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  .اإلرهاصات الفلسفية يف الفكر الشرقي القدمي: احملور األول

    .أسبقية الفكر الشرقي القدمي: أوال

هناك حماوالت كثرية حبثت يف جدوى الفكر الشرقي القدمي وأسبقيته الفلسفية والعلمية 

على الرؤى اليو�نية للفلسفة، وأن اجلهود املبذولة كانت وال تزال تثبت قيمة ما قدمته احلضارات 

  . القدمية كالفرعونية، الصينية، البابلية، اهلندية وغريها

ا قدمته حضارات الشرق القدمي هي يف احلقيقة وحيث يعترب أغلب الباحثني أن م  

وخلصوا إىل النتيجة اليت "امتدادات فكرية �بعة لبضعها، وليست قطيعة فكرية متمايزة، 

�ن الفكر اليو�ين ال ميثل قطيعة فكرية مع  �الدعاءاستهدفوها قبل الشروع يف البحث وابتهجوا 

ة نوعية يف املسائل واملناهج واالجتاهات والنتائج الفكر السائد يف احلضارات القدمية وال هو طفر 

  .1"وإمنا هو امتداد طبيعي ملا سبقه من أفكار

واحلال أن التعريج على هذا املقتطف هو يف النهاية ختليص الفلسفة الشرقية القدمية من   

�رخيي اهليمنة اليو�نية ومعاجلتها يف سياقها الفكري املستخلص من قراء�ا على مستوى �رخيي و

هلا، حيث شكلت التصورات الغربية املركزية هيمنة يو�نية خاصة على �ريخ الفلسفة، لذا وجب 

دائما التعريج عن ما قبل الفلسفة اليو�نية ومناقشة الفكر الشرقي القدمي على أساس أ�ا امتداد 

  .هلا يف كثري من اجلوانب واملوضوعات

                                                             
  .35، ص �2011ريخ الفلسفة من قبل سقراط إىل ما بعد احلداثة، د ط، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة، : إبراهيم الزيين 1
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إىل إثبات العوامل احلضارية للفكر الشرقي القدمي ولقد سعى املؤرخ الكبري، وول ديورانت   

، وهو حيدد "قصة احلضارة"عرب اعتماد العوامل األساسية لنشأة احلضارة يف عمله املوسوم بـ 

الدين والتنظيم السياسي واالجتماعي واألخالق والعلم والفلسفة "مثانية عوامل أساسية هي 

مصر والصني واهلند و�بل وآشور قد كان هلا  واألدب والفن ويؤكد أن احلضارات القدمية يف

  .1"نصيب وافر من كل هذه العناصر

ومبا أن اإلنسان خيتلف كّما ونوعا عن بقية الكائنات، فقد كان مستوى مناقشته للكون   

والوجود �رزا من اللحظات األوىل لظهوره، فلم يكتف برؤية األشياء بل حاول دائما فهم هذا 

ات خمتلفة عنه، من خالل التصورات اليت قدمها اإلنسان القدمي، وهذا من الوجود وتقدمي تفسري 

جهة حييي فرضية االمتداد الفكري ما قبل اليو�ن، على سبيل أن جزء من مفكري الغرب ينفي 

أساسا وجود فكر شرقي قدمي قائم حبد ذاته قبل املراحل اليو�نية للتفكري الفلسفي وسنحاول يف 

  .هيت النظر املتعلقة بنشوء فكر شرقي قدمي من عدمههذا املخاض عرض وج

   

                                                             
  .36املرجع نفسه، ص  1
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 .الفكر الشرقي القدمي بني الدحض والتأييد: �نيا

  :املنكرون -أ

جيمع الباحثون يف �ريخ الفكر اإلنساين على أن كل ما تركه البشر من إبداع فّين يعترب   

بطريقة ما هو منجز خيدم ما سبقه وما سيلحقه، فاإلنسان له ميزة العقل والقوة على اإلدراك من 

خالل مالحظته العاقلة لظواهر الكون وتصوراته، الشيء الذي بعثه على البحث عن أصال 

العلة، والعالقة، وهنا نقصد �إلنسان أنه ميارس فعل التفكري أي أنه يؤثر ويتأثر �لبيئة النشأة و 

أمامه ويتعداها إىل  واحملسوسةاليت يعيش فيها ويدرس متغريا�ا الطبيعية وظواهرها امللموسة 

فيتفلسف هنا يعين البحث يف ماهية األشياء وأصوهلا وعالقتها "التفكري فيما وراء الطبيعة 

�إلنسان، وعالقة اإلنسان �ا وهذا فعل ميارسه كل إنسان راجح العقل، يدرك أن له يف حياته 

1"وعالقاته و�ثرياته، بعدا أخالقيا واجتماعيا وإنسانيا
  

واحلال أنه ال ميكننا فهم نشأة الفلسفة القدمية مبعزل عن املنجزات اإلنسانية العقائدية 

ب مليا تتبع حركة الفكر القدمي ملختلف ا�تمعات اليت كانت واحلضارية، العلمية والفنّية، وجي

سائدة، فالفلسفة مرتبطة دائما �حلضارة ومميزا�ا وخصائصا وهي القوة الدافعة هلا، إذ أن لكل 

حضارة فلسفة نشأت عليها وتكونت فيها مالمح الفكر االجتماعي واالنساين اخلاص بكل 

 .حضارة

                                                             
  15، ص 2003، دار الىفاق العربية، القاهرة، 1الفكر الشرقي القدمي وبدا�ت التأمل الفلسفي، ط: مجال املرزوقي 1
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حلضارية والتارخيية لإلنسانية القدمية كانت دائما حمل جدل فكري ونشأة الفلسفة لالعتبارات ا

الفالسفة من جهة وحبث �رخيي �صيلي من حيث منهج الكتابة وميزة الفلسفة ما جعل 

ينقسمون لفريقني بني من يرى أولوية احلضارات القدمية يف  يف التاريخ من جهة أخرى، الباحثني

من يقول �ملعجزة اليو�نية على اعتبار أ�ا أول ظهور �سيس ونشأة الفكر الفلسفي، وبني 

  .لفلسفة العقل والقوانني العلمية والنظرية

يعترب أقدم رأي حول نشوء الفلسفة وأصلها هو موقف أرسطو الذي أدىل به يف كتابه   

، حيث يرفع من قدر العرق اليو�ين ويصفه �لصفات الكلّية كالذكاء "السياسة"املوسوم بـ 

فاليو�ن حسب  1.جاعة وعلى هذا النحو فهو يتجاوز بقية الشعوب األخرى على حد رأيهوالش

  .أرسطو هم أول من انتقل إىل مناقشة مبادئ الوجود وكل ما تعلق �ا من العلل املادية

من خالل اعتبار أن  "العقل يف التاريخ"وقد أيد هيغل هذا الرأي يف عمله املوسم بـ   

التأريخ األصلي للفلسفة يبدأ من اللحظة اليو�نية، لكنه خيالف أرسطو أن التاريخ الروحي 

للحضارات ميتد ملا قبل املرحلة اليو�نية، فهيغل ربط فكرة الفلسفة عنده بظهور العقالنية وحاول 

يخ العامل، إذن هو مسار تكافح �ر "الفصل بني التاريخ الروحي القدمي والتاريخ الفلسفي اليو�ين 

                                                             
نظرية التفوق العرقي عند أرسطو بني الرفض والتبين، ضمن أرسطو وامتداداته الفكرية يف الفلسفة العربية اإلسالمي، أعمال : عبد هللا بوقرن1

  .2013، ص 2002يف الفلسفة، جامعة منتوري، قسنطينة، امللتقى الدويل الثاين 
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فيه الروح لكي تصل إىل وعي بذا�ا أعين لكي تكون حرة، ومن هنا فهو ليس إال تقدم الوعي 

  .1"�حلرية، وكل مرحلة من مراحل سريه متثل درجة معينة من درجات احلرية

وحيذو حذو هيغل يف هذا السياق القائل �ن الفلسفة ذات أصل يو�ين، املفكر   

، حيث اعتمد على الطابع التأرخيي للمراحل الفكرية )1895-1805(يلري سا�نسي الفر 

، 2"ؤثر يف فلسفتناالفلسفة الشرقية مل ت"الكربى ودقة الكشوفات األثرية والعلمية، حيث يقول أن 

أجل ظهرت الفلسفة ألول مرة يف آسيا الصغرى قبل امليالد بستة أو سبعة قرون "ويردف قائال 

ونقلته إىل أثينا حيث كان االستعداد لالنتفاع به (...) ليت أشعلت هذا املصباح هي ا(...) 

، مث ينتقل إىل حالة إنكار أصلة الفلسفة الشرقية �صدار حكمه عليها يف قوله أن 3"متاما

إغريقيا أصيلة على اإلطالق، أعطت كل العامل ومل يعطيها العامل شيئا، إال ما رمبا يكون من "

، فهنا نالحظ أن رأيه يتوافق مع 4"قيمة يف غريها فعرفت هي وحدها أن تنبتهابذور كانت ع

رأي هيغل من حيث أن ما سبق املرحلة اليو�نية هي جمرد حماوالت بشرية إلحداث فعل 

  .التفلسف لكن املعجزة اإلغريقية تتميز ��ا أبدعت يف القوانني واملوضوعات والنظر�ت

ويذهب زيلر للقول �ن الفلسفة اإلغريقية هي ابتكار اغرقي خالص مل يشارك فيه أحد،   

ال جند يف تلك األمم اليت قبلهم فلسفة مبعناها الصحيح القائم على التفكري املستقل عن "وأننا 

                                                             
  . 1981، دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، 2، ط1إمام عبد الفتاح إمام، ج: ،تر)العقل يف التاريخ(حماضرات يف فلسفة التاريخ : هيغل1

  .4ومية للطباعة والنشر، د ت، ص أمحد لطفي السيد، د ط، الدار الق: مقدمة ترمجة الكون والفساد ألرسطو، تر: سا�يلري2

  .44املرجع نفسه، ص 3

  72املرجع نفسه، ص 4
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الدين، نعم يوجد شيء ميكن أن يسمى فلسفة تساحما عن الصينيني واهلنود، ولكن اللغة 

نذاك مل تكن مالئمة للتعبري الفلسفي، كما أن فلسفة التسو هي صوفية أكثر مما املستخدمة أ

حيث يعتقد زيلر أن  1"هي فلسفة، ومع ظهور نظم فلسفية هندية فإ�ا مل تنفصل عن الدين أبدا

الفلسفة اليو�نية كانت أكثر وضوحا يف حتديد التصورات اخلارجية ولغتها أكثر تعبريا من غريها، 

ا ال يعدو أن يكون ترا� إنسانيا ال ميكن االرتكاز عليه �ي حال من األحوال، فـ وما سبقه

اليو�ن استبدلت تلك التصورات اخلرافية اليت كانت سائدة عن العامل، بنظام عقلي يستند على "

   2"الفكر احلر يف تفسري احلقيقة بشكل طبيعي

لتام عن التصور الديين والتعبري بلغة أي أن زيلر ال يعتقد يف وجود فلسفة إال �ستقالهلا ا

عقالنية ومنطقية واضحة، وهو ما تتميز به الفكرة اليو�نية، �إلضافة إىل أن زيلر ال يفرتق عن 

 .الرؤية اليت اختذها الغربيون يف إعالء مرتبة الفكر اليو�ين كنظرية عرقية قبل أن تكون فكرية 

اعترب� أن الفلسفة هي البحث املنظم عن ماهية األشياء، إذا "وجند غري بعيد عند ألكسندر قوله 

فإن مكا�ا األصلي هو اإلغريق، وما نعرفه هو أن الشعب اهلندي هو الوحيد الذي كان قريبا 

من اإلغريق الذين كانوا عندهم القدر الكايف من الفلسفة، ولكن ال يوجد أي �حث ميكنه 

  3"ودإثبات أن اإلغريق أخذوا فلسفتهم عن اهلن

                                                             
  22-21الفكر الشرقي القدمي وبدا�ت التأمل الفلسفي، مرجع سابق ص ص : مجال املرزوقي1

2eduard zeller: outline of the history of greek philosophy, london, 1963, p02. 

3A.B.D Alexander: A short history of philosophy, 3rd Ed, Glascow, 1934; pp 7-8. 
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عموما فإن التيار الذي ينفي �ملطلق �ثري الفكر الشرقي وامتداده إىل الفكر اليو�ين 

ينطلق من بنائية التفوق العرقي اليو�ين عن بقية الشعوب، واخلالص األوريب للفكر الفلسفي، 

 لكننا سنجد على النقيض من هذا أولئك الذين جيتهدون يف إبراز مكانة الفكر الشرقي القدمي

ونشأته الفكرية من خالل موضوعاته املختلفة يف خصوص هللا، اخللق، ا�تمع، طبيعة الكون، 

  .التفسريات املختلفة لألخالق والسياسة

  :املؤيدون -ب

من أشهر من دعموا الرأي القائل �سبقية التفلسف قدميا قبل " دوغني الالئريت"لعل أن   

ت اليت تعرتيها، وأن هناك قوال ال مناص منه اإلغريق، حيث حتدث عن أصل الفلسفة واملشكال

أن هناك من الربابرة واألجانب من الذين "يذكر من غري اليو�نيني من بدؤوا �لتفلسف، يقول 

غري  .1"أو البابليني أو اآلشوريني واهلنود كذلك) الفرس(بدءوا يف دراسة الفلسفة سواء ا�وس 

أن دوغني ال يوضح رأيه بشكل فاصل يف مسألة األصول الفلسفية للشرق على حساب 

اليو�ن، حيث جنده يؤيد آراء أرسطو يف فقرات أخرى، ولكن عرض رأيه كمقدمة ألطروحة 

  .املؤيدين سيكون له وقع على األراء األخرى اليت ستدافع عن هذا املسار

ديورانت من مسألة التأصيل للفلسفة الشرقية يتماشى جورج سارتون متاما مع موقف   

القدمية واالبتعاد عن نظر�ت التفوق العرقي األوريب عموما واليو�ين خصوصا، ويؤكد ذلك من 

أنه ال ميكننا أبدا القول �ن العلم بدأ مع ال فقط، " �ريخ العلم"خالل مقدمة كتابه املوسوم بـ 

                                                             
  .29، ص2006، ا�لس األعلى للثقافة، القاهرة، 1، ط1إمام عبد الفتاح إمام، ا�لد : حياة مشاهري الفالسفة، تر: ديوجينيس الالئريت1
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مما أفسد فهم " واإلطار الذي ساعد على تقدم العلم، ووال جيوز لنا إمهال العلم الشرقي القدمي

العلم القدمي كثريا من األحيان، ظاهر�ن من اإلمهال الذي ال ميكن التسامح فيه، األوىل تتعلق 

�مهال العلم الشرقي فمن سذاجة األطفال أن نفرتض أن العلم بدأ يف بالد اإلغريق؛ فإن املعجزة 

د العلمية يف مصر وبالد ما بني النهرين وغريمها من األقاليم، والعلم اليو�نية سبقتها آالف اجلهو 

اليو�ين كان إحياء أكثر منه اخرتاعا، والظاهرة الثانية إمهال اإلطار اخلرايف الذي نشأ فيه العلم، 

ال الشرقي فحسب بل اليو�ين يف ذاته كذلك، وكفا� سوءا أننا أخفينا األصول الشرقية اليت مل 

مبا أخفوا . قدم اهلليين مستطاعا بدو�ا، ولكن بعض املؤرخني أضافوا إىل هذا السوء سوءايكن الت

مما ال حصر له من خرافات يو�نية اقت هذا التقدم، وكان من اجلائز أن تقضي عليه، الواقع 

 1"أالعلم اليو�ين انتصار للمذهب العقلي، وهو انتصار يبدو أكرب

التاريخ األول لليو�ن اشرتك يف اخلرافة مع بقية احلضارات ولعل سراطون هنا يشري إىل أن 

  .اليت سادت قبله، وهذا التواصل هو الذي أسس لفلسفة تتأمل الطبيعة علميا وعقليا

مرحلة : وميتثل هو�وز أيضا هلذا الرأي حيث يقسم احلضارات أنثروبوجليا إىل عدة مراحل كالتايل

مرحلة ).�بل، مصر، الصني(ية ظهور العلم الشرقي القدمي ا�تمعات ما قبل الكتابه، مرحلة بدا

  .، مرحلة التفكري النقدي يف اإلغريق)اهلند  الصني(التأمل يف الشرق 

    

                                                             
  .20، ص 1963عارف، القاهرة، ، دار امل1العلم القدمي يف العصر الذهيب لليو�ن،ج(�ريخ العلم : جورج ساراطون1
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حيث يعترب هو�وز أن الفكر الشرقي القدمي واليو�ين يشرتكان يف عدة صفات 

موحدة للكون، ومل يعد احتاج العقل الفطن إىل نظرية "وخصائص ال ميكن الفصل فيها بينهما، 

يدة عقلية مبنية على حتليل يتفي �لتفسريات األسطورية حيث مت استبدال التخيالت القدمية د

  .1"ركيب تلك األفكار القدميةة توإعاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Hobhouse: Mind in Evolution, london, 1951 p 459.. 
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  .النتائج املستخلصة: �لثا

  :وخالصة هذا التضاد يؤدي بنا إىل رصد جمموعة من املالحظات  

فرضية الفلسفة والعلم اليو�ين بشكل حمض يف أغلب األحيان أن املنحازين إىل  - 1

مييلون إىل نوع من التطرف الفكري، والتاريخ املبين على اإليديولوجية املركزية الغربية 

 .وليس إسهاما واقعيا يف سرد اللحظات التارخيية الكربى

ن خالل أن مسّات التفلسف وبوادر ظهور النربة العلمية يف للقدمي كانت �رزة م - 2

 .الكشوفات واالثبا�ت اليت قام �ا معظم علماء اآل�ر

أنه ال ميكن فصل �ريخ األفكار عن بعضه، فهو امتداد حضاري وثقايف              - 3

 .و�رخيي بني خمتلف األقاليم

أن املدافعني عن فرضية األصل الشرقي للعلم والفلسفة، تبنوا الرؤية املنهجية والعلمية  - 4

 .وقف اإليديولوجي، أو اإلنتماء العرقيبعيدا عن امل

أن �ثري الفكر الشرقي القدمي ألقى بظالله على نشوء الفكر اليو�ين خاصة يف  - 5

 .املراحل األوىل له

وعلى هذا النحو سنتطرق فيم هو قادم إىل إسهامات احلضارات الشرقية القدميةي خمتلف 

  .املوضوعات العلمية والفلسفية
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  :الثاين احملور

  الفكر الصيين القدمي

 ).الطاوية - الكنفشيوسية(
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  .الفكر الصيين القدمي: احملور الثاين

  .الكنفشيوسية: أوال

نشأت الفلسفة الصينية يف فرتة الربيع واخلريف وفرتة املمالك املتحاربة ، ما يسمى بـ 

على الرغم من أن الكثري من . ، واليت متيزت �لتطور اهلام للفكر والثقافة"مائة مدرسة فكرية"

الصينية موجودة منذ الفلسفة الصينية نشأت يف فرتة الدول املتحاربة ، إال أن عناصر الفلسفة 

خالل فرتة . قبل امليالد على األقل 672، وهو ملخص قدمي للعرافة يعود إىل آالف السنني

، دارس الفلسفية الرئيسية يف الصني، أشارت سيما �ن إىل ظهور املالدول املتحاربة

لسفات اليت أصبحت غامضة فيما ، �إلضافة إىل الف، والشرعية، والطاويةوالكونفوشيوسية

، حىت يف ا�تمع احلديث. املنطقيةالزراعية ، واملوحية ، والطبيعية الصينية ، و ، مثل اهلندسة بعد

  1.ال تزال الكونفوشيوسية هي آداب السلوك يف ا�تمع الصيين

رغم ظهور العديد من املدارس الفكرية الصينية، ودخول العديد من األد�ن إىل و 

لكن الكونفوشيوسية كانت دائما األكثر �ثريا يف الثقافة الصينية والنظام اإلقطاعي . الصني

ورغم الضر�ت القوية اليت وّجهت للكونفوشيوسية . عام يف الصني 2000الذي إستمر لنحو 

خ الصيين احلديث، إال أن أفكار كونفوشيوس كانت أكثر تغلغال ومترتسا يف يف فرتات من التاري

وإستطاعت أفكار كونفوشيوس . الطبقات العميقة للثقافة الصينية ويف وعي وال وعي الصينيني
                                                             

: ، �ريخ الز�رةhttps://stringfixer.com/ar/Chinese_philosophy: مقال إلكرتوين منشور على منصة 1

06/12/2021.  
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أن تعيش وتؤثر يف الصني املعاصرة، سواء من خالل العادات والتقاليد، أو تيارات 

خالل اجلدل املستمر الذي تثريه أفكار كونفوشيوس بني  ، أو من"الكونفوشيوسية اجلديدة"

يف خمتلف أحناء " معاهد كونفوشيوس"وعلى املستوى الرمسي، كان �سيس الصني لـ . املثقفني

العامل، إعرتافا من الصني املعاصرة مبكانة هذا احلكيم، ودليال على أن مكانة كونفوشيوس ال 

بة اذا إستطاع كونفوشيوس أن ميارس كل هذه اهليمل. تزال حمفوظة يف حاضر ومستقبل الصني

 1والتأثري يف الثقافة الصينية؟

  :تعريف الكنفوشيوسية  - أ

وترجع يف �سيسها إىل الفيلسوف الصيين ، القدمي الكونفوشيوسية د�نةأهل الصني

إىل إحياء الطقوس  ،حيث دعاالذي ظهر يف القرن السادس قبل امليالد ،كونفوشيوس  الشهري

،وأضاف هلا جانبا من آرائه والعادات والتقاليد الدينية اليت ورثها الصينيون عن أجدادهم

  .وأفكاره وفلسفته املتعلقة �لعبادة اإلهلية، واألخالق اإلنسانية

    :مرحلة التأسيس والتعريف بكونفشيوس  - ب

، اعتبارا ملا قدمه من صيينال أو الد�نة يعترب كونفوشيوس املؤسس احلقيقي هلذه العقيدة

وهي إحدى مدن  Tsou م يف مدينة تسو.ق 551ولد سنة .إضافات على الرتاث الصيين

معناه Futzeوهو اسم القبيلة اليت ينتمي إليها، وفوتس  Kungامسه كونج .Luو مقاطعة ل

                                                             
، 24/11/2017: وليد عبد هللا، صحيفة الشعب اليومية، أونالين، �ريخ النشر: كونفشيوس والثقافة الصينية، تر  :نيان تشانغ داي1

9296787.html-http://arabic.people.com.cn/n3/2017/1124/c3165706/12/2021: رة، �ريخ الز�.  
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فجّده  ينتسب إىل أسرة عريقة، ، و فهو بذلك رئيس كونج أو فيلسوفها الرئيس أو الفيلسوف،

كان واليًا على تلك الوالية، ووالده كان ضابطًا حربي�ا ممتازاً، وكان هو مثرة لزواج غري شرعي، 

عاش يتيمًا، فعمل يف الرعي، وتزوج يف مقتبل حيث  .تويف والده وله من العمر ثالث سنوات

ستطاعتها عمره قبل العشرين، ورزق بولد وبنت، لكنه فارق زوجته بعد سنتني من الزواج لعدم ا

تلقى علومه الفلسفية على يدي أستاذه كما   .حتمل دقته الشديدة يف املأكل وامللبس واملشرب

صاحب الِنحلة الطاوية، حيث كان يدعو إىل القناعة والتسامح  Laotseزوالفيلسوف لوت

املطلق، ولكن كونفوشيوس خالفه فيما بعد داعيًا إىل مقابلة السيئة مبثلها وذلك إحقاقًا 

 1.دلللع

عندما بلغ الثانية والعشرين من عمره أنشأ مدرسة لدراسة أصول الفلسفة، تكاثر 

تنقل يف و .تالميذه حىت بلغوا ثالثة آالف تلميذ، بينهم حوايل مثانني شخصًا عليهم أمارات

عدد من الوظائف فقد عمل مستشارًا لألمراء والوالة، وعّني قاضيًا وحاكمًا، ووزيرًا للعمل، 

حيث أقدم حينها على إعدام بعض الوزراء  2م.ق 496للعدل ورئيسًا للوزراء يف سنة ووزيرًا 

السابقني وعددًا من رجال السياسة وأصحاب الشغب حىت صارت مقاطعة لو منوذجية يف 

رحل بعد ذلك وتنقل بني كثري من .تطبيق اآلراء واملبادئ الفلسفية املثالية اليت ينادي �ا

يرشدهم ويتصل �لناس يبث بينهم تعاليمه حا�� هلم على البلدان ينصح احلكام و 

                                                             
  .20/12/2021: ، �ريخ الز�رةhttp://www.saaid.net/feraq/mthahb/83.htm: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 1

  .233، ص 1938ط، القاهرة، .الفلسفة الشرقية، د: غالب حممـد2
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م بعد أن ترك مذهبًا رمسي�ا وشعبي�ا استمّر حىت منتصف .ق 479مات يف سنة .األخالقالقومية

 1.القرن العشرين احلايل

  :أفكار كونفشيوس  -ج

�ن كان حامال بشكل واسع للرتاث وعمل جبهد وفري على التجديد كونفوشيوس   متيز

فيه،فقد حاول تلخيص كل ما سبقه من أفكار تراثية وتنظيمها وصقلها وتقدمي اإلضافات 

الفكرية عليها، تلك اليت ختص جمتمعه الذي عاصره،وعلى هذا النحو فقد فتح ا�ال واسعا 

أمام املناقشات الفكرية اجلديدة، و�سيس املدارس املذهبية، لكنها كانت كلها تعود إىل أفكاره 

  .ه مؤسسا للعقيدة الكنفشيوسية�عتبار 

وعلى الرغم من أن كونفشيوس مل يعارض االعتقاد القدمي السائد يف الصني، حيث  

هي اإلله الرمسي عند الصينيني، لكنه حاول تغيري هذا املفهوم على حنو " السماء"كانت تعترب 

  2.الوجوداليت تنتاب " �لصفات اإلنسانية"أفكاره التجديدية حيث ربط مفهوم السماء 

هذا وكان كان كونفشيوس ال ينحاز ملناقشة الشؤون الدينية السائدة عند الصينيني، 

رغم أن الفكرة الشائعة عنه تقول �نه حيمل صفات النبوة والرسالة، غري أن مناقشاته كانت 

  .تقرتب من اإلنسانيات وا�تمع واألخالق وغريها

                                                             
  .املرجع نفسه1

  .3، ص 1989، مركز مطبوعات اليونيسكو، القاهرة، 84وحدة اإلنسان يف فلسفة الصني القدمية، جملة ديوجني، العدد، : روصن2
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الم فيما وراء الطبيعة، وعن أن كونفشيوس كان حيجم عن الك"حيث يتضح لنا 

اإلله، لصاحل االهتمام �إلنسان واحلياة اإلنسانية الطبيعية، لقد حول كونفشيوس ' السماء'

  .1"إىل التفكري يف اإلنسان ذاتهأنظار الصينيني من التفكري يف خوارق الطبيعة 

مي، كان حكيما مؤمن إال أنه اختلف عن بقية حكماء الصني القدرغم أن كونفوشيوس  

  .يف ضرورة ترقية اإلنسان وإيصاله ألعلى املراتب

ويف حديثه عن حياته ". إذا تعّلمت فال تْقنع، وإذا عّلمت فال تكلْ "حيث يقول  

حىت نسيت الطعام، ويف السعادة حىت نسيت اخلوف، ) الدراسة(ا�مكت يف العمل :" يقول 

كم سيء ان تكتفي مبلء البطن "ويقول أيضا ." ودون أن أشعر وجدت العمر قد جرى يب

فروح العمل واإلجناز تبدو جلية يف كامل أركان البنية ". مكدون أن تفعل شيئا مفيدا يف يو 

 .الفكرية لكونفوشيوس

لقد كان كونفوشيوس ُمنّظرا سياسا �رعا، وينبين فكره السياسي على ثالثة نقاط 

أوال، اُحلكم وفقا لألخالق؛ �نيا، مركزية السلطة؛ �لثا، معارضة اإلستبداد الفردي : رئيسية

حيث يويل كونفوشيوس أمهية كبرية لدور األخالق يف السياسة، . سلطةوإحتكار الوزراء لل

السياسة : "ويطالب احلاكم �ن يعطي القدوة األخالقية للناس، حيث يقول يف هذا اجلانب

 ."2هي اإلستقامة، فإذا كان احلاكم مستقيما، هل سيجرؤ احملكوم على أال يستقيم؟

                                                             
  .6املرجع نفسه، ص 1

  .كونفشيوس والثقافة الصينية، مرجع سابق  :تشانغ داي نيان2
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طبيعة اإلنسان، وما الذي ينبغي أن يتناول ويعترب كونفشيوس أول فيلسوف صيين 

يكون عليه، من خالل طرحه �موعة من األسئلة العميقة حول الطبيعة البشرية، حيث يقول 

إن الناس سواسية خريين بطبيعتهم ولكنهم كلما شبوا اختلف الواحد منهم عن اآلخر تدرجييا "

ما افتقد اإلنسان هذه وفق ما يكتسبون من عادات وأن الطبيعة البشرية مستقيمة، وإذا 

وهذا التصور الذي يربطه كونفشيوس بني السعادة واحلياة  1"االستقامة، افتقد معها السعادة

  .ينبع من منظور أخالقي إنساين حاول �سيسه وفق الطبيعة البشرية ومقتضيا�ا الطبيعية

ا�تمع  ومن الفضائل اليت ينبغي أن يتمتع �ا احلكيم الصيين، ويكرسها وفقا ملبادئ

الذي يعتنق الكنفوشيوسية هي تقديس األمانة، وتقدمي املوت على الذّلة، والزهد يف احلياة، 

والبساطة التامة، والتخلي عن كافة أشكال الطمع واجلشع واجلرمية، وأن يكون هناك إحساس 

، وهو مشرتك �ملسؤولية اجلماعية لكل أفراد ا�تمع وتبادل األخالق الفاضلة على حنو مستمر

  .ما جعل الكنفوشيوسية متتد لفكرة الدولة والتنظيم السياسي للمجتمع

فمهمة كونفشيوس هي جعل الفرد يؤدي دوره يف ا�تمع على حنو الفضيلة وإدراك 

القانون األخالقي، حبيث يصبح سلوكا عاما لدى اجلميع، وال يكون الفرد يف ا�تمع الذي 

  .حىت ال حييد عن األخالق العامة لإلنسانيتصوره كونفشيوس شهوانيا وغريز� 

وهذا اجلانب األخالقي نقل الصورة اليت يريدها كونفشيوس عن الدولة، أو مبثابة ترقية 

فقد  "الفكر األخالقي إىل فكر سياسي واجتماعي جيعل من ا�تمع وحدة أخالقية مرتابطة، 
                                                             

  .40، ص 1998للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، د ط، دار قباء �1ريخ الفلسفة اليو�نية من منظور شرقي، ج: مصطفى النشار1
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سياسي مستقر، إذ ال يستطيع كان يؤمن �ن األخالق القومية هي املبدأ األساسي ألي نظام 

، وعلى 1"أي حاكم أن يقيم نظاما اجتماعيا كامال إال إذا عمل على االرتقاء �خالق الفرد

ضوء هذا فإن دعوة كونفشيوس كانت ترتكز على أن تقوم احلكومات بفعل الرتبية السامية، 

لوحيد إىل الرفاهية وتعميمها على كافة أفراد ا�تمع ودعمها واالرتقاء �ا أل�ا الطريق ا

ولذلك فقد طالب �ن تكون الرتبية منتشرة انتشارا وسعا يف البالد حىت ميكن . "والسعادة

إعداد أكثر الرجال موهبة ملهمة احلكم، وجيب أن يتسلموا احلكومة بعد ذلك بغض النظر عن 

لى الرتتيب ، فالدولة املثالة واحلكومة السّيدة يف نظر كونفشيوس هي اليت تعتمد ع2"أصلهم

األخالقي املنبين على الرتبية احلقة لكافة رجال الدولة، لكي ال يكونوا فاسدين مثلما حدث يف 

  .األمم السالفة

لقد ترك كونفشيوس فلسفة أخالقية ال يزال الصينيون يتخرون �ا، وتعترب مرجعا هاما 

األثر الذي خلفه   يف فلسفة األخالق والرتبية، فهي تنشد املبتغى احلضاري األمسى، وهذا

كونفشيوس يبدو �رزا يف املدارس الفلسفة الصينية اليت أتت بعدها واعتربته إهلاما هلا يف خمتلف 

  .القضا� ذات األبعاد األخالقية والرتبوية والسياسية واالجتماعية

   

                                                             
  .41املرجع نفسه، ص 1

، ص 1971سليم عبد احلميد، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، : الفكر الصيين من كونفشيوس إىل ماوتسي تونج، تر: كريل2

64.  
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  .)زوالوت(الفلسفة الطاوّية : �نيا

االتفاق العام أنه كان أقرب اختلف الباحثون حول وجود هذا اإلسم من عدمه، لكن   

، ويعود التشكيك يف "الطريق والفضيلة"من عاصر كونفشيوس والتقى به، وهو صاحب املؤلف 

شخصية الوتزو إىل هذا املؤلف �لتحديد كون �ريخ ظهور املؤلف و�ريخ ظهور الوزتزو 

  .خمتلفان حسب العديد من املؤرخني

الوتزو هو مفكر شعيب صيين قدمي ساهم يف ومن خالل املتفق عليه بني الباحثني أن   

تقدمي الرتاث الصيين واإلبداع فيه من وجهة نظره، كما فعل كونفشيوس، لكنه قدم اختالفا 

جوهر� عن سابقه من حيث تربير الفلسفة األخالقية، كون كونفشيوس جعل اإلنسان هو 

ن مببدأ الطبيعة، وهي الفلسفة مركزها، فإن الوتزو وأتباعه انطلقوا من حقيقة مغايرة هي اإلميا

  .اليت عرفت غموضا وتعقيدا كثيفا يف تناوهلا وشرحها ومناقشتها

ذلك العنصر األزيل الذي يكمن وراء عامل الظواهر وهاهو ' طاو'إ�م ينطلقون من "  

قبل أن تكون السماء واألرض، كان هناك كائن عدمي الشكل، بال : الوتزو يعرفه لنا بقوله

كان، صامت، مفارق، وحيد ال يتغري، يدور دورة أبدية بغري أن يتعرض صوت، وبال م

' الطريق'للخطر، تستطيع أن تعده أم األشياء مجيعا، أ� ال أعرف إمسه، وأخاطبه، بقويل 

  .1"'العظيم': حىت يكون اسم له فإذا اجتهدت يف تسميته قلت) الطاو(

                                                             
  .44سابق، ص �ريخ الفلسفة اليو�نية من منظور شرقي، مرجع : مصطفى النشار1
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التعبري عن ما وراء الطبيعة، أو جوهر فالطاو هنا جمرد إسم ابتكره الوتزو من أجل   

األشياء كلها وبدايتها، فهو ليس شيئا وال إمسا حمددا، هو الطريق اليت مهدت لوجود كل 

وال "، الكائنات، فهو الذي أوجد الوحدة وجعلها ثنائية وهكذا يستمر يف إظهار الكائنات

فمن الطاو ينشأ الواحد،  شك أن كلمات الوتزو السابقة تعرب عن قصة اخللق من وجهة نظره،

، وهكذا فإن فكرة 1"ومن الواحد اإلثنان، ومن االثنان الثالثة ومن الثالثة ينشأ الكون املخلوق

عند الوتزو ختتلف جوهر� عن مبدأ اإلنسان عند كونفشيوس، كون أن الوتزو جيعل " الطاو"

  .من اإلنسان جزء من كل

إن الطاو عظيم، "اوية متثلت يف قوله فمكانة اإلنسان عند الوتزو يف فلسفته الط  

إذن أولئك هم األربعة الكبار  ! وعظيمة هي السماء، وعظيمة هي األرض، وعظيم هو امللك

اإلنسان يتخذ األرض قانو� له، واألرض تتخذ السماء قانو� هلا، . يف الكون واإلنسان أحدهم

، إذن فتقسيمات الوتزو 2"سهوالسماء تتخذ الطاو قانو� هلا، والطاو يتخذ قانونه من نف

انطلقت من املبدأ األمسى الذي يوجد الوجدو وانتهت إىل اإلنسان الذي يعترب كائنا استوجد 

ليتخذ من األرض مسارا قانونيا له، على اعتبار أن األرض اختذت قانو�ا من السماء، فنالحظ 

لى وأعظم شأ� وهو أن الوتزو حول الفكر الصيين حول بدء اخللق من السماء إىل أمر أع

                                                             
  �44ريخ الفلسفة اليو�نية من منظور شرقي، مرجع سابق، ص : مصطفى النشار1

  .76، ص1997الطريق والفضيلة، تر عبد الغفار مكاوي، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، : الوتزو2
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ذلك العظيم الذي أنشأ كل شيء وال يزال غري مدرك، فنحن نعرفه من خالل التقسيمات 

  .الطبيعية فقط

وخيتلف الوتزو من جهة أخرى عن كونفشيوس يف مسألة مطلقية األخالق، فـ الوتزو   

يتخلى عن يعتقد �ألخالق النسبية، وأن احلكيم جيب أن يتوسط األخالق والفضيلة، �ن 

املطلقية يف األخالق ويتعامل مع األفراد �لوضع املوجود عليه، وهي ما تنطلي على فكره 

  .السياسي أيضا، إذ جعل للحاكم مكانة االجتهاد يف التسيري وتوجيه الدولة

ويؤسس الوتزو منظوره السياسي انطالقا من اإلميان بفكرة احلق، فيوجب على احلاكم   

والقوة وأن يكون هاد�، وسيتغري ا�تمع �فراده بشكل هادئ أيضا، ال أن ال يتصرف �لعنف 

  .يوجد أي جمال للدفع �لفوضى يف فكر الوتزو عن الدولة

يسكنه شعب قليل العدد، يعتمد يف حتصيل . إن الوتزو حيلم ببلد صغري املساحة"  

. لم أن املوت آتويكتفي �لقليل من الرزق ألنه يع. أرزاقه على أقل القليل من األدوات

ولذلك فمن اخلري أن يبقى اإلنسان يف بلده وأن ال يهاجر إىل بالد أخرى رغم وجود وسائل 

إن احلياة اجلميلة قوامها الطعام البسيط الشهي، واملساكن . االنتقال إىل تلك البالد البعيدة

يل وبسيط فهذا هو إن السعادة قوامها التمتع بكل ما هو مج. البسيطة اآلمنة، والثياب اجلميلة

  .1"ما جيلب احلياة السعيدة والفرحة األكيدة

                                                             
  .47-�46ريخ الفلسفة اليو�نية من منظور شرقي، مرجع سابق، ص ص : مصطفى النشار1
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إننا نلحظ هنا تواز� بني فكريت كونفشيوس والوتزو عن احلياة والزهد والبساطة ونبذ   

احلرب والبحث عن السالمة والعيش الرغيد يف هدوء �م، كما أ�ما يصران على نكران 

الشكل اخلارجي، فاحلياة تقتضي التمتع �ا ألنفسنا التعصب وامليوالت العرقية وألوان البشرة و 

ومبشاركة غري� فيها دون أي اعتداء على حساب بقية األفراد وا�تمع والدول، ببساطة هي 

رج أطر فلسفة إنسانية أخالقية متساحمة زاهدة يف احلياة تبحث عن الرقي االجتماعي خا

  .فلسفة مثالية من حيث التنظري األخالقي هلاالصراع واحلروب واجلرائم، فهي تبدو للوهلة أ�ا 
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  :الثالث احملور

  القدمي الفكر اهلندي

  ..)البوذية(
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  .الفكر اهلندي القدمي: احملور الثالث

؛ قد يكون هلا �ريخ أطول من أي تراث لفلسفة اهلندية بتطور طويل ومعقدمرت ا

مثل هذا اإلرث ، فمن املستحيل يف حني أن وجهات النظر التارخيية مهمة لفهم . فلسفي آخر

، جود سجالت �رخيية للهنود أنفسهمبسبب عدم و . إجراء دراسة �رخيية دقيقة هلذا التطور

فقد العديد من تفاصيل التسلسل الزمين للتسلسل اهلرمي الفلسفي ، أو على األقل مل يتم 

وذلك ألن هذه  -عامة ومن مث ، ال ميكن كتابة �ريخ الفلسفة اهلندية إال بعبارات . حفظها

الفلسفة غري مكتملة بدون فهم الفالسفة املسؤولني عن ظهور العقائد الفلسفية وتطور 

ومع ذلك ، وبسبب العمق الفلسفي للهنود وإمهاهلم للتاريخ ، فإننا نعرف املزيد عن . األفكار

ليل جًدا عن الفلسفة اهلندية أكثر مما نعرف عن الفالسفة أنفسهم ؛ ألننا ال نعرف سوى الق

من �حية ، نعرف أحياً� مؤلفي بعض القصائد ؛ ومع ذلك ،  . حياة الفالسفة اهلنود القدماء

كما هو احلال مع الفلسفة اهلندية املادية وبعض الفلسفات األخرى ، ال يزال النص األصلي 

 .غري متوفر ، وتفاصيل الطريقة غري معروفة متاًما
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  .مراحل الفلسفة اهلندية: أوال

قبل  1700خالل تطورها ، مرت الفلسفة اهلندية �ربع مراحل رئيسية انتهت يف عام   

، ويف ذلك 600و  2500األوىل كانت مرحلة فيدا الغامضة ، اليت تقع تقريبا بني  . امليالد

الوقت استقر اآلريون الذين جاءوا إىل اهلند من آسيا الوسطى وجعلوها وطنهم اجلديد وطوروا 

العصر "ومن الناحية العلمية، ال ميكن تسمية هذه الفرتة ب . ثقافتهم وحضار�م اآلريةتدرجييا 

ألن الدين واألسطورة والفلسفة قد ترابطت مع بعضها البعض  -" اللمس"، بل بفرتة "الفلسفي

. ء ، عصر التطور الفلسفيإنه ، بعد كل شي. وعانت من الصراع واالنقسام املستمرين

تقدميها يف أوبشاد ، هي هلجة العصر ، إن مل تكن النموذج الدقيق لتطور ، اليت مت مبادئها

  .الفكر الفلسفي اهلندي بشكل عام

. راغ فيدا ، جار فيدا ، مسا فيدا ، وأثريفا فيدا: يتضمن أدب هذه الفرتة أربعة فيدا

شكل ت. حيتوي كل منها على أربعة أقسام تعرف �سم تعويذة وبرامهينا وأرنيكا وأوبينغهاد

بدءا من فكرة . ، بداية الفلسفة اهلندية الفيداالتعويذة ، األغاين ، وخاصة األغاين األخرية من 

من خالل التوحيد إىل الوحدة الوجودية ، عربت هذه  1التعدد يف األجزاء األوىل من فيدا ،

، تشمل الربامهة ، املخطوطات الدينية. دالقصائد واألغاين الطريق إىل الوحدانية يف أوبنشا

هي مثال للربامهة ودراسة القضا�  واألوبشينادأرنيكا . قواعد السلوك وواجبات العبادة

                                                             
  .88مرجع سابق، ص الفلسفة الشرقية،: غالب حممـد1
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يرشد الربامهة رئيس املنزل إىل طريقة العبادة الضرورية ، حىت لو كان كبريا يف السن  1.الفلسفية

ويضطر إىل اللجوء إىل الغابة ليأخذ مكانه من قبل شخص آخر يقوم �لطقس الذي كان 

 .فعله من قبلي

، أولئك الذين �تون إىل الغابة على الربامهنااألوبشيناد، الذي يقع بينأرنيكايشجع

يف حني أن األغاين هي من  .األوبشيناداالنتقال من طقوس برامهينا إىل فلسفةرنيكاميثأل. التأمل

على الرغم . صنع الشعراء ، فإن برامهينا من مكانة الكهنة واحملشورين هي نتاج أمل الفالسفة

والواقع . هو استمرار لدين الفيدا ، إال أنه احتجاج فلسفي قوي ضد الربامهةألوبشينادمن أ�

وهو ميل مييز الفلسفة اهلندية بطريقة أو  -أننا جند فيه ميال إىل الوحدانية الوجودية الروحية 

فرتة الثانية لتطور متتد ال2.�خرى ويتبىن الكشف العقلي كدليل للحقيقة املطلقة بدال من الفكر

. ب م 200ق م و 600أو  500بني  –وهي املرحلة امللحمية  –الفكر الفلسفي اهلندي 

 –وتُعَرف هذه الفرتة ��ا عرض مباشر للعقائد الفلسفية يف أدب غري ممنهج وغري علمي 

ا النشوء وتشمل هذه الفرتة أيضً . وخنص منها �لذكر ملحمَيت الراماينا واملها�اَر� العظيمتني

وتُعتَرب البهگفدگيتا، وهي جزء . وغريها) نسبة إىل اإلله شيفا(األول للبوذية واجلينية والشيفية 

وعالوة على ذلك، . من املها�ار�، أحد النصوص الثالثة الرئيسة يف األدب الفلسفي اهلندي

ية املناهج العديدة إىل تعود بداية املدارس اهلندية املستقيمة الرأي إىل تلك الفرتة، كما تعود بدا

                                                             
1  DASGUPTA, S., Indian Idealism, Cambridge University Press, 1962, p 30. 

2 Ibid, p31. 
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أما األعمال املنهجية للمدارس الرئيسة فقد ُكِتَبْت . فرتة ظهور البوذية؛ إذ إ�ا تطورت معها

 .غري أن أصول معتقدات املدارس العديدة ُوِضَعْت يف أثناء احلقبة امللحمية. بعد ذلك احلني

ا من الفلسفات،  وُتعتَرب هذه احلقبة من أخصب املراحل الفلسفية اهلندية وغريه

كاليو�نية والفارسية والصينية؛ وقد ترشد� معرفُتنا هلذه الفرتة إىل غىن الفكر الفلسفي وتنوعه 

ويف تلك الفرتة انبثقت فلسفاٌت أخرى أيًضا، كمذهب الشك، واملذهب الطبيعي، . وعمقه

فيما بعد �ملناهج  واملذهب املادي، إىل جانب البوذية واجلينية واملناهج األخرى اليت ُعرَِفتْ 

أما مناهج التشارفاكا والبوذية واجلينية غري األرثوذكسية فقد تبلورت يف . اهلندية األرثوذكسية

 .مناهج ُحمكمة يف وقت الحق

يف تلك الفرتة، ُنِظَم الكثري من دهرما شاْسرتا، وهي مقاالت يف األخالق والفلسفة 

كمثل غريها من النصوص اليت ظهرت آنذاك، يف وُصنَِّفْت هذه املقاالت، مثلها  . االجتماعية

اليت تـَُعد مراجع ) شرويت(إذا قيست إىل أدبيات فرتة الفيدا ) مسِريت(نصوص فلسفية نقلية 

وتـَُعد دهرما شاْسرتا مقاالت منظمة تتحدث عن سلوك اآلريني يف . ونصوًصا ملَهمة وموثوقة

  1.م األخالقية والدينيةحيا�م، وتصف تنظيمهم االجتماعي وأعماهلم وواجبا�

                                                             
: الّسمات البارزة للفلسفة اهلندية، مقال منشور على:ندرة اليازجي1

http://www.maaber.org/issue_august06/perenial_ethics1.htm ،05/01/2022، �ريخ الز�رة. 
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ويف تلك . تـَُعد الفرتة الثالثة مرحلة السوترا اليت تعود إىل أوائل احلقبة املسيحية تقريًبا

الفرتة، ُكِتَبت البحوث املمنهجة للمدارس العديدة، واختذت املناهج طابَعها الذي مازال قائًما 

كمة، يعرتيها الغموض أحياً�، ويف حىت الوقت احلاضر، وُوِضَعت عقائد كلِّ منهج يف أقوال حمُ 

عبارات تـَُعد تذكريًا للمبتدئني، وذلك لكي تعّرِفهم إىل تفاصيل املناهج الفلسفية اليت انتموا 

ويف تلك الفرتة أيًضا، تطور . إليها واليت ال يعرفها معرفًة دقيقًة إال الضالعون يف ذلك املنهج

ملنهجي؛ واحتوت السوترا شروًحا إجيابية املوقف النقدي يف الفلسفة إىل جانب املوقف ا

وإضافة إىل ذلك، جند يف السوترا الفكر الذي . للمناهج ومناظرات شاملة ضد املناهج األخرى

  1.يعي ذاته، إذ يقل فيه اخلياُل اإلنشائي والبصرية العفوية

هي تلك اليت ُكِتَبْت فيها الشروح على السوترا  –وهي املرحلة املدرسية  –الفرتة الرابعة 

ومل ُتكَتب الشروح على السوترا وحدها، بل ُوِضَعْت تفسرياٌت هلذه . من أجل توضيحها

ومن الصعوبة مبكان أن حندد تواريخ دقيقة لتلك الفرتة . الشروح، وتعليقات على تلك، إخل

وتـَُعد أدبيا�ا توضيحيًة �لدرجة األوىل، . زمن السوترا حىت القرن السابع عشر املمتدة من

وقد تناقشت مجاعات من املعلِّمني طويًال واختلفت يف . وجدليًة أو تنظرييًة �لدرجة الثانية

وأحياً�، جند أن الشراح مائلني إىل . صدد تفاصيل العقائد الفلسفية مع ممثلي املدارس األخرى

وُتعتَرب . ض أكثر من التوضيح؛ لذا جند املنطق الغامض حيل حمل التوضيح والفلسفةالغمو 

ويؤخذ شنكرا، . النماذج الرفيعة من الشروح قيِّمة، وال تقل منزلًة عن واضعي املناهج أنفسهم

                                                             
  .املرجع نفسه1
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على أنه  –وهو كاتب إحدى الشروح الشهرية على السوترا، على مذهب الفيدنتا  –مثًال، 

. ذا�ا) برمها سوترا(�َدرايَنا، الرائي، الذي كتب الفيدنتا سوترا األصلية  فيلسوف أفضل من

ومن �حية . وقد شاعت يف تلك الفرتة مناقشات غري فلسفية وغري جديرة �لتقدير نسبي�ا

أخرى، ُوِجَد إ��ا أعظم فالسفة اهلنود، الذين نذكر منهم، �إلضافة إىل شنكرا، كومارِال، 

و�لفعل، كان . نوجا، َمدهفا، فاتَشسَپيت، أوَديَنا، �اسَكرا، راگهو��ا، وسواهمشريدَهرا، راما

ففي لباس : هؤالء مبدعي مناهجهم اخلاصة، ومل يكونوا جمرد معلِّقني على املناهج القدمية

ويدل هذا األمر على احرتام . املعلِّقني، عرضوا أفكاًرا جديدة متت بصلة إىل األفكار القدمية

فة اهلنود لفلسفا�م القدمية وتعلُّقهم �ا واعرتافهم �ألصالة الفلسفية، كما يدل على الفالس

  1.اإلبداع الفكري املتصل بعقلهم وبصري�م

  

  

  

  

 

                                                             
  .املرجع نفسه1
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  .خصائص الفكر اهلندي القدمي: �نيا

تتميز الفلسفة اهلندية أوال، �لطابع الروحي، فهي تتجاوز املذهب املادي الذي كان   

اإلنساين القدمي إىل غاية بدا�ت ظهور الفكر اهلندي كتنظري جديد حيافظ  سائدا يف الرتاث

. على الرتاث ويؤسس حلقبة جديدة من التفكري، أي حتديدا منذ ظهور ما يعرف �لفيدا

فالفكر اهلندي القدمي مجع ما بني حماولة معرفة الطبيعة اإلهلية وما بني معرفة اإلنسان الطبيعي، 

  .الطابع الروحي واملادي، لكن الروحي سابق على املاديوضمن هذا مجعت بني 

وتتميز أيضا ��ا فلسفة حتاول الربط بني اإلنسان واحلياة، فهي جتمع بني النظرية   

والواقع وال تقتصر على ما هو نظري فقط، فاإلنسان مرتبط بواقعه وما يقدمه وهذا يرتتب عليه 

  .ربط كل ما هو نظري مبا هو مادي واقعي

تميز مرة أخرى، ��ا حتاول البحث عميقا عن الذات اإلنسانية والباطن الروحي هلا،  وت  

  .فهي ال تكتفي �كتشاف اإلنسان بل تتجاوز ذلك حملاولة إدراك �طنه

ومن مميزات الفلسفة اهلندية أيضا، أ�ا تعتمد على احلدث يف حتديد اإلدراكات العامة   

واحلقيقة العلمية واملعرفية ية لدى مفكري اهلند القدامى، واخلاصة، فهو وسيلة املعرفة السام

  .مرتبطة به متاما
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كما أن الفلسفة اهلندية تتميز بعدم جتاوزها للرتاث الذي قامت عليه، فهي حتاول   

إحياؤه بطرق وأساليب تفكري جديدة، وحتديد عناصر إدراك ووعي خاصة، وهذا ما جنده يف 

  .القدميةأغلب الفلسفات الشرقية 

وأيضا هي حتاول االعتماد على األسطورة وال تنفيها، فاألسطوره حسب اهلنديني   

القدامى �يت من عمق اإلنسان، و�لتايل تعترب عنصر ضمن نسيج احلدس، الذي جيمع بني 

  .النظري واحلسي يف حتديد املعارف والعلوم
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  .الفلسفة البوذية: �لثا

، )ق م 480-560" (بوذا"فيلسوف اهلند األكثر شهرة يف التاريخ تنسب البوذية إىل   

وقد اعتنق قبل ذلك بعض األفكار الواردة يف األو�نيشاد وحاول إعطاء مالمح جديدة للحياة 

  .والفكر يف اهلند القدمي

، وتعين البوذية على اإلميان ببوذا معلما للحكمة، واإلميان �لدارما"حيث تقوم   

تعاليم بوذا، ويعترب بعض الباحثني البوذية ثورة على اهلندوسية، إذ كان بوذا كاهنا وهي احلقيقة،

برمهيا، ولكنه رفض وصاية السلطة الكهنوتية، والنظام الطبقي اهلندوسي، ومل يعرتف أيضا 

الكتاب املقدس يف اهلندوسية، وكانت تعاليمه موجهة إىل الرجال والنساء وإىل " الفيدا"�هلية 

طبقات بال استثناء، فقد رفض بوذا املبدأ اهلندوسي والقائل إن القيمة الروحية لإلنسان مجيع ال

تتحدد عند والدته، ومجع أتباع بوذا بعد وفاته تعاليمه، وتقوم هذه املبادئ مثل األد�ن 

"السماوية على قيمة العمل وأثره يف مصري اإلنسان
1

.  

دئ واحلقائق اليت يتعانق فيها الذات مع وتقوم الفلسفة البوذية على جمموعة من املبا  

  .الفكر مع الروح، وتقدم تفسريات وتربيرات جديدة من خالل ما علّمه بوذا لتالمذته

  

                                                             
-دين-البوذية/https://www.mominoun.com/articles: البوذية دين الفلسفة واحلكمة، مقال منشور على: إبراهيم غرايبية1

  .06/01/2022، �ريخ الز�رة، 2015، بتاريخ نوفمرب، 3299- واحلكمة-الفلسفة
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فاملبدأ األساسي للفلسفة البوذية أ�ا، فلسفة إنسانية قائمة على إدراك حقيقة الوجود   

" األمل"الوفاة هلذه الكلمة  ، حيث ينسب بوذا كل شيء من الوالدة إىل"األمل"من خالل مفهوم 

  .ويقيم على عاتقها كل مربرات االدراك

فهذا األمل الذي يعرب عنه بوذا هو شكل ما من اسرتداد نشوة احلياة بعد ما يسمى   

�لوالدة اجلديدة، وال يتحقق هذا إال إذا أحسسنا بذلك األمل الشديد واحلاجة إىل الشهوة، 

ما وجب تركيز الضمأ اللذة إىل غاية أن يفارق هذا االشتهاء وكلما تشتد احلاجة ملا تشتهيه كل

  .االنسان وهنا تتحقق الوالدة اجلديدة ا�ردة عن كل ما هو زائل

ويرى بوذا أن حتقيق هذا ليس �ألمر السهل إال بتوفر جمموعة شروط ومسالك خاصة   

األمل إمنا هو طريق طويل والطريق الصحيح الذي يقود� إىل جتاوز "تقتضي حتقيق هذا املبدأ، 

االعتقاد الصحيح، القرار الصحيح، الكالم الصحيح، : ذو مثانية مسالك أو شعب هي

األفعال الصحيحة، احلياة الصحيحة، التطبيق الصحيح، األفكار الصحيحة،التأمل 

"الصحيح
1

.  

يؤدي فهذه املسالك �جتة عن �مالت بوذا وفلسفته للحياة اإلنسانية بعزهلا عن كل ما   

�ا إىل األمل أي تلك الشهوة والرغبة امللحة يف احلياة العادية، فامليالد اجلديد هو التخلي التام 

  .عن كل أشكال حياة الصراع واألمل، وتبين منط حياة جديد مالئم للطبيعة اإلنسانية
                                                             

  .76، ص1988، منشورات عويدات، بريوت، 3عادل العوا، ط: فالسفة إنسانيون، تر: � سربز1
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.املفاهيم واالجتاهات الشائعة يف الفلسفة البوذية
1

 

مع اهلندوسية واليانية والطاوية والسيخية يف مفهوم  تشرتك البوذية، )كارما(الواجبات 

وقانون كارما، ويعين ببساطة أن اإلنسان مسؤول عن أفعاله، وأن ما يفعله خريا كان أو شّرا 

 .يعود عليه �لعواقب والنتائج حسب ما فعل أو نوى أو فكر

ورمبا تعرب ويشري إىل مسار حياة اإلنسان وما فيها من آالم ورغبات وموت، ، سامسارا

 "� أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه"عنها اآلية القرآنية 

وهي احلالة اليت يسعى البوذي إىل الوصول إليها وحتقيقها، وتعرب  ،)نريفا�(الكمال 

عن الكمال والسالم التام للروح �لتحرر من الرغبات واآل�م وفعل اخلري والتأمل والرتكيز الذي 

ولعله مفهوم . نسان احلكمة والسعادة، واخلالص من آالم الغضب واجلشع واخلوفمينح اإل

 .يقابل اخلالص يف املسيحية

وتؤشر إىل املمارسات واألعمال النبيلة واخلرية اليت يقوم �ا اإلنسان  ،)دا�(العطاء 

 .وخباصة التربع واملساعدة يف الطعام واللباس والدواء للمحتاجني واملستحقني

وتركز على ترك األفعال السيئة، واليت يقابلها يف اإلسالم ،)سيال(ك احلكيم السلو 

مفهوم الكبائر أو املوبقات، وهي القتل والسرقة والز� والكذب وعقوق الوالدين وشهادة الزور، 

                                                             
  .سابق البوذية دين الفلسفة واحلكمة، مرجع: إبراهيم غرايبية1
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وتنهى عن أفعال أخرى أيضا يساعد تركها على الكمال أو حتمي صاحبها من اخلطيئة، مثل 

سكرات ورفاق السوء، كما تدعو إىل الزهد والتقشف يف احلياة واللباس والزينة اللهو والقمار وامل

وتطبق يف مستو�ت ومراتب، وبعضها موجه إىل مجيع الناس وبعضها إىل التالميذ . والطعام

 ).سانغا(وبعضها إىل الرهبان املكرسني 

ل صاحبها إىل وهي الر�ضات النفسية والروحية اليت توص ،"ميتا"أو ) �افا�(التأمل 

السالم واتّباع الصواب واحلكمة، وقد تكون هذه الفلسفة وتطبيقا�ا هي األكثر شهرة خارج 

الفضاء البوذي، و�خذ يف بعض األحيان تطبيقات ويف مؤسسات تبدو مستقلة عن البوذية، 

  .ويف النموذج اهلندوس تسمى يوغا، وهي أيضا ر�ضة منتشرة ومعروفة يف مجيع أحناء العامل

كانت هذه أبرز ّمسات الفلسفة اهلندية عموما، والتعريج على الفلسفة البوذية، �لنظر 

لتأثريها الواسع إىل حد الّساعة، كو�ا تدعو اليوم إىل فلسفة الفكر الواحد والعامل الواحد، هلذا 

فدراسة الفكر اهلندي والبوذية خصوصا جيب أن تكون هلا زوا� تسلط الضوء على مكانتها 

قيمتها ليس فقط ضمن النطاق الفلسفي أمنا يتعدى ذلك إىل النمط السياسي واالجتماعي و 

تقدمها البوذية اليوم، فهي الد�نة اليت بقيت تتجدد من خالل والتأثريات والتطبيقات اليت 

  .املمارسات الر�ضية والروحية لشعوب اهلند وبقية الشعوب اليت تعتنقها قدميا وحديثا ومعاصرا
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  :الرابع احملور

  الفكر الفارسي

  ..)، املزدكيةزرادشت والد�نة الزرادشتية، املانوية(
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  .الفكر الفارسي القدمي: احملور الرابع

يبدو أن فارس القدمية كانت موطأ قدم للفلسفات الشرقية القدمية كاهلندية والصينية،   

املالمس ملختلف احلضارات السائدة قدميا، ورمبا تعترب مبثابة امللتقى احلضاري ملوقعها اجلغرايف 

وهذا ما يطبع كثريا ذلك التشابه الفكري القائم بني هذه احلضارات من خالل ما سنتطرق إليه 

  .يف العقائد الفارسية القدمية

ولقد كانت العقيدة الفارسية القدمية تتميز �لطابع الشعيب من جهة، أي ذلك الذي   

، حيث قدسوا كل ما )، اهلواء، املاء، الرتابالشمس والقمر= النار (يؤمن �لتقسيمات األربعة 

ومن . هو طبيعي وينتمي للطبيعة، إىل درجة اإلميان بضرورة التضحية البشرية من أجل الطبيعة

جهة أخرى كانت هناك العقيدة اخلاصة اليت كان ير�دها خنبة املتدينني الذين يعتقدون بوجود 

  .لتقديس اآلهلة، وهو ما وجد يف أغلب احلضارات الشرقية القدميةإضايف  اعتقادإميان أو 
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  .زرادشت والد�نة الزرادشتية: أوال

واليت انطلق منها يف إشهار د�نته، حيث كانت ولد زرادشت فيم يعرف �لدولة امليدية،   

دمي، ويف بالد تلك احلقبة التارخيية األكثر اضطرا�، لطبيعة تعدد الد��ت والعقائد يف الشرق الق

  .فارس على اخلصوص

وألن الدولة امليدية كانت ضعيفة من حيث احلكم يف أواخر أزمنتها، فإن حكامها لطاملا   

جلؤوا للسحرة واملنجمني من أجل إضفاء شرعية دينية على حكمهم، فرضا الكهنة كان يساوي 

.. اخلريات، محالت الصيدرضا اآلهلة عندهم، ودور السحرة هنا كان التنبؤ بوقت احلروب، 

  .وغريها، من األمور اليت جتعل احلكم مربرا لدى هذه الطبقة

وظهور زرادشت يف هذه احلقبة كان مبثابة التبشري اجلديد بد�نته اليت خالفت معظم   

االعتقادات السائدة من حيث اخلرافة، وكان املصدر األساسي لتعاليمه الدينية هو كتاب 

  .، وبعض الكتب األخرى"زند أفستا"لدينية اليت حلقت عليه ما مسيت بـ والنصوص ا" األفستا"

وفيم ال يعرف �ريخ حمدد مليالد زرادشت، لطبيعة الغموض الذي ساد �رخيه وحياته،   

و�ريخ الدولة اليت عاش فيها، فإن ما ينبغي أن يشار له هو التعاليم اليت أتى �ا كعقيدة جديدة 

  .ص مما كان سائدا من سحر وشعوذة وخرافاتلشعب فارس من أجل التخل

وهاجم زرادشت الكهنة ورجال الدين الذين خيدعون الناس، �إلدعاء ��م وسطاء بني "  

اآلهلة والبشر، وقال �ن اإلله آهورا مزدا ليس حباجة إىل وسيط، فهو يف كل مكان، وال حيتاج 
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الصادقة، والوقوف إىل جانب قوى اخلري،  إىل القرابني واألدعية، وكل ما يرضيه هو العمل والنية

إذ يستطيع كل فرد مؤمن خّري أن يساهم يف املعركة القائمة ضد قوى الشر، وهو سينال جزاء 

أعماله الطيبة تلك يف هذه الدنيا، والثواب أو العقاب يف احلياة الثانية، فيكون مصري اإلنسان 

 الطاحل ونصري قوى الشر، فهو اجلحيم ، أما مصري)مأوى العلويني(اخلري الصاحل، الفردوس 

  .1)"مأوى الكذب(

هو اإلله األوحد، الذي مل يكن له ميالد سابق، " أهورا مازدا"حيث يعتقد زرادشت أن   

ولن يكون له موت الحق، فهو العّلة األوىل، وعّلة العلل مجيعا، واجلوهر واملصدر األول لكل 

وال تطاله األبصار، ووجوده كامن يف كل شيء ويف   املوجودات، فهو ال يرى وال ينظر وال يلمس

كل وقت، ويعلم كل شيء ماضي وحاضر ومستقبل، له العلم بكل الغيب واألسرار وقادر على 

أنه خالق اخللق كله واملالئكة األبرار كما خلق اجلّنة والنار والشمس "فعل أي شيء يريده، 

األرض والشجر والدواب واملعادن والناس أمجعني، املشرقة والقمر املنري والنجوم الالمعة واملاء و 

ومن مث فعلى . فهو أب اإلنسان وخالقه وهو الذي شرفه على كافة املخلوقات �لعقل والبصرية

اإلنسان أن يعبد خالقه ويطيعه �عتباره منبع كل خري ومصدر كل جمد ونور وسعادة، وهو 

، فتوصيف زرادشت لإلله الواحد  2"الشر أبدا الواهب املعطي الذي يريد اخلري دائما وال يفكر يف

                                                             
  .45-44، ص ص 2003، دار احملبة، دمشق، 1، ط)حبث �رخيي يف الد�نة الزرادشتية(زرادشت والد�نة الزرادشتية : فارس عثمان1

  .45-44، ص ص 1976، دار املعارف، القاهرة، 2احلكماء الثالثة، ط: أمحد الشنتاوي2
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كان ينايف عقائد حكام ا�تمع والدولة امليدية، واحلقيقة أنه كان يؤسس لفكر ديين يتجاوز كل 

  .تلك اخلرافات السائدة، وهو ما سيؤثر على كل �ريخ الفكر العاملي، والفكر الفارسي �لتحديد

حياول مرة أخرى أن يصف فيها زرادشت، ومبقابل هذا اإلله الواحد الذي يستوصفه   

فإن على اإلنسان أن خيتار بني أن يفعل اخلري ويتوجه "، )أهرميان(اإلله النقيض له، أو الشيطان 

بقلبه وبعقله و�عماله إىل اإلله اخلّري، أو يتجه إىل تلك الد�نة الزائفة ويتبع الشيطان يف كل 

ويؤمن زرادشت من جهته �آلخرة حيث أن األبرار ، 1"وحبسب اختياره يكون مصريه. تصرفاته

  .سينالون حياة �يجة خالدة، واألشرار يعذبون لألبد

ورغم ما قدمه زرادشت من نصوص حول اخلري والشر، اإلله الواحد والشيطان، الثواب   

والعقاب، اخللود والعذاب، فإن الناس يف تلك احلقبة مل يؤمنوا به ألنه خيالف عقائد آ�ئهم 

أجدادهم، كما أن فكرة اإلله الواحد املوجود يف كل مكان وزمان مل تكن مهضومة �لنسبة هلم و 

  .به إميا� قو�، فقد تعودوا على حياة السحرة واملشعوذين والطقوس الكهنوتية القدميةحّىت يؤمنوا 

    

  

  

                                                             
  56سابق، ص  �ريخ الفلسفة اليو�نية من منظور شرقي، مرجع: مصطفى النشار1
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فقرات لكنه استمر يف حماربة هذه األشكال الدينية املزيفة على حد نظره، فيقول ضمن 

  : 46/2يسنا 

  لقد سلبتم اإلنسان السعادة واخللود،"

  عندما زينتم له هذه أفعال، أيتها اآلهلة املزيفة

  بواسطة الروح الشريرة، والعقل الشرير

  ".من خالل الكلمة الرديئة اليت تعد �لسيادة الشرير

نصرته يف والتضرع إليه من أجل " أهورا مازدا"واستمر كفاح زرادشت بني دعوة اإلله   

تبليغ دينه ضد السحرة واملشعوذين، وبني مواصلة شحذ أنصاره لإلميان �ذا الدين حّىت لو 

اضطروا لالبتعاد من جمتمعهم، إذ أن احلكام وأنصار السحرة كانوا يطاردو�م ومينعو�م من التدين 

  ".أهورا مازدا"وتبليغ دين اإلله 

لقدمية وتنقيتها بتحديد معايري اخلري والشر، وهكذا فإن زرادشت جنح يف حماربة العقائد ا  

اإلله والشيطان، الثواب والعقاب، فقد حدد كل القيم والثنائيات اليت سيرتتب عليها معظم 

  .الفكر الديين الحقا سواء يف بالد فارس أو اليو�ن أو غريمها
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  .املانوية الد�نة :�نيا

مدينة �بل على �ر الفرات وسط مؤسس املانوية هو ماين بن فتاك ، الذي ولد يف 

تشري بعض املصادر . كان والديه من عائلة أشكان يف بالد فارس. بعد امليالد 215العراق عام 

  .إىل أن أصل والده هاجر إىل العراق

كان ماين حمظوظًا عند وصول احلاكم أدير الذي أراد استعادة روعة احلضارة الفارسية 

، وأراد �سيس دين جديد حيتوي على األفكار الزرادشتية بعد أن دمرها اإلسكندر األكرب 

لوقف انتشار . والزرادشتية الفارسية القدمية ، �إلضافة إىل بعض األقوال والرموز من النصرانية

املسيحية يف ذلك الوقت يف أيدي املبشرين يف بالد فارس والشرق األقصى ، وإزالة �ثري الد�نة 

ليت فصلت وسع منذ االستيالء على �بل ، واألحداث العلمية االيهودية اليت بدأت يف الت

وجد . فارسياليهودية والقضاء على �ثري احلضارة اليو�نية الرومانية على ا�تمع الاملسيحية عن 

، كما قلنا ، فرصة خللق دين جديد يدمج ثالث د��ت قدمية ، وهي الزرادشتية والبوذية ماين

 .يف سن الرابعة والعشرينأعلن النبوة . واملسيحية

يف منوذج ) الزرادشتية والبوذية واملسيحية(تجمع املانوية بني جوهر الد��ت الثالث إذن

لقد استمدت الثالوث من املسيحية ، وتقمص الروح من البوذية ، . جديد وصيغة جديدة
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د جوهرها يف يُعتقد أيًضا أن هذه األد�ن قد شوهت فيما بع. والنظام القومي من الزرادشتية

  1.تالميذها و�لتايل فقدوا أمهيتها للناس

يعتقد ماين بن فتاك أن العامل يتكون من أصلني قدميني ، أحدمها نور واآلخر هو الظالم 

األب "، وهذا الثالوث هو " الرجل العجوز"يُعرف أيًضا �سم ). مبدأ من مبادئ الزرادشتية(

  ).الثالوث يف املسيحية" (واألم واالبن

، يعتقد أنه خملص ألنه هزم " االبن اللطيف"كما أن هذا الرجل ، املعروف أيًضا �سم   

قوى الظالم جبلده وشجاعته ، لكن وجوده يتطلب وجود خاصية أخرى وهي صفة املعا�ة ، 

إن معا�ة اإلنسان األول وفداءه . لن ينتصر املنقذ الشخصي إال بعد هزمية واضحة. ألن األول أ

ألساطري املانوية ، ألن اإلنسان األول هو الفادي وهو هو نفسه حباجة إىل هي موضوع ا

وقد ورد ذكر فلسفة هذا الدين يف بعض املصادر ، بسبب الصراع بني مالئكة النور .الفداء

والسماء وقوى الظالم اليت ميثلها الشيطان ، فإن اجلانب اآلخر قادر على حصر بعض األرواح 

.  املادي ، حيث تتفاعل مع املادة جمتمعة وتشكل أول صورة بشرية ، آدميف عامل الظالم ، العامل

ال بد ) نالحظ هنا بعض بذور نظرية أفالطون ا�ازية(ولكي تستعيد الروح حتررها من السجن 
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من حتريرها من اجلسد ، وال يتحقق ذلك بتعذيب اجلسد ، والزهد ، والزهد ، والتصوف ، 

 1.غريزة اجلسم. ووقف اجلسد

لذلك ، وفًقا ملاين ، أساس الفداء هو حترير الروح من قفص اجلسد حىت تصعد إىل 

إن اجلسد ورغباته شريران أل�ما مينعان الروح من اخلالص ، لذا فإن املانوية ". يسوع"حمضر هللا 

  ).مبادئ البوذية(تشجع الزهد واالمتناع عن اللحم والتخلي 

ع بني الرتاث الديين الذي قامت عليه وحددت كرست الد�نة املانوية جهودها يف اجلم

طرق خاصة �لصالة والتعبد وااللتزام العقائدي، لتكون بذلك د�نة القوم وا�تمع الذي قامت 

  .فيه

   

                                                             
: دراسة قصرية عن الد�نة املانوية، مقال منشور على: يوحنا بيود1

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222079ريخ الز�رة11/07/2010: ، بتاريخ� ، :

11/01/2022.  
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  .الد�نة املزدكية :�لثا

سنوات عديدة من سيطرة الزرادشتية على اإلمرباطورية الفارسية ، انفصلت طائفة  بعد

عن الزرادشتية القدمية ، واليت كانت أهم معتقدا�ا إميا�م �له النور " الزرادشتية"جديدة تسمى 

أهورا مازدا ، ملك النور ، : وآهلة الظالم متساوية يف السلطة ، ويقول الزرادشتيون 

 "زوران" كما يقولون ، اخلري والشر مها نوع من األشياء يسمى... ، ملك الظالم "أهرميان"خلق

فكرة أن الوقت ال�ائي ستؤثر الحًقا على الفلسفة . ابن القوة السيادية ، إنه أصل وجود الوقت

إ�م ال ميثلون رؤية للسلطة أو . نشط الزوالين ، لكنهم ظلوا مضطهدين ومعارضني. اإلسالمية

لكن مع البداية ، جتاوز الساسانيون رؤيتهم لتعاليم الزرادشتيني ، وأصبح سكان بالد ما  .ا�تمع

سنالحظ فيما بعد أن الفالسفة اإلسالميني يف . بني النهرين متساويني بني قوى النور والظالم

، " عصر الكون"إيران كانوا أول من قال إن الوقت ال�ائي ، وكان يشار إليه يف ذلك الوقت بـ 

بدأت الزرادشتية . الثقافة الشعبية اإليرانية اجلديدة. وأبو بكر الرازيمثل الفارايب وابن سينا 

تضعف مبرور الوقت وهيمنة الزرادشتية كدين رمسي للدولة ، لكنها أثرت على القس الزرادشيت 

 1.ية، وأسس فيما بعد ما يعرف �ملزدك" مزدك"املسمى 

ك مذهبه بعد االبتعاد عن املانوية ، فبالنسبة له املساواة بني النور والظلمة هي أسس مزد

الغرض من احلياة �يت . أساس الوجود ، أي أن تفاعل املساواة هو ظهور احلياة وأصل الوجود

بتفاؤل ، املشكلة هي مزيج من . لتحرير جزء من الذات وعرضه على النور مزدكمن وجهة نظر 
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كارثة كونية تتكون من النور . ميكن حله ، بينما املانوية تعتربه مزًجيا من البشر الضوء والظالم

من الناحية الدينية ، املبدأ الثاين هو أن وجود رجال الدين ال يهم ، فهم يتسببون يف . والظالم

  1.جتويع الناس وإفقارهم يف بالد فارس

ي يقول إن كل الناس خلقوا ، هي نداء اجتماعي وسياسكهذه الفلسفة، اليت ترمجها مزد

متساوين ، وال أحد لديه حقوق طبيعية أكثر من غريه ، وأن املال جيب أن يوزع �لتساوي بني 

رجال الدين ، احلل للصراع بني الرجال هو املساواة بني . الناس ، وإل�اء سلطة و�ثري الشعب

فائض اإلنتاج �ملعىن "تمع الرجال والتمتع �حلياة ، جيب على كل فرد أن يشارك مع بقية ا�

دعما لدعوته الثورية من آخر رجل ختيله امللك  كوجد مزدا. .. للمنتجات الفائضة" احلايل

أو قو�د األول أحد أعظم امللوك الساسانيني الذين أرادوا إ�اء نضاله من أجل " قو�د بن فريوز"

ك �لبدء يف التحضري مللك ملزدومسح ا. رية السيطرة على الناس وتوحيد اإلمرباطو . الكهنوت

لإلصالحات اليت تضمنت نشر قيم احملبة والسالم والتضامن االجتماعي ، وحماربة املرجعية 

الدينية وتقدمي العون للفقراء ، ففتح خمازن احلبوب واألغذية ملساعدة الفقراء وساهم يف إغالق 

نتيجة لذلك ، �ر األرستقراطيون . الرئيسيةمعابد النار الزرادشتية �ستثناء املعابد الثالثة . اجلميع

 .األثر�ء ، وسجنوا كو�د األول ووضعوا شقيقه مجب على العرش

ك خيطط لتحقيق املساواة والعدالة من خالل تقاسم كل الثروة وإعادة توزيع يقال إن مزد

أي مدى الباقي ، على الرغم من أنه من غري الواضح كيف ينوي التنظيم من حيث اللوائح وإىل 
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لكن املصادر تقول إن منتقديه كثريا ما . مت انتقاد موقفه والسخرية منه من قبل أعدائه ومعارضيه

يسخرون من دعواته لالشرتاكية والشيوعية ألن أعدائه يستخدمو�ا للدعوة عقائد� ملبادلة 

ة تبادل تعدد الزوجات ودائر . الزوجات وحلها ، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل مزيج من السالالت

اهلروب من السجن واستعادة  عد ثالث سنوات ، متكنت كو�د األول منوب ..األصدقاء 

، لكنه تعرض بشكل متزايد للكراهية واالضطهاد من قبل األثر�ء ورجال الدين يف العرش

مازداكية ، لذلك اختار االبتعاد عن مؤامرا�م والسماح ألمريه �طالق محلة تطهري و اإل�دة ضد 

م ، بقتل مازداك ومعظم أتباعه واستعادة الزرادشتية التقليدية   524مازداك ، حوايل  شعب

 .كد�نة رمسية للدولة الفارسية تنتهي

ك وتشتتوا واستقروا يف مناطق �ئية ، وأثرت بقا� فلسفة هرب عدد قليل من أتباع مزد

ا أدى الحًقا إىل ظهور دين مازداك على التيارات الراديكالية يف اإلسالم ، وخاصة الشيعة ، مم

كما الحظ الكتاب املعاصرون مترد احلركة الباطين وثورة .. من مجاعة املقنع . قوي يف املنطقة

وحىت . يةكعد يف اإلسالم وارتباطهم �ملزد القرامطة وغريها من التيارات الثورية اليت ظهرت فيما ب

، مما ساعد الصفويني . قرن السادس عشرقيزلباش قاد حركة شيعية راديكالية يف بالد فارس يف ال

الذين رأوا على إنشاء الطائفة االثين عشر ، واليت أصبحت الطائفة املهيمنة يف الدولة الفارسية ، 

من . املتأثرون �خلرمي ، املتحدرين الروحيني للمجموعة الفرعية كيون،أنفسهم على أ�م مزد 

ة التقليدية أو السمة اليت ينسبها املؤرخون ية يف النهاية السمزدكوجهة نظر� ، أصبحت امل

 .الفارسيون والعرب إىل كل حركة مساواة أو ثورة اجتماعية راديكالية حدثت



56 
 

شرح الفقهاء والشيوخ املسلمني املزدكية واختذوا موقفا معاد� منها لدرجة أن كلمة زنديق 

كتاب مقدس عند   وزند هو.. اي اتباع زند " زنديك"أطلقت عليهم، حيث ا�ا جاءت من 

    .وتفسريهالزرادشتني وقام مزدك بشرحه 
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  :اخلامس احملور

 .الفكر احلضاري يف بالد ما بني النهرين
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  .الفكر احلضاري يف بالد ما بني النهرين: احملور اخلامس

مثلت حضارة ما بني �ري الرافدين ميزة خاصة من حيث نشوء الفكر القدمي، وكانت   

�رزة يف الشرق القدمي خاصة املرحلة اآلشورية والبابلية، وكان هلا الدور البارز دائما عالمة 

  .واحلضور القوي يف تطور الفكر البشري من جانب الدين والعلم وحّىت االقتصاد والسياسة

تميزوا بفلسفة لقد ورث البابليون واآلشريون، إر� ثقافيا واسعا عن السومريني الذين مل ي  

كل ما قدموه للتاريخ الفكري البشري، لكنهم اشتغلوا على تفسري الكون،   خاصة �م، رغم

من الطبيعي أن "ونشأة اخللق، و�مل الطبيعة والبحث عن أصلها، حيث يقول صمويل كرمير 

نفرتض أنه قد ظهر يف غضون األلف الثالثة قبل امليالد طائفة من املفكرين السومريني الذين 

. ت مرضية عن املسائل اليت أ�ر�ا �مال�م يف الكون وأصل األشياءحاولوا أن يصلوا إىل إجا�

وقد جنحوا يف تقدمي بعض اآلراء والعقائد يف أصل العامل واإلهليات اتسمت بقدر عظيم من 

، وقد نقل عنهم البابليون واآلشريون معظم أعماهلم وكانت املنطلق األساسي 1"اإلقناع العقلي

  .تلف ا�االت واملوضوعاتلفلسفا�م وأفكارهم يف خم
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  .أصل الكون: أوال

اعتقد البابليون األوائل أن املاء هو العنصر األساسي للكون ، لذا فقد سبقوا الفكر   

اليت " جلجامش"وهذا يؤكد ما قرأ�ه يف قصيد�م الشهرية . اليو�ين ، وخاصة ما قاله طاليس

أبو كل شيء ، الذي خلق كل العدم ، يف  - احمليط ، يعين املاء -إبسو : (يقول فيها املقطع

هناك ال توجد حقول ، وال مستنقعات فيه ، وال يوجد  -األرض أو األرض خمتلطة  -خيوس 

تنص هذه الفقرة بوضوح على أن املاء ...) إله ، ومل يتخذ أحد اًمسا له ، ومل يتقرر املصري بعد 

  .يسبق كل الكائنات احلية ، واليت هي مصدرها

نطلق البابليون من النصوص الرتاثية السومرية القدمية اليت تتحدث عن املادة لقد ا  

وتشكلها وأصلها، وهو ما أدى �م لطرح األسئلة تواليا حول نشأ�ا وخلق األشياء منها، 

وقد عمق "وقدمت حماوالت تفسريية لذلك ال تزال مرجعا إنسانيا هاّما يف البحث الفلسفي 

جاته الطبيعية، مستفيدا من احلرية اليت متتع �ا يف تعديل جمرى األفكار اإلنسان الرافدي استنتا

الفلسفية عن الكون بفضل تطور معتقداته الدينية واجلارية وفق مقتضيات الزمن، وكأن نظرية 

  .1"دميناميكية فيضية
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يتصور البابليون القدامى أن البدء كان يتمثل يف البحر األول، الذي وجد منذ األزل،   

الذي يتكون بدوره من السماء واألرض يف صفة جمتمعة تعرب ا األخري قد ولد اجلبل الكوين وهذ

  .عن إحتاد كامل بينهما

ومبا أن التصور القدمي لآلهلة كان حياوزل تقريب صورة اإلله إىل الشكل اإلنساين فإ�م   

ميثل األرض هو الذي " كي"الذي ميثل السماء هو إله مذكر، واإلله " آن"يعتقدون أن اإلله 

، وقد كان هذا األخري سبب الذي ميثل اهلواء" أنليل"املؤنث، وهذا االحتاد بينهما أجنب اإلله 

اإلنفصال بني اآلهلتني املتحدتني أي السماء واألرض، ونزل �مه أي األرض مث شكال احتادا 

  .آخرا على إثره بدأ تنظيم الكون اجلديد وخلق اإلنسان

األسطورية عن هذه اآلراء وحتليلها حتليال موضوعيا، يتأكد لنا  وبعد إزالة املسحة"  

، فقد متيزت، هذه التصورات )فلسفة(وجود تصورات عن نشأة الكون حرية �ن تسمى 

) جوهر(، و�ن املاء هو )اجلوهر(السومرية، �لقول �لسرمدية واألزلية للمادة األوىل يف الكون 

والسماء متحدتني، أي تولد احلالة الصلبة، من أصل  الكون الذي كان سببا يف ظهور األرض

من احتاد الشمس واألرض، مث أصبح سببا يف انفصاهلما، كما أن اهلواء ) اهلواء(، وتولد )سائل(

وبعد انفصال اليابس، وانبعاث احلرارة من  أصل لوجود الشمس والقمر وبقية الكواكب املعروفة

وجود النبات واحليوان واإلنسان على وجه  الشمس، ولوجود الرطوبة من املاء، أمكن
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يبدو أن هذه النظرية ستؤثر كثريا على البحث الفلسفي الحقا، فهي تقرتب من .1"األرض

  .أغلب نظر�ت الفيض اليت قدمها الفالسفة يف املراحل الكربى من التاريخ

صارما وعن أسلوب اخللق الذي إعتقد به السومريون القدامى فقد كان توصيفهم مبدًأ   

فبموجب "ومتبعا يف أغلب حضارات بالد الرافدين، وهي جعل القوة اخلالقة للكلمة اإلهلية، 

وينطق ' الكلمة'هذا املبدأ كان كل ما ينبغي لإلله اخلالق أن يفعله هو أن يصمم اخلطط ويقول 

و�ثروا  ، ومحل البابليون هذا املبدأ عن السومريني2"�السم اسم الشيء املرادخلقه فيتم اخللق

�غلب نصوص نشأة الوجود حيث تعرفوا عليها من خالل الكتابة السومرية القدمية وحولوها 

إىل اللغة البابلية احمللية مع بعض االجتهادات يف التفسري والتأويل، وهو ذان األمر عند 

  .اآلشوريني

سكان ما د عند ، جنيقول جاكبسون يف تقدميه لنظرية اخللق يف بالد ما بني الرافدين  

إشارة إىل اخللق، وفصل السماء عن األرض، ودور اهلواء يف ذلك، إ�ا دراسة " بني النهرين

ألصل معامل الكون الرئيسية، كما أ�ا حتوي كيفية �سيس نظام العامل احلايل، فنجد مبادئ 

ستمرار بشكل واضح، مع ا) الكون �لقوة(و) املادة األوىل(و) الفلسفة اإلمسية(و) الزمن األول(

لكنه، مركب من عنصرين، ومها املاء العذب، واملاء املاحل، ) �ملاء كمصدر أول للوجود(القول 

املادة (واليت امتزجت يف كتلة كبرية، فكونت لنا ) السحب والسدمي(حيث كان سببا لظهور 

                                                             
  .194-193، ص ص مرجع سابقالفكر الشرقي القدمي وبدا�ت التأمل الفلسفي، : مجال املرزوقي1

  .156طه �قر، مكتبة املثىن، بغداد، : ، ترسومر من ألواح: صمويل كرمير2
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نائية الثالثية على شكل أزواج ث) الصنع(، مث بدأت عملية اخللق )الكون �لقوة(إ�ا ) األوىل

  .1"متقابلة، تنتهي مبركب جديد

واحلال أن أمهية هذه النصوص اليت تتحدث عن اخللق يف حضارة بالد الرافدين، هو   

مالحظة كيف قدم السومريون وبعدهم البابليون رؤاهم حول نشأة الكون وتشكل اخللق، وهو 

ة، وهذا ما جعل الفكر األمر املوجود يف أغلب نظر�ت اخللق اليت حلقت بعد السومرية والبابلي

العراقي القدمي حاضرا بقوة على مستوى الفكر احلضاري عموما، وهذا ما جيعلنا نقر أيضا �ن 

القدمي متيزت �لعلمية واللغة الفلسفية العميقة واالجتهاد التأمالت األوىل لإلنسان العراقي 

. من جمتمع الكون األكرب وما ا�تمع البشري، لدى العراق القدمي، إال جزء"الفكري الصريح، 

وملا مل يكن الكون العراقي يتألف من مجاد، ألن كل حجر وكل شجرة وكل شيء فيه هو كائن 

ذو إرادة وخواص ذاتية، كان الكون نفسه مبنيا على السلطة أيضا، وكان أعضاؤه يصيخون 

قوانني الطبيعة، طائعني إىل األوامر اليت جتعلهم يفعلون ما يفعلون، هذه األوامر ندعوها حنن 

  .2"وهكذا كان الكون �مجعه يبدي أثر اجلوهر اخلاص �نو

  

  

                                                             
، املؤسسة العربية للدراسات 2ط جربا إبراهيم جربا،: ، تر)اإلنسان يف مغامرته الفكرية األوىل(ما قبل الفلسفة : هنري فرانكفورت وآخرون1

  .  156، ص 1980والنشر، بريوت، 

  .162املرجع نفسه، ص 2
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  .فلسفة األخالق من جلجامش إىل محورايب: �نيا

يف البحث عن أسرار اخللود ، تكشف املالحم السومرية ، استمراًرا ألقدم رواية أو   

قبل تلك الرحلة . شعر، عن التفكري املعقد والعطش للحياة البشرية يف األلفية الثالثة قبل امليالد

، بعد أن هزم امللك الشرير جلجامش ملك أوروك الصاحل إنكيدو ، رفض املؤلف بث رسالة 

بعد هزمية . صديقهجلجامشاخلري يفوق الشر يف جسم اإلنسان ، لذلك جعل  مفادها أن

لقتل اجلان " االصطناعية"املعارضني ، أصبحوا قوة هائلة استخدمها املؤلف هلزمية إرادة اآلهلة 

وألن كل شخص هالك ، بعد أن حطم جلجامش موت إنكيدو ، . والثريان ا�نحة األرز

مع إدراك أنه سيموت مثل صديقه ، ال . ي كيفية بلوغ اخللودأرسل املؤلف رسالة أخرى ، وه

 ."اخللود"توجد طريقة أخرى إال من خالل 

وفًقا لألسطورة ، مل يكن أمامه خيار سوى الوصول إىل أودون بشتيم ، الكائن البشري 

على الرغم من أن صاحب . الوحيد الذي جنا من الطوفان الشهري وحقق اخللود مع زوجته

صح جلجامش �الستمتاع ببقية حياته بدًال من السعي إىل اخللود ، إال أنه يواصل احلانة ن

أمام إصرار جلجامش على معرفة ). أوتونبشتم(عبور مياه املوت مبساعدة املالحللوصول إىل 

سّر اخللود ، يقّدم له أودون بشتيم الفرصة ، إذا جنح يف البقاء مستيقظًا ملدة ستة أ�م وسبع 

أدى إصرار زوجة أوتونبيشتيم على رمحة هذه ... يف حالة موت أقل ، يفشل  لياٍل ، أي

إليها بعد جلجامشنزل . األخرية إىل إخباره بنبات موجود يف أعماق املياه ميكن أن جيدد شبابه



64 
 

معا�ة وصراع ، لكنه قرر أن �خذها حيث ينتظر قومه ، فزرعها يف أوروك وأطعمها الشيوخ ، 

. تبدأ رحلة العودة �ملالح أورشا�يب. �كلها عندما انه عجوز... .. .فرجعوا وهم صغار 

حىت . وأثناء فرتات الراحة دون رعاية جلجامش ، أكل الثعبان نبا�ت احلياة وجتدد جلدها

 ."حية"يومنا هذا ، ما زلنا نسميها 

يدرك جلجامش أن املوت حتمي للبشر وأن اخللود �يت من . مث يقدم املؤلف فكرته

تبدأ رحلة . ألعمال الصاحلة ، فيعود إىل أوروك ويبين السور ويستمر يف فعل اخلري حىت وفاتها

وأثناء فرتات الراحة دون رعاية جلجامش ، أكل الثعبان نبا�ت . العودة �ملالح أورشا�يب

  ."حية"حىت يومنا هذا ، ما زلنا نسميها . احلياة وجتدد جلدها

األدب الشرقي القدمي، وهي خري نص يصور لنا وتعترب ملحمة جلجامش من عيون 

الفكر العراقي القدمي سواء يف عر احلضارة السومرية أو البابلية أو األشورية فعلى الرغم من أن 

 1550-1950بني عامي (أقدم نسخة وصلتنا من هذه امللحمة تعود إىل العصر البابلي 

صر األكادي �لذات فيما بني عامي إال أن بعض اآلراء تقول �حتمال تدوينها يف الع) م.ق

  .1أو بعد ذلك بقليل) م.ق 2325-2269(

وقد عربت ملحمة جلجامش عن رأي اإلنسان العراقي القدمي يف حضارة ما بني 

الرافدين، بوصف منظوره إىل العامل واحلياة، فهو يعتقد أن كل اخللق خمطط له وفق تدبري معني 

                                                             
  .14، ص1984مقدمة ترمجته الكاملة لنص ملحمة جلجامش، د ط، دار اجلبل، بريوت، : سامي سعيد األمحد1
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اآلهلة، وطاملا يزداد يقينه �ن احلياة قد يكون فيه الكثري من وعليه �لعبادة والطاعة وخدمة 

العبث، واملوت قادمة دون أدىن شك، فإن هذا اإلنسان العراقي استحكمه االلتباس حول 

  .حقيقيت احلياة واملوت �لنظر إىل املصري الذي سيلقاه بعد ذلك

ه بقية احلضارات فالقل الذي انتاب اإلنسان العراقي القدمي، خيالف ما كانت علي

الشرقية اليت سلمت أمرها للعامل اآلخر، إمنا اإلنسان العراقي كان يعيش حالة من التخمني 

، "اخللود"وهو ما جعله يتساءل حول فحوى والتأمل يف احلياة األخرى ويبحث عن مدلول هلا 

الذي جعلته  أما �لنسبة لإلنسان العراقي القدمي فإن احلياة قلق وعمل وهم وسيعقبها املوت"

  .1"اآلهلة حظا لإلنسان وحده دون اآلهلة

  .سر اخللود يف ملحمة جلجامش ونظرة األخالق السامية .1

لقد تعلق الناس �حلياة منذ القدم ، واملوت هو العدو األكرب الذي يسلب احلياة ، 

سنروي �جياز قصة . وفلسفة املوت عميقة ودقيقة وغامضة ، وتنتشر يف اإلنسان واحلضارة

 .وحناول الرتكيز على أهم األحداث اليت نستقي منها احلكمة والوعظجلجامشملحمة 

، امللك اجلبار الذي يتمتع بقوة " فاركا"، ملك املدينة السومرية جلجامشيقال أن 

جسدية ال مثيل هلا ، جعل مدينته واحدة من أفضل وأقوى مدينته يف ذلك الوقت ، ولكن 

ا جلجامشعلى الرغم من كل ما فعله مش لصاحل كان 
ً
، وطنه وأمته ، ملك شعبه ظامل

                                                             
  .191ص مرجع سابق، ، سومر من ألواح: صمويل كرمير1
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حامًال جلجامشعلى هذا األساس ، يُعترب . ةومستبًدا ، وقد ورد ذكره كأب للملك وأم اآلهل

 .لدماء اآلهلة ، لكنه أيًضا إنسان ، وتنطبق عليه احلياة البشرية

مع مرور الوقت ، وفًقا مللحمة جلجامش ، مل يستطع شعب امللك حتمل ظلمه ؛ 

لذلك قرروا الذهاب إىل اآلهلة وطلب منهم أن يرحيوا جلجامش من ظلمه ، لذلك قررت اآلهلة 

، "إنكيدو"جلجامش حىت وجود قوة مماثلة ، هذا ما يسمى بـ . نشاء واحدة جديدة مع اآلهلةإ

أول شخص يف جبل "رجل قوي يعيش يف الربية ، الغابة ، يصنفه بعض املؤرخني على أنه 

مع مرور السنني بدأ إنكيدو �لعيش مع احليوا�ت ومحايتها ومنع الصيادين والتجار من ". �ي

، فجاءت جمموعة من الصيادين والتجار والعاملني يف الغابة إىل امللك جلجامش  دخول الغابة

يقرر جلجامش . خملوقات يف الغابة ، ففقدوا وظائفهم. وشرحوا له القسوة والقصص الغريبة

إرسال فتاة إىل إنكيدو لتلطيف قلبه ضده ، حماوًال نقله من الربية والغا�ت إىل املدينة والبيئة 

 1. صراع شديد حيث يشهد الناس كل حلظة يفوز فيها أحدهميف. احلضرية

مع استمرار املصارعة أو ما يسمى مبلحمة جلجامش لفرتة طويلة متكن ملك الظلم من 

هزمية إنكيدو لكنه مل يقتله ، مع مرور الوقت واملناقشات اليت دارت بني اجلانبني وهم  

إنكيدو ، فوجد كل منهما صداقة يف اآلخر اكتشف مسو القيم واملبادئ اليت محلها . كلكامش

وصداقة عميقة وصادقة بينهما ، وتقامسوا املغامرات واحلروب ، وتعلم امللك الكثري ليبتعد عن 

 .ليكون حمبة لشعبه ، وخيلصه من ظلمهم. خصومه
                                                             

  195صبق، مرجع سا، سومر من ألواح: صمويل كرمير1
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ا يف غابة األرز امسه مع مرور األ�م ، مسع جلجامش أن هناك خملوقًا متوحشً 

من أجل توسيع ثروته وحصونه جلجامشبقتل جلجامشمللك أن يكرر ملحمة ، أراد ا"كومبا�"

 ".إنكيدو"وشجاعته بني الناس استطاع أن يفعل ذلك مبساعدة . وموارده لتحسني مسعته

معجًبا بسلطة جلجامش ، " عشتار"إىل املدينة ، فكانت اإلهلة الشابة جلجامشعاد 

انتقمت . ررت اإلهلة أن تنتقم له وأرسلتهووقعت يف حبه وتقدمت له ، لكن امللك رفض ، فق

من هنا . منه خنفساء ، لكن إنكيدو كان قادًرا على محاية جلجامش وقتل املخلوق السماوي

لديه دماء جلجامشبدأت اآلهلة تكره جلجامش وإنكيدو ، ويف نفس الوقت أدركت اآلهلة أن 

ان صديقه املقرب إنكيدو يعاين من يف الواقع ، ك. اآلهلة وال يريد قتله ، فقررت قتله انتقاما

 .مرض أودى حبياته

إن امللك حزن على فقدان صديقه املقرب ، ومن هنا يدرك جلجامشتقول ملحمة 

جلجامش أن البشر حيتاجون إىل شيء للحفاظ على احلياة ، وأن العدو األكرب الذي ال 

مغامرة وحتدي . �حليوية الشروع يف رحلة مليئةجلجامشيستطيع هزميته هو املوت ؛ وهلذا يريد 

وتشويق وغموض حبًثا عن األسرار اخلالدة هلذه احلياة ، وهدفه هو مقابلة رجل يُدعى 

 .الذي ال يعرف إال السر اخلالد" أوتنابيشتيم"

إىل أوتنابشتيم والتقي به ، الذي يروي له العديد من جلجامشبعد رحلة شاقة ، وصل 

وتشري . ، فضًال عن حدث عظيم وقع يف ذلك الوقتالقصص واحلكمة والفلسفات عن احلياة 
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هي طوفان حدث يف زمن جلجامشبعض املصادر إىل أن قصة الطوفان املذكورة يف ملحمة 

 .النيب نوح عليه السالم

وعندما سأل جلجامش أوتنابيشتيم عن سر اخللود ، أجاب أوتنابشتيم أنه إذا مل 

 .الًدايستطع النوم ستة أ�م وسبع لياٍل ، فسيكون خ

لكن زوجة أوتنابشتيم حزنت على جلجامش الذي جاء من بعيد وحتمل مشقات 

يقرر أوتنابشتيم أن يعطي جلجامش فرصة . الطريق وأخطاره ، وصلى من أجله مع زوجها

أخربه أن هناك عشبة خرجت من البحر ، ووصف شكلني منها ، وأخربه أنك . أخرية للخلود

 . .ه احلياةإذا أكلتها ، ستكون خالدة يف هذ

استعد امللك حبسب ملحمة جلجامش للذهاب إىل البحر واحلصول على العشبة، 

وجنح يف ذلك ولكنه مل يتناوهلا فكر أن �خذ هذه العشبة إىل مدينته ويزرعها ويطعم منها شعبه 

وأهله ليبقوا يف صحة جيدة وشباب ويبقوا يف هذه احلياة خالدين، فوضع العشبة على جانب 

ذهب ليغتسل وفجأة جاء ثعبان تناول العشبة، مل يستطيع جلجامش إنقاذ العشبة الطريق و 

وحزن كثريًا خلسارته لعشبة اخللود فقرر العودة إىل مدينته وأن يستسلم للقدر ويتوقف عن 

 .البحث عن سر اخللود
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وأثناء طريق عودته إىل بالده شاهد من بعيد سور مدينته الذي أنشأة منذ زمن، وهنا 

جلجامش أن إجنازاته وتصرفاته ستجعله خالدًا يف أذهان الشعوب والعامل �سره، فحرص أدرك 

 .بعد أن أدرك هذا األمر أن حيقق العدل واألمان واإلجنازات العظيمة لبلده وشعبه

ملحمة جلجامش هي األساس الذي تعلمت منه البشرية الكثري من احلكمة واملوعظة 

حلبكة والعقدة، من ملحمة جلجامش استلهمت البشرية واألدب والفن وحىت سرد القصة وا

تبقى هذه امللحمة خالدة عرب . منها الكثري والكثري من الفوائد والنصائح يف جوانب عدة

 .العصور أل�ا قدمت سر اخللود يف هذه احلياة

يف النهاية، سر اخللود هو ليس بطول العمر وعدد السنوات اليت تعيشها، بل بعملك 

  1.وإجنازاتكالصاحل 

  

  

  

  

                                                             
: ، �ريخ الز�رةhttps://22arabi.com: امللحمة اليت قدمت للبشرية سر اخللود، مقال منشور على" جلجامش: "آمنة املوىل 1

  .22.30، على الساعة 14/02/2022
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 .لوائح محورايب األصول والتشريعات: �لثا

، وال نبالغ إذا )القانون(، احتلت الدولة موقعا متقدما وكذلك م.قمنذ األلفية الثانية 

قلنا إن فلسفة القانون وسيادة حقوق اإلنسان وااللتزام األخالقي كانت مبادئ أساسية يف 

 .ا�تمع العراقي منذ ذلك احلني

الرافدي بوعي اجتماعي راقي، خاصة يف قسم احلقوق والواجبات، بل  اإلنسانمتيز 

 .كأداة للعدالة) القانون(واعتاد على ممارسة حقوقه وحر�ته يف حدود 

مدونة قوانني مت تنظيمها بدقة أحكام القانون املدين يف �بل وتشمل  رايبوقد وضع محو 

والزواج والتبين واملرياث، فضال عن سري اإلجراءات امللكية والعقود والزراعة والتجارة والتبادل 

 .القضائية

من االنتقام من إراقة الدماء، واقتصر تطبيق قانونه �ملثل على  ايبوقد حرم محور 

الناس من مجيع الطبقات الغريبة واململوكة لألطفال يف البالد . إجراءات احملكمة املعمول �ا

ومن الطرافة جدا أن نقرأ كيف أن مثل هذه القضا� على حد سواء تنظمهم محاية القانون ، 

احلديثة ، مثل اإلعفاء من اخلدمة العسكرية ، واستقرار املمتلكات ، والتعويض عن ديون 

الزوجة واحلقوق املشروعة للنساء واألطفال ، مت تنظيمها من قبل هذا احلاكم البابلي يف �اية 

  .م.قاأللفية الثالثة 
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اليت ) 194 -127(الشخصية يف شريعة محو رايب مثلتها املواد وجند قوانني األحول 

عاجلت مسألة األوالد ورضاعتهم، وعدم شرعية الزواج بدون عقد شرعي، �إلضافة إىل نصيب 

املرأة �لتجارة ومتتعها �حلرية يف ممارسة هذه التجارة وحرية الفتاة الغنية يف التزوج من عبد، 

مسألة زواج املرأة اليت تفقد يف حرب ) 133(محو رايب يف املادة  وبروح املشرع املسؤول، جتاوز

أو ما شابه، يف الزواج �خر، إىل االنتظار يف حالة وجود ما يكفيها من الطعام، أما إذا ثبت 

أما إذا مل ) ب133املادة (عدم حمافظتها على عفتها، مع تيسر سبل العيش هلا، فتلقى يف املاء 

فال جناح عليها، ألن ها دخلت بيت رجل ) 134املادة (الكايف هلا يرتك ذلك الرجل الطعام

وبذلك قرن املشرع سلوك الفرد بظروفه املعاشية واالجتماعية، أما إذا دخلت تلك ) تتزوج(�ن 

بيت رجل، قبل عودة زوجها، وأجنبت منه أوالداً  - اليت مل تكن متتلك الطعام الكايف –الزوجة 

على ) 136(مع بقاء األوالد مع أبيهم، وأكدت املادة ) تطلق(ه فتعود إىل زوجها عند عودت

بعد هروب زوجها من احلرب، إىل ) تزوجها(عدم رجوع الزوجة اليت دخلت بيت رجل �ن 

 .الزوج عند عودته يف �اية احلرب

) 170(ولكي ال خيدش محو رايب كرب�ء الرجل ومكانته االجتماعية ساوى يف املادة 

وأبناؤها، وال حيق لزوجته أو أوالدها التحكم �م مطلقًا ) األمة(ة وأبناء بني أبناء الزوج

من النساء (معىن ذلك أن محو رايب أقر عدم دميومة العبودية على األرقاء ) 171املادة(

  .ويتحررون حال وفاة األب، على خالف ما لوحظ يف بيئات أخرى) واألوالد
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ني األوالد والبنات، مهما كانت درجا�م،  رايب يف، قسمة اإلرث بومل متيز شريعة محو 

كما خصصت للزوجة حصة مساوية ألبنائها يف املرياث، فإذا أساء األبناء معاملتها، وأرادوا 

  .إخراجها من البيت، فعلى القضاء معاقبة األبناء، وإبقاؤها يف بيت زوجها

القانونية، ومن خامتة، يتألف القانون من املقدمة، ومن املنت الذي يشتمل على املواد 

أسطر، وصيغت بلغة شعرية، يتحدث فيها محورايب عن أعماله  303أما املقدمة فتشمل حنو 

ويعاجل القانون . مادة 282املختلفة، ويؤكد شرعية حكمه، مث تتواىل مواد القانون وعددها 

لقضاء واألمن، قضا� اقتصادية واجتماعية عرفها ا�تمع يف عهد محورايب، فهي تتناول أمور ا

وحقوق احملاربني ومسؤوليا�م وشؤون الزراعة وامللكية وشروط القروض، واألحوال مبا تتضمنه 

من أمور الزواج والطالق واملرياث، وتتطرق إىل القصاص والتعويضات، وإىل أجور أصحاب 

 املهن، واشتملت يف ثنا�ها على أحكام راقية يقبلها املنطق يف كل عصر، وأحكام أخرى

وغلب على معظم املواد طابع . يصعب على املرء قبوهلا إال مبنطق العصر الذي ظهرت فيه

الشدة والقسوة يف مواجهة اإلضرار مبصاحل الدولة واالعتداءات على النفس واملال، وكان املبدأ 

، »العني �لعني والسن �لسن«تتسبب �ملوت، هو  الذي يتعامل معه، معاجلة األضرار اليت ال

ولكنه مل يطبق على كل الطبقات االجتماعية، إذ كان ا�تمع يف عهد محورايب ويف قانونه 

األحرار والعبيد وطبقة متوسطة بينهما، فإذا ما جنمت األضرار : ينقسم إىل ثالث طبقات

ت العقوبة أخف، وتقضي �لتعويض نفسها عن طبقة عليا وحلقت أفرادًا من طبقة أدىن كان
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يعمل بقانونه أو حياول  ويف اخلامتة يرجو محورايب من اآلهلة أن تعاقب كل من ال. املادي وحده

  1.حمو امسه عنه، ويؤكد أن هدفه من وضع القانون إحقاق احلق وتطبيق العدالة

اكتشاف  مل يكن محورايب أول ملك يف �بل يسن القوانني، فقد افرتض الباحثون قبل

قوانني أورمنو ولبيت عشتار وأشنو�، أن تشريعاته مل تكن الوحيدة اليت ولدت يف عصرها، ومل 

تكن األوىل من نوعها، بل تضمنت �لطبع العديد من املقاالت اليت سبقها مؤلفو القوانني 

السابقة،  وبقي بعضها على حاله، وعدل بعضها، وزادت مواد جديدة لتتناسب مع العصر 

 .كان لقوانني محورايب �ثري كبري على قوانني وتشريعات الشرق القدمي. ي صدر فيه القانونالذ

استمرت الدولة البابلية بعد محورايب على يد مخسة خلفاء من نسله، إال أن الضعف 

بدأ يشعر به يف أطرافها، وهدد�ا األخطار، وانفصلت عنها األراضي عنها منذ عهد ابنه 

م، لكنهم مل يبقوا يف �بل بل 1595جه هلا احلثيون ضربة قاتلة عام ساموسولو�، حىت و 

انسحبوا منها،  واستولوا على حكم كاشي ، الذي كان كامنا يف �بل الدوائر ، وأقاموا دولة 

  .استمرت فيها ملدة أربعة قرون تقريبا

   

                                                             
، �ريخ ency.com.sy/ency/details/4101-http://arab: محورايب، املوسوعة العربية، مقال منشور على: أمحد أرحيم هبو1

  21.00، على الساعة 14/02/2022: الز�رة
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  :السادس احملور

  .الفكر املصري القدمي
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  .املصري القدميالفكر : احملور السادس

أسهمت احلضارة املصرية القدمية عرب أزمنة طويلة وأعالم خمتلفة يف إثراء الرصيد الثقايف   

والفّين لإلنسان القدمي، ولعل أن القارئ هلذه احلقبة ينتبه مباشرة للمحاوالت املصرية اليت عنت 

  .والسياسةموضوعات متعددة كاخللود، احلياة، الفن، الطب، الر�ضيات، األخالق 

وما إن جئنا على فكرة اخللود اليت هلا ارتباط مباشر بفكر اإلله واإلنسان والطبيعة، فإن   

�مالت اإلنسان املصري القدمي كانت �رزة من حيث دراسته ملسألة املوت، بل وقد حاوال 

كل فبعد أن سيطر على مقدرات الطبيعة وسخرها خلدمته وجد أن  . "مرارا إجياد حل �ائي هلا

ما حوله ميوت وأراد أن يفلسف هذه الظاهرة، فكان أن آمن �ن املوت يعقبه البعث، وأن 

، وكان التربير الذي محله 1"لإلنسان حياة أخرى بعد هذه احلياة اليت يعيشها على األرض

اإلنسان الفرعوين القدمي ينتمي حلقل األخالق، إذ ربط احلياة األخرى مبوضوع األخالق 

اإلنسان إذا عمل خري فسيجده بعد مماته، وإن عمل شرا فلن حيصل على مباشرة، وأن 

الثواب، وعلى هذا النحو فإن طموح اإلنسان حلياة اخللود كان مرتبطا دائما مبا هو عمل 

  .صاحل، ليتحصل عليها

ومل يكن اإلنسان الفرعوين القدمي مبنأى عن املعتقدات الشرقية اليت �قشت موضوع   

قد يبدو هذا �رزا للوهلة، ملا قدمه املصريون القدامى، فقد اعتقدوا بفكرة النفس واجلسم، و 

، واحلال أن املوت يكون للجسد فقط دون النفس، )البا(عن اجلسد ) الكا(انفصال النفس 
                                                             

  .�36ريخ الفلسفة اليو�نية من منظور شرقي، مرجع سابق، ص : مصطفى النشار1
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وهذه األخرية ستعيد البحث عن اجلسد بعد الوفاة، وملا تعثر عليه، تبدأ حياة اإلنسان 

  .األخرى

املصريون القدامى يف حماوال�م حلفظ اجلسد، لكي يبقى على حالته ومن هنا بدأ   

وتلتقيه النفس بعد املوت على حالة جيدة، فاعتنوا به عرب تقنية التحنيط، وطوروا أحباثهم 

الر�ضية واهلندسية إىل حد بناء األهرامات، اليت كانت الغاية األساسية منها حتنيط اإلنسان 

وقد ارتبطت �ذه األفكار امليتافيزيقية اليت أسهمت يف تطور ). "جسده(حبيث ال تتحلل جثته 

العلم عند املصريني القدماء، فلسفة أخالقية عمادها ضرورة أن يتصرف اإلنسان وفقا للعدالة 

والنظام، فال يظلم نفسه، وال يظلم غريه، وال يرتكب امثا، فالتربؤ من اآل�م والشرور هو أساس 

، فقد كان االعتقاد املصري القدمي مرتبط 1"ب اآلهلة يف احلياة األخرىاخللود والنجاة من عقا

دائما �أللوهية ودورها يف الفعل األخالقي ومصري اإلنسان فهي اليت ستحاسبه يف احلياة 

  .األخرى

ال يوجد شعب قدمي أو حديث، خلع على فكرة "وحول هذه املسألة يقول برستيد   

 خلفها قدماء املصريني على تلك الفكرة، بل إن هذا اإلميان فيما وراء القرب أمهية كتلك اليت

امللح بوجود اآلخرة، رمبا كان وقد هدتين التجارب يف أرض مصر إىل االعتقاد بذلك، جيد 

عوامل مشجعة ومواتية بسبب ما تتب على صيانة اجلسد اإلنساين صيانة فائقة، على حنو ال 

ي جزء آخر من أجزاء العامل، وأي شخص له إملام ميكن أن يوجد يف األحوال الطبيعية يف أ

                                                             
  .36ظور شرقي، مرجع سابق، ص�ريخ الفلسفة اليو�نية من من: مصطفى النشار1



77 
 

مبصر القدمية واحلديثة، البد أنه وجد جسوما عديدة أو أجزاء من جسوم قدمية قدما ال حد له 

، فحالة صون األجسام عند املصريني 1"تظهر يف حالة الصون تقرتب من جسوم األحياء

ة إقبال املصريني على اكتشاف احلياة القدامى أ�رت كل علماء اآل�ر والتاريخ، ونبهتهم لفكر 

  .األخرى

مل يكتفي املصريون القدامى بدراسة اإلنسان ومصريه، فقد تعدى تفكريهم إىل النبات   

فقد نظر إنسان وادي النيل، املبكر، إىل احليوا�ت الربية، رغم كو�ا هدفا "واحليوان واملاء، 

يف نقوش العصور املتأخرة ملا قبل -أو قو�ا،  ، بسبب ضراو�اللصيد، نظرة ملؤها اهليبة والرهبة

صورة لألسود والثريان الوحشية، ترمز للسلطة املسيطرة، وهي ترمز �ملثل للملك  -التاريخ

، وقد كانت هناك املزيد من 2"وهو يطأ حتت قدميه أعداءه الذين أحلق �م اهلزمية' نعرمر'

ة، فاملصريون من أكثر الشعوب الذين الرسومات عن احليوا�ت واحلروب والصراعات الربيّ 

  .سجلوا األحداث اليومية الطبيعية واإلنسانية واحليوانية بشكل مستمر و�هتمام �لغ

  

   

                                                             
  .86-85، ص ص 1961تطور الفكر والدين يف مصر القدمية، دار الكرنك للنشر والطباعة، : جيمس هنري بريستيد1

  . 61الفكر الشرقي القدمي وبدا�ت التأمل الفلسفي، مرجع سابق، ص : مجال املرزوقي2
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 .الفلسفة األخالقية عند بتاح حوتب: أوال

وزير وحكيم مصري، تعّد » فتاح ُحتب«ويقرأ كذلك  Ptah Hotep بتاح حوتب

ومن البديهي أن تزدهر احلكمة يف . أدب احلكمة يف العاملِحَكُمه من أقدم النصوص اليت تتناول 

مصر القدمية، ما دامت األمة قد جعلت األخالق الفاضلة والسلوك املستقيم أساسًا لنجاح املرء 

ولذلك جهدت العقول يف إبداع احلكمة واملوعظة احلسنة، ووضعها يف مجل . يف الدنيا واآلخرة

 .1مصريحلوة املعاين، لتكون دليل سلوك لل

األسرة  من ملوك (.م.ق 2450) دجدكارع إسسي عاش الوزير بتاح حوتب يف عهد امللك

سعى إىل . وملا بلغ العاشرة بعد املئة من عمره. وقد شغل منصب الوزارة مّدة طويلة.اخلامسة

هذا  صوغ جتاربه الطويلة يف نصائح تتناول آداب املعاملة والسلوك، ليستفيد منها ابنه، إذ كان

ويظن كثري من الباحثني أن بتاح حوتب . احلكيم يطمح إىل أن يشغل ابنه وظيفة الوزارة من بعده

وتشتهر هذه املقربة بصور بعض مظاهر احلياة اليومية يف الدولة . شيد مقربة يف سقارة له وألبيه

 .طفالالقدمية على جدرا�ا، مثل منظر الصيد ومنظر جتميل صاحب املقربة، ومناظر لعب األ

أما املقدمة، فقد أشار فيها احلكيم . فقرة 43تتألف ِحَكم الوزير بتاح حوتب من مقدمة و

ويستأذن امللك بتثقيف ابنه �حلكم . إىل أحواله اليت ال تسر الصديق بعد أن تقدمت به السن

، فقد  أما فقرات حكمه. يلقيها على مسمعه، فيأذن له امللك، ليكون ابنه مثاًال ألبناء العظماء

                                                             
  https://www.marefa.org:موسوعة املعرفة، مقال منشور على الرابط1
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وهي تتناول العالقة بني احلاكم وعامة الناس، والعالقة بني املرؤوس ورئيسه، . كتبها بغري تنظيم

 .واألسرة، واختيار األصدقاء واحملافظة عليهم، ونصائح عامة

ففيما يتصل �لعالقة بني احلاكم وعامة الناس، يوصي احلكيم بتاح حوتب احلاكم أن يكون 

 .اإلسفاف يف سلوكه، وقبل كل شيء، أن يكون عادالً  هاد�ً رزيناً بعيداً عن

وأما فيما خيص العالقة بني املرؤوس ورئيسه، فقد جاءت نصائح احلكيم عملية، نفعية الطابع 

ويف ذلك يقول . ، فعلى املرؤوس أن يبقى على مسافة ما دومًا وراء رئيسه)الغاية تسوّغ الوسيلة(

ن تتجاهل وضاعته السابقة، واحرتمه بقدر ما وصل إذا كان رئيسك من أصل وضيع، فعليك أ«

، أن يسلك سلوك الطبقة األرستقراطية )وزير املستقبل(ويف فقرة �لثة يوصي احلكيم ابنه . »إليه

 .حىت يف جلوسه إىل املائدة وتناول الطعام يف حضرة رئيسه

وصي �لزوجة وي. أما األسرة، فيؤكد بتاح حوتب يف نصائحه أمهية �سيس األسرة الفاضلة

عليك أن تؤسس لنفسك بيتاً، وتتخذ لنفسك زوجة، امأل بطنها، واسرت «: والولد خرياً، فيقول

كما يوصي بتهذيب الولد، لينال رضا امللك وحيافظ على . »ظهرها، إ�ا حقل مثمر لزوجها

عند الرخاء  أما األصدقاء، فاحلكيم يوصي ابنه �م خرياً . الثروة ويطول عمره ويصل إىل رتبة عالية

وينصح ابنه أن يتخذ من األصدقاء صاحب اخللق احلسن، كما . ليقفوا إىل جانبه عند الشدة

 1.ينصح ولده بتحري أخالق من يريد مصاحبته

                                                             
  .املرجع نفسه1
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فكالمها يبعد . ويف �ب النصائح العامة يوصي احلكيم ابنه أن يبتعد عن الطمع والشراهة

 .أخيه، والزوجة عن زوجهااملرء عن سيده، والصديق عن صديقه، واألخ عن 

وهكذا جاءت ِحكم بتاح حوتب صادقة، �بعة من القلب، رقيقة األلفاظ، مجيلة املعاين، 

حّث فيها على البعد عن املغاالة، وتوخي االعتدال، و�كيد الذات احلكيمة اللبقة . عملية

فيما خيتص بشؤون املتعالية عن اإلسفاف، وبدت دليًال �ذب سلوك ابنه وأبناء العظماء، سواء 

  1.احلكم واإلدارة، أو فيما خيتص �خلُلق احلسن وسياسة ا�تمع

فالبناء األخالقي الذي اعتمده بتاح حوتب يشتمل على الصعيدين السياسي واالجتماعي، 

، وتبدأ من حالة ضبط النفس إىل غاية أن -حسبه- فالفضيلة هي مبدأ عام حيكم اإلنسان 

  .رفاته األخالقية العامة واخلاصةيصبح اإلنسان حكيما يف تص

ولقد أدرك بتاح حوتب العالقة الوطيدة بني النفس وبني التحلي بكل ما هو فاضل وحممود "

احلفاظ على الصداقة واحلفاظ (...) أي بكل ما هو أخالقي، فالتحلي �ذه الفضيلة من شأنه 

على الثقة بني الفرد وسيده واحلفاظ على احلب األسري بني الزوج والزوجة وين اآل�ء واألبناء 

والتحلي �ذه الفضيلة ال يكون �لطبع إال إذا أعمل اإلنسان عقله يف  ... مهات واألخوالواأل

                                                             
  املرجع نفسه1
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وهي املبدأ األخالقي العام الذي اعتمده أغلب فالسفة العقل، �تباع . 1"كل سلوك يسلكه

  .يف التصرفات األخالقية) العقل(اجلوهر اإلنساين 
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 .الفلسفة الدينية عند أخناتون: �نيا

كيلومرتًا   690د�نة آمون من عاصمتها التقليدية اليت تقع على بعد حوايل  حكمت مصر

 .حىت �لنسبة للعائلة املالكة). اآلن األقصر(جنوب القاهرة ، وحكمت طيبة 

قبل امليالد وغري دين آمون إىل دين  1362إىل  1379حكم إخناتون البالد من حوايل 

تل (ونقل عاصمة الوالية إىل آشي �تون  آتون ، والذي خلصه بشكل جتريدي بقرص الشمس

انت �اية عهد إخناتون مفاجئة ، وظلت .مشال طيبة العاصمة) العمارنة ، حمافظة املنيا احلالية

  .مرحلة العمارنة غامضة

إخناتون وسيمن هيكاري وتوت عنخ آمون فيل ، : كان أربعة ملوك ينتمون إىل تلك الفرتة  

يرى أخيتون . القائد العسكري الشهري هوملوحب دمر املدينةالذي اتسم حكمه �لضعف ، لكن 

إىل  1348أن العمارنة كانت فرتة مترد واستعاد هيبة البالد عندما توىل السلطة من حوايل 

قبل امليالد ، مما أسس بداية حقبة أمريكا الالتينية ، واليت بدأت مع عهد رمسيس يف  1320

 .قبل امليالد 1320عام 

على البالد ، كانت مصر تتمتع �زدهار " أمنحتب الثالث"أمينوفيس الثالث عندما استوىل 

ال مثيل له ، لكنها كانت �لفعل إمرباطورية عظيمة وصلت إىل آسيا وأفريقيا الوسطى ، وأطلق 

خلف أخناتون امللك رفيًقا . ، أي سعيد آمون"مونوفيس الرابع ". أمنحتب الثالث"عليها اسم 
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، وعاش معه يف طيبة ، ولكن بسبب عمله ، بدأ يفكر ) امرأة مجيلة(نفرتييت لوالده ، وتزوج من 

، يعرب عن القوى الكامنة " آتون"يف الدعوة إىل عبادة الشمس واختار من بينهم مظهر واحد ، 

بعد ذلك ، بدأ كهنة آمون يشعرون �خلطر اجلديد الذي كان يهددهم ، . يف القرص الشمسي

صب أمنحتب الرابع من طيبة يشتد ، ويف حضور رجال الدين من آمون وبعد فرتة وجيزة بدأ تع

إىل اسم جديد لتأكيد عالقته مع املعبود ، لذلك اختار "أمنحتب الرابع " ، سيغري امسه من 

يكرس إخناتون جهوده يف اجلمع بني أمجل النصوص الدينية ". أتني - ذات-األخ" اسم

  .، خالق كل شيءالواحد لهئد لعبادة اإلشيد والقصاواأل�

واحلال أن أخناتون كان من بني الذين نظروا لفكرة االعتقاد بواحدية اإلله، ومن هذه املقدمة 

حيث بىن مدينة جديدة "صاغ فكرته األخالقية واالجتماعية، حنو بناء جمتمع إنساين متحضر، 

األخالق السامية  يف تل العمارنة ليعبد فيها اإلله الواحد، ولتكون' اختاتون'أطلق عليها إسم 

وكان اخناتون يف كل ما فعله حيلم �ن . والعالقات االجتماعية احلميمة هي السائدة بني أهلها

حيقق أمسى ما ميكن أن يتصوره انسان، دولة عاملية واحدة، يسودها االعتقاد يف إله واحد، 

  .1"وخيضع اجلميع فيها لقانون عاملي واحد

                                                             
  . 24، ص 1990، دار الكتاب اجلامعي، مصر، 2فالسفة أيقظوا العامل، ط: مصطفى النشار1
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ناتون أخذت جانبا واسعا من املناقشة الفكرية لطبيعة واملالحظ أن فلسفة الدين عند أخ

قو�ا وأثرها على من بعده يف حضارات متعددة منها حّىت اليو�نية، أين وجد سقراط وأفالطون 

  .ظالتهم يف هذه الفلسفة العقدية الواحدية

يوجد . أظهر إخناتون أيًضا أنه رجل حسن النية ، وليس فرعوً� قوً� كما كان من قبل  

متثال غري مكتمل إلخناتون الصغري حيث نرى الفرعون جالًسا وابنته الصغرية جالسة على حجره 

يعيشون متتلئ قلوب الناس �حلب واإلهلام وهم . وتقبلها رغم قسوة هذا التعليم بعد وفاة صاحبه

  .إللهيف خوف وندم ورهبة من ا

القول أ�ا تدفع �إلجتاه التوحيدي ولو نظر� إىل رؤية أخناتون الدينية التوحيدية، ليمكننا   

والنأي عن عبادة اآلهلات املتعددة اخلاصة بكل جانب، لكن يف نفس الوقت مل حتقق الكمال 

  .الالزم الذي أتت به الد��ت الّسماوية الحقا
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  الفكر الشرقي القدمي :السابع احملور

  وفعل التدوين
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  .التدوينالفكر الشرقي القدمي وفعل : احملور السابع

تتعرض الفلسفة عادة لواحدة من أهم اإلشكاليات العالقة �رخييا، وهي السؤال عن   

تدوين التاريخ اإلنساين واحلضاري والفكري منذ القدم حىت الراهن، ومن ذلك مجلة تساؤالت 

مّىت يبدأ التأريخ لنشأة الفلسفة؟ هل هناك جدوى من التأريخ للفلسفة؟ : شغلت املؤرخني كـ

قابلية التحقق من �ريخ الفلسفة؟ وهل لدينا املصادر الكافية لشرح وتقدمي املراحل القدمية وما 

  لإلنسان وأفكاره؟ وما املنهج الذي يضمن نقل احلقائق التارخيية كما هي؟
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 .أمهية التأريخ للفلسفة: أوال

والفلسفة كبحث عن قد نشري يف البداية إىل نقطة فاصلة، تلك املتعلقة �لتاريخ كعلم، 

احلقيقة، فالتاريخ كعلم هو دراسة جممل احلوادث والوقائع حمل زمان ومكان حمددين، وهنا 

يكون املنهج التارخيي حاضرا ضمن الكشف عن احلقيقة التارخيية، ومن خالل هذا املنهج 

  .يدرس املؤرخون ما متظهر هلم من وقائع وحوادث وتطورها إىل غاية الّراهن

سفة؛ �خذ ميز�ا من كو�ا جمموعة آراء ومواقف وحماورات وجدليات ولكن الفل

شخصية، يقدمها فالسفة عايشوا أزمنة تلك األسئلة واإلشكاليات، فتبقى آراءهم واردة وقابلة 

للنقاش، وهي مبثابة الرصيد والرتاث اإلنساين الثقايف واحلضاري، فهي ال تفقد قيمتها حّىت وإن 

ت حقائق منافية لتلك اآلراء نتيجة تقدم علم ما وتقدميه إلجا�ت أكثر جتاوزها الزمن أو ظهر 

  .منطقية وصدقية

وهذا ما جيعل الفلسفة والتاريخ خيتلفان من حيث امليزة واخلاصية، بني البحث نتيجة 

مواقف فلسفية لشخصيات �رخيية، وبني التاريخ كعلم ومنهج يريد تثبيت احلقائق كما هي 

إن هذا التمييز بني طبيعة التاريخ وطبيعة الفلسفة . "لآلراء واملواقف الذاتية بعيدا عن االنزواء

ال ينفي الصلة القوية الوطيدة بينهما؛ فهناك �ريخ الفلسفة كما أن هناك فلسفة للتاريخ  



88 
 

، فتحديد مهميت الفلسفة والتاريخ كل مبيزاته وخصائصه ال 1"كأمرين واقعيني ال جدال فيهما

  .ملنهجي والعلمي بينهما، فهما يتغذ�ن من بعضيهماينفي التباعد ا

تبقى حاضرة يف وعلى ضوء هذا فإن أول أمهية للفلسفة تقرتن عموما �ن الفلسفة 

األذهان �لنظر إىل �رخيها، فلوال العرض التارخيي �مل اآلراء واملواقف املختلفة للفالسفة 

ن دائما بدراستها �رخييا فالفلسفة حلادت الفلسفة وملا تطورت، إن تطور الفلسفة مقرو 

  .لتارخيها

إذ ماذا تكون الفلسفة إن مل تكن يف �ريخ املذاهب الفلسفية املختلفة اليت هي "

أليست الفلسفة هي تلك اآلراء واملواقف العقلية  ! حصيلة �مالت الفالسفة عرب القرون

سواء –للفالسفة يف خمتلف العصور، أليست هي ذلك اجلدل واحلوار املستمر بني الفالسفة 

حول نفس القضا�  -فالسفة عاشوا يف عصر واحد أو بني فالسفة عاشوا يف عصور خمتلفة

�ستخدام كافة أدوات اإلنسان  أليست الفلسفة هي البحث عن احلقيقة !! واملشكالت تقريبا

وحبسب تطور هذه األدوات وما يستجد من تطور علمي معريف يف العصور املتالحقة –املعرفية 

  .2"يكون تطور الكشف عن أوجه جديدة للحقيقة لدى الفالسفة

                                                             
  .�22ريخ الفلسفة اليو�نية من منظور شرقي، مرجع سابق، ص : مصطفى النشار1
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واحلال أن أمهية الفلسفة تكمن أيضا يف هذا النقاش التارخيي اجلديل الطويل، الذي 

ىل تطور البحث الفلسفي، فلم تبقى احلقيقة رهينة حقبة معينة، بل مت تناول أدى �لضرورة إ

املوضوعات يف حقب متتالية وأحيا� منفصلة، يف موضوعات جادة كاألخالق، السياسة، 

وغريها، وهنا تكتسي الفلسفة أمهيتها �رخييا، يف أ�ا حتافظ على طابع .. الوجود، احلضارة

  .رض اآلراء السابقة ومواجهتها �آلراء احلالية لعصر ماالتقدم الفكري للبشر عرب ع

وعلى هذا النحو فإن الفلسفة هي منهج الفيلسوف املتحدث �ا، واحلكمة القائل �ا، 

فهو يستلهم األفكار بعقله ويرويها بفلسفته، فتكون الفلسفة هي طابع الفيلسوف وهنا تتجلى 

  .عن موقف الفيلسوف فلسفيا ، من خالل الكشفلنا أمهية أخرى وقيمة إضافية

والفيلسوف ال ميكن له النظر إىل القضية مبعزل عن �ريخ الفلسفة، فهو يستلهم رأيه 

من املواقف السابقة مث يبدي مناقشته هلا، سواء �لتأييد واإلضافة، أو �لرفض وتقدمي البديل، 

لسفي ال يكون إبداعا إال أو حىت بعرض الرؤى املختلفة وجتاوزها فلسفيا ونظر�، فاإلبداع الف

  .إذا متيز عن سابقه، وهو ما يدعو الفيلسوف دائما للنظر يف �ريخ الفلسفة

والبد أن أمهية الفلسفة تتجلى يف نقطة مهّمة هي األخرى، كون أغلب املواقف 

الفلسفية اليت تعرض يف وقتها، ال حتظى �لقيمة املناسبة فهي تتجاوز عصرها عادة من حيث 

قشة القضية، و�لتايل فإ�ا جتد نفسها يف عصر آخر تُفهم فيه بشكل أفضل، إذن جوهر منا
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�ريخ الفلسفة �لنظر ميتلك هذه امليزة اليت خترج املذاهب واألفكار اليت سبقت جيل أو عصر 

  .ما وتعيدها إىل الواجهة اجلدلية وتعرضها مبسؤولية �رخيية
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 .التأريخ واملنهج: �نيا

التساؤالت الكربى اليت تبحث عن جدوى املنهج املناسب لعملية التأريخ على ضوء 

الفلسفي، فإننا دائما نريد التخلص من مشكلة املؤرخ والفيلسوف، وأن جنمع بني الدورين، مبا 

  .أن مهّمة التأريخ للفلسفة تقتضي ذلك

� الفلسفية فال ميكننا عزل املؤرخ عن إبداء موقفه خاصة إذا قدم املقار�ت بني القضا

الكربى، فهو ينظر إىل التاريخ الفلسفة من فوق أو من منظور النتائج اليت حتصي أوجه الشبه، 

وغريها، كما أن الفيلسوف يؤرخ للقضية عرب عرض رأيه أو مناقشته .. االختالف، التداخل

كأن لآلراء األخرى، وهنا ال ميكن فعليا فصل املؤرخ عن الفيلسوف إال يف جزئيات بسيطة،  

املؤرخ يعاجل التاريخ يف اإلطار العلمي املنهجي، والفيلسوف يناقش القضية الفلسفية يف زمنها 

  .التارخيي وزمنه

إن منهجنا يف التأريخ الفلسفي يستند على مقولة مؤداها أن الفكرة الفلسفية ليست نبتا "

ف يف عصره شيطانيا يف عقل من أبدعها، بل هي نبت ظروف خمتلفة عايشها هذا الفيلسو 

كما أ�ا أنتجت لتالئم هذه الظروف وتقدم إجا�ت على مشكالت حية . و�ثر �ا متاما

  1"يعاين منها الفيلسوف كما يعاين منها أبناء عصره

                                                             
  .�26ريخ الفلسفة اليو�نية من منظور شرقي، مرجع سابق، ، ص : مصطفى النشار1
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وبناء على هذا فإن املؤرخ ملزم بتيني نشأة الفكرة الفلسفية �رخيية وفق املنهج التارخيي، 

القضية وما أورده من مواقف وآراء فيها، خاصة إن ليتبني عصر الفيلسوف ومناقشته لتلك 

عاش ألكثر من جيل وتغريت فيه مالمح هذه األفكار، فإن دور املؤرخ هنا هو تقدمي هذه 

املواقف �رخييا تبعا لتطورها وتغريا�ا وفق الظروف اليت أحاطت �ا والعوامل اليت أثرت عليها 

  .وأسهمت يف تقدمها أو ثبا�ا على حاهلا

وهنا وجب أن نشري إىل نقطة يف غاية األمهّية، وهي أن دور املؤرخ هو سرد احلقبة التارخيية 

مبميزا�ا الفلسفية، لكن دون حماولة فصل الفلسفة عن ما امتزجت به يف ذلك العصر أو ما 

، فالفيلسوف هنا، هو خالصة عصر -على سبيل املثال–تشاركت به يف إطار احلقب الدينية 

توافر األفكار واملعتقدات فيه، والفلسفة عادة ما تكون هلا عالقة بكل ظروف احلقبة �كمله وب

التارخيية، فعلى املؤرخ ضبط عملية التأريخ وفق للمعايري واملنهج التارخيي، دون املساس بعالقة 

  .الفلسفة �لظروف احمليطة �ا

للفلسفة، وهو ما شهد ولعل أهم ما يعرتضنا يف هذا السياق هو مشكلة موضوعية التأريخ 

صراعا حادا يف الفرتة احلديثة واملعاصرة، بني من حكموا �ملطلق على رفض احلقيقة التارخيية 

��مل، وعدم االعرتاف �ا، وبني من يعتقد فقط بنسبية احلقيقة التارخيية، ويساند جهود 

  .تكريس البحث التارخيي للفلسفة
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على وجه اخلصوص، وحيمل رفقته الطابع " غربيا"وقد يكون هذا اجلدال �لذات موضوعا 

األيديولوجي بني من يرفض �ائيا ما سبق العهد اليو�ين ويعترب التأريخ فيه جمرد إضاعة للوقت، 

وبني من يؤيد حماولة الكشف عن نشأة كل األفكار التارخيية يف احلضارات القدمية، وهو نفسه 

فلسفة العصور الوسطى واعتربوا احلداثة هي  النقاش الذي رافق املعاصرين بني من رفضوا

مصدر احلقيقة وبداية التأريخ للفلسفة املنهجية، وبني من يعتقدون أن استمرار ووصول 

  .الفلسفة الشرقية واليو�نية مل يكن ليكون إال عرب فالسفة العصور الوسطى

خيية وتبقى رهينة ولذلك ال ميكن احلسم ال فلسفيا وال �رخييا يف مسألة املوضوعية التار 

جدل واسع بني املؤرخني والدارسني والفالسفة والنقاد وغريهم مما اهتموا �ذه اجلوانب وقدموا 

  .آرائهم فيها
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  قائمة 

  املصادر واملراجع
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  .قائمة املصادر واملراجع

  .�للغة العربية: أوال
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