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 ول يوسف شمعون السمعاني  حنماذج من كتابات 

ً(لتسلسلًالزمنًيلًاوفقً )

 

ًأحدًرؤساءًبالطناًوجنيِّناًوجليسناًاملالزمًلناًًإىلًاالبنًاحلبيبًيوسفًالسيمعانًي

ًربكةًالرسولييةًًالأييهاًاالبنًاحلبيبًالسيالمًًو

اًبرايً]برأي[ًإخوتناًأعلىًماًلناًمنًوافرًالثقةًبً)...(ًقدًجعلناكًبناءً  مانتكًواستقامتكًوعلمكًودرايتكًوغريتكًالدينييةًوأخذ 
ًكاردينايلًالكنيسةًالرومانييةًاملقديسةًاملتولينيًإدارةًمهاميًجممعًنشرًاإلميانًاملقديسًوعييناكًوأوفدناكًبسلطانناًالرس ويليًبقويةًاحملرتمني

اًمنً ًالرسويليًاملشارًإليه...ًًًفنخويلكًالسلطانًعلىًالنيداِءًباجملمعًوعقدهًوأنًيكونًلكًفيهًخطيناًهذاًقاصد  لدنُّاًولدنًالكرسيي
ًإبداءًالريأيًمعًيوسفًبطرسًالبطريركًورؤساءًاألساقفةًواألساقفةًاملشارًإليهم...ً  حقي

ًوهيًالسنةًالسيادسةًحلربييتنا.1735ًًًمنًتشرينًالثيانًسنة26ًًُكِتَبًيفًروميةًلدىًكنيسةًمرميًالكربىًخمتوم اًخبامتًالصييادًيفًالـ

 البراءة األولى، البابا اكليمنت الثاني عشر
حرتامًيوسفًمسعانًاجملمعًاإلقليميًالذيًعقدهًيفًجبلًلبنانًالسييدًالساميًاالحرتامًبطريركًطائفةًالسريانًاملوارنةًاإلنطاكيًمبؤازرةًالسيدًالفائقًاال

ًالرسويلي،ًترمجهًعنًالالتينييةًامل  .8-6،ًص1900ًطرانًيوسفًجنم،ًمطبعةًاألرز،ًجونية،ًالسمعانيًقاصدًالكرسيي

### 

 إىلًاالبنًاحلبيبًيوسفًالسيمعانًأحدًرؤساءًبالطناًوجليسناًالسمريًاملالزمًلناً

ًأييهاًاالبنًاحلبيبًالسيالمًوالربكةًالرسولييةًً
اًإىلًاإلخوةًاحملرتمنيًيوسفً ًالريسويليًقاصد  كنياًمنذًحنيًأنفذناًإليكًرسالةًمنًنوعًالرباءةًوهباًجعلناكًمنًَلُدنياًولدنًالكرسيي

ًكنياًفويضناًإليكًحقيًإبدأبطرسًبطريركً الريأيًائتمار اًمعًالبطريركًًإنطاكيةًورؤساءًأساقفةًالطيائفةًاملارونييةًوأساقفتها.ًويفًمجلةًما
ًيفًتلكًرسالتناً]رسالتناً ًكماًبيَّناًتفصيال  ًعلىًتقديرًانعقادهًهناك وسائرًمنًأشرناًإليهمًمنًرؤساءًاألساقفةًيفًاجملمعًاإلقليميي

ً كًبسلطانناًالريسويليًونوليكًبقويةًهذاًتيًؤنتلك[ًالسيابقة.ًوهاًإنياًاآلنًمباًبناًمنًالريغبةًيفًمزيدًإكرامكًوإيثاركًبإنعامًخاصي
ً ًواستعمالهًعنًحريييةًوجوازًبعدًأنًحنلَّكًبقويةًخطيناًهذهًونثقًبأنيكًيفًحليًمنًاخلطي ًلبسًالتياجًيفًذلكًاجملمعًاإلقليميي حقي

ًكانتًمنًًقبلًالنياموسًأوًمنًقبلًاإلنسانًعلىً ًحرمًوربطًومنعًومنًسائرًاألحكامًوالتيأديباتًوالعقوباتًسواءً وثاقًأيي
ًكنتًموثق اًبشيٍءًمنًذلكًبالًاستثناءًمتهيد اًحلصولكًعلىًنتيجةًهاتهًالريسالةًوالًعربةًمباًُيضاديًإطالقًالسيببًًوالعليةًفيماًل و

 ذلك.
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ًًوهيًالسنةًالسيادسةًحلربييتنا.1735ًًسنة1ًًك12ًوُكتبًيفًروميةًلدىًكنيسةًمرميًالكربىًحتتًخامتًالصييادًيفً

ًلثانيةاالبراءة ، البابا اكليمنت الثاني عشر

ًالذيًعقدهًيفًجبلًلبنانًالسييدًالس ًمبؤازرةًالسييدًالفائقًاالحرتامًيوسفًمسعانًاجملمعًاإلقليميي اميًاالحرتامًبطريركًطائفةًالسريانًاملوارنةًاألنطاكيي
ًالرسويلي،ًترمجهًعنًالالتينييةًاملطرانًيوسفًجنم،ًمطبعةًاألرز،ًجونية،ً ً.9،ًص1900ًالسمعانًقاصدًالكرسيي

### 

ودخلًمدرسةًروميةًوعمرهًمثانًسنوات.ًوملاًأمتيًعلومه؛ًوعزم1687ًًمتوزًسنة27ًًالكبريًأيًيوسفًمسعانًولدًيفًًفالسمعانًي
اًللكتبًالشرقييةًويلخيصًفيهًفحاويها،ًنًيعملًفهرست اًالتينيً أليهًالباباًاكليمنضوسًاحلاديًعشرًإعلىًالعودةًإىلًلبنانًعهدً

ةًًةًوالسريانيًيللكتبًالعربيًيًاكونًمرتمجً هلًألنًيأًبيينتًللباباًأنًيوسفًمسعانًالسمعانًيففعلًوعليقًعلىًالكتبًحواشيًنفيسةً

 ةًاليتًيفًاملكتبةًالفاتيكانيية.والكلدانيًي

ً ًالسنة ًالسنة1710ًًًويف ًويف ًالشرق. ًأبناء ًيستعملها ًاليت ًاملقديسة ًاألسفار ًإصالح ًجلنة ًيف ًمستشار ا ًوُعنيِّ ًامللفنة ًدرجة نال
ًكتب اًوافرةًالعددًمنًمجيعًنواحيًاملشرق،ًًأوفده1715ً الباباًللبحثًعنًالكتبًاملخطوطةًيفًاألقطارًفأحضرًمنهاًإىلًرومية

ًةًلكتابهًالشهريً:"ًاملكتبةًالشرقييةًالفاتيكانيية".فكانتًمادًي

جلليلًحذقهًبضعًعشرةًلغةًمسياهًالباباًحافظ اًهلذهًاملكتبةًالعظمى،ًمثيًصارًرئيسها.ًساعدهًعلىًهذاًالعملًا1730ًويفًسنةً
ًفأخرجًخالصاتًالكتبًالشرقييةًإىلًالالتينيية.

 عب ود، مارون 
ًالمجموعة الكاملةمنً ًالثالثةفي الدراسة،ًاجملليدًاألويل، ًالطبعة ًدارًمارونًعبيود،ًدارًالثقافة،ًبريوت، م،ًص1979ًً-1978ًً،،ًأدبًالعرب،

٤07ًًً. 

 
### 

ًالذيًقامًًالسمعانًيكليماًأثرناًمسألةًالليتنةًمعً أوًسواهًننسىًالوجهًاآلخرًهلذهًاملسألة،ًوجهًاللبننةًأوًالدورًالفكرييًواحلضاريي

ًأوروبًي ًيف ًاللبنانييون ًبه ًالقرنني ًيف ًواستطراد اا ًعشر، ًوالتاسع ًعشر ًيفًًالثامن ًاللبنانييون ًبه ًقام ًالذي ًواحلضاريي ًالفكريي الدور

ًامشرقً ًاإنًأمهلناهاًأمهلناًوجهً ًوأرىًأنيًهذهًاملسألةًتشكيلًعصبًوجودناًاملعاصر،ًنًالعشرين.حدةًاألمريكييةًيفًالقًرالوالياتًاملتًي
ً.حلضورناًالثقايفيًاحليوييًوالفاعلًيفًالعامل

اليونانًيلقدًرأىًاخلوريًيواكيمًمباركًأنيًالسمعانًيشكيلًرهانًاحلداثةًاألوروبييةًبقواعدهاًالعلمييةًوالفلسفييةًاملستمديةًمنًالرتاثً
ًكماًيشكيلًرهانًاألصالةًاملشرقيية،ًب يية.ًقدًاًباجتاهًاحلرًيومتيجهً ًايقظً ًامسكونيً ًارومانيً ًابعديهاًالعريبيًواإلسالميي،ًورهانً اإلغريقيي،
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ًواملعميقًحولًحركةًالتنويرًاللبنانييةًوالعربييةًمنذًمطلعًالقرنتًُ ًاحلادي السابعًعشر،ًًدخلناًهذهًالطروحاتًيفًهبوًاجلدلًالفكريي

،ًمقولتنيًمسعانييتنيًاثنتني:ًاملقولةًاألوىل:ًعبورًالهويتًيااألمرًالذيًيتطليبًدراسةًمستقلية.ًلكنينًيفًهذاًالسياقًأضيف،ًختامً 

ًمنًالسريانيًي ًمنًالعقلًإىلًاإلميانًميكنًأنًيتوازى،ًبنسبًخمتلفة،ًمعًالعبورًاألورويبي؛ًواملقولةًالثانية:ًعبورًأديبي ةًإىلًمشرقيي
فكر،ًولغةًًالعربيية،ًومنهاًإىلًالالتينييةًفعوٌدًإىلًالعربيية.ًوميكنًهلذاًالعبور،ًبشقييه،ًأنًيشكيلًالدائرةًالقطبييةًيفًترسيخًالعربييةًلغة

ًمنًالرقادًالسابقًإىلًصلبًحركييةًاإلبداعًاخل ًكِقَدمًالعاملًولبنان،ًوكحداثةًالتحويلًاجلادي ق،ًأدب،ًولغةًإميانًقدميًحديث الي
ًاليوموصلبًحيوييةًالتنويرًالدفياق ً.،ًوحقيقةًالتحديثًالنهضوييًالفاعلًفيناًحّتي

 الر يحاني، أمين ألبرت 
، من الفلسفة إلى الّلهوت فالنهضةًمنةًالعبورًالسمعاني"،ً"ذهنيًي مة يوسف شمعون السمعاني  منشوراتًجامعةًلبنان،ً،ًكتاب اإللهي ات للعّل 

ً.22،ًص2003ًاألوىل،ًًسييدةًاللويزة،ًالطبعة

### 

صارًإىلًتعزيزًهذاًاملشرتكًالالهويتيًبنيًالعقيدةًاملسيحييةًوالعقيدةًاإلسالمييةًعلىًالنحوًأنًيًًُ-بلًالضروريًيً-أليسًمنًاملمكن
ًبني ًجوهريي مليادينًاحلوارًاألخرىًاملتعديدةًوللقيمًاملشرتكةًبنيًًااملسيحييةًواإلسالم،ًيكونًأساسً ًالذيًيؤسيسًحلوارًحضاريي

ًهاتنيًالديانتني؟

ًمثيًأتباعه ًومن ًالديانتني، ًعلماء ًأنًتوقف ًنتائجها ًسيكونًمن ًكهذه ًخطوة ًبينهماًمإني ًوالثابت ًاجلوهريي ًاملشرتك ًعلى ًال ا،
ًالبشرييًيف ختالف؛ًإذًجيبًأنًنعرتفًأنينا،ًالًمسائلًافحسب،ًبلًعلىًماًيتعديىًذلكًأمهييةًيفًنظري،ًوهوًاجلانبًالتارخييي

ً ًفهوًمتغريي ًالديني ًالفكر ًالثابتًهوًالدين،ًوأميا ًهوًفكرًديني،ًوأني ًهوًدينًوبنيًما ًمنييزًبنيًما ًقليما يفًاملسيحييةًواإلسالم،
ًاريخًوظروفهًومالبساتهًاملختلفة.نتاجهًعلىًيدًالبشرًيفًالتإومتحويلًيتميً

ًكالًالديانتنيً-اكًمسألةًوحدانييةًاخلالقوعلىًسبيلًاملثال،ًهن تبدوًيفًجوهرهاًواحدة،ًوهيًاألساسًً-وهيًاملسألةًاملركزييةًيف
ًكماًهوًاألمرًيفًإلالذيًتقومًعليهًالدياناتًا ًتبدوًخمتلفةًبنيًمتثيلًينزعًإىلًالتجريد ًالتارخييي اًيفًمتثيلهاًالبشريي ًأّني براهيميية.ًإالي

ًالذاتًاإلهلييةًاإلسالم،ًومتثيلًينزعًإىل ًكماًهوًيفًاملسيحيية.ًإني ًمعً إلكماًيفًالتصويرًاًً-األنسنة ًواملسيحيي هيًذاتًً-ًاسالميي
ًماهييتهاًوإمنًي اًيصلًإىلًاإلميانًهباًعنًطريقًثثارها.ًوماًيوردهًجمريدةًمتساميةًمطلقةًوصفاهتاًعنيًذاهتاًالًيدركًالعقلًالبشريي

ًالسمعانًي مة ًكتابًاًالعالي اتًيكادًيدورًمبعظمهًحولًهذا.ًوهوًالًخيتلفًيفًمعظمًأدليتهًوبراهينهًعنًالغزايلًوسائرًهليًيإليف
ًا ًالكالم ًاملسلمنيًإلعلماء ًالكثريينًمن ًالذيًيطفوًيفًوعي ًاملفهوم ًفإني ًذلك ًومع ًاملسائل. ًهذه ًيف ًالذينًخاضوا سالمييني

ًإىلًمسألةًالتوحيد.ًًالنظربنيًاإلسالمًواملسيحييةًيفًااًجوهريً نيًأنيًمثيةًفارقً واملسيحيًي

مةًالسمعانًي ًالعالي ًاملسيحييةًلعقيدةًالتوحيد،ًوهوًيرىًأنيًًيًجماال ًبقيفًمطارحاتهًوبراهينهًاجلدلييةًالدقيقةًالًيًًُإني ًيفًتبني للشكي
ته.ًوأمياًماًعداًذلك،ًالعقلًيستقليًيفًإدراكًوجودًاهللًووحدانييتهًويفًجتريدهًعنًاحملسوسًويفًكونهًواجبًالوجودًوصفاتهًعنيًذا

،ًأيًالوحي.بنًوالروحًالقدس(،ًفإنيهًالًيرىًأنيًالعقلًيستقليًيفًمعالأيًعقيدةًاألقانيمًالثالثةً)اآلبًوا ًرفتهاًمبعزلًعنًالنصي
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ًعلماءًالكالمًاملسلمنيًوعلماءًالالهوتًاملسيحيًي ًللعقلًأحكامً وإذن،ًفإني ليي،ًوهمًمستقليةًتقومًعلىًالدليلًالعقًانيًيقريونًبأني
مباًحيكمًبهًالعقلًأوًمباًيستقليًيفًمعرفتهًويعتربونهًأساسًالعقيدة.ًأمياًماًعداًذلكًمنًمسائلًً-هليياتإليفًجمالًاً-مونيسلِّ

ًماًميكنًا ،ًوهذا مًيربهنونًعليه،ًولكنًبعدًالتماسهًمنًالنصي ًفالنصًيختالفًفيهًحّتيًالالدينًفإّني ًالواحدة؛ ً-ًداخلًالديانة
ًوإن ًمًً)الوحي(، ًيكتاقديسً كان ًال ًتفسريه، ًأي ًومتثيله، ًوعيه ًأني ًإالي ًللتعديدًس، ًأي ًللتأويل، ًقابل ًهو ا ًوإمني ًاملقديس، ًصفة ب

ًختالفًباختالفًاألزمنةًواألمكنةًواألشخاص.الوا

 األمين، العّل مة محم د حسن 
ًواملشرتًًَ:ات"اإلهليًي ًالربهان ًيف ًقراءة ًمن ًاإلسالميي"، ًاملسيحيي ًالالهويتي ، من الفلسفة إلى كتاب ك مة يوسف شمعون السمعاني  اإللهي ات للعّل 

ً.33-32،ًص2003ً،ًلبنان،ًمنشوراتًجامعةًسييدةًاللويزة،ًالطبعةًاألوىل،ًالّلهوت فالنهضة

### 

لًفنبغًيفًالعلومًالالهوتييةًوالفلسفيية،ًوتضليعًمنًاآلدابًالشرقييةًوفنيًاخلطابة،ًوبرعًيفًعلمًالتاريخًوأصولًالشرعًوالقانون،ًوتوصًي
ًمجيعً إىلًإتقانًالعديدًمنًاللغاتًالغربييةً ًكانًيتقنًالتحديثًاوالشرقيية،ًوأمسكًبناصيتها ًإنيه ًقيلًعنه ًمنهاًحّتي ،ًونالًمأربه

ًيفًحنٍوًمنًثالثنيًلغة.ًوالكتابة

ًكانتًمنًاختصاصاته.ًفلمياًأّنىًًإنيهًليصعبًعليناًأنًحنصرًاختصاصًالسمعانًي يفًعلمًمنًالعلوم،ًبلًيبدوًوكأنيًمجيعًالعلوم
ً ًسنة ًوتفويق، ًبنجاح ًالعليا ًف1708ًِدروسه ًيضع ًأن ًعشر ًاحلادي ًاكليمنضوس ًالبابا ًإليه ًعهد ًالتينيً ستً رًِهً ، للمخطوطاتًًاا

الوضع،ًمتناسقًالتبويب،ًمطيردًالفصول،ًغني اًًقيية.ًفأمتيًذلكًعلىًأحسنًماًيرام،ًوجاءًفهرستًتلكًاملخطوطاتًحمكمًَالشًر
ً ًسنة ًتعيينه ًإىل ًثنذاك ًالبابا ًقداسة ًمحل ًما ًوهذا ًاملفيدة. ًواحلواشي ًالنفيسة، ًالعربيية1710ًًبالتعليقات ًللكتب مرتمج ا

مستشار اًيفًاللجنةًاليتًوكلًإليهاًإعادةًالنظرًيفًكتبًالشرقييني."واملخطوطاتًالسريانييةًاحملفوظةًيفًا ًملكتبةًالفاتيكانيية،ًومنًمثًي

.ًويفًسنة1ً،ًوهوًيفًالعقدًالثالثًمنًحياته،ًثقةًاألحبارًالرومانيينيًالذينًعاشًحتتًأكنافهمًويفًظليًرعايتهمفنالًالسمعانًي
ًاكليمنضوسًاحلاديًعشرًسنةًثـُبيتًيفًوظيفتنيًمرموقتنيًيفًالدوائرًال1711ً إىلًالشرق1715ًًرومانييةًقبلًأنًيرسلهًالبابا

ًليجمعًاملخطوطاتًالقدميةًمنًكنائسًومكتباتًوأديرةًمصرًوسورياًوفلسطنيًولبنان.

 صفير، األب د. بولس 
ً ًمن ًاملارونيية؟"، ًروما ًمدرسة ًلتالمذة ًالهويتي ًفكريي ًنتاج ًاإلهلييات مة"هل يوسف شمعون السمعاني ، من الفلسفة إلى  كتاب اإللهي ات للعّل 

 .39-38،ًص2003ً،ًلبنان،ًمنشوراتًجامعةًسييدةًاللويزة،ًالطبعةًاألوىل،ًالّلهوت فالنهضة

### 

                                                           
1

ًبنديكتوسًالثالثًعشرً)172٤-1721(،ًاينوشنسيوسًالثالثًعشرً)1721-1700ستيةًأحبارًأعظمني،ًهم:ًاكليمنضوسًاحلاديًعشرً)ًعاصرًالسمعانًي  ،)172٤-
 (.1769-1758(،ًاكليمنضوسًالثالثًعشرً)1758-17٤0(،ًبنديكتوسًالرابعًعشرً)17٤0-1730(،ًاكليمنضوسًالثانًعشرً)1730
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اًبوعيًضرورتهًمنًقبلًخريجييًاملدرسةًًكانتًحماولةًالسيمعانًي الراميةًإىلًتنظيمًشؤونًالطائفةًاملارونيية،ًبتوجيهًمنًالفاتيكان،ًورمبي
ًإىلًجنبًمعًالتعليمًاإلمياني.ا ًجنب ا ًملارونيية،ًتستدعي،ًيفًالوقتًنفسه،ًتنظيم اًالهوتي اًواضحًاملعاملًيقومًفيهًالتعليمًالنظريي

ًهييأً ًقد ًيكون ًوبذلك . ًالكاثوليكيي ًالسكوالسيتي ًاملدرسيي ًالالهوت ًخالصة ًاملشرقيي ًاملإل ًإىل ًوعربهم ًاملوارنة ًإىل ًنـََقَل وهكذا
ًكانًيفًمجلةًوجوههًفرض1736ًًاملارونيًالذيًُعقدًعامًًنانًيللمجمعًاللب ًالرائدًالذي ًالرتبويي أس اًعقدي أًيرفدًالطرحًاإلداريي

ذتهًالثورةًالفرنسييةًبأكثرًمنًنصفًقرن! ًالتعليمًاإللزامييًاجمليانيًوتعليمًالبنات...ًقبلًالتدبريًاملماثلًالذيًاّتي

،ًوإىلًأييًطالبًنعودًإىلًاعتمادًيوسفًمشعونًالسم عانيًاللغةًالعربييةًوسيلةًبيانًتعليمييةًتربوييةًَتوجَّهًهباًإىلًاملوارنة،ًبوجهًخاصي
ا،ًوص ًإىلًهدفهًاملذكور،ًوانطالقً علم،ًبصورةًعامية.ًيفًاعتقاديًأنيهًقصدًإىلًذلكًقصد  منًواقعًقائم،ًيفًالوقتًنفسه.ًًاوال 

ًكثرية،ًشرقييةًوغًر بيية؛ًورغمًنشأته،ًمنذًنعومةًأظفارهًوهوًابنًتسعًسنواتًيفًروما،ًعلىًلغاتًغريًالعربييةًإنيه،ًرغمًمعرفتهًلغات
ًللسببنيً ًالعربيية ًاختار ًأكثرًمنًثالثنيًلغة، ًبلغت،ًحبسبًالباحثنيًيفًتراثه، ًوسواها ًواليونانيية ًمثلًاإليطالييةًوالالتينيية هناك،

ًكانت،ًمنذًالقدم،ًمنتشرةًيفًجبلًلبنان،ًإىلًجانبًأختهاًالسريانيية،ًوكذلكًيفًاملذكورينًالليذينًيُتميًواحدمهاًاآلخر.ًفالعربيًي ة

اًمناطقًأخرىًمنًلبنان،ًبطبيعةًاحلال،ًوكانًاملوارنةًالذينًمجعواًبينهماًيفًحياهتمًاليومييةًوشؤوّنمًالثقافيية،ًيتحويلونًشيئ اًفشيئً 
ًكماًوعىً ًاملدو نًبالعربيية،ًوإنًناهلا،ًًإىلًالعربيية.ًوقدًوعىًالسمعانيًهذاًالواقع، ًوالعلميي ًوالفلسفيي أمهييةًتقادمًالرتاثًالكالميي

ًالفارسييةًوالرتكيية حنسرتًاالعثمانييةًف-كماًأصابًحضارهتا،ًوهٌنًوإسفافًبعدًغزواتًاملغولًوسيطرةًالعثمانيينيًالذينًاختاروا
ًفريقة.دائرةًإنتشارهاًالثقايفيًإىلًاألديارًواملساجدًواملدارسًاملت

 الكك، فيكتور 

ًالسمعانًي ًاملوارنةً"منهجيية ًمنًً،يفًبرهانهًاإلهليي ًبعدًابنًرشد"، ًبالعربيية ًالفلسفة ، من َسَدنة مة يوسف شمعون السمعاني  كتاب اإللهي ات للعّل 
ً.57-56،ًص2003ً،ًلبنان،ًمنشوراتًجامعةًسييدةًاللويزة،ًالطبعةًاألوىل،ًالفلسفة إلى الّلهوت فالنهضة

### 

مةًمارونيًأخذًباحلداثةًاألوروبييةًيفًزما ًجلي اًأنيًالسمعانًأكثرًمنًمارونيًتلينتًفأضاعًذاتييته.ًإنيهًعالي ًكليًهذاًيتبنيي نه،ًفقديمًيف
ًوا ًالتقليديية ًاملدرسيية ًالفلسفة ًفيها ًواإلميانًوالعقلًمتكامالن، ًالشرقًوالغربًمتناغمان، ًفيها ًممييزة ًفكريية حلكمةًللعاملًخالصة

ًكليًاملعليمنيًًاملشرقييةًوالعلمًاحلديث.ًيفًهذهًاحلال،ًالًجيوزًأنًجنريدًاملعليمًالسمعانًي منًمشرقييتهًوأصالةًمارونييته.ًطبع ا،ًليس
ًالتيساؤل:ًهلًأثيرًأييًممينًاعتدناًأوًيسعناًأنًندعوهمًمعليمنيًموارنةًمشرقييني،ًيفًمصريً بذاتًالشخصييةًواملنهجيية.ًولكن،ًحيقي

ناًإىلًالعاملًبقدرًماًصنعهًهؤالءًاملعليمنيًصوتًًَأحدًًُعًَمس ًَبأقوالهًوكتاباتهًوأعماله؟ًهلًأًًَالكنيسةًاملارونييةًبقدرًماًأثيرًالسمعانًي
ًكتبهًبالليغاتًاألجنبيية؟ًماًاألفضلًلنا:ًمعليمًيطلعناًعلىًماًحننًفيهًوالًيأتيناًجبديدًًمعانًيالس يفًمؤليفاتهًمجيع ا،ًالًسييماًيفًما

إذاًماًأخذناًباجلديدًيفًالعاملًوفتحناًلطاقاتناًثفاقًًغريًماًجيدهًفينا،ًأمًمعليمًيطلعناًعلىًماًحننًفيهًوعلىًماًميكنناًأنًنكون
اإلبداعًوالتيطوير؟ًليستًاألصالةًاحلقيقييةًأنًننعزلًوننكفئًعلىًذواتناًونتحجير،ًوالًاحلداثةًأنًنتنكيرًملاضيناًونأخذًبأييًجديدً

ًاألصال ًبني ًواملؤالفة ًاجلمع ًيف ًلنا ًاألمثل ًاحللي ًيكون ًقد ًذواتنا. ًعن ًغربة ًيف ًأوًونعيش ًبيننا ًاملاروني ًيكون ًأن ًواحلداثة، ة
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ًأوًأورثوذكسي اًأوًمسلم ا،ًأيًمنفتح اًعلىًالغريًوعلىًاحلقيقةًأينماًُوجدتًوعلىً ًأوًاملسلم،ًبالفعلًماروني اًأصيال  األرثوذكسيي

ًكليماًهبيتًرياحها.ًولعليًمثلًًالسمعانًي ًكااحلداثة .ً،ًيفًهذاًاجملال،ًجديرًبأنًحُيتذىًبه،ًألنيه  نًناجح اًوفعياال 

 نجيم، د. طانيوس 
"،ًمنً ، من الفلسفة إلى الّلهوت فالنهضة"السمعانيًوالربهانًاإلهليي مة يوسف شمعون السمعاني  ،ًلبنان،ًمنشوراتًجامعةًكتاب اإللهي ات للعّل 

ً.81،ًص2003ًسييدةًاللويزة،ًالطبعةًاألوىل،ً

### 

ًكتابًاإلهليياتًهوًموسوعةًلإلميانً ًكليًماًيتعليقًباهللًالواحدًاملإني ليثًاألقانيم.ًمنهجييتهًواضحةًوبراهينهًمركيزةًوقراءتهًثالقوميًيف
ًاإلنسانًوإىلًمساعدةًاإلنسانً ًاهللًالواحدًالثالوثًيؤدييًيفًالوقتًعينهًإىلًالتعميقًيفًسري حتقيقًذاتهًًعلىممتعة.ًوالتعميقًيفًسري

ًيفًالعالقةًباهللًاآلبًالذيًظهرًلناًيفًشخصًابنهًاألزيليًوحتقيقًالصورةًاليتًُخلقًعليها،ًواليتً ًكماهلاًإالي الًميكنًأنًتصلًإىل

ًإىلًايسوعًاملسيحًومنحناًذاتهًيفًروحهًالقدًي ادًبهًبغيةًاحلياةًمنًحياته.الوس،ًوصوال  ًحتي

 بسترس، المطران كيرل س سليم 
ًكتابًاإلهليياتًللسمعاني"،ًمنً ، من الفلسفة إلى الّلهوت فالنهضةكتاب "الثالوثًاألقدسًيف مة يوسف شمعون السمعاني  ،ًاإللهي ات للعّل 

 .92،ًص2003ًلبنان،ًمنشوراتًجامعةًسييدةًاللويزة،ًالطبعةًاألوىل،ً

### 
العربيية،ًإذاًتوقيفناًعندًقدرةًالسمعانًالفاعلةًوالواسعةًيفًالتعاطيًمعًاملصطلحاتًوالتعابريًالفلسفييةًوقاموسًاملفرداتًالفكرييةً

مةًُوجدتًلديهًالرباعةًاألكيدةًيفًماًنستطيعًأنًنسمييهًاملثاقفة،ًحيثًإنهًنقلًفكر اًغربيً ًلقلناًبوجهًعفويًي اًإىلًحديًإنيًهذاًالعالي
بتأثريًاالقتباسًمسخدم اًالعباراتًذاهتاًواملفرداتًعينهاًاليتًاستخدمهاًاملتكليمونًوالفالسفةًالعربًيفًالسابقًمعًاملالحظةًأنيه،ًًو

احلشوًوالتكرارًوتبديلًاملفرداتًللمعىنًنفسه،ًذلكًليكونًدقيق اًوجيز اًيفًعرضهًللموضوعًويفًًفكرييًمنهجيي،ًحتاشىًالسمعانًي

مةًالسمعانًي ًعلىًهذاًالصعيد.ًغايةًالعالي هيًإفادةًالثقافةًالدينييةًالعربييةًمنًالفكرًالغريبيًومنهجيياته.ًًمنهجييةًاالستداللًالعقليي
ًكماًعاشهًاألبًانطونيوسًحيثًًالًينسىًالسمعانًيًو ًلوجودًاهلل أنيهًمنًالشيرقًومنًجبلًلبنان،ًفيعيدناًإىلًاالختبارًالروحيي

ًكتابً ًكانًيدرسًيف ًكيفًحصيلًجزيلًاحلكمةًوالفهمًبغريًدرس،ًفأجابًأنيه ُسِئلًرئيسًالرهبان،ًعلىًماًيرويًالسمعان،
ًاتًورتبتها.العامل،ًأعنًبالتيأميلًيفًاملخلوق

ًَأالًوهوًانعقادًاجملمعًاملارونيًالبًفحوىًرسالةًالسمعانًي ًكنسيي حثًيفًاهلوييةًواالنتماءًوغريًاإليناًاليوم،ًوحننًعلىًأبوابًحدث
هذاًذلكًمنًاملواضيع،ًأنيهًالًيكفيًأنًنرتجمًالفكرًالغريبي،ًأكانًالهوتي اًأمًفلسفي اًأمًاجتماعي ا،ًبلًاألهميًهوًأنًنستوعبً
اًبلغتناًوثقافتناًاليتًجتعلناًشركاءًمعًعاملًالثيقافةًالعربيية،ًوأنًنؤوينًهذاًالفكرًأيًأنًيكونًفكرًاحلالةًاحلاضرة،ً فكرًالفكرًجييد 

ًالسمعانًي ًأخطأ ا يفًعدمًتوسيعًرؤيتهًالفكرييةًيفًاألخذًاملباشرًبعنيًاالعتبارًاملعطياتًالفلسفييةًًالنهضةًواإلبداعًالثقايفي.ًرمبي
ًكنيستهًاملارونيًي ًبلغةًعربييةًفلسفييةًمتينةًماًأرادًأنًيعديهًعدية ًالهوتييةًلثقافة ًأنيهًاستطاعًمرتاح اًأنًيعربي ًة.ًًًالعربيية،ًإالي

ً
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 دك اش، األب د. سليم 
ً ًالدفاعيي ًالفلسفيي ًاإلهليًي"البعد ً"كتاب ًيف ًاهلل ًوجود ًلربهنة ًمن ،"ً ، من الفلسفة إلى ات" مة يوسف شمعون السمعاني  كتاب اإللهي ات للعّل 

 .110،ًص2003ً،ًلبنان،ًمنشوراتًجامعةًسييدةًاللويزة،ًالطبعةًاألوىل،ًالّلهوت فالنهضة

### 

نتشار اًأالًاعلىًفهرسةًوترمجةًماًجناهًإىلًلغةًأكثرًًبعدًعودتهًإىلًروماًأكبًيًلكنيًمجعًاملخطوطاتًوحدهًالًيكفي.ًفالسمعانًي
(ًاليتًالBibliotheca Orientalisًوهيًاليالتينيية.ًوستشكيلًهذهًاملخطوطاتًاملاديةًالرئيسةًملوسوعتهً"املكتبةًالشرقيية"ً)

ًاليوم.ًيظهرًمنًخاللًهذاًاملؤليفًأنيهًملًيرتكًلغةًمشرقييةً"منًي فاليلغاتًالًحتصى:ًيقولونًإنيهًيعرفًًشريه":زالًيُعوَّلًعليهاًحّتي
نانيية،ًأكثرًمنًثالثنيًلغة.ًوردًفيهاًفهرسةًخمطوطاتًسريانيية،ًًوعربيية،ًوفارسيية،ًوتركيية،ًوعربيية،ًوسامريية،ًوأرمنيية،ًوإتيوبيية،ًويًو

ًوالُكتيابًالعربًوا ًالنيساطرة ًكتابًالسيريان ًبتناوله ًومالباريية. ًوإيربيية، ًأمامًوقبطيية، ًوتارخيها ًفتحًثفاقًاآلدابًالشرقيية ألقباط،
ًالعلماءًاألوروبيينيًرغمًعدمًاكتماهلاًورغمًبعضًاألخطاءًالييتًتشوهباًنظر اًإىلًسرعةًالعمل.

ًاملكتبةًالشرقييةًملؤليفهاًيوسفًالسمعان،ًظهرتًيفًروماًيف :ً"إني ًكتبهًجانًباتيستًشابوًقائال  اًالعودةًإىلًما ًوقدًيكونًمفيد 
ًفيهًرينودوتً) ًتاريخRenaudotًالوقتًنفسهًالذييًتويفي ا (،ًوتكونًبذلكًقدًأبرزتًخمطوطاتًمكتبةًالفاتيكانًعلىًأّني

ًاألدبًالسيريانيًاحلقيقيي.ًوهكذاًحجبًاحلربًاملارونيًجمدًالعامِلًالفرنسيي!"

تينقيب.ًدعتًاحلاجةًإىلًالعودةًإىلًاجلذور،ًملًيكنًجميءًالسمعانًإىلًالشرق،ًإذ ا،ًللسياحةًبعدًطولًغياب،ًبلًللبحثًوال
ًكا ًالييت تينيية ًالالي ًهي ًعلميية ًبلغة ًالعلماء، ًذلكًمبتناول ًكلي ًووضع هوتيية. ًوالالي ًوالتارخييية ًالليغويية ًاألصول: ًعن ًالتيفتيش نتًإىل

ًكليًأوروبيا. ًتفهمها

 الجمي ل، ناصر المطران الخوري 
اًللنيهضة"،ًمنً"تأثيرًيوسفًمشعونًالسمعانيًبالتيياًر ، من الفلسفة إلى اتًالفكرييةًالغربييةًمتهيد  مة يوسف شمعون السمعاني  كتاب اإللهي ات للعّل 

ً.1٤5-1٤٤،ًص2003ً،ًلبنان،ًمنشوراتًجامعةًسييدةًاللويزة،ًالطبعةًاألوىل،ًالّلهوت فالنهضة

### 

ًوانقطاع اً اًهوًشجاع،ًذوياقة،ًالثقافةًالغربييةًملًتكنًبالنسبةًلهًتغريب اًوانعزاال  ًالًخيافًوالًيلني،ًإمني ًاملثقيفًاحلقيقيي وليتنة.ًألني
ًللجمالًواحلقيقةًواحلريييةًواإلبداع.ًإنهًاإلنسانًاملنفتحًالذي ًة.بَّيغنًويغتنًيفًتبادلييةًحمًًُِوحمبي

ًي ًأن ًباستمرار ًحيلم ًكان ًالفكر، ًحلياة ًاملتكريس ًروما، ًيف ًوطمأنينة ًبراحة ًالعائش ًوهباءهًالسمعان ًومجاله ًتأليقه ًالشرق ستعيد
ًدةًيفًاإلبداعًوالتقديمًواخلالص.اإلنسانيًوالفكرييًوالروحيي،ًوتظليًأنوارهًمشرقةًوساطعة،ًوحركتهًرائ

ًالشوقًوالتوقًإىلً ًأني .ًإيالي ًكانًيفًجمملهًخمطوط اًوجمهوال  ًوترمجتهًالذي ًكانتًيفًالبدايةًنشرًالرتاثًالشرقيي تطليعاتهًإىلًالشرق
ً.ةًاالزدهارًإىلًهذاًالشرقًالساحرإصالحًالبىنًكانًمهيهًاألكربًيفًسبيلًتقديمًاالنسانًوعود
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ًالسمعانًي ًظلي ًاالصالحيية ًمشاريعه ًوملتزمً أمينً ًيف ًملارونييته، ًأوًًاا ًاآلخر، ًوإلغاء ًالتغريبًوالليتنة ًكانًضدي ًواالصالح. بالتطوير
ًا ًاملشرقيي ًالرتاث ًمن ًاملارًوألاالنتقاص ًوالتحويالتًنطاكيي ات ًوالتغريي ًللتطويرات ًواستجاب ًالرتاث، ًعلى ًحافظ ًلقد ًاألصيل. ني

ًوالكنسيًي ًوالثقافيية ًواالجتماعيية ًواالقتصاديية ًاالسياسيية ًفكانًرائد ًالكنائسًإلة، ًويفًسائر ًاملارونيية صالحًوالنهوضًيفًالكنيسة

ًكماًأنيهًيًُاملشرقيية،ًيفًلبنانًوالعاملًالعريبًي ًرويادًالنهضةًالعربيية.عتربًأحدً.

،  األب د. أنطوان ضو 

، من الفلسفة إلى الّلهوت فالنهضةرائدًالتفاعلًالثقايفي"،ًمنًً"السمعانًي مة يوسف شمعون السمعاني  ،ًلبنان،ًمنشوراتًكتاب اإللهي ات للعّل 
 .151-150،ًص2003ًجامعةًسييدةًاللويزة،ًالطبعةًاألوىل،ً

### 

ًثنذاك،ًوهوًأني،ًبالنسبةًإليه،ًاملعرفةًالذهنييةًالًتقليًأمهييةًًاستجديهًالسمعانًيهذاًدليلًواضحًعلىًموقفً جتاهًالرتاثًالفلسفيي

بأنيًماًمنًمعلومةًتأيتًإىلًالعقلًماًملًً–أيًأرسطوًً–يية.ًفبعدًماًأكيدًاألكوينيًمتيبع اًخطىًمعليمهًالفيلسوفًعنًاملعرفةًاحلسًي
،ًوبعدًأنًأ ًأويال  ًباحلواسي بعنيًاالعتبارًًارينًسنة،ًَوقَِبَلًاالثنني،ًثخذً ابنًالعشًتىًديكارتًوأثبتًنقيضًذلك،ًأتىًالسمعانًيمتري

ًالسمعانًي ًكماًُيالَحظًهناًبأني ًوجودًاهللًمنًدونًًمفارقتهما. يفريقًماًبنيًالعلماءًوبنيًعاميةًالناس.ًفبعدًأنًيثبتًويؤكيدًأني
ًاألمرًليسًكذلكًعندًعاميةًالناس.ولًبأنيًواسطةًهوًمعروفًعندًالعلماءًوالفهماء،ًيق

ًيفًمسألةًإثباتًوجودًاهلل.ًفاألويلًموجيهًويتابعًالسمعانًي ًالرتكيزًعلىًالفوارقًماًبنيًالطرحًاألويلًالذهنيًوالطرحًالثانًاحلسييي
ًينًملًيقتبلواًالكتبًاملقديسة.إىلًالعلماء،ًوالثانًخمصيصًللذ

مًيعرفونًبوجودًاهللًوالًميكنًأنًجيحدوا...ًومنًهذاًالقبيلًيعليقًالسمعانًيًمعانًيأمياًبالنسبةًللعلماءًفكانًالس علىًًيعتربهمًأّني
(ًوهي:ً"قالًاجلاهلًيفًقلبهًإنيًاهللًغريًموجود"...يعليقًالسمعانًعلىًهذاًبقوله:"ملًيقل52ًفقرةًوردتًيفًأحدًاملزامريً)مزمورً

ًكليًعقلًيعرفًوجودًاهللًبشعقلهيفً ً"...ًوكمًباحلرييًعقلًالعالـِم..."ًيءًعامًي،ًألني

ًكماًًاضوعًبثقةًعاملًضليعًيعاجلًموضوعً "وهوًانطلقًيفًمعاجلةًاملًو ًكتابهًالتأميالت،ًوًإنًملًيفتحًثفاق اًجديدة وكأنيهًديكارتًيف
ًفعلًديكارتًيفًمؤليفه."

 سّلمة، د. ضومط 

، من الفلسفة إلى الّلهوت فالنهضةوالفلسفةًالكالسيكييةًحولًوجودًاهلل"،ًمنًً"السمعانًي مة يوسف شمعون السمعاني  ،ًكتاب اإللهي ات للعّل 
 160-159،ًص2003ًلبنان،ًمنشوراتًجامعةًسييدةًاللويزة،ًالطبعةًاألوىل،ً

### 
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ملشايخًوباقيًالعاميةًويفًاليومًالثانًبعدًالقدياسًاجتمعًالبطريركًوَمنًكانًِمَنًاملطارينًوروساً]رؤساء[ًالعاميًواألديرةًوالكهنةًوا
شحًباملالبسًاحلربوييةًوانتصبًعلىًدرجًاملذبح.ًوإذًهمًمجيع اًمكشوفوًالرأسًفأخذًاخلوريًإسطفانًيفًالكنيسة.ًوالسمعانيًاتَّ

نًالربكةًوردًتلميذًروميهًيقرأًبرثثتًاحلربًالرومانيًبالالتينيًواملطرانًمسعانًعويادًيقرأهاًبالعريبي.ًوبعدًقراءهتاًمنحهمًالسمعا
 الرسولييةًنيابةًعنًاحلربًاألعظم.

ليشع.ًومنهًإىلًأرزًلبنانًومنهًإىلًبشرياي.ًفاستقبلهًأوتوجيهًالسمعانًإىلًديرًقزحيياًومنهًإىلًديرًمارًتادروسًالتابعًديرًمارً
الليلةًيفًديرًمارًًةًالشيخًحسنيًبنًعيسىًوالشيخًمناصرًبنًموسى.ًوباتواًتلكاًباحتفالًومعهمًمنًاملشايخًاحلماديأهله

ًسركيسًبشريايًعندًالبادرييةًالكرمليتان.

لذيًويفًاليومًالثانًتوجيهواًإىلًحصرون.ًوقبلًوصوهلمًالتقاهمًأهلهاًباالحتفالًاملعتادًومعهمًالشيخًموسىًبنًعيسىًمحادهًا

ًكأنيهًملك.ًوقديمًلهًاقبيلًأياديًالسمعانيًُمظهرً  ًكاتبواًبعضهمًيفًينة.ًوكانًاملشايخًاحلماديفرس اًمثًلهًمزيدًاالحرتامًوالوقار ةًإذا
ًذاكًالوقتًوذكرواًشي اً]شيئ ا[ًعنًالسمعانيًقالواًاملونسنيورًالسمعانيًالقاصدًالرسويليًمنًالدولةًالعليا.

اًالسالمًعلىًاألمريًملحمًابنًاألمريًحيدرًالشهايبيًحاكمًالبالد.ًفتلقياهًأهلًا لديرًوأدخلوهًبلدهتمًومنهًقامًإىلًديرًالقمرًقاصد 
ًباحتفالًعظيمًاليقًبشأنهًونزلًيفًدارًالشيخًالفاضل.

دخلًسرايًاألمريًملحمًفاقتبلهًهذاًاألمريًبكليًإكرامًوعزازة.ًوبعدًبرهةًقديمًلهًوألخويهًاألمريًأمحدًواألمريًمنصورًاهلداياً مثًي
ًاليتًكانًمصحبهاًمعه.

انفردًمعًاألمريًملحمًوفاوضهًخبصوصً أشغالهًوتوجيهًإىلًقوناقهً]منزله[.ًفاألمريًملحمًاستدعىًإليهًالشدياقًبطرسًفهدًمثًي
ًكلًمسيوالتهً]مسؤالته[.ًوبعدًذلكًتوديعًًالسمعانيًمنًاألمريًملحمًفقديمًلهً العشقويتيًوأرسلهًإىلًقوناقًالسمعانيًليتميمًله

ًكاملةًرختهًبرختًفضيةًورمشةًفضًي ًة.األمريًملحمًفرس اًمثينةًبعدية

 سعاده، األب اغناطيوس 
 .73ً،75ً،ًص2010ًً،ًجونية،ًمنشوراتًالرُُّسل،خماسي ة األب إبراهيم حرفوشمنً


