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الكاتبوالكتاب

يحكم من خريَ ليس الفنان أن مثلما الفلسفة، تاريخ عن يكتب َمن أفضَل الفيلسوف ليس
األخرى، الفلسفات عىل أحكامه به ن تتلوَّ الخاصالذي موقفه فللفيلسوف اآلخرين؛ فنِّ عىل
عالمات من مجموعة أنه عىل إال للفلسفة السابق التاريخ إىل ينظر ال األحيان أغلب يف وهو
رأسه يف يدور ما هي واحدة؛ نقطٍة يف كلُّها تتالقى التي أو هو، ِفكره إىل تُشري التي الطريق
األملاني الفيلسوف رآه ما أيًضا وهو السابقني، الفالسفة مع أرسطو فعله ما هذا أفكار. من
يف ورصاحة وضوًحا الصور بأكثر تََمثَّل أنه كما سبََقته، التي املذاهب يف «كانت» الكبري
عن فضًال الفلسفة، لتاريخ األكرب، املثالية فيلسوُف هيجل، َمه قدَّ الذي الطويل العرض ذلك
التي العليا املكانة تلك لهم تكن لم وإن أهميتهم، لهم آخرين فالسفة لدى األمثلة عَرشات

الثالثة. لهؤالء كانت
تحتشد شيقة، فكرية تَجِربة الفلسفة تاريخ عن الفيلسوف كتابة فإن ذلك ومع
يعجز التي والعالقات الروابط كشف عىل والقدرة املتعمقة، واملالحظات الذكية باللمحات
هنا ها نُقدِّمه الذي الكتاب هذا بالفعل لنا يبدو النحو هذا وعىل العادي. الذهُن إدراكها عن
شاملة رؤية فهو َرسل؛ برتراند املعارصين، الفالسفة شيخ ألَّفه والذي العربية، إىل مرتجًما
القرن من الثاني النصف حتى اليوناني العرص يف األوىل بداياتها منذ الغربية للفلسفة
وضع عىل يحرص ألنه لألفكار؛ منهجيٍّا عرًضا يكون أن عن كثريًا يَزيد وهو العرشين.
هذا عن يُعربِّ َرسل جعل حدٍّا هذا حرصه بلغ وقد واالجتماعي، التاريخي سياقها يف األفكار
الفكر بني الربط عىل الحرص هذا كان ولقد بأكمله، للكتاب فرعيٍّا عنوانًا بوصفه املعنى
يف املشهور َرسل كتاب عن الكتاب هذا يميز الذي هو فيه ظهر الذي واإلطار الفلسفي
الغربية»؛ الفلسفة «تاريخ به وأعني الحايل، الكتاب قبل ألفه قد كان والذي نفِسه، املوضوع
Barnes بارنز مؤسسة يف َرسل ألقاها محارضات خالل تبلور الذي األخري، الكتاب كان إذ
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الفلسفي بالتاريخ َمعنيٍّا و١٩٤٣م، ١٩٤١ عاَمي بني فيما املتحدة بالواليات فيالدلفيا يف
الفلسفية. األفكار فيه تظهر الذي العينيِّ السياق بتقديم ا مهتمٍّ كان مما أكثَر البحت،

يكون قد أنه هو الكتاب هذا مؤلف شخصية به تتميز ما أهم أن اعتقادي ويف
الرقمية الحقيقة هذه (١٨٧٢–١٩٧٠م). كاد أو كامًال قرنًا عاش الذي الوحيد الفيلسوَف
وصَلت التي وتحوالته تقلباته وعن َرسل، برتراند عن الكثري لنا تُفرسِّ أن يمكن البسيطة
طبيعية نتيجًة األمر واقع يف كانت أنها مع واملزاجية، العشوائية حد إىل البعض رأي يف
من حاسمة فرتة يف كامًال قرنًا يعيش الذي اإلنسان ألن ذلك طولها؛ يف النادرة الحياة لتلك
بد ال كاملة؛ النقدية وروحه ذهنه وِحدَّة بوعيه محتفًظا فيه ويظل البرشي، التاريخ فرتات
الذهن يستطيع مما بكثرٍي وتنوًعا تلوُّنًا وأشدَّ أخصَب وحياته فكره يف تَجِربته تكون أن
اإلنجليزي، الفكتوري العرص من الثاني النصف يف حياته َرسل بدأ لقد استيعابه، العادي
العالم سيدَة وكانت وطموحها، مجدها أوج يف الربيطانية اإلمرباطورية فيه كانت وقٍت يف
تغريت قد العالم صورُة فيه كانت وقٍت يف حياته وانتهت معنًى، من الكلمة تحمله ما بكل
واحٍد يف رئيسية غري مكانًة إنجلرتا تحتل أيديولوجيَّني ُمعسكَرين إىل وانقسم حاسًما، تغريًا
ويف اتصاالتهم، يف الخيول يَستخدمون يزالون ال الناس كان َرسل حياة بدأت وحني منهما.
من عام وقبل اإللكرتونية، والعقول الذَّرة عرص دَخل قد العالم كان انتهت وحني حروبهم،
فيلسوٌف الضخمَة التحوُّالِت هذه يشهد وحني القمر. إىل وصل قد اإلنجليزي كان وفاته
من األخرية اللحظة حتى العملية وحاسته الذهنية بيقظته محتفًظا ظل الذكاء، حادُّ ناقد
الفكر تاريخ يف تتكرر تكاد ال الخصوبة شديدة تَجِربة النتيجُة تكون أن بد فال حياته؛

اإلنساني.
َرسل حياة عىل طرأت التي الهائلة التقلبات تلك نُفرسِّ أن نستطيع النحو هذا وعىل
مناصَب يتوىل مرموًقا سياسيٍّا يكون ألن يؤهله األوىل حياته يف يشء كل كان فقد وأفكاره؛
الكباُر يحمل الربيطانية األرس أعرق من واحدٍة إىل ينتمي كان إذ بالده؛ يف هامة تنفيذية
بيته يقصد كان كما القرن، من األول الثلث يف للوزراء رئيًسا جده وكان «إيرل»، لقب فيها
ولكن لواِلَديه، حميًما صديًقا كان الذي مل، استورت جون رأسهم عىل املشاهري، من عدٌد
بِمل، العقيل إعجابه جانب إىل املنزلية، بيئته من َرسل به تأثر الذي الوحيد اليشء كان ربما
بها يتصف كان والتي الفوضوية، من تقرتب تكاد التي الجريئة، التحررية النزعة تلك هو
كيمربدج، جامعة يف ترينيتي بكلية التحق ثم راقيًا، ا خاصٍّ تعليًما َرسل تلقى وقد أبوه.
بعد له، كتاب أول وكان اإلنسانية. العلوم ويف الرياضيات يف ملحوًظا تفوًقا فيها وأحرز
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أملانيا» يف االجتماعي الديمقراطي «الحزب عن أملانيا، يف الدبلومايس السلك يف فرتة عمل أن
الرمزي املنطق يف الرائدة األعمال عىل َرسل اطلع املبكِّر الوقت ذلك ومنذ ١٨٩٦م). (عام
الثامنة يف وهو ألف ثم ،«Frege «فريجه األملاني والعالم «Peano «بيانو اإليطايل العالم عند

الفيلسوف. هذا عن ُكِتب ما أهم من يَُعد ليبنتس عن كتابًا ١٩٥٠م) (عام والعرشين
مزدهًرا كان الذي املثايل، باملذهب متأثًرا فيها كان بفرتٍة الفلسفية َرسل حياة بدأت وقد
ورسعان تَُطل، لم الفرتة هذه ولكن وماكتجارت، براديل الفيلسوَفني أعمال بفضل إنجلرتا يف
املميز التجريبي الرتاث إىل معه كلها اإلنجليزية الفلسفة وعادت املثالية، عن َرسل تخىل ما
وعدو اإلنجليزية الواقعية أبو مور، أ. ج. باتجاه تأثره هو تحوله عوامل أهم وكان لها،

اللدود. املثالية
العرشين القرن بداية بني الواقعة الفرتة هي َرسل حياة يف الفلسفية املراحل أهم وكانت
للرياضيات، املنطقية األسس بحث عىل ُمنصبٍّا فيها األكرب اهتمامه كان التي ١٩١٦م، وعام
،«A. N. Whitehead «وايتهد مع فيه اشرتك الذي األكرب، كتابه ينتمي الفرتة هذه وإىل
وبفضل (١٩١٠–١٩١٣م). «Principia Mathematica الرياضية «املبادئ كتاب وهو
لقد بل العرشين، القرن يف الفلسفية الشخصيات أبرز من واحًدا َرسل أصبح الكتاب هذا

أرسطو. منذ املناِطقة أهمُّ بأنه البعض وَصفه
L. Wittgenstein فتجنشتني فيج لود وبني بينه قوية صداقة نَمت الفرتة هذه ويف
يف اعرتف قد َرسل إن بل له، وصديًقا زميًال أصبح ثم لَرسل، تلميذًا البداية يف كان الذي
كونه رغم األخري هذا أن فلسفية» منطقية «دراسة فتجنشتني: ملؤلف كتبها التي املقدمة
الفلسفة رواد أهم من واحًدا فتجنشتني كان وملا بقوة. تفكريه يف وأثر أفاده قد تلميذه،
الذي القوي التأثري املرء يُدِرك أن السهل من فإن املنطقية، للوضعية ومؤسًسا التحليلية،
األنجلوسكسوني، العالم يف العرشين القرن لفلسفة املميزة االتجاهات هذه يف َرسل مارسه

واإليطالية. والبولندية األملانية املدارس بعض ويف
املشكالت يف التفكري إىل بقوة َرسل اتجاه ل حوَّ قد األوىل العاملية الحرب نُشوب أن عىل
ومادي إنساني دمار من جَلبَته بما الحرب، هذه كانت إذ لإلنسان؛ واالجتماعية السياسية
قلََّلت له، أليمة صدمًة البرشية، النفس يف ل متأصِّ الهدم إىل نزوع من أثبتته وبما شامل،
مالينَي فيه يرى كان الذي الوقت يف التجريدية األكاديمية املسائل متابعة يف رغبته من
يف الحرَب ويُهاِجم السالم عن بقوة يدافع َرسل وقف وهكذا املجزرة. إىل يُساقون البرش
َرسل ُحوكم وهكذا طاقات. من تملك ما بكل الحرب تلك يف متورطًة بالده فيه كانت وقٍت

١٩١٨م. عام يف أشهر ستة بالسجن عليه وُحكم السالمية، نزعته عىل
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األعم، الطابع ذات الفلسفية املشاكل بني األوىل الحرب بعد َرسل اهتمامات وتوزََّعت
هذا يف أبدى وقد والرتبوية، واألخالقية االجتماعية املسائل وبني املعرفة، مشكلة وخاصة
ولكنه املحافظة، امليول ذوي من الكثريين غضب عليه أثاَرت مألوفة غريَ آراءً األخري املجال
قليلٍة سنواٍت بعد السوفيتي لالتحاد بها قام زيارة إثر للبلشفية عداءه أعلن أخرى جهٍة من
النظام عىل ِليَعيب وعاد وجوركي، وتروتسكي لينني خاللها وقابل الشيوعية، ثورته من
جديدة، تحرريًة اتجاهاٍت َرسل تبنَّى فقد الرتبية ميدان يف أما وتسلطه. شموليته الجديد
زوجته بمساعدة ١٩٢٧م، عام يف حرة مدرسة الغرض لهذا فأنشأ عمليٍّا، تطبيقها حاول

بالطالق. زوجته عن انفصل عندما سنوات بضع بعد املدرسة أُغِلَقت ثم (الثانية)،
عدة يف الفلسفة بتدريس قام حيث املتحدة، الواليات إىل َرسل انتقل ١٩٣٨م عام ويف
عاصفة هبتضده نيويورك التدريسيف إىل انتقل وعندما وغريها، أمريكا وسط يف جامعات
واألجهزة حافة الصِّ فيها وشاركت املألوفة، غري واألخالقية االجتماعية آراؤه أثارتها عاتية

عليه. املعرتضني ضد قضائيٍّا حكًما النهاية يف كَسب ولكنه والكنيسة، السياسية
فقد األوىل؛ الحرب من ملوقفه ا ُمضادٍّ الثانية العاملية الحرب من َرسل موقف كان ولقد
غري إنسانية. ال رشيرة ُقًوى ضد هة ُموجَّ ألنها التضحية؛ تستحق حرب هذه أن يرى كان
طيلة عنها يدافع ظل التي االتجاهات مع يتمىش ال رأي عن مبارشًة الحرب بعد أعرب أنه
الذري، للسالح محتكرة فيها كانت التي الفرتة خالل املتحدة، الواليات عىل ألح إذ حياته؛

السوفياتي. االتحاد ضد الذرية القنبلة تستخدم أن
منذ وأصبح هذه، املتطرفة آرائه عن ١٩٤٩م عام بعد تراجع ما رسعان َرسل ولكن
الجديد، باملوقف اقتناًعا وازداد كلِّه. العالم يف النووي السالح نزع دعاة من الحني ذلك
من متحرر عالم ضمان أجل من يلعبه الذي اإليجابي بالدور عامليٍّا يَشتهر أصبح حتى
تجاوز أن بعد حتى َرسل، يرتدد لم فيتنام، حرب نَِشبَت وعندما الجنوني، التسلح سباق
لجانًا ويُؤلِّف حاشدة، شعبية اجتماعات ويَعقد مظاهرات، يف يَسري أن يف التسعني، عمره
الحروب ُمجرمي تُحاِكم العاملي، للضمري محكمة ويقيم والغرب، الرشق بني للتفاهم عاملية
عىل أدلَّ وال العظيم، مؤسسها اسم تحمل هذا يومنا إىل موجودة زالت وما مكان، كل يف
أسبوع ملدة والثمانني، التاسعة يف وهو ١٩٦١م، عام السجن دخل أنه من الهائلة إيجابيته
أحد عهد انتهى ١٩٧٠م، عام يف َرسل وبموت النووي. التسلح محاربة يف نشاطه بسبب
والَعميل الفكري الكفاح من كامل قرن صفحة وُطِويَت الفلسفة، تاريخ يف النادرة النماذج

يَمل. ال الذي
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ذاته؛ يف فريًدا نمًطا كان لقد الكبري؟ الفيلسوف هذا عن نقوله أن لنا ى تبقَّ ماذا
يف اندمج ولكنه أكاديميٍّا، وبدأ الجماهري. أجل من الكثري عمل ولكنه أرستقراطيٍّا، نشأ
يف القائمة املؤسسات أقوى وحارب املحرتفني، الساسة كبار فيه يُجاريه ال عَميل نشاط
لآلداب نوبل جائزة فيه ُمِنح الذي الحد إىل عرصه ثقافة عىل نفسه فرض ولكنه عرصه،
كامي (باستثناء لفيلسوف الجائزة هذه فيها تُمنَح التي األوىل الحالة وهي ١٩٥٠م، عام
تزوج ولكنه محافظة، تربية وتربى فيلسوًفا)، كان ما بقدر أديبًا كان الذي Camus
املنطقية املؤلفات أعظم وكتب والزواج، الحب يف بآرائه الناس مشاعر واستفز مرات، أربع
اليرس بكل يؤلف كان ولكنه الحديث، العرص يف وجفاًفا صعوبة وأشدها والرياضية
واألخالقية. والسياسية والرتبوية االجتماعية املسائل يف والجذاب املرح واألسلوب والسالسة
الربج فيلسوف أسطورة بدأ الذي هو أجمعني، الفالسفة أعظم أفالطون، كان لقد
السماء، يف بعيونه ُمحلًقا الطريق يف يسري الذي الفيلسوف ذلك من سخر حني العاجي،
حياَة شاملة واحدة نظرة يف املرء تأمل ولو األرض، عىل تصادفه حفرة أول يف فيسقط
جبارة محاولًة نهايتها، إىل بدايتها من له لبدت التنوع، الشديدة وكتاباته الخصبة َرسل

األسطورة. هذه لتفنيد
لهذا اإلنجليزية الطبعة ففي ترجمته؛ هنا ها نُقدِّم الذي الكتاب عن كلمٌة لنا بقيَت
َرسل زمالء أحد اختارها التي واألشكال الصور من كبري عدد لتقديم محاولة بُِذَلت الكتاب
هذه أن من ثقة عىل ذاته َرسل يكن ولم الفلسفية. ألفكاره ملموس إيضاح تقديم أجل من
الخاص، رأيي ويف فحسب، أوىل تجربة أنها عىل املقدمة يف إليها أشار ولذا ستنجح، املحاولة
تستحق ال املحاولة هذه أن الفلسفة، تعليم يف الخربة من طويلة سنوات عىل يَرتكز الذي
هذه بمثل االستعانة دون أفكاره توصيل عىل قادر الكتاب وأن أجلها، من بُِذل الذي الجهد
السطور وحذف منها، األكرب الجانب عن االستغناء آثرت فقد هنا ومن امللموسة، الرسوم

املؤلف. مقدمة يف إليها أشارت التي
إنه أي الغرب»، «حكمة عنوان يحمل الكتاب أن ذهنه يف القارئ يضع أن بد وال
تُفرسِّ الحقيقة وهذه الغربية. الحضارة يف ظهرت كما الحكمة أو الفلسفة عن يتحدث

هذه كاتب ومنهم الكثريون، يعرتضعليها قد والتي الكتاب، هذا تُميِّز التي السمات بعض
السطور.

الفلسفة ظهور ويُرجع مفرًطا، تمجيًدا اليونانية الحضارة د يُمجِّ َرسل ألن ذلك
شك وال وحده. اليوناني الشعب عبقرية إىل االستداليل املنطقي الفكر ومنهج والرياضيات
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الحضارة بني العالقة مشكلة املتشابكة؛ املشكلة تلك ملناقشة هنا يتسع ال املقام أن
ما أهمية من اإلقالل إىل يميل َرسل ولكن لها، السابقة الرشقية والحضارات اليونانية
املبنيَّة الحديثة، األبحاث من كثريًا أن من الرغم عىل السابقة، الشعوب من اليونانيون تعلمه
يْن الدَّ ضخامَة متزايد نحٍو عىل تؤكد القديم، والتاريخ اآلثار علم إليه وصل ما آخر عىل
من الحال بطبيعة اإلقالل عدم مع القديمة، للحضارات اليونانيون به يَدين كان الذي

النظري. امليدان يف وخاصة اليوناني، اإلنجاز عظمة
بأي يَعِرض أال املؤلف عىل فرض قد نفسه الكتاب موضوع فإن أخرى، ناحيٍة ومن
الرتكيز يف أغراضه تخدم موجزة بإشارات فاكتفى اإلسالمي، العربي للفكر التوسع من قدر
ومقدِّرة الفكر لهذا منصفة جاءت اإلشارات هذه أن له يُحَمد مما ولكن الغرب»، «حكمة عىل
قدًرا آلخر آٍن من القارئ ملس وربما بعيد. حدٍّ إىل اإلسالمية الحضارة به قامت الذي للدور
إليه ينتمي الذي الجيل يف منه مفر ال يشء هذا ولكن اليهودية، الجماعات مع التعاطف من
مع يتعاطف أن هو لديه الطبيعي الفعل رد فكان النازية، ويالت من عانى والذي َرسل،
يُِحس ٍق بتعمُّ الصدد هذا يف القليلة مالحظاته يقرأ حني املرء فإن حال أية وعىل أعدائها،
الذي األسلوب لذلك انتقاد هي ما بقدر اليهودية مع تعاطًفا الواقع يف ليست املسألة بأن
ُعَقد لتنفيِس وسيلًة بوصفه الدينية األقليات اضطهاد وهو الغرب، تاريخ يف مراًرا تكرَّر

الشعوب. إللهاء أو الحكام
والرياضية املنطقية بالجوانب زائًدا اهتماًما الكتاب بعضمواضع يف املرء الحظ وربما
بالفلسفة الرئيسية َرسل عالقة أن تذكرنا إذا ميسور أمر ذلك تعليل ولكن الفلسفة، يف
بعضاألحكام إىل يؤدي االهتمام هذا فإن حال أية وعىل والرياضة، املنطق جانب من جاءت
وإقالله ألفالطون املفرط تمجيده مثل الفلسفة، مؤرخي بعُض عليها يوافقه ال قد التي
فكر يف الرياضية بالجوانب انبهاًرا الكتاب هذا يف يُبدي َرسل ألن ذلك أرسطو؛ قيمة من
مثَل هذا يف كان وربما بالرياضيَّات. أصًال يهتم يكن لم أرسطو أن حني عىل أفالطون،
موقفه أن وكيف الفلسفة، تاريخ كتابة يف الفيلسوف طريقة عن قبل من قلته ملا ملموٌس
حكمه أن يل فيبدو حال أية وعىل السابق. الفلسفي للفكر رؤيته يف أحيانًا يتحكم الخاص
يف دراسة أول وهي واملنطق» «التصوف املشهورة دراسته يف قاله ما مع يتناقض هذا
وأصحاب صوفية ميول أصحاب إىل الفالسفة صنف حني االسم، هذا يَحمل الذي الكتاب
ولكن الثانية. الفئة ضمن وأرسطو األوىل الفئة ضمن أفالطون وأدرج منطقية، اتجاهات
التي الفرتة يف أفالطون محاورات الريايضيف للتفكري أعمَق دالالٍت اكتشف قد َرسل أن يبدو
السنني. من كبري عدٌد واملنطق» «التصوف كتاب عن يَفِصلها والتي هذا، كتابه فيها ألَّف
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كان سقراط إن القائل رأيه يف َرسل مع الفلسفة ُمؤرِّخي من كثري يختلف قد كذلك
املتحدَث هو سقراط كان التي أفالطون محاورات وإن الصور، أو املثُل نظرية صاحَب
ويُعربْ نفسه إىل يهتِد لم أفالطون وإن بالفعل، سقراط أفكار عن تُعربِّ كانت فيها الرئييس
سقراط شخصيُة فيها تَحتلُّ ال التي األخرية املحاورات يف إال مستقلة بطريقة فكره عن
ُمؤرِّخي من قلٌة إال عنه يُداِفع لم رأي فهذا اإلطالق، عىل فيها تظهر ال أو رئيسية، مكانة
هذه يف به متأثًرا كان َرسل أن يبدو الذي «J. Burnet برينت «برون رأسهم عىل الفلسفة،

بعيد. حدٍّ إىل املسألة
الشخصيات أكرب من ذاته مؤلفه كان الذي الكتاب، هذا يف الخالفية النقاط بعض تلك
تاريخ عن هذا َرسل كتاب أن ذلك مع الصحيح من يظل ولكن القرن، هذا يف الخالفية
فكري ِنتاٌج هو الذعة، ودعاباٍت عميقة وأحكاٍم ذكية ملحاٍت من يتضمنه ما بكل الفلسفة،
عام يف مرة ألول الكتاب (ُطِبع املوضوع هذا يف َرسل تفكري مراحل آخر عن يُعربِّ ناضج
للفكر عرًضا يُقدِّم األول الجزء كان وإذا والثمانني). السابعة يف َرسل كان حني ١٩٥٩م،
الجزء فإن واالجتماعي، الحضاري سياقهما يف الغربية الوسطى العصور وفكر اليوناني
ألهم بعرٍض الصورة يكمل قريبًا، السلسلة هذه يف ترجمته تظهر أن نأُمل الذي الثانَي
ناضجة رؤية العربي القارئ يَكتسب وبذلك واملعارصة، الحديثة الغربية الفلسفات مالمح
قرنًا. وعرشين خمسة عرب امتدت التي الشيقة الفكرية املغامرات تلك معالم ألهم شاملة

١٩٨٢م سبتمرب الكويت،
زكريا فؤاد أ.د.
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تقديم

وإني كبري!» رش الكبري الكتاب «إن :Callimachus كاليماخوس اإلسكندريُّ الشاعر قال
الكتاب هذا بتقديم أجازف كنت إذا ذلك وعىل الرأي. هذا يف مشاركته إىل عام بوجٍه ألميل
هذا كتابي فإن ذلك ومع غريه. من أهوُن ، الرشُّ حيث من الكتاب، هذا ألن فذلك القارئ؛ إىل
نفسه. املوضوع هذا يف كتابًا ألَّفت قد ما وقت منذ كنت ألني ذلك ا؛ خاصٍّ تفسريًا يستدعي
قد يكون أن بالطبع املحال من كان وإن ة، الِجدَّ كل جديد كتاب الغرب» «حكمة أن غري

الغربية». الفلسفة «تاريخ كتابي يسبقه لم لو ظهر
طاليسحتى منذ الغربية الفلسفة عىل شاملة نظرة إلقاء هو إنما هنا ها أحاوله ما إن
القصة. هذه وقائع فيها حدثَت التي التاريخية الظروف إىل بعضاإلشارات مع فتجنشتني،
املمكن فمن السابقة، الكتب كل إىل يُضاف الفلسفة، تاريخ يف آخر كتاب ظهور عن أما
بني تَجمع أن استطاعت التي هي الكتب من قلة أن أوًال املالحظ فمن بعاِمَلني؛ تربيره
تعالج نطاًقا، أوسَع كثرية تواريَخ هناك فإن وبالطبع الشمول. من معقول وقدٍر اإليجاز
يدخل أن هذا كتابُنا يعتزم ال الكتَب هذه أن الواضح ومن بكثري. أكرب بإسهاب موضوع كل
إليها سرَيجعون باملوضوع أعمق اهتمام لديهم يتولد من أن يف شك وال منافسة، يف معها
االتجاه أن فهو الثاني العامل أما األصلية. النصوص إىل رجعوا ربما بل املناسب، الوقت يف
عقليٍّا به يَدينون ما يَنَسوا أن إىل بالناس يؤدي التخصص يف املتزايد اإلغراق إىل الراهن
هي كلها الغربية فالفلسفة النسيان؛ هذا تعويض هو الدراسة هذه من والهدف ألسالفهم.
الفلسفي التفكري نُمارس أن العبث ملن وإنه اليونانية، الفلسفُة — ما حقيقيٍّ بمعنًى —
املايض. يف العظام باملفكرين تَرِبطنا التي الروابط كل فصمنا قد فيه نكون الذي الوقت يف
بطَرف، يشءٍ كل من يُلِم أن الفيلسوف عىل إن مىض وقٍت يف يُقال أن الشائع من كان لقد
يضم اهتمامها مجال أن تعتقد الفلسفة كانت وهكذا الصائب، بالقول يكن لم هذا ولعل
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بحاجٍة ليسوا الفالسفة إن والقائل اآلن، السائد الرأي فإن األمر كان أيٍّا ولكن كلها. املعرفة
الفلسفة أن يعتقدون الذين فأولئك باطل؛ رأي بالقطع هو يشء، أي عن أييشء معرفة إىل
يُدركون ال بكثري، ذلك من أسبق ليس وقٍت يف حال أية عىل أو ١٩٢١م،1 عام ا» «حقٍّ بدأت
بحاجٍة أنفسنا نرى ال فإننا ثَم ومن فراغ، من فجأة تنشأ لم الراهنة الفلسفيَة املشكالِت أن

اليونانية. الفلسفة معالجة يف نسبيٍّا إفاضتنا عن االعتذار إىل
يتبع أن فإما طريقتنَي؛ إحدى عىل يسري أن يمكن الفلسفة لتاريخ عرض أي إن
أن وإما ذاك، يف أثرت التي والعوامل الفيلسوف هذا قاله ما مبينًا البحت، الرسد إىل طريقًة
الفلسفية، املناقشة تسري كيف يُبني لكي النقدي؛ الحكم من معني وقدر الرسد بني يجمع
القارئ يستنتج أن ينبغي ال أنه أضيف أن أود أنني عىل الثانية. الطريقة هنا اتبعت وقد
ناقصة؛ لنا بَدت قد آرائه كون ملجرد بسهولة مفكر أي استبعاَد املمكن من أن ذلك من

َفهمه. يُساء أن يخىش ما بقدر يُفنَّد أن يخىش ال إنه مرة ذات «كانت» قال فلقد
ومع جانبًا. نرتكهم أن قبل قوله، الفالسفة يحاول ما نفهم أن علينا وإن هنا ومن
التي النتائج مع متناسب غريَ أحيانًا لنا بدا الفيلسوف هذا بأن االعرتاف من بد فال ذلك
يتوصل أن إنسان كل عىل يتعني تقديرية مسألة النهاية يف األمر هذا أن عىل إليها. توصل

الخاص. رأيه إىل فيها
كتابي يف عليه كانا ا عمَّ الكتاب هذا يف اختلفا قد معالجته وطريقة املوضوع مجال إن
ساعدني الذي Paul Foulkesفولكس بول للدكتور بالكثري تَدين الجديدة فاملادة السابق؛
التي األساسية املسائل لبعض عام عرض تقديَم هو الهدف كان ولقد النص. كتابة يف
باملزيد أغراه قد الصفحات هذه عىل اطالعه بأن القارئ أحس ما فإذا الفالسفة؛ ناقشها

تحقق. قد الكتاب هذا تأليف من الرئييس الهدف يكون فسوف املوضوع، متابعة من

َرسل برتراند

أنه أساس عىل السابق الفلسفي الرتاث تَنثر التي املتطرفة الوضعية اآلراء بعض إىل هنا املؤلف يشري 1

املعارصة التيارات من وغريها املنطقية الوضعية واملدارس التحليلية الفلسفة بداية خ وتُؤرِّ باطل، لغٌو
(املرتجم). التقريب وجه عىل كله الفلسفي للتاريخ مغايرة اتجاهات يف تسري التي
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كان وربما غريب، سؤال بالفعل هذا مهمتهم؟ يمارسون حني الفالسفة يفعله الذي ما
أشياء بنا املحيط العالم ففي يفعلونه؛ ال ما أوًال نبني بأن اإلجابة نُحاول أن إمكاننا يف
امليكانيكا نطاق يف تدخل وهي البخارية، اآللة عمل طريقة مثًال منها جيًدا، نفهمها عديدة
أدائه وطريقة البرشي، الجسم تركيب عن الكثري نعرف أننا كما الحرارية. والديناميكا
حركة أخريًا لنتأمل أو األعضاء. وظائف وعلم الترشيح علم يدرسها أمور وهي لوظائفه،
ميادين من كالٍّ إن أي الفَلك، علم ضمن تندرج وهي الكثري، عنها نعرف التي النجوم

آلخر. أو علٍم إىل تنتمي هذه املعرفة
املرء يصل وحني املجهول. من محيطة منطقة بها تحفُّ املعرفة ميادين جميع أن غري
والتأمل. التفكري ميدان ويدخل العلم أرض يغادر فإنه ويتجاوزها، الحدود مناطق إىل
مقومات من واحًدا يُشكِّل وهو االستطالع، أو االستكشاف من نوع التأميلُّ النشاط هذا
— بعد فيما سنرى كما — كلها بدأَت قد املختلفة العلم ميادين أن والواقع الفلسفة.
متينة، أسس عىل مرتكًزا العلم يصبح إن ما ولكن املعنى، بهذا فلسفيٍّا استطالًعا بوصفها
أو الحدود، عىل الواقعة باملشكالت يتعلق فيما إال مستقل، نحٍو عىل طريقه يف يسري حتى
املألوف باملعنى تقدًما تُحِرز هذه االستطالع عملية إن القول يمكن ال ولكن املنهج، بمسائل

انقطاع. بال وظيفتها وتتجدد فحسب، طريقها يف تستمر هي وإنما الكلمة، لهذه
يف فالفلسفة األخرى؛ التأمل رضوب من الفلسفة نُميز أن علينا يتعني ذاِته الوقت ويف
هي وإنما أرواحنا، إنقاذ أو منها، نُعاني التي املشكالت حل مهمة عاتقها عىل تأخذ ال ذاتها
الفكرية) السياحة من (أو االستكشافية املغامرة من نوٌع — اليونانيني تعبري حد عىل —
طقوس، أو راسخة، عقائُد املبدأ حيث من الفلسفة يف فليس ثَم ومن لذاتها، بها نقوم التي
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أن — الحال بطبيعة — يَحدث قد أنه من الرغم عىل نوع، أي من مقدسة كيانات أو
إزاء اتخاذهما يمكن موِقَفني ثَمة أن والواقع جامدين. عقائديِّني الفالسفة من أفراد يصبح
أرساًرا معينة كتب من يعرفون، إنهم يقولون الذين الناس أقوال َقبول أحدهما: املجهول؛
طريق هو وهذا بنفسه، األمور ويرى املرء يخرج أن هو واآلخر: للوحي، أخرى مصادَر أو

والفلسفة. العلم
ما شخص: سأل فلو الفلسفة، بها تتميز خاصة ِسَمة إىل نُشري أن بنا يجدر وأخريًا،
إنها املثال: سبيل عىل فنقول قاموسيٍّا، تعريًفا نُعطيَه أن نستطيع فإننا الرياضيات؟ هي
ذلك عن فضًال وهو عليها، االختالف يمكن عبارة ذاته يف يُشكِّل ال التعريف هذا العدد، علم
ذاِته النحو هذا وعىل بالرياضيات. جاهًال كان لو حتى َفهمها، السائل عىل يَسهل عبارة
الفلسفة أما املعلومات. من محددة مجموعة فيه توجد ميدان ألي تعريفات تقديم يمكن
وينطوي والخالف، الجدل يثري لها تعريف أي ألن ذلك النحو؛ هذا عىل تعريفها فيستحيل
الكتاُب هذا يضعه الذي األكرب الهدف يكون وسوف الفلسفة. من معني موقف عىل ذاته يف

اآلن. حتى الفلسفة بها يمارسون الناس كان التي الطريقة ِتبيان هو عينَيه نُصب
يستطيع وال آخر، أو وقٍت يف يُفكرون الذين الناُس عنها يتساءل عديدة أسئلًة ثَمَة إن
ال بأنفسهم األمور يف يُفكروا أن يُحاولون الذين أولئك أن كما عنها. إجابًة يُقدِّم أن العلُم
هي األسئلِة هذه مثل العرَّافون. إليهم يُقدِّمها التي الجاهزة باإلجاباِت يكتفوا أن يُمكنهم

منها. التخلُّص وأحيانًا استطالعها، مهمُة الفلسفة عاتق عىل تَقُع التي
عىل معنًى لها كان إن الحياة، معنى ما نتساءل: أن يف بالرغبة نشعر قد وهكذا
معنى ال األسئلة هذه أن أم نتيجة؟ إىل التاريخ مسار يؤدي وهل غاية؟ للعالم هل اإلطالق؟

لها؟
األمر أن نعتقد أننا أم قوانني، بالفعل تحكمها الطبيعة هل مثل: مشكالت أيًضا وهناك
العالم هل الشائع: التساؤل ذلك أيًضا وهناك نظاًما؟ األشياء يف نرى أن نحب ألننا كذلك؛
يرتبطان؟ فكيف يُجاب: ال. الجواب: كان وإن ومادة؟ عقل منفصَلني؛ جزأَين إىل منقسم
كوكب عىل قوة وال حول بال تزحف الغبار من ذرة أهو اإلنسان؟ عن نقول وماذا
— الكيميائيون يقول قد كما — اإلنسان أن أم الفَلكيُّون؟ يراه كما الشأن ضئيل صغري
يف يبدو كما هو، اإلنسان فهل وأخريًا، بارعة؟ بطريقٍة ُركِّبت الكيميائية املواد من َحْفنة

مًعا؟ آٍن يف كله هذا يكون قد أنه أم ملَلكاته؟ نهاية ال العقل، رفيُع هاملت، نظر
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طريق ثمة فهل والرش؛ الخري عن األخالقية األسئلة هناك السابقة، األسئلة جانب إىل
والرش؟ الخري بني محايدة بها نحيا التي الطريقة أن أم باطل، وآخُر للحياة، وخري صائب

محض؟ جنون هو إنما حكمة يبدو ما أن أم حكمة، يَه نُسمِّ أن يمكننا يشء أهناك
كما معمل، يف تَجاِرب بإجراء املرء فيها يَبُتَّ أن املحال ومن محرية، أسئلة كلها هذه
يُوزِّعون الذي أولئك يقوله ما إىل يرتدُّوا أن يقبلون ال املستقل الذهني التكوين أصحاب أن
ما الفلسفة تاريخ إلينا م يُقدِّ التي هي األسئلة هذه مثل ويساًرا. يمينًا الشاملة النبوءات

عنها. إجاباٍت من تقديمه يمكن
أزمنٍة يف اآلخرون فيه فكَّر ما نعرف الصعب، املوضوَع هذا نَدرس حني فإننا وهكذا
يف طريقتهم إن إذ الناس؛ لهؤالء أفضل َفهٍم إىل ذلك بنا فيؤدي األمور، هذه عن أخرى
آِخَر ذلك بنا يؤدي وقد حياتهم، أسلوب مظاهر من ا هامٍّ مظهًرا كانت الفلسفة معالجة

القليل. إال نعرف ال أننا من الرغم عىل نحيا نظل كيف لنا يُبني أن إىل األمر
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شعب أوُل كان ولقد العلم. يبدأ ذاِته النحو وعىل ا، عامٍّ سؤاًال املرء يَطرح حني الفلسفة تبدأ
— نعرفهما كما — والعلم فالفلسفة اليونانيون؛ هو االستطالع حب من النوع هذا أبدى
العقيل النشاط هذا أنتَجت التي اليونانية، الحضارة ظهور أن والواقع يونانيَّان. اخرتاعان
وال قبله نظري له يَظهر لم حدٌث وهو التاريخ، أحداث أروع من واحد هو إنما العارم،
الفن ميادين يف اليونانية العبقرية فاضت قرننَي، عن تَزيد ال قصرية فرتة ففي بعده؛
ا عامٍّ ِمقياًسا الحني ذلك منذ أصبَحت التي الروائع من ينقطع ال بسيٍل والفلسفة واألدب

الغربية. للحضارة
السادس القرن أوائل يف Thales of Miletusبطاليسامللطي يبدآن والعلم الفلسفة إن
املناجي الظهور لهذا تُهيِّئ حتى ذلك، قبل األحداث سارت نحو أي عىل ولكن امليالد، قبل
السؤال. هذا عن إجابة إىل نَهتدَي أن استطاعتنا، بقدر سنحاول، اليونانية؟ للعبقرية
أجل من القرن، هذا بداية منذ عمالقة خطوات خطا الذي اآلثار، بعلم نَستعني وسوف
العالم بها وصل التي الطريقة عن معقول، حدٍّ إىل لنا، تَكشف التي الصورة شتات جمع

عليه. هو ما إىل اليوناني
إذ األخرى؛ العالم حضارات إىل بالقياس متأخرة حضارٌة اليونانية الحضارة إن
هذان نما ولقد السنني. من ألوف بعدة النهَرين بني ما وبالد مرص حضارتا سبقتها
وأرستقراطية مؤلَّهون، ملوك يحكمهما وكان كربى، أنهار ضفاف عىل الزراعيَّان املجتمعان
كانت التي دة املعقَّ الدينية املذاهب عىل تُِرشف كانت الكهنة من قوية وطبقة عسكرية،
ْخرة. بالسُّ األرض يزرعون فكانوا السكان، من األعظم السواد أما متعدِّدين. بآلهة تعرتف
بعد، فيما اإلغريُق اقتبسها التي املعارف بعض إىل وبابل القديمة مرص توصَلت ولقد
التساؤل من جدوى ال أنه عىل فلسفة. أو علم إىل الوصول من منهما أيٌّ تتمكَّن لم ولكن
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إىل أم املنطقة، هذه شعوب لدى العبقرية افتقار إىل راجًعا ذلك كان إذا عما السياق هذا يف
أن هو يُِهمنا الذي وإنما شك، بال دوُرهما لهما كان مًعا العاِمَلني ألن اجتماعية؛ أوضاع

العقلية. املغامرة ممارسة عىل تُساعد تكن لم الدين وظيفة
ُرصوًحا كانت فاألهرامات املوت؛ بعد بالحياة بعيد حٍد إىل معنيٍّا الدين مرصكان ففي
دقيق تنبٍُّؤ إىل الوصول أجل من الزًما الفَلكية املعارف ببعض اإلملام كان ولقد جنائزية،
من شكًال استحدثَت اإلداري للحكم ممارستها يف الكهنة طبقة أن كما النيل، بفيضان
األخرى. االتجاهات يف للتطور تكفي موارُد ذلك بعد تتبقَّ لم ولكن بالصور، الكتابة أشكال
السومريني محل الكربى السامية اإلمرباطوريات حلت فقد النهَرين، بني ما بالد يف أما
االهتمام كان الدينية الناحية ويف املسمارية. الكتابة عنهم أولئك اقتبس الذين منها، األسبق
من صاحبه وما النجوم حركات تسجيل وكان العالم، هذا يف السعادة عىل ُمنصبٍّا الرئييس

الغاية. هذه أجل من ًها موجَّ والتنجيم للسحر ممارساٍت
وهي كريت، جزيرة سكان أهمها كان ِتجارية، مجتمعات تنمو بدأَت ما، فرتٍة وبعد
الكريتيني أن واألرجح قريب. وقٍت يف إال جديد من عليها الضوء إلقاء يتمَّ لم مجتمعات
ُجزر جميع عىل برسعة الغَلبة لهم وأصبحت الصغرى، آلسيا الساحلية األرايض من جاءوا
نمو إىل املهاجرين من جديدة موجة أدت امليالد قبل الثالثة األلف أواسط ويف إيجه، بحر
Cnossus  وفايستوس كنوسوس يف فخمة قصور فُشيِّدت الكريتية. للثقافة عادي غري

أقصاه. إىل أقصاه من املتوسط البحر تجوب الكريتية السفن وأخذت ،Phaestos
إطالق إىل الربكانية والثورات الزالزل من متكررة سلسلة أدت ١٧٥٠ق.م. عام ومنذ
مهارة وأدَّت الصغرى. وآسيا اليونان يف املجاورة املناطق إىل كريت من هجرة موجة
يكشف موقع وأفضل القارية. املناطق سكان ثقافة تغيري إىل اليدوية الِحَرف يف الكريتيني
املوطن وهو ،Arogolid األرجوليد يف Mycenae ميسناي هو اليونان يف التأثري هذا عن
هومريوس الشاعر يَرويها التي الذكريات أن كما .Agamemnon ألجاممنون التقليدي
مفاجئًا ا حدٍّ وضع عنيف زلزال كريت رضب ١٤٥٠ق.م. وحوايل الكريتي، بالعرص تتعلق

الكريتية. للسيطرة
الغزاة؛ من متتاليتنَي موجتنَي ِقبَل من استُوِعبَت قد األصلية اليونان أرض كانت ولقد
أنهم ويبدو ق.م، ألَفني عام حوايل الشمال من أتوا الذي األيونيني، موجَة كانت أوالهما
Achaean األخاي غزو جاء عام ثالثمائة وبعد األصليني، السكان يف تدريجيٍّا اندمجوا
هومريوس وإغريق (الكريتيون) ميسناي سادة وكانت حاكمة. طبقًة املرَة هذه كوَّنوا الذين

الحاكمة. الفئة هذه إىل عام بوجٍه ينتمون
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ولم املتوسط، البحر أرجاء بجميع ِتجارية روابُط الكريتيِّني–اآلخيِّني تربط كانت ولقد
بني من الكريتيني نجد وهكذا الروابط، هذه قطع إىل كريت يف ١٤٥٥ق.م. عام كارثُة تؤدِّ
عليهم يُطِلقون املرصيون وكان ١٢٠٥ق.م، عام حوايل مرص هدََّدت التي البحر» «شعوب
استَمد الذين األصليون Philistines الفلسطينيون هم هؤالء وكان ،«Peliset «بليست اسم

«فلسطني». وهو فيها، استقروا التي األرض اسَم منهم هؤالء
ذلك الطبيعة؛ كوارُث عنه عجزت ما تحقيق إىل آخر غزٌو أدى ١١٠٠ق.م. وحوايل
أيدي يف فريسة بأكملها إيجه بحر ومنطقة اليونان جعَلت Dorian الدورية الغزوات ألن
حروب يف ذلك قبل طاقتهم استنفدوا قد اآلخيُّون وكان البأس، شديدة غازية همجية قبائل
كما الهجمة، تلك أمام الصمود يستطيعوا فلم ق.م، عرش الثاني القرن أوائل يف طروادة
هذه ويف الظالم. من مرحلة عندئٍذ اليونان ودخلت البحر، أسياَد هم الفينيقيون أصبح
قبل، من الفينيقيِّني التجار لدى ُعِرفت قد كانت التي الحروف اإلغريق اقتبس تقريبًا الفرتة

إليها. متحركة حروف بإضافة
من سالسُل توجد إذ مناخه؛ ويف مظهره يف خشن بلد األصلية اليونان أن والواقع

عسريًا. أمًرا واٍد إىل واٍد من الربي االنتقال يجعل مما األرض، تقسم القاحلة الجبال
كانت وحني منفصلة، محلية مجتمعاٌت الخصبة السهول يف نَمت فقد ثَم ومن
إلنشاء البحر عرب الرتحال عصا يشد منهم البعض كان الجميع إعاشة عن تعجز األرض
والبحر إيطاليا وجنوب صقلية سواحل عىل اليونانية املدن تناثرت وهكذا مستوطنات.
املستوطنات نشوء ومع ق.م، السادس القرن أواسط حتى الثامن القرن أواسط منذ األسود

بالرشق. االتصال إىل اليونانيون وعاد التجارة، ازدهرت
بسلسلٍة «الدوريني» غزو بعد اليونان مرت فقد السياسية، الناحية من أما
أيدي إىل تدريًجا السلطة انتقلت ثم امللكي، النظام سيادة أولها كان التغريات، من
ويف ،Tyrants الطغاة أو الوارثني، غري امللوك حكم من فرتة أعقبتها التي األرستقراطية،
«الديمقراطية». للفظ الحريف املعنى هو وهذا املواطنني، إىل السياسية السلطة انتقلت النهاية
الديمقراطية استطاعة يف وكان يتناوبان، والديمقراطية الطغاة حكم أخذ الحني ذلك ومنذ
السوق، ساحة يف التجمع عىل قادرين جميًعا املواطنون دام ما قائمة تظل أن املبارشة
من الصغرية املقاطعات بعض يف إال وجود عرصنا يف له يعد لم الديمقراطية من نوع وهو

سويرسا.
ال رجل وهو هومريوس، أعمال هو اليوناني للعالم أدبي أثر وأعظم أقدم كان ولقد
من متعاقبة مجموعة هناك كانت أنه يعتقدون البعض إن بل مؤكًدا، شيئًا عنه نعرف
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هومريوس ملحَمتَي فإن حال، أية وعىل الحق. وقٍت يف االسم هذا عليها أُطِلق الشعراء
حرب أما ٨٠٠ق.م، عام حوايل يبدو ما عىل تأليفهما تم قد واألوديسية، اإللياذة العظيمتنَي،
تُقدِّم هكذا بقليل، ١٢٠٠ق.م. عام بعد نشبت فقد امللحمتان، حولها التيتدور طروادة،
ومن الدوري، الغزو قبل وقع لحدٍث «Dorian «الدوري الغزو بعد جاء وصًفا امللحمتان

االتساق. عدم من قدٍر عىل تنطويان كانتا هنا
عهد إىل ترجع التي لة املعدَّ الصيغة إىل الراهنة صورتهما يف امللحمتان وترتدُّ
هومريوس عمل ولقد ق.م، السادس القرن يف األثينيِّ الطاغية ،Peisistratusبيزسرتاتوس
ظلت قد الوحشية هذه من آثاٌر كانت وإن السابق، العرص وحشية من الكثري تخفيف عىل
تُحَرق فيها فالجثث متحررة؛ حاكمة لطبقة العقيل املوقف تعكسان امللحمتنَي إن بل باقية،
مجمع أما (الكريتية). امليسينية الحضارة عصور يف يحدث كان أنه نعرف كما تُدَفن، وال
قاسية. خشنة حياة يعيشون الذين السادة من صاخب حشد فهو أوملب جبل يف اآللهة
بوضوح فيها تظهر حني عىل فاعلية، بال تكون تكاد امللحمتنَي هاتنَي يف الدينية والعقيدة
بدائية، أكثر عناُرص آلخر آٍن من تترسب وقد الغرباء. الضيوف إكرام مثل راقية، عاداٌت
يحدث ال ذلك ولكن معينة، طقوس أو مواسم يف األرسى قتل صورة بالبرشعىل كالتضحية
من — اإلجمال وجه عىل — تخلو امللحمتنَي هاتنَي لهجة إن أي ا، جدٍّ نادرٍة أوقاٍت يف إال

التطرف.
يتنازعها الروح فهذه اليونانية؛ الروح لتوتر ما، نحٍو عىل يرمز، هذا أن والحق
والفن الفلسفة جاءت األول من أهوج. غريزي واآلخر: منظم، عقيل أحدهما: عنرصان؛
هومريوس وعند الخصوبة. بطقوس املرتبطة بدائية، األكثر العقيدة الثاني ومن والعلم،
تجدد مع وخاصًة الالحقة، العصور يف أما بعيد، حدٍّ إىل للسيطرة العنرصخاضًعا هذا يبدو
أو ديونيزوس بعبادة يرتبط وهو الصدارة، مكان فيحتل يعود فإنه بالرشق، االتصاالت
التي الوحشية من الرضب هذا أن عىل تراقية، آلهة من واحًدا األصل يف كان الذي باخوس،
شخصية بفضل ُغَلوائه من وخففت هذبته، ملؤثرات خضع قد التقديس مرتبة إىل ترقى
قد السكارى باخوس عباد من جماعة إن يُقال الذي أورفيوس، شخصية هي أسطورية
تصل أن بذلك آملًة العقلية، النشوة وتؤكد الزهد، إىل األورفية التعاليم وتتجه إربًا. مزقوه
ل التوصُّ يستحيل صوفية معرفة تكتسب وبذلك باإلله، االتحاد أو «الوجد» من حالة إىل
تأثري — هذه األرقى صورتها يف — األورفية للعقيدة كان ولقد آخر. نحٍو أي عىل إليها
وبني بينها ق يُوفِّ الذي فيثاغورس، عند أوًال التأثري هذا ويظهر اليونانية، الفلسفة يف عميق

24



سقراط» «قبل

أفالطون، إىل طريَقها منها عناُرص وَجَدت األول املصدر هذا ومن الخاصة. الصوفية نزعته
العلمي الطابع عن بعيدة الفلسفة هذه كانت ما بقدر اليونانية، الفلسفة من األكرب والجانب

البحت.
هي أنها والواقع األوريف، الرتاث يف حتى باقية ظلت بدائية األكثر العنارص أن غري
أولئك مع دائًما يتعاطف الكاتب نجد الرتاجيديا هذه ففي اليونانية؛ الرتاجيديا مصدر
الرتاجيديا وصف حني حق عىل أرسطو كان ولقد عنيفة. وانفعاالت عواطُف تنتابهم الذين

لالنفعاالت. تطهري أي ،Catharsis تطهر عملية بأنها
تغري أن النهاية يف لها أتاح الذي هو اليونانية للشخصية املزدوج الطابع هذا
األبولوني العنرص اسم العنَرصين هذَين عىل «نيتشه» أطلق وقد حاسمة. بصورٍة العالم
الطاقة ر يُفجِّ أن بمفرده منهما واحٍد أي استطاعة يف يكن لم عنرصان وهما والديونيزي،
ولكن منازع، بال يُسيطر الصويف العنرص كان الرشق ففي اليونانية؛ للحضارة العجيبة
العلمية املدارس ظهور هو وحده، العنرص هذا براثن يف الوقوع من اليونانيني أنقذ ما
كانت وحدها العلمية الدقة أن أخرى، جهٍة من نالحظ، أن ينبغي ذلك ومع أيونية. يف
سعي إىل األمر يحتاج إذ عقلية؛ ثورة إحداث عن عاجزًة — التصوف شأن شأنها —
كانت لقد األوريف. التأثري جلبه ما بالضبط وهذا والجمال، الحقيقة وراء ومنفعل متحمس
يف Theory «النظرية» كلمة أن الصدد هذا يف ولنذكر للحياة، طريًقا سقراط عند الفلسفة
استخدمها املعنى وبهذا طبيعي»، منظر «بتأمل أشبه شيئًا البداية يف تعني كانت اليونانية
التاريخ يف الفريدة مكانتَهم القدماء اإلغريَق أعطى ما إن القول يمكن وهكذا هريودوت.
مشبوب ببحٍث القيام إىل املرء يَدفع والذي يرتوي، ال الذي االستطالع حب إىل ميلهم هو

نزيًها. موضوعيٍّا ذلك مع يكون باالنفعال،
وعلمي فلسفي تراث عىل مبنية يونانية، مصادر من انبثقت التي الغرب حضارة إن
حضارات سائر عن تختلف هذا يف وهي عام، وخمسمائة ألَفني منذ Miletus ملطية يف بدأ
مفهوم هو بأرسها اليونانية الفلسفة عرب يَرسي الذي الرئييس فاملفهوم الكربى؛ العالم
أو و«النسبة «الكالم» بينها من كثرية، معاٍن عىل يدل لفظ وهو ،«Logos «اللوجوس
هذا عىل ويرتتب العلمي، والبحث الفلسفية اللغة بني وثيقة رابطة توجد وهكذا املقياس».
البحث حصيلة لالنفعاالت تطهري هي التي املعرفة، يف الخري يرى األخالق يف مذهب االرتباط

الهوى. عن املجرد
هذه شكل فما والعلم. الفلسفة بداية هو عامة أسئلة طرح إن قبل من قلنا لقد
يبدو فيما النظام عن بحٌث إنها — ممكن معنًى بأوسِع — القول يمكن إذن؟ األسئلة
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األصل إىل نتنبه أن املفيد ومن املتخبطة. العشوائية األحداث من سلسلٌة املدرَّبة غري للعني
سيايس، حيوان اإلنسان أن أرسطو رأي ففي مرة؛ ألول النظام فكرة منه استمدت الذي
من نوًعا بدائية، املستويات أكثر عىل حتى ذلك، ويقتيض مجتمع. يف بل بمفرده، يعيش ال
نظام يشء كل وقبل أوًال هو فالنظام النظام؛ فكرة استُِمدَّت املصدر هذا ومن التنظيم،
منتظمة؛ تغريات العصور، أقدم منذ الطبيعة، يف اكتُِشَفت فقد الحال وبطبيعة اجتماعي،
إال مرة ألول تُفَهم لم التغريات هذه فإن ذلك ومع الفصول، ودورة والنهار، الليل كتعاقب
اإلنسان صنَعها أرواح، الطبيعة وُقوى آلهة، السماوية فاألجرام ما؛ برشي تفسري ضوء يف

صورته. عىل
ُقوى تشكيَل يحاول أن اإلنسان عىل أن األول املحل يف َلتعني البقاء مشكلة وإن
بأنها نصفها أن اليوم نستطيع بطرٍق ذلكم يتحقق أن قبل ولكن إلرادته، وفًقا الطبيعة
والسحر العلم وراء من الكامنة العامة الفكرة أن والواقع السحر. اإلنساُن ماَرس ِعلمية،
أساِس عىل خاصة نتائج عىل للحصول محاولة هو إنما السحر ألن ذلك واحدة؛ كانت
إذا إنه القائل املبدأ أي السببية، بمبدأ االعرتاف عىل مبنيٌّ وهو بدقة. محددة طقوٍس
أوَّيل شكٌل السحر فإن وهكذا النتائج. نفس عليها ترتبت املسبقة، الرشوط نفس توافرت
للوصول محاولة تُبذَل ففيه آخر؛ مصدر من فينبثق الدين أما .Proto-science للعلم
املعجزات، نطاق يف عمله يمارس فهو لها، معاكسة أو املنتظم للتعاقب مضادة نتائج إىل
كلَّ مختلفتان هاتنَي التفكري طريقتَي فإن وهكذا السببية، إلغاء عىل ِضمنًا تنطوي التي

البدائي. الفكر يف ممتزجتني نجدهما ما كثريًا أننا برغم االختالف،
االتصال وسيلة تنمو سويٍّا، الجماعات تمارسها التي املشرتكة األنشطة خالل ومن
من العمَل للناس تُتيح أن يف األساسية مهمتها تنحرص والتي اللغة، اسم عليها نُطِلق التي
أن يمكن ذاتها الفكرة وهذه االتفاق، فكرة هي فيها األساسية فالفكرة مشرتك؛ هدف أجل
االتصال تبادل عند الناس أن من تنشأ وهي املنطق. بداية نقطة أنها عىل باملثل إليها يُنَظر
أجدادنا ولكن االختالف، عىل يتفقوا بأن اكتَفوا لو حتى اتفاق، إىل األمر آخَر يَِصلون بينهم
فعندما القوة، بممارسة املسألة يُسوُّون املسدود، الطريق هذا مثل إىل يصلون عندما كانوا
آخر، بديٍل إىل يلَجئون أحيانًا كانوا أنهم غري يُناِقضك. أن يستحيل ُمحدِّثك، عىل تُجِهز
العلم طريق هو وهذا اإلطالق، عىل املتابعة تقبل كانت إن باملناقشة، املسألة متابعة هو

والفلسفة.
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التاريخ. قبل ما عصور منذ الناحية هذه يف تقدمنا مدى عىل بنفسه يَحكم أن وللقارئ
ظلت وقد الثنائيات. من عدد تأثري عن مراحلها طوال تكشف اليونانيني فلسفة إن
أو الفالسفة عنها يكتب موضوعات اليوم حتى تُشكِّل أخرى، أو صورٍة يف الثنائيات، هذه
الحقيقة أو والخطأ، الصواب بني التمييز جميًعا الثنائيات هذه وأساس حولها. يتناقشون
واالنسجام والرش، الخري ثنائيتا اليوناني، الفكر يف وثيًقا، ارتباًطا بها ويرتبط والبطالن.
حدٍّ إىل حية تزال ما التي والحقيقة، املظهر ثنائية ذلك بعد تأتي ثم النزاع، أو والتنافر
وهناك والرضورة. والحرية واملادة، العقل مسأَلتَي نجد هذه جانب وإىل هذا. يومنا يف بعيٍد
معقدة، أم بسيطة كثرية، أم واحدة األشياء بكون تتعلق كونية مسائُل ذلك عن فضًال

والالمحدود. والحد والنظام، الفوىض ثنائية وأخريًا
ذات طريقة هي املشكالت هذه األوائل الفالسفة بها عالج التي الطريقة إن والحق
مدرسة بعدها تظهر ثم الثنائية، طَرَيف أَحد إىل املدارس إحدى تنحاز فقد بالغة؛ داللة
وتقوم ثالثة، مدرسة تأتي النهاية ويف املضادة. النظر وجهة وتتخذ اعرتاضاٍت تُثري أخرى
أوَل توصل قد هيجل أن والواقع األصليَّني. الرأينَي يتجاوز الذي الوسط الحل من بنوٍع
بني هذه األرجوحة» «معركة مالحظة طريق عن (الديالكتيك) الجدل عن فكرته إىل األمر

لسقراط. السابقني الفالسفة لدى املتنافسة املذاهب
سوف أننا عىل الثنائيات، هذه من كثرٍي بني — ما أنحاءٍ عىل — متبادلة صالت وهناك
أنواع مختلف عن نكشف حتى األخريات عن منها كالٍّ فنعزل التامة الدقة هدف نتجاهل
املنطق. يف نُوِقَشت قد والخطأ الصواب فثنائية الفلسفة؛ تعالجها كانت التي املشكالت
املظهر مشكالت وأما األخالق. إىل فتنتمي والتنافر، واالنسجام والرش، الخري مسائل أما
لنظرية التقليدية املشكالت هي أنها عىل إليها النظُر فيمكن واملادة، والعقل والحقيقة،

اإلبستمولوجيا. أو املعرفة
الوجود مبحث إىل — متفاوتة بدرجاٍت — تنتمي املتبقيَة الثنائياِت فإن وأخريًا
الحدود إن بل قاطعة، فواصُل التقسيمات هذه يف فليس الحال وبطبيعة (األنطولوجيا).
اليونانية. للفلسفة املميزة السمات من هذا الحدود عبور كان وربما تُْعَرب، قد بينها الفاصلة
تقع كانت مدينة وهي ،Miletus ملطية يف العلماء للفالسفة مدرسة أول ظهرت لقد
قربص الرشقي جنوبها يف توجد التجاري، للتبادل نشًطا مركًزا وكانت أيونية، ساحل عىل
توجد إيجه بحر عرب الغرب وإىل األسود، والبحر إيجه بحر شمالها ويف ومرص. وفينيقيا
الرشق يف وثيًقا اتصاًال تتصل ملطية كانت ولقد كريت. وجزيرة األصلية اليونان أرض
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تعلم ليديا ومن النهَرين. بني ما بإمرباطوريات تتصل طريقه وعن ،Lydia ليديا بإقليم
بالٍد من بأرضعة يزخر ملطية ميناء وكان نقوًدا، تُستخَدم ذهبية عمالت سكَّ ملطية أهل
بوصفها النقود وجود ومع العالم. أرجاء كافة من سلًعا تمتلئ مخازنه كانت كما متعددة،
الفالسفة نجد أن املستغرب من يكن لم بأخرى، سلعة ومبادلة القيمة الختزان عاملية وسيلة

جميًعا. األشياء منه جاءت الذي األصل عن أسئلة يطرحون امللطيني
املاء.» من جاءت جميًعا األشياء «إن قولُه: امللطي Thales طاليس إىل نُِسب ولقد
واحًدا اليوناني الرتاث نظر يف طاليس كان ولقد والعلم، الفلسفة بدأت النحو هذا وعىل
الفلكيون حَسب وقد للشمس، بكسوٍف تنبأ أنه هريودوت لنا ويَذكر السبعة، الحكماء من
فرتَة التاريخ ذلك اعتُِرب فقد ثَم ومن ٥٨٥ق.م؛ عام يف حدث أنه فوجدوا الكسوف هذا موعد
الكسوف عن نظرتَه ن كوَّ قد طاليس يكون أن ح املرجَّ من وليس الفيلسوف، هذا نضوج
فقد ثَم ومن الظاهرة، بهذه املتعلقة البابلية جالت بالسِّ دراية عىل كان أنه بد ال بل الشميس،
املمكن من كان بالذات الكسوف ذلك أن الحظ حسن ومن الكسوف، عن يبحث متى عرف
ذيوع عىل شك بال ساعد كما بدقة، طاليس عرص تحديد عىل ساعد مما ملطية؛ يف رؤيته
نظريات هندسيٍّا يُثِبت أن من تمكن قد يكون أن ا جدٍّ فيه املشكوك من فإن وباملثل شهرته.
يستخدمها كان التي العملية القاعدة تطبيق من شك بال تمكن ولكنه املثلثات، تطابق
بها تبعد التي املسافة إىل بواسطتها يهتدي لكي الهرم ارتفاع قياس يف القدماء املرصيون
لديه كانت وهكذا إليها. الوصول يستحيل التي األخرى األشياء ومسافة البحر، يف السفن
يونانية فكرة هذه التعميم وفكرة عام، نطاٍق عىل الهندسية القواعد تطبيق إمكان عن فكرة

أصيلة.
عبارته أما الحديد، يُحرِّك ألنه نفًسا؛ للمغناطيس إن قوله طاليس إىل نُِسب كذلك
الجائز ومن نفسه، بالقدر مؤكدة فليست باآللهة، مليئة كلها األشياء إن القائلة األخرى
ذات غريَ األوىل العبارة تجعل أنها يبدو ولكن السابقة، عبارته أساس عىل إليه نُِسبت أنها
األخرى لألشياء تكن لم إذا إال معنًى له يكون ال نفًسا للمغناطيس بأن القول ألن موضوع؛

نفوس.
إنه قيل فقد صحيًحا؛ بعضها كان ربما كثرية، بقصٍص طاليس اسم ارتبط ولقد
زيت سوق يف بالتحكم العلمية عبقريته أبدى املناسبات، إحدى يف بتحدٍّ ُووِجه عندما
وفريًا، سيكون املحصول أن عىل مقدًما دلَّته قد الجوية باألرصاد معرفته ألن ذلك الزيتون؛
بالسعر رها أجَّ الوقت حان وعندما عليها، يده يضع أن أمكنه التي املعارص كل فاستأجر
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أن شاءوا لو يُمِكنهم الفالسفة أن للساخرين وأثبت وفريًا، ماًال بذلك فربح يريد، الذي
بوفرة. املال يَكسبوا

ُمِرسفة ليست عبارة وهي املاء، من يتألف العالم إن قوله هو طاليس آراء أهم أن عىل
املشاهدة، عن املنفِصل للخيال نتاج مجرد هي وال األوىل، للوهلة عليه تبدو الذي الحد إىل
العنرصالكيمائي هو للماء، العنرصاملولِّد هو الذي الهيدروجني، أن هذا عرصنا تبنييف فقد
كلها املادة إن القائل الرأي أن والواقع منه.1 األخرى العنارص جميع تخليق يمكن الذي
البحر من قريبًا املرء وجود فإن املالحظة عن أما باالحرتام. جديٌر ِعلمي فرض هو واحدة،
السطح عىل املاء بخار وتجمع الشمس، بواسطة املياه ر تبخُّ َعملية مالحظَة عليه يُيرسِّ
األرض تكون الرأي لهذا ووفًقا أمطار. صورة عىل أخرى مرة تتحلَّل سحبًا تكون لكي
من أن غري الخيال، يف مرسفة عندئٍذ تبدو قد هذا تفاصيل أن صحيٌح املركز، املاء من نوًعا
عليه هي ما عىل تظل مادًة هناك أن ُمفكِّر يكتشف أن اإلعجاب إىل تدعو التي اإلنجازات

بها. ع تتجمَّ التي الحاالت اختالف برغم
عام حوايل ُولِد أنه يبدو الذي أنكسيمندر، هو التايل امللطي الفيلسوف كان ولقد
راسٍم أول فهو العلمية؛ املسائل يف ومتمرًسا مخرتًعا طاليس مثل كان ولقد ٦١٠ق.م.

األسود. البحر ساحل عىل امللطية املستوطنات من مستوطنة زعيم وهو للخرائط،
املادة إن املاء؟ اختيار إىل الداعي فما الكونية، طاليس نظرية أنكسيمندر انتقد وقد
املادة؛ لهذه املحددة الصور من واحدة تكون أن يمكن ال األشياء منها ُصِنَعت التي األصلية
ألن ذلك منها؛ أسبَق أساسيٍّا شيئًا كلها، هذه عن مختلًفا شيئًا تكون أن ينبغي ثَم وِمن
والرطُب البارد، ضد الحارُّ فيتنازع انقطاع، بال بينها فيما تتنازع املختلفة املادة أشكال
الذي اليوناني باملعنى «ظلًما» ترتكب أو األخرى، عىل كلٌّ دواًما تتعدى فهي الجاف؛ ضد
األساسية املادَة هو األشكال هذه من أيٌّ كان ولو التوازن. اختالل عىل الكلمة هذه فيه تدل
بالعلة أرسطو يه يُسمِّ ما هي األصلية املادة إن طويل. وقٍت منذ األخرى األشكال عىل لتغلَّب

أقوال يف متأخرة كشوف قراءة وهو تجنبه، ينبغي منهجي خطأ أنه نعتقد ما هنا َرسل يرتكب 1

الكشف طريقة فإن الحقة، عصوٍر يف القدماء أقوال بعُض تحقَقت أن تصادف لو فحتى قدماء، فالسفة
العلماء حالة يف دقيقة وتجريبية الفالسفة، حالة يف تأملية هي إذ االختالف؛ كل مختلفة الحالتنَي يف
قه حقَّ أْن تصادف لو قديم، نص ألي أو فيلسوف، لرأي فضًال ننسب أن ينبغي ال ذلك وعىل املتأخرين.
(املرتجم). دقيق علمي أساس أي عىل البداية يف يَُقم لم النص، ذاك أو الرأي، هذا دام ما بعد، فيما العلُم
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يمتد للمادة النهائي ع تجمُّ إنها أي «الالمحدود»، اسم أنكسيمندر عليها أطلق وقد املادية،
األمر. آِخَر سيعود وإليه العالم، ينشأ األصل هذا ومن االتجاهات، كل يف

وجه عىل نحن نوجد قيود، بال تطفو أسطوانة أنكسيمندر رأي يف األرض كانت ولقد
العوالم من له نهاية ال بعدد محاط عاملنا أن ذلك عن فضًال يفرتض وهو طَرَفيها، أحد
الوظيفة يف وتتحكم «املجرة». باسم اآلن نُسميه ما عىل هنا يدل «عالم» ولفظ األخرى.
فهي السماوية األجرام أما املركز، نحو األرَض تجذب محورية حركٌة عالم لكل الداخلية
الذي العجلة بإطار تشبيهها ويُمكننا واحدة، نقطٍة يف إال الهواء يحجبها نار من حلقات
نظر يف كان الهواء أن نتذكر أن الواجب فمن الحال وبطبيعة الصمام. إال منه يَظهر ال

وإخفائها. األشياء حجب عىل قادًرا الحني ذلك يف اليونانيني
أن مالحظته ألن ذلك بعيد؛ حدٍّ إىل «حديثًا» فكان اإلنسان أصل يف أنكسيمندر رأي أما
كان لو أنه يستنتج جعَلته والحماية الرعاية من طويلة فرتة إىل صغره يف يحتاج اإلنسان
مىض فيما كان أنه بد فال ذلك وعىل البقاء. من تمكن ملا اآلن، عليه هو ما عىل دائًما اإلنسان
حجة وهذه أرسع. وقٍت يف نفسه يرعى أن يستطيع حيوان من تطور أنه بد ال أي مختلًفا،
تستدل وفيها «Reduction ad absurdum الخلف «برهان اسم عليها يُطَلق اإلثبات يف
يستطع لم اإلنسان أن الحالة هذه يف وهي البطالن، واضحة نتيجة عىل معني افرتاٍض من
أعني سليمة؛ الحجة هذه كانت ولو االفرتاض. ذلك رفُض رضورًة ذلك عىل فيرتتب البقاء،
يستمر أن يستطيع كان ما أنه عليه يرتتب اآلن، عليه هو ما عىل دائًما كان اإلنسان أن لو
أي دون الحجة، هذه استطاعة يف ألصبح — صحيحة أنها أعتقد نتيجة وهي — البقاء يف

املستمرة. التطورية العملية من نوًعا بالفعل هناك أن تثبت أن آخر، برهاٍن
أصله يرجع اإلنسان إن القول إىل مىض بل الحجة، بهذه يكتف لم أنكسيمندر أن غري
الطريقة بمالحظة أيده كما باقية، حفرياٍت عن بمالحظاٍت ذلك وأيَّد البحر، أسماك إىل
أن الطبيعي من كان األسباب هذه عىل وبناءً صغارها. القرش أسماُك بها تُطِعم التي
أعماق يف إخوتنا كان إذا ما مسألة أما األسماك. أكل عن باالمتناع أنكسيمندر ينصحنا

دليل! عليها يَُقم لم مسألة فتلك الرقيقة، املشاعر هذه نفس يُبادلوننا البحار
نعرف ال الذي Anascimenesأناكسيمنيس فهو ملطية يف املشاهري املفكرين ثالث أما
وتَُعد زمنيٍّا. الثالثة الفالسفة آخَر كان أنه سوى فيه، عاش الذي الزمن عن محدًدا شيئًا
من الرغم عىل ولكن أنكسيمندر، إىل بالقياس الوراء إىل خطوًة معينة نواٍح يف نظرياته
االستمرار. عىل أقدَر كانت مجملها يف آراءه فإن املغامرة، إىل ميًال أقلَّ كان تفكريه أن
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هي محددة، مادة نظره يف هذه أن غري أساسية، مادة هناك أن أنكسيمندر مثل يرى إنه
التكاثف عمليتَي طريق عن الهواء من تنشأ حولنا نراها التي املختلفة املادة فأشكال الهواء؛
االختالفات جميع إن القائلة الفكرة عن للتعبري أخرى طريقة هذه كانت وملا والتخلخل.
واحدة بمادة نقول أن من عندئٍذ اإلطالق بأسعىل فال املقدار، أو الكم يف اختالفات هي إنما
مثلما حياته للعالم يحفظ وهو النفس، قوام هو الهواء أن يرى وهو األساس. هي تكون
الكونية نظريته يف أما بعد. فيما الفيثاغوريون به سيقول رأي وهذا حياتنا، لنا يحفظ
أثر اقتَفوا قد الفيثاغوريني أن الحظ حسن ومن الخطأ. الطريق يف أناكسيمنيس سار فقد
بأناكسيمنيس، التأثر إىل أميَل كانوا النواحي بقية يف ولكنهم الناحية، هذه يف أنكسيمندر
الذي وهو املدرسة، لهذه ممثِّل آخَر أناكسيمنيس كان فقد يُربره؛ ما له أمٌر ما بمعنًى وهو

كله. تراثها حمل
نظرة بحق ختمت التي هي كانت والتخلخل التكاثف يف نظريته فإن ذلك، عن وفضًال

العالم. إىل امللطية املدرسة
الذين املتخصصني أولئك عن يختلف مزاج ذوي رجاًال ملطية فالسفة كان لقد
للمدينة، العَملية الشئون يف منهمكني كانوا فقد هذه؛ أيامنا يف الفالسفة عليهم نُطِلق
أنكسيمندر نظريات أن البعض رأى ولقد االحتماالت. كافة مواجهة عىل قادرين وكانوا
لدينا الباقية العناوين وكانت الواسع، باملعنى الجغرافيا عن دراسة ثنايا يف عَرَضت قد
كان وهكذا لألشياء». املادية للطبيعة «تفسريات تعني مفقودة اآلن أصبحت دراسات من
شك وال العمق. شديدة األرجح عىل املعالجة طريقة تكن لم وإن واسًعا، اهتمامهم نطاق
من «اإلملام من النوع هذا عىل منصبٍّا كان إنما بعد فيما هرقليطس الفيلسوف احتجاج أن

بطَرف». يشءٍ كل
ومن تُقدَّم، التي اإلجابات أهميتها يف تَفوق الفلسفة، يف تُطَرح، التي األسئلة أن غري
املستغَرب يكن لم كذلك أحرَزتها. التي بالشهرة جديرة ملطية مدرسة كانت الزاوية هذه
الدين ألن ذلك والفلسفة؛ العلم مهَد أيًضا هي هومريوس، أنجبَت التي أيونية، تكون أن
هذا مثل ويف الطابع. بهذا محتفًظا وظل أوليمبي، طابع ذا كان رأينا كما هومريوس عند
وعىل أكرب، فرصة العلمي للنظر تتوافر كثريًا، الصوفية النزعة عليه تثقل ال الذي املجتمع
فينبغي نصيب، الصوفية من لها كان التالية اليونانية الفلسفة مدارس من كثريًا أن حني

للملطيني. بالفضل َمدينة جميًعا كانت أنها دائًما نذكر أن
للنظر امللفتة السمات من إن بل دينية، حركة بأية مقيدة تكن لم امللطية املدرسة إن
وهذا السائد. الديني الرتاث مع خالف عىل جميًعا كانوا أنهم لسقراط السابقني الفالسفة يف
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كانت ولقد للدين. معارضة ذاتها يف تكن لم التي كالفيثاغورية، مدارس عىل حتى يصدق
املختلفة، املدينة» «دول يف السائدة باألعراف مرتبطًة ككلٍّ لليونانيني الدينية املمارسات
أن املستغرب من يكن لم بهم، خاصة طرق يف يسريون كانوا عندما الفالسفة فإن هنا ومن
العقول أصحاب جميع له يتعرض مصري وهو مدنهم، يف الدولة عقائد مع نزاٍع يف يدخلوا

ومكان. زماٍن كل يف املستقلة
الرغم عىل ولكن ،Samos ساموس جزيرة تقع أيونية ساحل من قريبة مسافة وعىل
املدن تقاليد من محافظة أكثَر هامة نواٍح يف كانت الجزر تقاليد فإن املكاني، القرب من
ظلت الغابرة إيجه بحر حضارة بقايا أن يبدو الجزر ففي ذاتها؛ البالد قلب يف الواقعة
فعىل التالية. بحوثنا يف حسباننا يف نأخذه أن ينبغي فارق وهذا طويًال، تأثريها تمارس
اإلجمال وجه عىل تكن لم القديمة ملطية ومدرسة هومريوس أنجبت التي أيونية أن حني
لتقبل استعداًدا أكثر البداية منذ كان الجزر عالم فإن بجدية، الدين تأخذ أن إىل ميالة

إيجه. وبحر كريت حضارات معتقدات من تبقى ما عىل انطبع الذي األوريف التأثري
باملعنى راسخة دينية عقائد عىل تنطوي ال قومية مسألة األوملبية الديانة كانت لقد
من برباٍط معتنقيها بني تربط وكانت املقدسة، نصوصها لها فكانت األورفية أما الدقيق،
باملعنى منها وموقًفا للحياة، طريًقا الفلسفة تصبح الحالة هذه ويف املشرتكة، املعتقدات

بعد. فيما سقراط سيعتنقه الذي
مواطنًا كان الذي فيثاغورس، هو الفلسفة يف الجديدة الروح هذه رائد كان ولقد
إن يقال ولكن وتفاصيلها، حياته تاريخ عن الكثري نعرف ال ونحن ساموس، لجزيرة
.Polycrates بوليكراتيس الطاغية حكم أيام ٥٣٢ق.م، عام حوايل كانت ازدهاره فرتة
التي األصلية اليونانية األرض مدن من وغريها مللطية منافسة ساموس مدينة كانت ولقد
٥٤٤ق.م، عام يف Saradis سارديس عىل استولوا أن بعد الفرس الغزاة أيدي يف سقطت
بالطبع هو وهذا مرص، ملك ،Amasis ألمازيس وثيًقا حليًفا ما لوقٍت بوليكراتيس وكان
كان وأيٍّا الرياضية، معارفه استمد ومنها إىلمرص، فيثاغورسسافر إن القائلة الرواية أصل
بوليكراتيس حكم يتحمل أن يستطع لم ألنه ساموس؛ عن رحل قد فيثاغورس فإن األمر
أنشأ حيث إيطاليا، جنوب يف يونانية مدينة وهي ،Croton كروتون يف واستقر االستبدادي،
أن وبعد ٥١٠ق.م، سنة حتى عاًما عرشين كروتون يف عاش وقد إليه، تُنَسب التي الجماعة
وفاته. عاشحتى حيث ،Metapontion ميتابونتيون إىل انسحب مدرسته ضد ثورة قامت
حدٍّ إىل َعملية مسألة — قبل من رأينا كما — ملطية مفكري عند الفلسفة كانت لقد
يف أما كذلك. بالفعل كانوا بل عمل، رجال يكونوا أن الفالسفة استطاعة يف وكان بعيد،
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منعزًال تأمًال الفلسفة أصبحت فهنا املضادة، النظر وجهة برزت فقد الفيثاغوري الرتاث
ففي الحياة؛ إىل الفيثاغورية النظرة يف يتجسد الذي األوريف بالتأثري ذلك ويرتبط للعالم،
الناس من أنواع ثالثَة هناك أن وكما الحياة، يف شعاب ثالث بني الناس يتوزع النظرة هذه
هم أدناها الناس، من أنواع ثالثة املجتمع يف توجد فكذلك األوملبية، األلعاب يحرضون
الذين املتفرجون وأخريًا املسابقات، يف املشرتكون ويليهما ويشرتون، يبيعون الذين أولئك

النظر). من (املستَمد الحريف باملعنى «الناظرون» أي يشاهدوا، لكي يحرضون
الوحيدة هي الفلسفية الحياة وطريقة الفالسفة. يُعاِدلون الذين هم اآلخرون هؤالء
دوامة من الخالص لنا وتُتيح الحياة، تقلبات عىل التغلب يف األمل من قدًرا تحمل التي
من متعاقبة بسلسلة تمر الروح بأن يؤمنون كانوا الفيثاغوريني ألن ذلك جديد؛ من امليالد

التناسخ. حاالت
التقسيم أما البدائية، والنواهي املحرمات من بعدٍد يرتبط كان الرتاث من الجانب هذا
فيها سنجد بل أفالطون، جمهورية يف أخرى مرة نجده فسوف الحياة، ألنماط الثالثي
من ألن ذلك لسقراط؛ السابقة املدارس وآراء الفيثاغورية، التعاليم من كبريًا قدًرا بالفعل
األوائل. الفالسفة بني املذهبية للرصاعات جامًعا مركبًا إلينا يقدم أفالطون إن القوَل املمكن
وريايض علمي، تراث ظهور إىل أدت قد الفيثاغورية املدرسة فإن أخرى، جهٍة ومن
وعىل للفيثاغورية، الحقيقيون الورثة هم الرياضة علماء كان إذ التخصيص؛ وجه عىل
العلمي الجانب هذا فإن األورفية، األحياء حركة عن الناشئ الصويف العنرص من الرغم
العلم يصبح ولهذا األورفية، الدينية األفكار هذه جراء من تشويه أي يَلحقه لم للمدرسة
يف العلمي األسلوب اتخاذ أن من الرغم عىل الدينية، بالصبغة مصطبًغا عندهما نفسه

ديني. مغًزى ذو أمر ذاته هو الحياة
هذا، الحياة ألسلوب التطهريي الجانب يف الهامة العوامل من املوسيقى كانت ولقد
هذا. التطهريي تأثريها إىل راجًعا كان باملوسيقى الفيثاغوريني اهتمام أن ا جدٍّ الجائز ومن
باملسافات اآلن يه نُسمِّ ِلما البسيطة العددية العالقات فيثاغورس اكتشف فقد األمر كان وأيٍّا
النصف، إىل طوله ُقِسم إذا (األوكتاف) الثامن الصوت يُصدر املشدود فالوتر املوسيقية.
إىل أُنِقص وإذا الرابع، الصوت عىل حصلنا أرباع، ثالثة إىل الطول أُنِقص فإذا وباملثل
(األوكتاف)، الثامن يصنعان مًعا والخامس الرابع والصوتان الخامس. عىل حصلنا الثلثنَي
.٢: ٤ / ٣: ١ التوافقية العالقة يف القائمة النِّسَب تُناظر املسافات هذه إن . ١٢ = ٢

٣ × ٣
٤ أي

الثالثة. الحياة طرق وبني املشدود للوتر الثالث املسافات بني يربط أن البعض حاول ولقد
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منذ سيلعب املشدود الوتر أن املؤكد فمن التخمني، من رضبًا يظل أن بد ال هذا أن ومع
التوازن، بمعنى االنسجام، فكرة ألن ذلك اليوناني؛ الفلسفي الفكر يف أساسيٍّا دوًرا اآلن
الصحيح الضبط طريق عن بينها والجمع واملنخفض، كاملرتفع األضداد؛ بني والتوفيق
هذه كل األربعة، األمزجة ونظرية األخالق، يف األوسط الطريق أو الوسط ومفهوم للنغم،
هذه من الكثري نجد وسوف فيثاغورس، إليه توصل الذي االكتشاف إىل النهاية يف ترجع

أفالطون. عند األفكار
القائلة الفكرة إىل أدت التي هي املوسيقى ميدان يف الكشوف أن ا جدٍّ املحتمل ومن
إىل نهتدَي أن بنا، املحيط العالم فهم أجل من علينا، يتحتم بحيث أعداد، كلها األشياء إن
وتلك العالم، عىل السيطرة لنا تتحقق حتى العددي، البناء ندرك أن وما األشياء. يف العدد
فقد الهلينستي، العرص بعد مؤقتًا ضاعت قد داللتها أن حني وعىل األهمية، عظيمة فكرة
متجدد اهتمام بعث إىل املعرفة إحياء حركة أدت أن بعد أخرى مرًة بها االعرتاف عاد
إىل الحديثة النظرة يف الرئيسية السمات من الفكرة هذه أصبَحت وقد القديمة، باملصادر
من أساًسا ينبعث ال بالرياضيات اهتماًما مرة ألول فيثاغورس لدى نجد فإننا كذلك العلم.
الرياضية، املعارف بعض القدماء املرصيني لدى كانت أنه صحيح العملية، االحتياجات
مساحة لقياس أو أهراماتهم لبناء إليه يحتاجون كانوا ما تتجاوز لم املعارف هذه ولكن
عىل ذاته» البحث يف «حبٍّا املسائل هذه بدراسة بَدءوا الذين فهم اليونانيون أما حقولهم.

امليدان. هذا يف أسبقهم من واحًدا فيثاغورس وكان هريودوت، تعبري حد
أو النقط من تنظيمات بوصفها األعداد لتصوير طريقة فيثاغورس استحدث وقد
من طويًال وقتًا بأخرى، أو بصورٍة باقية، ظلت الحساب يف طريقة الواقع يف وتلك الحىص،
«التعامل تعني Calculation الحساب عملية عىل تدل التي الالتينية الكلمة إن بل بعده،

الحىص».2 مع
بحيث الحىص، من صفوًفا رتبنا فإذا معينة؛ حسابية سالسل دراسة بذلك وترتبط
عىل نحصل عندئٍذ بالواحد؛ بادئني قبله، عما تَزيد واحدة عىل منها صف كل يحتوي
من يتألف الذي Tetraktys املثلث العدد هذا إىل خاصة أهمية أوليت وقد «مثلث». عدد
األعداد مجموع فإن وباملثل ،١٠ = ٤ + ٣ + ٢ + ١ أن يثبت والذي صفوف، أربعة

(املرتجم). «حصاة» تعني الالتينية يف Calculus كلمة 2
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عدًدا يُساوي املتعاقبة الزوجية األعداد ومجموع «مربًعا»، عدًدا يساوي املتعاقبة الفردية
«مستطيًال».

وتر عىل املقام املربع إن القائلة املشهورة النظرية فيثاغورس اكتشف الهندسة ويف
طبيعة نعرف نكن لم وإن اآلخَرين، الضلَعني مربََّعي مجموع يساوي الزاوية القائم املثلث
القواعد عكس عىل والربهان، التعميم ملنهج آخر مثًال نجد وهنا به، أثبتها الذي الربهان
املدرسة يف هائل إشكال إىل أدى قد النظرية هذه اكتشاف أن عىل بالخربة. املكتَسبة الَعملية
املربع ضعف يساوي املربع وتر عىل املقام املربع أن نتائجها من ألن ذلك الفيثاغورية؛
متساوينَي؛ مربَعني عدَدين إىل تقسيمه يمكن ال «مربع» عدد أي ولكن ضلعه، عىل املقام
.Rational الجذرية باألعداد اآلن نُسميه ما طريق عن حلها يمكن ال املشكلة فإن ولذا
الصماء األعداد يف نظرية من املشكلة هذه لحل بد وال الضلع، مع قياًسا يتناسب ال فالوتر
اسم أن الواضح ومن متأخرون. فيثاغوريون وضعها التي النظرية وهي ،Irrational
إن الروايات إحدى وتقول املبكر. الريايض اإلشكال هذا إىل يرجع السياق هذا يف «الصماء»

الرس. بهذا باح ألنه البحر يف أُغِرق قد الفيثاغورية الجماعة أعضاء من واحًدا
مبارشة، امللطيني الفالسفة تعاليم عىل العالم عن نظريته يف فيثاغورس ارتكز ولقد
قبل من ذكرناها التي الرتتيبات يف فاألعداد األعداد. يف الخاصة نظرياته وبني بينها وجمع
مرتبًطا كان املفهوم هذا إن األعداد، إىل قطًعا ترجع تسمية وهي الحدود»، «أحجار ى تُسمَّ
ففي للكلمة؛ الحريف باملعنى geometry األرض قياس «الهندسة» أهمية الحقول، بقياس
التي هي والوحدات الوحدات، تميز عىل يحافظ ما هو الالمحدود الهواء أن فيثاغورس رأي
هو والحد الظلمة، ذاته هو فالالمحدود ذلك عن وفضًال للقياس. قابًال الالمحدود تجعل
فيثاغورس اعتقد وقد والنجوم. السماء رؤية من واضح هو كما نابع، تصور وهو النار،
إىل لنظرته تبًعا املحتمل، غري من كان وإن كثرية، عوالَم هناك أن امللطيني شأن شأنه
فكرة يف فيثاغورس توسع وقد تُحىص. وال تَُعد ال عوالُم بأنها وصفها قد يكون أن العدد،
امللطيون. بها قال التي الدوامة نظرية عن وتخىل كرة، األرض أن إىل فذهب أنكسيمندر،
كان الحق، فيلسوف مجيء ينتظر أن بد ال كان الشمس مركزية يف بنظرية القول أن غري

ساموس. سكان من بدوره
سنصادفها نظرية إىلظهور أدى الذي هو بالرياضيات الفيثاغوريني اهتمام كان ولقد
نظرية الريايضعىل يربهن فحني .universalsالكليات نظرية أو املثل نظرية هي بعد، فيما
عن يتحدث وإنما ما، مكاٍن يف مرسوم محدد شكل أي عن يتحدث ال فإنه باملثلثات، خاصة
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فإن ذلك عن وفضًال واملحسوس، املعقول بني التمييز ينشأ هنا ومن العقل، بعني يراه يشءٍ
زمان. كل يف صحيحة وتظل رشط، أو قيد بال صحيحة تكون إثباتها يتم التي النظرية
هو وحده املعقول إن القائل الرأي إىل لنصل ذلك بعد واحدة خطوة نسري أن وحسبُنا
نتائُج إذن فتلك زائل، ناقص، ظاهري، املحسوس أن حني عىل واألزيل، والكامل الحقيقي
منذ الالهوتي، الفكر عن فضًال الفلسفي، الفكر عىل مسيطرة ظلت للفيثاغورية مبارشة

الحني. ذلك
يف مما الرغم عىل أبولو، كان الفيثاغوريني عند الرئييس اإلله أن أيًضا ولنذكر
العقالني الالهوت ميز الذي هو األبولوني التيار كان ولقد أورفية، عنارص من معتقداتهم

الرشق. صوفية من أوروبا يف
األوائل، الفيثاغوريني تأثري تحت القديمة األوملبية العقيدة أركان تزعزعت وهكذا
أعنف هجوًما شن قد Xenophanes زينوفان أن عىل جديدة، دينية نظرة محلها وظهرت
أيونية، يف ٥٦٥ق.م. عام يف األرجح عىل هذا زينوفان ُولِد وقد التقليدية. اآللهة عىل بكثري
الرئييس هدفه أن ويبدو ٥٤٥ق.م، عام يف الفاريس الغزو جاء عندما صقلية إىل وهرب
عارض أنه كما اإلنسان، صورة منها كلٌّ اتخذ التي األوليمبي آلهة مجموعة استئصال كان

فيثاغورس. عىل وتهكم األورفية، األحياء حركة سادت التي الصوفية النزعة
Heracleitusهرقليطس شخصية فهي الفلسفي الرتاث ذلك يف التالية الشخصية أما
القرن نهاية هي ازدهاره فرتة كانت والذي ،Ephesusإفسوس مدينة إىل ينتمي كان الذي
أرستقراطية. أرسة إىل انتمائه باستثناء شيئًا حياته عن نعرف نكاد ال ونحن السادس.
بَلَقب ب لُقِّ ملاذا بسهولة ندرك ومنها باقية، ظلت كتاباته من الشذرات بعض أن غري
باملجازاة حافلة رشيقة، مقتضبة وشذرات التنبئية، الكلمات نغمة أقواله ففي «الغامض»؛
امللكية والقوة النرد، يلعب طفل الزمن «إن واملوت: الحياة دورة عن مثًال يقول فهو الحية.
يف الزدرائه الِعنان يُطِلق الجهالء عىل املرتفعة هجماته يف وهو طفل.» فيها يتحكم إنما
إنهم القائل املثل يَصُدق وعليهم بالصم! يسمعون حني الحمقى أشبه «ما الذعة: عباراٍت
لهم كانت إن للناس ُمضلِّلون شهود واآلذان «األعني يقول: كما حضورهم.» يف غائبون

لغتها». تفهم ال نفوس
عن يبحثون «من يقول: ا؛ جمٍّ وجهًدا عمًال تُكلِّف القيمة اإلنجازات بأن يذكرنا ولكي
ذلك يف يجدون الذين أولئك أما القليل.» إال يجدون وال الكثري، الرتاب من يحفرون الذهب
عىل حتى ولكن التِّْرب.» عىل التِّبن ل تُفضِّ الحمري «إن قائًال: موقفهم يرفض فإنه صعوبة،
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هي مشهورة، بكلمة بعد فيما سقراط عنها عربَّ فكرًة يستبق فإنه هذا، موقفه من الرغم
رضيع، وليد هللا أمام اإلنسان «أن نعلم بما التباهي يف نُفِرط أن ينبغي ال إننا القائلة الفكرة

الرجل.» عني يف كالطفل
الرغم فعىل أوضح؛ نحٍو عىل فهمها الستطاع كثب عن هرقليطس آراء املرء تأمل ولو
فإن له، السابقون األيونيون بها اتسم التي العملية امليول لديه تكن لم هرقليطس أن من
أن سبق فقد مًعا؛ وفيثاغورس األيونيني تعاليم إىل ترجع كانت النظري تفكريه جذور
كلٍّ تعدياتها عن ر تُكفِّ كيما الالمحدود، إىل تعود املتنافسة األضداد إن أنكسيمندر قال
وضع العنَرصين هذَين ومن االنسجام. بفكرة فيثاغورس قال أخرى جهٍة ومن اآلخر، عىل
القائلة النظرية وهي الفلسفة، يف له وإسهام كشٍف أهم هي جديدة، نظرية هرقليطس
وفًقا األضداد، رصاع وراء فِمن األضداد؛ بني املتوازن التآلف هو الحقيقي العالم قوام إن

العالم. جوهر هو تناغم، أو خفي انسجاٌم يَكُمن محسوبة، ملقاديَر
تُحب الطبيعة ألن األحيان؛ من كثرٍي يف للعيان تظهر ال الكونية الفكرة هذه أن عىل
العني تُدِركه ال شيئًا يكون أن ما، بمعنًى ينبغي، التناغم أن هو رأيه أن يبدو بل االختفاء،
وجود عن يتغافلون ما الناسكثريًا إن بل الواضح»، من أفضل الخفي «فالتناغم الفور؛ عىل
لتوترات تناغم إنه ذاته، مع متباين هو ما يتفق كيف يعرفون ال الناس «إن االنسجام،

والقيثارة.» القوس كتناغم متضادة،
كان «لقد حياته؛ للعالم يحفظ الذي املحرك املبدأ هو والرصاع الخالف فإن وهكذا،
يدرك لم إنه إذ والناس! اآللهة بني من يختفي الرصاع ليت قال: حني خطأ عىل هومريوس
وبهذا جميًعا.» األشياء لَفِنيَت هذا، لدعائه استُجيب فلو العالم، لدمار بذلك يدعو كان أنه
األشياء أبو «الحرب إن القائلة عبارته نفهم أن ينبغي العسكري، باملعنى ال املنطقي، املعنى
الفاعلية ألهمية تأكيد عىل تنطوي جديدة أساسية مادة إىل يحتاج الرأي هذا جميًعا.»3
حيث من ال املبدأ، حيث من امللطيني الفالسفة طريق يف هرقليطس سار وهكذا والنشاط.
كما جميًعا، األشياء مع والنار النار، مع تتبادل جميًعا «األشياء النار؛ فاختار التفاصيل،
َمغزى عن يكشف التِّجاري التشبيه هذا السلع.» مع والذهب الذهب، مع السلع تُتباَدل

املقصود املعنى ضوء يف املمكن من يكن فلم العربية، اللغة يف مؤنثة «الحرب» كلمة أن من الرغم عىل 3

النص يف لها وجود ال عاطفية ارتباطات من «أم» كلمة تحمله ملا جميًعا»؛ األشياء أمُّ «الحرب نقول: أن
(املرتجم).
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َطوال يحدث الذي أن مع ثابتًا، شيئًا كان لو كما يبدو الزيتي املصباح فلَهُب النظرية؛
من يرتسب والسناج لهب، إىل يتحول والوقود بالتدريج، يُستهَلك الزيت أن هو الوقت
هذا من مبادالت عىل تنطوي عملية هو إنما العالم يف يحدث ما كل فإن وهكذا احرتاقه،
مرتنَي؛ نفِسه النهر يف تنزل أن أبًدا تستطيع ال «إنك أبًدا، حاله عىل يظل يشء وال النوع،
الُكتَّاب نَسب التشبيه من النوع هذا أجل ومن انقطاع.» بال عليك تتدفق جديدة مياًها ألن
سقراط كان كما صريورة.» يف األشياء «كل املشهورة: الكلمَة تلك هرقليطس إىل املتأخرون

«املتدفقني». بلَقب هرقليطس أتباع ب يُلقِّ
«إننا تقول: لهرقليطس أخرى شذرة مقابل يف السابقة العبارة نضع أن املهم ومن
من أن األوىل للوهلة يبدو إذ نكون»؛ وال نكون إننا فيه، ننزل وال نفسه، النهر يف ننزل
إىل ينتمي األخري القول أن غري سابقتها، وبني األخرية العبارة هذه بني التوفيَق املستحيل
وال نكون «إننا عبارة: إن إذ الثاني؛ نصفها يف يكمن فِمفتاحها النظرية؛ من آخر جانٍب
أو الدائم، التغري هو وجودها وحدة أساس إن القول عن غامض تعبري هي إنما نكون»
وكذلك دائمة. صريورة وجودنا إن بعد، فيما أفالطون اصطنعها التي اللغة استخدمنا إذا
أنزل فإنني غًدا، أخرى مرًة نزلت ثم التيمز، نهر يف اليوم نزلُت فإذا النهر؛ مثال يف الحال
النقطة أن وأعتقد النهر. نفس ليس فيه أنزل الذي النهر فإن ذلك ومع نفسه، النهر يف
بنفسه. التجِربة يمارس أن إىل القارئ يحتاج ال بحيث الوضوح من هي إليها أرمي التي
الطريق نفسه هو الصاعد «الطريق وهي نفَسه، املعنى هذا تتضمن أخرى عبارة وهناك
يهبط، والسناج يصعد، الزيت إن إذ اللهب، حالة يف قبل من الحظناه يشء فهذا الهابط»،
كل وقبل أوًال تُؤَخذ أن ينبغي العبارة أن ا جدٍّ الجائز ومن االحرتاق، عملية من جزء وكالهما
تسري الذي لالتجاه تبًعا أسفل، وإىل أعىل إىل يتجه املنحدر فالطريق الحريف، بمعناها يشء
هي متعارضة تبدو التي السمات بأن هرقليطس عند األضداد نظرية تُذكِّرنا وهنا فيه،
استخدمها التي العبارات أقوى من كان ولقد ما. موقٍف من أساسية أجزاء األمر واقع يف
بالطبع تعني ال عبارة وهي واحد»، والرش «الخري قوله: الفكرة هذه عن للتعبري هرقليطس
تصور يستطيع ال املرء أن فكما ذلك؛ عكس تعني بل اليشء، نفس هما والرش الخري أن
أن غري من الخري فكرة يفهم أن املرء يستطيع ال فكذلك هابط، طريق بدون صاعد طريق
مثًال، املنحدر بإزالة الصاعد، الطريق أزلت لو أنك والواقع ذاته. الوقت يف الرش فكرة يفهم

والرش. الخري يف الحال وكذلك الهابط، الطريق عىل أيًضا تقيض بذلك فإنك
ليستجديدة يفصريورة كلها األشياء إن القائلة النظرية إن القول يمكن الحد هذا وإىل
من الذي للسبب هرقليطس تفسري ولكن تماًما، مماثلة آراء ألنكسيمندر كانت فقد ا؛ حقٍّ
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إىل بالقياس تقدًما يمثل عليه، هي ما عىل الصريورة هذه رغم كلها، األشياء تظل أجله
طريق فعن فيثاغورس، من التناسب عن الرئيسية الفكرة استُِمدت ولقد امللطيني. الفالسفة
وهذا هي. كما باألشياء االحتفاظ عىل الدائم التغري يعمل الصحيحة النسب عىل املحافظة
لنسب، وفًقا األشياء تتحول الطبيعة ففي العالم؛ عىل يصدق مثلما اإلنسان عىل يصدق
فالنفس والرطب. الجافِّ بني تحوالت فيها تحدث التي البرشية النفس يف الحال وكذلك
تخلو ال مالحظة وهي ذلك، الناُر تمنع لم إن االنحالل لخطر وتتعرض تتدهور الرطبة
فإن أخرى جهٍة ومن الرشاب. عن يكف ال بإنسان متعلًقا األمر يكون حني الصواب من
الفضيلة جانب يف نفرط أال الواجب من كان وإن واألفضل»، األحَكم هي الجافة «النفس
أن يبدو ذلك ومع الجامحة. الرطوبة تقتلها كما النفس تقتل قد الزائدة النار ألن بدوره؛
وعلة أعظم»؛ حظوًظا تنال األعظم «امليتات دامت ما أعظم، نهاية اعترب قد بالنار الفناء
بالنسبة واحد هو الذي العالم «هذا األزيل. الجوهر هي النار أن — األرجح عىل — هي ذلك
وسيكون اآلن، وهو األزل، منذ كان وإنما البرش، أو اآللهة من واحد يصنعه لم للجميع،

بقدر». وتنطفئ بقدر، تشتغل أبًدا، تخبو ال ناًرا دائًما
من فليس بها، الخاصة للنسب وفًقا تجري كلها فإنها الطبيعة، عمليات عن أما
الظلم إن بل أنكسيمندر، اعتقد كما ظلم، أنه عىل األضداد بني الرصاع إىل ننظر أن الواجب
ربات أيدي لالحَقتْها فعلت ولو نسبها»، تتجاوز لن الشمس «إن النسب، تجاهل يف يكمن
هو مطلوب هو ما وكل تماًما، جامدة ليست النسب أن غري ،(Erinyes (إرينييس العدالة
الظواهر تلك يُعلِّل ما وهذا معينة، حدود يف تتذبذب أن املمكن فمن حدودها؛ تتجاوز أال
التغريات. من شابهها وما اإلنسان، يف والنوم واليقظة الطبيعة، يف والنهار كالليل الدورية؛
الفيثاغوريني تكوين بفكرة املتذبذبة النسب فكرة يربط أن إىل ميًال لديه املرء يجد وقد
وتنقص تزيد متعاقبة تقريبات من تتألف مستمرة كسور طريق عن الصماء لألعداد
إىل توصلوا األوائل الفيثاغوريون كان إن نعرف ال أننا غري املحددة، القيمة عن بالتناوب
فإننا أفالطون، أيام معروفة بالقطع كانت أنها من الرغم وعىل ال، أم بالفعل الطريقة هذه

هرقليطس. إىل ثقة عن املعرفة هذه ننسب أن نستطيع ال
وذلك أيامه، يف الشائعة العقيدة يحتقر زينوفان، شأن شأنه هرقليطس، كان ولقد
تجعل التي هي ليست والقرابني الطقوس أن رأيه ففي واألورفية؛ األوليمبية صورتَيْها يف
الشعائرية. للممارسات والبدائي السطحي الطابَع بوضوٍح أدرك وهكذا فضالء، الناَس
من كمثل ذلك يف مثلهم بالدماء، يرشوها بأن أنفسهم رون يُطهِّ حني يفعلون ما «عبثًا
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صاحبه عىل لحكم أحد رآه لو منظر وهو الوحل، يف يَغمسهما بأن الطني، من رجَليه يغسل
الفضيلة. من نوع أي يجلب ال االتجاه هذا يف السري فإن وهكذا بالجنون»،

هذه األشياء. يف الكامن املبدأ إدراك هي الحكمة، بلوغ بها يُمكن طريقة هناك ولكن
مكان. كل فيف تتكشَّ أنها الناسبرغم يدركها ال صيغة وهي األضداد، انسجام هي الصيغة
يسمعوها؛ أن وبعد يسمعوها أن قبل الناس عقول عن تغيب بها أقول التي الصيغة «إن
ال وكأنهم يبدون الناس فإن الصيغة، لهذه وفًقا تحدث جميًعا األشياء أن رغم ألنه ذلك
ميزت عندما أوضحتها التي كتلك وأفعاًال أقواًال يُصادفون عندما حتى شيئًا، عنها يعرفون
قدر أي يفيدنا فلن الصيغة هذه نعرف لم فإذا يكونه»، ما وحددت لنوعه وفًقا يشء كل
هيجل، عند بعد فيما سنجدها نظرة وتلك الفهم.» يُعلِّم ال كثرية أشياء تعلم «إن التعلم. من

هرقليطس. هو األول مصدرها وكان
األشياء بني مشرتكة هي التي الكامنة الصيغة إدراك يف تكون إنما فالحكمة وإذن
نلتزم أن علينا إن بل بقوانينها، املدينة تلتزم كما الصيغة بهذه نلتزم أن وعلينا جميًعا،
قد القوانني أن حني عىل شامل، نحو عىل ترسي املشرتكة الصيغة ألن الدقة؛ من بمزيٍد بها
عىل مشرتك، هو ملا املطلق الطابَع يؤكد هرقليطس فإن وهكذا ألخرى، مدينة من تختلف
تُجَرى كانت التي للمقارنات نتيجة العرص ذلك يف تنمو كانت التي النسبية فكرة عكس
الذي الربجماتي للرأي مضاد الهرقليطي فاملوقف املختلفة؛ للشعوب املتباينة العادات بني
«إن بقوله: بعد فيما Protagoras بروتاجوراس عنه أعرب والذي السفسطائيون، به قال

جميًعا.» األشياء مقياس اإلنسان
كل يف موجودة Logo اللوجوس أو الشاملة، الكلية الصيغة أن من الرغم عىل ولكن
به، الخاصة ِحكمتَه منهم لكل وكأن ويسلكون رؤيتها، عن يعجزون الكثريين فإن مكان،
العجز هذا وبسبب العام، أو الشعبي الرأي عن تكون ما أبعُد العامة الصيغة فإن وهكذا
الحريف باملعنى أرستقراطي فهو العامة؛ هرقليطس يحتقر العامة) الصيغة إدراك (عن
كلَّ أعني إفسوس، ألهل «خري األفاضل؛ أو املتفوقني سلطة يؤيد َمن بمعنى أي للكلمة،
ذلك ِلحاهم؛ تَنبت لم الذين بية للصِّ املدينة ويرتكوا أنفسهم، يشنقوا أن منهم، بالغ رجل
بيننا يكون أن نود ال قائلني: جميًعا، أفضلهم ،Hermodorus هرمودورس نبذوا ألنهم
أناس وبني آخر مكاٍن يف األفضَل فليكن كهذا، شخص ثمة كان ولو منا، أفضل هو من

آخرين.»
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نعذره أن لنا يجوز أمر وهو رفيعة، كانت نفسه عن هرقليطس فكرة أن املؤكد ومن
ضخًما، مفكًرا أمامنا يظهر فإنه الشخيص، الغرور هذا فباستثناء حال، أية وعىل عليه،

أفالطون. عىل حيوي تأثري له وكان له، السابقني تصورات أهم بني جمع
عليها يَْرسي جميًعا األشياء أن إىل االنتباَه تَلِفت هرقليطس عند الصريورة نظرية إن
املضاد، الطَرف إىل بنا ينتقل اليونانية الفلسفة يف التايل التحول ولكن الحركة، من نوع

إطالقها. عىل الحركة ويُنِكر
أنها قبل، من عرضناها التي النظريات كل فيها تشرتك التي السمات من كان لقد
مدرسٍة من تختلف الحلول فإن وبالطبع واحد، مبدأ طريق عن العالم لتفسري محاولة تبذل
الذي بالرتكيب يتعلق فيما واحد أسايس مبدأ إىل تدعو كانت مدرسة كل ولكن أخرى، إىل
هذه العامة النظر وجهة الختبار اآلن حتى يَتصدَّ لم أحًدا ولكن جميًعا، األشياء منه تتألف
.Parmenidesبارمنيدس هو عاتقه عىل املهمَة هذه أخذ الذي الناقد وكان نقدية. بطريقٍة
الكثريين شأن ذلك يف شأنه هامة، قليلة أشياء إال بارمنيدس حياة عن نعرف ال إننا
باملدرسة يت ُسمِّ مدرسة أسس إيطاليا، جنوب يف ،Elea إيليا ُمواطني من كان فقد غريه؛
وإذا الخامس، القرن من األول النصف هي نضجه فرتة وكانت املدينة. إىل نسبًة اإليلية،
مًعا قابال حيث أثينا، زار فإنه بارمنيدس تلميذ زينون وكذلك أفالطون، رواية صحت
بني من ،Empedocles وأنبادقليس بارمنيدس كان ولقد ٤٥٠ق.م، عام حوايل سقراط
وكان شعرية، بصورٍة نظرياتهما عَرضا اللذان وحدهما هما جميًعا، اليونانيني الفالسفة
الكثري عىل يُطَلق كان الذي العنوان نفس وهو الطبيعة»، «يف هو بارمنيدس قصيدة عنوان
«طريق أولهما: قسَمني؛ تنقسم القصيدة وهذه األقدمني، للفالسفة األخرى الكتابات من
«طريق الثاني: الجزء يف أما غريها، قبل هنا تُِهمنا التي املنطقية نظريته ويتضمن الحق»،
برصاحٍة يقول كان وإن أساسه، يف فيثاغوري طابع ذا الكون يف مذهبًا فيَعِرض الظن»
يف منتميًا ذاتُه بارمنيدس كان ولقد وهم. أنه عىل كله هذا إىل ننظر أن يجب إننا تامة
وهكذا العامة، انتقاداته صاغ عندما عنها تخىل أنه غري الفيثاغورية، النظرية إىل البداية

منها. تحرَّر التي لألخطاء تَعداًدا يكون أن به يقصد قصيدته من الجزء هذا فإن
تلك كلها؛ السابقة النظريات فيها تشرتك كانت ضعف نقطة من بارمنيدس نقد يبدأ
الوقت يف والقول ما، أساسية مادة قوامها جميًعا األشياء إن القائل الرأي التعارضبني هي
بقولنا الفارغ واملكان موجودة»، «إنها بقولنا املادة نصف فنحن فارغ، مكان بوجود ذاته
أنهم هو جميًعا السابقون الفالسفة فيه وقع الذي ُ الخطأ كان ولقد موجود»، غري «إنه
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قال قد كان لو كما يبدو هرقليطس إن بل موجوًدا، كان لو كما موجود غري هو عما تحدثوا
موجود»؛ «أنه ببساطة بارمنيدس أكد كله هذا مقابل ويف مًعا، آٍن يف يوجد وال يوجد إنه
كما يشء، ال يف يفكر أن املرء يستطيع ال إذ فيه، التفكري حتى يمكن ال يوجد ال ما ألن ذلك
التفكري يمكن يوجد أن يمكن ما فإن ثم وِمن يوجد؛ أن يمكن ال فيه التفكري يمكن ال ما أن

بارمنيدس. إليها استند التي للُحجة العام االتجاه كان هكذا فيه،
ميلء العالم أن تعني موجود» «إنه فعبارة النتائج؛ بعض إىل فوًرا تؤدي الحجة هذه
خارجه، وال العالم داخل ال موجود، غري ببساطة فهو الفارغ املكان أما باملادة، مكان كل يف
وإال آخر، مكاٍن يف يوجد ما بقدر ما مكاٍن يف املادة من يوجد أن بد فال ذلك عن وفضًال
أن بد وال محال. وهو ما، بمعنًى موجوًدا ليس إنه أقل كثافٍة ذي مكاٍن عن نقول أن لتوجب
نهاية؛ ال ما إىل يمتد أن ويستحيل االتجاهات، جميع يف بالتساوي حاًرضا املوجود هذا يكون
ألن أزيل؛ وهو مخلوق، غري املوجود هذا إن ثم مكتمل، غري أنه معناه لكان ذلك صح لو إذ
ال دام ما ما، يشءٍ من ينشأ أن أو فنائه، بعد إليه ويرتد يشء، ال من ينشأ أن املحال من
متناهية، ُمصَمتة، مادية كرة أنه عىل للعالم صورة إىل نصل وهكذا يشء. جانبه إىل يوجد
العادي، لتصورنا قاصمة رضبة تلك إن والحق تغيري. وال حركة وال زماٍن بال متجانسة،
يجرح ذلك كان فإن نفسه، مع متسق واحديٍّ مادي ملذهب املنطقية النتيجة هي أنها غري
اعة، خدَّ بوصفها الحسية التجِربة نستبعد أن علينا وينبغي حواسنا، عيب فالعيب حواسنا،
قد املريرة، نهايتها حتى الواحدة بالنظرية مىض إذ فهو بارمنيدس؛ فعله ما بعينه وهذا
تحدَّث التي «الكونية» الكرة إن والحق جديدة، بداية يبدءوا أن عىل له التالني املفكرين أرغم
انتهى لو الرصاع إن قال حني هرقليطس يَعنيه كان ملا مثال هي إنما بارمنيدس عنها

العالم. معه النتهى
إليها نظر لو هرقليطس نظرية يمس ال بارمنيدس نقد أن باملالحظة الجدير ومن
أساسيٍّا األمر واقع يف ليس النار، قوامها األشياء إن القائل الرأي ألن ذلك صحيحة؛ نظرة
واضحة وسيلة هو إنما اللهب إن حيث من مجازيًا كان دوره إن بل هرقليطس، لنظرية
تغرٍي يف كلها األشياء وإن ساكنًا، يظل يشء ال إنه القائلة الهامة الفكرة لتمثيل ملموسة
إطار يف يكون وال يكون إنه مثل: عبارٍة تصور ينبغي كيف قبل من رشحنا ولقد دائم،
ضمني نقٍد عىل تنطوي بالفعل كانت هرقليطس نظرية أن األمر وواقع هرقليطس، مذهب

بارمنيدس. عند اللغوية للميتافيزيقا
حني إنك التالية: القضية إىل ببساطة ترتد اللغوية، صورتها يف بارمنيدس، نظرية إن
أشياء وجوُد رضورًة ذلك عىل ويرتتب ما، يشءٍ عن تتكلم أو تفكر فأنت تتكلم، أو تفكر
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مختلفٍة مناسباٍت يف به تقوم أن يمكنك أمر وهذا عنها. وتتكلم فيها تفكر مستقلة خارجية
املحال من كان وملا دائًما، توجد أن ينبغي الكالم أو الفكر موضوعات فإن ثم ومن عديدة،
بارمنيدس أغفله ما ولكن مستحيل، التغري أن بد فال وقت، أي يف املوضوعات هذه توجد أال
هو عما يتكلم أنه معناه اإلنكار هذا دام ما يشءٍ أي يُنِكر أن يستطيع ال لرأيه، وفًقا أنه، هو
شيئًا، يثبت أو يؤكد أن ذاته الوقت يف استطاع ملا كذلك، األمر كان لو ولكن موجود. غري
تلك موجود»، «أنه إال يبقى وال مستحيًال، فكر وكل مقال، وكل حديث، كل يصبح وبذلك

الهوية. مجرد عن تُعربِّ التي الفارغة الصيغة
نستخدم أن استطعنا إذا أننا هي هامة؛ مسألٍة عن تُعرب النظرية هذه فإن ذلك ومع
موجوًدا تَعنيه ما يكون أن بد وال معنًى، لها يكون أن بد فال معقولة بطريقٍة ما كلمًة
إننا والواقع هرقليطس، إىل بذاكرتنا عدنا لو تختفي فإنها املفارقة أما بآخر، أو بمعنًى
(باملعنى يكون» ال «إنه بالفعل يقول أحًدا نجد لن الوضوح، من بمزيٍد املسألة نتأمل حني
أحمر»، ليس «العشب قلت فإذا ما»، نوٍع من يكون ال «إنه فقط يقول وإنما املطلق)،
أشياء تكون ما نحِو عىل يكون ال أنه فقط أعني بل يكون، ال العشب أن أعني فلست
أخرى ألشياء أقدمها أمثلة لدي تكن لم لو ذلك أقول أن أستطيع ال إنني والواقع أخرى،
هو ما أن هو يقوله أن هرقليطس يود ما فإن وهكذا مثًال، (الباصات) كالحافالت حمراء،

أخرض. بِطالءٍ الحمراء الحافلة تصبغ قد إنك إذ غًدا؛ أخَرض يصبح قد اليوم، أحمُر
بموجبها األلفاظ تكون التي الرشوط عن العام السؤال إثارة إىل تؤدي النقطة وهذه
بارمنيدس إنكار فإن ذلك ومع هنا، ها عنه يُجاب أن من أضخم سؤال وهو معنًى، ذاَت
يف الوجود إليه نُِسب الذي الغائب فضمري التالية. املادية النظريات كل أصل هو للتغري
ال التي املادة أي «الجوهر»، اسم بعد فيما عليه يُطَلق أصبح ما هو موجود»، «إنه عبارة

جميًعا. األشياء منها تتألف التي هي إنها عنها املاديون يقول والتي تفنى، وال تتغري
العصور ُمفكِّري بني من املتنافَرين القطبنَي هما وهرقليطس بارمنيدس كان لقد
قد — أفالطون عن فضًال — الذريِّني الفالسفة أن بالذكر الجدير ومن لسقراط، السابقة
الجزئيات بارمنيدسأخذوا فمن هاتنَي؛ املتعارضتنَي النظر بنيوجهتَي يجمع مركبًا أوجدوا
وهذا تنقطع. ال التي الحركة فكرة أخذوا هرقليطس ومن بها، قالوا التي الثابتة األولية
فمن األمر، بداية من الهيجيل بالجدل أوحت التي األمثلة وأقدم أوضح من واحد الواقع يف
يأتي النوع، هذا من مركب عن ينشأ إنه القائلة الفكرة عليه تصدق العقيل التقدم أن املؤكد

متعارَضني. متطرَفني موقَفني يف دءوب بحث بعد
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مسألة من جديد موقف اتخاذ يَستدعي بارمنيدس هه وجَّ الذي النقد كان ولقد
،Acragas أكراجاس مدينة من Empedocles أنبادقليس به قام ما وهذا العالم، تركيب
يف النضج مرحلة بلغ قد كان وإن تاريخه، عن القليل إال نعرف ال فيلسوف بدوره وهو
يف السياسية، الوجهة من أنبادقليس، كان ولقد ق.م، الخامس القرن من األول النصف
عنرصصويف لديه كان ذاته الوقت ويف ديمقراطيٍّا، زعيًما كان أنه عنه وروي الكثرة، جانب
بارمنيدس، شأن شأنه أنبادقليس، ألن ذلك للفيثاغوريني؛ األوريف بالتأثري ارتبط أنه يبدو
بارمنيدس فعل كما بعد فيما عنها انشق ثم الفيثاغورية، بالتعاليم مفتونًا يبدو ما عىل كان
واملعجزات؛ الخوارق باب يف وتَدخل اآلن، حتى محفوظة ظلت روايات عنه وتُحَكى أيًضا،
يف نجح الطيبة خربته وبفضل الطقس، يف التأثريَ يستطيع كان إنه األسطورة تقول إذ
الحادث هذا ذكرى ُخلَِّدت وقد ،Silenusسيلينوس مدينة انترشيف الذي املاليا وباء مكافحة

املدينة. هذه يف ُسكَّت نقود عىل بعد فيما
بينما السماء، إىل ُرِفع بأنه االعتقاد ساد مات وعندما إلًها، نفسه يَعد كان إنه ويُقال
أن يستحيل إذ يُصدَّق؛ ال أمًرا يبدو هذا كان وإن أتنا، بركان داخل قفز إنه آخرون يقول

بركان. يف بالقفز االسم بهذا جدير سيايس يقوم
فقال املعتادة، الحواس شهادة وبني اإلييل املذهب بني ق يُوفِّ أن أنبادقليس أراد ولقد
رابعة. مادة إليها وأضاف أساسية، يجعلوها أن قبله من الفالسفة جرَّب التي املواد بكل
بالعنارص، بعد فيما أرسطو أسماها ثم األشياء، «جذور» اسم املواد هذه عىل أطلق وقد
وهي والرتاب، والنار والهواء املاء بها وأعني املشهورة، األربعة العنارص نظرية هي وتلك
آثار زالت وما عام، ألَفي من يقرب ما طوال الكيمياء علم عىل سيطرت التي النظرية
العنارص، ثورة عن نتكلم حني الحال هو كما هذا، يومنا حتى العادية اللغة يف باقيًة منها
والحار والجاف، الرطب األضداد؛ من مجموعتنَي من مزيج حقيقتها يف هي النظرية وهذه

والبارد.
التي املواد أنواع زيادُة بارمنيدس، النتقاد التصدي أجل من يكفي، ال أنه ولنالحظ
األساسية املوادَّ يجعل يشءٌ هناك يكون أن ذلك إىل باإلضافة ينبغي وإنما أساسية، نَُعدها

شتَّى. أنحاءٍ عىل تمتزج
والنزاع؛ املحبة وهما أنبادقليس، بهما قال اللَّذان الفعاالن املبدآن قه يُحقِّ ما وهذا
أن إىل اضُطرَّ أنه من الرغم عىل والتفريق، الجمع هي املبدأَين لهذَين الوحيدة فالوظيفة
تكن لم مادي غري بطريٍق الفاعلية فكرة ألن ماديَّني؛ بدورهما كانا لو كما عنهما يتحدث

44



سقراط» «قبل

العنارص إىل وأضافهما جوهريان، أو ماديَّان املبدأَين هذَين إن قال ولذا بعد؛ ظهرت قد
«النزاع» يحتل العنارصاألربعة، تتفرق فعندما وهكذا ستة. املجموع ليكون األخرى األربعة
هذا يف ونود وثيق، بِرباٍط املحبة بينها تربط تتحد حني أنها حني عىل بينها، القائم الفراَغ
يكون أن ينبغي الفعال املبدأ إن القائل للرأي املربرات بعض هناك أن إىل نشري أن الصدد
أن يرى زال ما وهذبها، القديمة الفكرة طور قد كان وإن الحديث العلم ألن ذلك ماديٍّا؛
مغايًرا املكان هذا كان لو حتى ما، مكاٍن يف مادي مصدٌر له يكون أن يجب الفعال املبدأ

فاعليته. فيه يُماِرس الذي لذلك
نكن لم وإن مادي، أنه عىل الهواء إىل نظر قد أناكسيمنيس أن قبل من رأينا ولقد
مختلفة؛ أرضية عىل يقف فإنه أنبادقليس أما هذا، رأيه عليها بَنى التي األسباب نعرف
تَجاِرَب إجراء طريق عن ذلك إىل تَوصل وقد مادة، الهواء إن القائلة الحقيقة اكتشف ألنه
السابقون فيه استخدم الذي الوقت يف أنه النظَر يَلِفت مما كان ولذا املائية؛ الساعات عىل
يونانيَّتان، مًعا والكلمتان «Aether «أثري املادة هذه ي يُسمِّ هو نراه «Air «الهواء كلمة له
عرش، التاسع القرن من الثاني النصف يف جديدة علمية مكانة الثانية الكلمُة اكتَسبَت وقد

املوجات. لنقل ما وسيًطا املغنطيسية الكهربية النظرية اقتضت عندما
به يُستَهان ال بجانٍب احتفظ قد التجديدات، لهذه استحداثه برغم أنبادقليس أن عىل
يف تقبل وال متغرية، ال أزلية أنها عىل األساسية املواد إىل نظر وهكذا اإليلية، النظرية من
التفسري يف ا هامٍّ ً مبدأ تُشكِّل بدورها األخرية الفكرة هذه زالت وما التفسري. من مزيًدا ذاتها

كثرية. أحياٍن يف به ح يُرصَّ ال ً مبدأ ذلك يكن وإن العلمي،
لكان الذرات، أساس عىل الكيميائية الظواهر فرسَّ لو املرء إن مألوًفا: مثًال ل فلتتأمَّ
ينظر أن بد فال تفسريها، أراد إذا أما تفسري. بال ذاتها الذرات هذه تظل أن الواجب من

بدورها. تُفرسَّ ال أصغر جزئيات من تتألف أنها عىل إليها
عما يشء ينشأ أن يمكن وال قبل، من األمر كان كما موجود، يوجد ما فإن وهكذا
اإليلية املادية إىل ينتمي كله وهذا موجود، غري يشءٍ إىل موجود يشء يتحول أو يوجد، ال
الصيغة تلك فيها تتمكَّن لم عامة مسألٍة إىل هنا نشري أن نود أننا عىل ورصاحة. بوضوح
هه وجَّ الذي النقد من تتخلص أن من املادي للمذهب أنبادقليس وَضعها التي لة املعدَّ
بوجود االعرتاَف املرء عىل يُحتِّم بالتغري االعرتاف مجرد أن هي املسألة تلك بارمنيدس؛
كمية تتناقص أن القدر بنفس املمكن من أن معناه التغري إمكان ألن ذلك بدوره؛ الفراغ
ال العنارص عدد زيادة فإن هنا ومن يشء. منها يتبقى ال أن إىل معني مكاٍن أي يف املادة
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إمكان أنكر قد دام ما التغري إمكان إنكار يف الحق كلَّ لبارمنيدس فإن وهكذا وحده. يكفي
الصعوبة، هذه عىل التغلب يف يساعدنا أنبادقليس إن القول يمكن وال خاٍل. مكان وجود

املشكلة. هذه الذرة مذهب أنصار حل كيف بعد فيما نرى وسوف
مبارش، غريُ القمر ضوء وأن االنتقال، يف وقتًا يستغرق الضوء أن أنبادقليس عَرف لقد
يف مذهبه وكان املعلومات. هذه منه استقى الذي املصدر نُحدِّد أن وسعنا يف يكن لم وإن
الخارج يف «النزاع» يكون بحيث العالم، مسار بها يبدأ الدورات من سلسلة عىل مبنيٍّا الكون
طرد عىل «النزاع» يعمل ذلك وبعد متماسكة. األربعة العنارص وتكون الداخل، يف واملحبة
ذلك وبعد العالم، خارج املحبة وتصبح ا، تامٍّ تفرًقا املتعددة العنارص تتفرق حتى املحبة
بهذه عنده الحياة نظرية وترتبط البدء. نقطة إىل أخرى مرًة نصل حتى العكس يحدث
أجزاء تتكون الكروي، الكون يف املحبة تتغلغل عندما للدورة، األخرية املرحلة ففي الدورة؛
تحدث الخارج، إىل أخرى مرة النزاع يعود حني ذلك وبعد متفرقة، املختلفة الحيوانات
أخرى، مرة الدخول يف النزاع يبدأ وحني األصلح، بقاء ملبدأ خاضعة عشوائية تجمعات
مبدأ بدورها يحكمها العملية، هذه من متقدمة مرحلة عاملنا ويمثل تمايز. عملية تحدث

األصلح. بقاء مبدأ هو تطوري
عن أخذ فقد األعضاء؛ وظائف وعلم بالطب أنبادقليس باهتمام نُنوِّه أن ينبغي وأخريًا
النظريَة الفيثاغورية، أتباع من وهو ،Alcmaeon of Craton الكروتوني ألكمايون الطبيب
الغَلبة تصبح املرضيحدثحني وأن املتضادة، املكونات بني سليم توازن الصحة إن القائلة
الجسُم خاللها من يتنفس التي املمرات أو املسامِّ، بنظرية أخذ وباملثل املكونات. هذه ألحد
إىل نشري أن خاص بوجٍه نا ويُهمُّ حسيٍّا. إدراًكا لدينا تجعل التي هي املسامُّ وهذه بأكمله،
من منبثقة مؤثرات بتالقي تقول والتي طويًال، وقتًا سائدة ظلت التي األبصار، يف نظريته

العني. عن صادر النار من شعاع مع املرئي اليشء
بفلسفته، الصلة منقطعَة وكانت األوريف، للرتاث وفًقا تسري فكانت الدينية آراؤه أما
يف يبدو أنه إىل نُشري أن أهميته له مما يكون قد ولكن وزنًا، لها نُقيم أن لنا فليس ثَم ومن
هذا أن والواقع العالم، يف نظريته وبني بينها التوفيق يمكن ال آراء معتنًقا الدينية كتاباته
معتقداتهم يُخِضعون ال الذين أولئك بني وخاصًة حد، أبعد إىل شائع التضارب من النوع
لحظٍة يف مًعا املتعارضة اآلراء هذه مثل اعتناَق املستحيل من أن صحيٌح نقدي. الختبار
بعكسه، غًدا ويؤمنوا ما، بيشءٍ اآلن يؤمنوا أن يف غضاضة يجدون ال الناس ولكن واحدة،

املوقَفني. بني تعارض ثَمة يكون أن يف ريبة أدنى تنتابهم أن دون
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قليل غريَ قدًرا أن والواقع ق.م، الخامس القرن قلب إىل اآلن قصتنا يف وصلنا لقد
معارص الحقيقة يف هو لسقراط»، السابقة «الفلسفة عنوان تحت يُناَقش أن ينبغي مما
ذلك التداخل؛ من معني قدر تجنُُّب املمكن من يكون ال األحيان من كثرٍي ويف لسقراط،
الرتتيب إطار عن آلخر آٍن من الخروج إىل مرتابط عرٍض تقديم أجل من يُضَطر املرء ألن
براحة يكرتث ما نادًرا التاريخ ألن تاريخي؛ بحث تَعرتضكلَّ صعوبة وتلك البحت. الزمني

حدوثها. لرتتيب وفًقا األحداث يُتابع الذي املؤرخ
القرن يف لليونان والسياسية االجتماعية األوضاع إىل موجزة عامٍة بنظرٍة اآلن فلنُلِق

وحدها. أثينا يف قليل بعد اهتمامنا سنحرص أننا من الرغم عىل الخامس،
املشرتكة بالروابط عميًقا وعيًا الفرس، مع حروبهم بفضل اليونانيون، اكتسب لقد
هي املدينة دولة ظلت فقد ذلك ومع والقومية، والثقافة اللغة روابط أعني بينهم؛ تجمع التي
باللسان الناطقني كلُّ إليه ينتسب الذي الرتاث، جانب فإىل بعيد؛ حدٍّ إىل االهتمام محوَر
أن صحيٌح بهويتها. ومحتفظًة بقوة، حيًة مدينة لكل املحلية العادات ظلت اليوناني،
يختلف ما بقدر أثينا عن تختلف كانت إسربطة ولكن مشرتًكا، مرياثًا يكون قد هومريوس
طيبة أو Corinth كورينثة عن تختلفان كانتا بدورهما وهما اللعب، ساحة عن السجن
اإلسربطيني عدد زيادة ألن ذلك بها؛ ا خاصٍّ مساًرا إسربطة تطور اتخذ ولقد ،Thebes
من جماعة إىل وتحويلها املجاورة، Messenians املسينيني قبيلة إخضاع إىل دفَعتهم

حربي. معسكر إىل إسربطة دولة تحوُل ذلك عىل وترتب الخدم،
ويُعنيِّ للشيوخ، مجلًسا ينتخب شعبي مجلس من تتألف إسربطة حكومة كانت
عريقة، أرسة كل من واحد ملكان، هناك كان كما املرشفني، أو املستشارين من اثننَي
الهدف فكان التعليمي النظام أما املستشارين، أيدي يف كانت الفعلية السلطة ولكن
يف مشهورين اإلسربطيُّون الفرسان كان ولقد فحسب، منضبطني جنود تكويَن هو منه
ليونيداس صمود أن والواقع هائلة، قوة يشكلون بالفعل وكانوا وعرضها. اليونان طول
ثرموبيال يف Xerxes زيرزيس بقيادة الفرس جحافل أمام الثالثمائة ورجاله Leonidas
يكن لم أخرى جهٍة ومن التاريخية، األحداث أروع من يَُعد أن ينبغي Thermopylae
كان فقد واالستخذاء؛ الضعف حد إىل العواطف يف يغرقون الذين أولئك من اإلسربطيون
املشوهون األطفال أما الخاصة. املشاعر ِجماح كبُح الرضوري من وكان صارًما، نظامهم
من يُؤَخذون األطفال وكان كله. الجنس قوَة الوهُن يَعرتَي ال حتى العراء، يف يُرتَكون فكانوا
الفتيات كانت كما العسكرية، الثُّكنات تشبه مؤسسات يف ويُربَّون مبكرة، سنٍّ يف والديهم
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فكان للمرأة، االجتماعي املركز أما الفتيان، معاملة عموميَّتها يف تشبه بطريقٍة يُعاَملن
عند املثالية املدينة أوصاف من كبريًا قدًرا فإن هنا ومن بعيد، حدٍّ إىل املساواة عىل مبنيٍّا

اإلسربطي. النموذج من ُمستوًحى أفالطون
ميدان يف مسيِطرة مكانة تحتل فكانت اليوناني، الربزخ عىل كورينثة، مدينة أما
إىل انضمت وقد (أوليجاركية)، النخبة من أقلية حكومة تحكمها وكانت والنقل، التجارة
الحروب يف بكتائبهم الكورينثيون أسهم وقد إسربطة، قيادة تحت البلوبونيزية الرابطة
أن كما األساس، يف ِتجارية اهتماماتهم وكانت القيادة. يُمارسوا لم ولكنهم الفارسية،
من فيها ما بسبب بل والسياسيني، للمفكرين موطنًا بوصفها ال اشتهرت، قد كورينثة
املستعمرات أعظم من واحدة مستوطنو منه الذيخرج املصدَر كانتهي كذلك اللهو، أمكان
فيما التجارة تتبادالن املدينتان هاتان وكانت صقلية. يف رساقوزة مدينة وهي اليونانية،
املمر طول عىل وذلك عام، بوجٍه اليونان أرض بقية مع تتبادالنها وكذلك بنشاط، بينهما
مدينة مبارشة يجاورون اليونانيون كان صقلية ويف كورينثة، خليج يف املأمون البحري
زيرزيس به قام الذي الغزو مع بالتنسيق الفينيقيون، حاول وقد القوية، الفينيقية قرطاجة
ضخامة أن غري ٤٨٠ق.م. عام يف الجزيرة يجتاحوا أن لليونان، الفرس) (ملك Xerxes
نهائيٍة بصورٍة تُخفق املحاولة هذه جعال Gela جيال طاغيتها وقيادة رساقوزة موارد
الفرس ملك به قام الذي الغزو خطر يَُردوا أن اليونانية األرض سكان استطاع كما تماًما،

العظيم.
عىل ساعد قد الخامس القرن خالل كورينثة محلَّ بالتدريج أثينا حلول أن شك وال
إىل النهاية يف أدَّت التي هي رساقوزة حملة كارثة وكانت البلوبونيزية، الحرب نار إشعال

أثينا. نجم أفول
القديمة، املشهورة أوديب بأساطري ترتبط التي القديمة، Thebes طيبة مدينة أما
بدورها طيبة كانت ولقد أثينا، من الغربي الشمال إىل Boeotia بويوتيا سهول يف فتقع
الحروب خالل دورها يكن ولم أرستقراطية، أقلية لحكم الخانس القرن خالل تخضع
قوات مع أُبيَدت قد طيبة كتائب إحدى أن صحيٌح اإلطالق، عىل ًفا ُمرشِّ الفارسية
أن بعد Plataea بالتايا يف الُفرس صف يف الحرب إىل انتقلوا طيبة أهل ولكن «ليونيداس»،
مركزها من بحرمانها الخيانة هذه عىل أثينا عاقبَتها فقد هنا ومن أرضهم، زيريس اكتسح
طيبة، ألهل االحتقار من قدًرا يُبْدون األثينيون كان الحني ذلك ومنذ «بويوتيا»، يف القيادي
ويف النامية. القوة هذه موازنة أجل من طيبة إىل إسربطة انحازت أثينا، قوة نمو مع ولكن
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لها املجاورة الريفية املناطق أن من الرغم عىل أثينا أمام طيبة صمدت البلوبونيزية الحرب
وقدَمت أخرى، مرًة طيبة انحياز ل تحوَّ إسربطة انترصت فعندما ذلك ومع اجِتيحت، قد

أثينا. إىل العون
يف كان بحيث مبارشة، لها املجاور اإلقليم عىل تُسيطر املدن دول معظم كانت ولقد
أما املدينة. يف ترتكز كانت الحكم سلطة ولكن أرضهم، يزرعوا أن الريف أهل استطاعة
الدول يف الحال هي كما العامة الشئون يف املشاركُة فيها املمكن من كان التي الحاالت يف
الرجل إىل شزًرا ينظرون الناس وكان يشاركون. املواطنني جميع كان فقد الديمقراطية،
عىل «متهالك تعني اليونانية يف وهي «Idiot «أبله بأنه ويصفونه بالسياسة يهتم ال الذي

الخاصة.» مصالحه
من أصبح وهكذا واسع. نطاق عىل للزراعة صالحة اليونانية الرتبة تكن ولم
الرئييس املصدر وكان أخرى، بالٍد من الِغالل استرياُد السكان، زيادة مع الرضوري،
حيث ،Euxine يوكسني سواحل حدود عىل الواقعة األراَيض هو بالغالل اليونان لتزويد
اليونان كانت ذلك مقابل ويف اليونانية. املستعمرات من كبري عدٌد القرون مر عىل أُقيَم

والخزف. الزيتون زيت تُصدِّر
فُهم القانون؛ من موقفهم يف تتجىل اليونانيني لدى القوية الفردية النزعة أن شك وال
آسيا. يف ملعارصيهم تماًما ومغايرون االعتماد، كل أنفسهم عىل معتمدون الناحية هذه يف
حني عىل السماء، من ُمنزَّلة تَُعد قوانني إىل تستند الحاكم سلطة كانت اآلسيوية البالد ففي
أي يَُعد لم فإذا اإلنسان. ألجل اإلنسان صنع من القوانني بأن يعرتفون كانوا اليونانيني أن
عىل يرتكز القانون دام ما ولكن الشعب، بموافقة تغيريه أمكن عرصه، مع متفًقا قانون
رفَض هو هذا القانون الحرتام الكالسيكي املثل كان ولقد واجبة. طاعته فإن الشعب، دعم

األثينية. املحكمة عليه به قضت الذي اإلعدام حكم من يهرب أن سقراط
لم بحيث مختلفة»، «قوانني املختلفة املدن لدى أن يعني ذلك كان ذاِته الوقت ويف

سلميَّة. بطريقٍة بينها املنازعات تسوية تستطيع سلطة هناك تكن
الفردية والنزعة الداخلية املنافسات بفعل نفسها، عىل منقسمة اليونان كانت وهكذا
فوقعت موحدة، أمة بوصفها االستقرار بتحقيق وقٍت أي يف لها يسمح ما حدٍّ إىل التجزيئية،
وُمثل مؤسسات هناك كانت ذلك وبرغم بعد، فيما روما ثم األكرب، اإلسكندر سيطرة تحت
امللحمة عن قبل من تحدثنا ولقد ثقافية. وحدة بوصفها استمرارها أتاحت مشرتكة ُعليا
فقد غريها؛ أخرى روابُط هناك كانت ولكن الثقايف)، التوحيد يف عامًال (بوصفها القومية
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وكانوا كورينثة، خليج شمال الواقعة التالل يف دلفي معبد يُقدِّسون جميًعا اليونانيون كان
ما. بقدٍر دلفي نبوءة يحرتمون

األسطورة وتروى والعقل، النور لقوتَي يرمز الذي أبولو، اإلله عبادة مركز دلفي كانت
لهذا وتخليًدا للظالم، ترمز التي األسطورية الحية وهو ،Python البيثون قتل أنه القديمة
الروح منجزات بحماية يقوم أبولو كان املعبد هذا ويف دلفي، يف معبًدا الناس بنى العمل
بطقوس مرتبًطا أخالقيٍّا اتجاًها تتضمن أبولو عبادة فإن لذلك، ُمواٍز نحٍو وعىل اليونانية،
عىل انتصاره بعد لحقه الذي الدنس عن ر يُكفِّ أن إىل اضُطر قد ذاته اإلله وكان التطهري.
هناك ولكن بالدم، أنفَسهم دنَّسوا ممن لآلخرين األمل يحمل اآلن وأصبح األسطورية، الحية
األثينيني ثقة نمو عىل للنظر امللفتة العالمات من أن والواقع األم، قتل هو يغتفر؛ ال استثناء
التهمة هذه من أخريًا يُربَّأ إسخليلوس، تراجيديا يف Orestes أورست نجد أن بأنفسهم
ما، بمعنًى تنطوي حياته كانت الذي Aeropagus إيروباجوس واإلله أثينا، اإللهة بفضل
Delos ديلوس جزيرة يف يقع فكان ألبولو الثاني الرئييس املعبد أما زمنية، مفارقة عىل
رابطة يف املال لبيت مركًزا ما لفرتٍة وظلت األيونية، للقبائل دينية اْلِتقاء نقطَة كانت التي

ديلوس). إىل (نسبًة الديلية املدن
التي األلعاب وهي جميًعا، اليونانيني شمل تجمع كانت أخرى عظيمة مؤسسة وهناك
سنوات، أربع كل مرة تُجَرى األلعاب هذه وكانت البلوبنري، غرب يف أوليمبيا، جبل عىل تُقام
من أعظم رشف هناك يكن فلم ذاتها، الحرب حتى آخر، عمل أي عىل األولوية لها وكان
يف مدينته له وتُصنَع الغار، من بإكليٍل ج يُتوَّ الفائز كان وهكذا أوليمبي. نرص إحراز
أُجِريَت التي األوىل املرة وكانت الحدث، هذا ذكرى لتخليد تمثاًال أوليمبيا الخاصيف معبدها
الزمن يَحسبون اليونانيون أصبح الحني ذلك ومنذ ٧٧٦ق.م، عام هي املسابقات هذه فيها

األوليمبية. باأللعاب
اليونانيون كان التي القيمة عىل حية عالمة كانت األوليمبية األلعاب أن والواقع
عىل حرص من به يتميزون ما عىل واضح آخر مثل القيمة وهذه الجسد. إىل يعزونها
وهذه وتدريب. ِمران إىل حاجٍة يف وكالهما عقوًال، لهم أن مثلما أبداٌن فللناس االنسجام؛
في مثقَّ من النوع ذلك إىل ينتمون يكونوا ملا اليونان ُمفكري أن جيًدا نتذكر تجعلنا الحقيقة

الوسطى. العصور يف املدرسيني تراث من الحديث عاملنا َوِرثه الذي العاجيِّ الربج
اليونانيني إن يُقال كان ما فكثريًا الرِّق؛ نظام عن كلمة نُضيف أن علينا ينبغي وأخريًا
عمل وهو ليَديه، املرء تدنيس يَعني كان التجاِرب إجراء ألن التجريبية؛ العلوم يف يُفلحوا ملا
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الرسيع؛ االستنتاج هذا من تضليًال أكثر حكٌم يوجد ال أنه غري العبيد. عىل مقصوًرا كان
آثار ومن الِعلمية إنجازاتهم سجالت من يتضح كما العكس، عىل بوضوح تدل فالشواهد

عرصهم. يف املتبقية والعمارة النحت
كان أنه من الرغم عىل حياتهم، يف العبيد أهمية يف نُباِلغ أال واجبنا فمن حال أية وعىل
كانوا الذين أولئك أن صحيح أيديَهم، يستخدمون ال السادة بأن متحذلق إحساس هناك
إنسانيٍّا، ال مصريًا يُعانون كانوا Laurion لوريون يف مناجمها من الِفضة يَستخرجون
بقسوٍة تُعاَمل تكن لم املدن يف العبيد جموع إن اإلجمال وجه عىل القول يمكن ذلك ومع
ما، ِحرفٍة يُتِقن كان لو وخاصًة كبرية، قيمة ذا كان العبد أن منها ألسباٍب وذلك دة؛ متعمَّ
بالنسبة الحٍق عٍرص إىل فينتمي ضخم نطاٍق عىل الرِّق نظام أما العبيد. من كثري تحرَّر وقد

اليوناني. الخامس القرن إىل
للتجِربة املفاجئ التدفق هو ق.م. الخامس القرن به يتسم ما أعجب كان وربما
يف النحت أن حنِي فعىل الفلسفة؛ عىل يَصدق كما الفنون عىل يَْصدق وهذا العقيل، واإلبداع
الفرعونية املرصية لألصول الجامعة الشكلية بالنزعة يحتفظ يزال ال كان السابق القرن
الطقوس تحولت األدب ويف الخامس. القرن يف فجأة فيه دبَّت قد الحياة نجد بها، تأثر التي
،Attie األتيكية للدراما مرونة يزداد الذي الطابع إىل السابقة للعصور املميزة الشكلية
اإلنسان، أمام املنال بعيد هدٌف ثمة يعد لم بحيث واتساع، تمدٍد يف يشءٍ كل وأصبح
مرسحية يف املشهور الكورس هو بالنفس بالثقة العارم اإلحساس هذا عن يُعربِّ ما وخري
جربوتًا»، أعظمها اإلنسان ولكن جبار، مخلوق من الحياة يف «كم لسوفوكليس: «أنتيجوني»
الحياة إىل أخرى مرًة عاد قد كان وإن التالية، العصور يف غاب الشعور من النوع هذا ولكن
،Alberti ألربتي اإليطايل، اإلنسانية النزعة أديب كتابات ففي الحديثة؛ عرصالنهضة خالل
القدر هذا بكل يتسم عًرصا أن شك وال اإلنسان، مكانة عن بعيد حدٍّ إىل مشابهة آراء نجد
الغرور إىل تُؤدَي أن يمكن بالنفس الثقة أن غري حدوده. يُدرك أن يمكن ال الحيوية من
بصورة الناس يذكر الخامس، القرن من املتأخرة املراحل يف سقراط، بدأ ولذا والفوىض؛

الخري.
تلك كانت لقد عَظمتها، أوَج اليونانية الحضارة فيه بَلَغت الذي اإلطار هو إذن هذا
الرصاعات بفعل للتمزق معرضة االنسجام، مبدأ هو فيها كامن مبدأ عىل القائمة الحضارة
تتمكن لم أنها برغم ألنها ذلك عظمتها؛ من زاد الذي هو النهاية يف هذا كان وربما الداخلية،
زالت وما اليونان أرض غَزْوا من كلَّ قهَرت قد جميًعا، اليونانيني تضم دولة إقامة من أبًدا

الغرب. حضارة فيه تدور الذي اإلطاَر تُشكِّل اليوم إىل
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ظل الذي Anaxagoras أناكساجوراس هو أثينا يف عاشوا الذين الفالسفة أول كان
كان ولقد القرن. أواسط حتى الفارسية الحروب نهاية منذ عاًما، ثالثني قرابة هناك
من وكان ،Clazomenae كالزوميناي مدينة من أيونيٍّا املولُد حيث من أناكساجوراس
قبضة يف وقَعت قد األصلية بلدته وكانت ملطية. يف األيونية للمدرسة وريثًا اهتماماتُه حيث
األخبار وتروي الفاريس، الجيش مع أثينا إىل وفد أنه ويبدو األيونية، الثورة وقت يف الُفرس
Euripides يوريبيدس أن البعض يرى بل ،Pericles لربيكليز وصديًقا معلًما كان أنه

تالميذه. من واحًدا ما وقٍت يف كان
والبحث الِعلمية املوضوعات أناكساجوراس تشغل التي املوضوعات أهم كانت ولقد
٤٦٨-٤٦٧ق.م. ففي دقيًقا؛ مالِحًظا كان أنه عىل واحد دليل األقل عىل ولدينا الكونيات. يف
هذه وكانت ،Aigospotamos إيجوس نهر يف الشهب صخور من كبرية كتلة سقَطت

متوقدة. ساخنة صخور من تتكون النجوم إن يقول جعَلته التي األسباب من الواقعة
أثار فقد أثينا، يف النفوذ ذوي من أصدقاء ألناكساجوراس كان أنه من الرغم وعىل
عمل هو الشعبي غري املستقل الفكر ألن ذلك األفق؛ ضيِّقي املحافظني األثنيني غضب
بها يؤمن التي املتحيزات مع يتصادم وعندما العصور، أفضل يف حتى باملخاطر، محفوف
من كل عىل حقيقيٍّا خطًرا يصبح أن املمكن فمن العارفني، خري أنهم يتخيلون الذين أولئك
متعاطًفا شبابه يف كان أناكساجوراس أن ِبلًة الطنَي زاد ومما املألوف، الخط عن يخرج
األلفني األعوام طوال كبري تغري عليه يطرأ لم أنه يبدو نمط هذا أن والواقع الفرس، مع
واالنحياز الضالل بتُهمتَي أناكساجوراس ُحوِكم فقد حال أية وعىل األخرية، والخمسمائة
التي بالطريقة أو عليه، ع تُوقَّ أن املمكن من كان التي العقوبة بنوع موقنني ولسنا للفرس،
السجن من انتزعه قد بريكليز صديقه أن الجائز من ولكن العقوبة، هذه من بها أفلت

بعيًدا. به وهرب
االشتغال واصل حيث ،Lampsacus المبساكوس يف ليعيش بعُد فيما انتقل وقد
األعمال إىل نظروا قد املدينة هذه ُمواطني أن الحظ حسن ومن وفاته. حتى بالتدريس
الوحيد الفيلسوَف كان أناكساجوراس أن بد وال استنارة، أكثر نظرة يمارسها كان التي
عَرض وقد لوفاته. السنوية بالذكرى االحتفال يف تُعطَّل املدارس كانت الذي التاريخ يف
سقراط ذكر ولقد أخرى، مصادر يف منه شذرات لنا بقيت كتاٍب يف تعاليمه أناكساجوراس
اتُِّهم التي املألوفة غري اآلراء أن لُقضاته ذَكر الضالل، بتهمة بعد فيما بدوره ُحوِكم الذي
رشاءُ شخص ألي املمكن من كان الذي أناكساجوراس، آراء الواقع يف هي إنما باعتناقها

واحدة. «دراخما» مقابل كتابه
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محاولًة قبل، من أنبادقليس نظرية شأن شأنها أناكساجوراس، نظرية كانت ولقد
طرف كل إىل دقليس أنبا نظر بينما ولكن بارمنيدس، وجهه الذي للنقد للتصدي جديدة
نجد أساسية؛ مادة أنه عىل والرطب، والجاف والبارد، الحار األضداد زوَجِي أطراف من
كل يف متفاوتة بنسبة ن ُمتضمَّ هذه من كالٍّ أن ذلك من العكس عىل يعتقد أناكساجوراس
قابلية بفكرة قال هذه قضيته يُثِبت ولكي حجمها، صغر مهما املادة، من ضئيلة قطعة
يف يُؤدي ال أصغر قطع إىل األشياء تَجزُِّؤ مجرد ألن ذلك نهاية؛ ال ما إىل لالنقسام املادة
حال بأي يمكن ال كائن هو ما أن أثبت قد بارمنيدس إن إذ مختلف؛ يشء ظهور إىل رأيه
إىل لالنقسام قابلة املادة إن القائل االفرتاض أن والواقع يكون، ال ما يصبح أن أو يكون، أال
االفرتاض هذا كون أما فيها، يظهر مرة أوَل هذه وكانت طريف، افرتاض هو نهاية ال ما
قابلية فكرة هو االفرتاض هذا يربزه الذي واألمر السياق، هذا يف يُِهمنا ال أمر فهو ً خطأ
نقطَة هنا ها لدينا أن يبدو وهكذا املكان، عىل بالفعل تنطبق التي نهاية، ال ما إىل االنقسام
األمر كان وأيٍّا بعد. فيما الذريني عند الفارغ املكان فكرة تطويُر منها انطالًقا أمَكن بدءٍ
الحد. هذا إىل صحيًحا ألنبادقليس أناكساجوراس نقد لظل االفرتاض بهذا سلمنا لو فإننا
استطاع وهكذا اآلخر، عىل الضدَّين أحد تغلُّب إىل فرتجع األشياء بني االختالفات أما
يَسود. الذي هو األبيض كان وإن أسود، ما بقدٍر هو الثلج إن يقول أن أناكساجوراس
إىل يشء أي يتحول أن ويمكن تتالقي، فاألضداد هرقليطية؛ ملسة فيها تبدو فكرة وهذه
وال تنقسم ال العالم يف املوجودة األشياء «إن أناكساجوراس: يقول ذلك ويف آخر، يشءٍ أي
يشء، كل من قدر يُوَجد يشء كل «يف يقول: كما فأس» برضبة بعض من بعضها يُقتَطع

بدوره». العقل فيها يُوَجد أشياء هناك إن بل ،Nous العقل إال
املحبة محلَّ يَُحل الذي الفعال املبدأ هو هنا ها يذكره الذي العقل أو «النوس» هذا
الرقة شديدة مادة تكن وإن مادة، أنه عىل إليه ينظر يظل ولكنه أنبادقليس، عند والنزاع
يبعث الذي وهو مختلط، غري نقيٍّا كونه يف األخرى املواد عن «النوس» ويختلف والشفافية،
الحي. غري من الحي يميز ما هو «النوس» وجود فإن ذلك عن وفضًال األشياء. يف الحركة
التي األفكاَر معينة نواٍح يف يُشِبه رأيًا يعرض فإنه العالم، هذا أصل إىل بالنسبة أما
يف دوامة حركة يُطِلق فالنوس بكثري؛ أحدَث وقٍت يف املوضوع هذا حول تُطَرح أصبحت
ملقدار تبًعا املختلفة األشياء تنفصل القوة، من مزيًدا الحركة هذه تكتسب وحني ما، مكاٍن
من أكثر تبتعد األرض، دوران يقذفها التي الصخور، من الثقيلة الِقَطع إن بحيث كتلتها،
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النجوم، طبيعة يُفرسِّ وهذا التوهج، يف تبدأ فإنها كبرية، برسعة تتحرك ألنها ونظًرا غريها.
كثرية. عوالم بوجود يؤمن األيونيني، شأن شأنه أنكساجوراس، كان ولقد

إن القائل البيولوجي َ املبدأ برباعٍة استحدث فقد الحيس، باإلدراك يتعلق وفيما
الظالم، وهو ضده، عىل النور سقوط هو مثًال فاإلبصار األضداد، عىل يتوقف اإلحساس
وظائف علم يف شائعة زالت ما آراء وتلك وضيًقا، أمًلا تُسبِّب الكثافة الشديدة واإلحساسات

األعضاء.
سابقه، نظرية من أدقَّ بنظريٍة معينة نواٍح يف أتى قد أناكساجوراس فإن وهكذا
ولكن الخايل، للمكان مفهوم إىل يهتدَي أن بعناءٍ حاول أنه إىل تلميحات األقل عىل وهناك
مادية، غري فاعلة قوة «النوس» من يجعل أن يريد كان لو كما أحيانًا يبدو أنه من الرغم عىل
لم بارمنيدس وجهه الذي األسايس النقد فإن ذلك وعىل النجاح. كل ذلك يف ينجح ال فإنه
بقابلية القائل اقرتاحه فإن ذلك ومع عنه. إجابًة أنبادقليس، لدى يجد لم كما لديه، يجد
ذلك بعد وتبقى العالم. تكوين طريقة تفسري يف جديًدا تقدًما يُمثِّل نهاية ال ما إىل التقسيم
املذهب لظهور املرسح يُهيَّأ وبذلك املكان، إىل تنتمي التقسيم قابلية بأن االعرتاف خطوة

الذري.
تصوره فإن ذلك ومع ملحًدا، كان أناكساجوراس أن املرء يتصور أن الخطأ ملن وإنه
الدين تُساير ال التي آراؤه كانت وقد أثينا، يف الدولة ديانة مع يتمىش وال فلسفيٍّا، كان لإلله
أي «للنوس»، معادًال عنده كان اإلله ألن ذلك الضالل؛ تهمة عليه جَلبَت التي هي الشائع
شزًرا إليه يُنَظر بأن خليًقا كان الرأي هذا ومثل حركة، كل أصل هو الذي الفعال املبدأ
الشعائرية املمارسات جدوى حول شكوًكا بالطبع يُثري إنه إذ الحاكمة؛ السلطة جانب من

… الدولة سلطة يَمس فإنه ثَم ومن السائدة،
من ومدرسته فيثاغورس ُطِرد أجله من الذي السبب أبًدا نعرف لن األرجح عىل إننا
الجوانب نُدِرك أن العسري من فليس ذلك ومع ٥١٠ق.م، عام يف Croton كروتون مدينة
ألننا ذلك الصالحني؛ املواطنني مع نزاًعا فيها خاضت قد املدرسة تكون أن يمكن التي
الفالسفة عادة كانت كما السياسة، يف بالفعل انغمس فيثاغورس أن نتذكر أن ينبغي
من متسامح اكرتاث بعدم يُعاَملون الفالسفة أن من الرغم عىل أنه والواقع اليونانيني،
يف ينجحون نقدي برأٍي يُْدلون عندما أنهم ا حقٍّ النظر يَلِفت ما فإن البرش، بقية جانب
إىل اإلشارة من أكثر الحاكمني حنََق يثري يشء فال االحرتافية، للسياسة اآلسنة املياه تعكري
هي النوع هذا من أسبابًا أن يف شك وال يتصورون، ما بقدر حكماء يكونون ال قد أنهم
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حتى أو املدارس، حرق أن غري الفيثاغورية. املدرسة يَحرقون كروتون أهل جعلت التي
ألن ذلك املتمرد؛ الرأي عىل للقضاء عاجزة وسيلة أنه الدوام عىل أثبت قد أنفسهم، الرجال
وقٍت أي من أوسع نحٍو عىل آرائها نرش إىل أدت قد األصلية باملدرسة لحقت التي الكارثة
والذين املدرسة، أعضاء من الحياة قيد عىل ظلوا الذين أولئك جهود بفضل وذلك مىض،

اليونان. إىل رشًقا عادوا
ولكن فيثاغورس، أتباع من البدء يف كان املدرسة مؤسس أن قبُل من رأينا ولقد
يد عىل قليل وقٍت بعد رة ُمدمِّ رضبة تتلقى أن لها ُقدِّر العدد يف الفيثاغورية النظرية
النظرية. هذه عليه تنطوي ما نُدِرك أن الواجب من فإن لذلك Zeno؛ زينون اإلييل الفيلسوف
الوحدات إىل ينظر وكان وحدات، تتألفمن أنها عىل األعداد إىل الفيثاغوريون نظر لقد
ذات وحدًة النقطة تكون الرأي لهذا وتبًعا مكانية، أبعاد ذات أنها عىل نقاٌط تُمثِّلها التي
للتعامل تماًما صالحة العدد يف النظرية هذه كانت. أيٍّا ما، نوٍع من أبعاد لها أي موقع،
بحيث جذريٍّا، عدًدا الوحدة عن للتعبري نختار أن دائًما املمكن فمن الجذرية؛ األعداد مع
صحيًحا، عدًدا يُمثِّل للوحدة رضب حاصل عن عبارة الجذرية األعداد من عدد أي يكون
يمكن ال هذه ألن جذرية)؛ (غري صماء أعداد تُصادفنا عندما مأزًقا يواجه الرأي هذا ولكن
بكلمة نرتجمها التي اليونانية الكلمة أن باملالحظة الجدير ومن النحو. هذا عىل تُقاس أن
فيثاغورس نظر يف وذلك العقل»،4 إىل «مفتقًرا ال للقياس»، قابل «غري تعني كانت «صماء»
هذه إىل االهتداء طريقة اخرتعوا الصعوبة، هذه عىل الفيثاغوريون يتغلب ولكي األقل، عىل
هذه وِقوام التقريبات، من متعاقبة سلسلة طريق عن إليها، الوصوُل يستحيل التي األعداد
تَزيد التعاقب هذا مثل ففي قبل؛ من عنها ثنا تحدَّ التي املتصلة الكسور إيجاد هو الطريقة
باستمرار، تتناقص بمقادير مرة، عنها وتقل مرة، املحددة العالمة عن املتتالية الخطوات
للعملية، النهائي الحد هو نستهدفه الذي األصم والعدد أساسها، يف نهائية ال العملية ولكن
من بنا تقرتب جذرية تقريبات إىل الوصول نستطيع أننا هي التدريب هذا من والفكرة
يف الحد مفهوم عليها ينطوي التي لتلك مماثلة السمة هذه أن والواقع نريد. ما بقدر الحد

الحديث. العرص

يف تعني Irrational األصم العدد عىل تدل التي الكلمة نجد حيث اإلنجليزية، للغة أصلُح املقارنة هذه 4

(املرتجم). الالعقيل ذاته الوقت
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الفيثاغوريون. به يقسم كان الذي الرمز سطور أربعة من مثلثيٌّ عدد املثلثات،

تُخفي الوحدة فكرة فإن ذلك ومع كهذه. أسس عىل للعدد نظرية وضع يُمكن وهكذا
النظرية تطبيق بمجرد هذا ويتضح املتصل، والكم املنفصل العدد بني أساسيٍّا َخلًطا
الذي النقد نناقش حني ذلك عىل املرتتبة الصعوبات نرى وسوف الهندسة، عىل الفيثاغورية

زينون. وجهه
املثل، نظرية فهي الفيثاغورية، الرياضيات خلفتها التي األخرى، الرئيسية الفكرة أما
إذا هذا بدورها، النظرية هذه اإليليون انتقد وقد تطويًرا. وزادها سقراط تبناها والتي
النظرية. الريايضلهذه األصل إىل تلميًحا قبل من أرشنا وقد أفالطون، شهادة عىل اعتمدنا
الدقة غايَة دقيق شكل رْسَم املجدي غري من إن الهندسية، فيثاغورس نظرية مثًال فلنتأمل
هذه مساحات قياس إىل االنتقال ثم أضالعه، عىل املقامة واملربعات الزاوية قائم ملثلث
من إن بل فيه، الدقة ينا توخَّ مهما كاملة بصورٍة دقيًقا يكون لن الرسم ألن ذلك املربعات؛
النظرية، عىل برهانًا تُقدم التي هي األشكال هذه مثُل فليست كذلك؛ يكون أن املستحيل
تخيله، يمكن الذي النوع ذلك من كامل، شكٍل إىل الربهان هذا مثل أجل من نحتاج إننا بل
يف تتفاوت الذهنية للصورة نسخًة يكون أن ينبغي ِفعيل رسم وأي رسُمه. يمكن ال ولكن
مذهب من معروًفا جزءًا كانت التي املثل نظرية لب هو بالضبط وهذا لها. مطابقتها مدى

املتأخرين. الفيثاغوريني
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باألوتار املتعلق الكشف من لالنسجام ً مبدأ فيثاغورس استحدث كيف رأينا ولقد
من نوع أنها عىل الصحة إىل تنظر التي الطبية النظريات ظهرت الكشف هذا ومن مة. املنغَّ
وطبقوا أبعد، مرحلة الفكرة بهذه املتأخرون مىضالفيثاغوريون وقد األضداد، بني التوازن
النفس تصبح بحيث البدن، تناغم هي الرأي لهذا تبًعا فالنفس النفس. عىل االنسجام مبدأ
وتتحلل الجسد، يتحلل الجسد، تنظيم ينهار وعندما للجسم. السليمة بالحالة مرتبطة
بينما موسيقية، آللة املشدود الوتر أنها عىل النفس تصوُر املمكن ومن بدورها، النفس
وفقَد الوتر ارتخى اإلطار تحطَّم ما فإذا الوتر، هذا عليه يَُشد الذي اإلطار هو الجسم
عهًدا األقدم الفيثاغورية األفكار عن االختالف كل مختلف الرأي هذا أن شك وال تناغمه،
األرواح أن حني عىل األرواح، بتناسخ يؤمن كان فيثاغورس أن يبدو إذ املوضوع؛ هذا حول

األجساد. تموت كما تموت عهًدا، األحدث الرأي لهذا تبًعا النفوس أو
لهذا وتبًعا الُجرأة، غاية جريء بفرٍض املتأخرون الفيثاغوريون قال الفَلك ميدان ويف
حول يدور كوكب إال األرض وما مركزية، نار بل األرض، هو العالم مركز يكون ال الرأي
دائًما األرضبعيد من فيه نعيش الذي الجانب ألن مرئية؛ غري األخرية هذه ولكن النار، هذه
النار من باالنعكاس نوره يتلقى كوكب، أنها عىل بدورها الشمس إىل نظروا وقد املركز، عن
قال والذي الشمس، بمركزية الفرضالقائل اتجاه يف طويلة خطوة تلك كانت ولقد املركزية.
نظريتَهم الفيثاغوريون به الذيصاغ الشكل ولكن بعد. فيما Aristarchusأرسطرخس به
األرض بأن القائل الرأي إىل العودة إىل بأرسطو حدا مما جمة، صعوبات تعرتضه ظلت
وليس الرأي هذا فإن أخرى، نواٍح يف هائلة سلطة من ألرسطو كان ما إىل ونظًرا مسطحة.
األصلية. املصادر فيها نُِسيَت التي التالية العصور يف سائًدا أصبح الذي هو الصحيح الرأي
تَعرتف كانت الفيثاغورية فإن األشياء، بتكوين املتعلقة النظريات نمو إىل بالنسبة أما
التي الفراغ، فكرة هي تلك فهمها، أساءوا أو السابقني املفكرين من كثري تجاهلها بصفة
تعود األرسطية النظرية نجد أيًضا وهنا للحركة. معقول تفسري تقديم بدونها يستحيل
إىل نهتدَي أن شئنا إذا أما الفراغ، تُبِغض الطبيعة إن القائل املتخلف الرأي إىل بعد فيما
الذري. املذهب أصحاب إىل نرجع أن فعلينا الفيزيائية، للنظرية الصحيح التطور اتجاه

قها حقَّ التي التقدم جوانب تستوعب أن الفيثاغورية املدرسة حاولت ذلك وخالل
العنارص يَقبلوا بأن لهم تسمح لم الرياضية نظرتهم فإن الحال وبطبيعة أنبادقليس،
أرىس وسًطا حالٍّ وَضعوا ذلك من وبدًال النهائية. العناَرص بوصفها بها، قال التي األربعة
من تتألف أنها عىل العنارص إىل ينظرون أصبحوا وهكذا املادة، تكوين يف رياضية نظرية
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ذلك من أبعد النظرية هذه أفالطون طور وقد املنتظمة، الجامدة األجسام شكل لها جزئيات
املتأخرين الفيثاغوريني هؤالء أن فيبدو ذاتها «العنرص» كلمة أما «طيماوس». محاورة يف

نحتوها. الذين هم
حتى يمكن، ال بارمنيدس نقد عىل الرد إىل الرامية املادية املحاوالت من أيٍّا فإن وهكذا
النظرية يف الضعف نقاط كانت فمهما الجوانب؛ جميع من مرضية تَُعد أن املرحلة، هذه
إلينا م يُقدِّ أن يُمكن ال األساسية املواد من إكثاٍر مجرد أن الصحيح من يظل ذاتها، األولية
أتباع بها تَقدَّم الحجج من سلسلة طريق عن النقطة هذه عىل بقوة التدليل أمكن وقد ، حالٍّ
تلميذًا وكان ذاتها، بارمنيدس بلٍد إىل ينتمي كان الذي زينون، رأسهم وعىل بارمنيدس،
جانب إىل عنه، نعرفه الذي الوحيد الهام واليشء ٤٩٠ق.م. عام حوايل زينون ُولد وقد له.
وهذه أثينا. يف سقراط قابال قد وبارمنيدس هو أنه هو السياسية، بالشئون اهتم قد كونه

تكذيبه. إىل يدعو سبب ثمة وليس أفالطون، يَرويها واقعة
السبب ولهذا مذهلة، نتائَج إىل تؤدي — قبل من أوضحنا كما — اإليلية النظرية إن
هو به القيام زينون حاول ما كان ولقد املادي. املذهب عيوب إلصالح محاوالت عدة بُِذَلت
املنافسة النظريات فإن لإلنسان، العادي الحسَّ يصدم اإلييل املذهب كان إذا أنه يُبنيِّ أن
أن من بدًال فإنه، وهكذا أغرب. صعوبات إىل تُؤدي العقبة، هذه تذليل تزعم التي له،
موقف باتخاذ يبدأ وهو أرضها، عىل للمعارضة تصدى بارمنيدس، عن مباًرشا دفاًعا يُقدم
ثَم ومن ممتنعة، نتائج عىل ينطوي املوقف هذا أن االستداللية بالُحجة يُبنيِّ ثم الخصم،

املوقف. هذا يسقط وبذلك األصيل، املوقف عن الدفاُع املحال فمن
تحدثنا الذي reduction ad absurdumالخلف لربهان ُمشاِبه الحجج من النوع هذا
برهان ففي ا؛ هامٍّ اختالًفا بينهما أن غري أنكسيمندر. عند التطور نظرية عن الكالم عند عنه
باطلة. تكون أن بد ال املقدمات إحدى أن عىل النتيجة بطالن من املرء يستدل املألوف الخلف
افرتاض من متناقضتنَي نتيجتنَي استخالَص املمكن من أن يُثِبت أن حاول فقد زينون أما
يستنتج وهو مستحيلتان. هما بل فحسب، باطلتنَي ليستا النتيجتنَي أن يعني وهذا معني،
من النوع هذا مستحيل، ذاته هو النتيجتان هاتان عنه تلزم الذي االفرتاض أن ذلك من
املعنى بهذا فهو ثَم ومن والوقائع، النتائج بني مقارنة أية دون طريقه يف يسري الحجج
َمن أوَل كان زينون أن والواقع والجواب. السؤال ميدان إىل ينتمي إنه أي تماًما، جديل
الفلسفة، يف األهمية عظيم دور الحجة لهذه وكان منهجية. بطريقة الجدلية الُحجة استخدم
الحني ذلك ومنذ الخاصة، بطريقتهما راها وَطوَّ اإليليني من وأفالطون سقراط اقتبسها وقد

الفلسفة. يف هامة مكانة لها أصبحت

58



سقراط» «قبل

وترتبط للوحدة، الفيثاغوري التصور عىل هجوًما أساسها يف تزينون حجج كانت لقد
الحركة. إمكان وضد الفراغ ضد حجج بذلك

يوجد ما كل إن يقول تزينون إن الوحدة، فكرة صحة عدم تُثِبت ُحجة أوًال فلنتأمل
نُسلِّم أن الرضوري من كان بذلك، سلَّمنا فإذا أصًال، ُوِجد ملا وإال حجم، له يكون أن بد ال
حجم. بدوره الجزء لهذا يكون أن الرضوري من يكون بحيث جزء، كل إىل بالنسبة به
طريقة وتلك دائمة. بصورٍة إصداره يُساوي مرة الحكم هذا إصدار إن قائًال يميض وهو
إنه جزء أي عن يُقال أن يمكن ال إذ نهاية؛ ال ما إىل االنقسام قابلية فكرة إدخال يف طة مبسَّ
آٍن يف وكبرية صغرية تكون أن الرضوري من كان كثرية، األشياء كانت فإذا األصغر، هو
االنقسام قابلية ألن حجم؛ لها يكون أال حد إىل صغرية تكون أن الرضوري من إن بل مًعا.
فإن ثم ومن حجم، بال وحدات يقتيض مما متناٍه. ال األجزاء عدد أن تُثِبت نهاية ال ما إىل
يف ما حجم لها يكون أن ينبغي الوحدة ولكن أيًضا، حجم بال الوحدات لهذه مجموع أي

متناٍه. ال حدٍّ إىل كبرية األشياء فإن ثم ومن ذاته، الوقت
ميدان يف تُخِفق الفيثاغورية العدد نظرية أن تُثِبت أنها إىل الحجة هذه أهمية وترجع
أن عىل قادرين نكون أن فينبغي خطٍّا، تأملنا لو أننا يرى فيثاغورس ألن ذلك الهندسة؛
القسمة قابلية بفكرة سلمنا إذا أننا الواضح من ولكن فيه، املوجودة الوحدات عدد نذكر
ال هذا أن ندرك أن املهم فمن ذلك ومع فوًرا، تنهار الوحدات نظرية فإن نهاية، ال ما إىل
قابلية وبفكرة الوحدة بنظرية القول استحالة هو يثبته ما إن بل فيثاغورس، َ خطأ يُثِبت
عن التخيل يجب بل تجتمعان، ال أنهما أخرى بعبارٍة أو واحد، آٍن يف نهاية ال ما إىل القسمة
عن التخيل من بد فال نهاية، ال ما إىل القسمة قابلية تقتيض الرياضة كانت فإذا إحداهما.
ذاته؛ الخلف بربهان وتتعلق باملالحظة، جديرة أخرى نقطة وهناك الفيثاغورية. الوحدة
بينها، فيما متناقضة مبارشة نتائج لها تكون أن يمكن ال املعنى ذات الواحدة فالقضية
وجود حالة يف يحدث كما أخرى، قضايا إليها تُضاف حني إال تتولد ال املتناقضات إن بل
يف املضافة القضية مع متناقضة الحجتنَي إحدى يف املضافة القضية تكون عندما تنَي، ُحجَّ
كثرية األشياء أن هي أُوالهما: ُحجتان؛ اآلن نبحثها التي الحالة يف لدينا فإن وهكذا األخرى،
والوحدات كثرية األشياء أن هي والثانية: حجم، لألشياء فليس ثَم ومن حجم، بال والوحدات
أن فهما املتناقضتان اإلضافيتان املقدمتان أما ُمتناٍه. ال حجم فلألشياء ثَم ومن حجم، لها
االمتناع. واضحَة النتيجة تكون الحالتنَي كلتا ففي ما؛ حجٍم ذات وأنها حجم، بال الوحدات
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التصور هو الخطأ اليشء وهذا خطأً. ما شيئًا حجة كل مقدمتَْي يف أن ذلك عىل ويرتتب
للوحدة. الفيثاغوري

بُحجٍة يتقدم نراه الفراغ، لفكرة املعارض بارمنيدس موقف زينون يدعم ولكي
يمكن ال اليشء وهذا ما، يشءٍ يف نًا متضمَّ يكون أن وجب موجوًدا املكان كان فإذا جديدة.
ال الذي التسلسل هذا يرفض زينون كان وملا حد. غري إىل وهكذا آخر، مكانًا يكون أن إال
إنكار هو حقيقة املوقف هذا يعنيه ما ولكن مكان، ثَمة ليس أنه يستنتج فإنه يتوقف،
الجسم بني نُميِّز أال زينون رأي يف الواجب فمن فارغ. (حاٍو) وعاء املكان إن القائل الرأي
(الحاوي) الوعاء فكرة أن نُدِرك أن الصعب من يكون لن ولكن يَشغله، الذي املكان وبني
ألن ذلك بارمنيدس؛ بها قال كما «Sphere «الكرة نظرية ضد تنقلب أن بسهولة يُمكن
كان وإذا فارغ. مكاٍن يف موجود أنه الحالة هذه يف يعني متناهية، كرة العالم إن القول
الكالم مجرد يكون أن فيه املشكوك فمن أستاذه، نظرية عىل الحفاظ إىل هنا يسعى زينون

يشء. الكرة هذه خارج يوجد يكن لم إذا معنًى، له أمًرا املتناهية الكرة عن
اليشء بالتسلسل ى يُسمَّ األخرى، تلو مرة تَكراره يمكن الذي الحجج من النوع هذا
يستطيع ال أحًدا إن بل تناقض، اليشء دائًما يؤدي ال وهو ،Infinite Regress نهاية ال ما
يف أما أكرب. مكاٍن من جزء هو مكان كل إن القائل الرأي عىل يَعرتض أن هذه أيامنا يف
فتكون متناٍه، ال موجود» هو «ما بأن يُسلِّم أنه ملجرد يظهر التناقض فإن زينون حالة
مخرًجا. منه نجد أن يستحيل نهاية ال ما اليشء بتسلسل ى يُسمَّ ما يُواجه أن هي النتيجة
من شكل الواقع يف هو منها الخروج يستحيل التي التسلسلية الحجج من النوع هذا
قضية مع يتناقض الحجة أساس أن هو الحجج هذه تثبته وما الخلف. برهان أشكال

صحيحة. بأنها نُسلِّم معينة أخرى
أخيل حكاية رأسها وعىل األربع، الحركة مفارقات هي زينون حجج أشهر أن عىل
الرد عبء ويُلقي مبارشة، غري بطريقٍة بارمنيدس عن يدافع نجده أيًضا وهنا والسلحفاة.
عن تعجز نظريتهم دامت ما أفضل شيئًا يُقدِّموا أن عليهم يتعني الذين الفيثاغوريني عىل
تتابع سباق يف والسلحفاة أخيل تسابق لو إنه الحجة وتقول بدورها. للحركة تفسري إيجاد
يف ما مسافًة تسري بدأت السلحفاة أن فرضنا فلو بمنافسته. أخيل يلحق أن املستحيل فمن
منها بدأت التي النقطة اليشء يصل حتى أخيل فيه يجري الذي الوقت يف فإنه املضمار،
هذا اليشء أخيل يجري وحني األمام. اليشء ما مسافة تحركت قد هذه تكون السلحفاة،
يصل مرة كل ففي وهكذا قليًال. أبعد نقطة اليشء انتقلت قد السلحفاة تكون الجديد املوقع
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صحيٌح بعيًدا. تحركت قد املسكينة هذه تكون السابق، السلحفاة موقع اليشء أخيل فيها
أبًدا. يلحقها لن ولكنه فأكثر، أكثر منها يقرتب أخيل أن

يتبنى فإنه ثَم ومن الفيثاغوريني، ضد موجهة الحجة هذه أن نتذكر أن وعلينا
تريد إنما النتيجة فإن لذلك نقط؛ أو وحدات من مؤلَّف أنه عىل الخط إىل وينظر موقفهما
أن قبل متناهية ال مسافة تقطع أن بد فال السلحفاة، حركة بُطء كان مهما إنه تقول أن
وبرغم حجمها، يف نهائية ال األشياء إن القائلة للُحجة أخرى إذنصورة فتلك السباق. تُجِرَي
أن تماًما واضًحا يكون أن بد فال النتيجة، تلك يف الخطأ وجه نُبنيِّ أن الصعب من ليس أنه
بالوحدة. املتعلقة الفيثاغورية النظريات عىل ردٌّ هي حيث من شائبة أية تشوبها ال الُحجة
يف نظرية وضع طريق عن تكون إنما النتيجة، تلك يف الخطأ لِتبْيان الوحيدة والطريقة
سلسلة مثًال لدينا كانت فإذا الوحدة. إىل النظرة هذه عن التخيل بعد الالمتناهية السالسل
للسباق، املتعاقبة املراحل أطوال يف الحال هي كما ثابتة، بنسبٍة تتناقص حدود من تتألف
هذه مجموع ويُعَرف بالسلحفاة، أخيل سيلحق موضٍع أي يف نحسب أن نستطيع فإننا
ولكن مقداره، كان مهما الحدود، من عدد أي مجموُع أبًدا عنه يَزيد لن عدد بأنه السلسلة
أن مسألة أما نشاء. مًدى أي إىل منه يقرتب الحدود من الكفاية فيه بما كبري عدد مجموع
أن فيجب معينة، سلسلة أية إىل بالنسبة فقط وواحًدا واحًدا، يكون أن ينبغي العدد هذا
هندسية، سلسلة بأنه السباق يف ن املتضمَّ السالسل نوع ويُوَصف برهان. دون هنا نُقرِّرها
يُعالجه، أن هذه أيامنا يف الرياضة بأوَّليات إملام لديه شخص أي يستطيع موضوع وهو
املمكن من جعل الذي بعينه هو زينون به قام الذي النقدي العمل أن نذكر أن ينبغي ولكن
اليوم لنا تبدو التي املجموعات تلك عليها ترتكز املتصل، الحكم يف سليمة نظرية وضع

األطفال. بلعب أشبَه
تكشف السباق»، «حلبة بحجة أحيانًا ى وتُسمَّ مفارقة، عىل تنطوي أخرى حجة وهناك
يَعُرب أن أبًدا يستطيع ال املرء إن الحجة وتقول الديالكتيكي. للهجوم اآلخر الجانب عن
من نهائي ال عدد عبوَر عليه أن يعني هذا ألن اآلخر؛ إىل طَرَفيها أحد من السباق َحْلبة
املسافة نصف يعرب أن بد ال نقطة إىل الوصول فقبل أدقَّ بعبارٍة أو متناٍه. زمٍن يف النقاط
يبدأ أن املرء ُوسع يف فليس وإذن نهاية. ال ما إىل وهكذا النصف، نصف ثم إليها، املوصلة
إن ما املرء أن تُبنيِّ التي والسلحفاة أخيل بحجة مقرونة الحجة وهذه اإلطالق. عىل الحركة
وحدات من يتألف املستقيم الخط إن القائل الفرض تهدم يتوقف، أن يستحيل حتى يبدأ

متناٍه. ال حدٍّ إىل كثرية
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عدٌد إال يوجد ال بأنه القائل االفرتاض أن يُثِبت لكي أُخرينَي ُحجتنَي زينون ويُقدِّم
خطوط ثالثة أوًال فلنأخذ الوضع. أصِل إىل يؤدي لن الواحد الخط يف الوحدات من متناٍه
منها واحًدا أن ولنفرض الوحدات، من املتناهي العدد نفس من تتألف ومتساوية، متوازية
كلٌّ الثالثة يقع بحيث متساوية، برسعٍة متضادَّين اتجاَهني يف متحركان واآلخران ساكن،
النسبية الرسعة أن نجد هنا الساكن. الخط أمام املتحركان الخطان يمر عندما اآلخر بِحذاء
الساكن. الخط إىل بالقياس منهما لكلٍّ النسبية الرسعة ضعف هي املتحرَكني للخطَّني
وحداٍت هناك أن مثلما زمانيًة وحداٍت هناك بأن آخر افرتاض عىل ذلك بعد الحجة وتعتمد
خالل محدَّدة نقطة عرب تتحرك التي النقاط بعدد تُقاس الرسعة فإن ذلك وعىل مكانية.
طول بنصف املستقيَمني الخطَّني أحد فيه يمر الذي الوقت ففي اللحظات؛ من محدد عدد
األول، ضعف األخري الزمن فإن هنا ومن املتحرك. للخط الكامل بالطول يمر الساكن، الخط
واحًدا، زمنًا يستغرقان فإنهما منهما كل بمحاذاة موقعهما إىل الخطان يصل لكي ولكن
وبالطبع بها، يتحركان التي الرسعة بِضعف يتحركان املتحرَكني الخطَّني أن يبدو وهكذا
عىل نفكر ما بقدر لحظات أساس عىل عادة نفكر ال ألننا ما؛ حدٍّ إىل معقدة الحجة فإن

الوحدات. لنظرية تماًما سليًما نقًدا تُمثل ولكنها مسافات، أساس
لذاته، مساويًا وأخريًا الطائر، السهم يحتل لحظة أية ففي السهم؛ حجة فهناك وأخريًا،
حتى تستطيع ال الحركة أن يثبت وهذا ساكن، الدوام عىل فهو وإذن ساكن. فهو ثَم ومن
فإن وهكذا هي. مما دائًما أرسع الحركة أن أثبتَت السابقة الحجة أن حني عىل تبدأ، أن
نظرية دعائم أرىس قد النحو، هذا عىل املنفصل الَكم يف الفيثاغورية النظرية هدم إذ زينون
يف بارمنيدس نظرية عن الدفاع أجل من إليه نحتاج ما هو بعينه وهذا املتصل. الكم يف

املتصل. الكري الفلك
كان الذي ساموس، من Melissusمليسوس فهو اآلخر املشهور اإلييل الفيلسوف أما
التمرد خالل عسكريٍّا قائًدا كان أنه سوى حياته عن نعرف ال ونحن لزينون، معاًرصا
مليسوس أدخل ولقد ٤٤١ق.م، عام يف األثيني األسطول هزم وأنه ساموس، يف حدث الذي
رفضه تأكيد إعادة إىل اضُطرَّ زينون أن قبل من رأينا فقد هامة؛ نقطة يف إيجابيٍّا تعديًال
متناٍه؛ كري فلك بأنه املوجود يُوَصف أن املستحيل من لكان ذلك صح لو ولكن للفراغ،
استبعاد فإن وهكذا الخايل. املكان هو خارجه، شيئًا ثمة بأن يوحي الوصف هذا إن إذ
هو وهذا االتجاهات، جميع يف متناٍه ال أنه عىل املادي الكون إىل ننظر أن علينا يُحتِّم الفراغ

مليسوس. إليه انتهى الذي االستنتاج
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حد إىل اإليلية، املدرسة به قالت الذي «الواحد» عن دفاعه يف مليسوس ذهب ولقد
منها كلٌّ يكون أن لوجب كثرية، األشياء كانت لو أنه يرى فهو الذرية؛ النظرية استباق
ا. تامٍّ فناءً يفنى أو العدم من يظهر يشء ال ألنه ذلك بارمنيدس؛ عند «للواحد» مماثًال
نتوصل التي تلك هي الكثرة، بوجود تقول والتي املقبولة، الوحيدة النظرية فإن وهكذا
ما هو بعينه وهذا صغرية، أفالٍك إىل بارمنيدس به قال الذي الكري الفلك بتفتيت إليها

الذريُّون. فعله
هذا وضع وقد الفيثاغوريني، آراء عىل هداًما هجوًما أساسه يف زينون جدل كان لقد
الذي الفرض، ملنهج بالنسبة سيما وال سقراط، عند الجدل أسَس ذاته الوقت يف الجدُل
لُحجة منهجيٍّا استخداًما األوىل للمرة هنا ها يجد املرء فإن كذلك بعد. فيما عنه سنتحدث
الفيثاغورية؛ الرياضيَّات يف رين متبحِّ كانوا اإليليني أن الظن وأغلب محددة، مسألٍة يف مكثَّفة
أننا غري املنهجية، الطريقة لهذه تطبيقات فيه يجد أن املرء يتوقع الذي امليدان هو هذا ألن
بها يُجرون اليونانيون الرياضيون كان التي الفعلية الطرق عن القليل إال نعرف ال لألسف
من الثاني النصف خالل للرياضيات الرسيع النموَّ أن الواضح من يبدو ولكن تحليالتهم،

الُحجج. وتبادل للحوار راسخة قواعَد بظهور ما بقدٍر مرتبًطا كان الخامس، القرن
طبيعة ِمن أن الواضح من حولنا؟ من املتغري العالم تفسريَ نحو أي عىل نستطيع كيف
امللطيون هم السؤال هذا طرحوا َمن أول كان ولقد متغرية، ذاتُها أُسسه تكون أال التفسري
دقتها. وزيادة املشكلة تحوير عىل بالتدريج التالية املدارس عملت كيف رأينا وقد األوائل،
لقد السؤال، هذا عىل النهائي الرد قدم الذي هو ملطية من آخر ُمفكِّر كان النهاية ويف
الذري. املذهب أبو هو أهمية، ذا آخر شيئًا عنه نعرف ال الذي Leucippusليوقبوس كان
خالل إليها يهتدَي أن مليسوس كاد وقد اإليلية، للمدرسة مبارشة نتيجة الذرية والنظرية

الفلسفي. مساره
الجزئيات فكرة ليوقبوس أدخل فقد والكثري؛ الواحد بني توفيق هي إنما النظرية إن
ال ُصلب، جامد، أنه يف بارمنيدس فلك مع منها كلٌّ يَشرتك والتي تُحىص، ال التي املكونة
تجزئتها، يمكن ال التي األشياءَ اليوناني) أصلها (يف تعني وهي «الذرات»، هي هذه ينقسم.
وإن واحد، جميًعا الذرات تركيب أن يفرتض وكان فراغ. يف دوًما تتحرك الذرات هذه
يمكن ال أنها هو الجزئيات هذه يف االنقسام قابلية عدم معنى كان ولقد الشكل. يف اختلفت
حدود. بغري رياضيٍّا لالنقسام قابٌل بالطبع فهو تَشغله الذي املكان أما ماديٍّا، تتفتَّت أن
وبذلك هائل، حدٍّ إىل صغرية أنها هو العادية بالطريقة تُرى ال الذراِت يجعل الذي والسبب
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ينشأ للعالم، دوًما املتغري فالطابع ؛ التغريُّ أو للصريورة تفسري تقديُم اآلن املمكن من أصبح
وتشكيلها. الذرات ترتيب إعادة من

يكون ال ما أن مفاده رأيهم إن لقلنا بارمنيدس، بلغة الذريني موقف عن نا عربَّ ولو
الفراغ هذا هو ما أما موجود. الفراغ فإن أخرى وبعبارٍة كائن، هو ما حقيقته يف يُماثل
اليونانيني؛ عن كثريًا تقدمنا اليوم أننا أعتقد ال الناحية هذه ويف عنه. التعبري يصعب فأمٌر
الهندسة علم عليه يَصُدق ما هو الخايلَ املكان أن هو ثقٍة عن نقوله أن يُمِكننا ما فكل
أن عىل إرصاره من نشأت إنما املادي للمذهب السابقة الصعوبات أن والواقع ما. بمعنًى

جسميٍّا. يكون أن ينبغي يشء كل
الذي بارمنيدس، هو الفراغ يكونه قد عما واضحة فكرة لديه كانت الذي والوحيد
تنطوي ال كائن» يكون ال «ما عبارة أن نتذكر أن املفيد فمن ذلك ومع بالطبع. وجوده أنكر
ان تُعربِّ يونانيتنَي كلمتنَي وجود يف الحل ويكُمن اليونانية. اللغة يف األلفاظ يف تناقض عىل
فَرضية واألخرى: س»، أحب «ال قويل: يف كما (خربية)، تقريرية إحداهما: النفي؛ عن
(اإلنشائية) الفرضية النفي وأداة شاكلها. وما والرغبات األوامر يف وتُستخَدم (إنشائية)،
ولو اإليليون. يستخدمها كما «الالوجود»، أو يكون» ال «ما عبارة يف تُستخَدم التي هي هذه
لكان كائن» يكون ال «ما يف استُخِدمت التي هي (اإلخبارية) التقريرية النفي أداة كانت
كانت هنا ومن التمييز، لهذا وجود فال اإلنجليزية5 يف أما صارًخا. تناقًضا بالطبع ذلك

االستطراد. هذا رضورة
أم املالحظة، عىل مبنيًة اليونانيني عند الذرية النظرية كانت هل الكثريون: تساءل لقد
والجواب الفلسفي؟ التأمل سوى أساس لها يكن ولم راٍم، غرِي من رمية مجرَد كانت أنها
أن قيل مما يتضح فأوًال عليها؛ يبدو قد التي بالبساطة اإلطالق عىل ليس السؤال هذا عن
النظرية وبني العادي اإلنسان موقف بني املعقول الوحيد الوسط الحل هي الذرية النظرية
أخرى جهٍة ومن السابق. املادي للمذهب منطقيٍّا نقًدا األخرية النظرية هذه كانت إذ اإليلية؛
سبقوه الذين الكبار ُمواطنيه بنظريات واسع إملاٍم عىل وكان ملطيٍّا، ليوقبوس كان فقد
بها قال التي السابقة اآلراء إىل عاد إنه إذ الكونيات؛ يف آراؤه ذلك عىل وتشهد الظهور، يف

الفيثاغوريني. طريق يف يسري أن من بدًال أنكسيمندر،

(املرتجم). أيًضا العربية ويف 5
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ما، حد إىل بُنِيَت، قد والتخلخل التكاثف يف أناكسيمنيس نظرية أن الواضح ومن
كانت املشكلة فإن وهكذا امللساء. األسطح عىل األبخرة تكثف مثل ظواهر مالحظة عىل
بالحركة الذرات اتصاف مسألة أما الجزيئات. عن نظرية يف اإلييل النقد إدماج يف تكمن
الغبار تراقص من أو ذاتها، املالحظة هذه من استوحاها قد يكون أن املمكن فمن الدائمة،
إال بالفعل تطبيقها يمكن ال أناكسيمنيس نظرية فإن حال أية وعىل الضوء. من شعاع يف
وهكذا بها، تتجمع التي الكثافة درجة يف متفاوتة الجزئيات من مجموعات تصورنا إذا
أنه ولنذكر موفق، تخمني مجرد كان اليوناني الذري املذهب أن قطًعا الصحيح من فليس
عىل كان الحديث، العرص يف الذرية النظرية إحياء بإعادة Dalton الكيميائي قام عندما
النسب بشأن ملالحظته تفسريًا تُقدِّم اآلراء هذه أن ووجد املوضوع، يف اليونانية باآلراء وعي

الكيميائية. املادة بها تتجمع التي الثابتة
السبب هذا عشوائيٍّا. كشًفا تكن لم الذرية النظرية إن لقولنا أعمق سببًا هناك أن غري
التي للطريقة بيان إنه ما؟ ليشءٍ تفسرينا معنى ما إذ ذاته؛ للتفسري املنطقي بالبناء يتعلق
مادي، يشءٍ يف تغري تفسري أردنا ما فإذا ألشياء. متغري لتشكيل نتيجة يحدث، ما بها يكون
ذاتها هي تظل فرضية ملكونات املتغرية الرتتيبات إىل باإلشارة ذلك نفعل أن علينا وجب
تُتَخذ ال ذاتها الذرة دامت ما سليمة تظل للذرة التفسريية القوة فإن وهكذا تفسري. بغري
التجريبي، للبحث موضوًعا الذرة تصبح ذلك يحدث أن بمجرد ولكن للبحث. موضوًعا
تفسري. بال بدورها تظل التي الذرة، من األصغر الجزئيات هي العنارصالتفسريية وتصبح
من الوجه هذا مناقشة يف E. Meyerson مايرسون إميل الفرنيس الفيلسوف أسهب وقد

السببي. التفسري بناء مع تتفق الذرية النظرية فإن وهكذا الذرية. النظرية أوجه
Democritus ديمقريطس يد عىل الذرية النظرية عىل هامة تطورات أدخلت ولقد
وكان ٤٢٠ق.م، عام حوايل شهرته أوج يف وكان ،Abdera أبديرا مواطني من كان الذي
وهكذا لنا. تبدو كما واألشياء حقيقتها، يف عليه هي كما األشياء بني التمييُز آرائه أهم من
عىل فحسب، فراٍغ يف ذرات من الذري، للتفسري وفًقا حقيقة يتألف، بنا املحيط العالم فإن
بني آخر تمييز إىل يؤدي وهذا شتى. أنحاءٍ عىل تَجِربتنا يف لنا ف يتكشَّ العالم هذا أن حني
األوىل أما الثانوية. والكيفيات األولية الكيفيات اسم طويل بوقٍت ذلك بعد عليه أُطِلق ما
شابهها، وما والطعوم واألصوات األلوان فهي الثانية وأما واملادة، والحجم الشكل فهي

نفسها. الذرات إىل تنتمي التي األوىل أساس عىل األخرية هذه تُفرسَّ ذلك وبعد
التي الحدود أما الكتاب. هذا يف رحلتنا خالل مراًرا الذرية بالنظرية نلتقي وسوف
اآلن وحسبنا املناسبة، املواضع يف نناقشها فسوف تتعداها، أن النظرية هذه تستطيع ال

65



األول) (الجزء الغرب حكمة

السؤال عن جادة إجابة هو وإنما خيايل، ل تأمُّ حصيلَة ليس الذري املذهب أن إىل نُشري أن
عاًما. وخمسني مائة إعداُدها استغرق إجابة وهي امللطيون، الفالسفة أثاره الذي

نظرية إىل أيًضا أدت فقد الطبيعي، العلم إىل بالنسبة الذرية النظرية أهمية جانب وإىل
غريها، من ألطف ذرات ولكنها ذرات، من تتألف آخر كأييشء فالنفس النفس، عن جديدة
وجود هناك يكون وال تحلًال، املوت يكون الرأي لهذا وتبًعا الجسم. أنحاء كافة عىل وتتوزع
غاية وهي السعادة أما بعد. فيما وأتباعه أبيقور استخلصها نتيجة وهي الشخيص، للخلود

متوازنة. حالٍة يف النفس تكون أن فِقوامها الحياة،
ظهَرت الخامس، القرن خالل تنمو الفلسفية املدارس فيه كانت الذي الوقت ويف
عادة عليهم يُطَلق الذين هم هؤالء الفلسفة. هامش عىل ما بمعنًى كانت الناس من جماعة
يجعلون الذين أولئك بوصفهم بازدراء، سقراط إليهم يُشري الذين السفسطائيني، اسم
الحركة، هذه ظهرت كيف نعرف أن املهم ومن األقوى. هي وكأنها تبدو األضعف الُحجة

اليوناني. املجتمع يف وظيفتها كانت وماذا
الجانب تبيان الصعب من جعل قد الفلسفية املعركة ساحة يف املستمر التغري إن
لدى يتوافر ال أمور هي معلقة، تظل التي املسائل هذه ومثل حق، عىل يكون قد الذي
جدوى ال يشء هي حسمها، يتم ال مسألة فأية بها. لالنشغال وقٌت العمليني األشخاص
عىل هذه كانت ولقد فاعليتهم، يُمارسوا حتى األمور، إنجاز يريدون من إىل بالنسبة منه
املتعارضة فالنظريات فيها؛ أنفَسهم السفسطائيون وجد التي األزمَة هي اإلجمال وجه
التجِربة فإن ذلك عن وفضًال اإلطالق، عىل معرفة أية قيام بإمكان تُبرشِّ تكن لم للفالسفة
عادات بني عبورها يستحيل فجواٍت هناك أن أثبتَت األخرى بالشعوب لالحتكاك املتزايدة
الفرس ملك بالط ففي املوضوع؛ هذا حول حكايًة هريودوت روى وقد املختلفة. الشعوب
وكان الفرس، إلمرباطورية تخضع التي املختلفة األقاليم قبائل من وفود جاءت العظيم،
فالبعض اآلخر، الوفد لدى الجنائزية املراسم عن سمع كلما فزًعا يشهق منها وفد كل
للشاعر بيتًا هريودوت اقتبس النهاية ويف يُحنِّطهم، كان اآلخر والبعض موتاه، يحرق كان
السفسطائيون كان وملا الجميع. يحكم الذي امللك هو الُعرف إن فيه يقول Pindar بندار
الرأي هو واملهم أهمية، بذات ليست أنها أعلنوا فقد اكتسابها، يمكن ال املعرفة أن يرون
العملية الشئون أداء ففي الصواب؛ من قدٍر عىل ينطوي القول هذا فإن وبالطبع املفيد،
املسألة هذه يف يتخذ سقراط ولكن غريه، عىل يطغى الذي العامَل هو بالفعل النجاح يكون
العَملية املمارسة عىل ُمنصبٍّا السفسطائيني اهتمام كان فيما تماًما. ا مضادٍّ موقًفا بدورها
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عقيل لفحص تخضع ال التي الحياة وأن تكفي، ال املمارسة هذه أن سقراط رأى السليمة،
تُعاش. أن تستحق ال دقيق

اليونان فيه تكن لم الذي الوقت يف منظم تعليم تقديم بمهمة السفسطائيون قام ولقد
عىل تعليمية دروًسا يُقدِّمون جوَّالني معلمني كانوا إذ القليل؛ أقلَّ إال التعليم هذا عن تعرف
املرء أن عىل أجوًرا، تقاضيهم سقراط عليهم عابها التي األمور من وكان احرتايف. أساس
أنفسهم الكالم ُمحرتيف إن إذ منصًفا؛ املسألة هذه يف يكن لم سقراط بأن ا حقٍّ يشعر قد
األكاديمي الرتاث أن إىل نشري أن ينبغي ذلك ومع آلخر، آٍن من يأكلوا أن إىل يحتاجون
املادية. املشكالت ينىس أن لألستاذ تُتيح التي الحماية من نوع أنها عىل األجور إىل ينظر

فرٍد من تختلف تعليمهم يف السفسطائيون بها يهتم التي املوضوعات كانت ولقد
يُعلِّمون آخرون هناك كان ولكن أدبي، تعليم تقديم هو احرتاًما أنشطتهم أكثر وكان آلخر،
الخامس، القرن يف الديمقراطية الدساتري انتشار فمع مبارشة، عَملية قيمة ذاَت موضوعاٍت
للفصاحة ُمعلِّمون املهمة بهذه اضطلع وقد الخطابة، يتعلم أن للمرء الرضوري من أصبح
املجالس. شئون إدارة فنون تالميذهم نون يُلقِّ للسياسة معلمون هناك كان وباملثل والبالغة،
السيئة الحجة يجعلوا أن استطاعتهم يف كان النقاش أو للجدل معلمون هناك كان وأخريًا
أن املتهم عىل يتعني حيث املحاكم، يف واضحة فوائُد الفن ولهذا األفضل. هي وكأنها تبدو
ويُفحمون الحجج يُحورون كيف الناس يُعلموا أن معلموه استطاع وقد نفسه، عن يُدافع

الخصوم.
الفلسفي الجدل وبني الخطابي الجدل من النوع هذا بني نُميز أن املهم ومن
أصحاب أن حني عىل أعينهم، نُصَب الفوز يضعون األول يُمارسون فالذين (الديالكتيك)،
املجادلة بني الفرق هو الواقع يف وهذا الحقيقة، إىل الوصول يُحاولون الفلسفي الجدل

واملناقشة.
نظرتهم فإن قيمتها، لها بمهمٍة التعليم ميدان يف قاموا قد السفسطائيني أن حني وعىل
اليائس، بالشك َمشوبًة كانت النظرة تلك ألن ذلك العقيل؛ للبحث ُمعادية كانت الفلسفية
املشهورة الكلمة يف املوقف هذا ويتلخص املعرفة، مشكلة من سلبيٍّا موقًفا تُشكِّل وكانت
موجودة، أنها عىل املوجودة األشياء يشء، كل مقياس «اإلنسان إن القائلة: لربوتاجوراس
بالنسبة صحيح إنسان كل رأي فإن وهكذا موجودة»، غري أنها عىل املوجودة غري واألشياء
نجد أن إذن عجب فال الحقيقة؛ أساس عىل الناس بني الخالفات يف البتُّ يمكن وال إليه،

األقوى. مصلحة بأنها العدالة يُعرِّف Thrasymachusتراسماخوس السفسطائي
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أنه يبدو الحقيقة، عن البحث عن يتخىل بروتاجوراس أن من فبالرغم ذلك، وعىل
كان وإن الربجماتي، باملعنى آخر رأٍي من أفضل يكون أن يمكن معينًا رأيًا بأن يعرتف
أي سألنا لو ألننا ذلك الربجماتية؛ إىل ه يُوجَّ الذي العام املنطقي للنقد يتعرض املوقف هذا
وعىل املطلقة، الحقيقة فكرة إىل أخرى مرة نعود أنفسنا لوجدنا بالفعل األفضل هو الرأيني

للربجماتية. األول املؤسس هو بروتاجوراس فإن حال أية
إىل بها ينظرون الناس أصبح التي الطريقة عن تكشف طريفة قصة وهناك
حد، أقىص إىل فعالة تعليمه طريقة بأن مقتنًعا بروتاجوراس كان فقد السفسطائيِّني؛
فيها. يرتافع قضية أول حصيلة من أجره له يدفع أن تالميذه أحد إىل طلب فقد ثَم وِمن
إىل بروتاجوراس فلجأ مهنته. ممارسة يف يبدأ لم تدريبه استكمل أن بعد الشاب أن غري
طريق عن إما يدفع؛ أن يجب تلميذه أن إىل املحكمة أمام مستنًدا أجره، ليسرتد القضاء
املتهم أن غري خرس. لو القضائي الحكم طريق عن وإما التلميذ، كسب لو السابق االتفاق
الحكم طريق عن إما شيئًا؛ يدفع أن ينبغي ال أنه أعلن إذ وزيادة؛ حقه الرد يف أعطاه

خرس. لو السابق االتفاق طريق عن وإما كسب، لو القضائي
بدوره سقراط أن إىل ونظًرا حكيًما، رجًال تعني ذاتها «السفسطائي» كلمة كانت لقد
حق عرصه يف يعرفوه لم الذين أولئك عليه يُطِلق أن املستغَرب من يكن فلم معلًما، كان
فإن ذلك ومع التسمية، هذه خطأ مدى قبُل من بيَّنا ولقد السفسطائي، اسم املعرفة
الفالسفة أن يف جدال وال أفالطون، عرص يف إال الصحيح الوجه عىل به يُعرتَف لم التمييز

الجماهري. لدى متشابهة أفعال ردود ُمعنيَّ بمعنًى يستثريون والسفسطائيني
موقًفا يتخذون العهود أقدم منذ كانوا الفلسفية غري العقليات أصحاب أن والواقع
الفالسفة مع التعامل إىل يميلون جهٍة من فهم عام، بوجٍه الفلسفة من متسق وغري عجيبًا
غريبة، أطوار ذوي وأناًسا منهم، رضر ال حمقى بوصفهم والعطف بالرقة َمشوب بتسامح
بالهموم لها صلة ال سخيفة أسئلة ويطرحون السحاب، يف رءوسهم ارتفعت وقد يسريون
أن غري العقالء، املواطنون بها يهتم أن ينبغي التي باألمور يكرتثون وال للناس، الحقيقية
من سائد هو ما كلَّ بعمق يُزعِزع تأثريٌ أخرى جهٍة من له يكون أن يمكن الفلسفي التفكري
عن خارج شخٌص أنه عىل الشك، بعني الفيلسوف، إىل يُنَظر الحالة هذه ويف وتقاليد، ُعرٍف
العادات عىل مرشوطة غري موافقة يُبدي وال واألعراف، التقاليد صفو يُعكِّر املألوف، العرف

عداه. من كل نظر يف صالحة تبدو التي واآلراء
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أحٌد يُناقش عندما األمان بانعدام يشعرون النقد يعتادوا لم الذين أولئك ألن ذلك
اتُِّهم وهكذا والعداء. بالكراهية مصحوبًا فعلهم رد ويكون بها، يعتزون التي معتقداتهم
الخطابي الجدل وُمعلِّمي عام، بوجٍه السفسطائيني شأن شأنه هدامة، تعاليَم بنرش سقراط

خاص. بوجٍه
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الثاني الفصل

أثينا

كان فقد أثينا، بمدينة مرتبطة اليونانية الفلسفة يف الكربى الثالث الشخصيات كانت
ِمن فإن وهكذا فيها، علَّم ثم أثينا يف أرسطو ودرس باملولد، أثينيِّني وأفالطون سقراط

أعمالهم. نُناقش أن قبل فيها، عاشوا التي املدينة عىل نظرة نُلِقَي أن املفيد
أيدي عىل الهزيمة لقيت قد Darius دارا امللك أَرسلها التي الربابرة جحافل كانت
سنوات عرش وبعد ٤٩٠ق.م.، عام Marathon ماراثون سهول يف وحدهم األثينيِّني
زرزس للملك والبحرية الربية القوات يُحطِّموا أن املتضافرة بجهودهم اليونانيون استطاع
بالُفرس يُوِقع أن من اإلسربطي الحرس تمكن Thermopulae تريموبيال ويف .Xerxes
رضبة تَكيل أن أثينية، قيادة تحت اليونانية السفن استطاعت بعد وفيما فادحة، خسائَر

.Plataea بالتايا يف هزيمتهم الفرس لقي التالية السنة ويف األعداء، ألسطول ُمميتة
املدينة الفرس وحرق سكانها، هجرها فقد حطاًما؛ عندئٍذ كانت أثينا أن غري
كلها، الحرب أعباء أثينا تحملت أن بعد هائلٌة تعمري حركة عندئٍذ بدأت وهكذا ومعابدها،
يف قائدًة الخطر زوال بعد اآلن أصبحت الحرب، زمن يف القائدَة هي أثينا كانت وبينما
جزر تحرير هي األصلية اليونان أرض إنقاذ بعد التالية الخطوة وكانت أيًضا، السلم زمن
عىل أثينا أخذت وهكذا املهمة، هذه يف كبري نفع لهما يكن لم اإلسربطيني ولكن إيجة، بحر
وصارت العظيم، الفرس ملك مطامع عىل القضاء يف أساطيلها استخدام مهمة عاتقها
البدء يف اتَخذ قد الحربي الجهد أن حني وعىل إيجة، بحر منطقة يف العليا الكلمة ألثينا
أثينية، إمرباطورية إىل األمر آخَر انتهى فإنه ،Delosديلوس جزيرة محوره تحالف شكل

أثينا. إىل ديلوس من خزانتها انتقلت
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أن حقها من بأن تشعر اآلن وأصبحت املشرتكة، القضية أجل من أثينا عانت لقد
«مدينة أي الجديد، «األكروبول» ُشيِّد وهكذا املشرتكة، األموال من معابدها بناء يُعاد
أثينا وأصبحت اليوم، حتى باقية آثارها تزال ال أخرى ومباٍن البارثينون وفيه القمة»،
والتجارة. للمالحة مركًزا كونها عن فضًال واملفكرين، الفنانني وملتقى اليونان، مدن أروع
الضخمة الصورة سيما وال الجديدة، للمعابد تماثيَل بنحت Pheidiasفيدياس املثَّال وقام
املدخل قاعة عىل وتُِطل األكروبول، من الصدارة موقع تحتل كانت التي أثينا، لإللهة
أثينا، يف يعيش لكي أيونية يف «هاليكارناسوس» بلدته من هريودوت املؤرخ وجاء والدرج،
عىل ذروتها اإلغريقية الرتاجيديا وبلغت الفارسية، الحروب عن التاريخي مؤلَّفه وكتب
يُعالج كتابًا نجد مرة وألول «ساالميس»، معركة يف حارب قد كان الذي إيسخولوس، يد
الرتاجيديا كاتبا أما زيرزس، هزيمة هو هومريوس، الشاعر من ا ُمستَمدٍّ يكن لم موضوًعا
وكذلك أثينا، انحدار ليشهدا عاشا فقد Euripides Sophocles  ويوربيدس سوفوكليس
أحًدا الالذعُة سخريته ترتك لم الذي Aristophanes أريستوفان الهزيل الشاعر يف الحال
الكربى الحرب وقائع بعَد فيما ل سجَّ الذي Thucydidas ثوكوديدس أما منه، ونالت إال
عظمتها قمة بلغت أثينا إن القول ويمكن علمي. مؤرِّخ أول أصبح فقد وإسربطة، أثينا بني
أما «البلوبنيز»،1 وحرب الفارسية الحرب بني الواقعة السنوات تلك يف وثقافيٍّا سياسيٍّا
أرستقراطيٍّا بريكليز كان .Pericles بريكليز فهو اسَمه العهُد هذا يحمل الذي الرجل
الذي Cleisthenes كليسثنس املصلح إىل الُقربى بِصلِة تمتُّ أمه وكانت مولده، بحكم
بريكليز، ُمعلِّمي بني من وكان ديمقراطية، أكثر بصبغة األثيني الدستور صبغ مهمة بدأ
الكون. عن آلية نظرية األصل الكريم الفتى منه تعلم الذي أناكساجوراس، الفيلسوف
شخصيته وكانت عرصه، يف السائدة الشعبية الخرافات من متحرًرا بريكليز نشأ وهكذا
ذلك ومع العاديني، الناس عن يرتفع اإلجمال وجه عىل وكان واالعتدال، باالنضباط تتسم
عملية واصل فقد نضوجها، أوج بلَغت حتى األثينية الديمقراطية رعى الذي هو كان فقد
ُمحاكمة باستثناء وظائفه جميع وأحال .Areopagus األعيان مجلس من السلطة انتزاع
أعضاء وأصبح واملحاكم. الترشيعي املجلس وإىل الخمسمائة، مجلس إىل القتل، جرائم
البسيط، باالقرتاع ويُنتَخبون الدولة، من مرتباٍت يتقاَضون موظَّفني جميًعا املجالس هذه

(املرتجم). وإسربطة أثينا بني 1
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عىل التغيري بعض طرأ أن نتيجته من كان االجتماعية للخدمات جديًدا نظاًما وأدخل
للفضائل. القديم التقليدي املفهوم

أبعد ٤٤٣ق.م. عام ففي القادة؛ يصنع الذي املعدن ذلك من كان بريكليز ولكن
بعد عاًما انتخابه يُعاد بريكليز أصبح ذلك وبعد العسكري، القائد ثوكوديدس، منافسه
السياسية، وبراعته الخطابية وقدرته شعبيته إىل ونظًرا القادة، من واحًدا بوصفه عام،
بعد فيما املؤرخ ثوكوديدس كتب وقد فرد. حاكم وكأنه يحكم وأصبح زمالءه، فاق فقد
تخضع فكانت بالفعل أما باالسم، ديمقراطية كانت إنها فقال بريكليز. عهد يف أثينا عن
خالل إال السلطة من بمزيٍد املطالبة يف الديمقراطي الحزب يبدأ ولم األول، املواطن لحكم
بدأ قد األثيني املجتمع كان الوقت ذلك ويف مبارشة. البلوبنيزية الحرب سبقت التي األعوام
ألبََوين املولودين األثينيني عىل املواَطنة يقرص كان الذي للقانون السيئة اآلثار من يُعاني
نتيجة املالية األوضاع سوء من يُعاني بدأ كما ٤٤١ق.م، عام إىل يرجع والذي أثينيَّني،
منافسة يف إسربطة رغبة عن نجمت التي الحرب دامت وقد الباذخة، التشييد لربامج

٤٠٤ق.م.. عام حتى ٤٣١ عام من األثينية اإلمربيالية
هذه من األول الجزء يف مات فقد نفُسه بريكليز أما ألثينا، كاملة بهزيمة وانتهت
بوصفها أثينا ولكن السابق، العام يف املدينة اجتاح الذي للوباء نتيجًة ٤٢٩؛ عام الحرب،
املدينة هذه زالت وما السيايس. انهيارها عهد بكثري يتجاوز عمًرا عاشت قد ثقافيٍّا مركًزا

اإلنسان. نتاج يف وجميل عظيم هو ما لكل ترمز هذا يومنا حتى
الجميُع يعرف الذي الوحيد الفيلسوَف كان ربما إنه األثيني، سقراط إىل نصل واآلن
وكان ٤٧٠ق.م. عام حوايل ُولِد فقد الكثري، حياته عن نعرف ال أننا عىل األقل. عىل اسمه
قضاء طرق أحب إن بل فقره، لتجاوز كبريًا جهًدا يبذل ولم فقريًا، وكان ألثينا، مواطنًا
للشباب الفلسفة وتعليم وغريهم، أصدقائه مع املناقشة كانت نفسه إىل الفراغ أوقات
أن إىل ونظًرا ذلك، عن أجًرا يتقاىض يكن لم السفسطائيني، خالف عىل ولكنه األثيني،
كان أنه بد فال السحب؛ مرسحية يف منه يسخر أريستوفان الهزيل املرسحي الكاتب
نشاطات ممارسته بسبب أُديَن ٣٩٩ق.م. عام ويف املدينة. أرجاء يف معروفة شخصيًة

بالسم. وأُعِدم ألثينا2 معادية

تستخدمه كانت الذي لذلك ُمواٍز تعبري Un-Athenien Activities هو هنا َرسل يستخدمه الذي التعبري 2
الفكر أهل عىل بشًعا اضطهاًدا به مارست والذي الخمسينيَّات، أوائل يف املشهورة األمريكية ماكارثي لجنة
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كتاباِت عىل نعتمد أن فعلينا سقراط، عن املعلومات من ذلك عدا ما إىل بالنسبة أما
أهم هو واألخري الفيلسوف، وأفالطون العسكري القائد زينوفون هما تالميذه، من اثننَي
يعيش كان كما سقراَط علينا يَعرض أفالطون محاورات من كثرٍي ففي بالطبع؛ االثننَي

ويتكلم.
الذهن، رشود من بنوباٍت يمر وهو سقراط نرى «املأُدبة» محاورة نقرأ وحني
ولكنه األحيان، بعض يف ساعات ملدة أفكاره يف شارًدا ويظل ما، موضٍع يف فجأة فيتوقف
أقدُر أنه الجيش يف وجوده فرتة منذ عنه ُعِرف فقد البنية؛ قويَّ ذاته الوقت يف كان
ُعِرَفت كما آخر، شخٍص أي من والرشاب الطعام عن واالستغناء والربد، الحر تحمل عىل
صديقه حياة إنقاذ أجل من كربى مخاطرة مرة ذات تحمل فقد القتال؛ يف شجاعته عنه
رجًال سقراط كان وهكذا جريًحا، املعركة أرض عىل تهاوى الذي Alcibiades ألكبيادس
كان ولقد موته، ساعة حتى النحو هذا عىل وظل السواء، عىل والسلم الحرب يف هياب غري
كان كما مهلهًال، باليًا رداؤه وكان بملبسه، عناية يُبدي يكن ولم املنظر، قبيح سقراط
عجيبة سيطرة لديه وكانت يفعل، ما كل يف معتدًال كان ولقد الدوام. عىل القدَمني عارَي
اقتىض إذا يستطيع كان نادًرا، إال النبيذ يرشب يكن لم أنه من الرغم فعىل جسده؛ عىل

دوار. أي يُصيبه أن دون املائدة عىل رفاقه جميع من أكثر يرشب أن األمر
عَرَفتهما اللتنَي Cynic والكلبية Stoic الرِّواقية املدرستنَي سقراط استبق ولقد
ويشارك الدنيا، بمتع اكرتاثهم عدَم الكلبيِّني يُشارك فكان بعد. فيما اليونانية الفلسفة
البحث إىل مياًال سقراط يكن ولم األسمى، يف بوصفها الفضيلة عىل الحرَص الرواقيني

الخري. يف البحث إىل موجًها اهتمامه أقىص وكان شبابه، أيام يف إال العلمي
بوضوح شخصيتُه فيها تَظهر التي األوىل، األفالطونية املحاورات يف نجده وهكذا
Charmides خارميدس محاورة ففي األخالقية، للمفاهيم تعريفات عن يبحث كامل،
ويف الصداقة، مفهوم حول «Lysis «ليسس ويف االعتدال، مفهوم حول التساؤل يدور
تلك عن نهائيًة إجاباٍت املحاورات هذه يف نجد وال الشجاعة. حول «Laches «الخيس

األهمية. عظيم أمر األسئلة طرح أنَّ لنا يَبني وإنما األسئلة،

يبني لكي مقصود؛ التعبري يف التوازَي أن شك وال Un-American Activities وهو أمريكا، يف والثقافة
(املرتجم). الحالتنَي تشابه
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كان أنه من الرغم فعىل ذاته؛ سقراط عند الرئييس الفكري االتجاه إىل يقودنا وهذا
يَديه. متناول عن بعيدة املعرفة أن يعتقد يكن لم فإنه شيئًا، يعرف ال إنه دائًما يقول
يجعل الذي السبب أن يعتقد كان إذ املعرفة؛ اكتساب أجل من السعي هو رأيه يف واملهم
فالسبب وإذن ارتكبها. ملا عَرف ولو املعرفة، إىل افتقاره هو الخطيئة يرتكب اإلنسان
فالخري ثم ومن املعرفة، اكتساب من لنا بد ال الخري إىل نصل ولكي الجهل، هو للرش األول
اليوناني للفكر املميزة العالمات من واملعرفة الخري بني االرتباط أن والواقع املعرفة، هو
عليه تحرص ما أكثر إن إذ ذلك؛ من النقيض فعىل املسيحية األخالق أما عهوده، طوال

الجهالء. بني أيَرس إليه الوصوُل يكون قد أمر وهذا القلب، نقاء هو
طريق عن األخالقية املشكالت هذه عىل الضوء إلقاء حاول قد سقراط فإن ذلك وعىل
والجواب السؤال طريق عن األشياء إىل االهتداء يف الطريقة هذه عىل ويُطَلق املناقشة،
َمن أوَل هو يكن لم وإن منه، متمكنًا سقراط كان ولقد الديالكتيك، أو الجدل اسم
مع شبابه يف التقى سقراط إن «بارمنيدس» محاورة يف أفالطون يقول إذ استخدمه؛
هو أصبح الذي النوع ذلك من الديالكتيك يف درًسا منهما وتلقى وبارمنيدس، زينون
لديه رجًال بوصفه سقراط عن أفالطون محاورات وتكشف بعد. فيما لآلخرين نه يُلقِّ ذاته
بتهكُّمه، الناس بني اشتهر وهكذا الالذعة، السخرية عىل وقدرة الدعابة، إىل واضح ميٌل
،irony التهكم للفظ الحريف املعنى أن والواقع هذا، لتهكمه حسابًا يعملون الناس وكان
فعندما ذلك وعىل «understatement «التهوين إىل أقرب األصل، يف يوناني لفظ هو الذي
ُمهونًا (أو متهكًما ذلك يف يكون فإنه شيئًا، يعرف ال أنه سوى يعرف ال إنه سقراط يقول
للهزل، الظاهري السطح وراء تَكمن جادة مسألة دائًما هناك كانت وإن نفسه)، شأن من
والفنانني والكتاب املفكرين جميع حققه بما دراية عىل كان سقراط أن يف جدال وال
الالنهائية باآلفاق ُقوِرن ما إذا شيئًا يكون يكاد وال قليل، نعرفه ما أن غري اليونان، يف

شيئًا. نعرف ال إننا القوُل لنا يحق وعي، عن ذلك ندرك وحني للمجهول.
التي تلك هي نشاطه يُمارس وهو سقراط عن لنا تكشف صورة أفضُل كانت ولقد
تتضمن املحاورة وهذه سقراط. محاكمة علينا تعرض التي «الدفاع»، محاورة يف نجدها
ال بعد، فيما أفالطون منه تذكَّره ما األصح عىل أو نفسه، عن به دافع الذي خطابه
ولم نفسه، عن دفاًعا سقراط يقوله أن املمكن من كان ما باألحرى بل حرفية، بطريقة
برصاحٍة املؤرِّخ ثوكوديدس مارسه فقد مألوف، غريَ أمًرا الرواية من النوع هذا مثُل يكن

التاريخية. الكتابة باب يف تدخل الدفاع محاورة فإن ذلك وعىل ووضوح.
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ذلك ولكن بتعاليمه، الشباب وبإفساد الدولة، دين عىل بالخروج سقراط اتُِّهم لقد
بالحزب ارتباطه فكان عليه، للحكومة الحقيقي املأخذ أما ظاهريٍّا، اتهاًما إال يكن لم
الحكومة أن إىل نظًرا ولكن وتالميذه، أصدقائه معظم إليه ينتمي كان الذي األرستقراطي
ولقد إليه. التهمة هذه توجيُه املمكن من يكن فلم عام، عفٍو عن أعلنَت قد كانت
ومليتوس ديمقراطي، سيايس وهو Anytus أنيتوس هم ضده باالدِّعاء القائمون كان

للبالغة. ُمعلم وهو ،Lycon ولوكون تراجيدي، شاعر وهو ،Melatus
قال كما هم إليه االتهام هوا وجَّ فالذين لتهكُّمه، الِعنان سقراط أطلق البداية ومنذ
فقد ذاته هو أما اللفظية، نات بامُلحسِّ مليئة خطب وإلقاء الفصاحة، باستخدام مذنبون
يتحملوا أن القضاة يسأل وهو قبل، من محكمة أية أمام يَمثُل ولم السبعني، سنَّ بلغ
هي ُموجِّ من أخرى فئة عن ذلك بعد سقراط يتحدث ثم الكالم، يف القانونية غري طريقته
الذين الناس هي تلك مراوغة، أشدُّ ألنها فعًال؛ املوجودة الفئة من وأخطر أقدم االتهام،
السماءَ بفكره يتأمل حكيًما، «رجًال بوصفه سقراط عن مكاٍن كل يف يتحدثون ظلوا
هي وكأنها تبدو األسوأ الحجة ويجعل األرض، يف الدنيا شئون عن وينقب األعايل، يف
وال كالسفسطائيني، أجر لقاءَ يُعلِّم وال عامًلا، ليس بأنه سقراط يرد هؤالء وعىل األفضل»،

يعرفون. ما يعرف
أنه مرة ذات أعلنَت قد دلفي معبد نبوءة ألن ذلك حكيًما؟ الناس يه يُسمِّ إذن فلماذا
أولئك عن فبحث النبوءة، خطأ يُثِبت أن ذاته هو حاول ولقد سقراط. من أحكم أحد ال
فلم وُصنَّاًعا، وشعراءَ سياسيِّني سأل وهكذا أسئلته. عليهم وطرح حكماء، يَُعدون الذين
كشف وحني حكيًما، بينهم يجد ولم يفعل، ما بدقة يصف أن عىل قادًرا منهم واحًدا يجد
فاهلل النبوءة؛ تعنيه كانت ما فهم النهاية ويف الكثريين، عداوة لنفسه جلب جهلهم، للناس
أدرك كما يُدِرك، الذي هو الناس وأحكُم فمتهافتة، الناس حكمة أما الحكيم، هو وحده
يَجِن فلم بالحكمة، االدِّعاء يفضح قىضحياته وهكذا شيئًا. تُساوي ال حكمته أن سقراط،

النبوءة. لحكم يمتثل أن عليه لزاًما كان ولكن الفقر، إال ذلك وراء من
كل بأن االعرتاف عىل أجربه االدعاء، ُممثِّل مليتوس، يُحاور سقراط أخذ وحني
مع الحياة ولكن ذاته، سقراط عدا ما الشباب أوضاع تحسني عىل يعمل الدولة يف شخص
االثننَي أفسد قد يكون أن يمكن فال ذلك وعىل األرشار، مع العيش من أفضُل أخيار أناس
أن ال اعوجاجه، يُقوِّم أن مليتوس واجب فمن قصد، بغري ذلك فعل قد كان وإذا عامًدا،
به، خاصة جديدة آلهة وضع قد سقراط إن يقول االتهام فإن أخرى جهٍة ومن يَدينه،

صارخ. تناقٌض وهذا اإللحاد، وصمة إليه ينسب مليتوس أن حني عىل
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اإللهي األمر يُلبَِّي بأن عليه يقيض الواجب بأن املحكمة سقراط ينبئ ذلك وبعد
الدولة. بعداوة يُخاطر ذلك يف كان ولو حتى اآلخرين، ويف نفسه دخيلة يف بالبحث
الرئيسية املحاور من هي املوزَّع أو املنقسم الوالء مشكلة بأن هذا سقراط موقف ويذكرنا
صوت عن ويتحدث للدولة، ونذير داعية بأنه نفسه ذلك بعد ويصف اليونانية. للرتاجيديا
يفعل بأن يأمره ال ولكنه النواهي، إليه ه يُوجِّ الصوت هذا الدوام. عىل هه يُوجِّ داخيل
ألحد تسمح ال التي بالسياسة، االشتغال من منعه الذي هو الصوت هذا كان ولقد شيئًا،
تالميذه من بأحد االستشهاد عن االدعاء امتنع ولقد طويًال، وقتًا نزاهته عىل يحافظ بأن
مسرتحًما إليهم يتوسل لن أنه سقراط أكد وأخريًا املحكمة. قاعة يف املوجودين السابقني

عطفهم. يَلتمس أن ال القضاة، يُقِنع أن واجبه ِمن إن بل باكني، بأطفاله ويأتي
يَدفع أن واقرتح الذًعا، ساخًرا خطابًا سقراط ألقى باإلدانة، الحكم جاء وعندما
تأكَدت وبذلك الطلب، هذا رفض من مفرٌّ هناك يكن ولم درهًما، ثالثون مقدارها غرامة
بدورهم سينالون بأنهم أدانوه الذين أولئك سقراط حذر أخري خطاٍب ويف اإلعدام. عقوبة
يكن لم حدث ما إن قائًال: أصدقائه إىل بالحديث ه توجَّ ثم جرمهم، عىل جزاءً العقاب أشد
يف حياة يكون أن وإما أحالم، بال نوًما يكون أن إما ألنه املوت؛ يخاف أن ألحٍد فليس ا. رشٍّ
وهومريوس، وهزيود وموزايوس أورفيوس مع بحرية يتحدث أن فيه يستطيع آخر عالٍم

القتل. هو األسئلة يَطرح من جزاء يكون أن يمكن ال العالم ذلك ويف
إعداُم املمكن من يكن فلم السم، يرشب أن قبل السجن يف شهًرا سقراط قىض ولقد
إىل السنوية الدينية رحلتها يف العواصف َرتها أخَّ التي الدولة، سفينة عودة قبل أحد
األخرية لحظاته «فيدون» محاورة علينا وتعرض يهرب، أن سقراط رفض وقد «ديلوس»،

الخلود. عن يتحاورون ومريديه أصدقائه مع قضاها التي
حيًزا يَشَغل واحًدا فيلسوًفا فيه يجد فلن الكتاب هذا صفحات قلب لو القارئ إن
تاريخ يف الفريد موقعهما إىل ذلك ومَردُّ أرسطو، أو أفالطون يشغله الذي ذلك يُعادل
وُمنظَِّرين لسقراط السابقة للمدارس وريثنَي بوصفهما ظهرا قد أوًال فهما الفلسفة؛
لدى ضمنيٍة بصورٍة تُِرك مما الكثري عىل الضوء وألقيا منها، يَاه تلقَّ ما را طوَّ لها، منهجيَّني
مخيلة عىل هائل تأثريٌ العصور َطوال لهما كان فقد ذلك عن وفضًال السابقني. املفكرين
ُمحلِّقة وأرسطو أفالطون ظالل كانت الغرب، يف النظري التفكري ازدهر فحيثما البرش،
أي إسهام من األرجح عىل أهمُّ الفلسفة يف إسهامهما فإن وأخريًا التفكري، هذا خلفية يف
له شيئًا عنها يقوال لم فلسفية مشكلة توجد تكاد ال إذ بعدهما؛ أو قبلهما آخر فيلسوف
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يكون أن دون أصيل بيشءٍ يأتي أن يستطيع أنه هذه أيامنا يف يتصور من وكل قيمته،
مغامرته. عواقب يتحمل أن عليه األثينية الفلسفة تلك استوعب قد

مقدونيا؛ صعود وبني أثينا انهيار بني الواقعة الفرتة طوال أفالطون حياة امتدت لقد
الحرب خالل نشأ قد يكون وبذلك بريكليز، وفاة من عام بعد ٤٢٨ق.م. عام ولد فقد
أصوله وكانت ٣٤٨ق.م، سنة ومات عاًما، ثمانني عىل يربو ما عاش وقد البلوبنيزية،
من ينحدر Ariston أريستون أبوه كان فقد تربيته؛ كانت وكذلك أرستقراطية، العائلية
أرسة إىل تنتمي Perictione بركتيوني ه أمَّ أن حني عىل القدماء، األثينيني امللوك ساللة
يزال ال أفالطون كان حني أريستون أبوه مات وقد العهد، قديم سيايس نشاط لها كان
صديًقا كان الذي Pyrilampes بريالمبيس عمها من ذلك بعد أمه وتزوجت صباه، يف
وبمثل أمه، زوج بيت يف تعليمه سنوات أمىض قد أفالطون أن ويبدو لربيكليز، ونصريًا
للمواطن. السياسية الواجبات عن هامة بآراء يقول يراه حني املرء يعجب ال الخلفية هذه
مارسها وإنما «الجمهورية»، محاورة يف فعل كما اآلراء، هذه بعرض يكتِف لم وهو
من كان كما شاعًرا، ليكون استعداد عن املبكرة سنواته يف كشف أنه ويبدو بنفسه،
عندما مفاجئ حد له ُوِضع قد الطموح هذا ولكن السيايس، بالعمل سيشتغل أنه املفهوم
نفس يف ترك قد املخيف والحقد السيايس التآمر هذا ألن ذلك باملوت؛ سقراط عىل ُحِكم
باستقالله محتفًظا يظل أن وسعه يف ليس أنه وأدرك يُمحى، ال أثًرا الشاب أفالطون
أن نهائية، بصفٍة أفالطون، قرر الحني ذلك ومنذ الحزبية. السياسة إطار يف ونزاهته

للفلسفة. حياته يُكرِّس
وبعد طفولته، منذ أفالطون عَرفه وقد أفالطون، ألرسة قديًما صديًقا سقراط كان
حيث ،Megara ميغارا إىل اآلخرين سقراط أتباع بعض مع أفالطون، التجأ سقراط إعدام
بضع طوال بأسفار قام أفالطون أن يبدو ذلك وبعد الحادث. ذيول تالشت أن إىل ظلوا
عن نعرف ال ولكنا أيًضا، مرص وربما إيطاليا، وجنوب صقلية خاللها طاف سنوات،
٣٨٧ق.م، عام أثينا يف الظهور إىل يعود فإنه حال أية وعىل القليل، أقلَّ إال الفرتة هذه
الشمايل االتجاه يف بسيطة مسافة يبعد بستان يف أنشئت مدرسة أسس وضع حني
أكاديموس؛ األسطوري البطل باسم مرتبًطا األرضهذه قطعة اسم وكان للمدينة، الغربي
نموذج من ُمستوًحى تنظيمها وكان األكاديمية، اسم الدراسة عىل أُطِلق فقد ثَم ومن
أسفاره. خالل أفالطون عَرفها التي املدارس وهي إيطاليا، جنوب يف الفيثاغورية املدارس
الوسطى، العصور منذ الجامعات، عنه تفرَعت الذي األول األصَل هي األكاديمية وتَُعد
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فرتة عاشت وبذلك عام، تسعمائة عىل يربو ما طوال مدرسة بوصفها باقية ظلت وقد
اإلمرباطور أغلقها وأخريًا وبعده. العهد ذلك قبل آخر علمي معهد أي عاش مما أطول
من الباقَي الرتاث هذا بأن شعر أن بعد ميالدية، ٥٢٩ عام يف Justinian جستينيان

املسيحية. مشاعره يجرح الكالسيكي العرص
للموضوعات اإلجمال وجه عىل موازيًا كان خطٍّ يف تسري األكاديمية يف الدراسات كانت
وهندسة الحساب هو فيها الدراسية املقررات أهم فكان الفيثاغورية. املدارس يف التقليدية
االهتمام كان وهكذا (الهارمونيا). التوافق أو والصوت والفلك، واملكعبات، املسطحات
الفيثاغورية روابطها ضوء يف مستغرب غري أمر وهو الرياضيَّات، عىل ينصبُّ األكرب
الدراسات هذه يحب ال يشء أي تمنع الفتة يحمل كان املدرسة مدخل إن ويُقال القوية.

سنوات. عرش املواد هذه يف التعليم تلقي فرتة وكانت الدخول. من الرياضية
املتقلبة التغريات عن الناس أذهان تحويَل هو الدراسة هذه من الهدف كان ولقد
أي التغريات، هذه وراء يكمن الذي الثابت اإلطار نحو وتوجيهها اليومية، التجِربة لعالم

أفالطون. تعبري استخدمنا إذا الوجود، إىل الصريورة من
ومن الجدل، لقواعد تخضع النهاية يف فهي بذاتها؛ تقوم ال كهذه دراسة أية ولكن

الحق. للتعليم املميزة السمة هي القواعد هذه دراسة فإن ثَم
أبعد إىل حقيقي بمعنًى الصحيح التعليم موضوع هي تظل القواعد هذه أن والواقع
من عدد بأكرب الطالب أدمغة تحشو أن الجامعة مهمة من فليس هذا؛ يومنا يف حتى حد،
االختبار عاداُت لديهم تكون أن هي الحقيقية مهمتها إن بل له، تتسع أن يمكن الحقائق

الدراسة. موضوعات كلَّ تَحكم التي واملعايري للقواعد الصحيح والَفهم النقدي
بها تُدار كانت التي الطريقة تفاصيل نعرف أن أبًدا نستطيع لن أننا الظن وأغلب
أنها عىل أخرى، كتاباٍت يف رسيعة إشارات من نستدل، أن نستطيع ولكننا األكاديمية،
ُمزوَّدة كانت فقد الحديثة؛ العايل التعليم ملعاهد كثرية نواٍح يف مشابهة تكون أن بد ال

البحث. حلقات وتُعَقد املحارضات، فيها تُلقى وكانت ومكتبة، علميٍة بأدواٍت
السفسطائية، للحركة رسيٍع تدهوٍر إىل كهذه مدرسة يف التعليم تقديم أدى وقد
عليها، لإلنفاق بأمواٍل يُسِهمون كانوا دروسها يحرضون كانوا الذين أولئك أن شك وال
ميسوَر كان الذي أفالطون أن عن فضًال الهامة، املسألَة هي تكن لم املال مسألة ولكن
الهدَف هو ا حقٍّ الهام اليشء كان وإنما األمور، هذه يتجاهل أن يستطيع كان الحال،
يكن ولم العقل، ضوء يف بنفسها تُفكِّر أن عىل الناس عقول تدريب كان الذي األكاديمي،
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يبحثون يكونوا لم الذين السفسطائيني عكس عىل مبارش، علمي هدف أيُّ الدراسة لهذه
العملية. األمور يف الرباعة عن إال

به وأعني التالميذ، هؤالء أوائل من واحد هو األكاديمية تالمذة أشهر كان ولقد
قرابة فيها وظل املدرسة، بهذه يلتحق لكي أثينا؛ إىل شبابه يف انتقل الذي أرسطو،
دون يُحارض كان أستاذه بأن أرسطو ويُنبئنا أفالطون، مات أن إىل عاًما، العرشين
املناقشة أو الدراسة حلقات يف أنه أخرى مصادر من نعرف أننا كما سلًفا، ُمَعدة مذكرات
فلسفية محاوالت املحاورات وكانت يحلوها. لكي الطالب عىل تُطَرح املشكالت كانت
املتعلم. الواسع الجمهور تستهدف ما بقدر أفالطون تالميذ تستهدف ال الحريف، باملعنى
فلسفته يَصوغ أن دائًما يرفض كان أنه كما واحًدا، مدرسيٍّا كتابًا أفالطون يكتب ولم
قاَلب يف يُشكَّل أن من أعقُد العالم بأن يشعر كان أنه ويبدو متكامل، مذهب شكل عىل

سلًفا. معدٍّ أدبي
حال الرتَّ عصا أفالطوُن شد حني عاًما عرشون األكاديمية عمل عىل مىض قد وكان
ابنه وخَلفه رساقوزة، حاكم األول، ديونيزوس مات ٣٦٧ق.م. عام ففي أخرى، مرًة
الثالثني يف الخربة قليل املعرفة، محدود شابٍّا عندئٍذ كان الذي الثاني، ديونيزوس ووريثه
مثل هامة مدينة أقدار توجيه ملهمة يكفي ما االستعداد من لديه يكن ولم عمره، من
الذي الشاب، ديونيزوس أخت زوج Dion ديون يد يف الحقيقية السلطة وكانت رساقوزة،
إىل الدعوة ه وجَّ الذي هو ديون وكان به. متحمًسا ومعجبًا ألفالطون حميًما صديًقا كان
واسع رجًال منه ويجعَل تعاليمه، ديونيزوس ن يُلقِّ لكي صاقوزة إىل يأتَي كي أفالطون
أفالطون ولكن الظروف، أحسن يف ضئيًال املهمة هذه مثل يف النجاح احتمال وكان املعرفة.
بينها من ولكن لديون، صداقته شك دون بينها من ألسباٍب باملحاولة؛ القيام عىل وافق
ألفالطون حانت قد الفرصة ذي هي فها األكاديمية؛ لُسمعته تحديًا كان ذلك أن أيًضا

االختبار. موضع الحكام تعليم يف نظريته يضع كيما
ذاته يف يكفي العلم يف دروًسا الدولة رجل َي تَلقِّ أن املؤكد من فليس الحال وبطبيعة
يؤمن كان واضح هو كما أفالطون ولكن السياسية، الشئون يف تفكريًا أعمق يجعله لكي
أن الغربيون اليونانيون أراد ما إذا صقلية يف حاكم وجوُد الرضوري من كان فقد بذلك،
هذا من حاكٍم إىل ديونيزوس تحويل أمكن ولو لقرطاجة. املتزايدة القوة وجه يف يصمدوا
هائلة، ذلك من تُجنَى التي الفائدة لكانت الرياضيات، يف التدريب بعض طريق عن النوع
النجاح، بعض إحراز تم البداية ويف شيئًا، خرس قد أحد يكون فلن العالج أخفق لو أما
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تعليمي عالج تحمل عىل العقلية القدرُة لديونيزوس تكن لم إذ طويًال، ذلك يَُدم لم ولكن
بالغرية شعر فإنه وهكذا الطويَّة. سيئة شخصيًة ذاته يف كان أنه عن فضًال األمد، طويل
بقاء يعد ولم البالد، من قًرسا فنفاه ألفالطون، وصداقته رساقوزة، يف أخته زوج نفوذ من
ما بقدر وحاول األكاديمية، أثينا إىل عاد فقد ثم ومن يشء، يف يُفيد ذلك بعد أفالطون
أخرى مرًة رحل ٣٦١ق.م. عام ويف جدوى، بال ولكن بُعد، عن األمور يُصِلح أن يستطيع
يحاول عام من يقرب ما قىض وهناك األوضاع. إلصالح أخريٍة محاولٍة يف رساقوزة إىل
ولكن قرطاجة، خطر وجه يف صقلية يونانيِّي توحيد أجل من الَعملية التدابري بعض وضع
وهكذا عليها. التغلب يستحيل عقبٌة الدولة يف املحافظ الجناح نية سوء أن النهاية يف تبني
للخطر، ذاتها حياته تعرضت أن بعد ٣٦٥ق.م. عام يف أثينا إىل يرحل أن أفالطون قرر
أنه — أفالطون تحذيرات برغم — أثبت ولكنه بالقوة، مكانته ديون استعاد بعد وفيما
يُحرِّض أفالطون ظل كله هذا ومع اغتياله، إىل ترصفاته وأدَّت الكياسة، عن بعيد حاكم
وكان الرياح، أدراج ذهبَت نصيحته أن غري القديمة، السياسة مواصلة عىل ديون أتباع

أفالطون. تنبأ كما الخارج، من غزوها هو لصقلية األخري املصري
وظل األكاديمية، يف والكتابة التعليم إىل رجع ٣٦٠ق.م. عام يف أفالطون عودة ولدى
العرص ُكتَّاب جميع بني من كان، أفالطون أن والواقع النهاية، حتى التأليف يف نشًطا
املحاورات إىل ننظر أن ينبغي ال أنه عىل كاملة، شبه مؤلفاته وصَلتْنا الذي الوحيَد القديم،
فلسفية؛ موضوعاٍت يف متخصصة رسميًة دراساٍت بوصفها — قبل من ذكرنا كما —
بحيث النوع، هذا من بحثًا تعرتض التي بالصعوبات تامٍّ وعٍي عىل كان أفالطون ألن ذلك
من كبري عدد فعل كما املذاهب، كل به تختتم فلسفيٍّا مذهبًا يضع أن أبًدا يحاول لم
جمع بأنه الفالسفة جميع عن ينفرد فإنه ذلك عن وفضًال الحني. ذلك منذ الفالسفة
أبرز من واحد بأنه تشهد أفالطون فأعمال العظيم؛ والكاتب العظيم املفكِّر ِصفتَي بني
تاريخ يف استثنائيٍّا شيئًا لألسف ظلَّ االمتياز هذا أن غري العاملي، األدب يف الشخصيات
ما معينة حاالٍت يف نجد إننا بل جوفاء، جافة، ثقيلة، الفلسفية الكتابات من فكم الفلسفة،
أسلوبها يف معقدة غامضة الفلسفية الكتابات تكون بأن يقيض الذي الراسخ التقليد يُشِبه
وبطبيعة املتخصص، غري املهتم الشخص ر يُنفِّ ألنه مؤسف؛ أمٌر وهذا عميقة. تكون حتى
يستطيع كان أفالطون عمر يف األثيني املثقف أن القارئ يتصور أن ينبغي فال الحال
ينتظر كمن لُكنا ذلك توقعنا ولو وهلة، ألول الفلسفية أهميتها وإدراك محاوراته، قراءة
ويستوعبه التفاضل هندسة يف كتابًا يأخذ أن الرياضيات يف متخصص غري شخص من
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عن يُقال أن يمكن ال يشء وهذا أفالطون، تقرأ أن إمكانك يف فإن حال، أية وعىل لتوِّه.
الفالسفة. معظم

يف ألصدقائه ومعظمها الرسائل، بعَض املحاورات جانب إىل أفالطون ترك ولقد
ذلك عدا فيما لها ليست ولكن تاريخية، وثائَق بوصفها قيمتها الرسائل ولهذه رساقوزة،

خاصة. فلسفية أهميٌة
لم نفسه سقراط ألن ذلك املحاورات؛ يف سقراط دور عن شيئًا نقول أن ينبغي وهنا
ويف أفالطون، طريق عن نعرفه ما خالل من أساًسا فلسفته عاشت بحيث يشء، أي يكتب
أن ينبغي ولذلك به؛ خاصًة نظرياٍت املتأخرة أعماله يف وضع أفالطون فإن ذاته، الوقت
غري مهمة وهذه سقراط. إىل ينتمي وما أفالطون، إىل ينتمي ما بني املحاورات يف املرء يميز
يف انتقد قد أفالطون أن ممكنة تجعلها التي األسباب ومن مستحيلة. ليست ولكنها هينة،
التي النظريات بعَض متأخرة، إنها مستقلة، أسباٍب عىل بناءً القول، يمكن التي محاوراته
نجده الذي سقراط إن ما وقٍت يف القوُل الشائع من كان ولقد قبل. من سقراط عرضها
اآلراء كل األدبية الوسيلة بهذه عرض الذي أفالطون، بلسان ناطٌق إال هو ما املحاورات يف
اليوم يعد ولم الحقائق، مع يتعارض الرأي هذا أن غري الفرتة، تلك يف بباله خطرت التي

سائًدا.3
آخر؛ شخص أي تأثري من أعظُم األرجح عىل هو الفلسفة يف أفالطون تأثري إن
األكاديمية س مؤسِّ وكان له، السابقني والفالسفة لسقراط وريثًا كان الذي فأفالطون
عالم دعا الذي هو هذا أن شك وال الفلسفي، الفكر يف مركزيٍّا موقًعا يحتل أرسطو، وُمعلم
من واحًدا ليس أفالطون لدى نجده ما إن القول إىل E. Goblot جوبلو أ. الفرنيس املنطق
سقراط بني التمييز تذكَّرنا ولو والوحيدة. الواحدة امليتافيزيقا هو بل امليتافيزيقا، مذاهب
الفلسفة يف تعاليمه أثرت الذي هو األفالطوني سقراط إن نقول أن األدقُّ لكان وأفالطون
أحدُث ظاهرة فهو آخر، عنرص كل من خالًصا نفسه، أفالطون إحياء أما التأثري، أعظم
يف يرجع حني عىل عرش، السابع القرن أوائل إىل العلمية األوساط يف يرجع وهو بكثري.

الحارض. عرصنا إىل ذاتها الفلسفة
عنده تلعبه الذي الرئييس الدور دائًما نتذكر أن ألفالطون دراستنا عند املهم ومن
مبكر وقٍت منذ اهتمامه تباعد الذي سقراط، عن أفالطون تُميز سمة وتلك الرياضيات،

املرتجم. تصدير يف املوضوع هذا عىل التعليق انظر 3

82



أثينا

الكايف العمق لديها يكن لم التي الالحقة، العصور عملت ولقد والرياضة، العلوم عن
وهو العددية، الصوفية من نوع إىل الجادة دراساته تحويل عىل أفالطون، نظريات لفهم
تظل الرياضة فإن الحال وبطبيعة اختفى، إنه الحظ لسوء نقول أن يمكن ال انحراف
املشكالت بعض بحث إىل ننتقل أن اآلن وعلينا ا، خاصٍّ اهتماًما املنطق عالم به يهتم ميدانًا
عنها، التعبريُ السهل من فليس األعمال لهذه األدبية القيمة أما املحاورات. عالجتها التي

الرئييس. اهتمامنا موضوع ليست حال أية عىل أنها كما
يكفي الحيوية من بقدٍر — مرتجمة وهي حتى — تحتفظ تظل املحاورات هذه ولكن

أهمية. ذات تكون حتى القراءة عىل مستعصية تكون أن يتعني ال الفلسفة أن إلثبات
هذه سقراط عرض وقد املثل، نظرية الفور عىل الذهن يف يبعث أفالطون اسم إن
من بدًال سقراط كان إذا ما مسألة حول طويل خالٌف ثار ولقد محاورات. عدة يف النظرية
متأخرة، محاورة وهي «بارمنيدس» محاورة يف نجد أننا عىل النظرية. مؤسس هو أفالطون
سقراط نجد بعد، ُولِد قد أفالطون يكن ولم شابٍّا، سقراط فيه كان منظًرا تصف ولكنها
سقراط نجد أخرى مواضع ويف وبارمنيدس، زينون أمام املثل نظرية عن الدفاع يحاول
األوىل األصول إن القول يمكن ولذلك بالنظرية، علم عىل أنهم يُفرتَض أشخاًصا يُحدِّث
«الجمهورية». يف أفالطون لها قدمه الذي العرض إذن فلنتأمل فيثاغورية. كانت للنظرية
ليس ولكن الحكمة، ُمحبَّ تعني حرفيٍّا الكلمة إن الفيلسوف؟ ما بالسؤال: ولنبدأ
للتعريف التحديد من مزيٍد من إذن بد فال فيلسوًفا، املعرفة عىل حريٍص شخص كل
الفنية األعمال جامع إن الحقيقة. رؤية يُحب الذي ذلك هو الفيلسوف: يصبح بحيث
ذاته، يف الجمال يُِحب فالفيلسوف فيلسوًفا، منه يجعل ال هذا ولكن الجميلة، األشياء يُِحب
أن حني وعىل يقظ، ذاته الجمال ُمحب فإن حالم، الجميلة األشياء ُمِحب أن حني وعىل
أن ينبغي املعرفة أن عىل معرفة، لديه ذاِته الجمال محب فإن ظنٍّا، إال يملك ال الفن ُمحب
كان كما شيئًا كانت ملا وإال موجود، بيشءٍ معرفًة تكون أن وينبغي موضوع، لها يكون
الخطأ، من متحررة حقيقة وهي ويقينية، ثابتة فاملعرفة يقول؛ بأن َخليًقا بارمنيدس
وليس موجود، هو بما معرفة ليس الظن أن إىل نظًرا ولكن للخطأ، فُمعرَّض الظن أما
كان كما موجود، غري هو وبما موجود هو بما يتعلق أنه بد فال عدًما، ذاته الوقت يف

يقول. بأن خليًقا هرقليطس
سمات لها نا بحواسِّ نُدِركها التي الجزئية األشياء جميع أن سقراط يعتقد وهكذا
الجزئي واليشء القبيحة، الجوانب بعض أيًضا فيه الجميل الجزئي فالتمثال متعارضة؛
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كلها وهذه أخرى، نظٍر وجهة من صغري أيًضا هو معينة، نظٍر وجهة من ضخم هو الذي
عن إلينا تأتيان ال ذاتها يف والضخامة ذاته، يف الجمال أن غريَ ظنية، موضوعات الواقع يف
استطاع وهكذا للمعرفة. موضوعان إنهما أي تتغريان، ال أزليتان ألنهما حواسنا؛ طريق
«املثل» يف الخاصة نظريته يضع أن وهرقليطس بارمنيدس بني الجمع طريق عن سقراط
ولنالحظ السابَقني، الفيلسوَفني من أيٍّ لدى موجوًدا يكن لم جديد يشء وهي «الصور»، أو

«النموذج». أو «الصورة» تعني Eidos اليونانية يف «املثال» كلمة أن
نجدها املنطقي الجانب ففي ميتافيزيقي؛ وجانب منطقي جانٌب النظرية ولهذه
عليها. نُطِلقها التي العامة واأللفاظ ما، نوٍع إىل تنتمي التي الجزئية املوضوعات بني تُميِّز
أي فرس، أي إىل وإنما ذاك، أو الفرس هذا إىل يُشري ال «فرس» العام اللفظ فإن وهكذا
ال املعنى هذا أن كما كهذا، فرٍس ألي يحدث وعما بعينه، فرٍس أي عن مستقل معناه إن
تَعني النظرية فإن امليتافيزيقي، الجانب يف أما أزيل، هو وإنما والزمان، املكان يف له وجود
وهذا يتغري، ال فريًدا — كذلك هو بما الفرس أي — «مثاليٍّا» فرًسا ما مكاٍن يف هناك أن
تندرج ما بقدر تكونه ما فتكون الجزئية األفراس أما «فرس»، اللفظ إليه يشري ما هو
اليشء أن حني عىل وحقيقي، كامل املثال إن أي فيه، تُشارك أو «املثايل» الفرس تحت

فحسب. وظاهري ناقص الجزئي
املشهور؛ الكهف تشبيه علينا يعرض املثل؛ نظرية َفهم عىل سقراط يُساعدنا ولكي
يستطيعون ال بسالسَل مقيَّدين كهف، يف بُسجناء أشبُه الفلسفة يعرفون ال الذين فأولئك
بجدار، مسدوًدا الخاوي الكهف وأمامهما نار، توجد وخلفهما حولهما. يتلفتوا أن معها
النار، وبني بينهم املوجودة األشياء وظالل الخاصة، ظاللهما الجدار هذا عىل يرون وهم
أنها يظنون فإنهم الظالل، غري شيئًا يرون ال أنهم إىل ونظًرا شاشة، عىل معروضة وكأنها
س ويتلمَّ أغالله، من التحرر من السجناء أحد يتمكن النهاية ويف الحقيقية. األشياء هي
األشياء فوق ساطًعا الشمس نوَر مرة ألول يرى وهناك الكهف. مدخل نحو طريقه
ويُحاول شاهد، بما رفاقه ليُنبئ الكهف إىل صاحبنا يعود ثم الحقيقي. العالم يف املجسمة
ولكنه فحسب، الظالل من وعامًلا للحقيقة، باهتًا انعكاًسا إال ليس يَرونه ما بأن يُقِنعهم أن
الصعب من ويجد الساطع، بضوئها مبهوًرا إبصاره أصبح الشمس، نور رأى أن بعد
لهم يبدو ولكنه النور، إىل الطريق لهم يكشف أن ويُحاول الظالل. يُميِّز أن اآلن عليه
كنا لو فإننا وهكذا هينة. إقناعهم يف مهمته تكون ال ثَم ومن كان، مما حمًقا أكثَر اآلن
ظالًال، إال نرى ال فنحن السجناء، هؤالء بحال أشبَه حالنا لكان الفلسفة، عن بعيدين
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العقل نور يف الخارجية األشياء نرى فإننا فالسفة، نصبح حني أما لألشياء، ومظاهَر
يُعربِّ املعرفة، عىل والقدرة الحقيقة لنا يَهب الذي النور هذا الحقيقة. هي وهذه والحق،

«الخري». مثال عن
كما فيثاغورية، أفكار من أساًسا مستوحاة — هنا عَرفناها كما — النظرية إن
مرحلته يف الخاص أفالطون رأي عن تُعربِّ تكن لم أنها عىل يشهد ومما قبل، من ذكرنا
ثم املتأخرة، املحاورات يف أوًال ُهِدمت قد املثل نظرية إن األقل، عىل والناضجة املتأخرة
يكن ولم «بارمنيدس»، ملحاورة الرئيسية املحاور من كانت تفنيدها فمهمة كلية. اختفت
أن املمكن من إنه بل اإلطالق، عىل مستحيًال أمًرا سقراط مع وزينون بارمنيدس التقاء
قيل ما ل سجَّ قد الحوار يكون أن بالطبع املستبَعد من كان وإن تاريخية، حقيقة يَُعد
شخصياتهم، مع تتمىش بطريقٍة يتحدثون جميًعا املتحدثني فإن ذلك ومع اللقاء، هذا يف
بارمنيدس أن ولنذكر مستقلة. مصادر من عنهم نعرفه ما مع تتفق آراء عن ون ويُعربِّ
ثَم ومن بعد. فيما بتعاليمهم روابطه فَصم ثم بالفيثاغوريني، شبابه أياَم تأثَّر قد كان
جاهزًة انتقاداٍت يَجد أن السهل من وكان إليه، بالنسبة جديدة تكن لم املثل نظرية فإن

النظرية. هذه عن الشاب سقراط بها عرب التي الصيغ إىل ه تُوجَّ
يجعل أن إىل سقراط يدعو معقول سبٌب يوجد ال أنه إىل أوًال بارمنيدس يشري
للعنارص ُمثٍل وجود يُنِكر بينما مثًُال، والجمال كالخري وملفاهيم الرياضية للموضوعات
الرئيسية فالصعوبة بكثري. أخطر مسألة إىل ذلك به ويُؤدِّي الوضيعة، واألشياء املادية
الصورة ألن ذلك الجزئية؛ واألشياء الصور بني العالقة هي السقراطية الصور نظرية يف
بينهما للرابطة وصًفا يُقدِّم أن سقراط حاول ولقد كثرية، الجزئية واألشياء واحدة
أن الجزئيات تستطيع كيف نرى أن ا حقٍّ املحري ِمن أن غري «املشاركة» فكرة مستخدًما
كل يف موجودة تكون أن يمكن ال الكاملة الصورة أن الواضح فمن الصورة، يف تُشارك
جزئي يشءٍ كل يَحتوَي فهو البديل أما واحدة، صورًة عندئٍذ تعود لن ألنها جزئي؛ يشءٍ

شيئًا. تُفرسِّ تعود ال الصورة أن ذلك معنى ولكن الصورة، من جزء عىل
والجزئيات الصورة بني االرتباط سقراط يُفرسِّ فلكي ذلك، من أشدَّ نقًدا هناك أن غري
إىل نظًرا األخرية الفكرة وهذه املشاركة، فكرة يُدِخل أن عليه كان تحتها، تندرج التي
نتساءل: أن عندئٍذ علينا يتعني ولكن صورة، بدورها هي متعددة، حاالٍت يف تتمثَّل أنها
أخرى؟ جهٍة من الجزئي وباليشء جهة، من األصلية بالصورة الصورة هذه ترتبط كيف
أبًدا؛ يتوقف ال تسلسل إىل بنا يؤدي وهذا أُخرينَي، صورتنَي إىل لذلك نحتاج أننا يبدو إذ
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ثغرتان أمامنا تنفتح صورة، إدخال طريق عن الثغرة نَُسد أن فيها نُحاول مرٍة كل ففي
هي وتلك لهرقل. فيها مهرب ال هرقلية، مهمة هي الثغرة هذه سد فإن وهكذا أُخريان،
التي الخاصة الحالة أساس عىل االسم بهذا يت ُسمِّ التي املشهورة، الثالث» «الرجل حجة
هذه يتجنب أن سقراط ويحاول اإلنسان. صورَة هي نبحثها التي الصورة فيها تكون
ولكن لها. مشابهًة الجزئياُت تكون وأن نماذج، الصور تكون بأن يقرتح بأن الصعوبة
وصف تقديم عن سقراط يعجز وهكذا الثالث». «الرجل ُحجُة عليه ترسي االقرتاح هذا
إثباتُه أيًضا يمكن أمر هذا ولكن الجزئية، أمثلتها مع الصور بها ترتبط التي للطريقة
معقولة، وإنما محسوسة ليست الصور بأن قبُل من سلَّمنا ألننا ذلك مبارشة؛ بطريقٍة
وهكذا الجزئية، األشياء يف الحال وكذلك الخاص، عاملها ويف بينها، فيما إال ترتابط ال فهي
تغدو فإنها تُعَرف، ألن قابلًة الصور تكن لم إذا ولكن تُعَرف. ألن قابلة غريَ الصوُر تبدو
عن نُعربِّ أن ونستطيع يشء، أي تفسري عن أيًضا عاجزًة ثَم ومن زائًدا، شيئًا بالطبع
لها كان ملا بعاملنا، متصلة غريَ بذاتها الصورة كانت لو فنقول: أخرى بصورٍة املسألة
تصبح وبذلك بها، خاص عالٍم إىل منتمية تعود ال فإنها به، متصلة كانت لو أما جدوى،

مقبولة. غري للصور امليتافيزيقية النظرية
فحسبُنا اآلن أما الكليات. مشكلة ذاته أفالطون يُعالج كيف بعد فيما نرى وسوف
محاورُة تتابع ال ولذلك النقد، أمام تَصمد ال السقراطية النظرية هذه أن إىل نُشري أن
يشء كل أن بيان هي مختلفة مشكلٍة إىل وتنتقل ذلك، من أبعد املوضوَع «بارمنيدس»
طريقة عىل ل املفصَّ الجدل ألن ذلك السقراطية؛ الصور عالم يف حتى يُرام، ما عىل ليس
عن بعضها ينفصل كلها الصور بأن األصيل سقراط زعم صحة عدم يكشف زينون،

أفالطون. به يأتي الذي للحل الطريَق ذلك د ويُمهِّ بعض،
رأينا فقد املثل؛ لنظرية الفيثاغوري األصل إىل ترجع أخرى صعوبة هناك أن غري
الربهان موضوعات لطبيعة وصٍف من ينبع النظرية من الجانب هذا أن كيف قبل من
شكل بأي يهتم ال املثلثات عن نظرية إثبات يريد عندما الريايض العالم إن إذ الريايض،
نطاق عن تخرج نواقَص عىل ينطوي كهذا شكل أي ألن الورق؛ عىل املرء يرسمه قد فعيل
ذلك يكون فلن مستقيم، خط رسم يف دقيًقا يكون أن املرء حاول فمهما الريايض. البحث
املستقيم الخط أن هي ذلك من إليها نخلص التي والنتيجة الكمال، حد إىل دقيًقا الخط
نوٍع إىل تنتمي املثُل إن القائل الرأي لدينا ينشأ ثَم ومن مختلف، عالٍم إىل ينتمي الكامل

املحسوسة. املوضوعات وجود عن يختلف الوجود من

86



أثينا

موضوَعني إن نقول أن مثًال املعقول من إن إذ األوىل؛ للوهلة صائبًا يبدو الرأي هذا
لم إن — الصعب فمن كليًة؛ متساوينَي ليسا ولكنهما التساوي، من يقرتبان محسوَسني
جهٍة من ل لنتأمَّ ولكن ا، تامٍّ تساويًا ُمتساوينَي كانا إن نُقرِّر أن — املستحيل من يكن
بحيث متساوينَي، غري أنهما الفور عىل نرى أن يسهل هنا متساوينَي. غري شيئنَي أخرى
ولكن املحسوس، العالم يف كامل بوضوٍح نفسها عن تكشف الالمساواة صورة أن يبدو
عن عادة نُعربِّ كيف لنتأمل الصور، مصطلح باستخدام الفكرَة هذه نَصوغ أن من بدًال
ال ولكنهما يتساويان، يكادان أنهما شيئنَي عن نقول أن ا جدٍّ الطبيعي فمن املسائل. هذه
متساوينَي، غريَ يكونان يكادان إنهما شيئنَي عن نقول ألن معنى ال ولكن تماًما، يتساويان

الصميم. يف الصور نظرية يُصيب نقد فهذا وإذن تماًما، متساوينَي غري ليسا ولكنهما
هذه من اإليليني أيدي عىل عانت قد الصور نظرية كانت إذا املرء: يتساءل قد وهنا
يكون أن بد ال ألنه ذلك تغيري؟ دون بها يتمسك سقراط ظل فلماذا القاضية، االنتقادات
ألن السؤال؛ هذا اتجاه نعكس أن األسلم من يبدو ولكن الهجوم، هذا قوة بوضوح أدرك قد
ميدانَي إىل العقلية اهتماماته يف يرتاجع سقراط جعلت التي هي بعينها الصعوبات هذه
يظهر الذي املعنى بنفس حال أية عىل تظهر ال اإلنسان يف الخري فصفة والجمال؛ األخالق
راٍض غريَ الوقت مرور مع سقراط أصبح امليدان هذا يف حتى ولكن مثًال، شعره لون به
تلميًحا هناك أن غري أخرى. نظرية بأية أبًدا تقدم قد يكن لم وإن املشاركة، نظرية عن
ويف ُحجِجنا، يف أي عنها، قوله يُمِكننا فيما بل األشياء، يف يُلتَمس أال ينبغي الحل أن إىل

الكليات. مشكلة حلِّ أجل من جهوده بذل أفالطوُن يُواصل االتجاه هذا
هذا معالجة يف يستمرَّ لم وإن «فيدون»، محاورة يف عَرًضا املسألة إىل سقراط يشري
أما و«السفسطائي»، «تيتاتوس» محاورتَْي يف إليها يعود ثم املشكلة، جوانب من الجانب
لكثرٍي األصلية البذور عىل تحتوي وهي أفالطون، محاورات أشهُر فلعلها «الجمهورية»
ت اشتَقَّ وقد هذا. يوِمنا حتى املفكرين من كبري عدٌد تابعها التي البحث موضوعات من
ننتقل وسوف ُمثىل. دولة تشييد وهو إليه، تسعى كانت الذي الهدف من اسمها املحاورة
عىل الدولة إىل ينظرون اليونانيون كان قبل من رأينا وكما الدولة، هذه وصف إىل اآلن
«إدارة إجمالية بصورٍة يعني الذي Politea اليوناني االسم من ذلك ويتضح مدينة، أنها
التنظيم، حسنة بمدينة املرتبط اإلجماعي النسيج كل عىل يشتمل الذي باملعنى مدنية»
political اإلنجليزية الكلمة ت اشتُقَّ ومنها للمحاورة، اليوناني العنوان هي الكلمة وهذه

(سيايس).
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الحراس، طبقات: ثالث إىل ينقسمون املثىل الدولة يف املواطنني أن أفالطون يرى
تملك التي وحدها هي العدد محدودة صفوة فهم الحراس أما الشعب. وعامة والجنود،

السياسية. السلطة زمام
أمثالهم، يَخلُفهم ذلك وبعد الحراس، ع املرشِّ يُعنيِّ األوىل، للمرة الدولة تنشأ وعندما
الطبقة مستوى إىل يرتفعوا أن الدنيا الطبقات من املمتازين لألطفال املمكن ِمن ولكن
إىل تهبط أن يمكن املستوى، متدنِّيَة كانت إذا الطبقة هذه ذرية أن حني عىل الحاكمة،
ويضع املرشع، إرادة تنفيذ من التأكُّد هي الحراس ومهمة العامة. أو الجند مستوى
يتأكد كما ومعيشتهم، تنشئتهم بطريقِة املتعلقة الخطط من كاملة مجموعة أفالطوُن
العقول أما وأجسامهم، عقولهم الرتبية تُنمي أن الواجب فمن ذلك؛ سيفعلون أنهم من
فتنميها األجسام وأما .muses الفنون ربَّات تَرعاه فن أي وتعني «املوسيقى»، فتُنميها
«املوسيقى» تعلُّم من والهدف متكاملة. فرق إىل تحتاج ال ألعاب وهي البدنية، الرياضة
كما gentleman املهذب السيد فكرة إن والواقع مهذَّبني، سادة تكوين هو الثقافة أو
باحرتام يسلكون كيف الشباب يتعلم أن بد فال أفالطون، من مستَمدة اإلنجليز، يفهمها

الكتب. عىل صارمة رقابة فرض من ذلك لبلوغ بد وال وشجاعة. ورقة
وهي اآللهة، ران يُصوِّ وهيزيود هومريوس إن إذ الدولة؛ من الشعراء إبعاد ويجب
بد فال لها. النشء احرتام من يُقلِّل مما رين، املتهوِّ املشاغبني البرش من أفراد وكأنها تسلك
فحسب. العالم يف ا ليسرشٍّ ما خالق أنه عىل بل كلِّه، العالم خالق أنه عىل ال لنا، هللا يُصور أن
بالسلوك اإلعجاب أو املوت، من الخوف تثري فقراٍت الشعراء هؤالء لدى فإن كذلك
ينبغي ذلك كل يَشقى، قد الخري أن حني عىل يَنعم قد الرشير بأن االعتقاد أو الطائش،
بتلك إال يسمح وال الحايل، الضيق بمعناها املوسيقى، عىل رقابة تفرض كذلك منُعه،
الشباب حياة تكون أن بد وال واالعتدال. الشجاعة عىل تحض التي واإليقاعات املقامات
يف نحميهم أن الواجب ومن أطباء، إىل يحتاجون فال رضوري، هو بما تكتفي بسيطة
يُواِجهوا أن معينة، سنٍّا يبلغوا أن بعد عليهم، يتعنيَّ ولكن السيئة، املؤثرات من حداثتهم
كلَّه. ذلك يُقاومون الذين أولئك إال ُحرَّاًسا يكونوا ألن منهم يَصلح وال واإلغراءات، املخاوف
بسيطة، فبيوتهم صارمة؛ مشاعة فهي واالقتصادية االجتماعية الحراس حياة أما
يف سويٍّا يأكلون وهم الخاصة. معيشتهم أجل من إليه يحتاجون ما إال يملكون ال وهم
فجميع الجنَسني. بني الكاملة املساواة وتسود بسيطة، مأكوالٍت إال يَقتاتون وال جماعات،
يف يَجمع بأن أعدادهم عىل يُحافظ الحاكم ولكن الرجال. لجميع زوجاٌت هن النساء

88



أثينا

بالقرعة، اخِتريَت أنها يُفرتَض والنساء، الرجال من مناسبة مجموعة بني معينة أعياٍد
عند أمهاتهم من األطفال ويُؤَخذ النسل. تحسني أجل من اختريَت قد الواقع يف ولكنها
أو الحقيقيان، أبواه هم من شخص أي معه يعرف ال نحٍو عىل سويٍّا ويُربَّون والدتهم،
غريَ أبناءً فيَُعدون الحاكم يُِقرَّها لم زيجات من يُوَلدون الذين أولئك أما أبناؤه. هم َمن
تضعف وهكذا هابطة. ُسالالٍت إىل واملنتمني املشوهني من التخلص يتم كما رشعيِّني،
ومن الفلسفة، يتعلموا لكي الجميع أفضُل ويُختار العامة. الروح وتَْقوى الخاصة املشاعر

للحكم. الصالحون هم النهاية يف يكونون فيها يتفوقون
خاصٍّ بوجٍه تعمل وهي العام، الصالُح ذلك اقتىض إذا تَكذب أن الحكومة حق ومن
صنع من عالم أنه عىل الغريب الجديد العالم هذا ر تُصوِّ التي امللكية» «األكذوبة غرس عىل
عىل أو اعرتاض، دون ذلك الجميُع يُصدِّق حتى جيَلني سوى ذلك عىل يَمَيض ولن اآللهة،

القطيع. يُصدِّقه األقل
إذ بأرسها؛ املناقشة يف الدخول ذريعة هو كان الذي العدالة، تعريف إىل نصل وأخريًا
مناقشُة األسهل من يكون قد بأنه شعر ألنه املثالية؛ املدينة عن فكرته أدَخل أفالطون إن
أي الخاصة، بشئونه شخص كل يهتمُّ حني تسود فالعدالة أوًال، ضخم نطاق عىل العدالة
اآلخرين، شئون يف نفسه يحرش أن دون له، يصلح الذي بالعمل يقوم أن إنسان كل عىل إن
اليوناني املعنى هذا ويف وكفاءة. بسالسة كلِّها املدينة شئون إدارة تتم النحو هذا وعىل
الصحيح. لعمله جزء كل أداء خالل من بهدوء الكلُّ ويعمل االنسجام، بفكرة العدالة ترتبط
التي الضخمة كاآللة لدولة مخيفة صورة هي هنا لنا تتمثَّل التي الصورة إن
رسَمت التي الفاضلة املدينة أن والواقع ا، تامٍّ اختفاءً كأفراد البرش فيها يختفي يكاد
التي املماثلة الخيالية الصور من طويلة سلسلة يف األوىل الحلقة هي معاملها «الجمهورية»
قادة ألهمت أنها أيًضا شك وال هكسيل. ألدوس عند الشجاع» الجديد «العالم حتى امتدَّت
حساب أي عمل دون كربى إجماعية تغيريات إدخال لهم يُتيح وضٍع يف كانوا مستبدِّين
إنما الناس إن تقول التي اآلراء سادت كلما ذلك يَحدث أن بد وال عليها، املرتتِّبة لآلالم
يمكن الدولة إن القائلة الفكرة أن والواقع سلًفا. ُمَعدة أنظمة مع يتالءموا لكي ُجِعلوا
تَُعد اليوم حتى زالت ما لها، عبيًدا هم يكونوا أن من بدًال ملواطنيها، خادمة تكون أن
أية عىل ليست دة معقَّ مسألة فتلك السليم، التوازن يكمن أين أما األوساط، بعض يف بدعة
يف املثىل الدولة إن باختصار نقول أن نستطيع ولكنا املقام. هذا يف علينا مطروحة حال
املرعبة األوصاف شتى إلصاق إىل مبادئها يُعارضون ممن بالكثريين أدت قد «الجمهورية»
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السياسية النظرية أهمية مدى يف بدقة نبحث أن اآلن واجبنا من كان لذلك بأفالطون؛
املحاورة. هذه إليها تدعو التي

عليه طرأ قد السياسية املسائل يف التايلَ أفالطون تطور أن البدء يف نذكر أن ينبغي
«الجمهورية» يف املثىل فالدولة قليل؛ بعد سنراه ما وهذا االختالف، كلَّ مختلف تحوُّل

مبارشة. الفيثاغورية العليا املثل تستلهم أنها ويبدو أفالطونية، منها أكثر سقراطية
عالم رأي حقيقتها يف هي املثىل فالدولة املوضوع؛ صميم إىل تنقلنا النقطة وهذه
أحد تُْغري قد فإنها عالم، وضعه نموذًجا وبوصفها الدولة، لحكم الصحيحة الطريقة يف
يرتكز بأنه ببالهة معتقًدا هائلة، لتغيريات الِعنان بإطالق اإلجماعية بالهندسة املشتِغلني
الطريقَة هي تلك لكانت للتكنولوجيني األمور مقاليد تُِرَكت ولو علمي. أساس عىل ذلك يف
الدولة مفهوم عن يُزيل الحقيقة لهذه إدراكنا فإن ذاته الوقت ويف بها. يسلكون التي
إال ليست النهاية يف ألنها ذلك بها؛ تتصف التي السلبية الجوانب من كبريًا قدًرا املثالية
ويف طرحها قد سقراط أن شك وال وإيضاحها. معيَّنة مسائَل مناقشة إىل يهدف نموذًجا
جنة يف تطرًفا األكثر الجوانب لبعض لنا تأمُّ خالل من ذلك ويتَّضح الهدف، هذا ذهنه

هذه. املوعودة األرض
التهكُّم؛ من معنيَّ قدٍر عىل تنطوي أنها حسابنا يف نضع أن بد فال ذلك عن وفضًال
إدخال يف حقيقة يفكر ال أحًدا أن كما حقيقة، الشعراء إبعاد يف يرغب َمن مثًال يوجد ال إذ
كانت ما رؤيِة من ُمستَمد املثىل الدولة سمات بعض فإن وبالطبع كاملة. جنسية شيوعية

نموذًجا. يظل النموذج فإن ذلك ومع بالفعل، إسربطة عليه
فيما أفالطون انغمس وعندما فعلية. مدينة إلقامة عملية خطة بوصفه يقرتح ال فهو
فقد النمط؛ هذا عىل ُمثىل دولة إقامة يحاول يكن لم لرساقوزة، السياسية الحياة يف بعد
مدلَّل أمري تحويل به وأعني العَميل، الطابع إىل وأقرب تواضًعا أكثر رأينا كما هدفه كان
أفالطون إخفاق أما كبري. الهتمام موضوًعا كانت هامة مدينة شئون إلدارة صالح رجل إىل
شامًال عالًجا ليس التعليم أن عىل يدل فإنما يشءٍ عىل دل إن وهو أخرى، فمسألة ذلك يف

عادة. يَُظن كما
ففي السياسية؛ املسائل مناقشة إىل املتأخرة محاوراته يف مرتنَي أفالطون عاد ولقد
يمكن التي السياسية التنظيمات ملختِلف عرًضا يُقدِّم الدولة) رجل (أو «السيايس» محاورة
فمن حكمهم، وطريقة الحكام عدد عىل التنظيمات هذه نوع ويتوقف املدينة، يف توجد أن
إما تعمل قد هذه من وكلٌّ ديمقراطية، أو أوليجاركية، أو ِملكية، هناك تكون أن املمكن
فإن النظم، من أنواع ستة املجموع يجعل مما املبادئ، هذه بدون أو قانونية، ملبادئَ وفًقا
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وذلك الرش؛ أهوَن هو الكثرة أيدي يف السلطة وجود كان للقانون، حكٌم هناك يكن لم
تُصِبح الديمقراطية فإن للقانون، حكٌم هناك كان إذا أما الهدف، وحدة غياب إىل نظًرا
هذه ويف يشء، أيُّ يتحقق لكي رضوريٍّا اآلن يُصبح املشرتك الهدف ألن الدساتري؛ َ أسوأ

ملك. وجود يفضل الحالة
الستة األنواع عنارص من بعًضا يجمع مختلط، دستور قيام إمكان ذلك بعد ويبقى
يُمِكننا ما أفضل أن عىل «القوانني» األخرية محاورته يف أفالطون رأي استقر وقد البسيطة.
أن هو فيه، ق التحقُّ مستحيلَة الفيلسوف امللك فكرة أن يبدو الذي هذا عاملنا يف عمله
إرشادات «القوانني» محاورة وتُقدِّم الكثرة، وحكم الواحد حكم بني القانون ظل يف نجمع
انتخاب ينبغي وكيف النظم، من النوع هذا إدارُة يمكن كيف تُبنيِّ حد، أبعد إىل مفصلة
الذي الوقت عن كثريًة تفصيالٍت التعليم ميدان يف تُقدِّم كذلك املختلفة. الوظائف أصحاب
املدارس أصبحت وقد التعليم، هذا ومضمون الثانوي، بالتعليم اآلن يه نُسمِّ ما فيه يُقدَّم
أُرِسيَت أن بعد الشباب، تعليم مراحل من راسخة مرحلة الهلينستية العصور يف الثانوية

«القوانني». يف املدارس من النوع هذا دعائُم
توصيات قبل من قلنا كما تكن لم «الجمهورية» ملحاورة العليا املثل أن حني وعىل
اختالًفا الناحية هذه يف عنها يختلف املتأخر أفالطون تفكري فإن واقع، إىل ترجمتها ينبغي
تنفيذ تم وقد أقىصحد. إىل وواقعية عَملية والتعليمية السياسية اقرتاحاته تُصبح إذ بينًا؛
عىل األول، أصلها الناس نيس ما ورسعان الالحقة، العصور يف االقرتاحات هذه من الكثري
وإن نظاًما بوصفها عام بوجٍه فهمها أُيسءَ فقد «الجمهورية»، حالة يف يختلف األمر أن
حظ لسوء التحمس، شديدي مؤيِّدين آلخر آٍن من وجدت قد إثارة األكثر أفكارها كانت
جعلت التي هي الحقيقة وهذه النتائج. رءوسها عىل حلت التي البرشية التجاِرب حيوانات
ثم أوًال، فهمه أساءوا الذين ألولئك الطريق مهد الذي هو بأنه أحيانًا يُوَصف أفالطون

السيِّئ. الفهم هذا عىل بناء خرقاء بترصفاٍت القيام إىل سارعوا
ضيق من نوع عن كشف قد ذاته أفالطون بأن نعرتف أن ينبغي كله هذا ومع
الذي العام، اليوناني الشعور يف يُشارك إنما ذلك يف وهو السيايس. تفكريه يف األفق
عن ناجًما ذلك كان إن نُحدِّد أن السهل من ليس ولكن األجنبي، وبني بينه املسافة يحفظ
املؤكد التفوق عن نشأت التفكري يف طبيعية طريقة مجرد عن أو بالتفوق، واٍع إحساس
تأسيس عند أنه يعتقد ظل «القوانني» يف أفالطون فإن حال أية وعىل اليونانية. للثقافة
بعيد موقع اختيار ينبغي — املحاورة لكتابة املصطنَعة الذريعة وهي — جديدة مدينة
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ذلك فإن وبالطبع باألجانب، واالتصال التِّجاري للتبادل املفِسد للتأثري تجنبًا البحر؛ عن
كما التجاري، النشاط من معني قدر ممارسُة الرضوري من دام ما صعوبات، يخلق
رزقهم يَكسبوا أن مستقلًة موارَد يملكون ال الذين أولئك إىل بالنسبة الرضوري من أن
الثانوية مدارسه يف املعلمني عن تَحدث حينما أفالطون أن داللته له ومما ما. نحٍو عىل

األجانب. من يكونوا أن يجب ثَم ومن أجًرا، وا يتلقَّ أن ينبغي إنهم قال املقرتحة،
عجز إىل النهاية يف أدى الذي هو هذا السياسية الشئون يف العزلة موقف كان ولقد
الحياة نوع كان فقد أوسع، نطاٍق عىل البقاء، عىل قادر تنظيم تحقيق عن اليوناني العالم
برسعة. يتغري بهما املحيط العالم كان حني عىل راكًدا، ساكنًا تصوَّروه الذي السياسية
النهاية ويف اليوناني. السيايس التفكري يف الكربى الضعف نقطَة هي هذه كانت ولقد
إىل افتَقروا قد الرومان كان وإذا عاملية. دولة تأسيس من الرومانية اإلمرباطورية تمكنَت

املدينة. لدولة املفِرطة الفردية من متحررين أيًضا كانوا فإنهم اليونانية، األصالة
نظرية بني السياسية النظرية موضوع يف التمييَز املمكن من أن حني فعىل وإذن
اإلجماعية للنظرية معينًة سماٍت هناك فإن التالية، األفالطونية التطورات وبني سقراطية
إن بل التعليم، طبيعة يف رأيهما السمات هذه من الرجَلني. بني مشرتكة تظل عام بوجٍه
البحث إىل اليوناني الرتاث بها نَظر التي الطريقة عن رصيح تعبري هو إنما موقفهما
يتحقق جمعيات أو مدارَس يف يُماَرسان كانا والفلسفة العلم أن نذكر فنحن واملعرفة،
أُدِرَكت قد أنها يبدو التي الهامة والحقيقة وتالميذهم. املعلِّمني بني وثيق تعاوٌن فيها
أنه صحيح معلومات. رسد عمليَة ليس التعليم أن هي األوىل، البداية منذ األقل عىل ضمنيٍّا
وظائفه، أهمَّ وال للمعلم، الوحيدة الوظيفَة هو ليس ولكنه الرسد، من قدر وجود من بد ال
السجالت ألن العرص؛ ذلك يف كانت مما هذه أيامنا يف أوضَح الحقيقة هذه أصبحت ولقد

اليوم. هو مما أصعَب عليها العثور وكان أندر، كانت املكتوبة
عىل القراءة عىل قادر شخص أي يعمل أن املعقول من يكون الراهن، وضعنا ففي
مما أقلَّ مجردة معلومات تقديم إىل املعلم حاجة وأصبحت مكتبة، من املعلومات جمع
اليونان لفالسفة العظيم بالفضل يشهد مما أنه والواقع مىض. وقٍت أي يف عليه كانت
التوجيه هو املعلم فدور األصيل؛ التعليم ممارسة بها يمكن التي الطريقة أدركوا أنهم

بنفسه. األمور إدراك من التلميذ وتمكني
ينبغي وإنما واحدة، َدفعًة تُكتَسب قدرًة ليس مستقلة بطريقٍة التفكري تعلم أن غري
طريقة هي وهذه الجهد، هذا توجيه عىل قادر مرشد وبمساعدة شخيص بجهد اكتسابها
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مؤسسة أية إن القول ويمكن جامعاتنا، يف اليوم نعرفها كما أستاذ، إرشاف تحت البحث
وروَح املستقل التفكري عاداِت ي تُنمِّ ما بقدر الصحيحة وظيفتها تحققت قد تكون أكاديمية
املهمة، هذه تحقيق يف جامعة أخفَقت إذا أما املؤقت، والهوى التحيُّز من املتحرِر البحث
إنه إذ أخطر؛ نتائُج اإلخفاق لهذا تكون ذاته الوقت ويف التلقني، مستوى إىل تهبط فإنها
تنمو النظام، انعدام أو الشجاعة إىل االفتقار بسبب سواءٌ املستقل، التفكري يتهاوى حيثما
وهكذا يشء. وجهها يف يقف أن دون لطوية، والسُّ الدعاية نباتات الشيطانية، النباتات تلك
وحدة يخلق أن من فبدًال الناس، معظم يتصور مما بكثري أخطر النقدي الفكر قمع فإن
ومن ككل. املجتمع عىل القبيح الراكد التجانس من يفرضنوًعا نراه املجتمع، يف حية هدف
واملسئولية. السلطة كرايس عىل يرتبعون الذين من األقلية تُدِركه ال أمر هذا أن املؤسف

كان ولقد ُمعلِّم. بتوجيه بنفسه يُفكر كيف املرء يتعلم أن هو فالتعليم ذلك وعىل
لقد بل رصاحة، الفيثاغوريون به واعرتف األيونية، املدرسة بداية منذ بالفعل يُماَرس ذلك
تعني تكن لم الفلسفة كلمة أن إىل G. Sorel سوريل جورج الفرنيس الفيلسوف ذهب
«األصدقاء» هؤالء من املقصود كان حيث الحكمة، «أصدقاء» وإنما الحكمة، حب أصًال
عىل ذلك يف فإن يكن، لم أم كذلك األمر أكان وسواءٌ الفيثاغورية، الطائفة أفراد هم بالطبع
جهوٌد أنهما عىل ال مستمرٍّا، تراثًا بوصفهما ينموان والفلسفة العلم أن عىل تأكيًدا األقل
سقراط أجله من كان الذي السبب عن ذلك لنا يكشف ذاته الوقت ويف منعزلة، فردية
كانوا إنما األخريين هؤالء ألن ذلك العنف؛ هذا بكل السفسطائيني يُعارضان وأفالطون
بهذا جديًرا يُقدِّمونه ما كان إن — تعاليمهم وكانت فحسب، املفيدة للمعارف ُمورِّدين
يقوم كيف ما شخًصا يُعلِّموا أن عىل قادرين كانوا أنهم الجائز ومن سطحية. — االسم
ترتكز تكن لم املكدَّسة املعلومات هذه مثل أن غري متباينة، مواقَف يف سليمة باستجابات
األصيل املعلم أن بالطبع ذلك معنى وليس نقدي، الختبار خاضعة تكن ولم أساس، عىل
التعليمية للعملية املميزة السمات ِمن إن بل منها، ميئوًسا حاالٍت يُصادف أن يَستحيل

متبادًال. جهًدا الطرَفني من كل بذل رضورَة
عهد إىل ترجع أخرى بفكرٍة سقراط عند التعليمية النظرية هذه ارتبَطت ولقد
سبق ألشياء تذكًرا التعليم عملية ى تُسمَّ «مينون» محاور ففي األوائل، الفيثاغوريني
تحتاج التي هي هذه التذكر وعملية الحني، ذلك منذ نُِسيت ثم سابقة، حياٍة يف تعلمها
عىل فريتكز ذاته، التذكر مفهوم أما قبل. من إليه أرشنا الذي املشرتك الجهد ذلك إىل
رأي وهو املتبادلة، د والالتجسُّ التجسد حاالت من بسلسلة تمر النفس إن القائل الرأي
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فالنفس الفيثاغوريون؛ يعتنقها كان كما األرواح تناسخ بنظرية واضًحا ارتباًطا يرتبط
يف تُصِبح عندما الرضوري من يجعل الذي السبب هو وهذا بالنائمة، أشبُه الالمتجسدة
عن ذلك إثبات سقراط ويحاول سابقة، حياٍة يف تعلَمته ما إيقاظ د، وتجسُّ يقظة حالِة
عدا فيما التعليم من قدر أي لديه يكن لم مينون، عبيد من صبيٍّ إىل األسئلة توجيه طريق
توجيه مجرد طريق عن ينجح سقراط فإن ذلك ومع العادية، اليونانية اللغة معرفة
ضعف مساحته تساوي مربع تكوين كيفية الفتى من يستخلص أن يف إليه بسيطة أسئلة
مقنًعا ليس أفالطون قدَّمه الذي الرسد بأن نعرتف أن وينبغي معلوم. مربع مساحة
الرمل عىل األشكال يرسم الذي هو سقراط ألن التذكر؛ نظرية عىل دليًال بوصفه تماًما
للموقف بعيد حدٍّ إىل دقيًقا وصًفا هنا ها نجد ولكننا ضل، كلما أخطاءه للصبي ح ويُصحِّ
إىل يؤدي الذي هو املثال هذا يف املبنيَّ النحو عىل والتلميذ املعلم بني فالتفاعل التعليمي،
باملعنى (جدلية) ديالكتيكية عملية بأنه التعليم وصف يمكن املعنى وبهذا أصيل، تعليم

الكلمة. لهذه األصيل اليوناني
تركت قد هنا، ها معاملها عرضنا التي التعليمية النظرية أن نُالحظ أن املهم ومن
نتحدث ألننا ذلك الفلسفة؛ أو التعليم عن النظر بغض العادية، الكالم لغة عىل أثرها
نمو يف عامة لظاهرة مثال وهذا ما. بموضوٍع شخص إلهام إثارة أو إيقاظ عن عادًة
التأمالت من متناثرة أجزاء مستقر هي العادية اللغة ألن ذلك الكالمية؛ املصطلحات
الذين أولئك آلخر آٍن من يتذكره أن يُستحَسن أمر وهذا املايض. من املوروثة الفلسفية

واالستقصاء. البحث قواعد كافة عىل يعلو وكأنه العادي، الكالم يُؤلِّهون
النفس، خلود إلثبات منه محاولٍة يف سقراط استخدمها فقد التذكر، نظرية عن أما
لم أنها نُالحظ أن الواجب من كان وإن «فيدون» محاورة يف املحاولة هذه ُوِصفت وقد
نظرية عن تخلَّوا قد املتأخرين الفيثاغوريني أن نتذكر أن املفيد فمن حال أية وعىل تنجح،
الواقع يف يؤدي االنسجام، فكرة عىل مبنيٍّا رأيًا قبل من ذكرنا كما وتبنَّوا األرواح، تناسخ
التذكر، لعملية التعليمي الجانب إىل بالنسبة أما فانية، النفس أن هي عكسية، نتيجة إىل
إيقاظ أعني الفكرة، هذه نفس عىل مبنية النفيس بالتحليل العالج ممارسة أن فنُالحظ
عنارص من النفيس التحليل عليه ينطوي ما كل من الرغم وعىل املايض. من الذكريات
الرتابطي النفس علم إدراك من أسلُم والعالج التعليم بني لالرتباط إدراكه فإن غامضة،
للنفس عالًجا سقراط إىل بالنسبة التعليم كان فقد هيوم؛ عىل املرتكز associationist
يمكن وهكذا الخري، إىل ثم ومن املعرفة، إىل تؤدي عملية فهو الكلمة، لهذه أوسَع بمعنًى
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التي الحياة، يف الحرة الطريقة أو الحرية، طريق يعرتض يشء أنه عىل الجهل إىل النظر
بأنها الحرية فيه توصف مماثًال رأيًا نجد هيجل فلسفة ويف واالستبصار، باملعرفة تُكتَسب
أهم، كانت ربما أخرى، مشكلة «مينون» محاورة وتعالج الرضورة. ملسار اإلنسان فهم
التعريف مشكلة هي تلك أطرف، بصورٍة أوطيفرون محاورة يف ُعولِجت قد كانت وإن
وتعرض املقدس، ماهية عن السؤال هو أوطيفرون يف يُطَرح الذي فالسؤال املنطقية،
جهوده جميع أن املهم من وليس له، تعريف تقديم يُحاول وهو أوطيفرون املحاورة
تعريف، وضع أجل من يلزم ما املناقشة خالل له يكشف سقراط إن إذ النهاية؛ يف تُخِفق
والفصل.4 الجنس طريق عن بالتعريف ى يُسمَّ ملا الشكيل املنطقي الطابع ح يُوضِّ وبذلك
ما؛ حدٍّ إىل شاذة الحديث القارئ نظر يف تبدو املنطق مسائل معالجة يف الطريقة هذه
كتابة أما أرسطو. طريقة عىل الجافة، املدرسية املنطق كتب اليوم اعتاد قد املرء ألن ذلك
الكثريون، قلَّدها أن بعد فإنها، أفالطون، اخرتعها التي الكتابة وهي فلسفية، محاورات
القول يمكن ال إذ مؤسًفا؛ شيئًا هذا كان وربما أحد، به يأخذ ال عتيًقا شيئًا اليوم أصبحت
املؤلف عىل تفرض فاملحاورة املطلوب، املستوى يبلغ أيامنا يف الفلسفية الكتابة أسلوب إن
نجد ال الناحية هذه ويف للكتابة. آخر شكل أي يفرضه ما يفوق األدبي التنظيم من قدًرا
موت من قصري وقٍت بعد ُكِتبت قد املحاورات فهذه نظريًا؛ األوىل األفالطونية ملحاورات
قدراته أن حني عىل بعد، تبلوَرت قد ذاته أفالطون أفكار فيه تكن لم وقت يف سقراط،
أدبًا بوصفها تُقَرأ املحاورات هذه أن ذلك ونتيجة الذروة، يف كانت دراميٍّا فنانًا بوصفه

أقل. فقيمته الفلسفي مضمونها أما املتأخرة، املحاورات من أيرس بطريقة
حني شائًعا أوليٍّا ً خطأ يرتكبون أشخاًصا تُصادف املبكِّرة املحاورات من كثرٍي يف
اإلجابة من فائدة فال له. أمثلة ذلك من بدًال فيُقدِّمون ما، للفٍظ تعريف تقديم إليهم يُطَلب
يُهاجم َمن إدانة إنه فقال املقدس،5 هو ما يذكر أن إليه طلب عندما أوطيفرون قدَّمها التي
إدانة أن هو العبارة تقوله ما كل إن بل اإلطالق، عىل تعريًفا ليس هذا ألن ذلك العقيدة؛

اإلشارة طريق عن مثًال) (الرسير اليشء تعريف يتم وبه التقليدي، املنطق يف التعريف أنواع أشهر هو 4

إىل معه تنتمي التي األشياء بقية عن «تفصله» أساسية وصفة أثاث) (قطعة إليه ينتمي الذي الجنس إىل
(املرتجم). النوم يف تستخدم أثاث قطعة الرسير هو: التعريف فيكون النوم)، يف (تستخدم الجنس هذا

بلفظ عنها يُعربِّ أن اختار املؤلف ولكن الُقوى، تعريف هو املحاورة هذه هدف أن عليه املتعاَرف 5
(املرتجم). «القداسة»
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القداسة هي ما أما مثلُه. أخرى أعمال هناك تكون وقد قداسة، فيه عمل العقيدة مهاجم
ما يسأل بشخٍص ذلك أشبَه وما اإلطالق، عىل معرفة بها تَِزْدنا لم العبارة هذه فإن ذاتها،
نتذكر حني طريًفا هْزليٍّا املوقفطابًَعا ويكتسب فيلسوف، سقراط بأن فريد الفيلسوف، هو
التهمة طبيعة يعرف كيما املحكمة إىل سقراط طريق ففي الحوار؛ فيها دار التي املناسبة
إىل ه يُوجَّ كان إذ قانونية مسألة أجل من بدوره يذهب الذي أوطيفرون يُقابل إليه، هة املوجَّ
الحقيقية للطقوس وفًقا يسلك أوطيفرون وكان اإلهمال، بسبب مات عبد قتل تهمة أبيه
الذي الساذَج واليقني الجوفاء الثقة نفس كالمه يف أبدى وقد الدينية، وممارساته للمجتمع

ملجتمعه. الشكلية العادات عىل عمياء، موافقًة الفضيلة، باسم يوافق، َمن كلُّ يُبديه
النصح يلتمس بأنه ويتظاهر خبريًا بوصفه بسخرة عليه يُثني سقراط فإن هنا ومن

املسائل. هذه يف حجة يكون أن بد ال الذي أوطيفرون لدى األخالقي
إيضاح يف ينجح سقراط أن وجدنا مؤقتة، بصفٍة جانبًا األخالقية املسألة تركنا فإذا
األشياء يجعل عما تعبريًا أعني املقدس، «صورة» نريد فنحن منطقيٍّا. مطلوب هو ما
عن نُعربِّ أن املألوف إىل أقرَب لغٍة باستخدام اآلن ونستطيع عليه. هي ما عىل املقدسة
كان إذا إال إنسانًا يكون ال فالحيوان والكافية. الرضورية الرشوط أساس عىل املسألة
عىل بالزحف حياتهم يبَدءون الذين الرضع، األطفال نَستثنَي أن لنا جاز إذا هذا عاقًال،
خالل من ذلك عن نُعربِّ أن ونستطيع األربع، ذوات الحيوانات كسائر وأرجلهم أيديهم
الجزء هو تعريفه املطلوب اللفظ وهو فاإلنسان متقاطعتان، دائرتان فيه توجد شكل
والطريقة حيوان، هو وما عاقٌل هو ما التوايل عىل تشمالن اللتنَي الدائرتنَي، بني املشرتك
الحالة هذه يف وهو اللفَظني، أحد نأخذ أن هي التعريف هذا مثل إىل بها نَِصل التي
ى يُسمَّ والثاني بالجنس، ى يُسمَّ فاألول العاقل. وهو الثاني، باللفظ ونُحدِّده الحيوان،
الحيوان، أنواع سائر بني من اإلنسان نوع به) ينفصل (أو به ينفرد ما أي بالفصل،
به تقول ما األقل عىل هذا عاقًال، كونه هو فصل،6 له حيوان اإلنسان إن نقول أن ونستطيع
التعريف، هذا كان إن نتساءل أنفسنا لوجدنا حولنا تأملنا لو ولكننا املدرسية، املنطق كتب

نية.7 بُحسن ارتُِكب خطأ جوهره يف أنه أم الحقيقة، عن يُعربِّ شكليٍّا صحيح هو الذي

حرفيٍّا: يعني التعبري إن أي االختالف، وتعني Difference هي اإلنجليزية يف «الفصل» عن ة املعربِّ الكلمة 6
مختلف. بيشءٍ يتميز حيوان اإلنسان

حيوان بأنه تعريفه يجعل اإلنسان ترصفات عىل يَغِلب الذي والحمق الجنون أن إىل ِضمنيٍّا املؤلف يشري 7
(املرتجم). ساذًجا ً خطأ عاقل
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أثينا، يف الدولة عقيدة عىل الضوء بعض تُلقي املحاورة فإن األخالقية، الناحية من أما
املرتكزة األخالق بني االختالف هو ذلك عنها. األخالقية سقراط آراء اختالف مدى وعىل
يسأل عندما املسألة جوهر إىل سقراط ويصل األصول، إىل ترجع التي وتلك السلطة، عىل
فسقراط باإلجماع. اآللهة عليه توافق ما بأنه للمقدس أوطيفرون لتعريف إيضاٍح عن
عليه؛ توافق اآللهة أن أم عليه، توافق اآللهة ألن مقدًسا؛ اليشء كان إن يعرف أن يريد
املشكلة. من أوطيفرون ملوقف مبارش غري نقٌد حقيقته يف هو السؤال وهذا مقدَّس، ألنه

يشء، عمل برضورة أمًرا أصدَرت قد اآللهة تكون أن هو أوطيفرون يهم ما فكل
رسمية عقيدة فيه تُوَجد كانت الذي األثيني املجتمع إطار يف لذلك، الفعيل املعنى كان وقد
ا حقٍّ الغريب ومن عليه. هي ما عىل إطاعتها ينبغي الكهنوت هيئة أوامر أن هو للدولة،
ذاته الوقت يف نفسه وجد ولكنه السياسية، ممارساته يف ذلك عىل يوافق كان سقراط أن
حدوثها، يُمِكن ال نقلة وهي ذاتها، الدولة نشاط عن األخالقي السؤال طرح إىل مضطرٍّا
هذا ويُؤدِّي هذا. عاملنا يف أوطيفرون شاكلة عىل هو َمن كل نظر يف حدوثها ينبغي وال
قلنا كما كانت التي ع، املوزَّ أو املنقِسم الوالء مشكلة العهد، القديمة املشكلة إىل الفور عىل

اليونانية. للدراما األساسية املحاور من قبل من
أن عهُدها؛ انتهى عتيقة مسألًة اإلطالق عىل ليست املشكلَة هذه أن عىل يدل ومما
وما االثننَي؟ بني العالقة هي فما الدوام، عىل بيننا قائمة زالت ما والعدالة القانون مشكلة
السؤال هذا إن ظامًلا؟ نجده قانونًا نُطيع أن إلينا يُطَلب حني نفعله أن علينا ينبغي الذي
يف العالم بإلقاء املسيطرين لساستنا العمياء الطاعة د تُهدِّ عندما هائلة حيوية يكتسب

يذر. وال يُبقي ال شامل دمار أتون
القانون إىل ينظر األول أن يف األمر آِخَر ينحرص وسقراط أوطيفرون بني االختالف إن
للتغيري، قابٌل القانون بأن القول عىل ينطوي سقراط رأي أن حني عىل ثابت، يشء أنه عىل
قد يكن لم وإن االجتماعية، نظريته يف تجريبيٍّا يكون أن إىل أقرَب سقراط يبدو وهنا
بعُض كانت إذا عما يتساءل أن عليه لزاًما يجد هنا ومن واضحة. بعباراٍت بذلك رصح
السؤال هذا أن عَرف قد أنه بد وال بها، أمَرنا َمن كان أيٍّا رشيرة، أم قيمًة املمارسات
ألولئك املألوف املصري هو هذا أن ليبدو إنه بل واضطهادها، الدولة النتقام سيُعرِّضه
إىل الدافع كان لو فحتى الراسخة، املعتقدات جذور يُزعزعون الذين املتمردين املفكرين
ه يُوجَّ الذي العداء فإن اآلخرين، حق يف ارتُِكبت التي األخطاء تقويم وهو نزيًها، سلوكهم

عليه. هو ما عىل يظل إليهم
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املحاورة هذه يف وهو أثينا، قانون من موقفه يعرضسقراط «كريتون» محاورة ويف
ظاملة، القوانني أن من الرغم فعىل به، أُديَن الذي الحكم من والتخلص الهرب يرفض
قد االنهيار هذا أن يُدِرك ال ولكنه القانون، حكم َمهابة تنهار ال حتى إطاعتها ينبغي

ذاِته.8 الظلم هذا بسبب يَحدث
به أدى الذي هو بالسلطة املتعلقة املسائل إزاء املتسق غري سقراط موقف كان ولقد
تضييق إىل الوسطى للحلول رفُضه به وأدى الهروب، يف يتمثَّل الذي السهل الحل نبذ إىل
«فيدون» محاورة ويف الفكر. لحرية شهيًدا بذلك فأصبح االدِّعاء، أمام االختيار فرصة
املحاورة يف تدور فاملناقشة األخرية، لساعاته وصًفا نجد الغربي، األدب روائع من وهي
الحجج تفاصيل يف الدخول إىل هنا نحتاج ال موضع وهو النفس، خلود ثبات محاولة حول
مشكلة عن هامة أسئلة تُثري كانت وإن قوية، حجًجا ليست وأنها سيما ال فيه، املقدَّمة
أي فيها يعود ال نقطة إىل املناقشة تصل املحاورة نهاية وقرب والجسم. العقل بني العالقة
أذهان عن غاب قد يكون أن يمكن وال االعرتاضات، من املزيد إلثارة استعداد عىل شخص
أن يبدو ولكن جديدة. صعوبات إثارَة املمكن ِمن أن املحاورة يف املشاركني الفيثاغوريني
عن يمتنعون سقراط أصدقاء جعل بالشفقة، بالشعور مصحوبًا للحادث، املشئوم الطابع
يف فلسفيٍّا األهمَّ هو يكون قد الذي الجزء أما استنتاجاته، وجه يف قاطعة شكوٍك إثارة

علمي. برهان كلِّ دعامة هي التي واالستنباط، الفرض طريقة وصُف فهو املحاورة
نظًرا االرتياح، بعدم شعوٌر الجماعة عىل يُخيِّم عندما املوضوع هذا سقراط يرشح
النقاش يف الثقة فقدان من رفاقه يُحذِّر وهنا كأداء، صعوباٍت واجَهت قد املناقشة أن إىل

لطريقته. محدَّد عرض تقديم إىل يَنتقل قليل وبعد ُكلية، ورفضه
نبني سوف الذي األساس نضع أن الواجب فمن ما؛ بفرٍض نبدأ أن من لنا بد وال
مع تتفق كانت إن ونرى عنه، تلزم التي النتائج نستنبط الفرض ومن املناقشة. عليه

بأنه قليل، قبل لسقراط، وصفه يتعارضمع املوقف هذا أن يُدِرك ال نفسه املؤلف فإن أخرى، جهٍة ومن 8

أقوى من وأفالطون سقراط كان فقد القوانني، تغري بإمكان يقول االجتماعية، نظريته يف تجريبيٍّا كان
ذلك وكان املتغري، العنرص أي الُعرف، عىل ال ثابت، عنرص عىل أي الطبيعة، عىل القانون ارتكاز أنصار
هو وأوطيفرون سقراط بني الخالف أن األمر وحقيقة السوفسطائيِّني. مع خصومتهما أسباب أهم من
والقانون العقيدة يف التغري وفكرة الثبات فكرة بني وليس الثابتة، القيم من مختلَفني نوَعني بني خالف

(املرتجم). واألخالق
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الذي فالفرض املظاهر،9 عىل املحافظة عبارة األصل يف تَعنيه كانت ما وهذا الوقائع،
شك وال تظهر، كما بنا املحيطة األشياء أعني املظاهر، يحفظ الوقائع مع نتائُجه تتفق
وبوجٍه املتأخرين، الفيثاغوريني لدى الفَلك بعلم األول املحل يف مرتبطة الفكرة هذه أن
ِسمة وهي منتظمة، غري الظاهرية فحركتها الكواكب، أو السيَّارة النجوم بفكرة خاص
فرض إىل تدعو الحاجة كانت هنا ومن امليتافيزيقية، البساطة مقتَضيات مع تتالءم ال

املظاهر. يحفظ بسيط
أن علينا وأصبح األخري، هذا عن التخيلِّ وجب الفرض، مع النتائج تتفق لم فإذا
بغري تَظل ذاتها الفروض أن هو مالحظته ينبغي الذي الهام واليشء آخر، فرًضا نُجرِّب
أن املرء عىل أنَّ يَعني وإنما اعتباًطا، بدايته ِنقاط يختار املرء أن ذلك معنى وليس إثبات.
األقل فعىل اقتناع، عن يكن لم إن املشرتكني، جميُع يقبله بيشءٍ ما، برهاٍن تقديم عند يبدأ
فهنا االختالف؛ كل مختلف يشء فهي الفروض عىل الربهنة أما الجدل. مواصلة أجل من
يمكن البحث موضوع الفرض أن نُثِبت أن نستطيع أعىل بداية نقطِة من نبدأ أن ينبغي
فعلينا سقراط. رها تصوَّ كما الديالكتيك مهمة هي بالضبط وهذه لها. نتيجًة يكون أن
ففي خاصة، هي حيث من استبعادها بمعنى العلوم، ملختِلف الخاصة الفروض نَهدم أن
صورة وهي العليا، الواحدة البداية نقطة إىل الوصوَل هو الجدل هدُف يكون النهاية
العلم أن الصحيح من يظل ذلك ومع تحقيقه، يستحيل أمًال ذلك لنا بدا وربما الخري،
للوهلة تبدو قد التي امليادين وتوحيد التعميم من املزيد اتجاه يف دائًما يتحول النظري
التخصيص وجه عىل الرياضيون الفالسفة عليه يحرص كان الذي واألمر متفرقة. األوىل
األمر آخر لها يُقدِّم أن ديكارت استطاع التي املشكلة وهي والهندسة، الحساب توحيد هو

عنها. نتحدث التي الفرتة من عام ألَفْي حوايل بعد عبقريٍّا حالٍّ
بوضع يبدأ الذي الربهان استخدم َمن أوَل يكن لم سقراط أن قبل من رأينا ولقد
بأن القائلني مع الفكري رصاعهم يف الطريقة هذه اإليليون استخدم أن سبق فقد فرض،

لهذا العربية اللغة يف املألوف املعنى عن يختلف هنا ومعناها ،Saving appearances اإلنجليزية: يف 9

إىل أقرب هنا باملظاهر فاملقصود الناس. أمام معني خارجي بمظهٍر االحتفاظ به يُقَصد الذي التعبري،
يستخدم وسوف لها. كاٍف تفسري تقديم تعني عليها واملحافظة الكلمة، لهذه العلمي باملعنى «الظواهر»
الهامش هذا يف أوضحناه الذي املعنى بنفس وذلك الكتاب، هذا صفحات عىل مراًرا التعبري هذا َرسل

(املرتجم).
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فكرة هو سقراط حالة يف والجديد هداًما. مجمله يف كان هدفهم ولكن كثرية، األشياء
للوقائع Logosاللوجوس إيجابي وصف تقديم هي املشكلة إن أي املظاهر، عىل املحافظة
نُشري أن وينبغي الفرض. خالل من الوقائع نُفرسِّ الوصف هذا وبتقديم نُالحظها، كما
عىل أفضل ة املفرسَّ الواقعة أن هي ضمنية أخالقية فكرة عىل تنطوي الطريقة هذه أن إىل
الذي الحياة أسلوب بأن القائل سقراط رأي نذكر ولعلنا ة. املفرسَّ غري الواقعة من ما نحٍو
باألخالق األمر آِخَر يرتبط كله وهذا يُعاش، أن يستحق ال واالختبار للفحص يخضع ال
االتجاه فإن ذلك عن وفضًال ذاته. يف خريٌ العلمي البحث أن إىل تذهب التي الفيثاغورية
الخري، مثال ضمن األمر آخَر يشء كلُّ يندرج حتى بالتدريج، التوحيد من املزيد تحقيق إىل

اإلييل. للمذهب اإليجابي املضمون إىل يُشري
إىل توجيًها نان يتضمَّ أنهما يف يشرتكان اإليليني عند والواحد الخري مثال ألن ذلك

النظري. العلم فيه يُيسء الذي الطريق
محاورة نته تضمَّ الذي ذلك هو واالستنباط الفرض فكرة عن تعبري أفضَل كان ولقد
العجيب االتساق عدم إىل يبدو ما عىل أبًدا يتنبَّه لم سقراط أن الغريب من ولكن «فيدون»،
فروٍض من االستنباط نظرية ألن ذلك والظن؛ املعرفة يف نظريته وبني الفكرة هذه بني
ال بصورٍة واضحًة عليها املحافظة يتعني التي املظاهُر تكون أن واضٌح هو كما تقتيض
جهٍة من املظاهر أن غري الفرض. نتائج وبني بينها املقارنُة أمَكن ملا وإال العني، تُخِطئها
للخطأ، ُمعرَّضة إنها أي ظنونًا، تُنِتج إنها عنها يُقال والحواس بالحواس، تُدَرك أخرى
عن نتخىل أن علينا وجب الِجدِّ مأخذ واالستنباط الفرض نظرية أخذنا إذا فإننا ذلك وعىل
ترتكز ما بقدر املثُل نظرية هدم إىل مبارش غري بطريٍق يُؤدِّي وهذا والظن، املعرفة نظرية

التجريبي. املذهب فعله ما وهذا والظن، املعرفة بني التمييز عىل
املحل يف الفرض إىل التوصل كيفية هي اإلطالق، عىل لها نَعرض لم مسألة وهناك
رسمية» «وصفة ثمة فليس عامة. إجابًة عنها نُقدِّم أن نستطيع ال مسألة وتلك األول.
لم أنه سقراط بصرية عمق عىل الدالئل من كان وربما العلمي، البحث يف النجاح تضمن

االخرتاع. منطق اسمه يشءٌ ثَمة فليس السؤال، يُثري أن حتى يُحاِول
به كان الذي املعنى بنفس تاريخية وثيقة هي «فيدون» ُمحاورة أن الواضح من
وهو سقراط علينا تعرض الوصف بهذا وهي النوع. هذا من وثيقة سقراط» «دفاع
ويخفر اآلخرين، بشئون يهتم فهو فيها؛ لحظٍة آخر حتى الحياة من بموقفه ك ُمتمسِّ
االنفعاالت عن املتطرف التعبري يف يرى وهو الجأش، رابط شجاع وهو غرور، دون بنفسه
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بتأثري االنهيار وشك عىل أنهم يبدو الذين أصدقاءه ويُعنِّف باالحرتام، جدير غري أمًرا
بعدم السم يرشب وهو م. للسُّ تجرَُّعه سبَقت التي األخرية اللحظات يف السائد التوتر
إىل هه وجَّ الذي هو له طلب آخر وكان املوت، انتظار يف ويرقد عظيَمني، وتجرُّد اكرتاث
املوت، وكأنَّ Asclepius ألسقلبيوس كقربان ديًكا يذبح أن وهو ،Crito كريتون صديقه

املرض.10 من بالشقاء أشبُه الجسد، من النفس تحرَُّر أي
اسمه تحمل التي املحاورة يف بارمنيدس، هه وجَّ الذي النقَد قبل من ناقشنا لقد
وقت نفس يف ُكِتبَت أنها يبدو التي «تيتاتوس»، يف أما املثل. يف سقراط نظرية إىل
أفالطون آراء وتبدأ سقراط، نظريات عن قاطعة بصورٍة نبتعد فإننا «بارمنيدس»، كتابة
املثل، أو بالصور معرفة هي سقراط رأي يف املعرفة أن هنا ولنذكر التشكُّل. يف الخاصة
بني الفرق عن صحيح نحٍو عىل يكشف الرأي هذا ظنٍّا، إال تُنِتج ال الحواسَّ أن حني عىل
املعرفة، يف عامة نظرية بوصفه أبًدا ينجح ال ولكنه الحسية، والتجِربة الرياضية املعرفة
«تيتاتوس» يف تبذل ولذلك النجاح، عن عاجز أنه تُثِبت «بارمنيدس» محاورة إن بل

املشكلة. منه للتخلص جديدة محاولة
ن تتضمَّ املحاورة كانت وملا الرئيسية، الشخصيَة هو املحاورة هذه يف سقراط يظل
سقراُط يكون أن املعقول من أن فيبدو «الجمهورية»، بها تقول التي املعرفة لنظرية نقًدا
ففي السائدة؛ هي تَُعد لم سقراط نظر ِوْجهة فإن ذلك ومع يُناقشها، الذي هو ذاتُه
يستخدم أصبح به خاصة ناضجة آراء إىل سقراط فيها وصل التي املتأخرة املحاورات

سقراط. شخصية تتوارى بينما نظرياته، ليَعِرض غريب شخص إدخال طريقة
الحساب يف تفوق مشهوًرا رياضيٍّا اسمه، املحاورُة تحمل الذي تيتاتوس، كان
نظرية وأكمل اء، الصمَّ الرباعية الجذور لحساب عامة طريقة واخرتع مًعا، والهندسة
محاكمة من قصري وقت قبل المًعا صبيٍّا نراه املحاورة ويف املنتظمة، لبة الصُّ األجسام
بعد ومرضه بجراحه متأثًرا مات الذي تيتاتوس ذكرى إىل ُمهداة كلُّها واملحاورة سقراط،

٣٦٩م. عام كورنثة معركة

تقديم فإن ثم ومن اليونانيني، عند والشفاء الطب إله كان أسقلبيوس أن تذكرنا إذا الفكرة تتضح 10

سقراط خروج مدى ما آخر: سؤاًال يثري هذا ولكن باملوت، تشفى سوف روحه دامت ما واجب له التضحية
إعادة هذا يستدعي أال النحو؟ هذا عىل األخرية اللحظة حتى طقوسها يُمارس كان إذا الشائعة العقيدة عن

(املرتجم) إليه؟ هة املوجَّ الدين عن الخروج لتهمة تفسري
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يرتكب البدء ويف املعرفة، ماهيَّة عن السؤال إىل تُْفيض مرحة بمحادثة املحاورة تبدأ
الخطأ يُدِرك ولكنه تعريف، تقديم من بدًال أمثلة تقديم وهو املألوف، الخطأ تيتاتوس
(والكلمة حيس إدراٌك هي يقول كما فاملعرفة تعريف. أول إعطاء إىل وينتقل برسعة
جاءت ومنها عام، بوجٍه اإلدراك عن وتُعربِّ ،aesthesis هي يستخدمها التي اليونانية
اإلدراك)، تغييب ببساطة تعني التي anaesthetic التخدير عن ة املعربِّ الحديثة الكلمة
اإلدراك هي املعرفة إن القائل الرأي أن والواقع الحيس. اإلدراك هو هنا يُِهمنا ما أن عىل
اإلدراك ففي جميًعا؛ األشياء مقياس اإلنسان إن القائلَة بروتاجوراس صيغة يُماثل الحيس
املناقشة يف يتضح ولكن خطأ، عىل نكون أن يمكن ال بحيث تبدو، كما األشياء تبدو الحيس
ما شيئًا إن يُقال أن أوًال يَكفي ليس إذ كاٍف؛ غري للمعرفة املقرتح التعريف أن التالية
يف فاألشياء الصحيح، باملعنى «يكون» ال يشء أي دام ما عليه، يظهر ما نحو عىل يكون
املدِرك بني تفاعل الحيس اإلدراك أن والواقع هرقليطس، قال كما دائمة، صريورة حالة
بأن خليًقا كان ذاتَه بروتاجوراس فإن ذلك عن وفضًال (بفتحها)، واملدَرك الراء) (بكرس
قيمة نفُس ما شخٍص لرأي يكون ال قرار، اتخاذ فيها يتعنيَّ التي املسائل يف بأنه يعرتف
الشخص فإن ذلك عن وفضًال املتخصص، غري من أفضل ُحكمه الخبري ألن اآلخر؛ رأي
بروتاجوراس فإن ثَم ومن الصيغة، هذه عىل يُواِفَق لن الفلسفي الفكر عىل يُدرَّب لم الذي
مثل إىل بالنسبة صحيحة ليست النظرية إن ذاتها، ماته مقدِّ عىل بناءً االعرتاف إىل مضطرٌّ
خالل من املعرفة نصف أن حاولنا إذا أننا هي املناقشة هذه وحصيلة الشخص، هذا
قبل إذ شيئًا؛ نقول أن عن عاجزين أنفسنا نجد فسوف الدائم، التغري يف هرقليطية نظرية
كان هنا ومن آخر، يشءٍ إىل متحوًال ذاب قد يكون يشء، أي تثبيت عىل اللفُظ يعمل أن

املعرفة؟ ما السؤال: عن لإلجابة أخرى طريقة نُجرِّب أن علينا لزاًما
الخاصة، موضوعاِتها الحواس من حاسٍة لكل أنَّ حني عىل الحقيقة هذه إذن ل لنتأمَّ
ما حاسٍة عمل إىل يحتاج املختلفة الحواسِّ إدراكات بني ارتباًطا ن يتضمَّ يشء أيَّ فإن
فالنفس أفالطون، عند متميِّزين غري لفظان وهما العقل، أو النفس هي وهذه شاملة،
التي العامة الصفات عن فضًال والعدد، والوجود واالختالف كالهوية عامًة، صفاٍت تُدِرك
حيس إدراك بأنها املعرفة تعريُف املمكن من يكن لم ثَم ومن والفن. األخالق نها تتضمَّ
النفس. جانب من تعريف إىل االهتداء نستطيع كنا إن نرى أن فلنحاول ذلك وعىل فحسب،
إن نقول ما ملسألٍة حل إىل نصل وحني ذاتها، مع محاورات إجراء هي النفس مهمة إن
اختربنا لو الصائب؟ الحكم بأنها املعرفة نُعرِّف أن نستطيع فهل حكًما، أصدَرت النفس
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الباطل للحكم معقوًال تعليًال نُقدِّم أن بموجبه املستحيل من أن لوجدنا التعريف هذا
بني التمييز فإن ذلك ومع تُرتَكب، أخطاءً ثَمة بأن يُسلِّمون الجميع أن غري الخطأ، أو
ومن األرض، بتمهيد أفالطون يكتفي وإنما املرحلة، هذه يف يُعَرض ال والخطأ الصواب

الحني. ذلك يف اكتمل قد يكن لم املشكلة هذه يف الخاص رأيه أن الجائز
وحدها، النفس به تقوم نشاًطا الحكم كان لو يستحيل الباطل الحكم أن غري
ِقواُم يكون عندئٍذ الذاكرة. عالمات عليه نُِقَشت لوح أنه عىل الذهن نتخيل أن ونستطيع
حالة يف يُفِلح ال التفسري هذا ولكن الخطأ، بالعالمة الحارض اإلحساس ربَْط هو الخطأ
العقل تصورنا فإذا اإلحساس. طريق عن نُدِركها أشياء توجد ال حيث الحسابية، األخطاء
املعرفة، من أجزاء هي داخله املوجودة والطيور ما، نوٍع من للطيور قفص شكل عىل
الخطأ، هو هذا فيكون املقصود، غري الطائر نصطاد أن آلخر آٍن من يحدث قد فعندئٍذ
عىل منطبقة غري بحقيقة لإلدالء مماثًال يعود لن الحالة هذه يف الخطأ ارتكاب أن غري
ولكننا الخطأ، من أجزاء هي الطيور بعض أن نفرتض أن ينبغي لذلك املطلوب؛ املوضوع
يستحيل بحيث به، نُمِسك أن بمجرد خطأ هذا أن نعرف فإننا هذه من واحًدا أمسكنا إذا
هذه تُغِفلها التي النقطة إىل نُشري أن ُوسِعنا يف فإن ذلك عن وفضًال خطأ، عىل نكون أن
بأكملها، القصة تُصِبح فعندئٍذ الخطأ، من جوانَب إليها ب رسَّ إذا املرء أن وهي الحجة،

ُمفرغة. َحْلقًة للخطأ، تفسريٌ هي حيث من
يف كالرغبة أخرى، ألسباٍب أو بالصدفة، صحيًحا حكًما يُصِدر قد املرء فإن كذلك
األخري؛ التعريف يتجنَّبه أن يحاول ما وهذا بالفعل، صحيح أنه يتصادف رأي اعتناق
ولنُشبِّه معرفة. ثَمة يكون ال الربهان بغري إنه أي الربهان، يدعمه صائب حكٌم فاملعرفة
مقاطَع يف الحروف لهذه عات وبتجمُّ معنًى، لها ليس ولكن تسميتها، يُمِكن بحروٍف هذا
مجموع هو املقطع كان إذا ولكن للمعرفة، موضوع فهي ثَم ومن بدورها، تحليلها يُمِكن
هذه فإن حروفه، مجموع من أكثَر كان وإذا مثلها، للمعرفة قابٍل غريَ يكون فإنه حروفه،
جهٍة ومن فارغة، العبارة تُصِبح ثَم ومن يُعرَّف، ألن قابًال تجعله التي هي املضافة مة السِّ
اليشء بها يَختلف التي للطريقة وصٌف أنه الواضح من بالربهان؟ هنا املقصود فما أخرى
باالختالف؛ معرفة أو آخر، حكًما يكون أن إما الوصف وهذا األخرى، األشياء جميع عن
أفالطوُن يُقدِّم وال التعريف. يف َدْوٍر إىل والثاني نهاية، ال ما إىل تسلسٍل إىل يُؤدِّي فاألول
ُوْسع يف فليس الباطلة؛ املفاهيم بعض من الجو ر طهَّ ولكنه املشكلة، لهذه حالٍّ ذلك بعد

املعرفة. يُفرسِّ أن وحده، العقيل الفهِم أو وحده، الحيس اإلدراك
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كانت وملا واحدة، ملسألٍة وجهان هنا الخطأ ومشكلة املعرفة مشكلة أن الواضح ومن
جديد، من البدء من بد فال منهما، أليٍّ حلٍّ إىل الوصول يف تُفِلح لم الحارضة املناقشة

اآلن. سنفعله ما وهذا
التايل، اليوم يف «تيتاتوس» محادثة تُواِصل أنها تُعِلن ُمحاورة إىل اآلن ننتقل سوف
أسلوبها خصائص عىل بناء تاريخها تحديد يمكن التي «السفسطائي»، محاورة وهي
تتحاور التي املجموعة نجد املحاورة هذه يف طويل. بوقٍت «تيتاتوس» بعد ُكِتبَت قد بأنها
إيليا، من غريٌب إليها باإلضافة املرسح عىل يظهر ولكن السابقة، املجموعة نفسها هي
املناقشة. يف ضئيًال دوًرا يَلعب ُسقراط أن حني عىل الحوار، يف الرئييس املوقع يحتل
عن وتمييزه السفسطائي، تعريف إىل الوصول هو «السفسطائي» من الظاهر والهدف
ضد أساًسا ه ُموجَّ أنه يبدو املحاورة عليه تنطوي الذي الخفي التضاد هذا الفيلسوف
يف الجانب أُحادية امة هدَّ طريقة طورت التي ،Megara ميغارا يف السقراطية املدرسة
نرى أن يُمِكننا الذي اإلييل، الغريب ويكشف اإليلية، املدرسة طريقة عىل باملنطق التالعب
الخطأ، ملشكلة بارًعا حالٍّ ويُقدِّم للمشكالت، أصدَق فهٍم عن ذاته، أفالطون صوت فيه
ينتمي ذاته هو أنه بلسانه متحدثًا بوصفه الغريب هذا مستخدًما أفالطون يُعرِّفنا وهكذا
الطريقة عىل باملتناقضات املتالعبني أن حني عىل الفلسفي، للتطور الحقيقي الرتاث إىل

الطريق. هذا عن انحرفوا قد ميغارا مدرسة يف السفسطائية
الذي الالوجود، لغز هي «السفسطائي» محاورة يف تُعاَلج التي الحقيقية واملشكلة
الطبيعي، بالعالم أساًسا متعلًقا بارمنيدس عند اللغز هذا كان ولقد بارمنيدس. إليه نبه
املحاورة. هذه تبحثه األخرية الصورة وبهذه بدوره، املنطق إىل امتد فقد أتباعه عند أما

نُضيف أن نَود املحاورة، يف الرئييس املوقع تحتل التي املشكلة لهذه نعرض أن وقبل
كانت التي التصنيف طريقة هي وأنها سيما ال القسمة، طريقة عن مالحظات بضع
فرتة إىل ينتمي الحيوانات تصنيف عن أرسطو كتاب أن كما األكاديمية، يف ُمستخَدمة
ثم بالجنس، يبدأ لأللفاظ مفصًال تعريًفا إلينا الطريقة تُقدِّم األكاديمية. يف وجوده
محاورة وتقدم ُمتباَدلة. «فاصلة» صفات تقديم طريق عن مرحلة، كل يف ِقسَمني مه يُقسِّ
«صيد هو تعريُفه املراَد اللفظ أن أساس عىل الطريقة، لرشح أوليٍّا مثًال السفسطائي
هو األول الجنس فإن ثَم ومن فن، األسماك صيد أن يالحظ فأوًال بالُخطَّاف» األسماك
صيد أن الواضح ومن لالقتناء، وفنون لإلنتاج فنون إىل تنقسم األخرية وهذه «الفنون»،
وحاالت موضوعها، برضاء تتم حاالت إىل االقتناء يقسم ثم الثانية، الفئة إىل ينتمي السمك
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األخرية. الفئة إىل ينتمي األسماك صيد نجد أيًضا وهنا املوضوعات، هذه فيها تُقتنَص
تكون وقد األخري، النوع إىل األسماك صيد وينتمي وَمْخفي، ظاهٍر إىل االقتناص م ويُقسَّ
أو األحياء، هذه تعيش وقد باألحياء، يتعلق والصيد أحياء، أو جماداٍت املقتنَصة األشياء
الفئة إىل ُمنتِميًا تعريُفه املراد اللفَظ نرى أيًضا وهنا سائل، يف أو اليابس عىل الحيوانات
األسماك تُمِسك وقد أسماًكا، أو طيوًرا السوائَل تسكن التي الحيوانات تكون وقد الثانية،
وقد نهاًرا، يتم بالخطاف األسماك وصيد نهاًرا. أو ليًال نقتنصها وقد بالطعن، أو بالشبكة
وبعد أسفل، من الرضب فيه يحدث الصيد من النوع وهذا أسفل، من أو أعىل من تَُرضب
بأنه بالُخطَّاف األسماك صيد نُعرِّف «الفاصلة»، الصفات كلَّ ونجمع خطواتنا نَستعيد أن
وطعنها نهاًرا، صيدها مع املاء، يف تعيش لحيوانات مخفي، قنص طريق عن اقتناءٍ فنُّ
من ألنَّ اخِتريَ لقد بل ينبغي، مما أكثَر ية بِجدِّ املثَل نأخذ أن ينبغي أننا عىل أسفل. من
البرش. نفوس يصطاد النوع، هذا من صياد أنه عىل بدوره السفسطائي إىل النظَر املمكن

املوضوع. هذا متابعة إىل نحتاج ال ولكننا للسفسطائي، متعددة تعريفاٌت ذلك وتَيل
بالالوجود املتعلقة فالصعوبة اإليلية؛ املشكلة إىل مناقشتنا يف سننتقل ذلك من وبدًال
الغريب يُبيِّنه ما وهذا صحيًحا، فهًما بالوجود املقصود يَفهموا لم الفالسفة ألن تنشأ
األخرى، رشوطها كانت أيٍّا املعرفة أن َلتذكَّْرنا «تيتاتوس» إىل عدنا ولو فائقة، بمقدرة
هناك كان ملا وإال سكونًا، أيًضا تقتيض ولكنها حركة، ثَم ومن تفاعًال، األقل عىل تقتيض
للبحث. موضوًعا تكون حتى ما بمعنًى ساكنة األشياء تكون أن بد فال عنه، نتكلم يشء
شك، بغري مًعا موجودان والسكون الحركة ألن ذلك املشكلة؛ ملواجهة بادرًة يُعطينا وهذا
عهما؛ لتجمُّ إمكانات ثالثَة هناك أن والواقع يجتمعا، أن يمكن فال ِضدَّين، كانا ملا ولكن
تشارك أن يُمِكن ال الحالة هذه ويف ا، تامٍّ انفصاًال منفصلة جميًعا األشياء تظل أن فإما
هذه ويف جميًعا، األشياء اندماج املمكن من يكون أن وإما الوجود، يف والسكون الحركة
واضح. هو كما تحقيقه، يُمِكنهما ال ما وهو والسكون، الحركة تجتمع أن يمكن الحالة
اتحاُد املمكن من يكوَن وال األشياء بعض اتحاُد املمكن من يكون أن هو الباقي والبديل
هما والالوجود» «الوجود أن إدراك يف نُواِجهها التي الصعوبات حل ويَكُمن اآلخر، البعض
وهنا حكم. يف يَدخالن حني فقط معنًى لهما يُصِبح بل لهما، معنى ال تعبريان ذاتهما يف
سبق التي العامَة الصفاِت هي والوجود، والسكون كالحركة األنواع أو «الصور» تُصِبح
قال كما الصور عن االختالف كل تختلف أنها الواضح ومن «تيتاتوس»، عنها تحدَّث أن
ظهور إىل تطورها أدى التي البدء نقطة هي هذه األفالطونية الصور فنظرية سقراط؛ بها

املقوالت. نظرية
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العليا» «األنواع أو الصور، هذه أي يف البحث هي (الديالكتيك) الجدل ووظيفة
كالٍّ ولكنَّ مًعا، يتجمعان ال قبل من رأينا كما والسكون فالحركة يتجمع، ال وأيها ع، يتجمَّ
لذاتها، مماثلة تكون الحركة فإن كذلك يُوَجد. منهما كالٍّ إن أي الوجود، مع يتجمع منهما
كل عىل يَْرسيان اآلخرة، أو واالختالف الُهوية، أو فاملماثَلة السكون. عن مختلفة ولكنها
ومختلف ذاته، مع هوية يف أو لذاته، مماثل يشء كل ألن ذلك الوجود؛ شأن شأنهما يشء،

األخرى. األشياء جميع عن
وال تكون الحركة إن نقول أن ُوسِعنا ففي بالالوجود؛ املقصود نُدِرك أن اآلن ويمكننا
الالوجود يكون املعنى وبهذا السكون، تكون ال ولكنها الحركة، «تكون» ألنها ذلك تكون؛
ينبغي ال هنا عنه نتحدث الذي الالوجود أن الواضح من ولكن الوجود، مستوى نفس عىل
يكون أن األصح عىل أو وكذا، كذا اليشء يكون» «أال فهو كامل؛ تجريدي بمعنى يُفَهم أن
عنه التعبري يُمِكننا الذي الصعوبة، مصدر عن أفالطون كشف وهكذا وكذا،11 كذا غري
«يكون» للفظ الوجودي االستخدام بني التمييَز الرضوريِّ ِمن إن فنقول حديثة، بلغة
املنطقية. النظر وجهة من املهم هو الثاني واالستخدام قضية. يف رابطة بوصفه واستخدامه
هو الصحيح فالحكم للخطأ؛ بسيط تعليل تقديم اآلن نستطيع األساس هذا وعىل
هو ما غري عىل بأنه يشءٍ عىل حكمنا لو أما عليه. هو ما عىل بأنه ما يشءٍ عىل نحكم أن
حصيلة أن يرى حني القارئ اندهش وربما خطأً، والرتكبنا باطًال، حكًما ذلك لكان عليه،
أن بمجرد مشكلة أية عىل يَصُدق هذا ولكن ذلك، من أعقَد وال أخطَر ليست املناقشة هذه

حلها. نعرف
إن بل ذلك، خالل منها التخلص تم قد «تيتاتوس» مشكلة أن الختام يف ولنالحظ
اآلن نرى كما وهذه باألحكام، االلتزام من لنا بد فال صحيًحا. سؤاًال ليست املشكلة هذه
أو النحو هذا عىل األحكام أحد كان إن نعرف كيف ولكن باطلة، أو صحيحة تكون قد
تكن، لم إذا يكون وال كذلك، ذاتُها األشياء كانت إذا صحيًحا يكون أنه هو الرد ذاك؟

الخطأ. ارتكاب عدَم لنا يضمن شكيل معيار ثمة فليس

الوجود عن كتعبري Being Not-Being ألفاظ تستخدم اإلنجليزية اللغة أن كله الجزء هذا يف يالحظ 11

يف بينما واحدة، ألفاظ اللغة تلك يف وكلها كذا، يكون وال كذا» «يكون بمعنى تستخدمها ثم والالوجود،
التعبريات، معظم يف ُمضَمًرا هنا الوجود فعل يكون وقد «يكون»، لفظ عن «الوجود» لفظ يختلف العربية
مقابل إيجاد واستحالة األصلية، لغتها يف بسيطة هي التي العبارات هذه ترجمة صعوبة تأتي هنا ومن

(املرتجم). العربية للعبارة السليم بالرتكيب ذاته الوقت يف يحتفظ العربية، اللغة يف لها دقيق
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من فصاعًدا اآلن من نتخلص أن الالوجود، ملشكلة قدمناه الذي التفسريُ لنا ويُتيح
الظاهري. التناقض طابََع عنها وينزع هرقليطس نظرية ح يُوضِّ ألنه ذلك التغري؛ مشكلة
الذري املذهب من بكل مبارشًة ترتبط التغري يف أخرى نظريًة أفالطون لدى فإن ذلك ومع
«طيماوس»، محاورة يف النظرية يعرضهذه وهو اليوم، نعرفهما كما الرياضية والفيزياء
إىل ونظًرا أفالطون، فكر من والناضجة األخرية املرحلة إىل تنتمي أخرى محاورة وهي
بنا يميض سوف الكون نشأة عن املحاورة تَعِرضها التي للنظريات وصف تقديم أن
الفيثاغورية اآلراء من كبريًا قدًرا ن تتضمَّ املحاورة أن إىل نُشري بأن نكتفي فإننا بعيًدا،
القول ليمكن إنه بل الكواكب، لحركة الصحيح التفسري عن تلميحات بعض مع املتطورة،
اكتشافات من كان ربما الشمسية املجموعة مركز هي الشمس بأن القائل الفرض إن
علينا ينبغي ولكن األخرى، العلمية املسائل من كبريًا عدًدا املحاورة وتعالج األكاديمية.
الرياضية أو الهندسية الذرية بالنظرية تسميته يمكن ما إىل وننتقل جانبًا، نرتكها أن
واملادة الصورة بني ثالثي بتمييز نقوم أن علينا يتعني الرأي لهذا فتبًعا أفالطون. عند
املكان هو هنا األساسية باملادة واملقصود املحسوس، للعالم الجسمية والحقيقة األساسية،
تنطبع الذي واملكان الصور بني الجمع حصيلة فهو املحسوس الواقع أما فحسب. الخايل
منه الفيزيائي املادي؛ للعالم وصٌف لدينا يكون ذلك وعىل ما. نحٍو عىل الصور هذه عليه
هندسية أجساًما اآلن تَُعد بدورها هذه ولكن األربعة. العنارص أساس عىل والبيولوجي،
األضالع، متساوي مثلث نصف من يتألف الذي ذلك األولية؛ املثلثات من نوَعني من تتألف
املثلثنَي هذَين ومن مربع، نصف يُشكِّل الذي الساَقني، متساوي الزاوية القائم واملثلث
الرباعي فالشكل الجامدة؛ لألجسام املنتظمة الخمسة األنواع من أربعة ن نُكوِّ أن نستطيع
الهواء، جزيء ن واملثمَّ الرتاب، جزيء هو ب واملكعَّ للنار، األسايس الجزيء هو األوُجِه
مثيالتها إىل األجسام هذه تفتيت طريق وعن املاء، جزيء وجًها العرشين ذو والشكل
كذلك اآلخر. إىل العنارص هذه أحد من تحوًال نُحِدَث أن نستطيع ترتيبها وإعادة املكونة،
فيتألف املاء أما األخرى، األجسام يف تتغلغل حادة أطراف لها التي النارية الجزئيات فإن

السوائل. مرونة كانت هنا ومن بكثري، أنعَم جزيئاٍت من
الحديثة الفيزيائية النظريات تستبق هنا ها تُعَرض التي التحول نظرية أن والواقع
ومن ديمقريطس. عند املادية الذريَة كثريًا يتجاوز فأفالطون للنظر؛ ملفتٍة بصورٍة
اسُم الحديثة الفيزياء يف عليه يُطَلق ملا املقابل هي عنده األساسية املثلثات أن الواضح
هذه أن أيًضا ولنالحظ األساسية، الجزيئات ُمكوِّنات هي التي األولية، أو الذرية الجزيئات
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أي إىل بالنسبة — ذلك يف لكان استُخِدم قد اللفظ هذا كان ولو ذرَّات. ى تُسمَّ ال الجزيئات
«ذرة فكلمة اآلن؛ إىل كذلك األمر زال وما األلفاظ، معاني عن صارخ خروٌج — يوناني
إن ينبغي فال أخرى أشياءَ من يتألف الذي اليشء أما يتجزأ، ال شيئًا حرفيٍّا تعني «atom

ذرة. يَه نُسمِّ أن الدقة شئنا
فالرأي الحديث؛ للعلم األسايس الرتاث يستبق أنه عىل أفالطون يظهر النواحي هذه يف
به يقول كما رصاحة، ديكارت به يقول أصبح الهندسة، إىل ردُّه يُمِكن يشء كل إن القائل
عنارص أربعة عىل أفالطون اقتصار فإن الحال وبطبيعة مختلفة، بصورٍة ولكن أينشتني،
يف السائد الرأَي كان ذلك أن هو االختيار هذا سبب ولكن ما، بمعنًى لنظريته تقييد هو
الرأي لهذا تفسريًا أو تعليًال يُقدِّم أن هو به القيام أفالطون حاول الذي واليشء عرصه،
قبل من رأينا وكما رياضيٍّا. ذلك يف استخدمه الذي الفرض وكان الظاهر، يَحفظ كيما
من جزءًا كانت العدد، أساس عىل األمر نهاية يف للفهم قابل العالم بأن القائلة الفكرة فإن
للتفسري ريايض نموذج لدينا يكون وهكذا أفالطون، بها أخذ التي الفيثاغورية النظرية

الحارضة. الرياضية الفيزياء هدُف املنهُج، حيث من هو، بعينه وهذا الفيزيائي،
أثًرا كان فربما املنتظمة، الجامدة األجسام نظرية وبني النظرية هذه بني الربط أما
االثنَْي للشكل مكاٌن التخطيط لهذا وفًقا هناك فليس الفيثاغورية. الصوفية آثار من
املثلَّثنَي من تتألف ال أوُجه له لألجسام الخمسة األشكال بني من وحده هذا إن إذ عرشي؛
من كان الثماني الشكل أن نَذكر أن وينبغي منتظمة، ثمانية أشكاٍل من وإنما األوليَّني،
عندما عنه ثنا تَحدَّ الذي األصم العدد إىل تكوينُه ويحتاج للفيثاغوريني، الصوفية الرموز
إىل أقرَب يبدو عرشي االثنَْي الشكل فإن ذلك عن وفضًال رين، املتأخِّ للفيثاغوريني عَرْضنا
غري العالم. عن ًا ُمعربِّ أفالطوُن يجعله لذلك األخرى، األربعة األشكال من أي من االستدارة

صحته. عدم أو الريايض النموذج صحة يف يؤثر ال التأميلَّ الخيال هذا أن
وعىل كاملة. معالجة أفالطون عند الرياضية النظرية ملعالجة هنا يتَّسع ال املقام إن
ومن املحاورات، يف بسيطة ملحات من النظرية هذه تجميَع الرضوري من فإن حال أية
أفالطون، أن هو األول: أمَرين؛ نُالحظ أن ذلك مع املهم من أن غري أرسطو. عبارات بعض
من يتخلص كيما الفيثاغورية العدد نظرية يف النظر أعاد قد حال، أية عىل األكاديمية أو
أن يرى فهو الحداثة، كلَّ حديثًا رأيًا أيًضا أفالطوُن يستبق وهنا لها. اإليليني انتقادات
لألعداد عامة نظرية وضع له يُتيح مما الواحد، من بدًال الصفر هي الرقمية السلسلة بداية
الصارمة. العلمية الدقة نلتزم كنا إذا اء صمَّ ذلك بعد تَُعد أن ينبغي ال التي اء، الصمَّ
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وهو نقطة، حركة من يَنشأ أنه عىل املستقيم الخط إىل يُنَظر الهندسة يف أصبح وباملثل
الصور من كانت التي نيوتن، عند املتغرية املعادالت نظرية يف أساسيٍّا دوًرا يلعب رأي
يُسِهم كيف بوضوح لنرى وإنَّا التفاضل. حساب باسِم ذلك بعد يُعَرف أصبح ِلما األوىل

الديالكتيك. روح إطار يف والهندسة الحساب توحيد يف التطوران هذان
ال األعداد إن قال أفالطون أن فيها ذَكر ألرسطو عبارة فهي الثانية الهامة النقطة أما
حد أبعِد إىل حديث رأي بذرة عىل الواقع يف تنطوي املوجزة العبارة هذه تُجَمع. أن يمكن
صور. أنها عىل األعداد إىل النظر يف الفيثاغوريني أثر اقتفى أفالطون ألن ذلك العدد؛ يف

بعملياِت نقوم عندما يحدث ما ألن سويٍّا؛ تُجَمع أن يمكن ال الصور أن الواضح ومن
عنه يتحدث الذي اليشء أما حىص، مثًال ولتكن واحد، نوٍع من أشياءَ نضمُّ أننا هو جمع
يشءٌ ما نحٍو عىل إنه الصور. عن مختلف هو مثلما الحىص، عن ُمختِلف فهو الرياضيون
نوع، أيِّ من أي محدد، غري نوٍع من أشياءُ هو الرِّياضيون يجمعه فما االثننَي، بني وَسٌط
جمعها، يتم التي األشياء كل إىل بالنسبة املطلوب الجانب يف واحًدا النوُع يكون أن برشط
،Frege فريجة األملاني الريايضُّ قدَّمه الذي العدد تعريف من االقرتاب كلَّ يقرتب كلُّه وهذا

السطور. هذه وكاتب Whitehead وايتهد قدَّمه بعد وفيما
نوٍع من األشياء فئة هو والثالثي الثالثية، األشياء كلِّ فئُة هو مثًال ثالثة فالعدد
والزوج الزوجية، األشياء فئة هو اثنان فالعدد آخر، أصيل عدد أي عىل ينطبق وهذا محدَّد.
أن تستطيع ال ولكنك واحد، نوٍع من وزوًجا ثالثيٍّا تجمع أن استطاعتك ويف ألشياء. فئة

اثننَي. والعدد ثالثة العدد تجمع
والواقع أفالطون. نظريات ألهم قدَّمناه الذي املوجز العرض نهاية إىل بنا يُؤدِّي وهذا
أحٌد كان إن وعمقه، الفكر مدى اتساع من بَلغه ما بَلغوا الذين هم الفالسفة من قليًال أن
يود شخص أيَّ أن شك وال يتجاَوْزه، لم الفالسفة من أحًدا ولكن اإلطالق، عىل ناظَره قد

تجاهله. لو جسيًما ً خطأ ارتكب قد يكون الفلسفي بالبحث االشتغال
تعاليمهم وقدَّموا أثينا، يف عاشوا العظام املفكرين من ثالثة ثالُث وهو أرسطو أما
الكالسيكية الفرتة نجد أرسطو يد وعىل املحرتفني، الفالسفة أوَل األرجح عىل كان فقد فيها،
تصبح أثينا أخذَت فقد السياسية، الناحية من أما الذروة، خطَّ اجتازت قد الفلسفة يف
س أسَّ ألرسطو تلميذًا صباه يف كان الذي املقدوني، اإلسكندر وضع أن بعد أهمية، أقلَّ
املوضوع هذا يف الكالم ل سنُفصِّ ولكنا ظلها، يف يزدهر الهلينستي العالم بدأ إمرباطورية

بعد. فيما
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إسطاغريا يف ُولِد إنه إذ أثينا؛ يف غريبًا وأفالطون، سقراط خالِف عىل أرسطو، كان
٣٨٤ق.م.. عام حوايل تراقية إقليم يف Stagira

عمره من عرشة الثامنة أرسطو بلغ وعندما مقدونية، مللوك البالط طبيَب أبوه وكان
حتى األكاديمية يف عضًوا ظل وقد األكاديمية. يف أفالطون عىل العلم ى ليتلقَّ أثينا إىل أُوِفَد
كان ولقد عاًما، عرشين يُقاِرب ما فيها قىض إنه أي ٣٤٨ / ٧ق.م، عام يف أفالطون وفاِة
الرِّيايض االتجاه مع بشدة متعاطًفا Speusippusسبيوسبيوس الجديد األكاديمية رئيس
الجوانب كافة من له َفهًما أقلَّ أرسطو كان الذي الجانب وهو األفالطونية، الفلسفة يف
يعمل التاليِة عاًما عرش االثنَْي طوال وظل أثينا غادر لذلك أيًضا، له كراهية وأشد األخرى،
السابق زميله Hermeias هرمياس إليه هها وجَّ دعوَة أرسطو َقِبل ثم مختلفة، أماكَن يف
انضم وهناك الصغرى، آسيا ساحل عىل Mysia ميسيا عىل حاكًما أصبح الذي الدراسة يف
سافر سنوات ثالث وبعد مضيفه، أخي ابنة من وتزوج األكاديمية، داريس من مجموعة إىل

لسبوس. جزيرة يف Mytilene ميتليني إىل
دراسته فرتة إىل ينتمي الحيوان تصنيف عن أرسطو كتاب فإن قبل، من قلنا وكما
علم يف أبحاثه أجرى قد يكون أن بد ال إيجة، بحر إقليم يف إقامته وخالل األكاديمية، يف
عرش. التاسع القرن يف إال تجاوزه يتمَّ لم بنصيٍب فيه أسهم ميدان وهو املائية، األحياء
اإلسكندر ُمعلَِّم ليكون مقدونيا؛ يف الثاني فيليب بالط إىل استُدِعي ٣٤٣ق.م. عام ويف
تفاصيل نعرف ال أننا غري سنوات، ثالث طوال هذا بعمله يقوم أرسطو وظل فيليب. بن
يُلِحَّ أن بد ال املرء إن إذ مؤسًفا، أمًرا هذا كان وربما بها. موثوٍق مصادَر من الفرتة هذه
األمري عىل يُماِرَسها أن الحكيم الفيلسوف استطاع التي السيطرة مدى عن التساؤل عليه
االثنان؛ فيه يشرتك مما الكثريُ هناك يكن لم إنه القول املعقول من يبدو ذلك ومع املدلَّل.
وشك عىل كانت التي اليونانية املدينة دولة عىل مبنيَّة السياسية أرسطو آراء كانت فقد
فكانت «اإلسكندر» األعظم امللك شادها التي كتلك املركزية اإلمرباطوريات أما الزوال.
يف اليونانيني لدى كان فقد دخيلة. بدعًة اليونانيِّني، لجميع تبدو كما له، تبدَو بأن خليقة
العرص أن غري بتفوُّقهم، محمود اعتزاٌز الثقافية، املسائل من غريها يف كما املسألة، هذه
صعود. يف الهلينستية واإلمرباطورية أفول، يف املدينة دولة وكانت التغري، نحو يسري كان
كان يشء هذا أن غري أحد، يُنِكره ال فأمر ثقافتها بسبب بأثينا اإلسكندر إعجاب أما

سببَه. هو أرسطو يكن ولم الجميع، فيه يشاركه
موطنه يف أرسطو عاش ٣٣٥ق.م، عام يف فيليب امللك وفاة حتى ٣٤٠ق.م. عام ومنذ
٣٢٣ق.م. عام يف اإلسكندر وفاة حتى التاريخ ذلك منذ أثينا يف عمل ثم أخرى، مرة األصيل
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معبد باسم يَت ُسمِّ التي Lyceum اللوقيوم هي به، خاصة مدرسة أسس الفرتة هذه ويف
يُحاِرض أرسطو كان املدرسة هذه يف الذئب. قاتل أي أبولولوكيوس، معبد هو منها قريب
اكتسب العادة هذه ومن سريه، خالل ومتحدثًا والحدائق، القاعات بني ماشيًا تالميذه،
الطريف ومن .peripatetic املشائية الفلسفة هو: املعروف اسمه اللوقيوم يف التدريُس
هنا الجرَي حرفيٍّا تعني «discourse خطاب أو «حديث اإلنجليزية الكلمة أن نُالِحظ أن
املرتِكز الربهان معنى وهو الحايلِّ، بمعناه ُمستخَدًما الالتيني مقابلها يُصِبح ولم وهناك.
استخدامها من املعنى هذا اكتسبت أنها الجائز ومن الوسطى، العصور يف إال العقل، عىل

الجدل. من الكثري يُثري أمًرا هذا كان وإن املشائية، الفلسفة صدد يف
الطبيعي من وكان املقدوني، الُحكم عىل ثائرين األثينيون هبَّ اإلسكندر، موت وبعد
عن بالخروج اتُِّهم كما للمقدونيني، ُمواٍل أنه أساس عىل أرسطو إىل الشكوك تتجه أن
أن يمكن القانونية اإلجراءات هذه مثل فإن قبل، من سقراط حالة أثبتَت وكما العقيدة،
يتجنَّب أن وقرَّر سقراط، مثل يكن لم أرسطو أن غري . ترسُّ ال نتائَج عن أحيانًا تُسِفر
اللوقيوم إدارة فرتك الفلسفة، ضد أخرى جريمة األثينيون يرتكب ال حتى الوطنيني، غضب
٣٢٢ق.م. سنة مات حيث ،Vhalcis خالكيس إىل ورحل ،Theophrastus لثيوفراسطس
وليس الثانية، األثينية الفرتة إىل ينتمي أرسطو مؤلفات من نعرفه ما معظم إن
عىل مبنيٌّ املؤلفات هذه بعض أن ح املرجَّ فمن الصحيح، باملعنى كتبًا املؤلفات هذه كل
لكتب ُمؤلِّف أوَل كان أرسطو أن يبدو وهكذا بالتدريس. قيامه أثناء ُدوِّنت مذكَّرات
عىل وترتَّب أنفُسهم، الطالب بها قام تدويناٍت تبدو املؤلفات هذه بعض إن بل مدرسية،
كتب أنه املعروف ِمن أن رغم الشاعرية، إىل يفتقر ُمِمالٍّ أرسطو أسلوب جاء أن ذلك
تشهد أرسطو مؤلفات بقية كانت وإن يشء، منها يبَق لم أفالطون، طريقة عىل محاورات
درامية، روائُع أفالطون كتب فبينما أفالطون، مستوى عىل أدبية شخصية يكن لم بأنه
نابضة، حية بمحاورات يتدفق أفالطون قلم كان وبينما جافة. مدرسية كتبًا أرسطو أنتج

منهجية. أبحاثًا يُنِتج أرسطو كان
القول يمكن ال ذلك ومع ألفالطون، ناقد أول أنه نذكر أن ينبغي أرسطو نفهم ولكي
املأمون من يكون وعادة صحيحة. معرفة عىل األحوال كل يف يرتكز كان أرسطو نقد إن
ال فإنه معناها تفسري إىل ينتقل عندما أما أفالطون، آراء يرسد عندما بأرسطو نثق أن
يف السائدة الرياضيات عَرف قد أرسطو أن نفرتض أن يمكننا وبالطبع منه، موثوًقا يعود
يكن لم أنه أيًضا املؤكد من ولكن تُؤكِّده، األكاديمية يف عضويته أن يبدو أمر وهو عرصه،
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الحكم هذا وينطبق الواقع. يف أبًدا يفهمها لم إنه بل ألفالطون، الرياضية الفلسفة إىل ميَّاًال
مباًرشا رسًدا يُقدِّم فحني لسقراط، السابقني الفالسفة عىل أرسطو تعليقات عىل نفُسه

بحذر. كلُّها تُؤَخذ أن بد فال التفسريات أما يكتب، ما عىل نعتمد أن نستطيع آلرائهم
األخطاء بعض مع تسامحنا لو حتى لألحياء، مرموًقا عامًلا كان أرسطو أن حني وعىل
ميئوٍس حدٍّ إىل مضطربة كانت والفلك الفيزياء يف آراءه فإن ما، حدٍّ إىل غريبة تبدو التي
هذه يف كان والفيثاغورية، امللطية املدرستنَي، تراث بني جمع الذي أفالطون أن والواقع منه،
أرسطارخوس مثل املتأخرون الهلينستيون العلماء كان وكذلك بكثري، منه أفضَل الناحية
إىل أرسطو قدَّمه إسهام أشهر كان وربما ،Eratosthenes وإراتوسثنيس Aristarchus
ا مستَمدٍّ كان املؤلفات هذه من الكثري أن صحيٌح املنطق. يف مؤلفاته هو املنهجي الفكر
كثرية، أخرى موادَّ بني مبعثَرة أفالطون عند كانت املنطقية النظريات ولكن أفالطون، من
تغيري دون بها تُعلَّم ظلَّت بصورة ومعروضة ُمركَّزة أرسطو عند أصبحت أنها حني عىل

الحارض. الوقت حتى تقريبًا
الجمود إىل أساًسا ذلك ويرجع معوًقا، التاريخية الناحية من أرسطو تأثري كان ولقد
اللوم فيه نُلقي أن بالطبع يمكننا ال يشء هذا ولكن أتباعه، من الكثري لدى والذليل األعمى
كان النهضة عرص يف العلمي اإلحياء أن الصحيح من يظل ذلك ومع نفسه. أرسطو عىل
العامة نظرته يف ظل أرسطو أن والواقع أفالطون. إىل وعودة أرسطو عىل انشقاًقا يُمثِّل
يُوَلد، أن قبل التدهور يف بدأت قد كانت أثينا أن من الرغم عىل الكالسيكي، للعرص ابنًا
كان والتي حياته، خالل حَدثَت التي السياسية التغريات مغزى أبًدا أرسطو يفهم ولم

طويل. أمٍد منذ نهايته بلغ قد الكالسيكي العرص فيها
ُمبعثَرة أنها بينها من ألسباب وذلك أرسطو؛ ميتافيزيقا نُناقش أن السهل من ليس
وينبغي القاطع، الواضح االلتزام إىل يفتقر أنه بينها ومن مؤلفاته، من كبرٍي عدٍد بني
عرص يف االسم ذلك يحمل يكن لم بامليتافيزيقا اآلن يه نُسمِّ ما أن البداية منذ نُالحظ أن
هذا الكتاب اكتسب وقد الفيزيقا»، بعد «ما ببساطة تعني حرفيٍّا فامليتافيزيقا أرسطو؛
أرسطو. ملؤلفات ترتيبه عند (الطبيعة) الفيزيقا كتاب بعد وضعه قديًما ناًرشا ألن العنوان؛
أطلق وقد املعقول،12 موضعه هذا ألن الطبيعة؛ كتاب قبل يضعه أن به األجدر كان ولقد

امليتافيزيقا من تجعل التي واللغوية، والرياضية املنطقية الفلسفات نظر وجهة عن هنا َرسل يدافع 12

نظر وجهَة هناك أن حني عىل له، د ويُمهِّ الطبيعة يف الفعيل البحث «يسبق» األفكار أو لأللفاظ تحليًال
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أن غري للمعرفة، األوىل العامة الرشوط يف البحث أي األوىل، الفلسفة اسم عليها أرسطو
يَشيع. أن له ُقدِّر الذي هو امليتافيزيقا اسم

عن لالستعاضة محاولة أنها عىل امليدان هذا يف أرسطو أعمال إىل ننظر أن ويمكننا
أرسطو هه يُوجِّ الذي األسايس والنقد به. خاصة جديدة بنظرية السقراطية املثل نظرية
الذي للنقد ترديٌد إال ذلك يف وليس املشاركة. فكرة عىل ُمطبَّقة الثالث» «الرجل حجة هو
فهو أرسطو اقرتحه الذي البديل أما «بارمنيدس». محاورة يف أفالطون عرضه أن سبق
مبنًى، يف عمود صناعة يف تُستخَدم التي الخام املادة مثًال فلنتأمل والصورة، املادة نظرية

للعمود. املعماري يضعه الذي بالتصميم أشبه فهي الصورة أما «املادة»، هي تلك
بني يجمع الفعيل اليشء إن حيث من تجريدان، معني، بمعنًى هما، مًعا والفكرتان
هذه تجعل التي هي املادة، عىل تُطبَع عندما الصورة إن أرسطو ويقول مًعا. االثننَي
إىل بالفعل وتُحولها خصائصها، املادة عىل تُضفي فالصورة عليه، هي ما عىل األخرية
َفهًما أرسطو نفهم أن شئنا إذا والجوهر املادة بني نَخِلط أال املهم ومن جوهر. أو يشء
يشء وهو األساس، يف املوجود اليشء اليوناني أصلها يف تعني الجوهر فكلمة صحيًحا؛
أشكال من شكل خالل من التفكري إىل الطبيعي ميلنا أن والواقع للصفات، حامل ثابت

واملادة. الجوهر بني التوحيد إىل نتَّجه يجعلنا الذي هو الذرية النظرية
الصفات حمل وظيفتها جوهرية كيانات هي هنا املطلوب باملعنى الذرات، ألن ذلك

الذريِّني. عن حديثنا عند قبل من إليه أرشنا ما وهذا ، التغريُّ وتفسري
الصورة ألن ذلك املادة؛ من األمر نهاية يف أهم الصورة أن يتبنيَّ أرسطو نظرية ويف
والصورة خام، أساس مجرد أيًضا، الزمة بالطبع هي التي املادة أن حني عىل الخالقة، هي
من تكمن أزلية ثابتة كيانات الصور أن اآلن قيل مما يتبنيَّ إذ الحريف؛ باملعنى جوهرية
املثل عن كثريًا تختلف ال املعنى بهذا الصور فإن ذلك وعىل الحقيقي. العالم تغري وراء
األشياء عن مستقلة توجد أنها يعني جوهرية الصور إن فالقول سقراط؛ عند الصور أو
أية وعىل أبًدا. بوضوح أرسطو يرشحه لم ما فذلك الجواهر هذه توجد كيف أما الجزئية.
أن باملالحظة الجدير ومن بها. ا خاصٍّ متميًزا عامًلا إليها يعزَو أن يُحاول لم أنه يبدو حال

يف تبحث ألنها الطبيعة؛ يف للبحث «الحقة» امليتافيزيقا نرى عام، بوجٍه الوجود فلسفات عنها تعرب أخرى
يف واألرجح الطبيعة. معرفة يف الجزئية القوانني استقصاء بعد إال تُستخَلص ال التي الوجود، رشوط أعم

(املرتجم). الثانية الفئة من كان أرسطو أن نظرنا
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نظرية نقد أن والواقع الكليات. عن االختالف كلَّ مختلفة عنده الصور أن يعتقد أرسطو
وألفاظ األشياء عىل تدل ألفاظ العادية اللغة ففي بحت؛ لغوية بمسألة بالفعل يرتبط املثل
النحوية اإلنجليزية والكلمة صفات، والثانية أسماء، األوىل األشياء؛ هذه تكونه ما عىل تدل
العصور إىل يرجع لفظ وهي الجوهريات) (وتعني substantives هي األسماء عن ة املعربِّ
وعىل النحويني. عىل األرسطية للنظريات كان الذي التأثري قوة مدى ويثبت الهلينستية،

كيفية. ألفاظ الصفات أن حني عىل جوهرية، ألفاظ فاألسماء ذلك
كليات هناك تكون أن الرضوري من أن عىل ذلك من نستدل أن الخطأ من ولكن
الكليات يف أرسطو رأي كان وهكذا لها. أسماءً الصفات تكون مستقل، نحٍو عىل موجودة
عىل تتدخل فالكليات مثله؛ بيولوجي عالم من متوقع أمر وهو العضوي، الطابع إىل أقرَب
أن من الرغم وعىل بها. خاص غامض عالم يف توجد ال ولكنها األشياء، إنتاج يف ما نحٍو
شك فال الكليات، محلَّ تَُحل أن والصورة املادة يف نظريته من يقصد يكن لم أرسطو
نظرية من التحرُّر يف تماًما تنجح ال رأينا كما وهي املشكلة، بهذه وثيقة صلًة لها أن
نتحدث بأن تماًما لنا تسمح أرسطو نظرية أن أيًضا نتذكر أن املهم من أن كما املثل.
عىل تُضفي التي هي ألنها جوهر؛ هي التي النفس، ذلك أمثلة ومن مادية، ال جواهر عن

مادية. ليست ولكنها صورته، الجسم
فالبعض العهد؛ قديمة مشكلة وهي التغري، تفسري مشكلُة الكليات بمشكلة وترتبط
وغري بارمنيدس، فعل كما إنكاره، من َمفرٍّا معه يرى ال حدٍّ إىل عسريًا التفسري هذا يجد
أن حني عىل ذرية، تفسريات إىل ويلَجئون املعدل، اإلييل املذهب من بنوٍع يقولون هؤالء
كله هذا عن تحدثنا وقد الكليات، نظرية أشكال من شكل إىل يلَجئون وأولئك هؤالء غري
أقرب وهي والتحقق)، اإلمكان (أو والفعل القوة نظرية فنجد أرسطو عند أما قبل. من

الذرية. النظرية إىل منها الكليات نظرية إىل
استبعاد عىل نحرص أن ينبغي potentiality اإلمكان أو القوة نظرية مناقشة عند
للتعبري «بالقوة» كلمة فيها تُستخَدم الكالم يف طريقة فهناك أشكالها؛ من سطحي شكل
االحرتاق يف زيت زجاجة بدأت فإذا ذاته، الحادث وقوع بعد الخاملة الحكمة من نوع عن
هذا أن غري األصل. يف حتى بالقوة لالحرتاق قابلة كانت أنها إىل راجع هذا إن نقول فقد
الفلسفية املدارس بعض دعت التي هي كهذه أسبابًا أن والواقع اإلطالق، عىل تفسريًا ليس
أنتيسثنس كان ولقد املوضوع. هذا حول جدواه له بيشء اإلتيان باستحالة القول إىل
الرأي هذا فأصحاب بعد. فيما سنرى كما هؤالء، من واحًدا امليغاري Antisthenes
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من ولكن هراء، ذلك عدا ما وكل يكون، ال وقد ما نحو عىل يكون قد اليشء أن إىل يذهبون
معناها لها أحكام وهي لالشتعال»، قابل «الزيت مثل أحكاًما بالفعل نُطِلق أننا الواضح

جدال. بال
يتصف اليشء إن نقول فحني الصحيحة، اإلجابة ليقدم أرسطو تحليل يأتي وهنا
فالقول معينة؛ رشوط توافرت إذا بالفعل كذلك سيصبح أنه نعني بالقوة، س بالصفة
يمكن الرشوط من مجموعة توافرت إذا بأنه، االعرتاف معناه لالشتعال قابل الزيت إن
ثقاب عود وأشعلت املطلوبة، هي الحرارة كانت إذا إنه أي الزيت، سيشتعل تحديدها،

النار. فيه ستُوِقد فإنك الزيت، سطح من وقربته
للتحقيق. أو للحدوث القابل النوع من تكون أن بد ال املطلوبة الرشوط فإن وبالطبع
بالقوة. يوجد ملا أو للممكن، منطقيٍّا سابًقا بالفعل املوجود أو املتحقق يكون املعنى وبهذا
مجموعة بالقوة يحمل بجوهر القول أساس عىل للتغيري تفسري تقديم اآلن يمكن وهكذا
من التفسري هذا مثل عيوب كانت وأيٍّا األخرى. تلو واحدة فيه تتحقق التي الصفات من
تذكرنا إذا املبدأ، حيث من القيمة منعدم أو سطحيٍّا ليس األقل عىل فإنه العملية، الناحية
بسقراط يُذكِّرنا الفهم هذا أن شك وال بالقوة. الوجود أو لإلمكان األرسطي التحليل
باهتماماته جزئيٍّا تأثر قد أرسطو رأي أن عىل بالذريني، يذكرنا مما أكثر وأفالطون
الذي العرض أن عىل خاصة، فائدة اإلمكان لفكرة يكون حيث األحياء، بعلم العلمية
التغريات، تحدث ملاذا أو كيف يذكر ال فهو هامة؛ واحدة ناحية يف ناقص هنا ها قدمناه
إىل تصل عندما نبحثها سوف ا، جدٍّ مفصلة إجابة عنها أرسطو لدى كانت مسألة وهذه
املحرك أو األوىل العلة هو هللا أن يف ورأيه الكون نشأة يف نظرياته أما السببية. يف نظريته
أرسطو أن نتذكر أن ينبغي ولكن حق، ال وقٍت إىل بدورها نرتكها فسوف يتحرك، ال الذي

بامليتافيزيقا. اليوم يه نُسمِّ مما جزء أنه عىل اإللهيات يف مذهبه إىل ينظر كان
املميزة السمات يف أن قبل من ذكرنا فقد املنطق، يف أرسطو أعمال إىل اآلن ولنعد
كانوا الرشق فَلكيِّي أن حني فعىل فيهما. الربهان فكرة وجوَد اليونانيَّني والفلسفة للعلم
إثبات عملية وتنطوي تعليها. حاولوا اليونان ُمفكِّري فإن أرصادهم، بتسجيل يكتفون
قبل يحدث ذاك كان فقد الحال وبطبيعة منطقية، براهني أو حجج إقامة عىل ما قضية
للشكل ًال مفصَّ ا عامٍّ وصًفا يُقدِّم أن نعلم فيما أحد يُحاول لم ولكن طويل، بوقٍت أرسطو
كما له، بدا شامًال عرًضا أرسطو أعمال إلينا م تُقدِّ الصدد هذا ويف الرباهني. تتخذه الذي
هذه يف كان أنه إىل نُشري أن املهم من ليس ولكن كامًال. «كانت» األملاني للفيلسوف بدا
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عرض تقديم إمكان أدرك أنه هي الكربى الخطورة إن إذ مؤسف؛ حدٍّ إىل مخطئًا الناحية
الصوري. للمنطق عام

الصوري؛ غري املنطق اسمه يشء يوجد ال أنه البدء من نُؤكِّد أن املفيد من كان وربما
املنطق. ميدان إىل تنتمي دراسة وهي للرباهني، العامة الصورة هو هنا فاملقصود

أُوالها امليتافيزيقي؛ بمذهبه املرتبطة املسلَّمات من عدد عىل األرسطي املنطق ويرتكز
أن والواقع واملحمول. املوضوع شكل تتخذ القضايا جميع بأن مناقشة بال يُسلِّم أنه
مصادر من مصدًرا كان هذا أن كما الشكل، هذا تتخذ املعتاد الحديث قضايا من كثريًا
يف إليها أُشريَ قد واملحمول املوضوع صورة فإن وبالطبع والعَرض. الجوهر ميتافيزيقا
السياق هذا ويف أوًال. منها استمدها قد أرسطو أن واألرجح ألفالطون، «تيتاتوس» محاورة
ففي أفراد، عن أو كليات عن تتحدث لكونها تبًعا القضايا تقسم إذ الكليات؛ مشكلة تنشأ
فانون»، الناس «كل قولنا: يف كما كلِّه، الكيلِّ مجال عىل تشتمل أن يمكن األوىل الحالة
«بعض كقولنا: فقط، الكيل من جزءًا القضية تُغطِّي قد أو كلية، قضية ى تُسمَّ التي
قضية فتُمثِّلها الشخصية القضية حالة أما جزئية. قضية هذه ى وتُسمَّ حكماء»، الناس
تُعاَمل أن ينبغي برهان يف القضايا بني الجمع إىل نصل وعندما إنسان»، «سقراط مثل
يشءٌ كان إذا سالبة أو موجبة القضايا وتكون الكلية. القضية معاملَة الشخصية القضية

املوضوع. عن ينفني أو يثبت ما
يف فنحن الربهان، حالة يف يحدث ما نبحث أن اآلن يُمكننا التصنيف هذا أساس وعىل
تَلزم أخرى قضايا ونستنبط باملقدمات، يها نُسمِّ أكثر، أو واحدة قضيٍة من نبدأ الربهان
أرسطو، رأي يف برهان، لكل األسايس والنموذج لها. نتائَج تكون أو املقدِّمات هذه عن
موضوع منهما لكلٍّ ُمقدمتنَي عىل يشتمل برهان فالقياس بالقياس، نُسميه ما هو
ونستطيع النتيجة، يف يختفي األوسط الحد هذا مشرتك. واحد حد وبينهما ومحمول،
فاألطفال إذن برش، الرُّضع واألطفال عقالء، البرش كل اآلتي: املثل للقياس نرضب أن
أما صحيًحا. الربهان فيكون املقدمات، من النتيجة تلزم الحالة هذه يف عقالء. الرضع
استخالَص املمكن من إن بل أخرى. مسألة بالطبع فتلك بطالنها، أو املقدمات صحة
صادقة، املقدمات كانت إذا أنه األمر يف املهم ولكن باطلة، مقدمات من صحيحة نتائج
املهم من فإن لذلك صادقة؛ تكون صحيحة بطريقٍة منها تُستخَلص نتيجة أية فإن
منهجيٍّا عرًضا أرسطو قدم وقد فاسد. وأيُّها صحيح القياسية الرباهني أيُّ نكتشف أن
الحدود. ترتيب عىل يتوقَّف الذي شكلها، حسب أوًال الرباهني فقسم الصحيحة، لألقيسة
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١٢٠–٢٥٠ (حوايل الطبيب جالينوس وتوصل مختلفة، ثالثة بأشكال أرسطو اعرتف وقد
اخرتع وقد فاسدة. وأخرى صحيحة براهنُي توجد شكل كل ويف رابع. شكل إىل ميالدية)
الختيار بارعة طريقة عرش، الثامَن القرن يف عاش الذي Euler أويلر السويرسي الريايض
من فأصبح بدائرة، القياس يف الحدُّ إليه يمتد الذي النطاق مثَّل فقد القياسية، الرباهني

ال. أم صحيًحا الربهان كان إذا ما إدراُك السهل
الشكل من قياس فهو صحيح؛ قبل من رضبناه الذي املثال أن مثًال الواضح فمن
وباملثل .«Barbara «باربارا هو فنيٍّا اسًما الوسطى العصور ُمدرِّسو عليه أطَلق األول
وكل الطريان، يستطيع ثدييٍّا حيواَن ال األول؛ الشكل من صحيح قياس اآلتَي املثل فإن
«كيالرنت ى يُسمَّ الرضب وهذا الطريان، يستطيع خنزير ال إذن ثديية، حيوانات الخنازير
املقدمات إحدى أن برغم صحيحة النتيجة أن الخاص املثل هذا يف ولنالحظ ،«Celarent

الطريان. تستطيع ذلك ومع ثديية الخفافيش ألن باطلة؛
يَُعد القياس ظل أْن الالحقة العصور عىل سيطرت التي أرسطو سلطة عىل ترتَّب وقد
ذاته أرسطو أن غري عام. ألَفي قرابة املناطقة به يعرتف الذي الربهان من الوحيد النوَع
كل مثل: برهان حالة ففي النهاية. يف إليه َهت ُوجِّ التي االنتقادات بعض إىل تنبه قد كان
ِضمنًا تعني األوىل املقدمة معرفة إن قيل فاٍن، سقراط إذن إنسان، وسقراط فانون، الناس
االعرتاض هذا أن غري املطلوب. عىل ُمصادرٍة عىل الربهان ينطوي بحيث النتيجة، معرفة
من فليس ب، هي أ كل مثل: قضية إىل بها نتوصل التي للطريقة َفهٍم سوء عىل مبنيٌّ
عىل إننا بل ب. كانت إن ونرى حدة، عىل أ كل إىل ننظر أن املألوف من ليس بل الرضوري
ويظهر املطلوب. االرتباط نُدِرك لكي واحد مثل ل بتأمُّ األحيان من كثرٍي يف نكتفي العكس
يوجد ال ولكن قائمتنَي، يساوي مثلث كل زوايا فمجموع الهندسة؛ حالة يف بوضوح ذلك
قبل ضمريه يُرِيض حتى املثلثات كل لتفحص استعداد عىل االسم بهذا جدير هندسة عالم

كهذا. عام حكم بإطالق يُغامر أن
القياس من أنواًعا أيًضا أرسطو عالج وقد القياس، نظرية لب هو باختصار، هذا
من بدًال و«يجب» «ربما» مثل ألفاظ عىل تشتمل التي القضايا أي الجهة، قضايا من تتألف
املعارص. الرمزي املنطق ميدان يف أخرى مرًة هذا الجهة منطق أهمية تربز وسوف «يكون»
أقلَّ عهًدا األقرب التطورات ضوء يف اآلن تبدو القياس نظرية فإن حال أية وعىل
املقدمات ترتك القياس عملية فإن بالعلم، يتعلق وفيما يُعتَقد. كان مما ما حدٍّ إىل أهمية
أن ينبغي العلم أن أرسطو ويرى البداية، نقطة مشكلة إثارة إىل يُؤدِّي مما إثبات، دون
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يتعني ال القضايا وهذه ،«axioms «بديهيات يها يُسمِّ إثبات، إىل تحتاج ال بقضايا يبدأ
وربما . تُفرسَّ أن بمجرد بوضوح مفهومة تكون أن برشط التجربة، يف شائعة تكون أن
بعملية يتعلق وال العلمية، للوقائع هيكل بعرض يتعلق هذا أن إىل نشري أن املفيد من كان
ففي االكتشاف؛ ترتيب دائًما يُخفي العرض ترتيب ألن ذلك ذاتها؛ العلمي واإلثبات البحث
منه التخلص يتم الدقة، وعدم االضطراب من كبري قدر يوجد الكشف وراء الفعيل السعي

املشكلة. تَُحل أن بمجرد
الهندسة هو البديهيات، عن تحدث حني أرسطو ذهن يف كان أنه يبدو الذي واألمر
قليلة عقود إال تفصله ال فأرسطو منهجيٍّا؛ شكًال تتخذ بدأت قد عرصه يف كانت التي
التي املرحلة بَلغ قد كان آخر علم أيُّ الحني ذلك يف يظهر لم أنه عىل إقليدس، عن
أن يمكن العلوم أن ذلك عن ويلزم الهندسة. بها ُعِرَضت التي بالطريقة عرضه تُتيح
إىل يحتاج ألنه الفَلك؛ ويَليها أوًال، الرياضيَّات تأتي وهنا ما. نحٍو عىل تصاعديٍّا تُرتَّب
الصدد هذا ويف يرصدها. التي للحركات أسباب تقديم أجل من بالرياضيات االستعانة
الفرنيس الوضعي الفيلسوف عند العلوم تصنيف سيما وال الِحقة، أعماًال أرسطو يَستبق

.Auguste Conte كونت أوجست
البحث بدأ قد أفالطون وكان ا. هامٍّ فلسفيٍّا مبحثًا أرسطو عند اللغة دراسة كانت لقد
يف الرئيسية املفاهيم من إن بل و«السفسطائي»، «تيتاتوس» ُمحاَورتَي يف امليدان هذا يف
السياق هذا يف مرة ألول نُصادفه لفظ وهو ،«Logosاللوجوس» مفهوَم اليونانية الفلسفة

منها: متعدِّدة، معاٍن اللفظ ولهذا وهرقليطس، فيثاغورس عند
املعانَي هذه نتذكر أن من لنا بد وال التحليل. الربهان، الصيغة، املقدار، الكلمة،
«املنطق لفظ أن وواضٌح اليونانية. الفلسفة روح نستوعب أن أردنا ما إذا املتعددة

«اللوجوس». علم هو املنطق ألن األصل؛ هذا من مشتق «Logos
عليه نُطِلق ما بالضبط يُماثل ال فهو ما؛ نحٍو عىل فريًدا مركًزا للمنطق أن غري
الذي الرئييس للهدف تبًعا العلوم من أنواع ثالثة بني أرسطو ميَّز ولقد العلوم، اسم عادًة
املعرفة فيه تكون الذي باملعنى باملعرفة تُزوِّدنا النظرية فالعلوم منها؛ نوع كل قه يُحقِّ
الفيزياء ضمنها يُدِرج أرسطو كان وإن الرياضة، هو لها مثال وأوضُح للظن، مضادَّة
فهي اليوم؛ نفهمه الذي املعنى بالضبط يُعاِدل ال بمعنًى الفيزياء يفهم وهو وامليتافيزيقا.
منها جزءٌ يندرج دراسة وهي والسببية، والزمان للمكان عامة دراسة تكون أن إىل أقرُب

أوسع. بمعنًى مفهوًما ذاته املنطق حتى أو امليتافيزيقا، باب تحت
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املجتمع، يف اإلنسان سلوك تنظيم تستهدف التي كاألخالق العملية العلوم ذلك وتىل
ممارسة أو مفيدة موضوعات إنتاج نحو توجيهنا إىل تهدف التي اإلنتاجية، العلوم وأخريًا
لم لذلك العلوم؛ هذه من أيٍّ إطار ضمن يبدو ما عىل يدخل ال املنطق أن عىل الفنون،
عنه غناء ال أمًرا تَُعد األشياء مع للتعامل عامة طريقة هو وإنما املعتاد، باملعنى علًما يكن
البحث يف بها نستعني أداًة يَُعد أن ويمكن والربهان، للتمييز بمعايريَ يُزوِّدنا فهو للعلم؛
كان حني أرسطو استخدمها التي «أورجانون»، اليونانية الكلمة معنى هو وهذا العلمي.
دراسة عن وأما بعد. فيما الرواقيون وضعه فقد ذاته املنطق لفظ أما املنطق، عن يتحدث
حرفيٍّا تعني التي analyties التحليالت اسم أرسطو عليها أطلق فقد الربهان، صورة

الربهان. تركيب فهو نفحصه لكي نُحرِّره الذي اليشء أما «تحرير»،
باأللفاظ يختص ال أرسطو عند فإنه باأللفاظ، عالقة له املنطق أن من الرغم وعىل
إذن فاملنطق لفظية. غري أشياء عىل تدل اعتباطية عالمات األلفاظ معظم ألن ذلك وحدها؛
املنطق فإن كذلك النحو علم يف املنطُق يُؤثِّر أن املمكن من كان وإن النحو، عن مختلف
وهنا له، معرفتنا بطريقة يتعلق ما بقدر بالوجود يتعلق ال ألنه امليتافيزيقا؛ عن مختلف
ينظر قد النظرية هذه يعتنق َمن إن إذ خاصة؛ أهميٌة املثل لنظرية أرسطو لرفض يكون
فرياهما أرسطو أما امليتافيزيقا، ذاته هو أنه عىل نبحثه الذي الضيق باملعنى املنطق إىل
بالتصورات، يَه نُسمِّ أن يُمِكننا بما الكليات مشكلة حل محاولته يف استعان وقد ُمتميَزين.

بها. خاص عالٍم يف توجد ال بأنها املثل عن تتميز التي
الفارق هذا عن الرياضيات لنا وتكشف النفس. علم عن مختلف املنطق فإن وأخريًا،
الذهنية واملسارات يشء، الهندسة يف إقليدس لكتاب االستنباطي فالرتتيب بوضوح؛
آخُر يشء املعرفة هذه كشف إىل املؤدِّي الريايض التفكري عليها ينطوي التي املتعرجة
شيئان العلمي البحث وسيكولوجية للعلم املنطقي البناء إن أي االختالف. كلَّ مختلف
عالقٌة فني عمل أي ملزايا تكون ال حيث الجمال؛ علم يف الحال وكذلك ومنفصالن متميزان

إنتاجه. يف تحكََّمت التي النفسية باألحوال
يمكن وما اللغة بناء بدراسة التقديم، سبيل عىل يقوم، أن املنطق يف بحث ألي بد وال
كتاب يف الدراسة هذه تتم (األورجانون) املنطقية أرسطو مؤلفات ويف فيها. يُقال أن
محاورة مناقشة عند رأينا كما أفالطون، عند البداية نجد أيًضا وهنا «املقوالت»، بعنوان
اهتماًما وأكثر الواقع، إىل كثريًا أقرُب للموضوع أرسطو مناقشة أن غري «السفسطائي»،
هذه الحديث؛ يف إليها االهتداء يمكن مختلفة أصناف عَرشة بني يُميِّز فهو اللغة، بحقائق
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والوضع، والزمان، واملكان، (العالقة)، واإلضافة والكم، والكيف، الجوهر، هي: األصناف
واالنفعال. والفعل، وامللك،

مختلف فتشمل األخرى املقوالت أما عبارة. أية عنه تتحدث ما أي الجوهر، هو األول
فقد سقراط عن تحدثنا إذا فإننا وهكذا الجوهر، عن تُقال أن يمكن التي العبارات أنواع
وهذا معينًا، حجًما له أن كما فيلسوًفا. كونه مثل معينة، كيفية) (أو صفًة لديه إن نقول
وله مكان يف يحل أنه كما األخرى، باألشياء معينة عالقات وله الكم، مقولة تطبيق يعني
أخرى، أفعال عليه وتحل بأفعال يقوم بأن به يحيط ما مع ويتفاعل الزمان، يف موقع
هذه كانت وإن املقوالت، لنظرية عهًدا أحدَث أخرى صيًغا هناك أن بعد فيما نرى وسوف
قام التي اللغوية الدراسة عن تختلف ميتافيزيقية بصبغة اصطبغت قد الحاالت معظم يف

وهيجل. كانت عىل خاص بوجٍه هذا ويصدق أرسطو، بها
يمكن التي األسئلة أهم عن تُجيب وهي تجريدات، املقوالت فإن الحال وبطبيعة
بذاتها، األلفاظ تعنيه ما أنها عىل املقوالت إىل أرسطو نظر وقد يشء. أي عن تُطَرح أن
األوىل الحالة ففي األحكام، داللة عن يختلف بمعنًى للمعرفة موضوعات األلفاظ ومعاني
أحيانًا ذلك عن يُعربِّ الحديث اللغويات وعلم أرسطو يقول كما مبارش، إدراك لدينا يكون
الصائب الحكم حالة يف نكتسبها التي املعرفة نوع أما ما، ليشءٍ تصوًرا» «لدينا إن بقوله

االختالف. كل يختلف فأمرها
معينة. حالٍة عىل تدل لكي التصورات ع تتجمَّ فهنا

بطريقٍة والربهان للُّغة العامة الصورة لعرض محاولة أول هو أرسطو منطق إن
املنطق، هذا من كبريًا جانبًا منه استوحى الذي املصدَر هو أفالطون كان وقد منهجية.
يف وهناك هنا املنطقية املسائل تُثار أفالطون فعند يشء؛ يف قدره من ينقص ال هذا أن غري
تُمليه حَسبما عنها النظر يَُرصف ثم معينة، مسألة تُطَرح وقد املحاورات، أجزاء مختِلف
إقليدس سيُنجزه ما املنطق إىل بالنسبة أنجز فقد أرسطو أما نفسها. اللحظة يف الظروف
حتى أرسطو ملنطق منعقًدا السيادة لواء ظل وقد قصري. بوقٍت بعده الهندسة إىل بالنسبة
بطريقٍة يُعلَّم أرسطو، أنتجه مما الكثري شأن شأنه املنطق، وأصبح عرش. التاسع القرن
عىل يَجرءون معه يَعودوا لم حدٍّ إىل أرسطو بُسلطة انبهروا أناس أيدي عىل متحجرٍة
الحديث العرص فالسفة ملعظم املميزة السمات من أن غري أفكاره. من فكرة أية مناقشة
املدرسيِّني، من أرسطو أتباع عىل السخط أشدَّ ساخطني كانوا أنهم العلوم إحياء فرتة يف
إننا إذ له؛ يُؤَسف أمر وهو أرسطو، باسم يرتبط يشء أي ضدَّ فعل ردِّ إىل ذلك فأدى

قيمة. كثرية أشياءَ أرسطو من نتعلم أن نستطيع
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يَهتمَّ لم أنه هي هامة؛ ناحيٍة يف خطرٍي بنقٍص مشوبًا كان أرسطو منطق أن غري
مثًال فلنتأمل الرياضيات. يف خاصة أهمية لها والتي عالقة، عىل تنطوي التي بالرباهني
هنا «ج». من أكرب «أ» إذن «ج»، من أكرب و«ب» «ب»، من أكرب «أ» كقولنا: بسيًطا
شك وال من» «أكرب للعالمة لالنتقال) (القابل املتعدي الطابع هو األسايس اليشء يكون
هذا ولكن القياس، قالب يف الرباعة، من بيشءٍ الربهان، هذا يحرش أن يستطيع املرء أن
العالئقي الطابع يختفي الحالة هذه يف وحتى تعقيًدا، األكثري الحاالت يف مستحيًال يبدو

للربهان.
الطبيعية، الفلسفة باب تحت تندرج التي العامة املشكالت بعض إىل اآلن ولننتقل
اليونانية الكلمة أن ولنذكر االسم، هذا يحمل كتاب يف أساًسا يُناقش الذي املوضوع وهو

الطبيعة. تعني «الفيزياء»
السابقني الفالسفة من كبري عدٌد قبله ِمن هناك كان هذا كتابه أرسطو ألَّف وحني
أيام منذ فيلسوف، كلُّ كتَب النحو هذا وعىل الطبيعة»، «يف بعنوان: مؤلَّفات كتبوا الذين
املعنى أما الطبيعة. لعمل الحقيقية األرسار أخريًا اكتشف قد أنه يعتقد كان طاليس،
تظل العامة املسائل هذه كانت وإن تحديًدا، أكثر يشءٍ عىل فيدل الفيزياء لكلمة الحايلُّ
وهو الطبيعية، بالفلسفة ى تُسمَّ بالبعيد ليس عهٍد حتى الفيزياء ظلت وقد فيها. تتدخل
التعبري هذا بني نَخلط أال الواجب من ولكن اسكتلندة، جامعات يف يُستخَدم زال ما تعبري
يف امليتافيزيقي االنحراف من نوع هي التي األملان، املثاليِّني عند الطبيعة فلسفة وبني

بعد. فيما تفاصيلها سنَعِرض مسألة حال أية عىل هذه ولكن الفيزياء،
بنظريته ترتبط التي السببية، يف أرسطو نظرية الصدد هذا يف املوضوعات أهم ومن
ثالثة ينقسم الثاني والجانب صوري، وجانب مادي جانب لها فالسببية والصورة؛ املادة يف
أو بالتشكيل يَه نُسمِّ أن يمكن الذي الدقيق، باملعنى الصوري الجانب هو أولها: أقسام؛
الزناد عىل الضغط يُؤدِّي مثلما بالفعل، التغيري يُحِدث الذي الفاعل هو والثاني التصميم.
تحقيقها. إىل التغيري يسعى التي الغاية أو الهدف فهو الثالث: أما البندقية. إطالق إىل
التوايل. عىل والغائية، والفاعلة، الصورية العلل أو باألسباب، ى تُسمَّ الثالثة الجوانب هذه
درجة حاَفِة عىل معلًقا حجًرا فلنتصوَّر املقصود؛ املعنى ح يُوضِّ مثًال لذلك ولنرضب
السبب يكون الحالة هذه يف السقوط، عىل ويوشك الحافة، فوق به يُدَفع ُسلَّم، درجات من
وموقع لم للسُّ العام الشكل هو الصوري السبب ويكون ذاته، الحجر مادة هو املادي
هو الغائي السبب فإن وأخريًا الحجر. بدفع يقوم ما فهو الفاعل السبب أما فيه، الحجر

الجاذبية. قوة أي ممكن، مستًوى أدنى عن البحث يف الحجر رغبة
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نعد لم فنحن والصوري. املادي السببنَي عن الكثري نقول أن إىل حاجٍة يف ولسنا
سببي، موقف يف رضوريان رشطان هما وإنما علًال، أو أسبابًا بوصفهما عنهما نتحدث
والعلة الفاعلة العلة أما اإلطالق. عىل يشء أيُّ يحدث لكي وجودهما من بد ال أنه بمعنى
املصطلح يف عليه يُطَلق ما هي الفاعلة فالعلة التعليق؛ من شيئًا تستحقان فهما الغائية
شخًصا أو ما شيئًا ألن سلم؛ من يسقط فالحجر فَحْسب، السبب أو العلة اسم الحديث
فاالتجاه الفيزيائي؛ العلم يف به املعرتَف السببية من الوحيد النوع هو وهذا دَفعه، قد ما
فال الغائية العلة فكرة أما الفاعلة. العلل أساس عىل تفسريات إيجاد يُحاول العلم يف العام
الغائية، فكرة من آثاًرا يحوي الفيزيائي املصطلح كان وإن الفيزياء، يف اليوم بها يُعرتَف
للمفاهيم بقايا هي شابهها، وما املركز، عن والبحث والتنافر، الجذب مثل تعبريات فهناك
من يقرب ما حتى تُناَقش ال ظلت السببية يف أرسطو نظرية بأن تُذكِّرنا وهي الغائية،
تُشِبه الغائية العلة عليها تنطوي التي واملشكلة الحايل. عرصنا من عاًما وخمسني ثالثمائة
بالقوة، الوجود أو اإلمكان فكرة نستخدم حني له نتعرض الذي الخطَر ذلك بعيد حدٍّ إىل
يف يعني السقوط إىل ميًال لديه ألن سقط؛ قد الحجر إن فأقول قبل. من أوضحنا كما
هناك أن أيًضا الحالة هذه يف نُالحظ ولكننا اإلطالق، عىل تفسري أي تقديم عدم الواقع
األخالق ميدان ففي معقولة؛ أهداًفا الغائي املصطلح استخدام فيها ق يُحقِّ معينًة مناسباٍت
نوع من فعل أو لسلوك سبب أنه عىل ما هدِف إىل نُشري أن الخطأ من يكون لن مثًال
يف مستقبلية أحداث ع فتوقُّ عام. بوجٍه اإلنسانية الفاعلية ميدان عىل يصدق وهذا معني.
بل أيًضا، الحيوانات عىل هذا يصدق كما ألفعالنا، دافًعا يكون أن يمكن الحارض الوقت
حالة يف الكالم يف الطريقة هذه استخدام إىل بامليل فيها املرء يشعر قد حاالٍت هناك إن
موضوعنا يكون حني باطًال تعبريًا ليست الغائية أن إذن الواضح فمن بدورها. النباتات

اجتماعية. أو بيولوجية بمشكالٍت متعلًقا
الغائية. العلل بفكرة إليه أوحت التي هي بالبيولوجيا أرسطو اهتمامات كانت ولقد
جنب. إىل جنبًا يسريان بالقوة الوجود أو واإلمكان الغائية أن يتضح الصدد هذا ويف
النمو. مكتمل حيوان أو نبات ظهور إىل البذرة تؤدي كيف يتساءل البيولوجيا فعالم
يجعلها ما وإن الشجرة، عىل بالقوة تحتوي البذرة إن لقال أرسطو لغة استخدم ولو
نموذج بالطبع هي الكالم يف الطريقة هذه ذاتها، ق تُحقِّ أن إىل لديها ميٌل هو شجرة
حلت العلم، تطور كلما إنه عام بوجٍه القول ويمكن الفكرتنَي، لهاتنَي السيئ لالستخدام
يسري ذاته النفس علم وحتى الفاعلة. األسباب تستخدم تعليالت الغائية التفسريات محلَّ
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عن السلوك تفسري يحاول عيوبه، أو مزاياه كانت أيٍّا النفيس فالتحليل االتجاه، هذا يف
بعد. فيما يحدث أن يمكن ما طريق عن تفسريه من بدًال قبل، من حدث ما طريق

الذي النظام ذلك هو قوتها الغائية النظرة منه تستمد الذي النهائي املصدر إن
ترتبط التي السببية الرضورة ألن ذلك بنا؛ املحيطة الطبيعية البيئة مظاهر عنه تَكشف
الغائية أما النظام. لهذا تفسريًا مسارها إلينا م يُقدِّ ال عمياء قوة تبدو الفاعلة، بالسببية
البيولوجي باملجال اإللهام يؤدي قد أيًضا وهنا التنبُّؤ، عىل قدرًة اكتسبت قد وكأنها فتبدو
الرضورة بتأثري يعرتف حال أية عىل أرسطو ولكن الغائية، النظر وجهة تفضيل إىل
هذا يف سارت لو تزدهر أن يمكن ال الطبيعة معرفة أن الواضح ومن مًعا. والغائية
آثارها إزالة تتم لم خطرية نكسة من عانى قد خاص بوجٍه الفيزياء علم أن غري الطريق.
الغائية فكرة ألن ذلك أفالطون؛ إىل املنهج، ميدان يف عودٌة، جاليليو يد عىل حدثت حني إال
أن لنا وليس البيولوجيا، عالم عند تجده الذي كذلك مكانًا الريايض عند لها تجد ال
الهوتية أنها هو الغائية يف األسايس والخطأ منها،13 متحرًرا أفالطون نجد حني ندهش
غايات، تحقيق إىل ويسعون أهداف، لديهم توجد الذين هم فالبرش باإلنسان. تشبيهيَّة أو
ال واألحجار العيصَّ ولكن بالفعل، معنًى للغائية يكون البرشي امليدان ففي ذلك وعىل

كهذه. غاياٍت لها كانت لو كما عنها الحديث محاولة من جدوى وال غايات، تستهدف
بعد tendency االتجاه أو امليل مفهوم نستخدم أن نستطيع فإننا الحال، وبطبيعة

بالقوة. الوجود أو اإلمكان مفهوم حالة يف حدث كما الالزمة، االحتياطات اتخاذ
رشوط توافرت إذا سيسقط أنه يعني السقوط إىل ميًال الحجر لدى بأن القول إن

أرسطو. تصوره ما يكن لم هذا ولكن معينة،
يف يدل الذي النظام وجود من ذلك عىل يستدل وهو بالهدف، ترتبط عنده فالغائية
تزدهر أن يمكن ال الفيزيائي العلم دراسة أن الواضح ومن مقصود، تدبري وجود عىل رأيه

الخري» «مثال يحتلها كان التي األساسية املكانة إن إذ هذا؛ َرسل رأي مع بقوة يختلف أن املرء يستطيع 13
أن تُؤكِّد — وجودها وسبب املوجودات. أعىل وبالتايل جميًعا، وغايتها املثُل أعىل وهو — أفالطون عند
فاملذهب رصيح، كمصطلح ظهرت قد تكن لم لو حتى األفالطوني، الفكر نسيج يف متغلغلة كانت الغائية
العالم. يف الغائية ُكمون عن تعبري أقوى هو بأرسه، للكون ِدعامًة كالخري أخالقية فكرة من يتخذ الذي
الكون، ملسار أخالقية صبغة وجود تأكيد أجل من إال الحاالت، معظم يف يظهر لم الغائيَّ املذهب إن بل

(املرتجم). عنه الرضورة صفة ونفي اإلنسانية، واألهداف القيم من املسار هذا تقريب وزيادة
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بتفسريات الباحث لدى االستطالع حبَّ أشبعنا إذا ألننا ذلك املبادئ؛ هذه مثل ظل يف
أرسطو أساء ولقد الطبيعية. للظواهر الحقيقية التفسريات تظهر لن فعندئٍذ وهمية،
تنسب كانت التي الغائية نظرية به أدت فقد بالذات؛ الفَلك ميدان يف بالغة إساءًة للعلم
بحيث القمر، فوق ما وعالم القمر تحت ما عالم بني التمييز إىل الخاص مكانه يشء لكل
يبدو الخيال يف املِرسف ل التأمُّ هذا مثُل مختلفة. مبادئُ تحكمهما العاَلَمني أن يرى كان
الحقيقي الرضر أن غري األكاديمية. يف املتقدم الفلك بعلم قاَرنَّاه ما إذا محًضا جنونًا لنا
وقبلوا نقدية، بطريقٍة أرسطو مع يتعاملوا أن يَرَضوا لم الذين أولئك جانب من أتى قد
ُسمعته من النَّيل إىل أدى مما لديه، مقبول غريَ كان ما يرفضوا أن من بدًال به قال ما كل

عام. بوجه
والحركة. والزمان املكان هو الطبيعية، الفلسفة تُناِقشه آخر عام موضوع وهناك
نُالِحظ أن بنا يجدر ولكن التغري، عن الكالم صدد يف األخري املفهوم عن تحدثنا وقد
يستحيل صعوبات وجدوا قد اإليليني أن حني فعىل املوضوع؛ معالجة يف أرسطو طريقة
طرفها من املسألة يُعاِلج أرسطو نرى للحركة، تفسري إيجاد حاولوا عندما عليها التغلب
تسليمنا عىل وبناءً بدايتنا. نقطة هي هذه تكون أن بد وال بالفعل، تحدث فالحركة اآلخر؛
مستخدمني الصدد هذا يف نقول أن ونستطيع تعليلها. كيفية هي املشكلة تصبح بذلك
اإليليني. عند العقيل املوقف مقابل يف التجريبي املوقف اتخذ أرسطو إن حديثًا تعبريًا
ثمة أن وهو به، القول يشيع خاطئًا اعتقاًدا هناك ألن وخاصًة أهميتها، النقطة ولهذه
مثًال الحركة حالة ففي التجريبي. املوقف يف عليه االعتماد يمكن وال سليم، غري شيئًا
يُتيح حد أبعد إىل معقول موقف وهذا اتصاًال، هناك بأن القائل الرأي عن أرسطو يدافع
باستحالة االعرتاف مع االتصال، هذا عليه ينطوي عما التساؤل إىل ذلك بعد يميض أن له
الرياضيون يُغِفلها ما كثريًا األخرية النقطة وهذه املنفصل. طريق عن املتصل إىل التوصل
أن حني فعىل يشء. ال من ريايض عالم تشييد يف فيثاغورس أيام منه يأُملون كانوا الذين
عىل تطبيقها فإن بحت، منطقي أساس عىل االتصال يف تحليلية نظرية بناءَ املمكن من

باالتصال. مقدًما التسليم عىل يتوقف الهندسة
نوَعني هناك ولكنَّ الكيفي، التغري هو قبل من بحثناه الذي الحركة نوع كان لقد
الوحيدة الثالثة الفئات هي وهذه املكان. يف والتغري الكمي التغيري هما للحركة، آَخَرين
كل إرجاُع أرسطو لنظرية وفًقا املمكن من فليس الحركة، تحتها تندرج أن يمكن التي
فئة أو مقولة إرجاَع املستحيل من إن إذ الذريون؛ فعل كما الجزئيات، حركة إىل تغري
الذريون أما التجريبي، املذهب ناحية إىل يميل أرسطو رأي نجد أيًضا وهنا األخرى، إىل
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الذي الرد، مبدأ أساس عىل يُفكِّرون فكانوا اإلييل، الرتاث ورثة — رأينا كما — كانوا الذين
العقليون. الفالسفة به يتميز

كثرية؛ جوانب يف الحديثة اآلراء مع فتشرتك واملكان الزمان يف أرسطو نظرية أما
أن يمكنها املختلفة املوضوعات أن حقيقة من املوقع أو املحل وجود عىل يستدل فأرسطو
ما وبني املكان بني التمييز الواجب فمن ذلك وعىل مختلفة. أزمنٍة يف املكان نفس تشغل
فيها، يكون منطقة بتحديد نبدأ أن يمكننا ما يشءٍ موقع نُحدِّد ولكي املكان، يف يوجد
يف الطريقة وهذه الخاص. محله إىل نصل حتى بالتدريج، تحديًدا املنطقة هذه نزيد ثم
يبدو هذا ولكن حدوده، بأنه ما جسٍم محل تعريف إىل بأرسطو أدت التي هي التفكري
عويصة تبدو مشكلة مناقشة بعد إليها الوصول يتم هزيلة نتيجة كان لو كما ظاهريٍّا
نتيجة بلوغ إىل األحيان من كثرٍي يف يؤدي املشكالت من النوع هذا تحليل أن غري ا. حقٍّ
تنطوي مائعة، بدت مهما الحلول هذه فإن ذلك عن وفضًال وواقعيتها، بساطتها تدهشنا
موضوع أي إىل بالنسبة املعقول ِمن أن نستنتج الراهنة الحالة ففي هامة؛ نتائج عىل دائًما
يف موجودة كلها األشياء ألن ذلك العالم؟ أين للسؤال: معنى ال ولكن هو، أين نسأل: أن
باملعنى شيئًا ليس الواقع يف وهو يشء، أي يف نًا ُمتضمَّ ليس فالكون فال، الكون أما املكان،
شخص ألي نقول أن ثقة بكل نستطيع وهكذا أشياء. والطاوالت الكرايس به تكون الذي

إليه. االهتداء يستحيل يشءٍ عن يبحث إنه للعالم النهائية األطراف إىل السفر يود
املكان يف نظرية يُقدِّم ال املوضع أو للمحل تحليله يف أرسطو إن القول ينبغي ولكن
التحليل إىل أقرُب به يقوم ما إن بل الفيزيائيون، أو الرياضيون يقصده الذي باملعنى
أو املواضع معنى تحليل استطعنا فإذا األمَرين، بني صلًة هناك فإن ذلك ومع اللغوي،

باملكان. املتعلقة للقضايا فهمنا تحسني عىل شك بغري سيساعدنا هذا فإن املحالت،
من عدًدا يُقدِّم وهو للفراغ، وجود ال أنه إىل الذريني، عكس عىل أرسطو ذهب وقد
الخلف «برهان هو الحجج هذه وأطرف باطلة. حجج وكلها الرأي، هذا إلثبات الحجج
حَسب تتفاوت ما وسٍط يف األجسام رسعة أن من يبدأ الذي ،«reduction ad absurdum
الفراغ يف تتحرك أن بد ال األجسام أن أوًال يستنتج هذا ومن الجسم، ووزن الوسط كثافة
فإن ذلك عن وفضًال ما. وقٍت إىل تحتاج حركة كل ألن ممتنع؛ أمر وهو نهائية، ال برسعة
يف يحدث أن يتعني ال هذا ولكن األخف، الجسم من أرسَع يتحرَّك أن بد ال األثقل الجسم
يف تلزم ال النتائج ولكن مستحيل، الفراغ أن يُعلن الُحجتنَي هاتنَي أساس وعىل الفراغ،

املقدمات. عن الواقع
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أن عنه يلزم ال كثافة األقلِّ الوسط يف أرسع نحو عىل يتحرك الجسم إن فقولنا
أن تُثِبت املالحظة فإن األخرى النقطة عن أما الفراغ. يف نهائية ال برسعة الجسم يتحرك
الثقيل. الجسم بها يسقط التي الرسعة بنفس املفرغ املكان يف يسقط الخفيف الجسم
هذا ومع عام، ألَفْي بحوايل عرصه بعد إال تُكتَشف لم الفراغ بشأن أرسطو أخطاء أن عىل
يف حتى الفراغ، لفكرة مرتاحني يكونوا لم العلماء إن نقول أن يقتضينا اإلنصاف فإن كله
بتوزيعات األخرية الفرتة يف أو كالكثري، خاص نوٍع من بمادٍة مَلئوه ولذا الحديث؛ العرص

للطاقة.
يف تقع فاألحداث حد؛ أبعد إىل للمكان تحليله فتشبه للزمان أرسطو مناقشة أما
مكانَه يشءٍ لكل أن وكما األمكنة. من سلسلٍة يف األشياء توجد مثلما زمنية تعاقبات
ثالث أرسطو يُميز باالتصال يتعلق وفيما الخاص. زمانَه أيًضا حادٍث لكل فإن الخاص،
بعد أحُدها يأتي بحيث متعاقبة، تكون أن إما فهي األشياء؛ بها تُرتَّب أن يمكن طرق
كما متصلة، األشياء تكون أن وإما نبحثها، التي السلسلة يف متوسط حد أي دون اآلخر
األطراف كانت إذا متصًال الرتتيب يكون وأخريًا املتعاقبة، الحدود تتجاور حني يحدث
يكونان فإنهما باآلخر أحدهما متصَلني شيئان كان وإذا واحدة، حدوٍد يف تشرتك املتوالية
أيًضا، متعاقبان املتالصَقني الشيئنَي فإن وباملثل صحيًحا، ليس العكس ولكن متالصَقني،

العكس. ليس ولكن
عنارص من يتألَّف أن يمكن ال املتصل الكم أن نرى األولية، األمور هذه تأكيد وبعد
وإال حدود، له تكون أن يمكن ال للقسمة القابل غري أن الواضح ومن للقسمة، قابلة غري

ذلك. بعد تقسيمه ألمكن
متعاقبة بأنها لوصفها معنى فال حجم، للقسم القابلة غري لألشياء يكن لم إذا أما
وباملثل أخرى، نقٌط مستقيم يف نقطتنَي أية بني توجد فمثًال متصلة، أو متجاورة أو
متصالن والزمان املكان فإن وهكذا أخرى. لحظات زمني امتداد يف لحظتنَي أية بني توجد
زينون. مفارقات تفسري إىل أرسطو ينتقل الصدد هذا ويف نهاية، ال ما إىل للقسمة وقابالن
زينون. حجج يف الرئيسية النقطة عنه تغيب ولكن بالفعل، صحيٌح يُقدِّمه الذي والحل
عىل أخذ وإنما به، خاصة إيجابية نظرية يُقدِّم أن زينون يُحاِول لم قبل من رأينا فكما
تَرْكنا ولو الفيثاغوريون. بها قال التي الوحدات نظرية يف شوائب وجود يُثِبت أن عاتقه

أرسطو. مع يتفق أن ا جدٍّ املمكن من لكان اإليليَة تحريفاِته جانبًا
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الرغم فعىل هنا؛ ها تَشَغلنا أن ينبغي فال أرسطو، عند العلمية النظريات تفاصيل أما
للتشويه يتعرض ِسجلَّه فإن البيولوجيا، يف سيما وال الجيدة، األعمال ببعض قام أنه من

لسقراط. السابقني من فيلسوف أيُّ ليقبلها كان ما مرسفة آراء بفعل
ميدان يف الغائية العلل عن البحَث املرشوع ومن املمكن من أن قبل من رأينا لقد
عند الخري ألن ذلك األول؛ املحل يف الغائية منه تستمد الذي امليدان هو هذا ألن األخالق؛
عنده نجده فلن املثل نظرية يرفض كان وملا جميًعا، األشياء إليه تسعى ما هو أرسطو
ال متباينة عديدًة استخداماٍت «الخري» لكلمة أن إىل أرسطو ويشري للخري. مثاًال بالطبع
األمر آخَر ُمستَمد مظاهره كافة يف الخري فإن ذلك ومع واحدة، فئٍة يف بينها الجمع يمكن
عليه يبدو الذي بالقدر ليس املثل نظرية عن وبُعده اختالفه فإن ذلك وعىل هللا. خريية من
أرسطو؛ فلسفة جوانب كافة يف التأرجح من النوع هذا نُصادف أننا والواقع األوىل، للوهلة
بعض ويف إليها. راجًعا يبدو أخرى جهٍة ومن األكاديمية، عن ينفصل جهة من فهو
األول الجانب وبحُث الجانبنَي بني التمييُز املمكن من يكون اآلن عنها نتحدث التي الحاالت
ببعض يُزوِّدنا «الخري» لفظ الستخدامات يُقدِّمه الذي التحليل أن والواقع . مستقالٍّ بحثًا
إىل توصلنا ال ولكنها هامة، مسألة وهذه أحيانًا، املرء يُغِفلها قد التي القيِّمة التمييزات
ينبغي يشء يتبقى ال إنه يقولون قد املْحَدثني اللغويني املحللني بعض كان وإن الكثري،
حسابًا يعملون ال إنهم إذ لني، ُمتعجِّ ذلك يف كانوا ربما ولكنهم النقطة، هذه بعد عمله
فإن حال أية وعىل اللغو. رضوب بعض به تحظى الذي الواسع الشعبي االنتشاِر لذلك

باألغلبية. يُؤَخذ قرار مسألَة ليست الحقيقة
شخصية ال مسألٌة أرسطو نظر يف هذه فإن هللا، لفكرة امليتافيزيقي املوقع عن أما
أن وبعد األوىل. املحرِّكة الدفعة للعالم يعطي الذي املتحرك غري املحرك هو فاهلل تماًما؛
البرش. انفعال يُراِقب ال قطًعا وهو بالعالم، إيجابي اهتمام لديه يعود ال العمل، بهذا يقوم

السببية. يف نظريته مالحق من ملحق إال هو وما له، لون ال فلسفي إلٌه إلهه إن
نظرية عن شيئًا نقول أن ينبغي أرسطو عند األخالقية النظرية بجوهر نُِلم ولكي
النفس عن فيتحدث للنفس، الثالثي التقسيم أفالطون من يستعري فهو عنده؛ النفس
إىل تنتمي النفوس هذه وأوىل العاقلة، والنفس الحاسة، النفس وعن النامية، أو العادية
الحيوانات إىل فتنتمي الحساسية أما غذائيٍّا. تمثيًال كلِّها لديها ألن الحية؛ الكائنات جميع
األخالق تظهر وال البرشي. الجنس عىل وقٌف العقل أن حني عىل النبات، إىل ال والبرش،
تعيش بأن تكتفي والحيوانات فحسب، وتنمو تتغذَّى فالنباتات العاقل؛ املستوى عىل إال
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تظل ال وهي ملادتها، صورٌة هي وحدًة الجسم عىل تُضفي التي والنفس كالحيوانات،
خالد. كذلك هو بما العقل كان وإن شخيص، بمعنًى املوت بعد باقية

أرسطو يرى وهنا البرشية، الحياة غاية عن نسأل عندما األخالقية املشكلة وتنشأ
تزينها نشطة عقلية حياة عنده تعني بدورها وهذه العاقلة، النفس سعادة هي الغاية أن
وسيلة هي أرسطو لنظرية تبًعا الفضيلة فإن وهكذا انقطاع، بال املرء ويُمارسها الفضيلة،
مع أنها غري شخص، لكل املقدار بنفس تتحقق ال بالطبع فإنها الغاية هذه أما لغاية.
تماًما األفضل هي النظري التأمل فحياة اإلنسان؛ يَبلغه أن يُمكن هدف أسمى هي ذلك

سقراط. عند كانت كما
عمر يف يعيش كان الذي اليوناني إىل بالنسبة يعني ال هذا أن نُدِرك أن املهم ومن

شئونها. عن واالنرصاف الحياة اعتزال أرسطو
تكون أن ينبغي هذه كانت وإن وفاعلية، نشاًطا أوًال تتطلب األخالقية فالحياة
املنهج عن التخيل إىل أدى الذي السبَب هي ليست النظري التأمل حياة فإن وهكذا نزيهة،
قبل، من أُدِرَكت لحقيقة النظري التأمل أهمية يُؤكِّد أرسطو أن من الرغم عىل التجريبي،
إذ أرسطو؛ إليها ينتبه لم صعوبٍة إىل هذا ويؤدي الجديد. الكشف أهمية يؤكد مما أكثر
فَمن أويل؛ عقيل بجهٍد يقوم أن بد ال يُقدِّره، أو يختربه يشء لديه يكون لكي املرء إن
يمكن ال العلمي البحث أن الواقع كافيًا؟ قدًرا الجهد هذا من أنفق قد كان إن يحدد الذي
اإلجماعية، واجباته يُؤدِّي أن بد ال الصالح املواطن فإن وثانيًا النحو، هذا عىل يُحدَّد أن
إىل فريجع عاجي، برج يف الفلسفة تصور أما والحرب. السلم يف متعددٍة بخدماٍت ويقوم
العلمية. الحركة ذبول إىل أدى الذي هو الحس عالم عن انرصافهم كان الذين الرواقيني،
الفضيلة نظرية أرسطو يُقدِّم الشخصية، فضائل أو األخالقية، بالفضائل يتعلق وفيما
يُشكِّل ال وكالهما تفريط، أو إفراط هناك يكون أن يمكن حالٍة كل ففي وسًطا؛ بوصفها
ذلك مثال الطَرَفني. هذَين بني ما موقٍع يف الفضيلة تَكُمن وإنما القويم، للسلوك أساًسا

الهيَّاب. االنسحاَب وال املتهورة، العدوانيَة هي ليست الحقة الشجاعة أن
فيثاغورس إىل ترجع التي التناغم نظرية من مستوحاة الوسط نظرية كانت وقد
أي الفضائل، كل يملك الذي لإلنسان صورة تقديم إىل أرسطو وينتقل وهرقليطس.
كان التي األشياء عن معقولة فكرة تعطينا الصورة وهذه الكبرية. النفس ذي اإلنسان
باختصار الصورة هذه ونتيجُة العرص. ذلك يف املواطنني سلوك يف بها اإلعجاب يشيع
االرتياح؛ إىل يدعو أمًرا منها الكاذب التواضع غياب كان وإن فرًضا، علينا نفَسها تَفرض
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ولكن نفسه، قدر من يحط أال أيًضا عليه ولكن قيمته، تقدير يف يُباِلغ أال املرء فعىل
ال الناس معظم ألن بحق؛ نادًرا نوًعا النهاية يف يكون أن بد ال النفس الكريم اإلنسان
سقراط فعل كما جهده أرسطو ويركز الفضائل. هذه كل ممارسة فرُص أبًدا لهم تتوافر

األخالقية. الصفوة عىل وأفالطون
نعرتف إننا مثًال؟ الصدق نعرف فكيف النجاح، كل تنجح ال الوسط نظرية أن عىل
والكذب السافر الكذب بني وسًطا موقًعا يحتل إنه القول نستطيع ال ولكنا فضيلة، بأنه
أية وعىل األوساط. بعض يف مكروًها ليس الرأي هذا أن يعتقد قد املرء كان وإن املحدود،

العقلية. الفضائل عىل تنطبق ال التعريفات هذه مثل فإن حال
البرشي العقل أن يعتقد أرسطو فإن البرش، يمارسه الذي والرش الخري عن أما
اعرتف سقراط، به يقول كان ما عكس وعىل جهل، أو قهر هناك يكون حيث إال إرادي،
االختيار، ملعنى بتحليٍل هذا جانب إىل قام وقد عامًدا، الرش يقرتف قد املرء بأن أرسطو
يرتكب أحد ال إنه القائلة النظرية إطار يف تنشأ أن بالطبع املمكن من يكن لم مشكلة وهي

مختاًرا. الخطأ
ساريًا نراه الذي التوزيعية العدالة مبدأ عن العدالة، عن نظريته يف أرسطو دافع وقد
كل يتلقى عندما تتحقق فالعدالة «الجمهورية». محاورة يف للعدالة سقراط تعريف يف
أساًسا يُقدِّم ال أنه هي الرأي هذا يف الكامنة الصعوبة ولكن يستحقه، الذي النصيب فرد
سقراط إن الحالة؟ هذه يف املعايري تكون أن ينبغي فماذا شخص. كل يستحقه ما لتحديد
معيار به وأعني معقولة، بدرجٍة موضوعيٍّا يبدو معيار وهو األقل، عىل واحًدا معياًرا يؤكد
الُوسطى، العصور يف كذلك يكن لم أنه عىل اليوم، بيننا االنتشار واسع رأي وهذا التعليم.
شئنا ما إذا املرء يستحقه ما تحديد مشكلة تَُحل أن واضح هو كما الرضوري من أن عىل

الصداقة. يف أرسطو آراء عن كلمة نقول أن بد ال وأخريًا هذه. العدالة نظرية تطبيق
إليهم ويرتكن يُشاورهم أصدقاء له يكون أن ينبغي ة خريِّ حياًة املرء يعيش فلكي
اتجاه يف يسري ذاته، عىل املرء لحرص امتداد الصداقة أن أرسطو رأي ويف الشدة. وقت يف
األخالق نجد أيًضا وهنا لنفسك. تحب ما ألخيك تحب أن الخاصة مصلحتك فمن اآلخرين؛

الذات. حول والرتكيز التعايل بطابَع مشوبة األرسطية
انتباهنا يستلفتان أمَرين نجد أرسطو، عند السياسية النظرية بحث إىل ننتقل وحني
أرسطو كان وقد بالرضورة، غائيٌّ السياسية مجال يف الربهان أن أولهما: البداية؛ منذ بقوة

بذلك. تام وعٍي عىل
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إىل بالنسبة ولنالحظ وحدها، املدينة دولة عىل كامل تركيٍز ِشبَه هناك أن وثانيهما:
بدأت قد كانت اليونانية املدينة دولة أيام أن إىل ينتبه لم أرسطو أن الثاني األمر هذا
اليونان، يف القيادة زمام امتلكت قد مقدونيا كانت إذ ذاته؛ هو حياته خالل حتى تزول
أرسطو يُبِد لم ذلك ومع كربى. إمرباطورية تشييد إىل اإلسكندر زعامة تحت وانتقلت
امللك إىل باهتة إشارات بضَع هناك أن صحيٌح كهذا. لتنظيٍم السياسية باملشكالت إملاًما
ببالٍد املتعلقة الثانويَة االستطراداِت هذه أن غري وبابل، مرص وإىل الفرس)، (ملك األعظم

اليونان. وبني بينها التضاد إبراز زيادة سوى وظيفة من لها يكن لم خارجية
صورها، أعىل يف السياسية الحياة تمثل التي هي أرسطو نظر يف املدينة دولة وظلت

أشكاله. اختلَفت مهما الرببرية من رضب فهو الخارج يف يحدث ما أما
سابق؛ موضٍع يف عنه تحدثنا الذي الغائي املنظور أرسطو يستخدم البداية ومنذ
هذه أعظَم هي الدولُة كانت وملا معينة، غاية نحو تسعى لكي ن تتكوَّ فالتجمعات
الغاية وهذه األعظم. هي إليها تسعى التي الغاية تكون أن بد فال وأشملها، التجمعات
مجتمع خالل من تتحقق وهي األخالق، يف مذهبه عَرضها كما الخرية الحياة بالطبع هي
ترتكز أصغر جماعات ضم طريق عن تتكون التي املدينة، دولة به وأعني معني، حجم له
حيوانًا بوصفه يحيا أن اإلنسان طبيعة ومن األرسة. أو املنزلية الجماعة عىل بدورها
عىل قادر العاديني الفانني من إنسان يوجد فال الخرية. الحياة إىل يصبو ألنه سياسيٍّا؛

وحيًدا. يعيش أن حدِّ إىل بذاته االكتفاء
الطبية مظاهر كافة يف نجد إننا فيقول الرق، مشكلة مناقشة إىل أرسطو وينتقل
مثل ويف والحيوان. واإلنسان والجسم، النفس يف ذلك ويتمثل واألدنى، األعىل بني ازدواجيًة
أعىل فاليونانيون ومحكوم، حاكٌم هناك يكون أن للطرَفني األفضل يكون الظروف هذه
ال هذا ولكن عبيًدا، األجانب يكون أن الطبيعي من فإن ثَم وِمن الربابرة؛14 من بطبيعتهم
يمكن ال الرِّقَّ بأن ما نحٍو عىل اعرتاًفا ذلك يف نجد أن ونستطيع اليونانيني. عىل ينطبق
أنها عىل شك بغري نفسها إىل ستنظر الربابرة من قبيلة كل ألن ذلك األمر؛ نهاية يف تربيُره
به يقوم كان ما هو هذا أن والواقع الخاصة. نظرها وجهة من املسألة وتعالج أسمى،

املقدونيون. الربابرة أشباُه بالفعل

بغض اليونانيني، من ليسوا َمن عىل أي جميًعا، األجانب عىل الربابرة اسم يُطِلقون اليونانيون كان 14

(املرتجم). العرق أو اللون أو الثقايف أو الحضاري املستوى اعتبارات عن النظر
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له أصبح بتمييز قام اكتسابها، ووسائل الثروة مشكلة عن أرسطو تحدث وعندما
الخاصة، قيمته إحداهما: قيمتان؛ له تكون فاليشء الوسطى؛ العصور خالل كبري تأثريٌ
الثانية: أما األحذية. من زوًجا املرء يلبس عندما يحدث كما االستعمال عند قيمته أو
عند يحدث كما الطبيعية، غري القيمة من نوٍع إىل تؤدي وهي التبادل، يف قيمته فهي
من بمبلٍغ بل املبارش، الخاصِّ االستعمال أجل من أخرى بسلعٍة ال األحذية، زوج مبادلة
حمله يمكن القيمة أشكال من مركًزا شكًال يُمثِّل إنه حيث من معيَّنة، مزايا وللمال املال.
الخاصة املستقلة القيمة من نوًعا يكتسب أنه يف تتمثل التي عيوبه له ولكن أسهل، بطريقٍة
أرسطو اعرتاضات من كبريًا قدًرا أن عىل بفائدة، املال يُقرض عندما لذلك مثل وأسوأ به،
بالسيد يليق ال أنه يرى كان إذ واإلجماعي؛ االقتصادي التحامل إىل األرجح عىل يرجع
السعي أن نيس ولكنه الفاضلة، الحياة رعاية حساب عىل املال جمع عىل يعكف أن املهذب
عليه اعرتاضه فإن اإلقراض عن أما املالية. املوارد بعض بغري مستحيل األهداف هذه وراء
أصابه إذا الحر الرجل أن يف جدال فال املال. رأس وظيفة إىل ضيقة نظرة عىل مبني
الخاصة ثروته فيه تكون وقٍت يف املرابني بأحد استعان ما إذا عبًدا يصبح فقد الفقر
استخداماٍت هناك أن غري بقوة، عليه نعرتض أن لنا يحق أمر وهذا الهبوط، نحو سائرة
أرسطو أن الجائز من ولكن التجارية، املرشوعات تمويل أجل من املال لرأس بنَّاءًة أخرى
مع وخاصة النطاق، الواسعة التجارة ألن اإلقراض؛ من النوع هذا عن بالرضا يشعر لم

مؤسفة. رضورة تَُعد كانت األجانب
مرونة أكثُر أرسطو عند أوصافها أن وجدنا املثىل، الدولة مناقشة إىل اآلن انتقلنا فإذا
بوجٍه أرسطو ويُؤكِّد «الجمهورية»، يف نجده الذي الدقيق التخطيط ذلك من إحكاًما وأقلُّ
النطاق تضييق يُحتِّم حقيقة عاطفة تكوين أن يرى وهو األرسة، وحدة أهمية خاص
السليمة العناية يتلقى لكي له بد ال الطفل فإن ولذا العاطفة؛ هذه عليه تُماَرس الذي
فتؤدي امليدان هذا يف الخالصة الجماعية املسئولية أما واِلَديه، رعاية ظل يف يعيش أن من
االتجاه دة موحَّ «الجمهورية» رسَمتْها كما املثىل املدينة فإن أخرى جهٍة ومن اإلهمال. إىل
— معينة حدوٍد يف — تجمع الدولة أن هي هامة، حقيقة تغفل وهي ينبغي. مما أكثر
وجد ملا املصالح بتعدد اعرتف لو املرء أن الصدد هذا يف ولنالحظ متباينة. مصالح بني
ملكيًة تكون بأن أرسطو يويص األرض بملكية يتعلق وفيما امللكية»، «األكاذيب إىل حاجة
يدعو أنه ذلك ومعنى كلها، الجماعة بها تتمتع أن ينبغي األرض نواتج ولكن خاصة،
صالح أجل من ثروته املالك فيها يستخدم الخاصة، امللكية أشكال من مستنري شكل إىل

التعليم. هو املجتمع) (اتجاه باملسئولية الشعور هذا يُولِّد الذي واليشء الجماعة،
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أن يريد فهو املواطنة؛ إىل نظرته يف ما حدٍّ إىل ضيقة نظٍر بوجهة أرسطو أخذ ولقد
دور ذاته الوقت يف لهم ويكون االقرتاع، حقُّ لهم الذين أولئك عىل املواطن لقب يقرص
ناع والصُّ الزُّراع جماهري استبعاد إىل يؤدي وهذا الدولة. حكم عملية يف وفعال مبارش
إمكان أما السياسية. املهام ملمارسة يصلحون ال بأنهم عليهم يحكم الذين الغفرية،

الحني. ذلك يف أحد ببال يخطر يكن فلم النيابي التمثيل طريق عن الحكم ال االشرتاك
محاورة يف أفالطون وضعه الذي التخطيط أثر بعيد حدٍّ إىل أرسطو اقتفى وقد

املختلفة. الدساتري أنواع مسألة إىل بالنسبة «السفسطائي»
الكثرة، أو القلة تحكم أن املهم من فليس العدد؛ مقابل يف الثروة أهمية يُربز أنه غري
حقوق عدالة عن أما يحكمون. من يملكها التي االقتصادية السلطة مدى هو املهم وإنما
ُمستِندين ألنفسهم، بالسلطة يُطالبون الجميع بأن يعرتف أرسطو فإن بالسلطة، املطالبني
يكون أن ينبغي املتساوين الناس إن القائل املبدأ هو حالة؛ كل يف للعدالة واحد مبدأ إىل
املساواة معنى تقدير يف تكمن الصعوبة ولكن فال، املتساوين غري أما متساٍو، نصيب لهم
متفوقني أنفسهم يتصورون ما كثريًا معني ميدان يف يتفوقون من ألن ذلك والالمساواة؛
باملبدأ االعرتاف النهاية يف هي املأزق هذا من للخروج الوحيدة والوسيلة يشء. كل يف
الذي هو والخري الخري، معيار أساس عىل عليها يُحَكم أن ينبغي فاملساواة األخالقي،

السلطة. له تكون أن ينبغي
أفضل أن هي نتيجٍة إىل أرسطو يصل املختلفة، الدساتري ألنواع طويل عرض وبعد
شحيحة؛ تكون وال ُمفِرطة، الثروة فيه تكون ال الذي ذلك هو العموم وجه عىل دستور
إىل ينتقل ثم استقراًرا، واألكثر األفضل هي الوسطى الطبقة فيها تغلب التي فالدولة
العدالة؛ مبدأ عىل العدوان هو األسايس فالسبب مكافحتها. ووسائل الثورة أسباب مناقشة
الجوانب. كافة يف كذلك أنهم يعني ال معينة، جوانَب يف تساويهم عدَم أو الناس تساوَي ألن
املناسب، الحجم لهم يكون أن ينبغي الدولة هذه فُسكَّان املثىل؛ للدولة عرًضا يُقدِّم وأخريًا
من بحدودها تُحيط أن البرشية العني استطاعة يف يكون أن ويجب املناسبة، واملهارات
الذين هم وحدهم هؤالء ألن اإلغريق؛ من مواطنوها يكون أن بد وال جبل، قمة فوق

الرشقية. الشعوب وذكاء الشمالية الشعوب حيوية بني يجمعون
تاريخ عىل هائل تأثريٌ حجمه، ضآلة برغم له، كان كتاٍب إىل نُشري أن ينبغي وأخريًا
وهو ألرسطو، «الشعر» كتاب هو ذلك املرسحي، األدب ميدان يف سيما وال الفني، النقد
أن يُالَحظ أن وينبغي امللحمي. والشعر الرتاجيديا ملناقشة كلَّه صه خصَّ الذي الكتاب
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ولذلك األشياء. ُصنع عمليَة اليوناني، أصله يف حرفيٍّا يعني poetics ذاته «الشعر» لفظ
االستخدام هذا ولكن إنتاجي، نشاط أي عن للتعبري استخداُمه عام بوجٍه املمكن من كان
اليوم الكلمة هذه تحمله الذي باملعنى فالشاعر الفني، اإلنتاج عىل هذا سياقنا يف يقترص

األبيات. صانُع هو
بتمييز يبدأ للفنون تصنيًفا يُقدِّم وهو املحاكاة، عىل يعتمد أرسطو رأي يف فن كل إن
بوصفها الحديث بمعناه والشعر والرقص املوسيقى تارًكا الباقني، عن والنحت التصوير

واحدة. فئة
أنه غري املحاكاة، بها تحدث التي الطرق ملختلف تبًعا للشعر املختلفة األنواع وتتميز
نظرية ضوء يف مألوفة الفكرة فإن الحال وبطبيعة باملحاكاة. املقصود أبًدا لنا يرشح ال
عند املحاكاة أن ويبدو الكليات. تُحاكي إنها الجزئيات عن يُقال أن فيها يمكن التي املثل
للمشاعر مشابهة مشاعر إثارة أجل من ُمصطنَعة وسائل استخدام عىل تنطوي أرسطو
الدرامي، الفن فكرة أرسطو ذهن ويف تدور بأرسها املناقشة أن لنا ويظهر الحقيقية،
ذلك ويزداد تماًما. طبيعية طريقة املحاكاة مبدأ فيه يُطبق الذي امليداَن هو هذا دام ما
يمكن الناس فسلوك البرشي؛ الفعل محاكاة عن الحديث إىل أرسطو ينتقل حني وضوًحا
نستهدف قد أو بالضبط، عليه هم ما عىل نُصوِّرهم فقد ثالثة؛ أنحاءٍ عىل ر يُصوَّ أن
يمكننا النحو هذا وعىل منها. أدنى يشء أو العادية، السلوك مقاييس من أعىل يشء محاكاة
بطريقٍة البرش ر يُصوَّ املأساة ففي (الكوميديا). وامللهاة (الرتاجيديا) املأساة بني نميز أن
إبداء وبني بينا يَحول الذي الحد إىل عنا بعيدة تكن لم وإن الحياة، يف عليه هم مما أعظم
ألنها عليه؛ هم مما أسوأ بطريقٍة الناس ر فتُصوِّ امللهاة أما بأحوالهم. متعاطف اهتمام
وإن نقًصا، يَُعد اإلنسان شخصية يف الهزيل فالعنرص الحياة. يف املضحك الجانب تؤكد
والقيم الفنية القيم بني املزج من نوًعا هنا ولنالحظ خاص. بوجٍه ضارٍّا نقًصا يكن لم
الفنيُّ التقدير يرتبط حيث «الجمهورية» محاورة إىل أصله يرجع ميل وهو األخالقية،

وثيًقا. ارتباًطا واألخالقية االجتماعية باملعايري
بكل تعرتف ال قارصة نظرة وهي جمالية، قيمة له تكون أن يُمِكن ال البحت فالرشُّ

الحديثة. األدبية املقاييس
حدثًا، يعرض الذي والشعر قصة، يروي الذي الشعر بني ذلك بعد أرسطو ويميز

والدراما. امللحمة بني التمييز إىل يؤدي وهذا
الواضح ومن الدينية. بالطقوس املرتبطة اإللقاء فنون إىل يرجع الدرامي الفن فأصل
بل األوروبية، الطقوس يف تُلقى كانت معينة أناشيَد من بدأت قد اليونانية املأساة أن
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كان الذي الحيوان وهو للماعز، أغنية إىل يُشري أنه ذاته للَّفظ املمكنة التفسريات من إن
أن كما ،tragos هي املاعز عىل تدل التي اليونانية والكلمة أورفيوس، رموز من رمًزا
يف الرتاجيدية للطقوس كان ولقد أنشودة، تعني ode وهي «تراجيديا» كلمة يف تكملتها
يف الدينية الشعائر يف يحدث كما عليه، يرد وجمهوٌر أشعاًرا، يروي منشٌد صورها أقدم
(الكورس)، والجوقة األول املمثل فكرة تطورت الشكل هذا ومن بعيد. حدٍّ إىل هذه أيامنا
اسمها، يدل كما الصاخبة، الديونيزية األعياد عن نشأت فقد امللهاة أما أرسطو. يُبنيِّ كما

صاخبة. أنشودة يعني الذي
تستخدم املأساة فإن الوقت، طوال واحًدا وزنًا يستخدم الغنائي الشعر أن حني وعىل
محدود. املأساة يف املشاهد إطار أن ذلك من األهم ولكن املختلفة، األجزاء يف مختلفة أوزانًا
ما إن بل والحدث، والزمان املكان وحدة عن املعالم واضحة نظرية أرسطو إلينا م يُقدِّ وال
املرسحية تُؤدَّى أن بد فال التأليف، نوَعي يف كامنة عملية حدوًدا يكون أن إىل أقرب يُقدِّمه
غري إىل طويلة تكون أن يُمكن امللحمة أن حني عىل محصور، مكاٍن ويف واحدة، جلسٍة يف
البرشي، الفعل محاكاة بأنها املأساة أرسطو ويُعرِّف لها. مرسًحا الخيال وتستخدم حد،
ُشعوَرين املشاهد يف تُثري وأن معقولة، أبعاد ذات مكتملة، فاضلة، تكون أن وينبغي

املشاعر. هذه بمثل نفسه ر تتطهَّ بحيث والشفقة، بالرهبة متعاطَفني
ووسط بداية لها تكون أن يجب املأساة أن أرسطو يؤكد باالكتمال يتعلق وفيما
أن غري الكثري، معلوماتنا إىل تُضيف ال العبارة هذه أن وهلة ألول يبدو وقد ونهاية.
وأن معقولة، بداية نقطُة للمأساة تكون أن بد فال تماًما؛ معقول يشء منها املقصود
بمعنى مكتملة تكون أن بد ال إنها أي حاسمة، نتيجة لها وتكون قة، منسَّ بطريقٍة تتطور
مما أطول املرسحية كانت إذا يرتاخى الذهن ألن أهميته؛ وللحجم بذاتها. مكتفية أنها

الذهن. يف تثبت ال فإنها ُمفِرًطا، ِقَرصها كان إذا أما ينبغي،
معنى هو وهذا االنفعاالت، تطهري طريق عن الروح تنقية هي للمأساة الغائية والعلة
انفعاَيلِ البديَلني؛ االنفعاَلني تجربة طريق فعن (التطهري). catharsis اليونانية الكلمة
عالجيٍّا، هدًفا للمأساة فإن ذلك وعىل الحمل، هذا ذاتها عن النفس تُزيح والشفقة، الرهبة
أرسطو آراء فيه كانت الذي الجانب أما الطب. من ا ُمستَمدٍّ املستخدم املصطلح نجد وهنا
من نوع وهو ذاته، الداء من بسيطة جرعة طريق عن العالج اقرتاح فهو باألصالة تتسم
املأساة لغاية الوصف هذا يف املرء يُسلِّم أن بد فال وبالطبع النفيس، العالجي التحصني

األرجح. عىل صحيح أمر وهو جميًعا، يتملَّكاِننا والشفقة الرهبة بأن
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الرتاجيدي. للعمل املختلفة الجوانب يف النظر إىل أرسطو وينتقل
وبقدر أصًال، املرسحية ُوِجدت ملا لوالها التي املرسحية، ُعْقدة هو الجوانب هذه وأهم
الشخصية وتصبح لها، تابعة تَُعد فإنها العقدة، هذه خالل من ذاتها الشخصيات ق تُحقِّ ما
لهما األحداث من نوعان فهناك الحدث أما العقدة. يف بالفعل متحققة بالقوة املوجودة
متوقع غري طرف اكتشاف وثانيهما: املصري، يف املفاجئ التحول أولهما: خاصة؛ أهمية
أرفع بفضائَل يتميز ال شخص عىل تطرأ أن ينبغي األحداث هذه املرسحية. ُعقدة يف يُؤثِّر
من به ينزل الذي تقديره سوء عن وإنما رذيلة، عن ال ناتًجا انهياره ويكون ينبغي، مما
اليوناني. املرسح يف كثرية أمثلٌة املواقف من النوع ولهذا منبوذًا. ويجعله العليا، مكانته

يشء كل قبل تكون أن الشخصية معالجة مسألة إىل بالنسبة أرسطو ويشرتط
الحياة يف يحدث ملا مشابهة صورة يف الشخصيات تُظِهر أن بد فال معني، لنمٍط مطابقًة
به تُفَهم أن ينبغي الذي املعنى هو وهذا املرسحية، عقدة يف الحال هي كما الفعلية،
مواقف مع يتعامل الشعر إن والقائلة آخر، موضٍع يف أرسطو بها أدىل التي العبارة تلك
للحياة العامة السمات عىل نتعرف املأساة ففي الجزئي؛ يصف التاريخ أن حني عىل كلية،
يُقيم ال أرسطو أن نُالِحظ أن املهم ومن موحًدا، طابًعا العمل عىل تُضفي اليت البرشية
تحدَّث قد أنه من الرغم عىل املرسحي، اإلخراج جانب اسم عليه نُطِلق قد ملا كبريًا وزنًا
أنه الجائز ومن للعمل. األدبية القيمة يف كله ينحرص يكاد اهتمامه أن ذلك ومعنى عنه،

املرسح. عىل للتمثيل تصلح ما بقدر للقراءة تصلح أنها عىل الرتاجيديا إىل نظر
والجمال، الفن يف شاملة نظرية إلينا م يُقدِّ ال «الشعر» كتاب فإن حال، أية وعىل
منذ األدبي النقد عىل ضخم تأثري لها كان التي املعايري من عدًدا بوضوح يَعِرض وإنما
وتركيزه ومقاصده، الكاتب مشاعر عن الحديث عن امتناعه هو فيه ما وأهم الحني، ذلك

له. يُحَمد أمر وهو ذاتها، األعمال عىل
من ألن ذلك العقيل؛ العلم بظهور اقرتن قد اليونانية الفلسفة ظهور أن رأينا لقد
بوجٍه يَصُدق وهذا العلمي. للبحث القصوى الحدود عند تظهر أن الفلسفية املشاكل طبيعة
يف أساسيٍّا دوًرا والهندسة الحساب لعب فيثاغورس وقت فمنذ الرياضيات؛ عىل خاص
الصدد؛ هذا يف خاصة أهمية للرياضيات تجعل متعددة أسباب وهناك اليونانية. الفلسفة
دائًما، سهل حلها أن يعني ال وهذا املعالم، واضحة بسيطة الرياضية املشكلة أن أولها:
الرياضيات يف العادية املشاكل أن غري املعنى. بهذا بسيطة تكون أن يتعنيَّ ال إنها بل
تتميز الرياضيات فإن ثانيًا: مثًال، األعضاء وظائف علم بمشاكل ُقوِرنَت ما إذا بسيطة
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قد ما شخص يكون أن بد فال وبالطبع الربهان، يف للسري مستقرة طريقًة لديها بأن
يوناني اخرتاع هي واإلثبات الربهان عمومية أن والواقع البدء. يف الطريقة هذه إىل اهتدى
معظم يف نجده ما يفوق بوضوح الربهان وظيفة تظهر الرياضة ويف التحديد، وجه عىل
َفهٍم سوء من حدث وما مناقشات من دار ما كل من الرغم عىل حتى األخرى، العلوم
بمجرد ريايض، برهان أي نتائج فإن وثالثًا: الريايض، الربهان يف يحدث ما حقيقة حول
أيًضا يصدق هذا فإن الحال وبطبيعة شك. أي تقبل ال الصحيح، النحو عىل تُفَهم أن
َقبولك أن هو للرياضيات املميز اليشء ولكن مقبولة، مقدماته تكون سليم برهان أي عىل
نقارن األخرى امليادين يف أننا حني عىل ذاتها، الربهان عملية من يتجزأ ال جزء للُمقدِّمات
يف توجد فال باطلة. املقدمات إحدى تكون أن من خوًفا والوقائع؛ النتائج بني دائًما
اعرتف فقد هذه، اليقني سمة إىل ونظًرا مقارنة، إىل تحتاج خارجها وقائُع الرياضيات
مما وأوثق أرفَع نوٍع من بمعرفة تُزوِّدنا الرياضيات بأن العصور جميع يف الفالسفة
أنكروا بينما املعرفة، هي الرياضيات إن الكثريون وقال آخر. ميداٍن أي يف اكتسابه يمكن
محاورة لغة مستخدمني نقول أن ونستطيع للمعلومات، آخر مصدر أي عىل الوصف هذا
عىل بمعرفة، تُزوِّدنا فهي ثَم ومن الصور، عالم إىل تنتمي الرياضيَّات إن «الجمهورية»:
الفروض أحسن عىل — عنها نملك ال التي بالجزئيات تختص األخرى امليادين أن حني
توسع وقد الفيثاغورية، الرياضيات إىل أصلها يرجع املثل نظرية أن والواقع ظنٍّا. إال —
أفالطون عند انكمشت أنها حني عىل للكليات، عامة نظرية جعلها بحيث سقراط فيها

الريايض. العلم ميدان إىل أخرى مرة
وكان اإلسكندرية، إىل الرياضيات يف النشاط مركز انتقل الرابع القرن نهاية وقرب
املراكز أهم من برسعة وأصبحت ٣٢٢ق.م، عام يف املدينة هذه أسس قد األكرب اإلسكندر
تُشكِّل فإنها الرشق، أقاليم بوابة عىل تقف أنها إىل ونظًرا املتوسط، البحر يف التِّجارية
فرتٍة وبعد الفرس. وبالد بابل من اآلتية الثقافية املؤثرات وبني الغرب بني اتصال نقطة
برسعة. (اليوناني) الهيني الطابع واكتسبت كبرية، يهودية طائفة فيها انترشت قصرية
أرجاء جميع يف كبرية شهرة اكتسبتا ومكتبة مدرسة اليونانيون الباحثون أسس وقد
ولكن الكتب، من أخرى مجموعة أية اإلسكندرية مكتبة تداني تكن ولم القديم، العالم
النريان التهمته قد القديمة والفلسفة القديم للعلم الفريد املصدر هذا أن الحظ سوء من
األبد إىل ضاعت وبذلك ٤٧ق.م، عام يف املدينة عىل قيرص يوليوس جحافل استولت عندما
أخرى أشياءَ هناك أن شك وال الكالسيكي، العرص يف الُكتَّاب كبار عن األهمية عظيمة موادُّ
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عن نسمع عندما العزاء بعض يُقدِّم الخاطر هذا كان وربما احرتقت، قد بكثري أهمية أقلَّ
مكتبات. تدمري

عام حوايل تعاليمه يُلقي كان الذي إقليدس، هو اإلسكندرية رياضيِّي أشهر كان
لنا تركه ما أعظم من واحًدا «Elements العنارص أو «األركان كتابه زال وما ٣٠٠ق.م،
التي الهندسية املعارف كلَّ استنباطية بطريقٍة الكتاب هذا يف يجمع فهو اليوناني؛ العلم
غري هو، ابتكاره من يكن لم إقليدس كتاب يضمه مما الكثري فإن وهكذا عرصه، يف ُعِرفت
نموذًجا العصور طوال الكتاب هذا ظل ولقد للموضوع، املنهجي بالعرض له ندين أننا

الكثريون. يحتذيَه أن حاول
النموذَج هو إقليدس كان هندسية، طريقة «األخالق» كتابه اسبينوزا عرض فعندما

نيوتن. «مبادئ» عن يُقال هذا ومثل حاكاه، الذي
تكويُن — رأينا كما — املتأخرون الفيثاغوريون عالجها التي املشكالت من كان
أحد يَُصغ لم ذلك ومع املتصلة، الجذور لتتابعات محددة قيًما بوصفها الصماء األعداد
للنسب عرض تقديم استحالُة ذلك عىل وترتب املشكلة، هذه عن كاملة حسابية نظرية أية
يمكن ال الذي العدد أي األصم، العدد إعطاءُ املستحيل من ظل إنه إذ حسابي؛ أساس عىل
ألول ُكِشفت قد الصعوبة إن بل يختلف، األمر فإن األطوال حالة يف أما رقميٍّا. اسًما قياسه
وحدة ضلعه طول الزاوية قائم الساَقني متساوي مثلث لوتَِر رقم إعطاء محاولة يف مرة
كان مخرتعها أن ويبدو الهندسة، يف النسب عن متكاملة نظرية ظهرت لذلك واحدة؛
هذه إلينا وصلت التي الصورة أما ألفالطون، معاًرصا كان الذي ،Eudoxus يودكسوس
والدقة الوضوح من بقدٍر كلها املسألة ُعِرَضت حيث إقليدس، عند فنجدها بها النظرية
بعد التحليلية الهندسة اخرتاع مع الحساب إىل أخرية عودة حدثَت ثم اإلعجاب، إىل يدعو
بالجرب، تُعاَلج أن يمكن الهندسة أن افرتض عندما ديكارت أن والواقع عام. بألَفْي ذلك
هدم وحني سقراط، عند الديالكتيك استهدفه الذي العلمي األعىل املثل نفس يُتابع كان

عليها. الهندسة يبني أعم مبادئَ وجد بالهندسة، الخاصة الفروض ديكارت
يف نجاحهم مدى أما األكاديمية، رياضيُّو إليه سعى الذي الهدف هو بعينه وهذا

أبًدا. نعرفه لن أمر فهو بلوغه
رياضيو تابع ولقد الحديث، باملعنى بحتة رياضة هو إلقليدس «األركان» كتاب إن
درب عىل سائرين ذلك يف وكانوا املشكالت، بتلك مهتمني كانوا ألنهم أبحاثهم؛ اإلسكندرية
تظهر الذي الوضوح من القدر بنفس حالة أية يف السمة هذه تظهر وال األكاديمية، تراث
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عمليٍّا، مفيدة تكون أن يمكن الهندسة أن إىل تلميح أبسَط لديه نجد ال إذ إقليدس؛ عند به
ملك طلب فعندما وهكذا طويًال. ودأبًا ِمرانًا يقتيض كهذا علم إتقان فإن ذلك عن وفضًال
أجاب الذي املشهور الرد كان سهلة، قليلٍة دروٍس يف الهندسة يُعلِّمه أن إقليدس إىل مرص

الرياضيات. إىل ملكي طريق يوجد ال أنه هو به
الخطأ ومن عملية، فائدة لها تكن لم الرياضيات بأن االعتقاَد الخطأ من أن غري
ولكن عَملية، مشاكل من كثرية أحياٍن يف تنشأ ال الرياضية املشاكل بأن االعتقاُد كذلك
ال اهتمامان فهذان آخر. يشء ذاتها يف ومعالجتها يشء، معينة نظريٍة أصل عن التنقيب
اللوم إللقاء معنى فال الكافية. فيه بما — األحيان من كثرٍي يف — الناس بينهما يميز
هذا إن إذ الريايض؛ للكشف االجتماعية بالظروف كافيًا اهتماًما يُبِد لم ألنه إقليدس؛ عىل
أيٍّا الرياضية املعرفة من معينة كمية إليه م تُقدَّ فحني به، اهتماٌم ببساطة له يكن لم يشء
ويضعها معالجتها، طريق يف يميض فإنه املعلومات، هذه بها ظهرت التي الطريقة كانت
وضع عىل صحته تتوقف ال العلمية املمارسة من نوع وهذا دقيق. استنباطي ترتيب يف
صحيٌح ذاتها. الفلسفة عىل تنطبق املالحظات هذه إن بل آخر، يشءٍ أي عىل أو املجتمع،
من بدًال الراهن الوقت يف معينٍة مشكالٍت إىل الناس أنظار ه تُوجِّ العرص أوضاع أن بالطبع
النظريات قيمة يف حاٍل بأي يُؤثِّر ال هذا أن غري الحق، أو سابٍق وقٍت يف إليها ههم تُوجِّ أن

املشكالت. هذه ملواجهة تُوَضع التي
االستنفاد بطريقة ى يُسمَّ ما هو ،Eudoxusيودكسوس إىل يُنَسب آخُر اخرتاع وهناك
منحنيات، أو أقواس تَُحدها التي املساحات حساب يف تُستخَدم طريقة وهي االستغراق، أو
معرفة يُمِكن أبسط بأشكاٍل ملئه طريق عن املتاح املكان استنفاد هو هنا والهدف
التكامل، حساب حالة يف يحدث ما هو ُ املبدأ حيث من بالضبط وهذا بسهولة، مساحاتها

له. دة ُممهِّ الواقع يف االستنفاد طريقة كانت الذي
يكن لم الذي أرشميدس، هو هذه الحساب طريقة استخدم ريايض أشهر كان ولقد
الفيزياء. يف بارًزا وعامًلا فذٍّا، مهندًسا أيًضا كان بل فحسب، الرياضيات ميدان يف عظيًما
يف مرة من أكثر ساعدته الفنية مهارته أن بلوتارك املؤرخ وذكر رساقوزة، يف عاش وقد
بأكملها، صقلية الرومان غزا النهاية ويف األعداء. جيوش تجتاحها أن من املدينة حماية
التي التدمري عملية خالل أرشميدس وُقِتل ،٢١٢ عام يف املدينة وسقطت رساقوزة، ومعها

احتاللها. أعقبَت
يعكف كان الذي الوقت يف قتيًال، فأرداه طعنه رومانيٍّا جنديٍّا إن األسطورة وتقول

حديقته. يف الرمال عىل رسمها هندسيٍة مشكلٍة حل عىل فيه
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والدائرة؛ الناقص القطع تربيع أجل من االستنفاد طريقة أرشميدس استخدم وقد
عدٍد رسِم طريق عن دقيقٍة عدديٍة صيغٍة إىل الوصول يمكن الناقص، القطع إىل فبالنسبة
اإلجابة فإن الدائرة، حالة يف أما فاألصغر. األصغر املثلثات من نهاية ال ما إىل ُمتعاقب
كان وملا الُقطر، إىل املحيط نسبة وهو ط، التقريبية النسبة يُمثِّل الذي العدد عىل تتوقف
تقريبية مقادير إىل للوصول استخدامها يمكن االستنفاد طريقة فإن أصم، عدًدا هذا
عدد يزداد األضالع متعددة وخارجية داخلية منتظمة أشكاًال نضع وهكذا النسبة، لهذه
املتعددة الداخلية األشكال وتظل املحيط. من فأكثر أكثر تقرتب بحيث بالتدريج، أضالعها
الخارجية األشكال تظل بينما الدائرة، من دائًما محيطها يف أقل نضعها التي األضالع

العدد. يف األضالع ازدياد مع بالتدريج يتضاءل الفرق أن غري أكثر، دائًما
السكندري، Apolloniusأبولونيوس فكان الثالث القرن يف اآلخر الريايضالعظيم أما
الفروض عن للتخيل آخر مثاًال نجد أيًضا وهنا املخروطية، القطاعات نظرية اخرتع الذي
هذه ظل يف تبدو مستقيَمني خطَّني بني تُرَسم التي املنحنية األشكال كل إن إذ الخاصة؛

املخروطي. القطع هو واحد؛ ليشءٍ خاصة حاالت أنها عىل النظرية
األرجح عىل كان اليونانيون أحرزه نجاح أعظم فإن األخرى، امليادين إىل بالنسبة أما
لفالسفة مناقشتنا عند اإلنجازات هذه بعض عن قبل من تحدثنا وقد الفلك. ميدان يف
مركزية نظرية كشف هو الفرتة هذه يف تحقق إنجاز وأعجب أعظم أن عىل متعددين،
كان وأبولونيوس، إلقليدس ُمعارص وهو السامويس، أرسطارخوس أن يبدو إذ الشمس؛
معرتًفا كان أنه الجائز من كان وإن ًال، مفصَّ كامًال عرًضا الرأي هذا عرض َمن أول
املوثوق أرشميدس شهادة فإن حال أية وعىل الرابع. القرن نهاية قرب األكاديمية يف به
عند إليها إشاراٍت نجد كما بالفعل، النظرية هذه يعتنق كان أرسطارخوس إن تقول بها
التي الشمس حول تدور والكواكب األرض إن القول هو النظرية هذه وجوهر بلوتارك،
وكان مدارها، يف سريها مع محورها حول تدور األرض وإن والنجوم، هي ثابتة تظل
تدور األرض أن عَرف قد الرابع، القرن إىل ينتمي أكاديمي وهو ،Heraclides هراكليدس
القرن إىل ينتمي كشًفا كانت املدار بيضاويَة أن حني عىل اليوم، يف مرة محورها حول
كانت فقد ذلك ومع خالًصا، ابتكاًرا أرسطارخوس نظرية تكن فلم ذلك وعىل الخامس،
اإلنسان لدى السائدة النظرة عن الجريء الخروج هذا تجاه عداوة بل خصومة، هناك
بعض عىل حتى يشتملون كانوا خصومها بأن نعرتف أن بد وال الحني، ذلك يف العادي
عن األرض إزاحة ألن ذلك األول؛ املحل يف أخالقية ألسباٍب األرجح عىل وذلك الفالسفة؛
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كليانثس الفيلسوف ذهب وقد األخالقية. املعايري هدم إىل تُؤدَِّي أن بد ال العالم مركز
فإن وهكذا الضالل، بتهمة أرسطارخوس بإدانة اليونانيني ُمطاَلبة حدِّ إىل CleaNthes
خطورة نفُس األحيان بعض يف لها تكون والنجوم والقمر الشمس عن املألوفة غري اآلراء
عن يُعربِّ األزمة هذه بعد أصبح أرسطارخوس أن ويبدو السياسة. يف الرافضة اآلراء
املشاعر إثارة إىل تتحرك األرض بأن القائل الرأي أدى وقد التحفظ، من أكرب بقدر آرائه
أن وينبغي كربنيكوس. نظرية جاليليو اعتنق عندما مشهورة، أخرى مناسبٍة يف الدينية
الذي اليوناني الفلكي نظرية اكتشاف إعادة أو إحياء اقترصعىل قد كربنيكوس أن نالحظ
مخطوطات أحد يف أرسطارخوس اسم تحمل هامشية مالحظة وهناك ساموس. يف عاش
النسبية واألبعاد الحجم قياس عن أما قاطع. نحٍو عىل الحقيقة هذه عىل تشهد كربنيكوس،
فأفضل النجاح؛ من القدر نفس إىل كلها تصل لم النتائج فإن الشميس، النظام داخل يف
بُعد أما الحقيقية. املسافة نصف حوايل يبلغ كان والشمس األرض بني للمسافة تقدير
١٦ حدود يف األرض ُقطر إىل التوصل وتم الدقة، من معقول بقدٍر حسابه تم فقد القمر
Eratosthenes إراتوسثنيس يد عىل اإلنجاز هذا تحقق وقد الصحيح، الرقم من املائة يف
األرض، محيط يقيس فلكي بارًعا، ِعلميٍّا ُمالِحًظا وكان اإلسكندرية، ملكتبة أمينًا كان الذي
هي النقطتنَي إحدى وكانت واحد، طول خط عىل تقريبًا تقعان للمالحظة نقطتنَي اختار
الظهرية، وقت قمتها يف عنده الشمس تكون الذي الرسطان، مدار عىل «Syene «سيني
إىل ميل أربعمائة مبعدة وعىل عميقة، بٍرئ يف الشمس انعكاس طريق عن ذلك الحظ وقد
القيام يسهل أمر وهو الشمس، زاوية تحديد هو يلزم ما كل كان اإلسكندرية، يف الشمال
االستدالُل بسهولة يمكن املعلومة هذه ومن األبراج. ألحد ظلٍّ أقرص قياِس طريق عن به

وُقطرها. األرض محيط عىل
تتعارض كانت ألنها أساًسا وذلك برسعة؛ نُِيس قد املعلومات هذه من الكثري أن عىل
أسهموا قد أنُفَسهم الفالسفة أن بوضوح املفهوم ومن الحني. ذلك يف الدينية املعتقدات مع
األخالقية نظرية عىل بالقضاء يُهدِّد كان الجديد الفَلك علم إن إذ الخطأ؛ هذا ارتكاب يف
أن يعلن أن إىل املحايد املراقب الحقيقة هذه تدفع وقد الرواقية. الحركة بها قالت التي
ومن مثالية، النصيحة هذه أن غري عنه، التخيل ينبغي ثَم ومن سيئ، مذهب الرواقية
والواقع قتال، بال موقعهم عن يتَخلَّوا لن النحو هذا عىل آراؤهم تُدان الذين أولئك أن املؤكد
الوقت يف وتجرُّد باقتناع معينًا رأيًا يعتنق أن عىل قادًرا املرء يكون أن النعم أندر من أن
عليه، أنفسهم يُدرِّبوا أن البرش من غريهم من أكثَر العلماء الفالسفة يُحاول ما وهذا ذاته.
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الرياضيات أن عىل العادي. اإلنسان ينجح مما أكثَر فيخ ينجحون ال النهاية يف كانوا وإن
الصدفة قبيل من يكن لم هنا ومن االتجاه، هذا دعم عىل تُساعد التي الوسائل أفضل ِمن

نفِسه. اآلِن يف رياضيِّني الفالسفة من كبري عدٌد كان أْن
من به تتميز ما إىل باإلضافة الرياضيات أن نُؤكِّد أن واجبنا من كان فربما وأخريًا،
اليونانيني أن والواقع الجمال، لخلق املجال تُفِسح تركيبها، ووضوح مشكالتها بساطة
بالنسبة نستخدم أن لنا جاز إذا الرهافة، شديدة (جمالية) استطيقية حاسة يملكون كانوا
القرن يف مرة ألول «االستطيقا» لفظ صيغ فقد متأخر؛ وقٍت يف إال يُعَرف لم تعبريًا إليهم
فإن حال أية وعىل ،Baumgarten باومجارتن األملاني الفيلسوف يد عىل عرش، الثامن
رأي هو الجمال، هي الحقيقة إن قال حني Keats كيتس الشاعُر عنه أعرب الذي الرأي
التي فاملفاهيم الريايض، الربهان بناء عىل أيًضا هذا وينطبق اليونانية. الروح من ُمستلَهم

جمايل. طابع ذات مفاهيُم هي واإليجاز، كاألحكام امليدان، هذا يف نستخدمها
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الفرس، الغزاة يُحاربون اليونانيني شهد قد ق.م. الخامس القرن من األول الجزء كان إذا
كانت فارس) (ملك العظيم امللك إمرباطورية أن أثبت قد الرابع القرن من األول الجزء فإن
الجند من صغرية جماعة أن «زينوفون» يثبت ألم الفخار. من أقدام عىل يرتكز عمالًقا
حتى الفرس، جربوت وجه يف الصمود تستطيع وقيادتهم تدريبهم أحسن الذين اليونانيني

ذاتها؟ أرضهم يف
عرش وخالل الهجوم، مرحلة إىل اليوناني العالم انتقل األكرب، اإلسكندر عهد وبحلول
الغازي أقدام تحت الفارسية اإلمرباطورية انهارت ٣٢٤ق.م. إىل ٣٣٤ من قصار سنوات
ند السِّ إىل النيل نهر ومن باكرتيا،1 إىل اليونان من كله، العالم وأصبح الشاب، املقدوني
لنفسه ينظر كان الذي اإلسكندر، هو واحد لحاكٍم الزمان من قصرية فرتة خالل خاضًعا
أنفسهم اليونانيني نظر يف كان أنه من الرغم عىل اليونانية، الحضارة ِمشعل حامل أنه عىل
مستعمًرا كان بل فحسب، فاتًحا يكن لم اإلسكندر أن والواقع منترص. مقدوني قائد مجرُد
ويف يونانية، بأساليب شئونها تُدار يونانية مدنًا س يُؤسِّ كان جيوشه حملته فحيثما أيًضا؛
ينصهرون األصليون املقدونيون أو اإلغريق املستوطنون كان هذه اليونانية الحياة مراكز
النساء من الزواج عىل املقدونيني ُمواطنيه ع يُشجِّ اإلسكندر وكان املحليِّني. السكان مع
تكون ولكي عليه، يحض كان ما بنفسه يُمارس أن يف غضاضة يجد ولم اآلسيويات،

له. زوجتنَي فارسيَّتنَي أمريتنَي من اتخذ فقد محفوظة، النسب

إقليم أصل األرجح عىل وهي اإليرانية، اإلمرباطورية إىل تنتمي آسيا، غرب جنوب يف قديمة مملكة 1

(املرتجم). الحايل «باختيار»
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فبعد زائًال. عارًضا شيئًا دولٌة هي حيث من كانت اإلسكندر إمرباطورية أن عىل
أجزاء؛ ثالثة إىل اإلمرباطورية مناطق تقسيم إىل األمر آخر جيوشه قواد توصل موته
العام املائة عن قليًال تَزيد فرتة يف اإلمرباطورية من األنتيجوني2 أو األوروبي الجزء فوقع
واستوىل 3،Seleucid السيلوسية أو اآلسيوية اململكة أوصال وتفككت الرومان، أيدي يف
البطلمية مرص أما الرشق. يف وغريهم 4Parthians والبارثيون الغرب يف الرومان عليها
النجاح من مزيًدا أحرز املقدوني الفتح أن غري أغسطس، عهد يف رومانية أصبحت فقد
آسيا، يف تصب اليونانية الحضارة أخذت فقد اليونانية. للمؤثرات ناقٌل هو حيث من
هي فأصبَحت برسعة وتطورت مكان، كل يف الثقافة لغَة هي اليونانية اللغة وأصبحت
وهكذا األخرية. العقود يف اإلنجليزية للُّغة حدث كما تماًما التِّجاري، للتبادل الشائعة اللغَة
هرقل بوابة من اليونانية يتكلم أن يستطيع كان ٢٥٥ق.م. عام حوايل يف اإلنسان فإن

الكنغ.5 نهر حتى
عىل تأثريه يُماِرس فنُّهم، ذلك من واألهم وفلسفتهم، اإلغريق علم أصبح وهكذا
والتماثيل، واملباني واألواني العمالت من الباقية اآلثار وتشهد القديمة، الرشقية الحضارات
تأثريًا مارس الرشق فإن وباملثل الثقايف، الغزو هذا عىل أقل حدٍّ إىل األدبية املؤثرات وكذلك
ما أن يبدو إذ واالنتكاس؛ الرتاجع إىل أقرَب كان التأثري هذا ولكن الغرب، عىل جديًدا
البابيل. التنجيم كان الحني ذلك يف آخر يشءٍ أي من أكثر اليونانيني خيال عىل استحوذ
إيغاًال أشدَّ وثقايف، علمي ع توسُّ من فيه ما كل برغم الهلينستي، العرص كان وهكذا
وأمام هذا عرصنا يف مثله يحدث أمر وهذا بكثري. الكالسيكية العصور من الخرافة يف
اليوم أما املهووسني، املختلني من قلة عىل مقتًرصا التنجيم كان شابٍّا كنت فعندما أعيننا،
الشعبية حافة الصِّ عىل املهيمنني إلقناع يكفي ما القوة من له أصبح قد املرض هذا فإن
ألن ذلك املستغرب؛ باألمر ذلك يكن لم وربما النجوم. تُضِمره ملا أعمدة صوا يُخصِّ بأن
آمن، وال مستقرٍّ وال منضبط غريَ الرومان مجيء حتى كان بأرسه الهلينستي العرص
الريفية املناطق يف فساًدا تَعيث املتنازعة الجماعات إىل تنتمي التي املرتزقة جيوش وكانت

الجزء. هذا يحكم كان الذي اإلسكندر خليفة إىل نسبة 2
الجزء. هذا حكم عىل تعاقبَت اليونانيني الحكام من أرسة إىل نسبة 3

اإليرانية. الشعوب من وهو قزوين، بحر رشقي جنوب يف إقليًما يسكن كان قديم شعب 4

(املرتجم). الهند حتى طارق جبل من أي 5
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استقرار إىل سياسيٍّا تفتقر فكانت اإلسكندر بناها التي الجديدة املدن أما آلخر، آٍن من
الجو وكانت األم، بوطنها تقليدية روابُط تجمعها كانت التي عهًدا، األقدِم املستعمرات
زالت، قد جبارة إمرباطورياٌت كانت إذ باألمان، الشعور إىل يفتقر العرص ذلك يف العامُّ
انتقل قد األحوال تقلب فإن وهكذا متقلب. جوٍّ يف السيطرة عىل يتقاتلون خلفاؤها وكان

غموض. وال فيها لبس ال بطريقٍة الناس نفوس إىل
كبار أن حني وعىل متزايد، نحٍو عىل التخصص انترش فقد الثقافية، الوجهة من أما
أن املدينة، دولة يف أفراًدا بوصفهم يستطيعون كانوا الكالسيكي العرص يف الشخصيات
كانوا الهلينستي العالم باحثي فإن الظروف، تقتضيه حسبما شتى، موضوعاٍت بني ينتقلوا
اإلسكندرية، إىل أثينا من العلمي البحث مركز وانتقل محدد. واحٍد ميداٍن عىل يقترصون
فكان العالم. أرجاء كافة من والُكتَّاب العلماء وملتقى الجديدة، اإلسكندر مدن أنجُح وهي
كان كما الكربى، اإلسكندرية ملكتبة ا عامٍّ أمينًا الوقت بعض خالل إراتوسثنيس الجغرايف
هناك. تعلَّم قد أرشميدس أن حني عىل أبولونيوس، فعل وكذلك الرياضيات، يُعلِّم إقليدس
بني العبيد عدد بنمو تزعزع قد املستقرة الحياة أساس فإن االجتماعية الوجهة من أما
اعتادوا التي امليادين يف بسهولة العبيد يُناِفسوا أن األحرار استطاعة يف يكن ولم السكان،
جنوًدا يُصِبحوا أن هو يفعلوه أن يُمِكنهم الذي الوحيد اليشء كان هنا ومن فيها، العمل
حني وعىل والنهب، السلب طريق عن الثراء لهم تُتيح غزوٍة يف يشرتكوا أن آِملني مرتزقة،
يف تعلَّموه مما نطاًقا أوسع عليا ُمثًال الناس علَّم قد اليوناني التأثري نطاق اتساع أن
لعالم املبعثرة البقايا يجعل ما القوة من لهما قضية أو رجٌل هناك يكن فلم املدينة، دولة

حولهما. تلتفُّ اإلسكندر
العامة، بالشئون االهتمام من اإلقالل إىل األمان بانعدام املتأصل اإلحساس أدى ولقد
يف تهاَونوا قد القدماء اليونانيون كان وإذا واألخالقي، العقيل الكيان يف عام هزاٍل وإىل
عىل تهاونوا قد الهلينستي العرص يونانيِّي فإن السياسية، عرصهم مشاكل يف املشاركة
أن التنظيم، عبقرية من عنهم ُعِرف بما الرومانيني، عىل كان النهاية ويف النحو، نفس

التالية. العصور إىل اليونان حضارة ينقلوا وأن نظاًما، الفوىض من يصنعوا
نضارته يف عام بهبوٍط اليوناني العاَلم أُصيَب املدن، لدول الذهبي العرص وبانتهاء
األثينيني الفالسفة كل فيها يشرتك بارزة صفة هناك كانت إذا أنه والواقع وحيويته،
سيئًا مكانًا نظرهم يف العالم يكن فلم الحياة؛ عىل املقبل اإليجابي موقفهم فهي الكبار،

واحدة. ملحٍة يف أطرافها بجميع اإلحاطة يمكن والدولة للعيش،
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املثىل، مدينته صفات من واحدة — رأينا كما — الصفة هذه من أرسطو اتخذ وقد
يف ذلك وانعكس الراضية، السعيدة النظرة هذه زعزعة إىل أدى املقدوني ع التوسُّ أن غري
بانعدام وإحساس شامل تشاؤم صورِة عىل األيام تلك يف السائدة الفلسفية االتجاهات كل
أمثال من األرستقراطيني املواطنني يتملَّك كان الذي الذاتية، بالثقة الشعور أما األمان.

رجعة. غري إىل اختفى فقد أفالطون،
الثقافة يف الفاصل الحدَّ هو كان سقراط موت إن معني بمعنًى القول ويُمكن
بدأنا بأننا بالفعل نشعر أننا غري ذلك، بعد ستظهر أفالطون أعمال أن صحيح اليونانية.
الجديدة؛ الحركات من عدٌد الفلسفة يف يظهر وبدأ الهلينستية، الثقافة وديان إىل نهبط
أنتيسثنيس اسم ويرتبط سقراط، تالميذ أحد وهو بأنتيسثنيس، مبارشًة ترتبط أُوالها
أحكام إصداَر املستحيل من إن تقول التي املفارقة وهي اإلييل، الرتاث يف املفارقات بإحدى
أن وإما يُقال، أن يستحق ال ولكنه صحيح، حكم وهو أ، هي أ تقول: أن فإما معنًى؛ ذاِت
إذن عجب فال باطًال، الحكم يكون أن بد فال أ، هي ليست ب كانت وملا ب، هي أ تقول:
التي العليا الطبقة حياَة أيامه أُخَريات يف ويعتزل بالفلسفة، ثقته أنتيسثنيس يفقد أن
وكان عرصه، عادات عىل تمرَّد وقد العاديِّني، للناس البسيطة الحياة ويعيش يحياها، كان

وقيوده. املنظِّم املجتمع أعراف من شائبٌة تشوبها ال بدائية حياٍة إىل يعود أن يتمنى
مستوطنة وهي لسينوبي، ُمواِطنًا كان الذي Diogenes ديوجني تالميذه من وكان
عاش وقد طابََعها، الجديدة الحركة استمدت ومنه ،Euxine األوكسني شاطئ عىل يونانية
وتقول ،«Cynic «الكلبي لقب أكسبه مما بدائيتها، يف الكلب حياة تُماِثل حياة ديوجني
فسأله املشهور، الرجل هذا ليزور مرة جاء اإلسكندر وإن حوض، يف عاش إنه األسطورة
من بلغ وقد النور»، عني تحجب «ال الجواب: فكان له، قها يُحقِّ وسوف رغبة أية يُبِدَي أن

ديوجني». لكنُت اإلسكندر أكن لم «لو قائًال: رد أنه به اإلسكندر إعجاب
الفضيلة عىل والرتكيز الدنيوية، املتع عن االنرصاف هو الكلبية التعاليم جوهر وكان
املوروثة األفكار إحدى هذه أن الواضح ومن نمتلكه، بأن الجدير الوحيد اليشءَ بوصفها
صحيٌح العالم. أحداث عىل ما حدٍّ إىل سلبيٍّا فعل ردَّ تُمثِّل أنها غري سقراط، مذهب عن
أن غري األمل، خيبة أو باألذى إصابته احتمال قلَّ بالعالم املرء روابط ضعَفت كلما أنه
املذهب تحول ولقد ذلك، عن يَزيد يشء أي املرء تُلِهم أن منها ع يُتوقَّ ال املنابع هذه مثل
تأييٌد ق.م. الثالث القرن يف له وأصبح االنتشار، واسع قوي تراٍث إىل الوقت بُميضِّ الكلبي
أن هو ذلك يعنيه ما كل فإن وبالطبع الهلينستي. العالم أرجاء جميع يف واسع شعبي
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للعرص، األخالقية األوضاع عن بصدٍق يُعربِّ أصبح الكلبية التعاليم من متدهوًرا شكًال
ما هناك كان إن يَديه بِكْلتا منها يغرتف الحياة، من االنتهازي املوقف من نوًعا ذلك وكان
ولكنه بها، االستمتاع يمكن حني بالحياة ويستمتع العرس، أوقات يف يشكو ال ولكنه يُؤَخذ،
معناها cynical كلمة اكتسبت للمذهب التطور هذا ومن اكرتاث. بغري الدهر رصف يَقبل
والتلقائية االستقالل من فيها يكن لم فلسفية حركة هي حيث من الكلبية أن غري املذموم،
التي الرواقية، املدرسة يف األخالقي مضمونها أدمج وإنما بذاتها، تستمرَّ لكي يكفي ما

قليل. بعد عنها سنتحدث
الشكاك، حركة هو هذه، الفلسفي التدهور لفرتة ما حدٍّ إىل مختلٌف آخر، نتاٌج وهناك
بوصفه املذهب فإن االرتياب، أو الشك مجرد من ا ُمستَمدٍّ الحركة هذه اسم كان وإذا
شخص أي ُوسِع يف يكون أن يُنِكر فهو الراسخة؛ العقيدة مرتبة إىل بالشك يرتفع فلسفة
من يعرف أن يود املرء أن هي بالطبع املشكلة ولكن يقينية، معرفة يشء أي يعرف أن

املعلومة. بهذه الشكَّاك الفيلسوف جاء أين
قد هذا إن املعرفة؟ إمكان رصاحًة يُنِكر موقفه كان إذا كذلك األمر أن يعرف فكيف
هذا من الهدف كان إذا أما مبدأ، إىل آرائنا يف الشك طابع نُحوِّل أن بمجرد منطقيٍّا يصبح

عليه. حرج ال صحي وضع هذا فإن الحذر، بفائدة يُذكِّرنا أن هو الشك
الذي ،Ellis إليس بلدة من Pyrrho بريون هو كاك الشُّ الفالسفة أول كان ولقد
رأينا ألننا جديًدا؛ شيئًا الشكاكة التعاليُم تكن ولم اإلسكندر، جيوش مع العالَم طاف
أن حني عىل الحواس، يف الثقة إمكان حول الشكوك يُثريون قبل من واإليليني الفيثاغوريني
واألخالقية، االجتماعية لنسبيتهم أساًسا اتخذوها ُمماِثلة مفاهيَم استحدثوا السفسطائيني
وعندما رئيسية، قضيًة ذاته يف الشك من يجعل لم املفكرين هؤالء من أحًدا أن غري
كانوا البريونيني، الفالسفة عن يتحدثون عرش والثامن عرش السابع القرننَي ُكتَّاب كان
أن غري شيئًا، عنه نعرف نكاد فال نفُسه بريون أما النوع، هذا من شكاًكا يقصدون
وملا لالستنباط. األوىل املبادئ إىل الوصول إمكان أنكر أنه يبدو Timon تيمون تلميذه
هجوًما ذلك كان فقد األوىل، املبادئ عىل يرتكز العلمي للربهان األرسطي التفسري كان
تُعادي الوسطى العصور مدرسية جعل الذي السبب هو وهذا أرسطو، أتباع عىل خطريًا
واالستنباط الفرض ملنهج سقراط قدمه الذي العرض أما الحد. هذا إىل البريونية الفلسفة
عن يتباعد كان عرش السابع القرن يف العلم إحياء فإن وهكذا الشكاك، بهجوم يتأثر فال

أفالطون. إىل ويعود أرسطو،
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مستقلة، مدرسًة بدوره الشك مذهب يعد لم ٢٣٥ق.م. عام يف تيمون مات أن وبعد
وكان عام، مائتَي قرابة الشك من بطابٍع تتمسك ظلت التي األكاديمية، يف اندمج وإنما
لو فقرات أفالطون عند نجد أننا صحيٌح األفالطوني، للرتاث تشويًها الحال بطبيعة ذلك
ويتمثل البنَّاء، للتفكري محاولة أية عن التخيل إىل دعوٌة وكأنها لبَدت سياقها من انتُِزَعت
أبًدا ليس أفالطون عند الجدل أن غري «بارمنيدس»، محاورة يف الجَدلية األلغاز يف ذلك
ذلك ومع النحو. هذا عىل َفهُمه أُيسء إذا إال شكٍّا بمعنًى تحريفه يمكن وال ذاته، يف غايًة
جليلة خدمة ْوا أدَّ قد الشكاك إن القول يمكن تُغِرقه، بدأت قد الخرافات كانت عرص ففي
ممارسة يُقرِّروا أن يُمكن كان ذاته الوقت يف ولكنهم الخرافات، لهذه فاضحني بوصفهم
السلبي املوقف وهذا بها. ملتزمون بأنهم داخليٍّا يشعروا أن دون الخرافية الطقوس بعض
جيًال ُمعتِنقيها من تجعل أن إىل تتجه مذهبًا بوصفها الشك، حركة جعل الذي هو الكامل

بالسداد. يتميز مما أكثر بالذكاء ويتميز حماس، بغري ازدرائه عن يُعِرب
هذا وإىل مستقالٍّ تراثًا أخرى مرًة ليصبح الشك مذهب عاد ق.م. األول القرن وخالل
امليالدي، الثاني القرن يف الساخر املفكر Lucian لوسيان ينتمي املتأخر الشكِّي املذهب
العرص ِمزاج أن غري باقية. أعماله ظلت الذي Sextus Empiricusإمربيقوس وسكستوس
واالطمئنان. الراحة عىل وأبعَث تحديًدا، أكثر املعتقدات من نسق إىل األمر آخر يحتاج كان

الشك. فلسفة عىل يطغى أخذ الجازمة القطعية النظرة نمو فإن وهكذا
الرتاث يف ونظائرها الهلينستي للعرص الفلسفية التأمالت بني يُقارن حني املرء إن
والعناء الرتاخي موقُف نظَره يَلفت أن بد ال له، السابقة الفلسفات ويف العظيم األثيني
إىل تحتاج ُمغاَمرًة القدامى املفكرين نظر يف الفلسفة كانت فقد التدهور؛ عرص يُميِّز الذي
إنها عنها يُقاَل أن يمكن بدورها الالحقة الفلسفات أن وصحيح وشجاعته. الرائد يقظة
بصرب، ل والتحمُّ االستسالم شجاعة أصبحت هذه أن غري شجاعة، ُممارسيها من اقتضت
العرص ذلك يف الناس أصبح فقد املستكشف، به يتميز الذي الجريء اإلقدام ذلك من بدًال
عليه الحصوُل لهم يتيرسَّ لم وإذا األمان، يلتمسون القديم املجتمع أركان فيه تهاوت الذي
أوضَح ذلك ويظهر فضيلة. تجنُّبها يمكن ال التي للمصاعب الصمود من جعلوا بسهولة،

.Epicurus ألبيقور الفلسفية املدرسة يف يكون ما
من انتقل عرشة الثامنة بلغ وعندما أثينيَّني، ألبَوين ٣٤٢ق.م. عام يف أبيقور ُولِد
فلسفة بهَرته حيث الصغرى، آسيا إىل قصري وقٍت بعد رحل ثم أثينا، إىل ساموس
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عام منذ أثينا مقرها كان مدرسة أسس بقليل الثالثني سن تجاوز أن وبعد ديمقريطسن.
يف تعيش صغرية بجماعٍة أشبَه املدرسة وكانت ٢٧٠ق.م، عام يف وفاته حتى ٣٥٧ق.م.
ونزاعاتها، الخارجية الحياة صخب عن االنعزال إىل اإلمكان بقدر وتسعى وأرضه، بيته
وهكذا يشكو. أن دون يتحملها كيف فتعلم حياته، طوال أبيقور تُداهم األمراض ظلت وقد

يشء. صفوها يُعكِّر ال الطمأنينة من حالة بلوَغ هو ملذهبه الرئييس الهدف كان
مستحيلة، السعيدة الحياة لكانت ولوالها اللذة، هو أبيقور عند األسمى الخري إن
فقوامها األخرية أما مًعا. العقل وملذات الجسم ملذات يعنيها، كان التي اللذات وتشمل
فلما ذلك ومع حقيقي، معنًى بأيِّ األوىل من أسمى ليست وهي الجسمية، امللذات ل تأمُّ
نختار أن ما حدٍّ إىل نستطيع فإننا العقلية، أنشطتنا اتجاه عىل أكرب سيطرة لدينا كانت
تكمن وهنا بعيد، حدٍّ إىل علينا تُفَرض الجسم انفعاالت أن حني عىل تأملنا، موضوعات
يف همه يحرص الفاضل اإلنسان فإن الرأي لهذا وتبًعا العقلية، للملذات الوحيدة امليزة

ملذاته. إىل السعي
االختالف كلَّ يختلف الخرية للحياة مفهوم ظهور إىل تؤدي العامة النظرية هذه
وبطبيعة واملسئولية، الفاعلية عن االبتعاد إىل كليًة ويتجه وأفالطون، سقراط مفهوم عن
عىل حياة أفضل أنها عىل العقيل التأمل حياة إىل بالفعل ينظر كان سقراط فإن الحال
واجبات صميم من إن بل والعزوف، االنعزاَل عنده يعني يكن لم ذلك أن غري اإلطالق.

العامة. الشئون دفة إدارة يف فعال بدوٍر يقوموا أن الصفوة
الواجب. بأداء اإلحساس بهذا بقوٍة متشبًِّعا أفالطون كان كذلك

الذين أولئك تحرير عىل ويُساعد يرجع أن ينبغي الكهف من خرج الذي فالفيلسوف
القيام إىل دفعه الذي هو هذا اقتناعه وكان البصرية، نفاذ من يملكه ما يملكون ال
صحيح ونشاطها. الحياة فاعلية من يشء يتبقى فال أبيقور عند أما صقلية. يف بمغامراته
اإليجابية اللذة أما للثانية، األولوية يعطي ولكنه والسلبية، اإليجابية اللذات بني يُميِّز أنه
إليه، نفتقر الذي اليشء يف الرغبة بدافع لذة، عىل تنطوي غاية إىل السعي يف فتُماَرس
انتشاءٌ إنه أخرى، رغبة أية غياب يف سلبية لذة تتحقق حتى الهدف، بلوغ يتم أن وما

والتشبُّع. االكتفاء من بحالٍة تخديري
عٍرص يف مطلوبًا كان والفطنة الحذر أخالق من النوع هذا أن يَفهم أن املرء ُوسع ويف

الحياة. يف واليقني االستقرار انعدام من يُعاني
حد؛ أبعِد إىل الجانب أُحادي شك بال فهو الخري، لطبيعة إيضاح هو حيث من أما
اإليجابي للسعي الشخيصسمة الشعور أو الرغبة غياب أن يُغفله، ما بني من يُغِفل، فهو
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ذلك خري؛ املعرفة أن إىل ذهب حني تماًما حقٍّ عىل سقراط كان ولقد بالذات، املعرفة إىل
التي املنزَّهة اليقظة من النوع ذلك إىل نصل يجعلنا الذي هو الَفهم إىل املتجرِّد السعي ألن

أبيقور. عنها يبحث كان
آراؤه به توحي مما اتساًقا أقلَّ يكون أن إىل به أدى الشخيص أبيقور مزاج أن غري
الصداقة أن من الرغم عىل آخر، يشءٍ كل فوق الصداقة يُقدِّر كان فقد التقشف؛ إىل األقرُب
«األبيقوري» كلمة أن أما السلبية، اللذات ضمن — واضح هو كما — تَُعد أن يمكن ال
االفرتاء من كبريًا قدًرا أن إىل يرجع فذلك واملتعة، الرتف حياة عىل عالمة تُستخَدم أصبحت
لهم بدا ما استنَكروا الذين وخلفائهم، الرواقيني من معارصيه أيدي عىل بأبيقور حل قد
وتضليله خطؤه يزداد رأي وهذا األبيقوريني. لدى املادية يف ُمفِرطة الحياة إىل نظرة أنه

فة. متقشِّ حياة بالفعل تحيا كانت األبيقوريني مجموعة أن أدركنا إذا وضوًحا
أنه غري ديمقريطس، عند الذري باملذهب يؤمن كان أنه بمعنى ماديٍّا أبيقور كان لقد
كما — القانون ففكرة صارمة؛ قواننُي تحكمها الذرات حركة إن القائل بالرأي يأخذ لم
العالم أحداث عىل تُطبَّق ولم االجتماعي. املجال من األصل يف مستمدة — قبل من أوضحنا
االتجاَهني هذَين فإن هنا ومن إجماعية، ظاهرٌة بدوره والدِّين بعد، فيما إال الطبيعي

الرضورة. بمفهوم قولهما يف يتالقيان الِفكريَّني
إىل اضُطرَّ للدِّين رفضه يف أبيقور فإن وهكذا للقوانني، النهائية عة املرشِّ هي فاآللهة
لها يُسَمح أبيقور عند الذرات فإن ذلك وعىل بدوره. الصارم الرضورة قانون استبعاد
الحدوث، يف تبدأ إن ما معيَّنة عملية أية كانت وإن التلقائي، االستقالل من معنٍي بقدٍر

ديمقريطس. عند الحال هي كما القوانني مع ُمتمشيًا التايل مجراها يُصِبح حتى
بالذرات جزيئاته تختلط املادة من نوًعا تكون أن تعدو ال فإنها النفس، عن أما
النفس، ذرات مع األشياء من انبعاثات تصادم بأنه اإلحساس ويُفرسَّ للجسم. املكوِّنة
بوصفها باقيًة فتظل وتتبعثر، الجسم مع تماسكها النفس ذرات تفقد املوت يحل وحني
من الخوف أن أبيقور يُثِبت النحو هذا وعىل اإلحساس، عىل قادرة تعود ال ولكنها ذرات،
من الرغم وعىل نُجرِّبه، أن يمكننا شيئًا ليس ذاتَه املوت ألن العقل؛ مع يتناىف أمٌر املوت
يَزيد ال وجودها أن غري اآللهة، وجود فكرة يرفض لم فإنه بشدة، الدين يعارض كان أنه
ثَم ومن شغف، بكل األبيقورية املبادئ تُماِرس ذاتها اآللهة ألن ذلك ا؛ رشٍّ أو خريًا حياتنا

عقابًا. أو ثوابًا تفرض وال البرش، بمشاكل تكرتث ال فهي
حالة بلوغ بهدف واالعتدال الحرص سبيل نسلك أن واجبنا من إن القول ومجمل

األسمى. الخري فهو ثم ومن اللذات، أرفع وهو يشء، يُعكِّره ال الذي التوازن من

150



الهلينية

ظلت وقد علميٍّا، تراثًا تصنع لم األخرى، املدارس خالف عىل األبيقورية، أن عىل
صفوٍة بني احرتاًما تلقى الخرافية، للممارسات ومعارضتها التحررية، الفكرية اتجاهاتها
الرِّواقية أن من الرغم عىل الرومانية، اإلمرباطورية عهد أوائل يف العليا الطبقات من مختارة
الرتاث يف ذلك بعد يظهر وال األخالقي، املستوى عىل حتى بالتدريج، محلَّها تحلُّ أخذت
الذي ،Lucretius لوكريتيوس الروماني الشاعر اسم هو مشهور واحد اسم إال األبيقوري
يف األبيقوري للمذهب عرًضا لوكريتيوس قدَّم إذ ٥٥ق.م؛ عام حتى ٩٩ عام من عاش
الحركات أقوى أما ،«De rerum natural األشياء طبيعة «يف اسمه مشهور شعري كتاٍب
ولقد الرواقية. فهي الهلينستي العرص يف ازدهَرت التي املذاهب بني من تأثريًا الفلسفية
الكربى؛ األثينية املدارس من األصلية اليونان بأرض ارتباًطا أضعَف مذهبًا الرواقية كانت
الغربيني، الرومان من كانوا بعُد وفيما رشقيني، ُممثِّليها أشهر من البعض كان ولذلك
بالضبط، مولده تاريخ نعرف ال زينون، اسمه قربصيٍّا فينيقيٍّا الحركة س مؤسِّ وكان
إىل أوًال شبابه يف انتقل وقد ق.م، الرابع القرن من الثاني النصف خالل يقع ولكنه
التجارة عن فتخىل الفلسفية، ميوله ظهرت وهناك ألرسته، التِّجارية األعمال ملتابعة أثينا؛
Stoa بويكييل رواق يف يُحاِرض أن عادته من وكان به، خاصة ُمداَرسة مدة بعد وأنشأ
الرواقي املذهب اسم جاء هنا ومن متعددة، بألواٍن ومصبوغ مسقوف ممر وهو ،Poikile
عىل طرأت املدة هذه وخالل قرون، خمسة زهاء الرواقية الفلسفة استمرت Stoicism
ظلت التي األخالقية تعاليمها هو كلها الحركَة يَجمع ما أن غري كبرية، تغرياٌت تعاليمها
السقراطية الطريقة إىل الرواقية يف الجانب هذا أصل ويرجع الوقت. طوال عليه هي ما عىل
الخطر مواجهة يف الشجاعة هي الرواقيون يُقدِّرها التي الفضائل كانت وهكذا الحياة، يف
هو والتنزه التحمل قوة ألهمية التأكيد هذا وكان املادية. باألوضاع االكرتاث وعدم واأللم،

الحديث. معناها «الرواقي» كلمة عىل أضفى الذي
إذا له، لون ال صارًما نظاًما تبدو — أخالقية نظرية هي حيث من — الرواقية إن
اجتذاب يف مذهٌب هي حيث من نجحت أنها غري الكالسيكي، العرص بنظريات ُقوِرن ما
تأكيد أن الجائز ومن وأرسطو، أفالطون مذهب اجتذبه ما يفوق األتباع من محدَّد
منغمسني كانوا أناس بني بسهولة يُقبَل يكن لم األسمى الخري بوصفها للمعرفة أفالطون
خيال عىل استحوذ الذي هو الرواقي الذهب كان فقد حال أية وعىل العملية. الحياة يف
أن يف سقراط آمال لتحقيق يكفي هذا كان إن مسألة أما الهلينستيني. والحكام امللوك

فيه. مشكوك أمر فهذا فالسفة، وامللوك ملوًكا الفالسفة يُصِبح
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من كان وإن شذرات، شكل عىل إال األوائل الرواقيني أعمال من يشء لنا يتبقَّ ولم
زينون اهتمام أن ويبدو تجميعها، طريق عن تعاليمهم عن معقولة فكرة تكويُن املمكن
عهد طوال االهتماَم تَشَغل ظلت التي الرئيسية املسائل ومن األول، املحل يف أخالقيٍّا كان
تحتفظ ظلت كربى فلسفية مسألة وهي اإلرادة، وحريِة الحتمية مشكلُة الرواقية الفلسفة
ففي هذا؛ يومنا حتى العصور عرب الفالسفة الهتمام موضوًعا جعلها الحيوية من بقدٍر
قد الكونية نظريته أن ويبدو القانون، لحكم بدقة خاضعة الطبيعة أن زينون رأي
هرقليطس، مثل يرى، زينون كان فقد أساًسا؛ لسقراط السابقني الفالسفة آراء استلَهَمت
نحٍو عىل وذلك الوقت، بُميضِّ األخرى العنارص تنفصل ومنها النار، هي األصلية املادة أن
كل ويعود شامل، حريق يحدث النهاية ويف ما. حدٍّ إىل أنكساجوراس نظريات يُشِبه
عند الدورات نظرية يف كما جديد، من سريتَها كلها األمور وتبدأ األصلية، النار إىل يشء
تحكم عليا ُسلطة عن فتَصُدر لها وفًقا مجراه يف العالم يسري التي القوانني أما أنبادقليس،
مقدًما. مقدَّر نحٍو عىل معني هدف أجل من يحدث يشء فكل تفاصيله؛ كافة يف التاريخ
كاملاء فيه ترسي هي وإنما العالم، عن خارًجا شيئًا تَُعد فال اإللهية أو العليا الفاعلية أما
برشي، كائن كل داخل منها جزءٌ يحيا كامنة قوة هللا فإن وهكذا الرمال. يف يترسب حني
الفلسفية الكتابات بفضل الحديث العرص يف مشهوًرا التفكري يف االتجاه هذا أصبح وقد

الرواقي. بالرتاث تأثر الذي السبينوزا
ولكن العالم، مع َوْحدة يف العيش هو قوامها يكون التي الفضيلة هو خرٍي وأسمى
يوجد ما كل أن أساس عىل حاصل، تحصيُل أنها عىل الفكرة هذه ر نتصوَّ أال ينبغي
بحيث الشخص، إرادة توجيه هو هنا املقصود إن بل العالم، مع وحدة يف يكون أن بد ال
فقد كبرية؛ قيمة ذاَت تَُعد فال الدنيوية النعم أما تُعاِرَضها، أن من بدًال بالطبيعة تمتزج
ال ولكنه الحياة، من حتى بل يملكها، التي الخارجية األشياء كل من إنسانًا طاغيٌة يَحِرم
وهكذا منه، انتزاعه يستحيل فيه، ل ُمتأصِّ له ِملٌك هي التي فضيلته، يَسلبه أن يستطيع
تُصِبح الخارجية للخريات الزائفة املطالب يرفض حني اإلنسان إن القائلة النتيجة إىل نصل
فيها يُؤثِّر أن يُمِكن ال باالهتمام، الجدير اليشءُ وحدها هي التي فضيلته ألن كاملة؛ حريته

خارجي. ضغط أي
يف فإن كريمة، لحياٍة قواعَد بوصفها إعجاب من اآلراء هذه تُثريه مما الرغم وعىل
يحكمه العالم كان إذا ألنه وذلك أخالقية؛ نظرية هو حيث من خطرية أخطاءً املذهب
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السبب إن إذ يشء، كل عىل تعلو الفضيلة بأن الناس تعظ أن من جدوى فال القانون،
النحو، هذا عىل تكون أن ينبغي كان األمور أن هو فضالء الفضالء جعل الذي الوحيد
إن مقدًما؟ للرش تُدبِّر التي األلوهية عن عندئٍذ نقول وماذا األرشار، يف الحال وكذلك
فاعل هو هللا إن والقائل «الجمهورية»، مواضع أحد يف أفالطون به تَقدَّم الذي االقرتاح
اسبينوزا إىل مماثلًة اعرتاضاٍت ه نُوجِّ أن يُمكننا فتيًال. هنا يُجِدَي لن العالم، يف وحده الخري
إدراك عن عاجٌز البرشي العقل إن بالقول الصعوبة تجنب يُحاوالن اللذَين وليبنتس6
ممكن. عالٍم أحسن يف نحو أفضل عىل مرتَّب يشء كل أن حني عىل ككل، األشياء رضورة
أخطاءً هناك أن فيبدو النظرية، يف املنطقية الصعوبات عن تماًما النظر بغضِّ ولكن
رفع إىل مؤديًا عام بوجٍه البؤُس يكون أال نخىش أن حقنا من ألن ذلك واضحة؛ واقعية
هذا يف لألىس الباعثة االكتشافات ِمن فإن ذلك عن وفضًال الروح، إعالء أو الفضيلة شأن
إرادة تحطيَم الالزمة املهارة باستخدام املمكن ِمن أنَّ فيه نعيش الذي التقدمي العرص
بحق الرواقية فيه تصدق الذي األمر ولكن َمعِدنه، صالبُة كانت مهما تقريبًا شخص أي
فمن عداها. ما كل من ما بمعنًى أهمُّ داخيل، خري هي حيث من الفضيلة أن إدراكها هو
املرء فقد إذا أما املادية، املمتلكات من يضيع ما معني بقدٍر نُعوِّض أن دائًما املمكن

البرش. مستوى دون ما إىل ينحطُّ فإنه لذاته، احرتامه
Chrysippusكريسبوس إىل يرجع إنه فيُقال الرواقي للمذهب عرضمنهجي أول أما
الرواقيون كان املرحلة هذه يف يشء. منها يبَق لم مؤلَّفاته كانت وإن ٢٠٧–٢٨٠ق.م،
واكتشفوا واالنفصايل، القياسالرشطي نظرية فصاغوا واللغة، باملنطق أكرب اهتماًما يُبْدون
هي تلك املادي، اللزوم) (أو ن بالتضمُّ الحديث املصطلح يف ى تُسمَّ هامة منطقية عالقة
ل فلنتأمَّ كاذبة. والثانية صادقة األوىل فيها تكون ال التي الحالة يف القضيتنَي بني العالقة
بني العالقة نجد هنا املطر»، نزل الجوي) الضغط (مقياس البارومرت هبط «إذا القضية:

مادي. لزوم عالقَة املطر» «نزل وعبارة البارومرت» «هبط عبارة

اإلنصاف عدم من كبري قدر فيه النوع هذا من واحد حكٍم يف ليبنتس وبني اسبينوزا بني الجمع أن أعتقد 6

فيه ينفي مستقالٍّ كتابًا ألف الذي وحده، ليبنتس عىل ينطبق ذلك بعد املؤلف قاله ما كلَّ ألن ذلك لألول؛
بالنسبة أصًال قائمة غري املشكلة هذه فكانت اسبينوزا أما ،Theodicee اإللهية العناية ظل يف الرش وجود
املستوى عىل معنًى الخري أو الرش لكلمة بأن يؤمن يكن ولم باإلنسان، األلوهية تشبيه رفض ألنه إليه؛

(املرتجم). املطلق الكوني
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ميدانًا أيديهم عىل مرة ألول أصبح الذي للنحو مصطلحاٍت الرواقيون اخرتع كذلك
الرتجمات وصلت وقد رواقي، اخرتاع النحوية الحاالت فأسماء املنظم؛ العلمي للبحث
زالت وما الرومان، النحويني طريق عن الحديثة األجنبية اللغات إىل الحاالت لهذه الالتينية

اليوم. حتى تستخدم
للفيلسوف األدبية الجهود بفضل روما يف قوية مكانًة الرواقية التعاليم اكتسبت ولقد
وكان ،Posidonius بوزيدونيوس الرواقي الفيلسوف عىل درس الذي Cicero شيرشون
منها متعددة، مياديَن يف وأسهم كثرية، بأسفاٍر قام قد سوريا من القادم اإلغريقي هذا
واصل الذي التاريخ ميدان ومنها قبل، من فيه بحوثه عن تحدثنا الذي الفلك ميدان
تراث من جانٌب فيه فكان الفلسفي موقفه أما .Polybius بوليبيوس املؤرخ أعمال فيه
الشكاك لتأثري خاضعة أصبحت قد ذاتها األكاديمية فيه كانت وقٍت يف القديم، األكاديمية
الوجهة من كانوا املتأخرين الرواقية ُممثِّيل أن من الرغم وعىل قبل، من ذكرنا كما
معلومات نعرف أننا كما كاملة، منهم ثالثة كتاباُت لنا بقيت فقد أهمية، أقلَّ الفلسفية
فلسفاتهم فإن بشدة، تتفاوت كانت االجتماعية أوضاعهم أن ورغم حياتهم. عن كثرية
الروماني الشيوخ مجلس عضو Seneca سنكا هم: هؤالء بعيد، حدٍّ إىل متشابهًة كانت
يف أُعِتق الذي اليوناني العبد Epictetus وإبكتيتوس أسباني، أصل من ينحدر كان الذي
القرن إىل ينتمي الذي اإلمرباطور Marcus Aurelius أوريليوس وماركوس نريون، عهد

الرواقية. الروح فيها ترسي أخالقيًة مقاالٍت كتبوا وكلهم امليالدي، الثاني
الحال، ميسورة أسبانية أرسة إىل ينتمي وكان ذلك، حوايل أو ٣ق.م. عام سنكا ُولِد
األقدار ولكن وزاريٍّا، منصبًا احتل السيايسحتى العمل ومارس روما، يف العيش إىل انتقلت
لرغبة ورَضخ ضعيفة، شخصيته كانت الذي ،Claudius كالوديوس عهد يف له تربََّصت
أن ويبدو ميالدية. ٤١ عام سنكا يَنفَي أن إليه طلبت حني Messalina ميسالينا زوجته
انتقاد يف الحرية من زائًدا قدًرا مارس قد الشيوخ، مجلس يف عضًوا عندئٍذ كان الذي سنكا،
ينبغي، مما تحرًرا أكثر بطريقٍة حياتها يف تسلك بدورها كانت التي اإلمرباطورة سلوك
كالوديوس وتزوج سنوات، بضع بعد مفاجئة نهاية حالة أية عىل حياتها انتهت والتي
استُدِعَي ميالدية ٤٨ عام ويف نريون. له أنجبت التي Agrippina أجريينا من بعدها
األمري أن غري اإلمرباطوري. العرش وريث تربية يتوىلَّ لكي كورسيكا؛ يف منفاه من سنكا
الفيلسوف بذلها التي الرتبوية الجهود إىل بالنسبة خري بأي يُبرش يكن لم الروماني
من املتوقع الحياة نوع عن البعد كل بعيًدا كان ذاته سنكا فإن ذلك ومع الرواقي.
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طريق عن معظمها اكتسب طائلة ثروة جمع فقد الرواقية، باألخالق الناس يعظ شخٍص
أسباب أحَد كان هذا أن الجائز ومن ضخمة. بأرباٍح بريطانيا سكان إىل النقود إقراض
— الحمد وهلل — الربيطانيني ولكن الربيطانية، الوالية يف التمرد إىل أدى الذي ر التذمُّ
عالية. فائدة أسعار من أكثُر هو ما إىل ثورية، عقلية لديهم تتولد لكي اآلن، يحتاجون
النهاية ويف أخرى، مرة سنكا اضطهاد إىل عاد وجنونًا استبداًدا أكثَر نريون أصبح وعندما
التي بالطريقة ذلك ففعل اإلعدام، عقوبة عليه ع تُوقَّ أن من بدًال ينتحر أن إليه طلب
كانت موته طريقة إن القول يمكن وهكذا رشايينه. قطع وهي الحني، ذلك يف سائدة كانت
الرواقي. بالطابع متسمة عمومها يف تكن لم حماته أن من الرغم عىل فلسفته، مع ية متمشِّ
بأنه ذاتُه اسمه ويُذكِّرنا ميالدية، ٦٠ عام حوايل ُولِد يونانيٍّا، فكان إبكتيتوس أما
تعرَّض الذي املعاملة سوء فيه ترك ولقد املقتنى. الشخص هو االسم معنى ألن عبًدا؛ كان

صحته. يف عام واعتالل عرجاء، ِرجل هي دائمة آثاًرا األوىل سنواته خالل له
٩٠ عام حتى روما يف بالتدريس يقوم بدأ حريته، إبكتيتوس اكتسب وعندما
ينتقدون كانوا ألنهم آخرون؛ رواقيون ومعه ،Domitian دوميتيان طرده حني ميالدية،
اإلمرباطوري، العرش وجه يف تقف معنوية قوة ويُشكِّلون اإلرهابي، اإلمرباطور حكم
حيث لليونان، الغربي الشمال يف Nicopolis نيكوبوليس يف األخرية حياته سنوات وقىض
أحاديث بعض لنا حفظت Arrian أريان تلميذه وبفضل ميالدية، ١٠٠ عام حوايل تُويفِّ
ما مع بعيد حدٍّ إىل تتمىشَّ بطريقٍة معروضة الرواقية األخالق نجد وفيها إبكتيتوس،

قبل. من أوضحناه
العكس عىل كان، العظام الرواقيني الُكتَّاب آخر فإن عبًدا، ُولِد قد إبكتيتوس كان وإذا
ميالدية، ١٨٠ وعام ١٢١ عام بني ما أوريليوس ماركوس عاش فقد إمرباطوًرا. ذلك، من
الرومان أباطرة أكثر من كان الذي Antoninus Pius بيوس أنطونينوس عمه، وتبنَّاه
أوريليوس ماركوس خلفه وقد التقي). يعني: (الذي األخري لقبه بذلك يوحي كما تحًرضا،
الزمن وكان اإلمرباطورية، خدمة يف حياته بقية وقىض ميالدية، ١٦١ عام يف العرش عىل
جماح بكبح دوًما اإلمرباطور وانشغل وعسكرية، طبيعية اضطرابات زمَن فيه عاش الذي
وعىل روما. سيادة تُهدِّد اإلمرباطورية حدود عىل غاراتهم أخذت الذين الرببرية القبائل
ونظًرا به، يضطلع أن واجبه من رأى فقد عليه، ثقيًال كان املنصب حمل أن من الرغم
يساعد ما اإلجراءات من اتخذ فقد وداخلية، خارجية بأخطار مهددة كانت الدولة أن إىل
كان الدولة لعقيدة رفضهم ألن بل الرش، بدافع ال املسيحيني، فاضطهد النظام، حفظ عىل
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دائًما هو ذاته الوقت يف االضطهاد كان وإن حق، عىل ذلك يف كان ولعله للشقاق. مصدًرا
إىل يحتاج ال بثبات، املستقر نفسه، من الواثق فاملجتمع يُمارسه؛ من ضعف عىل عالمة

عنه. الخارجني اضطهاد
أوريليوس، ملاركوس «Meditations «التأمالت لكتاب الكامل النص إلينا وصل ولقد
الوقت، يسمح كان ما بقدر لت ُسجِّ الفلسفية الخواطر من يوميات هي التأمالت وهذه
الحربية، مهامه وسط من اختطاًفا يختطفها اإلمرباطور كان التي الراحة لحظات خالل
الرغم عىل أوريليوس ماركوس أن بالذكر الجدير ومن العامة. الشئون إدارة يف ومشاغله
أقرب االجتماعي الواجب عن آراء يحمل كان الخري، يف العامة الرواقية للنظرية اعتناقه من
يف بدورنا نقوم أن واجبنا من فإن اجتماعيٍّا، كائنًا اإلنسان كان فلما أفالطون. روح إىل
املتعلقة الصعوبة تأكيد إىل األخالقي الصعيد عىل ذلك ويؤدي العامة، السياسية الشئون
لدى الرذيلة أو الفضيلة أن رأينا فقد قبل؛ من إليها أرشنا التي والحتمية، اإلرادة بحرية
يف أما الغري، عىل لها تأثري ال شخصية مسألٌة العام، الرواقي املوقف حَسب هي، اإلنسان
تأثري لها يكون أن يمكن شخص لكل األخالقية الصفات فإن االجتماعي املوقف ضوء

آخر. يشءٍ كل عىل جدٍّا واضح
جدال بال الشقاق الزداد تشدًدا أقل بطريقٍة واجباته إىل نظر قد اإلمرباطور كان ولو
حل إىل تهتدي أن قط تستطع لم الرواقية أن عىل قبل. من موجوًدا كان ما إىل بالنسبة

الصعوبة. لهذه مقنع
أفالطون عرص من تخلََّفت مشكلة كانت التي األوىل، املبادئ بمسألة يتعلق فيما أما
بديهية بداية نقاط هي التي الفطرية، األفكار يف نظرية الرواقيون وضع فقد وأرسطو،
يف سائًدا الرأي هذا أصبح وقد االستنباطية. العملية بها تبدأ أن يمكن بذاتها، وواضحة
يَُعد إنه إذ املْحَدثني؛ من العقيل املذهب بعضأصحاب به قال كما الوسطى، العصور فلسفة
يف الرواقي، املذهب كان وقد الديكارتي. املنهج يف امليتافيزيقية الوجهة من الزاوية حجر
— قبل من ذكرنا كما — فأرسطو الكالسيكي؛ العرص نظريات من أكرَم لإلنسان، تصوره
مواطنيه، من واحد ألي عبًدا يكون أال ينبغي اليوناني بأن االعرتاف حد إىل ذهب قد
ذلك يف وكانت متساوون، ، معنيَّ بمعنًى جميًعا، الناس أن إىل ذهبت فإنها الرواقية أما
عصور خالل انترش قد الرق كان وإن اإلسكندر، اتبعها التي املمارسة َهْدي عىل تسري
الفكري، االتجاه هذا ضوء ويف مىض. عهٍد أي يف كان مما أوسع نطاق عىل اإلمرباطورية
الطبيعي بالحق واملقصود األمم، وقانون الطبيعي القانون بني التمييز الرواقية أدخلت
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الحقوق لنظرية كان ولقد وحدها. البرشية طبيعته عىل بناءً اإلنسان حق من يكون ما هنا
أولئك محنة من خففت ألنها الروماني؛ الترشيع عىل النافعة التأثريات بعُض الطبيعية
هذه إحياء أُعيَد وقد الكامل. باملعنى اجتماعي مركز لهم يكون أن من ُحِرموا الذين
الرصاع خالل وذلك األوروبية، النهضة لعرص التالية الفرتة يف مماثلة، ألسباٍب النظرية

اإللهية. امللوك حقوق فكرة ضد
تتمكن لم فإنها للعالم، الثقايف املركز ذاتها هي كانت اليونان أن من الرغم وعىل
اليونانية الثقافية التقاليد فإن أخرى جهة ومن مستقلة. حرة أمة بوصفها االستمرار من
األقل؛ عىل الغربية الحضارة يف وذلك دائمة، آثاًرا وخلََّفت وعرًضا، طوًال انترشت قد
فقد الغرب يف أما اإلسكندر، تأثري بفضل اليونانية بغة بالصِّ األوسط الرشق اصطبَغ فقد

اليوناني. الرتاث لواء حاملة روما أصبحت
املستعمرات طريق عن حدث الذي ذلك هو وروما اليونان بني اتصال أول كان
التي البالد يف لألوضاع تعكريٌ اإلسكندر حمالت عىل يرتتب ولم إيطاليا، جنوب يف اليونانية

اليونان. غرب تقع
رساقوزة هما املنطقة يف الكبريتان القوتان كانت الهلينستي، العرص بداية ففي
األولينَي للحربني نتيجًة الثالث؛ القرن خالل الرومان أيدي يف سقَطت وكلتاهما وقرطاجة،

.Punic البونية الحرب يف
اليونان غزو الثاني القرن شهد وقد أسبانيا، ت ضمَّ العسكرية العمليات هذه وخالل
عام يف قرطاجة ملدينة شامل بتدمري انتهت ثالثة «بونية» حرب نشبت ثم ومقدونيا،
أن عىل الرومانية، الجحافل أيدي عىل املصري نفس كورنثة لقيت نفِسه العام ويف .١٤٦
وجدت وقد االستثناء، هي كانت متعمدة، بقسوة تتسم كانت التي هذه، التدمري عمليات
نقول أن يمكننا الناحية هذه ومن التالية. العصور يف كما العرص، ذلك يف ينتقدونها من

الرببرية. العصور إىل برسعة يعود الحارض عرصنا إن
إىل الغال وبالد ومرص وسوريا الصغرى آسيا أُضيَفت ق.م. األول القرن وخالل
املتعاقبة الغزوات هذه تكن ولم امليالدي. األول القرن يف بريطانيا بينما الرومانية، األقاليم
الدفاع يمكن طبيعية حدود عن البحث أمالها لقد بل فحسب، املغامرة إىل تعطٍش نتيجَة
الحدود، هذه وراء تعيش التي املعادية القبائل إغارات وجه يف كبرية صعوبة دون عنها
من تَُحدُّ أرايضروما كانت إذ لإلمرباطورية؛ األوىل السنوات يف الهدف هذا بلوغ أمكن وقد
العربية، والصحراء بالفرات الرشق ومن والدانوب، الراين هما كبريَين، بنهَرين الشمال
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اإلمرباطورية عاشت اإلطار هذا ويف باملحيط. املغيط ومن الكربى، بالصحراء الجنوب ومن
امليالد. بعد األوََّلني القرننَي خالل نسبيَّني واستقرار سالم يف الرومانية

لنظائرها كثرية نواٍح من مشابهة مدينة دولًة بوصفها سياسيٍّا بدأت قد روما وكانت
،Etruscan اإلتروسكيون امللوُك خاللها حَكمها باألساطري أُحيَطت بفرتة ومرت اليونان. يف
الشيوخ مجلس عىل تسيطر كانت أرستقراطية حاكمة طبقة تسودها جمهورية أعقبتها
اتجاه يف دستورية تغريات حدثت أهميتها، وازدياد الدولة حجم نمو ومع (األعيان).
ظل الشيوخ مجلس أن صحيٌح عليها. نفسها التغيريات هذه وفرضت الديمقراطية،
صوت لها كلها بلجاٍن يُمثَّل أصبح الشعبي املجلس ولكن كبرية، بسلطاٍت لنفسه يحتفظ
غري أصوٍل من ألشخاص متاًحا النهاية يف القنصل منصب أصبح كذلك الدولة، شئون يف
حني عىل هائلة، ثروات الحاكمة األرس اكتساب إىل يا أدَّ والتوسع الغزو أن غري أرستقراطية.
ذات الزراعية األرايض يف العبيد عمل قوة باستخدام األرض من ُطِردوا املالك صغار أن
املطلقة السيادة أصبحت وهكذا مقيمني. غري ك ُمالَّ يحوزها كان التي الضخمة املساحة
Gracchi جراكي قادها شعبية ديمقراطية لحركة النجاح يُكتَب ولم الشيوخ، ملجلس
إىل األمر نهاية يف األهلية الحروب من سلسلة أدت كما ق.م. الثاني القرن نهاية قرب
بالتبنِّي، قيرص يوليوس ابن Octavian أوكتافيان نجح وأخريًا اإلمرباطوري. الحكم إقامة
إمرباطوًرا، بوصفه وحكم (املمجد)، «Ougustus «أغسطس لقب وُمِنح النظام، إعادة يف

الديمقراطية. باملؤسسات شكليٍّا احتفظ قد كان وإن
ما َطوال سالم يف — العموم وجه عىل — تعيش الرومانية اإلمرباطورية ظلت ولقد
بعض ثارت قد أنه صحيح ميالدية. ٤١ عام يف أغسطس موت بعد عام مائتَي من يقرب
أركان زعزعة إىل تُؤدِّي أبعاد ذاَت تكن لم ولكنها اضطهادات، وحدثت الداخلية، القالقل
روما أن حني عىل الحدود، طول عىل تَُشن الحروب كانت وهكذا اإلمرباطوري. الحكم

منظَّمة. هادئة حياة تحيا كانت
يف يستخدمها كان التي قوَّته، استغالل عىل يعمل ذاته الجيش أخذ النهاية ويف

للحاكم. التأييد منحه مقابل الذهب عىل الحصول
ويَسقطون الجيش، من بتأييٍد العرش يرتقون األباطرة أصبح النحو هذا وعىل
التي الدائبة الجهود بفضل ما لفرتٍة الكارثة تجنب أمكن وقد التأييد، هذا سحب بمجرد
،(٣٣٧–٣١٢) Constantine وقسطنطني (٢٨٦–٣٠٥) Diocletian ديوكليتيان بذلها
يف يُحاِرب وكان التدهور، رسعة زيادة إىل بعضها أدى للطوارئ تدابريَ اتخذا ولكنهما
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واحًدا كان هذا أن النهاية يف تبني وقد األملان، املرتزقة من كبرية أعداٌد اإلمرباطورية صف
الحرب فنون عىل تدرَّبوا الذين الربابرة، األمراء أصبح الوقت وبميضِّ سقوطها. عوامل من
يمكن حديثًا اكتسبوها التي مهاراتهم أن يعتقدون الرومانية، الجيوش يف خدمتهم خالل
مصلحة من بدًال الخاصة مصالحهم لتحقيق استُخِدَمت ما إذا أكرب مكسبًا تجلب أن
تتجاوز ال قصرية فرتٍة بعد القوط أيدي يف روما مدينة سقطت وهكذا الرومان. سادتهم
املسيحية، تأثري طريق عن املايض الثقايف الرتاث من يشء بقي فقد ذلك ومع عام. مائة
الغزاة اعتنق ما فبقدر للدولة. الرسمية العقيدَة هي قسطنطني عهد يف أصبحت التي
أما اليونانية، الحضارة بمعارف ما حدٍّ إىل تحتفظ أن الكنيسة استطاعت الدين، هذا
ونقلوا عقيدتهم، عليها املسلمون فرض إذ مختلًفا؛ مصريها فكان الرشقية اإلمرباطورية

الخاصة. حضارتهم خالل من الغرب إىل اليوناني الرتاث
يف الروماني العالم كان إذ مستعارة؛ كلها تكون تكاد حضارة لروما كانت لقد
من حظه يف تفاوت مع العظيمة اليونانية النماذج يُحاكي وفلسفته وآدابه وعماراته فنونه
بل اليونانيون، أخفق حيث الرومان فيه نجح واحًدا ميدانًا هناك فإن ذلك وبرغم النجاح.
هذا يف وإدارة، قانون من فيه بما واسع نطاٍق عىل الحكم ميدان هو ذلك ذاته. واإلسكندر
العصور يونانيِّي أن قبل من رأينا فقد اليوناني؛ الفكر عىل التأثري بعُض لروما كان امليدان
أما املدينة. لدولة العليا املثُل تجاوز عن عاجزين السياسية املسائل يف كانوا الكالسيكية
وهو ،Polybius بوليبيوس املؤرخ عىل نفسه هذا وفرض أوسع، رؤيتها فكانت روما
شأن شأنه بوليبيوس، وكان الرومان، أرس يف وسقط ٢٠٠ق.م. عام حوايل ُولِد يوناني
سكيبيو حول تتجمع كانت املثقفني من حلقٍة إىل ينتمي الرواقي، Panaetius بانايتيوس
تُقدِّم أن روما استطاعة يف يكن لم السيايس التأثري هذا باستثناء ولكن األصغر، Scipio
وإن اليونان فإن أخرى جهٍة ومن جديدة. أفكاًرا اليونانيني املفكرين يُلِهم أن يُمكنه شيئًا
الرومان. ُغزاتها عىل الثقايف امليدان يف منترصة كانت دولة، هي حيث من تحطََّمت قد تكن
عهٍد حتى األوروبيون املثقفون كان مثلما اليونانية، يتكلمون املثقفون الرومان كان فقد
العليا، الرومانية الطبقة أبناء تجتذب أثينا يف األكاديمية وكانت الفرنسية. يتكلمون قريب
وكانت مجال، كل يف تُطبَّق كانت اليونانية املعايري فإن وهكذا شيرشون. تعلم وفيها
الرومانية الفلسفة وكانت يونانية. ألصول باهتة نسخة مجرَد كثرية نواٍح يف روما نواتج

األصيل. التفكري يف عقيمًة خاص بوجٍه
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باالنهيار مقرونًا اليوناني، الرتاث به اتسم الذي والتشكيك النقد طابع أسهم ولقد
القديمة، الرومانية الفضائل رصامة من التخفيف يف الهلينستية، العصور يف حدث الذي

البحار. وراء فيما للتوسع نتيجًة هائلة ثرواٌت البالد عىل تدفقت عندما وخاصًة
قالئل، أفراٍد يف ُمركًزا وأصبح قوَّته، تناقصت قد األصيل اإلغريقي التأثري أن صحيٌح

روما. مدينة يف األرستقراطية الطبقة بني وخاصة
الوقت؛ بُميضِّ قوة تزداد أخذت الهلينستية الحضارة يف اإلغريقية العنارصغري ولكن
أقلَّ مجمله يف كان التصوف من عنًرصا يُقدِّم قبل من الحظنا كما الرشق كان فقد
الوافدة الدينية املؤثراُت الغرب إىل ترسبت النحو هذا وعىل اليونانية، الحضارة يف سيطرة
نشطة، تلفيقية حركة إىل وأدت مجاورة، أخرى مناطَق ومن النهَرين بني ما بالد من
الصويف التيار شجع ذاته الوقت ويف األمر. نهاية يف ظافرًة ذاتها املسيحيُة منها خرَجت
تزداد الالعاقلة القوى وأخذت الخرافية. واملمارسات املعتقدات أنواع شتى انتشار عىل
ثقتُهم تضاءلت وكلما األرضية، الحياة هذه يف نصيبهم عن الناس رضاء قل كلما رسوًخا
عهد ولكن السالم، من بقرننَي تمتعت قد اإلمرباطورية أن صحيح الخاصة. قدراتهم يف
بقدر الفلسفة، فكانت بنَّاء. عقيل نشاط عَرص يكن لم Pax Romana الروماني السالم
السيايس الجانب يف أما الرواقي. التيار يف تسري موجودة، كانت إنها يُقال أن يُمكن ما
املفكرين كبار بها يتسم كان التي اإلقليمية النزعة إىل بالقياس تقدًما يُمثِّل ذلك كان فقد
قد روما أن إىل ونظًرا البرش. بني اإلخاء إىل تدعو كانت الرواقية إن إذ الكالسيكيني؛
الرواقية الفكرة هذه فإن عدة، قرون طوال عندئٍذ املعروف العالم حاكمَة هي أصبحت
العالم إىل بدورها تنظر بالطبع كانت اإلمرباطورية ولكن ملموسة، أهمية اكتسبت قد
اليونانية املدينة دول به تنظر أن يمكن كان الذي الرتفع بنفس حدودها عن الخارجي
لكي تكفي تكن لم أنها غري األقىص، بالرشق االتصاالت بعض هناك كانت أنه صحيح إليه.
عىل ببساطة استبعادها يمكن ال أخرى عظيمًة حضاراٍت هناك بأن الروماني املواطن تُقِنع
الرؤية، أفق اتساع من به تتسم كانت ما كل مع روما، فإن وهكذا بربرية. أو أجنبية أنها
الكنيسة إن بل اليونان، الثقافيُّون أسالفها به اتسم الذي الغرور لنفس ُمعرَّضة كانت
«الكاثوليكية» اسم نفسها عىل أطلقت ألنها املشوهة؛ الرؤية هذه ورثت قد ذاتها املسيحية
عظيمة أخرى عقائُد الرشق يف توجد كانت أنه من الرغم عىل العاملية، أو الشاملة أي
يحلمون يزالون ال الناس كان فقد املسيحية؛ عن تقدًما تقل األخالقية مذاهبها تكن لم

عامليَّتنَي. وحضارة بحكومة
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وأرفَع ثقافتها من أقدَم ثقافة نقل كان روما به قامت دور أعظم فإن وهكذا
االجتماعي والتماسك الرومان، للحكام التنظيمية العبقرية بفضل ذلك تحقق وقد منها.
الرومانية األقاليم أرجاء كافة يف الواسعة الطرق شبكة بقايا زالت وما لإلمرباطورية.
أوروبا من كبري لجزء الروماني ع التوسُّ أتاح فقد التنظيمية. القدرة هذه بعظمة تشهد
عصوٍر يف نشبت التي والعداوات القومية االختالفات برغم واحدة، ثقافية وحدًة يُصِبح أن
الذي الحد إىل الثقايف األساس هذا تحطيم من تتمكن لم الرببرية الغزوات وحتى الحقة،
الحيوية بسبب وذلك دواًما؛ أقلَّ كان روما تأثري فإن الرشق يف أما إصالحه. يستحيل

الفاتحون. املسلمون العرب بها اتسم التي الهائلة
الرشق فإن لروما، بالكثري يدين تراث يف اندمجوا قد الغرب يف الُغزاة أن حني وعىل

الفاتحني. عقيدة اعتنق قد تقريبًا كله األوسط
نقلها التي املعرفة وهي باليونانيني، معرفته من كبرٍي بقدٍر للعرب يدين الغرب ولكن

أسبانيا. طريق عن وخاصًة مسلمون، مفكرون أوروبا إىل
األنجلوسكسونية الغزوات أن يبدو قرون، ثالثة ملدة رومانية ظلت التي بريطانيا ويف
الروماني الرتاث أن ذلك عىل وترتب الروماني، الرتاث عن كامل انفصال إىل أدت قد
الخاضعة الغربية أوروبا أرجاء جميع يف باقيًا ظل الذي القانون، مجال يف العظيم
يومنا حتى اإلنجليزي العام القانون زال وما بريطانيا، يف أقدامه ترسخ لم روما، لحكم
ألن ذلك الفلسفة؛ ميدان يف باملالحظة جديرة نتيجٌة املسألة ولهذه أنجلوسكسونيٍّا. هذا
التفسري علم وكان وثيًقا، ارتباًطا بالقانون ترتبط الوسطى العصور يف املدرسية الفلسفة
أما القديم. الروماني للرتاث الصارمة الشكلية املمارسة مع جنب إىل جنبًا يسري الفلسفي
يف ظلت الفلسفة فإن السائد، هو األنجلوسكسوني القانوني الرتاث كان حيث إنجلرتا يف

املدريس. العرص ذروة يف حتى تجريبية أكثر بطابٍَع تحتفظ األحيان معظم
يف تأثريها تُماِرس اإلمرباطورية ظل يف كانت التي التلفيقية االتجاهات اقرتنت ولقد
بوجٍه رواقيٍّا للفلسفة الرئييس التيار كان فقد الفلسفة؛ يف مماثل بتطور الدين، ميدان
األكثر واألرسطية األفالطونية املذاهب أن حني عىل اإلمرباطورية، من األول العهد يف عام
يف القديمة لألخالق جديد تفسري برز الثالث القرن بحلول ولكن استُبِعَدت، قد تفاؤًال
وأصبح للعرص. العامة األوضاع مع بعيد حدٍّ إىل يتمىش تطور وهو الرواقي، املذهب ضوء
أن لها ُقدِّر التي الجديدة، األفالطونية باسم يُعَرف مختلفة نظرياٍت بني املزيج هذا
القديم العالم من يمتد جرس ما بمعنًى فهي املسيحي، الالهوت عىل كبريًا تأثريًا تُماِرس

الوسيط. الفكر بدأ ومنها القدماء، فلسفة انتهت بها الوسطى، العصور إىل
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ففيها والغرب؛ الرشق طرق ملتقى اإلسكندرية يف الجديدة األفالطونية ظهرت وقد
وطائفة القديمة، املرصية الشعائر وبقايا وبابلية، فارسية دينية مؤثرات توجد كانت
عامة خلفية كلِّه هذا إىل ويُضاف مسيحية، وفرق الخاصة، عقيدتها تُمارس قوية يهودية
أمونيوس هو الجديدة األفالطونية املدرسة مؤسس إن ويقال الهلينستية. الحضارة من
كان تالميذه أهم ولكن القليل، إال عنه يُعَرف ال الذي ،Ammonius Saccas ساكاس
مرص، يف ُولِد وقد الجدد. األفالطونيني الفالسفة أعظم هو الذي (٢٠٤–٢٧٠) أفلوطني

.٢٤٣ عام حتى عاش حيث اإلسكندرية يف ودرس
اإلمرباطور ركاب يف سار فقد وتصوفه، الرشق بعقائد أفلوطني اهتمام إىل ونظًرا
كان إذ تنجح؛ لم املهمة هذه أن غري الفرس، ضد حملة يف الثالث Gordian جورديان
مثل أن غري جيشه، أفراد سخط تُثري ترصفاته وكانت الخربة، تُعِوُزه شابٍّا اإلمرباطور
الشابُّ القيرص لقي وهكذا الحاسمة، بالطريقة الحني ذلك يف تَُحلُّ كانت النزاعات هذه
أفلوطني فر ذلك أثر وعىل قائدهم، أنه يُفرتَض الذين أولئك أيدي عىل األوان قبل مرصعه
حيث روما، يف واستقر الجريمة، مرسَح كانت التي النهَرين، بني ما بالد من ٢٤٤ عام
الدروس من مذكرات عىل كتاباته بُنِيَت وقد حياته. نهاية حتى بالتدريس وقام عاش
Porphyry فرفوريوس تلميذه تحريرها عىل وأرشف األخرية، سنواته يف يُلقيها كان التي
وصلتنا كما أفلوطني أعماُل اصطبَغت فقد لذلك ونتيجة الفيثاغورية. إىل يميل كان الذي

التحرير. عىل املرشَف هو سببها كان ربما التصوف، من يشء فيها بصبغٍة
من منها كلٌّ يتألف إذ Enneads»؛ «التساعيات اسم الباقيُة أفلوطني أعماُل وتحمل
أعمال نطاق اتساع إىل تفتقر كانت وإن عام، أفالطوني بطابٍع تتسم وهي كتب، تسع
الفيثاغورية. األساطري وبعض املثل نظرية عىل كلها تقترص تكاد إذ وحيويتها؛ أفالطون
حني الدهشة يُثري ال أمر وهو الواقعي، العالم عن االنعزال من قدًرا أعماله يف املرء ويجد
الحس متبلَد يكون أن بد ال املرء ألن ذلك الحني؛ ذلك يف اإلمرباطورية حالة املرء يعرف
القالقل إزاء الدائم الرضا من بحالٍة يحتفظ حتى عادي، غري حدٍّ إىل اإلرادة قويَّ أو تماًما،
مظاهر من فيه وما الحس، عالم إىل تنظر املثُل نظرية فإن وهكذا العرص. ذلك يف السائدة

مصريهم. بَقبول الناس إلقناع تماًما تصلح حقيقي غري أنه عىل التعاسة
الذي الثالوث، يف نظريته هي أفلوطني ميتافيزيقا يف األساسية النظرية كانت ولقد
ولكن واالعتماد، األولوية يف الرتتيب بهذا والنفس، (النوس) والعقل الواحد، من يتألف
من لها كان ما كل برغم النظرية، هذه أن املوضوع لهذا نَعِرض أن قبل نالحظ أن علينا
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ولقد جديدة. أفالطونية كانت بل مسيحية، ذاتُها هي تكن لم املسيحي، الالهوت عىل تأثري
،Origen أوريجني هو نفِسه أستاذه عىل درس ألفلوطني، معارص فيلسوف هناك كان
عىل الثالثة األطراف بدورها وضَعت الثالوث، يف بنظرية أيًضا وقال مسيحيٍّا، كان الذي
كان الذي أفلوطني أما هرطقة. بوصفها بعُد فيما اإلدانة ت فاستحقَّ مختلفة، مستوياٍت
هو هذا كان وربما اإلدانة، هذه ملثل ُمعرًَّضا يكن فلم املسيحية نطاق خارَج يقع تفكريه

قسطنطني. عهد حتى أعظم يظل تأثريه جعل الذي السبَب
الذي بارمنيدس، عند الواحد الفَلك بعيد حدٍّ إىل يُشِبه أفلوطني ثالوث يف «الواحد» إن

«يوجد». أنه من أكثر عنه نقول أن يُمِكننا ال
منه. أعظم أخرى أشياء هناك تكون قد أنه فيعني له، آخر وصف أي تقديم أما
«الخري» أنه عىل أخرى وأحيانًا اإلله، هو وكأنه أحيانًا، الواحد هذا عن أفلوطني ويتحدث
مكان، كل يف حارض «الوجود»، من أعظم أنه غري «الجمهورية». محاورة طريقة عىل
أن هو إزاءه املرء يفعله أن يُمِكن ما وأفضل يُعَرف، ال ولكنه شامل، مكان يف وليس
املتصوف ألن ذلك التصوف؛ تأثري بوضوٍح نرى وهنا يشء، أي يقول أن من بدًال يصمت
عظمة إن نقول أن ونستطيع االتصال، عن والعجز الصمت حاجز وراء يلوذ بدوره
وهكذا «اللوجوس». للكلمة األسايس بالدور اعرتافها يف األمر آخَر تَكُمن اليونانية الفلسفة
أساسه يف كان فيه، الصوفية العنارص بعض وجود من الرغم عىل اليوناني، الفكر فإن

للتصوف. ا ُمضادٍّ
يكاد كلمة وهي النوس، أو بالعقل يه يُسمِّ ما هو أفلوطني ثالوث يف التايل والعنرص
بمعنًى ال الروح، يُشِبه يشء هنا واملقصود لها، مطابقة ترجمة إيجاد املستحيل من يكون
استخدام هو والواحد، النوس بني العالقة إيضاح إىل سبيل وخري عقيل. بمعنًى بل صويف،

تشبيه.
ذلك هو النوس يكون وعندئٍذ الخاص، نورها تبعث التي بالشمس أشبُه فالواحد
وحني الذاتي، بالوعي نُشبِّهه أن معني بمعنًى ويمكن ذاتَه. الواحُد به يرى الذي النوَر
النوس، معرفة إىل نصل أن يُمِكننا الحس عن يبعدنا الذي االتجاه يف أذهاننا نستخدم
يف الجدل لفكرة نظريًا نجد وهنا له. صورة النوس يَُعد الذي «الواحد» إىل خالله ومن

الخري. صورة رؤية إىل بنا تُؤدِّي مماثلة عمليًة إن يُقال حيث أفالطون، جمهورية
مزدوجة؛ بطبيعٍة تتَّصف التي بالنفس ى فيُسمَّ الثالوث، يف واألخري الثالث العنرص أما
بها فيهبط الخارجي مظهرها أما النفوس، صوب أعىل، إىل تتجه الداخيل جانبها يف فهي
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«شمول مذهب تنكر أفلوطني نظرية أن والواقع له. خالقة تكون الذي الحس، عالم إىل
والعالم، هللا بني التوحيد يف الرواقية الطريقة خالف عىل وذلك ،«Pantheism األلوهية
صادرة أنها عىل الطبيعة إىل تنظر أنها من الرغم عىل ولكن سقراط، رأي إىل وتعود
«الغنوصيون فعل كما ا، رشٍّ الطبيعة ترى ال فإنها هبوطها، حالة يف وهي النفس، عن
وبأنها جميلة، الطبيعة بأن ا تامٍّ اعرتاًفا تعرتف أفلوطني صوفية إن بل ،«Gnostics
املتأخرين الصوفية أن عىل يكون. أن ينبغي كما األشياء نظام عن تعبريًا بوصفها ة خريِّ
بل الدينيون، الدعاة فعل وكذلك الطبيعة، إىل السخية النظرَة هذه أفلوطني يُشاركوا لم
أصبحوا حتى األخرى، الحياة إىل االنرصاف طابُع عليهم غَلب فقد أنفُسهم؛ والفالسفة
أن حدٍّ أبعِد إىل فيه املشكوك ملن وإنه ا، ورشٍّ انحطاًطا بوصفهما واملتعة الجمال يلعنون
ومع املهووسني. املتعصبني عدا فيما شخص أي من استجابًة القاسية التعاليم هذه تلقى
إن القول ويمكن عديدة، قرون طوال سائدة ظلت هذه املعكوسة القبح عقيدة فإن ذلك

آثمة. اللذة إن القائلة الغريبة الفكرة عىل الرسمية صورتها يف تنطوي املسيحية
«فيدون». محاورة يف عرض الذي بالرأي أفلوطني أخذ فقد الخلود، موضوع يف أما
أزلية، النفس تكون أن بد فال أزلية املاهيات كانت وملا ماهية، اإلنسان نفس إن يقال إذ
فقد ذلك ومع الصور، إطار ضمن تدخل النفس إن القائل سقراط رأي يُوازي وهذا
تتجه فإنها النفس، أزلية من الرغم فعىل ُمعينًا. أرسطيٍّا عنًرصا أفلوطني نظرية تضمنت
تفقد تكن لم لو حتى الشخيص، طابعها تفقد فإنها ثَم ومن النفوس، يف االندماج إىل

ُهويتها.
هذا وخالل القديمة، للفلسفة قدمناه الذي العرض نهاية إىل وصلنا قد اآلن نحن ها
كنا وإذا أفلوطني. عرص حتى عرصطاليس من قرون، تسعة من يقرب بما مَرْرنا العرض
الحقون ُمفكِّرون هناك يكن لم أنه يعني ال فهذا النحو، هذا عىل التقسيم خط حددنا قد
بمعنًى يَصُدق االنتماء فهذا القدماء؛ تراث إىل بحق ينتمون أنهم عىل إليهم النظر يمكن
رئيسية انقطاع حاالت إدراُك املمكن فمن ذلك ومع األمر. واقع يف كلِّها الفلسفة عىل معني
أفلوطني؛ مع الفلسفة بَلَغتها التي النقطة تلك الحاالت هذه من الثقايف، الرتاث تطور يف
وظلت الكنيسة، جناح تحت منطويًة األقل عىل الغرب يف الفلسفة أصبحت الحني ذلك فمنذ
ذاته الوقت ويف ،Boethiusبويتيوس مثل استثناءات، وجود مع حتى قائمة الحقيقة هذه
تحت الرشقية، املناطق يف استمر روما، سقطت عندما بأنه أنفسنا نُذكِّر أن املفيد ِمن فإن
الدينية الروابط من ُمتحرِّر فلسفي تراٌث اإلسالمي، الحكم ظل يف ثم أوًال بيزنطة حكم

(املسيحية).
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الهلينية

باالنبهار يشعر القديم، للعالم الفلسفية اإلنجازات إىل بأنظاره يعود حني املرء إن
العامة. للمشكالت إدراكه يف اليوناني العقل أبداها التي العادية غري القوة إزاء

عىل القدرة هذه فإن الحرية، يف تكمن الفلسفة بداية إن قال قد أفالطون كان وإذا
الفكرة أن والواقع عادية، غري بدرجٍة األوائل اليونانيني لدى توافرت قد والدهشة التعجب
العالم عىل أْضَفت التي الكربى اليونانية االخرتاعات من هي والتمحيص للبحث العامة
يُجِرَي أن األحوال جميع يف املستحب غري ِمن فإنَّ الحال، وبطبيعة الخاص. طابََعه الغربي
يف الغربية الحضارة ص يُلخِّ أن شاء لو املرء ولكن مختلفة، ثقافاٍت بني مقارناٍت املرء
العقيل، الجهد بذل إىل أخالقي نزوع عىل مبنيَّة إنها القول ألمكن قصرية، واحدٍة جملٍة

األول. املحل يف يوناني نزوع وهو
أساًسا؛ العالنية تستهدف أنها فهي اليونانية، للفلسفة الحيوية األخرى السمة أما
ومنذ الخطأ، من العصمة هالَة لنفسها تدَّعي ال عليه، ُوِجدت الذي النحو عىل فحقائقها،
عىل أيًضا تنطوي أنها صحيح واالتصال. باللُّغة كبريًا اهتماًما الفلسفة تلك أبدت البداية
الفيثاغوري الصويف التيار ذلك يف تتمثل عهودها، أقدم منذ وذلك العنارصالصوفية، بعض

القديمة. الفلسفة مجرى طوال يمتد الذي
هو فهدفها ذاِته. العقيل البحث عن خارجة األمر واقع يف هي الصوفية هذه أن غري
عندما إال ذلك من أهمُّ دوٌر للتصوف يُصِبح ولم نفسه، الباحث أخالق توجيُه الواقع يف
اليونانية. الفلسفة لروح مضادٌّ ألفلوطني مناقشتنا عند قلنا كما فالتصوف االنحالل، دب
لها املحَدثني مواجهة تَفوق بِحدَّة القدامى املفكِّرين واجهت التي املشكالت أبرز ومن
املايض، الرتاث من دعامة عىل يرتكزون يكونوا لم األوائل اليونانيني الفالسفة أن بكثري
األكرب الجانب نستمد فنحن الرتاث، هذا إىل دوًما نعود أن نستطيع اليوم أننا حني عىل
يفوتنا ما وكثريًا كالسيكية، مصادَر من والتكنولوجي والِعلمي الفلسفي مصطلحنا من
يبدأ أن عليه لزاًما كان فقد اليوناني الباحث إىل بالنسبة أما قدِرها. حقَّ أهميتها نَقُدَر أن
جديدة، فنيًة مصطلحاٍت وينحت للتعبري، جديدة طرًقا يصطنع وأن البداية، من يشء كلَّ
يف طريقتهم أن أحيانًا بدا فإذا اليومي، الحديث لغة تُقدِّمها التي املادة أساس عىل بُنِيَت
التعبري طريق يتلمسون كثرية أحيان يف كانوا أنهم نتذكر أن بد فال موفقة، غري التعبري
من للمرء بد وال اإلعداد. طور يف تزال ما الالزمة األدوات فيه كانت وقٍت يف أنفسهم عن
اإلنجليز بموقف أشبُه الواقع يف هو كهذا، موقف ر تصوُّ إىل بذهنه يعود لكي عقيل جهد
اليونانية عن منفصلة أنجلوسكسونية، بلغة التفلسف إىل ُمضطرِّين أنفسهم يجدون الذين
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عهد حتى إليه وصلنا الذي العرص منذ قرنًا عرش اثنا ينقيض أن بد ال وكان والالتينية.
كان وربما القديمة، املصادر إىل العودة أساس عىل الحديث العلم وظهور املعرفة، إحياء
هذه؟ النمو توقف فرتُة تَحدث أن ينبغي كان ملاذا نتساءل: أن الوقت إضاعة قبيل من
فمن ذلك ومع التبسيط، يف ُمفِرطة تكون أن بد ال السؤال هذا عن لإلجابة محاولة أية ألن
صالحة سياسية نظرية تطوير يف ينجحوا لم وروما اليونان ُمفكِّري أن شك بال الصحيح

للتطبيق.
العقلية قدراتهم ولََّدته الذي الغرور من نوع هو اليونانيني إخفاق سبب كان وإذا
الجمود هذا ويتمثَّل فَحْسب. الخيال إىل افتقارهما بسبب أخفقوا الرومان فإن املتفوقة،
املمكن فمن اإلمرباطورية. عصور يف الضخمة العمارة أبرزها من شتى؛ أنحاء عىل الذهني
يف يوناني معبد تأمل طريق عن الرومانية والروح اليونانية الروح بني للفرق نرمز أن
أيدي عىل تحول قد اليوناني العقيل الرتاث أن عندئٍذ وسنجد رومانية، كنيسة مقابل

بكثري. ورشاقًة رقًة أقلَّ يشءٍ إىل الرومان
يستهدف ألنه ذلك وتحرر؛ تنوير حركَة أساسه يف اليوناني الفلسفيُّ الرتاث كان لقد
العالم تصوير طريق عن املجهول من الخوف من والتخلَص الجهل، نري من العقل تحرير
الكلمة)، أو (العقل اللوجوس هي الرتاث هذا أداة وكانت بالعقل. يُعَرف ألن قابل أنه عىل
عىل املنزَّه البحث إىل نظروا ولقد الخري. مثال إطار يف املعرفة إىل السعي هو وهدفه
طريق عن إليها يصلوا أن من بدًال الصالحة الحياة إىل الناس يوصل أخالقي، غري أنه
تخلو التي املتفائلة النظرة من نوًعا نجد العقيل، البحث تراث جانب وإىل الدينية. األرسار
أن تستحق ال للنقد تخضع ال التي الحياة أن سقراط رأي ففي الزائفة؛ املشاعر من
ومن جيًدا. يعيش أن بل طويًال، اإلنسان يعيش أن ليس املهم أن أرسطو رأي ويف تُعاش،
عندما والرومانية، الهلينستية العصور يف ُفِقد قد النضارة هذه من جانبًا أن الصحيح
أن أيًضا الصحيح من يظل ولكن أقوى. بذاته وعيه كان رواقي مذهٍب أقدام توطَدت

اليونانيني. املفكرين تراث إىل يرجع الغربية للحضارة العقيل التكوين يف ما أفضل
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املبكرة املسيحية

عن األساس يف مستقلة — اليوم هي كما — الروماني اليوناني العرص يف الفلسفة كانت
ذاته الوقت يف لها تكون أن يمكن أسئلة يطرحوا أن يمكنهم الفالسفة أن صحيح الدين.
لها يكن لم الكهنوتية املنظمات أن غري الدينية. املسائل تعنيهم من إىل بالنسبة أهمية
روما سقوط بني الواقعة الفرتة فإن هنا ومن العصور، تلك ُمفكِّري عىل سلطة أو تأثري
لها، الالحق والعهد السابق العهد عن الناحية هذه يف تختلف الوسطى العصور ونهاية
توجيهاتها، ظل ويف الكنيسة، رعاية تحت يزدهر نشاًطا الغرب يف الفلسفة أصبحت فقد
كانت الغربية، الرومانية اإلمرباطورية انهيار عند ألنه ذلك عدة؛ أسباب الظاهرة ولهذه

ُسلطتنَي. بني توزعت قد الرومان عند اآللهة األباطرة مهام
الكنيسة استحوذت قسطنطني، عهد يف الدولة عقيدة املسيحية أصبحت أن فمنذ
الدنيوية، بالشئون االهتمام لإلمرباطور تاركًة والعقيدة، باهلل املتعلقة املسائل جميع عىل
تتناقص أخذت قد كانت وإن يشء، ُ املبدأ حيث من ينازعها ال قائمة الكنيسة سلطة وظلت
عالقات أن أكدت عندما سيطرتها عىل الديني اإلصالح حركة قضت حتى بالتدريج،
الدول يد يف أدواٍت الكنائس أصبحت الحني ذلك ومنذ شخيص، طابع ذات باهلل اإلنسان

الناشئة. القومية
يف الوقت لبعض مستمرٍّا ظل املعرفة يف (العلماني) الدنيوي التوارث أن حني وعىل
لكي كهذا تراثًا يملك يكن لم الرببري الشمال فإن القديمة، األساس من الوسطى األجزاء
رجال أو الكنيسة، أعضاء عىل وقًفا والكتابة القراءة معرفُة فيه أصبَحت وهكذا إليه، يعود
الحديثة اإلنجليزية الكلمة يف باقية ِذكراه زالت ما تاريخي تطور وهو ،Clericsاإلكلريوس
ما عىل املحافظة عىل الكنيسة عملت وقد متعلم»)، «شخص أو كاتب، (ومعناها Clerk
سيطرة تربير يستهدف املعرفة فروع من فرًعا الفلسفة وأصبحت املايض، تراث من تبقى



األول) (الجزء الغرب حكمة

من تكافح الرتاث من أخرى أنواع هناك كانت ولكن حمايتها، عىل والساهرين الكنيسة
دور بروز إىل أدى قد تدهوره كان الذي القديم الروماني الرتاث منها السيطرة، أجل
األرستقراطيات تلك منه انبثقت الذي الجديد الجرماني الرتاث ومنها األصل، يف الكنيسة

القديمة. لإلمرباطورية السيايس التنظيم محل حلت التي اإلقطاعية
فكان متماسكة، اجتماعية بفلسفة ممثًَّال هذه الرتاث أنواع من أي يكن لم ولكن
منذ ولكن بنجاح، الكنيسة سلطة تحدي عن عاجًزا جعلته التي األسباب أهم من ذلك
ذاته تأكيد يُعيد الروماني الرتاث أخذ عرش، الرابع القرن منذ بدأت التي اإليطالية النهضة
السادس القرن يف الديني اإلصالح حركة مع انطلق الروماني الرتاث أن كما بالتدريج،

بالكنيسة. الصلة وثيقة الفلسفة ظلت فقد الوسطى العصور خالل أما عرش،
ُكمون، حالة يف موجودة كانت كثرية أخرى ثنائيات الفرتة هذه يف برزت ولقد
جهة، من هلل ممثًال بوصفه البابا بُسلطتَِي اإلله اإلمرباطور عن االستعاضة جانب إىل

أخرى. جهٍة من واإلمرباطور
سلطة إن إذ التيوتونية؛ واللغة الالتينية اللغة بني امللموسة الثنائية تلك فهناك
للغزاة التيوتونيني الخلفاء أيدي يف سقطت األساس أن حني عىل التينية، ظلت الكنيسة
حتى األملانية، لألمة املقدسة الرومانية األساس باسم تعرف األساس وظلت الربابرة.
الهوت رجاِل إىل الناس انقسام ذلك بعد يأتي ثم نابليون، هجمات وطأة تحت سقطت
قاومت قد الكنيسة كانت وملا القديمة، العقيدة ُحماَة هم األولون وكان عاديني، وأناٍس
دعم إىل ذلك أدى فقد األقل، عىل الغرب يف وذلك عنها، منشقة حركات عدة تأثري بنجاح
مع متعاطفني األوىل الفرتة يف املسيحيني األباطرة بعض كان ولقد الدين. رجال ملركز كبري
ذلك بعد ويأتي النهاية. يف انترصت التي هي الحرفية العقيدة ولكن 1،Arianism األريانية
األناجيل، يف أصوله نجد تضاد وهو األرض، ممالك ومختلف السماء مملكة بني التضاد
وإن الربابرة، بأن االعتقاد إىل أدى إنه إذ روما، سقوط بعد مبارشة أهمية اكتسب ولكنه
التضاد هناك وأخريًا هللا. مدينة تخريب عن عاجزون املدينة، تدمري عىل قادرين كانوا
يف سقراط نظرية أهمها من بكثري، أقدم أصول إىل يرجع تضاد وهو والبدن، الروح بني
يف أساسية الجديدة األفالطونية صورتها يف املفاهيم هذه أصبحت وقد والنفس، الجسم

عىل يقوم وكان ،Arius آريوس إىل منسوب امليالدي، الرابع القرن يف ظهر مسيحي الهوتي مذهب 1

(املرتجم). املسيح ألوهية مسألة يف وخاصة املسيحية، يف املتطرفة االتجاهات من التخفيف
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روح استُلِهَمت املصدر هذا ومن الجديدة، للعقيدة بولس القديس وضعها التي الصيغة
األوىل. املسيحية بها اتسمت التي الزهد

اسم إيجاًزا عليه يُطَلق أن يمكن ما فيه تطور الذي العالم هو شديد، باختصار هذا،
القديس يد عىل نضوجها مراحل أول إىل الفلسفة هذه وصلت وقد الكاثوليكية، الفلسفة
الذي األكويني، توما القديس يد عىل قمتها وبلغت أساًسا، بأفالطون تأثر الذي أوغسطني،
ونظًرا الحني، ذلك منذ عنها يُدافعون أنصارها كبار ظل أرسطية أسس عىل الكنيسة أرىس
يف وتأثريها لتطورها عرض أي فإن االرتباط، أوثق بالكنيسة ترتبط الفلسفة هذه أن إىل
عن زائًدا وهلة ألول يبدو قد التاريخي الرسد من قدًرا يتضمن أن بد ال الالحقة العصور

وفلسفته. العرص ذلك روح لفهم رضوري الواقع يف ولكنه الحد،
مع اليهود، عقيدة من منبثقة الغرب، يف السيطرة لها أصبحت التي املسيحية إن
هللا إن القائل الرأي يف اليهودية مع تشرتك فاملسيحية والرشقية؛ اليونانية العنارص بعض

الحالتنَي. يف بالطبع يختلف املختارين الناس نوع كان وإن ُمعيَّنني، أناًسا يصطفي
تحقيق نحو ويسري اإللهي، بالخلق يبدأ الذي التاريخ إىل النظرة نفس وللعقيدتنَي
املسيح، هو َمن مسألة يف الرأي يف االختالفات بعُض هناك كانت أنه صحيٌح إلهية، غايٍة
يف الغَلبة لهم ويضمن بعد، فيما املخلِّص سيأتي اليهود نظر ففي به؛ سيقوم الذي وما
ذلك مع مملكته تكن لم الذي النارصي، يسوع يف رأوه املسيحيني أن حني عىل األرض،
بوصفه الصالح مفهوم اليهودية من استمدت املسيحية فإن وباملثل العالم، هذا إىل تنتمي
أركان وجود رضورة تأكيد منها استمدت كما أقرانه، مساعدة نحو املرء ه يُوجِّ ً مبدأ
العالم فكرة تأكيد يف مًعا واملسيحية الالحقة اليهودية اشرتكت وقد للعقيدة، أساسية
عند النظرية أن حني عىل ولكن األول،2 املحل يف جديدة أفالطونية فكرًة كانت التي اآلخر،
كان واملسيحي اليهودي الرأي فإن الجميع، عىل فهمها يسهل ال فلسفية كانت اليونانيني
ويحرتق الجنة إىل األخيار يذهب حني اآلخر، العالم يف الحسابات تسوية فكرة إىل أقرَب
للجميع. مفهومًة جعلها إىل النظرية هذه يف القصاص عنرص أدى ولقد النار، يف األرشار

يف اآلَخر العالم عقيدة أصول يتجاهل ألنه َرسل؛ منه يتحدث الذي الضيق الغربي املنظور هنا يُالَحظ 2

تحمل كانت ذاتها الجديدة األفالطونية أن إىل يُشري وال القديم، الرشق عقائد ومعظَم الفرعونية الديانة
(املرتجم). اليونان أرض إىل ونقَلتها القديمة، الرشقية املعتقدات بذور
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اليهود، إلَه «يَْهوه»، أن نتذكر أن ينبغي املعتقدات، هذه تطورت كيف نفهم ولكي
بينما الخاص، شعبة حماية يتوىل وكان يشء، كل قبل سامية لقبيلة إلًها البداية يف كان
أي الحني ذلك يف يوجد يكن وملا األخرى. القبائل شئون ترعى آلهة جانبه إىل توجد
يقبل ال غيور إله وهو لقبيلته، الدنيوية الشئون يُدير إرسائيل فربُّ آخر، عاَلٍم إىل تلميح
وقتًا قَضوا سياسيني زعماء فكانوا القدامى األنبياء أما غريه. آلهة قومه لدى يرى أن
تماسك وتحريض «يهوه» لغضب اتقاءً اآلخرين، اآللهة عبادة عىل القضاء يف طويًال
مجموعة أذَْكته اليهودية للعقيدة والقبَيل القومي الطابع هذا للخطر. االجتماعي اليهود
يف الشمالية اململكة إرسائيل سقطت ٧٢٢ق.م. ففي القوم؛ بهؤالء حلت التي الكوارث من
نينوى عىل البابليون استوىل ٦٠٦ق.م. ويف سكانها، معظم رحلوا الذين اآلشوريني أيدي
ملك نرص نبوخذ غزاها فقد الجنوبية «جودا» مملكة أما اآلشورية، اإلمرباطورية ودمروا
من كبرية أعداًدا وأخذ املعبد وحرق ٥٨٦ق.م، عام يف أورشليم عىل استوىل الذي بابل،

بابل. إىل أرسى اليهود
قورش فيها تمكَّن التي السنة بعد إال فلسطني أرض إىل بالعودة لليهود يسمح ولم
والطابع الجامدة العقيدة أن والواقع ،٥٣٨ عام يف بابل عىل االستيالء من فارس ملك
املعبد كان وملا بابل، يف األرس فرتة خالل متصلبًا طابًعا اتخذا قد اليهودي للدين القومي
يعود الفرتة هذه وإىل للتضحية، بطقوس عنه االستغناء إىل اليهود اضُطرَّ فقد ر، ُدمِّ قد

اليوم. إىل ظلت كما لعقيدتهم التقليدية الشعائر من كبري جزء
إىل جميًعا يعودوا لم ألنهم ذلك اليهود؛ تشتت يرجع بدورها الفرتة هذه وإىل
نسبيٍّا، األهمية قليلة دينية دولة يُشكِّلون هؤالء وظل فقط البعُض عاد وإنما موطنهم،
الطويلة النزاعات يف باستقاللهم يحتفظوا أن ما نحٍو عىل حاولوا اإلسكندر بعد ولكنهم
جماعٌة اإلسكندرية يف وعاشت البطلمية، ومرص Seleucid السليوسية آسيا بني األمد
الدين، عدا ما يشء كل يف الهلينية بغة بالصِّ اصطبغت ما رسعان العدد، كبرية يهودية
ظهور إىل أدى مما اليونانية، إىل املقدسة العربية الكتب ترجمُة الرضوري من كان وهكذا
سبعني إن تقول القصة ألن االسم؛ هذا عليه أُطِلق الذي ،Septuagint السبعيني الكتاب

يشء. كل يف متشابهة له بصيغ أتوا قد مستقالٍّ مرتجًما
الهلينية بالصبغة اليهودية صبغ الرابع Antiochus أنتبوخ امللك حاول عندما ولكن
املكابيِّني، اإلخوة قيادة تحت ثائرين هبُّوا ق.م. الثاني القرن من األول النصف يف بالقوة
النهاية، يف وانترصوا الخاصة، طريقتهم عىل ربهم عبادة أجل من باستبسال وحاربوا
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مجموعُة ى وتُسمَّ الكهنة، كبار تضمُّ باعتبارها الحاكمَة هي املكابيني أرسة وأصبحت
هريود عرص حتى تحكم ظلت وقد ،Hasmonean الهسمونية األرسة باسم هذه الحكام

.Herod
اليهودية العقيدة بقاء ضمنت التي العوامل أهمَّ هو املكابيني مقاومة نجاح كان ولقد
بذلك وهيأ الهلينية، بالصبغة برسعة يصطبغون املشتتون اليهود فيه أخذ الذي الوقت يف
هو أيًضا هذا وكان التالية، العقائد تظهر أن بدونها املمكن من كان ما التي الرشوط
أظهرت الثورة أحداث ألن اليهودية؛ الديانة يف اآلخر العالم عقيدة فيه ظهرت الذي الوقت
ق.م. األول القرن وخالل الناس، بأفضل تحل ما كثريًا الدنيا، الحياة هذه ال الكوارث، أن
أكثر كانت الرسمية، العقيدة جانب إىل أخرى، حركة تطوير إىل الهلينستي التأثري أدى
يف يسوع بها قام التي األخالقية املراجعة لعملية الطريق د تُمهِّ تعاليمها وكانت اعتداًال،
تماًما معدلة، أو إصالحية يهودية كانت األوىل املسيحية أن هي األمر فحقيقة األناجيل،

الكنيسة. داخل إصالح حركَة البداية يف الربوتستانتية كانت كما
اصطبغ يهوديٍّا كان الذي هريود، وعني الكهنة، كبار حكم ألغى أنتوني مارك عهد ويف
خاضعة يهودا مملكة أصبحت ٤ق.م. عام يف وفاته وبعد ملًكا، الهلينية، بالصبغة تماًما
كان وكذلك اآللهة، الرومان أباطرة يستسيغوا لم اليهود أن غري روماني. لحاكم مبارشًة
كانوا الذين املسيحيني عن مختلفني اليهود كان فقد ذلك ومع بالطبع، املسيحيني حال
عموًما كانوا أنهم يف واالستسالم، الخضوع بفضيلة يؤمنون األقل عىل ُ املبدأ حيث من
العصور يف اليونانيني يُشِبهون ذلك يف وهم لغريهم، ازدراء وأشدَّ بأنفسهم اعتداًدا أكثَر
النصيحة وتَُعد الخاص. إلههم سوى إله بأي يعرتفوا أن بعناد رفضوا وهكذا الكالسيكية،
نموذجيٍّا مثاًال هلل، هلل وما لقيرص، لقيرص ما يُعطوا بأن الناس إىل يسوع هها وجَّ التي
ذلك مع كانت فقد وسًطا، حالٍّ ظاهرها يف كانت أنها من الرغم فعىل اليهودي. العناد لهذا
وبعد الرومان، عىل اليهود ثار ميالدية، ٦٦ عام ويف اإلمرباطور. بألوهية لالعرتاف رفًضا
املؤرِّخ احتفظ وقد الثانية. للمرة املعبد وُهِدم ٧٠م، عام أورشليم سقطت مريرة حرب

املعركة. هذه بسجل Josephus «يوسفوس» الهلينستي اليهودي
الرسمية العقيدة وأصبَحت لليهود، واألخري الثاني الشتات أتى الحادث هذا ومن
اليهودية أصبحت امليالدي األول القرن وبعد بابل، يف األرس وقت حدث كما تشدًدا، أكثر
ففي ومتعارضتنَي؛ متميزتنَي عقيدتنَي بوصفهما األخرى منهما كلٌّ تُواجه واملسيحية
ذلك منذ اليهود أصبح بحيث للسامية، بالعداء قويٍّا شعوًرا املسيحية أثارت الغرب
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يف تحريرهما وقت حتى ومستَغلني، مضطَهدين املجتمع، هامش عىل يعيشون الحني
يف وخاصًة اإلسالمية، البالد هو فيه ازدهروا الذي الوحيد املكان وكان عرش. التاسع القرن
يُتِقنون الذين اليهود املفكرين جهود كانت أخريًا أسبانيا من العرب أُخِرج وعندما أسبانيا.
وكذلك الكالسيكي، الرتاث نقل يف أسهمت قد العربية، أسبانيا يف عاشوا والذين لغات، عدة

الغرب. يف املثقفني إىل العرب، علم
البدائية، املسيحية منها تكونت التي املنشقة اليهودية الجماعات أن نالحظ أن وينبغي
املسيحية؛ غري الجماعات بني تنترش الجديدة العقيدة تجعل أن البداية يف تنوي تكن لم
ولم القديمة، التقاليد عىل عزلتهم، بحكم محافظني، األوائل املسيحيون هؤالء كان فقد
يف أتباًعا تجذب أن عىل قادرة هي وال الغرباء، بني دعوتها تنرش أن أبًدا اليهودية تحاول
والتحريمات الختان تُطبِّق دامت ما معدلة، صورة اتخذت أن بعد حتى الراهن، الوقت
أحد أن لوال منشقة، يهودية طائفة املسيحية تظل أن املمكن من كان وهكذا الطعام. يف
الذي الطرسويس، بولس عمل فقد إليها؛ اإلنماء نطاق ع يُوسِّ أن عاتقه عىل أخذ أتباعها
جعل وبذلك الخارجية، العقبات هذه إزاحة عىل هلينية، ثقافة ذا ومسيحيٍّا يهوديٍّا كان

نطاق. أوسع عىل مقبولة املسيحية
يكفيهما ال الهلينية بالثقافة املتأثرين الرومانية اإلمرباطورية مواطني فإن ذلك ومع
تلفيقية حركة وهي الغنوصية، عملت وهكذا اليهود. إله ابن إنه املسيح عن يُقال أن
رأي ففي العيب؛ هذا تجنُّب عىل املسيحية، فيه ظهرت الذي الوقت نفس يف ظهرت
هبط ثانويٍّا، إلًها الواقع يف كان الذي «يهوه» خلقه املحسوس املادي العالم أن الغنوصية
ليعيش األعىل اإلله ابن جاء وأخريًا الرش. يُمارس ذلك بعد وبدأ األعىل، اإلله مع مكانه عن

القديم. للعهد الزائفة التعاليم يُفنِّد حتى فاٍن؛ إنسان هيئة عىل البرش بني
فهي الغنوصية؛ تتألف كانت األفالطونية، اآلراء ببعض مصحوبًة العنارص، هذه من
وغريها املسيحية التعاليم مع األورفية وتصوف اليونانية األساطري من عناَرص تجمع
عادة يشمل التلفيقي، الفلسفي املزيج يف إطار يف كله هذا وتضم الرشقية، املؤثرات من
حد إىل ذهبت فقد الغنوصية، عن بعد فيما تفرعت التي املانوية، أما والرواقية، أفالطون
يف ذهبوا وهكذا والرش. الخري بني التضادَّ يُساوي واملادة الروح بني التمييز إن القول
اللحم، أكل عن نَهوا وقد الرواقيون. عليه تجارس ما كل من أبعَد املادية لألشياء احتقارهم
يستدل، أن املرء حق ومن اإلثم، كل آثٌم عمل صوره أو أشكاله بكافة الجنس أن وأعلنوا
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تُماَرس تكن لم الزاهدة املذاهب هذه أن عىل قرون، بضعة طوال الدعوة هذه استمرار من
تام. بنجاٍح

تُماِرس ظلَّت ولكنها قسطنطني، بعد أهمية أقل الغنوصية الطائفة أصبحت ولقد
املسيح أن إىل ذهبت فقد (املشبِّهني) Docetics الدوسيني طائفة أما التأثري، من قدًرا
يف إفيجينيا بتضحية يُذكِّرنا ما وهو له، بشبٍح أشبُه بديل بل ُصِلب، الذي هو يكن لم
أنه عىل املسيح إىل نظر الذي اإلسالم يف لذلك مماثل رأي ظهر وقد اليونانية. األسطورة

البرشية. أنبياء أهم يكن لم وإن نبي،
فقد رضاوة؛ القديم العهد لعقيدة عداؤها ازداد رسوًخا، أشد املسيحية أصبحت وإذ
أن بد فال ثَم ومن األنبياء، قدامى به برشَّ الذي باملسيح يعرتفوا لم اليهود أن إىل ذهبت
من احرتامه له شكًال للسامية العداء أصبح فصاعًدا قسطنطني عهد ومن ا. رشٍّ تكون
ملن وإنه األمر. واقع يف الوحيَد هو الديني الدافع يكن لم وإن املسيحية، التقوى أشكال
تنقلب مخيف، اضطهاد من ذاتها هي عانت قد كانت التي املسيحية، نجد أن ا حقٍّ الغريب
بمعتقداتها. تمسًكا عنها تقل ال أقلية عىل األمور بزمام إمساكها بمجرد الرضاوة بنفس
للنظر؛ ملفت جديد اتجاٍه يف جوانبها من جانب يف الجديدة العقيدة تحولت ولقد
طابع عىل تنطوي وال الشديدة، بالبساطة تتسم عمومها يف كانت اليهود عقيدة ألن ذلك
يوحنا عند نجد ولكنا الجامعة، األناجيل يف حتى واضًحا يظل املبارش الطابع وهذا الهوتي.
املسيحيني املفكرين سعي مع باطِّراد أهميته ازدادت الذي الالهوتي التأمل لذلك بدايًة
يقترص هنا األمر يعد فلم الجديدة. عقيدتهم إطار يف اليونانيني ميتافيزيقا وضع إىل
بوصفه الالهوتي بجانبه يتعلق أصبح بل «املختار»، اإلنسان اإلله املسيح شخصية عىل
كان ولقد وهرقليطس. أفالطون إىل قبلهم ومن الرواقني، إىل يرتد مفهوم وهو «الكلمة»،
يف عاش الذي ،Origen أوريجيني أعمال هو الالهوتي الرتاث هذا عن منهجي تعبري أول
كان الذي أفلوطني، ُمعلِّم ساكاس، أمونيوس عىل ودرس و٢٥٤، ١٨٥ بني ما اإلسكندرية
جوانبه يف د يتجسَّ ال الذي هو وحده هللا أن أورجني رأي ويف كثرية، أموٍر يف معه يشرتك
قبل مستقلة حالة يف تعيش النفس إن القائلة القديمة سقراط بنظرية يؤمن وهو الثالثة.
الخالص إن القائل رأيه بسبب وكذلك السبب، ولهذا امليالد. عند الجسد وتدخل الجسد،
عىل جلب حياته أثناء حتى ولكنه بالهرطقة، موته بعد اتُِّهم النهاية، يف الجميع إىل سيمتد
متطرفة احتياطات اتخاذ إىل حداثته يف الشباب حماقة دفعته فقد الكنيسة، سخط نفسه
ونتيجة عنه، ترىض الكنيسة تكن لم عالج وهو اإلخصاء، إىل فلجأ البدن، ضعف ضد
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من قدًرا هناك أن يبدو كان وإن الكهنوت، سلك يف للعمل صالًحا يعد لم النقص لهذا
املوضوع. هذا حول الرأي يف االختالف

كلسوس عىل مفصًال ا ردٍّ «Against Celsusكلسوس «ضد كتابه يف أوريجني ويُقدِّم
بعد. فيما ضاع املسيحية ضد كتابًا ألَّف الذي

املقدس الكتاب أن تؤكد التي الدفاعية الحجج من النوع ذلك مرة ألول نرى هنا
إىل نظًرا صحيح اإليمان بأن القول يُقدِّمها، التي الحجج بني ومن هللا، من به ُموًحى
هو العهد قريب مفكر به قال برجماتي رأي وهو املؤمنني، عىل اجتماعيٍّا املفيد تأثريه
كل ألن ذلك حدَّين؛ ذو سالح الحجة هذه أن نرى أن السهل من ولكن جيمس. وليم
هي حيث من باملسيحية يؤمنون ال الذين فاملاركسيون مفيًدا. تراه ما عىل يتوقف يشء
ألسباب يفعلوا أن يف الحق كلُّ لهم يكون ثَم ومن للشعوب، أفيونًا الدين يعتربون مؤسسة،

معارضتها. أجل من وسعهم يف ما كلَّ برجماتية
األساقفة كان البدء ففي مندرجة، عملية املركزية بالصبغة الكنيسة صبغ كان ولقد
روما أساقفة سلطات أخذت قسطنطني وبعد الكنيسة، شعب بواسطة محليٍّا يُنتَخبون
ذلك يُماثل املؤيدين من حشًدا للفقراء، معاونتها طريق عن الكنيسة، واكتسبت تزداد،
ولقد املاضية، العصور خالل روما يف الشيوخ مجلس أعضاء أَُرس حول يتجمع كان الذي
اإلمرباطورية؛ يف كثرية قالقل نشوب إىل أدى مذهبي رصاع عرص قسطنطني عرص كان
لعقد نفوذه استخدام إىل الخالفات هذه بعض تسوية أجل من اإلمرباطور عمد ولذلك
يف القويم الدين معايري بتحديد املجمع هذا وقام ٣٢٥م، عام يف Nicaea نيقية مجمع
كهذه وسائَل تتبع الكنيسة أصبحت الحني ذلك ومنذ ،Arianism األرياني املذهب مقابل
اإلسكندرية، من كاهن وهو ،Arius أريوس مذهب كان فقد املذهبية؛ الخالفات حل يف
Sabelluis سابليوس أما متميزان. االثننَي وأن االبن، عىل األولوية له األَب الربَّ أن يرى
الرأي ولكن واحد. لشخص وجَهني إال ليسا أنهما ورأى املضادة، الهرطقة اعتنق فقد
أنهما يرى كان وإن املستوى، نفس عىل يضعهما النهاية، يف املعركة كسب الذي الرسمي،
الحال وكذلك تزدهر، ظلت األريانية أن غري كشخَصني. ومختلفان الجوهر يف متشابهان

األخرى. الهرطقات من عدد إىل بالنسبة
أسقف Athanasiusأطناسيوس هو الرسمي املعسكر عن الرئييس املدافع كان ولقد
باستثناء األريانية، إىل ُمنحازين قسطنطني خلفاء وكان ٣٧٣م، إىل ٣٢٨م من اإلسكندرية
عام العرش Theodosius ثيودوسيوس تويلِّ مع ولكن وثنيٍّا، كان الذي Julian جوليان

اإلمرباطور. تأييد أيًضا تلقى الرسمية العقيدة أصبحت ٣٧٩م،
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األخرية الفرتة إىل وينتمون خاصة، أهمية لهم كانت الدين رجال من ثالثة وهناك
وقد الكنيسة، سلطان دعم عىل وساعدوا الغربية، الرومانية اإلمرباطورية من املسيحية
وأوغسطني، Jerome وجريوم Ambrose أمربوز وهم: القديس؛ لقب بعد فيما الثالثة ُمِنح
سوى اآلخر عن فيه منهم الواحَد يَفِصل ال وقٍت ويف الرابع، القرن أواسط يف ُولِدوا الذين
هذا يف إليهم وانضم الغربية، الكنيسة آباء بأسماء يُعَرفون أصبحوا وقد سنوات، بضع

السادس. القرن إىل ينتمي الذي األكرب، Gregory جريجوري البابا اللقب
مدافع وهو أمربوز، أما فيلسوًفا، أوغسطني) (أي فقط الثالثة هؤالء ثالث كان ولقد
ظلت كما والدولة الكنيسة بني العالقة أسس وضع فقد الكنيسة، سلطة عن هيَّاب غريُ
للكتاب التينية ترجمة وضع من أوَل فكان جريوم وأما الوسطى. القرون طوال سائدة

وامليتافيزيقا. الالهوت يف تأمالت ألوغسطني كانت وقد املقدس.
وكذلك الديني، اإلصالح عرص حتى للكاثوليكية الالهوتي اإلطار يرجع أساًسا وإليه

أوغسطينيٍّا. راهبًا نفسه لوثر كان وقد اإلصالحية. للمعتقدات الرئيسية املبادئ
سن ويف بالقانون، واشتغل روما، يف وتعلم Treves تريف يف ٣٤٠م عام أمربوز ُولِد
يشغل وظل إيطاليا، شمال يف Aemilia وأيميليا Liguria لليجوريا حاكًما ُعنيِّ الثالثني

سنوات. أربع املنصَب هذا
لم وإن املرحلة، هذه يف الدنيوية الحياة عن تخىل معروف، غري لسبٍب ولكنه،
اإلمرباطورية عاصمة عندئٍذ كانت التي مليالنو، ا أسقفٍّ وانتُِخب السيايس، نشاطه عن يتخلَّ
طريق عن املدى واسع سياسيٍّا تأثريًا الكنيسِّ منصبه خالل من أمربوز مارس وقد الغربية.

للكنيسة. الروحية السيادة عىل املهادنة، وعدم بالصالبة اتسم الذي الجريء، إرصاره
قياُم املحتمل من يبدو يكن ولم املعالم، واضح البداية يف الديني املوقف كان ولقد
كاثوليكي وهو Gratian جراتيان فيه كان الذي الوقت يف الرسمية العقيدة د يُهدِّ خطر أي
مرصعه، إىل النهاية يف أدى كإمرباطور، لواجباته جراتيان إهمال أن غري إمرباطوًرا،
يف السلطة Maximus مكسموس اغتصب فقد خلفائه؛ عهد يف تظهر املتاعب وبدأت
األصغر جراتيان شقيق إىل رشعيٍّا الحكم انتقل حيث أربع، باستثناء الغرب، أرجاء كافة
فقد قاًرصا، يزال ال كان الشاب اإلمرباطور أن إىل ونظًرا الثاني، Valentinian فالنتينيان
املذهب أتباع من جوستينا كانت وملا الفعلية. الحاكمَة هي Justina جوستينا أمه كانت
املحورية النقطة فإن الحال وبطبيعة تصادم، يَحدث أن املحتَّم من كان فقد األرياني،
تمثال أُزيَح فقد ذاتها. روما مدينة كانت قوة بكل واملسيحية الوثنية فيها تصادمت التي
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قسطنطني، ابن Constantius كونستانتيوس عهد يف الشيوخ مجلس مقر من النرص
مجلس أعضاء بعض فطالب أخرى، مرًة جراتيان انتزعه ثم الرسويل، جوليان فأعاده
بمساعدة الغلبة له كانت الشيوخ مجلس يف املسيحي الجناح أن غري بإعادته. الشيوخ
جعل األحداث مرسح عن جراتيان ابتعاد ولكن ،Damasus داماسوس والبابا أمربوز

الثاني. فالنتينيان إىل بالتماٍس ٣٨٤م عام يف أخرى مرًة يتقدم الوثني الحزب
إرصاره، يف الجديدة الحركة هذه تُؤثِّر أن دون يَحول لكي أمربوز تصدَّى وهنا
الطريقة بنفس هللا يَخُدم أن واجبه ِمن بأن إرصاره فذكر الوثنيني، تأييد إىل يَميل فتجعله
ما عىل ضمنًا ينطوي القول وهذا له. جنوًدا بوصفهم إرصاره املواطنون بها يَخدم التي
مطلبًا نجد فهنا لقيرص. لقيرص وما هلل، هلل ما يُعطوا بأن للناس يسوع مطالبة يتجاوز
الدولة. من أرفُع األرض، يف الطاعة لضمان اإللهية األداة هي التي الكنيسة، أن يُؤكِّد
الحني؛ ذلك يف ترتاجع الدولة سلطة بها كانت التي الطريقة عن صادًقا تعبريًا هذا ويَُعد
انحالل بعد قائمة ظلت الدول، حدود تتخطى عاملية مؤسسة هي حيث من فالكنيسة
دون األمور هذه إىل اإلشارة عىل األسقفِّ هذا مثل قدرة أن شك وال سياسيٍّا. اإلمرباطورية
مسألة أن عىل الرومانية. اإلمرباطورية تدهور عىل دليل هي إنما شيئًا، نفسه يخىشعىل أن
وهو ،Eugeniusيوجينيوس عهد يف التمثال أُعيَد فقد الحد، هذا عند تنتِه لم النرص تمثال
النهائي الفوز له ُقدِّر الذي هو املسيحي الطَرف ولكن بعد، فيما الحكم توىل مغتصب

٣٩٤م. عام يف يوجينيوس عىل Theodosius ثيودوسيوس انترص أن بعد
األرياني، للمذهب اعتناقها إىل راجًعا وجوستينا أمربوز بني الخالف كان لقد
تابعًة كانت التي القوطية الفرق أجل من ميالنو يف للعبادة مكان ص يُخصَّ بأن ومطالبتها
وعندما هذا. موقفه يف إليه الناس وانحاز ذلك، يقبل لم األسقف أن غري املذهب، لهذا
استخدام ورفضوا الشعب، مع اندمجوا الكنيسة، عىل لالستيالء قوطيون جنود أرَسل
مواجهة يف استسالمه عدم أمربوز عند الشجاعة عالئم أوضح من كان أنه والواقع القوة.
نًرصا أمربوز أعطى مما االستسالم إىل إرصاره واضطرَّه الربابرة، من مسلَّحني مرتزقة

الكنيسة. استقالل أجل من كفاحه يف هائًال معنويٍّا
العمل. كهذا بالثناء جديرة كلها تكن لم األسقف أعمال أن غري

محليٍّا ا أسقفٍّ أمر قد كان الذي اإلمرباطور عارض ثيودوسيوس، حكم خالل ففي
حريًصا اإلمرباطور وكان يهودي، كنيس حرق عىل تحريضه مقابل تعويًضا يدفع بأن
بأي الواجب من ليس أنه إىل ذهب أمربوز ولكن اإلرهاب، من النوع هذا ع يُشجِّ أال عىل

176



املبكرة املسيحية

إىل أدى خطري مبدأ وهو الرضر، هذا مثل تعويض عن مسئوًال مسيحي أي يَُعد أن حاٍل
الوسطى. العصور يف االضطهاد من كبري قدر

فإن السياسية، والقيادة اإلدارة ميدان يف تكمن كانت أمربوز مزايا أهم أن حني وعىل
حدود قرب Stridon سرتيدون يف ٣٤٥م عام ُولِد وقد عرصه. في ُمثقَّ أبرز من كان جريوم
التَّجوال من سنوات بضع وبعد للدراسة، روما إىل عرشة الثامنة يف وهو ورحل دملاشيا،
بعض أعقاب ويف رأسه، مسقط من بالقرب Aquileia أكويليا يف استقر الغال بالد يف
ه توجَّ ثم السورية، الصحراء يف ناسًكا سنوات خمس وقىض الرشق، إىل رحل املشاحنات،
داماسوس الباب وكان ٣٨٥م. إىل ٣٨٢م من ظل حيث روما إىل وعاد القسطنطينية، إىل
جريوم توجه وهكذا املشاكس، القول إىل مياًال يكن لم خليفته أن ويبدو عام، قبل تُويفِّ قد
الالتي الفاضالت روما سيدات من بمجموعة املرة هذه مصحوبًا الرشق، إىل أخرى مرًة
لحم بيت يف دير يف أخريًا واستقروا والتعفف، الزواج عن االمتناع يف آراءه يعتنقن كنَّ
الشعبي الالتيني املقدس الكتاب هو أعماله وأعظم ٤٢٠م، عام مات أن إىل ٣٨٦م عام
األناجيل ترجم وقد الكنيسة، من رسميٍّا بها املعرتف الصيغَة هو أصبح الذي Vulgate
رجع فقد القديم، العهد إىل بالنسبة أما روما، يف األخرية إقامته خالل اليوناني األصل عن
اليهود. من باحثني بمساعدة األخرية الفرتة يف بها اضطلع مهمة وهي العربية، املصادر إىل
التي الرهبنة حركة تشجيع يف قوي تأثري حياته، أسلوب بفضل لجريوم، أصبح ولقد
إىل اصطحبوه الذين الرومان املريدين مجموعة فقامت الوقت. ذلك يف قوة تزداد كانت
الرسائل، من كبريًا عدًدا أمربوز، مثل كتب، وقد هناك. أديرة أربعة بتأسيس لحم بيت
وعندما والفضيلة. العفة طريق التزام عىل فيها يحثُّهن فتيات، إىل موجًها منها الكثري كان
مشغوًال وظل استسالميٍّا، يبدو ما عىل موقفه كان ٤١٠م، عام يف روما القوط الغزاة نهب

اإلمرباطورية. إلنقاذ وسيلة عن البحث من أكثر العذرية قيمة بامتداح
كامًال، رومانيٍّا تعليًما وتلقى ،Numidia نوميديا مقاطعة يف ُولِد فقد أوغسطني أما
ميالنو يف نجده قليل وبعد وطفلهما، عشيقته ومعه روما إىل العرشين سن يف وسافر
مانويٍّا، الفرتة هذه خالل فكان الدينية الوجهة من أما التدريس. من يرتزق كان حيث
القويم، الدين حظرية إىل النهاية يف دفعاه أمه، ورصامَة لضمريه الدائم التأنيب أن غري
،Hippo هيبوه ملدينة ا أسقفٍّ أصبح حيث أفريقيا، إىل وعاد ٣٨٧م، عام يف أمربوز ده فعمَّ

٤٣٠م. عام يف مات أن إىل هناك وظل
وقد الخطيئة، مع لرصاعه شيًقا وصًفا «االعرتافات» كتابه يف أوغسطني إلينا م ويُقدِّ
فقد تفاهتها، من الرغم عىل حياته، طوال ذهنه يف راسخًة حداثته يف له وقعت حادثة ظلت
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وعمل املتعمد، السلب بدافع وذلك الجريان، أحد حديقة من ثرى ُكمَّ شجرة مرة ذات رسق
يغتفره أن أبًدا يستطع لم أنه حد إىل الخطأ هذا تضخيم عىل بالخطيئة املَريضُّ انشغاله
مخاطر، من تخلو ال عملية العصور كل يف هو الفاكهة بأشجار العبث أن ويبدو لنفسه.
بأرسه، شعٌب به يتسم عيبًا تَُعد القديم العهد يف كانت والخطيئة اإلثم حالة أن حني وعىل
أساسيٍّا التحول هذا وكان ذاته، الفرد يف نقيصة إىل الناس نظر يف بالتدريج تحولت فقد
املسيحيون وإنما تُخِطئ، أن يمكن ال سًة مؤسَّ بوصفها الكنيسة ألن املسيحية؛ إىل بالنسبة
الربوتستانتية استبق قد أوغسطني أن والواقع خطايا. يرتكبوا أن يمكن الذين هم األفراد
أنها عىل الكنيسة وظيفة إىل تنظر فكانت الكاثوليكية أما الفردي، الجانب لذلك بتأكيده
من فاإلنسان أهميتهما؛ مًعا للجانبنَي أن يرى أوغسطني كان ولقد األسايس. اليشء هي
الشعائر أداء أن غري الكنيسة. بتوسط الخالص ق يُحقِّ آثم، عاٍص جوهره يف هو حيث

الخالص. لضمان يكفيان ال الفاضلة الحياة والتزام بل الدينية،
عىل إلهي، فضل الخالص منح فإن رشيًرا، واإلنسان خريًا، هللا كان ملا ألنه ذلك
الالهوتية أخذتها قدرية نظرية نجد وهنا اللوم، يستحق الذي باليشء ليس منعه أن حني
ً مبدأ ليس الرش إن القائل رأيه فإن أخرى ناحيٍة ومن بعد. فيما املتزمتة اإلصالحية
بها أخذت قيمة فكرة كان رشيرة، إرادة نتيجة هو وإنما املانويون، اعتقد كما أساسيٍّا،

الربوتستانتية. يف املسئولية مفهوم أساس وهي بعد، فيما اإلصالحية العقائد
األكثر اآلراء مع الجدَل أساًسا تستهدف فكانت الالهوتية أوغسطني مؤلفات أما
إقليم إىل ينتمي دين رجَل بالجيوس كان وقد ،Pelagius بالجيوس بها قال التي اعتداًال،
يف الكنيسة رجال معظم من اإلنسانية الروح إىل أقرَب ِمزاجه وكان إنجلرتا، يف ويلز
بجهوده الخالص بلوغ يُمكنه اإلنسان أن ورأى األوىل، الخطيئة فكرة رفض وقد عرصه.
هذه تجد أن الطبيعي من كان ولقد فاضلة، حياة يحيا أن اختار إذا وذلك الخاصة،
الذين أولئك بني سيما وال عديدين، أنصاًرا ، وتحرضُّ اعتدال من به تتسم بما النظرية،
حارب فقد أوغسطني أما اليونانية، الفلسفة روح من بيشءٍ يحتفظون يزالون ال كانوا
إىل األمر نهاية يف أدت التي الهامة العوامل من وكان بالغة، بحماسٍة بيالجيوس تعاليم
بأن خليًقا كان ربما الذي بولس رسائل عىل القدرية نظريته بنى وقد هرطقة. أنها إعالن
اعتنق بعد وفيما تعاليمه. من تُستنبَط املخيفة اآلراء هذه مثل يرى حني بالدهشة يُصاب
الحني. ذلك يف عنها بالتخيل ُصنًعا أحسنت الكنيسة ولكن النظرية، هذه Calvin كالفن
فيها كان التي الحاالت يف وحتى األساس، يف الهوتية أوغسطني اهتمامات كانت
والرتاث املقدس الكتاب تعاليم بني التوفيق هو األكرب هدفه كان الفلسفية، باملسائل يهتم
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العقيدة عن املدافعني الالهوتيني تراث ذلك يف استبق وقد األفالطونية، للمدرسة الفلسفي
عن تكشف وهي ذاتها، يف أهميتها لها الفلسفية تأمالته فإن ذلك ومع العقلية. بالحجة

تفكريه. يف التعمق من قدر وجود
مختلًفا كان وملا االعرتافات، من عرش الحادي الكتاب يف توجد الفلسفية املادة وهذه

الشعبية. الطبعات يف عادة يُحذَف فإنه الناس، اعتاده الذي الثرثرة أسلوب عن
قدرة بني التوفيق يمكن كيف يُبنيِّ أن هي أوغسطني لها تصدى التي املشكلة كانت
ينبغي البدء ومنذ التكوين، ِسْفر يف الوارد النحو عىل الخلق حدوث وبني يشء كل عىل هللا
اليونانية، الفلسفة يف نجدها التي تلك وبني واملسيحية اليهودية الخلق فكرة بني التمييز
تماًما املمتنع من يبدو اليونانية، الفلسفة عصور من عٍرص أي يف يوناني أي إىل فبالنسبة
العالم، خلق قد هللا كان إذا فإنه لتصوره ووفًقا يشء. ال من ُخِلق قد العالم يكون أن
فكرة ألن ذلك قبل؛ من موجودة خام مادة من يبني الذي بامِلْعماري أشبَه يكون أن بد فال
األناجيل إله أما اليوناني. للعقل العلمي املزاج عىل غريبة كانت يشء ال من يشء ظهور
للمبنى، تشييده إىل باإلضافة البناء موادَّ يخلق أنه عىل إليه النظر ينبغي إذ يختلف؛ فأمره
فيها يكون التي ،Pantheism األلوهية شمول فكرة إىل بطبيعته اليوناني الرأي ويؤدي
إىل بقوة يميلون الذين أولئك تجتذب العصور كل يف كانت فكرة وهي العالم، هو هللا
فيؤمن أوغسطني أما اسبينوزا. هو الفالسفة بني الرأي هذا أنصار وأشهُر التصوف،
يرسي ال روح هو العالم، عن خارج بإله أي القديم، العهد يف الواردة الخالق بصفات
معه خلق العالم هللا خلق وعندما التاريخي. للتطور أو للِعلِّية تخضع وال الزمان، عليها
زمان هناك يكن لم إذ العالم؛ خلق قبل حدث عما نتساءل أن نستطيع ال فنحن الزمان،

السؤال. هذا بشأنه نسأل أن يمكن
اليشء هو الفعيل فالحارض أوجه؛ ثالثة ذو حارض هو أوغسطني رأي يف والزمان
بوصفه يحيا واملستقبل الحارض، يف ذاكرة بوصفه فيحيا املايض أما الوحيد، الحقيقي
تأكيدها يف تكمن أهميتها أن غري عيوب، من النظرية هذه تخلو وال الحارض. يف ًعا توقُّ
مخلوق. كائن هو الذي لإلنسان، الذهنية التجِربة من جزءًا بوصفه للزمان الذاتي الطابع
نجد أن وسعنا ويف الخلق. قبل جاء عما التساؤل من الرأي، لهذا تبًعا معنى، فال لذلك
أدت وقد الذهنية. الصور من صورة جعله الذي «كانت»، عند للزمان مماثًال ذاتيٍّا تفسريًا
ال الذي الوحيد اليشء إن القائل: ديكارت رأي استباق إىل بأوغسطني الذاتية النظرة هذه
أمام تصمد ال نظرية املطاف نهاية يف الذاتية إن يُفكِّر. أنه هو املرء فيه يَُشك أن يمكن
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عرضوها. الذين الفالسفة أقدر من واحًدا أوغسطني كان فقد ذلك ومع املنطقي، االختبار
الغربية. اإلمرباطورية فيه سقطت الذي العرص بأنه يتميز أوغسطني عرص كان

٤١٠م. عام يف روما عىل Alaric أالريك بزعامة القوط استوىل فقد
العقل إىل بالنسبة أما خطاياهم، عن ر يُكفِّ عقابًا ذلك يف املسيحيون رأى وربما
جوبيرت فعاملهم القدامى، اآللهة عن تخلَّوا الناس إن إذ مختلفة؛ املسألة كانت فقد الوثني
عىل يرد لكي هللا» «مدينة كتابه أوغسطني كتب لذا حمايته؛ من وحرمهم يستحقون، بما
مسيحية نظرية إىل تأليفه خالل الكتاب هذا وتحوَّل مسيحية، نظر وجهة من الحجة هذه
إال اآلن له تعد لم الكتاب هذا يتضمنه مما الكثري أن من الرغم وعىل التاريخ. يف كاملة
كانت الدولة، عن الكنيسة استقالل وهي حولها، دار التي القضية فإن تاريخية، قيمة
اآلن. حتى األماكن بعض يف أهميتها لها زالت وما الوسطى، العصور يف كربى أهمية لها
مبنيٌّ الخالص، إىل تصل لكي الكنيسة؛ تُطيع أن ينبغي الدولة إن القائل الرأي أن والواقع

القديم. العهد يف اليهودية الدولة نموذج عىل
حياته كانت مرموق، ُمفكِّر روما يف يعيش كان Theodoric تيودريك عهد ويف
هو ذلك عندئٍذ؛ السائد العام الحضاري للتدهور بشدة مضاد بطابع تتسمان وأعماله
وكانت النبالء. من كان ألٍب ٤٨٠م، عام حوايل روما يف ُولِد الذي ،Boethius بويتيوس
لتيودوريك، صديًقا كان كما الشيوخ، مجلس أعضاء بطبقة قوية صالت لبويتيوس
قنصًال فرتة بعد بويتيوس عني ٥٠٠م، عام يف لروما حاكًما القوطي امللك أصبح وعندما
٥٢٤م عام ففي حياته؛ ِسِني أخريات يف عليه انقلبت األقدار أن غري ٥١٠م. عام يف
مصدر كان الذي الكتاب ألَّف املوت، مرتقبًا سجنه، فرتة ويف الخيانة، بتهمة وأُعِدم ُسِجن

الفلسفة». «عزاء وهو شهرته،
تقديم يف الفضل يرجع وإليه والعلم، بالحكمة مشهوًرا عرصه يف حتى بويتيوس كان
به خاصًة ومؤلفاٍت رشوًحا كتب كما املنطقية، أرسطو ملؤلَّفات الالتينية الرتجمات أُوىل
طويلة لفرتة تَُعد والهندسة والحساب املوسيقى يف دراساته وظلت األرسطي. املنطق عىل
أنَّ الحظ لسوء ولكن الوسطى، العصور يف واآلداب الفنون مدارس يف أساسية مراجَع

تتحقق. لم وأرسطو ألفالطون كاملة برتجمة القيام أجل من خططه
تُقدِّره تكن لم الوسطى العصور أن هو الدهشة إىل يدعو الذي األمر فإن ذلك، ومع
بوصفه كبريًا تقديًرا له تُِكنُّ كانت بل الكالسيكية، الفلسفة يف عظيًما باحثًا بوصفه
هو أنه يُعتَقد كان الالهوتية، املسائل يف الدراسات بعض نرش أنه صحيح مسيحيٍّا.

180



املبكرة املسيحية

عرضه كما موقفه أن غري صحيحة، إليه نسبتها تكون أن املرجح من يكن لم وإن كاتبها،
بالفعل كان أنه يف كبري االحتمال فإن الحال وبطبيعة أفالطوني. الفلسفة» «عزاء كتاب يف
إذا — مسيحيته فإن هذا صح إذا ولكن الحني، ذلك يف الناس معظم كان كما مسيحيٍّا،
كان عليه أفالطون فلسفة تأثري ألن ذلك اسمية؛ إال تكن لم — فكره ضوء يف عليها حكمنا
حسن من كان فربما ذلك ومع الكنيسة. آلباء الالهوتية التأمالت تأثري من بكثري أقوى
القرون يف الدين رجال جعل الذي هو هذا ألن إيمانه؛ عىل شبهة ال متدينًا اعتُِرب أنه الحظ
من شبهة أدنى فيه كانت وقٍت يف األفالطوني املذهب من كبريًا قدًرا يستوعبون التالية

النسيان. زوايا يف مؤلفاته تَطوَي بأن كفيلًة الهرطقة
يتألف وهو املسيحي، الالهوت من خاٍل الفلسفة» «عزاء كتاب فإن حال، أية وعىل
عليه ترد بينما نثًرا، نفسه بويتيوس يتحدث إذ والنثر؛ الشعر فيها يتناوب أقسام من
كبريًا اختالًفا العامة نظرته ويف مذهبه يف الكتاب ويختلف ِشعًرا. امرأة، بلسان الفلسفة،
تُعيد بِفقرة يُستَهلُّ فهو الحني؛ ذلك يف الكنيسة رجال تَشَغل كانت التي االهتمامات عن

الكبار. الثالثة األثينيني الفالسفة أولوية تأكيد
الفيثاغوريني. تقاليَد الفاضلة حياته يف بويتيوس التزم وقد

أفالطون إىل ترجع ميتافيزيقاه أن كما بعيد، حدٍّ إىل ِرواقيًة األخالقية نظرياته وكانت
يضع فهو ثَم ومن ،Pantheism األلوهية شمول بصبغة فقراته بعض وتصطبغ مبارشة،
يقرتف أن يمكن ال الخري، ذاته هو الذي هللا ألن ذلك حقيقيٍّا؛ فيها الرش يَُعد ال نظرية

وهًما. الرش يكون أن بد فال يشء، كل عىل قادًرا كان وملا ا. رشٍّ
ما لسبٍب ولكنه املسيحية، واألخالق املسيحي الالهوت عن يخرج مما الكثري هذا ويف
تُذكِّرنا بأرسه الكتاب روح أن والواقع املحافظ. الديني للمعسكر إزعاج مصدَر يكن لم
من ويتحرر أفلوطني، مثل املحَدثني، األفالطونيني الكتَّاب صوفية يتجنب وهو بأفالطون،
املحمومة الخطيئة روُح اإلطالق عىل فيه تظهر ال كذلك الحني. ذلك يف السائدة الخرافات
ِسمات أبرُز كانت ربما أنه عىل العرص. ذلك يف املسيحيني املفكرين عىل سيطَرت التي
النظر الخطأ فِمن باملوت. عليه ومحكوًما مسجونًا كان إنسان تأليف من أنه هي الكتاب
لعرصه، العَملية املشاغل عن وينرصف عاجي، برج من يكتب مفكر أنه عىل بويتيوس إىل
قديًرا إداريٍّا بوصفه مبارشة، العملية الشئون يُواجه ذلك من العكس عىل كان إنه بل
نظر يف أصبح وقد القوطي. الحاكم لسيده ومخِلصة ثمينًة خدماٍت أدى الجأش رابط
عىل ساعد ربما الحكم يف خطأ وهو األرياني، لالضطهاد شهيًدا يَُعد الالحقة العصور
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ملوضوعية نظًرا «القديس» لقب أبًدا يُمنَح لم فإنه ذلك ومع كاتبًا. بوصفه شهرته إذاعة
قد قليل) بعد عنه سنتحدث (الذي Cyril سرييل أن حني عىل التعصب، عن البعيد فكره

اللقب. هذا نال
التزام مدى هي العهد، قديمة مشكلة التاريخي إطارها يف تُثري بويتيوس أعمال إن
املنطقي للبحث ُمعاٍد عالم يف بويتيوس عاش فقد لعرصه؛ ِنتاًجا يكون بأن اإلنسان
أن يبدو ال ذلك ومع القاتل. التعصب وأعماه الخرافات فيه تفشت عٍرص ويف النزيه،
تلك حاٍل بأي ليست مشكالته أن كما أعماله، يف يظهر الخارجية املؤثرات هذه من شيئًا
األرستقراطية األوساط أن الصحيح فمن وبالطبع التخصيص. وجه عىل عرصه تُميِّز التي
آلخر؛ يوٍم من املتغرية واألمزجة املتقلبة لألذواق للخضوع تعرًضا أقلَّ كانت روما يف
زوال من طويل وقٍت بعد باقيًة القديمة الفضائل بعُض ظلَّت وحدها األوساط هذه ففي
بويتيوس فكر يف ترسي التي الرواقية للروح جزئيٍّا تعليًال هذا كان وربما اإلمرباطورية،
الرغم عىل كهذه مجموعة وجود استمرار أعني — ذاتها الحقيقة هذه أن غري األخالقي.
تفسري. إىل بدورها تحتاج — الداخل يف األعمى والتعصب الخارج من الرببرية الغارات من
فهم تراثهم؛ ِنتاُج الناس أن فصحيٌح مزدوج؛ املنشود التفسري أن اعتقادي ويف
ذلك من دعًما حياتهم أسلوب يجد بعد وفيما فيها، ينَشئون التي بالبيئة أوًال يتشكَّلون
الرتاث هذا أن غري عمياء. طاعٍة عن أو كامل، وعي عن إما بالوالء، له يدين الذي الرتاث
يكتسب هو وإنما النحو، هذا عىل الزمان لتقلبات خاضًعا ليس — أخرى جهٍة من —
أخرى مرًة يظهر حتى السطح، وراء مختفيًا طويلة، لفرتاٍت باقيًا ويظل به، خاصة حياة
عىل باقيًا الكالسيكية العصور تراث ظل ولقد متجدًدا. دعًما يكتسب عندما النور إىل
مثل شخص ظهوُر أمكن النحو هذا وعىل الرببرية، للغزوات الصعبة الظروف يف ما نحٍو
ُمعارصيه. عن تَفِصله كانت التي بالفجوة وعي عىل كان أنه بد فال ذلك ومع بويتيوس.
املؤكد ومن الرتاث، هذا قوة مع يتناسب الشجاعة من قدٍر إىل يحتاج ما تراٍث عن فالدفاع

الشجاعة. من يستجمعه أن يستطيع كان ما كل إىل حاجٍة يف كان بويتيوس أن
دراسُة الرضوري من فهل بالسابق، مرتبط آخر سؤاٍل عن نُجيب أن اآلن إمكاننا ويف
فرتٍة بتاريخ اإلملام إىل حاجٍة يف نحن وهل فلسفية؟ مسألٍة فهم أجل من الفلسفة تاريخ
قدًرا هناك أن قبل من عَرْضناه الذي للرأي تبًعا الواضح من فلسفتها؟ نفهم كيما معينة
الخرافة تسوده الذي فالرتاث الفلسفي؛ والرتاث االجتماعي الرتاث بني املتبادل التأثري من

الخرافة. من ُمتحرِّرين ُمفكِّرين يُنِتج ال

182



املبكرة املسيحية

سياسية تدابريَ يُفِرز ال البنَّاء النشاط من أكرب قيمًة العفة إىل يعزو الذي والرتاث
تُفَهم أن يمكن الفلسفة املسألة فإن أخرى جهٍة ومن العرص. تحديات ملواجهة إيجابية
يف تكمن الفلسفة تاريخ دراسة وقيمة التاريخية. املعرفة من كاملة خلفية دون بالفعل
عنها الذكية اإلجابات بعض وأن قبل، من ُطِرحت قد األسئلة معظم أن إدراك لنا يُتيح أنه

املايض. يف ُقدَِّمت قد
اإلمرباطورية سقوط إىل أدى واملنازعات، الغزو من بعٍرص إيذانًا روما نهب كان
اجتاحت الشمال ففي أرجائها؛ كافة يف الجرمانية القبائل واستقرار الغربية، الرومانية
بالد يف الفرنجة قبائل وانترشت والقوط، والسكسون Angles اإلنجليز قبائل بريطانيا
ظلت وقد أفريقيا. وشمال أسبانيا إىل جنوبًا Vandals الوندال قبائل وهبَطت الغال،
إنجلرتا، اسم جاء اإلنجليز قبائل فمن األحداث، بهذه لتُذكِّرنا باقية واألقاليم البلدان أسماء

األندلس. جاءت الوندال ومن فرنسا، اسم جاء الفرنجة قبائل ومن
األسرتوقوط الغزاة واستوىل فرنسا، جنوب Visigoths الفيزيقوط احتل وقد
الجتياح فاشلة محاولٍة أثناء سابٍق وقٍت يف ُهِزموا أن بعد إيطاليا، عىل Ostrogoths
الثالث القرن نهاية منذ كانوا القوط من املرتزقة أن والواقع الرشقية. اإلمرباطورية
اإلمرباطورية وظلت الحربية، واألساليَب املهاراِت بذلك فتعلموا الرومان، خدمة يف يُحاِربون
بقيادة ٤٧٦م عام يف نهائيٍّا األسرتوقوط حطمها ثم روما، سقوط بعد سنوات لِبْضع قائمة
الذي تيودوريك، بتحريض ُقِتل ثم ٤٩٣م، عام حتى حكم الذي ،Adoacar أدوكر ملكهم
قبائل كانت القوط وراء ومن ٥٢٦م. عام يف وفاته حتى إيطاليا وحكم لهم ملًكا أصبح
الرغم وعىل غربًا. وتندفع الرشق من تزحف Attila أتيال ملكهم بقيادة املغولية الهون
بهم سيئة عالقة عىل كانوا فإنهم القوط، جريانهم مع يتعاونون أحيانًا كانوا أنهم من
للغزاة، مشرتكة ورومانية قوطية قوة تصدَّت وقد ٤٥١م. يف الغال بالد أتيال غزا عندما
الضغط بفضل روما عىل لالستيالء تالية محاولة أخفقت كذلك «شالون»، يف وأوقَفتهم
املغول، أمري تُويفِّ قصري وقٍت وبعد بشجاعة. Leo ليون البابا يُمارسه كان الذي املعنوي،
املغريين. اآلسيويني الفرسان قوة بذلك فاختفت اعتادتها، التي القيادة بغري قبائله وترك
الكنيسة، جانب من جريئًا فعٍل ردَّ تستدعي كانت القالقل هذه أن املرء ظن وربما
املسيح تعدد لنظرية الدقيقة التفاصيل عىل ُمنصبٍّا كان الكنيسة اهتمام أن الواقع ولكن
الذي الرأي وهو جانبان، له واحد شخص أنه يرون من هناك كان فقد وحدانيته. أو
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عام من اإلسكندرية بطريرك سرييل، هو أنصاره أهم وكان النهاية، يف الغَلبة له ُكِتبت
وقد للدين، التقليدي للشكل األفق ضيق متحمًسا داعية سرييل وكان ٤٤٤م. حتى ٤١٢م
اإلسكندرية، يف اليهودية الطائفة اضطهاد عىل شجع حني عَملية بطرق َسه تحمُّ أظهر
القليالت النساء من وهي ،Hypatia هيباتيا ضد وحشية قتل جريمة تدبري عىل وتآمر
القديس. لقب املناسب الوقت يف سرييل ُمِنح وقد الرياضيات. تاريُخ بهنَّ يزدان الالتي

كانوا القسطنطينية، بطريرك Nestorius نسطوريوس أتباع فإن أخرى، جهٍة ومن
كانت رأي وهو هللا، ابن واملسيح اإلنسان املسيح شخَصني: هناك إن القائل الرأي يُؤيِّدون
آسيا يف مؤيِّدوها النسطورية للنظرية كان ولقد قبل. من أوضحنا كما غنوصية، سوابُق له
وُدِعي الالهوتي، الخالف هذا عىل للتغلب محاولة بُِذَلت وقد أساًسا. وسوريا الصغرى
لسرييل املؤيدة الجماعة وعمدت ٤٣١م. عام Ephesus إفسوس يف لالجتماع مجلٌس
تُتاح أن قبل ملوقفها مؤيًدا قرار برسعة واتخذت أوًال، االجتماع مكان إىل الوصول إىل
وساد هرطقة، الحني ذلك منذ أصبحت النسطورية أن وأعلن الدخول، فرصة للمعارضة
يف ُعِقد آخر كنيس مجلس ذهب سرييل وفاة وبعد واحد. شخص املسيح إن القائل الرأي
إن بل واحًدا، شخًصا فقط ليس املسيح أن وأعلن ذلك، من أبعَد إىل ٤٤٩م عام إفسوس
Monophysite الواحدة الطبيعة «بدعة باسم يعرف املذهب وأصبح واحدة. طبيعة له
قد سرييل يكن لم ولو ٤٥١م. عام Calcedon قلقدون يف الكنيسة أدانته وقد .«Heresy
الطبيعة ببدعة القائلني من مهرطًقا يُصِبح أن األرجح لكان فيه، مات الذي الوقت يف مات
املجالس بذَلتها التي الجهود من الرغم عىل ولكن قديًسا، يرسم أن من بدًال الواحدة،
الرشق. يف وخاصة البدع، استمرت فقد القويم، للتدين معايريَ وضع أجل من املسكونية،
تشدَد الساحق، نجاحه يُحِرز أن بعد فيما لإلسالم أتاحت التي األسباب من أن شك وال

هرطقة. تعتربها بآراء تدين كانت التي الكنائس إزاء الرسمية الدينية السلطة
ألن ذلك أعمى؛ تدمريًا االجتماعي النسيج روا يُدمِّ لم القوط الغزاة فإن إيطاليا يف أما
ويبدو القديمة. املدنية باإلدارة احتفظ ٥٢٦م، عام يف موته حتى حكم الذي تيودوريك،
أنه ويبدو األرياني، باملذهب يؤمن ذاته هو كان وقد الدينية. املسائل يف معتدًال كان أنه
يف العريقة العائالت بني وخاصة باقية، ظلت التي املسيحية غري العنارص مع تسامح
اإلمرباطور أما لتيودوريك. وزيًرا املحدثة األفالطونية إىل املنتمي بويتيوس كان فقد روما.
الهراطقة أن عىل ينص أمًرا ٥٢٣م عام يف أصدر ولذا أفًقا؛ أضيَق فكان األول جستني
اإليطالية أراضيَه ألن تيودوريك؛ أحرجت خطوة وهي القانون، عن خارجون األريانيني
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وجه يف للصمود كافية تكن لم الخاصة قوته أن حني عىل متمسكة، كاثوليكية كانت
بسجن أمر فقد أنفسهم، أنصاره بني مؤامرة وقوع يخىش كان أنه إىل ونظًرا اإلمرباطور.
التايل، العام يف جستني ثم ٥٢٦م، عام تيودوريك ومات ٥٢٤م. عام يف وإعدامه بويتيوس

األول. جستينيان وخَلفه
شامَلني؛ مجلَدين يف الروماني القانون مواد بجمع أمر الذي هو جستينيان وكان
كان ولقد .Digests باسم ويُعَرف صغري واآلخر ،Codex باسم ويُعَرف كبري أحدهما
يف أي حكمه، ِسِني أوائل يف أمر ولذا الرسمية. العقيدة أنصار أقوى من جستينيان
للرتاث أخريًا معقًال بوصفها قائمة ظلت أن بعد أثينا، يف األكاديمية بإغالق ٥٢٩م، عام
الختالط نتيجًة بعيد حدٍّ إىل مائعة أصبحت قد الحني ذلك يف تعاليمها كانت وإن القديم،
صوفيا القديسة كنيسة تشييد بدأ ٥٣٢م عام ويف بها. جديدة أفالطونية صوفية عنارص
عام األتراك أيدي يف سقطت أن إىل البيزنطية الكنيسة مركَز هي وظلت القسطنطينية، يف

١٤٥٣م.
وكانت الدينية، اهتماماته تُشاِركه الشهرية اإلمرباطور زوجة تيودورا كانت ولقد
الواحدة الطبيعة لفكرة املتحمسني األنصار من كانت أنها كما عابث، ماٍض لها سيدة
الثالثة». القُسس «معركة باسم املعروفة املعركة جستينيان خاض أجلها ومن للمسيح.
العقيدة إىل نسطورية ميول لهم للكنيسة آباء ثالثة انتماء أعلن قلقدون ففي
جستينيان فأمر الواحدة. بالطبيعة القائلني آلراء صارخة إهانة ذلك يف وكان الرسمية،
األمر نهاية ويف الكنيسة. يف طويلة مناقشات أثار مما الثالثة، الرجال هرطقة بإعالن
يُمثِّل رأي وهو يفنى، ال املسيح جسد إن القائل بالرأي أخذ إذ الهرطقة؛ يف ذاته هو وقع

الواحدة. الطبيعة مذهب نتائج من نتيجًة
مغتِصبيها من الغربية املقاطعات السرتداد أخرية محاولة جستينيان عهد يف بذلت وقد
عاًما. عرش ثمانية قرابة تُمزِّقها الحرب وظلت ٥٣٥م، عام إيطاليا فهوجمت الربابرة.
وعىل مضمونة. غري نعمة أنه أثبت البيزنطي الحكم ولكن أفريقيا، شمال فتح أُعيَد كذلك
من الرغم عىل كلها، اإلمرباطورية استعادة ملهمة أهًال تكن لم بيزنطة ُقًوى فإن حال، أية
سنوات ثالث وبعد ٥٦٥م، عام جستينيان وتُويفِّ اإلمرباطور. صف يف كانت الكنيسة أن
املناطق احتالل من اللومبارديون الغزاة وتمكن الربابرة. من جديد لهجوم أيدي تعرََّضت
اللومبارديون وظل لومبارديا. باسم تُعَرف املناطق هذه وأصبحت دائمة، بصفة الشمالية
لضغط تعرَّضوا أن بعد األمر نهاية يف انسحبوا الذين البيزنطيني، يكافحون قرننَي ملدة
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اللومبارديني أوائل يف أيدي، يف بيزنطي معقل آخر رافينا وسقطت الجنوب. من العرب
٧٥١م. عام

ظاهرة كان عنها نتحدث التي الفرتة خالل بويتيوس مثل شخصية ظهور إن
تطوَرين نذكر أن ينبغي ذلك ومع فلسفيٍّا. العرص مزاج يكن لم إذ تماًما؛ استثنائية
حركة نموُّ هو أولهما: الوسطى؛ العصور فلسفة إىل بالنسبة هامة نتائُج لهما أصبحت
باْسَمي التطوران هذان ويرتبط وسلطتها. البابوية قوة زيادة والثاني: الغرب، يف الرهبنة

التوايل. عىل وجريجوري بندكت
األوىل مراحلها يف تكن ولم الرابع، القرن يف الرشقية اإلمرباطورية يف الرهبنة بدأت
األوىل الخطوات اتخذ الذي هو Athanasius أطناسيوس كان وإنما بالكنيسة، ترتبط
جريوم كان ولقد الكنيسة. لسلطان الرهبنة حركة إخضاع إىل النهاية يف أدَّت التي
أخذت السادس القرن وخالل الرهبنة. حياة أسلوب أنصار أقوى من — رأينا كما —
الغربية الرهبنة تاريخ يف الشخصيات أهم وكانت وإيرلندا، الغال بالل يف تُشيَّد األديرة
ألرسة ٤٨٠م عام ُولِد وقد البندكتية. الطريقة عىل اسمه أُطِلق الذي بندكت، شخصية هي
له حدث ولكن الرومان، نُبالء بها تميَّز التي والبذخ الرتف حياة يف ونشأ النبالء، من
سنوات ثالث فقىض األوىل، نشأته تقاليد عىل عنيف فعل ردُّ عمره من العرشين يف وهو
مركًزا أصبح كاسينو مونتي يف ديًرا أسس ٥٢٠م عام ويف كهف. يف ناسًكا حياته من
أن أعضائها عىل يشرتط مؤسسها حدده كما الطريقة هذه نظام وكان البندكتية. للطريقة
يُمارسها كان التي الشديدة التقشف مظاهر أما والعفة، والطاعة للفقر أنفَسهم ينذروا
املسيحي الرأي تفرس كانت تقاليدهم ألن ذلك لبندكت؛ تروق تكن فلم الرشقيون الرهبان
إىل الوصول عىل بينهم فيما يتنافسون كانوا وهكذا حرفيٍّا. تفسريًا آثم الجسد إن القائل
لهذه ا حدٍّ تضع أن قررت فقد البندكتية الطريقة أما الجسد. تجاهل حاالت من حالة أشد

الضارة. الشاذة املمارسات
العهود ويف الحياة. مدى يُعنيَّ كان الذي الرهبان، لكبري تُرتَك والقوة السلطة وكانت
مع ما حدٍّ إىل تتباين كانت التي الخاصة تقاليُدها البندكية للطرق أصبحت الالحقة
البندكتيون العلماء وبذل كاسينو، مونتي يف كبرية مكتبة جمعت وقد مؤسسها. مقاصد

الكالسيكي. العلم تراث من تبقى ما عىل املحافظة سبيل يف كبرية جهوًدا
عاًما أربعني حوايل وبعد ٥٤٣م، عام وفاته حتى كاسينو مونتي يف بندكت وظل
مرتنَي الدمار كاسينو مونتي واجه وقد روما. إىل الطائفة وفرَّت الدير، اللومبارديون نهب
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يف والثانية التاسع، القرن يف العربي الفتح خالل األوىل كانت الطويل؛ تاريخه خالل
الدير بناء أُعيَد وقد أُنِقذَت، قد مكتبته أن الحظ حسن من ولكن الثانية، العاملية الحرب

جديد. من اآلن
كان بندكت، حياة تفاصيل بعض الثاني املحاورات كتاب يف جريجوري سجل وقد
العامة الذهنية الحالة عىل الضوء بعض تُلقي ومعجزات، خوارَق عن رواياٍت معظمها

الحني. ذلك يف للمتعلمني
التي الصنعة مستوى إىل الحني ذلك يف هبطت قد كانت القراءة أن نذكر أن بد وال
يني األمِّ من مجموعة إىل هة موجَّ تكن لم الكتابات هذه إن أي ا، جدٍّ ضئيلة أقليٌة تُتِقنها
أيامنا يف الشائعة العلمي الخيال وتفاهات سوبرمان قصص يف الحال هي كما الجهالء،
ويَُعد بندكت. عن الرئييس معلوماتنا مصدر تُؤلِّف املحاورات هذه أن األمر يف واملهم هذه.
منتميًا وكان ٥٤٠م، عام ُولِد وقد الغربية، الكنيسة علماء رابَع األكرب جريجوري مؤلِّفها
الالئق التعليم نوع وتلقى والبذخ، الرتف من بيئة يف ونشأ الرومان. النبالء من أرسة إىل
عىل يُعوِّضه أن أبًدا يستطع لم قصور وهو اليونانية، يتعلم لم وإن االجتماعي، بمركزه
٥٧٣م عام ويف الحقة. سنوات يف اإلمرباطوري البالط يف سنوات ست ملدة إقامته من الرغم
أن ينبغي رسالًة هناك بأن شعر وجيزة فرتة بعد أنه يبدو ولكن للمدينة. عمدة اشتغل
بندكتيا. راهبًا يصبح لكي ثرواته عن وتخىل منصبه من فاستقال حياته، لها يُكرِّس
دائم رضر إلحاق إىل املفاجئ ل التحوُّ هذا أعقبت التي فة املتقشِّ القاسية الحياة أدَّت وقد
ينَس لم إذ إليها، يحنُّ كان التي التأمل حياة يحيا أن له يُقدَّر لم ذلك ومع بصحته.
يف اإلمرباطوري البالط لدى له سفريًا فاختاره السياسية، مواهبه الثاني بالجيوس البابا
ظل ٥٨٥م عام ومنذ نسبي. بوالءٍ لها يدين يزال ال الغرب كان التي القسطنطينية،
يشنَّ أن عىل اإلمرباطور حث وهي الرئيسية، مهمته يف أخفق ولكنه البالط، يف جريجوري
محاولة آخر وكانت ضاعت، قد العسكري التدخل فرصة كانت إذ اللومبارديني؛ ضد حربًا
يف يشء عن تُسِفر لم ولكنها ت، مؤقَّ نجاٍح إىل أدت قد جستينيان عهد يف القبيل هذا من
أنشئ قد كان الذي الدير يف سنوات قىضخمس روما إىل جريجوري عاد وعندما النهاية.
الرغم عىل له، خليفًة جريجوري اخِتريَ ٥٩٠م عام البابا تُويفِّ وعندما السابق. قرصه يف

راهبًا. يظل أن كثريًا ل يُفضِّ كان أنه من
يتعامل لكي سياسية حنكة من جريجوري يملكه ما كلِّ إىل األمر احتاج ولقد
ذلك الغربية؛ الرومانية السلطة انهيار بعد البالد فيه تردَّت الذي الخطري املوقف مع
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بني للرصاعات مرسًحا أفريقيا وكانت فساًدا، إيطاليا يف يَعيثون كانوا اللومبارديني ألن
بني للحرب ساحًة الغال بالد وكانت املناوئة، الرببر وقبائل ضعيف بيزنطي حكم
الغزاُة عنها أزال أن بعد الوثنية إنجلرتا أصبحت فقد بريطانيا أما والفرنجة، الفيزيقوط
وأدى للكنيسة، املتاعب تُثري الهرطقات واستمرت املسيحي. طابََعها األنجلوسكسون
تحكم أن ينبغي كان التي املسيحية املبادئ نفس عىل القضاء إىل للقيم العام التدهور
يُصِبح ولم منترشة، باملال الكنيسة املناصب رشاءِ عادُة كانت إذ الدين؛ رجال حياة أسلوَب

عام. َخمسمائة من يقرب ما طوال فعالة بصورٍة ُمكافحتُها املمكن من
درء أجل من وسعه يف ما كلَّ وبذل جريجوري، َوِرثها املضنية الصعوبات هذه كل
قد الغرب أرجاء كافة يف مسترشية كانت التي الفوىض نفس فإن ذلك ومع خطرها،
وقت أي يف عليه تقوم كانت مما أقوى أساٍس عىل البابوية السلطة يُقيم أن له أتاحت
من القدر بنفس يَفرضسلطته أن الحني ذلك حتى لروما أسقف أيُّ يستطع لم إذ سابق؛
أساًسا ذلك أنجز وقد جريجوري. بها فرَضها التي النجاح من الدرجة وبنفس االتساع
ين ُمقرصِّ كانوا الذين الدنيويني والحكام الدين رجال إىل عديدة رسائل كتابة طريق عن
لسلطتهم. املرشوع النطاَق تجاوزهم بسبب أُِدينوا الذين أو الصحيحة، رسالتهم أداء يف
أسس به وضع «Pastoral Rule الكنيسة رعاة «قواعد هو موحًدا كتابًا أصدر وقد
بالًغا احرتاًما يلقى الكتاب هذا وظل عام. بوجٍه الكنيسة شئون تنظيم يف روما سيادة
يستخدم كان حيث الرشقية، الكنيسة إىل طريقه شقَّ لقد بل الوسطى، العصور طوال
اتجاه يف املقدس الكتاب دراسات يف الالهوتية تعاليمه أثَّرت وقد اليونانية، صيغته يف
إال الصدارة له تصبح لم الذي الخالص، التاريخي املضمون وتجاهلت الرمزي، التفسري

العلوم. إحياء عرص يف
الرومانية، الكاثوليكية مركز دعم يف الدائبة جريجوري جهود كل من الرغم وعىل

ما. حدٍّ إىل انتهازية نظرة ذا رجًال كان فقد
كان إذا األباطرة يُبديه الذي الشطط عن للتغايض استعداد عىل كان السياسة ففي
ما إذا فإنه وهكذا للخطر. تُعرِّضه قد املعارضة بأن شعر إذا أو مصالحه، يخدم ذلك
نفوذ نرش أجل من الكثري بذل ولقد ماكًرا. انتهازيٍّا يبدو أمربوز، مثل برجل ُقوِرن
يف تُظِهر لم الكنيسة أن غري الرهبنة، سات ملؤسَّ نموذًجا أصبحت التي البندكتية، الطريقة
القاعدة. هذه من استثناءً جريجوري يكن ولم العلمانية، للمعرفة ضئيًال احرتاًما إال عهده
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عرص إىل ترتدَّى الغربية اإلمرباطورية أقاليم بدأت لروما، املركزية السلطة انهيار مع
عام من ودام الظالم، عرص باسم ُعِرف عام، ثقايف تدهور من أوروبا فيه عانت بربري
فرتات لوضع محاولة أية فإن الحال وبطبيعة تقريبًا. ١٠٠٠م عام حتى ميالدية ٦٠٠
بعيد، حدٍّ إىل مصطنَعة محاولة تكون أن بد ال املعالم محددة تصنيفات يف كهذه تاريخية
أن يُمكنها ما وقصارى كبرية، فائدة التقسيمات هذه مثل من املرء يجني أن يمكن وال
البحث؛ موضوِع الفرتة خالل تسود كانت التي العامة السمات بعض إيضاح هو إليه تُشري
يف السابع، القرن بداية مع فجأة، سقطت قد أوروبا أن أحد يتصور أن ينبغي ال لذلك
باقيًا ظل املاَيض الكالسيكيَّ الرتاث ألن ذلك قرون؛ أربعة بعد إال منها تَخرج لم هاوية
مركًزا األديرة وكانت باألخطار. ومحفوًفا محدوًدا أصبح قد تأثريه كان وإن ما، نحٍو عىل
أن الخطأ من فليس ذلك ومع أيرلندة. مثل النائية األركان يف سيما وال العلم، أنواع لبعض
ويف بعدها. أتى وما قبلها، جاء بما ُقوِرنت إذا سيما ال مظلمة، بأنها القروَن هذه نصف
هذا يف متساٍو بقدٍر تُشاِرك لم الرشقية اإلمرباطورية أن نَذكر أن بنا يَحُسن ذاته الوقت
التعليم بقاء إىل أدى مما قوية، بيزنطة يف اإلمرباطورية قبضة ظلت فقد الشامل؛ االنهيار
فعىل وباملثل عديدة. قرون طوال الغرب يف عليه ظل مما علمانية أكثر بصبغٍة مصطبًغا
جزءًا ت ضمَّ التي القوية، الفتية اإلسالم حضارة كانت تهاوت الغربية الثقافة أن حني
فإذا قممها. أعىل إىل تصعد وأسبانيا، أفريقيا، وشمال األوسط، والرشق الهند، من كبريًا
من عًرصا تشهد Tang تانج أرسة عهد يف الصني حضارة وجدنا ذلك من أبعَد مضينا

تاريخها. يف الثقافة عصور أزهى
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ينبغي الوثيق، الحد هذا إىل بالكنيسة ترتبط الفلسفة جعل الذي السبب ندرك ولكي
خالل العلمانية والقوى البابوية فيها سارت التي التطور خطوط ألهم بإيجاٍز نعرض أن
مركزهم ضماَن للباباوات أتاحت التي األسباب أهم كان فقد هنا. ها نبحثها التي الفرتة
الرومانية. اإلمرباطورية زوال تركه الذي السيايس الفراغ ذلك هو الغرب يف املسيِطر
يكونوا فلم نفوذهم، من تحدُّ اإلمرباطورية سلطة كانت الذين الرشقيون، البطاركة أما
أن إىل الرشقية بالكنائس األمر وانتهى روما، أساقفة ملطالب وقت أي يف يستجيبون
الغرب يف الغازيَة الهمجية القبائل تأثري فإن ذلك عن وفضًال الخاصة. طرقها سلَكت
اإلمرباطورية عرص خالل تسود كانت التي للثقافة، العامة املستويات هبوط إىل أدى قد
العلم، آثار من تبقى ما عىل حافظوا الذين الدين رجال أصبح وهكذا أرجائها. كافة يف
املدارس أسسوا الذين هم الدين رجال فإن ولذلك والكتابة؛ القراءة تستطيع مميزة جماعة
استقراًرا. أكثَر مرحلًة الرصاع، من قرون بضعة بعد أوروبا دخَلت عندما عليها وأرشفوا

النهضة. عرص حتى منافس بال املدرسية الفلسفة وظلت
طريٍق يف والثامن السابع القرننَي خالل تسري الغربية أوروبا يف البابوية كانت لقد
الربابرة. وامللوك البيزنطيني لألباطرة املتنافسة السياسية القوى بني باألخطار محفوف
ُسلطة كانت فقد الغزاة؛ عىل االعتماد من النواحي بعض يف أفضَل باليونان االرتباط وكان
قد الغازية القبائل حكام أن حني عىل رشعية، أسس عىل مرتِكزًة األقل، عىل األباطرة
عىل حافَظت الرشقية اإلمرباطورية فإن ذلك عن وفضًال بالقوة. السلطة عىل استولوا
عىل فاحتفظت عَظمِتها، أوج يف روما كانت عندما سائدة كانت التي الحضارية املقاييس
مع نقيض طَرَيف عىل تقف كانت التي الشاملة الكلية النظرة تلك من بقدٍر النحو هذا
كانوا واللومبارديني القوط أن ذا إىل ولنُِضف الربابرة. لدى السائدة األفق الضيقة القومية
مع — متمسكة كانت بيزنطة أن حني عىل األريانية، بمذهب يدينون قريب عهد حتى
السلطة أمام تنحنَي أن رفضها من الرغم عىل حتى العقيدة، بأصول — الدرجة يف تفاوت

لروما. الكنَسيَّة
بُسلطتها لالحتفاظ تكفي التي بالقوة تَُعد لم الرشقية اإلمرباطورية فإن ذلك ومع
البابا فحاول روما، لغزو فاشلة بمحاولة اللومبارد قام ٧٣٩م عام ففي الغرب؛ يف
اللومباردي. التهديد مواجهة أجل من Franks بالفرنجة االستعانَة الثالث جريجوري
قد Clovis كلوفيس خَلفوا الذين Merovingian املريوفنجيون امللوك كان الفرتة تلك ويف
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األكرب املستشاَر هو الحقيقي الحاكم وكان الفرنجة، مملكة يف حقيقية سلطة كل فقدوا
الذي Charles Martel مارتل شارل الثامن القرن أوائل يف احتلَّه منصب وهو ،Domus
وجريجوري شارل ومات ٧٣٢م. عام Tours تور موقعة يف الصاعَد اإلسالمي املدَّ أوقف
فطلب مًعا، تفاهما اللذان الثالث، ستيفن والبابا Pepin بيبان فخلفهما ٧٤١م، عام يف مًعا
املريوفنجيني. أرسة محل حل وهكذا ملًكا، به رسميٍّا يعرتف أن البابا من األكرب املستشار
استوَلوا قد اللومبارد كان التي Rovenna رافينا مدينة البابا بيبان أعطى ذلك مقابل ويف
العامَل هو ذلك وكان سيطرته، تحت الواقعِة األخرى األقاليم بعض مع ٧٥١م، عام عليها

نهائيٍّا. بيزنطة ظهر قصم الذي
كان مما أكثُر القوة من البابوية لدى أصبح مركزية، سياسية سلطة غياب ويف
لم رافينا عىل االستيالء فإن وبالطبع الخاص. ميدانها يف وقٍت أي يف الرشقية للكنيسة
مسحة يُْضفوا لكي القساوسة بعض عمد فقد ولذلك معنًى؛ بأيِّ قانونية صفقًة يكن
قسطنطني»، «منحة باسم تُعَرف أصبحت وثيقة تزوير إىل العملية هذه عىل الرشعية من
التي األقاليم جميع األعظم الحرب إىل بموجبه منح قسطنطني من مرسوم أنها يُفرتَض
وظلت للباباوات، الزمنية السلطة استقرت النحو هذا وعىل الغربية. روما إىل تنتمي كانت

عرش. الخامس القرن يف إال التزوير كشف يتمَّ ولم الوسطى. العصور طوال قائمة
يف تمكَّن بيبان، ابن رشملان، لكن الفرنجة، ل تدخُّ مقاومة اللومبارديون حاول ولقد
حاسمة، هزيمًة اللومباردية بالجيوش وأوقع ٧٧٤م، عام يف األلب جبال عبور من النهاية
يف أبوه قدَّمها التي املنحة أكد حيث روما، نحو وسار اللومبارد، ملك لقب لنفسه فاتخذ
أجل من كبريًا جهًدا بذل قد جانبه من أنه كما إليه، ميَّالة البابوية وكانت ٧٥٤م. عام
قوة عىل اعتمد قد الوثنيِّني تنصري يف أسلوبه كان وإن سكسونيا، إقليم يف املسيحية نرش

اإلقناع. عىل اعتمد مما أكثَر السيف
محاوالته فإن الجنوب يف أما أملانيا، من األكرب الجزءَ رشملان غزا الرشقية الحدود وعىل
ظهور إىل ٧٧٨م عام يف قواته هزيمة وأدت نجاًحا. أقلَّ كانت أسبانيا من العرب طْرَد

املشهورة. Roland روالن أقاصيص
عىل نفسه إىل نَظر فقد حدوده. تأمنِي من أكثُر هو ما يَستهدف كان رشملان أن غري

الغربية. لإلمرباطورية الحقيقي الوريث أنه
هذا وكان ٨٠٠م، عام من امليالد عيد يوم يف إمرباطوًرا توَّجُه روما بابا فإن وهكذا
إمرباطور تتويُج وكان الجرمانية، لألمة املقدسة الرومانية اإلمرباطورية بدايَة هو اليوم
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بيبان منحُة كانت الذي االنفصال وهو بيزنطة، عن االنفصال اكتماَل يعني جديد غربي
فقد واهية؛ الخطوة بهذه للقيام رشملان بها ع تذرَّ التي الحجة وكانت له. واقعيٍّا سببًا
رشملان فقال بيزنطة، عرش عىل عندئٍذ تجلس التي هي Irenne إيرين اإلمرباطورة كانت
أن وبعد شاغًرا. املنصب اعتُِرب فقد ثَم ومن اإلمرباطوري، الُعرف به يسمح ال أمٌر هذا إن

القيارصة. خليفة بمهمة يضطلع أن إمكانه يف أصبح يُتوِّجه البابا جعل
لطة بالسُّ االرتباط وثيقَة اإلجراء هذا بفضل البابوية أصبَحت ذاته الوقت ويف
اإلمرباطور تعيني عىل بالتصديق البابا يقوم أن الرضوري من أصبح ثَم ومن اإلمرباطورية،
األباطرة بعُض فيها كان التي الحاالت يف حتى رأسه، عىل التاج وضع طريق عن منصبه يف
والزمنية الروحية السلطتان ارتبطت وهكذا هواهم. َوْفق يعزلونه أو البابا يُعيِّنون العنيدين
بالطبع، محتدًما الخالف وكان املصريي. تأثريه له كان متبادل اعتماد يف وثيًقا ارتباًطا
منهما. كلٍّ حظُّ فيها تفاَوت تتوقف، ال حروٍب يف يتشابكان واإلمرباطور البابا أخذ وهكذا
وهو الكنيسة، رجال كبار تعيني موضوع بسبب للنزاع الرئيسية األسباب أحد أُثريَ وقد

بعد. فيما املزيَد عنه سنقول الذي املوضوع
مستحيل، بينها التوفيق أن املتنازعة األطراف وجَدت عرش الثالث القرن وبحلول
التي امليزَة هذه فقَدت أنها غري منتِرصة، البابوية منه خرَجت رصاٌع ذلك إثر عىل فنشب
النهضة. عرص أوائل يف للباباوات األخالقي املستوى تدهور بسبب النفس؛ بِشقِّ كسبَتها
جديدة ُقًوى وأسبانيا وفرنسا إنجلرتا يف قومية مَلكية نظم ظهوُر أطلق نفسه الوقت ويف
واستمرت للكنيسة، الروحية الزِّعامة عليها حافظت قد كانت التي الوحدة تلك قوََّضت
وإن هذا، يومنا إىل باقية زالت فما البابوية أما أوروبا، نابليون غزا أن إىل اإلمرباطورية

الديني. اإلصالح حركة منذ انتهى قد املسيطر نفوذها كان
من حَرصوا الذين للباباوات، طواعيًة الحماية يُقدِّم حياته طواَل رشملان ظل لقد
ولكنه التقوى، يعرف ال أميٍّا ذاتُه رشملان كان ولقد أهدافه، وجه يف يَِقفوا أال عىل جانبهم
أن رغم العلماء، وَرعا أدبي إحياء حركَة شجع وقد تَْقواهم. أو اآلخرين تعلُّم ضد يكن لم
املسيحي السلوك عن أما الثقايف. الطابع هذا عن بعيدة كانت نفسه عن الرتويح يف أساليبه
أكثر البالط حياة ص يُنغِّ بأن له السماح ينبغي ال ولكن لرعاياه، مفيًدا رآه فقد القويم،

ينبغي. مما
األبناء عمل حني سيما وال اإلمرباطورية، سلطة تدهورت رشملان خلفاء عهد ويف
ذلك ظهر التقسيم هذا ومن بينهم. فيما أقاليمها اقتسام عىل الورع» «للويس الثالثة
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ذلك وخالل الالحقة. العصور يف الفرنسيني وجه يف يقفون األملاَن جعل الذي االنشقاق
ويف الدنيوية، لنزاعاتها نتيجًة اإلمرباطورية فقَدت ما بقدر القوة من البابوية اكتسبَت
من رأينا كما — كانوا الذين األساقفة عىل سلطتها تَفِرض أن روما عىل كان ذاته الوقت
فيها كانوا التي الحاالت يف وخاصًة نفوذهما، مناطِق يف متفاوتة بدرجاٍت ُمستقلِّني — قبل
نيكوالس البابا كان التعيينات بموضوع يتعلق وفيما املركزية. السلطة مقرِّ عن بعيدين
ذلك ومع روما. سلطة عىل املحافظة يف العموم وجه عىل ناجًحا (٨٥٨–٨٦٧م) األول
داخل يف بل فحسب، الدنيوية السلطات من ال نزاع، َمثار بأرسها املسألة هذه ظلت فقد
البابا وجه يف يصمد أن اإلرادة القويِّ الذكي األسقفِّ استطاعة يف وكان ذاتها. الكنيسة
أخرى مرًة تتدهور البابوية السلطة بدأَت لذلك ونتيجًة الصفات. هذه إىل يفتقر الذي

نيكوالس. مات عندما
روما، يف املحلية األرستقراطية لتحكم تخضع البابوية العارش القرن شهد فقد
الذي املستمرِّ للتخريب نتيجًة والفوىض الهمجية من حالٍة يف غرقت قد املدينة وكانت
أرجاء جميع وانترشيف والفرنجية. واللومباردية البيزنطية الجيوش بني الرصاعات أحدثَته
كبح اإلقطاعيون سادتهما يستطيع وال فساًدا، األرض يف يعيثون مستقلون أقنان الغرب
عىل الفعلية الرقابة من نوع أي فرض عن فرنسا وملك اإلمرباطور عجز كما جماحهم.
حني عىل الشمال، يف اإليطالية األرض عىل الهنغاريون الغزاة وتعدى املتمرِّدين. باروناتهم
وأراضيها أوروبا سواحل جميع يف والفوىض الرعب أشاعوا الفايكنج من املغاِمرين أن
يف املسيحية واعتنقوا فرنسا، يف األرض من رشيًطا النورمنديون نال ذلك وخالل النهرية.
التاسع، القرن طوال يتصاعد ظل الذي الجنوب، من بالسيطرة العربي التهديد أما املقابل.
نابويل من بالقرب جاريليانو نهر عىل الغزاَة الرشقيُة روما هزمت عندما تجنُّبه أمكن فقد
أخرى، مرًة الغرب تحكم أن من أضعَف كانت اإلمرباطورية قوى ولكنَّ ٩١٥م، عام يف
إىل البابوية فيها اضُطرَّت التي الشاملة الفوىض هذه ويف جستينيان. عهد يف حاولت كما
لها يتبقى أن يمكن كان ما البابوية فقدت السيِّئة، النوايا ذَوي روما أرشاف نزوات تلبية
رجال عىل ترتاخى قبضتها وجَدت إنها بل الرشقية، الكنيسة شئون إدارة يف النفوذ من
غري استقاللهم. أخرى مرًة املحليون األساقفة فيه أكد الذي الوقت يف الغرب، يف الدين
مع الت الصِّ بتقوية اقرتن قد روما مع الروابط ضعف إن إذ ذلك، يف ينجحوا لم أنهم
(أي بطرس القدِّيس عرش اعتَلْوا ممن الكثريين أخالق أن كما املحلية، الدنيوية القوى
االنحالل تيار ضد الوقوف يضمن الذي النوع من تكن لم الفرتة تلك يف الباباوات) من

واألخالقي. االجتماعي
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أمكن كما للشعوب، الكربى الحركة تنتهي أخذت عرش، الحادي القرن مجيء ومع
أخذ الحنِي ذلك ومنذ اإلسالمي، الغزو من أوروبا يُهدِّد كان الذي الخارجي الخطر تجنُّب

الهجوم. موقع إىل ينتقل الغرُب
قد كانت الذي الوقت يف النائية، أيرلندا يف باقية ظلت قد اإلغريقية املعرفة كانت
فيه كان الذي الوقت نفس يف أيرلندا ثقافة وازدهرت الغرب، أرجاء معظم يف فيه نسيت
النهاية يف أدى الذي هو الدنمركيني الغزاة قدوم أن غري تدهوًرا. يُعاني عمومه يف الغرب

الحضاري. الجيب هذا عىل القضاء إىل
يف املعرفة أهل بني الشخصيات أعظم تكون أن املستغَرب من يكن لم ذلك وعىل
Johannes Scotus إريجينا سكوتس يوحنا هو أيرلندي، رجل شخصية هي العرص ذلك
عاِلًما وكان الجديدة، األفالطونية أتباع من كان الذي التاسع، القرن فيلسوف ،Erigena
يقول الالهوت يف كان بينما ببيالجوس، متأثرة العامة نظرته كانت كما اليونانيات، يف
نحٍو عىل يُفِلت أن استطاع أنه يبدو املألوفة، غرِي أفكاره من الرغم وعىل األلوهية. بشمول

االضطهاد. من ما
من مجموعة إىل ترجع كانت العرص ذلك يف األيرلندية الثقافة حيوية أن والواقع
الربابرة، غزو من متالحقة موجات من تُعاني الغال بالل بدأت فعندما املواتية؛ الظروف
من مزيًدا لهم يَكُفل الذي األقىص الغرب نحو العلم لرجال النطاق واسع انتقاٌل حدث

الحماية.
والسكسون اإلنجليز بني االستقرار من يتمكَّنوا لم إنجلرتا إىل منهم ذهبوا َمن أن غري
فيها وَجد النحو هذا وعىل األمان، فيها فكان أيرلندا أما وثنيِّني. كانوا الذين ،Jutesوالجوت
ونهايتها املظلمة العصور بداية نحسب أن الواجب من إن بل مالذًا، العلم رجال من كثريٌ
األنجلوسكسونية، الغزوات عرص يف انهيار حدث فقد مختلفة. بطريقٍة بدورها إنجلرتا يف
هناك وانتهت بدأَت قد املظلمة الفرتة فإن وهكذا األكرب. ألفرد عهد يف إحياء حَدث ولكن
تطور عرقلة إىل والعارش التاسع القرننَي يف الدنمركية الغزوات وأدَّت عام. مائتَْي قبل
يف للعلماء جماعية هجرة حدثَت املرة هذه ففي أيرلندا؛ يف دائمٍة نكسٍة وإىل إنجلرتا،
شئون عىل اإلرشاف ممارسة تستطيع أن من أبعَد فكانت روما أما املعاكس، االتجاه
األديرة علماء يضيع لم ولذلك طاغية، األساقفة سلطة تكن لم وهكذا األيرلندية. الكنيسة
ممكنة، إلريجينا املتحررة النظرة أصبحت وهكذا الجامدة. العقائد حول النزاع يف وقتهم

فوري. بعقاٍب لُووِجَهت آخر مكاٍن يف ظهرت قد كانت لو أنها حني عىل
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فيها كان التي الفرتة باستثناء القليل، إال (إريجينا) يوحنا حياة عن نعرف ولسنا
بني ما عاش أنه ويبدو فرنسا. ملك Charles the Bald األصلع شارل ببالط ملتحًقا
البالط إىل ُدِعي ٨٤٣م عام ويف مؤكدة. غري التواريخ كانت وإن و٨٧٧م، ٨٠٠ عاَمي
واالختيار؛ الجرب مسألة حول نزاع يف دخل وهناك البالط. مدرسة عىل ِليُرشف الفرنيس
سبيل يف الخاصة املرء جهود أن يرى وكان االختيار، جانب إىل منحاًزا يوحنا كان فقد
البيالجية نزعتُه يكن لم ضده الكنيسة حفيظة أثار الذي األمر أن غري أكلها. تُؤتي الفضيلة
بحتة؛ فلسفيٍة بطريقٍة للمسألة معالجته كان بل خطورتها، برغم هذه Pelagianism
أما يتعارضان. وال يتداخالن ال للحقيقة، مستقالن مصدران والنقل العقل أن يرى فهو
والواقع النقل. من أكثر بالعقل الوثوق من بد فال تعارًضا ة ثمَّ أن معينٍة حالٍة يف بدا إذا
النظر ِوْجهة أن غري بالعكس. والعكس ة، الحقَّ الفلسفة بعينها هي الحقة العقيدة أن
عالج التي الرسالة فأُِدينَت أفًقا، أضيَق كانوا الذين امللك بالط قساوسة ألعني تَُرق لم هذه
مات وقد الشخصية. امللك صداقُة إال العقاب من يُنِقذه ولم املوضوعات، هذه يوحنا فيها

األيرلندي. العالم صديقه مات نفِسه العام ويف ٨٧٧م، عام يف شارل
استعمال وهذا الواقعية، لكلمة املدريس باملعنى فلسفته يف واقعيٍّا يوحنا كان

أذهاننا. يف واضًحا يكون أن ينبغي للفٍظ اصطالحي
ولذلك األفالطوني؛ سقراط عرضها كما املثل نظرية إىل أصلها يف ترجع فالواقعية
فريتكز املضادُّ املعسكر أما الجزئيات. تسبق وأنها أشياء، الكليات أن إىل تذهب فهي
باالسمية النظرية هذه ى وتُسمَّ أرسطو، عند Conceptualism التصوري املذهب عىل
وقد الكليات. تسبق الجزئيات وأن أسماء، إال هي ما الكليات أن وترى ،Nominalism
العصور طوال بُعنف محتِدمة الكليات مسألة حول واالسميِّني الواقعيِّني بني املعركة ظلت
الواقعية ارتباط إىل ونظًرا والرياضة. العلم يف هذا يومنا حتى قائمًة زالت وما الُوسطى،
من ولكن املثالية، اسُم الحديث العرص يف عليها أُطِلق فقد املثُل، بنظرية املدرسية
وهي األلفاظ، لهذه املدرسية غري التالية االستخدامات وبني كله هذا بني نُميِّز أن الواجب

املناسبة. مواضعها يف سنرشحها التي االستخدامات
يف الطبيعة». تقسيم «عن الرئييس الفلسفي كتابه يف بوضوٍح يوحنا واقعية وتظهر
خالقة، غريَ أو خالقًة، األشياء لكون تبًعا ُرباعيٍّا؛ تقسيًما للطبيعة أن يرى الكتاب هذا
املقصود أن الواضح ومن املخلوق، غري الخالق أوًال فهناك مخلوقة. غريَ أو ومخلوقة،
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به قال الذي باملعنى املثل تحتها تندرج فئة وهي املخلوق، الخالق يأتي ثم هللا، هو هنا
ولدينا منه. كيانها تستمد الذي هللا ويخلقها الجزئيات تخلق ألنها وسقراط؛ أفالطون
غري يتبقى وأخريًا خالقة. غري مخلوقة هي التي والزمان، املكان يف املوجودة األشياء ثالثًا
الذي النهائي الهدف بوصفه هللا إىل كاملٍة دورٍة بعد نعود وهنا املخلوق، وغري الخالق
عن يتميز ال ألنه خالًقا؛ هللا يكون ال املعنى وبهذا جميًعا. األشياء إليه تسعى أن ينبغي

الخاصة. غايته
ال التي األشياء أيًضا الطبيعة يف يُدِرج أنه غري توجد، التي باألشياء يتعلق فيما هذا
األفالطوني اتجاهه عىل دالٍة بطريقٍة تُستبَعد، التي العادية، املادية األشياء وأولها توجد،
وتباُعٌد حرمان، أو نقص أنها عىل الخطيئة إىل ينظر وباملثل املعقول. العالم من الجديد،
بنا يعود كله وهذا موجود. غري هو ما عاَلِم إىل تنتمي فهي ثَم ومن اإللهي، النموذج عن

للمعرفة. ُمساويًا رأينا كما الخري فيها يكون التي األفالطونية النظرية إىل
عىل قائٌم الهوت إىل مبارشًة يُؤدي غاياته مع متوحد هللا إن القائل الرأي أن عىل
ذاته هللا فماهية الدينية؛ األصول عن البعد كل بعيد ،pantheistic األلوهية شمول فكرة
ليس هللا دام ما ذاته، هللا إىل بالنسبة بل فحسب، البرش إىل بالنسبة ال معروفة، غري
هو به، رصح قد يوحنا يكن لم وإن لذلك املنطقي والسبب يُعَرف. ألن قابًال موضوًعا
عارف فيه يوجد الذي املعريف املوقف ينشأ أن يمكن ال الحالة هذه ويف يشء، كل هللا أن
هللا فوجود أفلوطني؛ نظرية عن تختلف فال الثالوث يف نظريته أما للمعرفة. وموضوع
وهذه حركتها، يف وحياته نظامها، يف ف تتكشَّ وحكمته األشياء، وجود يف ذاته عن يكشف
أو األفكار عالم عن أما التوايل. عىل القدس والروح واالبن األب تُناِظر الثالثة الجوانب
ليس التي الجزئيات، ظهور إىل القدس الروح بتوسط ويؤدي اإللهية، الكلمة فيُشكِّل املثل
هذا فيه يكون الذي باملعنى بيشء ليس مما األشياء يخلق وهللا مستقل، ماديٌّ وجود لها
وهكذا شيئًا. ليس فهو ثَم ومن معرفة، كل عىل يعلو الذي ذاته هللا هو بيشءٍ ليس الذي
أخرى جهٍة ومن ماديٍّا. وجوًدا الجزئيات إىل يعزو الذي األرسطي الرأي يوحنا يعارض
من مستمدة مخلوقة، أو خالقة األشياء لكون وفًقا تحدََّدت التي األوىل الثالثة األقسام فإن
الرابع القسم أما بغريها. أو بذاتها متحركة لكونها تبًعا لألشياء املماثل أرسطو تقسيم
كان الذي ديونيزيوس، كان ولقد الجديد. األفالطوني ديونيزيوس مذهب من فُمستَمد
الجديدة األفالطونية بني ق تُوفِّ لرسالٍة املزعوم الكاتب هو بولس، للقديس أثينيٍّا تلميذًا
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ضمن قد يكون أن الجائز ومن اليونانية، من الرسالة هذه يوحنا ترجم وقد واملسيحية.
أنه عىل ً خطأ إليه يُنَظر كان هذا املزعوم ديونيزيوس ألن النحو؛ هذا عىل الحماية لنفسه

بولس. بالقديس الرتباطه نتيجًة األصولية، بالعقيدة متمسك مسيحي
استطاع فقد االنتعاش. من فرتة تدخل أخريًا أوروبا بدأت عرش الحادي القرن ويف
ا حدٍّ إلنجلرتا غزوهما ووضع والجنوب، الشمال من اآلتية التهديدات إيقاف النورمنديون
من نهائيٍّا العربي الحكم أزالت صقلية يف حمالتهما أن حني عىل اإلسكندنافية، للغارات
مبادئ يف النظر أُعيَد كما األديرة، مؤسسات إصالح دعائم ترتسخ وبدأت الجزيرة. هذه
الدين رجال بني ال التعليم، بتقدم ترتاجع األمية وأخذت الكنيسة. وتنظيم البابا انتخاب

أيًضا. األرستقراطية الطبقة أبناء بني بل فحسب،
هما الوقت ذلك يف الكنيسة تعرتضان كانتا اللتنَي األساسيتنَي الصعوبتنَي أن عىل
السلك بوضع يرتبطان واألمران الزواج. عن االمتناع ومسألة باملال، الكنسيَّة املناصب رشاء
املعجزات عىل املرشفني هم كانوا الُقُسَس أن إىل فنظًرا السنني، عرب تطور كما الكهنوتي
الدنيوية، الشئون عىل كبريًا تأثريًا بالتدريج يُمارسون أخذوا فإنهم الدينية، والسلطات
هذه أن يعتقدون عمومتهم يف الناس ظل إذا إال فعاليته تدوم أن يمكن ال تأثري وهو
الوسطى، العصور طوال ومنتًرشا بإخالص سائًدا االعتقاد هذا ظل وقد أصلية. القدرات
أخالقية تقاليُد هناك تكن لم وما واألطماع، الشهوات يُثري السلطة طعم تذوق أن غري
حد أقىص إىل االنتفاع إىل يتجهون فإنهم السلطة، مواقع يحتلون من ه تُوجِّ وفعالة قوية
من عند والقوة للثروة مصدًرا املال لقاء الكنيس املنصب منح أصبح وهكذا مراكزهم، من
املؤسسة، إفساد إىل النهاية يف املمارسات هذه وأدت التكريمات، هذه مثل منح يملكون

الداء. هذا ملكافحة جهوٌد آلخَر آٍن من تُبذَل كانت كما
يف يُبَتَّ ولم قاطعة، فيها اآلراء تكن فلم الزواج عن الدين رجال امتناع مسألة أما
الكنائس يف وال الرشقية، الكنيسة يف يحدث فلم نهائي. نحو عىل أبًدا األخالقية جوانبها
أخالقية، قيمة ذو أنه عىل الزواج عن االمتناع إىل نُِظر أْن بعد، فيما الغربية اإلصالحية
من معقولة أسباب هناك كانت إنه القول ويمكن به. التنديد حدِّ إىل فيذهب اإلسالم أما
إىل التجهوا الدين رجال تزوج فلو الفرتة، هذه يف حدثت التي ات للتغريُّ السياسية الوجهة
باملحافظة الخاص االقتصادي الدافع ذلك إىل أُضيَف إذا وخاصًة وراثية، طائفة تكوين
وخري آخر، رجل ألي ُمماثًال الدين رجل يكون أال فينبغي ذلك عن وفضًال الثروة. عىل

الزواج. عن العزوف هي بينهما التمييز هذا لتأكيد وسيلة
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الذي Cluny كلوني دير هو األديرة نظام إصالح فيه ظهر الذي املركز كان ولقد
أصبح بحيث مرة، ألول للتنظيم جديد مبدأ الدير هذا يف ُطبِّق فقد ٩١٠م؛ عام س أُسِّ
سلطته يُماِرس الدير رئيس فإن أخرى جهٍة ومن مبارشة، وحده البابا أمام مسئوًال الدير
الحالتنَي تجنُّب هو الجديد النظام من الهدف وكان كلوني، ملنطقة التابعة املؤسسات عىل
طرًقا سوا وأسَّ البادرة، هذه أثَر آَخرون ُمصِلحون واقتفى ف، والتقشُّ الرتَف املتطرفتنَي؛
الذين والسسرتسيون ١٠٨٤م، يف والكارثوزيون ١٠١٢م، يف الكامالدوليز منها أخرى
األساس يف اإلصالح فجاء ذاتها، البابوية إىل بالنسبة أما ١٠٩٨م، يف البندكتيني أعقبوا
السادس جريجوري اشرتى وقد والبابا. اإلمرباطور بني السيطرة عىل للرصاع نتيجًة
هنري اإلمرباطور أن غري نظامها، يُصِلح لكي التاسع بندكت سلفه من البابوية منصَب
هذه مثل يقبل لم متحمًسا، شابٍّا مصلًحا ذاته هو كان الذي (١٠٣٩–١٠٥٦م) الثالث
يف وهو ١٠٤٦م، عام يف هنري زحف وهكذا أْمَلتها. التي الدوافع نبل كان مهما الصفقة
الباباوات، يُعنيِّ هنري ظل الحني ذلك ومنذ جريجوري. وعزل روما إىل والعرشين الثانية
البابوية ولكن منهم، ع يُتوقَّ ما قوا يُحقِّ لم إذا يعزلهم ظل كما ذلك، يف الحكمة يًا ُمتوخِّ
من حَكم (الذي الرابع هنري فيها كان التي املدة خالل استقاللها من قدًرا اسرتدت
مرسوٌم الثاني نيكوالس البابا عهد يف صدر وقد الوصاية، تحت ١١٠٦م) إىل ١٠٥٦
استُبِعد بحيث تقريبًا، وحدهم الكرديناالت األساقفة أيدي يف البابويَة االنتخاباِت يَضع
عام ففي األساقفة؛ رؤساء عىل قبضته نيكوالس أحكم كما ا. تامٍّ استبعاًدا اإلمرباطور
أجل من ميالنو إىل الكلملدوليزية، الطريقة علماء أحد وهو ديمان، بيرت أرسَل ١٠٥٩م
صاحَب بوصفه أهميٌة هذا ولِدميان املحلية. اإلصالح حركات وتأييد البابوية لطة السُّ تأكيد
رأٌي وهو فعل، ما يفعل أال ويستطيع التناقض، بقانون مقيَّد غريُ هللا إن القائلة النظرية

بعد. فيما األكويني توما رفضه
الجدل. عارض أنه كما لالهوت، خادمة الفلسفة أن دميان رأي ويف

ِضمنًا تُثري التناقض مبدأ تجاوز عىل قادًرا هللا يكون أن إىل الدعوة أن والواقع
الشاملة قدرته بفضل هللا يستطيع ألن فمثًال الشاملة؛ اإللهية القدرة مسألة يف صعوبًة
يكون أن بد فال ذلك ومع يرفعه؟ أن معه يستطيع ال ا حدٍّ الثِّقل من يبلغ حجًرا يخلق أن
أن يستطيع وال يستطيع أنه يبدو ذلك وعىل شاملة. قدرته دامت ما يرفعه، أن عىل قادًرا
التناقض، مبدأ عن املرء يتخلَّ لم ما مستحيلة، فكرًة الشاملة القدرة تُصِبح وهكذا يرفعه.

198



املدرسية الحركة

كان السبب ولهذا مستحيًال؛ والتفاهم الحديث يجعل التناقض مبدأ عن االستغناء أن عىل
دميان. نظرية رفُض الرضوري من

البابوية بني الخوف حدة من زاد قد الثاني نيكوالس خليفة انتخاب أن عىل
عام انتُِخب الذي الجديد املرشح وكان الكرديناالت، لصالح ة الِكفَّ ميل مع واإلمرباطور،
ويف السابع. جريجوري اسم لنفسه اتخذ الذي Hildebrand هيلدبرانت هو ١٠٧٣م
حولها الرصاع دام التي الرتسيم، مسألة حول اإلمرباطور مع صدام أقوى حدث عهده
اللذَين والعصا الخاتََم البابا إىل يُقدِّم الذي هو الزمني الحاكم كان ذلك فقبل قرون، عدَة
الحق هذا أخذ جريجوري ولكن ملنصبه، رمًزا بوصفهما حديثًا املعنيَّ البابا عىل يُخَلعان
اإلمرباطور عنيَّ عندما التصادم حد إىل األمور ووصلت البابوية. السلطة يَدعم كيما لنفسه،
بَركة من وحرمانه اإلمرباطور بخلع البابا فهدد ١٠٧٥م، يف ميالنو ألساقفة جديًدا رئيًسا
البابا فانتقم البابا، عزل وأعلن العليا، السلطة هو أنه اإلمرباطور أعلن وهنا الكنيسة،
البداية يف الغلبة وكانت بدوره. عزلهم وأعلن الكنيسة، من واألساقفة اإلمرباطور بطرد
غري ١٠٧٧م، عام Canossa كانوسا يف للتوبة الحضور إىل الرابع هنري واضُطرَّ للبابا،

سياسية. حركة إال تكن لم التوبة هذه أن
مع انترص هنري فإن منه، بدًال له منافًسا انتخبوا قد كانوا هنري أعداء أن فرغم
رودلف لإلمرباطور تأييده ١٠٨٠م عام يف جريجوري أعلن وعندما خصومه، عىل الوقت
١٠٨٤م يف روما به ودخل منافًسا، بابا هنري انتخب فقد فات، قد األوان كان املنافس،
أن صقلية، من آتية نورمندية بمساعدٍة استطاع جريجوري أن عىل هناك. ج يُتوَّ لكي
الحامية القوات لدى أسريًا ظل ولكنه عجل، عىل االنسحاب عىل املنافَس والبابا هنري يُرِغم
قد سياسته فإن جريجوري نجاح عدم من الرغم فعىل ذلك ومع التايل. العام يف ومات له،

بعد. فيما النجاح لها ُقدِّر
–١٠٩٣) كنرتبري أساقفة رئيس ،Anselm أنسلم مثل رجاٌل اقتدى ما ورسعان
يف أهميٌة وألنسلم الزمنية. السلطة مع نزاع يف ودخلوا جريجوري بنموذج ١١٠٩م)
أعظَم هو هللا كان فلما هللا. وجود عىل األنطولوجي بالدليل قال من أوَل بوصفه الفلسفة
األعظم، هو كان ملا وإال الوجود، إىل مفتقًرا يكون أن يُمِكن ال فإنه للفكر، ممكن موضوع
لدى تردد برهان هذا أن غري صفة، الوجود بأن االعتقاد يف يَكُمن هنا الخطأ أن والواقع

الحني. ذلك منذ الفالسفة من كثري
اإلمرباطورية فإن بعد، فيما املسيحية اعتنَقوا برابرٌة اجتاحه قد الغرب أن حني عىل
املهزومة الشعوب ضمِّ عىل يُِرصوا لم الذين املسلمني هجمات أمام بالتدريج تهاَوت الرشقية

199



األول) (الجزء الغرب حكمة

ميزة وهي اإلسالم، يدخل من كلَّ الجزية من يُعفون كانوا ذلك مع ولكنهم دينهم، إىل
من النبوية الهجرة وقت منذ اإلسالمي العرص ويُحَسب الساحقة. الغالبية بها انتفعت
إىل العربية الفتوحات أدت ٦٣٢م، عام ملسو هيلع هللا ىلصيف النبي موت وبعد ٦٢٢م، عام املدينة إىل مكة
٦٣٤–٦٣٦م، يف الشام فتحوا فقد الزمان؛ من قرن عن يَزيد ال وقٍت يف العالم وجِه تغيري
أن غري ٧١١–٧١٣م. وأسبانيا ٦٩٧م، يف وقرطاجة ٦٦٤م، يف والهند ٦٤٢م، يف ومرص
ت ُحوِرصَ وقد أسبانيا، إىل العرب وانسحب التيار، حوََّلت ٧٣٢م عام يف Tours تور موقعة
ظلَّت البيزنطية اإلمرباطورية ولكن ٧١٦-٧١٧م، يف أخرى ومرًة ٦٦٩م، يف القسطنطينية
١٤٥٣م. يف املدينة عىل العثمانيون األتراك استوىل حتى أراضيها، تناُقص مع صامدة
التي الشامل اإلعياء حالُة اإلسالمية للحيوية الرائع التفجر هذا أسنََدت التي العوامل ومن
ساعَدت املحليَة الرصاعاِت فإن ذلك عن وفضًال املهزومة، اإلمرباطوريات منها تُعاني كانت
طريق عن البتعادهما خاص بوجٍه ومرص الشام عانت وقد كثرية. مواضَع يف الفاتحني

القويم. الدين
إىل عودٌة نواحيها، بعض يف هي، النبيُّ إليها دعا التي الجديدة العقيدة كانت
أضافها التي الصوفية الزوائد من تخلصت أن بعد القديم، للعهد املتشددة الوحدانية
عنها اختلف ولكنه األوثان، عبادة عن كاليهودية اإلسالم نهى وقد الجديد. العهُد إليها
عند واألصنام الصور تحطيم اتجاهات مع يتمىش فكان األول أما للخمر، تحريمه يف
أن دون تُِركوا الكتاب أهل أن من الرغم عىل دينية فريضًة الجهاد وكان النساطرة.
فئة كل كانت الذين والزُّرادشتيني،1 واليهود النصارى عىل ينطبق هذا وكان أذًى، يَلحقهم

الخاصة. املقدَّسة كتبها بتعاليم تتمسك منهم
يقومون كانوا إنهم إذ منظمة؛ بفتوحاٍت القيام يعتزمون البدء يف العرب يكن ولم
ولكن وجدبها، أراضيهم فقر عن تُعوِّضهم غنائم عىل منها يحصلون الحدود عىل بغاراٍت
الجديدة األقاليم إدارة ظلت كثرية حاالٍت ويف فاتحني. إىل املغريين أحال املقاومة ضعف
واملقصود خلفاء، العربية اإلمرباطوريَة يحكم وكان الجدد. السادة ظل يف عليه هي ما عىل

سلطته. وورثة الرسول خلفاء بهم
ُملٍك إىل االنتخاب، عىل البدء يف قائمة كانت أن بعد الخالفة، تحولت ما ورسعان
الحاكمة األرسة هذه اتبعت وقد ٧٥٠م. عام حتى حكموا الذين األمويني، عرص يف وراثي

(املرتجم). الكتاب أهل من الزُّرادشتيُّون ليس 1

200



املدرسية الحركة

أن والواقع التعصب. تُعاِرض وكانت دينية، منها أكثَر سياسية ألسباب النبي تعاليَم
املادية2 الدوافع وظلت متطرفة، تكن لم اإلجمال وجه عىل العرب عند الدينية الدوافع
عىل ذاته الديني التطرف إىل االفتقار هذا ساعدهم وقد توسعهم. يف ا هامٍّ دوًرا تلعب
وعقائَد أعرق، حضارة ذات شعوٌب تَسُكنها شاسعة مناطَق عددهم قلة رغم يحكموا أن
بفضل لها تماًما ُمهيَّأة كانت بيئة يف الفرس بالد يف حلَّت النبي تعاليم أن عىل مخالفٍة،

املاضية. والفكرية الدينية التقاليد
وشيعة، ُسنَّة إىل املؤمنون انقسم ٦٦١م عام يف الرسول عم ابن عيل موت وبعد
األقلية هذه وإىل األمويني. بحكم تقبل وال لعيل، بالوالء تدين أقلِّية األخرية الطائفة وكانت
وحلول األموية، األرسة إزاحة يف األكرب العاِمَل هو تأثريهم كان الذين الُفرس ينتمي كان
بغداد. إىل دمشق من العباسيني أيدي عىل العاصمة وانتقال محلَّها، العباسية األرسة
اإلسالم، يف املتعصبة للطوائف الحرية من مزيًدا تُقدِّم الجديدة األرسة هذه سياسة وكانت
مستقلَّة خالفٌة قرطبة مدينة يف أُقيَمت حيث (األندلس)، أسبانيا فقدوا العباسيِّني أن غري
يف اإلمرباطورية بلَغت وقد جماعته، انهيار بعد عاش الذي الوحيد األموي األمري أنشأها
رشملان، معارص الرشيد هارون عهد يف وخاصة العَظمة، من كبريًا شأًوا العباسيني عهد
اإلمرباطورية بدأت ٨٠٩م عام يف موته وبعد وليلة». ليلة «ألف أساطري بفضل اشتهر الذي
من روما عانت أن سبق مثلما واسع، نطاٍق عىل األتراك املرتزقة استخدام من تُعاني
املغوُل اجتاح عندما وسقطت العباسية الخالفة تدهورت وقد الربابرة. الجنود استخدام

١٢٥٦م. يف وخربوها بغداد
واألندلس. الُفرس بالد يف تركََّزت ثم الشام، يف ظهورها بدأ فقد اإلسالمية الثقافة أما
الذي الوقت يف النساطرة، به ك يتمسَّ كان الذي األرسطي الرتاث العرب ورث الشام ففي
خلٌط حدث أنه غري الجديدة. األفالطونية بالتعاليم تدين التقليدية الكاثوليكية فيه كانت
بالد ويف الجديد، األفالطوني التأثري من بنوٍع األرسطية النظريات المتزاج نتيجًة كثري
الواقع يف ينبغي التي العربية األرقام وأدخلوا الهندية، الرياضيَّات املسلمون عَرف الفرس
مقاييسها عىل وحافظت كالفردويس، شعراءَ الفرس حضارة أنتَجت وقد هندية. ى تُسمَّ أن

عرش. الثالث القرن يف املغويل الغزو من الرغم عىل الرفيعة، الفنية

(املرتجم). الرأي هذا يف املؤلِّف مع القراء من كثري يختلف 2
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باملعرفة مرة ألول طريقه عن العرب اتصل الذي النسطوري، الرتاث انترش كذلك
قد زينون البيزنطي اإلمرباطور كان أن بعد مبكرة، مرحلٍة يف الفرس بالد يف اليونانية
املسلمون تعلم املصدَرين هذَين ومن ٤٨١م، عام Edessa إديسا يف املوجودة املدرسة أغلق
أعظم وكان للقدماء، العلمي الرتاث عن فضًال وفلسفته، أرسطو منطق عن عَرفوه ما
والية يف ُولِد الذي (٩٨٠–١٥٣٧م)، سينا ابن هو الفرس بالد يف املسلمني الفالسفة
طهران. يف املطاف به واستقر أصفهان، يف والطب الفلسفة يُعلِّم ذلك بعد وأصبح بُخارى،
آرائه بسبب الدين رجال عداء نفسه عىل وجلب املرتفة، الحياة يعشق سينا ابن كان وقد
ترجماتها طريق عن الغرب يف األكرب تأثريها أعمالُه مارست ولذا املألوف؛ عن الخارجة
العهد، القديمة املشكلة تلك الفلسفة، يف الرئيسية اهتماماته من كان ولقد الالتينية.
وكان الغربية. املدرسية الفلسفة يف رئيسية مسألة بعد فيما أصبَحت التي الُكلِّيات مشكلة
بالقول يبدأ فهو وأرسطو؛ أفالطون بني للتوفيق محاولًة سينا ابن به أتى الذي الحل
ألربتوس بعده ومن رشد، ابن ردَّده أرسطي رأي وهو بالفكر، تتولَّد الصور عمومية إن
تأتي فالكليات رشوًطا؛ الرأي لهذا يضع سينا ابن ولكن األكويني، توما ُمعلِّم األكرب،
يخلق عندما اإللهي العقل يف قبلها تأتي فهي وبعدها. وفيها األشياء قبل نفِسه اآلِن يف
وتأتي الخارجي، العالم إىل تنتمي ما بقدر األشياء يف وتأتي معينة، لصورة وفًقا األشياء

التجِربة. طريق عن الصورة يُدِرك الذي البرشي، الفكر يف األشياء بعد
الذي (١١٢٩–١١٩٨م)، رشد ابن هو مرموًقا، مسلًما فيلسوًفا األندلس أنجبَت كذلك
بني من الرشيعة ذاتُه هو دَرس وقد القضاء. مهنة رجالُها تواَرث ألرسٍة قرطبة يف ُولِد
البالط، طبيب أصبح ١١٨٤م عام ويف قرطبة، يف ثم إشبيلية، يف قاضيًا وكان دَرس، ما
ولقد باإليمان، يَكتفَي أن من بدًال فلسفية آراءً العتناقه املغرب إىل األمر آِخَر نُِفي ولكنه
الجديدة. األفالطونية تحريفات من األرسطية الدراسات تحرير يف األكرب إسهامه كان
عىل هللا وجود إثباَت املمكن من أن بعده من األكويني توما سيعتقد كما يعتقد وكان
وإن خالدة، ليست أنها إىل أرسطو مع يذهب فهو النفس عن أما وحدها. العقلية األسس
الخلوَد يعني ال بقاءه فإن موحًدا، املجرَّد العقل هذا كان وملا خالًدا. ال الفعَّ العقل كان
أن عىل اآلراء. هذه املسيحيون الفالسفُة يرفض أن الطبيعي من كان وقد الشخيص،
يستهوي كان بل فحسب، الغربيني املدرسيِّني يف يُؤثِّر لم الالتينية ترجماته يف رشد ابن
الذين وهم الخلود، فكرة يرفضون كانوا ممن العقيدة حرفية عن الخارجني املفكرين كافة

الرُّشديِّني. باسم يُعَرفون أصبحوا
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من انتَزَعت قد سياسته أن ١٠٨٥م عام السابع جريجوري موت وقت يف بدا لقد
بني املعركة أن بعُد فيما تبني ولكن اإلمرباطورية، شئون يف وتأثريه ُسلطته األعظم الحرب
بعُد وصَلت قد تكن لم البابوية إن بل اإلطالق، عىل تَنتِه لم والزمنية الروحية السلطتنَي
بفضل الروحية املسائل يف البابا سلطة قويت ذلك وخالل السياسية. قدرتها ذروة إىل
البداية. يف نفوذه دعَمت الصليبية الحروب أن حني عىل لومبارديا، يف الناشئة املدن تأييد
الذي (١٠٨٨–٩٩م) الثاني إيربان البابا عهد يف الرتسيم حول الرصاع استُؤنَِف وقد
أبيه عىل الرابع، هنري ابن كونراد، تمرَّد وعندما لنفسه، الحقوق هذه اسرتداد إىل عاد
مؤيدة الشمالية املدن وكانت العون. هذا بتقديم رحب الذي إيربان لدى العون التمس
ملك فيليب مع اتفاق َعقُد أمكن وكذلك كلها. لومبارديا غزُو السهل من كان بحيث للبابا،
وفرنسا. لومبارديا نحو ظافرة مسرية يبدأ أن ١٠٩٤م عام يف إيربان واستطاع فرنسا،

األوىل. الصليبية الحرب إىل دعا التايل العام يف كلريمون مجمع يف وهناك
الرتسيم موضوع يف البابوية السياسة الثاني باسكال وهو إيربان خليفة واصل وقد

١١٠٦م. عام الرابع هنري موت حتى بنجاح
األرايض يف وذلك الخامس، هنري الجديد لإلمرباطور السيادة أصبحت ذلك وبعد
رجال تنازل مقابل الرتسيم يف األباطرة يتدخل أال الباب اقرتح وقد األقل، عىل األملانية
مما الدنيا أمور عىل حرًصا أكثَر كانوا الالهوت أهل أن غري الدنيوية. امللكية عن الدين
هبُّوا بنصوصه عَرفوا عندما األملان الدين رجال فإن وهكذا الورع. االقرتاح هذا يقتضيه
نفسه ج وتوَّ يستسلم، كيما البابا إىل إنذاًرا روما، يف عندئٍذ كان الذي هنري ه ووجَّ ثائرين،
١١٢٢م سنة يف أي عاًما، عرش أحد فبعد طويًال؛ ر يُعمِّ لم انتصاره أن غري إمرباطوًرا،
اتفاق طريق عن الرتسيم موضوع يف سلطته الثاني Calixtus كاليكستوس البابا استعاد

.Worms ورمز
مرحلة الرصاع دخل (١١٥٢–١١٩٥م) بارباروسا فردريك اإلمرباطور حكم وخالل
ويف البابا، منصب يف إنجليزي وهو الرابع، هادريان انتُِخب ١١٥٤م عام ففي جديدة،
وكان مًعا، تتحداهما كانت التي روما مدينة ضد واإلمرباطور البابا قوات تحالفت البداية
قوي رجل وهو ،Berscia برشيا من أرنولد االستقاللية حركتهما يف روما أهل يقود
رجال فيه يعيش كان الذي الدنيوي البذخ عىل وثار الكنيسة تعاليم عىل خرج شجاع
الجنة، يدخلون ال دنيويًة ممتلكاٍت يحوزون الذين الكنيسة رجال أن يرى فكان الدين،
هرطقته عىل بعنف أرنولد ُهوِجم فقد هنا ومن الكنيسة، ألمراء يروق يكن لم رأي وهو
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عندما أُشدَّها بلَغت ولكنها السابق، البابا عهد يف بدأت قد االضطرابات هذه وكانت هذه.
تحريم. مرسوَم عليهم فَرض بأن املَدنيِّ ِعصيانهم عىل روما أهل فعاقب هادريان، انتُِخب
تعاليم عىل الخارج زعيمهم إبعاد عىل ووافقوا االستقاللية، روحهم ضعفت النهاية ويف
ويف حرًقا. فأُعِدم بارباروسا، قوات أيدي يف وقع ولكنه مختبئًا، أرنولد وعاش الكنيسة،
التتويج وقت يف خَرَجت التي الشعبية املظاهرات وُسِحقت اإلمرباطور، ج تُوِّ ١١٥٥م عام
بني الحرب من َعْقدان ذلك وتال سنتنَي بعد اإلمرباطور، مع اختلف البابا أن غري بقسوة.
وقد اإلمرباطور. ضد األصح عىل أو البابا، صف يف اللومبارد عصبة فحاربت الطَرَفني؛
البديل والبابا بارباروسا ولكن ١١٦٢م، عام ميالنو اكتسَحت إذ الحرب؛ نتائج تفاوتت
يف الطاعون انترش عندما نفِسه، العام ذلك أُخَريات يف كارثة بهما لحقت عيَّنه الذي
شوكة لكرس بارباروسا بذََلها محاولة آِخُر وأسفرت روما. نحو َسريهما أثناء جيشهما
صلٍح معاهدُة الطَرَفني بني وُعِقدت ١١٧٦م، عام Legnano لينيانو يف هزيمته عن البابا
عام األناضول يف ومات الثالثة، الصليبية الحملة إىل اإلمرباطور انضم وقد مستقر، غري

١١٩٠م.
النهاية، يف الطرَفني من أيٍّا ينفع لم واإلمرباطورية الكنيسة بني الرصاع أن والواقع
وكانت جديدة، قوة بوصفها تظهر بدأت التي هي إيطاليا شمال يف الدول مدن ولكن
هذا اختفى وعندما استقاللها. يُهدِّد اإلمرباطور كان ما بقدر البابا تُساعد املدن هذه
ثقافة فيها تتكون وبدأت الخاص، لحسابها تعمل املدن هذه أصبحت بعد، فيما التهديد
املسيحية، إىل اسميٍّا ُمنتِمية كانت أنها من الرغم وعىل الكنيسة. ثقافة عن مستقلة دنيوية
اتجه ما يُماِثل نحو عىل وذلك بعيد، حدٍّ إىل فكريٍّا متحررة كانت العامة نظرتها فإن
شمال يف البحرية املدن اكتسبت وقد عرش، السابع القرن بعد الربوتستانتي املجتمع إليه
من كان وإذا الصليبية. الحروب خالل واملؤن للسفن ُمورِّدة بوصفها عظمى أهمية إيطاليا
الصليبية، الحركة يف أسهمت التي األصلية القوى إحدى كان الديني الحماس أن الجائز
يكون بأن يُبرشِّ الرشق كان فقد أيًضا؛ تأثريُها لها كان القوية االقتصادية الدوافع فإن
مقدسة، فاضلة قضية سبيل يف تُكتَسب غنائُم أنها ذلك من واألهم للغنائم، ضخًما مصدًرا
مفيًدا هدًفا يُشكِّلون أخرى جهٍة من كانوا اليد متناول يف هم الذين أوروبا يهود أن كما
يُواِجهون كانوا إنما أنهم البداية يف املسيحية لفرسان واضًحا يكن ولم الديني، للسخط

يُقاس. ال بما ثقافتهم من أسمى ثقافًة اإلسالمي العالم يف
محدَّدة كانت نتائجها أن يف الكالسيكية الفلسفة عن تختلف املدرسية الحركة إن
بني املقدَّس راعيها وكان للدين. األصلية التعاليم حدود يف تعمل أن لها بد فال مقدًما.
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الحركة هذه وتتجه أفالطون. تأثري محلَّ بالتدريج تأثريُه حلَّ الذي أرسطو، هو القدماء
تربطه أن دون الجديل الربهاَن ُمستخِدمة ألرسطو التصنيفي املنهج اتباع إىل منهجها يف
َمت قسَّ التي الكليات مشكلُة النظرية املسائل أهم من وكان نادرة. أحواٍل يف إال بالواقع
وارتكزوا أشياء، الكليات أن الواقعيون رأي فقد متضادَّين، ُمعسكَرين إىل الفلسفي العالم
عىل وارتكزوا أسماء مجرد الكليات أن فرأَوا االسميون أما املثل، ونظرية أفالطون آراء عىل

أرسطو. سلطة
َقسٌّ وهو Roscelin روسالن مع املدرسية الحركة بداية تُحَسب أن الشائع ومن
كما — يرى وكان االسميني، من روسالن كان وقد .Abelard ألبيالر معلًما كان فرنيس
إىل انتقل الكليات حقيقة إنكار ومن صوت. نفخة إال هي ما الكليات أن — أنسلم قال
إىل يُفِيضَ أن بد ال كان رأي وهو أجزائه، عن بمعِزل حقيقتُه له تكون الكل أن إنكار
الثالوث موضوع يف هذا يُؤدِّي أن الطبيعي من وكان املنطقية. الذرية يف صارم مذهب
عام «ريمز» يف عنها الرتاجع عىل أُرِغم التي النتائج وهي هرطقة، عىل تنطوي نتائَج إىل

١٠٩٢م.
وبعد باريس، يف وعلم درس وقد أهم، ُمفكًِّرا فكان ١٠٧٩م عام ُولِد الذي أبيالر، أما
عالقته تنتمي الفرتة هذه وإىل ١١١٣م. عام يف التعليم إىل عاد بالالهوت، فرتة اشتغل أن
فأمر فولبري، الَقسِّ عمها، لدى شديًدا غضبًا أثارت التي العالقة وهي ،Heloise بهيلويز
أبيالر، عاش وقد للكنيسة، تابع سجٍن إىل منفصَلني بهما ودفع الطائش، املحب بخِيص
االسميِّني، من بدوره كان وقد ُمعلًما. بوصفه كبرية شهرة واكتسب ١١٤٢م، عام حتى
نستخدمها ال محموًال الكلمة نستخدم عندما أننا روسالن، من أدقَّ بصورٍة أوضح، وقد
التشابه أن غري األشياء، بني التشابه عن تنشأ فالُكلِّيات معنًى، لها ألن بل حدثًا، بوصفها

خطأً. الواقعية تَفرتض كما شيئًا، ليس ذاتَه
بني الرصاع دخل كما قممها، أعىل املدرسية الحركة بَلَغت عرش الثالَث القرن وخالل
أوروبا؛ يف الوسطى العصور قمَة املرحلة هذه وتَُعد مراحله. أرشَس واإلمرباطور البابا
الخامس القرن يف اإليطالية النهضة منذ جديدة ُقًوى تظهر أخذَت التالية القرون ففي

عرش. السابع القرن يف والفلسفة العلم إحياء حتى عرش
(١١٩٨–١٢١٦م) الثالث Ennocent أنوسنت هو السياسيني البابوات أعظم كان
وكان أبًدا. ذلك بعد إليه تصل لم مستًوى عهده يف البابوية السلطة بَلَغت الذي
أمرية وهي كونستانس، من وتزوج صقلية، فتح قد السادس هنري بارباروسا ابن
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ابنُه وخَلَفه ١١٩٧م عام هنري ومات النورمنديني. الجزيرة ملوك ساللة إىل تنتمي
عندما الثالث أنوسنت وصاية تحت أمه فوضَعته عمره، من الثانية يف يَزْل ولم فردريك
بمكانته اعرتاًفا كسب فردريك بحقوق البابا اعرتاف مقابل ويف منصبه. األخريُ هذا توىل

أوروبا. ُحكَّام معظم من ُمماِثل اعرتاف عىل حصل كما العليا،
الصليبية الحملة يف اشرتاكه خالل ُخطَطه أحبطوا قد فينسيا أهل أن حني وعىل
األلبينيني ضد حملته فإن لصالحهم، القسطنطينية يحتلَّ أن عىل وأرغموه الرابعة،
هذا كان وإن الهرطقة، من فرنسا جنوب تطهري فتم ا، تامٍّ نجاًحا أحرزت قد Albigenses
فردريك وُعنيِّ أوتو، اإلمرباطور ُخِلع أملانيا ويف ذلك. خالل شامل دماٌر لحقه قد اإلقليم
عىل العليا اليُد الثالث ألنوسنت أصبحت وهكذا الرشد. سنَّ بلغ أن بعد محلَّه، الثاني
ولكن السلطة، من أعظُم قدٌر ألقطابها أصبح ذاتها، الكنيسة إطار ويف وامللوك، اإلمرباطور
ذاته هو كان (الدنيوية) الزمنية األمور يف البابوية نجاح إن معنيَّ بمعنًى القول يمكن
األمور يف سلطتها جعل العالم هذا عىل قبضتها إحكام زيادة ألن ذلك بتدهورها؛ نذيًرا
اإلصالح حركة إىل بعُد فيما أدَّت التي األسباب من واحد وهو تنهار، اآلَخر بالعالم املتعلقة

الديني.
العليا املكانة بضمان وعود مقابل البابا من بتأييد انتُِخب قد الثاني فردريك كان
أكثر الوعود هذه من أيٍّ عىل يُحاِفظ أن ينتوي يكن لم الشابَّ اإلمرباطور أن غري للبابا.
أملاني أصل إىل ينتميان أبواه كان الذي الشاب، الصقيلَّ هذا أن والواقع ينبغي. مما
تضافرت فهنا الظهور، بسبيل جديدة ثقافٌة فيه كانت مجتمع يف نشأ قد ونورماندي،
حركة أعَطت جديدة حضارة لتكوين واإليطالية واألملانية والبيزنطية اإلسالمية املؤثرات
الثقافات هذه برتاث الواسع فردريك إملام إىل ونظًرا األوىل، الدافعة قوتها اإليطالية النهضة
العامة نظرته كانت السواء. عىل والغرب الرشق احرتام يكتسب أن استطاع فقد جميًعا،
ذاته هو أما حديث، طابع ذاَت السياسية إصالحاته كانت كما بكثري، عرصه تتجاوز
أُعجوبة لقَب البنَّاءة الحازمة سياسته أكسبته وقد وسلوكه، تفكريه يف مستقالٍّ رجًال فكان

.stuper mundi العالم
عن تزيد ال متقاربة فرتة يف أوتو األملاني فردريك وعدو الثالث أنوسنت مات وقد
مع اختلف ما رسعان الذي الثالث، Honorius أونوريوس إىل البابوية وانتقلت سنتنَي.
من جعل الراقية العرب بحضارة الواسَع اإلمرباطور إملام ألن ذلك ؛ الشابِّ اإلمرباطور
صعوباٌت هناك كانت فقد أخرى ناحيٍة ومن الصليبية. الحرب يف باالشرتاك إقناعه الصعب
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إثارِة إىل هذا وأدى العموم. وجه عىل مكروًها األملاني التأثري كان حيث لومبارديا، يف
عام ويف عمومتها. يف اللومباردية املدن تُؤيِّده كانت الذي البابا، مع االحتكاك من مزيد
فردريك طرد إعالن إىل التاسع جريجوري خليفته وبادر الثالث، أونوريوس مات ١٢٢٧م
تُزِعج لم الخطوة هذه ولكن الصليبية. الحروب يف االشرتاك عن المتناعه الكنيسة من
ولذا املقدس، لبيت النورمندي امللك ابنة من تزوج قد كان ألنه ذلك كثريًا؛ اإلمرباطور
هناك األمور وسوَّى فلسطني، إىل الكنيسة، من مطروًدا يزال ال وهو ١٢٢٨م، عام يف ه توجَّ
املسيحيني أن غري تُذَكر، عسكرية قيمٌة املقدس لبيت تكن ولم املسلمني، مع بالتفاوض
املعاهدة، بموجب املقدسة املدينة ُسلَِّمت وهكذا قوية، دينية روابُط به تجمعهم كانت

املقدس. لبيت ملًكا فردريك ج وتُوِّ
ينبغي مما أكثَر عقالنية طريقة البابا، تفكري طريقة إىل بالنسبة هذه كانت ولقد
اإلمرباطور مع ُصلًحا يعقد أن الطريقة هذه نجاح بعد عليه كان ولكن الخالفات، لتهدئة
حديثة إدارٌة صقلية ململكة فيها أصبَحت اإلصالح من فرتٌة ذلك وأعقبَت ١٢٣٠م، عام
يف الجمركية الحواجز جميع إلغاء طريق عن التِّجارة الحكومة وشجَعت جديد، وترشيٌع
نشبت ١٢٣٧م عام ويف نابويل، يف جامعة بإنشاء التعليم مستوى ارتفع كما الداخل،
بحروٍب ١٢٥٠م عام يف موته حتى فريدريك وانشغل لوميارديا، مع جديد من املعارك
هذه عىل قاتًما ظالٍّ للرصاع املتزايدة الوحشيُة وأْضَفت املتعاقبني، الباباوات مع دائمة

حكمه. من استنارة واألكثر األوىل السنوات إىل بالقياس الفرتة
قد النجاح يكن لم وإن هوادة، بال جذورها من الهرطقة اقتالع عملية تُوِبَعت وقد
استأصَلت قد فرنسا، جنوب يف مانوية طائفة وهم األلبينيني أن صحيٌح دائًما. حالفها
هناك كانت ولكن ١٢٠٩م، عام ضدهم ُشنَّت التي الصليبية الحملة يف تماًما شأفتهم
ست أُسِّ التي التفتيش، محاكُم تتمكَّن ولم الصمود. استطاعت أخرى هرطقة حركات
الفالديون أما ا، تامٍّ قضاءً والربتغال أسبانيا يف اليهود عىل القضاء من ١٢٣٣م عام
مالمُح فيها وكانت عرش، الثاني القرن أواخر يف ظهرت طائفة أفراد وهم Waldenses
من منفاه يف P. Waldo فالدو ببيرت رائدهم تبعوا فقد الديني، اإلصالح حركة من مبكِّرة
اليوم إىل يعيشون زالوا ال حيث تورينو غرب بيدمونت يخا األلب سهول إىل ليون مدينة
ضوء يف ع يتوقَّ أن املرء حقِّ ومن الفرنسية، تتكلم بروتستانتية محليًة جماعاٍت بوصفهم
بأساليب األفكار قتُل السهل من ليس أنه تعلَمت قد التالية األجيال تكون أن األحداث هذه

استيعابه. يتم لم درس هذا أن يُثِبت التاريخ أن غري السحرة، اصطياد
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املجال يف حتى للكنيسة، مطلقة سيادٍة فرتَة يكن لم عرش الثالث القرن فإن وهكذا
إذا ولكن الحني، ذلك يف اكتسبتها التي الهائلة القوة من الرغم عىل البحت، الكنيس
طريقتان داخلها يف ظهَرت فقد سها، ُمؤسِّ بتعاليم كليًة تلتزم لها الرسمية الكنيسة كانت
اللتان والفرنسيسكانية، الدومنيكية الطريقتان وهما البداية، يف ما حدٍّ إىل التواُزَن أعاَدتا
(١١٧٠–١٢٢١م)، دومينيك القديس مؤسَسيهما تعاليَم تتبعان عهدهما أول يف كانتا
الطريقتنَي هاتنَي أن من الرغم عىل ولكن (١١٨١–١٢٢٦م)، األسيزي فرنسيس والقدِّيس
الدومنيكان أصبح فقد طويًال. يُقيِّدهما لم بالفقر االلتزام فإن زاِهدتنَي، البداية يف كانتا
لحسن تصل، لم مؤسسة وهي التفتيش، محاكم شئون بتويلِّ يشتهران مًعا والفرنسسكان
كانت الذي التعذيب أن املحتمل ومن اإلسكندنافية. الدول إىل وال إنجلرتا إىل ال الحظ،
هذا يف الدنيوي العذاب أن أساس عىل الضحايا، صالَح ما وقٍت يف يستهدف كان تُماِرسه

األبدية. اللعنة من الروَح يُخلِّص قد العالم
النوايا دعمها عىل آلخر آٍن من تعمل كانت عمليًة اعتباراٍت هناك أن يف شك ال ولكن
منه التخلص يتمُّ دارك جان يرون وهم اعرتاًضا اإلنجليز يُبِد لم وهكذا للُقضاة. الطيبَة

النحو. هذا عىل
وهو بشَغف، العلم تُتابعان أصبحتا والفرنسسكانية الدومنيكية الطريقتنَي أن عىل
األكويني توما وتلميذه األكرب ألربتوس كان فقد َسيهما؛ مؤسِّ مقاصد مع يتعارض اتجاه
إىل ينتمون األوكامي ووليام سكوتس ودنز بيكن روجر أن حني عىل الدومنيكان، من
ثقافة يف حقيقية قيمة ذا إسهاًما به أسهموا الذي الدور كان وقد الفرنسسكانية. الطريقة

الفلسفة. ميدان يف دورهم هو عرصهم
من السابقة الفرتة طوال الفلسفي الوحي استمدوا قد الكنيسة رجال كان إذا
سعى فقد أرسطو؛ انتصار شهد قد عرش الثالث القرن فإن جديدة، أفالطونية مصادر
أرسطو. فلسفة أساس عىل الكاثوليكي املذهب إقامة إىل (١٢٢٥–١٢٧٤م) األكويني توما
بطريقة أُنِجَزت ما إذا نجاًحا املهمة هذه تُحِرز أن فيه املشكوك من فإن الحال، وبطبيعة
األلوهية مفهوم مع تماًما متعارضة كانت أرسطو عند اإللهيات ألن ذلك خالصة؛ فلسفية
فلسفي عامل هي حيث من األرسطية، توما نزعة أن هو فيه شك ال الذي ولكن املسيحي،
هي التوماوية وصارت ودائمة، مكتملة أصبحت مكانة اكتسبت قد الكنيسة، داخَل مؤثِّر
ومدارسها. معاهدها جميع يف الوصف بهذا تعلم وهي الرومانية، للكنيسة الرسمي املذهَب
عدا فيما القوي، التأييد وهذا البارزة املكانة هذه بمثل تتمتع أخرى فلسفة اليوم توجد وال
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لم توما فلسفة فإن وبالطبع للشيوعية، الرسمي املذهب هي التي الديالكتيكية املادية
أخذ نحٍو عىل سلطته رسوخ أن غري الفور، عىل املميزة املكانة هذه إىل عرصه يف تصل
القنوات يف أخرى مرًة الرئييس الفلسفي التيار سري إىل أدى بعد، فيما جموًدا يزداد

القدماء. فلسفة تسوده كانت التي االستقالل روح إىل عاد بحيث العلمانية،
قرية موطنها وكان أكوينو، كونت لقَب ِكباُرها يحمل أرسة إىل ينتمي توما كان
سنوات قىضستَّ أن وبعد دراسته. بدأ حيث كاسينو، مونتي من قريبة االسم هذا تحمل
كولونيا يف العمل وواصل ١٢٤٤م، عام الدومينيكان سلك إىل انضم نابويل، جامعة يف

عرصه. يف أرسطي وباحث معلم أشهر وهو الكبري، ألربتوس عىل متتلمذًا
١٢٥٩م، عام إيطاليا إىل عاد وباريس، كولونيا يف الوقت بعض توما قىض أن وبعد
Summa Contra الخارجني» عىل للرد «الخالصة لكتابة التالية الخمس السنوات وكرَّس
«الخالصة اآلخر الرئييس كتابه تأليف بدأ ١٢٦٦م عام ويف كتب. ما أهم وهو Gentiles
بها زوَّده التي أرسطو مؤلَّفات من كثرٍي عىل رشوًحا السنوات هذه يف كتب كما الالهوتية»
ويف مبارشة. اليونانية من ترجمات مع William of Moerbeke موربكة وليم صديقه
باريس جامعة وكانت سنوات. ثالث أقام حيث باريس، إىل أخرى مرًة رحل ١٢٦٩م عام
الروابط ببعض يُوِحي كان ألنه الدومينيكان؛ عند األرسطي لالتجاه ُمعاديًة الحني ذلك يف
إىل أقرَب كانت الخلود إىل رشد ابن نظرة أن رأينا ولقد هناك. املوجودين الرشديني مع
توما بذل فقد ثَم ومن ألرسطو، سوء نذيَر هذا وكان املسيحية. النظرة إىل منها أرسطو
نجاًحا االتجاه هذا يف جهوده أحرَزت وقد معاقلها. من الرشدية اآلراء إلزاحة هائًال جهًدا
لو حتى املسيحي، الالهوت خدمة يف أرسطو عىل املحافظَة معناه كان انتصار وهو ا، تامٍّ
إيطاليا، إىل توما عاد ١٢٧٢م عام ويف األصلية، النصوص بعض عن َ التخيلِّ ذلك ثمن كان

ليون. مجلس إىل طريقه يف وهو سنتنَي بعد مات حيث
هو أنه أعلن ١٣٠٩م عام ففي واسًعا؛ اعرتاًفا الفلسفي مذهبه اكتسب ما ورسعان
توما م ُرسِّ ١٣٢٣م عام يف أي قصري وقٍت وبعد الدومينيكانية، للطريقة الرسمي املذهب
بها يُوحي التي األهميُة تلك الفلسفية الوجهة من توما ملذهب تكن لم وربما قديًسا،
العقيدة إطار يف حتمية بطريقٍة مقدًما مفروضة نتائجه أن عيوبه فمن التاريخي؛ تأثريه
حيث وأفالطون، سقراط عند نجده الذي النزيَه التجرُّد ذلك هنا نجد ال إننا أي املسيحية،
يف ُعِرَضت التي الكربى املذاهب أن غري نشاء. اتجاٍه أي إىل تقودنا بأن للُحجة يُسَمح
اآلراء فيها تُعَرض العقيل الجهد من ضخمة رصوٌح أخرى جهٍة من هي «الخالصة» كتاب
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تلميذًا يظهر فإنه أرسطو، عىل توما رشوح يف أما وإنصاف، بوضوٍح دائًما املتعارضة
عليه، السابقني من واحد أي عن يُقال أن يمكن ما يتجاوز أمر وهو ألرسطو، دقيًقا ذكيٍّا
وبالفعل املالئكي»، «العالم ونه يُسمُّ ُمعارصوه كان ولقد (ألربتوس)، معلمه وضمنهما

ومعلًما. رسوًال روما كنيسة إىل بالنسبة األكويني توما كان
الجديدة، األفالطونية أتباع من السابقني الالهوتيِّني عند والنقل العقل ثنائية كانت
األفالطونية النظرية ضد فكريٍّا انقالبًا فأحدثَت التوماوية أما املذهب، ذلك عن خارجًة
الكليات بني الوجود مجال يف بثنائيٍة تقول الجديدة األفالطونية كانت ولقد الجديدة.
ويهبط بالواحد يبدأ للوجود، متدرًجا تسلسًال هناك إن أدقَّ بعبارٍة لنُقل أو والجزئيات،
بني الهوَّة عبور ويتم الوجود، حيث من األدنى هي التي الجزئيات، إىل املثل خالل من
معقوًال يبدو رأي وهو (اللوجوس) الكلمة طريق عن ما، نحٍو عىل والجزئيات الكليات
من ولكن ا، عامٍّ معنًى لأللفاظ ألن ذلك الناس؛ واقع إىل أقرَب بلُغٍة عنه نا عربَّ لو تماًما
الوجود، يف الثنائية النظرية هذه جانب وإىل جزئية. أشياء إىل لإلشارة استخدامها املمكن
األساس، يف جدلية هي املعرفة يف طريقة لديه عقل فهناك املعرفة؛ يف موحدة نظرية نجد
الوجود أن — أرسطو طريقة عىل — يرى إذ تماًما؛ ذلك عكس عىل األمر فإن توما عند أما
ما وبقدر ما. بطريقٍة هللا وجود عىل يستدل هذا ومن وحدها، الجزئيات يف يكمن إنما
العقليني محاولة مقابل يف تجريبيٍّا الرأي هذا يكون خام مادة أنها عىل الجزئيات تُقبَل
يؤدي الوجود إىل موحدٍة بنظرٍة أخذه مع توما موقف أن غري بالعقل. الجزئيات استنباط
مادة يستمد الذي العقل أولهما: للمعرفة؛ يفرتضمصدَرين إذ املعرفة؛ ميدان يف ثنائية إىل
العقل يف يوجد ال إنه تقول مشهورة مدرسية صيغة وهناك الحواس، تجربة من فكره
بوصفه الوحي العقل إىل باإلضافة هناك ولكن الحسية. التجربة يف قبل من يكن لم يشء
الناس يُزوِّد الوحي فإن عقلية، معرفة يُولِّد العقل أن حني وعىل للمعرفة. مستقًال مصدًرا
من بتوجيٍه إال إدراكها إىل سبيل وال العقل، متناول عن تماًما تبعد أمور فهناك باإليمان.
التي اإليمان أركان مثل الدينية، العقيدة يف معينة مسائل تنتمي الفئة هذه وإىل الوحي،
أن غري املسيحي، واملعاد والبعث، لإلله، الثالثية الطبيعة ذلك قبيل ومن الفهم، تتجاوز
عليه يُربَهن أن أيًضا يمكن الوحي، خالل من األوىل للوهلة ف يتكشَّ قد كان وإن هللا، وجود
وعىل القضية. هذه إلثبات املتعددة املحاوالت تأتي هنا ومن عقلية، أدلة طريق عن جدليٍّا
مع عقيل حوار إجراء يمكن العقلية، للمعالجة قابلة العقيدة مبادئ تكون ما فبقدر ذلك
رؤية إىل بنا تُؤدِّي التي الوحيدة الوسيلة هو الوحي فإن ذلك عدا فيما أما املؤمنني، غري
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املساواة؛ قدم عىل األمر نهاية يف هذَين املعرفة مصَدَري تضع ال التوماوية أن عىل النور.
قبل الناس يؤمن أن بد فال العقلية. املعرفة طريق يف السري قبل الزم اإليمان أن ترى إذ
فإن مستقلة، العقل حقائق أن من الرغم عىل ألنه ذلك بالعقل؛ االستدالل يستطيعوا أن

نقل. أو وحٌي مسألة ذاتها يف هي إليها السعي مسألة
اعتباطية، النقل حقائق ألن ذلك مخاطر؛ من تخلو ال الكالم يف الطريقة هذه أن عىل
تضادَّ ال ثَم ومن والنقل، العقل بني األكويني نظر يف تعارض يوجد ال أنه من الرغم وعىل
يف يكون فحيثما اآلخر، هدم إىل الواقع يف يؤدي منهما كالٍّ فإن والالهوت؛ الفلسفة بني

بالعكس. والعكس الحاجة عن زائًدا النقل يكون الواقع مع التعامُل العقل استطاعة
فهناك قسَمني؛ الواقع يف ينقسم أنه نتذكر أن فينبغي بالالهوت، يتعلق فيما أما
األوىل، كالعلل موضوعات إطار يف هللا يف يبحث الذي الطبيعي، بالالهوت ى يُسمَّ ما أوًال
ضمن يُدَرج أن ويمكن باإللهيات، أرسطو يه يُسمِّ ما وهذا شابهها. وما األوىل، واملحركات
بالالهوت تسميته يمكن ما أيًضا وضع قد مسيحيٍّا بوصفه األكويني أن غري امليتافيزيقا
يرتدُّ هنا وهو النقل. أو بالوحي إليها نصل التي األمور إال يُعاِلج ال الذي العقائدي،
عىل يُؤيِّد توما أن يبدو الذي أوغسطني وخاصًة األوائل، املسيحية ُكتَّاب موقف إىل ثانيًة
العقل. نطاق تتجاوز أمور بالفعل وهذه والخالص. اإللهي اللطف يف آراءه العموم وجه
نجد وال القديمة، الفلسفة روح عن تماًما غريٌب العقائدي الالهوت فإن الحال وبطبيعة

أرسطو. عند له مشابًها شيئًا
أرسطو يتجاوز أن إىل األكويني بتوما أدى الذي هو الالهوتي العنرص هذا كان ولقد
بِمعماري أشبَه كان أرسطو إله أن نذكر فنحن هامة؛ مسألٍة يف امليتافيزيقي مذهبه يف
هناك ألنها الوجود؛ إليها ننسب أن إىل ُمضطرِّين فلسنا الجزئية األشياء أما متجرِّد.
وجود، كل منبع هللا فإن األكويني عند أما منها. ُشكَِّلت التي الخام املادة وكذلك فحسب،
مبارش بطريٍق إما يعتمد، وجوده يف فهو عَرًضا، إال بالوجود يتصف ال املتناهي واليشء
ذلك عن املدرسية اللغة وتُعربِّ هللا. وهي بالرضورة، توجد حقيقٍة عىل مبارش، غري أو
ما وهي صفة، اإلجمال وجه عىل هي اليشء فماهيَّة والوجود؛ املاهية مفهوَمِي خالل من
يكون به ما إنه أي كائن، اليشء أن حقيقة إىل يشري لفظ فهو الوجود أما اليشء. يَكونه
يمكن الوجود وال املاهية ال أنه بمعنى تجريدان، مًعا اللفَظني هذَين فإن وبالطبع اليشء.
أن غري مًعا، ووجود ماهيٌة امللموس لليشء يكون األحوال كل ويف بذاته. مستقالٍّ يكون أن

بينهما. بتمييٍز تُوحي لغويًة حقائَق هناك
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املعنى بني يُميِّز عندما 3Frege فريجة إليها ح يُلمِّ التي النقطة هي بعينها وهذه
موضوٌع بالفعل هناك كان إذا ما مسألة أما واحًدا، سؤاًال يُثري كلمة أية فمعنى واإلشارة.
املتناهية لألشياء إن يُقال وهكذا االختالف. كلَّ مختلفة مسألة فهي الكلمة تلك عليه تنطبق
وحده وهللا منفصلتنَي. بالطبع تكونا لم وإن متميزتنَي، ِسمتنَي بوصفهما وماهيَّة وجوًدا

والوجود. املاهية بني موضوعي اختالف فيه يوجد ال الذي هو
عىل وجوده يتوقف املتناهَي املوجود بأن القائلة امليتافيزيقية النظرية أن ولنالحظ
الالهوتية»، «الخالصة يف هللا وجود براهني من الثالث الربهان إىل تؤدي التي هي غريه،
مما وتختفي، تظهر األشياء أن هي عادية تجريبية واقعة من فيه نبدأ الذي الربهان وهو
إن قائًال الربهان ويستمر الكلمة. لهذه التخصيص باملعنى واجبًا، ليس وجودها أن يَعني
كذلك األمر كان إذا ولكن موجوًدا، فيه يعود ال وقت عليه يأتي األشياء من النوع هذا
أال هي ذلك عىل ترتتَّب التي والنتيجة يشء، فيه يوجد يكن لها وقت هناك كان أنه بد فال
عىل الوجود يُضِفَي أن عن عاجًزا ُمتناٍه يشءٍ أي دام ما اآلن، موجوًدا يشء هناك يكون

هللا. هو الوجود واجُب موجود ثمة يكون أن إذن بد فال نفسه.
تُسلِّم أنها هو بالطبع أولها الحجة؛ هذه عىل تعليقات بضعة نُقدِّم أن املفيد ومن
يف رئيسية نقطة وتلك تربير. أو تعليل إىل إطالقه عىل يحتاج هناك يشءٍ أي وجود بأن
ملا — بالفعل أرسطو به يَُقل لم الذي — الرأي بهذا نَُقل لم ولو التوماوية، امليتافيزيقا
يف باطنًا ضعًفا وجدنا املقدمة بهذه جدًال سلَّْمنا إذا ولكن ذلك، بعد آراء أي قوُل أمكن
ال ما وقٍت يف موجوًدا يكون ال ُمتناٍه يشءٍ أيَّ بأن القول إن إذ متهافتة؛ يجعلها الحجة

يشء. أي فيه يوجد يكن لم وقت هناك كان بأنه القوُل عنه يلزم
والفعل اإلمكان) (أو القوة بنظرية والوجود املاهية مصطلح األكويني توما ويدعم
تحقق والوجود محض، ق تحقُّ والوجود محض، إمكان فاملاهية األرسطية، التحقق) (أو
ممارسة هو اليشء فوجود دائًما؛ هذَين من مزيٌج املتناهية األشياء يف يوجد وهكذا محض،
من مستَمدَّة تكون أن متناٍه موضوع أي إىل بالنسبة ينبغي الفاعلية وهذه ما، فاعلية

آخر. يشءٍ

وكان (١٨٤٨–١٩٢٥م)، الحايلِّ القرن من وجزء املايض، القرن يف عاش أملاني، ومنطقي ريايض عالم 3

(املرتجم). الكتاب مؤلِّف اتجاه عىل الهام تأثريه له
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ففيهما أرسطي؛ طابع الواقع يف فلهما هللا وجود عىل والثاني األول الدليالن أما
حالة كل يف مفرتًضا معلولة، غرِي وعلٍة متحرك، غري ُمحرِّك وجود عىل األكويني يستدل
هدم إىل ببساطة يؤدي هذا أن غري نهاية. ال ما إىل املحركات أو العلل تسلل استحالة
علٌة علة لكل كان فإذا الثانية؛ الحجة مثًال فلنأخذ الحجة. عليها ترتكز التي املقدمة
أخرى؛ علٌة لها ليست علًة هناك إن نفِسه اآلِن يف نقول أن املمكن غري من كان أخرى،
العلل سالسل يف يبحث ال األكويني أن نذكر أن ينبغي ولكن تناقض، ببساطة هذا إن إذ
اللحظة هذه يف األخرى عىل إحداها تعتمد بحيث للعلل تعاقب عنده فاملسألة الزمان، يف
العلة هو السقف يكون فهنا السقف، يف ُخطَّاف من معلَّقة سلسلة حلقات يُشِبه نحٍو عىل
سبب ثمة ليس ولكن آخر، يشءٍ أي من معلقة حلقة ليس ألنه املعلولة؛ غري العلة أو األوىل
إىل يُفِيضَ أال هو واحد برشٍط وذلك نهاية، ال ما إىل التسلسل رفض إىل يدعو معقول
الواحد فيها بما الواحد إىل وتصل الصفر عن تزيد التي الجذرية األعداد فسلسلة تناقض؛
التسلسل مسألة فإن الحركة حالة يف أما أول. عضو لها فليس ذلك ومع متناهية، ال نفُسه
وكأنهما بعضهما، حول يدوران متجاذبنَي جسَمني أي ألن ذلك طرحها؛ حتى يتعنيَّ ال

نهاية. ال ما إىل النحو هذا عىل يَظالن وكوكب، شمس
للكمال مختلفة درجاٍت بوجود االعرتاف من فيبدأ هللا، وجود عىل الرابع الدليل أما
الدليل فإن وأخريًا الكمال. تامِّ كائن وجود يفرتض هذا إن يقول ثم املتناهية، األشياء يف
العالم ألن ما؛ غايٍة نحو هة موجَّ تبدو الطبيعة يف الحية غري األشياء أن إىل يشري الخامس
عىل غايات تُلبَّى العالم عن خارٍج عقل وجود عىل دليل وهذا النظام، من نوٌع يسوده
الحجة هذه ذاتها. يف غاياٌت الجامدة لألشياء تكون أن املستحيل من دام ما النحو، هذا
تعليل إيجاد رضورة تفرتض والتصميم، التنظيم برهان أو الغائية بالحجة ى تُسمَّ التي
نا حقِّ من يكون قد إذ منطقي؛ سبب له يوجد ال االفرتاض هذا أن املؤكد ومن للنظام.
أما املضاد. الطريق يف الحجة تسري وعندئٍذ النظام، لعدم بتفسري نُطاِلَب أن املقدار بنفس
رفضه فقد قبل، من عنه ثنا تحدَّ والذي أنسلم، القديس به قال الذي األنطولوجي الدليل
من كان فلما منطقية، ألسباٍب ال عملية ألسباٍب رَفضه أنه الغريب من كان وإن األكويني،
أن املحال فمن اإللهية، باملاهية يُحيط أن متناٍه، وبالتايل مخلوق، عقل أيِّ عىل املستحيل

ماهيته. عليه تُطَوى الذي وجوده النحو هذا عىل يستنبط
نحٍو عىل بالعالم وجوده يف مندمًجا كان الجديدة األفالطونية إله أن حني وعىل
وبهذا املخلوقات. عالم عىل يرتفع د، متجسِّ غري أعظَم بكاهٍن أشبُه األكويني إله فإن ما،
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عن الزًما يَُعد أمر وهو متناهية، ال بدرجٍة اإليجابية األوصاف بكافة يتمتَّع فإنه الوصف
ألن سلبية؛ أوصاًفا إال املوضوع هذا عن نقول أن نستطيع ال كنا وإن وجوده، مجرد

إيجابي. تعريٍف إىل الوصول عن عاجٌز املتناهَي العقل
الصيغة يف ولكن النهضة، عرص حتى الفلسفي امليدان عىل أرسطو سيطر وهكذا
هو العرص ذلك رَفضه ما يكن لم النهضة عرص جاء وعندما األكويني. توما وضعها التي
استخدام يف السيئة العادات من مجموعًة كان ما بقدر األكويني، حتى أو أرسطو تعاليم

امليتافيزيقي. والتأمل النظر
امليتافيزيقي، ل التأمُّ مقابل يف التجريبية الدراسة أهمية أكد فقد بيكن روجر أما
بدء إىل تأثريهم أدى الذين الفرنسسكان الباحثني سلسلة من واحًدا هذا بيكن روجر وكان
ولم األكويني، لتوما معاًرصا كان وقد الوسطى. العصور يف السائد التفكري أساليب انهيار
من املزيُد عليها بناء تطور التي األسس وضع حني فهو حال؛ بأي لالهوت معارًضا يكن
الروحية. األمور يف الكنيسة سلطة هدم إىل يهدف يكن لم بعد، فيما الحديثة االتجاهات
وأوائل عرش الثالث القرن أواخر يف الفرنسسكان املفكرين عىل عام بوجٍه يَصُدق وهذا
قد واإليمان العقل مشكلة بها عالجوا التي الطريقة فإن ذلك ومع عرش. الرابع القرن

الوسطى. العصور بانهيار َلت عجَّ
يتداخال أن يمكن والوحي العقل أن قليل منذ ذكرنا كما يرى التوماوي املذهب كان
عن يبحثون وأخذوا املوضوع، هذا يف النظر أعادوا الفرنسسكان العلماء ولكن ويتالقيا،
وميدان العقل ميدان بني القاطع الفصل من هدفهم وكان االثننَي. بني أوضح فوارَق
ولكن الكالسيكية. الفلسفة عىل اعتماده من الصحيح بمعناه الالهوت تحرير هو اإليمان
أن بد وال الالهوتية، للغايات الخضوع من الفلسفة تحرير إىل ذاِته الوقت يف أدى هذا
الفرنسسكان أكد وقد العلمي. البحث عىل عكوٌف الفلسفي النظر إىل الحرَّ السعَي يُصاحب

أخرى. مرًة الجديدة األفالطونية تأثري خاص بوجٍه
القاطع الفصل أصبح الحني ذلك ومنذ الرياضيات. دراسة تشجيع ذلك معنى وكان
رصاع يف الدخول عن والفلسفة العلم يكفَّ أن يقتيض اإليمان ميدان عن العقيل للبحث
تُناَقش ال عقائَد يُعِلن أنه يدَّعَي أال بدوره اإليمان عىل ينبغي كان ولكن اإليمان، عقائد مع
الوضع هذا أن عىل بذاتهما. يستقالَّ أن والفلسفة العلم فيها يستطيع التي امليادين يف
كان إذا ألنه ذلك الحني؛ ذلك حتى يحدث كان مما حدة أشدَّ لرصاعاٍت ظروًفا يُهيِّئ
نطاق يف تدخل ال أنها يتضح مسائل يف أحكامهم، يُصِدرون اإليمان عىل الحريصون
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ليست أرض يف معركة خوضهم أو انسحابهم، رضورُة عنه يلزم أمر هذا فإن اإليمان،
خوض عن باالمتناع إال باستقالله االحتفاظ يستطيع ال الوحي فإن وهكذا حقهم. من
العلمي، للبحث حياتهم يُكرِّسوا أن الناس يستطيع الطريقة وبهذه الجدلية. املسائل
قد التوماويني أن والواقع الخاص. اإللهي معتَقُده ذاته الوقت يف منهم كلٍّ لدى ويكون
عدم مسألة عن النظر بغض هللا، وجود إثبات حاولوا عندما الالهوتي مركزهم أضعفوا
تنطبق ال العقل معايري أن الديني اإليمان ناحية من يعني وهذا ذاتها. الرباهني نجاح

تشاء. ملا بالوالء تدين أن يف الحريَة ما بمعنًى للروح وأن فحسب،
التاريخان كان وإن ١٢٩٤م، حتى ١٢١٤م من يبدو ما عىل بيكن روجر عاش لقد
العلم فروع بكل موسوعية معرفة واكتسب وباريس، أكسفورد يف درس وقد مؤكََّدين، غريَ
بدا فقد للتوماوية؛ معارضته يف رصيًحا كان وقد السابقني. العرب الفالسفة طريقة عىل
مع موضوعه، يف ُحجة وكأنه أرسطو، عن األكويني توما يكتب أن نظره يف الغريب من
وفضًال عليها. االعتماد أو بها الوثوُق يمكن ال الرتجمات ألن ذلك قراءته؛ يستطيع ال أنه
التي الرياضيات أوَّلها أهمية؛ عنه تقل ال أخرى أشياء هناك أرسطو أهمية فمع ذلك عن
التجربة إىل نلجأ أن فعلينا جديدة، معرفة اكتساَب شئنا إذا أما التوماويون. يجهلها كان
املنهج يهاجم لم بيكن أن املالحظ ومن القدماء. مشاهري قاله ما إىل نرتد أن من بدًال
كافيًا، ليس النتائج استخالص أن أكد بل لذاته، املدريس الجدل يف املتبَع االستنباطي

التجربة. الختبار تَصمد أن من مقِنعة النتائج هذه تكون لكي بد وال
املتمسكني سخَط صاحبها عىل الجديدة اآلراء هذه تجلب أن الطبيعي من كان ولقد
إىل منفيٍّا ورحل ١٢٥٧م، عام أكسفورد من بيكن أُبِعد وهكذا العقيدة. بحرفية
وهو إنجلرتا، يف السابق البابا) (مندوب الرسويل القاصد توىل ١٢٦٥م عام ويف باريس.
إىل ونظًرا الرابع. كليمنت باسم البابوية منصب «Guy de Foulques فولك دي «جي
بيكن وقدم لفلسفته، ملخًصا منه طلب فقد هذا، اإلنجليزي العلم َرُجل بآراء اهتمامه
تلقى وقد فرنسسكاني. َحْظر وجود من الرغم عىل ١٢٦٨م، عام امللخص هذا بالفعل
العام يف مات البابا أن غري أكسفورد، إىل بالعودة له وسمح حاب، بالرتَّ بيكن آراء البابا
إدانة أُديَن ١٢٧٧م عام ويف ينبغي. مما حذًرا أقلَّ بطريقٍة يترصف بيكن واستمر نفِسه،

آرائه. لرشح غريه كثريين مع وُدعي عظمى،
قىض ولكنه مذنبًا، فيها وجدوه التي املسألة هي ما بالضبط املعروف من وليس

سنتنَي. بعد مات ثم ١٢٩٢م، عام إال َرساُحه يُطَلق ولم السجن، يف عاًما عرش خمسة
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أهمية فلها ١٢٧٠–١٣٠٨م) (حوايل Duns Scotus سكوتس دنز شخصية أما
الفرنسسكانية. الطريقة يف وعضًوا اسمه، يوحي كما أسكتلنديٍّا كان وقد أكرب. فلسفية
بعد وفيما عمره. من والعرشين الثالثة يف وهو ُمعلًما أصبح حيث أكسفورد يف درس وقد
أصبح سكوتس دنز يد وعىل األخرية. هذه يف ومات وكولونيا، باريس يف بالتدريس قام
تضييٍق عىل جهٍة من ينطوي هذا أن حني وعىل وضوًحا. أشدَّ واإليمان العقل بني االنشقاق
الذي الالهوت يعود ال إذ كاِمَلني. اإللهيَّني واالستقالل الحرية يضمن فإنه العقل، ملجال
املفيدة املعتقدات من مجموعة يغدو بل عقليٍّا، علًما هللا عن يُقال أن يمكن بما يختص
أساس عىل هللا، وجود عىل توما أدلة سكوتس رفض الروح وبهذه الوحي. من املستلَهمة
ما حدٍّ إىل تعتمد ألنها أوغسطني؛ أدلة رفض وباملثل الحسية. التجِربة عىل ترتكز أنها
الالهوت من كلٌّ وكان الفلسفة، إىل ينتميان والحجة الربهان كان وملا اإللهي، النور عىل
فإنه أخرى جهٍة ومن أوغسطني. أدلة يقبل أن يستطيع ال فإنه اآلخر، يَستبعد والفلسفة
سينا. ابن طريقة عىل له، علة ال الذي املوجود فكرة عىل املبنيَّ العقيل الدليل يرفض يكن لم
هللا معرفة أن غري األنطولوجي، أنسلم لربهان تحويًرا حقيقته يف كان هذا أن والواقع
والتي عارض، وجود إال لها يكون ال التي املخلوقة األشياء طريق عن ُممِكنة تكون ال
نذكر ولعلنا ماهيتها. ذاته هو األشياء وجود أن هي فالحقيقة اإللهية، اإلرادة عىل تعتمد
إنما فاملعرفة هللا. تعريف يف األكويني عند تُستخَدم واملاهية الوجود بني التوحيد هذا أن
اإللهي، العقل يف املوجودة األفكار عن تختلف املاهيات هذه فإن ثم ومن باملاهيات، تكون
كل يجعل ما فإن َدين، متوحِّ والوجود املاهية كانت وملا هللا. نعرف أن نستطيع ال دمنا ما
وذلك الصورة، هو يكون أن ينبغي بل املادة، هو يكون أن يمكن ال عليه، هو ما عىل فرد
فإنه جوهرية، سكوتس دنز عند الصور أن من الرغم وعىل األكويني. قال ما عكس عىل
الفرد يف متنوعة صورة هناك تكون أن املمكن فمن كاملة، أفالطونية بواقعية يقول ال
عىل بوجودها القول يستحيل بحيث صورية، بطريقٍة إال تتميز ال هذه أن غري الواحد،

مستقل. نحٍو
يف اإلرادة أن دنز يرى فكذلك اإللهية، اإلرادة يف تكمن إنما العليا القدرة أن وكما
العقل أن حني عىل حريتهم، للبرش اإلرادة قوة وتضمن العقل. تحكم التي هي اإلنسان
هو بما إال تُحيط أن تستطيع ال اإلرادة أن ذلك عىل ويرتتب يبحثه، الذي باملوضوع يتقيد
أن والواقع الحرية. يُْلغي فهو ثَم ومن رضوريٍّا، أمًرا متناٍه ال كائن وجود دام ما ُمتناٍه،
أيدي يف أصبحت وقد أوغسطني. تراث مع تتمىش إنما الرضورة مقابل يف الحرية فكرة
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األزلية بالقوانني مقيَّد غريَ هللا كان إذا ألنه ذلك للشك؛ قوية أداة الفرنسسكان الباحثني
أيًضا. بشأنه نعتقده فيما الشكُّ املمكن من يكون قد فعندئٍذ للعالم،

الفرنسسكان، علماء أعظم وهو William of Occam األوكامي وليام أعمال ويف
رسي مقاطعة من أوكام بلدة يف ُولِد وقد هذا. من حتى تطرًفا أشدَّ تجريبيٍّا مذهبًا نجد
باريس. يف ثم أكسفورد، يف وعلم ودرس و١٣٠٠م، ١٢٨٠م عاَمي بني ما وقت يف Swrrey
عام يف األمر إليه صدر فقد العقيدة، حرفية عن ما حدٍّ إىل خرجت قد آراؤه كانت وملا
وبني بينه آخُر خالف نشب سنوات أربع وبعد أفينيون. يف البابا أمام باملثول ١٣٢٤م

والعرشين. الثاني يوحنا البابا
طائفة وهم ،«Spirituals «الروحانيني عىل غضِبه جاَم يصب البابا كان ولقد
نفسها عىل قطَعتْه الذي العهد تأخذ كانت الفرنسسكان، طريقة عن متفرعة متطرفة
وسًطا، حالٍّ يتضمن اتفاق الوقت بعض منذ ذ نُفِّ قد وكان الِجد. مأخذَ والفقر بالزهد
االتفاق هذا أن غري الفرنسسكان، طائفة ملمتلكات الصورية بامللكية بموجبه البابا يحتفظ
وكان البابوية. السلطة األعضاء بعض وتحدى عنه، نتحدث الذي الوقت يف انتُِهك قد
قائد وهو ،Cesena شيسينا من وميخائيل بادوا، من Marsiglio ومارسيليو أوكام
عام الكنيسة من فُطِردوا املتمردين، صف يف الثالثة هؤالء كان الفرنسسكانية، الطريقة
يف الحماية ووجدوا أفينيون، من الفرار من تمكَّنوا أنهم حظهما حسن ومن ١٣٢٨م.

ميونيخ. يف لويس اإلمرباطور بالط
األخري هذا وُطِرد للويس، منافًسا إمرباطوًرا البابا ساند القوتنَي، بني الرصاع وخالل
عام. كنيس مجلس طريق عن الهرطقة تهمة البابا إىل وجه بأن هذا فرد الكنيسة، من
عن للدفاع االستعداد أهبة عىل الحجة، قويَّ كاتبًا أوكام شخص يف اإلمرباطور ووجد
صاغ وقد له. يكفلها األخري هذا كان التي الحماية مقابل يف وذلك حليفه، نظر وجهة
الدنيوية. األمور يف وانغماسه البابا فيها هاجم التي الكتابات بعض اإلنجليزي العالم

١٣٤٩م. عام يف تُويفِّ أن إىل ميونيخ يف ظل أوكان ولكن ١٣٤٧م، عام لويس ومات
يف ورفيقه أوكام صديق وهو (١٢٧٠–١٣٤٢م)، بادوا من مارسيليو كان ولقد
السلطتنَي تنظيم عن الحديثة اآلراء بعض عرض وقد القوة، بنفس للبابا معارًضا املنفى،
الحقيقية السيادة تكون أن ينبغي الحالتنَي كلتا ففي واختصاصاتهما. والزمنية الروحية
املجلس هذا ومثل شعبية، بانتخابات العامة املجالس تشكيل وينبغي الشعبية. لألغلبية
الحالة هذه يف وحتى الكنيسة، من بالطرد األوامر إصداُر حقه من يكون الذي هو وحده

217



األول) (الجزء الغرب حكمة

تضع أن لها يحق التي وحدها هي املجالس وهذه دنيوي. جزاءٌ هناك يكون أن بد ال
تأثر ولقد الدولة. شئون يف تتدخل أن لها ينبغي فال الكنيسة أما القويم، التدين معايري

التطرف. من الحد هذا إىل يصل وقلَّما بعيد، حدٍّ إىل بمارسيليو السيايس أوكام تفكري
آخر مفكر أي سار مما أبعَد التجريبي املذهب طريق يف أوكام فلسفة سارت ولقد
العقيل، التفكري ميدان وبني هللا بني فصل أنه مع سكوت دنز ألن ذلك الفرنسسكان؛ من
فكان أوكام أما التقليدية. امليتافيزيقا من ينقص أو يزيد بقدر محتفًظا ذلك مع ظل قد
النوع ذلك من العامة األنطولوجيا أن رأيه ففي الخط؛ طويل عىل للميتافيزيقا معاديًا
الجزئية الفردية فاألشياء تماًما. مستحيلة وأتباعهما وأرسطو أفالطون لدى تجده الذي
بمعرفة تُزوِّدنا لتجربة موضوًعا تكون أن يمكن التي وحدها وهي الحقيقية، وحدها هي
الضخم الجهاز ذلك يُفيدنا فلن للوجود، تفسريًا أردنا إذا أننا ذلك ومعنى مبارشة. يقينية
«من أوكام: قول نُفرسِّ أن ينبغي املعنى وبهذا يشء. يف األرسطية امليتافيزيقا تُؤلِّفه الذي
كلمته أساس هو وهذا القليل»، فيه نستخدَم أن يمكن فيما الكثري نستخدم أن العبث
تدعو ما يتجاوز حدٍّ إىل الكيانات من اإلكثار ينبغي «ال تقول: التي شهرًة األوسع األخرى
باسم تُعَرف أصبحت فقد كتاباته، يف ترد ال الكلمة هذه أن من الرغم وعىل الحاجة». إليه
شابهها، وما والجواهر الصور هي يقصدها التي الكيانات فإن وبالطبع أوكام». «سكني
الذين الالحقة العصور مفكري فإن ذلك ومع التقليدية. امليتافيزيقا به تهتم كانت مما
أضفى نحٍو عىل الصيغة هذه فرسوا قد العلمي، املنهج بُمشِكالت أساًسا يهتمون كانوا
ا عامٍّ مظهًرا التفسري لهذا وفًقا أوكام سكني أصبح فقد ما. حدٍّ إىل مختلًفا طابًعا عليها
بسيط تفسري هناك كان فإذا الظواهر). تفسري (بمعنى املظاهر حفظ عملية يف لالقتصاد

د. معقَّ تفسرٍي عن نبحث أن العبث فمن كاٍف،
مجال يف يوجد بأنه اعرتف فردي، هو ما إىل ينتمي إنما الوجود أن أوكام تأكيد ومع
مسألَة ليست املعرفة هذه باملعاني. العامة املعرفة من نوع األلفاظ يف يبحث الذي املنطق،
هناك فليس ذلك عن وفضًال تجريد. هي وإنما األفراد، يف الحال هي كما مبارش، إدراك
أوكام كان وهكذا شيئًا. بوصفه وجود له النحو هذا عىل إليه وصلنا ما أن يضمن ما
وهو لفظية، أداًة الدقيق األرسطي باملعنى املنطق يَُعد أن بد فال الخط. طول عىل اسميٍّا
إىل املنتمني السابقني االسميِّني آراء يف يتوسع أوكام نجد وهنا األلفاظ. بمعنى يختص
عىل تنصبُّ أرسطو مقوالت أن قبل من أكد قد كان بويتيوس إن بل عرش، الحادي القرن

األلفاظ.
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تكون ال ما وبقدر للذهن. بحت نتاج التخاطب يف املستخدمة األلفاظ أو املفاهيم إن
التي ذاتها األلفاظ مقابل يف طبيعيًة عالماٍت أو ُكلِّياٍت ى تُسمَّ فإنها ألفاظ، يف ِصيَغت قد
عىل نحرص أن هي ممتنعة، نتائج إىل الوصول نتجنب ولكي اصطالحية، عالمات هي
عن نعلم فعندما بكلمات، املتعلقة والعبارات بأشياء املتعلقة العبارات بني الخلط عدم
حني أما أول. مقصد ذات ألفاًظا املستخدمة األلفاظ تسمى العلم، حالة يف كما األشياء
ومن ثاٍن. مقصٍد ذات تكون األلفاظ فإن املنطق، يف الحال فاألشياء ا كمٍّ الكلمات عن نتكلم
وباستخدام املقصد، نفس لها األلفاظ جميع أن من نتأكد أن حجة أو جدال أي يف املهم
مقصد ذو «كيل» اللفظ إن فنقول: االسميِّ املوقف عن نُعربِّ أن نستطيع التعريفات هذه
تتفق وهنا خطأ. عىل ذلك يف وهم أول، مقصًدا له أن فيعتقدون الواقعيون أما ثاٍن.
االعرتاف يف االثنان يتفق كما أشياء، بوصفها الكليات فكرة رفض يف أوكام مع التوماوية
أصًال ترجع صيغة وهي اإللهي، العقل يف أفكاًرا بوصفها األشياء قبل الكليات بوجود
حقيقة هذه أن رأى األكويني توما أن حني عىل ولكن قبل، من رأينا كما سينا، ابن إىل
به، الخاص باملعنى الهوتية قضية رآها أوكام فإن بالعقل، تأييدها يمكن ميتافيزيقية
فحسب، إيمان مسألة أوكام نظر يف فكان الالهوت أما العقيل. امليدان عن أبعدها وبذلك
ويرفض سكوتس، دنز من أبعَد يسري هنا وهو العقيل. بالربهان إثباته يمكن ال هللا فوجود
يمكن وال الحسية، بالتجربة ألذ نعرف أن يمكن ال كذلك األكويني. يرفض كما أنسلم
عىل يعتمد وصفاته باهلل االعتقاد إن بل العقيل، جهازنا طريق عن بشأنه يشء إثبات
بالثالوث املتعلقة الدينية املعتقدات من الكاملة املجموعة تلك يف الحال وكذلك اإليمان،

شابهها. وما والخلق النفس وخلود
الخطأ من أن غري املعنى. بهذا شكاًكا كان بأنه أوكام يُوَصف أن املمكن فمن وإذن
من للمنطق وتحريره العقل مجاَل بتحديده أنه صحيح مؤمنًا. يكن لم بأنه االعتقاَد
يف املتجددة الجهود تشجيع أجل من الكثري عمل قد والالهوتية امليتافيزيقية الشوائب
نوع لكل ِمرصاَعيه عىل مفتوًحا اإليمان ميدان تَرك ذاته الوقت يف أنه غري العلمي، البحث
صوفية حركٌة أفكاره عىل ِبناءً تتطور أن املستغَرب من يكن لم لذلك املفرط. الخيال من
إكهارت مايسرت هو ممثِّليها أشهر وكان الجديد. األفالطوني الرتاث إىل كثرية نواٍح يف ترتدُّ
تماًما تتجاهل نظرياته كانت دومنيكي راهب وهو (١٢٦٠–١٣٢٧م)، Meister Eckhart
من الرسمية الكنيسة نظر يف أقل ليس املتصوف خطر أن إىل ونظًرا العقيدة. حرفية
عام يف تجديًفا أعلنت قد إكهارت تعاليم فإن منه، أشد يكن لم إن املتحرر، املفكر خطر

١٣٢٩م.
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–١٢٦٥) دانتي أعمال يف نجده الذي ذلك هو الوسيط للفكر مركٍِّب أعظم كان وربما
بدأت قد الوسطى العصوُر كانت اإللهية، الكوميديا فيه كتب الذي الوقت ففي ١٣٢١م)؛
ذلك إىل ترتدُّ ذروته، نقطة تجاوز عالم إىل شاملة نظرًة لديه نجد فنحن الزوال. يف
والجبليني Guelfs الجويلف جماعتَي رصاع وإىل األكويني، عند العظيم األرسطي اإلحياء
قرأ قد دانتي أن الواضح ومن اإلنجليزية. املدن دول يف استمر الذي ،Ghibellines
عرصه، يف العام الثقايف النشاط بمظاهر واسع إملاٍم عىل كان كما األكويني، توما أعمال
يف متاحة الثقافات هذه معرفة كانت ما بقدر والرومان، لليونان الكالسيكية وبالثقافة
خالل نجد ولكنا والجنة، واملطهر الجحيم عرب رحلة اإللهية الكوميديا لنا وتبدو عرصه،
نُِفي وقد وإشارات. استطرادات صورة عىل الوسيط، للفكر شامًال عرًضا الرحلة هذه
خالل الحكم عىل السود الجويلف استوىل عندما ١٣٠٢م، عام فلورنسه بلدته من دانتي
املراعاة هذه من الكثري ِذكر وَرد وقد املتنافسة. األطراف بني ينتهي ال الذي املدني الرصاع
إىل أدت التي العهد، القريب التاريخ لوقائع عرٌض ومعه اإللهية، الكوميديا يف السياسية
شديد كان فقد الجبلينيني، أنصار من تصميمه يف كان دانتي أن إىل ونظًرا األحداث، هذه
نموذًجا الواسعة وثقافته الرحب بأفقه كان الذي الثاني، فردريك باإلمرباطور اإلعجاب
القليلة الكربى األسماء من واحٌد دانتي أن والواقع الشاعر. يريده كما لإلمرباطور مثاليٍّا
من األهم بالشهرة. جديًرا جعله الذي الوحيد السبَب يكن لم هذا أن غري الغربي. األدب يف
ألول استطاعتها يف كان عاملية أدبية أداة منها جعل بحيث الشعبية، اللغة صاغ أنه ذلك
ذلك حتى الالتينية، كانت وبينما املحلية. اللهجة اختالفات تتجاوز معايريَ تَضع أن مرة
بالنسبة للتعبري الوسيلة اآلن اإلنجليزية أتدرك املهمة، هذه تؤدي التي وحدها هي الحني،
ا جدٍّ قليًال إال تتغري لم لغة هي حيث من اإلنجليزية، إن القول ويمكن األدبي. العمل إىل
الشاعر إىل اإليطالية اللغة يف للشعر األوىل البدايات وترجع هذا. يومنا حتى الحني ذلك منذ
انتقى فقد دانتي أما الثاني. فردريك اإلمرباطور وزير Pietro della Vigna فنا دال بيرتو
التوسكانية، املحلية لهجته وهي اللهجات، من عدد بني من أفضَل له بَدت التي اللهجة
العاميُّ اللسان تطور تقريبًا ذاته الوقت ويف الحديثة. إليطاليا األدبية اللغة حولها وشيد
أن غري قصري، بوقٍت دانتي بعد تشورس عاش وقد وإنجلرتا. وأملانيا فرنسا يف الشعبي أو
هو املحلية بلغته يكتب فيلسوف أول وكان بالقصري. ليس لوقٍت التينية ظلَّت العلم لغة
الالتينية وأخذت متفرقة. مناسباٍت يف إال بها يكتب يكن لم الحالة هذه يف وحتى ديكارت،
بني للتعبري وسيًطا بوصفها عرش التاسع القرن أوائل يف اختفت حتى بالتدريج تتدهور
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تضطلع الفرنسية اللغة أصبحت العرشين، القرن حتى عرش السابع القرن ومنذ املثقفني.
محلها. تحل عرصنا يف اإلنجليزية أخذت بينما الثقافة، ميدان يف العاملي التواصل بمهمة
فيه كانت وقٍت يف القوية اإلمرباطورية للسلطة نصريًا السيايس فكره يف دانتي كان
أمثال من القومية الدول وكانت الواسع. نفوذها من كبريًا قدًرا فقدت قد اإلمرباطورية
إىل ونظًرا تتوارى. العاملية اإلمرباطورية فكرة أخذت حني عىل صعود، يف وإنجلرتا فرنسا
مركز يف التغيري هذا فإن الوسيط، العرص إىل أقرب عمومتها يف كانت دانتي نظرة أن
تتطور أن الجائز من لكان أهميته أدرك قد كان ولو ا. هامٍّ نظره يف يكن لم السيايس الثقل
لدولة القديم الرتاث أن ذلك معنى وليس بكثري. أقرب وقت يف حديثة دولة إىل إيطاليا
يُالئمه. يعد لم العرص أن األمر يف ما وكل مزايا، له تكن لم يشء كل تضم إمرباطورية
السياسة ميدان يف األهمية منعدمَة السياسية دانتي نظريات ظلت أن ذلك نتيجة وكانت

العملية.
وهي القدماء، بوضع املتعلقة العارضة املشكالت بعض اإللهية الكوميديا وتتضمن
القديمة الكالسيكية العصور فالسفة كبار أن يرى فهو أهمية؛ ذات غريَ لنا تبدو مشكالٍت
«سيد أرسطو ويستحق األبدي. العذاب يستحقون وثنيني مجرد يَُعدوا أن ينبغي ال
ألنهم مسيحيني؛ يكونوا لم الفالسفة هؤالء أن املؤكَّد فمن ذلك ومع ا. خاصٍّ ثناءً العارفني»
وثنيُّون هم حيث من األقدمون فالفالسفة وسط؛ حلٍّ عن دانتي يبحث وهكذا يغمدوا. لم
ا خاصٍّ ركنًا هناك أن غري فيه. نجدهم الذي املكان هو بالفعل وهذا الجحيم، يستحقون
كانت الجامدة العقيدة قيود فإن وهكذا كئيب. مكاٍن وسط مبارك بكهف أشبُه هو لهم
كبار يستحقه الذي املكان تحديد بأن يشعر الكاتب كان بحيث القوة، من الحني ذلك يف

حقيقية. مشكلة هو املايض يف املسيحيني غري الفالسفة
جوهرها؛ يف منظمة وخرافاتها مخاوفها برغم الوسطى العصور حياة كانت لقد
والكيان إليه. ينتمي الذي اإلقطاعي للسيد بالوالء ويدين معني، مركز إطار يف يُوَلد فاملرء
عمل وقد يشء. ها يُغريِّ أن يمكن ال َمراتَب إىل منسقة بطريقٍة ومرتَّب مقسم السيايس
السلطة عن أما السياسية. النظرية ميدان يف التقاليد هذه هدم عىل وأوكام مارسيليو
بدأ تأثريها فإن الناس، حرية قيََّدت التي املخاوف لتلك األول املصدر وهي الروحية
أن يمكن وال الجامدة. العقائد عن االستغناء بإمكان االعتقاد ساد أن بمجرد يضمحلُّ
فيما تعاليمه مارسته الذي التأثري هو هذا أن املؤكد من ولكن أوكام، قصده ما هذا يكون
من غريه واحد ألي تقديره يفوق تقديًرا ألوكام يُِكن لوثر كان فلقد املصلحني، عىل بعد
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معارضته تكن فلم العنيفة. التحوالت لهذه أثر أيُّ دانتي لدى يظهر ال ولكن املدرسيني،
تدخل إىل ترجع كانت وإنما للكنيسة، الرسمي الخط عن خروج أي عىل مبنية للبابا

اإلمرباطور. اختصاص يف تدخل كانت مسائل يف الكنيسة
فإنه دايش، أيام يف كثريًا تقلصت قد كانت البابا سلطة أن من الرغم عىل ولكن
١٣٥٩م عام وبعد إيطاليا، يف بسلطته يحتفظ أن أملاني إمرباطور أي ُوسع يف يَُعد لم
وأصبح فرنسا، ملك يد يف أداة يكون يكاد البابا أصبح أفينيون إىل البابا مقر نُِقل عندما
إىل انحازت فقد إنجلرتا أما وأملانيا، فرنسا بني رصاًعا واإلمرباطور البابا بني الخالف
عام يف إمرباطوًرا لوكسمربج أمري السابع هنري أصبح وعندما األملانية، اإلمرباطورية صف
بوصفه دانتي به وتغنى أخرى، مرًة قواها تستعيد قد اإلمرباطورية وكأن بدا ١٣٠٨م،
روما يف وتتويجه إيطاليا إىل زحفه فربغم ووقتيٍّا؛ ناقًصا كان هنري نجاح أن غري منقذًا،
أما التايل، العام يف ومات وفلورنسه، نابويل إزاء سلطته تأكيد عن عجز ١٣١٢م، عام

١٣٢١م. عام رافينا يف منفيٍّا فمات دانتي
العقلية األنشطة عىل سيطرتها من قدًرا الكنيسة فقدت الشعبية، اللغات نهوض ومع
وانتقل إيطاليا يف بدأ الدنيوي، لألدب هائل تفجر حدث ذاته الوقت ويف والعلم، الفلسفة يف
عن ناتج الشك، روح من بقدٍر مصحوبًا البحث مجال اتساع وأدى الشمال. إىل تدريجيٍّا
العالم، هذا إىل تنتمي ال التي األمور عن الناس أذهان إبعاد إىل والعقل اإليمان بني الفجوة
قد كانت االتجاهات هذه كل األقل، عىل تغيريها أو أوضاعهم تحسني يُحاولوا أن وعلمهم
وإنما بها، يتنبَّأ لم دانتي ولكن عرش، الرابع القرن من األول النصف يف تتكشف بدأت
العصور عالم كان وبينما الثاني، فردريك عرص إىل الوراء؛ إىل أساًسا تنظر عيونه كانت
إىل اتجهت النهضة عرص يف الجديدة الُقوى فإن باملركزية، ُ املبدأ حيث من يتسم الوسطى
تعود قد العاملي الحكم فكرة أن يبدو ولكن الوسيط، للمجتمع املوحد البناء طوق كرس

مختلفة. أسباٍب إىل راجًعا ذلك كان وإن هذا، عرصنا يف أخرى مرًة الظهور إىل
أن من الرغم فعىل رسيع؛ تدهوٍر من عرش الرابع القرن يف البابا سلطة عانت لقد
السهل من يَُعد لم فإنه اإلمرباطورية، مع الرصاع يف األقوى هو أنه أثبت األعظم الحرب
الكنيسة من بالطرد التهديد سيف إبقاء طريق عن رعاياها يف تتحكم أن الكنيسة عىل
بأنفسهم، اإللهية األمور يف التفكري عىل يتجارسون الناس وبدأ دائًما. رءوسهم عىل ُمسلًطا
حني عىل والباحثني، املفكرين عىل والروحية املعنوية سيطرتها فقدت قد البابوية وكانت
كان التي الضخمة األموال جراء من مرتاحني غري مًعا كانوا الناس وجماهري امللوك أن
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من بالرغم تتبلور، بدأت قد كانت االتجاهات هذه كل البابا. مبعوثو عليهم يفرضها
بونيفاتيش البابا إن بل القرن، بداية عند علني رصاع شكل تأخذ بدأت قد تكن لم أنها
البابوية السلطة املقدس» «الواحد عنوان يحمل الذي مرسومه يف أكد الثامن، Bonigace
يُسَمح «يوبيل»، سنة ١٣٠٠م عام أعلن فقد ذاته، الثالث أنوسنت مطالب يتجاوز حدٍّ إىل
هذا أن حني وعىل كاملة. متعة نفسه يُمتِّع بأن للحج روما يقصد رعاياه من واحٍد ألي فيه
من ضخمة كميات إضافة عىل أيًضا ساعد فقد للبابا، الروحية السلطة تأكيد إىل أدى قد
برعاية ترتبط اليومية حياتهم كانت الذين روما، سكان إثراء عن فضًال خزينته، إىل املال
خمسني بعد يتكرر أن معه تقرر ا حدٍّ اليوبيل نجاح وبلغ للُحجاج. الدنيوية الحاجات

عام. مائة كل مرة يأتي كان أن بعد وعرشين خمسة بعد ثم عاًما،
كانت الثامن يونيفاتيش سلطة فإن هذا، الخارجي السيطرة مظهر من وبالرغم
بقطب يليق ال حدٍّ إىل الذهب يُحب كان إنسان، هو حيث فمن هش؛ أساس عىل مبنية
واليته طوال ظل ولقد بالعقيدة. للتمسك نموذًجا يكن فلم اإليمان أمور يف أما الكنيسة،
خرج رصاع وهو الرابع، فيليب ملكهم مع وإما الفرنسيني، األساقفة مع إما رصاع يف
١٣٠٥م، عام انتُِخب الذي التايل، البابا هو الخامس كليمنت وكان ظافًرا، فرنسا ملك منه
فيليب استطاع وريته وخالل أفينيون، يف مقرٍّا ١٣٠٩م عام يف لنفسه اتخذ فرنيس وهو
بناء اتُِّخذ وحيش إجراء وهو البابا، من بتواطؤ Templars املعبد فرسان يقمع أن الرابع
تُؤدِّي البابا معارك أصبحت الحني ذلك ومنذ بالهرطقة، فيها اتُِّهموا باطلة حجج عىل
إىل الفرنسسكان وبني والعرشين الثاني يوحنا بني الخالف أدى فقد سلطته. تقويض إىل
انفصال حركة إىل أفينيون يف البابا غياب أدى روما ويف الرصاع. حلبة يف أوكام دخول
النبالء بمحاربة بدأ لروما مواطن وهو ،Cola di Rienzi رينزي دي كوال بقيادة جزئي
روما يف الحكم مقرَّ أن معلنًا مًعا، واإلمرباطور البابا تحدى النهاية ويف روما، يف الفاسدين

مىض. فيما كان كما
يُطَلق ولم األرس، يف رينزي إيقاع يف السادس كليمنت البابا نجح ١٣٥٢م عام ويف
الجماهري أن غري روما، يف الحكم إىل رينزي عاد وقد البابا. موت من عاَمني بعد إال رساحه

أشهر. بضعة بعد به فتَكت
جريجوري وحاول فرنسا. إىل نُِفيَت عندما نفوذها من كبريًا قدًرا البابوية فقدت ولقد
العام يف مات ولكنه ١٣٣٧م، عام يف روما إىل بالعودة الوضع هذا إصالح عرش الحادي
الذين فرنسا وكارديناالت السادس، إيريان اإليطايل خليفته بني رصاعات ونشبت التايل،
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إىل الفرنيس البابا هذا عاد وقد لهم، بابا Robert of Geneva جنيف من روبري انتخبوا
كونستانس، مجلس انعقد حتى ذلك عىل ترتَّب الذي الكبري االنشقاق واستمر أفينيون،
بالبابا اعرتف اإلمرباطور أن حني عىل أفينيون، يف إليهم املنتمَي البابا الفرنسيون أيد فقد
خليفته، بانتخاب بدورهم يقومون الذين كارديناالته يُعنيِّ بابا كل كان وملا روما، يف املقيم
طريق عن املأزق هذا من للخروج محاولة بُِذَلت وقد رأبه، املمكن من يكن لم الصدع فإن
يوفق آخر بابا وانتخب املوجوَدين، البابَوين عزل وأعلن ١٤٠٩م، عام بيزا يف مجلس عقد
اثننَي، من بدًال باباوات ثالثة هناك أصبح بحيث يستسلما، لم املعزوَلني أن غري بينهما،
النظام، بعض يستعيد أن ١٤١٤م عام ُعِقد الذي كونستانس مجلس استطاع وأخريًا
لكي روما يف املوجود البابا عىل الضغط وأمكن السابق، املجلس عينه الذي البابا فخلع
النفوذ لتصاعد نظًرا لهم دعم وجود لعدم أفينيون جماعة يف االنحالل ودب يستقيل،
ا حدٍّ وضع وبذلك الخامس، مارتني املجلس عني ١٤١٧م عام ويف فرنسا، يف اإلنجليزي
معارضة أن كما الداخل، من نفسها إصالح يف تنجح لم الكنيسة أن غري الكبري، لالنشقاق

بها. يتمتع يزال ال البابا كان هيبة أية إضعاف إىل أدت املجالس لحركة البابا
شوًطا ١٣٢٠–١٣٨٤م) (حوايل John Wycliffe ويكليف جون مىض إنجلرتا ويف
أكسفورد. يف ومعلًما وباحثًا ليوركشري، مواطنًا ويكليف وكان روما. معارضته يف أبعد
بقية من لروما خضوًعا أقلَّ طويل وقٍت منذ ظلت قد إنجلرتا أن باملالحظة الجدير ومن
إال مملكته يف أُسُقفٍّ أي يُعنيَّ أال البداية منذ اشرتط قد الفاتح وليام وكان القارة، بالد

امللك. بموافقة
أعمال من أهمية أقلَّ الخالصة الفلسفية أعماله وتَُعد دنيويٍّا، ا َقسٍّ ويكليف وكان
الواقعية من نوع إىل مياًال وكان االسمية، أوكام نزعة عن تخىل وقد الفرنسسكان.
كان ويكليف فإن مطلقة، وقدرة حرية هللا إىل نسب قد أوكام أن حني وعىل األفالطونية،
ما خالف عىل العالم يكون أن يمكن وال له، وملزًما رضوريٍّا اإللهيَّ األمر يرى أن إىل يميل
عاد وقد الجديد، األفالطوني املذهب من واضح هو كما مستوًحى كان رأي وهو عليه، هو
أصبح ويكليف حياة أخريات ويف اسبينوزا، فلسفة يف عرش السابع القرن يف الظهور إىل
البابوات فيها ينغمس كان التي الدنيوية الحياة طريقة بسبب أوًال وذلك الكنيسة، يعارض
١٣٧٦م عام ويف ُمدِقع، فقر من تُعاني املؤمنني جماهري فيه كانت الذي الوقت يف واألساقفة،

أكسفورد. يف ألقاها محارضات مجموعة خالل املدني الحكم يف جديد رأي عن أعرب
الدين رجال أما والسلطة. بامللكية يُطالبوا أن لهم يَِحق الذين هم وحدهم فاألتقياء
أمٌر وهو ملمتلكاتهم، مغتصبني الواقع يف يكونون االختبار، هذا يف يُخِفقون ما فبقدر
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لم وَحواريُّوه املسيح كان وإذا رش، امللكية فإن حال أية وعىل الدولة. تحسمه أن ينبغي
اآلراء هذه أن عىل اآلن، ذلك من يشء الدين لرجال يكون أن ينبغي فال شيئًا يتملكوا
الحكومة لدى َقبوًال وجَدت وإنما املمتلكات، أصحاب من الدين لرجال تروق تكن لم
البابا أدرك وحني الباباوية. الجزية دفع عدم عىل استقر قد عزُمها كان التي اإلنجليزية
أمر بادوا، من مارسيليو وآراء تتفق املارقة ويكليف آراء أن عرش الحادي جريجوري
الجامعة فإن ذلك عن وفضًال بالقوة. سريها أوقفوا لندن مواطني ولكن محاكمة، بإجراء
إىل أساتذتها تقديم سلطة البابا عىل وأنكرت امللك، إطاعة يف األكاديمية حريتها أكدت
ونرش للمسيح، عدوٍّا البابا إعالن حد إىل ويكليف ذهب الكبري االنشقاق وبعد املحاكمة.
ينضمُّ دنيوية طريقة وأسس الشعبي. لإلنجيل إنجليزية صيغة أصدقائه بعض بمساعدة
النهاية ويف الفقراء. خدمة يف متفانني جوالني اًظا وُعَّ يَشتغلون الذين القُسس، فقراء إليها
ثورة وخالل بعد. فيما الديني اإلصالح زعماء فعل كما املسيح، جسد تحوُّل بعقيدة ندَّد
متعاطًفا ليكون زكاه قد ماضيه كان وإن ُمحايًدا، ويكليف ظل ١٣٨١م، عام الفالحني
من اإلفالت يف حياته خالل أفلح قد كان وإذا ١٣٨٤م، عام لرتورث يف ومات الثوار، مع
الذين اإلنجليز أتباعه استأصل كما رفاته، من انتقم قد كونستانس مجلس فإن االضطهاد،
الحركة تعاليمه ألهمت بوهيميا ويف رحمة، بال «Lollards «اللوالرد اسم عليهم يُطلق

الديني. اإلصالح عرص حتى باقية ظلت التي Hussite الهوسية
الوسطى العصور ونظرة اليونانية النظرة بني األسايس الفارق عن تساءلنا لو
عند فاإلنسان بالخطيئة. شعور عىل تنطوي تكن لم األوىل إن القول ألمكننا العالم إىل
صحيح باإلثم. اإلحساس من موروثًا شخصيٍّا عبئًا يحمل من صورة يف يبدو ال اليونانيني
بفعل يُسَحق أن يمكن بالخطر، محفوف يشء الدنيا هذه يف الحياة أن الحظوا ربما أنهم
عىل وعدل حق قصاص أنه عىل أبًدا ر يُتصوَّ يكن لم هذا أن غري اآللهة. نزوات من نزوة
أو الخالص مشكلة يعرف لم اليوناني العقل أن ذلك عىل وترتب املايض، يف ارتُِكبَت رشور
امليتافيزيقا، عن الصلة بعيَد عمومه يف لليونانيني األخالقي التفكري كان هنا ومن النجاة،
استسالم نغمُة األخالق إىل تسلَلت فقد الرواقيني، عند وخاصة الهلينستية، العصور يف أما
اليونانية الفلسفة إن القول مجمل ولكن األوىل، املسيحية الفرق إىل بعد فيما انتقلت قانع

تماًما. دنيوية ظلت ثَم ومن الهوتية، بمشكالٍت تُواَجه لم
تغريٌ األخالقي املوقف عىل طرأ فقد الغرب، عىل املسيحية العقيدة سيطرت عندما أما
أعظم آتية لحياة إعداد مرحلة أنها عىل األرضية الحياة إىل نظر املسيحي ألن ذلك جذري؛
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من ره يُطهِّ لكي عليه؛ ُفِرض امتحاٌن أنها عىل البرشية الحياة تعاسة إىل ونظر شأنًا،
البرش، طاقة تفوق مهمة الحقيقة يف هذه أن غري مولده. منذ ورثه الذي الخطيئة وزر
ال أو تستجيب قد التي اإللهية املعونة إىل يحتاج بنجاح، االمتحان اإلنسان يجتاز فلكي
فإن لنفسها، وجزاءً مكافأًة ذاتها يف هي اليونانيني عند الفضيلة كانت وبينما تستجيب،
طريق اتباع أن من وبالرغم بذلك، يأمره هللا ألن فاضًال يكون أن عليه يتعني املسيحي
له. رضوري رشٌط حال أية عىل فإنه الخالص، ذاته يف يضمن ال قد الضيق الفضيلة
هي وهذه واإليمان، الثقة أساس عىل يُؤَخذ أن ينبغي التعاليم هذه بعض فإن وبالطبع
الذي هو اإللهي الفضل ألن ذلك غريها؛ قبل اإللهية املعونة فيها تتدخل التي الحاالت
أن عن يعجزون الذين أولئك أما بأحكامه. يلتزم يجعله ثم ومن اإليمان، اإلنسان يُكِسب

األبد. إىل تلحقهم اللعنة فإن ذاتها، األوىل الخطوة هذه يَخطوا
يعلو اإليمان أن من الرغم فعىل دينية؛ وظيفة للفلسفة أصبحت السياق هذا يف
ضد نفسه تحصني عىل يستطيع ما بقدر يعمل أن املؤمن واجب من فإن العقل، عىل
أصبحت وهكذا النور. من إلقاؤه يُمكنه ما اإليمان عىل يُلقي العقل يدع بأن الشك
الفالسفة يكون أن الرضوري من وكان الالهوت، خادمة الوسطى العصور يف الفلسفة
الذين هم الدين رجال وكان سائدة، النظرة هذه دامت ما الكنيسة، رجال من املسيحيون
بعدها ومن املدارس، عىل يُِرشف كان كما موجوًدا ظل ما بقدر الدنيوي التعليم يصونون
الفلسفي اإلطار وكان الكربى، الدينية الطرق من طريقٍة إىل ينتمون أشخاٌص الجامعات،
األرسطي للتيار أصبح وقد وأرسطو. أفالطون إىل يرجع املفكرون هؤالء به استعان الذي
أرسطو جعل الذي السبب نُدِرك أن السهل ملن وإنه عرش، الثالث القرن يف الغَلبُة بالذات
بلغة ذلك عن نُعربِّ أن استطاعتنا ففي أفالطون؛ من املسيحي الالهوت مع للتكيف أصلح
أساسية وظيفة لها إلهية لقوة كبريًا مجاًال ترتك ال الواقعية النظرية إن فنقول مدرسية،
إله أن من الرغم وعىل الصدد، هذا يف بكثري أوسَع مجاًال فترتك االسمية أما األمور، تدبري يف
ذلك مع الصحيح فمن بينًا، اختالًفا أرسطو إله عن بالطبع يختلف واليهودية املسيحية
األفالطونية؛4 من بكثري أفضل نحٍو عىل للعالم املسيحي اإلطار يُالئم األرسطي املذهب أن
وإن اسبينوزا، عند الحال هي كما األلوهية، شمول مذاهب تُلِهم األفالطونية فالنظرية

كاملة فكرية مدرسة وموقف هذا، َرسل رأي بني الشديد التعارض إىل الصدد هذا يف نُشري أن ينبغي 4

أكََّدت ألنها املسيحية؛ إىل األقرب هي األفالطونية أن ترى كانت نيتشه، األملاني الفيلسوف رأسها عىل يقف
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أن املمكن ومن بعد، فيما سنرى كما خالصة، منطقية املذهب لهذا الخاصة صيغته كانت
ما. حدٍّ إىل اإليمان يدعم بأن للعقل ُسِمح طاملا والالهوت الفلسفة بني التوحيد هذا يدوم
واإليمان العقل أن ورأَوا االحتمال، هذا الفرنسسكان املفكرون أنكر عندما ولكن
العصور نظر لوجهة تدريجي الضمحالل مهيئًا املرسح أصبح باآلخر، ألحدهما صلة ال
أوكام فإن وهكذا الالهوتي، امليدان يف تُماِرسها وظيفة للفلسفة تعد ولم الوسطى.
املؤدي الطريق عىل الفلسفة وَضع العقيل بالبحث ممكن ارتباٍط كل من لإليمان بتحريره
هذا يف املسيطرَة هي الكنيسة تعد لم عرش السادس القرن ومنذ العلمانية. إىل ثانيًة

امليدان.
بني القاطع باالنفصال يحتفظوا أن للناس االزدواجية هذه أتاحت ذاته الوقت ويف
نرى أن البنيِّ الخطأ ملن وإنه الديني، وامليدان العقيل امليدان من كلٍّ يف نشاطهم أوجه
ملعتقداتهم يسمحون ال البرش من كبرية أعداد تزال وما هناك كانت فقد نفاًقا؛ هذا يف
هي هذه أن ذلك، عكس عىل املؤكد، من إن بل الدينية، معتقداتهم يف بالتدخل العملية
الالهوت يدخل عندما ألنه ذلك الشك؛ هجمات من العقيدة تُخلِّص التي الوحيدة الطريقة

املنطقية. املناقشة قواعد يُساِيَر أن عليه ِلزاًما يكون الجدل ساحة يف
يَقبل أن حاول كلما تماًما مسدود طريٍق إىل يصل املرء فإن أخرى، جهٍة ومن

التجريبي. البحث نتائج مع تتمىش ال قضية باإليمان
خمسة بحوايل يحسبه القديم العهد إن فيه؛ نعيش الذي الكوكب عمر مثًال فلنتأمل
ولكن بذلك، يؤمن أن فعليه العقيدة، بحرفية يتمسك ومن األلف، أرباع وثالثة آالف
سنة، مليون آالف أربعة عن يَزيد األرض عمر بأن تُقِنعنا أدلة إلينا يُقدِّمون الجيولوجيني
ألن استعداد عىل املتدين الباحث يكن لم ما االعتقاَدين هذَين أحد تعديل ينبغي وهكذا
أنه هي هنا الهامة واملسألة األسبوع. بقية اآلخر وبالرأي األحد يوم الرأينَي بأحد يؤمن
موقف يف دائًما الدين يكون العلمي، البحث نتائج مع الدينية املبادئ تتعارض حينما
أالَّ ينبغي اإليمان أن هو الطبيعي األمر ألن ذلك موقفه؛ يُعدِّل أن عليه ويتعني دفاعي،

جعلت بل لألحداث، طبيعي مسار وجود وأنكرت الخري، ملثال عليا مكانة إعطاء طريق عن الكون غائية
عناُرص وكلها املثُل، وعالم الواقع عالم وازدواجية الزهد عنرص عن فضًال ُعليا، غاياٍت يخدم املسار هذا
من تُْعيل التي والواقعية التجريبية نزعته يف فكان أرسطو أما التحوير. من يشءٍ مع املسيحية يف تكرََّرت
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هو الدين فإن العقيل، الجدل ميدان يف هنا يقع التعارض كان وملا العقل. مع يتعارض
بعد الديني املوقف فإن التحفظ، هذا باستثناء ولكن دائًما، ينسحب أن عليه ينبغي الذي

ومنفصًال. متميًزا يظلُّ االنسحاب
الدينية للعقائد عقيل تفسري تقديم محاوالتهم يف املدرسون، الفالسفة أظهر لقد
تأثري وكان كثرية، أحياٍن يف الذهن ة وِحدَّ الذكاء من كبريًا قدًرا ممكنًا، ذلك يكون ما بقدر
مفكرو ورثها التي اللغوية األدوات شْحذَ هو الطويل املدى عىل العقلية التدريبات هذه
اليشء أما املدرسية. الحركة حققته إنجاز أعظم هذا كان وربما بعد. فيما النهضة عرص
عىل كان نقٌص وهو التجريبي، للبحث الكافية األهمية تُعِط لم أنها فهو يعيبها الذي
من التقليل يتم أن الطبيعي من كان ولقد إليه. األنظاَر يلفتوا أن الفرنسسكان العلماء
أكثر اآلخر والعالم باإللهيات يهتم كان عرص يف التجربة إليها تتوصل التي النتائج قدر
مرًة اإلنسان أعادوا فقد النهضة، عرص ُمفكِّرو أما العالم. هذا بمشكالت اهتمامه من
يخطو وبالتايل لذاته، اإلنساني النشاط ر يُقدِّ الجو هذا مثل ويف الصدارة. مكان إىل أخرى

جبارة. جديدًة خطواٍت بدوره، العلمي البحث
األربعة أو الثالثة القرون خالل العالم بقية عن الغرب ميز الذي اليشء كان لقد
قد الغربية التكنولوجيا أن وكما والنشاط، الفعالية أخالق املطاف نهاية يف هو املاضية
د. املتجدِّ النفوذ من به يُستهان ال قدًرا معها ية املتمشِّ األخالُق اكتسبَت فكذلك العالم، غَزت
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