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 مدخل عام 

  سياق االهتمام بحكمة الشرق: 

اكتشاف حضارات الشرق القديم -  

  إعادةسياق االهتمام بحضارات الشرق القديم، يندرج ضمن إن  ، على سبيل االختصار،يمكن القول

التي تندرج ضمن نزعة التمركز حول الذات   واألطروحات الدعاوى و النظر في مجموعة من المسلمات 

تجري مجرى البداهة لمئات السنين.  ظلت والتي الغربية   

بعد األبحاث     ،م19ابتداء من القرن  مات والدعاوى واألطروحات لهذه المسل تلك المراجعات    وقد بدأت 

في مصر وآسيا   المتوسط؛ األبيض العثور في الجزء الشرقي من البحر  ن األركيولوجية التي أسفرت ع

آثار ووثائق تشهد على   عدد هائل من اآلثار والوثائق؛على   وإيرانالصغرى وسوريا وبالد الرافدين  

ً قدم أكثرحضارات وجود  الحضارات الشرقية الخمس: الحضارة المصرية   ية، وهي اليونان  الحضارة من  ا

والحضارة الصينية  والحضارة الفارسية والحضارة البابلية والحضارة الهندية.    

 بطالن دعوى "المعجزة اليونانية": موقف جاك غودي. -

 : ما يلي في 1جاك غودي أطروحة تتلخص 

 نية الغربية: األوروبية و النزعة اإلثزية نقد المرك -1

نتروبولوجية بالغرب ظلت  واأل ات السوسيولوجية  النظري أغلب  اإلطار، أن، في هذا غودي يعتبر

تنهض على مفاهيم تبسيطية وعلى فرضيات متسرعة   أطروحات سجينة هذه النزعة الغربية وهي 

 . Thèses triomphalistesأطروحات مغرقة في االحتفاء واالنتشاء بالتفوق  إلى بحامليها  أدت 

 نقد النزعة التطورية ومفهوم التقدم:  -2

ا، يقول غودي، أفضل السوسيولوجيات  مالنزعة التطورية وفكرة التقدم كما بلورته  غودي ينتقد 

،  تايلور، مورغان، مايناالنتروبولوجيات )  أحسن ( وكذا فيبر،  دوركايم، سبنسر، ماركس،  كونت)

لم تتخلص دراساتهم المقارنة من فكرة التطور  (؛ هؤالء الذين وفرايزر ،سميث، روبرسون

المحكومة بالنزعة االثنية. وهي دراسات ونظريات تسعى ألن تجيب عن أسئلة متعلقة بطبيعة  

  إلى  األسطورة : االنتقال من فهوم االنتقال تتصل بماالختالفات بين الثقافات باستدعاء مفاهيم تعميمية 

  إلى الساخن، من الملموس  إلى العقد، من البارد  إلى العلم، من االتفاق  إلىالتاريخ، من السحر 

 العقالني".  إلى الفردي، من الطقوسي  إلىالمجرد، من الجماعي 

 
 :التفاصيل عن أطروحة جاك غودي مراجعة كتابهيمكن من اجل المزيد من 1

Jack Goody, La raison graphique, La domestication de la pensée sauvage, traduction et présentation 
de Jean Bazin et Alban Bensa, eds.Minuit, 1979.  

، بحث لنيل  (معرفة العلمية بالشرق القديم )بالد الرافدينالكتابة والعلم. بحث في دور الكتابة في تشكل الالحسن أسويق، وكذلك:  
 دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الفلسفة )بحث مرقون(. 
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هض على مقوالت تعويمية فضفاضة،  إن األمر يتعلق ب"أحكام قيمية" تنعن هذا بالقول   غودي يعلق 

بين ما يسميه " عقليات ما قبل   برول   ليفيولعل أوضح مثال على ذلك هو ذلك التقسيم الذي يقيمه  

 منطقية وعقليات منطقية". 

السوسيولوجي واالنتروبولوجي الغربيين،   لإلرث من خالل هذه االنتقادات الموجهة  غودي  جاكإن 

 ن االختالفات بناء على منظور ثنائي. يضع نفسه خارج دائرة من يفسرو 

 نقد الثنائيات  -3

القائم على ثنائيات:   Le grand partageتجنب ما يسمى بنظرية الحد الفاصل   إلى غودي يدعو 

في طريق   \ نامي ، منفتح  \ منغلق ،ساخن   \ بارد   ،حداثي \تقليدي ، أليف \متوحش ،متحضر \بدائي

وهي ثنائيات   وضعي ... الخ.   –منطقي   \شعري  -أسطوري -منطقي  \منطقي  ل ما قبي، النمو 

م االختالفات بين الثقافات والحضارات التي هي في نظره  هتعيق ف إلىوتقسيمات متهافتة بالنظر 

أي اختالفات من حيث  الدرجة ال من حيث   ،فكرية أو رقية ع أبدااختالفات تقنية وليست مجرد 

 الطبيعة. 

نتحدث عن معجزة، فإن "المعجزة اليونانية" كانت جد   أن جاز لنا  إذانه أ  غوديرى ي ،وبناء عليه

 "المعجزة الشرقية".  إلى متخلفة بالقياس 

 المحور األول: حكمة الشرق حكمة عملية  

رغم الفوارق الموجودة بين فلسفات الشرق األقصى القديم )الهند والصين والمناطق البوذية من آسيا(    

الحضارات الشرقية  بين أو في الشرق األدنى )خاصة في بالد الرافدين ومصر(، أو، بعبارة أخرى،  

ينية  والحضارة  الخمس الكبرى التي سبقت الحضارة اليونانية، وهي الحضارة المصرية  والحضارة الص

، فإنها "تتالقى عند االهتمام المشترك  ، كما سبقت اإلشارةالفارسية والحضارة البابلية والحضارة الهندية

 . 2بالحياة والوجود، وكذلك بالتعليم  والمعرفة" 

تهتم بمشكالت السلوك البشري والقيم األخالقية، ال يعني إهمال المشكالت   الشرقيةإن القول بان الفلسفة 

لكن المفهوم المعبر عن روح الحكمة الشرقية  الميتافيزيقية المرتبطة بقضايا الوجود الناتجة عن الدهشة. 

 هو )فرونيسيس( وليس )صوفيا(. 

األخالق إلى  في كتابه  ألرسطو  االستشهادات التالية \  النصوص  وهذا ما يمكن بيانه من خالل

   :نيقوماخوس 

    3phorésies  والحكمة العملية  sagesse\  sapientiaتمييز أرسطو بين الحكمة النظرية  -

 
،  1995، ترجمة يوسف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، يوليو  الفكر الشرقي القديمجون كولر،   2

 19، ص. 199العدد 
3 phronesis  =  « sagesse pratique » - « practical wisdom » . 

En dernier instance, le concept de phronesis révèle une nécessité morale : il n’y a pas de théorie du 
bien-agir sans un agir-bien du théoricien. Elle signale que la philosophie ne peut jamais faire 
l’économie de sa pratique. 
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 :4الحكمة النظرية  -

 

 
La phronesis est un concept moral au centre de la théorie aristotélicienne. Elle peut se traduire par « 
prudence » puisqu’elle se confond parfois avec la vertu même : elle enjoint de ne pas trop en faire, 
de trouver dans l’action un juste milieu entre l’excès et le manque. Elle peut se traduire par « 
sagacité » puisqu’elle ne peut s’acquérir qu’avec le temps et l’expérience. Elle peut enfin se traduire 
par « sagesse pratique » puisqu’elle signale que la morale ne peut se passer de son application, que 
toute sagesse doit aussi être une praxis, une pratique. 

 ألفالطون:  كسينوفانقبل أرسطو نجد هذا المعنى عند سقراط كما ورد في محاورة 

 « avec Socrate, le mot sophia prend un sens très précis : c’est le savoir acquis par expérience, 

opposé au savoir livresque. ( Xénophon, Mém.,III, 4-5). (Le vocabulaire grec de la philosophie, 

Ivan Gobry, ellipes,p.120.) 

” ليس المقصود بالحكمة االتصاف بالحيطة أو األخذ في األمور بالحزم فقط، وإنما  كما نجده عن ديكارت الذي يعرف الحكمة بالقول: 

  –مبادئ الفلسفة  )لكاملة بجميع ما يمكن أن يعرف لتدبير الحياة ، وحفظ الصحة واختراع الصناعات”  المقصود بها المعرفة ا

(. المقدمة  

« Par la sagesse, on n’entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite 

connaissance de toutes les choses que l’homme peut savoir, tant par la conduite de sa vie que par la 

conservation de sa santé et l’invention de tous les arts.» 

"والحكيم هو الذي يضع األشياء في مواضعها، وال يعدل بها عما  وبخصوص معنى الحكمة كتدبير للحياة، يقول ابن عربي أيضاً: 

، علماً أن التدبير هو ترتيب  135". ابن عربي، فصوص الحكم، صبالترتيبتقتضيه وتطلبها حقائقها بصفاتها. فالحكيم هو العليم 

 أفعال نحو غاية مقصودة. 

فة ل)صوفيا(، في مناسبات عدة وفي مواضع مختلفة. سنكتفي ها هنا  وهذا ما عبر عنه فالسفة اإلسالم، الذين جعلوا الحكمة مراد    4  

 بمثال الفارابي الذي استقينا تعريفه للحكمة  من ثالثة من مؤلفاته: 

"وكان الذين عندهم هذا العلم }يقصد علم المعقوالت ببراهين يقينية{ من اليونانيين يسمونه الحكمة على اإلطالق، والحكمة العظمى،   -

يعنون المُحب   \ و\ تناءها العلم وملكته الفلسفة ويعنون به إيثار الحكمة العظمى ومحبتها، ويسمون المقتني لها فيلسوفاً ويسمون اق

والُمؤثر للحكمة العظمى، ويرون أنها هي بالقوة الفضائل كلها، ويسمونها علم العلوم وأم العلوم وحكمة الحكم وصناعة الصناعات،  

ي تستعمل الصناعات كلها، والفضيلة التي تستعمل الفضائل كلها والحكمة التي تستعمل الحكم كلها، وذلك  يعنون بها الصناعة الت  \ و\

أن الحكمة قد تقال عن الحذق جداً وبإفراط في أي صناعة كانت، حتى يرد من أفعال تلك الصناعة ما يعجز عنه أكثر من يتعاطاها.  

عة ما يقال إنه حكيم في تلك الصناعة، وكذلك النافذ الروية والحثيث فيها قد يسمى  ويقال حكمة بشريطة ؛ فإن الحاذق بإفراط في صنا

، ضمن:  تحصيل السعادةحكيماً في ذلك الشيء الذي هو نافذ الروية فيه. إال أن الحكمة على اإلطالق هي هذا العلم وملكته. الفارابي، 

183-182ياسين، دار المناهل، بيروت،بدون تاريخ،"، ص.ص.   الفارابي، األعمال الفلسفية، تحقيق وتقديم وتعليق د.جعفر آل   

"الصنائع صنفان: صنف مقصوده تحصيل الجميل، وصنف مقصوده تحصيل النافع. والصناعة التي مقصودها تحصيل الجميل فقط   -

يسمى الحكمة على  هي التي تسمى الفلسفة، وتسمى الحكمة على اإلطالق. والصناعات التي يُقصد بها النافع فليس منها شيء  

ضمن: الفارابي،  الفارابي، التنبيه على سبيل السعادة،  اإلطالق. ولكن ربما يسمى بعضها بهذا االسم على طريق التشبه بالفلسفة"،  

 . 256-255األعمال الفلسفية، تحقيق وتقديم وتعليق د.جعفر آل ياسين، دار المناهل، بيروت،بدون تاريخ، ص.ص. 

ما   –ود الحق، والوجود الحق هو واجب الوجود بذاته. والحكيم هو من عنده علم الواجب بذاته بالكمال، وكل " الحكمة معرفة الوج -

ففي وجوده نقصان عن درجة األول بحسبه؛ فإذن يكون ناقص اإلدراك. فال حكيم إال األول، ألنه كامل   –سوى الواجب بذاته 

لفارابي، األعمال الفلسفية، تحقيق وتقديم وتعليق د.جعفر آل ياسين، دار المناهل،  ضمن: ا  الفارابي، كتاب التعليقات،المعرفة بذاته"، 

 . 382بيروت،بدون تاريخ،"، ص. 
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يميز أرسطو في كتاب األخالق إلى نيقوماخوس بين )صوفيا( أو الحكمة النظرية التي هدفها  

 . فرونيسيس(الالمعرفة لذاتها، والحكمة العملية )

 يقول: 

أشكال المعرفة. ويلزم إذن أن يعرف الحكيم ليس فقط النتائج الصادرة عن    الحكمة أتمّ "فبيّن إذاً أن  -

 .  5" المبادئ، بل وأن يملك أيضاً الحقيقة عن المبادئ نفسها

اني معاً لألمور ذات المرتبة العليا بطبعها. ولهذا  "وهذه االعتبارات تبين أن الحكمة هي علم وعقل عيّ  -

نقول إن أنكساغورس وطاليس وأمثالهما يملكون الحكمة، ال الفطنة، حين نراهم يجهلون األمور النافعة  

لهم، ونعترف بأن لديهم معرفة منقطعة النظير، رائعة، صعبة، وإلهية، لكن بغير ذات منفعة، ألنهم ال  

 يطلبون الخيرات اإلنسانية الصرفة" 6.

 المقارنة بين الحكمة  العملية  والحكمة النظرية. 

 الحكمة العملية أو الفرونيسيس:  -

 : phronimon [φρονιμον] و"الفطن" Le sage التمييز بين "الحكيم"  -

نقر أنه عند كل الناس ما هو "حكيم" هو نفس الشيء، بينما ما هو "فطن" يختلف، ألن    أن" فعلينا  -

الوصف ب"فطن" يطلق على الكائن الواضح الرؤية لمختلف األمور التي تهمه، وإليه يوكل تعريف هذه  

  األمور. ومن هنا يوصف بعض الدواب بأنها فطنة: إنها تلك التي تملك، فيما يمس حياتها، قدرة على

 التدبير" 7.  

توضيحاً لمفهوم الفطنة:   أرسطو يقول   

الذين ننعتهم بأنهم   األشخاص "إحدى الطرق التي بها يمكننا إدراك طبيعة الفطنة هي أن ننظر فيمن هم  -

  خيرفطنون. والكل يتفقون على أن خاصة الرجل الفطن هي أنه قادر على الروية الصحيحة فيما هو 

ال في نقطة جزئية )مثل: ما هي األشياء المفيدة للصحة أو قوة البدن(، بل بوجه عام، مثل: ما هي  ،  ونافع

 األشياء التي تؤدي إلى الحياة السعيدة" 8.    

"الفطنة استعداد، مصحوب بقاعدة صادقة، قادرة على الفعل في مجال ما هو خير أو شرير بالنسبة إلى   -

}. ..{ ولهذا نرى أن بريكلس وأمثاله هم أناس فطنون، من حيث أنهم يملكون القدرة على إدراك   اإلنسان

ن إدارة منزل أو  ما هو حسن لهم وما هو حسن لإلنسان بوجه عام، وكذلك يكون الناس الذين يحسنو 

 
، نقله إلى العربية )عن الفرنسية( أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  علم األخالق إلى نيقوماخوسأرسطو،    5. 

 217ص. ،  1923

، نقله إلى العربية )عن الفرنسية( أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  األخالق إلى نيقوماخوسعلم أرسطو،   6

 . 218،  ص.1923

، نقله إلى العربية )عن الفرنسية( أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  علم األخالق إلى نيقوماخوسأرسطو،   
 1923، ص. 217. 7 

، نقله إلى العربية )عن الفرنسية( أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  علم األخالق إلى نيقوماخوسأرسطو،   
 1923، ص. 214. 8 
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}...{  وتبعاً لذلك، فإن الفطنة هي بالضرورة استعداد ... مصحوب بقاعدة دقيقة، قادر على الفعل،   مدينة 

 في مجال الخيرات اإلنسانية" 9.

"الحكمة النظرية ال تدرس أية وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تجعل اإلنسان سعيداً )ألنها ال تتعلق   -

بالتغير(، أما الفطنة فإنها تؤدي جيداً هذا الدور، لكن من أجل ماذا نحن في حاجة إليها؟ ال  في أية حال 

شط أن موضوع الفطنة هو األمور العادلة، الجميلة والخيرة بالنسبة إلى اإلنسان، لكن هذه أمور يؤديها  

معرفة الحقائق    الرجل الفاضل بطبعه }...{ لكن إذا كان ينبغي أن نضع أن اإلنسان فطن ال من أجل 

 األخالقية" 10.  

إن هذه المزاوجة بين النظري والعملي في "الحكمة الشرقية" هو ما يسميه هربرت فرانكفورت ب:  

 "التفكير التأملي". 

 :    » « speculative thoughtالحكمة" تفكير تأملي"     - 

 معرفاً "التفكير التأملي" في حضارات الشرق القديم:  هربرت فرانكفورتيقول 

فالتأمل طريقة حدسية من طرق اإلدراك، تكاد تكون أقرب إلى الرؤيا. ولكن هذا ال يعني أنه مجرد   "

ن التأمل الفكري يسمو على  إ انسراح طليق للذهن، يتجاهل الواقع أو يحاول التهرب من مشاكله. 

ول تفسير التجربة وتنظيمها وتوحيدها. ويدرك هذه الغاية بواسطة  التجربة، ال لسبب إال ألنه يحا

التفكير التأملي يحاول وضع   إن نقول  أن الفرضيات، فإذا استعملنا اللفظة بمعناها األصلي، جاز لنا 

دعامة تحت فوضى التجربة تمّكنه من الكشف عن معالم بناء ما؛ معالم التنسيق، والتماسك، والمعنى،  

يتميز عن التأمل المجرد الكسول بأنه ال ينفك  "  ؛ لكن التفكير التأملي، يضيف فرانكفورت، 11التي هي فيه“ 

أبداً من تجربة الحياة. قد ”يبعد درجة واحدة“ عن مشاكل التجربة، ولكنه مرتبط بها، ألنه يحاول  

 . 12تفسيرها“ 

 

 المحور الثاني: الحكمة في  الشرق األدنى القديم: بالد الرافدين ومصر الفرعونية 

 1- بالد الرافدين )العراق القديم(: 

 
، نقله إلى العربية )عن الفرنسية( أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  علم األخالق إلى نيقوماخوسأرسطو،   

 1923، ص.ص. 215-214. 9 

   
، نقله إلى العربية )عن الفرنسية( أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  علم األخالق إلى نيقوماخوسأرسطو، 

  10 1923،  ص.ص.  226-227.
،  الفلسفة:اإلنسان في مغامراته الفكرية األولىما قبل   األسطورة والواقع، ه.و ه. أ. فرانكفورت، ”األسطورة والواقع“،  11

توركيلد جاكبسون، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، المؤسسة   -جون.أ. ولسن -ه.أ. فرانكفورت -مؤلف جماعي: ه. فرانكفورت

 . 13ص.، 1982العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة، 

، مؤلف  ما قبل الفلسفة:اإلنسان في مغامراته الفكرية األولىطورة والواقع“،األسطورة والواقع، ه.و ه. أ. فرانكفورت، ”األس   12

توركيلد جاكبسون، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، المؤسسة العربية   -جون.أ. ولسن -ه.أ. فرانكفورت -جماعي: ه. فرانكفورت

 . 14ص. ، .1982للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة، 
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 :مـــــــتقدي

ً أعين: السومري واآلكادي وذلك قبل نتيجة اللتقاء مجتم الحضارة الرافدية   كانت  قبل   ربعين قرنا

ملوا  أن الرافديين قد فكروا وت "أ  ومما ال شك فيه   الميالد وهو تاريخ اختراع الكتابة ببالد الرافدين.

سباب وجوده وكيفية وجودهم  أصله وأ جدوا فيه، وإنهم قد تساءلوا عن الكون الشاسع الذي وُ في ذلك 

مالت  أهذه الت وقد أنتجت الفلسفية الوجودية.  سئلة األمماتهم وما بعد ذلك وغيرها من ووسر حياتهم 

لم يصلوا  وإن  {...   }  لعالم الطبيعي وعالقة االنسان بهونظريات حول تفسير الوجود ونشأة ا افكاراً 

  ورة كانت بمثابة نسق تفسيري سطري بمفاهيم فلسفية واضحة، فإن األلى صياغة منتوج فكإ

système explicatif  "  ما يسمح لنا بالحديث عن ”فلسفة   وهذا ،13جاك غالسنر يقول جون

  14رافدية“.

 البعد العملي للحكمة في الفكر الرافدي 

 مفهوم الحكيم:   أوال:  

 : هوباللغة السومرية الحكيم 

 a b g a l ou um. Me. A   

 عبر عنهما في اللغة اآلكادية ب: ن يُ ا ن الكلمتا هات

 apkallu et ummianu   

كادية  جار نساخ....كما نجد في اللغة األفنان صانع ن : وتطلقان على كل شخص يمتلك معرفة خاصة 

 . amqu ou hasisuالفاظا اخرى لذلك مثل: 

)عمق( الذي يدل على العمق. الثاني مشتق من الجذر  mq‘اللفظ االول مشتق من الجذر السامي  

hss  ذنين واستراق السمع )القدرة على االستماع والفهم(يعني فتح األ  

 وهذا ما يقابله في اللغة السومرية عبارة:  

lu. Geshiu. Dagal., (« l’homme au vaste entendement ») – littéralement« à l’oreille 

large »). 

ً   تدل  mq‘كادية المشتقة بدورها من جذر األ  nemequكلمة    على لفظ الحكمة. والتي تدل أيضا

دراك مشكلة ما في ماهيتها وفي كليتها والقدرة على  إرة بحيث يمكن على حذاقة العقل وحدة البصي

 ايجاد حل مناسب لها. 

 
13  Jean – jacques Glassne, « La philosophie mésopotamienne »., Encyclopédie philosophique 
universelle, t.1, Paris, Vrin, 1968, 
14 Jean – jacques Glassne, « La philosophie mésopotamienne »., Encyclopédie philosophique 
universelle, t.1, Paris, Vrin, 1968,  
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بنت الوحي: للحكيم عالقة بااللوهية تتجلى في الوحي       nemequ   الحكمةتجدر اإلشارة إلى أن 

قد يأخذ في بعض االحيان شكل مالك. وهذا ما تعبر عنه كلمة ”حّساسو“  الحكيم الذي ُخّص به  

 "تكميلتو".  السالفة الذكر والفاظ أخرى مثل: 

 taklimtu (racine kullumu, « montre ») et shubru (forme factive de la racine 

baru, « regarder »). 

 الحكيم إذن هو الشخص دو األذنين الكبيرين اللذين بفضلهما ينصت لوحي الطبيعة والكون. 

ا :  اإلتيقا – األخالق:   ثانيا

 . ق مصدر األنساق األخالقية الكبرىالشر -

كان مصدر األنساق األخالقية الكبرى  إن الشرق: كما أثبت العدين من الباحثين من آفاق مختلفة، 

بالقول:  سيمسكي  أندريو  التي شكلت مرجعية أساسية للحضارات األخرى الالحقة. وهذا عبّر عنه   

 « C’est de l’Orient qu’arrivaient des idées diverses: les mythes cosmogoniques et les 
doctrines monothéistes zoroastriennes ainsi que les enseignements philosophiques indiens 
et les croyances en la transmigration des âmes. C’est en Orient que les notions de l'esprit, de 
l’absolu, de la vérité et de l’être, tellement fondamentales pour le développement 
intellectuel de l’humanité, avaient été formulées. C’est là qu’on avait commencé à 
s’interroger sur le sens de l’existence. C’est là que les premiers systèmes éthiques s’étaient 
formés, et que le rôle de la religion et de la philosophie en tant que sources de l’éthique 
s’était manifesté. C’est là que le concept de sagesse en tant qu’une connaissance pratique 
de la vie, était apparu. Les techniques spirituelles de perfectionnement s’étaient 
développées, ainsi que des méthodes de connaissance de soi, de purification spirituelle et de 
perception mystique intuitive du "flux de la vie." Toutes ces idées et enseignements, divers 

15» et souvent contradictoires, pénétrèrent le monde grec. 

 

وهذا   ،16ين هو : لماذا تنزل البلية بالرجل الفاضل؟ لرافديالسؤال األخالقي األساسي اذي كان يؤرق  

 . La théodecieسؤال العدالة اإللهية  ،في عمقهالسؤال،

نسان  التي تتحكم بالبقاء قد تعامل اإل ن القوى "هنا المشكلة محددة بوضوح: إ :  ثور كلدجاكوبسن يقول 

 الذي قضى حياته بالخير والفضيلة كأنه من أسوأ اآلثمين، فيجازى على تقواه جزاء األشرار" 17. 

 

15 Andrew Simsky, « Le thème du feu dans la philosophie grecque présocratique »   :

file:///C:/Users/po/Downloads/Le_theme_du_feu_dans_la_philosophie_grec%20(1).pdf 

توركيلد   -جون.أ. ولسن  -ه.أ. فرانكفورت -، مؤلف جماعي: ه. فرانكفورتاإلنسان في مغامراته الفكرية األولى. ما قبل الفلسفة   16

. )كتاب " ما قبل الفلسفة،  1982جاكبسون، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة،  

 (. 259-239ص. ص.:كلدجاكوبسن، "أرض الرافدين: الحياة الفاضلة" ثور مقال 

file:///C:/Users/po/Downloads/Le_theme_du_feu_dans_la_philosophie_grec%20(1).pdf
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؟ عن هذا السؤال فهل من جواب   

،  في مجموعة من النصوص الرافدية مثل   ثور كلدجاكوبسنالجواب عن هذا السؤال نجده، يقول  

 ملحمة جلجامش، وقصيدة " سأمجد رب الحكمة" ومحاورة السيد والعبد )محاورة التشاؤم(. 

أحدهما للعقل الذي يصارع هنا  " دائماً، نجد إجابتين:  كلدجاكوبسنثور   وفي هذه النصوص، يقول  

مشكلة ذهنية، واآلخر للقلب الذي جاشت عواطفه لمرأى ما يعانيه هذا الفاضل من حيف وإساءة. أما  

جواب العقل فينكر امكان تطبيق الموازين الخلقية البشرية على اآللهة، ألن االنسان أصغر من أن  

 يحكم على األمور االلهية، كما انه ضيق النظر. وال حق له في مجابهة قيم اآللهة بقيمة االنسانية" 18.

نص يُعّد من أقدم نصوص الحكمة االنسانية في التربية على وجه الخصوص، وهو  كما نجده في 

   Aba-enlil-dari:   يدعىتاريخية   ةشخصيل هو و نص يرجع إلى القرن السابع قبل الميالد، 

 .19أحيقار المعروف أكثر باسمه األرامي: 

لكوني، عبر تأديته  قد خلق لخدمة اآللهة واالحتفاظ بالنظم ا ، في نظر العراقي القديم،نسانن اإل إ

وامر  كن هذه العبادة والخضوع التام لألساسي، عن طريق مختلف األفعال التعبدية.لألمهمته، بشكل 

ما يحكم عليه في حياته   نسان غالباً ن اإلإمن سلوكه الجيد، ف وبالرغم . لهية لم تنجيه من المعاناة إلا

أن اإلنسان "عاجزعن فهم   20مثال المحاورة بين السيد والعبد ويتبين من خالل    بالشقاء والمعاناة.

 ؛21العالم والطريقة التي بها تُدبره اآللهة؛ إذ عليه أن يلتزم بموقعه الذي ًحدد له من طرف اآللهة" 

نسان فهم ما يصدر  ، وال يمكن لإل"نسانيةالعدالة اإل"ن  ع   " مختلفة لهيةالعدالة اإل"   ومن ثمة، فإن

 عن اآللهة من أفعال. 

يسائل السيد عبده الذي يسايره ويوافقه على كل مشاريعه. لكن بمجرد أن يصدر السيد اوامره التي  

الفلسفة او الحكمة الثاوية وراء هذه  يوافق عليها عبده، يغير السيد آراءه التي يوافق عليها عبده. ان 

النص الشعري تتجلى في ان االنسان عاجز عن فهم العالم والطريقة التي بها تتحكم فيه اآللهة. ومن  

لى السلطة االلهية والعبد الى  ثم، عليه ان يلتزم بالمكان الذي حددته له االآلهة. )السيد يرمز ا

نسان(. اإل  

 
توركيلد   -جون.أ. ولسن  -ه.أ. فرانكفورت -، مؤلف جماعي: ه. فرانكفورتاإلنسان في مغامراته الفكرية األولى. ما قبل الفلسفة   

ثور كلدجاكوبسن،  ، مقال 1982الثالثة،  جاكبسون، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة 
 "أرض الرافدين: الحياة الفاضلة": ص.  ص. 259-239(. 17

توركيلد   -جون.أ. ولسن  -ه.أ. فرانكفورت -، مؤلف جماعي: ه. فرانكفورتاإلنسان في مغامراته الفكرية األولى. ما قبل الفلسفة   
ثور كلدجاكوبسن،  ، مقال 1982ات والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة،  جاكبسون، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراس

 "أرض الرافدين: الحياة الفاضلة": ص.  ص. 259-239(. 18 
 )أنجزت حوله عدة دراسات أهمها دراسة الباحث الفرنسي فرونسوا نو:  19

François Nau, Histoire et Sagesse d’Ahikar l’Assyrien, Paris 1909,   

من كتاب: فراس السواح: مدخل الى نصوص الشرق القديم، دار عالء الدين،  368 -359كما يمكن الرجوع أيضاً إلى: )ص. ص. 

2006 .) 

 أنظر نص المحاورة في: نص المحاورة: ص ص  373-376 –  فراس سواح، مدخل الى نصوص الشرق القديم.20 

21 Jean – jacques Glassne, « La philosophie mésopotamienne »., Encyclopédie philosophique 
universelle, t.1, Paris, Vrin, 1968. 
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الرافدين يفهمون الموت بأنه تدمير الشخصية، وما مبتغى   : " كان أهل أرض يقول فرانكفورت 

 22اإلنسان من الدنيا إال الحياة الطيبة والخالص من المرض، مشفوعين بحسن السمعة واألوالد". 

وهذا ما يُستخلص من ملحمة جلجامش المشهورة التي تعبر، في عمقها، عن عبثية نشدان الحياة  

كما   بالواقع والحياة؛ ألن الطاعة هي جوهر الحياة الفاضلة.  الخالدة، كما تدل على فلسفة الرضا

 يستخلص منها الدعوة إلى التماس اللذة في الحياة رغم القلق الناتج عن الخوف من الموت. 

 أخالق الطاعة والرضا.  -

ً وكتلخيص لهذه الملحمة اخترنا   لمصطفى حسن    المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية  من كتاب  نصا

يقول فيه:   النشار  

"لقد عبرت هذه الملحمة عن رأي العراقي القديم في العالم والحياة، فهو يؤمن بأن اإلنسان إنما ُخلق   

من أجل غرض واحد فقط هو عبادة اآللهة وخدمتها. وحينما يتوفر له وقت التأمل يجد أن الحياة  

وت قادم ال محالة، وهو ال يعرف المصير الذي ينتظره، ومن ثم ينتابه الشك وااللتباس  عبث وأن الم

حول حقيقة الحياة وحقيقة الموت. إن اإلنسان العراقي القديم قد انتابه الخوف والقلق إزاء العالم  

اآلخر}...{ وقد عبرت ملحمة جلجامش عن كل ذلك حيث صورت الصراع بين األنسان والموت  

قبول األنسان لهذه الحقيقة  المرة الظالمة{ حقيقة الموت. إنه الرحيل إلى عالم الظالم  وضرورة 

القاتم. لقد نظر األنسان العراقي القديم حوله في بيئته وحياته اليومية فلم يجد ما يجعلف يثق باآللهة  

ابع الرملية  كما كان يفعل المصري القديم، فصيفه طويل شديد الحرارة وربيعه كثير العواصف والزو

المؤذية المؤلمة، أما الشتاء فكثير المطر لدرجة تخرب األرض والديار، فكان االستنتاج الذي  

استنتجه بأن األرباب التي لم تسعده في حياته ال يمكنها أن تلتفت إليه بعين العطف والرعاية بعد  

. اء قاتمة لذلك كانت فكرة ذلك اإلنسان عن الموت وعن العالم اآلخر فكرة سود موته.   

وعلى ذلك كان صراعه مع الموت وخوفه منه يجعله يلتمس في الحياة كل لذة ممكنة، وهذا يبدو في  

 استماع جلجامش في الملحمة لنصيحة صاحبة الحانة التي قالت له: 

ً أجلجامش الى  ؟ ين تندفع مسرعا  

 ان الحياة التي تبحث عنها لن تجدها 

 ألن اآللهة التي خلقت البشر 

على الناس بالموت حكمت   

ت لنفسها بالحياة ظواحتف   

 أما أنت يا جلجامش. فامأل بطنك 

 وكن سعيدا بالنهار والليل 

 
توركيلد   -جون.أ. ولسن  -ه.أ. فرانكفورت -، مؤلف جماعي: ه. فرانكفورتاإلنسان في مغامراته الفكرية األولى. ما قبل الفلسفة 

, 266، ص. 1982جاكبسون، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة،    
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 وتمتع باللذة كل يوم 

 أرقص وابتهج ليالً ونهارا 

 ارتد المالبس النظيفة 

 اغسل رأسك واستحم في الماء

 تأمل الصغير الذي يمسك يدك

 واسعد زوجتك على صدرك " 23.

 

 فلسفة ماعت مصرالفرعونية:  -2

 : تقديــــــم 

المفتاح األساس لفهم الحضارة المصرية كلها، بما في ذلك سر بقائها واستمرارها   ماعت يُعد مفهوم 

استخالص المصريين القدماء تصوراتهم   ومن خالل هذا المفهوم، يمكن فهم  كيفية   ديدة.لقرون ع

لماعت من البيئة الطبيعية والكونية من جهة، والكيفية التي سعوا بها  لتطبيق تصوراتهم عن ماعت فيما   

 يتعلق بالفرد والمجتمع من جهة أخرى.  

 ماعت: المفهوم

 لغةا: ماعتأصل الكلمة أو 

"اصطالح لشيء  ، كما يذكر هربرت فرانكفورت، لعل اللفظة في األصل :129فرانكفورت: ص 

بمعنى االستواء، أو التساوي، أو االستقامة، أو الصحة، أو غير ذلك من ألفاظ النظام. فاستعملت محسوس 

هذه في  مجازا بمعنى "الحق القويم، الفضيلة الحق، العدالة". وقد كان التوكيد شديدا على "معات"

 .24"المملكة الوسطى"، بمعنى العدالة االجتماعية، ومعاملة الغير بالحسنى." 

"maâ", "diriger", qui appartient au  ; elle renverrait au verbe L'origine du mot reste floue

 ventou le  soufflevocabulaire nautique et qui est mis en rapport dans les textes avec le 

).droiture) et de cap maintenu (souffle vitaldu nord, avec une connotation vitale ( 

 يشمل مفهوم ماعت المعاني التالية: 

En tant que concept, Maât englobe des notions comme : 

1- l'ordre, la vérité, la justice, l'harmonie, l'équilibre du monde, 

 
، ص. ص.  1997، دار قباء للطباعة والنشر والتوويع، القاهرة،  المصادر الشرقية للفلسفة اليونانيةمصطفى حسن النشار،  23

120-122 . 

توركيلد   -جون.أ. ولسن  -ه.أ. فرانكفورت -، مؤلف جماعي: ه. فرانكفورتالفلسفة:اإلنسان في مغامراته الفكرية األولىما قبل “، 
 جاكبسون، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة،  1982، ص. 129. 24 
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2- la solidarité, l'éthique, l'équité, la droiture,  

 3- ou encore l'ordre cosmique. 

 .الفلسفة األخالقية في مصر القديمة -

مفهوم بأبعاد مختلفة بحيث ، ن ماعت مفهوم متعدد المعاني )بوليسيمي(شارة إلى أسبقت اإل 

 – ةوماعت االجتماعي  ةااليديولوجي  – ةوماعت السياسي  ةالكوني  ماعت: يمكن الحديث عن 

ً  بعاد يمكن اعتبارها امتداداً هذه األة. و خالقي األ يعة لطبيعة ماعت المزدوجة: الطب  وانعكاسا

 رضية من جهة أخرى.السماوية من جهة والطبيعة األ

قدم  في ، تُ "رع"له الشمس إ كبربحسب المعنى األول فان ماعت هي إلهة، ابنة اإلله األ

 .)ريشة بيضاء( شابة حسناء ذات شعر منسدل تحمل فوق رأسها ريشة نعامةصورة 

يرمز  مجرد مفهومولى نى الثاني، فان ماعت وبالدرجة األخرى، وبحسب المعأ من جهة

ساس نها الشرط األأ ، كمانصاف والقانون والتناغم والتوازن واالنتظام للحقيقة والعدالة واإل

وتسود الفوضى وكل معاني الخراب واالرتباك  والظلم الذي بدونه تتعطل دورة الحياة 

مجموع الشروط التي بفضلها أصبح من الممكن نشأة الحياة  ا"انه؛ إلفستوالشرالمنسوبة 

 .25وتجددها"

   ماعتتصبح  عندماإن احترام األفراد لماعت والسلوك وفقا لتعاليمها هو ما يضمن النظام االجتماعي، و 

حكمة عملية  ، فإنها بهذا المعنى تصير بمثابة نسان والطبيعةخالقي للعالقة بين اإلللنموذج األ هي المحددة

   .26لعيش المشترك وفلسفة ل

لى ضرورة االلتزام بتعاليم  النصوص المتعلقة بالحكمة ترشدنا إ: نجد أن "جميع مانسيني   أنّاتقول 

)المصريين القدماء( هي ناموس الحياة ومنهاجها السليم، الذي  الماعت  بالنسبة لهم "وكانت  ، 27ماعت" 

 . 28ُوضع من قبل االله األكبر "رع" ليكون فيه خير البشر والكون" 

 
25et mythe : le principe constitutionnel d’un État de  Maât, entre cosmologie  « Henri  Decœur ,  

racine chtonienne en ancienne Égypte,  pp. 344-368. 

2_Decoeur.pdf-6_45https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/1635 

 
26Maât, entre cosmologie et mythe : le principe constitutionnel d’un État de   « Henri  Decœur ,  26 

racine chtonienne en ancienne Égypte,  pp. 344-368. 

2_Decoeur.pdf-https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/16356_45 

 
، ترجمة محمد رفعت عّواد، مراجعة د.جيهان زكي، تقديم د. عي رضوان،  فلسفة العدالة في مصر القديمة: ماعت أنّا مانسيني،   27. 

 22، ص.2009الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

، ترجمة محمد رفعت عّواد، مراجعة د.جيهان زكي، تقديم د. عي رضوان،  فلسفة العدالة في مصر القديمة: ماعت أنّا مانسيني،   28. 

 . 7، ص.2009الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/16356_45-2_Decoeur.pdf
https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/16356_45-2_Decoeur.pdf
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Maât devient ainsi une condition sine qua non, non seulement pour réussir sa vie 
terrestre, pour laisser une trace dans la mémoire collective et donc être quelqu'un pour 
qui on continue à agir sur terre, mais également pour passer l'examen de la balance 
du jugement devant Osiris. Cependant, Osiris et le tribunal divin ne faisait que ratifier le 
jugement que la société avait déjà porté sur le défunt et qui avait implicitement reconnu 
que son action sur terre avait été conforme à l'éthique égyptienne, dont Maât était le 
symbole. 

 
 

 ولهذا النمط السلوكي عالقة تالزمية بفكرة الخلود. 

 " األخالق الماعتية"  وفكرة الخلود:

واستمرارية    transcendance de la mort   Laتقوم ماعت على فرضية تعالي الموت 

ً   الحياة بعدها؛ إذ  كان األمر   وإذا، لماعتعاش الفرد وفقا   إذاتدل عّما   نجد على مقابر المصريين نقوشا

 .  l’immortalitéتلحق بالخلود   أنكذلك  فان نفس المتوفى  يمكن 

  النشار مصطفى خالقية في مصر القديمة" يقول  في إطار حديثه عما أسماه " اإلطار المرجعي للفلسفة األ

نسان المصري  . فتأمل اإل ودالخل فكرة :"إن من أهم االفكار الفلسفية في الحضارة المصرية القديمة 

درات الطبيعة وسخرها لخدمته وجد أن  ظاهرة الموت وحاول ان يجد لها حاّل، فبعد ان سيطر على مق

نسان  كل ما حوله يموت، وأراد ان يفلسف هذه الظاهرة فكان أن آمن بأن الموت يعقبه البعث وأن لإل

 رض".  ه الحياة التي يعيشها على هذه األحياة أخرى بعد هذ 

نسان في هذه   على أساس أن أفعال اإلمر كذلك فقد "برر ضرورة هذه الحياة تبريرا اخالقياً وألن األ

،  نه سيثاب على الخير منها ويعاقب على ما فعله من شروردنيا بما فيها من خير وشر ال بد أالحياة ال

ً  نسان بالخلود هو الدافع الذي يدفع اإل و اليمان بالحياة األخرى أفكان ا  لى فعل الخير والبعد عن   إدائما

 .29  ارتكاب اآلثام" 

كما آمن االنسان المصري القديم "بفكرة انفصال النفس )الكا( عن الجسد )البا( وبأن الموت هو موت  

للجسد فقط  وليس للنفس، ومن ثم فان النفس ستبحث عن ذلك الجسد بعد الموت، وحينما تعثر عليه تبدأ  

وكان اختراعهم   ،من هنا كانت محاوالت المصريين القدماء لألبقاء على الجسد حياة االنسان االخرى. و

يضا كانت عبقريتهم المعمارية  . "ومن هنا أ30يعية" الذي يُبقي على الجسد بحالته الطب التحنيط علم 

والهندسية في بناء األهرامات؛ تلك االبنية الضخمة التي صممت وفق تصميمات هندسية غاية في الدقة  

 له )فرعون(.  اإل –لتحافظ على جسد الملك 

 
  مصطفى حسن النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، دار قباء للطباعة والنشر والتوويع، القاهرة،  1997، ص. 75. 29 

  مصطفى حسن النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، دار قباء للطباعة والنشر والتوويع، القاهرة،  1997، ص. 75. 30 
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يمكن القول إذن إن الفلسفة االخالقية عند المصريين القدماء كانت مرتبطة بأفكارهم ومعتقداتهم  

 قية. وهذا ما يعبر عنه مصطفى النشار بالقول: المتافيزي 

لم عند المصريين القدماء، فلسفة  سهمت في تطور العه  االفكار الميتافيزيقية، التي أ"وقد ارتبطت بهذ 

ً أ للعدالة والنظام )ماعت( فال يظلم نفسه، وال يظلم   خالقية عمادها ضرورة ان يتصرف االنسان وفقا

جاة من عقاب اآللهة في الحياة  من اآلثام والشرور هو اساس الخلود، والن غيره وال يرتكب اثما، فالتبرؤ

 .  31خرى" األ

  نه كان على كل مصري يموت ال بد له من ان طفى النشار عن ذكره في كتابه ، فإ لكن، وهذا يغفل مص

 Psychostasie  يمر من امتحان المحاكمة اإللهية: 

مروره  من محاكمة أمام رب اآلخرة أوزريس؛  تقام  هذه المحاكمة في  "ساحة   ويتجلى ذلك في  

 l'examenالقضاء االعلى، التي فيها تحكم األلهة بالحق؛ ساحة "مجلس الماعت"؛ إنه امتحان الميزان 

de la balance  محاكمة  وهذا تعبير  لكل معاني الحق والصدق والعدل والنظام،  كتجسيد ماعت ، ميزان

متوفى لحظة وفاته بمقياس العدالة. يتم وزن ضمير المتوفى )القلب( وأعماله بوضع قلبه في كفة  ال

 والريشة التي تدل على ماعت في الكفة األخرى. 

يقوم المتوفى بتقديم اعترافاته امام المحكمة  التي يرأسها اوزيريس )القاضي( )تجدر االشارة الى ان  

شة، ألن ذلك لو حصل سيكون دليالً على أن القلب كان فارغاً من  القلب ال يجب أن يكون أخف من الري

 األفعال طوال الحياة االرضية، وهذا يعتبر أمراً خطيراً وأفدح من إتيان الخطايا. 

ة  فريس سيصير، إن كان مذنباً،  حيث سيلتحق باآللهة، الجنة أو  المتوفى الناجح سيمر نحو العالم اآلخر 

 ليلتهمه. لوحش مهّجن 

 

الشخص في الحياة يمكن أن تبرهن على   أفعاللقياس  ن الطريقة التي اُستخدمت بها ماعت  جدير بالذكر أ

ذلك لم يكن تمثيال   إنواآللهة.  األفراد وجود شكل من أشكال العدالة التي كانت تمارس بشكل خاص بين 

كان تمثيال   إي “تصوير حميم” للمسؤولية األخالقية الفردية الواعية.  إلىاقرب  وإنما للعدالة العامة للدولة  

 )اإلتيقا(.  ل على مدى تفرد السلوك األخالقي لممارسة العدالة على المستوى الفردي، مما يد 

 :  وفلسفته االخالقيةالحكيم "بتاح حوتب"  -

 
-75، ص.ص. 1997، دار قباء للطباعة والنشر والتوويع، القاهرة،  المصادر الشرقية للفلسفة اليونانيةمصطفى حسن النشار،  

 31 .76 
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القويم، والخلق   اتباع السلوك السليم، والنهج ، على المستوى األخالقي فردياً أو جماعياً، عن ماعت  تدل 

 ل أنّا مانسيني: و وهكذا، تق .32راد ان يسير في طريق الحق والفضيلة، أو أن يستقيم" الكريم، لكل من أ

من الذين مجدوا ظهور الماعت على األرض، فنجده  }...{ كان الحكيم المصري األشهر "بتاح حوتب" " 

 .33يقرر : " عظيمة هي الماعت، ذلك أنها قوة فعالة خالدة" 

موضوعه تعليم ابنه األخالق الحميدة والحياة الصالحة على  الذي   "مخطوط الحكمة"    لبتاح حوتب يُنسب 

صورة لإلنسان الحكيم الذي تعلم الفضيلة    حوتب   بتاح الصعيدين االجتماعي والسياسي، وقد رسم فيها  

وخاصة فضيلة ضبط النفس التي ستصبح احد أحجار الزوايا في الفكر األخالقي اليوناني خاصة أفالطون  

القية ، كما رسم معالمها أفالطون في "الجمهورية" )والذي كما هو معروف اقام  الذي قامت فلسفته األخ

لمدة طويلة في مصر(، على ما اسماه العدالة داخل النفس. وتقوم هذه العدالة على مدى تحكم القوة العاقلة  

لألولى  في قوتي النفس الشهوانية والنفس الغضبية وتوجيهها نحو سلوك طريق الفضيلة التي هي بالنسبة 

   العفة وبالنسبة للثانية الشجاعة. 

العالقة الوطيدة بين ضبط النفس وبين التحلي بكل ما هو فاضل ومحمود أي بكل    حوتب  بتاح  درك  "وقد أ

؛ فالتحلي بهذه الفضيلة من شأنه ... الحفاظ على الصداقة والحفاظ على الثقة بين الفرد   أخالقي ما هو 

واألخوال الخ ...    واألمهات بين الزوج والزوجة وبين اآلباء واألبناء    األسري وسيده والحفاظ على الحب  

عن    بتاح ر وقد عبّ   عقله في كل سلوك يسلكه   اإلنسان أعمل  إذا   إال والتحلي بهذه الفضيلة ال يكون بالطبع  

 . 34لك بقوله في عبارة ذات مغزى "اتبع لبك )عقلك( ما دمت حيا"" ذ 

بحضوره بين الناس باعتباره    االجتماعي ؛ إذ يقوم برعاية النظام 35إذن، يشكل "عقداً اجتماعياً"  ماعت 

 الضامن للتناغم الذي يعتبر امتداداً للسير المنتظم للكون السماوي. 

 ً ً  لقد كانت ممارسة العدالة العامة أيضا في   للحفاظ على وجود ماعت  من قبل المصريين القدماء ضمانا

 .  36المجتمع البشري. وكان دور الملك )الفرعون( بالغ األهمية لهذا ألنه كان تجسيدا للسلطة العامة 

 
، ترجمة محمد رفعت عّواد، مراجعة د.جيهان زكي، تقديم د. عي رضوان،  فلسفة العدالة في مصر القديمة: ماعت أنّا مانسيني،   32  

 . 7، ص.2009الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

د.جيهان زكي، تقديم د. عي رضوان،  ، ترجمة محمد رفعت عّواد، مراجعة فلسفة العدالة في مصر القديمة:  ماعت أنّا مانسيني،  
 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2009، ص. 33 

  34  مصطفى حسن النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، دار قباء للطباعة والنشر والتوويع، القاهرة،  1997، ص. 76.
35Joe (J.G.) Manning, The Representation of Justice in Ancient Egypt, Yale JL & Human., 2012. 

https://www.academia.edu/1971959/Representation_of_Justice_in_Ancient_Egypt_The 

ة للدولة ايديولوجي( واألسطورة المؤسس –مبدأ تأسيسيا لشرعية السلطة )مبدأ سياسي  ماعتل من وهذا يجع  36  

على انه   إليهوألن الملك كان في الحقيقة أعلى سلطة قانونية والمصدر المركزي للقانون ، فقد جرى النظر  وتبرير الحكم المطلق،

 . . والقانون كان يمارس عمليا من خالل مؤسسات الدولة ماعت الصلة بين القانون وبين  

 : دوكور   لهنريللمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى المقال الهام 

https://www.academia.edu/1971959/Representation_of_Justice_in_Ancient_Egypt_The
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 المحور الثالث: الشرق األقصى القديم: نموذج الفلسفة الهندية 

 في مشروعية الحديث عن "الفلسفة الهندية"  -

 ى  يمكننا الحديث عن "فلسفة هندية"؟: إلى أي حد وبأي معن 37Guy Bugaultيتساءل 

 ، ثالثة شروط قبلية لتأكيد الجواب عن هذا السؤال: بيغو  يغ ثمة، في نظر 

هناك من   أن أوالً: مراجعة وإعادة النظر في تعريف الفلسفة: تعريف الفلسفة: تبين التجربة لألسف 

إذن. لكن القول بأن الفلسفة   تعاريف الفلسفة بقدر ما هناك من الفلسفات. ليس هناك تعريف رسمي للفلسفة 

على سبيل   خطاب عقالني محض وخالص قول يجانب الصواب، ويكفي النظر إلى فلسفة أفالطون، 

التمثيل ال الحصر، للتأكد من أنه ال يمكن الفصل فصالً قاطعاً بين الفلسفة والدين أو الفلسفة واألسطورة.  

 - extraفلسفية  –وهذا معناه أن كل خطاب فلسفي يتضمن اعتبارات واشتراطات ما فوق  
38philosophique 

فإذا اعتبرنا  خر خاص بالفكر الهندي.   ؛ واحد خاص بالكر الغربي وآثانياً: تجنب الكيل بمكيالين

  شنكاراقصاء إ لنا حق ي  الغربية، فهلالسكوالئية في العصر الوسيط المسيحي الالتيني جزءا من الفلسفة 

Shankara 39 ،المجال  إلىمن تاريخ الفلسفة العالمية بدعوى انه ينتمي ، على سبيل المثال

 الديني ال إلى العقل الفلسفي. –الميتي 

وفي هذا اإلطار تندرج دعوة دنيس فائق إلى نقد أطروحة نشأة الفلسفة بفعل االنتقال من 

 .40الميتوس ألى اللوغوس، باعتبارها أطروحة اختزالية

 ثالثاً: قراءة النصوص الهندية األصلية لتجنب األحكام المتسرعة والتعميمية. 

 

 

 
Henri  Decœur , «  Maât, entre cosmologie et mythe : le principe constitutionnel d’un État de racine 

chtonienne en ancienne Égypte » , 

2_Decoeur.pdf-https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/16356_45 

37 G. Bugault, « en quelle mesure et en quel sens peu-on parler de philosophie indienne? », 

Encyclopédie philosophique universelle, t.1, Paris, vrin, 1968,chap.1,p.14. 

38 G. Bugault, « en quelle mesure et en quel sens peu-on parler de philosophie indienne? », 
Encyclopédie philosophique universelle, t.1, Paris, vrin, 1968,chap.1,p.14 

فيليسوف هندي Shankara يتميز بالتفسير غير المثنوي للوجود.  39    

 
40 - Denis Faick,  « la différence des pensées. L’inde et l’occident », « Le Philosophe », 2015/2 no 44, 

pp. 161-175. 

 

https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/16356_45-2_Decoeur.pdf
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 الهندية: أهم السمات:الفلسفة 

 الفلسفة الهندية حكمة عملية  -

نعتاق عبر عملية تبيين ماهية   يمكن ترجمتها بالحكمة، تعني" الطريق المؤدية إلى اال التي  Prajnaكلمة 

األشياء لمن يلتزم بها. وتجربة روحية تفوق الدراية الفكرية لتحرير الفرد من الجهل والوهم. وككل  

 .41" ممارسة الو ال تشّع أنوارها إال عبر السلوك معرفة؛ بل إنها حكمة، فهي ليست مجرد 

"أورسيل" أيضا تعتبر الفلسفة    األستاذ وفي رأي : '  الفلسفة في الشرق  في تقديمه لكتاب  برييه  ميلإيقول 

عتبار هو  الهندية مذهبا عمليا؛ فالكائن يُعد فيها نتيجة عمل أي يعد مخلوقاً، والشيء الوحيد الجدير باال 

نجاح العمل. فالذي    إلىالفكرة الصحيحة ال الفكرة الموضوعة، بل تلك المطابقة للمبادئ والتي تؤدي 

القوة الفعالة ال المعرفة، فهم يدركون الروح في جميع وظائفها  تراه الفلسفة الهندية هو في الروح هو 

الحيوية ال في مجرد وظائفها العقلية؛ فمذهب "اليوجا"، الذي يمثل كثيراً الطابع الهندي، يعلم بالتجربة  

 . 42كيف يمكن أن ننمي سلطة الروح على الجسد" 

ونحن في الغرب معتادون، إلى حد كبير،  : " الفكر الشرقي القديمفي كتابه   جون كولريقول من جهته، 

على النظر إلى الفلسفة باعتبارها شيئا مستقال عن الحياة، وغارقا في التجريد، وفي الطابع األكاديمي  

بالنسبة للشخص العادي. أما في الشرق فإن الهوة بين الفالسفة والناس العاديين، ليست على هذا القدر من  

رقيين يستمرون في التواصل عن كثب مع الحياة، عائدين إلى محك التجربة  االتساع، ذلك أن الفالسفة الش

 .  43اإلنسانية الختبار نظرياتهم" 

هذه القضايا غائبة عن  الفكر اليوناني،    ال يعني أن منشغل بالقضايا العملية، إن القول بأن الفكر الشرقي  

قيم األخالقية، ال يعني إهمال المشكالت  إن القول بان الفلسفة الهندية تهتم بمشكالت السلوك البشري وال

 الميتافيزيقية. 

ً  كولر وهذا ما جعل  ً   يقول مستدركا بين الشرق والغرب، وهو على وجه    اإلخالف: " ويرجع وموضحا

اليقين اختالف في الدرجة، في جانب من جوانبه، إلى التشديد الشرقي على كمال الحياة والمعرفة. ويميل  

ة وعزل الحياة والمعرفة. والنتيجة المترتبة على ذلك هي أنهم ال يفصلون بين  الشرقيون إلى تجنب تجزئ

ميادين الفلسفة المختلفة، ومثل نظرية المعرفة، ونظرية الوجود، ونظرية الفن، ونظرية السلوك، ونظرية  

لفلسفة وعلم  التنظيم السياسي ... الخ؛ فليس هناك تمييز قاطع بين الفلسفة الشرقية والديانة الشرقية، بين ا

النفس، أو بين الفلسفة والعلم. ومن النتائج المترتبة على ذلك: الميل الشرقي إلى حمل الفلسفة محمل  

 
41 P. Gauthier, Sagesse, in : Encyclopédie philosophique universelle, Les notions philosophiques, T.2. 

. ويتابع قائال:  12، ترجمة محمد يوسف موسى، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ، ص. ،  الفلسفة في الشرقبول ماسون أورسيل

الشعائر الدينية الكونفوشيوسية يصبح  " وفي الصين نرى كتيبا في موضوع األلوهية يتحول الى نظرية في الكائن، كما نرى كتابا في 
نظرية للقواعد المطلقة؛ فعند كونفشيوس ال يتميز ما وراء الطبيعة عن علمي األخالق والسياسة، وذلك بأنه إذا كان األمر متعلقاً  

 بجعل العالم مفهوماً، فإنه يجب أن يكون سهل التنظيم" )نفسه(. 42 

،  1995سف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، يوليو  ، ترجمة يو الفكر الشرقي القديمجون كولر،   

 العدد 199، ص. 19. 43 
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بالطابع األكاديمي، أو ال تربطه كبير صلة بالحياة    ، متسماً مجرداً  الجد، فهي في الشرق ليست أمراً 

 44وجذرية للحياة".   اليومية، وإنما يُنظر إليها باعتبارها المشروع األكثر أهمية

نه رغم الفوارق الموجودة بين فلسفات الشرق األقصى القديم )الهند والصين والمناطق  وجدير بالذكر أ 

، فإنها "تتالقى عند االهتمام  صر(في الشرق األدنى )خاصة في بالد الرافدين وم  أوالبوذية من آسيا( 

 .45المشترك بالحياة والوجود، وكذلك بالتعليم  والمعرفة" 

وتتخذ "الحكمة العملية المتراكمة في الهند شكل ترويض النفس )اليوغا( الذي يهدف إلى تحقيق التكامل  

المطلق للحياة" بحيث أن " دروب ترويض النفس )نشاطات العبادة، ونشاطات العمل، ونشاطات المعرفة  

 .46""   والتركيز ...الخ( هي "الحكمة الفلسفية

 االعتبارات العملية.  أولويةمع  االعتبارات النظرية التأمليةو العملية   وهذا معناه تداخل االعتبارات 

: " ولقد استجابت فلسفات الهند لدوافع عملية وتأملية، فقد كان هناك على  في هذا الصدد  يقول كولر

الصعيد العملي التعرف على األشكال المألوفة من المعاناة؛ المرض، الجوع، الوحدة. والعلم بان الموت  

حل في نهاية المطاف بمن حلت المعاناة بساحته. وكان هناك، على الصعيد النظري حب االستطالع  سي

اإلنساني الفطري لفهم التجربة وتنظيمها، ودفعت اعتبارات عملية إلى البحث عن سبل التغلب على  

لوجود  أشكال المعاناة المختلفة، وأدت اعتبارات تأملية إلى بناء وصف تفسيري لطبيعة الواقع وا

اإلنساني، ولكن هذه االعتبارات لم تؤخذ بصورة منفصلة، فقد استخدم الفهم والمعرفة المستمدان من  

 .  47الفضول التأملي في محاولة للتغلب على العذاب والمعاناة" 

 ً يقول كولر: "   ،التأملي –الذي يغلب فيه االعتبار العملي على االعتبار النظري  ،لهذا التداخل وتلخيصا

أولوية االعتبارات العملية المندرجة في الفلسفات الهندية جوهرها، بينما تحدد ضرورة االعتبارات   تشكل

 . 48النظرية هيكلها" 

وجدير بالذكر أن البعد العملي للفلسفة الهندية يكمن في طابعها العالجي والروحي. وفي هذا يقول  

"فإن ثمة خصائص معينة تمثل الروح   49الهندية مصطفى النشار: "رغم تنوع مذاهب ومدارس الفلسفة 

. ومن أهم هذه الخصائص "أن الفلسفة الهندية روحية في المقام األول وذلك  50الواحدة للفلسفة الهندية" 

و   2500رغم وجود االتجاه المادي في هذه الفلسفة منذ ظهورها فيما يسمى بمرحلة الفيدا )ما بين عامي 

الذي بدأ فيه الشك في وجود اآللهة والنظر إلى المادة على   RIG VEDAق.م.( وخاصة في رج فيدا   600

 
،  1995، ترجمة يوسف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، يوليو  الفكر الشرقي القديمجون كولر،   

 العدد 199، ص. 19. 44 

، العدد  1995، ترجمة يوسف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، يوليو  ديمالفكر الشرقي الق جون كولر، 

 199، ص.  19. 45 

، العدد  1995، ترجمة يوسف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، يوليو  الفكر الشرقي القديمجون كولر، 

 199، ص.  20. 46 

، العدد  1995، ترجمة يوسف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، يوليو  ر الشرقي القديمالفكجون كولر، 

 199، ص.  24. 47 

، العدد  1995، ترجمة يوسف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، يوليو  الفكر الشرقي القديمجون كولر، 

 199، ص.  24. 48 

مكن القول، بناء على مجموعة من الدراسات واألبحاث، إن الفلسفة الهندية تنقسم إلى تيارين كبيرين: التيار األرتدوكسي الديني  ي  
 الذي يتمثل في فلسفة األوبنشاد، والتيار الألرتودوكسي الذي تمثله فلسفة بوذا. 49 

  مصطفى حسن النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، دار  قباء للطباعة والنشر والتوويع، القاهرة،  1997، ص. 93. 50 
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. رغم ذلك، فإن الفلسفة الهندية عموماً "تحاول  51ها كل شيء، فمنها وجدت كل األشياء وإليها تعود" أن

التعرف على طبيعة اإلنسان الروحية وتهتم بمصيره الروحي. ومن ثم فقد ارتبطت هذه الفلسفة في  

في عالقته   عمومها بالدين على اعتبار أن دافعهما هو رسم الطريق الروحي للحياة وخالص اإلنسان 

 . 52بالعالم والكون" 

 

ً  من بين أكثر السمات إثارة في الفكر الفلسفي الهندي  وهذا يدل على  ".  المعاناة"مركزية مفهوم "  أيضا

الطابع العملي في الفكر الهندي "إذ نشأت تأمالت حكماء الهند، منذ البداية، من محاوالتهم تحسين الحياة.  

الجسدي، والذهني، والروحي، وسعوا لفهم مبرراته وأسبابه، وحاولوا  فقد واجه الفالسفة الهنود العذاب 

تحسين فهمهم لطبيعة اإلنسان والكون، كما أرادوا استئصال أسباب المعاناة وتحقيق أفضل حياة  

 . 53ممكنة" 

 ما  أصل هذه المعاناة؟ 

ريد أن يملكه،  يكونه وما ي   أنبين ما يكونه المرء وما يملكه، أو بين ما يريده "هوة  إنها ناتجة عن ال

ذ يرغب في الثروة التي يفتقر إليها، يعاني. واإلنسان الذي يرغب في الخلود، على  فاإلنسان الفقير، إ

الموت حتمي، يعاني من هذه الحتمية . ولو لم يكن هناك فارق بين ما يكون عليه   أن الرغم من أنه يعلم 

 .54ن يملكه، لما كانت هناك معاناة" يه وأ كه، وبين ما يريد أن يكون عل اإلنسان وما يمل

"إن مختلف الديانات، بدون استثناء،  ومختلف المدارس الفكرية، ومختلف المذاهب، رغم اختالفاتها  

الكبيرة، وهذا ينطبق أيضا على البوذية، التي تعتبر منحرفة في نظر البراهمانية، تلتقي كلها حول هذه  

 .55، تكمن في التحرر من ألم العالم" النقطة: إن الحياة، بالنسبة إليها

 فلسفة اإلتيقا أو فن العيش.  -

ما هو كائن وبين ما هو  تمثل في "الحل الوسط" الذي من شانه تحقيق التطابق بين لهذه المشكلة يالحل  إن

االنضباط الذاتي والسيطرة على النفس "فالسيطرة على الذات، ال إشباع   مرغوب فيه، من خالل

سة العملية للفلسفة  أصبحت الممار"من هنا و.  56طريق األساسي للقضاء على المعاناة" الرغبات، هي ال

 .57سيطرة المرء الكامل على ذاته"   إطارحسن صورها، هي فن العيش في الهندية، في أ

 
 مصطفى حسن النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، دار قباء للطباعة والنشر والتوويع، القاهرة،  1997، ص. 93. 51 

  مصطفى حسن النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، دار قباء للطباعة والنشر والتوويع، القاهرة،  1997، ص. 93. 52 

،  1995، ترجمة يوسف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، يوليو  الفكر الشرقي القديمجون كولر،   

 العدد 199، ص. 23. 53 

، العدد  1995يوليو  ، ترجمة يوسف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، الفكر الشرقي القديمجون كولر، 

 199، ص.  24. 54 

», 2015/2 no 44, pp.  Le Philosophe , «, la différence des pensées. L’inde et l’occidentFaïckDenis  55  

161-175. 
، العدد  1995، ترجمة يوسف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، يوليو  الفكر الشرقي القديمجون كولر، 

 199، ص.  25. 56 

، العدد  1995، ترجمة يوسف حسين، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، يوليو  الفكر الشرقي القديمجون كولر، 

 199، ص.  25. 57 
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يتعلق األمر بكفاح روحي؛ كفاح "ضد النفس ال ضد العالم. كأن النفس هي الخصم، ألنها لإلخضاع  

، ومن هنا طابع التشاؤم والقتامة والقساوة الفضة على الحياة، والبدن، "ومن هنا الفهم األسود  58واالنقياد" 

 . 59للسعادة. النفس هي المكان لعمل وتأمل الفيلسوف، ال غيرها" 

"الفكر مرتبط بالحياة، والحياة تطبيق عملي للفلسفة. وفي كل مدرسة تقريباً نالحظ أن الفلسفة ليست  إن  

نظراً عقلياً منقطعاً عن التطبيقي، أو مباحث فكرية صرفة ومنزهة. بالعكس هناك عالقة عضوية بين  

. إذن " الفلسفة الهندية للحياة؛ تؤخذ  60النظرية والواقع، بين العقل والتطبيق، بين الفكري والعملي" 

 .62تحقيق" . وبهذا المعنى فإن الحقيقة "ليست مجرد معرفة بل  61كطريقة عيش" 

الفكر الهندي ينصب على الباطني. فكر ال يسعى  ، بحيث أن "63" فلسفة ذاتانية إننا، بهذا المعنى، أمام "

لصنع العالم أو تحويله "بقدر ما يعمل ألن يدغم في وعي اإلنسان ما يكتشفه هذا الفكر من مخبوءات  

ا ترضى دون أن تتحدى }...{ لم تهدف  قوى الطبيعة. كأن تلك الفلسفة تزيل القناع عن وجه العالم، كأنه

للتحويل وإنما لإلعالم، أي لتزويد اإلنسان بأخبار ومعلومات. إنها ترمي إلى تغيير جذري في طبيعة  

. تشدد على الوجدانيات، وإلحاحها  64اإلنسان، وتكييف فهم هذا لوجوده الشخصي وللعالم الخارجي" 

 . 65م" "منصب على بناء الداخل، ال على مجابهة العال 

"إذ ينبغي على المرء لكي يتغلب على    L’intériorisationإنها نوع من التأمل الذاتي أو االستبطان 

المعاناة أن ينغمس في عملية فحص الذات، التي يمكن خاللها فهم األوضاع الداخلية للحياة، وهذا يقتضي  

 . 66وعيا ذاتيا عميقا متواصالً" 
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 أُضمومة:

 ، نذكر بعضها في هذا الجدول: 67يتميز الفكر الهندي بمقوالت خاصة 

 

 

 المعنى المفهوم 
 

  دارشانا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  : كلمة سنسكريتية تعني Darshanaدارشانا 

وهي تعني في  حرفيا "رؤية"  "يرى" أو "ينظر".  
معناها الفني الدقيق ما تتم رؤيته عندما يجري  

بحث الواقع المطلق. وقد بحث حكماء الهند، في  
غمار سعيهم وراء حل لعذابات الحياة، ظروف  

المعاناة، وفحصوا طبيعة الحياة اإلنسانية والعالم،  
للوصول إلى أسباب المعاناة وسبل القضاء عليها،  

رشاناهم" أو رؤيتهم، أو  ايشكل "د   إليهوما وصلوا 
أي أنها عبارة عن "وجهة نظر" وتجربة   .فلسفتهم 

 خاصة   لرؤية الواقع. 

 

 األوبانيشاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أهم الكتب المقدسة في الفلسفة الهندية.  
واألوبانيشاد هي األجزاء الختامية للفيدا. وقد  

سيطرت األوبنشاد على فلسفة وديانة الهند لمدة  
سنة تقريباً. وأصل الكلمة من "أوبا"  ثالثة آالف 

وتعني قريب و"نى" التي تعني أسفل و"شاد" التي  
تعني يجلس؛ إذ كانت جماعات التالميذ يجلسون  

قرب معلمهم ليتعلموا عنه الحقيقة التي تقضي  
على الجهل. والحقيقة أنه ال توجد أوبانيشاد واحدة  
  بل يوجد ما ال يقل عن مائتين منها، وإن كان عدد 

 أشهرها عشرة فقط. 

 
يقول علي زيعور في هذا الصدد: " يتميز الفكر الهندي بمقوالت معينة، خاصة، والمصطلحات الفلسفية السنسكريتية أصعبها في أية   

لغة أخرى، من النافل القول بضرورة تناولها داخل سياقها المجتمعي والحضاري، وبشكل خاص حسبما تُمارس فعالً وتُؤخذ في  
م النظم والشرائع الحضارية الهندية، بغية استيعاب "المصطلح الفلسفي" استيعاباً بعيداً عما يوحيه  الواقع اليومي. ال غنى عن فه

المصطلح عنه في عوالم فكرية أخرى }...{ نود القول بأن مصطلحاً هندياً يُشرح بمعرفة أنماط العيش الواقعية، وطرائق المعالجة  
الً، يوحي البن حضارة غير هندية بأنه رفض للعالم، بينما هو دليل نجاح، تحقيق  والسلوك اليومي. إن مفهوما كالتحرر )موْكشا( مث 

 الذات وكمال اإلنسان"، علي زيعور، الفلسفة في الهند، مؤسسة الدين للطباعة والنشر، بيروت، 1993 ، ص.77. 67 
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  الفيدا
: كتاب مقدس مكتوب باللغة السنسكريتية ،  الفيدا

هول“ عن طريق الدين،  معناها ”معرفة المج
ناشيد دينية ورقى  أوردة تعبدية وأويشتمل على 

،ترجمة  اإلسالميسحرية )تور أندريه، التصوف 
عدنان عباس علي، منشورات الجمل، ألمانيا،  

أناشيد الفداء التي تشتمل  (... ”ففي 15، ص 2002

عليها الفيدا قصائد شعرية حية، زاخرة بعطر  
منعش، تحتفي بالطبيعة وتفصح عن ايمان حار“  

(12)ص   
معجم اصطالحات الصوفية، عبد الرزاق  

 الكاشاني، في جزءين، مجلد واحد. 
 

  النرفانا
كلمة سنسكريتية تعني حرفيا ”االنتفاء“  النرفانا:  -

و“اإلخماد“ و“ ال نفس“ ... هي حالة روحية تعني  
عند البوذيين الوصول إلى حالة سامية من التحرر  

عن طريق إخماد رغبات الفرد )بتصرف عن:  
التصوف والفلسفة، ولتر ستيس، ترجمة وتقديم  

اهرة،  إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مذبولي، الق 
1999.  

انا  لفظ  المعجم الفلسفي لجميل صليبا: ”النيرف -
سنسكريتي يطلق عند البوذيين على الخير األعلى  

الذي يبلغه اإلنسان برجوعه إلى المبدأ األول ،  
وإّمحاء ذاته الفردية في الكل. وقد استعار  

)شوبنهاور( هذا اللفظ وأطلقه على السعادة العقلية  
والوجدانية التي يمكن بلوغها بإنكار إرادة الحياة،  

ذات الفردية، وأوهام  واإلعراض عن مصالح ال
الحواس ...والنيرفانا مرادفة للفناء لدى متصوفة  

فقدان   . 514اإلسالم“، الجزء الثاني، ص. 

خر، هي فقدان الثنائية، وهي  اإلحساس باألنا واآل
ليست كوناً وال فساداً، وهي مما يتعذر معرفته في  

 العالم بوسائل العالم. 
 

  براهمان
 

من أهم المفاهيم الفلسفية الهندية، ورغم أنه عرف  
تظوراً سيمونطيقياً من الفيدا إلى األوبانيشاد، فإنه   

يدل عموماً، على القدرة العليا المقدسة، أو هو  
القدرة الكونية. يسكن في أقدس أقداس األنسان،  

وهو طاقة كامنة في األنسان، ومبدأ الحياة  
والحس. إنه قدرة  والعمل، قائم فيما بعد الوعي 

متسامية، وهو الالمتغير أبداً؛ كائن فيما بعد  
المكان والزمان، وأرفع من طل ما في اإلنسان  
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 بدنياً وباطنياً.  
كما يعني النمو، إنه أقرب إلى ما يعنيه اليونان  

مبدأ النمو والحركة(؛ أنها  )الطبيعة: بالفيزيس 

 .  القوة الفعالة للكلمة

كينونة ال تتغير داخل الجسد البشري  تسعى   Atmanآتمان 
، أي تحقيق الخلود والحقيقة  براهمانلإلتحاد مع 

فإذا كانت شخصية الفرد تتغير، فإن   األسمى. 
 فيها غير ذلك.  اآلتمن

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




