
116 
 

الخأزير ألازسطي على فلسفت هاًدغس 
 أحمد ماريف*

 

م املخاطشة الفلعفُت الىبري هما ًصفه حػفش  م هاًذغش هى طٍش    ئن طٍش

ذ الػىدة ئلى ألاصىٌ الفلعفُت  غبذ العالم حػفش، فهى أي هاًذغش ًٍش

ألاولى بغشض كشاءتها مً حذًذ وهزا في طىء هذفه الفلعفي ألاوحذ 

م الػمم و ألاصالت، "السإاٌ عن معنى الىجىد" له هى طٍش ،فيان طٍش

وبهزا فهى ظُػُذ الخفىير في الخصىساث ألاظاظُت للفلعفت الغشبُت فيان 

خ الفلعفت و مؼ مخخلف الفالظفت محاوال  هزا الخفىير حىاسا غمُلا مؼ جاٍس

الػىدة ئلى اللحظت التي وان ًفىش فيها هإالء الفالظفت وظاغُا ئلى الىؽف 

 (م . ق348-428)غً الزي لم ًلىلىه ، ولػل مً أبشص هإالء هجذ أفالطىن 

هزا ألاخير الزي هى محاوسه املفظل، فما وان له  (م . ق322 -384)وأسظطى 

مً ظبُل ظىي فخح حىاس مػه محاوال اظدؽياٌ فىش هزا الفُلعىف، مً 

هىا جدبين لىا أهمُت ئحشاء حىاس مؼ الفىش الُىهاوي الصبحي بخػبير هاًذغش 

و لطاملا جحذر هاًذغش غً أهمُت الحىاس و الىلاػ، فيان . ممثال في أسظطى 

حىاسه حىاس جحشس و هزا مً خالٌ الاظخحظاس و الاظخزواس، وهى حىاس 

ظُػىد بىا مً خالله هاًذغش ئلى الخصىس ألاسظطي للىحىد مإهذا فُه غلى 

ألاولىٍت ألانطىلىجُت للىجىد على املىجىد من جهت، ولألولىٍت "

لىً هزا .1"ألانطىلىجُت للنُت على ججُي املىجىداث من جهت  أسيى

العإاٌ غً الىحىد هى ظإاٌ ميس ي ، و هزا العإاٌ امليس ي هى الزي ًذوس 

. حىله فىش هاًذغش

وألاهطىلىحُا هي مصــطلح فلعـفي ٌؽير ئلى البحث في الىحــىد، 

لا أو الفلعفت  وهــي أًظــا مصطلح اظخخذمه أسظطى همىطىع للمُخافيًز

ألاولى وهزه هي الاهطىلىحُا الخللُذًت والاهطىلىحُا في مػىاها املعجمي هي 

عدُان وولف  باب من "، وهي (1754-1679)ولمت جشحؼ ئلى ألاملاوي هَش

وهي أًظا حؽير . 2" بىاب الفلسفت ًينس علق  ف الىىو من  ُي هى هىوى
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دزاست  و معسفت ما هف علُت ألاشُاء براتها من  ُي هف جىاهس "ىئلى 

دة حعبير عن الاججاه ئلى دزاست "ى أما ولمت املزهب ألاهطىلىجي فهي ،3"فٍس

ى.4"سجاث وطبُعت الىجىد  ف ذاجه  و املىجىداث  ف ذاتها

وفُما ًخص غالكت هاًذغش بأسظطى و جحذًذا أهطىلىحُخه وجشهيزها  

م فان هزا ساحؼ ئلى جلً الػالكت بين  غلى هزا ألاخير مً الفالظفت إلاغٍش

الفُلعىفين، لىً هزا ال ًمىػىا مً إلاؼاسة ولى باًجاص ملىكف هاًذغش مً 

الىثير مً الفالظفت وجحذًذا أظخار أسظطى أفالطىن الزي حػلم مىه 

ت املثل هي لب 5"هُف نيصذ ئلى الىجىد و ندائه"هاًذغش   وئرا واهذ هظٍش

فلعفت أفالطىن فان هاًذغش ظِبذأ جفعيره ألفالطىن اهطالكا مً هزه 

ت وجحذًذا  ظاغُا ئلى كشاءة املعيىث غىه في فىش " سمض الىهف"الىظٍش

ت فاهه ًيىن كذ أحذر .أفالطىن  فهزا ألاخير و بحعب اللشاءة الهاًذغٍش

ت للىحىد " ألالُثُا " جحىال في ماهُت الحلُلت و الىحىد باغخباس أن  هي معاٍو

غىذ هاًذغش، وهزا الخحىٌ وان مً خالٌ حػل أفالطىن لػام املثل الزي 

هى في حلُلخه غير مىحىد و غير واكعي في املشجبت ألاولى، وحػل الىحىد الزي 

هى حلُلت الحلُلت في املشجبت الثاهُت، فياهذ املثل هي املىحىد الحم 

ووحىد املىحىد ال ًحلم راجه ووحىده ئال في املثاٌ،فياهذ هزه بذاًت 

. وعُان الىحىد في الفىش الغشبي الزي ًمخذ ئلى غاًت هُدؽه

 ٌو من ننس  ف هيه اليائن وماهُخه "أفالطىن اهمُخه في وىههنجىم

ٌى ما وانذ هُيىنت اليائن :ىو لُلخه ملا  جاب عن سإاٌ اليائن باللى

، 6"الري هى  صل ظهىزه وبسوشه وججلُه"وجهه "ى و "ىفىسجه"اليائن سىي 

وهىزا واهذ الفىشة أو املثاٌ هي التي جمثل و حػبر غً هُىىهت ش يء ما 

، فالفىشة هي مً ججػل مً الص يء مىحىدا و مً اليائً وائىا،  (اليائً)

فالخصىس اللبلي للص يء هى مصذس هُىىهخه ، وهزه الػالكت بين اليائً 

فالفىسة هف الىجه الري بدءا ى"ىوالفىشة هي ما أظماها أفالطىن باملؽاسهت

 وهىزا أصبحذ الىُىىهت فىشة أو مثاال مؼ أفالطىن، 7"ميه ًنهس اليائن

. فاهىؽاف صاس معخدبػا للفىشة
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أما باليعبت ألسظطى فُمىً اللىٌ غلُه أهه هى مً ظِىظش ئلى  

الىحىد اهطالكا مً الىاكؼ، وفهم مىكفه الفلعفي ًبلى مهمت مفخىحت 

 8"هُف نلس   زسطى؟"ىلإلهجاص، وهزا ما حػل هاًذغش ًطشح العإاٌ الخالي 

و ًجُب بأهه ال ًجب كشاءجه بعلفه أفالطىن و ئهما ًجب كشاءجه بمخىه وهزا 

. ما حػله ٌععى ئلى فهمه 

ووان أسظطى كذ أظغ لعإاٌ اليائً أي ما هى اليائً مً حُث  

هى وائً ؟ وبػباسة أخشي ما الزي ٌؽيل هُىىهت اليائً ؟ووان بهزا هى أٌو 

مً غبر غً العإاٌ الزي بحثذ فُه الفلعفت غلى الذوام، هما أن أسظطى 

ال حلا للىُىىهت باغخباسها  ، وهزا مً خالٌ فىشَسهى أٌو مً كـّذم جأٍو

الزي كام هاًذغش بالبحث فُه والبحث في لحظاث حؽيله " الطبُػت"هخابه 

فهى  .9"هخاب الفلسفت الغسبُت ألاساس ي"ىمػاودا بزلً اظدؽياله، وىهه 

حافظ غلى العإاٌ الزي طشح غلى أفالطىن أي ما هُىىهت اليائً ؟لىىه 

أغاد صُاغت ئحاباث حذًذة، فهى لم ًخصىس اليائىاث باغخباسها صىسا، 

وئهما هظش ئليها باغخباسها وائىاث مخغيرة أي في حغير و جحىٌ، وبهزا وان كذ 

 ٌو من ننس ئلى الىُيىنت "ىفهم الىُىىهت باغخباسها جحىال و جبذال فيان 

باعخبازها  سهت،  ي  نه  ٌو من ننس ئلى هُيىنت الحسهت و جنبه ئلى  و 

 وهجذ هاًذغش ًحذد هىلطت اهطالق 10"هيه اليائن  نه اليائن املخحسن

حُث وضحها 11"ًىصف اليائن بطسق مخعددة"ىلبذاًت فىشه غباسة أسظطى 

في  (1938-1859)أظخار ئدمىهذ هىظٌش  ( 1917-1838)فشاوغ بشاهخاهى

حعدد الدالالث لليائن "ى والتي جحمل غىىان 1862ملالخه التي هخبها غام 

وجللى هاًذغش "ىاملعاني املخعددة للىجىد عيد  زسطى "ى و"ىىعيد  زسطى 

م صذًله  وىسهاسد غشوبش، وواهذ هزه امللالت بمثابت "هزه امللالت غً طٍش

اللشاءة الفلعفُت ألاولى لهاًذغش والتي وحهخه ئلى الدعاٌؤ غً مػنى 

. الىُىىهت

ئرن فان للاء هاًذغش بأسظطى وان مً خالٌ هزه الشظالت التي  

أهذاها له وىهاسد غشوبش الزي هى صذًله و هزا ما حػل  هاًذغش ًلىٌ غً 
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كدمذ زسالت بسانخانى للدهخىزاه وعيىانها  ىٌ املعاني ى"ى:هزه الشظالت

املخعددة للـىجىد عيـد  زسـطى عىنا هبيرا لف ووجهذ محاوالحي ألاولى  ف 

ئذا واو الىجىد :فلد وضعذ الدساٌؤ الخالف...ىالدأىٌ ئلىعالم الفلسفت

 12"ًلاٌ بجعاو مخخلفت فجا هى املعنى ألاساس ي له؟وما معنى الىجىد؟

وفي هزه الشظالت بّين بشاهخاهى أن ولمت املىحىد جلاٌ بمػان ؼتى فمنها 

املىحىد بالػشض و املىحىد الظشوسي و املىحىد باللىة و املىحىد بالفػل 

ى.أو اليائً بزاجه و اليائً بالػشض واليائً باللىة واليائً بالفػل...

 غاما مً 18وواهذ هزه الشظالت التي كشأها هاًذغش و هى لم ًخجاوص ظً 

غمشه بمثابت املهماص و الذافؼ ئلى جأظِعه و وطػه لعإاٌ الىحىد،ئال أهه لم 

لا الخللُذًت  ًلف هما وكف أسظطى غىذ جأمل املىحىد ، فارا واهذ املُخافيًز

، جدساءٌ عن وجىد املىجىد ( زسطى)جدساءٌ عن وجىد املىجىد "ى

جدساءٌ عجا هى مىجىد  ف املىجىد، فُم ًلىم  ف .ىانطقكا من املىجىد 

 فان هاًذغش ظِخجاوص أسظطى وال ًىخفي بالعإاٌ غً 13..."املىجىد وجىده 

املىحىد بل ظُدعاءٌ غً الىحىد راجه،أي غً الص يء الزي ًجػل ول 

مىحىد مىحىدا ، ئهه الىحىد راجه ، و هزا ما حػل هاًذغش ٌػلً في مإلفه 

و . 14**"ئو سإاٌ الىجىد  صبح منسُا"ى:  ما ًلي1927الػمذة الصادس غام 

هل لدًيا  ف عصسنا جىاب عجا نلصده "ى: هىا ًدعاءٌ هاًذغش و ًلىٌ 

ولىن هل انخابديا الحيرة على ألاكل لعجصنا عن –ىمن لفظ املىجىد؟ هق 

لرلً ًخحخــم علُيا بادئــا ذي بدء  و نثُـس فـي –ىفهم لفظ الىجىد؟ هق 

 .***15" نفسيا من جدًد فهجا ملعنى الىجىد

فارا وان أسظطى كذ حعاءٌ غً املىحىد بما هى مىحىد فان هزا 

الدعاٌؤ ألاسظطـي دفؼ بهاًذغش ئلى الدعاٌؤ غً الص يء الزي وكؼ في 

واليائً غىذ أسظطى هى مً ًملً خاصُت .اليعُان و الزي هى الىحىد راجه

، وهىزا واهذ الحلُلت غىذ أسظطى هي "الحظىس "و" إلاظهاس" أي " إلاباهت"

 أي ما هى بائً و ظاهش ، وإلاباهت باغخباسها 16"ما من شأنه  و ال ًيحجب"

. همط هُىىهت إلاوعان بما هى مبين ومىفخح



120 
 

ولىً سغم هزا الخصىس لليائً غىذ أسظطى مً حُث هى وائً مخحشن 

وبــائـً وحاطش في الضمً ،لىً ًبلى في فىشه ما لم ًفىش فُه، فيان هزا 

الزي ما لم ًفىــــش فُه أغظم مما فىش فُه أسظطى  بحعب هاًذغش ، فهى ئن 

هظش في حػذد اليائً فاهه لم ًىظش في الىُىىهت، أي أهه طشح معألت اليائً 

لا ما "الىُيىنت ولم ًطشح معألت  فلئو طسح السإاٌ املىجه للجُخافيًز

 وهزا ما حػل 17"اليائن؟فانه لم ًطسح السإاٌ الجىهسي ما الىُيىنت 

ججدًد إلاصغاء ئلى ندائها الري "وهاًذغش ٌعخأهف طشح معألت الىُىىهت 

 .18"ما عاد ٌسجي

م و أسظطى خصىصا لُحذد ما أهجضه و ما  فيان هاًذغش ًحاوس إلاغٍش

ش 
ّ
ش في اليائً و لم ًفى

ّ
لم ًىجضه وما فىش فُه وما لم ًفىش فُه، فىحذ أهه فى

م، فلئن وان كذ  في الىُىىهت، فياهذ مؽيلخه أهه وكف في مىخصف الطٍش

ش أبذا في الىُىىهت 
ّ
ش في اليائً ووحه هظشه ئلُه باغخباسه هفعا فاهه لم ًفى

ّ
فى

. ولم ٌعدؽيل أمشها

م لم ًىً  لديهم مفهىم معيو عن الىُيىنت "لىً هزا ال ٌػني أن إلاغٍش

وفهم محدد لها ما دام ٌسخحُل على إلانساو  ال ًىىو له فهم ما 

للىُيىنت، وئنجا معياه  نهم اعخبروا معنى الىُيىنت هى معنى طبُعف 

م ومً ؼذة 19"وبدًهي ال ًحخاج ئلى اسدُضاح و ال ًثير اسدشياال ،فاإلغٍش

هظشهم ئلى الىُىىهت باغخباسها الص يء ألاهثر بذاهت و وطىحا جىاظىها و هزا 

أن ظإاٌ الىحىد " الىحىد و الضمان"ما حػل هاًذغش ًإهذ في بذاًت هخابه 

. أصبح ميعُا

فأسظطى والفلعفاث الخللُذًت غمىما كذ هظشوا ئلى الىحىد باغخباسه 

أهثر ألاؼُاء غمىمُت، لىً هزا ال ٌػني أهه أهثرها وطىحا، بل هى غىذ 

. هاًذغش أهثر الخصىساث غمىطا و خفاء

وفظل أسظطى غلى هاًذغش ًخمثل في وىهه حػل هزا ألاخير ًىدؽف جلً 

الػالكت الحمُمُت بين الىحىد والحلُلت، لىً وبحعب هاًذغش فان 

ئطاز املىجىد بأي  اٌ من ألا ىاٌ "الفلعفت غىذ أسظطى ال جخشج غً 
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وهف ئما  نها  نطىلىجُا وذلً عيدما جبحي  ف املىجىد بجا هى مىجىد ، 

و هزا .20"(هللا) و  و جىىو الهىجا و ذلً  يو جخحدر عن الىجىد املطلم 

. الهىجُت –ما حػل هاًذغش ًصف فلعفت أسظطى بأنها أهطىلىحُت 

وفُما ًلي ًمىً جىطُح أهم الجىاهب التي جأزش فيها هاًذغش بأسظطى و هزا 

مً خالٌ جصىسه للىحىد باغخباسه أهثر ألاؼُاء غمىمُت أي باغخباسه و حىدا 

مخػالُا، لىً ئرا وان هزا الىحىد أهثر ألاؼُاء غمىمُت ئال أهه ال ٌػني أهه 

. أهثرها وطىحا بل هى أهثرها غمىطا و خفاء

وئرا وان الىحىد أهثر ألاؼُاء غمىمُت فاهه بهزا لم ٌػذ ًثير أي مؽيلت بل 

صاس ؼِئا بذيهُا و هزا ما حػله ًلؼ في اليعُان، بِىما في حلُلت ألامش هى 

مخخلف غً باقي املىحىداث، ولهزا فىحً مطالبين بالبحث غً مػنى 

. الىحىد 

هما أن أسظطى وول ألاهطىلىحُاث الخللُذًت كذ حػلىا مً الىحىد 

 هىا هحُا في هزا الىحىد ووان هزا الىحىد 
ّ
أهثر ألاؼُاء وطىحا، فاهه ملا

أي وحب أن هإظغ ملا أظماه .خافُا فان هزا ٌعخذعي ئزاسة العإاٌ غىه 

و لهزا و حب غلُىا أن هإظغ آلهُت فاهمت "الفشق ألاهطىلىجي"هاًذغش ب 

وبهزا فاهه . مذسوا لىحىده الخاص"مىحىدا ما "لزاتها، أي أن هجػل 

وهزا في " الذصاًً"ظُػمل غلى جحلُل الىحىد إلاوعاوي أو ما أطلم غلُه 

مػشض ظإاله غً الىحىد ، ومفهىم الذصاًً هى مصطلح أملاوي أصُل ، 

ه" وهى مصطلح بحعب  ممخىؼ غً الترحمت ، وهى لِغ مشادفا " حىن بىفٍش

وهى لِغ مػطى هما ٌػطى إلاوعان بالىالدة بل هى مؽشوع .لليائً إلاوعاوي

فجا واو من شأو ."ئن هى أساد "دصاًيُا " ، و باميان إلاوعان أن ًصير 

و ئنجا باأل سي ئنه –ىهى ذا  نا مىجىد – و -ىها  نا ذا-الدشاًن  و ًلىٌ 

ى.21"،املنشسح ، امليفخح-اليائن هيان–ىًىجد هيان ،فهى 

ومً خالٌ هزا الللاء والحىاس والػىدة ئلى اللحظت التي وان ًفىش فيها 

أسظطى ظُإظغ ماسجً هاًذغش ألهطىلىحُخه ألاظاظُت التي جلىم غلى 

أظاط البحث في الفشق بين الىحىد و املىحــىد و ظُإظــغ لىا باسجياصه غلى 
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مىهج أظخاره ئدمىهــذ هىظــٌش أو بفُىـىمُىىلىحُخه املطــىسة غــً 

 ٌ ، وهزا الفُيىمُيىلىجُا الهسمُيىطُلُت: فــُىــىمُىىلىحُت أظخــاره هىظــش

م و وصىال ئلى املثالُت  ألاملاهُت   خ الىُىىهت بذءا باإلغٍش بػذ بحثه في جاٍس

ل واهط  الزي ٌػخبره أغظم مفىش بػذ (1804-1724)خاصت مؼ ممثلها ئماهٍى

خ .(1831-1770)أسظطى، باإلطافت غلى هُغل  وهىا ظُجذ أن هزا الخاٍس

خ وعُان الىُىىهت  خ وعُان و جحذًذا جاٍس ل للفلعفت الغشبُت هى جاٍس الطٍى

أو الىحىد و هزا بذءا مً الىهف ألافالطىوي و وصىال ئلى غاًت ئسادة اللىة 

لا الغشبُت ت التي هي الخخم ألاخير غلى املُخافيًز . الىُدؽٍى

وهزا الخأظِغ الهشمُىىطُلي الفُىىمُىىلىجي ظىدبِىه بصفت أغمم وأوظؼ 

ى.في الفصىٌ واملباحث الالحلت

مما ظبم ًخضح أن هاًذغش وان يهذف ئلى ئغادة إلاهخمام و لفذ 

"ىالاهدباه ئلى الىحىد مً حهت، و ئلى جأظِغ غلم حذًذ أطلم غلُه اظم 

 الزي ًمثل الذصاًً أو ما ظماه غبذ الشحمً بذوي "الانطىلىجُا ألاساسُت

باآلهُت املػبر والىظُط الزي ًإدي ئلى فهم الىُىىهت و جىطُح مػنى العإاٌ 

 ٌ ئنه ملجا ًنخجي ئلى :"غنها، فيان بهزا الىحىد واملىحىد مخيامالن ئر ًلى

 لُلت الىجىد  نه ًحضس من دوو املىجىداث، وملن ال ًىجد مىجىد من 

. 22"دوو الىجىد املطلم

لي و هى جحىٌ هخالي : فمؼ هاًذغش ظيؽهذ جحىال للعإاٌ املُخافيًز

ملارا ٌؽغل الفىش هفعه باملىحىداث و لِغ بالىحىد؟ و اهطالكا مً هزا 

لا التي وعِذ الىحىد  ظُحمل هاًذغش غلى غاجله مهمت ججاوص املُخافيًز

لىً هزا اليعُان هى راجه حضء مً ماهُت الىحىد بل هى :واهخمذ باملىحىد 

، وظُيىن فػل الاظخزواس بمثابت اظترحاع لهزا 23"من صجُم الىجىد"

الىحىد امليس ي و ججاوصا لخلً ألاهطىلىحُا ألاسظطُت التي حذدث هفعها 

 .هػلم للىحىد بما هى مىحىد ، بِىما ظلذ حلُلت الىحىد مخحجبت
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