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ع ، َاكتني يٛثل  

(1483 1546 ع ) 

يٛثل َاكتني  Martin Luther ٞكطايربٚتوتٓيت املقٖب َٚ٪هى أملاْٞ، ٫ٖٛت ] 

Protestanism كط ايـٜين اإل٬ُغ ؿلن١ باكم ٚمعِٝ ، ] reformation ، 

أٜوًي يف ٚيـ  Eisleben ؾٝٗا ٚتٛيف أملاْٝا يف .  

َاغـبٛكؽ يف تعًُٝ٘ تًك٢. ايؿ٬سني َٔ ٚأهلت٘ َٓذِ، عاٌَ أبٛٙ نإ  

Magdeburg ٚأٜنْاؾ Eisenach  داَع١ َٔ اٯؿاب يف ايبهايٛكٜٛي ْٚاٍ ،

 يف ٚؿػٌ ،1505 ه١ٓ املادوتري ؿكد١ ع٢ً سٌِ ثِ ، 1503 ه١ٓ Erfurt إكؾٛكت

ا٭ٚغوط١ٝٓٝ ايلٖب١ٓ هًو ْؿوٗا ايو١ٓ  Augustinian monasticism ، 

1507 ه١ٓ قوٝواّ  ُٚكٓهِ  

 إىل هاؾل ثِ(. 1509 -1508) إكؾٛكت داَع١ يف ا٭ػ٬ق١ٝ ايؿًوؿ١ بتعًِٝ قاّ 

 تػٝري يف ا٭ثل بايؼ يقيو ؾهإ أًٗل، ث٬ث١ قلاب١ ؾٝٗا َٚهح 1511 ه١ٓ كَٚا

ًِّ اي٬ٖٛت، يف ايـنتٛكاٙ ؿكد١ ْاٍ 1512 ه١ٓ ٚيف. ٚايعكا٥ـٟ ايلٚسٞ َٓشاٙ  ٚتو

ؾٝتٓربؽ داَع١ يف املكـي ايهتاب نلهٞ  Wittenberg ؾاؾتتض ،1513 ه١ٓ 

ايتهٜٛٔ هؿل ع٢ً بٌلغ َوريت٘  Genesis ٚايتج١ٝٓ Deuteronomy  ٚأيك٢ ،

املناَري سٍٛ احملآلات َٔ هًو١ً ؾٝٗا  Psalms (1513- 1515)  ٚسٍٛ ،

ايبٛيو١ٝ ايلها٥ٌ  Paulian Letters ك١َٝٚ أٌٖ إىل ايلهاي١ َٓٗا  

Romans (1515- 1516) غ٬ط١ٝ أٌٖ إىل ايلهاي١ ٚع٢ً ،  Galatians 

(1516- 1517) ايعرباْٝني إىل ايلهاي١ ٚع٢ً ،  Hebrews (1517- 1518). 
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ايًِٝب ٫ٖٛت مساٙ ايقٟ ٫ٖٛت٘ يٛثل أكه٢ ايٌلٚغ تًو ػ٬ٍ َٚٔ  Cross 

Theology ا٭ٚغوطٝين ا٫ػاٙ ؾٝ٘ ٚتابع . 

 

ا٭ملا١ْٝ ا٭١َ ْب٤٬ إىل ػطاب: »َ٪يؿات٘ أِٖ َٔ ٚنإ » The Open Letter 

to the Christian Nobility of the German Nation (1520) ، 

املوٝشٞ سل١ٜ»ٚ » Freedom of the Christian ٚ«ايبابًٞ ا٭هل 

كَٚا يف ايباب١ٜٛ»ٚ Babylonian Captivity (1520) «يًهٓٝو١ » The 

Papacy in Rome (1520) ٚ«املكـي ايهتاب » The Holy Bible 

اإلهل١ٝ اــ١َ ْٚعاّ ا٭ملاْٞ ايكـاي»ٚ (1534) » German Mass and 

Order of the Divine Service (1526) ٚ«اين١َٝٓ ايوًط١ » 

Treatise on Civil Government (1523) ٟسذل مبٓني١ نإ ايق 

ا٫ػتٝاك عبٛؿ١ٜ»ٚ ايـٚي١، عٔ ايًٛثل١ٜ ايٓعل١ٜ يف اينا١ٜٚ » De Servo 

Arbitrio (Bondage of the Will)  (1525) ٚ«ٍٛايولٟ ايعٌا٤ س » 

Confession and the Lord’s Supper (1528) ٚ«ًِٝاملوٝشٞ ايتع 

ا٭نرب املوٝشٞ ايتعًِٝ»ٚ Small Catechism (1529) «ا٭ُػل » 

Large Catechism (1529) ٚايهٓا٥ى ايـ١ٜٝٓ اجملاَع» ٚكهاي١ ، » On 

the Councils and Churches (1539) فـؿٟ» ٓـ ٚكهاي١ 

 .Against Anabaptists (1536) «ايتعُٝـ

 

 ايواؿي ايكلْني يف أملاْٝا يف ايلٚس١ٝ اؿٝا٠ فا٫ت مجٝع يف يٛثل نتابات أثلت

 أٚهاط يف نُا ايٌعب١ٝ، ا٭ٚهاط يف نجلا  أِْاكا  هلا ٚٚدـت. عٌل ٚايوابع عٌل
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كط إكامسٛي) ا٭ْوٝني ] Erasmus) ايهٓٝو١ ؿؾع ايقٟ ا٭َل ٚايلٖبإ، ٚايه١ٓٗ 

 تَٛا ايكـٜى تعايِٝ ع٢ً ايكا٥ِ ايهٓٝو١ ٫ٖٛت يٛثل عاكض ؾكـ قاكبت٘، إىل

كط ا٭نٜٛين ] St.Aquinas  إٔ َ٪نـا  اإلميإ، تعكٌ إىل ايواعٞ مبٓٗذ٘ ،

 نإ ؾكـ ايٛدـاْٞ، ايعاطؿٞ ايوًٛى إىل بٌ ايعكًٞ ايؿِٗ إىل ٜوع٢ ٫ اي٬ٖٛت

كط أٚناّ إىل ْوب١) ايٓنع١ أٚناَٞ يٛثل ] Ockham)  ايؿًوؿ١ بني ؾؿٌِ ،

 ٚايـٜٔ ٚا٭ْادٌٝ، ٚايكإْٛ ٚايٛادب، ٚاؿب ٚاإلميإ، ايعكٌ ٚبني ٚاي٬ٖٛت،

ـٓ. اإلميإ َٓاط٘ ٚايـٜٔ يًتؿهري، ؾايعكٌ.  ٚايـٚي١  ىٍٛ ٫ إهل١ٝ ْع١ُ ايعكٌ ٚع

 بأْ٘ أكهطٛ ٚاتِٗ ايْٝٛا١ْٝ، ٚػا١ُ ايؿًوؿ١ عاكض يهٓ٘ ايـٜٔ، َوا٥ٌ يف ايبشح

ا٭ػ٬ق١ٝ ايؿًوؿ١ َٔ املوٝشٞ ٜوتؿٝـ إٔ ٜلؾض مل ٚيهٓ٘ ٚثين، .  

 

 عٝـ يف ،1517 ه١ٓ أنتٛبل/ا٭ٍٚ تٌلٜٔ  يف اإل٬ُسٞ ٌْاط٘ يٛثل بـأ

ًّل عٓـَا vigil of all Saints ايكـٜوٝني  ؾٝتٓربؽ قِل نٓٝو١ باب ع٢ً ع

ايربٚتوتٓت أٚ باحملتذني أتباع٘ أهاه٘ ع٢ً ٚتو٢ُ) ايٌٗري protest استذاد٘  

Protestants) ٟايػؿلإ ُهٛى ٓـ ؿ١ٜٝٓ َوأي١ 95 ِٜٔ ايق  

indulgences تتنٍ ٜٖٛإ» ايـَٚٓٝهٞ ايلاٖب ايبابٟٛ امللهٌ عٔ ايِاؿك٠ » 

Johann Tetzel (1445- 1519) املاي١ٝ اؿادات يوـ ،1516 ه١ٓ يف 

 ؾٝٗا َٚٗامجا  كَٚا، يف بطلي ايكـٜى نٓٝو١ بٓا٤ عٔ ٌْأت اييت ايهرب٣

 عًٝ٘ ؾتكاطلت يًُٓاق١ٌ آكا٤ٙ ٚعلض يًهٓٝو١، ٚايجكاؾ١ٝ املقٖب١ٝ ا٫ملاؾات

٬َٝنتٕٛ إيٝ٘ ٚأِْ ٚهًب، إهاب بني ايلؿٚؿ  Melanchton 1518 ه١ٓ، 

ايعاًل يٝٛ ايبابا ٚتـػٌ  Leo X أَل يف ٫هتذٛاب٘ كَٚا إىل ؾاهتـعاٙ ايٓناع، يف 

اؿهِٝ ؾلٜـكٜو اؾلَاْٞ ههوْٛٝا َٓتؼب ؾتـػٌ تًو، قٔاٜاٙ  Elector 
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Frederick نادتإ ايهلؿٜٓاٍ أدلاٖا اييت املؿاٚٓات ٚأػؿكت ،  Cajetan 

 .Karl von Miltitz ًَٚٝتتن

 

إٜو ٜٖٛإ  َٓاظل٠ ٚبعـ  Eck ٫ٜبنٜؼ يف يٛثل َع  Leipzig سٍٛ 1519 ه١ٓ 

كط ايباب١ٜٛ يٛثل ٖادِ ايبابا هًط١ ] Papacy ّسًب١ ٚؿػٌ َوٝشٞ، نٓعا 

ٖٛتٔ ؾٕٛ ٚأيلَ إكامسٛي َٔ نٌ ايِلاع  Hutten. َقٖب ع٢ً ٖذَٛ٘ ٚأنـ 

 ايبابًٞ ا٭هل»ٚ «أملاْٝا يف املوٝشٝني ايٓب٤٬» عٔ ػطاب٘ يف 1520 ه١ٓ ايهٓٝو١

 َلهَٛا  1521 ه١ٓ عك٘ ٚأُـك باهللطك١ ايعاًل يٝٛ ايبابا ؾاتُٗ٘ ،«يًهٓٝو١

 ق١ٝٔ، ٚأكبعني إسـ٣ ع٢ً وتٟٛ Bull of excommunication باؿلَإ

 ُٚٚاٜا بلا٤ات َٔ عٛمت٘ َا بإسلام فيو ع٢ً يٛثل ؾلؿ. َ٪يؿات٘ بإسلام ٚأَل

اـاَى ًاكٍ ا٫َرباطٛك ؾـعاٙ ؾٝتٓربؽ، َـ١ٜٓ عًُا٤ َٔ سٌـ أَاّ عًٓا  باب١ٜٛ  

Charles V ( ؾٛكَى َـ١ٜٓ يف فُع سٔٛك إىل( ًاكيهإ  Worms ه١ٓ 

 أَلا  ا٫َرباطٛك ٚأُـك اجملُع ؾأؿاْ٘ كؾض يٛثل يهٔ قٔاٜاٙ عٔ يًرتادع 1521

 ايهبري ايـٚم إىل ؾًذأ ا٭ملا١ْٝ، ا٫َرباطٛك١ٜ ب٬ؿ ها٥ل َٔ ْٚؿٝ٘ عًٝ٘، بايكبض

ؾاكتبٛكؽ قًع١ يف أػؿاٙ ايقٟ اؿهِٝ ؾلٜـكٜو  Wartburg برتمج١ قاّ سٝح 

 ٫سكا  أتبع٘ ا٭ملا١ْٝ، ايًػ١ إىل( ٭كامسٛي ايْٝٛا١ْٝ ايٓوؼ١ عٔ) اؾـٜـ ايعٗـ

 ػري ؾهاْت. 1534 ه١ٓ املكـي ايهتاب انتٌُ إٔ إىل ايكـِٜ، يًعٗـ برتمج١

 ا٭ملا١ْٝ، ايك١َٝٛ ٚكٚغ ا٭ملا١ْٝ ايًػ١ تهٜٛٔ يف َُٗا  ؿٚكا  ٚأٓؿت ايّٝٛ، ست٢ تلمج١

ـٓت ا٭ملاْٞ ايٓجل كٚا٥ع أٚا٥ٌ َٔ ٚع .  
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 اٯكا٤ عٔ لُت عٓٝؿ١ آطلابات بوبب 1522 ه١ٓ  ؾٝتٓربؽ َـٜٓت٘ إىل يٛثل عاؿ

 -1522 ايؿلهإ سلب) ق١ًٝ ؾت١ٓ إىل ٚآيت ت٬َٝقٙ، َٔ ايػ٠٬ هلا كٚز اييت

ايؿ٬سني سلب) ايٓب٤٬ ع٢ً ايؿ٬سني متلؿ بوبب ثا١ْٝ ؾت١ٓ تًتٗا ،(1523  

Peasants’War 1524- 1525)  ٚأعًٔ يٮَلا٤، سًٝؿا  يٛثل ؾٝٗا ٚقـ ،

 ٚبني بٝٓ٘ اـ٬ف استـّ 1525 ه١ٓ ٫ٚسكا . ٚايطػا٠ ايجا٥لٜٔ ع٢ً هؼط٘

ـٓ إف ،«اإلكاؿ٠» َؿّٗٛ سٍٛ إكامسٛي  بعبٛؿ١ٜ ٚأقٓل ٚايكـك، ايكٔا٤ ؾهل٠ يٛثل أن

 ايكلبإ هل سٍٛ ايـ١ٜٝٓ َاكبٛكؽ َواد١ً 1529 ه١ٓ فيو ت٬ اإلْوا١ْٝ، اإلكاؿ٠

كط مٜٚٓػًٞ ايوٜٛولٟ ايربٚتوتٓيت املًِض َع( ايولٟ ايعٌا٤) املكـي ] Zwingli 

بٛكا ؾٕٛ ناتلٜٓا َٔ تنٚز( 1525) فيو أثٓا٤ ٚيف. بُٝٓٗا باـ٬ف اْتٗت  

Katharina von Bora إىل يتِٓٔ 1523 ه١ٓ ايلٖب١ٓ سٝا٠ تلنت اييت 

  .ؿعٛت٘

 

 اعرتاف بإُـاك أٚد٘ ٚبًؼ ٚآػلٜٔ، ٬َٝنتٕٛ مبواعـ٠ اإل٬ُغ تٓعِٝ يٛثل تابع

 سٝات٘ هٓٛات أ٢َٔ ثِ ،1530 ه١ٓ  Augsburg Confession أغوبٛكؽ

ايـ١ٜٝٓ املٛاعغ إيكا٤ ٚيف اإل٬ُغ، علن١ أػقت اييت ايهٓا٥ى مٜاك٠ يف  ايباق١ٝ  

sermons  سلن١ إىل أُْت اييت اإلْهًٝن١ٜ ايهٓا٥ى ممجًٞ َع يكا٤ات٘ ٚيف ،

بٛهل َاكتني َع 1539 ه١ٓ ؾعكـ ايـٜين، اإل٬ُغ  Martin Bucer ٚها٥ل 

ؾٝتٓربؽ مبٝجام مسٞ َٝجاقا  املًِش١ ا٭ملا١ْٝ ايهٓا٥ى ممجًٞ . 

 

 املكـي ايهتاب هٝاؿ٠: أُٖٗا أهاه١ٝ َباؿ٨ يف يٛثل طلسٗا اييت ايكٔاٜا تتًؼّ

 ايبابا هًط١ ٚكؾض املوٝش١ٝ، ايعكٝـ٠ ٚأٍُٛ ايـ١ٜٝٓ يًشكٝك١ َِـكا  ٚسـٙ
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 ايهتاب ٜقنلٖا مل اييت ايـ١ٜٝٓ ٚاملعتكـات املُاكهات نٌ ٚإؿا١ْ ايػؿلإ، ُٚهٛى

 يف اإلنًريٚي كداٍ بٗا ٜكّٛ اييت ٚايٛهاط١ ايهٗٓٛت١ٝ امللاتب ػا١ُ املكـي

 ايتعُٝـ، بؿٌٔ بقات٘ نأٖ َوٝشٞ نٌ إٔ بـع٣ٛ ٚاإلْوإ، اهلل بني ايهٓٝو١

 فا١ْٝ) َباًل٠ اهلل َٔ ٚبٓع١ُ( باإلميإ ايتربٜل) ٚسـٙ باإلميإ ػ٬ُ٘ ٜٚٓاٍ

 ؾذٖٛل. ايطكٛي أٚمماكه١ «اؾٝـ٠ با٭عُاٍ» يٝى ؾايتربٜل ،(اإلهل١ٝ ايٓع١ُ

 يٛثل كؾض يقيو. باإلميإ املوٝشٞ ب٘ ٜٓعِ فاْٞ ٚاـ٬ْ اإلميإ، ٖٛ ايـٜٔ

 ػ٬ؾا ) ؾٝ٘ كأ٣ ايقٟ ايلباْٞ ٚايعٌا٤ املعُٛؿ١ٜ عـا املكـه١ ا٭هلاك مجٝع

كَنا  ٫ ؾع٬  سٔلٙ املوٝض إٔ( ينٜٚٓػًٞ .  

 

ا٭ؿٜل٠ نإغ٬م اٯ١ْٚ تًو يف ايـ١ٜٝٓ اإل٬ُسات َٔ عـؿ ؼكٝل َٔ يٛثل متهٔ  

monasteries كط ايلٖب١ٓ ٚإيػا٤ ] monasticism  ايكـٜوني أعٝاؿ ٚإيػا٤ ،

نا٫عرتاف: ٚايطكٛي ايٌعا٥ل َٔ نجري ٚإماي١ ايعقكا٤، ٚعباؿ٠  confession 

ايتشٍٛ ْعل١ٜ ٫ٚهُٝا اإللٌٝ ٜٓاقض َٚا mass ٚايكـاي  

transsubstantion (ايولٟ ايعٌا٤ - املٓاٚي١) املكـي ايكلبإ هل يف، 

 عٌُ نُا.  ٚايلهّٛ ٚاإلٜكْٛات ايِٛك ٚإيػا٤ ايـٜٔ كدٌ مٚاز ٚعـّ ايِّٛ ٚإيػا٤

 ايٛعغ َع با٭ملا١ْٝ ايكـاي ػـ١َ أؿا٤ ع٢ً اؾـؿ ايـٜٔ كداٍ تٌذٝع ع٢ً

  .ٚايرتتٌٝ

 

 عـؿ ع٢ً ايك١َٝٛ ٚكٚسٗا اإل٬ُسٞ ؾهلٖا تعُِٝ يف ايًٛثل١ٜ اؿلن١ لشت يكـ

 ٚنٓٝوتٗا ايلَٚا١ْٝ ا٫َرباطٛك١ٜ عٔ ا٫ْؿِاٍ أهى ٚٚٓع ا٭ٚكب١ٝ، ايـٍٚ َٔ

إل١ًٝٝ ٚط١ٝٓ نٓا٥ى ٚإٌْا٤ ايباب١ٜٛ،  Anglican Church يف كمس١ٝ 
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 إٔ بٝـ ٚإْهًرتا، ٚؾلْوا ٖٚٛيٓـا هٜٛولا أَجاٍ أػل٣ أٚكب١ٝ ب٬ؿ يف نُا أملاْٝا،

 ٚاههتًٓـا ٖٚٓػاكٜا بٛيٓـا يف ؾعًت مما أنجل ا٫ههٓـْاؾ١ٝ ايب٬ؿ يف أثلت ايًٛثل١ٜ

 .ٚإْهًرتا

 

بٝطاك هٛهٔ  
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ا٭ػ٬م بعـ َا  

 

ا٭ػ٬م بعـ َا  meta-ethics ا٭ػ٬م عًِ َٔ ؾلع ،  ethics ايبٓا٤ ٜـكي 

 ٜعًٛ  عًِ ٖٚٛ. ا٭ػ٬ق١ٝ ٚا٭سهاّ املِطًشات ٚيـ٫ي١ ا٭ػ٬ق١ٝ، يًػ١ املٓطكٞ

 - اؿاٍ ٖٞ نُا أػ٬ق١ٝ َعاٜري بٛٓع ٜٗتِ ؾ٬ ٜٚوبكٗا، املعٝاك١ٜ ا٭ػ٬م ع٢ً

ِْت عٓـ - املجاٍ هبٌٝ ع٢ً كط نا ] Kant ٕٛهتٛكات ٚد ٌِ كط َٔ ] Mill  ٜوع٢ بٌ ،

 يف ؾعًٝا  ايؿ٬هؿ١ ٚٓعٗا اييت ا٭ػ٬ق١ٝ ٚاملؿاِٖٝ املعاٜري ٚؼًٌٝ ْكـ إىل

 نع٬ق١ ا٭ػ٬ق١ٝ بايٓعلٜات ا٭ػ٬م َابعـ عًِ ع٬ق١ تهٕٛ ٚبقيو ْعلٜاتِٗ،

  ا٭ػ٬م عًِ يف املِطًض ٖقا أؿػٌ ٚقـ. ايع١ًُٝ بايٓعلٜات «ايعًِ ؾًوؿ١»

 ايؿًوؿ١ٝ ا٭ػ٬م ٚيتُٝٝن ايطبٝع١، َابعـ بعًِ تٌبٝٗا  املٓاطك١، ايٛٓعٕٝٛ

املعٝاك١ٜ ا٭ػ٬م َٔ اـاي١ِ .  

 

كط َٛك ٜٚعـ ] Moore ايًػٟٛ ايتشًٌٝ َٚـاكي ا٭ػ٬م َابعـ عًِ َ٪هى 

با٭ػ٬م املف ؾكـ ا٭ػ٬م، يف املٓطكٞ  Morals ٔا٭ٌُ َٛٓٛعٗا ع ٖٛٚ 

 ع٢ً طلأ ايقٟ ايتػٝري ٖٚقا ا٭ػ٬ق١ٝ، بايًػ١ ا٫ٖتُاّ إىل اإلْواْٞ ايوًٛى

 ُٚـ ٚقـ. اإلْهًٝن١ٜ ا٭ػ٬م يف َٛك يتأثري طبٝع١ٝ ْتٝذ١ نإ ا٭ػ٬م َٛٓٛع

 أٚ يتعلٜـ نُشاٚي١ ،«ا٭ػ٬م بعـ َا» إىل «ا٭ػ٬م» َٔ اْتكاٍ بأْ٘ ايتشٍٛ ٖقا

 ُٚـ طلٜل عٔ ٚفيو ؾعًٝا ، اـًك١ٝ ا٭سهاّ بٗا ٜوتؼـّ ايقٟ ا٭هًٛب ُٚـ

ا٭ػ٬ق١ٝ احمل٫ُٛت ٚظٝؿ١ . 
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آٜهٔ يًٝٝإ تل٣ نُا ا٭ػ٬م بعـ َا ٜٚتأيـ  Lillian W.Aiken َٔ ايعباكات 

 ا٭ػ٬م بعـ ؾُا ،(اـري ايِٛاب،) َجٌ سـٚؿ بٛظٝؿ١ أٚ باملع٢ٓ، تٗتِ اييت

 أٚ «ايلغب١ ٜعين اـري إٔ» قبٌٝ َٔ عباكات تتُٔٔ إمنا ػًك١ٝ، عباكات ٫تتُٔٔ

 ايكـك٠ تتُٔٔ ايٝٓبػ١ٝ» إٔ أٚ «طبٝع١ٝ غري نٝؿ١ٝ إىل ٌٜري» ايِٛاب إٔ

 ػًكٞ سهِ ٜٛدـ ٚئ ػًك١ٝ، ْتٝذ١ أٟ ٫تٌٌُ ؾٗٞ ثِ َٚٔ    «ٚا٫هتطاع١

 املٓطل عٔ ا٫هتعا١ٓ مت أْ٘ بعِٔٗ كأ٣ ٚقـ ا٭ػ٬م، بعـ مبا اكتباطا  ٜوتًنّ

ٌٓ با٭ػ٬م،  ايبشح َهإ ا٭ػ٬ق١ٝ ٚاؿـٚؿ يًكٔاٜا املٓطك١ٝ املها١ْ يف ايبشح ٚس

 َا» ايكِٝ ؿكاه١ مبع٢ٓ ا٭ػ٬م ٚاهُتبعـت «اـري٠ ا٭ًٝا٤ تهٕٛ َافا» يف ايعكًٞ 

ايًػٜٛات» َٔ ؾلعا  نْٛٗا إىل كؿٖا ٚمت ٚاملعاٜري، «ا٭ػ٬م بعـ ».  

 

ا٭ػ٬م يف املٓطك١ٝ ايٛٓع١ٝ َقٖب   

 

 املعاُل، اؾـٜـ ايٛٓعٞ ا٭ػ٬م عًِ يف أهاهٝتني َـكهتني بني ايتُٝٝن هلٟ

 ايعاطؿ١ٝ ٚتـع٢ ايعٌلٜٔ ايكلٕ ٚث٬ثٝٓات عٌلٜٓات يف ا٭ٚىل املـكه١ ظٗلت ٚقـ

آٜل أع٬َٗا أِٖ َٚٔ املٓطك١ٝ بايٛٓع١ٝ تلتبط ٖٚٞ ا٫ْؿعاي١ٝ،  Ayer ٌكط ٚكه ] 

Russell ٕٛٚهتٝؿٓو Stephenson كط ٚناكْاب ] Carnap  َٚع. ٚغريِٖ ،

 ٚاستًت ا٫ْؿعاي١ٝ، ايعاطؿ١ٝ ًٗل٠ هكطت ا٭كبعٝٓات ٚبـا١ٜ ايج٬ثٝٓات ْٗا١ٜ

 ظٗٛكٖا نإ ٚاييت ا٭ػ٬ق١ٝ، يًػ١ ايًػٟٛ يًتشًٌٝ املعتـي١ املـكه١ َهاْٗا

 اؾـٜـ٠ يًٛٓع١ٝ ايعاّ با٫كتكا٤ - ا٫دتُاع١ٝ ا٭هباب داْب إىل - ٌَلٚطا 

 ٖٚٞ. ايتشًًٝٞ املاٚكا٥ٞ ا٭ػ٬م عًِ أٚ ايًػٟٛ ايتشًٌٝ إىل املٓطك١ٝ ايٛٓع١ٝ َٔ
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 أع٬َٗا أِٖ َٚٔ ا٭َلٜه١ٝ، املتشـ٠ ٚاي٫ٜٛات إْهًرتا يف ك٥ٝوٝا  اْتٌاكا  تٓتٌل

ٚغريِٖ ٚآٜهٔ Hare ٖٚري Smith مسٝح .  

 

زاٌد أبو أحمد  
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ٚاملاؿ١ٜ املاؿ٠  

 

 َع ع٬قات يف تٛدـ اييت ايعٝا١ْٝ اؿو١ٝ ا٭ًٝا٤ ٖٞ َعاْٝٗا أبوط يف matter املاؿ٠

ٛٓهلا ٚإَها١ْٝ بعٔٗا،  ٖٞ ٚايطاٚي١ ايطاٚي١، َٓٗا تِٓع َاؿ٠ ؾاـٌب آػل، إىل ساٍ َٔ ؼ

اـٌب ٜأػقٙ ايقٟ ايُٓٛفز . 

 

كط طايٝى عٓـ ؾاملاؿ٠: عـ٠ َعإ ؾًٗا ؾًوؿٞ َٓعٛك َٔ أَا ] Thales ٖٞ نأٌُ املا٤ 

ـٓ ٌَؼّ طبٝعٞ كط أكهطٛ عٓـ أَا املٛدٛؿات، أٌُ ٜع ] Aristotle ٜكابٌ َا ٖٞ ؾاملآؿ٠ 

 أٚ احملض اإلَهإ ٚمتجٌ باهلٝٛىل، تعلف اييت اي٬َتع١ٓٝ ايعٓاُل مج١ً إىل ٚتٌري ايِٛك٠،

 ْـكنٗا ق٠ٛ ؾٗٞ يًُاؿ٠، ٚامله١ًُ بايتشكل املٛدٛؿ٠ ايِٛك٠، ؾعٌ تكبٌ اييت املطًك١ ايك٠ٛ

 ٚقـ. َتشكل ٚدٛؿ إىل يتتشٍٛ ايِٛك؛ ؾاع١ًٝ ٜتًك٢ هًيب ٚاْؿعاٍ ؾٝٗا، ايِٛك٠ بتأثري

كطاؾٖٛل َؿّٗٛ ٚبني بٝٓٗا نايتٛسٝـ املتع١ٓٝ أًهاهلا بأسـ املاؿ٠ علؾت ] Substance 

 تتهٕٛ َٓ٘ ٚايقٟ بػريٙ، بايؿعٌ ٚاملٛدٛؿ بقات٘ املُهٔ اؾٖٛلص: »كط هٝٓا ابٔ عٓـ ؾٗٞ

اؾو١ُٝ ايِٛك يكبٍٛ قابًٝت٘ بؿٌٔ ٚفيو املتشلن١؛ املٛدٛؿ٠ ا٭دواّ ». 

 

كط ؿٜهاكت ٜعٓٝ٘ َٚا ] Decartes سٛآهٓا تـكنٗا اييت ايطبٝع١ٝ ايهتٌ ٖٞ: باملاؿ٠ 

 ايعكٌ، ػاكز ٚتٛدـ املهإ، يف اؿلن١ ؾاع١ًٝ بؿٌٔ ٚايٓامج١  اؿوٞ اؿـي بٛهاط١

 املاؿ٠ بني ؿٜهاكت ٚٓسـ يقيو ٚيٛاسكٗا؛ املاؿ٠ عٔ َٓنٙ ؿاػًٞ ٤ًٞ ٖٛ ايقٟ ايؿهل مبكابٌ

كطناْت ٚعٓـ. ٚايك٠ٛ ٚاؿلن١ يًطاق١ َواٜٚا  املاؿ٠ تِٛك َٔ دعًٛا ٚآػلٕٚ ٚا٫َتـاؿ، ] 

Kant أًهاٍ عٔ ٚاملتُٝن٠ ايقٖٔ إىل سواهٝتٓا تٓكًٗا اييت اؿو١ٝ املعطٝات ٖٞ: املاؿ٠ 
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 اييت ايق١ٖٝٓ ايع٬قات ٚمج١ً َاؿتٗا، ٖٛ ايعاٖل٠ يف اؿوٞ ؾايعِٓل ايكب١ًٝ، ايعكٌ

بايِٛك٠ تـع٢ سـٚثٗا ٚتٓعِ ؼـؿٖا، . 

 

 ايٓعل٠ غري ٖٚٛ ٚػٛاُٗا، بٓا٥ٗا عٔ اؿـٜح ؾٗٛ ايطبٝعٞ ايعًِ يف املاؿ٠ عٔ اؿـٜح أَا

 ؾاملاؿ٠ اؾـٜـ٠، ايع١ًُٝ ا٫نتٌاؾات ٤ٛٓ يف تتػري يًُاؿ٠ ايعامل ْعل٠ ٭ٕ ايؿًوؿ١ٝ؛

كط ْٝٛتٔ يؿٝنٜا٤ طبكا  ] Newton ٖٞ ٚأدواّ نتٌ َٔ امل٪يـ ايطبٝعٞ ايؿٝنٜكٞ ايعامل 

 - ٚيهٔ ايًُو١ٝ، سواهٝتٓا بٗا تٌعل داَـ٠ ًُب١ أدواّ ٖٚٞ بٗا، ِْطـّ طبٝع١ٝ

 امللنب ايبٓا٤ نانتٌاف ايعٌلٜٔ، ايكلٕ يف ٚايؿٝنٜا٤ ايطبٝع١ عًِ َٓذنات َٔ ٚبتأثري

 إىل املاؿ٠ ٚؼٛيت يًُاؿ٠، املٝهاْٝهٞ املؿّٗٛ ٖقا ٖذلإ مت - ا٫ًعاعٞ ٌْٚاطٗا يًقك٠

 أَٛاد٘ ٚسًّت ايٌعاع، سٍٛ ٚايٓوب١ٝ «ايهٛاْٝتِ» تبًٛكات َلنن َٔ إًعاع مبٓني١ نٝإ

ايه٬هٝه١ٝ ايؿٝنٜا٤ يف املاؿ٠ نتٌ قٌ . 

 

 ٚسـٖا، باملاؿ٠ مجٝعٗا ا٭ًٝا٤ ٜؿٓول ؾًوؿٝا ، َقٖبا  بُٛؿٗا Materialism ٚاملاؿ١ٜ

 اؿٝا٠ ظٛاٖل ؾٝٗا مبا ٚاملٛدٛؿات ايعٛاٖل ؿـٚخ ا٭ػري٠ ايعًٌ املاؿ١ٜ ا٭هباب َٔ ٚهعٌ

 بؿعٌ ا٭مٍ َٓق ٚدـت ايٛسٝـ؛ اؾٖٛل ٖٞ -أُشابٗا مبعتكـ - ؾاملاؿ٠. ايٓؿى ٚأسٛاٍ

 غري ق٣ٛ بٛدٛؿ ايكٍٛ كاؾٔني ايطبٝع١؛ ع٢ً ٜعًٛ ٤ًٞ ٫ٚ فاتٗا، ايطبٝع١ ترتمج٘ فاتٞ

 أٟ ٚعٓـٖا ٚتٓٛعٗا، املٛدٛؿات أهباب ٓإيٝٗا ُتلؿ ايعامل ػًكت إهل١ٝ عٓا١ٜ أٚ ايطبٝع١ٝ، ايك٣ٛ

 يف ايها١َٓ ايٛدٛؿ أهباب ؾِٗ يف ٚقِٛكا  ايِٖٛ َٔ ٓلبا  ٚكا١ٝ٥ أَٚا ػؿ١ٝ ق٠ٛ عٔ سـٜح

 - املطًل َلتب١ إىل املاؿ٠ َؿّٗٛ تٓكٌ إف - املع٢ٓ بٗقا ٚاملاؿ١ٜ. ػاكدٗا ٫ ايطبٝع١

ايلٚسٞ باملقٖب ٜعلف َا َع تتعاكض  Spiritualism ٟايلٚغ أٚ بايعكٌ ٜعتكـ ايق 

ايٛدٛؿ يتؿوري أهاها  ٚسـٖا . 
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 ايعٛاٖل، يتٓٛع املٌرتى ا٭ٌُ ػـ إٔ ساٚيت عٓـَا املاؿ١ٜ ظٗٛك بـاٜات ناْت ايكـِٜ يف

 يف نآَا  أٚيٝا  َبـأ  - ايرتاب أٚ ايٓاك أٚ املا٤ أٚ ناهلٛا٤ -طبٝعٝا  َاؿٜا  عِٓلا  ؾاؾرتٓت

كط ؿميٛقلٜطى عٓـ ظٗلت ايكـمي١ املاؿ١ٜ ُٛك َٔ ُٛك٠ أنٌُ ٚيهٔ املٛدٛؿات، أهاي ] 

Democritus ٚايٛٓع بايٌهٌ بٝٓٗا ؾُٝا ؽتًـ املاؿ٠ فكات َٔ تأيٝؿات املٛدٛؿات سٝح 

 َععِ إٔ إ٫. ايهٕٛ يف ايؿواؿ وٌ ٚباْؿِاهلا ا٭ًٝا٤، تتهٕٛ اتِاهلا َٚٔ ٚايرتتٝب،

 بُٝٓٗا ؾايؿٛاكم دوُٞ، ٖٛ َٚا ْؿوٞ ٖٛ َا بني ٚآشا  متٝٝنا  ميٝنٚا مل ايكـَا٤ املاؿٜني

ًؿاؾ١ٝ ٚأنجل نجاؾ١ ٚأقٌ أؿم َاؿ١ٜ فكات إ٫ ٖٞ َا عٓـِٖ ٚايٓؿى ْٛع١ٝ، ٫ طؿٝؿ١ . 

 

 َٚقٖب ا٫مسٞ املقٖب ُٛك٠ يف املاؿ١ٜ ظٗلت اي١ٔٗٓ عِل ٚبـاٜات ايٛهط٢ ايعِٛك ٚيف

كطايٛدٛؿ ٚسـ٠ ] Pantheism  ا٭مي١ٝ؛ يف ٌَرتنإ ٚايطبٝع١ اهلل إٕ ايكا١ً٥ ٚايتعايِٝ ،

 يقات٘ اؿانِ ايطبٝع١ عامل ؾهل٠ ٖٛ دـٜـ؛ اػاٙ يف عٌل ايوابع ايكلٕ يف تطٛكت ٚاييت

 املاؿ١ٜ عٓٗا ْتذت اييت يًطبٝع١ املاؿ١ٜ ايٓعل٠ إىل َباًل٠  أؾ٢ٔ ايقات١ٝ، قٛاْٝٓ٘ بؿعٌ

 اؿـٜح ايعًِ علن١ ٚقتٗا ظٗٛكٖا اقرتٕ اييت ايه٬هٝه١ٝ أٚ Monism ايٛاسـ١ٜ

ُٓٞ يًكٝاي قاب١ً اؿلن١، تتؼًًٗا املاؿ٠، َٔ عاملا  انتٌـ قـ نإ ٚتطٛكات٘،ايقٟ  - ايه

 ٤ًٞ نٌ َٓٗا ُٓع ًهٌ، ب٬ ػاَا  َاؿ٠ ايطبٝعٞ يًعامل امل٪يؿ١ املاؿ٠ تعـ ؾًِ ايلٜآٞ،

 ايه١ًٝ اؿلن١ ٖٞ املاؿ١ٜ ايطبٝع١ أُبشت بٌ - أكهطٛ علؾٗا نُا - بايِٛك٠ َكرت١ْ

 ؾٝٓهلٕٚ فاتٗا يًُاؿ٠ املٝهاْٝهٞ ايتؿوري َٔ ايٛاسـ١ٜ املاؿ١ٜ ؿعا٠ ٜٓطًل. املٓتع١ُ يٮًٝا٤

 املاؿ١ٜ هلقٙ ايؿًوؿ١ٝ ايِٛك ٚأٍٚ. ٚآيٝتٗا ا٭دواّ علن١ ايٛعٞ ٜٚؿولٕٚ ايعكٌ دٖٛل١ٜ

كط ٖٛبن تَٛاي َع ظٗلت ] Hobbes ٟه٣ٛ يٝوت ٚا٭ؾهاك اإلسواهات بإٔ قاٍ ايق 

 اؾو١ُٝ ايعٛاٖل بني باي١ًِ ايعًِ إملاّ ٚبامؿٜاؿ اؿٞ، اؾوِ يف ؿاػ١ًٝ سلنات
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 ؼـٜـا  أنجل ُٛكا  ٚاؽقت املاؿ١ٜ، منت ا٭ٚىل؛ ع٢ً ايجا١ْٝ ٚتٛقـ ايٓؿو١ٝ، ٚايعٛاٖل

ت٫ْٛـ ؾذٕٛ ٖٛبن، َاؿ١ٜ َٔ ٜٚكٝٓا   Toland (1670- 1722) ٚظٝؿ١ بأْ٘ ايؿهل عٓلف 

ٟٓ ايلمسٞ املقٖب املاؿ١ٜ ٚأُبشت. ايًوإ ٚظٝؿ١ ايقٚم إٔ نُا ايـَاؽ ٚظا٥ـ َٔ  يتٜٓٛل

 املاؿ١ٜ، ايؿًوؿ١ يف ػا١ُ َها١ْ استًت اييت( عٌل ايجأَ ايكلٕ مباؿ١ٜ) ٚعلؾت ؾلْوا؛

 ُؿات َٔ ن١ًٝ عا١َ ُؿ١ اؿلن١ ٚبإٔ «اٯيٞ» املٝهاْٝهٞ بايتؿوري ًٜتنَٕٛ ٚناْٛا

يًتػٝري قاب١ً غري ايطبٝع١ . 

 

كط ايتذلٜب١ٝ أؿت ٚقـ ] Empiricism ايؿلْو١ٝ املاؿ١ٜ ظٗٛك يف َُٗا  ؿٚكا  اإلْهًٝن١ٜ 

كط يٛى دٕٛ عٓـ املعلؾ١ ْعل١ٜ ػا١ُ  ] Locke ٚإٔ يًُعاكف، َِـكا  يـٜ٘ اـرب٠ باعتباك 

 يف ؿٜهاكت يٓعل١ٜ ْٚكـٙ فيو، أهاي ع٢ً اـرب٠ ٚؾِٗ ايٛاقع َٔ بايتذلب١ َهتوب١ املعلؾ١

 َٔ ايلغِ ٚع٢ً ايؿلْو١ٝ املاؿ١ٜ ٚيهٔ. مبذًُ٘ َاؿٜا  ؾُٗا  فيو ٚنإ ايؿطل١ٜ، ا٭ؾهاك

 ايوابع ايكلٕ َاؿٜٞ عٓـ ايطبٝع١ تأيٝ٘ ْنع١ كؾٔٛا أُشابٗا ؾإٕ ايتذلٜيب بايؿهل تأثلٖا

 ٚإٔ املاؿ٠، ُٛك َٔ ُٛك٠ ايؿهل بإٔ ؾوًُّٛا ايٛدٛؿ، ٚٚسـ٠( اهبٝٓٛما يٛى، ٖٛبن،) عٌل

. اإلْوإ ٭عٔا٤ ٚظا٥ـ إ٫ ٖٞ َا فيو ًاب٘ َٚا ٚاْؿعا٫ت ؾهل َٔ ايٛدـا١ْٝ اؿا٫ت

٫َٝرتٟ ؿٟ ؾذٛيٝإ  Julien Offray de La Mettrie (1709- 1751) نتاب٘ يف 

 ٭ْ٘ َاؿٟ؛ ٚيهٓ٘ ايع١ً، ٖٛ ايعكٌ إٔ ُٚشٝض ٚؼى، تتشلى، املاؿ٠ إٔ ٜكلك «آي١ اإلْوإ»

ناباْٝى بٝري فٖب ٖقا َجٌ ٚإىل.ا٭عٔا٤ تلنٝب َٔ ٌٜٓأ ٚاإلؿكاى اؾوِ، يف َتشٝن  

Pierre Cabanis (1757- 1808) املاؿ١ٜ ايعٛاٌَ إىل ايٓؿو١ٝ ايعٛاٖل إكداع يف 

 ٜؿلم ٚنُا املعـ٠، تِٗٔ نُا ٜؿهل ايـَاؽ إٕ: »املٌٗٛك ٚقٛي٘( …ٚغقا٤ َٚٓاؾ ب١٦ٝ َٔ)

كط ٖٛيباؾ ٜؿلض ثِ. «ايِؿلا٤ ايهبـ ] Holbach ٕٚؼهُُٗا أميٝتإ، ٚاؿلن١ املاؿ٠ أ 
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 ٚإٔ ا٭ساهٝى، َِـكٖا ٚا٭ؾهاك ٚا٭ػ٬م ايلٚغ، امس٘ ي٤ٌٞ ٚدٛؿ ٫ٚ ٓلٚك١ٜ، قٛاْني

ٚظا٥ؿ٘ بعض يف إيٝ٘ َٓعٛكا  اؾوِ إ٫ يٝى ايعكٌ . 

 

 املاؿ١ٜ ايٛاسـ١ٜ -هابكتٗا َٔ ٚسلن١ٝ تطٛك١ٜ أنجل َاؿ١ٜ  ًٗـ عٌل ايتاهع ايكلٕ يهٔ

كط َاكنى بٗا ْاؿ٣ اييتص كطاؾـي١ٝ املاؿ١ٜ ٖٞ - ] Marx - تػريات بعنٚ ٫تهتؿٞ ٚاييت 

 َاؿ١ٜ بٓعل٠ ٚايتاكٜؽ ايطبٝع١ تؿوري قا٫ٚ  - ْٛع١ٝ تػريات ٜٚعرتٜٗا بٌ املاؿ٠ إىل ن١ُٝ

كط ؿاكٜٚٔ ْعل١ٜ أٜـت َاؿ١ٜ ؿعٛات بلمت نُا. دـي١ٝ - ] Darwin ا٭سٝا٤ تطٛك يف 

 ٖٛ اإلْوإ ٚبإٔ ،«ٚايك٠ٛ املٛاؿ يف ايطبٝعٞ ايتٛسٝـ مببـأ» قايت ايتطٛك١ٜ باملاؿ١ٜ علؾت

ٖهوًٞ: َِٚٓٗ ايطبٝعٞ، بأًُٗا تؿول ُٚؿات٘ ٬َق٘ ٚبإٔ يًطبٝع١ ا٭ع٢ً ايٓتاز  

Huxley ٖٝهٌ ،  Haeckel (1834-1919) بًٛٓل ،  Büchner  ٖ٪٤٫ ٫ق٢ ٚقـ ،

 َٔ بٛسٞ َاؿٜت٘ ب٢ٓ ايقٟ مشٌٝ ًبًٞ أبلمِٖ َٔ اؿـٜح ايعلبٞ ايؿهل يف هلِ أِْاكا 

ـٓ أؾهاكِٖ،  قاب١ًٝ ٚمتتًو ٚاملِـك، اؾٖٛل سٝح َٔ ٚاسـ٠ ٚايطبٝع١ٝ اؿ١ٜٛٝ ايك٠ٛ إٔ ؾع

 املاؿ٠ ٚعٔ عا١َ ، اؿٝا٠ بتطٛك تتشهِ ايـاك١ٜٝٓٚ ايتطٛك قٛاْني آػل،ٚإٔ إىل ساٍ َٔ ايتشٍٛ

يًُاؿ٠ ٬َم١َ ق٣ٛ َٔ ٚبتأثري عؿ١ٜٛ علن١ ٚا٭ًٝا٤ ايها٥ٓات تتهٕٛ ٚؼ٫ٛتٗا . 

 

 َٓعٛك َٔ عٓ٘ ايتعبري مت ٚايقٟ ٚايطبٝع١ يًٛدٛؿ املاؿٟ ايؿِٗ ٖقا أهاي ٚع٢ً

 املاؿٜٕٛ ٜبين يًُاؿ٠؛ اَتـاؿ ٖٛ ايقٟ ايؿهل عٔ َوتكٌ اـاكدٞ ايعامل بإٔ «أْطٛيٛدٞ»

 ٖٛ َعاكؾٓا َِـك ٚإٔ بايتذلب١، املعلؾ١ أًهاٍ مجٝع اكتباط بتأنٝـ املعلؾ١ يف آكا٤ِٖ

 َٔ بتأثري عاملٓا يف َٛدٛؿ٠ ا٭ؾهاك ٚإٔ احملوٛه١، ٚايعٛاٖل ا٭ًٝا٤ أٚ اـاكدٞ ايعامل

 ٚاْتباٙ تؿهري َٔ - ايق١ٖٝٓ ٚايعًُٝات املعطٝات، بتًو ٌَٚلٚط١ ايعامل ٖقا َعطٝات
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ٌٝٓ ٚإؿكاى  ٓلٚك١ٜ قٛاْني ؼهُٗا َاؿ١ٜ ع١ٜٛٔ عًُٝات فلؿ إىل ايٓٗا١ٜ يف ت٪ٍٚ - ٚؽ

َعا  ٚايٛاقع ايؿهل سلن١ بٗا ْؿول . 

 

 ؾٝنٜك١ٝ - آي١ٝ أٚي١ٝ عًُٝات إىل ايٓؿو١ٝ اؿٛاؿخ بلؿ ؾتعٗل ايٓؿى عًِ يف املاؿ١ٜ أَا

 مبٛدب - تتٌِ َٓؿ١ًِ ظٛاٖل َٔ َلنب ه٣ٛ ايٓؿوٞ ايٌٓاط َٚا ٚنُٝٝا١ٜٚ،

 َٔ بٓٛع - يًكٝاي قاب١ً اـاكد١ٝ ايعٛاٖل قبٌٝ َٔ ايعٛاٖل ٖقٙ ٚإٔ ايتـاعٞ قٛاْني

اـاكد١ٝ ايعٛاٖل سـٚخ ٯي١ٝ ٌَاب١ٗ اٯي١ٝ . 

 

 اـريات ؼكٝل اإلْوا١ْٝ ا٭ؾعاٍ غا١ٜ إٔ ٜلٕٚ ايقٜٔ عكٝـ٠ املاؿ١ٜص كط ا٭ػ٬م عًِ ٚيف

 ا٭ػ٬م، أهاي ايتذلب١ ٚإٔ ا٭مل، عٔ ٚا٫بتعاؿ ايًٓق٠ َبـأ اإلْوإ ولى َا ٚإٔ املاؿ١ٜ،

 ػريٜتٗا تكاي ا٭ػ٬ق١ٝ اؿٝا٠ أهاي تعـ اييت َٚؿاُٖٝٗا ا٭ؾعاٍ قٛاعـ ؾإٕ ثِ َٚٔ

ٚايكِٝ ا٭ػ٬م ساٌَ اإلْوإ إىل بايٓوب١ . 

 

إلٌاس سوسان  
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ايتاكى١ٝ املاؿ١ٜ  

 

ايتاكى١ٝ املاؿ١ٜ  matérialisme historique  ايعٛاٖل بـكاه١ ٜع٢ٓ ؾًوؿٞ َقٖب 

املاكنوٞ ايتشًٌٝ َباؿ٨ ٤ٛٓ يف ٚاإلْوا١ْٝ ا٫دتُاع١ٝ  marxisme  عا١َ، بِٛك٠ 

كط اؾـي١ٝ املاؿ١ٜ َٚباؿ٨ ] matérialisme dialectique ايهٕٛ بعٛاٖل املع١ٝٓ 

 ٚايٛقا٥ع ايعٛاٖل ؼًٌٝ يف َباؿ٥ٗا اؾـي١ٝ املاؿ١ٜ َٔ توتُـ ؾٗٞ ػا١ُ، بِٛك٠ ٚايطبٝع١

 عًُٝات بإٔ املتُج١ً ا٭هاه١ٝ ايج٬خ املك٫ٛت ع٢ً أهاهٝا  اعتُاؿا  تعتُـ إف ا٫دتُاع١ٝ،

 يف ا٭هاي ٜعـ ا٭ًٝا٤ َهْٛات بني ايتٓاقض ٚإٔ نٝؿ١ٝ، تػريات إىل ت٪ؿٟ ايه١ُٝ ايرتانِ

 َٔ قـكا  َهْٛات٘ يف ٚوٌُ إ٫ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿٝا٠ ايطبٝع١ يف ٤ًٞ َٔ َٚا -سلنتٗا

 ٜعلف َا إىل باهتُلاك ٜ٪ؿٟ املهْٛات بني ايِلاع ٚإٔ -بٝٓٗا َوتُلا  ُلاعا  ٜٓتر ايتٓاقض

 إٔ ميهٔ ٫ٚ ايوابك١، امللاسٌ بائلٚك٠ تٓؿٞ ايتطٛك َلاسٌ َٔ َلس١ً ؾهٌ ايٓؿٞ، بٓؿٞ

 أٟ بٝٓٗا ٜهٕٛ إٔ ٫ٚميهٔ بايتٓاقض، تُٛـ َ٪قت١ يؿرتات إ٫ بعٔٗا َع امللاسٌ تتعاٍٜ

اهتكلاك أٚ ٚؾام . 

 

 ايتٌه١ًٝ َؿّٗٛ ؾٝأػق اإلْواْٞ، ٚايتاكٜؽ ا٫دتُاع١ٝ ايعٛاٖل ع٢ً ا٭َل ٜٚٓطبل

 إيٝٗا ٜٚٓعل ا٫دتُاعٞ، ٚايتػري اجملتُع ؿكاه١ يف نبري٠ أ١ُٖٝ ا٫دتُاع١ٝ ا٫قتِاؿ١ٜ

 ٚأبعاؿٙ اجملتُع ػِا٥ّ َعطا٠ تاكى١ٝ َلس١ً نٌ يف وـؿ ايقٟ ايٓعاّ مبٓني١ أْٗا ع٢ً

 أمناط أٜٔا  وـؿ أْ٘ إىل إٓاؾ١ اؿني، فيو يف ايٓاي ٜعاْٝٗا اييت املٌه٬ت ٚطبٝع١

تاكى١ٝ َلس١ً نٌ يف ا٭ؾلاؿ مياكهٗا اييت ايؿعٌ ٚأًهاٍ اإلْواْٞ ايوًٛى . 
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ـٓ اييت ا٫قتِاؿ١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ايتٌه١ًٝ إٕ  ايتاكى١ٝ املاؿ١ٜ عًٝ٘ تبين ايقٟ ا٭هاي تع

 َٔ ٜٚتهٕٛ ايتشيت، ايبٓا٤ ُٖا أهاهٝني بٓا٤ٜٔ َٔ ايـٚاّ ع٢ً تتهٕٛ يًُذتُع ؼ٬ًٝتٗا

 سٝح ناؾ١، يًُذتُعات اإلْواْٞ ايتطٛك هل ٜهُٔ ٚؾٝ٘ اإلْتاز، ٚع٬قات اإلْتاز ق٣ٛ

 َوتُل تٓاقض يف اإلْتاز ع٬قات تكع سني يف املوتُل، يًتطٛك بكابًٝتٗا اإلْتاز ق٣ٛ تُٛـ

 اإلْتاز، ق٣ٛ َع ؾٝٗا تتٛاؾل دـٜـ٠ أمناطا  اإلْتاز ع٬قات تأػق إٔ إىل اإلْتاز ق٣ٛ َع

 فٌُ يهٔ ايتطٛك، َلاسٌ َٔ دـٜـ٠ َلس١ً يف ا٫دتُاع١ٝ ا٫قتِاؿ١ٜ ايتٌه١ًٝ ؾتـػٌ

 ٚايٓعِ امل٪هوات َٔ ٜتهٕٛ ايقٟ ايؿٛقٞ ايبٓا٤ َع تٓاقض يف أٜٔا  ٜـػٌ ايتشيت ايبٓا٤

 ػـ َا ٚهلعإ ايؿٛقٞ، ايبٓا٤ َهْٛات َٔ ٚغريٖا ٚايجكاؾ١ ٚايكِٝ ٚا٭ػ٬م ٚاملعاٜري

 تأػق ٭ٕ َٚـع٠ٛ ايتشيت ايبٓا٤ يف يًتػريات أهري٠ أػل٣ َل٠ ْؿوٗا ايؿٛقٞ ايبٓا٤ َهْٛات

اؾـٜـ٠ ايتطٛك َلس١ً َع تتٛاؾل دـٜـ٠ أمناطا  . 

 

 ؼًٌٝ يف يًٛسـ٠ امله١ْٛ ايعٓاُل بني ايع٬ق١ يف اؾـي١ٝ أٚ املتباؿٍ ايتأثري َؿّٗٛ ٜٚعٗل

 عٓاُل بني ايكا١ُ٥ ايع٬ق١ َٓٗا َوتٜٛات٘، مبؼتًـ ا٫دتُاعٞ ايبٓا٤ عٓاُل بني ايع٬ق١

 يف املوتُل٠ ايتش٫ٛت ت٪ؿٟ إف اجملتُع؛ يف ا٫قتِاؿ١ٜ املاؿ١ٜ ٚايكاعـ٠ ايؿٛقٞ ايبٓا٤

 يف أٜٔا  ا٭ػري٠ ايتػريات توِٗ نُا ايؿٛقٞ، ايبٓا٤ يف مماث١ً تػريات إىل املاؿ١ٜ ايكاعـ٠

 ٚن١ُٝ نٝؿ١ٝ تطٛكات إسـاخ ع٢ً ٚتواعـ املاؿ١ٜ، ايكاعـ٠ عٓاُل يف ايتطٛك َواك تعنٜن

 آػل، َٓش٢ ٚيف. املتباؿٍ ايتأثري َبـأ ع٢ً قا١ُ٥ ايعِٓلٜٔ بني ايع٬ق١ هعٌ مما َتعـؿ٠،

 ايكاعـ٠ ٖقٙ عٓاُل بني ايع٬ق١ إٔ ٬ٜسغ يًُذتُع ا٫قتِاؿ١ٜ املاؿ١ٜ ايكاعـ٠ إطاك ٚيف

 أٜٔا  تػريات إسـاخ إىل ٜ٪ؿٟ اإلْتاز ق٣ٛ يف ٜعٗل ايقٟ املوتُل ؾايتطٛك فات٘، ايٌهٌ تأػق

 تطٛك يهٔ ايتهٓٛيٛد١ٝ، املاؿ١ٜ يًكاعـ٠ ا٫دتُاعٞ اإلطاك مبٓني١ تعـ اييت اإلْتاز ع٬قات يف

 ٚتطٜٛلٙ اإلْتاز، َوت٣ٛ ٚؼوني ايعٌُ، آي١ٝ ؼوني يف ؾعا٫  إهٗاَا  ٜوِٗ اإلْتاز ق٣ٛ
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 ملبـأ ٚؽٔع ْؿو٘، ايٌهٌ املاؿ١ٜ ايكاعـ٠ عٓاُل بني ايع٬ق١ تأػق ٖقا ٚع٢ً باهتُلاك،

 عٔ مبعنٍ أٚ اٯػل، ايعِٓل عٔ مبعنٍ ايعِٓلٜٔ أسـ تطٛك ؾِٗ ميهٔ ؾ٬ املتباؿٍ، ايتأثري

 يف أٜٔا  ٚايٓتٝذ١ ايوبب بني ايع٬ق١ ٚسـ٠ ٚتتذ٢ً. ايعِٓل ٖقا مياكه٘ ايقٟ ايتأثري

 ٚعكا٥ـٙ، ٚؾْٓٛ٘ ٚآؿاب٘ اجملتُع أؾهاك هوـ ايقٟ ايؿٛقٞ ايبٓا٤ عٓاُل بني ايع٬ق١ طبٝع١

 يف عِٓل نٌ ٜوِٗ اإلطاك ٖقا ٚيف فيو، ٚغري ٚايـٚي١ بايوًط١ ٜتٌِ َا إىل إٓاؾ١

 ٖقٙ َٔ عِٓل ٭ٟ ٜعط٢ إٔ ايِعٛب١ ملٔ ٚإْ٘ َٓ٘، ايتأثري ٜٚتًك٢ اٯػل ايعِٓل يف ايتأثري

ٚاسـ بإٓ املعٗلإ ؾٝ٘ ٜتذوـ ا٭َل سكٝك١ يف ٭ْ٘ املتأثل، ؿٚك أٚ املوبب ؿٚك ايعٓاُل . 

 

كط َاكنى بتعبري ايٓاي إٕ ] Marx ًٕٛيف ب٘ ٜكَٕٛٛ ايقٟ اإلْتاز هٝام ُٓٔ ٜـػ 

 ق٣ٛ تطٛك َلاسٌ َٔ بعٝٓٗا َلس١ً َع تتطابل كغباتِٗ، عٔ َٚٓؿ١ًِ قـؿ٠ ع٬قات

 يًُذتُع، ا٫قتِاؿٟ ايرتنٝب ٜتهٕٛ ٖقٙ اإلْتاز ع٬قات فُٛع َٚٔ املاؿ١ٜ، اإلْتاز

 أمناط َع٘ ترتاؾل ٚايقٟ ٚايوٝاهٞ، ايكاْْٛٞ ايبٓا٤ عًٝ٘ ٜكّٛ ايقٟ ايلاهؽ ا٭هاي

 ا٫دتُاع١ٝ ايعًُٝات فٌُ يف اإلْتاز ًهٌ ٜٚ٪ثل ا٫دتُاعٞ، ايٛعٞ َٔ قـؿ٠

 ٚدٛؿِٖ إمنا ٚطبٝعت٘، ٚدٛؿِٖ ًهٌ ٜكلك ايقٟ ٖٛ ايٓاي ٚعٞ ؾًٝى ٚايلٚس١ٝ، ٚايوٝاه١ٝ

 اييت املتُاث١ً املع١ٌٝٝ ؾايعلٚف َٚوتٜٛات٘، ٚعِٝٗ أًهاٍ ٚوـؿ ٜكلك ايقٟ ٖٛ ا٫دتُاعٞ

 بِٝٓٗ، ؾُٝا َتُاث١ً ٚأساهٝى ٌَاعل إهاؿ يف توِٗ ا٭ؾلاؿ َٔ مبذُٛع١ ؼٝط

. ٜعٌْٝٛٗا اييت املاؿ١ٜ ايعلٚف بتػريات منٖٛا ٜلتبط َتكاكب١ ادتُاعٞ ٚعٞ َٚوتٜٛات

ٚإْػًن َاكنى َٔ نٌ ِٜٚـ  Engels ايطبك١ تطٛك َلاسٌ ايٌٝٛعٞ بٝاُْٗا يف 

 متاثٌ ػ٬ٍ َٔ ايٛعٞ تٌهٌ نٝؿ١ٝ ايُٛـ ٖقا ٜٚعٗل ايهرب٣، غطٛطٗا ٚمنٖٛا ايعا١ًَ

 اهتعُاٍ يف ايهبري ا٫تواع ٜ٪ؿٟ إف ايلأمسايٞ، ايُٓٛ َلس١ً يف املعطا٠ املٛٓٛع١ٝ ايعلٚف

 َٓ٘ ٜطًب ؾ٬ باٯي١، بوٝطا  ًَشكا  ايعاٌَ ػعٌ ظلٚف ػًل إىل ايعٌُ ٚتكوِٝ اٯ٫ت
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 ايعُاٍ دعٌ إىل اؿـٜج١ ايِٓاع١ تطٛك ؾٝ٪ؿٟ يًػا١ٜ، ٚكتٝب١ بوٝط١ بأعُاٍ ايكٝاّ ه٣ٛ

 دٓٛؿ َاكنى بتعبري ؾِٗ ايعوهلٟ، بايتٓعِٝ ٜهٕٛ َا أًب٘ يتٓعِٝ املِاْع يف ىٔعٕٛ

 دٍٝ يف ٚنأِْٗ ُٚػاكِٖ، ائباط نباك َٔ يوًو١ً اـآعٕٛ ايبوٝطٕٛ، ايِٓاع١

 .عوهلٟ

 

 ٜٚنؿاؿ قـكاتِٗ، ؾتُٓٛ متلننِٖ، ٜٚنؿاؿ ايعُاٍ عـؿ ٜتناٜـ ٚمنٖٛا ايِٓاع١ تكـّ َٚع

 اؼاؿِٖ يف َٚعٌٝتِٗ ٭ٚٓاعِٗ ايو١٦ٝ ايعلٚف ٚتوِٗ ايكـكات، هلقٙ ايعاٌَ إؿكاى

 َتطٛك٠ َلس١ً ٚيف ايربدٛام١ٜ، ٓـ َِاؿِٗ عٔ ايـؾاع تتُٔٔ اييت اؾُعٝات ٚتٌهٌٝ

 اؿان١ُ ايطبك١ َٔ نا١ًَ مجاعات تأػق ٚتٌهًٗا ايطبك١ منٛ ٚإما٤ ايِلاع، َٔ

 عٓاُل َعٗا ٚؼٌُ ايعا١ًَ، ايطبك١ ُؿٛف إىل ٚتتشٍٛ ايِٓاع١، تطٛك ْتٝذ١ بايتـٖٛك

بٗا تػٓٝٗا اييت ايجكاؾ١ َٔ عـٜـ٠ . 

 

كط ٖٝػٌ عٓـ ايكإْٛ ْكـ ؾًوؿ١ يف َاكنى ٌٜٚري ] Hegel اؾُاٖري ت٪َٔ إٔ َا أْ٘ إىل 

 ٜٚؿول ٚمماكهاتِٗ، هًٛنِٗ تٛد٘ َاؿ١ٜ ق٠ٛ تِبض ست٢ ايٛعٞ ْتاز ٖٚٞ بايٓعل١ٜ

 تطٛك ٜٛيٝٗا اييت اؾـٜـ٠ املٗاّ تجريٖا اييت ٚايٓعلٜات ا٭ؾهاك بإٔ فيو Staline هتايني

 ق٣ٛ ٓـ ٚتٓعُٗا تعب٦ٗا اييت اؾُاٖري ًَو ٚتِبض طلٜكٗا تٌل يًُذتُع املاؿ١ٜ اؿٝا٠

املاؿ١ٜ اجملتُع سٝا٠ تطٛك تعٛم اييت ايك٣ٛ ٖقٙ قًب ع٢ً بقيو ؾتواعـ اينا١ً٥، اجملتُع . 

 

 ٫ فيو ؾإٕ ايتػٝري ع١ًُٝ يف ٚايٓعلٜات ا٭ؾهاك يـٚك ايٛاهع١ ايتش٬ًٝت َٔ ايلغِ ٚع٢ً

 بٌلٚط أٟ املعطا٠ املٛٓٛع١ٝ بايٌلٚط اكتباطٗا َٔ ٜٓطًل إمنا اهتك٬هلا، ع٢ً ٜعتُـ
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 متاّ هلا ؽٔع إمنا ٚيـتٗا، اييت ايٌلٚط طبٝع١ عٔ ؽلز ٫ ا٭ؾهاك ؾؿعاي١ٝ. ايٛاقع

 .اـٔٛع

 

 ع٢ً بـٚكٙ ٜٓـكز ا٫دتُاعٞ، ايٛعٞ َؿّٗٛ ع٢ً ايتاكىٞ املاؿٟ ايتشًٌٝ يف ٜٓطبل َٚا

 ايٌؼ١ِٝ دٖٛل ؾٝتشـؿ ٚطبكت٘، ٚفتُع٘ مَاْ٘ ابٔ ؿا٥ُا  ؾاإلْوإ ايٌؼ١ِٝ، ؿكاه١

 ايع٬ق١ ق١ٝٔ تٔع ادتُاع١ٝ تٌه١ًٝ ٚنٌ ؾٝ٘، تعٍٝ ايقٟ باجملتُع ايٛٓٛغ متاّ ٜٚتٔض

َعني منط ٚؾل ٚؼًٗا كتًـ مٛ ع٢ً ٚايٌؼ١ِٝ اجملتُع بني . 

 

 ؾٝٗا ايوا٥ـ٠ ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتِاؿ١ٜ بايٌلٚط بٝٓٗا ؾُٝا تتُاٜن ايتطٛك َلاسٌ ناْت ٚملا

 َلس١ً ؾؿٞ. ٚاسـا  ًه٬  ٚيٝى يًٌؼ١ِٝ، َتبا١ٜٓ أًهاٍ ٖٓاى تهٕٛ إٔ ايطبٝعٞ ؾُٔ

 ٜهٔ ٚمل ايطبٝع١، عٔ اْؿٌِ قـ َاكنى تعبري عوب اإلْوإ ٜهٔ مل ايبـا١ٝ٥ املٌاع١ٝ

 ٚبـا٥ٝتٗا، اإلْتاز ق٣ٛ بتؼًـ َلتبطا  فيو ٚنإ َع١ٓٝ، مجاع١ يف عٔٛا  إ٫ فات٘ ٜعٞ

 اـا١ُ ٚاملًه١ٝ يًعٌُ ا٫دتُاعٞ ايتكوِٝ ًلٚط ٚيف املٓتذ١، ايك٣ٛ تكـّ َع ٚيهٔ

 ايٓاي ٚبـأ ايِلاع، أًهاٍ ٚظٗلت ايٌؼ١ِٝ، املِاحل بني ايتباعـ بلم اإلْتاز يٛها٥ٌ

امللس١ً تًو ٚطبٝع١ ٜتٛاؾل مبا ايطبك١ٝ ايٌؼ١ِٝ ؾٌٓأت ًؼِٝات، أْؿوِٗ ٜـكنٕٛ . 

 

 ا٫قتِاؿٟ ايتطٛك َلاسٌ بـكاه١ ايتاكى١ٝ املاؿ١ٜ تأػق ايتشًٌٝ َٔ ايُٓط ٚبٗقا

 أًهاٍ َٔ ًهٌ أٟ ايبٌل١ٜ ؾٝٗا تعلف مل اييت ايبـا١ٝ٥ املٌاع١ٝ َلس١ً َٔ ٚا٫دتُاعٞ

 بعٔا ، بعِٔٗ ايبٌل متًو َعاٖل ؾٝٗا اْتٌلت اييت ايعبٛؿ١ٜ َلس١ً إىل ايتًُو،

 باملكاك١ْ اإلْوإ سل١ٜ يف ْويب تكـّ َع ا٭كض، ًَه١ٝ ؾٝٗا هاؿت اييت اإلقطاع١ٝ َٚلس١ً
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 إْتاد١ٝ ع٬قات ظٗٛك اهتٛدب ايقٟ ا٭َل اإلْتاز، ق٠ٛ تطٛك ْتٝذ١ ايوابك١، امللس١ً َع

 ايتًُو َٔ دـٜـ٠ أًهاٍ ؾٝٗا اْتٌلت اييت ايلأمسايٞ ايتطٛك َلس١ً ٚأػريا  دـٜـ٠،

 بامللس١ً ايتاكى١ٝ املاؿ١ٜ ٚتبٌل ٚايتكاْات، ايعًِ فا٫ت يف أنرب تطٛك َع اإلْتاز، يٛها٥ٌ

 َعاٖل ثٓاٜاٖا يف ؼٌُ يتاي ايبٌل١ٜ تطٛك َلاسٌ َٔ َلس١ً آػل تعـ اييت ايٌٝٛع١ٝ

ؿاػًٞ تٓاقض أٟ َٔ ػاي١ٝ فيو بعـ يتِبض ٚايتٓاقض ايِلاع . 

 

داود توفٌق  
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اؾـي١ٝ املاؿ١ٜ  

 

ايـٜايهتٝه١ٝ أٚ اؾـي١ٝ املاؿ١ٜ  matérialisme dialectique  ٜكّٛ ؾًوؿٞ َقٖب 

 املباؿ٨ َٔ فُٛع١ َُٓٗا ٚتتؿلع املاؿ٠، ٚدـي١ٝ ايٛدٛؿ، َاؿ١ٜ ُٖا أهاهٝني َبـأٜٔ ع٢ً

ـٓ اييت ا٭ػل٣  تبعا  ؾايٛدٛؿ املؼتًؿ١، ٚاؿٝات١ٝ املاؿ١ٜ ايٛدٛؿ َعاٖل تؿوري يف ا٭هاي تع

ـ٠ٓ، بأًهاٍ تتذ٢ً َاؿ٠ ايتِٛك هلقا  ٖٛ َا َٚٓٗا َعكـ ٖٛ َا َٚٓٗا بوٝط ٖٛ َا َٓٗا ع

: ُٖا أهاهٝني اػاٖني يف عا١َ بِٛك٠ ايؿ٬هؿ١ اؾـيٕٝٛ املاؿٜٕٛ ِٜٚٓـ ايتعكٝـ، ًـٜـ

 ٚأهبك١ٝ ايٛدٛؿ مباؿ١ٜ ايكٍٛ إىل ا٭ٍٚ ا٫ػاٙ أُشاب ميٌٝ سني ؾؿٞ ٚاملجايٕٝٛ، املاؿٜٕٛ،

 أَا. املاؿ٠ ع٢ً ايؿهل أٚ ايلٚغ بأٚي١ٜٛ ايجاْٞ ا٫ػاٙ أُشاب ٜكٍٛ ايؿهل، أٚ ايلٚغ، ع٢ً املاؿ٠

 َٔ ٚأْ٘ ٚاؿلن١، ايِريٚك٠ إىل ٜ٪ؿٟ ايقٟ ايتٓاقض، َبـأ ع٢ً َب١ٝٓ ؾٗٞ اؾـٍ ؾهل٠

اؿٝا٠ إَها١ْٝ ٚتٓتؿٞ اؿلن١، إَها١ْٝ تٓتؿٞ ا٭ًٝا٤ بني ايتٓاقض ؿٕٚ . 

 

 اإلغلٜل، ايؿ٬هؿ١ بعض عٓـ عا١َ، بِٛك٠ املاؿٟ يًؿهل ايتاكى١ٝ ا٭ٍُٛ تًُى ٚميهٔ

كط اإلًٜٞ مٜٕٓٛ َٔ نٌ أعُاٍ يف ٚػا١ُ ] Zénon d’Élée كطٖٚرياقًٝطى ] 

Héraclite ٚغٛكدٝاي Gorgias. فيو ٜٚعٗل اؾـٍ، كرتع إْ٘ عٓ٘ ؾٝكاٍ أٚهلِ أَا 

 ٖٛ هًب نٌ إٔ َكـَتٗا يف تأتٞ ٚاييت ايؿًوؿٞ ايطابع فات املباؿ٨ َٔ جملُٛع١ تكلٜلٙ يف

 أًهاٍ َٔ ًه٬  إ٫ يٝوت اؿلن١ ٚإٔ عـّ، ٖٛ ايعـّ ٚإٔ تعٝني، ايٓتٝذ١ سٝح َٔ

تٓاقض َٔ ؾُٝٗا َا ٚأظٗل ٚاملهإ اينَإ ؾهلتٞ مٜٕٓٛ عاجل ٚقـ اؾـٍ، أٚ ايتٓاقض . 
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كط ٖٝػٌ إٔ نُا ايْٝٛإ، ٖٝػٌ إْ٘ عٓ٘ قٌٝ ؾكـ ٖرياقًٝطى أَا ] Hegel ٘ب٘ أًاؿ ْؿو 

َُّٔ  ٚاسـ ٤ًٞ ٚاي٬ٚدٛؿ ايٛدٛؿ إٔ ؾهل٠ فيو َٚٔ أؾهاكٙ، َٔ نبريا  قـكا  ؾًوؿت٘ ٚٓ

 َٔ ٚنإ ٚاهع١ بِٛك٠ ٖرياقًٝطى دـٍ ايوؿوطا٥ٕٝٛ اهتؼـّ ٚقـ. َٛدٛؿ ٚغري َٛدٛؿ

 أهاه١ٝ قٔاٜا ث٬خ ع٢ً ايرب١ٖٓ قاٚي١ يف اؾـيٞ َٓطك٘ ٜعٗل ايقٟ غٛكدٝاي أًٗلِٖ

 ٤ًٞ٫ أْ٘ يف ؾتهُٔ املٛٓٛع١ٝ ايك١ٝٔ أَا ايقات١ٝ، ٚاملٛٓٛع١ٝ ٚايقات١ٝ املٛٓٛع١ٝ،: ٖٚٞ

 ٫ اؿاي١ ٖقٙ ٚيف َٛدٛؿ، ايٛدٛؿ بإٔ ؾل١ٝٓ ع٢ً ايقات١ٝ ايك١ٝٔ ب٢ٓ سني يف َٛدٛؿ،

 َا بني ممهٔ اتِاٍ مث١ يٝى أْ٘ ؾٝٗا ٜكلك اييت املٛٓٛع١ٝ ايقات١ٝ ٚايك١ٝٔ َعلؾت٘، ميهٔ

 ٚنقيو ا٭ٚىل، بايـكد١ ايٛدٛؿ أيػ٢ قـ غٛكدٝاي ٜهٕٛ ٚبقيو ٜعلف، َٚا ٜٛدـ

 ايهجل٠، إىل ٚايٛاسـ ايعـّ، إىل بٓا ٌِٜ ؾايٛدٛؿ بُٝٓٗا، ا٫تِاٍ إَها١ْٝ ٚأػريا  َعلؾت٘،

املعلؾ١ ؼكل إَها١ْٝ دٛكدٝاي ٜلؾض ايٓتٝذ١ سٝح َٚٔ ايٛاسـ، إىل ٚايهجل٠ . 

 

كط أكهطٛ ؾًوؿ١ تٓطٟٛ نُا ] Aristotle َبـأ ع٢ً املب١ٝٓ ا٭ؾهاك َٔ نبري قـك ع٢ً 

 ايٛدٛؿ إَها١ْٝ ٚاْتؿا٤ ٚاملاؿ٠ ايِٛك٠ بني ايع٬ق١ َٓٗا أ١ُٖٝ، فات ٖٚٞ اؾـٍ، أٚ ايتٓاقض،

 َا أكٚع إْٗا ٖٝػٌ عٓٗا ٜكٍٛ اييت ٚايؿعٌ، ايك٠ٛ ٚسـ٠ ٚؾهل٠ ا٭ػل٣، ؿٕٚ َٔ ٚاسـ٠ ٭ٟ

هلا ُٛك٠ أؾٌٔ إىل تٌِ ست٢ باهتُلاك تتِاكع ؾا٭ًٝا٤ ايتطٛك، ٚؾهل٠ أكهطٛ، يـ٣ . 

 

 بـا١ٜ َع عٌل ٚايجأَ عٌل ايوابع ايكلْني يف دـٜـ َٔ ظٗلت يًعامل، املاؿ١ٜ ايل١ٜ٩ إٔ غري

 اجملتُع، استٝادات تًب١ٝ ٖـؾٗا دـٜـ٠ ادتُاع١ٝ ق٣ٛ ٚظٗٛك اإلقطاع١ٝ ايع٬قات تؿوؽ

  تناٜـ إثل املاؿ١ٜ ايؿًوؿ١ دا٤ت. ايٛهط٢ ايعِٛك طٛاٍ ايـ١ٜٝٓ ايؿًوؿ١ اْتٌاك بعـ

 ْكـ١ٜ أبعاؿا  َُْٔٛٗا يف ؼٌُ ٖٚٞ ايػلبٞ، اجملتُع يف ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتِاؿ١ٜ املٌه٬ت

 اإلْوا١ْٝ اجملتُعات إيٝ٘ آيت ملا َٛٓٛعٞ تؿوري عٔ يبشحا قاٚي١  َٚهْٛات٘، يًُذتُع



 
25 

 

بٝهٕٛ ؾلْوٝى: َٔ نٌ أعُاٍ ؾعٗلت آْقاى،  F.Bacon ٖٛبن تَٛاي ،   T.Hobbes ، 

يٛى دٕٛ  J.Locke اهبٝٓٛما ،  Spinoza ،ِٖآْقاى املاؿ١ٜ ايؿًوؿ١ اتوُت ٚقـ ٚغري 

 ايهاثٛيٝه١ٝ ٚايهٓٝو١ عا١َ، بِٛك٠ ايهٓٝو١ َٔ املوتُـ٠ ٚايوًط١ ايـ١ٜٝٓ ايٓعل١ٜ مبشاكب١

ْٛٓت ػا١ُ، بِٛك٠  املاؿ١ٜ باهِ بعـ ؾُٝا ُعلف ملا ١َُٗٚ أهاه١ٝ َكـ١َ ا٭عُاٍ ٖقٙ ٚن

 إٔ فيو عكب، ع٢ً كأها  َكًٛب١ أْٗا غري ٖٝػٌ، دـي١ٝ ع٢ً أهاهٗا يف بٓٝت اييت اؾـي١ٝ،

 ايعكٌ سٛاك ٖٛ أٚ َٚاٖٝت٘، طبٝعت٘ عٔ تعبري ٖٚٛ ايعكٌ، بؿهل٠ َلتبط ٖٝػٌ عٓـ اؾـٍ

 اإلْواْٞ يًٛعٞ تأيٝ٘ إ٫ يٝوت ٖٚقٙ املطًك١، أٚ ايٌا١ًَ ايؿهل٠ ؾٗٛ َٛٓٛع٘ أَا فات٘، َع

 ٖٛ َا يهٌ نًٝا  َبـع١ ق٠ٛ بُٛؿ٘ هلُا َكاب٬  ٚدعً٘ ٚايطبٝع١ املاؿ٠ عٔ ٖٝػٌ ؾًِ٘ ايقٟ

 .َٛدٛؿ

 

 أػل٣ إىل ْكط١ َٔ اؾوِ ؾتشلى فاتٗا، سـ يف َتٓاق١ٔ ٖٝػٌ تِٛك يف ا٭ًٝا٤ مجٝع إٕ

 ايٛاسـ٠ ايًشع١ يف ٭ْ٘ إمنا أػل٣، تاك٠ آػل َٛٓع ٚيف تاك٠، املٛٓع ٖقا يف ٚدٛؿٙ ٜعين ٫

 ٖٝػٌ دـٍ ٜٚٓؿٞ َٛدٛؿ، ٚغري َٛدٛؿ ْؿو٘ ايٛقت يف ٚ٭ْ٘ ٚفاى، املٛٓع ٖقا يف ٜٛدـ

 بكاب١ًٝ ُٚؿٗا ميهٔ اييت ٖٞ املطًك١ ايؿهل٠ أٚ ايلٚغ إٔ ٜٚل٣ ايطبٝع١، يف ايتطٛك َبـأ

كط ؾٜٛلباؾ ا٭ملاْٞ ايؿًٝوٛف قبٌ َٔ ًـٜـ يٓكـ تعلٓت ٖٝػٌ ؾًوؿ١ إٔ غري ايتطٛك، ] 

L.Feuerbach ٟايٛعٞ َكابٌ املاؿ٠ أٚي١ٜٛ َبـأ عٔ بك٠ٛ ؿاؾع ايق . 

 

 املباؿ٨ َٔ فُٛع١ ع٢ً املاكنوٞ، ايتشًٌٝ َك٫ٛت ٚؾل اؾـي١ٝ، املاؿ١ٜ ٚتٓطٟٛ

 ايٓؿو١ٝ ايعٛاٖل فيو يف مبا ٚا٫دتُاع١ٝ، ايطبٝع١ٝ ايعٛاٖل مج١ً تؿول اييت ايؿًوؿ١ٝ

 تطٛكٙ، َٚواكات ايٛدٛؿ، يف ايتػري سلن١ ؼهِ ٖٚٞ يًُذتُعات، ٚايلٚس١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ
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 ايٓؿٞ، ْؿٞ ٚقإْٛ ا٭ٓـاؿ، ُلاع ٚقإْٛ ايهٝـ، إىل ايهِ َٔ ايتػري يف املباؿ٨ ٖقٙ ٚتتُجٌ

املعلؾ١ يف ْعلٜتِٗ املباؿ٨ ٖقٙ ع٢ً املاكنوٕٝٛ احملًًٕٛ ٜٚبين . 

 

ُٜلاؿ  ًٜشعٗا اييت ايهٝؿ١ٝ ايتش٫ٛت إٔ إظٗاك ايهٝؿٞ ٚايتشٍٛ ايهُٞ ايرتانِ مببـأ ٚ

١ٓٝ تلانِ يعًُٝات تًكا١ٝ٥ ْتٝذ١ ٖٞ إمنا ايطبٝع١ يف اإلْوإ  ٦َات عرب تتِ ٚاهع١ نُ

 أٟ يف ؾايتػري ٚاػاٖات٘، َٚواكات٘ ايتػري يطبٝع١ تبعا  َٓٗا، ٚامل٬ٜني اٯ٫ف ٚكمبا ايوٓني،

 عوب هلٜع١ أٚ بط١٦ٝ تلانِ عًُٝات ْتٝذ١ ٜأتٞ إمنا ٚاسـ٠، ؿؾع١ ٜتِ ٫ ايٛدٛؿ َٔ سٝن

ُٓٞ ايرتانِ َٔ ٜٓتر إمنا ؾذا٠٤ وـخ ٫ املٝاٙ ؾتبؼل امل٪ثل٠، ايعٛاٌَ  اؿلاك٠، يـكدات ايه

 ايوا٥ٌ ب١ٝٓ يف ؼـخ ٚاهع١ ن١ُٝ يتػريات ْتٝذ١ ٖٛ إمنا غام١ٜ، إىل ايوا١ً٥ املاؿ٠ ٚؼٍٛ

املؼتًؿ١ ايطبٝع١ٝ ايعٛاٖل ع٢ً ا٭َل ٖقا ٜٚٓطبل اـاكدٞ، ًهً٘ يف سـٚثٗا قبٌ . 

 

 يف س١ٝ ػ١ًٝ ؾهٌ ا٭ٓـاؿ؛ ُلاع َبـأ يف اؾـي١ٝ املاؿ١ٜ قٛاْني َٔ ايجاْٞ ايكإْٛ ٜٚتُجٌ

 ؼكٝل إىل ٜ٪ؿٟ ؿاػًٝا  تٓاقٔا  ثٓاٜاٖا يف ؼٌُ املاؿ٠ ب١ٝٓ يف فك٠ ٚنٌ ايع١ٜٛٔ، ا٭دواّ

 ا٭دواّ يف ايٛاسـ٠ اـ١ًٝ َهْٛات ؾبني أػل٣، تاك٠ تػٝريٖا ع٢ً ٜٚواعـ تاك٠، اهتكلاكٖا

 اـ١ًٝ منٛ إىل ايِلاع ٖقا ٜٚ٪ؿٟ ٚدٛؿٖا، ٚاهتُلاك١ٜ بكا٥ٗا سٍٛ َوتُل ُلاع ايع١ٜٛٔ

 َٛدب١ ًشٓات ايقك٠ ب١ٝٓ يف ؿا٥ُا  تٛدـ ايًِب١ املاؿ١ٜ ا٭دواّ ٚيف باهتُلاك، ٚتطٛكٖا

 ؾٝٗا اـًٌ َعامل تعٗل ست٢ ايتٛامٕ أهاي ع٢ً ؾٝٗا اؿلن١ ٚاقع تعنم هايب١ ًٚشٓات

عًٝ٘ نإ مما تطٛكا  أنجل دـٜـ بٌهٌ يًعٗٛك ٚيهٔ ٚايتؿهو، ا٫م٬ٍ إىل بٗا ؾتٛؿٟ . 

 



 
27 

 

 ايٓؿٞ، بٓؿٞ ُٜعلف َا ٖٛ ثايّح قاْْٛا  ايوابكني ايكاْْٛني ع٢ً اؾـي١ٝ املاؿ١ٜ َٓعلٚ ٜٚلتب

 ٜٓؿٞ ب١ٝٓ ٭ٟ كأٖ ٚٓع نٌ َٚٓ٘ ا٭ػل٣، ايعٓاُل ٜٓؿٞ ا٭ًٝا٤ ب١ٝٓ يف عِٓل ؾأٟ

 ملوت٣ٛ تبعا  تٓكّ أٚ تنؿاؿ كتًؿ١، بـكدات فيو نإ ٚإٕ ايوابل، ٚٓعٗا بائلٚك٠

 ٚاسـ، ٚقت يف مٖل٠ ايجُل٠ إٔ ميهٔ ٫ٚ اينٖل٠، بائلٚك٠ تٓؿٞ ؾايجُل٠ املـكه١، املاؿ٠ تطٛك

 ٚايعٓاُل، اـِا٥ّ َٔ فُٛع١ عٔ ؽًٝٗا ٜتطًب مثل٠ إىل اينٖل٠ ؼٍٛ إٔ فيو

 ٚاسـ، ٚقت يف امللسًتني ُؿات ػُع إٔ ميهٔ ٫ٚ ايِؿات، َٔ أػل٣ مج١ً ٚانتوابٗا

 ٚانتواب ايطؿٛي١، ُؿات َٔ مج١ً اْتؿا٤ ستُا  تتطًب ايؿلؿ إىل بايٓوب١ ايؿت٠ٛ َٚلس١ً

 ايتطٛك ع١ًُٝ هٝام يف ٖٚهقا ا٭ع٢ً، امللس١ً يف ػعً٘ اييت ايِؿات َٔ مج١ً ايؿلؿ

 يف ايٓتٝذ١ سٝح َٚٔ ا٭ػل٣، َُٓٗا نٌ تٓؿٞ اـِا٥ّ َٔ فُٛعتني ادتُاع ٫ميهٔ

َوتُل تطٛك يف ايطبٝع١ . 

 

 املعلؾ١ يف ْعلٜتِٗ املاكنوٞ ايتشًٌٝ َٓعلٚ ٜكِٝ اؾـي١ٝ املاؿ١ٜ قٛاْني ع٢ً ٚتأهٝوا 

 ا٫قتِاؿ١ٜ ؾا٭ٚٓاع ايؿهل، ع٢ً املاؿ٠ أٚي١ٜٛ أهاه١ٝ بِؿ١ تعتُـ اييت اإلْوا١ْٝ،

 ٚيٝى ٚتؿهريِٖ، ٚعِٝٗ أمناط ؼـؿ اييت ٖٞ ايٓاي ٜعٌٝٗا اييت ٚايوٝاه١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

 َٛدٛؿ ٖٛ َا عهوت إفا إ٫ َٛٓٛع١ٝ سكٝك١ تهٕٛ إٔ ميهٔ ٫ عا١َ بِٛك٠ ٚاملعلؾ١ ايعهى،

 َلاسٌ يف اؿاٍ ناْت نُا َنٜؿا  ٜهٕٛ قـ ايٛعٞ إٔ فيو ايعانى، ايٛعٞ عٔ باهتك٬ٍ

 تهٔ مل ٚيهٓٗا يٮًٝا٤ ايٓاي ٚعٞ َكـاك تعهى املعلؾ١ َٔ أْٛاع هاؿت سني هابك١ تاكى١ٝ

املطًك١ املعلؾ١ َوت٣ٛ إىل تلم ٚمل سكٝك١ٝ، َعاكف . 

 

 ًلٚط يف َعلؾتٗا إَها١ْٝ ٜٓؿٞ إمنا ايٛدٛؿ، يف َطًك١ سكا٥ل ٚدٛؿ ٜٓؿٞ ٫ فيو إٔ غري

 قـكا  ؼٌُ اإلْواْٞ ايتطٛك َلاسٌ َٔ َلس١ً ٚنٌ قـؿ٠، ٚثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ اقتِاؿ١ٜ
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 ايٍُٛٛ ميهٔ ٫ َعلؾ١ أٟ ايتِٛك ٖقا ٚؾل تٛدـ ٫ٚ املعاكف، ؼٌِٝ إَها١ْٝ َٔ أنرب

 إىل بايٓوب١ فٗٛي١ ٚقٔاٜا قكك١، غري َعاكف ؿا٥ُا  ؾٝ٘ تٛدـ ايقٟ ايٛقت يف إيٝٗا،

ايٓاي َٔ َعني دٌٝ نٌ إىل بايٓوب١ ْؿو٘ ايٛقت يف ٚقـٚؿ٠ ْوب١ٝ ؾٗٞ اإلْوإ، . 

 

 ع٢ً قـكت٘ ٚعـّ ايطبٝع١، يف ا٭ًٝا٤ َعلؾ١ ع٢ً اإلْوإ قـك٠ بني ايتٓاقض ٖقا وٌ ٫ٚ

 ٚيف اإلْواْٞ، يًُذتُع ايتِاعـ١ٜ اؿلن١ ػ٬ٍ َٔ إ٫ قـؿٜٔ َٚهإ مَإ يف فيو

قـؿ مَٔ إىل بايٓوب١ ْٗا١ٜ هلا ٜهٕٛ أ٫ ميهٔ عـٜـ٠ أدٝاٍ سٝا٠ . 

 

 اييت تًو عٔ متاَا  كتًؿ١ بِٛك٠ ٚيهٔص كط ايتطٛك١ٜ ايٓعل بٛد١ٗ اؾـي١ٝ املاؿ١ٜ تأثلت

كط هبٓول ٖلبلت بٗا أت٢ ] H.Spencer ؾِٗ ؾذا٤ بٝٛيٛد١ٝ، أك١ٝٓ ع٢ً قاَت ٚاييت 

 ٖٞ ايطبٝع١ٝ ٚسايت٘ ا٫دتُاعٞ ايبٓٝإ إٔ ٜ٪نـ إف َٝتاؾٝنٜكٞ، بطابع يًتطٛك هبٓول

ـٓ فيو َٔ ٚاْط٬قا ايتٛامٕ،  ايطبٝعٞ ايٛٓع عٔ ػلٚدا  ٚايجٛك٠ ايطبكٞ ايِلاع هبٓول ع

 املبـأ سٝح َٔ تلؾض اييت اؾـي١ٝ املاؿ١ٜ ايؿًوؿ١ َع تاَا  تٓاقٔا  َتٓاقٔا  فيو يٝأتٞ

 ؾاجملتُع ا٫دتُاعٞ، ٚايهٝإ ايعٟٔٛ ايهٝإ بني ايبٝٛيٛد١ٝ املُاث١ً َبـأ إىل ا٫هتٓاؿ

 املاكنو١ٝ ؾإٕ ٚعًٝ٘ ايتطٛك، بكٛاْني قه١َٛ ادتُاع١ٝ اقتِاؿ١ٜ تٌه١ًٝ َٔ ٜتهٕٛ

 ا٫دتُاعٞ ايٛاقع إىل ايٓعل تعٓٝ٘ ؾُٝا تعين ؿٜايهتٝه١ٝ َاؿ١ٜ تطٛك١ٜ ْعل١ٜ بُٛؿٗا

 دٖٛل١ٜ بِٛك٠ ؽتًـ ا٫دتُاعٞ ايٛاقع سلن١ ٚإٔ ايـٚاّ، ع٢ً َتشلنا  ٚاقعا  بُٛؿ٘

ٚايبٝٛيٛدٞ ايطبٝعٞ اجملايني يف ؼٌِ اييت تًو عٔ . 

 

داود توفٌق  
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ٚاملاكنو١ٝ( ع ناكٍ) َاكنى  

 

(1818 1883 ع ) 

َاكنى ناكٍ  Karl Marx  بٕٛ، يف ايكإْٛ ؿكي أملاْٞ، اقتِاؿ ٚعامل ٚهٝاهٞ ؾًٝوٛف 

 ايـنتٛكاٙ ع٢ً ٚسٌِ اهلٝػ١ًٝ، اؿلن١ يف ايٝواكٟ اؾٓاغ إىل أِْ بليني، يف ٚايؿًوؿ١

ٚأبٝكٛك ؿميكلٜطى عٔ ؾًوؿٞ ببشح 1841 عاّ . 

 

 املتطلؾ١، ايوٝاه١ٝ َٝٛي٘ ؾٝٗا ٚأظٗل نٛيْٛٝا، يف «ا٭عُاٍ كداٍ دلٜـ٠» يف قلكا  عٌُ

 تّٓكٌ ط١ًٜٛ كس١ً بـا١ٜ ي٘ نإ فيو إٔ غري اؾلٜـ٠، إغ٬م إىل احمل١ًٝ بايوًطات ؿؾع مما

 كغب١ غري َٚٔ تاك٠، َٓ٘ بلغب١ ا٭ٚكب١ٝ املـٕ َٔ ٚغريٖا ٚيٓـٕ ٚبلٚنوٌ باكٜى بني ػ٬هلا

 اييت ايجٛكات يف ٌَٚاكنت٘ املتطلؾ١ ملٛاقؿ٘ تًو أٚ املـ١ٜٓ ٖقٙ َٔ طلؿٙ بعـ أػل٣، تاك٠

 بعـٖا تلأي ،1867 عاّ يٓـٕ يف املكاّ ب٘ اهتكل إٔ إىل ٚآػل، َهإ بني تٓـيع ناْت

ـٓ،. 1872 عاّ يًعُاٍ ايـٚيٞ ا٫ؼاؿ ُٜع إْػًن ؾلٜـكٜو ُـٜك٘ َع ٚ  Friedrich 

Engels ٚاهعا  ؾًوؿٝا  تٝاكا  بعـ ؾُٝا أُبشت اييت ايع١ًُٝ ي٬ًرتان١ٝ ا٭ٍٚ امل٪هى 

 أْٗا إىل إٓاؾ١ ٚا٫قتِاؿٜني، ٚايوٝاهٝني ا٫دتُاعٝني املؿهلٜٔ َٔ ايعـٜـ اهتكطب

ْٛٓت ٚايعامل أٚكبا يف ايوٝاه١ٝ ا٭سناب َٔ يًعـٜـ أٜـٜٛيٛدٝا  أهاها  ن . 

 

 َٓٗا تكلٜبا ، سٝات٘ كاؾكت اييت ٚاملكا٫ت امل٪يؿات َٔ نبري٠ فُٛع١ َاكنى يهاكٍ نإ

 اؿنب بٝإ» َ٪يؿات٘ أًٗل َٚٔ بٓؿو٘، ؾٝ٘ اْؿلؿ َا َٚٓٗا آػلٜٔ، َع بتأيٝؿ٘ اًرتى َا
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 إْػًن، ؾلٜـكٜو َع بايتعإٚ Manifeste du parti communiste «ايٌٝٛعٞ

املاٍ كأي»ٚ » Le Capital (1867) ايوٝاهٞ ا٫قتِاؿ ْكـ» يف َٚوا١ُٖ ، » 

Contribution à la critique de l’économie politique (1859) ٚغريٖا ، . 

 

 َا ٚنٌ باي٬ٖٛت ١ًُ َاي٘ نٌ كؾض عٓٝؿ١، بِٛك٠ ًَشـا  َاؿٜا  ؾًٝوٛؾا  َاكنى نإ

 ا٭ٍٚ ا٭هاي ٖٞ عٓـٙ ؾايطبٝع١ يًٛدٛؿ، املجاي١ٝ ايٓعل٠ كؾض أْ٘ نُا اؿى، ؾٛم ٖٛ

بأهلٖا ايلٚس١ٝ ٚاؿٝا٠ ايؿهل يٛدٛؿ املٓطكٞ ٚايٌلط . 

 

 ايوٝاهٞ ٚا٫قتِاؿ ا٭ملا١ْٝ ايؿًوؿ١ ٖٞ أهاه١ٝ َِاؿك ث٬ث١ َٔ َباؿ٥٘ َاكنى اهتك٢

 ٖٞ ٚاسـ٠ ؾًوؿ١ٝ َـكه١ يف ايج٬ث١ ايتٝاكات ُٚٗل ايؿلْو١ٝ، ٚا٫ًرتان١ٝ اإلْهًٝنٟ

املاكنو١ٝ ايؿًوؿ١ .  

 

 يف ب٘ ٜكتـٕٚ َٓٗذا  أتباع٘ عٓـ باتت ست٢ ٚاهع اٖتُاّ ع٢ً بعـٙ ْعلٜت٘ اهتشٛفت

 ايكـاه١ َٔ نبري قـك ع٢ً يـِٜٗ ٖٛ ٚبات ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚا٫قتِاؿ١ٜ ايوٝاه١ٝ اجملا٫ت

 َٔ اْتٌاكا  ٚأٚهع أثلا  أععِ اؿـٜج١ ايؿًوؿ١ َقاٖب َٔ َقٖب ٜٛدـ ؾ٬ ٚايتُذٝـ،

 كتًـ يف ايٓاي َٔ نبري٠ أعـاؿ بٗا ت٪َٔ بعكٝـ٠ تهٕٛ َا أًب٘ أُبشت اييت املاكنو١ٝ

 ايعلٚف ؼًٌٝ َٔ َاكنى متهٔ يكـ َتؿاٚت١، بٓوب فيو نإ ٚيٛ ايعامل بكاع

 ادتُاع١ٝ َٛاقـ يف َٚباؿ٥٘ أؾهاكٙ ٚدٓوـ عِلٙ، يف ايوا٥ـ٠ ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتِاؿ١ٜ

املتُٝن٠ املها١ْ تًو أتباع٘ بني ٜتبٛأ أُبض ست٢ َتعـؿ٠ ٚهٝاه١ٝ . 
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 أٚ نتبٗا اييت املٌٓٛك٠ ٚغري املٌٓٛك٠ ٚاملؼطٛطات ا٭عُاٍ َٔ َنٜر ؾٗٞ املاكنو١ٝ أَا

 املاكنو١ٝ إىل تٔاف نُا إْػًن، ؾلٜـكٜو َع ؾٝٗا اًرتى اييت تًو ٚػا١ُ ؾٝٗا، ًاكى

 إىل َاكنى ناكٍ ؾًوؿ١ َع َُْٔٛٗا يتكاكب ْعلا  َٓؿلؿا  ألنٖا اييت إْػًن أعُاٍ أٜٔا 

ـٓ بٌ ا٭سٝإ، َٔ نجري يف ايتطابل سـ  تطٜٛل يف املواُٖني أبلم َٔ ٚاسـا  إْػًن ٜع

املاكنوٞ ايتشًٌٝ . 

 

 اكتبطت عـٜـ٠ َٛٓٛع١ٝ أهباب ْتٝذ١ عٌل ايتاهع ايكلٕ َٓتِـ يف املاكنو١ٝ ظٗلت

 اؿٝا٠ يف ايعا١ًَ ايطبك١ ٚظٗٛك ا٭ٚكب١ٝ ايلأمساي١ٝ اجملتُعات يف ايِلاع سـ٠ بتؿاقِ

 ايعامل تؿوري إىل تٗـف ٫ بأْٗا غريٖا َٔ ٚمتٝنت ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚايوٝاه١ٝ ا٫قتِاؿ١ٜ

 اجملتُع، تػٝري ػ٬هلا َٔ ميهٔ اييت ٚايٛها٥ٌ ٚا٭هايٝب ا٭ًهاٍ تبني بٌ ؾشوب، ٚؾُٗ٘

 َاكنى ٜل٣ ٚهلقا تػٝريٙ، إىل ايـع٠ٛ بٌ ؾشوب، ايعامل ؾِٗ يٝى ايؿ٬هؿ١ َٔ ٚاملطًٛب

 إٓاؾات ؿٕٚ َٔ ٚؿكاهت٘ اجملتُع تطٛك قٛاْني انتٌاف َٔ متهٔ ثٛك١ٜ دـي١ٝ دـيٝت٘ يف

 ٫ ايتطٛك فل٣ ؾإٕ فيو َٚع تاكىِٗ، ِٜٓعٕٛ ايقٜٔ ِٖ ايٓاي بإٔ إمياْا  عٓ٘ ػاكد١

 ؾاجملتُع املاؿ١ٜ، سٝاتِٗ ظلٚف ؼهِ قٛاْني ٚؾل إمنا ٚكغبتِٗ إكاؿتِٗ مبشض ٜتشـؿ

١ْٓٛ ع١ٜٛٔ ٚسـ٠ َٔ ٜتهٕٛ  َٚا اإلْتاز ٚع٬قات اإلْتاز ق٣ٛ أُٖٗا أهاه١ٝ عٓاُل َٔ َه

 ٚايوٝاه١ ايـٚي١ َوت٣ٛ ع٢ً ا٫دتُاع١ٝ اؿٝا٠ ملٝاؿٜٔ قـؿ٠ أًهاٍ َٔ عُٓٗا ٜتُؼض

ٚايـٜٔ ٚايؿٔ ٚايعًِ ٚايجكاؾ١ .  

 

ٖٝػٌ ٚبؿًوؿ١ عا١َ، بِٛك٠ ا٭ملا١ْٝ بايؿًوؿ١ املاكنو١ٝ تأثل ٜٚعٗل  Hegel يف ػا١ُ 

 هلقا تًُٝقا  إ٫ يٝى بأْ٘ ُلاس١ َاكنى ٜقنل ايوٝام ٖقا ٚيف اؾـٍ، َبـأ اعتُاؿٖا

 ٖقا ميٓع مل اهلٝػًٞ اؾـٍ غًـ ايقٟ املجايٞ اإلطاك إٕ» أٜٔا  عٓ٘ ٜٚكٍٛ ايع٬ُم، املؿهل
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 ،«ًٚا١ًَ ٚاع١ٝ بطلٜك١ يًذـٍ ايعا١َ ايِٛك٠ علض َٔ أٍٚ ٜهٕٛ إٔ َٔ َطًكا  ايلدٌ

 ٜل٣ ؾٗٛ اهلٝػًٞ، اؾـٍ أ١ُٖٝ َٔ اإلق٬ٍ أكاؿت اييت ا٭قاٌٜٚ ع٢ً ٜلؿ إٔ إْػًن ٜلٜـ نُا

يٝٓني ؾ٬ؿميري أَا دـي١ٝ، ًَش١ُ ٭ْ٘ ٖٝػٌ، عٔ ا٫هتػٓا٤ املوتشٌٝ َٔ أْ٘  V.Lénine 

 ا٭ٚىل ايؿٍِٛ ٫ٚهُٝا ،(َاكنى نتاب) «املاٍ كأي» ؾِٗ قطعا  املوتشٌٝ َٔ أْ٘ ؾٝذـ

بأنًُ٘ ؾُٗ٘ ٜتِ َٚامل ٖٝػٌ َٓطل ؿكاه١ تتِ مل َا َٓ٘ . 

 

 ؾلٜـكٜو إىل ٜعٛؿ املاؿ٠ ؿٜايهتٝو أٚ املاؿ٠ دـٍ عٔ اؿـٜح يف ايؿٌٔ إٔ َٔ ايلغِ ٚع٢ً

 ايؿًوؿ١ بٗا متٝنت اييت «ايـٜايهتٝه١ٝ املاؿ١ٜ» أٚ «اؾـي١ٝ املاؿ١ٜ» تعبري إٔ إ٫ إْػًن

 ايٌلٚغ يف نجري٠ اهتؼـاَات املِطًض ٖقا ًٗـ ٚقـ بعـٙ، دا٤ عَُٛا  املاكنو١ٝ

 ؾُٝا ٚإْػًن َاكنى نتابات ع٢ً املاكنوٝني َٔ ايجاْٞ اؾٌٝ قـَٗا اييت ٚايتعكٝبات

ـٓ بعـ،  بعـ ؾُٝا ب٘ أهِٗ ايقٟ ايتطٛك ٖٛ املاكنوٞ ايتشًٌٝ يف عُكا  ا٭نجل ايتطٛك ٜٚع

 ع٢ً اهتشٛف ايعٌلٜٔ، ايكلٕ يف ٚاهعا  تٝاكا  اي١ًٝٓٝٓٝ املاكنو١ٝ أُبشت ست٢ يٝٓني

ٚا٫قتِاؿٜني ٚايوٝاهٝني املؿهلٜٔ َٔ اٯ٫ف اٖتُاَات . 

 

 املاؿ١ٜ ٖٞ عٜٔٛا ، اكتباطا  بعٔٗا بني َرتابط١ أهاه١ٝ َهْٛات َٔ املاكنو١ٝ ٚتتهٕٛ

 املاكنو١ٝ ؾولت ٚقـ. ايع١ًُٝ ٚايٌٝٛع١ٝ ايوٝاهٞ، ٚا٫قتِاؿ ايتاكى١ٝ، ٚاملاؿ١ٜ اؾـي١ٝ،

 تطٛك ٜلتبط ؾ٬ اؾـي١ٝ، املاؿ١ٜ َٔ َوتُـ٠ اقتِاؿ١ٜ، أهى ع٢ً اإلْواْٞ ايتاكٜؽ

. ايبٌل ٚاقع ع٢ً تعًٛ غٝب١ٝ بك٣ٛ ٫ٚ عؿ١ٜٛ، آي١ٝ بِٛك٠ املؼتًؿ١ َلاسً٘ يف اجملتُع

 يف ايطبكٞ يًِلاع ست١ُٝ ْتٝذ١ ٜأتٞ أػل٣ إىل اقتِاؿ١ٜ ادتُاع١ٝ تٌه١ًٝ َٔ ٚا٫ْتكاٍ

 امللتبط١ املتٓٛع١، ٚاـاكد١ٝ ايـاػ١ًٝ ايعٛاٌَ َٔ ٚاهع١ جملُٛع١ ْٚتٝذ١ ايٛاسـ، اجملتُع
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 اـاكد١ٝ ايعلٚف ٚجملٌُ ؿٝاتِٗ، ايٓاظ١ُ يًكٛاْني إؿكانِٗ َٚوتٜٛات ايٓاي بٛعٞ

اٯػلٜٔ َع ع٬قاتِٗ يف بِٗ احملٝط١ . 

 

 باملوتكبٌ ايتٓب٪ بػ١ٝ اؿآل ؾِٗ يف ٖٞ إمنا يًتاكٜؽ، املاكنوٞ ايتؿوري غا١ٜ إٕ

 يًٓعاّ ؿكاهت٘ يف َاكنى إيٝ٘ ٜٗـف َا أمس٢ نإ ٚهلقا ؿلنت٘، ايٓاظ١ُ ٚبايكٛاْني

 َٚٔ َوتكب٬ ، ؿلنت٘ ايٓاظ١ُ ٚايكٛاْني ؾٝ٘، ايـاػًٞ ايتٓاقض أٚد٘ بٝإ ٖٛ ايلأمسايٞ

 ايطبكات َٔ ىًٛ ايقٟ ايٌٝٛعٞ باجملتُع يٝبٌل ٚهكٛط٘، اْٗٝاكٙ ست١ُٝ تٛٓٝض ثِ

ايطبكٞ ٚايِلاع . 

 

 ع٢ً ٚاْتٌلت ،1917 عاّ أنتٛبل ثٛك٠ َٓق ٚايتطبٝل، ايعٌُ فاٍ يف املاكنو١ٝ ؿػًت

 ا٭سناب ٚاْتٌلت ا٫ًرتانٞ اـٝاك تعتُـ أػقت اييت ايـٍٚ َٔ نبري عـؿ يف ٚاهع مٛ

 ؿٚي١ قٝاّ َٚع أػل٣، تاك٠ ٚػؿ١ٝ ُٚٓٓٝا  تاك٠، ٚعًٓا  ُلاس١ ايعامل ؿٍٚ َععِ يف ايٌٝٛع١ٝ

 مبِري تتٌِ عـٜـ٠ أه١ً٦ املاكنو١ٝ أَاّ ٚايباسجٕٛ املؿهلٕٚ طلغ «ٜٝيتڤايوٛ ا٫ؼاؿ»

 أٚ ايُٓٛ َلاسٌ ؽطٞ ميهٔ ٌٖٚ ايطبك١؟ َِري ٖٛ َٚا ا٫ًرتان١ٝ؟، ايجٛك٠ بعـ ايـٚي١

يًُذتُعات؟ ايطبٝعٞ ايتطٛك . 

 

 ا٫قتِاؿٟ ايتطٛك َلاسٌ متجٌ أهاه١ٝ، َلاسٌ غُى عا١َ بِٛك٠ ايبٌل١ٜ اجملتُعات متل

 بعـّ ُٜٛـ ايقٟ ايبـا٥ٞ اجملتُع: ٖٚٞ إْواْٞ، فتُع أٟ هلا ىٔع اييت ٚا٫دتُاعٞ

 ع٢ً اإلْوإ ١ُٖٓٝ ؾٝ٘ ظٗلت ايقٟ ايعبٛؿٟ ٚاجملتُع اإلْتاز، يٛها٥ٌ اـا١ُ املًه١ٝ ٚدٛؿ

 ٚاجملتُع يٮكض، اـا١ُ املًه١ٝ ٬ََض ؾٝ٘ ظٗلت ايقٟ اإلقطاعٞ ٚاجملتُع اإلْوإ،
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 ا٫ًرتانٞ اجملتُع ٚأػريا  ايِٓاع١ٝ، اإلْتاز ٚها٥ٌ ًَه١ٝ بعٗٛك ُٜٛـ ايقٟ ايلأمسايٞ

ايـٚي١ ؿٚك ٚتٔا٩ٍ اإلْتاز يٛها٥ٌ ايعا١َ باملًه١ٝ ٜتِـ ايقٟ . 

 

 ايٓٔٛز َٔ عاٍ َوت٣ٛ ؼكل ٚبعـ ايوابك١، امللاسٌ بعـ ؾٝأتٞ ايٌٝٛعٞ اجملتُع أَا

 أٍٚ بإٔ ايتٓب٪ إىل َاكنى ؿؾع ايقٟ ا٭َل ايطبكٞ، ايِلاع َٔ ايٓاتر ٚايجكايف ا٫دتُاعٞ

 ٖاتني ٭ٕ أملاْٝا أٚ بلٜطاْٝا يف ؼـخ إٔ ميهٔ َوتكب٬  اؿـٚخ ممه١ٓ ًٝٛع١ٝ ثٛك٠

ـَٓا  ايِٓاع١ٝ ايـٍٚ أنجل َٔ ُٖا ايـٚيتني ٚتطٛكا  تك . 

 

 ؾشاٚيت ٚع١ًُٝ، ْعل١ٜ ؼـٜات املاكنو١ٝ أَاّ ظٗلت 1917 عاّ أنتٛبل ثٛك٠ قٝاّ َٚع

 فيو ٚا٭ٜـٜٛيٛد١ٝ، ايؿهل١ٜ ايكٔاٜا ٚتؿٓٝـ ايتشـٜات هلقٙ ايتِـٟ اي١ًٝٓٝٓٝ املاكنو١ٝ

 ايعٛاٌَ سٝح َٚٔ ايـاػ١ًٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتِاؿ١ٜ ايٌلٚط سٝح َٔ َبهل٠ دا٤ت أْٗا

 ميهٔ ٌٖ: ُٖا أهاهٝني ه٪ايني عٔ اإلداب١ املطًٛب َٔ نإ ٚهلقا بٗا، احملٝط١ اـاكد١ٝ

 ؾٝ٘ تتٛاؾل ًٝٛعٞ مبذتُع ٚايٓٗٛض ايلأمسايٞ ايتطٛك َلس١ً ػاٚم إقطاعٞ ًب٘ جملتُع

 ايلأمساي١ٝ امللس١ً يف املطًٛب َٔ ٌٖٚ ؼ٬ًٝت٘؟، يف َاكنى إيٝٗا أًاك اييت ايتطٛك عٛاٌَ

 إىل بٗا ٚا٫ْتكاٍ ْٛعٝا  ايلأمساي١ٝ ٖقٙ ؼٌٜٛ ع٢ً ٚايعٌُ ايربدٛام١ٜ، هًط١ ػٓب

ايٌٝٛعٞ؟ اجملتُع . 

 

 ُعب َاكنى بعـ ايٌٝٛعٞ ايؿهل يف ٚايعًُٞ ايٓعلٟ بني ايؿاٌُ اؿـ كهِ أُبض يكـ

هتايني أعًٔ إٔ بعـ ٚػا١ُ املٓاٍ،  J.Staline ْ٘ثِ َٚٔ يًٝٓني، ٚاملتُِ ايٌلعٞ ايٛكٜح أ 

ايوتاي١ٝٓٝ» تِؿ١ٝ » Stalinisme ايعٌلٜٔ اؿنب َ٪متل ٚإؿا١ْ ،1956 عاّ فيو بعـ 
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غٛكباتٌٛف َٝؼا٥ٌٝ قاؿٖا اييت ايبريٚهرتاٜها إىل ٫ُٛٚ  هلا،  M.Gorbatchev يف 

 إىل ايعًُٞ بايتطبٝل أؿت ا٭َٛك ٖقٙ نٌ ايعٌلٜٔ، ايكلٕ َٔ ايجأَ ايعكـ ْٗا١ٜ

 ا٫ؼاؿ هكٛط بعـ نبري مٛ ع٢ً املاكنو١ٝ اْتٌاك تلادع إىل ٚأؿت املاكنو١ٝ،

 َٓٗا، ايٓكٝض إىل هلا َبـأ ايٌٝٛع١ٝ اؽـت قـ ناْت اييت ايـٍٚ ؾتشٛيت ٜٝيت،ڤايوٛ

 ايٌٝٛعٞ يًُذتُع ايـعٛات ٚأػقت دـٜـ، َٔ ايًٝربايٞ ايلأمسايٞ ايٓعاّ ٬ََض ٚظٗلت

 ٚاسرتاّ ايعـاي١ بتشكٝل املطايب١ إٔ بائلٚك٠ فيو ٜعين إٔ ؿٕٚ َٔ ٚا٫مواك، بايرتادع

تتٛقـ إٔ ميهٔ اإلْوإ . 

 

داود توفٌق  
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ع ٖلبلت) َاكنِٛمٙ ) 

 

(1898 1979 ع ) 

 

َاكنِٛمٙ ٖلبلت  Herbert Marcuse  يف ٚيـ أملاْٞ، أٌُ َٔ أَلٜهٞ َٚؿهل ؾًٝوٛف ،

 ؾلاٜبٛكؽ داَع١ َٔ ايـنتٛكاٙ ع٢ً ٚسٌِ بليني داَع١ يف ؿكي ٜٗٛؿ١ٜ، يعا١ً٥ بليني

 مجاع١ تأهٝى يف ٚأهِٗ ؾلاْهؿٛكت، يف ا٫دتُاع١ٝ ايـكاهات َعٗـ إىل اْتوب ،1922

ٖٛكنٗاميل َانى َع ايجكاؾ١ٝ، ؾلاْهؿٛكت  Max Horkheimer أؿٚكْٛ ٚثٝٛؿٚك ،  

Theodor Adorno ، ٕاؿنب ُعٛؿ ٚبعـ اؾُاع١، ٖقٙ يف ايٝواكٟ اؾٓاغ ميٓجٌ ٚنا 

 َهح سٝح هٜٛولا، إىل َتٛدٗا  أملاْٝا تلى اؿهِ هـ٠ إىل( ايٓام١ٜ) ايكَٛٞ ا٫ًرتانٞ

 ايـكاهات َعٗـ إىل ٚأِْ ا٭َلٜه١ٝ، املتشـ٠ اي٫ٜٛات إىل ٖادل ثِ ٚاسـ، عاّ َـ٠

 داَع١ ٚيف ؾٝٗا ايؿًوؿ١ بتـكٜى ٚقاّ ،1934 عاّ نٛيَٛبٝا داَع١ يف ٖٓاى ا٫دتُاع١ٝ

 اــَات قوِ ك٥ٝى أُٖٗا ع١ًُٝ، َٓاُب عـ٠ ٚاهتًِ ٚنايٝؿٛكْٝا، ٚبلاْـٜى ٖاكؾلؿ

 ،1951 عاّ ايلٚه١ٝ ايـكاهات َعٗـ ٚإؿاك٠ ،1950 عاّ ست٢ 1942 عاّ َٔ ا٫هرتاتٝذ١ٝ،

 مجٝعٗا نتابات٘ ٭ٕ ٚفيو ٚأٚكبا، أَلٜها يف ايط٬ب١ٝ ايكٝاؿ٠ ع٢ً ساؿ تأثري ي٘ ٚنإ

 أثٓا٤ يف ؿَاغ١ٝ بوهت١  تٛيف. املاكنو١ٝ ا٭طلٚسات ٚػـٜـ ايلأمساي١ٝ، ْكـ يف تِب

ٖابريَى ٜٛكغٔ بلؾك١ ٭ملاْٝا مٜاكت٘  Jürgen Habermas. ِٖايعكٌ: »َ٪يؿات٘ أ 

Raison et révolution (1941) «ٚايجٛك٠ ، « ٚاؿٔاك٠ اؿب غلٜن٠ » Éros et 

civilisation (1955) ، « ايٛاسـ ايبعـ فٚ اإلْوإ » L’Homme 
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unidimensionnel (1964) ، « ٚايجٛك٠ ايؿًوؿ١ » Philosophie et 

révolution (1968). 

 

 

 

 

 

 

 اؿاي١ إىل يًشٔاك٠ ْٞاي٬عك٬ ايتكـّ بؿعٌ تلادع ايعك٬ْٞ ايؿهل إٔ َاكنِٛمٙ ٜل٣  

 ٚاإلع٬ٕ ايـعا١ٜ يف َٓٗذ١ٝ بِٛك٠ ُتوتؼـّ ا٭هطٛكٟ ايتًٌٔٝ عٓاُل إٕ إف املٝجٛيٛد١ٝ،

 ٚاملهتب، ٚاملؼنٕ ايبٝت يف اي١َٝٛٝ، سٝات٘ يف اإلْوإ يف تأثريٖا متاكي سٝح ٚايوٝاه١،

 ٫عك١ْٝ٬ ؼذب اييت ايعع١ُٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ باإللامات املقٍٖٛ ايعاّ ايلأٟ بتنٜٝـ ٚتكّٛ

ايكا٥ِ ٚا٫قتِاؿٟ ايوٝاهٞ ايٓعاّ . 

 

 ايعِل يف ٚٓٛسا  ا٭نجل ايُٓٛفز نْٛ٘ ا٭َلٜهٞ ايِٓاعٞ اجملتُع َاكنِٛمٙ ٜٓتكـ

 ٚاييت املاكنوٞ، اـطاب يف املتهلك٠ ايتكًٝـ١ٜ ايِٛك٠ عٔ ىلز ا٫ْتكاؿ ٖقا يهٔ اؿآل،

 يف ٜتُٓجٌ ايطلغ َٔ آػل بٓٛع ٜٚتكـّ ايعٌُ، كب قبٌ َٔ ايعاٌَ عٌُ اهتػ٬ٍ تٓتكـ

 ٚايٛها٥ٌ ا٫هت٬ٗنٞ اإلْتاز ًلنات ىّ مبا ػُِٛا  آػل، بٌهٌ اإلْوإ اهتعباؿ

 مٛ قـَا  ٜوري ايِٓاع١ٝ اؿٔاك٠ فتُع ٜٚل٣ املوتًٗو، يرتغٝب توتؼـَٗا اييت

 َٚٔ ٚايتعايٞ، ٚايتذاٚم ايتٓاقض أًهاٍ َٔ ًهٌ نٌ ٚاهتبعاؿ ايـاػًٞ ايت٬سِ ؼكٝل
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 ٚهلؿ فات٘ إىل باهتُلاك اإلْوإ وٌٝ فتُعا  ايبعـ؛ أساؿٟ اجملتُع ٖقا أُبض ؾكـ ٖٓا

 ٜٚلؾع اإلْوإ سادات ًٜيب َاؿاّ أ١ُٖٝ، أٚ َع٢ٓ أٟ َٔ ي٘ املعاك١ٓ ٚاٯكا٤ ا٭ؾهاك نٌ

 سادات ٖٞ باهتُلاك اجملتُع ًٜبٝٗا اييت اؿادات ٌٖ ٚيهٔ باهتُلاك، سٝات٘ َوت٣ٛ

 سادات - كأٜ٘ يف - إْٗا َِطٓع١؟ سادات أّ سكا  إْوا١ْٝ سادات نافب١؟ أّ سكٝك١ٝ

 ـًل ٚه١ًٝ أؾٌٔ ٖٚٞ اؾُاٖريٟ، ا٫تِاٍ ٚٚها٥ٌ ٚاإلع٬ٕ ايـعا١ٜ ُٓع َٔ ١ُٖٝٚ

 اهتػ٢ٓ َاكنِٛمٙ ٜل٣ نُا اإلْوإ ٖقا ٚاسـ، بعـ فٟ فتُع يف ايٛاسـ ايبعـ فٟ اإلْوإ

 بايلقاب١ باهتبـاي٘ ايؿلؿ ٚعٞ بتنٜٝـ ٜكّٛ ايٛاسـ ايبعـ فا اجملتُع ٭ٕ اؿل١ٜ، عٔ

املوتبط١ٓ ايـاػ١ًٝ ايلقاب١ َٔ بٓٛع ا٭ع٢ً، َٔ املؿل١ٓٚ اـاكد١ٝ . 

 

 ايكـك٠ ميًو اهتبـاؿٟ عامل ٖٛ املتكـ١َ، ايِٓاع١ٝ اؿٔاك٠ عامل إٔ ٜل٣ َاكنِٛمٙ ٚنإ

 ميهٔ اييت ا٫دتُاع١ٝ ايك٣ٛ ٚؿَر ٚتقٜٚب متٝٝع ٚع٢ً ْٚؿٝ٘، ملعاكٓت٘ قاٚي١ أٟ ٚأؿ ع٢ً

 ايك٣ٛ ٚمجٝع ٚايلٚس١ٝ، اؾوـ١ٜ اإلْوإ طاقات مجٝع ٚتعب١٦ اهتٓؿاك ٚع٢ً تعاكٓ٘، إٔ

 يف باكم هٝاهٞ بـٚك تكّٛ ْؿوٗا اٯي١ ٚإٔ. ٚمحاٜت٘ عٓ٘ ايـؾاع ًأْٗا َٔ اييت ا٫دتُاع١ٝ

 ٚاملٛهٝك٢ ا٭ؿب ايؿٔ ست٢ ُٚتٌل٣، تباع بٔاع١ ٤ًٞ نٌ أُبض سٝح ايتهٓٛيٛدٞ، اجملتُع

 ٚنقيو ا٭عُاٍ، يلداٍ ايلاع١ ايتذاك١ٜ املٌلٚعات ُٓٔ أُبشت ا٭ػل٣ ايؿٔ ٚأًهاٍ

ـٓ نإ طاملا ايقٟ اؾٓى  بايطبٝع١ ٚاكتباط٘ اإلْوإ ػ١ُِٝٛ عٔ ػايِا  تعبريا  ُٜع

 ايتًب١ٝ تتطًب كغب١ عٔ عباك٠ ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ٚاقتِل اؾٓو١ٝ، ايٛاقع١ٝ ٜو٢ُ مبا اهتبـٍ

 تلانٝبٗا َٔ توتبعـ اؾاْب أساؿ١ٜ أُبشت ايًػ١ ٚست٢ َٚباًل، ٚٚاقعٞ هلٜع مٛ ع٢ً

فاتٗا ع٢ً َٓػًك١ َكؿ١ً يػ١ املتعاي١ٝ، ايٓكـ١ٜ ا٭ؾهاك مجٝع َٚؿلؿاتٗا . 
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 بإٔ عُٝكا  إمياْا  ٜ٪َٔ بٌ إْواْٞ، سٔاكٟ نإلام ايتهٓٛيٛدٝا ٫ٜلؾض َٚاكنِٛمٙ

 إٕ اإلْوإ، يتشلك ايٛاقع١ٝ اإلَها١ْٝ ايتاكٜؽ يف َل٠ ٭ٍٚ أٚدـت قـ ايتهٓٛيٛدٝا َٓذنات

ـٓ َاكنِٛمٙ  غا١ٜ ٜعـ مل اإلْوإ ؼلك بإٔ ٜٚ٪َٔ ٚاملج٢ً، ا٭ػري٠ ايػا١ٜ اإلْوإ ؼلك ٜع

 ٚايٌلط ايطبٝع١، ع٢ً ايوٝطل٠ يف بعٝـا  ًٛطا  ايتهٓٛيٛدٝا قطعت إٔ بعـ َٝتاؾٝنٜك١ٝ

 ٚانتُاٍ ايتهٓٛيٛدٞ املٌلٚع ؼكل ٖٛ ايلأٖ ايتهٓٛيٛدٞ ايٛاقع يتذاٚم ا٭هاهٞ

ُٜهٌُ ٜتشكل إٔ هب نٛاقع ُريٚكت٘  اإلْوإ عك١ْٝ٬ ٖٞ اؾـٜـ٠ ٚايعك١ْٝ٬ دربٚت٘، ٚ

 بٛهاط١ إ٫ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ اإلْوإ ٜتشلك ٚئ ايوٝطل٠، أْٛاع ًت٢ َٔ املتشلك

 أٟ قبٌ هٝاه١ ٖٞ ايتهٓٛيٛدٝا ٭ٕ ايتهٓٛيٛدٝا، ؼلٜل طلٜل ٚعٔ ْؿوٗا، ايتهٓٛيٛدٝا

 ا٫دتُاع١ٝ ايك٣ٛ َِاحل ؽـّ ايوٝطل٠، َٓطل ٖٛ َٓطكٗا ٭ٕ هٝاه١ ٖٚٞ آػل، ٤ًٞ

ايلأٖ ايٛقت يف املوٝطل٠ . 

 

 طلٜل عٔ هٝتِ ايتػري ٭ٕ ا٫دتُاعٞ ايتػري عاٌَ ٖٞ ايعا١ًَ ايطبك١ إٔ َاكنِٛمٙ ٜل٣ ٫ٚ

 ٚاي٬َٓتُني، املٓبٛفٜٔ ٖ٪٤٫ ؿفٗا؛ يف ايِٓاعٞ اجملتُع أػؿل اييت ايك٣ٛ تًو

 بإٓ ٖٚٛ ٓلٚك٠ ؾايتػري املوتػ١ً، ا٭ػل٣ ٚا٭يٛإ ٚا٭علاف ٚايطبكات ايعٌُ، عٔ ٚايعاطًني

سكا  ممهٔ ٚاسـ . 

 

عبود عصام  
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 املاك١ْٝٚ

 إىل تٓوب ايٌلقٝني، ايهاثٛيٝو ايِٓاك٣ طٛا٥ـ َٔ طا٥ؿ١ maronism املاك١ْٝٚ

 ع٢ً قٛكَ دبٌ يف امل٬ٝؿٟ ايلابع ايكلٕ أٚاػل يف عاَ ايقٟ ٚايكـٜى، ايٓاهو «َاكٕٚ»

 نٓٝوتِٗ تو٢ُ. تكلٜبا  410 ه١ٓ ؾٝٗا ٚتٛيف هٛك١ٜ، مشايٞ أْطان١ٝ ظٛاك ايعاُٞ ْٗل

 ػًكٝـ١ْٝٚ، نٓٝو١ ٖٚٞ ا٭ْطان١ٝ، ايولٜا١ْٝ ايهٓٝو١ ؿٚس١ َٔ املاك١ْٝٚ، بايهٓٝو١

 ًلان١ ع٢ً ؾٗٞ ،1736 ه١ٓ َعٗا ٚا٫ؼاؿ 1182 ه١ٓ ايباب١ٜٛ يًهٓٝو١ ايطاع١  أعًٓت

 يوًط١ ٚتتبع ،1965 ايجاْٞ ايؿاتٝهاْٞ اجملُع قلاكات سوب ايلهٛيٞ ايهلهٞ َع تا١َ

ايِػري ايوٝـ» بايولٜا١ْٝ ؾتعين «َاكٕٚ» ن١ًُ أَا. كَٚا يف ايبابا ».  

 

ص كط ا٭كثٛفنو١ٝ ايطٛا٥ـ ملععِ ػ٬ؾا  - ٚفٖبٛا املٛاك١ْ، باهِ َاكٕٚ ايكـٜى أتباع ُعِلَف

 يبٓإ دباٍ يف ٚاْتٗٛا أْطان١ٝ َٔ اْطًكٛا. ٚاسـ٠ ١٦ٌَٝٚ طبٝعتني يًُوٝض بإٔ -

 نٌ يف َُٗا  ؿٚكا  أؿٚا ٚقـ امل٬ٝؿٟ، ايوابع ايكلٕ َٔ ايجاْٞ ايِٓـ َٓق اؿايٞ َٛطِٓٗ

 أَجاٍ كَٚا نٓٝو١ إىل ايٌلق١ٝ ايهٓا٥ى َٔ ايعـٜـ ٚأُْاّ هٝاهٝا  يبٓإ ٤ٌْٛ َٔ

 ٬َٜني هت١ بٓشٛ ايعامل يف  عـؿِٖ ٜكـك. ايّٝٛ ايهاثٛيٝو ٚايلّٚ ايهاثٛيٝو ايولٜإ

  .ْو١ُ

 

تٝٛؿٚكٜطى ايكٛكًٞ ا٭هكـ ٜقنل نُا َاكٕٚ، ايكـٜى نإ  Theodoret of 

Cyrrhus (393- 458) ٍٚقٛكَ يف أتباع٘ تب٢ٓ ٚقـ هٛك١ٜ، يف ايعلا٤ سٝا٠ َاكي َٔ أ 

 ٚنإ ايعُٛؿٟ، مسعإ ايكـٜى أَجاٍ ايعُٛؿٜني ايلٖبإ ػا١ُ ايعٍٝ، َٔ ايُٓط ٖقا

 ٚفيو ،(ٚاؾوـ١ٜ ٚايـاػ١ًٝ ايٓؿو١ٝ) ٚايعاٖات ا٭َلاض ًؿا٤ ع٢ً ؾا٥ك١ بكـك٠ ٜتُتع
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ٕٓ ست٢ باي٠٬ِ، ٓٓا إ  سكٝك١ٝ، ُـاق١ ب٘ كبطت٘ ايقٟ أْطان١ٝ بطلٜلىص كط ايقٖب ؾِ ٜٛس

٭دً٘ باي٠٬ِ ُٜٛٝ٘ أكَٝٓٝا يف َٓؿاٙ َٔ كهاي١ إيٝ٘ ٚدَّ٘ .   

 

 قًع١ إىل أْطان١ٝ عٔ ؾلسًٛا ا٭كثٛفنى ايلّٚ َع أتباع٘ اػتًـ َاكٕٚ ايكـٜى ٚؾا٠ بعـ

 املاك١ْٝٚ ايهٓٝو١ ْٛا٠ ًهٌ بامس٘ ؿٜلا  ٖٓاى ًٚٝـٚا ايعاُٞ، ْٗل ع٢ً أؾا١َٝ قلب املٔٝل

 َا إىل ؾٝ٘ ايلٖبإ عـؿ ٌُٚ ست٢ بتٛهٝع٘، َلقٝاْٛي ا٫َربطٛك قاّ ٚقـ ايّٝٛ، املعلٚؾ١

 ا٭كثٛفنى، ايٝعاقب١ َع اػتًؿٛا ثِ هٛك١ٜ، اُكاع ناؾ١ َٔ كاٖب اـُو١٦ُ ٜؿٛم

ايٛاسـ٠ ايطبٝع١ أُشاب   monophysitism ؿٜلِٖ تٗـِٜ فيو عٔ ؾأهؿل ،517 ه١ٓ 

 أعاؿ( 565 - 527) ايهبري ٜٛهتؿٝإ ا٫َرباطٛك يهٔ. كٖباِْٗ َٔ كاٖبا  350 َٚكتٌ

 .بٓا٤ٙ

 

 بِٝٓٗ، اـ٬ف إلْٗا٤ 659ّ ه١ٓ هؿٝإ أبٞ بٔ َعا١ٜٚ إىل ٚايٝعاقب١ املٛاك١ْ استهِ ٚقـ

 ايعكا٥ـ١ٜ املٔاٜكات ٚؾل َتتاي١ٝ بـؾعات يبٓإ مشايٞ إىل ؾٗادلٚا دـ٣ٚ، ؿٕٚ َٔ يهٔ

 ايكلْني يف املاكْٚٞ ايٌٓاط اْتكٌ  ٚبقيو ٚايـ١ٜٝٓ، ٚايعلق١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايوٝاه١ٝ

 يف املاٚك١ْٝ ا٭ؿٜل٠ اْتٌلت سٝح يبٓإ، َٓطك١ إىل ايعاُٞ ْٗل َٓطك١ َٔ  ٚايوابع ايواؿي

 ايهبري ايـٜل إىل إٓاؾ١ َاكٕٚ، ايكـٜى اهِ ؼٌُ اييت تًو ػا١ُ املٓاطل، َٔ ايعـٜـ

 قلب ثايح ٚ ؿٌَل، َـ١ٜٓ قلب ٜكع َاكٕٚ ملاك آػل ؿٜل ٖٓاى نإ ايعاُٞ، ع٢ً ٜكع ايقٟ

يبٓإ َٔ ايٌُايٞ ايواسٌ ع٢ً ايبرتٕٚ . 
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 ايقٟ ٚاـلاب اجملامك بعـ ست٢ - َاكٕٚ ايكـٜى ؿٜل ميتهً٘ نإ ايقٟ ايهبري ايـٚك يهٔ

 املٛاك١ْ ٚنإ املٓطك١، تًو ع٢ً أْطان١ٝ بطلٜلى هًط١ إٓعاف إىل أؿ٣ - ب٘ ؿل

 أُبشت ٚعٓـَا. ايكوطٓط١ٝٓٝ يف ايبٝنْطٞ ايبطلٜلى َٔ بـ٫  املٓطك١ تًو ٜـٜلٕٚ

 هؿٝإ أبٞ بٔ َعا١ٜٚ ػًٝؿتٗا مسض اإله١َٝ٬ يًـٚي١ َلنّنا ايوابع ايكلٕ يف ؿٌَل

 يف أقاّ ٭ْطان١ٝ بطلٜلنعا  ؾلمسٛا هلِ، ػاْ بطلٜلى كها١َ املًهٝني يًؼًكٝـْٚٝني

 ٚنإ. ايًكب ٖقا أيػٞ املًو عبـ ابٓ٘ ثِ َٚٔ َلٚإ يًؼًٝؿ١ اؿهِ آٍ ٚعٓـَا. ؿٌَل

 َٔ املٛاك١ْ أسٛاٍ ٚها٤ت ٭ْطان١ٝ ايؿؼلٜني ايبطاكن١ كها١َ عٔ تٛقؿٛا قـ ايبٝنْطٕٝٛ

 إىل َاكٕٚ ايكـٜى كٖبإ عُـ 745 ه١ٓ هٛك١ٜ مشايٞ يف عـؿِٖ امؿاؿ ٚملا. بطلٜلى ؿٕٚ

 باهِ ؿعٞ ٚقـ أْطان١ٝ، قلب هلّٚ يف املٛيٛؿ ٜٛسٓا، ايبطلٜلى ٖٛ هلِ، بطلٜلى اْتؼاب

 املٌلم ٚها٥ل أْطان١ٝ يف يًُٛاك١ْ بطلٜلى أٍٚ ٚنإظ َاكٕٚ ٜٛسٓا ؾوُٞ َاكٕٚ َعًُ٘

 يـ٣ أقاّ ٚقـ. َاك١ْٝٚ بطلٜلن١ٝ تأهٝى ٚع٢ً ،(687ّ) كهاَت٘ ع٢ً كَٚا يف ايبابا ٜٛاؾل

 ٚنإ. ؾٝ٘ ٚههٔ ؿٜلا  ٖٓاى ب٢ٓ سٝح يبٓإ إىل اْتكٌ ثِظ َاكٕٚ ايكـٜى ؿٜل يف اْتؼاب٘

َلٚ كٍٜ» امس٘ ،«سٞ نؿل» َٓطك١ يف ايـٜل ٖقا » Rish Mro  َٟاكٕٚ ٖا١َ أ .  

 

 فٚ ٚيهٓ٘ طبٝعتني فٚ املوٝض إٕ ٜكٍٛ ايقٟ املٛاك١ْ َعتكـ 667ّ ه١ٓ َاكٕٚ ٜٛسٓا أظٗل

 املوٝش١ٝ ايهٓا٥ى ؾلؾٔت. ٚاسـ أقّٓٛ يف ايطبٝعتني ٫يتكا٤ ٚاسـ٠ ١٦ٌَٝ أٚ ٚاسـ٠ إكاؿ٠

 كؾض ؾٝ٘ ٚتكلك ،680 ه١ٓ عكـ ايقٟ ايجايح ايكوطٓط١ٝٓٝ فُع إىل ٚؿعٛا ايلأٟ ٖقا

ٚيعِٓٗ أُشابٗا ٚتهؿري ايعكٝـ٠ ٖقٙ  .  

 

 أؿ٤٫ تكـِٜ يف باكما  ؿٚكا  ٚأؿٚا ايٌلم، ع٢ً ايًِٝب١ٝ اؿلٚب يف ايؿلل١ َع املٛاك١ْ تعإٚ

 بٝت ممًه١ إىل ؾلم ٚإكهاٍ ٚاملعابل، ايطلم إىل( 1096) ا٭ٚىل ايًِٝب١ٝ اؿ١ًُ إلكًاؿ
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ـٖٓا اييت املُايو يف املٛاك١ْ ؾشعٞ. املكـي  باؿكٛم املكـي بٝت يف ايًِٝبٕٝٛ ًٝ

 إىل ايًِٝبٝني ٚبعٛؿ٠ ا٭كض، ًَه١ٝ نشل ايؿلل١، بٗا متتع اييت ْؿوٗا ٚا٫َتٝامات

 يف اٯػل ٚبعِٔٗظ قربْ دنٜل٠ يف َععُِٗ ٚاهتكل املٛاك١ْ، َٔ ايعـٜـ َعِٗ غاؿك  ب٬ؿِٖ

ؾلْوا دٓٛبٞ .   

 

ظ ا٭دٓب١ٝ ا٫َتٝامات ْعاّ سوب ؾلْوا محا١ٜ يف املٛاك١ْ ؿػٌ ايٛهط٢ ايعِٛك ْٗا١ٜ ٚيف

 ايػلب بني ايتعاطـ ٖقا ٚاهتُل. ايؿلْو١ٝ ا٭١َ َٔ ٜتذنأ ٫ دن٤ا  املاك١ْٝٚ ا٭١َ ُٚعـت

 عاّ اؾبٌ يتٗـ١٥ ؾلْو١ٝ ؾلق١ ايجايح ْابًٕٝٛ ؾأكهٌ ايتاي١ٝ، ا٭دٝاٍ ست٢ ٚاملٛاك١ْ

ايؿلْوٞ ا٫ْتـاب ؼت يبٓإ ُاك عٓـَا ا٭ٚىل ايعامل١ٝ اؿلب بعـ ٚنقيو ّ،1860 . 

 

 مشايٞ َٔ تَٛا بٔ( تٝٛؾًٝٛي) تٝٛؾٌٝ: أَجاٍ ععاّ ٚعًُا٤ ٚبطاكن١ ًؼِٝات ؾِٝٗ بلم

 إيٝاف٠» برتمج١ قاّ ايقٟ ،(785 -775) املٗـٟ ايعباهٞ اـًٝؿ١ قِل يف املٓٓذِ هٛك١ٜ،

١ٓٝ قٛاعـ نتاب أٍٚ أّيـ ايقٟ( 1633) عُري٠ دلدى ٚايبطلٜلى ؛«َٖٛريٚي  هلٜاْ

 ٖقٙ ؿكاه١ املوتٌلقني ع٢ً تو٬ٝٗ  باي٬ت١ٝٓٝ قٛاعـٙ ٚآعا  ،1596 ه١ٓ «غلاَاطٝل»

 مسعإ« ايكـٜى أًٗلِٖ نإ ايكـٜوني َٔ ايعـٜـ املٛاك١ْ بني ظٗل نُا ايًػ١،

 . »ايعُٛؿٟ

 

ايلَٚا١ْٝ ايهاثٛيٝه١ٝ بايهٓٝو١ َٚلتبط١ َتشـ٠ نٓٝو١  ايّٝٛ ٚاملٛاك١ْ  Roman 

Catholic ايّٝٛ ؾٝٗا ٜٛدـ سٝح ٌْأتٗا، َٓق ٚكٖباْٞ ْوهٞ ٚطابع ػا١ُ، طكٛي هلا 

 املاك١ْٝٚ ايًبٓا١ْٝ نايلٖب١ٓ: كداي١ٝ َ٪هوات َٓٗا أكبع:  كٖبا١ْٝ َ٪هوات عٌل
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 ٚهت. 1697 ه١ٓ تأهوت اييت  امللمي١ٝ ٚايلٖب١ٓ ،1695 ه١ٓ تأهوت اييت( ايهوًٝو)

ا٭ْطْٛٝات ٚكاٖبات تلٜن، هاْت ٚكاٖبات املكـه١، ايعا١ً٥ نلاٖبات: ْوا١ٝ٥ َ٪هوات . 

 

ايجايح إْٛهٓت ايبابا عٗـ يف مت ٚقـ  Innocent III (1198- 1216) ٍبعض إؿػا 

 ايه١ٓٗ، ٚهٝا١َ ايعباؿ٠ ٚطكٛي ايكـاي ػـ١َ) ايكـمي١ املاك١ْٝٚ ايطكٛي ع٢ً ايتعـ٬ٜت

 اهتعُاٍ نقيو ٚايعهام، ايتاز تٌب٘ اييت ٚايكًٓو٠ٛ اـٛامت يبى يف اي٬تٝين اينٟ ٚاتباع

 إىل ايـع٠ٛ يف ايٌلق١ٝ ايهٓا٥ى ها٥ل توتعًُٗا اييت اـٌب١ٝ ايٓٛاقٝى َٔ بـ٫  ا٭دلاي

 ايّٝٛ إىل املاك١ْٝٚ ايهٓٝو١ تناٍ َٚا. اي٬تٝين ايطكى َع ت٩٬َا  أنجل يتهٕٛ( ايكـاي

 ؾتض تلٜـْت فُع قلاك هٌٗ نُا ايعلب١ٝ، داْب إىل ايكـاي يف ايولٜا١ْٝ بايًػ١ ؼتؿغ

 ايًػ١ تـكٜى إىل إٓاؾ١ ايه١ٓٗ، ٚؽلٜر املٛاك١ْ يتجكٝـ 1585 ه١ٓ كَٚا يف َاك١ْٝٚ َـكه١

ٚاي٬ٖٛت ٚايؿًوؿ١ اي٬ت١ٝٓٝ، .    

 

ُّٛبني ؿٜل أُبض عٌل اـاَى ايكلٕ َٚٓق  ُؼل يف املبين طلابًى ؾٛم يبٓإ مشايٞ - ق

 ِبَهِلنٞ ٚأُبشت املاك١ْٝٚ، يًبطلٜلن١ٝ َكلا  -( املكـي أٟ) قاؿٌٜا ٚاؿٟ ُؼٛك َٔ

 ببطلٜلى ًٜكب بهلنٞ هٝـ ٫ٜناٍ إف ايّٝٛ، ٖقا ست٢ ايٌتٟٛ املكل د١ْٝٛ ؾٛم املب١ٝٓ

 إلؿاكت٘ ٚؽٔع ايٌلقٝني، ايبطاكن١ ها٥ل عٔ َوتكٌ ٭ْ٘ فيو ايٌلم؛ ٚها٥ل أْطان١ٝ

كتًؿ١ كٖبا١ْٝ ٚمجعٝاْت ٚأبلًٝات َطاك١ْ .  
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 عٗـ يف 1736 عاّ بًبٓإ ايًٜٛن٠ ؿٜل يف هلا فُع أٍٚ املاك١ْٝٚ ايهٓٝو١ عكـت ٚقـ

 املاك١ْٝٚ ايهٓٝو١ ٜٚرتأي. ايهٓو١ٝ ايطا٥ؿ١ قٛاْني ٚٓع ؾٝ٘ مت ٓلغاّ، ٜٛهـ ايبطلٜلى

ُِؿري بطلي اهلل ِْل َاك املاكْٚٞ ايهلؿٜٓاٍ غبط١ 1986 ه١ٓ َٓق . 

 

 ٖذل٠ يف ا٭نرب ا٭ثل 1975 ه١ٓ ا٭١ًٖٝ اؿلب ٫ٚهُٝا ، يبٓإ يف اؿلٚب ٫ْـ٫ع ٚنإ

 َٚايطا، ٚكٚؿي تهلٜت ٚإىل ٚا٭َلٜهٝتني ٚأٚكبا اهرتايٝا إىل اـاكز، إىل املٛاك١ْ َٔ نجري

 تٛدٝ٘ يف ا٭ثل أنرب ٚهلِ يبٓإ يف ٜعٌٕٝٛ أغًبِٗ ٜناٍ َٚا ٚأْـْٚٝوٝا، إؾلٜكٝا إىل

ٌِّ آٍ: املعاُل٠ معاَاتِٗ أبلم َٚٔ. املعاُل٠ ايًبٓا١ْٝ ايوٝاه١  ٚإؿٙ، ٚؾلل١ٝ  ٚمشعٕٛ  مَج

 عاّ َٚٓق. ا٭سلاك ٚسنب ايهتا٥ب نشنب ايعوهل١ٜ اؿنب١ٝ ايوٝاه١ٝ تٓعُٝاتِٗ ٚهلِ

 ع٢ً( ايٛطين املٝجام مبٛدب) يبٓإ يف ٚايِٓاك٣ املوًُني بني ا٫تؿام مت ايّٝٛ ست٢ 1943

َاكْٚٝا  ايـٚي١ ك٥ٝى ٜهٕٛ إٔ . 

 

 مت نُا ايعلبٞ ٚاملٌلم يبٓإ يف اؿـٜج١ اي١ٔٗٓ إكها٤ يف َُٗا  ؿٚكا  املٛاك١ْ أؿ٣ ٚقـ

١ٓٝ َطبع١ أٍٚ اهتكـاّ  أٍٚ طباع١  ٚمت ،1610 ه١ٓ قنسٝا أْطْٛٝٛي َاك ؿٜل إىل علب

 مس١ً ٚيف ،1762 ه١ٓ دبٌٝ يف املـاكي أقـّ ٚإٌْا٤ ،1627 ه١ٓ كَٚا يف علبٞ نتاب

 ايولٜا١ْٝ، ٚايًػ١ ايرتاخ سؿغ يف َتُٝن ؿٚك هلِ نإ نُا ،1782 ايكُل ؿٜل ٚيف ،1769

ـٓك ٚايتعًِٝ املـاكي ًبه١ اْتٌاك ٚبؿٌٔ. ٚآؿابٗا ايعلب١ٝ ايًػ١ ػـٜـ ٚيف  املٛاك١ْ تِ

عٌل ايتاهع ايكلٕ يف ايعلب١ٝ اي١ٔٗٓ . 

  

ٌوسؾ شكري عدنان  
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 الماسونية

 

منظمة  Freemasonry (أو الماسونٌة الحرة )الفرماسونٌة Masonry الماسونٌة

ذات أهداؾ وؼاٌات ؼامضة. ٌسمى  secret fraternal order أخوٌة سرٌة

وكلمة  .free and accepted masons المنتسبون إلٌها ماسونٌٌن أحراراً ومقبولٌن

 .ماسونً تعنً البّناء الذي ٌبنً بالحجر

 

وتشتمل على أسرار تعد الماسونٌة من أكبر التنظٌمات السرٌة فً العالم وأقدمها، 

وؼوامض ما تزال خفٌة إال على حلقة ضٌقة جداً من المراتب العلٌا من رجالها، مع أن 

كثٌراً من تلك األسرار تسرب إلى السطح منذ القرن التاسع عشر. وقد انتشرت فروع 

الماسونٌة فً أكثر مناطق المعمورة ، وما تزال تتمٌز بمكانة ذات شؤن فً الجزر 

فرنسا والببلد األخرى التً كانت تدور فً فلكهما. وٌقدر عدد الماسونٌٌن فً البرٌطانٌة و

العالم الٌوم بؤكثر من ستة مبلٌٌن، منهم أربعة مبلٌٌن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 .وحدها، ونحو ملٌون فً المملكة المتحدة

 

 :األصول 

 

نقابات الحّجارٌن وبنابً واقتبست تنظٌمها وشعاراتها من « الفرماسونٌة»تطورت 

الكاتدرابٌات فً الجزر البرٌطانٌة فً العصور الوسطى. ومع أفول عصر تلك المهنة فً 

القرن السابع عشر، أخذت بعض هذه النقابات تقبل أعضاء فخرٌٌن من أصحاب الثروات 

أو  free واأللقاب لدعم وجودها. ومن بعض هذه النقابات انبثقت المحافل الماسونٌة الحرة

الحدٌثة وتحولت إلى منتدٌات شعارها  speculative أو التؤملٌة symbolic الرمزٌة

األخوة والمساواة والعدالة و السبلم. وتبنت رموزاً وطقوساً وطرزاً استوحتها من دٌانات 

 chivalric مصر وبابل القدٌمتٌن ومن الٌهودٌة والتوراة ومن األخوٌات الفرسانٌة

brotherhood ر الوسطى. وتزعم بعض المحافل أن مإسسها األول هو فً العصو



 
47 

 

الملك سلٌمان الذي كلؾ حٌرام ابٌود )حٌرام آبً( بناء الهٌكل، ولما كان حٌرام المذكور 

أبناء »ٌتٌم األب فقد عرؾ بابن األرملة، ومن ثم ٌعرؾ األعضاء الماسون الٌوم باسم 

نابه الهرمً والعمودٌن اللذٌن ، واتخذت الماسونٌة من رموز هٌكل سلٌمان وب«األرملة

على طرفً الهٌكل، ومن عبارات التوراة، ورموز البنابٌن )الزاوٌة والفرجار والمطرقة 

  .والمٌزان والشاقوؾ( شعارات لها

 

ولكل من المحافل الماسونٌة استقبللها النوعً؛ مع تبعٌتها لمحفل أكبر ٌقوم برسم  

 توجد إدارة مركزٌة معروفة ومعلنة تجمع الخطوط العامة لتقالٌدها وممارساتها، وال

محافل الماسون كلها، كما أن الروابط التً تشد المحافل الكبرى بعضها إلى بعض ماتزال 

ؼامضة، وتقتصر معرفتها على أعداد محدودة من أصحاب المراتب و األلقاب العالٌة 

المحفل األكبر»فٌها. والمرجع األعلى ألي تنظٌم ماسونً هو ما ٌسمى  » Grand 

Lodge  الشرق األكبر»أو » Grand Orient ولدى كل منهما البحة بالمحافل أو ،

الشروق األخرى التً ٌعترؾ بها، وتتفق مع متطلباته وأهدافه، فإذا تبلقت تلك المتطلبات 

واألهداؾ ٌصبح التنظٌمان متآخٌٌن، بمعنى أنه ٌحق لكل عضو فً أي منهما حضور 

ذه البلمركزٌة بٌن محافل الماسون ٌصبح من الصعب تحدٌد جلسات التنظٌم اآلخر. وله

وصؾ عام شامل لجمٌع تنظٌمات الماسونٌة، ولو كانت متآخٌة، والمتفق علٌه بٌن هذه 

  .المحافل جمٌعها عدم الخوض فً جدل دٌنً أو سٌاسً من حٌث المبدأ

 

ن الكنٌسة القت الفرماسونٌة منذ بداٌاتها معارضة شدٌدة من رجال الدٌن؛ وخاصة م

الرومانٌة الكاثولٌكٌة؛ ألنها تعد الدٌن شؤناً فردٌاً فقط، وال عبلقة لها به. وقد صدرت عن 

، ومنعت فً 1736المقر البابوي مراسٌم بتحرٌمها فً أكثر من مناسبة بدءاً من عام 

حٌنه فً الببلد المعروفة بتشددها الكاثولٌكً فً أوربا، ومع ذلك أقٌمت فً فرنسا محافل 

رفت باسم فرانماسونريع  Franc-Maçonneries. 

 

اتحدت أربعة محافل من بٌن المحافل التً كانت نشطة فً الجزر  1717فً عام 

محفل »، ثم عدل اسمه إلى «محفل أورشلٌم»البرٌطانٌة؛ لتإلؾ أول محفل أكبر سمً 
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، وهو أقدم «المحفل الحدٌث»أو  Grand Lodge of England «إنكلترا األكبر

أكبر فً العالم، وانبثقت على نسقه فٌما بعد كثٌر من المحافل الكبرى األخرى.  محفل

وكان انتشارها األوسع فً الببلد التً تعتنق البروتستنتٌة والمذاهب المتفرعة عنها، 

 .والسٌما فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 

سًالشرق األكبر الفرن»أما أقدم سلطة ماسونٌة فً البر األوربً فٌدعى  » Grand 

Orient de France (GOdF)  وتبنى أفكاراً تحررٌة 1728الذي تؤسس عام ،

وعلمانٌة استوحت منها الثورة الفرنسٌة فٌما بعد شعاراتها )حرٌة، مساواة، إخاء(، 

وتفرعت عن هذا الشرق األكبر معظم شروق الببلد البلتٌنٌة وآسٌا وإفرٌقٌا وشروق كثٌرة 

المحفل »؛ لتإلؾ 1877أن المحافل الفرنسٌة استقلت بذاتها منذ فً الببلد العربٌة، إال 

، Grande Loge Nationale Française (GLNF) «األكبر الوطنً الفرنسً

  .وهو الوحٌد فً فرنسا الٌوم؛ ومتآخ نظامٌاً مع المحفل األكبر اإلنكلٌزي الموحد

 

(، وبعد حرب 1733وأما أول محفل ماسونً افتتح فً أمرٌكا فكان محفل بوسطن )

محفبلً،  150( كان فً الوالٌات المتحدة أكثر من 1783 -1775االستقبلل األمرٌكٌة )

ألؾ محفل 16وٌزٌد عدد محافل الماسونٌة الٌوم فً الوالٌات المتحدة على  .  

 

كانت الماسونٌة قد دخلت الببلد العربٌة فً العهد العثمانً بتشجٌع من االستعمارٌن 

ً وجماعة االتحاد والترقً ]ر[، وبعد عدة مإتمرات لمحافل ماسونٌة البرٌطانً والفرنس

؛ لكنه «المحفل األكبر السور ي»فً سورٌة ولبنان تقرر إنشاء شرق أكبر عربً باسم 

 -توقؾ بسبب اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة، وأدت مناصرة الماسونٌة الصرٌحة والخفٌة 

قومً للٌهود فً فلسطٌن وإعادة بناء الهٌكل  تحت ضؽط الصهٌونٌة العالمٌة إلقامة وطن

إلى ظهور دعوة مضادة قادها بعض األساتذة العظام من  -ودعم االستٌطان الٌهودي 

الماسونٌٌن العرب إلقامة محافل عربٌة وطنٌة صرفة. ولكن المحاولة اصطدمت 

من أولبك بمعارضة السلطات الماسونٌة العلٌا المرتبطة بمراكز ؼٌر عربٌة، فتخلى كثٌر 

األساتذة عن انتمابه الماسونً، وظلت الشبهة تحوم حول كل ما ٌمت إلى تلك المحافل 
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بصلة، مما دفع حكومات الدول العربٌة إلى تحرٌمها وإؼبلق محافلها، وهذا ما أوصى به 

أٌضاً مكتب ضّباط مقاطعة إسرابٌل فً مإتمره الحادي واألربعٌن بعّد الماسونٌة حركة 

ذلك فقد حافظ القلٌل من العرب على ارتباطهم بمحافل ؼٌر عربٌة، وُجنِّد  صهٌونٌة. ومع

بعضهم لخدمة مصالحها، كذلك قوبلت الماسونٌة بالرفض والقت معارضة سٌاسٌة، 

واتهمت بؤعمال خطؾ وقتل طالت كثٌرٌن ممن حاولوا إفشاء أسرارها، فمنعت محافلها 

الكتلة الشٌوعٌة، كما منعت فً ألمانٌا فً  فً روسٌا بعد الثورة البلشفٌة وفً جمٌع دول 

  .العهد النازي وفً وؼٌرها

 

 :شروط االنتساب وطرابق التعارؾ السرٌة

 

مع أن الماسونٌة لٌست عقٌدة دٌنٌة، فهً تتبنى كثٌراً من العناصر التً لها طابع دٌنً؛ 

أو الشعارات، المسٌحٌة؛ سواء من حٌث المبادئ أو الطقوس  -ومقتبسة أساساً من الٌهودٌة

ومن تعالٌمها المعلنة التمسك باألخبلق وعمل الخٌر وإطاعة قوانٌن البلد الذي تنشط فٌه. 

وٌشترط فً طالب االنتساب إلى أي  محفل ماسونً أن ٌكون الطلب بمبادرة منه، وأن 

، A Supreme Being (ٌكون ذكراً  بالؽاً راشداً، ٌإمن بوجود كابن  أسمى )أعلى

الروح. ومن مظاهر العمل الخٌري والحماٌة التً توفرها الماسونٌة  وٌعتقد بخلود

ألعضابها إقامة دور رعاٌة  للعجزة والمعوقٌن من الماسون وأراملهم وأٌتامهم، ومدارس 

 fraternal ألبناء الماسونٌٌن. وٌلقن الماسونً تعالٌم مشددة حول التزاماته األخوٌة

obligations  اء اآلخرٌن فً أي ظرؾ، والخضوع التام التً تشمل مساعدة األعض

لمقررات المحفل، وٌقِسم الماسونً على ذلك أٌماناً مؽلظة فٌها كثٌر من عبارات التهدٌد 

  .والوعٌد

 

ٌتعارؾ الماسون فٌما بٌنهم بطرابق خفٌة باالتصال المباشر أو عن بعد، وأولها المصافحة 

ل درجة أو مرتبة، فإذا ما تم والنطق بكلمات سر وكلمات تعارؾ مبهمة ورمزٌة لك

التعارؾ ٌتوجب على كل من الطرفٌن أن ٌساعد الطرؾ اآلخر، وٌخفؾ عنه مهما كانت 
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  .التضحٌة، ولو فً حالة حرب

 

 

وفروعها« الفرماسونٌة»مذاهب  : 

 

، ثم apprentice ٌصّنؾ الفرماسون فً ثبلث رتب ربٌسٌة، هً: طالب االنتساب

، ولكل منها Master Mason ، فالماسونً األستاذ Fellow Craft الزمٌل فً المهنة

  .عدة درجات. تختلؾ من بلد إلى آخر

 

تعددت المحافل الماسونٌة، وتنوعت طرقها منذ القرن السابع عشر، ولكن لم ٌبق منها إال 

، والطرٌقة York Rite خمس طرق ربٌسٌة إلى الٌوم، أكبرها وأشملها الطرٌقة الٌوركٌة

)اإلٌكوسٌةاالسكتلندٌة  ) Scottish Rite وهناك أٌضاً الطرٌقة االسكندناڤٌة والطرٌقة ،

األمرٌكٌة -اإلفرٌقٌة  .  

 

ٌتبنى المحفل األكبر اإلنكلٌزي الطرٌقة الٌوركٌة وهً السابدة بٌن أكثر محافل الوالٌات 

 Charleston المتحدة األمرٌكٌة. أما المذهب اإلٌكوسً فتؤسس فً مدٌنة تشارلستون

كاروالٌنا الجنوبٌةفً   South Carolina   وٌتبناه الٌوم المحفل األكبر 1801سنة ،

  .الوطنً الفرنسً ومعظم محافل القارة األوربٌة والشرق

 

ٌتبنى المذهب الٌوركً منذ القرن التاسع عشر مراتب ثبلث أساسٌة، ٌدعى أعبلها المرتبة 

الربٌسٌة» » Capitular أو الكونٌة Cosmic  ٌَُعرؾ عنها إال نفٌر قلٌل من أبناء  وال 

المرتبة الثانٌة من األساتذة العظام، وؼالبهم من الٌهود، ولٌس لها سوى محفل واحد مقره 

المستورة»أو « الخفٌة»نٌوٌورك. وتلٌها المرتبة الثانٌة  » Cryptic وترتبط بسابقتها ،

قدس كل ماجاء فً وبالتً دونها بطرابق ؼامضة، ومبادبها وتعالٌمها وأهدافها مبهمة، وت
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الفرسانٌة»التوراة، وأخٌراً المرتبة  » Chivalric أو الرمزٌة العامة Symbolic ،

، وهً تصطبػ ؼالباً بصبؽة Knights Templar (وأعضاإها فرسان الهٌكل )المعبد

الجمعٌات الخٌرٌة الهادفة إلى ترقٌة الفكر البشري، وتكثر من الرموز فً جمٌع درجاتها 

ا الطرٌقة االسكتلندٌة )اإلٌكوسٌة( فإنها ال تختلؾ كثٌراً عن سابقتها من حٌث وتعالٌمها، أم

التنظٌم والمبادئ، حٌث ٌقّدم فٌها العضو جهوداً واختبارات معٌنة؛ لٌصبح فارساً حكٌماً 

 Three :من الفبة األعلى، ثم ٌتدرج بعدها؛ لٌصل إلى درجات المحفل الرمزي الثبلث

Symbolic Lodge Degrees أستاذ ماسونً فارس قدوش Knight Kadosh ،

، Grand Master ثم فارس أعلى، ففارس الفرسان التً ٌمنح فٌها لقب أستاذ أعظم

وٌلً ذلك ألقاب أخرى ال ٌنالها إال الراسخون فً العلم من الماسون، وتإهل حاملها 

وكلً  لحضور المحافل العلٌا وترإسها، ومنها ألقاب فارس حر النسب، وسفٌر المودة

الحكمة والسبط الثالث عشر ودرجة الرفٌع المقام وأخٌراً درجة الملك المنتظر وهً 

 .أعبلها قاطبة

 

وقد وجدت الصهٌونٌة العالمٌة فً تعالٌم الماسونٌة وؼموضها وشعاراتها ما ٌخدم 

أؼراضها، فعملت على أن ٌتبوأ مناصروها وبعض زعمابها مناصب رفٌعة فً معظم 

ن؛ لٌسٌطروا علٌها، وٌتمكنوا من توجٌه سٌاستها بما ٌخدم مصالح محافل الماسونٌٌ

الصهٌونٌة. وساعدهم على ذلك كون الرموز والشعارات والطقوس والهٌكل وحتى أسماء 

حتى من أصحاب  -بعض المراتب مقتبسة فً ؼالبها من التوراة. ولكن معظم الماسونٌٌن 

ٌبٌاتها. وقد ٌبقى الماسونً خمسٌن سنة ال ٌدركون ؼوامض الماسونٌة وؼ -الدرجات العلٌا

بمرتبة األستاذ من دون أن ٌتوصل إلى معرفة مؽزى رموز األخوٌة وأسرارها، فإذا 

توصل إلى شًء ما فإنه ٌكتمه لنفسه، وال ٌبوح به ألحد، وألن أسرار الماسونٌة تبقى طً 

ره مستوحى من الصدور؛ فإن القسم )الٌمٌن( الذي ٌقسمه الماسونً ٌكون مبهماً، وأكث

وبحضور مهندس الكون … أنا»الكتاب المقدس، وؼالباً ما تبدأ فً الدرجات العلٌا بعبارة: 

أقسم وحدي أن أكون خفٌاً، وأن أكتم أي جزء أو نقطة من األسرار التً … األعظم

تحت طابلة أي عقوبة، بؤن تقطع رقبتً، أو ٌقطع لسانً، … أعرفها وال أبوح به ألحد و

دي فً رمال البحرأو ٌدفن جس …».  

 



 
52 

 

 :ملحقات الماسونٌة وفروعها

 

المتفرعة عن التقلٌد الٌوركً هناك الٌوم « للفرماسونٌة»إضافة إلى التنظٌمات الربٌسٌة 

فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وفً المستوى الدولً عدد من الجمعٌات أو التنظٌمات التً 

أبناء »لٌهودٌة، أو ما ٌسمى بالعربٌة ا« بناي برٌث»لها صلة بها، ومن أهمها جماعة 

ٌهودٌاً هاجروا إلٌها من  12على ٌد  1834، التً تؤسست فً نٌوٌورك عام «العهد

ألمانٌا. ولها فروع فً ألمانٌا وفرنسا، ومقر ربٌسً فً إسرابٌل، ولها نشاط تجسسً 

ها وتخرٌبً كبٌر. وهناك منظمات أخرى، أؼلبها جمعٌات اجتماعٌة وترفٌهٌة لٌس ل

أرضٌة رسمٌة فً التنظٌم الماسونً، ولكنها تضم أعضاء من الدرجات الماسونٌة العلٌا، 

)الشراٌنر« األخوٌة العربٌة القدٌمة لنببلء المقام السري»ومن بٌنها  )Ancient Arabic 

Order of the Nobles of the Mystic Shrine (the Shriners) ،

للعالم المسحوراألخوٌة السرٌة للعرافٌن المستورٌن »و » Mystic Order of Veiled 

Prophets of the Enchanted Realm  ؼروتو»المعروفة باسم » Grotto ،

أخوٌة أرزات لبنان العالٌة»وكذلك  » Tall Cedars of Lebanon ومعظم فروعها ،

فً أمرٌكا الشمالٌة، وتختلؾ عبلقة هذه الجماعات ببقٌة المحافل. فبعضها ٌعترؾ بها، 

ا محافل  أخرى خارجة عن نطاق الماسونٌة وال صلة لها بها، فً حٌن ٌراها فرٌق وتعده

ثالث تفرعاً منفصبلً ٌنتسب إلى الماسونٌة. كما أن لبعض هذه الجماعات شروطاً عقابدٌة 

أو دٌنٌة تتجاوز المفهوم الماسونً، وقد ترتبط بالمفهوم المسٌحً. وهناك أٌضاً كثٌر من 

ت وثٌقة بالماسونٌة وتتبنى تقالٌدها ورموزها كنوادي الروتاري النوادي التً لها صبل

أخوٌة »واللٌونز. وٌمكن لقرٌبات أساتذة الماسون من النساء فً  أمرٌكا االنضمام إلى 

وفً هولندا هناك تنظٌم منفصل للنساء  .Order of Eastern Star «النجم الشرقً

أخوٌة الحابكات»الماسونٌات ٌدعى  » Order of Weavers  تتبنى فٌه النساء رموز

سنة(  20-12الحٌاكة بدالً من رموز البنابٌن. وٌمكن ألوالد الماسون من الذكور )

أخوٌة دي موالي الدولٌة»االنتساب إلى  » DeMolay International  وأخوٌة

، وأما البنات من أوالد الماسون وأقاربهم فٌنتسبون إلى Order of Builders البنابٌن

نات أٌوبأخوٌة ب» » Order of Job’s Daughters أخوٌة قوس قزح للبنات»و » 

Order of Rainbow.  و فً حٌن ٌحظر على الماسونٌٌن اإلنكلٌز االنتساب إلى أي

من المنظمات الترفٌهٌة أو الجمعٌات الشبٌهة بالماسونٌة تحت طابلة تعلٌق عضوٌتهم، 



 
53 

 

واإلرشادالمحافل الماسونٌة الخاصة بالبحوث »هناك ما ٌسمى  » Research and 

Instruction Lodges (R&I)  وعضوٌتها مقتصرة على األساتذة الماسون من

 .المحافل المختلفة، وال ٌدعى إلٌها المرشحون أو األعضاء المحدثون

 

 محمد ولٌد الجبلد
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 الماهية

 

 منسوبة فالماهٌة ؟«هو ما» السإال من مصاغ مصطلح quiddity- essence :الماهٌة

. «ما» لفظ من المؤخوذ بالمصدر ٌشتبه لببل هاءً  الهمزة قلبت المابٌة واألصل ما، إلى

للشًء تصورنا به ٌتقوم ما أي «هو؟ ما» السإال عن به ٌجاب ما هً المابٌة أو فالماهٌة . 

 

 بمعنى والمتكلمٌن الفبلسفة وعند هو، بما السإال عن ٌجاب به ما المنطقٌٌن عند والماهٌة

هو الشًء به ما . 

 

(. تٌمٌة ابن) األعٌان فً ال األذهان فً فتقدٌرها المتعقَّل، األمر على ؼالباً  الماهٌة وتطلق

 فً ثبوته حٌث ومن ماهٌة، ٌسمى هو ما جواب فً مقول إنه حٌث من المتعقَّل واألمر

 ٌسمى اللفظ من ٌستنبط حٌث ومن ذاتاً، ٌسمى له اللوازم حٌث ومن حقٌقة، ٌسمى الخارج

ر] جوهراً  ٌسمى الحوادث محل إنه حٌث ومن مدلوالً، ] Substance. 

 

ٌّز وقد  هً فالنوعٌة واالعتبارٌة؛ والجنسٌة النوعٌة: الماهٌات بٌن المشَّاإون الفبلسفة م

 ماهٌة) آخر فرد فً تقتضٌه ما فرد فً تقتضً إنها أي السوٌة على أفرادها فً تكون التً

 مثل السوٌة على أفرادها فً تكون ال التً هً والجنسٌة ؛(وعمر زٌد فً نفسها اإلنسان

 هً واالعتبارٌة ؼٌره؛ فً ٌقتضٌه وال الناطق مقارنة اإلنسان فً ٌقتضً فهو الحٌوان

 هو، بما السإال عن ٌجاب به ما وهً معتبراً، مادام المعتبر عقل فً إال لها وجود ال التً

بكم» السإال عن ٌجاب به ما الكمٌة أن كما ». 

 

 فً البلهوت وعلماء العرب فبلسفة وحتى[ ر] أرسطو منذ القدامى الفبلسفة اهتم وقد

 والكون، الخلق مشكلة بحثهم صدد فً والماهٌة الوجود بٌن بالعبلقة الوسطى العصور

 الماهٌة تعرٌؾ فً ٌدخل ال الوجود أن بمعنى المنطقً الصعٌد على بٌنهما أرسطو فمٌز
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 الصعٌد على بٌنهما وحد لكنه ،(فعبلً  وجوده إدراك دون الشٌطان ما إدراك ٌمكن إذ)

 العرب فبلسفة سعى لذلك العالم، بقدم القول ٌفٌد الذي الشًء( الوجودي) األنطولوجً

 من بٌنهما التوحٌد علٌه ٌنطوي لما والوجود الماهٌة بٌن الفصل إلى سٌنا ابن أمثال

 هذا وعلى إٌجادها، قبل األشٌاء بماهٌة ٌعلم فاهلل اإلسبلم، فً الخلق فكرة مع تعارض

 وَعَرض علٌها طارئ فالوجود أرسطو، خبلؾ على عندهم للوجود سابقة الماهٌة كانت

 فمن لها، َعَرض ماهٌة كل فً الوجود ٌكون أن ٌعنً ال هذا ولكن .accident لها

 حٌث من وإنما مطلقة، ماهٌة هً حٌث من ال لها مقّوم جزء الوجود ٌكون ما الماهٌات

 واجب أو بذاته واجب إما الوجود وواجب ممكن أو واجب إما فالوجود. معٌنة ماهٌة هً

 فوجوده بؽٌره الواجب أما ،(هللا وهو) ماهٌته عٌن وجوده ٌكون بذاته والواجب بؽٌره،

المخلوقات - العالم) ماهٌته على مضاؾ أو زابد ). 

 

ر] األكوٌنً توما خاصة الوسطى العصور فبلسفة تبنى وقد ] Aquinas سٌنا، ابن رأي 

 رأي من ٌقترب هذا وعلى ماهٌتها، فً متضمن ؼٌر للمخلوقات بالنسبة الوجود أن فؤكد

الفعل إلى القوة كنسبة الوجود إلى الماهٌة نسبة ن أ فً[ ر]رشد وابن أرسطو . 

 

ر] الوجودٌة الفلسفة فً والماهٌة ] Existentialism ًإذا ألنه وذلك اإلنسان، خاصٌة ه 

 ٌعٌش وهو ماهٌة ٌصنع إنسان كل فإن قبل، من مقررة إنسانٌة طبٌعة لئلنسان تكن لم

 هو المعالم فً واحد كل فً المتمثل المتفرد العٌنً الوجود فإن وعلٌه وٌحس، وٌفعل

ماهٌته تتحدد ٌفعل وبما وجوده استمرار ومع أوالً  ٌوجد فاإلنسان لماهٌته، سابق وجود . 

 

ر] سارتر مٌز ولهذا ] Sartre أما ماهٌة، هو ذاته فً فالوجود والماهٌة، الوجود بٌن 

 القدرة ٌسلب فإنه مكتملة ماهٌة بؤنه اإلنسان شعر فإذا الحق، الوجود فهو لذاته الوجود

 لذا ماهٌته، تحدٌد فً حر كابن الوجودٌة فً اإلنسان أن إال ٌرٌد، كما وجوده تحدٌد على

 ومن مشروع، فهو وجوده ٌحقق ما ٌختار ثم أوالً  ٌوجد ألنه ماهٌته على سابق وجوده فإن

 دابم مسعى فً سٌبقى فإنه لذا مسبقة، ماهٌة ٌمتلك ال اإلنسان أن الوجودٌة أكدت ثم
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 ٌحقق ما بقدر موجود وهو إنسان لكل الخاصة الماهٌة على سابق فالوجود ماهٌته، لتحقٌق

الخاصة ماهٌته . 

 

األطرش عبٌر  
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 المثاقفة

 

 

 والفنون العلوم من التمكن هً المنجد وفً الفهم، وسرعة والفطنة الحذاقة هً لؽة الثقافة

 وتنمٌة للذوق وتهذٌب للذهن استنارة فٌه ما كل هً العربٌة اللؽة مجمع وبحسب واآلداب،

والمجتمع الفرد لدى والحكم النقد لملكة . 

 

المثاقفة أما  acculturation ًعلى طرفٌن بٌن الثقافً الفعل أو الثقافة تؤثٌر تبادل فه 

 حدوثه ٌمكن ال والجماعات األفراد إلى بالنسبة واآلداب والفنون العلوم من فالتمّكن األقل،

 واسعة جملة الفرد تكسب التً التواصل عملٌة خبلل ومن اآلخر، مع التفاعل خبلل من إال

 لؤلشٌاء فهمه فً سرعة وأكثر وفطنة، حذاقة أكثر تجعله والتً والمهارات المعارؾ من

به المحٌطة والحوادث .  

 

 الكابنات من اإلنسان تمٌز التً الصفة تلك التعلّم، على بالقدرة المثاقفة عملٌة وترتبط

 قادراً  وٌصبح والمهارات، المعارؾ اكتساب اإلنسان ٌستطٌع خبللها ومن األخرى، الحٌة

واالستٌعاب الفهم على . 

 

 وهً متباٌنة، والجماعات األفراد بٌن المعارؾ واكتساب التعلّم على القدرة كانت ولما

 متعددة، بؤنماط تؤتً المثاقفة عملٌة فإن اآلخر، مع التواصل عملٌة وكذلك درجات، على

 من كبٌرة مجموعة اكتساب من األفراد بعض ٌتمكن إذ أٌضاً، مختلفة ومستوٌات

 ٌكتسب ال حٌن فً اآلخرٌن، مع تواصله فً ٌعٌشها تجربة إثر والمعارؾ المهارات

 تكمن ذلك وفً ذاتها، التجربة فً أضعؾ ومهارات قلٌلة، معارؾ إال اآلخر بعضهم

 انخفاض فً فتتجلى الموضوعٌة العوامل أما. المثاقفة عملٌة فً الذاتٌة العوامل أهمٌة
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 وقدراته ذكابه، مستوى ارتفاع مع حتى الفرد ٌكتسبها التً والمهارات المعارؾ مستوى

 مشروطة المثاقفة فعملٌة محدودٌة، أكثر تجربته ظروؾ فٌه تعدّ  الذي الوقت فً العقلٌة،

فٌها المإثرة والعوامل بظروفها . 

 

 المستقرة والقٌم والتقالٌد العادات من جملة الفرد ٌكتسب والتعلم، المثاقفة عملٌة خبلل ومن

 قٌمه فٌكتسب المجتمع، فً عضواً  ٌصبح أن خبللها من وٌستطٌع االجتماعٌة، الحٌاة فً

 تبعاً  بٌنها وٌمٌز السلوكٌة األنماط على الحكم خبللها من ٌستطٌع التً والمعاٌٌر واتجاهاته

 شخصٌته وتنمو المثاقفة، عملٌة خبلل من الفرد وٌتعلمها المجتمع ٌقرها التً لؤلحكام

 بصورة األسرة ومع عامة، بصورة المحٌط مع مثاقفته مستوى بحسب معالمها وتتضح

 بٌن المتبادل والتؤثر التؤثٌر مستوى وبحسب معها، تفاعله مستوى بحسب أي خاصة،

والبٌبة الشخصٌة . 

 

 واكتسابها وتطورها الشخصٌة نمو عوامل من أساسٌاً  عامبلً  تعدّ  المثاقفة كانت وإذا

 عملٌة أن ذلك والمجتمعات، الجماعات على تماماً  ٌنطبق األمر فإن والمعارؾ، المهارات

 والمجتمع الجماعة ورفد االجتماعً، التطور عوامل من أساسٌاً  عامبلً  أٌضاً  تعدّ  المثاقفة

 تطور، عملٌة كل فً األول المدخل هً التً والحجج والعلوم المعارؾ من بجملة

 احتماالت فإن األخرى المجتمعات مع التواصل ضعٌفة بؤنها توصؾ التً والمجتمعات

 ازداد اإلنسانٌة المجتمعات تطور أن ذلك على وٌدل أقل، معارفها ونمو أضعؾ، تطورها

اآلخر مع التفاعل درجات وازدٌاد الشعوب، بٌن االنفتاح درجة ازدٌاد مع بوضوح . 

 

 األطراؾ وطبٌعة نفسها، العملٌة بطبٌعة ترتبط عدٌدة صوراً  المثاقفة عملٌة تؤخذ

باول وٌعد بٌنهم، العٌش وطرق تفكٌرهم وأنماط واتجاهاتهم المتفاعلة،  Powell من أول 

 المثاقفة عملٌة أنَّ  وٌبلحظ المضمون، هذا إلى لئلشارة 1880 عام المثاقفة مفهوم استخدم

اآلتٌة والمتؽٌرات بالعوامل وثٌقاً  ارتباطاً  ترتبط : 
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 واإلٌدٌولوجٌا التكنولوجٌا، فً الثقافات فٌه تختلؾ حد إلى أي: الثقافً التباٌن درجة ـ

التثاقؾ عملٌة فً األهمٌة بالػ بدور ٌسهم مما وؼٌرها االجتماعً والبناء والقٌم، .  

 

 اتصال على ٌنطوي وقد ودٌاً، أو عدابٌاً  االتصال ٌكون إذ: وكثافته االتصال ظروؾ ـ

 الزمن، مدى على تتؽٌر قد المتؽٌرات وهذه. استعمارٌة ظروؾ فً ٌكون أو مكثؾ

وٌتباٌن التثاقؾ ٌتنوع فسوؾ ضوبها، وعلى االتصاالت، تمتد وعندما .  

 

 التبعٌة وضع إحداها تتخذ ولكن متكافبة، الثقافة تكون فقد: والتبعٌة السٌطرة مواقؾ ـ

 إلى بالنظر المكانة ارتفاع أو االقتصادٌة الضؽوط أو السافر، القهر الستخدام لؤلخرى

أمرها على المؽلوبة والثقافة التابع المجتمع .  

 

 منخفضة؟ أم مرتفعة اجتماعٌة مكانة ذو االتصال بهذا القابمون هل إذن: االتصال عمبلء ـ

 المتؽٌرات هذه أن فً شك وال الحكومٌون والموظفون والتجار المصلحون مثبلً  ومنهم

والسٌطرة التبعٌة عن السابق العنصر على تعتمد .  

 

 أم واحد اتجاه فً ـ التثاقؾ من الناتج االبتداعات سٌل ٌسٌر هل إذ: التؤثٌري المد اتجاه ـ

 عملٌات تحدث أن ٌمكن المد، هذا على فباالعتماد ومتبادلة؟ متعددة اتجاهات فً ٌسٌر

 سبٌل على العملٌات هذه ومن. سٌا هو ما ومنها صحً، هو ما منها عدٌدة، تثاقفٌة

والرفض واألصالة الثقافً، والتفكك والتوفٌقٌة، والتعوٌض، التكٌؾ،: المثال . 

 

إلٌوت اإلنكلٌزي االجتماع عالم وٌحلل Eliot  الخارج من التثقؾ أو الثقافً، المزج عملٌة 

 المستعمرات مشكلة أن فٌرى خاضعة، واألخرى ؼالبة إحداهما ثقافتٌن، بٌن تحدث التً

 ةثقاف ُتفرض عندما وذلك أجنبٌة، وثقافة أصلٌة وطنٌة ثقافة بٌن العبلقات مشكلة تمثل

 مشكلة وهً ذلك، إلى وسٌلة القوة ُتتخذ ما وكثٌراً  ،«أدنى» ثقافة على «أعلى» أجنبٌة
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 األولى، للمرة أدنى بثقافة أعلى ثقافة اتصال عند تبرز مشكلة فثمة: كثٌرة وجوهاً  تتخذ

 الثقافة تؤثٌر تحت فعبلً  تتحلل بدأت قد الوطنٌة الثقافة تكون عندما تبرز ثانٌة، مشكلة وثمة

 ٌصعب مما األجنبٌة، الثقافة من قدراً  تشربوا قد األصلٌون السكان ٌكون أن بعد األجنبٌة

 خبلل من تبرز ثالثة مشكلة وثمة طردها، ثم ومن الثقافة تلك تؤثٌر من التخلص معه

 على العمل ثم األصلٌة، مواطنها من الشعوب من عدد اقتبلع بمقتضاها ٌتم التً العملٌة

الؽربٌة الهند جزر بعض فً بالفعل حدث كما عشوابٌاً  خلطاً  خلطهم .  

 

 المثاقفة من عدٌدة مظاهر المختلفة، تطوره مراحل فً اإلسبلمً، العربً المجتمع شهد

 بخصابصه الواقع تنوع أسهم إذ وفلسفٌة، ودٌنٌة فكرٌة اتجاهات فٌه ظهرت أن منذ

 إلى تهدؾ جهود من والباحثٌن المفكرٌن على ٌفرضه كان لما التجارب ؼنى فً المتعددة

 بها، ٌإمنون التً والمبادئ األفكار على البراهٌن وإقامة الحجج ودفع المواقؾ توضٌح

 تكون وقد أخرى، على الرد أو مسابل توضٌح األحوال معظم فً التؤلٌؾ إلى الدافع فكان

 الفكرة تناول وما الناس، عامة من تكون وقد آخرٌن، ومفكرٌن علماء من المسابل هذه

 صورة إال واضحة وبراهٌن جدٌدة بحجج وتنمٌتها تطوٌرها أو علٌها، والرد ومناقشتها

 تتضمنه وما الكبلم بعلم اإلسبلمً العربً التراث فً تجلّت التً المثاقفة عملٌة صور من

 أخذ من فٌها وما واإلمامٌة والمعتزلة األشاعرة مإلفات فً ترد كانت وبراهٌن، حجج من

 .ورد

 

 أحد أن تجد العرب والمثقفٌن المفكرٌن من واسعة شرٌحة أن ٌبلحظ الراهن الوقت وفً

 مستجدات مع التفاعل على قدرته وعدم المعاصر، العربً المجتمع فً التخلؾ عوامل

 بالتراث واالكتفاء اآلخرٌن، مع المثاقفة عملٌة لضعؾ األولى بالدرجة هو إنما العصر

 مع حقٌقٌة مثاقفة عملٌة ٌحقق لم وفلسفات معارؾ من أوتً بما الؽرب أن كما المحلً،

 التً الواسعة والفجوة والمسلمٌن، العرب مع الثقافٌة قطٌعته ٌفسر الذي األمر الشرق،

 المثاقفة عملٌة أن إلى المفكرٌن من كبٌر عدد ٌمٌل ولهذا اإلسبلمً، التراث عن تفصله

 الفرٌقٌن كبل ٌتمكن حتى الراهن، الوقت فً ومهمة ضرورٌة باتت والجنوب الشمال بٌن

 أساسها على وتبنى تصفه، التً الفعلٌة خصابصه أساس على معه والتفاعل اآلخر فهم من

 هذه مثل تحدث أن المتوقع من ولٌس الحضارات، بٌن وجدانٌة وتفاعبلت إنسانٌة عبلقات
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 أو العربً فصورة اآلخر، عن الفرٌقٌن كبل ٌملكها حقٌقٌة ؼٌر تصورات ظل فً العملٌة

 والعرب المسلمٌن لدى الؽرب صورة كما الحقٌقٌة، صورته تطابق ال الؽرب فً المسلم

 بٌن المثاقفة عملٌة فإن ولهذا بالواقع، لها عبلقة ال تصورات نتاج إال الواقع فً لٌست

 منهما كل ٌعرؾ حتى ضرورة باتت ثانٌة جهة من والمسلمٌن والعرب جهة من الؽرب

 بٌن والحروب العداء مراحل فً نتجت التً التصورات أساس على ولٌس اآلخر، حقٌقة

السابقة الفترات فً الحضارات . 

 

 وفٌها تنتشر والؽرب وأوربا، اإلسبلم، مصطلحات أن أركون محمد ٌجد السٌاق هذا وفً

 بدرجة فٌها مبالػ وعواطؾ باتجاهات المشحونة واألفكار األٌدٌولوجٌا من كبٌر قدر

 بدالً  الحقٌقٌة التارٌخٌة الصورة تقوم حتى بإمعان التفكٌر إعادة ٌتطلب الذي األمر كبٌرة،

 األفكار تلك من السابدة الصور تجرٌد من بد وال األٌدٌولوجٌة، الصورة من

 صورة أن أفاٌة الدٌن نور محمد ٌرى ذاته المسار وفً فٌها، المبالػ واألٌدٌولوجٌات

 فً اإلسبلمٌة العربٌة الثقافة عنها عبرت اإلسبلمً العربً الوعً فً األٌدٌولوجٌة الؽرب

 عملٌة تتم ما وؼالباً  الؽربً، العدوان استمرارٌة سٌاق وفً معه، التناحرٌة عبلقتها سٌاق

 فٌها، المبالػ الصور من التحرر إمكانٌة أن أفاٌة وٌجد باستمرار، الجمعٌة الرموز إنتاج

 أساس على مبنٌة العربٌة السٌاسة مادامت ٌسٌرة لٌست أركون، محمد إلٌها أشار التً

مختلفة بؤسالٌب العدوان استمرارٌة . 

 

 فً الصور هذه نشؤت إذ الؽربً، الوعً فً والمسلم العربً صورة على األمر وٌنطبق

 فترة منذ والؽرب المسلمٌن بٌن العبلقة وصفت التً والتناحر الصراع عملٌات سٌاق

 األٌدٌولوجٌة أبعادها من الصور هذه لتجرٌد ضرورٌة باتت المثاقفة عملٌة وإن طوٌلة،

فٌها المبالػ والفكرٌة . 

 

مصطفى طبلل  
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 المثالية

 

  

 

 فً وٌبحث المٌتافٌزٌقٌة، المذاهب من كبٌراً  جانباً  ٌشمل فلسفً مذهب idealism المثالٌة

ر] للمادٌة مناهض فكري اتجاه وهو والكون، والوجود المعرفة نظرٌات ] 

materialism  أن فٌرى. المادة دور من وٌقلل معاً، والروح العقل تمجٌد على ٌقوم ،

 والوجود الواقع وٌرد. المطلقة أوالحقٌقة النهابٌة، الحقٌقة هو وأنه المعرفة أساس هو العقل

 وٌعمل المادة، فً ال العقل فً الواقع، دون الفكر فً تنحصر المعرفة أن لٌقرر أفكار؛ إلى

أعلى مثل وفق  idea مباحث من كثٌراً  المثالٌة وتقترب. الذهن فً نموذجٌة فكرة أو 

 واألخبلق الدٌن فً عملٌة مثالٌة لتولّد والجمال، والخٌر الحق: الربٌسة الثبلثة الفلسفة

  .والجمال

 

 ٌد على ولدت وقد. الفكرة أو الصورة اإلؼرٌقٌة فً وٌعنً المثال، من مشتقٌ  اسم والمثالٌة

ر]أفبلطون ] Plato األفكار أو المثل فً نظرٌته قدم حٌن  ideas الصور أو  forms 

الكلٌات لمشكلة كحل  universals  حقٌقً، وجود لها لٌس الحسٌة الجزبٌات أن ومفادها ،

المثل أو نماذجها أي النوعٌة صورها وإنما  ideas ًالحقٌقً، الوجود ذات ه 

 هً األفكار، عالم فً وثابتة خالدة حقابق ٌقابلها زابفة ظبلل إال ماهً فالمحسوسات

معاً  والوجود المعرفة مبادئ: المثل .  

 

ر]دٌكارت فلسفة فً المثالٌة وظهرت ] Descartes ًاألنطولوجً برهانه ف 

 العقل خارج المكان فً األشٌاء وجود أن مقرراً  موجود، أنا إذن أفكر أنا: «الكوجٌتو»

الذات وجود عدا الوجود أشكال كافة فً تشّكك إشكالٌة مثالٌة فكانت فٌه، مشكوك وجود . 
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ر] لٌبنتز وبرز ] Leibniz المونادات» نظرٌة فً البلمادٌة بمعنى المثالٌة لٌستخدم ؛ » 

monad والكون الحقٌقة ومبادئ الحقٌقٌة الفردٌة الجواهر ؛ . 

 

 المعرفة بمبحث الخاص الجزء أصبح حتى الحٌن، ذلك منذ انتشاراً  تزداد المثالٌة وأخذت

ر] بركلً فلسفتً فً ] Berkeley ر] وهٌوم ] Hume ٌمكن وهنا. لها التقلٌدي التعبٌر 

الذاتٌة المثالٌة المثالٌة؛ من نوعٌن بٌن التمٌٌز  subjective idealism  والمثالٌة ،

 ذاتها، فً األشٌاء ٌدرك ال العقل أن األولى ومفاد .objective idealism الموضوعٌة

 الموضوعً العالم منح ترفض إذ األشٌاء؛ هذه عن ظواهر أو تصورات أو امتثاالت بل

 هذه وتنتهً اإلدراك، فً وسابله وعن اإلدراكً اإلنسان نشاط عن مستقل وجود أي

ر] َكاْنت دعاتها أبرز من وكان األنانة، نزعة إلى المتزمتة المثالٌة ] Kant ًوبركل 

ر]وفٌخته وهٌوم ] Fichte ر] وماخ ] Mach. هً المثالٌة لهذه الحدٌثة والصور 

ر] الذرابعٌة ] instrumentalism الجدٌدة والوضعٌة  neo-positivism والوجودٌة 

ر] ] existentialism ر] والظواهرٌة ] phenomenology. الموضوعٌة المثالٌة أما 

 الحسٌة، الجزبٌات على العقلٌة األفكار أو للكلٌات الحقٌقً الوجود أولوٌة منحت فقد

 موضوعً وعً هو بل الشخصً، اإلنسانً العقل لٌس للوجود األول المصدر أن وأقّرت

 دعاتها أبرز من أفبلطون وكان. «الكلً العقل» أو «المطلق الروح» إنه آخر، عالم من

ر] وهٌؽل القدٌم، العصر فً ] Hegel وتتمثل. عشر التاسع القرن فً ممثلٌها أهم من 

الجدٌدة التومابٌة فً المعاصرة الفلسفة فً المثالٌة هذه  neo-Thomism   والشخصانٌة 

ر] ] personalism ر] والحٌوٌة ] vitalism. مع تمتزج ما ؼالباً  المثالٌة وهذه 

ر] البلهوت ] theology للدٌن خاصاً  فلسفٌاً  أساساً  وتقٌم ، .  

 

 المفّكرٌن على كبٌر تؤثٌر ألفكاره كان وقد الذاتٌة، للمثالٌة الحقٌقً المإسس بركلً وٌعدّ 

 فتجعل الفكر، إلى الوجود ترد مثالٌة «مٌتافٌزٌقا» خلق استطاع فقد بعده، من والفبلسفة

 هو وما «مدَرك» هو ما بٌن التمٌٌز أساس على تقوم وهً الوجود، هو اإلدراك

 أي عقول؛ فقط ٌوجد بل ومادٌة، روحٌة: الموجودات من نوعان ٌوجد فبل ،«مدِرك»

 ـــ اإلرادة وأفعال االمتثال فموضوعات واإلرادة، االمتثال فً طبٌعتها تقوم مفكرة، كابنات

نشاطها نتاج هً بل العقول، خارج لها قوام ال ـــ األفكار وهً . 
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 أو ذاته فً الشًء وجود وربط بركلً، فخالؾ خاص، نوع من مثالٌة إلى َكاْنت ودعا

النومن» أو المعقول » nomen المثالٌة هً للوعً؛ قبلٌة أشكال عن المثالٌة بالفكرة 

) transcendental idealism المتعالٌة  للداللة المدرسٌة الفلسفة فً استخدم مصطلح

 المكان بؤن تقول ،(بالتفكٌر الخاصة المقوالت جمٌع على ترتفع التً المفاهٌم على

 مضمون العقل ٌدرك وبفضلها العقل، فً موجودة قبلٌة إطارات والمقوالت والزمان

 لئلدراك مشتركة حصٌلة فهً السواء، على عقلٌة حسٌة عنده المعرفة ألن التجربة؛

 ٌمكن فبل  حسٌاً؛ إدراكه ٌمكن ماال أو ،«المٌتافٌزٌقا» موضوعات أما وللتفكٌر، الحسً

 على مقتصرة معرفتنا ألن» والظنون؛ التخمٌنات طرٌق عن إال بمعرفته االدعاء

 العالم معرفة إمكانٌة َكاْنت ٌنكر  وبهذا ،«ذاتها فً األشٌاء معرفة نستطٌع وال الظواهر،

البشري الفكر طرٌق عن الماورابً أو الؽٌبً .  

 

 الزمان) العٌان صور فقط لٌس أنه فوجد فٌخته، فلسفة فً الذاتً المثالً االتجاه هذا وساد

 إنتاج من هً نفسها الموضوعٌة إن بل العقل، خلق من هً الذهن ومقوالت ،(والمكان

الشعور  َكاْنت مثالٌة إلى أضاؾ لذلك العقل؛  consciousness المطلق باألنا فقال  ،  

absolute ego البلمتناهً األنا أو بذاته المستقل  infinite. 

 

ر] شٌلنػ ظهر ثم ] Schelling  من التخفٌؾ وأراد واحد، آن فً وفٌخته َكاْنت تلمٌذ ،

بالروح فقال فٌخته، عند المفرطة الذاتٌة  spirit-geist  مطلقاً  انصهاراً  هناك أن وزعم ،

 عن إحداهما فصل ٌمكن وال والمادة، الروح بٌن أو والطبٌعة؛ اإلنسان بٌن كاملة وحدة أو

 تصبح وبهذا اإلنسان، فً مقرها إلى تعود ثم الطبٌعة، فً نفسها تؽاٌر فالروح األخرى؛

ر] اسبٌنوزا على شٌلنػ اعتمد. أٌضاً  الطبٌعة فً نفسها تعرؾ على قادرة ] Spinoza 

 اإلنسان، فٌها بما ّكبلً  الطبٌعة وحدة أي: الوجود بوحدة القابلٌن من فكان فلسفته، بلورة فً

 شٌلنػ شرح وقد. موجود هو ما كلٌة هً والطبٌعة الطبٌعة؛ خارج شًء ٌوجد فبل

1780) «المثالٌة نظام: »كتابه فً هذه تصوراته ). 
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المطلقة المثالٌة رابد ـ هٌؽل عبقرٌة وتكمن   absolute idealism المثالٌة ومإسس 

 التجرٌدٌة العقبلنٌة تجاوز فً ـ عشر التاسع القرن فً األلمانٌة dialectical الجدلٌة

 موفقة تركٌبة إلى والتوصل شٌلنػ؛ نمط على الرومانسً والحدس َكاْنت، منوال على

 فلسفة بلورة إلى صلتو فقد االضداد، بٌن ٌوحد الذي[ ر] الجدل منهج طرٌق عن بٌنهما

المادة على سابقاً  الوعً تعدّ  مثالٌة فؤقام علٌه، سابقة فلسفة لكل ختام بمنزلة تعد جدٌدة . 

 

 أو العقل بالروح وٌقصد وللروح، للطبٌعة الكلً الحقٌقً المبدأ هو الفكر أن هٌؽل وجد

 واقع كل بها ٌتحلى التً المعقولة المنطقٌة الصفات جملة على ٌدل فالكون البشري، الفكر

 الباطنً االتجاه هً والروح العضوٌة، الكابنات فً الواقع تجلً هً والطبٌعة حقٌقً،

 فً إال نفسها تدرك أن تستطٌع ال والروح روحً، الحقٌقة جوهر إن. الواقع هذا لنشاط

 المادة: »هٌؽل قال كما أو المادة وجود علة هو وهذا موضوعً، مادي بعنصر عبلقتها

ى مظهر  موجود هو ما أن وعنده والوجود، الفكر بٌن بالهوٌة هٌؽل وٌقر. «الروح به تتبدَّ

 نفسه الوقت فً هو الفكر علم هو الذي المنطق فإن ولهذا فكراً؛ بوصفه إال ٌوجد ال فإنه

الوجود علم . 

 

 ٌكون أن ٌنبؽً فٌما إال ٌبحث ال الذي الفكر أن فٌرى االجتماع، بعلم المثالٌة هٌؽل وٌربط

 وجهة سوى تإلؾ ال االعتبار بهذا الواجب أخبلق أن وذلك الصحٌح، الفلسفً بالفكر لٌس

 إمكان تصور إلى عبثاً  وتسعى المجردة، الفرد كلٌة تتناول إنها تجاوزها، ٌجب دنٌا نظر

 كلٌة هً( مشخصة) كلٌة إلى والوصول( المجردة) الكلٌة تلك تجاوز من فبلبد تحققها،

 الفاعل ٌنتمً الذي الراهن المجتمع تشمل أي والدولة، والجماعة األسرة تشمل( اجتماعٌة)

أجزابه من جزءاً  وٌكون ضمنه، وٌعٌش إلٌه، األخبلقً . 

 

 األلمانٌة المثالٌة الفلسفة مفكري ٌد على ـ معصومٌته وربما ـ ذروته الؽربً العقل بلػ وقد

 بصفته المسٌحً الؽٌبً البلهوتً العقل محل وحل وهٌؽل، وشٌلنػ وفٌخته َكاْنت وخاصة

 علمنة إال هً ما األلمانٌة المثالٌة الفلسفة إن بعضهم قال ولذلك للبشرٌة، األعلى المرشد
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 الفلسفة حلت النحو هذا وعلى المطاؾ، نهاٌة فً المسٌحً للدٌن أي: اللوثري لئلصبلح

العشرٌن القرن حتى  تؤثٌرها امتد كما األوربً، الفكر على وسٌطرت الدٌن، محل . 

 

برادلً هربرت فرنسٌس األلمانٌة المثالٌة ٌمثل كان إنكلترا ففً  (Bradley  (1846-

 وتوماس الفكر، نطاق ٌجاوز مطلق وجود افتراض علٌنا ٌنبؽً بؤنه صرح الذي 1924

ؼرٌن هٌل  (Green  (1836- 1924  المثالٌة بٌن بالربط خصوصاً  اهتم الذي ،

بوزانكٌت وبرنارد الحرة، السٌاسٌة واألفكار المثالٌة وبٌن[ ر] والنصرانٌة  

(Bosanquet  (1848-1923 ر] وماكـتؽارت ، ] McTaggart. ًإٌـطالٌا وف 

ر] كروتشه بندٌتو الهٌؽلٌة المثـالٌة اعتنـق ] Croce جنتٌله وجـٌوفانً ،  ( Giovanni 

Gentile  (1875-1944. ًرنوفٌٌه شـارل المثـالٌة أنصار من كان فرنسـا وف  

(Renouvier  (1815-1903 الشـلٌٌه وجول ،  (Lachelier (1832- 1918 ، 

1856-1907)هامبلن وأوكتاؾ ) Octave Hamelin. 

 

ٌوسؾ شكري عدنان  
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 الثنائية

 

  

 

 كثنابٌة للكون، المفسرة المبادئ بازدواجٌة تقول فلسفٌة نظرٌة Dualism الثنابٌة

 متساوٌٌن، جوهرٌن أو مبدأٌن والروحً المادي الجوهرٌن تعد فهً. وتعاقبها األضداد

 إلى وٌلجؤ الواحدٌة، عكس على وذلك اآلخر، فً أحدهما ٌنحل ال ومستقلٌن، متناقضٌن

 الوعً بٌن الثنابً، الفصل وٌفضً والمثالٌة، المادٌة بٌن التوفٌق محاولة فً الثنابٌة

 ودٌكارت أفبلطون لفلسفة البارزة المبلمح من والثنابٌة المثالٌة، إلى النهاٌة فً والمادة،

الجسمً النفسً التوازي لنظرٌة الفلسفً األساس تشكل وهً وَكْنت،  Psycho-

Physical Parallelism فونت ٌمثلها الذي  Wunt ورٌبوت Ribot وؼٌرهم. 

 

 الوجود انقسام على بالمطلق متناقضٌن مبدأٌن إلى العالم أصل ترد التً الثنابٌة هذه وتقوم

 وحالة. التصوري الذهنً والوجود المادي الوجود: متماٌزٌن كٌانٌن إلى مٌتافٌزٌقٌاً 

 ذاته، الوجود أساس فً تكمن بل للوجود، عارضة أو طاربة حالة لٌست هذه االنقسام

 الذي الوجود، عالمً بٌن التام واالستقبلل. وجوداً  الوجود طالما له مبلزمة دابمة كحالة

 والمتضادة به الخاصة صفاته ٌمتلك عالم أو كٌان كل أن إلى ٌشٌر بالثنابٌة، القول ٌفرضه

 المحدثة للفٌثاؼورٌة الدٌنٌة التصورات فً مثبلً  بوضوح هذا وٌتجلى اآلخر، الكٌان مع

 األشٌاء وعلة مستقبلً، روحٌاً  وجوهراً  للعالم وحٌداً  مبدأً  اإلله صورت إذ والمادة، اإلله بٌن

 السلبً، المنفعل «البلوجود» وتعنً المباشر، النقٌض تمثل التً بالمادة مقارنة وصفاتها،

 جوهرٌن من ابتبلؾ باعتبارها البشرٌة الحٌاة عن المسٌحٌة الدٌنٌة العقٌدة تصورات وفً

وجسمً روحً متناقضٌن . 

 

اإلسبلم وفبلسفة الثنابٌة  
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 قول ٌكن ولم المشابٌة، الفلسفة طرٌق عن اإلسبلمٌٌن الفبلسفة مذاهب فً الثنابٌة دخلت

ر]الفٌض لمذهب إثباتاً  إال األولى العلة جانب إلى متوسطة بعلة الصفا إخوان ] 

Emanation ًالدٌنٌة التصورات كبقٌة اإلسبلم، عكس إذ. المحدث األفبلطون 

 إلى بالنسبة هللا بها ٌتمتع التً المفارقة فً ٌتمثل أنطولوجٌاً  ثنابٌاً  تصوراً  التوحٌدٌة،

 القدرة ٌمثل حٌث له، وخالق العالم أصل هللا وبؤن هلل، مخلوقاً  األخٌر هذا باعتبار اإلنسان،

 عالم» إلى القسمة أي والمتناهً، المحدود المخلوق العالم مقابل فً البلمحدودة المطلقة

 فً العقل شؤن من أعلت اإلسبلمٌة الفلسفة أن ومع. «عٌانً حسً عالم»و «علوي إلهً

 بالعالم ـ كخالق ـ هللا بعبلقة تتعلق التً التصورات وجملة وصفاتها اإللهٌة الذات مناقشة

 واضحة الوجودٌة الثنابٌة مازالت الفلسفٌة النظرٌات تلك قلب وفً أنه، إال المخلوق،

 فبلسفة أول الكندي طرح وقد. محض عدم من العالم خلق مصادرة من وتنطلق المعالم،

 بٌن والعبلقة ،«المادي العالم»و «الهٌولى» حول الفلسفٌة المفاهٌم من مجموعة اإلسبلم

س إذ وؼٌرها، «الكثٌر»و «الواحد» ومفهومً والعالم اإلله  مطلقة، ثنابٌة خبللها من كرَّ

 وعالم عقلً إلهً عالم بٌن التعارض لتؤكٌد مثبلً  «البلنهاٌة»و «النهاٌة» مفهوم فاستخدم

 على وٌإكد والبلكمال، والتبدل الفساد صفات اإلله عن ٌنزع بٌنما وهو. حسً مادي

والتناهً والتبدل الكثرة صفات متوازٍ  نحوٍ  وعلى الحسً بالعالم ٌلحق نجده األزلً، . 

 

 الموجود بمفهوم أخذ وإن العامة، حدودها فً الثنابٌة تلك عن «الفارابً» ٌخرج ولم

 واجب» أو األول الموجود عن تفٌض التً العشرة العقول ٌُسّمً إذ الفٌضً، األول

 والعدم والصورة المادة من مجردة أنها صفاتها ومن ،«المفارقة األشٌاء»بـ «الوجود

 األجسام»بـ ٌسمٌها والتً( األرضٌة) الحسٌة األشٌاء بٌنما المتناقضات، تحوي وال والفساد

 بٌن واضحاً  تناقضاً  ٌفٌد وهذا والكثرة، والفساد «الجسمٌة»و التؽٌر محل فهً «الهٌوالنٌة

ٌن بٌن أو الموجودات، من متماٌزٌن عالمٌن  تجانسً، وجود أي بٌنهما ٌنتفً للوجود حدَّ

ثنابٌة طبٌعة ذات وكلها( بدن-عقل( )جسم-روح) التصورات من جملة ٌطال تناقضاً  . 

 

والمنطق الفلسفة فً الثنابٌة  
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 ذات التصورات من عدداً  العالم وحقٌقة الوجود لمسابل تناولها فً الفلسفات بعض طرحت

 الثنابً، الفكر لهذا مثالً نموذج عن أفبلطون عند «المثل نظرٌة» وعبَّرت ثنابٌة، طبٌعة

ةً  برسمها وذلك  وأقام. ذاته والمثال المثال موضوع بٌن أو والفكر، الشًء بٌن مطلقة هوَّ

 «البلحقٌقً»و المثال أي «الحقٌقً» األساسٌان ركناه إثنٌنً فكر دعابم أفبلطون

 ٌعكس ومرآة ظلّ  ألنه موجوداً  كونه من بالرؼم البلٌقٌن، ٌمثل الذي الحسً الموضوع

لرده سبٌل ال تناقض عن ٌفصح طبعاً  وهذا المثال، ذلك . 

 

 فً معٌناً  وجوداً  تجاوزها، أرسطو محاولة من بالرؼم األفبلطونٌة الثنابٌة واحتلت

 توجد كانت وإن التً( الصورة-المادة) الوجود قطبً عبر األرسطٌة الفلسفٌة المنظومة

 برفض أرسطو منطق مع تماشٌاً  وذلك متوحدة، ؼٌر لكنها األشٌاء فً واقعً نحوٍ  على

ٌِّن تمثل «الهٌولى» أو فالمادة المتناقضات، التقاء  حٌن فً الوجودي، واإلمكان البلُمَتَع

ٌِّن الصورة تمثل الفعلً والوجود الُمَتَع . 

 

 بوصفها» المادة فصل الذي دٌكارت فً متمثِّبلً  الحدٌث، الفكر إلى الثنابٌة هذه وامتدت

رة الجواهر» بٌن وقابل ،«عقبلً  بوصفه» الفكر عن «امتدادا ة الجواهر»و «المفكِّ  «الممتدَّ

 منهما كل   مستقلٌن الوجود على قادرٌن جوهرٌن ٌمثِّبلن أنهما باعتبار والمادة، النفوس أو

اآلخر عن . 

 

 «الزرادشتٌة» كإقرار أخبلقٌة، ثنابٌة طبٌعة من العالم إلى نظرات التارٌخ عبر ظهر كما

تٌن بوجود تٌن قوَّ  ومثل والظلمة، النور والموت، الحٌاة والشر، الخٌر: العالم فً متضادَّ

 عن مستقلة فاعلٌة القوتٌن من ولكل   ،«أهرمن» الشر وإله «ٌزدان» الخٌر إله أو قوة

 بٌن محتدماً  صراعاً  إال اإلنسان حٌاة وما شراً، أو خٌراً  ٌكون أن إما فالفعل األخرى،

اآلخر على أحدهما بانتصار تنتهً القوتٌن هاتٌن . 
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 وؼٌر أبٌض ٌكون أن ٌمكن ال فالثلج التناقض، قانون فً المنطق فً الثنابٌة وتظهر

 الكٌنونة فعل تتضمن ال التً الحملٌة والقضٌة. اإلثنٌنٌة بقانون ٌسمى ما وهذا معاً، أبٌض

 بخبلؾ ،«قابم عمر،» الثنابٌة بالقضٌة ُتعرؾ والمحمول الموضوع تجمع التً الرابطة أو

 القسمة أما. «ثبلثٌة» قضٌة «قابم هو عمر» معها الرابطة أو فعلها ٌذكر التً القضٌة

 فرعٌتٌن فبتٌن إلى فبة أٌة فصل أو تقسٌم فمعناها المنطق فً Dichotomy الثنابٌة

 وكابنات حٌة كابنات: إلى مثبلً  الكابنات تقسٌم ،(اآلخر منهما كل ٌستبعد أي) متناقضتٌن

حٌة ؼٌر . 

 

إلٌاس سوسان  
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ايتُجٌٝ) املجٍٛ ) 

 

  

 

ايتُجٌٝ) املجٍٛ ) (representation) assimilation  عكًٞ َٚوًو فٖين ٌْاط ٖٛ ،

ٌٝٓ ناإلؿكاى ايقٖٔ يف ا٭ًٝا٤ تِٜٛل ب٘ ٜتِ  َٔ ٜٓتر َٚا إؿكانٗا، بػ١ٝ ٚاؿهِ، ٚايتؼ

 اييت ايعك١ًٝ بايعٛاٖل ْـعٛٙ مما عاؿ٠ ٜتأيـ ايٓؿى يف سا١ًُ ُٛك َٔ ايٌٓاط ٖقا

 ٜطًل ايؿًوؿ١ ٚيف. ٚايٛدـا١ْٝ ا٫ْؿعاي١ٝ ايعٛاٖل عٔ ؽتًـ ٚاييت املعلؾ١، بٗا ؼٌِ

 سٍِٛ إَا ٚايتُجٌ. أٚايتِٛكات ايتُج٬ت اهِ ايقٖٔ ؾاع١ًٝ َٔ ايٓاػ١ ايِٛك تًو ع٢ً

 متجٌ ؾٓكٍٛ فٖين، عكًٞ ؾعٌ يهٌ املٌؼّ املُٕٔٛ إؿكاى ٚإَا ايقٖٔ، يف اي٤ٌٞ ُٛك٠

 ايِٛك٠ ٖٛ ايتُجٌ نإ ٚإفا ْٚٛع٘، َاٖٝت٘ تِٛك املجًح ٚمتجٌ ٚؽًٝ٘، تِٛكٙ أٟ اي٤ٌٞ

 يف اي٤ٌٞ سٔٛك إىل ٌٜري ٚايتُجٌٝ ايتُجٌ َٔ ن٬  ؾإٕ ايتِٜٛل ع٢ً ايكـك٠ ٖٛ ٚايتُجٌٝ

 ايعكٌ أٚ ايقٖٔ ٧ٌُٜٓ ايتُج٬ت فُٛع َٚٔ اي٤ٌٞ، َكاّ املتُج١ً ايِٛك٠ ٚقٝاّ ايقٖٔ،

 أهاهٝني عِٓلٜٔ ع٢ً ٌٜتٌُ ٚايتُجٌٝ. ٚايعٛاٖل ا٭ًٝا٤ ع٢ً أسهاَ٘ ٜٚبين َعاكؾ٘،

ـَكى، أٚ املعلٚف اي٤ٌٞ ٖٛ ٚاملُجٌِّ ايعاكف ايٌؼّ ٖٛ ؾاملُجٌِّ ٚاملُجٌَّ، املُجٌِّ: ُٖا  ُٖٚا امل

 ٜٚكّٛ اي٤ٌٞ ٜطابل ايقٟ ايتُجٌ) املجاٍ ٜٓتر ايعِٓلٜٔ ٖقٜٔ ادتُاع َٚٔ َت٬مَإ،

كط يٝبٓتن فٖب ٖقا َجٌ ٚإىل ،(َكاَ٘ ] Leibniz يًُْٛاؿ ايتُج١ًٝٝ ايطبٝع١ أٚٓض عٓـَا  

monad ٘ٚآض غري متجًٝ٘ نإ ٚإٕ َهاْ٘، تٓٛب ٚأْٗا بهاًَ٘، ايعامل متجٌٝ ع٢ً ٚقـكت 

 أمت تهٕٛ ب٘ املتٌِ يًذوِ ايتُج١ًٝٝ املْٛاؿ قـك٠ ٚإٔ مبذًُ٘، ايعامل تؿٌِٝ يف َٚبِٗ

َٚتُٝن٠ ٚآش١ ايقات١ٝ متج٬تٗا تهٕٛ عٓـَا ايهٕٛ متجٌ عٓـٙ ايٓؿى إٔ نُا ٚأٚٓض، .  
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ايتُجًٝٞ ٚاإلؿكاى  representative perception يف تتهٕٛ اييت ايِٛك إؿكاى ٜعين 

 ٚٚدٛؿ ايٛاقع يف املُجٌَّ اي٤ٌٞ ٚدٛؿ تؿرتض ٖٚٞ اـاكدٞ، ايعامل َٛٓٛعات ٚمتجٌ ايعكٌ

 ٖقا إٔ ٜعين يًتُجٌٝ قاب٬  أٚ ممج٬  يٝى ٦ًٝا  إٔ ؾا٫ؾرتاض ايقٖٔ، يف( ُٛك٠) متجً٘

 ْٚعل١ٜ بٛٓٛغ تتعاكض ايتُجًٝٞ اإلؿكاى ْٚعل١ٜ. َعلؾت٘ ٚتوتشٌٝ َٛدٛؿ غري اي٤ٌٞ

كط ؿٜهاكت عٓـ ٜعلف عُا دٛاْبٗا بعض يف ٚؽتًـ املباًل، اإلؿكاى ] Descartes  

ايتُج١ًٝٝ ا٭ؾهاك بٓعل١ٜ  theory of representative ideas ٫ميهٔ أْ٘ َٚؿاؿٖا 

 َعتُـا  ٜهٕٛ إٔ ٚإَا عكًٞ إَا ٤ًٞ ٖٛ إؿكان٘ ٜتِ َٚا َباًل٠، املاؿ١ٜ املٛٓٛعات إؿكاى

 ايعكٌ، يف متج٬تٗا أسـخ بتعبري أٚ ايعكٌ، يف اي٤ٌٞ َجاٍ أٟ ،(اؿى َعطٝات) ايعكٌ ع٢ً

 ا٭هاي ناْت ايٓعل١ٜ ٖٚقٙ هلا، ٌَاب١ٗ يٝوت يهٓٗا ا٭ًٝا٤ عٔ ْا١٦ً ؿٜهاكت بٓعل ٖٚٞ

كط املجاي١ٝ َٓ٘ اهتُـت ايقٟ ] Idealism ايتؿهري َٔ دعًت ٚاييت َباؿ٥ٗا، املطًك١ 

 يوإ ع٢ً ٚكؿ نُا ايؿًوؿ١ ٚأُبشت أٚايتِٛكات، ايتُج٬ت بتًو تؿهري فلؿ ايؿًوؿٞ

كٜٓٛؾٝٝ٘ ِٜؿٗا ٚاييت ايتُج٬ت، تًو تلتٝب ْعاّ ٖٞ اؾـٜـ٠ املجاي١ٝ أِْاك أسـ  

Charles Renouvier (1815-1903) ،ه٣ٛ يٝوت عٓـٙ ؾا٭ًٝا٤ باملك٫ٛت 

 ؼـؿ إٓاؾات أٚ ع٬قات مج١ً ٜتُٔٔ َتُجٌ ٖٛ َٚا املعلؾ١، عٓاُل أْٗا ٜعتكـ اَتجا٫ت

 أَا ؾٓإ، ؿٕٚ َٔ ؾٔ ٫ٜٚٛدـ عامل ؿٕٚ َٔ عًِ ٜٛدـ ؾ٬ إيٝٓا، بايٓوب١ ؿا٥ُا  املٛٓٛعات

١ًٔ) َـِكن١ ٚفات َتُجٌ َٛٓٛع َٔ  املت١ُٓٔ عٓاُلٙ إ٫ ٖٛ ؾُا ايتُجٌ  ٚأهاي ،(َتُج

 املعلؾ١ تعـ ؾًِ ايعا١َ، ع٬قاتٗا يف إيٝٗا َٓعٛكا  ا٫َتجاٍ َعطٝات ؼًٌٝ اإلْوإ َعاكف

ؾشوب عٓٗا يـٜٓا ايقٟ ا٫َتجاٍ ع٢ً تكّٛ َا بكـك بقاتٗا، با٭ًٝا٤ َعلؾ١ .   

ٖا٬َٕ أٚنتاف ٜٚعٓلف  Octave Hamelin (1856-1907) ٌٝعح» نتاب٘ يف املج 

 إسـ٣ يف املٌؼّ اؿوٞ اي٤ٌٞ إؿكاز ع٢ً ايكـك٠ بأْ٘ «يًتُجٌٝ ايل٥ٝو١ٝ ايعٓاُل يف
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ـٓ ايعكٌ، َك٫ٛت  َلنب املٛٓٛع، ْكٝض املٛٓٛع،: ايج٬خ َلاسًٗا يف اإلٓاؾ١ َكٛي١ ٚتع

 ايق١ٖٝٓ ايلابط١ بني ايتٔاٜـ ساي١ ٚإؿكاى َٛٓٛعات، َٔ َجً٘ مت َا سكٝك١ املٛٓٛع،

 ٖا٬َٕ ٚيهٔ اؿا١ًُ،( سكٝك١ ميجٌ ايقٖٔ بٗا ٜكّٛ تلنٝب١ٝ ع٬ق١ يف ايؿعًٞ ٚاملُٕٔٛ

 ْؿو٘ ٖٛ املُٕٔٛ ٭ٕ ٚاسـا ؛ ٦ًٝا  ٚاملُٕٔٛ ايلابط١ بني املٌرتى ايتٔاٜـ ٖقا َٔ هعٌ

 اإلٓاؾ١ َكٛي١ أٚ كابط١ قُتٗا ع٢ً ترتبع اييت ايع١ٝٓٝ املتناٜـ٠ ايلٚابط ٖقٙ َٚٔ كابط١،

 ٜلؿ نُا ايٛدٛؿ، عٓاُل أْٗا ع٢ً املك٫ٛت أٚ ايتُج٬ت إىل ٜٚٓعل ايعامل، ْعاّ ٜتأيـ

ايؿهل ٌْاط ٖٞ ٚاييت ٚسـٙ ا٫َتجاٍ قٛاْني ٌْاط إىل ايٛاقع .  

 

كط هبٓول عٓـ ايتُجٌٝ أَا ] Spencer ٖٛ ؾٝ٘ ِٜـ ٚايتبأٜ ايتؿٌِٝ ُٛك َٔ ُٛك٠ 

 ا٭ًٝا٤ َٚٔ ٚايتُاٜن، اي٬ػاْى إىل ٚايٛسـ٠ ايتذاْى َٔ ٚايتشٍٛ ايتطٛك سا٫ت

كط٫٫ْـ عٓـ. تعكٝـا  ٚا٭ًـ املؼتًؿ١ ايؿلؿ١ٜ ا٭ًٝا٤ إىل ا٭ٚي١ٝ تطٛك َلاسٌ يف املتٌاب١ٗ ] 

Lalande ٕٛبلؿٖا إ٫ تؿٓول ٫ املؼتًؿ١ ا٭ًٝا٤ إٕ: ايكا٥ٌ املبـأ ٖٛ «ايتُجٌٝ» َبـأ ٜه 

 بني ايتُاثٌ َٔ ْٛعا  وكل ٚايتٛسٝـ ايتُجٌٝ أؿا٠ بُٛؿ٘ ٚايعكٌ ،«ايٛسـ٠» َٔ ٓلب إىل

 ع٢ً ٜعٌُ ٚأػريا  َعكٛي١، ؾٝذعًٗا ثا١ْٝ د١ٗ َٔ ٚا٭ًٝا٤ ايقٖٔ ٚبني د١ٗ، َٔ ا٭ًٝا٤

 أنجل ٚتِبض ٚاهل١ٜٛ ايتٌاب٘ مٛ َطٓلؿ تكـّ علن١ ا٭فٖإ بني ايتُاثٌ ؼكٝل

 َعٗلا  ٫٫ْـ َٓ٘ هعٌ ايقٟ يًعكٌ ىٔع ايبٌلٟ ٚايٌٓاط ايتكـّ ؾُذل٣ َعكٛي١ٝ،

 ٚمتاٜن اهتك٬ٍ َٔ ايعامل يف مما ٜكًٌ إٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ نٌ ًإٔ َٚٔ ،(ايتُجٌٝ) ؿلن١

ٌٓ يهٞ ا٭ؾلاؿ بني ٜباعـ ؾلؿٟ ا٭ؾلاؿ بني ايتٛسـ ثِ َٚٔ ٚايتشلك ايتُاثٌ قًُٗا و .  

 

إيٝاي هٛهإ  
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 المجاعة

 

  

 

المجاعة شبح مازال  starvation وما جوعاً، ٌموتون الذٌن البشر من المبلٌٌن حٌاة ٌهدد 

 ارتفاعاً  ٌشهد النسبً أو المطلق شكله فً الجوع من ٌعانون الذٌن األشخاص عدد ٌزال

 تطور من الرؼم وعلى مواجهتها، فً تبذل التً العالمٌة الجهود من الرؼم على مستمراً 

 حلول مع النصؾ إلى الجابعٌن عدد تخفٌض أن ومع العالمً، الصعٌد على الؽذاء إنتاج

 ومإتمر 1996 عام لؤلؼذٌة العالمً القمة مإتمر أهداؾ من أساسٌاً  هدفاً  ٌعدّ  2015 عام

ٌّة قّمة 2000 عام األلف .  

 

 1997 عام شخص ملٌون 791 من التؽذٌة سوءَ  ٌعانون الذٌن األشخاص عدد ارتفع لقد

 ٌعادل ما أي النامٌة البلدان فً ملٌون 815 منهم ،2002 عام شخص ملٌون 852 إلى

 وتسعة% 3.3 قرابة أي انتقالٌة، بمرحلة تمر التً البلدان فً ملٌون 28و% 95.6

 فً الجوعى عدد ارتفع كما ، فقط% 1 نحو من أقل أي الصناعٌة؛ البلدان فً مبلٌٌن

 الماضً، القرن تسعٌنٌات من الثانً النصؾ فً سنوٌاً  مبلٌٌن أربعة بمعدل النامٌة البلدان

 حٌن فً الدول، هذه سكان من% 35 إلى دولة 28 فً األؼذٌة ناقصً نسبة ووصلت

 هاٌٌتً فً. 2002 -2000 الفترة فً بلدان عشرة فً السكان من% 40 من أكثر بلؽت

 من كل وفً ،%73 إرٌترٌا وفً السكان، من% 47 األؼذٌة ناقصً نسبة بلؽت مثبلً 

46 و% 78 وإثٌوبٌا بوروندي %.  

 

 األساسٌة؛ الؽذابٌة احتٌاجاته تلبٌة عن عاجز أشخاص سبعة كل من واحداً  فإن والٌوم

 الخامسة سن دون طفل مبلٌٌن عشرة من أكثر أن كما ونشٌطة، صحٌة حٌاة لٌعٌش

 من أكثر البلدان هذه فً سنوٌاً  وٌولد التؽذٌة، سوء بسبب النامٌة البلدان فً سنوٌاً  ٌموتون

الوزن ناقصً طفل ملٌون عشرٌن .  
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 عن النظر فبؽض للمجاعة، المباشرة وؼٌر المباشرة التكالٌؾ فً االستمرار ٌعنً كله هذا

 إلى تصل لها الطبٌة التكلفة فإن سنوٌاً  المجاعة تحصدها التً البشر من الكبٌرة األعداد

 المباشرة ؼٌر تكلفتها تصل الدوالرات من الملٌارات مبات وإلى سنوٌاً، دوالر ملٌار 35

 العمل عن التؽٌب أو العجز أو المبكرة الوفاة بسبب والدخل اإلنتاجٌة فقدان فً تظهر التً

والمهنٌة التعلٌمٌة الفرص قلة أو .   

 

رٌن المفكرٌن فإن للمجاعة المؤساوي الواقع هذا إزاء  فً مختلفة مذاهب ذهبوا قد والمنظِّ

 بحسب نظرهم وجهات واختلفت آراإهم، تعددت بحٌث وراءها، الكامنة األسباب تفسٌر

ومشاربهم مآربهم اختبلؾ .  

 

 العالم فً الجوعى عدد وزٌادة المجاعة انتشار فً األساسً السبب أن عدّ  هإالء من فرٌق

 على المضبوط، وؼٌر المرتفع السكانً التزاٌد إلى ٌعود( النامٌة البلدان فً خاصة)

 البشر أن وبما. الؽذابٌة والموارد البشر أعداد نمو بٌن متكافا ؼٌر سباقاً  ثمة أن اعتبار

 التزاٌد فإن حسابٌة، متوالٌة وفق الموارد تتزاٌد فٌما هندسٌة متوالٌة وفق ٌتزاٌدون

 الؽذابٌة؛ الفجوة اتساع إلى ثم ومن الؽذاء، على الطلب زٌادة إلى سٌإدي للسكان الملحوظ

 فإن ولذلك السكان، أعداد فً الحاصل الكمً التطور ٌواكب لن الزراعً اإلنتاج نمو ألن

 البشرٌة تحققه مما الرؼم على موجودة تبقى سوؾ التؽذٌة نقص ومشكبلت المجاعة خطر

تكنولوجً»و علمً تقدم من ».  

 

 البلدان تلك معظم وألن المتخلفة؛ البلدان فً الخصوص وجه على تتركز المجاعة وألن

 فً تبلزماً  ثمة أن االتجاه هذا أصحاب زعم فقد السكانً نموها معدالت بارتفاع تتسم

 علٌه وبناءً  السكانً، واالكتظاظ المجاعة بٌن حتى أو السكانً والنمو المجاعة بٌن الوقوع

 السكان نمو مشكلة على القضاء فً تكمن المجاعة محاربة إن القول إلى ٌخلصون

 بخّفة تتسم التً الببلد كل تكون أن الضروري ؼٌر من أنه إلى االنتباه دون واكتظاظهم؛
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 جٌداً  فٌها التؽذٌة مستوى ٌكون التً الببلد عادة هً المزروعة لؤلرض بالنسبة سكانٌة

الصحراء جنوب إفرٌقٌا فً الحال هً كما) معظمهم أو الناس لكل ).  

 

 أمل بارقة ألي فرصة ٌدعوا لم االتجاه هذا أصحاب فإن التفسٌر فً النهج هذا مع انطبلقاً 

 مإسسة عن صدر تقرٌر ففً السكانً، النمو معدالت انخفضت إذا إال البشرٌة لمستقبل

 العالم، فً السكان عدد ارتفاع خطورة على ٌنبه ما 1950 عام Rockefeller روكفلر

 تعود أن إلى المعٌشة وسابل على المتزاٌد الناس ضؽط إلى سٌإدي آجبلً  أو عاجبلً  إن»

 المجاعة طرٌق عن أم العام، الهزال طرٌق عن سواء جدٌد من فتستقر الموت، قوى

نٌلسون رٌتشارد ٌجد السٌاق هذا وفً ،«واألوببة  R.Nelson - المصٌدة نظرٌة صاحب 

 للتذبذب المتخلؾ النظام تدفع التً هً المتخلفة البلدان فً السكانٌة الزٌادة أن» - السكانٌة

 بالعبلقة ٌتمثل تحلٌلً مبدأ على تصوراته نٌلسون بنى وقد ،«الركود مستوى حول دابما

 تتحسن مرتفعاً  الدخل فٌها ٌكون التً المناطق ففً السكان، وعدد الدخل زٌادة بٌن

 وٌنخفض الموالٌد، معدل فٌرتفع للسكان، الصحً الوضع وٌتحسن المعٌشة، مستوٌات

 ألن توازنه، على ٌحافظ المجتمع أن إال السكانً؛ النمو معدل وٌرتفع الوفٌات، معدل

 التً المناطق فً أما التوازن، حالة وتعٌد الدخل، من الفابض تمتص الجدٌدة السكان أعداد

 منخفضة الصحٌة والمستوٌات المعٌشة، مستوٌات فتكون متخلفاً؛ االقتصاد فٌها ٌكون

 حد إلى الفردي الدخل وٌصل أقل، والموالٌد منخفضة الخصوبة معدالت وتكون أٌضاً،

 .الكفاؾ

 

 أسس على منها جزء ُبنً التً المجاعة، لمشكلة المتداولة التفسٌرات أن المبلحظ ومن

 موضوعً اعتبار أي الدولٌة االقتصادٌة األوضاع تولً ال مازالت المالتوسٌة النظرٌة

 محتوماً  قدراً  لٌس وهو السكان، عدد زٌادة إلى حقٌقته فً ٌعود ال المجاعة فانتشار ٌذكر،

 اإلنصاؾ وعدم والظلم لبلستؽبلل طبٌعٌة نتٌجة هو بل فٌها، ٌنتشر التً البلدان به منٌت

 سكان ٌإلؾ حٌن ففً العالمً، الصعٌد على اإلنتاج ووسابل لئلنتاج العادل ؼٌر والتوزٌع

 العالمً، اإلنتاج من% 20 سوى ٌستهلكون ال فإنهم العالم سكان من% 80 النامٌة البلدان

العالم سكان من% 20 سوى تضم ال التً المتقدمة الدول فً% 80 ٌُستهلك فٌما .  

 



 
77 

 

 المزٌد إنتاج ٌتم الؽذاء إنتاج من وبدالً  جابع وعالم متخم عالم بٌن اتساعاً  تزداد الهوة إن

 من وبدالً  منه، الفابض من المبلٌٌن تحرم للؽذاء العادل التوزٌع من وبدالً  السبلح، من

األسعار تدهور لمنع بساطة بكل فابضه من التخلص ٌتم السوق فً عرضه .  

 

 هذا أصحاب رأي حسب - ٌعود العالم فً المجاعة مركز بكونها النامٌة البلدان انفراد إن

 إلى أّدت إنها حٌث من العالمً المستوى على الحاصلة االستؽبلل عبلقات إلى - االتجاه

 األولٌة المواد إنتاج فً التخصص على بإجبارها البلدان لهذه القومً اإلنتاج بنٌان تشوٌه

 ونهب استؽبلل لعملٌات موضوعاً  لٌصبح العالمٌة؛ الرأسمالٌة السوق فً اقتصادها ودمج

بارٌلوتشً مإسسة تقرٌر انتهى فقد المتقدمة، الرأسمالٌة المراكز قبل من  Bariloche 

 تلوث الطاقة، الؽذاء، مشكلة) الٌوم العالم ٌواجهها التً المشكبلت أن إلى باألرجنتٌن

 ألنها حتمٌة، طبٌعة ذات ولٌست وسٌاسٌة اجتماعٌة طبٌعة ذات مشكبلت هً…(  البٌبة،

 بٌن الواحد البلد وداخل ببعضها، مقارنة الببلد بٌن للقوة المتكافا ؼٌر التوزٌع على تقوم

 ٌتم ال المشكبلت هذه مواجهة وأن واالستبلب، القهر هً والنتٌجة له، المكونة القوى

 اإلنتاج فٌه ٌكون ال جدٌد مجتمع إلى بالسعً إنما السكان، عدد تقلٌل أو التنمٌة بإٌقاؾ

 للفرد، واالجتماعٌة األساسٌة باالحتٌاجات إنما البذخً، واالستهبلك الربح بقصد محدداً 

 السٌاسٌة االجتماعٌة األنظمة فً جذرٌة تؽٌٌرات إحداث طرٌق عن إال ذلك ٌحدث ولن

 إنما تذلل؛ ال طبٌعٌة عقبات على ٌتوقؾ ال البشرٌة مصٌر أن التقرٌر وٌجد العالم، فً

 القٌم تؽٌٌر أن ذلك ٌسٌراً، لٌس هذا أن مع تعدٌلها، للبشر ٌمكن اجتماعٌة عوامل على

 هو المهمة هذه تنفٌذ فإن ذلك من الرؼم وعلى الطبٌعٌة، الحدود تؽٌٌر من بكثٌر أصعب

للبشرٌة أفضل مستقبل إلى للوصول الوحٌد الطرٌق . 

 

 كبٌر حد إلى ُتهِمل العالمً المستوى على المجاعة لمشكلة العامة التفسٌرات أن ؼٌر

 مستوٌات اختبلؾ على الدول بها تمر التً واالجتماعٌة االقتصادٌة التؽٌرات من مجموعة

 الزراعً اإلنتاج فً تقلص المثال سبٌل على ذلك ومن واالقتصادي، االجتماعً تطورها

 البلدان، من كثٌر فً الزراعٌة العادات وجمود المستخدمة الزراعة أسالٌب تخلؾ بسبب

بالزراعة ٌعملون سكانها ؼالبٌة أن مع .  

 



 
78 

 

 تحت الصناعة بوهم الزراعة عن االستعاضة باتجاه البلدان هذه سعً ظاهرة تنتشر كما

 استهلكت أن بعد المسلك هذا فً النامٌة الدول أؼلب أخفق وقد الصناعٌة، التنمٌة دعوى

 وهجر الزراعٌة، األرض مساحة فتقلصت طابل، دون ؼنٌة وموارد  كبٌرة طاقات

 مدربة ؼٌر عمالة إلى وتحّولوا المصانع، فً العمل عن بحثاً  المدٌنة إلى الرٌؾ الزراع

األرض إنتاجٌة فً أّثر مما الصناعة مجال فً . 

 

 السوق من الؽذابٌة المواد استٌراد على النامٌة الدول اعتماد من مزٌد أٌضاً  وٌبلحظ

 وبما. أسعارها ارتفاع عند علٌها الحصول صعوبة ٌعنً الذي األمر العالمٌة؛ الرأسمالٌة

 فإنها محدود؛ نحو على إال الؽذابٌة االحتٌاطٌات نظام تستعمل ال النامٌة الدول ؼالبٌة أن

 بلدان فً المجاعة أسباب أحد كان) الؽذابً، النقص أزمات فً للوقوع عرضة ستكون

المحدودة الؽذاء احتٌاطٌات تدنً 2002 عام الجنوبٌة إفرٌقٌا ).  

 

 الفلكً والنمو النامٌة الدول تعانٌها التً المستمرة المالً العجز مظاهر ذلك إلى وٌضاؾ

 المفرطة االستدانة فً تؽرق فإنها العجز؛ تسد ولكً الخارجٌة، دٌونها فً ٌحدث الذي

وارداتها ضؽط على مقدرتها لعدم .  

 

 ما حقٌقة ٌخفً ال للمجاعة الحقٌقٌة األسباب عن النظر وجهات اختبلؾ فإن العموم على

 إن ولذلك اإلنسان، ٌصنعها التً الكوارث استمرار مع فابدة ذا ٌكون ولن موجود، هو

 هو مما حاالً  بؤحسن ٌكون لن( اآلمال كل رؼم) والمختصٌن الخبراء رأي حسب المستقبل

 عندما المتحدة األمم فً العالمً الؽذاء برنامج ربٌس لسان على جاء ما هذا. الٌوم علٌه

 العالم مستوى على اإلنسانٌة األزمات تفاقم حٌث من المقبلة بالفترة تشاإمه عن أعرب

 مبات أن إلى أشار حٌن العالمٌة والزراعة األؼذٌة لمنظمة تقرٌر فً جاء ما وهذا النامً،

 وهذا ،2030 عام حلول مع مزمنةً  مجاعةً  سٌعانون النامٌة الدول فً البشر من المبلٌٌن

 واألمراض المجاعات انخفاض معدالت أن تبٌن حٌن الدولٌة اإلحصاءات تإّكده ما

 كما الماضً، القرن من التسعٌنٌات عقد فً% 5 تتجاوز لم التؽذٌة سوء عن الناجمة

 التسعٌنٌات بداٌة فً سنوٌاً  عملٌة 18 من طاربة ؼذابٌة إلمدادات الحاجة معدالت ارتفعت
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 البلدان إفقار عوامل وجود استمرار فإن كله لذلك. الثالثة األلفٌة بداٌة مع عملٌة 33 إلى

 بفعل واتساعاً  عمقاً  ٌزداد الذي) تخلفها إنتاج  وإعادة مواردها استنزاؾ وعوامل النامٌة

العالم فً المجاعات وجود باستمرار الكفٌل هو( الواحد القطب ونظام العولمة . 

 

شاهٌن عزت  
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 المجتمع

 

  

 

المجتمع مفهوم ٌعدّ   society على االجتماع، علم دراسات فً ؼموضاً  المفاهٌم أكثر من 

 ؼٌر من والباحثٌن الدارسٌن بٌن تداوله صٌػ وفً العام، المعنى فً وضوحه من الرؼم

 االجتماع علم دراسات فً ودالالت معانً من المفهوم علٌه ٌنطوي ما أن ذلك المختصٌن،

 االجتماع علم فً الباحثٌن أن عن فضبلً  له، الشابع المعنى على بالضرورة ٌنطبق ال

 له، برإٌتهم ترتبط مختلفة بمعانً األحٌان من كثٌر فً التعبٌر ٌستخدمون أنفسهم

لتعبٌر البلتٌنً االستخدام أن كما بٌنهم، تمٌز التً والعلمٌة الثقافٌة وبالخلفٌات  society 

أو باإلنكلٌزٌة  Société العربٌة، اللؽة فً كثٌراً  تستخدم ال معان على ٌنطوي بالفرنسٌة 

الجمعٌة أو  الشركة أو المإسسة معنى ٌحمل عندما وخاصة . 

 

 التً واألبعاد المضامٌن فً التعبٌر علٌها ٌنطوي التً المعانً فً التباٌن ٌظهر ما وؼالباً 

 مع بالضرورة ٌتوافق ال المجتمع عن القانونً ٌتصوره ما أن ذلك له، المستخدم ٌضمرها

 بتصورات ولكن ذاته، التعبٌر ٌستخدم منهم فكل االجتماع، عالم أو النفس عالم ٌتصوره ما

متنوعة ومضامٌن مختلفة . 

 

 اتفاق بٌنهما ٌربط أكثر أو شخصٌن بٌن تآلؾ كل هو المجتمع القانونٌة، النظر وجهة فمن

 بٌن متبادلة مسإولٌات علٌه وتترتب معلناً، أو مضمراً  ٌكون وقد كتابً، أو شفوي عقد أو

 للداللة األجنبٌة باللؽات المجتمع تعبٌر ٌستخدم أن ٌمكن ولهذا فٌه، المشتركة األطراؾ

 التعبٌر ٌستخدم وعندما قلٌبلً، أفرادها عدد كان إذا حتى والشركات، المإسسات على

 وارتباطها المعنٌة، األطراؾ بٌن المتبادلة االلتزامات إلى بسرعة القانونً تفكٌر ٌنصرؾ

بٌنها التآلؾ بؤشكال . 
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 السلوك فً المإثرة والقٌم والتقالٌد العادات من مجموعة المجتمع فٌرى النفس عالم أما

 ممارسة إلى وتحفزه بالفرد، المحٌطة البٌبة عناصر من أساسٌاً  عنصراً  وتعدّ  اإلنسانً،

 وفق والمجتمع وطباعهم، وسماتهم األفراد خصابص باختبلؾ تختلؾ سلوكٌة استجابات

 وبما مماته، حتى والدته منذ الفرد تكوٌن فً تسهم التً العوامل مجموعة هو التصور هذا

 فإن التوابم، حاالت فً حتى تتطابق ال مختلفة اجتماعٌة لشروط ضعونٌخ األفراد أن

 االجتماعٌة العوامل مجموعة بها ٌراد التً التنشبة بموضوع كثٌراً  ٌهتمون النفس علماء

الفرد تكوٌن فً المإثرة . 

 

 التً والمعانً بالدالالت معنٌاً  نفسه ٌجد الذي االجتماع علم فً الباحث عند األمر وٌختلؾ

 االقتصاد وعالم النفس عالم ٌضمرها التً وبتلك للمجتمع، تصوره فً القانونً ٌضمرها

 من أي لرإٌة بالضرورة مطابقة لٌست رإٌته أن مع وؼٌرهم، الدٌن وعالم والسٌاسً

 من تنتظم التً األشكال إلى الحال فً ٌذهب االجتماعً الباحث تفكٌر أن ذلك هإالء،

 إلٌها، ٌنتمون التً البشرٌة المجموعات ضمن بعضاً، بعضهم مع الناس عبلقات خبللها

 والتقالٌد العادات فً األشكال هذه تظهر ما وؼالباً  األوسع، البشرٌة المجموعات وبٌن

 العبلقات منظومة وفً تنشبتهم، فً وتإثر األفراد، بٌن القانونٌة العبلقات تنظم التً والقٌم

بٌنهم السابدة والسٌاسٌة واالقتصادٌة التجارٌة . 

 

 فً وتتباعد وجوه، فً تتقارب المجتمع لمفهوم عّدة بتعرٌفات االجتماع علم أدبٌات وتحفل

 حاجاتهم سدّ  إلى وتهدؾ األفراد، بٌن تقوم التً االجتماعٌة العبلقات نسٌج فهو أخرى،

 ٌرمً وأهدافاً  طموحات إنسان لكل أن ذلك والبعٌدة، القرٌبة وأهدافهم طموحاتهم وتحقٌق

 حتى وتلبٌتها، تحقٌقها على ٌساعده ما منه القرٌبة الجماعات فً وٌجد تحقٌقها، إلى

 التطابق كان وكلما إلٌها، ٌنتمون الذٌن األفراد أهداؾ ذاتها هً الجماعات أهداؾ أصبحت

 قوة أكثر الجماعة كانت كلما كبٌراً  لها المكونٌن األفراد وأهداؾ الجماعة أهداؾ بٌن

 عدٌدة مجموعات الؽالب فً تإلفه الذي األكبر المجتمع على ذاته األمر وٌنطبق وترابطاً،

 األفراد وأهداؾ أهدافها تحقٌق من تتمكن ال الواحدة الجماعة أن ؼٌر الجماعات، من

 كما والتعاون، التفاعل أساس على التواصل من عال مستوى تحقٌق دون من لها المكونٌن
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 وتوفٌر الجماعة حاجات تلبٌة فً ٌسهم األخرى الجماعات مع والتفاعل االتصال أن

وطموحاتها آمالها وتحقٌق مطالبها . 

 

ٌُعّرؾ  فٌها تسود محددة، جؽرافٌة بقعة تسكن األفراد من مجموعة بؤنه أٌضاً  المجتمع و

 التً المشتركة واألهداؾ االجتماعٌة والروابط والقٌم والمفاهٌم المبادئ من مجموعة

 والدٌن والتارٌخ اللؽة فً خصوصٌاتها من والمستمدة الجماعات، من ؼٌرها من تمٌزها

 من مجموعة على أٌضاً  ٌنطوي التعرٌؾ هذا أن ؼٌر المشترك، بالمصٌر والشعور

 عوامل من عامبلً  ٌكون أن الٌمكن إلٌها المشار األبعاد من بعد أي أن منها المبلحظات،

 أخرى عدٌدة عوامل إلى إضافة األخرى، العوامل مع بترابطه إال االجتماعً التكوٌن

 إلى التقلٌدي المجتمع فً الواحدة العشٌرة أبناء انتماء من الرؼم فعلى حصرها، ٌصعب

 وقد شتى، بقاع فً وٌتوّزعون واحد، مكان فً ٌستقرون ال أنهم ؼٌر واحد، مجتمع

 فً وأحاسٌسهم مشاعرهم وحدة من الرؼم على مختلفة لؽات الواحدة العقٌدة أبناء ٌتحّدث

األحٌان من كثٌر . 

 

 االختبلؾ أن ذلك االجتماع، علم فً الباحثٌن عند حتى أٌضاً  التعقٌد شدٌدة المشكلة وتبدو

 االختبلؾ مضمونه فً ٌحمل وموضوعه، العلم لمفهوم المطروحة التصورات فً الواسع

آرون رٌمون دعا الذي األمر نفسه، المجتمع لمفهوم عمقاً  األكثر  Raymond Aron ، 

 تكاد التً المسؤلة إن القول إلى شهرة، المعاصرٌن االجتماع علماء أكثر من واحد وهو

 العلم، هذا موضوع تحدٌد صعوبة هً االجتماع علماء بشؤنها اتفق التً الوحٌدة تكون

 التصورات فً هً ما بقدر االجتماع علم فً لٌست المشكلة أن على ٌدل ما ذلك وفً

المجتمع لمفهوم المطروحة . 

 

 لصراع فهمه أساسه على وٌبنً الماركسً، االجتماع عالم ٌتصوره الذي المجتمع إن

 اللٌبرالً االجتماع عالم ٌتصوره الذي ذاته المجتمع هو لٌس االجتماعً والتؽٌر الطبقات

 أن كما أخرى، مدارس فً أو البنٌوٌة، المدرسة فً أو الوظٌفً، التحلٌل مدرسة فً
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 المدارس فً علٌه هو ما مع ٌتطابق ال المدارس هذه من مدرسة أي فً المجتمع مفهوم

المدارس هذه بٌن عدٌدة عناصر تشابهت وإن المتبقٌة، . 

 

 مكوناته أساس على للمجتمع تصوراته الماركسً التحلٌل فٌه ٌقٌم الذي الوقت ففً

 والرأسمالٌة اإلقطاعٌة الطبقٌة للتشكٌبلت تبعاً  المجتمعات بٌن التمٌٌز وٌتم الطبقٌة،

ر] دوركهاٌم ٌؤخذ واالشتراكٌة، ] Durkheim الترابط أساس على المجتمع بدراسة 

 القابمة تلك وبٌن اآللً، التماسك على القابمة المجتمعات بٌن فٌمٌز لمكوناته، العضوي

 الذي األساس التماسك أو االجتماعً التعاضد فً نظرٌته وتعد العضوي، التماسك على

ر] ڤٌبر ماكس ٌنظر كما االجتماعٌة، الظواهر دراسة علٌه بنى ] M.Weber إلى 

 أشكال أساسها على وتبنى األفراد، بٌن التفاعل أوجه تحدد قٌم منظومة بوصفه المجتمع

 تالكوت أما الهادؾ، السلوك وهو الفاعلون، ٌمارسه الذي المعنى ذي اإلنسانً السلوك

ر]بارسونز ] T.Parsons (  خبلل من المجتمع فٌرى( المعاصر األمرٌكً االجتماع عالم

 والشخصٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة الثقافٌة المنظومات فٌها تتكامل التً للبنٌة مفهومه

االجتماعً الفعل علٌها ٌبنى التً األسس مجموعها فً ُتكّون والتً وظٌفً، نسق فً . 

 

 نتابج «المجتمع» تعبٌر علٌها ٌنطوي التً المعانً فً االختبلؾ على تترتب ما وؼالباً 

 والتقالٌد العادات إلى الفكر ٌنصرؾ حٌن ففً االجتماعٌة، القضاٌا فهم بكٌفٌة تتصل

 ٌنصرؾ االجتماعٌٌن، الباحثٌن من طابفة لدى «التخلؾ» تعبٌر ورود عند االجتماعٌة

 أٌضاً  الفكر ٌنصرؾ وقد المعٌشة، مستوى وانخفاض الفقر إلى أخرى طابفة لدى الذهن

 الذي األمر ثالث، فرٌق لدى االجتماعً التنظٌم مكونات بٌن التوافق عدم مظاهر إلى

 معظم بل فحسب، المجتمع تعبٌر علٌها ٌنطوي ال التً والدالالت المعانً تعدد ٌفسر

ما نحو على به المرتبطة المفاهٌم . 

 

 فً خصابصه تلمس ٌمكن دقٌقاً، تحدٌداً  المفهوم تحدٌد إمكان بؽٌاب ٌتعلق وفٌما

 «المجتمع» فـ بالتوصٌؾ، تحدٌده إلى ٌصار ما ؼالباً . المتنوعة اإلنسانٌة المجتمعات

 أو العربً، المجتمع ٌقال كؤن تحدده، بصفة ألحق إذا إال للتعٌٌن قابل ؼٌر العام بمعناه
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 الذهن ٌنصرؾ وعندما ذلك، ؼٌر أو الرٌفً أو الحضري، المجتمع أو اإلسبلمً، المجتمع

 من تمٌزه التً الخصابص من مجموعة إلى ٌنصرؾ فإنه المجتمعات، هذه من واحد إلى

آخر لمجتمع ممٌزة تكون أن ٌمكن التً الخصابص كل ٌستبعد الذي الوقت فً ؼٌره، . 

 

 أو ثقافٌة أسس على بٌنها التمٌٌز ٌمكن التً المتعددة، المجتمعات من مجتمع كل إن

 ٌمكن والتً فحسب، بمكوناته ؼٌره من ٌتمٌز ال اقتصادٌة، أو إثنٌة، أو دٌنٌة أو اجتماعٌة

 هذه فٌه تنتظم الذي بالشكل ؼٌره من ٌتمٌز إنما الخصوصٌة، مظاهر من مظهراً  تكون أن

 األفراد على المترتبة والواجبات الحقوق وطبٌعة التفاعل، أشكال تحدد والتً المكونات،

 المجتمع فً األسرة عن تختلؾ ال الرٌفً المجتمع فً فاألسرة العام، التنظٌم سٌاق فً

 فً إنما ،(األحٌان من كثٌر فً تتشابه قد والتً) فقط مكوناتها حٌث من الصناعً،

 وبٌن واإلناث، الذكور وبٌن واألبناء، اآلباء بٌن التفاعل أوجه تحدد التً العبلقات منظومة

 عن الرٌفٌة األسرة تختلؾ وبذلك وؼٌرها، والزوجة، الزوج وبٌن والصؽار، الكبار

 الرٌفً، المجتمع عن الحضري المجتمع اختبلؾ على األمر وٌنطبق الحضرٌة، األسرة

وؼٌره الؽربً، المجتمع عن العربً المجتمع الحال وكذلك . 

 

مصطفى طبلل  
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ـ الحضارة) المجدالنية ) 

 

  

 

المادلٌن موقع من اسمها أخذت حضارة Magdalenien المجدالنٌة  La 

Madeleine ًالدوردون منطقة ف  Dordogne ًمنذ اكتشفه الذي فرنسا جنوبً ف 

الرتٌه إدوار الفرنسٌٌن الباحثٌن من كل تقرٌباً  عشر التاسع القرن منتصؾ  É.Lartet 

بروي وهنري  H.Breuil  من األخٌر القسم إلى العابدة المتمٌزة بفنونها واشتهرت ،

 فً خاصة األوربٌة القارة من الؽربً القسم فً انتشرت. األعلى القدٌم الحجري العصر

 هً تطورٌة مراحل بثبلث المجدالنٌون مر. م.ق سنة آالؾ 10 -16 بٌن الواقعة الحقبة

 من األخٌر القسم فً باردٌن ومناخ بٌبة فً وعاشوا فالحدٌثة، فالوسطى القدٌمة المرحلة

ڤـٌرم الجلٌدي العصر  Würm أشادوا أنهم كما الصخرٌة، والمبلجا المؽاور فً وسكنوا 

 الموقع وأهمها مواقعهم، معظم علٌها دلت التً الطلق الهواء فً األكواخ أنواع مختلؾ

بانسوفن الشهٌر  Pincevent ًذات كوخ مبة من أكثر عن فٌه ُكشؾ حٌث فرنسا؛ شمال 

 األفراد كثٌرة أسراً  ضمت أمتار، سبعة قطرها تجاوز كبٌرة بٌوت بعضها دابرٌة، أشكال

 من األندر هً باكرة سكنٌة منشآت منها جعل مما المواقد من العدٌد على أٌضاً  واحتوت

 خاصة الصوانٌة األدوات أنواع مختلؾ المجدالنٌون صنع. الٌوم حتى العالم فً نوعها

 والمبلعق والمخارز كاإلبر العظمٌة واألدوات واألزامٌل والمخارز والمقاشط النصال

 المواقع مختلؾ من أتت التً اآلثار من وؼٌرها والصنانٌر والخطاطٌؾ والعصً

أوت لوجٌري مثل المجدالنٌة،  Laugerie Haute ًونوٌڤٌد فرنسا جنوبً ف  

Neuwied ًألمانٌا ف . 

 

 البرٌة الحٌوانات اصطادوا كما ، البرٌة والنباتات الثمار جمع من المجدالنٌون عاش

 األكبر اإلنجاز أن إال. السلمون سمك وخاصة واألسماك والبٌزون الرنة رأسها وعلى

 ُنفذت والتً منقولة، أم ثابتة كانت سواء أنواعها بكل الفنون مجال فً كان للمجدالنٌٌن

 الحٌوانٌة التماثٌل أنواع مختلؾ العصر هذا فً ُصّنعت فقد. التلوٌن أو الحفر أو بالنحت
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 ٌُعرؾ أصبح ما المتمٌزة فنونهم ومن. العاج أو العظم أو الطٌن أو الحجر من والبشرٌة،

المثقوبة بالعصً  perforated batons ًمتنوعة، هندسٌة زخارؾ تحمل الت 

 على انتشرت التً القطع آالؾ  على منها العاج،عثر أو الوعل قرون من والمصنعة

 العمٌق الحز طرٌق عن ُنّفذت التً الفنون وهناك. سٌبٌرٌا إلى إسبانٌا من واسعة مساحات

 والؽزال والثور كالحصان الحٌوانات، أنواع مختلؾ وجسدت المكشوفة، الصخور فً

كوا وادي فً ظهرت التً واألسماك  Coa خطر من أنقذ الذي البرتؽال؛ شرقً شمال 

 اإلبداع إن. النادر العالمً التراث قابمة على وسجل المنطقة، فً سد بناء إثر التخرٌب

الجدارٌة الفنون فً هو للمجدالنٌٌن األهم الفنً  Parietal Art ًجدران على ُنّفذت الت 

البٌرٌنٌه منطقة فً المجدالنٌون -كلٌاً  أو جزبٌاً  -سكنها التً المؽاور  Pyrénées خاصة 

السكو كهؾ مثل فرنسا فً  Lascaux ًألتامٌرا وكهؾ فرنسا ف  Altamira ًمنطقة ف 

 رسوم عن وؼٌرهما الكهفٌن هذٌن فً كشؾ إذ إسبانٌا، فً Cantabria الكانتابرٌا

 ؼامضة مٌثولوجٌة دالالت ذات وإشارات وهندسٌة وإنسانٌة حٌوانٌة أشكاالً  حملت جدارٌة

 بعضهم ٌعدها التً المجدالنً العصر كهوؾ فً معقدة دٌنٌة شعابر ممارسة إلى تشٌر

 آراء وتختلؾ دقٌقة، لدراسات تخضع الزالت الفنون هذه. التارٌخ فً األولى المعابد

 وٌعتقد لذاتها، فنٌة ممارسات مجرد فٌها ٌرى من فهناك ووظٌفتها، دوافعها حول الباحثٌن

 معانً إلى ترمز أنها ؼٌرهم وٌظن والصٌد، السحر بطقوس مرتبطة أنها آخرون

 عمٌقة ودالالت أبعاد ذات متطورة فنون فإنها ٌكن مهما. ذلك ؼٌر أو والجنس الخصوبة

والروحً االجتماعً التطور من عالٌة درجة إلى وصولهم على وتدل نفذوها، الذٌن لدى .  

 

 وبدأ مهم، مناخً تحول حصل سنة آالؾ 10 نحو منذ األخٌر، الجلٌدي العصر نهاٌة فً

 أوربا فً برداً  األكثر المرتفعات إلى الرنة حٌوان ورحل الدؾء إلى ٌمٌل الطقس

 «الذهبً العصر» مثلت التً الرابعة المجدالنٌة الحضارة انتهاء ذلك رافق الشمالٌة،

المٌزولٌت) الوسٌط الحجري العصر دخلت التً األوربٌة التارٌخ قبل ما لمجتمعات  

Mesolithic) المجدالنٌة سابقتها من وؼنى إبداعاً  أقل جدٌدة مرحلة ٌمثل الذي .  

 

محٌسن سلطان  

 



 
87 

 

الديني المجمع  

 

  

 

الكنسً المجمع  synod- council مجالسها تعقد المسٌحٌة، الكنٌسة فً تشرٌعٌة هٌبة 

 لنشؤة مبلزم أمر المجامع وعقد. الفتاوى وإصدار القرارات لسنِّ  والحٌن الحٌن بٌن

 م50 سنة لهم اجتماع أول عقدوا حٌنما حٌاتهم فً نظامه والشٌوخ الرسل رسم الكنٌسة،

. ر] مجمعٌة رسالة أول عندبذ وكتبوا ،«الرسول ٌعقوب» األسقؾ برباسة أورشلٌم فً

 ونسجاً . الكنسٌة للمجامع األول المثال بذلك فكان ،([29-6 ، 15) الرسل أعمال سفر

 وجامعٌتها، الكنٌسة شمولٌة عن تعبٌراً  الكنٌسة فً المجامع عقد توالى المنوال، هذا على

 األضالٌل من معتقداتها وصون إٌمانها، وتوضٌح المسٌحٌة العقٌدة تحدٌد وبهدؾ

وتشوهها بها، لتنحرؾ إلٌها؛ تنساب كانت التً والهرطقات .   

 

مسكونٌة مجامع إما والمجامع  ecumenical councils (  نسبة مسكونٌة عالمٌة أي

محلٌة مجامع أو ورإسابها، كلها الكنٌسة أساقفة اجتماع وهً ،(المسكونة األرض إلى  

local councils ًؼالباً  وٌسمى البطرٌركٌات، أو األبرشٌات أساقفة اجتماع وه 

ر] الكاثولٌكً المذهب حسب - المسكونً المجمع وٌعقد .synods بالسٌنودس ] 

Roman Catholicism- العالم أساقفة جمٌع إلى البابا ٌوجهها دعوة على بناء 

 المحلً المجمع أما. ملزمة وقراراته عنه، ٌنوب من أو شخصٌاً  هو وٌرأسه الكاثولٌكً،

 الكنابس، لحاجة وفقاً  دورٌاً  فٌلتبم األبرشٌة، أو البطرٌركٌة سٌنودس وهو اإلقلٌمً أو

 األبرشٌة المجامع تحظى أن ٌجب كما البطرٌركٌة، الكنٌسة أساقفة مجمع بموافقة وٌعقد

 الكرسً موافقة بعد إال تقرٌرٌة، صفة السٌنودس لهذا ولٌس. األبرشٌة مطران بموافقة

ٌُنظر. الرسولً  الكنٌسة فً العلٌا السلطة أنها على للمجامع الكنسٌة القوانٌن إلى و

 ٌدعو التً المسكونٌة المجامع وتعد. منها انتقاص ودون البابا سلطة مع التام باالنسجام

المسٌحٌة واآلداب بالعقٌدة ٌتعلق فٌما والسٌما الخطؤ، عن معصومة وٌقّرها البابا إلٌها .  
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 من الكنابس ممثلو وشهدها األولى، القرون فً مرات عدة المسكونٌة المجامع عقدت وقد

 الفحص تستلزم ؼرٌبة دٌنٌة مذاهب ظهور لعقدها الربٌسً السبب وكان األقطار، جمٌع

 الكنٌسة حسب - المسكونٌة المجامع عدد وبلػ. مبتدعٌها وشؤن بشؤنها قرارات وإصدار

 الفاتٌكان مجمع حتى 325 سنة نٌقٌة مجمع من ابتداء مجمعاً  وعشرٌن واحداً  - الكاثولٌكٌة

 تعقدها - والتزال - الكنابس وكانت. فكثٌرة والمحلٌة اإلقلٌمٌة المجامع وأما. 1965 سنة

 بعض فً النظر أو العقابد، بعض رفض أو معٌنة، عقابد إلقرار الخاص حٌزها فً

المحلٌة الشإون .  

 

 التً األولى السبعة المسكونٌة المجامع بقرارت إال ٌعترفون ال المسٌحٌٌن معظم أن بٌد

 بٌن الدٌنً االنشقاق قبل عقدت التً المجامع أي ؛787 سنة الثانً نٌقٌة مجمع آخرها كان

ر] الشرقٌة األرثوذكسٌة الكنٌسة حسب وأهمها. الؽربٌة والكنٌسة الشرقٌة الكنٌسة ] 

Eastern Orthodox وفٌهما ؛(381) األول والقسطنطٌنٌة ،(325 سنة) نٌقٌة مجمع 

 المسٌحٌة والمذاهب الفرق جمٌع حولها تلتقً التً للمسٌحٌة الربٌسٌة العقابد تقررت

 ،(341) وأفسس ،(بذلك التثلٌث عقٌدة واستكمال القدس الروح وألوهٌة المسٌح ألوهٌة)

 الحقابق وعددت المقدس، بالثالوث اإلٌمان مضامٌن حّددت ولقد ؛(451) وخلقٌدونٌة

 القداس فً ٌتلى ٌزال ال الذي اإلٌمان قانون فً وردت كما المسٌحٌة للعقٌدة األساسٌة

 المجامع أهم من 1672 سنة  عقد الذي األورشلٌمً المجمع ٌعدّ  كما. واالحتفاالت

 الشرقٌة، الرسولٌة الجامعة الكنٌسة إٌمان اعتراؾ فٌه صدر حٌث الشرقٌة، األرثوذكسٌة

1723 سنة المقدس الروسً المجمع وكذلك . 

 

ر] البروتستنتٌة الكنٌسة فً أما ] Protestantism شؤن المإتمرات أو للمجامع ٌكن فلم 

 الدٌنً اإلصبلح عهد فً الؽربٌة بالكنٌسة عصفت التً الدٌنٌة األزمات زمن فً إال كبٌر

ر] ] reformation سباٌر مجمع فكان ،  Speyer ( 1529 -1526) والثانً األول

 ومجمع العبارة، حرٌة اإلصبلح دعاة ومنح اإلصبلح، بقانون اعترافاً  أصدر الذي

 ثم والبروتستنت، الكاثولٌك بٌن الخبلفات لتسوٌة 1530 سنة Augsburg أوؼسبورغ

ڤستفالٌا وصلح( 1555) أوؼسبورغ صلح  (Westphalia (1648  محلٌة ومجامع ،
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وٌستمنستر كمجمع أخرى  Westminster (1643) اإلنكلٌزٌة، الكنٌسة إلصبلح 

دورت ومجمع  Dort (1618-19) ،بارمن ومجمع الهولندي  Barmen (1934) 

 .األلمانً

 

 الشرقٌة األرثوذكسٌة الكنٌسة من كل بها اعترؾ التً السبعة المسكونٌة المجامع أما

فهً الؽربٌة والكاثولٌكٌة : 

 

األول نٌقٌة مجمع  First Council of Nicaea: تارٌخ فً مسكونً مجمع أول 

 لدرء م325 سنة( حالٌاً  تركٌا شرقً شمال بٌثٌنٌا فً) نٌقٌة مدٌنة فً ُعقدَ . وأهّمه الكنٌسة

 وقد. المسٌح بطبٌعة المتعلقة[ ر] اآلرٌوسٌة البدعة بسبب الكنٌسة وحدة هدد الذي الخطر

الكبٌر قسطنطٌن اإلمبراطور إلٌهِ  دعا  Constantine VI أنحاء مختلؾ من األساقفة 

 كانوا 1800 أصل من أسقفاً  318 المجمع هذا فً اشترك وقد. الؽرب من وقلٌل الشرق

 فٌه واتخذت نفسه، االمبراطور وحضره. آنذاك االمبراطورٌة أنحاء فً موجودٌن

 المجمع أصدر  فقد. الكنابس تتبعها التزال التً للمسٌحٌة األساس وضعت خطٌرة قرارات

النٌقاوي اإلٌمان قانون  Nicene Creed القوٌم إٌمانها ٌحدد قانوناً  الكنٌسة قبلته الذي 

 المجمع اختار كما. «الجوهر فً لآلب مساوٍ » التعبٌر مستعمبلً  المسٌح؛ ألوهٌة بشؤن

 الرسابل من عداها ما وألؽى السابقة، قراراته مع تتعارض ال التً المقدسة الكتب

 الفصح لعٌد التالً األحد فً الفصح عٌد موعد المجمع حدد ذلك إلى إضافة واألناجٌل،

 روما أسقؾ سلطة تماثل الشرقٌة الكنٌسة على سلطة اإلسكندرٌة ألسقؾ وأعطى. الٌهودي

ر] البطرٌركٌات نشوء إلى أدى مما روما؛ كنٌسة على البطرٌركٌة ].  

 

األول القسطنطٌنٌة مجمع  First Constantinpole Council:  ًالمجامع ثان 

األول ثٌودوسٌوس الشرق امبراطور من بدعوة م 381 سنة عقد المسكونٌة،  

Theodosius I. مجمع تعلٌم صحة مإكدٌن بدع عدة فٌه أدانوا أسقفاً  150 حضره وقد 

 التً المقدونٌة البدعة وحرموا اآلرٌوسٌة، للمناظرات حداً  ووضعوا ،(325) األول نٌقٌة

 من الثالث األقنوم وهو إله، القدس روح أن مإكدٌن  القدس الروح ألوهة فً تشك كانت
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 موقؾ توضح والتً الحوارٌٌن والرسل الكنٌسة تعالٌم على االتفاق وتم. المقدس الثالوث

 فً المستخدم اإلٌمان قانون صٌؽة بتبنً وقاموا وتؤكٌدها، المسٌح السٌد بشؤن الكنٌسة

 مولود إله، من إله المسٌح السٌد أن: اآلتٌة اإلٌمانٌة الحقابق لتؤكٌد فلسطٌن قٌصرٌة كنٌسة

 المجمع هذا أصدر  وقد. الجوهر فً لآلب مساوٍ  مخلوق، ؼٌر( أزلً) دهورال كل قبل

ًَ  إٌمان قانون  القسطنطٌنً األسقفً الكرسً بكرامة واعترؾ ، القسطنطٌنً بالنٌقاوي ُسّم

روما كرسً مكانة بعد . 

 

األول أفسس مجمع  Ephesus: باألناضول أفسس فً ُعِقد المسكونٌة، المجامع ثالث 

الثانً ثٌودوسٌوس الشرق امبراطور من بدعوة 431 سنة  Theodosius II 

الثالث فالنتٌنٌان الؽرب وامبراطور  Valentinian III قامت التً المشكلة حل بهدؾ 

ر]نسطورٌوس تعلٌم بسبب ] Nestorius أم» لقب رفض الذي القسطنطٌنٌة، بطرٌرك 

 ٌسوع أم ولٌست اإلنسان؛ ٌسوع أم هً - المسٌح أم - العذراء مرٌم السٌدة وأن ،«اإلله

-376)   اإلسكندرٌة بطرٌرك كٌرلس البابا عقٌدة ٌوافق قراراً  المجمع اتخذ وقد. اإلله

م(444  St. Cyril of Alexandria  واحدة ومشٌبة واحدة طبٌعة للمسٌح بؤن وٌقضً ،

د ثم ومن(. األرثوذكسً المذهب)  نّحى وقد. مرٌم إلى المنسوب «اإلله أم» لقب صحة أكَّ

تعلٌَمه وأدان منصبه، من نسطورٌوس المجمع . 

 

خلقٌدونٌة مجمع   Chalcedon: من بدعوة م 451 سنة ُعِقد المسكونٌة، المجامع رابع 

مارقٌانوس الشرق امبراطور  Marcianus  لٌو[ )ر] األول لٌون البابا من وبطلبٍ  ،

 أفسس مجمع قرار ورفض األول أفسس مجمع قرار لتؤٌٌد (Leo I, The Great األول

أوطٌخا بدعة وإدانة 449 سنة المنعقد( اللصوص مجمع) الثانً  Eutyches 

ر] والمونوفٌزٌة ] monophysitism الٌعاقبة) المسٌح فً الطبٌعة بوحدة القابلة 

. ونفٌه اإلسكندريّ  دٌسقورس وَعزل وأتباعهما ودٌسقورس نسطورٌوس ولَعنِ ( واألقباط

 600نحو حضره وقد خلقٌدونٌة، إلى انتقل ثم القسطنطٌنٌة فً أوالً  المجمع هذا عقد وقد

 لتحدد للمجمع؛ النهابٌة الصٌؽة وصدرت. روما وأساقفة شرقٌة، أؼلبٌة ذات أسقؾ،

 ببل واحد أقنوم فً وإنسانٌة إلهٌة ومشٌبتٌن طبٌعتٌن للمسٌح أن وتإكد المسٌحٌة، العقٌدة

 على القسطنطٌنٌة بطرٌرك تقدم أٌضاً  وتعلن. انفصال وال انقسام وببل تؽٌٌر وال اختبلط



 
91 

 

 األمر هذا وكان روما، بابا بعد مباشرة الثانٌة الكنسٌة المرتبة فً لتجعله البطاركة؛ سابر

 الحادي القرن فً الؽربٌة الكنٌسة عن الشرقٌة الكنٌسة فصلت التً البعٌدة األسباب من

 .عشر

 

الثانً القسطنطٌنٌة مجمع  Second Council of Constantinople: خامس 

 القسطنطٌنٌة ومجمع نٌقٌة مجمع قرارات وأٌد ،553 سنة عقد وقد المسكونٌة، المجامع

 تناسخ عن حٌنبذ شاعت التً الفكرة أصحاب وطرد ولعن، خلقٌدونٌة، ومجمع األول

خٌال بل حقٌقة، ٌكن لم المسٌح شخص وأن األرواح، . 

 

الثالث القسطنطٌنٌة مجمع   Third Council of Constantinople: المجامع سادس 

 تؤكٌداً  ذلك وكان ومشٌبتٌن، طبٌعتٌن للمسٌح أن وقرر ،680 سنة عقد وقد المسكونٌة،

المارونً المذهب على ورداً  الكاثولٌك؛ لمذهب maronism  [ : ٌقول الذي[ المارونٌة. ر

واحد أقنوم فً واحدة ومشٌبة طبٌعتٌن للمسٌح إن . 

 

الثانً نٌقٌة مجمع  Second Council of Necaea: المسكونٌة، المجامع سابع وهو 

إٌرٌنٌه 787 سنة إلٌهِ  دعت  Irene (  الشرق؛ امبراطورة( قسطنطٌن االمبراطور والدة

طراسٌوس القسطنطٌنٌة بطرٌرك طلب على بناءً   Tarasius  أسقفاً  350 فٌهِ  اشترك ،

أدرٌان البابا أوفدَ . البٌزنطٌٌن من أؼلبهم  Adrian ( 753) هٌرٌا مجمع ٌشجب من إلٌه

 المجمع سمح األٌقونات ُمحّطمً معارضة من الرؼم وعلى. األٌقونات بتحطٌم القابل

االمبراطورٌة كنابس إلى بإعادتها وأمر المقدسة، والصور األٌقونات بتكرٌم . 

 

 الكاثولٌكٌة؛ نٌسةالك فقط بها واعترفت تلتها، التً عشر األربعة المسكونٌة المجامع أما

األول التران ومجمع ،(870 -869) الرابع القسطنطٌنٌة مجمع: فهً  First Lateran 

(1123)  الرابع والتران ،(1179) الثالث والتران ،(1139) الثانً والتران ،

األول ولٌون ،(1215)  Lyons (1245) وفٌٌنا ،(1274) الثانً ولٌون ،  Vienne 
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(1414-1418) وفلورانس وفٌرار ،  Ferrara-Florence (1438- 1445) 

ترانت ومجمع ،( 1517 -1512) الخامس والتران  Trent (1545- 1563) ، 

األول والفاتٌكان  Vatican (1869-70) ًشؤناً  أهمها وكان(. 65 -1962) والثان 

 :وقراراً 

 

روما) األول التران مجمع ) First Lateran Council: المجامع تاسع وهو 

 األب من منبثقاً  القدس الروح عدّ : فٌه تقرر و ،869 سنة روما فً عقد وقد المسكونٌة،

 خضوع وأن روما، فً الكنٌسة امتٌازات من الدٌنٌة المسابل فً الفصل وأن واالبن،

واجب روما كنٌسة ربٌس لقرارات العالم أنحاء جمٌع فً المسٌحٌٌن . 

 

البابوٌة الكنٌسة أن تقرر وفٌه ،1215 سنة روما فً وعقد: الرابع البلترانً والمجمع  

papacy تشاء لمن وتمنحه الؽفران، حق تملك . 

 

 مدٌنة فً عقد الذي عشر، التاسع المسكونً المجمع وهو(: ترانت) الترٌدنتٌنً والمجمع

 قادها التً اإلصبلحٌٌن حركة مواجهة بهدؾ( 1563 -1545) سنة اإلٌطالٌة ترنت

ر] لوتر مارتٌن ] Luther ر] كالَفن وجان ] Calvin  المعتقدات من كثٌر ودحض ؛

 والقوانٌن الكنسٌة والسلطة المقّدس الكتاب وتفسٌر األسرار ٌخصّ  فٌما المؤلوفة

 المجمع عمد ثم بتؤن، ودراستها الموضوعات هذه بتمحٌص قام حٌث. أخرى وموضوعات

 أحدثت حقٌقٌة، إصبلحٌة حركة وقاد. ٌناقضها ما كل وتحرٌم الكنٌسة عقٌدة تحدٌد إلى

العالم فً الكنابس معظم شملت كنسٌة نهضة . 

 

 سنة روما فً عقد الذي العشرون، المسكونً المجمع وهو: األول الفاتٌكان ومجمع

البابا عصمة فٌه وتقرر ،1869 .  
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 سنة من عقد الذي. والعشرون الحادي المسكونً المجمع هو: الثانً الفاتٌكانً والمجمع

 تولً بعد ،1959 سنة منذ له والتحضٌرات إلٌه الدعوة وبدأت ،1965 إلى 1962

 11 فً بنفسه افتتحه وقد. البطرسٌة السّدة والعشرٌن الثالث ٌوحنا الطوباوي البابا قداسة

ٌّة، الحٌاة تحدٌث هو منه الؽرض أن وأوضح ،1962 أكتوبر/األّول تشرٌن  أي الكنس

 العصر ضرورات إلى بالنظر الكنسٌة المإّسسات وتطوٌر المسٌحٌة، الحٌاة تعمٌق

ًّ  العمل ومساندة المسٌحٌٌن، وحدة وتعزٌز الزمان، ومقتضٌات  وكان. الكنٌسة فً الرسول

 الحٌاة نواحً معظم فً التؽٌٌرات من جملة إلى أدى الكنٌسة فً كبٌر تؤثٌر المجمع لهذا

 - المسكونٌة وحركتها الكنٌسة وعبلقات والطقوس، العبادة ذلك فً بما المسٌحٌة؛ فً

االجتماعً األخبلقً واإلصبلح العالمٌة . 

 

بٌطار سوسن  
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اللغوي المجمع  

 

  

 

الفرنسٌة الكلمة ترجمة وهو حدٌث، مصطلح مجمع كلمة  Académie ًترد ما كثٌراً  الت 

األولى فً هو والٌونانٌة، البلتٌنٌة اللؽتٌن من كل فً أصل ولها. أكادٌمٌة: معربةً   

Academia الثانٌة فً وهو  Akadêmeia أكادٌموس دوحة إلى نسبة  Akademos 

ودروسه محاضراته أفبلطون فٌها ٌلقً كان التً أثٌنا؛ من القرٌبة . 

  

 المجمع، ٌمٌز محّدداً  واحداً  اختصاصاً  أعضاإها ٌمارس علماء جمعٌة والمجمع

ه فً وٌجتمعون  مجمع منها عدٌدة، المجامع فؤنواع. االختصاص ذلك قضاٌا لدراسة مقرِّ

 …الرقص، ومجمع الزراعة، ومجمع الجمٌلة، الفنون ومجمع الموسٌقى، ومجمع اللؽة،

 .وسواها

 

 ودار الصفا إخوان( جماعة) وجمعٌة والفقه، اللؽة فً والبصرة الكوفة مدارس عدّ  وٌمكن

 األموٌون الخلفاء وأنشؤ المجامع، ضروب من بعضاً  والمربد عكاظ بل بؽداد، فً الحكمة

 عالماً  أربعون فٌه ٌجتمع كان الذي طلٌطلة مجمع أشهرها كان مجامع، عدة إسبانٌا فً

 علٌا لمدرسة العام المعنى األٌام تلك مجامع من كثٌر أخذ وقد السنة، فً أشهر ثبلثة

اإلسكندرٌة فً البطالسة كمجمع .  

 

 فلورنسا مجمع أُسِّس فقد النهضة، عصر بداٌات فً إٌطالٌا فً مجمع كلمة استعمال ظهر

 عشر، السادس القرن أوابل فً فرنسا فً استخدامها ظهر ثم ،1442 عام فً األول

 مناطقها فً المعرفٌة الطلٌعة تمثل كانت ما كثٌراً  التً المجامع إنشاء إٌطالٌا فً وتوالى

كروسكا كمجمع األقل، على Crusca  واتخذ فلورنسا، فً 1587 عام فً أنشا الذي 
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 أوربا فً المجامع إنشاء وتتابعَ . هدفاً  ونْشِره لها معجم ووْضعِ  اإلٌطالٌة اللؽة دراسة من

رٌشٌلٌو فٌها وضع التً فرنسا فً خاصة  A.Richelieu - فً الفرنسً المجمع تؤسٌسه 

 ورقابتها، وتوجٌهها العلم فروع وجمٌع والفكر اإلبداع رعاٌة سٌاسة أسس -1634 عام

كولبٌر استخدم ثم   Colbert  من استحدثه ما وطّبق المجامع، إنشاء فً العلمٌة المنهجٌة

 الفرنسً المجمع اتخاذ أسباب أهم من المنهجٌة تلك كانت ولقد. فرنسا مجامع على تنظٌم

 ٌمنح الذي السوٌدي كالمجمع والشرقٌة؛ األوربٌة البلدان مجامع من كثٌر إنشاء فً مثاالً 

العربٌة المجامع من والعدٌد اآلداب، فً نوبل جابزة . 

 

 عدٌدة تطورات عشر السادس القرن من األول الثلث نهاٌة فً المجامع بنى على طرأت

 النهضة عصر فً التنوٌر إطار فً وجاءت المجمعٌة، بالحركة ألهمٌتها عرفت متتالٌة

 بنى أصاب ما أهم فكان القومً، الشعور ونمو الفكرٌة المعرفة آفاق توسع من رافقه وما

 وٌمولها، ٌرعاها أمٌر منها كل رأس على وكان دقٌقة، لنظم خضوعها منها المجامع

 بانتظام تجتمع أن علٌها وكان أهدافه، إلى ٌرمز شعاراً  منها كلٌ  واتخذ مراقبون، ٌساعده

 النهضة عصر فً المجامع أصبحت لقد. أهدافها تحقٌق على تعمل وأن ثابتة مواعٌد فً

 البٌبة مع متسقةً  لتبقى وتتحول؛ تتؽٌر، كٌؾ َعَرفت كما الجدٌدة، األفكار حاضنات

ٌِّعةً  أداة - حٌن إلى - وأصبحت. بها المحٌطة  التقلٌدٌة، أو الملكٌة السلطة ٌد فً ط

 الفرنسٌة الثورة ألؽت لذلك،. أوربا فً المتصاعدٌن والسٌطرة النفوذ معها واقتسمت

 دورها المجتمع فً لتإدي جدٌد، من تؤسٌسها مضطرة أعادت أن لبثت ما أنها إال المجامع

النهضة عصر رسمه الذي . 

 

 العلوم، فً متخصصة مجامع العشرٌن القرن فً الؽربٌة البلدان لمعظم أصبح لقد

 ال وقد أخرى، بلدان من أعبلماً  منها كثٌر وضم …ؼٌرها وفً الجمٌلة، والفنون واآلداب،

المتحدة المملكة فً أؼلبها حال هو كما مجامع بعضها فً تسمى . 

 

 بٌقظة تمٌزت التً الحدٌثة العربٌة النهضة تطوراتِ  باللؽة النهوض تطوراتُ  رافقت

 النهضة عصر رافق بما كبٌر حد إلى شبٌهة تطورها فً فكانت ونموه، القومً الشعور
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 أن شك وال. المجامع وإنشاء جمعٌاتها دور وإحٌاء باللؽة العناٌة من أوربا فً والتنوٌر

 أوربا فً لها تطوٌر من جرى بما كثٌراً  تؤثر قد العربً الوطن فً المجامع إنشاء تطور

قرن من أكثر ذلك فً سبقته التً . 

 

 اللؽة أخرج أجنبًٍ  احتبللٍ  وطؤة تحت نهضتها عصر إّبان العربً الوطن أقطار كانت

 هدفاً  اللؽة صون كان لذلك الثقافة، فً علٌها ٌقضً وكاد واإلدارة، التعلٌم من العربٌة

 األمة شخصٌة صون ٌعنً ألنه ومفّكرٌه؛ السٌاسٌة وأحزابه بمثقفٌه للشعب أساسٌاً 

 عصر فً الفكر قادة أدوار وصونها العربٌة اللؽة إحٌاء إلى الدعوة فً واتسقت وهوٌتها،

 الندٌم هللا وعبد رضا ورشٌد والكواكبً عبده ومحمد األفؽانً: الحدٌثة العربٌة النهضة

 التعلٌم فً وحدها باستعمالها والعربٌة اإلسبلمٌة المإتمرات وأوصت زؼلول، وسعد

 إلى فدعت العربٌة، اللؽة إحٌاء إلى الدعوة فً مرموقاً  دوراً  الصحافة وأدت. واإلدارة

 جرٌدته فً دعا من أول الشدٌاق فارس أحمد وكان بها، للعناٌة وجمعٌاتٍ  مجامع إنشاء

 عام فً مجمع أول وأنشا. العربٌة للؽة مجمع إنشاء إلى1870 عام فً «الجوابب»

 الذي نمر فارس الشامً مإسسٌه من وكان ببٌروت، الشرقً العلمً المجمع باسم 1882

 مجمٍع، إلنشاء كثٌرة محاوالت وتتالت. قرن نصؾ بعد القاهرة مجمع فً عضواً  أصبح

 بعد 1893 عام وتوقؾ البكري، توفٌق الشٌخ أنشؤه الذي المجمع مصر فً بٌنها من كان

 بمصر، فإاد األمٌر رعاها التً العربٌة اللؽة ترقٌة وجمعٌة الجلسات، عشرات عقد أن

 التً المعارؾ وزارة فً العلمٌة المصطلحات فلجنة وسورٌٌن، مصرٌٌن أعضاإها وكان

 شرقً فً ومجمع الجؽرافٌة، الخرابط فً صحٌحة عربٌة أسماء وضع أؼراضها من كان

 فً وجمعٌات مجامع وأنشبت ،1924 عام فً بتؤسٌسه أمراً  هللا عبد األمٌر أصدر األردن

 المعنوي بالدعم الدولة من تحظ لم ألنها جمٌعها؛ اندثرت أنها إال ولبنان، وسورٌة العراق

 هذا إن قبل، من وأوربا إٌطالٌا فً مثٌبلتها شؤن المصٌر هذا فً شؤنها معاً، والمادي

واستقرارها المجامع حٌاة شرط هو الدعم . 

 

 بدمشق العربً العلمً المجمع واالستقرار، الحٌاة شرط استكملت التً المجامع أول كان

 فً بؽداد مجمع أنشا ثم ،1932 عام فً القاهرة مجمع ٌلٌه ،1919 سنة فً أحدث الذي

 المجمع فكان األخرى، العربٌة األقطار فً المجامع إنشاء بعدبذ وتوالى ،1947 عام
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 أنشا وقد المؽربٌة، واألكادٌمٌة والفلسطٌنً، والجزابري، والسودانً، واللٌبـً، األردنً،

 فً اإلسبلمٌة الجامعة برعاٌة 1976 عام فً «الهندي اإلسبلمً المجمع» الهند فً

) Aligarh ألٌؽار  أهم من وكان والقاهرة، دمشق مجمعً ؼرار على( الهند شمالً مدٌنة

 والتارٌخ باآلداب ُتعنى التً الدراسات وتنشٌط الهند فً العربٌة اللؽة إشاعة أؼراضه

المخطوطات ونشر العربٌة والحضارة والعلوم . 

 

 صنع من جمٌعاً  وأنها للترجمة، لجنةٍ  بطور مرّ  العربٌة المجامع من كثٌراً  أن وٌبلحظ

 العربٌة عالمجام وأهداؾ. الهندي اإلسبلمً المجمع باستثناء وتموٌلها، وبرعاٌتها الدولة

 العلوم بمطالب وافٌة وجعلها العربٌة باللؽة النهوض أهمها تقرٌباً، واحدة وأؼراضها

 والمعاجم المصطلحات ووضع تعلمها وتٌسٌر األجنبً الدخٌل من وتخلٌصها والفنون

 الشعور نمو ألن كلها؛ متشابهة اللؽوٌة المجامع أؼراض إن بل والمختصة، اللؽوٌة

 أوربا فً النهضة عصري خصابص أهم ومن المجامع إنشاء دوافع أهم من كان القومً

 فً بٌنها فٌما كبٌراً  التشابه كان أٌضاً  ولذلك اإلسبلمٌة، والببلد العربً الوطن وفً

 به ٌتصؾ ولما األسباب لهذه ومرؼوباً  ٌسٌراً  الفرنسً المجمع من األخذ وكان األؼراض،

منهجٌةٍ  من تنظٌمه . 

 

ِرد وقد  واللؽةُ  العربٌة المجامع كتعدد الواحدة، اللؽة مجامع تعدد جدوى حول التساإل ٌَ

 اختلفت ما إذا والضٌاع التشتت من مزٌد إلى تعددها ٌإدي أن ٌخشى أال واحدة؛ العربٌة

 األم اللؽة فً المشتركة البلدان بعض إن برأٌه؟ منها كل وتمسك وقراراتها، المجامع آراء

 اللؽة شإون فً القرار اتخاذ( فرنسا) أحدها إلى أَوَكلت المثال سبٌل على وكٌبك كفرنسا

 المجامع أن هو الطمؤنٌنة إلى ٌدعو ما وإن. قرارات من مجمعها ٌصدره ما واتبعت

[ ر] العربٌة العلمٌة اللؽوٌة المجامع اتحاد بإنشاء جهودها توحٌد إلى سارعت أٌضاً  العربٌة

القاهرة فً مقره وجعلت بٌنها، للتنسٌق . 

 

 مقامهما ٌقوم ما أو - وإٌران تركٌا الجارٌن اإلسبلمٌٌن البلدٌن مجمعً فً أخٌراً  ٌبلحظ

 مما التركٌة اللؽة تخلٌص أٌضاً  منهما كل أهداؾ من جعل القومً المدّ  صعود أن -فٌهما
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 وضع وأن العربٌة؛ من دخلها مما الفارسٌة وتخلٌص والفارسٌة؛ العربٌة اللؽتٌن من دخلها

أؼراضهما أهم من كان اللؽة وقواعد والمصطلحات المعاجم . 

 

شهٌد واثق هللا عبد  
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 المجوسية

 

  

 

 ثنوٌة وثنٌة دٌانة وهً الزرادشتٌة، الدٌانة أتباع على أطلقت فارسٌة كلمة Magi المجوس

أهورامزدا) أوالنور الخٌر إله األول اثنٌن، إلهٌن بوجود تقول ) Ahura Mazda ، 

أهرٌمان) والظبلم الشر إله والثانً ) Ahriman. فقٌل تسمٌتها، سبب فً العلماء اختلؾ :

ماجان تدعى الفرس قبابل من قبٌلة اسم إلى نسبة أو مجوسن اسمه رجل إلى نسبة إنها  

Magan زرادشت ولكن الزرادشتٌة سبقت المجوسٌة إن ٌقول من العلماء ومن ،  

Zoroaster ،فٌها وزاد وأظهرها، حددها .  

 

أردشٌر[ ر] الساسانٌة الدولة مإسس أن المصادر تذكر  Artaxerxes اتخذ األول 

 أصول بجمع وأمر ،(241-224) له األمور استتباب بعد لدولته رسمٌاً  دٌناً  الزرادشتٌة

األوستا وهو المقدس الكتاب  Avesta الدٌانة هذه دعم بعده من أحفاده وتابع األڤستا، أو 

 دٌانة أنها اعتقدوا المسلمٌن أوابل بعض أن لدرجة بها االهتمام وتوحٌد أمورها وتنظٌم

 وابن القٌم وابن القرطبً مقدمتهم وفً المسلمٌن علماء جمهور أجمع أن إلى توحٌدٌة

 »والنحل الملل« كتابه فً الشهرستانً المإرخ ذكر حٌن فً كذلك، لٌست أنها على قدامة

: اثنتٌن قاعدتٌن على تدور كلها المجوس مسابل وأن كتاب، شبهة أصحاب المجوس أن

 وجعل الظلمة من النور خبلص سبب بٌان وثانٌهما بالظلمة، النور امتزاج بٌان أوالهما

معاداً  والخبلص مبدأ االمتزاج .  

 

 التً الهندٌة، الدٌانات من األرواح تناسخ عقٌدة( الزرادشتٌة) المجوسٌة إلى انتقلت وقد

 بابلٌة، معتقدات بالمجوسٌة امتزجت كما والنبوة، الرسالة انقطاع عدم لوازمها صارمن

 إن إذ الزرادشتٌة، فً جلً واضح النار وتقدٌس. الشرٌرة باألرواح واإلٌمان التنجٌم مثل

كتبهم فً الكاهن لقب  Athravan النار إلى ٌعود  Ather  انتشرت التً النٌران ومعابد ،
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 الزرادشتٌون الدٌن رجال وٌسمى. التقدٌس لهذا تعبٌر إال ماهو الساسانٌة الدولة أنحاء فً

 ،(هربد) مفردها( الهرابذة) تسمى مجموعة ٌرأس منهم وكل ،(موبد) مفردها( الموابذة)

 أال على الحرص أشد ٌحرصون الدٌن رجال كبار كان إذ المعبد، نار ٌخدمون الذٌن وهم

الصؽٌرة ومزاراتهم الكبٌرة معابدهم فً اللهب ألسنة تنطفا .  

 

 النار تقدٌس عرؾ حٌث والمعاصرة، السابقة األمم من كثٌر عند تقلٌداً  كان ذلك أن وٌبدو

 فً مهماً  موقعاً  احتلت أنها كما إفرٌقٌا، ؼربً قبابل وبٌن األصلٌٌن، أمرٌكا سكان بٌن

فٌستا اإللهة أن نجد إذ الهندوأوربٌة، الشعوب عقابد  Vesta فً الموقد نار ربة كانت 

برومٌثٌوس أن الٌونانٌة األسطورة تظهر كما روما،  Prometheus بالعذاب علٌه حكم 

أولٌمبوس جبل من المقدسة النار سرق ألنه األبدي؛  Olympus  الذٌن اآللهة سكن حٌث ،

النار معرفة احتكروا .  

 

 هذه تؤثر فً سبباً  الساسانٌة، والدولة العربٌة القبابل بعض بٌن المباشر االحتكاك كان وقد

 دلٌل إال المحرق مدٌنة اسم وما البحرٌن، فً بوضوح وظهورها المجوسٌة بالدٌانة القبابل

والٌمن ُعمان فً وكذلك فٌها، موجوداً  كان الذي القدٌم النار معبد على .  

 

 ومنها المفتوحة الببلد سكان تجاه المسلمون العرب حمله الذي الدٌنً للتسامح وكان

 بقاء ذلك على والدلٌل الجدٌد، للدٌن منهم كثٌرٌن واعتناق نفوسهم فً طٌب أثر فارس،

 وأرمٌنٌا وأذربٌجان وخراسان وسجستان كرمان فً قابمة النار وبٌوت منتشرة، المجوسٌة

 فً منتشرة النار وعبدة المجوسٌة طوابؾ بعض ومازالت. العباسٌة الخبلفة أٌام حتى

 فً معاصرٌهم مع سنوٌاً  وٌحتفلون اآلالؾ، عددهم ٌتجاوز ال ولكن العالم، من شتى أنحاء

شؤناً  األقل األعٌاد من وؼٌره( النسٌم شم)أو النٌروز كعٌد بؤعٌادهم والؽرب الشرق .  

 

سطاس إسماعٌل ثروت  
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م  المحرَّ

 

  

 

محرم كلمة  tabou والتصرفات األفعال من محظور هو ما على تطلق األصل بولٌنٌزٌة 

 شعوب تزال وال الموت، أو العمى أو المرض مثل شراً، تجلب مخالفته وأن دٌنً، العتقاد

 األشٌاء بعض لمس أو الحٌوانات بعض قتل أن تعتقد العالم من مختلفة أنحاء فً كثٌرة

 الذي أن ذلك التقدٌس، بفكرة مقرونة المحرم وفكرة المخالفة، شدة شدته تماثل ببلءً  تجلب

اآللهة لؽضب نفسه ٌعرض المقدس الشًء حرمة ٌنتهك . 

 

 بصفة به المسلم ومن للبشرٌة، عهداً  واألقدم المكتوب ؼٌر الدستور المحرمات نظم وتمثل

 تعٌٌناتها فً المحرمات وتضم دٌن، كل على سابق زمن إلى ٌعود أصلها أن عامة

 ونوع واألشٌاء، لؤلشخاص( المدنس أو) المقدس الطابع أهمها العناصر من مجموعة

 انتهاك عن تنجم التً( المدنسة أو) المقدسة والنتابج الطابع، هذا على ٌترتب الذي التحرٌم

( سحرٌة) ؼامضة قوة عمل من وهو الطبٌعً التحرٌم: هً أنواع وللتحرٌم الحظر، هذا

 أن إما ولكنه نفسها، القوة عن ماٌصدر وهو المنقول والتحرٌم بشًء، أو بشخص مرتبطة

زعٌم أو كاهن من مؤخوذاً  وإما مكتسباً  ٌكون . 

 

 المكانة ذوي األشخاص حماٌة منها وخصابصها طبٌعتها فً متباٌنة أهداؾ وللتحرٌم

 ضرراً  تلحق أن ٌمكن التً القٌم ذات األشٌاء وحماٌة والكهنة، الزعماء أمثال االجتماعٌة،

 من عامة بصفة والرجال واألطفال النساء من الضعفاء وحماٌة للتؤثٌر، تعرضت ما إذا

) Mana المانا  والزعماء، الكهنة مثل األشخاص بعض بها ٌتصؾ التً( السحرٌة القدرة

 واتقاء إلخ،. األطعمة بعض وامتصاص الجثث مبلمسة عن الناجمة األخطار من والوقاٌة

 الوالدة مثل المهمة الحٌاتٌة األعمال بعض إنجاز أثناء فً تقع قد التً االضطرابات

 اآللهة قوة من البشرٌة الكابنات وحماٌة إلخ،…الجنسٌة الوظابؾ وممارسة والزواج
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 األخطار مختلؾ من الرضع أو سٌولدون الذٌن األطفال وحماٌة ؼضبها، من أو والجن

 أو بؤفعال الوالدٌن هإالء قٌام حال فً لوالدٌهم الوجدانٌة تبعٌتهم جراء من تتهددهم التً

 كؤدواته الشخص ملكٌة وحماٌة خاص، بطابع أوالدهم تطبع أن شؤنها من ألطعمة تناولهم

السارقٌن من إلخ…وحقله . 

 

 بطرق ٌتصل ما منها بها، وااللتزام احترامها من البد وأسساً  قواعد للتحرٌم أن كما

 ٌتعلق ما ومنها بالزعماء، ٌتصل ما ومنها علٌهم، االنتصار حاالت فً األعداء مع التفاعل

 .باألموات

 

األعداء حٌال الموقؾ  

 

 األعداء على االنتصار حاالت فً ممارستها ٌنبؽً التً والتقالٌد العادات توصٌؾ ٌمكن

 أنماط من مجموعة تحدد التً والتقٌٌدات القتٌل، العدو مع التصالح أهمها عدٌدة، بمراحل

 إنجاز بعد والتطهٌر التكفٌر عملٌة على تساعد التً األفعال وممارسة االجتماعً، السلوك

الصلة ذات الدٌنٌة الشعابر من مجموعة رسةمما وأخٌراً  القتل، عملٌة . 

 

تٌمور جزٌرة فً تراعى التً التصالح فعادات  Timor فبعد كبٌرة، بدرجة لبلهتمام مثٌرة 

 فإن وإال الخصم، المقتول روح لتهدبة األضاحً تقدم المعركة أرض من الظافر رجوع

 روحه نحو موجه بؽناء مصحوبة رقصة وتإدى نفسه، بالمنتصر ستنـزل شتى مصابب

 الحظ ٌحالفنا لم ولو رأسك، اآلن فلدٌنا علٌنا، الؽضب ٌؤخذنك ال: »ؼفرانه التماس بؽٌة

 لٌسكن أضحٌة لك قدمنا ولقد قرٌتك، فً اآلن ستعرض التً هً رإوسنا أن الظن فؤؼلب

 خٌراً  كان أما عدونا؟ كنت لماذا سبلم، فً وتدعنا روحك ترضى أن ٌنبؽً واآلن روعك،

لٌقطع رأسك وال لٌسفك دمك كان فما أصدقاء؟ بقٌنا لو لنا ». 
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م التً - السلوكٌة واألنماط العادات هذه وتؤتً  أفعال على ٌقدم أن المنتصر على تحرِّ

 ما القوة من لها بل تموت، ال األرواح بؤن االعتقاد من - المهزومٌن بحق أخبلقٌة لٌست

 التقرب ٌجب ولهذا للمنتصرٌن؛ والضرر األذى تسبب أن على قادرة وهً لؤلحٌاء، لٌس

 برضا إال منها التحرر ٌستطٌعون ال التً المصابب بهم تقع ال حتى واسترضاإهم إلٌهم

المعركة أرض على أزهقوها التً األرواح . 

 

 فٌه ٌمضً كوخ له ٌخصص بل مباشرة، بٌته إلى ٌعود أن الحملة قابد ٌستطٌع وال

م وفٌهما ذاته، تطهٌر ؼاٌتها أفعاالً  أثنابهما فً ٌإدي شهرٌن،  زوجته، ٌرى أن علٌه ٌحرَّ

فمه فً الطعام تلقٌمه آخر شخص ٌتولى أن وٌنبؽً . 

 

السادة حرمة  

 

 التوقًِّ وجوب: متكامبلن مبدآن وكهنتها وملوكها زعمابها من البدابٌة األقوام موقؾَ  ٌحكم

 وخطرة، ؼامضة سحرٌة قوى لدٌهم أن لزعمهم السادة من فالتوقًِّ وقاٌتهم، ووجوب منهم

 من هبلكه، وفً متكافبة بشحنة الحماٌة له تتوفر ال من موت فً وتتسبب بالتماس، تنتقل

 اخترع وقد الخطرة، القداسة مع مباشر ؼٌر أو مباشر تماس أي تحاشً وجوب كان هنا

 عواقبه تفادي منه الؽرض خاص، طقس التماس هذا تفادي فٌها ٌمكن ال التً للحاالت

 .الوخٌمة

 

 من مجموعة فرد لكل أن االعتقاد من والسادة والكهنة الملوك قوة من الخوؾ وٌؤتً

 وما مختلفة، بقدرات البشر تمد روحٌة قوى وهً بها، ٌتمتع التً المربٌة ؼٌر الطاقات

 الروحٌة القوى ولكن ؼٌرهم، شؤن شؤنهم عادٌون أشخاص إال والسادة والكهنة الملوك

 مظاهر وما اآلخرٌن، لؤلشخاص تمنح التً الطاقات على قدرتها فً تزٌد بطاقات تمدهم

 ال روحٌة طاقات لدٌهم أن على دلٌل إال هإالء بها ٌتصؾ التً والسٌطرة والتملك التفوق

 بعامة األذى إلٌقاع طاقاتهم هإالء ٌستخدم أن ٌمكن الذي الوقت وفً ؼٌرهم، لدى توجد
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 التقرب ٌجب ولهذا عنهم؛ األذى لدفع الطاقات هذه ٌستخدموا أن أٌضاً  لهم ٌمكن الناس،

وأذى ضرر من ذلك ٌسببه قد لما الرفض أو االمتناع وعدم رؼباتهم، وقبول إلٌهم، . 

 

األموات حرمة   

 

 خبلل من سواء حاد، عنؾ مظاهر على البدابٌة األقوام معظم لدى األموات حرمة تنطوي

 الذٌن أقاربه بها ٌتعامل التً الكٌفٌة خبلل من أم بالموتى االحتكاك عن تنجم التً العواقب

علٌه الحداد ممارسة تشملهم . 

 

بولٌنٌزٌا من كل فً واحدة المٌت بجسد االحتكاك عقب تفرض التً التحرٌم عادات إن  

Polynésie ومٌبلنٌزٌا ،  Mélanésie ًً  العادات هذه وأهم إفرٌقٌا، من وشطر ،  إطبلقاً

 - ٌبلمسه الذي الشخص وإجبار الطعام لمس حظر هً المٌت بجسد احتكاك حدث ما إذا

آخرٌن بوساطة إال تناوله عدم على -خطؤ عن أو قصد عن . 

 

 شخصاً  ٌلمس وأن بٌتاً  ٌدخل أن ٌستطٌع ال بمٌت االحتكاك جراء من ٌتلوث الذي والرجل

 ؼٌر تؽدوان اللتٌن بٌدٌه الطعام ٌلمس أن حتى له ٌحل وال تلوث، مصدر ألنه شٌباً  أو

 بنفسه أمره ٌتدبر أن وعلٌه أمامه، ٌوضع فالطعام نجاستهما، بسبب لبلستعمال صالحتٌن

 له ٌإذن وقد ظهره، خلؾ ٌدٌه ٌصلب حٌن فً وأسنانه بشفتٌه ٌؤكل كؤن استطاع، كٌفما

 الحال هذه فً األخٌر هذا على وٌتعٌن آخر، شخص إطعامه ٌتولى بؤن األحٌان بعض فً

 وصار العزل فترة انتهت ما فإذا مبلمسته، عدم على الشدٌد الحرص مع مهمته ٌإدي أن

 اآلوانً كل تتلؾ أقرانه معشر إلى جدٌد من طرٌقه ٌشق أن المدنس الرجل مقدور فً

ارتداها التً المبلبس جمٌع ومعها الفترة، تلك فً استخدمها التً . 
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 فً عزلة فً ٌعٌشوا أن فعلٌهم البرٌطانٌة، كولومبٌا فً الشوسواب قبابل لدى األرامل أما

 بؤجسامهم، وال برإوسهم وال بؤٌدٌهم ال شٌباً  أو أحداً  ٌلمسوا أن لهم ٌجوز وال الحداد فترة

 أي ٌقترب وال اآلخرٌن، لدى لبلستعمال صالحة تعود ال ٌستخدمونها التً األدوات وجمٌع

 وقع وإذا علٌه، نحساً  سٌكون ذلك ألن األشخاص؛ أولبك أحد ٌقطنه الذي الكوخ من صٌاد

مرٌضاً  وقع الحداد فً هم ممن شخص ظل علٌه . 

 

 مدى على كوخها تؽادر أن لؤلرملة ٌجوز ال الفٌلٌبٌن، جزر إحدى فً القبابل بعض ولدى

 فً تصادؾ ال حتى لٌبلً، إال الزوج وفاة تعقب التً األولى الثمانٌة أو السبعة األٌام

 باقترابها الناس جمٌع تحذر لذا المباؼت؛ الموت خطر به ٌحدق ٌلمحها فمن أحداً، طرٌقها

 تتلقى التً واألشجار شجرة، على خشب من بعصا خطاها من خطوة كل مع تقرع بؤن

وتموت تجؾ ضرباتها .  

 

 فً داللة أبلؽها ومن البدابٌة، الشعوب لدى الحداد حرمة عادات أؼرب من واحدة إن

 ولها للؽاٌة االنتشار واسعة العادة وهذه المٌت، باسم النطق حظر فً تتمثل نفسه الوقت

الخطورة عظٌمة ونتابجها مختلفة، رواٌات . 

 

 خٌر على مصانة التحرٌم عادات لدٌهم بقٌت الذٌن والبولٌنٌزٌٌن األسترالٌٌن على فعبلوة

 ومثال بعضاً، بعضها عن ومختلفة متباعدة أقوام لدى له شبٌهة عادات تبلحظ ٌمكن، ما

 الكبرى، الصحراء وطوارق الهند، وجنوبً سٌبٌرٌا فً المنتشرة القبابل بعض ذلك

 التصرفات من مجموعة تنتشر حٌث وؼٌرها والفٌلٌبٌن الوسطى، وإفرٌقٌا والٌابان

 أسماإهم تشابه الذٌن األشخاص جمٌع ٌتخذ أحدهم وفاة فبعد بالموت، المرتبطة والعادات

 أسماءهم، المٌت أقارب جمٌع ٌؽٌر األحٌان بعض وفً ألنفسهم، جدٌدة أسماء المتوفى اسم

 الحزٌنة، المناسبات تلك فً الزعٌم ٌطلق أخرى أماكن وفً للتشابه، اعتبار أي دون من

 أسماإهم أنها لو كما وٌعتزون، بها ٌحتفظون جدٌدة أسماء القبٌلة أعضاء جمٌع على

 .األصلٌة
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 والشعوب عامة، بصورة الشعوب لدى المنتشرة التحرٌم عادات أؼلب أن المبلحظ ومن

 وعدم الروح بخلود فاالعتقاد فٌها، السابدة والدٌانات العقابد مع تنسجم إنما خاصة؛ القدٌمة

 السابدة العقابد لطبٌعة تبعاً  وتقصر تطول الزمن من فترة فٌه عاشت الذي للمكان مؽادرتها

 موجودة مازالت المٌت روح بؤن اعتقاد ظل فً الحدث مع التفاعل إلى األشخاص تدفع

 األشٌاء إلى بالنسبة درجتها عن ذلك فً الٌقٌن درجة تقل وال ذاك، أو المكان هذا فً

 األشٌاء قوة عن تقل ال البشرٌة النفس فً تؤثٌرها فقوة وبهذا بهم، تحٌط التً المادٌة

 .الملموسة

 

السناد جبلل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
107 

 

 المحفوظات

 

  

 

 المصطلح مقابل اإلدارٌة األوساط فً استخدامها ٌشٌع متداولة، كلمة المحفوظات

records اإلنكلٌزي أرشٌؾ أو ،  Archives  الرسمً؛ االستعمال دابرة دخلت وقد ،

. الحكومٌة اإلدارٌة األجهزة بحوزة توجد التً المستندات مجموعة على أحٌاناً  لتطلق

 وتؤسٌساً . التلؾ أو الضٌاع من منع بمعنى حفظ ومصدره ٌحفظ، الفعل من مشتقة والكلمة

 العمل فً اإلدارٌة الوثابق من متداوالً  ٌعد لم ما على ٌقتصر الكلمة استخدام فإن ذلك على

 ومن الساكن؛ «األرشٌؾ» لعبارة مرادفة تكون أن ٌمكن المعنى بهذا والكلمة العام،

 حٌث المكتبات معارؾ بدابرة جاء ما مع ٌتفق المعنى وهذا منها، بدالً  تستخدم أن األفضل

 حٌث الدولة، رعاٌة تحت الحفظ بقصد جّنبت التً المستندات» بؤنه المصطلح عّرفت

كٌانها على المحافظة ٌجب ». 

 

 أمر التً الوثابق مجموعة عن للتعبٌر األولى للمرة «المحفوظات» عبارة واستخدمت

 األمر تطور ثم ،1829 سنة بالقلعة أنشؤها التً الدفترخانة فً بتجمٌعها باشا علً محمد

 دار» علٌها أطلق حٌث ذلك، بعد العمومٌة للدفترخانة كاسم الكلمة هذه استخدام إلى

العمومٌة المحفوظات ». 

 

 للداللة «أرشٌؾ» لكلمة مرادفة المتخصصٌن بعض جانب من الكلمة هذه استخدمت كما

 حكومٌة، مصلحة أو دٌوان أو إدارة أو لهٌبة( اإلدارٌة الوثابق) الجارٌة الوثابق على

الدابمة التارٌخٌة القٌمة ذات «األرشٌفٌة» الوثابق على للداللة وكذلك . 
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 تداولها انعدم التً اإلدارٌة الوثابق كل: »بؤنها المحفوظات تعرٌؾ اقتراح ٌمكن سبق ومما

 فً وحفظها تجنٌبها وتم اإلدارٌة، قٌمتها كل ثمّ  ومن وفقدت المنشؤة، إداراتها فً تماماً 

 واالقتصادٌة التارٌخٌة لؤلبحاث قٌمة ماله وانتقاء وؼربلتها تقٌٌمها بؽرض منعزل مكان

 لٌس ما إهبلك أمر فً والنظر ،«األرشٌفٌة» المإسسات إلى لتحوٌله تمهٌداً  واالجتماعٌة

القٌمة تلك له ». 

 

الحضارٌة ورسالتها الوثابق أهمٌة  

 

 ٌإكد الذي «فقمش كتبت وإذا ففتش، بحثت إذا: »القول صحة على العرب العلماء ٌجمع

 الوثابق مفهومً تحدٌد فً العلمٌة التقنٌة إلٌه وصلت ما أوج تمّثل بالؽة؛ حكمة

 ما فً إال ٌصح فبل التقمٌش أما الوثابق، فً إال ٌكونان ال والتفتٌش فالبحث والمحفوظات،

 وضع والتقمٌش والكتابة والتفتٌش البحث عاٌن الذي العربً العقل وكؤن جمع، أو كتب

 التقنٌة فً دوره العلم هذا ٌؤخذ أن قبل والحفظ للوثابق العلمٌة الدراسة فً ثابتاً  أساً 

 دون عقود قبل العلمً الوسط فً شاعت التً «الوثابقً االنفجار» عبارة وقبل المعاصرة

دراستها على النقد ٌعمل أن . 

 

 عامل -لؽاتها وتفاوت عصورها، وتباٌن أنواعها، واختبلؾ مصادرها، تعدد مع - والوثٌقة

 حتى تارٌخها فً بارز وعنوان الشعوب ضمٌر ألنها اإلنسانٌة؛ الحضارة خدمة فً فعال

ر إذا  أضحت كما الواعٌة، الذاكرة ؼدت بؤنواعها؛ الوثابق هذه تحفظ أن الشعوب لهذه قُدِّ

 بٌن تواصل ورسالة أساسً، ومدماك ؼنً، رافد هً فإذا وتطورها، لتقدمها حافبلً  سجبلً 

المستقبل بناء أجل من الستقرابه ومدخل للماضً، عبرة أنها عن فضبلً  مختلفة أجٌال .  

 

وأشكالها الوثابق أنواع   
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منها للمحفوظات، عدٌدة أنواع بٌن التمٌٌز ٌمكن : 

 

الكتابٌة المحفوظات - : 

 

 واقع على ٌقوم ألنه علٌه؛ ٌعتمد الذي هو والوثابق المحفوظات من النوع هذا أن فً الشك

 الترجٌح على قابمة خبرات أو اجتهادات، أو مطولة، دراسات إلى ٌحتاج ال ثابت

 مطبوعة، أو بالٌد، مخطوطة ودٌعة على أإتمن ما كل الكتابٌة بالوثٌقة وٌقصد. والتخمٌن

 لعدد موضوعات عدة على تحتوي نشرة كل التوثٌق علم فً هً التً والدورٌة كالرسالة

 بؤجزاء وتظهر به، تعرؾ الذي عنوانها هو خاص اسم ولها المحررٌن، أو الكتاب، من

على عادة وتشتمل معٌن، ولزمن محددة، مدد وفً متتابعة : 

 

 فً تتحقق ال وؼالباً  ونشرها، دولٌة أو محلٌة اآلنٌة األخبار بمبلحقة تهتم التً الصحؾ -

واهتماماتها موضوعاتها تعدد على المجبلت تظهر ذلك نطاق وفً تنشر، ما كل . 

 

ٌّن النابهون الرجال ٌخلفه ما وهً: المذكرات -  فٌها فٌدونون أدباء؛ أو علماء، أو سٌاسٌ

وذكرٌاتهم واقعها، عاشوا التً اآلنٌة واألحداث خواطرهم . 

 

ما لواقع عرض أو إدارٌة تحقٌقات أو علمٌة، لنتابج صورة وهً: التقارٌر - . 

 

 ؼامض، أمر عن اللثام تمٌط ومعٌنة خاصة نظر وجهات فٌها ٌعرض ما وهً: البٌانات -

 ٌنٌر ما نشر فٌها ٌحاولون والتً ومصارؾ، ومإسسات هٌبات عن تصدر ما وكثٌراً 

معٌنة نظر وجهة تؤكٌد أو ما موضوع نحو الناس أفكار . 
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التصوٌرٌة والوثابق المحفوظات - : 

 

 وثٌقة التوثٌق علم فً تعدّ  والتً الكتابٌة؛ الوثٌقة تلً درجة فً الوثابق من النوع هذا ٌؤتً

 موضوع فٌها الجوهر ألن إلٌها؛ ٌُركن وإنما وحدها علٌها ٌعتمد ال أنه بمعنى مساعدة

 وهكذا البحث، من جانباً  تنٌر أن استطاعت حال فً إال إلٌها ٌنظر ال كما وتشكٌك، ترجٌح

 أو بالقلم، أو بالزٌت، نقل  ما رسم: الؽالب على وهً. والكشؾ التحقق على تساعد

 وربما الجص، فً تكوٌن أو بالخشب، تنزٌل أو الحجر، فً  نقش أو وصورة بالفحم،

 ال السفر وجواز الشخصٌة، فالهوٌة التحقق، على تعٌن شمسٌة صورة الوثٌقة هذه تكون

 إال رسمٌتٌن دابرتٌن عن صدورهما من الرؼم على الشخصٌة إثبات فً وثٌقتٌن بهما ٌعتد

 قانونً مرجع من علٌها مصدق والصورة الشخص، صورة ٌحمل منهما كل كان إذا

 هً التً الكتابٌة للوثٌقة مساعدة هنا جاءت الشمسٌة فالصورة رسمً، بخاتم وممهورة

السفر جواز أو الشخصٌة، الهوٌة .  

 

التشكٌلٌة والوثابق المحفوظات - : 

 

 الوثٌقة منزلة فً جاءت وربما المساعدة، الوثابق إطار فً كسابقتها الوثٌقة هذه تعد

 مرموق، لرجل كدار بناء عادة وهً المقومات، من كثٌر فً لها مماثلة ألنها التصوٌرٌة

 فٌه عاش الذي البٌت فمثبلً  والتثبت، للتحقق الزمن مع ٌخضع رسمٌة لمإسسة مركز أو

 وما جبران، عابلة مستوى تحدٌد فً المساعدة الوثابق من الٌوم ٌعد جبران خلٌل جبران

جبران عبقرٌة على ٌدلّ  رسمه . 

 

السمعٌة والوثابق المحفوظات - : 
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 الؽالب فً وهً والتشكٌلٌة، التصورٌة المساعدة الوثابق نوع فً أٌضاً  هذه وتدخل

 الوثٌقة هذه. ناطق سٌنمابً شرٌط أو اسطوانً، تسجٌل أو إذاعٌة، أو صوتٌة، تسجٌبلت

 الكهرباء ظهور وبعد المعاصر، التطور مع المساعدة الوثابق مجموعة فً دخلت

 الوثابق من النوع هذا أؼنت التً اإللكترونٌات ثمة ومن واآللٌة، الصناعٌة وابتكاراتها

 دخلت ولقد. المؽنٌن عند وطبقاته الصوت ومستوى الؽناء دراسة فً الخبراء ٌعتمدها التً

 األولى الكلمات تسجٌل لها ٌلذّ  العاببلت من كثٌراً  إن إذ بٌت كل الٌوم السمعٌة الوثٌقة هذه

 ؼنٌة وثٌقة بذلك لهم فتحفظ الحٌاة، فً تقدمهم ومع متعددة مناسبات أثناء فً ألطفالهم،

والعظات بالعبر . 

 

 األصلٌة؛: أربع أنواعها وفً اثنتان، فبتان جوهرها فً الوثابق أن نإكد تقدم ما ظل وفً

 وهً السمعٌة؛ أو والتشكٌلٌة التصوٌرٌة، الوثابق وهً والمساعدة؛ الكتابٌة، الوثٌقة وهً

 أشرطة على مسجلة أو بالحجر، منقوشة أو باإلزمٌل، منحوتة أو بالقلم، مدونة إما كلها

والتحقق التثبت على تعٌن أسمابها، واختبلؾ أنواعها تعدد وعلى جمٌعاً، وهً ممؽنطة، . 

 

والوثابق األتمتة  

 

 ونشرات وثابق من عنه تمخض وما اإلنسانً الفكري النتاج فً الهابل التوسع بعد

 الوثابق؛ من الملٌارات فاق الذي اإلنسانً الفكري النتاج من وؼٌرهما وأبحاث ودورٌات

 من الهابل الكم هذا لتنظٌم تقلٌدٌة ؼٌر طرق عن البحث إلى ماسة حاجة هناك أصبح

 استخدام إلى الماسة الحاجة فظهرت الحاجة، عند استرجاعها بؽٌة وحفظه؛ لترتٌبه الوثابق

 كان ولما واسترجاعها، الوثابق حفظ فً االتصال ثورة وتقنٌات computer الحاسوب

البٌانات قواعد مع التعامل  Databases بكفاءة الحواسٌب بها تقوم التً المهام أهم من 

 فً وسرعته التخزٌن فً العالٌة لقدرته الحاسوب ٌستخدم أن الطبٌعً من كان عالٌة؛

 االمثل االستخدام أن فً الشك. المعلومة على الحصول فً الفابقة ودقته االستجابة

 الوثابق هذه بصورة االحتفاظ إمكانٌة فً ٌتمّثل واسترجاعها الوثابق حفظ فً للحاسوب

 مثل االستٌعاب، عالٌة برمجٌات باستخدام أو بالحاسوب، مرتبطة تخزٌن وسٌلة فً
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 تستوعب التً التخزٌن وسابط من وؼٌرها المضؽوطة واألقراص اللٌزرٌة األقراص

. الوثابق بتخزٌن خاصة برامج باعتماد وتنظٌمها استرجاعها عملٌة وتسهل الوثابق، آالؾ

 الوثٌقة كموضوع االسترجاع عند الوثابق لحصر كافٌة معلومات على تحتوي البرامج هذه

 استرجاع اآللً التوثٌق برامج تتٌح بحٌث …تخزٌنها ومكان وملخصها وتارٌخها ومإلفها

 الضوبً الماسح وٌستخدم الحاجة، عند ورقٌاً  استنساخها تتٌح كما طرق، بعدة الوثٌقة

هابلة وسرعة فابقة بدقة الوثابق لتصوٌر .  

 

علً أحمد  
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ع اجملتُع) املـْٞ ) 

 

املـْٞ اجملتُع ملؿّٗٛ ايػلب١ٝ ايٌٓأ٠ ع٢ً ايباسجني َٔ نجري هُع  civil society  ا٭َل ،

 ٚدٛؿ ٬ٜٚسغ ايعلب١ٝ، ايًػ١ يف املؿّٗٛ ٖقا ؿ٫٫ت عٔ ايبشح ايِعب َٔ هعٌ ايقٟ

 أغًب يف املؿّٗٛ هلقا ا٫ُط٬سٞ املع٢ٓ ٚبني ايًػٟٛ ا٫ًتكام بني تطابل ًب٘ أٚ تكاكب،

ؾُِطًض ايػلب١ٝ؛ ايًػات  citizen ٌَُع٢ٓ ع٢ً مٜاؿ٠  «املٛاط١ٓ» َع٢ٓ َُْٔٛ٘ يف و 

باي٬ت١ٝٓٝ «املٛاطٔ» ٚيؿغ ،«املـْٞ»  «civis» ٚاملٛاطٔ ،«َـ١ٜٓ» َٔ ٌَتل  burger 

َـ١ٜٓ َٔ ٌَتل با٭ملا١ْٝ  burg ، يف «َـْٞ» أٚ «َـ١ٜٓ» ن١ًُ ؼٌُ ٫ سني يف أٜٔا 

 ؿ٫٫ت تطٛك تتبع املؿٝـ غري َٔ أْ٘ ٜ٪نـ ٖٚقا املٛاط١ٓ، َوأي١ إىل إًاك٠ أٟ ايعلب١ٝ ايًػ١

 ايًػٟٛ ا٭ٌُ عٔ ايبشح إٔ ٜبـٚ ٫ ا٭دٓب١ٝ ايًػات يف ست٢ ايعلب١ٝ، ايًػ١ يف املؿّٗٛ ٖقا

 اإلًاك٠ َٔ ؽًٛ ا٭دٓب١ٝ ٚاملٛهٛعات املعادِ َععِ إٔ ٬ٜسغ إف ايؿا٥ـ٠ ، نجري يًُؿّٗٛ

املـْٞ اجملتُع» َِطًض إىل ». 

 

 إىل ٌٜري ايػلب١ٝ ايجكاؾات يف «املـْٞ اجملتُع» َؿّٗٛ تتبع إٔ ٬ٜسغ املِطًض ْاس١ٝ َٚٔ

ـ٠ٓ، مبلاسٌ َلٚكٙ  ساي١ إىل ايطبٝع١ٝ اؿاي١ َٔ اجملتُع اْتكاٍ يف ا٭ٚىل امللس١ً متجًت ع

ٖٛبن تَٛاي ايؿًٝوٛف نتابات يف فيو ػوـ نُا ايـٜين، املٓعٛك ٚػاٚم «ايتعاقـ»  

Thomas Hobbes يٛى دٕٛ ٚايؿًٝوٛف  John Locke  نتابات يف ثِ َٚٔ ،

كٚهٛ داى دإ ايؿلْوٞ ٚاملؿهل ايؿًٝوٛف  Jean-Jacques Rousseau ٟٜل٣ ايق 

 ٚبقيو ايتعاقـ؛ يع١ًُٝ ْتٝذ١ املـ١ْٝ اؿاي١ إىل ايطبٝع١ٝ اؿاي١ َٔ ٜٓتكٌ اإلْوإ إٔ

 اهِ ؾٝٗا املٌاكنٕٛ ٜٚتؼق اؾُٗٛك١ٜ، أٚ ايوٝاه١ٝ اهل١٦ٝ أٚ ايوٝاه١ٝ املـ١ٜٓ تعٗل
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 ٚايلعاٜا ايوٝاه١ٝ، ايوًط١ يف ٜوُٕٗٛ عٓـَا املٛاطٓني اهِ عًِٝٗ ٜٚطًل ايٌعب،

 ايع٬قات أهى ؼٍٛ إىل ايتعاقـ ثكاؾ١ ٚتٌري ايـٚي١، يكٛاْني ػآعني بِؿتِٗ

 فتُع١ٝ أًهاٍ ظٗٛك ثِ َٚٔ ايطٛعٞ، ٚا٫ْتُا٤ ايٛاع١ٝ املًِش١ باػاٙ ا٫دتُاع١ٝ

ايتكًٝـ١ٜ ا٫دتُاعٞ ايتٔأَ أًهاٍ َٔ بـ٫  دـٜـ٠ . 

 

ٖٝػٌ ا٭ملاْٞ ايؿًٝوٛف أَا  Hegel أهلِٖ ْطام عٔ ىلدٕٛ عٓـَا ا٭ؾلاؿ إٔ ؾري٣ 

 ٚها٥ٌ أِْٗ ع٢ً اٯػلٜٔ تعاٌَ فاتٗا، يف غا١ٜ َٓٗا نٌ َوتك١ً ًؼِٝات ِٜبشٕٛ

 ٚتٌٓأ املوتكًني ا٭ًؼاْ ٖ٪٤٫ بني ؾُٝا َتباؿٍ اعتُاؿ ٌٜٓأ ثِ َٚٔ غاٜاتٗا، يتشكٝل

املـْٞ اجملتُع» ٖٝػٌ ٜوُٝ٘ َا ٖٚقا بِٝٓٗ، ؾُٝا ايع٬ق١ تٓعِ ٚقٛاعـ كٚابط ». 

 

َاكنى ناكٍ ٜٚل٣  Karl Marx ٕا٭ؾلاؿ ع٬قات مجاع ع٢ً ٌٜتٌُ املـْٞ اجملتُع أ 

املٓتذ١ ايك٣ٛ تطٛك َٔ َع١ٓٝ َلس١ً ُٓٔ املاؿ١ٜ . 

 

غلاٌَٞ أْطْٛٝٛ اإلٜطايٞ ايؿًٝوٛف أؿػٌ ٚقـ  Antonio Gramsci يف دـٜـ٠ ك١ٜ٩ 

 نإ ؾإفا ايعكا٥ـٟ، يًتٓاؾى فا٫  عوباْ٘ املـْٞ، اجملتُع ملؿّٗٛ ايـ٫يٞ املُٕٔٛ

 اجملتُع ؾإٕ ايوًط١؛ بٛهاط١ أٚ ايك٠ٛ بٛهاط١ ايوٝاه١ٝ يًوٝطل٠ ؾٔا٤ ايوٝاهٞ اجملتُع

اهل١ُٓٝ ٚٚظٝؿ١ ايعكا٥ـ١ٜ، ي١ًُٓٝٗ ؾٔا٤ املـْٞ  hegemony  تٛد١ٝٗٝ ٚظٝؿ١ ٖٞ ،

 ايعباؿ٠ ؿٚك َجٌ ػا١ُ، أْٗا تـعٞ اييت ايتٓعُٝات، بٛهاط١ متاكي اييت ايلَن١ٜ يًوًط١

ٚاملـاكي ٚايٓكابات .  
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 اؿـٜح مبؿَٗٛٗا املـْٞ اجملتُع ؾهل٠ ي٤ٌٛٓ ايتاكى١ٝ ايٌلٚط ؼـٜـ ميهٔ عا١َ ٚبِٛك٠

َٓٗا َعطٝات عـ٠ بعٗٛك ٚاملتُٝن : 

 

ايوًط١ تـاٍٚ َبـأ كهٛؾ - .  

 

َكـي غري بٌلٟ ًإٔ اجملتُع تٓعِٝ بإٔ ايٛعٞ - . 

 

 ايٓعل بػض ايـٚي١ يف بقات٘ قا٥ُا  سكٛقٝا  نٝاْا  بُٛؿ٘ أٟ َٛاطٓا ، بِؿت٘ ايؿلؿ متٝٝن -

املؼتًؿ١ اْتُا٤ات٘ عٔ . 

 

 امل٪هوات عٌُ ٚآيٝات ٚٚظا٥ؿٗا ٚأٖـاؾٗا ايـٚي١ َ٪هوات عٌُ آيٝات بني ايؿلم ٚعٞ -

ٚٚظا٥ؿٗا ٚأٖـاؾٗا ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتِاؿ١ٜ . 

 

 تآيؿٛا أسلاكا  َٛاطٓني ا٭ؾلاؿ ؾٝٗا ٜٓؼلط اييت املـْٞ اجملتُع َ٪هوات بني ايؿلم ٚعٞ -

 ؾٝٗا َٛقع٘ ٜٚتشـؿ ؾٝٗا اإلْوإ ٜٛيـ اييت ايتكًٝـ١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ايتهٜٛٓات ٚبني طٛعٝا ،

هًؿا  قـؿ٠ َع١ٓٝ تلاتب١ٝ ٚؾل اي٫ٛؿ٠ َٓق . 

 

 ؾكـ ،«املـْٞ اجملتُع» ملؿّٗٛ قـؿ تعلٜـ إهاؿ ايِعب َٔ ؾإْ٘ تكـّ، َا ع٢ً ٚبٓا٤ّ

 ايؿاعًني استٛا٤ إىل تٗـف اييت املتٓٛع١ ٚايتذُعات ايتٓعُٝات ع٢ً يٝكتِل ٜٔٝل



 
116 

 

 إىل إٓاؾ١ يٌٌُٝ، ٜتٛهع ٚقـ ٚتٓعُِٝٗ،( ٦ٖٝات ْٛاؿٟ، مجعٝات، َٓعُات،) ا٫دتُاعٝني

ٚتٓعُٝاتٗا ايوٝاه١ٝ ٚاؿلنات ا٭سناب فنل، َا . 

 

 بايتاكٜؽ ٜلتبط ايلا١ٖٓ ُٛكت٘ إىل ٫ُٛٚ  ٚتطٛكٙ ٌْأت٘ يف «املـْٞ اجملتُع» َؿّٗٛ ٚ٭ٕ

 مبعٓاٖا ايػلب١ٝ ايـٚي١ ٬َٝٚؿ ايِٓاعٞ اجملتُع ٬َٝؿ َع املتنأَ ٚاملعاُل اؿـٜح ايػلبٞ

 محٛيت٘ بهٌ ايعلب١ٝ اجملتُعات قبٌ َٔ املؿّٗٛ ٖقا اهترياؿ ؾإٕ ٚباملكابٌ ٚاملعاُل، اؿـٜح

 ؾإٕ يقا اؿـٜج١، ايـٚي١ َ٪هوات( بٓا٤ ٚيٝى) اهترياؿ َع تنأَ ايٛدـا١ْٝ ٚست٢ املعلؾ١ٝ

 ايعلبٞ ايوٝاهٞ ايؿهل عٔ ط١ًٜٛ ؾرت٠ امول أٚ غاب «املـْٞ اجملتُع» َِطًض اهتؼـاّ

 اجملتُع» َؿّٗٛ عٔ ؽ٢ً ايقٟ ٚا٫ًرتانٞ املاكنوٞ املـ ؾرت٠ يف ػا١ُ ايعٌلٜٔ، يًكلٕ

٢ٓٓ - كأٜ٘ عوب - تهٌـ مما أنجل ؽؿٞ ؼ١ًًٝٝ أؿا٠ «املـْٞ  قـك٠ أنجل َؿَٗٛا  ٚتب

ايطبكٞ ٚايِلاع ايطبك١ َؿّٗٛ ٖٚٛ ا٫دتُاعٞ ايٛاقع ؼًٌٝ ع٢ً بلأٜ٘ . 

 

 بوبب فيو ٜهٕٛ ٚقـ املآٞ، ايكلٕ ْٗاٜات َع ا٫ْتٌاك إىل «املـْٞ اجملتُع» َؿّٗٛ عاؿ ثِ

 َع ا٫ْتٌاك ٖقا تنأَ إف َتبا١ٜٓ، أٜـٜٛيٛد١ٝ ٭غلاض ٫هتؼـاَ٘ املؿّٗٛ ٖقا طٛاع١ٝ

 إىل ع ُعٝـ َٔ أنجل ع٢ً أػؿل ايقٟ ع ايتشـٜح ػطاب أُشاب َٔ ايعلب املجكؿني ساد١

 ا٭ؿٚات َٔ بـٌٜ إىل أٚ اإله٬َٞ، يًؼطاب املتواكع ايِعٛؿ ملٛاد١ٗ دـٜـ٠ عكا٥ـ١ٜ أؿا٠

َج٬  نا٫ًرتان١ٝ) ايٛاقع أكض ع٢ً إػؿاقٗا ثبت اييت ايعكا٥ـ١ٜ ). 

 

 َٔ ٫بـ أْ٘ ٜعين ؾٗقا هلا، َطابك١ تو١ُٝ ٚدٛؿ قبٌ تٛدـ قـ ا٫دتُاع١ٝ ايعاٖل٠ إٔ ٚمبا

 ٚإٕ اؿـٜج١ املـْٞ اجملتُع مل٪هوات املؿرتض ايـٚك ت٪ؿٟ ناْت َع١ٓٝ َ٪هوات ٚدٛؿ
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 نٓعاّ ايعلب١ٝ، اؿٔاك١ٜ ايتذلب١ اهتشٔاك ميهٔ ٖٚٓا كتًؿ١، ٚآيٝات أٖـاف ٚؾل نإ

 ع٢ً ايعجٛك ِٜعب سني يف ٚايتهاٜا، ٚاينٚاٜا ايـ١ٜٝٓ ٚاملـاكي ٚاملٗٔ اؿلف ٚتٓعِٝ ا٭ٚقاف

ايعلب١ٝ اجملتُعات يف ع ايػلب١ٝ ُٛكتٗا ٚؾل ع املـْٞ اجملتُع َ٪هوات . 

 

 ا٭ًٖٞ اجملتُع مل٪هوات ٚقٜٛا  نبريا  ٌْاطا  تٌٗـ ناْت املآٞ ايكلٕ بـاٜات إٔ سني ٚيف

 ٚاملوٝش١ٝ، اإله١َٝ٬ ٚبا٭ؿٜإ ايعلب١ٝ بايجكاؾ١ عٜٔٛا  ٚامللتبط١ ايتكًٝـ١ٜ أًهاهلا َٚع

 أطل يف ايـػٍٛ ع٢ً اؿـٜج١ ايـٚي١ تٌهٌ بـاٜات َع ايتكًٝـ١ٜ امل٪هوات تًو ُأدربت ؾكـ

 ٌْاطٗا ٚتٛهع ايـٚي١، َ٪هوات بك١ٝ َع ايتعاطٞ َٔ تتُهٔ ست٢ سـٜج١، َ٪هو١ٝ

 ٚيعٌ املـ١ْٝ، ٚاؿكٛم ٚايب١٦ٝ نايتعًِٝ دـٜـ٠ فا٫ت إىل ٚاإلسوإ ايرب َوأي١ يٝتذاٚم

 اجملتُع»ٚ «املـْٞ اجملتُع» َؿّٗٛ بني اؿاٌُ اـًط إىل أؿت اييت ا٭هباب أِٖ َٔ ٖقا

بُٝٓٗا ٚايتُاٜن ايتٌاب٘ أٚد٘ يف تبشح اٯت١ٝ ٚايؿكل٠ ايعلب١ٝ، اجملتُعات يف «ا٭ًٖٞ . 

 

 يتذاٚم طُٛسٗا ٖٛ املـْٞ اجملتُع َٓعُات أؿا٤ ميٝن َا أِٖ ؾًعٌ ايعلبٞ اجملتُع يف أَا

 يف ناملٌاكن١ قـؿ٠، دن١ٝ٥ فا٫ت يف ايـٚي١ هٝاهات يف ايتأثري باػاٙ اـريٟ ايعٌُ

 تعاًَ٘ يف ايوٝاهٞ ايعٌُ عٔ ىتًـ أؿا٤ٖا إٔ نُا ايكلاك، ُٓاع١ يف ٚايتأثري ايتؼطٝط

 إىل ٜٗـف إٔ ؿٕٚ َٔ أٟ ايوٝاه١ٝ، اؿٝا٠ يف بـٌٜ عاّ تِٛك تكـِٜ ؿٕٚ َٔ اؾن٥ٝات َع

اؿهِ ْٚعاّ ايكا١ُ٥ ايوٝاه١ تػٝري . 

 

 ايعلب١ٝ، ايبًـإ يف ٚاملـْٞ ا٭ًٖٞ اجملتُعني يٛاقع املٛٓٛع١ٝ املكاكب١ تٛاد٘ اييت ٚاملٌه١ً

 ٜهٕٛ إٔ مبع٢ٓ) تعاقـٟ أهاي ع٢ً ٫ٜهٕٛ اجملتُعني ٖقٜٔ إىل ا٭ؾلاؿ اْتُا٤ إٔ يف تتُجٌ
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 مبا بِٝٓٗ ؾُٝا يًع٬ق١ قٛاعـ ٚٚٓع ايلٚابط َٔ فُٛع١ ػًل ع٢ً تٛاؾكٛا ا٭ؾلاؿ ٖ٪٤٫

 ،(طا٥ؿ١ قلب٢، كابط١) تكًٝـ١ٜ ؿٚاؾع ٚؾل ا٭غًب ع٢ً بٌ ،(يًذُٝع ايعا١َ املًِش١ ُٜٔٔ

ـٓك اييت ا٭ٚي١ٝ يًذُاع١ باي٤٫ٛ َلتبط١  ٚاي٬ِسٝات ا٫َتٝامات إٔ نُا ايؿلؿ، َٓٗا ٜتش

 ع٢ً تتأهى ٫ ٚاملـْٞ ا٭ًٖٞ اجملتُعني ن٬ يف ايتٓعُٝات ٖقٙ ُٓٔ يٮعٔا٤ املُٓٛس١

 ايتكًٝـ١ٜ ايب٢ٓ إٔ إىل ٜعٛؿ ٖٚقا تكًٝـ١ٜ، اكتباطات َٔ تتأت٢ َا مبكـاك املـ١ْٝ اؿكٛم

ِٓ َٚٔ ا٭ؾلاؿ، يـ٣ أهاه١ٝ سادات هـ ع٢ً قاؿك٠ ٫مايت  بني ايٛهٝط بـٚك ايكٝاّ توتطٝع ث

 ؾلؿا  بُٛؿ٘ يٝى اؿُا١ٜ، َٔ بٓٛع ؾتعًً٘ ايؿلؿ َع قُعٝا  ؿٚكا  ت٪ؿٟ ؾٗٞ ٚايوًط١، ايؿلؿ

 َٔ ٚيٝى ايـٚي١ باهتبـاؿ١ٜ اعرتاؾٗا ػ٬ٍ َٚٔ ؾٝٗا، ػ١ًٝ بِؿت٘ ٚإمنا سكٛم فا َوتك٬ 

كؾٔٗا ػ٬ٍ . 

 

 َٔ نجري يـ٣ ايوا٥ـ ا٫عتكاؿ املـْٞ اجملتُع ٚتٓعُٝات ايؿلؿ بني ايع٬ق١ تعكٝـ يف ٜنٜـ

 ــ١َ ٚيٝى ايـٚي١ ملًِش١ تعٌُ أًهاهلا ظُٝع اؿـٜج١ امل٪هوات إٔ اؾُاٖري

 تتؼق أُبشت ايعلبٞ ايٛطٔ يف بايـميكلاط١ٝ املطايب١ إٔ إىل ٜعٛؿ كمبا ٖٚقا أعٔا٥ٗا،

 ايٛدٛؿ يف عك٘ أٚ بٛدٛؿٙ ا٫عرتاف ٚٚدٛب «املـْٞ اجملتُع» عٔ اؿـٜح ُٛك٠ ؾ٦ٌٝا  ٦ًٝا 

ِٓ َٚٔ ثاْٝا ، ايـٚي١ هًطات َٛاد١ٗ يف ٚسك٘ أ٫ٚ ،  يف ا٭ٚىل اي١ًٖٛ َٓق ايع٬ق١ تتكلك ث

 د١ٗ َٔ «املـْٞ» ٚاجملتُع د١ٗ، َٔ «ايـٚي١» َٔ نٌ بني ست١ُٝ فاب١ٗ أٚ ُلاع ُٛك٠

 أٚ ػِا٥ِٗا إسـ٣ إىل ٚاػتناهلا يًوًط١، َلاؿؾ١ ايـٚي١ إىل ايٓعل بوبب ٚفيو أػل٣،

اينادل٠ يًوًط١ ايٌلعٞ ا٫هتعُاٍ يف سكٗا ٖٚٛ ؾشوب َٝناتٗا . 

 

سـٜـ قُٛؿ  
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 املقٖب

 

 املؿاِٖٝ َٔ فُٛع١ ٖٛ ٚاُط٬سا  ٚا٭ٌُ، ٚايطلٜك١ املعتكـ ٖٛ يػ١ doctrine املقٖب

 أٚ املعلؾ١ َٝاؿٜٔ َٔ بعٝٓ٘ َٝـاْا  ؽّ اييت املٛٓد١ٗ ٚايكٛاعـ ٚاملٛاقـ ا٭ؾهاك َٚٔ

 دـا  قـٚؿ عـؿ إىل مجٝعٗا ٜعٛؿ َا غايبا  بٝٓٗا، ؾُٝا ٚػاْى اتوام فات ٚتهٕٛ ايٌٓاط،

 ع٢ً املقٖب ٜـٍ ٚبٗقا. ٚقٛاعـٙ املقٖب َٛاقـ نٌ ع٢ً تولٟ اييت املٛد١ٗ املباؿ٨ َٔ

ايٓعاّ أٚ) ايٓول غ٬ف ٖٚٛ َعا ، املٓٗر ٚع٢ً املُٕٔٛ ) system ٟػُٝع ٖٛ ايق 

ٌٍ يف يًُعلؾ١ كطايٓعل١ٜ إىل أقلب ٖٛ عٟٔٛ ن ] theory ايٓعل١ٜ َٔ أعِ ؾاملقٖب ، . 

 

: َٚٓٗا َتؿاٚت١، أما٤ يف أسٝاْا  َعٗا ٚتتـاػٌ أػل٣ بهًُات «َقٖب» ن١ًُ ؽتًط ٚقـ

dogma عكٝـ٠  نإٔ فاتٗا، «ايؿًوؿ١» ن١ًُ َع تتـاػٌ ٚأسٝاْا  اػاٙ، َـكه١، ْعل١ٜ، ،

 ،«ايتذلٜيب املقٖب»ٚ «ايتذلٜب١ٝ ٚايؿًوؿ١ «أكهطٛ َقٖب»ٚص كط«أكهطٛ ؾًوؿ١» ٜكاٍ

ٍٚ غري أْ٘ إ٫ دا٥نا ، نإ ٚإٕ ا٫هتؼـاّ، ٖقا ٚيهٔ  املقٖب إٔ َٔ اْط٬قا  َعٓاٙ، يف َتوا

 اكتباطا  ببعض بعٔٗا اكتبط ايؿًوؿ١ٝ ٚايٓعلٜات اٯكا٤ َٔ فُٛع١ ٖٛ ايؿ٬هؿ١ عٓـ

 دن٥ٞ تطبٝل ٖٛ ايؿًوؿٞ ؾاملقٖب َٚتُاهه١؛ َٓوك١ ع١ٜٛٔ ٚسـ٠ ُاكت ست٢ َٓطكٝا 

 اهُتؼـّ َا ؾإفا ا٭ؾ٬طْٛٞ، املقٖب ٚيٝى ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ ايؿًوؿ١ ٜكاٍ نإٔ عا١َ، يؿًوؿ١

. «ا٭ػ٬م» يف أٚ «ايٛدٛؿ» يف أٚ «املعلؾ١» يف َج٬  ا٭ؾ٬طْٛٞ املقٖب ُٜكاٍ َقٖب؛ اُط٬غ

كطايوٛؾوطا١ٝ٥ بٌ ايوٛؾوطا٥ٞ املقٖب ُٜكاٍ ٫ ٚنقيو ] sophism ٚا٫ػاٙ أ 

 اإله١َٝ٬ ؾاملقاٖب ،صكطاإله٬ّ ٚيهٔ اإله٬َٞ املقٖب ٜكاٍ ٫ نُا َج٬ ، ايوٛؾوطا٥ٞ

 ٚاينٜـٟ، ٚاؾعؿلٟ اإلَاَٞ: ايٌٝع١ ٚعٓـ ٚاؿٓبًٞ ٚايٌاؾعٞ ٚاملايهٞ اؿٓؿٞ ٖٞ أكبع١
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 ايواَلٟ: ٚايٝٗٛؿ١ٜ ٚايربٚتوتٓيت، ٚايهاثٛيٝهٞ ا٭كثٛفنوٞ: ايِٓلا١ْٝ َٚقاٖب

 أٚ ٚاإل٬ُسٞ ايوًؿٞ أٚ ٚا٭ُٛيٞ ٚاؿِٝـٟ ايكلا٥ني َٚقٖب ٚايِـٚقٞ ٚايؿلٜوٞ

  .ايتذـٜـٟ

 

 ٚاٯكا٤ املباؿ٨ َٔ فُٛع١ أٟ ع ايتعًُٝٞ املقٖب ع املقٖب ع٢ًص كطَـكه١ ن١ًُ تـٍ ٚقـ

 ٜٚٔٝـ املؿهلٜٔ، َٔ فُٛع١ بٗا ٜٓؿلؿ سني ايؿك١ٝٗ أٚ ايع١ًُٝ أٚ ايؿًوؿ١ٝ أٚ ايـ١ٜٝٓ

 ،«املـكه١ َقٖب» ٖٞ ٌَرتن١ َباؿ٨ ع٢ً هتُعٕٛ ٚيهِٓٗ دـٜـا ، ٦ًٝا  َِٓٗ نٌ

املايط١ٝ) «إ١ْٜٝٛ» ايْٝٛا١ْٝ ؾاملـكه١ ) Ionian school  ا٫ػاٙ ع٢ً ػتُع َج٬ 

 ٚمث١ ٚايوعاؿ٠، ٚا٭ػ٬م ايؿ١ًٝٔ إىل تـعٛص هكلاط: كطايوكلاط١ٝ ٚاملـاكي ايطبٝعٞ،

كطأؾ٬طٕٛ أناؿمي١ٝ َجٌ أػل٣ ؾًوؿ١ٝ َـاكي ] Plato ٚباؿٕ َٚـكه١ أثٝٓا، َـكه١ أ  

Baden school ايًػ١ٜٛ ٚأنوؿٛكؿ ا٫ػاٙ، احملـث١ ايهاْت١ٝ  Oxford language 

school ايؿًوؿ١ٝ املـاكي َٔ ٚغريٖا ، .  

 

 ايؿِٗ ٜٛد٘ ؿهتٛك إىل ؼٛي٘ بعـ املقٖب ع٢ً تـٍ ؾإْٗا «عكٝـ٠» ن١ًُ ىّ ٚؾُٝا

ـٓٙ ايعكٌ ٜكبً٘ سني أٟ ٚايعٌُ،  ايعكٝـ٠» َجٌ تعبري يف ٚآض ٖٛ نُا يًشهِ، َلدعا  ٜٚع

َٚقاٖبٗا تعايُٝٗا أٟ «ايهاثٛيٝه١ٝ . 

 

 قاب١ً ٚتهٕٛ نؿلض، تٓطًل ؾايٓعل١ٜ ٚايٓعل١ٜ، املقٖب بني َا ٖٛ ا٭هاهٞ ايتُٝٝن إٔ بٝـ

 كأٟ ع٢ً ؾٝكّٛ املقٖب أَا ٚؼوٝٓٗا، تعـًٜٗا ميهٔ فيو َٔ ٚأنجل ػلٜبٝا ، يًتشكل

 املقٖب إٕ بٌ ايتذلب١، عٔ باهتك٬ي١ٝ ٚايوًٛى ايؿِٗ يتٛدٝ٘ اٯكا٤ َٔ فُٛع١ أٚ أهاهٞ
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 ٫ نً٘ ٖٚقا ٚمشٛيٞ ٚثابت قطعٞ ؾٗٛ ٭ؾهاكٙ، َا، مبع٢ٓ ايتذلب١، ُٜؼٔع ايقٟ ٖٛ

 اَتـاؿ فا املقٖب ٜهٕٛ َا ؾػايبا  ايٓعل١ٜع، تطبٝل َٝـإ ع ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ َٝـإ ٜٓاهب

 عًِ يف ايتطٛك نٓعل١ٜ) َا َٝـإ َٔ َعٝٓا  داْبا  ؽّ اييت ايٓعل١ٜ اَتـاؿ َٔ أبعـ

 .(اؿٝا٠

 

 فيو َٚع املقاٖب، تهٜٛٔ إىل سكٝك١ٝ ساد١ ست٢ أٚ ؾعًٞ َربك ٖٓاى ٜهٕٛ ٫ قـ ٚعَُٛا ،

 يف دٖٛل١ٜ ٚظٝؿ١ ٜ٪ؿٟ املقٖب إٔ بـع٣ٛ املقاٖب، تهٜٛٔ إىل بطبٝعتٗا متٌٝ عكٍٛ مث١

 َٔ ْٛع إىل ايهجل٠ تلتـ عٝح ٚاملؿاِٖٝ ا٭ؾهاك ًتات تٓعِٝ ٚظٝؿ١ ٖٞ ٚايعٌُ، ايؿهل

 ٖٓاى يقيو ايٌعٛك، ٚسـ٠ ٖٞ اإلْوا١ْٝ ٚاؿٝا٠ اإلْواْٞ ايؿهل ًلط إٔ ٚػا١ُ ايٛسـ٠،

 ٚعِل ايتٜٓٛل١ٜ ايؿًوؿ١ تؿلٓٗا أيٛاْٗا بٌت٢ املقاٖب بني ايتكلٜب إىل قـث١ ؿع٠ٛ ايّٝٛ

باٯػل يإلقلاك سٔاك١ٜ ٚه١ًٝ باؿو٢ٓ، اؿٛاك ٚإقلاك بٝٓٗا، ايِـع يلأب ايعٛمل١، . 

 

بٝطاك هٛهٔ  
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العذراء مريم  

 

 

عٌسى النبً المسٌح، ٌسوع أم هً العذراء مرٌم u[  إسرابٌل بنً إلى هللا أرسله الذي[ ر

وأفسدوا وفسدوا ضلوا أن بعد السبٌل، وسواء الحق إلى لٌهدٌهم . 

 

 صورة تقدم ال قلٌلة إشارات فً[ ر]المقدس الكتاب من «الجدٌد العهد» فً مرٌم ذكر ورد

 أنحاء فً البشر من هابل لعدد الدٌنٌة األهمٌة هذه بمثل شخصٌةٍ  حٌاةِ  سٌرة عن واضحة

 ٌولوا لم والرومان واإلؼرٌق الٌهود من المرحلة تلك مإرخً أن والمرجح. كافة األرض

 ٌتعلق فٌما الموثوقة الحقابق كانت ولما. اهتمام كبٌر( المسٌحٌة) الجدٌدة الدٌنٌة الحركة

ْدَرك لم امرأة ٌخص فٌما إذاً  فكٌؾ جداً، قلٌلة نفسه المسٌح السٌد حٌاة بتفاصٌل ًُ  ُت

 حتى تستمر لم والتً عمره من الثبلثٌن فً وهو المسٌح ابنها رسالة بدء بعد إال مكانتها

 لكن!. أشهر وبضعة سنوات ثبلث من أكثر ـ المسٌحً المعتقد حسب ـ  وقٌامته صلبه

 العالم نساء بٌن خاصة مكانة لها وأفرد سورة من أكثر فً ذكرها على أتى الكرٌم القرآن

 حٌث من المسٌحٌة، المذاهب مختلؾ بٌن جدل موضع الٌوم حتى مازالت وهً. قاطبة

ومآلها وفاتها حتى حٌاتها سٌرة وتفاصٌل ومكانتها دورها . 

 

مٌرٌام بالعبرٌة اسمها ٌلفظ  Miriam ( موسى النبً أخت اسم وهو u فً ورد حسبما 

ٌَم والعربٌة والٌونانٌة وباآلرامٌة ،(التوراة َمْر  Mariam. مارٌا صٌؽة أما  Maria ًفه 

الناصرة بلدة فً ولدت. التٌنٌة  Nazaret ًوتوفٌت م.ق 14 عام نحو الجلٌل منطقة ف 

 المقدس بٌت ٌُرجح المراجع فبعض مإكد، ؼٌر ودفِنها وفاتها مكان لكن م،46 عام نحو

إِفسوس مدٌنة ٌرجح اآلخر وبعضها قبرها؛ أنه ٌُزعم قبر ٌوجد حٌث  Ephesos ًف 

الرسول) الحواري مع عاشت حٌث الصؽرى، آسٌا ) Apostel خاطبه الذي ٌوحنا 

 ؛(17 -19،26: ٌوحنا إنجٌل) «ابنك هذا: »ولمرٌم «أمك هذه: »قاببلً  المصلوب المسٌح

لوفاتها مكاناً  دمشق إلى تشٌر أخرى مراجع وثمة . 



 
123 

 

 

الجدٌد العهد فً العذراء مرٌم : 

 

 باألناجٌل محصورة «الجدٌد العهد» فً العذراء بمرٌم المتعلقة المعلومات جمٌع إن

 طابع ذات المعلومات وهذه كنسٌاً، بها المعترؾ( مرقص ٌوحنا، متَّى، لوقا،) األربعة

 هنا فهً ،(دنس ببل الحبل أو عذراء من) والدته ومعجزة المسٌح السٌد بقدوم تبشٌري

 وفاء عاماً  عشر اثنً فٌه أمضت الذي الهٌكل ؼادرت أن بعد الشابة النجار ٌوسؾ خطٌبة

 عقم بعد( داود نسل من وكبلهما) ٌواخٌم ووالدها مثاتان الحاخام بنت حّنة والدتها لنذر

 والمباركة علٌها الُمْنَعم بصفة ٌخاطبها جبرٌل الرب مبلك ٌزورها وعندما. طوٌل

 إلى ٌعقوب بٌت على ٌملك»  ٌسوع اسمه ولداً  القدس الروح من ستحمل بؤنها وٌبشرها

 نسٌبتها حمل بمعجزة خبرها كما(. 33 -1،28: لوقا) «نهاٌة لملكه ٌكون وال األبد،

 المعمدان ٌوحنا صار الذي بالطفل) زكرٌا العجوز النبً من إلٌصابات( خالتها)

ٌحٌى) u)[  الرب لمشٌبة مرٌم وخضوع(. 45 -41و 35 -1،34: لوقا) ،[األنبٌاء. ر

 الحقاً  لتبجٌلها األساسً السبب هو بشرٌاً  الطبٌعً ؼٌر الموقؾ هذا فً إلرادته وانصٌاعها

المإمنٌن لدى الواسعة ولشعبٌتها الكنسً؛ التارٌخ فً . 

 

 الشٌخ لها تنبؤ عمره، من عشرة الثانٌة فً وهو الهٌكل إلى ٌسوعَ  مرٌم تقدٌم ٌوم وفً

 ابتعاد فً ستتجلى والتً( 2،35: لوقا) أجله ومن ابنها مع ستعانٌها التً باآلالم سمعان

 ،8: لوقا) التبشٌري عمله أثناء فً منها موقفه واستمرار[ 2،38: رلوقا] أمه عن الصبً

 ورد ما سوى علٌه آخر شاهد ال الذي الصلب، عند ذروتها اآلالم بلوغ حتى( 21 -19

 تارٌخ) فً ٌؤتً «الجدٌد العهد» فً مرٌم اسم فٌها ٌُذكر مرة وآخر. ٌوحنا إنجٌل فً

 ورد وحسبما. القدس الروح نزول بانتظار المسٌح تبلمٌذ مع تصلً وهً( 1،14: الرسل

 ٌا»بـ دابماً  وإنما أبداً، «أمً ٌا» بـ والدته المسٌح السٌد ٌخاطب لم «الجدٌد العهد» فً

 وتعمل الرب كلمة إلى تنصت امرأة وكل القدٌمة؛ التقالٌد فً تبجٌلٌة صفة وهً «امرأة

 الذي النجار لٌوسؾ خاصة مكانة الكتاب أفرد وقد(. 11،27: لوقا) مباركة أم هً بها

ْقَرْبها) ٌعرفها ولم امرأته وأخذ» مرٌم فحمى ربه أطاع : متى) «البكر ابنها ولدت حتى( ٌَ

 الملوك واستقبلت ٌسوع ولٌدها وضعت حٌث لحم بٌت إلى بها انتقل الذي وهو( 1،24
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 إلى وأمه بالطفل فهرب ثانٌة الرب أطاع الذي وهو النبوءة، من للتؤكد قدموا الذٌن الثبلثة

 الخطر زوال حتى الناصرة إلى ٌعد ولم الٌهود، ملك هٌرودس جرابم من خوفاً  مصر

 من مكان ؼٌر فً ذكرهم ورد الذٌن وأخواته المسٌح أخوة موضوع أما. الملك بموت

المسٌحٌة المذاهب بٌن مختلفة وتؤوٌبلت جدل موضع الٌوم حتى فمازال «الجدٌد العهد» . 

 

وتارٌخها الكنٌسة تعالٌم فً مرٌم  

 

 الكنسٌة المإسسة ظهور منذ الكنسٌة، المذاهب بٌن كبٌراً  اختبلفاً  دٌنٌاً  مرٌم أهمٌة تختلؾ

 نتٌجة الخامس القرن أوابل إلى جذورها تعود مرٌم السٌدة تبجٌل فقضٌة. الٌوم حتى

بالرب الحاملة» مرٌم تلقٌب بشؤن والسٌما الدٌن، رجال بٌن عقٌدٌة خبلفات » 

Theotokos  بدٌبلً  واقترح القسطنطٌنٌة أسقؾ[ ر]نسطورٌوس عارضه الذي األمر ،

بالمسٌح الحاملة» لقب منه » Christokos  المسٌح فً البشرٌة الطبٌعة أم برأٌه فهً ،

 لقب أقر 431 عام فً المسكونً إفسوس مجمع لكن. أٌضاً  اإللهٌة الطبٌعة ولٌس وحسب

 الكنٌسة انفصال إلى أدى مما منصبه؛ عن نسطورٌوس وعزل «بالرب الحاملة»

 فً ورد ما على كثٌراً  تعتمد ال مرٌم عن صورتها فإن الكاثولٌكٌة الكنٌسة أما. النسطورٌة

 هذه طورت وقد. «القدس الروح شهادة» إلى حصراً  تستند بل ،«الجدٌد العهد» أناجٌل

المرٌمٌة العلوم»بـ معروفاً  صار ما الكنٌسة » Mariology مرٌم دور لدراسة المكرسة 

 الكنٌسة أسبؽت العذرٌة الوالدة وبسبب. «بشراً  الرب تجسد» أي «الربانً الحدث» فً

 سٌدتنا»و «الرب أم» ،«المقدسة العذراء» منها عدة، ألقاباً  مرٌم على الكاثولٌكٌة

بالرب الحاملة» بلقب الشرقٌة الكنابس تكتفً حٌن فً ؛«الحبٌبة ». 

 

 عن المسٌحٌة دخل قد العبادة ٌقارب بما «مرٌم تبجٌل» أن األدٌان علماء بعض ٌرى

. الفرعونٌة مصر فً حورس أم إٌزٌس عبادة مثل المنطقة، فً قدٌمة وثنٌة عبادات طرٌق

: لوقا) فً ورد ما تؤوٌل إلى واألرثوذكسٌة الكاثولٌكٌة الكنٌسة الهوتًٌ بعض وٌمٌل

 فً البروتستنتٌة الكنٌسة وجدت وقد. العبادة حتى مرٌم تبجٌل على ٌدل بما( 1،42،48

. األحد الواحد للرب إال تجوز ال العبادة بؤن القابلة األولى الوصٌة مع جذرٌاً  تناقضاً  ذلك



 
125 

 

 جمٌع على ٌجوز الذي التبجٌل بٌن بجبلء تمٌز الرسمٌة الكاثولٌكٌة الكنٌسة صارت ولذلك

وحده الرب تخص التً العبادة وبٌن «المقدسة العذراء» مرٌم مقدمتهم وفً القدٌسٌن، . 

 

 صورة مرٌم فً المحافظون والكاثولٌكٌون( اإلصبلحٌون) البروتستنتٌون المسٌحٌون ٌرى

 إلٌها ٌُنسب الذي الدور ٌرفضون لكنهم الحق، المسٌحً اإلٌمان عن كثٌرة صور من

 الدابمة بتولٌتها»و «جسدٌاً  الجنة إلى صعودها» معتقد فً ٌرون كما ومخلِّصة، كشفٌعة

 فً ورد ما كل تتجاوز هرطقة «األصلٌة الخطٌبة من براءتها»و «المسٌح والدة بعد

 عام فً الڤاتٌكان قرار األرثوذكسٌة الكنٌسة ترفض كما. مرٌم بشؤن «الجدٌد العهد»

 مرٌم صعود» بشؤن 1950 عام فً الثانً والقرار «دنس ببل الحبل» بصدد 1854

الجنة إلى جسدٌاً  ». 

 

 العشرٌن، على تزٌد متعددة بمناسبات السنة مدار على مرٌم بالسٌدة المسٌحً العالم ٌحتفل

حٌاتها سٌرة من معٌن بحدث ترتبط منها مناسبة وكل . 

 

الكرٌم القرآن فً مرٌم : 

 

 التً كله الكتاب فً الوحٌدة المرأة فهً جداً؛ استثنابٌة مكانة مرٌم الكرٌم القرآن ٌولً

 التً «مرٌم سورة» اسمها تحمل سورة وهناك. منه سورة عشرة تسع فً باسمها ُتذكر

 آل سورة» عابلتها اسم تحمل أخرى سورة وثمة ،(23 -2) اآلٌات فً سٌرتها تروي

 سورة» فً وهناك(. 59 -33) اآلٌات فً سٌرتها من جزءاً  أٌضاً  تسرد التً «عمران

 بنً إلى ورسالته عٌسى المسٌح وبابنها بها المتعلقة التفصٌبلت من كثٌر «المابدة

 .إسرابٌل
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 ما مع الجوهر حٌث من تتطابق المسٌح ووالدة مرٌم السٌدة لسٌرة القرآنٌة الصٌؽة إن

 القرآن أن ومنها التفاصٌل، من كثٌر فً عنها تختلؾ لكنها ،«الجدٌد العهد» فً ورد

 أبداً  القرآن ٌؤتً ال. داود سبط إلى «الجدٌد العهد» ٌنسبها بٌنما عمران آل إلى مرٌم ٌنسب

 من هرباً  مصر رحلة وال المسٌح لوالدة مكاناً  لحم بٌت أو النجار ٌوسؾ ذكر على

 الصٌؽة ولكن. «الجدٌد العهد» فً كما ٌسوع باسم المسٌح ٌذكر ال كما هٌرودوس،

 وكذلك بالمسٌح والدتها ثم نفسها مرٌم والدة رافقت التً المعجزات على تإكد القرآنٌة

 جمٌع وفً. إسرابٌل بنً لهداٌة المرسل هللا نبً لكونه تعزٌزاً  بها قام التً المعجزات

 على المسٌح والدة معجزة تفسٌر القرآن ٌرفض والمسٌح مرٌم ذكر فٌها ورد التً الحاالت

 َقالُوا الَِّذٌنَ  َكَفرَ  لَقدْ : (تعالى هللا قال ؛«الرب أم» أنها وعلى «الرب ابن» أو «الرب» أنه

ٌَمَ  اْبنُ  الَمِسٌحُ  هو هللاَ  إنَّ  ًّ  هللاَ  اْعُبُدوا إْسَرابٌِلَ  َبِنً ٌا الَمِسٌحُ  وَقالَ  َمْر ُكمْ  َرِب  َمنْ  إنَّهُ  َوَربَّ

م َفَقدْ  باهللِ  ٌُْشِركْ  هِ  هللاُ  َحرَّ ٌْ ارُ  وَمؤَواهُ  الَجنَّةُ  َعلَ الِِمٌنَ  وما النَّ  ،(72 المابدة) )أًْنَصار ِمنْ  لِلظَّ

ًَ  اتَّخُذونً لِلنَّاسِ  قُلتَ  أَأَنتَ  مرٌمَ  ابنَ  عٌسى ٌا هللاُ  َقالَ  وإْذا: (تعالى وقال  ِمن إِلَهٌنِ  وأُّم

ٌْسَ  َما أقولَ  أَنْ  لً ٌَكونُ  ما ُسْبحاَنكَ  َقالَ  هللاِ  ُدونِ   ٌإكد ثم ومن(. 116 المابدة) )بَِحقٍ  لً ل

وأفعالهم تؤوٌبلتهم وبال من المشركٌن وٌحذر له، شرٌك ال الذي هللا وحدانٌة القرآن . 

 

الفنون فً مرٌم تؤثٌر  

 

. للمٌبلد الثانً القرن إلى حضنها فً ٌسوع والطفل مرٌم تصور التً اللوحات أولى تعود

 الطفل مع إٌزٌس اإللهة تمثل التً الوثنٌة الصور إلى مباشرة المشاهد تحٌل اللوحات وهذه

 الحاملة» عقٌدة 431 عام المسكونً إفسوس مجمع تبنً ومنذ. حضنها فً حوُرس

 مختلفة بؤشكال ٌسوع الطفل مع العذراء تصوٌر ازدهر «الرب أم» أو «بالرب

 فً بالعذراء  المرتبط اإلٌقونة فن تطور اإلؼرٌقٌة الثقافة مناطق وفً. متعددة وتصورات

 مرٌم تصوٌر عند الخٌال استخدام فً حرٌة أكثر الؽرب فنانو كان حٌن فً صارمة، صٌػ

 الكنابس داخل فً انتشرت والتً واألحجام األشكال المتعددة التماثٌل ظهرت ثم. وطفلها

 من ُتستمد لم اللوحات مشاهد من كثٌراً  أن هو والبلفت الؽرب، فً والسٌما وخارجها،

 التً األسطورٌة الحكاٌات من أو الكنٌسة رفضتها التً األناجٌل من وإنما «الجدٌد العهد»

العذراء مرٌم سٌرة عن شعبٌاً  صٌؽت .  
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 الجوقات بها تصدح التً المرٌمٌة والتراتٌل األناشٌد ازدهرت الموسٌقى صعٌد وعلى

 السٌدة كانت وقد. عامة مرٌم أعٌاد وفً خاصة، والفصح المٌبلد مناسبتً فً الكنسٌة

 أنحاء جمٌع فً الوسٌط العصر أواخر منذ الدٌنٌة المسرحٌات من لكثٌر موضوعاً  مرٌم

 .أوربا

 

الحفار نبٌل  
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المسيحية) النصرانية ) 

 

  

 

 مرة عشرة أربع الكرٌم القرآن نص فً وردت المسٌحٌة، للدٌانة إسبلمٌة تسمٌة النصرانٌة

عٌسى المسٌح ألتباع صفةً  u [  سورة) فً ورد حسبما َنَصرَ  بمعنى ،[ر] مرٌم ابن[ ر

ٌُّها ٌا( [14الصؾ َسى قالَ  َكَما هللاِ  أَْنصارَ  ُكوُنوا آَمُنوا الَّذٌن أَ ٌْ مَ  ابنُ  ِع ٌَ ٌٌِّنَ  َمْر  َمنْ  للَحَواِر

ٌُّونَ  َقالَ  هللاِ  إلى أَْنَصاِري  فً ترد لم المسٌحٌة تسمٌة أن علماً  ،]هللا أَنْصارُ  َنْحنُ  الَحَوار

 نسبة الناصري، ٌسوع إلى النصرانٌة تسمٌة ٌحٌل آخر تفسٌر وثمة. إطبلقاً  الكرٌم القرآن

 العبرٌة التسمٌة أن إلى إضافة وبشَّر ودعا نشؤ حٌث الجلٌل منطقة فً الناصرة بلدة إلى

 ثانً هً والمسٌحٌة. الناصري ٌسوع أتباع إلى أٌضاً  النسبة تحٌل( َنْتَسروت) للمسٌحٌة

 ٌبلػ إذ حالٌاً؛ العالم فً انتشاراً  األوسع وهً واإلسبلم، الٌهودٌة بٌن السماوٌة الدٌانات

للهندوسٌٌن ملٌون 800 ونحو للمسلمٌن 1.3 مقابل نسمة ملٌار 2.1 نحو أتباعها عدد .  

 

 فً فلسطٌن أرض مناطق بعض فً إسرابٌل بنً بٌن بداٌاتها ونشؤت المسٌحٌة ظهرت

 بالدٌانة تؤثرت وانتشارها تطورها سٌاق وفً المٌبلدي، األول القرن من الثانً الربع

 حكم وبنظام ثانٌة جهة من آنبذ السابدة[ ر]الِهلِنٌستٌة وبالحضارة جهة من[ ر]الٌهودٌة

 تسمٌة تطلق ولم. ثالثة جهة من حٌنذاك المهٌمنة[ الرومان. ر] الرومانٌة االمبراطورٌة

 إلٌها المسٌحٌون لجؤ التً أنطاكٌة فً الحقاً  إال الناصري ٌسوع اتبع من على مسٌحً

 األسقؾ هو التسمٌة هذه استخدم من وأول فلسطٌن، فً لهم الٌهود اضطهاد بسبب

من مشتقة الٌونانٌة والتسمٌة. رسابله إحدى فً األنطاكً إؼناطٌوس السوري  

IneQΘús XpiQΘtós ( =  الممشوح ٌشوع=  المسٌح ٌسوع( = خرٌثتوس ٌثوس

 ٌسوع اسم من جزءاً  لٌست المسٌح كلمة أن ٌعنً وهذا. العبرٌة عن المخلِّص ٌشوع

 بنً إله من له تمٌٌزاً  رباً  عبدوه الذٌن أتباعه علٌه أسبؽها تبجٌلٌة صفة وإنما الناصري؛

 ٌسوع تسمٌة أما. الهلنٌستٌٌن الوثنٌٌن من ألنفسهم وتمٌٌزاً  ،[الٌهودٌة. ر] ٌهِوه إسرابٌل

 الذي[ اإلنجٌل. ر] «الجدٌد العهد» وأسفار األربعة األناجٌل فً المعتمدة فهً الناصري
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مرٌم ابن عٌسى حٌاة عن الوحٌد المصدر ٌُعدّ  u كتبه والذي ومعجزاته، وأعماله وتعالٌمه 

 مرقص، بطرس،: )أتباعه وبعض( ٌوحنا متى،) حوارٌٌه بعض بسنوات وفاته بعد

  .(بولس

 

الرُسل والحوارٌون  Apostles اختارهم الذٌن هم( 13: 6) لوقا إنجٌل فً ورد حسبما 

 بعض مع ذكرهم ورد وقد. الجدٌدة بالدعوة للتبشٌر وأرسلهم تبلمذته، من uالمسٌح

 ـ1: وهم ،(10) لوقا وإنجٌل( 10) متى وإنجٌل( 3) مرقص إنجٌل فً االختبلفات

 ـ8 متى ـ7 برتلماوس ـ6 فٌلٌبس ـ5 أندراوس ـ4 ٌوحنا ـ3 زبدي بن ٌعقوب ـ2 بطرس

 سقوط وعند. األسخرٌوطً ٌهوذا ـ12 سمعان ـ11 تّداوس ـ10 حلفً بن ٌعقوب ـ9 توما

ٌّاس اآلخرون انتخب ما سرعان األخٌر  االثنً الٌهود أسباط تمثٌل فً الفراغ لسد بدٌبلً  مت

 أهم فهو الحقاً،[ ر]بولس على الرسول لقب أُطلق كما. المراجع بعض حسب عشر

 أعماله عن ٌتحدث الرسل أعمال سفر فمعظم ،«الجدٌد العهد» فً المسٌح بعد شخصٌة

 «الجدٌد العهد» من كبٌراً  حٌزاً  تشؽل التً عشرة األربع رسابله إلى إضافة التبشٌرٌة،

للمٌبلد األول القرن خمسٌنٌات مطلع منذ المسٌحٌٌن بٌن بالٌونانٌة متداولة كانت والتً . 

 

 األول القرنٌن فً كثٌراً  كان واألسفار األناجٌل عدد أن الكنٌسة تارٌخ مراجع فً ورد

 وسورٌة تركٌا شرقً فً( المسٌحٌة السرٌانٌة) اآلرامٌة باللؽة والسٌما للمٌبلد، والثانً

 المسٌح فً مشرقٌة الهوتٌة وتؤوٌبلت هلنٌستٌة ؼٌر نظر وجهات تمثل وهً ومصر،

 فً األول المسكونً نٌقٌا مجمع فً الكنسٌة المإسسة لكن ،[المقدس الكتاب. ر]والمسٌحٌة

 على إال الرسمٌة الصفة ٌُسبػ لم[ ر]قسطنطٌن الرومانً االمبراطور برباسة م325 عام

 التداول من عداها ما كل باستبعاد وأمر ،«الجدٌد العهد» ضمها التً األربعة األناجٌل

 مشكوك تفاصٌل فً الخوض دون ومن. االمبراطورٌة إطار فً الكنٌسة وحدة على حفاظاً 

 حٌث من المتشابهة ولوقا ومرقص متى أناجٌل إن: القول ٌمكن تارٌخٌاً  صدقٌتها فً

 م؛110 نحو وضع قد ٌوحنا إنجٌل وإن م،90ـ65 عامً بٌن ُدونت قد والتوجه المحتوى

 كما الذاتٌة، ومشاهداته المسٌح من جداً  المقرب ٌوحنا الرسول مذكرات ٌحتوي وهو

 الٌونانٌة بالفلسفة متؤثراً  إفسوس مدٌنة فً كتبه وقد المسٌح، لتعالٌم شروحات ٌتضمن

 لوقا القدٌس كتبه الذي «الرسل أعمال سفر» أما. البلهوتً البحث أسلوب منها ومقتبساً 
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 وعلى المسٌح قٌامة عقب تؤسٌسها منذ تارٌخٌاً  المسٌحٌة الكنٌسة وقابع لترتٌب محاولة فهو

 كتب قد استثناء دون «الجدٌد العهد» تضمنه ما كل أن هو والمهم. عاماً  ثبلثٌن مدى

 وبالؽرض المتهلٌنٌن، ؼٌر بٌن تداوله تسهٌل بهدؾ السرٌانٌة إلى الحقاً  وُترجم بالٌونانٌة،

الرومانٌة لبلمبراطورٌة الرسمٌة اللؽة البلتٌنٌة إلى ُترجم نفسه . 

 

 تإكدان موجزتان إشارتان فٌهما وردت تارٌخٌان مرجعان ثمة «الجدٌد العهد» إلى إضافة

حولٌات» فً األولى اإلشارة وردت. المسٌح ٌسوع باسم تارٌخٌة شخصٌة وجود » 

Annales [ ر]نٌرون اضطهاد عن تحدث عندما[ ر]تاكٌتوس الشهٌر الرومانً المإرخ

 من مشتق الناس هإالء اسم إن: »فقال م،64 عام فً روما احتراق عقب للمسٌحٌٌن

 ووردت. «بنطٌوس بٌبلطس الرومانً الحاكم عهد فً باإلعدام عوقب الذي المسٌح

الٌهود عادٌات» فً الثانٌة اإلشارة » Antiquitates Judaicae الٌهودي للمإرخ 

 بٌبلطس الحاكم عهد فً إنه: »قال إذ م؛93 نحو روما فً نشر والذي فبلفٌوس ٌوِسفوس

 لكن. المسٌح صراحة ٌسمٌه ثم ،«خارقة بؤعمال وقام الحكٌم، اإلنسان ٌسوع عاش البنطً

 وٌرجحون المحافظ، المحارب الٌهودي ٌوسفوس إلى الجملة هذه بنسبة ٌشككون المإرخٌن

األصلً النص إلى أضافها قد المسٌحٌٌن النساخ أحد أن . 

 

 رسل من كتابة بالمسٌحٌة بالتبشٌر أسهموا الذٌن أن إلى أٌضاً  اإلشارة من البد وهنا

 وتبلٌػ المسٌح دعوة نشر هدفهم كان إذ بدقة؛ لؤلحداث بالتؤرٌخ ٌفكروا لم وأتباع وتبلمٌذ

 ٌسوع الطفل والدة فً اإللهٌة المعجزة وصؾ على اهتمامهم تركز السبب ولهذا. بشارته

 مثلما اجترحها، التً والمعجزات حٌاته فً الؽرٌبة األحداث سرد وعلى العذراء مرٌم من

 واتباعها برسالته اإلٌمان إلى ودعوا أقواله، وتفسٌر أعماله رواٌة تكرار على حرصوا

 واالحترام، والتبجٌل القدسٌة من هالة كلها األمور هذه على أسبؽوا وقد الصالحة، باألفعال

واألشخاص األماكن وأسماء التوارٌخ بدقة ٌضبطوا أن دون من ولكن . 

 

 سرعان أسرته وأن م،.ق4 سنة لحم بٌت بلدة فً كانت ٌسوع والدة أن على األناجٌل تتفق

 مرٌم، السٌدة أمه مع حٌاته من األكبر الشطر أمضى حٌث الناصرة بلدة إلى انتقلت ما
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 أن على األناجٌل رواٌات ُتجمع كما(. الناصري) بصفة حٌنذاك العادة جري على فُعرؾ

 إلى وٌستمع ،[ر]الكنٌس إلى ٌتردد كان وأنه األولً التعلٌم من شًء على حصل قد ٌسوع

للرزق سبٌبلً  النجارة مهنة مارس وأنه عامة، بالناس وٌختلط ،«التوراة» تبلوات . 

 

 فرق فً ظهرت دٌنٌة، حماسة وجوارها فلسطٌن فً األجواء سادت المرحلة تلك فً

 الخطاٌا عن والتكفٌر التوبة بضرورة ٌعظون دعاة وبوجود الٌهود بٌن كثٌرة وشٌع

 المعمدان؛ ٌوحنا أبرزهم وكان واألثرٌاء، الحكام والسٌما الناس؛ بٌن انتشر الذي والفساد

زكرٌا بن ٌحٌى النبً أي u الثبلثٌن ٌسوع قارب وعندما. العذراء مرٌم خالة والٌصابات 

ده عمره من  أنتٌباس هٌرودس الملك اعتقل قصٌرة فترة وبعد. األردن نهر فً ٌوحنا عمَّ

 وبدأ رسالته، المسٌح ٌسوع بدأ عندها المالكة، العابلة على تطاوله بتهمة قتله ثم ٌوحنا،

الرب بشارة معلناً  ٌتجول . 

 

 الذٌن البشر ألبنابه المشروط ؼٌر الرب حب بداهة فً المسٌحٌة الدٌانة جوهر ٌتركز

 الرب حكمة بها تتجلى التً المحبة هذه وفً. وحواء آدم نسل من صورته على خلقهم

 امتبلك أعلنت التً السابقة الدٌانات وكمعظم. والخالق والعالم البشر بٌن العبلقة تتوضح

 قاطبة، البشر إلى الرب فٌه توجه الذي الوحٌد الموبل أنها المسٌحٌة ترى المطلقة الحقٌقة

 عدالة األكثر الصورة فً الرب خطاب فٌه جاء الذي الموبل ذلك أدنى كحد أنها أو

 اإلنسان بها أراد محاوالت األخرى األدٌان تعدّ  األول الموقع ومن. وقطعٌة ووضوحاً 

 هذه تبدو الثانً الموقع ومن وقربه؛ ـ رباً  ٌظنه ما أو ـ الرب برضا ٌحظى أن بجهوده

 نعمة هو المسٌح للسٌد الرب وحً فً المتبدي الجبلء أن حٌن فً. كافٌة ؼٌر المحاوالت

قبلهم من جهد دون من بهم ورحمته البشر على الرب . 

 

 موجهاً  القدس الروح بقوة المسٌح فً الرب تجسد «الجدٌد العهد» تعالٌم فً ورد فحسبما

 للبشرٌة افتداء هو ـ ٌروى كما ـ الصلٌب على المسٌح وموت الخاطبة، البشرٌة إلى كلمته

 شجرة من وأكلهما الرب أوامر وحواء آدم بمعصٌة تجلت التً األصلٌة خطٌبتها من

 ُرفع المخلِّص المسٌح وبفعل. الخالد الفردوس خارج فانٌٌن كابنٌن إلى وتحولهما المعرفة،
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 إٌاه بقبوله الفرد صعٌد على ٌتعلق العفو هذا لكن. جمعاء البشرٌة عن والخطٌبة الذنب

 فً وذلك العفو، حقٌقة إدراك من المسٌحً اإلٌمان بادرة وتنطلق. اإلٌمان من نابعاً  قبوالً 

 البشر بنً أول فكان موته، من المسٌح قام عندما ـ الصلب بعد الثالث الٌوم ـ الفصح ٌوم

 التً الربٌسٌة( الواقعة) الدعامة هً الحقٌقة وهذه ،«السماوات ملكوت» إلى ُبعث الذي

المسٌحٌة «الكنٌسة» علٌها بنٌت . 

 

المسٌح رسالة وتتلخص u ًمختار، لشعب ولٌس كلها، للبشرٌة «السماوات ملكوت» أن ف 

 متاع عن والنزول التوبة اإلنسان وبقبول بإرادته، للبشر الرب ٌهبه الملكوت هذا وأن

 هذه على مملكة إلى باالنتساب ٌتم وال النفس، فً ٌنمو داخلً روحً أمر واإلٌمان. الدنٌا

 األرض هذه على دولة سٌقٌم المنتظر المخلِّص المسٌح إن: الٌهود قال إذ) األرض

الٌهود من مواطنوها ). 

 

 بنً إلى رسالته وّجه قد المسٌح أن توحً عدة أقواالً  المسٌح إلى إنجٌله فً متى ٌنسب

 متى.« )إسرابٌل بٌت من الضالة الخراؾ إلى إال أُرَسل لم» فً كما حصراً، إسرابٌل

 بل ألبطل؛ جبت؛ ما. واألنبٌاء الشرٌعة كبلم ألبطل جبت أنً تظنوا ال» أو( 15/25

 كل وتلمذوا فاذهبوا،: »المسٌح بقول إنجٌله ٌنهً نفسه متى لكن ،(5/17 متى.« )ألكمِّل

 أوصٌتكم ما كل ٌحفظوا أن وعلموهم القدس، والروح واالبن األب باسم وعمدوهم األمم،

 فانتقل األمّرٌن، المتشددٌن الٌهود من القى قد ٌسوع أن والحق(. 20 -28/19 متى) «به

 الوثنٌٌن من برسالته لئلٌمان المستعدٌن أن والحظ الٌهودٌة، المناطق خارج ٌبشر

 الشرٌعة فً ورد مما كثٌراً  فعارض والرحمة، والعدل المحبة إلى لحاجتهم كثٌرون،

 وجمٌع نفسك وجمٌع قلبك بجمٌع ربك أحبب: »فقال ومراسمها، تقالٌدها وأهمل الٌهودٌة

 بهاتٌن. لنفسك حبك قرٌبك أحبب: مثلها والثانٌة. واألولى الكبرى الوصٌة هً تلك. ذهنك

 جوهر عارض كما(. 40 ـ 22/34 متى.« )واألنبٌاء الشرٌعة كبلم ٌرتبط الوصٌتٌن

: «الجبل موعظة» فً قال عندما واألؼٌار الٌهود بٌن التعامل فً الٌهودٌة الشرٌعة

. الشرٌر تقاوموا ال: لكم فؤقول أنا أما. بالسن والسن بالعٌن العٌن: لؤلولٌن قٌل أنه سمعتم»

39 ـ5/38 متى.« )اآلخر له فاعرض األٌمن خدك على لطمك من ). 

 



 
133 

 

 وال. المسٌحٌة فً الٌهودٌة العناصر على التدلٌل والبلهوتٌٌن المإرخٌن من كثٌر حاول

 لكن. شكبلً  الٌهودٌة اآلراء بعض المسٌحٌة قبلت فلقد الدٌانتٌن، بٌن الصلة إنكار إلى سبٌل

 الٌهودي المجتمع قٌود على روحٌة ثورة كانت المسٌحٌة أن هو المطاؾ آخر فً المهم

 واإلٌمان القلبٌة بالطهارة المسٌحٌة اهتمت فقد. اإلنسانً الجوهر عن وابتعاده وصرامته

 العمل ألن السبت حرمة وتجاهلت الختان، فؤلؽت بالطقوس، االهتمام من أكثر بالروح

سواسٌة أنهم على الناس جمٌع إلى المسٌحٌة نظرت كما. إٌمان . 

 

 لبلمبراطورٌة خاضعة السورٌة المنطقة كانت المسٌحٌة فٌها ظهرت التً المرحلة فً 

 والبابلٌون والكلدانٌون واآلشورٌون الفراعنة حكمها على تعاقب قد وكان. الرومانٌة

 الختبلط بوتقة جعلها إلى أدى مما والرومان،( وسلوقٌون بطالمة) والٌونان والفرس

 الهلنٌستٌة الحضارة كانت المسٌح عهد وفً. الدٌانات وتعدد الحضارات وتمازج الشعوب

 لظهور السبٌل ومهدت والؽرب، الشرق بٌن وحدت التً وهً وفكراً، لؽة السابدة هً

 والقومٌة القبلٌة الدٌانات مكان وتحل الرومانٌة، االمبراطورٌة تشمل عالمٌة دٌانة

 الشعوب أكثر ولكن الجمٌع، على االمبراطور عبادة فرض روما حاولت وقد. المحدودة

 عبادة االمبراطورٌة أجزاء بعض فً المرحلة تلك فً وشاعت. ذلك رفضت لها التابعة

 لم الدٌانتٌن لكن ،«مٌثراس» الفارسً الشمس إله وعبادة «إٌزٌس» المصرٌة اإللهة

كلتٌهما فً العبادة طقوس تعقد بسبب ٌُشتهى كما تنتشرا . 

 

 كانوا فقد عدٌدة، مذابح بعد روما فرضته الذي بالسلم السكان تنعم من الرؼم وعلى  

 ومن الشخصٌة والكرامة الحرٌة فقدان ومن المطلق االستبدادي الحكم وطؤة من ٌتذمرون

 ثورات تعدد من الرؼم وعلى. العامة الحقوق وضٌاع الطبقٌة واالمتٌازات الضرابب ثقل

 االستسبلم روح شٌوع إلى بالضرورة أدى مما جمٌعها، أخفقت فقد والعبٌد المضطَهدٌن

 العالم هذا فً خبلص ال أنه اعتقاد وساد. الجماهٌر على الٌؤس وهٌمن والبلمباالة،

 النجاة إلى الشخصً بالسعً إال الفرد أمام سبٌل ال ثمة ومن والمحرومٌن، للمضطَهدٌن

 والسٌما المختلفة؛ الدٌنٌة الحركات به تبشر كانت الذي «السماوات ملكوت» فً الروحٌة

مانٌتو) وبابل مصر فً منها المتهلٌنة  Manetho ًاللذان بابل فً وبٌروسوس مصر ف 

تٌموثٌوس حركة كانت أهمها لكن(. الٌونانٌة واألدٌان المحلٌة األدٌان بٌن التوفٌق حاوال  
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Timotheos ًاإلؼرٌقً التؤوٌل» كتابه ف » Interpretatio Graeca ًعهد ف 

 وأدونٌس أتٌس اآللهة أن إلى وتوصل اآلسٌوٌة، األدٌان درس إذ األول؛ بطلٌموس

 فً اإلؼرٌقٌة الدٌنٌة األسرار آللهة متشابهة صور سوى هً ما إٌزٌس - وأوزٌرٌس

Eleusis إلوٌزٌس د مما ،  اإللوٌزٌة الدٌانة لمثل عالمٌاً  واسع انتشار أمام الفرصة جدَّ

 جمٌع وجذرُ . إنسانٌة أكثر إهابٍ  فً[ أورفٌوس. ر] واألورفٌة[ دٌونٌسوس. ر]والدٌونٌسٌة

المقدسة الكلمة» فً ٌتجسد إلهً وحًٍ  إلى ٌستند الدٌنٌة الحركات هذه » Hierós 

Lógos ًوانبعاث والموت الحٌاة وآالم المخلوق العالم فً البشرٌة سٌرورة تشمل الت 

 الصور الدٌانات هذه وتإكد. السماء ملكوت إلى ومعراجه الموت من للبشر المتجسد الرب

 متعفن، جرح نتٌجة وأتٌس ؼرقاً، ٌموت فؤوزٌرٌس بشراً، المتجسد الرب لموت المروعة

 الوقت فً وتعبداً  ؼضباً  مخمورات نسوة تمزقه ودٌونٌسوس بري، خنزٌر ٌقتله وأدونٌس

 بصفته ومعراجه انبعاثه بعد به اإلٌمان تعمق موته طرٌقة من االنزعاج ازداد وكلما. نفسه

ذنوبهم من للبشر مخلصاً  . 

 

 صفات بعض إسباغ إلى اإللهٌة الجبللة إلى البشر توق أدى الحاالت من كثٌر وفً

اإلنسان ـ اإلله هذا ٌعد ولم. الصفات هذه أفعاله فً تبدت إنسان على األلوهة  Theios 

Aner  ًالبشر، تجاه ومصلحاً  محسناً  كونه أثبت حقٌقً إنسان بل ،[ر]هرقل كما بطبل 

 هإالء ومن التبجٌل، بهاالت وأحٌط بمعجزة، كوالدته أسطورٌة سمات به فؤُلحقت

 أنفسهم على أسبؽوا حكاماً  كانوا أؼلبهم ولكن ،[ر]وأبقراط[ ر]وأفبلطون[ ر] هومٌروس

 جانب إلى الحكام حمل األحاٌٌن بعض وفً. األلوهة صفات والكهنة الحاشٌة بمساعدة

الرب» صفة أسمابهم » Theos المتجلً الرب» أو » Epiphanes  وؼالباً  ،

المخلِّص» » Soter المحسن» أو » Euergetes  بشراً  كونهم عن كلٌاً  ٌنفصلوا كٌبل ؛

 ذات دٌانة إلى اإلله ـ اإلنسان عبادة تحولت أن ومكان زمان أي فً ٌحدث لم لكن. فانٌن

وتعالٌم أركان . 

 

 ظهر حٌن م.ق الرابع القرن نهاٌة منذ دٌن إلى الفلسفة بتحول االهتمام بمكان األهمٌة ومن

 بهدؾ ومبشرٌن كوعاظ الفبلسفة من نوع األعمدة وقاعات المدن وساحات الببلطات فً

الخبلص طرٌق إلى والسٌما الحقٌقة، طرٌق إلى الرعٌة إرشاد . 
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 من قرنٌن بعد تحولت التً الفلسفٌة المدارس من[ أفبلطون. ر]األفبلطونٌة وكانت

 أعمال فً المٌبلدي الثانً القرن فً ذروته بلػ الذي الدٌنً التؤوٌل إلى انتشارها

 األفبلطونٌة نحو جسراً  كان والذي الٌونان فً دلفً معبد كهنة كبٌر[ ر]بلوتارُخس

 عمٌق أثر لها كان والتً المٌبلدي الثانً القرن فً اإلسكندرٌة فً[ أفلوطٌن. ر.]الجدٌدة

الحقاً  المسٌحً البلهوت فً . 

 

 كانت فقد فلسطٌن، فً المسٌح السٌد مرحلة فً الٌهودٌة الدٌنٌة الحركات صعٌد على أما

 وتفسٌرات أورشلٌم «توراة» حسب بالشرٌعة حرفٌاً  التمسك إلى تدعو فرق عدة هناك

 والشرابح الكهنة كبار من المإلفة الصدوقٌٌن حركة ـ1: ومنها الجدٌدة؛ «التلمود»

 حسب «التوراة» لنص جدٌدة بتفسٌرات طالبت التً الفرٌسٌٌن حركة ـ2 األرستقراطٌة،

 قُمران مخطوطات أصحاب األسٌنٌٌن حركة ـ3 المتؽٌرة، وظروفها الحٌاة ضرورات

 الوطنٌٌن حركة ـ4 المٌت، البحر قرب متشدد حٌاة نظام فً المشتركٌن الزهاد تضم والتً

. «زٌلوت» ٌسمون الذٌن السابدة، الظروؾ على الثورة دعاة من المتحمسٌن المتعصبٌن

 أفرادها كان المذكورة، الحركات جمٌع من الكّتاب جماعة هناك كانت ذلك إلى وإضافة

 الفرق هذه كانت. كبٌر بنفوذ وٌتمتعون الفتاوى، وإصدار الشرابع وتفسٌر التعلٌم ٌحترفون

 ولما متعددة، مرات المسلحة الثورة على وأقدمت الرومان، سٌطرة تناهض والجماعات

 الذي( باآلرامٌة) «المشٌح» قدوم بانتظار العبادات نحو روحانٌاً  بآمالها توجهت أخفقت

 األرضٌة دولتهم فً «المختار الشعب» بخبلص مبشراً  «القدٌم العهد» أسفار عنه تحدثت

 اختلفت والجماعات الفرق من وتلك هذه وبٌن. والسبلم العدالة ستسود حٌث الخاصة

 ٌرفع محارباً  بطبلً  أو داود نسل من ملِكاً  بعضهم فتصوره ،«المخلِّص المسٌح» صورة

 «الرب كلمة» فٌه تتجسد روحانً زعٌم آخرٌن رأي فً وهو. الرومان ظلم الٌهود عن

 ابن» ٌلقبه بعضهم وكان. األرض على والسبلم والعدالة المحبة وسٌنشر الحكمة، أي

ٌُخِضع السماء، من سٌهبط لكنه ،«اإلنسان موسى شرٌعة وٌفرض الكفار، و u جمٌع على 

 .البشر

 



 
136 

 

 فتجمهر باآلرامٌة، الناس بشَّر الذي الناصري ٌسوع على تنطبق لم التصورات هذه لكن  

 أنه ٌسوع أنكر وقد. «المخلِّص المسٌح» بؤنه وآمنوا وؼٌرهم، الٌهود من كثٌرون حوله

 ملكوت»بـ ٌقصد كان أنه وٌبدو ،«إسرابٌل» إلى الُملك لٌعٌد جاء قد أنه أو داود نسل من

 وهو. الحوارٌون هم وحكامه األٌام قادم فً ٌتحقق سعٌداً  مجتمعاً  أو روحانٌة حالة «الرب

 إلى الضرابب أداء موضوع فً الفرٌسٌون اختبره وعندما الرومان، على الثورة ٌإٌد لم

هلل ما وهلل لقٌصر ما لقٌصر ٌعطوا بؤن أجابهم الحكومة . 

 

 الٌهودٌة المسٌحٌة: اتجاهان األول انتشارها بعد للمسٌحٌة كان أنه على المإرخون أجمع

 جدٌدة ٌهودٌة فرقة ٌعّدون وجوارها أورشلٌم فً المسٌحٌون كان إذ. الهٌلٌنٌة والمسٌحٌة

. «المخلص المسٌح» هو ٌسوع بؤن إٌمانهم من الرؼم على الٌهودٌة الطقوس بعض لتبنٌهم

 المسٌحٌٌن فً ٌرون كانوا فقد «مخلصاً » ٌسوع قبول رفضوا المتشددٌن الٌهود وألن

 فً أنفسهم ونظموا تحملوا هإالء لكن فاضطهدوهم، الٌهودي الدٌن أصول على خوارج

األوابل والمبشرٌن الرسل من كثٌر منها خرج التً األولى أورشلٌم كنٌسة . 

 

 فً ظهرت ما سرعان خصابصها لكن أورشلٌم، فً أٌضاً  بدأت فقد الهٌلٌنٌة المسٌحٌة أما

 المسٌحٌة وهذه ٌهودٌة، فبة أو ٌهودٌة طابفة أنفسهم ٌروا لم أنطاكٌة فمسٌحٌو أنطاكٌة،

 القدٌس وٌعدّ  البداٌة، منذ الٌهودٌة الطقوس عن تخلت عامة، جامعة دٌانة نفسها فً رأت

رسوالً  لٌس أنه علماً  لها، المنظرٌن وأكبر بها المبشرٌن أبرز بولس . 

 

«  على اتفقا قد مختلفة اتجاهات فً انتشارهما امتد اللذٌن االتجاهٌن كبل أن والمهم

 من وقام وقُبر وُصلب العذراء مرٌم من ولد الذي المخلص المسٌح قبول: أي األصول؛

 المقدس السري العشاء وقبول وبالعماد القدس بالروح الجمٌع واعترؾ. األموات بٌن

 فً وذلك ودمه، المسٌح لجسد ممثلٌن والخمر الخبز تناول وهً ،(الشراكة تمثله الذي)

اإللهً القداس أثناء ». 
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 بقً للمٌبلد الثانً القرن بداٌات فً «الجدٌد العهد» نصوص اكتمال من الرؼم وعلى

 ٌتجزأ ال جزءاً  فٌه وٌرون[ المقدس الكتاب. ر]«القدٌم العهد» ٌقرإون قاطبة المسٌحٌون

 والعالم ورسالته «المنتظر المشٌح» عن نبوءات من أسفاره تحتوٌه لما الدٌنً، تراثهم من

 فً المواقؾ وتباٌنت اآلراء، اختلفت المذاهب ظهور ومع. إلٌه وٌدعو به، ٌبشر الذي

 ال لكونها ُتستبعد أن ٌجب وأٌها «القدٌم العهد» فً تبقى أن ٌجب األسفار أي موضوع

منحولة ألنها أو المسٌحٌة الدعوة تخدم  apocrypha  حتى قابماً  الخبلؾ هذا زال وما ،

 عن الكاثولٌكٌة عن األرثوذكسٌة «المقدس الكتاب» طبعة اختبلؾ فً ومتجلٌاً  الٌوم

 واألسفار األناجٌل جمٌع تضم التً األمرٌكٌة الكاثولٌكٌة عن والسٌما البروتستنتٌة

 السادس القرن فً[ لوثر. ر] اللوثرٌة الدٌنً اإلصبلح لحركة كان وقد. تقرٌباً  المنحولة

 كبٌر تؤثٌر[ الكبٌر االنشقاق. ر]روما فً الكاثولٌكٌة الدٌنٌة المإسسة عن واالنشقاق عشر

 الٌهود النحرافات إصبلح حركة بصفتها للمسٌحٌة الٌهودي المنشؤ نظر وجهة تعمٌق فً

 الشمالٌة وأمرٌكا إنكلترا إلى البروتستنتٌة الحركة انتشار ومع. والشرٌعة موسى تعالٌم عن

 الشتات ٌهود عودة بعد إال تتحقق لن والسبلم العدالة لنشر المسٌح عودة أن فكرة صارت

 ـ الدٌنً السلوك ٌفسر مما البروتستنتٌة، العقٌدة من أساسٌة فكرة المٌعاد أرض إلى

 عام وفً. المزعومة إسرابٌل دولة لدعاوى الداعم المتحدة والوالٌات إلنكلترا السٌاسً

السادس بولس البابا عهد فً 1966  Paul VI دم من الٌهود بتبربة قراراً  الفاتٌكان اتخذ 

 .المسٌح

 

 األناجٌل وكتابة والتبشٌر الرسل عصر بوصفه للمٌبلد األول القرن إلى عادة ٌُشار

 ببلد إلى منها وانتقلت المسٌحٌة، دمشق عرفت وفٌه الكنابس، وتؤسٌس والرسابل واألسفار

 آسٌا فً المسٌحٌة انتشار أن حٌن فً باآلرامٌة، ولكن كافة االتجاهات فً العرب

 الوقت وبمرور. والبلتٌنٌة بالٌونانٌة كان الرومانٌة الوالٌات وبقٌة والٌونان ؼرباً  الصؽرى

 شدٌداً  عداء عانت لكنها وتنظٌمها، الرومانٌة اإلدارة تفاصٌل المسٌحٌة الكنٌسة استعارت

 قسطنطٌن إعبلن ىحت الرومانٌة والدولة الوثنٌٌن والهٌلٌنٌٌن الٌهود: ثبلث جهات من

 الكنٌسة إطار فً تظهر بدأت المٌبلدي األول القرن أواخر ومنذ. رسمٌة دٌانة المسٌحٌة

 بدءاً  الجهتٌن بٌن ما للتوفٌق محاولة فً السابدة بالثقافات متؤثرة ومذاهب بدع

كثٌر وؼٌرها ،[ر]واآلرٌوسٌة[ ر]والمانوٌة[ ر]بالؽنوصٌة . 
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 الزهد هدفها وكان جماعٌاً، وإما فردٌاً  إما البداٌات، منذ الرهبنة المسٌحٌة عرفت لقد

 ومصر الشام وببلد فلسطٌن فً المعزولة المناطق أن وٌبدو. الدنٌا الحٌاة ونبذ والتنسك

 الرابع القرن فً النزعة هذه قوٌت وقد للرهبنة، ملجؤ تصلح دوماً  كانت وسواها والٌونان

 نٌقٌا مجمع فمنذ. والدولة المسٌحٌة المإسسات بٌن العبلقات طبٌعة على احتجاجاً  المٌبلدي

 وتدرٌجٌاً . الدولة حماٌة تحت لتكون حرٌتها من كثٌر عن الكنٌسة نزلت م325 المسكونً

 السورٌٌن النساك مشاهٌر ومن األدٌرة، إنشاء إلى الجماعٌة الرهبنة حركة أدت

ر]مارون ومار[ ر]العمودي سمعان المترهبنٌن ]. 

 

 مع العالم أرجاء جمٌع فً انتشرت مذاهب عدة األصلٌة المسٌحٌة من تفرع الزمن بمرور

 الكاثولٌكٌة؛: هً المذاهب هذه وأبرز والقسرٌة، اإلرادٌة والهجرات التبشٌر حركات

 القبطٌة الكنٌسة مثل وشرقٌة الٌونان، كنٌسة مثل ؼربٌة إلى وتقسم: األرثوذكسٌة

 والتقالٌد التعالٌم من كثٌراً  تتبنى كٌؾ الكنٌسة عرفت وقد. والبروتستنتٌة والسرٌانٌة؛

 المسٌحٌة، الشعوبُ  تعتنق أن السهل من فصار البلدان، مختلؾ فً السابدة والطقوس

حسابها الحكام ٌحسب األمم حٌاة فً فعالة وقوة عالمٌة دٌانة فؤضحت . 

 

القرآن فً المسٌحٌة ـ النصرانٌة  

 

 منح وقد. البحث بداٌة فً ورد كما المسٌحٌة، للدٌانة القرآنٌة التسمٌة هً النصرانٌة

عٌسى الكرٌم القرآن u  ًعٌسى، بصٌؽة إما مّرة وثبلثٌن خمس نحو وردت متعددة، ألقابا 

 مرٌم، ابن عٌسى المسٌح وإما المسٌح، وإما مرٌم، ابن المسٌح وإما مرٌم ابن عٌسى وإما

 كبٌر تقارب وهناك. هللا وروح هللا وكلمة هللا وعبد والمبارك والرسول النبً إلى إضافة

 رواٌة وبٌن العذراء مرٌم من المسٌح والدة عن «الجدٌد العهد» رواٌات فً ورد ما بٌن

َسى المِسٌحُ  إنَّما[ القرآن ٌْ مَ  ابنُ  ِع ٌَ مَ  إلى أَْلَقاها وَكلِمُتهُ  هللاِ  َرُسولُ  َمْر ٌَ ] ِمْنهُ  وُروحٌ  َمْر

عٌسى ورسالة(. 171 المابدة) u َقالَ  وإِذْ : [تحدٌداً  إسرابٌل بنً إلى موجهة القرآن حسب 

َسى ٌْ مَ  ابنُ  ِع ٌَ ا َمْر لَ  بِنً ٌَ ٌْ ُكم هللاِ  َرُسولُ  إنًِّ إْسَراِب ٌْ  والِحْكَمةَ  الِكَتابَ  ٌَُعلُِّمهُ [و( 6 الصؾ])إِلِ

 التوراة تنبؤت ومثلما(. 48 عمران آل] )إِْسَرابٌِل َبِنً إلى وَرُسوالً  واإلْنِجٌلَ  والتَّوَراة
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عٌسى تنبؤ المخلص المسٌح بمجًء u محمد النبً بمجًء r: ] َسى قالَ  وإذْ  ٌْ مَ  ابنُ  ِع ٌَ ا َمْر ٌَ 

ُكم هللاِ  َرُسولُ  إنًِّ إِْسرابٌِلَ  َبِنً ٌْ قاً  إِلَ نَ  لَِما ُمَصدِّ ٌْ  ِمنْ  ٌؤِتً بَرُسول وُمَبشِّراً  التَّوَراةِ  ِمنَ  ٌديَّ  ب

هم المسٌحٌٌن ٌلوم القرآن لكن(. 6 الصؾ] )أَْحَمدُ  اسُمهُ  َبْعِدي اً  أو هللا ابن المسٌح لعدِّ  ربَّ

ًَ  هللا َعْبدٌ  إِنًِّ قاَلَ : [ٌُعبد ٌّاً  وَجَعلَِنً الكَتابَ  آَتاِن  ؛(31-30 مرٌم] )ُمَباَركاً  وَجَعلَنًِ* َنِب

المسٌح معجزات القرآن وأثبت u (. 49 عمران آل] )هللا بإذن[ عبارة على التشدٌد مع

ا َوَقْولِِهم: [المسٌح صلب مسؤلة فً «الجدٌد العهد» مع القرآن واختلؾ  الَمِسٌحَ  َقَتْلَنا إنَّ

مَ  اْبنَ  ِعٌَسى ٌَ  لَِفً ِفٌهِ  اْخَتلَفُوا الَِّذٌنَ  وإِنَّ  لَُهم ُشبِّهَ  َولَِكنْ  َصلَُبوهُ  َوَما َقَتلُوهُ  َوَما هللاِ  َرُسولَ  َمْر

نِّ  اتَِّباعَ  إال ِعْلمٍ  ِمنْ  بِهِ  لَُهم َما ِمْنهُ  َشك   قٌِناً  َقَتلُوهُ وَما الظَّ  هللاُ  َوَكانَ  إلٌهِ  هللاُ  َرَفَعهُ  َبل٭  ٌَ

 للٌهود المقدس بالكتاب القرآن ٌعترؾ ال كما(. 851ـ157 النساء] )َحِكٌماً  َعِزٌزاً 

 الكتابٌن ٌمثل وال بشر، كتبه محرؾ، ألنه ؛«الجدٌد العهد»و «القدٌم العهد» والمسٌحٌٌن

موسى على المنزلٌن u وعٌسىu ( 57 البقرة: )سورتً فً ذلك إلى إشارات وردت وقد ،

49ـ42المابدة)و  ). 

 

الحفار نبٌل  
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 المشائية

 

  

ر]أرسطو أسسها التً الفلسفٌة الحركة على تطلق لفظة Peripatetism المشابٌة ] 

Aristotle وأنصاره تبلمذته: الفبلسفة من عدد لواءها وحمل( م.ق322-384)ت 

الفعل من مشتقة ٌونانً أصلها كلمة والمشابٌة. عنه أخذوا ومن وشراحه،  peripatein 

الرواق أو الظلٌل الممشى إلى إشارة وذلك ٌطوؾ، وتعنً  peripatos كان الذي 

 مدرسة فً بالرواق ٌطوؾ وهو التدرٌس فً طرٌقته إلى أو فٌه، محاضراته ٌلقً أرسطو

 عام ألؾ نحو وجودها واستمر م،.ق 334 عام أثٌنا فً أسسها التً Lycum اللوقٌٌن

 ؼلب قد وكان الفلسفة، تدرٌس وحظر بإقفالها جستنٌان االمبراطور أمر حٌن م529 حتى

المحدثة األفبلطونٌة أثر تعاظم حٌنبذٍ  علٌها  Neo-Platonism. 

 

األرسطٌة الفلسفة بٌن ٌفصل ال المإرخٌن بعض أن ومع  Aristotelism والفلسفة 

ثٌوفراسطس تولى حٌن م.ق 323 عام فً المشابٌة للفلسفة ٌإرخ أؼلبهم فإن المشابٌة،  

Theophrastus (  وفاة بعد اللوقٌٌن رباسة أرسطو تلمٌذ( م.ق 288 -370 نحو

 ومترجمٌه شراحه أرسطو تبلمٌذ ٌد على المشابٌة الفلسفة تطورت الحٌن ذلك ومنذ. معلمه

 أو ،(اإللهٌات أو) الطبٌعة بعد ما أو الطبٌعة، علم فً أو المنطق فً بمنهجه والمتؤثرٌن

 وإن ،(والشعر الخطابة) والنقد األدب فً أو( والسٌاسة األخبلق) العملٌة الفلسفة فً

له وتطوٌره نقده أو الجوانب هذه من لجانب وتبنٌه تؤثره مدى فً منهم كل اختلؾ . 

 

 مفسرٌن األرسطٌة واألخبلقٌة والطبٌعٌة المٌتافٌزٌقٌة البحوث المشابٌة مفكرو واصل

 بٌن التداخل بدأ حٌن األولى، الخمسة المٌبلدٌة القرون حتى أرسطو لفلسفة وشارحٌن

 لها وكان الخامس، القرن بعد العربٌة المشابٌة فظهرت المحدثة، واألفبلطونٌة المشابٌة

 الترجمات بفضل البلتٌنٌة المشابٌة وظهور أوربا إلى أرسطو تراث نقل فً الفضل
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 القرنٌن فً والسٌما الوسطى العصور فً المسٌحٌة المشابٌة ظهور ثم والٌونانٌة، العربٌة

عشر والثالث عشر الثانً .  

 

 وعلم بالطبٌعٌات اهتم وقد أرسطو، وفاة بعد المدرسة ترأس من أول ثٌوفراسطس وكان

 والفلك المنطق فً كتب عدة وألؾ والموسٌقى، النفس وعلم والهندسة والحساب النبات

اإللهٌات فً المإلفات وبعض واألخبلق، والسٌاسة . 

 

استراتون وخلفه  Straton (  فلسفة فً المادي االتجاه طور الذي( م.ق 270 -305 نحو

 إلى عالج وقد فلسفته، فً الفٌزٌابٌة بالجوانب الهتمامه «الفٌزٌابً» باسم وعرؾ أرسطو،

 إضافة فٌها، كتب عدة وألؾ والملكٌة، والسعادة الخٌر فً أخبلقٌة مسابل الطبٌعٌات جانب

المنطق وعلم النفس علم بمسابل اهتمامه إلى . 

 

الطروادي لوقون خلفه ثم  Lycon الخطابة مٌدان فً فبرز م.ق224 -268 عامً بٌن 

الكٌوسً أرسطون ثم والتربٌة،  Ariston باالتجاه مشى الذي م.ق225 -269 عامً بٌن 

الفازٌلً كرٌتوالووس وتبله نفسه،  Critolaus دافع الذي م.ق155 -190 عامً بٌن 

 لكنه الرواقٌٌن، على رداً  البشري الجنس وبقاء وأزلٌته العالم قدم فً أرسطو نظرٌة عن

الصوري دٌودورس جاء ثم النفس، حول عدة مسابل فً أرسطو خالؾ  Diodorus عام 

وإرٌمنوس م،.ق140  Erymneus كان المدرسة أعبلم من عدد ثم م،.ق110 عام نحو 

الرودسً أندرونٌقوس أشهرهم  Andronicus of Rhodes الذي م،.ق40 عام نحو 

 أول وكان حالٌاً، المعروؾ بشكلها ونشرها أرسطو مإلفات جمع فً كبٌراً  إسهاماً  أسهم

ألرسطو «المقوالت» لنظرٌة شرحاً  وضع من . 

 

 نقدها ثم ومناقشتها أرسطو مإلفات بشرح األولى الخمسة القرون فً المشابٌة أنصار قام 

الرودس ٌودٌموس أشهرهم من وكان وتطوٌرها،  Eudemus أرسطو مإلؾ شرح الذي 

 فً جاء لما مؽاٌراً  دٌنٌة، نزعة ذا األخبلق فً كتاباً  وضع ثم ،«الطبٌعً السماع فً»
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التارنتومً أرسطوخٌنوس أما. «النٌقوماخٌة األخبلق» أرسطو كتاب  Aristoxenus 

 به وتؤثر ،«النفس» كتابه فً أرسطو ناقشها التً «الهارمونٌا» بنظرٌة تؤثر فقد

المشٌنً دٌكاٌرخوس  Dicaearchus خلود مفهوم أنكر لكنه النزعة، الفٌثاؼوري 

 الحٌاة من أشرؾ العملٌة الحٌاة أن معتبراً  األخبلقً، المٌدان فً أرسطو وعارض النفس،

األرٌسوسً فانٌاس واهتم. الٌونانٌة الدساتٌر موضوع مإلفاته فً تناول كما النظرٌة،  

Phanias مٌدان فً برز ثم. والعلوم التارٌخ وبمٌادٌن سقراط، والسٌما الفبلسفة بسٌر 

الفالٌرونً دٌمترٌوس والفكر السٌاسة  Demetrius of Phaleron ( ( م.ق286 توفً

 الدبلوماسٌة والتقارٌر والخطب والسٌاسٌة التارٌخٌة الكتب من مجموعة ترك الذي

الكارٌسً دٌوكلٌس لمع كما. «الفلسفة على الحث» فً كتاب عن فضبلً  هذا والشعر،  

Diocles ًصاحب»و «الثانً قراط أبو»بـ ودعً الطبٌعٌة والعلوم الطب مٌادٌن ف 

الشاملة العبقرٌة ».  

 

األفرودٌسً اإلسكندر منهم برز فقد المتؤخرون أرسطو شراح أما Alexander of 

Aphrodisias  حٌث لها، ونقده المعرفة النظرٌة بدراسته م205 عام نحو اشتهر الذي 

 المتؤخرٌن أرسطو شراح من لعدد بذلك ومهد األفبلطونٌة العناصر بعض علٌها أدخل

ثامٌسطٌوس ومنهم واضح، أفبلطونً منحىً  ذوي كانوا الذٌن  Themistius 317)ت-

ر]أفلوطٌن أتباع من( م388 ] Plotinus  السٌاسة مٌادٌن فً «البلٌػ»بـ لُقب الذي ،

 فقد المحدثة، واألفبلطونٌة المشابٌة بٌن التداخل بدأ ومعه والفلسفة، والشعر والخطابة

 كتابً تلخٌص أهمها المحدثة باألفبلطونٌة متؤثراً  ألرسطو الشروح من عدداً  وضع

 بفرفورٌوس الملقب السوري ملخوس وكذلك. «الطبٌعً السماع»و «النفس»

ر]الصوري ] Porphyry بـ عرؾ «المقوالت» فً أرسطو لكتاب مدخبلً  وضع الذي 

 كتاباً  وضع كما والبلتٌنً، العربً المنطق تطور فً كبٌراً  دوراً  أدى وقد «اإلٌساؼوجً»

ر]ٌامبلٌخوس تلمٌذه قام ثم. «المعقوالت إلى المدخل» فً آخر ] Iamblichus بتدوٌن 

 ظهر ثم شرقٌاً، ٌونانٌاً  خلٌطاً  مذهبه فجاء أخرٌات، وتؤلٌؾ أرسطو، على أخرى شروح

هرمٌاس بن أمونٌوس  اإلسكندرٌة فً  Ammonius (  شرح الذي( م485 سنة نحو

 والنفس، والفساد والكون والطبٌعٌات والتحلٌبلت المقوالت فً أرسطو مإلفات معظم

الكلٌات» مشكلة طرح من أول وكان » Universals ( واألجناس لؤلنواع ).  
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الصقلً سمبلقٌوس أما  Simplicius (  على شروحه فً لمع فقد( م530 عام توفً

 «العالم قدم فً» وكتاب والفساد والكون والعبارة والمقوالت الثانٌة التحلٌبلت: أرسطو

. اإللهٌات مإلفات إلى إضافة وفلسفٌة نحوٌة مإلفات له وكانت ،«العالم صنع فً» وآخر

فٌلوبونوس جون باسم المعروؾ( 566 -490 نحو[ )ر]النحوي ٌوحنا معاصره ثم  

John Philoponus. وؼٌرها األرسطٌة المنطقٌة الكتب على شروحاً  وضع الذي .

بوثٌوس بوٌس وكان  Boethius  قرإوا الذٌن الرومانٌٌن آخر(  م524-470)ت 

 فً البالػ أثرها أرسطو لمإلفات وشروحه لترجماته وكان باإلؼرٌقٌة، وأفبلطون أرسطو

 البوٌسً، بالعصر منها الباكرة الفترة وصفت حتى الوسطى العصور فً والمنطق الفلسفة

 والتحلٌبلت والعبارة المقوالت كتاب: مثل المنطقٌة أرسطو مصنفات بترجمة قام فقد

ةالفلسف عزاء» كتاب الرابعة تحفته ألؾ كما والجدل، المؽالطات وكتاب والثانٌة األولى ». 

 

 أعبلم من علم أول( م879 -800/هـ266-184[ )ر]الكندي ٌعقوب إسحق أبو وكان

 على شروحه خبلل من وذلك والمعرفة، المنطق بقضاٌا عنً وقد العربٌة، المشابٌة

 الرٌاضً( م950-870/هـ339-257[ )ر]الفارابً النصر أبو ثم أرسطو، مإلفات

 المعلم» أرسطو بعد «الثانً المعلم»بـ فلقب عصره، مناطقة وإمام والفٌلسوؾ والطبٌب

 كتبه أشهر ومن والطبٌعٌة، الفلسفٌة لمإلفاته وخاصة بالعربٌة شارح أول وكان ،«األول

 ابن خلفه ثم. «العلوم إحصاء»و «الفاضلة المدٌنة»و «الحكٌمٌن رأي بٌن الجمع»

 مجالً فً برز ،«الربٌس الشٌخ»بـ لقب الذي( م1037 -980/هـ429-370[ )ر]سٌنا

 منطق»و «النجاة»و «الشفاء»و «الطب فً القانون» كتبه أشهر ومن والفلسفة، الطب

 ٌحٌى بن بكر أبو المشابٌة أعبلم من برز العربً المؽرب وفً. الفلسفة فً «المشرقٌٌن

 تدبٌر» آثاره أشهر ومن( م1138 - عشر الحادي القرن أواخر) باجة بـابن الملقب

الفّعال بالعقل اإلنسان إتصال»و «الوداع رسالة»و «المتوحد ». 

 

 -520[ )ر]رشد ابن فلسفة فً قمتها واإلسبلمٌة العربٌة المشابٌة بلؽت وقد

 قال إذ الوسطى، العصور فً أرسطو شارحً أعظم( م1198 -1126/هـ595

 رشد ابن وكان. «أرسطو فسر فقد رشد ابن أما الطبٌعة، أرسطو فسر لقد: »معاصروه

 وتعدٌبلً  تنقٌحاً  تناولها بل أرسطو، آراء بشرح ٌكتؾ لم مشهوراً، وطبٌباً  وفقٌهاً  فٌلسوفاً 
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 كتاب آثاره ومن. «المزدوجة الحقٌقة» أو «الحقٌقتٌن» نظرٌة باسمه وارتبطت وتطوٌراً،

 تلخٌص»و( م111 -1058/هـ505-450) الؽزالً على الرد فً «التهافت تهافت»

 من والشرٌعة الحكمة بٌن فٌما المقال فصل»و «البرهان كتاب تلخٌص»و «المنطق كتاب

 .«االتصال

 

الكلٌات فً ونظرٌته الواقعً، أرسطو بمذهب[ ر]الوسطى العصور فً الفلسفة وتؤثرت  

Universals لهذه عدٌدة حلوالً  المدرسٌون واقترح بالفردي، العام عبلقة أي والمفاهٌم 

 الفكر، عن مستقل نحو وعلى واقعٌاً  وجوداً  موجودة «الكلٌات» أن أولها ٌرى المسؤلة،

الواقعٌة»بـ االتجاه هذا عرؾ وقد » Realism  «الكلٌات» أن اآلخر االتجاه وٌرى ،

 النوع عن كمفهوم فاإلنسان عامة، أسماء مجرد وهً اإلنسان، عن مستقلة ماهٌات

 فقط عام اسم «اإلنسان» إن أي األفراد، فهو ٌوجد الذي أما فعبلً، ٌوجد ال عامة، اإلنسانً

باالسمٌة االتجاه هذا عرؾ وقد اإلنسانً، النوع من فرد أي إلى ٌرمز  Nominalism ، 

 ،«الواقعٌة» أنصار من عشر الثانً والقرن التاسع القرن بٌن ما المدرسٌٌن معظم وكان

أرٌجٌنا سكوتس جون اإلٌرلندي الفٌلسوؾ مقدمتهم وفً  John Scotus Erigena 

 التؤوٌل معٌار هو العقل وإن الدٌن، مع الفلسفة بتعارض قال الذي( م877-815)ت

 شهدت فقد المنطقً شكلها فً المشابٌة التٌارات أما المقدس، الكتاب لنصوص الصحٌح

 الفرنسً الجدلً منهم الكبار، المناطقة من عدد ظهور عشر الثانً القرن أوابل فً

 ،«الجدٌدة اللوقٌون» ومإسس االسمٌة، رابد( م1120-1050)ت Roscelin روسبلن

 إال، لٌس أصوات الكلٌات على تدل التً األلفاظ أن - لؤلفبلطونٌٌن خبلفاً  - ٌرى فكان

 بها ٌُنطق ألفاظ هً وإنما األذهان، فً وال األعٌان فً ال قط، لها وجود ال فالكلٌات

 .فحسب

 

ر]آنسلم اإلٌطالً القدٌس وكان ] Anselm القرن واقعً كبار من( م1109-1033)ت 

 الفرنسً الفٌلسوؾ كان حٌن فً الكلٌات، لمسؤلة األفبلطونً الحل تبنى فقد عشر، الحادي

أبٌبلر بٌٌر  Pierre Abélard عشر، الثانً القرن مناطقة أشهر( م1142-1079)ت 

 الفردٌة األشٌاء أن ٌرى كان إذ السواء، على الواقعٌة وضد المتطرفة، االسمٌة ضد ووقؾ

الجواهر» » Substances تقوم الجواهر هذه تشابه وعلى فعبلً، موجودة وحدها 
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 فً إال لها وجود ال فالكلٌات الذهنً، التجرٌد طرٌق عن إلٌها نصل التً «الكلٌات»

المدرسٌة الفلسفة إلى المعتدلة الواقعٌة النزعة إدخال فً أبٌبلر أسهم وبذلك الذهن، . 

 

 رشد ابن وشروح أرسطو لمإلفات الترجمة عملٌة تكامل عشر الثالث القرن شهد ثم

 أهمها وكان عدة، قرون طوال أوربا فً الفلسفٌة الدراسات محور فؤصبحت علٌها،

االسكتلندي ماٌكل ترجمات  Micheal (  كتب من لثبلثة( م1236 نحو المتوفى

 هرمان ترجمة كذلك الطبٌعٌات، على الكبرى رشد ابن ولشروح ألرسطو، «الحٌوان»

) Herman األلمانً  األخبلق» كتاب على رشد ابن لشروح( م1272 عام المتوفى

( م1236 عام المتوفى) المربٌكً ولٌم ترجمة كذلك ،«الشعر» وكتاب ،«النٌقوماخٌة

الٌونانٌة عن ألرسطو الكاملة لؤلعمال . 

 

 المسٌحٌة المشابٌة أعبلم من واشتهر المشابٌة، بتؤثٌر الوسٌط المدرسً البلهوت وتطور

األكبر ألبرت القدٌس من كل  Albert the Great دونس وجون( م1280-1206)ت 

لول ورٌمون( م1308-1266)ت  Duns Scotusسكوتس  R.LLull 1234)ت-

ر]األكوٌنً توما القدٌس اإلطبلق على وأشهرهم ،(م1315 ] St.Thomas Aquinas 

 براهٌن إلى األكوٌنً استند حٌث المسٌحٌة، المشابٌة الهوتً أعظم( م1274-1225)ت

 األفبلطونٌة الشوابب من المشابٌة ٌخلص أن وحاول البلهوتٌة، آرابه لدعم أرسطو

 أرسطو فلسفة فشرح المسٌحٌة، وبٌن بٌنها تعارض ال مسٌحٌة لمشابٌة وأسس المحدثة،

 المسابل بعض باستثناء لها، رشد ابن تؤوٌل ٌماثل شرحاً  واألخبلقٌة واإللهٌة الطبٌعٌة

 ألرسطو، «النٌقوماخٌة األخبلق» لكتاب متمٌزاً  شرحاً  ووضع المسٌحٌة، بالعقٌدة المتصلة

 الكون عالم فً الصٌرورة تؤوٌل فً األرسطٌة المقوالت أهم إلى مإلفاته فً واستند

 سٌنا البن مؽاٌراً  اتجاهاً  فٌها اتجه التً الفّعال العقل ومسؤلة وقواها، النفس وماهٌة والفساد

 فً ورأى لها، مفارقة قوة ولٌس النفس قوى من قوة الفعال العقل أن ورأى رشد، وابن

 العدم، من العالم إٌجاد على الفلسفً الدلٌل إقامة على قادر العقل أن العالم هللا خلق مسؤلة

 عن بقوله اتهم الذي أرسطو عن الدفاع حاول وبذلك أزلٌاً، وجوده ٌكن فلم بداٌة للعالم وأن

 فً» ورسالة «األحكام شرح» منها كثٌرة أخرى كتباً  األكوٌنً توما ووضع العالم، أزلٌة

 المتذمرٌن، على رداً  «العالم قدم فً» أخرى ورسالة الرشدٌٌن، على رداً  «العقل وحدة
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 ٌوجد( العام) الكلً أن إلى وذهب معاً، والواقعٌة االسمٌة الكلٌات مسؤلة األكوٌنً وأنكر

 أرسطو إلى السٌاسٌة فلسفته فً استند كما مفارقاً، وجوداً  توجد ال األفكار وأن األفراد، فً

 المسابل فً المطلقة الكنٌسة سلطة ٌإٌد كان لكنه الدٌن، وبٌن بٌنها ٌوفق أن وحاول

 عدة قرون فً للكاثولٌكٌة النظري والسبلح الفكري المرتكز األكوٌنً آراء وؼدت الدٌنٌة،

التومابٌة ولتٌار  Thomism. 

 

 القرن نهاٌة منذ والتقلص باالنحسار والبلهوتٌة الفلسفٌة الحركات فً المشابٌة نفوذ بدأ

 إلى نسبة باألوؼسطٌنٌة الممتزجة المحدثة األفبلطونٌة أصبحت عندما عشر، الثالث

ر]أوؼسطٌن القدٌس ] Augustine ألعبلم البلحقٌن التبلمذة تراث معظم فً ؼالبة سمة 

 كل فً حالٌاً  معاصرة حركات ظهور من الرؼم على بار،الك البلتٌنٌة المسٌحٌة المشابٌة

الجدٌدة بالتومابٌة تدعى البلتٌنٌة وأمرٌكا وكندا وإنكلترا فرنسا من  New-Thomism. 

 

 دفعة المختلفة جوانبها كل ٌشمل لم التالٌة القرون فً األرسطٌة المشابٌة نفوذ تراجع لكن

 من كل ظهور حتى عشر التاسع القرن أواخر حتى سابداً  أرسطو منطق ظل فقد واحدة،

ر]هٌؽل ] Hegel ر]وماركس ] Marx. 

 

ٌوسؾ شكري عدنان  
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 المظاهرة

 

  

 

 خبلله من تعبر الجمعً، االجتماعً السلوك أنماط من نمط demonstration المظاهرة

 التً القنوات من واحدة ٌجعلها مما السٌاسً؛ أو االجتماعً موقفها عن الناس من جماعة

 ذلك دون تحول عندما بالهم، وتشؽل تهمهم قضٌة فً رأٌهم عن األفراد خبللها من ٌعبر

 قضٌة المظاهرة موضوع ٌكون وقد الرسمٌة، المإسسات تقرها التً والطرق الوسابل

 منها كل ٌحاول المجتمع فً متناقضة تٌارات بٌن جدل موضع هً سٌاسٌة أو اجتماعٌة

 رأي عن تعبر قد والتً وأهدافها، الجماعة مبادئ وفق وتوجٌهه العام، الرأي استقطاب

المجتمع بنٌة فً فاعلة وأحزاب تٌارات . 

 

 وبهذا علٌه، عاونه أي شًء على وظاهره التعاون، هو العربٌة اللؽة فً التظاهر وأصل

 فً الفرد ٌشارك وعندما والتضامن، التضافر معنى على المظاهرة تنطوي المعنى

 ٌتطلعون التً األهداؾ تحقٌق إلى معهم وٌسعى الجماعة، أفراد ٌعاون فهو ما مظاهرة

 .إلٌها

 

 وؼاٌات أهداؾ لتحقٌق وسٌلة هً بل ـ بذاته ـ هدفاً  لٌست المظاهرة أن من الرؼم وعلى

 أشكال من شكل ؼالباً  فهً نشوبها، وظروؾ وأسبابها، تكوٌنها طبٌعة بحسب تختلؾ

 عن تعبر عندما سٌاسً طابع ذات تكون وقد المواقؾ، وتوضٌح الرأي، عن التعبٌر

 الدولة هذه لسٌاسة رفضهم عن خبللها من األفراد ٌعبر التً كالمظاهرات سٌاسً، موقؾ

 بعد على تنطوي وقد ذاك، أو البلد هذا فً سٌاسٌة اجتماعٌة لقوى تؤٌٌدهم أو تلك، أو

 األساسٌة الخدمات توفٌر أو األسعار، تخفٌض أو األجور، برفع كالمطالبة اقتصادي

 تعبر التً كالمظاهرات اجتماعً، بعد ذات  أٌضاً  المظاهرة تكون وقد ،…وؼٌرها

 الشرٌحة بهذه خاصة اجتماعٌة بحقوق المطالبة فً رؼبتها عن خبللها من الجماعات
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 أو العمال أو الشباب أو المرأة بحقوق تطالب التً كالمظاهرات ؼٌرها، دون االجتماعٌة

أخرى اجتماعٌة شرٌحة أي . 

 

 الجماعات تلتزم التً السلمٌة المظاهرات منها عدٌدة، أنواع فً المظاهرة توصٌؾ وٌمكن

 أو للعنؾ، مظاهر أي فٌها تبدو وال الدولة، تقرها التً والنظم بالقواعد فٌها المتظاهرة

 أو العامة الممتلكات من بؤي األذى إٌقاع على األفراد ٌقدم وال اآلخرٌن، على االعتداء

 صلة له من إلى وإٌصاله الرأي عن التعبٌر على مهمتها وتقتصر أدابها، طوال الخاصة

 تشجب أو موقفاً  تإٌد وتعابٌر بهتافات مواقفهم عن التعبٌر هو أفرادها ٌفعله ما وأكثر به،

 .سٌاسة

 

 عن الجماعة أفراد ٌعبر كؤن العنؾ، مظاهر بعض فٌها ما أٌضاً  المظاهرات من وهناك

 على إقدامهم ومثالها الخطورة، مرحلة دون األذى بعض تسبب سلوكٌة بؤنماط مواقفهم

( الراٌات) األعبلم كحرق أخرى، جماعات تخص التً الثقافٌة الرموز على االعتداء

 مواقؾ لهم الذٌن السٌاسٌٌن الزعماء بعض صور تمزٌق أو معادٌة، لدولة السٌاسٌة

 مما المادٌة؛ الممتلكات تحطٌم أو األشخاص، على االعتداء ٌرفض النوع وهذا عدابٌة،

العنٌفة نصؾ المظاهرات عداد فً المظاهرات من النوع هذا ٌجعل . 

 

 فً تظهر ما ؼالباً  عنفاً، أكثر المظاهرات من أخرى أشكال تنتشر ذلك جانب وإلى

 الضعٌفة الدولة أبناء ٌندفع حٌث أخرى، لدولة دولة احتبلل كظروؾ تعقٌداً، أكثر ظروؾ

 أعماالً  ٌمارسون فقد مواقفهم، عن التعبٌر فً تطوراً  أكثر أشكال ممارسة إلى( المحتلة)

 واإلطارات السٌارات كحرق المضاد، الطرؾ لدى مادٌة خسابر حدوث إلى تإدي

 من منعهم تحاول التً الشرطة بقوى األذى إٌقاع احتمال مع الشؽب وإثارة المطاطٌة،

 وبٌن بٌنها العبلقة تصل التً الدول فً أٌضاً  النوع هذا ٌنتشر وقد رأٌهم، عن التعبٌر

 أعمال ممارسة إلى القوى هذه ٌدفع الذي األمر القطٌعة، حد إلى فٌها المعارضة القوى

الدولة حدود فً واالضطراب المشكبلت إثارة هدفها . 
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 الحدٌث المجتمع فً مكانها تؤخذ بدأت السٌاسً الطابع ذات المظاهرات أن المبلحظ ومن

 الجماهٌر وقفت حٌن الثورٌة السٌاسٌة الحركات بنشؤة تمٌز الذي عشر التاسع القرن منذ

آخر جانب فً االستبدادٌة وحكوماتها جانب فً . 

 

 بنشوب النشاط هذا وتضاعؾ العالم، أنحاء شتى فً الشعبٌة المظاهرات نشطت وقد

 االستعمار، من للتخلص اتجهت التً والشعوب المستعمرة األوربٌة الدول بٌن الصراع

. الجامحة الثورة إلى الطرٌق الدامٌة أو السلمٌة المظاهرات كانت الحاالت هذه جمٌع وفً

 البلدان ومنها الوطنً التحرر لحركات الداعمة الثالث العالم بلدان عمت التً والمظاهرات

 تقرٌباً  الٌومٌة المظاهرات استمرار ومنها المظاهرات، هذه طبٌعة على مثال خٌر العربٌة

واالستقبلل التحرٌر بهدؾ المسلحة للفصابل الداعمة المحتلة فلسطٌن فً  . 

 

منها للمظاهرة، عدٌدة خصابص االجتماعً النفس علم فً الباحثون وٌصنؾ : 

 

 له استجاباتهم ٌجعل لطارئ المتظاهرٌن تعرض أن ٌبلحظ حٌث االستجابات، تشابه -

المشاركٌن من ؼٌره ٌمارسه الذي السلوك ممارسة إلى منهم كل فٌندفع متشابهة، . 

 

 الرسالة فً ٌتمثل واحد أساسً دافع بتؤثٌر المظاهرة أفراد ٌندفع إذ المثٌر، الدافع وحدة -

 تتصل ال أخرى دوافع أي األذهان عن وتؽٌب اآلخرٌن، إلى إٌصالها الجماعة تود التً

مباشراً  اتصاالً  المظاهرة بموضوع . 

 

 على تسٌطر التً العواطؾ بقوة ترتبط ما ؼالباً  المظاهرة قوة إن إذ الجارفة، العاطفة -

 بدافع األفراد استجابات فتؤتً لؤلشٌاء، العقلٌة المحاكمات إمكانٌة تضعؾ حٌث أفرادها،

األولى بالدرجة القوٌة العاطفة . 
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 التً االتجاهات ووحدة المظاهرة، خبلل القوٌة العواطؾ سٌطرة إن الذكاء، تراجع -

 الذٌن األفراد فإن وبالتالً األدنى، حدها فً لؤلفراد العقلٌة القدرات تجعل خبللها تسٌطر

 أثناء أقل ذكابهم مستوى ٌصبح الطبٌعٌة الظروؾ فً مرتفعة ذكاء بدرجات ٌتصفون

 .المظاهرة

 

 المواقؾ فتوصؾ المظاهرات، أثناء فً األشٌاء بٌن وسط حد ٌوجد ال إذ األحكام، نهابٌة -

 علٌك، ٌكون ان وإما معك اآلخر ٌكون أن فإما الوسط، الحلول فٌها تقبل وال بالتطرؾ،

أٌضاً  مواقفهم ضوء فً إال اآلخرٌن مع للتفاعل إمكانٌة وال . 

 

 قابد علٌهم ٌملٌها استجابة أي قبول إلى المظاهرة أفراد ٌندفع إذ لبلستهواء، القابلٌة -

 األخرى الصفات من لجملة نتاجاً  السمة هذه وتؤتً معمق، نقدي تفكٌر دون من المظاهرة

وؼٌرها العاطفة، وسٌطرة الذكاء، كتراجع المظاهرة تصؾ التً . 

 

 المظاهرة عاتق على تقع التً المشتركة المسإولٌة نتٌجة بالمسإولٌة الشعور ضعؾ -

 فإن وبالتالً فردٌاً، ٌؤتً ال مادٌاً  أذى ٌسبب عمل أي على فاإلقدام عامة، بصورة

 على قانونٌة مسإولٌة أي المظاهرة أفراد ٌتحمل ال وؼالباً  جماعٌة، تؤتً المسإولٌة

المظاهرة أفعال عن المسإولٌة بضعؾ شعور ٌسود ولهذا بها؛ ٌقومون التً األعمال . 

 

 زعامة هً المظاهرة فً الزعامة أن ٌبلحظ حٌث المظاهرة، فً الزعامة فترة قصر -

 وٌؤخذ آخر قابد ٌظهر حتى الزمن من لحٌن المظاهرة قٌادة فً زعٌم ٌستقر إن وما مإقتة،

 وٌستقطب آخر قابد ٌظهر ما سرعان ثم المظاهرة، أفراد وٌستقطب الشعارات، بتردٌد

أخرى مرة األفراد …  
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 قصٌرة، لٌست فترة منذ المظاهرات انتشار ٌعرؾ اإلنسانً المجتمع أن من الرؼم وعلى

 فٌها تّدون مقامه ٌقوم من أو السلطان إلى تقدم احتجاجات شكل على تظهر كانت والتً

 األحٌان من كثٌر فً تؤخذ الراهن الوقت فً المظاهرات صارت والرؼبات، المطالب

 المبلٌٌن مشاعر تستقطب التً القضاٌا أكثر من الٌوم العربٌة القضٌة وتعد دولٌاً، طابعاً 

 بالرسوم للتندٌد دمشق فً حدثت التً فالمظاهرات العالم، أنحاء معظم فً الناس من

الكرٌم الرسول لشخصٌة المسٌبة الصحفٌة r ًذلك بعد عمت دنماركٌة، صحٌفة نشرتها الت 

 اإلسبلمٌة الدول فً للدنمارك عدٌدة سفارات فتعرضت قاطبة، اإلسبلمً العالم مدن

 مع والسٌاسٌة االقتصادٌة العبلقات بقطع المتظاهرون وطالب المحتوٌات، وتكسٌر للحرق

الكرٌم الرسول شخصٌة تحترم ال التً الدولة r  الدول من كبٌرة مجموعة دفع الذي األمر ،

 من االقتصادٌة والمنتجات البضابع استٌراد تمنع اقتصادٌة قرارات اتخاذ إلى اإلسبلمٌة

 دول تسارعت ذلك عن نجمت التً االقتصادٌة األضرار حجم إلى وبالنظر الدنمارك،

 من فٌها حدث لما اإلسبلمٌة الدول من رسمً اعتذار تقدٌم إلى وهولندا كالنروج أخرى

الرسوم لهذه نشر . 

 

 المستمر وبعدوانه العربٌة، لؤلراضً الصهٌونً باالحتبلل تندد التً المظاهرات تعد كما

 العالم، مدن تعم التً المظاهرات أكثر من اللبنانً والشعب الفلسطٌنً الشعب على

 حربه شن على اإلسرابٌلً العدوان أقدم أن فمنذ الراهن، الوقت فً مناطقه ومختلؾ

( 2006 ٌولٌو/تموز) لبنان فً اإلسبلمٌة والمقاومة اللبنانً الشعب على النطاق الواسعة

 الشرق أقصى من واسعة وتندٌد احتجاج مظاهرات اإلسبلمٌة الدول معظم فً انتشرت

 المتحدة الوالٌات إلى امتدت المظاهرات هذه أن األمر بلػ حتى الؽرب، أقصى إلى

 مثل عدٌدة أوربٌة ودول ـ فٌه والمشاركة للعدوان تؤٌٌداً  الدول أكثر تعد التً ـ األمرٌكٌة

 المظاهرات انتشار إلى باإلضافة وتركٌا والٌونان، والنروج والسوٌد وفرنسا برٌطانٌا

 دفعت وقد العالم، بقاع ومختلؾ البلتٌنٌة، وأمرٌكا إفرٌقٌا من كل فً بالعدوان المنددة

 نفسه الصهٌونً الكٌان فً للسبلم مناصرة مجموعات قٌام إلى االحتبلل عدوانٌة

 الهجوم ضد لبلحتجاج منهم المبات تجمع حٌث الحرب، بوقؾ تطالب بمظاهرات

 فً واللبنانٌٌن الفلسطٌنٌٌن األسرى عن الفوري باإلفراج مطالبٌن لبنان، على العسكري

 عبل وقد ،«للحرب ال …للسبلم نعم: »علٌها كتب الفتات حملوا وقد اإلسرابٌلٌة، السجون
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 أفضل واللبنانٌٌن الفلسطٌنٌٌن األسرى عن اإلفراج إن: »تقول بهتافات المتظاهرٌن صوت

القبور حفر من ». 

 

مصطفى طبلل  
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 المعجزة

 

  

 

 بالتحدي، مقرون للعادة، خارق أمر هً الدٌن علماء اصطبلح فً miracle المعجزة

 السبلم علٌهم رسله أٌدي على هللا ٌظهره. بمثله اإلتٌان عن البشر ٌعجز النبوة ودعوى

 البشر بعض ٌمارسه الذي السحر، نقٌض على رساالتهم، لصدق وإثباتاً  لنبّواتهم، تؤٌٌداً 

فٌه الخبرة اكتساب نتٌجة .  

 

 وهذه. ذلك ونحو النبوة، وأعبلم النبوة دالبل - اإلسبلم فً - المعجزات على وٌطلق

 لم ولهذا المعجزات، لفظ من المقصود على أدل كانت األنبٌاء آٌات بها سمٌت إذا األلفاظ

ٌّنة، آٌة،) لفظ ورد وإنما السّنة، فً وال القرآن فً المعجزة لفظ ٌرد  سٌاق فً( برهان ب

ِهم وما: {تعالى كقوله. والمكذبٌن المعاندٌن محاجة ٌْ  كاُنوا إالَّ  ربِّهم آٌاتِ  منْ  آٌةٍ  ِمنْ  تؤتِ

ًَ  أنْ  لرسولٍ  كانَ  وما: {وقوله ؛(46ٌس/4األنعام} )ُمعِرِضٌنَ  عنها } هللا بإذنِ  إال بآٌةٍ  ٌؤت

ٌِّنةٍ  ِجْبُتُكم وَقدْ : {وقوله ؛(78 ؼافر) ٌُّها ٌا: {وقوله ؛(105األعراؾ} )َربِّكم منْ  بب  النَّاسُ  أ

ًُ  جاَءُكم َقدْ  ًُ ًُ 174النساء} )مبٌناً  نوراً  إلٌُكم وأنزْلَنا َربُِّكم ِمنْ  برهاُن ). 

 

 أكان سواء األنبٌاء، دعوى إثبات ٌفٌد ما كل تشمل ألنها المعجزة، من أعمّ  األلفاظ وهذه

معجزة ٌكن لم أم معجزة . 

 

وهً المعجزة، تحدد سبعة شروطاً ( الدٌن) علماء مٌز وقد : 
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فٌها تعالى هللا فعل ٌكون أن - .  

 

للعادة خارقاً  ٌكون أن -  . 

 

معارضته تتعذر أن - . 

 

له تصدٌق أنه لٌعلم النبوة، مدعً ٌد على ظاهراً  ٌكون أن - . 

 

للدعوى موافقاً  ٌكون أن - . 

 

هللا لفعل مكذباً  وأظهره ادعاه ما ٌكون أال - . 

 

الدعوى على متقدماً  ٌكون أال - . 

 

 نصفٌن، إلى القمر وانشقاق والمعراج، اإلسراء مثل: حسٌة معجزة: نوعان والمعجزة

محمد الرسول أصابع بٌن من الماء ونبع r  إلى العصا وقلب البحر، وشق الجبل ونتق ،

 وتكثٌر الموتى، وإحٌاء طٌن، من الطٌر وخلق السبلم، علٌه موسى سٌدنا فعل كما حٌة،

 ومعجزة. السبلم علٌه عٌسى سٌدنا فعل كما الموتى وإحٌاء الماء على والمشً الخبز

الكرٌم والقرآن الدعاء، واستجابة الؽٌب، عن اإلخبار مثل: عقلٌة . 
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 وجوه وتبٌان المعجزات، من كثٌر ذكر فً واإلسبلمٌٌن المتكلمٌن كتب أفاضت وقد

 قواطع إلى اإلرشاد»و اإلٌجً، الدٌن لعضد «المواقؾ: »ومنها الكرٌم القرآن إعجاز

 ألبً «القرآن وإعجاز» «التمهٌد»و الجوٌنً، المعالً ألبً «االعتقاد أصول فً األدلة

 الكبلم علماء وعدّ . كثٌر وؼٌرها للؽزالً، «الدٌن علوم إحٌاء»و الباقبلنً، بكر

( م1085-1028) الجوٌنً ٌقول. النبوة دعوة إثبات فً أساسٌاً  ركناً  المعجزة واألشاعرة

 من بد ٌكن لم فإذا تعالى، هللا فعل من ابتداء وجوده تقدٌر ٌجوز للعادة خارق كل: »إن

بعٌنها المعجزة فهو بالدعوى تعلقه ». 

 

 العصا قلب منعهم علٌهم وأنكر كثٌرة، معجزات ذكرهم عدم الفبلسفة على الؽزالً ونعى

 المعجزات فً لبحثه بداٌة ذلك من اتخذ رشد ابن لكن. ذلك وؼٌر الموتى وإحٌاء حٌة،

 طبٌعته فً ممكناً  كان ما كل لٌس أنه فرأى السبلم، علٌهم الرسل بعث بضرورة وصلتها

 أنفسها فً الممكنات وأكثر معلوم، اإلنسان حق فً فالممكن فعله، على اإلنسان ٌقدر

 فً ممكن اإلنسان على ممتنع وهو بالخارق، ٌؤتً أن النبً تصدٌق فٌكون: »علٌه ممتنعة

 وقال. «األنبٌاء حق فً ممكنة العقل فً الممتنعة األمور وضع إلى ذلك ٌحتاج وال نفسه

 ٌسمٌه ما سابر عن تختلؾ التً الحقٌقٌة المعجزة هو الكرٌم القرآن إن: رشد ابن

 حٌة، العصا كانقبلب السماع، طرٌق من خارقاً  ٌكن لم إنه إذ. »بالمعجزات المتكلمون

 القٌامة، ٌوم إلى وٌوجد وجد إنسان لكل واالعتبار الحس بطرٌق معجزاً  كونه ثبت وإنما

 العلم فً النبوة صدق على قطعٌة وداللته. «المعجزات سابر المعجزة هذه فاقت وبهذا

 نزعته مع وانسجاماً  هللا، من بوحً بل بتعلّم، تكتسب لم لشرٌعة أساس فالقرآن: والعمل

 المعجز؛ من نوعٌن رشد ابن مٌز والتؤوٌل، والشرع العقل اتفاق فً ونظرٌته العقلٌة

 النبً سمً بها التً الصفة ٌناسب ال البرانً فالمعجز جوانً، ومعجز برانً معجز

 المعنً وهو والعلم، البرهان بؤهل خاص الجوانً والمعجز اإلقناع، بؤهل خاص نبٌاً،وهو

 ُوِجد إذا النبً» أن إلى ذهب الذي سٌنا ابن الرأي هذا من وٌقترب. للنبوة القطعٌة بالداللة

 المقدس الروح وإنزاله ووحٌه وأمره تعالى هللا بإذن سنناً  أمورهم فً للناس ٌسن أن ٌجب

 وهو المدعى الوحً نفسه هو القرآن: »أن «مقدمته» فً خلدون ابن ٌرى كما. «علٌه

 مع المعجزات كسابر له مؽاٌر دلٌل إلى ٌفتقر وال عٌنه، فً فشاهده المعجز، الخارق

علٌه والمدلول الدلٌل التحاد داللة أوضح وهو الوحً، ». 
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 عن[ ر]اإلنجٌل رواٌات إلى استناداً  الوسٌط العصر فً المسٌحً البلهوت اهتم كما

 وشؽلت المعجزة، بمفهوم( حسٌة - ظاهرة آٌات وهً) السبلم علٌه المسٌح السٌد معجزات

ر]أوؼسطٌن القدٌس فٌرى الدٌنٌة، الفلسفات فً واسعاً  حٌزاً  ] St. Augustine أن 

 على فقط لٌس وٌطلقها. بالطبٌعة لمعرفتنا مضادة بل للطبٌعة مضادة لٌست المعجزة

 وعلى والسحرة، والجن المبلبكة ٌصنعها التً العجابب على أٌضاً  بل الطبٌعة، خوارق

 عدٌدة ألفاظاً  المعجزات على للداللة وٌستعمل. ؼرٌبة تبدو التً وؼٌرها الطبٌعٌة الظواهر

. «مدهشة أمور عجٌبة، مخلوقات عجابب، عبلمات، آٌات،: »مثل لها، نظره فً مترادفة

ر]بونافنتورا القدٌس أن حٌن فً هللا، من بتدخل تحدث أن المعجزة فً ٌشترط ال وهو ] 

Bonaventure  الفاعلة علته تكون أن: األول أمرٌن، المعجزة  حدوث فً ٌشترط

 ولكن تحدثه، أن ٌمكن الطبٌعة أن أو الطبٌعة، ضد ٌكون أن:  والثانً هللا، هً المباشرة

ر]األكوٌنً توما القدٌس وٌرى.آخر نحو على ] St. Aquinas تطلق معجزة كلمة أن 

. هللا هً العلة هذه لكن للجمٌع، مجهولة علة له أمر وهو بالدهشة المرء ٌمؤل ما»  على

 ،«معجزات تسمى المعروفة العلل عن خارج نحو على هللا ٌصنعها التً األمور فإن ولهذا

 بٌن ٌمٌز لكنه. كلها المخلوقة الطبٌعة نظام خارج ٌتم حادثاً  المعجزة تكون أن برأٌه والبد

 المباشرة عللها تكون فقد العجابب أما وحده، هللا فعل من األولى ألن واألعجوبة، المعجزة

ربٌستٌن زمرتٌن فً المعجزات وٌصنؾ. هللا ؼٌر موجودات : 

 

. الطبٌعة وخارج الطبٌعة، وضد الطبٌعة، فوق إلى المعجزات ٌقسم وفٌها: األولى الزمرة

 نسبٌاً  وإما ،(كالتجسد) مطلقاً  إما الطبٌعة تحدثها أن ٌمكن ال التً الحوادث هً واألولى

 كما الطبٌعة، نظام مع تتعارض التً الحوادث هً والثانٌة(. مٌت كبعث) الموضوع إلى

 النار فً السبلم علٌه إبراهٌم إدخال أو السبلم، علٌهما المسٌح حملها فً مرٌم مع حدث

 مختار، فاعلٍ  فعلَ  كانت إذا إال معجزة الظاهرة هذه ٌسمً ال وبعضهم  احتراق؛ بؽٌر

 أحداث هً والثالثة بمثله، اإلتٌان عن اإلنسان ٌعجز للعادة خارق أمر إظهار بها قُصد

 ال نحو على ٌحققها وجلّ  عزّ  هللا ولكن العادٌة، األحوال فً الطبٌعة تحدثها أن ٌمكن

 أرؼفة وتكثٌر الحال، فً والعبلج نبٌذ، إلى الماء ٌتحول كؤن محاكاته، الطبٌعة تستطٌع

   .الخبز
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 التً المخلوقة الطبٌعة لقدرة وفقاً  المعجزات األكوٌنً ٌقسم وفٌها: الثانٌة والزمرة

 جهة من ومعجزات المصنوع، الجوهر جهة من معجزات: إلى المعجز الحادث ٌتجاوزها

المعجزة علٌها جرت التً الكٌفٌة جهة من ومعجزات المعجزة، فٌه تتم الذي الموضوع . 

 

 عمل المعجزة إن: »فٌقول هللا، ٌرٌده معٌن ؼرض تحقٌق المعجزة من الؽاٌة أن وٌرى

إٌمانٌة دعوى تؤٌٌد هللا به ٌرٌد ». 

 

 أمر عن اإلمساك فهو الترك أما وفعل، وقول، ترك، إلى الفبلسفة عند المعجزة وتنقسم

 كاإلخبار فهو القول وأما القوت، عن كاإلمساك العادة، بخبلؾ الزمن من مدة معتاد

وأما بالؽٌب،  

 

البحر وشق الجبل نتق مثل) ؼٌره قوة به تفً ال بفعل الفاعل ٌقوم أن فهو الفعل، ). 

 

 ٌنكر وبعضهم نفسها، فً المعجزة إمكان ٌنكر فبعضهم المعجزة، حقٌقة فً اآلراء وتتباٌن

 إمكان الوضعً العلم أنصار أنكر وقد. بها العلم ٌنكر اآلخر وبعضهم الصدق، على داللتها

 إلى  استناداً  وظواهره أحداثه تفسٌر ٌمكن مؽلق، نظام العالم أن بدعوى المعجزات حدوث

 القوانٌن على الخوارق وقبول العلمً، وحده هو طبٌعً هو وما ومكوناته، عناصره

1892-1823) رٌنان الفرنسً برأي  العلم عن الخروج ٌعنً الطبٌعٌة ) Renan. 

 

ر]هٌوم ٌنكر ،[ر]السببٌة وقانون للظواهر المطلقة الجبرٌة أساس من وانطبلقاً  ] 

Hume  الثابتة بالتجربة وثبتت تقررت، قد بنظره الطبٌعة قوانٌن ألن المعجزة، وجود

مستحٌلة فالمعجزات لهذا الطبٌعٌة، القوانٌن إنكار ٌعنً بالمعجزات والقول المطردة، . 

 



 
158 

 

ر]مل ستٌوارت جون الرأي ذاك وأٌد ] Mill  ًأمر وهو الطبٌعة، مجرى اطراد إن: »قاببل 

خاصة بتدخبلت ال عامة بقوانٌن محكوم الكون أن على ٌدل بالتجربة، مشاهد ».  

 

لوروا إدوارد الفرنسً الفٌلسوؾ ٌنكر كما  Le Roy  المعجزة( 1954-1870)ت 

 هً المعجزة بؤن» روحٌاً  ذاتٌاً  تفسٌراً  وٌفسرها استثنابٌة، واقعة لٌست المعجزة أن بزعمه

العمٌقة ومواردها ثرواتها من شطراً  نحو على تستعٌد التً للروح فعل ». 

 

ر]مالبرانش وٌحار ] Malebranche  إٌمانه، من الرؼم على المعجزة تفسٌر فً أٌضاً 

 ٌعرفها التً للقوانٌن ٌخضع ال أمر كل على ٌطلق أن فإما مشكك، لفظ المعجزة: "فٌقول

 بالمعنى أخذنا وإذا مجهول، أو معلوم قانون ألي ٌخضع ال ما على ٌطلق أن وإما الناس،

قلٌلة جد وجدناها الثانً بالمعنى أخذنا وإذا كثٌرة، المعجزات وجدنا األول ". 

 

ر]لٌبنتز ٌرى كما ] Leibniz  ال» ثم ومن للكون، العام النظام فً تندرج المعجزة أن

 البروتستنتٌة سارت االتجاه هذا وفً. «نحن إلٌنا وبالنسبة الظاهر فً إال تختلؾ

1834-1768) شبلٌرماخر ٌقول المتحررة، ) Schleiermacher«  شؤنها المعجزة

 العبلمة على وقول وإشارة عبلمة إنها. الطبٌعٌة األحداث مستوى من هً الوحً، شؤن

 الدٌنٌة التسمٌة إال لٌست المعجزة» أٌضاً  وٌقول. «والبلمتناهً الظاهرة بٌن المباشرة

 النظر وجهة تكون بؤن سمح ما متى  -وشابعاً  طبٌعٌاً  ٌكن مهما -حادث وكل لحادث،

معجزة هو السابدة، النظر وجهة هً بشؤنه الدٌنٌة ». 

 

  

 

بٌطار سوسن  
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والزمان المكان  

 

  

 

والزمان األشٌاء، على الحاوي هو العادي الرجل نظر وجهة من space المكان  time 

 فالمكان نظرٌان؛ مفهومان هما حٌث من أما األحداث، وقوع ٌستؽرقها التً المدة هو

ؾ  أما األبعاد، ثبلثً أنه صفاته ومن الوجود، فً وتساوقها األشٌاء توزع نظام بؤنه ٌعرَّ

 محل الواحدة تحل حٌث الوجود فً تعاقبها أو وتتالٌها األشٌاء تتابع عن فٌعبر الزمان

 من واحد باتجاه ٌتطور األحداث سٌر فاتجاه الٌرتد، واحد بعد ذو والزمان األخرى،

 فوجد والمكان الزمان بٌن الربط إلى ذهب من وهناك فالمستقبل، الحاضر إلى الماضً

 األولى المادة أو للموجودات الرابع البعد هو والزمان المكانً،-الزمانً بالمتصل ماٌعرؾ

الكسندر صموبٌل تعبٌر حد على منها تتشكل التً  Samuel Alexander. 

 

 مذهبه بحسب كل الفبلسفة، بٌن والمكان الزمان إلى النظر فً اآلراء اختلفت وقد

 وّحد القدٌم الفلسفً الفكر ففً وتباٌنت، بشؤنهما، المفاهٌم لذلك تبعاً  فتعددت وتؤمبلته،

ر]دٌمقرٌطس) الذرٌة النظرٌة أصحاب ] Democritus ر]وأبٌقور ] Epicurus) بٌن 

ر] االٌلً زٌنون عدّ  حٌن مطلقاً،فً عدّ  الذي والخبلء المكان ] Zeno ٌنقسم الزمان أن 

 االنقسام عن الفكرة وهذه النقاط، من ماالنهاٌة إلى ٌنقسم والمكان اآلنات، من ماالنهاٌة إلى

 إلٌه ماذهب بخبلؾ والحركة الكثرة باستحالة القول إلى قادته والمكان للزمان البلمتناهً

ر]أفبلطون أما. الذرٌون ] Plato العالم، فً والحركة للتؽٌر محل أنه على للمكان فٌنظر 

 فهو الزمان وكذلك حقٌقً، ؼٌر مكان فهو والمتكثرة المتؽٌرة الموجودات على وٌحتوي

ر]أرسطو أما.المثل لعالم ٌنسبه وأبدي حقٌقً لزمان ظبلالً  ٌعده الذي الحسً عالمنا زمان ] 

Aristotle ٌشؽله خاص مكان: إما وهو للجسم، المبلمس الباطن السطح عنده فالمكان 

 أوعددها الحركة مقدار هو والزمان أكثر، أو جسمان فٌه ٌوجد مشترك أو محدد جسم

 وقد. والبلحق منها السابق بالحركة ٌرتبط متصل كم إذن فهو نقصاناً، أما زٌادة متفاوت

 سٌنا ابن عند فالمكان أرسطو، من والمكان الزمان عن آرابهم فً العرب فبلسفة انطلق
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 وعند ؛«المحوي للجسم الظاهر للسطح المماس ٌحوي الذي الجرم من الباطن السطح»

 أمر لدٌهم الزمان وكذلك «أبعاده فٌه وٌنفذ الجسم، ٌشؽله الذي المتوهم الفراغ: »المتكلّمٌن

 الرازي وٌتحدث ،«موهوم آخر متجدد به ٌقدر معلوم، متجدد: »األشاعرة وعند موهوم،

 مساو وهو منقسم وؼٌر متصل الخارج فً موجود أمر أنه: أحدهما للزمان؛ معنٌٌن عن

 العربٌة الفلسفة فً بقٌا والمكان الزمان لكن. الخارج فً الٌوجد متوهم واآلخر للحركة،

 كان مما اتساعاً  أكثر معنى للمفهوم أعطت التً لئلسبلم الدٌنٌة للصورة أسٌرٌن اإلسبلمٌة

 أو البقاء دار وهو نحٌاه؛ الذي ؼٌر آخر ومكان خالد بزمان المفهوم فارتبط أرسطو، عند

 ومصٌره، الفردي الوجود مشكلة منها المشكبلت، من جملة به وألحقت اآلخرة، عالم

والخلود البلتناهً وبٌن والمكانً الزمانً التناهً بٌن الوجود هذا صراعات وحلت . 

 

 على ٌحتوي متجانس النهابً وسط أنه الحدٌث الفلسفً الفكر فً المكان معانً ومن

 على الذهن، ٌدركه الذي المجرد المتناهً االمتداد سوى لٌس وهو فٌه، الموجودة األجسام

 طبٌعً زمان والزمان أفكاره، من أوفكرة بالعقل مدرك عنده فهو ،[ر]دٌكارت تعبٌر حد

 كان وإذا الحدسً، الزمان أو النفسً الزمان أٌضاً  وهو الحركة، به نقٌس آنات إلى منقسم

دٌكارت عند المكان  Descartes لٌبنتز فإن بنفسه موجود بؤنه ٌتسم  Leibniz وَكاْنت 

Kant ترتٌب نظام مجرد وهو مثالً، تصور المكان أن لٌبنتز قال إذ الرأي ٌخالفانه 

المونادات» » monads خارج المكان ٌوجد ال كانت وعند الحدوث، فً وتساوقها 

َقْبلٌة صورة فهو تمثبلتنا  a priori الزمان، كما الحسٌة األشٌاء تنظم التجربة على سابقة 

 لزمان أجزاء إال ماهً الزمان فً المحدودة والمقادٌر الزمان، فً موضع حدث فلكل

ر]هٌؽل ومع.واحد النهابً ] Hegel ومقولتٌن جدلٌة دٌنامٌكٌة نظرة والمكان للزمان ُنظر 

 ،(الزمان) السلبً نقٌضه ٌفترض الطبٌعة لوجود إٌجابً شكل فالمكان المطلق، للروح

 فكؤن الحركة، هٌؽل عند وهً المركبة الفكرة إلى نصل والزمان المكان جماع ومن

المركبة وفكرتهما والمكان الزمان اجتماع هً الحركة . 

 

 والمكان الزمان من جعل الخصوص وجه على المثالٌٌن وبعض الفبلسفة من فرٌقاً  لكن

فبرادلً حقٌقٌٌن، ؼٌر أمرٌن  Bradley حقٌقٌٌن، ؼٌر مظهرٌن مجرد أنهما ٌقرر 

 أو المكان معنى من التؤكد مثبلً  بوسعنا فلٌس الذاتً، التناقض على داخلهما فً ٌنطوٌان
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 عنه؟ منفصل أم بالمكان مرتبط الحق؟ أو منفصل؟سابق أم متصل هو هل الزمان، ماٌعنٌه

 الحقٌقة داخل «متناقض مظهر» مجرد منهما كبلً  أن شدٌد بوضوح ٌُظهر ذلك وكل

قوله حد على المطلقة . 

 

 ٌتناول العلم فإن والمكان، للزمان الفبلسفة قدمه الذي المٌتافٌزٌقً المعنى هذا وبخبلؾ

 ظواهر عن ٌعبران بوصفها الواقعٌة وسماتهما الفٌزٌقٌة بؤبعادهما والمكان الزمان مفاهٌم

 الموضوعٌة بخبراتنا ترتبط العالم عن تصورات ٌقدمان فهما ووقابعه، الخارجً العالم

 الزمان مفاهٌم تطورت لذلك الفبلسفة، ٌفعل كما إلدراكاتنا، تصورات مجرد من أكثر

ر]نٌوتن وحتى القدٌمة العصور من كبٌراً  تطوراً  العلمً بطابعهما والمكان ] Newton 

ر]وآٌنشتاٌن ] Einstein الذي الرٌاضً التطور هناك فكان العشرٌن، القرن وبداٌات 

 صنع من خالصة تصورٌة كٌانات أنها على والمكان الزمان فٌها بما موجوداته إلى ٌنظر

 مجرد ٌصبح فالزمان ال، أم للواقع والمكان الزمان مطابقة بالحسبان التؤخذ البشري العقل

 متناظر المكان أن كما الواحد، البعد ذا المتجانس المتصل تمثل مطلقة نظرٌة مقولة

 الفٌزٌابً المفهوم أما رابع، ببعد القول إلى بعد فٌما تطور ثبلثة، أبعاد ذو االتجاهات

 وترتبطان الواقع، من ُتستمدان تجرٌبٌتٌن، مقولتٌن بعدهما والمكان للزمان فٌنظر

 إلى أقرب الفهم هذا كان لذا بإحساساتنا؛ فٌرتبط لهما الفٌزٌولوجً الفهم أّما بمحسوساتنا،

 التكوٌنً أو الجٌولوجً المفهوم أٌضاً  وهناك. والمكان الزمان بمثالٌة والقابلٌن الفلسفة

وؼٌره السوسٌولوجً والمفهوم والمكان، للزمان . 

 

 أنهما على والمكان الزمان عن نٌوتن تصورات فلك فً ٌدور طوٌلة لفترة العلم وبقً

 المادة عن تام باستقبلل وٌوجدان اآلخر، عن منهما كل ومنفصبلن فارؼان وعاءان

 الحدٌثة الفٌزٌاء نظرٌات ظهور حٌن إلى ثابتاً  مطلقاً  المكان ٌعدون العلماء وبقً والحركة،

 ذي( اإلقلٌدٌة الهندسة فً)المعتاد المكان من هل تمٌٌزاً  األبعاد، المتعدد بالمكان قالت التً

 المكان مفهوم ظهور إلى بعد فٌما قاد ،(س)بالبعد أبعاده تعرؾ مكان وهو الثبلثة، األبعاد

 التً[ ر] النسبٌة نظرٌة فً( المكانً ـ الزمانً)بالمتصل ٌعرؾ ما أو األربعة األبعاد ذي

 فً بالحركة ٌتؤثر قٌاسه وأنًُ  مطلقا لٌس الزمان أن فٌها أكد والتً آٌنشتاٌن، اكتشفها

 ٌدل وهذا مشاهد، لكل الخاص بالزمان ٌتؤثر المسافة وقٌاس المكان أن كما المكان،
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 كتل ثم ومن فٌه، ٌوجد لماًُ  تبعا ٌتؽٌر المكان وأن والمكان، الزمان نسبٌة على بوضوح

 األبعاد ذات الهندسٌة المكان ـ الزمان خواص وأن ،(الزمن)السرعة مع تتؽٌر األجسام

 على التشدٌد أن كما.عنها الناجم الجاذبٌة ومجال المادة كتل تراكم وفق تتؽٌر األربعة

 ماٌمٌزه، أهم والحركة الصٌرورة وأن متحرك الكون أن ٌإكد الزمانً ـ المكانً االتصال

ٌّر الذي الزمانً ـ المكان هذا فً فرٌداً  دوراً  الضوء سرعة وتإدي  الكون، عن المفاهٌم ؼ

منحنٍ  الزمانً ـ المكان ألن منحنٌاً، الكون فؽدا . 

 

 عوالمه فإن األصؽر، الكون مستوى أو[ الكم مٌكانٌك. ر] الكمٌة بالفٌزٌاء ماٌعرؾ أما

 زمان أو فٌزٌابً لمكان والٌخضع العادٌة بالمقاٌٌس ومكانً زمانً تحدٌد كل خارج

 وقد. الجزٌبات تلك بها تتحرك التً السرعة على ٌتوقؾ جزٌباته امتداد وإن طبٌعً،

لوباتشفسكً أفكار أسهمت  Lobachevsky ورٌمان Riemann وبوالي Bolyai 

 واحد مكان عن فكرتهم مثل والمكان، الزمان عن المعاصرة النظرٌة فً كثٌراً  الهندسٌة

 المحدب، المكان أساس على قامت رٌمان هندسة فمثبلً  مختلفة، هندسات فٌه توجد عام

 هندسة فً جذري تؽٌٌر إلى أدتا المقعر، المكان أساس على أقامها لوباتشفسكً وهندسة

 سوى واحدة نقطة من نرسم أن الٌمكن أنه وهً أساسٌة، مصادرة على قامت التً إقلٌدس

 أكثر رسم ٌمكن أنه لوباتشفسكً عند معناها وأصبح معٌن لخط مواز واحد مستقٌم خط

 الهندسة دحضت كما معٌن، لخط مواز خط أي رسم الٌمكن رٌمان وعند خط، من

الترانسندنتالً بالمعنى والمكان الزمان َقْبلٌة عن َكاْنت تعالٌم تلك البلإقلٌدٌة  

Transcendental ًاإلقلٌدي بالمعنى المكان مفهوم إلى أساساً  استندت والت . 

 

 فهً النسبٌة؛ نظرٌة وباألخص العلمٌة، النظرٌات تلك على ترتبت التً األهم النتٌجة أما

 بل المادٌة، األشٌاء عن ومنعزلٌن منفصلٌن أو بذاتهما الٌوجدان والمكان الزمان أن تؤكٌد

 وقد استقبللهما، وٌفقدان اتصالهما، فٌها ٌبرز التً والكلٌة التبادلٌة العبلقة من جزء هما

 الزمان موضوعٌة ٌإكدون الذٌن الفبلسفة لبعض الواقعٌة النظرة أصحاب  ذلك عزز

 والحركة، المادة عن ٌنفصبلن ال فهما ثم ومن خارجهما حقٌقة ألي الوجود وأنه والمكان

 متبلزمان فهما ثم ومن والمكان الزمان ماهٌة تشكل فالحركة لوجودهما، شكبلن هما بل

 هو المادٌة العملٌات عن باستقبلل ٌوجدان والمكان الزمان بؤن قول وأي الٌنفصبلن،
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 مع الجوهر حٌث من ٌتعارض والمكان الزمان موضوعٌة وتؤكٌد. بنظرهم باطل ادعاء

 وأنهما الذهن، خارج لهما الوجود عقلٌٌن مفهومٌن مجرد منهما تجعل التً المثالٌة النظرة

ر]ماخ إرنست من كل إلٌه ذهب ما على الفردي للوعً نتاج ] Ernst Mach وولٌم 

ر]جٌمس ] William James شمً وآخر لمسً ومكان بصري مكان بٌن ماخ فمٌز 

 الهندسً المكان وبٌن العقلً؛ ـ الحسً اإلدراك بحقل مرتبطة كلها وهً…  وسمعً

 إحساساتنا مكانٌة عن جٌمس ولٌم تحّدث كما المحدود، وؼٌر والمتصل المتجانس المجرد

 ةداخلٌ-ذاتٌة بمجملها النظرة وهذه والتجسٌمٌة، واالمتداد بالمقدارٌة جمٌعها تتصؾ حٌث

بإحساساتنا متعلقة . 

 

 وكانت واألشٌاء والطبٌعة الكون عن تصوراتهم صلب شّكل المحدثٌن بعض عند والزمان

 الزمان لمفهوم األبرز الصفة ماضٌاً  الحاضر من تجعل التً واالستمرارٌة االتصال صفة

ر]برؼسون فهنري عندهم، ] Henri Bergson  ُّر]الدٌمومة ٌعد ] duration الزمان 

 الزمان عن مختلؾ وهو فٌه، ونحٌا معنا المشخص،ٌعٌش الحً الزمان ألنه الحقٌقً؛

 الحوادث فٌه تجري فٌه، انقسام ال متصل متدفق تٌار وهو العلمً، الزمان أو الرٌاضً

 إلٌه الوصول ٌتم الحقٌقً الزمان وهذا ،(الجلٌد انصهار زمان أو األجسام سقوط زمان)

 الٌمكن التً المستمرة بالجّدة ٌتصؾ خبلق متصل ـ كٌفً زمان الدٌمومة ألن بالحدس؛

 لفظ الشعوري ـ الحً الزمان على أطلق وبرؼسون منها، أبسط ماهو إلى ردها

 المكان على الزمان اعتماد عدم ولٌثبت بالمكان؛ احتكاك أي عن لٌبعده ،«الدٌمومة»

النسبٌة النظرٌة فً واضحاً  بدا الذي بٌنهما والتوحٌد . 

 

 الوجدانً االنفعالً أو المشخص، الشعوري الوجود زمان هو الوجودٌٌن عند والزمان

 الزمان بخبلؾ للقٌاس قابل ؼٌر كٌفً زمان وهو االنتظار، أوزمان الفراق كزمان

 للقٌاس، قابل كمً موضوعً زمان فهو الفٌزٌقً، بالزمان ماُعرؾ أو باألشٌاء المرتبط

 الذات وحٌاة النفسٌة الحاالت أن على ٌجمعون اتجاهاتهم اختبلؾ على والوجودٌون

 كانت فإذا والمستقبل، والحاضر الماضً: الثبلثة الزمان آنات على تقوم الشاعرة الفردٌة

ر]كٌركؽارد عند األصلٌة الدٌنٌة اللحظة أساس ُتشكل الحاضرة اللحظة ] 

Kierkegaard ر]هاٌدؼر فإن ، ] Heidegger أساساً  والمستقبل الماضً من ٌجعل 
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 أن حٌن فً الماضً، فٌه ٌشارك المستقبل نحو نزوع فالحاضر حاضر،ال للحظة

ر]سارتر ] Sartre ٌستشرؾ حاضر وجود عنده فالذات والحاضر، الماضً بٌن فصل 

 والزمان زمانً، الوجود وعندهم وجودٌة، مقولة فالزمان العموم وعلى المستقبل،

 .وجودي

 

  

 

  

 

الٌاس سوسان  
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ـ علم) البحث مناهج ) 

 

  

 

البحث مناهج» تعد » methodology الكامنة العلمٌة الحقٌقة عن الكشؾ إلى الهادفة 

 «البحث مناهج علم»بـ ٌعرؾ لعلم موضوعاً  واالجتماعٌة الطبٌعٌة الوجود ظواهر وراء

 مع كبٌر حد إلى المناهج لعلم المختصر التحدٌد هذا وٌتطابق. «المناهج علم» اختصاراً  أو

مٌتودولوجٌا» اإلنكلٌزٌة للّفظة ترجمة عن عبارة اللؽوي؛ معناه » methodology ًالت 

ر]األول شطرٌن؛ من تتؤلؾ والتً الٌونانٌة، إلى اللؽوٌة أصولها فً تعود ] method 

ر]اللوؼوس والثانً منهج، وٌعنً ] logos  ًعلم فلٌس األساس، هذا وعلى. علم وٌعن 

 واحد وكؤنه االجتماعٌة العلوم أو الطبٌعٌة العلوم إلى ٌضاؾ علماً  الحقٌقة فً المناهج

 وٌقّوم البحثٌة وأدواتها وطرابقها مناهجها ٌراجع كلها، العلوم هذه وراء هو بل منها،

أدابها تطوٌر بهدؾ كفاءتها .  

 

 

 تولٌد عملٌة بموجبها تتم التً الكٌفٌة بتحدٌد ٌهتم الذي المناهج علم أهمٌة تكمن وهنا

 إذ أٌضا؛ االجتماعٌة الظواهر حول بل فحسب، الطبٌعة ظواهر حول لٌس العلمٌة المعرفة

 من حال أي فً تنفً ال الطبٌعٌة الظواهر مقابل االجتماعٌة الظواهر خصوصٌة إن

قوله للبعض ٌحلو كما دراستها، فً العلمً المنهج استخدام إمكانٌة األحوال .  

 

 إذ وأعرج، ناقص علم هو وتكاملها العلوم وحدة الحسبان فً ٌؤخذ ال الذي المناهج وعلم

 العلوم فً أم الطبٌعٌة العلوم فً سواء عنه االستؽناء الممكن ؼٌر من الٌوم بات

   .االجتماعٌة
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وتطوره نشؤته  

 

ر]أرسطو اهتم عندما القدٌم، العصر إلى المناهج علم لنشوء األولى اإلرهاصات تعود ] 

Aristotle ًاألورؼانون» كتابه ف » Organon تولٌد خبللها من ٌمكن التً بالمناهج 

بنتابج وٌنتهً بمسلمات ٌبدأ الذي القٌاسً بالمنهج فرآها برأٌه، العلمٌة المعرفة .  

 

 حاولوا عندما البحث مناهج لعلم التؤسٌس فً الفضل للعرب كان الوسطى العصور وفً

 والفرضٌة المـبلحظـة على تقوم التً العلمً للبحث المنهجٌة القواعد إرساء ونظرٌاً  عملٌاً 

 بشكل العلمً المنهج ٌستخدم لم المثال، سبٌل على ،[ر] الهٌثم بن فالحسن. والتجـربة

 الموجـودات باستقراء البحث فً البدء إلى داعٌاً  أٌضاً، نظرٌاً  له أسس بل فحسب، عملً

 الموضوعٌة بالحقٌقة االلتزام ضرورة ذلك خبلل من مإكدا الجزبٌات، خواص وتمٌٌز

والمزاج الهوى عن بعٌداً  .  

 

 العبلمة ٌدي على البحث مناهج لعلم الحقٌقٌة الوالدة شهد فقد الحدٌث العصر أما

ر] بٌكون فرنسٌس  المعروؾ اإلنكلٌزي ] F. Bacon النهضة عصر إبان وضع الذي 

الجدٌد األورؼانون» المشهور كتابه الحدٌثة األوربٌة » The New Organon 

القدٌم «األورؼانون» كتابه فى أرسطو به لٌعارض .  

 

ر] َكانت عمانوبٌل ٌعد بٌكون، إلى إضافة ] E.Kant  من أول األلمانً، الفٌلسوؾ ،

مٌتودولوجً» كلمة استخدم » Methodologie  ًالمناهج علم» جهة، من بها، قاصدا 

 على الحصول على تساعد التً المنهجٌة واألسس المبادئ على ٌشتمل الذي «العام

 جملة ٌتضمن الذي «الجزبً المناهج علم» أخرى جهة ومن عموماً، العلمٌة المعرفة

ذاك أو العلم هذا فً اتباعها ٌجب التً المنهجٌة والعٌملٌات اإلجراءات . 
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 بذاتها؛ المستقلة الرمزٌة العلمٌة االختصاصات من واحداً  المناهج علم أضحى وهكذا

 المنطق من جزءاً  ٌزال وال كان المناهج علم أن من الدارسٌن بعض ٌإكده لما فخبلفاً 

 من ؼٌره وعن عنه ٌنفصل ال كان وإن ذلك، ؼٌر إلى الحال واقع ٌشٌر لمملكته، وتابعاً 

كلٌاً  -مثبلً  المعرفة كنظرٌة - األخرى الرمزٌة االختصاصات .  

 

 علم تزود المعرفة نظرٌة إن إذ وثٌقاً، ارتباطاً  المعرفة بنظرٌة المناهج علم وٌرتبط

 ومصدرها المعرفة على الحصول وبكٌفٌة عموماً، المنهجً التفكٌر بؤسس المناهج

 وتلك الفرضٌة، المعارؾ باختبار الخاصة المنهجٌة القواعد إلى إضافة العامة، ومعاٌٌرها

جدٌدة معارؾ على بالحصول الخاصة .   

 

  موضوعه

 

 تدور عامة مبادئ من منظمة مجموعة عن عبارة آخر، علم كؤي هو، البحث مناهج علم

 ٌستخدمها التً والطرابق المناهج هو الحالة هذه فً والموضوع معٌن، موضوع حول

 مناهجها فً تختلؾ كذلك فهً مادتها فً تختلؾ العلوم كانت ولما بحوثهم، فً العلماء

كبٌر حد إلى الموضوع لمادة نفسه ٌكٌؾ إنما البحث منهج ألن كثٌراً؛ أو قلٌبلً  . 

 

 النشؤة، حٌث من العلمً البحث وطرابق المناهج تارٌخٌة فً المناهج علم ٌبحث علٌه، بناء

 التقوٌمات فً تبحث كما البحث، وطرابق للمناهج تارٌخٌاً  أدت التً األسباب حٌث من بل

المعروفة البحث وطرابق للمناهج تارٌخٌاً  المختلفة . 
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 ٌمكن جدٌدة بحث وطرابق مناهج خلق مبادئ فً المناهج علم ٌبحث ذلك إلى إضافة

 المتعلقة الشروط فً ٌبحث كما الواقع، أفرزها جدٌدة مجاالت فً وتطبٌقها استخدامها

الواقع تطور ٌواكب بما الجدٌدة المجاالت فً والطرابق المناهج هذه استخدام بإمكان . 

 

 الفعلً التحقق أٌضاً  ٌشمل بل فحسب، ُذكر ما على الٌقتصر المناهج علم بحث مجال إن

 المعطى، الواقع من وصحٌحة صادقة نتابج على الحصول فً والطرابق المناهج كفاٌة من

 العبلقات وفً وتصنٌفها، منها تتكون التً والعناصر المناهج تركٌب فً وٌبحث

بٌنها الجوهرٌة . 

 

  مستوٌاته 

 

هً مستوٌات، ثبلثة من المناهج علم ٌتؤلؾ :  

 

 بعض؛  عن بعضها ذاك أو العلم هذا فً البحث مناهج تختلؾ قد: العام المناهج علم ـ

 االجتماع، وعلم والرٌاضٌات والجٌولوجٌا الكٌمٌاء وعلم الفلك علم بٌن مثبلً، فرق، فهناك

 بٌنها تجمع أساسٌات هناك فإن علم، كل مناهج فً الفروق هذه من الرؼم على ولكن

 مناهج على ٌشتمل الذي العام المناهج علم بها ٌهتم التً هً األساسٌات وهذه جمٌعاً،

 العام المناهج علم ٌشمل: آخر وبمعنى. والمجتمع الطبٌعة فً ومبادبها العامة المعرفة

 ٌقتصر ال بذلك وهو واستخدامها، العلم فً المناهج إٌجاد ومبادئ العامة النظرٌة األسس

 والمجتمع، الطبٌعة فً لبلستخدام ٌصلح الذي العام المنهج على بل بذاته، علم مناهج على

مثبلً  االستقرابً كالمنهج . 

 

 المبادئ على المناهج علم مستوٌات من المستوى هذا وٌشتمل: الخاص المناهج علم ـ 

 بالطبٌعة المتمثلٌن األساسٌٌن الوجود مجالً موضوعات مقاربة بمناهج الخاصة والقواعد
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 علم ٌبحث العام، المناهج علم ٌتضمنها التً المعرفٌة المبادئ إلى فاستناداً . والمجتمع

 العبلقة ذات واألسس المبادئ فً - المثال سبٌل على-  االجتماعٌة بالعلوم الخاص المناهج

 والتً االجتماعٌة، الظواهر خصوصٌة مع تتناسب التً واألدوات والطرابق بالمناهج

االجتماعٌة العلوم مجال فً استخدامها ٌمكن .  

 

 العلمٌة المعرفة بمناهج العام المناهج علم ٌهتم بٌنما: الوحٌد أو القطاعً المناهج علم ـ

 بمعرفة المرتبطة واألسس بالقواعد الخاص المناهج وعلم ومبادبها، والشاملة العامة

 القطاعً المناهج علم ٌشتمل األساسٌة، الوجود مجاالت من ذاك أو المجال هذا ظواهر

 علم ٌتمٌز حٌث. ذاك أو العلم لهذا المناسبة البحث وطرابق المنهج استخدام مبادئ على

 علم ٌقوم أن أجل فمن. محدد علمً اختصاص دراسة لموضوع بتبعٌته القطاعً المناهج

 البحث من فٌه للمختصٌن البد وجه أحسن على بوظٌفته المثال، سبٌل على االجتماع،

 من الدقٌقة المعلومات على الحصول على تساعد التً المنهجٌة المداخل أصدق عن الدابم

 بعلم الخاص القطاعً المناهج علم إطار فً ٌتم أن ٌمكن وهذا االجتماعً، الواقع

 المناسبة المنهجٌة المداخل تطوٌر: مثل مسابل، على اهتمامه ٌصب الذي[ ر] االجتماع

 البحث طرابق من طرٌقة كل استخدام إمكان ودراسة االجتماع، علم موضوع لدراسة

 المطلوبة البٌانات لجمع االجتماعً الواقع إلى مٌدانٌاً  الولوج وكٌفٌة وحدودها االجتماعً

النظري للمخطط وفقاً  منه .  

 

  

 

  

 

برٌك ٌوسؾ  
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 الميتافيزيقا

 

  

 

 الطبٌعة، بعد ما علم أو الطبٌعة بعد ما تعنً ٌونانٌة كلمة metaphysics المٌتافٌزٌقا

الرودسً أندرونٌقوس أطلقه الذي االسم وهو  Andronicus ًالمٌبلد قبل األول القرن ف 

ر]أرسطو تراث على ] Aristotle ،ًواإللهٌات والمعرفة الوجود بدراسة الخاص الفلسف 

 وجعل جمعه أن بعد ،«األولى الفلسفة» أرسطو دعاه والذي والنفسٌة، الروحٌة والظواهر

الطبٌعة» كتاب لموضع تالٌاً  موضعه » Physics  «الطبٌعة بعد ما» فإن ذلك وعلى ،

 نشره الذي أرسطو مإلفات مجموع فً «الطبٌعة» لكتاب الترتٌب فً التالً الكتاب تعنً

  .أندرونٌقوس

 

 فاهتم القدٌم، الٌونانً الفكر نشوء مع الطبٌعة بعد ما علم أو المٌتافٌزٌقا إرهاصات ظهرت

 األشٌاء، أصل فً بالبحث[ ر(]اإلٌونٌة المدرسة) سقراط قبل ما الطبٌعٌون الفبلسفة

 وردوا المادي، الوجود من بحثهم فً فانطلقوا العالم، وجود وراء الكامنة العلة أو والمبدأ

 منه تستخرج أوالتراب، الهواء أو النار أو الماء: هو طبٌعً عنصر أو أصل إلى العالم

 المادي العالم عن باالرتفاع المبدأ هذا أخذ ثم. والتخلخل والتكاثؾ بالحركة الكثرة

ر] أنكساؼوراس مع لٌصٌر المحسوس ] Anaxagoras (500 ( م.ق 428 ـ

ر]وهٌراقلٌطس ] Heraclitus (  هو الطبٌعة خارج متعالٌاً  مبدأ( م.ق475 ـ5400 نحو

ر] اللوؼوس ] logos. المعقول البلمادي إلى المحسوس المادي من االنتقال هذا تبلور وقد 

ر]بارمنٌِدس مع ] Parmenides (  الٌونانٌة المٌتافٌزٌقا أبً ،(م.ق 515 نحو ولد

اإلٌلٌة المدرسة ومإسس القدٌمة،  Elea ًبعالم وتعتقد الطبٌعً، العلم على تعول ال الت 

 بالسكون وتصفه التؤملٌة، والمعرفة للعقل األول الموضوع تجعله وثابت واحد موجود

ر] أفبلطون مع ثم ومن والكثرة، الحركة علٌه وتنكر ] Plato التً للعالم المثالٌة بنظرٌته 

المثل عالم هو الطبٌعة خارج عالم إلى برده الوجود تفسر  ideas األفكار أو .  
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 بوصفها ،«األولى الفلسفة» ٌسمٌها كما أو أرسطو، مع إال كمفهوم المٌتافٌزٌقا تتبلور ولم

 العلوم أعم وعّدها والتفسٌر، والمعرفة الوجود فً جوهري هو ما لكل شاملة دراسة

 األولٌة والعلل للوجود، الكلٌة المبادئ علم فهً ونفعاً، وتجرٌداً  ٌقٌناً  وأكثرها وأسماها،

 ؼنى ال والتً المتؤمل، العقل إال ٌستوعبها وال الحواس، تبلؽها ال التً موجود، هو ما لكل

 الوجود ومشكبلت وأصولها، األشٌاء حقابق عن تبحث األولى فالفلسفة. العلوم لكل عنها

 والوجود المادة، إلى وجودها فً تفتقر ال التً الموجودات وأحوال والبلمادي، المادي

 العلم وهً. العقلً والنظر والتحصٌل االستدالل ولٌس المباشر، الحدس وآلٌة الواجب

 النسبٌة الحقٌقة ال المطلقة والحقٌقة والمطلق، الموجود فً البحث مجاله الذي اإللهً

التجربة نطاق عن الخارجة والمجردة القبلٌة المعارؾ واستخبلص .  

 

 الوجود علم: مباحث عدة إلى موضوعاتها حسب المٌتافٌزٌقا تفرعت هذا وعلى

األنطولوجٌا)  ontology) اإلبستمولوجٌا) والمعرفة ،  epistemology) ، 

واإللهٌات المادة، وحقٌقة الكون نظرٌة أي النظرٌة cosmology والكوزمولوجٌا  

theology. 

  

 اإلسكندر خاصة وشراّحه، تبلمٌذه إلى أرسطو من األولى للفلسفة التعرٌؾ هذا وانتقل

Alexander of Aphrodisias األفرودٌسً  كان وربما) المٌتافٌزٌقا عّرؾ الذي ،

 فً تبحث التً األولى الفلسفة بؤنها( العلم هذا على للداللة اللفظ هذا استخدم من أول

 والعلل المبادئ عند بحثها فً تقؾ كونها «إلهٌات» أٌضاً  وهً. موجود هو بما الوجود

البلمتحرك األول المحرك هو أول، موجود عند األولى، . 

 

 اآلراء فانتقلت الفلسفة، من ذلك أعقب فٌما جارٌاً  المٌتافٌزٌقا مصطلح كان المعنى وبهذا

 «األولى الفلسفة» مفهوم[ ر] الكندي فاستخدم المسلمٌن، العرب فبلسفة إلى األرسطٌة

 وعدها اإللهً، العلم فً البحث أي الربوبٌة وعلم ،«الطبٌعة بعد ما» علم على للداللة

 الذي اإللهً العلم[ ر] سٌنا ابن عند وكانت موجود، هو بما بالوجود العلم[ ر] الفارابً
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 واجب هو المٌتافٌزٌقا فموضوع ومبادبه، ولواحقه وأحواله المطلق الوجود فً ٌبحث

 بعد ما بعلم العلم هذا لٌسمً اللفظ ترجمة استخدم فقد[ ر] رشد ابن أما. بذاته الوجود

 وؼرضه الطبٌعً، العلم بعد أي التعلٌم فً مرتبته حسب بهذا تسمٌته وفسر الطبٌعة،

 القسم: أقسام ثبلثة إلى العلم هذا موضوعات قسم وقد. «موجود هو بما الوجود فً النظر»

 ٌنظر والثانً ولواحقه؛ العشر، مقوالته أي وأجناسه المحسوس الموجود فً ٌبحث األول

ومبادبها العلوم موضوعات فً ٌنظر والثالث هللا؛ إلى ونسبتها الجوهر مبادئ فً .  

 

 الوسطى، العصور طوال أرسطو حدده الذي النطاق هذا فً تنمو المٌتافٌزٌقا وظلّت

ر]أوؼسطٌن القدٌس علٌها فؤطلق لبلهوت، المدرسٌون الفبلسفة وأخضعها ] 

Augustine ر]األكوٌنً توما تبناها كما وهللا، النفس موضوعها وجعل ،«حكمة» كلمة ] 

Aquinas ًاإلنسانٌة والنفس والماهٌة والوجود وهللا والعالم الخلق عن نظرٌاته ف 

  .وؼٌرها

 

 مشكلة فً البحث على اقتصر مؽاٌراً  منحىً  الحدٌثة الفلسفة فً المٌتافٌزٌقا واتخذت

ر]دٌكارت فعّدها. المعرفة ومشكلة الوجود، ] Descartes إلى ودعا العلوم، شجرة جذر 

 بل وخلودها، النفس وفً وصفاته ووجوده هللا فً تبحث ألنها لٌس المٌتافٌزٌقا فً البحث

 األولى العلل ومعرفة المعرفة، أسس وفً العلوم علٌها تقوم التً المبادئ فً تبحث ألنها

 كتابه فً ووضح. الرٌاضٌات لعلم وأساساً  للعلوم مدخبلً  فجعلها المعقولة، واألمور

المبادئ من النتابج استنباط هو المٌتافٌزٌقا منهج أن «الفلسفة مبادئ» .  

 

ر] لٌبنتز وسعى ] Leibniz جدٌدة، عقلٌة مبادئ بإضافة أرسطو مٌتافٌزٌقا إؼناء إلى 

 مبدأ»و ،«الكافٌة العلة» مبدأ الٌبنٌتس وضع التناقض، عدم أو الذاتٌة مبدأ جانب فإلى

 متصل فٌها ما كل بل بالطفرة، تقوم ال الطبٌعة أن ٌقرر الذي العالم، أحداث فً «االتصال

 أبسط تسلك الطبٌعة أن ٌقرر الذي «األحسن» مبدأ ثم انقطاع، أي دون من ببعض بعضه

ألفعالها إنجازها فً السبل . 
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ر] َكاْنت وأكد ] Kant على ومنهجها التقلٌدٌة المٌتافٌزٌقا لموضوع البلتجرٌبً الطابع 

 دراستها موضوع وأما وحده، الخالص العقل استخدام أي قبلٌاً، فكان منهجها أما السواء؛

 الخبرة، طرٌق عن مناهجها أو نتابجها من التحقق الممكن من فلٌس مفارق؛ موضوع فهو

. الخبرة تقررها لم لمبادئ ووفقاً  الخبرة حدود تجاوز أشٌاء عن نتابج إلى الوصول ترٌد إذ

 بالبرهان ومشكبلتها مبادبها تناول ٌمكن ال ألنه التقلٌدي بمعناها المٌتافٌزٌقا رفض ولهذا

 لها، منهجاً  التحلٌل تعتمد علمً، أساس على مٌتافٌزٌقا قٌام إمكانٌة مشكلة فؤثار والتحلٌل،

 وٌخضع ٌتجاوزها، أن للعقل ٌنبؽً ال التً الحدود ٌرسم الذي العقل، نقد إلى وتستند

 وبهذا. والعقل والذهن، الحساسٌة،: المختلفة مصادرها إلى لٌردها للنقد القبلٌة التصورات

 بعٌنها، المتعالٌة الفلسفة أو النقدٌة الفلسفة أو العقل نقد هً المٌتافٌزٌقا أن َكاْنت أقرّ 

القبلٌة التركٌبٌة األحكام وهدفها المحض، الذهن من مستمدة قبلٌة فمبادبها . 

 

ر]فخته وٌمثلها - األلمانٌة المثالٌة ولكن ] Fichte ر] وشٌلنػ ] Schelling ر] وهٌؽل ] 

Hegel-  التقلٌدٌة موضوعاتها فً وبحثت القدٌم، بمعناها المٌتافٌزٌقا إلى النظر أعادت

ٌّة، والجوهر، الوجود،: نفسها  من ٌجعل أن شٌلنػ وحاول. وهللا المعرفة، ونظرٌة والعل

ر] شوبنهور إلى امتدت نزعة وهً طبٌعٌة، فلسفة المٌتافٌزٌقا ] Schopenhauer 

ر] ونٌتشه ] Nietzsche. ر] الجدل أو الدٌالكتٌك جعل فقد هٌؽل أما ] dialectics هو 

 الفكر، أو والمعرفة الوجود بٌن أي واإلبستمولوجٌا األنطولوجٌا بٌن بجمعه المٌتافٌزٌقا،

 والماهٌة الوجود ومفاهٌم مقوالت فً بحثه خبلل من والمنطق، المٌتافٌزٌقا بٌن وتوحٌده

اإلنسانً العقل فً الموجودة والفكر . 

 

 الذات وماهٌة البشري الوجود بدراسة المعاصرة الفلسفة فً الوجودٌة المٌتافٌزٌقا واهتمت

ر] هاٌدؼر أمثال الوجودٌون الفبلسفة فوضع اإلنسانٌة، ] Heidegger ر] وٌسبرز ] 

Jaspers علم وهً - األنطولوجٌة أو العامة المٌتافٌزٌقا بٌن فٌها مٌزوا عدٌدة مإلفات 

 مفهوم ٌعد فلم. اإلنسانً الوجود أو الخاصة المٌتافٌزٌقا وبٌن - موجود هو بما الوجود

 المعانً من كثٌر ذلك من فظهر اإلنسان فً حصرته وإنما العالم وجود على ٌطلق الوجود

 وإنما العام بمعناه الموجود دراسة المٌتافٌزٌقا موضوع ٌعد ولم الوجود، لمفهوم الجدٌدة

 موضوعات تنوعت وبهذا اإلنسان، وهو المتعٌن الخاص بمعناه للموجود دراسة
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 ومشكلة الموت ومشكلة الحٌاة، مشكلة مثل عدٌدة مشكبلت لتشمل الوجودٌة المٌتافٌزٌقا

 ومشكلة وجوده، على واألدلة هللا وجود ومشكلة والمسإولٌة واالختٌار والحرٌة القلق

 كمشكلة باإلنسان وثٌقاً  ارتباطاً  ترتبط التً المسابل من وؼٌرها والمكان، والزمان السببٌة

بالبدن وعبلقتها النفس . 

 

 المٌتافٌزٌقا فقدت عشر التاسع القرن فً الوضعٌة العلوم أحرزته الذي الهابل للتقدم ونتٌجة

 كبلم مجرد هً المٌتافٌزٌقا أن[ ر] المنطقٌة الوضعٌة أنصار أقرّ  أن بعد الفلسفٌة أهمٌتها

 تخضع وال منطقٌاً، صدقها على البرهنة ٌستحٌل قضاٌا أشباه فقضاٌاها المعنى، من خالٍ 

ر] وٌزدوم فٌصؾ. والتحقق للتجربة ] Wisdom من نوع بؤنها المٌتافٌزٌقٌة القضٌة 

 عن تكشؾ لكً جدٌدة، بطرٌقة اللؽة تستعمل التً الحادة المفارقة من أو المنٌر، الباطل

المؤلوفة الكبلم طرابق تحجبها التً والمتشابهات االختبلفات .  

 

األطرش عبٌر  
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 الميثولوجيا

 

  

 

) Mythologie المٌثولوجٌا  التً واإلنسانٌة االجتماعٌة العلوم أحد( األساطٌر علم أو

 األسطورة بدراسة األول اهتمامها وتولً وتارٌخه، اإلنسان بقضاٌا اهتمامها تولً

 وجهات على تحلٌلها فً وتعتمد التعقٌد، شدٌدة اجتماعٌة ثقافٌة ظاهرة بوصفها وتفسٌرها

العصور من عصر فً السابدة االجتماعٌة الفلسفات باختبلؾ تختلؾ متباٌنة ورإى نظر .  

 

 تفسٌر إلى ترمً التً الثقافٌة والدالالت بالرموز ممتلبة رواٌة عامة بصورة األسطورة إن

 واإلنسان والخلق العالم ظهور تفسٌر تحاول وهً االجتماعٌة، الظواهر من جملة

 التارٌخٌة األصول تفسٌر تحاول أنها كما الناس، ٌعٌشها التً والتقالٌد والعادات والحٌوان

واألفكار والعقابد اإلنسانٌة للنشاطات . 

 

 ومن للمجتمع، المدّون الحقٌقً التارٌخ من عناصرها من قسطاً  األسطورة تستمد وقد

 وثٌقة صلة لؤلسطورة ٌجعل مما الناس، فٌها ٌعٌش التً المكانٌة الطبٌعٌة الخصابص

 من خارجة عناصر على بانطوابها منه، تمٌزها التً بخصوصٌاتها احتفاظها مع بالتارٌخ

 مسارات وتحدده المكان، حدود ٌقٌده الذي التارٌخً الحدث خبلؾ على والمكان؛ الزمن

 .الزمان

 

 النقدي وتفكٌرهم عقولهم خبلل من الناس وعً إلى التارٌخٌة الرواٌة تلج حٌن وفً

 تتقبل الناس أن ٌبلحظ والرد؛ واألخذ للنقد قابلة ٌجعلها مما تفاصٌلها؛ ومناقشتهم

 مطلق، نحو على به مسلماً  أمراً  ٌجعلها الذي اإلٌمانً التسلٌم من كبٌر بقدر األسطورة

 واالقتصادٌة االجتماعٌة ظروفهم خبلل من التارٌخً الحدث فهم الناس ٌحاول حٌن وفً
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 المعانً خبلل من وتفاصٌله بؤجزابه الواقع فهم ٌحاولون فٌها؛ ٌعٌشون التً والثقافٌة

 الحدث من ودالالتها معانٌها فً أقوى فهً األسطورة، علٌها تنطوي التً والرموز

 تنطوي ما خبلل من المعاصر وللواقع التارٌخً للحدث فهمه المرء ٌسقط وقد التارٌخً،

ثقافٌة ورموز دالالت من األساطٌر علٌه . 

 

 الصلة إؼفال عدم مع بالواقع ارتباطها من أكبر ٌكون ما ؼالباً  بالمقدس األسطورة وارتباط

 فصلة المجتمع، فً للثقافة المكونة والطقوس والشعابر العقابد تفهم بفضلها والتً بٌنهما

 مكان؛ أو بزمان تحدّ  أن من أكبر الخلق آلٌة وتفسٌر والمجتمع، واإلنسان بالطبٌعة اآللهة

 لتصبح عناصرها؛ بعض منهما لتنهل تعود؛ األسطورة ولكن حدودهما، عن تخرج ولهذا

 حدود عن خارجة تجعلها التً القدسٌة ذاتها على فتسبػ وفهمهم، الناس وعً إلى أقرب

 قوة أكثر منها تجعل التً والعقاب الثواب عناصر على تنطوي ما وؼالباً  الرفض، أو النقد

 .وتماسكاً 

 

 لها المشابهة المفاهٌم من وؼٌرهما والخرافة[ ر] الحكاٌة من كل مع األسطورة وتشترك

 الفكري اإلنتاج من األنماط هذه أن ذلك أخرى، وجوه فً عنها وتختلؾ الوجوه، بعض فً

 أبطال قصص تروي قد فالحكاٌة مقدس، هو ما على بالضرورة تنطوي ال اإلنسانً

 بالضرورة، بالقداسة ٌتصفوا أن دون البشري الجنس من ؼٌرهم على ومتفوقٌن مؽامرٌن

 ٌتطلع التً والرؼبات األمانً من قدراً  مكوناتها فً تحمل التً الحكاٌة فً الحال هً كما

 عناصرها تضخٌم بعد عناصرها بعض التارٌخٌة الوقابع من وتستلهم الناس، إلٌها

 عن والدفاع والشر الخٌر أبطال عن المروٌة الحكاٌات فً الحال هً كما األخرى،

 من الدنٌا الحدود إلى تفتقر التً الرواٌة فهً الخرافة أما شابهها، وما وحقوقه اإلنسان

اإلنسانً الخٌال صنع من منها الكبٌر الجزء أو كلها وتؤتً والصدق، الواقعٌة . 

 

 اإلنسانً للفكر نتاجاً  بوصفها العلمٌة الناحٌة من وفهمها األسطورة بدراسة االهتمام وٌعود

فٌكو جامباتستا اإلٌطالً الفٌلسوؾ مع عشر؛ الثامن القرن إلى  Giambattista Vico 

 له وكان التارٌخٌة، الوقابع ضوء فً األسطورة بدراسة أخذ الذي( 1744ـ1668)ت
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 فً البشري الخٌال وأهمٌة التصورات إنتاج فً اإلنسانً الفكر دور إظهار فً الفضل

 دراسة حاولت التً األعمال من مجموعة ظهرت عشر الثامن القرن وفً. األساطٌر صنع

 اإلنسانٌة، الشعوب من شعب كل لدى ذاتها األسطورة تطور ضوء فً والفنون اآلداب

ر] مولر ماكس فرٌدرٌش من كل قدمه ما السٌاق هذا فً شهرة األعمال أكثر ومن ] 

Friedrich Max Muller إال هً ما األسطورة أن وجد الذي( 1900ـ1823)ت 

ٌَل ومٌشٌل تارٌخٌاً، اللؽة لتطور نموذج بر   Michel Bréal  الذي( 1915ـ1882)ت

 المعانً فٌها بما اللؽة تعابٌر علٌها تنطوي التً والدالالت المعانً بعلم كبٌراً  اهتماماً  أولى

باللؽوٌات األسطورة ربط سٌاق فً ذلك وٌؤتً األسطورة، تحملها التً والدالالت . 

 

 فً واضحاً  انتشاراً  انتشرت والتطوري االجتماعً سٌاقها فً األسطورة دراسة أن ؼٌر

ر] فرٌزر جورج جٌمس أعمال فً كما األنثروبولوجٌا، علماء من مجموعة أعمال ] Sir 

James George Frazer أساسٌة مراحل ثبلث بٌن مٌز الذي( 1941ـ1854)ت 

 بدراسة خصوصاً  واهتم العلم، وأخٌراً  الدٌن، ثم السحر، أولها اإلنسانً؛ الفكر تطور فً

برول لٌفً لوسٌان الفرنسً االجتماع عالم وٌمضً البدابٌة، واألساطٌر والدٌن األسطورة  

Lucien Levy-Bruhl األسطورة أن ٌجد عندما ذاته المسار فً( 1939ـ1857)ت 

تطوره مراحل من مهّمة تارٌخٌة مرحلة تعدّ  وأنها لئلنسان؛ البدابً التفكٌر نمط تعكس . 

 

موس مارسٌل ٌؤخذ كما  Marcel Mauss فً األسطورة بمعالجة( 1950ـ1872)ت 

 إمٌل الفرنسً االجتماع عالم نظرٌة على ذلك فً معتمداً  االجتماعٌة وظٌفتها سٌاق

 تإدٌها التً الوظابؾ من جعل الذي( 1917ـ1858)ت Émile Durkheim دوركهاٌم

 البرٌطانً األنثروبولوجً ذاته االتجاه فً وٌمضً لدراستها، أساسٌاً  مدخبلً  الظواهر

مالٌنوفسكً وكاسبر برونٌسبلڤ   Bronislaw Kasper 

Malinowski  ما ضوء فً إال األسطورة فهم ٌمكن ال أنه وجد الذي( 1942ـ1884)ت

 مع والتفاعل التفكٌر فً التوازن من كبٌر قدر تحقٌق فً تسهم اجتماعٌة وظابؾ من تإدٌه

 والتقالٌد العادات تحلٌل ٌمكن الوظٌفً الفهم وبوساطة عامة، بصورة البٌبٌة المتؽٌرات

 بعضاً  بعضها بٌن تختلؾ التً اإلنسانٌة المجتمعات فً تنتشر التً واألفكار والقٌم

منها لكل والحضارٌة الثقافٌة الخصوصٌات باختبلؾ . 
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ر] شتراوس لٌفً كلود الفرنسً واألنثروبولوجٌا االجتماع عالم ٌعدّ  كما ] Claude 

Levi-Strauss  ًنظرٌته فً األسطورة استحوذت إذ المٌثولوجٌا؛ علماء أبرز من واحدا 

 ثقافة، كل إلى بالنسبة حٌوٌة وظٌفة ذات المبدأ حٌث من فهً ومهّم، أساسً موقع على

 جملة مضامٌنها فً تحمل التً األساطٌر من وفٌه إال العالم شعوب من شعب من وما

 فقوة الحاضر، إلى بالنسبة حٌوٌة وظابؾ تإدي التً والمبادئ والمعاٌٌر القٌم من واسعة

 تكمن إنما بعد، فٌما الناس وتناقلها فٌه، نشؤت الذي الماضً من فقط تؤتً ال األسطورة

 فشؤنها المعاصرة، حٌاتها فً الجماعات إلى بالنسبة حٌوٌة وظابؾ من الٌوم تإدٌه فٌما

 زمنٌة مراحل عبر وتطورت نشؤت؛ قد اللؽة كانت فإذا الشعوب، تارٌخ فً اللؽة شؤن

 من قٌمتها تؤتً ما بقدر فٌه تشكلت الذي الماضً من تؤتً ال أهمٌتها فإن القدم، فً موؼلة

المعاصر الواقع فً تإدٌها التً الوظابؾ . 

 

 أي فهً البنٌوي، التحلٌل فً نظرٌته على معتمداً  األسطورة دراسته فً شتراوس وٌمضً

 مكوناتها، من ربٌس ومكون الثقافة، عناصر من أساسً عنصر المبدأ حٌث من األسطورة

 قد التً فٌه األسطورة بنٌة تحلٌل بالضرورة ٌتطلب المجتمع لثقافة تحلٌل أيّ  فإن ثمّ  ومن

 السلوك أنماط من كبٌراً  قدراً  تفسر شعبٌة حكاٌات أو فنون أو عقابد شكل على تؤتً

 وهً المجتمع، علٌها استقر التً والتقالٌد العادات من وجملة الناس ٌعٌشها التً الٌومً

االجتماعً للسلوك الضابطة المعاٌٌر جملة التنشبة عملٌة بوساطة تعزز . 

 

 أحداثها، تسلسل فً المنطقً التماسك من خالٌة الشكل حٌث من تبدو األسطورة كانت وإذا

 المنطقٌة العملٌات من لجملة مٌداناً  تعدّ  النتٌجة حٌث من أنها إال والمكان الزمن حٌث من

 الثقافة مستوى على العامة لبنٌتها اإلجمالٌة الرإٌة من استخبلصها ٌمكن التً البلشعورٌة

 ال لؤلسطورة المكونة العناصر قٌمة أن ذلك المتعددة، الثقافات وىمست وعلى الواحدة

 عن منعزلة وهً العناصر هذه لفهم محاولة وكل العام، سٌاقها عن بمعزل فهمها ٌمكن

 تبدو ثمّ  ومن علٌها؛ وتنطوي تحملها، التً المعانً من كبٌراً  قدراً  األسطورة ٌفقد بعضها

 بلٌفً التحلٌل من النمط هذا دفع وقد. والمعانً الدالالت من خالٌة المعنى بهذا األسطورة
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 الثقافات وفً الواحدة؛ الثقافة فً األساطٌر من متعددة أنماط دراسة إلى شتراوس

 .المتعددة

 

 أخرى بمجاالت للمٌثولوجٌا، الربٌس الموضوع تعدّ  التً األسطورة ارتباط إلى وبالنظر

 اهتمامات فإن ؛…وؼٌرها والنفس واالجتماع التارٌخ وعلوم والفنون واآلداب كالدٌن

 وعالم المٌادٌن، تلك كل إلى تمتد أخذت ـ االجتماعٌة العلوم من علماً  بوصفها ـ المٌثولوجٌا

 فهم فً ٌفٌده ما له تقدم ألنها والمجاالت؛ المٌادٌن هذه بكل ٌهتم المعنى بهذا المٌثولوجٌا

 تارة والفنون وباآلداب تارة؛ بالدٌن قوٌاً  ارتباطها فٌبدو ودراستها، وتحلٌلها األسطورة

ثالثة تارة والنفس واالجتماع التارٌخ وبعلوم أخرى؛ .  

 

األصفر أحمد  
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 الهندوسية

 

  

 

 المسٌحٌة بعد العالم فً دٌانة أكبر وثالث حٌة وثنٌة دٌانة أقدم Hinduism الهندوسٌة

 تعود نسمة، ملٌون 800 بنحو ٌقدرون الذٌن الهندٌة القارة سكان معظم ٌعتنقها واإلسبلم،

 نهر رحاب فً ٌعٌشون الذٌن أولبك» اسمها وٌعنً التارٌخ، قبل ما عصور إلى أصولها

 واندمجت نشؤت، التً والدٌانات والثقافات العقابد من مجموعة من وتتكون. «الهندوس

 ال. الشخصٌة والممارسات اآلخرة والحٌاة القداسة حول لتتمحور الطوٌل تارٌخها عبر

 وأهمها المقدسة الكتابات من عدد هناك ولكن الهندوسٌة، شرٌعة ٌجمع واحد كتاب ٌوجد

ر]والمهابهاراتا والراماٌانا Purana والبورانا Veda الڤٌدا ].  

 

 كبار وحٌوات واإللهات اآللهة عن األساطٌر أهم تحكً طوٌلة شعرٌة قصص والبورانا

سٌبعث وكٌؾ سٌنتهً، وكٌؾ العالم، بدأ كٌؾ تصؾ كما الهندوسٌٌن األبطال .  

 

 كالمطر الطبٌعة قوى تجسد التً اآللهة الهندوس قدامى عبد الدٌانة تارٌخ مستهل وفً

 فً لكنها مختلفة؛ أشكال فً وظهرت المقدسات، هذه تحولت الزمن وبمرور والشمس،

براهمان تسمى التً العالمٌة الروح من جزءاً  تشكل النهاٌة  Brahman  البراهمان وهذه ،

براهما أبرزها اآللهة، من عدداً  تمثل  Brahma وڤٌشنو العالم خالق  Vishnu الحافظ 

دورجا منها مختلفة، بؤسماء عرفت زوج به ترتبط الذي واألخٌر المهلك Shiva وشٌڤا  

Durga ًوكال Kali ًوبارڤات Parvati وأوما Uma ًالمحبوبة األمومة إلهة وه 

والدمار الخوؾ إلهة وكذلك .  

 



 
181 

 

 الحٌوانات أن ومع أرواحاً  لئلنسان كما للحٌوانات فإن وشعرابهم الهندوس معتقدات ووفق

القداسة فً تلٌها كانت واألفاعً والقرود أوالً، البقرة فإن مقدسة كانت معظمها فً .  

 

 مصدراً  أصبحت دٌنٌة فلسفٌة مدارس ست الهندوسٌة الدٌانة طورت العصور مر وعلى

النٌاٌا وهً الدٌنٌة، الثقافة مصادر من  Nyaya وڤاٌشسكا Vaisheska وسانكٌا 

Sankhya ر]والٌوؼا ] Yoga وبورفامٌمامسا Purva- mimamsa وڤٌدانتا 

Vedanta. العالم بؤصل والثالثة الكون، بطبٌعة والثانٌة الدٌانة، بمنطق اختصت األولى 

 الشخص فٌها ٌحاول وحٌوٌة عقلٌة تمارٌن ومجموعة تدرٌبات فهً الٌوؼا أما وتطوره،

 والتعاوٌذ بالترانٌم اختصت والخامسة البراهمان، مع وتوحٌدها جسده من روحه تحرٌر

السابقة الكتب فً الواردة الدٌنٌة الموضوعات بعض بتفسٌر واألخٌرة الدٌنٌة، واألناشٌد .  

 

 الزمن، مع تفاوتت التً الطبقٌة الهندوسً المجتمع عرؾ الهند فً اآلرٌٌن استقرار ومنذ

البراهمانٌٌن طبقة وهً: ربٌسة طبقات أربع على استقرت لكنها  Brahman العلماء وهم 

الكشاترٌا وطبقة الدٌن، ورجال  Kshatriya ڤاٌسٌا وطبقة والمحاربون، الحكام وهم  

Vaisya السودرا طبقة وأخٌراً  والحرفٌون، التجار وهم  Sudra والخدم العمال وهم .

 الهندوسً المجتمع ٌعترؾ لم الذٌن البشر من مجموعة االجتماعً السلم أسفل فً وتؤتً

المنبوذٌن» مجموعة وهم بمواطنٌتهم، » Untouchables المهن ٌمارسون الذٌن 

 الدباؼة وخاصة بممارستها أفرادها من فرد ألي الهندوسٌة تسمح ال التً الوضٌعة

 لهذه 1950 سنة فً الحدٌث الهند دستور أعطى عندما أنه بالذكر وجدٌر. العامة والنظافة

 ضدهم العنصري التمٌٌز بممارسة الهندوسً المجتمع استمر كالمواطنة حقوقها المجموعة

الكبرى المدن فً والسٌما الزمن، بمرور تدرٌجٌاً  ٌتقلص بدأ الذي . 

 

 بعد تتقمص وأنها المتوفى، جسد مفارقتها بعد الروح موت استحالة بشدة الهندوسٌة تعتقد

 تحل أن ٌمكن إذ الحٌاة؛ فً األول صاحبها عمل مع طرداً  أهمٌته تتناسب آخر جسداً  الوفاة

 وٌمكن طٌباً، الحٌاة فً السابق الجسد عمل كان إذا كاهن أو عالم أو ملك جسد فً الروح

 أن االعتقاد هذا إلى الهندوسٌة وتضٌؾ سٌباً، عمله كان إذا حشرة أو حٌوان فً تحل أن
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 وهو الكمال، درجة إلى تصل حتى اآلخر الجسد فً الحلول عملٌة فً تتطور الروح

ٌدعى الوجود من جدٌد مستوى  Moksha أبداً  عهدها سابق إلى بعدها تعود ال ، .  

 

 مزارات جانب إلى تمثاله أو كبٌر إله صورة ٌضم كبٌر معبد بٌن الهندوسٌة معابد وتتنوع

 - المإمنون ٌقوم تمثاله، أو فقط واحد إله صورة تضم صؽرى معابد وبٌن شؤناً  أقل آلهة

 أو الصورة داخل حٌة آلهة بل رمزاً، لٌست الصورة أو التمثال أن اعتقادهم على بناء

 المعابد هذه فً وٌعقدون له، الطعام وجلب المبلبس وإلباسه التمثال بؽسل - التمثال

 ضفاؾ على المقامة المهّمة المعابد فً خاصة المإمنٌن مبلٌٌن ٌحٌٌها سنوٌة احتفاالت

الؽانج نهر قدسٌة الهند أنهار أكثر  Ganges.  

 

 من المختارة اآللهة بعض الهندوس ٌعبد منها القرٌبة أو المعابد عن البعٌدة المناطق وفً

 احتفاالت البٌوت هذه داخل لها وتجري صؽٌرة، مزارات فً البٌوت داخل العابلة رب قبل

 أو الحمل أو الزواج أو الشباب سن إلى األوالد كوصول الخاصة، المناسبات فً أو سنوٌة

  .الوالدة

 

 ومنهم البشر، من والقدٌسات القدٌسٌن بعض معبوداتهم قابمة إلى الهندوس وٌضٌؾ

 ٌطلقون الذٌن الروح معلمً أو( الٌوؼا) التؤمل ٌمارسون الذٌن أولبك أو Yogi الٌوؼً

الؽورو اسم علٌهم  Guru  ٌرفعونهم الذٌن المجتمع وحماة الشعبٌٌن األبطال إلى إضافة ،

والكاهنات النساك من مجموعة وتكرٌمهم عبادتهم على وتشرؾ القداسة، مرتبة إلى .  

 

 تسمح التً المجتمعات من عدد فً الهند خارج الهندوسٌة انتشار الٌوم العالم فً والبلفت

وؼٌرها وأسترالٌا المتحدة الوالٌات فً والسٌما بالهجرة؛ .  

 

هللا خٌر عابشة  
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 النيرڤانا

 

  

 

( الخمود أو بالنفج االنطفاء) حرفٌاً  ٌعنً سنسكرٌتً مصطلح Nirvana النٌرڤانا

 من والشعوري العقلً االنعتاق حالة على أطلق وقد المصباح، أو الشعلة انطفاء والمقصود

 أوهام وعن الفردٌة، المصالح وعن العٌش، إرادة عن بالتخلً والعذاب األلم ٌجلب ما كل

 الفناء من مرحلة إلى األفكار عالم وعن الخارجً، العالم عن واالنصراؾ األحاسٌس،

األسمى والخٌر الكلً بالمبدأ .  

 

ر]البوذٌة التعالٌم فً أطلق كما ] Buddhism المرء فٌها ٌصل العبادة فً مرحلة على 

 كل وٌصبح والشهوات، الرؼبات فٌها تخمد حٌث الكون، هذا أشٌاء فً الكلً االندماج إلى

 تفضٌل وال تمٌز فبل الفرد، من متساوٌة مسافة على األشٌاء كل وتصبح معنى، ببل شًء

 ٌبلػ أن المرء وٌستطٌع. االكتراث وعدم البلمباالة من مطلقة حالة فهً آخر، على لشًء

 أن ترى فالبوذٌة الروح، ٌطال كما الجسد ٌطال مدروس، تدرٌب طرٌق عن النٌرفانا

 عن بلوؼه ٌمكن الذي األخبلقً الكمال طرٌق عن األلم من التحرر ٌستطٌع اإلنسان

 فٌها الفرد ٌعود ال التً المرحلة وهً النٌرفانا، فً واالنؽماس الحٌاة من االنعتاق طرٌق

 وراء الكامنة الحقٌقة أو الوجود فً وٌتبلشى ٌذوب وإنما ذات، أنه على بنفسه ٌحس

باالستنارة ٌسمى ما وهو الظاهري، الوجود  Illumination الحالة هذه ٌبلػ من وٌسمون 

ر]بوذا على حصراً  ٌطلق كان الذي اللقب وهو Illuminated بالمستنٌر ] Buddha 

(  الحقٌقة فرأى وبصٌرته، بصره عن رفعت قد الدنٌا ؼشاوة ألن( م.ق483 سنة المتوفى

 ذات قال حٌث بوذا، إال الكمال على ٌبلؽها لم حالة وهً فٌها، نفسه عن وفنً العٌن، رأي

 استنار قد وأنه المنٌرة، الفكرة بمنزلة ذلك فعدوا «الدنٌا هذه فً أفعله ما لدي ٌعد لم» ٌوم

بالصٌنٌة واالستنارة. واهتدى بها  Bodhi  جلسته جالس وهو بوذا إلى الفكرة جاءت  وقد ،

االستنارة شجرة) أتباعه علٌها أطلق التً( البو) شجرة تحت المشهورة  ).  
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 ؼٌر كبٌبة الحٌاة إن: اآلتٌة النبٌلة األربع الحقابق فً الشؤن هذا فً بوذا تعالٌم وتتلخص

 الطمع على بالقضاء ٌمكن الحٌاة كآبة على القضاء وإن ببلبها، سر الطمع وإن مقنعة،

 والقول السدٌد، والطموح السدٌد، الرأي: هً ثمانٍ  بطرق ٌؤتً ذلك إلى السبٌل وإن فٌها،

 السدٌد، والتفكٌر السدٌد، والعقل السدٌد، والجهد السدٌد، والتكسب السدٌد، والسلوك السدٌد،

النٌرفانا مرحلة فنبلػ والفكري النفسً الصفاء ٌتحقق وبذلك .  

 

ر]شوبنهور آرتور األلمانً الفٌلسوؾ استعار وقد ] Arthur Schopenhauer 

 عام «وتصور إرادة العالم» الربٌس مإلفه فً ورّوجه النٌرفانا لفظ( م1860-1788)ت

 كل وفً فٌها الزهد من البد لذلك وسراباً، وهماً  إال لٌست الحٌاة أن إلى لٌشٌر 1818

 أن ٌمكن التً والنفسٌة العقلٌة السعادة) عنده وهً النٌرفانا، حالة لبلوغ والعمل متعها،

 ٌرى حٌث والنوع، الذات بقاء إلى المٌل فٌها وٌمحو( نفسه فً الحٌاة إرادة ٌنكر من ٌبلؽها

 علٌه ٌحصل وما خاطر، بطٌبة الخٌر إنسان ٌهجره إنما نعرفه الذي الوجود أن شوبنهور

ٌعٌش وهو الحٌاة محبة عن وكؾ عاش من هو الحكٌم وأن العدم، هو ذلك مقابل فً .  

 

 محو أي تام، إنكار هً عنده النٌرفانا بؤن البوذٌة مفاهٌم عن شوبنهور مفهوم وٌختلؾ

 وذلك تاماً، وقفاً  الحٌاة نمو وقؾ أنها البوذٌة ترى حٌن فً والنوع، الذات بقاء إلى المٌل

 فً الفناء هً عندهم فالنٌرفانا التناسخ، فً انقطاع ببل ؼرسنا تعٌد التً البذور بإنضاج

 فً الفردٌة ذاته إمحاء بعد األول المبدأ إلى برجوعه اإلنسان ٌبلؽه الذي األعلى الخٌر

  .الكل

 

الفناء تعبٌر اإلسبلم متصوفة استخدم وقد  Annihilation  ًعندهم وهً للنٌرڤانا، مرادفا 

 الؽٌر، عن واالنقطاع ولوازمها، صفاتها كل من والتحرر بالنفس، الشعور عدم من حالة

اإللهٌة الذات فً البشرٌة الذات وفناء .   
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ٌوسؾ شكري عدنان  
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 الوجـود

 

  

 

معان عدة على وٌقال للعدم، مقابل هو existence الوجود :  

 

 فوجوده ألحد، معلوماً  ٌكون ال أنه مع نفسه، فً حاصبلً  الشًء كون هو الوجود إن ـ 

معلوماً  كونه عن مستقل بذاته .  

 

 موضوع فٌكون فعلٌاً  حصوالً  إما التجربة، فً حاصبلً  الشًء كون هو الوجود إن ـ 

عقلً استدالل موضوع فٌكون تصورٌا حصوالً  وإما وجدانً، أو حسً إدراك .  

 

 المعنى بهذا وهو فٌها، نعٌش التً الحقٌقة أو الدابمة، الواقعٌة الحقٌقة هو الوجود إن ـ 

المطلقة والحقٌقة المجردة للحقٌقة مقابل .  

 

 هذا وٌتؤتى الوعً، عن المستقل الموضوعً العالم أو الواقعً الوجود هو الوجود إن ـ 

كان» أو «وجد» مصدر استخدام من المفهوم » being الوجود أو الوجود، فعل فهو 

  .بالفعل

 

 وجود على أو ذاته، فً الشًء وجود على «الموجود» أي الوجود اسم ٌطلق كما ـ 

للشًء أو بالشًء الشًء .  
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 فً مّولدة كلمات هً( الكابن الكٌنونة، الهوٌة، الموجود، الوجود،) كلمات أن والواقع ـ 

 الهندوأوروبٌة، اللؽات عن أو الٌونانٌة األم الفلسفة لؽة عن المترجمون نقلها العربٌة، اللؽة

 من ناتجة والمحمول الموضوع بٌن[ المنطق: ر] منطقٌة رابطة هناك اللؽات تلك ففً

 نقول أن ذلك ومثال العربٌة، اللؽة فً مضمرة الرابطة وهذه الكٌنونة، فعل استخدام

 فعل باستخدام إال ٌستقٌم ال فٌها فالمعنى اللؽات تلك فً أما «مرٌض زٌد» بالعربٌة

أو باإلنكلٌزٌة (to be) الكٌنونة  (être) ،موجود زٌد» حرفٌاً  ترجمته ما فنقول بالفرنسٌة 

 إذن موجود، إنه عنه ٌقال أن قبل شًء أي عن شًء أي ٌقال أن ٌمكن فبل «مرٌضاً 

جمٌعاً  المقوالت أعم فالوجود . 

 

 بٌن «هو» لفظ استعملوا المترجمٌن بعض أن( م950 ـ 870[ )ر] الفارابً الحظ وقد ـ 

اْستٌن» لفظة مكان والمحمول الموضوع » Εστιν ،الهوٌة، منه المصدر وجعلوا الٌونانٌة 

 الٌونانٌة اللفظة لترجمة الوجود اسم أي موجود، لفظ «الهو» بدل آخرون استخدم حٌن فً

بالوجود للتعرٌؾ .  

 

ر] اإلٌلً بارمنٌدس كان وقد ] Parmenides (  بحث من أول( م.ق450 ـ 520 نحو

ر] هٌراقلٌُطس معاصره عارض حٌن عمٌقاً، فلسفٌاً  بحثاً  الوجود فً ] Heraclitus (  نحو

 حتى ثابت شًء وال دابم جرٌان فً شًء كل أن ٌرى كان الذي( م.ق480 ـ 576

 متناقض، التؽٌر إن: بقوله ذلك عكس بارمنٌدس فرأى بعض، إلى بعضها ٌتحول األضداد

 ثمَّ  لٌس أنه ذلك دابم، ثابت واحد والوجود عدم، هو والتؽٌر الحقٌقً، هو وحده والوجود

أٌضاً  وجود إلى إال ٌتؽٌر أن ٌمكن شًء أي فإلى. الوجود إال .  

 

ر] أرسطو أما ] Aristotle  للفلسفة موضوعاً  الوجود جعل فقد( م.ق322 ـ384) بٌن ما

 بؤعم الوجود تتناول وهً «موجود هو بما الوجود علم» فسماها( المٌتافٌزٌقا) األولى

أرسطو. ر] وجهاته ومبادبه وأقسامه معانٌه ].  
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 من وما وأعمها، المعانً أبسط الوجود أن ٌرى فإنه( م1037 ـ 980[ )ر] سٌنا ابن أما

 أن ٌمكن ال الموجود وأن الذهن، فً وإما الحقٌقة فً إما موجوداً، وٌدرك إال ٌدرك شًء

 من النفس فً تقوم صورته بل له، شرح فبل شرح لكل أول مبدأ ألنه االسم، بؽٌر ٌشرح

للماهٌة الحق الشًء وجود أن ٌرى سٌنا ابن وكان آخر، شًء توسط دون  quiddity, 

essence  قط ٌدخل ال الوجود إن ٌقول الذي( م1111 ـ 1059) الؽزالً عند وكذلك ،

 فكان( م1198 ـ 1126[ )ر] رشد ابن أما الماهٌة، إلى مضاؾ هو بل األشٌاء ماهٌة فً

النفس خارج جوهره على زابد معنىً  على ٌدل ال موجود إنه الشًء فً قولنا أن ٌرى .  

 

المدرسٌٌن الفبلسفة عند والوجود  scholastics الطبٌعة هً الماهٌة ألن للماهٌة؛ مقابل 

ر] الوجودٌة الفلسفة أما. له الفعلً التحقق هو والوجود للشًء، المعقولة ] 

existentialism من األول الموضع فً الواقعً المشخص الفردي الوجود تضع فإنها 

الماهٌة على الوجود أسبقٌة وتإكد الفلسفً، النظر .  

 

 األذهان؛ فً روحً ووجود األعٌان، فً مادي خارجً وجود إلى عامة الوجود وٌنقسم

منطقً أو عقلً وجود أي .  

 

 الموجود وأوسطها ذاته، عٌن بوجود بالذات الموجود أعبلها فإن الوجود مراتب عن أما

ر] الجوهر فً والوجود بالؽٌر؛ الموجود وأدناها ؼٌره، بوجود بالذات ] substance 

العرض فً منه أقوى  accident  وجود عن ٌقال ولذلك اإلنسان، فً منه أقوى هللا وفً ،

 الوجود بٌن الوجودٌون وٌفرق بؽٌره، فوجود اإلنسان وجود أما ذاته، فً وجود إنه هللا

تحققها قبل الماهٌات ووجود المتعٌن، اآلنً .  

 

 الماهٌة والعرض، الجوهر والقوة، الفعل: هً ربٌسة أحوال خمس عموماً  وللوجود

 والماهٌة عرضوال الجوهر مقوالت وتعد والوسٌلة، الؽاٌة والمعلول، العلة والوجود،
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 الشًء أنٌة هو فالجوهر. عامة بصورة الفلسفة تارٌخ شؽلت التً المقوالت أهم والوجود

 خمسة فً ٌنحصر والجوهر به، لٌقوم ؼٌره إلى ٌفتقر وال بذاته ٌقوم ما وهو وذاته، وعٌنه

 ؼٌره إلى ٌفتقر الذي فهو العرض أما. والعقل والجسم والنفس والصورة الهٌولى: هً

 بالجسم، إال له قٌام ال ألنه عرض فهو اللون أما بذاته، ٌقوم جوهر مثبلً  فالجسم به، لٌقوم

المشاإون الفبلسفة صنؾ وقد ما، لشًء جوهرٌة وؼٌر وانتقالٌة مإقتة صفة فالعرض  

peripatetics والملك والوضع واألٌن والكٌفٌة الكمٌة: )هً مقوالت تسع فً األعراض 

الماهٌة أما ،(واالنفعال والفعل ومتى واإلضافة  quiddity ًفهً «هو؟ ما» قولنا من فه 

 اإلنسان من المتعقل مثل المتعقل، األمر على أطلقت إذا والماهٌة. العرض عكس

 ؼٌره من امتٌازه حٌث من «حقٌقة» الخارج فً الثبات حٌث من فإنها «الناطق الحٌوان»

مدلوال» اللفظ من ٌستنبط حٌث ومن «جوهراً » الحوادث محل إنه حٌث ومن «هوٌة» ».  

 

الشعور فً المدرك الشًء صورة حصول طرٌق عن ٌتم الوجود وإدراك  

consciousness  ثم انفعالً، جزبً إدراك وهو الظاهر بالحس الشًء إدراك أي ؛

كامل كلًّ إدراك وهو بالعقل اإلدراك إلى االنتقال .  

 

 وبٌن بٌنها ٌوحد كان فؤرسطو متعددة، معان على تطلق فلسفٌة مقولة فهً الذات أما 

 أو لشًء الذاتٌة الخصابص على للداللة أخرى معان فً الذات تطلق كما الجوهر،

ر] دٌكارت فلسفة فً كما الموضوع مقابل تستخدم موضوع ] Descartes  بٌن ما

 أفكر أنا: »المشهورة مقولته فً األول ٌقٌنه المفكرة الذات ٌجعل الذي( م1650 ـ1596)

موجود أنا إذن ».  

 

 الوجود وإدراك والماهٌة والعدم الوجود مسابل عالجوا الذٌن الحدٌثة الفلسفة أعبلم ومن

ر] هوسرل الوجود هذا ومعاناة ] Edmund Husserl الذي( م1938 ـ 1859)ت 

 بٌقٌن، موجوداً  عالماً  ولٌس «وجود ظاهرة» سوى لٌس كله بنا المحٌط العالم أن ٌرى كان

ر] الظاهراتٌة الفلسفة مإسس وهوسرل ] phenomenology رفض على ٌقوم ومنهجه 

 األشٌاء إلى أي األشٌاء؛ إدراك فً المباشر الحدس إلى والرجوع ببرهان، ثابتاً  لٌس ما كل
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 «الماهٌات» هو هوسرل لدى الحقٌقً المباشر فاألمر واضحاً، ظهوراً  الوعً فً الظاهرة

 واللون الصوت) المادٌة والماهٌات( الخ…الحقٌقة العدد، التصور، اإلدراك،) العامة

 أو) الوجود ولٌس «الظواهر» هً حقٌقة لنا المعطاة الوحٌدة واألشٌاء( الخ…والضوء

والظاهر ،(ذاته فً الشًء  phenomène ال الخارجً والعالم واألشٌاء المطلق، هو 

الظاهر» إلى إضافة إال لهما وجود ».  

 

ر] هاٌدؼر بفضل بالوجود المتعلقة المباحث العشرٌن القرن فً وازدهرت ] Martin 

Heidegger ر] وٌسبرز( م1976 ـ 1889)ت ] Jaspers هارتَمن ونٌقوال  

Hartmann  ٌعطً فهو هاٌدؼر أما. والموجود الوجود بٌن التفرقة على التؤكٌد فكان ،

 بؤنه مٌزٌت فاإلنسان الواعٌة، الموجودات على إال ٌقال ال ٌجعله خاصاً، معنى للوجود

 وجوده صمٌم فً له، الوجود وانكشاؾ الوجود، إلى فهمه ٌدخل الذي الوحٌد الموجود

 بهذا البشري والموجود. أوالً  وجوده فً كامنة اإلنسان ماهٌة فإن هنا ومن الخاص،

العالم هذا فً وجود» المعنى  Dasein» العالم فً ـ الؽٌر مع ـ وجود»و  Mit ـ 

Dasein» ر] القلق وإن ، ] anxiety هو هاٌدؼر فلسفة فً بارزاً  مكاناً  ٌحتل الذي 

 أبرز من هاٌدؼر كان وقد. العدم خطر ٌتهدده الذي العالم فً بالوجود األساسً الشعور

 ـ الوجود هذا معاناة أدق بعبارة أو ـ البشري الوجود ٌشكل التً الوجودٌة الفلسفة مإسسً

الربٌسة مادتها . 

 

ٌوسؾ شكري عدنان  
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 األنطولوجية

 

  

 

 ٌدرس الذي العلم وهو الفلسفة، مباحث أحد الوجود، علم أو Ontology األنطولوجٌة

ٌُعنى الخاصة، أشكاله عن مستقبلً  موجود، هو بما الوجود بذاته، الوجود  العامة باألمور و

 جمٌع على تعمم بل والعرض، والجوهر الواجب الوجود، أقسام من بقسم تختص ال التً

 ما أو[ ر]للمٌتافٌزٌقا معادل الوجود علم فإن المعنى وبهذا كذلك، هً حٌث من الموجودات

الطبٌعة بعد  metaphysique. الوجود نظرٌة فً التؤملٌة الكلٌة التعرٌفات من نسق فهو 

 النظرٌة هذه مثل عن مفهوماً  أدخل من أول م،.ق الرابع القرن فً[ ر]أرسطو وكان. عامة

موجود هو بما الوجود علم» الوجود قوانٌن أعم حول العلم بها عنى التً ».  

 

من ٌونانً أصل إلى األنطولوجٌة مصطلح ٌعود  onto ًو الوجود، وتعن logie أي 

 رودولؾ ألفه الذي القاموس فً ،1613 سنة مرة أول المصطلح هذا ورد وقد. العلم

 هو لكتاب عنواناً  المصطلح هذا استخدم من وأول .Rudolf Goclenius ؼوكلٌنٌوس

1754-1679) وولؾ فون كرٌستٌان ) hristian Von Wolff  الثامن القرن فً ،

 وإنما وحدها المصطلح حداثة فً األنطولوجٌة مجال تحدٌد صعوبة تكمن وال. عشر

ر]َبرمنٌدس استخدمها أن منذ الوجود كلمة ترافق التً الشكوك إلى ترجع ] 

Parménide الُمُثل فً والخالد الثابت الوجود عن ٌبحث أن أفبلطون حاول وقد  

ideas  أفبلطون ٌوافق لم أرسطو أن ومع. والزابل المتؽٌر الحسً بالوجود مضحٌاً  ،

 تعرٌؾ أصبح بل بالمعرفة، الوجود كؤستاذه ربط فإنه الُمُثل به تتصؾ الذي التجرٌد على

ممكن علم لكل مدخبلً  لدٌه الوجود . 

 

 اللؽة فً وكذلك الٌونانٌة اللؽة فً الوجود كلمة تثٌرها التً اللؽوٌة الصعوبات جانب وإلى

 إشكاالت العلم تقدم مع ٌثٌران ومعناه الوجود مفهوم فإن األوربٌة، واللؽات البلتٌنٌة
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 من ٌنهل متجدداً، سإاالً  الوجود على المنصبّ  السإال َعدّ  إلى رٌكور بول وٌذهب. جدٌدة

اإلجابات كل من أكبر أبداً  ٌظل السإال ألن ٌنضب، ال معٌن . 

 

والماهٌة الوجود بٌن التفرٌق مشكلة من أفبلطون فلسفة نجت  essence ًابتكرها الت 

 الماهٌة أصالة مشكلة المشكلة، هذه المسلمون العرب الفبلسفة ورث وقد الحقاً، أرسطو

 الؽرب فً الوسٌطة الفلسفة بعد فٌما لها وخضعت الٌونانٌة، الفلسفة عن والوجود،

 .البلتٌنً

 

 بٌن التفرٌق إلى واضطر ،«متفرقة أنحاء على ٌقال الوجود» أن أرسطو الحظ البداٌة، فً

 فرق كذلك. «عرض» هو وما األشٌاء فً «جوهر» هو ما إلى للوصول والماهٌة الوجود

 تتناول التً هً األولى الفلسفة أن إلى وتوصل بالقوة، الوجود وبٌن بالفعل الوجود بٌن

هللا األول، الجوهر أنواعها وأعلى ،«للمادة المفارقة الجواهر» بالدراسة . 

 

 االستخدام إلى تعود الٌونانٌة الحقبة فً األنطولوجٌة لها تعرضت التً الصعوبات وأهم

الكون لفعل الدقٌق ؼٌر  être. من بدالً ) مكان كل فً الكون فعل أرسطو وضع أن فمنذ 

 من منطقٌة رابطة بوصفه الكون فعل وظٌفة بٌن التفرقة إلى المناطقة اضطر ،(فعل أي

 عشر الثامن القرن فً[ ر]َكنت رأى فقد. أخرى جهة من العادٌة اللؽوٌة المعانً وبٌن جهة

 استخدامه ٌمكن رابطة استخدامه إلى فإضافة الكون، فعل استخدام من نوعٌن هناك أن

محموالً » » predicate الالند فرق كذلك  Lalande  ًالكون لفعل مطلق معنى بٌن حدٌثا 

الكون فعل استخدام من الفلسفة ٌمنع لم هذا ولكن نسبً، معنى وبٌن . 

 

اإلسبلمٌة ـ العربٌة والفلسفة األنطولوجٌة   
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 ؼٌر «الكون فعل» أن ذلك اإلسبلمً، العربً الفكر على طارئ «الوجود» مصطلح إن

 استخدام شاع وقد. األوربٌة الهندٌة اللؽات فً الحال هً كما العربٌة اللؽة فً موجود

 كلمة الشتقاق محاولة[ ر]الكندي لدى ظهرت لذلك. الكبلم علم فً ومشتقاته «الوجود»

 ومع. العدم وهو «اللٌس» مقابل «األٌس» هً الوجود كلمة لترجمة عربً أصل من

 بعد فٌما وترسخ اإلسبلمٌة، ـ العربٌة الفلسفة إلى بقوة الوجود مصطلح دخل[ ر]الفارابً

 فً[ ر]الجوٌنً أمثال من المتكلمٌن، كتب فً وأصبح وانتشر شاع حتى ،[ر]سٌنا ابن مع

هللا الجبللة للفظ مرادفاً  ،«اإلرشاد» كتابه . 

 

 الكٌفٌة «الحروؾ» كتابه فً عالج حٌن لؤلنطولوجٌة األساسٌة المشكبلت الفارابً طرح

. الوجود مشكلة حول الٌونانٌة الفلسفة فً نشؤت التً الصعوبات تجاوز بها ٌمكن التً

 المشروع لهذا تتوٌجاً [ ر]أفلوطٌن من مبادبها اقتبس التً «الفٌض نظرٌة» وكانت

. المتؽٌر والعالم المطلق الوجود: والكثٌر الواحد بٌن العبلقة به حل الذي األنطولوجً

والنسبً المطلق بٌن الهوة بردم للمادة المفارقة العقول وقامت . 

 

 على مإلفاته انطوت الذي سٌنا ابن عصر فً ذروتها والكبلمٌة الفلسفٌة العلوم بلؽت

 ابن وخصص للمٌبلد العاشر/للهجرة الرابع القرن فً الفكر تطوٌر فً اإلسهامات أعظم

 أثرت التً الدراسة وهً ،«اإللهٌات» لدراسة كثٌرة فصوالً  «الشفاء» كتابه فً سٌنا

 المسلمٌن عند والكبلمً الفلسفً الفكر فً األنطولوجٌة مستقبل تطور فً حاسماً  تؤثٌراً 

 شرقاً  الفبلسفة توارثها التً المشكبلت أشهر ومن. الؽرب فً البلتٌن المسٌحٌٌن وعند

 للماهٌة سٌنا ابن جعل أرسطو من فبتؤثٌرٍ  والماهٌة، الوجود بٌن العبلقة مشكلة وؼرباً 

 سٌنا، ابن تصور وفق المرء وٌدرك. الفكري نظامه فً الوجود منزلة من أعلى منزلة

 أو هندسً شكل المرء أمام حصل فإذا. الخارج فً تحققه إلى حاجة دونما المثلث ماهٌة

 وٌنفً. الماهٌة على زابد إلٌه المضاؾ الوجود هذا أن ٌعنً فهذا تجسده، حسٌة صورة

 أن ذلك الوجود، الماهٌة تسبق أن «الوجود الواجب» أو هللا وجود مستوى على سٌنا ابن

 اإللهٌة الذات صعٌد على أما المحسوسة، الموجودات على إال تصح ال القسمة هذه

الماهٌة عٌن فالوجود . 
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 الذٌن األشاعرة ذلك فً وناقضه سابداً، الوجود على الماهٌة أفضلٌة فً سٌنا ابن رأي ظل

والماهٌة الوجود بٌن وحدوا . 

 

 القرن منذ التصوؾ مٌدان إلى الكبلم وعلم الفلسفة مٌدان من الوجود مشكلة انتقلت وقد

 القرن صوفٌة من النفَّري مع المشكلة هذه وتعززت. والجنٌد الحبلج مع للهجرة الثالث

. الصوفً «الوجد» بفكرة مرتبطاً  المرحلة هذه فً ظل «الوجود» أن إال للهجرة، الرابع

ٌُلحظ  جدٌدة أنطولوجٌة والدة للهجرة، السابع ـ السادس القرن فً ،[ر] عربً ابن عند و

الصوفً الكشؾ أو والذوق الفلسفً العقل بٌن الجمع على قابمة . 

 

 العقبلنً «الحصول» بٌن للهجرة عشر الحادي القرن فً الشٌرازي الدٌن صدر وفّرق

 الدٌن صدر خطا عربً ابن تؤثٌر وتحت. عربً ابن متابعاً  الصوفً «الحضور»و

 أسبقٌة أي الوجود، «أصالة» بـ فقال األنطولوجٌة، صعٌد على جرٌبةً  خطوةً  الشٌرازي

الماهٌة على وتعالٌه الوجود . 

 

 صدر مثل تبلمذته بعد فٌما تبناها التً عربً ابن إلى المنسوبة «الوجود وحدة» وتعد

 ابن فهم وقد. الصوفً الكشؾ على القابمة األنطولوجٌة ذروة سبعٌن، وابن القونوي الدٌن

 الفلسفٌة بالنظرٌات ُتَذكِّر مادٌة وحدة أنها على الوحدة هذه عربً ابن ناقد[ ر]تٌمٌة

 القرن فً السرهندي أحمد أمثال من المتؤخرٌن الصوفٌة بعض اضطر لذلك. الٌونانٌة

 كفّروا الذٌن الفقهاء هجوم من تخوفاً  «الشهود وحدة» بـ القول إلى الهجري عشر الحادي

المعتدل التصوؾ من واقتراباً  الوجود، بوحدة القابلٌن . 

 

 «اإلسبلمٌة ـ العربٌة الفلسفة موت» بعد الوجود مباحث لجؤت فقد الكبلم علم فً أما

 علماء» خلدون ابن علٌهم أطلق الذٌن أولبك والسٌما. المتكلمٌن كتب إلى رشد، ابن بموت

 الشرٌؾ السٌد وشارحه ،«المواقؾ» كتاب صاحب اإلٌجً الدٌن عضد أمثال من «العجم

 تدارس عن نجم وقد. «المقاصد شرح» كتابه فً[ ر]التفتازانً الدٌن وسعد[ ر]الجرجانً
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 ٌتجلى اهتماماً  الوجود بمشكلة اهتموا مفكرٌن بروز للهجرة التاسع القرن من المإلفات هذه

 العصرٌن وسادت «العجم علماء» مإلفات على علقت التً والحواشً الشروح فً

والعثمانً المملوكً . 

 

الؽربٌة الفلسفة فً األنطولوجٌة   

 

 المٌتافٌزٌقا فً األرسطٌة الفكرة الوسطى العصور أواخر فً الكاثولٌك الفبلسفة استخدم

 أتم فً التٌار هذا وتطور. الدٌن حقابق على فلسفٌاً  برهاناً  تصلح الوجود فً نظرٌة لبناء

 سٌنا ابن آراء على اعترض الذي البلهوتً، الفلسفً[ ر]األكوٌنً توما مذهب فً صوره

 إلٌها مضافاً  ٌكون أن أو الماهٌة على زابداً  الوجود ٌكون أن ورفض والماهٌة، الوجود فً

 عبلقة والماهٌة الوجود بٌن العبلقة ٌجعل توفٌقً رأي إلى األكوٌنً ومال. الخارج من

 هللا، إال الوجود، فً ٌتحقق كً خارجٌة علة إلى ٌحتاج موجود كل أن مع تركٌبٌة،

 ٌتؤسس إنما لدٌه، الماهٌة على زابداً  لٌس فالوجود وهكذا. الموِجد عن مستؽنٍ  فوجوده

مبادبها بحسب . 

 

 فهمه فً اعتمد الذي وولؾ فلسفة بسبب جوهرٌة، لتؽٌٌرات األنطولوجٌة مفهوم تعّرض

 ومبدأ التناقض عدم مبدأ هما أساسٌٌن مبدأٌن دراسته فً مطبقاً  االستداللً المنهج على لها

 ارتكز بهذا. الموجودات ماهٌات حول ضرورٌة حقابق إلى الوصول بؽٌة الكافً السبب

 واإلمكان الوجود، مثل لمفهومات المجرد والنحوي االستنباطً التحلٌل على الوجود علم

 اتجاه وظهر. وؼٌرها والمعلول، والعلة والعرض، والجوهر والكٌؾ، والكم والواقع،

ًٌّ وعند ولوك، واسبٌنوزا هوبز عند المادٌة النظرٌات فً لهذا معارض  الثامن القرن ماد

 أساس على تقوم كانت التً النظرٌات، لهذه الوضعً للمضمون نتٌجةً  الفرنسٌٌن، عشر

 موضوعاً  بوصفه الوجود علم لمفهوم موضوعً تدمٌر إلى ذلك وأدى التجرٌبٌة، العلوم

 الكبلسٌكٌٌن المثالٌٌن نقد فكان. «أولى فلسفة» بوصفه أي المراتب، أسمى من فلسفٌاً 

 ناحٌة، من الوجود، علم عّدوا فقد: ثنابٌاً  نقداً  الوجود لعلم( وؼٌرهما وهٌؽل َكنت) األلمان

 جدٌد وجود علم قٌام فرصة أخرى ناحٌة من النقد هذا وأتاح معنى، أي من وخالٌاً  لؽواً 
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 بمنظومة أي ،(َكنت) المتعالٌة بالفلسفة عنه االستعاضة أو( المٌتافٌزٌقا هو) كماالً  أكثر

 المتعالٌة المثالٌة فً بمذهب أو التجربة، قبل ما توجد التً العقلٌة والمبادئ المفهومات

 حول الدٌالكتٌكً العلم أنها على األنطولوجٌة[ ر]هٌؽل به فهم الذي بالمنطق أو( شٌلنػ)

المحددة المجردة الماهٌات . 

 

 بوصفهما والعدم الوجود ثنابٌة محلها لتحل والوجود الماهٌة ثنابٌة ؼابت هٌؽل فمع

 الجدل خصوصٌات ومن. الصٌرورة هو جدٌد تركٌب عنهما ٌنجم ونقٌضها أطروحة

 هو واآلخر اآلخر هو فاألول. البداٌة فً حاضراً  كان ما على النهاٌة فً ٌعثر أنه الهٌؽلً

 تقً ألنها الخالد الوجود وحدها هً المطلقة الفكرة أن التؤكٌد على هٌؽل وأصر. األول

 موجود كل: »والعقل الوجود بٌن المحكم الربط إلى وانتهى. وجودها وتإسس نفسها

موجود معقول وكل معقول ».  

 

 مثالً أساس على «جدٌد وجود علم» إلقامة محاوالت جرت فقد المعاصرة الفلسفة فً أما

 فعل كرد نفسها، األشٌاء األنطولوجٌة موضوع ٌكون بحٌث العشرٌن القرن فً موضوعً

 الفكر أن فحواها التً النقدٌة المٌتافٌزٌقا مع وبالمقابلة الذاتٌة المثالٌة التٌارات انتشار إزاء

 الظواهرٌة المتعالٌة األنطولوجٌة) الوجود علم فً الجدٌدة النظرٌات وفً. بذاته حاصل

( هٌدؼر عند األساسٌة واألنطولوجٌة هارتمان،.ن عند النقدٌة واألنطولوجٌة هوسرل عند

 فوق حدس بمساعدة متصورة الوجود فً الكلٌة المفهومات من نسقاً  الوجود علم ٌَُعدّ 

 الكاثولٌك الفبلسفة من عدد «جدٌدة أنطولوجٌة» فكرة تلقؾ وقد. العقل وفوق الحواس

 الَكنتٌة الفلسفة مع أرسطو فلسفة من النابع التقلٌدي «الوجود علم» تركٌب ٌحاولون الذٌن

 تستخدم قلما التً الجدلٌة، المادٌة فلسفة ضد بهم خاص وجود علم واستخراج المتعالٌة

المعرفة نظرٌة مع ارتباط ففً استخدمته وإن األنطولوجٌة مصطلح . 
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البٌطار سوسن الدٌن، عبلء بكري  
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الوجود وحدة  

 

  

 

الوجود وحدة  pantheism or panentheism والعالم، هللا ٌوحد الوجود فً مذهب 

 متوحد شخصً، ال مبدأ هللا أن بمعنى. شًء كل هو هللا أن أو هللا، هو شًء كل أن وٌزعم

 مظاهر من مظهر العالم وأن العالم، عن مستقبلً  لٌس هللا وأن فٌها؛ وحال الطبٌعة، مع

 كما عنه ٌفٌض أو بالتجلً هللا عن ٌصدر ألنه ذاته، فً وجود له ولٌس اإللهٌة، الذات

الشمس عن النور ٌفٌض .  

 

 فترى: أحادٌاً  الوجود تفسر واحدة، مقولته وبقٌت عدٌدة، صوراً  الوجود وحدة مذهب اتخذ

 حٌث من متوحد كل وإما جوهره، فً واحد إما هو( واإلنسان والعالم هللا) كله الوجود أن

 واحد؛ وجوهر واحد مبدأ إلى كلها المتنوعة الوجود مظاهر فتردُّ  ووجوده، ومرجعه أصله

 مذهب تقلَّب وعلٌه. للوجود فلسفً تفسٌر كل تتقاسم ثبلثة أعمدة واإلنسان والعالم فاهلل

 الفكر إلى وصوالً  القدٌمة الهند كتابات من بدءاً  مختلفة بصٌاؼات نشؤته منذ الوجود وحدة

 ٌمكن للبشرٌة، الفلسفً التارٌخ فً متنوعة فكرٌة مدارس عنه وتولَّد اإلسبلمً، العربً

ثبلثة كبرى تٌارات فً حصرها :  

 

 شًء، كل فً ٌحل هللا أن فٌرى الموجود، العالم مجموعَ  هللا ٌجعل حلولً تٌار: األول

 ما: األولى: صورتٌن فً الحلولٌة الوحدة هذه وتظهر منه، جزء ألنه باهلل ٌتحد شًء وكل

 هللا، إلى شًء كل تردُّ  التً ،(البراهمٌة وحدة) الهند مذاهب فً تجلت روحٌة، ورابٌة

 سوى لٌست األخرى األشٌاء جمٌع وأن العالم، ونفس الكلٌة الحقٌقة هو براهمان أن وتعتقد

 وتمثلت والطبٌعة، هللا توحدُ  طبٌعٌة أو مادٌة: والثانٌة الحقٌقة؛ لهذه ومظاهر أعراض

 الطبٌعً بالوجود وقالت اإللهً الوجود ألؽت قدٌمة صورة: فلسفٌتٌن صورتٌن فً أٌضاً 

 والوحدة البوذٌة الوحدة فً كما إنسانً، نتاج نفسه األلوهٌة عالم أن وادعت فقط،
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 الحقٌقً، هو وحده فالعالم. الموجود للوجود المكِّون العنصر وحدة عن بحثها فً الٌونانٌة،

 إال هللا وما جمٌعها، الكابنات نشؤت عنها والتً بذاتها، الحٌة المادة إلى ٌُردُّ  شًء وكل

ر]دٌدرو مذهب فً حدٌثاً  ظهرت الصورة وهذه. العالم فً موجود هو ما كل مجموع ] 

Diderot ر]وهولباخ ] Holbach الوحدة وصورة[. هٌؽل. ر]الهٌؽلٌة والٌسارٌة 

 الوحدة وفً ،[اسبٌنوزا. ر]السبٌنوزٌة الوحدة فً تتمثل التً المثالٌة الفكرٌة الفلسفٌة

الحق الموجود وهو المطلق، الجوهر هو هللا حٌث الهٌؽلٌة، المثالٌة .   

 

 واحد هللا أن وترى ،[(ر] أفلوطٌن كوحـدة) صدورٌة أو فٌضٌة وجـود وحـدة تٌار: الثانً

 باهلل االتحاد إلى ٌصبو ـ شًء كل أي ـ العالم وهذا وجودي؛ بتراتب عنه ٌفٌض العالم وأن

واحداً  موجوداً  معه لٌشكل وجوهره، وجوده مصدر هو الذي .  

 

 وترى عقابدٌة، وجـود بوحـدة تقول فرقـة فـرق، ثبلث ٌمثله إسبلمً، صوفً تٌار: الثالث

 قابمة صور هً والموجودات واحـد، وجـود إال ثمة فما ٌتجزأ، ال واحـد الوجـود أن

 ،(م1240ـ1165/هـ638ـ 561[ )ر] عـربً ابن قالها الوحـدة وهذه. الواحـد بالوجـود

 والمدرسة ،(م1424ـ1365/هـ828ـ767) الجٌلً الكرٌم وعبد بعده، من ومدرسته

. هللا هو شًء وكل شًء، كل هو هللا أن وترى مطلقة، وجود بوحدة تقول وفرقة. الشاذلٌة

 بها نادى الوحدة وهذه. المطلق الموجود وهو واحد، موجود إال هناك ولٌس الحق، هو فاهلل

 وجود بوحدة تقول ثالثة وفرقة. ومدرسته( م1270ـ1216/هـ569ـ510) سبعٌن ابن

 السهروردي كوحدة نور، كله الوجود أن وترى نورانٌة،

م1191ـ1155/هـ587ـ550) ). 

 

 المقدسة الهند كتب انطوت فقد هندٌة، أصول إلى تارٌخٌاً  المذهب هذا جذور ترجع 

ر]«الڤٌدا» ] Veda  التً الوجود وحدة عقٌدة مإشرات على «رٌؽڤٌدا» أشعار والسٌما ،

ر]الهندوسٌة المناهج فً معالمها اكتملت ] Hinduism تعالٌم من المستمدة الستة 

 ٌتم حٌث. الخبلص البراهمان، األتمان،(: الڤٌدانتا خاصة) الثبلثة بؤركانه األوبانٌشاد

 وعلٌه الموجود، الوجود جوهرَ  أزلٌاً، أبدٌاً  جوهراً  لبراهمان اإلنسان بمعرفة الخبلص
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 عن تعبٌر وهو. براهمان فً شًء وكل شًء، كل فً فهو الموجودات، صور تجري

الموجود الكون وحدة . 

 

ر]طاوٌة فً الطبٌعٌة الوجود وحدة مبلمح وتظهر ] Taoism الربٌس كتابهم فً الصٌن 

 من تتولد الظاهرة الوجودٌة الحقابق جمٌع أن ٌإكد الذي «والفضٌلة العقل طرٌق»

الٌانػ واتحادهما الكون فً أساسٌٌن عنصرٌن تعارض  yang والٌنػ ying  واللذٌن ،

تزو الو طاوٌة أما.عظٌمة كونٌة وحدة ٌشكبلن  Lao Tzu مسارها وجود وحدة فؤكدت 

فالطاو. الطبٌعة نشاط  Tao هو ما كل وجماع العالم، فً األشٌاء جمٌع ومبدأ المطلق، هو 

تزو تشوانػ» طاوٌة ونادت. الطبٌعة نظام وٌتجلى القوانٌن، جمٌع تتوحد وفٌه موجود، » 

Tchuang Tzu كل تصهر التً العالمٌة الوحدة الطاو بوصؾ الحٌوٌة، الكون بوحدة 

  .المتناقضات

 

ر] زن بوذٌة وترى ] Zen Buddhism ًفً تكمن بوذا طبٌعة أن والصٌن الٌابان ف 

 جمٌع على ٌسمو الذي الحقٌقً، جوهره مع المطلق االتحاد بسبب البشرٌة الكابنات جمٌع

ووحدتها الحٌاة مجرى فً واحد والطبٌعة فاإلنسان. المادة فوارق . 

  

 الدٌنً، منشؤه الوجود وحدة مذهب فارق فقد الٌونانً الفلسفً الفكر صعٌد على أما

 والمعقول اإلنسانٌة، الفلسفة عالم لٌدخل األقصى؛ الشرق فً الشعبً اإلٌمانً والمعقول

 أصل إلى الوجود الطبٌعة فبلسفة فردّ . األشٌاء وجوهر الكون أصل فً البحث فً العقلً

ر]طالٌس حدده للكون؛ أولً ومبدأ واحد ] Thales ،الظواهر جمٌع أرجع وإلٌه بالماء 

أنكسٌمندر وسماه. الكونٌة  Anaximander ًالبلمتناه Apeiron  الحاوي المبدأ وعده 

ن ومنه شًء لكل ر]أنكسٌمانس ودعاه. شًء كل تكوَّ ] Anaximenes ،ورأى الهواء 

 نشؤت ومنه اإلنسان، فٌه بما الكون تماسك ٌحفظ الذي األشٌاء لكل األوحد الجوهر فٌه

ر]هٌراقلٌطس عنه وعبر. اآللهة حتى كلها األشٌاء ] Heraclitus فؤرجع اإللهٌة، بالنار 

 فقد إله، ٌخلقه لم قدٌم فالعالم» اإللهٌة، للنار مستمرة دابمة تحوالت إلى كلها الموجودات

تخمد ال حٌة ناراً  األبد إلى وسٌبقى األزل منذ كان ».  
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ر]زٌنوفان من كل وذهب ] Xenophanes ر]وبارِمنٌدس ] Parmenides هللا أن إلى 

نان العالم عقل هو  الوجود وهذا واحد، شًء والكون العقل أن بمعنى. ساكنة وحدة وٌكوِّ

. ٌنقسم وال ٌتبدل ال متجانس وجود وهو ٌتحرك، وال ٌتحلل ال سرمدٌاً  سكوناً  ساكن الواحد

الواحد اإلله هو الكون وهذا .   

 

ر]الرواقٌة فبلسفة وأقام ] Stoicism األكتٌومً زٌنون خاصة  Zeno 

 العالم أن فؤكدوا الجسمً، للجوهر موحدة قوة وجود على الكون وحدة( م.ق263ـ335)ت

 قوة فٌه تسري مادٌاً  بوصفه ٌظهر الذي والكون وحكٌم، عاقل كابن بكلٌته والعالم هللا، هو

. الجسم هو والعالم النفس، هو هللا مادٌة، وحدة ٌشكبلن والعالم فاهلل النفس، بمنزلة موحدة

الكون أجزاء من جزء كل فً حاضر وهللا . 

 

ر]أفلوطٌن وحدة وصهرت ] Plotinus الهندي الشرقً والفكر الٌونانً الفكر الوجودٌة 

ر]الفٌض نظرٌة فً ] emanation بؤعلى اإلنسانٌة النفس بٌن الوجودٌة العبلقة بإظهار 

 الواحد) الثبلثة األقانٌم بٌن بتراتبٌة والقول الواحد، إلى الكثرة بردّ  الواحد، وبٌن مراتبها

 المطلق الجوهر الواحدُ  فٌها ٌمثل حقٌقٌة وجودٌة وحدة تشكل( الكلٌة والنفس الكلً والعقل

الحقٌقة الوحدة لهذه ظبلً  العالمُ  وٌمثل موجود، لكل .  

 

 فوجد الؽربٌة، العقول إلى تسربت مثالٌة فلسفٌة وجود وحدة ترسخت الحدٌثة الفلسفة ومع

ر]اسبٌنوزا ] Spinoza أما. بذاته الموجود والوحٌد المطلق، السرمدي الجوهر هو هللا أن 

 أو واحد شًء الكون أو والطبٌعة هللا إن. له أعراض فهً األخرى الموجودات سابر

 رد حٌن فً المطبوعة، الطبٌعة هو والكون الطابعة، الطبٌعة هو فاهلل واحد، لشًء وجهان

ر] هٌؽل ] Hegel الحقٌقً، الوجود بوصفه المطلق، الروح أو الفكرة إلى بؤسره العالم 

 هو هللا أن تقرر المثالٌة الوجود فوحدة. المطلق أحوال من حاالن فهما والطبٌعة الفكر أما

الجزبٌة األرواح فً الكامن الكلً الروح . 
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 وأخذت. صوفٌة وجود وحدة مذهب مقدمات ظهرت ومشرقه مؽربه: اإلسبلمً العالم وفً

ًً  المقدمات هذه ًً ًً ًً ً  فتجلّت المشرق؛ فً عنها المؽرب فً مختلفاً  ووجهاً  ومساراً  منطلقا

 دابرة فً الوجود وحدة بدأت حٌن على باطنٌة، إشراقٌة، فلسفة صور فً المؽرب صوفٌة

 دور لهذا وكان توحٌداً، والفناء عشقاً  الفناء: بحالٌه الصوفً الفناء مع المشرق صوفٌة

الواحد الوجود مذهب مإسس ،[ر]عربً بن الدٌن محًٌ ثقافة تكوٌن فً فعال . 

 

 ذو طور ثم ،(م801ـ713/هـ185ـ95) العدوٌة رابعة مع اإللهً الحب بداٌات فظهرت

 األحوال، جمٌع فتجاوز الحب، مفهوم( هـ245 توفً) المصري ثوبان الفٌض أبو النون

 عبد عمق ثم. الحق إلى الحق دواعً متجاوزاً  بعد، فٌما[ ر]الحبلج فعل كما فقط، هللا طالباً 

 هللا بقول منه إٌماناً  التوحٌد، فً الصوفً الفناء مفهوم[ ر]البسطامً محمد بن الرحمن

 مع اإللهً العشق وانسجم(. 111 التوبة] )أَنفَُسُهمْ  الْمإِمنٌِنَ  ِمنَ  اْشَتَرى هللاَ  إنَّ [ تعالى

 والمحبوب، المحب فٌه توحد وجدانً نثر مع الصوفً التوحٌد واتسق الشعري، التعبٌر

 ،[ر]الرومً الدٌن وجبلل[ ر]العطار الدٌن وفرٌد[ ر]الفارض وابن الحبلج عند فظهر

 فً شعري تعبٌر أقوى وظهر. عربً بابن المتؤثرٌن الفرس الشعراء من وؼٌرهم

 الوجدان تحرٌك فً أشعاره فؤسهمت(. هـ309 قتل) الحبلج دٌوان فً اإلسبلمً التصوؾ

 ساحقاً  اإللهً الوجود لٌتجلى اإلنسان تلؽً رإٌة للوجود، وحدوٌة رإٌة باتجاه الصوفً،

ٌّات، كل اإلنسان فً هللا بحلول فقال الهو :  

 

أنا أهوى ومن أهوى، من أنا       

 

بدنا حللنا روحان نحن                    

 

أبصرته أبصرتنً فإذا              
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أبصرتنا أبصرته وإذا                    

 

ر والصوفً، والكبلمً الفلسفً المٌدان فً السابقة األفكار كل وتكاتفت   المناخ لُتحضِّ

 وجود وحدة ثبلث، أهمها للوجود، المتعددة األشكال تجمع نظرٌات لوالدة المبلبم الفكري

 ابن: عقابدٌة وجود وحدة ؛[ر]سبعٌن ابن: مطلقة وجود وحدة ؛[ر]السهروردي: نورانٌة

 .عربً

 

 كله العالم وإن الوجود، أصل هو النور إن: »قوله فً السهروردي وجود وحدة تظهر

 ٌتنزل نور فالوجود. «وحركٌة تدفق فً باستمرار ٌتجدد إشراق، فعل هو, نورانً إشراق

 هذا انتشر وقد. المادي العالم أي الظلمة، مرتبة باتجاه هللا، أي األنوار، نور مرتبة من

 مإلفات على الشروحات وتوالت الفارسً، الشرق فً سرٌعاً  اإلشراقً التراث

[ ر]الطوسً الدٌن نصٌر ثم الشٌرازي، الدٌن قطب فبرز السهروردي،

 والحكمة، الفلسفة دراسة أصفهان مدرسة أحٌت ثم ،(م1274ـ1201/هـ673ـ598)

 بعد فٌما وترأسها سهروردي، طابع ذات سٌناوٌة مدرسة( هـ1040) مٌرداماد فؤسس

 ابن تعالٌم مع السهروردي عقابد دمج الذي ،(هـ1050 توفً) الشٌرازي صدر مبل تلمٌذه

. «الببلؼة نهج» فً الواردة اإللهٌة العناصر وخاصة الشٌعٌة التعالٌم من قالب فً عربً

طوٌلة قروناً  الهندٌة القارة وشبه إٌران فً تدرس اإلشراقٌة العقابد استمرت وقد . 

 

 أو الخالصة، الوحدة أو المطلقة، بالوحدة الوجود تفسٌر فً مذهبه سبعٌن ابن ودعا

 الجوهر وهو الوجود هو هللا أن فرأى. واألسماء واإلضافات النسب كل تنكر التً اإلحاطة

 الواحد؛ الوجود لهذا أعراض هً المختلفة الوجودٌة المراتب كل أن حٌن فً الثابت،

 ابن مقولة تحظ ولم. كلها األشٌاء حقٌقة هو فقط وهللا وهمٌة، هالكة باطلة زابلة فهً وعلٌه

 صورة مع لتنافٌها اإلسبلمً العالم بقبول «موجود كل هو هللا: »المطلقة الوحدة فً سبعٌن

 عبر بحذر انتقلت بل المفكرٌن عقول كتاباته تحرك فلم اإلسبلم، فً المنزه المتعالً هللا

فقط األفراد . 
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 ومسلكاً، اعتقاداً : ترقٌها ودرجات ألوانها بكل اإلسبلمٌة الروح عربً ابن فً وتمثلت

 الذات عٌن هو الوجود أن ورأى والشمول، باإلحاطة الوجود وحدة لمذهب طرحه فتحلى

 شهود هو واحد صوفً فعل فً المقولتٌن فجمع مشهودة، موجودة الكثرة وأن اإللهٌة،

 خاصة فالعدم العدم؛ فً ثابتة جمٌعها والكابنات الوجود، هو وحده فاهلل. الوجود وحدة

 كالشمس بالخلق الحق عبلقة عربً ابن وشبه. الخالق خاصة والوجود المخلوقات،

 الشمس مع الشمس لنور فلٌس القدرة، شمس أنوار من نور كلها فالموجودات: »ونورها

ٌّة، رتبة  التً األشٌاء بتعدد ظبلله تتعدد ـ واحد الوجود أي فالنورـ ،«الشمعٌة رتبة بل المع

 جوهرها فً واحدة الوجودٌة والحقٌقة. «واحدة لحقٌقة وجهان والخلق فالحق. »إلٌها امتد

 إذا واإلضافات، والنسب باالعتبارات إال فٌها تعدد ال وأسمابها بصفاتها متكثرة وذاتها،

الخلق فهً صفاتها حٌث من إلٌها نظر وإذا الحق، فهً ذاتها حٌث من إلٌها نظر . 

 

 عطاء ابن ومع ،[ر]الشاذلً الحسن أبً أثر مع العربً المؽرب فً عربً ابن أثر وتداخل

 ،«األحدٌة بشهود» عنه المعبر الصوفً الذوق على مذهبه أقام الذي[ ر]السكندري هللا

 من سواه وما, الوجود مراتب جمٌع باعتبار الحقٌقً الوجود هو تعالى هللا أن ومإداه

 حقٌقٌاً  لٌس المحسوس الظاهري وجوده وإنما الحقٌقً، الوجود رتبة له ٌثبت ال األكوان

 وشؽل له، نظٌر ال بحضور فحظً األذهان، كل إلى عربً ابن مذهب وتسلل. متوهماً  بل

 وابن[ ر]تٌمٌة ابن) معارض بٌن ما المفكرٌن وقسم الفارسً، والمشرق العربً المؽرب

 من تٌمٌة ابن هجوم ٌمنع ولم[(. ر]الرازي الدٌن وفخر السهروردي) ومإٌد[( ر]خلدون

 مذهب تماسك على حافظ الذي ،[ر]الجٌلً الكرٌم عبد أمثال عربً البن أنصار ظهور

ًً  تماسكاً  عربً ابن أقرها التً بالصٌؽة الوجود وحدة ً بها منهجٌا  الفلسفٌة الكتابات من قرَّ

 ؼربٌة، آفاق إلى تخطاه بل اإلسبلمً، العالم على حصراً  أثره ٌبق لم أنه كما. الصرفة

ر]دانتً الشهٌر بالشاعر وأثر ] Dante Alighieri مإلفه فً( 1321ـ1265)ت 

اإللهٌة الكومٌدٌا» ». 
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 فً باقٌاً  مستمراً  حٌاً  ظل الوجود، وحدة لمذهب العلماء من الكثٌر تصدي من الرؼم وعلى

 الفلسفً الوعً تكوٌن فً أهمٌة فؤحرز واألدبً، والصوفً والفلسفً اإلشراقً الوسط

اإلنسانً والمصٌر واإلنسان هلل رإٌته فً وخاصة المعاصر .  

 

دٌركً هٌفرو  
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المنطقية الوضعية  

 

  

 

المنطقٌة الوضعٌة  logical positivism الوضعٌة من منبثق العلمٌة الفلسفة فً اتجاه 

 للمعرفة المنطقً والبناء للدقة تحقٌقاً  التجربة على أساساً  ٌعول العشرٌن، القرن فً ظهر

 العلوم فروع بٌن الفروق ٌزٌل كً «العلم وحدة» نسق داخل المعرفة تنظٌم بهدؾ العلمٌة

. للعلم المنطقً التحلٌل بوساطة إال أصٌلة علمٌة فلسفة قٌام ٌمكن ال أنه بدعوى المختلفة

 المنطقٌة والتجرٌبٌة العلمٌة التجرٌبٌة: منها عدٌدة أسماء الفلسفة هذه على أطلق وقد

 أخرى وضعٌات منها تولد وقد. التحلٌلٌة والفلسفة المتسقة، والتجرٌبٌة العلم وحدة وحركة

 فلسفات عدة بها وتؤثرت الوضعٌة، والسٌاسة األخبلق علم فً المنطقٌة الوضعٌة مثل

الذرابعٌة[ »ر]البراؼماتٌة مثل معاصرة ». 

 

بلومبرغ أطلقه اسم المنطقٌة والوضعٌة  Blumberg وفاٌؽل Feigl على 1931 عام 

ر]ڤٌٌنة جماعة بها تمٌزت التً الفلسفٌة األفكار مجموعة ] Vienna Circle  بزعامة ،

ر] شلٌك مورٌس مإسسها ] Schlick الرٌاضٌٌن العلماء من جمع مع ،1924 عام 

 وأحرزت ڤٌٌنا، فً بدأت الوضعٌة أن مع. االتجاه هذا تبنوا الذٌن والفبلسفة والفٌزٌابٌٌن

 إلى أعضابها ومؽادرة 1936 عام شلٌك بمقتل وانتهت بها، تستمر لم فإنها سرٌعاً؛ تقدماً 

 لم الوضعٌة تؤثٌر ولكن. لهم النازٌة محاربة بسبب األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات برٌطانٌا

 المتحدة؛ الوالٌات فً المنطقٌة الوضعٌة معقل أصبح إذ ڤٌٌنة، جماعة على بالقضاء ٌنته

 هناك وُعرفت ڤٌٌنة، جماعة بزمن قورنت ما إذا كبٌر حد إلى معدلة صورة فً لتوجد

 إنكلترا؛ فً كبرى فاعلٌة اكتسبت التحلٌلٌة الفلسفة صٌؽة وضمن المنطقٌة، بالتجرٌبٌة

 على لواءها وحمل باإلنكلٌزٌة، الناطقة البلدان فً المنطقٌة الوضعٌة ؼرس أعٌد وهكذا

ر] آٌر ألفرٌد إنكلترا فً واسع نطاق ] Ayer والمنطق والصدق اللؽة» بكتابه» 

 عدتها التً البرٌطانٌة للتجرٌبٌة القدٌم بالتراث أخرى مّرة الوضعٌة فارتبطت(. 1936)
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 بتقدٌر[ ر]وهٌوم[ ر]ولوك[ ر]بٌكون أمثال فبلسفتها فحظً الحدٌثة، العلمٌة الفلسفة رابدة

  .أنصارها

 

ر]كونت أوؼست الفرنسً الفٌلسوؾ من األول تراثها المنطقٌة الوضعٌة استمدت ] 

Auguste Comte ر]مل ومن ، ] Mill ر]وسبنسر ] Spencer ًال أنها بٌد. إنكلترا ف 

المحدثة للوضعٌة به تدٌن الذي بالقدر لهم تدٌن  neo-positivism ًوضعها الت 

ر]ماخ إرنست النمساوي الفٌلسوؾ ] Ernst Mach ر]بوانكارٌه وهنري ] Henri 

Poincaré ر]وآٌنشتاٌن ] Einstein. منطق هو التارٌخٌة الناحٌة من منطقها وكان 

ر]فرٌؽه ] Frege ر]ورسل ] Russell. األفكار نشوء فً والمباشر القوي التؤثٌر لكن 

ر]ڤتؽنشتاٌن كتاب من جاء وتبلورها المنطقٌة للوضعٌة األساسٌة ] Wittgenstein 

« فلسفٌة منطقٌة رسالة » Tractatus Logical Philosophic لم الذي ،(1922)ت 

 كتاب وأٌضاً  مناقشاتها، من رلكثٌ ظهٌراً  كان لكنه ڤٌٌنة، جماعة فً عضواً  ٌكن

ر]كارناب ] Carnap « للعالم المنطقً البناء » The Logical Construction of 

the World  المنطقٌة الوضعٌة لتٌار الفكري البٌان بمنزلة كان الذي ،(1928) عام . 

 

هان وهانس كارناب وأبرزهم ،«ڤٌٌنة حلقة» وفبلسفة ڤتؽنشتاٌن أعبلمها أهم ومن  

Hans Han ر]نوٌرات وأوتو ] Otto Neurath فرانك وفٌلٌب  Philip Frank 

َڤاٌزَمن وفرٌدرٌش وماخ  Freidrich Waismann كاوفمن وِفلٌكس  Felix 

Kaufmann ر] ؼودل وكورت ] Kurt Godel مٌنؽر وكارل  Karl Menger 

كرافت وفٌكتور  Victor Kraft  من كثٌر إلٌها وانشدّ  عالمٌة، حركة دعوتها ذاعت وقد ،

ر]راٌشنباخ هانس: أهمهم وكان وأمرٌكا، وبرٌطانٌا أوربا فً الفبلسفة ] Hans 

Reichenbach مٌِزس فون ورٌشارد  Richard von Mises ؼرلِّنػ وكورت  

Kurt Grelling ِهمبل وكارل  Carl Hempel تارمسكً وألفِرد  Alfred 

Tarmeski راٌل وؼٌلبرت  Gilbert Ryle ناؼل وإرنست آٌر وألفِرد  Ernst 

Nagel مورٌس وتشارلز  Charles Morris على وكارناب نوٌرات مع عمل الذي 

الموحد للعلم الدولٌة الموسوعة» إصدار » International Encyclopedia of 

Unified Science شٌكاؼو فً ، .  
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 وتوحٌد العلم لؽة وتوحٌد العلمٌة النظرٌة تحلٌل هً الوضعٌة علٌها تقوم التً واألسس

 والبلهوت المٌتافٌزٌقا قضاٌا جمٌع ونبذ جمٌعها، تشملها علمٌة فلسفة فً كلها العلوم

 بالتجربة اللؽة ربط على مهمتها بقصر الفلسفة نطاق وتضٌٌق فارؼة لفظٌة ثرثرة بوصفها

 المنطقً، التحلٌل أسلوب باستخدام منطقٌة صٌاؼة الخارجً الواقع وصٌاؼة علمٌاً  ربطاً 

 باألخذ التجرٌبٌة للمبلحظة تؤكٌدها وٌقترن. المعانً بٌن والعبلقات اللؽة تحلٌل إلى إضافة

التحقق قابلٌة مبدأ» فً ٌتمثل للمعنى بمعٌار » principle of verification فمعنى 

 مبدأ طورت المعنى مشكلة على المنطقٌة الوضعٌة وبتركٌز. تحققها طرٌقة هو القضٌة

justification التسوٌػ ًً  كان إذا معنى ذا ٌصٌر ما شٌباً  أن ٌعنً وهذا ، ً  بمنهج مسّوؼا

 .علمً

 

 الوضعٌة اتخذته الذي التحلٌل عبر العلم من الفلسفة تقرٌب هو ذلك من الوضعٌة وهدؾ

 باتجاهها العادٌة الحٌاة للؽة اللؽوي التحلٌل: أوالً  هما مختلفان شكبلن وله منهجاً، المنطقٌة

 والذي ،«فلسفٌة منطقٌة رسالة» المبكر وڤتؽنشتاٌن كارناب تؤثٌر تحت وقع الذي األول

وٌزَدم: كمبرٌدج مدرسة ومثله منطقٌة، ؼٌر المستعملة اللؽة أن من ناتجة العلة أن ٌرى  

Wisdom وبول Boole  المتؤخرة ڤتؽنشتاٌن مإلفات ٌعتمد الذي الثانً واتجاهها ؛

 فً الكلمات استعمال من متؤتٌة اللؽة فً العلة أن فٌرى له، أساساً ( فلسفٌة مباحث خاصة)

أوستن رأسهم وعلى التحلٌلٌة، أوكسفورد مدرسة االتجاه هذا تبنى وقد موضعها، ؼٌر  

Austin تشومسكً أمرٌكا وفً ،  N.Chomsky وكاتس J.Katz.  ًاللؽة تحلٌل: وثانٌا 

صناعٌة لؽة لبناء العلمٌة  artificial language العلم للؽة عام أنموذج بمثابة تكون .  

 

 إلى استناداً  العقلً ومنهجها وخصابصها المٌتافٌزٌقا المنطقٌة الوضعٌة رفضت لقد

 ،«فلسفٌة منطقٌة رسالة» ڤٌتؽنشتاٌن كتاب بتؤثٌر شلٌك صاؼه الذي التحقق مبدأ معٌارها

 اختلفوا الوضعٌة أنصار أن بٌد تجرٌبٌاً، تطبٌقها بإمكانٌة إال معنى للقضٌة ٌكون ال حٌث

 الخبرة إلى بالرجوع ٌكون االختبار أن ٌرى من فمنهم المبدأ، هذا تطبٌق بشؤن بٌنهم ما فً

 ٌكون العلم قضاٌا اختبار أن ٌرى من ومنهم الواقع، على انطباقها ومدى( شلٌك) المباشرة

 قضاٌا فً نوٌرات ٌرى كما الصدق، فً االتساق نظرٌة حسب أخرى قضاٌا مع باتساقها
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البروتوكول» » protocol proposition  لٌس ما كل العلم قضاٌا من استبعدوا وبهذا ،

قسمٌن إلى القضاٌا أنواع وقسموا الواقع، مع مطابقة له : 

 

قبلٌة تحلٌلٌة قضاٌا ـ   a priori حاصل تحصٌل تعدّ  التً الرٌاضٌة العلوم كقضاٌا  

tautology  ومعٌار ،(والرٌاضٌات المنطق) الصورٌة العلوم بقضاٌا النوع هذا وٌتمثل ،

التناقض عدم قانون أو نفسه مع الفكر اتساق فٌها الصدق . 

 

بعدٌة تركٌبٌة قضاٌا ـ  a posteriori الطبٌعٌة بالعلوم ٌتمثل القضاٌا من النوع وهذا 

 العالم أو الواقع مع اتساقها فٌها الصدق ومعٌار بالتجربة، تكتسب بعدٌة وهً والتجرٌبٌة،

 فإن ثم ومن معنى، لها لٌس بالتجربة منها التثبت ٌمكن ال قضٌة أو عبارة فؤيّ  الخارجً،

 أصبح وبهذا. معنى لها لٌس ألنه علمٌة لٌست القضاٌا من النوعٌن هذٌن خارج قضٌة أيّ 

المعنى نظرٌة من جزءاً  التحقق معٌار  theory of meaning  معنى للجملة فٌكون ،

 ترتب وقد. تجرٌبٌاً  التحقق ممكنة قضٌة أو تحلٌلٌة قضٌة عن تعّبر كانت إذا فقط حرفً

 فهً النوعٌن، هذٌن خارج ألنها الماورابٌة المٌتافٌزٌقا لقضاٌا الوضعٌة رفض ذلك على

 تندرج ال فهً األخبلق، قضاٌا مع الحال هً كذلك. المعنى من لخلوها التحقق مستحٌلة

 إنشابٌة، وعباراتها معٌارٌة، قضاٌا هً بل قضاٌا، أشباه إنها النوعٌن، من أيّ  ضمن

: كارناب قول حد على ألنها الكذب أو بالصدق علٌها الحكم ٌمكن ال المعنى، من فارؼة

 علم بوجود الوضعٌة تقر ذلك مع ،«نفٌها أو إثباتها ٌمكن وال شًء، أي تقول ال»

 النفس علمً إلى التجرٌبٌة، العلوم إلى وٌنتمً اإلنسانٌة، األفعال فً ٌبحث لؤلخبلق

 الفلسفة دابرة عن النفس علم إقصاء إلى الوضعٌة تسعى وعلٌه الفلسفة، ال واالجتماع

التجرٌبٌة العلوم باقً إلى وضمه . 

 

 التحقق بٌن آٌر فّرق فقد التحقق؛ مبدأ بسبب عدٌدة النتقادات المنطقــٌة الوضعٌة تعرضت

 المباشرة الخبرة على فؤنكر الضعٌؾ، التحقق لمبدأ وانتصر الضعٌؾ، التحقق وبٌن القوي

 إذا معنى للعبارة أن بمعنى الصدق؛ احتمالٌة وجعلها النتابج، على المطلق الٌقٌن طابع

ر] بوبر كارل إلٌه ذهب كما تماماً . احتمالٌاً  صدقاً  التجربة لها حققت ]Karl Popper  
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 ٌمكن ما فكل التجرٌبٌة، الخبرة فً للقضٌة التام الٌقٌن تحقٌق بتعذر( 1994ـ1902)ت

التكذٌب قابلٌة مبدأ بوبر وضع ولهذا الصدق، من فؤكثر أكثر التقرب هو الخبرة تإدٌه أن  

falsification محتواها ٌكون التً فالفرضٌة التجرٌبً، المحتوى بزٌادة مرتبط 

 مبدأ أن ذلك ٌعنً أن دون بسهولة تكذٌبها وٌمكن بسٌطة، فرضٌة هً أكثر التجرٌبً

 تثبت ال المإٌدة الوقابع مبلٌٌن ألن التحقق؛ لمعٌار نفً أو انعكاس هو التكذٌب قابلٌة

 تكذبها، أن للنظرٌة معارضة واحدة لواقعة ٌمكن حٌن فً مطلقاً  صدقاً  النظرٌة صدق

 القابلة ؼٌر فالعبارة. والتحقق للتكذٌب القابلٌة بٌن المنطقً بالتماثل بوبر ٌسمٌه ما وهذا

 فرضٌة أو عبارة أيّ  من الصدق إلى أقرب معنى لها لكن علمٌة، ؼٌر هً للتكذٌب

 ما وهذا معنى، لها ولٌس علمٌة، ؼٌر التحقق معٌار فً نفسها العبارة أن حٌن فً أخرى،

باالستقراء ارتباطه بسبب التام التحقق مبدأ لرفض همبل كارل دعا .  

 

 بالمبلحظة تكتسب معرفة كل لٌست أنه بدعوى التحقق معٌار نوٌرات انتقد كذلك

[ ر]الحتمٌة على ٌعتمد الوضعٌٌن عند الطبٌعٌة العلوم منهج هو الذي فاالستقراء والتجربة،

 التجربة، إلى بصلة تمت ال الرٌاضٌات أن كما بالتجربة، تكتسب ال أنها مع[ ر]والسببٌة

 من الوضعٌة به وقعت صرٌح خطؤ وهذا التجربة، على خطواتها من خطوة أيّ  تعتمد وال

 كافٌة ؼٌر المٌتافٌزٌقا على الوضعٌة شنتها التً الحملة فإن ولهذا. تدري وال تدري حٌث

 استبعدت لقد. مقنعة بطرٌقة للمٌتافٌزٌقا رفضها إلى تتوصل لم ألنها الفلسفٌة الناحٌة من

 وفق فتحولت فحسب، الفلسفة ولٌس والتؤرٌخ، الشعر اإلنسانٌة، المعارؾ جمٌع الوضعٌة

للعلم المفهومً التكّون لكٌفٌة منطقً تحلٌل عملٌة إلى الوضعً المنطق منظور .  

 

 زكً بها وتؤثر المعاصر، الفلسفً العربً الفكر فً مإٌدة أصداء المنطقٌة للوضعٌة ظهر

 المنطق» كتبه معظم فً مبادبها التزامه صراحة وأعلن قضاٌاها، وناصر محمود، نجٌب

 االتجاهات أقرب» أن وجد ألنه ؛(1958) «علمٌة فلسفة نحو»و( 1953) «الوضعً

المنطقٌة الوضعٌة اتجاه هو الراهنة الحضارة من العقل وجانب العلم جانب إلى الفلسفٌة ». 

 

بٌطار سوسن  
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