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 الفلسفة لغة واصطالحا :-               
)Philosphyالفلسفة :(

سوفیا) ومعناه محبة الحكمة .– الفلسفة لغة :- لفظ فلسفة مشتق من اللغة الیونانیة ،واصلھ(فیال 

الفلسفة اصطالحا:-ھي العلم بحقائق األشیاء ، والعمل بما ھو أصلح .

كانت الفلسفة عند العلماء مشتملة على جمیع العلوم وھي قسمان:

قسم نظري، وقسم عملي :-

القسم النظري :ینقسم الى ثالثة اقسام :-

العلم اإللھي : وھو العلم األعلى .

العلم الریاضي :وھو العلم األوسط .

العلم الطبیعي :وھو العلم األسفل .

القسم العملي وینقسم الى ثالثة اقسام أیضا :-

سیاسة الرجل لنفسھ، ویسمى علم االخالق .

سیاسة الرجل ألھلھ، ویسمى تدبیر المنزل .

سیاسة المدینة واألمة والملك، ویسمى السیاسة المدنیة .

 :-وھناك تقسیم اخر للفلسفة

وھي الموجودات اشرف في یبحث ألنھ األولى بالفلسفة یسمى ما او :- المیتافیزیقیا 
المبادئ والعلل األولى .

بھ یلحق وما العالم في الطبیعیة الموجودات وماھیة حقائق في تبحث :- الطبیعة فلسفة 
من زمان ومكان وحركة .

تبحث في القیم العلیا (الحق ،الخیر ،الجمال ).:- فلسفة القیم 

لذلك تنقسم فلسفة القیم الى اقسام ثالثة وھي :

المنطق :ویدرس القوانین والمبادئ التي تعصم الذھن من الوقوع في الخطأ .
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األخالق:- تبحث في القیم األخالقیة من فضائل ورذائل .

وموسیقى ورسم نحت من الجمیلة الفنون في الجمالیة والمبادئ القوانین في :-تبحث الجمال 
وشعر ودراما (التراجیدیا ،والكومیدیا )

عن والبحث والتحلیل التفسیر في والتعمق والوحدة الشمول ھي الفلسفة بھا تتمیز التي والصفات 
األسباب القصوى.

                                              ****

 :-الفلسفة قبل الیوناني الفكر

تؤلف وھي الیوناني الفكر شواھد من الینا وصل ما اقدم الھومیریة القصائد تمثل 
القرن في ــ ھومیروس ــ الى وتنسبان واالودیسیةــ ، االلیاذة ــ ھما كبیرتین قصتین 

التاسع ق.م ،واھم األفكار في ھاتین القصدتین :

الطبیعة عند ھومیروس حیة مریدة

االعتقاد بوجود االلھة في قمة جبل اولمب یؤلفون حكومة ملكیة على راسھا زیوس .

الى تنزل حیة تبقى والنفس الموت بعد ینحل ،والجسد وجسد نفس من مركب االنسان 
مملكة األموات .

مأله ) واألیام (االعمال اسماه دیوانا نظم فقد ق.م) الثامن (القرن ــ لھزیود ــ بالنسبة اما 
االجتماعیة والعالقات الزواج في الوصایا من مجموعة وفیھ العدالة عن وامثاالَ حكماَ 

والشعائر الدینیة .

كان بینما وطنیاَ واجباَ یعد تكریمھم وكان بھا الخاصة ألھتھا یونانیة مدینة لكل وكان 
دیانات نشأت ،كما القانون علیھا یعاقب وجریمة للوطن خیانة یعد حقھم في اإللحاد 

سریة اشھرھا :-

الدینیة شعائرھم النحلة ھذه أصحاب یؤدون وكانوا العمل آلھة تعبد :-  الوسیسنحلة 
الصاخبة الموسیقى أصوات على ویصیحون ویرقصون مبھمة عبارات یتلون وھم 

لتحقیق حالة الجذب او االتحاد باآللھة .

االستحمام الدینیة طقوسھم ومن التضحیة الھ (دیونیوسیوس) تعبد :-  االورفیةنحلة 
فھو االنسان عن معتقدھم اما ، القدامى المصرین صلوات تشبھ صلوات وتالوة باللبن 
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عنھم عرف كما (دیونیوسیوس) من المستمد الخیر وعنصر الشر عنصر من مركب 
قولھم بالتناسخ .

لھا وكان الباطنیة والطھارة الروحاني وبالعلم اإللھیة بالعدالة الراسخ باألیمان االورفیة وتمتاز 
ق.م) السابع (القرن في وظھر وافالطون) - وسقراط – (فیثاغورس فلسفة في الكبیر اثرھا 

فصاغوا واألخالق النظم اصالح األكبر مقصدھم كان الحكیم صولون ،اشھرھم السبعة الحكماء 
كالمھم وآرائھم في أمثال وقصائد .

الفالسفة قبل سقراط :-

األیونیون (نشأة العلم الطبیعي )

ق.م):546طالیس (ت

ھو الماء ان ،قال الفالسفة اول ویعد العلوم، في وتبحر الشرق انحاء جال السبعة الحكماء احد وھو 
البابلیین لدى معروفا القول ھذا وكان األشیاء منھ تتكون الذي األوحد ،والجوھر األولى المادة 
یتغذیان والحیوان النبات :ان فقال بدلیل رأیھ دعم (طالیس)انھ یمیز ما ان ،إال إسرائیل وبني 

: قال انھ ویذكر . بالضرورة منھ یتكون فھو الشيء منھ یتغذى ،فما الماء الرطوبة ومبدأ بالرطوبة 
الفعل فمبدأ النفس من ھو انما فعل كل ،أي بالنفوس حافل انھ بمعنى ، باآللھة حافل العالم ان 

والحركة عنده النفس ، وكان یعتقد أن األرض قرص مسطح طاف فوق الماء .

ق.م)547(تانكسیمندریس

معینة ال أي ، الكیف حیث من بمعنیین متناھیة ال أنھا وقال  الالمتناھي ھياألولى المادة ان اعتقد 
والیابس ، والبارد كالحار ، جمیعا االضداد من مزیج فھي ، محدودة ال أي الكم حیث ومن ، 

المادة بحركة انفصلت ثم بالفعل موجودة غیر متعادلة مختلفة االضداد ھذه وكانت ، والرطب 
نتج ،حتى متفاوتة بمقادیر بعض مع بعضھا وتجمع بعض عن بعضھا تفصل الحركة ومازالت 

وكان الحار بفعل البخار فتصاعد ) والبارد (الحار انفصل ما وأول ، الطبیعیة االجسام جمیع عنھا 
كرة الحار وتكون ، األرض ثم الماء منھ فكان بالتدریج فیبس الراسب اما ، الھواء البخار ھذا من 

جسم األرض ان واعتقد ، فأضاءتھا الكواكب في وانتشرت الكرة ھذه فتمزقت الھواء حول ناریة 
 .3:1اسطواني نسبة ارتفاعھ الى عرضھ كنسبة 

بعضھا أستطاعھ سمكاَ األصل في فكانت التبخر بعد الرطوبة من تولدت فقد الحیة االجسام اما 
الیھ وتعود تنحل ثم الالمتناھي من األشیاء تخرج ،وھكذا اشده بلغ بعدما الیابسة الى النزوح 

ویتكرر الدور .

من وافتراقھا المادیة العناصر اجتماع بمجرد أي الیا تفسیرا األشیاء تكوین یفسر فأنكسیمندریس 
دون فاعلیة ومن دون غائیة .
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ق.م)524 (انكسمانس

(وھي األرض ویحمل بالعالم یحیط متناه ال فھو أولى مادة الھواء عد (انكسیمندریس) تلمیذ ھو 
النار ینتج الھواء تخلخل ،فان والتخلخل بالتكاثف منھ تحدث الموجودات وجمیع ) مسطح قرص 

فالمطر فالسحاب الریاح ینتج وتكاثفھ ، والكواكب الناریة الجویة الظواھر من بھا یتصل ما وكل 
وتكاثف الماء ینتج التراب  .

لمحاولة المحسوس العالم الى ،توجھوا ملطیة بمدرسة یعرف ما یشكلون الثالثة الفالسفة وھؤالء 
معرفتھ بالمالحظة واالستدالل ، وجمیعھم عدوا المادة األولى مادة قدیمة حیة متحركة بذاتھا .

ق.م)524 (تھیراقلیطس

العامة یحتقر ،كان التفكیر على وتوفر جاه كل في زھد لكنھ الحسب في عریقة اسرة في ولد 
لبثھم ) و(ھزیود ) (ھومیروس من وسخر التقلیدیة ومعارفھا السخیفة وعبادتھا الدینیة ومعتقداتھم 

الخرافات والضالالت واألباطیل .

الواحد النھر تنزل ال "انك ،فیقول دائم ثابت شيء "فال متصل تغیر في "األشیاء إن أقوالھ أھم أما 
مرتین فان میاھاً جدیدة تجري من حولك أبدا "

فان شیئا یكن لم التغیر ولوال الیھ وترجع األشیاء عنھ تصدر الذي األول المبدأ ھي النار ان ویرى 
نعمنا لما العمل فلوال بعض محل بعضھا لیحل االضداد بین صراع التغیر وعدم موت االستقرار 

بالراحة ولوال الخطر لما كانت الشجاعة ولوال الشر لما كان الخیر .

حیاة ھي أبدیة أزلیة عاقلة حارة نسمة وھي أثیریة لطیفة نار ھي األشیاء مبدأ عدھا التي والنار 
ماء فتصیر النار بعض ویتكاثف ، محسوسة نارا فتصیر وھن یعتریھا (لوغوس) وقانونھ العالم 

وتنقدح فتلتھب سحباً تتراكم رطبة ابخره األرض من وترتفع ، ترابا فیصیر الماء بعض ویتكاثف 
الیھ تحولت مما فشیئا شیئا تخلص النار ان غیر ، الدورات تستمر ،وھكذا نارا فتعود البروق منھا 

یشارك وھكذا ) الكبرى (السنة او التام بالدور یسمى ما وھو النار سوى فیھ یبقى ال وقت ،فیأتي 
وان الموجود ھو بعینھ واحدا شیئا ان بمعنى الوجود بوحدة القول  (ملطیة) فالسفة (ھیراقلیطس) 

ما عداه  مظاھر وظواھر .

***                                                   

 (نشأة العلم الریاضي )الفیثاغوریون
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ادنى قصد األربعین ناھز ولما ، الشرق انحاء طاف  ـ ساموس ــ في ق.م) 497(تفیثاغورس نشأ 
عنھا اخذت ــ االورفیة ــ تشبھ علمیة دینیة فرقة ،وانشأ والفضل بالعلم وعرف ، الجنوبیة إیطالیا 
عفة في أعضاؤھا یعیش ، واألجانب الیونان من والنساء الرجال تضم فرقتھ وكانت فیھا، واثرت 

البدنیة والریاضة والدروس والتراتیل والصالة والمأكل الملبس على ینص قانون بموجب وبساطھ 
اعدموا انھم یذكر كما سریة تعالیم لھم ،وكانت النباتات وبعض الحیوان لحم أكل یحرمون ،وكانوا 

شخصا منھم إلفشائھ سراً ھندسیاً.

تضاف ال الحكمة فان حكیما (لست  :قال "اذ "فلسفة لفظ وضع الذي ھو ـ فیثاغورس ــ ان ویذكر 
علما الموسیقى ،فوضع موسیقیا ریاضیا وكان ، للحكمة محب أي ) فیلسوف اال انا وما آلھة لغیر 

والحركات واالشكال لألعداد فیثاغورس دراسة ،وادت علیھا الحساب بإدخال الكلمة بمعنى 
ان او الموجودات، عناصر ھي االعداد مبادئ بان االعتقاد ثابتة قوانین من ومالھا واالصوات 

الموجودات اعداد وان العالم عدد ونغم .

النفس بخلود قولھم عنھم وعرف ، كثیرة عوالم بوجود وقالوا حیاً كائناً العالم یتصورون وكانوا 
وبأسبقیتھا على الجسد والعناصر ،كما انھم یؤمنون بتناسخ األرواح .

* * *                                                       

 (نشأة ما بعد الطبیعة )االیلیون

ق.م)480 (تاكسانوفانــ 1

كان شاعرا حكیما شریف النفس حر الفكر مر النقد ، سخر من حكایات قدماء الشعراء .

اھم أقوالھ :

یقولون فاألحباش وھیئتھم، وصورھم عواطفھم الیھم وأضافوا اآللھة استحدثوا الذین ھم الناس ان 
ولو ، الشعور حمر العیون زرق آلھتھم ان تراقیھ اھل ویقول االنوف، فطس سود انھم آلھتھم عن 

ارفع واحد الھ غیر یوجد ال انھ اال ، مثلھا على لصورتھم  آلھة تصور والخیل الثیرة استطاعت 
ولكنھ متحركا وال تفكیرنا مثل مفكرا وال ، ھیئتنا على مركبا لیس واالرضیة السماویة الموجودات 

في الكالم وھذا ، عناء وبال عقلة بقوة الكل یحرك ، سمع وكلھ ، فكر وكلھ ، بصر كلھ ، ثابت 
التنزیھ والتوحید لم یعھد لھ مثیل في الیونان .

ق.م)540ت (بارمنیدســ 2

وكتابھ الفلسفة في الشعر نظم من اول فكان شعرا " الطبیعة في كتابھ" وضع ــ إیلیا ــ في ولد 
قسمان :

األول : في الحقیقة  والثاني : في الظن ، أي العلم الطبیعي ،  والمعرفة عنده نوعان :
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عقلیة وھي ثابتھ كاملھ .

ظنیة وھي قائمة على العرف وظواھر الحواس .

قواه، بكل ویحاربھا مخاطرھا على لیقف باألخرى یلم ثم ، علیھا ویعول باألولى یأخذ فالحكیم 
فال الالوجود اما موجودا غیر یكون اال یمكن وال موجود الوجود مقولتھ"ان في فلسفة وتتلخص 

ولما الفكر وجد لما الوجود ولوال الوجود على قائم فالفكر " ابدا یتحقق ال مستحیل انھ اذ یدرك 
حدوثھ یرجح ان ویمتنع الالوجود من یحدث ان یمتنع اذ بالضرورة قدیم فھو موجودا الوجود كان 

مرجح في وقت دون اخر .

والوجود واحد ثابت ال یفسد وال یتغیر وھو كامل متناه قدیم ازلي ابدي .

ان ویرى ، الحس في كثیره العقل في واحدة فاألشیاء ، وظنا وھما وعدھما والتغیر الكثرة فانكر 
وجودا لیست أي كذا ولیست معیین وجود أي كذا ھي وحداتھا من وحدة كل ان تعني بالكثرة القول 

واذا قلنا عن شيء انھ لیس كذا معناه ان ھذا الشيء حاصل على الالوجود وھذا غیر معقول .

 ق.م)430(ت یلي  زینون اال  ــ3

الواقع تخالف كانت وان عقلیة منطقیة بحجج استاذه آراء عن دافع ــ بارمنیدس ــ تلمیذ وھو 
والمحسوس ھدفھا انكار الكثرة والحركة .

نذكر منھا حجتھ في انكار الكثرة :-

مقادیر كثرة كانت فان "اعداد" آحاد كثرة او مكان في ممتدة مقادیر كثرة اما الكثرة :ان  فیقول
كثرة كانت اذا اما ، متناھیا ال یكون المتناھي المقدار الن خلف وھذا نھایة ال ما الى للقسمة قابلة 
منفصلة االحاد وھذه معینھ كانت حقیقة كانت ان الكثرة الن  العدد متناھیة االحاد ھذه فان آحاد 
نھایة ال ما الى بأوساط األوساط وھذه بأوساط حتما مفصولة وھي بعض مع بعضھا اختلط واال 
ان فیقول الحركة انكار في حججھ احدى اما ، اذا حقیقة غیر فالكثرة المفروض یناقض وھذا 

وھكذا النصف ونصف الیھا المسافة نصف  أوالً  یقطع ان اال غایتھ الى یبلغ لن المتحرك الجسم 
الى ما ال نھایة ، ولما كان اجتیاز اال نھایة ممتنعا كانت الحركة ممتنعھ . 

ق.م)440 (میلسوس ـــ 4

والنار والماء التراب كان لو اذ والتغیر، الكثرة فانكر ــ بارمنیدس ــ آراء عن المدافعین من وھو 
ینعدم الوجد ان معناه لكان التغیر صح لو إذ تغیر دون من حالھ على منھا كل ابقى حقیقیة أشیاء 
شيء ال من یخرج ال شیئا إن قولھم في الفالسفة جمیع آلراء مخالف وھذا یظھر، الالوجود وان 

وال یعود الى شيء .

عود الى العلم الطبیعي :-
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 ق.م)430 ــ490 (سدابنادوقليــ 1

وكان ، ونفوذاً ثروة االسر أوسع من اسرة وفي عمراناً، صقیلھ مدن اعظم ـــ اغریغنتا ـــ في نشأ 
من أنبغ أھل زمانھ ، أشتھر بالفلسفة والطب والشعر والخطابة .

ال ، ثاني وال اول بینھما لیست السواء على واصوالً مبادئ والتراب والنار والھواء الماء عد 
كیفیة منھما لكل بعض الى بعضھا یعود وال ، بعض من بعضھا یخرج فال تفسد وال تتكون 

بین تحول فال ، للتراب والیابس ، للماء والرطب ، للھواء والبارد ، للنار فالحار ، الخاصة 
وتجتمع مختلفة، بمقادیر وانفصالھا العناصر ھذه بانضمام تحدث وكیفیاتھا األشیاء ولكن الكیفیات 
، المتشابھة الذرات تضم فالمحبة ، والكراھیة  المحبة : ھما كبیرتین قوتین بفعل وتفترق العناصر 

وتتعاقب ، الكراھیة بفعل ویفسد المحبة بفعل العالم یتشكل وھكذا ، بینھما تفصل والكراھیة 
العناصر اجتماع ھي آلیة بأسباب تعلل ـــ ابنادوقلیدس ــ عند والحیاة ، نھایة ال ما الى األدوار 

وتأثیر البیئة .

 ق.م)361ــ470 (قریطسدیموــ 2

ولد في ابدیرا من أعمال تراقیة ، قام برحالت كثیرة وكان عالماً بالھندسة .

وھي  الدقة في لتناھیھا المحسوسة غیر (الذرات) المتجانسة الوحدات من المتناه عدد بوجود قال 
، والفساد الكون وافتراقھا بتالقیھا فیحدث وتفترق فتتالقى فیھ تتحرك متناه غیر (فراغ) خالء في 

 بذاتھا متحركة وانھا الالوجود من یخرج ال الوجود ان اذ ، الوجود حیث من قدیمة الذرات وھذه 
لھا ولیست ، التشابھ تمام بالطبیعة متشابھ وھي یتجزأ، ال الذي الجزء او ، الفرد الجوھر وواحدھا 

واسرعھا الجواھر ادق من مؤلفة مادیة ،والنفس والمقدار بالشكل بینھا فیما وتتمایز ، كیفیة أي 
حركة .

 ق.م)428ـــ 500 (غوراسأناكساــ 3

جرم القمر :بان لقولھ باإللحاد اتھم ، شریفة اسرة في ــ ازمیر من بالقرب ــ اقالزومین ــ في ولد 
كما الحقیقة في متباینة األشیاء ان یرى ملتھبة، أجرام والكواكب الشمس وان وودیان، جبال فیھ 

فاألشیاء ذلك وعلى ، للكل مجانسة أجزاء الى دائما تنتھي بلغت مھما االجسام قسمة وان لنا، یبدو 
وان ، ھي ما على بعضھا في بعضھا موجودة فاألشیاء ، مواد بضع الى او واحده مادة الى ترد ال 

جواھر او طبائع وھي ، وصغراً عددا متناھیة ال مبادئ من مكون الموجود ان أي الكل، في الكل 
فیھ الغالبة بالطبیعة نوعھ جسم لكل ویتعین متفاوتة بمقادیر جسم كل في تجتمع انفسھا في مكیفة 

فالماء ، بمقدار منھا كالً اختالفھا على الطبائع یحوي متناھا ال عالماً جسم كل یكون ،بحیث 
ھذا في والفساد فالكون ، ودمویة ولحمیة عظمیة الصغر في متناھیة ال مبادئ یحویان والخبر 
علیھا فیخفي ینقص او للحواس فیظھر الطبائع بعض یزید شيء الى شيء استحالة ھو المذھب 
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تلقاء من تنتظم یجعلھا ما لھا ولیس ، بذاتھا متحركة لیست ولكنھا قدیمة والطبائع ، غیره ویظھر 
نفسھا ثم حدثت األشیاء منھا بفعل فاعل الحركة الذي میزھا ونظمھا .

بشيء ممتزجاً كان لو اذ كلھا للطبائع مفارق بسیط ، واصفاھا األشیاء (الطف العقل ھو فالفاعل 
حرك العقل وھذ ) بذاتھ متحرك شيء كل على قدیر شيء بكل علیم وھو األشیاء سائر لشابھ آخر 

وانفصلت الكل حتى متتابعة دوائر في واتسعت الحركة فامتدت نقطھ احدى في األول المزاج 
واالجسام مكانھ في كل األشیاء وترتبت األولى بالحركة (األرض) المركز عن السماویة االجرام 

الحیة اتتھا الحیاة بمشاركة العقل .

***                                                       

یة )ئاطالسفس( أو السوفسطائیون

النزاع أسباب فزادت االفراد بین التنافس وتعاظم ــ الیونان ـــ مدن في الدیمقراطیة قویت عندما 
الخطابة تعلیم الى الحاجة نشأة والسیاسي القضائي الجدل وشاع ، الشعبیة والمجالس المحاكم امام 

الستغالل واسعا المجال المثقفین من فریق ،فوجدوا الجمھور واستمالة ، المحاجة وأسالیب 
القرن من الثاني النصف مألوا ــ  السوفسطائیون ــ ھم وھؤالء بیان، معلمي فانقلبوا مواھبھم 
عھد في التحقیر لحقھ ،ثم البیان المعلم على األصل في "یدل "سوفیسطوس اسم وكان ) (الخامس 

یفاخرون ،وكانوا بالعلم متاجرین مغالطین مجادلین كانوا السفسطائیین ألن وافالطون سقراط ــ 
الخطابي، والتأثیر اإلقناع وسائل عن وإنما الحقیقة عن یبحثوا ولم ونقیضھ الواحد القول بتأیید 

والغلبة القوة ومجدوا بالذات، وظلماً وعدالً وشراً وخیراً وباطالً حقاً ھناك ان في وجادلوا 
وأشھرھم أثنان ھما :

 ق.م)410ــ 480ــ برتاغوراس (1

 ق.م)375ــ 480ــ غورغیاس  ( 2

األشیاء مقیاس (االنسان قولھ ھي منھ الینا وصلت التي عبارتھ "فأھم لبرتاغورس " بالنسبة أما 
یكون القول وبھذا ) یوجد ال ما وجود ال ،ومقیاس منھا یوجد ما وجود مقیاس فھو جمیعاً، 

وھي ، لي تبدو ما على إلي بالنسبة ھي األشیاء فتكون ، للمعرفة الوحید المصدر ھو اإلحساس 
بالنسبة الیك على ما تبدو لك وأنت انسان وانا انسان .

أما بالنسبة " لجورجیاس"  فتتلخص أقوالھ في ثالث:-

ال یوجد شيء .

اذا كان ھناك شيء فاإلنسان قاصر عن ادراكھ .

أذا فرضنا ان األنسان أدركھ فلن یستطیع ان یبلغھ لغیره من الناس .
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فان حدیثاً، یكون ان واما ، قدیما یكون ان فأما وجود ھناك كان اذا : یقول األولى القضیة وعن 
، منھ أعظم مكانھ ان فیلزم مكان في بالضرورة محوي ولكنھ متناه ال انھ یعني فھذا  قدیماً كان 
ال وھنا ، موجود شيء بعفل حدث انھ فمعناه حدیثاً كان اذا وأما متناھیاً، ال كونھ یناقض وھذا 

یصح ان یقال انھ حدث ،ألنھ كان موجوداً في الشيء الذي احدثھ أي انھ قدیم .

العلم بین ضروریة عالقة ھناك یوجد ال أي الوجود یطابق ال فالفكر الثانیة: القضیة عن واما 
والمعلوم .

رموز أي وضعیة الفاظ وھي اللغة ھي الناس بین التفاھم وسیلة ان یقول الثالثة: القضیة عن واما 
ولیست متشابھة لألشیاء المفروض علمھا فما ھو موجود خارجاً یكون مغایرا لأللفاظ.

* *  *                                                        

)ق.م399-469ســــــقــراط  (

ولد في ــ أثینا ــ وعلم فیھا ، واتھم باإللحاد وحكم علیھ باإلعدام ، اثار من االعجاب والعداوة في آن واحد ما ال یتفق اال للرجال الممتازین ، 
وان أثره كان من القوة بحیث اسمھ یشطر الفلسفة الیونانیة شطرین ما قبلھ وما بعده .

أنتھج "سقراط" منھجاً جدیداً في البحث والفلسفة :-

اما في البحث فكان لھ مرحلتان ھما :

ــ والتولید .2ـــ التھكم 1

ففي األولى كان یتصنع الجھل ویتظاھر بتسلیم أقوال محدثیھ ، ثم یلقي االسئلة ویعرض الشكوك ، بحیث ینتقل من اقوالھم الى اقوال الزمة 
منھا، فیوقعھم في التناقض"فالتھكم السقراطي " ھو السؤال مع تصنع الجھل ، وغرضھ تخلیص العقول من العلم السوفسطائي، واعداداً لقبول 

الحق.

وینتقل الى المرحلة الثانیة : فیساعد محدثیھ باألسئلة واالعتراضات مرتبھ ترتیباً منطقیاً على الوصول الى الحقیقة التي أقروا انھم یجھلونھا 
فیصلون الیھا وھم ال یشعرون ، فالتولید ھو استخراج الحق من النفس .

فكان یرى ان لكل شيء طبیعة او ماھیة ھي حقیقة یكشفھا العقل وراء االعراض المحسوسة ویعبر عنھا بالحد ، وان غایة  : في الفلسفةوأما 
العلم ادراك الماھیات ،أي تكوین معان تامة الحد ،فكان یستعین باالستقراء ویتدرج من الجزیئیات الى الماھیات المشتركة بینھا ویرد كل جدل 

وما الشجاعة وما الجبن ؟،وكان عملھ ھذا رد فعل ضد  العدل وما الظلم ؟، وما الشر؟، وما الى الحد والماھیة ، فیسال مال الخبر
السوفسطائیین في لعبھم باأللفاظ وإبھام المعاني ،وتھربھم من الحد الذي یكشف المغالطة ،فسقراط اول من طلب الحد الكلي وتوصل الیھ 

باالستقراء ، ولقد كان الكتشافھ الحد والماھیة اكبر أثر في مصیر الفلسفة فقد میز بین موضوع العقل وموضوع الحس .

لم یھتم سقراط بالطبیعیات والریاضیات وانحسرت الفلسفة عنده في دائرة االخالق .

 یذھبون الى ان الطبیعة اإلنسانیة ھوى وشھوة ، وان القوانین وضعھا المشرعون لقھر الطبیعة ،وانھا متغیرة بتغیر السوفسطائیونوكان 
العرف والظروف فھي نسبیة غیر واجبة االحترام ، ومن حق الرجل القوي االستخفاف بھا او نسخھا ،فقال سقراط :ان االنسان روح وعقل 
یسیطر على الحس ویدیره ،والقوانین العادلة صادرة عن العقل ومطابقة للطبیعة الحقة وھي صورة من قوانین إلھیة في قلوب البشر، فمن 
یحترم القوانین العادلة یحترم العقل في ھذه الحیاة او الحیاة المقبلة ، واالنسان یرید الخیر دائما ویھرب من الشر، فمن تبین ماھیتھ وعرف 

خیره بما ھو انسان أراد الخیر حتما ،اما الشھواني فرجل جھل نفسھ وخیره وال یعقل انھ ارتكب الشر عمدا ،وعلى ذلك فالفضیلة علم، 
وكان یؤمن بخلود النفس وانھا كانت موجودة قبل الجسد وعند الموت ستعود الى عالمھا اإللھي   والرذیلة جھل،

، وھم  وھم ثالث مدارس وقد اصطلح على تسمیتھم بصغار السقراطیین وعلى تقدیر ان افالطون ھو السقراطي الكبیر صغار السقراطیین :
:ـ
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الخ ،وھذه لیس لھا وجود اال في الفكر أما اذا  یساوون بین الخیر والوجود ،والخیر یسمى بتسمیات كثیرة مثل العنایة ،العقل الحق، : المیغاریة
.وضعناھا في الحقیقة فتكون منفصلة ومتمایزة ،وھذا یخالف كون الواحدة تحمل على األخرى 

الكلبیة :اطلق ھذا االسم على جماعة كانوا یلتقون في مكان اسمھ "الكلب السریع " او ربما لسماجتھم وغرابة أطوارھم ، كانوا یزدرون 
 .وانكروا الحكم والجدل والخطأ العلوم ، واھتموا بالفضیلة واستعملوا في تعلیمھا االمثال وذكر االبطال المشھورین بالخیر والفضل،

اإلحساس   كانوا حسیین یقولون إننا ال ندرك سوى تصوراتنا ، وال ندري إن كانت إحساساتنا تشبھ احساسات غیرنا الن :القورینائیة
شخصي، وال یشترك الناس في غیر االلفاظ التي یسمون بھا احساساتھم واللفظ الواحد یدل على شعور مختلف عند كل منھم . وكانوا 

 .یزدرون العلوم أیضا و ویھتمون باألخالق الحسیة  القائمة على الشعور باللذة واأللم ، واللذة ھي الخیر األعظم

***                                                  

ق.م)347-427افالطون (

أبناء یتثقف ما كأحسن تثقف ، النسب عریقة اسرة في ــ اثینا ــ في االغلب على افالطون ولد 
والموسیقى والفلك الریاضیات فیھا یدرس كان ــ باألكادیمیة ــ سمیت مدرسة أنشأ ، طبقتھ 

فلسفتھ افالطون كتب و والتنجیم والطب والتاریخ والجغرافیة والسیاسة واألخالق والجدل والبیان 
والسیاسة واألخالق ، الطبیعة بعد وما الطبیعة في مختلفة مواضیع تخص محاورات شكل على 

والجمال ..الخ.

:-والمعرفة عند افالطون أربعة أنواع وھي ما تسمى ـ  

:-بالجدل الصاعد

االحساس : وھو أول مراحل المعرفة وھو ادراك عوارض االجسام .

    بالعلة، مرتبطة غیر معرفة فھي كذلك ھي بما المحسوسات على الحكم وھو :  الظن 
وھي معرفة متغیرة لتعلقھا بالمادة .

االستدالل: وھو علم الماھیات الریاضیة یرتقي من الجزیئات الى الكلیات، ووضع القوانین.

وھذه الصاعد الجدل مراحل اخر وھي مادة، كل من المجردة الماھیات ادراك وھو :- التعقل 
ویصل والفساد، الكون وعن المادة عن منزه حقیقي وجود ولھا بالمثل، تسمى الثابتة الماھیات 
ھو ما وكل ، وتفسد تكون حادثة المحسوسات بان قولھ: خالل من المثل في نظریتھ الى افالطون 
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المحسوسات بین بعید الفرق ان كما نھایة غیر الى العلل تتداعى وال ثابتة علة فلھ حادث 
تحقیق في تتفاوت ناقصة المحسوسات بینما وجھ، كل من العقل في كاملة فالثانیة ، وماھیاتھا 

الى یصل ان دون من المثل یحاكي الناقص وان أول، ثابت الكامل ان ذلك من ،فیلزم الماھیة 
كمالھا .

متحققة األعلى، مثلة او الجسم نموذج والمثال للمثال، شبح والجسم ، بالذات الشيء ھو فالمثال 
مثال فھناك متفاوتة، اال االجسام في تتحقق ال ھي بینما حد، اقصى الى النوع كماالت فیھ 

وھلم بالذات والفرس والشجر والخیر والجمال والصغر والكبر بالذات، والعدالة بالذات، لإلنسان 
جرا .

-الجدل النازل :

أنواع في مرتبة فھي بینھا، فیما وتتالءم ترتبط فالمُثل النازل الجدل ھو الصاعد الجدل وعكس 
، واعم أعلى بمثل كذلك مرتبطة وھذه وأعم، أعلى مثل بواسطة ببعض مرتبط فبعضھا واجناس، 

بین المشاركة ھذه استقصاء ھو والعلم بالذات، الخیر وھو جمیعا فوقھا وقائم اول مثال الى وھكذا 
مشاركة بینمھما لیس مثالین بین الف وان ، صادقا كان فیھ مشارك لمثال مثاال أضاف فان المثل، 

كان كاذبا .

:الوجود عند افالطون 

 :-هللا

الى المحسوس من تصعد انھا بمعنى المعرفة في لنظریتھ مماثلة الوجود في افالطون نظریة 
وعلى عاقلة العلل وھذه وغایات علل الموجودات لكل ان فیرى  للثاني، األول وتخضع المعقول 

وجود على افالطون ویبرھن الكامل، الخیر مثال وھو العلل، معلل ھو الذي ) هللا العلل( ھذه قمة 
هللا من وجھین :

الى الیمین من وحركة دائریة، حركة ، سبع الحركات ان فیقرر ، الحركة طریق من  :األولى 
األعلى ومن ، االمام الى الخلف ،ومن الخلف الى االمام ومن ، الیمین الى الیسار ومن الیسار 

فھي بذاتھ العالم یستطیعھا ال منظمة دائریة العالم وحركة ، األعلى الى األسفل ومن ، األسفل الى 
معلولة عاقلة وھذه العلة ھي (هللا ).

 النظام یكون ان یمكن وال الجمال في غایة فنیة آیة العالم إن فیقول :- النظام طریق عن  :الثانیة 
ولكنھ اتفاقیة، علل نتیجة بالتفصیل منھما كل إجزاء بین وفیما باإلجمال االشیاء بین فیما البادي 
محرك عاقل روح افالطون عند وهللا ، قصد عن شيء كل ورتب الخیر توخى كامل عقل صنع 

جمیل خیر عادل كامل ثابت ال یتغیر صادق .
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على احدثھ وقد محدثھ ھو هللا وان ، العالم بحدوث قال فیلسوف اول افالطون یعد :-  الطبیعة- 2
، الشكل كروي وھو ، بالذات الحي مثال یحاكي  عاقالً كائناً وصوره ، ممكن وجھ واكمل اجمل 

لھذا مقیاسا الكواكب حركات وجعل لھ الزمان هللا خلق االبدي الحي بنموذج العالم شبھ ولزیادة 
الزمان ، وخلق العناصر االربعة ومنھا خلق جمیع الموجودات الحسیة .

النفس صنع بعد یدیھ بین تبقى مما خلقھا قد هللا فإن البشریة النفوس اما  :- اإلنسانیة النفس - 3
في واما سعادة في اما تعیش فنائھ، بعد وباقیة الجسد على وجودھا في سابقة وھي ، العالمیة 

شقاء بحسب عملھا قبل مفارقتھا الجسد

البدن الى ھبطت وعندما ، المُثل عالم في كانت بالبدن اتصالھا قبل النفس ان افالطون ویرى 
بالذات الجمال نتذكر الجزئي الجمال نواحھ فعندما المُثل، تذكرت بالحواس المُثل اشباح وادركت 

التساوي بمثال تذكرنا الجزئیة االشیاء بین والمساواة ، بالذات بالخیر تذكرنا الجزئیة والخیرات ، 
.... الخ

والشخص غضبیة، ونفس شھوانیة، ،نفس عاقلة ونفس :- الى االنسانیة النفس افالطون ویقسم 
الذي تسیطر نفسھ العاقلة على نفسیھ الشھوانیة والغضبیة ھو : الحكیم .

والحكمة الغضبیة، النفس فضیلة والشجاعة ، الشھوانیة النفس فضیلة العفة : یجعل االخالق وفي 
النظام النفس في تحقق للنفس الثالث الفضائل ھذه حصلت واذا ) (العاقلة الناطقة القوة فضیلة 

والتناسب ، وھذه ھي فضیلة العدالة. وھذه الفضائل االربعة ھي أصل جمیع الفضائل األخالقیة.

                                                  *****

 ق.م )322-384ارسطو  طالیس (

طبیباً – نیقوماخوس – أبوه وكان بالطب معروفة اسرتھ وكانت – اسطاغیوا – في ارسطو ولد 
للملك المقدوني – امنتاس الثاني – ابي فیلیب أب االسكندر، وھو تلمیذ – افالطون –

مقدونیة مللك استدعاه وقد الواسع، الطالعھ و(القراء) الخارق لذكائھ ) (بالعقل افالطون لقبھ وقد 
ارسطو واستمر ، سنة عشرة ثالث العمر من البالغ – االسكندر – ابنھ بتثقیف الیھ لیعھد فیلیب 

على العنایة بولي العھد اربع سنوات متصلة .

أسلوبھ ومنھجھ
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من تخلو ال دقیقة بلغة موضوعة وھي ، المجتھد الجاف باألسلوب العلمیة ارسطو كتب تمتاز 
جدیدة الفاظاً ووضع ، االلفاظ معاني بتحدید كبیرة عنایة ارسطو عني كما والغموض االقتضاب 

في العلوم والفلسفة ذاعت في لغتھ ونقلھ الى اللغات االوربیة والى اللغة العربیة .

منھجھ في التألیف :

اما منھجھ في التألیف فلھ مراحل اربع فھو :

اوال : یعین موضوع البحث .

ثانیا : یسرد اآلراء في ھذا الموضوع ویمحصھا .

ثالثا : یسجل الصعوبات ، أي المسائل المشكلة في الموضوع .

في المستخلصة بالنتائج مستعیناً حلولھا عن ویفحص ، انفسھا المسائل في یبحث واخیرا: رابعاً 
المراحل السابقة .

الطبیعة :

فلن التفكیر حاولنا مھما اننا ، الذھن وفي الحقیقة في بالمادة یتعلق الذي ھو الطبیعي الوجود 
اال تكون ال الطبیعة الموجودات سائر في وھكذا ، وعظم لحم في اال االنسان نتصور ان نستطیع 

الوجود ھو الطبیعي العلم فموضوع ، متحرك فھو مادي ھو ما وكل ، تالئمھا التي المادة في 
المتحرك حركة محسوسة  بالفعل او بالقوة .

تجوھر االجسام الطبیعة عند ارسطو :

ان اذ ، الطبیعي للعلم انكار – بارمنیدس – رأي فعد ، الطبیعیة الفالسفة اراء ارسطو انتقد 
االجسام الطبیعیة متمایزة ومتغیرة ، وھو یجعل الطبیعة كلھا ساكنة .

تمایزھا یبطل معینة واحدة مادة من الطبیعة االجسام تركیب ان اذ الطبیعیین اراء انكر كما 
المالحظة ان حین في ، والحجم الشكل حیث من فقط بالعرض متمایزة ویجعلھا جوھریاً تمایزا 

ومحددة معینة كلھا عدة مواد من الطبیعي الجسم وتركیب ، بالخصائص تتباین انھا على تدل 
من مؤلف ھو ما ان اذ ، وحدتھ یبطل ولكنھ ، ما حد الى غیره من تمیزه یعلل قد بمقادیر، 
الوحدة، الى العناصر یرد مبدأ نفرض مالم ذاتھ في واحدا یكون ان یمكن وال معینة عناصر 

االجزاء غیر اخر بشيء واحد فھو ووظائفھ اجزائھ تعدد مع واحد الحي الكائن ان ذلك ودلیل 
وھي النفس .

وألجل تفسیر االجسام الطبیعیة وتغیراتھا یجب القول بان المبادئ ثالث فقط :
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فالتغیر یقتضي :

اوال : موضوعا یتم فیھ .

ثانیا :كون ھذا الموضوع غیر معین .

ثالثا : ما یعین الموضوع بعد الال تعیین .

الشيء یكون التغیر فقبل ، الصورة والثالث ، العدم والثاني ، االولى المادة او الھیولى فاألول 
یحل واالخر  ،التغیر من بالرغم یبقى احدھما ، مبدأین على یحتوي ولكنھ ، بالعدد واحد المتغیر 

وھي ، االخر الضد لقبول الضد عدم وھو ، التغیر إلمكان ثالث مبدأ من والبد ، محلھ ضده 
العدم اما ، الماھیة مبدأ والصورة الھیولى ان اال ، اخرى اشیاء من مكونة لیست اولیھ مبادئ 
،الن الجسم في محویاً شیئاً لیس فھو ، صورة وبدایة صورة نھایة نقطة انھ أي ، بالعرض فمبدأ 

الصورة اما ، بنفسھ معین غیر موضوع والھیولى  ، بوجوده ال العدم بارتفاع یكون انما الكائن 
واحد كان یتكون جوھریاً اتحاداً المبدأین ھذین وباتحاد ) (للھیولى الموضوع لھذا اول كمال فھي 
ینفصالن وال بالفكر یتمیزان فھما ، لھ متمم لآلخر مفتقر ذاتھ في ناقص منھما كال ان حیث من 
مفارقة الصورة تقوم ال وكذلك بصورة متحدة ولكنھا مفارقة الھیولى توجد فال ، الحقیقة في 

ھناك وكذلك ، بالموت عنھ انفصالھا وبعد بالبدن اتصالھا قبل االنسانیة نفس اال اللھم ، للھیولى 
صور مفارقة ھي (هللا) والعقول محركة الكواكب .

الطبیعي والموجود ، والفن بالصناعة ھو ما ومنھا ، بالطبع منھا ھو ما فھي الموجودات ان كما 
حاصل في ذاتھ على مبدأ الحركة والسكون ،اما المصنوعات فلیست حاصلھ على مبدأ الحركة .

العلل األربع : -

ان علل االجسام الطبیعیة عند ارسطو اربع :-

- والعلة الغائیة .4- والعلة الفاعلیة 3- والعلة الصوریة 2العلة المادیة ،

      ھي الصوریة والعلة ، المرمر ھي للتمثال المادیة العلة تكون : تمثاالً یصنع الذي الرجل فمثال 
، الغائیة والعلة ، بالمرمر االزمیل اتصال ھي الفاعلة والعلة ، إخراجھ یراد الذي التمثال جوھر 

ھي الھدف الذي یجعلھ النحات نصب عینیھ .

قدم العالم والحركة :-

كان ارسطو یعتقد بقدم العالم وقدم الحركة ویسوق عدة حجج لذلك :- منھا

فیھ یكن لم وقتا فرضنا فلو المعلول نفس ومحدثة ، القدرة نفس لھا دائما ھي ثابتة االولى العلة ان 
حركة لزم عن الفرض ان ال تكون حركة ابداً، ولو فرضنا على العكس ان الحركة كانت قدیمة ، 
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االشیاء حركت ثم متناھیاً زمناً ساكنة ظلت االولى العلة ان افترضنا اذا اما ، دائما تبقى انھا لزم 
نفسھا في ال لتدخلھا المرجح یبین ال ثم – محال وھذا – االولى العلة في تغیر حدوث یعني ھذا 

وال في وقت من دون اخر من اوقات الزمان المتجانس .

یعني وإنما استجد قد  مرجحا ًان یعني ال العالم بحدوث االعتقاد ان : نقول الحجة ھذه على وللرد 
كان إذا إال المعلول قدم یتتبع ال العلة فقدم ، الزمان في العالم یكون بان تعلقت قدیمة إرادة ان 

شأن من فلیس ، � ضروریا العالم ولیس ضروریاً صدوراً علتھ عن یصدر ان شأنھ من المعلول 
هللا ان یحرك العالم بالضرورة .

حادثة الھیولى كانت لو : ویقول ابدیة ازلیة الھیولى ان مفادھا - :أُخرى حجة ارسطو یسوق كما 
قبل توجد ان یلزم بحیث ، االشیاء عنھ تحدث الذي الموضوع ھي ولكنھا موضوع عن لحدثت 

بحیث االشیاء عنھا لتحدث وتبقى اخرى ھیولى لوجبت فاسدة كانت ولو ، خُلف وھذا تحدث ان 
تبقى الھیولى بعد ان تفسد وھذا خُلف أیضاً .

- إذا فرضنا حدوث العالم فما الذي یمنع ان تحدث الھیولى ؟.وللرد على ھذه الحجة یقال :

-العالم :

آیة وھو ، منظم والعالم و بالضرورة سطح یحده والجسم ، جسم ألنھ متناه ارسطو عند العالم 
وصورتھ بمادتھ  قدیم والعالم ، للصورة ومطاوعتھا المادة تسمح ما بقدر وحسن وجمیل فنیة 

الشكل كروي وھو ، االنواع جزیئات سوى فیھ یفسد وال یكون ال ، موجوداتھ وانواع وحركتھ 
العنصر او األثیر ومادتھا ، دائمة حركة في السماویة واالجرام ، االشكال اكمل الدائرة الن 

دار فھو  القمر فلك دون ما أما ) القمر فوق ما (بعالم ویسمى للفساد قابل غیر وھو ، الخامس 
والخطأ ، والمسوخ االمراض وفیھ ، عاقلة غیر واحیاء جمادیھ موجودات وفیھ والفساد الكون 

واالتفاق .

النفس :-

جزء النفس وعلم الحیویة،  االفعال مبدأ انھا أي الحي لغیر الصورة بمثابة الحي للجسم النفس 
من العلم الطبیعي ألن موضوعھ مركب من مادة وصورة . ویضع ارسطو تعرفین للنفس ھما :-

الجسم صورة النفس ان " اول "كمال : بقولھ ویعني آلي) طبیعي للجسم اول كمال (ھي النفس 
من مؤلف انھ أي " "آلي وقولھ ، الحي الجسم "أي طبیعي "لجسم وقولھ ، االول وفعلة الجوھریة 

االت أي اعضاء .

عن الصادرة بالمعلومات تعریف وھذا ) ونعقل المكان في وننتقل ونحس نحیا بھ ما :(ھي النفس 
النفس .

واقسام النفس عند ارسطو ھي :-
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النفس النامیة : وھي مشتركة بین اجسام الحیة جمیعاً ولھا وظیفتان ھما النمو والتولید .

الباطنة الحواس وكذلك ، الظاھرة الحواس وھي الخمس الحواس ممن مؤلفة : الحاسة النفس 
وھي الحس المشترك (وھي ما تنتھي الحواس الظاھرة الیھ ) والمخیلة والذاكرة.

النفس الناطقة :وھو جزء موجود في االنسان وھو ارقى اجزاء النفس واكثرھا مفارقة للمادة .

-:ما بعد الطبیعة (المیتافیزیقیا)

المبادئ في تبحث كما ، العلل أعلى االولى المبادئ في تبحث ألنھا االولى الفلسفة موضوع وھي 
الكلیة التي تعم جمیع الموجودات .

ومن مواضیع "المیتافیزیقیا " التي سنتناولھا ھي الجوھر والقوة والفعل وااللھیات .

لذا ، الوجود باسم المقوالت احق والجوھر الثابت الوجود االولى الفلسفة موضوع : الجوھر 
حاالت ألنھا بالتبعیة موجودة فھي المقوالت باقي اما ، االولى الفلسفة موضوع فالجوھر 
اعیان ال ذھنیة وموجودات كلیة معان فھي ) واالنواع (االجناس الثواني فالجواھر للجوھر، 

قائمة بأنفسھا وكما ارتأى افالطون ، وانتقد ارسطو نظریة المُثل االفالطونیة .

المادة فان ، المحسوسة للجوھر مُثل قیام یمتنع :- فیقول الحجج احدى ذكر على ھنا ونقتصر 
صارت ، مادة في متحققة فرضناھا واذا ، وعظم لحم في اال مثالُ ألنسان یوجد وال منھا جزء 

متشخصة جزئیة وفاتھا المقصود منھا وھو ان تكون مجردة ضروریة .

لم ھو بالقوة فالموجود ، بالفعل ھو ما والى بالقوة ھو ما الى الموجود ینقسم  :- والفعل القوة 
یتحقق بعد ولم یخرج الى الوجود و اما الموجود بالفعل ھو الذي یكون وجودا متحققاً .

دائم جوھرا بالضرورة یوجد انھ نبین ان علینا (فیتعین الجوھر العلم ھذا موضوع  :-اإللھیات 
، فاسدة كلھا الموجودات لكانت فاسدة كلھا كانت لو الجواھر ان ارسطو یقول كما ) متحرك غیر 

ینتھي متحرك كل ان إذ ، للجوھر عرض والحركة ابدیان أزلیان والزمان الدائریة الحركة ولكن 
، بالضرورة العدد متناھیة انھا اذ متناھیة ال المتوسطة المحركات تكون ان یمكن وال محرك الى 
المحركات عدد في التناھي ضرورة وتتضح ، المطلوب االول المحرك الى نصل ان إذن بد فال 

لم إذا المتحرك الى البلوغ امتناع حینئذ نرى فأننا ، المتحرك الى المحرك من بدئنا اذا المتوسطة 
الى ینقسم ان وجب وإال بذاتھ متحركاً االول المحرك یكون ان یمكن وال ، متناھیة الوسائط تكن 
ان كما بھا، یحرك التي الحركة بنفس یتحرك ال بعینھ شیئا الن ، متحرك وجزء محرك جزء 
الجسم الن جسمیاً لیس أزلي االول والمحرك ، الوقت نفس في یتعلمھا ال الھندسة یعلم الذي 

وهللا ، االبد والى االزل منذ متناھیة ال حركة تحرك متناھیة قوة تكون ان یمكن وال متناھي 
عقل فقد غیره عقل واذا ذاتھ یعقل وھو ومعقول وعاقل عقل ،فا� ومعشوق كمعقول العالم یحرك 

تعقل وبقدر ، االسمى والخیر الكمال ذاتھ اال یعقل ال فھو  فعلھ  قیمة وانحطت ذاتھ من اقل 
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الخیر علة فھو معشوق هللا ان جھة واما ، غائیة علة كونھ االولى العلة نحو تتحرك الموجودات 
إذ االول المحرك ھو النظام ھذا وعلة بینھا فیما منظمة واالشیاء ، منظم شيء كل اذ العالم في 

ان جمیع الموجودات تسیر نحو العلة االولى كما یتبع العاشق المعشوق .

***                                              

-االبیقوریة :

في مدرسة افتتح الذي  ق.م)270-341(ابیقور الى نسبة باألبیقوریة سمیت اخالقي فلسفي مذھب 
).اثینا فاقبل علیة التالمیذ رجاال ونساءً یتعلمون منھ (حیاة اللذة السھلة

لغرض كان الطبیعي والعلم للمنطق دراستھم ان أي وغایتھا، الفلسفة محور عندھم االخالق كانت 
االخالق ، فكان تعریفھم للفلسفة انھا " الحكمة العملیة التي توفر السعادة باألدلة واالفكار "

معارفنا، جمیع في االساس ھما الحسي واالدراك فالحواس ، الحسیة المعرفة ھي عندھم والمعرفة 
فالمعرفة العقلیة عندھم مبنیة على المعرفة الحسیة .

البشر لتخلیص الطبیعیة الظواھر ففسروا  االخالق،لعلم مرتب للطبیعة دراستھم من الغرض وكان 
من خوف الظواھر الجویة، (مثل البرق والرعد والكسوف ....الخ )،  والكوارث مثل الزالزل 

لیس الطبیعي العلم الن ، العالم تفاصیل استقصاء في یتعمقوا ولم ، ...الخ والحرائق والفیضانات 
مطلوباً عندھم لذاتھ .

یتكون الجواھر ھذه تجمع طریق وعن ، الفردیة الجواھر من مكون   فقطمادي عندھم والعالم 
ایضا مكونھ نظرھم في فالنفس الموجودات جمیع على ینطبق  وھذاالكائنات، تفسد وبتفككھا العالم 

من ھذه الذرات

عن بعیدون النھم الفناء ینالھم ال خالدون وھم اللطافة، غایة لطیفة اجسامھم آلھة بوجود ویعتقدون 
ھذا العالم كما انھم ال شأن لھم بالبشر وال یكدرون صفوھم بشؤونھم .

ابیقور وكان  ،اللذة ھي الحیاة فغایة ، الجسمیة اللذة ھي السعادة ان یرون :كانوا  االخالقیةآرائھم 
یستعبد الرذائل ویستبقي الفضائل المعروفة .

لیست - 3 ضروریة ولیست طبیعیة - 2وضروریة طبیعیة - 1:انواع الى عندھم اللذات وتقسم 
طبیعیة وال ضروریة .

مثل طبیعیة، آالماً وتسكن ومیسورة سھلة ألنھا  ،االول النوع بإشباع یھتم الذي ھو عندھم والحكیم 
لذة الطعام والشراب عند الجوع والعطش .
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العملیة الحكمة بحسب یقبل او فیرفض ینظر الذي ھو فالحكیم المترفة االغذیة مثل : الثانیة اما 
شرط ان ال یكون عبداً لھا .

والكرامات ، الجاه عن والبحث ، المناصب على والتكالب ، المال جمع حب :مثل والثالثة 
فیرفضھا كلیا.

***                                                         

كل لھدم مذھباً – الشك – فكان رئیسة قضیة الشك من جعلوا المفكرین من جماعة : الشكاك 
لكل بد ال ذلك وعلى  ،لالستنباط االولى المبادئ الى الوصول امكانیة فانكروا ، قطعیة فلسفة 
لھا، نھایة ال سلسلة واما دائریا اما حجاج كل یكون وبھذا ، أخر شيء الى برھانھ یستند ان شيء 
الحسیة للمعرفة یكون ان امكانیة انكروا كما شيء، على البرھان یستحیل الحالتین كال وفي 

الواقع من ندرك ان – الشكاك یقول كما – نستطیع فال االشیاء، حقائق لمعرفة قمیھ ادنى والعقلیة 
اال ما یبدوا لنا ، وبذلك ال یكون غیر االحتمال او الظن الذاتي إلمكان العمل .

التي كاألشباح الواقع بخالف االشیاء لنا تصور ما غالبا االحساسات ان دائما یذكرون كما 
االشیاء وصف في الناس واختالف االحالم، في االنسان یراه ما .او الظالم في لإلنسان تتراءى 

فكل ھذا یدل على ان الحس خداع .

الرواقیة :-

ق.م) الفلسفة عندھم ھي (محبة الحكمة ومزاولتھا )،264-366وضع اصولھا زینون (

والحكمة (علم االشیاء االلھیة واالنسانیة )" وتنقسم الى ثالث اقسام :-

یعلم الذي والعقل ، الوجود وحدة یعلمنا الطبیعي فالعلم ، واالخالق - 3المنطق - 2الطبیعي العلم 
الذي وھو  ،المنطق في بالمقدم التالي یربط الذي وھو الطبیعة في بالعلل المعلوالت ویربط ھذا 

یطابق بین افعالھ وبین قوانین الوجود في االخالق .

جمیعھا والموجودات الحس الى ترجع او حسیة معرفة عندھم معرفة فكل مادیون الرواقیون 
متماسكة، اجزاھما ویبقي بالمادة یتحد حار ونفس مادة : مبدأین من مؤلف عندھم والجسم ، مادیة 

متماسكاً، كالً منھا وتؤلف اجزاءه تربط عاقلة نفسِ وھو حار ونفس مادة من مؤلف كذلك والعالم 
والنفس ھو النار ، وھي مبدأ فاعل والمادة المبدأ المنفعل

الضرورة او للصدفة مجال ھناك ولیس وعاقل وضروري ثابت نظام وفق تسیر والطبیعة 
العمیاء
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اصل ھي النار ان بمعنى االبدي، بالعود یقولون ھیراقلیطس) شأن( شأنھم الرواقیون وكان 
الدور یعود ثم التام االحتراق یتم حتى االخرى العناصر من بالتدریج فتتخلص تعود الموجودات 

على نفس النسق بنفس الموجودات وبنفس االحداث، وھكذا الى غیر نھایة .

حب الطبیعة وھبتنا وقد ، والعقل الطبیعة وفق على االنسان یحیا ان ھو :االخالقیة آرائھم اھم اما 
ینفعنا ما نطلب فنحن مضاد ھو وما لھا موافق ھو ما بین التمیز الى یھدینا اساسیا میالً البقاء 

ونجتنب ما یضرنا بالطبع ، وبالعقل یدرك االنسان الحكیم انھ جزء من الطبیعة الكلیة .

الغنوصیة :

المعرفة ان فمبدؤھا ، المعرفة تعني  )غنوسیس(ولفظة الصور، متعددة فلسفیة دینیة فرقة ھي 
الحدسي العرفان ھو وانما كالفلسفة، واالستدالل المجردة المعاني بواسطة تكون ال الحقة 

(هللا)على معرفة الى الوصول فھي غایتھا ،واما بالمعروف العارف اتحاد عن الحاصل التجریبي 
االسرار بكشف  مریدیھا وتعِد سراً المریدون وتنقلھ البدء منذ وحیھ انزل هللا ان وترى النحو ھذا 

االلھیة وتحقیق النجاة

یسمونھا ارواح عنھ صدرت الالمدرك، المفارق الموجود) (هللا الوجود قمة في یقولون كانوا 
من ابتعدت كلما االلوھیة في تتضاءل وانثى ذكرا فزوجاً، زوجا صدرت اراكنة او ایونات 

او االیون ھذا وعن ، المعقول العالم من فطرد هللا مقام الى یرتفع ان احدھم واراد المصدر، 
لوال لیوجد یكن لم الذي المحسوس العالم وصدر مثلھ، شریرة ارواح صدرت الخاطئ االركون 
ھو االیون وكذلك ردیئة، منھا المصنوع والمادة شریر صانعة ، ونقص شر عالم ألنھ ، الخطیئة 

وأحد ، النجاة الى تتوقف النفوس ولكن االنسان، فكون اجسامھا في البشریة النفوس حبس الذي 
الروحاني المقر الى البلوغ من ویمنعھا النفس یثقل ما كل واطراح الجسم قھر ھو النجاة طرق 
العنان اطالق ھو للنجاة الغنوصیین، من اخر لقسم ، االخر الطریق بینما ، منھ ھبطت الذي 

للشھوة بحجة ان الجسم شيء دنيء عدیم القیمة .

-االفالطونیة المحدثة (الجدیدة) :

في انضجوه حتى یعملون ومازالوا  مذھبھ على الھوتاًیكونون اتباعھ اخذ افالطون وفاة بعد 
فلسفة لوضع :محاولة بانھا الجدیدة االفالطونیة ھذه تعریف یمكن للمیالد، والثالث الثاني القرنین 

المذاھب جمیع من عناصر وتمثل افالطونیة اصول على قام مذھب فھي ، مفلسف دین او دینیة 
الفلسفیة والدینیة الیونانیة والشرقیة بما في ذلك السحر والتنجیم والعرافة .

الكامل الواحد ان :- باختصار وآراؤه المنھج ھذا رجال اشھر ھو ق.م) 270-205(افلوطین 
وفي وصورتھ، وفعلة الواحد كلمة ھو الذي الكلي العقل ارادة دون من عنھ فاض الالمتناھي 
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یتأمل ألنھ وذلك ، االول الواحد كوحدة لیست وحدتھ ولكن وحدة توجد الكلي او االول العقل 
بتعلقھ لذا ، والمعقول العاقل بین المغایر یستلزم التعقل ان اذ كثرة، تكون وبذلك االول ویتعقل 
التي الكلیة النفس عنھ وتفیض ذاتھ، في ویستقبلھا الموجودات جمیع صور على یحصل االول 

من الموجودات سائر عنھ فتفیض االول العقل تتأمل النفس وھذه وفعلھ، الكلي العقل كلمة ھي 
كماالً اكثر تكون الكلیة النفس من الفیوضات ھذه اقتراب بقدر وحیوانات، ونباتات ونجوم كواكب 

من كماال اكثر ،واالنسان االنسان من كماال اكثر الكواكب ان بمعنى الموجودات من غیرھا من 
الحیوانات، والحیوانات اكثر كماال من النباتات، وفي اخر المراتب ھي الھیولى او المادة الخالیة 

العقل وفق الكون تدبر التي ھي الكلیة فالنفس ما صورة لتقبل استعداد مجرد وھي الصورة، من 
الموجودات مبتدأ الذاتي التأمل طرق عن الكامل ، الواحد معرفة الى یصل ان االنسان ویستطیع 

مع مترابطة فالموجودات الالمتناھي، الواحد الى ثم الكلي فالعقل الكلیة، النفس الى وصوالً الدنیا 
بعضھا في نظام واحد متناسق االجزاء.

********                                             


