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مدخل-  

هو أو كرؤية عامة للعامل،إن اتريخ فلسفة األنوار الفرنسية، سواء كفكر اجتماعي ـأو كفكر سياسي واقتصادي،   -
.1789الثورة الفرنسية سنة  :نفسه اتريخ اإلعداد النظري والعلمي واإليديولوجي للثورة الكربى  

من الناحية التارخيية، ميكن القول مع مؤرخي الفلسفة املتخصصني يف هذه الفرتة الذهبية من اتريخ الفكر -
عشر واخلامس عشر والسادس عشر   الذي تشكلت مالحمه منذ القرن الرابع  اإلنسايناألورويب احلديث أن املذهب  

 محل كثريا من البذور الفكرية للثورة وعقلية روادها ومنظريها.

يف هذا السياق البالغ التعقيد نشأت معامل األفكار التالية   -1  

املطلق يف العقل.  اإلميان تصور جديد للعامل قائم على  -2  

األفكار العلمانية اليت قوت الروح املدنية لدى فالسفة القرن الثامن عشر.-3  

النظرية العلمانية اليت قوضت أركان السلطة الكنسية خطوة بعد أخرى.-4  

كمسؤول وحيد عن حياته ومصريه ومنط عيشه وتفكريه  لإلنسان بروح العمل واحلرية الكاملة    اإلشادة  -5  

الكنيسة.  إيديولوجياالتحرر من كل األفكار الدينية اليت هيمنت على  -6  

تقويض أركان األخالق املوروثة عن العصور الوسطى.  -7  

: نص   عصر النهضة  -  

هاشم صاحل-  

""مىت ابتدأ عصر النهضة ومىت انتهى ؟         

ابلطبع فان الكثريين يطابقون بني عصر النهضة والقرن السادس عشر. ولكن األمور أكثر تعقيدا. فالواقع أنه      
ابتدأ منذ النصف الثاين من القرن الرابع عشر واستمر حىت بداية القرن السابع عشر، أي حىت ظهور ديكارت 

لية. بعدئذ ابتدأت احلداثة الفعلية. هذا يعين أنه استمر حوايل ثالثة قرون. ولكنه بلغ أوجه يف القرن والثورة الغالي
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مرحلة انتقالية مرتجرجة بني العصور الوسطى وعصور السادس عشر بدون شك. وهو يف رأي البعض ميثل  
ل قطيعة مع العصور الوسطى، ورجال يف تلك. وهو يف رأي هؤالء مل يكن ميث  احلداثة.. انه يضع رجال يف هذه

بقدر ما كان ميثل استمرارية تواصلية على كافة األصعدة....وابلتايل فعصر النهضة ميثل مرحلة انتقالية بني 
العصور الوسطى اليت   أنمرحلتني. ولكن هذا الرأي على وجاهته ال يعطي عصر النهضة حقه. فمن الواضح 

يف  مستحيل. فما هكذا تتم القطيعات  شيءة وضحاها. هذا امتدت ألف سنة يف الغرب مل تنته بني عشي
 التاريخ......وينبغي أن نتخلص من أسطورة القطيعة املطلقة أو العدمية يف اتريخ الفكر بشكل عام...""

. 68ص.  

ماذا عن النهضة الفكرية ابلذات ؟  -  

ير العلمي الالحق : يتحدث فونتنيل عن عصر النهضة ابعتباره تنويرا أدبيا وفنيا يسبق التنو   -  

""عندما ابتدأت العلوم والصناعات تولد من جديد يف أورواب بعد فرتة مهجية طويلة، كانت الفصاحة والشعر      
والرسم وفن العمارة قد سبقتها. كانت أول من خرج من الظلمات. وأما العلوم الرايضية والفيزايئية فلم تنهض اال 

جورج جوسدورف، عن هاشم  -أتمل أعمق وأطول.""  إىلبعد قرن من هنوض اآلداب والفنون، وذلك ألهنا حتتاج  
 صاحل. 

عصر النهضة الواثق    إىل، الفقرية، املنغلقة على نفسها،  اإلقطاعيةاالنتقال من العصور الوسطى    إن"  -      
أن تكون مادية ومعنوية، أو أهنا لن   إمابعد أن جرت حتوالت مادية على أرض الواقع. فالنهضة   إالبنفسه، مل يتم  

لكل هنضة روحية أو فكرية دعامة مادية حتميها أو تعطيها الدفع الالزم لكي تقوى   إن ون.(..) يف الواقع  تك
 وترتعرع. وال ينبغي أن نكون مثاليني فنتوهم أن الفكر معلق يف الفراغ.....""

مىت   هو: إذن ل  ؤا). فالساإلنسية( أو    اإلنسانيةلقد قامت النهضة الفكرية األوروبية على النزعة أو الفلسفة    -
؟ بدأت وما مدلوهلا  

يقول هاشم صاحل :   -  

" أو اإلنساينينبغي هنا التفريق بني الصفة واالسم فيما خيص هذا املصطلح الشهري يف اتريخ الفكر. فصفة "    ''    
. أما كلمة النزعة 1539اشتقت يف اللغات األوروبية منذ القرن السادس عشر، وابلتحديد عام   اإلنسي"
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يف القرن التاسع عشر، هذا مع العلم أن مدلوهلا كان موجودا   إالتشتق   املصدر، فلمعلى هيئة االسم أو    اإلنسانية
املتبحرين يف العلم. وخباصة علوم   تطلق على البحاثة  "اإلنساين" أو "اإلنسي....وكانت كلمة "منذ وقت طويل

ة أحناء أورواب، وكان ظهورهم يوالرومان. وقد ظهروا يف ايطاليا أوال،وذلك قبل أن يظهروا يف بق  اليوانناألقدمني:  
-1304(  بيرتارك  ؟ الكثريون يقولون  اإلنسيني. فمن هو أول املفكرين  بني القرنني الرابع عشر والسادس عشر

). وكان من أشهرهم يف القرن اخلامس عشر بيك املرياندويل 1321-1265دانيت (  إىل)، وبعضهم يعود 1374
.". وهذا دليل على أن اإلنسانالذي يقول: " قرأت يف كتب العرب أبنه ال ميكننا أن نرى شيئا أمجل وال أروع من  
انيزم" مشتقة  كلمة "هيوم  إن العرب كانوا ال يزالون ميثلون مرجعية مهمة ابلنسبة لكبار مفكري النهضة األوروبية.  

يف اللغات الالتينية. وهدفه حتقيق املثل األعلى للكمال   اإلنسان( هوم) اليت تعين  كما هو واضح من كلمة
هي حركة  اإلنسيةاحلركة    إنيف كافة اجملاالت: من أخالقية وفنية ومجالية وأسلوبية واجتماعية وسياسية.   اإلنساين
أقصى حدود الكمال. وقد بلغت ذروهتا يف القرن  إىلوالتواصل    واإلبداعلى العطاء  وبقدراته ع  ابإلنسان متفائلة  

 السادس عشر وان كانت قد نشأت سابقا .

" يف ذلك العصر: ايرامسوس الذي خلص عصر النهضة  اإلنسيني( أو  اإلنسانينينذكر من بني كبار الفالسفة       
يالنكتون األملاين مساعد لوثرن وليوانردو دافنشي االيطايل، كله يف شخصه وكان هولنداي من روتردام. كما نذكر م

تفائلة ورابليه ومونتينيي الفرنسيني، وتوماس مور االجنليزي، وآخرين عديدين . كان عصر النهضة من العصور امل
ويشعرون متاما كعصر التنوير الذي جاء بعده مبائيت سنة. وكان النهضويون يعرفون ذلك   النادرة يف اتريخ البشرية،

ظا سعيدا هلذا القرن، ألنه األوروبية: " ينبغي أن نتمىن ح  اإلنسيةبه متاما. يقول ايرامسوس الزعيم غري املنازع للحركة  
مجيلة. ما أمجل العيش يف  آداباألملان: اي له من قرن. اي هلا من    اإلنسينيسيكون العصر الذهيب.". ويقول أحد  

يف مكان آخر: " اي أهلل. ما هذا القرن العظيم الذي ينفتح أمامنا. كم أمتىن  .". ويقول ايرامسوس أيضاهذا العصر
الشباب.".   إىللو أين أعود   

كان االنسيون يف القرن السادس عشر يعرفون أهنم يعيشون هنضة حقيقية، أو فرتة جديدة من التاريخ، فرتة   إذن     
، أي مع القرون الوسطى األوروبية. كانوا يريدون القفز على كل العصور( أي الظلماتأحدثت قطيعة مع عصر  

على ألف سنة) من أجل التواصل مع احلضارة اليواننية العظيمة اليت أجنبت كل تلك الشخصيات  املهمة من 
وذج أمثال سقراط وأفالطون وأرسطو وجالينوس وفيتاغوراس وهومريوس وغريهم كثريين. كانوا يستلهمون النم

. وكان هذا التقليد يتمثل تقريبابكل شخصياته ويقلدونه وحياكونه، وأصبح سقراط مقدسا مثل املسيح    اإلغريقي
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الالتينية. وكان يتمثل أحياان أخرى يف احملاكاة أو   إىلابلرتمجة احلرفية أحياان، ترمجة روائع الفكر واألدب اليوانين 
، أو حتقيق النصوص على الطريقة الفيلولوجية..الشروحق على  التلخيص أو التفسري ووضع اهلوامش و التعلي  

ولكنهم يف ذات الوقت كانوا ال يزالون مرتبطني برتاث العصور الوسطى، وال سيما ابلرتاث املسيحي.فلم يكن       
لفرنسية ية.( لوسيان فيفر رائد املدرسة التارخيية اهناك مفكر واحد جيرؤ على اخلروج من السياج العقائدي للمسيح

ابملعىن الذي نقصده اآلن أو حىت يف القرن   اإلحلاد  إنيف القرن السادس عشر). (..).    اإلحلاديف كتاب مشكلة  
تعتقد أن   اإلنسانيةالتاسع عشر أو الثامن عشر مل يكن له وجود يف القرن السادس عشر..(..). فقد كانت النزعة  

هللا على األرض،   إرادةجتسيد   إىلو املخلوق املتميز املدعو  وهو مركز الكون، وه  شيئنا،هو مقياس كل   اإلنسان 
مؤمنة ال احلادية كما حصل يف  آنذاكاليت سادت    اإلنسانية. وابلتايل فان النزعة  اإلهليةوذلك بفضل العقل والنعمة  

. 77-75"" ص.ص  الغرب الحقا..  
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:  لعصر النهضة: التمايز مع العصور الوسطى  اإلنسانية الفلسفة        

العصور الوسطى. فهذا األخري كان تسليميا،   إميان عن    عصر النهضة يتمايز بشكل واضح    إميان" هكذا راح       
مقدر، "مكتوب"، وابلتايل فال داعي ليتحرك   شيء( أي كان جرباي..)كل اإلنسان  ، متشائما بقدرات  اتكاال

عصر النهضة فكان كاملنبعث من حتت الرماد، أو من حتت أنقاض   إميان..أما  شيءأو أن يفعل أي   اإلنسان 
هللا   إرادةالقرون ، كان مضادا للعطالة الذاتية...ومل يكن النهضويون يعتقدون أبن هللا تدخل يف التاريخ أو أن 

طيب يف أعماقه، وحر ومسؤول،  اإلنسان أو حتد منها، وذلك ألهنم كانوا يعتقدون أبن   ن اإلنساتعرقل حرية  
اليت متثل اخلري املطلق (...)  اإلهلية  لإلرادةوابلتايل فال ميكن أن يفعل شيئا مضادا    

وتقطع أبنه مذنب  اإلنسان ولكن هذه األخالق املتفائلة مل تكن تتفق مع عقيدة اخلطيئة األصلية اليت تتهم      
قالوا أبنه يكفي أن   اإلنسينيمنذ والدته. ومعلوم أهنا تشكل العقيدة األساسية للمسيحية. ولكن النهضويني  

ألصلية لكي يزول هذا التناقض من تلقاء نفسه.طزاجة الكتاب املقدس يف براءته ا إىلنصلح املسيحية ونعود    

عن طريق اهتام العصور الوسطى واحلط من قدرها. ومفهوم  إالانه ال ميكننا حتديد عصر النهضة    يف الواقع     
التصور   إن بعد االحنطاط. (..). يف الواقع    إال  هجومي أو جدايل. فالنهضة ال جتيءذاته مفهوم    النهضة حبد 

والبداية من نقطة   يف عصر التنوير، وهو تصور يركز على القطيعة  إالهضة مل يتشكل متاما احلديث لعصر الن
داملبري يف اخلطاب   أثىنالصفر. وقد بلوره مفكرو التنوير بعد أن أحسوا ابلتوجه اجلديد ملصري التاريخ البشري. وقد  

من سباته الدغمائي الطويل. وقال   الغرب  أيقظوااالفتتاحي للموسوعة الشهرية على مفكري عصر النهضة ألهنم  
حتصل ثورة كربى تغري وجه  ، أن" كان يلزم لكي خيرج اجلنس البشري من عصر اهلمجية والرببرية  ابحلرف:

 األرض.". 

وأما فونتنيل فقد اعترب عصر النهضة مبثابة التنوير األديب والفين  الذي سبق التنوير العلمي ومهد له       
....الطريق  

هكذا جند أن عصر النهضة يبدو مبثابة العتبة اليت تفصل الظلمات عن النور، أو فرتة الرببرية عن فرتة احلضارة.      
يشعرون أبهنم ورثة النهضويني يف القرن السادس عشر. ومهما   ،وكان املوسوعيون الفرنسيون من أمثال ديدرو وغريه

معىن جديد للحياة، وبلورة هذا املعىن الذي   ه اكتشافيكن من أمر فيمكن حتديد عصر النهضة على أساس أن
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يتمثل يف ما يلي: لقد أصبحت احلياة قيمة حبد ذاهتا، هذا يف حني أهنا كانت اتفهة وال تساوي شيئا يف نظر 
. هنا يكمن االنقالب املعنوي اآلخرةأانس العصور الوسطى. كانت احلياة الوحيدة اليت هلا معىن هي احلياة  

لذي طرأ فعال يف عصر النهضة. مث ترسخ أكثر فأكثر على مدار العصور اليت تلته.األساسي ا  

) عن طريق علم الرتبية احلديث الذي أخذ يتشكل يف عصر النهضة. اإلنسانية( أو  اإلنسيةلقد ترسخت النزعة       
ادس عشر. فبما أهنم  يف القرنني اخلامس عشر والس اإلنسانينيفقد كان هذا العلم مهما جدا ابلنسبة للفالسفة  

رأوا ضرورة تدريب الطفل  منذ نعومة أظافره وتربيته بشكل  فإهنمرفيع ورائع،    إنساينكانوا حيلمون بتشكيل منوذج  
 متواصل وتدرجيي على هذا املثال النموذجي. 

 الشديد ابحلضارة  إعجاهبمواآلن ينبغي أن نتحدث عن موقف النهضويني من الدين، وكيف وفقوا بني      
عرفت نفسها   اإلنسيةوهي وثنية من جهة، وبني تعلقهم ابملسيحية من جهة أخرى ؟ فاحلضارة    الرومانية  -اليواننية

الالتينية -اإلغريقيةعن طريق اكتشاف القيم األخالقية والفكرية املطمورة يف األدبيات    اإلنسانأبهنا حركة حترير  
و   واإلنسان كن القول..أبهنا تتعارض مع التصور املسيحي للعامل  وتعديلها لكي تتأقلم مع احلاجات اجلديدة. أال مي

السكوالئية لعلماء الالهوت احملافظني املتمسكني حبرفية الرتاث وشعائرية   الالهوتيةما قرأان املؤلفات   إذاهللا ؟  
نعتقد حقا أبن حب أفالطون وشيشرون يتعارض مع حب املسيح. ولكن األمور أكثر تعقيدا من   فإنناالنصوص،  

الالتيين استخلصوا منها أن الفلسفة األفالطونية أو -اإلغريقيمصادر الفكر    إىلبعد أن حجوا    النهضويونذلك.
 ابإلنسينيالئك الذين لقبوا  ل"فلسفة املسيح"، أي للدين املسيحي األصلي..وحىت أو   متهيد  إالالرواقية ما هي  

يعرتفون بسهولة أبن دراسة اآلداب اجلميلة ومعاشرة نصوص كبار   فإهنماملسيحيني كتوماس مور وايرامسوس وكوليه،  
دينية ال تتعارض مع األخالقية املسيحية، وأن عامل الثقافة -مفكري احلضارة اليواننية الرومانية هلا غائية أخالقية

مسرحيات ايرامسوس جند شخصا يصرخ قائال: " اي أيها القديس سقراط. صل من  إحدى. (...) .ويف  واحد.
 أجلنا."". وهكذا خلعوا على سقراط الربكة املسيحية...(....).

الرتاث وال ميكننا أن نفهم احلركة النهضوية أو اإلنسانية إال اذاا موضعناها ضمن منظور صراعها اجلديل مع      
(هيومانيزم). ميكن اإلنسانيةأو   اإلنسيةنقدم هنا مرة أخرى تعريفا جديدا للحركة    ل أن الديين املسيحي. لنحاو 

 إهناالقول أبهنا متثل أخالقية النبل البشري. وكانت موجهة يف اجتاه الدراسة النظرية والتطبيق العملي يف آن معا.  
. لإلنسان وة الطبيعة امليتة ابلقوة احلية  وتواجه ق اإلنساين  اإلبداعتعرتف بعبقرية اجلنس البشري، بل ومتجد عظمة  
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لكي ينمي يف داخله، وبواسطة النظام الصارم واملنهجي،    اإلنسانهي ذلك اجلهد الذي يبذله    اإلنسانيةالنزعة    إن
وميجده.  اإلنسان كل الطاقات البشرية، فال يرتك شيئا يضيع مما يعظم    

 إىلهي ذلك اجلهد املتواصل واملبذول من أجل التوصل    اإلنسانيةالنزعة    إن وقد عرب عن ذلك غوته عندما قال      
الرسام دوالكروا : " ال هتمل شيئا مما جيعلك   إىلأروع صيغة للوجود البشري. وأما ستندال فيوجه النصيحة التالية  

 اإلنسانيةنيل من النزعة  العصور الوسطى والكاره للحداثة حياول ال  إىلعظيما وكبريا." ولكن ايتيان جيلسون امليال  
انقصا   وإمنا،  اإلنسان = العصور الوسطى ولكن ليس زائدا   اإلنسانيةعندما يقول : " النزعة    وعصر النهضة

هللا."....وهذا تعريف جائر لعصر النهضة. فهذا العصر مل يكن ملحدا وال كافرا..ولكن يبقى صحيحا القول أبن  
أن تعتقه من ربقة البعد الالهويت   إىلوتضخيم دوره وأمهيته. ومتيل ابلتايل   اناإلنستعظيم    إىلمتيل   إنسانيةكل نزعة  

(...).من دون أن هتمله كليا.  

هذا   إن عصر النهضة مضادة للمسيحية ؟أجاب:    إنسانيةهل    لسؤال التايل على فريانند بروديل:  لقد طرح ا     
يف العصور   سائدةعاليم التقليدية اليت كانت  عصر النهضة ختلت عن الت  إنسانيةالرـأي مبالغ فيه. صحيح أن 

الروماين القدمي والوثين بشكل حمض.وصحيح أن جوهر -الوسطى. وصحيح أهنا تغذت من أطايب األدب اليوانين
. ولكن ذلك ال يعين أهنا كانت ضد الدين واإلبداعبقدراته على العطاء    واإلميان  اإلنساناحلركة يتمثل يف متجيد  

لسبب بسيط هو   اإلميانبنفي    الكنيسة. وبشكل عام فان الناس يف القرن السادس عشر مل يكونوا يفكرون أو ضد  
يف   إالممكنا   إميان  أن هذا النفي مل يكن يشكل جزء من اهتماماهتم أو رغباهتم أو حىت حاجاهتم. ومل يصبح الال

صلب. وابلتايل، ينبغي أن نكون حذرين القرن الثامن عشر أو حىت التاسع عشر بعد أن تشكل علم مادي قوي و 
على العصور   إالاألحكام على العصور التارخيية، فال نسقط على العصور السابقة ما ال ينطبق    إطالقيف  

. 83-75هاشم صاحل .ص.ص    الالحقة.....'''  

 

حد ما بعده   إىللوا  '' لقد اهتم املؤرخون كثريا ابألبعاد الفنية والعمرانية واألدبية لعصر النهضة، وأمه          
أن عصر النهضة مل ينجب   إىلالفلسفي: أي مسامهته يف التاريخ العام للفلسفة. ورمبا كان سبب ذلك يعود  

، أو يف القرن السابع مثلما حصل يف العصور الوسطى مع توما األكويين  شيءفيلسوفا كبريا يستقطب حوله كل  
ما تنطحنا   إذاميكننا أن هنمل البعد الفكري أو الفلسفي  عشر مع ديكارت مثال. مهما يكن من أمر فانه ال  
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وما هي املسائل األساسية اليت كانت   إسهامه يف اتريخ الفكر،نعرف مدى    أن لدراسة عصر النهضة. ينبغي 
""مطروحة على مفكريه وكيف انقشوها أو شخصوها ووجدوا هلا احللول...  

اليت هيمنت على فكر وآداب   اإلنسانيةأو    اإلنسيةهناك مفهوم له داللة كبرية وهو يرتبط مبا يسمى احلركة   -    
. ماذا يعين ذلك.."سانيةاإلنوفنون عصر النهضة األورويب . انه مفهوم " الدراسات    

" الدراسات اإلنسانية هي اليت ازدهرت يف عصر النهضة وولدت احلركة أو الفلسفة اإلنسانية. وكانوا يقصدون      
رتابطة بشكل عضوي واليت تشمل االختصاصات التالية : علم النحو والبالغة والشعر هبا جمموعة من العلوم امل

ضارتني اليواننية والرومانية من خالل خمطوطاهتما. وقد مسيت ابلدراسات والتاريخ واألخالق، واستكشاف احل
اإلنسانية متييزا هلا عن الدراسات الالهوتية اليت كانت هتيمن بشكل كلي على العصور الوسطى. هذا ال يعين أهنم 

هنا من أجل فهم مل يكونوا يدرسون البالغة والنحو واجلدل يف العصور الوسطى، وامنا يعين أهنم كانوا يدرسو 
النصوص املقدسة وليس كغاية حبد ذاهتا، أو ليس من أجل فهم النصوص األدبية اليواننية أو الرومانية. هنا يكمن 

 التمييز األساسي بني الدراسات الالهوتية والدراسات اإلنسانية، أو بني العصور الوسطى والعصور احلديثة.""
.85-84ص..ص  

رالعصور الوسطى وعصر األنوا -  

كيف كان عصر األنوار قطيعة فعلية مع العصور الوسطى ؟    -  

مفهوم القطيعة ؟ -  

ما هو السياق التارخيي الذي شكل فيه عصر األنوار، كرؤية جديدة للعامل، ثورة ابستيملوجية كربى على العصور  -
 الوسطى املسيحية اليت دامت ما يفوق األلف سنة ؟

االبستيملوجي الكبري علميا ال فكراي أو فلسفيا. كيف ذلك  ؟لقد كان منطلق هذا التحول    -  

.1685يقول املؤرخون أن الثورة العلمية الكربى اليت غريت الوعي األورويب جذراي تشكلت قبل سنة    -  
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ثورة فلسفية   وأصبحت، على يد غاليليو وكيبلر،  1620لقد انطلقت ثورة العلم احلديث ابلضبط حوايل سنة   -
 أبكربيتعلق    على يد اليبنتز ونيوتن. إن األمر  6168وين ديكارت. ووصلت هذه الثورة أوجها سنة حقيقية مع ر 

 ثورة علمية وروحية يف اتريخ البشرية.

كتب هاشم صاحل :   -  

""هناك قطيعة ابستمولوجية واحدة يف اتريخ الفكر: هي تلك اليت حصلت يف حلظة كيبلر وغاليليو واليت نظر      
القرن السادس عشر فهو متضمن داخل الثورة الغاليلية   إىللسفيا( أما كوبرينيكوس الذي ينتمي هلا ديكارت ف

  فان ديكارت هو الذي استخلص  على املستوى الفلسفي النتائج العميقة حلدث علمي كبري  وإذنابلطبع).  
اكتشافات هو الذي عرف كيف يستخلص الدرس الفلسفي األكرب من   كهذا.وسوف جند فيما بعد أن كانط

(ارتباط التقدم الفلسفي ابلتقدم العلمي    130نيوتن. ولذا انتشرت العبارة القائلة: لوال نيوتن ملا كان كانط.""ص.
 يف أورواب احلديثة). 

يعترب جورج غوسدورف أن :" غاليليو هو الذي دمر هنائيا الصورة األسطورية عن الكون ، وأحل حملها الصورة   -
 العلمية، أي صورة الكون الفيزايئي اخلاضع للقوانني الصارمة للفيزايء الرايضية." 

تتمة لثورة التأسيسية الغاليلية. يف القرن العشرين جاءت    اينشتاينكل الثورات العلمية التالية( ثورة نيوتن وثورة    -  

ما هي استخداماهتا املعرفية ؟  -ماذا نعين ابلقطيعة ؟ هل هتم العلم فقط دون الفلسفة؟ -  

مفهوم القطيعة االبستمولوجية نظر هلا مؤرخ العلوم غاستون ابشالر يف ثالثينيات القرن العشرين، يف تنظريه  -
 للعوائق والقطائع يف اتريخ العلم.

ل فيلسوفان فرنسيان كبريان من هذا املفهوم، مها ميشيل فوكو ولويس ألتوسري .هن  -  

فوكو يف كتابه الكلمات واألشياء يتحدث عن قطيعتني كبريتني يف اتريخ الفلسفة األوروبية احلديثة واملعاصرة:-  

-األوىل قطيعة ديكارت( النصف األول من القرن السابع عشر)  -  

كانط يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر).وكان جمال الدراسة هو اتريخ الفلسفة   مث قطيعة امانويل -اثنيا
ابلتحديد.  اإلنسانيةوالعلوم    
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ألتوسري طبق مفهوم القطيعة يف دراسته لفكر كارل ماركس، ويف متييزه القاطع بني ماركس العلمي، الناضج، -
.اإليديولوجيوماركس الشاب    

- يف سنة 1962 أصدر عامل ابستمولوجي أمريكي شهري   هو   توماس كون،كتااب عنوانه: "  بنية الثورات 
وهو قريب جدا من مفهوم االبيستيمي الذي استخدمه .براديكم.وقد استخدم مفهوم القطيعة ابعتباره :  "العلمية
 فوكو.

اديكم النظام الذهين الذي يهيمن على عقلية العلم والفكر يف مدة زمنية معينة يعين االبستيمي كما يعين الرب -
 طويلة أو قصري’.انه النموذج املعياري للمنطق العميق للفكر يف اتريخ معني. 

راعية طويلة أو قصرية راديكمات خمتلفة تتطور فيلغي بعضها البعض اآلخر، يف عالقات تنافسية وصهناك إذن ب  –
وهكذا ......غاليليو    راديكمب  -براديغم كانط  -اينشتاينراديكم  ب  -م أرسطوراديكاألمد. : ب  

يتحفظ على مفهوم القطيعة، يف منظوره الكلي   هو جيل غاستون غراجنيه،  هناك عامل ابستمولوجي فرنسي  -
والشمويل، ويعترب أن كل القطائع يف هناية التحليل نسبية ، رغم  أهنا قد تكون قوية وثورية وعميقة التأثري. بعبارة 

 أخرى ، هناك قطائع كربى وقطائع صغرى.  

األوىل وقعت يف النصف األول من القرن أسبق اترخييا من الثورة الفلسفية. ف  إذنكانت الثورة العلمية الكربى    -
يف النصف الثاين من نفس القرن....وبعبارة أخرى فان ثورة العلم على النظام  إالالسابع عشر، والثانية مل تتحقق  

 االجتماعي والسياسي والديين األورويب كانت أسرع من الثورة الفكرية الفلسفية على ذات النظام.....

تراجع هيمنة الرؤية املسيحية للعامل يف أورواب، بل هنا   إىلة هي العامل الوحيد الذي أدى مل تكن الثورة العلمي  -
تعود ألزمة الكنيسة الكاثوليكية البابوية واملمارسات املشينة للكهنوت ورجال الدين، مث احلروب   أخرىأسبااب  

تصفية   إىلجرائم حرب حقيقية سعت الدينية الطويلة بني الكاثوليك والربوتستانت، وحماكم التفتيش اليت كانت  
الديين...وحرية الفكر..  اإلميانواهلرطقة وهتديد    ابإلحلادمناصري ما مسي    

ومشروعيتهم  وكانت هذه األسباب علة حقيقية يف سقوط أخالق محاة الدين وسقوط أخالقهم وهيبتهم وسلطاهتم  
حدود القرن التاسع عشر..... إىلعرب مراحل،  الالهوتية    
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السابع عشر، هناية قوية للتصور املسيحي   إىلكانت "حماكم التفتيش" اليت امتدت من القرن الثالث عشر    -
لكل املعارضني   إرهابيةوقد كانت تصفية أصولية الكهنويت للعامل وقد هيمن على العصور الوسطى األوروبية كلها.

العدول عن أفكاره  إىلمن نرياهنا وقد اضطر غاليليو   جواملتنورين من العلماء واملفكرين واألدابء والفنانني. ومل ين
حيا يف روما   إحراقهوهو عنيد يف أفكاره، من هذا التنكيل وقد مت جيوردانو برونو  نتيجة للتنكيل به.كما تعرض 

.1600سنة    

فالسفة العلم احلديث على يد مفكريه وعلمائه كان ذكيا على العموم، وقد جتنب كثري من العلماء وال  أن غري    -
. تكتيكي ماهر  االقرتاب من الدين والسياسة بشكل  

 إىلبل وال يستثىن حىت ديكارت نفسه وهو الفيلسوف املؤمن احملافظ املتدين املعتدل.( فقد فطنت الكنيسة    
. كما منع لويس 1662خطورة منهجه العلمي الشكي وأصدرت أمرا بتحرمي كتبه بعد وفاته وكان ذلك سنة  

. )1667يس الفلسفة الديكارتية يف اجلامعات بعد وفاة ديكارت بعشرين سنة. وكان ذلك سنة  الرابع عشر تدر   

حد   إىلأن الثورة العلمية تستلزم ابلضرورة ثورة سياسية وعقائدية ودينية قوية، سامهت الفلسفة    إذنمن الطبيعي  -
استباقيا بقدوم وشيك لذلك العصر الذي مسي     إعالانكبري يف بلورهتا ورسم معامل قوهتا وهنضتها.وسيكون ذلك  

 بعصر التنوير أو األنوار.

نهجية للثورة العلمية احلديثة، فان الباروخ سبينوزا هو من وضع من كان ديكارت قد وضع فلسفيا اآلليات امل  إذا -
 خالل املنهج الديكاريت ابلذات، املعامل األولية لثورة فلسفية  مت وضع معاوهلا يف حقل الدين والسياسة..

ما يقول كان سبينوزا ديكارتيا ذكيا، بل الديكاريت الوحيد الذي طبق املنهج يف حقل الدين والالهوت، ك  -    
. 137هاشم صاحل، ص  -، وملا كان عصر التنوير.""فولتريبل : " لوال سبينوزا، ملا كان  حسن حنفي.  
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نص   -  

ومدلوالته يف الفكر األورويب مفهوم التنوير -  

      ""يرى الباحث البلجيكي الربوفيسور  روالن مورتييه، أن القرن الثامن عشر هو أول عصر يف التاريخ يشعر 
بذاتيته، وكيانيته، كما يشعر أبنه مكلف بتأدية رسالة مهمة للبشرية هي : التنوير. انه أول عصر يبلور لنفسه 

هذا العصر   إىلبرانمج عمل واضح املعامل من خالل كتاابت الفالسفة ومعاركهم الفكرية. ومصطلح التنوير يعود 
املصطلح حيتوي أيضا ابلذات. ولكي نفهمه، ينبغي أن نقارن األنوار ابلظلمات، أو الواضح ابلغامض. ولكن  

أخالقي وابستمولوجي( معريف).  على معىن  

احلقيقة واخلطأ، أو املعرفة   بني األنوار والظلمات، يشبه ذلك الذي جنده بني اخلري والشر، أو  الكائنفالتضاد       
قبل أن يتعلمن على يد الفالسفة يف عصر العقل: أي يف   املنشأل. ويبدو أن املصطلح كان يف البداية ديين  واجله

 القرن الثامن عشر ابلذات.ففي

" مث وجد هللا أن النور حسن، وفصل بني النور والظلمات.". ومبا أن هللا " سفر التكوين" مثال جند العبارة التالية:    
جد فيه أنبل صفاته. ولذلك فان هللا يدعو نفسه يف التوراة ب " النور األبدي.ووجهه هو خالق النور، فانه و 

واستعاد نفس الصورة عندما قال املسيح عن نفسه: " أان   اإلجنيلأو يلمع، وكالمه مصباح أو نور. مث جاء    يضيء
سيكون له نور احلياة.".   وإمنانور العامل. من يتبعين لن ميشي أبدا يف الظلمات،    

مردفا: مث استمر هذا املفهوم الديين طيلة العصور الوسطى يف كتاابت الالهوتيني ر مورتييه ويقول الربوفيسو    
 لإلنسان يضيءوهو يدل على الوحي املنري أو االشراقي الذي     والصوفيني وأصحاب التقى والورعاملسيحيني

عليه. وراح الالهوتيون يتحدثون   املرتتبةك الواجبات  طبيعته، وغاايته يف هذه احلياة الدنيا مث اآلخرة أيضا، وكذل
" الذي يتجلى لبعض الشخصيات االستثنائية يف التاريخ، كاألنبياء وكبار اإلميان " أو "نور  اإلهليعن " النور  

أنوار   إنالصوفيني. ولكن املصطلح قد يدل أيضا على الرتاث الديين للكنيسة املسيحية، ولذلك قال بعضهم: 
بددت ظلمات اجلنس البشري وعماه.  واإلجنيل  اإلميان  
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مبعىن آخر:    ،املعجم الفلسفي احلديث    إىل(...). كيف انتقل هذا املصطلح الشهري من املعجم الديين القدمي      
 كيف تعلمن أو تعقلن، وعلى يد من ؟ .

) كان أول من استخدم مصطلح التنوير( أو النور) ابملعىن احلديث 1650-1595يبدو أن ديكارت(       
املفصول عن املعىن الديين، أو االجنيلي. فهو مثال يتحدث عن النور الطبيعي الذي يقصد به ما يلي: جممل 

ت ال يستخدم هذا املصطلح  عن طريق استخدام العقل فقط. ولكن ديكار   اإلنسان  إليهااحلقائق اليت يتوصل  
يستخدمه ضمن   إمناضد رجال الدين كما سيفعل فيما بعد فولتري أو ديدرو.    ابألحرى  أوكسالح ضد الدين  

 إايهاملكة املعرفة اليت وهبنا هللا  إن :    مبادئ الفلسفةسياق االحرتام الكامل للقيم الدينية. يقول مثال يف كتاب 
وهو صحيح يف ما تلحظه..وجاء بعده اليبنتز(    إال  تلحظ أبدا أي شيء  ور الطبيعي  الواليت ندعوها ابلن

العقل هو سلسلة احلقائق اليت نعرفها بواسطة النور   إن :)، لكي يستعيد نفس الفكرة ويقول1716-1646
. لكن من بني مجيع تالمذة ديكارت، نالحظ أن مالربانش إايهالطبيعي( أو الضوء الطبيعي) الذي وهبنا هللا 

حد أنه يزاحم   إىلدرجة اهلوس. فهو يتكرر لديه   إىل) هو الذي استخدم املصطلح وأحبه  1715-3816(
مصطلح الطبيعة أو العقل. (...). لنضرب هنا بعض األمثلة على كيفية استخدام هذا املصطلح لدى مؤلف  

 إىلبدون االنصياع  طبقا لألنوار الداخلية شيءأن حياكم كل    اإلنسانينبغي على  عن احلقيقة :   البحثكتاب  
أو   بذاهتاالشهادة اخلاطئة واملختلطة ألحاسيسه وخياالته." مي يقول أيضا: حنن ندعو الروح عقال عندما تفعل  

نوره مشع وساطع بقدر ما   إنابألحرى عندما يفعل هللا فيها عن طريق النور الذي يضيئها.". مث يقول عن هللا: 
متنعنا من أن نكون مستنريين    فإهناولكن أهواءان تبقينا دائما عمياان..وعن طريق ظلماهتا  هو صاف ونقي،  

أو مرتبطا به   اإلهلي(..). هنا نالحظ أن النور الطبيعي للعقل البشري يظل معتمدا على النور    بنوره..اخل."  
الديين الذي ال يتزعزع..انه   ميان واإلالعقالنية الديكارتية الصارمة،    ينفصم..فمالربانش جيمع يف شخصهبشكل ال  

خيفض من قيمة احلدس أو اخليال، أو العواطف، لكي يركز فقط على العقل ( مسيت عقالنيته ابلعقالنية 
) لكي يغلب وألول مرة يف اتريخ الفكر، النور 1706-1647املفكر الربوتستانيت بيري ابيل (    جييءاجلافة)...مث 

، من دون أن ينكر الثاين. وهذا العمل يعترب خطوة جديدة يف اجتاه التحرر من الطبيعي على النور فوق الطبيعي
أبعد من ذلك لكي  إىلالعقلنة الكاملة (...). ولكن ابيل مل يتجرأ على الذهاب    إىلالالهوت الديين والتوصل  

لنسبة لزمنه. ولكنه يفصل كليا بني النور الفوقي ونور العقل ألن ذلك يشكل ما ندعوه ابملستحيل التفكري فيه اب
.أي بعد أقل من مائة سنة  لتفكري فيه يف زمن فولتري وديدرو،سيصبح ممكنا ا  
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ولكنه يتقدم. فالعقل البشري مل يتحرر من الالهوت الديين املسيحي   بطيءهكذا جند أن العقل يتقدم بشكل       
ورويب..والواقع أن كلمة" األنوار" على دفعات، وتشهد على ذلك بشكل ساطع جتربة الفكر األ  وإمنادفعة واحدة،  

( ابجلمع)، راحت تزاحم كلمة النور ( ابملفرد)، بل وحتل حملها يف أحيان كثرية. وهكذا أصبحوا يتحدثون عن 
 عصر األنوار، أو فلسفة األنوار، أو األنوار الطبيعية للعقل...اخل..

مصطلح التنوير راح يتخلص تدرجييا من اهلالة الدينية املسيحية لكي يدل على عصر   ، فانمهما يكن من أمر    
هو عصر التحرر العقلي والفكري يف القرن الثامن عشر. وعندئذ راح يتخذ شكل املشروع الفكري   أبسره:

رجال والنضايل الذي يريد ختليص البشرية األوروبية وغري األوروبية من ظلمات العصور الوسطى وهيمنة  
الكنيسة.ابلطبع فان املشروع كان ضمنيا ال علنيا، بسبب خوف الفالسفة من السلطة والكنيسة املرتبطة هبا 

اترخيي لتقدم الروح ط بيان طخمعلى يد كوندورسيه يف كتابه الشهري:   إالعضواي. ومل يتبلور املشروع بوضوح 
املقطوعة بني مفكري التنوير األوائل أو الذين   ) . ولكي نوضح املسافة1794(   البشرية ) أو العقل البشري(

مهدوا للتنوير، وبني املفكرين التنويريني احلقيقيني، يكفي أن نقارن بني بيري ابيل وبني فولتري أو ديدرو أو 
روسو،الذين جاءوا بعده وأكملوا عمله.صحيح أن ابيل يف قاموسه التارخيي والنقدي، تبىن التصور العقالين للدين 

التفحص احلر للكتاابت املقدسة وطالب   إىلد هيبة رجال الكنيسة وتسلطهم على العقول، صحيح أنه دعا  وانتق
ابحلرية الفكرية والعقائدية يف وقت كانت فيه فرنسا تعيش أبشع حلظات التعصب الديين وتضطهد املفكرين بطريقة 

رر العقل كليا من هيمنة الالهوت الكنسي. . ولكنه مل يتجرأ على تلك القفزة اليت حتمرعبة مبن فيهم ابيل نفسه
، وكان يشتبه يف العقل البشري وخيشى أن يتجاوز واإلنسان النظرة التشاؤمية واملسيحية للتاريخ    وقد ظل أسري

يضل ويضيع ويذهب يف متاهات ال هناية   اإلهلياحلدود اليت وضعها هللا له. فالعقل البشري بدون مساعدة العقل  
. 141-138صاحل ص ص  هاشم  –هلا...""    

 

 

 

 



-السداسي الرابع-مسلك الفلسفة-الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-جامعة محمد األول

2020-2019الجامعي:الموسم -ذ.فريد لمريني-وحدة فلسفة األنوار  
 

20 
 

مفهوم األنوار والقرن املستنري (تتمة) -  

- Bernard Le Bouyer de Fontenelle 

) هو أول من احتفل فكراي وأدبيا بعصر التنوير. انه 1757-1657فونتنيل )  يعترب بعض مؤرخي الفكر أن    -
 يعرب يف كثري مما كتب عن سعادته العارمة هبذه التحوالت الكربى يف العصر الذي عاش فيه. 

عبارة عن نور مل   إهنافونتنيل مثال : " منذ فرتة قصرية انتشرت يف بالدان روح فلسفية جديدة كليا تقريبا.  يقول    -
هاشم صاحل -يتح ألسالفنا أن يستضيئوا به، وكان من حظنا.".  

 :"" حنن مستضيئون أبنوار الدين احلقيقي، وأعتقد ببعض أشعة الفلسفة احلقيقية.حنن اآلن أكثر استنارة أبلف-
 مرة من أانس العصور السابقة الذين اخرتعوا اخلرافات واخلزعبالت."" 

هكذا نالحظ أن التنوير الذي حيتفل به فونتنيل  ما زال  معتدال وبعيدا عن الدخول يف صراع مكشوف وعلين -
منذ بداية  إالينطلق    مع الدين املسيحي ومع الكنيسة. فهذا الصراع بني التنويريني العقالنيني واملتدينني احملافظني، مل

.) 1760النصف الثاين للقرن الثامن عشر.( بعد    

- Denis Diderot- Jean-Baptiste le Rond d'Alembert 

مفهوم القرن املستنري أو عصر األنوار كان بطبيعة احلال قائما منذ النصف األول للقرن، غري أنه يف النصف الثاين -
النطاق. ويف هذا السياق تندرج كتب فولتري وديدرو وجان جاك روسو.صار عنواان رمسيا وشعارا واسع    

الضخم املسمى : املوسوعة   اإلصدارالتارخيي الرمسي مليالد فلسفة األنوار، هو صدور     اإلعالن ميكن القول أن    -
).ويتعلق األمر مبشروع فكري فلسفي  1784-1713دنيس ديدرو  (  عليها  أو : االنسيكلوبيداي وقد أشرف

نني املؤسسني لعصر التنويربري شاركت فيه جمموعة كبرية من الكتاب والفالسفة واألدابء والفناك  

.أما اخلطاب االفتتاحي فقد كتبه 1750كان ديدرو هو كاتب البيان التمهيدي للموسوعة وقد صدر سنة    -
) 1783-1717داملبري (  

لشهرية :يرد مفهوم األنوار بشكل كثيف والفت للنظر يف املوسوعة ا  -  
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كتب ديدرو: ال داعي هلذا اخلوف، فظلمات اجلهل مل تنحسر يف ـأي عصر كما حصل يف عصرانـ، والفلسفة   -
 تتقدم خبطوات عمالقة، والتنوير يصاحبها ويتلوها."".

األديرة   إىلالفلسفة الصحيحة اليت ينتشر نورها ويشع يف كل مكان، أخذت تدخل أكثر فأكثر    إن: "" 
."سيحيةوالكنائس امل  

 

املناقشات الفكرية الواسعة النطاق اليت دافعت   إثراءيف    لعبت الثورة االجنليزية يف القرن السابع عشر دورا كبريا-
عنها فلسفة األنوار، خاصة ما تعلق منها ابألفكار السياسية اجلديدة.ويف هذا الوعاء الفكري املستنري ظهرت 

والدولة ومجلة املؤسسات االجتماعية واالقتصادية.  والكون  اإلنسان أفكار جديدة حول    

كتب فيكتور فولغني :   -  

بنشاط فكري هائل من أجل وضع   -الستينيات  إىلمن األربعينيات  -تصف هذا القرن( الثامن عشر)"" اتسم من
 قد مطلق، واىل رسم دروب التطور يفاحلاضر لن  إخضاع  إىلنظرايت فلسفية واقتصادية واجتماعية، هتدف  

.، املوسوعة  ، وبداية نشراملستقبل.واىل هذه السنوات تعود األعمال األساسية لكبار املفكرين املاديني الفرنسيني
فقد شهدت تبلور  واملؤلفات االقتصادية للفيزيوقراطيني، وأتمالت روسو ورواايته. أما السبعينيات والثمانينيات

الثورية ابلطبع، هلذا العمل الضخم: فقد صيغت خالهلا املطالب السياسية العينية وشعارات   النتائج العملية،
 االنقالب الكبري املرتقب."".

يف هذا السياق وهذا املخاض قبيل الثورة مباشرة، صيغت مواقف فولتري املتأرجح بني الدستور االجنليزي -
""  .وامللكية"النرية"، ومذهب مونتيسكيو املشحون ب'روح املساومة"  

يتحدث فولغني عن دور الثورة االجنليزية يف الثورة الفرنسية، بشكل قوي قائال:   -  

""منذ النصف الثاين لقرن السابع عشر بدأت الكتاابت السياسية الفرنسية تعرب،هنا وهناك،عن استنكارها للنظام 
، ولالستغالل الضرائبية  االستبدادي الذي كان الدين يكرسه، وجند يف هذه الكتاابت نقدا جريئا لسياسة احلكم

، ووصفا أخاذا حلالة البؤس الرهيبة اليت كان يعيشها الريف الفرنسي. وقد طرح مذاك مبدأ خضوع اإلقطاعي
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عن حقوق الفرد، وأخريا مذهب سيادة الشعب واألصل   والدفاعامللكية للقوانني، وفكرة احلد من السلطة امللكية،  
ة مجيعها طرحت طرحا بدائيا، بدون أن تدعم ابحلجج البليغة، وبدون صياغالتعاقدي للسلطة. بيد أن هذه اآلراء  

ألشكال القدمية كانت كثريا ما تقرتن، عالوة على ذلك،بتصوير مثايل ل  أهناكما واضحة للنتائج املرتتبة عليها،
   18ذات امليول األرستقراطية. ""ص.  للملكية املعتدلة،

جنليزية اليت ترعرعت يف القرن السابع عشر، أتثري قوي على رواد فلسفة كان للنظرايت الفلسفية والسياسية اال  -
التنوير الفرنسيني، وخاصة نظرايت الفيلسوف جون لوك حول نظرية احلق الطبيعي والعقد االجتماعي بني الدولة 

السياسية القوية واجملتمع.وقد كانت آراء ومواقف لوك مضادة متاما لالستبداد واحلكم املطلق. وقد نشأت النظرايت  
.يف ذلك العهد يف اجنلرتا أوال  

كل األفكار الدستورية واجلمهورية والدميقراطية ظهرت يف اجنلرتا أوال يف القرن السابع عشر، مث انتقلت بعد ذلك   -
التخلص من امللكية املستبدة    إىلفرنسا القرن الثامن عشر... وقد كانت فرنسا حمتاجة فلسفيا وإيديولوجيا   إىل

...اإلقطاعيوبقااي النظام    

كتب فردريك اجنلز :   -  

لقد نصب الفالسفة الفرنسيون يف القرن الثامن عشر العقل حكما وحيدا على كل ما هو موجود. وكان  ""    
ملكة الفهم   إالدولة عقالنية، وجمتمع عقالين...ومل يكن هذا العقل السرمدي يف الواقع   إنشاءيتعني يف نظرهم 

ضد   -ه على وجه التحديد بورجوازاي..""ملواطن الطبقة الوسطى الذي كان تطوره جيعل من  امللبسة لبوسا مثاليا
   دوهرينغ

وهو عامل رايضي وفيلسوف ورائد من رواد التنوير :  ست داملبريكتب جان اببتي  -  

"" لقد حصل تغري هائل يف أفكاران.وسرعة هذا التغري تعد ابملزيد منه الحقا. لقد حصلت ثورة فكرية حقيقية      
.فنحن ال نزال غاطسني فيها، األجيال الالحقة أن تقيس حجمها وأبعادها، أو اجيابياهتا وسلبياهتا  إالولن تستطيع 

كل مالبساهتا. وتنقصنا املسافة الزمنية الكافية لذلك. ولكن ميكن القول كتشخيص   وابلتايل فغري قادرين على رؤية
نالحظ التقدم   أن إالللمعرفة عندان، ال منلك   ما تفحصنا احلالة الراهنة فإذاأويل أبن عصران هو عصر الفلسفة.  

وسع   إذالكبري الذي حققته الفلسفة. فعلم الطبيعة يكتسب يوما بعد يوم معارف جديدة. وعلم اهلندسة، 
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أجزاء الفيزايء األكثر قراب منه. وأصبح نظام العامل احلقيقي معروفا ومكشوفا لنا. ومنذ  إىل  إبضاءتهحدوده، وصل  
كب زحل، ومنذ اتريخ السماوات وحىت اتريخ احلشرات، راحت الفيزايء تغري وجه العامل. ومعها األرض وحىت كو 

اخرتاع طريقة جديدة يف التفلسف، واحلماسة الكبرية اليت   إنراحت كل العلوم األخرى تقريبا تتخذ صورة جديدة. 
األشياء هيجت يف الروح نوعا من   ، كل هذهترافق هذه االكتشافات،  وعلو األفكار الذي يولد فينا مشهد الكون 

كنهر   شيءيولد أتثريه يف كل االجتاهات. راح يؤثر بعنف على كل    أوالتخمر القوي، وهذا التخمر راح يفعل فعله  
(..).هادر يكسر كل سدوده.  

عرضة للمناقشة والتحليل، واحللحلة على األقل.فمبادئ العلوم الدنيوية وأس الوحي   شيءوهكذا أصبح كل       
راحت تتعرض لذلك. وقل األمر نفسه عن امليتافيزيقا، والذوق، واألخالق، واملوسيقى، ومناظرات   اإلهلي

السكوالئية، وشؤون التجارة، وحقوق احلكام وحقوق الشعوب،..اخل. وهكذا حصل   أوالالهوتيني االجرتارية  
 -غلفة ابلظالم.""أشياء أخرى مغليان عام للروح يف عصران وألقيت أضواء كاشفة على بعض األشياء، وبقيت  

. 146-145ر، فلسفة األنوار، ترمجه هاشم صاحل ص.ص  عن ارنست كاسري   

سبيل ابقي املعارف  أانرلنالحظ بوضوح تسييد علم الفيزايء من طرف داملبري ابعتباره املشعل العلمي الذي   -
.ابلذات، ويف مقدمتها الفلسفة  األخرىوالعلوم    

ا تعين تعميم منهجية الفيزايء  على كل جماالت املعرفة.فمؤسس املعقولية اجلديدة هو كلمة فلسفة هن  إن ا ""-
نيوتن. فهو الذي أعطى للعقل البشري ثقة كاملة بنفسه وجعله قادرا على أن يكتشف   إسحاقشخص  يدعى:  

هاشم صاحل.-".عن طريق املنهجية التجريبية والرايضية قوانني الكون بسمائه وأرضه."  

:ت حول موقف التنوير من الدين مالحظا-  

أو احملافظني.هنا تندرج جتربة  واألصولينيكان التنوير النتيجة التارخيية املوضوعية حلروب كثرية بني التنويريني    -
التنوير. غري أن التنوير مل يكن مناهضا للدين يف حد ذاته، بل مناهضا للشكل القدمي من التدين وما رافقه من 

 هيمنة اخلرافات واألابطيل.
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خاض فولتري ابلذات حراب قوية ضد االنغالق الديين والتعصب و التطرف العقائدي لكنه كان يسجل دائما أنه -
الديين. انه كان عدو الكنيسة وسلطاهتا املطلقة يف شؤون الدنيا برمتها.وقد   اإلميانليس عدوا للدين ابلذات وال  

هذه التمييزات الدقيقة. رغم أن أنصاره فيما بعد تطرفوا ومل يقيموا وزان لذلك. إيفادحرص فولتري كثريا على    

وكانوا ابحثني عن نظام اجتماعي وسياسي   الدين،طة  كان التنويريون يؤسسون ألخالق جديدة متحررة من سل  -
 جديد ليبنوه على أنقاض النظام القدمي..

هكذا كان هناك يف صف التنوير، من جهة موقفه من الدين فريقان :   -  

دعاة التنوير املؤمن، كفولتري وجان جاك روسو...-1  

.، كديدرو والبارون دولباخ مث آلمرتي..دعاة التنوير اإلحلادي  -2  

.غري أن التنوير بصفة عامة، مل يكن عدوا للدين ابلذات  -  

بني دعاة العقالنية ودعاة   اإليديولوجياملوقف التنويري من الدين ينبغي أن يفهم دائما يف سياق الصراع    إن -
القوى ، ال فقط حراب فكرية أو فلسفية.مبعىن أن موازين  وإيديولوجيةالفكر الكنسي. انه ابلضبط حرب سياسية  

 م وحتديد املواقف املختلفة وتبديالهتا املختلفة لدى هؤالءواملخططات النزاعية كانت تلعب دورا كبريا يف رس
 التنويريني. 

. ولو كان إميان كل    رفض"" القرن الثامن عشر ال يستمد بواعثه الفكرية األكثر قوة وحيوية الروحية العالية من   -
ا جنح يف تشكيل كل هذه احلضارة احلديثة اليت نشهدها أبم أعيننا اليوم.(....). التنوير هتدميا لكل عقيدة ودين مل

تنظيف الدين من الشوائب   وإمنافالسفة التنوير، وخباصة االجنليز واألملان، مل حياولوا تدمري الدين بكل قواهم،    إن
هاشم صاحل،  -تنوير.....""أتسيسه بشكل جديد وتعميقه فلسفيا. وهنا يكمن املشروع األساسي لعصر ال  وإعادة

.149-148ص.ص    

 

كتب ماكس هوركهامير وتيودور أدورنو يف  مقدمة كتاهبما النقدي، جدل التنوير :   -  
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" يعترب التنوير ، وعلى مر الزمن، وابملعىن العريض تعبريا عن فكرة التقدم، وهدفه حترير اإلنسان من اخلوف      
يا، فهي أرض تشع بشكل يوحي ابالنتصار. كان برانمج التنوير برانجما وجعله سيدا. أما األرض اليت تنورت كل

يهدف لفك السحر عن العامل. لقد أراد التحرر من األساطري وأن حيمل للمخيلة سند العلم. لقد سبق 
أبدى احتقاره ملتتبعي السلف   إذ،  األطروحاتلبيكون(فرانسيس)، أيب الفلسفة التجريبية أن مجع معامل هذه  

 ليد الذين " يعتقدون للوهلة األوىل أن اآلخرين يعلمون ما ال يعلمونه هم، مث يعتقدون بعد ذلك أهنم يعلمون والتق
السطحية، ..واخلجل من املناقضة، وفقدان   واإلجاابتسرعة التصديق، والنفور من الشك،    إن ما جيهلونه، مث  

املروءة والتساهل يف األحباث الشخصية، وتقديس الكلمة بشكل أعمى، وقبول املعارف اجلزئية، مجيع هذه وسواها 
 إىل اإلنسان توصل    فإهناوالطبيعة،    اإلنساينوحدة موفقة بني الفهم    إىلأيضا ، تشكل أسبااب، بدل أن توصل 

  –وفاء ومع جتارب ال تناسق فيها.(...) ""  تزاوج مع مفاهيم ج

.23، ص  2006جدل التنوير: شذرات فلسفية،ترمجة جورج كتورة، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت    
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نص–نظرية احلق الطبيعي يف فكر األنوار   -  

فيكتور فولغني -  

ابلغ األمهية يف تكوين الفكر السياسي يف القرن الثامن عشر.   أصوهلا دورانظرية احلق الطبيعي يف    ‘‘‘ لعبت     
فقد ورث هذا الفكر مذهب القانون الطبيعي واحلق الطبيعي عن منظرين سابقني أمثال هوغو غروتيوس(قاض 

العصور القدمية. ولئن   إىل)  وسبينوزا وهوبز ولوك. وتعود جذور هذا املذهب 1645وعامل اجتماع هولندي تويف  
ديده على حنو شامل ومفصل مبا فيه الكفاية يف القرن السابع عشر، فانه مل يصبح مع ذلك الشكل جرى حت

يف فرنسا القرن الثامن عشر. إاللتيار فكري اجتماعي واسع،   اإليديولوجي  

على مفهوم الطبيعة البشرية، ومنهجها األساسي هو استخالص العقل   تقوم نظرية احلق الطبيعي يف أصوهلا      
نتائج حمددة من بعض املقدمات امللبسة لبوس البديهيات. وكانت العالقات القائمة تدحض وتفند، من منظور 
فه احلق الطبيعي، بوصفها عالقات "غري طبيعية"، و "منافية للعقل واملنطق"، وكانت تعارض ابلنظام الطبيعي، بوص

، وقابال ألن يربر ابحلجج املنطقية، قمينة ابنتزاع ومعقوالمنطقيا من الطبيعة، وابعتباره شيئا منطقيا   ينحدرنظاما  
راشد عاقل. إنسان اقتناع كل    

فريد، اثبت ال   شيءالطبيعة البشرية ال جدليا، بل ميتافيزيقيا وكأهنا    إىلكان أنصار احلق الطبيعي ينظرون       
الذي يعيش يف التاريخ،   اإلنساناحلق الطبيعي يعتقدون أنه يف مقدورهم أن يستخلصوا من    نظرويتبدل. وكان م

اليت يدين هبا لتقدم   املعطاءاتالطبيعة واليت تالزمه دوما وأبدا، على الرغم من    إايهابعض السمات اليت منحته  
بعامة، وهو مفهوم   اإلنسانول على  الثقافة ولتطور املؤسسات االجتماعية. وابستخالص هذه السمات، يتم احلص

منطقية الحقة. أما احلقوق املنبثقة عن الطبيعة األبدية، حقوق الكائن البشري   إنشاءاتتشاد على أساسه   جمرد
املوضوعة، اليت قد تكون   القوانني، مبعزل عن  لإلنسان مالزمة    إهنااليت ال جيوز التصرف هبا،فهي حقوق طبيعية.  

جانب نظام احلق الوضعي، نظام احلق الطبيعي والقوانني  إىليعية وقد ال تكون. وهكذا شيد،  مطابقة للقوانني الطب
الطبيعية. ومل تكن هذه األخرية تعامل من قبل منظري احلق الطبيعي على أهنا قوانني مالزمة للحياة الفعلية، بل 

 على أهنا قيم جمردة ميليها العقل على حياتنا. 
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الطبيعي لتؤكد على أن النظام الطبيعي، أي النظام الذي   احلقتالية من تطور نظرية  وقد جاءت املرحلة ال    
ما يزال قريبا من الطبيعة،  اإلنسان حيث كان    رية،تسوده  القوانني الطبيعية، يناظر األطوار األوىل من اتريخ البش

كينونته الطبيعية. وهكذا بدأ يتضح غري مقيد بعد ابمليول والنوازع اليت اكتسبها مع األايم، واليت هي غريبة عن  
 مفهوم النظام الطبيعي كبديل عقالين النزعة عن أسطورة العصر الذهيب القدمية.

كذلك برزت وراجت يف القرن الثامن عشر صورة "املتوحش الطيب" الذي يعيش وفق قوانني الطبيعة. ولقد كان 
 االقتصادلبورجوازية الفتية الصاعدة، املزدهرة على أساس  ل املنظرون البورجوازيون، املتعاطفون مع النزعات الفردية

الفردي، واحملطمة يف منوها قيود العالقات االجتماعية التقليدية، كانوا يشعرون ابجنذاب خاص حنو التصور الذري 
حاجات الفرد ومصاحله. واىل هذا املفهوم للمجتمع   إىلللمجتمع. فهم يربرون ضرورة اجملتمع، ويعزون والدته  

القائلة أن اجملتمع قد تكون بفضل " عقد اجتماعي" مربم مفكري القرن الثامن عشر، و   ملعظمتنتمي الفكرة املميزة  
 بني األفراد.

االجتماعي حقا فرداي، حق الفرد   إيديولوجيي التقدمالقول أن احلق الطبيعي كان ابلضرورة يف نظر   انفلةومن        
انت تدعي التقدم البورجوازي، ك  إىليف امللكية اخلاصة. لكن مثة مذاهب أخرى، ال تنظر بعني االستحسان 

نظرية احلق الطبيعي: املذاهب املساواتية و الشيوعية. وبطبيعة احلال، كان املضمون الذي   إىلبدورها االنتماء 
تعطيه ملفهومي" الطبيعة البشرية" و"احلق الطبيعي خيتلف اختالفا جوهراي. فقد كانت هذه املذاهب تعارض املبدأ 

مببدأ الشيوع الطبيعي للخريات.البورجوازي األساسي، مبدأ امللكية اخلاصة،    

العوامل االقتصادية يف تقدم اجملتمع أو يف أفوله، وذلك سواء    أبمهيةلقد نوه منظرو القرن الثامن عشر أحياان،      
يف طور نشوء العقد االجتماعي أم يف مرحلة التطور الالحق للحضارة. بيد أهنم رأوا،بوجه عام، يف تطور العقل 

 مجيع املعارف وتكديسها، ويف نشر أنوار العلم املبددة لظلمات اجلهل، احملرك األساسي لكل البشري وكماله، ويف
تقدم. فحىت أكثر ماديي "عصر األنوار"، انسجاما مع مبادئهم عجزوا عن التخلص من هذه التصورات املثالية 

 سائر حلقاهتا، ارتباطا وثيق ارتبطت نظرية احلق الطبيعي يفعندما صاغوا نظرايهتم عن التطور االجتماعي. فقد  
النظرية العقالنية للمجتمع، اليت رأت النور يف القرنني السادس   إنللغاية ابلتصور العقالين للعالقات االجتماعية. 

 عشر والسابع عشر، قد سادت،بال منازع تقريبا، يف الوعي االجتماعي يف القرن الثامن عشر.  
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ي لنظرية احلق الطبيعي واضح جلي يف نظران. فمفهوم الطبيعة البشرية األبدية اترخي علمي والال الطابع الال  إن    
، كما أن منهجها عقالين خالص. أما (تعسفي)هو مفهوم ميتافيزيقي وعسفيوالثابتة الذي يشكل نقطة انطالقها  

، قابلة اإلنسان تعلن أن ضرورة النظام "الطبيعي"، املتناسب مع  طبيعة    إذ  إليهاالستنتاج العملي الذي تنتهي  
، فهو من السذاجة مبكان. لكن ينبغي مع ذلك أال يغيب عن إدراكللربهان عليها حبجج منطقية تقنع كل ذي  

احلق الطبيعي من منظور دورها يف القرن الثامن عشرـ، أهنا كانت يف تلك احلقبة من   أذهاننا، يف تقييمنا لنظرية
وامللكية املطلقة، وأداة لتحرير العقول من التقاليد املوروثة عن   اإلقطاعيالزمن سالحا خطريا يف النضال ضد النظام  

حلق الطبيعي للحق الوضعي، ترتدي ، كانت معارضة ااإلعدادالتاريخ. فعندما كانت الثورة البورجوازية يف طور  
مؤلفات بعض املنظرين.......""" أبضايفطابعا تقدميا واضحا، بل وطابعا ثوراي   

 .ص2006، ترمجة هنرييت عبودي، مراجعة جورج طرابشي، دار الطليعة، بريوت فيكتور فولغني، فلسفة األنوار-
  . 24-22ص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-السداسي الرابع-مسلك الفلسفة-الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-جامعة محمد األول

2020-2019الجامعي:الموسم -ذ.فريد لمريني-وحدة فلسفة األنوار  
 

29 
 

-François-Marie Arouet, dit Voltaire, né le 21 novembre 1694 à Paris 
et mort dans la même ville le 30 mai 1778. 

فولتري  -  

) ترمجة هنرييت عبودي، دار برتا للنشر والتوزيع، رابطة العقالنيني 1763سالة يف التسامح،(جنيف  ر-

.2009العرب،الطبعة األوىل، دمشق    

هل التعصب قانون طبيعي وقانون إنساين ؟   -  

  إىلالقانون الطبيعي هو ذاك الذي ترمسه الطبيعة للبشر كافة. فمن رىب ابنه استحق االحرتام الذي يعود   إن ""      
ومن زرع أرضا بيديه استحق ما تنتجه هذه   إليه،  كل أب، والعرفان ابجلميل الذي يدين به املرء لكل من أحسن

قطع عهدا كان مطالبا اباللتزام به؛ ومن استحصل على عهد حق له أن يطالب ابلوفاء به.  األرض؛ ومن  

أن يقوم على أي أساس آخر غري هذا القانون الطبيعي؛ واملبدأ األعظم، املبدأ   اإلنساينوال ميكن للقانون        
ما ال ترغب يف أن يفعل بك". " ال تفعل   ، ويتلخص كاآليت :العام لكل القوانني واحد يف كل أرجاء املعمورة

آخر: " آمن مبا أومن به   إلنسان ، انطالقا من هذا املبدأ، أن يقول  لإلنسان واحلال أننا ال نفهم كيف أنه ميكن  
). 1كان مصريك اهلالك". وهذا ما يقال يف الواقع يف الربتغال، يف اسبانيا، ويف غو (  وإالأان،ومبا ال تؤمن به أنت،  

أحلقت بك كل األذى الذي أقدر   وإالبغضتك؛ آمن    وإالابلقول: " آمن    يكتفيفقد ابت    أما يف أقطار أخرى
كون مكروها من ، وحمكوم عليك، ابلتايل، أن تإذنعليه؛ وما دمت ال تؤمن بديين أيها املسخ، فال دين لك  

من مقاطعتك.".   جريانك، من مدينتك،  

لو كان القانون البشري  يبيح هذا السلوك لتعني على الياابين أن يكره الصيين، الذي يتوجب عليه بدوره أن       
ء سيصبون جام غضبهم على سكان اهلندوس؛   (...) )، وهؤال2ديني(يميقت السيامي املطالب مبالحقة الغانغار 

. 

 إالوان فاقه بشاعة ك فالنمور ال متزق أبنياهبا    ؛ انه حق النمورإذااحلق يف التعصب حق عبثي ومهجي    إن       
بعضنا بعضا من أجل مقاطع وردت يف هذا النص أو ذاك...."".   أفنينالتأكل، أما حنن فقد    
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ش بشكل وقد عانت من حماكم التفتي  1961سنة    إىلبرتغالية   ة) مقاطعة يف اهلند كانت مستعمر 1(
 قاس.(املعروف أن حماكم التفتيش كانت أكثر دموية يف الربتغال واسبانيا). 

فولتري يف كثري من كتبه، ابعتباره شعبا متحضرا ومنوذجيا يف عقالنيته    إليه) الغانغارديون شعب خيايل حييل 2(
د..ونزاهته الفكرية. وقد جعله فولتري يوجد يف الضفة الغربية من هنر الغانج يف اهلن  

 

النص الثاين فولتري:  -  

هل عرف اإلغريق التعصب ؟  -  

الشعوب اليت أورثنا اترخيها بعض املعلومات قد أمجعت على اعتبار دايانهتا املختلفة وكأهنا عرى تربط   إن       
. ولقد وجد لديها ضرب من حق الضيافة بني اآلهلة على غرار حق بينها: كانت مبثابة رابطة للجنس البشري

لد. حىت آهلة األعداء كانت حترتم وجتل. مدينة طفق يتعبد آلهلة الب إىلما وصل غريب    فإذاالضيافة بني البشر.  
يف قتاهلم. اإلغريقاآلهلة عينها اليت كانت تناصر    إىلفالطرواديون كانوا يرفعون صلواهتم    

اسم" زويس"   اإلغريقآمون، الذي أطلق عليه   اإللهلقد قصد االسكندر األكرب الصحارى الليبية الستشارة        
مدينة والالتني اسم " جوبيتري"، مع أنه كان هلم "زويس" أو "جوبيتري" غريه يتعبدون له يف بالدهم. وعند حماصرة 

،  إذاترفع آلهلتها وتقدم هلا األضاحي بغية نيل رضاها ومؤازرهتا. حىت يف أوج احلرب،املدن كانت الصلوات    من
من حدة هيجاهنم، وان أمرهم أحياان أخرى، ابقرتاف أفعال غري  كان الدين جيمع بني البشر، وخيفف أحياان

، بل فظيعة. إنسانية  

وقد أكون على خطأ ولكن يبدو يل أن ما من شعب من الشعوب القدمية املتحضرة قد ضيق اخلناق على       
مع آهلتهم. فقد كانوا حرية التفكري. كان لكل قوم دينهم؛ ولكن يرتاءى يل أهنم كانوا يتعاملون مع البشر تعاملهم 

عبادة   إاليقرون مجيعا بوجود اله أمسى، وان كانوا يشركون به عددا ال حيصى من آهلة أدىن منه مرتبة، ومل تكن هلم 
 واحدة، وان كانوا يسمحون بطرائق تند عن احلصر يف التعبد.
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األبيقوريني للعناية اإلهلية ولوجود ، على سبيل املثال،مل يعارضوا، ابلرغم من تدينهم الشديد، إنكار  فاإلغريق     
النفس، ولن أتكلم عن الشيع والنحل األخرى اليت كانت مجيعها ختالف الفكرة القومية اليت ينبغي أن تكون للبشر 

 عن اإلله اخلالق؛ ومع ذلك كانت مجيع هذه الفرق مباحة أو مغضوضا النظر عليها. 

نة يف معرفة اخلالق، دفع مثن ذلك،على ما قيل، ومات شهيد أعلى درجة ممك  إىلسقراط، الذي ارتقى    إن       
ابملوت بسبب آرائه . ولئن يكن ذلك فعال   اإلغريقالوحيد الذي حكم عليه    اإلنسان القول بتسامي األلوهية؛ انه  

، فهذا ما ال يشرف التعصب، ألن من انفرد بتمجيد هللا قد عوقب أسوأ عقاب، بينما أسبغت إدانتهسبب  
أبعداء التسامح يف رأيي   إذنعلى العكس، على كل من قدم على األلوهية أحط املفاهيم، أحرى   كرمي التضروب  

 أال يستشهدوا ابملثال الشائن الذي أعطاه قضاة سقراط.

ال مراء ، على كل حال يف أن سقراط ذهب ضحية فريق حانق، ومتكالب ضده: فقد كان له أعداء ألداء يف       
صفوف السفسطائيني، واخلطباء والشعراء، ممن كانوا يعلمون يف املدارس، بل حىت يف أوساط املربني املكلفني 

 إىلنقله عنه أفالطون، أبنه كان ينتقل من دار  بتنشئة أبناء األسر الراقية. وقد اعرتف بنفسه، يف اخلطاب الذي  
 أبنهأخرى ليثبت ألوالئك املربني أهنم جهلة. وبكل أتكيد، ما كان هذا السلوك يليق  مبن وصفه احد العرافني  

)ن فاتفقت كلمتهما على 1(  اخلمسمائة. وقد ألب عليه خصومه كاهنا ومستشارا يف جملس  أكثر البشر حكمة
غموضا يف دفاعه؛ وخالصة ما  إاليف احلقيقة، مباذا اهتماه على وجه الدقة، ذلك أنين مل أملس  اهتامه؛ ولست أدري  

هتمة بث آراء مناهضة للدين وللحكم يف عقول   إليه، أنه قد وجهت  (2)  الدفاعوضع على لسانه يف هذا  
أنه أمام القضاء يتوجب االرتكاز الوشاة واملفرتون يوميا يف كافة أحناء املعمورة. واحلال    إليها  يلجاالشباب. هتمة  

عناصر اهتام حمددة ومفصلة: وهذا ما مل نلمسه يف حماكمة سقراط؛ فكل ما نعرفه أن مثة   وإبرازوقائع جلية   إىل
 مائتنيكان يعد يف صفوفه   اخلمسمائةوعشرين صوات جاءت لصاحله يف ابدئ األمر. وهذا يعين أن جملس    مائتني

قد يعز، يف أغلب الظن، أن جند ما يعادهلا يف أية هيئة أخرى. ولكن الغالبية انعقد  وعشرين فيلسوفا: وهذه نسبة
قرارها يف النهاية،على احلكم عليه بتجرع السم الزعاف. على أنه ينبغي أال يغيب عنا أن أهل أثينا، عندما عادوا 

قد حكم   األول عن هذا احلكم،  ما أتوه، وأن ماليطس، املسؤول  رشدهم، كرهوا القضاة واملتهمني واستفظعوا إىل
جاروه يف موقفه نفوا من أثينا، وأن معبدا قد شيد متجيدا  سائر الذين  أن عليه ابملوت بدوره بسبب تلك املظلمة، ,

مثال سقراط هو، يف  إن لسقراط. ويف الواقع، مل حيصل قط أن حظيت الفلسفة مبثل هذا الثأر ومبثل هذا التمجيد.  
هيكل مكرس لآلهلة األجنبية، أي   لألثينينيالنهاية، أقوى وأرحب حجة ميكن أن تشهر ضد التعصب.لقد كان  
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ة اليت ما كان بوسعهم أن يعلموا بوجودها. فهل من دليل أقوى من هذا الدليل، ال على تساحمهم مع مجيع لآلهل
. 51-49األمم األخرى فحسبـ، بل على احرتامهم لدايانهتا أيضا ؟  ..""" ص.ص    

) جملس اخلمسمائة: جملس احلكم والقضاء األعلى يف أثينا يف العهد الدميقراطي. 1(  

و حماورة دفاع سقراط: حماورة كتبها تلميذه أفالطون وروى فيها تفاصيل حماكمته ودفاعه عن نفسه.)الدفاع أ2(  

فولتري : رسائل فلسفية، ترمجة عادل زعيرت،بريوت دار التنوير    -  

كتب هاشم صاحل :  -  

-1694""مل يعرف اتريخ الفكر شخصا كرس حياته كلها حملاربة التعصب الديين مثل فولتري(   
).(....).وللتسامح أو التعايش بني األداين راح فولتري يدعو ويكتب مؤلفاته الواحد بعد اآلخر....ورمبا 1778

فولتري، أحد كبار حمرري الروح البشرية."....هكذا دافع عن   إىلهلذا السبب أهداه نيتشه أحد كتبه قائال :" 
 جديدا للمثقف املنخرط يف القضااي الربوتستانتيني، وهو الكاثوليكي أاب عن جد....ودشن بذلك أسلواب

. 215املدخل، ص.  -العامة...."  

من أهم املقرتحات اليت قدمته فلسفة األنوار، يف موقفها من الدين ، ما يلي :  -  

يرفض الفالسفة ذلك الرتاث املسيحي التقليدي القائم على املعجزات..ألن العقل ال يستطيع أن يقبلها، -أوال-
مناهضة لقوانني العلم واملنطق ( منظور جديد مطروح).وألهنا    

مل يعد هؤالء يقبلون أبخالقية التقشف والزهد يف احلياة الدنيا، وانتظار الفوز والنجاة يف الدار اآلخرة( -اثنيا-
ق أخالقيات مسيحية القرون الوسطى. الدعوة إىل بلورة أخالق طبيعية أكثر فأكثر إنسانية ودنيوية: االعرتاف حب

 اإلنسان يف السعادة والتمتع مبباهج احلياة.

يعتقد هؤالء الفالسفة ويف مقدمتهم فولتري، أن هذا املفهوم البسيط واجلديد للدين تلتقي حوله مجيع   -اثلثا-
األداين، رغم اختالف النوازع اإلميانية والطقوس الدينية، غري أن هذا املفهوم يتم حجبه وإخفاؤه خلدمة أهداف 

...  خمتلفة   
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، يف عهد امللك لويس 1750هذه بعض الكتب اليت متت إدانتها من طرف الكنيسة الكاثوليكية، منذ سنة   -
 اخلامس عشر : 

روح القوانني ملونتيسكيو ( " إجنيل" الدساتري احلديثة).-1  

التاريخ الطبيعي للعامل بوفون( موسوعة معارف علمية حول اإلنسان واحليوان).  -2  

لعميان لديدرو( سجن بسببها)  رسالة عن ا  -3  

التاريخ الطبيعي للنفس لصاحبه صديق ديدرو يف املوسوعة وهو الميرتي.  -4  

املوسوعة الشهرية اليت أصدرها ديدرو وداملبري ( صدر قرار إبيقافها لفرتة).  -5  

كتب هاشم صاحل : -  

املسيحي على الطريقة األصولية املتشددة كان هو السائد يف زمن فولتري. وكانت األصولية املسيحية   اإلميان   إن""
هم أكثر غلوا وتزمتا يف الدين وقد وصل هبم . وكان اجلانسنيون وجانسنيني    يسوعيون-قسمني:   إىلتنقسم  
أو مل تعرف االجنيل..   الوحي الذي نزل على يسوع املسيح،  حد تكفري مجيع الشعوب اليت مل تشهد  إىلاألمر  

واالعتباطي، هنض فولتري وكل فالسفة التنوير األورويب.(...). لقد هنض فولتري   املرعب(....). ضد هذا الالهوت  
. وهنض ضد فكرة اخلطيئة األصلية بكل قوة ضد هذا التصور املرعب الذي قدمه األصوليون املسيحيون عن هللا

حىت قبل أن يولد.  اإلنساناليت تدين    

يقول فولتري هبذا الصدد عن هللا ما يلي : ""لقد صوروك كطاغية، وأان أحبث فيك عن أب رحيم. أان لست -
 ليس مسيحيا، مبعىن أنه ضد املسيحية األصولية  أنه فولترييقول    -مسيحيا، ولكن لكي أحبك بشكل أفضل.""

 املقيتة.

بعد انعقاد جممع "الفاتيكان الثاين" عام   إالمل تعرتف الكنيسة املسيحية مببادئ التنوير ومل تدخلها يف الهوهتا    -
. وقد شكلت مقررات هذا اجملمع الكنسي الشهري ثورة كربى يف اتريخ املسيحية. فألول مرة يتم االعرتاف 1962

هاشم صاحل، -..بل ومت االعرتاف ابألداين األخرى غري املسيحية.عدم االعتقاد  أوابحلرية الدينية، حرية االعتقاد  
.226ص.  
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كان فولتري ربوبيا إذا جاز التعبري، أي خيتصر عقيدته إىل مبدأ أساسي واحد هو : اإلميان بوجود خالق للكون،   -
 ولكن من دون االعتقاد ابلوحي.

األول لعصر التنوير كما يقول   املانيفست  الجنليزية" لفولتري، مبثابة "يعترب كتاب" الرسائل الفلسفية" أو الرسائل ا  -
 هاشم صاحل.

كبري بعظمائها   إعجابيف هذا الكتاب يتحدث فولتري عن اجنلرتا ابعتبارها: "جزيرة العقل" وهو يقف موقف  -
نيوتن وجون لوك.  إسحاقوبشكل خاص :    

حرب فولتري ضد األصولية املسيحية، وقد خصصه يف آخر الكتاب، هناك فصال مطوال يدخل يف نطاق   -
ابسكالللهجوم على املفكر املسيحي الشهري    

تقدمي بقلم جون يل :  -  

قبيل هناية الرسالة الثالثة عشر من الرسائل الفلسفية، يقول فولتري: -  

مجعت مجيع كتب الفالسفة يف األزمنة احلديثة، مل جندها قد أحدثت من الضوضاء يف العامل ما   إذا""...وما أقول.
).100أحدثه جدال الكردلييه، فيما مضى حول شكل  كمهم وغطاء رأسهم.''(ص  

متاما،يهدف بال قول فولتري أبن كل الكتب اليت يكتبها الفالسفة، أو تكتب عنهم، مقدر هلا أن تكون اتفهة     
النقاشات الفلسفية اليت   أنكان يتوقع    إن للجم وحتييد النقاد الذين كان يعلم أهنم حيومون حول عمله. ولكن شك  

 يثريها الكتاب ميكن أن ترفض أو أن يتم جتاهلها، لكان سيشعر ابإلحباط.

. 2817، بعد عدة سنوات من ترك فولتري اجنلرتا عام  1734و 1733نشر هذا العمل ألول مرة يف عامي       
"رسائل فلسفية" أو "رسائل عن الوطن االجنليزي"  طبع بطبعات عديدة طوال القرن الثامن عشر، وأصبح واحدا  

من أكثر الكتب مبيعا يف عصره.وجلب أيضا لفولتري متاعب حقيقية.  (...).وقد جلب نقد فولتري الالذع 
رفضها تقدمي دفن مسيحي للمثليني، وعدم معارضتها للتطعيم، و   -الكنيسة وسياساهتا  لرؤى  وإساءاتهللكنيسة  

.13.14العديد من املشكالت. "ص.ص.  -تساحمها، ورضاها عن نفسها  
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جنب، وكأهنا مجيعا مقبولة بشكل   إىلمع بداية الرسالة الرابعة عشر األنساق الفلسفية جنبا   " فولتري يضع    
لفرنسي واالجنليزي املتنافسني. يصف فولتري نيوتن، املفكرين ا  وإسحاقمتساو/ النظرايت اخلاصة برنيه ديكارت  

.15تصورمها املتعارضني للكون وكأن االختالفات بينهما حملية.." ص.  

أن جوهر أفكاره مل يكن معروفا. كان شهريا   إال" يف الوقت الذي نشرت فيه الرسائل، كان فولتري معروفا جدا      
.18-17ابلفعل ككاتب مسرحي وشاعر" ص.ص.    

" يف بعض احلاالت يقوم فولتري ابلتبسيط، بشكل مفرط ورائع. وهو يستمتع ابلرتكيز على التطورات التارخيية     
مكان واحد وزمان  إىلفعل   اكتشافات مفاجئة..(.....). فولتري لديه القدرة على ضغط  إىلاملعقدة اليت تتحول 

أقسام قصرية ومقاطع عديدة، وأن يعرب عن أفكاره بواسطة سلسلة من الشخصيات  إىلحمدود، أن يقلص السرد  
البارزة املختلفة....حىت جتريدات العامل الرايضي والفيزايء توضع بشكل مبدع يف أفواه الفالسفة.يعلم فولتري أن 

بينهما يتخيل فيه رد فعل ديكارت على شخص يتنبأ  ولكنه يرتب لقاء افرتاضيا  ديكارت ونيوتن مل يتقابال أبدا،  
ديكارت يوحنا املعمدان ابلنسبة لنيوتن املسيح...(....).كان سعيدا ابستخدام نوع من   يصبحأبقوال نيوتن.  

-21.ص التخطيط املقارن، كان عادة ما يستخدمه كتاب الرحالت يف القرن الثامن عشر ليساعد القراء."" ص
22.  

" من جهة األسلوب، العديد من اخلدع والنكات اليت سيعمل فولتري عليها يف السنوات العديدة القادمة يف     
) هي واضحة ابلفعل هنا. كان ماهرا بشكل كبري يف ربط الصفات أبمساء من غري 1759قصصه مثل " كنديد"(

)ن "احلمق املذهل" للحروب الدينية(الرسالة 5رسالة  املعتاد أن ترتبط هبا؛ مثل " الطموحات التقية" للكاهن(ال
)،. وبشكل أكثر شهرة، 18(الرسالة    )،"غيالن شكسبري الالمعة"13)،" أوهام مالربانش السامية" (الرسالة  8

)،. ال يتفوق أي من الكتاب على فولتري يف 25" (الرسالة لإلنسان يصف بليز ابسكال على أنه " املبغض األعلى  
.26مواضيع عملية متهكمة."" ص.   إىلذه "التجميعات"، وحتويلها  املناورة هب  

كئيب بطريقته. ليس   إدراكوهو على الرغم من ذلكن   لإلنسان" رمبا يستقر تفاؤل وطاقة فولتري يف إدراك ما       
واجملتمع بشكل   لإلنسان الفولتريي "فارغ". يعرض فولتري رؤية    اإلنسانأن يرى أو يتعجب من نفسه. اإلنسان على  

كانت حقيقة أن املال واملصلحة الذاتية يتحكما ن    إن حىت. ولكن   ما دنيوي وخال من التوهم وأحياان سينيكي
يف يظهر فولتري أن هذه الدوافع ميكن أن تكون أداتية    اإلنسانية هي حقيقة مثرية لألسف،كما يبدو يف العالقات  
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. وكما يستطيع أن لإليذاءهتب نفسها متاما    ل الدينية اليت تدعم هذا اجملتمع،بناء جمتمع عادل ومفهوم،بينما املث
يكون سينيكيا من حني آلخر، ميكن لفولتري أيضا أن يكون متحمسا ومثاليا وحىت انطباعيا يف وصف اجملتمع 

.31-30التجاري احلميد."". ص.ص   

.32ائل تستمر يف تزويدان بردود خاصة بنا، وابلتايل جتلب هلا حياة متجددة."" ص. قراءة هذه الرس  إن "      

حييلنا جون يل على مقال روالن ابرث بعنوان : " فولتري الكاتب السعيد األخري."  -  
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جون لوك وعصر األنوار : -  

يتعلق جبانيب الفلسفة السياسية وفلسفة الدين .كان أتثري جون لوك قواي يف فلسفة األنوار ، خاصة فيما    -  

رافعات القوية اليت وضعها حد واسع على امل إىلفيما يتعلق مبوقف عصر األنوار من الدين، ميكن القول أنه قام  -
نصه الشهري: ''رسالة يف ك دفاعا عن التسامح وفصل الدين عن الدولة يف مقاالت متعددة، من بينها  جون لو 

 التسامح''.

كتب مراد وهبة يف مقدمة الرتمجة العربية للكتاب السالف الذكر :  -  

من صديقه شافتسربي. حررها ابلالتينية    بتحريض''كتب لوك كتابه ' رسالة يف التسامح' يف منفاه( هولندا)  -
. وكان يقصد التسامح الديين مبعىن  '' انه ليس من حق أحد أن يقتحم، 1689ونشرها خلوا من امسه يف عام 

ن احلكم ينبغي أال حيمل يف طياته أية معرفة عن ابسم الدين، احلقوق املدنية واألمور الدنيوية''. وهلذا، فان '' ف
الدين احلق.''؛ ومعىن ذلك أن التسامح الديين يستلزم أال يكون للدولة دين، ألن''خالص النفوس من شأن هللا 

قوة الدين احلق كامنة يف اقتناع    إن دينا معينا. مث    إنسان هللا مل يفوض أحدا يف أن يفرض على أي    إن وحده. مث  
.''. وبسبب هذه األفكار هوجم لوك، فألف رسالة اثنية يف التسامح يف يونيو اإلنسان ي كامنة يف ابطن  العقل، أ
.7.'' ص.1692، ورسالة اثلثة يف يونيو  1690  

ة الفصل بني الدين والدولة، أو بني السلطة ميكن القول أن : 'رسالة يف التسامح' كانت نصا أتسيسيا لنظري  -
الدينية والسلطة السياسية .إهنا مقدمة يف العلمانية وقد كانت من ركائز العصر احلديث واحلداثة يف صيغتها 

 الكونية الشمولية.

وك :كتب جون ل  -  

''سيدي املوقر،       

تبادل بني املسيحيني املختلفني يف مللهم، حيث انك تشعر ابلغبطة ألنك تتساءل عن أفكاري اخلاصة ابلتسامح امل
. فالبعض احلقفأان من أجل ذلك أجيبك بال حتفظ، وهو أنين أنظر إىل التسامح على أنه العالمة املميزة للكنيسة  

يتباهى بقدم األماكن واأللقاب، أو بعظمة الطقوس، والبعض يزهو بصالح إميانه، بينما يفاخر اجلميع مبا يعتقدون 
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هي عالمات على شهوة   إمناأنه اإلميان احلق الذي ال يشاركهم فيه أحد. هذه كلها وغريها مما على شاكلتها، 
ي عالمات على حب كنيسة هللا. فلنسلم أبن لكل فرد احلق يف ، أكثر مما هاآلخرالبشرة يف تسلط كل منهم على  

اخلري للبشرية، مبن فيها من غري املسيحيني،   وإرادةجترد من احملبة والتواضع    إذاالتوجه حنو كل هذه األمور، لكنه  
احلق مل   الدينف  الدين احلق فهي خمتلفة متاما.  وظيفةفانه يف هذه احلالة، ال ميكن أن يكون مسيحيا حقا.(..). أما 

ولكن من سية، وال من أجل ممارسة القهر،يتأسس من أجل ممارسة الطقوس وال من أجل احلصول على سلطة كن
حيمل شعار املسيح ينبغي عليه، أوال وقبل   إنسان قواعد الفضيلة والتقوى. فكل    إىلأجل تنظيم حياة البشر استنادا  

ألنه من العبث أن تكون مسيحيا دون أن تكون حياتك   ، أن يشن حراب على شهواته ورذائله. وذلكشيءكل  
(....). أقول انه من أجل هذا كله ينبغي التمييز  مقدسة وأن يكون سلوكك طاهرا، وأن تكون رقيقا ومتواضعا.

بدقة ووضوح بني مهام احلكم املدين وبني الدين، وأتسيس احلدود الفاصلة والعادلة بينهما. وإذا مل نفعل هذا، فلن 
هناك هناية للخالفات اليت ستنشأ على الدوام بني من ميلكون االهتمام بصاحل نفوس البشر، من جهة، ومن   تكون 

 يهتمون بصاحل الدولة من جهة أخرى.

ويبدو يل أن الدولة جمتمع من البشر يتشكل هبدف توفري اخلريات املدنية واحلفاظ عليها وتنميتها. وأان أعين     
ة، واحلرية، والصحة، وراحة اجلسم، ابإلضافة إىل امتالك األشياء مثل املال واألرض والبيوت ابخلريات املدنية احليا

 واألاثث، وما شابه ذلك.

إن واجب احلاكم املدين تطبيق القوانني، بال استثناء،لتوفري الضماانت اليت تسمح لكل الناس على وجه العموم،   
...(..)، وحيث انه يتحتم على مجيع إدارات ألشياء الدنيوية.ولكل فرد على وجه اخلصوص، ابالمتالك العادل ل

واحلقوق والسيادة حمكومة هبدف واحد هو رعاية  احلكم أن تنشغل ابلشؤون املدنية، وأن تكون السلطة املدنية 
هذه الشؤون املدنية وتنميتها، حبيث ال متتد هذه الرعاية أبي شكل من األشكال إىل خالص النفوس، فانه يبدو 

 يل أن االعتبارات التالية تربهن على ما سبق :

االعتبار األول: ألن خالص النفوس ليس من شأن احلاكم املدين أو أي إنسان آخر، ذلك أن احلاكم ليس   -
مفوضا من هللا خلالص نفوس البشر، وأن هللا مل يكلف أي إنسان آخر بذلك، ألنه ال يبدو أن هللا قد منح مثل 

فرض دينه على اآلخرين ابلقوة...ألنه ليس يف إمكان أي إنسان، حىت لو أراد، أن يكيف هذه السلطة، حبيث ي
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إميانه طبقا ألوامر إنسان آخر، ألن جوهر الدين األحق وقوته يكمنان يف القدرة على اقتناع العقل اقتناعا جوانيا 
 شامال....

، ألنه حيكم مبقتضى سلطة برانية، بينما الدين االعتبار الثاين:" إن رعاية النفوس ليست من شؤون احلاكم املدين  -
احلق الذي ينشد خالص النفوس، ينشد اقتناع العقل اقتناعا جواين.......زمن طبيعة العقل، أنه ال ميكن إجباره 

على اإلميان، استنادا إىل قوة برانية. فمصادرة األراضي، والسجن، والتعذيب وما شابه ذلك، ال ميكن أن يغري 
واين على األشياء. (....). وأتسيسا على ذلك، أود أن أؤكد أن سلطة احلاكم ال متتد إىل أتسيس أية احلكم اجل

 بنود تتعلق ابإلميان أو أبشكال العبادة استنادا إىل قوة القوانني.

 إذااالعتبار الثالث: إن العناية خبالص نفوس البشر ليست من مهام احلاكم أبي حال من األحوال، ألنه حىت   -
أقرران أنه من املمكن إقناع البشر وتغيري آرائهم بسلطة القانون وقوة العقوابت، فان كل ذلك ال يسهم أبدا يف 
خالص نفوسهم....إن اآلراء الدينية اليت يعتنقه أمراء العامل، هي من التنوع والتناقض حبيث جتعلهم منقسمني 

لك، فان الطريق الضيق سيزداد ضيقا.(...).مثلما هو احلال يف شأن مصاحلهم العلمانية، وبسبب ذ  

سباب أخرى عديدة، كافية للتدليل على أن سلطة احلاكم املدين تتعلق أ  هذه األسباب وحدها، ابإلضافة إىل    
 فقط ابخلريات املدنية للبشر، وتقوم على محاية األشياء املتعلقة هبذا العامل، وال متت بصلة إىل العامل اآلخر.....'''

لوك، رسالة يف التسامح، ترمجة مىن أبو سنة، تقدمي ومراجعة، مراد وهبة، اجمللس األعلى للثقافة، املشروع   جون  -
. 27-19، ص.ص.  1999القومي للرتمجة، اإلسكندرية    
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أشكال التفكري يف عصر التنوير-  

)1(النص   ارنست كاسرير-  

رسم الصورة اليت كان عليها العقل   إىل""بدأ داالمبري مقالته حماوالت يف عناصر الفلسفة بوصف سعى فيه     
ت حوايل منتصف القرن الثامن عشر. وهو هنا ينطلق من مالحظة مفادها أن القرون الثالثة اليت سبق اإلنساين

حركة  إثباتلعقلية  (...). هل ميكن  ستمر انقالاب مهما يف احلياة امنتصف ذلك القرن شهدت على حنو م
مشاهبة يف القرن الثامن عشر؟ وكيف ميكن حتديد مساراهتا واجتاهاهتا األساسية العامة ؟ (...). لقد متلك احلقبة 

األمام، بيد أهنا مل تكن قادرة  وال راغبة يف االستسالم   إىلاليت وجد فيها داملبري شعور حبركة هائلة مستها وتدفعها 
هلذه احلركة، بل كانت تريد فهمها يف منشئها ومآهلا وهدفها.وبدت هلا هذه املعرفة ابلفعل اخلاص، وهذا   ببساطة

، والواجب الوحيد املنوط إطالقاالتأمل العقلي الذايت، وهذه املعاينة العقلية، كأهنا املعىن الوحيد للفكر  
وكان افتتاهنا هبذه القوة ذاهتا أكثر من   خلها،أبن قوة جديدة تعتمل يف دا  إحساسكان يف هذه احلقبة  به.(...).

العملية   إخضاعاليت يسفر عنها نشاط هذه القوة..مل تكن فرحة ابلنتائج فحسب،بل حاولت    ابإلبداعاتافتتاهنا  
تظهر مشكلة "التقدم" العقلي للقرن الثامن عشر أبسره،   املعىنهذه النتائج للبحث والتفسري.هبذا    إىلاليت أفضت  

ومسته مبثل هذه احلماسة مثل   رة التقدم العقلي مبثل هذا العمق،من النادر أن يكون أي قرن آخر قد ختللته فك  إذ
أراد القرن الثامن عشر  أن حيدد هذه القوة ويقبض على جوهرها يف مفردة واحدة   وإذاقرن التنوير هذا.(...).

 إليهيتوق   شيءفقط، فسيطلق عليها هنا "العقل".أصبح العقل هو النقطة املوحدة واملركز: صار تعبريا عن كل  
أن يكتفي هبذه   أراد مؤرخ القرن الثامن عشر إذاسيكون أمرا غري مالئم ومتعجال   حتقيقه لكنه إىلويسعى  

بداية البحث وهنجه...(..).اخلاصية...فهناك حيث يرى القرن الثامن عشر غايته النهائية تكمن    

مقاربته من وجهة   اربدت  إذاهذه احلقيقة ترينا أننا نستطيع اجناز القليل فحسب مبصطلح" عقل" أو "عقالنية"  
 إذا  إالنظر اترخيية حمض، فهذا املصطلح / العقل العقالنية/ يف حد ذاته ضبايب وغري حمدد، وال يستمد دقته  

كان هذا   عشر.وإذاين نبحث عن هذا الفارق النوعي اخلاص ابلقرن الثامن  أضيف له ذلك "الفارق النوعي". أ
القرن حيب تسمية نفسه ب"قرن العقل" و "قرن الفلسفة"، فأين تكمن هذه العالمة الفارقة املميزة هلذه التسمية؟ 

ل اليت كانت أبي معىن جرى تناول "الفلسفة" هنا ؟ وما هي املهمات اخلاصة اليت أنيطت هبا ؟ وما هي الوسائ
 اإلجابةقاران    إذا.  متاحة هلا لتذليل هذه املهمات، كي تستطيع توفري أساس متني لعقيدة العامل وفقه اإلنسان ؟  
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اليت قدمها القرن الثامن عشر عن هذه األسئلة ابألجوبة اليت رأيناها يف بداية النشاط الفكري للقرن ذاته، فسوف 
القرن السابع عشر أن املهمة احلقيقية للمعرفة الفلسفية تتمثل يف   رأىقد  خيطر لنا حكم سليب للوهلة األوىل. ل

جنح التفكري املنطلق من وجود  إذا  إالاملعرفة" الفلسفية" احلقيقية   إىلبناء" النظام" الفلسفي، وال ميكن الوصول  
لوجود واملعرفة ضوء هذا اليقني على مجيع أشكال ا  إلقاءأعلى، ومن يقني أساس أعلى مستمد من احلدس،يف 

القرن الثامن عشر تنازل عن هذا النوع من "االستنباط" واالستدالل املنهجي  إن املستمدة من ذلك.(...).  
والتعليل، حيث ما عاد يتنافس على  جائزة الصرامة املنهجية والكمال املنهجي مع ديكارت ومالربلنش، ومع 

تشكيلهما على حنو أكثر   إىلحقيقة و "الفلسفة"ن ويسعى  كان يبحث عن مصطلح آخر لل  وإمنااليبنتز وسبينوزا،  
 إىلالفلسفة أكثر استنادا يف أحكامه  حرية وحركة ، وأكثر حتديدا وحيوية.(....).كان السؤال األساس عن منهج  

يدفع حاال حنو اجتاه آخر   احلكم  اوهذ يف مقالة يف املنهج،  ديكارت    إىلمن استناده    قواعد التفلسف  نيوتن يف
مل تكن طرق نيوتن طريق االستنباط احملض، بل طريق التحليل.فهو ال يبدأ بوضع   إذمن التأمل خمتلف متاما،  

تفكريه يتحرك يف االجتاه املعاكس، حيث الظواهر هنا   إنمبادئ حمددة ، مبصطلحات وأسس عامة حمددة...بل  
كانت املبادئ هي األوىل وفقا للطبيعة، فان الظواهر جيب أن تكون   ذاوإهي املعطيات واملبادئ املبحوث عنها.  

من خالل   إال(...). ال ميكن التجريد "والتعريف" تزويدان بنقطة انطالق حقيقية وواضحة .إلينااألوىل ابلنسبة  
هر، بل من الظوا  إىلالطريق بناء على ذلك،ال تسري من املصطلحات واملبادئ    إنالتجربة واملالحظة فحسب......

تلك. املالحظة هي "التاريخ" واملبدأ والقانون مها "البحث". هذه الرتاتبية املنهجية اجلديدة هي ما طبع   إىلهذه  
فكر القرن الثامن عشر كله بطابعه. مل يتم يف أي حال من األحوال احلط من قدر "الروح املنهجية" أو دفعها 

ام" على حنو أكثر دقة. لقد جهدت نظرية املعرفة أبسرها يف القرن جانبا، بل مت التفريق بينها وبني "روح النظ
 الثامن عشر يف حتديد هذا الفارق.(...). على املرء أال يبحث عن النظام والقانون والعقل قاعدة "تسبق" الظواهر

طها وكأهنا" بداهتها"..بل عليه عوضا عن ذلك  أن يكتشف انتظاما مثل هذا يف الظواهر ذاهتا، بوصفه راب
بل ينبغي   ل" منذ البداية يف شكل نظام مغلق،الداخلي وسياقها احملايث. كما ينبغي عدم السعي لتوقع هذا "العق

تركه ينكشف تدرجييا من خالل املعرفة املتزايدة للحقائق.....ينبغي للعقل االستسالم لغزارة  الظواهر وقياس نفسه 
العالقة التبادلية احلقيقية، واالرتباط بني   إىلعليها من جديد ابستمرار...وعلى هذا النحو وحده ميكن التوصل  

عرفة العلمية أبسرها(...). وهذا العقل هو الذي  أخضع يف أقل من قرن "احلقيقة و "الواقع"..والذي هو شرط امل
اهلدف األكرب املتمثل يف اختزال تعدد الظواهر الطبيعية يف   إىلونصف، الواقع أبكمله، واعتقد أنه توصل أخريا  
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ة  يخصيات علمبلر وغاليلي، وهؤالء الثالثة ال ميثلون شيما بدأه ك إذا..أكمل نيوتن  قاعدة كونية واحدة فقط.
كربى فحسب، بل أصبحوا أيضا معامل للمعرفة العلمية الطبيعية وطريقة التفكري يف العلوم 

ين (....)..وانتصرت هذه الصيغة على حنو حاسم حوايل منتصف القرن. ومهما كان اختالف املفكر الطبيعية.
أطروحة يف امليتافيزيقا فولتري يف    إنالنظرية.    اتفقوا متاما على مقدمتها املعرفية  فإهنم  واملدارس الفردية يف نتائجها،

، يستخدمون مبادئ الالهوت الطبيعي واألخالق حبث يف وضوحوكانط يف  املوسوعة    إىلمدخل  وداملبري يف 
مجيعا متفقون على أن املنهج احلقيقي للميتافيزيقا هو الذي يتفق مع ذلك الذي طبقه نيوتن   إهنماللغة نفسها هنا.

قوة العقل ال تكمن يف أنه يساعدان على اخلروج من هذه   إن .(...).   يف العلوم الطبيعية وحقق هناك نتائج مثمرة
انه يعلمنا قياس أبعاد هذه الدائرة بدقة ويشعران   بل  التعايل،مملكة    إىل إجياد خمرجأنه ميكننا من   أوالدائرة التجريبية،  

ابأللفة التامة فيها.مرة أخرى يظهر هنا حتول مميز  يف مفهوم العقل نفسه يف مقابل الرأي الذي كان سائدا يف 
القرن السابع عشر ح ففي نظر النظام امليتافيزيقي يف القرن السابع عشر، كما لدى ديكارت ومالربانش وسبينوزا  

 إذ،  اإلهليبنتز، يعترب العقل هو منطقة "احلقائق األبدية" ، تلك احلقائق اليت يشرتك فيها العقل البشري والعقل  والي
أي فعل عقلي يؤكد لنا املشاركة يف اجلوهر  إن ما نراه ونعرفه يف قوة العقل هو اتليا ما ننظره يف قوة "هللا":    إن

فوق حسي (متجاوز للحس)(....) مل يعد العقل يف هذا   ببساطة، ويفتح أمامنا العامل الواضح الذي هو  اإلهلي
فيها الوجود املطلق لألشياء،   التجارب وينفتحالقرن(الثامن عشر) يشكل جتسيدا "ألفكار فطرية" تتقدم على مجيع  

يقة فالعقل أقل بكثري من هذه امللكية، وهو شكل معني من االكتساب. انه ليس خزينة الروح اليت حتفظ فيها احلق
اكتشاف احلقيقة وحتديدها   إىلمثلما حتفظ املسكوكات النقدية، بل هو السبب والقدرة الذهنيان اللذان يقودان 

من   وإمناوضماهنا...أما ما هو العقل، وماذا يستطيع، فذلك ال ميكن قياسه بتاات على حنو كامل من نتائجه،  
ة القرن الثامن عشر. أما مقولة ليسينغ املعروفة أبن قوة (...). ختللت هذه القناعة مجيع اجملاالت يف ثقافوظيفته

العقل األساسية ال تكمن يف كونه ميتلك احلقيقة، بل يف كونه قادرا على اكتساهبا بفاعلية، فقد وجدت موازايهتا 
 أي،  يف كل مكان يف ثقافة القرن الثامن عشر.وحاول مونتيسكيو تقدمي تعليل نظري عام لذلك يف أن النهم املعريف

أخرى، هو أمر يتعلق مبعرفة  إىلألنه يدفعنا ابستمرار من فكرة   إشباعهالفضول الفكري الذي ال يهدا  وال ميكننا  
؛ غري أن مثل هذه الطبيعة جيب أن متتلك اإلدراكخلقت أنفسنا لتفكر، أي من أجل    : ""لقداإلنسانيةالنفس  

كل فكرة تسبقها فكرة وتتبعها فكرة أخرى أيضا، لذلك ال   أن فضوال، مبا أن مجيع أألشياء عبارة عن سلسلة، أي  
شهوة املعرفة اليت   إن آخر أيضا./../ ."".  شيءمن دون أن يرغب يف رؤية    شيءأن حيب رؤية   لإلنسانميكن  
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عقلية، فسرت هنا أهنا من اخلصائص الضرورية للنفس، واسرتجعت   غطرسةوومستها أبهنا   يةالالهوتنبذهتا العقائد  
من خالل ذلك مربرها وحقها األصليني. وابت الدفاع عن طريقة التفكري هذه وتعزيزها وتوطيدها اهلدف اجلوهري 

  51-39"" ص.ص    للثقافة اليت قدمها القرن الثامن عشر لنفسه......

 

2النص  :ارنست كاسرير-  

األوىل يف هذا الدرب تتمثل يف السؤال والبحث عن رسم   "" ساد يف القرن الثامن عشر الرأي أبن اخلطوة     
كان   إذ  ،حدود اثبتة بني التفكري الرايض والتفكري الفلسفي. وقد كانت تلك مهمة صعبة وجدلية يف حد ذاهتا

متناقضتني بشكل متساو. فاخليط الواصل بني الرايضيات حلل مسألتني خمتلفتني، بل تبدوان ينبغي التصدي  
(كانط)"   اإلنساين: ألن الرايضيات " مفخرة/../ العقل     والفلسفة جيب أن ال ينقطع، بل جيب أال يرختي مطلقا

ه اليت متثل وحمكه األساس وضمانه. من جهة أخرى، يتبدى على حنو مستمر أكثر وضوحا أن قوة الرايضيات هذ 
حمدودة. صحيح أهنا تعد أمنوذج العقل ومثاله، لكنها يف الوقت ذاته ال تستطيع أن تشغل العقل كله   ة،وحدة مغلق

التحرر من الرايضيات، ويتشبث هبا يف آن   إىلأو أن تستخدمه بشكل كامل...فمن جهة يسعى الفكر الفلسفي  
ابسكال   لقرن السابع عشر. حياولواضح منذ امن جهة أخرى.(...). وقد عرفت بداية هذا التيار العقلي بشكل  

. انه يضع الروح اإلنسانيةرسم حدود واضحة بني العلوم الطبيعية الرايضية والعلوم   عن الروح اهلندسية  يف 
ونيل يف مقدمة  "الروح اخلفية"....لكن هذه احلدود الدقيقة سوف تزول حاالـ، حيث أوضح فونت  إزاء"اهلندسية "  

" ليست مقيدة حصرا ابهلندسة، وأنه ال يستطيع   أن "الروح اهلندسية  الفيزايء،يف فائدة الرايضيات و كتابه  
الفكاك منها وتطبيقها يف جماالت أخرى، فأعمال يف األخالق والسياسة والنقد األديب، بل يف البالغة، ميكن أن 

(....). وقد متت جرى أتليفها وفق الروح اهلندسية. إذاتكون ضمن الظروف ذاهتا أكثر كماال وأكثر مجاال أيضا 
هذه الفرضية يف اجتاهني خمتلفني؛ فالتحليل الذي جرى اختبار قوته حىت اآلن يف منطقة األرقام   اتإثبحماولة 

مت تطبيقه من جهة على الوجود الروحي، ومن جهة أخرى على الوجود االجتماعي، ويف كلتا احلالتني  واألحجام
ية قصوى لسيادة العقل تصبح متاحة أن فهما جديدا ينفتح هنا، وأن منطقة جديدة ذات أمه  إبثباتيتعلق األمر  

.(....).البناء  وإعادةأي منهجية التشريح التحليلي  هذه املنطقة ملنهجيته اخلاصة، إخضاعحاملا يتعلم العقل    
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جانب هاتني احلقيقتني حقيقة أخرى ال جيوز أيضا تناوهلا بصفتها معطى  إىللكن تبقى هناك      
يم الذي يقابلنا يف قيام الدولة واجملتمع. (...). بسيطا.....واألمر يتعلق هنا بذلك التنظ  

إىل أجزاء؛ إذ جيري التعامل مع اإلرادة العامة للدولة وكأهنا مكونة من جمموعة من ومرة أخرى يبدأ التحليل        
وإخضاعه اتليا اإلرادات الفردية...والقوة األوىل هلذا االفرتاض األساس هي القدرة على حتويل الدولة إىل " جسم"،  

القرن الثامن عشر على   عام للعامل املادي. وقد سبق هوبزإىل املنهج نفسه الذي أتى أكله يف اكتشاف القانون ال
هذا الطريق، فأساس نظريته السياسية وحمورها األساس يتمثالن يف العقيدة اليت تعترب الدولة "جسما"، وهذا يعين 

نظرة دقيقة لطبيعة اجلسم املادي، صاحلة أيضا من دون أي قيود   إىل  ادهتاقفحسب أن طريقة التفكري ذاهتا  اليت  
ليست أكثر من املعرفة التامة   إهنا(....) والفلسفة أبسرها جتسيد هلذه التعريفات السببية:    للتطبيق على الدولة

ت نظرية الدولة واجملتمع ابملعلوالت من خالل عللها، وابلنتائج املشتقة من جمموع أصوهلا وشروطها. اندرا ما تناول
يف القرن الثامن عشر مضمون نظرية هوبز من دون حتفظات، بيد أن شكلها مارس األثر األقوى واألكثر استدامة 
عليها...ويف هذا احلقل أيضا كان انتصار األسلوب "التحليلي" و "الرتكييب" املتواصل من اآلن فصاعدا. لقد جرى 

 -كوندايك" أطروحة يف النظم"  -فيزايء وعلم النفس التحليلي، ويتمثل منهجهتشكيل علم االجتماع على مثال ال
....من متارس فيما بينها أتثريات متبادلة  يف أنه يعلمنا يف أن نرى اجملتمع "جسما اصطناعيا" مكوان من أجزاء

يف روح  حد ما. إىلمشكلة سكونية  إىلخالل هذه الصيغة جرى حتويل مشكلة علم االجتماع وعلم السياسة  
القوانني يرى مونتيسكيو أيضا يف هذا التحول مهمته األمسى(.....). ونظرية مونتيسكيو املعروفة عن " فصل 

حتويل التوازن املتقلقل  إىلتسعى    إهناالسلطات" ليست سوى نتيجة لتطوير فكرته األساسية هذه وتطبيقها.  
تبيني الروابط   إىلتوازن سكوين ، وهي تسعى    إىليز هلا،  ابستمرار، املوجود يف األشكال غري الناجزة للدولة واملم

من حتقيق وزن زائد على حساب األخرايت، بل أن متسك   إحداهاالالزمة بني القوى الفردية كي ال تتمكن 
مجيعها ابمليزان على حنو متبادل، وهلذا السبب ابلذات ترتك جماال واسعا للحرية..(...)." لقد أقمت مبادئ"، 

كأن مجيع احلاالت اخلاصة ختضع من تلقاء ذاهتا تاب " روح القوانني"، و " ورأيت  يسكيو يف مقدمة كيؤكد مونت
، أو يعتمد على اتريخ مجيع األمم هو جمرد نتيجة هلا، وكل قانون خاص يرتبط بقانون آخر  أنهلذه املبادئ، حيث 

ولة) يسري متاما كما يف املعرفة الطبيعية قانون آخر أكثر عمومية." ومنهج العقل يف هذا احلقل( حقل نظرية الد 
أنه ال يبقى   إالواملعرفة النفسية. ويتمثل هذا املنهج يف أن العقل ينطلق من احلقائق املكتسبة من طرق املالحظة، 

" االندماج"، وينبغي هلذا التعايش   إىلواقفا عندها بوصفها حقائق صارمة، فاحلقائق ينبغي أن تنقل من "التجاور" 
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األويل الصرف أن يكشف عند التأمل الدقيق عن اعتماد متبادل، فرتاكم أشياء ال تربط بينها عالقة جيب أن 
احلقائق الفردية بصورة خارجية على هذا،   إجباركل النظام هذا  شكل من أشكال النظام، وال ميكن ش  إىليتحول  

"املبادئ" اليت جيب البحث عنها يف كل مكان ومن دوهنا ال   إنبل ينبغي أن أييت ذلك من داخل احلقائق ذاهتا. 
أو   معرفة أكيدة يف أي حقل من احلقول، ليست منطلقات للفكر جيري اختيارها تعسفيا إىلميكن التوصل  

على األصح الشروط العامة اليت   إهناقسرا للتجارب احملددة امللموسة وتشكيل التجارب احملددة وفقا هلا.    هاإخضاع
بعد حتليل الواقع حتليال كامال، لذلك يسري الطريق الذي جيب أن ينتهجه التفكري من   إال  إليهاال ميكننا التوصل  

مفهوم " املبدأ" ذاته يتنازل  إن لنفس أم السياسة.(...).  العام، سواء أكان ذلك يف الفيزايء أو علم ا  إىلاخلاص  
بذلك عن صحته املطلقة اليت كان يدعيها يف النظام امليتافيزيقي الكبري للقرن السابع عشر، ويكتفي بصحة 

 نسبية...أصبح مفهوم "املبدأ" مرتبطا بوضع العلم وشكله..(..)

القرن الثامن عشر ونظريه يف القرن السابع عشر، عدم وجود قاران بني التفكري يف    إذاويتضح من هذا كله،     
ومنطقي من أسس املنطق ونظرية العلم يف القرن السابع عشر   انقطاع بينهما، فمثال املعرفة يتطور على حنو مستمر

 اليت أبدعا بشكل خاص ديكارت واليبنتز، واالختالف يف شكل التفكري ال يعين أن تغيريا جذراي حدث، انه يبدو
 إىلاخلاص، ومن "املبادئ"    إىلفحسب نوعا من التحول يف األمهية، اذ ازداد مع الزمن التحول يف األمهية من العام 

(.....)."الظواهر".  

العقل ال يبدع وال خيرتع، لكنه يكرر ويركب، غري أنه بطبيعة احلال يثبت أن هذا التكرار قوة ال تنضب   إن    
األمام يف ال هنائية املكان والزمان، ويكون يف   إىلما وراء مجيع احلدود، وخيطو   إىلئي  تقريبا؛ فهو يوسع العامل املر 

 إاللكنه يف أثناء ذلك، ال يتعامل    جديدة ابستمرار داخل ذاته نفسها،  تشكيالت  إنتاجالوقت ذاته منشغال يف  
مع نفسه ذاهتا ومع "'أفكاره البسيطة"، وهذه تشكل األرضية الصلبة اليت يقوم عليها مبىن عامله "اخلارجي"، كما، 

. 64-52.....""".ص.ص.  "الداخلي"، وال يغادرها أو يتخلى عنها أبدا.  

 

 

 



-السداسي الرابع-مسلك الفلسفة-الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-جامعة محمد األول

2020-2019الجامعي:الموسم -ذ.فريد لمريني-وحدة فلسفة األنوار  
 

46 
 

اليبنتز وأثره على فلسفة التنوير  -3النص  ارنست كاسرير:-  

 

فرنسا على حنو   يفتفكري يف القرن الثامن عشر ارتباطا بتطور الروح التحليلية  "" عاينا حىت اآلن شكل ال     
تشكيله   وإعادة  إصالحهشيد ديكارت على التحليل   إذخاص. كانت فرنسا موطن التحليل وأرضه الكالسيكية،  

احلامسة للفلسفة. وابتداء من منتصف القرن السابع عشر، ابتت روح ديكارت فاعلة يف مجيع احلقول؛ فهي مل 
يف أألدب واألخالق ونظرية السياسة والدولة واجملتمع أيضا، كما استطاعت   وإمناهتيمن يف الفلسفة فحسب،  

مثلما يف اتريخ العقل عموما، ظهرت احتجاجات التغلغل يف الالهوت ومنحته شكال جديدا. ملكن يف الفلسفة  
قوة عقلية جديدة، ويف هذه الفلسفة مل تتخذ صورة العامل حمتوى   إىلتطورت فلسفة اليبنتز     إذضد هذا التأثري؛  

جديدا فحسب، بل ظهر فيها شكل واجتاه جديدان أساسيان للتفكري أيضا.وبدا يف أول األمر وكأن اليبنتز  
وتطويرها تطويرا    القوى اليت ال تزال انئمة يف هذا العمل  مل ديكارت وحياول فحسب إطالقمواصلة ع  إىليسعى  

كامال. وما ينطبق على اجناز اليبنتز الرايضي املتعلق ب"حتليل الالهنائي"، أي ما نتج بشكل مباشر عن طرح 
منهجيا هلندسة  واستكماالديكارت املشكلة، يف حني أراد اليبنتز هلذا الطرح أن يكون تطويرا منطقيا الحقا  

(...). و(كان اليبنتز) يبني دائما أن من يبدو أنه ينطبق كذلك على املنطق لدى اليبنتز..  ديكارت التحليلية،
 أبسرهاحاجز بني منطقه ورايضياته من جهة، وفلسفته امليتافيزيقية من جهة أخرى، ففلسفته    إقامةغري املمكن 

ات....فكلما تعمقنا أكثر يف مفهوم اجلوهر عنده، يربز حبدة متزايدة أنه رايضية وقد نبعت من صميم الرايضي
ينطوي على اعوجاج، ليس يف املضمون فحسب، بل يف الشكل أيضا. أي منطق ينهض حصراي على فكرة 

 إىلالثبات، والتنوع    إىلالوحدة، والتغري    إىلالتماثل ويرى أن معىن املعرفة أبكمله ينحصر يف اختزال التعددية  
التماثل الصارم، هو منطق ال يتسق مع حمتوى مفهوم اجلوهر اجلديد. ختتلف ميتافيزيقا اليبنتز عن ميتافيزيقا 

واند اليبنتز( املواند ئية ديكارت وواحدية سبينوزا. امل" كوان تعدداي" حمل ثنا  إحالهلاديكارت وسبينوزا من خالل 
) ليس وحدة حسابية أو عددية بل وحدة دينامية، والرابط  هو اجلوهر الفرد ، الكائن الدقيق األحادي اخللية

كل مواند هو نقطة القوة املركزية احلية: وفرته الالهنائية   إن .  احلقيقي هلذه الوحدة هو الالهنائي وليس اجلزيئات  
تقال وتنوعه غري احملدود مها أساس وحدة العامل. واملواند يوجد حني يكون انشطا فحسب، ويتمثل نشاطه يف االن

حاالت جديدة من ذاته على حنو متواصل." تتمثل طبيعة املواند   إنتاجحالة، ويف   إىلاملتجدد ابستمرار من حالة 
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يف خصوبته ويف كونه يلد من ذاته تنوعا جديدا بصورة دائمة."(عن اليبنتز).. هكذا تشتمل كل برهة للمواند يف 
، وال ميكن أبدا حلها يف إطالقامن هذه الربهات غريها   ذاهتا على ماضيها وحتمل مستقبلها. وال تشبه الربهة

يف حلظة االنتقال من حالة  إدراكهكل يقني نكتشفه هنا ميكن    إن البحتة.    اإلحصائيةاجملموع ذاته من اخلصائص  
بت فيه من خالل عالمة فارقة كونه نستطيع التث  إىلالعقالين   وإدراكهمعرفته    إمكانحالة فحسب، وال يستند  إىل

تبع   وإذاخاصة، بل من كوننا نستطيع الرتكيز على انتظام هذا االنتقال، وأننا نستطيع أن نتخيله يف اطراده احملدد.  
العامل ويتغلغل   إىلاملرء هذه األفكار حىت النهاية، يرى أن الدافع املنطقي األساس الذي يهيمن على نظرة اليبنتز  

 دافع التماثل فحسب؛ فالتماثل التحليلي ، مثلما هو لدى ديكارت وسبينوزا، حيل حمله مبدأ فيها، هو ظاهراي
االستمرارية عند اليبنتز، وعلى هذه االستمرارية تقوم رايضيات اليبنتز وفلسفته امليتافيزيقية أبسرها.االستمرارية تعين 

يف التغري، ويف   إالتدل  على ارتباط ال يظهر   إهنا.  الوحدة يف التعدد، والكينونة يف الصريورة، والثبات يف التغري
الطفرة املتواصلة للصفات، لذلك فان التنوع ضروري هلذا االرتباط مثلما هو أصلي وجوهري أيضا  

 كالوحدة....(...).

مبعىن أهنا ذرة هي عنصر ومكون أساس لألشياء،ووحدة الذرة.ال  هنا ابلضبط يكمن الفارق بني وحدة املواند     
صالبتها   إىلحد ما، وهي نظرا   إىلخر ما يتبقى عند جتزئة األشياء. وهذه الذرة هي"الوحدة" اليت تعارض التعدد  آ

ومتانتها وعدم قابليتها للتمييز، جتعل أي حماولة لتجزئتها أكثر تعذرا. وعلى العكس من ذلك،ال يعرف املواند هذا 
ما   إنالوحدة والتعدد، وال انفصال بني هذين الشكلني، بل  أو هذه املقاومة، فعنده ال يوجد بديل بني    النقيض

متعددا فحسب،بل انه تعبري عن:   أوهو موجود بينهما هو االعتماد الداخلي املتبادل وحده. وليس املواند واحدا  
 "التعدد يف الوحدة.".(.....).

الحيا،يف مفهوم "القوة"، ووفق اليبنتز،  وفيما يتعلق باليبنتز، تعترب هذه الرؤية العامة ملخصة، مفاهيميا واصط      
وضع اتل أو تضمنه يف ذاته لوضع اتل...ليس املواند كال متجمعا من   إىلالقوة هي الوضع الراهن يف سعيه  

يف عدد كبري، بل عدد ال هنائي من التأثريات املختلفة، لكنه ال   إالعناصر، بل هو كل دينامي ال ميكن أن يتمثل  
يف هذه التمثالت الكثيربة املتنوعة من القوة بوصفه هو نفسه مركز القوة الوحيد  إالذاته  يستطيع احلفاظ على  

(...). ففي فلسفة اليبنتز اكتسب الواحد حقا خاصا غري قابل للتصرف. ال يعمل الواحد بصفته حالة أو احلي.  
داخل نظام اليبنتز، ليس مثاال فحسب، بل يعرب يف ذاته ومن خالهلا  عن أمر جوهري وقيم؛ فكل جوهر فردي  
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من موقع حمدد ومن زاوية نظر   إليههو الكون نفسه منظورا    إمناجمرد جزء أو شظية أو شذرة من الكون،  
(....).حمددة.وزاوية النظر هذه يف كليتها الشاملة املميزة والفريدة، هي وحدها ما يشكل حقيقة الوجود.  

حلال أمهية اترخيية ميكن يف ما يتعلق بفلسفة القرن الثامن عشر، مل يكن هلذا التحول يف بدء األمر بطبيعة ا      
اليبنتز الفلسفية األساسية مل تكن مؤثرة بصفتها قوة حية راهنة. لقد عرف القرن الثامن ألن مجيع قناعات    اثباهتا،

عشر فلسفة اليبنتز بشكل كامل و "خارجي" متاما أول األمر، واعتمد يف معرفته ملذهب اليبنتز على كتاابت قليلة 
تز وهو" مقاالت جديدة يف التفهم ".....أهم كتاب ميثل تعاليم اليبناإلهليةمثل " املواندولوجيا" و "العدالة  

....لذلك، كان أتثري أفكار اليبنتز قطعا أتثريا غري 1765البشري، مل يكن معروفا يف القرن الثامن عشر قبل عام 
لك األملاين، وكذ  اجلمالتطور علم    إن (..). كتابتها يف نظام فولف.  إعادةمن خالل    إالمباشر؛ اذ مل تصبح مؤثرة 

التأويالت األصيلة والعميقة ملشكلة الفردية مثلما وردت أول   إىلأخذا يرجعان اآلن    خ األملانية،تطور فلسفة التاري
مرة يف مذهب املواندات ويف نظام التناسق األزيل عند اليبنتز. كذلك يف الثقافة الفرنسية للقرن الثامن عشر، 

أفكار اليبنتز الرئيسية ومسائله األساسية حيث كان أتثري ديكارت ال يزال مهيمنا منذ البداية، ابت أتثري بعض 
أقوى وأبقى....وابتت نظرية التطور لدى اليبنتز حتدث تغيريا متدرجا من الداخل يف نظام املعرفة الطبيعية يف القرن 

. ومن كوبريتوي الذي أعاد تناول فكرة اليبنتز األساسية الثامن عشر، الذي كانت هتيمن عليه فكرة ثبات األنواع
البداايت   إىلوصوال    عضوية،فيزايء وميتافيزيقا ديدرو ال  إىلدينامية، وشرح ودافع عن مبدئه يف االستمرارية،  عن ال

األوىل للتوصيفات املستفيضة عن علم الطبيعة لدى بوفون يف عمله التاريخ الطبيعي، ميكن مالحظة تطور 
اليبنتز، واهتم أيضا يف مقاله عن عناصر فلسفة   مستمر.. يف رواية كانديد، سخر فولتري من "العدالة االهلية" عند

نيوتن اليبنتز أبن تصوراته أعاقت تقدم علم الطبيعة (...). غري أن أحكام فولتري مل تكن دائما على هذه الشاكلة، 
فعندما حاول أن يعرض، مثلما فعل يف عصر لويس الرابع عشر، جممل البناء الفكري للقرن السابع عشر ويفهمه 

األساسية، مل يستطع جتاهل اليبنتز، واعرتف ابألمهية الشاملة ملنجزاته الكلية من دون حتفظ.......وقد   يف قواه
بعبقرية اليبنتز الفلسفية والرايضية، ولو أنه كان يعد مبادئ   إعجابهعرب داملبري يف كل مكان من "أعماله" عن  
يف املقالة اليت كتبها عنه يف املوسوعة، ومثلما فعل  اليبنتز حبماسة اتمةميتافيزيقاه مغلوطة|، وأيضا قرظ ديدرو  

 أبفالطون ديدرو أن أملانيا أحرزت جمدا هبذا املفكر وحده، يعادل اجملد الذي حازته اليوانن    أعلنفونتنيل متاما،،  
 وأرسطو وأرمخيدس جمتمعني...
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ب أن منيز بوضوح بني التيارين أردان فهم الرتكيب الفكري للقرن الثامن عشر والوقوف على بنائه، جي  وإذا     
الشكل الكالسيكي من التحليل عند ديكارت وذلك الرتكيب   إنالفكريني املختلفني اللذين يتدفقان هاهنا معا. 

الفلسفي اجلديد الذي بدأ مع اليبنتز، يعمالن هنا(يف القرن الثامن عشر) ويتداخالن معا. ومن منطق املفاهيم 
الدينامية والفلسفة   إىلمنطق " األصل" واىل منطق الفردية، ومن اهلندسة اجملردة   إىلق الواضحة اجللية" ميضي الطري

" العضوية"، ومن مبدأ التطابق اىل مبدأ الالهنائي واالستمرارية   إىلالطبيعية الدينامية، ومن " امليكانيكية"  
 والتناسق.. 

ويف هذا التعارض األساس تكمن املهمة الفكرية الكربى اليت توجب على القرن الثامن عشر التغلب عليها،      
لم النفس كما يف نظرية من جوانب متعددة من نظريته املعرفية كما يف نظريته الطبيعية، يف ع  وأن يباشر يف تناوهلا

.73-65الدولة واجملتمع، ويف الفلسفة الدينية كما يف علم اجلمال أيضا........""" ص.ص   
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). 1784-1713(  املوسوعة واملوسوعيون : دوين ديدرو  -  

.126ص.-107عن فيكتور فولغني، فلسفة األنوار، ص.-  

وفكري نسب إىل فلسفة األنوار الفرنسية.وقد صدرت يف فرتة زمنية متتد تعترب املوسوعة أهم وأشهر ارث فلسفي -
. وعرفت ابلعنوان اآليت :1780اىل سنة   1751من سنة   

املوسوعة أو القاموس العقالين للعلوم والفنون واملهن.' .  *  

حيث اإلصدار  كانت املوسوعة عمال مجاعيا أشرف عليه ديدرو وداملبري ابلذات، ال من حيث اإلعداد وال من  -
 والتتبع األكادميي ملواده املختلفة..

يف املوسوعة يشكلون جمموعة متجانسة من حيث املبادئ واخليارات، رغم قاعدهتم  العديدينمل يكن املسامهون    -
:  الفكرية املشرتكة من حيث القيم اليت جتمعهم.  

عرضها روسو يف مقالته:' االقتصاد السياسي' ال تتفق كل االتفاق مع وجهات نظر ديدرو   اليتاألطروحات  -1
 ومعاونيه املقربني حول هذا املوضوع.

بعض قناعاهتم احلقيقية..  إخفاء  إىلكانوا يضطرون، متلصا من الرقابة،    املوسوعينيأن    إىلرمبا يعود األمر أيضا -2  

رهم ويكثرون من االستشهاد أبقواله. وعند وفاته كرسوا له يف عميق تقديوعيون خيصون مونتيسكيو بكان املوس  -
.  اجمللد اخلامس من املوسوعة مقاال مطوال، عرفوا فيه أبعماله وكالوا له املديح  

أتثر املوسوعيون أيضا أبفكار لوك وغريه من ممثلي الفكر السياسي االجنليزي ومنظري احلق الطبيعي -
مقاالت املوسوعة السياسية.فاملوسوعيون، يف عرضهم املبسط للعقد  أصالةر على  القدامى.لكن ذلك مل يؤث

االجتماعي، وللسيادة الشعبية، ولتحديد السلطة امللكية، جاؤوا جبملة من احلجج اجلديدة، كما أهنم استخلصوا 
 هذه األفكار نتائج جديدة. 

ما يقول فولغني : " أكرب فيلسوف وأعظم ل اقتدار صاحب مشروع املوسوعة برمتها. انه ككان ديدرو بك   -
.108مفكر مادي فرنسي يف القرن الثامن عشر.""ص.  
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، أو حىت من  االجتماعية والسياسية من أتليفمعظم املقاالت األساسية اليت تضمنتها املوسوعة حول القضااي -
هلا لكي تتفق مع الروح العامة للمشروع.  ومراجعته صياغته  إعادة  

أبدى املوسوعيون اهتماما فائقا بتاريخ املؤسسات السياسية يف فرنسا. لكن يبقى مع ذلك أن املوسوعة قد   -
روح الشرائع.كرست حيزا أكرب بكثري للحق الطبيعي ولنظرية الدولة العامة من    

ية عند ديدرو وعند رفاقه من كتاب املوسوعة الذين كانوا املفهوم اجلوهري للنظرية االجتماعية والسياس  إن -
. وكانت املوسوعة تفسر كلمة " الطبيعة" وفق معناها النمطي املرتبط ابلفكر اإلنسان يشاطرون أفكاره، هو طبيعة  

وعلى الرغم من مسخ عواطف االجتماعي يف القرن الثامن عشر.فعلى الرغم من ضالل الفكر البشري وزيغانه،
ن واحنراف إرادته، يظل يف اإلمكان دوما اإلمساك مباهيته " الطبيعية"، وإدراك حاجاته وميوله الطبيعية.اإلنسا  

هذا اجلوهر الطبيعي " احلقيقي" لإلنسان يقرتن لدى اإلنسان االجتماعي بسمات انمجة عن التطور التارخيي،   -
كم مسرية التاريخ. وما يتسم به اإلنسان من بسمات اكتسبها الكائن البشري عن طريق العالقات االجتماعية وحب

صفات عامة،طبيعية، سابقة على مرحلة وضع القوانني املكتوبة، يظل قائما خالل املراحل الالحقة من اتريخ 
 اجملتمع، ألن تكوين اإلنسان يبقى اثبتا ال يتبدل.

نتاج،املبادئ األساسية للحياة هذا الفهم للطبيعة ميكن أن تستخلص، عن طريق االستنباط واالست على أساس  -
 يف اجملتمع اليت يطلق عليها ديدرو، أسوة بغريه من مفكري عصرهن اسم:" القوانني الطبيعية" أو " احلق الطبيعي": 

-الطبيعة هي اليت تسن مجيع القوانني الصاحلة، أما املشرع فهو الذي يعلنها ويعممها."  إن كتب ديدرو : "  -
 مالحظات حول التعليم" سلسلة نصوص سياسية".

.قرارة كل وجدان   ن الطبيعة الذي نقشت مبادئه يفالقانون األعظم هو قانو   إن -  

القانون الطبيعي"ـ، أبقوال بولس الرسول الذي قال يف يف هذا السياق، يستشهد ديدرو يف املوسوعة:"مادة   -
رسالته إىل أهل روما أن الوثنيني ال قانون هلم، ولكن الطبيعة تقوم مقامه، وان القانون مدون يف قلوهبم. هكذا 
يبدو مفهوم القانون الطبيعي عند ديدرو مرتبطا ابلقانون األخالقي. ويعلن ديدرو بداهة هذا القانون ابلنسبة 

لناس مجيع : ما من إنسان ينوره عقل، بقادر على جتاهل احلق الطبيعي.ل  
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كما جاءت يف املوسوعة مثار نقاشات مل حيصل االتفاق بشأهنا بني كتاب "مادة احلق الطبيعي "كانت    -
 املوسوعة، وحنن جند موقف ديدرو متعارضا مع مواقف أخرى.ذلك أن مسألة احلق الطبيعي كانت ابلغة التعقيد...

كانت هناك، يف صفوف كتاب املوسوعة، نظريتان خمتلفتان للحق الطبيعي، ومتمايزتني على حنو قاطع،   -
تتعارضان وتتواجهان. فبمقتضى وجهة النظر األوىل( وجهة نظر ديدرو)، فان مضمون احلق الطبيعي مطبوع 

الثانية( وجهة نظر كاتب املادة)،   أن هذا املضمون، مبقتضى وجهة النظربصورة قبلية يف طبيعة اإلنسان، يف حني  
يستخلص بعداي من صروف حياة البشرية عرب التاريخ..غري أن التصور القبلي هو الذي هيمن على الفلسفة 

 السياسية ملفكري عصر ألنوار

أتمتر يطلق مفكرو القرن الثامن عشر يف العادة اسم احلالة الطبيعية على احلالة اليت تعيش فيها البشرية حينما ال    -
إال بطبيعتها اخلاصة. إهنا ضرب من التجريد، أسوة مبقولة اإلنسان الطبيعي. بيد أنه جتريد يهدف إىل حتديد السمة 

 املميزة حلقبة معينة من اتريخ البشرية، احلقبة اليت سبقت ظهور الدولة.

فرد،ال تربطه أي صلة أبقرانه. وكان يرى مل يكن ديدرو يتصور اإلنسان يف احلالة البدائية معزوال، من حيث هو    -
يف أاننية الفرد وأثرته وحبه لذاته النتيجة احملتومة لتكون الكائن البشري، لغرائزه،ملشاعره ولعقله.لكن الغلبة يف 

 األخري تكون للبعد االجتماعي على البعد الفردي.:

حاجاته، تعطي الدليل على مشيئة  ، وميوله الطبيعية، وضعفه، و اإلنسان معظم ملكات    إنكتب ديدرو: " -
 اخلالق هذه."

اجملتمع، أسوة ابحليواانت الضعيفة اليت جتتمع لتكون   إطاراالئتالف يف   إىلالغريزة هي اليت دفعت ابلبشر    إن" -
 قطيعا."

هاية النزاع واحلرب، غري أن املصلحة العامة هي اليت تغلب كفتها يف الن  إىلاملصلحة الشخصية كثريا ما تؤدي    إن -
العالج ملعظم حاجاته."   اإلنسان .كتب ديدرو: " يف اجملتمع جيد    

هذه احلالة وبني نظام الدولة أو ليس مثة هوة فاصلة بني احلالة الطبيعية ونظام الدولة. بل أن الفارق الرئيسي بني    -
ة فرض احرتامها االجتماع السياسي للبشر يكمن يف تنظيم السلطة العامة، ويف سن قوانني تتوىل هذه السلط

 والدفاع عنها.
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حتاول املوسوعة يف وصفها للتطور الذي أدى إىل ظهور الدولة، أن تربط هذا الظهور ابلشروط املادية حلياة  -
يف هذا  تورغواجملتمع. والصورة اليت ترمسها املوسوعة للمراحل األساسية للتطور االقتصادي، تذكران مبا كتبه  

 الصدد.

عقد االجتماعي، من منظور املوسوعة، على حتديد شكل التنظيم السياسي، ال على خلق لقد اقتصر دور ال  -
اجملتمع حبد ذاته. ومتشيا مع هذا التصور، ال ترى املوسوعة يف العقد االجتماعي اتفاقا بني األفراد الذين يشكلون 

مارسة السلطة.اجملتمع، بقدر ما ترى فيه عقدا مربما بني الشعب وبني شخصيات بعينها يفوضها مب  

يعترب ديدرو أن السمتان املميزاتن للحالة الطبيعية مها، املساواة واحلرية.وهذا ما حيدو به اىل القول انه ملن   -
املستحيل أن تنبثق السلطة من الطبيعة. لكن احلرية واملساواة تفتقران يف احلالة الطبيعية اىل أية ضمانة، وتقرتانن 

ورفاقه العقد االجتماعي، التتمة املنطقية  نف مرتقب.وهلذا السبب يعترب ديدروعلى العكس بتخوف دائم من ع
 والضرورية للحالة الطبيعية.

إن إبرام العقد االجتماعي ال يقتضي استالب الشخصية بكاملها حلساب الدولة. بيد أن األفراد مكرهون مع  -
ذلك على التضحية بشطر من استقالهلم الطبيعي، وعلى اخلضوع ملشيئة تنطق ابسم اجملتمع برمته، وتشكل مركز 

 وحدة املشيئات والقوى كافة. 

اهل احلقيقي."" ( السلطة السياسية والسلطة املدنية.) .كتب ديدرو : "" إن األمة هي الع  -  

ويعلن ديدرو يف املوسوعة :إن البشر إبقدامهم على تكوين جمتمعاهتم، يضحون طوعا ب :"قدر يسري" من    -
أقصى حد  إىلحريتهم ومن مساواهتم. وهدف املشرع أن حيد،أقل ما ميكن، من حريتهم وتساويهم،وأن يضمن،  

وسعادهتم.  ، ازدهارهمممكن  

تفرتض السلطة املنبثقة عن تعاقد عددا من الشروط اليت تضفي الصفة الشرعية على ممارستها وحتد من امتيازاهتا   -
وصالحياهتا. واحلكم الصاحل، يف رأي ديدرو هو الذي تكون فيه حرية األفراد مقيدة أقل ما ميكن، وحرية 

  .مالحظات حول التعليم-روديد -احلاكم)، مقيدة أكثر ما ميكن."-العاهل(امللك

يصف لنا ديدرو بوضوح كبري تصوره للعقد االجتماعي، يف الفقرة األوىل من : معجم الشرائع، مث يف :   -
 مالحظات حول التعليم: 
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"" حنن الشعب، وحنن ملك هذا الشعب، نقسم سوية بصيانة هذه القوانني اليت على أساسها أيضا -      
، أن أقدمنا على تغيري هذه القوانني أو على انتهاكها، نكن قد ن ملك هذا الشعبسنحاكم : فان اتفق لنا، حن

وضعنا أنفسنا يف مصاف أعداء شعبنا، فيحق هلذا عندئذ أن يضع نفسه بدوره يف مصاف أعداءان، وأن حيل 
قتضى نفسه من قسم وفاءه لنا، وأن يالحقنا، وينحينا عن عرشنا، بل أن حيكم علينا ابإلعدام إذا ما ا

 األمر....بئسا للملك الذي قد يزدري  القانون، وبئسا للشعب الذي قد يسكت عن ازدراء القانون..""". 

بدون قانون، وليس هناك من قانون يعطي سلطة بال حدود.""  سلطة"" ليس هنالك من    -      

ذات.ابل اإلنسان تلك هي املبادئ األساسية لكل حكم سليم، وهذه املبادئ تنبع من طبيعة    -  

يعزو ديدرو إىل الدين، واىل املعتقدات الباطلة، واىل األخالق املرتبطة هبا، دورا خاصا يف تكوين الرأي العام   -
السائدة على األرض هي، يف رأيه،نسيج من ادعاءات    فالدايانتالطبيعية واملناهض هلا.  اإلنساناملعاكس حلقوق  

 كاذبة ومزاعم غريبة...

يعترب ديدرو وأصدقاؤه يف املوسوعة نظرية األصل اإلهلي للسلطة ضراب من ضروب اخلرافة السياسية، وغرضها   -
 سيادة االستبداد مبساعدة الكنيسة األصولية.

لتايل فهو يؤمن إبمكانية قيام نظام اجتماعي منطقيا أكثر يؤمن ديدرو بتقدم العقل البشري وابألنوار، واب  -
وعقالنيا أكثر.. ويعترب أنه من املستحيل يف عصره، تلقني أي شعب من الشعوب أحكاما مسبقة مغلوطة 

 تتعارض مع حقوق اإلنسان وقوانني الطبيعة.

تخدام الكامل للعقل. ورغم أن يعترب ديدرو أن دواء مجيع هذه االختالالت االجتماعية والسياسية، هو االس  -
اخلضوع والطاعة  إىليعرف أن التاريخ صراع مرير من أجل السلطة، ومن اعتباره أن الشعوب بطبيعتها ميالة  

 واالستكانة’، كتب ديدرو ابعتزاز كبري: 

يدةى مد مصريكم مضمون: ذكر  إن ""اي أيها الرجال األفذاذ، اي من منت عليكم الطبيعة ابلعبقرية والشجاعة،     -  

، وتكرمي ال ينتهي. وأنتم أيضا؛ اي أيها احلقودون، اي أيها اجلهلة، اي أيها املخادعون، اي أيها عرب األجيال  
الرد على هلفسيوس   -مصريكم أنتم أيضا مضمون: فلعنة األجيال تنتظركم.."" إن املتوحشون واجلبناء،    
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النسيب واملشروط ملزااي خمتلف أشكال احلكم، فان امليول على الرغم من أتكيدات املوسوعة على الطابع    -
السياسية لكتاهبا الرئيسيني كانت حمددة بوضوح اتم. ففي مادة " األخالق" ينوه ديدرو ابلتأثري احلاسم لشكل 

احلكم على أعراف كل أمة من األمم.ففي ظل احلكم اجلمهوري تسود البساطة يف العادات واألخالق، والتسامح 
دين، واالعتدال، واالدخار، ...ألن اجلمهورية ال تستطيع أن تعيش إال على أساس النشاط االقتصادي.يف ال  

كانت آراء املوسوعيني وعلى رأسهم ديدرو، مرتاوحة بني شكل احلكم اجلمهوري وشكل امللكية املعتدلة .كأن   -
اعة القوانني حبيث تتحقق العدالة املسعى ليس هو ابلذات بناء نظام معني للحكم، بل التقرير يف كيفية صن

 واملساواة بني الناس.

اندى هبا املوسوعيون هي، الوريثة املباشرة للملكية املطلقة القدمية. وحيرص ديدرو على   إن امللكية املعتدلة اليت -
مبونتيسكيو، أن كل ملكية   يدرك، أسوةالفرنسية مل تكن يف األساس نظاما استبداداي. وهو  مللكية  التأكيد أبن ا

يوحي للقارئ، حبذر شديد يف معظم استبداد. وأسوة مبونتيسكيو أيضا،نراه حياول أن    إىلقابلة لالحنطاط بسهولة  
استبداد...  إىلاألحيان، وبصراحة يف أحيان قليلة، أن امللكية يف فرنسا قد احنطت فعال    

مجيع االمتيازات واحلقوق اخلاصة   إبلغاءكان ديدرو نصريا متحمسا ملساواة املواطنني أمام القانون.وقد طالب    -
.(...). لكن ديدرو، أسوة بغريه من كتاب املوسوعة ربىللنبالء ورجال الكهنوت وأصحاب الوظائف الك

وهم املساواة املطلقة.فالالمساواة تكون الرد على هلفسيوس،    السياسيني، يعارض بدوره، كما بني ذلك يف :
 مشروعة يف نظره،عندما توزع الثروات بني املواطنني حبسب أعماهلم وجهودهم. هنا تكون الالمساواة مربرة. 

 

 

 

 

 

 



-السداسي الرابع-مسلك الفلسفة-الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-جامعة محمد األول

2020-2019الجامعي:الموسم -ذ.فريد لمريني-وحدة فلسفة األنوار  
 

56 
 

مدارات التنوير األورويب -  
.2019، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ر إىل التنوي ل مدخ عثمان أشقرا،  عن:  -  

ليس التنوير فقط ظاهرة فلسفية مرتبطة ابلقرن الثامن عشر الفرنسي. انه صريورة اترخيية قوية وعميقة اجلذور.   -
ة من البلدان األوروبية: وتعود إىل ما قبل القرن السالف.كما أهنا خترتق جمموعة كبري   

أملانيا...) -اجنلرتا-هولندا-ايطاليا  (-  

: يف ايطاليا -  

ال ميكن أن نفهم فلسفة األنوار للقرن الثامن عشر، دون فهم مقدمتها املركزية يف عصر النهضة الذي ارتبط  -
قطبيها الرئيسيني، ابعتبارمها رائدي الفلسفة أو النزعة اإلنسانية . وجرى يرامسوس  بيرتارك وااترخييا ابيطاليا. وكان  

 هذا التحول الكبري يف القرن اخلامس عشر ابلضبط.

يف هوالندا :  -  

) 1كانت هولندا، أو األقاليم واألراضي املنخفضة، ما يسميه جواناتن اسرائيل: :" بالد التنوير الراديكايل.""(-  

(1) Jonathan I.Israel, Les lumières radicales-la philosophie, Spinosa et la 
naissance de la modernité. 

-1632(تشهد انقالاب ثقافيا وفكراي كبريا،ومل يكن ابروخ سبينوزا    ركانت هولندا يف القرن السابع عش  -
حالة تنويرية معزولة .)  1677  

إىل هولندا وكتب فيها بعض كتبه الرئيسية..لوعيه هبذه  1620من الالفت لالنتباه، أن ديكارت جلأ ابتداء من   -
الوقت.احلرية الفكرية االستثنائية لألقاليم املنخفضة يف ذلك    



-السداسي الرابع-مسلك الفلسفة-الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-جامعة محمد األول

2020-2019الجامعي:الموسم -ذ.فريد لمريني-وحدة فلسفة األنوار  
 

57 
 

كانت هولندا يف ذلك الوقت مهد:' الفكر احلر' وكانت ظاهرة االستبداد السياسي فيها اخف من ابقي البالد   -
األوروبية.وظهرت ابلنتيجة تيارات فكرية وفلسفية، مثلت ابلذات ذلك الفضاء الفكري الذي ترىب فيه ابروخ 

 سبينوزا .

العبارة الشهرية اليت برهن عليها سبينوزا :  يف كتابه: رسالة يف الالهوت والسياسة، جاءت -  

'' ان حرية التفلسف ال متثل خطرا على التقوى أو على سالمة الدولة، بل يف القضاء عليها، قضاء على سالمة 
 الدولة وعلى التقوى يف آن واحد.'' 

فالسفة التنوير يف القرن   رمبا أمكن القول أن كثريا من األفكار السياسية واألطروحات الفكرية اليت دافع عنها  -
الثامن عشر، يف صراعهم املرير مع الكنيسة الكاثوليكية، مطالبني ابلعلمنة أو العلمانية، لعب فيها سبينوزا دورا  

كبريا. وال ميكن أن ننسى أن القرن السابع عشر هو قرن العقالنية الواسعة النطاق، قبل أن حيتفل به القرن الثامن 
 عشر. 

صدى فكراي واسعا يف أورواب سامهت، بل خلقت املناقشات الفلسفية اليت طرحها تنظريات سبينوزا  النقدية  -
 الحقا، وقد اخنرط فيه فالسفة كبار من قبيل :

بوسوي الالهويت -غوتفريد اليبنتز-مالربانش  -ابيل يف موسوعته التارخيية والنقدية.  -  

توجهه التنويري الراديكايل، نذكر :من بعض تالميذ سبينوزا الذين تبنوا   -  

)  1694-1637  أبراهام جوهانس كوفلر ( - Abraham Johannes Cuffler 

)    1690-1643بيرتوس فان ابلن ( -  

  Petrus Van Balen 

...)    -1634ابلتزار بيكري (    - Balthasar Bekker  

-)1712-1647  ( Frederik Van Leenhof 

كتب جواناتن اسرائيل :   -  
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املتحدة هي اليت محلت مشعل التنوير األورويب الراديكايل، -"" إذا ما كان من املمكن اعتبار مجهورية األقاليم   
مكان اللقاء لعوامل التغيري   -ومبعىن ثقايف شامل  -، ولكن ألهنا كانتفليس هذا فقط بسبب اسهاماهتا الفلسفية

املنفيني الربوتستانت واجلرائد الفرنسية وسوق للكتاب مزدهر وممتد إىل كل أورواب. وهذا   الثقايف اجلديدة متمثلة يف
ما خلق شروط انتقال فعال لألفكار الراديكالية. وعليه فقد تواجد السبينوزيون بكثرة، ليس وحسب يف البالد 

ترمجة   –لثقافية األوروبية كلها.""  املنخفضة. ولكن السبينوزية اهلولندية لعبت دورا تكوينيا حامسا داخل الساحة ا
.التنوير    إىلمدخل  عثمان اشقرا،    

التتنوير يف اجنلرتا : -  

)، ملهمة الفكر 1704-1632كانت اجنلرتا، بفلسفتها السياسية اليت رسخا بشكل خاص جون لوك (-
 السياسي واالجتماعي الفرنسي للقرن الثامن عشر..

.1688الفرنسيني معجبني ابلثورة السياسية االجنليزية اليت حتققت بشكل مبكر يف سنة  كان فالسفة األنوار  -  

كان استقالل الكنيسة القومية األجنليكانية عن الكنيسة البابوية بشكل مبكر أيضا يف عهد امللك هنري الثامن   -
. 1534  سنة  

حاد شكال قاعدة وإطارا ملا يعرب عنه "" مت كل هذا يف سياق زخم علمي فلسفي عارم وجدال ديين وسياسي       
 ابلتنوير االجنليزي الذي كان ذا نزوعني : 

نيوتن وجون لوك بشكل خاص.  إسحاقنزوع معتدل مثله -  

نزوع راديكايل مثله أوالئك الذين ينعتون ابلربوبيني مبعىن أنصار " الدين الطبيعي" ومن أمههم : -  

ماثيو تيندال.....). -أنطوين كولينز -جون توالند -  

التنوير املعتدل :  -أوال-  

) 1727-1643:( اسحاق نيوتن  -  
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لكية، مستندا على أحباث ونظرايت العلماء انه صاحب نظرية املنهج التجرييب يف دراسة الظواهر العلمية والف-
:السابقني  

) صاحب نظرية :" مركزية الشمس مبدارات دائرية" وقد وطنها يف كتابه 1543—1473(    كوبرنيك-1  
 األساسي الشهري : ''يف دورات األجرام السماوية.''.

دائرية مقدما مسامهة   .) الذي أثبت بعد ذلك أن املدارات بيضاوية الشكل وليست1630-1571كيبلر (    -2
 مهمة جدا يف أتسيس نظرية علمية حول الكون.

الذي قدم نتيجتني رائدتني مها :  ) الفيزايئي الالمع1642-1574غاليلي (   -3  

يف ميدان الفلك -هي تقع يف خط مستقيم ال دائراي. اثنياال السكون و   األصليأن احلركة هي قانون الطبيعة    -أوال
ودوران األرض حوهلا ونتائج مهمة جدا للنظام الفلكي للكون كله.  نظرية مركزية الشمسأثبت غاليلي    

قا كامال للكون بناه أساسا على فكرة ""الغائية"". وقد عرض نيوتن نظريته يف كتابه نيوتن نس  إسحاقوضع   -
فيها نظام الكون القائم .وصدر يف ثالثة أجزاء عرض  1687الشهري: " املبادئ الرايضية للفلسفة الطبيعية سنة 

ابقة....على فكرة "اجلاذبية" متجاوزا كل التفسريات امليتافيزيقية الس  

   ) :1704-1632جون لوك ( -

خريج األكسفورد.عاش أوضاع عدم االستقرار السياسي واالستبداد يف بلده، وهو صاحب ثقافة حتررية فهاجر -
بعد تثبيت النظام السياسي الربملاين الذي يضمن   1688  ومل يعد اىل بلده سوى سنة 1683اىل هولندا سنة 

 احلرايت ومبادئ التسامح الديين...ويعترب لوك من أبرز املرجعيات النظرية للفلسفة الليربالية احلديثة...

من أهم كتبه:  -  

رار ): يؤسس فيها لوك نظرية جديدة وجريئة يف الفصل بني الدولة والدين وإق1689رسالة يف التسامح (-1
 احلرايت االعتقادية املختلفة...

) يؤسس لوك نظرية جديدة يف املعرفة قائمة على التجربة وحدها منتقدا األفكار 1690يف الفهم البشري (  مقالة-
 الفطرية الديكارتية.



-السداسي الرابع-مسلك الفلسفة-الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-جامعة محمد األول

2020-2019الجامعي:الموسم -ذ.فريد لمريني-وحدة فلسفة األنوار  
 

60 
 

ا ) :يناقض فيها لوك أطروحة االستبداد امللكي يف اجنلرتا اليت يدافع عنه1690مبحثان حول احلكومة املدنية (-
.""ويقدم أطروحات جديدة حول " اجملتمع الطبيعي"  و" فصل السلطات املختلفة   روبري فيلمر  

). هي رسائل كتبها لوك عن تصوره الشخصي للرتبية واألخالق .1693أفكار حول الرتبية (-  

الديين من جهة ) وهو دراسة ألسس العقالنية الفلسفية من جهة، وأسس اإلميان  1695املسيحية املعقولة (  -
 أخرى.

العقل هو جمال :" اكتشاف يقينية أو احتمال القضااي واحلقائق اليت يتعرف عليها الفكر بواسطة استدالالت   -
 مستخلصة من أفكار حصل عليها بواسطة ملكاته الطبيعية، أي اإلحساس أو االنعكاس.""

ت عقلية، ولكن على مصداقية من اإلميان هو: " إشهاد مننحه لكل قضية ليست مؤسسة على استدالال-
 يقرتحها ابعتبارها قادمة من هللا، بواسطة تواصل خارق هو ما ندعوه ابلوحي."". 

كان نيوتن على املستوى العلمي، ولوك على املستوى الفلسفي، مناهضني قويني لفلسفة :" اجلوهر الواحد" كما   -
وخ سبينوزا، وكاان ضد أتباع املذهب الربويب أو الربوبية، أي تداولتها ونشرهتا املدرسة الفلسفية اهلولندية بعد ابر 

 دعاة: " الدين الطبيعي." 

الفالسفة الربوبيون   -  

) : 1722-1670جون توالند (-1  

أصدر توالند كتابه : املسيحية بدون ألغاز( أسرار) وشدد فيه على اآليت :  1696سنة  -  

معقوال وقابال للفهم.""   -ابلضرورة-احلقيقي ينبغي أن يكون  لدينا  إنالتأكيد على أمهية العقل والعقالنية: "  -1  

الدفاع عن التسامح الديين وحرية املعتقد والتعبري.-2  

املطالبة إبلغاء كل الطقوس الدينية الكنسية القائمة على تعقيدات ال حاجة إليها..املطالبة مبسيحية طاهرة -3
 وشفافة بدون وسائط كهنوتية كيفما كانت.
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الدعوة إىل "الدين الطبيعي" القائم على مبدأ :" ابنتييزم" أو وحدة الوجود : وحدة اله ابلطبيعة وانبثاق اإلميان  -
 كنور إنساين طبيعي.

كان غرض توالند هو حترير الدين من الكهنوت والوصاية: انه حتويل املسيحية إىل دين مدين ( رمبا مجهوري) -
 وذو طابع أخالقي وتربوي حمض ...

) :1729-1676أنطوين كولينز ( -  

عرف مبرافعاته القوية دفاعا عن سيادة العقل وتسييد حرية التفكري . وجاء ذلك يف كتاب عنوانه : " خطاب -
 حول حرية التفكري."".

انه سائر على خطى جون توالند، وقد عمل على توسيع وتعميق األطروحات اليت جاءت يف كتاب توالند: " -
ألغاز."" املسيحية بدون   

) :1733 -1657ماتيو تيندال(   -  

 إلفسادهأخالقية كونية شاملة وقد تعرض   إىلمن املنظرين الرواد لنظرية" الدين الطبيعي". والدين يف نظره يسعى -
عليه.  والكهنوتمن طرف األوصياء    

منها. أقدم بكثري  إنسانيةليس على املسيحية أن تدعي احتكار فكرة اخلالص الديين.هذه فكرة   -  

يلح تيندال على العالقة القوية بني الدين واألخالق. سقوط األخالق يفرغ الدين من كل قيمه السامية  -  

). 1730دافع تيندال عن أطروحته يف كتابه : ""املسيحية القدمية قدم اخلليقة (   -  

) :1776-1711ديفيد هيوم (    -  

هيوم من أشهر الفالسفة االجنليز بعد جون لوك.-  

انه سليل املدرسة التجريبية وجمددها بقوة.وقد انهض هيوم شكلي التجديد الديين، سواء من جهته الالهوتية -
 عند نيوتن أو لوك.أو من جهة مدرسة " الدين الطبيعي"(عند توالند وكولينز وتيندال...) 

يف هذا السياق أعترب ديفيد هيوم فيلسوف الشكية والريبية . -  
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أصدر اجلزء   1740يوم جزأين من كتابه الرئيس: حبث يف الطبيعة البشرية ويف سنة أصدر ه 1739سنة   -
 الثالث منه حتت عنوان: "أسس األخالق" .

  1741أيضا أصدر هيوم كتااب آخر حتت عنوان : " خمتصر البحث حول الطبيعة البشرية وبعده يف    1740يف  -
 كتااب آخر هو: " أحباث أخالقية وسياسية " 

ة املعرفة اليت وضعها هيوم، تعترب ملك التصورات أهم ملكة معرفية على اإلطالق يف عملييت اإلدراك يف نظري -
التصور هو الوعاء الرئيس الذي جتري يف سياقه كل معارفنا، وما دوهنا ال أمهية له.  إنوالتفكري.  

تنقسم التصورات إىل نوعني :-  

أشكال -العواطف-األهواء-ة انبثاقها ومنوها: األحاسيساالنطباعات وهي تفيد معىن التصورات يف حلظ-أوال-
 الشعور املختلفة...

األفكار مبعىن الصور اللصيقة هبذه االنطباعات نفسها.-اثنيا-  

األفكار هي ماهية الفكر ،: "" أما ما ندعوه ابلعقل فليس شيئا غري ركام أو جمموعة من التصورات املختلفة -
طأن أهنا(تتميز خباصييت) البساطة واهلوية الكاملتني.""بينها بضع عالقات، نفرتض، عن خ  

من " عالقات" -بفعل عنصري العادة والتكرار  -حقيقة ما ينشئه "العقل"  إالليس هناك حقيقة موجودة وقائمة    -
 بني األشياء والظواهر.

ال  اإلنسان أن    ال يقصد هيوم أن العامل والطبيعة خاليان من منطق يسمى" سببية" أو "نظام"، ولكن يعين -
عرب التصورات املنشأة يف سياق انبثاق األحاسيس وتوليد الصور.  إالذلك،   إدراكيستطيع بعقله احملدود على   

ضد مفاهيم امليتافيزيقا حول " اجلواهر   -1-نظرية املعرفة كما وضعها هيوم تعد موجهة يف اجتاهني :  -
هيوم من تسييدها الكلي للعقل.  تنبيها للعقالنية الشاملة، من حيث حيد-2واملاهيات.  

عرب كانط عن سعادته بكتاب هيوم: حبث يف الطبيعة البشرية. وقال أنه أيقظه من " سباته الدغمائي."   -  

أصدر هيوم كتااب آخر عنوانه: " حوارات حول الدين الطبيعي" وجه فيه نقده يف ثالثة اجتاهات :   1744سنة   -  
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تبيان عدم سالمة نقل استعمال مناهج البحث التجرييب من جمال الظواهر الطبيعية اىل جمال النفس أو الطبيعة   -1
 البشرية 

وعلى اخلالق املفرتض. عدم امكان اسقاط خصائص وصفات بشرية على الكون -2  

.مطالبته ابستقالل األخالق الكامل عن الدين  -3  

األنوار الفرنسية:   -  

ميكن القول أن التنوير يف فرنسا بدأ يف عهد امللك امللقب ابمللك الشمس: انه لويس الرابع عشر. وميكن القول -
.1715أن البداية كانت سنة   

لقة والفخامة الزائدة عن احلد واحلرب الدينية الشرية ضد عهد لويس الرابع عشر هو عصر السلطة املط-
 الربوتستانت  وسيادة كلية للكنيسة الكاثوليكية.

اجتماعيا وسياسيا، شهدت فرنسا يف هذا العهد بداية منو العقالنية انطالقا من الديكارتية. وقد حتولت   -
ركة يف شقها التارخيي : ريشار سيمون،  ويف الديكارتية إىل منهج مناهض للمسيحية املسيطرة. وقد قاد هذه احل

 شقها الالعقالين بيري ابيل. 

) : 1712-1638ريشار سيمون (   -  

كان بيري ابيل مناهضا للفكر الديين املسيحي احملافظ بقوة.  -  

( مت منع الكتاب وإحراقه وصدر فيما بعد التاريخ النقدي لكتاب العهد القدمي"  ـأصدر كتابه: "    1678سنة  -
 يف روتردام اهلولندية) 

تشكل هذا الكتاب من ثالثة أقسام: -  

 إىل  منذ نزول الوحي على النيب موسى  قضااي متعلقة مبختلف التغيريات اليت ميكن أهنا حلقت ابلتوراة  إاثرة-أوال
( شكك ريشار سيمون يف نسبة األسفار اخلمسة إىل موسى.العصر احلديث  

ترمجات الكتاب املقدس قدميها وجديدها ودرسها دراسة نقدية.حبث سيمون يف خمتلف  -اثنيا  
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كتب ريشار سيمون يف املقدمة:   -قدم دراسة نقدية لكل أشكال التفسري الديين للكتاب.  -اثلثا  

""من املستحيل فهم الكتب املقدسة فهما كامال، إذا مل نعرف مسبقا خمتلف احلاالت اليت مرت هبا هذه الكتب   
ألمكنة املختلفة، وإذا مل نكن على اطالع دقيق مبختلف التغريات اليت مستها."".حسب األزمنة وا  

) :1706 -1647بيري ابيل (    -  

ابيل بروتستانيت فرنسي عاىن من ويالت املسيحية الكاثوليكية يف عهد لويس الرابع عشر.وانتهى ابيل إىل التشبع -
كل احلقائق اجلاهزة  بقيم التسامح الديين وحرية املعتقد، يف نفور اتم من  

قدم ابيل عمال موسوعيا تنويراي عنوانه : " القاموس التارخيي والنقدي "   -  

ميكن القول أن ابيل عاش يف مرحلة خماض التنوير الفرنسي. وكان ابيل ملهما لنصوص فولتري (يف حربه   -
 الساخرة على التعصب الديين) وملهما لديدرو يف املوسوعة الشهرية.

هاراب من بطش لويس الرابع عشر والكنيسة الكاثوليكية. وهناك أصدر   يل إىل سويسرا مث إىل هولندا،ر ابهاج  -
 كتبه الرئيسية ومنها : 

).1683نقد اتريخ الكالفينية (-  

)1685فرنسا كلها كاثوليكية يف عهد لويس الكبري(-  

وقد طبع الحقا إىل األملانية واالجنليزية طبعات كثرية.  القاموس التارخيي والنقدي-  

) :1774-1689مونتيسكيو (   -  

مونتيسكيو من أشهر رواد التنوير الفرنسي يف القرن الثامن عشر -  

تعترب الفلسفة السياسية اليت نظر هلا وسطرها مونتيسكيو يف كتابه الشهري: " روح القوانني" رسالة مرجعية لكل -
كتاب مونتيسكيو هو دستور   إن صدور املوسوعة على يدي ديدرو وداملبري.بل   إابنوار الفرنسية أقطاب األن

 الفلسفة السياسية احلديثة كلها...

) :1778-1694فولتري (    -  
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أشهر فالسفة التنوير عداء للتعصب الديين الذي خاض فولتري ضده حراب ضروسا ال هوادة فيها.-  

و ليس فيلسوفا ابملعىن الكلمة. انه أديب ومسرحي وفنان استخدم مجيع وسائل فولتري غري قابل للتصنيف فه  -
 الكتابة والتعبري لتبليغ رسالته الفكرية بقوة وعمق.

كتب عثمان أشقرا :   -  

""ليس فيلسوفا كديكارت أو مالربانش، أو مسرحيا كراسني أو موليري، أو شاعرا كهيجو أو المارتني، أو روائيا    
.وما بعده هو ابرز وعميق.""    -قرن األنوار-دال، ولكن أثره يف القرن الثامن عشركبلزاك أو ستن  

كان فولتري قريبا إىل نظرية " الدين الطبيعي". فهو وحده الذي يوحد سائر البشر يف نظره. انه اإلميان ابهلل مع   -
العقائدية.التحفظ على الطقوس والشعائر الكنسية.ورافضا لكل األنظمة    

) : 1778-1712جان جاك روسو (   -  

انه صاحب نظرية العقد االجتماعي القوية يف عصره. وقد كانت نظرية معروفة ومتداولة، غري أن روسو هو من   -
 نظر هلا ووضع بصددها بناء فكراي متكامال وقواي..

مفهوم اإلرادة   -مفهوم احلرية  -الفردطور روسو مجيع املفاهيم املرتبطة ابلثقافة السياسية احلديثة : مفهوم   -
 اجلماعية .

وضع روسو نظرية أتسيسية يف العالقات املختلفة بني السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية .-  

واحلضارة. وأساس    التقدميف قلب النظرية السياسية، وضع روسو مفهوما مميزا لألخالق. واعترب األخالق أساس   -
ة الدميقراطية.كل األنظمة السياسي  

هو ما يقربنا من البناء(أو إعادة البناء) األخالقي لإلنسان ابرتباط   -يف منظور روسو -"" إن التقدم احلقيقي   -
مع جوهر ما ختتزنه طبيعته اخلرية اليت مل تفسدها املدنيات اليت شيدهتا األهواء. وليس مهما أن ندرك " قوانني" بناء 

املؤسسة على   -بناء األخالقي للفرد نفسه. وعليه، تكون احلرية هنارك " قوانني" الالطبيعة واجملتمع قبل أن ند 
حمددة ومطلقة يف نفس الوقت، كما هو شأن حرية اجملتمع اإلنساين املؤسس على قاعدة  -قاعدة الرؤية األخالقية

  عثمان أشقرا.    –اإلرادة العامة."  
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) :1784-1713دونيس ديدرو (   -  

يرتبط اسم ديدرو بذلك العمل الضخم الذي يسمى ابملوسوعة، رغم أن أحباثه الفلسفية واإلبداعية متنوعة   -
 وكثرية 

كتب ديدرو كغريه من األنواريني يف كثري من جماالت املعرفة.-  

كان ديدرو فيلسوفا مناضال طيلة حياته املتقلبة ابستمرار.-  

جنليزي األخالقي : شافتسبوري وقد ترجم له كتاب : " حبث حول حد كبري ابلفيلسوف اال إىلكان متأثرا    -
 الفضيلة واجلدارة". 

" الربويب ". ومعارضا املسيحية كعقيدة  املذهبأصدر كتابه :" األفكار الفلسفية مدافعا عن   1746يف سنة  -
ويب املؤمن ب"خلود أن طهر مرة أخرى وبعد ذلك نبذ ديدرو موقفه الرب  إىلكنسية. وقد مت منع كتابه وحرقه،  

ص من كل عقيدةالنفس" و"العناية الرابنية، فصار من أنصار الدين الطبيعي اخلال  

عرب ديدرو عن هذا التوجه الفكري يف كتاب حيتوي الكثري من االستعارة الفكرية، وقد عنونه بشكل ساخر : "   -
بسببها.  املبصرون". وقد طرح فيه أفكارا جريئة حوكمرسائل العميان ليستعملها    

كان ديدرو مؤمن بفكرة الفلسفة الشعبية كمشروع كبري للحرية والعقل والتقدم. وقد آمن هبذه الفكرة يف مدار   -
 حياته كلها. وحقق كثريا من األهداف املتوخاة.. 

التنوير يف أملانيا   -  

ميتد التنوير الفلسفي يف أملانيا على مدار ثالثة فالسفة كبار :   -  

  )1714-1646اليبنتز (  -1

اليبنتز هو الديكاريت املتميز صاحب نظرية املواندات، وهي موجودات عقلية" ذرية" مساها هبذا االسم وهي عبارة -
 عن جواهر بسيطة ومتفردة ومكتفية بذاهتا...
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اليبنتز يف استيعابه وتعميقه للعقالنية الديكارتية، سعى إىل إجياد نوع من : ""أجبدية الفكر اإلنساين" ومساها:  -
واندات" .م  

كل املوجودات   وإدراكياذهنيا    إليهامتحورت نظرية اليبنتز حول نظرية املواندات الروحية، وهي جواهر تعود -
 الكونية.  

تتميز هذه املواندات ابخلصائص اآلتية :   -  

يف عالقاهتا، يف ضوء تدبري حمكم قبليا..  اهناال مكتفية بذاهتا ومتتاز بنظام تفاعلي دقيق  -  

املواندات على املستوى الكيفي بشكل كامل.ختتلف   -  

ختضع املواندات لنظام تراتيب، معياره درجة وضوحها. والوضوح هنا يناسب درجة وعيها ابلعامل وبذاهتا-  

تعترب النفس اإلنسانية املواندا األعلى، ابلنظر إىل الوضوح الكامل إلدراكها لذاهتا وللعامل .  -  

اؤلية لطبيعة الوجود. وعلى خطى ديكارت، فنظريته يف الوجود قائمة على العقل تتميز فلسفة اليبنتز برؤية تف-
 الرايضي ابلذات.

) : 1745  -1679وولف (   -2  

يعترب وولف تلميذا لاليبنتز وسائرا على خطه الفكري  -  

انه بدوره عامل رايضيات ورجل منطق  -  

وقضاايه املختلفة تساهم يف خدمة الدينيعترب وولف أن الدراسة امليتافيزيقية للدين    -  

يعتقد وولف أن االستنباط هو املنهج األنسب لتأويل كل احلقائق الدينية والفلسفية، ألنه يستطيع أن جيعل منها -
 وقائع وحقائق رايضية مضمونة النتائج ببناء ذهين جمرد وصارم.

الفلسفي األملاين، سوف ختفف من حدهتا النظرية العميقة،   هذه :" العقالنية األملانية اجلافة" اليت متيز هبا التنوير-
إىل  1750بعد التأثريات اليت ستأيت قادمة من معني األنوار الفرنسية واالجنليزية ومتتد هذه املرحلة اجلديدة من ( 

1780.( .  
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يف هذه املرحلة، برزت ثالثة أمساء من الفالسفة األملان :-  

- Reimarus( 1694-1768)- Mendelssohn (1729-1786)- Lessing ( 1729- 
1781). 

) : 1768-1694رمياروس (   -  

صمويل رمياروس مؤلف كتاب أحدث ضجة دينية كربى. والغريب أنه مل يصدر سوى بعد وفاته.  -  

دون ذكر اسم املؤلف.  1774كان ليسنج هو من نشر  بعض األجزاء من هذا الكتاب سنة    -  

انه نقد قوي وعميق لكل التناقضات وأشكال التصديق الالعقالين اليت ارتبطت ابملسيحية و" نصوصها   -
.املقدسة."    

إن اإلميان الديين احلقيقي، ابلنسبة ل رمياروس هو اإلميان ابلدين الطبيعي الذي ميكم للناس أن يؤمنوا به يف كل -
اصا أبحدالعصور وكل األزمنة. وال يوجد وحي من نوع خاص خ  

يناقض رمياروس اإلميان الديين القائم على التصديق البسيط، على أساس أن تبليغ الرسائل السماوية الدينية   -
 يكشف عن خروق كبرية يف التبليغ. وال تكاد الوقائع التارخيية تستطيع إقناعنا هبذا النوع من اإلميان.

) : 1786-1729مندلسون(   -  

ير األملاين اليهودي. واشتغل مندلسون اشتغاال نقداي قواي على النصوص الدينية اليهودية  يعترب مندلسون رائد التنو -  

يستلهم مندلسون فلسفته من أتثره الكبري ابألملاين وولف، تلميذ اليبنتز من جهة، ومن جهة أخرى أتثره   -
 ابلتنوير االجنليزي على يد جون لوك ابلضبط.

.:الثلث األخري من القرن الثامن عشر يف أملانياتنوير مندلسون هو تنوير  -  

""إن التنوير اليهودي ملا انبثق يف الثلث األخري من القرن الثامن عشر، استعار من فكر التنوير الكثري من    
ة اليهودية والتفاسري التوراتية للموروث األندلسي األشكال واملقوالت. لكنه استمد مضمونه من الفلسف

يفيد سوركني، ذكره عثمان أشقرا.د  -القروسطي.""  
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أصدر مندلسون كتااب مساه : "فيدون"، وحاول فيه إعادة كتابة احملاورة األفالطونية الشهرية. وختيل مندلسون  -
 سقراط مدافعا قواي عن أفكار وقيم األنوار يف القرن الثامن عشر.

ر األنوار"، أن مندلسون نشر قبل " موسى مندلسون مفكر يهودي من عصيذكر ديفيد سوركني يف كتابه :  -
لة برلني الثقافية مقاال حتت عنوان: " ما هو التنوير ؟" وقد حبث فيه بشكل خاص عن العالقة امانويل كانط يف جم

ندلسون أن التنوير ليس فقط فكرا وعمال يسعى إىل تنبيه  القوية بني " املعرفة العقلية" و:" املعرفة العملية". ويعترب م
العقل، بل أيضا يدفعنا إىل تطبيقه على مناذج بشرية مميزة.وقد طبق مندلسون عقلية األنوار يف دراسته  واستخدام  

 للدين اليهودي.

إن األنوار كما تصورها مندلسون هي : ""التفكري املعقول حول أشياء احلياة اإلنسانية. "" -  

) 1781-1729ليسنغ (   -  

- Gottlieb Ephraïm Lessing  

وتعدد كتبه، تنكشف فلسفة ليسنغ يف مؤلفيه الرئيسني :  رغم تنوع  -  

. 1780ونشر الثاين يف    1777تربية اجلنس البشري نشر اجلزء األول يف  -1  

. 1778مسرحية احلكيم اناثن ونشر سنة  -2  

السياسية كان ليسنغ، كأقرانه من فالسفة ومثقفي التنوير، مناضال  وجمادال ومشاركا نشيطا يف احلياة    -
وتقويتها .  إشاعتهاأن يبلغها ويعمل على واالجتماعية لعصره .فقد كان يعترب كأقرانه، أن له رسالة سامية عليه  

لقد انصب اهتمامه بشكل واضح على فلسفة الدين. وميكن اختصار رسالته الفكرية، يف هذا السياق، يف   -
 األطروحات اآلتية : 

اإلنسان.غري أن الدين الذي ينظر له ليسنغ، هو الدين الدين  يف حياة    تشديده على مركزية وضرورة  -أوال-
 الطبيعي مبعىن الدين الذي يسمو ابإلنسان بدون حاجة إىل طقوس ومؤسسات تقنن هذا اإلميان أو هذا التدين .

العملي تشديده ودفاعه عن أطروحة الدين كأخالق أو فلسفة أخالقية يف املقام األول واخلري. انه الدين    -2  
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يعترب ليسنغ أن الدين يساهم يف ترقية اإلنسان وتطوره احلضاري.وكلما تطور االنسانن زادت عقالنية تدينه   -3
 ومسوها األخالقي.

مييز ليسنغ يف الدين والظاهرة الدينية، بني مستواها الكوين أو القومي، مبعىن دين القيم العليا املشرتكة والالزمنية،   -
مبعىن ذلك الدين املرتبط بوقائع حمددة وقصرية يف الزمن. انه يلح على زمانية التدين وحتوله يف   واملستوى احمللي،

.التاريخ. فالدين ليس معطى اثبتا وال زمنيا يف مجيع حاالته وجتلياته البشرية    

) : 1804-1724امانويل كانط  ( -  

الثقافية نصا المانويل كانط عنوانه : " ما هو ،نشرت اجمللة األملانية: " جملة برلني  1784يف عدد شتنرب من   -
التنوير ؟". وقد أعترب هذا النص، رغم قصره، نصا قواي كتبه كانط مدافعا عن األنوار ومسجال تصوره اخلاص هلذا 

 العصر "االستثنائي . 

التنوير، يقول كانط، هو :   إن -  

بتوجيه   إالمن قصوره الذي اقرتفه يف حق نفسه. وهذا القصور هو عجزه عن استخدام عقله   اإلنسان "" خروج     
إىل على نفسه ذنب هذا القصور، عندما ال يكون السبب فيه هو االفتقار   اإلنسانآخر. وجيلب    إنسانمن  

آخر. لتكن لديك الشجاعة   إنسان العزم والشجاعة اللذين حيفزانه على استخدام العقل بغري توجيه    إىلبل    العقل،
  "" .الستخدام عقلك. ذلك هو شعار التنوير.

وما يعين املسؤولية العقلية   -2ما يتعلق ابلوعي الذايت   -1يسري تصور كانط لألنوار يف سياقني متساويني: -
 واألخالقية لإلنسان

اية القصور اإلنساين هو التحرر مما هو راهن وآين.وتلك مهمة شاقة كما تصورها كانط، ألن األمر يتعلق إن هن -
 مبجتمع كامل عليه أن يقرر التحرر من هذا القصور.

كان كانط كثري اإلعجاب ابلثورة الفرنسية، ومتحمسا لألفكار والقيم السياسية اليت رسختها ودافعتها الفلسفة -
رنسية واالجنليزية، لكنه يعترب أن الثورة ال حتقق كل شيء .السياسية الف  

كتب كانط :   -  
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فالثورة قد تطيح ابالستبداد الشخصي واالضطهاد املتعطش بتأن.  إالال ميكن للجمهور أن يبلغ التنوير   ،"" هلذا
بل فقط إىل للمصلحة املادية أو السلطة، ولكن ال ميكن أن تؤدي أبدا إىل إصالح حقيقي لنمط التفكري،  

 استخدام أحكام مسبقة جديدة، مثلما كانت تستخدم القدمية كشريط موجه لألغلبية يف التفكري.""

ابحلكم املستنري، رغم عدم اخنراطه يف الثورة، من خالل حديثه عن منوذج حكم فردريك   إعجابهيعرب كانط عن   -
 الثاين  حاكم بروسيا ستا وأربعني سنة.:

يرى من املشني به، أن يقول أبنه يعترب من الواجب أال تفرض على الناس تعليمات يف امللك الذي ال    إن ""  
، ويستحق أن ميدح من قبل من األمور الدينية، بل أن ترتك هلم يف تلك األمور احلرية التامة (...)، هو ذاته متنور
ري، على األقل يف اجلانب يعرتف ابجلميل يف العامل، ويف األجيال الالحقة بصفته أول من حرر  اجلنس البش

احلكومي، من القصور، وترك لكل شخص حرية استخدام عقله، يف كل األمور اليت تعود إىل الضمري حتت إمرة 
 هذا امللك.""".

عما يسميه: "اللحظة الكانطية" يف اتريخ الفلسفة، ابعتبارها جتسد   لوك فريي  يتحدث الفيلسوف الفرنسي  -
.1789اكتمال عصر التنوير األورويب إىل حدود قيام الثورة الفرنسية   

كتب كانط كتبه الكربى املؤسسة لفلسفته النقدية يف سياق التفاعالت املختلفة للثورة الفرنسية، قبلها وبعده   -
 بقليل:

.1781اخلالص سنة    صدر كتاب نقد العقل-  

.1788صدر كتاب نقد العقل العملي سنة    -  

.1790صدر كتاب نقد ملكة احلكم سنة  -  

.1793صدر الدين يف حدود العقل سنة    -  

.1795صدر كتاب مشروع للسالم الدائم سنة  -  

الفطرة خريا وال شريرا بشكل كامل يف نظر كانط.انه ال يتفق مع نظرية جان جاك روسو حول    اإلنسانليس    -
بشكل كامل.  لإلنساناخلرية    
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  اإلنساينهنا يتدخل ك "األمر األخالقي الشرطي" وهو حاسم يف االختيار    -

  يف ثالث سيناريوهات عملية :  حيدد كانط هذا األمر األخالقي -

يف استطاعتك أن جتعل من قاعدة فعلك قانوان كليا للطبيعة.''  ''اعمل دائما حبيث يكون   -أوال  

اعمل دائما حبيث تعامل اإلنسانية يف شخصك ويف األشخاص اآلخرين، كغاية ال كمجرد وسيلة.''.‘‘  -اثنيا  

هي اإلرادة الكلية املشرعة.''.   -ابعتبارك كائنا انطقا  -''اعمل دائما حبيث تكون إرادتك  -اثلثا  

ر األخالقي الشرطي ما ميتلكه اإلنسان ابلضبط هو: ' اإلرادة احلرة'' يف خضوعه أو عدم خضوعه ل:'' األم -
اخلضوع لألمر أو اخلضوع للميول واألهواء الذاتية احملضة.: " أخالق الواجب"، "األخالق الوضعية""  إمااملطلق''.  

يرتبط مضمون احلرية عند كانط حبقل األخالق. بناء على هذا يصوغ كانط مفهوم : '' الدين األخالقي.''.  -  

طقوسي التعبدي الفارغ من حيث احملتوى العملي واألخالقي، وضد  يقف كانط يف نفس الوقت، ضد الدين ال  -
 كل النزعات اإلحلادية، فهي يف نظره، تفرغ حياة اإلنسان من كل الغاايت العملية.

الدين، ابلنسبة لكانط :  إن -  

.( ال حاجة لنا إىل صلوات ال تردع أصحاهبا أن يكون ذا مضمون أخالقي دقيق وعميق أو ال يكون   إماأوال"" 
عن سلوكيات شريرة).إن اخلري هو جوهر الدين احلقيقي. وهذا اخلري من املفروض أن يتحقق من حيث هو واجب 

 أخالقي يف ذاته ولذاته.

.).1793( الدين يف حدود جمرد العقل،    

حرية دينية إال حرية اإلميان األخالقي.ففي حدود العقل اخلالص، ال ميكن الربهنة واالستدالل على '' ال    -اثنيا
وجود هللا وخلود النفس. غري أنه يف حدود العقل العملي، نفرض هاتني املسألتني نفسهما على اإلنسان  

' مسلمات العقل العملي، أخالق الواجب. وهذا ما يدعوه كانط ب:   متني أو بديهيتني يرسخهما منطق :كمسل
اليت ينبغي االعتماد، قصد ترسيخها، على اجملهود الذايت، أي على: ' اإلرادة األخالقية احلرة.''.واحلرية هنا هي 
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ترقية السلوك   إمكانيةكامال يف    إميااناألمر األخالقي الشرطي املطلق. وكانط يؤمن    إطارحرية الفعل األخالقي يف  
سبيل حتقق وحدة الفضيلة والسعادة.....لإلنسان، يف  األخالقي    
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) :1778-1712فلسفة الدين يف عصر األنوار: منوذج جان جاك روسو ( -  

الدين املدين   -  

جان جاك روسو -  

ل  مثل تعق  وقد أتوا  ،مة غري احلكومة اإلهليةملوك غري اآلهلة وحكو  (يف القدمي)'''مل يكن للناس يف البداية      
يف تعقلهم بذلك، وكان البد من تغيري طويل يف املشاعر واألفكار حىت ميكن الناس أن   وقد أصابواكاليغوال،  

يالقوا خريا من صنعهم ذلك.  راجني أن يتخذوا أمثاهلم سادة هلم    

، عوبولذلك وحده وضع الرب على رأس كل جمتمع سياسي، ومن مث كان يوجد من اآلهلة من هم بعدد الش    
واحد زمنا   يسلما بسيد وما كان الشعبان الغريب أحدمها عن اآلخر، املتعاداين دائما تقريبا، ليستطيعا أن  

طويال.....وهكذا تؤدي التقسيمات القومية إىل تعدد اآلهلة، ومن عهنا نشأ عدم التسامح الالهويت واملدين الذي 
 هو حبكم الطبيعة...(...).

ما سئل عن عدم وجود حروب دينية مطلقا يف أدوار الوثنية حني كان لكل دولة عبادهتا وآهلتها، أجبت   وإذا     
كان لكل دولة عبادهتا اخلاصة، وحكومتها أيضا، فانه مل يفرق بني آهلتها وقوانينها قط، وكانت احلرب   إذاأبنه  

شعب أي حق على   إللهاألمم، ومل يكن   السياسية الهوتية أيضا، ولذلك كانت والايت اآلهلة  معينة حبدود
 الشعوب األخرى...(...).

ولذلك، ومبا أن كل دين مرتبط يف قوانني الدولة اليت أمرت به، فانه مل يكن قط وجه آخر هلداية شعب غري       
فانه من العبادة قانون خضع له املغلوب،    استعباده، ومل يكن قط مبشرون آخرين غري الفاحتني.ومبا أن وجوب تغيري

التغيري...(...).الضروري أن يبدأ ابالنتصار قبل احلديث يف ذلك    

هو الذي أبصر الشر جيدا وعاجله، وهو الذي جرؤ على  هوبز، من بني مجيع مؤلفي النصارى،والفيلسوف      
التنظيم  ال احلكومة، حسنة  الوحدة السياسية اليت ال تكون الدولة، و   إىل  شيءاقرتاح مجع رأسي النسر ورد كل  

من   أقوىغري أنه وجب عليه أن يرى مناقضة الروح السائدة للنصرانية لنظامها، وكون مصلحة القسيس    بغريها،
مصلحة الدولة دائما، وما اشتملت عليه نظريته السياسية من فظاعة وخطأ مل جيعلها ممقوتة أكثر مما جعلها ما 

 انطوت عليه من صواب وصحة.
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، سهل رفض آراء بيل وواربورتون املتناقضة، فزعم هذه النظرالوقائع التارخيية وفق وجهة    ما فصلت  إذاوأرى أنه       
أحدمها أنه ال يوجد من أألداين ما هو مفيد للكيان السياسي، وذهب اآلخر إىل العكس فقرر إن النصرانية أقوى 

وللثاين نثبت أن ضرر الدستور دعامة له، فلألول نثبت أنه مل تقم دولة من غري أن ينتفع ابلدين أساسا هلا، 
النصراين يف األساس أكثر من نفعه لنظام الدولة املكني، وليس علي لإلفصاح عما يف نفسي أن أصنع غري إنعامي 

 دقة أكثر قليال يف مبادئ الدين املبهمة اخلاصة مبوضوعي.

اإلنسان دين    إىل نوعني :  الدين من حيث اجملتمع الذي يكون عاما أو خاصان أمكن أن يقسم  إىلنظر    إذا    
فاألول، العاطل من معبد وهياكل وطقوس واملقصور على عبادة الرب األعلى الباطنية، وعلى   ودين املواطن،

الوحي، وهو ما ميكن أن يسمى   إنكارالبسيط والتوحيد احلقيقي مع    اإلجنيلواجبات األخالق األزلية، هو دين  
ينعم عليه آبهلته ومحاته احلافظني، وله عقائده وطقوسه   ،الطبيعي. واآلخر، املسنون يف بلد واحد   اإلهلياحلق  

فإذا عدوت األمة الوحيدة اليت تتبعه، عد مجيع العامل يف نظره كافرا غريبا بربراي، وعباداته الظاهرية املفروضة بقوانني،  
واجبات اإلنسان وحقوقه شاملة ملا وراء هياكله، فهذا هو شأن مجيع أداين الشعوب األوىل، وهي ما   وهو ال جيعل

 ميكن أن يطلق عليها اسم احلقوق اإلهلية املدنية أو الوضعية.

ويوجد للدين نوع اثلث أكثر غرابة؛ فهو مينح الناس اشرتاعني ورئيسني ووطنني، وجيعلهم خاضعني لواجبات     
متناقضة، وحيول دون كوهنم عابدين ومواطنني معا، شأن دين الالما ودين الياابن، والنصرانية الرومانية، وهي ما 

املختلطة النافرة اليت ال اسم هلا مطلقا.ميكن أن تسمى دين الكاهن، وينشأ عن هذا ضرب من الشرائع    

وإذا ما نظر إىل هذه األنواع الثالثة لألداين من الناحية السياسية، وجدت معايب جلميعها، ويبلغ الدين      
الثالث من السوء الواضح ما يعد من ضياع الوقت معه أن يتلهى إبثباته، فال قيمة لكل ما يقضي على الوحدة 

ساوي شيئا مجيع النظم اليت جتعل اإلنسان مناقضا لنفسه.االجتماعية، وال ت  

جيعل من الوطن  إذوحب القوانني، وهو   اإلهليةويكون الدين الثاين صاحلا من حيث كونه جيمع بني العبادة      
 اليت ال  اإلهليةاحلافظ، وهذا ضرب من احلكومة    اإللهموضع عبادة املواطنني، يعلمهم أن خدمة الدولة تعين خدمة  

 شهادة،يف سبيل بلده    اإلنسانميكن أن يكون فيها حرب غري أألمري، وال كهنة غري احلكام، وهناك يكون موت  
،(فكن صاحلا).اآلهلة، ويكون تعريض املذنب للعنة العامة هدفا لغضب  إحلاداويكون انتهاك القوانني    
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يغرق عبادة األلوهية الصحيحة يف بيد أنه سيئ من حيث قيامه على اخلطأ والكذب، فيخادع الناس......و     
عندما يصبح مانعا لسواه ابغيا فيجعل الشعب سفاكا متعصبا ال يتنفس   سيئا أيضاطقوس فارغة، وهو يكون  

بقتله كل من ال يؤمن آبهلته.....  بغري الذبح والقتل، ويرى أنه يقوم بعمل مقدس  

اليت ختتلف عنها اختالفا   اإلجنيلأو النصرانية، ال نصرانية اليوم، بل نصرانية    اإلنسانولذلك ال يبقى غري دين      
مجيعا، وال ينحل   إخوةاتما، فبهذا الدين املقدس الرفيع الصحيح يعرتف الناس الذين هم أبناء رب واحد، أبهنم 

 اجملتمع الذي يوحد بينهم حىت القتل.

اصة ابهليئة السياسية، فانه يرتك القوانني ما تستخرجه من نفسها ولكن مبا أنه ال يوجد هلذا الدين أي صلة خ    
روابط اجملتمع اخلاصة العظيمة بال عمل، مث يبعد   إحدىشيئا ليهان ومن مث تظل    إضافةمن قوة، وذلك من غري  

ف ما ذلك الدين من ربط أفئدة املواطنني ابلدولة، وهو يفصلها عنها كما يفصلها عن مجيع أمور األرض، فال أعر 
 هو أكثر خمالفة منه للروح االجتماعية. 

شعبا مؤلفا من نصارى صادقني يؤلف أكمل جمتمع ميكن تصوره، وال أجد يف هذا االفرتاض غري   أنويقال لنا      
 صعوبة كبرية، وذلك أن جمتمعا مؤلفا من نصارى يعود غري جمتمع من الناس.

ون عند كماله أقوى اجملتمعات وال أكثرها دواما، فبكماله يفقد ال يك  املفرتضهذا اجملتمع    إن حىت أنين أقولك      
 االرتباط، ويكون عيبه اهلدام يف نفس كماله.

أجل، يقوم كل واحد بواجبه، وخيضع الشعب للقوانني، ويكون الرؤساء عادلني معتدلني،ويكون احلكام صاحلني   
ومجيع هذا مجيل جداـ، ولكن دعنا نرى ما هو   عفيفني، ويستخف اجلند ابملوت، وال يكون هنالك زهو وال ترف،

 أبعد من هذا.

أتكلم عن مجهورية نصرانية،فكل واحدة من هاتني الكلمتني تنايف األخرى، فالنصرانية تبشر    إذولكنين أخدع      
ابلعبودية والطاعة، وتبلغ روحها من مالئمة الطغيان ما تنتفع به من هذا النظام دائما،وقد خلق النصارى 

قيقيون ليكونوا عبيدا، وهم يعلمون هذا من غري أن يهزهم مطلقا، فقيمة هذه احلياة القصرية قليلة يف أعينهم.احل  

. وأنكر هذا وألدل على مثلها، وأما أان فال أعرف كتائب نصرانية الكتائب النصرانية ابسلة  إنويقال لنا:      
أانقش يف قيمة الصليبيني أقول: إهنم بعيدون من أن مطلقا، وسوف تذكر احلروب الصليبية يل، واين من غري أن 
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يكونوا نصارى، وإهنم كانوا جنود قساوسة ومواطين الكنيسة، فهم قد قاتلوا يف سبيل بلدهم الروحي الذي جعلته 
الكنيسة زمنيا مبا ال يعرف كيف، وإذا ما أخذ هذات على وجهه الصحيح رد إىل الوثنية، فبما أن اإلجنيل ال يقيم 

ا قوميا فان كل حرب مقدسة أمر مستحيل بني النصارى.دين  

 إناحلق ، ولنقم املبادئ على هذه النقطة املهمة، وقد قلنا:    إىلولكن لندع االعتبارات السياسية جانبا، ولنعد     
اي بتقدمي ، ولذلك ال يلزم الرعااحلق الذي جيعله امليثاق االجتماعي للسيد على الرعااي ال جياوز النفع العام مطلقا

حساب إىل السيد عن آرائهم إال ابملقدار الذي هتم به اجملتمع، والواقع أن مما يهم الدولة أن يكون لكل مواطن 
دين حيبب إليه واجباته، غري أن عقائد هذا الدين ال هتم الدولة وال أعضاءها إال ابملقدار الذي تناط معه هذه 

يعلمها إبتباعها حنو اآلخرين، مث أنه ميكن كل واحد أن يكون له من العقائد ابألخالق والواجبات اليت يلزم من  
اآلراء ما يروقه من غري أن يكون من شأ، السيد أن يعلمها، وذلك مبا أنه ليس للسيد سلطان يف العامل اآلخر، 

ااي مهما كان نصيب رعاايه يف احلياة اآلتية، فان هذا ال يكون من شؤونه، وذلك على أن يكون هؤالء الرع
 صاحلني يف هذه احلياة الدنيا.

جيب على السيد أن يعني موادها، ال كعقائد الدين ابلضبطـ، بل    اعرتاف بعقائد داينة مدنية خالصة،يوجد    إذن  
يكون بغريها مواطنا صاحلا أو اتبعا صادقا، ويقدر السيد، من غري أن   أنكمشاعر اجتماعية يتعذر على الواحد 

ن ، ال كملحد، بل كنافر، كعاجز عن أيبعد من الدولة كل من ال يعتقدها  أن أحد على اعتناقها،    إكراهيستطيع  
 حيب القوانني والعدل إبخالص وعن التضحية حبياته يف سبيل واجبه عند الضرورة...(...).

وجيب أن يكون عقائد الدين املدين بسيطة قليلة العدد، وأن يعرب عنها بضبط وغري إيضاح وال تفسري، فوجود     
الصاحلني، ومعاقبة األشرار، وقدسية العقد   اإللوهية القادرة العاقلة الكرمية البصرية املدبرة، واحلياة اآلتية، وسعادة

االجتماعي والقوانني، أمور يعرب عنها ابلعقائد االجيابية، وأما العقائد السلبية فإنين أقصرها على واحدة: ـأقصرها 
 على عدم التسامح، وهي من فضيلة العبادات اليت رفضناها

سامح الالهويت يكونون خمطئني، فال ميكن فصل ما وعندي أن من يفرقون بني عدم التسامح املدين وعدم الت    
 بني عدم التساحمني هذين.....

واآلن عاد ال يوجد دين قومي حصرا، فيجب أن يقع تسامح مع مجيع األداين اليت تتسامح مع األخرى، ما     
سالمة   ال دامت عقائدها غري مناقضة لواجبات املواطن، ولكن جيب أن يطرد من الدولة من جيرؤ أن يقول : '
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مل يكن األمري هو احلرب، وعقيدة مثل هذه ال تكون صاحلة خارج الكنيسة''، ما مل تكن الدولة هي الكنيسة، وما 
 يف غري حكومة إهلية، وهي تكون ضارة يف كل حكومة أخرى......'''' 

اهرة جان جاك روسو، العقد االجتماعي، ترمجة عادل زعيرت،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الق-
. 171-163،ص.ص.  2013  
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