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كبيرة في تاريخ الفكر الفلسفي، لما تشكله من أثر على كل   أن للفلسفة اليونانية اهمية

الفلسفات الالحقة عليها، فهي تمث  دعوة اللى التممل  والتفكيلر وهلي بحلم ملن   علن 

ماهيللة ايشلليام، لمللا لللديها مللن مقللدرة علللى الت مللي ، وحللا واسلل  ومتلللون للحيللاة، 

لفلسلفة اليونانيلة . وي واحساس بالجما  . وأن الن لر ال قللي والتجريلد أنملا بلدأ مل  ا

 يمكن ألي باحم انكار هذه الحقائق . 

أمللا وحللدة الوجللود فهللو مللذها أو فكللرة المللا نجللد أن امللة مللن ايملل  أو فلسللفة مللن 

الفلسلللفات  للللت منهلللا ، ابتلللدامط بالملللدة ايسلللوورية أو ال رافيلللة وانتهلللامط بالفلسلللفات 

 الم اصرة . 

لم يكن اسبينوزياً فلن يكون فيلســوفاً هيجل : مـن فـيـقـو  عنـه  اسبينوزاوأمـا 
 (1)

. 

 في تاريخ الفلسفة .  اسبينوزاهـذا الربو يج لنا ندرك القيمة الكبيرة التي يحضى بها 

   -واد توصلنا من  ال  بحثنا هذا الى النتائج ايَتية :

تلد   ان وحدة الوجدود نجدها واضحة في القراَن الكلري  حيلم وردت علدة ايلات -1

ــت الــال  : علللى ذلللك منهللا  ــَت    ) قول مه َوْج ََ ــ ــوْا َف ــا َاَولا وايضللاط فللي حللديم  . (َفأَْيَنَم

َ  لَـْو ) : حيلم يقلو   لرسول   صل    عليـت والـت وسـلم ـِب ب َيـب  ـَ  َمَممه ْْ ِ   َن َوالهـ

لَ  لََهبَ  ْْ َكْم َبلهْيَاْم َرَجًًل ب َمْبِل إ لَ  اْْلَْرض  السا  .  (َط عل    ... أَنه

هناك عدة صور لوحدة الوجود فمنها ما تقلو  ان   وال لال  شليم واحلد، وهلذه  -2

، ومنها ما تقلو ، ان ال لال  صلدر أو فلا  علن  ، اسبينوزاهي وحدة الوجود عند 

، ومنها ما تقلو ، ان ال لال  لليس سلوا م لاهر افلوطينوهذه هي وحدة الوجود عند 

، ومنها ما تقو  ان   مبثوم في الوبي لة، الصوفية حدة الوجود عندهلل، وهذه هي و

، ومنها من يرج  مبدأ ال ال  أو اصله الى شليم واحلد هيجلوهذه وحدة الوجود عند 

 .  لًْلسْة الطبيليين وهذه وحدة الوجود عند ا
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، اللذين ارج لوا اصل  ال لال  اللى الًْلسـْة الطبيليـين تمصلت وحلدة الوجلود مل  -3

  شيم واحد بغ  الن ر عن ا تالف ماهيته .

الى الرواقيون  ، حيم ذهايين وافلوطينالرواقتوورت فكرة وحدة الوجود م   -4

 ، فرأا بمن ال ال  صدر عن   . افلوطينالقو  بوحدة   وال ال ، اما 

فهو فيلسوف منتشلي فلي  ، أي ان كل  فلسلفته تبلدأمن    اسبينوزافيما ي ص  -5

  وكلها تتجه في النهاية الى وحدة الوجود .

كان يهلدف ملن  اللله اللى القلو  بوحلدة  اسبينوزاالمنهج الهندسي الذي كتا به  -6

  الوجود .

 في اي الق كان مذهباط تمملياط في   أو الوبي ة .  اسبينوزامذها  -7

والغلر  من اينسان ان ي يكون  ارج الوبي ة وأنما جلءم منهلا  اسبينوزااراد  -8

الحللا ايءلللي  عللن وريللق مللن الم رفللة اينسللانية هللو الحللا ال قلللي هلل وارتبللاو اينسللان

 بالالمتناهي . ) أي ادراك اينسان لذاته على أنه جءم من وحدة الوجود ( . 

ي يوجللد  للوف علللى الدولللة مللن  للال  الللدين، انمللا الللدين والتقللوا همللا اللللذان  -9

يحرصان على امن الدولة، واعتبلار اينسلان حلراط فلي عبادتله وهلو جلءم ملن الدوللة 

ى الدولة، وأن الدولة جءم من الوبي ة والوبي ة هلي   أي فيجا عليه أن يحاف  عل

 وص  الى نتيجة ميتافيءيقية )تؤكد وحدة الوجود( حتى في سياسته .  اسبينوزاأن 

ــينبشللك  واضللال بفالسللفة اليونللان سللوام  اســبينوزاتللمثر  -11 أو  الًْلســْة الطبيلي

اليونللانيين عللن الجللوهر  . متللمثراط بللاَرام الفالسللفة ارســطو أو الــرواقيين أو افلــوطين

 وااصد هنا ) الجوهر الواحد ( بغ  الن ر عن ماهية هذا الجوهر . 

 كان مشابهاط للجوهر عند الفالسفة اليونان .  اسبينوزا ان الجوهر الواحد عند -11
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