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تصدير

يكفي فقد الفكر؛ تاريخ يف اليونانية الفلسفة خطر لنبني رشح كثري إىل بحاجة لسنا
استوىل منذ الغرب فلسفة وأنها اإلسكندر، فتوح منذ األدنى الرشق فلسفة أنها نذكر أن
املغلوبني نبوغ فعرفوا امليالد، قبل الثاني القرن منتصف يف اليونان بالد عىل الرومان
املفكرون واصطنع الفلسفة، ومنها والعقلية املادية الحضارة أسباب عنهم وأخذوا
الرشق يف املدارس ودخلت املسلمون، املفكرون اصطنعها ثم الفلسفة هذه املسيحيون

العلوم. وضع عىل وهيمنت العقول فكونت والغرب
الرشقية األمم واستخدمته جوهره، يف هو هو وبقي اإلنسان مع العقل وجد لقد أجل
عن فأغنتهم لليونان، ولقنتها والفنون والعلوم الصناعات فاستحدثت السحيق املايض يف
األمم عند نجد والعلوم الفنون عن وفضًال بأنفسهم، استكشافها يف والوقت الجهد بذل
ومغزاها موضوعها اعتربنا إذا والحياة العالم يف وأفكاًرا دينية قصًصا القديمة الرشقية
والتغري الوجود مثل املسائل أسمى يف نظروا فقد فلسفية؛ ى تَُسمَّ بأن حقيقة رأيناها
وكانت الفارسية، الثنائية وكانت والرشك، التوحيد فكان واملصري، واألصل والرش والخري
النظريات هذه عن بعد فيما الفلسفة تخرج ولم ذلك، غري وكان الهنود، عند الوجود وحدة
قد أصًال أو تقدمتها رشقية مثيلة يونانية فكرة لكل نجد أن نستطيع قد بل الكربى،

منه. نبتت تكون
من الرضب هذا نَدُْع لم الرشقيني عند البحث ومنهج القول صيغة لحظنا إذا أنا غري
جميًعا علومهم فإن والفلسفة؛ العلم قبل ما دعوناه بل وفلسفة، علًما والتفكري املعرفة
حاجات إليها أدت تجريبية مالحظات تعدو تكن لم وغريها وفلك وهندسة حساب من
املبادئ عن عامة فكرة أية أصحابها لدى يكن لم أنه عىل يدالن وتردد تعثر وفيها عملية،
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وعى الذي البريوني2 الكبري عاملنا رأي هذا بل املحدثني1 العلماء رأي هذا والربهان، والعلل
الهنود أي — «وكانوا يقول: فهو «مقوالتها» عىل ووقف الهند، وخرب كله، القديم العلم
أقف كنت … منه نصيبهم من أرجح العلم من أعطوه ما بأن لليونانيني يعرتفون —
من فيه هم عما وقصوري بينهم، فيما لعجمتي األستاذ؛ من التلميذ مقام منجميهم من
الرباهني، من يشء إىل وأشري العلل عىل أوقفهم أخذت لها قليًال اهتديت فلما مواضعاتهم،
متهافتني االستفادة وعىل متعجبني عيلَّ فانثالوا الحسابات يف الحقيقية الطرق لهم وألوح
الهنود عليه ما مثل عىل كانوا … اليونانيني إن أقول: … السحر إىل ينسبونني فكادوا …
أمثالهم للهند يَُك ولم … األصول لهم نقحوا … بالفالسفة فازوا «ولكنهم» … العقيدة من
وسوء االضطراب غاية يف إال كالم خاص لهم لذلك تجد تكاد فال العلوم، يهذب ممن
بخزف مخلوط بصدف إال التعاليم ونوع الحساب من كتبهم يف ما أشبه ما إني … النظام

الربهان.» ملعارج لهم مثال ال إذ سيان؛ عندهم والجنسان …
واملرصيني البابليني عن القول يمكن فقد متفاوتون: فيها فالرشقيون الفلسفة أما
يحصلوا ولم عالية ثقافة من علماؤهم إليه بلغ مما بالرغم الفلسفة جهلوا أنهم والعربانيني
والعالم والنفس األلوهية يف بالدين ومختلطة ا جدٍّ عامة معارف بضعة سوى يلوح فيما
والهنود الفرس زاول قد وبالعكس االستدالل، دون والخيال بالبداهة عالجوها اآلخر،
تمحيص عىل النظر هذا مهمة قرصوا ولكنهم بعيد، حد إىل املجرد العقيل النظر والصينيون
علًما وإقامتها الفلسفة ماهية تبني يف التوفيق بعض إال يوفقوا ولم وإصالحه الدين
لهذه وسيلة بل لذاته غاية العلم يتخذوا فلم الرش من النجاة األول قصدهم كان ، مستقالٍّ
والتفصيل التحليل عن يستغني الكشف من نوع إىل العقل يجاوزوا أن وأرادوا النجاة،
يف يعربوا أن لليونان مكتوبًا كان فكأنه فيه، يفنى أو مباًرشا اتصاًال بموضوعه ويتصل
املاهية معرفة أي الصحيح؛ بمعناه والعلم التجربة بني الفاصلة الهوة األوقات من وقت

الجداول استعمال ورشح القواعد منطوق عىل مقترصة عملية مصنفات والبهلوية الهندية «الكتب 1

طبع ص٢١٤ العرب» عند تاريخه الفلك، «علم كتابه يف نلينو األستاذ العلل» وبيان الرباهني عن خالية
A. Rev, La science orientale avant les Grecs Bulletin عند: الوايف التفصيل وانظر ،١٩١١ روما

.de la Société française de philosophie, janvier fêvrier 1931
من للهند ما «تحقيق كتابه يف (٣٥١–٤٤٠ه/٩٦٢–١٠٤٨م) البريوني أحمد بن محمد الريحان أبو 2

.١٩٢٥ ليبسيك طبع ص١٢-١٣ مرذولة» أو العقل يف مقبولة مقولة،
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تصدير

يتطلعون ال بها ويقنعوا برأسه قائًما كامًال علًما الفلسفة ويضعوا والربهان، بالحد والعلة
أواخر يف بالرشق بعضهم يتأثر أن إال عقليٍّا كشًفا فهموه تطلعوا وإن إرشاق، أو كشف إىل
هذه يف الجديدة، لألفالطونية وقع كما الذوق إىل العقل عن فيعدل بالتفلسف عهدهم
ولكنه منهًجا، أو مذهبًا يلقنهم لم أي اليونان؛ يعلم لم الرشق إن القول: يصح الحدود
يعالجونها فقاموا طويلة قرون أثناء جمعها مواد من إليهم أدى بما التفكري إىل حفزهم
ساروا ولكنهم محاوالتهم، تاريخ الكتاب وهذا — واحدة دفعة يفلحوا لم علمي، نحو عىل

اإلنسانية. أساتذة فكانوا عجيبني وجرأة نشاط يف العقل وأعملوا طريقهم يف
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تنبيهات

فقرات، إىل والعدد أعداد، إىل والفصل فصول، إىل والباب أبواب، إىل الكتاب قسمنا (١)
إحالة أردنا فإذا األبجدية، باألحرف عدد كل يف الفقرات ورقمنا مسلسلة، األعداد وجعلنا

(٣٢–ب). مثًال والفقرة، العدد قوسني بني ذكرنا الكتاب من موضع إىل القارئ
القليل إال نسقها عىل أو العربية الكتب يف وردت كما اليونانية األعالم رسمنا (٢)
وهو األخري السني حرف فبحذف االختصار أما األصل، عىل محافظة أو اختصاًرا، منها؛
مطرد غري وإثباته االسم، من جزءًا وليس «اإلعراب» عالمات من عالمة اليونانية يف
فباستبقاء األصل عىل املحافظة وأما مثًال، وأفالطون سقراط قولهم: بدليل العرب عند
من الرسيانية الرتجمات طريق عن القلب هذا حدث وإنما فاء، قلبه بدل باء p حرف
الناقلني عىل فتعذر وفاء باء حريف إىل واحد بحرف يرمز الرسياني الخط ويف اليونانية،
عىل أبًدا يصطلحوا فلم أنفسهم العرب أما الحرفني، ذينك تمييز العربية إىل الرسيانية من
عند تاريخه الفلك، علم (نلينو: بالباء إليها أشاروا وإنما اليونانية، p مكان الفاء وضع
لشهرتها، وفوروفوريوس… وأفالطون فيثاغورس كتبنا فقد ذلك وعىل العربص٢٢٦)،

… وأبيقورس وأنبادوقليس بارمنيدس قلنا ولكنا
(ليون Henri Estienne طبعة باعتماد أفالطون أقوال إىل اإلحالة يف العادة جرت (٣)
لتسهيل a؛ b c d e باألحرف عليها يدل أقسام خمسة مقسمة وصفحاتها (١٥٧٨
يف تشري الحديثة والرتجمات الجزئية الطبعات ومعظم املقصود، املوضع إىل الرجوع
األحرف استبدال مع االصطالح هذا نتبع أن فرأينا وأقسامها الصفحات هاته إىل هوامشها
مقابل: يف (ب) ص٤٤٠ الجمهورية مثًال: فنكتب اإلفرنجية باألحرف ه د ج ب أ األبجدية

.Rep. 440 b
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إىل مقسمة وصفحاتها برلني أكاديمية طبعة إىل فيها فيحال أرسطو أقوال أما (٤)
De Anima مثًال فيذكر مرقومة السطور عامود كل ويف aو b بحريف عليهما يدل عامودين
٤٢٩ صفحة أي س١٠–٢٤؛ ب ع ص٤٢٩ النفس كتاب نحن: ونكتب 429 b 10–24
كتبه فإن والفصل؛ املقالة ورقم الكتاب اسم بذكر نكتفي أو ،١٠–٢٤ سطر ب عامود

فصول. إىل وهذه مقاالت، إىل مقسمة
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مقدمة

الفلسفة اليوناينقبل الفكر

اليوناني العالم (١)

آسيا، من جاءوها أنهم والحقيقة جزيرتهم؛ يف أصيلون أنهم يعتقدون اليونان كان (أ)
ويدعون بالبالجيني األولني بالدهم سكان يدعون وكانوا أوروبيون، هنديون أو آريون فهم
يف والدوريون األيوليون ولهجة: َخلًقا مختلفة كربى قبائل أربع وكانوا نيني، بالهالَّ أنفسهم
اضطرب التقسيم هذا ولكن — اآلن املورة — بلوبونيسيا يف واأليونيون واألخيون الشمال،
إىل األيوليون فهاجر اليونان شمال عىل تساليا أهل أغار إذ امليالد؛ عرشقبل الثاني القرن يف
إىل الدردنيل من الشاطئ هذا واحتلوا اآلسيوي، الشاطئ جزر أكرب لسبوس واحتلوا آسيا
األخيني، وأخضعوا املورة فهبطوا الدوريون أما أيولية، املنطقة هذه يت فسمِّ أزمري خليج
الرشق إىل املورة شمال يف األتيك إىل صعد منهم فريق هؤالء فجال األيونيني؛ وتهدَّدوا
إىل أزمري من اآلسيوي والشاطئ وساموس خيوس جزيرتي فاحتل آسيا إىل أبحر وفريق
أزمري أهمها: شهرية؛ مدن فيها وقامت أيونية باسم املنطقة هذه فعرفت مياندر؛ نهر
املورة، فتح عىل الدوريون يقترص ولم وملطية، وأفسوس — األيوليني من اغتصبوها —
اآلسيوي الشاطئ عند رودس إىل املورة جنوب يف قيثارة من املمتدة الجزر استعمروا بل

بالدورية. القسم هذا وسمي أيونية، جنوب إىل الشاطئ هذا من وقسًما
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انتهت واألرشاف الشعب بني أهلية حروب نشبت والسابع الثامن القرنني ويف (ب)
دستور الثانية ويف سولون، دستور األوىل يف نظمها مقيدة بديموقراطية واسربطة أثينا يف
للهجرة، املغلوبون واضطر متباينة الحظوظ فكانت املدن من غريهما يف أما ليقورغ،
صعد من فمنهم ثالث: مناطق إىل قصدوا بل املرة هذه يف رشًقا يذهبوا لم ولكنهم
إىل سافر من ومنهم الحالية، الروميل أي وخلقيدية؛ تراقية شواطئ فحل الشمال إىل
— الكربى باليونان لذلك الرومان سماها وقد — الجنوبية إيطاليا فاستعمر الغرب
فنزل الجنوب يمم من ومنهم مرسيليا، أنشئوا حيث فرنسا؛ وجنوب واألندلس، وصقلية،
ضفتي عىل مدينتني الدوريني بعض بنى العرص هذا ويف أفريقيا، وشمال ومرص قربس
الضفة عىل واألخرى (أشقودرة) خلقيدونية هي: الرشقية الضفة عىل إحداهما البوسفور:

(استانبول). بيزنطية هي: الغربية
الغرب إىل الرشق من املتوسط البحر يف املنترشة واملستعمرات املدن هذه وكانت (ج)
تجمع اليوناني العالم هو واحًدا عامًلا تؤلف كانت ولكنها واإلدارة، السياسة يف مستقلة
معبده إىل ويحجون تزوس يعبدون كلهم فكانوا والدين، واللغة الجنس وحدة أجزائه بني
أبولون وحي برناسيستنزلون جبل دلفيفسفح يأتون كانوا كما باملورة، أوملبية يف األكرب
األعياد تلك وكانت والقرابني، التقدمات يحملونهم الكربى األعياد يف باملندوبني ويبعثون
فينشد والفن، األدب وأسواق الرياضية األلعاب وتقام الحروب، فيها توقف حرًما أزمنة
يشاركون واملهاجرون آياتهم، واملثالون املصورون ويعرض املغنون، ويغني الشعراء،
معينة آجال يف الجميع وتالقى األول، بالوطن املستمر االتصال هذا فكان ذلك كل يف
جعلها الذي النحو عىل اليونانية الحضارة إنضاج يف قويٍّا عامًال والسلع األفكار وتبادل
بنوع منهم ولأليونيني باإلجمال، للمستعمريني فيها األكرب الفضل ويرجع التاريخ، يف فذة
عقولهم، وحررت مداركهم ووسعت نسلهم، قوت األجنبية لألمم مخالطتهم فإن خاص،
وسائل واصطنعوا بعلومها فانتفعوا الرشقية األمم جاوروا اليونان، أنجب األيونيون وكان
خرج ومنها الهومريية؛ القصائد نظمت فيها اليونانية الثقافة مهد بالدهم فكانت مدنيتها؛

والفلسفة. العلم
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مقدمة

هومريوس (٢)

اليوناني، الفكر طفولة يمثل هومريوس شعر أن خلت سنة سبعني إىل املعتقد كان (أ)
يصح بحيث السذاجة من هومريوس تصور أن تقدير عىل اإلنسانية طفولة ثَمة ومن
العلماء ولكن نفسه، وفهم الطبيعة فهم يحاول العقل مراحل من مرحلة أول اعتباره
وعىل الجزر، بعض ويف الجزيرة شبه يف آثار عن يكشفون زالوا وما ،١٨٧١ سنة كشفوا
هومريوس قبل اليونان يف أزهرت عظيمة مادية حضارة أن منها عرفوا كريت الخصوص
يف الدوريون دمرها أن إىل طروادة وقائع ويف أساطريهم، يف املذكورة هي قرون بثمانية
بما الهومريي الشعر يصفها التي الحياة أن وأيقنوا ١١٠٠ سنة حوايل املشهورة إغارتهم
شواهد من إلينا وصل ما أقدم أن عىل قديم، تطور وليدة وترف وفن وقوة غنى من فيها
الشك أن إال بعيد، زمن منذ لهومريوس تنسبان وهما واألوذيسيه اإللياذة اليوناني الفكر
أن املتأخرون النقاد أثبت ولقد واحد، لشاعر جميًعا القصتني نسبة ويف حقيقته يف قديم
النسبة أن للظن يحدو مما واحد موضوع يف مختلفني لشعراء قصائد مجموعة كليهما
أحدثهم كان أنه أو أشهرهم، وكان الشعراء أولئك من واحد كان هومريوس أن من أتت
ويرد ق»، «املنسِّ يعني اسمه فإن لها الجامع باعتباره إليه فنسبت وأنشدها حفظها عهًدا؛
من األول والنصف التاسع القرن هذا آخر إىل واألوذيسيه التاسع، القرن إىل اإللياذة النقاد
دنيئة مرتبة يف وضعناه الهومريية بالقصائد العرص هذا عىل حكمنا فإذا الثامن، القرن
يف إرساف ومن واإلنسان، الطبيعة تصور يف سذاجة من فيها نجد ملا الفكر؛ مراتب من

مثيل. له ليس باألخالق واستهتار اآللهة تأنيس
للتصور متابعة هذا يكون وقد مريدة حية هومريوس عند فهي الطبيعة أما (ب)
إىل الشعر يف مألوف حال أي عىل ولكنه املؤلفني، بعض يريد كما بالبدائي عنه املعرب
بالجثث مأله أخيل ألن غضبًا؛ استشاط زونتوس نهر إن مثًال: قوله يف غرابة فال أيامنا،
ال بل — والعماية والشهوة والحب والنوم واملوت والظلمات الليل تشخيصه يف وال —
ثم بالكواكب، املزدانة والسماء الشاهقة الجبال ولدت إنها وقوله: األرض، تأليهه يف غرابة
أقيانوس وأن واألنهار، أقيانوس فولدت جانب كل من بها املحيطة السماء من تزوجت
مقاصد وراءها تخفي رموز جملتها يف القديمة األساطري أن فعندنا لألشياء، األول املصدر
اآللهة تصور ذلك من وأخطر مقبولة، واضحة بدت املعهودة لغتنا إىل ترجمناها إذا علمية
ويجيء تزوس رأسها عىل ملكية حكومة يؤلفون األوملب قمة يف فاآللهة الخلقية، واملبادئ
يف يجري عجيبًا سائًال أن إال برشية، صورة يف وكلهم واإللهات اآللهة سائر بعده من
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اليونانية الفلسفة تاريخ

أو للناس يظهرون حركة، وأرسع األبطال من أقوى وهم الخلود، لهم فيكفل عروقهم
يف ناعمة حياة فيها يقضون فخمة السماء يف قصوًرا يسكنون يشاءون، كما يختفون
وينتحبون، فيأملون والرماح السهام تجرحهم ويتزاوجون، ويرشبون يأكلون مقيم ربيع
هذا مثل عىل وهم األيام، لتعاقب خاضعني يزالون وما الزمان، يف وجدوا حادثون، وهم
يف ويتدخلون أحزابًا يتفرقون وعصبياتهم، شهواتهم لهم الخلقية الناحية من النقص
يتشاتمون طروادة، أهل اآلخر البعض وينارص اليونان، بعضهم يؤيد البرش، منازعات
كانت كيفما إليهم يتقرب من إال البرش من يرعون ال ويغدرون، يخونون ويتضاربون،
املهارة أو الخديعة يف التوفيق مختاريهم يهبوا أن حد إىل رعايتهم يف ويذهبون أخالقه،
األوذيسيه يف ورد بما كثريًا يُعتد وال ندر، فيما إال بظلم أو بعدل يحفلون ال الرسقة، يف
اآللهة يقيضبه بالقدر تسليًما أيًضا فيها فإن تزوس؛ عدالة ذكر ومن خلقية إشارات من
باإلرادة ويعبث الفضيلة من يسخر القدر إن بل أفعالهم، لقيمة اعتبار دون البرش عىل
وجسد، نفس من فمركب اليونان من ومعارصيه هومريوس عند اإلنسان وأما الصالحة،
بالجسد متحد لطيف هواء والنفس املوت، بعد إليهما ينحل وتراب ماء من مكون والجسد
يف األموات مملكة إىل فينزل األحياء يحسه ال دقيًقا شبًحا باملوت ينطلق بشكله متشكل
ويقيضهناك لذلك يألم فهو العمل، عىل القدرة وفقد بالشعور احتفظ وقد األرض جوف
تبلغ مهما النهار ضوء األرضيف وجه عىل الحياة مرة بألف منها خري تافهة باهتة حياة
يوزعهما النادر يف إال عقاب وال ثواب اآلخر العالم هذا يف وليس والفقر، البساطة من
وينكلون أصدقاءهم فيحابون معكوس عدل من الفانية الحياة يف يوزعون ما بمثل اآللهة

الرش. عن مسببة عداوتهم أو الخري عىل قائمة صداقتهم وليست بأعدائهم،
العاطفة نرى االستهتار أشكال أوقح وبإزاء التشبيه درجات أحط يف هنا فنحن (ج)
السبب ونظن عقب، عىل رأًسا مقلوبة الخلقية واملبادئ العدم، حد إىل ضعيفة الدينية
من كبري جانب عىل هؤالء وكان أيونية، أمراء بالط يف ينشد كان الشعر هذا أن إىل راجًعا
جميلة، سهلة الحياة فيصورون يروقهم، ما بغري يتغنون الشعراء يكن فلم والرتف، الغنى
أكثر األوذيسيه أن غري حق، يحدها ال لذاتها ممدوحة والقوة وازع، يقفها ال غالبة والشهوة
الوفية، والزوجة الصبور، الشجاع الحكيم الرجل تمجد باإلجمال فهي للفضائل؛ تقديًرا
فقد جيل؛ بعد جيًال الشعر هذا تدارسوا قد اليونان كان وملا األمني، والخادم البار، واالبن
للدين، أصوًال األعمى بالقدر واإليمان فيها، بما السماوات وتأليه عندهم، التأنيس بقي
واألمثال، الصور من الشعر هذا يف وجدوه بما بالحياة للتمتع الطبيعي ميلهم وتغذى
أفالطون. عند أشدها املعارضة هذه تبلغ حتى معارضته عن الفالسفة يني ال وسوف
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مقدمة

هزيود (٣)

ويتكلم املقدسة بأحكامه يجهر صوتًا العرص ذلك يف اإلنساني الضمري يعدم ولم (أ)
ر عمِّ الغرب، يف تعليمي شاعر أقدم هزيود صوت هو ووقار، جد يف واألخالق الدين عن
ديوانًا للفالحني ونظم الحضارة، بهرج عن بعيًدا فالًحا بوبثيا يف نشأ الثامن، القرن يف
فرتاه العدالة، فكرة هي عامة فكرة تسودها وأمثاًال حكًما مأله واأليام» «األعمال أسماه:
أما بينها، معدومة العدالة ألن بعًضا؛ بعضها يفرتس والطري والوحش «السمك يقول:
الهدايا آكيل للملوك «إن وأيًضا: وأبقى.» خري وهي العدالة، تزوس منحهم فقد الناس
عىل الرش يجلب الغري يرض «من ويقول: قويمة.» فأحكامه تزوس أما ملتوية، عدالة
فمن طالًحا األكثر هو الدعوى يربح الذي كان إذا يشء. كل تبرص تزوس عني نفسه.
صنع قد ا جدٍّ الحكيم تزوس يكون أن أعتقد ال ولكني صالًحا، اإلنسان يكون أن الضار
يضع األقوياء، ويذل القوة يهب تزوس وإن محالة، ال آتية العقاب ساعة إن هذا. مثل
فوق الحق أن خالصته كثري ذلك وغري الخفاء.» يف يقعد الذي ويرفع الظهور يطلب الذي

الحيوانية. فوق واإلنسانية القوة،
وأنه منحول أنه العلماء بعض يرى اآللهة» «أصل يف آخر ديوان لهزيود ويذكر (ب)
يؤلف أن الشاعر فيه حاول التعليمية الطريقة عىل وهو يزيد، أو بقرن عهده عن متأخر
أن الشعر إلهات إىل بالرضاعة افتتحه القديمة، واملعارف األساطري من معقولة مجموعة
مىض ثم جميًعا، األشياء قوانني تعلن وأن سيكون، وما كائن هو وما كان ما إليه توحي
وتدرج العلية، عالقات من بينها ما راعى أنه عىل يدل ترتيب يف واآللهة األشياء يسلسل
من واألنهار األرض من الجبال فأخرج األكرب، من يخرج األصغر أن ومبدؤه النظام، إىل
سابقة الطبيعية القوى أن اعتبار عىل املواليد آخر وهم األوملب آلهة إىل وهكذا أقيانوس
بالرغم الطبيعي العلم يف محاولة أول يعد الديوان فهذا بتدبريها،1 املكلفني اآللهة عىل
فإن يفرس، وال يروي الشاعر وأن العقل، نصيب من أكرب فيه املخيلة نصيب أن من
والكتَّاب الشعراء هؤالء من واحد غري ونبغ األقدمني، عند مألوًفا كان الرمزي القصص

األسطورة. صورة يف العلم ملعالجتهم بالالهوتيني؛ أرسطو يدعوهم الذين

بعده. وما س٤ ب ع ص١٠٩١ ف٤ م١٤ الطبيعة بعد ما أرسطو: 1
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الحكماء (٤)

حركة وقويت اليونان، بني السياسية الخصومات اشتدت السابع القرن كان وملا (أ)
«الحكماء أشهرهم معدودون رجال فيهم ونبغ االجتماعي، والتنظيم االستعماري التوسع
كل عىل ومنهم وأسمائهم، عددهم يف اختلفوا القدماء أن ولو متواتر، هو ما عىل السبعة»
كان الحكماء هؤالء الفالسفة، أول وطاليس (٦٤٠–٥٥٨) املعروف املرشع سولون حال
عرب هي فإذا حكمهم بعض أفالطون ذكر وقد واألخالق، النظم إصالح األكرب مقصدهم
أمثاًال، ذهبت موجزة عبارات يف وصاغوها الشخصية تجاربهم من استخرجوها عملية
فاختصوه حكمتهم بواكري هيكله يف ألبولون يقدموا أن وأرادوا دلف يف «واجتمعوا قال:
عسري».»2 و«الصالح ترسف» و«ال نفسك» «اعرف مثل: اآلن الناس يرددها التي باآليات
الحكمة من النوع هذا وشاع الكلمة، بمعنى فالسفة يكونوا ولم ومرشعني مصلحني فكانوا
من الثاني النصف إىل عهده يرجعون أسطوري شخص وهو إيسوب» «أمثال وظهرت
خطا ثم الناس، ألخالق ونقد منظومة أمثال فيه الحكمي الشعر ظهر ثم السابع، القرن

والفلسفة. العلم إىل وانتقل حاسمة خطوة العقل

وأدوارها اليونانية الفلسفة (٥)

الذبول. ودور النضوج ودور النشوء دور أدوار: بثالثة اليونانية الفلسفة مرت
بني وثيق باتحاد يمتاز وهو سقراط، قبل بما املسمى الوقت وقتان: فيه األول والدور
مسائل إىل الفكر بتوجه يمتاز وسقراط السوفسطائيني ووقت والفلسفة، الطبيعي العلم

واألخالق. املعرفة
كلها، الفلسفية باملسائل أفالطون اشتغل وأرسطو، أفالطون يملؤه الثاني والدور
ما إذا حتى بالقصة، والربهان بالخيال، الحقيقة مزج ولكنه تمحيصها، يف نفسه وجهد

النهائي. الوضع وضعها إىل ووفق الرصف، بالعقل عالجها أرسطو جاء

ص٣٤٣–١ب. «بروتاغوراس» محاورته يف 2
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مقدمة

بالرشق، والتأثر األخالق إىل وبالعود القديمة املذاهب بتجديد يمتاز الثالث والدور
الواقعية. بالعلوم العناية مع التصوف إىل وامليل

أثرهما وعظم وأرسطو أفالطون قدر لجاللة ونظًرا اإليجاز، لهذا رشح كله والكتاب
أبواب. أربعة يف الكتاب فجاء بابًا منهما لكل خصصنا
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األول الباب

والفلسفة العلم نشأة

تمهيد (٦)

متعارصة اتجاهات ثالثة نرى األول الوقت ففي وقتني: إىل ينقسم األول الدور إن قلنا (أ)
املوضوعية: الفلسفة مجموعها ويؤلف الوجود، يف تبينها يمكن التي الثالث الوجهات تمثل
أوًال يتجه الفكر فإن امليتافيزيقية، والوجهة الرياضية، والوجهة الطبيعية، الوجهة وهي
وأخطر أعم بالفعل وهو التغري يستوقفه أن فإما األشياء، حقيقة ويطلب الخارج نحو
جوهريٍّا؛ أو حال، إىل حال من اليشء انقالب وهو عرضيٍّا؛ أكان سواء الطبيعة يف ظاهرة
فيدرك الرماد، إىل والخشب الحي، جسم إىل الغذاء كتحول آخر، يشء إىل اليشء تحول وهو
املادة هذه عن فيبحث التغريات؛ محل هي أوىل مادة من مصنوعة املختلفة األجسام أن
املتعاقبة، املتنوعة التغريات تحت هي هي وتبقى إليها تعود ثم األجسام منها ن تتكوَّ التي
النظام أن ويعلم اطراد، من أفعالها ويف نظام من األجسام تركيب يف بما يعنى أن وإما
فينكره التغري تفسري عليه يستعيص أن وإما رياضيٍّا، تصوًرا األشياء فيتصور العدد يف

الثابت. بالوجود ويقول
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نشأ وهرقليطس: وأنكسيمانس، وأنكسيمندريس، طاليس، بها أخذ األوىل فالوجهة
وثقافة، عمرانًا األيونية املدن مقدمة يف وكانتا أفسوس، يف والرابع ملطية، يف األول الثالثة
٤٩٤ سنة ملطية ودمروا ،٥٤٦ سنة منذ وأخضعوها أيونية عىل أغاروا الفرس ولكن
صاحب وهو فيثاغورس، نبغ حيث وصقلية؛ الجنوبية إيطاليا إىل العقلية الحياة فانتقلت
حاولوا فالسفة نشأ ثم الثابت، بالوجود القائلة اإليلية املدرسة وظهرت الرياضية، الوجهة

وأنكساغورس. وديموقريطس، أنبادوقليس، هم: الثالث الوجهات بني التوفيق
السوفسطائية؛ أزمة هي عصيبة، أزمة اليوناني العقل اجتاز الثاني الوقت ويف (ب)
تشكك ،٤٢٩ سنة املتوىف بركليس أيام يف والفرس اليونان حروب بعد أثينا مركزها كان
تالميذ؛ حوله والتف سقراط وحاربهم األخالق، مبادئ ويف العقل يف السوفسطائيون
التطور هذا فكان الذاتية، الفلسفة مواد كونت وخلقية منطقية مسائل كلهم فخاضوا
فيما إال الداخل إىل يتجه وال الخارج، إىل أوًال ينظر الفرد يف الطبيعي للتطور متطابًقا
أفالطون عنهم يذكره مما نعرفهم ونحن جميًعا، الدور هذا رجال كتب ضاعت وقد بعد،
الكتاب مختلف من جمعت لهم عبارات ومن متأخر، عهد يف ُدوِّنت أخبار ومن وأرسطو،

تقريبية: وكلها — وتواريخهم بأسمائهم جدوًال وإليك القدماء،

        طاليس
٦٢٤–٥٤٦

        أنكسيمندريس
٦١٠–٥٤٧

      فيثاغورس
٥٨٢–٤٩٧

أنكسيمانس
٥٨٨–٥٢٤

      أكسانوفان
٥٧٠–؟

 

      بارمنيدس
٥٤٠–؟

هرقليطس
٥٤٠–٤٧٥

    أنكساغورس
٥٠٠–٤٢٨

   

    أنبادوقليس
٤٩٣–٤٣٣

زينون
٤٨٧–؟
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    ديموقريطس
٤٧٠–٣٦١

   

  بروتاغوراس
٤٨٠–٤١٠

     

  غورغياس
؟–٣٧٥

     

سقراط
٤٦٩–٣٩٩

       

      مليسوس
٤٤٠–؟
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األول الفصل

األولون الطبيعيون

طاليس (٧)

واألخالق، بالسياسة يعنون وكانوا بالعلم بالعناية انفرد السبعة الحكماء أحد هو (أ)
خدمة يف حربي كمهندس عمل أنه عنه يذكر ومما العلوم، يف وتبحر الرشق أنحاء جال
نصف يف املرسومة الزوايا أن عىل وبرهن — الصغرى آسيا يف ليديا ملوك آخر — قارون
بكسوف وأنبأ البحر، يف السفن أبعاد برج فوق من يحسب وكان قائمة، فهي الدائرة
وطنه أهل من للمالحني تقويًما ووضع ٥٨٥ سنة مايو ٢٨ يف وقع الذي الكيل الشمس
الشمال، عىل داللة الكواكب أدق األصغر الدب أن منها: وجوية فلكية إرشادات ضمنه
املرصيني أساتذته ودل النيل، فيضان بمسألة وشغل املساحة علم أخذ مرص جاء وملا
يف أنه إىل فنبههم عنها البحث يف تعبوا قد وكانوا األهرام ارتفاع لقياس طريقة عىل
هو األهرام ظل طول فإن الحقيقي، ملقداره مساويًا اليشء ظل فيه يكون الذي الوقت
وقت أي يف اليشء وارتفاع الظل طول بني محفوظة تبقى النسبة وأن ارتفاعها، مقدار

النهار. من
محاوالت بعد نظريٍّا وضًعا الطبيعية املسألة وضع أنه فهو الفلسفة يف أثره أما (ب)
األوىل املادة هو املاء إن قال: باسمه، فبدأت طريقها للفلسفة فشق والالهوتيني الشعراء
مرت وقد األقدمني عند مألوًفا القول هذا وكان األشياء، منه تتكون الذي األوحد والجوهر
بابلية: أسطورة قالت قبل ومن لألشياء، األول املصدر أقيانوس أن هومريوس عبارة بنا
وجاء البحر.» وكان املحيط كان اسم لألرض يعرف وأن السماء، تسمى أْن قبل البدء «يف
اإلله وحده أتون كان حيث األول املاء أو املظلم املحيط كان البدء «يف مرصية: قصة يف
واألرض السموات هللا خلق البدء «يف التوراة: يف وجاء واألشياء.» والرب اآللهة صانع األول
املياه.» وجه عىل يرف هللا وروح ظالم الغمر وجه وعىل خالية خاوية األرض وكانت
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األوىل األبخرة تحولت أن منذ بدأ العالم تكوين إن اآلن: علمائنا قول األقوال هذه ويعادل
يغتذي والحيوان النبات إن فقال:1 بالدليل رأيه دعم بأنه يمتاز طاليس ولكن ماء،
إن ثم بالرضورة، منه يتكون اليشء يغتذي منه فما املاء، الرطوبة ومبدأ بالرطوبة،
فهو اليشء يولد منه وما رطبة الحية الجراثيم فإن الرطوبة، من يولد والحيوان النبات
الدلتا يف يشاهد كما فشيئًا شيئًا عليه ويطغى املاء من يتكون الرتاب إن بل منه، مكون
األحوال هذه يف يشاهد وما عام، بعد عاًما الطمي يرتاكم حيث أيونية؛ أنهر ويف املرصية
عىل طافيًا قرًصا وصارت املاء من خرجت فإنها باإلجمال األرض عىل ينطبق الجزئية
العنارص الالمتناهي املحيط هذا من تستمد وهي عظيم بحر يف كربى كجزيرة وجهه

األشياء. أصل فاملاء إليها تفتقر التي الغاذية
أن ويغلب باآللهة»2 مملوء العالم «أن هو أرسطو له يذكره آخر قول وثَمة (ج)
منبثة النفس وإن النفس، من هو إنما فعل كل إن أي باألنفس؛ مملوء أنه معناه يكون
حيوية قوة عىل حاصًال األشياء منه املؤلفة املاء ويكون حية املادة فتكون أجمع العالم يف
الذين األولون الطبيعيون الرأي هذا يف ويشرتك دائًما، تظهر لم وإن دائًما فيه حارضة
التأويل هذا يؤيد ومما الحية، املادة أصحاب أي «هيلوزويست» ُدعوا لذلك عنهم؛ نتكلم
ألنه نفًسا؛ املغناطييس للحجر أن هي بتحفظ3 أرسطو ويوردها لطاليس منسوبة عبارة
الحركة كانت وملا النفس، عنده والحركة الفعل مبدأ أن عىل تدل فإنها الحديد يحرك

كذلك. كلية النفس كانت كلية، ظاهرة
وعمل واملرصي البابيل العلم تمثل أنه منه ويتبني طاليس عن نعلم ما كل هذا (د)
أساس عن صادًرا يكن لم بالكسوف أنبئُوه حتى تجريبيٍّا استبقاه ولكنه تقدمه عىل
هريودت يذكر ما عىل — وأنه مسطح، قرص األرض أن يعتقد كان إنه حيث من نظري
بقعة يف يرى الكسوف هذا كان إن يعلم أن غري ومن فقط، السنة تلك بكسوف أنبأ إنما —
البابليني، جداول عىل اعتمد يكون وقد اتفاًقا، إليه اهتدى يكون فقد معينة، األرض من
بتشخيص الكائنات تنوع يفرس أن فبدل جديد، يشء العكس عىل فهي فلسفته أما
وحاول محسوسة، معروفة أشياء أنها عىل إليها نظر اآللهة عن والرواية الطبيعية القوى

بعده. وما س٢٠ ب ع ص٩٨٣ ف٣ م١ ألرسطو الطبيعة بعد ما 1

س٨–١٠. ا ع ص٤١١ ف٥ م١ النفس كتاب 2

س١٩–٢١. ا ع ص٤٠٥ ف٢ م١ النفس كتاب 3
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قوله أما الفلسفة، عىل عاد الذي الربح هما املنهج وهذا النظر فهذا والربهنة االستقراء
وجهته أن فهموا ولكنهم خلفاؤه فيه يتابعه ولم القديم للتقليد صدى آخر كان فقد باملاء

معني. قول كل عن مستقالن وأنهما الخاصة، قيمتهما لهما أمران ومنهجه

أنكسيمندريس (٨)

الشخصية مشاركته عن يذكرون ملطية، يف وخليفته يرجح فيما طاليس تلميذ هو (أ)
أنه واألرجح املزولة، اخرتع إنه مثًال: فيقولون يثبت، لم منها كثري أموًرا العلم تقدم يف
خريطة ووضع فلكية كرة صنع وأنه عندهم، معروفة كانت قد إذ البابليني؛ عن أخذها
العالم أنحاء من ملطية إىل اليونان بها يأتي كان التي املعلومات إىل استناًدا أرضية؛

بحر. بها ويحيط ببحر تحيط األرض فرسم وقتذاك، املعروف
مبدأ؛ يكون أن يصح ال املاء أن رأى فقد العالم؛ يف نظريته عندنا املهم ولكن (ب)
سابقان — الجامد أي — والبارد» «فالحار بالحرارة سائل إىل الجامد استحالة ألنه أوًال:
ترتكب متمايزة أشياء أن نفهم لم وإال معينًا، يكون أن يمكن ال األول املبدأ وألن عليه،
الكيف حيث من بمعنيني: متناهية ال إنها وقال: بالالمتناهي األوىل املادة فدعا منه،
كالحار جميًعا األضداد من مزيج هي محدودة، ال أي الكم حيث ومن معينة، ال أي
متعادلة مختلطة البدء يف كانت األضداد هذه أن إال وغريها، والرطب واليابس والبارد
الحركة زالت وما املادة بحركة انفصلت ثم كذلك، هي حيث من بالفعل موجودة غري
بهذا تألفت حتى متفاوتة بمقادير بعض مع بعضها وتجمع بعض من بعضها تفصل
والبارد» «الحار انفصل ما وأول اختالفها، عىل الطبيعية األجسام واالنفصال االجتماع
بالتدريج فيبس الراسب أما الهواء، البخار هذا من وكان الحار بفعل البخار فتصاعد
القرشة تتكون كما الهواء حول نارية كرة الحار وتكون األرض، ثم البحر منه فكان
هوائية أسطوانات ودخلت أجزاؤها، فتناثرت النارية الكرة هذه وتمزقت الشجرة حول
وجوه من نراه ما فكل فوهاتها، من لنا وتبدو النار فيها تشتعل الكواكب هي مبططة
وإما جزئيٍّا، أو كليٍّا انسداًدا الفوهات انسداد من إما ناشئ وخسوف كسوف ومن القمر
جسم واألرض آخر، حينًا وتغيب حينًا تبدو الفوهات تجعل حركة من لألسطوانات مما
وهو األعىل قسمها نشغل ونحن ،١ : ٣ كنسبة عرضه إىل ارتفاعه نسبة كذلك أسطواني
سفىل سماء من بد ال إذ طاليس؛ ارتأى ما بخالف يشء عىل تقوم وليست قليًال، منتفخ
السماء تجتاز أنها كما الرشق، يف فتظهر لتعود املغرب؛ من والكواكب الشمس تجتازها
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واقعة ألنها مكانها؛ يف ثابتة السماء وسط يف معلقة فاألرض املغرب، إىل الرشق من العليا
دون جهة إىل تتحرك يجعلها ما هناك فليس السماوية، األجرام من واحدة مسافة عىل

بذاتها. االستقرار لها تكفل وعرضها ارتفاعها بني املذكورة النسبة وألن أخرى،
مزاج وهو البحر، طني يف أي التبخر؛ بعد الرطوبة يف تولدت فقد األحياء أما (ج)
بلغ ما إذا حتى شائك بقرش مغطى سمًكا األصل يف فكانت والهواء، واملاء الرتاب من
ما أول يوجد لم واإلنسان القرش، عنه ونفض عليه وعاش اليبس إىل نزح أشده بعضها
ولكنه انقرض، لكان وإال معاشه أسباب توفري عن عاجًزا طفًال اليوم نراه ما عىل وجد
إىل طويًال زمنًا بطنها يف حملته بالنوع عنه مختلفة مائية حيوانات من أيًضا هو منحدر

بنفسه. حياته يحفظ وأن اليابسة عىل يقف أن فاستطاع تكوينه، وتم قواه نمت أن
ويتكرر إليه وتعود تنحل ثم الالمتناهي من األشياء تخرج عام: قانون والتطور (د)
تحىص، ال التي العوالم هي بعيدة» آجال يف ويغرب «يرشق ما منها دواليك، وهلم الدور
هي الزمان» مر عىل البعض بعضها «ويعوض قصرية أوقات يف ويفسد يتكون ما ومنها
إىل وهكذا مطًرا، لألرض املاء هذا البخار فريد األرض، ماء ترشب الحرارة مثل الجزئيات
حادثة غري باقية الالمتناهية واملادة متغرية، واملوجودات دائمة، فالحركة الدور، نهاية

مندثرة. وال
عنارص اجتماع بمجرد أي «آليٍّا» تفسريًا األشياء تكوين يفرس فأنكسيمندريس (ه)
تصوره يف وهي غائية، ودون متمايزة فاعلية علة دون الحركة بتأثري وافرتاقها مادية
— مثًال البالس — املحدثني العلماء من واحد غري تصور من يقرتب يكاد التكوين لهذا
أن لوال الجاذبية بقانون يقول يكاد بل الحياة، عالم يف التطور بمذهب يقول ويكاد
تشبه العالم مركز يف املستقرة األرض أن إىل — أرسطو تعبري حد عىل — يرجع رأيه
أطباق من آخر دون طبق من األكل عىل يحمله سببًا يجد ال ألنه جوًعا؛ يهلك رجًال
ويف املكان يف حد غري إىل لوجود يمد وأنكسيمندريس واحدة! مسافة عىل به تحيط
وليد األول والقول نهاية، ال ما إىل يتكرر عام وبدور تحىص ال بعوالم فيقول الزمان
نشأ ربما قديم الثاني والقول يشء، فيه ليس وخالء للمادة ا حدٍّ تتمثل أن تأبى املخيلة
بعض إىل بعضها األجسام بتحول وتأيد باستمرار تتجدد األفالك حركات يف النظر من
الوجود عىل يسيطر كليٍّا وقانونًا مطلقة رضورة يعني حال كل عىل وهو الفصول وتداول
اليونان فالسفة بني شائعة عقيدة وهذه — ينتهي ولن يبدأ لم الوجود أن كيف ويفرس
أن غري آخر، وال له أول ال دائر الدهر إن لقولها: بالدهرية؛ اإلسالميون يسميها —
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مبادئ وضع قد معينًا شيئًا األول املبدأ يكون أن طاليس عىل إنكاره مع أنكسيمندريس
هي أليست أصلها، يبني أن دون الالمتناهي يف املوجودة األضداد هذه هي معينة عديدة
مبدأ يسمى أن يصح فال وتعادلها؟ اختالطها حالة الالمتناهي أوليس الحقيقية؟ املبادئ
بداية نقطة باعتباره مبدأ لكنه األشياء؛ تتكون منه ما أي طاليس؛ فهمه الذي باملعنى

قائمة. تزال ما الفلسفية فاملسألة علمية، نظرة وهذه العام، التطور

أنكسيمانس (٩)

رأي إىل عاد خياًال، وأضيق العلوم، يف توفيًقا منه وأقل أنكسيمندريس تلميذ هو (أ)
ليًال الشمس حركة وأنكر قاعدة، عىل قائم مسطح قرص أنها فاعتقد األرض؛ يف طاليس
الصباح إىل املساء من الشمس اختفاء وعلل حولها، جانبية حركة بها واستبدل تحتها،
يف األرض عن أبعد بأنها أو الشمال، جهة من األنظار عن تحجبها شاهقة جباًال بأن
بالظواهر واشتغل املرصيني، عند معروًفا القول هذا مثل كان وقد النهار، يف منها الليل

الناحية. هذه من العلم أفاد أنه يلوح وال الجوية،
محسوس إنه فقال: األوىل املادة مسألة يف أيًضا طاليس موقف إىل وعاد (ب)
األرض، ويحمل بالعالم يحيط متناٍه ال الهواء وأن الهواء هو اليشء هذا ولكن متجانس،
الهواء أن يكون فقد الهواء؛ إيثار إىل حداه الذي السبب التحقيق وجه عىل ندري ولسنا
أرسع وأنه قاعدة، إىل يرتكز لم إن يسقط املاء بينما بذاته يقوم وأنه املاء، من ألطف
النفس، الحي وحدة علة أن يكون وقد للالتناهي، تحقيًقا وأكثر انتشاًرا، وأوسع حركة،
العالم نفس فالهواء — والنََّفس النفس باليونانية يعني Psyché ولفظ — هواء والنفس
املوجودات وأن الهواء، عنده األول املبدأ أن فاملحقق السبب هذا يكن ومهما وحدته، وعلة
من بها يتصل وما النار ينتج الهواء تخلخل فإن والتخلخل، بالتكاثف منه تحدث
املاء وتكاثف فاملطر، فالسحاب الرياح ينتج وتكاثفه والكواكب النارية الجوية الظواهر

فالصخر. — األنهر يف الطمي — الرتاب ينتج
جميًعا األشياء من مزاج هو الذي الالمتناهي عن يستعيض فأنكسيمانس (ج)
املادة ألجزاء عارضني وافرتاق اجتماع من تحدثه وما الحركة وعن الهواء، هو واحد بيشء
فتتكوَّن فالرتاب فاملاء النار فيحدث بذاته ويتخلخل يتكاثف للهواء متالزمتني بخاصتني
آيل، نحو عىل تعمل واحدة بعلة العالم يفرس فهو ذلك وعىل بأنواعها، األشياء ومنها منه
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املنطقية غايته وهما — والبساطة الوحدة إىل اآليل باملذهب كبري تقدم التفسري هذا ويف
ديموقريطس. يد عىل له تتما أن إىل —

باملالحظة معرفته تحاول املحسوس؛ العالم إىل توجهت إذ امللطية؛ فاملدرسة (د)
متحركة أو حية قديمة املادة اعتربت إذ وهي الطبيعي؛ العلم وضعت قد واالستدالل،
قانون أي طبيعية رضورة بموجب املختلفة الوجود صور إىل تتحول وتخيلتها بذاتها
إىل األشياء ترد والتي الحديثة، الفلسفة يف املعروفة املادية األحادية وضعت قد ثابت
وبهذه غري، ليس والكم الشكل يف الجوهر هذا بتطور وتفرسها واحد مادي جوهر

هرقليطس. أيًضا سيقول النظرية

هرقليطس (١٠)

التفكري؛ عىل وتوفر جاه كل زهد ولكنه الحسب، يف عريقة أرسة من أفسوس يف ُولد (أ)
الناس، وبني بينه ويباعد بنفسه، يعتد الكلمة، معنى بكل أرستقراطيٍّا ظل أنه إال
من وينقم التقليدية، ومعارفها السخيفة، وعباداتها الدينية، ومعتقداتها العامة يحتقر
السيايس حكمها من ويستخرج واألضاليل، الخرافات فيها ثبتا أنهما وهزيود هومريوس
بالحمري، وثالثة بالكالب، وأخرى باألطفال، تارة فيشبهها وعبثها، جهلها عىل الشواهد
يثقف ال «الذي الجزئي العلم يزدري فكان العلماء؛ إىل العامة تعدى كربياءه إن بل
ولم يرسم، ولم يحسب، فلم به اشتغالهما وأكسانوفان فيثاغورس عىل وينعي العقل»
يخلع الكلية، املعاني يف العميق التفكري به الجدير العلم يعترب كان ولكنه التجارب، يجِر
نفسه هو قال وقد بالغامض، لقب حتى والتشبيه الرمز كثري مبهًما فخًما أسلوبًا عليها
املائة الشذرات وإن إليه.» يشري ولكن يخفيه، وال الفكر عن يفصح ال «إنه أسلوبه: يف
العلم ازدراءه أن غري كافية؛ داللة ذلك عىل لتدل كتابه من لنا بقيت التي والثالثني
مثًال اعتقد فقد العامة؛ صف إىل به وهبط فاضًحا جهًال بالطبيعة جاهًال تركه الجزئي
كما واحدة قدم قطرها وأن يوم، كل تتجدد وأنها املاء، يف انطفاؤها الشمس غروب أن
وكان اسمه خلدت التي هي قوية فعميقة فلسفته أما األوهام، من ذلك وغري للبرص، يبدو

بعيد. أثر لها
له يمثل وهو مذهبه، وملخص األكرب قوله هذا متصل» تغري يف «األشياء (ب)
مياًها فإن مرتني، الواحد النهر تنزل ال «أنت فيقول: املاء جريان إحداهما بصورتني:
األوىل؛ من لديه أحب وهي النار اضطرام األخرى والصورة أبًدا.» حولك من تجري جديدة
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عنه تصدر الذي األول املبدأ النار يف يرى وألنه التغري، عىل وأدل حركة أرسع النار ألن
رصاع والتغري وعدم، موت االستقرار فإن يشء يكن لم التغري ولوال إليه، وترجع األشياء
ملا املرض لوال ومِلكها»؛ األشياء أبو «والشقاق بعض محل بعضها ليحل األضداد؛ بني
ولوال الشجاعة، كانت ملا الخطر ولوال بالراحة، نعمنا ملا العمل ولوال الصحة، اشتهينا
واملاء النار، موت يحيي والهواء الهواء، موت تحيي النار «أليست الخري، كان ملا الرش
واإلنسان النبات، موت يحيي والحيوان املاء، موت يحيي والرتاب الرتاب، موت يحيي
يتالىش، رش الخري كذلك يزول، وجود واملوت يتالىش، موت فالوجود االثنني؟» موت يحيي
العام النظام يف وتنسجم تتالزم أمور والفساد والكون والرش فالخري يزول، خري والرش
السمك يرشبه ماء وأكدر أنقى البحر «ماء لألشياء: ثابتة خصائص تعيني يمتنع بحيث
من — ننزل وال النهر ننزل ونحن بالثاني، ضار لألول نافع هو اإلنسان، يستسيغه وال
إن حيث من — موجودين وغري موجودون ونحن — انقطاع بال تتجدد مياهه إن حيث

موجود. وغري موجود كذا وليس كذا، هو يشء فكل لحظة.» كل يف فينا يدب الفناء
النار ال إليه، وترجع األشياء عنه تصدر الذي األول املبدأ النار يف يرى إنه قلنا: (ج)
أزلية عاقلة حية حارة نسمة أثريية، ا جدٍّ لطيفة إلهية نار بل بالحواس، ندركها التي
فيصري النار بعض ويتكاثف محسوسة، ناًرا فتصري وهن يعرتيها العالم، تمأل أبدية
رطبة أبخرة والبحر األرض من وترتفع أرًضا، فيصري البحر بعض ويتكاثف بحًرا،
فتكون السحب هذه تنطفئ أو ناًرا وتعود الربوق منها وتنقدح فتلتهب سحبًا ترتاكم
متعارضني: طريقني يف يجري فالتغري الدور، ويرجع البحر، إىل النار وتعود العاصفة
تقابل ومن واحدة، لنار أو األوىل املادة كمية بقاء مع أعىل إىل وطريق أسفل إىل طريق
فشيئًا شيئًا تخلص النار أن غري األرض، وجه عىل والحيوان النبات يتولد التيارين هذين
نة «السَّ أو التام الدور هو وهذا النار، سوى فيه يبقى ال وقت فيأتي إليه، تحولت مما
«فاملبادلة — «لوغوس» — رضوري ذاتي قانون بموجب نهاية غري إىل تتكرر الكربى»4
وتستبدل بالسلع، الذهب يستبدل كما األشياء، إىل النار ومن النار، إىل األشياء من متصلة
كائن وهو أبًدا كان ولكنه البرش، أو اآللهة من أحد يصنعه لم العالم وهذا بالذهب. السلع

استئنافاتها فهي األكوار أما … كور وألدوارها … كثرية أدواًرا … وأشخاصه للفلك «إن بالكور: وتسمى 4

ج٣ ١٩٢٨ القاهرة طبعة الصفاء إخوان رسائل أخرى» بعد مرة مواضعها إىل وعودتها أدوارها يف
ص٢٤٣-٢٤٤.
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وليل، نهار «وهللا هللا. هي النار هذه بمقدار» وتنطفئ بمقدار تستعر حية ناًرا وسيكون
باسم تسمى املعطرة كالنار مختلفة صوًرا يتخذ وقلة، وفرة وسلم، حرب وصيف، شتاء
رضورية والحرارة — حار بخار فهي اإلنسانية النفس أما منها.» يفوح الذي العطر
أن عليها فيجب العالم، النار تدبر كما الجسم تدبر اإللهية النار من قبس هى — للحي
العام التيار يف ذاتها تضع بل ومطالبه، بالجسم تتشبث فال به تعمل وأن قانونها تعلم
الطبيعي القانون انتقاضعىل والشخصية للشخصية، توكيد الشهوة ألن الشهوة؛ وتقمع
— «لوغوس» — الكيل للقانون الفردي الفكر مطابقة الحق والدين للتغري، ومعارضة

العاملية. النار يف والفناء
القوي بشعوره ويمتاز ملطية، فالسفة مثل الوجود بوحدة يقول فهرقليطس (د)
هو واحًدا شيئًا أن تعني الوجود فوحدة حتًما، الشك لتستتبعان الفكرتني وإن بالتغري،
وليس كذا فهو جزئي موجود كل أن يعني والتغري وظواهر، مظاهر عداه ما وأن املوجود،
بخصائص وصفه فيمتنع وتتنازعها األضداد عندها تتالقى نقطة هو أو واحد، آٍن يف كذا
السوفسطائيني من أتباع لهرقليطس يقوم أن عجب فال العلم، ويمتنع رضورية دائمة
فإنه النتيجة، هذه إىل يقصد يكن لم هو أنه ولو حد، أقىص إىل الشك سبيل يف يذهبون
يف يقينيٍّا وعلًما املحسوس، التغريُّ فوق مطلقة حقيقة يضع أن أراد باللوغوس قال إذ
منطق أن يعلمنا الفلسفة تاريخ ولكن يدركه، الذي اإلنساني العقل ويف األوحد، الجوهر
الجد هو يرد لم أو أراد سواء فهرقليطس املذهب، صاحب مقاصد من أقوى املذهب

د). ٦٥–ج ج، ٣١–ب (٢٣–ب، اليونانية الفلسفة يف للشك األول
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األرفية النحلة (١١)

الدينية أفكارهم تبدلت أن الرشقية األفكار عىل اليونان وقوف جراء من كان (أ)
االتصال هي جديدة غاية متوخني رسية ديانات األهلية الديانة جانب إىل واصطنعوا
يعتقد معينة طقوس ممارسة تحقيقها إىل سبيًال متخذين سعادتهم يف واملشاركة باآللهة
«األرفية»؛ الديانات هاته وأهم السحر، يف معروف هو ما مثل عىل لذلك الصالحية فيها
ومنشأ وآرائه حياته معرفة علينا يستحيل أرفيوس اسمه تراقيا أهل من لشاعر نسبة
ولكن املتناقضة، الكتب من إليه وأضيف املتضاربة، األخبار من عنه روي ما لكثرة نحلته؛
يف وباألخص قويٍّا؛ ذيوًعا ذائعة السادس القرن يف عرفها ما أول األرفية عرف التاريخ
ديونيسوس تزوسوهب أن مؤداها أسطورة عىل قائم واملذهب وصقلية، الجنوبية إيطاليا
طفًال يزال ما وهو العالم، عىل السلطان — ِبْرِسفون ابنته من ابنه وهو الحب، إله —
فكان «الطيطان» هم األشداء اآللهة من طائفة عليه وألبت تزوس زوجة هريا منه فغارت
وقطعوه فقتلوه ثوًرا انقلب أن إىل عنه ويردهم مختلفة صوًرا يستحيل ديونيسوس
القلب هذا من فبعث قلبه تختطف أن استطاعت — مينرفا — س بالَّ اإللهة أن إال وأكلوه،

رمادهم. من البرش وخرج الطيطان تزوس وصعق الجديد، ديونيسوس
الرش، مبدأ وهو الطيطاني العنرص من متعارضني: عنرصين من مركب فاإلنسان
ال عسري أمر وهذا الرش من يتطهر أن عليه ويجب الخري، مبدأ وهو ديونيسوس دم ومن
والتكفري التطهري مدة تطيل والدات سلسلة من بد ال بل واحدة، أرضية حياة له تكفي
التطهري منها: ليًال؛ يقيمونها كانوا طقوًسا العقيدة هذه عىل ورتبوا السنني، آالف إىل
غري القرابني وتقدمة اللبن، بلون تلونه مادة إليه تضاف باملاء أو باللبن باالستحمام
وتالوة نيئًا، لحمه وأكل ثور تقطيع ذلك يف بما ديونيسوس، قصة وتمثيل الدموية،
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اكتشفت وقد كثرية، مشابهات املرصيني عن املعروف املوتى كتاب وبني بينها صلوات
يجب عما للنفس إرشادات عليها ذهب من صفائح فيها وجدت الجنوبية إيطاليا يف مقابر
عىل قاطًعا دليًال الصفائح هذه فكانت صلوات، من وتتلو طرق من املوت بعد تسلك أن
— الهنود عن املتعاقبة الوالدات فكرة أخذوا أنهم كما عنه وأخذوا املوتى كتاب عرفوا أنهم
وبالسعي اإللهية بالعدالة الراسخ باإليمان األرفية وتمتاز — الفرس بواسطة أو مبارشة
الشعائر، يف وتدمجها املخازي بعض تستبيح كانت «األرسار» باقي بينا الطهارة، وراء
وهو البدن من النفس خالص األرفية يف والطهارة ماديٍّا، تصوًرا اآلخر العالم وتتصور
صدر يف ناره تتأجج دائم خصام عىل معها يجري اللدود عدوها وهو القرب، بمثابة لها
يمجدون فهم اليونان؛ آلهة بني النظري عديم إلههم بأن األرفية تمتاز كذلك اإلنسان،
بأنها أخريًا وتمتاز الحق، صاحب للضعيف النهائي والفوز املستحق غري العذاب فيه
يف الشخيص التفكري عىل اعتمدوا رجال فيها نبغ وقد املثقفة، الوسطى الطبقى شيعة
واستعانوا هذبوها بل عالتها، عىل اليونانية األساطري يقبلوا فلم العالم، نشوء مسألة حل
الفالسفة وبني األولني الالهوتيني بني وسطى طبقة فكانوا وعلومهم، الرشقيني بأساطري
لها وكان املسيحية، أوائل إىل حية األرفية وظلت — األسطورة دائرة يف بقائهم مع —
التي هي إنها القول: يمكن بل اندثارها، إىل نشأتها من واملفكرين الشعراء يف فعال أثر
— اآلن سنرى كما — فيثاغورس أيدي عىل الروحية العقلية وجهتها الفلسفة وجهت
الجديدة، واألفالطونية الجديدة الفيثاغورية وأصحاب وأفالطون وسقراط وأكسانوفان
عقلية ترجمة ترجمتها يحاولون كأصول وتعابريها عقائدها جميًعا عندهم فسنجد

عليها. والربهنة

فيثاغورسوفرقته (١٢)

وتجارتها، ببحريتها مشهورة أيونية جزيرة وكانت ساموس، يف فيثاغورس نشأ (أ)
الجنوبية، إيطاليا إىل قصد األربعني ناهز وملا الرشق، أنحاء يف َطوََّف فيها، الفنون وتقدم
ثغر ونزل والثقافة، املدنية من عالية درجة فيها بلغوا قد اليونان املهاجرون وكان
فطلب والفضل، بالعلم عرف أن لبث وما شهرية، طبية مدرسة كانت حيث أقروطونا؛
املريدون عليه وأقبل اسمه فذاع ففعل الشعَب يعَظ أن يذكر فيما الشيوخ مجلس إليه
تشبه علمية دينية فرقة فأنشأ روما؛ من وحتى وصقلية، إيطاليا مدن مختلف من
من وللنساء للرجال مفتوحة فرقته وكانت فيها، أثرت ثم عنها، أخذت هي أو األرفية،
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عىل ينص قانون بموجب وبساطة عفة يف أعضاؤها يعيش السواء؛ عىل واألجانب اليونان
تنظيًما منظمني فكانوا البدنية؛ والرياضة والدرس، والرتتيل، والصالة، واملأكل، امللبس،
متشبًعا املعلم وكان قال»، قد املعلم «أن إىل إال ناظرين غري يؤمرون بما يصدعون دقيًقا
األخالق لتهذيب فعالة وسيلة العلم أن هي جليلة بفكرة ومقتنًعا قوية دينية بعاطفة
هذه تالميذه ووجه الشعائر، جانب إىل دينية رياضة العلم من فجعل النفس؛ وتقديس
وهزيود. هومريوس ورشح والطب، واملوسيقى، والفلك، بالرياضيات، فاشتغلوا الوجهة؛
بلد يف اإلصالح إىل الرامية املتضامنة املثقفة الجماعة هذه من طبيعيٍّا وكان (ب)
إىل وتميل السياسة يف تفكر أن الديموقراطية، التقلبات كثري التقاليد، من خلو حديث
ينتمي فيمن أيًضا الناحية هذه من فتؤثر نصابها يف األمور يقر أرستقراطي نظام
ما وهذا بنفسها، الحكم وتتوىل سياسية هيئة إىل تتحول بل واألهلني؛ الحكام من إليها
أن غري أخبارها؛ إلينا تصل لم ظروف يف اإليطالية املدن من وغريها أقروطونا يف حدث
املعارضون زال وما االنقالب، هذا عن يرضوا لم الحكم عن املبعدين واألعيان الشعب
فيها مجتمعني الفرقة زعماء كان التي الدار عىل يوم ذات تألبوا حتى الخفاء يف يعملون
حمالت إن قيل: فقد فيثاغورس أما اثنني، سوى الفيثاغوريني من ينُج ولم فأحرقوها؛
يف كان بل وقيل: الثورة، قبل هناك ومات ميتابونتس يف فاعتزل للهجرة اضطرته أعدائه
بنفسه، ينجو أن فاستطاع الحريق يوم الجمعية مركز عن متغيبًا كان ولكنه أقروطونا
أربعني صام أن بعد فيها وقىض ميتابونتس إىل وأخريًا ترنتا، إىل ثم لوقريس إىل وذهب
وترنتا، رچيوم مدينتي يف لها فثبتوا املدن مختلف يف أنصاره عىل الثورات وشبت يوًما،
فليونتس، إىل وآخر طيبة، إىل فريق فقصد منهم؛ خذل من اليونانية القارة إىل البحر وعرب
ثم والعلوم، الفلسفة يف خطري أثر لهم فكان منهم، نفر قدمها أثينا شأن تعاظم وملا
أفراد سوى منها يبَق ولم — ٣٥٠ سنة حوايل — أفالطون عهد يف الجمعية تالشت
القرن منتصف يف بدأ ثاٍن وعرص العرص هذا بني االتصال حلقة فكانوا تعاليمها تناقلوا

بعده. الرابع القرن إىل واستمر امليالد، قبل األول
البيان زيادة املستطاع من وليس وفرقته، فيثاغورس عن باإلجمال يقال ما هذا (ج)
ينسب ما وكل جميًعا، فقدت قد األول العرص رجال آثار فإن للخطأ؛ االستهداف دون
— والطبيعي والسيايس املهذب — ثالثة» «كتب ومن ذهبية» «أشعار من لفيثاغورس
وأشهرهم — األولني لتالميذه املعزوة الكتب كذلك الثاني، العرص إىل يرجع منحول فهو
عن الجديدة الفيثاغورية أقوال أما كبري، حد إىل فيها مشكوك أو منحولة — فيلوالوس
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الشاذ الغريب إىل ظاهر ميل من فيها ملا الحذر بغاية تقابل أن فيجب القديمة املدرسة
تعرف لم وأموًرا أفكاًرا األوىل للفيثاغورية تضيف أنها ذلك عىل يزاد شخيص، تأويل ومن
يف عاش وقد — هريودوت وحتى البوذي، بل والرواقي، األفالطوني، منها: بعدها؛ إال
— قرن بنصف فيثاغورس وفاة بعد وصقلية الجنوبية إيطاليا يف الفيثاغورية األوساط
تناولت قد كانت واألنصار األتباع مخيلة أن ذلك جمعيته؛ وعن عنه كالمه يف يخلط فإنه
من عنه ورووا هرمس أو أبولون ابن إنه فقالوا: األساطري حوله ونسجت فيثاغورس
كانت أنها أشهرها كثرية: أشياء عنها فريوى الجمعية أما غريب، عجيب كل الخوارق
ويذكر مطلًقا، يكن لم التحريم هذا إن ويقال: النبات، وبعض الحيوانات أكل تحرم
الديني تعاليمها بكتمان ويتعهدون خاصة، بإشارات أفرادها يتعارف رسية كانت أنها
يمنع ما وليس هندسيٍّا ا رسٍّ إلفشائه غرًقا؛ منهم واحًدا أعدموا وأنهم والعلمي، منها
يميز ال املذهب عن يتحدث إذ نفسه، أرسطو أن سيما ال الرسية، بهذه التصديق من
بقوله: جملة يذكرهم بل لتالميذه، كان وما نصيب من فيه لفيثاغورس كان ما بني
كانت الجمعية أن عىل يدل مما اإليطالية» «املدرسة أو بالفيثاغوريني» يدعون «الذين
الخارج إىل ومكتشفاتهم آراؤهم ترسبت حتى أفرادها، شخصيات وراءها توارت وحدة

شخصية. كل من خالصة اليونانية الثقافة يف فاندمجت

مذهبهم (١٣)

فإن حكيًما؛ «لست قال: إذ «فلسفة»؛ لفظ وضع الذي هو فيثاغورس أن يذكر (أ)
رياضيٍّا كان وقد للحكمة محب أي فيلسوف» إال أنا وما اآللهة، لغري تضاف ال الحكمة
املوجات لطول تابعة األصوات قوة أن عىل برهن أنه الباب هذا يف آثاره أهم ولعل بارًعا،
فوضع باألرقام؛ عنها ويرتجم عددية بنسب خصائصها تقوم األنغام أن فبني الصوتية،
الفيثاغوريني دراسة أن شك وال عليها، الحساب بإدخال الكلمة بمعنى علًما املوسيقى
قوانني من لها وما عجيب، تقابل من بينها وما واألصوات والحركات واألشكال األعداد
بعالم أشبه العالم هذا أن «فرأوا وتناسب نظام من العالم يف ما إىل عقولهم رصفت ثابتة،
أو املوجودات، عنارص هي األعداد مبادئ إن وقالوا: الرتاب، أو النار أو باملاء منه األعداد
تحاكيها نماذج األعداد «إن أيًضا: وقالوا ونغم.»1 عدد العالم وإن أعداد، املوجودات إن

س١–٥. ا ع وص٩٨٦ س٢٣–٣٥ ب ع ص٩٨٥ ف٥ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 1
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يرجعان والقوالن الذهن، يف إال لصورها»2 مفارقة النماذج هذه تكون أن دون املوجودات
أنهم التصور هذا عىل وساعد األعداد، وعالم املوجودات عالم بني التوحيد مؤداه واحد إىل
له يرمزون يكونوا ولم وشكًال، مقداًرا بل حسابيٍّا مجموًعا العدد يتمثلون يكونوا لم
يف النقط هذه ويرتبون آحاد، من فيه ما قدر عىل بنقط يصورونه كانوا بل باألرقام،
وهكذا، املربع، واألربعة املثلث، والثالثة الخط، واالثنان النقطة، فالواحد هنديس، شكل
أي واملستطيلة؛ واملربعة املثلثة األعداد فيقولون: باألشكال األعداد يصفون ثمة من وكانوا
يف ومددوا والهندسة الحساب بني فخلطوا مخصوص، بشكل مرتبة بنقط تصور التي
ثم املتصلة، الكمية أو املقدار إىل املنفصلة الكمية أو العدد وحولوا له، امتداد ال ما املكان
الريايض الجسم خصائص «أصابوا إنما ألنهم الطبيعة؛ تفسري يف شيئًا ذلك يُجدهم لم
بادية أمور وهي والفساد، والكون الحركة يفرسوا ولم الطبيعي، الجسم خصائص ال
يف الخصائص وسائر النار وخفة واملاء الرتاب ثقب علة يبينوا ولم املحسوس، العالم يف
أشياء ركبوا إنهم أي األعداد؛ من الطبيعية األجسام ركبوا ولكنهم املحسوسة، األجسام

خفة.»3 وال ثقل لها ليس أشياء من والخفة الثقل عىل حاصلة
عن نقلوا بل جديًدا، رأيًا الطبيعي العلم يف يضعوا لم أنهم يف السبب هو وهذا (ب)
— كبريًا حيوانًا — حيٍّا كائنًا العالم فتصوروا أنكسيمانس عن وباألخص أنكسيمندريس
اللطافة، يف غاية هواء عن عبارة هو العالم وراء فما متناهيًا ال خالء بالتنفس يستوعب
ن فتكوِّ تتصل أن من ومنعها بعض، من بعضها وتمييزها األشياء بني للفصل رضوري
بالتكاثف تحدث األشياء وجعلوا متناه، عدد يف ولكن كثرية بعوالم وقالوا واحًدا،4 شيئًا
بالدور وقالوا متجانس، ثابت نظام األعداد ألن بعض؛ إىل بعضها بتحول ال والتخلخل
ويروى نهاية، غري إىل — الكربى» «السنة — طويلة آجال يف بأنفسها هي األشياء وعودة
الفيثاغوريني صدقنا «إذا تالميذه: مخاطبًا قال أرسطو تلميذ أوديموس أن الصدد هذا يف
أنا وأتحدث إيلَّ لتسمعوا أنتم كما فتجلسون املكان هذا يف ثانية نجتمع يوم فسيجيء

اآلن.» أفعل كما إليكم

و٢٤–٣٠. س١٠–١٢ ب ع ص٩٨٧ ف٦ م١ املذكور املرجع 2
س١٦. ا ع ٩٩٠ س٣٠، ب ع ص٩٨٩ ف٨ م١ املذكور املرجع 3
س٢٢–٣٠. ب ع ص٢١٣ ف٦ م٤ الطبيعي السماع أرسطو: 4
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أفالطون عند نجد فنحن فيها، متباينة أقوال عنهم إلينا وصلت فقد النفس أما (ج)
كيفيات من مركب الحي أن ذلك ومعنى النغم، من نوع النفس إن يقول: لبعضهم رأيًا
بحيث وتناسبها األضداد توافق والنغم — والرطب واليابس والبارد الحار — متضادة
الفرقة أطباء نظرية شك غري من وهذه بانعدامه،5 وتنعدم النغم هذا دام ما الحياة تدوم
وخالفوا — ونغم» عدد «العالم — العامة فكرتهم عن فيها صدروا — منهم نفر أو —
لزم نغًما النفس كانت فإذا األضداد، توافق نتيجة النغم فإن مذهبهم؛ يف جوهرية أموًرا
أخرى جهة من ولزم — بالخلود تؤمن والفيثاغورية — ذاتي وجود لها ليس أن جهة من
عىل — بالتناسخ6 تؤمن والفيثاغورية — البدن عنارص عىل سابق وجود لها ليس أن
رصاحة إليهم يضيف ولكنه للفيثاغوريني،7 يعزوها ال النظرية هذه يذكر إذ أرسطو أن
عن تدق والتي الهواء، يف املتطايرة الذرات هذه هي النفس أن إىل الواحد يذهب قولني:
الهواء، سكون عند حتى دائًما وتتحرك الشمس شعاع يف إال تبرص فال الحواس إدراك
هذه أن فافتكروا الحيوان يف الذاتية الحركة يفرسوا أن أرادوا الرأي هذا أصحاب فكأن
أيًضا يفرس التصور هذا أن ظنوا ولعلهم وتحركه، جسمه تدخل دائًما املتحركة الذرات
معارصيهم يتابعون حال كل عىل وهم فيه، تحل نفًسا ميالده ساعة يجد املولود أن كيف
أن إىل اآلخر القول ويذهب ا، جدٍّ لطيفة مادة جعلوها وإن مادية النفس رون فيتصوَّ
الحق، رأيهم أنه إلينا يخيل قول وهو الذرات،8 هذه به تتحرك الذي املبدأ هي النفس
علة أو مبدأ عندهم النفس تكون بحيث لهما وجامع السابقني القولني من أرقى وهو

جميًعا. حركته وعلة البدن يف األضداد توافق
األرض إىل تعود ثم بالعذاب تتطهر «الجحيم» إىل النفس تهبط املوت وبعد (د)
يتم حتى األرضوالجحيم بني مرتددة تزال وال نباتيٍّا أو حيوانيٍّا أو برشيٍّا تتقمصجسًما
هندية، والعقيدة اليونان، يف التناسخ أو بالتقمص قال من أول وفيثاغورس تطهريها،
متجسد أنه يدعي كان أنه ويروى متعاقبة، بوالدات تقول كانت األرفية أن رأينا وقد
قد التقمص أزمنة أن الفيثاغوريني وعند السابقة، حيواته يذكر وأنه الخامسة، للمرة

(د). (ه)–٨٦ ص٨٥ فيدون: 5

ج). ب (أ ص٩٢ فيدون: 6

س٣٠–٣٢. ب ع ص٤٠٧ ف٤ م١ النفس: كتاب 7

س١٦–٢٠. ا ع ص٤٠٤ ف٢ م١ النفس: كتاب 8

38



الفيثاغوريون

أو باالنتحار وضعوه الذي النظام نخالف أن لنا فليس ِملكهم، ونحن اآللهة حددها
نظرية مع متمشية التناسخ نظرية أن يلوح وقد التضحية، عدا فيما الحيوان بإهالك
التامة الطهارة التناسخ من الغاية ولكن باألحياء، يختص فيما وتفرسها تؤيدها الدور

الدور؟ وبني الدوام هذا بني نوفق فكيف الدائمة؛ والسعادة
من يذكر ما أما األلوهية، يف عقيدتهم عن رصيحة نصوص إلينا تصل ولم (ه)
فتأويل جميًعا مصدرها ويجعلونه واملوجودات األعداد فوق «الواحد» يضعون كانوا أنهم
اآللهة ونزهوا أدرانه، من الشعبي الرشك طهروا إنهم يقال: أن يمكن ما وكل أفالطوني،

نقائص. من العامة املخيلة بهم ألحقت عما

علومهم (١٤)

فكرتهم وجدنا الجزئية العلوم يف آرائهم إىل الكلية للمسائل تصورهم من انتقلنا وإذا (أ)
أثروا إنهم اآلن: فنقول أطبائهم إىل اإلشارة بنا مرت وقد كذلك، عليها مسيطرة األساسية
األضداد تناسب عىل الطب بنوا مذهبهم، إىل وحولوها أقروطونا مدرسة يف تأثري أكرب
ويدفع بالشهيق يجذب الخارجي بالهواء أي بالبارد ملطًفا الحار الحياة مبدأ إن فقالوا:
فالحياة املوت، كان االختالل زاد وإذا املرض، كان بينهما النسبة اختلت فإذا بالزفري
باإلضافة تفريط أو إفراط أي التناسب اختالل واملوت واملرض وتناسٌق، تناسٌب والصحة
ا عامٍّ تطبيًقا الرأي هذا وطبقوا إعادته، أو التناسب حفظ والتطبيب املالئم، الحد إىل
والبارد، الحار بني املتوسطة أي املعتدلة؛ املنطقة مناخ هو األحسن املناخ إن مثًال: فقالوا
قوله: له يذكر ومما أقروطونا، مدرسة زعيم القميون الفن هذا يف نوابغهم ومن وهكذا،
هو والدماغ الدماغ، يف وإنما — القدماء اعتقاد هذا وكان — القلب يف النفس ليست
الحواس، أعضاء عىل الواقعة التأثريات دقيقة قنوات بواسطة إليه تصل التفكري مركز
الوظائف يفسد املخ يف اضطراب كل أن بالترشيح فبنيَّ بالتجربة رأيه أثبت إنه ويقال:

الحاسة.
فمضوا الرياضية؛ اعتباراتهم عن أيًضا فيه وصدروا الفلك علم يف وامتازوا (ب)
العالم تكوين مهمتهم كأنما بالواقع، حافلني غري لهم شاءت كما العالم يصورون
األعداد من مؤلف ألنه العرشة؛ هو الكامل العدد «إن مثًال: فقالوا وتفسريه، تمثيله ال
«ألن عرشة؛ املتحركة السماوية األجرام أن فيلزم جميًعا، خصائصها عىل وحاصل جميًعا،
تسعة منها املنظور املعروف كان ملا ولكن الكامل»، خصائص عىل وحاصل كامل العالم
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العدد ليكملوا أسفل؛ إىل ألرضنا مقابلة منظورة غري أرًضا وضعوا فقد (٥٩–ج) فقط
خري الضوء ألن بذاته؛ مضيئًا يكون أن يجب العالم مركز أن إىل ذهبوا كذلك عرشة.»9
مركز األرض فليست الحركة من خري السكون ألن ساكنًا؛ يكون أن ويجب الظلمة، من
واقعة ألنها منظورة؛ غري مركزية» «نار ولكنه كثرية، نقائص وفيها مظلمة وهي العالم
أن يفتهم ولم األعىل، نصفها اعتقادهم يف األرض من واملأهول أرضنا أسفل إىل أيًضا هي
تمد املركزية النار العالم: نظام يف شأنًا األخرى واألرض املركزية النار من لكل يعينوا
األخرى واألرض القمر، وعىل األرَضنْي عىل الحرارة الشمس فتعكس بحرارتها الشمس
ومهما الشمس.10 أو القمر وبني املركزية النار بني بتوسطها والخسوف الكسوف تفرس
التصور عىل ثورة كان العالم مركز عن األرض تنحيتهم فإن استداللهم قيمة من يكن
وقد القول، هذا سبب إلينا يبلغ ولم األرض، بكروية قولهم هي أخرى ثورة وثمة القديم،
هو ما عىل للمركز بالنسبة أجزائها جميع انتظام لكمال األشكال؛ خري الدائرة أن يكون
التي التصورات يف غذاء يجدان كانا الدينية والعاطفة الخيال أن وبديهي عنهم، معروف
مجدوها العالم وسط يف ووضعوها املركزية النار اخرتعوا إذ فالفيثاغوريون؛ يوحيانها،
وكل حياة لكل األول واملصدر العالم وموقد والهيكل تزوس وقلعة اآللهة، أم وأسموها
األخرى واألرض املركزية النار عن العدول يف يرتددوا لم منهم املتأخرين أن عىل حركة،
أرسطرخوس هو منهم واحد وقام تلك، وال هذه ال تظهر ولم الهند، اإلسكندر بلغ أن بعد
اآلن، عليه املعول الرأي له فتم املركزية بالنار الشمس فاستبدل الثالث، القرن علماء من
كوبرنيكوس قرأه أن إىل الكتب بطون يف فبقي زمانه، أهل عند قبوًال يصادف لم ولكنه

نظريته. فوضع شيرشون يف
أن ذلك يف وحجتهم نغمات،11 األفالك لحركات إن قولهم: عنهم املأثور ومن (ج)
فال األثري، أو الهواء اهتزاز صوت هو صوتًا أحدث الرسعة من بيشء تحرك إذا الجسم
بتفاوت األفالك رسعة وتتفاوت أصوات، العلوي األثري يف األفالك لحركات يكون أن بد
يكون أن بد فال األوتار، طول بتفاوت االهتزازات رسعة العود يف تتفاوت كما مسافتها
باتصال، نحسها ألنا ذلك فإنما بها نشعر ال كنا وإن العود، كألحان ألحان السماء يف

ف١٣. م٢ السماء وكتاب س٥–١٢، ا ع ص٩٨٦ ف٥ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 9
ف١٣. م٢ السماء كتاب أرسطو: 10
ف٩. م٢ السماء كتاب أرسطو: 11
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هذا من يخرجون كانوا أنهم يبعد وال السكوت، إىل باإلضافة إال به يشعر ال والصوت
يف أن له تبني اللب ذو تفكر «إذا قالوا: حيث الصفاء إخوان إليه خرج ما مثل إىل القول
فعند العالم، هذا يف العيدان أوتار نغمات يف ما مثل ورسوًرا لذة الحركات تلك نغمات
يف أخي يا فاجتهد إليها، والنظر لها واالستماع هناك إىل الصعود إىل نفسه تشوقت ذلك
الجسمانية، الشهوات وعبودية الطبيعة وأرس الهيوىل بحر من وتخليصها نفسك تصفية

املوت.»12 بعد هناك إىل الصعود من لها املانعة هي هذه فإن
أصدق كانت دينية نحلة هي الوجهات، متعددة عظيمة نهضة فالفيثاغورية (د)
املادة عن لالرتفاع محاولة أول يعد فلسفي مذهب وهي األرفية، من الدين يف نظًرا
وهي معينة، وأعداد واضحة بقوانني العالم وفهم أيونية فالسفة عندها وقف التي
حسابية قضايا بضع وعرفت والطب، والفلك واملوسيقى بالرياضة عنيت علمية مدرسة
إقرار إىل ترمي سياسية هيئة وهي اصطالحية، ألفاًظا الهندسة يف ووضعت وهندسية،

الدنيا. الحياة هذه يف النظام

باختصار. وص١٦٨ ص١٥٨ األول الجزء 12
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الثالث الفصل

اإليليون

أكسانوفان (١٥)

بناها مدينة إيليا إىل والنسبة — اإليلية للمدرسة الحقيقي املؤسس هو بارمنيدس (أ)
سنة حواىل الجنوبية إيطاليا يف الغربي الشاطئ عىل الفرس وجه من الهاربون اإليونيون
يف هو وضعه ثم املذهب أصل فأعلن أكسانوفان فيها سبقه قد كان ولكن — ٥٤٠
عليه أدخل مليسوس ثم عنه، للدفاع نفسه فنصب زينون بعده وجاء الكاملة، صورته
وطبيعة واحد موجود العالم إن «يقولون: وكلهم جوهره، يمس أن دون التعديل بعض
ناًرا أو هواء أو ماء — واحًدا موجوًدا يفرضون الذين كالطبيعيني ال هذا يقولون واحدة،
أو وانفصال، اجتماع — العريض والتغري بالحركة األشياء كثرة منه ويستخرجون —

والحركة. الكثرة ينكرون فهم ساكن.»1 العالم إن يقولون: بل — وتخلخل تكاثف
ويرجح أفسوس، من بالقرب أيونية أعمال من قولوفون يف أكسانوفان ولد (ب)
اليوناني العالم أنحاء يف فطوف مغادرتها، عىل حملته التي هي لبالده الفرس غزوة أن
شاعًرا كان إيليا، يف واستقر الجنوبية إيطاليا إىل انتقل ثم صقلية، بلغ أن إىل عديدة سنني
للمصارعني: الناس تكريم من ساخًرا قال النقد، مر الفكر حر النفس رشيف حكيًما
العتقاده فيثاغورس عىل متهكًما وقال والخيل.» الرجال قوة من وأبقى خري حكمتنا «إن
ينتحب: وهو فصاح الشفقة فأخذته كلبًا يرضب برجل يوم ذات «مر إنه بالتناسخ:

صوته.» من عرفته لقد يل؛ صديق نفس إنها هذا، يا رضبه عن أمسك

س١٠–١٧. ب ع ص٩٨٦ ف٥ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 1



اليونانية الفلسفة تاريخ

جهده ورصف الشعراء قدماء حكايات فوق بعقله ارتفع إنه باإلجمال: ويقال (ج)
وأهم املتقلب، الجاهل العام الرأي ومن املحسوسة التجربة من أسمى بنظام القول إىل
وهيئتهم، وصوتهم عواطفهم إليهم وأضافوا اآللهة استحدثوا الذين هم الناس «إن أقواله:
آلهتهم إن تراقية: أهل ويقول األنوف، فطس سود إنهم آلهتهم: عن يقولون فاألحباش
وقد مثالها، عىل اآللهة لصورت والخيل الثرية استطاعت ولو الشعور، حمر العيون زرق
يوجد ال إنه أال ومالمة، تحقري موضوع الناس عند هو بما وهزيود هومريوس وصفهم
مثل مفكًرا وال هيئتنا عىل مركبًا ليس واألرضية السماوية املوجودات أرفع واحد إله غري
وبال بقوة الكل يحرك سمع وكله فكر وكله برص كله ثابت ولكنه متحرًكا وال تفكرينا
أرسطو أن غري اليونان، يف مثيل له يعهد لم والتوحيد، التنزيه يف قوي كالم هذا عناء.»
ودعا واحد، عالم جميًعا األشياء إن وقال: العالم مجموع إىل نظر أكسانوفان «أن يذكر:
حيث من واحًدا عنده العالم كان إن يبني ولم واضًحا، شيئًا يقل ولم هللا العالم هذا
فالسفة عن الوجود وحدة أخذ كأنه أو حلوليٍّا كان فكأنه املادة.»2 حيث من أو الصورة
نفسها يف قيمتها فلعبارته حال أي وعىل روحيٍّا، تصوًرا الوجود وتصور أيونية، وطنه

اإللهي». «العلم واضع منه تجعل أن جديرة وهي

بارمنيدس (١٦)

بوحدة فآمن به تأثر أنه املحقق ومن ألكسانوفان.»3 تتلمذ إنه «ويقال: إيليا يف ولد (أ)
وكتابه الفلسفة، يف الشعر نظم من أول فكان شعًرا، الطبيعة» «يف كتابه وضع الوجود،
فإن الطبيعي، العلم يف أي الظن يف والثاني الفلسفة، أي الحقيقة يف األول قسمان:
وظواهر العرف عىل قائمة وهي وظنية؛ كاملة، ثابتة وهي عقلية؛ نوعان: عنده املعرفة
عىل ليقف باألخرى يلم ثم التعويل كل عليها ويعول باألوىل يأخذ فالحكيم الحواس،

قواه. بكل ويحاربها مخاطرها

«يف الكتاب أن عىل دليل النص وهذا س٢٠–٢٤، ب ع ص٩٨٦ ف٥ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 2
يف دقيًقا جدًال شاعرنا إىل يضيف ألنه منحول؛ أرسطو إىل املنسوب وغورغياس» ومليسوس أكسانوفان
من بعيد أنه عن فضًال فوق املذكورة العبارة لنقض صح لو والسكون والحركة والالمتناهي املتناهي

للميالد. األول القرن أهل من ألرسطوطايل والكتاب الشاعر. مزاج
املتقدم. املرجع أرسطو: 3
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أما موجوًدا» يكون أال يمكن وال موجود الوجود «أن هي األوىل والحقيقة (ب)
غري يَبَْق فلم بالقول، عنه يعرب وال أبًدا يتحقق ال مستحيل إنه إذ يدرك؛ «فال الالوجود
ولوال الوجود عىل قائم والفكر موجود. إنه نقول: وأن الوجود نضع أن هو واحد طريق
الوجود كان وملا الوجود.» خال ما يوجد ولن يوجد ال شيئًا ألن الفكر؛ وجد ملا الوجود
يرجح أن ويمتنع الالوجود، من يحدث أن يمتنع ألنه بالرضورة؛ قديم فهو موجوًدا
حارض يف ولكنه مستقبل وال ماٍض للوجود فليس آخر، دون وقت يف مرجح حدوثه
والواحد والوجود التغري، وينتفي الفساد» يتصور وال الكون «يمتنع ذلك وعىل يزول ال
ثابت أنه ويلزم وجوًدا» كله «مملوء متجانس فقط واحد الوجود أن فيلزم متكافئان
إليه وما يتحرك منه ما الوجود خارج ليس إذ نفسه»؛ يف كله «مقيم حدوده يف ساكن
يكتسب، وجود الوجود خارج ليس إذ يشء»؛ ينقصه «ال معني أي متناٍه كامل وهو يسري،
أضعف أو أقوى بعضه يكون أن يمكن ال إذ جهاته؛ جميع يف والتعيني التناهي تام وهو
اقتنع ملا وبالجملة نقطها، جميع يف متوازنة االستدارة تامة كرة مثل مثله بعض من
وتأمل وجود، أنه هو االعتبار بهذا عليه يطلق ما أن رأى واحد العالم بأن بارمنيدس
الذي الهزيل البسيط املفهوم هذا سوى مفهوم كل من ومفرًغا مجرًدا الوجود معنى
الصفات هذه وأن كامل، ثابت قديم واحد الوجود أن فأدرك باإلطالق، الوجود يعني
وهًما واعتربهما والتغري الكثرة وأنكر العقيل اليقني هذا فآثر الوجود معنى من الزمة
إليه صار ما — موجوًدا يكن ولم موجوًدا كان املوجود أن يعني التغري أليس «وظنٍّا»:
تعني الكثرة أوليست كان؟ ما عىل موجوًدا ليس فهو ذلك ومع الوجود، يف باق وأنه —
ولكن غريها؟ ليست أي كذا وليست معني، يشء أي كذا هي وحداتها من وحدة كل أن
غري معنى وهذا الالوجود عىل حاصل اليشء هذا أن معناه كذا ليس إنه يشء: عن قولنا

معقول.
العقل يف واحد األشياء إن وقال: املحسوسة الظواهر يتبع أن اضطر «ولكنه (ج)
الطبيعي العلم إىل الفلسفة ومن الحواس، ظن إىل العقل يقني من فانتقل الحس»4 يف كثري
آن يف والالوجود الوجود فقبل فيها الظن إليه يبلغ ما يورد وأن الظواهر يفرس أن يحاول
من العقل عند أهون أنه أيًضا يعلم ولكنه للعقل، معارض طريق هذا أن يعلم وهو واحد

س٣٠–٣٢. ب ع ص٩٨٦ ف٥ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 4
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واحًدا.» شيئًا ليسا إنهما ثم واحد، يشء والالوجود الوجود «أن يعتقدون الذين طريق
كرة املنقسم غري الكامل الوجود بارمنيدس فتصور هرقليطس، معارصه يلوح فيما يريد
هزيود بقصص تذكر آراء يرسد ورشع ا، ممتدٍّ العدد الفيثاغوريون تصور كما مادية
الكتاب من الثاني القسم هذا يف ا جادٍّ كان فهل وأنكسيمانس أنكسيمندريس وأقوال
أراد اإليونيني وعلم هزيود خيال بني بجمعه أنه أم أرسطو، يقول كما أمره عىل مغلوبًا
أن فيبني األول القسم بالخلف يؤيد وأن أصحابه، ومن الطبيعي العلم من يسخر أن
هذا وأن والالوجود، الوجود اجتماع من التغري يقتضيه ما بغري يفرس ال املحسوس العالم

وهم؟ التغري وأن معقول غري االجتماع
هي متصلة مادية كرة يف الوجود تشخيص ومن املسألة هذه من يكن ومهما (د)
املحض الوجود فيلسوف أنه هي بارمنيدس ميزة فإن منقسمة، غري واحدة ذلك مع
بهره ولقد الوجود، وهو للعقل األول املوضوع إىل وبلغ واألشكال، األعداد عالم تجاوز
يمكن وال موجود فهو موجود هو ما «أن هو واحد أمر غري يرى يعد فلم الوجود معنى
الفكرة هذه من مخرج وال موجوًدا، ليس والالوجود موجود، «الوجود وأن يوجد»، أال
وأعلنهما (٦٥–ج) التناقض عدم ومبدأ الذاتية5 مبدأ جرد فيلسوف أول فكان أبًدا»
هرقليطس كان الذي الوقت نفس يف يتزعزع ال الذي العقل أساس منهما وجعل رصاحة
والواحد الوجود أن إىل بارمنيدس يفطن لم ولنئ قوته، بكل األساس هذا عىل فيه يهوي
تكن لم املعاني هذه أن فعذره املختلفة معانيهما بني يفرق ولم عدة، أنحاء عىل يقاالن
إىل ارتفع أنه فخًرا وحسبه (٥٥–ب) أرسطو يد عىل إال تتميز لن وأنها بعد تميزت قد
امليتافيزيقا، أو األوىل الفلسفة فأنشأ إليها يسبق لم بقوة العقل ومبادئ الوجود مبادئ

الكبري». «بارمنيدس أفالطون يدعوه أن واستحق

اإلييل زينون (١٧)

مدينته بطاغية ائتمر أنه سوى حياته عن شيئًا نعرف ال نكاد بارمنيدس تلميذ هو (أ)
برواية أخذنا وإذا املوت، حتى عظيم بثبات احتمله أليًما عذابًا فأذيق أمره فانكشف
الذين ضد معلمه مذهب تأييد إىل به قصد شبابه يف كتابًا وضع إنه قلنا: أفالطون6

موجود.» فهو موجود «كل 5

(ج). ١٢٨ (أ)، ص١٢٧ «بارمنيدس» محاورة 6
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له ومناقضة مضحكة نتائج يستتبع بالوحدة القول أن يبينوا أن وحاولوا منه سخروا
— منفصلة وحدات من أي أعداد من العالم يؤلفون الذين الفيثاغوريون هم وهؤالء —
للضحك، أدعى هي نتائج ملذهبهم أن وبني املحاالت ألزمهم بأن الكثرة أصحاب فحارب
ولم الخصم، إفحام إىل ويرمي الخلف برهان عىل يقوم بحتًا جدليٍّا منهًجا نهج قد فهو
أقواله، وترتيب كتابه عن مضبوطة فكرة لتكوين يكفي ما املعلومات من إلينا يصل

والحركة.7 الكثرة امتناع يف حججه بعض أورد أرسطو ولكن
كثرة إما تكون أن الكثرة تخلو ال يقول أربع: حجج عليها فله الكثرة أما (ب)
والحجة متجزئة، وال ممتدة غري — أعداد — آحاد كثرة وإما املكان يف ممتدة مقادير
أي قسمة فيمكن بالطبع للقسمة قابل املقدار أن ومؤداها األول الفرض يف تنظر األوىل
متجزئة؛ غري آحاد إىل القسمة تنتهي أن دون وهكذا جزأَين، إىل ثم جزأين، إىل مقدار
حاويًا املتناهي املحدود املقدار يكون وإذن متقسًما مقداًرا يؤلف ال اآلحاد هذه مثل ألن
أن وهو الثاني الفرض يف الثانية الحجة خلف. وهذا العدد متناهية غري حقيقية أجزاء
الكثرة ألن العدد؛ متناهية اآلحاد هذه إن فتقول: متجزئة غري آحاد من مكونة الكثرة
اختلط وإال بالرضورة منفصلة اآلحاد وهذه معينة، تكون أن فيجب حقيقية كانت إن
ال ما إىل وهكذا بأوساط األوساط وهذه بأوساط، حتًما مفصولة وهي بعض مع بعضها
أنه تدعي الثالثة والحجة حقيقية. غري بنوعيها فالكثرة املفروض يناقض وهذا نهاية،
املكان هذا ولكن حقيقيٍّا مكانًا يشغل األشياء من واحد كل كان حقيقية الكثرة كانت إذا
والحجة حقيقية. غري فالكثرة نهاية غري إىل وهكذا مكان، يف أيًضا هو يكون أن يجب
وحبة الذرة كيلة بني العددية النسبة فإن حقيقية الكثرة كانت إذا أنه إىل تذهب الرابعة
األصوات بني النسبة نفس يقابلها أن يجب الحبة من آالف عرشة عىل وجزء الذرة

حقيقية. الكثرة فليست وإذن ال، أن الواقع ولكن األرض، إىل سقوطها من الحادثة
مأخوذة وهي الثنائية بالقسمة تسمى األوىل الحركة: ضد كذلك أربع حجج وله (ج)
يبلغ لن املتحرك الجسم إن وتقول: متناهية، غري أجزاء من مركبًا املقدار فرض من
نهاية، ال ما إىل وهكذا النصف ونصف إليها املسافة نصف أوًال يقطع أن إال غايته إىل
لألوىل تمثيل الثانية والحجة ممتنعة. الحركة فإن ممتنًعا الالنهاية اجتياز كان وملا
وهي سلحفاة يسابق الخفيفني» القدمني «ذا أخيل فرضنا إذا مؤداها «أخيل» وتسمى

ف٤. م٣ الطبيعة بعد ما و٩، ف٢ م٦ و٣، ف١ م٤ الطبيعي السماع 7
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يف الحركة يبدآن وأنهما قصرية، مسافة عليه متقدمة السلحفاة هذه وأن الحيوان، أبطأ
ثم بينهما الفاصلة األوىل املسافة يقطع أن إال السلحفاة يدرك لن أخيل فإن واحد، وقت
أن عىل قائمة وهي بالسهم، تسمى الثالثة والحجة نهاية. ال ما إىل وهكذا الثانية املسافة
فإن له، مساٍو مكان يف اليشء كان ملا أنه إىل وترجع متجزئة، غري آنات من مؤلف الزمان
يبارح ال إذن فهو له، مساويًا مكانًا الزمان آنات من آٍن كل يف يشغل مروقه يف السهم
كل يف وهكذا متحرك غري ساكن أنه ذلك ومعنى املتجزء، غري اآلن يف يشغله الذي املكان
غري آنات من مؤلًفا الزمان َفْرِض عىل كذلك وتقوم بامللعب تسمى الرابعة والحجة آن.

ييل: كما وتلخص منقسمة، غري نقط من مركبًا واملكان متجزئة،

← ....
.... →
....

يف متوازية والثالثة نقط أو وحدات أربع من مؤلف منها كل مجاميع ثالثة لنفرض
والثالث اليسار، إىل نصفه يشغل واآلخر اليمني إىل امللعب نصف يشغل الواحد ملعب،
املقابلة الجهة إىل منهما كل واحدة برسعة يتحركان والثاني األول ولنفرض الوسط، يف
نصف هو زمن يف اآلخر نهاية إىل يصل منهما الواحد فإن مكانه، يف ساكن الثالث بينما
املجموع نقط إحدى من االنتقال إن أي الساكن؛ نهاية إىل للوصول يقضيه الذي الزمن
إحدى من االنتقال فيه يتم الذي اآلن ضعف هو آن يف يتم تليها التي النقطة إىل الساكن
حيث من — املسافة نفس الحركة فتقطع تليها، التي النقطة إىل املتحرك املجموع نقط
الزمن نصف فيكون الزمن هذا ضعف ويف معني، زمن يف — واحد املجاميع طول إن

وهم. فالحركة وإذن خلف، وهذا لضعفه مساويًا
نصف بحركته يوفر املتحركني املجموعني من واحد كل أن يتجاهل زينون ولكن (د)
الفرق سبب هو هذا وأن حالها، عىل يبقيها الساكن املجموع بينما اآلخر، عىل املسافة
قبولها مع وأنها متصلة، أشياء والحركة والزمان املكان أن يتجاهل أنه كما الزمن، يف
يتجاهل إنه نقول: متناهية، غري أجزاء إىل بالفعل مقسمة ليست نهاية ال ما إىل للقسمة
بارمنيدس عند واملقدار — املتصل املقدار نقد إىل يقصد لم ألنه بالجهل؛ نرميه وال
الفيثاغوريون، توهمه كما املنفصل املقدار نقد إىل بل — الوجود خواص من خاصية
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يف جديًدا أمًرا جاءت ولكنها أفالطون،8 تعبري حد عىل جديٍّا» «لهًوا حججه فجاءت
وإنما العقل، لسليقة يتفق ما عىل وطبًعا عرًضا الجدل يستعمل لم فإنه الفلسفة
حججه وكانت الجدل، لعلم واضع أول فكان فنية صيغة يف ووضعه قصًدا، إليه قصد
أفالطون، عند والالنهاية والحركة والعدد واملكان والزمان االمتداد، معاني لتحليل داعية

أرسطو. عند وباألخص

مليسوس (١٨)

فانترص أثينا عىل انتقاضها يف عمارتها عىل البحر أمري كان ساموس من إيوني هو (أ)
العرص هذا فالسفة كمعظم والعمل العلم بني يجمع فكان ٤٤٢؛ سنة بركليس عمارة عىل
«يف كتابًا وضع واالقتصاد، بالسياسة ويشتغلون الوجود يف يفكرون كانوا الذين األول
فعل كما الفيثاغوريني ضد ال بارمنيدس مذهب عن فيه دافع الوجود» يف أي الطبيعة

رجاله. وآخر إيونية يف اإلييل املذهب ممثل فهو اإليونيني مواطنيه ضد بل زينون؛
ييل: كما والتغيري بالكثرة القائلة اإليونية للمذاهب مناقشته وتلخص (ب)

تراٌب ا حقٍّ هناك كان ولو الحس، يف تبدو ما عىل حقيقية وكيفياتها األشياء كانت لو
تغري؛ بدون حاله عىل منها كل يبقى أن لوجب وأسود وأبيض وحديد وذهب ونار وماء
قد نكون أن بعد بارد هو شيئًا أن نصدق وكيف هو، هو يكون أن يبطل يتغري ما إن إذ
يظهر، الالوجود وأن ينعدم، الوجود أن معناه لكان التغري صح ولو حار؟! أنه صدقنا
يشء، ال إىل يعود وال يشء، ال من يخرج ال شيئًا إن يقولون: أنفسهم الطبيعيني ولكن
الوجود ترينا فإنها كاذبة عليها يعتمدون التي الحسية واملعرفة عليهم، يرتد فقولهم

ثابت. متجانس واحد الوجود أن العقل يف الواضح والحق متغرية، كثرة
مبدأ، فله يحدث ما كل اآلتية: األقوال يف القضية هذه عىل برهانه ويتلخص (ج)
الالوجود من حادثًا كان وإال حادثًا الوجود وليس مبدأ، له فليس يحدث ال ما كل وإذن
فليس وإذن نهاية، له فليس مبدأ له ليس وما مبدأ، للوجود ليس وإذن خلف، وهذا
يشء يوجد أن يمتنع إذ فقط؛ واحد والالمتناهي متناٍه، ال فهو نهاية وال مبدأ للوجود
وهو إليه، يتحرك خارجه مكان يوجد ال إنه حيث من ساكن وهو الالمتناهي، خارج

(ب). ص١٣٧ «بارمنيدس» محاورة يف 8
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ساكن متناٍه ال واحد فالوجود وإذن واحًدا؛ يعد ولم نفسه باين فقد تغري إن ألنه ثابت؛
ثابت.9

متناهيًا، ال الوجود يجعل مليسوس أن سوى جديد من األقوال هذه يف وليس (د)
الزمان حيث من املطلق أن مليسوس اعتقد وقد متناه، أنه إىل ذهب قد بارمنيدس وكان
لم ولكنه اإليونيني، رأي إىل فعاد متناٍه ال أي املكان حيث من كذلك مطلق القديم أي
فغلط وجهني عىل املبدأ لفظ وأخذ الثاني إىل األول املعنى من االنتقال صحة عىل يربهن
املقدار حيث من مبدأ له يكون قد زماني مبدأ له وليس بحادث ليس ما إن إذ غالط؛ أو
تصور يمكن أنه مع السكون إىل الالتناهي من يخرج نراه كذلك املكان، يف وبداية حد أي
هي أخرى نقطة يف بارمنيدس عن يفرتق هو ثم مكانه،10 يف يتحرك الالمتناهي الوجود
يبني أن دون وحدته ويصون التجزئة عنه ليسلب الكثيفة الجسمية من الوجود جرد أنه
من يقربه آخر فرق وهناك لطيًفا، كان مهما املكان يف الالمتناهي ينقسم أال يصح كيف
روحاني وجود إىل ميله عىل بهذا فدل عاقلة حياة للوجود يضيف أنه هو أكسانوفان

بارمنيدس. وجود من أرقى
توضحت قد الباب هذا مفتتح يف إليها أرشنا التي الثالث الوجهات نظن واآلن

املعقول. إىل املحسوس من وتدرجها بينها، والفرق منها كل ماهية فعرف للقارئ،

س١٠–٢٢. ا ع ص١٨٦ ف٣ م١ الطبيعي السماع أرسطو: انظر 9
املذكور. املوضع 10
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أنبادوقليس (١٩)

الطبيعية املسألة معالجة إىل عادوا متعارصين ثالثة فالسفة الفصل هذا يف ندرس (أ)
حقيقية كثرة األشياء أصل بأن القول يف يشرتكون والفيثاغورية، باإليلية متأثرون وهم
أصول من مختلفة تأليفات األشياء وإنما أخرى، إىل مادة من تحول يوجد ال وأنه
الفالسفة هؤالء وانفصالها، انضمامها وطرائق األصول هذه تصور يف ويفرتقون ثابتة،
عن آرائه نرش يف تأخر قد األول كان وملا وديموقريطس، وأنبادوقليس أنكساغورس هم
واستقرت أثينا يف وتفلسف بعده، عمر قد أخرى جهة من وكان منه،1 أقدم أنه مع الثاني

عليه. الكالم أخرنا فقد طويل، زمن إىل الحني ذلك منذ الفلسفة فيها
أرسة ويف عمرانًا، صقلية مدن أعظم من وكانت إغريغنتا يف أنبادوقليس نشأ (ب)
بالفلسفة اشتهر زمانه، أهل أنبغ من هو وكان ونفوذًا، ثروة املدينة أرس أوسع من
كثري يف فيثاغورس أشبه البيان. علم منشئ إنه أرسطو: وقال والخطابة، والشعر والطب
علمه واستخدم األلوهية، بل النبوة ادعاء حد إىل الدينية العاطفة قوي فكان النواحي من
حل أينما جماعات جماعات إليه يتسابقون وكانوا دعواه، الناس فصدق الخري سبيل يف
الغيب، لهم يكشف أن آخرون إليه ويطلب الصالح، طريق يهديهم أن البعض «يسأله
وزاد هو، قوله حد عىل املرض» تشفي التي الكلمة يسمعهم أن غريهم إليه ويتوسل
املساواة، لتحقيق ويسعى الشعب عىل يعطف كان أنه به وتعلقهم له الناس احرتام يف
إقامة عىل وعاون فأبى، املدينة عىل ملًكا يتوج أن عليه فعرض اإلحسان، يف ماله ويبذل

س١٢. ا ع ص٩٨٤ ف٣ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 1
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صقلية أنحاء فجاب الهجرة، إىل الخري عىل الغرية حدته ثم عنها، ودافع الديموقراطية
يرجح. فيما هناك وقىض املورة، إىل البحر وعرب الجنوبية وإيطاليا

اإليونيون فعل كما واحدة أوىل مادة إىل األشياء رد أنبادوقليس يحاول لم (ج)
مبدأ، الرتاب اعترب من أول فكان والرتاب، والنار والهواء املاء أربعة: أصوًال وضع ولكنه
مبادئ األربعة هذه إن قال: كذلك، اعتباره من القدماء منع الذي هو الرتاب ثقل ولعل
بعض من بعضها يخرج فال تفسد وال تتكون ال ثاٍن وال أول بينها ليس السواء عىل
والرطب للهواء والبارد للنار الحار خاصة: كيفية منها لكل بعض، إىل بعضها يعود وال
بانضمام تحدث وكيفياتها األشياء ولكن الكيفيات، بني تحول فال للرتاب، واليابس للماء
صوًرا األلوان بمزج املصور يخرج ما نحو عىل مختلفة بمقادير العنارصوانفصالها هذه
يسميهما كربيني قوتني بفعل وتفرتق العنارص تجتمع وإنما الحقيقية، باألشياء شبيهة
بينها، تفصل والكراهية التفرق، عند املتشابهة الذرات تضم املحبة والكراهية،2 املحبة
للمحبة، الغلبة تستقر أن دون العالم أدوار من الواحد الدور يف حينًا منهما كل ويتغلب
محبة بدور العالم فيمر املضطربة، الكثرة فتسود للكراهية أو الساكنة، الوحدة فتسود
إصالحه، عىل وتعمل املحبة تتخلله كراهية بدور ثم إفساده، وتحاول الكراهية تتخلله
— جميًعا العنارص فيها اإللهية األصلية الكرة وهي — الوحدة إىل الكثرة ترجع فتارة
ال ما إىل بالتمام كان كما منها كل األدوار وتتعاقب الكثرة، إىل الوحدة تنتقل وطوًرا

الكراهية. عليه تسيطر اآلن فيه نحن الذي والدور نهاية،
الذي الوحيد وهو — الفاسدة األشياء تتكون كما والنفوس اآللهة وتتكون (د)
كانت لذلك والنار الهواء فيها يغلب أمزجة أنها غري — النفس تركيب يف الرتاب أدخل
األجسام تتكون وكذلك والكراهية، واملحبة العنارص عنده الحقة فاآللهة وأدق، ألطف
بدون رءوس األرض يف «فتنبت املحبة بفعل معينة بمقادير العنارص تجتمع الحية:
هذه وتتقارب الجباه»، عن مستقلة وعيون األكتاف، عن مفصولة أذرع وتظهر رقاب،
للحياة؛ الصالحة املركبات وتكون املسوخ، منها فتكون متعددة؛ أنحاء عىل اتفاًقا األمزجة
وتأثري العنارص اجتماع هي آلية بأسباب تعلل فالحياة األخرى، وتبقى األوىل فتنقرض
شعور فللنبات والكثرة، بالقلة إال تختلف ال جميًعا األحياء يف واحدة والحياة البيئة،
عن تنبعث للشبيه: الشبيه وإدراك األشباه تقابل بأنه اإلحساس ويفرس للحيوان، كما

والعدوان. واملحبة والغلبة، املحبة أيًضا: العربية الكتب ويف 2
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الجهتني يف متفقة الرتكيب يف النسبة كانت فإن الحواس؛ فتالقي لطيفة أبخرة األشياء
هو ما تحس ال الواحدة الحاسة أن سبب وهذا اإلحساس، وكان املسام البخار دخل
تدرك لكي أي النفس؛ تركيب يف الرتاب أنبادوقليس أدخل السبب ولهذا بأخرى، خاص
الناس واختالف األمزجة، أكمل الدم ألن القلب؛ عند فمركزه الفكر أما الرتابية، األشياء
أخذ وإنما وتمازجها، توزعها وطريقة حجمها يف الدم أجزاء اختالف إىل يرجع عقًال
(١٤–أ) بنا مر وقد صقلية، يف الطب مدرسة عن الفكر مركز القلب إن قوله: أنبادوقليس
البرشية والنفوس املخ، الفكر مركز أن إىل يذهب كان أقروطونا مدرسة إمام ألقميون أن
عن بعيدة سنة ألف ثالثني تهيم أن عليها وقيض الكراهية، سلطان يف وقعت خاطئة آلهة
يذكر إنه أنبادوقليس: قال الفنية، الصور جميع التوايل عىل تتقمص وأن السعداء مقر
الرش عن بعيًدا القديم مقامه إىل بعدها يبلغ األخرية املرحلة يف أنه ويعلم املاضية حيواته
والزهد والتطهري النجاة ووسيلة نفسه، عن ذلك مثل قال قد فيثاغورس كان وقد واأللم،
والعقل زائلة، بأمور تخدعنا وشقاق كثرة الحواس فإن الحواس، عىل العقل وتغليب

والوحدة. للمحبة العودة القصوى والغاية ومحبة، وحدة
تكون كيف وال (١٣–ج) الدور مع الغاية هذه تتفق كيف ندري ولسنا (ه)
الكراهية تفصلها ثم متجانسة كرة — جوهريٍّا تباينًا تباينها مع — ما وقت يف العنارص
والكراهية، املحبة ماهية ندري ولسنا متجانسة، كرة يف املحبة تضمها ثم متباينة مبادئ
فنسميهما طبيعيتني قوتني أم والرش، الخري فنسميهما روحيتني قوتني أنتصورهما
والخري النظام علة أنبادوقليس رأي يف املحبة أن يؤيده األول الفرض والتنافر؟ التجاذب
من التي والعلة والقبح،3 والرش االضطراب علة والكراهية العالم، يف البادية والجمال
تفعل املحبة يصور األحياء أصل تفسريه يف ولكنه بالرضورة، عاقلة األقل عىل األول النوع
بإزاء الحالني عىل ونحن الثاني، الفرض يرتجح بحيث اتفاًقا تتألف واألحياء آليٍّا، فعًال
ومحاولته السابقة باملذاهب أنبادوقليس تأثر القلق هذا ومنشأ قلق ناقص ثنائي مذهب
أخرى عىل مادة يؤثر ولم اإليونيني طريقة عىل الطبيعي بالعلم عني فقد بينها؛ املالءمة
ووضعها املادة عن العلة بفصله األمام إىل خطوة خطا أنه إال األربع، املواد بني جمع بل
مركبات األشياء أن وفكرة والدور والتناسخ التطهري الفيثاغوريني عن أخذ وقد مستقلة،
إنكار ويف األصلية، بالكرة القول يف بارمنيدس وتابع عددية، بنسب أي معينة بمقادير

س١–١٠. ص٩٨٥ ف٤ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 3
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وتصور املاهية ثابتة أصوًال األشياء حقائق فتصور الكيفي، التغري وهو التغري؛ بعض
مختلفة. عنارص من مزاًجا مذهبه فجاء األصول، هذه تنقل التغري

ديموقريطس (٢٠)

بالقرب اإليونيني من فريق بناها غنية مدينة وكانت تراقية، أعمال من أبديرا يف ولد (أ)
قام ما بمثل يقم لم زمانه أهل من أحًدا «أن نفسه عن ذكر وقد ذهب، مناجم من
أقوال من استمع ما مثل إىل يستمع ولم بلدان من رأى ما مثل يََر ولم رحالت من
مقدمة ويف املرصيون.» املهندسون وال حتى الهندسة علم يف عليه يتفوق ولم العلماء،
إيليا، إىل ورحل ملطية يف ولد أنه يرجح لوقيبوس اسمه رجل بعلمهم استفاد الذين
ال لذلك عنه، نعرف ما كل وهذا مدرسة، فيها وأنشأ أبديرا جاء ثم زينون عن وأخذ
ديموقريطس باسم دائًما اسمه يقرن نفسه وأرسطو الفلسفة، تاريخ يف مكان له يفرد
كتب من القديم يف املذهب هذا وُعرف واحًدا، مذهبًا إليهما ويضيف وصديقه، تلميذه
العلوم أصناف تناولت تعليمي أسلوب يف كربى موسوعة تؤلف وكانت ديموقريطس،
والفلك والرياضيات والحيوان والنبات والطب والنفس والطبيعة األخالق — والفنون
متفرقة. شذرات سوى منها لنا يبَق ولم — والصنائع والزراعة والجغرافيا واملوسيقى

لوقيبوس وأن والتجربة، اإليلية بني التوفيق محاولة املذهب أصل أن ويلوح (ب)
الحركة وإن مالء، كله الوجود إن اإليليني: بقول جهة من مقتنعني كانا وديموقريطس
تنكران، ال والحركة الكثرة بأن أخرى جهة من وجود، ال والخالء خالء، بدون ممتنعة
الشمس، أشعة يف تتطاير كالتي الدقة يف غاية مادية ذرات وجود عىل التجربة ودلتهما
أو الدخان مع تتصاعد التي الرائحية والذرات املاء، يف تذوب التي امللونة وكالذرات
وأن واملاء، الزيت منهما يرشح والخشب اللبن أن عىل أيًضا التجربة ودلتهما الهواء،
لهما فبدا تقريبًا، األجسام جميع تخرتق الحرارة وأن الشفافة، األجسام يخرتق الضوء
يف طريقتهما وكانت منها، ينفذ أن آخر جسم يستطيع خالية مسامَّ جسم كل يف أن
الوحدات من متناٍه غري عدد إىل اإليليني عند املتجانس الواحد الوجود َما َقسَّ أن التوفيق
متناه غري خالء يف ووضعاها الدقة، يف لتناهيها املحسوسة غري املنقسمة غري املتجانسة
قديمة إنها وقاال: والفساد، الكون وافرتاقها بتالقيها فتحدث وتفرتق فتتالقى فيه تتحرك
إىل ينتهي ال الوجود إن حيث من دائمة وإنها الالوجود، من يخرج ال الوجود إن حيث من
أو فحسب امتداد جميًعا فإنها الفرد، الجوهر وواحدها بذاتها، متحركة وإنها الالوجود،
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تتمايز وال كيفية أية لها وليست التشابه، تمام بالطبيعة متشابهة فهي منقسم، غري مالء
Νو Λ فمثل الشكل أما واملقدار، الشكل وهي االمتداد معنى من الالزمة الخصائص بغري
فيتفاوت املقدار وأما ذلك، غري إىل والخشن واألملس واملحدب واملجوف املستدير ومنها
والشكل، باملقدار بينها الفاصل الخالء يتميز كذلك الثقل، عن وخلوه القسمة إبائه مع
الجسم من بخلوه املالء عن يفرتق متجانس متصل امتداد ولكنه عدًما الخالء وليس
ويعتربانهما وجوًدا، ال والخالء وجوًدا املالء وديموقريطس لوقيبوس ويسمي واملقاومة،
وملا الجواهر، تمايزت ملا الخالء لوال أنه ظنا أنهما ذلك السواء؛4 عىل مادتني علتني
بالخالء القول يقتيضحتًما والكثرة بالحركة القول وأن الحركة، والمتنعت الكثرة، كانت

املأل. جانب إىل حقيقيٍّا مبدأ واعتباره
القدم منذ بالجوهر تعصف الحركة أن والفساد الكون يف القول وتفصيل (ج)
بنتوآتها وتتشابك تحىص، ال أنحاء عىل فتتقابل الواسع، الخالء يف صوب كل إىل وتوجهها
شكًال لها املؤلفة الجواهر باختالف املوجودات تختلف وإنما املوجودات، هي مجاميع يف
الرتتيب بعض: من بعضها ووضًعا ترتيبًا الشكل املتشابهة الجواهر باختالف ثم ومقداًرا
هندسة األشياء إن القول: يمكن بحيث 5Νو Ζ أو Ηو Ι مثل والوضع Ν Λو Λ Ν مثل
خالءً واألقل حجًما، األكرب هو فاألثقل والخفة، الثقل تكتسب املجاميع تتكون وملا وعدد،
ينتثر خالء واألكثر حجًما، األصغر هو واألخف ببطء، ويتحرك املركز يف بسهولة يستقر
العالم يف جزئيٍّا شيئًا أو عامًلا املجموع هذا أكان سواء املجموع محيط نحو بسهولة
هذه فإن وغريها، وحرارة وطعم لون من املحسوسة الكيفيات سائر وتكتسب الواحد،
لرتكيب أخرى ناحية ومن ووضعها، ومسافتها األشياء لرتكيب ناحية من تابعة الكيفيات
إنها ديموقريطس: يقول لذلك كثرية،6 والشواهد حال إىل حال من وتغريهم األشخاص
معرفة موضوع وإنها الحواس، ويف األشياء يف الجواهر بني حادثة نسبة أي «اصطالح»
الحقة. للمعرفة الوحيد املوضوع وهي ا حقٍّ موجودة فإنها والخالء الجواهر أما غامضة،

ص٣٢٤ ف٨ م١ والفساد الكون وكتاب س٤–٢٠ ب ع ص٩٨٥ ف٤ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 4
س٢٥–٣٥. ب ع

املتقدم. املوضع الطبيعة: بعد ما أرسطو: 5
ف٢. م١ والفساد الكون أرسطو: 6
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إن حيث من حركة وأرسعها الجواهر أدق من مؤلفة طبًعا مادية والنفس (د)
تؤلف التي املستديرة هي الجواهر هذه ومثل الحية، األجسام يف الحركة مبدأ النفس
يف منترشة الجواهر وهذه ناري، جسم فالنفس تحرًكا، وأكثرها املركبات ألطف النار
دام وما آن، كل يف بالتنفس وتتجدد كله البدن يف فتتغلغل األجسام إىل يدفعها الهواء
يف أي والفكر؛ اإلحساس مراكز يف عدًدا أوفر وهي والحركة،7 الحياة دامت التنفس
دامت وما توافرت، إذا الحساسية تكتسب فإنها واملخ، والكبد والقلب الحواس أعضاء
فقد وإذا والالشعور، النوم كان بعضها فقد ما فإذا الشعور، دام البدن يف كلها حاصلة
الشخص، فناء أي الحقيقي املوت كان جميًعا فقدت وإذا الظاهر، املوت كان معظمها
محتفظة وقت كل يف األجسام من تتحلل لطيفة بخارات أن الحيس اإلدراك وتحقيق
اليشء بني املتوسط الهواء يف تفعل وأشباه صور فهي منه، املتحللة الجسم بخصائص
وإنما فتدرك، الحواسِّ مسامِّ يف وتتغلغل الشمع، يف الطابع أو الخاتم فعل والحاسة
األجسام تؤلف منها فالخشنة لألجسام، املؤلَّفة الجواهر الختالف بها انفعالنا يختلف
الحركة فهو الفكر وأما وهكذا، الحلوة األجسام تؤلف امللساء بينما واملرة، الحامضة
ملطفة؛ املحسوسة الصور هو أو غري، ليس املخ يف اإلحساسات تحدثها التي الباطنة
أن لإلنسان فليس وإذن املادة عن نخرج ولم للمعرفة، الوحيد املصدر هو اإلحساس فإن
وتتحقق واملخاوف، الخرافات من وخلوها النفس طمأنينة يف سعادته وإنما خلوًدا، يرجو
املالئم الحد والتزام اللذات بني والتمييز الوجود لقانون والتسليم بالعلم الطمأنينة هذه

العنيفة. االنفعاالت واجتناب — األلم يجر الحد تجاوز فإن — فيها
صيغته يف ووضعه األقىص حده إىل اآليل باملذهب مىض قد فديموقريطس (ه)
رأينا كما اإلنسانية النفس يستثِن ولم فحسب وحركة امتداد يشء كل إن فقال: النهائية
فهم أدق، تركيبهم أن إال كالبرش جواهَر من مركبون أنهم إىل فذهب اآللهة، يستثِن ولم
للقانون خاضعون فإنهم يخلدون؛ ال ولكنهم بكثري، عمًرا وأطول وأقدر أحكم لذلك
من ناشئة مطلقة رضورة حسب عىل الدور واستئناف الكون بعد للفساد أي العام؛
املحبة مثل الجواهر عن خارجة علة أو غائية أية دون والتصادم» والحركة «املقاومة
غاية فاملذهب كيفية، أية ودون والتخلخل التكاتف مثل باطنة علة أية ودون والكراهية
ديموقريطس يزعمها التي الرضورة هي فما بالصعوبات، حافل ولكنه البساطة يف

ع١. ص٤٠٤ إىل ب ع ص٤٠٣ ف٢ م١ النفس كتاب أرسطو: 7
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عالم عامله أن األصح أليس ثابتة؟ وأنواع مطرد نظام عىل وتفرقها الجواهر الجتماع
أن نفهم ونحن مضطربة؟ أم كانت منظمة الحركة علة هي ما بل ومصادفة؟ اتفاق
فتبقى الحركة عنها يسلب الجواهر عن سلبه ولكن الكمية من بالذات الزم غري الثقل
كيف بل االنقسام؟ عدم يف وتتفق باملقدار الجواهر تتفاوت كيف ثم مطلق، سكون يف
كل من خلو بحت امتداد والجوهر للجوهر، أصلية خاصية االنقسام عدم يكون أن يمكن
يعترب وديموقريطس مقاوم؟ غري امتداد يوجد وكيف الخالء هو وما للوحدة؟ يرده مبدإ
صدى العقل يجعل ولكنه العقل، يف الحقة املعرفة إن ويقول: نسبية، الحسية املعرفة
الجواهر مثل الالمحسوسات ويدرك الحس فوق العقل يرتفع كيف يفرس وال الحس،

مادية؟ هي بما املادية للطبيعة والعقل اإلحساس يتفق وكيف والخالء،

أنكساغورس (٢١)

العلم وتلقى رشيفة، أرسة يف إيونية أعمال من أزمري من بالقرب أقالزومان يف ولد (أ)
بلغت قد وكانت أثينا إىل نزح األربعني ناهز وملا يرجح، ما عىل أنكسيمانس مدرسة يف
بركليس وكان اليوناني، العالم عن غارتهم وصد الفرس عىل انتصارها بعد عالية مكانة
السواء، عىل والسياسة الثقافة يف اليونان مركز منها ليجعل والعلماء؛ األدباء إليها يستقدم
يف كان سنة ثالثني فيها أقام مرة، ألول الفلسفة معه دخلت أنكساغورس دخلها فلما
أصبح باألفول نعمته وويل صديقه بركليس نجم آذن وملا الفكرية، الحركة قطب خاللها
الرجلني من ينالوا أن آملني باإللحاد؛ هؤالء واتهمه السياسيني، الخصوم لكيد هدًفا
وأن ووديان، جبال فيها أرض القمر أن من إليه ذهب قد كان بما واستشهدوا جميًعا،
كما األرضية األجسام طبيعة عن طبيعتها تختلف ال ملتهبة أجرام والكواكب الشمس
األثينيون يكن ولم أحجار، من عندنا بما السماء من املتساقطة األحجار مقابلة من يتبني
ملغادرة فاضطر إلهي، فهو سماوي هو ما كل أن العتقادهم القول؛ هذا مثل يطيقون

فيها. ومات ملبساقوس فنزل الصغرى آسيا إىل وعاد املدينة
األجسام قسمة وأن لنا، تبدو كما الحقيقة يف متباينة األشياء أن يعتقد وهو (ب)
وإىل اللحم، يف لحم إىل تنتهي للكل: مجانسة أجزاء إىل دائًما تنتهي بلغت ما بالغة
مادة إىل األشياء ترد فال ذلك وعىل املقسم، اليشء طبيعة أبًدا تاليش فال العظم يف عظم
حدا الذي أن عىل والحركة، الكمية تنوع إىل أوىل باب ومن معينة مواد بضعة أو واحدة
تفسري بعضورضورة إىل بعضها األشياء تحول من املشاهد هو مواقفهم إىل بالطبيعيني

57



اليونانية الفلسفة تاريخ

نرشبه الذي واملاء نأكله الذي الخبز أن مثًال يعلم — ذلك يعلم وأنكساغورس التحول هذا
ولكنه — إلخ وظفر وشعر وعظم ولحم دم من السواء عىل البدن أجزاء جميع ينميان
— جميًعا باتفاقهم — الالوجود من يخرج ال الوجود كان إذا ويقول: يتابعهم أن يأبى
كربى: قضايا ثالث أمامنا لحًما؟» ليس مما واللحم الالشعر من الشعر يخرج «فكيف
يشء أي — الكل من يتولد والكل الالوجود، من الوجود يخرج وال بالذات، متباينة األشياء
بعضها موجودة األشياء إن قلنا: جميًعا بها االستمساك أردنا فإذا — يشء أي من يتولد
عدًدا متناهية ال مبادئ من مكون الوجود إن أي الكل؛ يف الكل وإن هي، ما عىل بعض يف
متفاوتة، بمقادير جسم كل يف تجتمع أنفسها يف مكيفة جواهر أو طبائع هي وصغًرا
فيه الغالبة بالطبيعة نوعه جسم لكل ويتعني والفساد الكون التفاوت بهذا فيتحقق
بمقدار منها كالٍّ اختالفها عىل الطبائع يحوي متناهيًا ال عامًلا جسم كل يكون بحيث
الصغر يف متناهية ال مبادئ يحويان والخبز فاملاء وإذن واألسماء، الظواهر فتختلف
ودموية ولحمية عظمية ذرة كل يف تلتقي جميًعا املبادئ إن بل ودموية، ولحمية عظمية
املتجانس بل دق مهما متجانس محسوس جسم يوجد فال الحس تحت تقع وغريها
— الشهرستاني عند األجزاء» «متشابهة — باملتجانسات سميت لذلك األوىل؛ الطبائع
أو حلو أو أسود أو خالص أبيض هو كل يوجد وال الحس، ينالها أن من أدق وهي
عما ويتميز به فيعرف طبيعته أنه يلوح ما هو اليشء يف يغلب ما ولكن عظم أو لحم
للحواس فيظهر الطبائع بعض يزيد بأن يشء إىل يشء استحالة والفساد فالكون عداه،
— الشهرستاني — كمون» عن ظهور «الكون أخرى وبعبارة عنها، فيخفى ينقص أو

الكيفية.8 يف تغري أي دون ظهور بعد كمون والفساد
من تنتظم يجعلها ما لها وليس بذاتها، متحركة ليست ولكنها قديمة والطبائع (ج)
غاية متساويًا األول املزاج وكان اختالط، أشد مختلطة األصل يف كانت وقد نفسها، تلقاء
الالمتناهي وضع حني أنكسيمندريس ارتأى ما عىل يشء من يشء فيه يتميز ال التساوي
فما االتفاق؛ الفاعل هذا وليس ونظمتها، ميزتها التي الحركة فاعل بفعل حدثت ثم
فما القدر؛ الفاعل هذا وليس — العلة اكتشاف عن عجزنا به نسرت لفظ سوى االتفاق
وأصفاها، األشياء «ألطف العقل الفاعل إنما — الشعراء اخرتعه أجوف لفظ سوى القدر

بعد ما س١٩–٣٠، ا ع ص٣١٤ ف١ م١ والفساد الكون كله، ف٤ م١ الطبيعي السماع أرسطو: 8
س١١–١٦. ا ع ص٩٨٤ ف٣ م١ الطبيعة
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األشياء، سائر لشابه كان أيٍّا آخر بيشء ممتزًجا كان لو إذ كلها؛ للطبائع مفارق بسيط
بكل عليم خالص، وهو بها يفعل التي القدرة بنفس يفعل أن ممتزج وهو استطاع وملا
الحركة فامتدت نقطه إحدى يف األول املزاج حرك بذاته» متحرك يشء، كل عىل قدير يشء،
— املركز عن السماوية األجرام وانفصلت الكل عمت حتى متتابعة دوائر يف واتسعت
إىل والثقيل أعىل، إىل الخفيف مكانه، يف كل األشياء وترتبت األوىل، بالحركة — األرض
مداراتها يف تستبقيها التي القوة تنفد حتى مستقلة السماوية األجرام وستظل أسفل،
نفس والعقل العقل، بمشاركة الحياة أتتها فقد الحية األجسام أما املركز، إىل فتعود

نفوس. عنها تصدر
عدًدا وضعه أهمها إشكاالت من مذهبه يثري فيما أنكساغورس نناقش ولسنا (د)
التكوين تفصيل يف أنه مالحظة عىل ونقترص املتناهي، الجسم يف الطبائع من متناهيًا ال
عىل الحيوان رقي يعلل إنه حتى الطبيعيني9 من تقدمه من مثل آليٍّا تفسريًا يفرسه
اليد وأن يدين له بأن الحيوان عىل اإلنسان ورقي باألرض، مرتبط غري طليق بأنه النبات
منظمة محركة علة به قال الذي للعقل أثر أي يضيف أن دون ونموذجها اآلالت خري
الفكرة هذه لخصب يفطن لم أنه الحق كيفية»، «آلية بأنه مذهبه وصف يمكن بحيث
الدور هذا يف ا خاصٍّ مكانًا له تجعل ألن كافية جليلة فكرة ولكنها الستغاللها، يوفق ولم
سلفائه»10 هذيان بإزاء برشده احتفظ الذي الوحيد كأنه «فبدا بها قال الفلسفة من
تصور إليها أضفنا وإذا املدى،11 بعيد تفكري إىل وانبعثت أفالطون نفس لها واهتزت
الحركة طليعة أنكساغورس عددنا ومعقولة، عقلية أشياء أي وماهيات؛ طبائع الوجود

الروحية. والفلسفة السقراطية

فيما وانظر س١٨–٢٢. ا ع ص٩٨٥ ف٤ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: ص٩٨-٩٩، فيدون أفالطون: 9
.٣٤–١ عدد بعد

س١٥–٢٠. ب ع ص٩٨٤ ف٣ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 10
بعدها. وما ص٩٧ فيدون: 11
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الخامس الفصل

السوفسطائيون

السوفسطائية نشوء (٢٢)

والجدل، العقلية باملبادئ واإليليني باألخالق، الفيثاغوريني عناية من ذكرنا مما بالرغم (أ)
فيه، مستغرًقا الخارجي العالم نحو متجًها األول الدور هذا يف كان اليوناني الفكر فإن
املعرفة مصدر هو الذي العقل وأما وموطنها، األخالق مصدر هو الذي الداخيل العالم أما
ساقته أحوال عليه طرأت حتى طويًال يلبث لم ولكنه بالذات، بهما يُْعَن فلم ومستقرها،
مسائلها يف وذهب عظيًما نشاًطا فيها فبذل الفلسفة، من الناحية بهذه االشتغال إىل
بعد أنه ذلك والسياسية؛ الخلقية والفلسفة املنطق وضع النتيجة فكانت مذهب، كل
يستكملون هؤالء مىض وعقليتهم استقاللهم لليونان وحفظت الفرس أثينا دحرت أن
واملؤرخون والفنانون والشعراء العلماء فيهم ونبغ جديدة، بهمم الحضارة أسباب
األفراد، بني التنافس وتعاظم املدن، جميع يف الديموقراطية وقويت والصناع، واألطباء
فنشأت والسيايس، القضائي الجدل وشاع الشعبية، املحاكم أمام النزاع أسباب فزادت
الجمهور، واستمالة املحاجة وأساليب الخطابة تعلم إىل الحاجة الناحيتني هاتني من
وهؤالء بيان، معلمي فانقلبوا مواهبهم الستغالل واسًعا املجال املثقفني من فريق ووجد

الخامس. القرن من الثاني النصف ملئُوا السوفسطائيون؛ هم
العلوم من كان فرع أي يف املعلم عىل األصل يف يدل «سوفيست» اسم وكان (ب)
وأفالطون؛ سقراط عهد يف التحقري لحقه ثم البيان، معلم خاصعىل وبنوع والصناعات،
وقفوا فقد الجدل أما بالعلم، متجرين وكانوا مغالطني مجادلني كانوا السوفسطائيني ألن
تالميذ تخريج لغري يرمون ال الفلسفية املدارس مختلف من خرجوا كله، جهدهم عليه
الحجج وبإيراد السواء، عىل ونقيضه الواحد القول بتأييد يفاخرون وكانوا يحذقونه،
الحقيقة، عن يبحث ال فهو غايته هذه كانت ومن واملواقف، املسائل مختلف يف الخالبة
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يف النظر بغري غرضهم لهم ليتم يكن ولم الخطابي، والتأثري اإلقناع وسائل عن بل
فخلفوا وأساليبها، واملغالطة ورشوطها، والحجج وأنواعها، والقضايا ودالالتها، األلفاظ
بها يلمون فكانوا العلوم سائر أما بالذكر، حقيًقا أثًرا الثقافة من الناحية هذه يف
بالجدل فتناولوا بالعلم، التظاهر وعىل واملغالطات الحجج استنباط عىل يساعدهم إملاًما
الخلقية املبادئ إىل عبثهم وتطرق ببعض، بعضها وعارضوا املعروفة، الفلسفية املذاهب
وأذاعوا بالذات، وظلًما وعدًال ا ورشٍّ وخريًا وباطًال ا حقٍّ هناك أن يف فجادلوا واالجتماعية،
القوة ومجدوا األقاويل، آلهته عىل واختلقوا شعائره من فسخروا الدين، يف التشكك
النفوس عىل فيدخل وتتناسخ القوانني فيها تتعدد الديموقراطية إىل األمر وكان والغلبة،

القوي. يريده ما والحق القانون أن
يطلبون املدن بني يتنقلون كانوا ا؛ حقٍّ شائنًا كان فقد بالعلم اتجارهم وأما (ج)
بالعلم ليتقوى إليهم يهرع الشباب هذا وكان الوفرية، األجور ويتقاضونه الثري الشباب
ودروسهم العلنية خطبهم إىل فيستمع والعصبية، كاملال الغلبة أسباب من له توفر ما فوق
يباع أن يستقبحون كانوا اليونان ولكن عريًضا، وجاًها طائًال ماًال فأصابوا الخاصة،
مكان يف يقيم املعلم عىل يفدون التالميذ أن عىل املدرسة يفهمون وكانوا ويشرتى، العلم
اآلية السوفسطائيون فعكس املدرسة، لحاجات الرضوري إال املال من يبذلون وال دائم،
أنه عىل بالعلم يأخذوا لم الزراية، فلحقتهم والصنائع، الحرف مستوى إىل بالعلم وتنزلوا
الحق، لطلب تدفعه التي العقل لفطرة وال الذاتية لقيمته يكرتثوا ولم الحقيقة، معرفة
معلمني فكانوا العقل، من وهزءوا العلم، عن غريبة منفعة لجر وسيلة العلم استعملوا بل
مر عىل سبة اسمهم جعل الذي األثيم الشاذ املوقف هو هذا حكماء، يكونوا ولم وخطباء

األجيال.
وغورغياس. بروتاغوراس اثنان: وأشهرهم

بروتاغوراس (٢٣)

إيطاليا أنحاء طاف أن وبعد ديموقريطس، الكبري فيلسوفها وعرف أبديرا يف ولد (أ)
إقامته تطل ولم ٤٥٠ سنة حوايل أثينا قدم البليغة الخطب فيها يلقي واليونان الجنوبية
أستطيع «ال العبارة: هذه رأسه يف وردت «الحقيقة» أسماه كتابًا نرش قد كان ألنه فيها؛
وبني بيني تحول كثرية أموًرا فإن موجودين غري أم موجودين اآللهة كان إن أعلم أن
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باإلعدام عليه وحكم باإللحاد َفاتُِّهَم الحياة.» وقرص املسأله غموض أخصها العلم هذا
فراره. أثناء يف غرًقا ومات هاربًا ففر علنًا كتبه وأحرقت

مقياس «اإلنسان قوله: هي أخرى عبارة املذكور الكتاب من إلينا وصلت وقد (ب)
ورشحها يوجد.» ال ما وجود ال ومقياس منها يوجد ما وجود مقياس هو جميًعا، األشياء
املتصل، التغري يف هرقليطس رأي بني بالجمع معناها يتبني قال:1 ييل، كما أفالطون
األشياء «أن منهما فيخرج للمعرفة الوحيد املصدر هو اإلحساس إن ديموقريطس: وقول
وأنا إنسان وأنت لك، تبدو ما عىل إليك بالنسبة وهي يل، تبدو ما عىل إيلَّ بالنسبة هي
كان وملا النوعية، املاهية ال كذلك هو حيث من الفرد هنا باإلنسان فاملقصود إنسان»
اإلحساسات فإن وتتغري، تختلف األشياء وكانت وشعوًرا، وتكوينًا سنٍّا يختلفون األفراد
يرتعش وال الواحد منه يرتعش بعينه هواء أن يحدث «أليس وتتناقض: بالرضورة تتعدد
الوقت هذا يف يكون أن عىس فماذا اآلخر؟ عىل عنيًفا الواحد عىل خفيًفا ويكون اآلخر،
الذي عند بارد أنه نسلم أم بارًدا؟ ليس إنه نقول: أم بارد إنه نقول: هل ذاته؟ يف الهواء
وبذاته، ذاته يف واحد هو يشء يوجد فال «وإذن اآلخر؟»2 عند ببارد ليس وأنه يرتعش،
مستمر» تحول يف يشء كل ألن بالضبط؛ يوصف أو يسمى أن يمكن يشء يوجد وال
موجود، غري فهو نَا ِحسِّ يف ليس وما نحسه الذي النحو عىل موجود هو نحسه فما
وتعدد األشخاص بتعدد متعددة حقائق محلها لتحل املطلقة الحقيقة تبطل ذلك وعىل
ما، وقت يف نتصور ما غري نتصور أن يمتنع إذ الخطأ؛ ويمتنع الواحد، الشخص حاالت
مقياس الفرد وأن العمل، عىل أيًضا يصدق املعرفة عىل يصدق ما أن املنطقية والنتيجة
فوىضوإنكار األمور ترك يعني ال هذا أن غري والظلم، والعدل والرش والرضوالخري النفع
إذ حكيم؛ فالطبيب بعض، من «خري» بعضه ما التصورات من فإن والحكيم، الحكمة
من «خري» واألوىل املريض، بتصورات الصحيح تصورات الستبدال العقاقري يستخدم
فما االنقالب، هذا مثل السياسة يف يحدث إذ حكيم؛ تلميذه أو والسوفسطائي الثانية،

معينة.3 وظروف معني وقت يف النافع هو العمل يف ا حقٍّ يسمى

ص١٥٢. «تيتياتوس» محاورة يف 1

إليه. وبالقياس «عنده» حق فرد كل رأي بالعندية: مذهبه اإلسالميون دعا لهذا 2
ص١٦٦–١٦٨. «تيتياتوس» محاورة 3
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ألفالطون أن عىل بروتاغوراس،4 عبارة تأويل يف أفالطون أرسطو ويتابع (ج)
حيٍّا السوفسطائي فيها يصور «تيتياتوس» من أقدم «بروتاغوراس» اسمها محاورة
من مات إنه األخرى: املحاورة يف عنه يقول هو بينما قليًال وال كثريًا ال شاكٍّ غري يرزق
للجمهور، يعلنه كان عما يختلف خاص» «رأي أنه عىل «مذهبه» ويورد طويل، زمن
من املسألة بصعوبة باآللهة القول عن توقفه علل بروتاغوراس أن أيًضا يالحظ ومما
يؤمن من إىل باإلضافة موجودون «اآللهة يقل: ولم أخرى، جهة من العمر وبقرص جهة،
يكون أن يف االرتياب يمكن كله لهذا ينكرهم»، من إىل باإلضافة موجودين وغري بهم
املحتومة النتيجة يمثل «مذهبه» أن ويبقى الشك من الحد هذا إىل ذهب قد بروتاغوراس
أن قصده وكل لها، عنوانًا بروتاغوراس اسم اتخذ أفالطون وأن هرقليطس، ملذهب

قوية. صورة يف يربزها

غورغياس (٢٤)

بالطبيعيات واشتغل أنبادوقليس عن العلم وأخذ صقلية، أعمال من لونثيوم يف ولد (أ)
٤٢٧ سنة أثينا قدم وأبلغهم، زمانه أهل أفصح فكان والبيان؛ باللغة وعني مثله،
ويصوره ببالغته، األثينيني ألباب فخلب رساقوصة، أهل عىل مدينته باسم يستنرصها
عليه، يلقى سؤال أي عن اإلجابة عىل بمقدرته مفاخًرا باسمه املعنون الحوار يف أفالطون

ثروته. وضخمت صيته وعظم جاوزتها أو املائة سنه قاربت وقد تساليا، يف مات
بالرد مقدرته عن واإلعالن لفنه التمثيل إىل به قصد الالوجود» «يف كتابًا وضع (ب)
يوجد ال األوىل: ثالث؛ قضايا يف أقواله وتتلخص الجدل، يف عليهم والتفوق اإليليني عىل
أن فرضنا إذا الثالثة: إدراكه. عن قارص فاإلنسان يشء هناك كان إذا الثانية: يشء.
الالوجود فيقول: األوىل عن أما الناس. من لغريه يبلغه أن يستطيع فلن أدركه إنسانًا
إما الوجود هذا فإن كذلك؛ موجود غري والوجود وجود، ال إنه حيث من موجود غري
متناٍه ال وأنه مبدأ له ليس أنه يعني فهذا قديًما كان فإن حادثًا، أو قديًما يكون أن
يناقض وهذا منه، وأعظم له مغاير مكانه أن فيلزم مكان، يف بالرضورة محوي ولكنه
حدث قد يكون أن فإما حادثًا كان إن أما قديًما، الوجود فليس وإذن متناهيًا ال كونه

ف٥. م٤ الطبيعة بعد ما 4
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إنه يقال: أن يصح ال األول الفرض ففي موجود، غري يشء بفعل أو موجود يشء بفعل
االمتناع الثاني الفرض ويف قديم، إذن فهو أحدثه الذي اليشء يف موجوًدا كان ألنه حدث؛
يكون أن يجب األشياء وجود نعرف لكي يقول: فإنه الثانية القضية عن وأما واضح.
الفكر يكون أْن أي بالعلم؛ املعلوم عالقة هي رضورية عالقة األشياء وبني تصوراتنا بني
تخدعنا ما فكثريًا باطل هذا ولكن نتصوره، ما عىل الوجود يوجد وأن للوجود مطابًقا
فرتجع الثالثة القضية عن وأما لها. حقيقة ال صوًرا املخيلة تركب ما وكثريًا حواسنا
وضعية؛ إشارات اللغة ألفاظ ولكن اللغة، هي الناس بني التفاهم وسيلة أن إىل حجته
ليس بالبرص مدرك هو ما أن فكما علمها، املفروض لألشياء مماثلة وليست رموز، أي
فنحن لأللفاظ، مغاير عنا خارًجا موجود هو ما فإن بالعكس، والعكس بالسمع مدرًكا

متخارجتان.5 دائرتان والوجود فاللغة األشياء، لهم ننقل وال ألفاظنا للناس ننقل
من الثقافة أخرجوا أنهم من يَُقْل ومهما السوفسطائيني، عبث من مثال هذا (ج)
كادوا فقد ولألخالق؛ للمنطق مهدوا وأنهم الجمهور يف ونرشوها الفلسفية املدارس

املهلكة. الورطة هذه من ينتشلها سقراط هللا أقام أن لوال الفلسفة عىل يقضون

اإلسالميون ويسمي و٦. ف٥ وغورغياس» وأكسانوفان مليسوس «يف أرسطو: إىل املنسوب الكتاب انظر 5
قوة. بمثلها معارضة ولها إال قضية من ما بالعنادية: موقفه
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حياته (٢٥)

باإلعدام، عليه وحكم باإللحاد واتهم فيها وعلِّم أثينا يف ولد سقراط أن نعلم نحن (أ)
وأن املمتازين، للرجال إال يتفق ال ما واحد آٍن يف والعداوة اإلعجاب من أثار أنه ونعلم
بعده، وما قبله، ما شطرين: اليونانية الفلسفة يشطر اسمه إن بحيث القوة من كان أثره
اعرتضنا — قط بالكتابة يُْعَن لم وهو — آراءه نقيد وأن شخصيته نصور أن أردنا فإذا
ثالثة عن صادرة ثالث الروايات وأشهر عنه،1 اآلخذة املدارس وتباين الروايات تضارب
عىل فنه يقوم هزيل فشاعر األول أما وأكسانوفون، وأفالطون أرسطوفان هم: معارصين

قليل. بعد إليه وسنعود كالمه، عىل نعول أن الحكمة من فليس والهجو، الهزؤ
قبل سنة ثالثني بالنفي عليه حكم سقراط أخصاء من يكن فلم أكسانوفون وأما
فرشع «السقراطية»،2 مؤلفاته نرش قد أفالطون كان عاد وملا بسنتني، سقراط محاكمة
الفيلسوف نواحي من خاصة بناحية متأثًرا األحاديث واضًعا سقراط» «مذكرات يكتب هو
صورة لنا فأخرج التبذل، حد وأبلغها تصويرها يف فغال عنه، املعروفة البساطة هذه هي
ترجمة عنده نلتمس أفالطون سوى يبقى فال خطر، من لسقراط كان ما تفرس ال تافهة
القدماء التالميذ وعرف األخرية، العرش السنني طوال لزمه األمني تلميذه وهو لسقراط
أفالطون كتب ولكن الذكرى، أجمل له وحفظ سجنه يف إليه واختلف املحاكمة وشهد
عىل بأفكاره وينطقه ألغراضه يستخدمه سقراط، شخص وراء فيها يتوارى محاورات

الرابع). الباب من األول (الفصل السقراطيني» «صغار ومدارس الثاني) (الباب أفالطون مدرسة 1

و(٣٠–أ). (٢٩–ب)، عدد بعد فيما انظر 2
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والتمييز الخيال من الحقيقة تبني إىل السبيل فكيف التمثييل، القصص مؤلف يفعل ما
املأمونة املراجع أن ونعتقد دقيقة، املسألة آراء؟ من لسقراط وما ألفالطون ما بني
إليها يضاف واملحاكاة الرواية وغرضها بسقراط، العهد قريبة فهي األوىل املؤلفات هنا
ألرسطو إن ثم األخرى، املؤلفات من مواضع وبعض «فيدون» يف التاريخية الصفحات

املذهب. تصوير عىل تعني رصيحة ولكنها قليلة، نصوًصا
نفسه؛ ويهذب عقله يغذي فأخذ مبكرة سن يف للحكمة امليل بسقراط اشتد (ب)
مناهج من أفاد العقلية الناحية فمن العمل، لكمال العلم كمال أنها عىل الحكمة فهم ألنه
النظر؛ يطل ولم والرياضيات، الطبيعيات يف ونظر بشكوكهم يأخذ ولم السوفسطائيني
هو إنما العلم بأن واقتنع بينهم، فيما الطبيعيني تناقض عن فضًال العمل عن لبعدها
«اعرف هي دلف معبد يف قرأها كلمة له شعاًرا واتخذ تقويمها، ألجل بالنفس العلم
القوي؛ جسمه عىل ويقسو الحاد مزاجه يغالب كان الخلقية الناحية ومن بنفسك.» نفسك
يخوض األثينيني عىل طلع يبتغي كان ما بعض له تم فلما العقل، طاعة عىل لريوضه
واألثينيون واجتماعيٍة، وخلقيٍة أدبيٍة مسائَل من السوفسطائيون يثريه كان فيما معهم
وشدة عارضته وبقوة مًعا البليغ البسيط بحديثه معجبني خلقته دمامة رغم عليه يقبلون
اتفق، أينما بالناس يجتمع كان بل الكلمة بمعنى مدرسة له يكن ولم الجدل، يف مراسه
واملريدين اإلخوان من حلقة ذلك مع له وكانت الشعراء، يرشح أو يخطب أو فيجادل
منهم إليه، ويستمع لرياه حني؛ إىل حني من أثينا إىل يختلف الغريب ومنهم األثيني منهم
إىل التحدث يؤثر وكان أخرى، ملدرسة بانتمائه املعروف ومنهم بالفلسفة، العهد حديث
للبلد ليهيئ والخري؛ بالحق ويبرصهم أمرهم من السوفسطائيون أفسد ما يصلح الشباب

أيديهم. عىل طيبًا مستقبًال
رجل يوجد «هل أبولون: بوحي الناطقة دلف كاهنة مريديه أحد سأل أن وحدث
نفسه يف يرى يكن ولم سقراط، له فعجب بالسلب، الجواب فكان سقراط؟» من أحكم
والفنانني والخطباء الشعراء يمتحن فطفق غرضاإلله يستبني أن وأراد الحكمة، من شيئًا
يف يسألهم كان حكمته، ماهية عن ويكشف منهم أحكم كان إن ليتحقق والسياسيني؛
يبني وأن يتبني أن يلبث فال فنهم من حذقوه فيما الناس أشتات تضم واسعة حلقات
وكالهما إلهي إلهام عن أو ظن مجرد عن يصدرون إنما وأنهم شيئًا، يعلمون ال أنهم لهم
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يف قائمة حكمته أن هو اإلله مراد بأن الطويل االمتحان هذا من وخرج للعلم،3 مباين
وهو ثمن بال الحكمة يبذل مهمته يف فمىض العلم، يدعي جاهل غريه بينا بجهله، علمه
الفقر يرتيض مجانيٍّا عموميٍّا مؤدبًا أقامه هللا وأن سماوية، أمانة عنقه يف يحمل أنه يعتقد
صادًقا وطنيٍّا هذا جانب إىل وكان اإللهية، الرسالة هذه ليؤدي الدنيا؛ متاع عن ويرغب
سنة من األوىل دامت حربني يف واشرتك املشاة ضمن الجيش يف خدم باسًال، وجنديٍّا
كل يف فدل ،٤٢٤ سنة موقعة وتوسطتهما ٤٢٢ سنة الثانية ووقعت ،٤٢٩ سنة إىل ٤٣٢
ألفبيادس املوت من ونجى الجندية، مكاره عىل وصرب وشجاعة جأش رباطة عىل فرصة
وكان الشيوخ، مجلس فدخل القرعة وأصابته أخرى، يف وأكسانوفون املعارك إحدى يف
الديموقراطيني بني الرأي واستقالل بالنزاهة فعرف ٤٠٦ سنة الدائمة لجنته يف عضًوا
للخطر مستهدًفا والعدل بالحق فيها جهر مشهودة مواقف له وكانت واألرستقراطيني،
واإلرشاد البحث من أمره سابق إىل عاد حتى انتخابه مدة انقضت أن وما للهياج، صامًدا

السبعني.4 بلغ أن إىل

فلسفته (٢٦)

مرحلتان له فكان البحث يف أما والفلسفة، البحث يف جديًدا منهًجا سقراط انتهج (أ)
ثم محدثيه، أقوال بتسليم ويتظاهر الجهل يتصنع كان األوىل ففي والتوليد»: «التهكم
أقوالهم من ينتقل بحيث واالستفادة العلم يطلب من شأن الشكوك ويعرض األسئلة يلقي
اإلقرار عىل ويحملهم التناقض، يف فيوقعهم يسلمونها؛ ال ولكنهم منها، الزمة أقوال إىل
تجاهل أو الجهل5 تصنع مع السؤال أي السقراطي بالتهكم يسمى ما وهذا بالجهل،
وإعدادها — الزائف أي — السوفسطائي العلم من العقول تخليص منه وغرضه العالم،
مرتبة واالعرتاضات باألسئلة محدثيه فيساعد الثانية املرحلة إىل وينتقل الحق، لقبول
ال وهم إليها فيصلون يجهلونها أنهم أقروا التي الحقيقة إىل الوصول عىل منطقيٍّا ترتيبًا
الحق استخراج أي — التوليد هو وهذا بأنفسهم، استكشفوها أنهم ويحسبون يشعرون

(٤٠–ج). عدد بعد فيما انظر 3
أثينا». أهل عىل سقراط «احتجاج أفالطون: انظر 4

(أ). ص٣٣٧ م١ «الجمهورية» أفالطون: 5
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قابلة وكانت — أمه صناعة يحرتف إنه املعنى: هذا يف يقول سقراط وكان — النفس من
أفالطون. محاورات يف كثرية واألمثلة الرجال،6 نفوس يولد أنه إال —

يكشفها حقيقته هي ماهية أو طبيعة يشء لكل أن يرى فكان الفلسفة يف وأما (ب)
أي املاهيات إدراك العلم غاية وأن بالحد، عنها ويعرب املحسوسة العوارض وراء العقل
املاهية إىل الجزئيات من ويتدرج باالستقراء، يستعني فكان الحد، تامة معان تكوين
العدالة ما الرش، وما الخري ما فيسأل: واملاهية، الحد إىل جدل كل ويرد بينها، املشرتكة
اإللحاد؟ وما التقوى ما الجبن، وما الشجاعة ما الجنون، وما الحكمة ما الظلم، وما
يف األشياء ويصنف مانًعا، جامًعا ا حدٍّ واملعاني األلفاظ حد يف يجتهد فكان وهكذا،
اشرتاك من يستفيدون السوفسطائيون كان حني يف بينها، الخلط ليمتنع وأنواع؛ أجناس
طلب من «أول فهو املغالطة، يكشف الذي الحد من ويتهربون املعاني، وإبهام األلفاظ،
الدعامتني، هاتني عىل العلم يقوم وإنما باالستقراء، إليه وتوسل مطرًدا طلبًا الكيل الحد
األمرين.»7 هذين يف إليه راجع فالفضل بالحد، القياس ويركب باالستقراء، الحد يكتسب
بصفة ميز فقد الفلسفة؛ مصري يف األثر أكرب واملاهية الحد الكتشافه كان ولقد
جعل إذ ألنه ا؛ تامٍّ تغيريًا العلم روح وغري الحس، وموضوع العقل موضوع بني نهائية
حيث الكمية؛ مقولة من ونقله ماهيات، مجموعة يكون أن عليه قىض له رشًطا الحد
أو املعاني» «فلسفة موجد فهو الكيفية، مقولة إىل والفيثاغوريون الطبيعيون استبقاه
عقلية أشياء مجموعة الوجود يف ترى والتي وأرسطو أفالطون عند املتجلية املاهيات

ومعقولة.
موقفه يكن ولم والرياضيات، بالطبيعيات يحفل لم أنه إىل اإلشارة سبقت (ج)
اإلنسان يف النظر فآثر السوفسطائيني، موقف عن كثريًا ليختلف العلمية النظريات بإزاء
معنى وهذا اإلنسان، يهم ما أهم باعتبارها األخالق8 دائرة يف عنده الفلسفة وانحرصت
من النظر حول إنه أي األرض؛ إىل السماء من الفلسفة أنزل سقراط إن شيرشون: قول
السوفسطائيون وكان اإلنسان، ماهية عىل األخالق وتدور النفس، إىل والعنارص الفلك

ص١٤٩–١٥٢. «تيتياتوس» أفالطون: 6
س١٦–٣٠ ب ع ص١٠٧٨ ف٤ وم١٣ س١–٤ ب ع ص٩٨٧ ف٦ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 7

باختصار.
املتقدمني. املوضعني يف أرسطو: 8

70



سقراط

لقهر املرشعون وضعها القوانني وأن وهوى، شهوة اإلنسانية الطبيعة أن إىل يذهبون
لذاتها، االحرتام واجبة غري نسبية فهي والظروف العرف بتغري متغرية وأنها الطبيعة،
يستخف أن بالجدل أو بالدهاء أو بالبأس أو باملال أو بالعصبية القوي الرجل حق ومن
يسيطر وعقل روح اإلنسان بل سقراط: فقال الطبيعة، مع ويجري ينسخها أو بها
وهي الحقة للطبيعة ومطابقة العقل عن صادرة العادلة والقوانني ويدبره، الحس عىل
العادلة القوانني يحرتم فمن البرش، قلوب يف اآللهة رسمها مكتوبة غري قوانني من صورة
هذه يف أذى يناله ال بحيث مخالفتها يف البعض يحتال وقد اإللهي، والنظام العقل يحرتم
الخري يريد واإلنسان املقبلة، الحياة يف محالة ال العدل بالقصاص مأخوذ ولكنه الدنيا
أراده إنسان هو بما خريه وعرف ماهيته تبني فمن بالرضورة، الرش من ويهرب دائًما
وعىل عمًدا، الرش يرتكب أنه يعقل وال وخريه، نفسه جهل فرجل الشهواني أما حتًما،
إيمانه مبلغ عىل يدل سقراط عن مشهور قول وهذا جهل، والرذيلة علو فالفضيلة ذلك

إرساف! من أجمله فما إرساف فيه كان وإن للخري، وحبه بالعقل
بسطه ما وأن الفيثاغورية، يف املندمجة باألرفية متأثًرا كان سقراط أن شك وال (د)
أن فيها نقرأ ونحن ملعلمه، يرجع الدين يف رأي من «أوطيفرون» محاورته يف أفالطون
من الدين انهار وإال وخصوماتهم اآللهة شهوات عن يروى ما يصدق أن يأبى سقراط
العمل كان إن وال يروق، ال وأيها اآللهة أعني يف يروق األعمال أي نعلم نعد ولم أساسه،
النقي الضمري تكريم بأنه الدين ويحد غريه، عند مرذوًال يعد ال أحدهم عند الحسن
كان كذلك باإلثم، النفس تلطخ مع الصلوات وتالوة القرابني تقديم ال اإللهية للعدالة
بالخلود يؤمن وكان الدنيا، هذه يف مهمة منا لكل عينوا وأنهم يرعوننا اآللهة أن يعتقد
سجنها من باملوت تخلص بل بفساده تفسد فال البدن من متمايزة النفس أن ويعتقد
اصطنعها فقد وأدلته؛ رشوحه عىل نقف أن كثريًا يهمنا وليس طبيعتها، صفاء إىل وتعود
يف مجهوده يفنى أن سقراط عىل غضاضة من وليس عليها، وزاد ريب بال أفالطون
األمني. وشهيدها الروحية وجهتها وموجهها الفلسفة باعث أنه فحسبه أفالطون، مجهود
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ومماته محاكمته (٢٧)

جلب فقد واسعة؛ شهرة وأفاده األثينيني جماهري حوله حشد قد منهجه كان إذا (أ)
يديه بني فريسة يقعون كانوا الذين والسياسيني والخطباء الشعراء هؤالء سخط عليه
طعن وأقدم دعاواهم، وبطالن رءوسهم فراغ عىل الناس ويظهر الجدل، يف بهم يعبث
النفوذ عظيم الصيت ذائع فيها يصوره ألرسطوفان ُحب» «السُّ رواية نعلم فيما إليه وجه
التالميذ فيها يعيش مدرسة صاحب — واألربعني السابعة يف حينذاك سقراط وكان —
العلوية واآلثار والفلك والطبيعة الهندسة عليه ويدرسون وقذارة، فقر يف مشرتكة عيشة
مرفوًعا ويمثله والعروض، والنحو والبيان الحية والكائنات األرض وأعماق والجفرافيا
ويتهمه الفكر، ومبدأ األشياء مبدأ الهواء إن القول: إليه ويعزو السماء يرصد الفضاء يف
القصاص أن ويعلن الحق، عىل الباطل تغليب التالميذ وبتعليم املدينة بآلهة بالكفر
شخص يف جمع فأرسطوفان جميًعا، والتالميذ صاحبها وقتل املدرسة إحراق العادل
يهجو أن أراد ملا ذلك يف خدع يكون وقد والسوفسطائيني، الطبيعيني خصائص سقراط
وأسلوب سقراط أسلوب بني ظاهرة مشابهة من كان ملا املبتدعة؛ املتفلسفة الجماعة
تمييزه امليسور من يكن لم بحيث مسائلهم، ويخوض مثلهم يجادل السوفسطائيني
األثينيني عند لشهرته لروايته؛ بطًال فاختاره آرائه، عىل الواقفني إليه للمقربني إال منهم
الجماعة وإسقاط هزلية رواية شخص لتكوين املتفلسفني أدعى ورآه هيئته، وغرابة
هو فأراد الجمهور، أمام وأفحمه امتحن فيمن امتحنه سقراط يكون وقد يمثلهم، الذين
فإن له الباعث من يكن ومهما العنيد، الخصم بهذا يوقع وأن ولزمالئه، لنفسه ينتقم أن

بسقراط. أذى أي تلحق ولم إقباًال تصادف لم روايته
اتهامه يبعثوا أن أنفسهم عىل ثالثة أخذ (٣٩٩) سنة وعرشين بثالث ذلك وبعد (ب)
ويقول املدينة آلهة ينكر «أنه فيها يدعون بعريضة فتقدموا القضاء، أمام يؤيدوه وأن
رءوس أحد أنيتوس هم: الثالثة هؤالء له، عقابًا اإلعدام ويطلبون الشباب» ويفسد بغريهم
بأس ال خطيب وليقون خامل، شاب شاعر ومالتوس الديمقراطية، وزعماء الصناعة
املحرك ولكن اآلخران، االثنان عريضته عىل ووقع إليه وانضم مالتوس الدعوى أقام به،
عىل منهما أقدر كان فإنه حفيظتهما واستغل باملال صاحبيه أغرى أنيتوس، األصيل
تسفيه عىل عالوة سقراط ألن وسياسية؛ شخصية االتهام فأسباب الدعوى، سري يف التأثري
من عليه يقوم ما وينتقد الديمقراطي، النظام عىل يحمل كان ما كثريًا والخطباء الشعراء
وكان أثينا، آلهة إنكار أوًال: فهي أركانه أما بالقرعة، وانتخاب العدد وقوة مرسفة مساواة
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تقاليدها من يتجزأ ال جزءًا آلهتها تعترب كانت مدينة كل ألن األثينيني؛ عند الكبائر أكرب
للجميل نكران بهم فالكفر وترقيها، وحمايتها نشوئها يف الفضل إليهم وترجع املقدسة،
وكان وعنايتهم، باآللهة يعتقد كان سقراط ولكن وأهلها، املدينة عىل لغضبهم واستنزال
وقديًما فيلسوف، أنه حجة يتخذون كانوا متهميه أن فيلوح الدينية الشعائر يف يشرتك
يف رأيه لرشح يستدرجوه أن إىل يرمون كانوا إنهم ثم عقيدتهم، يف متهمني الفالسفة كان
أن ويظهر جدد، بآلهة قوله االتهام أركان من الثاني والركن عليه. العامة فيثريوا اآللهة
اعتزمه عما ينهاه نفسه يف يسمعه إنه يقول: سقراط كان الذي الصوت ذلك به املقصود
معني. إلله ينسبه وال اإللهي بالروح يسميه وكان يدري، ال وهو به ضارة أفعال من
بآرائه ومستمعيه تالميذه يحدث سقراط أن عىل يقيمونه الشباب؛ إفساد الثالث والركن
إىل استناد دون الشخيص التفكري عىل ويحضهم املوروثة الديانة من فينفرهم اآللهة، يف

للدولة. إخالصهم ومن لوالديهم طاعتهم من فيضعف والتقليد، النقل
تزيد سنهم كانت فيمن بالقرعة اختريوا محلفني من مؤلفة فكانت املحكمة أما (ج)
حاشًدا جمًعا إذن املحكمة فكانت واثنني خمسمائة كان عددهم أن ويظن الثالثني، عىل
بحال يصلحون وال الفجائية، والتيارات الشعبية، بالنزعات يتأثرون والتجار، النوتية من
إىل رجعنا إذا ولكنا قال، ماذا نعلم وال نفسه عن سقراط ودافع له، ندبوا فيما للنظر
باالعتذار يبدأ ألفيناه أستاذه لسان عىل الكالم فيه وأجرى أفالطون كتبه الذي الدفاع
عىل أوًال فريد واملتأخرين املتقدمني خصومه يذكر ثم تنميق، وال تحضري بال الكالم من
وأنه الطبيعية بالعلوم اشتغل أنه فينكر أرسطوفان عىل وباألخص الهزليني الشعراء
االمتحان لهذا عذًرا ويلتمس املشهور، بامتحانه عليه التحامل ويعلل بسوء، عرضلآللهة
األسئلة عليه ويلقي منه فيهزأ مالتوس إىل وينتقل أبولون، مراد من التحقق يف رغبته
كان وربما قاطًعا، دحًضا التهمة يدحض وال الديني معتقده يبسط ال ولكنه ويربكه،
املحكمة، هذه مثل أمام تثار أن املسائل هذه مثل عىل إشفاقه التهرب هذا يف السبب
إلهية إرادة إن ويقول: رسالته إىل ويعود طائل، غري عىل الجمهور إهاجة وتحاشيه
فهو يحفزهم مهماًزا فيهم وبعثته الصالح عىل ويحثهم مواطنيه يعظ أن إليه أوحت
يبغي وال واجبًا، ليؤدي لهم؛ يبذلها ونصائحه بتعاليمه إليهم واملحسن وهدايتهم نورهم
سريته من يغري فلن الساحة بريء رصف إذا أنه إليهم ويعلن الدنيا، أعراض من عرًضا
وأخريًا الواجب، خيانة مع الحياة عىل يؤثره بل املوت، يخىش ال وهو يغري وكيف شيئًا،
غريه إليه يتنزل ما إىل يتنزل وأن يستعطفهم أن يأبى أنه يذكر أن بعد األمر لهم يفوض
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اآلباء حرضة يف واالستبكاء كالبكاء الشعبية املحاكم يف املألوفة االسرتحام رضوب من
واألبناء.

النتيجة وتعلن هؤالء ويقرتع القضاة، ليعجبا التحدي وهذا الشمم هذا يكن ولم
العقوبة مناقشة حق املتهم يخول القانون وكان مذنب، سقراط أن عىل بالغالبية فإذا
يدهش ال أنه ويرصح الكالم سقراط فيستأنف يرتضيها، التي العقوبة وتعيني املطلوبة
صوتًا ثالثون ينحاز أن يكفي كان إذ ضئيلة؛ بغالبية صدر ألنه يدهش؛ بل للقرار،
أن تقدير عىل ٢٢١ واألقلية ٢٨١ كانت الغالبية فكأن — تتساويا حتى لألقلية منها
إقرار كانت أيٍّا بواحدة الرضا ألن عقوبة؛ كل ويرفض — ذكرنا كما كان القضاة عدد
يف يعيش أن به الالئق والثواب إحسانه، عىل يثاب أن يجب محسن بريء وهو بالذنب
تأدية يقبل بأن فينتهي عليه يلحون تالميذه أن غري الدولة، نفقة عىل الشيوخ مجلس
عليه غضبوا قد كانوا القضاة ولكن بكفالته، األصدقاء وبعض أفالطون ويتقدم غرامة،
عىل يأسف ال إنه ويقول: الكالم فيعاود أعظم، أغلبية باإلعدام عليه فتحكم فيقرتعون
اقرتعوا الذين إىل طيبة بكلمة ويختم حق، أنه له بدا ما إال يقل ولم يفعل لم ألنه يشء؛
كل الخري فيه يرى بل ا رشٍّ املوت يعترب ال وأنه باملوت، مغتبط أنه لهم مؤكًدا جانبه يف

جديدة.9 لحياة بعثًا أم أبديٍّا، سباتًا افرتضناه سواء الخري،
فاتفق ديلوس، جزيرة يف أبولون معبد إىل حجيًجا سنة كل ترسل أثينا وكانت (د)
تدنس ال أن مرعيٍّا قانونًا وكان الحكم، صدور عىل السابق اليوم يف املركب مؤخر كلل أن
يف سقراط فانتظر يوًما، ثالثني السنة تلك استغرق وقد الحج، زمن طوال بإعدام املدينة
املحكمة، يف الفجر عند يتالقون يوم كل إليه يختلفون تالميذه وكان املركب، أوبة سجنه
هو وكان بأكمله، النهار معه يقضون كانوا ما وكثريًا دخلوا، السجن باب فتح ما فإذا
الشعر نظم قد يكن ولم ألبولون؛ ونشيًدا إيسوب، أمثال فنظم الفراغ: أوقات يف ينظم
له فهيئُوا تالميذه وائتمر املنام،10 يف سمعه طاملا لصوت امتثاًال نظم وإنما ذلك، قبل
العرف وكان مستطاًعا، الفرار وكان تساليا، يف العيش وسائل له ووفروا الفرار، أسباب
قوانني عىل يخرج وأن كالعبيد، يهرب أن أبى ولكنه الحال، هذه مثل يف الفار يعذر
قد األثينيون كان فإن ويحيون؛ األفراد ينشأ ظلها يف الدولة، سياج والقوانني بالده،

أثينا». أهل عىل سقراط «احتجاج أفالطون: 9
ص٥٨–٦١. «فيدون» أفالطون: 10
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سقراط

أثينا يغادر لم وهو يهرب كيف ثم ويظلمها؟ بالقوانني هو يستهني حق فبأي ظلموه
ضاع وإال والتأنيب الوعظ من خطته عىل سيثابر يذهب أينما وهو دونها؟ للحرب إال قط
مواطنيه؟11 من صدًرا أوسع األجانب يكون فهل اإلله، وأغضب للحياة معنى كل لديه

مريًضا، كان فقد أفالطون خال ما التالميذ بكر الجل وحل املركب عادت وملا (ه)
ابنهما تحمل بجانبه جالسة زوجته فوجدوا عليه فأدخلوا الفيثاغوريني بعض وجاء
املنزل، إىل ترصف أن فأمر وتندب تنتحب أخذت عليهم نظرها وقع فلما الصغري،
هو وكان مريدوه، إليه وجلس صدرها،12 وترضب تصيح وهي الخدم بعض فأخذها
عادتهم عىل معه فيتحدثون نفوسهم إىل ينتقل السعادة هذه من يشء وكان سعيًدا،
معظم وكان وهكذا،13 الحديث يستأنفون ثم فيبكون موته يف يفكرون ثم ويضحكون
إحمام مئونة النساء ليكفي فاستحم قام النهار تقدم ما إذا حتى النفس خلود يف حديثهم
رصفهم، ثم فكلمهم الثالثة أوالده ومعهن قريباته عليه أدخل رجع فلما هامدة؛ جثة
— وبكى خلقه عىل وأثنى الساعة دنو وأبلغه السجان دخل باملغيب الشمس آذنت وملا
كاس يف مسحوًقا له فأحرض بالسم سقراط فأمر — عندهم اإلعدام ميعاد الغروب وكان
الباقي، العالم إىل الفاني العالم من الرحيل هذا يف يوفقوه أن اآللهة ودعا بثبات فتناولها
فانتهرهم بالبكاء التالميذ وأجهش اشمئزاز، وال تردد دون النهاية حتى الكأس ورشب
السم، صاحب أوصاه كما ظهره عىل استلقى رجليه بثقل أحس ما إذا حتى يتمىش وأخذ
بلغت حتى فشيئًا شيئًا اإلحساس فيفقد أعىل إىل أسفل من جسمه تغىش الربودة وأخذت

وعينيه.14 فمه أقريطون فأطبق رجفة فاعرتته القلب

النابهني الخصوص عىل الخراف بهذه ونقصد الخراف»، تشتتت الراعي رضب «وملا (و)
أفالطون به ولحق امليغارية، املدرسة وأنشأ ميغاري إىل إقليدس فشخص تالميذه؛ من

«أقريطون». أفالطون: 11
(أ). ص٦٠ «فيدون» أفالطون: 12

(أ)–٥٩. ص٥٨ «فيدون» أفالطون: 13
ص١١٦–١١٨. «فيدون» 14
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وأنشأ قورينا15 وطنه إىل عاد ثم صقلية إىل أرستبوس ورحل يسري، غري زمنًا وقىضمعه
شأن، املدارس لهذه وكان الكلبية، املدرسة أثينا يف أنتستان وأسس القورينائية، املدرسة

بمدارسه. شبيهة به، متصلة ألنها الثالث؛ الدور إىل عليها الكالم نرجئ ولكنا

الغرب). (طرابلس برقة بالد يف قرنة تدعى صغرية قرية اآلن هي 15
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أفالطون





األول الفصل

ومصنفاته حياته

حياته (٢٨)

سنة — االسم بهذا املسماة الجزيرة مدن أهم — أجينا يف أو أثينا يف أفالطون ولد (أ)
األرستقراطي الحزب يف األول املقام أفرادها لبعض كان الحسب عريقة أرسة يف ٤٢٧ق.م
شعراء وقرأ طبقته، أبناء يتثقف ما كأحسن تثقف األثينية، السياسة يف كبري وشأن
العلوم، عىل ذلك بعد وأقبل التمثييل الشعر ونظم هومريوس، الخصوص وعىل اليونان
واطلع هرقليطس أتباع أحد ألقراطيلوس تتلمذ ثم للرياضيات، ا خاصٍّ ميله وأظهر
إىل تعرف العرشين سن ويف العلمية، األوساط يف متداولة وكانت الفالسفة، كتب عىل
يف سقراط محدثا وهما — وأغلوقون أديمنت األكربان شقيقاه إليه به ذهب سقراط،
السوفسطائيني وإىل سقراط إىل يختلفون هؤالء وكان أقربائه، وبعض — «الجمهورية»
وما فلزمه، سقراط بفضل أعجب أفالطون ولكن بالجدل، واللهو االستطالع ورائدهم
الحكم اغتصبوا وقد — وأصدقائه أهله من نفر أراد حتى والعرشين الثالثة يبلغ كاد
األرستقراطيون وطغى االنتظار، فآثر تناسبه أعماًال يقلدوه أن — اسربطة بمساعدة
أنفسهم عىل انقسموا ثم ممتلكاتهم، وصادروا وتقتيًال نفيًا خصومهم يف وأمعنوا وبغوا
أنصفت الديمقراطية وقامت الشعب هزمهم وملا ا، غمٍّ قلبه وملئُوا فساًدا املدينة فملئُوا
السعادة، وتوفري العدالة تأييد عىل املعاونة يبغي السياسة يف رغبة فأحس اليشء بعض
الحكومة أن وأيقن السياسة من أفالطون فيئس سقراط، أعدمت الديموقراطية ولكن
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يفكر حياته فقىض والتعليم،1 بالرتبية لها التمهيد يجب وإنما ارتجاًال، ترتجل ال العادلة
فيها. عملية مشاركة قط له تكن ولم بالفلسفة، لها ويمهد السياسة يف

فقصد أثينا، مغادرة إىل دفعه ما معلمه ملمات والسخط الحزن من وداخله (ب)
مكث سنٍّا، أكربهم إقليدس حول والتفوا سبقوه قد إخوانه بعض كان حيث ميغاري إىل
كتبه من موضع ما غري يف يذكرها وهو — مرص إىل سافر ثم سنني ثالث نحو هناك
الفرصة وانتهز — شخصية معرفة عرفها َمْن ِذْكَر و«القوانني» «الجمهورية» سيما وال
فقىض مرص إىل وعاد ومدرسته، تيودوروس الريايض عاملها لزيارة قورينا إىل فذهب
بد وال الفلك، علم من بنصيب وأخذ الكهنوتية، بمدرستها واتصل شمس عني يف زمنًا
مؤلفاته يف فإن والتقاليد واألخالق والحكم الديانة بمالحظة أيًضا استفاد قد يكون أن
قورنتية بحرب املعروفة الحرب وأثينا اسربطة بني ونشبت ذلك، عىل العديدة الشواهد
مرص، ملغادرة أفالطون فاضطر اسربطة، السفىل مرص ملك نفريتس وحالف ٣٩٥ سنة
ما املحاورات من ناًرشا الدرس عىل متوفًرا ٣٨٨ سنة إىل أي الحرب طول بلده يف وأقام
إىل األرجح يف يقصد إيطاليا جنوبي إىل رحل الحرب انتهت وملا األثينيني، إعجاب أثار
رئيس وزار ترنتا فنزل به، شغف قد وكان منبته؛ يف الفيثاغوري املذهب عىل الوقوف
الصداقة، روابط بينهما وتوثقت مذكوًرا فيثاغوريٍّا وكان أرخيتاس، القائد جمهوريتها
القصائد ينظم مثقًفا وكان رساقوصة، ملك دنيسوس بذكره سمع هناك هو وفيما
رساقوصة، ودخل صقلية إىل البحر أفالطون فعرب إليه، فاستقدمه التمثيلية والقصص
صهر ديون استمال أفالطون فإن عليه، غضب أن يلبث لم ولكنه بالحفاوة امللك فقابله
أفصح الفيلسوف يكون وقد أحد، إىل يطمنئ يكن لم بل إليه؛ يطمنئ هذا يكن ولم امللك،
ووضع فاعتقل امللك به فأمر البالط يف املتفيش الفساد وأنكر اإلصالحية، آرائه بعض عن
ضد السربطة حليفة حينذاك وكانت أجينا، جزيرة إىل ربانها أقلع اسربطية سفينة يف

املدينة. تلك يف عرفه قد كان قورينا من رجل فافتداه الرقيق سوق يف فعرض أثينا،
عىل تطل أبنية يف املدينة أبواب عىل مدرسة ٣٨٧ سنة وأنشأ أثينا إىل ورجع (ج)
آللهات وكرسها علمية دينية جمعية أنشأها باألكاديمية، لذلك فسميت أكاديموس بستان
أربعني ويكتب فيها يعلم وظل ومحتوياتها، األبنية عن لها ونزل معبًدا، فيها وأقام الشعر
واألخرى ٣٦٧ سنة الواحدة رساقوصة إىل فيهما سافر قصريتني فرتتني خال ما سنة

ص٣٢٤–٣٢٦. رسائله مجموعة يف السابعة الرسالة انظر 1
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تصلنا ولم املتوىف، أبيه مع حظه مثل الثاني دنيسوس مع فيهما حظه كان ٣٦١ سنة
ويونان األثينيني، من خليًطا كانوا مستمعيه أن نعلم ولكنا األكاديمية، عن مفصلة أخبار
الحركة إن نقول أن ونستطيع نساء، بضع بينهم الصغرى، وآسيا وتراقية الجزر،
جلسات يف مناقشات ويعقبها يتخللها كان املعلم دروس وأن شديدة، كانت العلمية
املكتوبة، املحاورات يف نشاهده الذي النحو عىل وتتمحص اآلراء فيها تتعارض متوالية
عدد رياسته وتحت أفالطون جانب إىل وكان املعرفة، فروع جميع يتناول التعليم وكان
والبيان واملوسيقى والفلك الرياضيات يرشحون بمادة، مختص منهم كل العلماء من
جامعة املدرسة فكانت والتنجيم، والطب والتاريخ والجغرافيا والسياسة واألخالق والجدل
يف الثمانني بلغ وقد أفالطون وتويف سقراط، إىل هومريوس من العقيل اليونان تراث وعت
تقم لم انحطاط من وطنه أصاب ما يشهد فلم أثينا، عىل املقدوني فيلبوس حرب أثناء

قائمة. بعده من له

مصنفاته (٢٩)

سقراط؛ تالميذ وأقرانه القدماء الفالسفة لكتب حدث ما مثل أفالطون لكتب يحدث لم (أ)
يشء مع بعيد عهد من له نسبت عدة كتب إلينا وصل بل كلها، لنا حفظت كتبه فإن
مقلديه، بعض أو أصحابه بعض وضعها منحولة بأنها الحديث النقد فقطع الشك، من
يقيد كان قلنا كما محاورات ولكنها تعليميٍّا، وضًعا موضوعة وال مؤرخة كتبه وليست
فقاربوا موضوعه، أو الحوار شكل حسب عىل األقدمون فرتبها عرضت، كلما آراءه فيها
وثالثني ستة له نسبوا واحد: دور يف وضع ما بني وباعدوا مختلفة، أزمان يف كتب ما بني
الحتواء رابوعات؛ سميت أقسام تسعة إىل قسموها رسائل ومنها محاورات منها تأليًفا،
صدورها بحسب يرتبوها أن آثروا فقد املحدثون أما مصنفات، أربعة عىل قسم كل
النظر وأمعنوا الباطن» «النقد طرائق فاستعملوا تطوره، يف الفيلسوف فكر تتبع ليمكن
األدبي األسلوب حيث ومن وتراكيبها، مفرداتها اللغة حيث من مؤلف كل خصائص يف
مكانها عينوا ثم الخصائص، هذه يف لتقاربها تبًعا ثالث طوائف إىل فقسموها والفلسفي
آخر الكتاب هذا أن من معلوم هو ملا «القوانني»2 أسلوب إىل بالقياس بعض من بعضها

العربية. اللغة يف «النواميس» 2
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الشباب دور ويف تشابهه، التي املحاورات الشيخوخة دور يف فوضعوا أفالطون، كتب ما
فيها تلتقي التي املحاورات الكهولة دور ويف املشابهة، هذه فيها املعدومة املحاورات
موضع والتأخري التقديم يزال وال فقط؛ راجح ترتيب لهم فكان الطائفتني، خصائص

ورد. أخذ
سقراط عن دفاع هو ما منها ألن بالسقراطية؛ فتسمى الشباب مصنفات أما (ب)
الناحية فمن السقراطي؛ للمنهج مثال هو ما ومنها آلرائه، وبيان إعدامه عىل واحتجاج
ما فيها يذكر و«أقريطون» املحكمة، أمام دفاعه أو سقراط» «احتجاج نجد األوىل
فيها يصف «أوطيفرون» ثم سقراط، جواب من كان وما الفرار من التلميذ هذا عرضه
الناحية ومن الجمهور، لرأي املمثل املشهور املتنبي هذا بإزاء الدين من سقراط موقف
يأتي الذي هل ويف بالعمل، العلم عالقة يف بحث وهي األصغر» «هيبياس نجد الثانية
فكرتان وفيها و«ألفبيادس» عمد؟ غري عن يأتيه الذي من أردأ أو أحسن عمًدا الرش
واألخرى واملنفعة، العدالة بني تناٍف فال نافع، فهو عدل هو ما أن إحداهما أساسيتان:
جزء فيها اإلنسانية والنفس النفس، معرفة بل الجسم معرفة ليست الذات معرفة أن
يدالن واألصغر األكرب أن ونظن هو؟ ما الجمال؛ يف األكرب» و«هيبياس العقل، هو إلهي
االعتدال أنها األول: حدود؛ ثالثة ولها الفضيلة يف و«خرميدس» واألقرص، األطول عىل
علم أنها والثالث إنسان، هو بما باإلنسان خاص هو ما عمل أنها والثاني: العمل، يف
و«بروثاغوراس» الصداقة، يف و«ليسيز» الشجاعة، تعريف يف و«الخيس» والرش، الخري
والفضيلة، السياسة تعليم يمكن وهل تعليمه، من الفائدة وما هو؟ ما السوفسطائي؛ يف
الرش؛ يفعل فال عواقبهما يعلم والرش الخري يعلم من أن ويف كثرة، أم واحدة الفضيلة وهل
نقد يف و«غورغياس» اإللياذة، ورشح الشعر يف و«إيون» لنفسه، الرش يريد أحد من ما إذ
البحث دون للشهوة الحجج يقدم إنه حيث من خطر الفن أن ويف السوفسطائيني، بيان
هي هل العدالة؛ يف «الجمهورية» من األوىل واملقالة األخالق، أصول ويف والرش الخري يف
ولكن بالدستور، — «بوليتيا» — الكتاب عنوان يرتجم أن ويصح طبيعية؟ أم وضعية
الجمهورية، اإلسالميون: وقال بعده، من اللفظ هذا فشاع Res Publica قال: شيرشون
هذه وكل اآلن، عندنا مفهومه عىل األول اللفظ يؤخذ أن ينبغي فال املدنية، السياسة وقالوا:
وهي الخصوص، عىل فضيلة حول أو باإلجمال الفضيلة حول فيها الحوار يدور الكتب
الجزئيات من عدًدا تستعرض واستقرائية وتعارضها، السوفسطائيني آراء تذكر نقدية
بعضها ينتهي بل حاسمة نتيجة إىل ينتهي ال منها وكثري كليٍّا، معنى منها لتستخلص
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من قريبة الصفات هذه بكل فهي مؤقت؛ قلق حل إىل اآلخر البعض وينتهي الشك إىل
سقراط. عهد

إيطاليا إىل األوىل سفرته من أوبته بعد كتبها فقد الكهولة محاورات وأما (ج)
إىل تنقسم وهي فيها، بادية الفيثاغورية األفكار فإن األكاديمية؛ وإنشائه الجنوبية
ويبسط البيانيني من موقفه فيها يعني «منكسينوس» األوىل: الطائفة تشمل طائفتني:
يحاول و«مينون» فيه، السوفسطائيني رأي «غورغياس» يف نقد أن بعد البيان يف رأيه
حياة يف مكتسبة معارف ذكر العلم أن املشهورة نظريته فيعرض الفضيلة يحد أن فيها
ويبني السوفسطائية عىل فيها يحمل و«أوتيديموس» األرضية، الحياة عىل سابقة سماوية
أصل عن فيها يفحص و«أقراطيلوس» برهانية، معرفة غري من الفضيلة تعليم يمتنع أنه
«املأدبة» ويف وأفعالها، األشياء محاكاة من أم االصطالح محض من نشأت هل اللغة
«فيدون» ويف الفلسفي، الحب يف مذهبه ويرشح الحب يدرس — أوسمبوسيون —
وتشمل سقراط، موت ويقص النفس، خلود عىل ويدلل للفيلسوف، األعىل املثل يصور
املكتسبة اآلراء فيها يراجع — مقاالت تسع — «الجمهورية» من الباقي الثانية الطائفة
بضع عىل متباعدة أوقات يف كتبت املقاالت هذه أن والراجح املثىل، املدينة ويرسم ويتعمق
وفيدون وغورغياس املأدبة موضوع إىل فيها يعود و«فيدروس» وأهميتها، لطولها سنني؛
األكاديمية عن إعالنًا املحاورة هذه تكون أن ويشبه ويهذبها آراءه يمحص والجمهورية
نقًدا اإلييل املذهب ينقد ثم «امُلثُل» يف نظريته فيها يراجع و«بارمنيدس» لها، وبرنامًجا
حالتي يف الحكم ويرشح الخطأ ويعلل العلم فيها يحد و«تيتياتوس» دقيًقا، طويًال
وامليتافيزيقا، املنطق بمسائل ا خاصٍّ اهتماًما مهتم الفرتة هذه يف وهو والكذب، الصدق

سبقتها. التي إىل بالقياس جافة ومصنفاته
ففي الدقيق، والجدل بالجفاف كذلك الشيخوخة محاورات وتمتاز (د)
ثم العجيب، املخلوق لهذا ا حدٍّ يجد أن يحاول — سوفسطس — «السوفسطائي»
الخطأ مسألة إىل ويعود وأجناس، أنواع إىل املعاني تصنيف ويف وتقسيمه، الفن يف يتكلم
ما يسأل — بوليطيقوس — «السيايس» ويف والالوجود، الوجود معنى ويحلل والحكم،
ينظر «فيالبوس» ويف األحوال، ومراعاة االعتدال من يشء مع «الجمهورية» إىل ويعود هو
يصور «ثيماوس» ويف واألخالق، اللذة ويف ورشائطه، الفن ويف العلمي البحث منهج يف
أن إىل يقصد «أقريتياس» ويف وتفصيًال، إجماًال والطبيعة الصانع فيذكر العالم تكوين
ا، جدٍّ متقدم زمن يف أثينا عليه كانت ما بوصف البرشية للجماعات األعىل املثل يصور
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إىل عنه تحول ألنه وإما يتمه، أْن قبل عاجلته املنية ألن إما ناقًصا، الحوار يرتك ولكنه
وجنائي ومدني ديني ترشيع «القوانني» ويف إليه، الرجوع له يتيرس فلم «القوانني» تأليف
جمعت وقد شخصسقراط، من خال الذي الوحيد هو املؤلف وهذا مقالة، عرشة اثنتي يف
إلينا، يصل فلم أرسطو يذكره الذي «التقسيمات» كتاب أما خاصة، رسائل ذلك عدا ما له
فالراجح و«هرموقراطس» «الفيلسوف» حوارا وأما مدرسيٍّا، فهرًسا كان أنه والراجح

عنهما. أعلن أن بعد يكتبهما لم أفالطون أن كذلك

أسلوبه (٣٠)

مؤلفة ثالثة فنونًا فيها نجد الكتابة أنواع من خاص نوع األفالطونية املحاورة (أ)
يعني أفالطون فإن دراما إنها أما املرسل، والرشح واملناقشة الدراما هي متفاوتة بمقادير
يصورهم األشخاص من أصناًفا فيها ويعرض الظروف، وسائر واملكان الزمان فيها
النهاية، إىل انتباهه وتستبقي القارئ، اهتمام تستحث حوادث يف ويدمجهم تصوير، أدقَّ
األشخاص وأهم والهجو، النكتة من ضعيفة فيها الدراما كانت مهما محاورة تخلو وال
السوفسطائيون املناسبات بحسب حوله ويظهر حياته، أدوار جميع يف يظهر سقراط
مرآة أفالطون كتب يجعل ا ممَّ والسياسيون املورسون والشبان والشعراء والفالسفة
مسألة يف بحث هي املحاورة، نسيج فهي املناقشة وأما جهاته، جميع يف تعكسه لعرصه
فيتحولون فيناقشه، رأيهم محدثيه سقراط يسأل فيها، يقال بتمحيصما لحلها ومحاولة
عىل ولكنه ينتهي، ال وقد نتيجة إىل الحديث ينتهي وقد وهكذا، أيًضا، فيناقشه غريه إىل
ألجل قولني معارضة فإنه السوفسطائيني؛ عند الجدل بخالف للحقيقة طلب حال كل
نوعني عىل املتصل والرشح موقفه. عىل مصمم منهما كل خصمني ومناظرة املعارضة،
يف ويصدر قضية، يؤيد الخطاب والقصة؛ الخطاب هما والثاني: األول الدور مؤلفات يف
منه، ليهزأ التقليد؛ يف ويغلو املتكلم طريقة أفالطون به يقلد سقراط محدثي عن الغالب
للتعبري الخطاب استعمل أفالطون أن غري خطيب، أو شاعر أو سوفسطائي واملتكلم
وكانت والقوانني، والجمهورية فيدون مثل والشيخوخة الكهولة محاورات يف فكره عن
وردت ولكنها الخطيب، أو السوفسطائي كالم أفالطون بها يزين حلية البدء يف القصة
مستقلة بل خطاب؛ يف مندمجة ال يرسدها، سقراط لسان عىل األول الدور ومنذ ذلك بعد
الشعراء قدماء عند العلم اتخذه أسلوب أول القصة أن نعلم ونحن املناقشة، انتهاء بعد
الغيبيات وليمثل بالربهان، ينال ال ما بالرموز ليصور أفالطون؛ فاصطنعها والالهوتيني،

84



ومصنفاته حياته

مفارقته، بعد أو بالبدن اتصالها قبل النفس تاريخ يروي تارة فهو االحتمال، وجه عىل
يصور وطوًرا األوذيسيه، يف هومريوس طريقة عىل خريطته ويرسم األرواح، عالم ويصف
يقص ومرة السيايس، املجتمع ظهور قبل سعيدة حياة من األوىل اإلنسانية عليه كانت ما

ذلك.3 غري إىل العالم تكوين كيفية يرسد وأخرى وأهلها، أتلنتيد ويذكر األرض تاريخ
سببًا املذاهب تعارض يف يََر لم والتنسيق: التوفيق فهو الفلسفة يف أسلوبه أما (ب)
تقوم الكاملة الحقيقة وأن جزئية، حقائق أنها وجد وإنما السوفسطائيني، مثل للشك
دائرة، يف وجهة حرصكل التوفيق وطريقة األجزاء، مؤتلف كل يف وتنسيقها بينها بالجمع
هرقليطس، تغري عنده نجد فنحن للرضوري، والحادث للمعقول، املحسوس وإخضاع
ديموقريطس، وجواهر النفس، يف وعقيدتهم الفيثاغوريني ورياضيات بارمنيدس، ووجود
هذه عىل وسندل سقراط، مذهب عن فضًال أنكساغورس وعقل أنبادوقليس، وعنارص
آراء األرفية املعتقدات تحويل محاولته هي أخرى ظاهرة وثمة صادفناها، كلما الظاهرة
تراث من شيئًا يزدِر لم فهو بالدليل، ودعمها عقلية صيغة يف وضعها أي فلسفية؛
فتوسع فيه وزاد الخاص، بطابعه الرتاث هذا طبع ثم يشء، بكل ينتفع أن وأراد املايض،

إليه. يسبق لم حد إىل وتعمق

ص١٠٧. فيدون ص٢٤٧. فيدروس ص٦١٤. م١٠ الجمهورية ص٥٣٣، غورغياس مثًال: انظر 3
بعدها. وما و٢٨ ص٢١–٢٥ ثيماوس بأكملها. أقريتياس
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املعرفة

الصاعد الجدل (٣١)

التمثييل، للقصص األول لنزوعه إرضاءً أو عبثًا للحواِر أفالطوَن إيثاُر يكن لم (أ)
الحوار أن أستاذه مع واعتقد بالجدل تأثر سقراط وتلميذ السوفسطائيني معارص ولكن
وتحدى الجدل فاصطنع الفلسفة، يف للبحث الوحيد الطريق هو (٢٦–أ) بمرحلتيه
التي املخلصة املناقشة معنى إىل املموهة املناقشة معنى من اللفظ فنقل السوفسطائيني؛
إىل ذهب بل لنفسها، النفس مناقشة أو أكثر أو اثنني بني مناقشة وهي العلم، تولد
بأنه الجدل وحد مناقشة، بعده ليس الذي األعىل العلم عىل اللفظ فأطلق هذا من أبعد
ينتقل بل حسيٍّا، شيئًا يستخدم ال املعقول إىل املحسوس من به العقل يرتفع الذي املنهج
الدائمة واألمور األوىل باملبادئ الكيل العلم بأنه ثم معاٍن،1 بواسطة معاٍن إىل معاٍن من
وإىل بمبادئها، يربطها العلوم هذه إىل منه فينزل الجزئية، العلوم بعد العقل إليه يصل
أعىل إىل أسفل من الوجود مراتب جميع يجتاز وعلم منهج فالجدل يفرسها، املحسوسات
واسع بمعنى املعرفة نظرية اآلن نسميه ما يقابل فهو علم هو حيث ومن وبالعكس،2

جميًعا. وامليتافيزيقا املنطق يشمل
جميع من فيها وأفاض لذاتها، املعرفة مسألة بحث فيلسوف أول وأفالطون (ب)
من وأمثالهما وأقراطيلوس بروتاغوراس رأي متعارضني: رأيني بني نفسه وجد جهاتها،
ورأي مثله، متغرية جزئية ويزعمونها اإلحساس إىل املعرفة يردون الذين الهرقليطيني

(ب). ص٥١١ الجمهورية 1

(ج). ص٥٣٣ الجمهورية 2
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الرضورية، املجردة املاهية موضوعها ويجعل العقل يف الحقة املعرفة يضع الذي سقراط
األجسام عوارض إدراك وهو اإلحساس؛ األول: أربعة؛ فكانت املعرفة أنواع فاستقىص
املحسوسات عىل الحكم وهو الظن؛ الثاني: املنام. يف وصورها اليقظة يف أشباحها أو
املحسوسات. يف املتحققة الرياضية املاهيات علم وهو االستدالل؛ والثالث: كذلك. هي بما
بعضها مرتتبة األنواع وهذه مادة، كل من املجردة املاهيات إدراك وهو التعقل؛ والرابع:
عند تطمنئ أن إىل رضورية بحركة يليه الذي إىل الواحد من النفس تتأدى بعض فوق

البيان: وإليك األخري.3
عليه مقصورة املعرفة أن الهرقليطيون ويدعي املعرفة، مراحل أول اإلحساس (ج)
عنها، تصدر قوة وال به تتقوم جوهر لها ليس أبًدا متغرية بذاتها قائمة ظاهرة وأنه
املتغرية الظواهر عىل املعرفة القترصت يقولون كما املعرفة كل اإلحساس كان لو ولكن
وإن األشياء، مقياس اإلنسان إن بروتاغوراس: قول ولصح األشياء، ماهيات ندرك ولم
السواء؛ عىل صادقة اآلراء جميع فأصبحت يظهر، ما عىل عنده فهو فرد لكل يظهر ما
ليس اإلطالق، عىل كذا أو كذا هو شيئًا إن القول وامتنع واملتضاد، منها املتناقض
والعمل، العلم فيستحيل أيًضا، والصناعات واألخالق السياسة يف بل النظريات؛ يف فقط
كملكة الفكر ينكر أنه جهة من كذلك مردود وهو مردود، فالقول ممكنان ولكنهما
الذكر إن حيث من الدعوى هذه ينقضان بالتبعية والشعور الذاكرة أن والواقع خاصة،
اختالفها عىل الحواس موضوعات تدرك قوة فينا إن ثم يذكر، الذي الشخص دوام يعني
كل يدرك ال الحواس بينما حلو، األصفر هذا أن فتعلم الظاهري؛ اإلدراك يف مًعا وتركبها
مثًال اللغة لفهم يكفي وليس الحواس، سائر موضوعات وتفوته ا خاصٍّ موضوًعا إال منها
أبًدا، فهم كان ما لوالها النفس يف قوة ينبه اإلحساس إن بل سماعها، أو ألفاظها رؤية
ويؤيد بعلمه، املستقبل يتوقع وحده العالم فإن اإلحساس يف والجاهل العالم اشرتاك ومع
تضاهي القوة وهذه لألشياء، ثابتة وقوانني تعلم قوة وجود عىل يدل مما توقعه، املستقبل
صوت عن فتقول باملرة، للحس مغايرة أحكاًما عليها ببعضوتصدر بعضها اإلحساسات
وإنهما واحد، منهما كالٍّ وإن اآلخر وغري نفسه عني هو منهما كالٍّ إن مثًال: لون وعن
وإدراك واملضاهاة املركب، املركز بها يحكم العالقات هذه جميع متباينان: وإنهما اثنان،

ص٥١٠-٥١١. م٦ الجمهورية 3
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عىل النفس حكم ولكنه اإلحساس؛ العلم فليس اإلحساس، من متمايزان فعالن العالقة
باإلحساس.4 اشرتاكهما مع األعجم الحيوان عىل اإلنسان يمتاز الحكم وبهذا اإلحساس،
املحسوسات املوضوع كان فإذا موضوعه، باختالف يختلف الحكم ولكن (د)
يعلم فال بالعلة مربوطة غري معرفة أي «ظنٍّا» الحكم كان كذلك هي حيث من املتغرية
يف موضوعه بتغري يتغري بل ثابتًا يبقى وال بعللها، األمور تبيان التعليم ألن للغري؛
العملية والسياسة واآللية الجميلة والفنون والحرب الطب إىل انظر وعالقاته: عوارضه
إال املعرفة تتناولها ال باملادة لتعلقها نسبية؛ متغرية جميًعا تجدها الطبيعية والعلوم
يكون قد إنه إذ النفس؛ إليه تتوق الذي العلم الظن فليس مختلفة، وظروف حاالت يف
العلم؛ من متمايز الصادق والظن بالرضورة، صادق والعلم كاذبًا، يكون وقد صادًقا
الدائمة، املاهية العلم وموضوع املتغري، الوجود الظن موضوع فإن موضوعهما؛ لتمايز
ال إلهام أو إلهية نفحة الصادق والظن تخمني، والظن الربهان، عىل قائم العلم إن ثم

العلم.5 طلب إىل يدفعها النفس يف قلق باإلجمال والظن عقيل، اكتساب
فإن واملوسيقى، والفلك والهندسة الحساب بدراسة أخرى درجة النفس وترقى (ه)
متمايزة موضوعات لها أن إال بها وتستعني املحسوسات من تبدأ أنها ولو العلوم هذه
بل التاجر يفعل كما الجزئيات عد الحساب فليس خاصة؛ ومناهج املحسوسات من
الهندسة وليست املعدودات، عن النظر برصف أنفسها األعداد عن يفحص الذي العلم
يفرس بأنه السماء رصد من الفلك ويمتاز أنفسها، األشكال يف النظر بل األرض مسح
حركات عىل إال تقع ال البحتة املالحظة بينما راتبة، دائرية بحركات السماوية الظواهر
عن األلحان بها تقوم التي العددية النسب يكشف الذي العالم ويفرتق منتظمة،6 غري
ونسبًا كلية صوًرا الفكر أمام تضع العلوم فهذه بالتجربة، النغم يضبط الذي املوسيقي
الدرجة هذه يف املحسوسة الصور الفكر يستخدم لذلك الجزئيات؛ يف تتكرر وقواننَي

و١٨٤–١٨٦. و١٦٠–١٦٥ ص١٥٢ تيتياتوس 4

الخامسة. املقالة نهاية الجمهورية بعدها. وما ١٨٧ تيتياتوس و٩٨. وباألخصص٩٧ بأكملها مينون 5

ص٥١. ثيماوس
يمكنهم بحيث هندسية بأشكال السماوية الحركات من للراصد يظهر ما بيان الفلكيني غرض «كان 6

األمور.» لحقيقة مطابقة غري األشكال تلك كانت وإن الحركات تلك حساب
P. Duhem: Le systeime dumonde, أيًضا: انظر العربص٢٣–٣١. عند تاريخه الفلك علم نلينو:

.I, p, 103
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والتي لها املقابلة الكلية املعاني لتنبيه كواسطة؛ بل كموضوع؛ ال لكن املعرفة، من
يستغني وهو خالصة، املعاني ويتأمل حسية صورة كل عن يستغني ثم موضوعه، هي
وضًعا املقدمات يضع الذي الفريض املنهج ويستخدم استدالله، يف كذلك التجربة عن
نفسه: يف فيقول الفلكي أو للمهندس مسألة تعرض قد ذلك مثال النتائج: ويستخرج
وأنظر بالسلب حلها أن «أفرض أو نتائج»، من يلزم ما وأنظر باإليجاب حلها أن «أفرض
الفرض هذا نقيض إىل انتقل ما فرض من تلزم كاذبة نتيجة أن وجد فإذا يل» يخرج ما
يبني وال ما، فرض كذب يبني قد أنه األول: أمران؛ املنهج هذا عىل يالحظ ولكن به، وأخذ
والثاني: كاذبة، مقدمات من صادقة نتائج تخرج قد إذ عنده؛ يقف الذي الفرض صدق
إال يُستعمل وال خلف من املسائل يأخذ ألنه يقنعه؛ وال النتيجة قبول عىل العقل يرغم أنه
تضع ألنها أنفسها؛ تكفي ال أنها العلوم هذه عىل ويالحظ املستقيم، النظر يتعذر حيث
كامل علم يقوم أن ويمتنع عليا، مبادئ من باستخراجها عليها تربهن وال وضًعا مبادئها
ووضوح الظن غموض بني وسطى معرفة فالرياضيات يقينية، مبادئ توجد ال حيث
وتعلمها والعلوم والصناعات الفنون يف تستخدم كلية ألنها الظن؛ من أرقى هي العلم،

استداللية.7 ألنها العلم؛ من أدنى وهي إنسان، لكل رضوري
أنه ذلك سريه؛ اطراد عىل الفكر تستحث الرياضية والعلوم الحسية والتجربة (و)
الواحد اليشء يرى كأن أصًال، بمادة متعلقة وغري بالذات لها ليست بأمور عليها يحكم
مساويًا مباينًا أو ا مضادٍّ أو بآخر شبيًها ثالث إىل باإلضافة صغريًا آخر إىل باإلضافة كبريًا
من واملتعقلة لألجسام املفارقة الصفات من ذلك غري إىل عادًال ًا خريِّ جميًال مساٍو غري أو
والتساوي والتباين والتضاد والتشابه والصغر الكرب عن فيتساءل الحواس، معاونة غري
وهي محسوسة ليست وهي عليها حصل كيف ذلك أشبه وما والعدالة والخري والجمال
اإلدراك قبل العقل يف موجودة أنها له فيلوح املحسوسات، عىل األحكام لرتكيب رضورية
التعقل إىل االستداليل العلم إىل الظن إىل اإلحساس من الفكر يتدرج وهكذا الحيس،8
الذي الكامل العلم يطلب الحقيقة يف ألنه صاعد»؛ «وجدل باطنة بقوة مدفوًعا املحض

لغريه. أساًسا ويصلح نفسه يكفي

(ب). (ج)–٥٣٢ ص٥٢١ م٧ الجمهورية 7
و٧٤-٧٥. ص٦٥-٦٦ وفيدون املذكورة املواضع الجمهورية 8
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امُلثُل نظرية (٣٢)

ثابتة كلية صوًرا تمثل تغريها عىل املحسوسات فإن آخر: شوط الصاعد وللجدل (أ)
النفس فكرت فإذا كذلك، ثابتة وأشكال أعداد حسب عىل وتتحقق واألنواع، األجناس هي
ألن ثابت؛ مبدأ من التجربة يف الطرادها بد ال أن أوًال أدركت الثابتة املاهيات هذه يف
العلل تتداعى وال ثابتة علة فله حادث هو ما وكل وتفسد، تكون حادثة املحسوسات
كاملة هذه فإن وماهياتها، املحسوسات بني بعيد الفرق أن ثانيًا وأدركت نهاية، غري إىل
إىل أبًدا تبلغ وال املاهية تحقيق يف تتفاوت ناقصة واملحسوسات وجه، كل من العقل يف
اآلن. ذكرناها كالتي رصفة معقوالت املثابة بهذه املاهيات هذه أن ثالثًا وأدركت كمالها،
وأنه وتضاؤله، محاكاته الناقص وأن أول، الثابت الكامل أن تقدم مما فيلزم
األجسام عن بالحواس النفس يف حصل قد الثابت الكامل املعقول يكون أن يمكن ال
فال باملادة، تتعلق ال التي املجردات عن أوىل باب من ذلك مثل ويقال املتحركة، الجزئية
ملا مثلها رضورية مجردة موجودات عن العقل يف حاصلة جميًعا املاهيات أن إال يبقى
مثال هو معقول بعالم النفس فتؤمن حتًما، املعروف شبه املعرفة أن من واضح هو
نحو عىل بالذات فيه متحققة املاهيات الرصف، بالعقل يدرك وأصله، املحسوس العالم
والعدالة بالذات اإلنسان والفساد؛ الكون عن بريئة للمادة مفارقة العقل يف تحققها
مبادئ فهي جرٍّا، وهلم بالذات والفرس والشجر والخري والجمال والصغر والكرب بالذات،
نوعه يف منها كل يتعني إنما األجسام أن ذلك جميًعا؛ واملعرفة املحسوس الوجود و«مثل»
كماله من يشء عىل ويحصل به فيتشبه املثل، هذه من مثال يف املادة من جزء «بمشاركة»
الجسم نموذج واملثال للمثال، شبح هو والجسم بالذات اليشء هو فاملثال باسمه، ويسمى
األجسام يف تتحقق ال هي بينا حد، أقىص إىل النوع كماالت فيه متحققة األعىل مثله أو
يشء إنها قلنا: بل ناًرا، املحسوسة النار نسمِّ لم بدقة الكالم أردنا إذا بحيث متفاوتة إال
املثل أن أما وهكذا، بالذات باملاء شبيه يشء املحسوس املاء وإن بالذات، بالنار شبيه
األشياء تسمى كيف عرفت ملا عليها حاصلة تكن لم لو النفس فألن أيًضا املعرفة مبادئ
يف صورها بحصول وبالذات أوًال العلم لنا يحصل الدائمة معايرينا املثل عليها، وتحكم
الناقص وعىل باملطلق النسبي عىل حكمنا وعلة للعلم، الحقيقي املوضوع فهي العقل،

بالوجود.9 التغري وعىل بالكامل

و١٠٢. و١٠١ و٩٩ ص٧٨ وفيدون املذكورة. املواضع يف والجمهورية فيدون 9
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فيما مبارش اتصال املعقول العالم وبني بيننا وليس املثل هذه عرفنا كيف (ب)
تعرض فحينما بالتفكري، النفس يف نستكشفها أننا عىل يدلنا التأمل من شيئًا إن نعلم؟
بتفكرينا علم إىل يتحول صادق» «ظن لنا يتبني ثم بالجهل ونشعر حرية يف نقع مسألة لنا
نجرب أن إال علينا وما علم، ذو علينا يلقيها املرتبة باألسئلة أو باطن بجدل أي الخاص
من ويستخرج محكمة، إجابة األسئلة عن يجيب نجده الهندسة يتلقَّ لم فتى يف األمر
لنا يلقنها لم معارف أنفسنا من نستخرج أن نستطيع كنا فإذا العلم، هذا مبادئ نفسه
النفس كانت الراهنة،10 الحياة عىل سابقة حياة يف اكتسبتها النفس تكون أن بد فال أحد،
لها «ليس موجودات السماء» وراء «فيما تشاهد اآللهة صحبة يف بالبدن اتصالها قبل
بالحواس املثل أشباح أدركت إذا فهي البدن، إىل فهبطت إثًما ارتكبت ثم شكل» وال لون
الذهن يف ينبه الحارض اإلحساس أن وكما نسيان» والجهل ذكر «فالعلم املثل،11 تذكرت
رسمه، رؤية عند صديًقا نذكر أنا وكما يضاده، أو يشابهه وما املايض يف به اقرتن ما
بالذات والجمال بالذات واملتساوي الجزئية، الخريات بمناسبة بالذات الخري نذكر فكذلك
املعنى لعودة مالئمة فرصة إال التجربة فما وهكذا، الجميلة أو املتساوية األشياء بمناسبة
النفس يف فموجود ذاته يف هو أما لتنبيهه، وسيلة إال االستقراء وما الذهن، إىل الكيل

الرصف.12 بالعقل ومتصور
وأوثقوا الطفولة منذ كهف يف وضعوا أناس مثل معه مثلنا املعقول العالم هذا (ج)
داخل إىل وجوههم وأديرت تلفتًا، وال مشيًا وال نهوًضا يستطيعون فال ثقيلة، بسالسل
عظيمة نار ضوء الجدار عىل فريون مبارشة، أمامهم إال النظر يملكون فال الكهف
فإنهم األشباح سوى حياتهم يف يروا لم كانوا وملا وراءهم، تمر وأشياء أشخاص وأشباح
ويتحرس ينبهر فإنه فجأة للنار وجهه وأدرنا أحدهم أطلقنا فإذا أعيانًا، يتوهمونها
وينظر ذهوله من يفيق ثم األشباح معرفة الحق العلم أن ويعتقد املظلم، مقامه عىل
عيناه تعتاد حتى املاء يف املنعكسة صورها إىل أو الباهت، الليل ضوء يف األشياء إىل
نور، كل مصدر الشمس إىل ثم أنفسها، األشياء إىل ينظر أن ويستطيع النهار، ضوء
الجمود من والخالص الحسية، املعرفة األشباح وإدراك املحسوس، العالم هو فالكهف

ص٨٠–٨٦. مينون 10

بعدها. وما ص٧٢ وفيدون بعدها. وما ص٢٤٦ فيدروس 11

و٧٧. ص٧٠ فيدون 12
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واألشكال واألجناس األنواع املاء يف أو الليل يف املرئية واألشياء بالجدل، يتم األشباح إزاء
والشمس الشمس، ضوء والنار املثل، الحقيقية واألشياء الدنيا، هذه يف الدائمة األمور أي
بني يميز الذي هو الحق فالفيلسوف والكمال، الوجود ومصدر املثل أرفع الخري مثال
الحكمة ويؤثر الدائم، نموذجه إىل املتغري املحسوس ويجاوز ومثلها، املشاركة األشياء

بالذات.13 والجمال بالذات بالخري فيتعلق الظن، عىل
املذاهب يف بالتفكري إليها وصل لقد النظرية؟ هذه ألفالطون تمت كيف واآلن (د)
تصلح ال املتصل لتغريها املحسوسات أن وهرقليطس أقراطيلوس عن أخذ «فإنه السابقة
أن أفالطون فاعتقد الخلقيات يف الكيل يطلب سقراط وكان علم، موضوع تكون أن
للمحسوسات مغايرة موجودات يف متحقًقا يكون أن يجب املحسوس ملغايرته الكيل هذا
الفيثاغوريني؛ عند وجده ملسمى آخر اسم فهي املشاركة أما مثًال، املوجودات هذه وأسمى
إن وقال: اللفظ، هو فأبدل تشابهها أو األعداد تحاكي األشياء إن يقولون: كانوا فإنهم
يكونوا لم الفيثاغوريني أن غري املشاركة، هذه ماهية يبني أن دون املثل يف تشارك األشياء
املاهيات ينصب سقراط يكن ولم أعداد، األشياء إن قالوا: وإنما مفارقة األعداد يجعلون
حيث من املحسوسات يغاير الكيل كان ملا أنه إىل أفالطون ففطن بأنفسها،14 قائمة أشياء
وعلل للعلم موضوع بها له فتحقق الجزئيات.»15 فوق الكليات وضع فيجب كذلك هي
باملحبة بقوله أنبادوقليس إليه يرمي كان ما له وتحقق للمحسوسات، نماذج أو صورية
فكرة الفيثاغوريني عن أخذ ثم والكمال، والنظام بالعقل بقوله وأنكساغورس الخري، أو
املذاهب هذه كل تالقت كيف يرى فالقارئ تذكريًا، السقراطي التوليد وأحال سابقة حياة

والوجود. والتغري واملعقول املحسوس بني فوفقت وتالءمت أفالطون مذهب يف
فرأى يمتحنها16 إليها عاد فقد نظريته صعوبات عن غافًال أفالطون يكن ولم (ه)
وما والخري والجمال والكثري والواحد للمشابهة مثًال يضع أن عليه يقيض املنطق أن
يجد وأنه … واملاء والنار لإلنسان مثل وضع يف تردد ما كثريًا إنه يقول: ولكنه شاكلها،
من ذلك إىل وما والوسخ، والوحل للشعر مثل هناك يكون أن عظيم بمكان الغرابة من

الجمهورية. يف السابعة املقالة مفتتح 13

باالستقراء. مكتسبة فيها ولكنها األوىل محاوراته يف أفالطون وال 14

باختصار. ف٤ وم١٣ ف٦ م١ الطبيعة بعد ما أرسطو: 15
ص١٣٠–١٣٣. بارمنيدس محاورة يف 16
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وألن الناس رأي يلحظ ألنه له؛ يعرض إنما الرتدد هذا أن إىل ينتهي ثم الحقرية، األشياء
يشعر فلن وحينئذ يوًما، تستويل أن يرجو التي بالقوة بعد عليه تستوِل لم الفلسفة
يف تشرتك عدة أشياء كانت إذا فيقول: املشاركة، إىل وينتقل ليشء، احتقاًرا نفسه يف
املثال أن يعني وهذا األشياء، هذه من واحد كل يف كله املثال يوجد أن فإما واحد، مثال
وهذا لنفسه، مفارق أي األشياء، من واحد كل يف كله ومتحقق نفسه يف كله متحقق
جهة، من بساطته يفقد وحينئذ فيه املشاركة األشياء يف مقسًما يوجد أنه وإما خلف،
الكبري، كل إىل بالنسبة صغريًا ينقلب بالذات الكبري جزء أن أخرى جهة من القول ويلزم
عىل يصري املشارك اليشء إن أي جزئه؛ إىل بالنسبة كبريًا يصبح بالذات الصغري كل وأن
وضع هو إنما املثل نظرية من الغاية إن ثم كذلك، خلف وهذا فيه، املشارك اليشء خالف
لنا ساغ إذا ألنه ممتنعة؛ الوحدة هذه ولكن عليها، يقال واحد مثال تحت عدة جزئيات
املثال تشابه فإن الصفة، هذه يف لتشابهها املتكثرة؛ الكبار فوق بالذات الكبري نضع أن
إىل وهكذا جميًعا فوقها آخر كبريًا السبب لنفس نضع أن علينا يحتم الكبرية واألشياء
يمكن كذلك هو حيث من وأنه العقل، يف تصور املثال أن القول يغني وليس نهاية، غري
شيئًا باملثال يتصور إنما العقل فإن وحدته؛ من شيئًا يفقد أن دون كثريين عىل يقال أن
يتغري فلم املثال هي املشرتكة الناحية وهذه كثريين، بني املشرتكة املاهية هي حقيقيٍّا
كنسبة بل الكل إىل الجزء كنسبة ليست املثال إىل الجزئي نسبة إن قيل إن أما املوقف،
فيتعني الصورة، يشبه الحالة هذه يف النموذج أن اإلجابة أمكن النموذج، إىل الصورة
فيقول يعود ولكنه … نهاية ال ما إىل وهكذا فيه يشرتكان آخر نموذًجا فوقها نضع أن
وقفنا إذا أما ممتاًزا، عقًال حلها يتطلب وإنما الحل، ممتنعة ليست الصعوبات هذه إن
العلم؟ فيمتنع املتصل التغري أإىل الفكر: نوجه أين إىل ندري فلسنا املثل وأنكرنا عندها
تفرسه، التغري فوق ثابتة» «نقطة املثل إن كذلك؟ العلم فيمتنع الثابت الوجود إىل أم

… ولكن العلم، يقع هي وعليها

النازل الجدل (٣٣)

يمكن فكيف بأنفسها، قائمة واملثل كذا، أو كذا هو ما شيئًا بأن حكم العلم ولكن (أ)
املثل هل (املحمول)؟ يشء يف مشارٌك (املوضوع) شيئًا أن يعني والحكم عليها، الحكم
بعض يف مشارك بعضها أم كلها، يف كلها مشاركة أم بعض، عن بعضها منفصلة
فيستحيل التام السكون إىل أي بارمنيدس مذهب إىل يرجع األول الفرض بعض؟ دون
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لم وإذا حركة، هناك فليس الوجود يف مشاركة الحركة تكن لم إذا فإنه الحكم، معه
موقف إىل يرجع الثاني والفرض سكون، هناك فليس الوجود يف مشارًكا السكون يكن
إذا فإننا كذلك، الحكم معه فيستحيل املتصل والتغري العام االختالط إىل أي هرقليطس
وهو الثالث الغرض يبقى سكون، يف الحركة وأن حركة يف السكون أن منه لزم قبلناه
يجعل العلوم رأس وهو لبعض، بعضها املثل مالءمة يتبني الذي هو والجدل الصحيح،
بالبعض مرتبًطا بعضها يرى أي وأجناس أنواع يف مرتتبة املثل يرى ألنه ممكنًا؛ العلم
قائم أول مثال إىل وهكذا وأعم، أعىل بمثل كذلك مرتبطة وهذه وأعم، أعىل مثل بواسطة
حتى األعم إىل األخص من مرتتبة العلوم مبادئ ويرى بالذات، الخري هو جميًعا فوقها
بنيِّ الفكر قانون األول العلية، ومبدأ التناقض عدم مبدأ هما أساسيني مبدأين إىل يصل
عىل يرتتب ما إىل نظرنا إذا به استمساكنا ويقوى اعرتاض وال برهان عليه يقام ال بنفسه
قانون العلية ومبدأ وأرضابه، بروتاغوراس إليها ينتهي التي النتائج هي نتائَج من إنكاره
العالقات هذه الجدل ويضع الغائية، والعلة الفاعلية العلة مبدأ شكلني: عىل وهو التغري
يعني «املحمول» آخر يشء واحد آن ويف هو، هو اليشء أن يعني الذي فالحكم أحكام، يف
هذه استقصاء والعلم هو، هو بقائه مع غريه» «ويف آخر مثال يف يشارك الواحد املثال أن
مثالني ألف وإن صادًقا، كان فيه مشارك ملثال مثاًال أضاف فإن املثل، بني املشاركات

كاذبًا.17 كان مشاركة بينهما ليس
ليس عما يعرب الكاذب الحكم إن الخطأ؟ أو الكاذب الحكم يمكن كيف (ب)
قول، أو إحساس أو فكر موضوع يكون أن يمكن فال موجود، غري والالوجود موجوًدا
ما تعلم فال «باملوضوع» تتصور ما غري «باملحمول» النفس تتصور أن يمكن كيف
إليها وعاد «تيتياتوس» يف فعالجها أفالطون املسألة شغلت تعلم؟ ال ما تعلم أو تعلم
بني نوفق أن نحاول عندما الخطأ ينشأ األوىل: املحاورة يف قال «السوفسطائي»، يف
الرؤية هذه فأضفت سقراط رأيت إذا كما النفس، يف محفوظ سابق ومعنى إحساس
بني وتنافًرا كاذبًا ذكًرا بل كاذبة معرفة الخطأ فليس وبالعكس، تيودورس صورة إىل
أن مثل فكرتني؛ الطرفان كان إذا القول ما ولكن التذكرية، واملعرفة الحسية املعرفة
كما املحفوظة املعاني بني من الطرفني أحد اختيار يف تخطئ النفس ١١؟ = ٧ + ٥

ص١٠٣–١٠٥. فيدون مختلفة. مواضع يف والسوفسطائي بارمنيدس 17
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إىل عوًدا هذا أليس ولكن حمامة، يطلب وهو قفص من يمامة يتناول الذي يخطئ
من الحوار وينتهي تعلم؟ ما تعلم ال أو تعلم ال ما تعلم النفس أن وهي األوىل الصعوبة
قد الالوجود أن إىل أفالطون فيهتدي «السوفسطائي» يف إال اإلشكال يحل وال حل غري
النوع من هو الحكم يف الالوجود وأن ما، وجود ال هو وما الوجود نقيض هو ما يعني
غري هو وجوًدا نقصد أي املساوي؛ أو الصغري نقصد الالكبري عن نتحدث فحينما الثاني؛
يقع الخطأ ويف وجودية، أطراف بني ينبغي ال حيث تركيب أو تفصيل فالخطأ الكبري؛
التمييز لهذا كان وقد العلم. من نوًعا ويعلم املقصود الوجود غري هو وجود عىل الفكر
عىل يطلق الوجود إن أرسطو: لقول السبيل مهد فإنه كبري، شأن الالوجود معنيَِي بني

بارمنيدس. إشكاالت ولحل عدة، أنحاء
أخرى وبعبارة أحكام؟ يف ليؤلفها املثل بني العالقات الجدل يستكشف كيف (ج)
من بالنزول حقيقته؟ عىل املعقول العالم فيتصور وأنواع أجناس يف املثل يرتب كيف
ممكنة الجنس قسمة فإن القسمة، ووسيلته النازل، الجدل هو وهذا أدناها، إىل املثل أرفع
أسماء لها مختلفة أقساًما فيه وتجعل صدقه، ما فتضيق إليه تنضاف نوعية بخاصيات
يجب تجتنب: ومخاطر تتبع قواعد وللقسمة واحد،18 معنى يف ذلك مع وتشرتك مختلفة،
الحيوان يجزأ كما القسمة الطبيعة تقتيض حيث إال تقسم فال اليشء طبيعة تطابق أن
ثالثة، أو نوعني الجنس من فتستخرج تامة تكون أن ويجب تهشيم، غري من مفاصله يف
اعتبار فهو منه يتحرز ما أما البسائط، إىل تنتهي حتى ثالثة أو صنفني منهما كل ومن
علم السياسة نقول: كأن الثنائية هي املثىل والقسمة جوهريٍّا، والعريض بسيًطا املركب
وعلم يأمر علم النظري والعلم األوىل، الطائفة يف تدخل والسياسة وعميل، نظري والعلم
كأن أو السياسة،19 معنى يتعني حتى وهكذا األوىل الطائفة يف تدخل والسياسة يقرر،
الذي التعريف إىل نبلغ حتى أخرى إىل قسمة من فنميض السوفسطائي تعريف نحاول
من تتأدى إنها أي التعيني إىل وتتدرج الالمعني من تبدأ فالقسمة عليه،20 إال ينطبق ال
منهج النازل فالجدل النتائج؛ كثرة إىل املبدأ وحدة ومن األنواع، كثرة إىل الجنس وحدة

جميًعا. األقسام باستيعاب وأكفل منه آمن وهو الصاعد للجدل مكمل

ص٤٣٧. الجمهورية 18
ص٢٥٨–٢٦٧. السيايس 19

ص٢١٨–٢٣١. السوفسطائي 20
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قلنا: كما ميتافيزيقا وفيها منطق فيها املعرفة يف أفالطون ألبحاث إيجاز هذا (د)
املثل مشاركة عىل أقامه ولكنه الحكم تفسري يف وتعمق سقراط عن واالستقراء الحد أخذ
القياس من واقرتب املثل، يف املحسوسات مشاركة من أغمض وهي بعض يف بعضها
عالقته ثالث طرف بواسطة طرفني بني عالقة وضع عن عبارة فإنها الثنائية؛ بالقسمة
ونظر (٥٠–ه)، أرسطو سيبني كما بعيد من إال القياس تشبه ال ولكنها معلومة، بهما
والوجود املعرفة أساس هو معقول عالم إىل وبلغ عميًقا دقيًقا نظًرا املعرفة أصول يف
به لفت األعىل الوجود لهذا توكيًدا بأنفسها قائمة جواهر املثل وضعه فكان املحسوس،
اإلنسانية تنىس فلن واملعقول واملحسوس والكيل الجزئي بني الفرق إىل بقوة اإلنسانية
الفيثاغورية إىل سقراط عن مال الشفوية دروسه ويف أيامه أواخر يف أنه غري الفرق، هذا
املرحلة هذه مؤرخ أرسطو قال حتى األولون تالميذه وتابعه باملثل األعداد فاستبدل
أنهم ولو الفلسفة كل الحارض العرص فالسفة عند الرياضيات أصبحت «لقد األخرية:
التامة املعقولية إىل البلوغ محاولته يف فكأنه الباقي.»21 ألجل تدرس إنما إنها يقولون:
أعداًدا كله الوجود يرد وأن والتعقل، التجريد عىل املستعصية الكثيفة املادة يلغي أن أراد
وسيظل الريايض، شكله يف العلم غري يستبقي وال املعرفة، من الظن فيلغي عددية ونسبًا
عىل لندل ديكارت؛ منهم نذكر أن يكفي املفكرين من كثريين أنظار مطمح الهدف هذا

الوجهة. هذه جاذبية شدة

١٣ املقالتني األخرية املرحلة هذه عن أيًضا وانظر س٣٣–٣٥، ا ع ص٩٩٢ ف٩ م١ الطبيعة بعد ما 21

املذكور. الكتاب من و١٤
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الثالث الفصل

الوجود

هللا (٣٤)

املحسوس من تصعد أنها بمعنى املعرفة يف لنظريته مماثلة الوجود يف أفالطون نظرية (أ)
ما فقال الطبيعي العلم بإزاء حاله حكاية قص وقد للثاني، األول وتخضع املعقول إىل
املسائل معالجة يف األمرَّيِْن قاسيت ما كثريًا شابٍّا كنت ملا سقراط: بلسان — خالصته
كتاب يف يقرأ قارئًا يوم ذات وسمعت القدماء، طريقة عىل وحدها باملادة الطبيعية
هذه ملثل ففرحت جميًعا» األشياء علة وهو الكل رتب الذي العقل «هو ألنكساغورس
العلل يف شأن أي للعقل يضيف ال صاحبه ألفيت ولكني بشغف، الكتاب وتناولت العلة
وما واملاء واألثري الهواء أفعال الصدد هذا يف يذكر بالضد بل األشياء، لنظام الجزئية
يعلل ثم بعقله يفعل أفعاله جميع يف سقراط إن يقول: بأن يبدأ رجل مثل مثله إليها،
األصوات بفعل حديثي ويعلل وعضالتي، عظامي بحركات — السجن يف — هنا جلويس
رأوا قد األثينيون كان ملا وهي: الحقة العلل بذكر يعنى وال أشبه، وما والسمع والهواء
الذي القصاص أتحمل أن العدالة إىل أقرب أي أحسن؛ أنا ورأيت عيلَّ، يحكموا أن أحسن
طويل زمن منذ وعضالتي عظامي لكانت ذلك ولوال املكان، هذا يف بقيت فقد عيلَّ، فرضوا
هذه مثل فتسمية لألحسن، آخر تصور حملها قد كان حيث بويتيا؛ يف أو ميغاري يف
تحقيق أستطيع فلست والعظام العضالت لوال قيل: إن أما الضاللة، منتهى علًال األشياء
يشء علة العلة تصري ال بدونه وما يشء، ا حقٍّ علة هو فما ذلك وعىل صحيح، أغرايضفهذا
ال شيئًا فإن إليه، الوسائل وترتب وقوعه قبل معلولها تلحظ عاقلة الحقة والعلة آخر.1

(ج). (ه)–٩٩ ص٩٦ فيدون 1
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هذه وعند العقل، يف إال تتمثل ال والغاية غاية، إىل — به ُقصد أو — قصد إذا إال يفعل
هو العقل عىل للحصول الكفء الوحيد «املوجود كان وملا آيل، مذهب كل يتحطم الصخرة
أو لفعلها رشًطا املادة وكانت ذاتية، حركة تتحرك نفوًسا العاقلة العلل كانت النفس،2
العلل تستخدمها أن إال اتفاًفا، وتعمل قرسية حركة تتحرك العقل من خلًوا ثانوية علة
العنارص بينما منظورة غري والنفس أغراضها،3 إىل وتوجهها وموضوًعا وسيلة العاقلة
بأنه يصفه معقول عالم إىل الطريق هذا من أفالطون فيبلغ منظورة،4 جميًعا واألجسام

هللا. قمته يف ويضع مراتب فيه يعني ولكنه والعقل، الروحية يف الشرتاكه إلهي؛
ووجهة الحركة وجهة املتقدمتني: الوجهتني من هللا وجود عىل أفالطون يربهن (ب)
إىل يمني من وحركة دائرية، حركة سبع: الحركات أن يقرر األوىل الوجهة فمن النظام،
أسفل، إىل أعىل ومن أمام، إىل خلف ومن خلف، إىل أمام ومن يمني، إىل يسار ومن يسار،
معلولة فهي بذاته، العالم يستطيعها ال منظمة دائرية العالم وحركة أعىل، إىل أسفل ومن
الحركات وحرمه نفسه عىل دائرية حركة العالم أعطى هللا هي العلة وهذه عاقلة، لعلة
الوجهة ومن هدى.5 غري عىل بها يجري أن من فمنعه طبيعية، وهي األخرى الست
فيما البادي النظام يكون أن يمكن وال الجمال، يف غاية فنية آية العالم إن يقول: الثانية
ولكنه اتفاقية، علل نتيجة بالتفصيل منها كل أجزاء بني وفيما باإلجمال األشياء بني
رأينا فقد آخر: برهان وثمة قصد،6 عن يشء كل ورتب الخري توخى كامل عقل صنع
عىل التفاوت هذا فدله صفاتها، يف تتفاوت املحسوسات وجد ألنه املثل؛ يضع أفالطون
بالذات، هو فيما باملشاركة منها كل يف حاصلة ولكنها بالذات لها ليست الصفات أن
إنه األول: عن فقال الجمهورية، يف الخري ومثال املأدبة، يف الجمال مثال بالذكر وخص
والغاية املطلق، إىل نزوعها يف لإلرادة األسمى واملقصد األشياء، يف املتفرق الجمال علة
يف مشارك غري ألنه محمول؛ أي إليه يضاف ال أي يوصف؛ ال جدله، يف للعقل القصوى
الخري، مثال يقوم املعقول العالم حدود أقىص يف الثاني: عن وقال هو.7 هو ولكنه يشء

(د). ص٤٦ ثيماوس 2
ص٨٩٤–٨٩٦. م١٠ القوانني أيًضا انظر 3

(د). ص٤٦ ثيماوس 4
(ب). و٤٣ (أ) ٣٤ ثيماوس 5
(أ). (أ)-٢٩ ص٢٨ ثيماوس 6

ص٢١٠-٢١١. املأدبة 7
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الوجود

جميل هو ما كل علة أنه ونوقن إال ندركه ال ولكنا بصعوبة، إال يدرك ال الذي املثال هذا
فهو اإلدراك، قوة النفس ويمنح العلوم موضوعات عىل الحق ضوء ينرش الذي هو ، وخريِّ
لنظر موضوع أسمى هو جمال، من لهما يكن مهما جماًال يفوقهما والحق العلم مبدأ
وال سلبًا إال يوصف ال بيان، كل ليعجز جماله وإن تعلقه، الجدل من والغاية الفيلسوف
وتهبها مرئية املرئيات تجعل الشمس أن وكما الناقص، التمثيل من بنوع إال إيجابًا يعني
معقوليتها تستمد املعقوالت فإن ذلك من شيئًا هي تكون أن دون والغذاء والنمو الكون
أسمى يشء هو وإنما ماهية ليس نفسه الخري أن ولو وماهيتها، وجودها بل الخري، من
العالم عىل الواحد ملكان: والشمس الخري أن اعلم وقدرة. كرامة يقاس ال بما املاهية من
النهائي التفسري أن هو واضح، أفالطون ومقصد املحسوس،8 العالم عىل واآلخر املعقول،
وإن عاقلة، الحقة العلة إن حيث من وأساسه»9 يشء كل رباط الخري «أن هو للوجود

بالرضورة. الخري يتوخى العاقل
فيه، تنوع ال بسيط كامل عادل خريِّ جميل منظم محرك عاقل روح فاهلل (ج)
ومن هومريوس صوره كما مختلفة أشكاًال يتشكل وال يكذب، ال صادق يتغري، ال ثابت
تالئم ال الزمان أقسام فإن مستمر، حارض يف كله وهو الشعراء،10 من حذوه حذا
كان فنقول: الدائم الجوهر عىل واملستقبل املايض نطلق حينما ونحن املحسوس، إال
بالعالم معني وهو الحارض،11 سوى يالئمه ال إذ طبيعته؛ نجهل أننا عىل ندل وسيكون،
يُعنى ال كان إن هللا فإن األرشار، بنجاح محتجني السوفسطائيون يدعيه ما بخالف
اإلنسانية السرية ألن وإما محال؛ وهذا األشياء؛ ضبط عن عاجز ألنه إما فذلك بسريتنا؛
لألجزاء أن يعلم صانع كل ألن كذلك؛ محال وهذا عنايته؛ تستحق أن من عنده أتفه
األرشار ساعة إن اإلنسان؟! من علًما أقل هللا يكون فهل بها، فيعنى املجموع يف شأنها
يف نقص إال ذاته يف هو فما الطبيعي الرش أما الخلقي، الرش عن هذا محالة، ال آتية
بل هللا يرده لم بالكذب، الصدق يتميز كما الخري به يتميز ضد هو أقل؛ خري أو الوجود
محًضا خريًا املصنوع العالم يكون أن ويستحيل العالم، عىل الفائض للخري فداء به سمح

ص٥٠٦–٥٠٩. وباألخص مختلفة مواضع يف و٧ م٦ الجمهورية 8
(ج). ص٩٩ فيدون 9

ص٣٧٩. م٢ الجمهورية 10
(ه). ص٣٧ ثيماوس 11
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تشمل هللا وعناية ممكن، عالم أحسن ولكنه ناقص، إذن هو الدائم، نموذجه فيشابه
يراعي الطبيب نرى ونحن الكليات، مع يتفق الذي بالقدر أيًضا والجزئيات الكليات
ممكن كمال أعظم إىل ويرمي الغاية مقتىض عىل أفعاله يدبر والفنان الجزء، قبل الكل
تذمر فإن األكرب، الصانع حال كذلك الجزء، ألجل الكل ال الكل ألجل الجزء فيصنع للكل
الكل، قوانني مقتىض عىل مًعا وبالكل به يتعلق الخاص خريه أن يجهل فألنه اإلنسان
ضد جريمة فرادى أو جملة وإنكارها فيها، ريب ال حقائق وعنايته وكماله هللا فوجود
فهو السرية فساد إىل مبارشة يؤدي اإلنكار هذا ألن القضاء؛ عليها يعاقب أن يجب الدولة
وقد عنايته، وينكر به يؤمن وقد بتاتًا، هللا املرء ينكر وقد االجتماعي، بالنظام إخالل
بالتقدمات رضائه رشاء يستطيع أنه فيتوهم وعدالته كماله وينكر وبعنايته به يؤمن
أعظم، فيها اإلهانة ألن الثانية؛ من أشنع الثالثة والبدعة الصالحة، النية دون والقرابني
اإليمان مع عنايته إنكار من أهون هللا إنكار فإن السبب؛ لنفس األوىل من أشنع والثانية
أما باملناقشة، جديرتان والثانية األوىل مرتشيًا. هللا تصور من أهون العناية وإنكار به،

بالتفنيد.12 منها بالسخط فأحق األخرية

الطبيعة (٣٥)

يف الكلية الصور وحصلت العالم يف النظام تحقق كيف يبني أن أفالطون أراد ملا (أ)
واحد لسان عىل آراءه أورد وإنما التكوين، بقصة الفيثاغوري «ثيماوس» أنطق األجسام،
الحوار عىل القصة آثر وإنما رياضية، عقلية مبادئ عىل قائمة ألنها الفيثاغوريني؛ من
البرشي العقل وأن رضورية، قضايا يف يوضع ال املحسوس العالم أن عىل ليدل والخطاب؛
قال والتشبيه،13 الظن إال أمامه فليس الطبيعة؛ يف هللا أغراض إىل ينفذ أن يستطيع ال
طرف من «بدأ قد حادث والعالم علة، عن بالرضورة يحدث فهو يحدث ما كل ثيماوس:
وملا صانع، وله والحدوث للتغيري خاضع فهو محسوس هو ما وكل محسوس، ألنه أول»؛

دعوى األول كبريين: مصدرين لإللحاد إن أفالطون: فيها يقول هام مرجع املقالة هذه م١٠. القوانني 12
دعوى واآلخر العاقلة، غري املادية العنارص حركة نتاج النفوس فيها بما وجزئياته العالم أن الطبيعيني
عىل الربهنة يف يميض ثم بالذات، ورش خري هناك ليس وأن وضعية الخلقية املبادئ أن السوفسطائيني

بعد. فيما املسألة لهذه وسنعرض بالجمع، اآللهة يذكر وهو وعدالته؛ وعنايته، هللا، وجود
(د). و٥٩ د) (ج و٤٨ (ج) ص٢٩ ثيماوس 13
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قدر عىل به شبيهة األشياء تحدث أن أراد فقد الحسد، من بريئًا والخري ًا خريِّ الصانع كان
فصور النفس؛ يف إال يوجد ال العقل وأن العاقل، غري من أجمل العاقل أن فرأى اإلمكان؛
أجمل بالذات»14 «الحي مثال عىل بل حادث يشء مثال عىل ال عاقًال حيٍّا كائنًا العالم
األحياء جميع يحوي العالم أن كما األحياء، هذه جميع ذاته يف الحاوي املعقولة األحياء
ليس محدود كل وهو واحد، ونموذجه واحد صانعه ألن واحد؛ فالعالم نوعه، من التي
الدائرة ألن كروي؛ وهو مرض، وال شيخوخة تصيبه فال ويفسده فيه يؤثر ما خارجه
الجسم عىل سابقة فهي نفسه أما مكانه، يف نفسه عىل يدور متجانس األشكال، أكمل
االثنني»؛ من ومزاج املنقسم الطبيعي والجوهر البسيط اإللهي الجوهر «من هللا صنعها
الباقي، وتحرك دائرية حركة وتتحرك جانب، كل من تحويه للعالم مستديًرا غالًفا فكانت
والرجاء والخوف والحزن بالرسور وتنفعل البسيط، واملعقول املنقسم املحسوس وتدرك
وتضطرب حمقاء رشيرة فتصري العقل قانون تخالف أن وتملك والكراهية، واملحبة
ليجعله ناًرا أخذ يركبه هللا رشع فلما العالم جسم وأما بالعالم، النكبات فتنزل حركتها

الوسط.15 يف والهواء املاء ووضع ملموًسا، ليجعله وترابًا مرئيٍّا،
األصل يف العالم كان وإنما البدء، منذ كذلك تكن لم العنارص هذه أن غري (ب)
نعقله ما كل باالستدالل، بل ذاتها يف تدرك ال غامضة معينة، غري أي رخوة» «مادة
إذا ألنه املعينة؛ الصور فيه تحصل الذي واملحل املكان أو التغري موضوع أنها عنها
فليست ذلك وعىل الذاتي، التغري يفهم فليس ذاتية صورة له وكانت معينًا األصل كان
إىل بعضها تتحول أخرى جهة من وألنها جهة، من معينة ألنها األشياء؛ مبادئ العنارص
معني غري واحد موضوع يف تتعاقب مختلفة صور أنها عىل التحول هذا فيدلنا بعض،
صار تخلخل وإذا وحجارة، ترابًا صار تكاثف إذا ماءً نسميه ما أن ترى ألست ذاته، يف
عادت وانطفأت تقلصت إذا النار وأن ناًرا؛ تحول اشتعل إذا الهواء وأن وريًحا؛ هواءً
وهكذا ماءً، جرت تكاثفت إذا هذه وأن وضبابًا؛ سحابًا صار تكاثف إذا الهواء وأن هواءً؛
التي الست الحركات تلك اتفاقية، حركات تتحرك كانت األوىل املادة هذه دواليك؟16
ذراتها فاتحدت تدبرها، نفس غري من وشأنها تركت إذا بها تتحرك األشياء إن قلنا:

مثاًال. يحتذي إنما صانع كل وألن املثل لنظرية طبًقا 14

(ج). (د)–٣٧ ص٢٧ ثيماوس 15
ص٤٨–٥٧. ثيماوس 16
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أي هرمية ذرات من مؤلفة النار األربعة: العنارص وألفت الشكل، يف تشابهها حسب عىل
مؤلف والهواء وأنفذها، األجسام أرسع كانت لذلك السهم؛ سن تشبه أوجه أربعة ذات
والرتاب وجًها، عرشين ذات ذرات من واملاء هرمني، من أي أوجه ثمانية ذات ذرات من
بتوزعها التنظيم من النوع هذا املادة تنظمت أن وبعد مكعبة، ذرات من األجسام أثقل
العنارصمضطربة ظلت — بذاتها إليه تبلغ أن تستطيع ما أقىص وهو — أربعة عنارص
ما عىل مكانه منها لكل الصانع عني حتى اإلله» من خلو وهو اليشء يكون «كما هوجاء

حركته.17 ورتَّب ذكرناه
النموذج كان وملا بنموذجه، شبًها العالم يزيد أن عىس فيما الصانع فكر ثم (ج)
عىل ممتنعة فإنها النموذج كأبدية ال ولكن أبديٍّا، العالم يجعل أن اجتهد فقد أبديٍّا حيٍّا
عىل يتقدم الزمان فكان الثابتة» لألبدية متحركة «صورة بصنع فعني الحادث، الكائن
ورأى قبل، من تكن ولم والفصول والشهور والليايل األيام وكانت األعداد، قانون حسب
والقمر الشمس وصنع ناًرا فأخذ الكواكب، حركات للزمان مقياس خري أن الصانع
مبدأ كان وملا وتدبره، تحركه نفًسا منها لكل وجعل مستديرة مشتعلة األخرى والكواكب
النفس صنع بعد يديه بني تخلف مما النفوس هذه صنع فقد بالرضورة إلهيٍّا التدبري
ولكنها مرتبة منها أدنى فكانت هذه تركيب من دقة أقل تركيبها جعل أنه إال العاملية؛
ذهب قد أفالطون وكان — عنرصها طيب من ال الخلود يأتيها خالدة عاقلة مثلها إلهية
أن عليه تأبى الصانع خريية من بل — الجمهورية من العارشة املقالة يف الرأى هذا إىل

صنع.18 ما أحسن يعدم
هذه إىل الحاجة مست وإنما املائتني، األحياء نفوس تصنع أعوانًا منها اتخذ ثم (د)
وليكون أدناها، إىل الصور أرفع من نازلة الوجود مراتب جميع العالم يف لتتحقق النفوس
ما يصنع صانع كل ألن الكواكب؛ نفوس إىل صنعها أمر وكل وإنما ا، حقٍّ كالٍّ العالم
أخذ املطلوب، التفاوت هناك يكون فال إلهية نفوًسا إال يصنع ال األول والصانع يماثله،
وكلف الكواكب عىل قسمه مزيًجا وصنع والثالث الثاني الجوهرين من تخلف ما إذن
إحداهما مائتتني: نفسني إليه تضم وأن لقبوله مهيأة أجسام يف أجزاء تنزله أن آلهتها
والخوف واأللم اللذة تحس وشهوانية فغضبية االنفعالية أما غذائية، واألخرى انفعالية

ص٥٢–٥٧. ثيماوس 17

ص٣٧–٣٩. ثيماوس 18
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تدنس لكيال والحجاب العنق بني الصدر أعىل يف يضعونها والرجاء والشهوة واإلقدام
فصنع الحجاب، أسفل يف فيضعونها الغذائية وأما الرأس، يف املستقرة الخالدة النفس
الخالد، نفسه جزء يعود الصالح والرجل طبيعته، تسمح ما بقدر كامًال الرجل اآللهة
شبيهة سعيدة حياة هناك ويقيض منه هبط الذي الكوكب إىل املركب، هذا انحالل بعد
ولدت شقاوتها عىل أرصت فإن امرأة، ثانية فتولد الرشيرة النفس أما الكوكب، إله بحياة
األوىل حالتها إىل تعود وال آالمها تخلصمن ال بحيث وهكذا بخطيئتها شبيًها حيوانًا ثالثة
السلم هذا ودرجات صالًحا، رجًال فرتجع السلم وتصعد الشهوة عىل العقل تغلب حتى
والجهالة الخطيئة أوجدتها املائية، فاألحياء فالديدان فالزحافات فالدواب فالطري املرأة
أيًضا، واليوم الزمان، ذلك يف األحياء كان «وهكذا فدرجة درجة األرض نحو بها نازلة
أن اآللهة وأراد العقل»،19 من يخرسون أو يكسبون ما بحسب بعض إىل بعضهم يتحول
فمزجوا الغذاء، له يوفروا وأن له، رضورتهما مع اإلنسان، يف والهواء الحرارة أثر يلطفوا
هي األحياء من جديدة طائفة وأوجدوا أخرى، بكيفيات اإلنسان لجوهر مماثًال جوهًرا
تحس ولكنها عاقلة؛ النفس هذه وليست غذائية، بنفس تحيا والبذور والنباتات األشجار
فكانت الذاتية الحركة حرمت قد إذ فاعلة؛ وليست منفعلة فهي والشهوة واأللم اللذة

األرض.20 يف مثبتًا جسًما
آخر مثال الحديث وهذا الفلسفية، مواضعه يف ثيماوس حديث خالصة هذه (ه)
أنكساغورس به قال الذي بالعقل أخذ فقد التنسيقية؛ وملكته التوفيقية أفالطون لنزعة
الكليات يف اآللية استبقى ثم متني، أساس عىل الغائية وأقام اآليل املذهب عيب وبني
والشيخوخة والتنفس الدم وحركة كاالغتذاء الحيوية الظواهر يف حتى والجزئيات
متمشية العنارص نفس من مركبة حية، وغري حية جميًعا، األجسام وصور واملوت،21
لتدبري خاضعة اآللية هذه أن إال ديموقريطس من ذلك يف يميزه ال القوانني نفس عىل
تلك بحركة أي الخاصة بوسائلها هي فتحققها خارج من غاياته عليها يفرض الصانع
— اإليليني عن العالم صفات أفالطون وأخذ للعنارص، التي الهندسية واألشكال املثلثات
استبقاه ولكنه عاقًال، حيٍّا متناهيًا كرويٍّا واحًدا فجعله — أكسانوفان عن وباألخص

(ج). (ه)–٨٢ ص٨٠ فيدون وأيًضا (ج) (د)-٩٢ و٩١ (ه) و٩٠ (أ) (ج)–٧١ ص٦٩ ثيماوس 19
ص٧٧. ثيماوس 20

وغريها. ص٧٧–٨٢ ثيماوس 21
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األجرام يف الطبيعيني رأي ونبذ املعقول، للعالم والرضورة الثبات وأضاف متغريًا، حادثًا
افتقار عىل وأقامها إلهي» فهو سماوي هو ما «كل القديمة العقيدة إىل وانحاز السماوية
وأمكنة الروحية املوجودات سلسلة يف حلقات بها فوفر عاقل، ملحرك الدائرية الحركة
اإلحساس أضاف أنه ومع الفيثاغوريني، عن التناسخ وأخذ اإلنسانية، النفوس لخلود
عليه وبنى األحياء، جميع إىل يمدونه وكانوا الحيوان، عىل التناسخ قرص فقد للنبات
للخطيئة تبًعا الحيوان أنواع أدنى إىل املرأة إىل الرجل من النازل التطور يف الغريبة فكرته

الكمال.» تضاؤل النقص «إن ملبدئه أمينًا فكان العقل، ونقص
هي ما واألخرى: القصة؟ يف العالم حدوث معنى ما إحداهما: مسألتان؛ يبقى (و)
أما اآللهة؟! وكثرة األلوهية اشرتاك من رأينا ما بعد أفالطون عند هللا فكرة بالضبط
حتى اليونانية، الفلسفة يف مألوف غري القصة هذه أسلوب أن فالواقع األوىل املسألة عن
هو أما قديم، الزمان أن اعتقدوا أفالطون عدا ما جميًعا األقدمني «إن أرسطو: قال لقد
ذلك بنا مر وقد حادثة.»22 السماء وإن السماء، مع وجد إنه قال: إذ حادثًا؛ جعله فقد
األقل عىل مقصوده فيكون الصانع، تدخل قبل البحتة لآللية خاضًعا دوًرا يضع ورأيناه
سابقة العاملية النفس إن قوله: اعتربنا وإذا الصورة، حيث من الزمان يف حادث العالم أن
حادث العالم وأن أيًضا، مصنوع العالم جسم أن لزم مصنوعة، وإنها العالم جسم عىل
تالميذه أن عىل بحرفيتها، أول» طرف من وبدأ ولد «العالم عبارته فأخذنا وصورة، مادة
ظاهره، عىل الكالم إجرائه يف أرسطو عارضوا قد األتباع من بعدهم جاء ومن األولني
والخطاب، الحوار حكم غري حكًما أفالطون عند للقصة وإن قصة، «ثيماوس» إن وقالوا:
الرشح سهولة وبعد» «قبل قوله: ومن الزمان، يف مبتدئًا العالم تصويره من الغرض وإن
لليونان، معروفتني تكونا لم يشء ال من واإلبداع العالم حدوث فكرتي أن والحق فقط،
بأن ناطقة جميًعا ولكنها اإلشكال، هذا بحل يسمح نص أفالطون كتب يف يوجد وال

الروحي. املذهب إلقامة كاف وهذا هللا، من النظام
الصانع عىل الكالم إرسال إن ناحية: من قيل فقد أفالطون؟ عند هللا ما ولكن (ز)
للمثل ما يمثل ولكنه بذاته، قائًما شخًصا الصانع ليس أن القول يجيز رمزية قصة
«القوانني» يف وارد الربهان نفس أن التأويل هذا عىل والرد املادة، يف وعلية قدرة من

س١٤–١٩. ب ع ص٢٥١ ف١ م٨ الطبيعي السماع 22
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املثل إلهي: أو إله أفالطون عند يشء كل إن أخرى: ناحية من وقيل قصة، ليست وهي
والجزء العاملية والنفس بالذات، الحي والنموذج والصانع الجمال، ومثال الخري ومثال
هؤالء؟ بني هللا فأين والجن،23 األوملب وآلهة الكواكب، وآلهة اإلنسانية، النفس من الناطق
تركهم بل بينهم، أفالطون يقرب ولم الجمال، ومثال الخري ومثال الصانع وحدنا وكيف
وهو لغته، يف واإللهي هللا لفظ اشرتاك من إليه أرشنا ما الجواب مفتاح متفرقني؟
وجد والنظام التدبري وجد فحيثما التمايز، كل املادة من متمايًزا التدبري» «مبدأ يقصد
وآلهة الكلية فالنفس الوجود، بتفاوت متفاوتة ولكن الروحية أي األلوهية ووجدت العقل
ظاهر التهكم من وبيشء تسامًحا إال امليثولوجيا آلهة يذكر ال وأفالطون — الكواكب
الصانع أما فقط، االسم باشرتاك آلهة فهم وخلودهم، بوجودهم للصانع مدينون —
عىل موضوعون جهة من فهم عناء، كبري يكلف ال فتوحيدهم والنموذج والجمال والخري
العقل غاية والخري األول، الفاعل الصانع «مقولة»: أو نوع قمة يف كل املساواة قدم
من وهم جميًعا، وحاويها املثل أول والنموذج لإلرادة، األسمى املطمح والجمال القصوى،
والنموذج املثل مصدر الخري ومثال خريِّ الصانع ببعض: بعضهم موصوفون أخرى جهة
فاعلية علة هو حيث من الصانع فاهلل املوجودات، أجمل وكلهم جميل وكلهم محلها،
علة هو حيث من النموذج وهو وصفه»، يصعب نحو «عىل املادة يف املثل صور تطبع
صفات هم وتطلب، تحب غائية علة هو حيث من والخري الجمال وهو تحتذى، نموذجية
ضد الروحي املذهب لوضع موجًها همه وكان املناسبات، بحسب أفالطون ميزها لواحد
األهمية من لها صار ما مثل أيامه يف التوحيد ملسألة يكن ولم والسوفسطائيني الطبيعيني
«الواحد بالواحد هللا عن عرب األخرية دروسه يف املثل محل األعداد أحل فلما بعد، فيما

بالذات».

اإلنسانية النفس (٣٦)

إن حيث من بالبدن اتصالها قبل موجودة بالنفس القول تتضمن املثل نظرية رأينا (أ)
قوة من بد فال بالحواس؛ مكتسبة وال مثل هي بما التجربة يف متحققة ليست املثل هذه
الحركة تفسري ورأينا يماثلها، عالم يف عقلتها أن بعد تذكرها باألحرى أو تعقلها روحية

والخري. بالحكمة متصفون والبرش اآللهة بني وواسطة وسط عنده الجن 23
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العالم عىل ينطبق التفسري وهذا املادة، ويحرك بذاته يتحرك مادي غري مبدأ إىل يرجع
النفس ما قائل: يقول قد نفس، فلإلنسان وإذن بالخصوص، جسم كل وعىل باإلجمال
إىل باإلضافة كالنغم هي وإنما ذاتي وجود لها وليس للبدن املؤلفة العنارص توافق إال
تدبر والنفس املقدمات تباين ال والنتيجة نتيجة والنغم التوافق ولكن واألوتار،24 اآللة
ليتأتى ذلك يكن ولم حكيمة كانت متى باإلرادة البدن وتقاوم األعضاء يف وتتحكم البدن
الخفي املوسيقي ولكنها نغًما فليست وطبائعه عنارصه تناسق نتيجة النفس كانت لو
املثل تذكر وجودها عىل يدل فيها ريب ال حقيقة فالنفس ذلك وعىل النغم،25 يحدث الذي

الحكمة. بمقتىض وتدبريه الجسم وحركة
الرتدد من يخلو ال بالجسم وعالقتها النفس ماهية يف أفالطون رأي أن عىل (ب)
وطوًرا خالص، فكر بأنها تارة النفس يحد «فيدون» الواحدة املحاورة ففي والغموض،
أيتهما وال الخاصتني، هاتني ارتباط يبني أن دون للجسم والحركة الحياة مبدأ بأنها
التمايز تمام متمايزين يعتربهما فتارة بالجسم، النفس عالقة يف الحال كذلك األساسية،
إىل فيذهب وثيقة عالقة بينهما يضع وتارة آلة، الجسم وإن النفس، اإلنسان إن فيقول:
وأنها وآالمه، بحاجاته الهم لها ويجلب — الفكر — الذاتي فعلها عن يشغلها الجسم أن
يذهب هو بل التفاعل، هذا ماهية يبني أن دون منه26 الخالص عىل وتعمل تقهره هي
يف واإلدراك الشعور وقيام بالجسم27 والنفس بالنفس الجسم عالج حد إىل التفاعل بهذا
من النفسية والظاهرة الحركة هذه بني ما عىل املادية بالحركة الجسم تأثر عند النفس
ويسأل: والشهوة، والغضب اإلدراك ثالثة: إىل النفسية األفعال يرد الجمهورية ويف تباين،
ويغضب يدرك الذي هو بعينه واحًدا ً مبدأ أن أم مختلفة، ثالثة بمبادئ اإلنسان يفعل هل
فعلني يقبل وال يُحدث ال ما شيئًا ألن عدة؛ املبادئ أن فيقرر الجسم؟ لذات ويحس
بتمييز إال متضادة حاالت إليه يضاف فال واحدة، جهة ومن واحد وقت يف متضادين
من فينا نحسه ملا ناطق غري وجزءًا ناطًقا جزءًا النفس يف نميز أن فيجب فيه أجزاء
نميز أن يجب السبب ولنفس عنه، ينهى والعقل موضوعها إىل تدفع الشهوة بني رصاع

(ج). ١٣ عدد يف ذكرناه ما وانظر ص٨٥-٨٦. فيدون 24

ص٩٢–٩٥. فيدون 25

ص٦٤–٦٦. فيدون 26

ص٨٢–٨٩. ثيماوس 27
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الشهوة بني متوسط الغضب والشهوة: الغضب هما قوتني بني النطقي غري الجزء يف
نغضب ال ونحن للعدالة، بالطبع يثور ولكنه تلك، إىل وطوًرا هذا إىل تارة ينحاز والعقل،
الغضب ينارص ما كثريًا لذلك حق؛ عىل أنه اعتقدنا إذا ألم من لنا يسبب مهما رجل عىل
وهذا والحكمة،28 العقل من خلو هو فيما الحكمة تحقيق عىل ويعينه الشهوة عىل العقل
أفالطون رأينا ولكنا الواحدة، النفس يف ثالث قوى تمييز به أريد إذا عليه غبار ال كالم
إىل فيزيد الجسم يف محالٍّ منها لكل ويعني نفوس ثالث اإلنسان يف يضع «ثيماوس» يف
يف هو وبينا الثالث، النفوس بني التوفيق صعوبة والجسم النفس بني التوفيق صعوبة
العقل، فيها الحوذي مجنحة، بمركبة األوىل السماوية حياتها يف النفس يشبه «فيدروس»
والشهوانية الغضبية أن يشعر «ثيماوس» يف بكالمه إذا والشهوة،29 اإلرادة والجوادان

البدنية. والوظائف األرضية للحياة اآللهة صنعهما
جميع يف ذكرها عنايته، من كبري بقسط الخلود مسألة أفالطون اختص وقد (ج)
بحثها، ووجوب بخطورتها قويٍّا إحساًسا يحس وكان «فيدون» لها وخصص كتبه
وهو تناوًال بأسهلها أفالطون يبدأ النفس: خلود عىل أدلة ثالثة «فيدون» يف نجد ونحن
إذا فيقول: الفيثاغورية، األرفية القديمة العقيدة تلك البرشية، األجيال وتداول التناسخ،
إليه ذهبت قد كانت آخر عالم من تأتي الدنيا هذه يف تولد التي النفس أن صحيًحا كان
بموت تموت ال النفس أن لنا ينتج األموات، من يبعثون األحياء وأن سابق موت بعد
بقضية الرأي هذا ربط يحاول لذلك تدليل؛ ال متواتر برأي تسليم هذا ولكن الجسم،
قانون وهو — باإلجمال التغري يف نظرنا إذا فيقول: الزمة نتيجة منها واستخراجه كربى
واألحسن األصغر من األكرب يتولد األضداد بني دائًرا تبادًال وجدناه — املحسوس العالم
لم ولو املوت، من تبعث الحياة بأن القديمة العقيدة لدينا فتصح وبالعكس، األسوأ من
قبل النفس كانت فقد وإذن املطلق، السكون إىل انتهت قد األشياء لكانت كذلك األمر يكن
ضدين هناك أن ذلك أخرى: ناحية من الدليل هذا ويتأيد املوت، بعد وستبقى الوالدة
قد النفس كانت فإذا نسيانها، بعد املثل تذكر هو آخر نوع من وبعثًا والجهل، العلم هما
الثاني والدليل املوت.30 بعد بقاءها يمنع ما فليس األرض إىل هبوطها قبل املثل عرفت

ص٤٣٦–٤٤٠. م٤ الجمهورية 28
ص٢٤٦. 29

ص٧٠–٧٧. 30
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الذي هو املركب إن إذ ثابتة؛ فهي ثَمت ومن بسيطة هذه فإن املثل: تعقل عىل يدور
أن بد فال انحالل، أو تحول عليه يجوز فال البسيط أما ويتحول، بسائطه إىل ينحل
الشبيه» يدرك «الشبيه القديم القول حسب عىل بها شبيهة املثل تعقل التي النفس تكون
يقول هنيهة وبعد الجميع ويسكت سقراط «ويسكت ثابتة.31 بسيطة فالنفس ذلك وعىل
ولكن الحياة هذه يف ا جدٍّ عسري أو ممتنع األمور هذه مثل بحقيقة العلم إن سيمياس:
من االستيثاق إما فيجب العقل مدى آخر إىل الوصول قبل البحث من اليأس الجبن من
الحياة اجتياز يف به والتذرع األقوى الدليل استكشاف — ذلك امتنع إن — وإما الحق،
وآمن؛ أمتن مركب إىل لنا سبيل ال دام ما خشب، لوح عىل البحر يقطع املرء يخاطر كما

.(٨٥ (ص إلهي» وحي إىل أعني
كانت النفس أن هو الثالثة بفروعه األول الدليل من يلزم ما كل إن قابس: ويقول
مع خصائصها تتناىف ال الوجهني هذين فمن باملثل، شبيهة أنها الثاني ومن الوالدة، قبل
بتاليش تفنى النفس لعل يدرينا؟ من إذ عليه؛ الدليل يقم فلم نفسه البقاء أما البقاء،
املشاركة يف نظريته إىل أفالطون يلجأ هنا عدة،32 أجساًما تقمصت تكون أن بعد قوتها
ومنافية بالذات الحياة يف مشاركة فهي حياة النفس كانت ملا فيقول: ثالثًا دليًال ويقدم
فيقتنع املوت.33 تقبل ال فالنفس لها؛ ضد هو ما املاهية تقبل وليست بالطبع، للموت
وبالضعف املسألة بعظم املزدوج شعوره أن إال أيًضا مقتنع أنه سيمياس ويعلن قابس
بحقه سقراط له فيسلم وجاهتها، عىل األدلة هذه بإزاء التحفظ لبعض يضطره البرشي

أوكد.34 لبحث مفتقرة أنفسها املقدمات إن بل قائًال: ويزيد التحفظ هذا يف

الجسم. بانحالل تنحل ال بسيطة النفس بفرعني: الجمهورية يف وارد الدليل وهذا .٧٨–٨٤ ص 31

بعدها). وما ص٦٠٨ (م١٠ مثلها دائمة فهي الدائمة املثل تعقل النفس
ص٨٦–٨٨. 32

بأنها النفس تعريف من مستمًدا دليًال يعرض ص٨٩٥-٨٩٦) (م١٠ «القوانني» ويف ص١٠٥–١٠٧. 33

يوجد ال إنه حيث من خالد فهو بذاته يتحرك ما إن ناحية: من فيقول للجسم محرك بذاته متحرك مبدأ
لو إذ باقية فهي الطبيعية الحركات علة النفوس أخرى: ناحية ومن حركته، يقف ما غريه يف وال فيه
كالم ص٢٤٥ «فيدروس» ويف «فيدون». يف األول الدليل إىل فنعود أيًضا، الطبيعة النتهت تنتهي كانت

هذا. من قريب
ب). (أ ص١٠٧ 34
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يسلم األول وجدنا يريد كما مقدماتها ونمتحن أدلته نقوِّم نحن رحنا وإذا (د)
أن يدعي حني باملغالطة أشبه هو غلط يف يقع حتى دعمه يحاول فال تسليًما، بالدور
يتالىش حتى ضده إىل ينقلب ال الضد أن عىل فقط يدل وكالمه الضد من يخرج الضد
التذكر أما وبالعكس، كبريًا يصري كالصغري شيئًا يخرس أو يكسب أو والبارد كالحار أوًال
أرسطو، مذهب عىل الجزئيات من نجردها فقد الكليات لتعقل الوحيد التفسري فليس
الحركة أن صح إذا إال النفوس بقاء عىل قطًعا يدل فال وحركة حياة النفس أن وأما
كسائر مؤقتة تكون أن يجوز ال بالذات الحياة يف مشاركتها أن أو بذاتها لها والحياة
فيما األقوى الدليل وهو املثل تعقل يبقى رضورية، قضية العالم بقاء أن أو املشاركات
تدرك روحية ويراها وللطبيعة للجسم باإلضافة ال ذاتها يف للنفس ينظر فإنه نرى؛
ال الخاصة حياتها وأن تغاير من املادة وبني بينها ما وتعلم إليها وتتوق الروحيات
وما أفالطون، عقيدة لب وهذا مثلها: روحي عالم يف املادة من بخالصها إال تماًما تتحقق

لتوكيدها. محاولة عداه
هي بشدة»35 عنها «يدافع ثابتة فالعقيدة أخفقت أم املحاولة هذه أفلحت وسواء
يصدق أن والفضيلة والروح بالعقل اقتنع من عىل يستحيل إذ بأكمله؛ مذهبه من ثابتة
وهذا الرجاء بهذا نعجب ال وكيف اإلنسانية، الحياة وبطالن املادة وغلبة النفس بفناء
الجميل الرجاء ليُحيل ينزل لم إلهيٍّا وحيًا ألن الرائع؛ األسف وهذا السماء إىل الشوق
أفالطون وسع يف كان وقد التناسخ، هي املذهب: هذا تشوب واحدة نقطة وطيًدا؟ يقينًا
تستطيع ال قط الحقيقة تدرك لم التي الحيوانية النفس «إن القائل: وهو يمحوها أن
نعلم نحن حيواني؟ جسم يف إنسانية نفس تقوم فكيف إنساني»36 جسد يف تقوم أن
نفًسا يضع أن وسعه يف كان ولكن ٣٦–ج) (٣٤–أ، مذهبه أركان من ركن التناسخ أن
يحرص وأن — نباتية نفًسا وضع كما — األنواع برتتب مرتتبة حيوانية ونفوًسا للمرأة
أنه ألفالطون ويغتفر املنطق، عىل هنا طغى الذي هو الخيال النوع، دائرة يف التناسخ

اإللهية. بالعدالة وإيمانه والجزاء العمل بني التكافؤ وجوب عن يصدر كان

(ج). ص٦٣ «فيدون» 35

ج). (ب، ص٢٤٩ فيدروس 36
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الرابع الفصل

األخالق

والطبيعة الخلقي القانون (٣٧)

األخالق يف ميز فقد والجسم؛ والنفس والحس العقل بني ميز قد أفالطون كان ملا (أ)
الحسيني حارب أنه وكما أخرى، جهة من والرذيلة والفضيلة جهة، من واأللم اللذة بني
القائلني وتالميذهم السوفسطائيني عىل الحرب أعلن فقد الطبيعة؛ يف واآلليني املعرفة، يف
إن قالوا: تفنيًدا،1 فندها ثم نتائجها وأبعد صورها أقوى يف نظريتهم عرض باللذة،
ال املدني كالقانون الناس وضع من هو إنما الناس يخشاه الذي الخلقي القانون
هو األقبح األمر الطبيعة فبحسب وتأباه: تعارضه الطبيعة إن بل الطبيعة، وضع من
ولقد األقبح، األخرس هو الظلم ارتكاب القانون وبحسب الظلم، تحمل واألخرس األخرس،
مصلحتهم إىل باإلضافة األعظم والسواد الضعفاء سنه القانون أن من التباين هذا نشأ
الظلم أن إىل وذهبوا عليهم، التفوق عن وصدهم األقوياء تخويف إىل فقصدوا الخاصة،
العدالة أن عىل الدليل تقدم الطبيعة ولكن اآلخرين، عىل التسامي إرادة يف بالذات يقوم
موطن: كل يف الواقع هو هذا أن فرتينا األقدر، األحسن يتفوق بأن تقيض الصحيحة
الضعيف، عىل القوي سيادة العدالة عالمة وأن واملدن، األرس يف واإلنسان، الحيوان يف
السعادة، يطلب الكل أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا السيادة، لهذه الضعيف وإذعان
أال إنسانًا؟ أم قانونًا كان يشء ألي يخضع من سعيًدا يعيش أن يستطيع فكيف
أقوى نفسه يف اإلنسان يتعهد أن الطبيعة حسب عىل والسعادة والفضيلة العدالة إن
بالصالح تظاهره مع قوة، من تبلغ مهما إلرضائها وشجاعته ذكاءه يستخدم ثم الشهوات

و٩. و٢ م١ «الجمهورية» ويف بأكمله، الثالث القسم «غورغياس» يف انظر 1
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ترى لذلك القوي؛ الرجل لغري هذا يتسنى وال الصيت، بحسن واالنتفاع العامة إلسكات
هذا من وخجلها ضعفها التعنيف بهذا لتخفي مجاراتهم عن تعجز الذين تعنف العامة
الرجال، من الطبيعة ميزته من تستعبد أن محاولة عيب اإلرساف أن وتعلن الضعف،
وقعودها لجبنها وبالعدالة التام، اإلرضاء شهواتها إرضاء عن لقصورها بالعفة وتشيد
والرغائب الحاجات من الخلو يف السعادة أن من تقول ما صح ولو األمور، عظائم عن

سعداء. واألموات األحجار ندعو أن لوجب
الكثرة أن الطبيعة مع يتفق أليس أوًال: فلنسألهم السوفسطائيني، دعاوى هذي (ب)
إنها حيث من األحسن فهي القانون فرضت التي هي الكثرة كانت فإن الفرد؟ من أقدر
العدالة أن ترى كانت وإن األقدر، قوانني ألنها الطبيعة؛ حسب حسنة وقوانينها األقدر
تعارض فال وإذن للطبيعة، مطابق فرأيها االنظالم من أقبح الظلم وأن باملساواة تقوم
وهل به؟ يتمدحون الذي األقدر األحسن هو من ثانيًا: ولنسألهم والقانون. الطبيعة بني
رديئًا قويٍّا مًعا، ضعيًفا حسنًا إنسان يكون أن يمكن أم متالزمتان الصفتان هاتان
أيٍّا عمله، يف األحكم هو األحسن بأن التسليم من محيص فال املسألة نقلب مهما مًعا؟!
يف والحكيم واالعتدال، القصد جادة امللتزم هو باإلجمال الحكيم وأن العمل، هذا كان
أْن قبل شهواته ويضبط االعتدال هذا نفسه يف يحقق الذي هو الخصوص عىل السياسة
يقيمونه الذي األقوى رجلهم ولنتصور جميًعا، وحالهم حاله ساءت وإال اآلخرين، يحكم
من وال ضمريه من رادع يردعه ال طاغية فصار السلطان قمة إىل بلغ وقد أعىل مثًال
بل كال، سعيد؟ هو هل أصناًفا، اللذات من تنال حتى شيئًا نفسه تشتهي وال الناس
ولكنه القصد يعرف ال الشهوة فيه تقوم الذي النفس جزء فإن تعسة مخيفة حياته إن
ألجل الشهوات إنماء كان الحرمان من أمًلا االشتهاء كان وملا اإلرساف، إىل بالطبع يميل
مثلها متكرًرا، موتًا الشهوة حياة وكانت تهدأ، ال النفس يف آالم تعهد عن عبارة إرضائها
جلده لحك حاجته يحس يفتأ ال األجرب مثل أو يمتلئ، فال فيه تصب املثقوب الدن مثل
هائجة رعاعها مدينة مثل أو العذاب، هذا يف حياته ويقيض حاجته فتزيد بقوة فيحك
ودمه بلحمه وتتغذى الشهوات تمزقه جائع وسبع الرءوس، متعدد مسخ مثل أو مائجة،
أن يمكن ال املخلوق هذا وضحية، عبًدا أيديها بني ارتمى أن بعد فكاًكا يملك ال وهو
فهو الصداقة، لذة يذوق فال معارشته تمكن ال بل عنه، اآللهة ترىض وال الناس يحبه

الدول. أشقى يحكمها التي والدولة للغاية، شقي
قل: ولكن باإلطالق، اللذة ويف القوية الشهوة يف تقوم السعادة إن تقل: فال (ج)
أن برشط اللذة أصحاب حساب اتبعنا ولو اإلرساف، يف منه النظام يف أسعد اإلنسان إن
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االنفعال بخفة تمتاز حياة، ألذ أيًضا هي الفاضلة الحياة أن لوجدنا الحساب نضبط
يف وأدوم أغلب األلم أن حني يف وأدوم، أغلب فيها اللذة ولكن واأللم، اللذة وضعف
يطلبون يريدون: ما يدرون وال قولهم مرمى يقدرون ال باللذة فالقائلون الرذيلة، حياة
يسخرون الذي القانون وتؤيد تنكيل، رشَّ الطبيعة بهم فتنكل الطبيعة، وفق السعادة
تضطر وهي حقيقتها، عىل مفهومة الطبيعة من مستخرج القانون ألن إال ذلك وما منه،
بالثانية، األوىل عىل يحكم وأن املنفعة، إىل اللذة عن يعدل أن اإلنسانية السرية يف الناظر
ما اآلالم من وأن ضار، أي رديء هو وما نافع، أي حسن هو ما اللذات من أن فيقر
واآلالم اللذات وأن ضار، رديء هو وما العالج، وتحمل الدواء كتعاطي نافع حسن هو
يجلب ما النافع وأن تجتنب، التي هي الرديئة واآلالم واللذات تطلب، التي هي الحسنة
وفق اليشء تكمل التي هي بالخري توسم التي واملنفعة الرش، يجلب ما والضار الخري،
عليه، يقيض أو اليشء ينتقص الذي هو بالرش يوسم الذي والرضر اليشء، هذا حقيقة
وفضيلته، قيمته اليشء فقد النظام اختل فإذا والتناسب بالنظام يقوم إنما يشء كل فإن
أخياًرا األخيار فليس السواء عىل واأللم اللذة يحسون وأرشاًرا أخياًرا نسميهم الذين إن
تحدث التي الكيفية أن وكما بالرش، بل باأللم أرشاًرا األرشار وليس بالخري، بل باللذة
النفس يف والتناسب النظام فإن والقوة، الصحة تدعى والتناسب النظام عن الجسم يف

والفضيلة. القانون يسميان

الفضيلة (٣٨)

والعفة بالحق، تكمله العقل فضيلة الحكمة الثالث: النفس قوى تدبر ثالث الفضائل (أ)
هذين ويتوسط حرٍّا، والعقل هادئة النفس فترتك األهواء تلطف الشهوانية القوة فضيلة
إغراء فتقاوم الشهوانية عىل العقل تساعد الغضبية القوة فضيلة وهي الشجاعة الطرفني
عىل الشهوانية لجرت الحكمة فلوال ومبدؤها؛ الفضائل أوىل والحكمة األلم، ومخافة اللذة
تمهدان للحكمة رشطني والشجاعة العفة تكن لم ولو الغضبية، لها وانقادت خليقتها،
«ما إذ الفضيلة؛ دائرة إىل املنفعة دائرة من خرجتا ملا بخدمتها وتترشفان السبيل لها
خطر الجتناب الخطر خوض وما الرشه، مصدرها عفة سوى أعظم لنيل لذة من الهرب
تستبدل التي النفعية الحسبة هذه الفضيلة ليست الخوف، مصدرها شجاعة سوى آخر
بأخرى؛ النقد من قطعة تستبدل كما بمخاوَف ومخاوَف بأحزاٍن وأحزانًا بلذاٍت لذاٍت
كل نشرتي بها الحكمة، هو األشياء بسائر يستبدل أن يجب الذي الوحيد الجيد النقد فإن
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التوفيق عن والناشئة الحكمة من الخالية الفضيلة أما الفضائل، كل عىل ونحصل يشء
يسوغ وال والنفس العقل جنس من إذن فالفضيلة عبدة.»2 فضيلة فهي الشهوات بني
منفعتها أو لذتها من قيمتها تستمد ال الفاضلة والحياة إليهما، باإلضافة إال نذكرها أن
الفضيلة. معنى إىل يبلغ أن والعقل النفس ينكر من عىل ويستحيل اإلضافة، هذه من بل
للغضبية، الشهوانية فخضعت للنفس الثالث الفضائل هذه حصلت ما وإذا (ب)
التناسب حالة أفالطون ويسمي والتناسب، النظام النفس يف تحقق للعقل، والغضبية
عنده العدالة فليست حقه، يشء كل إعطاء عام بوجه العدالة أن باعتبار بالعدالة هذه
والعفة، والشجاعة الحكمة اجتماع عن الناشئة والرب الصالح حال ولكنها خاصة فضيلة
الصالح الرجل فإن األفراد، عالقات يف النظام هذا مثل تحقيق فهي االجتماعية العدالة أما
اإلحسان تستتبع العدالة إن بل بالعكس، والعكس معامالته يف بالرضورة صالح نفسه يف
إساءة اإلساءة ألن األعداء؛ إىل واإلساءة األصدقاء إىل اإلحسان بأنها نحدها فال شامًال، ا تامٍّ
العدالة هذه فتنتج ا رشٍّ الرشير ويزيد عدالته يفقد بالرش الرش يقابل فالذي أوًال، للنفس
السوفسطائيني، يتحدى سقراط إىل استمع خلف، وهذا الناحيتني من ضدها املزعومة
ولكن تحمله، وال الظلم ارتكاب أبتغي ال «أنا يقول: حيث عقب؛ عىل رأًسا آيتهم ويقلب
أصفع أن العار منتهى يكون أن أنكر «أنا ويقول: الثاني.» أختار فانا االختيار وجب إذا
الظلم وأن املعتدي يلحق العار أن وأدعي مايل، أسلب أن أو أعضائي تقطع أن أو ظلًما

لضحيته.»3 منه لصاحبه وأخرس أقبح
الحياة؛ هذه وشئون الجسم حال من يكن مهما السعادة العدالة وتستتبع (ج)
بالعادل تنزل فقد جميًعا؛ الدنيويات من وأبقى أسمى والنفس النفس، خري العدالة ألن
صليب عىل ويعلق عيناه وتكوى باألغالل ويوثق ويعذب ويجلد كذبًا ويتهم املصائب
بخصومه يوقع الذي السيايس وأما بالناس، ينكل الذي الطاغية أما بعدالته، سعيد وهو
وبني بيننا املسألة وليست الرشور، أعظم الظلم ألن بالرثاء؛ حقيق شقي فكالهما
أم سعيًدا كان إن ولكن منترص غري أم دائًما منتًرصا الظالم كان إن السوفسطائيني
أنه فبينا وجهتهم من وجادلناهم بلغتهم خاطبناهم ملا أوًال حالٍّ لها أوردنا وقد شقيٍّا،
نسلم أن نستطيع والفضيلة النفس عرفنا وقد واآلن وشعوره، جسمه يف معذب تعس

باختصار. ص٦٨-٦٩ «فيدون» 2

وغريها. ص٥٠٦–٥٠٨ «غورغياس» 3
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ظالم، ألنه الشقاء؛ غاية شقي أنه ذلك مع ونؤكد ظلمه يف هانئ موفق بأنه جدًال لهم
لم إن أشقى الظالم أن إىل ونذهب أخرى مرة نتحداهم بل عادل، ألنه سعيد؛ العادل وأن
جميل فهو عادل هو ما وكل العادل، القصاص تحمل التكفري ومعنى آثامه، عن يكفر
الذي رشها من النفس به وتخلص النظام به يستقيم خري وهو جميل، القصاص فتحمل
وأن مستحبٍّا يكن ولم مفيد الطبيب عالج أن وكما النفس، رش ألنه الرشور؛ أعظم هو
أسعد فإن مرض، إذا الطب يشفيه أن ويليها أبًدا يمرض ال أن للجسم الكربى السعادة
الناس فأشقى برشه يحتفظ الذي أما رشه، من يشفى الذي ويليه الرش من الربيء الناس
النفس مصاحبة إىل بالقياس مذكوًرا شيئًا تعد ال املريض الجسم مصاحبة أن يدري ال
عىل يجب كذلك والشق، الكي ويتحمل الطبيب إىل يسعى املريض أن وكما املريضة،
ويطلب صدره، يف يكتمها وال بخطيئته فيعرتف بنفسه القايض إىل يسعى أن الخاطئ
أداها الغرامة استحق أو للسوط جسمه قدم الجلد استحق فإن منه، يتهرب وال العقاب

الرب. بعد الخريات أفضل التكفري فإن تجرعه، املوت أو وطنه عن رحل النفي أو
يأِت ومراميها بأدلتها يعلمها من وماس» حديد من أدلة عىل قائمة حقائق «هذي
مع الرش يؤثر أن عليه ويستحيل بالرضورة الخري يطلب اإلنسان إن حيث من حتًما الخري
أنه وحقيقته ناقص فعلمه الرش ويأتي الخري يعلم الذي أما صحيًحا، علًما بالخري علمه
علم فالفضيلة واملنفعة،4 اللذة إغراء عىل يقوى ال والنتائج األصول من عار قلق «ظن»
نظره ألن حالة؛ كل يف يُفعل أن يجب ما يعرف بالخري العلم عىل الحاصل هو والفاضل
يسرتشد كما بفكره االسرتشاد يجب دليل فالفاضل املطلق، الخري إىل دائًما شاخص
بالخري واغرتار الحقيقي بالخري فجهل الرذيلة أما القيثارة، عىل العزف لتعلم بالقيثاري

الزائف.5

(٢٦–ج). سقراط موقف يصحح أن أفالطون أراد والظن العلم بني التمييز بهذا 4
مختلفة. مواضع يف و٢ م١ والجمهورية «غورغياس» 5
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الصاعد والجدل األخالق (٣٩)

جهل ملحاربة أفالطون إليهما اضطر األخالق إقامة يف الجهد هذا وكل الحوار هذا كل (أ)
جدلها لإلرادة فإن الجدل: طريق هو هينًا معبًدا آخر طريًقا سلك ولكنه السوفسطائيني،
نفس عند ويتقابالن املراحل نفس يقطعان متوازيان طريقان جدله، للعقل أن كما
عندها وتستقر االعرتاضات وتسقط الغايات دونها تتالىش غاية … الالنهاية يف الغاية
هي الحكيمة الحياة أن نَر أفالطون وراء إذن فلنْرس غبطة، بعدها ليس غبطة يف النفس
إذا أنا ذلك عليها؛ واالمتناع عنها اإلعراض علة هو الجهل وأن للنفس، الحقيقي املطلب
عن صادر اشتهاء والحب الحب، هي أبًدا تحركها عظمى قوة فيها وجدنا النفس تأملنا
إىل أي الخري إىل وشوق دائم قلق هو له، حاصل هو ما يشتهي أحد من ما إذ الحرمان؛
وغايته الخري مبدؤه فالحب النفس، فراغ فيمأل وجوًدا الحرمان من يعوض أن شأنه ما
اشتهاء هو يفنى، ال الذي الوجود إىل الحرمان من متحرك ناقصووسط وجود هو الخري
اشتهاء فإن الخلود، سبيل يف الفاني الكائن جهد هو دائًما، حصوًال الخري عىل الحصول

أجل. إىل الخري يطلب أن يعقل وليس الخري باشتهاء متحد الخلود
يقف الجمال هذا عند واألشكال، األجسام جمال إىل يتجه ما أول الحب ويتجه (ب)
شوقها يربد ال زائل زائف أنه تدرك الحكيمة النفس ولكن الغاية، أنه ظانني األكثرون
أخ هو جسم يف املتحقق الجمال أن وتدرك الوهم، هذا فتجاوز حبها، معني ينضب وال
واحد لجمال بعيدة أشباه الجسمية الجماالت وأن األجسام، سائر يف املتحقق للجمال
بواحد التعلق من النفس فتخلص املحسوس الجمال مثال هو وحدته يف يحويها بعينه
يف تحب ما أن تدرك ثم لعينيها، تألق أينما الحيس الجمال إىل ومحبتها إعجابها وتمد
حياتها، مصدر النفس من عليها فائضة الصفات هذه وأن صفاتها، هي إنما األجسام
لعلمها دميًما غالفها كان مهما إليها تنفذ النفس، إىل وتنفذ العلة إىل املعلول من فرتتفع
واحد جمال يف مشرتكة النفوس أن تعلم ثم بها، فتتعلق ذاتها يف جميلة النفس أن
العلوم جمال فإىل الفنون، جمال إىل النفوس جمال من فتصعد املعنوي، الجمال هو
وتتهيأ متأملة فتقف كله، الجمال إىل تبلغ حتى علم إىل علم من تصعد تزال وال النظرية،
ينقص وال يزيد ال الفاني، وغري املخلوق غري املطلق الجمال مشاهدة إىل التأمل بهذا
إن فيه، ويخلد به يتعلق يشاهده من لذاته، يحب الذي بالذات الجمال بحال، يتغري وال
شائبة، تشوبه ال نقيٍّا الرسمدي الجمال مشاهدة هي إنما الحياة لهذه قيمة يعطي ما
البحث يف يقطعها الحب مراحل هذي الفناء. إىل مصريها وألوان أشكال تغطيه ال بسيًطا
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فيها ويهيج الكمال، إىل النفس يحفز ومساعد واسطة فهو لغليله وشفاء ضالته عن
إليه تحن املفقود الفردوس ذكرى األوىل، السماوية والحياة املثل ذكرى القديمة: الذكرى
الجمال يزدري الفيلسوف هو — األفالطوني — الكامل الحقيقي فاملحب جوارحها، بكل

الدائم.6 بالجمال ليتعلق جنونًا؛ النفس يمأل الذي الزائل
حيٍّا رجًال العادل والحكيم الكامل املحب هذا يصور أفالطون إىل اآلن انظر (ج)
القول يكفي ليس أجله، دنا وقد سجنه يف سقراط هو الرجل هذا ويتكلم: ويعقل يشعر
اغتباط، أشد به مغتبط فهو بشجاعة ينتظره أنه أو املوت يخىش ال أنه حاله وصف يف
يأتي باملوت يرحب ولكنه إرادتهم، عىل انتقاض االنتحار وأن اآللهة ملك أننا يعلم هو
عن يعوقه الجسم ثقل ويحس اإللهيات، إىل الشوق يحس الفيلسوف ألن غريه؛ يد عىل
الحق والفيلسوف اآللهة، مع جديدة حياة وبداية النفس خالص فاملوت بها، اللحاق
يتعجل وأن يشتهيها، التي الروحية العيشة الدنيا هذه يف يعيش أن فساعة ساعة يجتهد
الجسم من والتجرد اللذة عن الرغبة وهو األسمى، بمعناها العفة بممارسة األخرى الحياة
سعادته أن يعلم ألنه االستطاعة؛ بقدر املادة من ويصفيه جسمه فيبيل املوت، عىل واملران

باهلل!7 التشبه يف

(ج). ٢١٢ (ه)، ص٢٠١، «املأدبة» 6

املحاورات عن متأخرة وهي — «فيالبوس» يف أفالطون رسم وقد (ج). ٦٨ (ج)، ص٦١ «فيدون» 7

فيها ترفق إنه الفلسفة: مؤرخي بعض يقول «معتدلة» لحياة صورة — الفصل هذا يف ذكرناها التي
التعارض هذا أن وعندنا وصفناها. التي «العلوية» الحياة تلك الصورة بهذه فنسخ حقها، للذة وعرف
الحياة واعتبار يتحقق، أن إىل به ويهتدي إليه يطمح أعىل مثال العلوية الحياة باعتبار يرفع ظاهر
االغتباط يشمل واسع بمعنى مأخوذة «فيالبوس» يف اللذة فإن ألختها. خاضعة راهنة رضورة املعتدلة
يجر من تعطيها، مما بأكثر النفس تمني خداعة بأنها فموصوفة الحسية اللذة أما وبالفضيلة، بالحكمة
كان فإن بموضوعها، تتعني النفس يف حركة ولكنها معينًا، شيئًًا اللذة وليست كئيبة، حياة يحيا وراءها
يؤلف لذلك جميًعا. الخريات وأدنى باإلضافة خري ولكنها خريًا، هي كانت النفس يكمل خريًا املوضوع
يف الصادقة فالظنون فالفنون فالعلوم الجدل حكمة: هو ما كل من أوال املعتدلة الحياة مزاج أفالطون
أراد املثل، لنظرية أمني عهده عىل باٍق فهو الفضيلة. تصاحب التي اللذات من وثانيًا العملية. الحياة
يف الغاية يزال ما باهلل والتشبه مذهبه، من شيئًا يغري ولم األمزجة وتأليف التوفيق إىل نزوعه يريض أن

(ص٧١٦). قوة بكل يؤكدها «القوانني»،
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السياسة

الفاضلة املدينة (٤٠)

لذلك الفرد؛ يف العدالة الفضيلة أن كما املدينة، يف العدالة أفالطون عند السياسة (أ)
قائمة العدالة أن عىل والربهنة السوفسطائيني عىل بالرد «الجمهورية» يف القول يفتتح
ثم متني، العدالة من أساس عىل مدينته يبني أن وغرضه العرف، عىل ال الطبيعة عىل
عن وعجزه الفرد حاجات تعدد من ناشئة طبيعية ظاهرة أنه فيقرر االجتماع يف ينظر
واملسكن املأكل توفري عىل تعاونت صغرية جماعات أوًال الناس تألف وحده، قضائها
فلجأت بنفسها، نفسها تكفي أن تستطع فلم مدينة، ألفوا حتى العدد تزايد ثم وامللبس،
من لها ليس السعيدة، الرباءة مثال الفطرة، مدينة األوىل املدينة هذه واملالحة، للتجارة
والخرض والقمح بالشعري أهلها يقنع عناء، بال ترضيها قليلة وهي الرضورية إال حاجات
الحرب. وال الفاقة يعرفون ال ويعمرون، سليمة عيشة فيعيشون الخفيفة والخمر والثمار
فنبتت والفن الرتف جمال إىل الناس فطن يوم انقىض الذهبي العرص هذا ولكن
فنشبت عليها، بمن األرض وضاقت إلرضائها، صناعاٍت واستحدثوا جديدة حاجات فيهم
عسكرية، وهي املتحرضة املدينة هي الثانية املدينة هذه الجيوش، وتألفت الحروب
إىل بأبصارنا نشخص أن يجب العدالة؟ فيها لنحقق مدينتنا نبني صورة أية فعىل
وظائف: ثالث للمدينة فإن قويٍّا، شبًها النفس وبني بينها أن نجد بالذات»: «املدينة
وهذه والشهوانية، والغضبية الناطقة الثالث: النفس قوى تقابل واإلنتاج، والدفاع اإلدارة
يجب وإنما متشابهني، متساوين أفراد من املدينة ترتكب أن يمكن فال متباينة، الوظائف
وأن الوظيفة، لهذه خاصة وكفاية وظيفة منها لكل متفاوتة طبقات من ترتكب أن
بينها فيما الطبقات فرتتب الثالث، قواها يف النفس وحدة تشبه وحدة مجموعها يؤلف
الناس وفات اتفاًقا وبذلت الجهود توزعت وإال الخلقية والفضائل النفسية القوى كرتتب
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والطبقتان والشعب، والجند الحكام هي: الثالث الطبقات هذه االجتماع، من الغرض
فضالء؟1 أشداء حراس عىل نحصل فكيف املدينة، حراس والثانية األوىل

األحداث بني من يميزوا أن املنشود املجتمع بناء يتولون الذين عىل يجب (ب)
أن عليهم بالرتبية، ويتعهدوهم مستقلة طائفة فيفصلوهم الحربي، االستعداد أصحاب
باآلداب نفوسهم يغذوا أن وعليهم أقوياء، أصحاء تنشئهم بدنية رياضة لهم يرتبوا
ألن لذيذة؛ سهلة وتكون عرشة، الثامنة حوايل إىل للجميع واحدة الرتبية فتكون والفنون،
الحاثة الربيئة الجدية بالقصص تبدأ فاضلة: وتكون األحرار، الرجال ن يكوِّ ال اإلكراه
الشعراء؛ من نحوهم نحا ومن وهزيود هومريوس قصص منها وتستبعد الخري، عىل
عقول سممت فقد املادة حيث من أما الصورة، حيث ومن املادة حيث من مرذولة فإنها
وقبيح الخصومات أخبار من واألبطال اآللهة عن تروي بما ضمائرهم وأفسدت اليونان
وبما نفسه، وشقاء غريه لخري يعمل العادل الرجل أن من تردده تفتأ ال وبما األفعال،
يف الجهاد عن ويقعد العزيمة، يوهن مما األخرى الحياة وتفاهة املوت هول من تصف
والشعر املحاكاة، ويخلق باملحاكاة يقوم الفن فإن الصورة حيث من وأما الوطن، سبيل
الرفيعة والنزعات والبرش والحيوانات الطبيعية القوى يشء: كل يحاكي وأوزانه بألفاظه
واملحاكاة واألفعال، العواطف من يصف ما مثل النفس يف فيبعث الدنيئة، والشهوات
إعجابنا مع فنحن طبيعتهم، يفسد القديمة القصص الحراس فتلقني عادة، تصري املتصلة
رأسه عىل إكليًال فنضع صاحبه إىل ونعمد وهم، معلم بأنه ننعته الشعر هذا بمحاسن
عف الشاعر غري نستبقي وال بمديحه، نرتنم ونحن منها فننفيه املدينة حدود إىل ونشيعه

إال.2 ليس الخري يحاكي النسق هادئ الرأي سديد اللسان
عليه ويتحامل باإلجمال3 الفن إىل الهومريي الشعر من أفالطون وينتقل (ج)
املرتبة يف يضعه ولكنه ذاته، يف قيمة له أوًال شيئًا الفن يرى ال فهو نقده، يف ويتعسف
فإن الطبيعة، يف املتحققة املحسوسة صورته وبعد الحق، الوجود أو املثال بعد الثالثة
وشبح الصورة صورة فالفن املثال، يحاكي الوجود وهذا الطبيعي، الوجود يحاكي الفن
فهو النجار، رسير املصور ويصور الرسير مثل محاكيًا الرسير النجار يصنع الشبح:

بعدها. وما (ب) ص٣٦٩ م٢ الجمهورية 1
و٣. م٢ الجمهورية 2
م١٠. الجمهورية 3
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الظن عىل وال بالذات اليشء أو املثال موضوعه الذي الحق العلم عىل حاصًال ليس
فيربزها الطبيعية األشياء محاكاة نفسه عىل يأخذ مخادع جاهل هو وإنما الصادق،
وال بعد، عن إال يخدع ال ولكنه والشكل، املقدار حيث من الحقيقية نسبها غري يف مشوهة
لكان بعلمه يتظاهر ما ا حقٍّ يعلم كان لو فإنه الشاعر؛ يف قل كذلك الجهالء، إال يخدع
شيئًا يفعل لم وهومريوس القوانني، يرشع أو الجيوش يقود لكان يقول، أن بدل يعمل
اًصا قصَّ يكون أن لنفسه ارتىض وهومريوس مجيدة، حياة يحيا أن يؤثر ولكان ذلك، من
كالتصوير دجل والشعر وتخييل، إيهام أداة باإلجمال فالفن وراوية، املجيدة للحياة
العواطف وصف يستطيب وهو فقريًا، شاحبًا بدا والتوقيع اللفظ سحر عنه نزعت إذا
العواطف فيهيج الهادئ الثابت العقل يف موضوًعا له يجد وال متنوعة، متقلبة وهي
يوحي فإنه األخيار، ويضطهد لألرشار، السلطة يقلد طاغية مثل مثله العقل، ويشل
النفس من الشهوي الجزء عىل إرشافنا ويضعف رديئة، وانفعاالت أفعال عىل العطف
استحسان إىل التمثيل نشهد ونحن ويدفعنا طوًرا، والضحك تارة البكاء فينا فيحرك
ال والرتاجيديون الواقع، يف له نغضب ملا التصفيق وإىل الحقيقية الحياة يف ننكر ما
الرزينني؛ الحكماء لألشخاص يميل ال والجمهور الجمهور، إعجاب إحراز لغري يرمون
ويميل بها فيلهو القصة وشهواتهم تقلباتهم تمأل متقلبني شهويني أشخاًصا يطلب بل
اإلنسانية، يف إخواننا من تضحك بالذات رديئة فهي الكوميديا وأما جانب، كل إىل معها
وجميع الفن مظاهر جميع يراقب أن الشارع فعىل وإذن والسخرية، املزاح حاجة وتنمي
سليم جمال كلها بيئة فيخلق وغريهم، ومصورين وممثلني ومغنني شعراء من الفنانني
كل من نفوسهم ويصون عفًوا، الفضائل إىل يتوجهون كاملني مواطنني وينشئ رزين،

والتطهري. التهذيب بل اللذة توفري الفن من الغاية ليست إذ خدش؛
املحسوس وشبحه املثال بعد الثالثة املرتبة يف الفن أفالطون وضع أن شك وال (د)
أنهم لألولني فيعرتف والصناع الفنانني بني يساوي أن املعقول وكان وتعسف، تحامل
املغاالة، إىل دفعته الحرب حماسة ولكنها اآلخرون، يحاكيها كما مبارشة املثل يحاكون
العظيم، الفنان وهو ويذله يمتهنه فراح الفن، مخاطر إىل نبهته الخري عىل الحارة والغرية
ميز أن بعد الفن ألجل بالفن القائلني يتابع أن أفالطون وسع يف يكن لم حال أي وعىل
العدالة، مسألة املسألة أن يعلن وهو لإلنسان أعىل مثًال الطهارة ونصب والرش الخري بني
هذا ألن الهومريي؛ الشعر عىل النكري شدد وإنما يشء، كل عىل العدالة إيثار الواجب وأن
والدين األخالق يف الحياة حكمة جيل بعد جيًال اليونان عنه يأخذ هائلة قوة كان الشعر
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أفالطون أن وكما فعاًال، وسحره عظيًما خطره فكان والصناعات؛ والحرب والسياسة
أيًضا الفن لها يخضع أن أراد فقد بالفلسفة؛ بيانهم وعرض السوفسطائيني حارب

املدينة. وبناء الرتبية منهج إىل لنعد — بحدودها ويقيده

املثىل الحكومة (٤١)

البدنية الرياضات ويزاولون الدرس عن الحراس ينقطع عرشة الثامنة وعند (أ)
حدة عىل طائفة منهم األجدرون ُفِصَل العرشين بلغوا ما فإذا العسكرية، والتمرينات
تستغني التي العلوم وهي واملوسيقى، والفلك والهندسة الحساب دراسة عىل يعكفون
مع يستطيعون، ال أنهم وواضح الفلسفي، الروح فتنبه الربهان؛ وتستخدم التجربة عن
معاشهم، لتحصيل يسعوا أن العديدة، التكاليف من عليهم وما الرفيع املقام من لهم ما
تهذيبهم، الستكمال الالزم الفراغ لهم نهيئ التوفري بهذا ونحن لهم نوفره أن فيجب
واستمتاع تسلط إىل وظيفتهم يحولوا بأن يغريهم أن شأنه من ما كل عنهم ونبعد
ويأكلون مًعا يعيشون لذلك غري؛ ليس حراًسا نريدهم ونحن وطغاة، أسياًدا فينقلبون
اقتناء عليهم فيحظر فضة وال لذهب يحتاجون فال مئونتهم الشعب لهم يقدم مًعا،
من بيشء الترصف عليهم ويحظر حليٍّا، أو آنية أو نقوًدا أكان سواء منهما، يشء أي
وليست املدينة ألجل والحراس استغالل، ال خدمة الحكم إن إذ أمكن؛ إن رؤيته بل ذلك؛
حراستهم لهم الشعب ويحمد إياهم، إطعامه للشعب هؤالء يحمد الحراس، ألجل املدينة
اشرتاكية من ألفالطون عادة يضاف ما أن القارئ فريى والنزاع.4 الحسد فينتفي إياه
أما والدفاع، اإلدارة وظيفتان: عنده ولهم الحراس، طبقة عىل قارص هو إنما وشيوعية،
يتملكون وتجار وصناع زراع من للشعب فمرتوك الثالث وظائفها للمدينة تتم وبه اإلنتاج
أن رشط عىل يرون كما بنتاجها ويتاجرون ويستغلونها شخصيٍّا، تملًكا وآالته مصادره
يثرى ال بحيث معقولة؛ حدود يف امللكية تحرص وأن الواجبة، الرضيبة فوقهم ملن يؤدوا
وال والتجارة، للصناعة املال فيعوزه حاله تسوء وال يرتكه، أو العمل يف فيتهاون الشعب
االنقسام وهذا والفقراء، األغنياء متنابذتني: طائفتني فينقسم البعض دون البعض يثرى
اقتصاديٍّا، ترشيًعا الحراس عىل امللك تحريم وليس عقليٍّا، تنظيًما املنظمة غري الدول آفة

(ب). ٤١٧ (د)، ص٤١٥ وباألخص م٣، الجمهورية 4
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ويقوم به، تفسد لكيال واملال؛ التنفيذية السلطة بني الفصل إىل يرمي سيايس تدبري ولكنه
الذاتية. واملنفعة العام الواجب بني الحراس نفوس يف الرصاع

إن نعم النظام، نفس جميًعا عليهم يرسي السواء، عىل وأناث ذكور والحراس (ب)
الوظائف؛ لنفس مهيأة أنها إال التفاوت، هذا نغيضعن ال ونحن الرجل من أضعف املرأة
لألعمال تصلح كما للفلسفة أو للحرب أو للرياضة أو للموسيقى أو للطب تصلح فقد
لها، الكفاية يف الرجال ساوين إذا الحراسة النساء تكليف من يمنع ما فليس املنزلية،
وإذن آخر، اعتبار أي دون للكفء تقلد وأنها املجموع لخري أنها الوظيفة يف األصل فإن
وندع فضيلتها، متشحة بها تقوم الحراس أعمال كل االستعداد ذات املرأة نكلف فنحن
ممتازات نساء للدولة نوفر أن الرتبية بهذه النساء أخذ من والغاية يضحكون، الحمقى
تقتيض التي هي الدولة فمصلحة ممتاز، نسل منهم ينجب املمتازين الرجال جانب إىل

ومعارضته. العرف عن التغايض منا وتتطلب ذلك
ننتزع فإنا وشواغلها، املادية الحياة شهوات الحراس نفوس من انتزعنا أنا وكما
ويكونون أرسة لهم تكون أن الحراس عىل فيحظر وشواغلها، األرسة عواطف أيًضا منها
وأسعد األوقات أحسن يف سنة، كل الحكام يقيم بل اتفاًقا، ال لكن للجميع جميًعا
اقرتانهم أن ويوهمونهم الجنسني من الحراس فيها يجمعون دينية حفالت الطوالع،
أن الحقيقة يف يقصدون والحكام والتخاصم، التحاسد من تفاديًا بالقرعة؛ سيكون
اإلنسال منه الغرض مؤقت، ولكنه رسميٍّا، زواًجا فيعقدون كفئه، عىل كفء لكل يعقدوا
ويوضع الحيوان، يف املرعية القواعد بمقتىض النسل وتحسني الدولة حاجة قدر عىل
يرضعنهم األمهات وتأتي خصيصون، أناس فيه بهم يعنى مشرتك مكان يف األطفال
واحدة أرسة جميًعا ولكنهم معروفة، قرابة الحراس بني يوجد فال يعرفنهم، أن دون
مجال فيتسع االعتبار، هذا عىل بعًضا بعضهم ويعامل قريبًا، بعًضا بعضهم يعترب

والتحاب. التعاطف
عدد يف البالغة الزيادة ملنع املراقبة؛ من يشء مع للشعب مباحة واألرسة هذا؛
الطفل يعدم كما أعدموا املحدد الزمن غري يف أطفال للحراس أو للشعب ولد فإن السكان،
له يرجى ال الذي واملريض النفع، عديم والضعيف األخالق، فاسد والولد الرتكيب، ناقص
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وأن املدينة، سعادة يكفل الذي املستوى يف السكان عدد يبقى أن هي الغاية ألن شفاء؛
والخلقية.5 البدنية بقيمتهم يحتفظ

رجاًال الفلسفية الكفاية أهل بينهم من يميز الثالثني الحراس بلغ ما وإذا (ج)
الحفظ، وسهولة الشهوة وضعف النفس ورشف الحق محبة فيهم يتوفر الذين ونساءً،
أقلية، الفالسفة فالحراس عسري؛ الالزم بالقدر وتأليفها نادر الصفات هذه واجتماع
فهم ليجيدوا العلمية؛ املناهج عىل واملران الفلسفة دراسة يف سنني خمس يقضون
الحربية بالوظائف إليهم ويعهد العامة الحياة يف بهم يزج ثم عنها، والدفاع الحقيقة
إىل يرقون النظر يف امتازوا قد كما العمل يف يمتازون فالذين الخمسني، سن إىل واإلدارية
نفوسهم من زال قد الخالصة خالصة فهم الكاملني، الحراس ويدعون الحكام، مرتبة
املعقوالت تأمل عىل متوفرين فالسفة فيعيشون النشاط، زال وما الطمع السن هذه يف
أي املوناركية هي وهذه — بدوره كلٌّ يزاوله الحكم ويتناوبون املطلق، والخري الرصفة
الطائفة حكم أي األرستقراطية هي وهذه — جماعة جماعة أو — العادل الفرد حكم

املبادئ. عىل محافظني داموا ما سواء حد عىل — العادلة
صادقة ظنونًا الحراس يف خلقت األوىل الرتبية ألن فالسفة؛ الحكام نريد وإنما
بالنسيان الظنون تضعف أن فيمكن بالعلم، ال والتطبع بالطبع مستعينة طيبة، وعواطف
الخري يعلمون فالسفة الحكام يكون أن بد فال لإلغراء، أو للخوف العواطف تلني وأن
القوانني يتصور أن يستطيع الذي الوحيد الرجل هو والفيلسوف صادقة، إرادة ويريدونه
تصور بينا املدينة، يف فتدوم وبراهينها بأصولها لآلخرين يلقنها وأن علميٍّا تصوًرا العادلة

معهم. فيقرب للغري ينقل ال ظني فهو أصاب، إن العمليني، السياسيني
ويجب مستديمة، محكمة سياسة لوضع الوحيدة الوسيلة هي فالفلسفة ذلك وعىل
النفع عديمة الفلسفة أن العتقاد ميال والجمهور االنقالب، لهذا الجمهور أذهان تحضري
الفلسفة وضعوا الذين السوفسطائيون هم تفلح؟ فلم استخدمت متى ولكن للمدنية،
يتصدى ما كثريًا أن بها االستخفاف عىل وساعد ومخاتلتهم، بمغالطتهم سخرية موضع
فرتة كأنها األوان قبل ويرتكونها األوان قبل يلجونها الشبان وأن األدعياء، الجهالء لها
لكن بها يتحلوا أن يحسن حلية ويعتربونها العملية، والحياة التحصيل زمن بني انتقال
وإنه الثالثني، قبل بها االشتغال ينبغي ال إنه قلنا: وقد رسيعة، خفيفة تكون أن عىل

م٥. الجمهورية 5
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فإن الحق، لقبول وتعدها الشهوات من النفس تخلص التي بالفضيلة لها التهيؤ يجب
تتوجه املخلصة للنفس بل نفسها، عىل منقسمة وهي تطلبه، للنفس ينكشف ال الحق
أصلح الفالسفة أن يوًما يدرك الشعب لعل الحال هذه عالج عىل فلنعمل بكليتها، إليه
ذوو أبناء للملوك يولد لعله أو األرض، هذه عىل اإللهي النظام من يشء إلقامة الناس
أسلموه السلطان إليهم آل ما إذا حتى االستعداد بهذا يحتفظون للفلسفة استعداد
دام ما املثىل املدينة وتدوم وأيرسها، الوجوه أرسع عىل املثىل املدينة إنشاء فيتم للفالسفة
الطبقة إىل ينزلون الالئق، املستوى يف الحراس طبقة مستبقني باألطفال معنيني الحكام
يتوسمون من الحراسة إىل ويرقون الحراس، أوالد من انحطاًطا فيه يلحظون من الثالثة
إن حيث من حكيمة متحدة، واحدة املدينة فتظل الشعب، أوالد من لها الصالحية فيه
قلوب يف العدالة طبعت قد الفاضلة الرتبية إن حيث من شجاعة حكماء، فيها األمر أويل
وتحارب ملذاتها وتنظم شهواتها تكبح عفيفة يجتنب، وما يطلب ما فعرفوا الحراس

السواء.6 عىل والفقر الرتف
كل عىل ممتنع املثال كمال ألن بالتمام؛ يحقق ال ولكنه يحتذى نموذج هذا (د)
عرضة فهو يتكون ما كل ألن يدوم؛ ال النموذج هذا من يحقق وما محسوس، هو ما
حتى منها أردأ أخرى إىل حكومة من تدهورت مدينتنا فسدت وإذا محالة، ال للفساد
خمس، والحكومات رضوري، وقانون قاهرة بقوة مدفوعة كأنها الحكومات أسوأ تبلغ
ملكية، أو موناركية فتسمى فرد يتوالها أن إما الفاضلة الحكومة إن القول: سبق فقد
يف واحد هما وإنما الحكومتني؛ بني فرق وال أرستقراطية، فتسمى جماعة يتوالها أن وإما
فينجب للتزويج املالئم الوقت اختيار يف الرؤساء أو الرئيس يخطئ أن ويحدث الحقيقة،
أوالد للدولة فينجب األكفاء وغري األكفاء بني يخلطوا أن أو يجب، يكن لم حني أوالد للدولة
فيضطرب األحداث؛ تربية يف يتهاونوا أن أو واعتداًال، حكمًة آبائهم مشابهة عن بعيدون
ممتازين يزالون ما ألنهم األمر؛ آخر يتغلبون والجند الحكام ولكن الفتن، وتنشب النظام
قيمتهم انحطت وقد نصابه، إىل النظام يعيدون ال أنهم غري أيديهم، يف القوة تزال وما
األرايض فيقتسمون الذاتية، ملنفعتهم غلبتهم يستغلون بل الرتبية، أو الوراثة بفساد
حرٍّا الشعب كان أن بعد والصناعية الزراعية شئونهم يف الشعب ويستخدمون والدور،

و٦. و٥ م٤ الجمهورية 6
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هي وهذه والسلطان: املال مؤثرين والنظر الدرس ويهملون املعاش، أسباب لهم يوفر
الطماعني. حكومة أو الطيموقراطية

مايل نصاب ويقتىض البعض، دون البعض ويثرى عظمى، أهمية للمال ويصبح
والفقراء، األغنياء اثنني: إىل املدينة وتنقسم الجماعة وحدة فتتفكك العامة، الوظائف لوالية

األغنياء. حكومة أو األوليغركية هي وهذه اللصوص: ويكثر الدنيئة الشهوات وتسود
هؤالء ينفقه بالربا ماًال املورسين الشبان فيقرضون للثروة، طلبًا األغنياء ويزداد
بالقوة، الثروة يعارضوا أن لهم فيبدو نعرتهم لهم وتبقى الفقر فيصيبهم امللذات يف
أو الديموقراطية هي وهذه املرتفني: األغنياء عىل األقوياء الفقراء فيفوز الشعب فيثريون

الرجال. لقيم اعتبار دون املطلقة واملساواة الحرية وشعارها الكثرة، حكومة
فينفي دهاءً، وأكثرهم عنًفا أشدهم الشعب وحماة الديمقراطية دعاة بني من ويربز
بها يتقي حامية لنفسه ويؤلف األرايض، ويقسم الديون، ويلغي يعدمهم، أو األغنياء
ويشغل لنفسه يمكن ولكي بالسلطة، هو ويستأثر الشعب به فيغتبط املؤامرات، رش
ليفرغ ساملهم؛ قد كان أن بعد جريانه عىل الحرب يشهر إليه الحاجة ويديم عنه الشعب
رجل كل عنه ويقيص ناقد، أو منافس كل رأس ويقطع الداخل، يف أمنيته تحقيق إىل
نفيناهم الذين للشعراء العطاء ويجزل والعتقاء، املرتزقة من جماعة إليه ويقرب فاضل،
حراسه ليطعم الشعب ويعترص الهياكل وينهب كيًال، املديح له فيكيلون مدينتنا، من
األخرية. الحكومة هي وهذه الطغيان، إىل الحرية من انتقل أنه الشعب فيدرك وأعوانه،
السفىل الطبقات وافتئات الرش استفحال تمثل مراحل الفاسدة األربع والحكومات
مولع فالطيموقراطي العليا: والقوى الطبقات عىل النفس يف السفىل والقوى املجتمع يف
خلو للمال؛ رشه واألوليغركي العقل، طور عن خرجت الشجاعة هو والسلطان، باملجد
فيها وليس قاعدة لحياته ليس األهواء مع متقلب والديمقراطي رشيفة، عاطفة كل من
سارق مبذر متهتك والطاغية اإلرساف، هذا فيقتله املرسفة الحرية يف خريه يتوهم إكراه،
وحدها العدالة أن إال منه، ليفيدوا ويعارشونه األرشار، غري يعارش ال أبًدا، خائف مجرم

جميًعا.7 بهما تودي عنها حيدة وأقل وللجماعة، للفرد السعادة تكفل
أفالطون أن القارئ منه يتبني الجمهورية يف السياسية املقاالت تلخيص هذا (ه)
بني كأن للتجربة، التجاء دون نتائجها ويستخرج األصول يضع الريايض، منهج نهج

م٨. الجمهورية 7
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يطيع كما املرشع تطيع االجتماع طبائع وكأن هندسية، أشكال أو مجردة آحاد اإلنسان
أراد هو إذا الكفاية فيه بما لألمر يحتاط أنه الفيلسوف ظن ولقد الخزاف، يد الصلصال
النحو عىل فيها العدالة تحقيق فيسهل تنقص وال تزيد ال صغرية تكون أن عىل املدينة
القوة تقدير يف وبالغ وحشيًة، وقواننَي فظيعًة قيوًدا لذلك وضع ولكنه تصور، الذي
الناطقة، النفس يف مذهبه املوقف هذا يف ذكر أنه ولو بالحيوان؛ اإلنسان تمثيل ويف البدنية
كما الغلظاء، األسربطيني عن أخذها التي املخازي هذه عن نبا لكان وجمالها ورشفها
وهو املجتمع، يف شأنها وحقيقة املرأة طبيعة فهم فأخطأ الجندية املرأة بدعة عنهم أخذ
بالطبع الرجل من أضعف املرأة أن وعرف االستعدادات، تفاوت عىل مدينته أقام الذي
يف مذهبه ذكر أنه ولو الجندية، يف للمرأة وال املرأة؛ يف للجندية خري ال أنه إىل يفطن لم
اإلنساني الزواج فهم ولكان جزاًفا، يزهقها ولم جسم كل يف النفس احرتم لكان النفس
ولكان تشاء، كما وتحله تعقده غريبة إلرادة يخضع ال بالنفس النفس اتحاد أنه عىل
اإلنسانية؛ وتمدين الشعور، وترقيق الطبع تهذيب عىل عامل أكرب األرسة روابط أن فهم
هذه من املحبة تنشأ وإنما املحبة، محيت بل توهم؛ كما األنانية تُْمَح لم انفصمت فإن

األرسة. أفراد بني املحسوسة املعروفة الروابط
بكيلني هنا يكيل فإنه والرق؛ الحرب مسألتي يف توفيًقا أكثر أفالطون يكن ولم
العالئق بينها فيما تتعهد أن اليونانية للمدن ينصح لألعاجم، واآلخر لليونان الواحد
وال تحرق، وال تدمر فال تحاربت فإن واحدة، أرسة وتؤلف تتحالف أْن بل الودية؛
أثارت التي األقلية يرضب بل أعداء؛ كأنهم املغلوبة املدينة أهل جميع الغالب يسحق
عىل والسحق والتحريق التدمري ويقرص األصدقاء، معاملة الباقي ويعامل الخصام،
يسرتقون وإنما بعًضا بعضهم يسرتق ال اليونان بأن يرصح هو ثم األعاجم، محاربة

عدوه.8 يسرتق بل وصديقه قريبه يسرتق ال العدل الرجل ألن األعاجم؛
وإن املنقوصة، العدالة هذه غري صاحبها من ينتظر «الجمهورية» قارئ أن الحق
حكم يف قديًما كان الرق وأن تفاديها، يمتنع رضورة الحرب بأن العذر له التمس هو
أن علم أن بعد هللا خلق سائر دون اليونان عىل العدالة تقرص أن يفهم ال فهو الرضورة،
يطالع أن ألفالطون بدا لقد الذات، إىل إساءة يشء كل وقبل أوًال هي العدو إىل اإلساءة
واإلنسانية. املدينة ينظم وهو يطالعه أن فاته ثم الفرد، حياة ينظم وهو اإلنسان مثال

(ج). (ب)–٤٧١ ص٤٦٩ م٥ الجمهورية 8
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اإلنسانية املدينة (٤٢)

وحكومة واألوالد النساء وشيوعية املرأة تجنيد هي ثالث»9 «ملوجات أفالطون عرض (أ)
وبلغ ذلك يف أفلح قد أنه الجديل كفاحه بعد وظن اجتيازها يف نفسه وجهد الفالسفة،
التحقق؛ ممتنعة املثىل مدينته أن وأقنعته الحق إىل برده األيام فتكفلت األمني الشاطئ
نفسه يف راسًخا يزال ما الذي العتقاده بناها إنما وهو الكامل، الفيلسوف وجود المتناع
بما ويحكم ظرف كل يف لحكمته يرجع الحق، وامللك األكمل الحاكم هو الفيلسوف أن
والقانون التغري دائمة اإلنسانية األحوال ألن املوضوع؛ القانون يفضل فهو إليه، توحي
العدل، الحكم هو وحكمه الحي القانون هو فالفيلسوف املناسبات، لجميع يلني ال صلب
خرافة حديث األمثل الحاكم هذا ولكن عصابات، تسمى أن فاألحرى الحكومات سائر أما
بالسلطة يضطلع أن يستطيع مثلهم إنسانًا أن يصدقون ال والناس ذلك، يشبه ما أو
نعدل أن فيجب إنسانية، صفة وكل عقل كل فيفقد القوة نشوة تنتابه أن دون املطلقة
قائمة حكومة هي اإلنسان حال إىل وأقرب أدنى بحكومة نقنع وأن الجميل، حلمنا عن
وهذه األرستقراطية، من صالحية أقل الديمقراطية الحكومة هذه مثل يف دستور، عىل
أقدر والكثرة الكثرة، من الدستور تطبيق عىل أقدر الفرد ألن امللكية؛ من صالحية أقل
فيها الفرد حكم حتًما، تسوء حالها فإن دستور يقيدها ال التي الحكومة أما الكافة، من
السلطة تداول ألن الديمقراطية؛ رضًرا منهما وأقل أوليغركية، الجماعة وحكم طغيان،

وتناسخها.10 الضارة النزعات تعارض إىل يؤدي فيها
«القوانني» كتاب أصل الفكرة وهذه — دستور للدولة يكون أن فالواجب (ب)
للمدينة األعىل املثل لتحقيق الترشيع موضوعه — أفالطون كتب ما وأوسع آخر وهو
ينقسم وهو الحياة، ومقتضيات اإلنسان طاقة مراعاة مع لكن «الجمهورية» رسمته كما
عىل يقوم أن يجب الترشيع أن يف عامة مقدمة :١–٤ املقاالت أقسام: ثالثة باإلجمال
يف ٩–١٢ واملقاالت وقوانينها، السيايس الدولة نظام يف ٥–٨ واملقاالت والعدالة، الفضيلة
والسياسيني املرشعني عىل أفالطون ينعي األوىل املقالة ففي وعقاب؛ ثواب من الجزاءات
ويذهب الخارجي، العدو قهر املبني النرص وأن يشء كل قبل حربية الدولة أن رأيهم

(ب). ص٤٥٧ م٥ الجمهورية 9
ص٣٠١–٣٠٣. «السيايس» محاورة 10
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فخري تنصلح، حتى وتعهدها املدينة ويف النفس يف الرديئة العنارص عىل التغلب أنه إىل
وضع يف يتوخاها أن املرشع عىل يجب التي الغاية وهو الحرب، ال السلم الحاالت
اللذة مغالبة واألشق األرفع والنوع الشجاعة نوعي أدنى الحربية والشجاعة دستوره،
األدبية. والشجاعة والعفة الحكمة بعد الرابع املحل يف الحربية فالشجاعة الشهوة، وقمع
تكفل نيابية بهيئات املقيدة األرستقراطية الحكومات، خري أن الثالثة املقالة من ونأخذ
يرسف الطغيان والديمقراطية: الطغيان بني وسط وهي املختلفة، السلطات بني التوازن
املزج ولكن ذاته يف رديء فكالهما الحرية، حب يف تغلو والديمقراطية السلطة، حب يف
الطبقات أفالطون يذكر وال الدنيا. الحياة هذه يف األمثل النظام ينتج املالئم بالقدر بينهما
املواطنني فيضع كذلك، ثالثية أخرى قسمة ويصطنع النفسية، للقوى املقابلة الثالث
أهليٍّا وجيًشا أخرى، ناحية من التجارة يحرتفون والغرباء والصناع ناحية، من وعبيدهم
قد أنه إال األثرة، دواء فيها يرى يزال ما أنه ولو الشيوعية عن ويعدل ثالثة، ناحية من
تصلح إنما وأنها بها، لهم قبل ال اليوم» نرى كما وينشئون «يولدون البرش أن أيقن
ملكه يعترب أن عىل املالك يحض ولكنه بامللكية يقول فهو البرش، من أسمى ملوجودات
يبقي ولكنه الزواج بكرامة ويشيد باألرسة يقول وهو به، خاص هو كما باملدينة ا خاصٍّ
آالف بخمسة األرس عدد ويحدد صغرية مدينته يستبقي ألنه النسل؛ تحديد يف رأيه عىل
عرش!» أحد خال ما األوىل عرش االثني األعداد عىل بالتمام ينقسم العدد هذا «ألن وأربعني؛
من يختار ملن األب يورثها بل تجزأ وال تباع ال األرض من بحصة أرسة كل ويخص
قسمان: والحصة أحد، يُغبن ال بحيث الرتبة نوع الحصة تقدير يف ويعترب الذكور، أبنائه
محبة عىل املواطنني حمل القصد يكون أن ويغلب بعيد، واآلخر املدينة، من قريب أحدهما
تقتني فال بغالتها األرسة وتكتفي السواء، عىل واألطراف القلب عن والدفاع كلها املدينة
الرضوريات لرشاء يلزم ما بمقدار إال النقد تداول الحكومة وتحظر فضة، وال ذهبًا
بالفضيلة يقوم فالحها ألن للدولة؛ خري وهذا الثروة، تزيد فال العمال، أجور ورصف
سبع: والسلطات (م٥). والشقاق للحسد فسبب الثروة يف األرس تساوي عدم أما وحدها،
القواد (٢) تعديله. دون ويحولون عليه يحافظون ٣٧ وعددهم الدستور حراس (١)
وأعضاؤه الشيوخ مجلس (٣) الجيش. فرق ملختلف الضباط يعينون ثالثة وعددهم
شهًرا، منهم ثالثني كل السلطة يتداولون الدستور، حراس مع باالتفاق يحكمون ٣٦٠
إلقامة يكفي عدد يف والكاهنات الكهنة (٤) الخاصة. بشئونهم يعنون السنة باقي ويف
لخمس الشيوخ ينتخبه للرتبية» «وزير (٦) الرشطة. (٥) بالهياكل. والعناية الطقوس
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جريان من وتؤلف الشخصية الخالفات لفض واحدة ثالث: وهي املحاكم؛ (٧) سنني.
فضها، عن األوىل املحكمة تعجز التي الخصومات إليها تستأنف وأخرى املتخاصمني،
ولكنه بالطبع، الفاضلة الرتبية يريد وأفالطون والجنايات، الجنح يف للحكم والثالثة
تعرض أن رشط عىل بهما فيسمح والكوميديا؛ الرتاجيديا بإزاء رصامته من يلطف
واألجانب، العبيد سوى املرذولة التمثيل مهنة يتعاطى وأال مراقبة»، «قلم عىل القصص
ليس الرقيق انحطاط يف السبب وأن كره، عىل يقبلها رضورة الرق أن هنا يعلن وهو

(م٦). املعاملة سوء بل الطبيعة؛
لكل يمهد بأن ويعنى الجزاءات وتبيان القوانني رسد يف أفالطون ويميض (ج)
االسم بهذا الخليق القانون ألن خلقية؛ بعظة عليه يعقب وأن إيضاحية» «بمذكرة قانون
وُمَربٍّ هاٍد أنه الشارع حقيقة وألن العلم، فيولد للعقل يصدر العلم ونتيجة العقل صنع
منه تستمد الذي واملبدأ القوانني أصل إىل أفالطون ويرتقي (م٤)، يأمر أْن قبل يُقنع
فالقوانني وهبنا، الذي العقل بواسطة بل مبارشة يحكمنا ال هللا إن فيقول: سلطانها
فالخضوع العام؛ الخري إىل وترمي اإللهية العناية قوانني تحاكي العقل يقررها التي
عقليته أن فيبني الشئون أدق يف ويتدخل والتنظيم، التقنني يف يرسف ولكنه واجب، لها
االجتماعية األمور أن ويعتقد األوىل، مدينته إىل يرنو يزال ما وأنه تفارقه، لم الرياضية
أن يحاول أنه هو الفرق وكل للقانون، إخضاعها يمكن بحيث البساطة من واالقتصادية
محله، ليحلها واحدة؛ دفعة كلها السياسية الحكمة الفيلسوف امللك عقل من يستخرج
مع يتالءم أن من أصلب القانون وأن التغري دائمة اإلنسانية األحوال أن من قرره ما ناسيًا
األثرة بتلطيف األمة وحدة واستبقاء والعدل العقل حكم إقامة إىل يرمي وهو حال، كل
األوامر من واسعة مجموعة فيضع البدع، دون وبالحيلولة األدنى، الحد إىل الشخصية
آلة لترتكه الطبيعية نزعاته من الفرد وتجرد الفكر، يف استقالل كل تخنق والنواهي
وأعجزها صوره أعقد هي املطلق الحكم من صورة إىل ينتهي فهو للدولة، وعبًدا صماء
هي الجزئية اآلراء من كبريًا عدًدا لنا خلف أنه غري الحكومة، من الغرض تحقيق عن

والسياسة. لالجتماع صاٍف ربح
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السياسة

الثاني الباب خاتمة (٤٣)

بعض القارئ إشعار إىل أفالطون مذهب تصويرنا أثناء يف وفقنا قد نكون أن نرجو (أ)
العقل مزايا كل شخصه يف أفالطون جمع أسلوبه، ع وتنوُّ فكره وعمق روحه بسمو اليشء
العاطفة واالستدالل، الحدس والتؤدة، الجرأة مظاهرها: وأبهى أقوى إىل فأبلغها اليوناني
يف وسلكها بعيد، حد إىل فمحصها األفكار جميع واستوعب والرياضة، الفن واملالحظة،
وسائر األرفية من فاستخلصها الروحية؛ النزعات جميع وأحس بديع، واحد نظام
املطهرين إن قال: الفلسفة؛ إىل الدين فنقل عقلية؛ معاني وأحالها ووضحها األرسار،
وأن الصحيح،11 بمعناها بالفلسفة يعنون الذين إال هم ما األرسار عنهم تتحدث الذين
كلمة، كل عىل الفلسفة كلمة وأعىل النعيم،12 وتدخلها النفس تخلص التي هي الفلسفة
ولن أيامنا، إىل أيامه من العقول منه نهلت حكمة ينبوعي أحد املميزات هذه بكل فكان

أرسطوطاليس. تلميذه اآلخر والينبوع هللا، شاء ما إىل ترده تزال
أكسانوقراطيس، وخلفه أسبوسيبوس، أخته ابن بعده من فتوالها األكاديمية أما (ب)
وتوالت (٣٣–د)، آنًفا املذكور أرسطو قول حد عىل رياضيات» الفلسفة «أحاال واالثنان
أغلق أن إىل أي ميالدية؛ ٥٢٩ سنة إىل قائمة وبقيت شتى13 حظوظ املدرسة عىل

الفلسفية. املدارس يوستنيانوس

د). (ج ص٦٩ «فيدون» 11

(ب). (ب)–٨٤ ص٨٢ «فيدون» 12

(ب). و٩٧ ٩٢ بعد فيما انظر 13
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األول الفصل

ومصنفاته حياته

حياته (٤٤)

إيجه بحر عىل قديمة أيونية مدينة وكانت أسطاغريا، يف ٣٨٥ سنة أرسطو ولد (أ)
عهده ويف مقدونية، حدود عىل تراقية يف خلقيدية جزيرة شبه من الرشقي الشمال يف
معروفة أرسته وكانت أسطافرو، بعد فيما وسميت وخربوها املقدونيون عليها استوىل
الثاني أمنتاس املقدوني للملك طبيبًا نيقوماخوس أبوه وكان كابر، عن كابًرا بالطب
الثامنة بلغ وملا عنه، يأخذ فلم حدثًا أرسطو يزال وما تويف اإلسكندر، أبى فيليبوس أبي
فسماه أقرانه بني امتاز أن لبث وما األكاديمية، فدخل علمه، ليستكمل أثينا قدم عرشة
للخطابة معلًما أقامه ثم الواسع، الطالعه و«القراء» الخارق، لذكائه «العقل» أفالطون
هذا وحسبنا صاحبها، وفاة إىل أي سنة عرشين األكاديمية أرسطو ولزم يقال، فيما
عىل أو األخري، العهد يف أستاذه مجافاته من األقاويل بعض به جرت ما بطالن عىل دليًال
نظرية نقد قد كان أرسطو فإن العلمية، املنافسة من بينهما وقع يكون قد فيما مغاالتها
ألفالطون قوًال يدع لم كتبه يف فهو أخرى، نظريات ونقد مذهبه َن َكوَّ قد كان ولعله املثل،
كلمته قال حيث واحدة؛ مرة إال اللهم عنيف، وإلحاح جاٍف لفظ يف بالتجريح تناوله إال
األكاديمية يف وبقاؤه أفالطون.»1 عىل الحق وأوثر الحق وأحب أفالطون «أحب املشهورة:
لجميله. وعرفانه ألستاذه احرتامه وبني الحق إيثار بني يوفق كيف عرف أنه عىل يدل

سبب يكون أن األقاويل هاته وتريد أثينا، أرسطو غادر أفالطون تويف وملا (ب)
يف موقفه أن نذكر أن يقيض واإلنصاف املدرسة، عىل غريه ترؤس من حنقه ارتحاله

ب. ٧٠ عدد بعد فيما كاملة العبارة ترجمة انظر النص. بهذا مشهورة هي 1
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فيليبوس، ملقاومة ديموستني بزعامة وطني حزب فيها تألف وقد تحرج، قد كان املدينة
الصغرى آسيا إىل إذن قصد للجميع، معلومة املقدوني بالبالط أرسطو أرسة عالقة وكانت
ابنه بتثقيف إليه ليعهد فيليبوس؛ استقدمه هناك هو وفيما وتزوج، مدة فيها وقىض
ولكنا تلميذه مع منهجه كان كيف نعلم وال سنة، عرشة ثالث العمر من البالغ اإلسكندر
مكانة عظيم عىل بذلك فدل الخاص ماله من أسطاغريا بناء بإعادة أمر فيليبوس أن نعلم
ما إذا حتى متصلة سنوات أربع العهد بويل العناية عىل أرسطو واستمر عنده، الفيلسوف
الصلة فتباعدت النرص لذة وذاق حروبه يف الجيش شارك عرشة السابعة اإلسكندر بلغ
حكمه توطيد عىل فتوفر غيلة، املقتول أبيه بعد ملًكا به نودي العرشين ناهز وملا بينهما،
لقوة خضعت قد وكانت ،٣٣٥ سنة أواخر يف أثينا إىل أرسطو وعاد سلطانه، وتوسيع

فيليبوس.
بهذا فعرفت لوقيون يدعى ريايض ملعب يف مدرسة أنشأ بها استقر فلما (ج)
ثاوفراسطوس باسم فسجلها أجنبيٍّا كان ألنه القانوني؛ صاحبها يكن لم ولكنه االسم،
رجال وقسم املدينة، يف ابتاعها وبساتني منازل الغرض لهذا ووهبه وتلميذه صديقه
أن عادته من وكان أحداثًا، وأعضاء الرئيس، ينتخبون مسنني أعضاء طائفتني: املدرسة
وهم يتمىش وهو دروسه عليهم فيلقي إليه التالميذ فيوافيه امللعب جانب إىل ممىش يغىش
نوعني: كانت دروسه إن ويقال: باملشائني، وأتباعه هو لذلك فلقب حوله؛ من يسريون
ويذكر الخطابة، عىل تدور عامة ومسائية الفلسفة، عىل تدور للتالميذ مخصصة صباحية
الطبيعي، للتاريخ ومعمًال القديم العرص يف نوعها من األوىل كانت مكتبة أنشا أنه كذلك
شامًال والبحث كثريًا كان العمل أن عىل تالميذه وكتب كتبه من إلينا وصل ما ويشهد

العلم. فروع جميع
اإلسكندر فإن ثانية، مرة أثينا يربح أن أرسطو اضطر سنة عرشة اثنتي وبعد (د)
وأخذوا نشاطهم إىل وعادوا آمالهم وحزبه ديموستني فعاودت ٣٢٣ سنة بالحمى مات
ومع قط، بالسياسة يشتغل لم أنه مع أرسطو إىل األنظار واتجهت األجانب، يطاردون
بمؤامرة امللك علم ملا سنتني قبل من اإلسكندر وبني بينه توترت قد كانت العالئق أن
ولجئُوا بذلك األثينيون يباِل لم أستاذه، أخت ابن املتآمرين من قتل فيمن وقتل عليه
ثاوفراسطوس إىل باملدرسة فعهد باإللحاد فاتهموه قبل من اصطنعوها طاملا حيلة إىل
لإلجرام جديدة فرصة لألثينيني أهيئ ألن حاجة «ال متهكًما: يقول وهو املدينة وغادر
طويل زمن منذ ممعوًدا وكان أوبا، جزيرة يف خلقيس مدينة إىل وقصد الفلسفة.» ضد
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وكانت — الثانية زوجته عن والستني، الثالثة يف وهو التالية السنة يف بمرضه هناك فمات
نيقوماخوس. اسمه تلك من وابن هذه، من وابنة — توفيت قد األوىل

مصنفاته (٤٥)

سيالَّ ترجمة يف وأفلوطرخس جغرافيته يف أسرتابون ذكرها قصة أرسطو لكتب (أ)
فيها وكانت له لزميل بمكتبته أوىص الوفاة حرضته ملا ثاوفراسطوس أن ملخصها
ضنوا الكتب قدر ورثته وأدرك الزميل هذا تويف فلما مخطوطاته، مع أرسطو مخطوطات
مظانها، جميع يف الكتب يطلبون وقتذاك األمراء بعض وكان غريبة، أيٍد يف تقع أن بها
ترتيب، غري من مكدسة اكتشفت أن إىل أكثر أو سنة مائة فيه بقيت قبو يف فخبئُوها
عناية دون وجدت كما واستنسخها بالكتب خبري رجل فاشرتاها التعفن منها نال وقد
روما إىل فنقلوها الرومان أيدي يف الرجل هذا مكتبة وقعت ثم منها، فسد ما بإصالح
وافيًا عمله يجئ فلم للمكتبة، وأمينًا مؤدبًا شيرشون عند كان عامًلا بمراجعتها وكلفوا
عىل عرش الحادي الزعيم الروديس أندرونيقوس بقليل ذلك بعد لألمر فعرض باملرام
فيه بني وكتابًا فهارَس إليها أضاف صحيحة نسًخا للناس وأخرج أرسطو، بعد اللوقيون
اللوقيون مكتبة أن يعقل كيف إذ شك؛ غري من موضوعة القصة هذه اتبعه. الذي املنهج
وكان والتالميذ؟! املعلمون إليها يرجع أرسطو مصنفات من نسخ عىل تحتوي تكن لم
أندرونيقوس منه وخرج أرسطو تلميذ أوديموس أنشأه رودس فرع منها فروع للمدرسة
األصل أن يلوح عليها؟ تعول نسخ من خلًوا كانت املدارس هذه أن االعتقاد يمكن فكيف
التي املصنفات غري أرسطو من يعرف يكن لم املثقف الجمهور أن القصة وضع يف
أن إىل والعلماء املدارس بعض عىل وقًفا بقيت العلمية تآليفه وأن الشباب، دور يف أذاعها
إجماًال القصة بصحة نسلم وقد امليالد، قبل األول القرن منتصف يف أندرونيقوس نرشها
هي تكن لم أرسطو كتب من نسًخا أصاب األحداث من ترويه ما أن سوى منها يلزم فال

قدمناه. ملا الوحيدة؛ النسخ وال مخطوطاته
من مستمد عنها نعلمه ما وكل جميًعا، ضاعت فقد الشباب مصنفات أما (ب)
طريقة عىل محاورات هي الكتاب، قدماء لدى وردت ومقتبساٍت وإشاراٍت قديمٍة فهارَس
ووضع الكالم افتتاح يتعدى ال ا جدٍّ قصري فيها الحوار إن بل األخري، عهده يف أفالطون
يذكرون أفالطون، رأي سقراط يرشح كما طويل خطاب يف رأيه املؤلف يرشح ثم املسألة
يف العدالة، يف إسكندر، البيان، يف املأدبة، منكسينوس، السوفسطائي، السيايس، منها:
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خلود يف «أوديموس» ويذكرون اللذة، يف الرتبية، يف الصالة، يف الصحة، يف الشعراء،
ضمنًا وأبان «فيدون» يف أستاذه حذو الكتاب هذا يف حذا أرسطو إن ويقولون: النفس،
الخري» يف أو الفلسفة «يف وكتابًا والتذكر، وبالتناسخ سابقة بحياة القول يقبل كان أنه
الفكر تاريخ عن بفذلكة بدأه أفالطون، تأثري من فيه يتحرر كان الذي الوقت يف وضعه
ألوهية عىل بالربهنة وانتهى العالم، وحدوث املثل نظرية نقد إىل وتطرق اإلنسانية، وتقدم

الكواكب.
هي وإنما فيها، أثر للحوار وليس معظمها بقي فقد الكهولة مصنفات وأما (ج)
محررة فقط منها أجزاء مذكرات ولكنها للنرش معدة تكن لم تعليمي، قالب يف موضوعة
عنه تالمذته دوَّنه ما ومنه — األكثر وهو — لنفسه دوَّنه ما منه والباقي نهائيٍّا تحريًرا
تتداول لم وكونها القديم منذ للرشح وافتقارها أسلوبها يفرسصعوبة وهذا هو، وراجعه
بالتنقيح وقت كل عليها يعود وكان قلنا، كما أندرونيقوس نرشها أن إىل املدرسة يف إال
من تطور أي تبني أو تأريخها يستحيل لذلك بعض؛ إىل بعضها من واإلحالة والزيادة
والكالم عنه يخرج ال ا خاصٍّ موضوًعا منها لكل فإن لتأريخ بحاجة ولسنا آخر، إىل كتاب
فإن محتوياتها هنا نصف ولسنا متناسق، واحد فيها واملذهب منطقيٍّا ترتيبًا مرتب فيه
تنقسم وهي أسمائها، ذكر عىل فنقترص املذهب، عرض سياق يف سيأتي الوصف هذا

(٤٧–أ): موضعه يف سنبينه مبدأ بحسب أقسام خمسة

املقوالت، «الفكرية»: اآللة أي بأورغانون بعد فيما لقبت وقد املنطقية، الكتب (١)
وقد األغاليط، الجدل، الربهان، أو الثانية التحليالت القياس، أو األوىل التحليالت العبارة،
قاطيغورياس، فيقولون: اليونانية بأسمائها يذكروها أن اإلسالميني الفالسفة عادة جرت

سوفسطيقا. طوبيقا، الثانية، أنالوطيقا األوىل، أنالوطيقا أرمنياس، باري
الطبائع، جميع تعم التي األمور منها يتعلم كلية كتب ومنها الطبيعية الكتب (٢)
الطبيعي السماع وهي: الطبائع من واحد كل تخص التي األمور منها يتعلم جزئية وكتب
املسائل العلوية، اآلثار والفساد، الكون — الطبيعة يف كيل كتاب وهو — الكيان سمع أو
كتاب ثم البعض، ويقبلها إليه نسبتها إمكان يف البعض يشك — اآلليات — الحيلية
الصغرى» «الطبيعيات اسم تحت جمعت صغرية كتب ثمانية بعده يأتي كيل وهو النفس؛
طول األحالم، يف الرؤيا تعبري واليقظة، النوم والتذكر، الذكر واملحسوس، الحس هي:
التاريخ يف كتب خمسة ثم والهرم. الشباب التنفس، واملوت، الحياة وقرصه، العمر
حركة الحيوان، ميش الحيوان، تكوين الحيوان، أعضاء الحيوان، تاريخ هي الطبيعي

الحيوان.
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جمعها الذي هو أندرونيقوس أن يلوح الطبيعة: بعد ما أي امليتافيزيقية الكتب (٣)
وكان الطبيعيات، بعد تأتي ألنها االسم؛ بهذا ووسمها أيامه منذ املعروف الرتتيب عىل
واحدة مجموعة تؤلف وهي األوىل، وبالفلسفة اإللهي بالعلم موضوعها سمى قد أرسطو
مرقومة ألنها الحروف؛ بكتاب وأيًضا الثالثة األسماء بهذه اإلسالميني عند وتعرف

اليونانية. الهجاء بحروف
واألخالق مقاالت» سبع «يف األوديمية األخالق والسياسية: الخلقية الكتب (٤)
والثاني األول والكتابان مقالتني»، «يف الكربى واألخالق مقاالت»، عرش «يف النيقوماخية
والثاني أفالطون، إىل أقرب ألنه أقدم؛ األول ولكن الشفوية، أرسطو لدروس روايتان
األول من والسادسة والخامسة الرابعة املقاالت: ألن وأكمل؛ أرسطو مذهب إىل أقرب
الكتابني تلخيص فهو الثالث أما الثاني، يف لها املقابلة املقاالت مكانها فوضعت ضاعت
ألن أوديموس؛ و«إىل» نيقوماخوس «إىل» األخالق نقل ولم اسمه، ضخامة من بالرغم
يحتمل مبهم اليوناني العنوان إن ويقولون: الرتجمة هذه عن يعدلون اآلن اإلخصائيني
«أخالق واآلخر … إىل مهدى الكتاب أن يعني «… إىل «األخالق الواحد معاني: ثالثة
املعنى أن إىل ويذهبون النيقوماخية» «األخالق والثالث النارش، اسم يعني نيقوماخوس»
نيقوماخوس وأن يلوح، فيما أرسطو كتب أقدم من الكتاب أن بحجة مقبول غري األول
ابنه اسم أضاف أرسطو يكون أن يمنع الذي ما نرى ولسنا أبيه، وفاة عند صبيٍّا كان
الثالث؛ للمعنى ويميلون دليل، عليه ليس أن بحجة الثاني املعنى يرفضون كذلك للكتاب،
يؤيد ما هناك ليس أْن أي األوديمية؛ األخالق يف ذلك مثل ويقال كاألصل، مبهم ألنه
السياسية النظم وكتاب السياسة، كتاب فهي السياسية الكتب أما الثاني. أو األول املعنى
أثينا دستور سوى منها إلينا يصل لم يونانية مدينة ١٥٨ نحو دساتري مجموعة وهو

.١٨٩٠ سنة بردي عىل مرص يف وجد
والشعر. الخطابة، وهي: الفنية الكتب (٥)

قد كان العالم، كتاب منها منحولة: أنها النقد أثبت أخرى كتب له وتُذكر (د)
املجموعة من تخرجه رواقية آراء فيه ولكن والعالم بالسماء ولقب السماء كتاب إىل ضم
وهو العلوم مختلف من مسائل يتناول املسائل وكتاب املنزل، تدبري ومنها األرسطوطالية،
أرسطوطايل بقلم وهو وغورغياس» وأكسانوفان مليسوس «يف وكتاب املدرسة، إىل يرجع
وكتاب ١٥–ب) عدد عىل الحاشية يف قلناه ما (انظر للميالد األول القرن أهل من
اإلسالميني عند املعروف الالهوت وكتاب النيل، فيضان وكتاب الخطوط، وكتاب املناظر،
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هذا من ويتبني أفلوطني. من مقتطفات مجموعة وهو أرسطوطاليس» «بأوثولوجيا
عدا ما بأكمله القديم العلم فيها انتظم كربى موسوعة أرسطو مؤلفات أن الفهرس
نظرياته من وكثريًا الفلسفية كتبه فإن العلوم، بتقدم منها أجزاء بليت ولنئ الرياضيات،
وعىل أيًضا بل التاريخية؛ أهميتها حيث من فقط ليس خالدة؛ الجزئية كتبه يف املنبثة

الذاتية. قيمتها حيث من األخص

أسلوبه (٤٦)

من كنهر يتدفق أسلوبه إن شيرشون: قال وقد أرسطو، بكتابة معجبني القدماء كان (أ)
جافة العلمية كتبه فإن األوىل؛ مصنفاته عىل منصبٍّا كان اإلعجاب هذا أن شك وال ترب.
وال حوار فيها وليس والغموض، االقتضاب من تخلو ال دقيقة بلغة موضوعة مجهدة
االتجاه هذا عىل دل قد أرسطو وكان أفالطون، أسلوب به يتميز مما يشء وال قصص
الكتب أن عىل األوفر، النصيب وللرشح ضئيًال نصيبًا للحوار قسم إذ األوىل؛ املرحلة منذ
تدل والخطابة والشعر الجدل يف فكتبه القدماء إعجاب صدق عىل البينات تحمل العلمية
ذوقه، وسمو األدب يف قدمه رسوخ وعىل فنونها، بجميع اليونانية الثقافة من تضلعه عىل
العلوم يف جديدة ألفاًظا ووضع األلفاظ، معاني بتحديد عظيمة عناية عني قد هو ثم
يصح بحيث العربية اللغة وإىل األوروبية اللغات إىل ونقلت لغته يف ذاعت الفلسفة ويف

العامة. العلمية للغة الحقيقي الواضع إنه يقال: أن
ثم البحث موضوع يعني أوًال فهو أربع: مراحل فله التأليف يف أسلوبه أما (ب)
عىل للوقوف نفسه جهد قد بالفعل وهو — ويمحصها املوضوع هذا يف اآلراء يرسد
املوضوع يف املشكلة املسائل أي «الصعوبات»2 يسجل ثم — العلم فروع جميع يف اآلراء
مستعينًا حلولها عن ويفحص أنفسها، املسائل يف ينظر وأخريًا للنهاية، ويستقصيها
يبدأ أن الرضوري «من تقدم: بما ا نصٍّ وإليك السابقة، املراحل يف املستخلصة بالنتائج
التي الصعوبات حل بعد االطمئنان إىل يبلغ إنما العقل ألن مسائله؛ عن بالفحص العلم
جهة أي إىل يدري ال الذي كاملايش املسألة بوضع يبدأ ال الذي الباحث ألن ثم اعرتضته،

بعينها. مسألة عن الجواب يف حجته منهما لكل متعارضني رأيني وضع أنها «الصعوبة» وتعريف 2

س١٧. ب ع ص١٤٥ ف٦ م٦ الجدل كتاب
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ومصنفاته حياته

من يجد لم أم عنه يبحث ما وجد قد كان إن معرفة لعدم مستهدف هو بل متوجه، هو
يعني أن يستطيع الذي فهو الصعوبات بمناقشة يبدأ الذي وأما غاية، يتوخى ال إنه حيث
للحكم.»3 أفضل موقفه يكون جميعها املتعارضة الحجج يسمع والذي غاية، لنفسه
يقبل ال «البعض فإن يالئمه؛ الذي الدليل نوع تعيني هي أخرى ميزة املوضوع ولتعيني
والبعض بالشعر، االستشهاد يريد والبعض أمثلة، إال يريد ال والبعض رياضية، لغة إال
يجب «ولكن» … إرساًفا اإلحكام هذا يعترب غريه بينما محكًما، برهانًا بحث كل يف يحتم
كل يف الرياضية الدقة تُقتىض فال … العلم من نوع كل مقتضيات بتعرف يبدأ أن
للعلم يصلح ال الريايض فاملنهج ولذلك املجردات، عىل الكالم يف فقط وإنما موضوع،

املادة.»4 عىل تحتوي الطبيعة ألن الطبيعي؛

باختصار. س٤ ب ع س٢٤–ص٩٩٥ ا ع ص٩٩٥ ف١ م٣ الطبيعة بعد ما 3

باختصار. س٥–١٧ ا ع ص٩٩٥ ف٣ م٢ الطبيعة بعد ما 4
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الثاني الفصل

املنطق

وأقسامه املنطق (٤٧)

للعلوم، تام تصنيف مبادئ ووضع مجموعه يف العلم إىل نظر من أول أرسطو كان (أ)
النظري العلم إليها: ينتهي التي الغاية بحسب وعميل نظري إىل أوًال ينقسم عنده فالعلم
هو حيث من جهات: ثالث من فيه فينظر الوجود عىل ويقع املعرفة مجرد إىل ينتهي
العلم هو وهذا وعدد؛ مقدار هو حيث ومن الطبيعي، العلم هو وهذا ومحسوس؛ متحرك

الطبيعة. بعد ما هو وهذا باإلطالق؛ وجود هو حيث ومن الريايض،1
تدبري هي الغاية وهذه منها، متمايزة غاية إىل ترمي فيه فاملعرفة العميل العلم أما
وإما املحدود، بمعناه العميل العلم هو وهذا نفسها؛ يف إما وذلك اإلنسانية؛ األفعال
اإلنسان أفعال يدبر العميل والعلم الفن، هو وهذا ويصنع يؤلف موضوع إىل بالنسبة
املنزل، تدبري وهو األرسة؛ ويف األخالق، وهو شخصه؛ يف نواٍح: ثالث من إنسان هو بما
مفيدة مصنوعات ويحدث واألعضاء املخيلة أفعال يدبر والفن السياسة، وهو الدولة؛ ويف
كمال ألنه أرشف؛ النظري والعلم يتناولها. التي املوضوعات بحسب وينقسم جميلة أو
ويتبعه، إليه يرتب آخر لغرض ال للعلم العلم وألنه اإلنسان، قوى أسمى والعقل العقل،
العلم كذلك التغري، من وبعده موضوعه لسمو الطبيعة؛ بعد ما النظرية العلوم وأرشف

Mathématiké الرياضيات عىل الدال اليوناني اللفظ ألن بالتعليمي؛ العربية الكتب يف أيًضا ويسمى 1

التعليم. عىل أيًضا يدل
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موضوع إىل بالقياس املحسوس من وبعده موضوعه لرشف الفن؛ من أرشف العميل
الفن.2

وجوديٍّا ليس موضوعه ألن النظري؛ العلم أقسام يف املنطق أرسطو يدخل ولم (ب)
ذلك وعىل الفكر، موضوع عن النظر برصف الفكر قوانني علم هو إذ ذهني؛ ولكنه
عليه الربهان يطلب القضايا أي به ليعلم آخر علم أي يف الخوض قبل يُتعلم علم فهو
واحد، آٍن يف العلم ومنهج العلم طلب الخلف من فإن قضية؛3 لكل يطلب برهان وأي
هو أو — أورغانون — العلوم آلة فاملنطق وإذن التناول،4 بسهل ذاك وال هذا وليس
صورة فموضوعه العلمي، املنهج لتقرير نفسه عىل العقل رجوع من ينشأ جديد علم
عرص يف ورد ثم العلم لهذا كاسم أرسطو كتب يف «لوجيكا» لفظ يرد ولم مادته، ال العلم
ويقول املنطق، بمعنى اإلفرودييس إسكندر استعمله أن إىل الجدل، بمعنى شيرشون
وإن وأصوله، مبادئه إىل العلم يحلل الذي العلم أي التحلييل» «العلم املعنى بهذا أرسطو
االسم إطالق من مانع فال أشكاله إىل القياس تحليل عىل بالذات تدل «التحليالت» كانت

ألفاظ. إىل والقضية قضايا إىل القياس تحليل يشمل بحيث
أفعال كانت وملا والفساد، الصحة حيث من العقل أفعال املنطق موضوع (ج)
أو واالستدالل وتفصيلها، التصورات تركيب أو والحكم الساذج، التصور ثالثة: العقل
كتاب أقسام: ثالثة إىل أوًال موزعة املنطقية أرسطو كتب جاءت فقد بواسطة؛5 الحكم
األقوال أو األمور يف العبارة وكتاب ساذًجا، تصوًرا املتصورة األمور عىل يدور املقوالت
كان وملا صورته، حيث من أي باإلجمال االستدالل يف األوىل التحليالت وكتاب املؤلفة،
وإما للعلم، ومؤديًا يقينية كلية مبادئ عن صادًرا برهانيٍّا إما املادة حيث من االستدالل
عىل تحتوي كاذبة مقدمات من مؤلًفا سوفسطائيٍّا وإما ظنية، مقدمات من مركبًا جدليٍّا
أو الثانية التحليالت يف األول: كتب: ثالثة لنا خرجت حقيقيٍّا، ال ظاهريٍّا احتواءً النتيجة
يختلف املادي» «املنطق هذا أن وواضح األغاليط. يف واألخري: الجدل، يف والثاني: الربهان،

وانظر ف١. م٦ الطبيعة بعد وما ف٢. م٦ النيقوماخية واألخالق ف١. وم٨ ف٦ م٦ الجدل كتاب 2

ب. ا ،٦٥ عدد بعد فيما
ف٣. م٤ الطبيعة بعد وما ف١. م١ الثانية التحليالت 3

ف٣. م٢ الطبيعة بعد ما 4

ف٦. م٣ النفس كتاب 5
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هذا يغفل لم أرسطو أن عىل العلوم»؛ «منطق وهو املحدثني عند االسم بهذا املراد عن
مر فقد واحد؛ كتاب يف يجمعه لم أنه هنالك ما وكل عليه؛ يتجنون كما النظر من النوع
الثانية» «التحليالت وكتابه يالئمه، الربهان أو الدليل من نوًعا موضوع لكل إن قوله: بنا
االستقراء قوانني أما العلم، هذا منهج عن كالم علم كل أول يف وله املجردة العلوم منطق
ارتفعت ومتى املعلول، وضع ُوضعت متى العلة أن معروًفا كان معروفة: كانت فقد
منطقه يف مل ستوارت أبحاث من بحثًا نرى لسنا وبالجملة تعدل، تعدلت ومتى ارتفع،
الغرض وليس بها، معالجته تمكن مبادئ أو يقابله ما أرسطو كتب ويف إال االستقرائي
العربية الكتب يف الجميع أيدي بني التلخيص هذا فإن املنطقية؛ الكتب تلخيص هنا
النقط بعض جالء متوخني باإلجمال كتاب كل تصور إشارات نقترصعىل وإنما القديمة،

التاريخ. واجب لنؤدي املسائل بعض ورشح

املقوالت (٤٨)

كتب جميع يف بعضها وتارة كلها، تارة ومذكورة بتمامها، هنا مذكورة عرش هي (أ)
أبيض، مثل الكيفية أشبار، ثالثة مثل الكمية رجل، مثل الجوهر وهي: تقريبًا، أرسطو
امللك جالس، مثل الوضع أمس، مثل الزمان السوق، مثل املكان نصف، مثل اإلضافة
لكتاب مقدمة والكتاب مقطوع. مثل االنفعال القطع، مثل الفعل السالح، شاكي مثل
فعىل اإلسناد؛ أو اإلضافة أرسطو عند يعني «قاطيغورياس» ولفظ القضية، أي العبارة
املقولة أدق: بتعريف أو محموالت، أي «مقولة» أو مسندة أو مضافة أمور املقوالت ذلك
مهما التعريف هذا عن الجوهر يخرج وال قضية، يف محموًال يدخل أن يمكن كيل معنى
الجوهر فإن يشء؛ عىل يحمل ال وهو عليه تحمل التسع املقوالت أن من الذهن إىل يتبادر
وليس موضوع إىل يضاف ال الذي وهو الواقع، يف املوجود الجزئي هو األول وثان: أول
ماهية عن يعرب ما أي والجنس النوع هو والثاني سقراط، مثل موضوع يف حاصًال
موضوع إىل يضاف وهو وحيوان، إنسان مثل األول الجوهر تحته ويندرج األول الجوهر
«هذا مثل: بالعرض يضاف أن يمكن األول الجوهر أن ولو إنسان»، «سقراط كقولنا:
مقولة هو الذي والجوهر تقدم، كما بالذات موضوع دائًما أنه إال سقراط»؛ هو العالم
األضداد قبوله أهمها: أمور؛ يف املقوالت باقي عن الجوهر ويختلف الثاني. الجوهر هو
إىل أبيض من ينقلب أن فيمكن التغري موضوع ألنه وذلك أضدادها؛ تقبل ال هي بينما
الجوهرية يف مقدم األول والجوهر زوالها، فتغريها هي أما رديء، إىل طيب ومن أسود،
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العوارض؛ ويقبل ا حقٍّ يوجد الذي هو ألنه الكيل؛ عىل مقدم الجزئي إن أي الثاني؛ عىل
جوهر النوع الثانية الجواهر وبني الذهن، يف إال كذلك هو حيث من يوجد ال الكيل بينما
فال الجنس أما الجزئي، يف يتشخص الحقيقي الوجود إىل أقرب ألنه الجنس؛ من أكثر
املثل من النازل األفالطوني الرتتيب يعارض الرتتيب وهذا النوع، بواسطة إال يتشخص
عند الواقعي االتجاه عىل ويدل أشباًحا، املعتربة الجزئيات إىل الحقة املوجودات باعتبارها
املاهية عىل الجزئي يزيده ما وأن الكيل، موضوعه العلم أن اعتقاده جانب إىل أرسطو

العلم. تدخل ال التي املحسوسة املادة من آٍت هو إنما الكلية
وجوه تمثل العليا أجناسها أو املحموالت أوائل هي محموالت؛ املقوالت إن قلنا: (ب)
بمعنى بل حدة؛ عىل متحقق منها كل طوائف أو أقسام أنها بمعنى ال املختلفة الوجود
ما جهة من يعترب أن يمكن الواحد اليشء فإن يشء؛ يشء كل يف متمايزة وجهات أنها
واحدة يف داخل فهو إليه يضاف محمول أي إن بحيث إلخ، … كيف أو كم أو جوهر هو
والسكون والتغاير والذاتية الوجود — عليا بأجناس قال قد أفالطون وكان املقوالت، من
والتغاير، الذاتية والالوجود، الوجود والتباين، التشابه — مشرتكة وبمعاني — والحركة
يف وردت وقد املقوالت، وبني هذه بني عالقة ال ولكن والعدد.6 الوحدة والفرد، الزوج
إليها ينظر لم ولكنه واالنفعال، والفعل واإلضافة والكيف والكم الجوهر معاني أفالطون

واحد. نظام إىل ردها يحاول ولم أرسطو نظرة
بعض فذهب املقوالت، تقسيم يف عليه اعتمد الذي املبدأ أرسطو يذكر لم (ج)
وضعها يمكن حال كل وعىل ذلك، نظن ولسنا تجريبيٍّا، جمًعا جمعها أنه إىل املؤلفني
— الطبيعة بعد ما عىل رشحه يف األكويني توما القديس ذلك فعل وقد منطقيٍّا، وضًعا
إىل املحمول نسبة تكون قد قال: اآلتي، النحو عىل — التاسع الدرس الخامسة املقالة
ذات من يؤخذ أن وإما املوضوع، هو املحمول يكون أن فإما أوجه: ثالثة عىل املوضوع
هو املحمول األول الوجه فمن املوضوع، عن خارج هو مما يؤخذ أن وإما املوضوع،
يعرب هنا واملحمول إنسان، هو ما هو سقراط فإن إنسان» «سقراط قولنا يف املوضوع
أن إما الصفة وهذه للموضوع، صفة املحمول الثاني الوجه ومن «األول»، الجوهر عن
وإما الكيف، هو وهذا صورته؛ من أو الكم، هو وهذا مادته؛ من للموضوع الزمة تكون

«السوفسطائي». ويف «بارمنيدس»، يف 6
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عن خارج املحمول الثالث الوجه ومن اإلضافة، هي وهذه آخر إىل باإلضافة له تكون أن
إما واملقاس مقاس، وإما ِملك إما باملرة والخارج اليشء: بعض وإما باملرة إما املوضوع
وإما املكان، يف الجوهر أجزاء ترتيب فيه ملحوظ غري «أين» إما واملكان مكان، وإما زمان
هو وهذا له مبدأ املوضوع يكون أن إما اليشء بعض والخارج ذلك، فيه ملحوظ «وضع»

االنفعال. هو وهذا نهاية يكون أن وإما الفعل،

العبارة (٤٩)

يف مقالتني إىل ومقسم املقوالت ككتاب اليونانية يف واحدة مقالة العبارة كتاب (أ)
إذن فهي وضعية» داللة بنفسه دال مركب أو مفرد «صوت والعبارة الالتينية، الرتجمة
الحروف؛ وغري واألنني، كالتأوه واإلنسان البهائم عن الصادر بالطبع الدال الصوت غري
الحرف، أي واألداة والفعل االسم هو املفرد والصوت غريها، مع بل بنفسها؛ تدل ال فإنها
يتضمن وحده ألنه القضية؛ أو العبارة باسم األجدر وهو املؤلف هو املركب والصوت
فيها وينظر العبارة، فأجزاء والفعل االسم أما عليه، السكوت ويصح الكذب أو الصدق
تركيب العبارة ألن واالستفهام؛ والدعاء التمني العبارة من فيستبعد االعتبار بهذا الكتاب
الرابطة هذه تطوى وقد بينهما، نسبة عىل دالة بلفظة أي بالرابطة موضوع مع محمول
العبارة فتسمى تعلن وقد يتكلم، سقراط أو كاتب سقراط كقولنا: ثنائية العبارة فتسمى
من نفسه يف يقوم بما الكتفى أعجم حيوانًا اإلنسان كان ولو كاتب، هو سقراط مثل ثالثية
الحارض، االنفعال عن ترتجم التي الطبيعية األصوات عىل واقترص األشياء عن االنفعاالت
والكتابة: األلفاظ فاصطنع لآلخرين انفعاالته تأدية إىل فاحتاج مدني ناطق حيوان ولكنه
ألن األشياء؛ ُمثُل واالنفعاالت النفس، انفعاالت دالالت واأللفاظ األلفاظ، داللة الكتابة
األلفاظ عىل الكتابة داللة ولكن العقل، يف أو الحس يف منه بمثال النفس تدركه إنما اليشء
ذهب ملا خالًفا كذلك؛ وضعية االنفعاالت عىل األلفاظ وداللة الجميع، باتفاق وضعية
األصوات اتفاق الناس عند التفقت طبيعية كانت لو إذ «أقراطيلوس»؛ يف أفالطون إليه

الكل. عند واحدة كانت لذلك فطبيعية؛ األشياء عىل االنفعاالت داللة وأما الطبيعية،
وينتقل واألداة، والفعل االسم يف ثم باإلجمال الدالة األصوات يف ينظر فالكتاب (ب)
تقابل إىل ثم وكاذبة، وصادقة وسالبة وموجبة ومركبة بسيطة إىل وقسمتها العبارة إىل
املمكن قضايا يف التناقض وتقابل والتضاد، التناقض يف وقوانينه البسيطة القضايا
املوجهة والقضايا املركبة والقضايا واملعدولة املحصلة القضايا يف يبحث ثم املستقبل،

149



اليونانية الفلسفة تاريخ

هو واحد أمر عند إال نقف فال أرسطو ذكره كما املنطق كتب يف وارد هذا وكل وتقابلها،
اإلنسانية، الحرية مسألة يف األمر هذا ألهمية املستقبلة؛ املمكنة القضايا التناقضيف تقابل
واألخرى بالرضورة صادقة منهما الواحدة املتناقضتني القضيتني إن يقول: أرسطو فإن
املتعلقة واألفعال االتفاقية األفعال أي املستقبالت املمكنات سوى فيما بالرضورة كاذبة
األشياء من وأن مشورتنا يف بداية لها املستقبلة أفعالنا أن نعلم فنحن اإلنسان، باختيار
وليس بالرضورة يقع ال األشياء فبعض وإذن السواء، عىل يوجد ال أو يوجد أن يمكن ما

السلب.7 من بأصدق الحدوث قبل فيه اإليجاب

األوىل التحليالت (٥٠)

والربهان القياس أجزاء فموضوعها ومنهجها؛ موضوعها من اسمها أتاها التحليالت (أ)
الكامل العلم فإن أجزائهما، إىل والربهان القياس تحليل ومنهجها الكامل، العلم آلة وهما
حيث من إليه ينظر والربهان بالتحليل، إال اإلدراك هذا يتسنى وال بمبادئه، اليشء إدراك
والتحليالت مادية، وأخرى صورية مبادئ إىل ينحل فهو مادته، حيث ومن صورته
بينًا لزوًما املقدم من التايل لزوم بها يتعلق التي الصورية املبادئ إىل الربهان ترد التي
التي والتحليالت مقالتان، وهي باألوىل تسمى الربهان مادة عن النظر برصف رضوريٍّا
مقالتان وهي بالثانية، تسمى التايل صدق بها يتعلق التي املادية املبادئ إىل الربهان ترد

كذلك.
قول بالعرض ال بذاتها عنها لزم وضعت إذا أقوال من مؤلف قول القياس (ب)
اللزوم هذا املقدمتني من النتيجة لزوم يف تقوم القياس فماهية اضطراًرا، غريها آخر
مادتهما حيث من ال صادقة نتيجة عنهما تلزم قد الكاذبتني املقدمتني إن حتى الرضوري،
ما وإدراك الذهن يف باجتماعهما إال تخرج ال النتيجة فإن مًعا، تأليفهما حيث من بل
عىل مصادرة القياس بأن مل وستوارت الشكاك قدماء الدعاء وجه فال نسبة، من بينهما
املصادرة يف أما مجتمعتني، املقدمتني يف متضمنة القياس يف النتيجة إن إذ األول؛ املطلوب

بعد فيما انظر النيقوماخية األخالق يف االختيار وحرية الطبيعي، السماع يف االتفاق أرسطو يدرس 7

ب. ا و٧٢، د ،٥٦ عدد
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الكربى القضية يف متضمنة النتيجة أن نتوهم وقد واحدة،8 مقدمة يف متضمنة فالنتيجة
فيها النتيجة لزوم فإن األخرى، األشكال يف يتبدد الوهم هذا ولكن األول، الشكل يف
الرتكيب عن يختلف للقياس أرسطو وتركيب الوضوح. غاية واضح مًعا املقدمتني من
إذا هكذا: القياس ويركب املحمول، بل القضية أول يف املوضوع يضع ال فهو املألوف،
أ فإن «إنسان»، ج كل عىل مقوًال ب كل وكان «حيوان» ب كل عىل مقوًال «مائت» أ كان
خصائصها من مأخوذة والحدود القضايا وتسمية «إنسان». ج كل عىل مقول «مائت»
أكرب منهما الواحد والطرفان وإنسان» «مائت الطرفني بني األوسط الحد الرتكيب: هذا يف
إىل — األول أو — األكرب من الفكر يتأدى بحيث األوسط من أصغر واآلخر األوسط، من
أما األول، أو الكامل الشكل هو وهذا — األخري أو — األصغر إىل األوسط ومن األوسط،
ال فيهما النتيجة كاملني غري شكلني ينتج فإنه بعدهما، أو الطرفني قبل األوسط وضع
النتيجة ألن أيًضا؛ أول الشكل وهذا األول، الشكل يف تلزم كما املقدمتني من رأًسا تلزم
أو موجبة وجزئية سالبة، أو موجبة كلية األربع: القضايا إحدى تكون أن يمكن فيه
األخري يكون بحيث بعض إىل بعضها الحدود نسبة تكون «حينما عنده ومبدؤه سالبة،
بالرضورة يكون فحينئذ األول يف متضمن غري أو متضمنٍّا واألوسط األوسط، يف متضمنٍّا
الوجهة هذه ألن املاصدق؛ عىل هنا أرسطو ويعتمد واألخري.» األول يربط كامل قياس
ألن املفهوم؛ يعترب الحكم إىل ينظر حني ولكنه القياس، ملاهية إيضاًحا وأكثر أسهل
املاصدق واعتبار يشء، تحت يشء إدراج يكون أن قبل بيشء يشء وصف عنده الحكم
أكرب يكون أن إما األوسط أن ذلك فقط؛ ثالثة القياس أشكال أن إىل يؤدي املقدمتني يف
أما منهما، أصغر يكون أن وإما منهما، أكرب يكون أن وإما آخر، من وأصغر طرف من
جالينوس فعل ما عىل األوسط موضع اعتبار هو آخر نظر من إال يلزم فال الرابع الشكل
أرسطو أن عىل املتداولة، الحديثة الكتب يف املذكور هو جديد تصنيف له فخرج بعد من
ضمنًا يعرتف هو ثم عنده، ثانوية الوجهة هذه أن إال شكل، كل يف األوسط موضع يذكر
للشكل تابعة أرضبًا ثاوفراسطس تلميذه فجعلها املنتجة، الخمسة الرابع الشكل بأرضب

األول.

الكربى فتكون إنتاجه به يراد قياس يف مقدمة نفسه املطلوب يجعل أن األول املطلوب عىل املصادرة 8
سينا). البن (النجاة واحًدا شيئًا والنتيجة
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بعض مع بعضها األربع القضايا أرسطو يؤلف لم شكل كل أرضب ولتعيني (ج)
وهذا شكل، كل يف ٦٤ من بدًال ممكنًا رضبًا ١٦ له فخرج النتائج وأهمل املقدمات يف إال
األرضب ولتعيني خاصة، أحكام لها وليس للمقدمات تابعة النتائج ألن وأصوب؛ أخرص
تحتوي التي األرضب إىل ينتقل ثم كلية، مقدماتها التي األرضب بمراجعة يبدأ املنتجة
استخرج أنه ومع جزئيتان، مقدمتاها التي األرضب جملة ويستبعد جزئية، مقدمة عىل
وملا القواعد، بتطبيق ال باألمثلة يراجع نراه ذلك، إىل سنشري كما القياس، قواعد أهم
بني متوسًطا ليس أي األول؛ يف كاألوسط ليس والثالث الثاني الشكلني يف األوسط كان
إىل الكاملني غري الشكلني ولرد متوسًطا لجعله يعالجه فإنه املاصدق، حيث من الطرفني
غري وطريقتان القضايا، بعكس مبارشة طريقة طرائق: ثالث ذلك يف وله الكامل، األول
ببيان أي بالخلف واألخرى كربى، والصغرى صغرى الكربى بنقل إحداهما مبارشتني؛
يذكر العكس ويف سلمت، لقضية مناقضة نتيجة تسلم القياس، نتيجة تسلم لم إذا أنه
والجزئية موجبة جزئية تنعكس املوجبة والكلية نفسها، مثل تنعكس السالبة الكلية أن
عكس يذكر وال تعكس ال إنها فيقول: السالبة الجزئية وأما نفسها، مثل تنعكس املوجبة
العبارة كتاب يف العكس عن يتكلم ال وأرسطو األقيسة، رد يف يفيد ال ألنه النقيض؛
القياس، بمناسبة التحليالت يف بل — القضية باب يف ندرسه إذ اآلن؛ نفعل كما —
يف الجزئيني الرضبني يرد األول أرضب إىل والثالث الثاني الشكلني أرضب يرد أن وبعد
موجب الواحد األخريين، هذين غري النهاية يف يستبقي فال الكليني الرضبني إىل األول
وينظر األنحاء كل عىل بعض مع بعضها ويركبها املوجهة األقيسة ويذكر سالب. واآلخر
فاخترص مطوًال، فصًال عرش خمسة ذلك يف فيستغرق قياس كل يف النتيجة ماهية يف
أن وبعد املقدمتني، أضعف تتبع النتيجة أن عىل قاعدة بتطبيقه الطريق ثاوفراسطس
وهذه الجزئية، املالحظات من املستخلصة العامة القواعد يقرر األقيسة جميع يستعرض

خمس: القواعد

أكثر. ال حدود ثالثة من القياس يتألف (١)
سالبتني. عن نتيجة تلزم ال أي موجبة؛ مقدمة من بد ال قياس كل يف (٢)
جزئيتني. عن نتيجة تلزم ال أي كلية؛ مقدمة من بد ال قياس كل يف (٣)

جزئية املقدمتني إحدى كانت إذا أي كليتني؛ عن إال تلزم ال الكلية النتيجة (٤)
حتًما. جزئية فالنتيجة
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سالبة املقدمتني إحدى كانت إذا أي موجبتني؛ عن إال تلزم ال املوجبة النتيجة (٥)
النتيجة أن هي واحدة يف األخريتان القاعدتان ذلك بعد ُجمعت وقد حتًما. سالبة فالنتيجة

املقدمتني. — أخس أو — أضعف تتبع

هي إنها أي «مطلوبًا» تركيبه قبل كانت نتيجته أن وجدنا القياس تأملنا إذا (د)
القياس ركب ثم يوافقه؟» ال أم املوضوع يوافق املحمول «هل أوًال عرضت التي املسألة
يوضع أن واملنهج األوسط، هذا الستكشاف منهج من بد فال باألوسط ركب وإنما لحلها،
املمكنة املحموالت لكل وآخر: — املحمول — لألكرب املمكنة املوضوعات لكل واحد: ثبتان:
األوسط فالحد القريب، الجنس من أبعد إىل الذهاب دون — املوضوع — لألصغر
دائًما هي أشياء توجد أخرى وبعبارة الثبتني، بني املشرتك الجزء يف بالرضورة يوجد
العالية، كاألجناس محموالت دائًما هي وأخرى كالجواهر، ذلك غري تكون وال موضوعات
يجب األوسط كان وملا كاألنواع، محموالت تكون وقد موضوعات تكون قد ثالثة وطائفة
البحث يجب أي النوع إىل يتجه أن يجب عنه البحث فإن ومحموًال موضوًعا يكون أن
كل ويف ألحدهما إيجابه يمكن ما كل يف ومحمولها النتيجة موضوع بني مشرتك حد عن
سلبه يمكن ما كل يف — سالبة النتيجة كانت إن — أو اآلخر له يوجب أن يمكن ما
من واحد اإلنسان مائت؟ سقراط هل املطلوب: هذا فليكن اآلخر، عن أو الواحد عن
إليها يسند أن يمكن التي املوضوعات من وواحد لسقراط إسنادها يمكن التي املحموالت
يقتيض األوسط الحد فاستكشاف ومائت، سقراط بني أوسط ا حدٍّ يقوم أن فيمكن مائت
الربهان عرض أنه عىل قاًرصا القياس فليس وإذن املاهيات، إىل والنفاذ الفكر إمعان
وتركيبه يشء القياس تركيب محاولة فإن الربهان؛ وإلقامة لالستكشاف آلة أيًضا ولكنه
قالوا: فإن واملتأخرون، املتقدمون القياس نقاد إليه ينتبه لم ما وهذا آخر يشء بالفعل
أن أجبنا عقيم، الحق فعل فالقياس القياس تركيب عىل سابق العلمي االستكشاف إن
باملاهية، متعلق أوسط حد عىل القائمة القياس طبيعة هي إنما االستكشاف يف الرائد

النهاية. يف وتحقق أوًال تتصور الغاية أن ومعلوم غائية، علة فالقياس
األفالطونية والقسمة القياس بني أرسطو يقارن وتحليله القياس تعريف بعد (ه)
أوسط، حد من خلو ألنها عاجز؛ أو ضعيف قياس القسمة هذه إن فيقول: (٣٣–ج)
والحيوانات الحية؛ يف اإلنسان فلنضع حية، غري وإما حية إما الكائنات مثًال: تقول فهي
خصائص جميع تُحىص حتى وهكذا األرضية يف اإلنسان فلنضع مائية، وإما أرضية إما
وضًعا، تضعها وإنما املقابلة الخاصة دون خاصة إضافة علة تبني ال ولكنها اإلنسان،
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يوافق املحمول أن عىل الربهان إقامة االستدالل أن فكرة هي أفالطون عند نجده ال فما
جميع يف األول املطلوب عىل مصادرة القسمة إن بل القسمة، يف يتحقق ال وهذا املوضوع،
الفرق فإن القياس إىل بأرسطو أدت التي هي األفالطونية القسمة أن صح فإن مراحلها.

الطريقتني. بني بعيد
فيها، الخلف وقياس الثالثة، األشكال يف الدور قياس الثانية املقالة ومسائل (و)
األشكال من كل يف لآلخر منهما كل ورد الخلف، وبرهان املستقيم الربهان بني والفرق
وأهمها القياس لواحق ثم األول، املطلوب عىل املصادرة وأهمها الفاسدة واألقيسة الثالثة،
فيه يشرتط صاحبه ألن األرسطوطايل؛ االستقراء يف الكالم كثر وقد والتمثيل، االستقراء
ولم حقيقته عىل االستقراء يفهم لم الفيلسوف إن النقاد: فقال جميًعا الجزئيات ذكر
الجزئيات أن وإىل واحد جزئي عىل بله معدودة، جزئيات عىل إقامته إمكان إىل يفطن
والفلسفة املنطق واضع عىل يجوز أن يعقل ال باطل اتهام هذا حرص، تحت تقع ال
تبحث التي الكتب من واحد يف هذه عبارته أرسطو ساق وإنما الطبيعي، والعلم األوىل
يمكن الذي الرشط عىل ودل االستقراء صورة لغري فيه ينظر فلم الصوري، املنطق يف
مشاحة وال مستويًا، عكًسا الصغرى عكس إمكان وهو األقيسة بني االستقراء عد بموجبه
من صحيًحا ليكون جميًعا؛ الجزئيات يقتيض الكيل إىل الجزئيات من االنتقال أن يف
أرسطو ولكن سفسطة، االستقراء وبأن املقدم من أعم التايل كان وإال الصورية، الوجهة
إذ ذلك؛ عىل دليل يورده الذي املثال ونفس تحقيقه، يمكن الرشط هذا إن يقل: لم
العمر. طويل والثور والفرس «اإلنسان ذلك: يعلم وأرسطو تامة غري فيه الجزئيات إن
العمر.» طويل فهو املرارة قليل حيوان فكل إذن املرارة؛ قليل والثور والفرس واإلنسان
حقائق من يؤلف ال عنده العلم إن إذ كافيًا؛ أرسطو عده ملا الرشط تحقق لو وحتى
أقوى وال أرصح ليس كالم النقطة هذه يف وألرسطو رضورية، حقائق من بل واقعة
قال: اليقيني؛ والعلم الربهان يف يبحث الذي الكتاب وهو الثانية التحليالت يف قاله منه
منها كل — عدة برباهني أو — الجزئيات فيه تذكر — واحد بربهان يبني من «إن
الضلعني ومتساوي متساويها وغري األضالع متساوي املثلث من كالٍّ أن — بجزئي خاص
زواياه تساوي املثلث نفس بأن العلم له يحصل فليس قائمتني يساوي زواياه مجموع
جميع هي الثالثة هذه أن عىل قائم جديل أي — سوفسطائي وجه عىل إال اللهم قائمتني
ذكر؛ ما غري مثلث هناك يكن لم ولو الكيل باملثلث العلم له يحصل وليس — املثلثات
الصورة حيث من أما العدد، حيث من إال مثلث كل وال املثلث، أجل من يعلم ال أنه ذلك
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علًما يعلم وإنما يعرفه، وهو إال مثلث يوجد لم ولو مثلث كل يعلم فليس — املاهية —
ورفعت املثلث ُوضع إن بحيث واحدة املثلثات وجميع املثلث ماهية أن عنده قام متى كليٍّا

املحمول.»9 وافقه املثلثات
إذا إال الجزئيات عدد يبلغ مهما االستقراء إليه يؤدي ال املاهية، معرفة فالعلم إذن
االستقراء بقي تدرك لم فإن نتيجته، يف واملوضوع املحمول بني الرضورية العالقة أدركت
مع القول يمكن فكيف للموضوع، املحمول اطراد علة طلب إىل العقل يحفز ناقًصا علًما
االستقراء نتيجة بينتها التي الخاصة بوضع لالستقراء صناعي قلب القياس إن القائلني:
للنظام مجردة صورة إال هو ما أرسطو عند الرضوري العلم وإن والعلة، الوسط موضع
«إدراك معنى يتناسون أو ينسون القائلون هؤالء التجربة؟ من املستخلص الطبيعي
من أبني االستقراء قال:10 ا تامٍّ تمييًزا والقياس االستقراء بني أرسطو ميز ولقد املاهية»
من يبدأ ألنه بالذات؛ فأبني القياس أما الجزئيات، من يبدأ ألنه إلينا؛ باإلضافة القياس
يف شوهد ما أجل من النتيجة يضع الذي االستقراء بخالف النتيجة علة فيبني الكليات
األكرب يضيف االستقراء ألن فقط؛ الشكل حيث من أوسط فيه األوسط والحد الجزئيات،
من األصغر عن األوسط يختلف وال آنًفا، املذكور املثال من يتبني كما باألصغر لألوسط
نفس هو الوضع وهذا الجزئيات، موضع يف كيل حد بوضع مكتسب ألنه املاصدق؛ حيث

االستقراء.
إضافة نسبة ومحمولها موضوعها بني التي اإلضافية القضية أرسطو يذكر وال (ز)
أن اإلغفال هذا يف السبب يكون أن بد وال أشبه، وما ج يمني إىل ب أو ج من أكرب ب مثل
النوع هذا جهل أنه ال ومحمول، موضوع بني نسبة كل يشمل عام عنده القضية تعريف
ويأخذ منطقه يف الرياضيات يلحظ وأرسطو الرياضيات يف االستعمال الكثري القضايا من
القياس أشكال من واحد لكل ويمثل والشكل، الحد مثل املنطقية بعضمصطلحاته منها
يذكر لم كذلك الحدود، تمثل والنقط القضايا تمثل فيه الخطوط خاص هنديس بشكل
األقيسة وأهمل حمليتني، إىل تنحالن ألنهما ومنفصلة؛ متصلة بنوعيها الرشطية القضية
وألن باإلجمال، القياس تعريف عن يخرج ال اإلضايف القياس ألن القضايا؛ لهذه املقابلة
إضماري قياس إىل الرشطية القضية بتحويل اقرتاني قياس إىل يرد االستثنائي القياس

ف٥. م١ الثانية التحليالت 9
باالستقراء. الخاص وهو ف٢٣ م٢ األوىل التحليالت 10
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«هللا إىل يرجع فإنه متصلة» «رشطية محض» فعل فهو ثابتًا هللا كان «إذا قولنا: مثل
يخرج القياس هذا يف املطوية الكربى بالقضية بالترصيح ثم محض» فعل فهو ثابت
قولنا: ومثل محض». فعل فاهلل إذن ثابت؛ وهللا محض، فعل فهو ثابت هو ما «كل لنا
العدد يكن لم «إذا السابق إىل يرد فقد منفصلة» «رشطية زوج» وإما فرد إما «العدد

زوج.» فهو فرًدا ليس ما «كل مبارشة حملية إىل أو زوج» فهو فرًدا

الثانية التحليالت (٥١)

وخصائص مقدماته ورشائط العلم ماهية عىل تدور إحداهما كاألوىل: مقالتني يف تقع (أ)
وتدور للموضوع، املحمول حصول علة عن إبانته حيث من أي برهان هو بما الربهان
العلمية املطالب وعىل املحموالت، لحد وسيلة هو حيث من الربهان خصائص عىل الثانية
يف بالبحث أرسطو يبدأ بالربهان. وعالقته الحد وعىل العلوم يف تقع التي األسئلة أي
العلم يتسلسل ال لكن سابق، علم يستند إنما تعلم وكل علم كل إن فيقول: العلم أساس
بالتسلسل وللقول دور، يف فنقع بعض عىل بعضه يتوقف وال أبًدا، يتم فال نهاية غري إىل
مقدمات هناك ولكن للمعرفة، الوحيدة الوسيلة الربهان توهم هو واحد مصدر والدور
تعريف وللربهان الرباهني، أصول هي وإنما الربهان تحتمل وال برهان إىل تفتقر ال أولية
بمعناه هنا مأخوذ والقياس للعلم» منتج «قياس أنه هو الغائية بالعلة ظاهري أول
ثابتة معرفة وهي العلة معرفة يعني العلم ولفظ االستقراء، قسيم هو حيث من املحدود
يف والظن العلم يقع وقد واملمكن، الحادث عىل يقعان والظن اإلحساس بينما رضورية
من شخص كل موقف ألن بينهما؛ التمييز ينتفي فال بعينه واحد موضوع عىل شخصني
حيوان اإلنسان بأن يحكما أن يستطيعان فالشخصان اآلخر، موقف غري املوضوع هذا
بالفعل، حاصًال محموًال اآلخر ويعتربه اإلنسان ماهية من الحيوان يعترب أحدهما لكن
بالعنارص جوهري ثاٍن تعريف وللربهان املعرفة، من النوعني هذين بني ظاهر والفرق
النتيجة عىل العلم يف سابقة أولية صادقة مقدمات من املنتظم «القياس أنه هو له املؤلفة
عناُرص كانت واملحمول، املوضوع تتضمن املقدمات كانت وملا لزومها.» وعلة منها وأبني
موجود املوضوع أن الربهان قبل يعلم أن ووجب ، واملقدمتنْيِ واملحموَل املوضوَع الربهاِن
برهان، ينتج لم وإال صادقتان املقدمتني وأن اسمه يعني ما أو املحمول وما هو وما
جوهرية أي ذاتية نسبة واملحمول املوضوع بني النسبة تكون أن يقتيض هنا والصدق

إليه. يستند أساًسا تصلح ولم برهان إىل افتقرت وإال أولية، املقدمة فتصري
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«علوًما وتسمى باإلطالق أولية مقدمات األول أقسام: ثالثة الربهان ومقدمات (ب)
يف عادة تدخل ال وهي والعلية املرفوع والثالث التناقض عدم مبادئ مثل متعارفة»
وهي بالفعل، ال بالقوة مقدمات إنها أي ذكرها؛ دون بموجبها القياس يتمىش بل القياس
الثاني والقسم كالغريزية، فتبدو بالحدس يكتسبها العقل لكن العقل يف غريزية ليست
نفس، طيب عن يسلمها املتعلم ولكن أولية ليست موضوعة» «أصوًال تسمى مقدمات
عناد مع فيسلمها تسليمها املتعلم إىل يطلب «مصادرات» تسمى مقدمات الثالث والقسم
ويستدل أولية املقدمات تكون فحينما آخر. علم يف له تتبني أن إىل عليها ويصرب نفسه يف
نظام ويحاكي النتيجة حصول علة يفيد لَم» «برهان الربهان يسمى بالعلة املعلول عىل
األكمل، والعلم الصحيح باملعنى الربهان وهو املعلول عىل سابقة العلة حيث الوجود
يستدل الذي أو الربهنة تقتيض مقدماته الذي وهو إن» «برهان يسمى آخر برهان وهناك
كربهان للتساؤل، مجاًال للعقل يرتك ألنه الواسع؛ باملعنى برهان وهو باملعلول العلة عىل
من اندماًال أبطأ املستديرة الجروح إن فيقول: الرياضيات نتائج إىل يستند الذي الطبيب
الرياضيات من مبادئها تتقبل التي والفلك واملوسيقى املناظِر علوِم وَكَربَاِهنِي سواها،
باقي يف خاص كالم لنا وليس القياس عن ذكرناه الذي بعد كفاية القدر هذا ويف تقبًال.

املنطق. كتب يف مبسوطة وهي الكتاب مسائل

الجدل (٥٢)

أرسطو ولكن (٣١–أ) العلمي واملنهج العلم مقام إىل الجدل رفع قد أفالطون كان (أ)
واحدة مسألة يف بالسلب أو باإليجاب «االستدالل بأنه فحده املتعارف معناه إىل به عاد
وليس السالبة.» أو املوجبة النتيجة عن والدفاع التناقض، يف الوقوع تحايش مع بالذات،
آن يف النقيضني تنتج ال الصادقة املقدمات ألن األشياء؛ حقائق إىل باالستناد ذلك يمكن
أو العامة عند مقبولة أو متواترة آراء أي محتملة بمقدمات إال الجدل يدور فال واحد،
عنه ويختلف صحيح استدالل أنه يف الربهاني مع يتفق الجديل فالقياس العلماء، عند
قضايا إىل يستند هذا ألن يشء؛ يف السوفسطائي مع يتفق وال محتملة، مقدماته أن يف
منهج أو علًما الجدل فليس وإذن فاسًدا، أو صحيًحا يكون قد فيه واالستدالل مموهة
الخطابة يف يستعمل وهو االحتمال، وجه عىل االستدالل ولكنه أفالطون أراد كما العلم

خاص. بنوع
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أن والجاهل العالم يستطيع منهج وأنه عقلية، رياضة أنه منها فوائد وللجدل (ب)
املبادئ كشف عىل يساعد أنه هي علمية فائدة له إن بل العلم، مدعي بموجبه يمتحن
فإن العلم؛ ذلك موضوع يف العلماء وآراء العامة اآلراء ببحث العلوم من علم يف األولية
عىل العقل يعني اآلراء فامتحان الخاصة؛ مبادئها عىل بنفسها تربهن ال الجزئية العلوم
وعمًال، علًما املنهج هذا يف القدوة أرسطو كان وقد املسائل، ووضع املبادئ من االقرتاب
يف املسألة لدراسة بذلك ومهد ومحصها املتقدمني أقوال رسد مسألة وكل علم كل ففي

والفن. والعلم الفلسفة تاريخ كتبه من يستخرج أن يمكن بحيث ذاتها
النظر فيلزم موضوع إىل محمول إلضافة واستقراءً قياًسا الجدل كان وملا (ج)
مساويًا يكون أن إما فاملحمول نوع، كل يف والكالم أنواعها وتعيني اإلضافة هذه يف
أن فإما — ينعكس أي — مساويًا كان فإن يكون: ال أن وإما املاصدق يف للموضوع
يكن لم وإن خاصة، إذن وهو يكونها ال أن وإما حده إذن وهو املوضوع ماهية يكون
وإما النوعي فصله أو املوضوع جنس إذن وهو الحد من جزءًا يكون أن فإما مساويًا
الوجهات هذه من يوصف موضوع فكل عرض، إذن وهو الحد من جزءًا يكون ال أن
ألن الوجهات؛ هذه من واحدة إىل ترجع مسألة وكل مقدمة وكل معرفة، به لنا تحصل
هي الوجهات فهذه عرًضا، أو فصًال أو خاصة أو جنًسا إما يكون أن يخلو ال املحمول
وهذا واالستقراء القياس يف الرتتيب هذا عىل الجدلية القضايا منها تستمد التي املواضع
تؤخذ التي األمكنة أي «طوبوي» من «طوبيقا» فإن اسمه أتى هنا ومن الكتاب موضوع
يف السبع للمقاالت تلخيًصا سينا البن النجاة كتاب يف وتجد الخطابية، االستدالالت منها
واألخرية الثامنة املقالة أما الشارحة»، األقوال يف الغلط وجوه بيان «يف املعنون الفصل

والجواب. السؤال قواعد عىل أي الجدل ترتيب عىل فتدور
وجعلها فورفوريوس تناولها وقد أرسطو عند وتصنيفها الكليات تعيني هذا (د)
املدخل) = (إيساغوجي أرسطو» مقوالت إىل «املدخل أسماه خاص لكتاب موضوًعا
الكليات وضعت وإنما واملقوالت، الكليات قسمني: إىل الساذج التصور يف الكالم فانقسم
تندرج أقسام هي حيث من فذهنية املقوالت أما باملنطق، وألصق رصفة ذهنية ألنها أوًال؛
أنفسها، األشياء فيها ترتتب أقسام هي حيث من وحقيقية واملحموالت، املوضوعات تحتها
كتاب يف مستعمالن وهما والقسمة، للحد رضوري بل مفيد الكليات يف البحث إن ثم
هو خامًسا كليٍّا فورفوريوس عليها زاد أربعة أرسطو عند الكليات أن غري املقوالت،
من نفسه املوضوع يعتربه كان وإنما الكليات من واحًدا يعتربه أرسطو يكن ولم النوع
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للفرد إال يضاف ال والنوع األفراد، عىل ال األنواع عىل صادرة العلمية األحكام إن حيث
إنسان. سقراط قولنا: مثل

األغاليط (٥٣)

الغلط بتعريف األوىل تبدأ مقالتني: يف السوفسطائية الحجج تفنيد أو األغاليط كتاب (أ)
بني العالقة بيان إىل وتستطرد الحقيقة، يف ال فقط الظاهر يف قياس بأنها السفسطة أو
به املطلوب القياس يف إما السوفسطائية «أفعال وأن املنطقية، الكتب وسائر الكتاب هذا
يف تقع أن «إما القياس يف فاملغالطات القياس»، عن خارجة أشياء يف وإما يشء، إنتاج
مغالطة»، أو غلًطا تكون أن وإما مادته، يف أو القياس صورة يف أو املعنى يف أو اللفظ
وقطع به واالستهزاء أقواله وترذيل الخصم تخجيل «مثل القياس عن الخارجة واألشياء
مجرى يجري وما املطلوب يف له مدخل ال ما واستعمال اللغة يف عليه واإلغراب كالمه

اإلشكاالت. هذه حل يف الثانية واملقالة ذلك.»11
شيئًا يوضع الفن أو العلم إن الكتاب: من األخري الفصل يف أرسطو ويقول (ب)
كثرية فنون إىل ُسِبَق قد هو وأنه املتقدمون يخلفه ما عىل املتأخرون يزيد بأن فشيئًا
فلم والسفسطة والجدل والربهان القياس أما وأكمله، األقدمني عن مثًال البيان فتلقى
املحاجة، يعلمون كانوا غورغياس وأمامهم السوفسطائيني إن نعم؛ أحد، إليها يسبقه
تركيب عىل وتدريبهم عامة حجج بعض تالميذهم تلقني عىل يقترصون كانوا ولكنهم
له بما نفسه الفن أما البيان، علم يف أدخل هو مما تجريبية بطريقة املغالطات بعض
انتهى طويل. زمن يف نفسه عند من استكشفه فقد ونتائج ومبادئ محدد موضوع من

كالمه.
أفالطون يف ورد وما املنطق من السابقة املدارس عرفته ما بني يقابل من أن والحق
واالستقراء، والقسمة الحد يف ضعيفة متفرقة أبحاث من اليونانية الفلسفة إليه آلت وقد
بمبادئه القياس أن ويوقن الفرق عظم من ليدهش العميقة الغنية أرسطو كتب وبني
ومكانه بماهيته االستقراء وأن ورشوطه، وأنواعه بأصوله الربهان وأن وقواعده، وأشكاله
ال الفلسفة من جزءًا وجدت يوم من أصبحت الفكر تاريخ يف جديدة أمور العلم، من

ص١٤١–١٤٨. النجاة سينا: ابن 11
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علمه عىل يربهن الذي أي يعلم أنه يعلم الذي علم هو الكامل العلم كان وإذا يتجزأ،
قد املنطق بوضعه أرسطو فإن أمره، من بينة عىل وهو واالعرتاضات الشبه عنه ويدفع

رشده. وأبلغه بنفسه العقل وبرص العلم هذا مثل للناس يرس
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الطبيعة

وأقسامه الطبيعي العلم (٥٤)

نحاول مهما فإنا الذهن، ويف الحقيقة يف باملادة يتعلق الذي هو الطبيعي الوجود (أ)
الطبيعية املوجودات سائر وهكذا وعظم، لحم يف إال اإلنسان نتصور أن نستطيع فلن
الوجود الطبيعي العلم فموضوع متحرك، فهو مادي هو ما وكل تالئمها، التي املادة يف
هذه عدد تعيني وألجل أنواع، عىل والحركة بالقوة، أو بالفعل محسوسة، حركة املتحرك
فهو تغري كل الصريورة: أو التغري هو الحركة من أعم معنى إىل الرجوع يجب األنواع
بينهما ليس إذ الالوجود؛ إىل الالوجود من تغري فال ذلك وعىل ضده؛ طرف إىل طرف من
إىل الوجود ومن الالوجود، إىل الوجود ومن الوجود، إىل الالوجود من التغري وإنما تضاد،

الوجود.
املتحرك، وجود تقتيضقبلها الحركة ألن «كون»؛ ولكنه حركة فليس األول النوع أما
بني وسط وال وسًطا للحركة إن ثم وجود، ال بعد وجوده عىل أي كونه عىل هنا والكالم
بني وسط ال إذ «فساد»؛ ولكنه كذلك حركة فليس الثاني النوع وأما والوجود، الالوجود
وهو الثالث النوع إال يبقى فال فجائي، الثاني إىل األول من واالنتقال والالوجود، الوجود
حركات اليشء ويتحرك اليشء، لهذا حال هو وجود إىل وجود من اليشء نفس انتقال
وال غري، ليس والفساد للكون عرضة الجوهر فإن الجوهر؛ حيث من ال لكن مختلفة؛
بذاتها، لها وجود ال اإلضافة فإن بعضها، حيث من بل األخرى؛ املقوالت جميع حيث من
للتغري، تغري وال تغري هما واالنفعال والفعل لتغريهما، تابع فتغريها بطرفيها، توجد وإنما
مقوالت ثالث يف تحدث الحركة أن يبقى يتحرك، الذي هو فليس الحركة مقياس والزمان
الكمية يف والتي «استحالة»، الكيفية يف التي فالحركة واملكان: والكمية، الكيفية، هي:
ضد من االنتقال يتفق فقط املقوالت هذه ويف «نقلة»، املكان يف والتي ونقصان»، «نمو
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واملتحرك، املحرك تماس من فيهما بد ال إذ األخريني؛ الحركتني رشط والنقلة ضد، إىل
صغريًا يبدأ فهو الحي، الجسم حركة والنقصان والنمو تقاربهما، من لتماسهما بد وال

والنقصان.1 الذبول يعرتيه ثم طبيعته، حسب له املقتضاة الكمية نحو فيتحرك
وهذا باإلجمال الطبيعي املوجود يف الكالم إىل الطبيعي العلم ينقسم ذلك وعىل (ب)
املوجود يف أوًال: أي بالتفصيل الطبيعي املوجود يف ثم الطبيعي، السماع كتاب موضوع
املوجود يف وثانيًا: العالم، أي السماء كتاب موضوع وهذا بالنقلة املتحرك الطبيعي
كتاب موضوع وهذا آخر وكون جوهر فساد إىل املنتهية باالستحالة املتحرك الطبيعي
الحي الجسم أي والنقصان بالنمو املتحرك الطبيعي املوجود يف وثالثًا: والفساد، الكون
يف وسندرس الحيوان. وكتب الصغرى الطبيعيات ولواحقه النفس كتاب موضوع وهذا

النفس. عىل للكالم اآلتي الفصل ونخصص األوىل الثالثة الكتب الفصل هذا
فدوَّنه دروًسا ألقاه أرسطو أن البعض قول عىل الطبيعي السماع اسم يف واألصل
والكتاب معلم، إىل االستماع غري من فهمه يتعذر أنه اآلخر البعض قول وعىل التالميذ،
العلية يف والثانية: تركيبها. أي الطبيعية األجسام تجوهر يف األوىل: مقاالت؛ ثماني يف
يف والرابعة: الالنهاية. ويف الحركة تعريف يف والثالثة: والغائية. والرضورة واالتفاق
يعتربها أرسطو وكان وافيًا، تلخيًصا املقاالت هذه وسنلخص والزمان. والخالء املكان
«يف يسميه آخر قسًما الباقي ويعترب — الطبيعية — املبادئ» «يف يسميه ا تامٍّ قسًما
تدور الخامسة املقالة فإن منه، واحدة مسألة إال هنا الباقي هذا وسنهمل الحركة»
اتصال يف تبحث السادسة واملقالة تتبعها. يف فائدة نرى ال الحركة يف تفصيالت عىل
السابعة واملقالة الالنهاية، عىل الكالم يف وارد فيها ما وأهم والزمان، واملكان الجسم
التالميذ، لبعض أنهما يظن روايتني يف وردت وقد الحركة، يف أخرى بتفصيالت تعنى
املسألة هي وهذه — العالم حركة قدم عىل تدلل الثامنة واملقالة الكتاب. عىل أقحمتا وقد
يف أرسطو إليه سيعود بحث وهذا األول، املحرك وجود عىل وتربهن — سنذكرها التي
وبعد األخري. العلم هذا يف أدخل وألنه التكرار من تفاديًا نحن فنرجئه الطبيعة» بعد «ما

والفساد. الكون كتاب يف وأخرى السماء كتاب يف كلمة نقول ذلك

ف٢. وم٥ ف٢ م١ الطبيعي السماع 1
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الطبيعية األجسام تجوهر (٥٥)

فمن الطبيعية، املبادئ يف اآلراء تعددت وقد واألصول، واملبادئ العلل معرفة العلم (أ)
ً مبدأ وضع من ومنهم ومليسوس، بارمنيدس مثل ثابتًا واحًدا ً مبدأ وضع من الفالسفة
من ومنهم وهرقليطس، وأنكسيمانس طاليس وهم ناًرا أو هواءً أو ماءً متحرًكا واحًدا
غري عدة بمبادئ قال من ومنهم أنبادوقليس، مثل العدد محدودة عدة بمبادئ قال
مختلفة جنًسا متفقة املبادئ هذه أن إىل ذهبت واحدة طائفتان: وهم العدد متناهية
مثل متباينة املبادئ أن إىل ذهبت أخرى وطائفة وديموقريطس، لوقيبوس مثل شكًال

وأنكساغورس. أنكسيمندريس
األجسام إن إذ الطبيعي؛ العلم إنكار عن عبارة فهو بارمنيدس رأي أما (ب)
أن إىل يفطن لم فهو ساكنًا، واحًدا كلها الطبيعة يجعل وهو ومتغرية، متمايزة الطبيعية
كذلك تقال مقولة كل وأن واحد، نحو عىل ال العرش املقوالت هي أنحاء عىل يقال الوجود
وما والحار لألبيض كيفية ويقال والنفس، والفرس لإلنسان جوهر فيقال أنحاء عىل
الوجود خال ما فإن صحيحة، غري وجود» ال فهو الوجود خال ما «كل فعبارته: أشبه،
من وجوًدا يكون فقد معني جوهر حيث من أو مثًال الجوهر حيث من أي وجه من
يؤخذ الواحد كذلك يشء، ال أنه يلزم فليس وإذن آخر، جوهًرا أو عرًضا أي آخر وجه
املقدار عىل قيل فإن املاهية، وعىل املنقسم غري وعىل املقدار عىل فيقال مختلفة بمعاني
بطلت املنقسم غري عىل قيل وإن أجزاء، إىل ينقسم املقدار ألن بالقوة؛ كثريًا الواحد كان
مليسوس، يرى كما متناهيًا ال وال بارمنيدس، يرى كما متناهيًا الوجود يعد ولم الكمية
— موجود كل أن بمعنى واحد؛ الوجود إن قول: يفهم أن فيجب املاهية عىل قيل وإن
وقعنا وإال واحد، جميًعا املوجودات أن بمعنى ال ذاته، يف واحد فهو — ماهية كل أي
الفرس ومعنى اإلنسان ومعنى الرش ومعنى الخري معنى فاستوى هرقليطس مذهب يف
وحدة إىل ال الوجود عدم إىل القول والتجه خلف، وهذا الكمية، ومعنى الكيفية ومعنى
تحققه مثال عىل الخارج يف متحققة ماهية كأنه الوجود عن يتحدث وبارمنيدس الوجود،
الوجود، معنى تحت تدخل إنها حيث من ما نحو عىل واحد األشياء أن رأى وملا الذهن، يف
يف أن والواقع متكثرة، موجودات تكون أن معه يتفق ال نحو عىل واحد األشياء أن توهم
كل عىل يقال وأنه العقل، جرده الوجود معنى وأن الوجود، يف مشاركة ماهيات الخارج
يف «فيوجد عرض أو ذاته» يف «فيوجد جوهر هو حيث من املوجود هذا بحسب موجود

املاهية». هذه بحسب «فيوجد معينة ماهية أو غريه»
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من الطبيعية األجسام تركيب فإن كذلك، للنقد تثبت فال الطبيعيني آراء وأما (ج)
من فقط بالعرض متمايزة ويجعلها جوهريٍّا تمايًزا تمايزها يبطل معينة واحدة مادة
العقل وأن بالخصائص، تتباين أنها عىل تدل املالحظة أن حني يف والحجم؛ الشكل حيث
الطبيعي الجسم وتركيب الجوهر، يف اختالًفا يحدث ال العرض يف االختالف أن عىل يدل
ولكنه ما، حد إىل غريه من تميزه يعلل قد بمقادير ومجتمعة معينة كلها مواد عدة من
ما ذاته يف واحًدا يكون أن يمكن ال معينة عنارص من مؤلف هو ما إن إذ وحدته؛ يبطل
الحي الكائن بمالحظة الحجة هذه قوة وتتبني الوحدة، إىل العنارص يرد مبدأ نفرض لم
آخر بيشء واحد هو وإنما ووظائفه، أجزائه تعدد مع شك غري من واحد فإنه األقل، عىل
تكون أن يمكن ال الطبيعية األجسام مبادئ أن ذلك عىل زد النفس؛ هي األجزاء غري
مشاهد وهو الجوهري التغري وانتفى عرضية، جميًعا التغريات صارت وإال معينة كلها
الحي إىل يتغري الحي غري ويف واالنحالل، باملوت الحي غري إىل يتغري الحي يف األقل عىل

والتوليد. باالغتذاء
فقط، ثالثة املبادئ إن القول: يجب وتغرياتها الطبيعية األجسام تفسري فألجل (د)
هذا كون وثانيًا فيه، يتم موضوًعا أوًال يقتيض فإنه التغري، يف النظر من ذلك ويتبني
املوضوع يعني ما وثالثًا آخر، شيئًا يصري أن يمكن لم وإال نفسه يف معني غري املوضوع
فقبل الصورة، والثالث العدم، والثاني األوىل، املادة أو الهيوىل فاألول الالتعيني: بعد
من بالرغم يبقى أحدهما: مبدأين؛ عىل يحتوي ولكنه بالعدد واحد املتغري اليشء التغري
لقبول الضد عدم هو التغري إلمكان ثالث مبدأ من بد وال محله، ضده يحل واآلخر: التغري،
وأنها أخرى، أشياء من مكونة ال أولية إنها أي الكلمة؛ بمعنى مبادئ وهي اآلخر، الضد
العدم أما املاهية، مبدآ والصورة الهيوىل أن إال بعض، من بعضها مكونة ال متضادة
يف محويٍّا ثالثًا شيئًا وليس صورة، وبداية صورة، نهاية نقطة إنه أي بالعرض؛ فمبدأ
غري موضوًعا الهيوىل كانت وملا بوجوده. ال العدم بارتفاع يكون إنما الكائن ألن الجسم؛
التي املقوالت يف داخًال شيئًا وال كيفية، وال كمية، وال ماهية، ليست فهي نفسه؛ يف معني
وندركها لوضعها نضطر وإنما ذاتها، يف تدرك ال رصفة قوة ولكنها الوجود، أقسام هي
أخرى، يف وطوًرا صورة، يف يكون تارة ألنه صورة؛ بغري شيئًا الخط ندرك كما باملماثلة
يعطي ما إنها أي القوة؛ لهذه أول فعل أو املوضوع لهذا أول كمال فهي الصورة وأما
من نعقل ما هي بل فعل؛ ألنها معقولة؛ فهي معينة، ماهية يف بالفعل الوجود الهيوىل
منهما كالٍّ إن حيث من واحد؛ كائن ن يتكوَّ جوهريٍّا اتحاًدا املبدأين هذين وباتحاد اليشء،
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الحقيقة؛ يف ينفصالن وال بالفكر، يتميزان فهما له؛ متمم لآلخر، مفتقر ذاته يف ناقص
الطبيعية الصورة تقوم ال وكذلك بصورة، متحدة دائًما ولكنها مفارقة الهيوىل توجد فال
باملوت عنه انفصالها وبعد بالبدن، اتصالها قبل اإلنسانية النفس إال اللهم للمادة؛ مفارقة
ه)، (٦٨–د، الكواكب محركة والعقول هللا هي أصًال مفارقة صورة وهناك د)، (٦٣–ج،
ولكنها أفالطون، إليه ذهب كما بأنفسها قائمة املعقوالت فليست الصور هذه خال وما
فيها مشاركة أو باملعقوالت متشبهة املادة وليست القوة، يف الفعل حلول املادة يف حالة
وهو حقيقي، موجود الطبيعي فالجسم وإذن بها، متقومة ولكنها وبالعرض، بعيد من

حقيقية. بوحدة واحد

واالتفاق العلية (٥٦)

وسماه صورة، وسماه األرض إىل السماء من األفالطوني املثال إذن أرسطو أنزل (أ)
أخرى وجهة من األجسام تجوهر مسألة نبحث أن ونستطيع يقول: فإنه «طبيعة»؛ أيًضا
هو ما ومنها الفن، أو بالصناعة هو ما ومنها بالطبع، هو ما املوجودات من أن فنالحظ
والعنارص، والنبات وأعضاؤها الحيوانات هي الطبيعية واألجسام املصادفة، أو باالتفاق
ذاته يف حاصل الطبيعي املوجود فإن بالطبع؛ ليست التي عن بينًا اختالًفا تختلف وهي
االستحالة، إىل أو والذبول، النمو إىل أو املكان، إىل باإلضافة وسكون حركة مبدإ عىل
نجد لم مصنوعات هي بما اعتربناها فإن أشبه وما والرداء كالرسير املصنوعات أما
هذا ومن منها املركبة باملواد إما فذلك تحركت فإن للحركة؛ طبيعي نزوع أي فيها
بالطبيعة، نسميه الجسم يف والسكون للحركة الذاتي واملبدأ الصانع، بفعل وإما الوجه،
وقد بالعرض»، ال وبالذات أوًال فيه القائمة لليشء وسكون حركة وعلة مبدأ «فالطبيعة
الحركات جميع فإن الحركة، غاية فهو السكون أما إليها، وسنعود الحركة هي ما عرفنا
ومركباتها، األرضية العنارص نقلة من — السماوية األجرام حركات عدا ما — الطبيعية
فال عنده؛ وتسكن بالطبع إليه تنتهي حد لها والحيوان، النبات نمو ومن استحالة، ومن
يوجد وال يتفق، ما عىل كائن أي من حال بأي ينفعل أو كان، يشء أي يفعل كائن يوجد
يشء، أي إىل يشء انحالل هو فساد يوجد وال موجود، أي عن موجود أي كون هو كون
يتحرك مما وغريه الطبيعي املوجود بني فللتمييز وبالذات» أوًال فيه «القائمة قولنا: أما
الطبيب أن مالحظة من معناه فيتضح بالعرض» «ال قولنا: وأما باالتفاق، أو بالصناعة
رجًال أن عرض بل مريض؛ هو حيث من للصحة علة ليس فيربأ نفسه يداوي الذي
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جميع يف الحال وهكذا الكيفيتان، هاتان تفرتق قد لذلك للصحة؛ وقابل طبيب بعينه
خارج بعضها مبدأ إنما وحركته، صنعه مبدإ عىل حاصًال منها واحد فليس املصنوعات؛
كما بالذات ال بالعرض ألنفسها علل ولكنها داخل، اآلخر البعض ومبدأ كالبيت، عنها
الذي الحي حركة بني بعيد الفرق فإن أفالطون؛ ظن كما نفًسا الطبيعة وليست تقدم.
يقفها، أن وال الحركة يبدأ أن يستطيع ال الذي الجماد وحركة بذاته، ويسكن يتحرك
ويفعل هو، هو فإنه اليشء، دام ما اليشء طبيعة والصورة الصورة، هي الطبيعة وإنما
يقال ال بالقوة هو وما بالقوة ألنها طبيعة؛ فليست الهيوىل أما بصورته، يفعل ما كل
أرسطو ويفرتق وماهية، صورة يتخذ أي الفعل؛ إىل يخرج حتى طبيعي وال مصنوع له
يدل أن يقصد ال العالم عىل الطبيعة لفظ يطلق حني فهو أخرى؛ نقطة يف أفالطون عن
نظام يف مرتبة األجسام مجموع يريد بل وجسم؛ نفس من مركب واحد موجود عىل
يريد بل واحدة؛ قوة يف الطبيعة يشخص ال وأفعاًال خصائَص إليها يضيف وحني واحد،

باإلجمال. الجزئية الطبائع
العلم من الطبيعي العلم به يتميز فيما البحث يستتبع الطبيعة وتعريف (ب)
الريايضمتحققة موضوع هي التي والنقط والخطوط والحجوم السطوح فإن الريايض؛
عن يفحص الريايض بأن يتميزان إنهما العلمان؟ يتميز فكيف الطبيعية؛ األجسام يف
وخفة ثقل من املحسوسة وكيفياته وحركاته الطبيعي الجسم عن مجردة موضوعاته
العقل إن حيث من خطأ أي التجريد هذا يحتمل وال وبرودة، وحرارة وليونة وصالبة
املادة عن يجرد أن أفالطون محاولة يف الخطأ وإنما الخاص، فعله التجريد أن يدرك
والشجر، واإلنسان والعظم اللحم مثل الطبيعية األشياء وهي فيها، داخلة املادة أشياء
بينما األنف، تصور دون األفطس تصور يمكن ال كما املادة، يف إال دراستها يمكن ال
هي التي املعقولة املادة يستبقي الريايض فالعلم بالذات، مادة فيه تدخل ال مثًال املنحني
الطبيعي والعلم الحركة، يف الواقعة املحسوسة املادة عن النظر ويرصف فحسب، امتداد
شأن من فدراستها املفارقة الصور أما منفصلتني، غري جميًعا والصورة املادة يف ينظر

الطبيعة. بعد ما أو األوىل، الفلسفة
فإن بالعلة، أي العلم يقتضيه الذي الوجه عىل الطبيعي الجسم عرفنا اآلن (ج)
من التمثال يتكون كما بهما ويعلم اليشء منهما يتكون ذاتيتان علتان والصورة الهيوىل
تصدر ما الواحد آخرين نحوين عىل أيًضا تقال العلة أن عىل أبولون، وصورة النحاس
العلل فتكون الحركة، إليها تقصد التي الغاية والثاني والسكون، الحركة بداية عنه
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إن حيث من جميًعا بها الطبيعي يُعنى وغائية، وفاعلية، وصورية، مادية، علة أربًعا:
يحتاج فال مجردة وماهية رصفة صورة يف ينظر الريايض بينما الحركة، تفسري غرضه
اليشء ألن بالرضورة؛ محرك مبدأ وللحركة ذاته، يف اعتباره من ألكثر موضوعه معرفة يف
بالرضورة إليها تقصد غاية وللحركة يتحرك، ألن قابل هو ما جهة من بذاته يتحرك ال
عىل الصورة إىل والغائية الفاعلية العلتني نرد أن ونستطيع أصًال، حركة تكن لم وإال
صورة حسب عىل اليشء ويحرك صورته، حسب عىل يفعل إنما الفاعل فإن ما، نحو
مرتسمة فإنها الغاية أما حسبها، وعىل بصورته تحرك الحركة اليشء قبل ما فإذا اليشء،
العلل أن إىل ننتهي بحيث إليها، يوجه املتحرك صورة ويف إليها، يقصد املحرك صورة يف
بها التي الطبيعة أو الصورة يف مخترصة األخرى الثالث والعلل املادية، العلة طائفتان:

ف٢). م٥ الطبيعة بعد ما أيًضا (انظر ويسكن ويتحرك هو ما اليشء يكون
واحد والبخت واالتفاق علة، الحظ أو والبخت االتفاق إن أيًضا: يقال أنه عىل (د)
ويطلق باالختيار، تتعلق التي تلك أي اإلنسانية األمور عىل يطلق أخص البخت أن إال
وهم والطفل والحيوان الجماد عن تصدر التي تلك أي الطبيعية األمور عىل االتفاق
سعيدة إنها الهيكل: بها يشيد التي للحجارة يقال فال االختيار، عن عاطلون جميًعا
كان إذا بخت؛ الفرس: ملجيء يقال وال مجاًزا، إال باألقدام توطأ التي إىل بالقياس الحظ؛
فما وبعد اتفاق، ولكنه النجاة إىل قصد دون الهالك من نجا قد املجيء بهذا الفرس
يقع ما ومنها واحد، نحو عىل دائًما يقع ما الظواهر من أن أوًال نالحظ هنا؟ العلية معنى
يقع إنه عنه: يقال الذي هو وحده األخري النوع هذا وأن استثناء، يقع ما ومنها األكثر، يف
التي هي غاية ألجل تقع األكثر يف أو دائًما تقع التي الظواهر أن ثانيًا ونالحظ باالتفاق،
يحدث إنما غاية ألجل يحدث ما كل فإن بالطبع، والبعض باالختيار البعض إليها ينتهي
غاية عند تنتهي إنها أي لغاية ال تقع االتفاقية الظواهر بينما الطبيعة، عن أو الفكر عن
يمكن كان أمر الدين عىل والحصول بالسوق املدين لقاء فمثًال بالذات، لها مهيأة ليست
يعلم أن غري من ذهب ولكنه هناك مدينه سيلقى أنه علم أنه لو للدائن غاية يكون أن
أما بختًا، هذا فكان دينه لقبض جاء أنه السوق جاء إذ له؛ فعرض الغاية، هذه ولغري
يعد ال األمر فإن أمواله الستيفاء للسوق؛ يذهب أن عادته من كان إذا أو يعلم كان إذا
بالعرض، تقابًال إرادية أو طبيعية علل تقابل فاالتفاق ذلك وعىل البخت، قبيل من حينئذ
الفارق هذا مع الفاعلية العلة يف داخل فهو التقابل، هذا ألجل تفعل لم إنها حيث من
وللطبيعة للفكر الحًقا االتفاق كان طبيعة وإما فكًرا إما الفاعلية العلة كانت ملا أنه وهو
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يحدثانها والطبيعة الفكر ملعلوالٍت عرضية علة ألنه القدماء؛ بعض توهم كما سابًقا ال
عن محجوبة معينة غري علة إذن هو بالذات، هو ملا الحق فهو بالعرض هو وما بالذات،
األمور ال األكثر يف أو دائًما تقع التي األمور يعقل العقل ألن للعقل؛ معارضة اإلنسان

(٤٩–ب). ممكنني نقيضني بني العقل يحكم ال لذلك االستثنائية؛
إن والقول والفاعل املادة عىل العلية قرص يمكن وال قلنا كما أربع فالعلل (ه)
إن القدماء، من كثري ارتأى كما بالرضورة والفاعلية املادية سوابقها عن الزمة األشياء
إىل تسقط كالحجارة الثقيلة األجسام ألن رضورة؛ يحدث الحائط إن قائل: مثل مثلهم
كالخشب واألخف الحجارة، فوق كالرتاب األخف األجسام وتصعد األساس، فتؤلف أسفل
يف ليس ولكن الوضع، هذا األشياء ونضع الرتتيب هذا نراعي بالفن نحن أعىل، إىل
يصنع أو الطبيعة يحاكي والفن الشكل، هذا عىل أنفسها من تتألف يجعلها ما األشياء
الطبيعة أن يعقل فكيف لغاية يصنع الحالني يف وهو تحقيقه، عن عاجزة الطبيعة ما
ولو الفن، يحدثه كما يحدث لكان بالطبيعة يحدث شيئًا البيت كان لو لغاية؟ ال تصنع
نفس فإن الطبيعة، تحدثها كما الفن ألحدثها بالفن أيًضا تحدث الطبيعية األشياء كانت
أوضح واألمر السواء، عىل والطبيعيات املصنوعات يف واللواحق السوابق بني الزمة النسبة
السنونو كان فإذا مشورة، وال بحث غري من بالطبع يفعل وكالهما والحيوان النبات يف
النمل وكانت خيوطه، ينسج العنكبوت وكان غاية، وألجل طبيعي بدافع عشه يبني
جذوره ويرسل ثمره، لحماية ورقه ينتج النبات وكان املعروفة، بوظائفها تقوم والنحل
الطبيعة، يف متحققة الغائية أن البني فمن الغذاء، المتصاص أسفل إىل بل أعىل إىل ال
يحقق ال الذي الحي فإن الغاية، فتفوتها مسوًخا أحيانًا تنتج الطبيعة أن فيها يقدح وال
الطبيعة اتجاه عدم عن ال عاجز، فاعل عن أو مطاوعة غري فاسدة مادة عن صادر نوعه

الغاية. إىل
لحن أو خطأ يقال كما الطبيعة تتوخاه الذي األصل إىل بالقياس مسخ يقال وإنما
كانت ذلك تقرر وإذا األخطاء، واملسوخ القاعدة، فالغائية النحوية، القاعدة إىل بالقياس
فتنعكس لها، رضورية نتيجة الغاية تكن ولم للغاية، رضوريٍّا رشًطا املادية السوابق
الرشط رضورة هو فيها، يدخل بل الغائية مع يتناىف ال للرضورة معنى لنا ويخرج اآلية
البيت فبناء لها، افتقارها مع املادة عىل متقدمة الغاية تكون بحيث الغاية لتحقيق الالزم
والصيانة، اإليواء أي منه الغاية هو والسبب ذكر، ما عىل أجزائه ترتيب فيه الرضوري من
املعروفة الصورة وعىل حديد من املنشار نصنع أن وجب الخشب نرش أردنا إذا وكذلك
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كذا املادة تكون أن الرضوري من ألنه املادة؛ عن تقال فالرضورة غايتنا، تتحقق لم وإال
املتحقق إن بحيث والصورة، الغاية هي الرضورة هذه علة ولكن كذا، نحو عىل ترتب وأن
الطبيعية، للمسألة أرسطو حل هذا املطلقة. الرضورة ال الرشطية الرضورة هي العالم يف
الفالسفة قدماء كان الذي الرضوري النطاق ويكرس للغائية، واآللية للعقل املادة يخضع

والحرية. االتفاق بنوعيه: لإلمكان مجاًال ويفتح العالم، حول رضبوه قد

ولواحقها الحركة (٥٧)

لواحق وللحركة العلم، هذا يف داخلة الحركة فدراسة حركة، مبدأ بأنها الطبيعة عرفنا (أ)
متناهيًا ال أو متناهيًا يكون أن إما واملتصل املتصلة، الطبيعية باألجسام خاصة فإنها
يف البحث فيجب وزمان وخالء مكان بغري ممتنعة الحركة إن ثم ذلك، يف النظر فيتعني
الحركة فإن بالفعل وإما بالقوة إما املوجود كان ملا الحركة: عن نقول أيًضا. األمور هذه
القوة بني ووسط الفعل إىل القوة من تدرج أي بالقوة» هو بما بالقوة هو ما «فعل
متحرك غري تام فعل هو وما متحرك غري أصًال بالقوة هو ما فإن التام، والفعل البحتة
الناقص والفعل التمام، إىل يتجه ناقص فعل فالحركة بالفعل، هو ما جهة من كذلك
الحركة، أقسام جميع عىل التعريف هذا وينطبق العقل، عند مقبول ولكنه الفهم عسري
حيث من النامي ويف االستحالة، هو الفعل لالستحالة قابل هو حيث من املستحيل ففي
والفساد للكون قابل هو وفيما نقصان، أو زيادة الفعل والنقصان للزيادة قابل هو
املحرك يف نظرنا وإذا النقلة. الفعل املكانية للحركة قابل هو وفيما فساد، أو كون الفعل
جهة من أيًضا هو متحرك الطبيعي املحرك أن إحداهما: قضيتان؛ لنا خرجت واملتحرك
الوقت، نفس يف التماس هذا فينفعل بالتماس املتحرك يف يؤثر إنما ألنه بالقوة؛ هو ما
باعتبارها فعًال تسمى أنها إال واملتحرك املحرك يف واحدة الحركة أن األخرى: والقضية
صعود يقال: كما املتحرك، يف حاصلة باعتبارها انفعاًال وتسمى املحرك، عن صادرة
إنه حيث من القضيتني هاتني عن يشذ املقذوف إن قيل: فإن واحدة، والطريق ونزول؛
تفرس الحركة هذه أن هو غريبًا؛ جوابًا أرسطو أجاب املحرك، عن انفصاله بعد يتحرك
الوسط هذا فيدفع املتحرك يجتازه الذي — الهواء — الوسط إىل األصيل الدفع بانتقال
يسكن حتى ومقاومته املتحرك ثقل بسبب بالتدريج الدفع ويضعف خلف من املقذوف
كثرية بمحركات التفسري هذا أن غري بالتماس، يحرك محرًكا يعترب وسط فكل املتحرك،
ال فلم حقيقيٍّا، اتصاًال الحركة اتصال يبطل املقذوف يجتازه الذي الوسط أجزاء هي
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يكون بحيث تدريًجا الفعل إىل تخرج معادلة قوة املتحرك يف ينبه املحرك فعل إن نقول:
مختلفتني؟ جهتني من ومتحرًكا محرًكا انفصاله بعد املقذوف

اإلضافة يف أو كاملقدار قسمته يف االستمرار يمكن ما أنه فحده الالمتناهي أما (ب)
نهاية غري إىل املقدار انقسام إن إذ واحد؛ إىل ترجعان واإلضافة والقسمة كالعدد، إليه
يوجد أن يمكن فال املعنى وبهذا ذلك وعىل نهاية، غري إىل الزيادة العدد قبول يتضمن
مفارًقا جوهًرا كان فإن عدًدا: أم جسًما أم مفارًقا جوهًرا أكان سواء بالفعل الالمتناهي
كان رياضيٍّا أو طبيعيٍّا جسًما كان وإن متناهيًا، ال يكن لم ثَمة ومن منقسم غري كان
والنقصان الزيادة ألن الخيال؛ بوهم عربة وال بالرضورة، سطح يحده الجسم ألن متناهيًا؛
فلم العبور وممكن للعد قابًال كان عدًدا كان وإن اليشء، نفس يف ال التخيل يف يحصالن
بغري إنهم إذ الرياضيني؛ اعتبارات يبطل ال بالفعل الالمتناهي وإنكار متناهيًا، ال يكن
عظم من لها يفرضون مهما مقادير يستعملون ولكنهم يستعملونه هم وال إليه حاجة

متناهية. فهي
كلها تخرج التي القوة ال بالقوة، موجود فهو بالفعل يوجد لم إن الالمتناهي أن عىل
مزيد، وراءها ليس أخرية نهاية عند تقف ال بحيث الفعل إىل تخرج التي بل الفعل إىل
تمثاًال، سيكون أي بالقوة» تمثال «هذا قولنا: يف يؤخذ كما «بالقوة» لفظ أخذ ينبغي فال
دائًما يبقى بالقوة الالمتناهي وإنما كال بالفعل، سيتحقق متناهيًا ال شيئًا هناك كأن
فليس ذلك وعىل انقطاع، بال اختالفه مع شك غري من متناٍه فهو باستمرار، ويزيد بالقوة
خارجه ما العكس عىل ولكنه خارجه، يشء ال ما أنه من القدماء قال قد ما الالمتناهي
مادة ألنه متناه؛ ال هو بما مدرك ال وهو املحدود، أي والكامل التام ضد فهو دائًما، يشء
ج) (١٧–ب، زينون حجج بطالن يتضح وبذلك فعل، إىل تنتهي ال وقوة صورة غري من
أنهما والحقيقة متناهية، غري أجزاء من مؤلفني والزمان املكان فرض عىل قائمة فإنها
والزمان املكان أجزاء فعدد متناهية، غري أجزاء إىل للقسمة وقابالن متناهيان متصالن
بالقوة، متناٍه ال بالفعل متناٍه هو واحدة: جهة من ال لكن واحد آن يف متناٍه وال متناٍه
السلحفاة؛ يلحق فأخيل وإذن للقسمة، القابل املقسوم غري هو املتصل املقدار إن بحيث
وليسا قلنا كما متصالن والزمان املكان ألن متحرك؛ والسهم متناهية، بينهما املسافة ألن
توهم من ناشئ فيها فالغلط «امللعب» حجة أما بالفعل، متناهية غري أجزاء من مؤلفني
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طول متساٍو زمن يف كالهما يقطع متساوية برسعة املتحركني املتساويني الجرمني أن
السواء.2 عىل الساكن وطول اآلخر املتحرك

خاص ومكان أكثر، أو جسمان فيه يوجد مشرتك مكان فنوعان: املكان وأما (ج)
ثم السماء، يف والهواء الهواء، يف ألنك السماء؛ يف اآلن أنت فمثًال أوال، جسم كل فيه يوجد
شيئًا يحوي ال الذي املكان هذا يف ألنك األرض؛ عىل وأنت األرض، عىل ألنك الهواء؛ يف أنت
خارًجا للجسم مفارًقا كان للجسم، األول الحاوي هو الخاص املكان كان فإذا غريك،
الخاص املكان يكون ذلك وعىل التوايل، عىل أمكنة له ويتخذ يتنقل الجسم ألن عنه؛
الحاوي الجسم يتحرك وقد للمحوي، املماس الباطن السطح أعني الحاوي الجسم سطح
مما ويلزم ثابتًا، مكانه ويبقى بالعرض متحرًكا بذاته ساكنًا املحوي الجسم فيبقى
إنه يقال: الجسم أن أيًضا ويلزم سطح، ألنه عمق؛ دون وعرًضا طوًال للمكان أن تقدم
كاألرض بالقوة، إال مكان يف يكن لم يوجد لم إذا أما يحويه، جسم وجد متى مكان يف
يشء يف ليس والعالم العالم، يف واألثري األثري، يف والهواء الهواء، يف واملاء املاء، يف فهي
— املكان أي — الحاوي الجسم سطح ألن (١٧–ب)؛ مردود زينون فقول مكان، يف وال
أن صحيًحا فليس املحدود، اليشء يف كالحد بل مكان يف كأنه ال الحاوي الجسم يف هو
مثل بالذات املكان يف هو ما األشياء من أن أخريًا ويلزم مكان، يف فهو موجود هو ما كل
ولكنها جسًما ليست التي النفس مثل بالعرض املكان يف هو ما ومنها جزئي، جسم كل

بجسم. متعلقة
نوًعا يعتربونه به القائلني فإن الخالء؛ مسألة هي بالسابقة متصلة مسألة وثَمة (د)
فيه يحل حني مالءً يصري الهواء، من حتى جسم كل من خلًوا امتداًدا أي املكان؛ من
يقولون: هم بالتصور، يختلف واحًدا شيئًا واملكان واملالء الخالء يكون هذا وعىل جسم،
عدد ألي ذلك وألمكن واحد مكان يف جسمان يحل أن ألمكن وإال شيئًا، يقبل ال املأل إن
برضورة التسليم وجب بذلك سلمنا فإذا خلف، وهذا األكرب األصغر فاحتوى األجسام من
يف املتنقل حلول النقلة ألن الحي؛ الجسم ونمو الطبيعي الجسم وتكاثف للنقلة الخالء
يف الغذاء بحلول النمو ويحصل الجسم، املتخلل الخالء امتالء والتكاثف متعاقبة، أمكنة
ما بقدر رماًدا، ممتلئ وهو املاء، من يقبل الذي باإلناء هذه حجتهم يؤيدون وهم خالء،
ليست األقاويل هذه ولكن ممتنًعا، ذلك لكان خالء الرماد يف يكن لم ولو خلو، وهو يقبل

ف٨. وم٨ و٩، ف٢ م٦ أيًضا انظر 2
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اآلخر محل بعضها يحل أن تستطيع األجسام إن إذ للنقلة؛ رضوري غري فالخالء ملزمة،
فليس التكاثف أما حجر، فيه يلقى حني بعًضا بعضه املاء يدفع كما خالء فرض دون
املتكاثف، الجسم يتخلل آخر جسم أي أو الهواء بطرد بل الخالء، يف باالنضغاط يحدث
الرماد املتخلل الهواء يطرد فيه املسكوب املاء فإن رماًدا، اململوء اإلناء يف الحال هو وهذا
قوة من لها بما انبساطها أو نفسها املادة انقباض والتخلخل والتكاثف محله، ويحل
الجسم إن إذ عليهم؛ يرتد به احتجاجهم فإن النمو وأما فيهما، للخالء دخل وال باطنة
وحينئذ جسم الغذاء فيه الحال املكان يف يكون أن فإما أجزائه، جميع يف ينمو إنما
خالء كله الحي فيكون خالء بل جسم يكون ال أن وإما باطل، وهذا الجسمان يتداخل
يدلل رشع قدمنا ما عىل رضوري غري الخالء أن أرسطو بني أن وبعد كذلك، باطل وهذا
عنها فنرضب طويلة، تقتيضرشوًحا القديم العلم عىل قائمة كلها وأدلته ممتنع، أنه عىل

الزمان. مسألة إىل وننتقل صفًحا،
غامض؛ ناقص وجود سوى له ليس أن أو موجود، غري الزمان أن يلوح (ه)
للفكر يوحي التقيض هذا مستمر، نقص يف والحارض غيب واملستقبل فات املايض ألن
بني مشرتك والزمان عنه، منفكة غري املتحرك خاصية الحركة ولكن حركة، الزمان أن
أن عىل رسعة، له ليس راتب والزمان بطيئة أو رسيعة الحركة إن ثم جميًعا، الحركات
أو النفسية حالتنا تتغري ال حينما ونحن بالحركة، يقوم فهو حركة يكن لم إن الزمان
تقول الذين شعور هو وهذا تقىض، قد زمانًا أن لنا يبدو فليس تغريها، ندرك ال حينما
األبطال، رفات بجانب — ليديا عاصمة — رسدا هيكل يف ينامون إذ إنهم األسطورة: عنهم
اللحظتني بني يكن لم كأن نومهم، لحظة بأول يقظتهم لحظة يصلون ويستيقظون،
أن والواقع عالقة، والحركة الزمان بني إذن الشعور، من خلو الزمان هذا ألن زمان؛
متصل، مكان يف ألنها متصلة؛ والحركة متصلة، بحركة مشغول ألنه متصل؛ الزمان
الحركة، يف نجدهما ألنا ومتأخًرا متقدًما الزمان يف نجد إنا ثم األول، املتصل هو فاملكان
ثانيًا، الحركة وإىل أوًال، املكان إىل باالضافة يقاالن فهما املكان يف الحركة كانت وملا
أي واملتأخر» املتقدم بحسب الحركة «عدد بأنه الزمان يحد ذلك وعىل ثالثًا، الزمان وإىل
ثمة ومن بعض بعد بعضها لحصولها بعض من بعضها متميزة مراحل يف يقوم إنه
وجد ملا النفس لوال إنه القول: فيمكن تعد التي هي الناطقة النفس كانت وملا معدودة،
مؤلًفا كالٍّ الزمان فاعتبار وإذن معدودة، غري الحركة أي الزمان أصل وجد بل زمان،
تبًعا باستمرار يتجدد «اآلن» يف فقائمة ماهيته أما النفس، من هو ومستقبل ماٍض من

172



الطبيعة

يصل اآلن إن أي بالقوة؛ بحسبه ومقسم اآلن بواسطة متصل فالزمان الحركة، الستمرار
فاآلن جزء، ونهاية جزء بداية اآلن كان بالوهم الزمان قسمنا فإذا باملستقبل، املايض
هما خطني إن بل الخط جزء ليست النقطة أن كما الزمان، من جزءًا وليس الزمان حد
وكل متصالن وهما للخط وال للزمان أصغر حد يوجد ال ألنه ذلك واحد؛ خط جزءا
يف ليست الدائمة املوجودات أن بالحركة الزمان تعلق من ويلزم ينقسم، فهو متصل
وإنما الزمان، مع للوجود مرادًفا الزمان يف الوجود وليس متحركة ليست ألنها الزمان؛
وسكونها، حركتها يقيس الزمان يف التي هي تتحرك ألن القابلة أو املتحركة املوجودات
والنقلة، واالستحالة والنمو الفساد أو الكون تكون قد الزمان يقيسها التي والحركة
راتب، نحو عىل تتقىض التي الوحيدة ألنها تعد؛ بأن الحركة أنواع أوىل هذه ولكن
يجمع كان الذي القديم التصور نشأ هنا ومن الدائرية، النقلة هي للنقلة األوىل والصورة
الشئون ذلك يف بما والزمان التغري يعترب الذي والتصور السماء، وحركة الزمان بني

للدور. خاضعة اإلنسانية

والحركة العالم قدم (٥٨)

بعض وجيهة كلية حجة ذلك يف وله الحركة وقدم العالم بقدم يعتقد أرسطو كان (أ)
مغالطات، نقل لم إن أغاليط الواقع يف وهي تكلًفا تكلفها جزئية أخرى وحجج اليشء
كيل مبدإ عىل قائمة ولكنها الحركة قدم عىل منصبة الوجاهة بعض لها التي وحجته
لها دائًما هي هي (٦٨–ب) ثابتة األوىل العلة ييل: فيما تلخص وهي تقديمها، فيجب
هذا عن لزم حركة فيه يكن لم وقتًا فرضنا فلو املعلول، نفس ومحدثة القدرة نفس
أنها لزم قدًما كانت الحركة أن العكس عىل فرضنا ولو أبًدا، حركة تكون ال أن الفرض
األشياء، حرك ثم متناهيًا ال زمنًا ساكنًا ظل العقل أن أنكساغورس ظن لقد دائًما، تبقى
يبني ال فإنه — محال وهذا — األوىل للعلة التغري يضيف أنه عن فضًال الظن هذا ولكن
تخيل وقد املتجانس، الزمان أوقات من آخر دون وقت يف وال نفسها يف ال لتدخلها املرجح
غري إىل وهكذا حركة دور يليه سكون دور يعقبه حركة بدور يمر العالم أنبادوقليس
فالحركة ثابتًا واحًدا الحركة مبدأ دام فما أساس؛ عىل يقوم ال التصور هذا ولكن نهاية،
ال العالم بحدوث القول أن الحجة هذه عىل والرد هبوط.3 وال صعود فيها ليس مطردة

س١–١١. ا ع ص٢٦٠ س٢٢. ب ع ص٢٥٩ ف٦ وم٨ ف١. بداية م٨ الطبيعي السماع 3
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وإنما — وأنبادوقليس أنكساغورس تصور من يكن مهما — استجد قد مرجًحا أن يعني
يكون بأن تعلقت قديمة إرادة أن ويعني األوىل العلة ثبات مع االتفاِق تماَم يتفق هو
وإن قديمة، اإلرادة إن حيث من العلة يف تغري يحدث لم العالم كان فلما الزمان يف العالم
من املعلول كان إذا إال املعلول قدم يستتبع ال العلة فقدم بالزمان، املتعلق هو مفعولها
العلة، مع تكافأ إذا إال شأنه هذا يكون وال رضوريٍّا، صدوًرا علته عن يصدر أن شأنه
شأن من فليس هلل، رضوريٍّا العالم وليس تكافؤ، الثابت وهللا املتغري العالم بني وليس

بالرضورة. — يخلق أو — يحرك أن هللا
يف واحدة حجة تكون لتكاد حتى واحد نمط عىل مركبة األخرى والحجج (ب)
فعن الحركة، بقدم خاصة وأخرى العالم بقدم خاصة طائفة طائفتان: هي الحقيقة،
حادثة الهيوىل كانت لو ويقول: أبدية، أزلية الهيوىل أن إىل أرسطو يذهب العالم قدم
أن يلزم بحيث األشياء عنه تحدث موضوع هي ولكنها (٥٥–د) موضوع عن لحدثت
لتحدث تبقى أخرى هيوىل لوجبت فاسدة كانت ولو خلف، وهذا تحدث أن قبل توجد
يف صحيح نقول: كذلك،4 خلف وهذا تفسد أن بعد الهيوىل تبقى بحيث األشياء عنها
إذا ولكن الصورة، فيه تحدث موضوع ألنها حادثة؛ ليست الهيوىل أن الجزئية التغريات
— الثاني الشق عىل ونالحظ الهيوىل؟ تحدث أن يمنع الذي فما العالم حدوث وضعنا
األبدية هذه وليست العالم بأبدية االعتقاد عىل قائم أنه — «… فاسدة الهيوىل كانت «لو

بسواء. سواء األزلية شأن شأنها رضورية
املتحرك، اعتبار من الحركة بقدم القول رضورة وتتبني أرسطو:5 يقول (ج)
حادثًا كان فإن حادثًا، وإما قديًما إما يكون أن يخلو فال املتحرك أما والزمان: واملحرك،
سابقة حركة اقتىض تغريًا كونه كان (٥٤–أ) الحركة يقتيض الكون أو الحدوث وكان
ألن ساكن؛ ال متحرك فهو قديًما كان وإن خلف، وهذا للحركة املزعومة البداية عىل
الحركة قبل أوىل حركة إحداثه يقتيض عنها متأخر فهو الحركة عدم إال هو ما السكون
بعيدان واملتحرك املحرك أن يعني الحركة عدم فإن املحرك جهة من وأما خلف، وهذا
الحركة وهذه بينهما، تقرب حركة من بد ال الحركة تبدأ أن فألجل اآلخر، من الواحد
هو أو الحركة مقياس فهو الزمان وأما خلف، وهذا الحركة، بداية عىل سابقة تكون

س٢٥–٣٤. ا ع ص١٩٢ ف٩ م١ الطبيعي السماع 4
س٢٨. ب ع س٨–٢٥١ ا ع ص٢٥١ ف١ م٨ الطبيعي السماع 5
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معارضة يف أفالطون أخطأ وقد قديمة، الحركة كانت قديًما كان فإن الحركة؛ من نوع
املايض نهاية هو مدتني؛ بني وسط واآلن باآلن؛ يقوم الزمان فإن (٣٥–ج)؛ الزمان قدم
بعده، وال قبله زمان يكون ال أن لزم وإال نهاية، وال بداية للزمان فليس املستقبل، وبداية
باملتحرك: الخاصة األوىل الحجة عن نقول خلف. فهذا الزمان يتضمنان وبعد قبل ولكن
بتأثري موضوع يف تتم والتي العالم هذا يف املشاهدة الكون بأنواع شبيًها كونًا الخلق ليس
ظن كما الحركة يقتيض وال حركة، ليس فهو يشء، ال من إحداث ولكنه مادي، محرك
بمادته اليشء إبداع الخلق كان ملا نقول: باملحرك الخاصة الثانية الحجة وعن أرسطو،
عند األوىل العلة إن ثم موضوع، نحو العلة من حركة بأنه يصور أن يمكن فال وصورته
الغاية فعل يقتيض وليس (٦٨–ه) غائية كعلة بل فاعلية كعلة محركة ليست أرسطو
بالزمان الخاصة الثالثة الحجة عن ونجيب الجهتني، من ساقطة فالحجة واقرتابًا ا تماسٍّ
وال باإلطالق، أول األول فاآلن بدايته عند أما الزمان، بدأ متى مدتني بني وسط اآلن أن
خارج نتخيله الذي الوهمي املكان مثل بالوهم إال املحدث الزمان قبل زمان وضع يمكن
ليس كذلك فنقول خالء العالم خارج ليس أْن يقول نفسه وأرسطو بسواء، سواء العالم
ال بالقوة مكان عىل العالم» «خارج قولنا يف يدل «خارج» أن وكما زمان، الزمان قبل
عىل للتدليل ركبها أرسطو حجج هذه بالفعل. ال بالقوة زمان عىل يدل «قبل» فإن بالفعل
مصادرات تسمى أن بها فأوىل القدم، بهذا االعتقاد مع إال تستقيم ال وهي الحركة قدم
يستتبع األوىل العلة ثبات أن العتقاده فيها؛ تورط إنما أنه ونظن أدلة، أو حجًجا ال
فيعلم ذكرنا كما تفاوت من بينهما ما يلحظ أن يكفيه وكان املعلول، دوام بالرضورة
رضوري غري األوىل العلة فعل أن ويعلم رضوريٍّا العالم يكون أن يبطل التفاوت هذا أن
مع تتناىف ال بحيث هللا يف الحرية فيتصور بالتنزيه يرقى ثم حر، فعل هو وإنما كذلك
طويل. بزمن أرسطو بعد املسيحية يف إال العقل يخطها لم الخطوات هذه ولكن الثبات،
حجة وعرض أيًضا أبدية إنها قال: الحركة قدم عىل أرسطو دلل أن وبعد (د)
والتحرك التحريك عىل القادرة األشياء لبقيت الحركة وقفت لو أنه األول: شقني؛ ذات
اآلخر من الواحد بعيدين واملتحرك املحرك فرضنا إذا القول ما ولكن الحركة، فتستأنف
فالحركة الثاني: الشق الحركة؟ لتستأنف بينهما تقرب التي الحركة تأتي أين ومن
فهذا ثابت، مفعولها الثابتة والعلة واملتحركة، املحركة املوجودات بإعدام إال تنتهي ال
نهاية غري إىل وهكذا فاسدة، علة العلة هذه وإلعدام فاسدة حادثة علته أن يعني اإلعدام
إذا لحظة يف تعدم أن تستطيع املريدة العاقلة العلة ولكن أبًدا، الحركة تقف ال بحيث
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حجة، كل معرضة تمكن وهكذا اإلحداث، بعد باإلعدام تعلقت قد القديمة إرادتها كانت
قدم إن ف٩): (م١ الجدل كتاب يف قال حني اإلدراك تمام ذلك يدرك كان أرسطو ولعل
شأن املسألة لهذه كان ولقد قولني، تحتمل التي أي الجدلية املسائل من والحركة العالم
معظم يقدر مما أهون خطرها أن تبني قد القارئ ونظن واإلسالم، املسيحية يف خطري
متناه العدد وأن الحركة، عدد الزمان أن السلبية املعارضة هذه إىل أضفنا فإذا الناس،
للزمان أن لنا خرج الحارض، اآلن هو أخريًا طرًفا للزمان وأن — ألرسطو والقضيتان —

القدم. قضية عىل راجحة الحدوث قضية وبدت بالرضورة أوًال طرًفا

السماء (٥٩)

هي أو جميًعا الطبيعية األشياء تحوي ألنها للعالم؛ مرادفة واسع بمعنى السماء (أ)
هو ما جهة من باإلجمال العالم عىل يدور السماء كتاب يف والكالم املشرتك، مكانها
أنه وهي العالم صفات تقرران والثانية األوىل مقاالت: أربع يف يقع وهو بالنقلة، متحرك
املتعارف بمعناها السماء يف تبحثان ثم كري، أبدي أزيل منظم واحد متناٍه أو محدود
األرضية، العنارص حركة يف والرابعة الثالثة املقالتان وتبحث الكواكب، مجموع أنها وهو
وما القمر فلك فوق ما وكماًال: مقداًرا متفاوتان كبريان قسمان أرسطو عند والعالم

ثالث: نقط يف الكتاب نجمل ونحن تحته،

العالم. صفات •
السماوية. األجرام •
األرضية. العنارص •

أن أما (٥٧–ب) بالرضورة سطح يحده والجسم جسم، ألنه متناه؛ العالم (ب)
«األمكنة نظرية عىل قائم ألنه الثالثة؛ النقطة إىل نؤخره دليل عليه فله واحد العالم
هو فنية، آية هو منظم، والعالم (٦٨–د)، الطبيعة» بعد «ما يف آخر ودليل الطبيعية»
والعالم بإسهاب، ذلك بينا وقد للصورة، ومطاوعتها املادة تسمح ما بقدر وحسن جميل
جزئيات سوى فيه يفسد وال يكون ال موجوداته، وأنواع وحركته وصورته بمادته قديم
معه يمكن الذي الوحيد الشكل وألنها األشكال، أكمل الدائرة ألن كري؛ والعالم األنواع،
توضح قضايا بضع وإليك خارجه، خالء غري ومن أبدية أزلية حركة يتحرك أن للمجموع
لكي ف٧–١٠): (م٨ الطبيعي السماع ومن السماء كتاب من مأخوذة وهي تقدم، ما
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واحدة تكون أن يجب متصلة تكون ولكي متصلة، تكون أن يجب قديمة الحركة تكون
واحد متحرك يف تكون أن يجب واحدة تكون ولكي متعاقبة، متمايزة حركات سلسلة ال
(٥٤–أ) ورشطها الحركة أنواع أوىل النقلة ألن نقلة؛ الحركة هذه ثابت، واحد محرك وعن
طرفان، فلهما والنمو االستحالة أما متصلة، تكون أن يمكن التي الوحيدة الحركة وهي
واحدة تكون أن يمكن التي وحدها وهي الدائرية النقلة األول النوع النقلة أنواع وبني
منحٍن خط عىل وال مستقيم خط عىل تتم ال الالمتناهية الحركة فإن متناهية، ال متصلة
أدراجه يعود املتحرك فرضنا لو وحتى الحركة، يحدان طرفني منهما لكل ألن مفتوح؛
إىل نبلغ فلن املتناهيات جمعنا ومهما متناهية، حركة كل فإن الحركة، نفس ويستأنف
عليه املتحرك يصادف ال مقفل منحن خط من األبدية األزلية للحركة بد فال الالمتناهي،
تامة دائرة املقفل املنحني الخط وهذا متناهية، أجزاء إىل ويقسمها حركته يقف طرًفا
هناك فليس دائًما، لنفسها مساوية الخط هذا بفعلها يرتسم التي العلة ألن االستدارة؛

أخرى. نقطة يف منها أقل أو أكثر نقطة يف تنحني الحركة يجعل سبب من
مادة عن تختلف مادتها أن عىل دليل حركتها ودوام السماوية األجرام دوام (ج)
ليس جسم الخامس العنرص أو األثري ومادتها متصًال، تغريًا املتغرية األرضية األجسام
الدائرية، املكانية الحركة بغري يتحرك ال أنه طبيعته متغري، غري لذلك فهو ضد له
أسفل إىل أعىل من مستقيمة حركة متحركة فاسدة ومركباتها األربعة العنارص بينما
وأن بالطبع، تتحرك السماء أن املؤلفني بعض توهم كما هذا يعني وليس وبالعكس،
أرسطو فإن (٣٤–ب) أفالطون ارتأى ما بخالف محرك إىل مفتقرة غري الدائرية الحركة
تكون أن املقصود ولكن سيجيء، كما آخرين وبمحركني سبق، كما أول بمحرك يقول
الحركة أن كما بالقرس، ال بالطبع العالم يف ممثلة الحركات، أكمل وهي الدائرية، الحركة
إىل يخرجها محرك إىل مفتقرة قوة والطبع األربعة، العنارص يف بالطبع ممثلة املستقيمة
أسفل: إىل أعىل من وهي السيارة، لها: يقال سبع منها كرية، أجسام والكواكب الفعل،
وهي ثابتة لها: يقال والباقية فالقمر، فعطارد فالزهرة فالشمس فاملريخ فاملشرتي زحل
أجسام واألفالك سنرى، كما أفالك أو يخصه فلك السيارة من كوكب ولكل السبعة، وراء
جميًعا، وراءها املحيط فالفلك الثابتة الكواكب فلك إليها يضاف مجوفة، مشفة كرية
إنما نفسها، عىل حتى تتحرك ال ثابتة كلها والكواكب بعض، جوف يف بعضها مركبة
تسخن فإنها ا جدٍّ رسيعة األفالك حركة كانت وملا للكوكب، الحامل الفلك هو يدور الذي
املحرك عن األول املتحرك هو األوىل السماء أو املحيط الفلك مضيئة، وتصري بالحرارة
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األرض، من واحدة مسافة عىل دائًما باٍق االستواء لخط مواٍز العالم» «غالف وهو األول
تحتها املرشق إىل املغرب ومن األرض، فوق املغرب إىل املرشق من يدور الدوران دائم وهو
متسامتة فهي بعض جوف يف بعضها األفالك كانت وملا واحدة، دورة وليلة يوم كل يف
منها كالٍّ إن بحيث مبارشة تحته وما فوقه ملا مماسان منها كل قطبا واحد، مركز ذات
وعىل املحرك، غري املتحرك القمر فلك إىل ننتهي أن إىل تحته ملا محرك فوقه بما متحرك
يف كاملة دورة معه تدور الثابتة النجوم معه: األفالك سائر يدير املحيط فالفلك ذلك
أيًضا تدور إنها أي خاصة حركات فلها السيارة أما خاصة، حركة لها وليس ساعة ٢٤
مفارق محرك فلك ولكل فلك، حركة ولكل املحيط، الفلك اتجاه عن مختلفة اتجاهات يف
علة فهو األرض، حول الشمس دوران علة املحيط والفلك منه، وأدنى األول املحرك غري
األرض، وجه عىل التعاقب بهذا املتصلة الحيوية الظواهر وعلة والنهار، الليل تعاقب
تعاقب من الحركة هذه عن ينشأ ما وعلة الربوج، فلك عىل السنوية حركتها علة وهو
األرض من الشمس اقرتاب بحسب وفساد كون من التعاقب هذا عن ينشأ وما الفصول
فصول عىل والضوء الحركة تولد يف االختالف سبب الربوج فلك ميل فإن وابتعادها؛
العنارص تتحول والفساد: الكون يف الدور أصل وهذا األرض، مناطق مختلف يف السنة
الحار وهما الفاعليتني القوتني بتفاعل وتذبل وتنمو األحياء وتتكون بعٍض، إىل بعضها
بمثابة وهو الثوابت، فلك تأثري تحت واليابس الرطب وهما املنفعلتني والقوتني والبارد،
ألنها العالم مركز يف ساكنة فهي األرض أما الدنيا،6 املادة بمثابة واألرض العليا، الصورة
نذكر أدلة ذلك عىل وألرسطو كرية: وهي أسفل، هو للرتاب الطبيعي واملكان تراب، من
البلدان، عروض باختالف اختالف من السماء دوران منظر يف يقع ما الواحد اثنني، منها
كان أرسطو عرص ويف الجزئي، خسوفه يف القمر سطح عىل املستدير األرض ظل واآلخر
٧٣٠٠٠ من يقرب بما محيطها يقدر وهو األرض،7 كروية عىل متفقني اليونان علماء
بعيدة ليست املسافة أن يرتأى املناسبة وبهذه الحقيقي، طوله ضعف نحو أي كيلومرت
التي الهامة األسباب أحد الرأي هذا وكان الغربي، املحيط طريق عن والهند إسبانيا بني

املشهورة. سفرته عىل كوملبوس حملت

ف١٠. م٢ والفساد والكون ف٧–٩ م٨ الطبيعي السماع أيًضا: انظر 6
ص٢٦١–٢٦٣. العرب عند تاريخه الفلك علم نلينو: انظر 7
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من بعده بسبب عنها ويختلف السماء من اتساًعا أقل القمر فلك دون وما (د)
فيه عاقلة، غري وأحياء جمادية موجودات فيه والفساد، الكون دار فهو األوىل؛ الحركة
تكونه التي والعنارص دائمة، السماء بينا واالتفاق، والخطيئة والخطأ واملسوخ األمراض
حيث ومن الثقل حيث من متضادة هي له، ضد ال األثري أن حني يف بينها فيما متضادة
وهذا يابسة، أو رطبة أو باردة أو حارة وهي بالذات، خفيفة أو ثقيلة فهي الكيف:
بينما وصعودها، وهبوطها بعض، إىل بعضها العنارص تحول من نراه ما أصل التضاد
من واحد ولكل مجراه، عن يحيد وال يتحول ال خفة، وال ثقل وال له كيف ال األثري
لم إن مستقيم خط عىل املكان هذا إىل طبيعية وحركة طبيعي مكان األربعة العنارص
املطلق، الثقيل فهو أسفل إىل والرتاب املطلق، الخفيف فهي أعىل إىل النار عائق: يعرتضه
الثقيل فهو الرتاب وفوق الهواء تحت واملاء باإلضافة، الخفيف فهو النار تحت والهواء
تسمى وهي للمكان، وأنواع أجزاء وخلف وأمام ويسار ويمني وأسفل وأعىل باإلضافة،
باختالف تختلف مطردة غري الوجه هذا من فإنها فقط، إلينا باإلضافة ال بأسمائها
وليس واحد فالعالم ذلك تقرر وإذا وباإلطالق،8 أوًال الطبيعة إىل باإلضافة بل اتجاهنا،
وتستقر إليها العنارص تتحرك التي الجهات ألن العالم؛ هذا غري هناك يكون أن يمكن
تتحد أي إليها تتجه أن يجب — وجدت إن — مادة فكل املطلقة، الجهات هي عندها

العالم. هذا مركز حول يتحرك أن يجب أثري وكل العالم، هذا بمادة

والفساد الكون (٦٠)

تبحثان مقالتني يف وهو السماء، كتاب من والرابعة الثالثة املقالتني تتمة الكتاب هذا (أ)
العنارص من تأليفها جهة من بل النقلة جهة من ال القمر فلك تحت التي األجسام يف
فنقول: منه بد ال فيما وجيزة إشارات نقترصعىل الفصل هذا يف قلناه الذي وبعد األربعة،
يف كيفيٍّا تغريًا يعتربها واحدة بمادة القائل الفريق والفساد؛ الكون يف فريقان القدماء
للجسم املؤلفة األجزاء اجتماع الكون يعترب عدة بمواد القائل والفريق الواحدة، املادة هذه
طبيعة من بكليته اليشء تحول أي الجوهري التغري يفرسان ال والرأيان افرتاقها، والفساد
بأن والقول الطبيعي، السماع يف املذكور املذهب إىل الرجوع فيتعني (٥٥–ج) أخرى إىل

س٨–٢٢. ب ع ص٢٠٨ ف١ م٤ الطبيعي السماع انظر 8
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هو جوهر ففساد التوايل، عىل للصور القابلة الهيوىل هي والفساد للكون املادية العلة
عوًدا الفساد وليس يشء ال من كونًا الكون فليس بالعكس، والعكس آخر جوهر كون
أحق أعىل جوهر إىل أدنى جوهر تحول أن عىل واحد، لتحول وجهان ولكنهما العدم إىل
النار حدوث مثل الفساد، باسم أحق أدنى جوهر إىل أعىل جوهر وتحول الكون، باسم
التعريف ولزيادة عدمها، والربودة صورة الحار ألن باإلطالق؛ كون فإنه الرتاب عن
التغري وهي االستحالة من يتميز التغري: أنواع سائر من به يتميز ما عىل ندل بالكون
كيفية الجديدة الكيفية وتكون محسوس موضوع يبقى عندما تتحقق فإنها بالكيفية،
وإن الهيوىل، وهو محسوس غري الباقي فاملوضوع الكون يف أما الباقي، املوضوع لهذا
الكيفية هذه فليست عنه املتحول الجوهر يف ظهرت ما لجوهر ما كيفية أن للكون اتفق
تغري النمو فإن الحي؛ نمو من الكون ويتميز للثاني، كيفية ولكنها األول عن متخلفة
ولكنه دورانًا وال نقلة هو ليس مكانيٍّا تغريًا يتضمن إنه أي واملقدار الحجم يتناول
عىل أجزائه جميع يف ينمو النامي فإن هي؛ هي النامي طبيعة بقاء مع املكان يف انتشار

الكيفية. االستحالة وتناول الجوهر، بتناول فتغري الكون أما السواء،
املعنى وبهذا وصورة، هيوىل من مركبات ذاتها العنارصيف الكون؟ يحدث كيف (ب)
أوًال موجودة وهي مفارقة، توجد ال الهيوىل أن غري أنبادوقليس، زعم كما مبادئ ليست
إىل تنحل ال وأصول مبادئ العنارص الطبيعية املركبات إىل فبالقياس البسائط؛ هذه يف
واملركب للكون، املبارش املوضوع وهي بعض إىل بعضها تتحول ولكنها منها، أبسط
عندنا كاملاء — مزيًجا ويسمى هيوىل، يف صورة أي واحدة طبيعة املتجانس الطبيعي
االجتماع هذا مثل فإن اآلخر؛ أجزاء إىل املمتزجني أحد أجزاء اجتماع املزيج وليس — اآلن
تجاورهما عن عبارة وهو بالفعل قائًما املختلطني من كل فيه يبقى خليًطا يسمى
جزء وبأي بالكل شبيه أجزائه من واحد كل متجانس جسم املزيج بينما وتماسهما،
ويجب التماس، واالنفعال الفعل ويقتيض وانفعاًال، فعًال يقتيض باإلجمال فالكون آخر،
أو ضدين يكونا أْن أي بالنوع؛ مختلفني بالجنس متفقني واملنفعل الفاعل يكون أن
تحول، ليحصل متباينني يكونا أن يجب يقول: القدماء بعض وكان ضدين، بني وسطني
اآلخر، يف الواحد تأثري ليمكن متشابهني يكونا أن يجب بل يقول: اآلخر البعض وكان
وال شبيهه عىل تغيري أي يدخل ال اليشء فإن ذكرناه؛ الذي الوسط املوقف يف الحق ولكن
من يشء أي يخرج فليس بالفاعل املنفعل تشبه والكون باملرة، له مباين هو فيما يؤثر
يتفاعالن ولكنهما بالكلية، يفسدان وال هما هما املمتزجان يبقى ال املزيج ويف يشء، أي
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األصليتني، طبيعتيهما بني متوسطة طبيعة يحيله حتى اآلخر صورة منهما كل فيفسد
بالتحليل فتظهران وتعودان بالقوة، األوليان الصورتان وتبقى الجديدة الصورة فتظهر
وبهذا إليهما، املاء بتحليل ثم ماء والهيدروجني األوكسيجني برتكيب اآلن نشاهد كما
الظواهر ومعارضة لالختالط املزيج رد إىل مبادئه تضطره الذي اآليل املذهب هدم يتم
الكيمياء لعل يدري؟ ومن وماهيات، طبائع بأنها األشياء تفسري يتم وبهذا املحسوسة،
تابع والعلم — لآللية الخضوع من الحديثة الفلسفة تفرغ يوم التفسري هذا إىل ترجع
كما النقطة هذه يف السبق فضل ألرسطو فيكون — عنها االستقالل ادعى مهما للفلسفة

غريها. كثري يف
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النفس

النفس تعريف (٦١)

مسائله وحرص النفس علم يف مقدمة األوىل ثالث: مقاالت النفس كتاب يتضمن (أ)
والنفس النامية النفس ويف باإلجمال النفس حد يف والثانية وتمحيصها، الفالسفة وآراء
املقالة العدد هذا يف وسنجمل املحركة، القوة ويف الناطقة النفس قي والثالثة الحاسة،
«الطبيعيات أما التوايل، عىل األقسام باقي نلخص ثم الثانية، من األول والقسم األوىل

والذاكرة. املخيلة عىل الكالم يف قليلة أشياء منها فنقتبس الصغرى»
األفعال مبدأ إنها أي الحي لغري والطبيعة الصورة بمثابة الحي للجسم النفس (ب)
من مركب موضوعه ألن الطبيعي؛ العلم من جزء النفس فعلم اختالفها، عىل الحيوية
الصور بني من صورة وأرشف أكمل عن يفحص ألنه جزء؛ أرشف وهو وصورة، مادة
العقلية العلوم «ألن بأكملها؛ الحقيقة عن الفحص يف الفائدة عظيم وهو الطبيعية،
يف القويم واملنهاج أحوالها.» وتعرف ذاتها عىل النفس رجوع من تنشأ إنما والخلقية
نبدأ أن فيجب ذاتها يف النفس ندرك ال فنحن والقياس، االستقراء من مزاج العلم هذا
الظواهر؛ وهذه كذلك، هو حيث من الحي عن الصادرة األفعال أي النفسية بالظواهر
تعرفنا وهذه النفسية، القوى وهي املبارشة بمصادرها تعرفنا علميٍّا ترتيبًا ترتب إذ
دراسة يف فمثًال موضوعاتها، دراسة األفعال بعض يف النظر قبل أحيانًا يجب بل بالنفس،
العاقلة القوة دراسة ويف باإلحساس، يعرفنا الذي األول هو املحسوس الحاسة القوة

بالتعقل.1 يعرفنا الذي هو املعقول

ف٤. بداية وم٢ ف١، م١ 1



اليونانية الفلسفة تاريخ

الحياة جهة من بذلك يسلم وقد الطبيعي، العلم من جزء النفس علم إن قلنا: (ج)
من يبدو ملا والعقلية الحسية الحياة جهة من إيضاح إىل يحتاج األمر ولكن النباتية،
الغضب مثل — االنفعاالت أن يقرر وأرسطو ظاهرة، مباينة للمادة أفعالهما مباينة
وحدها، النفس عن تصدر أن يمكن ال — واملحبة والبغض والفرح والرجاء والخوف
النفس فعل االحساس وأن اآلن، سنبني كما والجسم النفس من املركب عن تصدر ولكنها
أنه ولو التعقل وأن واألذن، كالعني املحسوس إلدراك املعد الحاس العضو بمشاركة
فجميع وإذن الجسم، غري من التخيل يتحقق وال للتخيل مفتقر أنه إال بالنفس خاص
وسيأتي الطبيعي، العلم يف وداخلة بالجسم متعلقة الحية األجسام يف النفسية األفعال

٦٣–ب). (٦٢–ب، والثالثة الثانية القضيتني عىل الدليل
يحدث نفيس انفعال فيه يحدث الذي الوقت نفس يف أنه أوًال عليها فيدل األوىل أما
الغضب أو بالخوف يشعره أن خليق هو ما له يعرض قد املرء أن وثانيًا الجسم. يف تغري
مهتاج جسمه ألن األسباب؛ ألهون يهتاج أخرى أحيانًا تجده ثم يغضب، وال يخاف فال
عند نرى مثلما خارجي سبب أي دون الخوف استشعار يمكن أنه وثالثًا مجهد، أو
كان فإذا الجسم، اختالل من عندهم ناشئان والجزع الهم فإن والسوداويني، العصبيني
العنرصين عىل حدها يشتمل أن ويجب مادة، يف متحققة صور االنفعاالت أن فواضح ذلك
املألوفة الطريقة عىل وال االنتقام، شهوة الغضب إن الجدليني: طريقة عىل مثًال يقال فال
الغضب فيقال: الحدين بني يجمع بل القلب، حول الدم غليان الغضب إن الطبيعيني: عند
إن يقال: أن الصحيح التعبري فليس ذلك وعىل االنتقام، شهوة مع القلب إىل الدم توارد
االنفعال إن حيث من بالنفس، يخاف أو يغضب اإلنسان إن بل تغضب، أو تخاف النفس
النفس بأن القول يصح ال أنه كما إليه، تدعو الحال بأن النفس تحكم عندما يحدث
نقصد ولسنا بالنفس، ويبني يحيك اإلنسان إن نقول: أن يجب وإنما تحيك، أو تبني
فأرسطو إليها.2 تنتهي وطوًرا عنها تصدر تارة إنها بل النفس يف هي الحركة أن بهذا
جوهرين ال والصورة، الهيوىل اتحاد متحدين واحد لجوهر جزأين والجسم النفس يضع
ووليم ولنج ديكارت نظرة من أصدق االنفعاالت يف ونظرته أفالطون، يفعل كما تامني
الظواهر أو — والنفس جهة من الجسم يضعون الذين املحدثني من وغريهم جيمس

بينهما. التوفيق يف يحارون ثم جهة من — النفسية

وف٤. ف١ م١ 2
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باطلها واجتناب حقها من لإلفادة عادته عىل اآلراء أرسطو ويستعرض (د)
غري من يمتاز الحي أن الحظوا جميًعا الفالسفة إن فيقول: العلم مسائل واستخراج
تصور لألشياء واحد بمبدإ منهم قال فمن واإلدراك، الذاتية الحركة هما بخاصتني الحي
وهرقليطس، وأنكسيمانس طاليس مثل منه، شيئًا النفس وجعل وعامًلا متحرًكا املبدأ هذا
قال ومن ديموقريطس، مثل اإلدراك، به يعلل أن حاول ثم فقط متحرًكا املبدأ تصور أو
بكل النفس تدرك لكي وأفالطون؛ أنبادوقليس مثل جميًعا، منها النفس ألف عدة بمبادئ
اللطافة للنفس أضافت كثرتهم إن ثم األشياء، يف به الشبيه العنرص أجزائها من واحد
اآلتية: بالنقط منها نجتزئ طويلة أرسطو وردود أمكن.3 ما الجسمية كثافة عن والبعد
وال النار ظواهر تشبه ال واإلحساس والتذكر التخيل فإن جسًما النفس تكون أن يمكن ال
ربع، أو نصف له يتصور ال منقسم غري واإلدراك إدراك؛ إنها آخر: جسم أي وال الهواء
يضاف التعقل، عن أوىل باب من ذلك مثل ويقال املنقسم، االمتداد عن يصدر أن فمحال
لو ذلك يتسنى كان فكيف الوحدة، إىل النفسية الظواهر مختلف يرد الوجدان أن إليه
غري واحدة تكن لم لو الكثرة تدرك النفس كانت وكيف ذرات؟ مجموعة النفس كانت

منقسمة؟4
تعبرياته بعض من بالرغم — روحية النفس وضع إذ أفالطون؛ أصاب فقد وإذن
بالعرض، ال بالذات املكان يف أنها هذا ومعنى بذاتها، متحركة بأنها يعرفها ولكنه —
عنده وهو — التعقل إن ثم املكان، يف الذي هو الجسم وأن الجسم يف أنها والواقع
فإنه اإللهي التعقل وباألخص حركة ال سكون كأنه يبدو — للنفس األخرى الوظيفة
تفسري يف للنفس أفالطون تعريف يجدي وليس تكرار، وال تعاقب دون هو هو دائًما
أيًضا تستطيع فهي بذاتها تتحرك كانت إذا النفس فإن الطبيعة، يف البادية الحركة
أن إىل أفالطون ذهب ولقد رضورية، ال ممكنة العاملية الحركة فتصبح تتحرك ال أن
وحدته يستمد ال الحي فإن الحي، وحدة يهدم التصور هذا ولكن ثالثًا، نفوًسا لإلنسان
وأنها واحدة، النفس أن والواقع واحًدا، يرده ملبدإ بطبعه مفتقر والجسم الجسم، من
النباتات أن ذلك عىل يدل متعددة، فيها قوى املتعددة أفعالها يقابل كله، الجسم يف كلها
حاصل منها كل النوع، ذات من أحياء أقسامها من كان قسمت إذا الدنيا والحيوانات

ف٢. م١ 3

وف٥. ف٣ م١ 4
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النفس أن الوحيد والتعليل نوعه، وظائف بجميع قائم املقسومة النفس قوى جميع عىل
تعمر، ال القسمة عن الناتجة الحرشات أن ذلك يف يقدح وال بالقوة، كثرية بالفعل واحدة

البقاء.5 آالت فيها تضعف القسمة أن إىل راجع عمرها قرص فإن
لهما نمهد ونحن للنفس، تعريفني أرسطو يعرض املسائل ووضع النقد وبعد (ه)
واحد موضع يف الوجه هذا عىل ترد لم وإن كالمه مجموع من مأخوذة اآلتية بالتقسيمات
األرض يف ثابت هو ما منه والحاس وناطقة، وحاسة نامية ثالثة: الحياة أنواع فنقول:
بالنقلة واملتحركة والحاسة النامية أربًعا: الحياة درجات فتكون متحرك، هو ما ومنه
بالعقل، أو بالحس يدركه الذي الخري إىل طبًعا نازع والناطق الحاسَّ إن ثم والناطقة،
واملحركة، والنازعة والناطقة والحاسة النامية خمسة: النفسية القوى أجناس فتكون
النفس تعد ال بحيث باملماثلة، بل بالتواطؤ تقاالن ال والنفس الحياة أن هذا من ويظهر

برأسها. قائمة فهي نفس كل ألن جنس؛ شبه بل أنواع تحته جنًسا
لجسم أول «كمال بأنها يعرفها جنس شبه كونها جهة فمن التعريفني: إىل نأتي
وفعله الجوهرية الجسم صورة النفس أن أول» «كمال بقوله: يعني وهو آيل»، طبيعي
املركب عن تصدر التي فهي الثانية األفعال أما الحدقة، صورة اإلبصار قوة أن كما األول،
الجسم أن طبيعي» «لجسم وبقوله: الوظائف، باستعمال الحاصلة هي أي النفس بفضل
أجزاؤه، بالذات واملوجود ذاتي، وجود له ليس الذي الصناعي الجسم من يمتاز الحي
لوظائف مرتبة متباينة أجزاء وهي — أعضاء — آالت من مؤلف أنه «آيل» وبقوله:
خلو ولكنها وللنفس لآلالت قابلة ألنها البعيدة؛ بالقوة حي فهي البذرة أما متباينة،
املكان يف وننتقل ونحس نحيا به «ما بأنها النفس يعرف الحياة أنحاء وباعتبار منها،
من إلينا باإلضافة أبني وهو النفس، عن الصادرة باملعلوالت تعريف وهذا أوًال»، ونعقل
«نحيا — العطف واو تؤخذ ال الحية األنواع ولتعدد العلة، من املأخوذ األول التعريف
جميع عىل الحياة مبدأ النفس فإن التفصيل؛ عىل بل الرتكيب؛ عىل — و…» ونحس

بعضها.6 أو كلها األنحاء هذه وجدت متى أنحائها

بعده. وما س١٣ ب ع ص٤١٣ وم٢ بعده. وما س٢٦ ا ع ص٤١١ ف٥ م١ 5

ف٢. م٢ الثاني: عن ف١، م٢ األول: التعريف عن 6
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الحاسة والنفس النامية النفس (٦٢)

يف موجودة فهي جميًعا، الحية األجسام بني مشرتكة ألنها النامية؛ عىل أوًال الحياة تقال (أ)
واإلنسان، األعجم الحيوان يف بدونها والعقل الحس يوجد وال والعقل، الحس دون النبات
عىل أجزائه جميع يف يتناقص أو ينمو والحي والتوليد، النمو، وظيفتان: النامية وللنفس
يحيا والحي شماًال، أو يمينًا أسفل أو أعىل واحدة جهة يف يزداد الذي كالجماد ال السواء،
ناتًجا الحي نمو وليس مادية، إضافة مجرد التغذية وليست الغذاء، يقبل دام ما وينمو
وإنما وديموقريطس، أنبادوقليس يزعم كما تركيبه يف الداخلة العنارص فعل مجرد عن
املباين يحول أن شأنه تمثيل والتغذية النفس، والفاعل فقط، مساعدة العنارص هذه
مباينًا ليس الغذاء أن عىل املغتذي، صورة ويتخذ صورته يفقد الغذاء إن أي شبيًها؛
الحي نرى لذلك بالقوة، شبيه بالفعل مباين ولكنه يشء، بأي تتم ال التغذية ألن باملرة؛
ال ما ويفرز فيتمثله يالئمه ما املواد هذه يف ويختار ويرشبها، يأكلها معينة مواد يختار
بالقوة. كذا وهو إال بالفعل كذا يصري ال واليشء بالقوة، وعظم ودم لحم فالغذاء يالئمه،
وليس فال، الصناعي يف أما ونسبة، ا حدٍّ الطبيعي املركب يف واملقدار للنمو إن ثم
نوع، كل يف هما هما وشكًال حجًما يتخذ هو بل نهاية؛ غري وإىل اتفاًقا الحي ينمو
بذاتها ترتتب ال املادة فإن للجسم، ال للنفس أي للمادة ال للصورة تابعان والحد والنسبة
يف مشاركة «والتوليد الفرد يحفظ االغتذاء أن كما النوع فيحفظ التوليد وأما بمرتب، بل
املوجودات جميع مطلب املشاركة وهذه املائت، الكائن يستطيع ما بقدر واأللوهية الدوام
ال بنفسه، شبيًها بل هو هو ال املائت الكائن يبقى فبالتوليد الطبيعية؛ أفعالها وغاية

بالنوع.»7 واحًدا بل بالعدد واحًدا
ومقدار صورة يف الحي ن وتكوُّ والتمثيل االغتذاء تفسري عن عاجز اآليل واملذهب (ب)
بعض يف الذاتي بالتولد يعتقد كان أرسطو أن عىل به، شبيًها حيٍّا الحي ووالدة معينني
وقد املادة» «بقوة متعفنة8 مواد من أو الطني من اتفاًقا بتولدها أي الدنيا الحيوانات
جسًما هنا باملادة يريد وهو للواقع، مطابقته من يبدو كان ملا االعتقاد هذا إىل اضطر

وب. ا ع ص٤١٥ النامية» بالحياة الخاص «وهو ف٤ م٢ 7

وف٩ س٣٠ ا ع ص١٠٣٢ ف٧ م٧ الطبيعة بعد وما س٨. ا ع ص٦٧٢ ف١١ م٣ الحيوان تكوين 8

س٤–٦. ب ع ص١٠٣٤
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جرثومة غري من حيٍّا كائنًا تحدث هذه املادة قوَة ويُشبه الهيوىل، ال كيفياته له ماديٍّا
فإن الطبيب؛ تدخل دون عارضة بحرارة يربأ املريض الجسم بقوِة الحرارة؛ تأثري تحت
حدثت ما فإذا الربء، عىل الطبيعة فتعمل بالفن الحرارة يحدث أن الطبيب شأن من

كذلك. بعملها الطبيعة قامت اتفاًقا الحرارة
مبادئ من مؤلفة كانت لو فإنها الحاسة، النفس تفسري عن عاجز اآليل واملذهب
من املحسوسات حضور غري يف تحس وأنها أعضاءها، تحس الحواس أن للزم األشياء
النتيجتني، ينقض والواقع إحساس، موضوع هي التي العنارص عىل حاصلة إنها حيث
الحاسة القوة وأن به؛ املتحدة بالقوة بل بالذات الحاس هو ليس العضو أن والسبب
دائًما، تحس ال فإنها املحسوس؛ بتأثري الفعل إىل وتخرج فقط، بالقوة بل بالفعل ليست
يحس ال األقل عىل أو دائًما وظيفته يؤدي ال كله الجسم يف منترش وهو اللمس حتى
ويتبني مادية، الحاسة القوى إذن ليست يحسها، أن يستطيع التي الكيفيات جميع دائًما
الطبيعيات يف املعروفة االستحالة أو الحركة قبيل من ليس انفعالها أن من أيًضا ذلك
نوع من انفعال هو وإنما الفاعل، بتأثري فشيئًا شيئًا املنفعل بها يفسد أن شأنها والتي
غري من رصفة قوة ألنه الحس؛ به يفسد ال تدرج، فيه وليس خاص، اسم له ليس آخر
هو،9 هو بقائه مع بها ويتكمل املحسوس صورة فيقبل القوة من يخرج ولكنه صورة،
نوع الواقع يف وهو املادة، تطيقه الذي بالقدر الرشط هذا يحقق أن يجب نفسه والعضو
كيفيته عن يزيد ما إال يحس ال بحيث املحسوسات، يف األضداد بني والوسط املزاج من
ال أنه حني يف به ينفعل أي الضدين من واحًدا يصري أن يستطيع فهو وسط وألنه هو،
يكون ال أن ينبغي واألسود األبيض يدرك أن يجب ما إن الكيفية، يف يعادله بما ينفعل
يكون أن ينبغي ال اللمس وعضو بالقوة، كليهما يكون أْن بل ذاك وال هذا ال بالفعل

بارًدا.10 وال حارٍّا بالفعل
اإلحساس؛ لفهم رضوري األضداد، بني وسًطا والعضو معينة، غري الحسقوة فوضع
أي بمادته الغذاء يتمثل املغتذي أن يف يفرتقان ولكنهما كاالغتذاء تمثيل اإلحساس فإن
استحالة املحسوس صورة إىل يستحيل أي باملحسوس يتمثل الحاس بينما ذاته إىل يحيله
الحاسة، القوة يف ومعنوية — اليشء بصورة الشبكية كتمثل — العضو يف طبيعية

ف٥. م٢ 9

الحواس. سائر يف ذلك مثل ويقال ف١١. م٢ 10
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فالهواء اإلحساس؛ لتفسري كافية غري ولكنها الحس إلدراك رشط الطبيعية واالستحالة
اتحاد حاالت من حالة بإزاء هنا ونحن للرائحة، مدرًكا ال رائًحا ويصري بالرائحة ينفعل
(٦١–ج)، باإلجمال النفسية االنفعاالت عىل الكالم عند ذكرناه الذي بالجسم النفس
صورة الشمع يقبل كما مادته دون املحسوس صورة الحس قبول املعنوية واالستحالة
خلو النبات وألن صورته»،11 بل النفس يف الذي هو الحجر «فليس معدنه دون الخاتم
مادتها، دون املحسوسات صور بقبول كفيل مبدإ ومن األضداد، بني التوسط هذا مثل من
أو حارٍّا وانقالبه ماديٍّا انفعاًال والربودة كالحرارة بامللموسات انفعاله مع يحس ال فهو
بالصورة الحس تأثر ما إذا «موضوعي»: فاإلحساس رصفة قوة الحس وألن بارًدا،12
العلة بهذه باتحاده يشعر ألنه الخارجية؛ علتها إىل وبالطبع حاًال أضافها املحسوسة
واالنفعال الفعل أن من (٥٧–أ) الطبيعة يف تقرر الذي للمبدأ طبًقا اليشء حضور ويدرك

املنفعل. يف يقومان
الصوت يرن وحينما واحد، يشء بالفعل واملحسوس بالفعل فالحس ذلك وعىل
بالفعل، والسمع بالفعل الصوت مًعا يحدث اللحظة هذه يف السامع، ويسمعه مثًال
يقتيض اإلحساس ألن باطل؛ قول اصطالح أو اخرتاع اإلحساس إن ديموقريطس: فقول

املحرك.13 املتحرك يقتيض كما املحسوس
بالذات مدركان اثنان املوضوعات: من أنواع ثالثة عىل املحسوس لفظ ويدل (ج)
واآلخر حاسة، لكل الخاص املحسوس فأحدهما األوالن االثنان أما بالعرض، والثالث
حاسة له الذي ذلك الخاص باملحسوس ونعني جميًعا، الحواس بني املشرتك املحسوس
فيه الخطأ يمتنع والذي تحسه، أن أخرى حاسة تستطيع ال بحيث لقبوله معدة معينة
البرص، محسوس فاللون والشهوة: املخيلة فيها تؤثر ولم سليمة الحواس كانت متى
عدة موضوعات فله اللمس أما الذوق، محسوس والطعم السمع، محسوس والصوت
حواس، مجموعة فهو واللني» الصلب والخشن، األملس والرطب، اليابس والبارد، «الحار
ماهية يف بل مثًال الصوت أو اللون يف أي موضوعه يف يخطئ فليس الحس أخطأ وإن
هذا إن حيث من ال باليشء ينفعل إنما الحس فإن مكانه؛ ويف الصائت أو امللون اليشء

س٣٠. ب ع ص٤٣١ ف٨ م٣ 11

ف١٢. م٢ 12

س١٥–٢٧. ا ع وص٤٢٦ س٢٥–٣٢ ب ع ص٤٢٥ ف٢ م٣ 13
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وأما الحس، يف تؤثر التي هي معينة كيفية له إن حيث من بل معني يشء هو اليشء
الحواس تدركها واملقدار، والشكل والعدد والسكون الحركة فهي: املشرتكة املحسوسات
تطوف العني بحركة أو اليد بحركة املقدار ندرك نحن فمثًال بالحركة وتدركها جميًعا
املقدار وبإدراك اللون، بواسطة العني وتدركه الصالبة بواسطة تدركه اليد أن غري به؛
باليد العدد وندرك الحركة، بعدم السكون وندرك املقدار، حد الشكل إن إذ الشكل؛ ندرك
هذا أن ندرك أن مثل فهو بالعرض؛ املحسوس وأخريًا منفصلة، أشياء تحسان بالعني أو
باألبيض، عرًضا التصاله بالعرض؛ محسوس الثاني اإلدراك هذا فإن فالن، ابن األبيض

كذلك.14 هو حيث من به ينفعل ال الحس وألن
أولية كيفيات إىل لوك جون أذاعه الذي التقسيم من وأدق أوىف التقسيم وهذا
هي ثانوية وكيفيات — الصالبة — املقاومة إليها مضاف املشرتكة املحسوسات هي
هو وما موضوعي هو ما إىل قسمها لوك فإن املقاومة، عدا ما الخاصة املحسوسات
بحسب وقسمها موضوعية كلها اعتربها فقد أرسطو وأما اعتباره، يف موضوعي غري
فكيف الخاصة للمحسوسات تبًعا تدرك املشرتكة املحسوسات أن رأينا وقد إياها، إدراكنا
باقي وتكون موضوعية املقاومة تكون وكيف موضوعية؟ تلك وتكون ذاتية هذه تكون
الدقيق التمييز لهذا إن ثم السواء؟ عىل محسوسة وكلها ذاتية الخاصة املحسوسات
يف هو وما الحواس بخطأ عادة يسمى ما تقدير يف كربى أهمية املحسوسات أنواع بني
األخطاء نصحح ونحن الخاص، موضوعها غري يف حاسة تصديق أو تأويل خطأ الحقيقة
حركة إحساسنا نصحح ما مثل السابقة، بالتجربة الحارض اإلحساس نصحح بسهولة:
التي هي السفينة بأن فنحكم متحرك غري الشاطئ أن بعلمنا السفينة يف ونحن الشاطئ
األصابع بني حركنا إذا ما مثل الحارضة، بالتجربة الحارض اإلحساس ونصحح تتحرك،
ونصحح واحد، سوى يرى ال البرص ولكن اثنني برهة بعد فنحسه الخبز لب من شيئًا
األرض عىل أشعتها ترسل لكي الشمس أن بالعقل نعلم فإننا والربهان؛ بالعقل اإلحساس
يجب املسافة بعد مع العني عىل صورتها تنطبع ولكي ا، جدٍّ بعيدة تكون أن يجب كلها

البرص.15 يراه الذي باملقدار إذن هي فليست املقدار، عظيمة تكون أن

س٢–٢٨. ب ع ص١٠١٠ ف٥ م٤ الطبيعة بعد وما س١٥–٢٠. ا ع ص٤٢٥ ف١ وم٣ ف٦ م٢ 14

ف٢. األحالم يف الرؤيا تعبري كتاب 15
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الوجهني هذين من ترتتب وهي إدراك، آالت أنها كما حياة آالت والحواس (د)
خاصة أكثر، موضوعات عىل يظهرنا ألنه أول؛ البرص مدركة، فباعتبارها عكسيٍّا: ترتيبًا
يف داخلة ثَمة ومن ملونة جميًعا األشياء فإن أكثر؛ فوارق وعىل وبالعرض، ومشرتكة
يفضل وكان والرتقي، والتعليم التفاهم وسيلة ألنه الثاني؛ املحل يف والسمع نطاقه،
حس هو بما بالذات له ليس الفضل هذا أن لوال عليه ويتقدم الناحية هذه من البرص
البرص ملشابهته الشم ثم األصوات، دالالت يدرك الذي العقل إىل يرجع ولكنه األصوات،
مما واضح والسبب فاللمس؛ الذوق وأخريًا الحاس، جسم عن علته بعد يف والسمع
رضوري ألنه أول؛ اللمس الحيوان، حياة حفظ يف الحواس أهمية إىل وبالنظر تقدم.16
النافع به يدرك حساس، إنه للحي: يقال أجله من ما وهو الحيوان، لوجود باإلطالق
والرشاب؛ الطعام حاسة وهو وهرب، طلب من النزوع أساس فهو واملؤلم؛ والالذ والضار
سائر أما واملرشوب، املأكول كيفيات وهي واليابس والرطب والبارد الحار حاسة ألنه
وجود مع الحيوان بعض يف توجد ال قد لذلك الوجود؛ كمال بل الوجود تفيد فال الحواس
عليه، مركبة وهي كله الجسم يف منبث فهو جميًعا أساسها أنه ذلك إىل أضف اللمس،
رضورة أقل فإنه الشم ثم عنه، غنى وال الحيوان لحفظ كذلك مرتب ألنه الذوق؛ ويليه
حيوية فائدة لهما ظهرت ولنئ كماليان، الوجهة هذه من فهما والسمع البرص أما منهما،

بالذات.17 ال بالعرض فذلك العليا الحيوانات يف
واملخيلة املشرتك الحس وهي: الباطنة الحواس الظاهرة الحواس وبعد (ه)
— املشرتكة املحسوسات إدراك األوىل: وظائف؛ ثالث فله املشرتك الحس فأما والذاكرة،18
والتذكر بالتخيل يستعني اإلدراك هذا فإن بالعرض، واملحسوسات — الزمان فيها بما
الصلة وتكون السابقة والتجربة الظاهر اإلحساس عندها يلتقي واحدة قوة من بد فال
نفسه اإلنسان يدرك املشرتك فبالحس الشعور، أي اإلدراك إدراك الثانية: الوظيفة بينهما.
فعله وليس مادي، بعضو الرتباطه ذاته عىل ينعكس ال الحس إن إذ … سامًعا أو رائيًا

متفرقة. مواضع يف ف٧–١١ م٢ 16

الرتتيب. هذا عىل الجنني يف تظهر الحواس إن اآلن: العلماء بعض ويقول ف١٢. م٣ 17

يف الرابع بالفصل إال تبدأ ال الالتني وبعض العرب عند ولكنها باليونانية، الثالثة املقالة تبدأ هنا 18

عىل بالكالم الثالثة وتبدأ الباطنة الحواس عىل الكالم كل تحوي عندهم الثانية املقالة إن أي اليونانية؛
العقل.
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بد فال وهكذا، صائتًا السمع وال ملونة ليست فالرؤية يدركه؛ حتى موضوعه جنس من
املحسوسات بني التمييز الثالثة: والوظيفة مشرتك. مركز إىل الظاهرة الحواس تنتهي أن
وبني واملالح، والحامض واألخرض األبيض بني كالتمييز جنًسا باعتباره حس كل يف
يمكن ال التمييز هذا فإن مثًال؛ والحلو األبيض بني كالتمييز املختلفة الحواس موضوعات
يصدر أن فيجب موضوع، إىل معني منها كالٍّ إن إذ أنفسها؛ الحواس عن يصدر أن
فهو املشرتك الحس مركز أما بينها، فتضاهي اإلحساسات عندها تجتمع واحدة قوة عن
يوزع الذي هو والقلب الحرارة، اإلحساس رشط أن ذلك يف وحجته القلب، أرسطو عند

الجسم.19 أطراف يف الدم مع الحرارة
غيبة يف وتدركه فتستعيده املخيلة هي باطنه قوة يف يبقى أثًرا اإلحساس ويرتك (و)
باليشء، متعلق اإلحساس أن األول: فوارق؛ وبينهما إحساسضعيف، فالتخيل موضوعه؛
التخيل يكون وقد لليشء، مطابقة صورة اإلحساس أن الثاني: عنه. مستقل والتخيل
الحيوان بني املشرتكة الحسية الحياة يف كما عفًوا إما كذلك وهو تأليًفا، أي اخرتاًعا
علينا، مفروض اإلحساس أن الثالث: الفارق وحده. اإلنسان عند بالتفكري وإما واإلنسان،
تساعد واملخيلة نشاء، ومتى نشاء ما نتخيل زمنه ويف موضوعه يف لإلرادة تابع والتخيل
الالحقة» «الصور ن تكوِّ التي وهي فيها، املحفوظة الحارضبالصور اإلحساس تأويل عىل
حولنا ثم أخرض أو أبيض ما لونًا الزمن من مدة تأملنا إذا ذلك: مثال وسلبية، إيجابية
لون يف أو الشمس يف حدقنا وإذا اليشء، عىل منبسًطا اللون هذا نرى فإنا يشء إىل البرص
ثم للبرص؛ املعتاد االتجاه يف األمام إىل يبدو اللون هذا فإن العينني أغمضنا ثم ساطع
العضو يف ينترش القوي التأثري أن والتعليل يتالىش، ثم فأسود فأرجوانيٍّا قرمزيٍّا ينقلب
املصدر فهي األحالم يف كبري شأن وللمخيلة األخرى. التأثريات ويعاند فيه ويتمكن كله
ذهنه ألن الحالم؛ وتخدع النوم يف فتظهر السابقة اإلحساسات صور منه تنبعث الذي
حاسة مراجعة من اليقظان يستطيعه ما يستطيع وال خارجي شاغل كل عن منرصف
يهيجان فإنهما القوي االنفعال أو املرض حالة يف التخييل يف القول وكذلك بأخرى،

كثرية.20 أشياء فتخيل وتفرتق فتجتمع الصور

وف٢. ف١ م٣ 19

ف١–٣. األحالم يف الرؤيا تعبري كتاب بعده. وما س١٠ ب ع ص٤٢٨ ف٣ م٣ 20
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بعض يف وهما التخيل، غري من ممتنع الذكر فإن املخيلة؛ عىل قائمة والذاكرة (ز)
املخيلة أن يف يفرتقان أنهما غري بينهما، التفريق معه يتعذر حد إىل يتشابهان الحاالت
قد يشء صورة هي الصورة هذه أن تدرك الذاكرة بينما الصورة إدراك عىل تقترص
الذهن يف توجد قد أنه تمايزهما عىل يدل ومما باملايض، تتعلق فهي إدراكه، سبق
يف توجد وقد املايض، يف لنا عرض يشء صورة وهي صورة، مجرد فنعتربها صورة
وقد عفًوا وظيفتها تؤدي قد والذاكرة مذكورة، فنظنها صورة مجرد هي صورة الذهن
يستلزم ألنه باإلنسان؛ خاص وهو تذكًرا الثاني النوع هذا ويسمى اإلرادة، تستحثها
وبالحركات اإلحساس صاحبت التي النفسية بالحركات فيه اإلرادة وتستعني التفكري،
قوانني حسب عىل سابقها الحقها يتبع مسلسلة وتلك هذه فإن — املخية — أيًضا البدنية
اللفظة ترديد يف نأخذ فإنا الشعر من بيتًا أو جملة نتذكر أن أردنا إذا يتبني كما معينة،
ترابط أو تداعي عىل متوقفان والتذكر فالذكر بالكل، نظفر حتى ذلك يف نزال وال األوىل
واملعلول العلة بني كالعالقة رضورية إما بالسابق الالحق وعالقة والحركات، الصور
الالحق الحالة هذه ويف األغلب، وهو بالعادة ناشئة وإما باآلخر، يذكر منهما كالٍّ فإن
توثقت التداعي تكرر وكلما األوىل، املالحظة يف قرينه وإما ضده وإما السابق شبيه إما
العادة تنشأ وأحيانًا العادة، بفعل عفًوا اآلخر إىل الواحد من فننتقل الطرفني بني العالقة

شديًدا.21 به اهتمامنا أو قويٍّا اإلحساس كان متى تكرار غري من

الناطقة النفس (٦٣)

يدرك العقل أن بحجة جسمية قوة وأنه الحس من نوع العقل أن األقدمون ارتأى (أ)
إن إذ إطالقه؛ يمكن ال األخري القول هذا ولكن الشبيه، يدرك الشبيه وأن الجسميات
وهو يعقل أقله ولكن يحس الحيوان جميع إن ثم الشبيه، إدراك ليس الخاطئ اإلدراك
حيث من يعقل الحيوان جميع لكان وإال واحًدا؛ والحس التعقل فليس وإذن اإلنسان،
ذكرنا كما بإرادتنا متعلق التخيل فإن أيًضا، املخيلة من العقل ويمتاز يحس. جميعه إن
كاذب أو صادق إنه إذ باإلرادة؛ يتعلق فال — العقل فعل وهو — األشياء عىل الحكم أما
بالخوف، نشعر مخيف بأنه يشء عىل نحكم حينما ونحن فال، الصورة أما بالرضورة

والتذكر. الذكر كتاب 21
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حال كل وعىل ا، جدٍّ قليًال ننفعل أو ننفعل ال قد مرسومة املخيفة الصورة بإزاء ولكنا
املاهية، أي الكلية الصورة يدرك العقل أن إىل هذا بتصديق،22 مصحوب غري فاالنفعال
قوة والعقل املاهية، فيها املتشخصة العوارض أي الجزئية الصورة يدرك الحس بينما
أو صورة له كانت لو إذ هو؛ كما املوضوع يتعقل أن استطاع ملا وإال كالحس رصفة
كاللوح بالقوة، أنه فطبيعته فيه، تتحقق أن املعقولة الصورة دون لحالت خاصة كيفية
ماهيات يدرك إنه إذ القوة؛ معنى يف الحس من أمعن أنه غري بالفعل، يشء فيه يكتب لم
فالعقل كذلك، هي حيث من املحسوسات سوى يدرك ال الحس أن حني يف جميًعا األشياء
تفرس املفارقة وهذه فعله، يف ويشاركه موضوع إىل يعينه عضو له ليس أي «مفارق»
اإلدراك يستطيع ال الحس فإن الحس انفعال عن يختلف انفعاله أن كيف أيًضا لنا
والشم البرص يدرك وال قوية أصوات بعد الصوت يدرك ال كالسمع العنيف، الثأثري بعد
موضوع تعقل بعد يستطيع فبالعكس العقل أما شديدة، وروائح ساطعة ألوان بعد
التحاده الحس أن ذلك يف والسبب معقولية، أدنى موضوعات يتعقل أن املعقولية شديد
طبيعيٍّا انفعاًال منفعل وغري عضو لكل مفارق العقل بينما فيه اليشء بفعل يتأثر بعضو
يحفظ الفعل إىل يخرج أن بعد العقل فإن أقرب؛ قوة الرصفة القوة هذه وييل كالحس.
االستعادة هذه إىل باإلضافة فهو يستعيدها، أن ويستطيع تعقله الذي املوضوع صورة
— بامللكة عقًال حينئذ ويسمى — العلم عىل السابقة األوىل القوة من الفعل إىل أقرب بقوة
عىل بانعكاسه املاهيات فيها املتحققة الجزئيات ويدرك مبارشة املاهيات يدرك والعقل
جميًعا، والجزئيات الكليات يدرك فالعقل بأعراضها، الجزئيات مدرك هو الذي الحس
وباعتباره ماء،23 بالحس املعلوم هذا أن ويدرك املاء ماهية يدرك فهو باختالف، ولكن
أو خري بأنها الجزئيات عىل حكم ما فإذا نظريٍّا، عقًال يسمى أنفسها يف للماهيات مدرًكا
من والعقل الحس بني والفرق عمليٍّا، عقًال سمي منها النفور أو إليها النزوع فحرك رش
يدرك العميل والعقل املتشخصة، حقيقتة يف املؤلم أو الالذ يدرك الحس أن الجهة هذه

والباطل.24 كالحق معقوالن وهما كذلك هما حيث من والرش الخري

ف٣. م٣ النفس كتاب 22

النص ولكن الفصل، هذا من س١٠–٢٤ ب ع ص٤٢٩ يف مذكور للجزئيات العقل وإدراك ف٤. م٣ 23

س١–٢٠. ب ع ص٤٣١ ف٧ يف وارد أرصح نص عىل عولنا وقد ا، جدٍّ غامض
الفصل. نهاية إىل ب ع ص٤٣١ من ف٧ م٣ 24
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الرياضية املجردات سواء املحسوسة، الصور يف بالقوة موجودة واملعقوالت (ب)
أو التعلم يمكن ال لهذا — أفالطون إليه ذهب كما مفارقة ال — الجسمية والكيفيات
يجب ولهذا بها، املتعلقة املعارف محروم حاسة املحروم فإن اإلحساس، غري من الفهم
كما والسلب اإليجاب من متمايز التخيل أن ولو خيالية، صورة التعقل تصاحب أن
هي وإنما اإلبصار، لقوة العني كمشاركة تعقله يف للعقل مشاركة املخيلة وليست قدمنا،

التعقل.25 مادة لتقديم الزمة
املاديات من املعقوالت يستخلص بالفعل يشء من بد فال بالقوة العقل كان وملا
ترد ولم الفعال»، «العقل هو بالفعل اليشء وهذا الفعل، إىل فيخرجه العقل بها ويطبع
سنشري واحدة مرة سوى املنفعل» «العقل يقل لم أنه كما أرسطو كتب يف التسمية هذه
إىل القوة من يخرج الذي العقل غري آخر شيئًا التعبري بهذا أراد أنه ونبني بعد فيما إليها
ومذهبه أرسطو ألفاظ عىل بناء وضعوهما الرشاح من والتسميتان هنا، واملذكور الفعل
أرسطو كالم ولغموض اإلسالمية الفلسفة تاريخ يف البحث هذا ألهمية ونظًرا العام،
عباراته هنا نرتجم طويل، زمان منذ كثري جدل مثار كان غموًضا رئيسية مواضع يف
بني العام التمييز يقابل تمييز النفس يف يكون أن «يجب قال: بالرشح، إليها نعود ثم
من النفس يف نجد الواقع ويف املادة. يف الصور تحدث التي الفاعلية العلة وبني املادة
أخرى جهة ومن املعقوالت، جميع يصري إنه حيث من للمادة املماثل العقل واحدة جهة
كالضوء املعقول إىل باإلضافة وهو جميًعا، يحدثها ألنه الفاعلية»؛ للعلة «املماثل العقل
وهذا بالفعل، ألوان إىل — الظلمة يف — بالقوة ألوان من يحولها األلوان إىل باإلضافة
ألن بمادة؛ ممتزج غري «أصًال» منفعل غري وهو للمفارقة، القابل هو «الفعال» العقل
املادة من أرشف — العلة — واملبدأ املنفعل، من دائًما أرشف والفاعل فعل، أنه ماهيته
خالد كذلك هو حيث من وحده وهو ماهيته، بحسب هو ما يعود يفارق أن وبعد …
فاسد، املنفعل العقل بينما منفعل غري ألنه املفارقة»؛ حال «يف نتذكر ال أننا غري ودائم،

يفكر.»26 يشء فليس هذا غري ومن
السبب ولهذا للمادة، مماثًال عقًال النفس يف أن أوًال النص هذا من يؤخذ نقول:
وهو الفعال، هو الفاعلية للعلة مماثًال وعقًال ماديٍّا، لكونه ال وباملنفعل بالهيوالني سمي

س٦–١٠. ا ع ص٤٠٣ ف١ وم١ ف٨ م٣ 25

ف٥. م٣ 26
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إىل سبيل فال يفارق» أن «وبعد وقوله: النفس» يف «نجد قوله: بدليل أيًضا النفس يف
فكر عن معربين رشد وابن سينا ابن اعتبار إىل وال هللا، أنه اإلفرودييس إسكندر مع القول
يجرد الفعال العقل أن ثانيًا ويؤخذ لإلنسان. مفارًقا الفعال العقل يجعالن إذ أرسطو؛
بموضوعه، الحس يتحد كما بها يتحد أن الهيوالني أو للمنفعل ويتيح املعقولة الصور
ما «أن العام للمبدأ طبًقا وهذا املجرد، فهو الفعال وأما املتعقل هو املنفعل أو فالهيوالني
ال املقصود هو للمفارقة» «قابل وقوله: بالفعل.» هو يشء بتأثري بالفعل يصري بالقوة هو
ولقول اآلن، أوضحناه ملا وذلك املعنيني؛ يحتمل اليوناني اللفظ أن ولو بالفعل، «مفارق»
أن يشعر هو» العقل «هذا وقوله: للشك، مجاًال يدع ال مما يفارق»، أن «وبعد أرسطو:
الفصل يف ذلك عكس قال ولكنه املنفعل، العقل دون للمفارقة قابل وحده الفعال العقل
العقل إدراك أن وهو الجهتني، من واحد السبب ألن أيًضا»؛ العقل «وهذا فاملراد: السابق،
يدل املنفعل» من أرشف «والفاعل قوله: أن غري مجرًدا، هو يكون أن يستلزم للمجردات
أنه عىل يدل هو أو إشكال، وهذا املنفعل عىل الفاعل وتفضيل العقلني بني مفاضلة عىل
وقوله: أرشف، إنه حيث من مفارًقا يكون أن أحرى فالفعال مفارًقا، املنفعل كان إذا
«غري وقوله: التحقيق، يتطلب بالقوة يشء فيه وليس بالفعل دائم أنه يعني منفعل» «غري

عضو. دون يعمل ولكنه بعضو متحد غري أنه يعني بمادة»، ممتزج
املسألة هذه يف مقالٍّ أرسطو كان ولقد بالخلود، خاصة التالية والعبارات (ج)
يعود يفارق أن «وبعد يقول: القلة! هذه مع رصيًحا كان ليته ويا أفالطون، بخالف
بالجسم اتصاله أن إال منفعل غري أنه ولو الفعال العقل إن أي ماهيته» بحسب هو ما
خالد»، وحده «وهو ويقول: االتصال، هذا بانتهاء إال صفاءها يستعيد فال طبيعته يُظلم
سنذكرها أخرى نصوص ويف ذلك، عكس له سبق وقد املنفعل عن الخلود ينفي فكأنه
نتذكر؛ ال أننا «غري يقول: ثم وفعال، منفعل بني تمييز غري من العقل بقاء يثبت اآلن
من أثر أي يحفظ فليس منفعل غري كان ملا الفعال العقل أن ويعني منفعل» غري ألنه
انفعال ليس والبغض كاملحبة «الفكر ألن الذاكرة؛ انعدمت فارق ما فإذا الحياة، ظروف
وهنا صداقة.»27 وال ذكرى تبقى ال الشخص يفسد حني لهذا الشخص، انفعال بل العقل
وحده، وخالًدا النفس عن مستقالٍّ الفعال العقل يرى يكن لم أرسطو أن عىل آخر دليل

س٢٦–٣٠. ب ع ص٤٠٨ ف٤ م١ 27
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إىل يؤدي التأويل هذا مثل فإن وإال كلها النفس يقصد نتذكر» ال أننا «غري يقول: فإنه
التعقل، مبدأ الفعال والعقل الحياة مبدأ النفس هما اإلنساني الجسم يف صورتني وضع
الواحدة، بصورته واحد الطبيعي املوجود أن يف رصيحة منافاة أرسطو مذهب ينايف وهذا
يريد، إنما وهو (٦١–د) أرسطو أنكره وقد الثالث النفوس يف أفالطون رأي من ويقربه
فإن كله، الجسم صورة كلها النفس أن كما أنه موضع، ما غري يف ذلك عىل دل قد كما
ال النفس وقوى — الحدقة صورة فهي اإلبصار كقوة — الجسم ألجزاء النفسصور قوى
ملادة.28 صورة ليس ألنه باٍق؛ فهو «باإلطالق» العقل إال مادتها فساد بعد «فاعلة» تبقى
الذي الوحيد املوضع هو وهذا فاسد» املنفعل العقل «بينما يقول: فنجده كالمه إىل نعود
سمي ما عىل رصاحة هو يطلقه لم بلفظ تقييده يصح فليس املنفعل» «العقل فيه يذكر
إنما هنا املذكور املنفعل العقل أن إىل الرشاح بعض يذهب لذلك املنفعل؛ بالعقل بعده
العقل تطيع أنها جهة من باملشاركة عقًال وتسمى للمركب قوة وهي املخيلة به املقصود
يجرد الجزئية الصور من إليه تقدمه ما عىل يعتمد العقل أن جهة ومن إشارته، وتتبع
ابن ويقول التعقل.30 من نوع إنه التخيل: عن يقول نفسه وأرسطو املعقوالت،29 منها
عقًال إليه بالقياس الهيوالني العقل يسمى كما فعاًال عقًال … يسمى اليشء «وهذا سينا:
أثبت قد أرسطو وأن سيما آخر.»31 منفعًال عقًال إليه بالقياس الخيال يسمى أو منفعًال
الشيخوخة يف الفكر ضعف من املأخوذ االعرتاض عىل ورد فاسد، غري باإلطالق العقل أن
السكر يف يحدث كما فيه القائمة الشخص انفعال من بل النفس انفعال من ال ناشئ بأنه
كالشاب، أبرص جيدة عينًا استعاد إن فالشيخ الحس، كمثل العقل مثل وأن واملرض،
فغري ذاته يف العقل أما باطن، عضو — بضعف أو — بفساد يضعف العقل ففعل وإذن

منفصل.32
بالتخيل الرتباطه ينتهي التعقل فعل بأن بصدده نحن الذي النص تفسري يمكن أو
هذا غري «ومن األخرية والعبارة فباٍق، نفسه العقل أما الجسم، بفساد التخيل وامتناع

س٢٤. ب ع ص٤١٣ ف٢ وم٢ س٤ ا ع ص٤١٣ ف١ م٢ 28

درس١٠. م٣ النفس كتاب عىل رشحه يف توما القديس ويتابعه ثامسطيوس 29
ف١٠. بداية م٣ 30

ص٣١٥-٣١٦. النجاة كتاب 31

س١٨–٢٦. ب ع ص٤٠٨ ف٤ م١ 32
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قبله املذكور املنفعل العقل عىل يعود «هذا» أن عىل ظاهرها يدل يفكر» يشء فليس
يرده الرشاح بعض ولكن املنفعل»، بالعقل املراد كان أيٍّا املعنى «ويستقيم مبارشة
أخرى وتأويالت التاويل وهذا قوسني، بني السابقة الجملة ويضع الفعال العقل إىل
أرسطو أقوال لغموض الثالثة؛ املقالة من املوضع هذا يف الناظرون اصطنعها إنما كثرية

اإلمكان. بقدر بينها ونالئم نوضحها أن حاولنا وقد واضطرابها،
عند نجد ونحن — الناطقة النفس أو — الخالد العقل هذا أصل مسألة تبقى (د)
يعوزه كان وإن عليها وسموه للمادة العقل مباينة يف رأيه مع متفًقا فيها قوًال أرسطو
عىل حاصل وهو فينا يأتي أنه تماًما فيلوح العقل «أما هو: القول هذا البيان: بعض
وتعود املادة» «قوة من تخرج الطبيعية الصور سائر بينما فاسد»33 وغري ذاتي وجود
فكرة يعرف لم أرسطو فإن مخلوقة؛ الناطقة النفس إن نقول: أن نستطيع ولسنا إليها،
عىل سابق وجود لها فقط الفاعلية العلل أن يف يلح ألنه بالتناسخ؛ نقول أن وال الخلق،
الفحص يمكن ما كل وأن الوجود، يف ملعلوالتها فمساوقة الصورية العلل أما معلوالتها
يأتي أين فمن وإذن تأليفه،34 عىل سبقها ال املركب انحالل بعد الصورة بقاء هو عنه

معلقة. املسألة العقل؟

العقل أن س٢٨: ب ع ص٧٣٦ ف٣ م٢ الحيوان» «تكوين كتاب ويف س١٨، ب ع ص٤٠٨ ف٤ م١ 33

الجنني. يف ويحل خارج من يأتي الفعال
املذكور. املوضع يف الحيوان وتكوين ف٣، م١٢ الطبيعة بعد ما 34
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الطبيعة بعد ما

الكتاب وصف (٦٤)

ما أن غري اليونانية، الهجاء بأحرف مرقومة مقالة عرشة أربع عىل الكتاب يشتمل (أ)
يقصد لم أرسطو أن االعتقاد عىل يحمل التناسق قلة من بينها وما كثري تكرار من فيها
البعض أسماها لذلك نراه؛ الذي النحو عىل وترتيبها واحد مؤلف يف كلها جمعها إىل
املقاالت أن إىل استناًدا التسمية؛ هذه يرفض آخر بعًضا أن إال امليثافيزيقية» «الكتب
عدم من يبدو ما عىل صحيح ترتيب تعيني يمكن أنه إىل ويذهب بعض؛ إىل بعضها يحيل
يف الفالسفة مذاهب وتعرض األوىل العلل علم بأنها الحكمة تعرف األوىل فاملقالة ترتيب،
نظرية يف كالم بإضافة الطبيعي السماع يف وارد هو ما مثل عىل تنقدها ثم العلل، هذه

األفالطونية. املثل
بعد الكتاب إىل أضيفت أنها عىل يدل مما الصغرى، باأللف موسومة الثانية واملقالة
يقرر اإلفرودييس إسكندر ولكن التالميذ، أحد إىل يعزونها األقدمون وكان جمعه، تم أن
بيان منها والغرض أرسطوطاليان، ومضمونها فأسلوبها حال كل وعىل ألرسطو، أنها
الوقوف وجوب وإظهار العلل، سلسلة يف نهاية غري إىل التداعي بإبطال العلم هذا إمكان

أوىل. علل عند
وملا منها، كل بصدد إشكاالت من يقوم وما العلم هذا مسائل تعرض الثالثة واملقالة
واملقالة الكتاب. وحدة تبني املقالة هذه فإن التالية املقاالت يف ستعالج املسائل هذه كانت
وباألخص األوىل، املبادئ ويف وجود هو بما الوجود يف أي العلم هذا موضوع يف الرابعة
وأقراطيلوس هرقليطس ضد عنهما والدفاع املرفوع والثالت التناقض عدم مبدأي يف
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بهذه وهي أكثر، أو لفًظا ثالثني يعرِّف فلسفي معجم الخامسة واملقالة وبروتاغوراس.
السماع ويف منه مقاالت عدة يف إليها يحيل أرسطو ولكن الكتاب، ترتيب مع تلتئم ال الصفة
يف السادسة واملقالة الطبيعة. بعد ملا تمهيد بمثابة فهي والفساد، الكون ويف الطبيعي
الوجود ويف العرض، ماهية ويف بالعرض، علم يوجد ال أنه ويف النظرية، العلوم تقسيم
حيث من الوجود يف السابعة واملقالة موضوع. إىل املحمول إضافة يف أي الحكم يف املقول
عىل الرد ويف املحسوس، الجوهر جزأي والصورة الهيوىل ويف وعرض، جوهر إىل قسمته
أيًضا والصورة الهيوىل يف الثامنة واملقالة جواهر. الكليات كون إبطال أي املثل نظرية
العلم يف كما التغري إىل باإلضافة ال الوجود إىل باإلضافة أي امليتافيزيقية الوجهة من
املقولني والكثري الواحد يف العارشة واملقالة والفعل. القوة يف التاسعة واملقالة الطبيعي.
والرابعة الثالثة تكرار (ف١–٧) األول قسمان: عرشة الحادية واملقالة الوجود. عىل
السماع من والرابعة الثالثة املقالتني يف ملا تكرار (ف٨–١٢) الثاني والقسم والسادسة،
هذه تكون فقد ضعيفة القسمني بني والصلة الالمتناهي، والتغري الحركة عن الطبيعي
دائم، أول محرك رضورة يف عرشة الثانية واملقالة التالميذ. أحد حرره تلخيًصا املقالة
السماع من الثامنة املقالة تتمة إذن فهي الكواكب، عقول ويف األول، املحرك ماهية ويف
وموضوعهما وبالثالثة، باألوىل متصلتان عرشة والرابعة عرشة الثالثة واملقالتان الطبيعي.
رشد، ابن يرشحهما ولم اآلراء، هذه ونقد واألعداد املثل يف األخرية أفالطون آراء عرض

ا. جدٍّ عسري وفهمهما كبرية، صعوبات وفيهما مراًرا، إليهما يشري ولكنه
معجم ألنها والخامسة؛ مسائل، ذكر مجرد ألنها الثالثة؛ املقالة استبعدنا فإذا (ب)
فإذا مقالة، عرشة إحدى لنا تبقى تكرار، ألنها عرشة؛ والحادية الكتاب، يف واردة ألفاظ
واملذاهب، العلم يف مقدمة منها لنا كان األوىل إىل عرشة والرابعة عرشة الثالثة ضممنا
لنظرية أرسطو نقد ونرجئ الطبيعة، فصل يف قلناه الذي بعد املذاهب نغفل ونحن
يف مقدمة منهما لنا كان الرابعة إىل الثانية ضممنا وإذا الجوهر، عىل الكالم إىل املثل
يف بحث منها لنا كان والعارشة والثامنة السابعة إىل السادسة وضممنا العلم، هذا إمكان
وهذا اإللهيات، يف عرشة والثانية والفعل، القوة يف التاسعة تجيء ثم ولواحقه، الجوهر

الفصل. هذا يف اعتمدناه الذي الرتتيب هو
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الطبيعة بعد ما (٦٥)

برصف لذاته يعجبهم اإلحساس أن ذلك عىل يدل بالطبع: املعرفة يشتهون الناس كل (أ)
حينما فقط ليس غريه عىل نؤثره فنحن البرص؛ إحساس يف وباألخص نفعه، عن النظر
اكتسابًا الحواس أكثر البرص أن والسبب عمل، أي نتوخى ال حينما بل العمل إىل نقصد
دون بعضه يف الذاكرة يولد ولكنه للحيوان، طبيعي والحس للفوارق، واكتشاًفا للمعارف
والحيوان يذكر، ال الذي الفريق من التعلم عىل وأقدر أذكى األول الفريق كان لهذا بعض؛
واحد بيشء متعلقة عدة ذكريات فإن اإلنسان أما والذاكرة، الخيال عىل مقصور األعجم
الفن فإن والعلم؛ الفن إىل يبلغ التجربة وبواسطة «تجربة»، عنده ن تكوِّ بأن تنتهي
الحاالت جميع عىل يطبق كيل حكم عدة تجريبيٍة معارَف من يُستخلص حينما يظهر
سقراط ثم الفالني املرض من كالياس شفى الفالني الدواء بأن الحكم فمثًال املتشابهة،
جميع يشفي الفالني الدواء بأن الحكم أما للتجربة، يرجع فهو بمفرده كالٍّ آخرين ثم
وبعضها للرضوريات، بعضها الفنون؛ وتعددت للفن، فريجع الفالني باملرض املصابني
نشأت بالرضوريات، وال باللذات تتصل ال التي العلوم اكتشفت ثم الحياة، وزينة للذة
ملا الرياضيات مهد مرص كانت مثلما الحضارة، بفضل الفراغ فيها توفر التي البالد يف
العلل وموضوعها الفلسفة، العلم مراحل وآخر كثري، فراغ من للكهنة فيها مرتوًكا كان

األوىل. واملبادئ
املعرفة من أعىل فالتجربة أيًضا، القيمة حيث من ترتيب التاريخي الرتتيب وهذا
— الجميل والفن العميل الفن بني تفاوت مع — التجربة من أعىل والفن البحتة، الحسية
بالعلة العلم أن أوًال منها: العتبارات؛ وذلك العملية؛1 العلوم من أعىل النظرية والعلوم
املندرجة الجزئيات جميع بالقوة يعلم صاحبه ألن فقط؛ بالواقع العلم من أعىل وبالكيل
هذه وتتفاوت التعليم، عىل أقدر العلة يعلم الذي أن ثانيًا يتفاوت. والكيل الكيل، تحت
لذاته العلم طلب يف تحقًقا أكثر العلم معنى أن ثالثًا بالعلة. العلم بتفاوت أيًضا القدرة
طلب إىل أي الجهل؛ من الهرب إىل الناس يدفع الذي هو العجب فإن كانت، أية ملنفعة ال
الذي هو فإنه الفلسفة من النظري الجزء يف تحقًقا أكثر الخاصية وهذه للعلم، العلم

عجب.2 كل يبطل

ف١. م١ 1

ف٢. م١ 2
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بما الوجود يدرس علم هي عينها، لالعتبارات «الحكمة» النظرية العلوم وأعىل (ب)
الوجود من جزءًا منها كل يقتطع العلوم سائر بينا الجوهرية، ومحموالته وجود هو
فهناك العلل، وأعىل األوىل املبادئ نطلب كنا وملا فقط، الجزء هذا محموالت يف ويبحث
عدة عىل يؤخذ الوجود أن ذلك واملبادئ؛3 العلل هذه بالذات إليه ترجع موجود بالرضورة
فمثًال واحدة، طبيعة إىل أي بعينه؛ طرف إىل باإلضافة يؤخذ منها نحو كل ويف أنحاء،
وعالمة لها أثر هو وما يحدثها وما يحفظها ما عىل ويقال للصحة، راجع فهو «صحي»،
كذلك الحال وأن صحي، هو ما كل يف يبحث واحًدا علًما أن وكما لقبولها، معد هو وما
واحد، لعلم يرجع موجودات هي بما املوجودات جميع عن الفحص فإن األشياء، سائر يف
الفحص العلم هذا موضوع كان الوجود أنحاء من األول النحو هو الجوهر كان وملا
أحق العلم فهذا حكمة الفلسفة كانت فإذا الكلية،4 ولواحقه وعلله الجوهر مبادئ عن
تنظر األخرى األقسام بينما باإلطالق األوىل العلل يف ينظر ألنه الحكمة؛ باسم أقسامها
يكون أن يشبه السبب، لنفس األوىل الفلسفة وهو ما، جنس يف األوىل هي التي العلل يف
املختلفة، الجواهر وموضوعها الطبيعي، العلم هي الثانية والفلسفة العلوم، لسائر جنًسا
عبارة هللا دراسة وألن األوىل، والعلة األول املوجود هللا يف يبحث ألنه اإللهي؛ العلم وهو
هو فيما تتجىل إنما للوجود الحقة الطبيعة إن إذ كذلك؛ هو حيث من املوجود دراسة عن

حادث.5 هو فيما ال دائم
املوجودات، جميع تعم التي الكلية املبادئ يف النظر أيًضا األوىل للفلسفة ويرجع (ج)
من أحد يعرض وال … موضوع يالئم الذي بالقدر ولكن يستخدمونها الناس إن نعم
الفيلسوف عىل الخوض هذا بعني كذبها أو صدقها يف للخوض الجزئية العلوم أصحاب
يجب رشوط: فيه تتوفر أن يجب املبادئ هذه وأوكد األول، والجوهر الكيل يدرس الذي
أوليٍّا يكون وأن العقل» يف ثابتًا يشء يبَق لم «وإال فيه الخطأ يمتنع بحيث يكون أن
«وإال اكتساب كل قبل لنا حاصًال أي إلينا باالضافة أوليا آخر عن صادر غري أي بذاته
أن «يمتنع هو: املبدأ هذا عليه»، سابق مبدإ إىل نحن وافتقرنا هو وافتقر مبدأ يكن لم

ف١. م٤ 3

ف٢. م٤ 4

ف١. م٦ 5
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الجهة»6 نفس ومن املوضوع لنفس الوقت نفس يف يحصل ال وأن املحمول نفس يحصل
موجود هو بعينه شيئًا أن تصور البتة املمكن من ليس إذ املذكورة؛ للرشوط حائز وهو
من ليس ولكن قال يكون وقد قال، قد هرقليطس أن البعض يعتقد كما موجود وغري
ولم برهان، كل يستند إليه واألخري، األعىل وهو يقول،7 ما كل القائل يعقل أن الرضوري
إىل يفتقر ما بني تمييزهم وعدم باملنطق لجهلهم إال عليه الربهان الفالسفة بعض يطلب
كل عىل الربهنة املستحيل ومن علة، له ليس ملا علة يطلبون هم يفتقر، ال وما برهان
ال حقائق هناك إن بل برهانًا، ليس الربهان مبدأ فإن نهاية؛ غري إىل والتداعي قضية
أوًال: هو بصدده نستطيعه ما وكل للربهان اقتضاء أقلها املبدأ وهذا برهان، عليها يطلب
إدحاض وثانيًا: بصدقه. يقرون ينكرونه إذ أنهم وبيان منكريه ضد الخلف برهان إقامة
شيئًا، يقول أن الخصم إىل نطلب األوىل الناحية فمن إلنكاره، يعرضونها التي الحجج
فأشبه أصًال سبب إبداء يستطيع ال ملن أسبابنا نبدي أن املضحك من كان يقل لم فإن
يلفظ أن «أي موجود غري أو موجود هو ما شيئًا إن يقول: أن إليه نطلب ال ونحن النبات،
واحد بلفظ منه نكتفي بل املطلوب، عىل مصادرة هذا يف أن يظن قد إذ تامة»؛ قضيته
نفسه وبني بينه فيما والتفاهم التفكري عن عاجًزا كان وإال غريه عند أو عنده مفهوم له
يستحيل معينة ماهية يعني فهو وحينئذ «إنسان» مثًال: فليقل غريه، وبني بينه وفيما
املبدأ بصدق يقر أي إنسانًا ال ليس إنسان هو ما أن ضمنًا فيقر إنسانًا» «ال تكون أن
يتوجه فِلَم وإال ذلك، ينكر ال الناس من أحًدا أن والواقع األشياء، بني الفوارق وبصدق
يف السقوط يحاذر ولَِم داره؟ ويلزم إليها متوجه أنه يفكر أن بدل ميغاري إىل فيلسوفنا

السواء؟8 عىل ا ورشٍّ خريًا ليس السقوط أن يعتقد كأنه تصادفه برئ

امتناع عىل قائم املنطقي االمتناع ألن «… املحمول نفس إيجاب «يمتنع يقل: لم أرسطو أن يالحظ 6

معظم يدعي كما فقط منطقي ال ثانيا، منطقي أوًال وجودي فاملبدأ الوجود، يف معا الضدين حصول
املحدثني.

ف٣. م٤ 7

ف٤. م٤ 8
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فكرهم يف قامت إشكاالت فهي وأمثاله بروتاغوراس يعرضها التي الحجج أما (د)
املحسوس: العالم بصدد

فيه كانت إنها فقالوا: واحد ليشء تتفق — والبارد كالحار — األضداد رأوا فقد (١)
أن املمكن من أن ذلك عىل نجيب وجود. ال من وجود يخرج أن املحال من ألن جميًعا؛
القوة جهة فمن واحدة، جهة من ال لكن واحد آٍن يف وجوًدا وال وجوًدا الواحد اليشء يكون
فيه حصولها جهة من وأما لها، قابًال أي واحد آٍن يف األضداد اليشء يكون أن املمكن من

فال. بالفعل
يبدو أو للبعض، مرٍّا للبعض حلًوا واحد آن يف يبدو الواحد اليشء أن والحظوا (٢)
ألن إحساس؛ من أصدق إحساس ليس أْن فقالوا مرٍّا، وتارة حلًوا تارة الشخص لذات
وإذن مخطئ، فهو يوافقه ال من أن يعتقد إنسان كل وألن انفعال، مجرد اإلحساس
ليس نقول: ونحن الوقت، نفس يف وكاذب صادق الواحد والرأي الواحد فاإلحساس
تبدو كما هي واأللوان املقادير أن يف شك من ما إذ حقيقي؛ فهو يبدو ما كل أن بصحيح
يف ال اليقظة يف نراه ما الحقيقة وأن للمرىض، ال لألصحاء تبدو وكما بعد، عن ال قرب عن
أفالطون،9 ذلك إىل نبه وقد الجاهل، ال العالم يتوقع ما عىل يتحقق املستقبل وأن املنام،
يحدث وليس مشرتك، موضوع يف منها الخاص موضوعه يف أوثق الحس شهادة إن ثم

كذا. وليس كذا أنه واحد موضوع وعن واحد وقت يف ينبئنا ما ا حسٍّ أن
يف املحسوسات يرون كانوا وملا املوجودات، كل هي املحسوسات أن واعتقدوا (٣)
نشأ هنا ومن بخصوصها، حقيقة أية عن التعبري يستحيل أنه ظنوا فقد متصلة حركة
انتهى األخري هذا فإن أقراطيلوس؛ مذهب وهو هرقليطس أتباع بني تطرًفا املذاهب أبعد
يمكن ال إنه لقوله: هرقليطس ويلوم أصبعه، تحريك عىل يقترص وكان الكالم تحريم إىل
ولكنهم واحدة، مرة حتى فيه النزول يمكن ال أنه ويعلن مرتني، الواحد النهر يف النزول
وتبقى الصورة تذهب بل وجه كل من تتغري ال األشياء فإن هذا، تصورهم يف وهموا
العوارض حيث من وتغري صورته دامت اليشء دام وما أخرى، صورة فيها تحل الهيوىل
والالوجود بالوجود القول إن ثم بالعوارض، ال بالصورة األشياء نعلم إنما ونحن فقط،
هناك يبقى ال إذ متحركة؛ أنها ال ساكنة األشياء أن الحقيقة يف عنه يلزم واحد آن يف

ه). د (ج ص١٧٨ «تيتياتوس» يف 9
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ينتهي وهكذا املوضوعات،10 لجميع حاصلة املحموالت جميع دامت ما إليه تتحول يشء
وجب وإال ممكنة األوىل فالفلسفة زائف، وكالهما بارمنيدس مذهب إىل هرقليطس مذهب

تفكري. كل عن العدول

الجوهر (٦٦)

العريض الوجود أيًضا يعني قد الوجود أن غري الثابت، الوجود األوىل الفلسفة موضوع (أ)
املعاني هذه وكل القضية، يف بالرابطة عنه املعرب أي حق هو حيث من والوجود واالتفاقي
كان؛ أيٍّا علم موضوع يكون أن يصح ال العريض فالوجود العلم، هذا نطاق عن خارجة
معلول فهو االتفاقي يف يقال وكذلك ثابتة، غري وزائلة تحىص ال عديدة العوارض ألن
باألشياء يتعلق فال حق هو حيث من الوجود أما بالرضوري، إال العلم يعني عريضوليس
«يشء وقلنا: موجود، أنه وأردنا صادق» «يشء قلنا: وإذا للمنطق، يرجع فهو بالعقل بل
وإذا بالذات، والكذب الصدق معنى غري آخر معنى فهذا موجود، غري أنه وأردنا كاذب»
الصورة ومثل كاذب» ذهب «كقولنا: آخر يشء مظهر له شيئًا وعنينا كاذب» «يشء قلنا:

الجوهر. العلم هذا فموضوع النفس،11 لعلم يرجع فهذا الحلم أو
وجودات تسمى فال الباقية التسع أما الوجود، باسم املقوالت أحق الجوهر (ب)
بذاته، يتقوم وهو به تتقوم فإنها عليها سابق وهو للجوهر، حاالت ألنها بالتبعية؛ إال
إن بل كال، خارجية؛ إضافة إليه تنضاف أنها به» «تتقوم بقوله: أرسطو يعني وليس
البياض أن نعني إنما أبيض» «سقراط قلنا: إذا ونحن بمقوالته، اليشء هو الجوهر
«شيئًا الجوهر فليس فيه، مؤتلفة املحموالت من غريه وعىل عليه حاصل لشخص هو
ولكنه املحدثني، من كثري يتخيل كما الوجود يف منها متمايًزا املحموالت تحت مجهوًال»
التغري فإن التغري؛ عليه يدل كما بعدها بغريها يتصف وقد بها، يتصف الذي املوضوع

فالرد هذه عىل فالرد فالثالثة الثانية ثم عليها، ويرد األوىل الحجة أرسطو يورد األصل ويف ف٥. م٤ 10

مبدأ عن للدفاع فصًال يعقد البحث هذا من فراغه وبعد بردها. حجة كل نتبع أن آثرنا وقد تلك، عىل
هذا يخرج وال — نقيضني» بني وسط «ال أو موجود» غري وإما موجود إما «الوجود — املرفوع الثالث

رشطية. صيغة يف التناقض عدم مبدأ إال هو ما املرفوع الثالث مبدأ ألن تقدم؛ عما الفصل
ف٢–٤. م٦ 11
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عىل الجوهر ويقال: والعرض. الجوهر بني امليتافيزيقي التمييز هذا غري من يفهم ال
املركب وعىل والعوارض، الخصائص موضوع الصورة وعىل الصورة، موضوع الهيوىل
هي الهيوىل فإن الصورة؛ ال الهيوىل املادي الجوهر تشخص ومبدأ والهيوىل، الصورة من
كانت وملا األفراد، باختالف تختلف وهي جزئي وجود يف وتقبضها الصورة تقبل التي
الحد يقع وال بالحواس، إال أفراد هم حيث من يعلمون ال األفراد فإن بالذات معلومة غري
املسيحيون الفالسفة ذهب القول هذا عىل وبناء املاهية.12 أو النوعية الصورة عىل إال
وأن بذاتها، متشخصة صورة أو برأسه قائم نوع — مفارق روح وهو — امَلَلَك أن إىل

أشخاص. الوقت ذات يف هي أنواع له جنس املالئكة
ذهنية وموجودات كلية معاٍن فهي — واألنواع األجناس — الثواني الجواهر أما (ج)
املثل،13 نظرية نقد يف أرسطو أفاض ولقد أفالطون، ارتأى كما بأنفسها قائمة أعيان ال
نقترص ونحن أحيانًا، الحق ومجانبة والتعسف التحامل حد إىل عليها الحملة يف واشتد
وال منها جزء املادة فإن املحسوسة للجواهر مثل قيام يمتنع األوىل: أربع؛ حجج عىل هنا
لطبيعة معارضة كانت مفارقة املثل فرضنا فإذا وعظم، لحم يف إال مثًال اإلنسان يوجد
وفاتنا جزئية متشخصة صارت مادة يف متحققة فرضناها وإذا مثلها، هي التي األشياء

رضورية. مجردة تكون أن وهو منها املقصود
يقابله أن يمكن فال جوهر عىل يدل ليس ما الكلية املعاني من إن الثانية: الحجة
الشكل فإن واإلضافات، والعوارض، واألجناس، الرياضية، املاهيات مثل وذلك مثال،
الحجة يف املحسوس الجوهر حكم فحكمه طبًعا مادة يف ومتحقق املقدار حد الريايض
واملثلث والحيوان والنبات كالحي والجنس بذاته، يتقوم ال الذي العرض وحكم السابقة
بني عالقة واإلضافة بالرضورة، بجوهر متقوم والعرض بأنواعه، بل بنفسه؛ يتقوم ال
أن يمنع الذي فما رصفة ذهنية املعاني هذه كل كانت فإذا ذاتي. وجود لها ليس طرفني

مثل؟ يقابلها أن دون العقل يف جميًعا املعاني توجد
فإن مثال، مقام إىل يرفع عدة أشياء بني مشرتك هو ما كل كان إذا الثالثة: الحجة
مشرتك هو وما ثالثًا إنسانًا يعترب اإلنسان ومثال املحسوس اإلنسان بني مشرتك هو ما

و٣. ف١ م٧ 12

وهو النقد هذا كتب أنه عىل يدل مما األفالطونيون» «نحن مرة: غري يقول املوضع هذا ويف ف٩، م١ 13

أيًضا انظر إليه. يشري إنما «بارمنيدس» محاورة عن ٣٢–ه) (يف نقلناه ما وأن األكاديمية، يف يزال ما
متفرقة. مواضع يف وم١٣ م٧
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إىل وهكذا رابًعا إنسانًا يعترب املحسوس واإلنسان اإلنسان ومثال الثالث اإلنسان هذا بني
نهاية.14 غري

املثل بني العالقة نوع أفالطون يبني فلم شيئًا، مجدية النظرية ليست الرابعة: الحجة
املحسوسات إحداث يف أثًرا للمثل أن يظهر فال تلك، يف هذه مشاركة وكيفية والجزئيات
تبًعا فيجب فاعلة كانت وإن ثابتة فإنها تغريها يف وال الوجود يف استبقائها يف وال
علمنا يف أثًرا للمثل أن يظهر وال واحدة، وترية عىل مطرًدا فعلها يكون أن الثبات لهذا
مشاركة املحسوسات وإن مثلها إنها فالقول منها؛ بعيدة لها مفارقة فإنها باملحسوسات
فيه خياليٍّا عامًلا أقام أنه أفالطون فعله ما وكل تحتها، طائل ال شعرية استعارة فيها
عديمة للثاني «بطانة» بمثابة األول فكان الحقيقي، العالم يف ما بقدر املسميات من
أصاب لقد نموذج؟ إىل صورة وكل رضوري إىل يستند حادث كل أليس ذلك ومع الفائدة.
يلحق ما بيان يف أرسطو وأصاب املعاني، تشخيص يف وأخطأ هذه فكرته يف أفالطون
من املسيحيني من وسيقوم األساسية، الفكرة نبذ يف وأخطأ محاالت من التشخيص هذا
فيوفق ملعانيه، طبًقا خالق وهللا مثله، دائمة ثابتة وهي هللا معاني هي املعاني إن يقول:

توفيق. أحسن املوقفني بني

والفعل القوة (٦٧)

القوة وانفعالية: فعلية والقوة بالفعل، هو وما بالقوة هو ما إىل املوجود ينقسم (أ)
أي آخر هو حيث من نفسه يف أو آخر يشء يف تغري إحداث عىل يشء قدرة هي الفعلية
حيث من ال نفسه يربئ الذي كالرجل منفعل، ومبدإ فاعل مبدإ عىل حاصل هو حيث من
من االنتقال عىل املنفعل قدرة هي االنفعالية والقوة طبيب، هو حيث من بل مريض هو
أيًضا والطبيعة آخر،15 هو حيث من هو بتأثريه أو آخر موجود بتأثري حال إىل حال
بمعنى قوة فهي هو هو حيث من املوجود نفس يف بل آخر موجود يف ال لكن حركة مبدأ
وغري نطقية إذن فهي الناطقة، النفس يف ما ومنها املادة، يف ما منها والقوى واسع،16

كما نهاية غري إىل التداعي الستحالة واهية وهي الثالث»، اإلنسان «حجة باسم مشهورة الحجة هذه 14

الزائلة. الجزئيات إليه ترجع ثابت أول طرف املثال فإن التداعي لهذا الحاجة ولعدم نفسه، أرسطو يقرر
ف١. م٩ 15

ف٨. م٩ 16
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نفسه الفنان يف أو آخر يف تغيري مبادئ ألنها قوى؛ جميًعا الفنون كانت لذلك نطقية،
إىل بالطبع فمحدودة النطقية غري أما األضداد، قوى النطقية والقوى آخر، هو حيث من
املرض قوة الطب أن حني يف غري، ليس التسخني قوة فهي الحرارة مثل واحد، معلول
تفرس العلة ونفس العقل، يف األشياء علة العلم أن ذلك يف والسبب جميًعا، والصحة
واحدة17 بعلة املتعلقني الضدين تحدث فهي حركة مبدأ النفس كانت وملا وعدمه، اليشء
إىل باإلضافة كالحركة تارة الفعل ويؤخذ اإلرادة،18 باختيار اآلخر أو أحدهما تحدث
الكامل الفعل أما ناقص، فعل الحركة ولكن املادة، إىل باإلضافة كالصورة وطوًرا القوة،
أبرص، إذا بالقوة املبرص مثل الفعل إىل يخرج ما منه بالقوة وما والتفكر، اإلبصار فمثل
قريبة والقوة نهاية،19 غري إىل الجسم وقسمة الخالء مثل ا تامٍّ خروًجا يخرج ال ما ومنه
التي هي والبعيدة الفعل، إىل للخروج واحد فعل لغري تفتقر ال التي هي القريبة وبعيدة:
تهيأت متى القريبة بالقوة وتصري البعيدة، بالقوة نبات فهي البذرة مثل تهيئة إىل تفتقر

نباتًا.20 تكون ألن
ال الذي وأن الفعل، وجد متى إال توجد ال القوة أن يدعي من الفالسفة ومن (ب)
االدعاء هذا عىل ولنا يبني، الذي الوقت يف يبني للذي ولكنها البناء، قوة له ليس يبني
قد يكون أن بعد يبني أن يستطيع وصاحبه مكتسب البناء فن إن األول: ردود؛ أربعة
الثاني: استعاده؟ وكيف الفن اكتسب فكيف يتعلمه، لم الذي بخالف البناء عن انقطع
وإال الحاس، يف التأثري قوة للمحسوس فإن النطقية، غري القوى يف كذلك الحال إن
يلزم القوة إنكار إن الثالث: بروتاغوراس. مذهب عىل الحاس إىل املحسوس رد وجب
الرؤية عن انقطع كلما أي اليوم يف مرات وأصم أعمى بأنه الواحد اإلنسان وصف عنه
له قوة ال ما إن الرابع: بالفعل. وطوًرا بالقوة، تارة سامع؛ راءٍ أنه والحقيقة والسمع،
رفع أرادوا حيث من والتغري الحركة إبطال إىل ينتهون الفالسفة وهؤالء يفعل، ال فهو

وحده.21 الفعل عىل واالقتصار والفعل، القوة بني التمييز

ف٢. م٩ 17

ف٥. م٩ 18

ف٦. م٩ 19

ف٧. م٩ 20

ف٣. م٩ 21
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الحسن حيث ومن والتأخر، التقدم حيث من والفعل القوة مقارنة وتمكن (ج)
يدخل ألنه القوة؛ عىل بالطبع متقدم الفعل أن ناحية من نجد األول الوجه فمن والقبح،
هي البناء قوة مثل تفعل، أن تستطيع ألنها قوة؛ هي إنما الفعلية القوة إن إذ حدها؛ يف
القوة يف الحال وهكذا اإلبصار، يستطيع الذي يف اإلبصار وقوة البناء، يستطيع الذي يف
معقول فالفعل القوة؛ معرفة عىل بالرضورة سابقة الفعل معرفة إن بحيث االنفعالية،
هو الذي الواحد اليشء أن أخرى ناحية من ونجد إليه، باإلضافة معقولة والقوة بذاته
متقدم الفعل ولكن زمانيٍّا، تقدًما الفعل عىل متقدمة فيه القوة بالفعل وتارة بالقوة تارة
بتأثري الفعل إىل منها وخرج يكون أْن قبل بالقوة كان اليشء ألن باإلطالق؛ القوة عىل
ليست القوة ألن عليه؛ القوة من أحسن الحسن الفعل الثاني الوجه ومن بالفعل،22 يشء
القبيح والفعل للضد، وإبطال تعيني الحسن فالفعل الضدين، قوة هي وإنما معينًا شيئًا
بإنكار يقيض القوة عىل الفعل وتقدم تقدم، مما واضح والسبب عليه القوة من أقبح
فهو خري، أحدهما ضدين عىل القوة عن يلزم الرش ألن بذاته؛ قائم العالم يف للرش مبدإ
املوجودات وهي القوة تخالطها بالفعل موجودات يف إذن وهو القوة، عن بالطبع متأخر
فليس الرش، من خلو فهي القوة من خلًوا كانت فلما الدائمة املوجودات أما األرضية؛
بإله للقول وإبطال وأنبادوقليس زرادشت ثنائية عىل رد هذا ويف بذاته،23 الرش يوجد

كراهية. كله مبدأ أو للرش

اإللهيات (٦٨)

دائم جوهر بالرضورة يوجد أنه نبني «أن علينا فيتعني الجوهر العلم هذا موضوع (أ)
املوجودات لكانت فاسدة كلها كانت فلو املوجودات، أوائل «الجواهر فنقول: متحرك» غري
لجوهر عرض والحركة (٥٨) أبديان أزليان والزمان الدائرية الحركة ولكن فاسدة» كلها
أرسطو يفتتح هكذا متحركة.24 غري دائمة جواهر توجد إذن الحركة؛ مقياس والزمان
عىل ولنا الطبيعي،25 السماع يف أيًضا يتكلم وهكذا الطبيعة، بعد ما إلهيات يف القول

ف٨. م٩ 22

ف٩. م٩ 23

ف٦. بداية م١٢ 24

أخرى. مواضع ويف س١٣–٢٠، ا ع ص٢٥٩ ف٦ م٨ 25
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دليل وهذا الحركة، دوام عىل األول الجوهر دوام يعلق إنه األوىل: مالحظتان؛ النص هذا
إنه ثم منتجة، غري وأبديتها الحركة أزلية عىل األدلة أن من أثبتناه بعدما عندنا ساقط
الدليل بهذا أرسطو جاء وقد بغريه، يتحرك فهو يتحرك ما كل أن عىل آخر لدليل مفتقر
إن الثانية: املالحظة اآلن. وسنذكره املتني الدليل وهو تأييده يف العناية كل وبذل اآلخر
الكالم وسيجيء الجمع، بصيغة الجواهر إىل الفرد بصيغة الجوهر من ينتقل أرسطو

النقطة. هذه عىل
الذي الحي الكائن يف بنيِّ واألمر آخر، بيشء متحرك فهو متحرك هو ما كل (ب)
مؤلف إنه حيث من يختلفان فيه واملتحرك املحرك أن إال بذاته يتحرك إنه قلنا: وإن
وللجسم بعًضا، بعضها يحرك مختلفة قوى وللنفس متحرك، وجسم محركة نفس من
ذلك كل عن فيه ويحدث تيبس أو وترطب تربد أو فتسخن الخارج من تتأثر أعضاء
النزوع وعن نزوع اإلدراك هذا عن فيه فيحدث األشياء يدرك العارف والحي حركات،
متصل الحي غري فإن أبني؛ هو أو الحي غري يف كذلك بني واألمر املكان، يف حركة
بمحرك حركته كانت تحرك فإن ومتحرك، محرك بني فيه التمييز يمكن فال متجانس
عن الصادرة الطبيعية حركته عن له العائق رافع أو وصورته، كونه علة هو خارجي
متحرك فهو متحرك كل إن قولنا: ولكن باإلطالق،26 صادقة فالقضية وإذن الصورة،
بتوسط مبارشة غري حركة أو املتحرك، إىل املحرك من مبارشة حركة يعني قد آخر، بيشء
ففي باإلرادة، واليد باليد، والعصا بالعصا، املتحرك الحجر مثل أكثر أو محرك متحرك
غري إىل التداعي ويمتنع بالرضورة، العدد متناهية املتوسطة املحركات الثانية الحالة هذه
بذاته، متحرك فهو متحرًكا كان فإن املطلوب؛ األول املحرك إىل فنصل سلسلتها يف نهاية
من التأدي وحاولنا السري عكسنا إذا املتوسطة املحركات عدد تناهي رضورة وتتضح
البلوغ امتناع حينئذ نرى فإنا املحرك، إىل املتحرك من التأدي بدل املتحرك إىل املحرك
بذاته متحرًكا األول املحرك يكون أن يمكن وال متناهية، الوسائط تكن لم إذا املتحرك إىل
واحًدا شيئًا ألن متحرك؛ وجزء محرك جزء إىل ينقسم أن وجب وإال جدًال سلمنا كما
يف يتعلمها ال الهندسة يعلِّم الذي أن كما بها، يحرك التي الحركة بنفس يتحرك ال بعينه
األول املحرك إن أي األول؛ املحرك هو الجزء فهذا محرك جزء فيه وجد فإن الوقت؛ نفس

ف٤. م٨ الطبيعي السماع 26
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أي واحد؛ آٍن يف ومتحركة محركة جميًعا أجزاءه إن قيل: وإن بالرضورة، متحرك غري
إنكاًرا ثمة ومن الحركة، لبداية إنكاًرا القول هذا يف أن أجبنا بعًضا؛ بعضها تحرك إنها

متحركة.27 غري ثابتة أوىل علة العالم لحركة أن فالنتيجة واقعة، وهي نفسها للحركة
تخالطه ال محض فعل إنه بل األفالطونية، كاملثل ال فعال األول فالجوهر (ج)
القوة عىل حاصل هو ما أن املمكن من إذ وأبديتها؛ الحركة أزلية تتحق لم وإال قوة،
هو التحريك ففعل الوجود، من ينعدم بالقوة هو ما أن املمكن من أن كما يفعل، ال
الذين الالهوتيون أخطأ فقد وإذن إطالًقا، القوة عىل سابق والفعل األول، الجوهر ماهية
متناٍه، غري زمنًا والقوة) االختالط (أي والسديم العدم) (أي الليل األصل يف وضعوا
حالة قبل وفوىض اتفاق بحالة قالوا الذين وأفالطون وأنبادوقليس ديموقريطس وأخطأ
إىل القوة من األشياء تخرج أن أمكن وملا أوًال، القوة لكانت قولهم صح لو إذ النظام؛
بتأثري الفعل إىل يخرج إنما بالقوة هو ما إن حيث من النظام، إىل الفوىض ومن الفعل
أي التام املوجود بل القوة، أي البذرة ليس املبدأ بأن القول فيجب بالفعل، هو يشء
دائًما.28 وجدت قد — األنواع أي — األشياء نفس وبأن البذرة، عنه تصدر الذي الفعل
القوة عىل الفعل سبق من ينتقل النص هذا يف أرسطو أن شك غري من القارئ الحظ وقد

آنًفا. بينا كما رضوري غري وهذا العالم، قدم إىل — به مسلم مبدأ وهذا —
أزلية حركات هناك كان وإذا أزليٍّا، األول املحرك كان أزلية الحركة كانت ملا (د)
األشياء،29 سائر حركة مبدأ هو أول رأسهم عىل أزليني أوائل بمحركني القول وجب عدة
األول، املحرك عن الصادرة الواحدة الدائمة األوىل الحركة جانب إىل توجد أنه والواقع
مثل فهناك ،٤٧ أو ٥٥ إىل حسابها يف نصل قد (٥٩–ج) للسيارات خاصة أخرى حركات
الكواكب إن تقول: إذ صادقة؛ القديمة والعقيدة املتحركة، غري الجواهر من العدد هذا
إليها أضيف عما مجردة أنفسها، يف إليها ننظر أن برشط ا حقٍّ إلهية والكواكب آلهة،
واملصالح القوانني وخدمة العامة إلقناع وحيوانية؛ برشية وتصاوير أساطري من بعد فيما
املحرك أن جهة من يلوح األول؟ واملحرك املحركني هؤالء بني الفرق ما ولكن املشرتكة.30

ف٥. املذكور املرجع 27
ف٦. م١٢ الطبيعة بعد ما 28

بعده. وما س١٠ ب ع ص٢٥٨ ف٦ ٨ م الطبيعي السماع يف القول نفس 29
بأكمله. ف٨ م١٢ الطبيعة بعد ما 30
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بالعرض متحركون اآلخرين املحركني وأن بالعرض وال بالذات ال أصًال متحرك غري األول
أن أخرى جهة من ويلوح تحركه،31 الذي جسمها بانتقال تنتقل كالنفس أفالكهم مع
اتصال بها اتصالهم يكون أن دون أفالكهم يف الباقون بينما العالم خارج األول املحرك
يف أرسطو وفكر عرضيان، الفارقني هذين ولكن مفارقة، عقول ألنهم بالهيوىل؛ الصورة
عىل ويربهن واحد العالم أن يقرر تقدم بعدما أنه حرية ويزيدنا قلق، غامض النقطة هذه
متفقة عدة محركة مبادئ هناك لكان عدة عوالم هناك كان لو ييل: بما الوحدانية هذه
حيث من يتكثر أن يمكن فال املادة عن بريء األول املوجود ولكن بالعدد، مختلفة بالنوع
ما نسأل: ولكنا واحد،32 والعالم واحد األول فاملحرك الصور، تكثر التي هي املادة إن
املادة عن بريئون وهم واألربعني، السبعة أو والخمسني الخمسة املحركني يف إذن القول
يف مبادئه أرسطو خالف لقد محضة؟ أفعاًال كونهم مع يتكثروا أن أمكن كيف كذلك؟
جعله الذي السبب لنفس مذهبه؛ من الالزم التوحيد عىل وخرج الخطرية املسألة هذه
محدود الرضوري الفعل وأن اختياًرا ال رضورة يفعل هللا أن وهو العالم بقدم يتشبث
آلهة يجعل الذي كأفالطون ال الرشك، لكلمة معنى بأدق مرشًكا فكان واحد، مفعول إىل
أدنني. وآخرين أوًال واحًدا اآللهة بني تضع التي العامة كاملخيلة وال مصنوعني، الكواكب
أن هي: قضايا ثالث أرسطو عند فنجد ماهيته نتعرف األول املحرك إىل نعود (ه)
كل يف فلننظر ومعشوق. معقول وأنه كغايٍة، يحرك وأنه جسميٍّا، ليس األول املحرك

منها:
إما يكون أن يخلو فال جسًما كان إن ألنه جسميٍّا؛ األول املحرك ليس األوىل: القضية
أن يمكن وال (٥٧–ب) متناهيًا ال جسم يكون أن يمكن وال متناهيًا، وإما متناهيًا ال
متناهية ال حركة تحرك متناهية قوة أن يمتنع ألنه متناهيًا؛ جسًما األول املحرك يكون
آخر موضع يف يذكره أعمق دليًال الدليل هذا عىل نفضل ونحن األبد،33 وإىل األزل منذ
غري؛ ليس فعًال تكون بل بالقوة تكون ال دائمة جواهر نطلب ونحن قوة املادة أن هو

للمادة.34 مفارقة إذن فهي

بعده. وما س٢٠ ا ع س٢٥٩ ف٦ م٨ الطبيعي السماع 31
الصفحة. نهاية إىل س٣١ ا ع ص١٠٧٤ ف٨ م١٢ الطبيعة بعد ما 32

ب ع ص٢٦٧ ف١٠ م٨ الطبيعي والسماع س٥–١٢، ا ع ص١٠٧٣ ف٧ م١٢ الطبيعة بعد ما 33

الفصل. نهاية إىل س١٩
س٢٠–٢٢. ب ع ص١٠٧١ ف٦ م١٢ الطبيعة بعد ما 34
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واملعقول» املعشوق شأن وهذا يتحرك، أن دون يحرك األول «املحرك الثانية: القضية
اإلرادي واملحرك (٥٧–أ)، طبيعيٍّا ينفعل الطبيعي املحرك ألن الغائية؛ العلة شأن أي
املتعلقة املبدأ هو الحركة، مبدأ فهو بالذات الخري «هو به، تنفعل ال وهي بالغاية ينفعل
يمكن كيف هي: عاتية صعوبة أرسطو يتفادى القول وبهذا والطبيعة»،35 السماء به
وقد بالدفع؟ أو بالجذب عنده والتحريك مادية حركة يبعث مادي غري موجوًدا أن
التماسَّ وأن العالم محيط عند هللا أن مرة فارتأى مرة غري املسألة لهذه عرض كان
وارتأى جسمي؟ غري وهللا هذا معنى وما فاعلية،36 كعلة العالم هللا ليحرك رضوري
الفاعل كان إذا يصدق ال العكس ولكن دائًما املنفعل يماس الفاعل أن أخرى مرة
يماس وكيف العالم،37 يماسه أن دون العالم هللا يماس أن يكفي بحيث مادي، غري
يف ليس األول املحرك إن آخر: موضع يف وقال مادية؟ حركة ويحركه املادي الالمادي
لحركة غائية علة هللا بأن القول أن فيبقى جسمي غري أنه من الزم وهذا مكان،38
أرسطو، ملذهب أقرب يبذله، خاص لفعل وال معني ملقرٍّ حاجة غري يف لذلك وأنه العالم
فعال، املحرك بأن اإللحاح كان ففيم آخر: نوع من صعوبات يثري املوقف هذا ولكن
هللا العالم يدرك وكيف وغايات؟ نماذج وهي األفالطونية باملثل التعريض كان وفيَم
إن أرسطو: يقول املكانية؟ بالحركة الشوق هذا يرتجم وكيف إليه يشتاق وكيف
تستطيع؛ ال ولكنها أمكن ما املحرك بحياة شبيهة حياة تحيا أن تشتهي السماوات
كالم وهذا الدائرية،39 الحركة هي دائمة متصلة حركة بالتحرك فتحاكيها مادية ألنها
غريه وإىل إليه أرسطو اضطر األفالطونية، املشاركة من والشعر الخيال باب يف أدخل
التحريك عىل العالم إىل باإلضافة هللا فعل وقرص الخلق فكرة استبعد ألنه بنا؛ مر مما
إرادته أي هللا فعل بني التمييز وفاته حرٍّا ال رضوريٍّا فعًال التحريك هذا وجعل فقط
باإلرادة يفسد وأن يتغري وأن يحدث أن يمكن الذي الخارج يف مفعوله وبني القديمة

ما. تغري ذلك من هللا يلحق أن دون القديمة

س١–١٥. ب ع س٢٦–١٠٧٢ ا ع ص١٠٧٢ ف٧ م١٢ الطبيعة بعد ما 35

س٢٨. ب ع ص٢٦٦ ف١٠ ٨ وم س٧ ا ع ص٢٠٢ ف٢ م٣ الطبيعي السماع 36
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س١٨–٢٢. ا ع ص٢٧٩ السماء كتاب 38
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وفعله محض فعل ألنه معقول؛ هو ومعشوق، كمعقول يحرك هللا إن الثالثة: القضية
الخري أي بالذات األحسن تعقل بالذات والتعقل بذاته، القائم التعقل فهو التعقل
أوقاتًا إال نحياها ال ونحن كمال أعىل تحقق فحياته املعقول، عني فيه والتعقل األعظم،
ومعقوله لنا،40 يتفق مما بكثري أعظم نحو وعىل أبًدا دائًما فيحياها هو أما قصاًرا،
من أقل عقل فقد غريه عقل فإذا غريه، عن يتأثر ال محض فعل فإنه آخر يشء ال ذاته
فالعاقل … رؤيته من خري رؤيته عدم ما األشياء من فإن فعله، قيمة وانحطت ذاته
هللا أن أرسطو مذهب يف يستتبع ولكنه طيب كالم واحد،41 والعقل واملعقول فيه
ألنه مرتني؛ أنبادوقليس يلوم الفيلسوف نرى ذلك ومع به، يعنى وال العالم يعلم ال
املوجودات أقل هللا فجعل ومفاعيلها الكراهية هو الوجود من جزءًا هللا علم من أخرج
عن يتورع أرسطو يكن ولم فقط، الجدل باب من النقد هذا نعترب أنا غري حكمة؛42
تمام حجته تشبه هي وإذا أنبادوقليس حجة يذكر فإنه الفالسفة؛ مناقشة يف الجدل
غاية وسعيد رصفة محبة ألنه بالكراهية؛ العلم عن هللا أنبادوقليس ينزه املشابهة:
ل نَُؤوِّ أن استطعنا أرسطو فكر عن معربًا النقد هذا نعترب أن لنا جاز وإذا السعادة،
ولكنه علمه، عنها يتلقى كموضوعات أنفسها يف املوجودات يعلم ال هللا بأن هنا كالمه
فهو معشوق هللا أن جهة من أما — أعلم وهللا — الوجود نموذج ماهيته يف يعلمها
فيما منظمة األشياء ونرى ذاته يف منظًما يشء كل نرى فإنا العالم يف الخري «علة
علة ألنه أعظم؛ وبدرجة أيًضا خريه القائد وأن نظامه الجيش خري أن وكما بينها،
علة األول املحرك هي خارجية وغاية نظامه هي ذاتية غاية للعالم فكذلك النظام،

النظام.»43
ما ولكن تعليق، غري من الفصل هذا به نختتم أن نود كنا طيب كالم أيًضا وهذا
فاعلية علية إليه أضاف هو وإن الغائية، العلية عىل هللا عليه يقرص مذهب يف معناه
الشمس ويدير نفسه عىل يدور العالم وترك غري، ليس الدائري التحريك عىل قرصها
فلك عىل موقعها بحسب إليها تعيدها أو املادة» «قوة من الصور الشمس فتخرج معه

س١٥–٣٠. ب ع ص١٠٧٢ ف٧ م١٢ الطبيعة بعد ما 40

بعده. وما س٢٠ ب ع ص١٠٧٤ ف٩ م١٢ الطبيعة بعد ما 41

س٤. ب ع ص٤١٠ ف٥ م١ النفس وكتاب س٢ ب ع ص١٠٠٠ ف٤ م٣ الطبيعة بعد ما 42

ف١٠. بداية م١٢ الطبيعة بعد ما 43
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هللا إن به، يدري أو ذلك لها هللا يريد أن دون وتفسد األشياء فتكون (٥٩–ج) الربوج
خشب من عساكر هناك وكان بكرامته، اعتزاًزا كالتمثال وقف قائًدا يشبه أرسطو عند
هو املذهب اتجاه أن الحق حقيقيٍّا! جيًشا فتنظمت استطاعتها قدر عىل تحاكيه أخذت
أن يرينا شامًال دقيًقا تطبيًقا والفعل القوة بني التمييز تطبيق وأن فعال، إله لناحية
كل إليه ترجع ملوجد أيًضا بل ملحرك فقط ليس مفتقر وفعل قوة من املركب العالم
أحرَّ أرسطو عنها دافع التي الغائية تلك الطبيعة، يف الغائية به وتفرس التغيري أنواع
املنال عسرية الكاملة الحقيقة إن قال: الذي هو أرسطو ولكن معلقة، تركها ثم دفاع

الحكيم. العليم وسبحان الجهود،44 بتعاون إال تنال ال

ف١. بداية م٢ الطبيعة بعد ما 44
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السادس الفصل

األخالق

ومنهجها األخالق (٦٩)

غاية يف األوىل مقاالت: عرش يف وهي النيقوماخية» «األخالق عىل الفصل هذا يف املعول (أ)
كالم ويتخلله وتمحيصها، اآلراء استقصاء عىل قائم أي جديل تمهيدي بحث وهو الحياة
والثالثة الفضيلة. يف الثانية املقالة العدد. هذا يف حدة عىل لخصناه العلم هذا منهج يف
تفصيل بداية اآلخر والقسم الفضيلة، يف األصل وهما واالختيار اإلرادة يف األول قسمان:
العارشة أما التاسعة. املقالة نهاية إىل التفصيل هذا ويستمر والرذائل، الفضائل يف القول

الفيلسوف. يرى كما بل السواد؛ يرى كما ال الحياة غاية يف ثاٍن فبحث واألخرية
االعتبار، هذا عىل ويدبرها إنسان هو بما اإلنسان أفعال يف األخالق علم ينظر (ب)
ولتدبري وبمعونتها، املدينة يف إال كماله إىل يبلغ ال بالطبع مدني واإلنسان عميل، علم فهو
األخالق علم فإن املدينة من جزء الفرد أن فكما السيايس، العلم هو خاص علم املدينة
لغايته يستخدمها جميًعا العملية العلوم رأس السيايس والعلم السيايس، العلم من جزء
يجب ما لتقرير األخالق علم ويستخدم والبيان، واالقتصاد الحرب فن يستخدم وخريه:
األخرى، العلوم غايات تشمل فغايته بالقانون، الحياة لتنظيم أي اجتنابه يجب وما فعله
تمتد أوسع إنها حيث من وأجمل أرفع أنها إال وخريه الفرد غاية بعينها هي الغاية وهذه
األكثر يف والناس الخلقية، النظريات تحقيق أمكن ملا الحكومة ولوال بأكمله،1 الشعب إىل
عىل تعاون التي العلل إن القصاص، من خوًفا إال الرش يتجنبون وال بالقول ينتفعون ال
وال بنا تتعلق فال الطبيعية األمزجة أما والتعليم، والعادة الطبيعة ثالث: الفضيلة إحداث
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فإن الرتبية، أي بالعادة التحضري سبقه إذا إال يفيد فليس التعليم وأما فيها، لنا حيلة
أجدى بالرتبية الفضيلة عادة وجدت فمتى اإلرضاء، يتطلب وميل ثانية طبيعة العادة
هي ألنها الدولِة؛ غريُ والتعليم الرتبية عىل القياَم يُحسن وال به، األخذ وسهل التعليم
الدولة يف تكون أن فيجب القوانني، عنه تصدر الذي الكيل بالخري العلم عىل الحاصلة
للرتبية إن أجل؛ حياتهم، طول أيًضا البالغني بل وسريتهم النشء تربية تنظم قوانني
الفردية الطبائع وتراعي واألبناء، اآلباء بني الطبيعية املحبة عىل تقوم فهي مزايا، املنزلية
ال ما الرادعة القوة من للقوانني ألن الدولة؛ تربية من أدنى ذلك مع ولكنها أكثر، بدقة
وإن الالزم، العلم من عاطلني يكونان ما غالبًا الوالدين وألن آخر، فرد ألي أو لألب يتفق
التجارب جمع عنه يغني وال العلم، عن تغني ال التجربة هذه فإن تجربة فيهم افرتضنا
األخالق علم يكون أن فألجل بالكيل، العلم يقتيض نفسه االنتقاء هذا ألن أحسنها؛ وانتقاء
يذكره بالسياسة األخالق عالقة يف أرسطو رأي هذا السيايس.2 العلم يف الكالم يجب ا تامٍّ
مما البعد كل بعيد للسياسة األخالق إخضاعه إن ختامه، يف إليه ويعود الكتاب بدء يف
فال مطلقتني، وسلطة كفاية من الدولة يخول فيما مناقشته أمكن وإن البعض، يفهم
للدولة أن من منهم، األملان وبخاصة املحدثني بعض إليه يذهب ما وبني بينه الخلط يمكن
واحد، يشء املدينة وغاية الفرد غاية بأن يرصح أرسطو فإن الفرد، أخالق غري أخالًقا

أفالطون. نبذه قد كان كما متغرية،3 وضعية األخالق إن السوفسطائيني: قول وينبذ
عن النظر رصفنا نحن وإذا موضوعه، يناسب أن فيجب العلم هذا منهج أما (ج)
صادرة تبدو قد بحيث ا، جدٍّ متغرية مختلفة األخالق وجدنا لألخالق الطبيعية األسس
يسعى التي الخريات يف أيًضا االختالف هذا مثل ويشاهد الطبيعة، عن ال العرف عن
تهلكه والبعض الثروة، تهلكه بعضهم األذى: منها يلحقهم ما أكثر فما وراءها، الناس
أكثرها ومن للضبط، احتماًال أقلها ومن العلوم، أعقد من العلم هذا كان لذلك الشجاعة،
ال بخالف، تكون أن ويمكن األكثر يف كذا هي أمور موضوعاته والحنكة، للخربة اقتضاء
األخالق، فهم يستطيع وال الحدث يتعلمها بالرضورة كذا موضوعاتها التي كالرياضيات
األكثر يف يقع عما نتكلم إذ ألننا باإلجمال؛ الحقيقة ببيان الدراسة هذه يف نقنع أن فيجب
ألن األخالق؛ لدراسة الحدث يصلح وليس الجنس، نفس من نتائَج إىل نتأدى أن بد ال

ف٩. م١٠ 2

ف٧. م٥ 3
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وهي الحياة بأمور الخربة عديم يكون يكاد والحدث يعلم، فيما الحكم يحسن إِنما كالٍّ
منها، يفيد فال للدروس استمع فإن األهواء، التباع ميال إنه ثم ومادته، العلم هذا مبادئ
النقص فإن الخلق، وحدث السن حدث ذلك يف وسواء العلم، ال العمل هنا ها والغاية
شهواتهم يضبطون الذين أما والظواهر، األهواء وراء الجري من بل الزمن من آتيًا ليس

العلم.4 هذا تحصيل من كثريًا فريبحون وأفعالهم
االستقرائي) (أي املبادئ إىل يصعد الذي هو هنا املناسب املنهج أن تقدم مما يلزم
وليس قلنا كما متغرية معقدة الخلقية املعاني ألن ذلك القيايس)؛ (أي عنها يصدر الذي ال
أبني هو بما ال إلينا باإلضافة أبني هو بما نبدأ أن فيجب فيها، العلة كشف اليسري من
وعىل الشيوخ، بحكمة ونستعني الشائعة، اآلراء فنستقرئ إلينا، باإلضافة وأغمض بالذات
اكتساب عىل أقدر بالتجربة الخري يعرف الذي الفاضل الرجل ألن الفضالء؛ األخصبخربة
هذا ومثل ضمنًا،5 عليها الحاصل املبادئ واستخالص الخري هذا عن رصيحة معرفة
يقصد أرسطو أن القارئ ويرى جديل.6 علم فاألخالق سبق، كما االحتمال يعدو ال املنهج
بل بالفعل، يتحقق أن دون ويعلم الكتب يودع أن يمكن الذي النظري العلم ال باألخالق
الشهوة، وخضوع اإلرادة، ومطاوعة بالظروف، البرص حسن مع العقل يف الحاصل العلم
فإن الرشوط، بهذه إال الفهم تمام يفهم ال األول العلم فإن للعمل، القريب واالستعداد
عىل يكون أن يجب اإلنسان إن يقول: نجده لهذا بالببغاء، أشبه صاحبه كان انعدمت
الفلسفية االستدالالت جانب إىل كتابه يف نجد ولهذا فاضًال، ليصري الفضيلة؛ من يشء
للتهذيب وسيلة الوصف فإن املحاكاة؛ عىل والحث للتشويق والتصوير الوصف من كثريًا

الكثريين. عند هي كما األساس قلقة هذه كانت متى املبادئ من أنجع

ف٣. م١ 4

ف٤. م١ 5

ف١٢. وم٤ ف٧، نهاية م١ أيًضا انظر 6
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أول بحث الحياة: غاية (٧٠)

لذلك ما؛ خري إىل يرمي فهو مروي اختيار وكل فعل وكل عقيل فحص وكل فن «كل (أ)
غرو وال الكتاب، أرسطو يستهل العبارة بهذه الكل.» يقصد إليه ما أنه بحق الخري ُرسم
علًما العلم هذا كان وملا أظهر، اإلنسان يف فهي الطبيعة يف ظاهرة كانت إن الغائية فإن
الطبيعي فمن الفاعل، فعل ملا لوالها غاية تحقيق إىل بالرضورة متجًها العمل وكان عمليٍّا
تعددت وإن الغايات ألن الحياة»؛ «غاية نقول الحياة، غاية تعيني بمحاولة البحث يبدأ أن
حد عند الوقوف من بد وال إليه، ويؤدي لبعض بعضها يخضع بينها، فيما مرتبة فهي
جميًعا، األفعال إليها وتتوجه بذاتها قيمتها لها قصوى غاية إىل االنتهاء أي سلسلتها يف
عىل ألن حد؛ أكرب إىل لتهمنا معرفتها وإن األعظم، الخري شك غري من هي الغاية هذه

الحياة.7 توجيه يتوقف الخري معرفة
السعادة، فهم يف يختلفون ولكنهم السعادة، أنها إىل الناس كافة ويذهب (ب)
الكرامة وسرية اللذة سرية ثالث: والسري السري، بحسب عادة عليها يحكمون إنما وهم
العوام حياة وهي والبهائم العبيد فغاية اللذة أما الحكمة، أو النظر وسرية السياسية
املناصب أهل من كثريًا ألن الخريات؛ من وعدها فيها النظر يجب أنه إال األجالف،
يف ولكنها النشيطون، املمتازون فيطلبها السياسية الكرامة وأما أيًضا، هم يطلبونها
ال ذاتيٍّا يكون أن يجب والخري يتقبلها، بالذي منها أكثر يوليها بالذي متعلقة الحقيقة
العقالء من التكريم يطلب فهو بفضله، ليقتنع يريدها طالبها إن ثم ينتزع، وال يمنح
وألصق الكرامة من خري فالفضيلة نفسه، يف كمال أي لفضل ويطلبه بيئته، أهل ومن
اآلالم وتنتابه املحن بصاحبها تنزل قد إذ تكفي؛ ال أيًضا هي الفضيلة ولكن بالنفس،
البحث هذا ألن — عليها الكالم يرجئ وأرسطو الحكمة، تبقى سعادته، عليه فتنغص
ألن والخريات؛ السري بني الغنى يحِص لم إنه ويقول: — أسلفنا كما جديل تمهيدي
نفحص أن بنا أوىل يكون وقد جانبًا هذا «لندع يقول: ثم غاية،8 وليس وسيلة الغنى
غري أصدقاؤنا، املثل أصحاب ألن دقيق؛ أمر الفحص هذا مثل أن ولو الكيل، الخري عن
وأن الحقيقة دون األشياء بأعز التضحية الواجب بل األفضل أن شك بال يعرتف كالٍّ أن

ف٢. م١ 7

ف٥. م١ 8

220



األخالق

املحقق فالواجب علينا عزيزتان والحقيقة الصداقة أن فمع أوجب، الفيلسوف عىل هذا
جدل أنها إال نرى ال اعرتاضات الكيل الخري نظرية عىل أرسطو ويحشد الحقيقة.» إيثار
أن يمكن فال جميًعا، املقوالت عىل مقول كالوجود الخري أن الواحد اثنان: وأهمها متعمل،
مردود اعرتاض وهذا فقط، واحدة مقولة عىل يقال أن وجب وال وواحًدا، كليٍّا شيئًا يكون
واحد طرف عىل وبالذات أوًال يقال إنما كثريين عىل يقال ما كل أن نفسه أرسطو بإقرار
ما عىل الخري وأطلق األعظم الخري هو كان األعظم املوجود وجد فإن (٦٥–ب) بعينه
الفصل آخر يف أرسطو إليه يشري وكما ٦٥–ب) (٥٥–أ، الوجود يطلق كما باملماثلة عداه
يتهرب. كأنه آخر علم إىل القول يرجئ حتى يشري يكاد ال ولكنه بصدده، نحن الذي
يستطيع ال اإلنسان أن الواضح من كان مفارًقا مثاًال بالخري سلمنا لو اآلخر: االعرتاض
فائدة وأي واكتسابه، تحقيقه يمكن الذي الخري عن نبحث إنما ونحن عليه، يحصل أن
قد أفالطون إن جهة: من نقول بالذات؟9 الخري معرفة من لفنه النجار أو الحائك يرجو
عند السعادة أن وسنرى به، واالتحاد األعظم الخري بتأمل تحقق إنما السعادة أن بني
من ونقول أفالطون، فعل كما لها كفًؤا موضوًعا لها يعني لم ألنه معلقة؛ تبقى أرسطو
حائك أو نجار هو حيث من اإلنسان خري يف تبحث ال الخلقية الفلسفة إن أخرى: جهة
كما رضورية بل هامة األعظم الخري فمعرفة وإذن إنسان، هو حيث من بل طبيب؛ أو

اآلن. عنه ذكرنا
غاية يكون أن األول رشطان: فيه يتوفر أن يجب اإلنسان؟ خري إذن هو ما (ج)
بنفسه كافيًا يكون أن والثاني أبعد. لغاية وسيلة يكون وال لذاته ا تامٍّ خريًا أو قصوى
متحققان الرشطان وهذان آخر، لخري حاجة دون الحياة يسعد أن وحده كفيًال أي
يطلبون وال السعادة ألجل الناس يطلبها إنما ذكرناها التي الخريات فإن السعادة؛ يف
موجود لكل اإلنسان؟ سعادة تقوم وفيَم الخري، هذا هي فالسعادة آخر، ليشء السعادة
هو بما ولإلنسان وظيفته، تأدية تمام يف يقوم خريه أو املوجود وكمال يؤديها، وظيفة
الحياة وال النامية الحياة هي ليست املوجودات، سائر من بها يمتاز خاصة وظيفة إنسان
أكمل عىل الحياة هذه بمزاولة يقوم اإلنسان فخري وإذن الناطقة، الحياة ولكنها الحاسة
كماالت هناك كانت فإن كمالها، بحسب الناطقة النفس عمل يف السعادة إن أي حال؛
بالربيع يبرش ال واحًدا خطاًفا أن كما فإنه الحياة، طول وذلك كمال؛ أحسن فبحسب عدة

ف٦. م١ 9
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قصرية مدة وال واحد يوم فعل ليست السعادة فكذلك الهواء» «معتدل واحًدا يوًما وال
الزمان.10 من

العامة بني الشائعة لآلراء مطابقة باالستدالل إليها وصلنا التي النتيجة هذه
النفس وخريات خارجية خريات إىل عادة تقسم الخريات بأن ذلك أيًضا؛ والفالسفة
وضعنا قد ونحن الخري، ملعنى تحقيًقا أكثر النفس خريات اعتبار مع الجسم وخريات
كمال يف أو باإلجمال الكمال يف تقوم السعادة أن الناس ويعتقد نفسيٍّا، فعًال السعادة
السعادة نا وحدُّ الخارجي، والنجاح اللذة مع جميًعا الكماالت يف أو الحكمة مثل جزئي
لذة مصدر العمل وهذا الكمال بحسب العمل عرفناها فقد االعتقادات لهذه مطابق
املمتنع من إنه حيث من للسعادة الخارجي النجاح برضورة نعرتف ونحن حقيقية،
واملال األصدقاء وأن معدًما، كان إذا الخري اإلنسان يصنع أن العسري من األقل عىل أو

كثرية. أفعال وسائل السيايس والنفوذ
أفسدتها؛ عدمت إن للسعادة عنارص الخلقة وجمال السعيدة والذرية الحسب إن ثم
وحيد أو األصل وضيع أو الصورة كريه وهو السعادة تام إنسان يكون أن يمكن ليس إذ
موتهم أو األصدقاء أو األبناء فجور السعادة عىل وطأة وأشد بنون، له ليس الدنيا يف
أن املقصود فهل ثابتة، تكون أن يجب السعادة أن الناس ويعتقد صالحني.11 كانوا إن
عرفنا قد ولكنا ا؟ حقٍّ السعادة إىل بلغ قد أنه نعلن أن لنستطيع اإلنسان موت ننتظر
— اآلتي العدد يف — سنبني كما ثابت العمل هذا ومثل الكامل العمل بأنها السعادة
الفاضل والرجل املصائب، يف الفاضلة الحياة جمال يسطع وقد ثابتة، فالسعادة وإذن
من ظروفه به تسمح ما أجمل حالة كل يف يأتي فإنه الظروف كانت أيٍّا الرشير من أسعد
عرضية.12 سعادة فهو خريات من عداها وما الجوهرية السعادة هي وفضيلته أفعال،
الخريات من السعادة يؤلفون اليونان كان وقد الجديل، فحصه يف أرسطو ينتهي هذا إىل
السعادة وقرص والعريض الجوهري بني هو فميز مستحيلة، بل نادرة فيجعلونا جميًعا
الجسمية للخريات تقديره مع إنسان، هو بما اإلنسان خري باعتباره النفس خري عىل
ورشائط خصائص من للسعادة عينوه فيما يخالفهم ولم اليونان، كسائر والخارجية

ف٧. م١ 10

ف٨. م١ 11

ف١٠. م١ 12
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يف جدليٍّا مثاًال هذه محاولته فجاءت تنافيه وال هو حده عىل تنطبق أنها بني ولكنه
مبدإ واستخالص سقراط، يفعل كان كما الصحيحة الوجهة إىل العامة اآلراء تحويل

املأثورة. األقوال من العلم

الفضيلة (٧١)

الفضيلة وتكتسب واستعدادات، قوى فينا الطبيعي وإنما طبيعية الفضيلة ليست (أ)
بإتيان فن أي يتعلم كما تتعلم فالفضيلة معينة، حاالت عىل بطبعها أي الطبيعة بمعاونة
املطابقة واألفعال مضادة، أفعال بإتيان الفضيلة وتفقد الفن، ذلك لكمال مطابقة أفعال
أهمية من للرتبية ما يبدو وبهذا إتيانها، عىل أقدر تجعلنا فعلية قوى أو ملكات تخلق
مثًال كالطب عميل فن كل يف أنه يالحظ أن يجب امللكات؟ هذه تنشأ كيف كربى،13
بني الفن صاحب بها يقوم مالءمة من بد وال الجزئية، الحاالت بإزاء كاٍف غري النظر
الخري منها نجني التي األشياء أيًضا يالحظ أن ويجب العقل، بإرشاف والجزئيات النظر
يمنعان الكايف غري والغذاء املفرط فالغذاء تفريط: أو بإفراط نستعملها حني ترضنا قد

وينميها. يحدثها املعتدل الغذاء بينا السواء، عىل الصحة
يجعل للمخاطر التعرض يف اإلفراط فإن بالنفس؛ يختص فيما الحال وكذلك
إنما التي الشجاعة يمنع وكالهما جبانًا، يجعله لها التعرض وقلة متهوًرا، اإلنسان
واستقرارها امللكة نمو رشط واملمارسة للخطر، املعتدلة باملمارسة وتنمو وتبقى تنشأ
الذي بالفعل شبيه هو مثًال شجاًعا اإلنسان يصري الذي والفعل فن، كل ويف الفضيلة يف
كمال عىل الحاصل هو الشجاع ألن فقط؛ ظاهريٍّا شبًها الشجاعة فضيلة عن يصدر
ملكة صارت إذا إال ا حقٍّ الفضيلة توجد فليست أفعاله، عىل سيطرة أقدر وهو الشجاعة
يعد وال سهولة، من الطبيعة عن الفعل به يصدر ما بمثل امللكة عن وصدرت عادة أو
ال عالمة فإن بلذة؛ نعم بلذة، بل عناء غري من عف أو عدل إذا إال ا حقٍّ ا عفٍّ أو عدًال الرجل
أفعاًال يأتي حني ألم أو لذة من به يشعر ما هو للفضيلة املرء استعداد مبلغ عىل تخطئ
ترشدنا إنها البعض: يظن مهما الفضيلة عن خارجة واآلالم اللذات ليست لها، مطابقة
للتهذيب، وسيلة استخدامها عىل يحرصون واملؤدبون األفعال، هذه وتصاحب أفعالنا يف

ف١. م٢ 13
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فأْن نفسها، اللذة ال أراذَل يصرينا الذي هو اللذة طلب يف اإلرساف أن ينكر من وليس
كل ينبغي، وحني ينبغي فيما األلم من نهرب أو نألم وأن ينبغي، وحني ينبغي فيما نلذ
خرية تصري للعمل وسائل ولكنها بالذات رش وال بخري ليست امليول إن إذ فضيلة؛ أولئك
للفاعل كيفية كالفن أنها يستتبع ملكة الفضيلة وكون بعصيانه،14 ورشيرة العقل باتباع
أن يكفي كذلك تدعى لكي الفنية اآلية أن وهو الفارق هذا مع للفعل، كيفية أنها فوق
تتطلب الفضيلة بينما يفعل، بما علمه من أكثر الفنان يف تتطلب ال كيفيات بعض تحقق
استقامة هما: آخرين رشطني نفسه يف الفاعل يحقق أن يشء كل وقبل ذلك عىل عالوة
أن يتوهم ومن ثابتة، ملكة عن الفعل صدور أي واملثابرة لذاته، الفعل اختيار أي النية
يستعمل وال الشفاء يريد الذي املريض مثل مثله الكمال عىل للحصول الزمة غري املثابرة

وسائله.15
االنفعاالت بإزاء ما استعداد بأنها الفضيلة أرسطو يعرف التمهيدات هذه بعد (ب)
والفضيلة نوعه، من قوة تسبقه إنما فعل كل أن وبيانه باملران، قوة نمو عن ناشئ
الشفقة، أو كالغضب مؤقتًا انفعاًال وليست قوة مجرد ليست ولكنها الخلقي الفعل قوة
من الشهوات بإزاء دائم وموقف باملران مكتسبة حال أو ملكة أو استعداد هي وإنما
للنفس كيفية أو ملكة الفضيلة إن قولنا: أن عىل ثانية،16 طبيعة يولد التكرار إن حيث
هو الشهوات؟ بإزاء الفضيلة موقف هو ما النوعي؟ الفصل هو فما فقط، الجنس يعطينا
كالوسط الوسط هذا وليس رذيلة، كالهما وتفريط إفراط بني العدل الوسط تختار أن
وإنما يتغري، فال طرفني من واحدة مسافة عىل املتصل املقدار يف نعنيه الذي الريايض
الحد بني الحقيقي الوسط فمثًال واألحوال: لألفراد تبًعا متغري إلينا باإلضافة وسط هو
املبتدئ حاجة عىل يزيد غذاء من يتناوله أن اإلنسان يستطيع ملا األدنى والحد األقىص
«َمن فيه يراعى أن يجب الفاضل الوسط فالتزام املصارع؛ حاجة عن ويقل بالرياضة

ولَِم».17 وكيف ومتى وأين

ف٢. م٢ 14

ف٣. م٢ 15

ف٤. م٢ 16

ف٥. م٢ 17
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بالحكمة» العقل يعينه الذي الشخيص الوسط اختيار «ملكة فالفضيلة ذلك وعىل
الفارق هو وهذا الحد، يعني الذي هو فالعقل تلتزمه؛ حد بذاتها لها ليس الشهوة فإن
ولكن غريه، عليه يدله وقد الفاعل به يقوم قد التعيني وهذا والرذيلة، الفضيلة بني
فيها الحكم صدر إذا إال الكلمة بمعنى فضيلة الفضيلة تكون وال أكمل، األول الحال
بني وسًطا املاهية حيث من كانت إن الفضيلة أن عىل إرادته، واتبعته صاحبها عقل عن
تحكم ما هو الوسط إن إذ وقمة؛ أقىص حد الخري حيث من فإنها مرذولني، طرفني
باإلطالق، خري فهو واآلن» «هنا فعله يجب ما أنه الظروف جميع تقدير بعد الحكمة
من فإن الوسط، يحتمل ال ما واالنفعاالت األفعال من أن أيًضا مالحظته تجب ومما
عىل يدل اسمه مجرد ما والقتل» «كالرسقة األفعال ومن والغرية» «كالحسد االنفعاالت
اإلفراط بسبب ال بالذات رذائل ألنها الظروف؛ كانت وأيٍّا استثناء بال مذموم هو وما إثم
الواقعة والتفريط اإلفراط يف ال لكن الرش يف تتفاوت قد رشور هي التفريط، أو فيها
يوجد ال الوسط هذا مثل أن كما الفاضل، للوسط قابلة غري إذن فهي الفضيلة، بينهما
قلنا،18 كما الخري يف قمة الفضيلة إن حيث من أصغر واآلخر أكرب الواحد خريين بني
ما أرسطو عند الفضيلة نظرية ينقدون الذين أن اقتنعنا التحديدات هذه تدبرنا وإذا
حد أنها حني يف لينًا هينًا وموقًفا بني بني شيئًا أو حسابيٍّا وسًطا يتوهمونها يزالون
ريايض ال اعتباري الفاضل الوسط أن عىل يدل ومما ملستزيد، زيادة بعده ليس أقىص
مثل لآلخر، منه الطرفني ألحد أميل أنه هو وظروفه الشخص عن النظر غض مع حتى
للبخل، منه للتبذير أقرب فهو السخاء ومثل للجبن، منها للتهور أقرب فهي الشجاعة
الوسط هذا مثل الفضيلة وكون للرشه،19 منها الشهوة لجمود أقرب فهي العفة ومثل
الطرف إىل الذهاب هو الوسط إصابة إىل والسبيل صعبًا، دقيًقا أمًرا ممارستها يجعل

الوسط.20 إىل تعود حتى النفس معالجة ثم إليه األقرب

ف٦. م٢ 18

ف٨. م٢ 19

ف٩. م٢ 20
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اإلرادة (٧٢)

أن علينا فيتعني اختيار؛ ملكة ولكنها وسط، يف تقوم ملكة الفضيلة أن لآلن عرفنا (أ)
معنى هو عليه نقدمه أعم معنى وهناك التعريف، أجزاء من الجزء هذا عن نفحص
اختياًرا، إرادي فعل كل ليس ولكن اإلرادة، عن صادر االختيار فإن اإلرادي، الفعل
هذين أحد ينقصه الذي هو فالالإرادي ونزوع، معرفة عن الصادر هو اإلرادي الفعل
وإما خارجي؛ إكراه من الالزم القرسي الفعل وهو للنزوع معارًضا إما فيأتي الرشطني
رش اتقاء خوف عن نأتيها التي األفعال أما الجهل، من الناشئ وهو املعرفة من خلًوا
منها أكثر إرادية ولكنها والالإرادي، اإلرادي من مزاج فهي أعظم خري ابتغاء أو أعظم
يف البضائع إلقاء مثل للغاية طلبًا ويفعلها؛ يريدها صاحبها ألن إرادية هي إرادية؛ ال
وبغض لذاتها يريدها ليس أحًدا ألن إرادية ال وهي العاصفة. من النجاة ابتغاء البحر
يفعل فالذي ذلك وعىل باإلضافة، إرادية وال باإلطالق إرادية هي أي الظروف؛ عن النظر
الطاقة يفوق رش اتقاء يأتيه خفيًفا ذنبًا فعله كان إن الخوف تأثري تحت ينبغي ال ما
فإن له؛ الدافع يكن مهما يعذر فليس ثقيًال ذنبًا فعله كان إن أما معذور، فهو البرشية
الذي هو الجهل من الناشئ والالإرادي ارتكابه. من خري املوت بل العذاب ما األفعال من
ملا ذاك أو هذا الفاعل علم لو بحيث ظروفه من ظرف جهل أو املفعول جهل مع يفعل
أنه ظانٍّا إنسانًا إنسان أصاب لو «كما الفاعل نفس يف األسف يثري أنه وعالمته فعل،
إراديٍّا ال الفعل يحيل ال هنا الجهل فإن قتله يلتمس عدوٍّا املقتول كان فإذا حيوانًا، يرمي
أسًفا يثري ال هو لذلك بالقوة؛ مراًدا كونه مع بالفعل مراًدا ليس املجهول إن حيث من إال
الفاعل جهل أي جهًال والفعل الجهل بسبب أي جهل عن الفعل سواء وليس أمًلا»، وال
عن بل جهل عن ال لكن جهًال، كثرية أموًرا يفعالن والغضبان السكران فمثًال يفعل، ما
ما ويفعل يفعل ما يجهل صاحبه أن يف علة والغضب السكر من وكل سكر، أو غضب
وإذا إرادي، ال فعل الجهل هذا مع والفعل علته، وليس للفعل مصاحب فالجهل يجهل،

إرادي.21 جهله ألن إراديٍّا؛ فعله كان جهله يف عامًدا الفاعل كان
األطفال أفعال فإن جنس، تحت نوع إنه أي اإلرادي من أضيق واالختيار (ب)
االختيار ويفرتق اختيار، نتيجة ليست ولكنها كلها إرادية الفجائية وأفعالنا والحيوانات

ف١. م٣ 21
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مشورة، بعد يفعل ما تقرير واالختيار اشتهاء اإلرادة أن أحدهما وجهني: من اإلرادة عن
من العالم يف ما جانب إىل فإنه إلينا، وباإلضافة ذاته يف املمكن هو املشورة وموضوع
فتعينها واحد نحو عىل دائًما تقع ال أمور وتوجد لإلمكان مجال يوجد رضورية أمور
الشخيص، بفعلنا يتعلق ال ممكنًا نريد أو املستحيل نريد قد ذلك وعىل باملشورة، اإلرادة
االختيار وموضوع الغاية، اإلرادة موضوع أن اآلخر الوجه اختيارهما. نستطيع ال ولكنا
إذا إال العقل اإلرادة تحث وال للعقل، اإلرادة بحث إال تكون ال املشورة «فإن الوسائل؛
وهكذا أبعد، لغاية وسيلة صارت مشورة موضع الغاية ُوضعت فإن غاية، متوخية كانت
واملشورة دائًما، مرفوضة فالغاية إرادة»، موضوع هي أخرية غاية إىل تنتهي أن إىل
الحكم أن ذلك النظري؛ الحكم عن أيًضا االختيار ويفرتق إليها. الوسيلة اختيار يف بحث
عىل إال يقع فليس االختيار أما واملمتنع، والرضوري منها املمكن جميًعا؛ األشياء يتناول
وكاذب، صادق إىل ينقسم الحكم إن ثم أسلفنا، كما مقدورنا يف الذي املمكن الجزئي
يحسن الذي لكان واحًدا والحكم االختيار كان لو وأخريًا وقبيح، حسن فإىل االختيار أما
فساد بسبب كثرية أحيانًا ذلك خالف عىل يدل والواقع أيًضا، االختيار يحسن الحكم

وأفالطون.22 سقراط أغفله ما وهذا الخلق،
بني املوازنة أو فاملشورة الغاية، اشتهاء هي: بمراحَل؛ االختيار يف اإلرادة وتمر
فالفعل، الوسيلة، هذه اإلرادة فاختيار واآلن»، «هنا املالئمة الوسيلة فإدراك الوسائل،
عملية أقيسة تركب وهي التعيني، وعدم اإلمكان حالة يف إال املشورة تكون فال ذلك وعىل
اللحم «هذا إدراك: والصغرى صحية.» الخفيفة «اللحوم مثل: قاعدة، الكربى مقدمتها
إحدى كانت إن الرتك «أو الفعل إىل مبارشة املؤدي العميل الحكم والنتيجة خفيف.»
«العقل هو أو مقدورنا» يف هي ألشياء املروي «االشتهاء هو فاالختيار سالبة»، املقدمتني
بمعنى بل العقل + الشهوة هو االختيار أن بمعنى ال العاقلة» الشهوة أو املشتهي
الشهوة.23 تستحثه العقل أو العقل يقودها الشهوة أي متفاعلني االثنني يتضمن أنه
الفاضل والرجل خري، أنه للشخص يلوح ما أي بإطالقه الخري دائًما هو اإلرادة وموضوع
الظاهر؛ الخري عىل غالبًا يقع الرشير والرجل ويؤثره، الحقيقي الخري يميز أن يعرف
ما كل من ينتج االختيار.24 فييسء ا رشٍّ واأللم خريًا اللذة يتوهم واأللم، اللذة رائده ألن

ف٢. م٣ 22

ف٣. م٣ 23

ف٤. م٣ 24
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الفعل كان إذا ألنه كذلك؛ إرادية فالرذيلة فيه، شك ال مما وهذا إرادية الفضيلة أن تقدم
بذلك يشهد وطالحة: صالحة أفعاله رب واإلنسان أيًضا، بنا متعلق فالرتك بنا متعلًقا
الحرية ظروف وتقدير العقوبات وتوقيع املكافآت توزيع يف املرشعيني وترصف الضمري

املقصود. غري والجهل واإلكراه

الفضائل (٧٣)

العقل يطيع ونزوًعا عقًال اإلنسان وكان لوظيفتها، القوة تأدية تمام الفضيلة كانت ملا (أ)
تكتسب ألنها بالثانية؛ أرسطو ويبدأ وخلقية، عقلية إىل الفضائل انقسمت فقد يعصاه أو
الخاص، كماله بتحصيل للعقل تسمح التي هي وألنها واالعتياد، بالرتبية األوىل قبل
ال واألفعال االنفعاالت عىل قائًما التصنيف من نوًعا ويصنفها منها عدًدا أرسطو ويرسد
أفالطون عند املذكورة الفضائل جدوله يف فيدخل أفالطون، فعل كما النفس قوى عىل

الجدول: ملخص هو وهذا أخرى، فضائل جانب إىل

انتفاء سببه واحد إفراطان وله الشجاعة، الوسط والجرأة: الخوف إىل باإلضافة (١)
فهو التفريط أما التهور، وهو الجرأة من ناشئ وآخر اللغة، يف اسم له وليس الخوف

الجرأة. وانعدام الخوف فرط أي الجبن؛
واإلفراط االعتدال، الوسط اآلالم: من أقل بعض وإىل اللذات بعض إىل باإلضافة (٢)
إذ الشهوة؛ جمود نسميه أن نستطيع اللذات اجتناب يف اإلرساف وهو والتفريط الرشه،

أصحابه. لندرة اسم؛ له يوضع لم
الخارجية: الخريات إىل باإلضافة (٣)

البخل. والتفريط التبذير، واإلفراط السخاء، الوسط املال: قليل الرجل عند (أ)
إفراط بني وسط وهي األريحية يسمى ثروته مع املتناسب سخاؤه الثري: عند (ب)

التقتري. هو وتفريط الفخفخة، أو الزهو هو

الكرامة: إىل باإلضافة (٤)

النفخة، نسميه قد يشء واإلفراط النفس، كرب الوسط العالية: الكرامات يف (أ)
الهوان. والتفريط
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واإلفراط دعوى، دون الطمع هو أو له، اسم ال الوسط أهمية: األدنى الكرامات يف (ب)
الطمع. عدم هو أو له، اسم ال والتفريط الدعوى»، «مع الطمع

الخمود. والتفريط الحدة، واإلفراط الوداعة، الوسط االنفعاالت: إىل باإلضافة (٥)
موضوعها واحدة ملكات ثالث واألفعال: باألقوال االجتماعية العالقات إىل باإلضافة (٦)
الحياة يف أو اللهو أوقات يف االنبساط موضوعهما واثنتان وأفعالنا، أقوالنا يف الحقيقة

الجارية:

النَّْفج هو بإفراط تصنع بني وسط الصدق أو الرصاحة بالحقيقة يختص ففيما (أ)
تصغري أو التعمية هو بتفريط وتصنع فيه، ليس بما املرء وافتخار األمور تكبري أو

األمور.
الفظاظة. والتفريط املجون، واإلفراط الدعابة، الوسط باللهو يختص وفيما (ب)

وله الصداقة الوسط املستديم باالنبساط أي الجارية بالحياة يختص وفيما (ج)
والتفريط امللق، هو ذاتي نفع به يراد وآخر اإلرضاء، ولع هو نزاهة مع واحد إفراطان

الرشاسة.

بالذات رذيلة أو فضيلة يعد فال بها يتصل ما إىل بل الشهوات إىل ال باإلضافة (٧)
والذم: واملدح والرذيلة الفضيلة موضوع هي التي بالشهوات التصاله يذم أو يمدح ولكنه

القحة. أو السفه والتفريط يشء، كل من االحمرار أو الوجل واإلفراط الحياء، الوسط
للخري يحزن وصاحبه العدالة روح الوسط للغري: يقع بما انفعالنا إىل باإلضافة (٨)
الفرح والتفريط خري، لكل صاحبه يحزن الحسد واإلفراط أهل، غري يصيبان وللرش

املستحق. غري للرش السيئ
من قسم كل يف الوسط بعد فيما سنبني لذلك أنحاء، عىل فتقال العدالة أما (٩)

أقسامها.25

تلخص، وال تقرأ الدقيقة وتمييزاته أرسطو تحليالت فإن تقدم بما نجتزئ ونحن
بأكملها. الخامسة املقالة تدور وعليها العدالة يف كلمة نقول ولكنا

م٩. نهاية إىل ف٦ م٣ من والتفصيل ف٧. م٢ 25
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يعني وقد الخلقي، للقانون املطابقة يعني قد فهو معنيان: العدالة للفظ (ب)
فهي أفالطون عند هي كما وللفضيلة للصالح مرادفة العدالة األول وباملعنى املساواة،
الفرد عالقة فيها ملحوظ «جزئية» خاصة فضيلة هي الثاني وباملعنى «الكلية»، العدالة
تمس أن بد ال سريته وأن بالطبع مدني اإلنسان أن من اللفظ اشرتاك أتى وإنما بأمثاله،
والرشير املعنى بهذا عدل الفاضل أو الصالح فالرجل عليه، تفتات أو فتالئمه املجتمع
بينما اجتماعية ناحية من فضيلة لكل بما يتعلق العدالة لفظ أن إال املعنى، بهذا ظالم

الناحية.26 هذه بالذات يتضمن ال الفضيلة لفظ
قسمة وتتوىل للدولة األوىل ترجع وتعويضية، توزيعية نوعان: الجزئية والعدالة
من املظلوم تعويض وتتوىل للقضاء الثانية وترجع املواطنني، بني والكرامات األموال
والرشاء كالبيع الطرفني إرادة عن الناشئة أي اإلرادية املعامالت يف إما وذلك الظالم؛
هذه وسميت واالعتداء،27 كالرسقة اإلرادية غري املعامالت يف وإما إليها، وما واإلقراض
عن والتعويض نصابها إىل األمور رد الحالني يف القايض مهمة ألن تعويضية؛ العدالة
يفعل وكذلك الوجهة، هذه من اإلرادية غري املعامالت إىل ينظرون اليونان كان وقد الغبن،
العدالة يف وتدخل أفراد ضد ال الدولة ضد ذنوب فهي وجرائَم جنًحا كونها أما أرسطو،
التوزيعية يف املساواة أن إال املساواة، وهو الجزئية العدالة أقسام يف واحد واملبدأ الكلية.
تراعي التوزيعية أن ذلك الحسابية؛ بالنسبة التعويضية ويف الهندسية، بالنسبة قائمة
فقط الواقع الظلم تلحظ التعويضية بينما فضله قدر عىل كالٍّ فتعطي األفراد فضل
عن شذت وإن وهي غريمه؛ به أخذ ما بمثل الظالم فتأخذ متساويني الطرفني وتعترب
من له مطابقة أنها إال حسابيٍّا تعيينًا املعني موضوعها حيث من االعتباري الوسط قانون
أسمى العدالة من نوع وثمة واالنظالم.28 الظلم بني وسط فيه العدالة فإن الفاعل، حيث
ذلك لعمومه: القانون يهن حيث القانون تصحيح وهو «اإلنصاف» هو القانون عدالة من
الحاالت، بجميع اإلحاطة يدعي وال األكثر يف يقع ما عىل ينص بالرضورة عام القانون أن
نفسه يقيم فاملنصف جائًرا، حكمنا لبدا العام النص عليها طبقنا لو حاالت تعرض وقد

ف١–٢. م٥ 26

ف٢. م٥ 27

ف٣-٤. م٥ 28
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كان لو يقيض الشارع كان كما ويقيض نصه فيصحح روحه ويستوحي الشارع مكان
حاًرضا.29

الفضائل هذه يف النظر ويتعني العقلية، الفضائل السادسة املقالة وموضوع (ج)
الفاضل الرجل وعرَّفنا الحكمة، بمقتىض العمل أنها الفضيلة عرَّفنا أنا األول: لسببني؛
ملكة والحكمة عقيل فعل القاعدة هذه وتقرير القويمة، القاعدة بموجب يعمل الذي أنه
عرَّفنا أنا الثاني السبب الفضيلة. حد معرفة لنا ليتم عنها؛ نفحص أن فيجب عقلية
وجب السعادة هي ما نعلم أن أردنا فإذا فضيلة، ألرشف طبًقا النفس فعل أنها السعادة
عن نفحص وأن الخلقية الفضائل يف نظرنا كما العقلية الفضائل يف ننظر أن علينا

الطائفتني. فضائل بني فضيلة أحسن
أو وعميل الرضوري، الكيل موضوعه نظري معلوم هو ما عىل العقل إذن: نقول
أنهما يف العقالن ويشرتك املستقيمة، الشهوة إلرضاء الجزئية الوسائل موضوعه «حاسب»
موقف يف الحقيقة يطلب والعميل الدائمة الحقيقة يطلب النظري لكن الحقيقة يطلبان
فإن البحث، منهج يف العقالن ويختلف العمل، إىل ويدفع يحرك الذي هو كان لذلك ما
أي مبدإ، أعىل إىل نتيجة آخر من العميل ويرتقى النتائج، إىل املبادئ من ينزل النظري
النظري العقل فمثًال العميل، يدركها وسيلة أول هو النظري إليه يصل طرف آخر إن
وجود عىل متوقفة النسبة هذه وأن الجرس أخالط بني ما نسبة يف تقوم الصحة أن يعلم
أو العضو هذا بحالة متعلق املقدار هذا وأن الجسم يف الربودة أو الحرارة من ما مقدار
نعود أن إال علينا ما الصحة تحقيق فألجل معني، دواء يحدثها الحالة هذه وأن ذاك،
زيادة يف سببًا الحالة وهذه ما، عضو يف ما حالة إلحداث وسيلة الدواء َفنَرى القهقرى

للصحة.30 املطلوبة النسبة يف سببًا الزيادة وهذه برودته، أو الجسم حرارة
النظرية، والحكمة والفهم العملية والحكمة والفن العلم هي: العقلية والفضائل
امللكة العلم كان بالربهان تكتسب املعرفة هذه كانت وملا الرضوري، الكيل معرفة العلم
جزئيات، استقراء بعد بالفهم العقل يدركها أوىل مبادئ وللربهان للربهنة، تؤهلنا التي
وأن أعم موضوعه أن يف والناقص التام املنطقي االستقراء عن يختلف االستقراء وهذا
تتألف املوضوعات أعىل يف العلم ومن األوىل املبادئ فهم ومن بنفسها، بينة نتيجته

ف١١. م٥ 29

س١٥–٣٠. ب ع ص١٠٣٢ ف٧ م٧ الطبيعة بعد ما كتاب من مأخوذ املثال هذا 30
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لقواعد طبًقا مصنوعات نحدث ألن تؤهلنا التي امللكة فهو الفن أما النظرية، الحكمة
والرديئة الحسنة األشياء يف الجيدة املشورة ملكة فهي العملية الحكمة وأما محكمة،
امللكة أما واأللم، باللذة تفسد أن يمكن امللكة وهذه إنسان، هو بما اإلنسان إىل باإلضافة
أي األول» «املبدأ فتالىش األلم من وتهرب اللذة تتوخى إنما الرذيلة ألن وذلك فال؛ النظرية
أن دون وتحول الخري» العمل غاية «أن وهي املستقيم العميل القياس يف الكربى املقدمة
شئون تناولت إذا العملية والحكمة الحياة، إليها توجه أن يجب التي املوضوعات نعرف
أن يستطيع ال الفرد ألن الشئون؛ هذه تتناول أن ويجب السيايس»، «العلم فهي الدولة
خاضعتني ووظيفتني الترشيع يشمل السيايس والعلم ناقصة، دولة يف كاملة حياة يحيا
تتضمن والفضيلة الفضيلة، تتضمن العملية والحكمة والقضاء، الشورى هما للترشيع
طبع أو طيب الستعداد تبًعا العمل ليست الكلمة بمعنى الفضيلة ألن العملية؛ الحكمة
كان لذلك ونتائجه؛ أصوله ومعرفة معرفته مع أي الخري؛ ألنه الخري؛ عمل ولكنها عفيف
الخاصة، حكمته عىل بناءً يعمله الذي من أدنى آخر إشارة عىل بناءً الخري يعمل الذي
األعظم، خريه نحو اإلنسان قيادة غايتها فإن جميًعا؛ الفضائل تتضمن العملية والحكمة
كل يف قضت ُوجدت فمتى الغاية، هذه يحقق بما واالنفعاالت القوى تدبري وموضوعها
إال أخرى ناحية يف رذيًال ناحية يف فاضًال إنسان يكون ال بحيث واحد نحو عىل األمور

العملية. الحكمة غري من صادرة املزعومة فضيلته وتكون فقط الظاهر يف
سقراط أثاره الذي اإلشكال بحل يسمح والحكمتني العقلني بني التمييز هذا (د)
أن هي واقعة بحقيقة اصطدم قد سقراط وكان جهل.» والرذيلة علم «الفضيلة قال: حني
الظن، يخالفون إنما وأنهم ظن علمهم أن فارتأى بالخري، علمهم مع الرش يأتون كثريين
االعتقاد هذا ومثل قوي، باعتقاد مصحوب أنه أفالطون وعند عنده العلم ميزة ولكن
يعصم الذي فما القوي االعتقاد مع يخطئون الظن أهل كان فإذا الظن؛ يصاحب قد
عىل تفرس هي وإنما الواقعة، الحقيقة تفسري يف القول هذا يكفي فليس إذن العلم؟ أهل

اآلتي: النحو

ممتنع ذلك ولكن بالقوة، كامنًا بالخري العلم يكون حني الرش فعل املمكن من (١)
باملقدمة سلمنا إذا فإنا العمل؛ وقت العقل يف بالفعل ماثًال بالخري العلم يكون حني

وعملناها. بالنتيجة سلمنا بالصغرى ثم الكربى
لإلنسان»، نافعة اليابسة «األطعمة مثل الكربى املقدمة عىل بالفعل الحصول يمكن (٢)
— شخصية تطبيقات وهي — الصغرى املقدمات إحدى عىل أيًضا بالفعل والحصول
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الصغرى تكن لم إذا ولكن إنسان»، و«أنا يابس» الفالني النوع من الذي «الطعام مثل:
الشهوة. نجاري أن فيمكن بالفعل حاصلة املذكور» النوع من هو الطعام «هذا األخرية
نتقيد ال وحينئذ فهمها عدم مع بالفعل األخرية الصغرى عىل الحصول يمكن (٣)
تدخله بما املجنون أو السكران أو كالحالم صاحبها تجعل أن الشهوة شأن من فإن بها؛
به؛ علم دون الخري ويقول الرش فيفعل الجسم عىل تغري ومن النفس عىل اضطراب من

معنى. لها يفقه وال ألنبادوقليس أشعاًرا ينشد السكران أو املجنون مثل مثله
فإذا الحكمة؛ قياس يعارض العميل وقياسها منطقها للشهوة أن نذكر أن يجب (٤)
علمه مع وفعلها النتيجة إىل منهما خرج صاحبها ذهن يف والصغرى الكربى حرضت
نقول: بأن سقراط رأي نصحح ذلك وعىل الشهوة، قياس لكلية املضادة الكلية بالقضية
الرذيلة وأن الكلية؛ القاعدة تحت املدرجة األخرية الجزئية بالصغرى علم الفضيلة إن
املحرك العلم هي الجزئية الصغرى فإن الكلية، بالقاعدة العلم مع الصغرى بهذه جهل
باملران، تكتسب فضيلة هي التي العملية للحكمة تابع الصغرى هذه ووضع العمل، إىل

سقراط.31 ظن كما النظرية للحكمة ال

ذلك يف والسبب — والتاسعة الثامنة — للصداقة مقالتني أرسطو ويخصص (ه)
تعاطف كل عىل يدل فهو به، نرتجمه الذي اللفظ من أوسع معنى اليوناني للفظ أن
رابطة إىل األرسة روابط من االجتماعية؛ الروابط جميع فيشمل شخصني بني تضامن أو
أن يستطيع أو يرىض أحد فليس للحياة رضورية والصداقة اإلنسانية، رابطة إىل املدينة
يحصلها ال الخريات صاحب إن بل الخريات؛ جميع له توفرت ولو أصدقاء بال يعيش
فيها، يرشكهم أصدقاء بدون بها استمتاعه يتم وال األصدقاء، بمعونة إال يحفظها وال
شيخوختنا،32 يف بنا ويعنون شبابنا يف النصح لنا يبذلون الشدة يف مالذنا األصدقاء
النوعني يف اللذة، وصداقة املنفعة، وصداقة الفضيلة، صداقة ثالثة: أنواع عىل والصداقة
لذة؛ أو منفعة من هو عليه يعود ما بل الصديق شخص ال اإلنسان يحب والثالث الثاني
الحاجة وهذه الحاجة، بانقضاء تنقيض واهية دنيئة القبيل هذا من التي فالصداقات
الفضيلة، لندرة نادرة؛ وهي الباقية؛ الكاملة الصداقة هي الفضيلة وصداقة التقلب، دائمة

ف٣. م٧ 31

ف١. م٨ 32
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وتعينه للصديق الخري تريد رفيعة، قوية لذة مصدر أنها ولو الذات عىل رجوع فيها ليس
تلتقيان كما والغريية، األنانية عندها فتلتقي وخلقيٍّا، عقليٍّا حياة أحسن يحيا أن عىل
تلك فقط بل ممقوتة أنانية كل وليست لوجعها، تألم ما مثل ابنها لوجع تألم األم عند
حظ نقص فيها الفرد حظ ازداد كلما املطالب هذه فإن واملنافع، اللذات تطلب التي
فرح والباذل واملال، والجهد املحبة بذل عىل قائمة فإنها الفضيلة صداقة أما اآلخرين،
يربح فإنه صديقه دون يموت الذي وحتى الجميل، الخريِّ بالفعل مغتبط األوىف، بحظه

يخرس.33 مما أكثر

ثاٍن بحث الحياة: غاية (٧٤)

اللذة استبعد األوىل املقالة يف الغايات استعرض ملا فإنه الحياة غاية إىل أرسطو ويعود (أ)
موضعني34 يف اللذة يدرس وهو الحكمة، أو النظر حياة عىل الكالم وأرجأ واحدة بعبارة
ولكل العمل تتطلب قوى لإلنسان أن أصلها نفسية ظاهرة اللذة أقواله: ملخص وهاك
األصل يف غاية اللذة فليست لذة، نتجت عملت ما فإذا طبًعا، إليه تتجه موضوع منها
لفعل مصاحبة ظاهرة إال اللذة وما القوة، يكمل الذي هو ألنه املوضوع؛ الغاية وإنما
بني ومعتدلة عائق، يعوقها ال حرة القوة تفعل أن برشط إال لذيذًا الفعل يكون وال القوة،
أمًلا، يسبب الحالني كال ويف العمل يبطل أو املقاومة يستثري العائق فإن وتفريط، إفراط
الفعل عدم يعدل قد والتفريط يفسدها، وقد القوة يجهد ألنه ألم؛ يعقبه اإلفراط وكذلك
من متمايًزا شيئًا اللذة ليست إذن لذة، يحدث ال الحالني كال ويف ا جدٍّ ضعيًفا فعًال أو
تابعة فقيمتها الشباب، إىل كالنضارة إليه تنضاف الفعل كمال عن عبارة ولكنها الفعل،
غري رديئة، إنها أو حسنة إنها باإلطالق القول يجوز فال واملوضوع، والفعل القوة لقيمة
وأحب؛ أشهى الفعل تجعل وغاية للشهوة، موضوًعا تصري مرة أول حصولها بعد أنها
بعد إنها بحيث أحسن، وجه عىل الفعل فنؤدي النشاط فينا وتبعث مشتهاة، هي ألنها
اللذة صريورة حيث من أي الناحية هذه فمن كماله، علة تصري الفعل معلول كانت أن
طلبت إن ألنها وتدبريها؛ مالحظتها العقل عىل يتعني الفعل، غاية من متمايزة غاية

املقام. هذا لها يتسع ال كثرية تحليالت ذلك وييل ف٢–٥. م٨ 33

ف١–٥. ١٠ وم املقالة نهاية إىل ف١٢ م٧ 34
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هي األفعال ولكن رديئة، فصارت األولية الغايات عليه وفوتت بالشخص أودت لذاتها
من تنشأ الحقة أو الحسنة فاللذة لها، تابعة واللذات بالرش، أو بالخري أوًال توصف التي
يطلبها التي الكاذبة اللذة عن معرًضا وحده الفاضل الرجل ويتذوقها الفاضل الفعل
اللذة لنا ويجلب طبيعتنا يكمل بأن الكفيل الفعل هو ما أو األفعال هي فما الرذيل،

السعادة؟ أو القصوى
فضيلة وأرشف فضيلة، ألرشف املطابق الفعل تكون أن يجب السعادة أن رأينا (ب)
أعني املوضوعات أرشف وموضوعه فينا جزء أرشف ألنه النظري؛ العقل فضيلة هي
أي من أطول زمنًا نزاوله أن نستطيع الذي الفعل هو والنظر الثابتة، الدائمة املوجودات
سائر بينما لذاته محبوب وهو ودواًما، نقاءً لذة تعدلها ال بلذة علينا يعود وهو آخر، فعل
جميع يفوق ولكنه ضئيًال، مكانًا يشغل العقل إن منها، أسمى ألشياء مرتبة األفعال
يجب وإنه برش إننا القائلني: قول نتبع أن ينبغي فال وكرامة، قوة يقاس ال بما القوى
املستطاع، بقدر الدائمة بالحياة نتعلق أن يجب بل البرشية، األشياء عند فكرنا نقف أن
أما حياة، أسعد هي فإنها طبيعتنا، تطيقها حياة أرفع نحيا لكي جهد كل نبذل وأن
مفتقرة وهي املجرد، العقل حياة ال اإلنساني املركب حياة فهي العملية الحكمة حياة
وهي جميًعا، أولئك عن غنى يف والعقل ألفعالها، كموضوع الخارجية وللخريات للغري
لسنا ألننا نطلبها؛ ثانوية سعادة ولكنها إنسانية، سعادة تسميتها يمكن سعادة توفر
إىل البلوغ عىل تساعدنا وألنها باستمرار، نظرية حياة نحيا أن نستطيع فال رصًفا عقًال

للعقل. الحرية وإطالقها الشهوة بقهرها النظرية الحياة
عقوًال كانوا ملا فإنهم الوحيدة، وفضيلتهم اآللهة حياة النظر إن أرسطو: ويقول
بما النظر يزاول إنما اإلنسان وإن فنية، أو خلقية فضائل إليهم يضاف فليس مفارقة
ناقصة، به فسعادته قصاًرا، أوقاتًا إال يزاوله ال ولكنه العقل، هو إلهي جزء من فيه
وال بأكملها،35 حياته يمأل أن أمكن لو لإلنسان الكاملة السعادة النظر يكون وكان
وإذن البدن، مفارقتها بعد الناطقة النفس حياة بالفعل سيكون النظر أن أرسطو يذكر
الغائية! مذهب يف وذلك غايتها تحقق املوجودات سائر بينما غايته فاتته قد فاإلنسان
مرتبًا الفعل وكان للفعل مرتبة القوة كانت إذا األخالق: أساس يف النقص نلمس هنا
للتأمل وموضوًعا للحياة غاية الخري مثال إقامته أفالطون عىل أرسطو أنكر فِلَم للموضوع

ف٦–٨. م١٠ 35
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إال وباستمرار تماًما يتحقق ال وكان اإلنسان سعادة هو التأمل هذا كان وإذا السعيد؟
بىل، أخرى؟ حياة يف اإلنسان سعادة تتحقق أن الغائية تقتيض أفليست املفارق، للعقل
عنده قام ما لوال شك غري من اصطنعه أرسطو كان الخلود عىل قوي لربهان هذا وإن
صعوده، يف أفالطون مجاراة عن به قعدت وهللا اإلنساني العقل بصدد صعوبات من

نقصان. أيما ناقصة بسعادة القناعة إىل به وجنحت
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السابع الفصل

السياسة

األرسة (٧٥)

املألوف ترتيبها يرجع مقاالت ثماني يف يقع وهو املطولة الكتب من السياسة كتاب (أ)
العلماء، بني نقاش موضع الرتتيب هذا ولكن تقدير، أقل عىل امليالد قبل األول القرن إىل

طوًال: تتفاوت خمس رسائل مجموعة كأنه الكتاب ويبدو

الدولة. لدراسة مقدمة وهي املنزل، تدبري يف األوىل املقالة (١)
اعتباًرا. الدساتري أكثر ويف مثىل أنها عىل املقرتحة الحكومات يف الثانية املقالة (٢)

الدساتري. تصنيف ويف واملواطن الدولة يف الثالثة املقالة (٣)
الوضعية. الدساتري يف والسادسة والخامسة الرابعة املقاالت (٤)

املثىل. الدولة يف والثامنة السابعة املقالتان (٥)

وتفصيالت كثري تكرار وفيها مشوهة أو ناقصة الثانية خال ما املقاالت هذه وجميع
الهامة. النقط بعض عىل هنا نقترص ونحن الحكم، أشكال من شكل كل يف طويلة

هي جماعة أول فإن الزمان حيث من أما السياسية؟ الجماعة تتكون كيف (ب)
أرس عدة اجتماع وهي القرية وتليها اليومية، بالحاجات القيام منها والغرض األرسة
القول: ويمكن اليشء، هذا أرسطو يذكر وال اليومية، الحاجات من أكثر يشء لتوفري
وبحماية تنوًعا أكثر حاجات وبإرضاء العمل بتقسيم األرسة من أكثر تسمح القرية إن
هي تامة هيئة يف قرى عدة اجتماع الثالث والدور والحيوان، اإلنسان غارة من أتم
بل املعاش فقط ليس لألفراد وتضمن بنفسها نفسها تكفي الجماعات أرقى املدينة
يبلغ لكي األسباب توفري املدينة فمهمة النوعي، فصلها هو وهذا الحسن، املعاش أيًضا
سعادة ألن للثانية؛ خاضعة واألوىل وأدبية، مادية األسباب وهذه سعادتهم، أفرادها
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من العقيل، والعمل الخلقي العمل شيئني: يشمل الحسن فاملعاش عقلية، خلقية اإلنسان
ملزاولة أكثر فرًصا لهم وتقدم الفضائل اكتساب عىل األفراد املدينة تعاون األوىل الوجهة
العمل املدينة تنشط الثانية الوجهة ومن املتعددة، االجتماعية العالقات يف الفضائل هذه
التي والحالة ببعض، بعضها العقول واتصال أكثر تقسيم من به تسمح بما العقيل
إال الحرب وما والفراغ، والرخاء السلم حالة هي والعقيل الخلقي العمالن فيها يزدهر
شعوب عىل شهرت إذا إال الفتح بحق تربر وال عليه، للحصول أو الحق عن للدفاع وسيلة
لذاتها الحرب املدينة تطلب فال بالخري، األجنبية السيطرة عليها تعود متأخرة وضيعة
إن البالد، وتغزو السفن تبني تجارية فتكون لذاته الغنى وال كاسربطة، حربية فتكون

غري. ليس والخلق العلم حيث من أفرادها بقيمة تقاس املدينة قيمة
أنها إال الزمان حيث من الجماعات آخر كانت وإن املدينة أن سبق مما ويتبني
علتها ألنه األجزاء؛ إىل باإلضافة أول الكل أن كما والحقيقة؛ الطبيعة حيث من األوىل
وتحقيق الفرد ترقي رشط املدينة أن رأينا وقد وجه، أكمل عىل تحققها ورشط الغائية
غايتها ألنها كذلك؛ طبيعية املدينة كانت طبيعية األولية الهيئات كانت فإذا قواه، جميع
يعيش أن يستطيع ال «والذي بالطبع، مدني حيوان اإلنسان أن هذا من ويلزم جميًعا،
وإما بهيمة إما فهو بنفسه نفسه يكفي ألنه اجتماعية؛ حاجات له ليست أو جماعة يف
عىل قائمة ولكنها السوفسطائيون، يدعي كما العرف وليدة املدينة فليست وإذن إله»،
وسيلة ولكنه للحرية، عرفيٍّا ا حدٍّ القانون وليس كمالها، إىل النازعة اإلنسانية الطبيعة

والفناء.1 الفوىض من األفراد نجاة فيه الحرية، توفري
ألن األرسة؛ رأس الرجل والعبيد، والبنني والزوجة الزوج من األرسة وتتألف (ج)
وليس عقًال فأقل املرأة أما واملدينة، املنزل أمور تعود فإليه الكامل العقل َحبَتُْه الطبيعة
العناية وظيفتها وإنما والسياسة الجندية يف للمشاركة هيأتها الطبيعة أن بصحيح
لقوام الرضورية الثروة تحصيل العبيد إىل ويرجع الرجل، إرشاف تحت وباملنزل باألوالد
للحياة» و«آلة حية» «آلة بأنه العبد ويحد طبيعيٍّا نظاًما الرق أرسطو ويعترب األرسة،
أي «منزلية» آلة والعبد الحر، املواطن لكرامة املنافية اآللية األعمال لرضورة رضورية
العبد؟ هو من املصنع: يف أو الحقل يف يعمل وال املنزل داخل الحياة تدبري عىل يعاون إنه
مشاهد وهو بأكملها، الطبيعة يف مشاهد واألدنى األعىل تقابل إن تعيِّنه: التي هي الطبيعة

ف١-٢. م١ 1
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وكلما واألنثى، الذكر بني والحيوان، اإلنسان بني والنزوع، العقل بني والجسم، النفس بني
إىل تميل والطبيعة األدنى، عىل األعىل يسيطر أن املتقابلني خري من كان التقابل هذا وجد
وبعضهم البنية، أقوياء الذكاء قلييل بعضهم تجعل بأن البرش بني التمايز هذا مثل إيجاد
طبًعا: عبيد هم ومن طبًعا، أحرار هم من الناس فمن ذلك وعىل السياسية، للحياة أكفاء
حريتهم، صفَو عليهم أحٌد يكدر ال لهذا شجعان؛ وأوروبا الجليدي الشمال شعوب «إن
عاجزون هم لهذا الصالحة، السياسية واألنظمة واملهارة الذكاء من عاطلون ولكنهم
من خلو ولكنهم واملهارة، بالذكاء فيمتازون الرشقيون أما جريانهم، عىل التسلط عن
بني فيجمع اليوناني الشعب وأما األبد، إىل ومستعبدون مغلوبون هم لهذا الشجاعة؛
ولو بالحرية، يحتفظ هو لهذا املوقع، متوسط بلده أن كما والذكاء؛ الشجاعة امليزتني:
— الرببري — واألجنبي حر، سيد فاليوناني إذن الجميع.» عىل لتسلط الوحدة له أتيحت

حال.2 بأي أخاه اليوناني يستعبد وال له، عبد
أن يستطع ولم رضورية، كلية أولية أرسطو ظنها املختار» «الشعب فكرة هذه
األنظمة وأن وتكتسب، تفقد املزايا وأن قلب، الدهر أن إىل فيفطن عرفعرصه فوق يسمَو
بني تحدث ال العوارض وأن ثابتة واحدة املاهية أن هو بمذهبه يستمسك لم بل تتحول،
آلة مجرد اعتباره مع تتعارض الصفة وهذه إنسان العبد إن الهوة، هذه مثل جزئياتها
عن األجزاء من جزءًا يخرج وال جديدة أنواًعا يخلق ال وذكاءً َخلًقا الناس وتفاوت حية،
الحر بني التمايز إن قوله: منها: ألرسطو؛ تشفع اعتبارات هناك أن عىل وطبيعته، نوعه
فإن أبيه، انحطاط بالرضورة يرث ال بالطبع العبد ابن وإن دائًما، واضًحا ليس والعبد
الوفاة حرضته ملا نفسه وأرسطو العتق، باب أمامه وانفتح بالطبع عبًدا يكن لم يرثه لم
هذا ألن بالفتح؛ االستعباد يقر ال أنه هو آخر: اعتبار عبيده. بعتق أوىص فيما أوىص
وال األدبي للتفوق دائًما مرادفة القوة وليست الطبيعة، عىل ال القوة عىل قائم االستعباد
ناتجة الغلبة افرتضنا وإذا القوة، رغم حر فالحر الطبيعة؛ وضع تقلب أن القوة تستطيع
يف ناشئًا الرق كان وملا االستعباد، حق فيسقط عادلة الحرب تكون ال فقد ذاتية مزايا عن
السيد مصالح يرى أرسطو أن هو ثالث: اعتبار طبًعا. ممقوت فهو الحرب من معظمه
قبل العبد مع يتفاهم وأن سلطانه استعمال يحسن أن السيد عىل ويوجب واحدة، والعبد
عند الرق أن وأخري: رابع اعتبار الحال. تسمح ما بقدر له صديًقا يكون أْن بل يأمره، أْن
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الحديث، العرص ويف الرومان عند شانته التي الفظائع من بريئًا األكثر يف كان اليونان
نفورنا. مثل منه ينفر أن ألرسطو يكن فلم

جمع هو طبيعي الواحد نحوين: عىل الثروة وتحصل للثروة، بحاجة واألرسة (د)
والزراعة، والقنص الحيوان تربية أنواع: ثالثة إىل وينقسم للحياة، الالزم الطبيعي النتاج
وقطع — الرقيق صيد أي — القرصنة يشمل بحيث معانيه بأوسع هنا مأخوذ والقنص
وينقسم املبادلة هو صناعي اآلخر والنحو الحيوان، وسائر والطري السمك وصيد الطريق
قلة من املبادلة وتنشأ واألجر، والقرض وبحرية برية النجارة أنواع: ثالثة إىل كذلك
تمس هنا ومن واإلصدار االسترياد إىل الحال فتضطر أشياء يف وزيادته أشياء يف اإلنتاج
فيصري غاية النقد يتخذوا أن يلبثون ال الناس ولكن للمبادلة، ورمًزا وسيلة للنقد الحاجة
إذ االجتماعية؛ الحياة فتضطرب الطبيعية، الحاجات إلرضاء وسيلة ال كذلك غاية اإلنتاج
— املستحيل من ويصبح اللذة الغاية وتنقلب بالفضيلة السعادة تكون أن غايتها تبطل
الثروة، لتحصيل حد وتعيني للوسائل قصوى غاية تعيني — غايات الوسائل تحولت وقد
إرضاء الغاية دامت ما طبيعية بأشياء أشياء مبادلة إن أرسطو: يقول النظر لهذا تبًعا
تجاوز ألنها طبيعية؛ غري فهي التجارة أي باملال األشياء مبادلة أما الحياة، حاجات
غري الوسائل أبشع فهو الربا وأما حد، غري إىل للثروة وطلب للحياة الرضوري للحد
— باألشياء ال — طبيعي غري اخرتاع وهو — املال مبادلة ألنه الثروة؛ لتحصيل الطبيعية
املعدن أما ماشية، من أو حقل من تنتج «الفائدة» إن نفسه، باملال بل — طبيعية وهي
عقيم الحقيقة يف هو نقد من مولود أو ناتج نقد والربا يلد، أن أو ينتج أن يمكن فال
بل للصناعة القرض شك غري من يقصد يكن لم أرسطو ولكن للطبيعة.3 مخالف وهذا
من نفوره عن تقدم فيما يبني حال كل عىل وهو اإلنتاج، سبيل غري يف املنَفق القرض
العقارية؛ امللكية عىل القائمة اليونان قدماء معيشة إيثاره وعن الثروة اكتساب يف الطمع
يف النزاع ألسباب وأنفى الفاضلة باألخالق املدينة الحتفاظ وأدعى الطبيعة إىل أقرب ألنها

الخارج. يف والحرب الداخل
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املدينة (٧٦)

وما مثىل، حكومات من املفكرون تصوره ما أرسطو يستعرض الثانية املقالة يف (أ)
ويبدأ عادته، حسب عىل اآلراء أحسن ليستخلص املمتازة؛ والرشائع الدساتري من ُعرف
أن حد إىل اتحاد أعظم متحدة تكون أن يجب الدولة أن فينكر أفالطون جمهورية بنقد
فكثرة، الدولة أما للفرد هي الحقيقية الوحدة إن وامللكية، باألرسة سبيلها يف يضحى
األرسة وإن أفالطون، بها أشار التي بالوسائل ال بالرتبية وحدتها تتحقق منوعة وكثرة
الطبيعة مليل معارض فإلغاؤهما والعرف، الوضع عن ال الطبيعة عن صادرتان وامللكية
بأنثى قياسها وما للرجل، مساوية املرأة وليست التنفيذ، ومستحيل جميًعا الدولة ولخري
وليس منزًال لإلنسان فإن الفارق، مع قياس إال الذكر أعمال بجميع تقوم الحيوان
األقارب، تزاوج إىل تؤدي وهذه األوالد، شيوعية إىل تؤدي النساء وشيوعية منزل، للحيوان
أحًدا يجد ولن أحد، ولد ليس الجميع ولد هو الذي الولد فإن واالحرتام املحبة انتفاء وإىل
تظل أن أمكن إن هذا االبن، بعواطف هو يشعر ولن األم، أو األب بعواطف نحوه يشعر
فتنتفي والوالدين األوالد تشابه عليها يدل ولم كشفها، عىل أحد يعمل ولم خافية القرابة
واملعيشة املشرتكة امللكية ولكن مساوئ، لها أن ينكر فال الخاصة امللكية أما الشيوعية،
يعنى ال اإلنسان فإن العمل، يف الرغبة تقتالن وهما أيًضا، كثرية خالفات مصدر املشرتكة
بامللكية الشعور إن ثم العام، بالصالح يختص فيما ويتواكل وأهله نفسه بغري عادة
واملعارف األصدقاء ملساعدة امللكية واستخدام الذات، حب من نوع ألنه لذة؛ مصدر
ال املعدم فإن والعفة، كالسخاء الفضيلة لفعل وفرصة للذة آخر مصدر وللضيافة،
امللكية من الخالفات تنشأ وليست عفة، املكره حرمانه يسمي أن وال يسخو أن يستطيع
نتاجها يف بعًضا بعضهم ألرشك أنصفوا ولو الناس، لفساد بل خاصة ألنها الخاصة؛
وتبقى والشيوعية امللكية حسنات فتلتقي أقل، عنده من عىل أكثر عنده من فعوَّض

لإلثراء. اإلثراء إىل تعدوه ال الحسنة املعيشة مستوى يف املدينة
الحكام، وعدد إليها ترمي التي الغاية باختالف أشكالها فتختلف الحكومة أما (ب)
توخى متى وفاسدة املجموع، خري غايتها كانت متى صالحة الحكومة األوىل الوجهة فمن
الثانية الوجهة من تتعني أنواع تحتهما جنسان لنا فيخرج الخاصة، مصالحهم الحكام

الحكام: بعدد أي
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الفاسدة الحكومات الصالحة الحكومات

الطغيان (١) امللكية (١)
األوليغركية (٢) األرستقراطية (٢)
الديماغوغية (٣) الديمقراطية (٣)

الفاضلة األقلية حكومة واألرستقراطية العادل، الفاضل الفرد حكومة فامللكية
أما دستور، واتباع واملساواة بالحرية تمتاز الفقرية األغلبية حكومة والديمقراطية العادلة،
والديماغوغية واألعيان، األغنياء حكومة واألوليغركية الظالم، الفرد حكومة فهو الطغيان
ولكن األمثل، الحكم أنها نظرة ألول امللكية وتبدو املتقلبة. أهواءها تتبع العامة حكومة
ينتقل أن يف طبًعا يرغب وامللك أصًال، يوجد ال أو نادًرا، إال يوجد ال بالفضل املمتاز الفرد
والسلطة بالحكم، جديرين هؤالء يكون أن يضمن ما هناك وليس أعقابه، إىل سلطانه
يستبد؛ أن عليه السهل فمن خاص، حرس وللملك اإلرساف، إىل بالطبع تميل املطلقة
دائًما مفتقر فهو بعينيه يشء كل يرى أن يستطيع ال الفرد إن ثم قواته، عىل اعتماًدا
بدل األصل من املشاركة هذه توضع ال فلَم وإذن الحكم، مبارشة يف يشاركونه ملعاونني
ال فرد حكم من خري الفاضلة الجماعة حكم أن والواقع واحد؟ فرد إلرادة ترتك أن
فليست الديمقراطية أما كذلك،4 التحقق ممكنة غري األرستقراطية ولكن فضًال، يفوقهم
بإرشاف الحكام هؤالء فزاول الحكام، انتخاب عىل الشعب سلطة قرصت إذا إال تصلح
أفالطون.5 نقد أرسطو يردد وهنا النظام، هذا تتهدد املخاطر من كثريًا ولكن الشعب،
يقوم املذكورة األشكال من شكل كل أن الحق املثىل؟ الحكومة إذن تكون كيف (ج)
فيجب كامًال، واعتباره أحدها إيثار يمكن ال لذلك كلها، ال الصحة بعض صحيح مبدأ عىل
نجد وأن الوسط» األمور خري «أن وهو األخالق يف اعتمدناه الذي املبدأ هنا نطبق أن
الوسطى، هي الطبقة هذه طرفني: بني ووسط ضدين من مزاج هي الشعب من طبقة
العقارية الثروة أصحاب من مؤلفة وهي الدستورية، أي «بوليتية» أرسطو ويسميها
الجلسات إال يعقدون فال الوقت، من فراًغا يملكون وال عملهم من يعيشون املتوسطة

املقالة. آخر إىل ف٦ م٣ 4
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ميل مع والديمقراطية األوليغركية من مزاج فحكومتهم للدستور، ويخضعون الرضورية
وال الدستور، وصيانة املتطرفة األحزاب مقاومة استطاعوا عددهم كثر وكلما هذه، إىل
ضد كل وبني بينهم املسافة كانت وسًطا كانوا ملا فإنهم عليهم خصومهم يتحد أن خوف
بأضداده. يثق مما أكثر فريق كل بهم يثق لذلك وآخر، ضد بني منها أقرب حدة عىل
اعتبار عىل يقوم أن يجب ما لشعب الصالحة الحكومة تقرير أن أرسطو اعرتاف مع هذا
املالحظات من كبرية طائفة يستخدم ولكنه نظرية دولة يبني ال فهو الشعب، هذا طبيعة
الذين عىل يأخذ وهو االجتماع، من الغاية بتحقيق الكفيلة الرشوط لتعيني والتجارب
نوع لكل أن والواقع ثابتة، أنواًعا الحكومة أشكال توهموا أنهم قبله املسألة هذه عالجوا
ديمقراطيات بل بعينها، واحدة أوليغركية ديمقراطية هناك وليس للظروف تبًعا أصناًفا
صناًعا أو — االعتدال إىل أميل وهم — زراًعا الشعب كثرة تكون ما بحسب وأوليغركيات
بالثروة ممتازة األقلية تكون ما وبحسب … تجاًرا أو — التطرف إىل أميل وهم —
وحدة إىل الحقيقي التنوع يردون الفالسفة فهؤالء بالحسب، أو املوروثة أو املكتسبة
إىل باإلضافة يمكن ما أحسن عن ال باإلطالق األحسن عن يبحثون نراهم لذلك مجردة،
تختلف القوانني فإن الحكومة شكل إىل باإلضافة ال باإلطالق يرشعون ونجدهم األحوال،

باختالفه. حتًما
اآلتية: الثالثة إىل ترجع املدينة بصالح الكفيلة والرشوط (د)

الحياة صور أرقى املدينة أن كأفالطون يرى أرسطو كان وقد األهايل بعدد خاص األول:
فهي — املقدونية أو الفارسية كاإلمرباطورية — أوسع مجموعة كل وأن السياسية
بكثرة والغلبة اإلثراء ال الفاضلة الحياة االجتماع من الغاية وأن متجانس، غري مركب
وأال نفسها، املدينة لكفاية الرضوري األدنى الحد عن العدد ينقص أال فيجب العدد،
الصالح الحكم تعذر وإال املبالغة، مع ألف بمائة نقدره أن نستطيع أقىص ا حدٍّ يعدو
حسب املناصب وتوزيع الشئون تدبري يحسنوا لكي املواطنني فإن النظام؛ واختل
األمور فإن عددهم تعاظم إذا أما املعرفة، حق بعًضا بعضهم يعرف أن يجب الكفاية
قبل باإلجهاض أرسطو يقول املالئم املستوى يف األهايل عدد والستبقاء اتفاًقا، تجري
خليًقا كان بالنفس اإليمان أن مع املشوهني، األطفال وبإعدام ا حاسٍّ الجنني يصري أْن
القيم تفوق قيمة وللنفس بالقوة، إنسان الجنني فإن القولني هذين عن به يعدل أن
من ينتج قد مما أعظم هو لخري منع الجنني تكامل دون فالحيلولة جميًعا، الدنيوية

باالحرتام. جديرة فحياته نفًسا املشوه للطفل إن ثم مزعوم؛ رضر

243



اليونانية الفلسفة تاريخ

بحاجات تقوم بحيث تكون أن يجب فإنها املدينة بمساحة خاص الثاني: الرشط
منيعة تكون أن ويجب الرتف، إىل ذلك يتجاوز أن دون سهلة حياة لهم وتوفر األهلني
املواطنني بني تقسم أن ويجب التموين، لتسهيل بالبحر الصلة سهلة األعادي ضد
الحدود من قريبة وأخرى املدينة من قريبة واحدة حصتان منهم لكل يكون بحيث
املدينة عن الدفاع يف مصلحة املواطنني لجميع فتكون القسمة يف العدالة مراعاة مع
ملًكا األرض من جزء بجعل ينصح فإنه االشرتاكية يعارض أرسطو أن ومع كلها،
وتستبقي املواطنني بني بهما فتقرب املشرتكة واملآدب الهياكل عىل منه تنفق للدولة

الدولة. وحدة
والصناع الزراع ثمان: وهي املدينة طوائف أو الدولة بوظائف خاص الثالث: الرشط
واملوظفون، والحكام والكهنة الغنية والطبقة — الدفاعية للحرب — والجند والتجار
بعض، مقام بعضهم يقوم ال بحيث خاصة وكفاية لعمله خاص استعداد منهم لكل
األحرار الرجال بني من املمتاز الرجل هو املواطن فإن «مواطنني» جميًعا وليسوا
كاهن كهولته يف حاكم شبابه يف جندي هو فعلية، مشاركة الدولة سياسة يف املشارك
فإن أصًال، يدويٍّا عمًال يزاول ال الدولة، لخدمة حياته طول متفرغ فهو شيخوخته، يف
إنه إذ الحر؛ بالرجل يليق ال الدولة سياسة عن يرصفه أنه عن فضًال اليدوي العمل
فيحط منفعة أو أجر من عليه يعود وملا له خاضًعا صاحبه ويجعل الجسم هيئة يشوه
الفنون حتى مستنرية؛ جميلة فاضلة أفعال إلتيان الكفاية ويسلبها النفس قدر من
الوجه؟ تناسب يفسد بالناي العزف أليس جسمية: أفعاًال اقتضائها حيث من الجميلة
السوفسطائيني حال هو كما — املال طلب عن صادًرا كان إذا العقيل العمل وحتى
مختارة طبقة املواطنون القول: وجملة التفكري، وحرية الفراغ صاحبه يحرم فإنه —
وعىل الدولة، عماد وهم «األخالق»، رسمته كما لإلنسان األعىل املثل تحقق أن تحاول
واحدة برتبية تتعهدهم بل للوالدين أمرهم ترتك فال خاصة بهم تعنى أن الدولة
أفالطون عند «الحراس» فكرة إىل يعود أرسطو فكأن املستقبلة،6 لوظائفهم تعدهم
والنظام الرتتيب بفكرة متشبعان والفيلسوفان التنفيذ، إىل أقرب وجعلها تنقيحها بعد

يشء. كل يف والرأس النظام، مصدر العقل بأن ومقتنعان

ف٤–١٢. م٧ 6
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السياسة

الثالث الباب خاتمة (٧٧)

تدريًجا إال تنال ال وأنها املنال، عسرية الكاملة الحقيقة أن نعرتف أن العدل «من (أ)
مجموع ولكن يذكر، ال يكاد الفالسفة من واحد كل إنتاج إن بحيث الجهود؛ بتعاون
نشاطرهم الذين للمفكرين فقط ليس نحمد أن العدل ومن خصبة، نتائج يؤتي جهودهم
العلم إقامة يف شاركوا أيًضا هم ألنهم سطحية؛ تفسريات عرضوا للذين كذلك بل آراءهم
يف العظيم مجهوده ألرسطو نحمد أن يجب فكم الفكرية.»7 قوتنا تنمية عىل وساعدوا
متطاولة! أجياًال الفكرية قوتنا تنمية عىل مساعدة تدانيها ال التي ومساعدته العلم إقامة
وقد الحقيقة، إىل والبلوغ والتعريف الحد صعوبة مقدار يعلم التفكري عانى من كل
ال حقائَق إىل وهدانا املعرفة فروع جميع يف تحىص ال وتعاريَف حدوًدا أرسطو أعطانا
وخلف منها، علم كل يف األول املعلم فكان علًما، علًما بها واشتغل العلوم صنف تقدر:

املفكرين. مرجع تزال ولن عنها غنى ال أصوًال تزال وال كانت كتبًا لنا
مقدونية إىل بامليل متهمة وكانت يذكر، نفوذ األول الزمن يف ملدرسته يكن ولم (ب)
املدرسة ترأس أن بعد أثينا عن الرحيل إىل ثاوفراسطوس اضطر حتى ومضطهدة
اشتغاله أكثر وكان والثمانني، الخامسة بلغ قد كان إذ ٢٨٧؛ إىل ٣٢٢ سنة من
من يذكر فمما وإرشافه؛ أرسطو بوحي وتاريخها الطبيعية بالعلوم إخوانه واشتغال
والدوار والتعب العرق يف وأبحاث النبات» و«تاريخ الطبيعيني» «آراء ثاوفراسطوس كتب
غري إلينا يصل لم وغريها والنار واألحجار الجو وعالمات والرياح والشلل، واإلغماء
الرشطية، واألقيسة املوجهة القضايا يف الخصوص وعىل املنطق يف ورسائل عنواناتها،
يف مشهور كتاب وله والخطابة، السياسة ويف واإللهية الطبيعية الفلسفة يف ورسائل
وكتابات النفسية، الوجهة من الناس أخالق وصف أي «األخالق»؛ كتاب هو العاملية اآلداب
يف املدرسة فرع مؤسس «أوديموس» إخوانه ومن املتقدمني، إعجاب موضع كانت أدبية
ا جدٍّ هامة صحف منه بقيت والفلك والحساب الهندسة تاريخ يف كتابًا وضع رودس
السقراطية، واملدارس الشعر أرخ و«فانياس» الطب، أرخ و«مينون» العلوم، هذه لتاريخ
يف «سياحة اسمه الجغرافية يف كتابًا ووضع اليونانية، املدنية أرخ و«ديقايرخوس»
مبادئ ويف املوسيقية، اآلالت ويف املوسيقى، تاريخ يف كتب و«أرسطوقسانس» األرض»،

ف١. م٢ الطبيعة بعد ما 7
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عىل ثاوفراسطوس خليفة اللمبساقي اسرتاتون الثاني الجيل رجال وأشهر األلحان،
اإلسكندرية يف قىضزمنًا قد وكان — ٢٧٠ حوايل تويف — سنة عرشة ثماني مدة املدرسة
يف ذهب فيالدلف، ابنه يؤدب — ٢٩٤ إىل ٣٠٠ سنة من — سوتر بطليموس ببالط
بالخالء فقال أرسطو إىل منه ديموقريطس إىل أقرب هو مذهبًا الطبيعية املسائل بعض
وفرس خلودها يف أفالطون حجج ونقد هواء النفس إن وقال: الطبيعية األمكنة وأنكر

ضعيف.8 إحساس بأنه الفكر

يف كبري أثر لها كان أرسطو كتب عىل رشوح وظهرت للميالد، الثاني القرن يف نهضة للمدرسة وكانت 8

.(٩٨) فلسفته إذاعة
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الرابع الباب

وجديدة مدارسقديمة

تمهيد (٧٨)

إىل امليالد قبل الرابع القرن أوائل من الفلسفية الحركة يف القول نجمل الباب هذا يف (أ)
لنؤرخ سقراط؛ أصحاب فيه تفرق الذي الوقت ذلك إىل نعود بعده، الخامس القرن أواخر
فمهدت وعارضتهما واللوقيون األكاديمية عارصت باسمه، وأسميت به تأثرت مدارس
بانتشار امتاز دور وهو اليونانية، الفلسفة أدوار من واألخري الثالث الدور ملدارس السبيل
فيه فتعارف ملكه، وتََجزُِّؤ اإلسكندر وفاِة بعد املتوسط البحر بلدان يف اليونانية الثقافة
سيما وال الرشقيون وشارك باآلخر منهما كل وتأثر الرشقي والعالم اليوناني العالم
مقدمتها يف جديدة علمية حوارض الرشق يف وقامت والفلسفة، العلم يف منهم الساميون
اإلبداع فيه تناقص دور ولكنه الفلسفة، مركز أثينا بقاء مع ورودس وبرغاما اإلسكندرية
ملوقف تبًعا باألخالق خاصة عناية مع القديمة املذاهب تجديد عىل رجاله وعكف الفلسفي
وجدد ديموقريطس، مذهب أبيقوروس فجدد أفالطون، عند األساسية وللفكرة سقراط
الثقة فضعفت تراخت والنفوس شاخت قد العقول وكأن هرقليطس، مذهب الرواقيون
أن تلبث لم نهضة منه خلصتها أن إىل األكاديمية؛ عىل طغى الشك مذهب ونبت بالعقل

تالشت.
قبل الثالث القرن كان فقد والصناعات العلوم عىل كبري فضل الدور ولهذا (ب)
املعارف بتمحيص عنوا إخصائيون فيه نشأ القديم؛ العلم عصور أخصب من امليالد
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القديم، العرص نهاية إىل املنوال هذا عىل العمل وتواىل عليها، والزيادة وتهذيبها املوروثة
«مبادئ صاحب (٣٣٠–٢٧٠) إقليدس الثالث: القرن هذا رجال من الرياضيات يف نذكر
جاء (٢٨٧–٢١٢) الرساقويص وأرشميدس باإلسكندرية، وعلَّم ورتبها جمعها الهندسة»
والعمل، النظر بني يجمع كان وطنه، يف حياته معظم قىض ولكنه شبابه يف اإلسكندرية
محرقة ومرايا حربية آالت منها كثرية اخرتاعات وله الرياضيات، يف عويصة أبحاث له
السامويس وأرسطرخوس عجيبة، بدقة لألفالك الظاهرة الحركات تمثل سماوية وآلة

(١٤–ب). العالم مركز الشمس إن قال: الكبري الفلكي
يف العلم وأقالديوسبطليموسعرضا األزمريي ثاون للميالد الثاثي القرن رجال ومن
بكرس — «امِلِجسطي» بكتاب مشهور والثاني عرصهما، يف إليها بلغ قد كان التي الصورة
إىل نقل القديم، الفلك علم فروع كل ن َدوَّ كتاب أول وهو — الياء وتخفيف والجيم امليم
العظيم يعني «مجسطوس» اليوناني واللفظ العلم، هذا يف األكرب املرجع وكان العربية،
ورجاله كذلك، الطب وتقدم العظيم».1 التعليمي «التصنيف الكامل العنوان وترجمة
وأشهر االنتخابيون، ومنهم التجريبيون، ومنهم أبقراط، أتباع العقليون منهم فرق:
وجعل باملنطق، أيًضا اشتغل — للميالد الثاني القرن — الربغامي جالينوس هؤالء
محاورات ولخص (٥٠–ب)، فيه األوسط الحد مكان حسب عىل أربعة القياس أشكال
وأشهر بالرحالت، الجغرافية وتقدمت تلخيصاته، واإلسالميون الرسيان ونقل أفالطون،
والفالسفة، العلماء بني والسحر التنجيم وشاع الكبري، وأبلينوس اسرتابون رجالها
والغربيون الرشقيون يتناقلها معتربة كتبها وبقيت الدور هذا يف العلوم تكونت وبالجملة

الحديثة. النهضة إىل

ص٢٢١–٢٢٤. العرب عند تاريخه الفلك علم نلينو: انظر 1
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األول الفصل

السقراطيني صغار

مدارس ثالث (٧٩)

«مصنفات وكتبوا مماته بعد أو حياته يف علَّموا جماعة (٢٧–و) سقراط أصحاب من (أ)
صدورهم جميًعا ادعائهم مع الشخيصلفكره، تأويلهم لسانه عىل فيها أجروا سقراطية»
املدرسة مؤسس وأنتستانس امليغارية، املدرسة مؤسس إقليدس ثالثة: أشهرهم عنه،
منتصف إىل قائمة مدارسهم وظلت القورينائية، املدرسة مؤسس وأرستبوس الكلبية،
سوى الكثرية كتبهم من يصلنا لم ذلك ومع التاريخ، هذا بعد ما إىل بل الثالث القرن
آرائهم ورواية أشخاصهم تصوير ليتعذر حتى عنهم األخبار وندرت قليلة، شذرات
أنصاف أو السقراطيني بصغار تسميتهم عىل اصطلح وقد والتفصيل، الدقة من بيشء
ويعرتض الخالص، والسقراطي الكبري السقراطي هو أفالطون أن تقدير عىل السقراطيني
أن عىل قائم حكم فهذا قدًرا أعالهم أفالطون أن أما فيقول: التسمية هذه عىل البعض
أن لنا أين فمن الحقيقي السقراطي أنه وأما كتبهم، وضاعت كلها إلينا وصلت قد كتبه
الحظ دام ما التسمية بهذه بأًسا نرى ال ونحن أفالطون؟ ذكرها التي هي سقراط تعاليم
اإلنصاف، يستحقون كانوا إن إلنصافهم سبيل كل دوننا وأوصد الحد هذا إىل خانهم قد
أنهم عىل يدل وأخبارهم أقوالهم من لنا بقي ما فإن يستحقون، ال أنهم الظن وأغلب
إيجابيٍّا مذهبًا أقام وحده وأفالطون السوفسطائيني، عن املعروف السلبي النقد مارسوا
التي تلك هي سقراط عن لإلنسانية بقيت التي الصورة إن ثم صغار، وهم كبري فهو
السقراطي أفالطون بهم، علمنا حالة إىل وباإلضافة إليها فبالقياس أفالطون، رسمها

سقراطيني. أنصاف وهم الكيل
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امليغارية إقليدسواملدرسة (٨٠)

بعض به ولحق بالجدل، اشتهرت مدرسة وأنشأ ميغاري وطنه إىل إقليدس عاد (أ)
أن بنا مر وقد وفادته، فأحسن متينة، صداقة تربطهما وكانت أفالطون، منهم اإلخوان
قد إقليدس كان امليغاري، بالجدل تأثر أنه شك وال سنني، ثالث هناك قىض أفالطون
عرف ثم وزينون، بارمنيدس عند جدل من فيه بما اإلييل املذهب أمره أول يف تلقى
إىل كبري ميل مع والسقراطية اإليلية من مزيًجا مذهبه فجاء السوفسطائية، الحركة
األخالق وقاعدة اإلرادة مطلب السقراطي والخري الربمنيدي الوجود بني جمع السفسطة،
حد عىل — أو له، وجود فال خريًا ليس وما كذلك، واحد والخري واحد الوجود إن فقال:
الخري ولكن وجود، والخري خري فالوجود متساوقان، والخري الوجود — أرسطو تعبري
مختلفة ماهيات يف الوجود ويبدو العقل، أو العناية أو هللا له: فيقال كثرية بأسماء يسمى
حقيقية اعتربناها إذا أما الفكر، يف إال وجود لها وليس األصلية الوحدة مظاهر هي
فكيف ثابتة، متمايزة منفصلة يجعلها الحقيقة يف وضعها ألن حكم؛ وكل قول كل امتنع
فالحكم غريها، إىل ماهية تحول المتناع الحركة تمتنع كذلك أخرى؟ عىل واحدة تحمل
مذهب عالج إييل فإقليدس األسماء. تعددت وإن واحدة واملاهيات وهم والحركة لغو
وهو والخري، والحكم واملاهية الكيل املعنى يف أقوال من سقراط عن أخذ بما بارمنيدس
وهو الخلف برهان عىل فيعتمد زينون يقلد كان إنه يقال: إذ منهجه؛ يف كذلك إييل
والجدل للمقدمات، التعرض دون محاالت من عليها يرتتب ما ببيان النتيجة يهدم برهان

الخصم. مقدمات ومهاجمة باألمثلة االستقراء عىل قائم السقراطي
الخلف برهان استخدم ألرسطو عنيًدا خصًما وكان امِلَلطي، أوبوليدس وخلفه (ب)
األرسطوطايل املنطق معارضة إىل بها قصد أنه يلوح زينون حجج طراز من حجًجا ووضع
اإليجاب تحتمل ال الواحدة املسألة بأن يقيض الذي التناقض عدم مبدأ الخصوص وعىل
واحدة» جهة «ومن بقوله: أرسطو أضافه الذي الرشط تناىس ولكنه واحد، آن يف والسلب
قولك يف صادًقا وكنت تكذب، إنك قلت إذا قوله: منها مكشوفة، أغاليط حججه فجاءت
لم وأنت عليه، حاصل فهو شيئًا يفقد لم من ومنها: واحد، آٍن يف وصادق كاذب فأنت
تعرفه، ال فإنك مقنًعا وكان إليك أبوك تقدم إذا ومنها: قرنان، فلك إذن قرنني، تفقد
لتكوين الحبوب من يلزم كم سؤاله: ومنها واحد، آن يف تعرفه وال أباك تعرف فأنت إذن
يقال أن يصح فمتى الثالث، وال الحبتان وال كومة ليست الواحدة الحبة فإن قمح؟ كومة
كم أو واحدة، حبة بزيادة تبدأ الكومة فإن املختار العدد يكن مهما بأنه العلم مع كومة
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ولكن السابق القول نفس وهو أصلع؟ إنه ليقال: الرجل رأس من تسقط أن يلزم شعرة
املنطقية». «الفكاهات من ذلك غري له ويذكر الجمع، جهة من ال الطرح جهة من

تالميذ إن يقال: إذ كبريًا؛ إقباًال فأصاب نحوه نحا امليغاري، أستلبون بعده وجاء (ج)
وقد لدروسه، ويستمعون إليه يختلفون كانوا القورينائية املدرسة وتالميذ ثاوفراسطس
حجج؛ له وذكرت أيًضا، الخلف برهان عىل معتمًدا األفالطونية املثل لنظرية نقده وجه
فليس وإذن متكلم، غري أو مثًال متكلًما وال فالنًا، أو فالنًا اإلنسان مثال ليس منها:
مثال أخرى: حجة املثال. يطابق ال إنه إذ إنسان؛ يتكلم الذي الرجل إن القول: يسوغ
إذا ثالثة: حجة قديم. غري إنه حيث من بقًال عيلَّ تعرضه الذي هذا فليس قديم البقل
ميغاري، يف الشخص هذا وكان اإلنسان، معنى يحقق الشخص هذا إن تقول: أن أردت
وعرض يتعدد. ال واحد املثال إن حيث من أثينا يف إنسان يوجد ال إنه القول: فيلزمك
وأرسطو أفالطون طريقة عىل ثابتة محدودة بمعاٍن التفكري أن إىل فذهب الحكم ملسألة
متمايزتني ماهيتني بتطابق قول الطريقة هذه يف الحكم ألن الحكم؛ امتناع إىل يؤدي
واإلنسان الفرس من كالٍّ أن يعني وهذا طيب»، اإلنسان و«إن يعدو» الفرس «إن مثل
لم إنسان هو الذي اليشء نفس بالفعل هو الطيب إن قلت: وإذا ذاته، غري آخر يشء هو
بالنقد عنوا امليغاريني أن والخالصة الغذاء. إىل أو مثًال الدواء إىل الطيب إضافة لك يسغ

يشء. يف السوفسطائيني عن يمتازوا فلم باإلنشاء، يعنوا ولم

الكلبية واملدرسة أنتستانس (٨١)

سقراط عرف ثم السفسطة، عىل فنشأ لغورغياس وتتلمذ أثينا، يف أنتستانس ُولد (أ)
«الكلب اسمه مكان يف بتالميذه يجتمع وكان يعلِّم، أخذ سقراط وفاة وبعد ولزمه،
وغرابة لسماجتهم باألكثر لحقهم االسم هذا ولعل الكلبيني، اسم عليهم فأطلق الرسيع»،
قوله، وحرية معيشته وبساطة سقراط بتواضع معجبًا أنتستانس كان فقد أطوارهم؛
املريد يعدل أن لزمرتهم لالنضمام يشرتطون كانوا تالميذه، وأرسف محاكاته يف فأرسف
ويرسل الشعب، عامة لباس فيلبس االجتماعية، مكانته عن ينزل وأن الدنيا، خريات عن
بزيهم هم احتفظوا املقدونيني بتأثري الشعبي الزي تغري وملا واللحية؛ الرأس شعر
يف ويطوفون ظهورهم فوق والجراب بأيديهم العصا يحملون وكانوا عليهم، داللة فكان
املعابد غري مأوى من لهم وليس الهنود، كرهبان أو املحرتفني كالشحاذين قوتهم التماس
عاريًا منهم الواحد يقف أن مثل الشذوذ، من كثري فيهم وكان األخرى، العامة واألمكنة
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وما احتماله، قوة ليظهر املحرقة الصيف شمس يف يمكث أو الشتاء برد يف املطر تحت
بنقائصهم الحضور فيجابهون املوائد، عىل ويتطفلون املجالس، يغشون كانوا ذلك، إىل
أنهم يدعون بل املقامات بني يفرقون وال يستحيون ال البذاءة، حد إىل جريء قول يف
بها، والتشهري العيوب مالحظة هي تزوس اإلله بها كلفهم مهمة يؤدون ذلك كل يف
كما الرذيلة عىل ينبحون الفضيلة حراس إنهم فيقولون: تشبيًها اسمهم من ويتخذون

الخطر. عند الحارس الكلب ينبح
وأرسطو أفالطون بشهادة أخذنا وإذا وسريتهم، آرائهم يف إمامهم وأنتستانس (ب)
ووصمه العقل» البليد «بالشيخ األول وصفه فقد خاصة؛ فلسفية مقدرة إليه نضف لم
أرى «إني وقال: كلية تكون أن فأنكر املاهية يف تكلم أحمق»، فظ «رجل بأنه الثاني
بحد ال مفرد بلفظ عنها يعرب متجزئة، غري فردية عنده فاملاهية الفرسية»، أرى وال فرًسا
فألنه الحكم أما والخطأ: والجدل الحكم يستحيل ذلك وعىل أكثر، أو لفظني من مركب
اسمه، بذكر إال عنه التكلم ويستحيل نفسه، اليشء هذا بتصور إال يشء تصور يستحيل
مركبة تكون أن وإما آخر، بيشء تشبه بل تحد فال بسيطة تكون أن إما املاهية فإن
املاهية تعرف الحالني كال ويف بغريها، تشبه بل تحد ال والعنارص عنارصها، فتذكر
دراسة تعليم كل «بداية املعنى: بهذا يقول وكان — تشبهها ماهية باسم أو باسمها
لتباينها منفصلة تبقى ولكنها بعض إىل بعضها املاهيات تضاف فليست — األسماء»
والطيب إنسان اإلنسان هو: يقال أن يصح ما فكل و«الطيب»، «اإلنسان» مباينة مثل
متفقان، فهما واحًدا شيئًا يتعقال أن إما املتناظرين ألن فمستحيل؛ الجدل وأما طيب،
املفهوم فألن الخطأ استحالة وأما للمناظرة، معنى فال مختلفة أشياء يتعقال أن وإما
يف الرأي هذا املوجود. غري نتصور أن ويستحيل موجوًدا، ليس ما تصور أنه الخطأ من
وكان وأحكام، معاٍن مجموعة العلم إن حيث من العلم ازدراء يستتبع والحكم التصور
الفضيلة عىل كالمه فقرص للسرية، مفيدة غري ويعتربها بالفعل العلوم يزدري أنتستانس
«إني ويقول: وأتباعها اللذة عىل يحمل وكان للحياة، الرضوري الوحيد اليشء عنده وهي
الفضيلة تعليم يف يستخدم لم وبالطبع باللذة.» أشعر أن عىل بالجنون أبتىل أن أوثر
فيربز الِحَكم، ويصوغ األبطال ويذكر األمثال يورد كان بل نقده الذي االستداليل األسلوب
إلينا وصل مما ويستدل بالربهان، ال املحاكاة بإثارة عليها ويحث حية صور يف الفضيلة
ورشح األبطال أفعال وتفصيل األمثال رسد عن عبارة كلها كانت أنها كتبه عناوين من
يف الفضيلة إن يقول: كان فإنه والعرب، املواعظ منه يستخرج رمزيٍّا رشًحا هومريوس
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وإنما فلسفيٍّا مذهبًا إذن الكلبية فليست باملران، تكتسب ولكنها تعلم ال واألفعال األفعال
وحياة. سرية هي

بما للمدرسة مثال أحسن يعد وهو ،(٤١٣–٣٢٧) ديوجانس بعده وقام (ج)
الحقيقة يف مؤلفة األساطري وهذه مشهور، بعضها حكايات من األساطري إليه أضافت
واآلخر مستهرت، ملحد أحدهما متمايزين: شخصني فيها نتبني متجانسة غري قطع من
أوائل أن إىل استناًدا الثاني؛ الشخص هذا كان ديوجانس أن واألرجح جليل، فاضل
أن كذلك واألرجح أنتستانس، شيخهم زهد عىل حريصني — ريب وال — كانوا الكلبيني
البعض أو الكلبيون مال ملا طويل بزمن بعده وضعت إنما متهتًكا تمثله التي الحكايات

استحياء. ال كلفة غري يف جهاًرا به وأخذوا اللذة مذهب إىل منهم
الناس ويريد اآللية، بالفنون فلسفته ويشبه كأستاذه، العلوم يحتقر ديوجانس كان
مهنته، يزاول الذي الصانع يجيد كما فيجيدوها الفضيلة عىل أنفسهم يروضوا أن عىل
منها البدنية بالرياضة ويعنى األهواء، رق من الخالص ووسيلة الفالح سبب فالرياضة
ويقول العرف يحتقر وكان لإلرادة، مربٍّ منها وكل لألخرى متممة الواحدة والنفسية،
واالصطالح الوضعية القوانني دون قوانينها ويتبع الحكيم يستوحيها اإلنسانية بالطبيعة
الفضيلة ويرى منفصلة، وماهية الجماعة عن مستقالٍّ الفرد إىل ينظر وكان السائر،
رشط املدينة يجعالن كانا اللذين وأرسطو أفالطون عكس عىل االعتبار، بهذا له ممكنة
عليها وحرًصا بالوطنية شعوًرا زمانهم أهل أقل باإلجمال الكلبيون وكان الفضيلة،
دون اإلسكندر ودولة الفرس كدولة الكربى الدول يستحبون لإلنسانية، ميًال وأكثرهم
الرواقيون، فيه سيسري جديد اتجاه وهذا وعصبياتها، اليونانية املدن أي الضيقة األوطان
فماهية أحكام، يف توضع عالقات بينها ليس منفصلة باملاهيات القول مع متالئم وهو
مطلق فهي أخرى، ماهية أية إىل ترجع وال سياسية أو وطنية عالقة تتضمن ال اإلنسان
من فيتبني الحكيم، عند له وزن ال عرف فهو عداها وما الحقيقة وهي اإلضافة يحتمل ال

األجزاء. متماسكة وحدة الكلبي املذهب أن هذا
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القورينائية أرستبوسواملدرسة (٨٢)

أن إىل السوفسطائيني إىل وانضم أثينا إىل رحل ثم (٢٧–و) قورينا يف أرستبوس نشأ (أ)
جهات إىل سافر املعلم ممات وبعد املواظبني، تالميذه من واحًدا فكان بسقراط اتصل
بعده، من وابنه األول دنيسوس لعهد رساقوصة بالط يف طويلة مدة وقىض مختلفة
يظهر كان ملا صاحبه؛ أصاب مما أكثر النجاح من أصاب ولكنه بأفالطون هناك والتقى
حياته أواخر ويف امللكي»، «بالكلب ديوجانس فدعاه للنعمة، استبقاءً وامللق؛ الخنوع من

فيها. وعلَّم قورينا إىل عاد
بروتاغوراس مثل تصوريٍّا حسيٍّا كان أنه مدرسته عن عرف مما ويستدل (ب)
ال بل اإلحساسات، تسبب التي األشياء إىل نبلغ وال تصوراتنا سوى ندرك ال إنا يقول:
شخيص اإلحساس ألن الناس؛ من غرينا إحساسات تشبه إحساساتنا كانت إن ندري
األلفاظ غري يف الناس يشرتك وال محصورة مدينة يف كأننا الخارج عن منعزلون ونحن
منهم، كل عند مختلف شعور عىل يدل الواحد واللفظ إحساساتهم، بها يسمون التي
أما كالكلبيني، النظري العلم يزدري أيًضا هو أرستبوس وكان علم، وال حكم فال وإذن
الشعور وهذا واأللم، باللذة الشعور عىل أي التصوري األساس هذا عىل فقائمة األخالق
فاللذة مؤمًلا، كان عنيفة كانت وإن لذيذًا، الشعور كان خفيفة الحركة كانت فإن حركة
حياء، وال خجل فال الطبيعة صوت هو هذا جميًعا: القيم مقياس وهي األعظم الخري هي
الحارضة اللذة ويف اللذة يف فالسعادة إذن العرف، وضع من إال والحدود القيود وما
ألن املستقبل؛ يف تفكري غري ومن وألم، قلق مصدر التعلق ألن بها؛ تعلق غري من لكن
الصحيحة والسعادة الحقة فالحرية كذلك، وألم قلق مصدر فيه والتفكري غيب املستقبل
منها يعد لم متى الحياة من بالتخلص أو ترضيها، التي باللذة الشهوة من التخلص يف

… نفع
مذهب علَّم الذي هو إنه ويقال: الصغري، أرستبوس ابنها وخلفها ابنته وخلفته (ج)
يذكر ال أرسطو أن بدليل صحيًحا القول هذا يكون وقد جده، إىل املذهب فأضيف اللذة
يف املدرسة رجال غال فقد النقطة هذه من يكن ومهما اللذة، عن كالمه يف أرستبوس
كرمهم ممتازون رجال األصل يف اآللهة إن منهم: واحد فقال اإللحاد، وعلموا الحسية
الخري هي التي اللذة أن إىل ذهب «هجسياس» املدرسة ممثيل وآخر مماتهم. بعد الناس
لذاتها، عىل يربى الحياة آالم مجموع وأن النادر، يف إال خالصة قوية تتحقق ال األوحد
دائًما، األلم تخلف اللذة ألن تناقض؛ بل عبث اللذة وطلب مستحيلة، أمنية فالسعادة
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اللذة، عن واالمتناع الشهوة بقتل إال ذلك يتسنى وال األلم، اتقاء يف تنحرص فالحكمة
معادلة الحياة وصارت فيها، خري ال خامدة عادت النحو هذا عىل قهرت إذا الطبيعة ولكن
«بالناصح هجسياس فلقب باملوت، يستشفي أن إال الحياة من املتعب عىل فما للموت،
أن بطليموس امللك وخيش فانتحروا، بأقواله البعض واقتنع كثريون له واستمع باملوت»

املدرسة. وأغلق هجسياس فنفى االنتحار عدوى تمتد

255





الثاني الفصل

أبيقوروس

ومصنفاته حياته (٨٣)

أمه وكانت معلًما، أبوه وكان أثينية، أرسة من ٣٤١ سنة ساموس يف أبيقوروس ُولد (أ)
تطل ولم أثينا إىل قصد عرشة الثامنة بلغ وملا والتطهري، للتطبيب املنازل يف تعزِّم ساحرة
مدرسة وافتتح أثينا إىل عاد ثم مدنها، بعض يف وعلَّم الصغرى آسيا إىل فرحل بها إقامته
وكان السهلة»، اللذة «حياة منه يتعلمون ونساءً رجاًال التالميذ عليه فأقبل ٣٠٦ سنة
األخالق، يف الحديث أطراف يتجاذبون البناء، حجرات يف ال الحديقة يف اجتماعهم أكثر
شديد النفس قوي كان ولكنه البنية ضعيف كان أبيقوروس»، «حديقة لذلك: فقيل
يعرتف أن ويأبى فكره، وليد مذهبه أن يدعي بنفسه، االعتداد كثري وكان للمرض، التجلد
بالذكر نخص جميًعا، فهجاهم الفالسفة، من وعارصه تقدمه ممن ألحد عليه بفضل
واآلخر أفالطوني أحدهما دروسهما، إىل استمع قد كان رجلني ثم وأرسطو، ديموقريطس
البناء عليهم أوقف بهم، بارٍّا وتالميذه أصدقائه مع القلب طيب كان ولكنه ديموقريطي،
أكرب ويجلونه يحبونه هم وكانوا متحابة، مؤتلفة جماعة يعيشوا أن وأوصاهم والحديقة
«ثم مرص ويف إيونية مدن بعض يف أبيقورية مراكز فتأسست تعاليمه وانترشت إجالل،
احتمل أن بعد ٢٧٠ سنة بها ومات بالحصوة ومرض وفاته». بعد الرومانية إيطاليا يف
ومماته حياته يف به إعجابهم ولفرط ملريديه، عاليًا مثًال كانت نادرة بشجاعة آالمها

دينيٍّا. تكريًما ذكراه يكرمون وكانوا جديد، بوحي العالم جاء إلًها اعتربوه
اسمه املنطق يف وآخر الطبيعة» «يف كتاب منها كثرية، كتابات له وتذكر (ب)
الرسائل: هذه من ثالث لنا بقي ما وكل الخارج، يف مريديه إىل ورسائل «القانون»
ثم األخالق، يف والثالثة منحولة، كانت ربما العلوية اآلثار يف وأخرى الطبيعة، يف واحدة
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إحدى فكرة، وعرشين وإحدى مائة يف املذهب ملخص عن عبارة وهي الرئيسية» «األفكار
قبل. من معروفة كانت وأربعون ١٨٨٨ سنة اكتشفت منها وثمانون

املنطق (٨٤)

باألخالق يتصل ال علم كل عن الرغبة يف والسقراطيني سقراط يشبه أبيقوروس كان (أ)
يخدمها وغايتها، الفلسفة محور عنده األخالق فكانت الجهة، هذه من بفائدة يعود وال
«الحكمة أنها الفلسفة تعريفه وكان الطبيعي، والعلم — املنطق أي — القانوني» «العلم
يف إنسان لكل ميسورة املعنى بهذا وهي واألفكار.» باألدلة السعادة توفر التي العملية
املعنى وبهذا وكفى، بالقراءة ملم نجاة» «طالب لكل مفتوحة املدرسة فكانت سن، كل
يبطنئ ال «أال ويقول: عرشة الرابعة يف يتفلسف بدأ بأنه يباهي أبيقوروس كان أيًضا
بالنفس، للعناية مالئمة سن كل فإن التفلسف، من الشيخ يكلَّن وال التفلسف، يف الشاب
السعادة طلب ساعة أن معناه فاتت أنها أو بعد تحن لم التفلسف ساعة بأن القول وإن

فاتت.» أنها أو بعد تحن لم
لنقد همه وجه وإنما العلمي، باملنطق يحفل لم باملنطق اشتغل إذا فهو (ب)
العقلية الطمأنينة أو اليقني إىل الطريق ويف الحقيقة، عالمات يف والنظر املعرفة،
الكيل واملعنى واإلحساس االنفعال أنواع: أربعة عنده واملعرفة السعادة، إىل تؤدي التي
الظاهري، اإلدراك واإلحساس واأللم، باللذة الشعور هو فاالنفعال الفكري، والحدس
عىل صادقة اإلحساسات فإن فينا؛ تحدثه التي أي الفاعلية علته عىل يظهرنا وكالهما
الكيفيات أن من ديموقريطس إليه ذهب ما بخالف لألشياء مطابقة صور إنها أي السواء
يضيفه الذي الحكم يف بل اإلدراك يف فليس الحواس خطأ أما «اصطالح»، املحسوسة
نخطئ ولكنا مستديًرا، نراه إنا بعيد: برج عن قلنا إن نخطئ ال فنحن لإلدراك؛ العقل
الحواس تناقض وأما منه، اقرتبنا إن كذلك سنراه وأنَّا بالفعل، مستدير أنه اعتقدنا إن
األحكام بني يقع هو وإنما الخاص، مجاله إحساس لكل ألن اإلحساسات؛ بني يقع فليس

العقل. إضافات ويتهم باإلحساس يثق فأبيقوروس إليها، تضاف التي
كان وملا لفظ، يف ثبتناه كليٍّا معنى الذهن يف أحدث اإلحساس تكرر ومتى (ج)
يبقى يتكون أن وبعد مثله، حقيقية صورة فهو اإلحساس عن صادًرا الكيل املعنى هذا
الذي فهو التجربة، يف لنا عرضت كلما الجزئيات عىل نطبقها سابقة» «فكرة الذهن يف
يسمح الذي وهو ثور؟» أم فرس أهو املايش الحيوان «هذا مثًال: نسأل أن لنا يسمح
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هناك أبرصه الذي الشبح «هذا قولنا: مثل الراهنة التجربة تجاوز أحكاًما نصدر أن لنا
املعاني عىل حاصلون أننا تعني القبيل هذا من التي واألحكام األسئلة فإن شجرة.» هو
مثل أن عىل والحكم، السؤال عىل حملنا الذي اإلحساس عىل سابًقا حصوًال فيها املذكورة

اإلحساس. أيدها إذا إال تصديقات تصري ال األحكام هذه
التصديق إىل بنا يؤدي ناحية من فهو منهجان: وله استدالل، الفكري والحدس (د)
الفرد الجوهر مثل تبطلها: ال أو رشط، أو كعلة تقتضيها التجربة يف واقعة ليست بأشياء
من الحركة رشط فإنه الخالء ومثل الطبيعي، العلم من يتبني كما تقتضيه التجربة فإن
جلية محسوسة ظاهرة والحركة فيه؛ يتحرك مكانًا املتحرك للجسم يدع ال املالء إن حيث
هذه تبطلها، ال فهي تؤيدها لم إن التجربة فإن املادة نهاية ال ومثل موجود، فرشطها
واضح هو كما ماديات ال أنها يعني ال ولكنه بالالمحسوسات أبيقوروس يسميها األشياء
استدالل الفكري الحدس أخرى ناحية ومن حيس، مذهبه أن ومن املذكورة األمثلة من
الظواهر استخراج مثل إجمالية» «نظرة من العالم تفاصيل استخراج إىل بنا يؤدي
أنفسها يف الالمحسوسات بإدراك يسمح منهج وهذا العنارص، مفاعيل معرفة من الجوية

ييل. فيما ذلك عىل أمثلة وسنرى باملحسوسات، عالقاتها يف ال

الطبيعة (٨٥)

عليه وأدخل خاصة نظرة إليه نظر ولكنه ديموقريطس؛ مذهب أبيقوروس اصطنع (أ)
فضل وإنكاره االبتكار ادعائه يف عذره هما التعديل وهذا النظرة هذه التعديل، بعض
فهي الخاصة النظرة وأما الكالم؛ سياق يف إليه نشري فسوف التعديل أما الكبري، سلفه
مع هو، وإنما الوجود، لحقيقة مطابًقا يعترب وال ذاتية قيمة الطبيعي للعلم ليس أن
تحدث قد الطبيعية الظاهرة ألن ذلك األخالق؛ لعلم مرتب وبراهينه، بقضاياه استقالله
تفسريات مجموعة الطبيعي فالعلم تفسري، من أكثر تحتمل لذلك فهي علة؛ من أكثر عن
«تخليص حال كل عىل منه والغرض ممكنة، غريها تفسريات وضع يستطاع قد ممكنة
الغرض، بهذا تفي دامت ما سواء فالتفسريات واملوت»، الجوية الظواهر خوف من البرش
وقد منظور، غري جسم توسط تكون وقد القمر، توسط الكسوف علة تكون قد ذلك: مثال
يكفي منها واحد أي فإن آخر عىل تفسري إليثار حاجة وال وقتيٍّا، الشمس انطفاء تكون
تفاصيل الستقصاء كذلك حاجة وال املقصود، هو وهذا الكسوف، من الخوف لتبديد
األخالق لعلم بل لذاته مطلوبًا الطبيعي العلم ليس إذ تكفي؛ إجمالية» «نظرة فإن العالم
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العلوم تقدم مع الحارض العرص يف مثيله له موقف وهذا فحسب. له الالزم وبالقدر
أو نسبية العلمية القوانني يرون وعلمائنا فالسفتنا من كثريين فإن آالتها؛ واستكمال
من اإلنسان لتخليص الوحيدة الطريقة هي النسبية هذه أن ويظنون نافعة» «فروًضا

األخالق. وإقامة املطلقة الرضورة سيطرة
واألصوات الريح قوة أليست منظورة، تكن لم ولو موجودة الفردة الجواهر (ب)
«وهذا منظورة؟ غري حقيقية أموًرا البطيئان والنقصان والزيادة والتبخر والروائح
تشهد الحواس أن يلوح الذي املادة اتصال أما الفكري» الحدس منهجي ألحد تطبيق
موجودة الفردة الجواهر ثابتة، بقعة بعيد من الغنم قطيع رؤية يشبه وهم فهو به
وقتًا وموجوداته شكله عالم لكل متناهية غري عوالم تؤلف متناٍه غري عدد يف وهي إذن
ارتأى كما متجانسة الجواهر وليست آخر، إىل عالم من الجواهر بانتقال يتبدل ثم ما
أن يقتيض األنواع بقاء فإن الجواهر، أي من يشء أي تركيب يمكن وليس ديموقريطس
يتغريان، ال وصورة مقدار عىل حاصلة النوع أفراد تركيب يف تدخل التي األجزاء تكون
خالء يف أبًدا متحركة والجواهر عديدة، محاوالت بعد إال مركباتها يف تثبت لم أنها ولو
فرتك الثقل سلبها قد ديموقريطس وكان الثقل، وهي فيها باطنة الحركة وعلة متناه، ال
أسفل إىل أعىل من مستقيم خط يف الجواهر تتحرك إذن بالثقل علة. غري من الحركة
تفاوت فإن مقاديرها، اختالف مع واحدة وبرسعة — األجسام سقوط به يشهد كما —
والخالء املتحرك، الجسم يجتازها التي األوساط مقاومة تفاوت عن يتأتى إنما الرسعة
تنحرف سقوطها، خط عن انحراًفا للجواهر أن غري متساوية، فيه فالرسعة املقاومة عديم
التجربة بأن يُْحتَجُّ وال املركبات، وتؤلف فتلتقي للغاية صغريًا مقداًرا أنفسها تلقاء من
دون انقطاع بال الخالء يف تسقط الجواهر الستمرت فلواله االنحراف، هذا عىل تظهرنا ال
من حقيقي وجودها رشط أن فيلزم موجودة واألشياء األشياء، لتأليف أبًدا تلتقي أن
وتطبيًقا جهة من هذا الجواهر، تالقي يفرس الذي الوحيد الفرض هو االنحراف إن حيث
نحس إنا نقول: الثاني للمنهج وتطبيًقا أخرى جهة ومن الفكري. الحدس منهجي ألحد
يف االنحراف هي واإلرادة الطبيعية، الجسم لحركة ومضادتها الحرة اإلرادة أنفسنا يف
نعترب أن يمكن ال إذ الجواهر؛ يف متحقق فهو فينا متحقًقا االنحراف كان فإذا اإلنسان،
أخرى نقطة وهذه الالحرية، من الحرية تخرج أن يمكن وال الطبيعة يف استثناء اإلنسان
بالحرية ويقول املطلقة، الرضورة عىل فيخرج ديموقريطس عن أبيقوروس فيها يفرتق

غري. ليس آيل انحراف عنده الحرية هذه أن ولو لألخالق رشًطا
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وديموقريطس، أنبادوقليس قال ما عىل اتفاًقا نشأت املركبات أعقد واألحياء (ج)
الجسم مع تتألف للغاية لطيف حار جسم اإلنسانية والنفس نوعه، وثبت األصلح وبقي
الجسم، يف الحياة بث هي حيوية إحداهما وظيفتان: لها أو اثنتان وهي بانحالله، وتنحل
بجواهَر األوىل الوظيفة النفس وتؤدي واإلرادة، والفكر الشعور هي وجدانية واألخرى
ألطَف بجواهَر الثانية الوظيفة وتؤدي كله، الجسم يف منترشة حارة متحركة لطيفٍة
انفصلت إذا الجسم فإن كلها، النفس رشط والجسم الثانية رشط األوىل القلب، محلها
النفس أما الجسم، بألم تتألم الحيوية والنفس جواهرها، وتبددت النفس انطلقت جواهره
مهما سعيدة تكون أن معه تستطيع ما االستقالل من لها فإن النفس» «نفس أو املفكرة
باستمرار تنبعث الرقة غاية رقيقة «قشوًرا» بأن اإلحساس ويفرس الجسم. حال من يكن
— عنها املنبعثة األشياء بصور محتفظة الهواء يف برسعة وتتحرك األشياء سطح من
اإلحساس، أحدثت القلب إىل وبلغت الحواس صادفت ما إذا حتى — لها «أشباه» فهي
من أيًضا بل القريبة األشياء من فقط ليس متطايرة العد يحصيها ال أشباه الهواء ويف
نسق عىل تجري فاملخيلة واليقظة: املنام خياالت أصل وهذه واملاضية، البعيدة األشياء
أننا من ذلك عكس توهمنا ولو مستعادة، صور ال إحساسات والخياالت تماًما، الحس
يتأثر فال وقت، كل يف الفكر عىل تزدحم األشباه من ألوًفا أن فالحقيقة نشاء، ما نتخيل
األشباه وهذه ماضية، صوًرا نستعيد أننا فنظن انتباهه، إليها يوجه بالتي إال الفكر
أخطاء أصل وهذا تنقسم، أو تلتوي أو مجاريها يف ببعض بعضها يختلط ألن عرضة
الخرافية الحيوانات املنام يف تصورنا أصل وهذا مستديًرا، املربع الربج كرؤية الحواس
نذيًرا اعتباره إىل وال األحالم يف لنا يبدو مما للخوف موجب فال وإذن قط، توجد لم التي

اآللهة. لدن من
شائعة سابقة» «فكرة موضوع أنهم أوًال: وجودهم عىل يدل موجودون، واآللهة (د)
صادق، فهو إحساس وكل اإلحساس بتكرار تتكون السابقة والفكرة جمعاء، اإلنسانية يف
ال والتي اليقظة، ويف املنام يف لنا ترتاءى التي الخياالت السابقة الفكرة هذه وأساس
واآللهة سعيد، دائم وجود فكرة عندنا ثانيًا: أنفسهم. اآللهة عن منبعثة تكون أن بد
يقابل أن بد فال الوجود، يف املعادلة يحقق ضده يشء لكل ثالثًا: الفكرة. هذه يقابلون
يشء أحسن حسب عىل اآللهة نتصور أن ويجب سعيد. دائم وجود املتألم الفاني الوجود
ينالهم فال عنها، بمعزل العوالم بني أبًدا متحركة اللطافة غاية لطيفة أجسامهم فينا:
فهم قلنا كما العوالم عن بعيدين سعداء كانوا وملا مخلدون، ولكنهم دثور من ينالها ما
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تعتقد كما بالنُّذُر إرادتهم عن يعلنون وال بشئوننا صفوهم يكدرون وال بنا يعنون ال
— لآللهة القرابني تقديم مثل خرافات من عليها يتفرع وما املعتقدات هذه العامة،
إذ عنهم؛ السابقة الفكرة تناقض ورضائهم، مددهم لطلب — البرشية القرابني وأحيانًا
وشواغَل، عواطَف من إليهم نضيفه ما مع مطمئنني سعداء اآللهة يكون أن يستحيل
هذا كان ولقد منهم. الخوف نفوسنا عن ننفي وأن جهتهم من نحن نطمنئ أن فعلينا
وبما عبثًا، بالبرش يعبث القدر عن أساطريَ من توارثوه بما اليونان يف عظيًما الخوف
أبيقوروس فأراد أليم، وعذاب هائلة حيوانات من اآلخر العالم يف األساطري هذه حشدت
فآثر أفالطون جنات إىل أنظارهم يحول أن وسعه يف وكان الكابوس هذا عنهم يرفع أن
يف هذا اعتقاده ومع السخيف، املتهافت املذهب بهذا جميًعا والجحيم الجنة يمحَو أن
اسرتضاءً ذلك؛ يفعل كان ولعله الشعائر، يف ويشارك املعابد إىل يختلف كان فقد اآللهة

سنرى. كما والطمأنينة الراحة فيلسوف وهو معهم، الخصومة من وتفاديًا للعامة،

األخالق (٨٦)

ويف املادة، بغري يعرتف ال إنه حيث من الجسمية اللذة هي السعادة املذهب هذا يف (أ)
فكرة يعالج بل أرستبوس يتابع ال ولكنه اللذة، الحياة غاية أن أبيقورس يقرر الواقع
املعروفة الفضائل ويستبقي الروحية السعادة من نوًعا يحيلها حتى ومنطق بحذق اللذة
تشهد يقول: املذاهب، بني ا خاصٍّ مكانًا الخلقي ملذهبه يجعل مما الرذائل، ويستبعد
تعليم، وال تفكري دون الطبيعة بدافع مثلنا يطلبها الحيوان وأن اللذة نطلب أننا التجربة
خري تصور عن عاجز الحقيقة يف هو الذي العقل ال يالئمها بما تحكم التي هي فالطبيعة
إحساسات إىل ترجع أفكارنا وجميع ذلك يستطيع وكيف حيس، عنرص كل من مجرد
ومتى يشء. يبقى فليس اإلنسان من الحس استبعدنا نحن وإذا وآالم، لذات إىل ثَمة ومن
يف تقوم والحكمة والعلم العقل وأن فضيلة، إليها الوسيلة أن لزم غاية اللذة أن تقرر
من فليس السعيدة، اللذيذة الحياة وهي املنشودة، الغاية إىل وتوجيهها الوسائل تدبري
وكل خري لذة كل فإن خسيسة؛ أو رشيفة قبيحة، أو جميلة بأنها اللذة وصف الحق
لذة، إىل مؤدية الوسيلة تكون وأن لذة اللذة تكون أن برشط كذلك، خري اللذة إىل وسيلة
مثًال الرشه فإن خريًا؛ عواقبها جميع تكون ال وقد عواقَب للذة أن الرشط هذا ومعنى
وسيلة واعتبارها أمًلا تجر التي اللذة واجتناب باأللم اللذة تعديل فيجب املرض، يورث
باللذة األلم تعديل فيجب ا رشٍّ جميعها تكون ال وقد كذلك عواقب ولأللم للسعادة، سيئة
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كان لقد املنفعة، مذهب إىل اللذة مذهب يستحيل وبهذا أعظم، لذة يجر الذي األلم وتقبل
حسبان ينقلب وأن املستقبل يفوتنا أن مخافَة الحارضة؛ اللذة إىل لذة كل يرد أرستبوس
إن للحارض؟ عبودية املستقبل من التحرر محاولة يف أليس ولكن وعبودية، قيًدا العواقب
ما عىل األهواء مجاراة حرية من أوسع بحرية يعود الحياة طول بعينها لغاية السعي

الحياة. مدى اللذات من ممكن مجموع أكرب هو طلبه يجب فما وإذن يتفق،
جميًعا أنها يدعي أرستبوس كان وقد اللذات، تصنيف املوقف هذا ويستتبع (ب)
صلتها اعتربنا إذا أما لذات، أنها عىل أنفسها يف إليها نظرنا إذا هذا صح وربما سواء،
طوائف إىل ردها يمكن الواقع ويف تتفاوت، وجدناها بأكملها الحياة يف وعواقبها بالطبيعة
آالًما تسكن التي تلك وهي ورضورية طبيعية نزعات عن صادرة لذات األوىل: ثالث؛
عن صادرة لذات والثانية: والعطش، الجوع عند والرشاب الطعام لذة مثل طبيعية
تسكني إىل ترمي وال فقط اللذة ع تنوِّ التي تلك وهي رضورية غري ولكنها طبيعية نزعات
وال طبيعية ليست نزعات عن صادرة لذات والثالثة: املرتفة، األغذية لذة مثل طبيعي ألم
االجتماعية، والكرامات املال لذة مثل باطل ظن عىل بناءً النفس يف تقوم ولكنها رضورية
بذاتها تقوم وألزمها النزعات أبسط وهي األوىل، الطائفة نزعات إىل دائًما يصغي فالحكيم
الطائفة نزعات يقهر والحكيم ميسور، سهل وإرضاؤها عليها، األخرى النزعات وتقوم
أم يرضيها كان إن فينظر الثانية الطائفة نزعات أما بالكلية، لذائذها ويرفض الثالثة
خشية بتؤدة؛ أرضاها بقبولها حكمت فإن العملية الحكمة إىل النظر هذا ويرجع يقمعها،

لها. عبًدا فينقلب رضورية نزعات إىل بالشغف يحولها أن
توازنه الجسم استعاد فإذا الجسم توازن اختالل من النزعات تنشأ وإنما (ج)
الجسم عاد إذا األلم ويعود تنتهي اللذة هي الطمأنينة هذه وسكن، فاطمأن أمله زال
يدفع أن الحي الكائن بها يريد حركة هو سكونني، بني وسط فالنزوع االختالل، إىل
حالة أو اللذة من فراًغا السكون وليس وسكونه، توازنه يستعيد أْن أي نفسه؛ عن األلم
هو بعينها، اللذة هو ولكنه سعادة، ليس الحالة هذه مثل فإن باملوت، أو بالنوم شبيهة
اللذة فهناك ألم كل انتفى وإذا األلم، يزول حاملا تنشأ اللذة فإن بالتوازن، االستمتاع
بمأمن التامة والطمأنينة التام التوازن تكون أن يجب القصوى فغايتنا وإذن العظمى،
تبدو الجهة هذه فمن دائًما، لأللم عرضة الجسم ولكن واضطراب، اختالل كل من
عقلية لذة الجسمي األلم جانب إىل نوجد أن دائًما نستطيع أننا غري مستحيلة، غايتنا
وبذكرى الحارضة باللذة تلذ النفس بأن ذلك الطمأنينة؛ ونحقق اشتد مهما بها نلطفه
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اللذة تذكر أن فيه تألم الذي الوقت يف فتستطيع املستقبلة اللذة وبرجاء املاضية اللذة
الخارجية الظروف عن مستقلة اللذة لذة تكون ذلك وعىل ترجوها، وأن ألملها املضادة
توفري إىل جهدنا يتوجه أن ويجب النفس عىل تتوقف فسعادتنا دائًما، للنفس مستطاعة
النفس اضطراب أسباب وأول توازنه، للجسم نوفر أن نحاول كما للنفس الطمأنينة
عىل متمشية األشياء أن فيعلم الحكيم أما خرافات، من عنه يلزم وما بالطبيعة الجهل
فإن املوت يخاف ال بل اآللهة، وال القدر وال الجوية الظواهر يخاف ال فهو ثابت نظام
ويضيف هو هو املمدود الجسم هذا أن اإلنسان يتخيل املخيلة؛ فعل من املوت خوف
املوت أن فيعلم الحكيم أما الجسم، وتعفن القرب ظالم من الرعب فيأخذه حساسيته إليه
لذلك ننعدم، املوت يوجد وحني املوت، يوجد فليس نوجد حني أنه يعلم هو تام؛ فناء
املهم إن عليه، يتحرس وال فيه يفكر فال مستحيل الخلود أن يعلم وهو منه، خوفه يبطل
قد كان أبيقوروس ولكن اللذة، يف تزيد ال املدة إن إذ مدتها؛ ال اللذة قوة السعادة يف
هي اللذة كانت فإذا الحياة، مدى املتصلة اللذة وآثر أرستبوس خالف ملا ذلك عكس قال
الحياة تفُضل ولَِم املذهبني؟ بني الفيصل هو فما املوت عند ينتهي يشء كل وكان الغاية
أيًضا ذلك عكس أبيقوروس وقال اللذة؟ القوية القصرية الحياة اللذة الخفيفة الطويلة
جسمي ألم تلطيف حد إىل الذٍّا الرجاء هذا كان فإذا النفس، يف أثره اللذة لرجاء عرف ملا
ينقصها انقضاءها توقع وإن شك، غري من فيها يزيد اللذة استمرار رجاء فإن محسوس
لذة من انتقاله ثم املنفعة، إىل اللذة من انتقاله يف بارًعا أبيقوروس كان ولقد ويالشيها،
فرًقا والنفس الحس بني يضع أن دون واملخيلة الذاكرة بواسطة النفس لذة إىل الحواس
من باالنتقال إال يتوطد وال يكمل ال املذهب ولكن اللذة، معنى يغري أن ودون جوهريٍّا،
لغًوا األخالق كانت وإال خالدة وحياة خاصة بقيمة للنفس وباالعرتاف الخري إىل املنفعة
ما إذا حتى أرستبوس، قول عىل الطلب وسعنا ما اللذة نطلب أن املعقول املوقف وكان

هجسياس. قول عىل انتحرنا الشيخوخة أدركتنا أو املرض وأصابنا اإلعياء نالنا
اآلن وضحت التي والحقيقة املعروفة، الفضائل يستبقي أبيقوروس إن قلنا: (د)
فالعفة الطمأنينة، ويكفل املنفعة مع يتفق الذي الحد وإىل الظاهر يف إال يستبقيها ال أنه
واأللم، االضطراب خشية بمقدار منها وتقنع الرضورية الطبيعية اللذات عىل تقترص
نافعة والصداقة منه، مفر ال بما والتسليم اللذة سبيل يف األلم تحمل إىل الشجاعة وترجع
اضطراب مصدر ألنه الحب؛ يتجنب ولكنه للسعادة، كوسيلة يتعدها فالحكيم لذيذة
وللسبب متعددٍة، شواغَل من الزواج يجره ملا األكثر يف الحكيم يتزوج ال كذلك للنفس،
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العدالة أما العامة، الشئون من يديه وينفض الحكومية املناصب الحكيم ينبذ عينه
عىل قائم تعاقد األصل يف وهي الفعل، رد مخافة بعًضا؛ بعضنا يرض أال فموضوعها
العدالة. هذه من حل يف أصبحنا املنفعة معه تعارضت أو التعاقد انتفى لو بحيث املنفعة
الخروج يف رأينا فإذا أكثر، ال العدوان من لنحتمي القانون نقبل أننا أخرى وبعبارة
بمأمن ونحن ذلك فلنا أذى ينالنا أن دون عليه نخرج أن وأمكننا لنا منفعة القانون عىل
ال إذ عقد؛ هناك يكون ال حني أوىل باب من املنفعة نستوحي أن ولنا الضمري، حكم من
يف ولكننا ظلم، وال عدالة فال شعبًا، أو كان فرًدا التعاقد، يريد ال أو يستطيع ال ملن حق
االنتقام من السالمة لنفسه ليضمن العدالة يرعى فالحكيم الغري، انتقام نأمن ال الغالب
املذهب يف منطقي هذا وكل األعظم، خريه وهي بالطمأنينة وليحتفظ االنتقام خوف ومن
املحدثون، الحسيون بعده من به وقال أبيقوروس، قبل السوفسطائيون به قال الحيس،
اإلنسانية الطبيعة وبني بينها طابق حتى مبادئه عىل احتال أنه فيلسوفنا فعله ما وغاية
املطابقة هذه أن غري يرد، لم حيث من الطبيعة بهذه فاعرتف العقل فطرة تفهمها كما
أن األبيقوريون يلبث ولم املبادئ، منطق عىل طويًال تقَو فلم أسلفنا، كما فقط ظاهرية
واالستهتار اللذة ملذهب عنوانًا أبيقوروس اسم العرف اتخذ حتى القورينائيني، شابهوا
إىل أجياًال تعاقبوا وقد أتباعه سرية ويف جوهره يف مذهبه أنصف ولكنه شخصيٍّا، فظلمه

السهلة». «اللذة عيشة يعيشون املسيحية؛ بعد ما
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الرواقية

الرواقية مؤسسو (٨٧)

تابعان وكملها زينون أصولها وضع لها، ومعارضة لألبيقورية معارصة الرواقية (أ)
وكان ،٣٣٦ سنة قربص أعمال من كتيوم يف زينون ولد آسيويون، وثالثتهم بعده، من
السقراطيني، كتب منها ويحمل للتجارة أثينا إىل يختلف قربصيٍّا تاجًرا يروى فيما أبوه
هو اشتغل أن بعد ٣١٢ سنة حوايل أثينا قدم بأصحابها، االتصال يف ورغب ابنه فقرأها
وإىل الكلبي ديوجانس تلميذ أقراطيس وإىل ثاوفراسطس إىل فاستمع بالتجارة، أيًضا
باليونانية «ستُوي» — رواق يف مدرسة أنشأ ثم األكاديمية، رجال وإىل امليغاري أستلبون
مستمعوه وكان بالرواقيني، وأصحابه فدعي الشعراء، اجتماع محل سلف فيما كان —

.٢٦٤ سنة وتويف أخالقه، بسمو معجبني كثريين
ترأسها ثم املدرسة إىل وانضم أسوس من جاء ،(٣٣١-٢٣٢) أقالينتوس وخلفه (ب)
إيمانه بقوة وامتاز الفلسفة، عىل يتوفر أْن قبل مصارًعا وكان وفاته، إىل زينون وفاة من
يف التوفيق قليل الجدلية، املقدرة من الحظ قليل كان ولكنه له، تعصبه وشدة باملذهب
بزعامة فازدهرت عادت ولكنها أيامه، يف املدرسة فتقهقرت األبيقوريني مع مناقشاته
هاجرا قد أبواه كان حيث قربص؛ أعمال من سولس يف ٢٨٢ سنة ولد أقريسيبوس:
وكتبه القوي بتعليمه شأنها من فرفع املدرسة ودخل كيليكية، أعمال من طرسوس من
كتبهم من لنا يبَق ولم ،٢٠٩ سنة وتويف للرواقية، الثاني املؤسس لقب واستحق الكثرية،
من بيشء مذهبهم تصوير يصعب لذلك والشذرات، العناوين بعض سوى كثرتها عىل

تركيبه. أمكن كما مجموعه يف منهم كل نصيب تعيني منه وأصعب الدقة،
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املنطق (٨٨)

أفاد هرقليطس مذهب إنها قلنا: واحدة عبارة يف القديمة الرواقية نجمل أن أردنا إذا (أ)
يف منبثٍّا العقل أو وباللوغوس الحية بالنار تقول فهي قرون، ثالثة يف الفكر تقدم من
الواجب، عىل األخالق وتقيم املطلقة والرضورة الغائية عليه وترتب هللا وتسميه العالم
العوالم خارج اآللهة وتقيص والحرية واالتفاق باآللية تقول التي األبيقورية فتعارض
باملنطق اشتغلت أنها الفكر تقدم من الرواقية إفادة ووجه اللذة، عىل األخالق وتقيم
القول وفصلت أفالطونية آراء واصطنعت وأتباعه أبيقوروس اشتغل مما وأحسن أكثر
اإللهية األشياء «علم والحكمة ومزاولتها» الحكمة «محبة عندها والفلسفة األخالق، يف
واألخالق، — املنطق أي — والجدل الطبيعي العلم أقسام: ثالثة إىل تنقسم واإلنسانية»
الذي فالعقل الوجود، وحدة يعلمنا الطبيعي العلم فإن فقط، اعتباري التقسيم هذا ولكن
وهو املنطق، يف باملقدم التايل يربط الذي هو الطبيعة يف بالعلل املعلوالت ويربط هذا يعلم
صورة املنطق أخرى وبعبارة األخالق، يف الوجود قوانني وبني أفعاله بني يطابق الذي
طبيعي الفاضل الرجل إن بحيث للطبيعة، العقل خضوع واألخالق العقل، يف الطبيعة
أرضه حقًال تشبه «الحكمة إن وبحيث بالرضورة، وفاضل جديل الطبيعي وإن وجديل،
هذا مجمل من ذلك وسيتضح األخالق» وثماره الجدل، وسياجه الطبيعي، العلم الخصبة

الفصل.
الحس، إىل ترجع أو حسية معرفة عندهم هي معرفة فكل ماديون، الرواقيون (ب)
كما «أشباه» بواسطة ال مبارش بفعل الحس يف صورته يطبع اليشء أن املعرفة يف واألصل
بالقوة تمتاز يقينية حقيقية» «فكرة القبيل هذا من التي واملعرفة األبيقوريون، يقول
وبني بينها الخلط ويستحيل موضوعها بحقيقة الشهادة معها تحمل والوضوح، والدقة
زينون يشبهها املعرفة، درجات من األوىل الدرجة هي الحقيقية واألفكار أخرى، فكرة
التصديق بها ويعني خفيًفا قبًضا املقبوضة باليد يشبهها الثانية والدرجة املبسوطة. باليد
ولو باإلرادة متعلق التصديق وهذا الخارجي، التأثري عىل مجاوبة النفس يف يقوم الذي
اليد يشبه الفهم الثالثة والدرجة حقيقية. فكرة النفس تصورت كلما عفًوا يصدر أنه
ومضغوًطا بقوة مقبوضة اليد يشبه العلم واألخرية الرابعة والدرجة تماًما. املقبوضة
وسلكها الجزئية اإلدراكات جمع أي الحسية املعرفة تنظيم والعلم األخرى. باليد عليها
أقوى ثابتًا كامًال يقينًا االتساق بهذا فتكتسب الوجود وحدة تصور متسقة مجموعة يف
املحسوس، دائرة عن يخرج ال العلم ولكن املفرد، لإلحساس املصاحب األويل اليقني من
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تفكري، وال قصد دون إنسان كل يف عفًوا تحدث اإلحساسات آثار إال الكلية معانيه وليست
وإذا باألشياء، املتعلقة القضايا مجموع إذن فالعلم املعنى، بهذا فطرية غريزية فهي
األشياء عن النظر ورصفنا األشياء بمناسبة نحن نركبها التي والحجج القضايا اعتربنا

املنطق. علم لنا كان أنفسها
جزئي، القضية موضوع أن يستتبع حسية واملعرفة جسميٍّا املوجود وكون (ج)
«بعض»، قولنا: مثل معني غري أو «هذا»، قولنا: مثل بالبنان إليه يشار معينًا يكون وقد
واملحمول املسمى، شخص إىل بالبنان إشارة دون «سقراط» قولنا: مثل معني نصف أو
القضية ترتجم بحيث يتكلم» «سقراط مثل له عارض حدث أو املوضوع عن صادر فعل
صورة ظرف كل يف يشء لكل فإن بجسم، جسم انفعال أو جسم يف جسم فعل عن
وجودها يف بعض من بعضها متميزة والجزئيات التصديق، موضوع هي بعينها واحدة
العبارة هي فالقضية يشء، من يشء تمييز امتنع وإال تشابهت مهما تكوينها وتفاصيل
عند الحال هو كما معنيني بني نسبة وضع وليست فاعل، عن فعل صدور عىل الدالة
القضايا أهم كان متفاعلة مرتابطة جزئيات مجموعة العالم كان وملا وأرسطو، أفالطون
أي شيئني بني نسبة تتضمن التي هي بالعناية وأوالها الوجود عن تعبريًا وأصدقها
القضايا هي أخرى وبعبارة األشياء، بني الحقيقية النسب عن للرتجمة قضيتني بني
أثارها قد كان التي الصعوبة يتفادون أنهم الرواقيون يظن النظرية وبهذه املركبة،
املفهوم يهملون وهم أخرى، إىل ماهية إسناد إمكان يف والسقراطيون السوفسطائيون

القياس. وقواعد القضايا عكس من عليهما يرتتب وما واملاصدق
قضية من النتيجة يستخرج الذي وهو االستثنائي، القياس بغري يعنوا لم ولذلك (د)
املركبة والقضايا حملية، بقضية حدث كل عن معرب أكثر أو حدثني بني نسبة فيها مركبة

خمسة: فاألقيسة خمس؛ عندهم

فالشمس طالًعا النهار كان إذا مثل: متصلة رشطية الكربى مقدمته قياس (١)
ساطعة. فالشمس إذن طالع، والنهار ساطعة،

مخيم، الليل وإما طالع النهار إما مثل: منفصلة رشطية الكربى مقدمته قياس (٢)
مخيًما. الليل فليس إذن طالع، والنهار أو: طالًعا، النهار فليس إذن مخيم، والليل

أن بصحيح ليس مثل: بالتناقض أو بالتضاد تقابل فيها الكربى مقدمته قياس (٣)
حيٍّا، أفالطون ليس إذن مات، قد أفالطون ولكن حيٍّا، يكون وأن مات قد أفالطون يكون

مات. أفالطون أن بصحيح ليس إذن حي، أفالطون ولكن أو:
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موجود. فالنهار ساطعة الشمس إن حيث من مثل: سببية الكربى قضيته قياس (٤)
عمرو. من علًما أقل أو أعلم زيد مثل: مفاضلة فيها الكربى قضيته (٥)

ألنه أهم؛ األول والقياس بينهما، تفرق أو حدثني تربط األقيسة هذه وبالجملة
معلوًال فيه التايل وليس العالم، نظام يف البدء منذ متضمنة أي رضورية نسبة عن يعرب
الكربى مقدمته الذي القياس ويعادله العام، النظام لهذا معلوالن جميًعا ولكنهما للمقدم،
علم أصول كانت مجموعة يف املقدمات هذه أمثال ألفت وإذا بالتناقض، تقابًال تتضمن
العالم أن عىل يقوم استقرائي الرواقي واملنطق إلخ. … والعرافة والتنجيم كالطب فن أو
ارتباط عىل القائم األرسطوطايل كاملنطق ال ببعض، بعضها مرتبطة ظواهر من مؤلف
الطوالع أو األمراض عىل يستدلون الذين واملنجمني األطباء منطق يشبه وهو املاهيات،
الظواهر بني العالقة أن غري املركبة، األقيسة يف الكربى القضية من يتبني كما بعالماتها
يكون بحيث بينها تربط التي املنطقية العلية عىل قائمة أنها إال بالحواس مدركة أنها ولو
الشمس وسطوع النهار إن إذ نفسه؛ باليشء اليشء عىل استدالًال الحقيقة يف القياس

وهكذا. واحد وأثره والجرح واحد، وعلته واملرض واحد،

الطبيعة (٨٩)

فهو موجود كل أن يعتقدون كاألبيقوريني كانوا فقد ماديون الرواقيني إن قلنا: (أ)
أفعال بها أرادوا معقوالت أو جسميات ال عن تحدثوا فإن وفعله، العقل حتى جسمي
فارغة أوساًطا باعتبارها والزمان والخالء املكان وأيًضا العقل، أفكار ومنها األجسام،
األبيقوريني خالفوا ولكنهم وانفعال، فعل من لألجسام ما لها وليس يملؤها ما تقبل
أن إىل ذهبوا بل الفردة، الجواهر هي تتجزأ ال أجزاء عند يقفوا فلم املادة، تصور يف
فكان جسم، كل يف للوحدة يردها ما إىل مفتقرة نهاية، غري إىل بالفعل متجزئة املادة
فيستبقي ويتوتر باملادة يتحد حار ونََفس مادة هما مبدأين من مركبًا عندهم الجسم
بها يتحد أن الحار للنَفس يسمح نهاية غري إىل املادة وانقسام متماسكة، أجزاءها
بحيث املاء يف والخمر الهواء يف البخوِر انتشاَر كلها فيها ينترش أْن أي االتحاد؛ تماَم
من شيئًا يفقدا أن دون مكانهما من جزء كل يف مًعا فيوجدان كليٍّا» «مزيًجا يؤلفان
بسيطة الصورة أن إال أرسطو، عند والصورة الهيوىل بمثابة هما وخواصهما، جوهرهما
وتتفاوت التماسك يتفاوت التوتر وبتفاوت بالذات، املكان يف يوجد جسمي يشء والنَفس
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مبدأ أي نْفس واإلنسان الحيوان يف هو الحار والنَفس األجسام، يف الفردية أو الشخصية
إذ نْفس؛ للنبات ليس املعنى فبهذا تصور، حركة نزوع عن الصادرة الذاتية الحركة
تصدر الحيوان يف النزوعية والحركة القبيل، هذا من ذاتية حركة وال تصور له ليس
وإن صدرت قبلتها إن تتدبرها، أن للنْفس فإن اإلنسان يف أما بالذات، التصور عن
من عاقل واإلنسان العقل، بفضل لإلنسان ميرسان والرفض والقبول بطلت، رفضتها

الحيوان. دون
نفس هو حار نَفس له حي فالعالم جسم، أي حكم بأجمعه العالم وحكم (ب)
واملادة الفاعل، املبدأ هي النار أو فالحرارة متماسًكا، كالٍّ منها وتؤلف أجزاءه تربط عاقلة
فتحوَّلت وتوترت يشء، عداها يكن ولم الالمتناهي الخالء يف النار كانت املنفعل، املبدأ
حار نَفس املاء يف وانترش ترابًا، فتحول املاء وتوتر ماءً، فتحول الهواء وتوتر هواءً،
األجسام جميع تحوي أنها بمعنى «لوغوس» العالم قانون هي مركزية» «بذرة فيه ولَّد
إن بحيث بعض يف بعضها كامنة أو بعض عىل بعضها منطوية األحياء بذور وجميع
واحدة دفعة أجزائه بجميع العالم فانتظم جمعاء، ذريته من كيل» «مزيج فهو حي كل
أو رضوري بقانون تخرج تزال وما فشيئًا شيئًا كمونها من تخرج املوجودات وأخذت
االتفاق وليدة ليست أنها عىل ليدل الطبيعة نظام وإن لالتفاق، مجال فيه ليس «قدر»
الكلية، للطبيعة مطابق فهو يحدث ما فكل العاقلة، الرضورة بل العمياء الرضورة وال
ونفصله معني موجود طبيعة إىل ننظر إنما للطبيعة مخالفة أشياء عن نتحدث إذ ونحن
«السنة تأتي فال األخرى العنارص من بالتدريج فتخلص تعود النار ولكن املجموع، عن
بنفس النسق نفس عىل الدور يعود ثم العام، االحرتاق تم قد يكون حتى الكربى»

نهاية. غري إىل وهكذا األحداث، ونفس املوجودات
املالحظة فإن أرسطو» إليه ذهب ملا «خالًفا حادث نظامه ولكن قديم فالعالم (ج)
نظام كان فلو باستمرار، ينحرس والبحر باستمرار يتساوى األرض سطح أن عىل تدل
جميع نرى إنَّا ثم نضب، قد البحر ولكان مسطحة صارت قد األرض لكانت قديًما العالم
والصناعات الفنون من كثريًا إن وثالثًا مجموعه؟ يفسد ال فكيف تفسد العالم جزئيات
فال أوائلها يف تزال ما لرضورتها واحد وقت يف معه ُوجدت والتي لإلنسان الرضورية
أي وجود كله كري كامل جسم والعالم بعيد. عهد إىل اإلنساني النوع يرتقي أن يمكن
ال ألنها كاملة؛ فليست أجزاؤه أما الخالء، أي الالوجود نهاية ال ما إىل وخارجه مالء،
يحده فيه، املحالة القوة بوحدة واحد والعالم بالكل. تتعلق ولكنها ولذاتها، بذاتها توجد
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غري بأحياء مأهول والهواء باإلرادة، تدور عاقلة أحياء وهي الكواكب وتزينه الثوابت فلك
جانب كل من يضغطها الهواء ألن إما املركز يف ثابتة واألرض والجن، اآللهة هي منظورة
يوازي صغرها عىل ثقلها ألن وإما املنفوخة، األنبوبة وسط يف الذرة حبة تثبت كما فتثبت
متضامنة مرتابطة أجزائه جميع كانت واحًدا العالم كان وملا ويوازنه، العالم بقية ثقل
آخر، إىل جزء من الحيوان يف الحركة تنتقل كما املسافات رغم بينها الحركات تنتقل
السنة، فصول وهي الكلية، املعلوالت تتناول األرضية األحداث علة السماوية والتأثريات
منذ انترش قد العلم هذا وكان التنجيم، علم يبني ما عىل بالتفصيل الجزئية واملعلوالت

األحالم. وتعبري بالعرافة واشتغلوا الرواقيون به فاشتغل الثالث، القرن
وقانون عقل من فيها وبما والوحيدة، األوىل العلة هي التي بالنار إلهي والعالم (د)
املعقولية وهذه األشياء، يف التامة املعقولية بها يراد مرتادفات أولئك وكل وقدر، ورضورة
من الكثرية األمثلة لها وحشدوا الرواقيون بها قال وقد الغائية، بالعلل القول تقتيض
هذه أن ظنوا وكذلك الغايات، فاخرتعوا ذلك يف وأرسفوا والحيوان، والنبات الجماد
تعقل وال بذاتها معقولة غري الواقع يف وهي للفعل، املقابلة القوة بإنكار تقيض املعقولية
ما هو املتحرك إن وقالوا: للحركة أرسطو حد ورفضوا فأنكروها، الفعل، إىل باإلضافة إال
بعضها األشياء كمون يف نظريتهم وما بالقوة، ال بالفعل آن كل يف إنه أي آن كل يف هو
العالم إذن القوة، إلنكار نتيجة سوى آليٍّا خروًجا بعض من بعضها وخروجها بعض يف
وقانونها النار ويقصدون بالصالة، إليه ويتوجهون هللا يذكرون وهم تماًما، معقول إلهي
الحارضة األحداث وتقع املاضية األحداث بموجبه وقعت الذي الكيل «العقل ذلك أو
الديانة فيجارون امليثولوجية، بأسمائهم اآللهة يذكرون وهم املستقبلة»، األحداث وستقع
والعنارص الكواكب من األسماء هذه له ترمز ما الحقيقة يف ويعنون الظاهر يف الشعبية
التي العاقلة الرضورة تلك بها ويريدون اإللهية العناية يذكرون وهم الكونية، واألحداث
فالرش ضده، يشء لكل إن بقولهم: الرش من ويربئونها والجزئيات، الكليات تتناول
يستلزم قد الخري تحقيق ولكن طبًعا الخري يريد هللا وإن الخري، كضد للعالم رضوري
حرية إىل فيعزونها الخطيئة أو الخلقي الرش أما وجه، كل من خريًا تكون ال وسائل
الظروف إن بقولهم: والرضورة القدر وبني الحرية هذه بني التوفيق ويحاولون اإلنسان
مختلفني أفراًدا فإن بذاتها، محتِّمة ليست ولكنها محتومة أفعالنا مناسبات أي الخارجية
وخلقه اإلنسان تحرك فالظروف األفعال، نفس يأتوا لم الظروف نفس يف وجدوا إن خلًقا
القدر ولكن القدر، يف متضمن نأتيه ما وكل القدر، فعل من الخلق إن أجل؛ سريته، يعني

272



الرواقية

محتمة غري الخارجية الظروف أن نعلم جهة من فنحن والتواكل، القعود يستتبع ال
غري إلينا باإلضافة فالفعل الفعل، تحتم التي العلة نجهل نحن أخرى جهة ومن للفعل

أحرار. كأننا نعمل أن ولنا محتوم

األخالق (٩٠)

وبالغريزة والنبات، الجماد يف شعور وال تصور دون عفًوا غاياتها إىل الطبيعة تتجه (أ)
الطرق أكمل العقل هو آخر طريًقا اإلنسان يف وتتخذ الحيوان يف وشعور تصور مع
وأن الطبيعي العقل نفسه يف يستكشف أن اإلنسان فوظيفة الغايات، أسمى لتحقيق
البقاء حب الطبيعة وهبتنا وقد والعقل، الطبيعة وفق يحيا أْن أي بأفعاله؛ عنه يرتجم
نطلب فنحن مضاد، هو وما لها موافق هو ما بني التمييز إىل يهدينا أساسيٍّا ميًال
مع القول الخطأ ومن األويل، امليل بهذا عمًال بالطبع يرضنا ما ونجتنب ينفعنا ما
يحصل حني ينشأ عرض إال اللذة فما اللذة؛ إىل منرصف األويل امليل إن األبيقوريني:
الطبيعة وهبتنا العام امليل هذا جانب وإىل كيانه، ويستبقي طبيعته يوافق ما عىل الكائن
الحكيم اإلنسان يدرك وبالعقل للطبيعة، موافقة وموضوعاتها طيبة كلها خاصة ميوًال
تبقي أن الكلية الطبيعة بإرادة متصل للبقاء حبه وأن الكلية، الطبيعة من جزء أنه
ويعترب الكلية، لإلرادة إرادته مطابقة يف الكلمة بمعنى والخري الحكمة فيضع لها، وتابع
خرياٍت تسمى بأن جديرة يراها وال مضار، وأضدادها منافع الخارجية املوضوعات
تشتهيها التي الجزئية بالطبيعة متعلقة جزئية أشياء املوضوعات هاته فإن ورشوًرا،
وهاتان بالعقل، ومدرك الكلية كاإلرادة مطلق فيشء الصالحة اإلرادة أما إليها، ونسبية
بالكم ال الجزئية للموضوعات بالكيف مغاير والخري عداه، مما الخري تميزان صفتان
لذاته، ممدوح وهو القصوى، نهاياتها إىل بزيادتها أو بعض إىل بعضها بجمع ينال فال
تجعله أن دون عنها ترصفه ظروف للحكيم تعرض وقد عنه، مستقلة تمدح ال وهي
تنتهي ولكنها إليه، تتوجه خارجي موضوع للفضيلة فليس الفضيلة، والخري مذموًما،
تحققها بغاية قيمتها تقاس وليست الطبيعة، مع املطابقة إدارة يف وتقوم نفسها عند
وما أجزائها، جميع يف تامة البداية، منذ كاملة فهي لذاتها، تشتهى الغاية هي ولكنها
فيما الحكمة هي الشجاعة األحوال: باختالف مختلفة لها وجهات سوى األجزاء هذه
توزيع يف الحكمة هي والعدالة األشياء، اختيار يف الحكمة هي والعفة احتماله، يجب
يقع إنما الطبيعة يف يشء كل أن يعلم الذي هو الكامل اإلنسان أو فالحكيم الحقوق،
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اإلرادة هذه لتحقيق وظائف ميوله فيعترب بالقدر، أو اإللهية باإلرادة أو الكيل بالعقل
يف الخري وحرص ناحية من بالقدر القول أليس ولكن طوًعا. القدر مفاعيل ويقبل الكلية،
تتساوى إذ الجمود؛ إىل به وينتهيان عمل كل يف اإلنسان يزهدان أخرى ناحية من اإلرادة
عنا مغيب القدر فإن كال بعض؟ دون بعضها الختيار سبب لديه يقوم فال األشياء عنده
مادة أنها إال بالذات، ورشوًرا خرياٍت تكن لم وإن الخارجية، واملوضوعات أسلفنا، كما
وهي الخري، تحقق ولم الفعل إىل تخرج ولم رصفة قوة اإلرادة لبقيت ولوالها اإلرادة،
جديرة للطبيعة املطابقة املوضوعات يعترب الكامل فاإلنسان بينها، باالختيار تفعل إنما
ودون آخر، دون بموضوع يتعلق أن دون منبوذة، لها املضادة واملوضوعات باالختيار،
لعلمه ذلك آثر مصيبة أصابته أو بمرض ابتيل فإذا الخري، يريد كما ما موضوًعا يريد أن
ال فوادُح به نزلت إذا إال اللهم حال، كل يف الحقيقي الخري له فيتوفر عليه، مقدر أنه
وفيما للطبيعة، مطابًقا يشء فيها يعد لم حياة من ويتخلص ينتحر أن حينئذ فله تطاق،
يرتفع بل يندم، وال يأسف وال يرجو وال يخاف ال للدهر يصمد فإنه الشدائد هذه خال

بفضيلته. وينعم بحريته ويحتفظ يشء كل فوق بنفسه
ال ولكنه وحدودها وظائفه ناقصيعلم إنسان مرتبة الكامل اإلنسان من وأدنى (ب)
يعتربها بل إلرادته توابع الوظائف يف يرى فال الكلية، الطبيعة إىل وإرادته بعقله يرتقي
فكرة تجمعها ال متفرقة أخرى بعد واحدة االعتبار هذا عىل ويؤديها مفروضة واجبات
تصري لكي ينقصها ا، رشٍّ وال خريًا ال موضوعاتها جنس من أفعاله فتظل الكلية، الطبيعة
والنقصان املطابقة، هذه وألجل الكيل للعقل املطابق العقل عن تصدر أن وفضيلة خريًا
ودرجة جميًعا، منها ال النقائص معظم من بريء فيها اإلنسان دنيا درجة درجات: عىل
ثالثة ودرجة فيها، للسقوط عرضة ولكنه األهواء جميع من بريء فيها اإلنسان تالية
بالحكمة، الشعور لغري حكيًما ليكون يفتقر وال السقوط خطر آمٌن فيها اإلنسان وأخرية
فإنه الغريق مثل مثله كان، درجة أية ويف الشعور هذا إىل يبلغ لم دام ما ناقص ولكنه
سواء مخطئ فإنه الرامي مثل أو السطح، من قريبًا أو املاء قاع يف أكان سواء مختنق
يحتمل ال منقسم غري يشء الحكمة بأن ذلك منه؛ بعيًدا أو الهدف من قريبًا سهمه أجاء
منحن أو مستقيم إما الخط أن كما توجد ال أو توجد أن إما اإلرادة استقامة هي التدرج،

وسط. وال
وانحرفت الكلية الطبيعة فكرة عنه غابت الضال أو الرشير اإلنسان ويليه (ج)
من بأشباح الكيل الخري وعارض للوجود مركًزا نفسه فاتخذ األوىل استقامتها عن ميوله
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أفعاله واآلالم، الهموم لشتى فتعرض فيها سعادته وحرص املنافع أو الجزئية الخريات
بينها ليس متساوية فكلها وللطبيعة للعقل عصيان كلها املناقضة، كل للحكمة مناقضة
كقتل أثقل، فيعد غريه من أكثر معايص يتضمن ما منها أن جهة من إال وثقيل خفيف
بهذا العقوبات وتتفاوت الجميل، ونكران والغدر النفس إزهاق يتضمن فإنه مثًال األب
البيئة وتساعد وغاية، غرًضا إرضائها عن الناشئة اللذة باتخاذ امليول وتنحرف االعتبار،
أنواعه عىل واأللم والجوع الربد التقاء عادات من األطفال عىل تفرض بما ذلك عىل
بلسان والكرامة واملال باللذة تربيتهم مدة طوال وبإشادتها رش، ألم كل بأن فتقنعهم
ميوًال أي وأهواء انفعاالت امليول فتنقلب والفنانني، والشعراء واملعلمني واملرضعات األهل
االنفعال وليس والسعادة، الفضيلة دون وتحول النفس تزعج للعقل مضادة مرسفة
النفس قبول ولكنه األشياء، عن النفس يف الحادث املؤلم أو الالذ اإلحساس الهوى أو
فإن والغبطة؛ اللذة بني أو والحزن األلم بني كالفرق بينهما والفرق اإلحساس، لهذا
له حاالن هما اللذان واللذة األلم بإزاء عاقل هو بما لإلنسان موقفان والغبطة الحزن
حدث أو ما إحساس بإزاء نفورها أو النفس رضا عن صادر فاالنفعال حاس، هو بما
يحرك الذي هو مصيبة» الصديق «موت بأن حكمنا ليس ذلك مثال حكم: إنه أي ما؛
أردنا إذا بحيث املصيبة» لهذه نحزن أن الالئق أو الالزم «من بأنه الحكم بل النفس
سائر ذلك عىل وِقْس األول، الحكم ال الحكم هذا نستبعد أن وجب الحزن نستبعد أن
املبالغة ناحية ومن الناحية هذه من وللعقل للطبيعة مخالفة فاالنفعاالت االنفعاالت،
عدم يف أمعن وهي استئصالها، يجب رديئة جميًعا وهي بها، النفس واضطراب فيها
مثًال الحزن نرى إذ ما؛ حد إىل الحكم عن مستقالن ونقصانها زيادتها فإن املعقولية
مرًضا فيصري ويرسخ االنفعال ينمو وقد تقادمه، بعد منه بالحكم العهد قرب عند أشد

الدركات. أدنى وهذه عالجه يتعذر النفس يف
إن ويقولون: جهل، والرذيلة علم الفضيلة أن سقراط رأي إىل يعودون فالرواقيون
وجريها النفس برتاخي عاقل غري يصري العقل إنه أو عاقلة غري قوة عن صادر االنفعال
الطبيعة يف ما وكل الحكم هذا مثل يمكن كيف ولكن الكاذب، والحكم املرسف امليل مع

رضوريٍّا؟ صدوًرا الكيل العقل من صادر
األخالق أن نتج ا رشٍّ وال خريًا ال األشياء وكانت اإلرادة يف الخري انحرص إذا (د)
والكلبيون، السوفسطائيون يقول كان كما بحتة عرفية الشعوب بني املختلفة والقوانني
طبيعية، جماعة وهي األرسة، عن صادر للطبيعة فمطابق ذاته حد يف االجتماع أما
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هذا يقف أن ينبغي وال أبيقوروس، يقول ملا خالًفا نطاقها خارج إىل التعاطف بامتداد
فإنهم وقانونه، عصبيته منها لكل وشعوبًا مدنًا الناس يتفرق أن وال حد، عند التعاطف
يف متفقون إنهم حيث من مواطنون جميًعا وهم وعبيد، أسياد بينهم ليس إخوة جميًعا
— بأرسها الدنيا الحكيم فوطن وقانونهم، أمهم هي واحدة طبيعة يف وموجودون املاهية
ما بخالف املواطن، وظائف بجميع الحكيم ويقوم — وأرسطو أفالطون عن أبعدنا وما
وال القائم النظام عىل يثور ال ولكنه بالسياسة، ويعنى أرسة فيؤسس األبيقوريون، يريده
الترصف حسن يف ويجتهد سواء السياسية النظم يعترب بل مثىل، مدينة تحقيق يحاول

بها.
أصحابها يخُل لم وإن وشجاعة وشمم فضيلة مدرسة الرواقية كانت ولقد (ه)
لشجاعتهم إظهاًرا االنتحار؛ حد إىل أحيانًا ببعضهم يذهبان الظهور وحب الُعجب من
وثورة البقاء لحب مناقًضا واعتباره االنتحار إنكار تستوجب مبادئهم أن مع وفضيلتهم،
هو ثانيًا عًرصا املدرسة وعرفت األسايس، امليل ذلك وهبتنا التي الكلية الطبيعة عىل
من كذلك آسيويون رجاله أهم امليالد قبل واألول الثاني القرنني يف املتوسطة» «الرواقية
عًرصا ثم ثانوية، مسائل يف األولني الزعماء بعضهم خالف وصيدا، وسلوقية طرسوس
وأبيقتاتوس سنيكا أسمائه أشهر القيارصة، أيام يف الجديدة» «الرواقية هو رومانيٍّا أخريًا
إلينا كتبهم وصلت الذين الوحيدون الرواقيون وهم أوراليوس، مرقس واإلمرباطور
أتباًعا املدرسة تعدم لم ذلك وبعد املدرسة، تأسيس عىل قرون أربعة متأخرة وهي كاملة،
الطبيعة وحدة يف الرواقية اآلراء من كثريًا الصفا إخوان رسائل يف نجد ونحن متفرقني،
املذهب إال هو ما أسبينوزا مذهب أن نرى ونحن والتنجيم، واألخالق والحرية القدر ويف

الرواقية. األخالق هي َكنْط عند األخالق وأن ديكارتي، ثوب يف الرواقي
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بريون الخلقي: الشك (٩١)

الحسية، املعرفة بارمنيدس اتهم فقديًما اليونانية، الفلسفة يف جديًدا الشك ليس (أ)
واألخالق املذاهب تباين من السوفسطائيون واتخذ العقلية، املعرفة هرقليطس أتباع واتهم
ازداد فقد ومميزاته؛ أسبابه له جديد شك بإزاء اآلن ولكنا للشك، قوية ذريعة والعادات
العادات من ألوانًا اليونان فيها رأى بالًدا اإلسكندر وفتح تعارضها، واشتد املذاهب عدد
انحطاطهم جراء من كان يتقاتلون اليونان وراح ملكه وتمزق قىض وملا واألخالق،
القديمة املدارس جانب إىل فقامت للراحة، العقالء حاجة وتعاظم الهمم تخاذل السيايس
رأينا، ما عىل يشء كل وقبل أوًال والسعادة الطمأنينة طلب إىل توجهت مدارس النظرية
كالسوفسطائي متهكًما نافيًا الدور هذا يف الشاك يكن لم الشكية، املدرسة منها وكانت
األفكار فيها تبلبلت بيئة يف والخري بالحق اإليمان َفَقَد أمره عىل مغلوب رجل ولكنه
أدري، ال يقول: وإنما ينفي وال يوجب ال نفسه يف فانعزل بعيد حد إىل األخالق وفسدت
متاع عن معرًضا ا جادٍّ كان ولكنه للمال، طالبًا بفنه مزهوٍّا كالسوفسطائي يكن ولم
ولكنه مثله، هداًما يكن ولم األبيقورية، إىل منه الرواقية إىل أخالقه يف أقرب الدنيا،
وكان واالطمئنان، الراحة إىل وسيلة الشعبية والعقائد التقاليد إىل اإلخالد يف يرى كان
انتفعوا فأناس الشكاك أما منهج، وال ترتيب بال يحاجون مبتدئني السوفسطائيون
مذهبًا وأقاموه أشده الشك وأبلغوا أصولها عىل املحاجة فأتقنوا اليوناني الفكر بتقدم

املذاهب. بني
املنكر الالأدرية، مذهب صاحب بأنه املعروف (٣٦٥–٢٧٥) بريون وإمامهم (ب)
ديموقريطس، أتباع أحد وعرف امليغاريني ألحد وتتلمذ إيليس، يف ُولد ولليقني، للعلم
يبدون كانوا بما وأعجب الهنود «فقراء» فرأى الرشق، عىل اإلسكندر حملة وإياه ورافق
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فيه قىض وطنه، إىل عاد اإلسكندر وفاة وبعد اآلالم، يف وثبات بالحياة مباالة عدم من
تمثاًال له وأقاموا أعظم كاهنًا عينوه مواطنيه، إجالل موضع وكان بسيطة، هادئة حياة

موته. بعد
ما إىل أقوالهم من لنا بقي ما ويرجع تالميذه، ذكرها وإنما آراءه ن يدوِّ لم (ج)
يف فالحكمة متعادلة، بقوة وسلبها إيجابها ويمكن قولني تحتمل فهي قضية كل يأتي:
ال الشك «فإن الظواهر؛ عند والوقوف الجدل عن واالمتناع والسلب اإليجاب عن العدول
أن يقر والشاك أنفسها، يف األشياء يتناول ولكنه النفس يف بينة وهي الظواهر يتناول
ولكنه تحرق؛ النار وأن حلًوا، لذوقه يبدو العسل وأن أبيَض، له يبدو الفالني اليشء
تحرق.» أن النار طبيعة من وأن حلو، العسل وأن أبيض، اليشء بأن الحكم عن يمتنع
عليهما يسري واصطالح عرف هنالك ما وكل بالذات، ورش خري هناك ليس ذلك وعىل
عىل والرش الخري زائل فهو يشء وكل ا، رشٍّ وتارة خريًا يكون تارة الواحد اليشء الناس،
ويعتمدون أنفسها األشياء يف وشقاءهم سعادتهم يتوهمون إذ يخطئون؛ فالناس السواء،
بها تصديقهم انتفى متقلبة واألحوال زائلة األشياء أن اقتنعوا إذا أما باقية، كأنها عليها
الظروف. تكن مهما السعادة أي بالطمأنينة ونعموا منها، جزعهم أو إليها ميلهم وانعدم
منه أكثر خلقيٍّا كان عنده الشك وأن األخري، الطراز هذا من كانت أقواله أن ويلوح
ذاتها، يف املعرفة قيمة إىل ال السعادة إىل باإلضافة األشياء لقيمة موجًها وكان منطقيٍّا،
سيفعل كما أصحابها عىل بالرد وعني الطبيعي والعلم باملنطق اشتغل أنه عنه يذكر ولم

متأخر. عهد يف إليه املنتمون

أرقاسيالسوقرنيادس االحتمال: مذهب أو الجديدة األكاديمية (٩٢)

تظن كانت مدرسة يف الشك نجد بريون تالميذ جانب وإىل العهد هذا قبل (أ)
أرقاسيالس رجالها من به قال من وأول أفالطون، مدرسة هي عنه املدارس أبعد
لهذا فعرفت امليالد قبل األول القرن منتصف إىل نهجه املدرسة ونهجت (٣١٦–٢٤١)
ثاوفراسطس إىل فاستمع أثينا وجاء إيولية يف أرقاسيالس ولد الجديدة، باألكاديمية العهد
جانب عىل وكان وفاته، إىل ٢٦٨ سنة من وترأسها فيها وبقي األكاديمية إىل اختلف ثم
كان وقد التالميذ، جماهري عليه فتقاطرت الجدلية واملقدرة الخطابية الرباعة من عظيم
أو الجهل، وتصنع الجدل يف سقراط منهج إىل يعود أن أراد ألنه يكتب؛ وال يناقش
واحدة قضية يف املتناقضني القولني يناقش أن عادته من كان الذي أفالطون منهج إىل
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منازلة إىل همه وجه ذلك. إىل وما يكون» وقد «يلوح مثل شكية صيًغا يستعمل وأن
أن أوًال فأنكر الحقيقية» «الفكرة نظرية فهاجم باليقني ثقتهم وزعزعة وأصحابه زينون
قوية تصورات لدينا إن ثانيًا: وقال قضية؛ عىل يقع إنما وهو فكرة عىل التصديق يقع
وأوهام املنام وخياالت الحواس أخطاء من يتبني كما يشء عن حادثة ليست واضحة
وليس الحقيقية وغري الحقيقية الفكرة بني للتمييز وسيلة لدينا فليس والجنون، السكر
عىل الحكم تعليق يف الحكمة كانت سواء التصورات كانت وإذا للحقيقة، عالمة هناك
تلك هي مستقيًما؛ يبدو ما األفعال ومن معقوًال يبدو ما اآلراء من أن غري ذاته، يف اليشء
يؤخذ أن دون واملعارضة، لها املؤيدة الحجج استعراض بعد عنها الدفاع يمكن التي
احتماليٍّا كان فأرقاسيالس اإلدراك، ممتنعة لحقيقة مطابقتها عىل برهانًا الدفاع هذا
وتالميذه بريون عن الناحية هذه من فيختلف الحدود هذه يف بالعقل يعتقد مرجًحا أو
سقراط من بيشء ويحتفظ أعمى، خضوًعا املرعي والقانون للعادة يخضعون كانوا الذين

وأفالطون.
بعدهم وجاء شيئًا، يزيدوا ولم امَلنحى هذا نََحْوا ثالثة زعماء املدرسة عىل وتواىل (ب)
١٥٦ سنة قبل زعميها صار ثم األكاديمية ودخل قورينا يف نشأ ،(٢١٤–١٢٨) قرنيادس
مجلس عليها فقىض أوروبة مدينة خربت قد كانت أثينا أن عنه يذكر ومما وفاته، إىل
اليونان فتح بعد اليونانية املدن بني الحَكم صار قد وكان — بغرامة الروماني الشيوخ
من اختاروهم قضيتهم عن يدافعون ثالثة سفراء روما إىل األثينيون فأوفد — ١٤٦ سنة
قرنيادس، هو أكاديمي وثالث أرسطوطايل، وآخر رواقي، واحد فلسفية: مدارس ثالث
متوالني يومني الجمهور هو وخطب الجمهور، ويف املجلس يف كبري تأثري لخطبهم فكان
فكان املعارضة، الحجج الثاني اليوم ويف لألخالق، املؤيدة الحجج األول اليوم يف أورد
إليه فطلبت املوروثة، العقائد عىل السلطة وخافت أعظم، الثانية بالخطبة القوم إعجاب

املدينة. يربح أن
هناك تكون أن وأنكر الخصوص عىل الرواقيني جادل جادل، ولكنه يكتب لم (ج)
لذلك ووضع والرتجيح، باالحتمال وقال والعرف، والعقل الحواس نقد للحقيقة، عالمة

رشوط: ثالثة
مع صدقناه قويٍّا واضًحا وبدا التصورات من إليه انتبهنا ما فكل االنتباه، األول:

محتمًال. اعتربناه أي كاذبًا يكون قد أنه برأينا االحتفاظ
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أبرص فإني شخًصا أبرصت إذا ذلك مثال التصورات، تناقض عدم الثاني: الرشط
كلها هذه اجتمعت فإذا به، املحيطة واألشياء وثيابه وحركاته ولونه وقامته وجهه

الحذر. عيلَّ وجب فقد بعضها غاب إن أما محتملة، اعتربتها أي الرؤية صدقت
حبًال أبرصت إذا ذلك مثال تفاصيلها، جميع يف التصورات امتحان الثالث: الرشط

هو. ما فأعلم بالعصا أرضبه فإني ثعبانًا وظننته
عىل الحكم يف الحق تخولنا ال ولكنها التصور، إىل نطمنئ أن نستطيع الرشوط بهذه
للحقيقة عمليٍّا معادل إليها املستند واالحتمال فقط، للتصور محك هي ذاته، يف اليشء

اإلدراك. املمتنعة

أناسيداموسوأغريبا الجديل: الشك (٩٣)

فوضع أناسيداموس قام أن إىل أستاذهم يحاكون جهتهم من بريون تالميذ وتواىل (أ)
أوائل بني يرتاوح فإنه بالضبط زمانه ندري ولسنا بالحجج، ودعمه عليٍّا وضًعا املذهب
باإلسكندرية علم أنه عنه يقال ما وكل بعده، األول القرن وأواخر امليالد قبل األول القرن
القديمة الكتب يف فمروية آراؤه أما إلينا، تصل لم كتب له وتذكر معني، غري وقت يف
هؤالء بأن األكاديميني من الشكاك وميز بريون، إىل رصاحة انتمى ييل: فيما وتلخص
والحكمة والرش والخري املحتمل وغري املحتمل بني يفرقون ثم محقق يشء ال أن يقولون
حجًجا وأورد أصًال، يسلبون وال يوجبون فال الشكاك أما التناقض، يف فيقعون والحماقة

العلم. ضد حجج وثالث املحسوسات يف الحكم تعليق لتربير عًرشا
الجديدة: األكاديمية ومن الفالسفة قدماء من العرشجمعها الحجج هي وهذه (ب)

إحساساته نوع لكل أن يستتبع واإلنسان الحيوان يف الحاسة األعضاء اختالف أن األوىل:
جلد باختالف اللمس ويختلف العني، تركيب باختالف تختلف مثًال فالرؤية الخاصة؛
باختالف الذوق ويختلف شعر، أو قرش أو ريش أو بصدف املغطى منه فإن الحيوان
لنا يبدو إنه بالحواس: املدرك اليشء عن نقول أن فلنا وإذن ويبوسته، اللسان رطوبة
إحساسات من أصدق إحساساتنا أن نفرض أن لنا يسوغ ال إذ ذاته؛ يف كذا أنه ال كذا

الحيوان.
وأحكامهم إحساساتهم اختالف يستتبع ونفًسا الناسجسًما اختالف أن الثانية: الحجة
جميًعا، الناس تتناول أن يمكن ال التجربة ولكن لألغلبية؟ نرجع هل االختيار؟ فكيف
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االختيار عن العدول فيتعني وعرص عرص وبني وبلد بلد بني تختلف األغلبية إن ثم
الحكم. عن واالمتناع

يف بروًزا يدرك فالبرص الواحد؛ اليشء بإزاء تتعارض الحواس أن الثالثة: الحجة
املطر وماء للذوق، مؤذية للشم اللذيذة والرائحة مسطحة، يدركها واللمس الصورة
تباين من ناشئ الحسية اإلدراكات تباين لعل يدرينا؟ ومن للرئة، ضار للعني مفيد

الحقائق. ال الظواهر ندرك أيًضا هنا فنحن وإذن حواسنا،
وصحة سن من الظروف باختالف تختلف الواحد الحس إدراكات أن الرابعة: الحجة
الحمى يف مرٍّا يبدو العسل فمثًال ذلك؛ وغري وهدوء وانفعال ويقظة ونوم ومرض
مريض الحاالت هذه مثل إن قيل: وإن بالريقان، للمصاب صفراء األشياء وتبدو

الظواهر؟ بغري ظرًفا ليست الصحة أن نعلم وكيف الشاك: أجاب استثنائي.
واألوضاع؛ واألمكنة املسافات حسب عىل باختالف لنا تبدو األشياء أن الخامسة: الحجة
متحركة، كبرية بدت منها اقرتبنا أو اقرتبت ما فإذا ثابتة صغرية تبدو البعيدة فالسفينة
خارجه، مستقيمة املاء يف منكرسة العصا وتبدو بعد، عن مستديًرا يبدو املربع والربج
عن صورة إىل نظرنا وإذا الظالم، يف ساطًعا الشمس يف ضئيًال يبدو املصباح وضوء
يختلف الحمام وعنق مسطحة، بدت قرب عن إليها نظرنا فإذا بروًزا فيها رأينا بعد
املكان عن النظر بغض األشياء معرفة إىل السبيل فكيف حركته: باختالف تلوينه

عنها؟ تفصلنا التي واملسافات تتخذها التي واألوضاع تشغله الذي
به تتحد أو به تمتزج ما حسب عىل باختالف لنا تبدو األشياء أن السادسة: الحجة
الربد، ويف الحر يف يختلف الوجه فلون حركة؛ أو برد أو ضوء أو حرارة أو هواء من
يف األرجوان لون ويختلف الكثيف، الهواء ويف اللطيف الهواء يف الصوت ويختلف
الحواس، أعضاء بواسطة إال األشياء ندرك ال ونحن املصباح، ضوء ويف الشمس ضوء
إدراك إىل السبيل فكيف الرابعة، الحجة يف رأينا كما اإلدراك يفسد باألعضاء وامتزاجها

به؟ يحيط عما فصله استحالة مع نفسه يف اليشء
املعزى قرن فمثًال الكمية، حسب عىل باختالف لنا تبدو األشياء أن السابعة: الحجة
الرمل كومة بينما خشنة تبدو الرمل وحبة بيضاء، تبدو قشوره بينما أسوَد يبدو

أرسفنا. إذا ويضعفنا باعتدال تعاطيناه إذا يقوينا والنبيذ رخوة، تبدو
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املدِرك؛ الشخص وإىل املدَركة األشياء إىل باإلضافة نسبي يشء كل أن الثامنة: الحجة
آخر، يشء إىل بالنسبة بل بنفسه أسفل أو أعىل إىل اليسار أو اليمني إىل ليس فاليشء

نفسه. يف مدَرًكا يشء فليس واالبن، واألب والصغري الكبري وكذلك
فالنجم والنادر؛ املألوف حسب عىل باختالف لنا تبدو األشياء أن التاسعة: الحجة
فليست مخيفة، تبدو لكانت يوم كل الشمس نرى أنا ولوال لندرته، يدهشنا املذنب

ندرته. أو ورودها كثرة بل عليها أحكامنا علة هي األشياء صفات
املوتى يحنطون فاملرصيون واآلراء؛ والقوانني العادات اختالف العارشة: الحجة
زواج الفرس ويجيز املستنقعات، يف يلقيهم الشعوب وبعض يحرقونهم والرومان
القانون ويحظر أخواتهم، من اإلخوة زواج املرصيون ويجيز أمهاتهم، من األبناء
معلومة الشعراء وقصص الفالسفة ومذاهب األديان واختالفات ذلك، كل اليوناني
أي كذا أو كذا يرون أو رأوا الناس أن هو نقوله أن نستطيع ما فكل وإذن للجميع،

ذاته. يف الحق ال ا حقٍّ لهم يبدو أو بدا ما
عاليًا جنًسا نعتربها النسبية حجة هي واحدة إىل ردها يمكن أنواع الحجج وهذه
وجنس األوىل، األربع الحجج يشمل املدرك بالشخص خاص جنس ثالثة: أجناس تحته
بالشخص خاص وجنس والعارشة، السابعة الحجتني يشمل املدرك باملوضوع خاص

والتاسعة. والثامنة والسادسة الخامسة يشمل جميًعا واملوضوع
له ليتم النقد هذا من بد ال وكان املذهب، يف الخاص أثره يعترب للعلم ونقده (ج)
املعرفة تبطل حجة فله بالظواهر، العلل معرفة أنه العلم وتعريف الحكم، بتعليق قوله
الظواهر من التأدي إمكان تنفي وثالثة العلية، تنقد وأخرى الحقيقة، معرفة أنها بمعنى

العلل: إىل
وإما محسوسة إما تكون أن تخلو ال فهي الحقيقة وجدت إن تقول األوىل: فالحجة
وليست بالحس مدرك فهو محسوس هو ما كل ألن محسوسة؛ ليست ولكنها معقولة،
إدراك يمكن وليس الربهان من خلو بذاته اإلحساس ألن بالحس؛ مدركة الحقيقة
يكن لم وإال معقولة ليست وهي محسوسة، الحقيقة فليست برهان دون الحقيقة

باطل. وهذا حقيقيٍّا محسوس يشء
شيئًا يشء يحدث أن يستحيل إذ جسًما؛ يحدث أن الجسم يستطيع ال الثانية: الحجة
جسميٍّا؛ ال يحدث أن الالجسمي يستطيع وال اثنني، الواحد يصري وأن موجوًدا يكن لم
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والالجسمي التماس يقتضيان واالنفعال الفعل أن هو آخر ولسبب السبب لنفس وذلك
وال جسميٍّا ال يحدث أن الجسم يستطيع وال ينفعل، وال يفعل فال التماس عن منزه
ال والالجسمي الالجسمي، طبيعة يحتوي ال الجسم ألن جسًما؛ يحدث أن الالجسمي

ممتنعة. فالعلية الجسم؛ طبيعة يحتوي
الخفية، العلل عالمات الظواهر أن إىل وخاصتهم عامتهم الناس يذهب الثالثة: الحجة
مثل واحد، نحو عىل يفرسونها وال للجميع واحدة تظهر العالمات أو الظواهر ولكن
هذا من كثرية واالختالفات تأويلها، يف ويختلفون لألطباء تظهر األمراض أعراض

ممتنع. فالعلم املعرفة، فروع جميع يف القبيل
أسماؤهم، تفيدنا فال عنهم شيئًا التاريخ يحفظ لم أتباع ألناسيداموس وكان (د)
الثاني أو األول القرن يف يوضع أغريبا هو وأحواله زمانه ونجهل أقواله نعلم فقط واحد

حجج: خمس له للميالد،
العامة. وبني بينهم وفيما بينهم فيما الفالسفة تناقض األوىل:

حجج تدخل الحجتني هاتني ويف بعض. إىل بعضها أو إلينا أحكامنا نسبية الثانية:
العرش. أناسيداموس

تتطلب فهي قضية كل أن بمعنى الربهان يف نهاية غري إىل التداعي الثالثة: الحجة
أبًدا. برهان يتم ال بحيث نهاية ال ما إىل وهكذا برهانًا

الربهان يف التسلسل لتفادي اليقني أصحاب عليها يعتمد التي املبادئ أن الرابعة: الحجة
نقائضها. من أبني ليست فهي مربهنة غري فروض

الذي الدوري الربهان سوى لدينا فليس التسلسل تفادي أردنا إذا الخامسة: الحجة
حال. كل عىل ممتنع فالربهان املقدمة عىل والنتيجة النتيجة عىل املقدمة يقيم

والحجج الحسية، باملعرفة أو املعرفة بمادة خاصتان والثانية األوىل والحجتان
إىل يرمي األول والقسم العقلية، املعرفة بأصول أو املعرفة بصورة خاصة الباقية الثالث

يوجد. أن يمكن ال اليقني أن إىل يرمي الثاني والقسم بالفعل، موجود غري اليقني أن
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سكستوس التجريبي: الشك (٩٤)

أخذوا الطب، احرتفوا الشكاك من طائفة أو الشك اعتنقوا األطباء من طائفة ونشأت (أ)
به أوحت إيجابيٍّا موقًفا عليه وزادوا سلفائهم تراث هو الذي السلبي الهادم باملوقف
حكم أو العقل إىل التجاء دون نفسها بالتجربة التجربة تنظيم عن عبارة هو صناعتهم
أشهرهم بالتجريبيني، لذلك وعرفوا العلم من بديًال الفن فأقاموا األشياء، حقائق عىل
القرن يف عاش حياته، عن شيئًا نعرف ال نكاد التجريبي، أي أمبرييقوس سكستوس
روايات يف جاء ما عىل الثالث القرن يف أو الروايات، بعض تذكر ما عىل للميالد الثاني
وصلت وقد وحججهم، الشكاك أخبار فيها الشكي املذهب موسوعة هي كتب له أخرى،
عىل الرد عنوانه وآخر املذهب، موجز وهو البريونية الحجج يدعى واحد ثالثة: منها إلينا

العلماء. عىل الرد يف والثالث الفالسفة،
ثالثة عىل موزعة الشك أقوال من إليه ُسبق ملا تكرار كتبه يف السلبي والقسم (ب)
أصحاب دحض أن إىل ينبه وهو الخلقيني، وضد الطبيعيني وضد املناطقة ضد أقسام:
ولكنه موجب» حكم الربهان هذا مثل «فإن مخطئون أنهم عىل الربهان يعني ال اليقني
معادلة بأقاويل أقاويلهم معارضة دائًما يمكن أنه باألحرى أو محقني غري أنهم يعني
عن يقول فهو واالستقراء، للقياس نقده املناطقة ضد حججه من يذكر ومما قوة، لها
سقراط أن لعلمه إال القائل يقلها لم حيوان» فهو إنسان «كل الكربى املقدمة إن القياس:
إنسان «وسقراط قوله: أضاف فإذا واحد، آن يف وحيوانات أنايس هم وديون وأفالطون
الكربى القضية ألن األول؛ املطلوب عىل مصادرة منه هذا كان حيوان» فسقراط إذن
عن ويقول (٥٠–ب). قبل من معلومة النتيجة كانت إذا إال صادقة تكون ال الكلية
منطقية؛ غري الكلية نتيجته كانت الجزئيات بعض سوى يتناول لم إذا إنه االستقراء:
ألن الجزئيات؛ جميع يتناول أن يمكن وال الكل، إىل البعض من االنتقال جواز لعدم
— بنوعيه والربهان (٥٠–و)، ممتنع ناقًصا أو كان ا تامٍّ فاالستقراء متناٍه، غري عددها

ممتنع. — واستقراء قياس
يقول: فهو عباراته من ظاهر ولكنه رصاحة يعرضه فلم اإليجابي القسم أما (ج)
وسيلة عىل ويدل الحياة» بإزاء جامدين الوقوف وال العام الرأي معارضة نريد «لسنا

أمور: ثالثة إىل ترجع وهي للحياة وكافية فلسفة كل من خلو تجريبية

الحاجات سائر العطشويلبي عند ويرشب الجوع عند فيأكل الطبيعة يتبع الشاك (١)
الناس. كافة يفعل كما الطبيعية
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عليه. مفروضة ألنها والعادات؛ القوانني يتبع والشاك (٢)
بعضها توقع إىل عفًوا به تؤدي تجربة فيكتسب وترابطها الظواهر يدرك والشاك (٣)
فيحصل متواترة، أو شخصية كثرية مالحظات عىل بناء ذلك وكل بعض، حدوث عند
غفًال النتائج بهذه فيأخذ ما، موضوع يف املالحظات نتائج جملة عىل أي الفن عىل بذلك
دون بالعادة عليها بناء املستقبل ويتوقع كلية مبادئ من اليقني أصحاب عليه يعتمد مما
دون والكتابة القراءة فيتعلم عقله؛ يف مربر أو الحقيقة يف أساس التوقع لهذا يكون أن
دون العدد ويستخدم البيان، لعلم التعرض دون الكالم ويتعلم اللغة، فقه إىل التفات
الرصفة املالحظة عىل بناء والزالزل والصحو باملطر وينبئ الحساب، علم يف الخوض
األمراض ماهيات معرفة ادعاء دون ويطبب التنجيم، علم أو الفلك علم إىل نظر دون

عللها. وتعيني

الساذج الرجل موقف إىل الشاك يرد العلم إىل البلوغ من اليأس أن هذا ومعنى (د)
يعتقد والشاك األشياء، تفسري عن بالبحث يُعنى ال الساذج أن وهو الفارق هذا مع
يحرص مهما ولكن املنال، ممتنع التفسري هذا أن أو عنه يبحث تفسري هناك ليس أن
الحد هذا إىل قبلوه فإذا اليقني، قبول إىل تضطرهم الحياة فإن الحكم تعليق عىل الشكاك
تدفعه العقل فطرة إن بل أكرب، حد إىل قبوله من مانع هناك يعد لم ذكرنا الذي املتواضع
أصول هي التي األوىل األسباب إىل به وتؤدي مقداره، كان أيٍّا اليقني أسباب امتحان إىل
أنهم لو بها ليغرتوا يكونوا ولم مردودة، وهي إال الشكاك حجج من حجة من وما العلم،
ولكن وامليغاريني، السوفسطائيني دعاوى وأرسطو أفالطون تفنيد يف جديٍّا نظًرا نظروا
آراء يف ينظرون ال ما فكثريًا ينسونها أو التاريخ بحوادث يتعظون ال أنهم كما الناس
الحديث العرص يف الشك عاد ولقد نفسها، تعيد كالتاريخ الفلسفة إن بحيث تقدمهم، من
فحمله اليقيني» «سباته من كنْط وأيقظ هيوم، فكر عىل وتغلب ديكارت، فكر يف فأثر
ملنطقه األساسية األركان ِمل لستوارت وقدم التجريبي، اليقني من نوع اصطناع عىل

لالستقراء. أساًسا وتلمسه للقياس نقده ذلك يف بما االستقرائي

285





الخامس الفصل

اجلديدة األفالطونية

اإلسكندري فيلون (٩٥)

الراقية، الطبقة أهل بني مدن عدة يف األفالطونية نهضت امليالد قبل الثاني القرن يف (أ)
من كثري عند النزعتان واختلطت خلقية، كمدرسة الفيثاغورية نهضت التايل القرن ويف
عىل اإلقبال زاد للميالد والثاني األول القرنني ويف الرشقية، بالديانات وتأثرتا املفكرين
يذكر فيما الجدل وقام «ثيماوس»، عىل وباألخص الرشوح عليها ووضعت أفالطون كتب
اليهود وكان قديم، أفالطون عند العالم أن عىل الكثرة فكانت العالم أصل عن الكتاب هذا

مصنوع. حادث أنه عىل واملسيحيون
وكانت اإلسكندري، اليهودي فيلون عند ظاهًرا جديًدا شكًال األفالطونية واتخذت
ويونان ويهود مرصيني من بالعلماء واكتظت للفلسفة كمركز أثينا خلفت قد اإلسكندرية
اليونانية الثقافة من عظيم بحظ آخذة زاهرة غنية اليهودية جاليتها وكانت ورومان،
وكانت بالسبعينية،1 املعروفة اليونانية الرتجمة يف إال التوراة تقرأ تكن لم إنها حتى
يف القدر كبري فيلون وكان أيًضا، الرتجمة هذه يشمل اإللهي الوحي أن معظمها يف تعتقد
ومما بعده، ٤٠ وسنة امليالد قبل ٤٠ سنة بني ما يوضع فهو تاريخه، يُضبط لم قومه،
عىل الروماني الحاكم معاملة يشكو روما إىل وفد يف أيامه أواخر يف ذهب أنه عنه يذكر
اللغة، بهذه ورشحها باليونانية التوراة فقرأ العربانية يعرف يكن ولم ملته، ألهل مرص
يهود وكان فلسفتهم، من وأسمى أقدم فلسفة التوراة يف أن لليونان يبني أن وغرضه

فيالدلف بطليموس أمر عىل بناء امليالد قبل الثالث القرن يف بها قام وأشهرها، الرتجمات أقدم هي 1

التسمية. أصل هو العدد وهذا مرص، يهود من عامًلا وسبعون اثنان
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منذ هومريوس يرشحوا أن ألفوا قد اليونان كان كما رمزيٍّا رشًحا يرشحونها اإلسكندرية
منه تدنو هللا، مع النفس قصة كأنها باإلجمال التوراة يصورون فكانوا طويل، زمن
الفصل يَُؤوِّلون وكانوا منه، دنوها أو الجرس عن ابتعادها بمقدار عنه تبتعد أو تعاىل
العقل هذا مثال عىل صنع ثم خالًصا عقًال خلق هللا بأن مثًال التكوين سفر من األول
العقل فطاوع له، رضورية معونة «حواء» الحس وأعطاه «آدم» األرض إىل أقرب عقًال

وهكذا. «الحية» للذة وانقاد الحس
من مبعثرة عرصه يف املعروفة الفلسفية اآلراء الضخم رشحه يف يدمج وفيلون (ب)
كثرية أحيانًا يحجم ال بل ألفاظه، معاني وتحديد آرائه بتلخيص يعنى وال ترتيب، غري
املزيج هذا من ويستخلص فكره، تصوير يتعذر بحيث متنافرة، آراء بني الجمع عن
ولكنه به معني له، خالق للعالم، مفارق إله فكرة هي األساسية الفكرة أفكار: بضعة
ما فكل آخر، شيئًا عنه نعلم أن نستطيع ال بحيث العقل يدركه ما كل عن البعد من
أن هي أخرى وفكرة االعتبار، هذا بحسب يَُؤوَّل أن يجب تشبيه من التوراة يف ورد
بوسطاء، إال هللا إىل النفس تبلغ ال وكذلك وسطاء، تتخذ ولكنها مبارشة ليست العناية
فرجل الحكمة ويليه العالم، نموذج هللا ابن الكلمة أو «اللوغوس» هو األول والوسيط
أو نارية وجن مالئكة كثرية وهي «القوات» وأخريًا هللا فنفس فاملالئكة األول آدم أو هللا
يصعد الباطنة بالعبادة األخص وعىل بالزهد النفس وتطهري اإللهية، األوامر تنفذ هوائية
والصعود التطهري ويبدأ هللا، كلمة أي األعظم الوسيط حتى وسيط إىل وسيط من بها
عليه يدلل وفيلون — وزوالها املحسوسات بطالن اإلنسان يعلم حني هللا إىل والعودة
عند الوقوف ال به واالتحاد بالذات هللا إىل البلوغ النفس وغاية — أناسيداموس بحجج
وهذه — بالوسيط هللا معرفة أو — األكثرين حظ وهذا — العالم بواسطة هللا معرفة
النصوص تعدد اعرتضنا الوسطاء هؤالء ماهية نتبني أن أردنا ما فإذا — أرقى درجة
بآلة الفنان يصنع كما به العالم هللا خلق الذي الوسيط تارة هو فاللوغوس وتباينها:
أنه التوراة يف املذكور هللا مالك طوًرا وهو هللا، عند لنا يشفع والذي به هللا نعرف والذي
هرقليطس مذهب عىل وقدره العالم قانون مرة وهو هللا، أوامر إليهم وأعلن لآلباء ظهر
يقول كما حسبه عىل العالم هللا خلق الذي والنموذج املثال هو أخرى ومرة والرواقيني،
وطوًرا األفالطونية املثل إىل يردها تارة فهو «القوات» أما كثري، ذلك وغري أفالطون،
صعود درجات هي وحينًا الرواقيني، رأي عىل وتوحدها األشياء تشد روابط يتصورها

هللا. صفات هي آخر وحينًا هللا إىل النفس
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أفلوطني (٩٦)

من ليقوبوليس يف ُولد األفالطونية، مجددي أكرب أفلوطني خرج أيًضا اإلسكندرية من (أ)
إىل قصد ثم والعرشين، الثامنة إىل بها وبقي ميالدية، ٢٠٥ سنة الوسطى مرص أعمال
يشتغل أْن قبل حماًال كان ألنه الحمال؛ أي بساكاس امللقب ألمونيوس وتتلمذ اإلسكندرية
نشأ فلسفي، كمذهب الجديدة لألفالطونية الحقيقي املؤسس هو وأمونيوس بالفلسفة،
آراءه، يدون لم فإنه كثريًا شيئًا عنه ندري ولسنا اليونانية، الوثنية إىل ارتد ثم مسيحيٍّا
تالميذ يف روحية حياة خلق إىل همه يوجه كان إنه يقال: إنما تفصيلها، يصلنا ولم
األفكار عىل يقف أن أراد ثم سنة، عرشة إحدى عنه يأخذ أفلوطني وظل مختارين، قليلني
بعد الجيش هذا ولكن فارس، عىل املجرد الروماني بالجيش فالتحق والهندية، الفارسية
روما إىل رحل ثم أنطاكية إىل أفلوطني فلجأ العراق، يف انهزم سوريا من الفرس طرد أن
وكبار بالعلماء حافًال بها مجلسه وكان ،٢٧٠ سنة مماته حتى بها وأقام ٢٤٥ سنة
يف حكمته وعظيم نفسه لسمو واإلمرباطورة؛ اإلمرباطور له تتلمذ لقد حتى املدينة رجال

الروحية. الحياة يف مريديه إرشاد
ويدع عجل عىل يميل أو يكتب كان الخمسني، حوايل إال الكتابة يف يرشع ولم (ب)
هي رسالة وخمسني أربًعا كتب األوراق، مراجعة فورفوريوس رسه وكاتب لتلميذه
لواحد أو ألرسطو أو ألفالطون نص عىل رشًحا تعليمه وكان الشفوي، لتعليمه صورة
ردٍّا أو سؤال عىل جوابًا أو شكية دعوى عىل أو رواقية قضية عيل أو رشاحهما، من
لتوضيح محارضات سلسلة ولكنها ملذهبه منظًما عرًضا رسائله فليست اعرتاض، عىل
أفالطون أقوال هي املأثورة واملوضوعات أفالطون، مذهب إىل بالرجوع خاصة نقط
واملقالتني وفيدروس واملأدبة ثيماوس يف وردت كما والجدل والحب والجمال الخري يف
سجنها من النفس نجاة النجاة: الرئييس واملوضوع الجمهورية، من والسابعة السادسة
واملنهج والحقيقة، الوجود عالم األصيل موطنها إىل الظواهر عالم من وانطالقها املادي
إىل الوجود من النازل الجدل وطوًرا الوجود، إىل الظواهر من الصاعد الجدل تارة
ووزعها ألفلوطني برتجمة لها وقدم الرسائل فورفوريوس جمع وفاته وبعد الظواهر.
األعداد بمزايا الفيثاغوريني العتقاد متابعة رسائل تسع قسم كل يف أقسام ستة عىل
والثانية باإلنسان، خاصة األوىل التاسوعة إن يقال: أن ويمكن بالتاسوعات، فسميت
والسادسة بالعقل، والخامسة بالنفس، والرابعة املحسوس، بالعالم أي بمحيطه والثالثة

بالوجود.
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وهي أفالطون، عند الوجود أركان نذكر أن يجب أفلوطني مذهب عرض قبل (ج)
والصانع الجمال ومثال الخري مثال محل حل الذي «الواحد» أولها أربعة: إىل ترجع
من أسمى يشء هو وإنما بماهية ليس أنه أوىل باب من عليه ينطبق والذي (٣٣–د)
بالذات الحي النموذج الثاني والركن (٣٤–ب). سلبًا إال يوصف ال أو يوصف، ال املاهية
كذلك يضع فأفلوطني املادة. والرابع (٣٥–أ). العاملية النفس الثالث املثل. جميع الحاوي
اآلتي النحو عىل صادرة ثالثة ثم األول أو «الواحد» أولية: جواهر أربعة أي أربعة» «أقانيم
الصدور ويبني الصاعد بالجدل وجودها عىل يربهن وهو فاملادة، فالنفس العقل هي:
الوجود يف املوجودات تفاوت إن الرواقيني: مع يقول األول الوجه فمن النازل، بالجدل
بمادة يتم املادة أجزاء اتحاد إن قولهم: ينكر ولكنه أجزائها، واتحاد توترها لدرجة تابع
عىل املوجود وحدة تصور يجب أنه إىل ويذهب والتشتت، التفكك املادة شأن من فإن
قضية كل ألن كثرية؛ قضايا من تألفه مع واحد العلم فإن والعلم؛ العقل وحدة مثال
وحدة بفضل منفصلة غري متحدة العلم فأجزاء بالقوة القضايا سائر عىل تحتوي فهي
الجسمي من بنا يؤدي وحدته رضورة ويف املوجود معنى يف فالنظر يدركها، الذي العقل
وكل الوحدة، إىل الكثرة يرد الذي والفكر التأمل هو الحقيقي والوجود الالجسمي، إىل
املوجود يف الوحدة وعلة أتم، اتحاًدا فوقه يقتيض فهو ا تامٍّ أجزائه اتحاد يكون ال موجود
صورته عىل يحصل إنما موجود وكل والنبات الحيوان فإن األعىل؛ املبدأ تأمله هي األدنى
أن تحاول الذي النموذج تتأمل كلها والطبيعة املعقول، ونموذجه مثاله تأمله بحسب
كما الطبيعة وحدة علة النفس الطبيعة وفوق شعور، يقارنه ال صامتًا تأمًال تحاكيه
موضوع العقل الكلية النفس وفوق الحي، الجسم أجزاء اتحاد علة الجزئية النفس أن
ويدرك يحويها كليٍّا وتقتيضعقًال متضامنة مرتابطة املعقوالت فإن وحدتها، وعلة تأملها
جميًعا.2 األشياء رباط هو والذي البتة فيه كثرة ال الذي «الواحد» العقل وفوق ترابطها،
ليس بسيط وهو األول أو بالواحد نبدأ النازل3 بالجدل أي الثاني الوجه ومن (د)
هو وإنما ومعقولة»، محدودة ماهية أي معني الوجود «ألن الوجود؛ هو ليس تنوع، فيه

الخامسة، التاسوعة من والسادسة األوىل والرسالتني الثالثة، التاسوعة من الثامنة الرسالة انظر 2
كثرية. أخرى ومواضع السادسة، التاسوعة من والتاسعة الثامنة والرسالتني

ووضعنا القضايا أهم منها أخذنا املذهب. ملخص وهي الخامسة التاسوعة من الثانية الرسالة انظر 3
الرسائل. مجموع من مستمد الرشح وهذا أقواس، بني رشوًحا لها
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بالقوة» يحويها «ألنه جميًعا؛ األشياء فهو البكر، ابنه بمثابة والوجود ووالده الوجود مبدأ
ذاته؛ يف يظل وأنه تمييز أو تعيني فيه ليس أن حيث «من منها واحًدا يكون أن دون
وفيضه فيَّاض، فهو كامًال كان وملا يشء، إىل يفتقر ال كامل وهو الوجود»، يعطيها إذ
األقنوم يصري «أي عقًال فيصري ليتأمله نحوه املحدث اليشء فيتوجه غريه، شيئًا يحدث
الثاني، يف يتعني األول يف معني غري هو فما معقول، وعالم وعقل وجود هو الذي الثاني
العالم لكان وإال أيًضا الجزئيات ومثل واألنواع األجناس أي الكلية املثل حاٍو والثاني
فإنه بالواحد شبيًها العقل كان وملا محال.» وهذا املعقول العالم من أغنى املحسوس
الصادرة العقل نحو النفس وتتوجه الكلية، النفس هي منه صورة فيحدث قوته يفيض
ونفوس الكواكب نفوس فتلد والعقل» كاألول واحًدا فيًضا «ال كثرية فيوًضا وتفيض عنه
أعىل من مستقيم خط يف تمتد حياة بمثابة جميًعا فاألشياء املحسوسات، وسائر البرش
متصل، كله الخط ولكن غريها عن تختلف الخط هذا نقط من نقطة وكل أسفل، إىل
حركات أي الكلية حركاته علة والنفس كبري، إنسان أو كبري حيوان املحسوس «والعالم
الكلية والنفس ذاتها، عىل النفس حركة تحاكي الدائرية الحركة ألن السماوية؛ األجرام
تدبر أدق بعبارة أو الثاني، وتدبر األول تتأمل واملحسوس املعقول العاملني بني وسط
«ال مطلق وجود وهي العدم، ظلمة قبل الوجود مراتب آخر واملادة األول.» بتأمل الثاني
يوجد فال معينة، غري ذلك مع وهي أرسطو»، عند كما للصورة نسبة له ناقص وجود
الصورة انعكاس عن عبارة املحسوس اليشء وإنما والصورة املادة بني حقيقي اتحاد
وهذا الهواء، يف يؤثر ال الضوء أن كما املادة، يف االنعكاس هذا يؤثر أن دون املادة عىل
وهو بالذات الرش هو صفة بأي االتصاف وعن بها واالحتفاظ الصورة قبول عن القصور

املحسوس. العالم تلحق التي الرشور أصل
التطهري يكون فال ورشورها، نقائصها أصل كذلك هو باملادة النفس واتصال (ه)
النفس وسيلة والفلسفة األول، النفس حال إىل والعودة منها بالخالص بل املادة بإخضاع
إن حيث من عقيل بحدس إليه تصل ال ولكنها الواحد، األول إىل تصل حتى صعودها يف
يوصف ال «التماس» من بنوع بل إدراك، موضوع يكون أن يمكن الذي هو وحده املعني
تام اتحاد عن عبارة ألنه ومعروف؛ عارف بني فيه يميز وال معرفة أنه عليه يصدق وال
قليل وهم ذاقوها الذين إال الحال هذه عن يبني أن يستطيع وليس االتحاد، بهذا وغبطة
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إنهم إذ للذاكرة؛ بالرجوع إال عنها التحدث يستطيعون ال وهم عندهم،4 نادرة وهي
العقل من أرفع وهو االنجذاب هو وهذا بأنفسهم، شعور كل يفقدون االتحاد حال يف
بتوجهه أفالطون فإن — يفرتق فيما — أفالطون عن أفلوطني يفرتق هذا ويف والفكر،5
فرييد أفلوطني أما املعقوالت، أسمى إدراك إىل يرمي كان الجمال ومثال الخري مثال إىل
وهو وتمييز، لتعيني فيه مجال ال بما واالتحاد االتصال إىل واإلدراك املعقول يجاوز أن

الهندية. األفكار ويشايع العقلية الفلسفة عىل يخرج بهذا
األشياء استخراج ومحاولته الوجود رأس يف الالمعني الواحد بوضعه أنه عىل (و)
أنكسيمندريس يقل ألم اليونانية: الفلسفة يف متصل قديم ملوقف أمينًا كان بالتدريج منه
محض، وجود هي التي بالكرة وبارمنيدس اإللهية، بالنار وهرقليطس بالالمتناهي،
مثلهم فهم فأفلوطني األول؟ باملزاج وأنكساغوراس اإللهية، األصلية بالكرة وأنبادوقليس
لهذا وضعوا قد وكانوا املعني، إىل الالمعني من التدرج ببيان يقوم الوجود تفسري أن
وربطوا «اللوغوس» اآلخر البعض وأسماه الرضورة، بعضهم أسماه باطنًا قانونًا األصل
يف وذهب الفكرة بهذه أخذ وأفلوطني واحد، أصل عن لصدورها محكًما ربًطا األشياء
مفعولية وإضافة كالرواقيني بالتنجيم االعتقاد حد إىل أجزائه وتفاعل العالم تماسك
إىل فمال معينة، طقوس عىل تؤدى أنها بمجرد السحرية والتعزيمات للصلوات رضورية
التصوف جانب إىل القديمة العقائد أحط مذهبه يف وأدخل أيًضا الناحية هذه من الرشق

العايل.

أفلوطني بعد (٩٧)

يف ُولد أفلوطني، تالميذ أظهر (٢٣٣–٣٠٥) بفورفوريوس امللقب السوري ملخوس (أ)
يف واحدة مرة وجذب طريقته واتبع فلزمه ٢٦٣ سنة روما يف أفلوطني وعرف صور
كتب من ورشح الكربى أفالطون محاورات رشح هو، يذكر ما عىل والستني الثامنة
فيه أجمل املعقوالت» إىل «املدخل ووضع واإللهيات، والطبيعة واألخالق املقوالت أرسطو

ترجمته من ف٢٣ يف عنه نقًال فورفوريوس يروي فيما مرات أربع سوى إليها يبلغ لم نفسه وأفلوطني 4

له.
السادسة. التاسوعة من التاسعة الرسالة باألخص انظر 5
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عن االمتناع «يف وكتابًا التاسوعات، عن أخذًا املعقول والعالم النفس طبيعة عىل الكالم
أفالطون، لغاية مىضفيه الفالسفة» أخبار «يف وآخر الفيثاغورية، منزع فيه نزع اللحوم»
أرسطو» مقوالت إىل «املدخل أي «إيساغوجي» بكتاب مشهور ولكنه أجزاء، منه بقي
الكنيسة وكانت والتنجيم والعرافة السحر عن ودافع النرصانية ضد أيًضا وكتب (٥٢–د)،
لألفالطونية اإلسكندري الفرع يسمون تبعهم ومن وأمونيوس وأفلوطني وهو تحاربها،

الجديدة.
حوايل املتوىف — سوريا — خلقيس من يامبليخوس رأسه سوري فرع ولها (ب)
ولكنه بعض عن بعضها املوجودات بصدور وقال فورفوريوس عن أخذ ،٣٣٠ سنة
أثيني فرع أيًضا وللمدرسة حدود. ثالثة مرتبة كل يف وجعل الوجود مراتب من أكثر
ألفالطون محاورات عدة رشح (٤١٠–٤٨٥) القسطنطينية من أبروقلوس رجاله أشهر
وآخر األفالطونية» «اإللهيات يف مطول كتاب وله بطليموس، وفلك إقليدس و«مبادئ»
يف غال وقد إقليدس، طريقة عىل مربهنة قضايا من مؤلف اإللهيات» «مبادئ يف موجز

بالفلسفة. الرياضيات مزج

خاتمة (٩٨)

أقفرت قد وكانت أثينا يف الفلسفة مدارس يوستنيانوس اإلمرباطور أغلق ٥٢٩ سنة ويف
فانتهت مكانتها، فقدت قد اإلسكندرية وكانت فيها،6 العلماء عدد وتناقص التالميذ من
وحفلت قرنًا عرش أحد استطالت حياة بعد انتهت يونانية، هي بما اليونانية الفلسفة
الرشق يف جديدة عقول تناولتها فلسفة، هي بما بقيت ولكنها العقل، نتاج وأبهى بأسمى
أصًال تعتربها حال كل عىل وهي أنكرت ما وأنكرت اصطنعت ما منها فاصطنعت والغرب
بالد يف املسيحيني عند كبري حظ الروحية نزعته بفضل ألفالطون فكان نهجها، وتنهج
ثم لغتهم إىل كتبه نقلوا الرسيان، عند الحظ هذا مثل ألرسطو كان ثم والرومان، اليونان
الشخيص، التأويل من شيئًا عليها أدخلوا قد كانوا رشاح عن نقلوها ولكنهم العربية، إىل
املذكور وفورفوريوس للميالد)، الثالث (القرن اإلفرودييس إسكندر الرشاح هؤالء وأكابر

أنورشوان كرسى بالط يف رعاية أحسن فوجدوا فارس منهم فريق وبلغ رشًقا رجالها بعض فنزح 6

أرسطو. لكتب الشهري الشارح سمبيلقيوس منهم الفلسفة، صديق
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وسمبليقيوس الخامس)، (القرن النحوي ويوحنا الرابع)، (القرن وثامسطيوس آنًفا،
وأسموها األخرية الثالث التاسوعات من مختارات أيًضا الرسيان ونقل السادس)، (القرن
ألبروقلوس اإللهيات» «مبادئ من ومختارات أرسطوطاليس» — إلهيات — «أوتولوجيا
االعتبار،7 بهذا اإلسالميون فقبلها كذلك، أرسطو إىل وأضافوها العلل» «كتاب وأسموها
فجاءت اإلنسانية، الحكمة لكتب طبيعية تتمة إرشاقية صوفية من فيها ما لهم وبدا
اقتباسات عدا يدرون، ال وهم الجديدة واألفالطونية األرسطوطالية من مزيًجا فلسفتهم
أن اإلسالمية الفلسفة يف الناظر عىل يتعني بحيث اليونانية، املدارس سائر من أخرى
عرش الثاني القرن يف الالتينية إىل العربية الكتب ترجمت وملا األصول، هذه كل إىل يرجع
الحديثة، الفلسفة إىل تطورت فكرية نهضة فيه وبعثت الغرب يف أرسطو دراسة ذاعت

للسابق. والفضل الحلقات، متصلة فالسلسلة

خاصة. تأويالت بعض إال حقيقته عىل أرسطو أظهر فإنه رشد ابن خال ما 7
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املفيدة الكتب عىل هنا اقترصنا وقد والحديثة، القديمة اللغات يف للغاية كثرية املراجُع
أغفلناه. مما كبرية طائفة ذكر املزيد طالب فيها يجد الفلسفة، قراء لجمهرة

عامة مراجع (1)

والجزء اليونان، عن فصل وفيه اإلسالم قبل فيما األول الجزء اليعقوبي: تاريخ •
.١٨٨٣ ليدن ٢٥٨ه، سنة حتى اإلسالم يف الثاني

.١٨٧٢ ليبسيك ٣٧٧ه، سنة تأليفه أنهى النديم يعقوب أبي البن الفهرست •
.١٩١٢ بريوت ٤٦٢ه، سنة املتوىف األندليس لصاعد األمم طبقات •

.١٩٢٣ ليبسيك ٤٧٩–٥٤٨ه، للشهرستاني والنحل امللل •
سنة بعد صنفه فقط، القفطي أو القفطي البن الحكماء بأخبار العلماء إخبار •

.١٩٠٣ ليبسيك األمم، وطبقات بالفهرست مستعينًا ٦٢٤ه
بقليل، ٥٩٠ه سنة بعد ولد أصيبعة، أبي البن األطباء طبقات يف األنباء عيون •
تصنيفه أعاد ثم ،٦٤٠ سنة حوايل مرة ألول كتابه وضع ،٦٦٨ سنة وتويف
وملحق ١٨٨٢ القاهرة .٦٦٧ سنة ونرشه القفطي بكتاب مستعينًا ونقح فزاد

كونفسربغ. ملولر ١٨٨٤
حوايل ولد خليفة، لحاجي والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف •
والقاهرة ١٨٣٥–١٨٥٨م، ليبسيك ،١٠٦٨ سنة وتويف بالقسطنطينية ١٠١٠ه
لتاريخ الكلمة بمعنى مصادر الكتب هذه ليست ١٢٧٣ه/١٨٥٧-١٨٥٨.
الكتب ويف األصول، إىل بالرجوع تقرر قد التاريخ هذا فإن اليونانية؛ الفلسفة
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هامة ولكنها حذر، بكل قراءتها فتجب وتأخري، وتقديم كثري خلط املذكورة
من وضعوه وما ورجالها الفلسفة هذه عن اإلسالميون عرفه ما عىل للوقوف

نقلها. يف مصطلحات

• ZELLER (Ed.), The philosophy of the Greeks in its historical de-
velopment, London 1877–1897, 6 vol.—Outlines of the history of
Greek philosophy, New-York and London, 13 ed. 1931.

• GOMPERZ (Th.), Greek Thinkers, London 1901–1905, 4 vol.—Les
penseurs de la Grèce, Paris—Lausanne 1908-1909, 3 vol.

والثالث موجز، والثاني اعتباًرا، وأكثرها املراجع أوسع األول األصل، أملانية الكتب هذه
يظهر ما وأكثر هو، آرائه رسد إىل اآلراء تصوير حد عن باملؤلف تخرج ثرثرة تشوبه

أرسطو. عىل كالمه يف العيب هذا

• BENN (A. W.), The Greek Philosophers, London 1882: 2 ed. 1911.
• BURNET (John), Greek Philosophy. Part I: Thales to Plàto, London
1911.

• ROBIN (L.), La pensée grecque, Paris 1923.
• BRÉHIER (E.), Histoire de la philosophie, tome I, Paris 1926.

خاصة مراجع (2)

سقراط قبل ما (أ)

• RIVAUD (A.), Le problème du devenir et la notion de la
matière dans la philosophie grecque depuis les origines jusqu’à
Théophraste, Paris 1905.

• BURNET (John), Early Greek philosophy, 4 ed. London 1923.

الفرنسية إىل نقله وقد األقدمني، الفالسفة من الباقية الشذرات ترجمة الكتاب هذا يف
.L’aurore de la philosophie grecque, Paris 1919 بعنوان: A. Reymond
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سقراط (ب)

• ROBIN (L.), Les Mémorables de Xénophon et notre connaissance de
la philosophie de Socrate (Année philosophique, 1910).—Sur une
hypothèse récenté relative à Socrate (Revue des Etudes grecques,
XXIX, 1916).

• DIÈS (Aug.), Autour de Platon, tome I, Paris 1927.
• TAYLOR (A. E.), Socrates. Oxford 1932.

أفالطون (ج)

• Oeuvres de Platon, traduites par Victor Cousin, en 12 volumes.
Paris 1822–1840.

• Oeuvres complètes de Platon, traduites par A. Saisset et E: Chau-
vet, en 10 volumes. Paris 1869–1875.

• Oeuvres completes de Platon (texte et traduction), éditées par
l’Association Guillaume Budé, Paris. (En cours de publication).

ترجمة أوثق وهي فرنسا جامعات أساتذة من طائفة بها تقوم الثالثة الرتجمة هذه
ورشوح. مطولة مقدمات فائدتها يف يزيد

• DIÈS (Aug.), Autour de Platon, tome II, Paris 1927.
• TAYLOR (A. E.), Plato, 3d ed. London 1929.
• ROBIN (L.), Platon. Paris 1935.

.١٩٢٩ القاهرة خباز حنا ترجمة أفالطون جمهورية •
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أرسطو (د)

• Oeuvres d’Aristote, traduites par Barthélémy Saint-Hilaire en 35
volumes. Paris 1837–1892.

• The Works of Aristotle. Oxford 1928 …

علمية. ترجمة

• Physique, trad. Carteron: I-IV Paris 1926, V-VIII, 1931.
• Métaphysique, Paris 1932, 2 vol.; De l’Ame, 1934; De la Génération
et de la Corruption, 1935—trad. J. Tricot.

• RAVAISSON (F.), Essai sur la Métaphysique d’Aristote. 1 er vol.
Paris 1836 (réimprimé en 1920).

مشهور. قيم كتاب

• HAMELIN (O.), Le Système d’Aristote, Paris 1920.

للمنطق عرض ومن أرسطو مؤلفات تحقيق من تناوله فيما متني واٍف كتاٌب
األخالق يتضمن وال صفحات، يف الطبيعة بعد وما النفس علم يوجز ولكنه وللطبيعة،

السياسة. وال

• Ross (W. D.), Aristotle, London 1923; trad. Française Paris 1930.

يف األخصائيني كبار من صاحبه حسنًا، تلخيًصا أرسطو مؤلفات يلخص كتاب •
آنًفا. املذكورة أكسفورد ترجمة عىل املرشف وهو أرسطو،

.١٩٢١ القاهرة األثينيني. نظام بك: حسني طه الدكتور عربية: ترجمات •
مجلدين. يف نيقوماخوس إىل األخالق باشا: السيد لطفي أحمد عربية: ترجمات •

.١٩٣٥ الطبيعة .١٩٣٢ والفساد الكون .١٩٢٤ القاهرة
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باإلجمال الرابع الباب (ه)

• RAVAISSON (F.), Essai sur la Métaphysique d’Aristote, 2e vol.

أبيقورس (و)

• Trois letters, trad. O. Hamelin, Revue de métaphysique et de
morale, 1920 tome XVIII.

• Doctrines et maximes, trad. Solovine, Paris 1925.
• Lucrèce, De la Nature, texte et trad, par Ernout, 1920; commentaire
par L. Robin, 1925-1926.

• Lettres et peusées maitresses, trad. Ernout dans le commentaire
déjà mentionné de Robin, 1er volume 1925.

• BAILEY (C.), Epicurus, the extant remains, with short critical ap-
paratus, translation and notes, Oxford 1926.

• GUYAU (M.), La morale d’Epicure, 2 ed. Paris 1881.
• JOYAU (E.), Epicure, Paris 1910.

الرواقية (ز)

• BRÉHIER (E.), Chrysippe. Paris 1910.
• RODIER (G.), Eludes de philosophie grecque, Paris 1926: Histoire
extérieure et intérieure du stoïcism, pp. 219–269; La cohérence de
la morale stoïcienne, pp. 270–308.

• BROCHARD (V.), Etudes de philosophie ancienne et moderne; Paris
1912: La logique des stoïciens, pp. 221–281.

• HAMELIN (O.), sur la logique des stoïciens, Année philosophique
1902, p. 23 sqq.
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الجديدة واألكاديمية الشكاك (ح)

• BROCHARD (V.), Les Sceptiques grecs, Paris 1887; 2e éd. 1932.

الجديدة األفالطونية (ط)

• PHILON, Allégories des Saintes Lois, édit. et trad. Par E. Bréhier.
Paris 1908.

• BRÉHIER (E.), Les idées philosophiques et religieuses de Philon
d’Alexandrie, 2e éd. Paris 1924.

• PLOTIN, Ennéades, texte et trad. Par E. Bréhier. Paris 1924–1936.
• BRÉHIER (E.), La philosophie de Plotin. Paris 1931.
• WHITTAKER (E.), The Neoplatonists, 2d ed. Cambridge 1918.
• INGE (W. R.), The philosophy of Plotinus. London 1918.
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