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ـــة الطويمـــة فـــي البحـــث فـــن الروحانيـــة فـــي الفمســـفة بعامـــة وا ســـ مية  بعـــد هـــذل الرحم
 لمرسالة، وهي:بخاصة، توصمت إلى جممة من النتائج أفدها بمثابة خاتمة 

التـي هـي و  التـي تسـرف فـي داخمـ ، ن ا نسان منذ وجودل يحاول معرفـة الـرو أ .4
الحيــاة  المغــويين افتفقــوا فمــى إن الــرو  هــي مبــدأ1ســر ا لهــي،  فمــث ا البمثابــة 

مــــا احصــــط حين أ1 الــــرو  هــــي نقــــي  المــــوت ،واألفســــاس الــــذف تقــــوم فميــــ 
ن الموت ليس نها نما هو خ ص الـرو  فيقولون إن الرو  خالدة وا  ية الوجود وا 

ن الرو  هو حاصل بأمر اهلل، من البدن  1وا 
وردنــا اآليــات التــي أشــارت الــى فأالكــريم،  القــر نرجعنــا فــي هــذل الرســالة الــى   .3

 1مـن الم ئكـة ممـك، الرحمـة والثبـات منها الرو  والتي تدل فمى معاني فديدة
 فيســى لفميــ  الســ م  ، أو الــوحي أو القــر ن، ، أوجبرائيــل لفميــ  الســ م   أو

 ضـرورات البحـث العممـي مـن أفجـلفـي صـمب الرسـالة وليس أفيـراد هـذل اآليـات 
وجـــود كيـــف ن ـــرف أليهـــا ف ســـفتنا واســـتدلوا بهـــا فمـــى  أردت منهـــا بـــل ،فحســـب
وُح ل :لإذ وجدت في سير البحث أن اآليـة 1الرو  وِح ُقِل الرُّ َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

المقصـود بهـا الـرو  التـي إنمـا   4ل  ي َوَما ُأوِتيُتم م ن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليلا ِمْن َأْمِر َرب  
  1تبعث الحياة في هذا الوجود

ـــى أن المتكممـــين قـــد فرقـــوا  .4 ـــنفس البحـــث توصـــل إل ـــرو  وال ـــين ال ن الـــرو   ،ب وا 
ان الــرو  جســم والــنفس  يــر بــن لوقــا:  قســطاا  فمــث ا قــال تختمــف فــن الــنفس،

الفخـر أمـا  1مـا الـرو  فهـو فمـة ثانيـةأ هي فمة البدن األولى ، الجسم، والنفس
 فنجدل في بع  المواقف يفرق بين الرو  والنفس فيمف  الرو  ويرد بـ  الرازف،

هـــل أمـــا الـــنفس فهـــي أل هـــل الخيـــر والمعرفـــة،الـــنفس، ويـــرا بـــأن الـــرو  هـــي أل
أفمـا 1ذاتأن النفس في القر ن تطمق فمى الال نجد أفبن القيم قفي حين  1الشر
نما فمى الوحي والقر ن واألفنبياء والرسل يطمق فمى البدن،  فالرو    1وا 
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الفكـــر الفمســـفي خـــ ل ســـير البحـــث إن هنـــاك مـــن المـــ لفين فـــي أيضـــاا جـــدنا و و  .5
شــأنهم الخمــص مــن الــذين ح يمكــن إن ينطبــق فمــيهم لفــ  الف ســفة ا ســ مي 

وكمــا ح 1 باجــة وابــن رشــدابــن و شــأن الكنــدف والفــارابي و مســكوية وأفبــن ســينا 
ـــيهم ف ســـفة حهـــوتيين شـــأنهم شـــأن المتكممـــين، كتبـــوا فـــي موضـــو   ينطبـــق فم
النفس والـرو  كتبـا حـاولوا إن يفرقـوا بـين الـرو  والـنفس كـل حسـب وجهـة ن ـرل  

سـطا بـن لوقـا ق فمـث ا التفرقة بين النفس والرو ،  في مق من والمنطمق الذف أنط
ليونـــاني، ومترجمـــاا لنصـــوص الطبيـــة والفمســـفية ا أفنطمـــق مـــن جهـــة كونـــ   طبيبـــاا 

فجــاءت  اا وفخــر الــدين الــرازف أفنطمــق مــن كونــ   فيمســوفاا ومتكممــاا أفشــعري ومفســرا ا
 .ر يتهم  ير متطابقاا فيما بينهما

أنهـم  العربـي ومغربـ  ، العـالم مشرقالبحث أستنتج أن الف سفة المسممين  في   .6
اهتمــوا بموضــو  الروحانيــة واتفقــوا فمــى إن الــرو  هــو شــ   يــر مــادف أفو قــد 

جسماني فمى خ ف قـول العـرب قبـل ا سـ م الـذف قـالوا بـأن الـرو  هـو شـ  
 مادف ممموس.

بــل وضــعوا  لــم يضــس ف ســفة المشــرق العربــي تحديــداا أفو تعريفــاا واحــداا لمــرو ، .7
العربـي ذهبـوا الـى التوحيـد أفكثر من تعريف، في حين نجـد إن ف سـفة المغـرب 

  1في المف  واحصط   لمعنى الرو 
إن الــرو  هــي مــن ضــمن مــن درســناهم فــي الرســالة أفتفــق الف ســفة المســممون  .8

نهـا حمـت فـي البـدن من أففرا  الجسم، بل هي صـورة  اا ليست فرض لمجسـم وا 
 1لهي  وهي جوهر قائم بنفس   ومستقل فن الجسملحكمة إ

ـــــم يحـــــاول الف ســـــفة  .9 ـــــان لال ـــــوطينليون الف ســـــفة وح  ، أفف طـــــون وأفرســـــطو وأففم
إن يقــدموا أفدلــة تثبــت وجــود الــرو ، فــي حــين قــدم أفبــن قبــل ابــن ســينا  المســممون
ودليـــل األفنـــا  الـــدليل الطبيعـــي ،باجـــة أفدلـــة تثبـــت وجودهـــا، ومنهـــا:  ســـينا وأفبـــن
، ودليـل  يـةستمرار الحيـاة الوجداناهر النفسية، ودليل احستمرار ل=اووحدة ال و 

 1الرجل الطائر المعمق في الفضاء
 



تعر  الف سفة المسممون لمسألة خمود الرو  ومصيرها ،وقدموا أفدلـة وبـراهين  .:
ن كـان قـد أفن الرو  خالدة أبدية وسرمدية ليثبتوا ، وأنها ح تفنى بفناء الجسد، وا 

ــــذلك ــــود تكــــ القــــول ســــبقهم  ب ون أفف طــــون، إذ دلــــل الفــــارابي إن الســــعادة والخم
ـــدنيا، بخـــ ف األفروا  التـــي افنغمســـت فـــي  لـــاروا  التـــي بمغـــت الكمـــال فـــي ال

إمــا أفبــن ســينا فقــد قــدم أفدلــة ليتثبــت خمــود  1الشــهوات فأنهــا تفنــى بفنــاء الجســد
الرو  وهي، دليل احنفصال، ودليل األفحـ م، ودليـل البسـاطة والتركيـب، ودليـل 

وا  خالـدة فـي النعـيم أفو كـل األفر لف أفبن سـينا الفـارابي إذ جعـل اوخ 1المشابهة
 1وأفتفق ف سفة المغرب العربي فمى إن الخمود يكون لمعقل النوفي الشقاء،

نجـــد إن جميـــس الف ســـفة يتفقـــون فمـــى إن خمـــود الـــرو  هـــو مقتصـــر فمـــى  .41
ن هـذل األدلـة التـي  1لممكات العقمية والعواطف النفسيةالرو  ا نساني ذات ا وا 

 1ى بعد ميتافيزيقيقدمها الف سفة تنطوف فم
ن لفكرة الحمول والتناسخ لاروا  ف قـة بموضـو  الـرو  توصل البحث إلى أ .44

ة القديمـة والفارسـية واأليزيديـة، منهـا الهندوسـية والمصـري 1في األفديان المختمفة
فــي الحيــاة  وهـذل األفديــان تعتقــد بالتناســخ  والحمــول لـاروا  وفقــا لعمــل ا نســان

المســممين ومــن من ــور فمســفي وفق نــي ودينــي انكــرو  مــا الف ســفةأ 1األفولــى
التناسخ وصرحوا بأن  ح يجوز وجود الرو  قبل البـدن كمـا يقـول أفف طـون، وح 
يجــوز افنتقــال الــرو  مــن جســد الــى جســد كمــا يقولــوا التناســخيون، وان اهلل لــيس 
ث فـــاجز فـــن خمـــق مـــا يشـــاء مـــن األفروا  الجديـــدة أفذا أراد، وأفن األفروا  تحـــد

ولــيس هنــاك بــدن يســتحق   وبــدن ح يســتحق   وقــد فصــل  1وتكثــر بتهيــ  األفبــدان
الكندف والفارابي وأفخوان الصـفا ومسـكوي  وأفبـن سـينا، وتناولهـا ف سـفة المغـرب 

ن كانوا بتفصي ت أفقل  1العربي كذلك وا 
 

إن بحث الروحانية فند المتكممين والمتصوفة ومـنهم الغزالـي لـم نتطـرق لـ      .43
نتقـدم بهـا فصـيل فـي هـذل الرسـالة ، تـاركين هـذا العمـل الـى أفطروحـة أفخـرا بالت

في قابل األيام، أو تكون موضوفاا مرشحاا لبحثـ  مـن قبـل أحـد طمبـة الدراسـات 
 العميا في أقسام الفمسفة.



 


