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 بهاء الدين العاملي  نصوص مختارة ل

ًلتسلسلًالزميّن(لًا)وفقً 

 

 العقل سي د األحكام

ًكانًيتجّولًعلىًغريًهد ى،ًإىلًأنًوصلًإىلًصحراءًبع" كىًاّنًهرًّا رآهًًـّمايدة،ًوهنالكًفوجىءًبأسٍدًهصور،ًلُيح
ًقائل ً ًوأذنيه ًومسحًعلىًرأسه ا، ًشديد  ًعطف ا ًله ًوأظهر ًسارًيفًطلبه، ًأيًّاألسد ًأبناءً : ًأنتًمن ًاملسكني، ًالقّط ها

ويلًبأسًوقوة!ًإّنًماًأوصلكًإىلًهذهًاحلالًهوًالّضررًالذيًأحلقتهًبكًأذيّةًجنسنا،ًولكّنكًضعيفًعاجٌزًوحننًأًح
ًبينًآدم.

ًالعالًَ ًألطفًأنًيق ًوايدًمنًأبناءًآدمًيفًيديًقسم ا!ًإّن ًبالف نًوالفسادًمنًمكرًابنًآدمًوييله!ًآه!ًما ًملءٌء
 مًلكًمنه.ألنتق

ًكانًيفًتلكًالفلةًجيم ًيطب ا،ًماًإنًوق ًنظرًاألسدًعليه،ًيّّتً اقرتبًمنهًًولـّمارعًحنوه،ًأسوصادفًأّنًيطّاب ا
خاطبهًوعّنفه،ًوأكثرًمنًعتابه،ًفايتارًاحلطّابًاملسكنيًوأخذًيرجتف،ًفوقعتًالفأسًمنًيده،ًولبثًيفًمكانهًيائر اً

ًمّضطرب ا.

ً ًبينًآدم! ًيا ًاألسد : ًجنسناًقال ًأبناء ًأيد ًأّن ًإىلًدرجة ًمغرورينًظََلمة، ًوأصبحتم ًملصلحتكم، ًالعال ًسّخرمت لقد
ًىلًهذهًالدرجةًمنًالضعفًواهلزال.)يقصدًالقّط(،ًجاءًإليكم،ًفأوصلتموهًإ

ًكءًالًيتجزّأًأيٌدًمنًأبناءًجنسكًبعد ًواآلن،ًسأشحذًخماليب،ًوأمزّقَكًإرب ا،ًوأجعلًجسدكًطعام اًللثعالبًالّضالة،
اًمنًأبناءًجنسنا. ًاآلن،ًفيظلمًأيد 

بطالًالشجعان،ًإذاًعاملتينًبقسوةًدونًأنًتعطيينًدًاألا :ًياًملكًالّسباع،ًوسيًّق ًرًَفَـًقالًاحلطّابًاملسكنيًوهوًيرجتفً
،ًأًفرصةًالدفاعًعنًنفسء،ًفلنًتـحَعدً  ًكانًاصخصمًيقري ا،ًضعيفً لبطل  ،ًفنّنًالعفوً،ًذليل ًاًتسم ًقص ًاألبطال ًإذا

ًكانًايتمالًالعفوًضعيف اًفنّنًالرجولةًتقتضءًإمهالهًإىلًينيًليحّضرًًعنهًعندًاملقدرةًعليه،ًيـحَعدًّ رجولةًومروءة،ًوإذا
ًكماًيحعطىًسلي اًليكونًمستعدًّاًللمبارزة،ًألّنًمنًشروطًالبطولةًأْنًالًتقتَلًخصم اًغريًمستعّد. ًنفسه،

ًدي،ًولكّنينًأعطيكًمهلةًلتهيئةًأدواتًاحلرب.قالًاألسد :ًياًابنًآدم!ًمستحيلًأنًأفلتكًمنًي

ًلصحراء ًماًأملكهًموجودًيفًبييت.نًيلًهباًيفًهذهًايد!ًأناًالًأملكًأسلحةًهنا،ًومنًأقالًاحلطّاب :ًأيّهاًاألس

ًًبيتكًوايضرًأسلحتك.قالًاألسد :ًإذهبًإىل
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 ًنًيِدًهذاًالعدّوًالسّفاك.هدأًروعًاحلطّابًينيًمس ًهذاًالكلم،ًوأخذًيفّكرًبوسيلةًخيّل ًهباًنفسهًم

 ًًّفتستغل ًاألسلحة، ًالبيتًوإيضار ًالذهابًإىل ًأتعبًيف ًأخافًأن ًلألسد : ًذلكًقال أنتًغيايبًًبعد
ً.وهترب،ًفيذهبًسعيءًباطل ً

ًقالًاألسد :ًأقسمًلكًاإلميانًالذيًتريد،ًأنًالًأغادَرًمكاينًهذاًإىلًأنًتعود.

ًكنتًصادقً  أنًأربطًيديكًورجليكًهبذاًًحًيلامسريدينًأنًأذهبًمطمئّنًالبال،ًوتً،اقالًاحلطّاب :ًأيّهاًامللك!ًإذا

ًإليضارًسليء،ًوعندماًأعود،ًأيّررك،ًونتبارز.ًاحلبلًإىلًجذعًشجرة،ًمثًّأَذهبًح

 ًًكلمءًهذاًشءءًمنًالوقايةًوقّلةًاألدب،ًولكّنينًأعرفًأّنًامللكًيتحّلىًإأيّهاًامللك!ًأعذرين ًكانًيف ذا
ًمًّ ًاألسدًعرضًباملروءةًوالشجاعة، ًقَِبَل ًطلبت،ًوللملكًاصخريةًيفًالنهاية! ًوأطلبًما ًدفعينًإىلًأنًأجترّأ ا

ًابنًآدم،ً ًخائفًمنًإيضاركًينّنًإاحلطّابًعلىًالرغمًمنًويشيّته،ًوييوانيّته،ًوقال :ًرّّباًخطرًببالكًيا
ًالسلح ًتعاّلًألقسمًلكًعلىًماًتشاء،ًواذهبًبسرعةًوايضرًسليكًللمبارزة.

 ًاحل ًباحلبلًتقّدم ًوربطًيديًاألسدًورْجَليه ًوهوًيفًأو ًاصخوفًوالرعب، ًلربطًً-طّاب، ًكانًُيمله الذي
بعدًالقلقًواصخوف،ًفأمسكًالفأس،ًوبدأًًهًحيهًَرْوعًحا.ًبعدًأنًفرغًمنًتقييده،ًعادًإلربط اًحمكمً ً-احلطبً

ًقالًاألسد :يضربًاألسد،ًوكّلماًزأرًاألسد،ًضربهًاحلطّابًبقّوةًغريًمكرتثًبزئريهًإىلًأنً

 ًًكنتًقدًمسعتهًعنًبينًآدم،ًأقّلًمّاًعانيتًمنك،ًاآلنًعلمت،ًأْنًليسًبوس ًأيدًأنًيتحّدىًقّوة كّلًما
ًالعقلًاليتًيتحّلىًهباًابنًآدم".

 ًكانًالصوفّيةًيتفاخرونًبكراماتً)مًحأرأيتًأيّهاًالق هم(،ًفننًطََلبةًالعلم،ًيفاخرونًبالعقلًوالَشرعًدًِرشًِّط :ًإذا
ًاتًواألياديث.وبركةًاآلي

ً ايثاتًاجلربيّةًم ًهبلولًالعالًِلعّلكًلًتسم ًأيّهاًالفأر،ًمب

ًحًيلًماًأجهل. :ًأيّهاًالقّط!ًمنًاألفضلًأنًتوضقالًالفأر

 :قالًالقطًّ

كىًأّنًأيَدًاصخلفاءًالعباس ،ًوكانًاهًسّدةًاحلكمًأليدًالعلماءًأنًيؤّمًالناسًيفًالصلةًيوميًّئ،ًمسحًينيًاعتلّيني"ُيح
ًه ًالًخمرّي ًاإلنسانًمسري  ًيؤمنًأّن ًأيًأنّه ً)جربيًّا(، ًالعاِل ًوكانًعاقل ًً-ذا ًاألقربني، ًاصخليفة ًالبهلولًمنًقوم ًوكان
ًكانًعلىًعداءًم ً)أهلًاجلرب(،ًلذلكًكانًيذهبًإىلًاملسجدًويقولًإلمامًالصلةًقوال ًـم اعال ،ًإىلًأنًاقبيحً ً،ًولكّنه

يانًوقتًًلـّماّر،ًًوا،ًواختبأًيفًمكانًماًوهوًُيملًقطعةًمنًاآلجًحذهبًإىلًاملسجدًسرًّمرّةًً.أحخرِ ًمنًاملسجدًبالقّوة
الصلةًجاءًالعاِلًاجلربّيًوصّلىًبالناسًمّثًبدأًبنلقاءًموعظته،ًفقرأًعبارةًمفادهاًأّنًالعذابًالًيصيبًالشيطانًيومً

ًأّذىًمنًجنسه.القيامة،ًألّنًجَهّنمًنار،ًوالشيطانًمنًالنارًأيض ا،ًواجلنسًالًيت
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ًمنًعندًاهلل ًاصخريًوالشّر ًعبارةًأخرىًمعناهاًأّن ًقرأ أرادًالبهلولًأنًخير ،ًولكّنهًصربًوضبطًنفسه،ًإىلًأنًقرأًً.مّث
ًالرجلًعبارةًأخرىًمعناهاًأّنًاهللًتعاىلًيحرىًيومًالقيامة.

ًم ًبقطعة ًورمىًالواعَظ ًفخر ًمنًخمبئه، ًالعبارة، ًمس ًهذه ًفشق ًنًاآلجًحنفدًصربًالبهلولًعندما ًكانًُيمل، ًاليت ّر
ًجبينه،ًوخر ًمنًاملسجد.

ًكانًاصخليفةًيفّكرًبنوعًالعقابًالذيًسيحنزلهً اشتكىًقومحًالواعِظًالبهلوَلًإىلًاصخليفة،ًفغضبًكثري اًمنًالبهلول،ًوبينما
ًسًدونًأنًيحلقءًالسلم.بالبهلول،ًإذاًهبذاًاألخريًيدخلًياسَرًالرأسًيايَفًالقدمني،ًمثًّيتقّدمًوجيلسًيفًصدرًاجملل

ًالعصرًًلـّما ًلكًأنًترتّف ًعلىًإمام ًكيفًُيّق ًقليلًاألدب، ًاجملنون، ًأيّها ًوقال : ًيفًعتابه ًأحّل ًالبهلوَل، رأىًاصخليفةح
ًوتعتديًعليه ً

بًنفسكًيفًأمرًاملبايثاتًوالتفتيشًعنًأصلًاألشياء،ًلقدًعرضًهذاًالرجلًعًِتًْقالًالبهلول :ًياًخليفةًالزمان،ًالًتًـح
ًثلثًمسائل،ًوأناًيَلْلتًلهًهذهًاملسائلًالثلثًبقطعةًمنًالطني.

ًفنذاًمسحًاصخليفةًوأصغىًإيل ًسيعلمًأّنًماًفعلتهًلًيكنًأكثرًمنًجوابًعنًمسائله.

ًقالًاصخليفة :ًأوِضْحًلنعلم 

نار،ًألّنًاجلنسًالًيتأّذىًّباًتوّجهًالبهلولًحنوًالواعظًوقال :ًأيّهاًالرجل!ًقـحْلَتًإّنًالشيطانًالًيتعّذبًيومًالقيامةًبال
ًمنًجنسه.

ًقالًالرجل :ًبلى!

ًةًاليتًضربتكًهبا رً قالًالبهلول :ًماًهوًجنسًاآلجًح

ًقالًالواعظ :ًمنًالرتاب.

ًقالًالبهلول :ًإذ ا،ًملاذاًتأّذيتًعندماًرميتكًهباًوشكوتًأمركًإىلًاصخليفة ًفسكتًالواعظ.

ًقْلَتًأيض اًإّنًاهللًيحرىًيومًالقيامة.مثًّعادًالبهلولًوقال :ًياًإمامًاملسلمني!ًلقدً

ًقال :ًبلى!

ًقالًالبهلول :ًأَِرينًاأللَ 

ًكيفًميكنًأنًيحرىًاألل  ًقالًالواعظ :

ًقالًالبهلول :ًياًإمامًاألمة!ًَمنًالًيستطي ًرؤيةًاأللًكيفًميحكنًأنًيرىًاهلل 
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ً.اسكتًالواعظًبعدًهذاًالقولًالًُيريًجوابً 

ًمام!ًأنتًنفسكًقلتًإّنًاصخريًوالشّرًمنًاهلل.عادًالبهلولًوقال :ًأيّهاًاإل

 !ًقالًبلى

ًكذلك،ًفأناًقدًرميتكًبالطينةًبرضاًاهلل،ًفلماذاًتألًّ مَتًوغضْبَتًميّن،ًم ًأنيّنًأعملًبرضاًقالًالبهلول :ًّباًأّنًاألمر
ًاهلل 

وقًالشمسًيحصيبًبعدًهذهًاحملاورةًخجلًالواعظًوسكت،ًومنًشّدةًخجلهًمللمًأذيالهًوخر ًمنًاجمللسًألّنًشًر
ًاصخّفاشًبالعمى.

  ًأيّهاًالفأر :ًألديكًكلمًاآلنًتريدًأنًتقوله

ًكثري،ًولكّنًالوقتًضّيق،ًفلنؤّجلًاحلديثًإىلًوقتًآخر. ًكلم ًقالًالفأر :ًأيّهاًالقّط!ًلدّي

ًكانًلديكًكلمةًقـحْلها،ًوإاّلًفلتصدً قالًالقّط :ًأيّهاًالفأر!ًملاذاًتًح علماءًالدين،ًولتحرتسًًأقوالًقًْاطلًيفًاحلديث،ًإذا
ًمنًمزخرفاتًأدعياءًالتصّوفًوشطحاهتم.

ًكحالًالسارقًوالتاجر. ًقالًالفأر :ًأيّهاًالقّط!ًإّنًيالناًمع ا

ًقالًالقّط :ًوكيفًكانًذلك 

ًقالًالفأر :

ا،ًبعدًأنًسبقتهًالقافلة،ًوصادفًوجودًقاط ًطريقًيفًتلكًالصحرا كىًأّنًتاجرا ًكانًيسريًيفًالصحراءًوييد  ء،ً"ُيح
فايتارًالتاجرًينيًرآهًواضطربًوخافًخوف اًشديد ا.ًهاجمًاللّ ًالتاجر،ًصارخ اًيفًوجهه :ً"ماذاًحتمل "،ًومنً

رًِ التاجرًاملسكنيًجواب ا،ًفاستشاطًاللّ ًغضب ا،ًوجّردًسيفهًيفًوجهًالتاجر،ًوأوقعهًعنًجواده،ًًشّدةًالرعبًلًُيِح
ًالتاجرًاملسكنيًأنًيقّبلًيديهًورجليهًويباركًلهًماًَغِنَمهحًمنه.ًوسلبهًملبسهًونقوده،ًمثًّامتطىًاجلواَد،ًوأمرًَ

ين العاملي ،  بهاء الدِّ
بريوت،ًً-،ًالطبعةًاألوىل،ًلندنً[عنًالفارسّية]،ًترمجةًوحتقيقًداللًعّباسًالتََّديُّن والنِّفاق بلسان القط  والفأر"العقلًسّيدًاأليكام"ًيفً

ً.107ً-101ًً،ًص1996رياضًالرّيسًللكتبًوالنشر،ً

### 
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 ]في النَّفس وبعض أفعالها[

 

 النفوس أربعة
فينًنفسء،ًاًعليهًالسلمًفقلت :ًياًأمريًاملؤمنني،ًأريدًأنًتعرً موالَيًأمريًاملؤمننيًعليًًّتًحسألًًْ :كحَميلًبنًزيادًقالعنًً
ًكحمًًَ :فقال ًمواليًوهلًهءًإاّلًنفسًوايدةاألنفسًتريدًأنًأعرً ًيلًوأيًّيا ًيا ًكحمًَفك ًفقلت : ًيا ًهءً ًقال : يلًإّّنا

ًواحلسًّ ًالنباتّية، ًالنامية ًوالكلًّأربعة : ًالقدسّية، ًوالناطقة ًاحليوانّية، ًاإلهلّيةّية ًقـحَوىًً.ّية ًمخس ًهذه ًمن ًوايدة ولكّل
ًالزيادةًوخاّصيًّ ًخاّصيتان : ًوهلا ًومرتّبة، ًودافعة، ًوهاضمة، ًوجاذبة، ًماسكة، ًقوى : ًمخس ًهلا ًالنباتّية ًفالنامية تان :
ًخاصيّتان :ًوالنقصا ًاحليوانّيةًهلاًمخسًقوى :ًمس ،ًوبصر،ًوشّم،ًوذوق،ًوملس،ًوهلا ًوانبعاثهاًمنًالكبد.ًواحلسّية ن،

ر،ًوعلم،ًونباهة،ًوليسًهلاًانبعاث،ًكًْالرضاًوالغضب،ًوانبعاثهاًمنًالقلب.ًوالناطقةًالقدسّيةًهلاًمخسًقوى :ًفكر،ًوذًِ
ّيةًاإلهلّيةًهلاًمخسًقوى :ًبقاءًيفًفناء،ًونعيمًان :ًالنزاهةًواحلكمة.ًوالكلًّّيتوهءًأشبهًاألشياءًبالنفوسًامللكّية،ًوهلاًخاصًّ

وهذهًهءًاليتًمبدؤهاًمنًاهللً،ًوفقرًيفًغىن،ًوصربًيفًبلء،ًوهلاًخاّصيتان :ًالرضاًوالتسليم.ًيفًشقاء،ًوعّزًيفًذلًّ
ًفيهًمنًرويءونفخًْ﴿يهًتعود.ًقالًاهللًتعاىل :ًوإل ًاملطمئّنةحًارجعءًإىلًرّبِكًراضية ًياًأيتهاًال﴿وقالًتعاىل :ًً،﴾تح نفسح
ًوالعقلًوسطًالكّل.ً﴾ةً يًَضًِْرًمًَ

 انطباع الصور في الحواس
ًاإلشراقيًّ ًحمققو ًاحلواسًّأَنكر ًيف ًالصور ًانطباع ًالطلًَمًحًني ًألّن ًحملًّمًحـق ا، ًمقدار ًعلى ًمقداره ًيزداد ًرّّبا احلّسًًدَرك

ًكانتًأصغرًمنًاملرئّءًعلىًماًعليهًاملرئّءًيفًنفسه،ًباألضعاف.ًقالواًوماًيحقالًمنًأّنًالنفسًتستدّلًبالصًو رةًوإن
ًكمًيكونًأصلًمقدارهًباطل،ًألّنًإدراكًمقدارًالشءءًباملشاهدةًالًباالستدالل.ًوكذاً ّبعىنًأّنًماًمقدارًصورتهًهذا

ًباختلفًمقاماتًالنظً  ًيرىًالصورةًيستحيلًعندهمًانطباعًالصورةًيفًاملرآةًالختلفًمواق ًالصورًمنها ار،ًوألنّه
ًكانًذلكًالبًحغائرةًيفًعمقًاملرآةًحبسبًبًح عدًحبيثًالًيفءًبهًعمقًاملرآة.ًواحلّقًعندهمًيفًعدًذيًالصورةًعنها،ًورّّبا

معّلقةًالًيفًمكان،ًبلًهءًموجودةًيفًعاَلًآخرًمتوس طًبنيًالتجّردًالتاّم1ًًصياصءًّالصورًاصخيالّيةًوصورًاملرآةًأّّناً
ًكاملرآةًواصخيال.ًوأنكرواًلتاّمًيسم ىًعالًاملثال،ًوالنفاًوالتعّلق املعاينًاجلزئّيةًيفًاحنفاظًسًتشاهدهاًهناك،ًوهلاًمظاهر

اًعظيم اًيفًتذّكرًشءءًمنهاًفلًيتأتًّةظفااحل ًكانًًهىًله،ًمّثًيتفقًلهًأنًيتذّكًر،ًإذًرّّباًجيتهدًاإلنسانًجهد  بعينه،ًفلو
عةًالسماويّة،ًًغابًعنهًم ًالفح ًالشديد،ًبلًاملعاينًعندهمًحمفوظةًيفًالنفسًاملنطبًِحمفوظ اًيفًبعضًقوىًبدنهًملاً

ًزواًأنًيتعّلقًباحلافظةًاستعدادًاستفادهتاًمنًاصخزانة.دات،ًنعم،ًَجوً ّياتًحمفوظةًيفًاجملرً كماًأنًالّكلًّ

،ًضافةًرّّباًترتّتبًعلىًاستعمالًاحلواسًّدرِكًوتلكًاإلمًـحالنفسًبالنسبةًإىلًالًإشراقّيةًًِويقيقةًاإلدراكًعندهم :ًإضافة
ًبعضًالقوىً ًيف ًليستًنقوش ا ًأّّنا ًيتيق ن ًأمور ا ًتشاهد ًرّّبا ًاألبدان ًعن ًالنفوسًاملنسِلخة ًفنّن ًبدونه، ًتتحّقق ورّّبا

ًالبدنّية،ًواملشاهدةًباقيةًم ًالنفسًماًبقيت.ًاًهـ.

                                                           
ًكعلمةًيحعتَمدًعليهاًيفًالرجوعًإىلًاملوض ًذاتهمج ًالص ْيَصة،ًوهناًهءًّبعىنًالَوَتدًا ].1 ً.[لذيًيحقام
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 بيان اختالف الخلق في لذ اتهم
ًاللعب،ًيّّتًيكونًذلكًعنانظرًإىلًالصيّبًيفًأّولًيرً ًيستلّذ ًهبا ًتظهرًفيهًغريزة ًفننّه ًألدكتهًوتييزه، منًسائرًًذًّه

سًالثيابًامللّونة،ًوركوبًالدواّبًالفارهة،ًفيستخّفًمعهًاللعب،ًبرًفيهًبعدًذلكًاستلذاذًاللهو،ًولاألشياء،ًمّثًيظه
صخدمًفيحتقرًماًسواهاًهلا.ًمّثًتظهرًفيهًبعدًذلكًلّذةًبلًيستهجنه،ًمثًّتظهرًفيهًبعدًذلكًلّذةًالزينةًبالنساءًواملنزلًوا

ًوالرياسة،ًوالتكاثرًمنًاملال،ًوالتفاخرًبا ًاملراتبًً،واألتباعً،ألعواناجلاه ًآخرًلّذاتًالدنيا،ًوإىلًهذه واألوالد.ًوهذه
اآلية.ًمّثًبعدًذلكًفقدًتظهرًً﴾وهلٌوًوزينٌةًوتفاخرًًٌإّّناًاحلياةحًالدنياًلعبًٌ﴿ :ًقائلًًٍِمنًشارًسبحانهًوتعاىلًبقولهًعزً أ

ًوالقربً ًالعلمًباهللًتعاىل، ًمجي ًملّذة ًفيستحقرًمعها ًوالقيامًبوظائفًعباداته،ًوترويحًالروحًّبناجاته، ًله، نه،ًواحملّبة
ًأنًّ ًوكما ًويتعّجبًمنًاملنهمكنيًفيها. ًباللعبًباجلوزًًاللّذاتًالسابقة، ًالصيّب ًواملالًيضحكًمنًلّذة طالبًاجلاه

ًكذمثل ً ًوانتهىًبوصولهًإىلًذلك.ً،واملالًًَاجلاهًًَالطالبًًِلكًصايبًاملعرفةًواحملّبةًيضحكًمنًلّذةًِ،

ًكانتًاجلّنةًدارًالّلذات،ًوكانتًالّلذاتًخمتلًِمًّـول ًكانتًّلذاتًاجلّنةًعلىًأنواعًا فةًباختلفًأصنافًالناس،ًالًَجَرم
ًكّلًصنفًماًيليقًًشّّتًعلىًماًجاءتًبهًالكتبًالسماويّة،ًونطقًبهًأصحابًالشرائ  صلواتًاهللًعليهم،ًليعطء

ًكّلًيزبًّباًلديهمًفًَ ًاًجيهلون.يون،ًوالناسًأعداءًِلمرًِحباهلمًمنها.ًفنّن

 الحزن والغضب
سببًاحلزنًهجومًماًتكرههًالنفسًمّنًهوًفوقها.ًوسببًالغضبًهجومًماًتكرههًالنفسًمّنًهوًدوّنا.ًوالغضبً

الداخل.ًفيحدثًعنًالغضبًالسطوةًواالنتقامًلربوزه.ًوُيدثًعنًاحلزنًاملرضًيركةًإىلًاصخار .ًواحلزنًيركةًإىلً
ًوالسقمًلكمونه،ًوهلذاًيعرضًاملوتًمنًاحلزنًوالًيعرضًمنًالغضب.

 وتعريفها تقسيم النفس
ًكانتًمسخً  ًإْن ًالبدنّيةللقوًًّرةً النفسًاإلنسانّية ًإىلًالطبيعة ًمائلة  ًالبهيمّية، ًاليتًً،ة ًبالّلذاتًفهءًالنفسًاألّمارة تأمر

ّية،ًوجتذبًالقلبًإىلًاجلهةًالسفلّية،ًوهءًمأوىًالشّرًومنب ًاألخلقًالدنيئة،ًواألفعالًالرديئة،ًقالًوالشهواتًاحلسًّ
ًاهللًتعاىل :ً"إنًالّنفسًألّمارةًبالسوء".

ًكانتًياكمة ًعلىًالقوًّ ًاملة،ًمنقادة ًللقوًّةًالبهيميًّوإن ةًيًَةًاملرتقًـ ّية،ًفهءًالنفسًاملطمئنًّْرضًَِـًةًامللكّية،ًراسخةًفيهاًاألخلقح
جس،ًالواظبةحًعلىًالطاعاتًاليتًطالًشوقهاًإىلًيضرةًرفي ًالدرجات،ًالقدس،ًاملتنز هةًعنًجانبًالرًًّإىلًجانبًعالًَ

ًاملطمئّنةًارجعءًإىلًرّبكًراضية ًَمرًْ ً".ة ،ًفادخلءًيفًعباديًوادخلءًجّنيتيً ضًِيّّتًخاطبهاًبقوله :ً"ياًأيّتهاًالنفسح

وإنًلًيكنًفيهاًشءءًمنًاألخلقًالفاضلة،ًوالًالرذائِلًاملهِلكةًهلا،ًبلًتيلًإىلًاصخريًتارة ،ًوإىلًالشرًأخرى،ًوإذاً
ًتتنّبهًبهًمنًسّنةًالغفلة،ً صدرًمنهاًشءءًالَمْتًنفسها،ًًفهءًالنفسًاللّوامةًاليتًيصلتًمنًالنورًعلىًمقدارًما

ا،ًواحلقيقة،ًوكّلماًأساءًطبعهاًاألصلّءًتَدارَكهاًنورًالتنبيهًفأنابتًواستغفرتًرهبً ًبنصلحًياهلاًمنًجهةًالربوبّيةًتفبدأ
ًوأقبلتًعليه،ًوهلذاًأقسمًاهللًهباًفقالً"والًأحقسمًبالنفسًاللّوامة".

ً
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 حقيقة النفس
ًكلً ً-املذاهبًيفًيقيقةًالنفسً ًيشريًإليه ًلسنة،ًواملذكورًيف.ًوالدائرًمنهاًعلىًاألكثريةًًًٌ-ناًأبقولهًًأيدًًٍأعينًما

أعينًالعضَوًً،لبًعنهًبالبدن..ًالثاين :ًأّّناًالقعرب ًمًحـبعَةًعشَرًمذهب ا :ًاألّول :ًهذاًاهليكلًاحملسوس،ًالًرالكتبًاملشهورةًأ
ًاللًح ًوهوًمذهبًالنظّامًحًْالّصنوبرّي ًأجزاءًالًتتجّزىًيفًالقلب، ًالراب ًأّّنا ًالدماغ.. ًأّّنا ًالثالث : ًاملخصوص... مايّن

عيه...ًاصخامسًأّّناًاألعضاءًاألصلّيةًاملتوّلدةًمنًامليّن...ًالسادسًأّّناًاملزا ..ًالساب ًأّّناًالروحًاحليواين .ًويقربًومتاب
منهًماًقيل :ًإّّناًجسمًلطيفًسارًيفًالبدنًسرياَنًاملاءًيفًالورد،ًوالدهنًيفًالسمسم..ًالثامن :ًأّّناًاملاء..ًالتاس  :ً

..ًاحلاديًعشر :ًأّّناًهءًالواجبيزيًّأّّناًالنارًواحلرارةًالغًر ًكبري ا..ًالثاينًً،ة..ًالعاشر :ًأّّناًالنفسح تعاىلًعّماًيقولونًعلّوا
...ًالرابَ ًعشَر :ًنيّباّدةًالبدن،ًوهوًمذهبًالطبيعيًًّقائمةًًٌنوعّيةًًٌعشَر :ًأّّناًصورةًًٌعشر :ًأّّناًاألركانًاألربعة..ًالثالثًَ

تصّرف.ًواملوتًهوًقط ًهذاًانّيةًوعوارضًاجلسمانيّات،ًهلاًتعّلٌقًبالبدنًتعّلَقًالتدبريًوالدًعنًاملاّدةًاجلسمأّّناًجحْرمًجمرً 
ًاإلهلالتعلً  ًهوًمذهبًاحلكماء ًوهذا ًواإلشراق. ًالصوفّية، ًرأيًاحملقً ّيًقّيني،ًوأكابر ًاستقّر ًوعليه قنيًمنًاملتكل مني،ًًني،

ًوالغزايل،ًواحملق قًالطوسء،ًوغريهمً ًالرازي، ًالكتبًالسماويّة،ًوانطوتًألمنًاكاإِلمام علم،ًوهوًالذيًأشارتًإليه
النبّوة،ًوقادتًإليهًاإلمياءاتًاحلّسيًّ ًةًواملكاشفاتًالّذوقّية.عليهًأنباءًح

 بهاء الدين العاملي ،
بًالعلمّية،ًمنشوراتًحمّمدًالطبعةًاألوىل،ًبريوت،ًلبنان،ًدارًالكتً،،ًاجملّلدًالثاين،ًاجلزءًالثالثالكشكوليفً "ً]يفًالنفسًوبعضًأفعاهلا["

ً.310ً-307ً،309ًً-306ًاجملّلدًاصخامس،ًصًً؛163ً،199ً-155ً،162ًً-6ً،154ًً-5ً،ًص1998ًعلءًبيضون،ً

### 

 ]عن فالسفٍة إغريقي ين[

 ]كان سقراط الحكيم[
ذيًروحًًكانًسقراطًاحلكيمًقليلًاألكل،ًَخِشنًاللباس،ًفكتبًإليهًبعضًالفلسفة :ًأنتًحتسبًأّنًالرمحةًلكلًّ

واجبة،ًوأنتًذوًروحًفلًترمحهاًبرتكًقّلةًاألكلًوخشنًاللباس ًفكتبًيفًجوابه :ًعاتـَْبَتينًعلىًلبِسًاصَخِشِن،ًوقدً
ًأنًآكلًألعيش،ًوأنتًتريدًأنًتعيشً ًأحريدح يعشقًاإلنسانًالقبيحةًويرتكًاحلسناء.ًوعاتـَْبَتينًعلىًقّلةًاألكل،ًوإّّنا

ًكْنَتًتبخلًلتأكل،ًوالسلم.ًفكتبًإليهًالفي ًالسببًيفًقّلةًاألكل،ًفماًالسببًيفًقّلةًالكلم ًوإذا لسوف :ًقدًعرْفتح
ًللناسًفليسً ًايتْجَتًإىلًمفارقتهًوتركه ًما ًتبخلًعلىًالناسًبالكلم ًفكتبًيفًجوابه : ًفلَم علىًنفسكًباملأكل،

ًسبحانهًلكًأحذحَننيًولسان اًلتسم ً ِضعفًماًتقول،ًالًلتقولًأكثرًمّاًلك،ًوالشغلًّباًليسًلكًعبث،ًوقدًخلقًاحلق 
ًتسم .

ً
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 أفالطون 2قُ نُ ْوت
ًأفلطونًاإلهلّءًهذهًالكلمات :ًياًعًِ ل،ًياًمنًوًَل َةًالِعَلل،ًياًقدمي اًلًيـََزْل،ًياًمنشىءًمبادىءًاحلركاتًاألًحكانًقـحنـحْوتح
ًيفًعالًالطبيعة.ًتًحمًْإذاًشاءًفعل،ًايفظًعلّءًصّحيتًالنفسانّيةًماًدًح

 ورسدعاء فيثاغ
وكانًدعاءحًفيثاغورس :ًياًواَهبًاحلياةًأَنقذينًمنًَدَرنًِ

ْعَو  ًالًّنايةًله.ًًمًحـمستقيم،ًفننًالًالطبيعةًإىلًجواركًعلىًخطً 3ً
ً  يفًكتابًصحيحًمحعَتَمٍدًعليه.]ضمريًالرف ًاملـحتحر كًيعودًللعاملّء[كذاًوجْدتح

 توحيد سقراط
ًالِعْلمًوالقدرة،ًواجلحْودًواحلكمةًتندر ًحتتًًماًيحوَصفًبهًالباريًتعًقالًسقراط :ًَأَخ ً  ًكونهًييًّاًقيوم ا.ًألّن اىلًهو

ًكونهًقيوم ا،ًوالقيومّيةًصفةًجامعةًللّكل.ً كونهًييًّا.ًواحلياةًصفةًجامعةًللكّل.ًوالبقاءًوالس ْرَمدًوالدوامًيندر ًحتت
ًقبلًوجودًاألبدانً ًكانتًموجودة ًالنفوسًاإلنسانّية ًأّن ًبطلتًوكانًمنًمذهبه ًفنذا فاّتصلتًباألبدانًالستكماهلا،

ًيّتها.األبدانًرجعتًالنفوسًإىلًكلًّ

ًكسرًاحلحبًّـلًِمًَـقتَله :ًإّنًسقراطًيفًيحّب،ًوالاًأرادًمًّـوقالًللَمِلكًل ،ًفاحلحّبًيحْكَسر،ًويرج ًاملاء4ًكًالًيقدرًإاّلًعلى
ًإىلًالبحر.

ًن كالم سقراطم
ًالعقوَل،إذاًأقبلًَوهوًتلميذًفيثاغورسًاحلكيم :ًً،قالًسقراط ًًتًِمًَدًَوإذاًأَدبرتًخًًَِتًاحلكمةحًَخَدَمِتًالشهواتح العقولح
ًالشهوات.

ًوقال :ًالًتحْكرِهواًأوالدكمًعلىًآثاركم،ًفنّّنمًخملوقونًلزمانًغريًزمانكم.

ًوقال :ًينبغءًأنًتفرحًباملوتًوتغتّمًباحلياة،ًألنّاًحنياًلنموتًوّنوتًلنحيا.

ًملعرفةًمنابرًامللئكة،ًوبطونًاملتلذ ذينًبالشهواتًقبورًاحليواناتًاهلالكة.فنيًيفًاوقال :ًقلوبًاملعرتًِ

ًوقال :ًللحياةًيّدانًاألّولًاألمل،ًوالثاينًاأَلَجل.ًفباألولًبقاؤها،ًوبالثاينًفناؤها.ًانتهى.

 ،بهاء الدين العاملي  

                                                           
،ًلغة ،ًالطاعة.ًوجيءءًّبعىنًالقيام،ًوالدعاء،ًواملشهورًهوًمعىنًالدعاء.ًوقيل :ًالقحنـحْوتًعبارةًعنًالد]2 لزمةًله.ًوهوًيفًوامًعلىًالشءءًوالصربًعليه،ًوالـمًحالقحنحوتح

ً.[اعةًاهللًتعاىل،ًواملواظبةًعلىًخدمتهصارًخمحَْتصًّاًباملداومةًعلىًطًالشريعة
َرن :ًالَوَسخًأوًالتـ َلط خًبه]3 ً.[الد 
ً.[فارسّءًمعر ب،ًمج ًَأيباب،ًوَيَبَبة،ًوِيَباب]احلحّب :ًاصخابية،4ً
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منشوراتًحمّمدًًةًاألوىل،ًبريوت،ًلبنان،ًدارًالكتبًالعلمّية،الطبعاجملّلدًاألّول،ًاجلزءًالثاين،ًًالكشكول،"ًيفً]عنًفلسفةًإغريفّيني["
ّمدًعلءًالطبعةًاألوىل،ًبريوت،ًلبنان،ًدارًالكتبًالعلمّية،ًمنشوراتًحمً،اجملّلدًالثاين،ًاجلزءًالثالث؛176ً،ًص1998ًعلءًبيضون،ً

ً.195ً،198ً،95ً-94ً،ًص1998ًبيضون،ً


