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 واالنادور الروح في صراع الجسد 

ي ه النفس( فشو بمعنىن ܢܦܫܐ وفغرو بمعنى الجسد  ܦܓܪܐ؛و  روحو بمعنى الروح ؛ܚܐܪܘܼ علينا أن نعلم بأن الكلمات التالية )

 ءبنا اإلنسان.ن شكل كيايوضح مقدار القيمة المعطاة لهذه المصطلحات التي ت االسرياني. هذأكثر التعابير استخداماً في األدب 

ع شكل مباشرممفهوم بيتناسب معنى الكلمة / ال لهو دليل على ثراء هذه الكلمة. ,عليه إن استخدام المفهوم بكثرة في لغة ما

 ادتزفية، كلما ة / الفلسمفهوم في اللغة األدبيالكلمة / الوبعبارة أخرى، كلما تم استخدام  استخدام هذه الكلمة كعنصر رئيسي.

غة الل يلجسد, فوااألنا  :بمعنيين مختلفينفي اللغة السريانية  "ܢܦܫܐ"تستخدم كلمة  .المفهوم ثراء بالمعنىوذاك الكلمة /تلك 

ܢܳ̈ܝܐالسريانية  يالمعنى,فين النون يحمل نفس العربية أصل الكلمة "النفس والنفس بتسك لعواطف ي بمعنى اتأت ܰܚ̈ܫܐ ܢܰܦ̈ܫܳ̈

ة ائنات الحييميز الك وبالمعنى األخص يشير الى ما ,ر,القدرة, الجوه ةالطاقوالتي تشمل المعاني التالية الحياة,  ،النفسية

ألنا، اعني ت، ، من ناحية أخرىالنفس وبشكل عام عند الحيوانات األخرى. ويجعلها منفصلة عن الموت وخاصة عند اإلنسان

 اسجنهب، لى الشرإ نفسلدفع اا تنسان. ألنهة والشر داخل اإلئالتي لها معنى سلبي في الثنائية داخل اإلنسان. إنها تمثل الخطي

 افيةلخا توجهاتال . ألننيةخلق ستارة بين اإلنسان وهللا. من المهم جداً له كبح الرغبات األناتالعاروغرق بت. وتدنيسها بحبسهاو

ك هي أن تدر ألساسيةا. النقطة طبيعةفي الحياة / اإلنسان وتشوه الوغيرالمنتظمة في األنا تعطل الدورة الطبيعية الموجودة 

ية / الحقيق ايةعنط الأنه من الممكن قطعها. فق . حتىستحضارها إلى ساحة الوعير النظامية. هو الوغي افيةتلك االتجاهات الخ

 وتحيطها بالدفء والسكينة.، تعطي معنى للحياةاإللهية التي 

 ههذ نعكاس هلل.ا/  فخةنوالروح. إن روح اإلنسان هي نفس /  نفسفي الثقافة السريانية، اإلنسان؛ إنه كائن يتكون من الجسد وال

األصالة  تأمل / تلكذا الاعي، هالنفس / النفخة / االنعكاس هو اإلنسان. إنها األصالة التي تجعل الناس بشًرا. في الفكر االجتم

ًضا ويقدر قبل أيييحمله، فإنه  سمى كرامة اإلنسان. وأن كرامة اإلنسان مقدسة. بسبب االنعكاس / األصالة / الشرف الذيت

لبية اعر السجميع المش !ميسرة شمولية تكامليةمناهج  خلقلة لشخًصا آخر كما هو. على العكس من ذلك، ال ضرر في محاو

 تهميش،إلقصاء، الالهيمنة، )الكراهية، الغيرة، اإلهانة، االستخفاف، ا مثلالتي تسبب األذى لهذا االنعكاس / الكرامة / األصالة 

جعي لمصدر المرائة. ألن الخطيو، اإلحباط ي، إلخ(. هوكل المشاعر السلبية، المنافسة، ثماراالزدراء، االستغالل، االستالتفوق، 

 األخالق"ب لمخلوقاتاالحّق، وعندما يعامل الحقيقة ب يصبح إنسانا  "اإلنسان أّن  يقوم علىللكتّاب األدبيّين السريانيّين  الرئيسي

ذا النهج هيشكل و .األخالقية هذه هي العناصر)الكون / اإلنسان(، هوالعمودي )هللا( والحب األفقي  االتجاه هي محبة الرب،

 .السريانية انيةأيضاً جوهر الروح

 إعطاء أيدون  -ي ية من الجوهر اإللهإن فهم ما هو أساسي في الحب األفقي / البشري هو السعي وراء مجد الكرامة اإلنسان

، ا هو مكتوب. كملني""من يقبل أحد هؤالء الصغار سيقبسيطرة. إنها تستمد قوتها من معيار الساءة / اإلستغالل / لال فرصة

خص عظيم، غالبًا ما (. ألنه، عندما يتم قبول ش25:40)متى  ، لقد فعلت لي ما قمت به ألحد أبسط إخوتي"الحق أقول لك"

 لمسيح.، لطاهرن الشخص الذي يقبل شخًصا صغيًرا يفعل ذلك بقصد يحدث ذلك لمجد فارغ وألغراض مختلفة، في حين أ

"كلما : (407-344)كريسوستوموس  يوحنا الذهبي الفمتمت صياغة هذا الفهم في كلمات أحد آباء الكنيسة في القرن الرابع، 

 ". كان المسيح موجوداُ فيه أكثر كان األخ أصغر، كلما

الحياة، فالقيمة ليست الجانب الخارجي بل الحالة الداخلية. لذلك، الجمال الداخلي / بما أن هناك حاالت داخلية تخلق وتشكل 

"فليكن كائنك الداخلي الخفي زينة لك بجمال روح هادئة الروحي أمرحيوي في الحياة االجتماعية لإلنسان. كما يقال، 

 .( 3:3بطرس  1) ولطيفة."
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التطور  داة لعمليةوح هي أوبالتالي يجعله على قيد الحياة هو طاقة الروح. ألن الرألن العامل الذي يبقي الجسم على قيد الحياة 

لق بيئته، يخ ر فيهاالخاصة بها، فإنها تجعل الجسد على قيد الحياة. منذ اللحظة التي يتصل فيها بجميع البيئات التي سيطو

 .ركةني هو الوعي ، والثالث هو الحمواقف مناسبة لطاقته الخاصة في تلك البيئة. األول هو الحيوية ، والثا

عمة نها ناالروح مثل الذهب الخالص. وهي خالية من الصدأ الدنيوي واألوساخ والمواد األخرى التي تسبب التسوس. إ

، رونتهفقد مصلب، ويت، ويه بطريقة ما يسقط من مكانتهوحساسة ومرنة. ومع ذلك، عندما يختلط الذهب بعناصر أخرى، فإن

كوينه تلوث ، وتاإلنسان في الحياة تهيئةالطموحات األنانية أيًضا تقلل من هذه طموحات األنانية، وال، وويخضع للتحلل

 للحجم فقًاو أفعال األنا تأثير التجميد واالنحالل/ من خالل . يظهر هذا التلوث في العالم الداخليبح صلبة وقاسيةوتص الداخلي،

ي العالم فد التواضع لما زاك/ القيم الروحية في العالم الداخلي،  دواتالدقيقة / األ . لهذا السبب، كلما زادت التفاصيلوالمكانة

 .ناعمة ومرنة جدا حت الروح أكثر تواضعاً. وتصبالمادي، كلما كان

 .توازنةطريق الروح طريق سوية وم .محاط بالعوائقومع ذلك، يجب أن يكون معروفًا أن طريق الروح هو طريق ضيق و

 من الحياة لرئيسياالغرض  و طريق السالم واالستقرار. أولئك الذين يسيرون على هذا الطريق هم دائما قليلون.هذا الطريق ه

عف / ضن نقاط هذا المسار والمشي على هذا الطريق. على الرغم من أن جمال هذا الطريق واضح للجميع، فإ ىالعثورعلهو 

 العملية. طموحات /  الذات تجعل من الصعب العثور على الطريق في الممارسة

. لذا فإن األفكار فكار"أل"تُرسم الروح بلون ا، (180-121) بيعتبر أحد أهم الفالسفة في العالم، يكتماركوس أروليوس الذي  

 فكارن نتجنب األأ، يجب ال تقل أهمية عن الروح. إذا كنا ال نريد أن تُظلم أرواحنا، وإذا كنا ال نريد أن تُطلى بألوان قذرة

"طالما أن النيران ، (1286-1226) ابن العبري/  أبو الفرج الملطىعبقري السرياني السلبية ونحجب الظالم. وكما قال ال

  ".ب اإلنسانمن قل ، فإن األفكار القذرة ال تقتربكذلك حينما تتقد الروحباب من الطعام، فال يقترب الذ مشتعلة،

ل كحيائه. إ. كل الفضائل هي ؤهعزا. كل خيرهولهمظهركل جمال هو ت. والالحقيقة. الروح جم من خاللألن الروح تنظر 

  تجسده.ت التطورات / االبتكارا . جميعأجنحتههي  المنتجةالقدرات . كل ياتهالجماليات هي حكل تجسده.  طهاراتال

. ال هابهائالها ود كل جمت، فإنها تفق/ الرياء. عندما تكون الروح مغطاة بالطين األناني من الذا يبدو عليها من الخارجاألنا 

ك، فإن . لذلير كافغعالية مع طاقة الحياة ال هذه األوحال األنانية التي تغطي الروح. الحب أزيلترالحياة الحقيقية إال إذا تظه

يرة تنضج ما الخمكلمثال، خميرة. على سبيل اكالمعاني الروح هي الضمان األعظم واألكبرالمتاح لإلنسان. هذه المعاني هي 

إيجاد  روح هو. إن معنى التوجسوال حرصي التنه ان الشخصية. إنهتحول وتكو اعلى الذات. إنه تعمل الروح كالعجين. كذل

ثمارها،  ن وتؤتي، يمكن أن تكون الروح فعالة في حياة اإلنساذي تم رعايته يفوزالجانب ال لذلكان. مساحة عمل في اإلنس

لكاتب ام اك، قمن أجل ذل .، والطين األناني الذي يغطي الروحتكبروال ع أنواع االزدواجية والصغرهزيمة جمييمكن لها و

ً بدالً من  من األفضل" :مغزىال يالتالي ذ الحديث بإجراء (1988-1889) ةاللبناني ميخائيل نعيم أن تكون أن تكون غبيا

ك إلى لهي. أدعولفهم اإلاالكلمات دائًما وتنزف حتى تنقي اللغة من خالل هذه ة بالفخاخ واألشواك. وستؤذي ئملي ككلمات

 قطف، األنا لبالية مناقماط يل كل األ. وأنا أخبرك أن تزكالحواجز هنأرفع جميع  على مإلقاء نظرة على قلبك، يا سادة. أحثك

 ..".لى األبدت معه إالتي سلمو من خالل كلمة هللا التي خلقت جميع العوالم  الوحدانية لطريقة يمكنك أن ترىبهذه ا

. والتزلفالرشوة  األنا، من ناحية أخرى، هي بمثابة حارس يحرس قلعة الروح، لكنه يغلق الباب. الرد على دخول القلعة هو

، المشاعرالقذرة، االستغالل واإلساءة، الهيمنة، رسة، الغيرة، المساومةالتصورات الراسخة، التفوق، الغطب فخورةألن األنا / 
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التحيزات، وهم االرتباط، الصورالنمطية )القوالب النمطية(، التعّجب، إلخ. أي أنه يحرس على باب الروح، مسلًحا بثياب 

 الشعليو )التجبر(. المنسوجة من خيوط / معاني الحريرية القماش

 ,لقلعةفكارإلى اال يسمحون بدخول األكسجين والغذاء واأل أي المنطق التكاملي, "الشملويو"إن من يتسلح بأفكارومعاني 

 أخرى, ةبعبار لك.زلف لذلك تت الروحية يالتمتع بالهواء, والمعانتلك األفكار تريد . بمعنى آخر ال يعطون اإلذن لذاك الحارس

ال  نحن ،األنابشغوفين  ونحن، أنانيةبما أن رغباتنا  .ستخدم أداة هي الرشوةلمعاني الرجعية والقيم المتحولة تأجل إدخال ا نم

حن السبب ن يرضي ذلك الحارس المسلح الذي يراقب قلعة الروح. ربما لهذاكي نتردد في إعطاء الرشوة التي يريدها / 

 .مع قلوبنا المتصلبة في صراعو زينمهزو

والحياة.  النفس ةساسيدب السرياني، يدرس حفي األصاحب قلم فعال وزاخر)القرن العاشر(، وهو مطران مدينة أنبار ار إيليام

، لخمولذور ادمير جتكون قادًرا في الواقع على قطع وت نتبدأ بالشجاعة والبطولة وأ يجب أنلكي تحصل على العلو "

الحب،  قي. في هذاهو الحب الحقي )الخميرة(ألن جوهر المعاني الروحية  في روحك بفأس!" افيغير المنتظم والخوالميل 

لملكية اية واهناك فضائل مثل ضبط النفس واإليثار الفعال والوعي الرحيم والرحمة والوالء والتضامن والحماية والرع

و قبل أن تنمو. ائيةواالرتق شجاعةم معاني الروح اللسوء الحظ، ال يمكن للروح أن تنمو وتتطور دون فه ,والتقدير والمشاركة

 .التي تغطي الروح أيًضا افيةختفي الميول غيرالمنتظمة والخالروح، ال ت

يقة. طيفة وأنولأخالقه حساسة للغاية تصبح . سلوكهالروح، يزداد ويتطورأدب اإلنسان و ماءلذلك، اعتماًدا على معدل ن

نفس، تحكم في القيم الروح، يخدم بأسلوب حياة وعمل مع المع  تتماهىنفسه  يهو الذ يالشخص الذي يتمتع بالسالم الداخل

من اً جاهد عىيس. كنفسه التفوق. يرى اآلخرينعلى جميع أنواع الغطرسة و يتغلبالثقة بالنفس، و اساسهاقة متس تهوشخصي

، ةباقوالل حتراممن خالل اال "ال يتم الوصول إال. لذلك يقال تضيف حلقة أخالقية أخرى للحياة من. وهيأجل مجتمع صحي وآ

ً المحروم  و   ".عن االحترام واألدب ألنه تخلى أصبح محروما

لنفس. ال تحكم في ايف وال"نتاج الروح هو المحبة، الفرح، الرفاه، الصبر، المودة، اللطف، اإلخالص، اإلحسان اللطتذكر، 

 رغباتهمواطفهم عولى المسيح المصلوب مع أنفسهم والذين ينتمون إهم توجد قوانين تحظر مثل هذه الصفات. أولئك 

ثًا، البعض عب ن بعضهمدعونا ال نكون أشخاًصا يتفاخرون بشأ ,الروح تلك خطى نعيش، فلنسلك أردنا أنبفضل الروح إذا 

 . (26-22: 5غالطية ) "بعضهم البعض نويتحدون بعضهم البعض، ويحسدو

 (6:8 غالطية) "ةالروح يحصد الحياة األبدي نيزرع للروح, فم ن"ألن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساداً, وم

 يوسف بكتاش 

 

 ناقض فيللكتاب السريان وتصورهم عن عوالم الت والفكري في رحلة الستكشاف األفق األدبي ,آلخر كما فعلت من وقت -1

ا(، والتي )بار بريخ لعبد يشوع الصوباوي "من فم النفس والجسد نسانية"العواطف االقصيدة بعنوان  انتباهي تاإلنسان, لف

ن( جنة فرديسو دعد) ܝܢܕܦܪܕܝܣܐ ܕܥهذا األثراألدبي يحمل عنواناً أصلياُ بالسريانية  ،إلى االزدواجية والتناقضات نظارلفتت األ

  عدن .

 /2547https://www.karyohliso.com/articles/articleالترجمة التركية للقصيدة موجودة على الرابط 

 /2514https://www.karyohliso.com/articles/article الرابط التاليالسرياني على 

https://www.karyohliso.com/articles/article/2547
https://www.karyohliso.com/articles/article/2514
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الذي  ،بريخا(  )بار الصوباوي يشوعتواها الموضوعي، رأيت أن عبد عندما قمت بترجمة القصيدة إلى اللغة التركية بسبب مح

ختلفًا معمل كان ألن سبب كتابته لل ,يء عن الروح ألسباب محددة متوقعةالجسد واألنا ، لم يكتب أي ش الخالف بينعن  كتب

 .تماًما

ال يمكن  جسد واألنا، فإن الصراع بين اليختلف عن النفس؛ إذا كان الجسد النفس البدن. ,األدب السرياني مليء بكلمات الروح

بعد ستكمااًل لريقة. اال يمكن أن يؤدي الصراع المستمر إال إلى السالم بهذه الط أن يتطور إال من خالل تنشيط وتفعيل الروح.

تركية من ترجمة لل)القصيدة السريانية الم أعاله الروح المفقود، تمت كتابة هذه المقالة على شكل حاشية للترجمة المعنية

ُ مكون ذلك لهذا السبب أنشره هنا. آمل أن ي. ثم اعتقدت أنه سيكون من األنسب أن تكون في شكل مقال منفصل. خاللي(  .فيدا

 ن الكنيسةالشرقية )اآل سريانيةعاصمة الكنيسة ال يف عشر,الذي عاش في القرن الثالث  ،المطران عبد يشوع الصوباوي

لسريانية ب العرب اوميزة مشرقة في األدب السرياني. في كتابه، وصف الكتا راقيةعبقرية  كانورية الشرقية(. الرسولية اآلش

نبرى للدفاع ا( 1318) ععبد يشو النصيبينيبأسلوب غير سار.  "لغة ضعيفة، غير كافية، شحيحة، ضيقة األفق، فقيرة"بأنها 

ُ نعن لغته معل  يانيةللسر لمفاهيمي. في العمل، يكشف عن الثراء امذلضد هذا الخطاب المهين وال "جنة عدن"أنه كتب كتابه  ا

فية والقايرات والتعب الخطابية والمذهلة خيلةالكلمات. إنه يثبت اتساع وعمق السريانية مع األ بالغةو مقاصدمع تركيز قوي لل

 الشعرية.

حيث فهم  ا هذا. منيحتوي على معاني مهمة حتى يومن هالسريانية, ألنالباحثين والكتاب السريان يصفون كتابه بالمعجزة  ضبع

ذين لاع البلهاء وتها م"لهدم اإلدانات التي بلغت ذر :لة الحاسمة في مصير الكتابالموضوع ، أجد أنه من المفيد نقل هذه الجم

 .ا القديمة"كسب لغتنأو المسيحيين،  وضعف أ انتصار السريان، أكان سواء ،أصبح رهن يدي. األمريدعون التفوق
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ܰ
ܥܳܠܝܗܘܢܬܼܢܼܶܠܠܘܼ ܢܼܡܼ ܒܕܓܘܢܼܗܳܘܬ ܘܠܶܡܣܰܬܪܼܼܫܘ 
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