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يتابع َفنّيني بحثه عن بواكري الت�صوف بالغرب مع
برقل�س وفرفريو�س ال�صوري (ت.)305 .
يف الق�سم ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب ،املعنون بـ«امل�سيحية»،
ّ
ي�ستهل َفنّيني حديثه بحديث البدايات عن الت�صوف
امل�����س��ي��ح��ي .ح��ي��ث ي��ت��ط�� ّرق �إىل ����ض���رورة ال��ت��م��ي��ي��ز بني
الدالالت الدينية -و-الدالالت ال�صوفية -يف الكتاباملق ّد�س ،فلي�س كل ما هو ديني هو بال�ضرورة �صويف.
م�ستعر�ضا �شخ�ص امل�سيح (ع) ق��وال وعمال ،بو�صفه
جت���رب���ة ح��ي��ة ل��ل��ت�����ص��وف ول��ل�����ص��ويف ،م�����ارا ب��ال��ت��ح��ول
الذي �أحدثه بول�س من خالل �إحلاحه على �أ�سطورة
اخل�لا���ص ال��ت��ي ميثلها امل�سيح� ،أو ب��الأح��رى تقليده
ب��و���ص��ف��ه جت��رب��ة يف ال��ت��ح��ول ال���روح���ي ،ح��ي��ث ان��ت��ه��اء
الإن�����س��ان اجل�����س��د وح��ل��ول الإن�����س��ان ال�����روح .وه���و ما
خل�صه يف قولة ُت��ع�� ّد جوهرية يف الت�صوف امل�سيحي
و أ�م��ا من الت�صق بالرب فهو روح واح��د( -الر�سالةالأوىل �إىل �أه��ل كورنثو�س .)17 :6ذل��ك �أن التحوير
الذي �أدخله بول�س يف النظر �إىل �شخ�ص امل�سيح يعد
حم��وري��ا وج��ذري��ا يف امل�سيحية ،لي�س ع��ل��ى امل�ستوى
الروحي فح�سب ،بل على امل�ستوى العقدي والالهوتي
خ�صو�صا.
ث����م ي�����س��ت��ع��ر���ض َف��� ّن���ي���ن���ي ال����ت����ح����والت ال����ت����ي ط��ب��ع��ت
م��ف��ه��وم ال��ت�����ص��وف م��ع �آب���اء الكني�سة ،م��ع �أوري��ج��ن�����س
الني�صي وديونو�سيو�س الأري��وب��اج��ي
وغريغوريو�س
ّ
و�أوغ�����س��ط�ين وغ��ري��غ��وري��و���س م��ان��ي��و .لي�صل ب��ن��ا �إىل
الع�صر احل��دي��ث وال��ت��ط��ورات ال�صوفية الأخ��ي�رة يف
الغرب .يتطرق َفنّيني حتت عنوان -الإ�صالح امل�ضاد-
�إىل جملة من الرموز ال�صوفية لتلك الفرتة ف�ضال
ع��ن ج��م��ل��ة م��ن جت��م��ع��ات ال��ره��ب��ن��ة امل�����س��ي��ح��ي��ة ،غا�ضا
ال���ط���رف ع���ن -الإ����ص�ل�اح���ي�ي�ن� -أي ال�بروت�����س��ت��ان��ت.
ف���ال���ف�ت�رة ����ش���ه���دت ب������روز �أه������م ت�����ش��ك��ي�لات ال��ره��ب��ن��ة
الكاثوليكية ،ب��دءا م��ن الت�صوف النُّ�سكي الي�سوعي
م��ع ال��ق��دي�����س �إغ��ن��اط��ي��و���س دي ُل���و ُي���وال (ت.)1556 .
ه��ذا ال�صويف النا�شئ م��ن رح��م املعاناة م��ن -امل��وري-
الأن��دل�����س��ي ،يلتهب ل��دي��ه احل��م��ا���س ال��ن�����ض��ايل لدحر
املوري�سكيني واحلما�س الروحي لن�شر دينه على حد
���س��واء .لكن التطور ال��روح��ي للي�سوعيني وللت�صوف
الي�سوعي ،حتديدا يف �إ�سبانيا ،يتغا�ضى فيه َفنّيني عن
�أ�صوله الإ�سالمية وعن ت�أثره بالتجارب الإ�سالمية،
دون �إ���ش��ارة �إىل ذل���ك ،يف زم��ن ك��ان فيه الت�صوف يف
امل�سيحية الكاثوليكية هرطقة يف ال��دي��ن ،باعتباره
بدعة منكرة ،طورد رواده ولقوا �ص ّدا من الكني�سة.
عقب ذلك يتناول َفنّيني باحلديث الت�صوف الكرملي
مع ترييزا الآفيلية النا�شئة يف �إ�سبانيا ،والغريب �أن
َفنّيني مع كل ذلك ال يدفعه الأم��ر �إىل �إزاح��ة النظر
نحو التجارب الروحية عند املوري�سكيني� .إذ يروى �أن
ترييزا الآفيلية يف �شبابها كانت تود الفرار نحو �أر�ض
امل��وري�����س��ك��ي�ين .ي��ح��دوه��ا ���ش��وق ع�ب�رت ع��ن��ه يف قولتها
الوجد ق�ضا ٌء ال مر ّد لهُ ،تنتزع فيه الروحال�شهرية
ْ
من ال�ثرى بيدِ اهلل كما تختطِ ف الكوا�سر طريدتها
دون �أن ت���دري �إىل �أي���ن امل�����س��اق .وب��ال��ت��ايل ال ب��د من

رباطة ج�أ�ش ملتابعة امل�سار� ،إذ غالبا ما ح��اول��تُ دفع
وهم ،ولكني وجدتُ نف�سي �صريعة
الوجد ،مق ّدر ًة �أنه ْ
ْ
ك���أين �أغ��ال��ب م���اردا .-ت�لا ذل��ك حديث ع��ن �شخ�صية
�صوفية �أخرى مهمة يوحنا ال�صليب املعروف ب�إقراره
�أن اهلل تعاىل �أبعد من �أن يدركه �إدراك �أو ي�شعر به
�شعور �أو تتخيله خميلة ،وال ميكن معرفته مبا�شرة
�إ ّال باحلب اخلال�ص.
يف ال��ق�����س��م ال��ث��ال��ث م��ن ال��ك��ت��اب ،امل��ع��ن��ون ب��ـ-ال��ع��امل
املعا�صر ،-ي�ستعر�ض َفنّيني مقوالت جوردانو برونو
يف ال��ت�����ص��وف ور�ؤي���ت���ه ال��روح��ي��ة ل��ل��ع��امل ،ث��م ينتقل
�إىل ب����اروخ ���س��ب��ي��ن��وزا ،ال���ذي ب��رغ��م خ��ط��ه العقالين
ف���إن الأخ�لاق لديه م���ؤ ّداه��ا �إىل اهلل .وحت��ت معنون
الح��ق �ضمن ه��ذا الق�سم يتناول َفنّيني حقبة -ما
ب��ع��د ال��ت��ن��وي��ر -وخ��ط��اب��ات��ه��ا ذات ال��ن��زع��ة ال�صوفية،
وهو ما يتجلى يف املثالية مع فيخته و�شيلنغ وهيغل
و���ش��وب��ن��ه��اور ون��ي��ت�����ش��ه .ل��ي��خ��ل�����ص �إىل احل���دي���ث عن
ع�صرنا ال��راه��ن ،-و�إن ك��ان الت�صوف الراهن وفقمنظوره يغيب عنه امل��رك��ز� ،أو ب��الأح��رى يفتقر �إىل
امل��رج��ع امل��رك��زي ،فنحن نعي�ش وف��ق تو�صيف عامل
االج��ت��م��اع الأمل���اين ماك�س فيرب يف -معبد ت��ع��ددي-
ي��خ��ت��ار ف��ي��ه ك ّ
����ل م���ع���ب���وده� ،أي قِ��ي��م��ه ،ح��ي��ث ن�شهد
زح��ف التقاليد ال�شرقية على ال��غ��رب� ،أو بتلطيف
ال��ع��ب��ارة اخ�تراق��ه��ا للح�صانة ال��روح��ي��ة ل��ل��غ��رب .يف
خ�ضم ذل��ك ي��رح��ل َف�� ّن��ي��ن��ي م��ع الإمل���اع���ات ال�صوفية
بي �أن العلم احلديث والتقنية
لفتغن�شتاين ،الذي ّ
والثقافة الو�ضعية تبقى جميعها فقرية ومنقو�صة،
ح��ت��ى و�إن ك����ان ال���دي���ن ال��ت��ق��ل��ي��دي غ�ي�ر ق����ادر على
توفري �إجابة �شافية ومالئمة يف الغر�ض ،فالذكاء
وح����ده ي��ج��د ال��ط��ري��ق يف م���ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه (das
� .)Mystischeإذ ال��ت�����ص��وف ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل
فتغن�شتاين هو حد�س جمايل للعامل ،ي��ت��وارى فيه

املو�ضوع املفكر فيه واملتخيل كوهم باطل.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ي��ت��ط��رق َف�� ّن��ي��ن��ي �إىل ���س��ي��م��ون فايل
( ،)1943-1909من �أ�صول يهودية ،التي تتحدث عن
االغرتاب عن اخلري ،عن اهلل ،وهو ما يتجلى يف جل
مظاهر التقنية .ففي م�سارها الت�أملي يف التجارب
الروحية يف الكتاب املقد�س تذهب فايل �إىل �أن الإله
العربي هو �إله طبيعي يف حني الإله امل�سيحي هو ما
فوق طبيعي.
ي��ت��ط��رق م����ؤل���ف ال���ك���ت���اب ك���ذل���ك �إىل جت���رب���ة �إي��ت��ي
هيلي�سوم ( ،)1943-1914وه���ي ك��ات��ب��ة م��ن �أ���ص��ول
ع�ب�ري���ة ه��ول��ن��دي��ة ل��ك��ن��ه��ا ال ت��ن��ت��م��ي لأي دي�����ن ،ب��ل
ب��الأح��رى ت��رف�����ض ال��ي��ه��ودي��ة وامل�سيحية بو�صفهما
ن�سقني دينيني مغلقني .لكن تبقى هيلي�سوم تفتقر
�إىل ن��ظ��رة م��ن��ه��ج��ي��ة مل���ا ي��ط��ب��ع ر�ؤي��ت��ه��ا م���ن ت��ن��اث��ر.
ليختتم الكتاب جولته باحلديث عن رموز الت�صوف
يف الزمن املعا�صر مثل الأم ت�يري��زا ،املط َّوبة �أخ�يرا
من قِبل البابا فران�سي�س برغوليو ،جزاء ملا د�شنته
من اخرتاقات للكني�سة يف العامل ،والتي جتا َوز فعل
اخلري لديها ،وفق َفنّيني ،حدود امل�سيحية .معتربا
م����ؤ ِّل���ف ال��ك��ت��اب �أن -ال��ت��وح��د م���ع ال�����روح -ه���و عني
االحت���اد م��ع احل��ي��اة ،وه��و ح��رك��ة ال���روح املت�سقة مع
احل��ب ال��ذي يحرك ال�شم�س و�سائر الكواكب -كماو�صف دانتي الأمر يف -الكوميديا الإلهية( -اجلنة:
 .)XXXIIIفال�صويف وه��و يت�أمل �س ّر الأل��وه��ي��ة،
ينخطف منجذبا �إىل �صورته ال��ذات��ي��ة� ،إىل الوجه
الإن�ساين ،املاكث يف قلب الدائرة امل�شعة نورا.
ال���ك���ت���اب ح��و���ص��ل��ة ت���اري���خ���ي���ة ل��ت��ج��رب��ة م���ن جت���ارب
متظهرات الدين يف الغرب كما جتلت يف الت�صوف.
مل ي��خ��ل ف��ي��ه��ا م���ن ب��ع�����ض ال��ن��ق��ائ�����ص رغ���م ال��ط��اب��ع
الأك���ادمي���ي ال���ذي ن��ح��اه م���ؤل��ف��ه م��ن ح��ي��ث التوثيق
والإح��االت ،حيث ي�سقط �صاحبه ،متعمدا وال نظنه
���س��ه��وا ،بع�ض امل��ح��اور عند ال��ت��ط��رق مل��و���ض��وع بحجم
الت�صوف ال��غ��رب��ي ،ونق�صد التوا�صل م��ع الت�صوف
ال�شرقي عامة والإ�سالمي والهندي خا�صة ،ف�ضال
ع��ن ع��دم �إي�لائ��ه اهتماما الت�صوف الربوت�ستانتي
مع �أن نظريه الكاثوليكي ك��ان حا�ضرا ،ال �سيما يف
فرتتي الإ�صالح والإ�صالح امل�ضاد.

----------------الكتاب« :تاريخ الت�صوف الغربي».
امل�ؤلف :ماركو َف ّنيني.
النا�شر :يل ِّ
ليتي (فوران�سا�-إيطاليا).
�سنة الن�شر.2015 :
عدد ال�صفحات� 467 :صفحة.
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«تاريخ الت�صوف الغربي» ..ملاركو فنيني
عزالدين عناية *

ً
قليلة ،و�إن تعددت الأعمال التي تتطرق �إىل �شخ�صيات
ُعد الأعمال ال�صادرة باللغة الإيطالية حول تاريخ الت�صوف يف الغرب
ت ّ
عد كتاب الإيطايل ماركو َفنّيني (من مواليد  )1948املخت�ص بالظواهر الروحية
وجتارب روحية حمددة .ومن هذا الباب ُي ّ
مرجعا ال غنى لدار�سي ظاهرة الت�صوف يف الغرب ،بق�صد الإحاطة ب�أهم منابعه ورواده و�صوال �إىل تطوراته يف الفرتتني
قدير �أي�ضا� ،سبق و�أن نقل من الالتينية والأملانية �إىل الإيطالية كافة �أعمال
احلديثة واملعا�صرة .م�ؤلف الكتاب َفنّيني مرتجم
ٌ
املعلم �إيكهارت .ناهيك عن �أعماله ال�صادرة يف املجال مثل« :دين العقل» (« ،)2007الت�صوف والفل�سفة» (« ،)2007الت�صوف يف
الأديان الكربى» (« ،)2010قامو�س الت�صوف» (.)2013
يق�سم َفنّيني كتابه املعني بتاريخ الت�صوف يف الغرب،
ّ
م���ن الإره���ا����ص���ات امل��ب��ك��رة يف ال��ع��ه��ود ال��ق��دمي��ة حتى
الراهن احل��ايل� ،إىل ثالثة �أق�سام ت�أتي معنونة على
النحو التايل :املنابع الإغريقية ،امل�سيحية ،والعامل
املعا�صر .وي�ص ّدر الأق�سام الثالثة من الكتاب مبقدمة
م��ط��ول��ة ت��ت��ن��اول ق�ضايا ع��ل��ى �صلة بالت�صوف مثل:
ال�لاه��وت وعلم النف�س والفل�سفة .مبينا �أم��ام تعدد
م��ع��اين ال��ت�����ص��وف وت��ب��دل م�ضامينه م��ن ح��ق��ب��ة �إىل
�أخ���رى� ،أن م�سار ال��ت��اري��خ فقط ه��و الكفيل بتحديد
م��ع��اين م���ف���ردة «ال��ت�����ص��وف» ودالالت����ه����ا .ف��ال��ك��ل��م��ة يف
�أ�صلها الإغريقي  -mistica-والتي �أتت �صفة ال
ا�سما ،عادة ما �أُحلقت بكلمة الالهوت .ويف معناها يف
وخطاب حولها� ،صامت،
تلك اللغة هي عل ٌم للربوبية
ٌ
م��غ��ل��ق .ول��ك��ن ل��ي�����س ب��امل��ع��ن��ى ال��ب��اط��ن��ي ،ف��ف��ي الأ���ص��ل
الإغ��ري��ق��ي ،الإف�لاط��وين والأر���س��ط��ي ،ن�����ش���أت امل��ف��ردة
يف مقابل الأ�ساطري وفنطازيا ال�شعراء عن الآلهة.
ن�ص
و ُيع ّد يف هذا الطور املتق ّدم الذي ي�ؤرخ له َفنّيني ُّ
�����ص الت�صوف ب��ام��ت��ي��از ،ملا
�أف�لاط��ون -ب��ارم��ن��ي��د���س -ن َّ
حواه من �إ�شارات روحية وذوقية .فالت�صوف كما الح
يف تلك املرحلة املتقدمة هو جتربة التوحد ،بل لنقل
جتربة الروح والتوحد يف الروح� ،إنه قائم بالفعل على
تلك اجلدلية كما يقول َفنّيني .حيث يدرك ال�صويف
�أن �إرادته هي �إرادة اهلل ،وفكره يغدو فكر اهلل ،وبالتايل
�أن��اه ت�صري �أنا اهلل ،ولكن لي�س مبعنى -البانثييزم،-
�أي ال��ت��وح��د يف ال��رب��وب��ي��ة ،و�إل��غ��اء الف�صل ب�ين ال��ذات
الب�شرية وال��ذات الإلهية .لذلك غالبا ما جاءت لغة
ال�صويف متداخلة مثقلة بالت�ضارب ،ولكنها يف نهاية
املطاف تغرق يف ال�صمت ،وهو ما ال يعني �أنه ال ميكن
الإف�صاح عن جتربة الروح عرب منطوق اللغة.
مع ذل��ك يبقى الت�صوف كما ي��رى َفنّيني قناة �أث�يرة
خاطب ال��رب بوا�سطتها ،وب�شكل رائ��ع الب�شر ،مانحا
�إي���اه���م �أح�����واال جت��ل��ت يف ع��ط��اي��ا وم���ع���ارف و���ض��روب��ا
من الوحي اخل��ارق .ولكن امل�س�ألة الدقيقة ،واملهمة



الع�سرية� ،ضمن هذا امل�سار ،تتلخ�ص ،وفق َفنّيني ،يف
فرز الت�صوف ال�صادق من الت�صوف الزائف ،يف جت ّلي
ال��رب �أو يف تل ّب�سه بظواهر -طبيعية� -أو �شيطانية.
و�صحيح يتخلل الت�صوف الإميان ،لكن لي�س بو�صف
الت�صوف اع��ت��ق��ادا ب��ل معرفة ل��ل��روح ،وم��ع��راج��ا ،فهو
دائ��م��ا جتربة للمطلق يف احلا�ضر ،هنا يف ال��واق��ع يف
عامل ال�شهادة .لذلك يعني الت�صوف بالأ�سا�س معرفة
الذات ،معرفة العمق احلقيقي للروح ،وهو ما تلخ�ص
يف ذلك القول امل�أثور «من عرف نف�سه فقد عرف ربه».
يف ال��ق�����س��م الأول م���ن ال���ك���ت���اب ،امل���ع���ن���ون ب���ـ«امل���ن���اب���ع
الإغريقية» ،يتناول َفنّيني العامل الهيلن�ستي ،منطلقا
مما يوحي به التقارب الداليل على م�ستوى اللغة بني
كلمتي  -mistica-و ( -mistero-الت�صوف/
الإب�����ه�����ام) .م��ب��ي��ن��ا �أن ال���ت���ق���ارب ب�ي�ن ال��ك��ل��م��ت�ين على
م�ستوى اللغة يغدو تباعدا على م�ستوى امل�ضمون،
وبالتايل ال ينبغي املكوث طويال عند ظاهرة الت�شابه
الإي��ت��ي��م��ول��وج��ي/اال���ش��ت��ق��اق��ي ع��ل��ى �أم����ل ب��ل��وغ املعنى
الأ�صلي للكلمة وطمعا يف الإحاطة بفحوى الت�صوف.
معتربا ملحمة الإلياذة الإغريقية معينا �أوليا للنظر
ال��روح��ي والإي���ح���اء ب��ال��ق��وة وامل��ل��ح��م��ي��ة .و�إن ي�شاطر
م��ارك��و َفنّيني الباحثة �سيمون فايل يف الإق���رار ب���أن
الإل��ي��اذة حت��وي عمقا �صوفيا وخيطا روح��ي��ا رقيقا،
ف����إن���ه ال ي��زع��م �أن���ن���ا م���ع الإل����ي����اذة يف ح�����ض��ور جت��رب��ة
للت�صوف مبعناها الراقي (وحدة الروح) ،لكن هناك
���س��ائ��ر ال��ع��ن��ا���ص��ر امل��م��ه��دة ل��ذل��ك والأر���ض��ي��ة املنا�سبة
للحديث عن التجربة الروحية .ففي الن�ص ال�شعري
امللحمي ،وبعيدا عن املبا�شر التعددي ملختلف الآلهة
واللغة التج�سيمية والت�شبيهية الطاغية ،ثمة تط ّل ٌع
لأف��ق �سا ٍم يف اجلمال ويف الربوبية بو�صفها �ضرورة
مطلقة� ،أو لنقل �إىل �أل��وه��ي��ة غ�ير م�شخ�صنة .مع
وع���ي يف الإل���ي���اذة ب��ال��وح��دة اجل��ام��ع��ة ل��ل��ك ّ��ل ،ينك�شف
من خاللها حجاب ال�ضرورة الإلهية .ودائما �ضمن
مالحقة منابع الت�صوف يف �أ�صول الفكر الإغريقي

نلحظ كيف يجد �إي��ك��ه��ارت يف هرياقليط�س (نهاية
ال��ق��رن ال�����س��اد���س ق.م/ب���داي���ة ال��ق��رن اخل��ام�����س ق.م)،
املع ّلم للحقيقة قبل �أن تظهر يف الإمي���ان امل�سيحي.
قولته ال�شهرية تبدو �آ�سرة لإيكهارت- :م�صغيا �إىل
اللوغو�س ولي�س �إىل ذات��ي ،من ال�صواب الإق��رار ب�أن
كل �شيء واحد.-
ل��ك��ن �أ���ص��ول ال��ت�����ص��وف ،ك��م��ا يتبني ل�� َف�� ّن��ي��ن��ي ،ت��ب��د�أ يف
التبلور ب�شكل وا���ض��ح م��ع الفال�سفة الكال�سيكيني،
�أ�سا�سا مع �إفالطون تلميذ الهرياقليطي كراتيلو�س،
�أي قبل االن�ضمام �إىل �صفوف مدر�سة �سقراط .حيث
ن�لاح��ظ يف الن�ص الإف�ل�اط���وين ال��ت��ع��ايل املطلق هلل،
وه��و م��ا يطلق عليه -ث��ي��و���س ،-حيث النعت ب�صيغة
املفرد ال اجلمع تنزيها له عن التعدد ،والذي ال ميتزج
بالفانني ،مع �إ�شارة يف الأثناء �إىل وحدة الكل ،الإلهي
والب�شري .ويف -كتاب اجلمهورية -ت�أكيد على �أن اهلل
ه��و خ�ير مطلق ،وه��و دائ��م��ا ي��ت��ج��اوز ال��ك��ائ��ن ال��زائ��ل.
وبالطبع ،لي�س �إف�لاط��ون وح��ده م��ن يلوح يف طريق
َفنّيني ،يف بحثه لت�أ�صيل الت�صوف الغربي ،بل �أر�سطو
�أي�ضا .ففي -كتاب امليتافيزيقيا -تقت�ضي ال�ضرورة
تواجد كائن ،ل ِع ّلة غري معلولة يتماهى مع اخلري ،هو
مبد�أ لكل املوجودات .وي�شمل َفنّيني بت�أ�صيله للت�صوف
ال��غ��رب��ي الإف�لاط��ون��ي�� َة امل��ح��دث��ة �أي�����ض��ا ،واحلقيقة �أن
الت�أمل الأفلوطيني� ،إ�ضافة �إىل املعلم �إفالطون ،يويل
اهتماما �أي�����ض��ا ل��ل�����ض��رورات ال��روح��ي��ة لع�صره ،حيث
تتداخل �أن��واع �شتى من االعتقادات الدينية يف زمن
م�����أزوم وم��ه��وو���س ب��ال��ب��ح��ث ع��ن -اخل�ل�ا����ص -املتمثل
يف -الأح���د� -أو م��ا نطلق عليه بلغة ع�صرنا املطلق.
ف��م��ع �أف��ل��وط�ين ث��م��ة ب��ح��ثٌ ع��ن ال��ت��وح��د ع�بر ال��وج��د
ومن خالله مع الواحد ال�صمد .فهو فوق الكل ومبا
يتجاوز اجلميع ،لي�س له �أية خا�صية �أنرثوبومورفية،
وال��ذي ميكن تعيينه بـالعدم وال ّ
ال�شيء �أي�ضا .لي�س
ب��و���ص��ف��ه ل��ي�����س م���وج���ودا ،ب��ل ب�صفته ي��ت��ع��اىل ع��ن �أي
متثيل �أو احتواء �أو �أي �شكل من �أ�شكال الوجود .كما

