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 الحقيقةونيجو في البحث عن الترهف 

 باحثة في مركز الفرات للدراسات –جنار صالح 

 مقدمة

مغ قبل فقياء الجيغ، ومازال الخماد يدتخ لمتذػيو كثيخًا  تتعخضأحج السػاضيع التي  ىػ الترػف
التي  ن السآالتأ إلىشارة ، وال بج مغ اإلتوزالإلغ يالكثيخ  مغ قبلالجيػد الحثيثة  حكيقتو رغع

و ما تدسى أبالسخحمة االنتقالية  غالباً  تػصفالتي  ،لييا اإلندانية في ىحه السخحمةإوصمت 
ثيخ أن تأن تعصي لمترػف والسترػفة حقيع السيجور، حيث أ)الفػضى(، يسكغ  بسخحمة الكاوس

 خالقي.أخادع ك وفقجت وضيفتيا خاً الكيع الجيشية ودوغسائياتيا قج َضُعفت كثي

ناشحات  إلىع السجن مغ القرػر تزخّ  إلىنتاج دوات اإلأمغ بجءًا انب السادؼ )ن تعاضع الجإ
الخ(، والزعف الجمي في الجػانب السعشػية في الحياة، يجفع اإلندان إلى البحث عغ  الدحاب...

وخمق تػزان متكامل بيغ الجانب السعشػؼ،  ،في الحج مغ ىحا الذخخ شخق وسبل تججؼ نفعاً 
سي التي تتخكيا الحياة في اإلندان. فاإلندان كائغ ميتافيديقي والغالب آوالسادؼ، والتغمب عمى الس

دراك شخق تؤدؼ بو إلى الدكػن إيجاد و عميو ىػ الجانب السعشػؼ، فيػ في بحث دائع إل
ن ىشاك تػجو واضح أما ىػ مالحع  والصسأنيشة، فيجج الكثيخون في الترػف ضالتيع، خاصة

 .الخاىغإلى ىحا التيار في وقتشا 

 لماذا تم اختيار ىذا المهضهع؟

ن خػض ىحا البحخ و بعج الحجود، وقج حاول الكثيخ أن مػضػع الترػف جاذب وشائظ إلى إ
مغ خالل  ووالبحث عغ معاني ،تفديخه ػاعغ الحكيقة، فقج حاول مػاج بحثاً اليائج والستالشع األ

 ن الترػف كانأسشحاول في ىحا البحث تجاوز فكخة  .ليف الكتب حػلوأوت ،جراساتال عجادإ 
محجدة، ليتع التخكيد عمى فكخة أنو نيٌج بإمكان اإلندان أن ذخريات معيشة أو ببفتخة  محجوداً 

بذكل  عالقة وثيقة مع الجيانة االسالمية يّتبعو في جسيع األوقات، فسا ىػ الترػف؟ وىل تخبصو
وىل ىحا الشيج خاص وما ىػ الخط والشيج الحؼ سمكو؟ والجيانات التػحيجية بذكل عام؟  خاص،

ن و أمكانإبعج مغ ىحه الحكبة؟ وىل بأ ماضٍ  ن لوأم أانتياء حقبتيع؟  حتى السترػفة بفتخة ضيػر
جابة سػف يحاول ىحا البحث اإل ؟يزاً أُيدتخجم كدبيل لمبحث في يػمشا الخاىغ وفي السدتقبل 

 .خخػ متعمقة بالسػضػعأسئمة أسئمة، و ىحه األ عغ
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 ما ىه الترهف؟

و مرصمح لو جحور في أكمسة  ػيل ىفاشكاليات الترػف تكسغ في تعخيفو المغػؼ،  ػحجإن إ
 مييا؟عنو دخيل أم أالمغة العخبية 

 في ىحا الرجد "سالمالترػف والسترػفة في مػاجية اإل"في كتابو  عبد الكريم الخطيب يذيخ
"لع تجخل في قامػس المغة العخبية، ولع تجخ عمى ألدشة العخب في الجاىمية وفي صجر : بالقػل

اإلسالم ومجة عرخ الخالفة االمػية، لفطة "الترػف"! فيي كمسة ولجت فيسا ولج، وُاستحجث، 
، بالعخب، مغ كمسات في العرخ العباسي األول، حيث اشتج اختالط السدمسيغ مغ الفخس، والخوم

وامتدجػا بيع، واصيخوا إلييع، ثع اتدع نفػذىع الدياسي، واالجتساعي، حتى اصصبغت الجولة 
بالربغة الفارسية، في أنطستيا الدياسية، وفي مطاىخ حياتيا االجتساعية... وفي ىحا الجػ 

كتاب هللا،  ولجت كمسة "الترػف" تمظ الكمسة الػافجة عمى المغة العخبية، والتي لع يخد ليا ذكخ في
وال عمى لدان رسػل هللا، وال عمى ألدشة الرحابة والتابعيغ، بل أنيا لع تجخ عمى ألدشة الذعخاء 

 .ٔوالخصباء في الجاىمية"

"، الحؼ ىل الترػفأ التعخف لسحىب " في كتابو (مٜٜٓ/ه ٖٓٛ ىالستػف) يقهل الكال بازي ثع 
زميل كمية في  ،ستاذ آرثخ جػن أربخػ واىتسام األ عج مخاجعة وتجقيقب ٖٖٜٔعام  ول مخةأل ذخنُ 

 ، فيسا تست الصبعةدب الالتيشي واليػناني في جامعة مرخومجرس األ ،جامعة كسبخدج سابقاً 
سفارىع سسػا سياحيغ، ومغ أوشان سسػا غخباء، ولكثخة "فمخخوجيع عغ األ: ٜٜٗٔ عام الثانية

ىل الجيار شكفتية، أ زخورات سساىع بعس يػائيع إلى الكيػف عشج الإسياحتيع في البخارؼ و 
نسا يشالػن مغ الصعام قجر ما إىع جػعية ألنيع ػ ىل الذام سسأ و  ،والكيف بمغتيع الغار ٕوالذكفت

 .ٖيكيع الرمب لمزخورة"
استشادًا إلى  يذيخ جػلج تدييخ، السدتذخق الييػدؼ السجخؼ، "إلى التأثيخ اليشجؼ في الترػف

تي تتحجث عغ وصػل بعس الخلبان الخحل مغ اليشػد )الخلبان بعس األخبار التاريخية، ال
الدائحػن( إلى العالع اإلسالمي في العرخيغ األمػؼ والعباسي، وقج أورد الجاحع بعس 

 .ٗالقرز عغ ىؤالء الخلبان ووصفيع بأنيع زنادقة مغ أتباع ديانة ماني"

                                                           
1
 . 44، ص1891دار الفكر العربً، الطبعة األولى،  إلسالم،ٌم، التصوف والمتصوفة فً مواجهة اخطٌب، عبد الكرال 
2
 : كلمة كردٌة تعنً الغار أو الكهف.الشكفت 
3
، 1884الثانٌة، الكالبازي، أبو بكر دمحم بن إسحك البخاري، كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، مكتبة الخانجً، الماهرة، الطبعة  

 .6-5ص
4
 .68، ص1884بدوي، جمال، المسافرون إلى هللا بال متاع، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،  
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 .٘يع الرػفرتجائنسا سسػا صػفية الإ: خرون آوقال 
ػ" ثي" ،نيا كمسة يػنانية مخكبة مغ كمستيغأب :لػ يق فخخ في معشى كمسة الترػ آوىشاك رأؼ 

وىػ تعبيخ يذيخ إلى ُنطع  ،ويربح السعشى "الحكسة االليية" ،الحكسة بسعشىوصػفيا  ،وتعشي هللا
ليية عمى وجو سخار الػجػد والصبيعة، والصبيعة اإلأو البحث السباشخ عغ أفمدفة العمػم الغيبية 

 .ٙالخرػص
مذتقة مغ  ، عمى أن لفطة الترػفه، وفػن ىامخ حجيثاً ٓٗٗعام بػ الخيحان البيخوني ويخّجح أ

صحاب ىحا الخأؼ عمى أ ؤكجػنانية والتي تعشي الحكسة، ويو صػفيا اليأ( sophكمسة سػف )
بيشسا لع  ،صحتو بانتذاره في بغجاد وما حػليا بعج حخكة التخجسة الشذصة في القخن الثاني اليجخؼ 

 .ٚسالميفي جشػب وغخب العالع اإل نفديا عخف في الفتخةتُ 

 ويقػل الحالج في تعخيف الرػفية:

 احــــــــجًا وصيــــًا وتػاجـــــوتقذف اـً ة وتكمفـػف خيمـــيذ الترل
 داحــــة ومــــــــة ودعابـــــيالــــوج اً ليذ الترػف كحبة وتطمس

 ارة وصالحـــــة وشيـــــشاعـــوق ػةــــــــخوءة وفتـــة ومــــــــفـّ ل عــب
 ٛورضًا وصجقًا ووفا وسساح اً ـــــًا واقتجاء وصفـــًا وعمســوقف

 

ن أ ىػو الرػفي أعشج البحث عغ مرجر وجغخافية ضيػر كمسة الترػف  االنتباهمفت يما 
كاديسييغ حيث تجخؼ عمى لدان األ ،مخررةكسا أنيا  ،استعساليا في جسيع المغات محجود

نيا غيخ محجدة كرفة ديشية ألجرجة فييا فيي شائعة  ،ال في المغة الكخديةإ ،غمبعمى األ
حدب ذخز معيغ أو شخز مختبط بذكل وثيق ودوغسائي ب يسكغ أن ُتصمق عمىلذخز ما، ف

 حيان. مقب في الكثيخ مغ األكو أ كاسع عمع أو بجساعة معيشة، كسا تدتعسل سياسي

 

 

 

                                                           
5
 .6كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، ص الكالبازي، 
6
 دٌا باللغة الفارسٌة:ٌعن الوٌكٌب 
4
 جذور التصوف فً اللغة والتارٌخ. 
9
 .31، ص1884البغدادي، علً بن أنجب الساعً، أخبار الحالج، دار الطلٌعة الجدٌدة، دمشك، الطبعة الثانٌة،  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C
https://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=4975
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  أقدام الترهف

 قدسيغ رئيدييغ:قدع الترػف إلى شي

 الترػف السعخفي -ٔ
ابغ عخبي خيخ ، و يتمخز في كتابتيا نطخياً و  عمى الجانب الشطخؼ، الترػف السعخفييعتسج 

لعمو و  ...فمدفية وعمسية وميتافيدقية معخفةٍ  ، ومؤلفاتو مػسػعةُ ، فيػ "مؤلف غديخمثال عمى ذلظ
قصاب أاذ ليذ في  ،كبخاعتباره فيمدػف الترػف األ بجاعًا، وسيشبغيإوفخ األأو  كثخ تججيجاً األ

وابغ عخبي في السقابل لع يخس غسار الشزال  ...غدر تأليفًا مشوأ الترػف السعخفي مغ ىػ 
 . ٜ"االجتساعي ولع تجسعو عالقة وججانية بالخمق، وكانت عالقاتو بالدالشيغ سالكة

 الترػف االجتساعي  -ٕ
قصاب تستج حتى أليدتسخ في سمدمة  ٓٔدىعأبخاليع بغ إيتصػر خط الترػف االجتساعي مغ 

 .حيث انتكذ الترػف الى الجروشة ،سالمية وبجاية العرخ العثسانينيايات العرػر اإل

الفئة  هن ىحأزح البحث يتّ  ومغ خالليشجرج الترػف االجتساعي في خانة الثػرة والسعارضة، 
سمصة  تكان سػاءً  ،شكال الدمصةأافة ضج ك عبحياتي درجة التزحيةلى إ ػن يكافح مغ السترػفة

رث السذاعي و سمصة الجيغ، وباعتبارىع كانػا السسثميغ الحكيقييغ لإلأو سمصة السال أالجولة 
لى تخاكع السال بعيغ إو السجتسع الصبيعي، والحؼ يشطخ أالستبقي مغ ثقافة السجتسع الكػميشالي 

 السداواة. بسبجأبذكل خاص  تاىتس التية العقيجة السددكي لجػ ىػ الحال الخيبة والذظ، كسا

 عغ تعخيفحيث كان تعخيفيع هلل يختمف  ،الخبػبيةمعشى ما معارضتيع لدمصة الجيغ فتشجرج في أ
لو  تعِض خخ كان قج وُ آبسعشى  ،والتخىيب التخغيبمغ  في الجيانة لع يخلُ  فتعخيفو لو، الجيغ

ما عشج . ألدمصة الجولة حامٍ  فزلأوبحلظ يربح  ،العشف والتخىيب وجيًا مغصفات تحسل 
فيػ  ،كػن فقط عغ شخيق الحبتلو ندان باإلوعالقة اإل ة هللا،ندان جدء مغ قجاسالسترػفة فاإل

"قال  :وفي ىحا الرجد قيلوال يقبل الجػانب التخىيبية التي وصفو الجيغ بيا،  وحدب، حبيب
يا! يا تُ عَ تبِ  تيا وبقيْت لحّ  ذىبْت  مغ شيػةٍ  كعْ  ىي تقػل: مالظ بغ ديشار: أتيتيا )أؼ رابعة( فإذا

                                                           
8
 .43لثورة المشاعٌة فً الشرق، المدى، صتراث ا -العلوي، هادي، مدارات صوفٌة 
11
م، وتوفً فً إحدى جزر البحر المتوسط، ودفن فً مدٌنة جبلة السورٌة 419هو أبو إسحاق من أهل بلخ ولد عام  إبراهيم بن أدهم: 

 م، كان من أبناء الملون، وكان من أوائل المتصوفة. انظر:491السورٌة سنة 
 :. وانظر أٌضا  24، ص1896السلمً، أبا عبد الرحمن، دار الكتاب النفٌس، حلب، الطبعة الثانٌة، 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D9%87%D9%85
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ن السترػفة كانػا يخفزػن ألى إضافة إ ؛ٔٔرب! أما كان لظ عقػبة وال أدٌب غيخ الشار؟!"
حيث  األنبياء،وبحلظ تجاوزوا  ،ندان وهللا الحؼ ىػ رب العالسيغ بجون استثشاءالػساشة بيغ اإل

، وعمى لدان عبج ٕٔ"وداحمبنبياء وقف األ بحخاً  تُ ز"خُ  ػ يديج البدصامي:بأعمى لدان  جاء
 .ٖٔوتيشا مالع تؤتػه"أتيتع المقب و أُ نبياء "معاشخ األ :القادر الجيمي

، وحخبيع عمييا تشجرج في السفيػم "كميا الجولة شخٌ " بأن يخػ السترػفة، فسمصة الجولة عغ ماأ
الدياسية ، وبيحا الذكل يجخل الترػف االجتساعي في نصاق محاربة الدمصة ٗٔالكمي لمترػف

ن أاعتبار عمى تى السدمحة مشيا، ولكغ وح ،االنتفاضات في ومعارضتيا، وقج شارك عجد مشيع
صعب أفسحاربتيا بذكل عمشي ومدمح كان  ،الجولة كانت تحافع عمى قجسيتيا كطل هللا حيشحاك

اكتفػا  ليوإومغ خالل تجخبة الحالج والشياية السأساوية التي انتيى  ،يامشا ىحهمحاربتيا في أمغ 
لى العسل االجتساعي إوسعػا في نفذ الػقت  ،سيذ مشحى السعارضة كجػىخ لمػعي الرػفيأبت

، ونػرد ىشا بعس أقصاب الترػف مسغ تعخضػا لمتعحيب والقتل لمتخفيف مغ معاناة الشاس
 بأبذع أشكالو:

 ماني -1
"ماني بغ  واسسو(، م ٕٙٔ -ٕ٘ٔ) ردوانأعام الخابع مغ حكع الولج في نياية عيج البارثييغ في 

 فيخست. ٖٕٖالرفحة  ٘ٔقتق  بابظ بغ ابي بخزام الحدكانية"

 فكاره:أ

ئيغ القجيسيغ: الشػر والطمسة ين الذإكج ثشائية مجبخ العالع، وقال أه اثشان، فن العالع يجبخّ إقال ماني 
 والطمسة خالقة الذخ. ،والشػر خالق الخيخ ،ىسا خالقا العالع

 مهتو: 

جاء ىحا الخجل يجعػ " :مخ بإحزار ماني، فمسا حزخ قالأعمى العخش، و جمذ بيخام بغ ىخمد 
ن بيخام قتل ماني أومعخوف  ،قبل تشفيح خصصو" لى تخخيب الجنيا، ويجب أن ييمظ أوالً إالشاس 

                                                           
11
 .48، ص1862وي، عبد الرحمن، شهٌدة العشك اإللهً رابعة العدوٌة، مكتبة النهضة المصرٌة، الماهرة، الطبعة الثانٌة، بد 
12
، 2116عباس، لاسم دمحم، أبو ٌزٌد البسطامً، المجموعة الصوفٌة الكاملة، دار المدى للثمافة والنشر، دمشك، الطبعة الثانٌة،  

 .48ص
13
 .14من ممدمة هادي العلوي، ص البغدادي، أخبار الحالج، 
14
 .8، صالمرجع نفسه 
15
 .323الفهرست، ص 
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 بن قو عمى باب جشجؼ شابػر، ولحا تدسى ىحه البػابة اآلوعمّ  وندع جمجه عغ جدجه، ثع حذاه تبشاً 
 .ٙٔبػابة ماني"

 الحالج -ٕ
م عمى يج ٕٕٜ /ه ٜٖٓفي  ُقتلو  ،مٚ٘ٛ /ه ٕٗٗولج الحالج )حديغ بغ مشرػر( في سشة 

كتاب  قج ورد فيسو ووالدتو، فأمدقط ر  حػلتختمف السرادر  باهلل، فة العباسي السقتجريالخم
، في مقاشعة في الذسال الذخقي مغ البيزاء "تػر"نو مغ أعاء ادّ  "شخريات قمقة في اإلسالم"

قميع إفي  "الصػر"نو ولج في بمجة أ ":السدافخون إلى هللا بال متاع" وجاء في كتاب ،ٚٔبإيخانفار 
واسسو الحديغ بغ مشرػر وقج "البغ الشجيع:  ت"الفيخس"في كتاب جاء و  .ٛٔخخاسان بفارس

وقال  ،وقيل مغ الصالقان ،وقيل مخو ،نو مغ خخاسان مغ نيدابػرأفقيل  ،اختمف في بمجه ومشذأه
مخ بمجه شيء أمخه و أوليذ يرح في  ،وقال آخخون مغ الجبال ،حابو إنو مغ الخؼ صأبعس 

 .ٕٓن ججه كان مجػسياً أ "سصػرة الحالج"أفي كتاب  الكاتب سامي خخشبيل ويذيخ ،ٜٔ"بتو

عشج ذىابو  ،ول مغ اىتع بأمخ الحالج بعج فتخة شػيمة مغ مػتو ىػ الباحث السدتذخق ماسيشػن أ
فخيج الجيغ ا أشعار ومشي ،شعار الرػفيةفي الكثيخ مغ األعشو ن سسع أبعج  ،ٜٚٓٔإلى بغجاد 

تحت عشػان "عحاب الحالج والصخيقة  ٜٜٓٔعام  تذخ نُ عشو،  وكتب ماسيشػن دراسة ،العصار
  .ٕٔيديجية"مػب والذيصان عشج اإلربعشػان "الحالج الذيخ الس ٜٔٔٔآخخ عام  وبحثاً "، الحالجية

 مهتو:     

الكثيخ  وقج ذكخ باهلل، خميفة السقتجراله بإيعاز مغ ٜٖٓ سشةالحديغ بغ مشرػر الحالج قتل 
فكار الترػف مغ مفيػم وحجة أنو يحسل ليذ أل ،شكالبأبذع األ تع مقتموأن مغ الباحثيغ 

في حيث يقػل ابغ الشجيع  أيزًا، كان قخارًا سياسياً  بل ،الفشاء في هللا" فحدبو نا الحق، أالػجػد "
كان يحاول محاربة سمصة الجولة لحلظ حػكع ليذ  أنو ؼأ ،ٕٕنو كان يخوم انقالب الجول"إ" : ذلظ

 .ٖٕمٕٕٜآذار  ٕٙ ، وكان ذلظ فيالدياسية بدبب أفكارهنسا "، إلمدنجقة"

                                                           
16
، 2115براون، إدوارد، تارٌخ األدب فً إٌران، ترجمة أحمد كمال الدٌن حلمً، المجلس األعلى للثمافة، الماهرة، الطبعة األولى،  

 .246ص
14
 .63، ص1846الماهرة، بدوي، عبد الرحمن، شخصٌات للمة فً اإلسالم، مكتبة النهضة المصرٌة،  
19
 .131بدوي، جمال، المسافرون إلى هللا بال متاع، ص 
18
 .183ابن الندٌم، الفهرست، نسخة عن مكتبة المصطفى اإللكترونٌة، ص 
21
 .14، ص1848طبٌل، سامً، أسطورة الحالج، دار ابن خلدون، بٌروت، الطبعة األولى، خر 
21
 .145ص، المسافرون إلى هللا بال متاعبدوي، جمال،  
22
 الفهرست، ص 
23
 .46البغدادي، أخبار الحالج، ص 
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 الديروردي -ٖ
ذكخىا كل  ،وىي مشصقة ميجيا القجيسة ،يخانإسيخورد بمجة كخدية قخيبة مغ زنجان في شسال غخبي 

شسالي غخبي مشصقة الجبال و تقع ء، و الفجا أبيوابغ حػقل وياقػت الحسػؼ و  مغ اإلصصخخؼ 
 .ٕٗقميع كخدستان العخاق مع ايخانإمجيشة شيخوز عمى تخػم 

شفػلتو، عغ ، وىػ كالحالج مجيػل السػلج، وال يعخف شيئًا الديخودؼ ىاسسو شياب الجيغ يحي
يػبي، صالح الجيغ األ بأمخ مغغتيل ا وكان متشقاًل بيغ مجن عجة مشيا بغجاد وأصبيان وحمب، و 

حيث قيل عمى لدان  ،نو كان يحارب الجولةأل أيزًا، سياسياً  نو كان قخاراً أب ويقال في مقتمو 
فة وال سة وال السترػّ ال تتعب نفدظ بالتالعب باأللفاظ، ال أحب الستكمّ "ياه: إ صالح الجيغ مخاشباً 

حخب وفعل، وأنت تقف في شخيقي وتيجم كل ما  الستفمدفة، وال أؼ ىخاء مغ ىحا الشػع، أنا رجل
 .ٕ٘"أحاول أن ابشيو

 مهتو:    

 .ٕٙن عاماً ػ وكان عسخه حيشحاك ثسانية وثالث ،هٚٛ٘في سجشو عام  قتل خشقاً 

 عماد الدين نديمي -ٗ
 ،دية عمى شخيق الحخيخئيحجػ السجن الخ إوىي  ،نو ولج في شاماخيأفي بعس السرادر جاء 

بدبب معتقجاتو الجيشية  ٚٔٗٔفي حمب عام  مخ حياً سُ  ، وقجمغ شيخازنو أخخ يقػل بوالبعس اآل
 .ٕٚواتيامو بالكفخ والدنجقة ،السخنة

 جهردانه برونه -٘
يصالية، حيث درس لػالج عدكخؼ بالقخب مغ مجيشة نابػلي اإل ٛٗ٘ٔولج جػردانػ بخونػ عام 

ن امتعس مغ الصخيقة التي أولكشو ما لبث  ،سع كاىشاً رُ و والالىػت،  والفمدفة اإلندانيات والسشصق
 .ٕٛم فييا ىحه الجراساتقجّ تُ 

وسعى إلى الفرل بيغ العمع والجيغ عمى صعيج  ،خالقي وحدبأن الجيغ مذخوع أنادػ بخونػ ب
وفي الشياية  ،سشػات ن مكث في الدجغ لسجة سبعأبعج  ٓٓٙٔعام  خق بخونػ حياً حُ  .خالقاأل

                                                           
24
  درسهرو 
25
  دمحم المنسً لندٌل –ٌوم لُِتَل السهرودي  
26
  دمحم المنسً لندٌل – ٌوم لَِتل  السهرودي 
24
 .2118ٌناٌر  12، أسٌا الٌوم، .. عام الشاعر األذري عماد الدٌن نسٌم2118ً 
29
 .41، ص1836محمود، زكً نجٌب، لصة الفلسفة الحدٌثة، الماهرة، مطبعة لجنة التألٌف والترجمة،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=11669
http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=11669
http://www.asiaelyoum.com/81334/2019/01/12/2019-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A/
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"لعل خػفكع مغ : جابأعجامو فإ بابا الفقخر  ،ن ليذ لجيو ما يتخاجع عشوأصخ بخونػ عمى أ
 .ٜٕنا عشج استكبال الحكع"أشج مغ خػفي أصجار الحكع عمي إ

 :فكارهأ     

و أكػان وتعجد األ "،ال نيائية العالع"لييا إضاف أو  ،بخنيكيةػ كج بخونػ نطخية مخكدية الذسذ الكأ
مخكد نختاره في أن أؼ عغ مخكد الكػن قال و  ،رسصػأكسا قال  العػالع، فمع يعج الكػن محجوداً 

فالسدألة غجت ندبية وليدت مصمقة كسا كانت مغ  ،يسكغ اعتباره مخكداً  ،ن وجج، إمخكدية الكػن 
 .ٖٓو كػبخنيظأو بصميسػس أرسصػ أقبل مع 

السحطػرات في عرخ قسعي  هوتجاوز  ،يحه السعصياتل في شخحوالسيع ىشا ىػ شجاعة بخونػ 
 خصيخ.

 في ىذا المدار وجالنأ -ٙ
داريا بإيالة إ، السختبصة ا )أومخلي(مار آفي قخية  ٜٜٗٔنيدان  ٗ وجالن فيألج الديج عبجهللا وُ 
نيا الحمقة الخائخة مغ ثقافة بقايا أشخرية قػية وصفيا "ب ذاتم أب فالح كادح، و أورفا، مغ أ

  .مػمة"مخحمة األ

رك فييا الكثيخ مغ الجول، وأوِدع  إلى مؤامخة دولية، شا ٜٜٜٔشباط  ٘ٔأوجالن في  تعّخض
الدجغ في جديخة إمخالي، في ضخوف عدلة قاسية، حاولت الدمصات التخكية مخارًا أن تثشيو عغ 

"أصبحُت مقيَّجًا إلى لى مجرسة، وقج وصف حالتو قائاًل: في السقاومة، ولكشو حّػل الدجغ إ عدمو
اىي في في عرِخ السمػك العخاة واآللية غيخ السقشَّعة، ومتخوكًا الجتخاِر َقَجٍر يز صخػِر إمخالي

 .ٖٔ"في األسصػرِة الذييخة آالِمو ما عاناه بخوماتػس

سار أوجالن على النهج الذي اتبعه المتصوفة والحكماء، وٌمكن أن نعّده آخر حلمة فً هذا النهج 

وربصيا  ،فكارأليو الحكساء والسترػفة مغ رؤػ و إ ثبات ما تػصلإفقج حاول  فً ٌومنا الراهن،
اإلندان كػن إلى فكخة أن " السترػفة والحكساء وعمى سبيل السثال، فقج تػصلبجالالت عمسية، 

عغ شخيق ما تػصل  ليحه الفكخة الجانب العمسي في ىحا الرجد عغ وجالنويكذف أ "،صغيخ
"ندّسي اإلندان الػاقف في السشصقة الػسط بيغ  ، حيث يقػل:م والكػانتيةػ كػانتء الفيديا عمع ليوإ

فيع  في "الكػسسػس السجيخؼ"، وذلظ يعشي: إن كشت تخغببالكػانتػم والكػسسػس 
                                                           

28
 .98ص، 2111أبو دٌة، أٌوب، علماء النهضة األوروبٌة، دار الفارابً، بٌروت، الطبعة األولى،  
31
 .43-42محمود، لصة الفلسفة الحدٌثة، ص 
31
 .12، ص1، مج2119المدنٌة، مطبعة آزادي، الطبعة الثالثة،  -أوجاالن، عبد هللا، مانٌفستو الحضارة الدٌممراطٌة 
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فاعل كل السعارف  –حقاً  –كػَني)فزاَءؼ( الكػانتػم والكػسسػس، حّمْل اإلندان! فاإلندان 
 .ٕٖومبتكخىا، ذلظ أن كل معمػماتشا ىي مغ نتاج اإلندان"

 المذتركة بين أوجالن وأسالفو الرفات

ىحا  ونججقزى أوجالن حياتو عاشقًا، وعّج العذق فمدفة الحياة وشخيقًا لمػصػل إلى الحكيقة، 
الجانب فيو مغ خالل حجيثو عغ شفػلتو في كثيخ مغ السحاضخات التي بجأىا بعذق سخده 

والحؼ لغ أقفَد عميو، ىػ تشاُولي كان األمُخ اآلَخُخ البالُغ األىسية، " : لديختو الحاتية، حيث يقػل
إذ كشُت ممتدمًا بالذعائِخ الجيشيِة حتى نيايِة الجراسِة الثانػية، لجرجِة أني كشُت  ؛لسرصمِح هللا
لكّغ التذكيَظ بػجػِد هللِا كان يشيُر فيَّ لجرجٍة كادت َتِرُل حجَّ االنتحار. كشُت  ،َأُصػُم وُأَصّمي

   .ٖٖلِّ مكان، بجءًا مغ الكػِن العسالِق ووصػاًل إلى َذّرِة الُغبار"أفتُر عشو بصخيقتي الخاصِة في ك

 أومغ ىشا بجتغيخ السعذػق لجػ أوجالن عشجما تعخف عمى العمع والفمدفة في السخحمة الجامعية، 
بالسصمق، بل  اىاولكشو لع يتبشّ  ،الجيالكتيكي اخ بالساركدية واستعسل نيجيتأثّ فقج ، ةججيج بسخحمة
اقة إلى السعخفة مغ ذاتو التػّ أضاف إلى ىحا الشيج نَفدًا ، حيث ومبجعاً  يكػن خالقاً ن أل سعى

تو في صحّ  يذظ ولكشو كاننحاك بيغ الفئة السثقفة، آ ىحا الشيج متجاوالً ، وكان والعمع والفمدفة
 ، فسثالً لى عالع السعخفة وعذقياإمغ خاللو  دخلفقط الباب الحؼ  كانتالسصمقة، فالساركدية 

أشار في بعس محاضخاتو في تدعيشيات حيث  ،حدابو ىحا في رؤيتو لشسػذج األحع شكّ نال
ميغ عام كأ، يجحبوالسختمفة ال  اشكاليأحداب بألل القخن الساضي إلى أن الييكل التشطيسي

عزاء المجشة السخكدية وإلى ما ىشالظ، أ و  ،والسكتب الدياسي لمحدب الحدب، سكختيخو الحدب، 
و، يار مثل عيدى وحػّ  و،ل كثخ جحباً كانت أنبياء والخسل ية الستسحػرة حػل األن الييكمأفي حيغ 

 أصحابو، وكسا ىػ معخوف فإن الساركدي ال يسكغ أن يفكخ بيحه الصخيقة. و ودمحم

خالقي، حيث الحكساء والسترػفة ىػ الجانب األ مع وجالنأ فيو خخ الحؼ يذتخكالجانب اآل
، فال وجػد ساسية لمتحػل السجتسعيالذخوط األأىع حجػ إ، ويخاىا يػلي األخالق أىسية بالغة

ترػف واألوجالنية، وىػ لسجتسع بجون أخالق؛ فزاًل عغ الجانب السذتخك األىع بيغ خط ال
 ػحجة الػجػد، وقج شخح أفكاره عغ ىحا السفيػم في الحقائق الدبع التالية:مفيػمو ل

                                                           
32
 .19، ص2114نٌسان  24بورصة،  -مودانٌا -أوج آالن، عبد هللا، الدفاع عن الشعب، سجن الحجرة االنفرادٌة 
33
 .291ص، 5، مج2119، الطبعة الثالثة، مطبعة هركول، المضٌة الكردٌة -مانٌمستو الحضارة الدٌممراطٌة عبد هللا، ،وجاالنأ 
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يع عيَر لحطاِتو فقط، فيسا َخال اإلندان الحؼ يدعى جامٍج يدتص –: كلُّ كائٍغ حيٍّ ٔالحكيقة 
والَسَجخََّة التي ابَتَمَعيا الثقُب األسػُد فخبسا أّن الخخوَف الحؼ انقسَّ عميو الحئب،  ،إلدراِك الحياة

 وحتى ىحا مجخُد لغٍد ألجِل فيِع الحياة، ال غيخ. ،يتذاشخان السريَخ الكػنيَّ نفَدو

: الكائُغ الحيُّ الحؼ يتمػَّػ ويتخبُط ألجِل َمػلػِده، وقياُم الُجَديساِت ما تحت الّحّرّيِة ٕالحكيقة 
بإنجاِز تكػيشاٍت دياليكتيكيٍة بدخعٍة خياليٍة ال ُتَرجَّق، إنسا َيعَسالن بشاًء عمى القاعجِة الكػنيِة 

 عيِشيا.

إلى مشدلِة مداءلِة الحاِت في السجتسِع البذخّؼ: َمغ  : َبَمَغت ىحه القاعجُة الكػنيُة بشفِدياٖالحكيقة 
 أنا؟ ىحا الدؤاُل ىػ سؤاُل محاولِة القاعجِة الكػنيِة لتخديِج صجاىا والتخويِج لحاِتيا ألوِل مخة.

 : قج َتُكػُن الحياُة الكػنيُة بكلِّ ما فييا مغ حيٍّ وجساٍد سبياًل لمخدِّ عمى سؤال "َمغ أنا؟".ٗالحكيقة 

 : قج َيُكػُن الخدُّ عمى سؤاِل "َمغ أنا؟" ىػ اليجُف الشيائيُّ لمكػن.٘ة الحكيق

: قج َيكػن الجػاُب "أنا ىػ أنا، أنا الكػن، أنا الدمكاُن الحؼ ال َقبَل لو وال َبعج، ال ُقخَب ٙالحكيقة 
 لو وال ُبعج!" ىػ اليجُف الشيائي.

ه الِحَكُع الُسصَمقُة ربسا َكَذَفت عغ اليجِف ىح ،: الفشاُء في هللا، الشيخفانا، أنا الحقٚالحكيقة 
 .ٖٗاألساسيِّ لحياِة اإلنداِن االجتساعية، أو أنيا َأضَيَخت لمػسِط اىتساَمو بالحياِة االجتساعية

 الترهف كنيج

لو جحور وسط، و في ثقافة الذخق والذخق األ سابقاً  ن الشيج الحؼ اتبعو السترػفة كان مػجػداً إ
بتيار  وصفوشكاليا الستعجدة، حيث يسكششا أاتبعو كل مغ عارض الدمصة بتاريخية عسيقة، وقج 
 غ تصػر مفيػم الدمصة، والتي فتحت جخاحاً عشكال الطمع والتسييد الشاتجة أالسقاومة ضج كافة 

الم الشاس، آفي السجتسع، فالحكساء كميع سمكػا ىحا الجرب ومارسػا ىحا الشيج، وحاولػا الحج مغ 
ومغ  وماني، ومغ زردشت إلى سقخاط ،إلى بػذا ديسقخيصذومغ  ،بخاليعإ إلىبجءًا مغ آدم 

حقاب أسمكػا ىحا الدبيل في مخاحل و  مسغوغيخىع الكثيخون وأوجالن،  السترػفة إلى نيذتو
 عصاء السعشى لمحياة مغ خالل اإلندان.إ حاولػا و مختمفة، 

لو،  اً خح مغ اإلندان محػر تّ وي ،حجة الػجػد"فكخة "و  يدتشج ىحا الشيج إلى مفيػم كػني عبخ شخح
دػ إلى ضيػر أالحؼ  ،وليذ مخكدىا ،الصبيعة جدءًا مغ أجداء ؼأمغ السػجػدات،  اً جدءجه ويع

                                                           
34
 .239، ص2116الشرق األوسط، مطٌعة آزادي، الطبعة  الثالثة،  -أوجاالن، عبد هللا، مانٌفستو الحضارة الدٌممراطٌة 
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تسيده عغ العػالع البيػلػجية  التي خرائزالندان بعس ولكغ لإل .شكال الدمصاتأكافة 
غاية، مسا يجعمو مرجر لم ةلحىشية مخنة وحخ  وضافة إلى امتالكإ ؛فزمية تسثيموأولو  ،خخػ األ

 فزل مختبخ لمػصػل إلى نتائج عطيسة في كافة العمػمأالسعمػمة الحؼ ال نج لو، ويسكغ اعتباره 
في " ىحا الخرػص:في  يزاً أحيث يقػل جالل الجيغ الخومي  ،ٖ٘)الفيدياء، الكيسياء...الخ(

 . ُٖٙجبمة اإلندان ُجبمت كل العمػم"

وىحه ، اإلندان الكػن الرغيخ وعجّ  ،مفيػم وحجة الػجػدبالتالي مغ سمظ ىحا الشيج وصل إلى 
البيتان  بي شالبأدب إلى عمي بغ في ىحا الرجد نُ و  ليحا السفيػم،ة يىي الريغة الخئيد

 التاليان:

 مـــشــــظ وما تذعـــــــخداؤك و  خــتبر ماظ و ــــظ فيــــدوائ
 كبخوفيظ انصػػ العالع األ خـــنظ جخم صغيأدعع ـوت

 

 يىحا الشيج، فسعخفة اإلندان لحاتو ى سالظنا؟ فيػ أمغ  :سؤالعغ  لإلجابةفسغ حاول البحث 
 ساء،ن بالحكػْ دسّ والحيغ سمكػا ىحا الجرب يُ  ،دراك الكػن السعمػمإػازؼ يو  ،ساس كل السعارفأ

 مغ الفالسفة. أومغ السترػفة  ػاكان سػاء

أنو م أ دون غيخىع، عمى بعس الشاس ما الدبيل السؤدؼ إلى الحكسة؟ وىل الحكسة حكخٌ  ذاً إ
  ؼ مشا الػصػل الييا؟أمكان إب

 من ىه الحكيم؟

دراك ىحا الكػن، وىحا ما قام بو إدراكو لحاتو يبحث عغ إدرك ذاتو، ومغ خالل أالحكيع ىػ الحؼ 
 :بخت" و"سالدرادشتي  ثالػثالاستخجام  ويعج بالزخورة. حكيعٌ  فالرػفي ،يزاً أالسترػفة 

الفعل الحدغ الدبيل إلى الحكسة، حيث شبقيا كل الحكساء  ،القػل الحدغ ،خ الحدغيفكتال
 والسترػفة في ذواتيع. 

 

 

                                                           
35
 .41، ص1ٌة، مجالمدن -أوجاالن، مانٌفستو الحضارة الدٌممراطٌة 
36
 .69، ص2114، 2112، 1الرومً، جالل الدٌن، كتاب فٌه ما فٌه، ترجمة عٌسى علً العاكوب، دار الفكر، دمشك، ط 



12 
 

 ؟ر الحدنيفكتما المقرهد بال

 إن أفزل الدبل لمػصػل إلى التفكيخ الدميع ىي:

 خ الحدغ، ويختكد عمى:يفكتال -ٔ
 :العذق - أ

صعب  ،كتعخيف الحياة العذق يعج الرفة الجامعة بيغ سالكي ىحا الشيج، ولكغ تعخيفو نإ
لجػ السخء ليذ بعذق،  فكخياً  الحؼ ال يخمق انفجاراً  والعذقالحكيقي لمتفكيخ،  عالسعم ػلمغاية، في

وىػ الجافع األكبخ لجخػل السخء في حالة التأمل التي قج تدتغخق وقتًا، حيث يتجخد عغ كل ما 
في  الدميع. التفكيخ الػصػل إلىحجػ شخق ىي إوىحه الحالة غ حػلو ليرل إلى أعساق ذاتو، م

عػن الحؼ يعيق الػصػل إلى االنفجار الفكخؼ لجػ مغ يجّ ف والذيػات، العذق ال مكان لمغخيدة
 العذق. والذيػة تقتالنالغخيدة  ؛ إذ أنالعذق ىػ االقتخاب الغخيدؼ مغ السعذػق 

الحب  درجاتحجػ إليدت  حالة العذق نأفمدفة الحياة، بسعشى  ػىو بحج ذاتو،  العذق حالةٌ إن 
وال شكال متعجدة، أ ليذ لو لعذقفا ،فخق شاسع بيغ الحب والعذقثّسة عي البعس، و كسا يجّ 

وعذق  لإللوفخق بيغ العذق  ؛ إذ ما مغو السعذػق أ ن اختمف الجػىخإو درجات وال مخاتب 
و غيخ أاسسو العذق الحكيقي  ءوال يػجج شي ،و عذق قزية ماأع ندان، وعذق العماإلندان لإل

حيث زعسػا: أن  يحىب في ىحا االتجاه،ما  ليمى" مجشػن "حكيقي، حيث وصمشا عمى لدان ال
مغ ومّخ قصع الصخيق ، و ليو مجشػن إلع يشتبو و  بخذػع، يرمي كانمجشػن مّخ ذات يػم بسدمع 

  :ويدألو وصالتو ليمحق بفي سخع السدمع فأمامو، أ

 ؟ ألدت مدمساً 
 .ني مدمعإبمى  :قال مجشػن 

 ؟مام مدمع وىػ يرمي حخامأن قصع الصخيق أال تعمع أ :الخجل فقال
 .عذقظ هلل عيفكيف تجّ  ،الحع وجػدكأنشي عاشق لميمى فمع إ :مجشػن فخد عميو 

 لقج صجقت.  :فقال الخجل لسجشػن 

ذػق، فكثيخ مغ السترػفة بجأوا عذقيع مغ ولكغ الستغيخ ىػ السع ،العاشق يبقى دائع العذقإن 
 واو بجأأبعذق هللا،  ػاوانتي، ابغ عخبي كبخخ الرػفية الذيخ األمشطّ  ىػ الحال لجػ كسا ،امخأة 

فالعذق وأيًا كان السعذػق يؤدؼ إلى الشتيجة  ،و بعذق امخأة أبعذق هللا فانتيػا بعذق العمع 
 حيشيا عمى نيج الترػف.نفديا، وىي الػصػل إلى إعساق الحات، ليديخ 
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الفشاء في "وىحا ما قرجه الحالج في فكخة  ،العذق حالة اتحاد وانريار كامل في السعذػق إن 
لإلندان، حيث يشريخ ويفشى العاشق  ن تجخؼ في عذق اإلندانأمكانيا إب نفديا الحالةو ، "هللا

 في السعذػق. 

 وىحا ىػ أحج السبادغ السيسة لمعذق، مختيغ،نفدو العذق مع السعذػق  عير حالةال يسكغ كسا 
أو أؼ  والتفكيخ بجأت تعذق العمع والتأملوبعج البحث  ما، حاتٍ ل مخةً  كشت عاشقاً  إن سثالً ف

 عذق اإلندان نفدو بالشدبة إلى ػ األمخوى ظ األول،ن تخجع إلى عذقأفال يسكغ  معذػق آخخ،
 .إلندانل

 ،تحػل إلى قيع مجتسعية يتبشاىا السجتسعيكان  ،ن كان بيغ شخريغإو  الساضي،ن العذق في إ
ولمكثيخ مغ الذعػب حكايات عذٍق تجّمت في آدابيا مثاًل: )مع وزيغ، روميػ وجػليت، مجشػن 

ىحه؟ قج يكػن ذلظ نتيجة  يامشاأفي  نفدو السدتػػ بفمساذا ال نرادف عذقًا وليمى... الخ(، 
، عجة ووسائل تحت مدسياتلتخبػية، و الحؼ رّوضتشا عميو الشطع الحاكسة ومشاىجيا ا التخويس

مام أ والً أ في ضل ىحه الشطع، نشا نعير حالة مغ الغخبةإ .عغ ذواتشا جيجعمشا بعيجيغ كل البع مسا
نتيجة حيغ اعتبخنا الصبيعة السحيصة بشا مفعػاًل بو،  بيششا وبيشيا،االنقصاع الكامل  التي تعبيئتشا 

 استصاعفالعذق يعيذو مغ  ،إلندان بالشدبة إلى الكػن()مخكدية ا نا السخكدأتصػر مفيػم وفكخة 
ىع، فالحؼ ال يجرك وىػ السبجأ األ ،معخفة الحات عبخاذًا العذق يسخ  ؟"ناأمغ "سؤال  غع اإلجابة
ّجعي العذق، فالعذق ىػ سخ وسحخ الحياة وجػىخىا، ومغ دونو ال معشى ن يأيسكغ  ذاتو ال

مغ العذق مػت بحج ذاتو، فيا قػم لساذا تيابػن السػت  لمحياة، وصجق مغ قال: "الحياة الخالية
 وأنتع أمػات في ىحا الحياة؟".

بحث اإلندان في سيخورة حياتو دائسًا عغ الخمػد، وعشج الغػص في تاريخ اإلندان، ُيالَحع أن 
الحيغ ساروا عمى دروب العذق ونيجو ُكتبت اسساءىع بحخوف ال يسحػىا الدمغ، فكل مغ عاش 

كان عذقًا دنيػيًا او عذقًا صػفيًا ُخّمج اسسو، وأصبح مادة يجرسيا كل شالب عمع أو العذق إن 
 مغ يبحث عغ معشى الحياة.

 القدرة على طرح األسئلة:  - ب

األجػبة  والبحث عغ ،سئمةشخح األ كيفية ىػ ،الدميع التفكيخ اإلندانع خخ الحؼ يعمّ الدبيل اآل
سئمة غيخ ه ىي الفمدفة بحج ذاتيا، فصخح األالجاىدة، وىحجػبة األ إلى المجػءدون  ،ليا السسكشة

في شخح ولكي تدتصيع االستسخار  ،ولكغ .جػبةاأل في البحث عغكسمتيا أذا إال إذات معشى 
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ذغف حج البالسػضػع باشظ تار  يبمغن أالبج  ،ممل كمل أو دون  ليا جػبةاد األيجإسئمة و األ
وسائل ية أمظ تولع يكغ يس ،الحرة ػفي السادة ى صغخ جدءأن أ ديسقخيصذثبت أ سثالً ف عذق،الو 

 جّ أال ُيعو الحكيقة؟ أىحه الشتيجة  إلى، فكيف وصل يالمكذف عش السجيخ والعجسات السكبخةك تقشية
ل ءتداي أمزى الكثيخ مغ حياتو وىػ مغ السؤكج أنو أمخًا مثيخًا لمجىذة؟ الحقائقوصػلو إلى ىحه 

، وفي سئمةن يصخح مئات األأ، فاستصاع بذغف وعذق الجػاب وبحث عغ ،لية السادةما عغ
الجػاب  ارياخت استصاع كيف :والدؤال ىػ ،السحتسمة جػبةاألمغ سئات ال أعصى نفدو الػقت

 ؟ والستعجدة جػبة السختمفةاأل كل تمظ بيغ مغ الرحيح

باالتفاق  ذعخن نأيجب بالزخورة  يح،رحال الحؼ تع اختياره ىػ ن الجػابألكي نتأكج مغ 
شخيق الحجس كج عمى الحكيقة عغ ؤ والقمب الحؼ ي ،الكامل بيغ العقل الحؼ يقبل السعقػل

، فالجػاب الحؼ )البريخة( بعيغ القمب ىحه العسمية السترػفة والحكساء سّسىواالستبصان، وقج 
 ىػ سيكػن  أزاح أثقااًل عغ كاىمو، وكأنو ،باالرتياح وصاحب ذعخيو  ،عيغ القمبالعقل و يتفق عميو 

 .األقخب إلى الحكيقةالجػاب 

 ىحاكان و  ،ليياإ تػصمػالػا عغ الحكيقة التي يتشاز  لعحياتيع و صحاب ىحا الشيج بأ ىضحّ  حيشيا
 .رجحالدخ وراء شجاعتيع عمى األ ىػ

 القهل الحدن: -2

وقجرتيع عمى الخبط بيغ  يع،وقػة الكمسة لجي إن إحجػ صفات الحكساء ىي فراحتيع وبالغتيع،
عالقة وثيقة  عمى وىػ أمخ سل متخابصة عسيقة السعشى والتأثيخ،جُ ب فيأتػن الكالم والفكخة، 

ل الحكساء تبقى اقػ أن أعسق التفكيخ، ولحلظ نالحع يجل عمى و  ،يقةالحك إلىاتي بالػصػل الح
لمدمان والسكان  عىػ اختيارى اآلخخوالدبب  .دولتسػت وال تال  وىيجيال، حية وتتشاقميا األ

 مخ يشصبق عمى، وىحا األيبقى حياً  زمانأندب ندب مكان و أالسشاسبيغ، فالقػل الحؼ يقال في 
 .أيزاً  الفعل الحدغ

 الفعل الحدن: -3

كسا أن  ،رحيحةالشتيجة ال الػصػل إلىيزسغ اختيار السكان والدمان السشاسبيغ لمفعل إن 
ختز بو االتفكيخ الحدغ والقػل الحدغ سيفزيان بالزخورة إلى الفعل الحدغ، وىػ أمخ 

في الدمان  (يفعليقػل، و يفكخ، و )الحكيع ىػ ذاك الذخز الحؼ  ًا،ذإ .الحكساء والسترػفة
سدمػب ال، فالعبج ن يكػن حخاً أ لو ال بجاألندب  ولكي يدتصيع السخء اختيار ،السشاسبيغوالسكان 
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عمى  لحكسةاف ومغ ىشا ،والفعلوالقػل،  ،لمتفكيخندب ن يحجد السكان والدمان األأ وال يسكشرادة اإل
غ عمى ىحا الجرب مغ يالدائخ فإن بالحخية، فكل حكيع حخ بالزخورة، وبالتالي عالقة وثيقة 

ي شخح ما حتى شجاعتيع ف، و حخاراً أبالزخورة  كانػا خالقييغالسترػفة فالفالسفة األ إلىالحكساء 
، رادتيع الحخةالسدتقمة وإ بذخريتيع اً مختبصكان  ،فدون تخدد وخػ  واالفراح عشو ،يفكخون بو

، مثالً  كقشاعة الشاس، امةكانت عمى قشاعات تمالييغ العقػل التي عارضت التي  تمظ الذخرية
 ثابتة. ال ىي الذسذ تجور واألرض في مخحمة معيشة، بأن

 سبيل الخاتمةعلى 

؛ ال سيسا حػليع جور مغما يكل ػا تفديخ عشجما حاول القجامى وقج استخجمو ،ن ىحا الشيج قجيعإ
البحث  يزاً أكل نيج مغ بعجىع  والحؼ حاول ،لدؤال الجائع الصخحعغ ا اإلجابةمحاولتيع  عشج
ذلظ  إلىوما ما معشى الحياة؟ و كيف تذكل ىحا الكػن؟ و تيشا؟ أيغ أنحغ؟ ومغ  مغْ  ػ:وى ،فيو

 .اً لغاز أ ذكلت شكمت وما زالت سئمةأمغ 

ن أكج أالحؼ شخحو ليغل، فدػف نت الجياليكتيكي عسمية تصػر السجتسع بالذكل مشاذا حمّ إف
مخحمة  ثقافة بقايامغ يسثمػن ىع  ،بيشيع وعمى اختالف الدمان والسكان ،صحاب ىحا الشيجأ

قج و  ،كخط معارض لمدمصة عى وجػدىعم ػامػمي، حيث حافطالسجتسع األ أؼ مخحمة سمصة،الال
 .التصػر إلىبيغ ىحيغ الخصيغ  الرخاع وقج أدػ ،ىحا الرخاع عشجما تذكمت سمصة الجولةتعسق 

  أو مشاشق ميدوبػتاميا  إلىصحاب ىحا الشيج يشتسػن أكثخ أن أفت في ىحا السػضػع ىػ الوال
ومغ  ،معصيات التاريخ تثبتن أ، حيث اليشجوأوروبية -السشاشق التي يتكمع أىميا بالمغات اآلرية

ؼ أ، (الشيػلػتي)العرخ م لمسجتسع الصبيعي ن ىحه السشصقة كانت الشبع األأ ،ثخيةخالل السعالع األ
عغ مفيػم في بحث  ، جاءمثالً  ،لفتخة شػيمة مغ الدمغ مػمةىحه السشصقة عاشت مخحمة األأن 

فعل الكػن" ن "ألوذلظ  ،ميساللػجػد" شارغ عمى الفكخ العخبي اإلن مرصمح "اأاألنصػلػجيا 
 وقج شاع استخجام ،بيةو ور أكسا ىي الحال في المغات اليشجو  غيخ مػجػد في المغة العخبية

صل أتقاق كمسة مغ لحلظ ضيخت لجػ الكشجؼ محاولة الش ،الػجػد" ومذتقاتو في عمع الكالم"
مع  مرصمح الػجػد. وقج دخل العجم ، أؼالميذ"يذ" مقابل "لتخجسة الػجػد ىي "األعخبي 

شاع وانتذخ  ثعوتخسخ فيسا بعج مع ابغ سيشا  ،سالميةاإل -بقػة في الفمدفة العخبيةالفارابي 
 .ٖٚصبح في كتب الستكمسيغأو 

                                                           
34
 .2116دٌسمبر، كانون األول  29، المكتبة العامة، ماذا ٌعنً مفهوم األنطولوجٌا ؟بكري عالء الدٌن وسوسن البٌطار،  
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شا ىحا باسع يػم إلىومغ ثع باسع السترػفة، ليدتسخ  ،ىحا الشيج باسع الحكساء في مخحمة مابجأ 
، كسا أن ىحا الشيج ال يسكغ فمدفتيعل اً محػر  اإلندانخحون مغ تّ خالقييغ، الحيغ يالفالسفة األ

 .واختبخه إال مْغ عاشو يجركو أن تمقيشو، وال يسكغ

 مان مترػفًا، أل عاش عمى لقسة واكتفى بمبذ خخقة يكػن  زاىجٍ  كلّ  أن ةالزخور بليذ  وأخيخًا،
ولكغ  .وحدبحياتيع  أسمػبوليذ ، نيجيعىػ  ّداكوالش ادعغ غيخىع مغ الدىّ  ةيسيد السترػف
 أن في حيغ ،غاية لو لع تعجشكاليا أن الحياة السادية بكافة أل ؛بالزخورة زاىجٌ  ىػكل صػفي 

 .سخ الػجػد ومعشى الحياةالغاية الكبخػ لجيو تربح البحث عغ 

 
  
 


