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  الملخص:

 ويتوةاو  دياشةة الصةيإ الرسةمية(، عةودة الصةيإ ىلةل الكوشفوسيوسةيةمةوجةة بعوةوا)  تحوي صفحات هذا البحث دراسةة  

كمةا يوحةم معتقةدات هةذه الدياشةة  وتعاليمها التي عاد ىليها الشعب الصيوي بعد الذي رأوه مإ فساد الشيوعية وظلمهةا واشحاللهةا،

الوصةةفي، واقت ةة   التةةاريخي   وقةةد اسةةتخدب البحةةث المةةوهج   .علةةل المسةةلميإ فةةي الصةةيإويةةدرأ أهرهةةا  وششةةأتها وأبةةرا دعاتهةةا،

تمهيةد توةاو  ايديةا) الشةرقية، وتوةاو  المبحةث ايو   طبيعته تقسيمه ىلل مقدمة، وأربعة مباحةث وااتمةة. احتةوت المقدمةة علةل

تعريف الكوشفوسيوسية وششأتها وأهم رمواها، وجاء المبحث الثةاشي لتوحةيم مصةادر هةذه الدياشةة ومعتقةداتها، هةم جةاء المبحةث 

ة الكوشفوسيوسةية الثالث ليوحم موقف الكوشفوسيوسية مإ اإلسالب والمسلميإ، وفي المبحث الرابع جاء تسليط ال وء علل عةود

يإ.  مةا د كة   وهوي، يعبُة يإ  د   الُكوشفُوسيُوسي ةُ أ) وتائج المإ أهم و البحث بخاتمة وحح  أهم الوتائج والتوصيات، وقد ُاتم ىلل الصِّ

ةة  بدياشةةة قبةة  كوشفوسةةيوأ كاشةة  معروفةةة  قةةد و، بةةاء وايجةةداداآل ، وأرواح  وأشهةةار، ومالئكةةة   وبحةةار   ،وأرض إ سةةماء  فةةي الكةةو) م 

ةةةوالت   ظةةةر  مةةةإ اةةةال  الو  و .ارة والو ةةةوالجو ةةة و) بالبعةةةث  الكوشفوسيوسةةةيُّ، وال يةةة مإ ميإفيإ، أو دياشةةةة العةةةال  ر  االعةةة ة فةةةي عقيةةةد    أمُّ

ة و  خلُةت   إ أ)ال يمك ة تلك الموطقةة   يظهر لوا أ)   ،إ ايشبياء وايصوابم  هم وموقف   ،في اإلله والمالئكة الكوشفوسيوسييإ  شبةوي   إ ىرث  م 

 .اإلسالب مع ما جاء به مفردات الُكوشفُوسيُوسي ة اياالقية تكاد تكو) متوافقة  . وأ)  بذلك المصادرُ لم ت جة ب سابق، وى) 
 

 .ايشبياء ،العقيدة ،ايديا) الشرقية ،الصيإ ،الكوشفوسيوسية الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This research is a brief study entitled (China's Return to Confucianism), which deals with 

China's official religion and its teachings to which the Chinese people returned after what they 

saw of the corruption, injustice and degeneration of communism. It also explains the beliefs, 

origins and most prominent preachers of this religion, and examines its impact on Muslims in 

China as well. The researcher used the descriptive historical method, and divided the research 

into an introduction, four sections and a conclusion. The introduction contained a preface to the 

Eastern religions, the first section dealt with the definition of Confucianism, its origins and its 

most important symbols. The second section clarifies the sources and beliefs of this religion, 

while the third section clarifies the position of Confucianism towards Islam and Muslims. The 

fourth section highlights the return of Confucianism to China. And the research winds up with a 

conclusion that clarified the most important findings and recommendations. 

The most important results of the research is that Confucianism is a pagan religion, worshipping 

all that is in the universe of heaven and earth, seas and rivers, angels, and souls of fathers and 

grandfathers, and was known before Confucius as the religion of the knowers, or the religion of 

the savants, and that the Confucians do not believe in resurrection, heaven and fire. 

By contemplating and meditating on the Confucians belief in God and angels, and their attitude 

towards prophets and idols, it appears to us that this region cannot be devoid of a previous 

prophetic legacy, even if the sources do not confirm this. And that the moral vocabulary of 

Confucianism is almost compatible with the teachings of Islam. 

Keywords: Confucianism, China, Eastern religions, Faith, Prophets. 
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 مةالمقد  . 1

ه ل هللا عليه وعلل آل  صل   ،وا محمد  شبيِّ  ىدحمة والهُ الر   م علل شبيِّ ي وأسلِّ وأصلِّ  ،لطاشهه وعظيم سُ ا يليق بجالل  هلل حمد   الحمدُ 

 .ه أجمعيإب  وصح  

 ..ا بعدُ أم  

ة  ف ؛فوأفي الوُّ  ة  لمتأصِّ  طرة  ر ف  في بوي البش   إ  ديُّالت   فإ)    ايإ صةحيح  هةذا الةدِّ ك و)  ظر عإ الو   بغضِّ  ،يإد  بال  جماعة   ليس ه م 

ا الق سُم ايو  في مُّ م قس  تُ  -المعبود ىللظر بالو   - ايديا)   أ)   المعلوب  مإ و ،اوهوي    اأو فاسد   يإ؛ أم   لةة  موة  ال حيحة  ص  ال ديا)  اي ىلل ق سم 

ةة ةة عبةةود  م كةة ِّ  ذ  ب ةةوش   -تعةةالل -ه توحيةةد   ىلةةلتةةدعو التةةي  ،هللاعوةةد إ م   اليهوديةةة   أ)  غيةةر  ،سةةالبُ واإل شيةُ صةةراوالو   وهةةي اليهوديةةةُ  ؛اهو  س 

ة افتةرِّ حُ  قةد صراشية  والو   ةا و ،ها غيةر  يو ةد     هللاُ قب ةي   ال محمةد   ة  بةو  شُ  ه وظهةور  الةذي بظهةور   سةالب  باإل فوسةخها هللاُ  ا أراده هللاُ عم   سةمُ الق  أم 

ةال ديةا)  اي في مُّ  اشيالث   ة ؛واحةد ال توحصةر فةي معبةود   دة  هم متعةدِّ ومعبةوداتُ  ،وهويةة  ال ة  ركيشِّ ة ايديةا)ُ  :سةمإ هةذا الق  وم   تةيال رقيةالش 

مةوهم مةإ يعبةد و ،والقمةر مس  د الش  إ يعبُ فموهم م   ؛هم  هم باس  و) آلهت  ويسمُّ  ابهم يجعلوشه ىله  عج  ما يخيفهم أو يُ   ُّ فكُ  ا؛همعبوداتُ  رت  ثُ ك  

 ،وايموات   ايسخاص  مإ يعبُد و ،ا)رئ، والفة  رد، والق  ر  ق  كالب   الحيواشات  مإ يعبد و ،وايصواب ايسجار  مإ يعبُد والكو)، و بيعة  الط  

 ،وايمةةوا    القةةرابيإ   يقةةدِّمو) لهةةاو ،حولهةةا ، ويطوفةةو)   وتةةذلُّ  ا ةةو    بةةو) ىليهةةا بكةة ِّ ذلةةك مةةإ مخلوقةةات هللا التةةي يتقر   وغيةةر  

ب ىليها و وشهو ياحات  الرِّ يمارسو) في سبي  التقرُّ  .   التأمُّ  ما يسمُّ

ةة ةة :ياشاتإ هةةذه الةةدِّ وم  ةةةُ ، والشةةوتويالهودوسةةيةُ موهةةا و ،الموةةدائيو) ابئةُ الص   ،وذيةةةُ والبُ  ،والجيويةةةُ  ،والمهاريشةةيةُ  ،يخيةُ ، والسِّ

 .ُكوشفُوسيُوسي ةوال ،اويةُ والط  

ة ياشةة  علةل د   هةذا وةابحثُ سوف يقتصةر و ةُعف   التةي  فةي تعةاليم كوشفوسةيوأ لةة  هةا المتمثِّ يإ وتعاليم  الصِّ  فةي ظة ِّ  فيمةا بعةدُ ح 

البحةث  ولهةذا كةا) عوةوا)ُ  ؛هاواشحالل   ،هالم  يوعية وظُ الشُّ  فساد   إه م  و  أ  ما ر  ل   ؛هذه التعاليم ىللأ)  عاد  عبُ الش   ث  ب  هم ما ل   ،يوعيةالشُّ 

 (.ُكوشفُوسيُوسي ةال ىلليإ الصِّ  دةُ و  ع   

 

 اختيار الموضوع: سبب  . 1.1

ةة   يإأديا) الصِّ  ف عللعرُّ الت   بُّ حُ  -1 ةة  ا ُكوشفُوسيُوسةي ة، وعلةل العام   أهة    بة  هةي دياشةةُ  ،أفكةار د  مجةر   ليسة  يشهةا ؛اص 

 .سميةُ يإ الر  الصِّ 

 .والمسلميإ سالبها باإلوعالقت   ُكوشفُوسيُوسي ةال أحوا    علل فُ عرُّ الت   -2

 

 أهداف البحث:. 1.1

 .ومعتقداتها ُكوشفُوسيُوسي ةمالمم ال ا)ُ يب -1

 .عاتهاششأتها وأبرا دُ  توحيمُ  -2

 .يإها علل المسلميإ في الصِّ أهرُ  -3

 

 ابقة:راسات الس  الد  . 1.1

 .هراشيشاصر بإ فالح الش   للدكتور (،موها سالباإل موقفُ  ،هارُ حاح   ،ماحيها :ُكوشفُوسيُوسي ةال  ها:وواشُ عُ علمية  رسالة  
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 البحث: منهج. 1.1

 .اريخي والوصفيالت   الموهجُ 

 

 البحث: ةط  خ  . 1.1

 مقدمة، وأربعة مباحث، وااتمة، وفهارأ، بياشها علل الوحو التالي: :تقسيمه ىلل البحث اقت   طبيعة

ةة علةةل تمهيةةد  احتةةوت  :مةةةمقدِّ ال -  ،البحةةث البحةةث، ومةةوهج   ااتيةةار الموحةةو ، وأهةةداف   رقية، وأسةةباب  عةةإ ايديةةا) الش 

 .ابقةراسات الس  والدِّ 

 .رمواها ها وأهمِّ وششأت   الُكوشفُوسيُوسي ة  تعريف المبحث ايو :  -

 .داتهامصادرها ومعتق   :المبحث الثاشي -

 .والمسلميإ سالبمإ اإل ُكوشفُوسيُوسي ةالمبحث الثالث: موقف ال -

 .يإالصِّ  ىلل ُكوشفُوسيُوسي ةدة الو  المبحث الرابع: ع   -

 .البحث الخاتمة وفيها شتائجُ  -

 .المصادر والمراجعقائمة  -

 .فهرأ الموحوعات -

 .وفيقوالت   نه و  العه  للاه  ونسأل

 

 رموزها ها وأهم  ونشأت   تعريف الك ونف وشي وسي ة  : األول المبحث

 .الحقيقي لها واالسمُ  تعريف الُكوشفُوسيُوسي ة   -

 .ُكوشفُوسيُوسي ةششأة ال -

 .فلسفة أاالق دُ مجر   أب   يإ  د   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال -

 .هووفاتُ  ،هومواصبُ  ،هوتعليمُ  ،همولدُ و ه،اسمُ  :تعريف ُكوشفُوسيُوأ -

 .يوأوسوشفُ كُ رمواها بعد  أبراُ  -

 

 الحقيقي لها: واالسم   الك ونف وشي وسي ة   تعريف  

 اداعي ة الميالدادأ قب  الس   كوشفوسيوأ الذي ظهر في القر)   سوف  يل  الف   ىللع رج  يإ، وهي ت  أه  الصِّ  دياشةُ  ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال

ةةقاليةةد الدِّ والت   والعةةادات   قةةوأ  ىحيةةاء الطُّ  ىلةةل ةةمُ  ،و) عةةإ أجةةدادهميويُّيويةةة التةةي ورههةةا الصِّ ةةا ىليهةةا جاشب ةةيف     فةةي  هإ فلسةةفته وآرائةةا م 

اآلبةاء  أرواح   المالئكة، وعبادة   ايعظم، وتقديس   ماء أو اإلله  الس   ىله   وب علل عبادة  وهي تقُ  ،لوك القويموالسُّ  الت  عام  مُ ـوال اياالق  

يوأ كوشفوسة علةل أفكةار   قائمة   أاالقية    فلسفة  ىال   ليس  ُكوشفُوسيُوسي ةال وائر الفكرية الحديثة أ)  ائع في الد  الش   والقو ُ  .(1 وايجداد

 .كوشفوسيوأها هو سُ وم سِّ  ،يإالصِّ  إ أديا)  يراها م   ، والبعضُ مستق    يإ  د  وليس  ب ،هوتعاليم  

                                 
/دار الو دوة العالمية 5ماشع الجهوي، ط( اشظر: الموسوعة الميس رة في ايديا) والمذاهب وايحةاب المعاصرة، ىسراف ومراجعة الدكتور 1 
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ة ىلةلوصلوا حيإ  ة  مر      قو) يو  م بعد ما استخدمه المستشر  في العال   ُكوشفُوسيُوسي ةال مُ مصطل  قد استهر و وا ُسةر  ود   ،يإالصِّ

ة ميةُ سةقلة  هةذه الت  شُ  ، هةم  المةيالديِّ  عشةر   امإ  الث ة فةي القةر)   سمية  وااترعوا هذه الت   ،هاوأفكار   هاها وفلسفات  أدياش    ىلةلإ اإلشجليةيةة م 

ف عةر  تُ  ُكوشفُوسيُوسةي ةُ قبة  هةذا العصةر، بة  كاشة  ال وال موجةودة   معروفةة   سميةُ بعد ذلك، ولم تكإ الت   رجمة  العربية عإ طريق الت  

وه هُةوار  العةارفيإ" الةذي ت   "روجا" ومعواه "مةذهبُ  أو ،العارفيإ" "تعاليمُ  "رو جاو" ومعواهُ  م  باس   فة  يإ المختل  الصِّ  أديا)   بيإ أتبا   

ا يإ كمةا يعتقةدو)، وكةا) كوشفوسةيوأ واحةد  دامل في أرض الصِّ القُ  الملوكُ  الذي جاء به ايشبياءُ     المسج   القديم   يإالصِّ  مإ تاريخ  

ةم   صةاريإ، ويويِّ في شفوأ الصِّ  عظيمة   ه شا  مكاشة  لكو   -اهرا في الظ  لك  ) لم يكإ م  ى-موهم  ةومُ  اا باطوي  ةلك   تةاريخ      اوا ط ةوحي  ةرُ  اد  رس 

اه ه العظةيم الةذي ور  د  ه ل ةما غلب اسةمُ يإ، وىش  الصِّ   القديمةة   سةة  ه المقد  أسةفار   وجمةع   ،وحةهرُ  وتجديةد   ،فةي ىحيةاء تةراث "رو جةاو"أد 

ة ارئ عليةه فةي عصةر  الط ة بسبب االشحطاط   يإُ هذا الدِّ  ف  عُ ششره حيإ ح   في سبي    ل   م  ـف العر  ه التي ال ت  جاهدت  مُ و ها،وتحرير   إ م 

 .عصوره

 ن:هذا الخطأ أمرا إلىى والذي أد  

ةةة  ه أش ة -1 ةةفةةي اللُّ  كلمةةة  لةةيس ه م  رجمةةة يإ فةةي الت  لكلمةةة الةةدِّ  لةةةُ المقاب   الكلمةةُ  " التةةي هةةيreligionيوية القديمةةة تقابةة  "غةة الصِّ

ةيإ فةي اللُّ لكلمةة الةدِّ  "اوشة  جةاو" المقابلةةُ  ا كلمةةُ ائعة، أم  الش   فةي العصةر  جديةدة ااترعهةا العلمةاءُ  فهةي كلمةة   يوية الحديثةةغةة الصِّ

يإ العلمةاء الغةربيِّ  شفةوأفةي  هذا رأه  قد و ،يإالصِّ  ىللالغربية الحديثة  قافة  والث   بشير  يإ بعد داو  الت  عإ معول الدِّ  رواعبِّ الحديث ليُ 

كوشفوسةيوأ  بة  وجةدوا تعةاليم   ،عوةدهم فةي هقةافتهم ا كما هو المألوفُ يو  دوا د  ج  فلم ي   ة  مر      يو   اهوهقافت   يإالصِّ  فوا أفكار  عر  الذيإ ت  

ةوفلسفت   ةب  وت ة ،ُكوشفُوسيُوسةي ةها و  م  ه اياالقية بيإ المذاهب الفلسةفية المختلةف، فس   بعةضُ قةد شب ةه و ،همئإ جةاء بعةدهم فةي اطةعهم م 

كة مةع ايسةتاذ "اةاشس فتةه بالمشةار  أل   "تشيإ جابي" فةي كتةاب   ايستاذةُ  ؛ موهمسميةهذا الخطأ في الت   ىلل يإيوسيِّ كوشفوسال ءالعلما

 .يإ"وأديا) الصِّ  صراشيةُ "الو   ووا)عُ تح   كوش "

) تتكةو   وهةذه الكلمةةُ  ،يإعإ هذا الةدِّ  و)يويُّالصِّ  ر بهاالعارفيإ التي يعبِّ  حي لكلمة "رو جاو" أي تعاليم  المعول المصطل   - 2

ا  ؛"رو" و"جاو" :يإإ لفظت  م   ا قديمة   لفظة  فهي "رو"  لفظةُ أم  م" "العةال   غويُّ قب  عصر كوشفوسيوأ، ومعواها اللُّ  ة  سائع  كاش جد  

 فةي قةديم الةةمإ عةإ طبقةة   العلم والمعرفة اشفصةل    أصحاب   إم   قب  عصر كوشفوسيوأ فهي طبقة   اا اصطالح  ف"، أم  أو "العار  

 .اأها للو  وتعليمُ  ريعةالش   علل فاظُ هي الح   اهوظيفتُ وئيإ، ايإ والمتوبِّ والم رِّ  والكهوة   رة  ح  الس  

ا   .كوشفوسيوأ الذي أقامه هو المذهبُ فبعد عصر كوشفوسيوأ  المعول االصطالحيُّ وأم 

ا و ا قديمة   لفظة  فهي اشية "جاو" الث   فظةُ الل  أم  اصةطالحي  ذكير، ولةيس لهةا اسةتعما   والت ة ربيةُ والت   عليمُ الت   غويُّ ، معواها اللُّ جد  

ةة الت  سةو  فظة جاء في كتاب هذه الل   تاستعماال حدُ أايارى، و فاظ  مع ايل   هاب تركيبختلف معواها حس  ي ىذ إمعي   ط: "الةذي أمةره وسُّ

ة سةم ليُ ريقةة الط   ، وتعميةرُ طريقةة   لرة يسم  ط  بمقت ل الف   والعم ُ  ،رة  ط  ل ف  ( يسم  ماويُّ الس   لهُ تيا)  اإل ومعوةل هةذا  ، جةاو(" اتعليم 

ةعلةيم بالل  ت  تعوي ال"جاو"  أ)   ة "رو" طبقةة   يوية، وأ)  غةة الصِّ ة مةإ العلمةاء أو العةارفيإ يعملةو) علةل حفة    ة  ااص  هةا ريعة وتعليم  الش 

طةر رة التةي فُ ية الخيِّةشسةاشاإل رة  ط ةبمقت ةل الف   العمة    تعوةيريقةة التةي تلةك الط   "جاو" تعميةرُ  أ)  و ،اأ قب  عصر كوشفوسيوأللو  

 .ه المفطور عليهأصل   ىلل شسا)ُ اإل ليرجع   ُكوشفُوسيُوسي ةال عاليم  الت   ق  ف  عليها و   اأُ الو  

                                                                                                            
 (.2/847للطباعة والوشر والتوايع،  



 

 

  

 

 
 

 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

ةحةيإ  ؛ وذلةكإ طبقة العلمةاء العةارفيإكوشفوسيوأ م   كا)و عةإ طريةق  راث  والتُّة يإ  "تشةو" أحيةا هةذا الةدِّ  سةريعةُ  ف   عُ ح 

 اء بشةيء  أشةه جة يعسةة، ولةم يكةإ يةد  ه يسفارها المقد  ه وتحرير  مع  وحفظها بج   ،هاوح  د رُ وجد   ،البالدفي  وا   ج  عليم والت  والت   ربية  الت  

 .(2 جديد

قيإ المستشةر   داةو    ولكةإ   ،ميإ"العةال   يةإ  فيإ أو د  العةار  يةإ د  ـ "ا قبة  كوشفوسةيوأ بةكةا) معروف ة يإ  هذا الدِّ  هذا أ)   ومعول

د   د  مجر   الخاطئ له جعله يإ وفهمهم  الغربيِّ  ه ولةم  ،كوشفوسةيوأ أاالقيةة، وتعةاليم   وفلسفة   أفكار  في شظرهم مجر  و  ، ا مسةتقال   يو ةد  ي ةر 

ةةوتةةب   ةة اترجمةةالت   ة  ل ةةلق  ، كمةةا تةةبعهم العةةرُب إ جةةاء بعةةدهمعهم علةةل ذلةةك م  ةة حيحةالص  ةةإ اللُّ م   رجمةةة  ة فاعتمةةدوا الت  يوية للعربي ةةغةةة الصِّ

 .اإلشجليةية

 

 :ك ونف وشي وسي ةنشأة ال

 . مفص     وتقسيم  م  ج  مُ  هواك تقسيم  و ،تاريخية   مراح    ة  بعد   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ت المر  

 :  هالث  م  ج  مُ ـت بها في التقسيم الالتي مر   والمراح ُ 

ةةو ،"تشةةيإ" مملكةةة   تأسةةيس  ب ةةق   : وكاشةة ُكوشفُوسيُوسةةي ةال مرحلةةةُ  -1 ةة ايشبيةةاء إ بدايةةة عهةةدتبةةدأ م   يإ القةةديمفةةي تةةاريخ الصِّ

 ة هةذه المرحلةةُ تتمي ةو ،ب".ق 279 -382" وأي"تةس سةي" حتةل موشة هه وحفيد  كوشفوسيوأ وتالميذ   بعصر   رُّ مُ ت  و ،ب".ق2356"

 .سةالمقد   ايسفار والكتب جديد، وتحرير  أسيس والت  الت   بخصائص  

مةإ  ت جماعةة  وقةد ظهةر ،يإت ةالملكي   فةي عهةد أسةرة "سةوش " وأسةرة "ميوة " : وكاشة هةةالمحد   ُكوشفُوسيُوسي ةمرحلة ال -2

وتتميةة  ،ب"1211-1131جةو سةي هذا العهد، كا) أسهرهم الحكيم " في جديدة   وح  في رُ  ُكوشفُوسيُوسي ةياء الإلحالحكماء والعلماء 

كمةا  ،ية  أساسة سةة  ا مقد  ايربعةة كتب ة الكتةب   وتعيةيإ   ،رة والحقيقةةط ةبمعرفة الف   ة، واالهتماب  اوي  ة والط  وذي  علل البُ  دِّ بالر   هذه المرحلةُ 

ة ك    ايساسيةُ  ألةم  الحكومةُ  ةدرُ ي   غا  بالوظةائف والمواصةب الحكوميةة أ)  تسةفةي اال يرغةب إم  صةارت حتةل  فيهةا ر  ختب ةها ويُ س 

 .ا للحكومةا رسمي   يو  د   ُكوشفُوسيُوسي ةال

 العلمةةاء مةةإ جماعةةة  فيهةةا  ظهةةرت  ، وفةةي بدايةةة القةةر) العشةةريإوكاشةة   :هةةة المعاصةةرةالمحد   ُكوشفُوسيُوسةةي ةمرحلةةة ال -3

ةقافة الصِّ فا  عإ الث  ريإ للدِّ والمفكِّ  ة ُكوشفُوسيُوسةي ة  وال ة  يوية عام   ،بشةير  الت  ش ي ةر  تحة   ت ةمح ُّ تكةاد  الُكوشفُوسيُوسةي ةُ وكاشة   ،ة  ااص 

؛ اإللحاديةةة شي، وايفكةةارُ و  ار  الةةد   ر  طةةوُّ الت   الماركسةةية، وشظريةةةُ  ةُ ي ةةعلةةل رأسةةها المادِّ وايفكةةار الغربيةةة فةةي أرض الصةةيإ  واشتشةةار  

 فا   قة والدِّ شر  مُ ـباياالق ال ك  مسُّ بالت   ة هذه المرحلةُ وتتمي   .في هذا العصر يوسيكوشفوسال راثلتُّ ىحياء ا فعمل   هذه الجماعةُ علل

 .شسا)الوحدة بيإ "تيا)" واإل عقيدة   ، وتأكيد  ُكوشفُوسيُوسي ةال عإ ديوية  

ة دااة    ط   ش  ها ش  يإ، ولكو  الصِّ  اارج   المعاصرةُ  هةُ المحد   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ششأت ال وقد شةريإ ات القةر) يةيإ موةذ هماشيوالصِّ الع 

 .(3 الميالدي

ةُكوشفُوسيُوسةي ةلتةاريخ ال  ُ جم  مُ ـالة قسيمُ الت  هو  هذا ة، وهوةاك م  ة امها تقسةيم  إ يقسِّ  قسةيم  هةذا الت   لكةإ   ،مراحة    سة ِّ  ىلةل ال  مفص 

 :شقاط   ة  ها في عد  ر  وتطوُّ  ُكوشفُوسيُوسي ةالتاريخي لل ج  التدرُّ  ويمكإ تلخيصُ  .لتلك المراح  سام   

                                 
 (.8-6( اشظر: كتاب المعرفة الكبرى في الدياشة الُكوشفُوسيُوسي ة، للدكتور اهرة الدِّيإ طيب،  ص2 

 (172 ص شهراشي(. والكوفوسيوسية، شاصر ال12( اشظر: كتاب المعرفة الكبرى في الدياشة الُكوشفُوسيُوسي ة  ص3 
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 .هعصر   غة  ب ذلك بلُ وكت   ،همدات  ميإ ومعتق  قد  اي   كوشفوسيوأ أفكار    شق   -

ةة فةةي عصةةره إللةةه   بةةادةُ وكاشةة  الع   - سةةو)و ،ايرض إللةةه   ايعظةةم، هةةم   اإللةةه  ماء أو الس   أرواح  ويعبةةدو) المالئكةةة  كةةاشوا يقدِّ

 .ايجداد

 .ايسمل" إلله  ا" بوهولق   تقديسه ىلللوا وص   هم   ،اد  ب  ع  ا عليه م  و  و  علل قبره وب   اأُ ر الو  كاه  بعد موته ت   -

 بكة ِّ  م  العال   الكام    يإ القديمة، الملك  مي الصِّ علِّ مُ  م  حك  أ   ذا قبرُ ا "هتب عليهإ عهد أسرة "سوج" كُ م   حة  و  حع علل قبره ل  وُ  -

 ."ءسي

ةةا فةةي عهةةد أُ احةةطهاد   ُكوشفُوسيُوسةةي ةُ القةة  ال هةةم   - ةة ور  ُسةة صةةاحب   هواشةة " يرة "تشةةيإ سةةس  هةةذا  واسةةتمر   ،يإ العظةةيمالصِّ

 المةدفوشيإ أحيةاء   وبل  عةددُ  ،م أحياءوهُ  همفو  د   كتبهم أو ب علل ىحراق  قد  وقد أ   ،"ق.ب 812سوة  ىللق.ب  212"إ سوة م   االحطهادُ 

 .(4 افيلسوف   461

ة هةم اعتلةل عةر    ،كوشفوسةيوأ  بذكرىاحتفاال   سة  المقد   الكتب   اأُ وبعد موت اإلمبراطور أارج الو   - ة يإ أبةاطرة  الصِّ إ م 

ة وا ك   رُ وشاص   ،البالد في عهدهم فةاد اشتعا ُ  ،سرة "ها)"أُ  ة ه توطيةدُ إ سةأش  ما م  عةاد  هةم   ،قاليةد القديمةةالت   الب، وىحيةاءُ ايمةإ والس 

 .االادهار ىللكوشفوسيوأ  مذهبُ 

للةبالد، وداة  فةي  ارسةمي    ايو ةد   ُكوشفُوسيُوسي ةالصارت  -"ق.ب 49 ىلل 83" الذي حكم-"هس"  اإلمبراطور كم  وتح  حُ  -

 .يإالصِّ  ىلل اويةُ والط   وذيةُ البُ  هذه الفترة  

ةال  تأهير   وذات اهتماب   موحع   عبر القرو)   ُكوشفُوسيُوسي ةال ت التعاليمُ واستمر   - ةفةي الصِّ دها بة  فةي كوريةا واليابةا) يإ وح 

 .عشر   امإ  والث   عشر   ابع  يإ الس  ة في القرش  ا الغربي  أوروب   ىللرائه آ رُ يووص  تأه ،والهود

 ي بل  الفسةادُ تأسرة "ماشتشو" المإ إ اآللهة م   استياء   ذلك د  ة فعُ يويِّ هالي في ايجواء الصِّ  بُ ذش  ب" ظهر مُ 1955" في سوة -

ة    وتحةوُّ  اإلمبراطور عةإ العةر     بتوااُ  اشته    هورة   ىللى ما أد  وهو  ،هت  م  في عهدها ق   مةا وهةو  ،مهةوريظةاب الجُ الوِّ  ىلةليإ الصِّ

 .يويةقاليد الصِّ في اياالق والت   قي   ها ب  ياسية، لكو  يوية والسِّ في الحياة الدِّ  ُكوشفُوسيُوسي ةااتفاء ال ىللى أد  

ةشه  ت   - ة هةذه اييةاب   يإُ د الصِّ ة علةل المسةتوى الحكةوميِّ  ُكوشفُوسيُوسةي ةلىلةل ا دة  و  ع     ايسةاأ  هةا تمثِّةجاشةب أش   ىلةل ،عبيوالشُّ

 .(5 ظم االجتماعيةللوُّ  ئيس  الر  

 

 فلسفة أخالق: د  مجر   أم   ين  د   ك ونف وشي وسي ة  ال

ةة يةةإ  هةةي د   هةة    :ُكوشفُوسيُوسةةي ةحةةو  ال شظريةةات   هةةالثُ  هوةةاك كوشفوسةةيوأ  وتعةةاليمُ  أاةةالق   فلسةةفة   دُ مجةةر   أب   ،يإيهةة  الصِّ

 يتباعه؟

اياةالق،  ي عةإ رذائة   خلِّةوالت   ،الفاحةلة بةاياالق ق  التخلُّة ىلةلو تدعُ  أاالق   فلسفة   دُ مجر   ُكوشفُوسيُوسي ةال إ يرى أ)  م   -1

 إ باإلله  كوشفوسيوأ لم يكإ ي م   )  ى :ظريةهذه الو   ل قا  أصحابُ حت   ؛هس  ا بوف  ا قائم  يو  تجعلها د   رئيسية   يوية  د   عواصرُ أش ها ليس بها و

                                 
 (.217اشظر: قصة الدياشات  ص( 4 

 (.192اشظر: الُكوشفُوسيُوسي ة  ص( 5 
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ة م العلمةاءُ هذا هُ بإ قا  م   في ذلك، وأكثرُ  اب  كا) متواق    ،اا صادق  ىيماش   وايرواح   والمالئكة   ماويِّ الس   ةيويُّالصِّ  إدو) الةذيو) الملح 

 .ب"1949"سوة  يوعيةالش   ورةالماركسية بعد الث   ظرية  قوا الو  اعتو  

ة سةةالمقد   الكتةب   وجةود   :مثة    ؛ةيوية المهم  العواصر الدِّ  صها بعضُ توقُ  ُكوشفُوسيُوسي ةال إ يرى أ)  م   -2 ة ة، وطبقةة  الخاص  إ م 

ةةالةدِّ  رجةا    ةيإ المختصِّ ة وطبقةةة   ،مةةالموظ   يويةةة، والعبةادات  عائر الدِّ يإ بإقامةة الش  ةالعام  بعةةض  وجةود   مةةإ غم  ر  علةل الةإ ايتبةةا ، ة م 

"تيا)" عةإ  وعبادة   ،ية"شساشبيإ "تيا)" و"اإل والوحدة   ،"ا)يماوي الخالق "تالس   اإلله  وجود   اعتقاد: مث    ؛ةالمهم  يوية العواصر الدِّ 

 رُ ه غيةلكو ة ،يةإ  اب هةذه الوظريةة د  حفهةي عوةد أصة ؛متكاملةة    ةوية  عُ  ويةة  م ببُ موظ   غير   ايو  جعلها د  وهذا كلُّه يطريق تقديم القرابيإ، 

 .الغربيو) م العلماءُ هُ  بهذاو) والقائلم، موظ  

ة أصي    يإ  ود   ه،بوفس قائم   مستق    يإ  د   ُكوشفُوسيُوسي ة  ال أ)   -3 ة عب  للش   ؛الديويةة العواصةر   تملةك أهةم   أش هةاب، ود  ق ةال موةذ يويالصِّ

 بعةض  كمةا أ)  لهةا يويةة، صةوص الدِّ الوُّ  "، وتقةديس  ا)يةت"و شسةا)  بالوحدة بيإ اإل اإليما)  ، والخالق   ماويِّ الس   اإلله  في  العتقاد  مث : ا

ةوهةي  يويلصِّ عب اعإ جميع الش   ا شيابة  ماوي سووي   الس   لإلله   القرابيإ   يويِّ الصِّ  العاه    مث : تقديم   ؛يويةعائر الدِّ والش   قوأ  الطُّ   عيرة  س 

 .عودها المعابد   يبوُو)هم وقبور   ةورو)ده يإ جاء بع  ه مم  كوشفوسيوأ وغيرُ كا) ميإ، وايقد   الملوك   ها ايشبياء  ة، وتعظيم  دي  تعبُّ

)هذه الوظرية ي   وأصحابُ  و  مةإ  يةإ  د   كة ِّ ىلةل  وظةر  أ) يُ  يصةمُّ  الأش ةه و ،هبها عإ غيةر  تميِّةه ه التي اصائص   ديإ   لك ِّ  أ)   ر 

إ)  العواصر الديوية الموجودة في ايديةا) اياةرى فة ال تملك بعض   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ) كاش  الى؛ فإش ه ويإللدِّ  الغربيِّ  عريف  الت  موظار  

 .ايو  د   ُكوشفُوسيُوسي ةح في كو) القد  ال ي  هذا 

ةةالقةةائليإ بهةةذا هُةة وأكثةةرُ  ةة يإ الةةذيإ يعيشةةو) اةةارج  الكوشفوسيوسةةيِّ  إم م  ةةالصِّ  أصةةحابُ أش هم اسةةتهروا بةةقةةد يوعية، ويإ الشُّ

 .(6 هة المعاصرةالمحد   ُكوشفُوسيُوسي ةال

 هه، ولكو ةه وفلسفتُ له تعاليمُ  مستق    يإ  ، شعم هو د  كوشفوسيوأ اطأ  أس سه  ايو  د  د ه ع   لكإ  و ،يإ  د   ُكوشفُوسيُوسي ةال أ)   حيمُ والص  

ة اعروف ةمكةا) و ،  كوشفوسةيوأب  ق  كا)  ةلهةذا الةدِّ  اد   مجةدِّ كوشفوسةيوأ ىال  كةا) ، ومةا قب لةه يإيويِّ لةدى الصِّ  يسةباب   ف  عُ يإ بعةد أ) ح 

ة ده كوشفوسيوأ في شفوأل جد  فه حت  ع  إ المذاهب في عصور ح  م   وظهرت كثير   ،كثيرة   ة عبالش   قةائم   مسةتق    يةإ  وهةو د   ،يويالصِّ

 ،دي  التعبُّة ، والجاشةب  وتي  هُةالال   يشةم  الجاشةب   متكامة    فلسةفي   إ ايديا)، وفيةه شظةاب  ه م  ةه عإ غير  ه التي تميِّ وله اصائصُ  ،سهبوف  

ع تب  ت   وحعي   ب  هو ديإ   ،مإ عود هللا ال  وة  مُ  اسماوي    ايو  ليس د   يإ  هذا الدِّ  ولكإ   ،ياسي  االجتماعي والسِّ  والجاشب   ،اياالقي والجاشب  

ة أ)  ق ةطُّ     د  لةم ت ة ُكوشفُوسيُوسي ةمإ عود هللا، وال لة  ليس  موة   ريعةُ وهذه الش   ،"تشو" سريعة   ُكوشفُوسيُوسي ةُ فيه ال  لةة  موة   ريعة  هةذه الش 

ة   داملايشبياء الملوك القُ  إ وحع  شها م  ىب  تقو   ،ماويالس   اإلله  إ م   ةة .و"تشو قوش "  عام  ة ااص   ُكوشفُوسيُوسةي ةال و)  وىذا أشكرشةا ك 

ة شبةي   ىلةله سبت  ش   ة  وصح   هائص  عإ اص ظرالو   ضِّ بغ   -ا يو  د   ة أ)  ىلةل االعتةراف بة  ةطرُّ شُ وف فسة -إ ايشبيةاءم  يإ قةد عاسةوا يويِّ الصِّ

ه لقول ة اسةماوي    اصحيح   اه ديو  د أ) يكو) أصلُ يبعُ  الف ؛(7 ق للعق  والو   مخالف   وهو موقف   ،يإا مإ الةما) بال د  مإ هالهيإ قرش   أكثر  

ير   تعالل:  ال  ف يه ا ش ذ  ة  ى ال  ا  إ  أُم  ى )  م  ا ۚ و  ير  ش ذ  ا و  ير  قِّ ب ش  ل و اك  ب ال ح  س   .[24فاطر:سورة ] (ى ش ا أ ر 

 

                                 
  (.11الُكوشفُوسيُوسي ة  ص( اشظر: 6 

 (.18اشظر: المعرفة الكبرى  ص( 7 
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 .تعريف ك ونف وشي وس إلىنأتي  واآلن

 :اسمه ومولده ونشأته

 ه  تشةوشجويتُةو)(، وكُ كة  مُ المعلِّةهو و)( ك حيث  ؛ومعواه ايستاذُ  ،و) فو تةو(ك  ف   إ ل  م   مأاوذ   التيوي   كوشفوسيوأ اسم  

 .(8 يوأكوشفوس في الالتيوية اسمُ  ق  تةو( استُ  - فو -و) كيوي  الصِّ  ف   إ هذا الل  وم   ،شي( -

 ئيسُ س معوةاه الةر  تالقبيلة التي يوتمي ىليها، وفةو مُ وهو اس ،فوتس ج"اسمه كوش أ)   الموسوعة الميسرة في االديا)وجاء في 

ة المشهور   االسم   وقي  ى)   ،(9 ها"كوشج أو فيلسوفُ  فهو بذلك رئيسُ  ؛أو الفيلسوفُ   فةوتس الحكةيمُ  لومعوة ،يإ  كوشة  فةوتس(في الصِّ

 .(10 يوأكوشفوس ىلل فوا االسم  إ حر  م م  يإ هُ الغربيِّ  )  أكوش ، و أو الحكيمُ  ، معواه ايستاذُ  كوش ( هو االسمُ و ،أو ايستاذُ 

 .مقاطعة  لو( بوالية  ساشتوش ( الحالية د)  في مديوة  تسو( وهي ىحدى مُ  ق.ب 551لد سوة ه فقد وُ ا مولدُ م  أ

ه ي والةدُ وف  تُة .اا ممتةاا  ي  ةحرب اه كةا) حةابط  علل تلك الوالية، ووالةدُ  اه كا) والي  دُّ فج   ؛عريقة   أسرة   ىللكوشفوسيوأ يوتسب و

ةللعمة  لي   ر  فاحةطُ  ؛سةديدة   وحاجةة   فقةر   ىلةل ر الحةا ُ سةووات فتغي ة مر هةالثُ إ العُ وله م    روفُ ه، وهةذه الظُّةوالدت ة وت  ه وقُةوت ةقُ  ب  كس 

مةره   عُ قتب  ج في مُ ةو  عي، وت    في الر  م  فع   ؛اه عا  يتيم  ر يش  كبُّت   وال إ غير استعالء  معالي ايمور م   ىللا ا شااع  ىشساش  موه  جعل   

ةةه بعةةد سةةوت  ق اوجت ةةه فةةار  وبوةة ، لكو ةة اق بولةةد  قبةة  العشةةريإ، ورُ  ةةاسةةتطاعتها تح واج لعةةدب  إ الةةة  يإ م  ةةت ةةق  د      مُّ كةة  ديدة فةةي المأ  ه الش 

 .(11 علل وفاة والدته ديد  ه الش  ةش  لحُ  :قي و الما  في يده، ة  ل  عليم، أو لق  دريس والت  الت   بمهوة   الششغاله: وقي  ،رببس والمش  والمل  

 سةإ  ح   ، فةي سةلوكها سهال  و  لة، هيِّ ع والمجام  واحُ الت   ب   سُ  اسالك   ،لما للع  حب   مُ  ،القلب ه كا) رقيق  أش   :فاته وأاالقهص   إم  كا) و

ةترفِّ مُ  ،سشف   ةُ ة  وع   كا) فيه حةب   ر، ولكإ  ش  ع  م  ـال ةع  ا علةل ه كةا) سةديد  ش ةفإه ع  واُحةت  مةإ غم ر  علةل الةم دوشةه، وإ هُةا عةإ اسةتغال  م 

واشتقة  هةذا  ،سةهب  ل  ا فةي م  ق ةمتأشِّ  ،العوايةة بهودامةه كةا) سةديد   مةاالف ةيلة(، ك لصوص  ـ يهم بةيإ الةذيإ يسةمِّ الةوجه   الموافقيإ أصحاب  

ةة ىلةةل ي ُ م  ـالةة ةةإ ب  أوالده وأحفةةاده وتالمذتةةه م  ةةوكةةا) اطيب ةة .دهع  ةةومتكلِّ  ،اا بارع  ى ايمثةةا  جةةر  تجةةري م   ةة  وج  ُمةةذا عبةةارة  ، اه ةةفو  مُ  ام 

 .فيه تُهعاالعلم وبر له طلبُ كا) إ هوا شرى كيف وم   ،هماأ وتعليم  الو   ه لهداية  س  كما وهب شف  ، (12 القصيرة

 :تعليمه

ة ذوالعلم مُ  ىلل اشصرف ةر  غ  ص  ة تةب  أ كُ فةدر   ؛آداب القةدماء ا دراسةة  ه اصوص  التةي تطةرأ  رات  اريخ والتغيُّةيإ فةي الت ةابق  الس 

ة راث  كتةب التُّة ر  م علل أسه  علُّ بالت   واهتم   ،اأ الموسيقعلل ايرض، كما در   سةويإ  واسةتمر   ،رات"غيُّةعجةب بكتةاب "الت  يوي، وأُ الصِّ

، العربةات، والقةراءة   ، وقيةادةُ مايةةُ ، والرِّ ا، والموسةيقسةمُ أو الر   ،قةوأُ الطُّ  وهي ؛ائدة في عصرهالس   في دراسته، كما درأ الفرو   

 .(13 والحسابُ  ،ياحةُ والرِّ 

                                 
 (.1/64ب،  1998( اشظر: حكمة الصيإ، للدكتور محمد ف اد سب ، دار المعارف بمصر، 8 

 (2/847( ص 9 

 (.67ب،  ص1991شات ايديا) القديمة، لمحمد أبي اهرة، دار الفكر العربي، ( اشظر: مقار10 

 (.67(، والدياشات القديمة  ص2/847( اشظر: الموسوعة الميس رة  11 

 (.2/849( اشظر: الموسوعة  12 

 (.134، 53( اشظر: فالسفة أيقظوا العالم، لمصطفل الوش ار  ص13 
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 م  سةامُ والت   ،واعةة  الق   ىلةلكةا) يةدعو  ؛ ىذاويةةلةة الط  ح  الوِّ  صةاحب   (ه الفيلسوف  لوتسي أستاذ  د  ه الفلسفية علل ي  ل علوم  تلق  و

 .للعد  اىحقاق   هاثل  ئة بم  لة السيِّ قاب  مُ  ىللفدعا  فه فيما بعدُ كوشفوسيوأ اال   ولكإ  ق، طل  مُ ـال

 فيهةا المخطوطةاتُ  تُحف القصور التي  في مخاا)   يعم ه كا) يش   ؛في تعليمه ومية التي عم  بها أهر  الحك واصب  وكا) للم  

ةه، وواص  عب  س   راث  ال  علل تُ االطِّ  اريخية، وأتاح له ذلك فرصة  الت   والوهائقُ  ةالث  بلة  ل ه حت ة  تعليم  ةب  ومةره، إ عُ الهةيإ م  د اشتهائةه ع 

 الحكومةةة   ذج  شمةةو تحقيةةق   ىلةةل الوصةةو ُ  هوةةه يمك  وكةةا) يةةرى أش ةة ،ايوحةةا  القائمةةة ه إلصةةالح  عت ةةقاط  مُ    اةةارج  تجةةو  مةةإ الدراسةةة 

 اإلافةاق؛ه بةاءت بمحاولت ة  أ)  ا، ىال  ا سياسةي   ل موصةب  ل يتةول  حت ة ق  ذلةك لةإ يتحق ة ه أدرك أ)  با  تعاليمه، ولكو  الحة في الواقع باتِّ الص  

 .(14 هيتُ ه وذا  ص  ر تالمذتُ ثُ ل ك  دريس حت  ه، واستغ  بالت  بلدت   ىللفرجع 

 مدرسةة      أو  يوأ كوشفوسةفأششةأ  ؛بةرىالوظائف الك غ   هم لش  ل  بقصور ايمراء لت هِّ  قة  لح  في ذلك الوق  مُ  وكاش  المدارأُ 

ة الحكومة ىذا ارج    عب تعم  علل توبيه  بيإ الش   هالثة   ششأت موها طبقة    عب  ة، وتسةاعد الش ةعإ الحدود المرسومة والقةواشيإ العام 

 .(15 يويةها في الحياة الصِّ ها وأهرُ لها مكاشُ  مرموقة   مكاشة   ىلل بقة  يوأ في رفع هذه الط  كوشفوسالعلم والحكمة، وشجم  في تيسير  

 ه:صبمنا

اه ل رق ةحسةيوات حت ةا مةإ الت  عليه كثير   وأدا ، ا لمخاا) الحبوب في ىقليم  لو(ميو  أمره عُ ُمقتب    يوأ في كوشفوس  م  ع   -1

 .علل الحقو  العابِّ  فر  وظيفة المش   ىلل الحاكمُ 

ةة وأسةةباب  ، المسةةجوشيإ وايةةر الجريمةةة، وبةةدأ فةةي دراسةةة أحةةوا    إ فةةي موصةةب  يِّ ُعةة -2 الق ةةاء علةةل هةةذه  ة  وكيفي ةة ،همجو  س 

أسةباب  علةل لوبةذلك ق ة ؛المهوية   رف  لح  ابتعليمهم فق ل عليه  لعلم، والفقرُ الجهُ  فق ل عليه بو شر ا :هاإ أهمِّ ايسباب التي م  

 .(16 الجريمة

 ،ياسةةمةإ رجةا  السِّ  وعةدد   ،ابقيإالواراء الس   بعض ها علل ىعداب  ب حيو  قد  أ  ف ؛ق.ب 496ا للواراء في سوة إ رئيس  يِّ وعُ  -3

 ،(17 اآلراء والمبةادئ الفلسةفية المثاليةة التةي يوةادي بهةا ة فةي تطبيةق  شموذجي ةُمقاط عةة  لةو  عةةُ قاط  ل صارت مُ حت   ،بغ  الش   وأصحاب  

ةة اهةةمعهةةا لخوف   اياةةرى كاشةة  فةةي شةاعةةات   الواليةةات    أ)  وةةاء، ىال  ب والب  قةةدُّ الت  علةةل  واسةةتقام  الواليةةةُ  ىلةةيهم  (لةةو واليةةة     تحةةوُّ إ م 

ة (لةو عةإ  ل يوشةغ   لحاكمهةا حت ة كيةدة  روا م  فةدب   ا؛لهة هااحتالل  و  اقصةاتمةإ أجمة  الفتيةات الر   ه همةاشيإ فتةاة  ىليةوا فأرسةل   ؛هوتعاليم 

ةكوشفوسةعةإ  غ  الحاكمُ ، فشُ اد  و  ج   مائةُ  ومعهإ   رجةع  هةي، وبعةد فتةرة  ايميةر الال   لةة  يوأ مقاب  كوشفوسة ه، ولةم يسةتطع  يوأ وتعاليم 

 ر الرحي ،وقر   ووط  بالقُ  يوأكوشفوسالفقر والجريمة، فأصيب  ىلل اإلقليمُ 

                                 
المديوة الفاحلة عود كوشفوسيوأ، للدكتورة هالة أبو الفتوح أحمد، دار قباء للطباعة والوشر، القاهرة، ( اشظر: فلسفة اياالق والسياسة 14 

 (.25 ص

، مركة الملك فيص  1( اشظر: الُكوشفُوسيُوسي ة: ماحيها، حاحرها، موقف اإلسالب موها، للدكتور شاصر بإ فالح الشهراشي، ط15 

 (.138صللبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض،  

ة الدياشات، لسليما) مظهر، مكتبة مدبولي، 16   (.191ه،  ص1415( اشظر: قص 

 (.2/849( اشظر: الموسوعة  17 
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ة وحةدتها وىصةالح   ىلةلا داعي   أارى،ىلل  مإ والية   يويةيرتح  بيإ الواليات الصِّ  صارو   ىلةلرجةع  أ)   ىلةل ،إ أمورهةامةا فسةد م 

ةوكةا) عمةرُ  راسة،والدِّ  عليمحياته في الت   ة  أ بقي  ر  ك"لو" ف  ه ايهيةر  وتلميةذ   (لةي  ه الوحيةدابو ة بعيإ، وشةة  بةه مةوتُ ه قةد تجةاوا الس 

 .(18 اا سديد  ةش  فحة) عليهم حُ  (هووي عوده 

 :وفاته

ة ق.ب 489فةي سةوة كوشفوسةيوأ  مات ةحت ة ا اسةتمر  ا وسةعبي   رسةمي    اهب  ذ  بعةد أ) تةرك م   ،القةر) العشةريإ الحةالي ف  ل موتص 

 ه فأقةاموا علةل قبةره فةي أكةوا   ا تالميذُ عليه، وأم   ي  صلِّ  ليُ رجال   (لو  ا فأرس  حاكمُ اب الذيإ أهملوه حي   علل الحك   ه تأهير  وكا) لموت  

ةتلميةذُ  شحةو والةدهم، وظة    ايبوةاءُ ه ي ةيوب مةا يجةب أ) ي دِّ  و) له ك   أعواب ي دُّ  هالهة   صغيرة    أعةواب   هالهةة   (تسةي كةوج لةه  بُّ ه المح 

ة ىلةل (لةو الميذ وأهالي الت   ر  س  إ أُ م   واشتق  كثير   ،أارى ة رب  بةالقُ  لوك  السُّ  قريةة   هةذه القريةةُ  ي   مِّ فُسة ،ه علةل شهةر "اسةتس"إ قبةر  م 

 .(19 اليوب ىلل ديسقبادة والت  ا للع  ةار  م   يةا  هذا القبرُ  وال ،يوأكوشفوسسرة أُ  ىلل شسبة   (كوج أو  (كوشج 

 يوس:كونفوشبعد  الرموزأبرز 

 ،م  تةةو" المعلِّةوتعوةي " ،" أو "مةاش  تةةو"تةو يوي "موجالفيلسوف الصِّ  السم   هو تحريف   :ب(.ق 279-382موشيوأ   -1

ةةطل ةةويُ  ةةويُ  ،اشي"م الث ةة"المعلِّةة و) لقةةب  يويُّق عليةةه الصِّ ةةبعةةد م سِّ  ُكوشفُوسيُوسةةي ةأسةةاتذة ال أكبةةر   دُّ ع  كةةا) فةةي عهةةده وها كوشفوسةةيوأ، س 

 .(20 ُكوشفُوسيُوسي ة  س الواف  أفكار المدارأ التي ظهرت تُ  ثقيف، وتفويد  والت   عليم  ه في الت  هد  ة جُ ، ورك  وحروب   سياسية   احطرابات  

 .يويياسي الصِّ ك السِّ ل  إ أعظم رجا  السِّ م   صارو ،ب25 ةلد سووُ  :تسي كوج -2

 .الكوشفوسيوسييإ هيإ في الدِّ إ كبار المتفقِّ م   صارو ،ب518لد سوة وُ  :تسي هسيا -3

 .إ حيث ايهميةُ بعد موسيوأ م   ةاشيالث  في المرتبة لحفيد كوشفوسيوأ، ويأتي  اأستاذ   كا) :تسيوكتوة -4

 .ب211 -128سرة ها) عا  في عصر أُ  :وا)يتشي هة -5

ةليةة واالبتدائيةة فةي أ فةي المةدارأ ايو  ايربعة التي كاش  تدر   ششر الكتب   :ب 1211-1131تشوهةي  -6 ةيإ، ويُ الصِّ  دُّ ع 

 .الوحيدة   ة  ج  الحُ 

لتعلةيم  يإه اآلدميِّةشةب  عظةيم يُ  ماء بشخص  الس   ىله   جديدة هي تشخيصُ  أحاف فكرة   :ق.ب 371-481  موتةي الفيلسوف -8

 .(21 ياسية والديويةيإ السِّ ت  ا للوحد  رمة  صار كوشفوسيوأ الذي  آراء  

 

  

                                 
 (.2/849( الموسوعة  18 

 (.149( اشظر: الُكوشفُوسيُوسي ة  ص19 

 (.159( المصدر السابق  ص20 

 (.2/851( اشظر: الموسوعة  21 
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 داتهاومعتقه  ك ونف وشي وسي ةمصادر ال: الثاني المبحث
 

 :ك ونف وشي وسي ة: مصادر الأوالا 

 الكتةب   اشيةُ الث  تسم ل و ،الخمسة ولل ايسفار  ايُ  المجموعةُ تسم ل  ؛الكوشفوسيوسي ال) الفكر  تا) تمثِّ مجموعتا) أساسي   هواك

 .ايربعة

 :الكتب الخمسة

 :وهي ؛ميإايقد   ه عإ كتب  كوشفوسيوأ ذاتُ شقلها التي  الكتبُ  هي

ةبأش ة واسةتهر، (التحةوُّ الت    وكتةاب   (راتغيُّةالت   قةاشو)   ل سم  غييرات: ويُ فر الت  س   -1 ة ر  ه س  ة إ ايسةرار بةيإ الكتةب  م  يوية الصِّ

ة وهو تمةاريإُ  ؛قديسالت   حدِّ  ىللوصل   عظيمة   يإ مكاشة  يويِّ عود الصِّ  ويحت ُّ  ،القديمة  افةة  ر  سةتخدب فةي الع  هاشةة التةي تُ فةي الك   ة  ااص 

 .مةيةوالر   سم بالغموضالمستقب ، ويت   وقراءة  

 .يإعإ تاريخ الصِّ  ذة  ب  ش  يحتوي علل  :فر ايحداث التاريخيةس   -2

م  علةل تشيو ،في الخطأ لإ يقع   ايومي    عر  ىذا ما تال الشِّ  شسا)  اإل أ)  بقتوع اعر: كا) كوشفوسيوأ قد فر ايغاشي أو الشِّ س   -٣

 .ابة الموسيقبمصاح   لغو  تُ  ديوية   تواسيم   جاشب ىلل ،" أغوية  355"

 ،(تشةو سةرة ظةاب ايساسةي يُ الوِّ  جةة  معال   مةع، يوية القديمةيوية الصِّ قوأ الدِّ للطُّ  فيه وصف   :قوأفر المراسيم أو الطُّ س   - 4

 .ريعةالش   فر  س   لسم  ويُ 

ي  م  اريخية المختلفة التةي ُسةالت   ت  ال  ج  إ السِّ م   إ مجموعة  ه يت م  سُ يوأ شف  كوشفوسفه أل   فر  هو س   :بيع والخريففر الر  س   -5

 .هر واليوب والفص  الذي وقع  فيه الحادهةُ وة والش  الس   كر  فتتم بذ  يشه يُ  ؛بيع والخريفالر   ات  لي  و  بح  

 :األربعة الكتب

شوا  ،هفها كوشفوسيوأ وأتباعُ أل   "جو سةي"  ما فع  الحكيمُ  وأهمِّ  .أارى عليق  والت   تارة   فسير  مع الت   ،أساتذتهم فيها أقوا   ودو 

ةصةل  ه أاةرج ف  أش ة -سةةق بالكتةب المقد  هةة فةي مةا يتعل ةالمحد   ُكوشفُوسيُوسي ةفي مرحلة ال - ةيإ م  المعرفةة  مةا: فصة ُ ريعة هُ فر الش ةإ س 

موشةيوأ،  رات وكتةاب  االحةو مةع كتةاب   جديةدة   ووحعهما فةي مجموعةة  يإ، مستقل   يإب  ط، وجعلهما كتاوسُّ ة الت  سو   وفص ُ  ،الكبرى

 وهي: ؛ايربعة الكتب   وعة  مل هذه المجم  وس  

ةكةا) فصةال  و العظةيم، العظةيم، أو العلةم   علةيم  الت   ل كتةاب  سم  ويُ  :كتاب المعرفة الكبرى -1 ة م  ة  ِّ ج  إ فصةو  س   ة  ريعة لمةد  الش 

ةا مقد  كتاب  وجعله ريعة فر الش  مإ س   هفأارج "جو سي" ل جاء الحكيمُ حت   ،ما)إ الة  ا م  قرش   عشر   امسة   بلغ  بةه  ، وتهةتمُّ ا مسةتقال   س 

 .الحاحر الوق  ىللإ عهده م   اكبير   ااهتمام   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال

 علل أ)   ع العلماءُ جم  طل، ويُ س  الوسيلة الوُ  مذهب   ط، أوالوس   ط أو عقيدة  وسُّ ل كتاب الت  سم  ويُ  :كتاب االشسجاب المركةي -2

إ كتاب  م  فصال   هذا الكتابُ  دُّ ع  ويُ  ،ط"وسُّ ة الت  و  سُ عإ تجميع كتاب " يوأ هو المس و ُ كوشفوس ( حفيد  ق.ب 431-492"تةو سو"  

 ساق  اتِّ ما يخصُّ أو  شسا)  إليخصُّ افيما  سواء   ؛م  واغُ والت   )  وااُ الت   ا فيه ف يلة  د  مجِّ حو  االعتدا ، مُ  ض فيه اآلراء  عر  ي   ،(قوأالطُّ  

 .و)الك   ظواهر  

ة  ل كتةاب  سةم  كوشفوسةيوأ، ويُ  ىشجية    ق عليةه اسةمُ ويطل   :باتكتاب الموتخ   -3  (راتحاو  مُ ـالة و (ايحاديةث أو  (واراتالح 

 .يوأكوشفوستالميذ  ىللالكتاب  موادِّ  جميعُ  ىعة  ، وتُ (راتذ  الش   و
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 .(22 ار  د  يوية وأعالها ق  الفلسفة الصِّ  كتب إ أهمِّ م   هذا الكتابُ  دُّ ع  ويُ  ،كتب إ سبعة  ف م  كتاب موسيوأ: ويتأل   - 4

 ى)   ؛ ىذقو) بيإ ايسفار والكتةبهم يفرِّ يش   ؛ع بها ايسفارُ ع بالمكاشة التي تتمت  ها ال تتمت   أش  سة، ىال  قد  هذه الكتب عودهم مُ  وك ُّ 

ةايشبيةاء الملةوك القُةإ وحع م   سة  المقد   ايسفار   ة ا الكتةبُ دامل، أم  الةذيإ جةااوا  ريإمتةأاِّ تالميةذ ايشبيةاء، أو العةارفيإ ال إ عمة   فم 

ض عر  ش  فيما يلي و .هاوغير   واالجتماعية   واياالقية   ياسية  هم السِّ هم وتعاليم  ات  هم ومعتقد  فلسفات   ك ِّ  علل وتحتوي هذه الكتب ،بعدهم

 .داتهذه المعتق   بعض  

 :ك ونف وشي وسي ةدات ال: المعتقه اثانيا 

ة ،هكوشفوسةيوأ أو دعوت ة عةإ أفكةار   ليس  شاتجة   دات  هذه المعتق   )  أ إ قب ُ م  ذكرشا  ةا يعتق ةبة  هةي مم  ةيويُّده الصِّ لةه ب  إ ق  و) م 

ل حت ة اشتشةرت  و ىليةه، سةب   لهةذه الدياشةة فوُ  دُ ه المجةدِّ ولكو ة ،ميإ"يةإ العةال  يإ العةارفيإ أو د  بةد  لةه "ب  إ ق  م   معروفة   كاش و ،دهع  ب  مإ و

أو  اإللةه   ىلةلايساسية لةديهم فةي شظةرتهم  داتُ   المعتق  وتتمث   .عليها وتحثُّ  دات  ل هذه المعتق  يإ اليوب تتبو  يويِّ الصِّ  غلبي ت دياشة  د  عُ 

 .ايجداد ، وأرواح  ماء، والمالئكة  الس   ىله  

 القرابيإ ىليه مخصوصة   ه وتقديم  عبادت   هو) ىليه بالعبادة، كما أ)  ويتوج   ،سماءال   ايعظم أو ىله   اإلله  في عتقدو) ي :اإلله -1

ة ق عليةه لقةبُ طل ةويُ  ،عاتقاط  مُ ـال أو بأمراء   لك  م  ـبال ة "هللا" بةالحقِّ  ىلةلة رُمةيوأ ي  كوشفوسةوكةا)  ،ماء""تيةا)" أو "الس   ؛دقأو الصِّ

ة، ول  فهةو ال شهةائي   اداب موجةود   بذاته، وما فهو موجود   ااالد   داب وما ،االد  حطيم فهو للت   قاب    ق غيرُ طل  مُ ـال فالحقُّ   اا كةا) ال شهائي  ةم 

وحي  رُ  عا   ت  فهو مُ  عميق فهو واسع  
 23). 

 ؛بةا ُ ، والج  حابُ والس  ، والقمر، والكواكبُ  مسُ وكذلك الش   ،إييويِّ الصِّ  ةُ ده عام  ايرض، ويعبُ  هو ىلهُ  لها ىله   عودهم وايرضُ 

 .مراءباي القرابيإ ىليها مخصوصة   ها وتقديمُ بادتُ وع   ،موها ىله   لك   

ة هبةوا تفةويض  إ الةذيإ وُ ه م  يعتقدو) أش  وهُم  ،ذلك    ولم يد   ا،لم يكإ كوشفوسيوأ شبي    :يةيوسوشفوسة عود الكُ بو  الوُّ  -2 ماء الس 

ُدوال ة ام  داو  فقد كا) مُ  ي هدُوهم؛و اأ  الو   يُرس  مةع  ،اياةرى ايعظةم واآللهةة   اإللةه  د عبُةوكةا) ي   ،يويةةقةوأ الدِّ والطُّ  عائر  علل ىقامة الش 

 ؛شصوص   ةُ د  ع   تد  ور  ولإلجابة شقو : ؟ ُكوشفُوسيُوسي ةعود ال بيِّ للو   ما المعول االصطالحيُّ  سوشهم، ولكإ  ايشبياء ويقدِّ  وجود  اعتقاد 

ةهد  يب بدو) جُ ص  يق يُ دِّ الصِّ  ط: "ى)  وسُّ كتاب الت   ما جاء في موها ةا علةل طريقةة الت  و ة، هةو يمشةي متمكِّ   بةدو) تفكيةر  ، ويحصِّ ط، وسُّ

ةةه مةةا كمةةا ورد فةةي كتةةاب موشةةيوأ ،"فةةذلك شبةةي   ةة بةةيُّ مةةا الو  : "ىش  شصُّ ةةم  ةة ،"ية  شسةةاشاإل الت  عام  مُ ـوالةة م اياةةالق  إ تم  فر كمةةا ورد فةةي س 

ةه  شةابُ وشجةد فةي هةذا ت   ،ا"عارف ة سةم ليُ هةا رُ خب  ومُ  ،اي  ةشب يسةم ل( اوالموسيق ريعة  ها  أي الش  عُ "واح  ريعة: الش   فةي  بةيِّ الو   فات  ا مةع ص 

ةقا  حبيبُ  ؛سالباإل ةوا عليه الص  ة عثة ُ مةا بُ "ىش   :البالة والس  فةي مفهةوب   بةي  الو   وأ)   ،ةبو  م ي موةو) بةالوُّ فهُة ؛(24 اياةالق" كةارب  م   م  يتمِّ

ة ،ة والعمليةةولي ةالق   ع بةيإ الحكمةة  جم  إ ي  ، وم  الت  والمعام   م اياالق  إ يتمِّ م  و ، اد عارف  إ يول  م  الكوفوسيوسية هو  ةإ يُ وم   اأ  الو ة درس 

ةا  ،شبةيُّ  هإ أش ةعل ةيُ يوأ كوشفوسةال شجد  لكإ   ،عإ "تيا)" ر  خب  عوه فهو مُ  بيُّ م الو  تكل  ما ي   عليهم، وك ُّ  م ي الحق  ويُ  ةأم  قةد ف هد موت ةبع 

 .(25 تهبو  يإ بوُ المسلميإ في الصِّ  علماءُ قا  ، وكذلك ه شبيُّ واراته أش  إ ح  ه م  أتباعُ  مه  ف  

                                 
 (.853عة الميسرة  ص(، والموسو28( اشظر: المعرفة الكبرى  ص22 

 (.236شاصر الشهراشي  ص ( و الُكوشفُوسيُوسي ة،121د حسإ سحاته،  ص-( اشظر: كوفوسيوأ الوبي الصيوي 23 

حيحة.7829( مسود اإلماب أحمد  24  حه ايلباشيُّ في الص   (، وصح 

(، المعرفة 321الفتاح، عالم المعرفة  ص اشظر: الفكر الشرقي القديم، جو) كولر، ترجمة: كام  يوسف حسيإ، مراجعة: ىماب عبد( 25 
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ةتُ  ة  دسةي  وقُ  تةأهير   ذاتُ  آلهةة   ىذ هي عوةدهم مو) ىليها القرابيإ  ويقدِّ  ،سو) المالئكة  م يقدِّ فهُ  :المالئكة -3 هةا، بادت  ب علةيهم ع  وج 

وما  ،وايشهارُ  والجبا ُ  والمطرُ  حابُ والس   والكواكبُ  والقمرُ  سُ مش  فال ؛دعب  يُ  اك  ل  م   يء  س لك ِّ أ)   :يويةإ أصو  ايديا) الصِّ م   كما أ)  

ة مالئكةة ايرض والجبةا  وايشهةار مخصوصةة   عبةادة   ولكةإ   يعبدوشةه، كُ ل  موها م   واحد   لك ِّ  ،إ الكائواتلها م  ساك    دهمبةايمراء وح 

 .دهك وح  ل  م  ـبال سماء مخصوصةُ ال   بادة  ع   كما أ)  

ةةأرواح ايجةةداد: يقةةدِّ  -4 ؛ مو) ىليهةةا القةةرابيإ  هةةذه ايرواح، ويقةةدِّ  ويعتقةةدو) بقةةاء   ،أجةةدادهم ايقةةدميإ و) أرواح  يويُّأ الصِّ

يرواح ايمةوات وآللهةة  د  عب ةم   بية    كة ِّ  ، ويوجةد فةياعلل تلك ايرواح بأشوا  الموسيق رور  لو) بها السُّ دا  يُ  موائدُ  وقرابيوُهم هذه

 .بي ال

ةا، ويعتقةدو) ماء معروفة  لس  افي  رة  قد  الحوادث مُ  ك ُّ  :ويقولو) ،رد  والق   الق اء  في و) كما يعتقد الكوشفوسيوسيُّ -5  أ)   أي  

ةوع   ا ىذا تكةاهرت  اصوص   ؛شوبشيوية بسبب اآلهاب والذُّ العقوبات الدُّ  حصو    ة ،   م  ة ابةإ   الحةاكم   داتهم أ)  عتق ةمُ إ وم  فةإذا مةا  ؛ماءللس 

 .عاد    رُ آا   ه سخص  محل      حُ عه لي  خل  إ ي  ه م  ت  إ رعي  م   ليهع ماءُ الس  سل ط      د  ب الع  م وجاش  ل  ا وظ  س  ق  

 :موشهاالقرابيإ الخمسة التي يقدِّ  ىلل صوال  وُ  ،بالعواصر الخمسة واصائصها اإليما)ُ  :اعتقاداتهم ومإ

 .راب  تُ ، وشارو ماء  ، واشبو )عد  : م  امسة   ايسياء فتركيبُ  -

 .ووسط   ،وجووب ما   وس   ،وغرب سرق   :مس  ا   الجهاتُ و -

 .ةاو  أُ و ،ةوو  بُ و ة  وجي  ا  و ،مومةأُ و ةبو  : أُ رابة امس  الق   درجاتُ و

 .ايساسية امسة وايلوا)ُ  -

 .مفاتيم لها امسةُ  االموسيقو -

 .(26 امسة والقرابيإُ  ايحاحيو -

 

 والمسلمين سالممن اإل ك ونف وشي وسي ةموقف ال: الثالث المبحث

ة ىلةل ية  ىسةالم عثة  ب      أو   او) علل أ)  أجمع الم رِّ  ب" فةي 651"عةاب الفةي   عثمةا)  أميةر  المة مويإ يإ كاشة  فةي امةإ الصِّ

العاصةمة  ىلةله عثت  ب  قد أرس    عثما)ُ  ؛ وكا)ب(918-617  "الث لألسرة المالكة "تاش الث   ك  يو) هو)" المل  عصر اإلمبراطور "

ةر الع  فةي تطةوُّ  عوة أهةر  وكا) لهذه الةد   ،سالبيوية "تشاش  آ)" للةيارة وتبلي  اإلالصِّ  والة  ي، هةم ت  سةالمم اإلوالعةال   يإ  القةة بةيإ الصِّ

ب" فةي أوااةر 897-651" يإعةام  بةيإ الالفتةرة  أ)   "القديمةة او) فةي كتةاب "تةاريخ أسةرة تةاش   الم رِّ سج  قد و .الرسمية عثاتُ الب  

ة واادهار   ر  تطوُّ  فترة   دُّ ع  مائة عاب( تُ اال  ستِّ  الجووبية  ةكي  ل  الم"سو)" أسرة   ىلةل سةالبُ داة  اإلقةد و .(27 يإ القةديمفي تةاريخ الصِّ

ه كشغر علل حةدود اتُ قو  بلغ   ي ذال الباهليُّ  لم  س  بإ مُ  يبةُ ت  قُ العظيُم  القائدُ كا) علل رأسها ية التي سالميإ عإ طريق الفتوح اإلالص  

   ،ه"96" بعافي الودا  مديوة كشغر  ،رقيةالش   ستا)  رك  فتم تُ ىش ه أي  ؛يإالصِّ 

                                                                                                            
 (.86الكبرى  ص

 (249وللتفصي  يوظر الكوفوسيوسية  ص (.2/855( اشظر: الموسوعة الميس رة  26 

 (.34( اشظر: اإلسالب في الصيإ، لفهمي هويدي، عالم المعرفة،  ص27 
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ةحةيإ وري شُ و  م  ـفي العهةد الة اموهاشتُةع  ل ية حت  سالمدولة اإللل   تابعة   وبقي    ةرك  تُ  يإُ غةةت الصِّ ة تا)  س  -1199عةاب"فةي الرقية الش 

يإ   .ب"1149 ة المجاورة لتركسةتا)   المواطق   ة  ااص   ؛عوة واالشتقا  ىليهاالد   عإ طريق  كما دا  اإلسالُب الصِّ ة، ويُ رقية  الش   العهةدُ  دُّ ع 

ة االيةةفةي الموةاطق الد  فيهةا  سةالبُ إلالتي اشتشر ا هود  العُ  سد  أ وليُّ غُ م  ـال ةم  ة أفةراد   ىقامةةُ أسةهم فةي ذلةك يإ، وكةذلك إ الصِّ إ الجةي  م 

ديإعلل ال لق اء  وامملكته  شقاذ  إل بهيوي الذي استعا) الصِّ مبراطور اإل صرة  لوُ  الموصورُ  اسيُّ العب   لم الذي أوفده الخليفةُ المس    متمةرِّ

ةالتُّ  بعةضُ كما أسهم في اشتشار اإلسالب فةي الصةيإ  ،"تاش " سرةه" في عهد أُ 139-ب856"عاب الفي  ةىلةل اار الةذيإ وفةدوا ج  يإ لصِّ

 .اا للد   لواوغ  هم ت   ،وا فيهااستقرُّ  مديوة      "كاشتو)" أو   وكاش  مديوةُ  ،ىلل اإلسالب عوةجارة والد  للتِّ  لبحرعإ طريق ا

ةفصةاروا  ايحوا ُ  إيالمسلمقد تقل ب  بو ةالفتةرات  ىلةلادهةار االسةتقرار واالإ م    ايمةر أو  فةي ف ؛قتة الهةوا) والو عف    

المسةلمو) تمت ع  ،سرة "ميإ"وأوائ  أُ  ،ة الملكي   "يوآ)"أسرة  وأواسط   ،ةكي  المل  "سوش " سرة أوائ  عهد أُ في و سالباإلحيإ داو  

أحةد  اإلمبراطةور "قةو جةو)"  اب  فةي الحيةاة فةي أي ة واالسةتقرار   ،يإلةدِّ ىلةل ا عوة  والةد  ، جةارة  والتِّ  والعم    في اإلقامة   الكاملة   ة  ري  بالحُ 

ةوجعة  ىقةامت   ،أكةرب المسةلميإ ؛ فقدسرة "تاش "أُ  أفراد   الوقة  تشةي آ)" فةي وهي" ،"تشةاش  آ)" ط العاصةمةهم بجةوار قصةره وس 

و) بوُ ة، وي  كي  المل   ةسرايُ  لمة"، وكاشوا يديرو) اقتصاد  المس   الموطقة  ي  "م  وسُ  ،إ فيها أحفادهم المسلمو)ل اآل) يسكُ الحاحر، وحت  

 يإل أشحاء الصِّ في ست   عوةُ الد   توظهر ،يإسرة في أشحاء الصِّ اب هذه ايُ ها، هم اشتشر المسلمو) أي  العاصمة واارج   داا    المساجد  

 .يإ"في الصِّ  يِّ سالماإل واالادهار   ر  طوُّ الت   "عصر   هذه الفترةُ  ي   مِّ ل سُ المسلميإ حت   ر عددُ ثُ وك   ،واادهار مو  شُ حتل صارت ىلل 

ة ،يةسةالماإل سةطلالوُ  آسةيا و   اعتةدى الموغوليةو) علةل دُ فقةد " )سةرة "يةوآعصةر أُ ا في وأم   - هةذه  فةيوا المسةلميإ رُ وأس 

قةبال) "اإلمبراطةور و ،"جةيإ جةي سةيإ اةا)" الممبراطور الظ  في عصر اإل يإ  الصِّ  ىللوجااوا بهم  ،ابوالش   العراق  في و  والدُّ 

ةفي ا لعم روهم لوسخ   ،واستعبدوا المسلميإ ،اا)"  سةديدة   يإ معاشةاة  م  ـ  الةيإ الظ  ة، وعةاشل المسةلمو) فةي عصةر هةذ  اق  يعمةا  الش 

 .سالبإلالد عوة  ىلل اومع هذا لم يتركوا  لم،الظُّ  وا تح عاسُ ف

فةي  كبيةر   ور  وقةاب المسةلمو) بةد   ،"جيإ جةي" أحفاد سلم بعضُ أل ا حت  ا كبير  و  المسلميإ تحسُّ  أحوا ُ  و   تحس   اهموبعد موت   -

ا و  رق ةا فةي تركسةتا) وت  و  الةذيإ كةاشوا جوةود  المُغة اب  المسلميإ أي ة والسياسية والثقافية، وااد شفوذُ  واالقتصادية المجاالت العسكرية

ة هم  صةار ،ا في الجي حابط   الذي كا) مرُ عُ  ديإال سمسُ  ايج ُّ  دُ سيِّ الهم سهرُ في المواصب، وأ   ا علةل مديوةة "تةاي ا عسةكري   حاكم 

ا فةي ا سياسةي   صةبم مةدير  أا عليها، وحاكم  صار  هم   ،في مديوة "يا) جيإ" حيالقا د موصب  لِّ ا لمديوة "بوياش "، هم قُ هم حاكم   ،يوآ)"

ة"ا علل والية إ حاكم  يِّ بالط "قبال) اا)"، هم عُ  يويةة، وتةرك الدِّ  والمعاهةد   "يوشةا)"، وأششةأ المةدارأ   ا لواليةةسيوشوا)"، هم حاكم 

 .(28 في اإلدارة ور  هم د  أوالد كا) لهم كلِّ  امسة   وفاته بعد

هةةا سةة  دولت  ( التةةي أس  ب1911 -1616  "وريةُ شُ و  م  ـ"تشةةيإ الةة سةةرةُ أُ أ) ظهةةرت   ىلةةلالمسةةلميإ كمةةا هةةي  أوحةةا ُ  بقيةة   و -

 وهةي قوميةة   -هةا)" وقوميةة " بةيإ المسةلميإ أهارت الفةتإ  وها، كلِّ  يإ  ة ببلدتها في سما  سرق الصيإ، هم سيطرت علل الصِّ اتي  الذ  

ةل قت  بعُ ةحت   -يإكبرى في الصِّ  ةهم بع    ة  عةد  ىلةل االشتفةاض المسةلمو)  ر  ـ، فاحطُةهمالمسةلميإ ومسةاجد   بيةوت   ارُ ف ةر الكُ ا، ودم 

ات    .موهم ت  الكثيرُ غيا)، وقُ والطُّ  لم  الظُّ  وا تح وعاسُ  ،هاسما  غرب يفي جووب غرب الصيإ وفمر 

                                 
 (.462(، والُكوشفُوسيُوسي ة  ص52( اشظر: اإلسالب في الصيإ  ص28 
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ة - ة يإُ فهةي الةدِّ  ُكوشفُوسيُوسةي ةُ ا الأم  ة يةإ  د   يإ، وكة ُّ يويِّ ايصةلي للصِّ ة ىلةلداة   سةالبُ ب، واإليحةار   الصةيإ إ اةارجم  يإ الصِّ

 ؛الخالفةات كة وتةرك  المشةتر   قةاط  عةإ الوِّ  بالبحةث   ُكوشفُوسيُوسةي ةم مةع الصةالُ الت   اسةتراتيجية   إيعةب  ) مت  وششةره المسةلمقةد و ،ار  متأاِّ 

ة اكثيةر   وأ)   ة  ااص   ة ىحةفاء   )  أ، وُكوشفُوسيُوسةي ةمةع مبةادئ ال ة  شةابهتمُ  سةالبإ تعةاليم اإلم  بمةا ال يخةالف  ُكوشفُوسيُوسةي ةبغات الالصِّ

ة اترجمةفةات والت  علل المساجد والم ل   ي  سالماإل يإ  الدِّ   لةل فعة  ذلةكىالمسةلمو)  احةطر  وقةد  ي،اسةيس سةبب  شتيجةة  لكةا)  يويةالصِّ

 .عي البعضُ يإ كما يد  في الصِّ  سالباإل (ة  ش  ف  و  ك   علل  يد ُّ  الولكو ه 

 .(29 سالبواإل صراشيةفي الو   الحا ُ  اأ ىليها كما هوص علل دعوة الو  ال تحر   ُكوشفُوسيُوسي ةال دياشة   )  ى هم   -

 

 المعاصرة()الصين  إلى ك ونف وشي وسي ةدة الو  عه : ابعالر   المبحث

، رسةمية   وكا) لها سةلطة   ،(ق.ب 141-87  ولة في عهد اإلمبراطور "وو تي"ا للد  ا رسمي   ديو   ُكوشفُوسيُوسي ةبعد أ) كاش  ال

 سةةفةفل اويةةة، ومبةةادئُ الط   بةة  امتةجةة  بهةةا عواصةةرُ  ،علةةل شقائهةةا ُكوشفُوسيُوسةةي ةُ ال ب ةةق  اويةةة لةةم ت  وذيةةة والط  البُ  بعةةد داةةو   غيةةر  أش ةةه 

ة وة   تمك   عقالشيةة   ليةة  تأمُّ  شةعةة   ها ذات  د  بعةد تشةدُّ  ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال فصارت ؛تةو" مومدرسة " وآراءُ  ،عيإالمشرِّ  أتباعهةا  إ جعة   م 

 ة  مةر   هةاودت  حةعفها هةم ع   سةباب  أث عةإ شتحةد   وفي هذا المبحةث .كثيرة   يسباب   ياشةُ هذه الدِّ  ف   عُ وذي، وح  ا مع الفكر البُ ف  عاطُ ت   سد  أ

 .أارى

 :ك ونف وشي وسي ةعف ال: أسباب ضه أوالا 

 :قاطش   ة  في عد   رة  بعض هذه ايسباب مختص   كر  ذ  لذا سوف شكتفي ب ؛ايسباب ي جميع  قصِّ ووا ت  يمك   ال

ة  الوِّ تحةوُّ  -1 ة هةةورة   هةر  ىظةةاب الجمهةوري الوِّ  ىلةليإ ظةاب فةةي الصِّ فةي عهةةده  ر الفسةادُ ثُةةعلةل أسةةرة "ماتشةو" الةذي ك   عب  الش 

اتفةةاء ا ىلةةلى مةةا أد  وهةةو ، ةجمهوريةةال ىلةةلظةةاب   الو  فتحةةو   ،ب"1912"   عةةإ عةةر  اإلمبراطوريةةة سةةوةوةةااُ لةةل الت  ى ر  احةةطُ ف

 .في اياالق والتقاليد لة  هما ي   ق  ها ب  لكو   ،ياسيةوالسِّ  يويةالدِّ  مإ الحياة   ُكوشفُوسيُوسي ةال

هةذه  ي   م   ُسة ، وقةدسةاحقة   وألحقة  بهةم هةيمةة   ،شجليةةُ اإل بهةا الحةرب التةي قةاب أهةر   اوى ايجوبيةة وامتياااتهةظهور القُة -2

 .ب(1792-1745و)  ايفيُ  حرب  الحرُب 

ة عظيمة   شكسة   ُكوشفُوسيُوسي ةال قد اشتكس ف :يوعيةات الشُّ ات الوطوية أماب القو  اشدحار القو   -3  ؛ وذلةكيإيوعيِّ علل أيدي الشُّ

ا عداء   ُكوشفُوسيُوسي ةلل إُّ ك  " كا) يُ توشج "ماو تسي يوي  الصِّ  عيم  الة   ي)    .إ تأهيرهايإ م  يويِّ الصِّ  ريحرِّ  ه أ)س  علل شف   آل لف ؛سديد 

 .الغربي ارللتي   لها، ومواصر   ومواهض   ُكوشفُوسيُوسي ةلل عاد  مُ  ار  ي  كما ظهر ت -4

 .(30 فة لها والمعاديةالفكرية والديوية المخال   ارات  ي  الت  أماب  ُكوشفُوسيُوسي ةال عف  ح  الت ي أد ت ىلل ايسباب  فهذه أهمُّ 

 :ينالص   إلى ك ونف وشي وسي ةدة الو  ا: عه ثانيا 

ةةسةةتختفي عةةإ المسةةرح السِّ  ُكوشفُوسيُوسةةي ةال أ)   ظةةإُّ كةةا) يُ  ةة أ)   ىال   ،يإياسةةي واالجتمةةاعي فةةي الصِّ علةةل  لةةم تقةةض   يوعية  الشُّ

  كا) ايمُر علل الو قيض مإ ذلك؛ب   ،ُكوشفُوسيُوسي ةال

                                 
 (.494-492الُكوشفُوسيُوسي ة،  ص ( اشظر:29 

(، والمعرفة الكبرى، 435(، والفكر الشرقي  ص252( اشظر: الصيويو) المعاصرو)، وو) بإ، ترجمة عبد العةية حمدي،  ص30 

 (.177 ص
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ة ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال عمل فقد  ةفأبعةدت ها يوعية علةل تغييةر معةالم الشُّ  وحيةة  رُ  ة  و  قُة ُكوشفُوسيُوسةي ة  ال ي)   كوذلة ؛وسةيةة الرُّ يوعي  عةإ الشُّ

ر  رات غيُّالت   إ ك ِّ غم م  الر  علل وجهها، و مإ الوقوف في ها بدال  صفِّ  ىلللها تحوِّ  ،فلسفة   ييِّ  هاحمة   ورة الحاصة  بعةد الث ةوالتطوُّ

 ،ا فةي الصةيإسةائد      ظ ة ُكوشفُوسيُوسةي ة  ال دات  المعتق ة تةأهير   )  فةإ ،"ماو تسي تةوشج" وىحافات   ،لماركسيالفكر ا واشتشار   ،يوعيةالشُّ 

ةةوظل ةة ةةم يإُ   الصِّ ةة راث  فةةاظ علةةل التُّةةللح   ُكوشفُوسيُوسةةي ةلوجيةةة اليوباييد ة  كتمسِّ ةة ع  اب  الط ةةعلةةل يوي، والصِّ ة الفكةةري والسياسةةي لألم 

ة حمايةة  ظل   تعم  علل و ،يويةالصِّ  اإلصةالحات ايايةرة فةي الصةيإ عةادت  وفةي ظة ِّ  ،شةدهار واالشهيةاريوية مةإ االالعةادات الصِّ

ة خةذت الحكومةةةُ ات  ؛ فقةد يوأكوشفوسةةتعةاليم  ىلةل وحُ الةرُّ  ة يويةالصِّ ةإ تلةك التعةةاليم د  م  ةا لمكافحةةة الر  ا واقي ةرع  ذائةة  بع أو الر  ذائة  الس 

ةةذيلةةةُ وهةةي: الر   ؛الرأسةةمالية رافةةات الخُ فةةي  ايطفةةا  والوسةةاء، واالعتقةةادُ  ت، واطةةفُ راُ ، والمخةةدِّ مةةارُ اإلباحيةةة، والق   رُ و  ، والصُّ

ة المعروفةةة صةاباتُ اإلقطاعيةة، والع   ةة ئيسُ ي عةةاب، ووصةفه الةر  ي ألف ةيوأ بعةةد حةوال  كوشفوسة وعةةادت أفكةارُ  ،الوثم الث ةباس   يويالصِّ

 .فلسفته مق  ه وعُ إ تعاليم  يوي م  الصِّ  عبُ الش   أ) يستفيد   د  بُ  القا  بأش ه و ،يإفي الصِّ  قديم   ر  مفكِّ  ه أعظمُ "جياش  تسي مإ" بأش  

ة قافةة  إ العلماء في بدايةة القةر) العشةريإ عةإ الث  م   عدد  دافع و ةالصِّ ة ُكوشفُوسيُوسةي ةالعةإ و ،ة  يوية عام  بعةد أ) كةادت  ة  ااص 

ي ُوابشير فتح  وطأة الت   ختفيت وكةا)  ."مةو اوشة  سةا)" هةو ايسةتاذُ هة الء  يوسةي فةي هةذا العصةر، وأسةهرُ كوشفوسال راث  التُّة أ ح 

ا ا وفكري  ةالغربةي سياسةي    ر  إ االسةتعمام   ما) أو أكثر  إ الة  يإ م  رش  ق   ة  د  يإ مُ يويِّ معاشاة الصِّ علل  االمعاصرة رد    ُكوشفُوسيُوسي ةال ظهورُ 

ة ا، وقةد سةعر جماعةة  ا وديوي   وعسكري    ة إ علمةائهم بخطةر  م  وا علةل ىحيائهةا وتجديةدها بمةا ُمةة  يإ وفلسةفتها فع  عظةيم علةل هقافةة الصِّ

ةةالمحد   ُكوشفُوسيُوسةةي ةبال هةةذه الجماعةةةُ  واسةةتهرت   ،العصةةر الحةةديث يقت ةةيه شظةةابُ   ُكوشفُوسيُوسةةي ة  ا لهةةا عةةإ التمييةةة   ؛رةهةةة المعاص 

 .وأييوأ موشكوشفوسفي عهد  ايصلية   ُكوشفُوسيُوسي ة  يإ، والت  مبراطوري  "سوش " و"ميو " اإل يت  سر  في عهد أُ  هة  المحد  

 :فهي المعاصرة ُكوشفُوسيُوسي ةال فيغييرات التي حصل  الت   ا أهمُّ أم  

ةة الت  سةو   وكتةابُ ، موشةيوأ الحةوار، وكتةابُ  وهي كتةابُ  :سةم  علل ايسفار الخ   هادااعتم -1 عليقةات علةل الت   ط، وكتةابُ وسُّ

 .ايربعة هة التي اعتمدت الكتب  المحد   ُكوشفُوسيُوسي ةا للالمعرفة الكبرى، االف   غييرات، وكتابُ كتاب الت  

ة هةالمحد   ُكوشفُوسيُوسي ةالعلل الو قيض مإ  ،علل كتاب المعرفة الكبرى هذه الكتب  تقديمها  -2 لكتةاب  دارة  التي أعط  الص 

 .المعرفة الكبرى

يويو) ا ؛ فلم يُح    يويحديث الصِّ لت  ُموطل ق ا ل الُكوشفُوسيُوسي ة   المبادئ  ها جعلُ  -3  مقافةة الصةيوية، ولةالث   الغربيةة محة    قافة  لث  الصِّ

اا الغربية رف    قافة  الث   ا ويرفُ   .عليها الغربية والحكم   قافةالث   يوية لمعرفة  قافة الصِّ الث   يم  ق   معيار   استخدموا، ب  تام  

ة م  علةل المجتمةع الغربةي أ) يةتعل   و) المعاصةرو) أ)  يُّيوسكوشفوسيرى ال -4 ة المجتمةع   إم   وةوير  الت   ، وأ) يسةتوعب  رقيِّ الش 

ةةالمفيةةد فةةي الث   ةة ؛يويةقافةةة الصِّ ةة ،الحاحةةر وح  رُ  م  إ ذلةةك أ) يةةتعل  وم   بيعةةة، والمشةةاعر  للط   قيقةةة والخارقةةة  الد   ر، والحكمةةة  الصةةد   عة  وس 

  م  العال   أ)   يشُعر  و ،فقة واآلالب  الش   قيقة العاطفية، أو مشاعر  الر  
 .واحدة   سرة  أُ

ةةم   أبةةراُ وكاشةة   -5 فةةي مقاطعةةة سةةاشدوشج" مةةوطإ  ب"1979" عةةابفةةي ال ولةةي  د   مةة تمر   عقةةد   ُكوشفُوسيُوسةةي ةدة للو  عةةالم الع 

 ور  عةإ د   ىموتةد   مإ الصيإ، وىقامة   قة  متفرِّ  يوأ في أشحاء  كوشفوسل ماهي   الت   ، وشصب  ُكوشفُوسيُوسي ةال راساتعإ الدِّ كوشفوسيوأ 

ةم   مائة   يحوال  التقل قد ر) الحادي والعشريإ، وفي تطوير الح ارة في الق هوتأهير  يوأ كوشفوس يإ واعيِّ إ الخبراء والعلماء والصِّ

ةكوشفوسة لبوةاء جامعةة   خطيط  والت   ،في هذا الموتدى في مديوة "سوتشإ" للمشاركة   اهيإ واارج  الصِّ  إ داا   م    يوية إلبةراا  يوأ الصِّ

ةةالث   ةةالث      بةةادُ وت   ،يويةقافةةة الصِّ يةةوب  شدوشيسةةيا، وىقامةةة  ىفةةي  ُكوشفُوسيُوسةةي ةعةةإ ال القيةةود   المختلفةةة، ورفةةع      و  والةةدُّ  يإ  قافةةة بةةيإ الصِّ

 .مإ العال  م   قة  متفرِّ  يإ وأشحاء  في الصِّ  ُكوشفُوسيُوسي ةات اللي  المراكة والكُ  ششاء  يوأ في الواليات المتحدة، وىكوشفوس
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 وبعُد..

 أشحاء ف  في مختل   هذا الفكر  ل  ، وششر  متواص   وعم    ،ةي  قو ودة  ع   ؛ فهييإالصِّ  ىلل ُكوشفُوسيُوسي ةدة الو  ع   مالمم   أبراُ  فهذه

 .(31 ابه التي مر   يإ والمراح   بهذا الدِّ اإلحاطة  شا لو أرد      مطو   بحث   ىلليشها تحتاج  ؛ا للوق  والبحثذكرشاها ااتصار   ،العالم

 

 الخاتمة

   البحث: نتائج

 .ميإفيإ، أو دياشة العال  ر  االع بدياشة يوأكوشفوسقب   وكاش  معروفة   ،يإالصِّ  ياشةُ د   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال -1

 .باء وايجداداآل ، وأرواح  وأشهار، ومالئكة   بحار  و ،وأرض إ سماء  في الكو) م   ما د ك   يعبُ  ،وهوي يإ  د   ُكوشفُوسيُوسي ةُ ال -2

 .ارة والو  والجو   و) بالبعث  يوسيُّكوشفوسال ي مإ ال -3

يوأ، كوشفوسةعلل يةد  ة  مر   :تيإيوية مر  الدِّ  وسعائرها هاكر  ف   تجديد    استطاعوعف، إ ال   م   )  بأاما ُكوشفُوسيُوسي ةُ الت مر   -4

 .يإ المعاصريإيوسيِّ كوشفوسال يد وأارى علل

ة كوشفوسةيوأ وموقةف   ،والمالئكةة اإللههم في في عقيدت      أمُّ والت   ظر  مإ اال  الو   -5 تلةك  يظهةر لوةا أ)   ،وايصةوابإ ايشبيةاء م 

 .بذلك المصادرُ لم ت جة ب وى)  ،سابق شبوي   إ ىرث  م   و  خلُ ت   إ أ)ال يمك   الموطقة  

 .سالباإل مع ما جاء به اياالقية تكاد تكو) متوافقة   ُكوشفُوسيُوسي ةال مفرداتُ  -6

 

 :وصياتالت  

 .إلهراء المكتبة العربية بالمراجع ايصيلة العربية ىلل أدبي اتهاةُ وترجم ،أديا)الكوشفوسيوسية وما ساب هها مإ  دراسةُ  -1

ةالد  تقديُم  -2 ةإ يإ عم للمسلميإ في الصِّ  رسةا ُ ى، وسةالباإلىلةل  عوةالةد  بةذُ  الجهةود فةي سةبي  ششةر  عاشةاتهم، ومُ للتخفيةف م 

 .ل الوسائ هم بشت  عم  لد   ةواالقتصادي ةقافيالث   اتفاقواالتِّ  )  عاوُ الت   وتفعي ُ  ،دواتالو   البعثات، وىقامةُ 
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