوهر وال ٌبطُل ذاته وإنما تبطُل 

اإلضافات التً بٌنه األعراُض والخواصُّ والنسب و
فؤّما الجوهُر فال ضدَّ له ، . وبٌن األجسام بؤضدادها 

هذا هو األمر .  (4)[ وكلُّ شًء ٌفسُد فإنما ٌفسُد من ضّده 

ٌّر فً فكر وقول إبن سٌنا  ولما كانت " . وكلُّ شًء ٌفسُد فإنما ٌفسُد من ضده . " المح
هذا . لدة ال تفنى وال تعرؾ العدم النفس الناطقة جوهراً ولٌس للجوهر ضد  فإنها خا

لكنَّ إعتراضً على . أحد قوانٌن الداٌالكتٌك الماركسً القائل بوحدة وصراع األضداد 
إنه ٌضع مقدمة محددة ، مشكوك فٌها أصالً ومطعون : إبن سٌنا فً هذا المقام ما ٌلً 

ٌد من اآلخرٌن ثم ٌبنً علٌها إفتراضات لٌنتهً إلى نتٌجة محددة ٌإمن بها وٌر  فٌها ،



فهو ٌفترُض أنَّ النفَس جوهٌر وأنَّ الجوهَر ال ضد له لذا فهً . أّنْ ٌإمنوا مثله بها 
هُ  ٌُفنً ضدَّ لو كان ) أسؤلُه . خالدة ال تفنى ألنَّ الشًَء ال ٌفنى إالّ بضّدِه أو أنَّ الضدَّ 

ٌّاً  ٌّاً أو لٌته كان ح ال ضّد له ؟ كٌؾ  ما تعنً بالجوهر ومن قال لك أنَّ الجوهرَ ( : ح
ً  خالٌد ؟ وأقول له إنَّ النفس من التنفس والتنفس عملٌة  تثِبُت لً أنَّ النفَس جوهٌر أزل
ٌّة وإنها تتوقؾ بموت الجسد فؤٌن الخلود أوالً ثم ألٌس  حٌاتٌة تمارسها الكائناُت الح

موت لذا فإنها الموُت هنا هو ضّد النفس ألنه أوقؾ عملٌة التنفس ؟ للنفس إذاَ ضد  هو ال
ٌُسّمً الروَح جوهراً لذا . لٌست جوهراً خالداً ٌا إبَن سٌنا  الطرٌُؾ أنَّ هذا الرجل كذلك 

فالروح كالنفس خالٌد ألنه ـ حسب قناعاته ـ لٌس له ضد  ٌنفٌه حسب قانون الدٌالكتٌك 
وجوَد  إعجابً به أنه إجتهد وقدّم تفسٌراً لخلود النفس والروح وهو أمر ال. مار الذكر 

 ًّ له فً الدٌن المندائً الذي ٌقّدس النفس وٌعتبرها خالدة وخلودها من خلود الرب الح
وهذا . وتتحد معه بعد مفارقتها للجسد بعد الموت   األزلً ملٌك النور إْذ تعود إلٌه

كٌؾ تثبتون وجود هذا الرب األزلً الخالد : كذلك قوٌل ضعٌٌؾ مردود ألنً أسؤلهم 
تبرهنون على أنَّ النفس المفارقة لجسدها ، لحظة موت اإلنسان ، إلى األبد وكٌؾ 

تلتحق بخالقها وفً أي مكان ٌتم هذا اإللتحاق واإلتحاد ؟ هذه األسئلة توّجُه لكافة 
كذلك ال ٌقّدُم الدٌن اإلسالمً تفسٌراً لخلود النفس أو الروح . األدٌان على حدٍّ سواء 

رها المخلوق األول وٌقّدس الروح ألنها من أمر واإلسالم ٌحترم النفس كثٌراً باعتبا
الرب ولكْن ال من ذكٍر لهما فً العالم اآلخر ، عالم الجنة الخالدة والنار األبدٌة ، عالم 

خال ما ورد فً آٌة واحدة حٌث . ما بعد الموت سواَء ذهب اإلنساُن إلى الجّنة أو النار 
إرجعً إلى رّبِك راضًٌة . لنفُس الُمطمئنة ٌا أٌتها ا]] الدعوة للنفس بالرجوع إلى رّبها 

[[ . سورة الفجر / وادخلً جنتً . فادخلً فً عبادي . مرضٌة   

مع إبن خلدون... أخيراً   

موقؾ إبن خلدون من الفلسفة موقؾ سلبً بل وسًء وإنه ال ٌثق برجال الفلسفة  

وتطرق فٌه  25لقد خصص فً مقدمته للفلسفة فصالً كامالً ٌحمل الرقم . والمنطق 
إلى ما قال مناطقة وفالسفة اإلؼرٌق كؤفالطون وأرسطو ثم فالسفة اإلسالم وخصَّ 

واضح أنَّ الرجل قد قرأ ذلك التراث واستوعبه جٌداً ولم . بالذكر الفارابً وإبن سٌنا 
أُلّخص ما كتب إبن خلدون بشؤن الوجود والشعور والجسد . ٌضْؾ إلٌه شٌئاً ذا بال 
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زعموا أنَّ الوجوَد كله الحّسً منه وما وراء الحس ُتدرُك ذواته وأحواله بؤسبابها / أوالً 
...وعللها باألنظار الفكرٌة واألقٌسة العقلٌة   

واضح من هذا الكالم أنَّ إبن خلدون قد أدرك الفرق بٌن الحس وما وراء الحس وهو 
...ٌه علماء النفس الٌوم بالعقل الباطن أو الالشعور ما ٌسم  

التصّور التام عندهم هو ؼاٌة لطلب اإلدراك وإنّما التصدٌق وسٌلة له   ألنَّ ...  / ثانٌاً 
وما تسمعه فً كتب المنطقٌٌن من تقّدم التصّور وتوّقؾ التصدٌق علٌه فبمعنى الشعور 

أرسطو ثم ٌزعمون أنَّ السعادَة فً إدراك ال بمعنى العلم التام وهذا هو مذهب كبٌرهم 
وحاصل . الموجودات كلها ما فً الحس وما وراء الحس بهذا النظر وتلك البراهٌن 

مداركهم فً الوجود على الجملة وما آلت إلٌِه وهو الذي فّرعوا علٌه قضاٌا أنظارهم 
دراُكهم قلٌالً أّنهم عثروا أوالً على الجسم السفلً بحكم الشهود والحّس ثمَّ تّرقى إ

فشعروا بوجود النفس من ِقبِل الحركة والحس فً الحٌوانات ثمَّ أحّسوا من قوى النفس 
بسلطان العقل ووقؾ إدراكهم فقضوا على الجسم العالً السماوي بنحٍو من القضاء 

...على أمر الذات اإلنسانٌة ووجب عندهم أْن ٌكوَن للفلك نفٌس كما لإلنسان   

:ص الصورة حسبما شرحها إبن خلدون كما ٌلً أستطٌُع وضع ُملخّ    

لقد تدّرج فالسفة اإلؼرٌق من الجسم الذي عرفوه بحواسهم وبالمشاهدة العٌانٌة ألنه 
ثم إرتقت مداركهم بفضل الجسم فعرفوا النفس بدلٌل الحركة ... موجود أمامهم 

عّرفتهم قوى النفس ودلّتهم على قّوة أو واإلحساسات سواء فً اإلنسان أو الحٌوان ، ثم 
جًة من الجسم . سلطان العقل  أي تسلسلت معارُؾ اإلنسان ومداركه ووعٌه متدرِّ

المادي الُمشاهد والملموس ـ إلى النفس بفضل الحركة وحواس البشر الخمس ـ إلى 
 ٌقرر العلم. ال نفس بدون جسم ، وال عقل بدون نفس : العقل والفضل للنفس ، أي 

الحدٌث والفلسفة المادٌة الحدٌثة أنَّ حواسنا هً مصدر معارفنا وهً الجبهة العرٌضة 
لكنَّ إعتراضً . التً نتلقى بواسطتها العالم الخارجً المحٌط بنا أفعاالً وردوَد أفعاٍل 

َمْن ٌستطٌُع البرهنَة على عالقة العقل بالنفس ؟ : الكبٌر على هذا الطرح المتسلسل هو 
طلّعنا على رأي أرسطو فً بداٌات هذا البحث القاضً بؤنَّ الروَح نفٌس خاصة وقد إ

لم ٌذكر أرسطو عالقة النفس بالعقل إنّما ربطها بالروح جزءاً منه لكنه الجزء . مفّكرة 
. المفّكر   
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