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        انحًذ هلل انز٘ ساعذَا عهٗ إعذاد ْزِ انًزكشة ٔ أَاس نٙ دسبٙ ٔ ٔفقُٙ فٙ 

.  ْزِ انًًٓت انعهًٛت  

شكشَا يٕصٕل إنٗ األستار انًؤطش حًٕو نخضش انز٘ ساعذَا كثٛشا طٛهت إعذادَا 

نهًزكشة ٔ نى ٚبخم عهُٛا بكم يا ًٚهك يٍ يعهٕياث تخذو يٕضٕعٙ، ٔ عهٗ يا 

.قذيّ نٙ يٍ َصائح حٕل إَجاص ْزِ انًزكشة   

كًا َتقذو بانشكش انخانص إنٗ يذٚش ثإَٚت اإلخٕة عباس، ٔ إنٗ  األستار بٕعجاج 

يحًذ يذسس نًادة انفهسفت انز٘ كاٌ بًثابت َاصح نٙ ٔ يا قذيّ يٍ إسشاداث 

 تخذو انطابع انُظش٘ نهًزكشة

 كًا َقذو شكش يٕصٕل إنٗ كافت أساتزة قسى انفهسفت

ٔ َقذو شكش خانص إنٗ كافت أعٕاٌ انًكتبت انجايعٛت عهٗ يجٕٓداتٓى انكبٛشة ٔ 

 حسٍ إستقبانٓى نُا، ٔ كزنك شكش يٕصٕل إنٗ أعٕاٌ انًكتباث األخشٖ

ٔ يٍ ثى َتٕجّ بانشكش إنٗ كم يٍ يذ نُا ٚذ انعٌٕ إلتًاو ْزا بكهًت طٛبت سٕاء يٍ 

 بعٛذ أٔ يٍ قشٚب

 

                     

                       

 حًٕد٘ خٛشة



 

  اإلهداء     
حنمدك ريب محدا يليق جبالل وجهك و عظيم سلطانك الذي قدران على إمتام هذا العمل املتواضع       

و أمتىن من هللا عز و جل أن نكون قد وفقنا يف ذلك و أهديه           
و حبهما و  إىل أعز من أملك يف هذا الوجود إىل من ربياين على مكارم األخالق و أحاطاين برعايتهما

الغاليني حفظهما هللا و رعامها و أطال يف عمرمها والــدي   دعواهتما إىل  
 إىل من أرشدتين و رعتين بدعواهتا و حناهنا و من تقامست معي فرحي و حزين إىل رحيانة الدنيا و عيناي

  احلبيبة احلنونة أمي
أايمي يف الشدة و الرخاء وكان السند الوايف يل يف مواصلة درب الدراسة     إىل من رعاين و انتعشت به
إىل من حصد األشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم        

 أيب العزيز
 إىل من ترعرعت يف وسطهم و تذوقت حلو احلياة و مرها جبانبهم

  لة، ليلى،سهامإىل إخويت: عبد هللا، توايت، بلعيد، بن ذهيبة، حمجوبة، تواتية، مجي
 إىل من وقف إىل جانيب و كان سندا يل و رفيق دريب 

عائلته الكرمية كل  رايض و إىل زوجي الغايل  
  ة دعاءتمد، يوسف، خدجية،يونس، و الكتكو إىل أحفاد عائليت: نوال،نور اهلدى، حم

  الذين ساعدوين كثريا ابخلصوص حممد زوج أخيت،بغداد، و عبد القادر و إىل
ابلذكر صديقات دريب حنان، عائشة،  كما أخص   ،رتيبة من شاطرتين العمل يف هذه املذكرةو إىل 

، و فضيلة.منصورية ،خضرةإميان، إميان،مليكة،   
                                                                                                                         

محودي خرية                                               
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بعد هذه الرحلة املتعبة و الطويلة و املثمرة يف نفس الوقت الشكر اجلزيل و األول يكون هلل عز و 
 جل 

يد العون إلمتام هذا العمل و لو بكلمة و شد من أزري مث نتوجه ابلشكر إىل كل من مد لنا و من  

محوم خلضر الذي ساعدان كثريا إلمتام هذه املذكرة و دعمه الكبري لنا   موصول إىل األستاذ  شكران
كما                                                                                                       

صحها و دتين كثريا يف الطابع النظري للمذكرة و نعأتقدم ابلشكر إىل أستاذة مادة الفلسفة اليت سا
إرشادها يل                                                                                     كما 
نتقدم ابلشكر إىل كافة أعوان املكتبة سواء املكتبة اجلامعية أو املكتبات األخرى الذين ساعدوان  

 كثريا

 

  

  

                     

 

 قويدر عقيل رتيبة



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

اإلٕـــــــــــــــــــــداء 

اىحَد هلل ّسزؼٍْٔ ٗ ّشنسٓ ٗ ّٖزدي ثٔ،ٍِ ٌٖدٓ هللا فٖ٘ اىَٖزد ٗ ٍِ ٌضيو فيِ        

     .رجد ىٔ ٗىٍب ٍسشدا

  إٔدي ثَسح جٖ٘دي إىى اىيراُ أٗقدا شَؼزب حٍبرَٖب ىٍضٍئب ىً دزثب ٌشغ

ثْ٘ز اىؼيٌ ٗ اىَؼسفخ إىى اىيراُ مبُ ىً ٌْج٘ع اىسحَخ ٗ اىحت ٗ األٍو ٗ 

أّحًْ ثقدسٍخ ألٕدي ميَبد .                                             اىحٍبح

ٕرا اىؼَو اىَز٘اضغ إىى ٍِ غَسرًْ ثحْبّٖب ٗ ػطفٖب،إىى ٍِ سٖسد 

اىيٍبىً،إىى ٍِ سينذ دزٗة األىٌ ىز٘فس ىً دزة األٍو ٗ رحَيذ ٗخصاُ 

.                                                           أش٘اك اىحصُ ألقطف ٗزٗد اىفسج إىٍل ٌب أطٍت ٗ أػص أً فً اىدٍّب

.                                  حفظٖب هللا ٗ أطبه ػَسٕب " أًٍ"إىٍل ٌب ٍِ سنْذ زث٘ع قيجً 

حفظٔ هللا ٗ أطبه فً ػَسٓ ٗ " أثً"ٗ إىى اىري  مبُ ٌشقى ألّبه اىَساد 

مَب ال أّسى ثرمسٓ ٗ شنسٓ شٗجً اىغبىً .    أدأٍ هللا ربجب ف٘ق زؤٗسْب 

إىى إثًْ اىدى٘ع ٍ٘سى حفظٔ .                      ػٍسى ٗ ػبئيزٔ اىنسٌَخ

حفظٌٖ هللا  إخ٘رً إىى اىيرٌِ  ال أمزفً ثَدحٌٖ ٗ ذمسٌٕ ٗٗصفٌٖ.هللا ىْب

.                                                            ٗ أطبه فً أػَبزٌٕ أخ٘رٍؼيى إُ ٌ٘فقٌٖ هللا فً حٍبرٌٖ

مَب ال أّسى ثإٕدائً مو ٍِ .ٗ إىى مو ٍِ ٌنِ ىً اىَحجخ

ٗ زفٍقزً فً اىَرمسح، ٗ إىى صدٌقزً دىٍيخ     صدٌقزً " خٍسح:"أصدقبئً

 اىزً سبػدرًْ مثٍسا

 

 

 

 

 

 

 

 

                               قٌ٘دز ػقٍو زرٍجخ 

 

 



  المقدمة
 

هجد إلاوظان هى الري ًضؼ هفظه بىفظه مىضىع البدث و الخدقيق و ًخكلم غً ذاجه و ظبيػخه و 

خقيقخه، و غً وشأجه و أخالقه و أفػاله، و هقصه و كماله و مصيره، و ًصدز أخكامه غلى ذاجه براجه، 

كما ًصدزها غلى أي كائً آخس، فهرا املخلىق ال ًصال مشكلت حدًسة بالبدث و الدزاطت، ألهه الكائً 

الىخيد الري ًىظس و ًخأمل و ًبدث و ًتردد، إهه مشكلت ألهه أعجب مىضىع مً مىضىغاث العبيػت، 

بل ألهه ليع مجسد مىضىع وػسفه مً الخازج غلى هدى ما وػسف ؾيره مً املىضىغاث، و إهما هى 

املىحىد الىخيد الري وػسفه و هصفه في الىقذ هفظه مً الباظً، فما أخىحىا اليىم لفهم هرا الكائً 

الري خاز في وصفه الفالطفت و ما أخىحىا ملػسفت ماهيخه أكثر        و ظبيػخه التي ؾسقذ في بداز الخقدم 

.املادي امللحىػ  

و مما ال شك فيه أن مفهىم إلاوظان قد دزض كمىضىع فلظفي دقيق، و إجخر هعاقا واطػا ملدي 

ت، إبخداءا مً الحضازة اليىهاهيت، و مً زم إطخدىذ و إحظؼ مفهىمه إلى  الػدًد مً الفتراث الفكٍس

الفلظفت إلاطالميت، و مما آزاز إهخمامىا للدزاطت في هره ألاشمىت الخعسق إلى مفهىم إلاوظان في الحضازة 

اليىهاهيت و بالخصىص في الفلظفت الػمليت إبخداءا مً الظىفظعائيىن إلى أزطعى ظاليع،و خاوها 

التركيز أكثر غلى مظألت ماهيت إلاوظان في الحضازة إلاطالميت، ألن الفالطفت املظلمىن خاولىا حاهدًً 

م، و خاولىا أن ًدسزوا إلاوظان مً مضعهدًه و  أن ٌظخلهمىا املػاوي الخالدة التي أحى بها القسآن الكٍس

ت و الػدل وجخليصه مً السق و الػبىدًت، و وشس زوح الدظامذ و املظاواة بين البشس، و  وشس الحٍس

ت في أغمالهم و مؤلفاتهم و هجد أهم مداولت مً بين جلك  خاولىا أن ًؤصلىا هره ألافكاز كقضاًا فكٍس

.املداوالث في هرا املجال جلك التي قام بها أبى هصس الفازابي  

م طلىكه  فىجد أن إلاوظان قد شكل مىضىغا للىظس الفلظفي مً أحل مػسفت ماهيخه و مفهىمه و جقٍى

و أفػاله ملا فيه صالخه الفسدي و الجماعي في خياجه و بػد مماجه، لرا فخػخبر مظاهمت الفازابي في هرا 

املجال مً املظاهماث البازشة في الفلظفت إلاطالميت، ألن أهم ما جميز به غً ؾيره مً الفالطفت هى 

العابؼ إلاوظاوي الري ظبؼ به فلظفخه ألهه ٌػخبر أول الفالطفت الػظام الرًً فلظفىا الدًً إلاطالمي 

و إهخمامه الكبير باإلوظان، لرا مظاهمخه في هرا املجال هي التي بىاها بئطخلهامه للترار الفلظفي و 

ما مفهىم الفازابي لإلوظان؟: * الدًني مً خالل مػاًيخه لىاقػه، و هرا ما دفػىا لعسح إلاشكال الخالي  

ما هي الؿاًت القصىي مً الىحىد إلاوظاوي و ما هى طبيل إلاوظان لبلىؽ هره الؿاًت؟       *   

ما هي املػالم الحقيقيت لقضيت مفهىم إلاوظان و وشأجه غىد الفازابي و مصيره؟           *  
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ت و هي ماهيت إلاوظان و وشأجه، الؿاًت  و في بدثىا هرا خاولىا التركيز غلى زالزت قضاًا أطاطيت و ضسوٍز

 مً الىحىد إلاوظاوي مصيره؟ 

و مً أبسش ألاطباب التي دفػخىا إلى إخخياز هرا املىضىع و خصسه في هعاق البدث هى مداولت مػسفت أزس 

حهىد الفالطفت املظلمين في طاخت الخفكير الفلظفي، و ما ًىعىي غليه هرا املفهىم بئغخبازه مخػدد 

الىحهاث في ججظيد إطدثمازاث قيمت طاهمذ في بلىزة الػدًد مً إلاهجاشاث لهؤالء الفالطفت، 

باإلضافت إلى هرا طيظخفيد مً البدث في زىاًا الفكس اليىهاوي و كرا إزباث القيمت الكبري التي أوالها 

الفالطفت املظلمىن لإلوظان، باإلضافت إلى إطخخالص القيم إلاًجابيت لإلوظان غً الفازابي و إًضاح 

.                                زأًه  

أما بااليظبت للمىهج املخبؼ إغخمدها املىهج الخدليلي بؿيت جبظيغ ألافكاز و شسخها و مداولت إلاطقاط 

ت تها في املفاهيم املسكٍص .غلى مسكٍص  

و فيما ًخص الدزاطاث الظابقت خىل املىضىع كان لي الحظ في ذكس واخدة فقغ جمثلذ في زطالت 

دكخىزاه الػلىم في الفلظفت للعالب بً غلي مدمد، بػىىان طؤال إلاوظان في الفكس الػسبي إلاطالمي و 

  . 2013- 2012:  بجامػت وهسان، الظىت الجامػيت- الليبيرالي الؿسبي دزاطت فلظفيت في املفهىم و الحقىق 

أما فيما ًخص الصػىباث فمً البدًهي أهه ال ًىحد أي غمل خال مً الصػىباث و الػساقيل خاصت 

غىد إحساء بدث غلمي، كما هى خال مىضىغىا الري واحهخىا خالل القيام به مجمىغت مً الػساقيل و 

الصػىباث جمثلذ في صػىبت جدليل بػض مً مؤلفاث الفازابي ذاث دالالث صىفيت غظيرة 

.إلاطديػاب، و كرلك هقص املصادز خاصت في الفلظفت اليىهاهيت    

:و للخمديص أكثر في زىاًا املىضىع إزجأًىا إلى املىهجيت الخاليت  

.ملهوملإلانسانلفيل اللسلةل ايونانية:ل الفصل ألاول  

.مفهىم إلاوظان لدي زواد الحسكت الظىفظعائيت:املبدث ألاول   

.مفهىم إلاوظان غىد طقساط: املبدث الثاوي  

. مفهىم إلاوظان في الفلظفت ألافالظىهيت و في الفلظفت ألازطعيت:املبدث الثالث  

.للللللملهوملإلانسانلفيل اللسلةلإلاسالمية: الفصل اثاني  
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.مفهىم إلاوظان لدي غلماء الكالم: املبدث ألاول   

.مفهىم إلاوظان غىد الكىدي: املبدث الثاوي  

.مفهىم إلاوظان غىد إبً طيىا: املبدث الثالث  

.ملهوملإلانسانلعندل الار بي:ل الفصل اثااث  

.مفهىم الىفع إلاوظاهيت و املصير إلاوظاوي: املبدث ألاول   

.ألاخالق و ؾاًت الىحىد إلاوظاوي: املبدث الثاوي  

.الجاهب الظياس ي و إلاحخماعي لخدقيق املدًىت الفاضلت: املبدث الثالث  

و أخيرا الخاجمت التي جمثل مضمىجها في الىخائج التي جىصل إليها الفالطفت املظلمين غامت والفازابي 

بصفت خاصت مً خالل ما قدمه مً هخائج مسضيت ألبداثهم املخخلفت، و كاهذ الؿاًت مً هرا البدث 

هى إطخخالص و إزباث القيمت إلاًجابيت و الكبري لإلوظان غىد الفازابي و إًضاح و جبيان زأًه في هرا 

. املجال  



 
  

 
  

 يونانيةال الفلسفة يف اإلنسان مفهوم: األول الفصل                  

 

 متهيد                 

 

 عهد رواد احلركة السوفسطائية اإلنسان مفهوم: األول املبحث                 

 

 عهد سقراط اإلنسان مفهوم: الثاني املبحث                 

 

 لفلسفة األفالطونية و الفلسفة األرسطيةيف ا اإلنسان مفهوم :الثالث املبحث                 
 

 خالصة         
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: تمهيد

حعد قضيت وشأة إلاوسان و محاولت الخعسف على ماهيخه و مفهىمه و طبيعخه و مصيره من القضاًا           

ألاساسيت التي شغلذ جأمل و جفنير فالسفت و عمالقت العصس اليىهاوي بصفت عامت و لدي فالسفت و 

مفنسي أصحاب الفلسفت العمليت بصفت خاصت، فالفلسفت اليىهاهيت في إعخقادها قد ظهسث عمىما مع 

ظهىز أول الحضازاث إلاوساهيت و مع بداًت الخفنير إلاوساوي في قضاًا الىجىد و أصل العالم الطبيعي، 

ن و هرا ال ٌعني أن إلاوسان مان مهمشا و مغيبا من قبل  و أصل إلاوسان و قضاًاه في عالقخه مع ألاخٍس

فىجد أهه مان محل إهخمام الشعساء و فالسفت الطبيعت إال أهه لم ًنن ًحخل الصدازة في أبحاثهم ألنهم 

هظسوا إلى إلاوسان من خالل مىظىز طبيعي بإعخبازه جصء ال ًخجصأ عن العالم الطبيعي، و لنن حغير 

مساز البحث و ذلك مع ظهىز مجمىعت حنماء اليىهان في القسن الخامس قبل امليالد أولئك املعلمىن 

الرًن لقبىا أهفسهم بالسىفسطائيين، فظهىزهم مان العالمت الفازقت في الفنس اليىهاوي، جلك العالمت 

التي ميزث ماقبلها عن ما بعدها، و قبل مل ذلك و بعد مل ٌعىد إليهم الفضل في ظهىز سقساط، فلىال 

ت شلصلذ ألازض الثابت جحذ أقدام اليىهاهيين و أشعلذ  ما أحدزه الفنس السىفسطائي من زىزة فنٍس

عقىلهم الخاملت و ألهبذ حىاسهم هحى إلدشاف مل جدًد، و لىال إنهياز القيم ألاخالقيت و إلاجخماعيت 

ت املخعددة فلىال مل  الخقليدًت بخأزير معاول الهدم الفنسي الري أحدزه السىفسطائيىن بأزائهم الفنٍس

ذلك ما ظهس سقساط و ملا مان هىاك حاجت ألن ًقىم بهرا الدوز إلاصالحي النبير الري حاول القيام به، 

ألن السىفسطائيىن ماهىا بحق خير ممثل للنزعت إلاوساهيت و دزسىا إلاوسان من خالل عدة جىاهب 

لعل أهمها الجاهب املعسفي و ألاخالقي و السياس ي و إهخمىا بالفسد بعد أن مان مضمسا في ظل هظام 

جماعي و قد شازلهم سقساط في إلاهخمام باإلوسان و حياجه و قضاًاه و جعله املحىز ألاول للعالم، و 

لرلك جلميره أفالطىن قد عني إهخماما لبيرا باإلوسان من خالل دزاست وشأجه و طبيعخه و مصيره 

لرا سىحاول دزاست إلاوسان .                               دزاست مفصلت و حتى أًضا أزسطى إهخم بماهيت إلاوسان

: و البحث عن ماهيخه إبخداءا من السىفسطائيىن إلى غاًت أزسطى من خالل زالر قضاًا أساسيت

. وشأجه، غاًت وجىده، و مصيره
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.                                                                                                                                                                                                                                   هفِْم اإلًضاى لذٓ أعالم الٌزعت الضْفضطائيت: الوبحث األّل

ُوي كٍٞ حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ ك٢ ٓـخٍ حُزلغ حُلِٔل٢ ٖٓ حُطز٤ؼش ٝ حُٔخىس ح٠ُٝ٧ ُِٞؿٞى ا٠ُ ح٩ٗٔخٕ أ١ ٖٓ 

حُٟٔٞٞع ا٠ُ حٌُحص،كوي ٝؿٜٞح حُ٘ظَ ا٠ُ ح٩ٗٔخٕ ٝ ا٠ُ ٓؼَكظٚ، ٌُُي اٛظٔٞح ك٢ ىٍحٓظْٜ ح٠ُٝ٧ رؼ٬هش 

ح٩ٗٔخٕ ٝ ٤ًل٤ش ٓؼَكظٚ ٝ حُٔؼ٤خٍ حُلو٤و٢ ُٜيم حُٔؼَكش، ٝ طؤًي٣ْٜ ػ٠ِ ىٍٝ حٌُحص ح٩ٗٔخ٤ٗش ك٢ 

 .                     حُٔؼَكش 

ّٔٞكٔطخث٤ش ًخٗض ٗوطش حُزيح٣ش ك٢ آٍحثْٜ ح٧ه٬ه٤ش كْٜ اٗطِوٞح ك٢ ىٍحٓظْٜ ُٔزخىة ٝ ه٤ْ  كخُّ٘ٔز٤ش حُ

حُٔـظٔغ       ٝ ٌٛح ٓخ ٓ٘ظطَم ا٤ُٚ رًٌَ أْٛ ح٧كٌخٍ ك٢ حُـخٗذ حُٔؼَك٢، ٝ ٫ ٤ٓٔخ حُـخٗذ ح٧ه٬ه٢ 

 .حُظَر١ٞ

 

                                                                                                                           :اإلًضاى في اإليطار الوعزفي: أّال

ّٔٞكٔطخث٤٤ٖ ًخٕ حُل٬ٓلش ٣لَهٕٞ ر٤ٖ حُلْ ٝ حُؼوَ ر٤ٖ حُٔيٍى حُل٢ٔ ٝ حُٔيٍى حُؼو٢ِ،ٝ ًخٗٞح  هزَ حُ

حُل٬ٓلش ح٤ِ٣٩ٖ ٝ هي ٍأٝ إٔ حُلن "٣َٕٝ إٔ حُلوزوش طيٍى رخُؼوَ ٫ رخُلْ، ٝ ًخٕ ػ٠ِ ٍأّ ٛئ٫ء 

أٗٚ كَم ر٤ٖ حُٔؼَكش حُؼو٤ِش ٝ حُٔؼَكش * ٝ ٤َٛحه٤ِطْ ٣يٍى رخُؼوَ أٓخ حُلٞحّ كظـ٘٘خ ٝ ٢ٛ هخىػش،

حُل٤ٔش،ٝ أًي ػ٠ِ حُٔؼَكش حُؼو٤ِش، ٝ ٓغ ٓـ٤ت رخ٤ٍٓ٘يٓؤٟٝق ر٤ٖ حُلو٤وش ٝ ح٩ػظوخى، ٝ ٖٓ رؼيٛخ كَم 

"ى٣ٔو٣َطْ ر٤ٖ حُٔؼَكش حُٞحٟلش  ٝ حُٔؼَكش حُٔزٜٔش
1

، ٝ ٌُٖ ٍؿْ ٌٛح ح٩هظ٬كخص حُـ٣َٛٞش ر٤ٖ 

حُٔل٣ٌَٖ حُٔخرو٤ٖ ُْ ٣ٌٖ ُي٣ْٜ أى٠ٗ ٗي رويٍس ح٩ٗٔخٕ ٝ ٣ًَِٓظٚ ٝ آٌخ٤ٗظٚ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُٔؼَكش 

حُلوزوزش، ٝ ٌٛح ٓخ ٗـيٙ كخَٟح ٝ روٞس ُيٟ حُلًَش حُظ٣َ٣ٞ٘ش حُٔٞكٔطخث٤ش حُّظ٢ طؼظَف ر٤ٔخىس ح٩ٗٔخٕ 

 .حُٔؼَك٤ش ٝ حُؼ٤ِٔش

:                                                                                                   الْجْد ّ الوعزفت عٌذ بزّتاجْراس: 1

ٗـي ًُي ح٩هظ٬ف ر٤ٖ حُٔخرو٤ٖ ٓززخ ه٣ٞخ ُيٟ أرَُ أػ٬ّ حُلًَش حُٔٞكٔطخث٤ش ُِ٘ي ك٢ آٌخ٤ٗش حُٔؼَكش 

٤َّٜ٘س إ :"حُٜل٤لش ٝ ح٤ُو٤٘٤ش، ك٘ـيٙ ٗٔذ ًَ ٢ٗء ا٠ُ ح٩ٗٔخٕ حُلَى، ٝ ًُي ك٤٘ٔخ هخٍ ٓوُٞظٚ حُ

"ح٩ٗٔخٕ ٛٞ ٓو٤خّ ًَ ح٤ٗ٧خء،ٓو٤خّ طِي ح٤ٗ٧خء حُٔٞؿٞىس ٝ ح٤ٗ٧خء ؿ٤َ حُٔٞؿٞىس
2

، ٗـيٙ أػط٠ 

ح٣ُٞٝ٧ش حٌُخِٓش ُ٪ٗٔخٕ ػ٘يٓخ أػِٖ ٓزيأٙ حٍُٜٔ٘ٞ رؤٕ ح٩ٗٔخٕ ٓو٤خّ ح٤ٗ٧خء ؿ٤ٔؼخ، ٝ آٌخ٤ٗش حٍُٞٛٞ 

ا٠ُ حُٔؼَكش حُٜل٤لش كخُٔؼَكش ػ٘ي رَٝطخؿٍٞحّ طؼظٔي ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ رٜلش هخٛش ٝ كٔزٚ ٫ طٞؿي 

كوزوش ٟٓٞٞػ٤ش ٝ ٫ طٞؿي كوزوش ٓٔظوِش ػٖ حٌُحص حُلَى٣ش، ٝ ٓخ ٣زيٝ ُِلَى ػ٠ِ أٗٚ كو٤و٢ ٛٞ كو٤و٢ 

                                                           
. 222 ، ص 2009، 1الفلسفة اإلغرٌقٌة، الدار العربٌة للعلوم منشورات اإلختالف، بٌروت، ط: محمد جدٌدي. د-

1
  

.     م. ق475م، أسرته أرستقراطٌة نبٌلة، لقب بالغامض أو المظلم لغموض أسلوبه، توفً سنة . ق535 ولد فً افسوي حوالً سنة *

، من المرحلة األسطورٌة و حتى أفالطون، دار الوفاء لدنٌا 1الفلسفة الٌونانٌة أصولها و مصادرها، ج: محمد جمال الكٌالنً:2 

.   277،ص1،2008الطباعة و النشر، اإلسكندرٌة، ط  
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رخُ٘ٔزش ٌُٜح حُلَى، ٝ ٌٌٛح كبٕ حُلو٤وش ٓظطخروش ٓغ ح٩كٔخٓخص ٝ ح٩ٗطزخػخص حٌُحط٤ش، ٌُح أهَ رؤٕ ح٩ٗٔخٕ 

 .       ٛٞ ٓو٤خّ ح٤ٗ٧خء ؿ٤ٔؼخ

                      

ٓخًح ٣وٜي "ٝ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُٔوُٞش ح٤َُٜ٘س ُزَٝطخؿٍٞحّ اهظِلض ح٥ٍحء ٝ حُظل٤َٔحص كُٜٞخ 

: رَٝطخؿٍٞحّ  رخ٩ٗٔخٕ َٛ ٣وٜي ح٩ٗٔخٕ حُلَى؟ أّ ح٩ٗٔخٕ رٔؼ٠٘ حُ٘ٞع؟ ك٘ـي أك١٬ٕٞ هي َٗكٜخ هخث٬

طز٤ٖ ٓؼ٘خٛخ رخُـٔغ ر٤ٖ ٍأ١ َٛه٤ِطْ ك٢ حُظـ٤َ حُٔظَٜ ٝ هٍٞ ى٣ٔو٣َطْ إ ح٩كٔخّ ٛٞ حُٜٔيٍ 

حُٞك٤ي ُِٔؼَكش ٜٓ٘ٔخ إٔ ح٤ٗ٧خء ٢ٛ رخُ٘ٔزش ا٢ُ ػ٠ِ ٓخ طزيٝح ٢ُ، ٝ ٢ٛ رخُ٘ٔزش ا٤ُي ػ٠ِ ٓخ طزيٝ ُي، ٝ 

"أٗض اٗٔخٕ ٝ أٗخ اٗٔخٕ كخُٔوٜٞى رخ٩ٗٔخٕ ٛ٘خ حُلَى ٖٓ ك٤غ ٛٞ ًٌُي، ٫ حُٔخ٤ٛش حُ٘ٞػ٤ش
1

، ٝ ُِظ٤ٟٞق 

كخ٣َُق ٝحكيس حُظ٢ طٜذ "أًؼَ ٠٣َد ُ٘خ أك١٬ٕٞ ٓؼخ٫ ُظ٤ٟٞق ٌٛٙ حُؼزخٍس ك٤وٍٞ ك٢ ٓلخٍٝس ػ٤خط٤ّٞ

ػ٠ِ ٍؿ٤ِٖ ٢ٛ رخٍىس رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح١ٌُ ٣٘ؼَ رزَٝىطٜخ، كبٕ ح٤ٗ٧خء ٢ٛ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًَ ٓ٘خ ًٔخ ٣٘ؼَ 

"رٜخ ًَ ٓ٘خ
2

،ٓؼ٘خٙ إٔ ح٣َُق طٜذ ػ٠ِ ٍؿ٤ِٖ ك٘وٚ ٣٘ؼَ رؤٜٗخ رخٍىس ٝ ح٥هَ ٣٘ؼَ رؤٜٗخ ىحكجش كٌٜح 

ٍحؿغ ا٠ُ ٗؼٍٞ ًَ ٝحكي ٓ٘خ، كبكٔخٓخص ح٩ٗٔخٕ طوظِق ىحثٔخ ٖٓ كَى ٥هَ ٝ كظ٠ حُٔلٔٞٓخص ًحطٜخ 

ك٢ طـ٤َ ٓٔظَٔ،كٔؼ٘خٙ إٔ كٞح٢ٓ ٗو٤ٜش، ٝ هخٛش ر٢، ٝ ٢ٛ ٫ طل٤ي أكي ؿ١َ٤، ٝ ًٛذ أٍٓطٞ ك٢ 

ح٩ٗٔخٕ ٓو٤خّ ح٤ٗ٧خء ؿ٤ٔؼخ ٝ رؼزخٍس أهَٟ إٔ "ًظخرٚ ٓخ رؼي حُطز٤ؼش ا٠ُ إٔ رَٝطخؿٍٞحّ هي ُػْ إٔ 

حُلو٤وش ٢ٛ ٓخ طزيٝ ٌَُ ٗوٚ، كبًح ًخٕ ح٧َٓ ًٌُي ًخٕ ح٢ُ٘ء ًحطٚ ٓٞؿٞىح ٝ ٫ ٓٞؿٞىح ٝ كٔ٘خ ٝ 

هز٤لخ ػ٠ِ كي ٓٞحء إٔ ؿ٤ٔغ ح٧كٌخّ ح٧هَٟ حُٔظ٠خىس ٛخىهش ػ٠ِ حُٔٞحء ٓخ ىحّ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ ك٢ حُـخُذ 

٣زيٝ ؿ٬٤ٔ ػ٘ي هّٞ، ٝ ػ٠ِ ح٠ُي ٖٓ ًُي طٔخٓخ ػ٘ي آه٣َٖ،   ٝإٔ ٓخ ٣زيٝ ٌَُ ٗوٚ ٛٞ ٓو٤خّ ح٤ٗ٧خء 

"
3

إٔ رَٝطخؿٍٞحّ : "، ٝ ٗـي أ٠٣خ طؼ٤ِوخ آهَ ٌُٔٔظّٞ ر٘ؤٗٚ ٣لخٍٝ طل٤َٔ ٓوُٞش رَٝطخؿٍٞحّ ك٤وٍٞ

٣وٍَ إٔ ٬ً ٖٓ حُٔخىس ٝ حُلٞحّ طظـ٤َحٕ، كخُلٞحّ طظـ٤َ كٔذ َٓحكَ حُل٤خس، ٝ أكٞحٍ حُزيٕ حُٔظوِزش ٝ 

طَ٘ٔ حُٔخىس ػ٠ِ حُؼَِ حُوخٛش رٌَ حُٜلخص حُظ٢ طظَٜ أٓخّ حُـ٤ٔغ، ٝ حُ٘خّ ٣يًٍٕٞ ٛلخص ٓوظِلش ك٢ 

"أٝهخص ٓوظِلش، ٝ ٌٛح ٍحؿغ ا٠ُ أكٞحُْٜ حُٔوظِلش
4

، ك٬٘كع إً إٔ رَٝطخؿٍٞحّ هي ٗوَ ٌِٓ٘ش حُٔؼَكش 

ٖٓ حُٟٔٞٞع ا٠ُ حٌُحص حُؼخٍكش، إً ٫ طٞؿي كوخثن ٓٔظوِش ػ٠ِ حٌُحص حُلَى٣ش، ٌُح ٗـي رَٝطخؿٍٞحّ  

٣ئًي رؼيّ ٝؿٞى أ١ كَم ر٤ٖ حُٞؿٞى ًٔخ أكٔٚ ٝ ر٤٘ٚ ك٢ حُوخٍؽ، ٝ ٤ُْ ٢ُِ٘ء ٝؿٞى هخٍؿ٢ ٓٔظوَ 

ػٖ اكٔخ٢ٓ أٗخ، ٝ رخُظخ٢ُ كٔخ أٍحٙ أٗخ كٜٞ كن رخُ٘ٔزش ا٢ُ ٝ ٓخ ٣َحٙ ح٥هَ كٜٞ كن أ٠٣خ رخُ٘ٔزش ُٚ ٫ٝ 

ط٘خهٞ ر٤٘٘خ ٝ ٌٛح ٣يٍ ػ٠ِ إٔ رَٝطخؿٍٞحّ ٣وَ رؤٕ حُلٞحّ ٛخىهش ٝ ٣ٌَ٘ هيحػٜخ ٝ ٣َحٙ ٓٔظل٬٤، ٝ 

 .             ٣ئًي ػ٠ِ حُظـ٤َ ٝ حُظلٍٞ ك٢ حُلٞحّ ٖٓ ٗوٚ ٥هَ

                                                           
1
 .69،ص 2،2012تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، دار العالم العربً، القاهرة، ط: ٌوسف كرم-  

.137س، ص .ط، د.دراسات فً الفلسفة الٌونانٌة، دار الحضارة للطباعة و النشر و التوزٌع، طنطا، د:محمد فتحً عبد هللا-
2
  

.137نفس المرجع، ص - 
3
  

 .138نفس المرجع، ص- 
4
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٫ ٣وٜي رخ٩ٗٔخٕ حُز٣َ٘ش ػ٠ِ ح٬١٩م ػ٠ِ كي "إً ٝ ٖٓ ه٬ٍ ٓوُٞش رَٝطخؿٍٞحّ ح٤َُٜ٘س كٜٞ 

طؼز٤َ ُٝٝظَ ٓظ٤ْ ًٔخ هخٍ رَ ٣وٜي ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ح٩ٗٔخٕ حُلَى ٝ ٛٞ ٣وٜي رٔؼ٤خٍ ؿ٤ٔغ ح٤ٗ٧خء 

ٓو٤خّ كو٤وش ح٤ٗ٧خء ًِٜخ، إٔ ًَ اٗٔخٕ كَى ٛٞ ٓو٤خّ ٓخ ٛٞ كو٤و٢ رخُ٘ٔزش ُٚ، ٝ ٤ُْ ٛ٘خى كو٤وش ٟٓٞ 

اكٔخٓخص ٝ اٗطزخػخص ًَ اٗٔخٕ ٝ ٓخ ٣زيٝ ٛخىهخ رخُ٘ٔزش ُي ٛخىهخ رخُ٘ٔزش ُي، كبٕ كٞح٢ٓ ٝ ٓ٘خػ١َ 

ٗو٤ٜش رخُ٘ٔزش ٢ُ، ٝ ٫ ٣ٌٖٔ ٗوِٜخ ا٠ُ ح٧ه٣َٖ، كٔؼ٬ ٫ ٣ٜق اٗٔخٕ إٔ ٣٘وَ اكٔخّ حُلَٔس ا٠ُ 

"اٗٔخٕ ػ٘يٙ ػ٠ٔ أُٞحٕ ُْ ٣ٔزن ُٚ إٔ ؿَد اكٔخّ حُِّٕٞ ح٧كَٔ
1

، ٌُح كبٕ ح٩كٔخٓخص طظـ٤َ رظـ٤َ 

ح٧كَحى ٝ ًَ كَى ٣لْ ر٢٘ء ٓليى ٖٓ ٝؿٜش ٗظَٙ حُوخٛش ٝ ػ٠ِ ٣َ١وظٚ، إً رَٝطخؿٍٞحّ ٣ئٖٓ 

كؼ٘يٓخ ٣وٍَ رَٝطخؿٍٞحّ إً إٔ . رخُٔؼَكش حُل٤ٔش ٝ ٌٛٙ حُٔؼَكش ٗـيٛخ ٓظِٜش رخ٧كَحى ٝ ٓؼظٔيس ػ٤ِْٜ

ح٩كٔخٓخص ٝ ح٩ٗطزخػخص ٓوظِلش ك٘ٔظ٘ظؾ اًح ٝ ًٔخ هخٍ أك١٬ٕٞ أٗٚ اٗطِن ٖٓ كٌَس حُظـ٤َ ػ٘ي 

ُوي ػِْ ٤َٛحه٤ِيّ إٔ ًَ ىٝحّ كٌَ ٢ٗء ٛٞ ٤ٍَٛٝس ىحثٔش ٝ ًَ "٤َٛحه٤ِطْ، ٌُح ٗـيٙ طؤػَ رظؼخ٤ُٔٚ، 

ح٤ٗ٧خء طيكن، ٝٓخ ٛٞ ٓٞؿٞى ك٢ ٌٛٙ حُِلظش حُظخ٤ُش ٝ كظ٠ ك٢ حُِلظش حُٞحكيس ٣ئٖٓ ٤َٛحه٤ِيّ إٔ 

ح٢ُ٘ء ٓٞؿٞى كبًح ًخٕ ٖٓ حُلن إٔ ٗوٍٞ أٗٚ ٓٞؿٞى كبٗٚ ٖٓ حُلن أ٠٣خ رخُٔؼَ إٔ ٗوٍٞ أٗٚ ؿ٤َ ٓٞؿٞى 

"ٝ ٌٛح ك٢ حُٞحهغ ٛٞ طؼخ٤ُْ رَٝطخؿٍٞحّ
2

، ٌُح ٗـي إٔ رَٝطخؿٍٞحّ هي طؤػَ رٔخرو٤ٚ ٖٓ ؿٜش طؤػَٙ 

رَٜه٤ِطْ ح١ٌُ أهَ رخُظـ٤َ ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ طؤػَ ري٣ٔو٣َطْ ح١ٌُ اػظزَ إٔ ح٩كٔخٓخص ٛٞ حُٜٔيٍ 

٫ ٣ٞؿي ٢ٗء ٛٞ ٝحكي ك٢ "حُٞك٤ي ُِٔؼَكش، رٌُي ٝ كٔذ حُٔزيأ ح١ٌُ أهَ رٚ رَٝطخؿٍٞحّ ٗٔظ٘ظؾ أٗٚ 

ًحطٚ ٝ رٌحطٚ، ٝ ٫ ٣ٞؿي ٢ٗء ٣ٌٖٔ إٔ ٠ٔٔ٣ أٝ إٔ ٣ٞٛق رخ٠ُز٢ ٧ٕ ًَ ٢ٗء ك٢ طلٍٞ ٓٔظَٔ كٔخ 

ٗلٔٚ كٜٞ ٓٞؿٞى ػ٠ِ حُ٘لٞ ح١ٌُ ٗلٔٚ، ٝ ٓخ ٤ُْ ك٢ كٔ٘خ كٜٞ ؿ٤َ ٓٞؿٞى، ٝ ػ٠ِ ًُي طزطَ حُلو٤وش 

"حُٔطِوش ُظلَ ٓلِٜخ كوخثن ٓظؼيىس رظؼيى ح٧ٗوخٙ ٝ طؼيى كخ٫ص حُ٘وٚ حُٞحكي
3

، ٝ رٌٜح كٌَ ٢ٗء 

ك٢ ٤ٍَٛٝس ىحثٔش ٝ ٫ ٣ٞؿي ٢ٗء ػخرض رَ ٓظـ٤َ، ٌُح كخُٔؼَكش ك٤ٔش ٝ ًحط٤ش ٝ إٔ ح٤ٗ٧خء ٢ٛ رخُ٘ٔزش 

ُِلَى حُٞحكي ػ٠ِ ٓخ طزيٝ ُٚ، ٝ ٢ٛ رخُ٘ٔزش ٦ُهَ ػ٠ِ ٓخ طزيٝ ُٚ ٝ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٗٞع حٌُخثٖ 

أ٫ ٣لَٔ ٌٛح : ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٝ ٌٌٛح ؿخء ك٢ ٓلخٍٝس ط٤خط٤ظّٞ ك٤٘ٔخ َٗف ٓوَح١ ػزخٍس رَٝطخؿٍٞحّ هخث٬

ًٔخ طزيٝ ٢ُ ح٤ٗ٧خء طٌٕٞ رخٗٔزش ٢ُ ٝ ًٔخ ططَٜ ُي طٌٕٞ رخُ٘ٔزش ُي ٢ٗ٧ ٝ :حُوٍٞ ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٧ط٢ 

"ا٣خى رَ٘
4

 ، ٌُح ٝ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح ٗٔظط٤غ إٔ ِٗوٚ حُٔزخىة حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ ٗظ٣َش
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:                                                                                                                                                                                                                                                  رَٝطخؿٍٞحّ ك٢ حُٔؼَكش ػ٠ِ ٗوخ١ أٓخ٤ٓش ٢ٛ 

.                                                                             إ حُٔؼَكش أٓخٜٓخ ح٩كٔخّ س إٔ ح٩كٔخٓخص ىحثٔخ ٛخىهش: 1

.                                                                                                      إ حُٔؼَكش ٗٔز٤ش رٌَ ٓخ طؼ٤٘ٚ حٌُِٔش: 2

إ حُٞؿٞى ٓظٞهق ػ٠ِ ٖٓ ٣يًٍٚ، ك٬ ٝؿٞى ٢ُ٘ء ا٫ رؼي إٔ ٣يًٍٚ حُٔيٍى روزَطٚ حُل٤ٔش حٌُحط٤ش : 3

 .     حُٔزخَٗس

إً رَٝطخؿٍٞحّ اٗطِن ٖٓ كٌَس حُظـ٤َ ػ٘ي ٤َٛحه٤ِطْ ٝ ٖٓ كٌَس ى٣ٔو٣َطْ ح١ٌُ اػظزَ إٔ حُٔؼَكش 

حُل٤ٔش ٢ٛ حُٜٔيٍ ح٧ٓخ٢ٓ ُِٔؼَكش، ٝ هَؽ رخُوٍٞ رؤٕ ح٩ٗٔخٕ ٓو٤خّ ح٤ٗ٧خء ٢ٛ رخُ٘ٔزش ا٢ُ ػ٠ِ ٓخ 

طزيٝ ٢ُ، ٝ ٢ٛ رخُ٘ٔزش ا٤ُي ػ٠ِ ٓخ طزيٝ ُي ٝ ه٬ٛش ٌٓٛذ رَٝطخؿٍٞحّ طل٤ي إٔ ح٩كٔخٓخص ٛخىهش ٝ 

أٜٗخ ٢ٛ ٓؼ٤خٍ حُلو٤وش، ٝ إٔ حُٔؼ٤خٍ ٢ٛ ح٩كٔخّ ٝ ٢ٛ ٗٔز٤ش طوظِق ربهظ٬ف حُِٓخٕ ٝ حٌُٔخٕ ٝ 

حُ٘وٚ، رَ اٜٗخ ٓوظِلش ربهظ٬ف ٝ طؼيى كخ٫ص حُلَى حُٞحكي ٝ إٔ حُٞؿٞى ٓظٞهق ػ٠ِ حُ٘وٚ 

حُؼخٍف،                                                                                                                                 

ٝ رٌٜح ٗـي إٔ رَٝطخؿٍٞحّ أهَؽ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ٗطخم حُوخٕٗٞ حُلظ٢ٔ ح١ٌُ ًخٕ ٓخثيح ٖٓ هزَ ٤ُٜزق ٛٞ 

. هخٕٗٞ ح٤ٗ٧خء، ٝ هخٕٗٞ ٝؿٞىٛخ، كٞؿٞى ًَ ٢ٗء ك٢ حُؼخُْ أٛزق ٓظٞهق ػ٠ِ ٝؿٞى ح٩ٗٔخٕ

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                          :الْجْد ّ الوعزفت عٌذ جْرجياس: 2

ًٔخ ًًَٗخ ٓخروخ إٔ رَٝطخؿٍٞحّ ٛٞ ح١ٌُ ٟٝغ حُ٘ٔز٤ش ٝ ٗخىٟ رٜخ، ٝ اً ٗـيٛخ ٢ٛ ٗوطش حُزيح٣ش ك٢ 

كِٔلش ؿٍٞؿ٤خّ هخٛش ك٢ ط٘خُٝٚ ٌُِٔ٘ش حُٔؼَكش، ٌُح ًخٗض حُِ٘ػش حُل٤ٔش حُ٘ٔز٤ش ٢ٛ حُوخػيس ح٧ٓخ٤ٓش 

حُظ٢ اٗطِن ٜٓ٘خ ؿخُز٤ش ٍٝحى حًٌَُش حُٔٞكٔطخث٤ش، ًُٝي ٓخ هخُٚ رَٝطخؿٍٞحّ ك٢ ط٘خُٝٚ ُِٔؼَكش ح٩ٗٔخ٤ٗش 

كؤهَ ر٘ٔز٤ش حُلٞحّ، ٝآظلخُش حٍُٞٛٞ رٜخ ا٠ُ حُلو٤وش حُؼخٓش، ٝ آظلخُش حُٔؼَكش، ٢ٛ أ٠٣خ طٌَ٘ 

ٓٞهق ؿٍٞؿ٤خّ اً ٗـي إٔ ؿٍٞؿ٤خّ طوط٠ ٗطخم حُلٞحّ ا٠ُ ٗطخم حُلٌَ ٝ حُظو٤َ اً ٗـيٙ أٗٚ أُق 

ًخٕ ٛخكذ أِٓٞد ر٬ؿ٢ ٍك٤غ ا٠ُ كيىكغ "ًظزخ ًؼ٤َس ك٢ حُز٤خٕ ٝ هٞحػي حُوطخرش أٝ كٖ ح٩ه٘خع،

ّٕ رخ٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ا٠ُ ٗلض ٖٓ آٔٚ ٣َ١وش ؿٍٞؿ٤خ٤ٓش،   ًظخرخص ؿٍٞؿ٤خّ طَطٌِص ك٢ ٓـخٍ حُوطخرش ٝ ا

"ُلٖ حُوطخرش  ٌٝٛح حٌُظخد ُْ ٣ٌٖ ٣ظ٠ٖٔ هٞحػي ىه٤وشRhetoricحُلِٔلش ٖٝٓ أٝحثَ ًظزٚ ك٢ حُوطخرش
1

 ،

٧ٕ حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ ًخٗٞح ٣ٔـيٕٝ حُوطخرش ٝ حُـيٍ ٌُحطٜٔخ، ٝ أ٠٣خ ًٔخ ٣ؼَف ػ٠ِ ؿٍٞؿ٤خّ أٗٚ ىٍّ 

ٟٝغ ؿٍٞؿ٤خّ ًظخد ك٢ ح٬ُّٝؿٞى "ٓٔؤُش حُِـش، ٝ ٓخ ٓيٟ ٛيهٜخ ك٤ٔخ طؼزَ ػ٘ٚ، ٝ ػ٠ِ ٓز٤َ ًُي 

هٜي رٚ ا٠ُ حُظٔؼ٤َ ُل٘ٚ ٝ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ٓويٍطٚ رخَُى ػ٠ِ ح٤٤ِ٣٩ٖ ٝ حُظلٞم ػ٤ِْٜ ك٢ حُـيٍ ٧ٕ حُلِٔلش 

ح٤ِ٣٩ش طِػْ إٔ حُٞؿٞى ٓٞؿٞى، ٌُح ؿٍٞؿ٤خّ ٣َى ػ٠ِ ُػٔخثٜخ ٣٘ل٢ حُٞؿٞى، ٝ ًٔخ أٍٝى ك٢ ًظخرٚ 

: اًح ًخٕ ٛ٘خى ٢ٗء كخ٩ٗٔخٕ هخَٛ ػ٠ِ اىٍحًٚ، حُؼخُؼش: ٫ ٣ٞؿي ٢ٗء، ٝ حُؼخ٤ٗش: ح٠ُٝ٧ : ػ٬ع ه٠خ٣خ

                                                           
 .226الفلسفة اإلغرٌقٌة، نفس المرجع السابق، ص : محمد جدٌدي- 

1
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ح٬ُّٝؿٞى ؿ٤َ : ؿٌح كَٟ٘خ إٔ اٗٔخٗخ أىًٍٚ كِٖ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣زِـٚ ُـ٤َٙ ٖٓ حُ٘خّ،أٓخ ػٖ ح٠ُٝ٧ ك٤وٍٞ

"ٓٞؿٞى ٖٓ ك٤غ اٗٚ ٫ ٝؿٞى ٝ حُٞؿٞى ؿ٤َ ٓٞؿٞى ًٌُي كبٕ ٌٛح حُٞؿٞى آخ إٔ ٣ٌٕٞ هي٣ٔخ أٝ كي٣ؼخ
1

 ،

كبًح ًخٕ هي٣ٔخ كٌٜح ٣ؼ٢٘ إٔ ٤ُْ ُٚ ٓزيأ، ٝ "٣ؼ٢٘ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُٞؿٞى آخ ٓوِٞهخ أٝ أ٤ُُخ هي٣ٔخ أٝ كي٣ؼخ، 

أٗٚ ٓظ٘خٙ،اً ُٞ ًخٕ ًٌُي ٌُخٕ ٫ أٍٝ ُٚ، ٝ ٓخ ٫ أٍٝ ُٚ كٜٞ ؿ٤َ ٓليى ٝ ٓخ ٫ كي ُٚ ك٬ ٣ل٢٤ رٚ ٌٓخٕ، 

كبًح ًخٕ حُٞؿٞى هي٣ٔخ ًخٕ ٫ ٓليٝى، ٝ اًح ًخٕ ٫ ٓليٝى ك٬ ٣لظ٣ٞٚ ٌٓخٕ، ٝ اًح ًخٕ ٫ ٣لظ٣ٞٚ ٌٓخٕ، 

كٜٞ ؿ٤َ ٓٞؿٞى، ٝ ًٌُي ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞؿٞى كخىػخ، اً ُٞ ًخٕ ًٌُي ُٞؿذ إٔ ٣ٌٕٞ كخىػخ ػٖ 

٢ٗء، آخ ٓٞؿٞى أٝ ٫ ٓٞؿٞى ٝ ٬ًٛٔخ ٓٔظل٤َ ٧ٗٚ ٖٓ حُٔٔظل٤َ إٔ ٣ـظٔغ ك٢ ح٢ُ٘ء حُٞحكي حُٞؿٞى 

"ٝ ح٫ّٝؿٞى
2

، ٝ رخُظخ٢ُ ٣وَ ؿٍٞؿ٤خّ ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣ٞؿي ٢ٓء ػ٠ِ ح٬١٩م ٧ٗٚ ُٔخ ًخٕ حُٞؿٞى ؿ٤َ 

أٓخ حُو٤٠ش حُؼخ٤ٗش ٝ حُظ٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ اًح ٝؿي ٢ٗء ك٬ ٣ٌٖٔ ٓؼَكظٚ ك٤غ ٓٞؿٞى كزخُظخ٢ُ ك٬ ٢ٗء ٓٞؿٞى،ٟ

ٛ٘خى كَم ؿ٣َٛٞخ ر٤ٖ حُٔٞؿٞى ٝ ر٤ٖ حُٔؼِّٞ ٝ ا٫ ٌُخٕ ًَ ٓؼِّٞ ٓٞؿٞىح، ٝ "٣َٟ ؿٍٞؿ٤خّ رؤٕ 

ك٤٘جٌٕ ك٬ ٓـخٍ ُِٞهٞع ك٢ حُوطؤ ٓخ ىحّ حُٔٞؿٞى ٓؼِٞٓخ ٝ ُٔخ ًخٕ حُوطؤ كخ٬ٛ، ُْ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞؿٞى 

، ٝ رخُظخ٢ُ ٢ٌُ ٗؼَف ٝؿٞى ح٤ٗ٧خء ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ر٤ٖ طٍٜٞحط٘خ ٝ ر٤ٖ ح٤ٗ٧خء ػ٬هش "ؿ٤َ حُٔؼِّٞ

٣ٍَٟٝش ٢ٛ ػ٬هش حُٔؼِّٞ رخُؼِْ،أ١ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٌَ ٓطخروخ ُِٞؿٞى، ٝ إٔ ٣ٞؿي حُٞؿٞى ػ٠ِ ٓخ 

ٗظٍٜٞٙ، ٝ ٌُٖ ٌٛح ؿ٤َ ٛل٤ق ٧ٗ٘خ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ كٞحٓ٘خ طويػ٘خ ٝ ًؼ٤َح ٓخ طٍٜٞ ُ٘خ ٝ 

طًَذ ٍٛٞح ؿ٤َ كو٤و٤ش ُٜخ، ٝ ٬ٗكع ك٢ ٌٛٙ حُو٤٠ش ططَم ؿٍٞؿ٤خّ ا٠ُ ٌِٓ٘ش حُؼ٬هش ر٤ٖ حُلٌَ ٝ 

حُٞحهغ ٝ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُؼ٬هش ٣لخٍٝ حُزَٛ٘ش ػ٠ِ هٍٜٞ حُٔؼَكش ح٩ٗٔخ٤ٗش ػٖ رِٞؽ حُٔؼَكش حُلو٤و٤ش، ٝ 

رخُظخ٢ُ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طظْ ُ٘خ ٓؼَكش رخُٞؿٞى، ٧ٗٚ ٤ُْ ٛ٘خُي ٓطخروش ر٤ٖ حُلٌَ ٝ حُٞؿٞى ، ٧ٕ ٟٓٞٞػخص 

حُلٌَ طوظِق ػٖ ٟٓٞٞػخص حُٞحهغ، كٌؼ٤َ ٖٓ ٟٓٞٞػخص حُلٌَ ؿ٤َ كو٤و٤ش ٝ ٫ ٝؿٞى ُٜخ ٝحهؼ٤خ ، إً 

.                                                                                           ك٘لٖ ٗظٍٜٞ طٍٜٞحص ٝ طو٬٤ص ٫ ٣وخرِٜخ ٝؿٞى

٤ِٓٝش حُظلخْٛ ر٤ٖ حُ٘خّ ٢ٛ حُِـش، ٝ ٌُٖ أُلخظ حُِـش اٗخٍحص "أٓخ حُو٤٠ش حُؼخُؼش كظَؿغ كـظٜخ ا٠ُ إٔ 

ٟٝؼ٤ش أ١ ٍُٓٞ ٝ ٤ُٔض ٓ٘خرٜش ٤ٗ٨ُخء حُٔلَٝٝ ػِٜٔخ، ٝ إٔ حُلٞحّ ٌَُ ٜٓ٘خ ٝظ٤لظٜخ حُوخٛش كٔخ 

ٛٞ ٓيٍى رخُٔٔغ ٤ُْ ٓيًٍخ ٓؼ٬ رخُزَٜ، ك٬ طزخىٍ ر٤ٜ٘ٔخ ٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظَٜ رؼ٠ٜخ رخُزؼٞ، ك٘ـي 

إٔ ٓخ ٛٞ ٓٞؿٞىح هخٍؿخ ػ٘خ ٓـخ٣َ ٨ُُلخظ، ك٘لٖ ٗ٘وَ ُِ٘خّ أُلخظ٘خ ٝ ٫ ٗ٘وَ ُْٜ ح٤ٗ٧خء، كخُِـش ٝ 

"حُٞؿٞى ىحثَطخٕ ٓظوخٍؿظخٕ
3

، ٌُح ٣َٟ ؿٍٞؿ٤خّ إٔ ٓخ ٣َٜ ا٤ُ٘خ ػٖ ٣َ١ن حُلْ ٫ ٣ٌٖٔ ٗوِٚ ا٠ُ 

ح٥ه٣َٖ، ٝ ٗظ٤ـش ٌُُي ك٘لٖ ك٤٘ٔخ ٗلخٍٝ ٗوَ ٓ٘خػَٗخ ٝ ٓخ ػَك٘خٙ ُِ٘خّ، ك٬ ٗ٘وَ ُْٜ حُلو٤وش حٌُخِٓش، 

ٝ ٓخ ػَك٘خٙ رخ٠ُز٢ رَ ٗ٘وَ ُْٜ ح٬ٌُّ كو٢ ٝ ريٕٝ ؿيٟٝ، ٝ رخُظخ٢ُ ك٬ٌٓ٘خ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔخ١ٝ ح٤ٗ٧خء 

حُٔٞؿٞىس ٓخىحّ ٓوظِق ػٜ٘خ، ٝ رخُظخ٢ُ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظلن ًِ٘خ ػ٠ِ ٝؿٞى ٢ٗء رٌَ٘ ػخّ ٝ ٓليى ٝ رخُظخ٢ُ 

                                                           
 .62   ، ص2015، 1تطور الفكر الفلسفً من الفلسفة الٌونانٌة إلى المعاصرة، دار األعصار، دمشق، ط : عبد هللا شمت المجٌدل.د.أ-
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 .70تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، نفس المرجع السابق، ص: ٌوسف كرم- 
2
  

 .63محمد فتحً عبدهللا، دراسات فً الفلسفة الٌونانٌة، نفس المرجع السابق، ص- 
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ٓخ أٍحٙ أٗخ ٝ ٓخ أػَكٚ ٝ ٓخ أٗوِٚ ُ٘وٚ آهَ ٤ُْ ٤ٗإٓ ٓظ٘خرٜخٕ، ٌُح اػظٔي ؿٍٞؿ٤خّ ك٢ ٌٛٙ حُو٤٠ش 

ا٠ُ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُِـش ٝ حُٞحهغ حُوخٍؿ٢ أٝ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُِلع ٝ ح٠ُٕٔٔٞ حُلو٤و٢، ٝ إٔ حُِـش ك٤ٔش 

هخَٛس ػٖ حُظؼز٤َ رٜيم ػٔخ ٓخ ُي٣٘خ ٖٓ أكٌخٍ ٝ حُظؼز٤َ ػٜ٘خ، ٝ رٌٜح أٌَٗ ؿٍٞؿ٤خّ ٓؼَكش ح٤ٗ٧خء، 

ٝ حُلو٤وش إٔ ؿٍٞؿ٤خّ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ح٣ٌَُٖ٘ٔ ٤ًِش ُِٞؿٞى، رَ أٗٚ كو٢ "ًٔخ أٌَٗ حُِٜش ر٤ٖ حُِـش ٝ حُلٌَ، 

ٝ ًٔخ ٣زيٝ ٖٓ حُؼ٬ع ه٠خ٣خ حُظ٢ أط٠ رٜخ ٝ ٖٓ ه٬ٍ رَٛخٗٚ ػ٠ِ حُو٤٠ظ٤ٖ حُؼخ٤ٗش ٝ حُؼخُؼش ٣ٌَ٘ حُٞؿٞى 

حُٔؼوٍٞ حُٞحكي رخُٔؼ٠٘ ح٢ِ٣٩ ٝ اٌٗخٍ ٌٛح حُٞؿٞى ٝ اػظزخٍٙ ؿ٤َ ٓٞؿٞى اٗٔخ ٛٞ ؿَٞٛ حُلٌَ 

حُٔٞكٔطخث٢ ح١ٌُ ريأ اػ٬ٗٚ ػ٠ِ ٣ي رَٝطخؿٍٞحّ، ٝ ٣ٌٕٞ ؿٍٞؿ٤خّ هي ٗـق ٖٓ ه٬ٍ رَح٤ٛ٘ٚ حُٔخروش 

ك٢ ٛيّ ح٧ٓخّ حُؼ٬ػ٢ ح١ٌُ أهخّ ػ٤ِٚ رخ٤ٍٓ٘يّ كِٔلظٚ، أػ٢٘ طِي حُيحثَس حُظ٢ طزيأ ٖٓ حُٞؿٞى ٝ ط٘ظ٢ٜ 

رخُِـش ٓخٍس رخُلٌَ، كِوي طلٌٌض حُِٜش ر٤ٖ ٌٛٙ ح٧ْٓ حُؼ٬ػش ٝ ٗظؾ ػٖ طلٌٌٜخ ٛيّ ٗظ٣َش حُٔؼَكش ٝ 

"ٗظ٣َش حُٞؿٞى ح٤ِ٣٩ش
1

، إً ٓغ ٓـ٢ء ؿٍٞؿ٤خّ هي كٌي ٝ ٗي ك٢ حُؼ٬هش ر٤ٖ طِي ح٧ْٓ حُؼ٬ػش ح١ٌُ 

هخّ رخ٤ٍٓ٘يّ ػ٤ِٜخ َٛكٚ حُلِٔل٢، ٧ٗٚ ًخٕ رخ٤ٍٓ٘يّ ٣َٜ ر٤ٖ حُٞؿٞى ٝ حُلٌَ ٝ حُِـش ٝ ٣ؼزض ٝؿٞى 

حُٔٞؿٞى ٧ٗ٘خ ٗلٌَ ك٤ٚ ٝ ٗؼزَ ػ٘ٚ رخُلع، ٝ ػ٘يٙ إٔ ح٫ٝؿٞى ؿ٤َ ٓٞؿٞى ٧ٗ٘خ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗلٌَ ك٤ٚ أٝ 

ٗؼزَ ػ٘ٚ، كـخء ؿٍٞؿ٤خّ ٣ٜيّ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ك٤٘ٔخ هخٍ اٗ٘خ ٗلٌَ ك٢ ح٬ُٝؿٞى ٝ ٗؼزَ ػ٘ٚ ك٤٘ٔخ ٗظٍٜٞ 

ػَرش طـ١َ ػ٠ِ ٓطق حُٔخء أٝ ٍؿ٬ ُٚ أؿ٘لش، إً ؿٍٞؿ٤خّ أٌَٗ حُؼ٬هش ٝ طِي حُِٜش ر٤ٖ حُِـش ٝ 

حُلٌَ، ٝ ًخٕ ٣ٔظخُ رخُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ش، ٧ٗٚ ٗي ك٢ حُلٞحّ ٝ حُؼوَ ٝ حُٔظو٤ِش، ٝ اٗظ٠ٜ ر٘خ ا٠ُ حُوٍٞ إٔ 

 .حُِـش ػخؿِس ػٖ حُظؼز٤َ حُلو٤و٢ ٠ُٕٔٔٞ ح٤ٗ٧خء

  

                                                                                :اإلًضاى في اإليطار األخالقي ّ التزبْي: ثاًيا

ًخٕ ٛيف حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ ٝ ٖٓ ه٬ٍ طؼخ٤ُْٜٔ ح٧ه٬ه٤ش ٛٞ ح٩ٛظٔخّ رلو٤٤وش ٝ ؿخ٣ش حُٞؿٞى ح٩ٗٔخ٢ٗ        

ٝ حُظ٤ًَِ ػ٤ِٚ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ، ٝ ٢ٛ ػ٤ِٔش حُٔؼ٢ ٍٝحء حُٔؼخىس ٝ ٤ًل٤ش حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ، ٌُح ًخٕ حُؼي٣ي ٖٓ 

ح٥ٍحء ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ اً طؼظزَ حُٔؼخىس ٢ٛ حُـخ٣ش حُٔ٘٘ٞىس ُيٟ ح٩ٗٔخٕ، ٌُح ٓ٘لخٍٝ حُظطَم ا٠ُ ٓؼخُْ 

طِي حُٔؼخىس ًٔخ ٍٜٓٔخ حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ ٝ أ٠٣خ حُظطَم ا٠ُ ًُي حَُٜحع حُٔٞكٔطخث٢ حُٔوَح٢١، ًٔخ 

ٍٛٞٙ أك١٬ٕٞ ك٢ ٓلخٍٝس رَٝطخؿٍٞحّ ػٖ حُٔئحٍ حُٔٞكٔطخث٢ حُٔوَح٢١ ػٖ حُٔئحٍ ػٖ حُل٤٠ِش ٝ 

ٓخ٤ٛظٜخ، ٝ َٛ رخ٩ٌٓخٕ طؼ٤ِٜٔخ أّ أٜٗخ كط٣َش؟                                                                                                          

ر٘خء ػ٠ِ ٓخ ٓزن كبٕ ٓخ ٣٘طزن ػ٠ِ حُـخٗذ حُ٘ظ١َ حُٔؼَك٢ ٣٘طزن أ٠٣خ ػ٠ِ حُـخٗذ حُؼ٢ِٔ ح٧ه٬ه٢ 

كبًح ػّي    حُلَى ٓو٤خّ حُوطؤ ٝ حُٜٞحد ٝ حُلن ٝ حُزخ١َ كٜٞ ًٌُي ٓو٤خّ ح٠َُ ٝ حُ٘لغ، حُو٤َ ٝ "

حَُ٘، حُؼيٍ ٝ حُظِْ، اً ٗـي إٔ رَٝطخؿٍٞحّ ٛٞ حُوخثَ رؤٕ حُوٞح٤ٖٗ ٝ حُؼخىحص ٝ ح٧ه٬م ٗٔز٤ش، ٝ إٔ 

ٓؼ٤خٍ حُٜلش ٌُٜٙ حُ٘ظْ ٝ حُوٞح٤ٖٗ ٛٞ حُٔـظٔغ ح١ٌُ ططزن ك٤ٚ ٝ ػ٠ِ ٌٛح كخ٧ه٬م ٗٔز٤ش ٓؼِٔخ إٔ 

                                                           
 .71تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، نفس المرجع السابق، ص: ٌوسف كرم- 
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"حُٔؼخٍف ٗٔز٤ش ٝ ًُي طزؼخ ٩هظ٬ف َٗحثغ حُٔيٕ ٝ ػخىحطٜخ ٝ طوخ٤ُيٛخ
1

، ٌُح ٗـي إٔ حُ٘ظ٣َش حُل٤ٔش 

حُ٘ٔز٤ش ك٢ حُٔؼَكش ػ٘ي رَٝطخؿٍٞحّ هي اٗؼٌٔض ػ٠ِ كِٔلظٚ ح٧ه٬ه٤ش، كوٍَ ٗٔز٤ش حُل٠خثَ ًٌُي، 

ك٤٘ٔخ أػِٖ إٔ ح٩ٗٔخٕ ٛٞ ٓؼ٤خٍ حُو٤َ أ٠٣خ، كٔخ ٣َحٙ ه٤َح رخُ٘ٔزش ُٚ كٜٞ ه٤َ ٝ ٓخ ٣َحٙ َٗ كٜٞ َٗ "

رخُ٘ٔزش ُٚ، كٌٜح ٣ؼ٢٘ إٔ ح٩ٗٔخٕ ٛٞ ٓو٤خّ ًَ ح٤ٗ٧خء ؿ٤ٔؼخ ٝ ٌٛح ٣ٞحكن حُٔزيأ ح١ٌُ ٗخىٟ رٚ، إً إٔ 

حُلَى ٓو٤خّ حُ٘لغ ٝ ح٠َُ، ٝ حُو٤َ ٝ حَُ٘، ٝ حُؼيٍ ٝ حُظِْ، ؿ٤َ إٔ ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘ طَى ح٧ٍٓٞ ك٠ٟٞ ٝ 

"اٌٗخٍ حُلٌٔش ٝ حُل٤ٌْ
2

كخُطز٤ذ "، ٧ٕ ٗـي ٖٓ طٍٜٞحص حُزؼٞ ٣ؼظويٕٝ ٓخ رؼ٠ٚ ه٤َ ٖٓ رؼٞ، 

ك٤ٌْ اً ٣ٔظويّ حُؼوخه٤َ ٩ٓظزيحٍ طٍٜٞحص حُٜل٤ق رظٍٜٞحص ح٣َُٔٞ، ٝ ح٠ُٝ٧ ه٤َ ٖٓ حُؼخ٤ٗش، ٝ 

حُٔٞكٔطخث٢ أٝ ط٤ٌِٔٙ ك٤ٌْ اً ٣ليع ك٢ ح٤ُٔخٓش ٓؼَ ٌٛح ح٩ٗو٬د، كٔخ ٠ٔٔ٣ كوخ ك٢ حُؼَٔ ٛٞ حُ٘خكغ ك٢ 

ٝهض ٓؼ٤ٖ ٝ ظَٝف ٓؼ٤٘ش ٧ٕ حُٔٞكٔطخث٢ ٣ليع ك٢ ح٤ُٔخٓش ٓخ ٣ليػٚ حُطز٤ذ ك٢ ٓـخٍ حُطذ ٝ 

حُٜلش ك٬ٌٛٔخ ٣وّٞ رـخ٣ش ٝحكيس،حُٔٞكٔطخث٢ ٣٘ل٢ حُؼوٍٞ ٓؼِٔخ إٔ حُطز٤ذ ٣٘ل٢ ح٧ريحٕ
3

،إً ك٬ٌ ٖٓ 

كخُٔلي ٛ٘خ ٛٞ حُ٘خكغ أٝ حُٔل٤ي، "ػَٔ حُطز٤ذ ٝ ػَٔ حُل٤ِٔٞف ٓظ٘خرٜخٕ كٌَ ٣وّٞ رؤىحء ٓخ ػ٤ِٚ كؼِٚ، 

ك٬ ٗي إٔ ٓخ ٣َحٙ أ١ اٗٔخٕ ه٤َح رخُ٘ٔزش ُٚ ٣َطز٢ رٔخ ٣ؼٞى ػ٤ِٚ رخُ٘لغ، ٝ ٓخ ٣َحٙ َٗح ٣َطز٢ ػ٘يٙ 

ر٠ٍَ ٣وغ ػ٤ِٚ، كخُٔزيأ ح٧ٓخ٢ٓ ػ٘ي حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ إٔ حُلو٤وش ٢ٛ ٓخ أػظويٙ أٗخ ٝ حُو٤َ ٛٞ ٓخ أهظخٍٙ 

"إٔ أكؼِٚ أٗخ
4

،  إً ٗلٌْ ػ٠ِ حُلؼَ حُوِو٢ رؤٕ ه٤َ أٝ َٗ ، رٔيٟ حُٔ٘لؼش حُظ٢ طؤط٢ ٖٓ ٍٝحء ٌٛح 

حُلؼَ، كبٕ كون حُلَى ٓ٘لؼش ٝ ٌُس كٜٞ ه٤َ، ٝ إ طَطذ ػ٘ٚ ٍَٟ ٝ أُْ كٜٞ َٗ، إً ٗٔز٤ش حُٔؼَكش 

.                                                               طظزؼٜخ ٗٔز٤ش حُل٠خثَ رل٤غ ٓخ ٣َحٙ ًَ ٗوٚ طزؼخ ُٔخ ٣لون ِٜٓلظٚ حُ٘و٤ٜش ٝ ٓ٘لؼظٚ

ك٤ٖ ٝكي ر٤ٖ حُل٤٠ِش ٝ حُٔ٘لؼش، ٝ ٖٓ ػْ ًخٕ اػ٬ٗٚ "ٝ ٛ٘خ ظَٜص رٌٍٝ ٗظ٣َش حُٔ٘لؼش ك٢ ح٧ه٬م 

حُـ١َء أًؼَ اطٔخهخ ٓغ ٓزخىثٚ حُلِٔل٤ش ك٤٘ٔخ أًَٔ ػزخٍطٚ حُٔخروش هخث٬ كبٕ ً٘خ هي ىٍؿ٘خ ػ٠ِ إٔ حُؼِّٞ 

"٢ٛ حُظ٢ ٣ـذ إٔ طؼِْ ك٤ـذ إٔ ٣وّٞ رٌُي ٓؼِٕٞٓٞ ٓلظَكٕٞ
5

،روٜٞٙ ٓٔؤُش حُل٤٠ِش حُظ٢ طؼي ٜٓٔش 

ك٢ حُٔـخٍ ح٧ه٬ه٢، ٗـي إٔ أك١٬ٕٞ ًظذ ٓلخٍٝس ٛخٓش أ١ِن ػ٤ِٜخ آْ رَٝطخؿٍٞحّ ٝرلغ ك٤ٜخ ػٖ 

حُل٤٠ِش ٝ َٛ ٣ٌٖٔ طؼ٤ِٜٔخ ُِـ٤َ ٝ َٛ ٛ٘خى ػِْ ٣ظؼِن رٜخ، اً ٗـي إٔ أك١٬ٕٞ ك٢ ٌٛٙ حُٔلخٍٝس ًخٕ 

هي هٜي إٔ ٣ؼَٝ ُلِٔلش ٓوَح١ ٝ رَٝطخؿٍٞحّ ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٝ ٣وخٍٕ ر٤ٜ٘ٔخ، كل٢ ك٤ٖ ٣ٌٛذ "

ٓوَح١ إٔ حُل٤٠ِش ػِْ ا٫ أٗٚ ٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ حُوٍٞ رؤٜٗخ ٫ طؼِْ، أٓخ رَٝطخؿٍٞحّ كوي أٗظ٠ٜ ا٠ُ ػٌْ ٌٛٙ 

"حُٔوخٍٗش اً ٍأٟ أٜٗخ ٤ُٔض ػِٔخ ٝ اٗٔخ طؼِْ
6

، ٝ ًخٕ ٌٛح ٛٞ ؿَٞٛ ح٩هظ٬ف ح١ٌُ ًخٕ ر٤ٖ 

رَٝطخؿٍٞحّ ٝ ٓوَح١، إً ٝ ُٞ ٗظَٗخ ٗظَس ٗخِٓش ُِٔٞكٔطخث٤٤ٖ ٗـيْٛ هي ٝٛلٞح ػ٠ِ أْٜٗ ٓؼِٔٞح 
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كٌخٗض طؼ٢٘ ػ٘يْٛ "ك٤٠ِش، ٝ ٌُٖ ٗـي ًِٔش ك٤٠ِش ك٢ ٓؼ٘خٙ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٫ طوظَٜ ػ٠ِ ح٧ه٬ه٤خص كو٢ ، 

ٍؿَ ح٥ُش إٔ : هيٍس حُ٘وٚ ػ٠ِ إٔ ٣ئى١ ر٘ـخف ١ٝخثلٚ ك٢ حُيُٝش ٝ ٌَُ ٗوٚ ك٤٠ِظٚ حُوخٛش ٓؼ٬

٣لْٜ ح٥ُش، ٝ ك٤٠ِش حُطز٤ذ ٢ٛ حُؼ٘خ٣ش رخ٠َُٟٔ ٝ ك٤٠ِش ٓيٍد حُو٤ٍٞ ٢ٛ حُويٍس ػ٠ِ ط٣َٜٔ٘خ، ٝ ُوي 

أهٌ حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ ػ٠ِ ػخثوْٜ إٔ ٣يٍرٞح حُ٘خّ ػ٠ِ حُل٤٠ِش رٌٜح ٝ ىٕٝ حٓظؼ٘خء ٗـي إٔ حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ 

هي ػزَٝح ػٖ ٌٛٙ حُ٘ٔز٤ش ح٧ه٬ه٤ش حُظ٢ طَٟ أٗٚ ٫ كَم ر٤ٖ ٓخ ٠ٔٔ٣ ُيٟ حُ٘خّ ك٠خثَ ٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ 

"ٝ ٌٌٛح...ًٍحثَ، ٧ٗٚ ٓخ ٣َحٙ حُزؼٞ ك٤٠ِش هي ٣َحٙ ح٥ٍٕٝ ٣ًٍِش
1

، ٝ ٌٛح ٍحؿغ ا٠ُ ٗؼٍٞ ٝ اكٔخٓخص 

.                                                                                             ًَ ٝحكي ٓ٘خ،ٝ اً ٗـي إٔ ح٩ٗٔخٕ ؿخ٣ظٚ حُٔ٘٘ٞىس ٢ٛ طلو٤ن حُٔؼخىس ٝ طـ٘ذ ح٧ُْ

ٌِٓ٘ش حُظؼخٍٝ ر٤ٖ ح٩طلخم ٝ حُطز٤ؼش ك٢ ٓـخٍ "ٝ ٓٔخ ٓزن ٣زيٝح إٔ رَٝطخؿٍٞحّ هي ًخٕ أٍٝ ٖٓ أػخٍ 

ح٧ه٬م،ـ أ١ ٓخ ٛٞ ٓٞؿٞى رخُطز٤ؼش ٝ ٓخ ٛٞ ٓٞؿٞى ربطلخم حُ٘خّ ُوي ١زن ًُي حُظ٤٤ِٔ ك٢ ٤ٓيحٕ 

هخٍ إٔ حُل٠خثَ ٣ظؼِٜٔخ حُ٘خّ ٝكوخ : ح٧ه٬م هوخٍ ك٤ٔخ ٍٝحٙ أك١٬ٕٞ ػ٘ٚ ك٢ ٓلخٍٝس رَٝطخؿٍٞحّ

"حُظ٢ ط٘٘ؤ ر٤ٖ حُ٘خّ حُٔظل٣َ٠ٖ حُٔي٤٤ٖٗ* ُ٘ٞح٤ْٜٓٔ
2

، إً ٝ كٔذ رَٝطخؿٍٞحّ كبٕ حُ٘خّ ٣ظؼِٕٔٞ 

ك٤غ ٣زيأ ٌٛح ػ٠ِ ٣ي ح٧رخء ٌٓ٘ حُٜـَ ك٤غ "حُ٘خّ حُل٤٠ِش ػٖ ٣َ١ن حُٔٔخٍٓش ٝ حُظؼٞى ك٘ـيٙ ٣وٍٞ 

٣ظؼِْ ح١٧لخٍ ٌٛح كٖٔ ٝ ٌٛح هز٤ق، ػْ ٣ٌٛزٕٞ رؼي ًُي ا٠ُ حُٔيحٍّ ك٤غ ٣ظؼِٕٔٞ ٓزخىة حُوَحءس ٝ 

حٌُظخرش ٝ ٣ؤهٌٕٝ ػٖ حُ٘ؼَ حُظؼخ٤ُْ ح٧ه٬ه٤ش، ًٔخ ٣ظؼِٕٔٞ رخ٣َُخٟش حُزي٤ٗش حُو٘ٞٗش ٝ ٟز٢ حُ٘لْ، ٝ 

٢ٛ ك٠خثَ هِو٤ش ٫ُٓش ٌُِلخف ٝ ُِيكخع ػٖ حُٔي٣٘ش ػْ ٣ظؼِٕٔٞ ٖٓ حُٔي٣٘ش َٗحثؼٜخ ٝ هٞح٤ٜٗ٘خ ٝ ٤ًق 

٣ٌِٕٔٞ ك٢ حُٔـظٔغ، ٝ اً اٗلَف حُٞحكي ْٜٓ٘ ػٖ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ ػٞهذ ػ٠ِ ًُي، إ حُظَر٤ش حُوِو٤ش إً 

"ِِٓٔٔش ٓظِٜش حُلِوخص ٣ِظوطٜخ حُلَى ٖٓ ر٤جظٚ ح٩ؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ ٣ي ٓؼ٤ِٔٚ
3

، ٌٌٛح ٣زيٝ إً ا٣ٔخٕ 

رَٝطخؿٍٞحّ ربٌٓخ٤ٗش طؼ٤ِْ حُل٤٠ِش، ٌُح ًخٕ ٣ؼٍٞ ػ٠ِ ح٧َٓس ٗظؼِٜٔخ ٓٞحء ًخٕ ح٧د أّ ح٧ّ أٝ 

حَُٔر٤ش، كخُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ِٔش طزيأ إً ٌٓ٘ حُطلُٞش، ٝ ػ٠ِ كٔذ رَٝطخؿٍٞحّ ك٘لٖ رلخؿش ٓخٓش ا٠ُ ٖٓ 

٣ؼِٔ٘خ حُل٤٠ِش،ٝ ٢ٛ ٤ُٔض ػَٔس ُِطز٤ؼش أٝ حُٜٔخىكش ًٔخ هخٍ ٝ ٌُٜ٘خ طؼِْ ٝ ٣لُٞٛخ حُ٘خّ ػٖ ٣َ١ن 

إ حُ٘خّ طظؼِْ حُل٠خثَ ٖٓ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ طٔخٓخ ًٔخ ٣ظؼِٕٔٞ ُـش ح١ُٖٞ ٖٓ "حُظؼِْ ٝ حُٔٔخٍٓش حُلؼ٤ِش، 

رؼ٠ْٜ حُزؼٞ، كـ٤ٔغ أكَحى حُٔي٣٘ش اٗٔخ ٣ٔظٌِٕٞ حُل٤٠ِش ٝ حُؼيحُش ٝ حُٔؼَكش ربػظزخٍٛخ ح١َُٝ٘ 

ح٣ٍَٝ٠ُش ُٞؿٞى حُٔي٣٘ش ٝ ٓغ ًُي ك٬ ري ٖٓ طٞحكَ حُٔؼ٤ِٖٔ ح٧هٜخث٤٤ٖ حُل٤٠ِش كظ٠ ٫ ٣ِّٞ أر٘خء 

"حُٔي٣٘ش أكيْٛ رؤٗٚ ٣٘وٜٚ حُل٤٠ِش
4

،ٝ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح ٗـي إٔ أػ٬ّ حُِ٘ػش حُٔٞكٔطخث٤ش ًخٗٞح ٣ؼِٕٔٞ 

حُ٘خّ حُل٤٠ِش ػ٠ِ كٔذ ٓخ ٣ظٍٜٞٙ ٝ ٣لِٜٕٞ ػ٠ِ أؿَ ٌٛح حُظؼ٤ِْ، ٝرخُظخ٢ُ كْٜ ٫ ٣ؼِٕٔٞ ا٫ ٖٓ 

٣َ٣ي إٔ ٣ظؼِْ، كبٕ أٍحى أكي إٔ ٣ٌٔذ ه٤٠ش أٓخّ حُٔلخًْ ٝ ٛٞ ك٤ٜخ ٓظْٜ رخُوظَ أٝ حَُٔهش، كبٕ 
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حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ ٣ظٌلَ رظؼ٤ِٔٚ كظ٠ ٣ظٌٖٔ ٖٓ طزَثش ٗلٔٚ ٖٓ حُظٜٔش، ٝ ٣ٜزق أ٠٣خ ٣ٔظِي رَحػش ك٢ حُـيٍ 

ٝ حُلٞحٍ رٌَ٘ ػخّ ، ٝٓخ ٗلٜٔٚ إٔ رَٝطخؿٍٞحّ أٍحى إٔ طز٤خٕ أ٤ٔٛش حُظؼ٤ِْ ٝ ك٢ ٗلْ حُٞهض أٍحى إٔ 

٣يحكغ ػٖ ٍأ٣ٚ ك٢ ٗٔز٤ش حُل٤٠ِش رؤٜٗخ طوظِق ٖٓ ٓـظٔغ ا٠ُ آهَ رلٔذ اهظ٬ف حُؼخىحص ٝ حُظوخ٤ُي ٝ 

حُ٘ٞح٤ْٓ حُظ٢ طوْٜٜ، ًٔخ طوظِق ٖٓ ٗوٚ ا٠ُ ٗوٚ آهَ طزؼخ ُِٜٔلش ًَ ٗوٚ ٝ ٓؼَكظٚ ُٔخ 

 ٝ طظ٘ٞع ربهظ٬ف حُٔـظٔؼخص ٖٓ ٗخك٤ش ح٧كَحى كٌَ كَى ٝ كٔذ طٍٜٞٙ طوظِق٣٘لؼٚ، كخُل٠خثَ كٔزٚ 

 .          حُ٘و٢ٜ حٌُحط٢ ٝ ًُي طزؼخ ُٔخ ٣ؼٞى ػ٤ِٚ رخُ٘لغ

ٝ ٓخٛٞ ٬ٓكع أ٠٣خ ٖٓ ه٬ٍ ح٧كٌخٍ حُظ٢ أهَٛخ رَٝطخؿٍٞحّ إٔ ٛ٘خى ٗٞػخ ٖٓ حُظٞحُٕ ٝ حُظٞحكن ر٤ٖ 

حُٔلخكظش ػ٠ِ حُوي٣ْ ك٢ ٓـخٍ ح٧ه٬م ٝ ح٤ُٔخٓش ٝ حُظؼز٤َ ػٜ٘خ رٌَ ك٣َش ٝاػَ ٌٛح حُٜيى ٗـيٙ ٣وٍٞ 

اٗ٘خ ٗظؼِْ ٖٓ ٓـظٔؼ٘خ ا٫ ٓخ ىٍؽ ح٥رخء ٝ ح٧ؿيحى ػ٠ِ طِو٤٘ٚ ُـ٤َ ح٧ر٘خء ربٓظَٔحٍ، ًٔخ أٗٚ ريػٞطٚ ا٠ُ "

إٔ ح٩ٗٔخٕ حُلَى ٛٞ ٓؼ٤خٍ حُو٤َ ٝ حَُ٘ هي أهَ رٟٞٞف كن حُلَى ك٢ اطوخً حَُأ١ حُوخٙ رٚ ٝ ك٢ 

ح٩طـخٙ ٗلٞ حُِٔٞى حُٔ٘خٓذ رلٔذ طوي٣َٙ ُِٔٞهق ُٝٔخ ٣٘لؼٚ ك٤ٚ
1

، ٌُح ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ ٝ ٝكن ٗظ٣َش 

رَٝطخؿٍٞحّ  حُظ٢ أهَ رٜخ أٗٚ طٌٖٔ ك٢ ٓ٘ٞحٍٙ حُل١ٌَ إٔ ٣ويّ كِٔلش ُِل٠خٍس ح٩ٗٔخ٤ٗش ًخٕ حُٔلٍٞ ٝ 

ٌٛٙ إً ه٬ٛش . ٓخ٢ٓ ك٤ٜخ ٛٞ ح٩ٗٔخٕ، ٝ ا٣ٔخٗٚ رٔويٍطٚ ػ٠ِ ح٩ريحع ٝ حُظـي٣ي ٝ ح٩هظَحعحُٔ٘طِن ح٧

حُزَٗخٓؾ حُظَر١ٞ ح١ٌُ ٣وَ رٚ رَطخؿٍٞحّ ٝ ح١ٌُ ًخٕ ُٚ ػظ٤ْ ح٧ػَ ك٤ٔخ رؼي ػ٠ِ حُلٌَ حُظَر١ٞ ػ٘ي 

أك١٬ٕٞ،ًٔخ َٟٓ٘ ٫كوخ رخَُؿْ حُٜـّٞ ح١ٌُ ٤ٓ٘٘ٚ ٓوَح١ ٝ ٖٓ رؼيٙ أك١٬ٕٞ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٥ٍحء 

ح٧ه٬ه٤ش ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش ُزَٝطخؿٍٞحّ، ا٫ إٔ أك١٬ٕٞ ٤ٓؤهٌ رآٍحء رَٝطخؿٍٞحّ     ٝ ٤ٓظؤػَ رٚ، ٝ ٌٛح ٓخ 

ك٤غ هٜٚ ٓؼظْ ٓلخٍٝحس حُـ٣ٍٜٞٔش ا٠ُ حُلي٣غ ػٖ حُظَر٤ش ٝ " حُـ٣ٍٜٞٔش"ٓ٘ـيٙ ٝحٟق ك٢ ًظخرٚ 

حُظؼ٤ِْ ح١ٌُ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظٞحكَ ك٢ ىُٝش حُٔي٣٘ش، ٝ ٌٌٛح إً ًخٗض ٜٓٔش ٓؼظْ حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ ًٔخ كيى 

.                                                                                                                                                          ٓؼخُٜٔخ رَٝطخؿٍٞحّ ٝ ٢ٛ طؼ٤ِْ حُل٤٠ِش حُظ٢ طلون حُ٘ـخف ك٢ حُل٤خس حُؼ٤ِٔش

ٝ اً اٗظوِ٘خ ا٠ُ حُـخٗذ ح٧ه٬ه٢ ٝ حُظَر١ٞ ػ٘ي ؿٍٞؿ٤خّ ُٞؿيٗخ أٗٚ ٣لخٍٝ طلي٣ي ٜٓٔظٚ ًوط٤ذ 

ٓٞكٔطخث٢، أ١ أٗٚ ٣لخٍٝ حٍُٞٛٞ رخ٩ٗٔخٕ ا٠ُ حُو٤َ ح٠ٔٓ٧، ٝ ٌٛح ٓخ ٬ٗكظٚ ك٢ ٓلخٍٝس ؿٍٞؿ٤خّ 

٣ٌٛذ ؿٍٞؿ٤خّ ا٠ُ إٔ ح٩ٗٔخٕ ُٖ ٣َٜ ا٠ُ حُو٤َ ح٠ٔٓ٧، ا٫ ػٖ ٣َ١ن "٧ك١٬ٕٞ ػ٠ِ ُٔخٕ ٓوَح١

كٖ حُز٤خٕ ًُي حُلٖ ح١ٌُ ٣ٔ٘ق حُلخثِ ػ٤ِٚ حُل٣َش رخُ٘ٔزش ُ٘لٔٚ، ٝ ح٤ُٔخىس ػ٠ِ ح٥ه٣َٖ ك٢ ١ٝ٘ٚ، رؤٗٚ 

"حُويٍس ػ٠ِ اه٘خع حَُٔء رٞحٓطش كي٣غ حُو٠خس ك٢ ٓلخًْٜٔ ٝ ح٤ُ٘ٞم ك٢ ٓـِْٜٔ
2

، ٝ ٬ٗكع إٔ ك٢ ٌٛٙ 

َٛ حُز٤خٕ رٌٜح ح٩ػظزخٍ ك٢ ٟٓٞٞع حُؼيٍ ٝ حُظِْ ٣ؼي : "حُٔلخٍٝس ٣ظٔخءٍ أك١٬ٕٞ ػ٠ِ ُٔخٕ ٓوَح١

ػخَٓ اه٘خع ػو٤يس ٫ ػخَٓ ػِْ؟               ٝ ٛ٘خ ٣ـ٤ذ ؿٍٞؿ٤خّ رخُظؤ٤ًي إ ٟٓٞٞع ح٩ه٘خع ٛٞ حُؼيٍ 

ٝ حُظِْ، ٧ٕ أٛلخد ٌٛح حُلٖ كٔزٚ ْٛ ح٣ٌُِٖ ٣ٔظٌِٕٞ حُويٍس ػ٠ِ حٌُ٘ق ػٖ كو٤وش ح٧ٍٓٞ، ٝ اه٘خع 
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حُ٘خّ رٜخ، ٫ ٝكن ٓزيأ حُظِْ، رَ ٝكن ُٔزيأ حُؼيٍ ٝ حُؼَٔ ػ٠ِ طلو٤وٚ،إً كلٖ ح٩ه٘خع ٣لون أؿَحٟٚ 

"رٞحٓطش حٌُِٔخص ٝ ٣ظؼِن رؤػظْ ح٤ٗ٧خء حُز٣َ٘ش ٝ أك٠ِٜخ
1

ٝ ه٬ٛش ٌٓٛذ ؿٍٞؿ٤خّ ٝ كوخ ٌُٜح . 

ًَ حُل٠خثَ ٓؼَ حُٔٞؿٞىحص ٗٔز٤ش، ٝ ؿ٤َ ٓطِوش    ٝ ٌَُ ٓٞؿٞى ك٤٠ِظٚ حُوخٛش "حُ٘ؤٕ أٗٚ ٍأٟ إٔ 

رٚ،ٝ ٖٓ ػْ ٣٘ل٢ ٝؿٞى ٓلّٜٞ ٗخَٓ أٝ ٓليى ُِل٤٠ِش، ٝ حُلو٤وش إٔ ؿٍٞؿ٤خّ ًخٕ أًؼَ حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ 

"كزخ ُِـيٍ ٝ حُويحع حُِلظ٢، ٝ حُظؤػ٤َ حُوطخر٢ ُوي َٗٔ حُ٘ي ػ٘يٙ حُٞؿٞى ًِٚ
2

ٌُح ٝ ٖٓ ه٬ٍ .     

طؼخ٤ُٔٚ ك٢ ٌٓٛزٚ ح٨ُه٬ه٢ ٝ حُظَر١ٞ ًخٕ ٣ئٖٓ رؤٗٚ حُل٤٠ِش ٗٔز٤ش ٝ ؿ٤َ ٓطِوش ٝ ٢ٛ ٖٓ ح٤ٗ٧خء 

حُٜٔٔش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظؼِٜٔخ، ٌُح ػ٠ِ حَُٔء إٔ ٣زٌٍ ًَ ؿٜيٙ ك٢ طؼِٜٔخ، رخ٩ٟخكش ػ٠ِ طؤ٤ًيٙ ػ٠ِ 

ٝ .                                                                                                          حُل٣َش ح٩ٗٔخ٤ٗش

اًح اطـٜ٘خ ا٠ُ أٍحء أٗط٤لٕٞ ح٧ه٬ه٤ش ٗـيٛخ ٫ طوَ ػٖ أٍحء ٓخرو٤ٚ، كِوي ًخٗض ُٚ ٝؿٜش ٗظَ ك٢ حُل٤خس 

أٗط٤لٕٞ ك٢ اطـخٛٚ ح٤ُٔخ٢ٓ هي كَم ر٤ٖ حُوٞح٤ٖٗ حُٟٞؼ٤ش حُظ٢ "ح٩ٗٔخ٤ٗش ٓوظِلش ػٖ ٓخرو٤ٚ ك٬٘كع 

كَٟٜخ حَُٔ٘ػٕٞ ٝ ٟٝؼٜخ رؤٜٗخ هٞح٤ٖٗ ٌٓٔ٘ش ٝ هٞح٤ٖٗ حُطز٤ؼش ٝ ٢ٛ حُوٞح٤ٖٗ ح٣ٍَٝ٠ُش، ًُي ٧ٜٗخ 

هٞح٤ٖٗ كظ٤ٔش طَٟ ػٞحهزٜخ ر٠ٍَٝس ٓطِوش، كوٞح٤ٖٗ حُٔي٤ٗش حُ٘خطـش ػٖ ح٩طلخم أٓخ هٞح٤ٖٗ حُطز٤ؼش ك٢ٜ 

ًٔخ ٗـيٙ ًخٕ ٣ًَِ ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔزخىة ك٤غ ٍكٞ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُزَ٘ .  طٜيٍ ػٖ ح٤ٗ٧خء ٝ كو٤وظٜخ

ؿ٤ٔؼخ ٝ ٍكٞ حُظ٤ٜ٘ق حُطزو٢،أ١ حُ٘خّ ؿ٤ٔؼخ ٓٞح٤ٓش رخُطز٤ؼش، ٝ هي كزظْٜ حُطز٤ؼش ٗلْ حُٔٞحٛذ 

"ًٔخ أٗٚ ٍكٞ حُظ٤٤ِٔ حُؼ١َٜ٘ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ح١ٌُ ًخٕ رٔؼخرش ػو٤يس طو٤ِي٣ش ػخرظش ػ٘يْٛ
3

، ٧ٕ ٗـي إٔ 

ػ٠ِ أٓخّ إٔ ح٧ٍٝ ٛٞ ح٤ُٔي ٝ ح١ٌُ "حُزَر١َ"ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ًخٗٞح ٤ٔ٣ِٕٝ ر٤ٖ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٝ ؿ٤َ ح٤ُٞٗخ٢ٗ

٣ِٜق ُٜٔخّ حُلٌْ ٝ حُِٔطش، ٝ حُظلَؽ ُِلٌَ ٝ حُظؤَٓ ر٤٘ٔخ حُزَر١َ ٫ ٣ِٜق  ا٫ ُِؼزٞى٣ش ٌٛح ٓخ ٍك٠ٚ 

 .               ٝ ٍأٟ رؤٗٚ ظِْ ٝ كٌْ ؿ٤َ ػخىٍ

ًخٕ ٣ؼخُؾ ك٤ٚ حُؼي٣ي ٖٓ حُو٠خ٣خ ٝ ح٧كٌخٍ ح٧ه٬ه٤ش        " ػٖ حُٞكخم"ٝ ٖٓ ٓئُلخطٚ ٬ٗكع ًظخرٚ حُٔؼَٝف 

ٝ ح٩ؿظٔخػ٤ش، ٝ ٓخ ٛٞ ٬ٓكع ك٢ كِٔلظٚ ط٤ًَِٙ ػ٠ِ حُ٘خكغ أٝ حُٔل٤ي أ١ ٓخ ٣ل٤ي حُ٘خّ ٝ ط٘ـ٤ؼْٜ ػ٠ِ 

ربٌٓخٕ ح٩ٗٔخٕ إٔ ٣َٜد ٖٓ ط٘ل٤ٌ حَُ٘حثغ "إٔ ٣زلؼٞح ٓخ ك٤ٚ ٓ٘لؼظْٜ ٝ كخثيطْٜ،ٝ ٣ظ٠ق ٌٛح ك٢ هُٞٚ أٗٚ 

حُٔي٤ٗش، اًح ُْ ٣َحٙ أكي، ٝ إٔ ٣لخٍٝ ك٢ ًحص حُٞهض، ٓوخُلش أ١ هخٕٗٞ ١ز٤ؼ٢ كظ٠ ٣ظـ٘ذ حُؼوخد ح١ٌُ 

"٤ِٓلن رٚ ٗظ٤ـش ًُي إٔ ػخؿ٬ أٝ آؿ٬
4

، ٝ ٌٌٛح إً ٣ٍٜٞ أٗط٤لٕٞ إٔ حُل٤خس ح٩ٗٔخ٤ٗش رؤٜٗخ ٤ُٔض 

ِٜٓش ٌُُي ٣ظطِذ ػ٠ِ حُلَى رٌٍ حُـٜي ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُل٠خثَ اً ٗـي إٔ حُلن ػ٘ي أٗط٤لٕٞ ٫ ٣َطز٢ 

رخُوٞس ىحثٔخ رَ ٣َطز٢ رخُ٘خكغ ٝ حُٔل٤ي ُ٪ٗٔخٕ أ٣٘ٔخ ًخٕ ٝ رؤ١ ٣َ١وش، إً إ أٗط٤لٕٞ اٗط٬هخ ٖٓ اػظوخىٙ 

رٔٔٞ ١ز٤ؼش ح٩ٗٔخٕ،   ٝ ٖٓ اػظوخىٙ رؤٕ ح٩ٗٔخٕ رطز٤ؼظٚ ٣ظـٚ ا٠ُ حُؼ٤ٖ حُٜخىة ٝ ا٠ُ ًَ ٓخ ٛٞ ٣ٌٌُ، ٝ 
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٣زظؼي طِوخث٤خ ػٖ ًَ ٓخ ٓئُْ  ٝ اًح ًخٕ أٗط٤لٕٞ ٣ئٖٓ رؤٕ ح٩ٗٔخٕ ػ٤ِٚ اًح ٓخ ه٬ ُ٘لٔٚ إٔ ٣ظَٜف ٝكوخ 

طؼخٕٝ حُطز٤ؼش ٌُٖ ٛٞ ٫ ٣ـذ إٔ ٣طِن ُٜ٘ٞحطٚ حُؼ٘خٕ هخٛش حُٜ٘ٞحص حُـٔي٣ش ٝ ٌٛح ٣ظَٜ ك٢ ٓؼخُـش 

ُٔٔؤُش حُِٝحؽ كٜٞ ٣َٟ إٔ ٌٛٙ حُٜ٘ٞحص هي طٌِٜٚ، ٌُح ٣ـذ ػ٠ِ حُلَى إٔ ٣ِظِّ ر٠ز٢ حُ٘لْ ٝ "أٗط٤لٕٞ 

حُويٍس ػ٠ِ حُظلٌْ ك٢ ح٩ٗلؼخ٫ص، ٧ٕ اطـخٙ حَُؿَ ٝ ح٩طٜخٍ رخَُٔأس ٣ـِذ ُٚ حُّٜٔٞ ٝ ح٫٥ّ أًؼَ ٓٔخ 

٣ـِذ حٌُِس ٝ حُٔؼخىس، ٌُح ػ٠ِ حُلَى إٔ ٣ظل٠ِ رخُل٤٠ِش ٝ حُظلٌْ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُ٘خّ ٝ إٔ ٣َطز٢ رٔٔٞ 

"ح٧ه٬م ح٩ؿظٔخػ٤ش، كخُلَى ٝ حُٔـظٔغ ٣ٍَٟٝخٕ ُزؼ٠ٜٔخ حُزؼٞ
1

، ٧ٗٚ ًِٔخ ًخٕ ح٧كَحى ٓظٔخ٤ٌٖٓ 

ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ٝ ٓظؼخ٤ٖٗٝ طٌٕٞ حُؼ٬هخص ر٤ٖ ح٧كَحى ٝ هخٛش ر٤ٖ أكَحى ح٧َٓس حُٞحكيس ه٣ٞش ٝ ٓظ٤٘ش رويٍ ٓخ 

.                                                                                          ٣ٌٕٞ حُٔـظٔغ ٓظٔخٌٓخ ٝ ه٣ٞخ ٝ ٓلووخ ٌَُ أؿَحٝ حُلَى ك٢ ك٤خس اٗٔخ٤ٗش ٓؼ٤يس ٝ ٍحه٤ش

ًٔخ ٣َٟ أٗط٤لٕٞ إٔ حُٔز٤َ ا٠ُ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُل٤خس حُٔؼ٤يس ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ ٛٞ إٔ ٣ؤهٌ ح٩ٗٔخٕ ٗلٔٚ 

إٔ طؼ٤ِْ حُ٘زخد أْٛ ٓخ ك٢ حُل٤خس ٝ رخُظخ٢ُ أْٛ ٓخ ك٢ حُٔـظٔغ ٝ ُوي ارظٌَ أِٓٞرخ أىر٤خ ٝ "رخُظَر٤ش ك٤وٍٞ

هخٍ اٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لٍَ أ١ اٗٔخٕ ٖٓ حُلِٕ ػٖ ٣َ١ن أهٞحٍ ٗل٤ٜش ٓؼ٤٘ش، ٌُُي ٫ري ػ٠ِ ح٧رخء إٔ 

٣ؼِٔٞح أر٘خءْٛ حُطخػش كظ٠ ٣و٠ؼٞح ُِ٘ظخّ، ٝ ًٔخ ٣َٟ أ٠٣خ أٗٚ ٣٘زـ٢ ػ٠ِ حَُٔء ك٢ ٓٞحؿٜش ح٥ه٣َٖ 

إٔ ٣ِـؤ ا٠ُ حُلن ٝ حُزخ١َ ك٢ حُوخٕٗٞ، ًٔخ ٣َٟ إٔ ربٌٓخٕ حَُٔء إٔ ٣ظـخَٛ حُٔؼخ٤٣َ ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝ 

"حُوٞحػي ح٧ه٬ه٤ش حُظ٢ طؼَٔ ػَٔ حُوٞح٤ٖٗ
2
. 

ٌٛٙ إً رؼٞ آٍحء أٗط٤لٕٞ ح٧ه٬ه٤ش ٝ حُظَر٣ٞش ُيٟ أٗط٤لٕٞ ح١ٌُ ًخٕ ٣يػٞح ا٠ُ حُٔز٤َ ا٠ُ حُظؼِْ، ٝ 

.                                                   ٟز٢ حُ٘لْ، رـ٤ش طلو٤ن حُـخ٣ش حُٔ٘٘ٞىس ٢ٛ حُٔؼخىس ٝ طـ٘ذ ح٫٥ّ

أٓخ ػٖ حُلي٣غ ػٖ رَٝى٣وّٞ ػٖ ٗظ٣َظٚ ح٧ه٬ه٤ش، ح١ٌُ ًخٕ اٛظٔخٓٚ رخُ٘ظَ ك٢ حُل٤خس ح٧ه٬ه٤ش 

ُ٪ٗٔخٕ،    ٝ ٣زيٝح أٗٚ ًخٕ ٖٓ ٓؼ٢ِٔ ح٧ه٬م رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًٞٗٚ ٖٓ ٓؼ٢ِٔ كٕ٘ٞ حُِـش ٝ حُوطخرش، ٝ 

ًخٗض أٍحإٙ ح٧ه٬ه٤ش طيٍٝ كٍٞ حُظٞك٤ي ر٤ٖ حُل٤٠ِش ٝ حُؼَٔ اًح ًخٕ ٣ئٖٓ رؤٕ حُل٤خس حُلخِٟش ُ٪ٗٔخٕ 

طوّٞ ػ٠ِ حُؼَٔ ٝ ٤ُْ ػ٠ِ ١ِذ حٌُِٔحص حُل٤ٔش حُٜ٘ٞح٤ٗش كو٢ كل٢ حُؼَٔ ٣ٌٖٔ حُو٤َ ُِلَى ٝ ُِٔـظٔغ 

ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ ػ٠ِ حُٔٞحء كظؼخ٤ُٔٚ ح٧ه٬ه٤ش ٗٔظٔيٛخ ٖٓ طِي ح٧ٓطٍٞس حُظ٢ ًًَٛخ ػ٘ٚ أ٤ًٔ٘ٞكٕٞ اً 

ٗـي أٗٚ ٣ٌ٘ق ُ٘خ ًُي حًُ٘ٔٞؽ حُوطخر٢ اهظ٤خٍ َٛهَ ػٖ ٌٛٙ ح٥ٍحء حُظ٢ ًخٕ ٣ئٖٓ رٜخ رَٝى٣وّٞ كٍٞ 

ٓؼ٘ى٠ حُل٤٠ِش ٖٓ ه٬ٍ ٓخطؼَٝ ُٚ َٛهَ ٖٓ اهظ٤خٍ ك٢ ٗزخرٚ كٜٞ ك٤ٖ أٝٗي ػ٠ِ حُ٘زخد،أ١ ك٤٘ٔخ 

رِؾ حَُٔكِش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ٓٔئ٫ٝ ػٖ اهظ٤خٍ ٣َ١ن ك٤خطٚ ر٘لٔٚ ٝ ٝكوخ ٩ٍحىطٚ، ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٗـيٙ 

هي ٝهغ ك٢ ك٤َس ك٢ ه٤٠ش اهظ٤خٍ ٣َ١وٚ َٛ ٣وظخٍ ٣َ١ن حُو٤َ أّ حَُ٘؟                                                                                                           

كبٗؼٍِ ػٖ حُ٘خّ ٝٛخّ ػ٠ِ ٝؿٜش ك٢ ٌٓخٕ رؼ٤ي ٝ ؿِْ ٝك٤يح ٣لٌَ ك٢ أ١ حُطَه٤ٖ ٤ٓوظخٍ، ٝ ك٢ "

ٌٛٙ حُلخُش ٗـي َٛهَ إً ك٢ ك٤َس ٖٓ أَٓٙ ر٤ٖ ٖٓ ٤ٓوظخٍ ٝ أ١ ٣َ١ن ٤ٓظزغ ٣َ١ن حُو٤َ أٝ حَُ٘، 
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حُل٤٠ِش أٝ ح٣ًَُِش، ٝاًح ربَٓأط٤ٖ طؤط٤خٗٚ ٝ ٛٞ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش اكيحٛٔخ طَِٓ ا٠ُ حُل٤٠ِش ٝ ح٧هَٟ طَِٓ 

اًح ٛخكز٢٘ أًهظي أُٞحٕ حٌُِس ٝ حُظؼ٤ْٔ ك٬ طٍِ٘ ا٠ُ ٤ٓيحٕ حُوظخٍ، أٝ :ا٠ُ ح٣ًَُِش كوي هخ١زظٚ هخثِش ُٚ

ط٘ظـَ رخ٤ُٔخٓش، رَ ٗٔظٔظغ رؤ١خ٣ذ حُطؼخّ ٝ حُٔٔخع، ٝ ُٖ أىكؼي ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٌٛٙ حٌُِحص ٝ 

"حُٔزخٛؾ
1

، إً حَُٔأس حُظ٢ طَِٓ ا٠ُ ح٣ًَُِش طًٌَ ًَ ٓلخٓ٘٘خ ٝ ًؼَس حٌُِحص حُظ٢ ٤ٓلَٜ ػ٤ِٜخ إ طْ 

ا٢٘ٗ ُٖ أهيػي، رَ ٓؤر٢ٔ ُي حُلو٤وش : "اهظ٤خٍٛخ، ك٢ ك٤ٖ حَُٔأس حُل٤٠ِش كوي ىػظٚ ا٠ُ ٣َ١وٜخ هخثِش ُٚ

ًٔخ ٢ٛ، إ أػٖٔ ٗت ٝٛزظٚ ح٥ُٜش ُ٪ٗٔخٕ ٛٞ حُؼَٔ ٝ ح٩ٓظوخٓش ٝ هيٓش ح٧ٛيهخء، ٝ ٗلغ حُٔي٣٘ش ٝ 

"ٍُع ح٧ٍٝ ٝ ٍػ٢ ح٧ؿ٘خّ ٝ طؼِْ كٕ٘ٞ حُلَد كظ٠ طٌٔذ حُ٘زَ ٝ حَُ٘ف   ٝ حُل٤٠ِش
2

، اً ٗـي إٔ 

َٛهَ هي اهظخٍ ٣َ١ن حُل٤٠ِش ػ٠ِ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ ٓ٘وش ٝ طؼذ ، ٝ ًٔخ ٫كظ٘خ ك٢ حُ٘ٚ أٗٚ حُط٣َن 

ح٧ٛؼذ، ٧ٗٚ ٣َ١ن حُؼَٔ ٝ ح٩ٓظوخٓش ح٧ه٬ه٤ش ٝ حُؼَٔ ح٩ؿظٔخػ٢، إً كخُل٤٠ِش ػ٘ي رَٝى٣وّٞ 

٤ُٔض رؤ١ كخٍ ح٩ٗـٔخّ ك٢ حٌُِٔحص أٝ حُزلغ ػٖ حُٜ٘ٞحص رَ ٢ٛ حُؼَٔ حُٔؼَٔ ح١ٌُ ٣ظلون ك٤ٚ حُو٤َ 

ُِلَى ٝ ُِٔـظٔغ ك٢ إٓ ٝحكي، ٝ ٫ ٗي إٔ ٌٛح حَُر٢ ر٤ٖ حُل٤٠ِش ٝ حُؼَٔ ٛٞ ٓخ طؼِٔٚ ٓوَح١ ػٖ 

رَٝى٣وّٞ     ٝ ١زوٚ ك٢ ك٤خطٚ حُظ٢ اٍطز٢ ك٤ٜخ حُوٍٞ رخُلؼَ ُيٍؿش ُْ ٣ٜ٘يٛخ طخ٣ٍن حُلِٔلش ا٫ ك٢ حُو٤َِ 

"حُ٘خىٍ
3

، ٝ ُؼَ ٓـِٟ ٌٛٙ حُوٜش حُظ٢ ٣َٝ٣ٜخ أ٤ًٔ٘ٞكٕٞ ػٖ رَٝى٣وّٞ ػ٠ِ ىٍؿش ًز٤َس ٖٓ ح٤ٔٛ٧ش 

اً ٣ظ٠ق ٖٓ ه٬ٍ حَُٜحع ح١ٌُ ٠٣غ ح٩ٗٔخٕ ر٤ٖ حُو٤َ ٝ حَُ٘، ٝ ٌٛح حَُٜحع ىحثْ ك٢ ٗظَ 

رَٝى٣وّٞ ٌُٖ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ ح٩هظ٤خٍ ربٍحىطٚ، ٝ طظٞهق حُل٤٠ِش ػ٠ِ كٖٔ ح٩هظ٤خٍ، ٝ حُٔٔؤُش حُظ٢ 

طظٞهق ػ٠ِ كٖٔ ح٩هظ٤خٍ ٫ طوّٞ رخُطزغ ػ٠ِ حٌُِٔحص رَ طوّٞ ػ٠ِ حُؼَٔ ح١ٌُ ك٤ٚ ه٤َ حُلَى ٝ ٬ٛف 

حُٔـظٔغ، رٌٜح ٣ئًي رَٝى٣وّٞ ػ٠ِ ه٤ٔش حُل٤خس ح٩ٗٔخ٤ٗش حُٜخُلش حُظ٢ ٣ئػَ ك٤ٜخ حُو٤َ ػ٠ِ حُلَى، ٝ 

حُؼَٔ ػ٠ِ حٌَُٔ ، كخُو٤َ ُٖ ٣ؼط٢ ُ٪ٗٔخٕ ٖٓ حُوخٍؽ رَ ٣ٌٔزٚ ح٩ٗٔخٕ رخُؼَٔ ٝ حُـٜي، طِي ٢ٛ 

ػ٬هش حُـخٗذ حُظَر١ٞ ٝ ح٧ه٬ه٢ ك٢ حُلٌَ حُٔٞكٔطخث٢ ٝ ح١ٌُ اط٠ق ٖٓ ه٬ٍ ػَٟ٘خ ٦ٍُحء 

ح٧ه٬ه٤ش ٝ حُظَر٣ٞش ُزَٝطخؿٍٞحّ، ؿٍٞؿ٤خّ، أٗط٤لٕٞ ٝ رَٝى٣وّٞ، كٌِْٜ ًخٗض ُْٜ رٜٔش ٝحٟلش 

ك٢ ٓـخٍ حُلٌَ ح٧ه٬ه٢ ٝ حُظَر١ٞ حُٔٞكٔطخث٢ أٓخ رخه٢ حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ ًخٗض ُْٜ ٝؿٜش ٗظَٙ حُوخٛش 

 .          ٓٞحء ك٢ ح٤ُٔخٓش أٝ ك٢ ٓـخٍ حُل٤خس حُؼ٤ِٔش ح٧هَٟ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 :         هفِْم اإلًضاى عٌذ صقزاط :الوبحث الثاًي

إ ح٩ٗظوخٍ ٖٓ ىٍحٓش ٓخ هِلظٚ حُلًَش حُٔٞكٔطخث٤ش ا٠ُ ىٍحٓش حُلِٔلش حُٔوَح٤١ش، ٫ ٣ؼ٢٘ ح٩رظؼخى ػٖ 

ٓلٍٞ ىٍحٓظْٜ ٝ ؿ٣َٛٞخ، أػ٠٘ حُلِٔلش ح٩ٗٔخ٤ٗش، اً ٗـي إٔ ٓوَح١ هي ٗخٍى حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ ك٢ ح٩ٛظٔخّ 

رخ٩ٗٔخٕ،    ٝ ؿؼِٚ ٓلٍٞ ح٩ٛظٔخّ ، ٝ ٌُٖ ١زؼخ ٓغ رَُٝ كَٝم ؿ٣َٛٞش ر٤ٜ٘ٔخ، ٝ ُٔؼَكش ٬ٓٓق 

                                                           
 . 383تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة من منشور شرقً، نفس المرجع السابق، ص: مصطفى النشار. د- 

1
  

  .383نفس المرجع السابق، ص- 
2
  

 .83فالسفة الٌونان العصر األول، نفس المرجع السابق،ص: جعفر آل ٌاسٌن- 
3
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ح٩ٗٔخٕ ػ٘ي ٓوَح١ ٣وظ٢٠ حُلي٣غ ػٖ كِٔلش ٓوَح١ ح٩ٗٔخ٤ٗش ك٢ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗزٜخ ٝ ًُي ٖٓ ه٬ٍ ٗظ٣َظٚ 

          .                                              ك٢ حُ٘لْ حُظ٢ طؼي ُذ كِٔلظٚ ًِٜخ،ٝ طؼخ٤ُٔٚ ح٧ه٬ه٤ش، ٝ آٍحءٙ ك٢ ح٤َُٜٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ 

٣ؼي :                                                                                          الٌفش اإلًضاًيت: أّال

ٓوَح١ حُل٤ِٔٞف ح٤ُٞٗخ٢ٗ ح٧ٍٝ ح١ٌُ ػَٝ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُ٘لْ ٝ حُـٔي ٖٓ ٓ٘ظٍٞ كِٔل٢، ٌُٖ ٓ٘ظٍٞٙ 

رؼ٤ي ًَ حُزؼي ػٖ ىحثَس حُي٣ٖ ًٔخ كؼَ ح٧ٍٝك٤ٕٞ ٝ حُل٤ؼخؿ٣ٍٕٞٞ، اً ٗـيٙ ىػخ ا٠ُ ح٩ٛظٔخّ رخَُٝف "ًخٕ 

"٧ٜٗخ طظزغ ك٢ ؿخ٣ظٜخ حُلٌٔش ٝ حُ٘٘خ١ حُؼو٢ِ ٝ حُـٜي ح٧ه٬ه٢
1

، كٌٜح ٫ ٣ؼ٢٘ إٔ ٓوَح١ ُْ ٣ظؤػَ رٔخ 

هيٓٚ حُٔخروٕٞ ػ٤ِٚ، كل٢ ىٍحٓظ٘خ ٗـي أٛيحء ٫ ٓز٤َ ٩ٌٗخٍٛخ ٣ي٣ٖ رٜخ ٓوَح١ ُِٔخرو٤ٖ ػ٤ِٚ ٝ اٛظْ 

ٝ ٌٛح ٓؼ٠٘ "رخ٩ٗٔخٕ ٝ اٗلَٜص           حُلِٔلش ػ٘يٙ ك٢ ىحثَس ح٧ه٬م ربػظزخٍٛخ أْٛ ٓخ ٣ْٜ ح٩ٗٔخٕ، 

هٍٞ ٤َٕٗ٘ٝ إٔ ٓوَح١ أٍِٗ حُلِٔلش ٖٓ حُٔٔخء ا٠ُ ح٧ٍٝ أ١ أٗٚ كٍٞ حُ٘ظَ ٖٓ حُلِي ٝ حُؼ٘خَٛ ا٠ُ 

حُ٘لْ، كظٍٜٞ ٌٛح ح٩طـخٙ ًخٕ رٔؼخرش ٗوطش طلٍٞ ٛخٓش ك٢ طخ٣ٍن حُلِٔلش ٧ٗٚ كٍٞ ٓٔخٍ حُظل٤ٌَ حُلِٔل٢ 

"ٖٓ حُطز٤ؼش ا٠ُ ح٩ٗٔخٕ ،ٖٓ حُوخٍؽ ا٠ُ حُيحهَ
2

، ٝ ٌٛح إ ىٍ ػ٠ِ ٢ٗء ك٤يٍ ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ هزَ ًخٕ 

ح٩ٛظٔخّ رخٌُٕٞ ٝ حُٔزخىة ٝ حُؼَِ ح٠ُٝ٧،   ٝ ٌُٖ ٓغ ٓوَح١ اٛظْ رخُطز٤ؼش ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝ ريٍحٓش حُ٘لْ 

ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٝ ُٔؼَكش ٓخ٤ٛش حُ٘لْ ًٔخ ٍٛٞٛخ ٓوَح١ـ، ٝ ػ٠ِ أ١ أٓخّ هخٓض، ٣٘زـ٢ ك٢ حُزيح٣ش طلي٣ي 

اٗط٬هش ك٢ ىٍحٓش حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٣ؼ٢٘ طِي حُٔوخرِش حُظ٢ أهخٜٓخ ٓوَح١ ر٤ٖ حُؼوَ ح٢ُٜ٩، ٝ حُ٘لْ 

ٝ هي "ح٩ٗٔخ٤ٗش، ر٤ٖ ىٍٝ حُؼوَ ح٢ُٜ٩ ك٢ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُؼخ ُْ ٝ ىٍٝ حُ٘لْ ك٢ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُـٔي، 

٣ؼظَٝ حُزؼٞ ػ٠ِ ٓؼَ ٌٛح، ػ٠ِ أٓخّ إٔ ٓوَح١ ُْ ٣ٌٖ ُٚ ػظ٤ْ ح٩ٛظٔخّ ريٍحٓش ح٧ٍٓٞ حُطز٤ؼش 

،كبٗٚ ُْ ٣٘خهٜ٘خ، ٝ ُي٣٘خ ػ٠ِ ًُي ٗٞحٛي ٝحٟلش ػ٘ي أ٤ًٔ٘ٞك٤ٖ ٝ أٍٓطٞ، ٝ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُلٌَ حُي٢٘٣، 

ك٤زيٝ إٔ ٓوَح١ اهظزْ ٖٓ أٗخًٔخؿٍٞحّ كٌَس حُؼِش حُؼخهِش أٝ حُؼوَ ػ٠ِ كي طؼز٤َ أٗخًٔخؿٍٞحّ ٗلٔٚ، 

ٝ ٌُ٘ٚ ًٛذ ا٠ُ أرؼي ٓٔخ ًٛذ أٗخًٔخؿٍٞحّ كزَٖٛ ػ٠ِ ٝؿٞى هللا ٖٓ كو٤وش رؼ٤ٜ٘خ   ٝ ٢ٛ ٝؿٞى طٞحكن 

"ك٢ حٌُخث٘خص حُل٤ش
3

، ٝ ػ٬ٝس ػ٠ِ ًُي ٗـي ٓوَح١ هي ٛخؽ ٓزيأ ٣ؼَٔ ًٔويٓش ٍث٤ٔ٤ش ك٢ ًَ كـش ؿخث٤ش 

إ ٓخ ٣ٞؿي ُـَٝ ٗخكغ ٫ ري إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ػَٔ حُؼوَ، ٝ ػ٬ٝس ػ٠ِ ًُي كبٗ٘خ ٗـي : "ٝ طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

أػخٍح ُِلـش ٖٓ حُؼِش حُلخػ٤ِش، اًح ًخٕ ح٩ٗٔخٕ ٣ِٔي ػو٬، كبٕ ح٩ُٚ ح١ٌُ ٣٘٘ؤ ػ٘ٚ حٌُٕٞ ٫ ري أ٠٣خ إٔ 

٣ٌٕٞ كخَٛ ػ٠ِ حُؼوَ، ٝ ٓغ ًُي ُْ ٣َكٞ ٓوَح١ ح٤ُٔؼُٞٞؿ٤خ حُٔؼخَٛس ُٚ ٝ ػ٠ِ ح٧هَ ُْ ٣َكٞ 

"حُؼزخىحص، ٝ ًخٕ ٣ٜ٘ق ك٢ ٌٛٙ حُلخُش رؤٕ ٣ٔخٍّ ًَ كَى ػزخىحطٚ رٔخ ٣ظلن ٓغ ػخىحطٚ ٝ طوخ٤ُي ٓي٣٘ظٚ
4

 ٝ ،

إٔ ح٩ٗٔخٕ ٍٝف ٝ ػوَ ٤ٔ٣طَ ػ٠ِ حُلْ ٝ ٣يرَٙ، ٝ حُوٞح٤ٖٗ حُؼخىُش "ك٢ كي٣غ آهَ ٗـي ٓوَح١ ٣وٍٞ 

                                                           
1،2008، من المرحلة األسطورٌة حتى أفالطون، دار الوفاء، اإلسكندرٌة،ط1الفلسفة الٌونانٌة أصولها و مصادرها ج: محمد جمال الكٌالنً- 1  

. 328ص  

 . 69 ، ص1،2003مدخل إلى الفلسفة و مشكالتها، دار النهضة العربٌة، لبنان، ط :حربً عباس عطٌتو. د-
2
  

. 192،ص2،2013الفلسفة الٌونانٌة من طالٌس إلى أفالطون، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة، ط: مجدي السٌد أحمد الكٌالنً. د- 
3
  

.192،193نفس المرجع، ص ص- 
4
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"ٛخىٍس ػٖ حُؼوَ
1

، ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ٓوَح١ هي آٖٓ رٞؿٞى ػوَ ٓ٘ظْ ٤ٗ٨ُخء، ٝ أهَ ٓخ ُْ ٣وَٙ 

أٗخًٔخؿٍٞحّ رٟٞٞف، ٝ ٛٞ إٔ ح٤ٗ٧خء ًِٜخ طلَٔ ٓٔش حُؼوَ ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ٓ٘ظٔش ػ٠ِ أكٖٔ ٗلٞ 

ٓوَح١ إٔ ٝحؿذ ح٩ٗٔخٕ حُلَى ٛٞ ٍػخ٣ش حَُٝف، ٝ "ٌٖٓٔ ٝكوخ ُوٞحػي ك٢ حُظٞحكن      ٝ حٌُٔخٍ، ٝ ٣َٟ 

ؿؼِٜخ ٛخُلش رويٍ حُٔٔظطخع، ٝ ٜٓٔخ ًخٕ حُؼٖٔ، ٝ حَُػخ٣ش كٔزٚ ٛ٘خ ٫ طٌٕٞ رؤىحء حُطوّٞ ٝ حَُٔح٤ْٓ 

حُوخٛش رخُظط٤َٜ، رَ ٣ٌٕٞ ػٖ ٣َ١ن طؼ٣ٞي حُ٘لْ ػ٠ِ حُظل٤ٌَ حُ٘ي٣ي، ٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُيٟ ح٩ٗٔخٕ حُظز٣ََ 

"حُؼو٢ِ ُٔخ ٣وزِٚ أٝ ٣َك٠ٚ
2

، ٝ ٌٛح إ ىٍ ػ٠ِ ٢ٗء ك٤يٍ ػ٠ِ ط٤ًَِ ٓوَح١ رخ٩ٛظٔخّ رخَُٝف أٝ حُ٘لْ 

ًٔخ إٔ ؿْٔ "ػٖ ٣َ١ن حُظل٤ٌَ ٝ حُظؤَٓ حُؼو٢ِ، ٌٛح ٝ ٣ئًي أ٤ًٔ٘ٞكٕٞ ػ٠ِ كٞحٍ ٓوَح١ ا٠ُ أٗٚ 

ح٩ٗٔخٕ ٌٕٓٞ ٖٓ ػ٘خَٛ، ؿٔؼض ٖٓ حُؼخُْ حُٔخى١، كٌٌُي ػوَ ح٩ٗٔخٕ ٛٞ ؿِء ٖٓ حُؼوَ ح٢ٌُِ أٝ 

ٍٝف حُؼخُْ، ٝ إٔ ٌُٜح حُؼوَ ح٢ٛ٫٩ ح١ٌُ ٣لٌْ حُؼخُْ، ٍٛٞس ك٢ ح٩ٗٔخٕ، كخ٩ٗٔخٕ ٣ٔظخُ رخُؼوَ ح١ٌُ 

٣ٔظٌِٚ ٝ هي هخٍ ٓوَح١ ك٢ كي٣ؼٚ ٓغ أٍٓطٞى٣ّٔٞ، ًٔخ ٣َٝ٣ٚ أ٤ًٔ٘ٞكٕٞ، ٝ ٛٞ ٣ؼيى ه٤َحص حُؼ٘خ٣ش 

"ح٤ُٜ٩ش، اٜٗخ ُْ طلَٜ ػ٘خ٣ظٜخ ك٢ ط٣ٌٖٞ أؿٔخىٗخ، ٝ اٗٔخ ٝٛزظ٘خ ٓخ ٛٞ أْٛ ٢ٗء ٝ ٛٞ حُ٘لْ حُؼخهِش
3

 ،

ربػظزخٍٙ إٔ حُ٘لْ ٢ٛ ًُي حُـِء ح٢ٛ٫٩ ك٢ ح٩ٗٔخٕ ٝ ًَ ٖٓ طؤِٓٚ طَٞٛ ا٠ُ ٓؼَكظٚ، ٝ ػَف ٓخ ٛٞ 

إ ٓخ ٣ٞؿي ُـَٝ ٗخكغ ٫ ري إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ػَٔ حُؼوَ، ٝ ػ٬ٝس ػ٠ِ "ا٢ُٜ ٝ كخُ رو٤َ ٓؼَكظٚ ُ٘لٔٚ، 

ًُي كبٗ٘خ ٗـي آػخٍ ُِلـش ٖٓ حُؼِش حُلخػ٤ِش، اًح ًخٕ ح٩ٗٔخٕ ٣ِٔي ػو٬، كبٕ ح٩ُٚ ح١ٌُ ٣٘٘ؤ ػ٘ٚ حٌُٕٞ ٫ 

"ري إٔ ٣ٌٕٞ كخ٬ٛ ػ٠ِ ػوَ
4

، ٓؼ٘خٙ إٔ ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء حُظ٢ طٌٞٗض ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ، ٫ ٣ٌٖٔ ُٜخ إٔ طٌٕٞ 

ٍحؿؼش ا٠ُ حُٜيكش، اًح إٔ ػِظٜخ ك٢ حُؼوَ، إٔ ر٤٘ش حُـٔي ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ حُل٤ٞحٗخص ؿ٤ٔؼخ، ٝ ٌُٖ ٌٛٙ حُؼ٘خ٣ش 

ح٤ُٜ٩ش طزيٝ هخٛش ك٢ حُو٤َحص حُظ٢ ؿَٔص ح٩ٗٔخٕ، ُْ طٌظق رظ٣ٌٖٞ أؿٔخىٗخ، رَ اٜٗخ أػطظ٘خ ٗلٔخ 

ػخهِش، كٔؼ٠٘ ٌٛح إٔ حُؼوَ ح٢ُٜ٩ ُْ ٣ٌظق رظ٣ٌٖٞ أؿٔخىٗخ ٝ اػطخثٚ، كٜٞ أػطخٗخ ٓخ ٛٞ أك٠َ ٝ ٛٞ 

ٓوَح١ ٝ ك٢ ٍىٙ ػ٠ِ "ٝ أ٠٣خ .حُ٘لْ حُؼخهِش، ٢ٌُ ٣٘ظَ ح٩ٗٔخٕ ا٠ُ ٗلٔٚ ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ػوَ

أٌٗٔخؿٍٞحّ ح١ٌُ هخٍ إ ح٩ٗٔخٕ ػخهَ ٧ٕ ُٚ ٣يحٕ ٣ؼِٖ ٓوَح١ إٔ طلٞم ح٩ٗٔخٕ ٫ ٣ٌٖٔ طل٤َٔٙ رزيٗٚ 

كو٢، رَ ٣٘زـ٢ إٔ ٗزلغ ػٖ حُٔزذ حُلو٤و٢ ك٢ ٗلٔٚ رٔخ ٢ٛ ٗلْ ػخهِش، كٌٔخ إٔ أريحٗ٘خ ٢ٛ أؿِحء ٖٓ 

حُؼ٘خَٛ حُٔخى٣ش حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ حُؼخُْ، ًٌُي ٗلٞٓ٘خ ٢ٛ أؿِحء ٖٓ حُؼوَ ح٢ُٜ٩،ٝ ربٌٓخٗ٘خ إٔ ٗلٌْ ػ٠ِ 

هيٍس ٌٛح حُؼوَ ػٖ ٣َ١ن ٓخ ٗـيٙ ك٢ ًٝحط٘خ، كٌٔخ إٔ ٗلٞٓ٘خ ط٤ٔطَ ػ٠ِ أريحٗ٘خ، حُؼوَ ح٢ٌُِ ح٤ٗ٧خء 

"ؿ٤ٔؼخ ٝكن ٓخ ٣َ٣يٙ
5

، ٝ ٛ٘خ طظ٠ق ٓ٘خًٍش حُ٘لْ ك٤ٔخ ٛٞ ا٢ُٜ طزيٝ ك٢ ح٩طٜخٍ ح١ٌُ ٣٘٘ؤ ر٤ٖ حُ٘لْ ٝ 

ح٩ُٚ، ٝ ٌٛح ٓخ ٍأ٣٘خٙ ٖٓ ه٬ٍ ٍى ٓوَح١ ػ٠ِ أٌٗٔخؿٍٞحّ، ٝ أ٠٣خ ػ٘يٓخ كخٍٝ اكٜخّ ٓليػٚ ػٖ 

ػظٔش حُؼوَ ح٢ُٜ٩، ػٖ ٣َ١ن ػوي ٓٔخػِش ر٤٘ٚ ٝ ر٤ٖ حُ٘لْ ح٤ُٜ٩ش،ٝ ٗـيٙ ٣ظخرغ حُلي٣غ ٝكوخ ٌُٜح حُ٘ؤٕ 

                                                           
.76تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، نفس المرجع السابق، ص: ٌوسف كرم- 

1
  

.329الفلسفة الٌونانٌة أصولها و مصادرها، نفس المرجع السابق، ص: محمد جمال الكٌالنً.د-
2
  

 .329نفس المرجع، ص- 
3
  

 .193الفلسفة الٌونانٌة من طالٌس إلى أفالطون، نفس المرجع السابق، ص: مجدى السٌد أحمد كٌالنً. د- 
4
  

.330 ،329الفلسفة الٌونانٌة أصولها و مصادرها، نفس المرجع السابق، ص ص: د محمد جمال الكٌالنً- 
5
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كؼوُٞ٘خ ربٌٓخٜٗخ إٔ طؼ٠٘ رؤٍٓٞ ٓظؼيىس ٓوظِلش ٝ ٓظزخػيس رؼ٠ٜخ ػٖ ح٥هَ ك٢ ٝهض ٝحكي، : "ك٘ـيٙ ٣وٍٞ

٣٘زـ٢ ُ٘خ إٔ ٫ ٌَٗ٘ هيٍس حُؼوَ ح٢ُٜ٩ رلـش أٗٚ ؿ٤َ َٓث٢، ك٘لٞٓ٘خ ٤ُٔض ٢ٛ ًحطٜخ َٓث٤ش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ 

ػ٤ٕٞ أؿٔخىٗخ، ٝ ٓغ ًُي ك٘لٖ ٗؼَف أٜٗخ ٓٞؿٞىس ىٕٝ ٗي،     ٝ إٔ ُي٣ٜخ حُوٞس ػ٠ِ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ 

"أريحٗ٘خ
1

، ٝ ٓخ ٗلٜٔٚ ٖٓ ه٬ٍ آٍحء ٓوَح١ إٔ ١ز٤ؼش حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ػخهِش ٓظلوش رٌٜح حُؼوَ ح٢ُٜ٩، ٝ 

ٓؼ٠٘ ٌٛح إٔ ح٩ٗٔخٕ ػ٘ي ٓوَح١ ؿْٔ ٝ ٗلْ ٝ ًَ ػَٜ٘ ٖٓ ٣ٌٖٛ حُؼ٣َٜٖ٘ ٓظـخْٗ ٓغ ٗز٤ٜٚ ٖٓ 

هٟٞ حٌُٕٞ، كخُـْٔ ٓظـخْٗ ٓخىس حٌُٕٞ، ٝ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٓظـخٗٔش ٓغ حَُٝف، ٝ ٖٓ ٛ٘خ طزيأ إً حُلِٔش 

حُٔوَح٤١ش ٖٓ ح٣٩ٔخٕ رلو٤وش حُ٘لْ ٝ ؿَٞٛٛخ كيٍحٓش ح٩ٗٔخٕ ُؼخُٔٚ حُيحه٢ِ ه٤ٔش ٖٓ أػ٠ِ حُو٤ْ ٧ٜٗخ 

ط٘زغ ٖٓ هِن ٗلٔٚ، ٝ ٤َٜٓٙ، ٝ ٍؿزظٚ ك٢ حُٔؼَكش، ٝ ٌٌٛح طظٞهق ٓؼخىس ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ٓؼَكظٚ رخُ٘لْ ٝ 

"١ز٤ؼظٜخ ٖٓ أؿَ طو٣ٜٞٔخ
2

، كلٔذ ٓوَح١ إً إٔ ٓ٘خًٍش حُ٘لْ ك٤ٔخ ٛٞ ا٢ُٜ طزيٝح ك٢ ح٩طٜخٍ ح١ٌُ 

رَ ًخٕ ٣ؼظوي رٜٞص ا٢ُٜ "٣٘٘ؤ ر٤ٖ حُ٘لْ ٝ ح٩ُٚ، ٝ ُْ ٣ٌظق ٓوَح١ رؤٕ ح٤ُٛٞ٧ش طٔ٘ق حُزَ٘ اٗخٍحص،

٣ٔٔؼٚ ك٢ ًحطٚ، ٝ ٢ِٔ٣ ػ٤ِٚ ًِٓٞٚ، ٝ ٣ٔظِْٜ أكٌخٍٙ ٝ أػٔخُٚ ٖٓ ٛٞص ػ١ِٞ، ٓؼ٘خٙ أٗٚ ًخٕ ٣ؼظوي 

رٜٞص ػ١ِٞ ٣ٔٔؼٚ ك٢ ًحطٚ، ٌُح ٗـيٙ ٣وٍٞ ك٤ٔخ ٍٝحٙ أ٤ًٔ٘ٞكٕٞ إ حُزَ٘ ؿ٤ٔؼخ ربٌٓخْٜٗ إٔ ٣ٔٔؼٞح 

"ك٢ ٗلْٜٞٓ ٌٛح حُٜٞص، اًح ُْ ٣طِزٞح ٍإ٣ش ح٤ُٛٞ٧ش رؼ٤ٕٞ أريحْٜٗ، رَ اًظلٞح ربىٍحى هٞطٜخ ر٘لْٜٞٓ
3

 ٝ ،

ٓٔخ طز٤ٖ ًخٕ ٛيف ٓوَح١ ٖٓ كِٔلظٚ ا٣وخظ حُ٘خّ، ٤ُيًٍٞح ٓخ ْٛ ػ٤ِٚ، ك٤ؼَكٞح ٓخ ٣٘زـ٢ حُزلغ ػ٘ٚ، ٝ 

ح٩طـخٙ ا٠ُ كؼِٚ، ٌُح ٝ ٓٔخ ٍٝحٙ ُ٘خ أ٤ًٔ٘ٞكٕٞ ٣ؤط٢ حُ٘ؼخٍ ح٤َُٜ٘ ح١ٌُ طز٘خٙ ٓوَح١، ح١ٌُ ٟٝؼٚ 

اػَف ٗلٔي ر٘لٔي، كٖٔ حُ٘ظَ ا٠ُ حُؼخُْ رٍٜٞس "ًو٬ٛش ُِلِٔلش ًِٜخ ك٢ ػزخٍطٚ ح٤َُٜ٘س حُٔٞؿِس 

ٟٓٞٞػ٤ش ٣ـذ إٔ ٗ٘ظوَ ٖٓ ىٍحٓش حٌُحص ا٠ُ ىٍحٓش حُ٘لْ، ٝ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ٣ٌٕٞ ٓوَح١ هي أٍِٗ 

"حُلِٔلش ٖٓ حُٔٔخء ا٠ُ ح٧ٍٝ
4

، ٝ ٓٔخ ٗلٜٔٚ ٖٓ ٌٛٙ حُؼزخٍس إٔ ٓؼَكش حُ٘لْ ٝ ٓخ ٣ٌٖٔ ك٤ٜخ ُٖ طظْ ا٫ 

ػٖ ٣َ١ن ُـش حُلٞحٍ حُلِٔل٢ ٣ؼ٢٘ ٣ٌٕٞ ر٤ٖ ػوَ ٝ ػوَ أٝ ر٤ٖ كٌَس ٝ أهَٟ، ك٤غ ٓؼِض ٌٛٙ حُؼزخٍس 

ح٤َُٜ٘س حُظ٢ أُوخٛخ ٓوَح١ ػ٠ِ ٓؼزي ىُل٢،ٝ ح١ٌُ ٣ؼي ٓ٘طِوخ أٓخ٤ٓخ ٝ ىحكؼخ ه٣ٞخ ُ٪ٗٔخٕ ٢ٌُ ٣٘ظَ ا٠ُ 

ٗلٔٚ ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ػوَ، ٝ إٔ ٣لْٜ أٗٚ أٛزق ٗز٤ٜخ رخ٩ُٚ، ٝ أٛزق ٓوَح١ ٣َىى ٌٛح حُوٍٞ ر٤ٖ حُ٘خّ ٝ 

 .٣يػْٜ ٌُٜح ح٧َٓ، ٝ ٌٛٙ حُؼزخٍس ح٤َُٜ٘س ٢ٛ ِٓوٚ حُلِٔلش ػ٘يٙ ًٔخ أٟٝل٘خ ًُي ٓخروخ

 

 

 

 

                                                           
.330نفس المرجع، ص - 

1
  

 .74تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، نفس المرجع السابق، ص: ٌوسف كرم- 
2
  

.190الفلسفة الٌونانٌة من طالٌس إلى أفالطون، نفس المرجع السابق، ص: محمد السٌد أحمد الكٌالنً.د- 
3
  

.190نفس المرجع السابق، ص - 
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.أي هنا سقراط ٌقصد أن الفرد ال ٌقتصر على معرفة الفضٌلة بل معرفته لها و التأكٌد على ممارستها*   
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                                                                                  : األخالق ّ غايت الْجْد اإلًضاًي: ثاًيا

ٗـي ك٢ طؼخ٤ُْ ٓوَح١ ح٧ه٬ه٤ش إٔ حُ٘وطش ح٧ٓخ٤ٓش ٢ٛ حُظٞك٤ي ر٤ٖ حُٔؼَكش ٝ حُل٤٠ِش اً ٗـيٙ ًخٕ ٣يػٞح 

،ٝ آٖٓ ٓوَح١ رؤٕ *كٌخٕ ٣َىى ٗلٖ ٫ ٗؼَف حُل٤٠ِش ٢ٌُ ٠ٗؼٜخ ػ٠ِ حَُكٞف"ا٠ُ ٓٔخٍٓش حُل٤٠ِش، 

حُلَى ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٌٕٞ كخ٬ٟ ا٫ اًح ػَف أ٫ٝ ٓخ٤ٛش حُل٤٠ِش ٝ ُْ ٣ظٞهق ح٧َٓ كزبػظوخى ٓوَح١ ػ٘ي 

ٌٛح حُلي رَ طؼيحٙ ا٠ُ اػظزخٍ كٍٜٞ حُٔؼَكش ػ٘ي ح٩ٗٔخٕ ١َٗ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ حُظَٜف ػ٠ِ حُ٘لٞ حُوخ١ت 

٧ٕ حُلؼَ حُوخ١ت ٣ٜيٍ ػٖ حُـَٜ أٝ إٔ ح٩ٗٔخٕ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ِٔي ػ٠ِ ٗلٞ كخَٟ ا٫ اًح ػَف 

"حُل٤٠ِش
1

، ٝ ٗـي إٔ رؼيٓخ أػِٖ ٓوَح١ ٝكيس حُٔؼَكش ٝ حُل٤٠ِش، ٝ أًي رٟٞٞف إٔ حُل٤٠ِش ٢ٛ حُو٤َ 

، ٧ٗٚ رٞحٓطش حُل٤٠ِش "كخُل٤٠ِش ٢ٛ حُو٤َ ح٧ٝكي ػِٔخ رؤٕ حُلٌٔش ٢ٛ ٍأّ حُل٠خثَ ؿ٤ٔؼخ"ح٠ٔٓ٧، 

٣ِٔي ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ ٗلٞ كخَٟ، ٝ ٌُٖ ًخٕ ػ٠ِ ٓوَح١ إٔ ٣ٌ٘ق ػٖ كو٤وش ٌٛح حُو٤َ ٝ حُٔؼ٤خٍ حُلو٤و٢ 

ُٚ، ٝ ًٌُي حُلَٜ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ حُِحثلش، حُظ٢ ٟٝؼٜخ حُٔخروٕٞ ٝ حُؼخٓش ٖٓ حُ٘خّ ٝ رؼٞ أػ٬ّ حُِ٘ػش 

حُٔٞكٔطخث٤ش رٔؼ٠٘ حُو٤َ، كْٜ هي ٝكيٝح ر٤ٖ حٌُِس ٝ حُو٤َ طخٍس، كٔخ٣لون ٢ُ ٓ٘لؼش ٝ ٌُس كٜٞ ه٤َ، ٝ 

 .             ٝكيٝح أ٠٣خ ر٤ٖ حٌُِس ٝ حُٔؼخىس طخٍس أهَٟ

ٝ ٣زيأ ٓوَح١ ٓ٘خه٘ش ُو٤٠ش حُظٞك٤ي ر٤ٖ حٌُِس ٝ حُو٤َ رخُٔئحٍ ػٖ ١ز٤ؼش حُل٤خس حُو٤َس، ٝ َٛ حُل٤خس 

حُٔٔظؼش ٢ٛ حُو٤َ ٝ حُل٤خس حُٔئُٔش ٢ٛ حَُ٘؟، ٧ٕ حُٔٞكٔطخث٤٤ٖ  ًٔخ ططَه٘خ ا٤ُٚ ٓخروخ ًخٗٞح ٣ؼظويٕٝ إٔ 

حُطز٤ؼش ح٩ٗٔخ٤ٗش ٜٟٗٞ ٝ ٟٛٞ، ٌُٜٝح كْٜ ٣ؼٕ٘ٞ رؤٕ حُل٤خس حُٔٔظؼش ٢ٛ رلؼَ حُو٤َ ًِٚ، ٝ ٌُٖ ٬ٗك٢ 

ٓلخٍٝس ك٤يٕٝ ػ٘يٓخ "ٓوَح١ ٣ؼظَٝ ػ٠ِ ٌٛح حُظٞك٤ي ر٤ٖ ح٤ٗ٧خء حُٔٔظؼش ٝ حُو٤َ، ٝ ٌٛح ٓخ ِٗٔٔٚ ك٢ 

"ريأ ٓوَح١ حُلي٣غ رؤٕ حٌُِس طؼوذ ح٧ُْ
2

 ، كظَٟ إٔ حُؼخٓش ٖٓ حُ٘خّ طـ١َ ٍٝحء حٌُِحص ربػظزخٍٙ َٗح، ٝ 

ٌٌٛح طٜزق ؿخث٤ش ح٧كؼخٍ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٖٓ ٌٛح حُٔ٘ظٍٞ حُٔؼ٢ ٍٝحء حٌُِس ٝ طـ٘ذ ح٧ُْ، ٌُحكخٍٝ ٓوَح١ 

حُلَٜ ك٢ ٌٛح ح٧َٓ، ٝ ٍرٔخ أك٠َ ى٤َُ ُِظ٤ٟٞق أًؼَ ٗٔظيٍ رٔٞحؿٜش ٓوَح١ ُِٔٞص ٝ ٗـخػظٚ حُؼخ٤ُش، 

ك٤٘ٔخ اػظزَ إٔ حُٔٞص ٫ ٣َٛذ، كخُؼخٓش ٖٓ حُ٘خّ ٣ؼظزَٕٝ إٔ حُٔٞص َٗح ٝ أُْ ٝ ٌُٖ ك٢ ٗظَ ٓوَح١ 

كوخٍ ٤ُٔض ه٤٘ش حُٔٞص ٖٓ حُلٌٔش حُٜل٤لش ك٢ ٢ٗء، كٔخ ٣ي٣ٍي أ٫ ٣ٌٕٞ حُٔٞص ه٤َح "ٗـي حُؼٌْ، 

"ػظ٤ٔخ، ًُي ح١ٌُ ٣ِوخٙ حُ٘خّ رخُـِع ًؤٗٚ أػظْ حٍَُ٘ٝ
3

، ك٬٘كع إٔ حُؼخٓش ٖٓ حُ٘خّ ٣ؼظزَٕٝ إٔ 

حُٔٞص َٗح ٝ أُْ، ٝ ٌُٖ ك٢ ٗظَ ٓوَح١ ٣ؼظزَ إٔ حُٔٞص ه٤َ ٧ٗٚ ٣وِٜ٘خ ٖٓ آ٫ّ ًز٤َس ٝ ًِ٘خ ٗؼِْ إٔ 

ٓوَح١ أػ٘خء ٓلخًٔظٚ ًخٕ ك٢ حُٔزؼ٤٘خص ٖٓ ػَٔٙ، ٌُح ك٢ ٗظَٙ حُٔٞص ه٤َح ٧ٗٚ ٤ٓوِٜ٘خ ٖٓ، أػزخء 

ح٤ُ٘وٞهش ٓؼ٬، ٝ ٣ٔخػيٙ أ٠٣خ ػ٠ِ حُٔلخكظش ػ٠ِ أكٌخٍٙ حُظ٢ ٗخىٟ رٜخ، ٌُُي ٣ٌٛذ ٓوَح١ ا٠ُ إٔ ح٧ُْ 

ٗلٔٚ ٣ٌٖٔ حُلي٣غ ػ٘ٚ رٞٛلٚ ه٤َح، ك٤غ ٣وِٜ٘خ ٖٓ آ٫ّ أًزَ ٖٓ طِي حُظ٢ ٣لظ٣ٜٞخ، ٝ ػ٠ِ ٌٛح 

كخُو٤َ ٢ٗء ٓوظِق ػٖ حٌُِس ٝ حَُ٘ أ٠٣خ ٢ٗء ٓوظِق ػٖ ح٧ُْ، ٝ ٣وٍٞ أ٠٣خ ٓوَح١ ك٢ ٓلخٍٝس 

                                                           
 . 248الفلسفة اإلغرٌقٌة، نفس المرجع السابق، ص: محمد جدٌدي- 

1
  

.107، ص2006ط،.مقدمة فً تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، دار قباء القاهرة، د: أمل مبروك- 
2
  

.212، ص2002، 1نسٌم مجلً، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط: محاكمة سقراط، تر: ستون.ف.أ.ي.أ- 
3
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ٛآ ٌٗح ح٥ٕ أؿ٤زٌْ، أٗظْ ٣خ ه٠خط٢، كؤر٤ٖ ٌُْ إٔ ٖٓ ػخٕ ك٤ِٔٞكخ كوخ، ٓؼٚ حُلـش ك٢ إٔ ٣٘ؼْ رخ٫ "ك٤يٕٝ 

"اًح ٓخ اهظَد ٖٓ حُٔٞص، ٝ أٗٚ هي ٣َؿٞح إٔ ٤ٜ٣ذ ك٢ حُؼخُْ ح٥هَ رؼي حُٔٞص أػظْ حُو٤َ
1

، ٝ ٛ٘خ 

٣ٟٞق ٓوَح١ رؼٞ ح٧كؼخٍ طزيٝح ُِلَى ك٢ حُِٞٛش ح٠ُٝ٧ طزيٝح ٓئُٔش ٧ٜٗخ طليع أُٔخ ٝ أٝؿخػخ، ا٫ أٜٗخ 

طؼظزَ رٔؼخرش ه٤َ ٧ٜٗخ طٌٕٞ ك٤ٔخ رؼي ٜٓيٍ ح٧ٍٓٞ ه٤َس، ٝ حُؼٌْ رخُ٘ٔزش ٨ُكؼخٍ ٝ ح٧ػٔخٍ ح٤ُٔجش، ٝ 

ٌٛح ٣ز٤ٖ إٔ ٓوَح١ ٣ئًي ىحثٔخ أ٤ٔٛش حُٔؼَكش ٝ ىٍٝٛخ ك٢ طوي٣َ حُو٤ٔش حُلو٤و٤ش ٌُِس ٝ ح٧ُْ ح٣ٌُٖ ٣ؼٞىحٕ 

ًل٤ِٜش ٧كؼخٍ ح٩ٗٔخٕ، كخ٩ٗٔخٕ ٣َ٣ي حُو٤َ ٝ حُٔؼخىس ٝ ٣َٜد ٖٓ حَُ٘ رخ٠ٍَُٝس، ٝ ٛ٘خ ٗٔظل٠َ 

"ٓوَح١ ح٤َُٜ٘س حُل٤٠ِش ػِْ ٝ ح٣ًَُِش ؿَٜ"رٔوُٞش 
2

، كبػظزخٍ كٍٜٞ حُٔؼَكش ػ٘ي ح٩ٗٔخٕ ١َٗ ٣ٔ٘ؼٚ 

ٖٓ حُظَٜف ػ٠ِ حُ٘لٞ حُوخ١ت، ٧ٕ حُلؼَ حُوخ١ت ٣ٜيٍ ػٖ حُـَٜ، كزخُٔؼَكش ٣ٌٖٔ اهظ٤خٍ حٌُِحص ٝ 

حُٔظغ حُلو٤و٤ش حُظ٢ ٫ ط٠َ رٚ، ٝ رخُظخ٢ُ كخ٩ط٤خٕ رخَُ٘ ٗظ٤ـش كظ٤ٔش ُِـَٜ ٝ ح٩هظ٤خٍ حُـ٤َ ٓٔزن 

ٓلخٍٝس ؿٍٞؿ٤خّ ٗوَأ ٗلْ حُٔؼ٠٘ ك٤غ ٣٘ظ٢ٜ ٓوَح١ ا٠ُ إٔ ِٓٞى حُ٘وٚ حُلخَٟ "رخُٔؼَكش، ٝ ك٢ 

ٝ حُؼخىٍ ؿ٤َٔ ٝ إٔ ٌٛح ٛٞ ٜٓيٍ ٓؼخىطٚ، ٝ ك٢ ٓلخٍٝس هخ٤ٍٓي٣ْ ٣ٌٛذ ٓوَح١ ا٠ُ إٔ ح٩ػظيحٍ ٛٞ 

كو٢ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُٔؼَكش ٝ حُـَٜ ٝ ٖٓ ػْ ٫ ٣ل٢٠ ا٠ُ ٓؼخىس، ٧ٕ ٓؼَكش حُو٤َ ٝ حَُ٘ ٢ٛ حُظ٢ طل٢٠ 

"ا٠ُ ٓؼخىس
3

، ٌُح كٔؼَكش حُو٤َ ٝ حَُ٘ طئى١ ا٠ُ حُٔؼخىس، ٝ اًح ًخٗض حُٔؼَكش ك٤٠ِش كخُل٤٠ِش ط٠ٖٔ 

ٌُُي كخُ٘وٚ حُو٤َ ٛٞ ك٢ حُٞحهغ حُ٘وٚ حُل٤ٌْ، ٝ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤يح ٧ٗٚ كخَٛ "حُٔؼخىس، ٌُُي ٗـيٙ ٣وٍٞ 

ػ٠ِ اًظلخء ًحط٢ ُ٘لٔٚ رل٤غ ٫ ٣لظخؽ  ا٠ُ أ١ ٢ٗء هخٍؿ٢ آهَ كخُل٤ٌْ ٫ ٣ؤرٚ رخُٔ٘خكغ ٝ حُو٤َحص 

حُوخٍؿ٤ش ًٔخ ٫ ٣٘يّ ػ٠ِ ٤ٟخػٜخ ٧ٜٗخ ٤ُٔض ك٢ ٗظَٙ ٣ٍَٟٝش أٝ ًخك٤ش ُزِٞؽ حُٔؼخىس، ٌُ٘ٚ ك٢ حُٞهض 

"ٗلٔٚ ٫ ٣َك٠ٜخ ؿ٤ٔؼخ ٧ٜٗخ ٖٓ ٝٓخثَ اٗزخع رؼٞ ٍؿزخطٚ
4

، ٌُح كٔؼخىط٘خ طظٞهق ػ٠ِ اهظ٤خٍٗخ حُيه٤ن 

ر٤ٖ حٌُِحص ٝ ح٧ُْ رلٔذ ٓخ طٌٕٞ ػ٤ِٚ طِي حٌُِحص ٝ ح٧ُْ، ٌُح ٝكي ر٤ٖ حُٔؼَكش ٝ حُل٤٠ِش كخَُؿَ حُل٤ٌْ 

ًٔخ هخٍ ٓوَح١ ٛٞ ٖٓ ٣ؼَف ٓخ حُٜٞحد، ٝ ٣لؼِٚ، ك٬ أكي ٣لؼَ حَُ٘ ٝ ٛٞ ٣ؼِْ ًُي، كخُ٘خّ إً ٫ 

٣لؼِٕٞ ٓخ ٣ؼَكٕٞ اٗٚ هطؤ، أ١ ػٌْ ٓخ ٤ِٔ٣ٚ حُؼوَ، ٝ ٟخٍ رٚ، ٝ أك٠َ أٗٞحع حُو٤َ ٢ٛ حُٔؼخىس، ٌُُي 

 .                                               ُٞ ػَف ح٩ٗٔخٕ ٓخ ٛٞ ه٤َ، كٖٔ حُٔيٖٛ كوخ إٔ ٣وغ ك٢ حُوطؤ

 :                                                                                       تحذيذ الوصيز اإلًضاًي:  ثالثا     

ػ٘يٓخ ٣ظليع ٓوَح١ ػٖ ح٤َُٜٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٣ًٌَٗخ رؤر٤وٍٞ ح١ٌُ ٣ٌٛذ ا٠ُ إٔ ٤ٗجخ ٫ ٣ٔٔ٘خ اًح ُْ ٗؼي 

"ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ٧ٗ٘خ ك٤٘جٌ ٫ ٗلْ ح٤ٗ٧خء ٝ ٫ ٗيًٍٜخ ٝ ٫ ٗؼ٤ٜخ
5

، ٝ ٬ٗكع إٔ ك٤خس ٓوَح١ ٝ ٣َ١وش 

اػيحٓٚ ح٤َُٛذ ٓؼَ ٍٛٞس ٝحٟلش ٠ٔٓ٧ حُٔزخىة ٝ حُو٤ْ، كبٕ ٓٞطٚ ٝ ٍك٤ِٚ ًخٕ رٔؼخرش ػٔ٘خ ؿخ٤ُخ ٌُٜٙ 

حُو٤ْ ٝ حُٔزخىة حُظ٢ ًخٕ ٓظٔخٌٓخ ٝ ٣يػٞح ا٤ُٜخ، ٝ ك٤غ هيّ ُ٘خ أك١٬ٕٞ ك٢ ٓلخٍٝحطٚ ٍٛٞس ػٖ ٓٞهق 

                                                           
.215نفس المرجع السابق، ص- 

1
  

.249الفلسفة اإلغرٌقٌة، نفس المرجع السابق، ص: محمد جدٌدي- 
2
  

.197الفلسفة الٌونانٌة نفس المرجع السابق، ص: مجدي السٌد أحمد كٌالنً- 
3
  

 .198نفس المرجع، ص- 
4
  

.198دراسة مصدرٌة، نفس المرجع السابق، ص- الفلسفة الٌونانٌة من طالٌس إلى إفالطون: مجدى السٌد أحمد كٌالنً. د.أ- 
5
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حُٔٞص "ٓوَح١ ٖٓ ح٤َُٜٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ ٓٞحؿٜش حُٔٞص رٜيٍ ٍكذ، كل٢ ٓلخٍٝس حُيكخع ٣َٟ ٓوَح١ إٔ 

ه٤َ كظ٠ اًح ًخٕ ٓزخطخ ٨ُري، ٌُٖ ٓوَح١ ٣ؼظزَ ه٤َح رخُ٘ٔزش ُ٘خ ٧ٗٚ ٗي٣ي حُ٘زٚ رلخُش أك٠َ ٝ أٌُ رٌؼ٤َ 

ٖٓ أؿِذ حُلخ٫ص ح٧هَٟ، ٝ ٣ؼخٝى ح٬ٌُّ ٣وٍٞ اٗٚ ٫ ٣ؤٓق ػ٠ِ ٢ٗء، ٧ٗٚ ُْ ٣لؼَ، ٝ ُْ ٣وَ ا٫ ٓخ ريح 

ُٚ أٗٚ كن، ٝ ٣وظْ رٌِٔش ا٠ُ ح٣ٌُِٖ اهظَػٞح ك٢ ؿخٗزٚ، ٓئًيح ُْٜ أٗٚ ٓـظز٢ رخُٔٞص ٝ أٗٚ ٫ ٣ؼظزَٙ َٗح، 

"رَ ٣َٟ ك٤ٚ حُو٤َ ًِٚ حُو٤َ ٓٞحء اهظَٜٗخٙ ٓزخطخ أري٣خ أّ رؼؼخ ُل٤خس ؿي٣يس
1

، كٔخ ٗلٜٔٚ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ 

حُٔلخٍٝس إٔ ٓوَح١ ٣ظليع ػٖ ٌِٓ٘ش ًُي ح٤َُٜٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ حُٔـٍٜٞ ٝ حُوٞف ٖٓ حُٔٞص ح١ٌُ ٣ـؼَ 

حُ٘خّ ٣لَٕٝ ٓ٘ٚ، ك٢ ك٤ٖ ٛٞ ٣َٟ إٔ حُٔٞص ه٤َ، كظ٠ اًح ًخٕ ٓزخطخ ٨ُري، كٔوَح١ ُْ ٣وزَ إٔ ٣ظ٘خٍُ 

ػٖ آٍحءٙ ٝ أكٌخٍٙ ٝ ُْ ٣يكغ ؿَحٓش ٓخ٤ُش أٝ أ١ ٢ٗء آهَ ٣٘و٠ٚ ٖٓ حُٔٞص ٌُ٘ٚ رو٢ ٓظٔٔي رٔٞهلٚ، 

كٌٜح ٣ؼ٢٘ إٔ ٓوَح١ ٫ ٣وخف ٖٓ حُٔٞص ٝ ٫ ٣ؼظزَٙ َٗح، كٜٞ ٝحػن ك٢ ٗلٔٚ، ٝ ٣ؼِْ رؤٗٚ ػ٠ِ ٛٞحد، 

ٝ ٫ ٣ظَٞٓ ا٠ُ أ١ أكي ٖٓ أؿَ حَُٜد ٝ حُ٘ـخس ٖٓ حُٔٞص، ٌُُي ٓخ ٣ــذ إٔ ٣و٘خٙ حُلَى ػ٠ِ كٔذ 

.                                                               ٓوَح١، ك٬ ري إٔ ٣ٌٕٞ حَُ٘ ًحطٚ، ٫ حُٔٞص ربػظزخٍٙ َٗح،

ٝ ٣زَٖٛ ٓوَح١ ػ٠ِ إٔ حُٔٞص ٫ ٣ؼي َٗح ًٔخ ٣وٍٞ ٓؼظْ حُ٘خّ رَ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٬٣ِ ُ٪ٗٔخٕ، 

ٝ ٌٛح ٓخ َٛف رٚ أػ٘خء ٓلخًٔظٚ ٝ ٤ًل٤ش ٓٞحؿٜظٚ ُِٔٞص رٞػ٢ َٓٛق ٝ ٛٞ ٣و٘غ ٓٔظٔؼ٤ٚ رؤٕ حُٔٞص ٫ 

٤ُٔض ه٤٘ش حُٔٞص ٖٓ حُلٌٔش حُٜل٤لش ك٢ ٢ٗء، كٔخ ٣ي٣ٍي أ٫ ٣ٌٕٞ حُٔٞص ه٤َ ػظ٤ٔخ، ًُي "٣َٛذ 

ح١ٌُ ٣ِوخٙ حُ٘خّ رخُـِع ًؤٗٚ أػظْ حٍَُ٘ٝ، كب٢٘ٗ ٫ أػزؤ رخُٔٞص، اٗٚ ٫ ٣ِ٣ي ػ٘ي١ ه٘ش، إ ٛق ٌٛح 

"حُظؼز٤َ، ٝ إٔ ًَ ٓخ أه٘خٙ ٛٞ إٔ أِٓي ًِٓٞخ ٓؼٞؿخ
2

، ٝ ٛ٘خ ٬ٗكع إٔ ٓوَح١ ٝ ٖٓ ه٬ٍ اه٘خع أطزخػٚ 

رؤٕ حُٔٞص أَٓ ٫ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٟٓٞغ هٞف كِْ٘ٔ ٖٓ ه٬ٍ كي٣ؼٚ أٗٚ ٣ٔظِي  ٗـخػش ًز٤َس ٝ 

ارظٔٔٞح إً :"ٗو٤ٜش ه٣ٞش ٝ ك٢ ٗلْ ح٤ُٔخم أ٠٣خ ٝ ك٢ ًِٔش أه٤َس ُٔوَح١ ك٢ ٓلخٍٝس حُيكخع ك٤وٍٞ

ُِٔٞص ٝ أػِٔٞح ػِْ ح٤ُو٤ٖ أٗٚ ٣ٔظل٤َ ػ٠ِ حَُؿَ حُٜخُق إٔ ٣ٜخد رٔٞء، ٫ ك٢ ك٤خطٚ ٝ ٫ رؼي ٓٞطٚ، 

كِٖ طِٜٔٚ ح٥ُٜش، ُوي أُكض ٓخػش حَُك٤َ ٝ ٤َٜٓ٘ف ًَ ٓ٘خ ا٠ُ ٓز٤ِٚ، كؤٗخ ا٠ُ حُٔٞص ٝ أٗظْ ا٠ُ 

"حُل٤خس، ٝ هللا ٝكيٙ ػ٤ِْ رؤ٣ٜٔخ ه٤َ
3

، ٝ ٛ٘خ ريح ٓوَح١ ٓظؤًيح رؤٕ ح٩ٗٔخٕ رؼي حُٔٞص، إٔ حُ٘لْ ٓظـخىٍ 

ٌٛح حُؼخُْ حُي١ٞ٤ٗ ا٠ُ حُؼخُْ ح٥هَ، ٣ؼَف ح٩ٗٔخٕ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ ًَ ٓخ ٛٞ كن، ه٤َ، ٝ ػخىٍ ٝ ٛ٘خى 

طٌٕٞ ح٧كٌخّ ػخىُش ػ٠ِ ٣ي ه٠خس أك٠َ ًؼ٤َ ٖٓ ح٣ٌُِٖ ٣لٌٕٔٞ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ ك٢ حُي٤ٗخ، ًٔخ هخٍ إٔ 

حَُؿَ حُٜخُق ُٖ ٣ِلن رٚ أًٟ ٫ ك٢ حُي٤ٗخ ٝ ٫ ك٢ ح٥هَس، ٝ ٛ٘خ ٣زَٖٛ ٓوَح١ ػ٠ِ إٔ حُٔٞص ٤ُْ 

ٝ ٓخًح ٣ٌٕٞ حُظط٤َٜ ؿ٤َ "حُٜ٘خ٣ش ٝ إٔ حُ٘لْ ٓظؼ٤ٖ ك٢ ػخُْ آهَ ٝ ٫ طل٠٘، ٝ ٣ظخرغ حُلي٣غ ٝ ٣وٍٞ 

اٗلٜخٍ حَُٝف ػٖ حُـٔي ٝ اػظ٤خى حَُٝف إٔ طـٔغ ٗلٜٔخ ٝ طلَٜٛخ ك٢ ٗلٜٔخ رؼ٤يح ػٖ حُـٔي، ٝ 

                                                           
.80تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، نفس المرجع السابق، ص: ٌوسف كرم- 

1
  

.107مقدمة فً تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، نفس المرجع السابق، ص: أمل مبروك- 
2
  

.108نفس المرجع، ص- 
3
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"اٗؼِحُٜخ ك٢ ٌٓخٜٗخ حُوخٙ ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس ح٧هَٟ ٓخ آظطؼ٘خ ا٠ُ ًُي ٓز٬٤
1

، ٝ ٖٓ ه٬ٍ حُِٜـش 

حُٔوَح٤١ش ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ًُي ح٤َُٜٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ،إً ٣ؼظزَ ٓوَح١ حُٔٞص ك٤ٖ٘ ح٩ٗٔخٕ، اً ٣َٟ ٗو٤ٜظٚ 

حُٞحػ٤ش ٓظٔظَٔ ػوذ حُٔٞص، ٝ حُٔٞص ٤ُْ حُٜ٘خ٣ش، ٝ ٖٓ ه٬ٍ حُط٣َوش حُظ٢ ٓخص رٜخ ٓوَح١ ٝ ٓٞحؿٜش 

حُٔٞص رٞػ٢ َٓٛق ٢ٛ حُزَٛخٕ ح٤ً٧ي ػ٠ِ ا٣ٔخٗٚ رخُوِٞى، ٝ ٌٛح ٓخ ٫كظ٘خٙ ك٢ ٓلخٍٝس ك٤يٕٝ ح١ٌُ 

ًخٕ ٟٓٞٞع حُٔلخٍٝس ٛٞ هِٞى حُ٘لْ، ٝ ٌٛح ٓخ ِٗٔٔٚ أ٠٣خ ٖٓ ه٬ٍ ٗو٤ٜش ٓوَح١ ٝ طؼخ٤ُٔٚ حُؼي٣يس 

ُظ٤ٓ٬ٌطٚ ٝ ػخٓش حُ٘خّ ٝ حُويٝس حُظ٢ هيٜٓخ ػٖ حُل٤٠ِش، طؼي طٍٜٞح ٍحثؼخ ُويٍس حُ٘لْ ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ 

حُزيٕ ٝ إٔ ٓٞطٚ ٝ ٛٞ ؿِء ٓظْٔ ُلِٔلظٚ، ًخٕ أًؼَ رَٛخٕ ػ٠ِ ا٣ٔخٗٚ روِٞى حُ٘لْ رؼي حُٔٞص، ٌُح ًخٕ 

ٓؼ٤يح ٓغ أٗٚ ٣ؼِْ أٗٚ ه٣َذ ٖٓ حُٔٞص، ك٬ ٣وخف ٝ ٫ ٣ٜخد ٖٓ حُٔٞص ٧ٗٚ ك٢ ٍػخ٣ش ح٥ُٜش، ػْ ٣ٔظطَى 

إ حُل٤ِٔٞف ٣َ٣ي حُٔٞص، ٝ ٌُٖ ٤ُْ ٓؼ٠٘ حُٔٞص ح١ٌُ ٣َ٣يٙ حُل٤ِٔٞف ٛٞ ٓخ ٣لٜٔٚ "ٓوَح١ ك٤وٍٞ 

حُ٘خّ، كٔخ ٓؼ٘خٙ إً؟ ٛٞ اٗلٜخٍ حَُٝف ػٖ حُـٔي، ٝ حُل٤ِٔٞف ٣َ٣ي ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ ح٩ٗلٜخٍ ٧ٗٚ ٣ٞى 

إٔ ٣ظلٍَ ٖٓ ػخُْ حٌُِس حُـٔي٣ش ٝ ٖٓ حُلٞحّ حُظ٢ طٕ٘ٞ حُظل٤ٌَ حُؼو٢ِ، إ حُل٤ِٔٞف ٣َ٣ي ٣َ٣ي إٔ 

"٣ظوِٚ ٖٓ ػ٤٘ٚ ٝ أ٤ًٗٚ ٤ُ٘ٚ حُلو٤وش ر٠ٞء حُؼوَ ٝكيٙ
2

 ٝ ٌٛح ح٬ٌُّ إ ىٍ ػ٠ِ ٢ٗء ك٤يٍ ػ٠ِ 

. ٓوَح١ ٍحؿذ ك٢ حُٔٞص، ٝ ٫ ٣ؼظزَٙ َٗح أريح، ٓغ طؤ٤ًيٙ ػ٠ِ ا٣ٔخٗٚ روِٞى حُ٘لْ

                                                                                            

   

                                                                                  

   

    

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 109نفس المرجع السابق، ص- 

1
  

.109نفس المرجع، ص- 
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 : هفِْم اإلًضاى في الفلضفت األفالطًْيت ّ في الفلضفت األرصطيت: الوبحث الثالث

  

 هفِْم اإلًضاى عٌذ أفالطْى: أّال. 

طظ٤ِٔ كِٔلش أك١٬ٕٞ رٌٜٞٗخ ٣ِٓـخ ٖٓ آٍحء ٝ ٌٓحٛذ ػي٣يس، كٌٜٙ حُلِٔلش ٗـيٛخ هي ؿٔؼض ك٢ 

٤١خطٜخ ًؼ٤َح ٖٓ حُلِٔلخص حُٔخروش ػ٤ِٜخ، ٝ ٗلٖ رٜيى ططَه٘خ ا٠ُ حُلي٣غ ػٖ ح٩ٗٔخٕ ك٢ كِٔلش 

أك١٬ٕٞ ٓٞف ٣ٌٕٞ ٖٓ حُـخٗذ حُظطَم ا٠ُ أْٛ حُو٠خ٣خ ح٩ٗٔخ٤ٗش ح١ٌُ ٣يٍٝ كُٞٚ حُٔلٍٞ 

 .ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٓؼ٬ ػٖ ٗ٘ؤس ح٩ٗٔخٕ، حُـخ٣ش ٖٓ حُٞؿٞى ٝ ح٤َُٜٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ أٝ ٤َٜٓ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش

 1 -تحذيذ ًشأة اإلًضاى                                                                                             :

ٝكن ُٔخ ططَم ًًَٙ ٗـي إٔ أك١٬ٕٞ هي أػط٠ ػ٘خ٣ش ًز٤َس ٝ ٍحف ٣زلغ ػٖ ح٩ٗٔخٕ ٗ٘ؤطٚ ٝ ػٖ 

ح٤َُٜٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ رؼي حُٔٞص كبًٕ ح٩ٗٔخٕ ػ٘ي أك١٬ٕٞ ٛٞ حٌُِٔ٘ش ح٧ٓخ٤ٓش ٝ حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ ىكؼظٚ 

ًٝ "ا٠ُ حُزلغ ك٢ ٗظ٠ حُٔـخ٫ص ٤ُز٤ٖ ٣َ١ن ٓؼخىطٚ ٝ ه٤َٙ، كخ٩ٗٔخٕ كٔذ كِٔلش أك١٬ٕٞ 

١ز٤ؼش ػ٘خث٤ش كٜٞ رٔخُٚ ٖٓ ٗلْ ٣٘ظ٢ٔ ُِؼخُْ حُؼو٢ِ ح٢ُٜ٩ حُوخُي ٝ رٔخ ُٚ ٖٓ ؿٔي ٣٘ظ٢ٔ ُِؼخُْ 

حُل٢ٔ حُلخٕ ٝ كو٤وظٚ ٝ ؿَٞٛٙ ٢ٛ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش
1

، ك٘ـي أك١٬ٕٞ ك٢ ٜٗخ٣ش ٓلخٍٝس حُط٤ٔخّٝ "

٣ؼ٢٘ رظ٤ًَذ حٌُخث٘خص حُل٤ش كؤؿٔخٜٓخ "حُظ٢ طؼي ك٣َيس ٖٓ ٗٞػٜخ حُظ٢ ٣ؼَٝ هٜش ط٣ٌٖٞ حُؼخُْ 

ًَٓزش ٖٓ حُؼ٘خَٛ ح٧ٍرؼش ٝ اكٔخٜٓخ رخُلَحٍس ٝ حُزَٝىس ٣ئًي ٝؿٞى حُ٘خٍ ٝ حُٔخء ك٤ٜخ رَ إ 

حُ٘خٍ ك٤ٜخ ٢ٛ ٓزيأ ٣ٔخػيٛخ ػ٠ِ حُلًَش أٓخ ح٧ٍٝ ك٢ٜ حُؼَٜ٘ حَُث٢ٔ٤ ك٢ ر٘خء 

"أؿٔخٜٓخ
2

،أٓخكي٣ؼٚ ػٖ ط٣َ٘ق حُـْٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ ك٤ظليع ػٖ أػ٠خء حُـْٔ ٝ روخٛش حُوِذ ٝ حٌُزي 

ٝ حَُثظ٤ٖ ٝ حُلـخد ٝ حُلخؿِ ٝ حُؼ٬٠ص حُٔوظِلش ٝ ط٤ًَذ حُـٜخُ ح٢ٔ٠ُٜ ،ٝٛيف أك١٬ٕٞ 

ٖٓ ٌٛٙ ح٧رلخع ٢ٛ ر٤خٕ حُـخ٣ش حُٔخ٣ٍش ك٢ حُؼخُْ حُطز٤ؼ٢ ٝ اظٜخٍ حُ٘ظخّ ٝ حُظ٘خٓن ك٢ ط٤ًَذ 

حُـْٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ،رل٤غ ٣ظَٜ ٤ًق ربٌٓخٕ حُ٘لْ إٔ طَطز٢ رٌٜح حُـْٔ ٝ طٞؿٜٚ ٝ رؼٞ أػ٠خء 

حُـْٔ حُٜٔٔش ك٢ طلو٤ن ٌٛح ح٩طٜخٍ، أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ ٌٛٙ ح٧ؿٔخّ كِٜخ ٜٓيٍٛخ حُوخٙ ك٤َٟ 

ح٧ؿٔخّ حُظ٢ ط٘لَ ك٤ٜخ حُ٘لّٞ كبٕ ح٥ُٜش أ١ حٌُٞحًذ هي ًٍزظٜخ ٖٓ حُؼ٘خَٛ : "أك١٬ٕٞ إٔ

ح٧ٍرؼش ر٘ٔذ ٓوظِلش ٢ٌُ ٣ظْ ٛ٘غ حُؼظخّ ٝ حُِلْ، كظٌٕٞ رٔؼخرش ِٓـؤ طؤٟٝ ا٤ُٚ حُ٘لّٞ ٝ طيرَٙ، ٝ 

هي ٟٝغ ح٥ُٜش حُ٘لْ حُوخُيس ٝ رٜخ ىحثَس ؿَٞٛ حُظـخ٣َ ٝ ىحثَس ؿَٞٛ حٌُحط٤ش ٟٝؼٞٛخ ك٢ ٍأّ 

ح٩ٗٔخٕ أ١ ك٢ ػ٠ٞ ١ًَٝ حٌَُ٘ طو٣َزخ ٓؼَ ٌَٗ حٌُٕٞ، ٝ أٟخف ح٥ُٜش ٗلْ ٓخثظش ا٠ُ ٌٛٙ 
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حُ٘لْ حُوخُيس، ٌٝٛٙ حُ٘لْ حُٔخثظش ٢ٛ ٜٓيٍ ٓخثَ ح٩ٗلؼخ٫ص ٝ ح٩كٔخٓخص ٝ حٌُِحثٌ ٝ ح٫٥ّ ٝ 

 ٗلْ ؿ٠ز٤ش ٝ أهَٟ ٜٗٞح٤ٗش، ٝ ٓوَ حُ٘لْ حُٔخثش :طَ٘ٔ ػ٠ِ ؿِث٤ٖ

"ك٢ حُ٘وخع ح٢ًُٞ٘
1

، ٌٌٛح طٔض ٫ٝىس ح٩ٗٔخٕ ر٘لٞٓٚ حُؼ٬ػش ٝ ٌٛح حُل٢ ٣ِزغ ٛل٤لخ ٓؼخك٠ ١زوخ 

ُ٘ظخّ ٝحكي ٝ رط٣َوش ٝحكيس ٝ ٗٔذ ٝحكيس ، ٝ اًح كيع هَِ ًٔخ هخٍ أك١٬ٕٞ ٌُٜٙ حُؼ٘خَٛ ك٢ 

 .                               ٛيٍٝٙ ١زؼخ طـ٤َحص ٝ طل٫ٞص ٖٓ ًَ ٗٞع ٝ أَٓحٝ هي ط٤ٜذ ًُي حُل٢

ٝ رؼي إٔ طليع أك١٬ٕٞ ػٖ ٓٞحٟغ حَُٝف ك٢ ح٩ٗٔخٕ، ٗخهٖ ٝ ريهش ٤ًل٤ش ط٣ٌٖٞ أػ٠خء حُـْٔ 

ح٩ٗٔخ٢ٗ حُيحه٤ِش ٝ َٗف ٝظخثلٜخ ٝ ٍر٢ ر٤ٖ ًَ ػ٠ٞ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ػ٠خء ٝ حُـخ٣ش حُظ٢ ٖٓ أؿِٜخ ٝؿي 

ٓوَ ٌٛٙ حُ٘لْ حُٔخثظش ك٢ حُ٘وخع ح٢ًُٞ٘ ٝ ٛٞ ػ٠ٞ ٓظَٜ رخُٔن، ٝ حُ٘لْ : "ٌٛح حُؼ٠ٞ ك٤وٍٞ

حُـ٠ز٤ش ط٘ظـَ ٖٓ ٌٛح حُ٘وخع حُـِء حُٞحهغ ر٤ٖ حُؼ٘ن ٝ حُلـخد حُلخؿِ ٝ ٝظ٤لظٜخ ٓؼخٝٗش ػ٠ِ حُظلٌْ 

ك٢ ح٩ٗلؼخ٫ص، أٓخ حُوِذ ٝ ٛٞ حُؼ٠ٞ ح١ٌُ طِظو٢ ػ٘يٙ حَُ٘ح٤٣ٖ ٝ ح٧ٍٝىس ٝ ٛٞ رٌٜح ٜٓيٍ ُِيّ 

حُٔ٘ظَ٘ ك٢ حُـْٔ، كٜٞ حُلخٍّ حُٔئطَٔ رؤَٓ حُ٘لْ حُـ٠ز٤ش، كبًح ٓخ ٛيٍص ا٤ُٚ ح٩ٗخٍحص ٖٓ حُؼوَ 

ػٖ ٣َ١ن حُ٘لْ حُـ٠ز٤ش كبٕ كَحٍطٚ طٔظ٘ي ك٤٘ٔخ ط٘ظي كيس ح٩ٗلؼخ٫ص، أٓخ حَُثظخٕ ٝٛٔخ ًحص ط٣ٌٖٞ 

"أٓل٘ـ٢ كظوٞٓخٕ رٞظ٤لش حُظِط٤ق ٝ حُظٜيثش ُِوِذ
2

، ٝ ٖٓ ه٬ٍ طل٤َٔ أك١٬ٕٞ ُزؼٞ أػ٠خء حُـْٔ 

ح٩ٗٔخ٢ٗ كزخُظخ٢ُ ٣ؼظزَ حُؼ٘ن إً ٛٞ حُلخَٛ ر٤ٖ ٌٓخٕ حُ٘لْ حُؼخهِش ٝ حُ٘لْ حُـ٠ز٤ش ٝ ٣ؼي أ٠٣خ ٓؼزَ 

٣َٜ ر٤ٖ ٛخط٤ٖ حُ٘ل٤ٖٔ حُؼخهِش ٝ حُـ٠ز٤ش ٝ ر٤ٖ حُ٘لْ حُٜ٘ٞح٤ٗش، أٓخ حَُثظ٤ٖ ًٔخ هخٍ طوّٞ رٞظ٤لش 

                                                                               .                     طِط٤ق ٝ طٜيثش حُوِذ

ٟٓٞؼٜخ ك٢ حُـِء ح٧ٓلَ ٖٓ ؿٌع ح٩ٗٔخٕ ك٤غ حُوٟٞ "أٓخ حُ٘لْ حُٜ٘ٞح٤ٗش ك٢ ٗظَ أك١٬ٕٞ 

ح٤ٔ٠ُٜش ٝ ًُي ٢ٌُ طٌٕٞ ك٢ ٌٓخٕ رؼ٤ي ػٖ ٌٓخٕ حُٞظخثق حُؼو٤ِش كظ٢٘٘ ٌٛٙ ح٧ه٤َس ك٢ ٛيٝء، ٝ 

طيٍى حُ٘لْ حُٜ٘ٞح٤ٗش ًَ أكٌخٍ حُؼوَ ػٖ ٣َ١ن حٌُزي، ٝ ٛٞ ٓلطش اطٜخٍ ُِٔن ٝ حَُٔآس حُظ٢ ط٘ؼٌْ 

ػ٤ِٜخ أكٌخٍ حُ٘لْ حُوخُيس، ٝ حٌُزي ٛٞ ٜٓيٍ ٝ ح٧ك٬ّ أػ٘خء حُّ٘ٞ، أٓخ حُطلخٍ كٜٞ ح٧ٓل٘ـش حُظ٢ طٔ٘ق 

.                            ٝ رخُظخ٢ُ كخٌُزي ٢ٛ ًَِٓ حُ٘لْ حُٜ٘ٞح٤ٗش" ٌٛٙ حَُٔآس ٝ ط٣َِ ٓخ اٗؼٌْ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٍٛٞ

ٝ ٗـي أك١٬ٕٞ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ٣ًٌَ ػٖ ك٤ٔ٤ُٞٞؿ٤ش حُـْٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٣ؼ٢٘ رٞظخثق حُظـ١ٌ ٝ 

ك٤لَٔ ح٩رٜخٍ رؤٗٚ ٣ليع رلؼِٚ ٗخٍ ر٣َٜش طوَؽ ٖٓ حُؼ٤ٖ كظِو٠ رخُ٘خٍ "حُظ٘لْ ٝ ػَٔ حُلٞحّ، 

ٝ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش " حُٔٞؿٞىس ك٢ ٓخثَ ح٤ٗ٧خء حُٔزَٜس ٝكوخ ُوخٕٗٞ إٔ حُ٘ز٤ٚ ٣يٍى حُ٘ز٤ٚ

.                             ح٧ك٤ٗٞ١٬ش ٗـيٛخ هي طٞٓؼض ٝ طٔخىص كظ٠ ػَكض ك٤ٔخ رؼي ػ٘ي ػِٔخء ح٬ٓ٩ّ ربْٓ ٗظ٣َش حُ٘ؼخع

ٌٛٙ ه٬ٛش آٍحء أك١٬ٕٞ كٍٞ ٗ٘ؤس حُـْٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ ط٤ًَزٚ، ٝ ر٤خٕ ٌٓخٗش ح٩ٗٔخٕ حُٔظ٤ِٔس ر٤ٖ 

ٓٞؿٞىحص حُؼخُْ ح٢ٍٟ٧ ٝ طؤ٤ًيٙ ػ٤ِٜخ، ٝ ك٢ كي٣غ أك١٬ٕٞ ػٖ أػ٠خء حُـْٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٣َر٢ ر٤ٖ 
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ًَ ػ٠ٞ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ػ٠خء ٝ حُـخ٣ش حُظ٢ ٖٓ أؿِٜخ ٝؿي، ٌُح كبًح ًخٕ ٌَُ ػ٠ٞ ؿخ٣ش كٜ٘خى أ٠٣خ ؿخ٣ش 

ٌَُ حُٔٞؿٞىحص حُظ٢ طٔؼ٠ ا٠ُ ؿخ٣ظٜخ حُلو٤و٤ش ا٠ُ حٌُٔخٍ ٝ حُو٤َ ح٧ػ٠ِ أٝ حُو٤َ ح٠ٔٓ٧ ٝ ٌٛح ٓخ 

.                                                                                                    ٓ٘ظطَم ا٤ُٚ

          :األخالق ّ غايت الْجْد اإلًضاًي2

إ ح٧ٓخّ ح٧ه٬ه٢ ػ٘ي أك١٬ٕٞ ٛٞ اىٍحى ح٩ٗٔخٕ ُٔؼخٍ حُل٠خثَ حُٔوظِلش أ١ ُٔؼخٍ حُو٤َ أٝ ٓخ 

.                  ٠ٔٔ٣ رخُو٤َ ح٠ٔٓ٧ ٝ اػَ ٌٛح ٓ٘ظؼَف ػ٠ِ ٓخ٤ٛش حُو٤َ ح٧ه٠ٜ ُ٪ٗٔخٕ ػ٘ي أك١٬ٕٞ

ًٔخ ٣َٟ حٌُؼ٣َ٤ٖ إٔ حُو٤َ ح٧ه٠ٜ ك٢ حُل٤خس ح٩ٗٔخ٤ٗش اٗٔخ ٛٞ حٍُٞٛٞ ا٠ُ هٔش حُٔؼخىس، ٝ طلو٤ن ًَ 

اٗٔخ ٣ظلون ُلظش اطٜخٍ ح٩ٗٔخٕ "ٓخ ٛٞ َٓؿٞد ك٤ٚ، ٝ حٍُٞٛٞ ا٠ُ هٔش حُٔؼخىس ػ٘ي أك١٬ٕٞ 

رخُلو٤وش حُوٜٟٞ أ١ ك٤٘ٔخ ٣يٍى كو٤وش حُٞؿٞى، طِي حُلو٤وش حُٔلخٍهش ُٞؿٞىٙ حُٔلّٔٞ ٝ حٌُخث٘خص ك٢ 

ػخُْ حُٔؼَ ح١ٌُ ٣ؼِٞٙ ٝحٛذ حُٞؿٞى ٝ ح٬ُٜك٤ش ٓؼخٍ حُو٤َ، ٝ ح٩ىٍحى ح٠ٔٓ٧ ٫ ٣زِـٚ ٖٓ حُزَ٘ ا٫ 

أُٝجي حُل٬ٓلش ح٣ٌُِٖ ططَٜٝح ٖٓ ىْٗ حُٞؿٞى حُٔلّٔٞ، ٝ ١َٜٝح أٗلْٜٔ ٖٓ ح٩ٍطزخ١ رٚ، اْٜٗ ٖٓ 

"ط٘زٜٞح رخ٥ُٜش هيٍ حُطخهش ح٩ٗٔخ٤ٗش
1

،ٝ رخُظخ٢ُ كٜٞ حُزَ٘ ْٛ كو٢ ٖٓ ٣لِٜٕٞ ػ٠ِ حُٔؼخىس حُوٜٟٞ، 

٧ٗٚ ١َٜٝح أٗلْٜٔ ًٔخ هخٍ ٖٓ ًَ طِي حَُؿزخص ٝ حُطِزخص حُٜخىٍس ٝ حُظ٢ ٣َؿذ ك٤ٜخ حُـْٔ حُلخ٢ٗ،   

ٝ رخُظخ٢ُ ٓٞف ٣لون ح٩ٍطزخ١ رخُٞؿٞى حُلو٤و٢ ٝؿٞى حُٔؼَ ك٢ حُؼخُْ حُٔؼوٍٞ، ٝ ٌٛح ٫ ٣ظلون ا٫ اًح 

اٗوِوٞح ػٖ ر٣َ٘ظْٜ حُٔخى٣ش، ٝ ػخٗٞح ٝكوخ ٧ك٠َ ٓخ ك٤ْٜ، ٝ رٌُي كخُل٤٠ِش حُلن ٣ـذ إٔ طوّٞ ٖٓ 

حَُٜد ٖٓ ػخُْ حُلْ ٝ ح٩رظؼخى ػٖ ٗئٕٝ حُؼخُْ رَ ٝ كظ٠ ػٖ ؿٔخٍ حُلٞحّ ا٠ُ ٛيٝء حُظؤَٓ 

حُلِٔل٢ كبًح ًخٕ ٌٛح ٛٞ ًَ ٢ٗء كبٕ حُلِٔلش حُظ٢ ٢ٛ ٓؼَكش حُٔؼَ ٓظٌٕٞ حٌُٕٔٞ حُٞك٤ي ُِو٤َ 

ٝ ٗـي إٔ أك١٬ٕٞ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٣ٞكي ر٤ٖ حُٔؼخىس حُوٜٟٞ ٝ ر٤ٖ اىٍحى ٓخ٤ٛخص حُو٤َ ك٢ . ح٧ه٠ٜ

أًؼَ ٖٓ ٟٓٞغ ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش ٝ ؿ٤َٛٔخ ٖٓ ٓلخٍٝحطٚ، كخ٩ٗٔخٕ ك٢ ٍأ٣ٚ ٣ؼـِ ػٖ كْٜ ٓخ٤ٛش حُو٤َ 

.                                                                                اًح ٓخ اهظَٜص ٓؼَكظٚ ػ٠ِ حُل٠خثَ حُـِث٤ش ك٢ حُل٤خس حُؼ٤ِٔش

رخَُؿْ ٖٓ إٔ أك١٬ٕٞ هي هخّ ربػ٬ء ٖٓ ٗؤٕ حُلِٔلش ٝ حُل٤ِٔٞف ُيٍؿش حُظٞك٤ي ر٤ٜ٘ٔخ  ٝ ر٤ٖ حُو٤َ 

كخٍٝ ك٢ كِٔلظٚ ح٧ه٬ه٤ش اهخٓش حُظٞحُٕ ر٤ٖ اػ٬ء ه٤ٔش حُل٤خس حُظؤ٤ِٓش حُطخَٛس "ح٠ٔٓ٧، ا٫ أٗٚ هي 

حُ٘و٤ش ُ٪ٗٔخٕ، ٝ ر٤خٕ ح٩ٛظٔخّ رل٤خطٚ حُؼِٔش، كخُل٤خس ح٧ِٛق ٝ ح٧ٓؼَ ُ٪ٗٔخٕ ٫ ري إٔ طٌٕٞ ٣ِٓـخ ٖٓ 

ك٤خس حُلٌٔش ٝ حٌُِس ١َٗ إٔ ٣ٔٞى حُؼوَ حُل٤خط٤ٖ ٓؼخ ٧ٗٚ ٛٞ ٓزيأ حُظو٤٤ْ ٝ ح٩ىٍحى ًٔخ أٗٚ ٓزيأ 

ح٩هظ٤خٍ ٝ ح٬ُٜف
2

، ٌُح ٫ ري ٖٓ اهخٓش حُظٞحُٕ ر٤ٖ ١ِذ حُلٌٔش حُؼو٤ِش ٝ ر٤ٖ طلو٤ن حٌُِحص حٌُحط٤ش، "

كخٌُِس إً ١ز٤ؼ٤ش رلٔذ ًَ ٗوٚ ٝ ٌُٜ٘خ طوظِق ربهظ٬ف ٝؿٜخص ٗظَ حُ٘خّ ُِل٤خس ٝ ٓويحٍ ٤ٜٗزْٜ 

ٖٓ حُلِٔش، ٝ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ إٔ ٣ظطَٜ ٖٓ حٌُِحص حُل٤ٔش كظ٠ ٣َٜ ا٠ُ حُٔؼخىس حُوٜٟٞ ٝ ٖٓ ٣لؼَ 

                                                           
.577تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة ، نفس المرجع السابق، ص: مصطفى النشار. د- 
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ػٌْ ٌٛح ك٬ ٣زِؾ حُو٤َ ح٧ه٠ٜ ٧ٕ ك٢ ٗظَ أك١٬ٕٞ حٌُِحص حُل٤ٔش ٓوظَٗش رخ٫٥ّ، ٌُح ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ 

       .إٔ ٣زظؼي ػٜ٘خ ٝ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ ح٩طِحٕ كظ٠ ٤ٜ٣طَ حُؼوَ ػ٠ِ أكؼخُٚ

ٝ حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ طظَطذ ػ٠ِ ًُي إٔ حُو٤َ ح٧ه٠ٜ ُ٪ٗٔخٕ ػ٘ي أك١٬ٕٞ ٤ُْ ؿخ٣ش ٝحكيس ، رَ ٍرٔخ 

ٓؼَكش حُٔؼَ "أٍٝ ٌٛٙ ح٧ؿِحء ٝ أًزَٛخ ٛٞ : ٣ٌٕٞ ٓئُق ػ٠ِ كي طؼز٤َ ُٝٝظَ ٓظ٤ْ ٖٓ أؿِحء أٍرؼش

طؤَٓ حُٔؼَ ًٔخ طٌ٘ق ٗلٜٔخ ك٢ ػخُْ حُلْ، ٝ ٓلزش ٝ طوي٣َ ًَ ٓخ ٛٞ ؿ٤َٔ : ًٔخ طٞؿي ك٢ ًحطٜخ، ػخ٤ٗخ

ح٩ٗـٔخٍ ك٢ حٌُِحص حُ٘و٤ش : اهخٓش حُؼِّٞ حُٔوظِلش ٝ حُلٕ٘ٞ حُوخٛش، ٍحرؼخ: َٓطذ ٝ ٓظ٘خؿْ، ػخُؼخ4ٝ

"حُز٣َجش حُوخُٜش ُِلٞحّ ٝ رطز٤ؼش حُلخٍ ٓغ آظزؼخى ٓخ ٛٞ ٤ٟٝغ ٝ ٣ََٗ
1

، ٌُح ٝ ٖٓ ه٬ٍ ٜٗٞٙ 

أك١٬ٕٞ إٔ حُل٤خس حُٔؼ٠ِ ُ٪ٗٔخٕ ٤ُٔض ك٤خس حٌُِس حُوخ٤ُش ٖٓ حُلٌٔش، ٝ ٤ُٔض ك٤خس حُلٌٔش حُوخ٤ُش ٖٓ 

حٌُِس، رَ ك٤خس ه٢٤ِ ٖٓ ح٩ػ٤ٖ٘ أ١ ٖٓ ك٤خس حٌُِس حُل٤ٔش ٝ حُلٌٔش ٝ حُظؤَٓ حُؼو٢ِ، ك٬ري ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ 

ربهخٓش حُظٞحُٕ ر٤ٜ٘ٔخ رـ٤ش حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٔؼخىس ح٠ٔٓ٧ ٝ حُو٤َ ح٧ه٠ٜ، ٝ ًٔخ ٟٝق ٌٛح أك١٬ٕٞ إٔ 

حُو٤َ ح٧ه٠ٜ ٤ُْ ح٩رظؼخى ٤ًِخ ػٖ ٓخ ٛٞ ٓلّٔٞ ٓؼ٤َ ٌُِس،رَ ح٩ٗـٔخٍ أٝ ح٩ٗـٔخّ ك٢ ٌٛٙ 

حٌُِٔحص، ٝ رؼيٛخ حُظط٤َٜ ػٖ ٣َ١ن حُؼِّٞ ٝ حُلٕ٘ٞ حُٔوظِلش ػْ اىٍحى حُٔؼَ ٝ ٓؼَكش كوخثن 

 .              حُٔٞؿٞىحص

اٗٔخ ٣يًٍٚ ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ طَّٔ ػ٠ِ ٓٔخٍٓش حُـيٍ "  ٝ ػ٠ِ ٌٛح كبٕ حُو٤َ ح٧ه٠ٜ ك٢ ٗظَ أك١٬ٕٞ 

ر٘ٞػ٤ٚ حُٜخػي ٝ حُٜخر٢، ك٬ ه٤َ أه٠ٜ ريٕٝ ٓؼَكش، ٝ ٫ ٓؼَكش ريٕٝ إٔ ٣ٔخٍّ ح٩ٗٔخٕ حُـيٍ 

ر٘ٞػ٤ٚ ك٤ظؼَف ك٢ ًحص حُٞهض ػ٠ِ كوخثن ح٤ٗ٧خء ٝ حُل٠خثَ ك٢ ػخُٜٔخ حُٔلخٍم ػْ اٗؼٌخٓخطٜخ ك٢ 

"حُؼخُْ حُٔلّٔٞ
2

 . 

 ٝ ٗـي إٔ ُيٟ أك١٬ٕٞ ٌٓٛذ هخٙ أ٠٣خ ك٢ حُل٤٠ِش ٝ ًٔخ هِ٘خ ٓخروخ إٔ ٓوَح١ ًٛذ ا٠ُ إٔ حُل٤٠ِش 

ٝحكيس ٝ أًي ػ٠ِ ٝكيطٜخ، ٝ أك١٬ٕٞ ك٢ ًظخرخطٚ ح٠ُٝ٧ اػظ٘ن ٍأ١ ٓوَح١، ٝ ٌُ٘ٚ رؼي ًُي طز٤ٖ ُٚ إٔ 

ًَ ٌِٓش ك٢ ح٩ٗٔخٕ ُٜخ ٌٓخٗظٜخ ٝ ٝظ٤لظٜخ ٝ حُٔٔخٍٓش حُلوش ُٞظ٤لظٜخ ٢ٛ حُل٤٠ِش، ٝ ػ٠ِ أ٣ش كخٍ ُْ 

أٍرؼش "٣ظوَ ػٖ ٝكيس حُل٤٠ِش طخٓخ رَ آٖٓ رؤٕ ٝكيطٜخ ٓظؼخٍٟش ٓغ ًؼَطٜخ ٌُح ٣َٟ أك١٬ٕٞ إٔ ٛ٘خى 

ك٠خثَ أٓخ٤ٓش ػ٬ػش ٜٓ٘خ طظلن ٓغ أؿِحء حُ٘لْ حُؼ٬ػش ٝ حُل٤٠ِش حَُحرؼش ٢ٛ ٝكيس ح٧ؿِحء حُؼ٬ػش 

ح٧هَٟ ٝ ك٤٠ِش حُؼوَ ٢ٛ حُلٌٔش، ٝ ك٤٠ِش حُٜ٘ق حُ٘ز٤َ ك٢ حُ٘لْ حُلخ٤ٗش ٢ٛ حُ٘ـخػش ٝ ك٤٠ِش 

حُٜ٘ق حُو٤ْٔ حُوخثْ ػ٠ِ حُٜ٘ٞحص ٛٞ ح٩ػظيحٍ أٝ ٟز٢ حُ٘لْ ك٤غ طٔٔق ح٩ٗلؼخ٫ص إٔ ٣ي٣َٛخ 

حُؼوَ ٝ حُل٤٠ِش حَُحرؼش ٝ ٢ٛ حُؼيٍ طوّٞ حُؼ٬ػش ح٧هَٟ، إٔ حُؼيٍ ٣ؼ٢٘ حُظ٘خٓذ ٝ حُظ٘خؿْ ٝ ط٘٘ؤ ٖٓ 

"حُ٘لْ ػ٘يٓخ طئى١ ح٧ؿِحء حُؼ٬ػش ًِٜخ ٝظخثق ٝ طظآٍُ ٓغ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ
3

، ٝ ٖٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ر٤ٖ 

                                                           
.190مجاهد عبد المنعم، نفس المرجع السابق، ص: تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، ترجمة: وولتر ستٌس- 
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ٝ .                                                   أك١٬ٕٞ إٔ ٝكيس حُل٤٠ِش ٓظؼخٍٟش ٝ ٓظ٘خه٠ش ٓغ ًؼَطٜخ

رخُظخ٢ُ ٗٔظ٘ظؾ إٔ أك١٬ٕٞ ك٢ كِٔلظٚ ح٧ه٬ه٤ش هي ٝكي ر٤ٖ ك٤خس حُل٤٠ِش ٝ ك٤خس حُٔؼخىس، ٝ ٌُٖ ٌٛح 

حُظٞك٤ي ك٢ ٍأ١ أك١٬ٕٞ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ُِلَى أٝ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ظؼَف ك٢ حُٔوخّ ح٧ٍٝ ٝ أ٫ٝ ػ٠ِ ٓؼخٍ 

 حُو٤َ ٝ ٓؼخٍ حُٔؼخىس

 :      الٌفش ّ الوصيز اإلًضاًي- 3

كٌَ ٓلٞ ٝ رؤٜٗخ ٓزيأ حُل٤خس ٝ حُلًَش ك٢ : حُ٘لْ ك٢ ٓلخٍٝس ك٤يٕٝ رؤٜٗخ ٗـي إٔ أك١٬ٕٞ ٣ؼَف

حُـْٔ، ًٔخ ٣ٜق ػ٬هش حُ٘لْ رخُـْٔ ك٤ٌٛذ ا٠ُ إٔ حُـْٔ اٗٔخ ٛٞ ح١ٌُ ٣٘ـِٜخ ػٖ ٝظ٤لظٜخ حٌُحط٤ش أ١ 

حُلٌَ، ٝ إٔ حُـْٔ ٛٞ ح١ٌُ ٣ؼوِٜخ رخُّٜٔٞ ٝ ٣ٔزذ ُٜخ آ٫ّ ٌُؼَس كخؿخطٚ، ٝ ٌُٖ حُ٘لْ طوَٜ حُـْٔ ٝ 

"طؼَٔ ػ٠ِ حُو٬ٙ ٓ٘ٚ
1

، ٝرٌٜح حُظؼ٣َق ٧ك١٬ٕٞ ك٢ ٓٔؤُش حُلي٣غ ػٖ ٓٔؤُش ٜٓٔش ٝ ٤َٜٓ ٌٛٙ 

  .                                                  حُ٘لْ رؼيٓخ هخٍ إٔ حُـْٔ ٣ٔزذ ح٫٥ّ ُِ٘لْ، ٝ ٢ٛ طؼَٔ ػ٠ِ حُو٬ٙ ٓ٘ٚ

إ طل٤َِ أك١٬ٕٞ ٧َٛ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝ ١ز٤ؼظٜخ اٗٔخ ٣وٞىٗخ ا٠ُ حُلي٣غ ػٖ ٤َٜٓٛخ رؼي إٔ ٌٛح 

حُـٔي حُلخ٢ٗ، ٧ٕ حُ٘لْ كٔزٚ ر٤ٔطش ٫ ط٘ؤْ ٝ ٫ ط٘لَ، رَ ٢ٛ أ٤ُُش أ١ ٝؿٞىٛخ حُٔخرن ػ٠ِ ٝؿٞى 

 .حُزيٕ، ٝ ٢ٛ أري٣ش أ١ روخإٛخ رؼي حُٔٞص ٝ هِٞىٛخ

ٝ ٌُح ؿخء ػَٝ أك١٬ٕٞ ٨ُىُش ٝ رَح٤ٖٛ هِٞى حُ٘لْ ك٢ أؿِذ ٖٓ ٓلخٍٝحطٚ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٓلخٍٝس 

٤ٕٓ٘ٞ، كخ٣يٍّٝ، ٝ ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش، ٝ ٬ٗكع ك٢ ٓلخٍٝس ك٤يٕٝ إٔ أك١٬ٕٞ ٣ويّ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُزَح٤ٖٛ 

حُيحُش ػ٠ِ هِٞى حُ٘لْ ٝ ٛٔخ حُي٤َُ حُٔ٘وٍٞ ٝ ح٧ىُش حُؼو٤ِش ٝ َٟٗ إٔ ٌٛٙ ح٧ٍحء طزيأ كظ٠ طَٜ ا٠ُ 

 .    ح٧ىُش حُؼو٤ِش

                          : األدلت الوٌقْلت-  أّال

ًٔخ هِ٘خ ٓخروخ إٔ ٌٛح حُي٤َُ ػزخٍس ػٖ آٍحء ٓخروش ٝ ٗخثؼش ٝ ك٢ ٌٛح حُٜيى ٣ظٔخءٍ ٓوَح١ ك٢ ك٤يٕٝ 

إ : أّ ٫ ٝ ٣ـ٤ذ ٓوَح١ رؤٕ ٛ٘خى ٌٓٛذ هي٣ْ ٣وٍٞ* َٛ ٣ٞؿي ٗلّٞ حُزَ٘ حُٔظٞك٤ٖ ك٢ ٛخى٣ْ: "روُٞٚ

حُ٘لّٞ حُظ٢ أطض ٖٓ ٛ٘خ طٞؿي ٛ٘خى ٝ ٖٓ ؿي٣ي كبٜٗخ ٓظؼٞى ا٠ُ ٛ٘خى ٝ طُٞي ٖٓ حُٔٞص
2

، ٝ ٖٓ ٌٛح "

حَُأ١ ٗٔظ٘ظؾ إٔ ٗلٞٓ٘خ طؼ٤ٖ ٛ٘خى ٓخ ىحّ ح٧ك٤خء ٣٘٘ئٕٝ ٖٓ حُٔظٞك٤ٖ، ٝ ٫ ٣ٌٕٞ ٌٛح ا٫ ًخٗض ٓٞؿٞىس 

 .ٝ ٖٓ ٝؿٞىٛخ ٌٛح ى٤َُ ًخف أٜٗخ  هخُيس ٝ رؤٜٗخ ٫ طٔٞص

 :ثاًيا األدلت العقليت

ٗـي أك١٬ٕٞ هي ٗـَ رٔٔؤُش حُزَٛ٘ش ػ٠ِ هِٞى حُ٘لْ، ٧ٕ حُوِٞى ٛٞ حُؼو٤يس حَُحٓوش ٧ك١٬ٕٞ ك٤ٔخ 

٣ظؼِن رخُ٘لْ ًحص حُطز٤ؼش حُز٤ٔطش كويّ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ىُش ٝ حُزَح٤ٖٛ حُيحُش ػ٠ِ هِٞى حُ٘لْ طؼظٔي ك٢ 
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.                                                           ٤١خطٜخ ػ٠ِ طؤ٤ًي حُِٜش ر٤ٖ حُ٘لْ ٝ حُـٔي ٝ ٢ٜٓ حُ٘لْ رؼيٙ

                                         :                                 بزُاى األضذاد- أ

ٌٛح حُزَٛخٕ ٣ؼظٔي ػ٠ِ كٌَس إٔ ح٠ُي ٣٘٘ؤ ٖٓ ح٠ُي ٝ ٤ُْ ٖٓ حُ٘ز٤ٚ، ك٤ٌٕٞ حُـٔخٍ ٓؼ٬ ٟيٙ ٝ ٛٞ 

حُوز٤ق ٝ حُؼيٍ ٟيٙ ٝ ٛٞ حُظِْ
1

، ٝ ػ٠ِ ٌٛح كخ٤ٗ٧خء ط٘٘ؤ ٖٓ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ٝ إٔ ػ٤ِٔش حُ٘٘ؤس ٌٛٙ "

طٌٕٞ ٓظزخىُش ٖٓ ١َف ٝ ر٤ٖ ح٢ُ٘ء ٝ ح٢ُ٘ء ح٥هَ، ٝ ٌٛح ٓخ ٣ليع أ٠٣خ ُيٟ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ػ٤ِٔش 

حُل٤خس ٟي حُٔٞص ًٔخ إٔ حُٔٞص ٟي حُل٤خس ٝ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣ظُٞي ٖٓ ح٥هَ، "حُٔٞص ٝ حُل٤خس ك٘ـي إٔ 

كخ٧ك٤خء ٣وَؿٕٞ ٖٓ ح٧ٓٞحص ًٔخ إٔ ح٧ٓٞحص ٣وَؿٕٞ ٖٓ ح٧ك٤خء، ٝ ٓخىحّ ح٧َٓ ًٌُي كٌٜح حُزَٛخٕ 

ًخف ػ٠ِ ٍَٟٝس إٔ طٌٕٞ ٗلّٞ حُٔٞط٠ ٓٞؿٞىس ك٢ ٌٓخٕ ٓخ، ٝ أٜٗخ ٖٓ ٛ٘خى طؼٞى ا٠ُ حُظٍٜٞ كٜ٘خى 

"إً ك٤خس رؼي حُٔٞص، ٝ إٔ ٌٛٙ حُل٤خس اٗٔخ ٢ٛ ُِ٘لْ حُظ٢ طزو٠ ٓٞؿٞىس رؼي ك٘خء حُـْٔ
2

، ٝ رخُظخ٢ُ 

.                                                                              كخ٧ٟيحى طظُٞي ٖٓ أٟيحىٛخ، كٌح ًخٕ حُٔٞص ٣زؼغ ٖٓ حُل٤خس، كخُل٤خس أ٠٣خ طزؼغ ٖٓ حُٔٞط٠

 :بزُاى التذكز- ب

ًٔخ هِ٘خ ٓخروخ إٔ حُ٘لْ ُٜخ ٝؿٞى ٓخرن ػ٠ِ حُزيٕ، ٝ أىًٍض رؼٞ حُلوخثن ػ٘يٓخ طٌٖٔ حُـٔي طظًٌَ ٓخ 

ٗلٖ ٓظلوٕٞ ػ٠ِ أٗٚ اًح هخٍ ٗوٚ : "ػَكظٚ ٝ أىًٍظٚ ك٢ حُٞؿٞى حُٔخرن ٝ اػَ ٌٛح ٣وٍٞ أك١٬ٕٞ

ُ٘لٔٚ، ػ٘ي ٍإ٣ش ٢ٗء ٓخ ٌٛح ح٢ُ٘ء ح١ٌُ أٍحٙ ح٥ٕ ٣َؿذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٔخػ٬ ٌُُي ح٥هَ ٝ ٛٞ أى٠ٗ ٓ٘ٚ ك٢ 

حُيٍؿش، كبٗٚ ٤ٌٕٓٞ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ٓغ ٌٛٙ ح٧كٌخٍ إٔ ٣ٌٕٞ هي كيع ٖٓ هزَ ٓؼَكش ًُي ح٢ُ٘ء، ح١ٌُ 

٣وٍٞ ٖٓ ؿٜش إٔ ح٢ُ٘ء ح٧ٍٝ ٣٘زٜٚ ٝ إ ًخٕ ًُي ٖٓ ؿٜش أهَٟ ػ٠ِ ٗلٞ ٗخهٚ، ٝ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ 

إٔ ٣ٌٕٞ هي ػَك٘خ ٓٔزوخ حُٔٔخٝحس، هزَ ًُي حُٞهض ح١ٌُ ٍأ٣٘خ ك٤ٚ أٍٝ َٓس ح٤ٗ٧خء حُٔظٔخ٣ٝش
3

، ٝ رخُظخ٢ُ "

كخُظًٌَ ٣ليع ر٤ٖ ح٤ٗ٧خء حُٔظ٘خرٜش أٝ حُٔظٔخ٣ٝش ًٔخ أهَ ًُي أك١٬ٕٞ ٝ ٬ً حُزَٛخ٤ٖٗ حُٔخرو٤ٖ ٬ٌٔ٣ٕ 

رؼ٠ٜٔخ حُزؼٞ ١خُٔخ إٔ حُ٘لْ ك٤خس ٓخروش ػَكض ك٤ٜخ حُلوخثن ٝ ح٧كٌخٍ ح٣ٍَٝ٠ُش كبٕ حُ٘لْ كظٔخ 

ٓظؼٞى ا٠ُ حُل٤خس َٓس أهَٟ رؼي ٓٞص حُـٔي ح١ٌُ ٤ٓل٠٘، كبًح ًخٗض حُ٘لْ ٓٞؿٞىس هزَ حُـْٔ، كٖٔ 

.                                                        حُطز٤ؼ٢ إٔ ٗظٞهغ ٝؿٞىٛخ رؼي حُـْٔ ٝ ٓؼَكش ٝؿٞىٛخ هزَ حُـْٔ ٝ ًُي ػٖ ٣َ١ن ػ٤ِٔش حُظًٌَ

 :     بزُاى البضاطت- ج

٣ؼظٔي ٌٛح حُزَٛخٕ ػ٠ِ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ح٤ٗ٧خء ك٢ ًحطٜخ ٝ ح٤ٗ٧خء حًَُٔزش، كز٘خء ػ٠ِ طٍٜٞ أك١٬ٕٞ ح١ٌُ 

٣ؤْ حُٞؿٞى ا٠ُ ػخ٤ُٖٔ حُؼخُْ ح٧ٍٝ ًخث٘خطٚ ر٤ٔطش ٫ طوزَ حُظـ٤َ ٝ حُلٔخى، ٝ حُؼخُْ حُؼخ٢ٗ ػ٘خَٛٙ 

ٓوظِلش ٓظزيُش ُٜخ هخر٤ِش حُظـ٤َ ٝ حُلٔخى، ٝ ٓخىحٓض حُ٘لْ ٖٓ ك٤غ حُؼخُْ ح٧ٍٝ أ١ أٜٗخ طظ٘خرٚ ٓغ ١ز٤ؼش 

حُٔؼَ طيٍى حُٔؼَ حُؼو٤ِش حُوخُيس ٧ٕ ٓؼِٜخ ٖٓ ك٤غ رٔخ١ش ط٣ٌٜٞ٘خ ك٬ طظؼَٝ ُِلٔخى أٝ ح٩ٗل٬ٍ ح١ٌُ 

أٝ ٤ُْ ٖٓ هٞحٙ حًَُٔذ، ٓخ ٛٞ رطز٤ؼظٚ : "٤ٜ٣ذ ح٧ؿٔخّ حًَُٔزش ٝ اػَ ٌٛح ٗـي أك١٬ٕٞ ٣وٍٞ
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ًَٓذ، ٝ إٔ ٣ظوَِ ػ٠ِ ٗلْ حُ٘لٞ ح١ٌُ طًَذ ػ٤ِٚ، ٝ اًح كيع ٝ ًخٕ ٛ٘خى ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٢ٗء ؿ٤َ 

ًَٓذ أُٖ ٣ٌٕٞ ٖٓ هٜخثٜٚ ٝكيٙ أ٫ ٣٘لَ ا٠ُ ػ٘خَٛ ؿ٤َٙ؟ إ طِي ح٤ٗ٧خء حُظ٢ طزو٠ ىحثٔخ ٢ٛ ك٢ 

ًحطٜخ ٝ ىحثٔخ ػ٠ِ ٗلْ حُلخٍ طٌٕٞ رلٔذ أًزَ اكظٔخٍ أ٤ٗخء ؿ٤َ ًَٓزش أٓخ ح٤ٗ٧خء حُظ٢ طٌٕٞ أك٤خٗخ 

"ػ٠ِ ٗلٞ ٝ أك٤خٗخ ػ٠ِ ٗلٞ آهَ ٝ ٫ طزو٠ ىحثٔخ ٢ٛ كبٜٗخ ٓظٌٕٞ ًَٓزش
1

، ٝ رخُظخ٢ُ كطز٤ؼش حُ٘لْ طزو٠ 

ىٕٝ طـ٤َ ٝ ط٘زٚ رٌٜح حُظٍٜٞ حُٔؼخٍ حُيحثْ، ٝ حُؼخرض ٝ ًُي كخُزيٕ رٞٛلٚ ًَٓذ، ٝ رخُظخ٢ُ كخُـْٔ 

٣ل٠٘، ٝ حُ٘لْ رلٔذ اٗظٔخرٜخ ا٠ُ ٓخ ٫ ٣ل٠٘ طوخّٝ ًَ ك٘خء ٝ طزو٠ رؼي حُٔٞص 

: بزُاى الوشاركت- د

٣ؼ٢٘ ٓ٘خًٍش حُ٘لْ ك٢ حُٔؼَ ك٘ـي ٌٛح حُزَٛخٕ ح١ٌُ ٣ويٓٚ أك١٬ٕٞ ك٢ ك٤يٕٝ ٣ويّ ػ٠ِ أٓخّ ٖٓ 

حُ٘لْ ٜٓٔخ ٣ٌٖ ٓخ طلَ ك٤ٚ، ك٢ٜ طؤط٢ ىحثٔخ ا٠ُ ٌٛح "ٗظ٣َظٚ ك٢ حُٔؼَ ك٤غ ٣ٔظ٘ي ػ٠ِ حُظ٤ِْٔ رؤٕ 

ح٢ُ٘ء كخِٓش ا٣ٚ حُل٤خس ، ٧ٕ حُز٢٤ٔ هخُي، ٝ حُوخُي ٫ ٣ل٠٘ ٝ رخُظخ٢ُ كبٗٚ اًح ٓخ اهظَد رخُٔٞص ٖٓ 

"ح٩ٗٔخٕ كبٗٚ حُلخ٢ٗ ك٤ٚ ٣ٔٞص، أٓخ حُوخُي ك٤ٚ كبٗٚ ٤ٌٓٛذ ٓزظؼيح ٓخُٔخ ٝ ؿ٤َ كخٓي طخًٍخ حٌُٔخٕ ُِٔٞص
2

 ،

ٝ رخُظخ٢ُ ١خُٔخ ط٘خٍى حُ٘لْ ك٢ ٓؼخٍ حُل٤خس، كبٗٚ ٓظزو٠ ك٤ش هخُيس رؼي ك٘خء حُـْٔ ٝ ٌٛح حُي٤َُ ٖٓ أهٟٞ 

حُزَح٤ٖٛ حُيحُش ػ٠ِ هِٞى حُ٘لْ ٝ ٌٛح حُي٤َُ ٣٘ظَ ا٠ُ حُ٘لْ ك٢ ًحطٜخ ٫ رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُـْٔ ٝ حُطز٤ؼش، 

٧ٗٚ ٣َحٛخ أك١٬ٕٞ طظٞهق ا٠ُ حُٔؼَ ٝ طؼِْ ٓخ ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ حُٔخىس ٖٓ اهظ٬ف، ٝ إٔ ك٤خطٜخ ٫ طلون طٔخٓخ 

ا٫ رو٬ٜٛخ ٖٓ حُزيٕ كظ٠ ٣ظْ اطٜخُٜخ رخُٔؼَ 

 :                                 بزُاى الخيز ّ الشز- ٍ

رَٛخٕ أه٬ه٢ كٜٞ رَٛخٕ ه٣َ٤ش حُ٘لْ ح١ٌُ ٣ويٓٚ ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش آظ٘خىح ػ٠ِ ِٓٔٔش ٓلخىٛخ إٔ ٓخ ٣زو٠ 

أ١ ًخثٖ اٗٔخ ٛٞ ًُي حَُ٘ حٌُخٖٓ ك٤ٚ رخُطز٤ؼش ٝ ٛٞ حُؼَٜ٘ حُو٤ْٔ ك٤ٚ ٝ ػ٠ِ ٟٞء ٌٛٙ حُِٔٔٔش ٣ؤهٌ 

أك١٬ٕٞ ك٢ طل٤َِ ١ز٤ؼش حُ٘لْ ك٢ ػ٬هظٜخ رخُـْٔ ح١ٌُ ٛٞ ٜٓيٍ حٍَُ٘ٝ ًِٜخ كٜٞ ٜٓيٍ ح٩كَح١ ٝ 

حَُٔٝ، ٝ هي ط٠ٔ٘ض ٓلخٍٝس ٜٗخ ٓئ٣يح ٌُٜح حُي٣َ ٝ ٛٞ كٞحٍ ىحٍ ر٤ٖ ٓوَح١ ٝ ؿًِٕٞٞ ٝ ك٤ٚ ٗطِغ 

:                                                       ػ٠ِ ٓٞهق أك١٬ٕٞ حُٔئًي ػ٠ِ ػَٜ٘ حُؼ٘خث٤ش ك٢ ح٩ٗٔخٕ ٝ حُؼخُْ ٝ ٛٞ ًخُظخ٢ُ

أ٫ طيٍى إٔ ٗلٔخ هخُيس ٝ أٜٗخ ٫ طل٠٘ أريح؟ 

٬ً، رلن حُٔٔخء، ٝ ٌُٖ أٓظط٤غ إٔ طؼزض ًُي؟ : ك٘ظَ ا٤ُٚ ىٛ٘ش، ٝ هخٍ

. ٣٘زـ٢ إٔ إًٔٞ هخىٍح ػ٠ِ ًُي، ٝ ًٌُي أٗض، ك٤ِْ ٌٛح رخ٧َٓ حُؼ٤َٔ: كوِض

اٗٚ ُؼ٤َٔ رخُ٘ٔزش ا٢ُ، ٝ ٢ٌُ٘٘ أٝى إٔ أٓظٔغ ا٠ُ كـظي ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ح١ٌُ ًًَص أٗٚ ٤ٖٛ ا٠ُ ٌٛح 

حُلي 

. اٛؾ ا٢ُ إً

                                                           
.491الفلسفة الٌونانٌة أصولها و مصادرها، نفس المرجع السابق، ص: محمد جمال الكٌالنً- 
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. ا٢٘ٗ ٜٓ٘غ

أ٫ طؼظَف رؤٕ ٛ٘خى ه٤َح ٝ َٗح؟ 

ٝ ٗـي حُلٞحٍ ك٢ ٓظخرؼش رـ٤ش حُزَٛ٘ش ػ٠ِ هِٞى حُ٘لْ ٝ روخثٜخ رؼي كٔخى حُـْٔ ٝ ٗوَأ ك٢ ٌٛح . ر٠ِ

: حُلٞحٍ ٝ كوٚ

ٝ ٌُٖ، َٛ طظلن ٓؼ٢ ػ٠ِ إٔ حُؼَٜ٘ ح١ٌُ ٣لٔي ٝ ٣يَٓ ٛٞ حَُ٘، ٝ ًُي ح١ٌُ ٣للع ٝ ٣وّٞ ٛٞ حُو٤َ؟ 

. أؿَ

أ٫ طؼظوي أ٠٣خ إٔ ٌَُ ٢ٗء ه٤َح ٝ َٗح، ًخَُٓي ٓؼ٬ رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُؼ٤ٖ، ٝ حَٓٝ رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُـْٔ 

ػِٔش، ٝ حُظّٔٞ ُِؤق، ٝ حُظآًَ ُِو٘ذ، ٝ حُٜيأ ُِلي٣ي ٝ حُ٘لخّ، أ١ إٔ ٌَُ ٢ٗء رخُطز٤ؼش َٗٙ أٝ 

َٟٓٚ؟ 

"أؿَ
1

كخُ٘لْ ٫ طٔٞص رلؼَ حَُ٘ حُوخٙ رٜخ ٝ ٫ رلؼَ حَُ٘ حُوخٍؽ ػٜ٘خ، ٝ ٖٓ ػْ ٫ كبٜٗخ ٫ ري إٔ . 

طٌٕٞ ٤ٗجخ ٓٞؿٞىح ػ٠ِ حُيٝحّ، ٝ رخُظخ٢ُ كخَُ٘ ح١ٌُ هي ٗٔذ ُِ٘لْ اٗٔخ ٛٞ ٗظ٤ـش ُٞؿٞىٛخ ك٢ حُـْٔ، ٝ 

. ٖٓ ػْ كٜٞ ٣ٔؼَ ؿخٗزٜخ حُو٤ْٔ ح٤ُٟٞغ ح١ٌُ ٤ِٓو٠ ػوخرٚ ٓخ اٍطٌذ ٖٓ آػخّ

أ٫ طؼظَف أ٠٣خ رؤٕ أ١ ٢ٗء ٣ٜخد رٌٜٙ ح٥كخص ٣ـيٝ َٗح، ٝ ٣يد ك٤ٚ ح٩ٗل٬ٍ ٝ حُلٔخى آهَ ح٧َٓ؟ "

...... ٌٛح ٛل٤ق

ًُي ٧ٗٚ اًح ًخٕ حَُ٘ ٝ ح٩ٗلطخ١ حُٔظؼِن رخُ٘لْ ًحطٜخ ػخؿِح ػٖ حُو٠خء ػ٤ِٜخ، أٝ .اٗي ُؼ٠ِ ٛٞحد

أٝ . اك٘خثٜخ، كٖٔ حُؼ٤َٔ إٔ ٣ظٌٖٔ حَُ٘ ح١ٌُ ٛٞ رطز٤ؼظٚ ٤ٜٓؤ ُِو٠خء ػ٠ِ ؿَٞٛ آهَ، ٖٓ اك٘خء حُ٘لْ

. أ١ ٢ٗء آهَػيح ًُي ٣َطز٢ رٚ

ٝ ٌُٖ ٓخ ىحٓض حُ٘لْ ٫ طٔٞص رلؼَ حَُ٘ حُوخٙ رٜخ، ٝ ٫ رلؼَ حَُ٘ حُوخٍؽ .أؿَ، ٌٛح أَٓ ػ٤َٔ كوخ

"ػٜ٘خ، كٞحٟق أٜٗخ ٫ ري إٔ طٌٕٞ ٤ٗجخ ٓٞؿٞىح ػ٠ِ حُيٝحّ، ٝ رخُظخ٢ُ ٤ٗجخ هخُيح
2

، ٝ رخُظخ٢ُ كخُ٘لْ هخُيس 

٫ طل٠٘ رل٘خء حُـٔي ٧ٕ ه٤َٛخ ٖٓ ًحطٜخ ٝ ٓٞف طِو٠ حُٔؼخىس ػ٘يٓخ طظَى ٌٛح حُـٔي حُلخ٢ٗ ػخثيس ا٠ُ 

ٝ ه٬ٛظٜخ إٔ * ػخُٜٔخ ح٢ُٜ٩ حُوخُي، ٝ طؤ٤٣يح َُأ٣ٚ ٣ٍٞى كـظٚ أٓطٍٞس أٍ رٖ أ٤٘٤ٍّٓٞ أٝ حُزخٓل٢ِ٤

: رطِٜخ أٍ ا١ِغ رٔٞطٚ ػ٠ِ أكيحع ك٢ ػخُْ ٓخ رؼي حُل٤خس  ٝ ٣طِذ ٓ٘ٚ إٔ ٣ل٤ٌٜخ ػ٘ي ػٞىطٚ ا٠ُ ح٧ٍٝ

هخٍ ُْٜ ٍٝكٚ ػ٘يٓخ كخٍهض ريٗٚ، ٓخكَ ٓغ ؿٔخػش ًز٤َس كظ٠ رِـٞح ٌٓخٗخ ٝ ر٤ٜ٘ٔخ ؿِْ ه٠خس ٣طِزٕٞ "

ٖٓ حُؼخى٤ُٖ رؼي ًَ كٌْ ٣ٜيٍٝٗٚ إٔ ٣ظٞؿٜٞح ا٠ُ حُط٣َن ح٣٧ٖٔ حُٜخػي ا٠ُ حُٔٔخء  رؼي إٔ ٣ؼِوٞح 

ػ٠ِ ٛيٍْٝٛ اٗخٍحص رخُلٌْ حُٜخىٍ ػ٤ِْٜ، أٓخ حُظخُٕٔٞ ه٤ئٕٓ٘ٞ رِٔٞى حُط٣َن ح٣٧َٔ حُٔئى١ ا٠ُ 

ٝ ػ٘يٓخ اهظَد أٍ ٗلٔٚ، أهزَٙ حُو٠خس رؤٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣لَٔ . أٓلَ، ٣لِٕٔٞ ػ٠ِ ظٍْٜٞٛ أىُش ػ٠ِ ًٗٞرْٜ
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أسطورةأر البامفٌلً هً قصة بطلها رجل شجاع هو أر إبن أرمٌنٌسٌوس و هو من مواطنً بامفٌلٌا، و قد قتل أر فً الحرب، و عندما جمعت  *

الجثث لدفنها بعد عشرة أٌام، تبٌن أن جثثه وحدها هً التً لم تفسد فنقل إلى بٌته، و بٌنما كانوا ٌهمون بدفنه بعد ٌومٌن، إذا به ٌنهض حٌا و هو 
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ٝ ٌٌٛح ٍأٟ . أٗزخء حُؼخُْ ح٥هَ ا٠ُ حُزَ٘،ٝ إٔ ٣ٔٔغ ح٥ٕ ٝ ٬٣كع ًَ ٓخ ًخٕ ٣ـ١َ ك٢ ًُي حٌُٔخٕ

حُ٘لّٞ حُظ٢ كٌْ ػ٤ِٜخ ٝ ٢ٛ طـخىٍ حٌُٔخٕ ٖٓ ه٬ٍ كظلش ٓئى٣ش ا٠ُ حُٔٔخء ٝ أهَٟ ٓئى٣ش ا٠ُ 

"ح٧ٍٝ
1

، ٝ ٓوظَٜ ٌٛٙ ح٧ٓطٍٞس إٔ حُل٤خس ػ٠ِ ح٧ٍٝ طظزؼٜخ ك٤خس أهَٟ ك٤ٜخ طلخٓذ حُ٘لّٞ 

كظؼخد أٝ طلخٓذ ػ٠ِ كٔذ ٓخ هيٓظٚ ٖٓ أػٔخٍ ٝ ٓخ ٌِٓظٚ ك٢ ك٤خطٜخ ح٤ٍٟ٧ش ٝ أٍ ح١ٌُ ػخى ا٠ُ حُل٤خس 

رؼي إٔ أىًٍٚ حُٔٞص ٍٟٝ ٓخ ٫كظٚ ٖٓ ػٞحد ػخىٍ ٨ُه٤خٍ ٝ ٖٓ ػوخد ٗي٣ي ٣٘ظظَ حُظخ٤ُٖٔ ٝ 

بزُاى -  د.                                                                                                         ح٧َٗحٍ

رَٛخٕ حُلًَش :                                                                                        الوتحزك بذاتَ

٣ؼظٔي ٌٛح حُزَٛخٕ ػ٠ِ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُٔظلَى رٌحطٚ ٝ حُٔظلَى رـ٤َٙ، أ١ أك١٬ٕٞ ٛ٘خ ٤ٔ٣ِ ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ 

حُٔٞؿٞىحص ٖٓ ك٤غ كًَظٜخ، حُٔٞؿٞىحص حُظ٢ طظلَى رٌحطٜخ ٝ حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ حُظ٢ طظلَى رـز٤َٛخ، ٝ ٣وٍٞ 

إ ٖٓ ٣ٔظَٔ ك٢ طل٣َي ًحطٚ ىحثٔخ، ٫ ري إٔ ٣ٌٕٞ هخُيح ك٢ ك٤ٖ إٔ ح١ٌُ ٣لَى ؿ٤َٙ : "أك١٬ٕٞ ك٢ ًُي

اٗٔخ ٣ظلَى رـ٤َٙ، ٝ طٞهق كًَظٚ ٛٞ طٞهق ك٤خطٚ ٝ ٝؿٞىٙ، أٓخ ٓخ ٣لَى ٗلٔٚ كٜٞ ٝكيٙ ح١ٌُ ٫ ٣ٌق 

ػٖ حُلًَش ٧ٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٜٔ ٗلٔٚ ٝ ٛٞ ٓزيأ ٝ ٜٓيٍ حُلًَش ك٢ ًَ ٓظلَى، إ ًَ ٓخ ٣لَى 

"ٗلٔٚ ر٘لٔٚ كٜٞ ٓزيأ حُلًَش ٝ ٖٓ حُٔٔظل٤َ إٔ ٣ل٠٘
2

، ٝ ١خُٔخ إٔ حُ٘لْ ربػظزخٍٛخ ٓزيأ حُلًَش ًٔخ أهَ 

ًُي أك١٬ٕٞ ٝ ٢ٛ طظلَى رٌحطٜخ ك٢ٜ إً هي٣ٔش أري٣ش، ٫ طل٠٘ رل٘خء حُـٔي ٝ رخُظخ٢ُ ك٢ٜ هخُيس ٌٛٙ إً 

ٗظ٣َش حُ٘لْ ػ٘ي أك١٬ٕٞ رظوي٣ٔٚ حَُرخ٤ٖٛ حُٔخروش ػ٠ِ اػزخص هِٞىٛخ ح١ٌُ هيٜٓخ ُ٘خ ًحص ١خرغ كِٔل٢ 

 .أًؼَ ػو٤ٗ٬ش ٝ ػٔوخ ػ٠ِ ؿَحٍ ٓخرو٤ٚ ح٧ٍٝٝك٤ش ٝ حُل٤ؼخؿ٣ٍٞش

                                                                              :هفِْم اإلًضاى في الفلضفتاألرصطيت: ثاًيا

كو٤وش إٔ ٛ٘خى اهظ٬كخص ؿ٣َٛٞش ر٤ٖ أك١٬ٕٞ ٝ أٍٓطٞ، ٝ ك٢ ىٍحٓظ٘خ ُلِٔلش أٍٓطٞ، طؼي رٔؼخرش 

حُٜز١ٞ ٖٓ ٓؼخ٤ُش أك١٬ٕٞ حُظ٢ ًخٗض طؼخٗن حُٔٔخء ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش حُظ٢ اٍطزطض رخ٩ٗٔخٕ ٝ ٝحهؼٚ ٝ أكٞحُٚ 

ك٢ ٌٛح حُؼخُْ، ٌُح كؤٍٓطٞ ٣ظ٤ِٔ رِ٘ػش اٗٔخ٤ٗش ًٞٗٚ اٛظْ رخ٩ٗٔخٕ ٝ حُظلَؽ ٧كٞحُٚ، كٌخٕ ُٚ ىٍٝح ر٘خءح 

ك٢ طخ٣ٍن حُلِٔلش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ًٞٗٚ ٝحٟؼخ ٗظخٓخ كِٔل٤خ ٝ ػ٤ِٔخ ٓظٌخ٬ٓ ٫ ٗظ٤َ ُٚ ك٢ طخ٣ٍن حُز٣َ٘ش ٖٓ 

ؿٜش ُٗٔٞٚ ٝ ػٔوٚ ٝ طٔخٌٓٚ ػ٠ِ ؿَحٍ حُلِٔلخص حُٔخروش كبٓظلن رٌُي ُوذ حُٔؼِْ ح٧ٍٝ ًٔخ ه٤َ ٌُح 

٣زيٝ إٔ أٍٓطٞ ُْ ٣ٌٖ ٣وَٜ ػِٔٚ،ًٔخ ًخٕ ٣لؼَ أك١٬ٕٞ ػ٠ِ حُزلغ حُلِٔل٢ ٝ طؤ٤ُق حٌُظذ حُلِٔل٤ش 

حُٔوظِلش ٝ كو٢ رَ ًخٕ ٣َ٣ي إٔ كِٔلظٚ ٝ ًظزٚ ه٬ٛش ٛخىهش ٌَُ ٓخ َٝٛ ا٤ُٚ حُؼوَ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٖٓ ٗظخثؾ 

حُزلغ ػٖ ًَ ٢ٗء، ًخٕ ٣َ٣ي إٔ طٌٕٞ ًظزٚ أٗزٚ ر٢٘ء ريحثَس ٓؼخٍف  ٌُح ٓ٘لخٍٝ ط٘خٍٝ ٌٛح ح٢ُ٘ء 

 . ٖٓ حُظل٤َٜ ٖٓ ه٬ٍ ط٤ًَذ حُـْٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ ؿخ٣ش حُل٤خس ح٩ٗٔخ٤ٗش

                                                           
479.نفس المصدر، ص- 
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.493الفلسفة الٌونانٌة أصولها و مصادرها، نفس المرجع السابق،ص: محمد جمال الكٌالنً. د- 
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                                                                                               :تحذيذ طبيعت اإلًضاى: 1

ُوي أُق أٍٓطٞ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظذ حُٔئُلخص ًحص ٗٞػ٤ش ك٣َيس ٖٓ ر٤ٜ٘خ ًظخد حٌُٕٞ ٝ حُلٔخى، كٜٞ ٣ؼي طظٔش 

ُِٔوخُظ٤ٖ حُؼخُؼش ٝ حَُحرؼش ٖٓ ًظخد حُٔٔخء، ٌٛح حٌُظخد ٣ظليع ػٖ ح٧ؿٔخّ حُظ٢ طلض كِي حُؤَ ٖٓ ؿٜش 

ػخُْ ٓخ كٞم حُؤَ ٝ ٠ٔٔ٣ حُؼخُْ : "طؤ٤ُلٜخ ٖٓ حُؼ٘خَٛ ح٧ٍرؼش، ٧ٕ أٍٓطٞ ٣ؤْ حُؼخُْ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ

ح٧ػ٠ِ، ٝ ػخُْ ٓخ طلض حُؤَ ٝ ٠ٔٔ٣ حُؼخُْ ح٧ٓلَ، كخُؼخُْ ح٧ػ٠ِ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ح٧ؿَحّ حُٔٔخ٣ٝش ػ٠ِ 

اهظ٬ف أٗٞحػٜخ، ٓٔخ ٬٣كع إٔ ًَ كِي ٣ظلَى رٔخ كٞهٚ كخ٧ػ٠ِ ٣لَى ح٧ى٠ٗ ٝ ٣ظلَى رخ٧ػ٠ِ، كخُلِي 

ٌُح كخُؼِْ ٓليٝى ُٚ أ١َحكٚ، ٝ ٓظ٘خٙ ٧ٗٚ ؿْٔ، اٗٚ ٓ٘ظْ، كٜٞ ١ًَٝ ٧ٕ " حُٔل٢٤ ٣ي٣َ ٓخثَ ح٧ك٬ى

حُيحثَس ٢ٛ أًَٔ ح٤ٗ٧خء ، ٝ ٧ٜٗخ ٝكيٛخ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طظلَى كًَش أ٤ُُش ٖٓ ؿ٤َ ه٬ء هخٍؿش "
1

                                           ."

ٌُح ٬ٗكع إٔ حُوٍٞ رٔٞؿٞىحص ػخُْ ٓخ كٞم حُؤَ، ٝ ًيُي ػخُْ ٓخ طلض حُؤَ ٣٘طزن ٌٛح حُوٍٞ رظٌَ٘ 

حُٔٞؿٞىحص ك٢ كِٔلش أٍٓطٞ، اً ٗـي ٌٛٙ حُٔٞؿٞىحص ِِٓٔش ٓظَحرطش أٝ ِٓٔخ ٓظيٍؿخ ٣زيأ رؤر٢ٔ حٌُخث٘خص 

ٝ ٣٘ظ٢ٜ رؤٗيٛخ ط٤ًَزخ، ٣ؼ٢٘ ٣زيأ ٖٓ ح٧ر٢ٔ ا٠ُ ح٧ػوي ػ٠ِ أٓخّ طيٍؽ حٍُٜٞ ك٢ حُٔٞؿٞىحص حُل٤ش، 

ٌُح ٗـي أٍٓطٞ ٣ؤْ حٌُخث٘خص حُل٤ش ا٠ُ َٓحطذ، ٝ طزؼخ ٌُُي كبٗٚ ٣ؤٜٔخ ا٠ُ ػ٬ػش أؿ٘خّ ٍث٤ٔ٤ش، "

"حُ٘زخص، حُل٤ٞحٕ، ح٩ٗٔخٕ، ٝ طظٜخػي حَُٔحطذ رخُظيٍؽ ٖٓ حُ٘زخص كظ٠ ح٩ٗٔخٕ
2

، كخُ٘زخص ٤ِٓطٚ حُظـ١ٌ ٝ 

حُ٘ٔٞ ىٕٝ حُظلَى، ًَ ؿِء ٖٓ حُ٘زخص رؼي كِٜٚ طزو٠ ك٤ٚ ك٤خس ٓؼَ حُـَّ ٝ حُظطؼ٤ْ ر٤٘ٔخ حُـِء ك٢ 

حُل٤ٞحٕ اًح كَٜ ػ٘ٚ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ل٤خ ٓٔظو٬ رٌحطٚ، كخُ٘زخص ٫ اٍحىس ُٚ ٗـي ك٢ حُل٤ٞحٕ ٣ـٔغ ٤ِٓس 

حُ٘زخص حُظ٢ ٢ٛ حُظـ١ٌ ٝ حُ٘ٔٞ ٝ حُلًَش        ٝ ٣ظلٞم رخ٩كٔخّ ٝ حُو٤خٍ ٝ حٌُحًَس، ٝ ٬ٗكع إٔ 

كخُ٘زخص هِوض ُٔ٘لؼش حُل٤ٞحٗخص ٝ "حُ٘زخص ٫ ٣ؼَف حُّ٘ٞ ر٤٘ٔخ حُل٤ٞحٕ ٣ظَحٝف ر٤ٖ ح٤ُوظش    ٝ حُّ٘ٞ، 

"هِوض حُل٤ٞحٗخص ُٔ٘لؼش ح٩ٗٔخٕ
3

 ، كؤٍٓطٞ ٝكن ٌٛح حُظَط٤ذ ٣ٞحكن أك١٬ٕٞ ك٢ ٟٝؼٚ ح٩ٗٔخٕ كٞم 

ٝ ٗظَح ُؼيّ ٓؼخؿش .                    هٔش طيٍؽ حُٔٞؿٞىحص كٌَ ٓخ ىٝٗٚ ٖٓ ٓٞؿٞىحص ٓٞؿٞىحص ٖٓ أؿِٚ

أٍٓطٞ ُو٤٠ش ٗ٘ؤس ح٩ٗٔخٕ ٝ ٌٛح ٓخ ٗـيٙ ك٢ طَحػٚ حُل١ٌَ، ًٔخ كؼَ أٓظخًٙ أك١٬ٕٞ ح١ٌُ ططَم 

ُٔؼخُـش ٗ٘ؤس ح٩ٗٔخٕ ٝ ٤ًل٤ظٜخ، رَ ٗـي إٔ أٍٓطٞ اًظل٠ ك٢ ط٘خُٝٚ ٌُٜٙ حُٔٔؤُش ػ٠ِ حُوٍٞ إٔ حٌُخثٖ ٫ 

إ ح٩ٗٔخٕ ٣ِي ح٩ٗٔخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ ٣ِي حُل٤ٞحٕ، ٝ حُ٘زخص ٣ِي حُ٘زخص"٣٘ظؾ ا٫ ٓؼِٚ 
4

، ٌُح ٌٓ٘ظل٢ رظ٘خٍٝ "

١ز٤ؼش ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ه٬ٍ طل٤َِ أٍٓطٞ ُطز٤ؼش حُـْٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ، ػْ طل٤َِ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝ ٓخ ط٤ِٔ رٚ 

 .ٗلْ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ هٟٞ ػٖ رو٤ش حُٔٞؿٞىحص حُل٤ش

                                                                                              : تكْيي الجضن اإلًضاًي- 2

ك٢ ريح٣ش ط٘خٍٝ أٍٓطٞ ُظ٤ًَذ حُـْٔ حُطز٤ؼ٢ رٜلش ػخٓش ٗـيٙ ٣٘ظوي آٍحء حُطز٤ؼ٤٤ٖ ح٧ٝحثَ أٛلخد 

                                                           
.175س، ص.ط، د.من الفلسفة الٌونانٌة إلى الفلسفة اإلسالمٌة، منشورات عوٌدات، بٌروت، د: محمد عبد الرحمن مرحبا-
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حُٔزيأ حُٞحكي ح٣ٌُٖ ٍىٝح ح٧ؿٔخّ حُطز٤ؼ٤ش رَ حٌُٕٞ رؤَٓٙ ا٠ُ ٓزيأ ٝحكي ٫ ؿ٤َ، ٝ ٛ٘خ ٣وٜي أٍٓطٞ 

ٓؼ٬ حُٔخء ػ٘ي ١خ٤ُْ ٝ حُٜٞحء ػ٘ي أ٤ٌٔٗٔخْٗ، ًُٞخٕ ط٤ًَذ ح٧ؿٔخّ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ٖٓ "رخ٧ٝحثَ 

ػَٜ٘ ٝحكي ٣ـؼِٜخ ٓظلوش ٖٓ ك٤غ حُطز٤ؼش ٝ حُز٤٘ش، ك٬ طوظِق ا٫ ٖٓ ك٤غ حُؼَٝ، ٧ٗٚ ُٞ ًخٕ ُٞ ًخٕ 

ط٤ًَذ ح٧ؿٔخّ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ٖٓ ػَٜ٘ ٝحكي ٣ـؼِٜخ ٓظلوش ٖٓ ك٤غ حُطز٤ؼش ٝ حُز٤٘ش، ك٬ طوظِق ا٫ 

ٖٓ ك٤غ حُؼَٝ ٝ حُٞحهغ أٗ٘خ َٟٗ ح٤ٗ٧خء ٓظٔخ٣ِس ك٢ حُٞحهغ طٔخ٣ِح ؿ٣َٛٞخ ٫ ػ٤َٟخ، ح٧َٓ ح١ٌُ 

"٣ٔظل٤َ ٓؼٚ إٔ َٗىٛخ ك٤ٔؼخ ا٠ُ ػَٜ٘ ٝحكي ٗلَٔ رٚ ط٣ٌٜٞ٘خ حُطز٤ؼ٢
1

،ٝ ٌُٜح ٣ٔظزؼي أٍٓطٞ آٍحء 

حُوخث٤ِٖ ح٧ٝحثَ رٔزيأ ٝحكي ٓظلَى ًؤٓخّ ُِٔٞؿٞىحص، ًخُٔخء أٝ حُٜٞحء أٝ حُ٘خٍ ٌُح كظ٤ًَذ حُـْٔ 

حُطز٤ؼ٢ كٔزٚ ٖٓ ٓٞحى ٓوظِلش ٣ز٤ٖ ا٠ُ كي ٓخ اهظ٬ف ح٧ؿٔخّ ٝ طٔخ٣ِٛخ، ك٘ـي إٔ حٌُخثٖ حُل٢ ٛٞ ح١ٌُ 

ٗـي ك٤ٚ ٝكيس طلٍٞ حُـٌحء حُٔخى١ ا٠ُ أؿِحء ؿ٤ٔٔش طيكغ حُـْٔ ا٠ُ حُ٘ٔٞ ك٢ اطـخٙ ٗٔز٢ َّٓٓٞ ك٤ظوٌ 

"حُـْٔ ٬ٌٗ ٓؼ٤٘خ
2

، ٌُٖ حُل٤خس ٤ُٔض حُظـ١ٌ كلٔذ اٗٔخ طلظخؽ ا٠ُ ػِش كخػِش ٣ظْ رٜخ كؼَ حُظـ١ٌ، إً 

حُـْٔ ٣لظخؽ ا٠ُ هٞس ٢ٛ حُظ٢ ط٠ٔٔ حُ٘لْ كظ٠ ٣ؼظزَ ًخث٘خ ك٤خ كخُ٘لْ ٢ٛ أَٛ حُل٤خس ك٢ ٗظ٣َش 

أٍٓطٞ،  ٌُح حُٔزيأ ح١ٌُ ٣ظْ حُ٘ٔٞ رٔوظ٠خٙ ٤ُْ ػ٘خَٛ حُـْٔ رَ ٛٞ حُ٘لْ حُظ٢ طليى ٌَٗ حُ٘ٔٞ ٝ طؼ٤ٖ 

ٓيحٙ، ٌُح كلٔذ أٍٓطٞ إٔ حُـْٔ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٗؤٗٚ ٗؤٕ أ١ ؿْٔ ١ز٤ؼ٢ ٣ظٌٕٞ ًَ ػَٜ٘ ٖٓ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ 

ح٧ٍػش ربطلخى ٤ًل٤ظ٤ٖ ٖٓ ح٤ٌُل٤خص ح٧ٍرغ كخُ٘خٍ ٓؼ٬ طظٌٕٞ ٖٓ حُلخٍ ٝ حُـخف، ٝ حُٜٞحء حُلخٍٝ 

ح١َُذ، حُٔخء حُزخٍى ٝ ح١َُذ، ح٧ٍٝ حُزخٍى ٝ حُـخف، كزخُظخ٢ُ حُؼَٜ٘ حُـخُذ ك٢ ط٤ًَذ ح٧ؿٔخّ 

حُطز٤ؼ٤ش ٛٞ حُظَحد ٧ٕ ٖٓ ١ز٤ؼش ح٤ٗ٧خء ح٤ٍٟ٧ش إٔ طظًَذ ٓ٘ٚ ٝ حُٔخء ٣يهَ ك٢ ط٤ًَزٜخ ١ًَ٘ ٫ُّ 

ُظٔخٌٜٓخ ٝ ىحٓخ حُظَحد ٝ حُٔخء ٣يه٬ٕ ك٢ ط٤ًَذ حُٔٞؿٞىحٕ ٝؿذ إٔ ٣ظيهَ ٟيحٛٔخ حُٜٞحء ٝ حُ٘خٍ ٧ٕ 

ح٧ًَ ٝ حُظٞحُي، حٌُخث٘خص : حُظ٠خى ١َٗ كيٝع حُٔٞؿٞىحص حُل٤ش، كبٕ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ طظٔلٍٞ كٍٞ ٓٔؤُظ٤ٖ

كخُل٤خس ط٘٘ؤ ك٢ ٗظ٣َظٚ ػٖ ٣َ١ن اؿظٔخع ٓخىس ٝ ٍٛٞس، حُٔخىس ٢ٛ "حُل٤ش ٓٔظوَ ػٖ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ، 

ػ٠ٞ حُظؤ٤ٗغ ٝ حٍُٜٞس ٢ٛ ػ٠ٞ حُظ٤ًٌَ، ػ٠ٞ حُظؤ٤ٗغ ٛٞ رٔؼخرش ٓز٤ٞ ٝ ٣ِٝى ٓخىس حُـ٤ٖ٘ رخُطؼخّ، 

أٓخ ػَٜ٘ حًٌٍُٞس ك٤ِٝى رخُـٜي ٝ حُلًَش، ح٧ٗؼ٠ ٢ٛ حُؼَٜ٘ حُٔ٘لؼَ أٓخ حًٌَُ كٜٞ حُؼَٜ٘ ح٢٤ُ٘٘ 

"حُلؼخٍ
3

، ٝ رخُظخ٢ُ طٌخػَ حٌُخث٘خص ٣ظْ ربؿظٔخع حُظ٤ًٌَ ٝ حُظؤ٤ٗغ كٔذ أكٞحٍ حٌُخث٘خص حُل٤ش ٝ ٢ٛ ٓٔظوِش 

ػٖ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ًٔخ أهَ ًُي أٍٓطٞ ٝ هخٍ إٔ حٌُخثٖ ٫ ٣٘ظؾ ا٫ ٓؼِٚ، ٝ ٖٓ ه٬ٍ طِي حُؼ٘خَٛ 

ح٩ٗٔخٕ ٣ٞؿي ا٫ ك٢ ُلْ ٝ "ح٧ٍرؼش حُٔخروش طٌَ٘ ٠ُٞ٤ٛ ح٧ؿٔخّ حُل٤ش حًَُٔزشٝ ٣َٟ ك٢ هُٞٚ إٔ 

"ػظْ
4

 .، ٝ رٌٜح كَٔ ُ٘خ حُٔؼِْ ح٧ٍٝ ٗ٘ؤس ح٩ٗٔخٕ

 

                                                           
.91، ص2،2012أرسطو، دار الكتب و الوثائق القومٌة، اإلسكندرٌة، ط: مجدى السٌد أحمد الكٌالنً. د.أ- 
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.145دراسات فً الفلسفة الٌونانٌة، نفس المرجع، ص: حسٌن صالح حمادة- 
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: هاُيت الٌفش - 3

طؼي ىٍحٓش حُ٘لْ طخرؼش ُِؼِْ حُطز٤ؼ٢ كٔذ أٍٓطٞ أٝ ٢ٛ رٔؼخرش حُٔيهَ ُلِٔلظٚ حُطز٤ؼ٤ش، ٝ ٗـي ٌٓٛذ 

أٍٓطٞ ك٢ حُ٘لْ ٌٓٛذ ػ٘خث٢ ًؤٓظخًٙ أك١٬ٕٞ ٝ ٖٓ هزِٚ ٓوَح١ ٣وٍٞ رٞؿٞى ٗلْ ٝ ريٕ، كٌخٗض ُٚ 

ٗظَس هخٛش ك٤ٔخ ٣وٚ ٌٛٙ حُٔٔؤُش كِْ ٣ٌٖ ٝحهؼ٤خ َٛكخ ًٔخ ًخٕ ح٧هيٕٓٞ، ٝ ٫ ٓؼخ٤ُخ  َٛكخ ًؤٓظخًٙ 

ًٔخٍ أٍٝ ُـْٔ ١ز٤ؼ٢ آ٢ُ ١ً ك٤خس رخُوٞس، ٛ٘خى "أك١٬ٕٞ،  ٝ طظ٠ق ٌٛٙ حُؼ٘خث٤ش ك٢ طؼ٣َلٚ ُِ٘لْ رؤٜٗخ 

إً ٗلْ ٝ ريٕ ك٢ إٓ ٝحكي ٝ ٢ٛ طؼَكش طوّٞ ػ٠ِ كٌَس ح٠ُٞ٤ُٜ ٝ حٍُٜٞس 
1

،كخُزيٕ رخُ٘ٔزش ٧ٍٓطٞ "

ٛٞ رُِٔ٘ش حُٔخىس أٝ ح٠ُٞ٤ُٜ ٝ حُ٘لْ ٢ٛ رُِٔ٘ش حٍُٜٞس، ٝ  ٌٛٙ حُؼ٘خث٤ش ٗـي حٍُٜٞس رٔؼخرش حُلؼَ أٝ 

رٔؼخرش حُلؼَ أٝ حٌُٔخٍ ٖٓ حُوٞس "حٌُٔخٍ ًٔخ هخٍ ٝ ٢ٛ حٍُٜٞس حُـ٣َٛٞش ُِـْٔ ٝ كؼِٚ ح٧ٍٝ، ك٢ٜ إً 

حُظ٢ طٌَ٘ رٚ ر٤٘ٔخ ٣ٌٕٞ رٔؼخرش حُوٞس كخُ٘لْ ٖٓ حُزيٕ، أٓخ روُٞٚ ُـْٔ ١ز٤ؼ٢ ٛ٘خ أٍٓطٞ ٤ٔ٣ِ ر٤ٖ 

حُـْٔ حُطز٤ؼ٢ ٝ حُـْٔ حُٜ٘خػ٢ ح١ٌُ ٫ ٣ٌٕٞ كخ٬ٛ ك٢ ًحطٚ ػ٠ِ ٓزيأ كًَظٚ ٝ روُٞٚ آ٢ُ أٗٚ ٓئُق "

"ٖٓ آ٫ص أٝ أػ٠خء َٓطزش ُٞظخثق ٓظزخ٣٘ش كخُؼ٤ٖ ػ٠ٞ َُِإ٣ش ٝ ح٧ًٕ ػ٠ٞ ُِٔٔغ
2

، ٝ ٌٌٛح ٣٘طزن 

ػ٠ِ ًخكش ح٧ػ٠خء ٝ ٖٓ ٌٛح إً ٝ رظو٤ٔٔٚ ُِـْٔ حُطز٤ؼ٢ ٝ حُٜ٘خػ٢ كزخُظخ٢ُ حُ٘لْ ٖٓ هٜخثٚ 

. حُـْٔ حُطز٤ؼ٢ ك٢ ك٤ٖ حُـْٔ حُٜ٘خػ٢ ٫ ٗلْ ُٚ

ٝ ٣ؼ٢٘ أٍٓطٞ روُٞٚ كخَٛ ػ٠ِ حُل٤خس رخُوٞس أ١ أٗخُـْٔ ٫ ٣وزَ أ١ ٗلْ رَ ٣وزَ ٗلٔخ رخٌُحص كٌٔخٍ أ١ 

٢ٗء ٣٘٘ؤ ك٤ٔخ ٛٞ ٌٛح ح٢ُ٘ء رخُلؼَ أ١ ك٢ حُٔخىس أٝ حُـْٔ ح٬ُٔثْ ُٚ، كخُ٘لْ َٟد ٖٓ َٟٝد حٌُٔخٍ 

ٝ ٢ٛ ٍٛٞس ُٔخ ٛٞ رخُوٞس طظلٍٞ ا٠ُ حُٞؿٞى رخُلؼَ ػ٘يٓخ طظلي ٓغ حُـْٔ حُٔؼي ُٜخ، كخُـْٔ ٣ـذ إٔ 

. ٣ٌٕٞ ٌٓظ٬ٔ ك٤ٔ٤ُٞٞؿ٤خ أ١ هخىٍ ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ رٞظخثلٚ حُٔوظِلش

ٝ اًح ًخٗض حُ٘لْ ٢ٛ ٍٛٞس ًٔخ أَٗٗخ أ١ هٞس حُل٤خس حُٔٞؿٞىس ك٢ حُـْٔ، حُظ٢ ٗظْ رٜخ حُـْٔ ػ٠ِ ٗلٞ 

ٓخ      ٝ ٣ٌٕٞ حُـْٔ ٓٔظؼي ٌُُي كزؼي ٌٛح ٣ٜزق حُ٘لْ ٝ حُزيٕ ٓظَحرط٤ٖ، ٧ٕ حًَُٔذ ٖٓ حٍُٜٞس ٝ 

حُٔخىس ٛٞ ٝحكي ًخَٓ ٧ٕ ًٔخ ٓزن ٝ أَٗٗخ إٔ حُٔخىس ٢ٛ حٍُٜٞس رخُوٞس ٝ حٍُٜٞس ٢ٛ حُٔخىس حُظ٢ رِـض 

. ًٔخُٜخ

ٝ ؿِٔش حُوٍٞ إٔ حُظؼ٣َق حُٔخرن ُِ٘لْ كٔذ أٍٓطٞ ٣ئًي ػ٠ِ إٔ حُ٘لْ ٢ٛ ٓخ ٤ٔ٣ِ حٌُخثٖ حُل٢ ػٖ 

٣ؼَف أٍٓطٞ حُ٘لْ رؤٜٗخ ٓخ رٚ ٗل٤خ ٝ "ؿ٤َ حُل٢، ٧ٕ حٌُخثٖ حُل٢ ًَٓذ ٖٓ ٓخىس ٝ ٍٛٞس ٌُُي 

"ٗلْ ٝ ٗؼوَ ٝ ِٗ٘ع ٝ ٗظلَى ك٢ حٌُٔخٕ
3

، ٝ ٌٛح حُظؼ٣َق إً ٣ظؼِن رخُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ػ٠ِ ٝظخثق 

حُ٘لْ رخُٜلش حُؼخٓش، ك٘ـي ٌَُ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ك٤خء ٗلْ، ٝ طوظِق حُ٘لّٞ ربهظ٬ف حُٔـٔٞػخص ٝ 

طظؼيى ٝظخثلٜخ ًِٔخ اٍطو٤٘خ ك٢ ِْٓ حُل٤خس، ٝ رٔخ أٗٚ ٛ٘خى ػ٬ع َٓحطذ ُِل٤خس كٜ٘خى إً ػ٬ع َٓحطذ ٖٓ 

حُ٘لّٞ ٝكن ِْٓ طي٣ٍـ٢ ٣زيأ ٖٓ ح٧ر٢ٔ ا٠ُ ح٧ًؼَ طؼو٤يح كٜ٘خى أ٫ٝ حُ٘لْ حُ٘زخط٤ش أٝ حُـخ٣ًش ٝ ٢ٛ 

                                                           
.178 ، ص3،1988مع الفلسفة الٌونانٌة، دار عوٌدات، بٌروت، ط: محمد عبد الرحمن بدوي- 
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"أر٢ٔ أٗٞحع حُ٘لّٞ ٧ٜٗخ ٓٞؿيس ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧ك٤خء، ٝ ٝظخثلٜخ حُظـ١ٌ ٝ حُ٘ٔٞ ٝ حُظ٤ُٞي رخُٔؼَ
1

، كخُ٘لْ 

حُـخ٣ًش إً ٝظ٤لظٜخ كلع حُلَى، ٝ حُـٌحء ُلْ ٝ ىّ ٝ ػظْ، أٓخ ح٤ُٔ٘ٔش ٝظ٤لظٜخ إٔ ط٣ِي ك٢ كـْ حُـْٔ 

رٔخ ٣وزِٚ ٖٓ حُـٌحء ٖٓ ؿ٤ٔغ ؿٜخطٚ، أٓخ حُظ٤ُٞي ٝظ٤لظٜخ كلع حُ٘ٞع ٝ حَُ٘ٔ، ًٔخ حُـٌحء ٣للع حُلَى ٧ٕ 

حُـٌحء كخػَ حُظ٤ُٞي، ٝ ٬ٗكع إٔ حُ٘لْ حُ٘خ٤ٓش طٞؿي ك٢ حُ٘زخص ٝ حُل٤ٞحٕ ٝح٩ٗٔخٕ ك٢ٜ إً ٓ٘ظًَش ر٤ٖ 

. حٌُخث٘خص حُل٤ش

أٓخ حُ٘لْ حُلخٓش ك٢ٜ ٓخ طٞؿي اٟخكش ا٠ُ حُ٘لْ حُـخ٣ًش ٝ ٗـيٛخ ُيٟ ح٩ٗٔخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ ٝ ٫ طٞؿي ُيٟ 

حُ٘زخص كخُ٘لْ حُلخٓش ٓظِٜش رخُـْٔ ٓزخَٗس ٝ ٢ٛ ًِٜخ ٍٛٞس ُِـْٔ ًِٚ ٝ هٞحٛخ حُٔوظِلش ٍٛٞ 

٧ػ٠خء حُـْٔ  ٝ هٞحٙ حُٔوظِلش ٍٛٞح ٧ػ٠خء حُـْٔ حُٔوظِلش، ٝ ٗـي أٍٓطٞ ٣ؼي ُ٘خ ػ٬ػش أٗٞحع ٖٓ 

٣وخٍ حُٔلّٔٞ ػ٠ِ ػ٬ػش أٗٞحع : "٣وخٍ حُٔلّٔٞ ػ٠ِ ػ٬ػش أٗٞحع ٖٓ حُٔلّٔٞ روُٞٚ: حُٔلّٔٞ روُٞٚ

ٗٞػ٤ٖ ٣يًٍخٕ رخٌُحص ٝ ٗٞع رخُؼَٝ، ٝ ٖٓ حُ٘ٞػ٤ٖ ح٤ُٝ٧ٖ أكيٛٔخ ٛٞ حُٔلّٔٞ حُوخٙ : ٖٓ ح٤ٗ٧خء

رٌَ كخٓش، ٝ ح٥هَ ٣ؼٜٔخ ؿ٤ٔؼخ، ٝ أػ٢٘ رخُٔلّٔٞ، ًُي ح١ٌُ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لْ رلخٓش أهَٟ، ٝ 

ٓؼخٍ ًُي حُزَٜ كخٓش حُِٕٞ أٓخ حُِٕٞ ٟٓٞٞػخطٚ ٓوظِلش ٝ حُٔلٔٞٓخص :٣ٔظل٤َ إٔ ٣وغ حُوطؤ ك٤ٚ

٧ٕ حُٔلٔٞٓخص ٖٓ ٌٛح حُـْ٘ ٫ طوظٚ أ٣ش كخٓش، رَ طؼٜٔخ ؿ٤ٔؼخ ٝ ...حُٔ٘ظًَش ٢ٛ حُلًَش ٝ حُؼيى

٣وخٍ ٛ٘خى ٓلّٔٞ رخُؼَٝ، اًح أىًٍ٘خ ح٧ر٤ٞ ػ٠ِ أٗٚ ارٖ ى٣ٍخّ ك٘لٖ ٗيٍى ٌٛح ح٧ه٤َ ػَٝ،٧ٕ 

"حُٟٔٞٞع حُٔلّٔٞ هي اطلي رخ٧ر٤ٞ ػَٝ
2

،ٓؼ٘خٙ ٣يٍ ُلع حُٔلّٔٞ ػ٠ِ ػ٬ػش أٗٞحع ٖٓ 

حُٟٔٞٞػخص اػ٘خٕ ٓيًٍخٕ رخٌُحص ٝ حُؼخُغ رخُؼَٝ، كخ٧ٍٝ أكيٛٔخ حُٔلّٔٞ حُٔ٘ظَى ر٤ٖ حُلٞحّ 

ؿ٤ٔؼخ، كخُٔلّٔٞ حُوخٙ ٌَُ هخٛش ٣ٔظِي هخٛش ٓؼيس ُوزُٞٚ كخُزَٜ كخٓش حُِٕٞ، ٝحُٔٔغ كخٓش 

حُٜٞص،   ٝ حٌُٝم كخٓش حُطؼْ ٌٛٙ ٢ٛ حُٔلٔٞٓخص حُظ٢ ٣وخٍ ػٜ٘خ أٜٗخ هخٛش رٌَ كخٓش، أٓخ 

حُٔلٔٞٓخص حُٔ٘ظًَش ٢ٛ حُلًَش ٝ حٌُٕٔٞ، حُؼيى، حٌَُ٘، ٝ حُٔويحٍ، ٧ٕ حُٔلٔٞٓخص ٖٓ ٌٛح حُـْ٘ 

٫ طوظٚ أ١ كخٓش، رَ طؼٜٔخ ؿ٤ٔؼخ، ٌُُي ًخٗض حُلًَش حُٔؼ٤٘ش ٓلٔٞٓش رخُؼَٝ اًح أىًٍ٘خ ح٧ر٤ٞ 

ٓؼ٬ ػ٠ِ ارٖ ى٣ٍخّ ك٘لٖ ٗيٍى ٌٛح ح٧ه٤َ رخُؼَٝ ٧ٕ حُٟٔٞٞع حُٔلّٔٞ هي اطلي رخ٧ر٤ٞ 

. ػَٟخ

حُوٞس حُظ٢ طَطز٢ ح٥ػخٍ حُل٤ٔش حُٔوظِلش حُظ٢ طؤط٢ ػٖ "ٝ رؼي حُلٞحّ حُظخَٛس حُلْ حُٔ٘ظَى ٝ ٛٞ 

"٣َ١ن حُْ٘ ٝ حُِْٔ ٝ حٌُٝم ٝ حُٔٔغ ٝ حُزَٜ رؼ٠ٜخ رزؼٞ
3

، ٝ ٛٞ رٌٜٙ حُط٣َوش ُي٣ٚ ػ٬ع ٝظخثق 

اىٍحى حُٔلٔٞٓخص حُٔ٘ظًَش ٝ حُلْ حُٔ٘ظَى ٛٞ ح٧ٓخّ ُزو٤ش حُلٞحّ ٝ ٣ؼ٢٘ ربىٍحى حُٔلٔٞٓخص 

رخُؼَٝ، ٝ رؼيٛخ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُٔلٔٞٓخص ك٢ ًَ ك٢ٔ ربػظزخٍٙ ؿ٘ٔخ ًخُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ح٫ر٤ٞ ٝ ُٕٞ آهَ 

ٝ ٣ظَى ح٩كٔخّ أػَح ٣زو٠ ك٢ هٞس "ك٢ ؿْ٘ حُِٕٞ كخُلْ حُٔ٘ظَى  ٣ـؼَ ح٩ٗٔخٕ ٣٘ؼَ رٔخ ٣لٔٚ رٚ، 
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رخ١٘ش ٢ٛ حُٔظو٤ِش، كظٔظؼ٤يٙ ٝ طيًٍٚ ك٢ ؿ٤ز٤ش ٟٓٞٞػٚ، كخُظو٤َ حُلخّ ٟؼ٤ق، ٝ ح٩كٔخّ ٓظؼِن 

رخ٢ُ٘ء، أٓخ حُظو٤َ هي ٣ٌٕٞ اهظَحػخ أٝ طؤ٤ُلخ، ػْ إٔ ح٩كٔخّ ٓلَٝٝ ػ٤ِ٘خ ٖٓ حُوخٍؽ ٓز٢٘ حُظو٤َ 

طخرغ ُ٪ٍحىس، ٗظو٤َ ٓخ ٗ٘خء ٝ ٓظ٠ ٗ٘خء ٝ حُظو٤َ ٣ٔخػي ػ٠ِ طؤ٣َٝ ح٩كٔخّ حُلخَٟ رخٍُٜٞ 

"حُٔللٞظش ك٤ٚ
1

،أٓخ حٌُحًَس كبٜٗخ هخثٔش ػ٠ِ حُٔظو٤ِش، ٝ ٛٔخ ك٢ رؼٞ حُلخ٫ص ٣ظ٘خرٜخٕ ػ٠ِ كي ٣ظؼٌٍ 

ٓؼٚ حُظل٣َن ر٤ٜ٘ٔخ، ؿ٤َ أٜٗٔخ ٣لظَهخٕ ك٢ إٔ حُٔظو٤ِش طوظَٜ ػ٠ِ اىٍحى حٍُٜٞس ر٤٘ٔخ حٌُحًَس طيٍى إٔ 

ٌٛٙ حٍُٜٞس ٢ٛ ٍٛٞس ٢ٗء هي ٓزن اىٍحًٚ، ك٢ٜ طظؼِن رخُٔخ٢ٟ ٝ حٌُحًَس هي طئى١ ٝظ٤لظٜخ ػلٞح، ٝ 

"هي ط٘لظٜخ ح٧ٍحىس، ٝ ٠ٔٔ٣ ٌٛح  حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ طًٌَح، ٝ ٛٞ هخٙ رخ٩ٗٔخٕ ٧ٗٚ ٣ٔظِِّ حُظل٤ٌَ
2

، ٌٛح إً 

ك٤ٔخ ٣وٚ حُ٘لْ حُ٘زخط٤ش ٝ حُل٤ٞح٤ٗش أٝ حُـخ٣ًش ٝ حُ٘خ٤ٓش أٓخ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش أٝ حُ٘خ١وش ك٤وظٚ رٜخ 

ح٩ٗٔخٕ ىٕٝ حُل٤ٞحٕ، ٧ٗٚ ٛٞ ح١ٌُ ٣ٔظِي ػو٬ ٝ ٢ٛ طـٔغ ك٢ ٝظ٤لظٜخ ٝظخثق حُ٘لْ حُ٘خ٤ٓش ٝ حُلخٓش 

٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ حُ٘لْ ط٤٤ِٔ ٣وخرَ حُظ٤٤ِٔ حُؼخّ ر٤ٖ حُٔخىس ٝ ر٤ٖ حُؼِش حُلخػ٤ِش :"ٌُح ٗـي أٍٓطٞ ٣وٍٞ

حُظ٢ طليع حٍُٜٞس ك٢ حُٔخىس، ٝ ك٢ حُٞحهغ ٗـي ك٢ حُ٘لْ ٖٓ ؿٜش ٝحكيس حُؼوَ حُٔٔخػَ ُِٔخىس ٖٓ ك٤غ 

أٗٚ ٤ٜ٣َ ؿ٤ٔغ حُٔؼو٫ٞص، ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ حُلؼَ حُٔٔخػَ ُِؼِش حُلخػِش ٧ٗٚ ٣ليػٜخ ؿ٤ٔؼخ، ٝ ٛٞ 

رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُٔؼوٍٞ ًخ٠ُٞء رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٧ُٞحٕ ٣لُٜٞخ ٖٓ أُٞحٕ رخُوٞس ك٢ حُظِٔش ا٠ُ أُٞحٕ 

"رخُلؼَ
3

، ٝ ٖٓ ٌٛح حُ٘ٚ ٗـي أٍٓطٞ ٤ٔ٣ِ ر٤ٖ ػو٤ِٖ ٝحكي كؼخٍ ٝ حُؼخ٢ٗ ٓ٘لؼَ أٝ ح٢ٗ٫ٞ٤ُٜ كٜٞ ؿوَ 

رخُوٞس أ١ ٓـَى آظؼيحىح ُِؼوَ ٝ رٌٜح ٣٘زٚ ٛللش ر٠٤خء هخ٤ُش ٖٓ حٌُظخرش ٝ ٌُٜ٘خ هخرِش ٧ٕ ٣ٌظذ ػ٤ِٜخ 

ًَ ٢ٗء، كٜٞ هخرَ ٧ٕ طلَٜ ك٤ٚ حُٔؼو٫ٞص رخُلؼَ رظؤػ٤َ هخٍؿ٢ ٝ ٣ظوزَ حٍُٜٞى حُٞحٍىس ػ٤ِٚ ٝ ٛٞ 

. ح١ٌُ ُي٣ٚ حُويٍس ػ٠ِ حُظل٤ٌَ رخُوٞس

حُؼوَ ح٢ٗ٫ٞ٤ُٜ ٓـَى آظؼيحى ُِظؼوَ، أٓخ حُؼوَ حُلؼخٍ كٜٞ حُؼِش حُلخػِش ُ٪ىٍحى ٝ ٓزيأ حٌُٔخٍ أٝ "

"حُظلو٤ن ُِؼوَ ح٢ٗ٫ٞ٤ُٜ
4

، أ١ ٛٞ ح١ٌُ ٣وَؽ حُٔؼو٫ٞص ٖٓ حُٔخى٣خص ٝ ٢ٛ ٓٞؿٞىس ك٤ٜخ رخُوٞس ٝ ٣طزغ 

رٜخ حُؼوَ ح٢ٗ٫ٞ٤ُٜ ك٤وَؿٚ ٖٓ حُوٞس ا٠ُ حُلؼَ ًخُْ٘ٔ ٓؼ٬ ٍٗٞ رخُلؼخ ىحثٔخ، ٝ ٌٌٛح َٟٗ ٝ ٖٓ ه٬ٍ 

طل٤َٔ أٍٓطٞ ُِ٘لْ ٝ هٞحَٛ ٝ ٓلخىٙ إٔ ح٩ٗٔخٕ اًح ًخٕ ٣٘خٍى حُ٘زخص ٝ حُل٤ٞحٕ ك٢ حُوٟٞ حُـخ٣ًش ٝ 

.  حُوٞس حُلخٓش، ا٫ أٗٚ ٣ظ٤ِٔ رخُلؼَ ح١ٌُ ٛٞ ٌِٓش حُظل٤ٌَ ٝ حُلْٜ

 :األخالق ّ غايت الْجْد اإلًضاًي- 4

٣ؼظزَ ػِْ ح٧ه٬م ٛٞ ًُي حُؼِْ ح١ٌُ ٣٘ظَ ك٢ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝ ٣٘ظَ ًٌُي ك٢ أكؼخٍ ح٩ٗٔخٕ رٔخ ٛٞ 

اٗٔخٕ، كٌَ كَى ٣َ٣ي ٝ ٣ٔؼ٠ ُظلو٤ن ؿخ٣خطٚ ٝ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُـخ٣ش حُٜ٘خث٤ش أٝ ؿخ٣ش حُـخ٣خص، ٧ٕ ؿ٤ٔغ 

ح٧كَحى ٣ؼِٕٔٞ ُـخ٣ش هي طٌٕٞ ٤ِٓٝش ُـخ٣ش أهَٟ، ٝ هي طٌٕٞ ٌٛٙ حُـخ٣ش ٤ِٓٝش ُـخ٣ش، ٝ ٌٛح كظ٠ ٣َٜ 

                                                           
33نفس المرجع، ص- 
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ح٩ٗٔخٕ ا٠ُ ؿخ٣ش حُـخ٣خص ٝ ٢ٛ حُٔؼخىس، كخُٔؼخىس ٢ٛ حُـخ٣ش ػ٘ي أٍٓطٞ، ٝ ٛيف حُل٤خس كٔزٚ ٤ُْ حُو٤َ 

ك٢ كي ًحطٚ، رَ حُٔؼخىس ٧ٗ٘خ ٗوظخٍ حُٔؼخىس ٌُحطٜخ ٫ ٢ُ٘ء آهَ، كخ٧ه٬م ح٤ُٞٗخ٤ٗش ًخٗض طٔظخُ رؤٜٗخ 

أه٬م ٓؼخىس ٫ أه٬م ٝحؿذ، ػٌْ ح٧ه٬م حُٔليػش ارظيحءح رٌخ٢ٗ ح١ٌُ ًخٕ ٠٣غ هٞحػي ٣ـذ ػ٠ِ 

حُِٔٞى ح٩ٗٔخ٢ٗ إٔ ٤ٔ٣َ ٝكوخ ُٜخ، كظوٍٞ اكؼَ حُٞحؿذ ٖٓ أؿَ حُٞحؿذ ىٕٝ اٗظظخٍ ػٞحد ؿَحء ًُي 

حُلؼَ حُوِو٢، ك٢ ك٤ٖ َٟٗ إٔ حُو٤َ ٝ حُٔؼخىس ًخٗض ٢ٗء ٝحكي، ٝ ٣ؼي أٍٓطٞ ٛٞ ٖٓ أرَُ حُٔٔؼ٤ِٖ 

٨ُه٬م ح٤ُٞٗخ٤ٗش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٧ٕ حُل٤ِٔٞف حُلن ٛٞ ٝكيٙ ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؼَف ٓخ ٛٞ حُِٔٞى 

"اكؼَ ٌٛح ٧ٗٚ ٣ئى١ ا٠ُ ٓؼخىطي: "ح٤ُِْٔ ُظلو٤ن حُٔؼخىس حُلوش كظوٍٞ
1

، كخُل٤٠ِش ٝ حٌُِس ٝ حُٔؼخىس ٝ 

حُو٤َ ح٠ٔٓ٧ أُلخظ ٓظَحىكش ُٜخ ى٫ُش ٝحكيس ػ٘يٙ، كٌِٜخ اٗٔخ ططِذ ٌُحطٜخ، ٝ هي ٝهق أٍٓطٞ ًظخرٚ 

كبًح ًخٗض حُٔؼخىس ٢ٛ حُـخ٣ش حُوٜٟٞ ُِل٤خس ٝ ًخٗض اٗٔخ "ح٧ه٬م ا٠ُ ٤ٗوٞٓخهّٞ ُٔؼخُـش ٌٛٙ حُٔٔؤُش 

ططِذ ٌُحطٜخ ٫ ٖٓ أؿَ ٢ٗء آهَ، كِ٘زلغ ك٢ ٓخ٤ٛش ٌٛٙ حُٔؼخىس َُٟ٘ ٤ًق طٌٕٞ أكؼخُ٘خ ٓؼ٤يس ٝ ٓخ ٢ٛ 

"ٓوٞٓخص حُل٤خس حُٔؼ٤يس
2

، ٌُح كخُٔؼخىس ٢ٛ حُـخ٣ش حُوٜٟٞ ػ٘ي أٍٓطٞ، ٧ٕ ٛيف حُل٤خس ٤ُْ حُو٤َ ك٢ 

. كي ًحطٚ، رَ حُٔؼخىس ٧ٗ٘خ ٗوظخٍ حُٔؼخىس ٌُحطٜخ ٫ ٢ُ٘ء آهَ

ٝ طلي٣ي حُ٘خّ ُِٔؼخىس كوي اهظِلٞح كْٜ٘ٔ ٖٓ ٣َحٛخ ك٢ حُـخٙ، حُزؼٞ ح٥هَ طل٤ن حٌُِٔحص ٝ حُٜ٘ٞحص، ٝ 

حُزؼٞ ح٥هَ ك٢ حُظؤَٓ ٝ حُظل٤ٌَ ٝ حُ٘ظَ أ١ ٢ٛ حُلٌٔش، ٝ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ ٗـي أٍٓطٞ ٣ئًي ػ٠ِ أ٤ٔٛش 

طزو٠ حُلٌٔش ٢ٛ حُٔؼخىس حُلو٤و٤ش ك٢ ٌٓٛذ أٍٓطٞ ًُي ٧ٕ ًَ ٓٞؿٞى ُٚ ٝظ٤لظٚ ٣ئى٣ٜخ، ٝ "حُلٌٔش 

ًٔخٍ حُٔٞؿٞى ٝ ه٤َٙ ٣ظلووخٕ ك٢ طؤى٣ش ٝظ٤لش ح٩ٗٔخٕ حُظ٢ ٣ظ٤ِٔ رٜخ ٢ٛ حُل٤خس حُ٘خ١وش حُؼخهِش، ٝ ٤ُٔض 

"حُل٤خس حُ٘خ٤ٓش أٝ حُلٔخ٤ٓش
3

، ٌُح كبٕ ه٤َ ح٩ٗٔخٕ ٝ ٓؼخىطٚ ٣ظٞكَحٕ ك٢ ِٓحُٝش ٌُٜٙ حُل٤خس حُؼو٤ِش ػ٠ِ 

. أًَٔ ٝؿٚ

ًٔخٍ حُلؼَ، أ١ أٜٗخ "إ أٍٓطٞ ٣وٍٞ رخٌُِس ٌُ٘ٚ ٣٘ظَ ا٤ُٜخ ٗظَس ؿ٤َ ٓئُٞكش ك٤غ ٣وٍٞ ػٜ٘خ رؤٜٗخ 

حُلؼَ ٝ هي ٝحكن ١ز٤ؼش ح٤ٗ٧خء، ٝ حُٔؼخىس ػ٘ي أٍٓطٞ ٤ُٔض ٢ٗء آهَ ؿ٤َ ٌٛح ك٢ٜ رخُ٘ٔزش ا٠ُ أ١ 

٢ٗء، إٔ ٣لون ًٔخٍ حُلؼَ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ًحطٚ، إ حُٔؼخىس ح٩ٗٔخ٤ٗش ٢ٛ حٌُِس حُ٘خٗجش ٖٓ طل٤َٜ ح٩ٗٔخٕ 

"ٌُٔخٍ حُلؼَ حُٔوّٞ ُطز٤ؼظٚ
4

، ٌُح كخُٔؼخىس ٫ طظٞكَ ا٫ رؤىحء حُؼوَ ُٞظ٤لظٚ ٧ٕ حُؼوَ ٛٞ ٤ِٓس ح٩ٗٔخٕ، 

كخُؼوَ ُٚ هٞس ك٢ هَٜ حُٜ٘ٞحص، ٝ ٣وّٞ رخُظؤَٓ ٝ حُظل٤ٌَ ٧ٕ رخُؼوَ ٛخٍ ح٩ٗٔخٕ اٗٔخٗخ، ٌٛح ٛٞ ٓؼ٠٘ 

حُلو٤و٢ ُِٔؼخىس ٝ ١َٜٗخ ح٧ٓخ٢ٓ، كخُٔؼخىس اٗٔخ طٌٕٞ ك٢ ػَٔ حُ٘لْ حُ٘خ١وش ٝكيٛخ رٔخ ٢ٛ ٗلْ ٗخ١وش 

ػخهِش، أ١ رلٔذ ك٤٠ِظٜخ ٜٓيٍ ٌُس كو٤و٤ش ُٜخ ٧ٕ ٌٛٙ حُ٘لْ حُ٘خ١وش ك٤ٚ ه٤َٛخ، ٝ رٌٜح ٣ٞكي أٍٓطٞ 

اٜٗخ ٌُس : "ر٤ٖ حٌُِس ٝ حُٔؼخىس ؿ٤َ أٗٚ ٣ؼط٢ ٌُِس ٓؼ٠٘ آهَ ػ٠ِ ػٌْ ٓخرو٤ٚ كخٌُس ػ٘يٙ ُٜخ ٓؼ٠٘ ٍٝك٢
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ٗظ٣َش ٓـَىس ٫ ِٛش ُٜخ ك٢ حُٞحهغ رخٌُِس حُل٤ٔش حُظ٢ طظزخىٍ ا٠ُ ح٧ًٛخٕ ٝ ٣ؼظزَ أٍٓطٞ ر٠ٍَٝس 

"حُ٘ـخف حُٔخى١ ك٢ حُل٤خس ُلٍٜٞ حُٔؼخىس ٝ طلو٤ن حُو٤َ ٝ حُل٤٠ِش
1

، ٝ رٌٜح ٣ٌٕٞ هي أًي أٍٓطٞ ػ٠ِ 

ؿَٞٛ ح٩ٗٔخٕ ٧ٗٚ ريأ ٗظ٣َخطٚ ح٧ه٬ه٤ش رخُظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ ُ٪ٗٔخٕ ؿخٗذ ػخهَ ٝ ؿخٗذ ؿ٤َ ػخهَ، ٝ إٔ 

ح٧ه٬ه٤ش ُيٟ ح٩ٗٔخٕ طزيأ ك٤ٖ ٣ٔظط٤غ حُـِء حُؼخهَ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُـِء ؿ٤َ حُؼخهَ ٝ حُلي ٖٓ ٤ِٓٚ 

ا٠ُ حُٜ٘ٞحص ٝ حٌُِٔحص حُل٤ٔش، ٝ ُؼَ ٌٛح ٓخ ىػخٙ ا٠ُ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٓخ ٓزن إٔ أهَٙ ٓوَح١ ٝ أك١٬ٕٞ 

كٍٞ ىٍٝ حُؼوَ ك٢ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُلن ٝ حُزخ١َ ٝ ًٌُي ك٢ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُلن ٝ حُزخ١َ ٝ ًٌُي حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ 

حُِٔٞى ح٣ََُ٘ حُوخ١ت، ٝ ُْ ٣ٌٖ أٍٓطٞ رلخؿش ا٠ُ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ ٌٛح ح٧َٓ ٛٞ ٓخ ٤ٔ٣ِ رٌَ٘ ٝحٟق 

ر٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ٝ حُل٤ٞحٕ، كخ٩ٗٔخٕ ٛٞ حٌُخثٖ حُٞك٤ي حُوخىٍ ػ٠ِ إٔ ٣ِٔي ٝكوخ ٩هظ٤خٍ ٝ اٍحىس ػخهِش ر٤٘ٔخ 

"رو٤ش حُل٤ٞحٗخص طِٔي ٝكوخ ُـَحثِ ؿ٤َ حُؼخهِش
2

، ٝ رٌح ٣ٌٕٞ هي أًي ػ٠ِ ؿَٞٛ ح٩ٗٔخٕ رؤٗٚ ٛٞ حُٔوِٞم 

. حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣ٔظِي حُؼوَ ٝ ٣ِٔي أػخُٚ ٝكوخ ٩ٍحىس ٝ اهظ٤خٍ حُؼو٤٤ِٖ ٝ طلو٤ن حُو٤َ ٝ حُل٤٠ِش

ٌُح طؼظزَ حُل٤٠ِش ٢ٛ ًُي حُلؼَ حٌُٔظٔذ ح١ٌُ رل٠ِٚ ٣ظلٖٔ ِٓٞى حُلَى ٝ ٣ٔٔٞح كٞم ؿَحثِٙ 

اٗلؼخ٫طٚ، إً كٌَ ٓخ ٣لون ًُي ٣ؼظزَ ك٤٠ِش، ٌُٖ ٣٘زـ٢ إٔ ٤ِٔٗ ر٤ٖ ك٠خثَ أه٬ه٤ش ػ٤ِٔش طٌٖٔ 

ح٩ٗٔخٕ ٖٓ إٔ ٣ؼ٤ٖ ك٤خس اؿظٔخػ٤ش ٝ ٤ٓخ٤ٓش ٤ِٓٔش، ٝ ر٤ٖ ك٠خثَ ٣ٔخٍٜٓخ ح٩ٗٔخٕ رٞٛلٚ اٗٔخٕ ٣َ٣ي 

إٔ ٣لون ٓخ٤ٛظٚ ٝ أْٛ ٝظخثلٚ ٢ٛ حُظؤَٓ ٝ حُظل٤ٌَ، إً حُل٠خثَ كٔذ أٍٓطٞ ٗٞػ٤ٖ ك٠خثَ هخٛش 

رخُوٞس حُ٘خ١وش ٝ ط٠ٔٔ ك٠خثَ حُؼو٤ِش حُ٘ظ٣َش ٝ ك٠خثَ أه٬ه٤ش ك٤ٖ طط٤غ أٝحَٓ حُؼوَ، أٓخ حُل٤٠ِش 

رؤٜٗخ حُلي ح٢ُٓٞ ر٤ٖ ١َك٤ٖ ٬ًٛٔخ "ح٧ه٬ه٤ش كوي آظ٘ي ك٢ ر٤خٕ ٓؼ٘خٛخ ك٢ ح٢ُٓٞ ك٤غ ػَف حُل٤٠ِش 

ٍَُٓٝ ٝ أًي طؼ٣َلٚ ٌٛح ٖٓ طل٤َِ حُل٠خثَ ح٧ه٬ه٤ش حُٔوظِلش كخُ٘ـخػش ٢ٛ حُلي ح٢ُٓٞ ر٤ٖ حُـزٖ ٝ 

حُظٍٜٞ، ٝ حٌَُّ كي ٢ٓٝ ر٤ٖ حُزوَ ٝ ح٩َٓحف ٝ ٌٌٛح طٌٕٞ حُل٤٠ِش ح٧ه٬ه٤ش أ٣خ ًخٕ آٜٔخ ٢ٓٝ ر٤ٖ 

١َك٤ٖ أكيٛٔخ اكَح١ ٝ ح٥هَ طل٢٣َ، كخُِٔٞى ح٧ه٬ه٢ حُوي٣ْ ٣زيأ رظوي٣َ ٌٛح ح٢ُٓٞ ر٤ٖ ح٩كَح١ ٝ 

"حُظل٢٣َ ؿ٤يح ػْ حُو٤خ رخُلؼَ حُلخَٟ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ٝ ربٓظَٔحٍ
3

، ٝ ر٤ي إٔ ٌٛح ح٢ُٓٞ ٤ُْ كيح ٣ٍخ٤ٟخ 

٣وغ ك٢ ٗوطش ٓؼ٤٘ش ٝ ػ٠ِ ٓٔخكش ٝحكيس ٖٓ حُطَك٤ٖ رَ ٛٞ كي اػظزخ١ٍ، كٔخ ٣ٌٕٞ ٗـخػش ٝ ًَ ٓخ طلَى 

٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ؿز٘خ ٝ رو٬، إً ٌٛٙ حُٞٓط٤ش ٗٔز٤ش ٝ اػظزخ٣ٍش ٝ ٤ُٔض ػخرظش، كٔخ ًخٕ ٝٓطخ رخُ٘ٔزش 

. ٩ٗٔخٕ هي ٣ٌٕٞ اكَح١خ أٝ طل٣َطخ رخُ٘ٔزش ٩ٗٔخٕ آهَ

٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ أٝٓخ١ ًٍحثَ ٓؼَ حُٜيم، كٜٞ ىحثٔخ ٟي حٌٌُد، "ٌُح ٗزٚ ا٠ُ إٔ ػٔش ك٠خثَ ٫ طوزَ أٝ 

ًٔخ ٗزٚ ؿ٠ِ إٔ ٛ٘خى ًٍحثَ ٫ ٣ٜق إٔ طٌٕٞ أ١َحف ُل٠خثَ ٓؼَ حَُٔهش ٝ ح٠ُِٗ ٝ حُوظَ ك٢ٜ ًٍحثَ 

"ػ٠ِ ١ٍٞ حُو٢ ٝ ٢ٛ رطز٤ؼظٜخ ح٣ََُ٘س حَُُُٔٝش ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٜزق ١َف ٩كيٟ حُل٠خثَ
4

، ٝ ٌُح 
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رخَُؿْ ٖٓ أ٤ٔٛش حُؼيحُش ٝ حُ٘ـخػش ٝ حُؼلش ٝ ح٧ٓخٗش ٝ حُٜيم ك٢ ك٤خس حُ٘خّ ح٩ؿظٔخػ٤ش، اً ٫ ٣ٌٖٔ إٔ 

ط٘ظْ ك٤خطْٜ ا٫ ربطزخع ٌٛٙ حُل٠خثَ ٝ ٓٔخٍٓظٜخ ا٫ إٔ ٌٛٙ حُل٠خثَ ٫ طلون ٓخ٤ٛش ح٩ٗٔخٕ ك٢ ٗظَٙ، 

٧ٜٗخ ٝ ًٔخ هِ٘خ رظلٌْ حُـِء حُؼخهَ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ ك٢ حُـِء حُٜ٘ٞح٢ٗ ؿ٤َ حُؼخهَ ٓ٘ٚ ٝ ٣زو٠ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى 

حُل٤٠ِش حُ٘ظ٣َش ك٤٠ِش حُظؤَٓ حُ٘ظ١َ "ك٤٠ِش هخٛش رخُؼوَ رٔخ ٛٞ ًٌُي، ٝ ٛ٘خ ٣ظليع أٍٓطٞ ػٖ 

ربػظزخٍٙ ك٤٠ِش حُؼوَ رٔخ ٛٞ ًٌُي، ُوي هِن حُلؼَ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٫ رظلٌْ ك٢ أكؼخُ٘خ ٝ ٣ٞؿٜخ كو٢ رَ ٣ظؤَٓ ٝ 

٣لٌَ، كخُظؤَٓ ٝ حُظل٤ٌَ ٛٔخ حُٞظ٤لش ح٧ٓخ٤ٓش ُِلؼَ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝ ٖٓ ٛ٘خ ٣ل٠َ أٍٓطٞ حُل٤٠ِش حُ٘ظ٣َش 

ػ٠ِ ح٧ه٬ه٤ش ٧ٕ حُظؤَٓ ٝ حُظل٤ٌَ ك٤٘ٔخ ٣ٔخٍٜٓٔخ ح٩ٗٔخٕ حُؼخهَ كبٗٚ ٣ظ٘زٚ ك٢ ًُي رخ٩ُٚ ح١ٌُ 

"اهظَٜص ٝظ٤لظٚ أٗٚ ػوَ ٫ ٣وزَ ا٫ ًحطٚ
1

، ٝ ٓيٟ ٓوٜٞىٙ ٛ٘خ إٔ ٝظ٤لش ح٩ُٚ ٢ٛ حُظؤَٓ حٌُحط٢ ُ٘لٔٚ، 

ٝ ك٤٘ٔخ ٣ظؤَٓ ح٩ٗٔخٕ كبٗٚ ٣ظ٘زٚ رخُلؼَ ح٢ُٜ٩ ٝ ٖٓ ػْ ٣لون أه٠ٜ هيٍ ٖٓ حُٔؼخىس رخُظوَد ا٠ُ ح٩ُٚ 

ك٬٠ ػ٠ِ أٗٚ ك٤٠ِش حُظؤَٓ طلون ُ٪ٗٔخٕ ك٤ٖ ٣ٔخٍٜٓخ أًزَ هيٍ ٖٓ حُٔؼخىس ٝ ٢ٌُ ٣ؼَف أَٓحٍ 

حُٞؿٞى ٝ ٣ؼَف ح٩ُٚ، ك٫ِٞ حُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝ حُظؤَٓ ك٢ أَٓحٍٙ ُٔخ آظطخع ح٩ٗٔخٕ إٔ ٣ؼَف ٓزيع 

. حُٞؿٞى ٝ حُؼِش ح٠ُٝ٧

ٝ هٜخٍٟ حُوٍٞ كبٗٚ ؿخ٣ش ح٩ٗٔخٕ طلو٤ن حُٔؼخىس ٝ ٌُٜ٘خ ٫ طلون رؤػٔخٍ حٌُِس ٝ حُـ٠٘ ٝ حُٔ٘خٛذ رَ 

ك٢ ك٤خس حُؼوَ، ٌٛٙ حُوٞس ٢ٛ حُظ٢ ط٤ِٔٙ ػٖ ٓخثَ حٌُخث٘خص، ٝ حُل٤٠ِش طوّٞ ر٤ٔخىس حُؼوَ ٝ ٌُٖ رٔخ إٔ 

حُٜ٘ٞس ٓخىس حُل٤٠ِش ك٬ري ٖٓ ٓلخٍرظٜخ، كخُل٤٠ِش ٢ٓٝ ٝ اػظيحٍ أٝ ٢ٓٝ ر٤ٖ ١َك٤ٖ ًٔخ ٫كظ٘خ ٝ ٢ٛ 

.  ه٤َ ٣زِؾ حُلي ح٧ه٠ٜ
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 :                                                                                                    خالصة

ه إلى أن معظم الدزاطاث التي جىاولت ماهيت ؤلاوظان و مفهىمه همظألت          مما طبم ًمىً التىٍى

للبحث، أعطت لإلوظان مياهت هبيرة في ؤلاشتغال به عبر حلب شمىيت  و إهتمت به هما حىلىا مجال 

البحث الفلظفي مً اإلاادة ألاولى أي مً الطبيعت إلى ؤلاوظان و جأهيدهم على الراث ؤلاوظاهيت في 

اإلاعسفت و هرا طلساط الري أهصل الفلظفت مً الظماء إلى ألازض وان إهتمامه متدفم إججاه دزاطت 

ؤلاوظان و غاًت وجىده و مصيره، و في هفع اللضاًا الثالث إهتم هال مً أفالطىن و أزططى دزاطت 

جفصيليت مً خالل وشأة ؤلاوظان و دزاطت الىفع ؤلاوظاهيت، و ؤلاهتمام باإلاجال الخللي الري يهرب 

الىفع، ألن البحث في كضيت وشأة ؤلاوظان و ماهيته عىد الفالطفت اليىهاهيين بداًت مً 

الظىفظطائيين مسوزا بظلساط و صىال إلى مثاليت أفالطىن و بعدها إلى واكعيت أزططى أهدث هره 

ت بىجه عام على أن للىجىد ؤلاوظاوي هدف و غاًت ٌظعى ؤلاوظان دائما إلى بلىغها و  اإلاراهب الفىٍس

هيلها، فالحياة ؤلاوظاهيت ليظت عبثا بل إن أفعال ؤلاوظان تهدف إلى غاًت و كد وان هىان إجفاق بينهما 

على أن هره الغاًت هي الظعادة لىً مع وجىد فسوق بدث واضحت بينهما ألن الظىفظطائيىن أهدوا 

على اليظبيت و أن ؤلاوظان ملياض ألاشياء جميعا، و طلساط أهد على وحدة الفضيلت ،و هجد أفالطىن 

كد زبط بين حياة ؤلاوظان و ما ًسجىبه مً أفعال و بين مصيره في العالم آلاخس حيث جتىكف طعادة 

ؤلاوظان على مدي جمظىه بالفضيلت و طعيه للىصىل إلى الخير ألاطمى، و جلميره أزططى هى آلاخس 

   هجده كد كدم صىزة أهثر واكعيت للحياة ؤلاوظاهيت و ما ًىاجه حياة ؤلاوظان مً مشىالث إجتماعيت 

و طياطيت، فحياة ؤلاوظان و طعادجه جتىكف على هثير مً الجىاهب الىاكعيت التي جحسن ؤلاوظان   

ً . ذاجه، و هرا ما ًلىدها إلى دزاطت ماهيت ؤلاوظان و ماهيته في الفلظفت ؤلاطالميت و لدي علمائها اإلاميًز
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 :تًهيد

فٟ ٘نا اٌفظً اٌنٞ ث١ٓ أ٠ل٠ٕب ؽبٌٕٚب اٌزطوق ِٓ فالٌٗ اٌٝ رؾل٠ل ٚ ػجؾ اٌّفب١ُ٘ اٌقبطخ 

ثبٌؼٍُ اإلَٔبٟٔ ٚ ٌّفَٙٛ اإلَٔبْ فٟ اٌفٍَفخ اإلٍال١ِخ ٘نٖ اٌفٍَفخ اٌزٟ ٌطبٌّب رؼبهثذ 

ؽٌٛٗ أطبٌزٙب، ٌىٓ ٠ظً ِفَٙٛ ٠شىً ثئهح ا٘زّبَ اٌفالٍفخ ا١ٌٍَّّٓ، ِزؤصو٠ٓ ثبٌفٍَفبد 

اٌَبثمخ ٚ ثبٌقظٛص ِزؤصو٠ٓ ثبٌّوعؼ١خ اٌموآ١ٔخ ٚ ا١ٌَٕخ ٚ وبْ ٘نا اٌّفَٙٛ ١ٌٌ كف١ال 

. ػٓ اٌج١ئخ اإلٍال١ِخ وْٛ أْ اٌؼم١لح ىافوح ثزىو٠ُ ٘نا اٌّقٍٛق

امْ اإلَٔبْ ػٕل ٘ئالء اٌفالٍفخ ٚ اٌّفىو٠ٓ أشجٗ ِب ٠ىْٛ ثٕجٟ ِوًٍ، ٚ ١ٌٌ مٌه اإلَٔبْ 

اٌؼبكٞ اإلعزّبػٟ، ٠ّىٓ أْ ٍٔزٌّ فٟ اؽبه اٌفىو اإلٍالِٟ اٌىال١ٍىٟ اٌؼجبكاد اٌزٟ 

اٌفمٗ، ػٍُ اٌىالَ، اٌفٍَفخ : رشىٍذ ؽٛي ِفَٙٛ اإلَٔبْ ِٓ فالي ِغّٛػخ ِٓ اٌفوق أثوى٘ب

ٚ اٌزظٛف، ٚ ٍَٕزؾؼو وً ِٓ ػٍُ اٌىالَ ٚ اٌّؼزيٌخ ٚ األشبػوح ٚ افٛاْ اٌظفب، ٚ ِٓ 

اٌفالٍفخ اٌىٕلٞ ٚ اثٓ ١ٍٕب وّٕبمط فىو٠خ ك١ٕ٠خ ٌّؼوفخ ٚ ػجؾ ِب١٘خ اإلَٔبْ فٟ اٌفىو 

اإلٍالِٟ ، ٚ اما ِب ٚلفٕب ػٕل ٘نا اٌّفَٙٛ فٟ ١ٍبق اٌفىو اإلٍالِٟ اٌنٞ رشىٍذ ِٓ فالٌٗ 

اٌّّبهٍبد ثشىً ػبَ ػٕل اإلَٔبْ اٌؼوثٟ ف١ّب ثؼل، ٔغل أْ اإلَٔبْ اٌنٞ افزفذ ثٗ ٔظٛص 

اٌموآْ ٚ إٌَخ لل فؼغ ٌزؾل٠لاد شٟء فٟ ِغبي اٌفىو، األِو اٌنٞ أكٜ اٌٝ غ١بة اإلَٔبٟٔ 

ٌّفَٙٛ اٌىبئٓ اإلعزّبػٟ ٚ أكفً اٌزؾ١ٍالد إٌّٙغ١خ ػٍٝ اٌقطبة اإلٍالِٟ فٟ ثؼلٖ 

اإلَٔبٟٔ رشىٍذ ِٓ فالي ؽوائك فُٙ ا١ٌٍَّّٓ ٌٍقطبة اإلٌٟٙ ٚ ٘نٖ اٌزؤ٠ٚالد ٌٍٕظٛص 

عبءد ِؾظٍخ ٌٍزفبػً ٘نا اٌقطبة اإلٌٟٙ ِغ اٌٛالغ اٌزبه٠قٟ ٚ اإلعزّبػٟ ٚ ػىَذ 

. اٌزٛرو اٌَّزّو ث١ٓ اٌّضبٌٟ ٚ اٌٛالغ، ٚ ٘نا ِب ٔؾبٚي كهاٍزٗ ِٓ فالي اٌّؾطبد اإلٍال١ِخ
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: يفهىو اإلَساٌ عُد عهًاء انكالو :انًبحث األول 

إٌظف اٌضبٟٔ "    ٌُ ٠ٕشؤ ػٍُ اٌىالَ كفؼخ ٚاؽلح، ثً ِو ثؤكٚاه ِقزٍفخ ٚ رظؼل ٔشؤرٗ اٌٝ 

ِٓ اٌموْ األٚي ٌٍٙغوح ثلأ فٟ طٛهح ِشبوً ِزفولخ أٍِزٙب ظوٚف فبطخ رُ أفن فٟ 

ر١َٕمٙب ٚ رٕظ١ّٙب اٌٝ أْ أػؾذ فٟ أٚائً اٌموْ اٌضبٌش ػٍّب ٌٗ ِٕٙغٗ ٚ ِٛػٛػٗ ٚ رؼزجو 

اٌفوق اٌل١ٕ٠خ اٌّٙل األٚي ٌٙنا اٌؼٍُ ٚ ٟ٘ رمَٛ أغٍجٙب ػٍٝ أٍبً ١ٍبٍٟ ، فمل وبٔذ اٌقالفخ 

أُ٘ َِؤٌخ اشزل ف١ٙب اٌقالفخ أُ٘ َِؤٌخ اشزل ف١ٙب اٌقالف ، ٚ رىْٛ ؽٌٛٙب أُ٘ اٌفوق ِٓ 

فٛاهط، ش١ؼخ، ٚ ِوعئخ ٚ ػٓ ؽو٠ك ا١ٌَبٍخ أزمٍذ ٘نٖ اٌفوق اٌٝ اٌجؾش ػٓ أطٛي 

: اٌل٠ٓ ٚ أطجؼ وً ِزىٍّٛ٘ب ٘لفٙب ِؼبٌغخ اٌّشبوً اٌل٠ٕخ ٚ ِٓ ِى١ٔٛٓ ػٍُ اٌىالَ ٟ٘

"اٌٍَف، اٌّؼزيٌخ، ٚاألشبػوح
1

، ٚ ِٓ ٕ٘ب الؽظٕب ٔشؤرخ ػٍُ اٌىالَ ٚ ٘نا اٌؼٍُ ٠زظف ثؤٔٗ 

اٌفٍَفخ اٌّله١ٍخ فٟ اإلٍالَ، فٙٛ امْ ٠زٕبٚي اٌّفب١ُ٘ اٌال٘ٛر١خ فٙٛ ال ٠زطوق اٌٝ اٌَّبئً 

اٌظٛف١خ ٚ ال اٌَّبئً اٌزٟ رطولذ ا١ٌٙب اٌش١ؼخ،ٌىٓ وبٔٛا ٠َزقلِْٛ علٌُٙ ٚ ع١ّغ ؽغغُٙ 

ػٍُ "فٟ اٌلفبع ػٓ اٌل٠ٓ، ٚ ػٓ ِجبكة اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ، ٚفك ٌّب ٌُٙ ِٓ رظٛهاد، ٚ ٘ٛ 

٠مبثٍٗ فٟ مٌه اٌؼظو فٟ أٚهٚثب ػٍُ اٌال٘ٛد أٚ األصٌّٛغ١ب فٟ ا١ٌَّؾ١خ، ِغ ثؼغ اٌفوٚق 

ث١ٓ ػٍُ اٌىالَ اإلٍالِٟ، ٚ ث١ٓ اٌال٘ٛد ا١ٌَّؾٟ ٚ ال ٔياع أْ اٌفٍَفخ ػوة ِٓ اٌلهاٍخ 

٠قزٍف ػٓ اٌال٘ٛد أٚ ػٍُ اٌىالَ، ِٕٙغب ٚ ِٛػٛػب أِب ِٕٙظ اٌفٍَفخ فٙٛ اٌجو٘بْ اٌؼمٍٟ 

ثؾَت اٌملِبء ِٓ اإلٍال١١ِٓ ٚ ا١ٌٛٔبْ،أِب ِٛػٛع اٌفٍَفخ فٙٛ اٌىْٛ ٚ اإلَٔبْ ٚ إٌظو 

فٟ ِجبكة اٌٛؽٛك ٚ ػٍٍٗ، ٚ ال ثؤً أْ ٠ٕزٟٙ اٌف١ٍَٛف فٟ رفى١وٖ اٌٝ أْ رٛعل ػٍخ أٌٚٝ ٚ 

ٟ٘ هللا، وّب فؼً أهٍطٛ ٚ ٍّٝ هللا اٌّؾون اٌنٞ ال ٠زؾون ٚ ٌىٓ ِٛػٛع ػٍُ اٌىالَ ٘ٛ 

"هللا ٚ طفبرٗ ٚ طٍخ هللا ثٙنا اٌؼبٌُ ٚ اإلَٔبْ
2

، فجبٌزبٌٟ ػٍُ اٌىالَ وّب ٠ٙزُ ثلهاٍخ ٚ 

اٌزفوؽ اٌٝ كهاٍخ اٌّٛػٛع األثوى ٚ ٘ٛ اٌّؾون األٚي ٌٙنا اٌىْٛ ٚ اٌؼاللخ اٌزٟ روثطٗ ثٗ 

ٚ اإلَٔبْ اٌنٞ ٠ؼ١ش ػٍٝ ٘نٖ األهع ٚ مٌه ؽجؼب ٌمٛاػل ٚ ِجبكة اٌشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ اٌزٟ 

أٔيٌٙب هللا ٌؼجبكٖ فٟ وزجٗ اٌّملٍخ، ألٔٗ ٚ وّب الؽظٕب أْ ػٍُ اٌىالَ ٠زقن ِٓ اٌؼم١لح 

اإلٍال١ِخ وّب أٔيٌٗ هللا ِضً ِغٛك هللا ٚ ٚؽلا١ٔزٗ ٚ غب٠خ اٌٛعٛك اإلَٔبٟٔ ٚ ِظ١وٖ ٠َٛ 

وّب ٔغل .                                                                     اٌجؼش فٟ ا١ٌَٛ ا٢فو

طٕبػخ ٠مزله ثٙب اإلَٔبْ ػٍٝ ٔظوح ا٢هاء ٚ األفؼبي : "اٌفبهاثٟ أٔٗ ػوف ػٍُ اٌىالَ ثؤٔٗ

"اٌّؾلٚكح اٌزٟ طوػ ثٙب ٚاػغ اٌٍّخ ٚ ري١٠ف وً ِب فبٌفٙب ثبأللب٠ًٚ
3

، امْ ػٍُ اٌىالَ أٚ 

ػٍُ ٠زؼّٓ اٌؾغبط ػٓ اٌؼمبئل اإل٠ّب١ٔخ ثبألكٌخ "ػٍُ اٌزٛؽ١ل وّب ٍجك رؼو٠فٗ فٙٛ امْ ٘ٛ 

اٌؼم١ٍخ ٚ ٘نا اٌؼٍُ ف١ّب اػزملٚا إٌزبط اٌقبٌض ١ٌٍٍَّّٓ ٚ لل طله ٘نا اٌؼٍُ ػٓ ثٕبء 

اٌّغزّغ اإلٍالِٟ ٚ لل وبْ ثبٌجؼغ ِٓ ٔيٚاد ؽ٠ٛ١خ ٚ اٌجؼغ ِٕٗ صوٚاد ؽ٠ٛ١خ صُ رىْٛ 

                                                           
.45ة ص2000ة 3 تدٌد  ً الممااه اللفللٌي االسمٌية دار المعارفة ممرة طُط : محمد عاطف العراقً-  1  

.19ة ص1975طة .مٌية مطابع الهٌئي الممرٌي العامي لفك اهة دالاللفللي ااس: أحمد  ؤاد األاوانً- 
2
  

3
.119سة ص.طة د.مدخل لدرالي اللفللي االسمٌية دار المعر ي التامعٌية القاارةة د: محمد عفً أبو رٌان- 
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اٌج١ٕبْ ٔٙبئ١ب، ٚ طله اٌٍَّّْٛ ف١ٗ ػٓ مارُٙ ٚ ِّب الشه ف١ٗ أْ اٌّزى١ٍّٓ لل وبٔٛ فٟ 

ٍٚؾ فٍَفٟ ٚ ٘غّبد ِٓ أك٠بْ ِقزٍفخ ٚ ػمبئل فٍَف١خ ِزؼلكح، ٌىٓ ػٍُ اٌىالَ ثمٟ فٟ 

عٛ٘وٖ اٌؼبَ ؽزٝ اٌموْ اٌقبٌِ اٍال١ِب ثؾزب ٚ ثؼل ٘نا شجبٌزٗ ػٕبطو ٠ٛٔب١ٔخ ٚ ِيط 

ثبٌؼٍَٛ اٌفٍَف١خ، ٚ ٌىٓ فمٙبء ا١ٌٍَّّٓ ٌُ ٠ٛافمٛ ٚ اػزجوٚا أْ ٘نا اٌؼًّ ِٓ اٌّزى١ٍّٓ، ٚ 

"ِزىٍّٛا اإلٍالَ رىٍّٛا فٟ ا١ٌّزبف١ي٠مب
1

، ٚ ثٙنا ٔغل أْ ػٍُ اٌىالَ ثمٟ صبثذ فٟ عٛ٘وٖ 

. اٌؼبَ

    ٚفمب ٌّب رطولٕب ا١ٌٗ ٍبثمب أٔٗ ِٓ ث١ٓ اٌفوق اٌزٟ ٍبّ٘ذ اٍٙبِب وج١وا فٟ أشبء ػٍُ 

اٌىالَ ٟ٘ فولخ اٌّؼزيٌخ اٌزٟ ٍٕقٛع فٟ ِغو٠بد ٔشؤرٙب ٚ أٍجبة ل١بِٙب ٚ ِب ٟ٘ 

اٌَّبئً اٌزٟ لبِذ ثبٌجؾش ف١ٙب، ألٔٗ ِشىٍخ األطً اٌزبه٠قٟ ٌىٍّخ اٌّؼزيٌخ لل أصبهد وض١و 

ِٓ إٌّبلشبد ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ لل٠ّب ٚ ؽل٠ضب فٟ رج١١ٓ ٌٕب ً٘ ظٙود اٌّؼزيٌخ فٟ اٌزبه٠ـ فغؤح؟ 

أَ أٔٙب وبٔذ ؽبعخ ٍِؾخ ِٓ ؽبعبد اٌّغزّغ اإلٍالِٟ؟ ٚ و١ف ٔظود ٘نٖ اٌفولخ اٌٝ 

اإلَٔبْ؟  ألٔٗ ارؼؼ ٌٕب ِٓ فالي كهاٍزٕب أْ اٌّشىالد اٌوئ١َ١خ فٟ ػٍُ اٌىالَ وبٔذ لجً 

اٌّؼزيٌخ ُ٘ : ٠ؼوفٙب* اٌٍّطٟ"أْ رٕشؤ اٌّؼزيٌخ وفولخ ٌٙب ِجبكئٙب اٌقبطخ ثٙب، فٕغل أْ 

أهثبة اٌىالَ ٚ أطؾبة اٌغلي ٚ اٌز١١ّي ٚ إٌظو ٚ اإلٍزٕجبؽ، ٚ اٌؾغظ ػٍٝ ِٓ فبٌفُٙ، ٚ 

أٔٛاع اٌىالَ، ٚ اٌّزفولْٛ ث١ٓ ػٍُ اٌَّغ ٚ ػٍُ اٌؼمً ٚ إٌّظّْٛ فٟ ِٕبظوح اٌقظَٛ، ٚ 

ُ٘ ػشوْٚ فولخ ٠غزّؼْٛ ػٍٝ أطً ٚاؽل ال ٠فبهلٗ، ٚ ػ١ٍٗ ٠زٌْٛٛ، ٚ ثٗ ٠زؼبكْٚ، ٚ أّب 

"افزٍفٛا فٟ اٌفوٚع
2

، ٚ ػٍٝ ٘نا فمل وبٔذ ؽووخ اإلػزياي ماد ٔشؤح اٍال١ِخ ٚاػؾخ 

. اٌّؼبٌُ، ٌنا ٍٕزطوق اٌٝ أٚي ف١ٍَٛف اٌّؼزيٌخ

: أبى انهذيم انعالف-1

      ٔغل أْ أثٛ اٌٙن٠ً اٌؼالف ِٓ اٌطجمخ اٌطجمخ اٌَبكٍخ ِٓ اٌّؼزيٌخ، ٚ َٔت ا١ٌٗ ِٓ 

لل وبْ أثٛ اٌٙل٠ً اٌؼالف ١َٔظ ٚؽلٖ ٚ ػبٌُ ك٘وٖ، ٚ : "طفبد اٌزّغ١ل ٚ اٌضٕبء اٌىض١و فمبي

ٌُ ٠زملِٗ أؽل ِٓ اٌّوافم١ٓ ٌٗ ٚ ال ِٓ اٌّقبٌف١ٓ، ٚ ٠وٜ اٌٍّطٟ أْ أثٛ اٌٙن٠ً ٘نا ٌُ ٠لهن 

فٟ أً٘ اٌغلي ِضٍٗ، ٚ ٘ٛ أثٛ ُ٘ ٚ أٍزبمُ٘ ٚ وبْ اٌقٍفبء اٌضالس اٌّؤِْٛ ٚ اٌّؼزظُ ٚ 

اٌٛاصك، ٠ملِٛٔٗ ٚ ٠ؼظّٛٔٗ ٚ وبْ اٌٛى٠و اثٓ أثٟ كٚاك ِٓ رالِنرٗ، ٚ وبْ ال ٠مَٛ ٌٗ فٟ 

طُ ٠ظٛؽ اٌىالَ ط١بغزٗ، أِب اٌشٙو ٍزبٟٔ ف١مٛي ػٕٗ أٗ ش١ـ اٌجظو٠ٓ فٟ : اٌىالَ

اإلػزياي ٚ ِٓ أوجو ػٍّبئُٙ، ٚ ٘ٛ طبؽت اٌّمبالد فٟ ِن٘جُٙ ٚ ِغبٌَُٙ ٚ 

"ِٕبظوارُٙ،وبْ ؽَٓ اٌغلاي، ٚ لٛح اٌؾغخ، وض١و اإلٍزؼّبي ٌألكٌخ ٚ اإلٌزياِبد
3

، ٚ ثٙنا 

َٔزط١غ أْ ٔؼزجوٖ أٚي فالٍفخ اٌّؼزيٌخ ثال ِلافغ، ثؾ١ش ٌٛ رطولٕب اٌٝ فٍَفخ ٘نا األف١و 

                                                           
.47اللفللي االسمٌية نلس المرتع اللابقة ص: أنظر أحمد عاطف العراقً- 

1
 

العدل و ال وحٌد        : و لو أن المفطً ٌخفط بٌن المع زلي و الزٌدٌي و ٌنله األمول الخملي إلى عفً بن أبً طالهة و األمول الخملي اً *

.و الوعد و الوعدٌي و المنزلي بٌن المنزل ٌن و األمر بالمعروف و النهً عن المنكر إال أنهم ٌعدلون إلى ما ام به ٌطالبون   
.141مدخل لدرالي اللفللي االسمٌية نلس المرتع اللابقة ص: محمد عفً أبو رٌان. د- 

2
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ِشىٍخ األ١ٌ٘ٛخ، ِشىٍخ اٌطج١ؼخ ٚ ِشىالد اإلَٔبْ ٘نا ِغ اٌؼٍُ : ٌٛعلٔب٘ب رٕمَُ اٌٝ صالس

أْ ٘نٖ اٌّشبوً اٌضالس ِزلافٍخ ٚ ِزظٍخ ِغ ثؼؼٙب ِٓ فالي اٌّشبوً ااِطوِؾخ ٠ّٕٙب فٟ 

٘نا اٌطوػ اٌّشىٍخ اإلَٔب١ٔخ ٚ و١ف ٠ؼوف اٌّؼزيٌخ أثٛ اٌٙن٠ً اٌؼالف ٌإلَٔبْ؟ 

: تعزيف أبى انهذيم انعالف نإلَساٌ- أ

ٔغل أثٛ اٌٙن٠ً ٠وٜ أْ اإلَٔبْ ٘ٛ اٌشقض اٌّوئٟ اٌنٞ ٌٗ ٠لاْ ٚ هعالْ، ٚ ٘ٛ ِىْٛ ِٓ 

عَُ ٚ ٔفٌ ٚ هٚػ ٚ ؽ١بح ٚ ؽٛاً أِب اٌغَُ ِىْٛ ِٓ أثؼبع وً ثؼغ ِٓ أثؼبػٗ ال 

٠فؼً ػٍٝ أفواك، ٚ ٌٛ أٔٗ فبػً ِغ غ١وٖ ٚ ٌىٓ اٌفبػً ٘ٛ ٘نٖ األثؼبع، أِب إٌفٌ ِؼٕٝ 

٠قزٍف ػٓ اٌوٚػ ٚ اٌوٚػ ِؼٕٝ ٠قزٍف ػٓ اٌؾ١بح ٚاٌؾ١بح ػٕلٖ ػوع،ٚاٌؾٛاً ٟ٘ غ١و 

اٌجلْ فبٌظٍخ ث١ٓ اٌغَُ ٚ إٌفٌ ٚ و١ف رفؼً؟ فن٘ت اٌٝ ٚعٛك لٛح غ١و لٛح اٌؾٛاً ٚ 

رؼٍٛ ػ١ٍٙب ٟ٘ اٌفىو ٚ اٌفىو ٠َزط١غ ثنارٗ أْ ٠ظً اٌٝ ِؼوفخ هللا ثبٌل١ًٌ فٙٛ ٠ظً اٌٝ 

"ِؼوفخ األش١بء فٟ مارٙب اٌؾَٓ ِٕٙب اٌمج١ؼ فبٌؼمً ٘ٛ اٌنٞ ٠ظً اٌٝ ِؼوفخ هللا
1

، ألٔٗ لل 

ؽبٚي ثؼغ اٌّؼزيٌخ أْ ٠ضجذ أْ إٌفٌ رٕفن ِٓ رٍه اٌفزؾبد اٌزٟ رَّٝ اٌؾٛاً ٌىٟ رلهن 

األش١بء، ٚ ٌىٓ اٌمٛي ثؤْ ١ٌَذ ٕ٘بن اال اٌؾٛاً ١ٍئكٞ اٌٝ أىبهاد ٠م١ٕ١خ أٞ أْ اٌؾٛاً 

ال رفؼً أٚ ال رٕفؼً اال ػٍٝ اٌّؾًَٛ ٚ ال ٔظً اٌٝ اكهان ِب ٚهاء اٌؾٛاً أٚ اكهان ِب 

ال َٔزط١غ اكهاوٗ ثبٌؾٛاً اال ثآالد ١ٌٌ ٌٙب ػاللخ ثبٌؾٛاً ٚ ال كفً ٌٍؾٛاً فٟ ٘نا 

اٌشؤْ، ٚ ٘نا ِب ؽبٚي رٛػ١ؾٗ أثٛ اٌؼالف فٟ شوؽٗ و١ف١خ ٚ ؽو٠مزٛطٛي اإلَٔبْ اٌٝ 

اٌّؼوفخ، ٚ اٌفؼً اإلَٔبٟٔ ٚ اٌزٌٛلح ؽبٚي اٌّؼزيٌخ رف١َو ٔزبئظ اٌؼًّ اٌنٞ ٠ظله ػٓ 

اإلَٔبْ، ٚ ِؾبٌٚخ رف١َو ٘نا اٌؼًّ ً٘ ٘ٛ فؼً اإلَٔبْ أٚ فؼً غ١وٖ؟ أٚ ثّؼٕٝ أكق ً٘ 

٠ؾلس اٌفبػً فؼال فٟ غ١وٖ أٚ ال ٠ؾلس اٌفؼً اال فٟ ٔفَٗ؟ فبٌّزلٌٚلاد ػٓ ػًّ وبألٌُ 

ِضال اٌّزٌٛل ٚ إٌبرظ ػٓ اطزلاَ ثشٟء ؽَٟ ٚ اٌٍنح اٌزٟ رؾلس ػٓ األوً ً٘ ٠فؼٍٙب 

اٌفؼً اٌنٞ ٠ىْٛ ٍججٗ ِٕٟ ٚ : "اإلَٔبْ؟ ٌنا ٌزٛػ١ؼ ٘نا فبٌّؼزيٌخ ٠ؾلكٚٔب ٘نا اٌفؼً ثؤْ

٠ؾً فٟ غ١وٖ، ٚ فَوٖ آفو٠ٓ ثؤٔٗ اٌفؼً اٌضبٌش ٚ ِٓ ث١ٓ األٍجبة اٌزٟ كػذ اٌّؼزيٌخ 

ؽو٠خ اإلهاكح رزفك : ثظفخ ػبِخ ٚ اٌٝ اٌمٛي أثٛ ٘ن٠ً فٟ فىوح اٌزٌٛل ثظفخ فبطخ ٟ٘ أٚال

فىوح اٌزٌٛل ِغ ِٕطك اٌّن٘ت اٌّؼزيٌٟ ػبِخ فٙنا اٌّن٘ت اٌنٞ ٠موه ثؤْ ١ٌٌ هلل للهح فبػٍخ 

٠مٛي طبكهح ػٓ اإلَٔبْ - ف١ٙب ٌٍؼجل ف١ٗ فؼً ٚ ثٙنا أٔفٛا ػٓ هللا اٌؼٍُ اٌمل٠ُ ٚ اٌملهح اٌمل٠ّخ

ػاللخ اٌَجت ثبٌَّجت لبْٔٛ اٌؼٍخ ٚ : ٚ ِٓ اإلَٔبْ ثّٓ األٍجبة ِزظٍخ ثَّججبرٙب،ٚ صب١ٔٙب

-اٌّؼٍٛي ٚعٛك اٌؼٍخ ك١ًٌ ػٍٝ ٚعٛك اٌّؼٍٛي ٚ ث١ٕٙب ػاللخ ػوٚه٠خ ِٕطم١خ ال رقزٍف ف١ٙب

"أؽٍك اإلَٔبْ أٌَُٙ فمزً فبٌمزً
2

، ٚ ثٙنا ٠ّىٓ رف١َو ٘نا اٌشٟء ِؼٍٛي ٚ َِجت ٌؼٍخ ٚ 

ٍجت ٟ٘ اٌٛطٛي ٌغب٠خ فبما ارفمذ اٌغب٠خ رٕزظ اؽلاّ٘ب ػٓ اٌضب١ٔخ، ٘نا ٘ٛ هأٞ أثٛ اٌؼالف 

. فٟ رطولٗ ٌّب١٘خ اإلَٔبْ ٚ اٌَج١ً ٌٛطٛي اإلَٔبْ اٌٝ اٌّؼوفخ

                                                           
.56أنظر نلس المرتعة ص- 
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: إبزاهيى بٍ سيارته هاَي انبصزي-2

ٔغلٖ أوجو شقظ١خ فٍَف١خ ِؼزي١ٌخ فٟ اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ طله ػٓ فىو ِجلع، ِّب ٌٗ ل١ّخ 

٠ٍمت ثبٌٕظبَ لل شغٍذ ٘نٖ اٌشقظ١خ اٌموْ اٌضبٌش ٚ اٌواثغ ٚ رؤصود "وجوٜ ٚ أصو ػظ١ُ،  

ثٗ اٌّؼبعُ اٌفىو٠خ، ٔغل اٍّٗ ٠زوكك ػٍٝ إٌَٔزُٙ ٚ اػزجوٖ اثٓ ؽيَ ٚ اثٓ ٔجبرٗ أػظُ هعبي 

اٌّؼزيٌخ فٙٛ ِزملَ فٟ اٌؼٍَٛ، شل٠ل اٌغٛص فٟ اٌّؼبٟٔ ٚ اػزجورٗ اٌّؼزيٌخ أػظُ هعبي 

أٔٗ ِب ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ فٟ اٌل١ٔب :اٌفىو اإلَٔبٟٔ ثؾ١ش ٠نوو اثٓ اٌّورؼٟ ػٓ ثؼغ اٌّؼزيٌخ

ِضٍٗ فٟ وً أٔٗ ٍٕخ هعً ال ٔظ١و ٌٗ فبْ وبْ مٌه طؾ١ؾب فٙٛ اٍؾبق إٌظبِؤِب اٌّؾلصْٛ 

ِٓ اٌجبؽض١ٓ اػزجوٖٚ أوجو ِزىٍُ ف١ٍَٛف أِب فٟ ِب ٠قض صمبفزٗ ؽفع اٌؼٍَٛ اإلٍال١ِخ ٠مٛي 

اٌغبؽع ِب هأ٠ذ أؽلا أػٍُ فٟ اٌفمٗ ٚ اٌىالَ ِٓ إٌظبَ، كهً األكة ٠مبي أٔٗ ؽفع اٌموآْ ٚ 

"اٌزٛهد ٚ اٌّيا١ِو ٚ رفب١ٍو٘ب ٚ ؽفع األشؼبه
1

، ٚ ثٙنا فبٌٕظبَ امْ ٠ّزبى ثؾٕىزٗ اٌفٍَف١خ 

ٌٗ طلٜ وج١و فٟ اٌّؾ١ؾ اٌّؼوفٟ اٌفىوٞ اإلٍالِٟ ٌّب ٌٗ ل١ّخ ػظ١ّخ ٚ أصو وج١و ف١ٙب، ٌنا 

. ٚ فالي رٕٛع فىوٖ ٍٕزطوق اٌٝ ِفَٙٛ اإلَٔبْ إٌظبَ اٌفٍَفٟ

: يفهىو اإلَساٌ عُد انُظاو- أ

ٍٕزٕبٚي ِفَٙٛ اإلَٔبْ ػٕل إٌظبَ ِٓ فالي ػاللخ إٌفٌ ٚ اٌجلْ أٚ وّب لبي ٘ٛ ػاللخ 

اإلَٔبْ ٘ٛ اٌوٚػ ٚ ٌىٕٙب ِزلافٍخ فٟ اٌجلْ ٚ ِزشبثىخ ثٗ ٚ أْ وً : "اٌوٚػ ٚ اٌجلْ ف١مٛي

٘نا ِغ وً ٘نا ٚ أْ اٌجلْ آفخ ػ١ٍٗ ٚ ؽبعي ػبغؾ ٌٗ ٚ ػىٌ ىهلبْ ػٕٗ أْ اٌوٚػ ٟ٘ 

اٌؾَبٍخ اٌلاهوخ ٚ أٔٙب عيء ٚاؽل ٚ أٔٙب ٘ب١ٌزٓ ثٕٛه ٚال ظٍّخ اٌوٚػ ٟ٘ اٌغَُ ٚ ٟ٘ 

إٌفٌ ٚ هغُ أْ اٌوٚػ ؽٟ ثٕفَٗ، ٚ أٔىو أْ ٠ىْٛ اٌؾ١بح ٚ اٌملهح ِؼٕٝ غ١و اٌؾٟ ٚ 

اٌمٛح،ٚ أْ ٍج١ً وْٛ اٌوٚػ فٟ ٘نا اٌجلْ ػٍٝ عٙخ أْ اٌجلْ آفخ ٌٗ ٚ ثبػش ٌٗ ػٍٝ 

اإلفز١به، ٚ ٌٛ فٍض ِٕٗ ٌىبٔذ أفؼبٌٗ ػٍٝ اٌزٛاٌل ٚ اإلػواه،فبٌوٚػ عَُ ٌط١ف ِواؽً 

ٌٙنا اٌغَُ اٌىض١ف اٌنٞ ٘ٛ ٠وٜ ٚ ٠ؾٌ ثؤٔٗ اٌفؼبي كْٚ اٌىض١ف اما وبْ اإلَٔبْ ٘ٛ اٌوٚػ 

"فبٌوٚػ ٟ٘ اٌفبػٍخ اؽاللب، ٚ اٌؼٍَٛ ٚ اإلكهاوبد ؽووبد ٌٙب
2

،ِب َٔزقٍظٗ ِٓ ٘نٖ 

إٌظٛص ٌٍٕظبَ أٔٗ ِٓ عٙخ ٠وٜ أْ اإلَٔبْ ٘ٛ اٌوٚػ ٚ أْ اٌغَُ ٍغٓ ٌٗ ٚ آفخ ٚ أْ 

اٌمٜٛ اٌّؾَخ ٚ اٌّلهوخ أّب رمٛك وٍٙب اٌٝ إٌفٌ ٚ فٟ ٔض آفو ٠مٛي أٔٗ عَُ ٔظ١ف 

ِلافً ٌٙنا اٌغَُ اٌىض١ف، ٚ ِٓ عٙخ أفوٜ ٔغلٖ ٠ٕىو إٌظبَ ٚعٛك اٌؾٛاً َِزمجٍخ ف١وٜ 

اٌـ أِب اْ اإلَٔبْ ...أْ اٌوٚػ ٟ٘ اٌزٟ ٠لهن اٌّؾٍَٛبد ِٓ ٘نٖ اٌفزٛؽبد األمْ  اٌفُ

فال ٠ٛافك ػٍٝ ٘نا إٌظبَ ٚ ٠مٛي أْ اإلَٔبْ ٠َّغ ٔفَٗ "ٍّؼب ٘ٛ غ١وٖ ٚ ثظوا ٘ٛ غ١وٖ 

ثٕفَٗ، ٚ لل ٠ظُ اللٗ رلفً ػ١ٍٗ ٚ ونٌه ٠جظو ثٕفَٗ ٚ لل ٠ؼّٝ اللٗ رلفً ػ١ٍٗ اِب و١ف١خ 

، فبما وبْ إٌظبَ ٠مٛي "إلكهان فٙٛ أْ ٠طفو اٌجظو أٚ اٌمٜٛ اٌّجظوح أٚ اٌّؼٕٝ أكق ٌٕفَٗ
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أْ اٌوٚػ ٟ٘ اٌمٛح اٌؾبٍخ ٚؽل٘ب ٠ئكٞ ثٕب اٌمٛي ثؤْ اٌؾٛاً امْ ِٓ عٌٕ ٚاؽل ٚ ١ٌٌ 

ٕ٘بن افزالف ث١ٓ اٌؾٛاً ف١ٌٍ ٕ٘بن افزالف ث١ٓ ؽبٍخ اٌجظو ٚ ؽبٍخ اٌَّغ ٚ اإلفزالف 

أّب ٠ؾلس اْ ٚعل فٟ عٌٕ اٌّؾًَٛ ٚ فٟ ِٛالغ اٌؾٛاً ٚ إٌفٌ ٟ٘ اٌمٛح فٟ ٘نٖ 

. اٌفزٛؽبد

: يعًز بٍ عباد انسهًي- 3

٠ؼزت أثٛ ػّو ِؼّوثٓ ػجبك اٌٍَّٝ ِٓ أوجو فالٍفخ اٌّؼزيٌخ ٚ أوضوُ٘ طٍخ ثبٌفٍَفخ ٚ 

فبػزجوٖٚ ِٓ هعبي اٌطجمخ اٌَبكٍخ ِٓ ِؼزيٌخ "ٌىٕٕب ال ٔغل اٌىض١و ِٓ األفجبه ػٓ ؽ١برٗ،

اٌجظوح ٚ لل ػبطو ِؼّو أثب اٌٙن٠ً اٌؼالف ٚ اثوا١ُ٘ ثٓ ١ٍبه إٌظبَ، ٔشؤ ِؼّو ثٓ ػجبك 

فٟ اٌجظوح ٚ ٠نوو أٔٗ وبْ ِٓ ِٛاٌٟ ٍبٌُ ٚ أفن اإلػزياي ػٓ ػضّبْ اٌؼ٠ًٛ ٚ ٠نوو 

اٌّؼزيٌخ ػٕٗ أٔٗ وبْ ػبٌّب ػبكال ٚ لل رزٍّن ػ١ٍٗ ثش١و ثٓ اٌّؼزّو هئ١ٌ ِؼزيٌخ ثغلاك 

"ارظً ِؼّو ثٓ ػجبك اٌٍَّٝ ثبٌفٍَفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚ ػوفٙب رّبَ اٌّؼوفخ
1

، فٍنا ٍَٕزلهط ِٓ 

. فالي ؽل٠ضٕب ٚ ِٓ فالي آهاء ِؼّو ثٓ ػجبك اٌٍَّٟ رؼو٠فٗ ٌإلَٔبْ

: تعزيف اإلَساٌ عُد يعًز بٍ عباد انسهًي- أ

شغً ِؼّو ثؾم١مخ اإلَٔبْ شؤٔٗ شؤْ أثٛ اٌٙن٠ً اٌؼالف ٚ إٌظبَ ٚ لل طٛه ِؼّو اإلَٔبْ 

اإلَٔبْ عيء ال ٠زغيأ ٚ ٘ٛ اٌّجله : "ثظٛهح رزفك ِغ ِن٘جٗ فٟ اٌغيء اٌنٞ ال ٠زغيأ ٠مٛي

فٟ اٌؼبٌُ ٚ اٌجلْ اٌظب٘و آٌخ ٌٗ ٚ ١ٌٌ ٘ٛ فٟ ِىبْ فٟ اٌؾم١مخ ٚ ال ٠َّٗ ش١ئب ٚ ال ٠َّٗ ٚ 

ال ٠غٛى ػ١ٍٗ اٌؾووخ ٚ اٌَىْٛ ٚ األٌٛاْ ٚ اٌطؼُ ٚ ٌىٓ ٠غٛى ػ١ٍٗ اٌؼٍُ ٚ اٌملهح ٚ اٌؾ١بح 

"ٚ اإلهاكح ٚ اٌىوا٘خ ٚ أٔٗ ٠ؾون ٘نا اٌجلْ ثبهاكرٗ ٚ ٠ظوفٗ ٚ ال ٠ّبهٍٗ
2

، ٚ فٟ ٔفٌ 

اٌّٛػٛع ٔغل ِؼّو ٠فوق ث١ٓ إٌفٌ ٚ اٌغَل ٚ ٠وٜ أْ إٌفٌ ٘ٛ اإلَٔبْ ػٍٝ اٌؾم١مخ 

اإلَٔبْ ِؼٕٝ أٚ عٛ٘و غ١و اٌغَل، ٚ ٘ٛ ػبٌُ لبكه ِقزبه ؽى١ُ ١ٌٌ "فٕغلٖ ٠مٛي أْ 

ثّزؾون ٚ ال ٍبوٓ ٚ ال ِٚزىْٛ ٚ ال ٠وٜ ٚ ال ٠ٌّ، ٚ ال ٠ؾٌ ٚ ال ٠ٌّ ٚ ال ٠ؾً 

ِٛػٛػب كْٚ ِٛػغ ٚ ال ٠ؾ٠ٛٗ ِىبْ ٚ ال ٠ؾظوٖ ىِبْ فبإلَٔبْ امْ ٔفٌ أِب اٌغَل فٙٛ 

فمؾ َِوػ ظٙٛه ٘نٖ إٌفٌ ٚ ٟ٘ اٌزٟ رفؼً أٗ ِل٠و ٌٍغَل ٚ ػاللزٗ ِغ اٌغَل ػاللخ 

اٌزلث١و ٚ اٌزظو٠ف ٚ ٠ؼزمل اٌشٙو ٍزبٟٔ أْ ِؼّو ١ِي ث١ٓ أفؼبي إٌفٌ اٌزٟ ٍّب٘ب أَبٔب ٚ 

فؼً إٌفٌ اإلهاكح فؾَت ٚ إٌفٌ أَبْ ففؼً اإلَٔبْ ٘ٛ :ث١ٓ اٌمبٌت اٌنٞ عَلٖ فمبي

، ٔالؽع ٘نا "اإلهاكح ٚ ِب ٔوٜ ِٓ اٌؾووبد ٚ اٌَىٕبد ٚ اإلػزّبك فٟٙ ِٓ فؼً اٌغَل

األف١و امْ أٔٗ ١ّ٠ي رّبِب ث١ٓ أفؼبي إٌفٌ ٚ أفؼبي اٌغَل فج١ّٕب ٔطبق األٚي األفؼبي إٌف١َخ 

ٚ اٌؼم١ٍخ، فبْ أفؼبي اٌغَل امْ ٟ٘ األفؼبي اٌّبك٠خ ٚ لل ٠مو ثٗ ٘نا فٟ ٔظو اٌجؼغ ِٓ 
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اٌّضب١ٌخ األفالؽ١ٔٛخ امْ ِٓ فالي ٘نٖ اٌشوٚؽبد اٌّملِخ ٠زج١ٓ ٌٕب أْ اإلَٔبْ ِٓ ِٕظٛه 

. ِؼّو ثٓ ػجبك اٌٍَّٟ ٘ٛ إٌفٌ ػٍٝ اٌؾم١مخ

:  انًدرسة األشعزية- ثاَيا

ػشوْٚ لوْٚ ٔشؤد فٟ أٚائً اٌموْ اٌواثغ "ٔغل أْ ٘نٖ اٌّوٍخ ػّود ؽزٝ ا٢ْ ٔؾٛ 

لوْ ٚ ٔظف رمو٠جب ٔؼبي ِغ "ٌٍٙغوح ٚ ثم١ذ اٌٝ ا١ٌَٛ ثوغُ ِب ػبٔزٗ ِٓ ٔظبي ؽٛاي 

اٌؼم١١ٍٓ ربهح أفوٜ ٚ ٠ّضٍُٙ غالح اٌٍَف١١ٓ ِٓ اٌؾٕبثٍخ ٚ اٌىوا١ِخ صُ لله رؼب١ٌُ ٘نٖ اٌّلهٍخ 

أْ رَٛك ثؼلٖ مٌه ٚ أْ رظجؼ اٌّن٘ت اٌوٍّٟ ٌٍلٌٚخ فٟ اٌؼبٌُ ا١ٌَٕٓ ٚ لل أػبٔٙب ػٍٝ مٌه 

 260ظوٚف اعزّبػ١خ ٚ ١ٍب١ٍخ ٚ ٠ؼل أثٛ اٌؾَٓ األشؼوٞ ِئٌٍ ٘نٖ اٌّلهٍخ ٌٚل ػبَ

" ٌٍٙغوح، ٚ ِٓ ث١ٓ ػٍّبئٙب أ٠ؼب أثٛ اٌؾَٓ اٌطجوٞ، ٚ أثٛ ثىو اٌجبلال270ٟٔأٚ
1

،  ٌنا ٔغل 

أْ اٌّله١ٍخ األشؼو٠خ ٟ٘ ِلهٍخ اٍال١ِخ ١ٍٕخ، فبألشبػوح ُ٘ ِٓ أً٘ إٌَخ ال ٠ؼبهػْٛ 

أ٠خ ٚاؽلح ِٓ اٌموآْ ٚ ال اٌؾل٠ش ٚ ارقن ػٍّبئٙب ِٓ اٌجوا١٘ٓ ٚ اٌلالئً اٌؼم١ٍخ ١ٍٍٚخ فٟ 

ِٙبعّخ فظِٛٙب ِٓ اٌّؼزيٌخ ٚ غ١وُ٘، ٚ ٔغل األشؼو٠خ ريفف ثؤئّخ أػالَ اٌزٟ موود 

أٍّبئُٙ ٍبثمب اٌن٠ٓ كافؼٛا ػٓ آهائُٙ ػل فظُِٛٙ، ٚ ٔغل اٌّلهٍخ األشؼو٠خ لل ا٘زّذ 

، اٌزشج١ٗ ٚ اٌزغ١َُ، (اٌموآْ)هللا ٚ طفبرٗ، والَ هللا: ثّؼبٌغخ اٌؼل٠ل ِٓ اٌَّبئً ِٓ ث١ٕٙب

. اٌفؼً اإلَٔبٟٔ ٚ ػلح َِبئً أفوٜ

. ٚ ِٓ ث١ٓ ٘نٖ اٌَّبئً ٍٕؾبٚي اٌزطوق اٌٝ فؼً اإلَٔبْ وٟ ٔفُٙ ِب١٘خ اإلَٔبْ

:  أفعال اإلَساٌ- 1

ؽبٌٚٛا أػالَ اٌّلهٍخ األشؼو٠خ ِؼوفخ ؽم١مخ اٌفؼً اإلَٔبٟٔ ٚ اٌجؾش اما وبْ اإلَٔبْ ١َِو 

أَ ِق١و فٟ أفؼبٌٗ، فقوط األشؼوٞ ػٍٝ اٌّؼزيٌخ ٚ شوع ٠ؼغ اٌمٛاػل ٌّن٘جٗ اٌىالِٟ ٚ 

: اٌوأٞ اٌَبئل ث١ٓ فوق اإلٍالَ اٌىال١ِخ ثظلك أفؼبي اإلَٔبْ ِزغَلح فٟ ِٛلف١ٓ هئ١َٓ

أٌّٚٙب ِٛلف اٌّؼزيٌخ اٌن٠ٓ ١ِيٚا ث١ٓ ِب٘ٛ فؼً هللا ال ٠ؤر١ٗ ٍٛاٖ ٚ ث١ٓ ِب ٘ٛ فؼً "

ٌإلَٔبْ ٠مغ فٟ كائوح للهرٗ ٚ اٍزطبػزٗ ٚ فٟ ٔطبق اهاكرٗ ٚ افز١بهٖ فمبٌٛ أْ اإلَٔبْ 

طبٔغ ٚ فبٌك ٌفؼٍٗ ُ٘ أً٘ اٌؾو٠خ ٚ اإلفز١به ٚ صب١ٔٙب ِٛلف اٌغجو٠خ ٚ ِٓ أثوى٘ب اٌغ١ّٙخ 

إٌَّٛثخ اٌٝ عُٙ ثٓ طفٛاْ ٚ ٌمل لبٌٛا اْ هللا ٘ٛ اٌفبػً اٌٛؽ١ل ٌىً ِب فٟ اٌىْٛ، ؽج١ؼخ ٚ 

ِغزّؼب ٚ أَبٔب ٚ ِب ٌإلَٔبْ ثبٌَٕجخ ألفؼبٌٗ اال ِؾً ٌظٙٛه فؼً هللا فال للهح ٌٗ ٚ ال 

"اٍزطبػخ
2

، ٚ ٌمل عبء األشبػوٞ ٚ اٌّلهٍخ األشؼو٠خ ثظفخ ػبِخ ثٕٙغُٙ اٌٍٛطٟ ػٍٝ 

غواهآهاء اٌَبثم١ٓ، فبرقن األشبػوح ِٛلفب ث١ٓ اٌزج١بْ فٙٛ لل ١ِي ث١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ األفؼبي اٌزٟ 

                                                           
59.سة ص.طة د.ة دار المعارف لفنشر و ال وزٌعة االكندرٌية د2 ً اللفللي االسمٌي منهج و  طبٌقة ج: إبرااٌم مدكور. د- 

1
  

.183ة ص1991طة . ٌارات اللكر االسمًة دار الشروق الثانٌية القاارةة د: محمد عمارة. د- 
2
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٠ؤر١ٙب اإلَٔبْ فٍىٟ ٠ٛػؼ األشبػوح ٔظ١ت وً ِّٕٙب فٟ اٌفؼً لَّٛا اٌفؼً اٌٛاؽل اٌٝ 

:  صالصخ ٚعٖٛ أٚ اػزجبهاد ػم١ٍخ

ارمبْ اٌفؼً ٚ أؽىبِٗ - "1

اٌملهح ػٍٝ رٕف١نٖ، أٞ اإلٍزطبػخ -2

اإلهاكح اٌزٟ رقزبه ٚاؽلا ِٓ اٌّّىٕبد -3

فبهلل رؼبٌٝ ٌٗ ارمبْ اٌفؼً صُ ٌٗ اإلٍزطبػخ، ام اٌملهح ػٍٝ رٕف١ن اٌفؼً شٟء فبهط ػٓ ماد 

اإلَٔبْ ألٔٙب لل رفبهلٗ أؽ١بٔب ف١ؼغي ػٓ اٌفؼً صُ أٍٔٙٛ وبٔذ ٘نٖ اٌملهح ِٓ فٍك هللا ٚ اٌؼجل 

ِؼب ٌغبى اعزّبع ِئصو٠ٓ فٟ أصو ٚاؽل ٚ ٘نا ِؾبي، أِب اإلهاكح اٌزٟ ٠قظض ثٙب اٌفؼً 

"ثجؼغ اٌغبئياد كْٚ ثؼغ
1

، أٞ اٌزٟ رقزبه ٚاؽلا ِٓ ػلح ِّىٕبد فٟٙ ٌٍؼجل، ف١فَوْٚ 

فبإلػطواه٠خ ِضال هػشخ اٌّو٠غ ثبٌشًٍ ال افز١به ٌإلَٔبْ ف١ٙب، أِب رٍه "ثؼغ األفؼبي 

األفؼبي اإلفز١به٠خ اٌزٟ ٔزٛعٗ ا١ٌٙب اهاكح اٌفبػً فبْ اإلَٔبْ للهح ٚ اٍزطبػخ ِز١ّيح ػٕٗ 

ألٔٙب ١ٌَذ ِالىِخ ٌٗ فٟ وً ؽبالرٗ ٚ ٟ٘ ػوع ٚ لل ٠ظٙو ِغ اٌفؼً ٚ ٟ٘ رغؼً اإلَٔبْ 

لبكها ػٍٝ اٌفؼً ٚؽلٖ ٚ ١ٌٌ ػ١ٍٗ ٚ ػٍٝ ٘نٖ ٚ ٟ٘ ؽبكصخ ٚ لل ٍّٝ األشؼوٞ اٌفؼً 

"اإلَٔبٟٔ اٌٛالغ ِغ ٘نٖ اٌملهح وَجب ٚ اٌٝ اإلَٔبْ
2

،ٚ ٘ىنا ٔغل أْ ٌألشبػوح أٍٍٛة فبص 

ثُٙ ٚ ؽو٠مزُٙ اٌقبطخ اٌزٟ ؽبٌٚٛا ثٙب اٍزّبٌخ ع١ّغ األؽواف اٌّزٕبىػخ ٚ ارجبع اٌّٛلف 

اٌٍٛؾ ثظلك وً ِشىٍخ، ٚ لل ٠ىْٛ ٘نا اٌطو٠ك ٘ٛ ف١و اٌطوق ٌىَت رؤ١٠ل عّٙوح 

ا١ٌٍَّّٓ، فمل اهرؼٝ غبٌج١زُٙ ثٙنا اٌّن٘ت ٌٙنا طّل ٘نا اٌّن٘ت ٌضٛهح اٌّؼزيٌخ ٚ غ١و٘ب، 

: هشاو بٍ انحكى- انعانى اإلَساَي - 2:                ٌنا ٍٕزطوق ا٢ْ اٌٝ

*٘شبَ ثٓ اٌؾىُ هائل اٌزغ١َُ فٟ اٌفىو اٌفٍَفٟ اإلٍالِٟ ٚ طبؽت فىوح اٌزغ١َُ
3

، أٔٗ 

ٌجلْ ٚ هٚػ فبٌجلْ ِٛاد ٚ : اٍُ ٌّؼ١١ٕٓ"أوجو شقظ١خ وال١ِخ فٕغلٖ ػوف اإلَٔبْ ثؤٔٗ 

"اٌوٚػ ٟ٘ اٌفؼبٌخ اٌؾَبٍخ اٌلاهوخ كْٚ اٌزغ١َل، ٚ ٘ٛ ٔٛه ِٓ األٔٛاه
4

، ٚ ِٓ اٌؼغ١ت أْ 

٠مٛي ٘شبَ ثٓ اٌؾىُ مٚ إٌيػخ اٌؾ١َخ أْ اٌوٚػ ٟ٘ اٌفؼبٌخ اٌؾَبٍخ اٌلاهوخ كْٚ اٌغَل ٚ 

أْ ٠ؼزجو اٌوٚػ ٔٛها ِٓ ٔٛه األٔٛاه ٌىٓ ٘ٛ ٠وٜ أْ اٌوٚػ عَُ ٌط١ف ثلافً عَُ وض١ف 

٘ٛ اٌجلْ ٚ أْ اٌوٚػ ألعً ٌطبفزٙب ٟ٘ اٌزٟ رلهن ٚ رؾٌ ٘نا اٌزف١َو، ٚ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ 

ِب ٠ٕٙت اٌٝ اإلَٔبْ ٘ٛ اٌوٚػ ٚ فىوح أْ اإلَٔبْ ٟ٘ اٌوٚػ روك ٘نٖ اٌفىوح اٌٝ ِظله٘ب 

اْ اإلَٔبْ فٍك : "اٌموآْ ٚ أْ اٌغَُ ِظلهٖ اٌموآْ أ٠ؼب ٚ ك١ًٌ ِغ مٌه ِٓ اٌموآْ اٌىو٠ُ

، ٚ ٠مٛي اثٓ اٌؾيَ فٟ رف١َوٖ ٌٙنٖ "ٍ٘ٛػب اما َِٗ اٌشو عيٚػب ٚ اما َِٗ اٌق١و ِٕٛػب

                                                           
.195مدخل لدرالي اللفللي االسمٌية نلس المرتع اللابقة ص: محمد عفً أبو رٌان. د.أ- 

1
  

.183 ٌارات اللكر االسمًة نلس المرتع اللابقة ص: محمد عمارة. د- 
2
  

اشام بن الحكم او قائل  كرة ال تلٌم و نتد معنى  كرة ال تلٌم عند اما األخٌر معناه او أول من قال إن هللا تلم و أن نقالي ال تلٌم  ً * 

.االسم  نله إلٌه   
.192سة ص.نشأة اللكر اللفللً  ً االسمًة التزء الثانًة نشأة الشٌع و  طورهة دار المعارفة القاارةة د: عفً لامً النشار. د-

4
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اْ اٌٍٙغ ٚ اٌغيع ٚ اٌقٛف ٚ إٌّغ طفبد إٌفٌ ال طفبد اٌغَل، ألْ اٌغَل ِٛاد : "ا٠٢خ

ٚ إٌفٌ ٟ٘ ؽ١بح ٚ ٟ٘ اٌفؼبٌخ ا١ٌّّيح ؽبٍِخ ٌٙنٖ األفالق ٚ غ١و٘ب أِب أكٌخ اٌمبئ١ٍٓ ثؤْ 

اإلَٔبْ ٘ٛ اٌغَل فبْ اثٓ اٌؾيَ ٠وٜ أ٠ؼب أٔٗ اعزٙبك ٚ فٟ رف١َو ا٠٢بد فبٌموآْ ٠مٛي 

ٚ ٠مٛي ف١ٍٕظو اإلَٔبْ ِّب فٍك ِٓ ِبء كافٝء، ٠قوط " فٍك اإلَٔبْ ِٓ طٍظبي وبٌفقبه"

"ِٓ ث١ٓ اٌظٍت ٚ اٌزوارت ٚ ٘نٖ ػفؾبد ٌٍغَل
1

، ٘نٖ ٟ٘ ِؼبٌُ اٌفىوٞ اإلَٔبٟٔ ٌٙشبَ 

. ثٓ اٌؾىُ اٌنٞ ٠ؼل اٌنٞ ٠ؼل ِٓ أثوى أػالَ شقظ١خ وال١ِخ

: إخىاٌ انصفا و تعزيفهى نإلَساٌ- ثانثا

ِٓ ُ٘ افٛاْ اٌظفب؟ 

: أٚال اإلعبثخ ػٍٝ ٘نا اٌَئاي ٔٛك أْ ٔؾلك أِبِٕب ٘لف١ٓ

ِؼوفخ أػؼبء اٌغّؼ١خ 

ِؼوفخ ِئٌفٟ هٍبئً افٛاْ اٌظفب ِٓ ث١ٓ ٘ئالء األػؼبء 

أِب ثبٌَٕجخ ٌٍٕمطخ األٌٚٝ فبٕٔب ٔغل أٔفَٕب أِبَ ثبة ِٛطلف فبٌغّؼ١خ اٌَو٠خ ٚ ؽج١ؼخ 

اٌغّؼ١بد اٌَو٠خ كِٚب  اٌىزّبْ اٌشل٠ل، ال ١ٍّب ِب اما وبْ ث١ٕٕب ٚ ث١ٓ رٍه اٌغّؼ١خ أؽمبة 

ِٓ األػٛاَ اْ وً ِب ٚطً ا١ٌٗ ِٓ أفواك ٘نٖ اٌغّبػخ ِٓ فالي هٍبئً افٛاْ اٌظفب ُ٘ 

أُٔٙ أشقبص ػل٠لْٚ، ِٓ ِقزٍف اٌفئبد ٚ اٌطجمبد كْٚ رؾل٠ل ألٍّبء ٘ئالء األشقبص، 

فُٙ ٠مٌْٛٛ فٟ اٌوٍبٌخ اٌضبِٕخ ٚ األهثؼ١ٓ اْ ٌٕب افٛاْ ٚ "ٚ الألٍّبء ثؼؼُٙ ػٍٝ األلً، 

ـظللبء ِٓ وواَ إٌبً، ٚ فؼالئُٙ، ِزفول١ٓ فٟ اٌجالء فُٙ ؽبئفخ ِٓ أٚالك األشواف ٚ 

اٌل٘بل١ٓ ٚ اٌزغبه ٚ إٌَبء ٚ ُِٕٙ ؽبئفخ ِٓ اٌؼٍّبء ٚ األكثبء ٚ اٌفمٙبء ٚ ؽٍّخ اٌل٠ٓ ٚ ُِٕٙ 

ؽبئفخ ِٓ أٚالك اٌظٕبع ٚ اٌّزظوف١ٓ ٚ إِٔبء إٌبً ٚ ٠ؾلك اٌّئهؿ إٌٙلٞ فٛاك ٠قشٓ  

ػلك أػؼبء اٌغّؼ١خ ثؤهثؼ١ٓ ػؼٛ ٠مٛي ٚ ٠زشبثٗ ٚ ٠زشبثٗ ػلكُ٘ فٟ مٌه رشبثٙب ػغ١جب ِغ 

األوبك١ّ٠خ اٌفو١َٔخ، ٔٛك أْ ٔش١و اٌٝ رٍه اٌّالؽظخ اٌزٟ أثلا٘ب ثؼغ اٌجبؽض١ٓ ِٓ أٔٗ ٠غت 

اٌزفولخ ث١ٓ أػؼبء اٌغّؼ١خ ثظفخ ػبِخ ِئٌفٟ اٌوٍبئً ثظفخ فبطخ ٚ ١ٌٌ ثَّزجؼل أْ 

"٠وعغ رؤ١ٌٍ اٌغّؼ١خ اٌٝ أ٠بَ عؼفو اٌظبكق ٚ أِب اٌوٍبئً ِزؤفوح
2

،ىٙنٖ امْ اٌفزوح اٌزٟ 

ِبهً ف١ٙب افٛاْ اٌظفب ٔشبؽُٙ ٚ وّب ٚطفٛا فٟ هٍبئٍُٙ ٚ ِب ٠ّٕٙب ِٓ ِغّٛع أفىبهُ٘ 

ُ٘ رطولُٙ اٌٝ اٌّغبي اإلَٔبٟٔ ٚ و١ف ػوفٛا اإلَٔبْ؟ 

: تعزيف إخىاٌ انصفا نإلَساٌ- 1

                                                           
.192نلس المرتعة ص- 

1
  

.57 ة ص1998ة1إخوان الملا  فلل هم و غاٌ همة دار الهدى لفنشر و ال وزٌعة لورٌاة ط:  ؤاد معموم. د- 
2
 

.النارة الهواءة الماءة ال راه: األخسط األربعي أو كما  لراا البعض أنها العنامر األرعي و امه العنامر اً- *   
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٘ٛ أوًّ اٌؾ١ٛأبد وّب أْ اٌؾ١ٛأبد أوًّ اٌّٛعٛكاد ٚ هللا ٚؽلٖ لجً "٠ؼوفْٛ اإلَٔبْ 

وً وضوح ٚ اإلَٔبْ ٚؽلٖ ثؼل وً وضوح ٚ اما وبٔذ اٌؾووخ اٌٙبثطخ ثلأد ِٓ اإلَٔبْ اٌٝ أْ 

٠ظً اٌٝ ؽ١ش اٍزطبػزٗ اٌؼٛكح اٌٝ ِظلهٖ األٚي، ٚ ٘ٛ ِووت ِٓ عٛ٘و٠ٓ إٌفٌ 

عٛ٘وح هٚؽب١ٔخ ٍّب٠ٚخ ٔٛها١ٔخ، ؽ١خ ثنارٙب ػالِخ ثبٌمٛح ثبٌطجغ لبثٍخ ٌٍزؼ١ٍُ فؼبٌخ فٟ 

اٌغَُ ٚ َِزٍٙخ ٌٙب أِب اٌغَل فٙٛ عٛ٘و عَّبٟٔ ؽج١ؼٟ مٚ ؽؼُ ٚ ٌْٛ ٚ هائؾخ ٚ رمً 

*ففخ ٚ ٍىْٛ ٚ ١ٌٓ ٚ فشٛٔخ ٚ طالثخ، ِّزىْٛ ِٓ األفالؽ األهثؼخ
1

٘نا ٘ٛ رؼو٠ف "

اإلَٔبْ ػٕلُ٘ ِٓ فالي رؾ١ًٍ ٚ ِفَٙٛ إٌفٌ ٚ اٌغَل ٚ ِٓ فالي ِفِّٙٛٙب فبٌٕفٌ عٛ٘و 

ث١َؾ ٚ ٘ٛ ِووت ، ِبكاَ ٟ٘ هٚؽب١ٔخ ٚ ٘ٛ ِبكٞ ٚ ٟ٘ غ١و لبثٍخ ٌٍىْٛ ٚ اٌفَبك ٚ ال 

ِزغ١وح، أِب اٌغَل فٙٛ ِزغ١و ِزؾٛي لبثً اٌىْٛ     ٚ اٌفَبك ٠زؾٛي ثؼل اٌّٛد اٌٝ األفالؽ 

األهثؼخ، ٚ ِٓ فالي اٌزؼو٠ف َٔزٕزظ أْ إٌفٌ رٕزّٟ اٌٝ ػبٌُ األفالن ٚ اٌغَل ٠ٕزّٟ اٌٝ 

ػبٌُ ِب كْٚ فٍه اٌمّو، ٚ اٌغَل ثؼل ِفبهلزٙب ٌٍغَل رؼٛك اٌٝ ػبٌّٙب اٌَّبٚٞ اٌَبثك، أِب 

اٌغَل ف١ؼٛك اٌٝ األفالؽ األهثؼخ ٚ ٘ىنا ٠غؼً افٛاْ اٌظفب آهاء اٌؾىّبء فٟ رؼو٠فُٙ 

. ٌإلَٔبْ

اْ اإلَٔبْ ١ٌٌ اال ٘نا اٌغَل اٌّوائٟ ٚ ١ٌٌ ٚهاءٖ شٟء ٚ أِب إٌفٌ : "فُّٕٙ ِٓ لبي

فؼوع ٠زٌٛل ِٓ ِياط اٌجلْ ٚ اٌقالؽ اٌغَل ال ٚعٛك ٌٙب ثلْٚ ٚعٛك اٌغَُ ٚ ٘ئالء ُ٘ 

أ٠ؼب ُِٕٙ ِٓ لبي أْ اإلَٔبْ فٟ اٌؾم١مخ ١ٌٌ اال ٘نٖ إٌفٌ إٌبؽمخ ٚ  (اٌّبك٠ْٛ)اٌغ١َّْٛ

اٌغَل ٌٙب إٌّيٌخ ل١ّض ٍِجًٛ أٚ غالف ِغشٝ،  ٚ أ٠ؼب ُِٕٙ ِٓ لبي اْ اإلَٔبْ ٘ٛ 

اٌّووت  ِٓ اٌغَل ٚ إٌفٌ، ٌىٓ افٛاْ اٌظفب افزبهٚا ِفَٙٛ اإلَٔبْ أٔٗ اٌّووت ِٓ 

عيأ٠ٓ إٌفٌ ٚ اٌغَل، اال أْ إٌفٌ أشوف ِٓ اٌغَل ٚ ِٓ ٕ٘ب وبْ رؼو٠فُٙ ٌإلَٔبْ ثؤٔٗ 

"ؽٟ ٔبؽك ِبئذ فؾ١برٗ ٚ ٔطمٗ ِٓ لجً ٔفَٗ ٚ ِٛرٗ ِٓ لجً عَل
2

، ٌنا ٔغل أْ ِٓ فالي 

. اٌزؼو٠فبد اٌّملِخ ٌإلَٔبْ اال أْ افٛاْ اٌظفب اهرؤٚا ٚ افزبهٚا اٌوأٞ اٌنٞ للِٛ٘ب

:  ياهية األخالق عُد إخىاٌ انصفا- 2

ٔغل أْ األفالق فٟ ٔظوُ٘ ٕ٘بن األفالق اٌفطو٠خ أٚ اٌّووٛىح وّب لبٌٛا افٛاْ اٌظفب 

ر١ٙئ ِب فٟ وً ػؼٛ ِٓ أػؼبء اٌغَل ٠ًَٙ ثٗ ػٍٝ إٌفٌ : "ٚػٍٝ ؽل رؼج١وُ٘ ثؤٔٙب 

اظٙبه فؼً ِٓ األفؼبي أٚ طٕبػخ ِٓ اٌظٕبئغ أٚ رؼٍُ ػٍُ ِٓ اٌؼٍَٛ اٚ أكة ِٓ ا٢كاة ٚ 

١ٍبٍخ ِٓ غ١و فىو ٚ اله٠ٚخ، فّزٝ وبْ اإلَٔبْ ِطجٛػب ػٍٝ اٌشغبػخ فبٔٗ ٠ًَٙ ػ١ٍٗ 

األللاَ ػٍٝ األِٛه اٌّقٛفخ ِٓ غ١و فىو ٚ ال ه٠ٚخ ٚ ػٍٝ اٌّضبي ٍبئو األفالق ٚ اٌَغب٠ب ٚ 

اٌَغب٠ب اٌفطو٠خ اٌّووٛىح ف١ٙب، أِب ِٓ وبْ ِطجٛػب ػٍٝ اٌؼل ِٓ مٌه ٠ؾزبط ٠ؾزبط ػٕل 

اٍزؼّبي ٘نٖ اٌقظبي اٌٝ فىو ٚ ه٠ٚخ ٚ اعزٙبك شل٠ل ٚ وٍفخ  ال ٠ؼمً ٌإلَٔبْ ٘نٖ األِٛه 
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اال ثؼل أِو ٚ ٟٔٙ ٚ ٚػل ٚ ِلػ ٚ مَ ٚ روغ١ت ٚ رو١٘ت ٚ ثٙنٖ اٌؼٍخ ٚهكد أوضو أٚاِو 

"اٌل٠ٓ ٚ ٔٛا١٘ٗ
1

، فٟ ؽ١ٓ ٔغل أْ افٛاْ اٌظفب ٠وْٚ أْ أٍجبة افزالف األفالق ث١ٓ إٌبً 

ثّؼٕٝ كهعبد اٌم١ُ األفالل١خ ػٕل إٌبً ِزفبٚرخ ث١ٓ األفواك فٟ ؽل مارُٙ ثؾ١ش ٔغل ٚ 

ٍٔزٌّ أفالق هف١ظخ ػٕل أؽلُ٘ ٚ ٔغل أفالق هم٠ٍخ ػٕل اٌطوف ا٢فو ؽزٝ ٚ اْ وبْ 

٠ٕزّْٛ اٌٝ ٔفٌ اٌشو٠ؼخ ٚ اٌل٠ٓ ٚ اٌٍّخ ٚ ٠شبهوْٛ ٔفٌ اٌؼمبئل ٚ اٌؼبكاد ٚ فزٝ اٌضمبفبد 

ففٟ ٘نٖ إٌمطخ ٠ؾلك افٛاْ اٌظفب ٍجت ٘نا اإلفزالف ِٓ عٙخ اٌزوو١ت اٌغَلٞ ٚ ِياط 

اٌلَ، اٌجٍغُ، ٚ اٌظفواء ٚ اٌَٛاك، ٚ : ٘نا اٌزوو١ت اٌغَلٞ ٌإلَٔبْ ٘ٛ ِٓ األفالؽ األهثؼخ

: فٟ إٌفٌ اٌَبوٕخ فٟ اٌغَل لٜٛ ؽج١ؼخ ٚ أفالق غو٠ي٠خ  ِشجخ فٟ أػؼبء اٌغَل ِٕٙب

.                             ٚ ٔيػبرٙب ٚ شٙٛارٙب ٚ فؼبئٍٙب ٚ همائٍٙب ٚ َِىٕٙب اٌىجل: لٜٛ إٌفٌ إٌجبر١خ- 1

لٜٛ إٌفٌ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚ ؽووزٙب ٚ أفاللٙب ٚ ؽٛاٍٙب ٚ فؼبئٍٙب ٚ همائٍٙب ٚ َِىٕٙب - 2

 .   اٌمٍت

"لٜٛ إٌفٌ إٌبؽمخ ٚ ر١ّيارٙب ٚ ِؼبهفٙب ٚ فؼبئٍٙب ٚ همائٍٙب ٚ َِىٕٙب اٌلِبؽ- 3
2

،٘نا ٘ٛ 

. اٌّغبي اٌقٍمٟ امْ ِٓ فالي رف١َوُ٘ ٌٍفؼبئً ٚ األفؼبي اإلَٔب١ٔخ

ٚ ِب٘ٛ ِالؽع ِٓ فالي ر١َّزُٙ اٌزٟ ارقنٚ٘ب ٌغّبػزُٙ افٛاْ اٌظفب ٔالؽع أٔٙب ر١َّخ 

فٍم١خ ٚ ٌُٙ اٍُ آفو فالْ اٌظفب فُٙ ٌُ ٠مظلٚا اٌٝ أْ ٠غؼٍٛا اٌفؼ١ٍخ ػٍّب ػٍٝ عّبػزُٙ 

فؾَت ثً اْ اإلٍُ ٠ش١و اٌٝ فىوح ٍب١ِخ فٟ األفالق ٚ ٌإلفٛاْ آهاء َِزف١ؼخ فٟ اٌظؾجخ 

ػظبثخ لل رؤٌفذ ثبٌؼشوح ٚ "أٚ اٌظلالخ ٚ فٟ ث١بْ ػوٚهرٙب ثً أُٙ لل ٚطفٛا أٔفَُٙ أُٔٙ 

رظبكفذ ثبٌظلالخ ٚ اعزّؼذ ػٍٝ اٌفوً ٚ اٌطٙبهح ٚ غٕٝ ػٓ اٌج١بْ ػوٚهح اٌظؾجخ ٚ 

أ١ّ٘خ اٌظلالخ فٟ كػٛح ١ٍب١ٍخ رغلكد اإلرجبع، ٚ ٠ورمٟ اٌظبؽت فٟ ظً كػٛرُٙ اٌٝ 

ِوارت ال رقٍٛ ِٓ ٍّبد فٍم١خ فبٌّورجخ األٌٚٝ ٟ٘ ِورجخ األف١به ؽ١ش ٠زظف اٌّجزلئْٛ 

ثظفبء إٌفًٛ، اٌّورجخ اٌضب١ٔخ ِورجخ األف١به اٌفؼالء إٌّظف١ٓ ثَقبء إٌفٌ ٚ اػطبء 

اٌف١غ ٚ اٌشفمخ ٚ اٌوؽّخ، صُ ِورجخ اإلفٛاْ اٌفؼالء اٌىواَ اٌّوافؼ١ٓ ػٓ اٌؾمبئك ٚ 

ثبٌوفك ٚ اٌٍطف ٚ أف١وا ِورجخ اٌىّبي ؽ١ش رظفٛ إٌفٌ ِٓ ظٍّبد ا١ٌٌٙٛٝ ٌزغبٚه 

"اٌوؽّٓ مٚ اٌغالي ٚ اإلوواَ
3

، ٚ ِٓ ٘نا وبٔذ آهاءُ٘ األفالل١خ ىافوح ثبٌفؼبئً اٌؼب١ٌخ ٚ 

األػّبي اٌظبٌؾخ ٚ اٌظلالخ ٚ اٌظؾجخ اٌوف١ؼخ اٌزٟ ٠ىْٕٛ ثؼؼُٙ اٌجؼغ ٚ ِغ ا٢فو٠ٓ ٚ 

. ر١َّزُٙ ونٌه ك١ًٌ وبف ػٍٝ أفاللُٙ اٌؼب١ٌخ
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يفهىو اإلَساٌ عُد انكُدي : انًبحث انثاَي

ٍٕؾبٚي اٍزقالص ِب١٘خ اإلَٔبْ ػٕل اٌف١ٍَٛف اٌىٕلٞ اٌنٞ ٠ؼل ِٓ أثوى ٚ أػظُ اٌفالٍفخ 

ا١ٌٍَّّٓ فٟ اٌؾمجخ اإلٍال١ِخ ِٓ فالي اٌزطوق اٌٝ َِؤٌخ إٌفٌ اإلَٔب١ٔخ ٚ وٟ ٔفُٙ 

. ػاللزٙب ثبٌجلْ، ٚ لٜٛ إٌفٌ

:  انُفس عُد انكُدي- 1

رّب١ِخ عوَ ؽج١ؼٟ مٞ آٌخ : "٠ؼوف اٌىٕلٞ إٌفٌ فٟ هٍبٌخ ؽلٚس األش١بء ٚ هٍِٛٙب ثؤٔٙب

ؽٟ عٛ٘و ػمً : لبثً ٌٍؾ١بح ٚ ٠مبي ؽٟ اٍزىّبي أٚي ٌغَُ ؽج١ؼٟ مٞ ؽ١بح ثبٌمٛح، ٚ ٠مبي

"ِزؾون ِٓ مارٗ ثؼلك ِئٌف
1

ث١َطخ ٚ وّبي "،    وّب ٠ّىٓ ثبإلػبفخ اٌٝ رؼو٠فٙب أْ إٌفٌ 

ػظ١ّخ اٌشؤْ عٛ٘و٘ب عٛ٘و آٌٟ هٚؽبٟٔ ثّب ٠وٜ ِٓ شوف ؽجبػٙب ٚ ِؼبكرٙب ٌّب 

٠ؼوع ٌٍجلْ ِٓ اٌشٙٛاد ٚ اٌغؼت ٚ مٌه أْ اٌمٛح اٌغؼج١خ لل رزؾون ػٍٝ اإلَٔبْ فٟ 

ٌؼغ األٚلبد لل ؽٍّٗ ػٍٝ اهرىبة األِو اٌؼظ١ُ فزؼبك٘ب ٘نٖ إٌفٌ ٚ رّٕغ اٌغؼت ِٓ 

أْ ٠فؼً فؼٍٗ أٚ أْ ٠ورىت اٌف١ع ٚرورٗ ٚ رؼجطٗ، وّب ٠ؼجؾ اٌفبهً اٌفوً، اما ّ٘ب أْ 

"٠غّغ ثٗ أٚ ٠ّلٖ
2

، ٚ ٔغل ٘نا ك١ًٌ وبف ٠ج١ٓ أْ اٌمٛح اٌزٟ ٠غؼت ثٙب اإلَٔبْ غ١و ٘نٖ 

إٌفٌ اٌزٟ رّٕغ اٌغؼت أْ ٠غوٞ اٌٝ ِب ٠ٙٛاٖ، ٚ وّب ٘ٛ ِؼٍَٛ أْ اٌمٛح اٌشٙٛا١ٔخ رزٛق 

. اٌٝ اٌشٙٛاد، ٚ ٘نا ك١ًٌ أْ وً ٚاؽلح ِٓ ٘نٖ إٌفًٛ غ١و األفوٜ

ٌنا ٍٔزٌّ ِٓ فالي هأٞ اٌىٕلٞ فٟ َِؤٌخ إٌفٌ ٚ ِٓ لجً رطولٕب اٌٝ ٔفٌ اٌَّؤٌخ ػٕل 

أهٍطٛ، ٔالؽع أْ اٌىٕلٞ ثلا٠خ رؤصو ثٗ ٌىٓ ثؼل٘ب رغبٚىٖ ٔظوا ٌٍجؼل ِب ث١ٓ اٌّجبكة 

. األهٍطب١ٌخ ٚ إٌظو٠خ اإلٍال١ِخ، فٕبن فالف ٚ رٕبفو ِٓ ؽ١ش اٌّجبكة ٚ اٌمٛاػل

ٌنا ٔغل اٌىٕلٞ لل ػبٌظ ِٛػٛع إٌفٌ فٟ ػلح هٍبئً فٕغلٖ ٠مٛي فٟ ِظله آفو أْ 

إٌفٌ ٟ٘ طٛهح ألْ اٌشٟء اٌنٞ ثٗ اٌشٟء، ٘ٛ ِب ٘ٛ، ٘ٛ طٛهح اٌشٟء ؽ١َب وبْ أٚ "

ػم١ٍب فبٌظٛهح اإلَٔب١ٔخ ٟ٘ اٌزٟ عؼٍذ اإلَٔبْ ٘ٛ ِب ٘ٛ،ٟ٘ عٛ٘و ألْ اٌغٛ٘و ُ٘ ِب ٘ٛ 

ثبٌٕفٌ أٞ لٛاِٗ ثنارٗ فبٌٕفٌ امْ ٟ٘ طٛهح اٌؾٟ اٌؼم١ٍخ ٚ ٟ٘ ٔٛػ١خ ٚ ام ٟ٘ عٛ٘و ٚ 

ٟ٘ عٛ٘و إٌٛع، فٟٙ ال عَُ ألْ إٌٛع ال عَُ ثً ٘ٛ اٌؼبَ اٌنٞ ٠ؼُ أشقبص فبمْ إٌفٌ 

ال عَُ، ثً ٟ٘ عٛ٘و ال ؽٛي ٌٗ ٚ ال ػوع ٌٗ ٚ ال ػّك ٚ ٟ٘ عٛ٘و اإلَٔبْ ٚ ١ٌَذ 

"ش١ئب غو٠جب ػٕٗ ػبهػب ٌٗ
3

، امْ ِٓ فالي ٘نا اٌزف١َو ٌٍٕفٌ ِٓ لجً اٌىٕلٞ ٟ٘ اٌزٟ رمغ 

 .وبألٍبً ٌٍجلْ ٌؾبعزٗ اٌىج١وح ٌٍجلْ كْٚ أْ رؾزبط ا١ٌٗ
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: قىي انُفس عُد انكُدي- 2

٠ش١و اٌىٕلٞ اٌٝ إٌفٌ اٌضالص١خ وّب أٚهك٘ب أفالؽْٛ، فزىٍُ ٘نا األف١و ػٓ ٔفٌ ٚاؽلح ٌٙب 

اٌمٛح اٌغؼج١خ، ٚ اٌمٛح اٌشٙٛا١ٔخ، ٚ اٌمٛح اٌؼم١ٍخ، ٚ هِي٘ب ثبٌؼوث١خ ماد : صالس لٜٛ ٟ٘

اٌغٛاك٠ٓ فٙٛ ٠وِي اٌٝ اٌمٛح إٌبؽمخ ٚ لل أكهن اٌىٕلٞ كل١مخ ِٛلف أفالؽْٛ ٚ و١ف ٠ش١و 

. اٌٝ إٌفٌ وغٛ٘و هٚؽبٟٔ ث١َؾ ٌٗ لٜٛ صالس ٚ ع١ّؼٙب رزؼٍك ثبٌٕفٌ ٚ ال رٙلك ِٓ وّبٌٙب

اٌؾ١َخ ٚ : ٚ ٠نوو اٌىٕلٞ فٟ ِٛػغ آفو ِٓ هٍبئٍٗ أْ فٟ إٌفٌ لٛر١ٓ ِزجبػلر١ٓ ّ٘ب

اٌؼم١ٍخ ٚ ث١ّٕٙب لٜٛ أفوٜ ِزٍٛطخ ٟ٘ اٌمٛح اٌّظٛهح ٚ اٌغبم٠خ ٚ إٌب١ِخ ٚ اٌغؼج١خ ٚ 

: اٌشٙٛا١ٔخ ٍٕزطوق ا١ٌٙب ٚاؽلح ثٛاؽلح ٚ وّب موو٘ب اٌىٕلٞ فٟ فٍَفزٗ اٌطج١ؼ١خ

ٟ٘ اٌزٟ رلهن طٛه اٌّؾٍَٛبد فٟ ِبكرٙب ٚ ٠ٕظت اكهاوٙب ػٍٝ اٌظٛهح :اٌمٛح اٌؾبٍخ-1

اٌغيئ١خ ٚ ١ٌَذ ٌٙب اٌفزوح ػٍٝ روو١ت اٌظٛه اٌزٟ رلهوٙب ٚ أِب آالرٙب فٟٙ اٌؾٛاً 

. اٌقبهع١خ اٌقٌّ

ِٕٙب اٌمٛح اٌّظٛهح أٞ اٌّزق١ٍخ ٚ ٟ٘ اٌمٜٛ اٌزٟ رٛعل طٛه األش١بء :اٌمٛح اٌّزٍٛطخ-2

"اٌشقظ١خ ٚ لل رؼًّ ٘نٖ اٌمٛح أػّبٌٙب فٟ ؽبٌخ إٌَٛ ٚ ا١ٌمؼخ
1

، أٞ اٌمٛح اٌّزٍٛطخ ٟ٘ 

اٌزٟ رَزؾؼو اٌظٛه اٌّؾٍَٛخ ِٓ لجً اٌمٛح اٌؾبٍخ، رىْٛ ِغوكح ػٓ ِبكرٙب ٚ رَزط١غ 

. ِزال أْ ٔووت هأً أَبْ فٟ ِىبْ عَُ وبئٓ آفو ِضال، أِب إٌٛع اٌضبٌش فٙٛ اٌمٛح اٌؼبلٍخ

ٚ ٟ٘ اٌزٟ رلهن اٌّٛعٛكاد أٞ طٛه األش١بء ثلْٚ ِبكرٙب ٚ ِٛػٛػبد : اٌمٛح اٌؼبلٍخ

اكهاوٙب ػٍٝ ٔٛػ١ٓ اٌّجبكة اٌؼبِخ ثمبْٔٛ اٌؼ١ٍخ ٚ لٛا١ٕٔٗ اٌفىو اإلَٔب١ٔخ ٚ ونٌه إٌٛاع ٚ 

األعٕبً ٚ ١ٌٌ األشقبص أٚ اٌغيئ١بد، ٚ ٌٍىٕلٞ هٍبٌخ فٟ اٌؼمً ٠جؾش ف١ٙب ٘نٖ اٌمٛح 

اٌؼبلٍخ  ثؾضب ال ٠قٍٛ ِٓ اإلٌزجبً ٚ ٘ٛ رم١َُ اٌؼمٍؼٍٝ أهثؼخ أٔٛاع األٚي ِٕٙب اٌؼمً اٌنٞ 

ثبٌفؼً أثلا، ٚ اٌضبٟٔ اٌفؼً اٌنٞ ثبٌمخ ٚ ٘ٛ إٌفٌ، ٚ اٌضبٌش اٌفؼً اٌنٞ فوط فٟ إٌفٌ ِٓ 

"اٌمٛح اٌٝ اٌفؼً، ٚ أِب اٌواثغ فٙٛ اٌظب٘و ِٓ إٌفٌ
2

، فبٌٕفٌ اٌؼبلٍخ ٟ٘ اٌزٟ رلهن طٛه 

األش١بء ثّغوك ١٘ٛال٘ب أٞ رلهن األٔٛاع ٚ األعٕبً ال األعٕبً وّب لبي وّب أٔٙب رلهن 

. ِجبكة اٌّؼِٛبد ِجلأ اٌنار١خ ٚ ػلَ اٌزٕبلغ

:  األخالق عُد انكُدي- 3

ٔغل اٌىٕلٞ لل موو فٟ هٍبٌزٗ اٌَبثمخ هٍبٌخ ؽلٚس األش١بء ٚ هٍِٛٙب رؼو٠فب ػل٠لح ٌٍفٍَفخ 

: ِٓ ث١ٕٙب
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اْ اٌفٍَفخ ٟ٘ اٌزشجٗ ثؤفؼبي هللا رؼبٌٝ ثمله ؽبلخ اإلَٔبْ،أهاكٚا أْ ٠ىْٛ اإلَٔبْ وبًِ "

ؽج١ؼٟ ٚ ٘ٛ رون إٌفٌ : اٌفؼ١ٍخ، ٚ ؽلٚ٘ب أ٠ؼب اٌغب٠خ ثبٌّٛد ٚ اٌّٛد ػٕلُ٘ ِٛربْ

اٍزؼّبي اٌجلْ، ٚ اٌضبٟٔ اِبرخ اٌشٙٛاد، فٙنا اٌّٛد اٌنٞ لظلٚا ا١ٌٗ ألْ اِبرخ اٌشٙٛاد 

ٟ٘ اٌَج١ً اٌٝ اٌفؼ١ٍخ ٚ ٌنٌه لبي اٌىض١و ِٓ أعٍٗ اٌملِبء اٌٍنح شو فجبػطواه أٔٗ اما أْ 

ٌٍٕفٌ اٍزؼّبال أؽلّ٘ب ؽَٟ ٚ ا٢فو ػمٍٟ وبْ ِّب ٍّٝ إٌبً ٌنح ِب ثغوع فٟ 

"اإلؽَبً ألْ اٌزشبغً ثبٌٍناد اٌؾ١َخ رون اإلٍزؼّبي اٌؼمً
1

، ِؼٕبٖ اٌفٍَفخ فٟ ٔظو 

اٌىٕلٞ ٟ٘ اٌزشجٗ ثبهلل رؼبٌٝ، ثمله ؽبلخ اإلَٔبْ ٚ ػمت مٌه ٠مٌٛٗ اٌؼٕب٠خ ثبٌّٛد ٚ شوػ 

لظل اٌملِبء فٟ اٌؼٕب٠خ ثبٌّٛد، ِٓ أٔٗ اِبرخ اٌشٙٛاد ٚ ػٍٝ مٌه ثؤْ اِبرخ اٌشٙٛاد ٟ٘ 

اٌَج١ً اٌٝ اٌفؼ١ٍخ مٌه أْ اٌٍنح شو ام أْ اٌزَبإي ثبٌناد اٌؾ١َخ رون اإلٍزؼّبي اٌفؼً 

. ٌٍؼمً

: اٌفٍَفخ ِؼوفخ اإلَٔبْ ٔفَٗ ٚ ٘نا لٛي شو٠ف إٌٙب٠خ ثؼ١ل اٌفٛه: "ٚ ٠زبثغ ؽل٠ضٗ ٚ ٠مٛي

ِضال ألٛي اْ األش١بء اما وبٔذ أعَبِب ٚ ال أعَبِب، ٚ ِب ال أعَبَ اِب عٛا٘و ٚ اِب أػواع 

ٚ وبْ اإلَٔبْ ٘ٛ اٌغَُ ٚ إٌفٌ ٚ األػواع ٚ وبٔذ إٌفٌ عٛ٘وا ال عَّب فبٔٗ اما ػوف 

مارٗ ػوف اٌغَُ ثؤػواػٗ ٚ اٌؼوع األٚي ٚ اٌغٛا٘و اٌنٞ ٘ٛ ال عَُ، فبمْ ػٍُ مٌه 

"ع١ّؼب، فمل ػٍُ اٌىً، ٚ ٌٙنٖ اٌؼٍخ ٍّٝ اٌؾىّبء اإلَٔبْ اٌؼبٌُ األطغو
2

، فؼوفٙب أٔٙب 

اٌؼٕب٠خ ثبٌّٛد ٚ شوػ لظل اٌملِبء ثبٌّٛد، ِٓ أٔٗ اِبرخ اٌشٙٛاد ٟ٘ اٌَج١ً اٌٝ اٌفؼ١ٍخ 

ٚ و١ف١خ اٌٛطٛي اٌٝ اٌفؼ١ٍخ ٚ و١ف ١ّ٠ذ رٍه اٌشٙٛاد ٠وٜ اٌىٕلٞ أّب ٟ٘ فٟ ِؼوفخ 

اٌفؼ١ٍخ ٔفَٙب فٟ اإلٌزياَ ِب رزطٍت ِٓ ٍٍٛن ٚ اٌفؼبئً اإلَٔب١ٔخ ؽَجّب ٠وٜ اٌىٕلٞ ٟ٘ 

: اٌقٍك اإلَٔبٟٔ اٌّؾّٛك ٚ ٘نٖ اٌفؼبئً رٕمَُ اٌٝ ل١َّٓ ؽَجٗ

لَُ ٘ٛ أٍبً ٠ىْٛ فٟ إٌفٌ ٚ ٌىٕٗ ١ٌٌ أٍبٍب ١ٍٍب ٚ أّب ٘ٛ ِؼوفخ ٚ ػًّ ٚ ٘نا اٌمَُ "

٠ٕمَُ اٌٝ صالصال ألَبَ ٟ٘ اٌؾىّخ ٚ إٌغلح ٚ اٌؼفخ أِب اٌؾىّخ فٟٙ فؼ١ٍخ اٌمٛح إٌبؽمخ، أٞ 

اٌمٜٛ اٌؼم١ٍخ ٚ اٌؾىّخ ػجبهح ش١ئ١ٓ أؽلّ٘ب ٔظوٞ ٚ ٘ٛ ػٍُ األش١بء اٌى١ٍخ ثؾمبئمٙب ٚ اٌضبٟٔ 

ػٍّٟ ٚ ٘ٛ اٍزؼّبي ِب ٠غت اٍزؼّبٌٗ ِٓ اٌؾمبئك أِب إٌغلح ػجبهح ػٓ رٛؽئخ إٌفٌ ػٍٝ 

اإلٍزٙبٔخ ثبٌّٛد فٟ أفن ِب ٠غت أفنٖ ٚ كفغ ِب ٠غت كفؼخ ٚ فؼ١ٍزٙب اٌمٛح اٌغؼج١خ أِب 

اٌؼفخ فٟٙ رٕبٚي األش١بء اٌزٟ ٠غت رٕبٌٚٙب ِٓ أعً روث١خ اٌجلْ ٚ ؽفظٗ ٚ اما اٌزيَ اإلَٔبْ 

"ثٙنٖ اٌفؼبئً ٔزظ ػٓ مٌه أٔٗ ٠ؼ١ش ٍؼ١لا
3

، فّب ػٍٝ اإلَٔبْ ػٍٝ أٍب١ٍخ ٌىّبي إٌفٌ ٚ 

رم٠ُٛ اػٛعبعٙب ٚ اطالؽٙب ِٓ اٌيًٌ ٚ وبْ شو٠ف إٌفٌ أفن فٟ ١ٍبٍزٙب ٚ ِغب٘لرٙب ٚ 

اإلهرفبع ثٙب ػٓ وً ػظ١خ ل١ِٛخ أٚ ك١ٕ٠خ ٚ ٌمله أٞ ؽوف ِٓ مٌه فٟ كفبػٙب ػٓ اٌفٍَفخ 

ٚ ػٓ اٌّشزغ١ٍٓ ثٙب ٚ ل١بِٗ ثؤٚي ِؾبٌٚخ ٌزٛؽئزٙب فٟ كاه اإلٍالَ، فمل ػٕٝ اٌىٕلٞ 
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فبألفالق ػٕل اٌىٕلٞ ٟ٘ اطالػ إٌفٌ "ثبألفالق ػٕب٠خ ثَبئو فوٚع اٌفٍَفخ األفوٜ، 

ثزؾىُ اٌؼمً فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚ ٟ٘ اٌشٙٛح ٚ اٌغؼت ٠مٛي اٌىٕلٞ ١ٌَذ اٌَؼبكح فٟ 

اٌّبي ٚ اٌغبٖ، ٚ أّب ٟ٘ فٟ ٍى١ٕخ إٌفٌ ٚ ؽّؤ١ٕٔزٙب ٚ ػلَ اٌزٙبٌه ػٍٝ األش١بء اٌزٟ 

"فملأٙب ٠ٛهس األالَ ٚ األؽياْ ٚ لل وزت اٌىٕلٞ هٍبٌخ ثؼٕٛاْ فٟ اٌؾ١ٍخ ٌلفغ األؽياْ
1

 ،

٘نا ٘ٛ امْ هأٞ اٌف١ٍَٛف اٌىٕلٞ فٟ األفالق أٚ فٟ اإلَٔبْ فٟ اٌّغبي اٌقٍمٟ ؽ١ش ٠ظً 

. اٌفوك اٌٝ اٌَؼبكح ػٓ ؽو٠ك اإلٍزؼّبي اٌؼمٍٟ ٚ ارجبع اٌفؼ١ٍخ ٚ اٌـزؤًِ ٚ اٌزفى١و اٌؼمٍٟ
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يفهىو اإلَساٌ عُد إبٍ سيُا :  انًبحث انثانث

٠ؼزجو اثٓ ١ٍٕب ِٓ أوجو اٌفالٍفخ ا١ٌٍَّّٓ اٌن٠ٓ ٍبّ٘ٛا ٚ ثشىً هف١غ ثزط٠ٛو ِؼبٌُ اٌفىو 

اٌؼوثٟ اإلٍالِٟ ٚ عؼٍٗ فىوا فبٌظب لبئُ ثنارٗ ٚ ِٓ فالي فٍَفخ اثٓ ١ٍٕب ٍٕؾبٚي 

. اٍزلهاط اٌؾل٠ش اٌٝ ِب١٘خ اإلَٔبْ، إٌفٌ، ٚ اٌٝ اٌّغبي اٌقٍمٟ

: تعزيف اإلَساٌ عُد إبٍ سيُا- 1

اْ اإلَٔبْ ػٍٝ اٌؾم١مخ ٘ٛ إٌفٌ اإلَٔب١ٔخ، ٚ ػٓ ػاللخ اٌغَل ٠وٜ أْ اٌطج١ؼخ اإلَٔب١ٔخ 

أٞ اٌغَل اإلَٔبٟٔ ِشبهوخ اٌؾ١ٛأبد وٍٙب فٟ اٌغ١َّخ ٚ فٟ اٌمٜٛ اٌطج١ؼخ ٚ فٟ لٜٛ 

إٌفٌ اٌغ١َّخ، صُ رٕفظً ػٕٙب إٌفٌ إٌبؽمخ فٟٙ ال رظف ثبإلَٔب١ٔخ اال ٌٙنٖ إٌفٌ، 

فبٌٕفٌ إٌبؽمخ ٟ٘ اٌزٟ ر١ّي اإلَٔبْ اإلَٔبْ ػٓ عٍّخ اٌؾ١ٛأبد ٌنٌه ٔغل فٟ ثؼغ 

ؽم١مزٗ أٔٗ ؽ١ٛاْ ٔبؽك ٌٕغل اٌش١ـ اٌوئ١ٌ اثٓ ١ٍٕب ٠ؼوفٗ ...اْ اٌغٛ٘و اإلَٟٔ: "اٌزؼو٠فبد

فٟ وزبثٗ إٌغبح ١ٌٌ اإلَٔبْ أَبٔب ثؤٔٗ ؽ١ٛاْ، أٚ ِبئذ، أٚ أٞ شٟء آفو ثً أٗ ِغ 

ؽ١ٛا١ٔخ ٔبؽك ثّؼٕٝ أْ هللا ٍجؾبٔٗ رؼبٌٝ ووَ اإلَٔبْ ػٓ ثبلٟ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ثٙنا اٌغٛ٘و 

فٟٙ ١ِيحىبٍزضٕبٖ هللا ثٙب ٚ ٠ؼ١ف فٟ وزبثٗ اٌشفبء اإلَٔبْ عٛ٘و ٌٗ اِزلاك فٟ أثؼبك ِبك٠خ 

رفوع ػ١ٍٗ اٌطٛي ٚ اٌؼوع ٚ اٌؼّك، ٚ ِٓ عٙخ أفوٜ ٠ّزٍه ٔفَب ٠زغنٜ ٚ ٠ؾٌ ٚ 

ٚ ػٕلِب ...      ٠زؾون ٚ ِغ مٌه ٠ّزٍه ػمال ثٗ ٠فُٙ ػمال ثٗ ٔفُٙ األش١بء ٚ ٠زؼٍُ اٌظٕبػبد

"٠زؾلٜ وً ِب ٍجك رؾظً ػٍٝ مٌه ِزؾلح ٟ٘ اإلَٔبْ
1

، ٚ وؤٔٗ فٟ رؼو٠فٗ ٕ٘ب ٠مَُ 

، أ٠ؼب اإلَٔبْ ٔفٌ (اٌطٛي، اٌؼوع،اٌؼّك)اإلَٔبْ اٌٝ صالصخ ألَبَ أَبْ فٟ ثؼلٖ اٌّبكٞ

فٟ ثؼلٖ اٌوٚؽٟ ٘نٖ إٌفٌ ٌٙب طالؽ١زٙب فٟ اٌؾ١بح، اٌغناء، اإلؽَبً، اٌؾووخ، اػبفخ اٌٝ 

٘نا ٠ّزٍه ػمال ٠فُٙ األش١بء ٚ ٠زؼٍُ اٌظٕبػبد، فجٙنا أفن اثٓ ١ٍٕب ثزؼو٠ف أهٍطٛ ٌٍٕفٌ ٚ 

وّبي اٌجلْ اٌّووت ػٓ ػٕبطو ؽج١ؼ١خ، ٚ ال ٠لي ِفَٙٛ إٌفٌ ػٕلٖ ػٍٝ "ؽلك٘ب ثؤٔٙب 

ٔظبَ اٌجلْ ٚ أَغبِٗ فؾَت ثً ٟ٘ عٛ٘و لبئُ ثنارٗ ىائل ػٍٝ اٌغ١َّخ ٚ ِزؼبي ػ١ٍٗ ٚ 

ثؼل أْ ؽلك اثٓ ١ٍٕب ِفَٙٛ إٌفٌ لبَ ثٛطف لٛا٘ب اٌزٟ رؾلن اٌىبئٕبد اٌؾ١خ وبٌٕجبربد ٚ 

اٌؾ١ٛأبد ٚ اإلَٔبْ ف١ّي ث١ٓ اٌمٜٛ اٌٌّٛلح ٚ اٌمٜٛ اٌغبم٠خ، ٚ اٌمٜٛ ا١ٌّّٕخ ٌىٕٗ إٌفٌ 

اإلَٔب١ٔخ إٌبؽمخ رقزٍف ػٓ إٌفٌ اٌؾ١ٛا١ٔخ ِٓ ؽ١ش أٔٙب ِٕفظٍخ ػٓ اٌجلْ فٟ ٔظو اثٓ 

١ٍٕب أٞ أْ إٌفٌ ػٕل اإلَٔبْ ِٕفظٍخ ػٓ اٌجلْ ػٍٝ افزالف فٟ ٘نٖ اٌفىوح ِغ أهٍطٛ 

اٌنٞ ٠وٜ ٘نا األف١و أْ إٌفٌ ِورجطخ ثبٌجلْ ثبػزجبه٘ب وّبٌٗ اإلَٔبٟٔ وّب ٠ٛعل اٌوثبْ فٟ 

اٌَف١ٕخ
2

، ٚ ٕ٘ب ٔغل أْ ِؼظُ اٌفالٍفخ ا١ٌٍَّّٓ لل رؤصوٚا ٚ أفنٚا ِٓ اٌفٍَفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ "

. وّوعؼ١خ ٌُٙ ٚ رؤصوُ٘ ثبٌّؼٍُ األٚي فبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثَّؤٌخ إٌفٌ

                                                           
ملهوم اانلان الكامل  ً اللكر المو ًة متفي العفوم اانلانٌي و اات ماعٌية تامعي عمار ثفٌتً باألغواطة العدد اللابعة : ناتم موالي. أ- 1
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:  انُفس اإلَساَية- 2

ٔزؼوع فٟ ٘نا اٌزؼو٠ف ٌٍٕفٌ اٌٝ ِب١٘خ إٌفٌ اإلَٔب١ٔخ ٚ ؽج١ؼزٙب، ٚ ِٛلف اثٓ ١ٍٕب ً٘ 

وبْ ٌٗ شقظ١خ اٌَّزمٍخ أٚ أٔٗ ربثغ اٌّؼٍُ األٚي أٚ أٔٗ عّغ ث١ٓ هأ٠ٟ اٌؾى١ّ١ٓ؟ 

وزب رطمؤب فٟ اٌفظً األٚي أْ أهٍطٛ ٠وٜ أْ إٌفٌ ٔبؽمخ عٛ٘و ِغوك ػٓ اٌّبكح، ال ٘ٛ 

عَُ ٚ ال ؽبي فٟ عَُ غ١و أْ ٌٗ ػاللخ اٌزلث١و ٚ اٌزظوف، ٚ رؼو٠فٗ اٌّشٙٛه ٠مٛي أْ 

. إٌفٌ وّبي أٚي ٌغَُ ؽج١ؼٟ آٌٟ

فبما ِب أزمٍٕب ثؼل مٌه اٌٝ اٍزطالع هأٞ ف١ٍَٛفٕب اٌش١ـ اٌوئ١ٌ فٟ رؼو٠ف إٌفٌ ٚ ِب١٘زٙب 

وّبي أٚي : "ٚعلٔب أٔٗ ٠ٛافك أهٍطٛ هأ٠ٗ فٕواٖ ٠ؼوف إٌفٌ وّب غوفٙب أهٍطٛ فمبي ٟ٘

ٌغَُ ؽج١ؼٟ آٌٟ ِٓ عٙخ ِب ٠فؼً األفؼبي اٌىبئٕخ ثبإلفز١به اٌفىوٞ ٚ اإلٍزٕجبؽ ثبٌوأٞ، ٚ 

ّٔٓ عٙخ ِب ٠لهن األِٛه اٌى١ٍخ
1

، ٚ ِؼٕٝ أٔٙب وّبي ٌغَُ ؽج١ؼٟ ٘ٛ أٔٗ ٠ظٍؼ أْ رظله "

وّبالرٗ ثآالد ٠َزؼ١ٓ فٟ أػّبي اٌؾ١بح ٔؾٛ اٌزغنٞ ٚ اإلؽَبً، ٚ اٌّمظٛك ثبٌغَُ فٟ ٘نا 

. اٌزؼو٠ف ٘ٛ اٌغَُ اٌطج١ؼٟ ٚ ١ٌٌ اٌظٕبػٟ

أ٠ؼب ٔغل اثٓ ١ٍٕب ٠زؤصو ثؤفالؽْٛ أْ إٌفٌ عٛ٘و لبئُ ثنارٗ غ١و ِؾزبط اٌٝ اٌغَُ، ث١ّٕب 

رّبَ اإلؽز١بط فٟ ؽ١ٓ أٔٙب ال رؾزبط ٌٗ فٟ شٟء، ٚ ال ٠زؼ١ٓ عَُ :"اٌغَُ ثؾبعخ اٌٝ إٌفٌ

ٚ ال ٠زؾلك اال اما ارظٍذ ثٗ ٔفٌ فبطخ، ث١ّٕب إٌفٌ ٟ٘ ٍٛاء ارظٍذ ٌغَُ أَ ٌُ رزظً ثٗ 

ال ٠ّىٓ أْ ٠ٛعل ثلْٚ إٌفٌ ألٔٙب ِظله ؽ١برٗ ٚ ؽووزٗ، ثؼل ٘نا اٌزمو٠و األفالؽٟٛٔ 

ثغٛ٘و٠خ إٌفٌ ٠جلٚ أٔٗ ال ٠ورظ١ٗ ف١ؼٛك ث١ٓ هأٞ أهٍطٛ ٚ أفالؽْٛ ف١ظوػ أْ إٌفٌ 

"عٛ٘و ٚ طٛهح فٟ آْ ٚاؽل عٛ٘و فٟ مارٙب، ٚ طٛهح ِٓ ؽ١ش طٍزٙب ثبٌغَُ 
2

، ٚ ٘ىنا 

. وبٔذ اٌفوػ١خ اٌزٟ للِٕب٘ب طبكلخ ٚ اثٓ لل رؤصو ثبٌّؼٍُ األٚي

ٚ ٚفمب ٌٙنا اٌشىً ففٍَفخ اثٓ ١ٍٕب ػٍٝ ٘نا إٌؾٛ رشًّ ػٕبطو أهٍط١خ ٚ أفالؽ١ٔٛخ ٚ ٌؼً 

٠ٌٌٛ عبهك٠ٗ اٌٝ اٌمٛي ثؤْ اثٓ ١ٍٕب وبْ أفالؽ١ٔٛب ٚ ؽلس وٛٔٗ أهٍطٛ ٚ وبْ "٘نا ِب كفغ 

أ٠ؼب ػالٚح ػٍٝ مٌه فٟ وض١و ِٓ ؽل١ٍبرٗ األٌٚٝ أفالؽ١ٔٛب ِؾلصب فبػزمبكٖ أْ إٌفٌ عٛ٘و 

هٚؽبٟٔ رَغً ػٓ اٌغَُ ٚ أْ ٘نا األف١و ١ٌٌ ٍٜٛ أكاح رَزقلِٙب إٌفٌ ٚ ٘ٛ ٠فَو 

اٌؼاللخ ث١ٓ إٌفٌ ٚ اٌغَُ ٚ ثبٌؼاللخ ث١ٓ اٌوثبْ ٚ اٌَف١ٕخ فبٌوثبْ َِزمً ثنارٗ ٚ ٘ٛ ٠مَٛ 

ثزلث١و اٌَف١ٓ ٚ ؽواٍٙب ٍٚؾ اٌؼٛاطف، ونٌه ثبٌَٕجخ ٌٍٕفٌ اٌزٟ رؾً ثبٌجلْ ٚ رلثوٖ ٚ 

ػبَ ػبٌُ : رؼٕٝ ثؤِوٖ ِب ف١ٗ ف١و ٚ ٍؼبكرٗ، ِغ أْ إٌفٌ فٟ هأٞ أفالؽْٛ ث١ٓ ػب١ٌّٓ
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اٌّضً أٚ ػبٌُ اٌقٍٛك ٚ اٌضجبد، ٚ ٘نا ِب ٔغلٖ ػٕل اثٓ ١ٍٕب فٟ ِئٌفبرٗ وبإلشبهاد، اٌشفبء، ٚ 

"إٌغبح 
1

. ، ٘ىنا امْ وبٔذ اٌظجغخ ٚ اٌجظّخ ا١ٌٛٔب١ٔخ ؽبػوح ٚ ثمٛح فٟ اٌفٍَفخ اإلٍال١ِخ

:  بزاهيٍ إثبات وجىد انُفس- 3

ثو٘بْ اٌوعً اٌطبئو ٔفزوع أْ هعال فٍك وبِال فٟ كفؼخ ٚاؽلح ٚ ػٍك ثبٌفؼبء أٚ -1

ثبألؽوٜ فٟ اٌقالء ؽزٝ ال ٠ؾٌ ثٙٛاء ٠ٍفؾٗ ٚ ال رزٍفذ أػؼبإٖ ٚ ال رٍزٌٍّ ثّؼٕٝ ال 

. ٠شؼو ثٛعٛكٖ

أهاك اثٓ ١ٍٕب اصجبد اٌّجب٠ٕخ اٌىبٍِخ ٟ٘ إٌفٌ ٚ اٌغَل ٚ أٔٙب ١ٌَذ ٟ٘ : اٌجو٘بْ اٌطج١ؼٟ-2

ٚ ٘ٛ ال اٌؼىٌ ٚ ٕ٘بن أفؼبي رظله ِٓ اإلَٔبْ ال ػاللخ ٌٍغَل ثٙب ِب ٠لي ػٍٝ ٚعٛك لٛح 

أفوٜ ِقبٌفخ ٌٍجلْ، فؤلبَ اٌجوا١٘ٓ فٟ اإلشبهاد ِجؾش فٟ اٌمٜٛ إٌفَب١ٔخ ف١مٛي ٌّب وبٔذ 

أفض اٌقٛاص ثبٌمٜٛ إٌف١َخ ش١ئ١ٓ أؽلّ٘ب اٌزؾو٠ه ٚ اٌضبٟٔ اإلكهان فٛعت ػ١ٍٕب ٔج١ٓ أْ 

"ِؾووخ ٠َّٕٙب لٜٛ ٔفَب١ٔخ..ٌىً عَُ ِزؾون ػٍخ ِؾووخ األعَبَ اٌّؾووخ
2

، ٚ ٘ىنا امْ 

موو اثٓ ١ٍٕب ثوا١٘ٓ ٚ أكٌخ إلصجبد ٚعٛك إٌفٌ ٚ اٌىشف ػٓ ٠ٛ٘زٙب أٌٚٙب وبْ ثو٘بْ 

اٌوعً اٌطبئو ٚ أ٠ؼب أٚعل أكٌخ ػم١ٍخ، ٚ موو ثؼل٘ب اٌجو٘بْ اٌطج١ؼٟ اٌزٟ َٔزقٍض أْ 

األعَبَ اٌّزؾووخ ثؾووبد ٌٙب ػٍخ ِؾووخ ٠َّٕٙب ٔفٍٛب أٚ لٜٛ ٔفَب١ٔخ وّب لبي ٌنا 

: قىي انُفس عُد إبٍ سيُا- 4.    ٍٕزؼوف ػٍٝ لٜٛ إٌفٌ ػٕل اثٓ ١ٍٕب

رٕبٚي اثٓ ١ٍٕب فٟ اٌمَُ اٌضبٟٔ ِٓ ِئٌفٗ إٌغبح ٚ ثبٌزؾل٠ل فٟ اٌّمبٌخ اٌَبكٍخ ِٓ اٌمٜٛ 

اٌّفوٚىح فٟ األعَبَ اٌطج١ؼ١خ، ٚ ٟ٘ اٌمٜٛ اٌزٟ ثٙب ٠زؾون اٌغَُ أٚ ٠زشىً ٠ىْٛ ثمٜٛ 

:  ِفوٚىح ف١ٗ ٚ ٘نا ِب أشبهٖ اثٓ ١ٍٕب ثبٌزؾل٠ل أْ ٘نٖ اٌمٜٛ رٕمَُ اٌٝ ألَبَ صالصخ ِٕٙب

لٜٛ ٍبه٠خ فٟ األعَبَ رؾفع ػ١ٍٙب وّبالرٙب ِٓ أشىبٌٙب ٚ أؽٛاٌٙب ٚ :  اٌمَُ األٚي

ِٛاػ١ؼٙب اٌطج١ؼ١خ ٚ أفبػ١ٍٙب ٚ اما ىاٌذ ػٓ ِبٚػؼٙب اٌطج١ؼ١خ ٚ أشىبٌٙب ٚ أؽٛاٌٙب ٚ 

اػبكرٙب ا١ٌٙب ٚصجزٙب ػ١ٍٙب، وً مٌه كْٚ ِؼوفخ ٚ ه٠ٚخ ٚ وّبي ٘نٖ اٌمٜٛ مارٟ غ١و َِزّل 

"ِٓ أٞ لٜٛ أفوٜ فٟٙ ِجلأ ثبٌناد فال رزؾون ٚ ال رَىٓ ثزؤصو ٍٛا٘ب
3

، ٚ اثٓ ١ٍٕب ٠نوو 

. ألَبِٙب ٚ لٛا٘ب ػٍٝ ؽَت رفى١وٖ ٚ ؽَٗ اٌفٍَفٟ

. ٚظ١فزٙب اٌزغنٞ، اٌٌّٛلح، ا١ٌّّٕخ: إٌفٌ إٌجبر١خ

. ِؾووخ، ثبػضخ، شٙٛا١ٔخ، غؼج١خ، فبػٍخ ٔجؼش فٟ األػؼبء، اٌؼؼالد: إٌفٌ اٌؾ١ٛا١ٔخ
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رزظً ثبٌمٛح إٌيٚػ١خ ثبٌمٛح اٌّزق١ٍخ ٚ اٌمٛح اٌّزّٛ٘خ : إٌفٌ إٌبؽمخ اٌؼبِخ أٚ اٌؼمً اٌؼٍّٟ

:                                                                ٚ ثبٌؼمً إٌظوٞ ٚ ٌزٛػ١ؼ هأٞ اثٓ ١ٍٕب َٔزؾؼو ثمٌٛٗ ف١مٛي

أٌٚٙب رؼوف : اٌمٜٛ إٌفَب١ٔخ ِورجخ ثؾَت اػزجبه اٌؼَّٛ ٚ اٌقظٛص ػً صالس ِوارت"

ثبٌمٜٛ إٌجبر١خ ألعً اشزوان اٌؾ١ٛاْ ٚ إٌجبد ف١ٙب، ٚ صب١ٔٙب رؼوف ثبٌمٜٛ اٌؾ١ٛا١ٔخ، ٚ صبٌضب 

رؼوف ثبٌمٜٛ إٌطم١خ ٚ األٌٚٝ وبٌزغن٠خ ٚ إٌّٛ، ٚ اٌضب١ٔخ رشزون ف١ٙب اٌؾ١ٛاْ فمؾ ِضً 

اإلؽَبً ٚ اٌزق١ً ٚ اٌؾووخ اإلهاك٠خ ٚ اٌضبٌضخ رقزض ثبإلَٔبْ ٚ ٟ٘ اٌزؼمً، فبٌٕفٌ 

اإلَٔب١ٔخ وّبي أٚي ٌغَُ ؽج١ؼٟ آٌٟ ِٓ عٙخ ِب ٠فؼً األفبػ١ً ثبإلفز١به اٌفىوٞ ٚ 

لٛح : اإلٍزٕجبؽ ثبٌوأٞ ٚ ِٓ عٙخ ِب ٠لهن األِٛه اٌى١ٍخ ٚ ٟ٘ ػٕل اثٓ ١ٍٕب رٕمَُ اٌٝ لٛر١ٓ

ػبٍِخ ٚ لٛح ػبٌّخ ٚ وً ِّٕٙب رَّٝ ػمال ثبشزوان اإلٍُ ٚ ػٍٝ مٌه رىْٛ األٌٚٝ ػمال 

ػ١ٍّب ٚ اٌضب١ٔخػمال ٔظو٠ب
1

، فبثٓ ١ٍٕب ٠مَُ لٜٛ إٌفٌ وغ١وٖ ِٓ اٌفالٍفخ ٚ ٌىٓ رٕٛػٙب ال "

. ٠ٙلك ٚؽلرٙب

: أصم انُفس و يصيزها- 5

ثؼل أْ أصجذ اثٓ ١ٍٕب ٌٍٕفٌ أٔٙب عٛ٘و ِفبهق أٚ لٛح هٚؽب١ٔخ ِقبٌفخ ٌٍجلْ، ؽج١ؼزٙب رقزٍف 

ػٓ ؽج١ؼزخ ٚ ٚظ١فزٗ رقزٍف ػٓ ٚظ١فزٗ َٔؤي ِٓ أ٠ٓ عبءد؟ ً٘ ٟ٘ ِؾلصخ ثؾلٚس اٌجلْ 

أَ أْ ٚعٛك٘ب ٍبثك ػٍٝ ٚعٛكٖ ثّؼٕٝ أٔٙب أى١ٌخ؟ ٚ ِب ِظ١و٘ب؟ ً٘ رفٕٝ ثفٕبء اٌغَُ؟  

فٟ رطولٕب ٌٕفٌ اٌّٛػٛع ػٕل ٍمواؽ هأ٠ٕب أٔٙب وبٔذ ِٛعٛكح لجً اٌجلْ ػٍٝ ٔؾٛ ِٓ 

أٔؾبء اٌٛعٛك، أ٠ؼب ر١ٍّنٖ أفالؽْٛ هأٜ أْ إٌفٌ لل٠ّخ أى١ٌخ فبٌٕفٌ ٚعلد لجً ٚعٛك 

اٌجلْ، ٚ ٠وٜ أفالؽْٛ أٔٙب فبٌلح أٞ ال رفٕٝ ثفٕبء إٌفٌ ألٔٙب عٛ٘و ث١َؾ ٚ اٌج١َؾ ال 

٠ٕؾً، أِب ػٕل اٌّؼٍُ ٚ وّب هأ٠ٕب أْ إٌفٌ أثل٠خ ٚ ١ٌَذ أى١ٌخ ؽلصذ ِغ ؽلٚس اٌجلْ، ٘نٖ 

امْ آهاء ػّبٌمخ اٌفىو ا١ٌٛٔبٟٔ فّب ِٛلغ ف١ٍَٛفٕب ِٓ ٘نٖ ا٢هاء؟ 

١ٌَذ ٌٙب ٚعٛك ٍبثك ػٍٝ ٚعٛك اٌجلْ، ٚ أّب وٍّب ٠ؾلس اٌجلْ "٠وٜ اثٓ ١ٍٕب أْ إٌفٌ 

رف١ٕل اٌمٛي : اٌظبٌؼ ٌٍؾ١بح، ؽلصذ ٌٗ ٔفٌ فبطخ ثٗ ٚ ٠مَٛ اثٓ ١ٍٕب ػٍٝ مٌه ثوا١٘ٓ ِٕٙب

"ثٛعٛك٘ب لجً اٌجلْ، أٔٙب ٚاؽلح ثبٌناد ثبٌؼلك، ؽلٚس إٌفٌ ِغ اٌجلْ
2

، ٘ىنا ثو٘ٓ اثٓ 

١ٍٕب ػٍٝ أْ إٌفٌ عٛ٘و ِجب٠ٓ ٌّبكح اٌجلْ ٚ ػاللزٙب ثٗ ػاللخ اٌزلث١و ٚ اٌزظوف، ال رؼٕٝ 

ثفٕبئٗ أٞ أٔٙب فبٌلح ثبل١خ ثؼل٘ب ٠زطوق اثٓ ١ٍٕب اٌٝ َِؤٌخ فٍٛك ١ٌظً اٌٝ ؽج١ؼخ اٌؼاللخ 

: ث١ٓ إٌفٌ ٚ اٌجلْ ٚ ِج١ٕب ً٘ ٟ٘ ػاللخ عٛ٘و٠خ أٚ أٔٙب ػاللخ ػوػ١خ؟ ٚ ٟ٘

اْ إٌفٌ ال رّٛد ثّٛد اٌجلْ ٚ : إٌفٌ فبٌلح ثبل١خ ثؼل فٕبء ثلٔٙب ف١مٛي: ك١ًٌ اإلرظبي- "1

ال رمجً اٌفَبك 

                                                           
.121نلس المرتعة ص- 

1
  

.123نلس المرتعة ص- 
2
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إٌفٌ اإلَٔب١ٔخ ِؾً اٌؼٍُ ٚ وً ِؾً ٌٍؼٍُ ٠َزؾ١ً أْ ٠ىْٛ عَّب ِٕمَّب : ك١ًٌ اٌجَبؽخ- 2

. فٟٙ عٛ٘و هٚؽبٟٔ ث١َؾ ال ٠غزّغ ف١ٙب اٌزوو١ت

٠لهن اٌشجٗ ٠مٛي اثٓ ١ٍٕب اما أصجذ اٍزغٕبء إٌفٌ ػٓ اٌجلْ فٟ مارٙب، ٚعت : ك١ًٌ اٌشجٗ- 3

"أْ ال رّٛد ػٕل ِٛد اٌجلْ
1

،ٚ ثٙنا ٠ىْٛ اثٓ ١ٍٕب لل أصجذ هٚؽب١ٔخ إٌفٌ ِٓ عل٠ل ٚ أول 

. ٚ ثو٘ٓ أٔٙب ال رفٕٝ ثفٕبء اٌجلْ ٚ ثبٌزبٌٟ فٟٙ فبٌلح ٚ رٕزّٟ اٌٝ ػبٌُ اٌقٍٛك

:  األخالق عُد إبٍ سيُا- 6

وبْ عً وزبثبد اثٓ ١ٍٕب ػٓ اٌَؼبكح ٚ اٌشمبء ٚ ا١ٌَبٍخ ٚ وً ِب ٠غت أْ ٠زؾٍٝ ثٗ اإلَٔبْ 

فٟ اٌّغزّغ ِٓ طفبد ؽ١جخ لٛاِٙب األفالق ٟ٘ أٍبٍٙب اٌؼ١ش اٌَؼ١ل، ٚ لل وزت هٍبٌخ 

هإ٠زٗ ػٓ رفبٚد إٌبً ِٓ اٌظفبد ٚ اٌورت ٚ والَ فٟ ا١ٌَبٍخ ٚ أصو٘ب أْ ٠جزلة "ػّٕٙب 

ث١َبٍخ اٌّوء ٌٕفَٗ اػزمبك ِٕٗ اطالػ اٌغ١و ال ٠مَٛ اال ػٍٝ اطالػ اٌناد ألوة اٌٝ 

اإلَٔبْ ِٓ اطالػ اٌغ١و رٍؾع ِٓ فالي ٘نا اٌزظٛه اٌٍَّخ اٌل١ٕ٠خ ٚ اٌزؤص١و اٌموآٟٔ ٠ج١ٓ 

ال ٠غ١و هللا ِب ثمَٛ ؽزٝ ٠غ١وٚا ِب :"ٕ٘ب َِزلال ِٓ ِوعؼ١زٗ اإلٍال١ِخ اٌل١ٕ٠خ ثمٌٛٗ رؼبٌٝ

"ثؤٔفَُٙ
2

،  امْ اٌزغ١و فٟ اٌٍٛ٘خ األٌٚٝ ٠غت أْ ٠ىْٛ رغ١و مارٟ شقظبٟٔ ٚ وٟ ٠ؾلس 

اٌزغ١١و ٠غت اٍزؼّبي اٌؼمً، فّزٝ ١ٍطو اٌؼمً ػٍٝ ثبلٟ اٌؾٛاً اٍزمبَ األِو ٚ طٍؾذ 

. األػّبي

أْ إٌفٌ غبهلخ فٟ اٌّبكح ٚ ِٓ صُ فٟٙ وض١وح اٌؼ١ٛة ٚ رمف "وّب أْ اثٓ ١ٍٕب وبْ ٠وٜ 

ؽغو ػضوح فٟ ؽو٠ك اٌَؼبكح ٚ ِٓ صُ ٚعت ػٍٝ اٌؼبلً أْ ٠زجغ ػ١ٛة ٔفَٗ ٚ ٠ؼوفٙب وٍٙب 

صُ ٠ؼًّ ػٍٝ اٍزئظبٌٙب ٚ ؽٍت اثٓ ١ٍٕب أْ ٠غؼً اإلَٔبْ ٌٕفَٗ صٛاثب ٚ ػمبثب فبما أؽَٕذ 

وبفؤ٘ب ثجؼغ َِوارٙب ٚ اْ أٍبءد ػبلجٙب ٚ أٔجٙب ٚ لبي اثٓ ١ٍٕب أٔٗ ِٓ أهاك اطالػ ٔفَٗ 

فؼ١ٍٗ أْ ٠زظفؼ أفالق إٌبً ف١قزبه ِٕٙب ِب وبْ ؽَٕب ٚ ٠مزلٞ ثٗ   ٚ ٠ٕجن ثٗ ِب وبْ ١ٍئب ٚ 

"٠جزؼل ػٕٗ ثً ٚ ٠ؤفن ِٓ األفالق اٌط١جخ ِب اٍزطبع ِٕٗ ٚ كفؼب ٌٍؼوٚه ٚ اٌؼالي
3

 ٚ  ،

٠زٕبٚي اثٓ ١ٍٕب َِؤٌخ اٌَؼبكح ِئولا أْ اٌَؼبكح اٌمظٜٛ ال رؤرٟ ػٓ ؽو٠ك اٌؼٍُ ٚ وبْ 

٠ؼطٟ اٌؼًّ أ١ّ٘خ وج١وح ثؾ١ش أشبه اٌٝ أْ اٌَؼبكح لبئّخ ػٍٝ اٌٍنح اٌزٟ رمَٛ ثلٚه٘ب 

ثبٌؼمً، ٚ اٌٍنح أهثغ أٔٛاع ػم١ٍخ ؽ١َخ ٍب١ِخ، أِب اٌؼم١ٍخ فٟٙ وّبي اٌؼمً ثؾظٌٛٗ ػٍٝ 

اٌّؼمٛالد رظ١و إٌفٌ إٌبؽمخ ػبٌّب ػم١ٍب ثبٌفؼً أِب اٌؾ١َخ فٟٙ وّبي ؽَٟ ثبٌّؾٍَٛبد 

ٚ أِب اٌٍنح اٌَب١ِخ فٟٙ اٌزٟ رالئُ إٌفٌ اٌّلهوخ ٌٍىّبي مٌه اٌىّبي ٚ األٌٚٝ أِب ؽ١َخ فٟٙ 

"أفؼبي اٌجلْ اٌَبفٍخ
4

، ٚ ثبٌزبٌٟ ؽَت اثٓ ١ٍٕب أْ ٕ٘بن ٍؼبكربْ كائّخ ٚ ِئلزخ ٚ ٚلز١خ رٍه 

                                                           
.225اا تاه ااشراقً  ً  فللي إبن لٌناة نلس المرتع اللابقة ص: مر ت عزت بالً- 

1
  

.132سة ص.ة د2 ارٌخ اللفللي االسمٌية دار التٌلة بٌروتة ط: حنا  اخوري- 
2
  

.132نلس المرتع اللابقة ص- 
3
  

.8ة ص2010إبن لٌنا و رلالي االربٌي و األخسقة دٌوان أمدقاء المغرهة: محمد نبٌل الشمً- 
4
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اٌٍنح اٌؾ١َخ، أِب اٌَؼبكح اٌٍنح اٌَب١ِخ ٚ ٠زؾظً ػ١ٍٙب اإلَٔبْ اما رؾٍٝ ثبٌفؼبئً اٌّقزٍفخ ٚ 

. رؾظٕٙب ثبٌؼٍَٛ إٌظو٠خ ٚ اٌؼ١ٍّخ
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: خالصة

فٟ اٌقزبَ ٠ظً ِفَٙٛ اإلَٔبْ ٘ٛ اإلشىب١ٌخ اٌزٟ رُ ِٓ فالٌٙب اٌزؼبًِ ِغ ؽمٛلٗ، ٚ اإلَٔبْ 

فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٔشؤربْ ع١َّخ ٚ ٟ٘ اٌّمظٛكح ثبٌٕشؤح األٌٚٝ ٚ فىو٠خ ٚ ٟ٘ اٌّمظٛكح 

ثبٌٕشؤح ا٢فوح، ٚ ٍؼبكح اإلَٔبْ ٍؼبكربْ ٚ األُ٘ فٟ مٌه أْ اٌَؼبكر١ٓ ه١ٕ٘زبْ ثبٌّؼوفخ 

ِؼوفخ اإلَٔبْ ٔفَٗ ٚ ِؼوفزٗ هثٗ، اْ كهاٍخ اإلَٔبْ ٔفَٗ ثلا٠خ اٌّوؽٍخ فٟ ػبٌُ اٌّؼوفخ 

. ٚ ثلا٠خ ِؼبهط اٌزوث١خ اٌنار١خ

امْ اإلَٔبْ ِفَٙٛ ِشزون فٙٛ ٠طٍك ػٍٝ وً ِٕزظت اٌؼبِخ ػبؽه اٌٛعٗ ٚ ٌىٓ ٠ٕطجك 

ثبٌٜٙٛ فٙٛ أَبْ ثبٌظٛهح اٌّؾٍَٛخفمؾ، أِب اإلَٔبْ ثبٌؾم١مخ فال ٠ىْٛ اال ثبٌظٛهح 

اٌؼم١ٍخ ِٓ ٕ٘ب رىّٓ أ١ّ٘خ اٌؼمً ٘نا اٌؼمً اٌنٞ ؽبٚي اٌفالٍفخ ا١ٌٍَّّٓ اػطبء رٍه اٌّىبٔخ 

اٌوف١ؼخ ٌّب ٠ؾز٠ٛٗ ٘نا اٌغٛ٘و فٟ ثٕبء اٌظوػ اإلَٔبٟٔ ٌىٓ ٌُ ٠زؾون فبهط كائوح اٌشوع 

فبٌؼمً أٍبً ٚ اٌشوع ثٕبء، ٘نا ِب ؽبٚي اٌّؼزيٌخ ٚ اثٓ ١ٍٕب ٚ اٌىٕلٞ اٌزؤو١ل ػ١ٍٗ ِٓ 

فالي ِٕظٛهارُٙ اٌفٍَف١خ ٚ أفىبهُ٘ ف١ّب ٠قض ٘نا اٌّفَٙٛ اٌنٞ ٠ٕلهط رؾذ عٍّخ ِٓ 

. اٌّفب١ُ٘ اٌّووي٠خ اٌوٚػ، اٌغَل، إٌفٌ، اٌؼمً، اٌّؼوفخ ٚ األفالق
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 :                                                                                                تمهيد

بعد إستعزاض مختلف التيارات التي إهتمت باإلوسان كيد الدراسة و ما إستحىثه مً آراء              

ألصحابها فكل و ثلافة عصزه و العىامل املحيطة به و هظزا لتعدد مىاكف هؤالء الدارسين بمختلف 

مذاهبهم و ثصىراتهم الفكزية املتعددة فهم في النهاًة لديهم هدف واحد ثزمي إليه جميع مجهىداتهم و 

الذي ًتمثل في دراسة إلاوسان و وشأثه و غاًته و مصيره، ألهىا هجد أن إلاوسان كد شكل مىطىعا 

.                                                                                       للىظز الفلسفي مً أجل فهمه و ثلىيم هظزه و سلىكه بما فيه صالحه الفزدي و الجماعي

و إطافة إلى هؤالء الدارسين هجد مً أبزسهم و بصفة أخص في رواق املسلمين هلف عىد حجة 

إلاسالم أبى هصز محمد بً محمد طزخان الفارابي، و الحال أن إلاوسان وحدة مترابطة عظىيا و 

متماسكة هفسيا و متصلة بغيرها أخالكيا و إجتماعيا و سياسيا، ال ًلدم فحص الىاحد مً أبعاد 

إلاوسان في معشل عً ألابعاد ألاخزي، الصىرة التامة عً إلاوسان، و هجد أن الفارابي كد أولى إهتماما 

كبيرا باإلوسان في فلسفته و الليمة الكبري التي خصه بها فيها، بحث بصىرة مجشأة في مباحث مىفصلة 

في ألاخالق و السياسة و ركشت دراسته على بعد واحد مً أبعاد إلاوسان املخلفة هذكز منها على سبيل 

إلخ   و هذا ما سيتطزق إليه بغية ...ألاخالق، السياسة، الزئاسة، كىي الىفس، املدًىة: املثال ال الحصز

 .  ثىطيح آراء الفارابي الفكزية الفلسفية ملعزفة مكاهة إلاوسان و مفهىمه في فلسفة املعلم الثاوي
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                                :لللللمفهومث لنفسثإلانسانيةثألاث اصيرثإلانساني:ل املبحث ألاول

هجد الكازابي ند بدث في مىغىع الىكع و ندم لىا يثحرا مً آلازاء التي بذا بجكهذ جازة مؼ 

الكيلظىف اليىهاوي ؤزطؿى، بال ؤجها جخخلل غىه آزاءه جازة ؤخسي، قديىما هبدث غً مىغىع 

ل  الىكع هٍىن ند دخلىا في ضلب مبدث ؤلاوظان غىد اإلاػلم الثاوي، وهرا ما طيخؿسم بليه بخػٍس

.                                                                              الىكع و ؾبيػتها و ضلتها بالبدن و خدوثها و غً مطحرها

                                                   :مفهومث لنفس-ل1

ؤلاوظان غىد اإلاػلم الثاوي هى الىكع و الػهل، قىجده بدث في ؾبيػت الىكع قيػسقها يإزطؿى بإجها 

ل الري جابؼ قيه ؤزطؿى بلى خد "1بطخٌماُ ؤُو لجظم ؾبيعي آلي ذي خياة بالهىة" و بهرا الخػٍس

يبحر ًٍىن بهرا اإلاػنى ند قسم بحن ؾبيػت الجظم و ؾبيػت الىكع  يما طبو و شسخىا هرا في مىغؼ 

، لرا ٌػخهد الكازابي ؤن الىكع هي  ضىزة للجظد و نىامه، و "الىكع غىد ؤزطؿى في الكطل ألاُو

حظميت و ال : الهىة التي حػحن ألاحظام و حظاغدها غلى بلىؽ يمالها، بإقػاُ حػخمد هىغحن مً آلاالث

، قبهرا اإلاػنى قالىكع حػد ضىزة و نىة و يماُ، زالر ضكاث 2"حظميت وقها للىىع الري جيخمي بليه

لش يء واخد قػىدما ًهاُ نىة بطدىادا بلى ألاقػاُ التي جطدز غنها، و الطىزة بالهياض بلى اإلاادة التي 

بها ذاث نائمت بالكػل، مثال ًىحىد الىباث و الحيىان، ؤما ضكت الٌماُ بطدىادا بلى الجيع ؤو الىىع 

الري ًخمحز بها غً ؤهىاع اإلاىحىداث ألاخسي، ؤلاوظان و الحيىان بممحزاتها و خطالها الخاضت 

قاإلوظان بذن مىهظم بلى طس و غلً،ؤما غلىه قهى الجظم اإلادظىض بإغػائه و ؤمشاحه و ند "بها،

ذ غلى باؾىه، و ؤما طسه قهىي زوخه،قهىي زوح ؤلاوظان  ونل الحع غلى ظاهسه، و دُ الدشٍس

ل باإلدزاى،و الػمل زالزت ؤنظام: جىهظم بلى نظمحن ل بالػمل،و نظم مًى هباحي ، خيىاوي :نظم مًى

و هره ألانظام الخمظت مىحىدة في ؤلاوظان و ٌشازيه . خيىاوي و بوظاوي: و ؤلادزاى نظمان.و بوظاوي

،و هٌرا بذن جدىىع ؤغماُ ًل مً هره ألانظام اإلارًىزة، و هرا ما ًىضحه 3"في يثحر منها ؾحره

ج،  الكازابي في يخابه اإلادًىت الكاغلت و هي نىي الىكع اإلاخخلكت يما طىكطل قيها بػد ذلَ بالخدٍز

ًكيػها الػهل الكػاُ ًلما تهيإ حظم ضالح لهبىلها، و بما ؤجها "و ًسي الكازابي ؤًػا ؤن الىكع 

ضىزة الجظد قال ًجىش ؤن جىحد نبل البدن، بل هي ضكت ذاجيت جىحد بالهىة غلى هيئت بطخػداد 

                                                           
− .149، ص2000 ،  1الفلسفة العربٌة مدخل جدٌد، مكتبة لبنان ناشرون، بٌروت، ط: عاطف العراقً. د

1
  

.69 ص1998مصطفى غالب، الفارابً، دار مكتب الهالل للطبعة و النشر، لبنان، د ط ، −
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                                                                     1"ًامً، و الىكع حىهس بظيـ، نائم براجه و ليع غسع مً ؤغساع الجظم الري ًخطل به

خياة جلَ اإلاىحىداث، بخالف هللا الري هى مطدز "و بغخهد الكازابي جإزسا بإزطؿى ؤن الىكع جمثل 

لجميؼ اإلاىحىداث بىكىطها و جترجب الىكىض غلى ؤطاض مساجب الىحىد و جخماًص قيما بينها بالشسف 

 بذن الىكع ليع مهطىزة غلى 2"قإغالها شسف هكىض الظمىاث و الػالم، و ؤدهاها الىكع الىباجيت

حيع واخد مً ؤهىاع اإلاىحىداث و بهما هي حشمل الٍائىاث الحيت، قالكطل هى الري ًمحز هىع غً 

الىكع الىباجيت و بطخٌمالها ًٍىن بالؿراء "هىع آخس،ًل ش يء في هرا الٍىن له هكع مػيىت، قهىاى 

و الىمى و جىليد اإلاثل، و هىاى الىكع الحيىاهيت و بطخٍالها ًٍىن باإلخظاض و الحسيت ؤلازادًت، و 

، قالكازابي بذن في خدًثه غً الىكع 3"هىاى الىكع ؤلاوظاهيت و بطخٌمالها ًٍىن بةدزاى اإلاػهىالث

مهظما بًاها بلى هكع هباجيت ؤي الىكع التي جىحد في الىباث، و هكع خيىاهيت التي جىحد لدي 

الحيىان، و هكع بوظاهيت غانلت ؤي التي جىحد لدي ؤلاوظان دون ؾحره مً ؤهىاع الٍائىاث ألاخسي 

اإلاخخلكت لرا قىجد ؤن الىكع الىباجيت ؤو الؿاذًت هي ؤُو مساجب الىكىض، ال ًمًٌ ؤن هخطىز وحىد 

ًائً حي مً بوظان ؤو خيىان ؤو هباث بدون نىي الىكع الىباجيت لرا ال ًخلى واخد منها قالىباث 

ًىمى و ٌؿخري و ًىلد اإلاثل و هجد الحيىان بداحت لهره الهىي لًٌ ًخمحز غً الىباث بإهه ًجزع و 

ًدع و ٌػهل ؤقػاله، ؤما ؤلاوظان قهى ًمخلَ الػهل قهى هجده ججخمؼ الهىي الثالر قيه، بلى حاهب 

ؤن ٌشازى الىباث في الىمى و الخؿري و جىليد اإلاثل، و ٌشازى الحيىان في الجزوع و ؤلاخظاض، قةهه 

ادة نىي بإن ًكػل ال بألت حظماهيت، بل ًكػل ؤقػاله بهىة هامت هي نىة الػهل، قبالػهل ًدزى،  ٍش

. ًكٌس، ًخإمل و ًكظس ماهياث ألاشياء

         قالكازابي ال ًهطس وحىد الىكع غلى غالم ؤلاوظان ؤو الحيىان ؤو الىباث قٍل ش يء في هرا 

ت و ؤهكع الحيىان الىاؾو و ؤهكع "الػالم له هكع خاضت به قهىاى  ؤهكع ألاحظام الظماٍو

ت قهي مباًىت لألهكع ألاخسي في الىىع في الىىع،  الحيىان ؾحر الىاؾو ؤما ؤهكع ألاحظام الظماٍو

ت و غنها جخدسى دوزا، و هي ؤشسف و ؤيمل  مكسدة غنها في حىاهسها، و بهرا جخجىهس ألاحظام الظماٍو

و ؤقػل وحىدا مً ؤهكع ؤهىاع الحيىان التي لدًىا، و ذلَ ؤجها لم جًٌ بالهىة ؤضال و ال في ونذ 

مً ألاوناث، بل هي بالكػل دائما، مً نبل ؤن مػهىالتها لم جُص خاضلت قيها مىر ؤُو ألامس و ؤجها 

                                                           
، 70 نفس المرجع، ص  −
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، قالكازابي يما نلىا 1"حػهل ما حػهله دائما و ؤما ؤهكظىا هدً قةجها جٍىن ؤوال بالهىة زم جطحر بالكػل

ال ًهطس الىكع غلى حيع ؤو هىع واخد مً ؤهىاع اإلاىحىداث و بهما حشمل ًل ش يء في هرا الٍىن 

ت قهي  قٌما ناُ للظماء هكع و لٍل ؤهىاع ًىيب مً الٍىايب هكع، لًٌ ؤهكع ألاحظام الظماٍو

مباًىت ألهكع الىاض و الحيىان و الىباث لرا ًػػها الكازابي في مهدمت الترجيب غلى ؾساز ؤهكع 

ألاحظام ألاخسي قهي ؤشسف مً ؤهكع الحيىان غمىما، و الظبب يما ناُ الكازابي مسده في ذلَ ؤن 

ت مىحىدة بالكػل دائما و لم ٌظبو لها ؤن وحدث بالهىة ؤما ؤهكظىا هدً  ؤهكع ألاحظام الظماٍو

قةجها جىحد ؤوال بالهىة زم جطحر بالكػل ، و ذلَ ؤجها جىحد ؤوال هيئاث نابلت مػدة ألن حػهل 

.                                                                      اإلاػهىالث، زم بػد ذلَ جدطل غلى اإلاػهىالث و جطحر خييئر بالكػل

 ُ ت مً ألاهكع ال الحاطت و ال : "قيخابؼ ؤبى هطس الكازابي الحدًث و ًهى و ليع في ألاحظام الظماٍو

اإلاخخيلت، بل بهما لها الىكع التي حػهل قهـ وهي مخجاوظت في ذلَ بػؼ اإلاجاوظت للىكع الىاؾهت 

ت هره اإلاػهىالث بجىاهسها، و جلَ هي الجىاهس اإلاكازنت  غىد ؤلاوظان، و التي حػهلها ألاهكع الظماٍو

للمادة، و ًل هكع منها حػهل ألاُو و حػهل ذاتها و حػهل مً الثىاوي ذلَ الري ؤغؿاها حىهسها، و 

ت  ؤما حل اإلاػهىالث التي ٌػهلها ؤلاوظان مً ألاشياء التي هي في مىاد قليظذ حػهلها ألاهكع الظماٍو

 ، و مً خالُ جطىز ؤبى هطس 2"ألجها ؤزقؼ زجبت بجىاهسها غً ؤن حػهل اإلاػهىالث التي هي دوجها

الكازابي لىكع الػالم الظماوي الري ٌػدها ؤشسف و ؤيمل غلى ؾساز ألاهكع ألاخسي قهي مىحىدة 

بالكػل دائما، و ال ًمًٌ ؤن جىحد بالهىة و هي يما ناُ الكازابي حػهل اإلاكازناث ؤو اإلاػهىالث ، و هي 

ؤًػا ال ًمًٌ ؤن حػهل ألاشياء اإلاادًت ؤو الخالطت للمادة،   و غىدما ًهُى بالظماوي ًل ما هى 

بالهي ؤو مهازب لأللىهيت، و هى ال شَ ؤشسف الػالم وقو جسجيب الكازابي، و ما وظخيخجه مً آزاء 

الكازابي غىدما ًهس ؤن هكع الػالم الظماوي بإجها ؤشسف و ؤيمل اإلاىحىداث قهرا ال ٌػني الحـ مً 

ؤما ؤهكع .         نيمت ؤلاوظان و مجزلخه الٌبحرة في هرا الػالم، الري ٌػد ؤلاوظان في نمت غاإلاىا

هكع الحيىان الىاؾو و هى ؤلاوظان و هكع الحيىان ؾحر الىاؾو : "الحيىان قهي جىهظم بلى نظمحن

، و هىاى بخخالف بحن ؤلازىحن ًمثل في وحىد الهىة الىاؾهت غىد ؤلاوظان، ؤما هكع الحيىان ؾحر 

الىاؾو، قبػػه ًىحد له الهىي الثالر البانيت، و الهىة اإلاخخيلت قيه جهىم مهام الهىة في الحيىان 

 .                                                                                3"الىاؾو، و بػػه ًىحد له الهىة الحظاطت و الهىة الجزوغيت قهـ

هي للىكع في جطىز اإلاػلم الثاوي و الري  و هرا ما طىداُو الخؿسم بليه مً هاخيت الجاهب اإلايخاقحًز
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ًخػلو بىحىدها، خهيهتها و غالنتها بالجظم،  خلىدها، و طىداُو البدث ؤًػا في الجاهب الؿبيعي 

 .    للىكع  الري ًدوز خُى ؤهىاغها و نىاها اإلاخخلكت

 :للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللقوىث لنفس- 2

يما ؤشسها طابها ؤن الىكع ؤلاوظاهيت مىغىع بهخمام الكازابي، قهي ضىزة للجظد بها للللللللللللللللل

ًديا، و هجد الكازابي في مجاُ ؤلاوظان ٌظخخدم الجدُ الطاغد خيث جىدزج اإلاىحىداث ضػىدا 

ٌػني مً البظيـ قاإلاسيب بلى ألايثر جسييبا و ؤغهدها جسييبا و ؤشسقها ؤًػا و الري ًدخل هره 

اإلاسجبت الػليا هى بالؿبؼ ؤلاوظان، قاإلوظان يما طبو و ؤشسها هى غلى نمت الؿبيػت، و ٌػد ؤًػا 

ضىزة مطؿسة غً الٍىن، و في هرا الجدُ الطاغد هالخظ بىغىح ؤن لهره الىكع نىي ، قهي 

ج مً الهىة الؿاذًت التي ًخؿري بها ؤلاوظان، قالهىة الحاطت، قالجزوؾيت،  جبدؤ بالخطاغد و بالخدٍز

قاإلاخخيلت زم الهىة الىاؾهت التي جدزى بها ؤلاوظان اإلاػهىالث، و هي ؤقػل جلَ الهىي و اطماها و 

ؤزقػها مسجبت قهرا ما طيخؿسم بليه يما وزد في قلظكت الكازابي الؿبيػيت قكي هرا الطدد هجده 

قةذا خدر ؤلاوظان، قإُو ما ًددر قيه الهىة التي بها ًخؿري، و هي الهىة الؿاذًت، زم بػد "ًهُى  

ذلَ الهىة التي بها ًدع اإلالمىض مثل الحسازة و البرودة، و طائسها ًلها الشػاغاث، و ًددر مؼ 

الحىاض بها هصوع بلى ما ًدظه، قيشخانه ؤو ًٌسهه، زم ًددر قيه بػد ذلَ نىة ؤخسي ًدكظ بها 

ما بزحظم في هكظه مً اإلادظىطاث بػد ؾيبتها غً مشاهدة الحىاض لها، و هره هي الهىة اإلاخخيلت، 

قهره جسيب اإلادظىطاث بػػها بلى بػؼ و جكطل بػػها غً بػؼ، جسييباث وجكطيالث 

ًاذبت و بػػها ضادنت، و ًهترن بها هصوع هدى ما ًخخله، زم مً بػد ذلَ ًددر  مخخلكت، بػػها 

قيه الهىة الىاؾهت التي بها ًمًٌ ؤن ٌػهل اإلاػهىالث، و بها ًمحز بحن الجميل و الهبيذ، و بها ًجىش 

، قهرا ٌػني ؤهه جىهظم نىي الىكع غىد 1"الطىاغاث و الػلىم و ًهترن بها ؤًػا هصوع هدى ما ٌػهلها

 .            ؤ ـ هباجيت، ب ـ خيىاهيت، ج ـ و بوظاهيت: الكازابي زالزت ؤنظام يبري 

كها واخدة " اإلادًىت الكاغلت"و هرا ما وزد في يخاب الكازابي   خحن ًبدؤ بخدليل جلَ الهىي و حػٍس
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 :          واخدة لرلَ جىهظم نىي الىكع يما نلىا غىد اإلاػلم الثاوي بلى

 :أثـثث لقوةث لغاذيةث

                      هجد نىي الهىة الؿاذًت زالر نىي الهىة الؿاذًت، الهىة اإلاىميت ؤو اإلاسبيت و الهىة 

منها نىة واخدة زئيظيت، و منها نىي هي زواغؼ لها و خدم قالهىة الؿاذًت السئيظيت هي مً "اإلاىلدة 

 و بالخالي قالهىة الؿاذًت 1"طائس ؤغػاء البدن في الكم، و السواغؼ و الخدم مخكسنت في طائس ألاغػاء

لها دوز في ؤجها جديل الؿراء لدشٌيل الجظم و جبلؿه يماله في اليشىء و الهىة اإلاىلدة هي التي جىلد 

اإلاثل ليظخمس الىىع في الىحىد قبالخالي الهى الؿاذًت تهدف بلى جىميت الٍائً الحي،  جداقظ عى 

ل.للللللللللللللللللوحىده، و جداقظ ؤًػا غلى هىغه

ل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبثـث لقوةث لحاسةث

قيها زئيع "هر الهىة هي التي جدزى اإلادظىطاث بالحىا ض الخمع اإلاخكسنت اإلاػسوقت لدي الجميؼ 

و قيها زواغؼ، و زواغػها هي هره الحىاض الخمع اإلاشهىزة غىد الجميؼ اإلاخكسنت في الػيىحن و في 

ألاذهحن و في طائسها و ًل واخد مً هره الخمع ًدزى خظا ما ًخطه، و السئيظت منها هي التي 

بحخمؼ قيها ما جدزيه الخمع بإطسها، و يإن هره الخمع هي مىرزاث جلَ، و يإن هاالء ؤصحاب 

ل بجيع مً ألاخباز و بإخباز هاخيت مً هىاحي اإلاملٌت، و السئيظت يإجها  ؤخباز، ًل واخد منهم مًى

هي اإلالَ الري غىده ججخمؼ ؤخباز هىاحي مملٌخه مً ؤصحاب ؤخبازه، و السئيظت مً هره ؤًػا هي 

، قالهىة الحاطت هي التي جدزى اإلادظىطاث بالحىاض الخمع اإلاػسوقت الظاهسة و هي 2"في الهلب

البطس، الظمؼ، اللمع، الشم، و الروم، و لًٌ هجد ؤن الحىاض ال جهخطس غلى الحع الخازجي 

الحع اإلاشترى بحن الظاهس و "الري ًمثله نىي الظمؼ و البطس و الشم و اللمع و الروم، قكي 

الباؾً نىة ججخمؼ قيها حميؼ ما جدزيه الحىاض الخمع بإطسها و هي ؤلاخظاض بالحهيهت، و 

غىدها جسحظم ضىزة آلت جخدسى بالػمليت قخبهى الطىزة مدكىظت قيها، اإلاطىزة هي التي حظخثبذ 

ضىزة اإلادظىطاث بػد شوالها غً مظامخه الحىاض و مالناجه، قتزوُ غً الحع و جبهى قيها، و هي 

، للخىغيذ ؤيثر 3"في مهدم الدماؽ، الىاهمت ؤو الىهميت، و هي نىة جدزى مً اإلادظىض ما ال ًدع

هإخر مثاُ غً الشاة بذا جطىزث ضىزة الرئب مثال في خاطتها الظاهسة قؿىذ و غسقذ غداوجه و 
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زدائخه في خاطتها الباؾىت، و بالخالي جدزى غداوجه و زدائخه، ؤي ؤجها جدزى ضىزة الرئب بالحع و 

حػسف غداوجه و زدائخه، ؤي ؤجها جدزى ضىزة الرئب بالحع و حػسف غداوجه بالهىة الىاهمت، ؤما 

الحاقظت قهي خصاهت ما ًدزيه الىهم في خحن الخصاهت ما ًدزيه، لرا قالحىاض ال جهخطس غلى الحع 

التي جمثله الهىي اإلاخخلكت و بهما هىالَ خع باؾني ًدزى ما وزاء هره ؤلاخظاض خحن ًخهبلها و 

 ًدكظها يما جدكظ الرايسة مػؿياث الحع الباؾني

 

                                            :ل لقوةث اتخيلة-لج

جدكظ زطىم "بػد الهىة الؿاذًت و الهىة الحاطت ًريس الكازابي الهىة اإلاخخيلت و هي التي 

اإلادظىطاث بػد ؾيبتها غً الحع، و جسيب بػػها بلى بػؼ، و جكطل بػػها غً بػؼ، في 

ًاذب، و لها مؼ ذلَ بدزاى الىاقؼ و  اليهظت و الىىم، جسييباث و جكطيالث بػػها ضادم و بػػها 

، قهي بذن التي جدظلـ 1"الػاز، و اللرًر و اإلااذي دون الجميل و الهبيذ مً ألاقػاُ و ألاخالم

الىدائؼ في خصاهتي اإلاطىزة و الحاقظت قيخخلـ بػػها ببػؼ، و ًكطل بػػها غً بػؼ في الىىم 

 ُ و الهىة اإلاخخيلت : "و اليهظت في ؤهداء مخخلكت و ضىز مخباًىت، قىجد الكازابي في هرا الشإن ًهى

ليع لها زواغؼ مخكسنت في ؤغػاء آخس، بل هي واخدة، و هي ؤًػا في الهلب، و هي جدكظ 

اإلادظىطاث بػد ؾيبتها غً الحع، و هي بالؿبؼ خايمت غلى اإلادظىطاث و مخدٌمت غليها و ذلَ 

ؤجها جكسد بػػها غً بػؼ، و جسيب بػػها بلى بػؼ، جسييباث مخخلكت، ًخكو في بػػها ؤن جٍىن 

  و هجد الكازابي في هكع الٌخاب و في 2"مىاقهت إلاا خع، و في بػػها ؤن جٍىن مخالكت للمدظىض

الهىة اإلاخخيلت مخىطؿت بحن "و " الهُى في طبب اإلاىاماث"الكطل السابؼ و الػشسون جدذ غىىان 

الحاطت و بحن الىاؾهت، و غىدما جٍىن زواغؼ الحاطت ًلها جدع بالكػل و جكػل ؤقػالها، جٍىن 

الهىة اإلاخخيلت مىكػلت غنها، مشؿىلت بما جىزده الحىاض غليها مً اإلادظىطاث و جسطمه قيها، و 

، و لًٌ بذا جىنكذ الهىي 3"جٍىن هي ؤًػا مشؿىلت بخدمت الهىة الىاؾهت، و بةزقاد الهىة الجزوغيت

ألاخسي و هي الحاطت و الجزوغيت و الىاؾهت غً ؤقػالها مثل ما ٌػسع غىد خالت الىىم، ًهُى 

بهكسدث الهىة اإلاخخيلت بىكظها، قازؾت غما ججده الحىاض غليها دائما مً زطىم "الكازابي 

ًاة قةجها : اإلادظىطاث اإلادكىظت البانيت بالترييب و الخدليل بػػها بلى بػؼ، قػل زالث و هى اإلادا

                                                           
.127، ص3،1993، دار الجٌل للطباعة و النشر، بٌروت، ط2حنا الفاخوري، تارٌخ الفلسفة العربٌة، ج −
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ًاة ألاشياء اإلادظىطت التي جبهى مدكىظت قيها  خاضت مً بحن طائس نىي الىكع، لها ندزة غلى مدا

قإخياها جداييها بالحىاض الخمع، و ؤخاها جداًي اإلاػهىالث، و ؤخياها جداًي الهىة الؿاذًت، و ؤخياها 

ت الىبىة خيث جلػب اإلاخخيلت دوزا 1"الجزوغيت ، و ًىضح الكازابي هرا ؤيثر غىدما ًخددر غً هظٍس

ت ل.لللللللللللللللللللللللللللبازشا في هره الىظٍس

                                                                                 :للل لقوةث لناطقة-لد

             ؤما الهىة الىاؾهت قهي التي جىحد لدي ؤلاوظان دون ؾحره مً الٍائىاث الحيت، و ًخخظ بها 

 و هرا ما ًىضحه 2"و هي التي بها ًمًٌ ؤن ٌػهل اإلاػهىالث، و ًمحز بحن الهبيذ و الجميل"دون طىاه

قالهىة الىاؾهت، قال زواغؼ و ال خدم لها مً هىغها في طائس ألاغػاء، بل بهما "الكازابي في نىله 

زئاطتها غلى طائس الهىي اإلاخخيلت، و السئيظيت مً ًل حيع قيه زئيع و مسئوض، قهي زئيظت الهىة 

و ًمحز الكازابي بػد . 3"اإلاخخيلت و زئيظت الهىة الحاطت السئيظت منها، و زئيظت الهىة الؿاذًت منها

ت ًدىش بها ؤلاوظان اإلاػسقت و ؤخسي غمليت  ؤزطؿى في الهىة الىاؾهت نىجحن مخخلكخحن بخداهما هظٍس

 ُ قالىاؾهت هي التي :"و بها ًدىش الطىاغاث و اإلاهً و في هرا الشإن ًىضح اإلاػلم الثاوي ؤيثر قيهى

ًدىش بها ؤلاوظان الػلىم و الطىاغاث، و بها ًمحز بحن الجميل و الهبيذ مً ألاقػاُ و ألاخالم، و بها 

ًسوي قيما ًيبغي ؤن ًكػل ؤو ال ًكػل، و ًدزى بها مؼ هره الىاقؼ و الػاز و اإلالر و اإلااذي، و 

ت هي التي ًدىش  ت و منها غمليت، و الػمليت منها مهىيت و منها مسوٍت، قالىظٍس الىاؾهت منها هظٍس

ؤلاوظان غلم ما ليع شإهه ؤن ٌػمله بوظان ؤضال، و الػمليت هي التي بها ٌػسف ما شإهه ؤن ٌػمله 

ؤلاوظان بةزادجه، و اإلاهىيت منها التي بها جداش الطىاغاث و اإلاهً، و اإلاسوٍت هي التي ًٍىن بها الكٌس و 

،قالهىة الىاؾهت بذن غلى خظب قيلظىقىا منها 4"السوٍت في ش يء مما ًيبغي ؤن ٌػمل ؤو ال ٌػمل

ت ال لخخدم شيئا آخس، بل ليىضل  ت، و الىظٍس ت، و الػمليت حػلذ لخخدم الىظٍس غمليت و منها هظٍس

 .             بها بلى الظػادة

      :للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لقوةث لنزألاعية-له

ٌشخام بلى الش يء و جٌسهه، قهي زئيظت، و لها خدم، و هره "و هي التي ًٍىن بها الجزوع ؤلاوظاوي بإن

الهىة هي التي بها جٍىن ؤلازادة، قةن ؤلازادة هي هصوع بلى ما ؤدزى و غً ما ؤدزى، بما بالحع، و بهما 

                                                           
−  .95أنظر المدٌنة الفاضلة، نفس المصدر السابق، ص
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بالخخيل و بما بالهىة الىاؾهت، و خٌم قيه ؤهه ًيبغي ؤن ًىخد ؤو ًترى، و الجزوع ند ًٍىن بلى غلم 

ش يء ما، و ند ًٍىن بلى غمل ش يء ما، بما بالبدن بإطسه، و بما بػػى ما مىه، و الىىع بهما ًٍىن 

بذ هجد ؤن حميؼ نىي الىكع مهسوهت بالهىة الجزوغيت .1"بالهىة الجزوغيت السئيظيت التي في الهلب

قالجزوغيت جخدم الحاطت و جخدم اإلاخخيلت و جخدم الىاؾهت، و الهىي الخادمت "قيهُى الكازابي

اإلادزيت ليع ًمٌنها ؤن جىفي الخدمت و الػمل بال بالهىة الجزوغيت، قةن ؤلاخظاض و الخخيل و السوٍت 

ًاقيت في ؤن جكػل دون ؤن ًهترن بلى ذلَ حشىم بلى ما ؤخع ؤو جخيل ؤو زوي قيه و غلم، ألن  ليع 

و هره بذن نىي الىكع التي ذيسها اإلاػلم الثاوي و ".ؤلازادة هي ؤن ججزع بالهىة الجزوغيت بلى ما ؤدزيذ

 .                    شسخها واخدة واخدة و بالخكطيل

ًاهذ الىكع يماُ ؤُو لجظم يما طبو و ذيسها، قةن الػهل هى يماُ الىكع، قما  و هٌرا قةن 

ؤلاوظان بال الػهل غلى الحهيهت، و ند غالج الكازابي مشٍلت الػهل في مىاغؼ مخكسنت مً يخبه و 

شاد غلى ذلَ بإن ونل غليها زطالت مظخهلت خاضت جبدث في مػاوي الػهل بذ هجده ؤهه حػل الػهل 

.                              غهل قػاُ( د.       غهل مظخكاد( ج.    غهل بالكػل( ب.    غهل بالهىة (ؤ:     غلى ؤزبؼ دزحاث

                     :ل لعقلثبالقوةل(أ

الػهل الري هى بالهىة، هى هكع ما ؤو حصء هكع ؤو نىة مً الىكع ؤو ش يء "ؤما الػهل الهيىالوي ؤو 

ما ذاجه مػدة ؤو مظخػدة ألن جىتزع ماهياث اإلاىحىداث ًلها و ضىزها دون مىادها، قخجػلها ًلها 

ضىزة لها ؤو ضىزا لها، و جلَ الطىزهي اإلاػهىالث، و ٌظمى هرا الػهل ؤًػا غهال هيىالهيا، ألهه 

شبه اإلاادة ألاولى التي جهبل حميؼ الطىز، و الطىز جيخهش قيه يما ًيخهش السطم في الشمؼ، بال ؤن 

اإلاىاد الجظماهيت جهبل الطىز في طؿىخها قهـ دون ؤغمانها، و هره الراث ليظذ جبهى ذاتها 

،                                                                                   2"مخمحزة غً ضىز اإلاػهىالث، بل هره الراث هكظها جطحر جلَ الطىز 

ل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لعقلثبالفعلل(ب

ؤو الػهل باإلالٌت و هى غىدما ًدزى اإلاػهىالث ؤو ضىز ألاحظام بىاطؿت الحىاض و الهىة اإلاخخيلت، 

ههل اإلاػهىالث بالكػل، قةذا خطلذ "ٌظمى الػهل بالكػل ؤو باإلالٌت، و هى الػهل الري ًخم قيه 

اإلاػهىالث بالكػل في الػهل ضازث له ملٌت و ؤضبذ هى غهال بالكػل و ذلَ باليظبت إلاا حػهله مً 

مػهىالث ؤما ما لم ٌػهله منها قةجها جٍىن باليظبت له بالهىة، بذ ؤن للمػهىالث وحىدًً بالهىة في 

                                                           
64.63 أنظر المدٌنة الفاضلة، ص ص  -
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و . 1"ألاشياء نبل ؤن حػهل وحىدا آخس لها في الػهل بػد ؤن ًخم جدسزها بالٍليت، غً غالئو اإلاادة

 ُ قةذا خطلذ قيها ضىز اإلاىحىداث ضازث جلَ الراث غهال : "هرا ما ًىضحه الكازابي ؤيثر قيهى

بالكػل، ضازث جلَ الراث غهال بالكػل، قهرا مػنى الػهل بالكػل قةذا خطلذ قيه اإلاػهىالث 

مػهىالث بالهىة، قهي بذا بهتزغذ خطلذ مػهىالث بالكػل بإن خطلذ ضىز لخلَ الراث و جلَ 

بجها غانلت : الراث بهما ضازث غهال بالكػل و بجها غهل بالكػل ش يء واخد بػحن، و مػنى نىلىا قيها

ليع هى شيئا ؾحر ؤن اإلاػهىالث ضازث ضىزا لها غلى ؤجها ضازث هي بػينها جلَ الطىز، قةذن، مػنى 

        2"ؤجها غانلت بالكػل و غهل بالكػل و غهل بالكػل و مػهُى بالكػل غلى مػنى واخد

                          : لعقلث استفادل(ج 

ًاهذ "و هالخظ في جٍسل هرا الػهل  خيىما جطبذ اإلاػهىالث نائمت في الػهل بديث ًدزيها يما لى 

خازحت غً ذاجه قةهه في هره الحالت ٌظمى غهال مظخكادا بذ هى الػهل بالكػل الري هى غهل 

إلاػهىالث اإلاجسدة، و ؤضبذ في بطخؿاغخه ؤن ًدزى الطىز اإلاكازنت ؤي جلَ التي لم جًٌ في مادة 

ًان الػهل اإلاظخكاد في ؾنى غً اإلاادة بؾالنا بػٌع الهيىالوي و  ت، و إلاا  ًالػهُى الظماٍو ؤضال 

ب مً الػهل الكػاُ ؤي ؤن . 3"الػهل باإلالٌت لهرا قهى وخدة الجصء الخالد في الىكع و هى الهٍس

الػهل اإلاظخكاد هى ندزة الػهل الري بالكػل، غلى بدزاى ذاجه ؤي بالكػل و هى شبيه بالطىزة 

للػهل الري بالكػل، و الػهل الري بالكػل شبه مىغىع و مادة لػهل اإلاظخكاد، قكي هرا الشإن 

قةذا خطلذ اإلاػهىالث بالكػل ضازث خييئر مىحىداث الػالم، و غدث مً خيث هي : ًهُى الكازابي

ًان يرلَ لم ًمخىؼ  مػهىالث، في حملت اإلاىحىداث ًلها ؤن حػهل و جدطل ضىزا لخلَ الراث، قةذا 

ؤن جٍىن اإلاػهىالث، مً خيث هي مػهىالث بالكػل و هي غهل بالكػل، ؤن حػهل ؤًػا، قيٍىن الري 

، هى وحىده في  ٌػهل خييئر ليع هى شيئا ؾحر الري هى بالكػل غهل، و ًٍىن وحىده، و هى مػهُى

و هرا ٌػني ؤن الػهل اإلاظخكاد هى ندزة الري ًٍىن بالكػل غلى . 4"ذاجه، و هى آلان الػهل اإلاظخكاد

بدزاى ذاجه ؤهه بالكػل، و هى في هرا الحاُ ٌشبه الطىزة للػهل الري بالكػل و هرا ألاخحر شبه 

 .                    مىغىع و مادة للػهل اإلاظخكاد
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ل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لعقلث لفعاول(د

السوح ألامحن و " هى ذلَ الػهل الري ًخسج اإلاػهىالث مً الهىة بلى الكػل و الري ٌظميه الكازابي

ت ، و ًىضحه الكازابي في يخابه اإلادًىت "زوح الهدض و قلَ الهمس، آخس طلظلت الػهُى الظماٍو

 ُ ًان هى الظبب في ؤن جطحر به اإلاػهىالث التي هي بالهىة : "الكاغلت خيىما ًهى الػهل الكػاُ، إلاا 

ًان ما طبيله ؤن ًطحر غهال بالكػل  مػهىالث بالكػل، و ؤن ًطحر ما هى غهل بالهىة غهال بالكػل، و 

هٌرا قالػهل الكػاُ ؤو ما ٌظميه الكازابي زوح الهدض و السوح ألامحن هى . 1"هي الهىة الىاؾهت

ؤما الػهل "الري ًجػل غهلىا الري بالهىة غهال بالكػل، و اإلاػهىالث بالهىة مػهىالث بالكػل، 

ب الشبه مً  الكػاُ ضىزة مكازنت لم جًٌ في مادة و ال جٍىن ؤضال، و هى بىىع ما، غهل بالكػل نٍس

ًاهذ غهال بالهىة، غهال بالكػل، و حػل  الػهل اإلاظخكاد، و هى الري حػل جلَ الراث، التي 

ًاهذ مػهىالث بالهىة، مػهىالث بالكػل، و وظبخه بلى الػهل الري هى بالهىة ييظبت  اإلاػهىالث، التي 

الشمع بلى الػحن التي هي بطس بالهىة ما دامذ في ظلمت قػلى هرا اإلاثاُ ًدطل في جلَ الراث التي 

 2"هي غهل بالهىة ش يء ما مجزلت ؤلاشكام بالكػل مً البطس و ذلَ الش يء ٌػؿيه بًاه الػهل الكػاُ

قهرا ٌػني ؤن الػهل الكػاُ مثله في ما ذيس مثل الشمع التي ججػل اإلاسئياث بالهىة مسئياث بالكػل 

قاإلاػهىالث مىحىدة قيه حهبها للػهل ؤلاوظاوي بذا وضل بلى مسجبت الػهل اإلاظخكاد الري ًىكػل قيه 

 .       قيشخػل قيه خدطا

 .             هٌرا بذن هي الػهُى التي ذيسها الكازابي و بطكت جكطيليت

 :ألاحدةث لنفس- 3

هجد الكازابي خيىما ًبدث في هره اإلاظإلت ٌػهد قطال خاضا في اإلادًىت ًلخظ هره الكٌسة جلخيطا 

واقيا، و غىىاهه ييل جطحر هره الهىي و ألاحصاء هكظا واخدة، قٌما ذيسها طابها ؤن للىكع نىي 

مخػددة و مخخلكت قةهما هي مظاهس مخخلكت لحهيهت واخدة هي الىكع، قجىهس الىكع واخدة،ألن 

نىي الىكع ميسجمت قيما بينها و ًٌمل بػػها البػؼ، قهي مسجبت بديث جٍىن الىاخدة منها "

ضىزة إلاا دوجها و مادة إلاا قىنها و ٌشسف ألاغلى منها غلى منها غلى ألادوى، و ًخػؼ اإلاسئوض قيها 

و هٌرا هجد الكازابي ًايد غلى هره . 3"للسئيع يما في هظام البدن و يما في هظام الكيؼ ؤًػا
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الؿاذًت السئيظيت شبه اإلاادة للهىة الحاطت السئيظت و الحاطت "الىخدة بهىله ؤن الهىة الىباجيت ؤو 

ضىزة في الؿاذًت، و الحاطت السئيظت شبه مادة اإلاخخيلت، و اإلاخخيلت ضىزة في الحاطت السئيظت، و 

اإلاخخيلت السئيظت مادة للىاؾهت السئيظت، و الىاؾهت ضىزة في اإلاخخيلت، و ليظذ مادة لهىي ؤخسي، 

قهي ضىزة لٍل ضىزة جهدمها، و ؤما الجزوغيت قةجها جابػت للحاطت السئيظت و اإلاخخيلت و الىاؾهت، 

و بهرا هجد ؤن الكازابي ًبدؤ مً ؤدوى .1"غلى حهت ما جىحد الحسازة في الىاز جابػت إلاا جخجىهس به الىاز

نىي الىكع بلى ؤغالها مسجبت، و ذلَ في ًىن جلَ الهىي جدٌم ؤو جسؤض بخػبحر الكازابي بػػها 

الهلب هى الػػى السئيع الري ال : "البػؼ، يما هى الحاُ غلى الطػيد الػػىي خيث ًهُى ؤن

، و يما هى ؤًػا غلى الطػيد ؤلاحخماعي خيث ًسؤض ؤلاوظان 2"ًسؤطه مً البدن غػى آخس

 .                                 الكاغل

             و يما الخظىا طابها ؤن الهىة الػانلت ؤو الىاؾهت هي حىهس ؤلاوظان قهي حىهس زوخاوي 

بظيـ مباًً للبدن ، مكازم له، نائم براجه و ليع غسغا مً ؤغساع الجظم، قهي التي جدٌم 

.                                                       حميؼ الهىي ألاخسي مً ؾاذًت و خاطت و مخخيلت، و ًل هره الهىي ما هي بال خدم لها

و ًبحن الكازابي ؤطاض آخس لخلَ الىخدة بحن نىي الىكع قهى في بزجباؾها بالجظد، ألن زؾم بغخباز 

الكازابي  ؤن الىكع حىهس زوخاوي مكازم قةن هرا ال ٌػني ؤهه لم ًايد غلى بزجباؽ الىكع بالجظم 

قالىكع مخطلت بالبدن ؤوزو "و ؤغػائه اإلاخخبلكت ألن جلَ الهىي ال جكهم دون ؤغػاء الجظم، 

بجطاُ قهي ضىزة للجظد و هى مادة لها، و الجظم ؤلاوظاوي ؤشبه باإلاجخمؼ خيث ًهىم ًل قسد مً 

 قٌما نلىا ؤن الهلب هى الػػى السئيع الري ال ًسؤطه في 3"ؤقساد اإلاجخمؼ بإداء وظيكخه الخاضت

البدن غػى آخس، و ًليه الدماؽ، قةهه ًخدم الهلب في هكظه و جخدمه طائس ألاغػاء بدظب ما هى 

ت، قمىه جىبث في طائس ألاغػاء، و مىه حظترقد، و "مهطىد الهلب، و  ٍص الهلب هى ًيبىع الحسازة الؿٍس

صي في الػسوم الػىازب، و مما ًسقدها الهلب مً  ذلَ بما ًىبث قيها غىه مً السوح الحيىاوي الؿٍس

ت مدكىظت غلى ألاغػاء، و الدماؽ هى الري ٌػُص الحسازة التي  ٍص الحسازة بهما جبهى الحسازة الؿٍس

شإجها ؤن جىكر بليها مً الهلب ختى ًٍىن ما ًطل بلى ًل غػى مً الحسازة مػخدال به، و هرا ؤُو 

ؤقػاُ الدماؽ و ؤُو ش يء ًخدم به و ؤغمها لألغػاء و ألاغطاب هي ؤدواث الحع و الحسيت و 

ًاهذ جدخاج دائما بلى  وطائل ؤلاجطاُ بحن ؤحصاء البدن اإلاخخلكت و هي مسبػت الهبُى للجكاف، لرلَ 
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زؾىبت جدكظ غليها لدوهتها اإلاااهيت للخمدد و الخهاضس و حظدبهي بها نىاها الىكظاهيت، و ًل نىة في 

غػى مً شإجها ؤن جكػل قػال حظماهيا ؤو هكظاهيا في غػى آخس، قةهه ًلصم غسوزة بما ؤن ًٍىن 

ذلَ آلاخس مخطال باألُو يةجطاُ يثحر مً ألاغطاب بالدماؽ ؤو ؤن ًٍىن بينهما مظيل حظماوي 

ؤي ؤهىا هجد ؤن الكازابي ٌػخبر ؤن الهلب مسيص للحياة الظيٍىلىحيت و " يكػل الدماؽ في الهلب

مظاهسها اإلاخخلكت و ًظهسهرا خيىما حػل زئاطت حميؼ نىي الىكع  في الهلب، وهى ؤًػا مسيص 

ت، قالهلب غىده و يما الخظىا ٌػد هى ًيبىؽ الحسازة، هرا و ؤُو ًخٍىن مً ألاغػاء،  للحياة الػػٍى

اطتها في البدن ٌظحره لرا قبىاطؿت . 1"و ؤما ؤغػاء الخىليد قخإحي مخإخسة الكػل غً حميػها و ٍز

الحىاض جخمًٌ الىكع ؤن جسي الػالم الخازجي، قمً قهد خظا ما قهد غلما، و لى ال الحىاض إلاا 

خطل ؤلاخظاض، ؤي لىال البدن إلاا خطل ؤلادزاى، قلىال ؤن البدن مهيإ لهبُى الىكع إلاا وحدث 

الىكع، قالىكع بهما جكػل بألت حظماهيت و الجظد ٌشٍل مىغىع الىكع، و اإلاىغىع ألاُو قيه 

هى السوح الحيىاوي الٍائً في الهلب و الري ٌظسي في ؤغطاب الحع، قالهىي الىكظاهيت و غلى خد 

حػبحر الكازابي بذن مىؾنها الجظد بشٍل غام و ألاغطاب بطىزة خاضت، و بالخالي قةن البدن 

ل.لللللغسوزي للىكع غسوزة اإلاادة للطىزة

ل:للللحدألاثث لنفسل-ل4

قهد ضسح الكازابي بددور الىكع و ؤهٌس آزاء ؤقالؾىن التي جهُى بهدم الىكع و هبىؾها مً غالم 

اإلاثل،قالىكع غىد الكازابي بهما جددر بددور الجظد اإلاظخػد لهبىلها، و هكى ؤًػا ؤن جخٌسز في 

ؤبدان مخخلكت يما ًهُى الخىاسخيىن و ال ًمًٌ ؤن ًىحد لجظد واخد هكظان، بل ؤن لٍل حظم 

هكظا جخمحز به، بجها ضىزة للجظد قال حظخهل بالىحىد مً دوهه قٍلما خطل بطخػداد في حظم 

 ُ و : "قاغذ غليه مً الػهل الكػاُ هكع لها نىة ؤلادزاى هي ؤلاوظان غلى الحهيهت،و في ذلَ ًهى

ال ًجىش وحىد الىكع نبل و حىد البدن، يما ًهُى ؤقالؾىن، و ال ًجىش بهخهاُ الىكع مً حظد 

ؤن جٍىن الىكع نائمت في غالم ألامس "وهجده هكى في مىغىع آخس " بلى حظد يما ًهُى الخىاسخيىن 

نبل وحىد البدن، بل ضسح ؤجها جددر ونذ خدوزه و بطخػداد لهبىلها، و ؤجها جكيؼ غىد يماُ 

 .                   2"الخلو مً الػهل الكػاُ واهب الطىز 
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قالػهل الكػاُ في هره الحالت و خظب جطىز اإلاػلم الثاوي هى الري حهب لٍل حظد هكظه الخاضت 

به ونذ ًتهيإ و ٌظخػد لهبىلها، قخدل هره الىكع في الجظد خلُى الطىزة في اإلاادة، لرا هجد 

.                                                              الكازابي و يما الخظىا ٌظمي الػهل الكػاُ السوح ألامحن و واهب الطىز 

قةذا خدر "و ما هالخظه ؤن الىكع ال جددر في ؤلاوظاهيت دقػت واخدة بل جددر غلى دزحاث،

ؤلاوظان قإُو ما ًددر قيه الهىة التي بها ًخؿري، و هي الهىة الؿاذًت، زم بػد ذلَ الهىة التي بها 

، زم ًددر بػد (الهىة الحاطت)ًدع اإلالمىض و الؿػىم و السوائذ و ألاضىاث و ألالىان و اإلابطساث

قيه بػد ذلَ نىة ؤخسي ًدكظ بها زطم في هكظه مً اإلادظىطاث و هي الهىة اإلاخخيلت، زم بػد 

ًان 1"ذلَ الهىة الىاؾهت التي بها ًمًٌ ؤن ٌػهل اإلاػهىالث، و ًمحز بحن الجميل و الهبيذ  و هٌرا 

ًان مً الؿبيعي ؤن جددر في ؤلاوظان نىي الىكع اإلاخػددة  زؤي قيلظىقىا في خدور الىكع 

و ؤن الهىة الىكظيت اإلاخػددة التي ،بمساجب و دزحاث منها ألادوى و ألاوطـ بلى ؤغلى دزحت ؤو مسجبت

ذيسهاها ال تهدد وخدة الىكع قهي واخدة و حميؼ نىاها مسجبؿت و مخٍاملت بديث جٍىن الىاخدة 

منهم ضىزة إلاا دوجها و مادة إلاا قىنها، و هي مسجبؿت بالجظد ؤشد ؤلازجباؽ، و هالخظ بذن ؤن الىكع 

بن لم ججد حظد مظخػد لهبىلها ال ًتهيإ لها الىحىد ؤضال، و الجظد ؤشبه بمدًىت ًهىم ًل نظم 

منها زئيع خاغؼ للسئيع ألاغلى و هى الهلب يما طىالخظه في زئيع اإلادًىت الكاغل، و ٌشبه ؤًػا 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.             بالجظد بذابشخٍى مىه غػى جداعى له الػػى آلاخس بالظهس و الحمى

                                                     :لخلودث لنفس-ل5

زؤي الكازابي في مظإلت الخلىد مخىانؼ و مػؿسب، قهى لم ًدىانؼ في ش يء يخىانػه في هره 

ىٌسه ؤخسي، قمسة ًرهب مؼ ؤقالؾىن بلى ؤن الىكع الػانلت هي "اإلاظإلت قىجد ًهُى  بالخلىد مسة ٍو

حىهس ؤلاوظان غىد الخدهيو و ؤجها ال جكنى بكىائه، قهي مكازنت بانيت بػد اإلاىث، قليع قيها نُى 

نبُى الكظاد، و ًرهب في نُى آخس له بلى ؤن الىكىض ؤلاوظاهيت قيما بينهم قةهه لم ًتردد في الجصم 

ًان دائما ًداُو الجمؼ و الخىقيو بحن الحٌيمحن لرا في 2"ببهاء الىكىض الخاضت  و هجد الكازابي 

ًان ًدسص غلى الخىقيو بحن ؤقالؾىن و ؤزطؿى، قإزطؿى و يما الخظىا ؤن الري  هره اإلاظإلت 

ًكظد في الىكع هي الهىي اإلاخػلهت بالبدن و ؾسائصه، ؤما الػهل الكػاُ قهى خالد ال ًكنى، يما ًايد 

مً هاخيت ؤخسي ؤن الىكع ضىزة للبدن و ؤن اإلاادة ؤي البدن هي بظببها ًخخلل ألاقساد قيما بينهم، 

لرا الخظىا ؤن ؤبى هطس الكازابي بغخمد غل آزاء الحٌيمحن ليػؼ زؤًه الجدًد، لرا بخخلل مازخى 
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الكلظكت بحن ًىهه مثبخا لخلىد ؤو نائال بكىائها، قىجده جازة ًىزد ما ًايد غلى الخلىد و في خحن آخس 

و هرا ما هالخظه لدي ببً .                                                                                             ًبدو و يإهه ًىكيه

وؤما ما وضل بليىا مً : "ؾكيل خحن الخظ ؤن الكازابي جىانؼ في هره اإلاظإلت قىجد ًهُى في هرا

قهد ؤزبذ في يخابه :يخب ؤبي هطس قإيثرها في اإلاىؿو،و ما وزد منها في الكلظكت قهي يثحرة الشٍىى

سة بػد اإلاىث في آالم ال جهاًت لها بهاء ال جهاًت له (اإلالت الكاغلت) زم ضسح في .بهاء الىكىض الشٍس

زم و ضل .الظياطت اإلادهيت بإجها مىدلت و ضائسة بلى الػدم و ؤهه ال بهاء بال للىكىض الكاغلت الٍاملت

في شسح يخاب ألاخالم شيئا مً ؤمس الظػادة ؤلاوظاهيت،و بجها بهما جٍىن في هره الحياة التي في هره 

قهرا .و ًل ما ًريس ؾحر هرا قهى هرًان و خساقاث عجائص:زم ناُ غهب ذلَ يالما هرا مػىاه.الداز

س في زجبت واخدة بذ حػل مطحر  ند ؤًإض الخلو حميػا مً زخمت هللا حػالى،و ضحر الكاغل و الشٍس

لهرا الظبب ناُ ببً ؾكيل ؤن الكازابي .1"و هره شلت ال جهاُ و غثرة ليع بػدها حبر.الٍل بُ الػدم

 .        ند ونؼ في جىانؼ في مظإلت الخلىد

      و هىا و مً خالُ مىنكه قهى لم ٌشإ ؤن ًيشإ جػازب مؼ الػهيدة ؤلاطالميت قريس ؤن هرا 

الكىاء ليع مؿلها، بل ًطيب الىكىض ؾحر الٍاملت التي بوشؿلذ باإلالراث الجظميت و شهىاتها و لم "

تهخم باإلاػسقت، ؤما الىكىض التي ؤدزيذ الظػادة و ؤخرث بإطباب اإلاػسقت هي هكىض ؤهل اإلادًىت 

الكاغلت، قهي بن قازنذ ؤبداجها بجددث و طػدث و ًلما حاءها قىج آخس مً حيظها بجددث في 

قهى بذن ًايد ؤن هكىض ألاشخاص اضالححن الرًً بوؿمظى في اإلاػسقت هكىطهم . 2"غالم الخلىد

و بها ًمًٌ ؤن هكسم بحن زالر ؤهىاع مً .   وخدها البانيت، ؤي الرًً غاشىا خياة زوخيت خالطت

 :   الىكىض غىد الكازابي مً خيث بهائها و قىائها

 .               قئت غسقذ الظػادة و غملذ غلى بلىؾها، قهي خالدة في الظػادة-"1             

 .              قئت غسقتها و ؤغسغذ غنها، قهي خالدة في الشهاء -2                        

. 3"قئت لم حػسقها و لم جبلـ دزحت الػهل اإلاظخكاد، قظلذ بداحت بلى اإلاادة و قىيذ بكىاء ؤحظادها-3

ًامال و هى الكطل الثالث و الثالزىن  و هرا ما هجده في يخابه اإلادًىت الكاغلت خحن ٌػهد قطال 

 ُ زم اإلادًىت الكاغلت و ؤهلها و الظػادة التي :"الهُى في ألاشياء اإلاشتريت ألهل اإلادًىت الكاغلت قيهى

                                                           
 .63  ، ص 2،1999 طعبد الحلٌم محمود، فلسفة إبن طفٌل و رسالة حً بن ٌقضان، مكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة،-
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حػحر بليها ؤهكظهم، و اإلادن اإلاػادة لها و ما جاوُ بليه ؤهكظهم بػد اإلاىث، ؤما بػػهم بلى الشهاء و 

و هجده ذلَ ؤًػا في يخابه الظياطت . 1"ؤما بػػهم بلى الهدم، زم ألامم الكاغلت و ألامم اإلاػادة لها

 ُ يرلَ ألاقػاُ اإلاظددة هدى الظػادة، قةجها جهىي حصء الىكع اإلاػد بالكؿسة :"اإلادهيت قيهى

للظػادة و حػبحره بالكػل و غلى الٌماُ، قخبلـ مً نىتها باإلطخٌماُ الحاضل لها بلى ؤن حظخؿني غً 

اإلاادة قخدطل مخبرئت منها، قال جخلل اإلاادة بذا ضازث ؾحر مدخاحت في نىامها و وحىدها بلى مادة، 

ًاهذ ؤغماُ ؤلاوظان قاغلت قظخدطل غلى بلىؽ الظػادة . 2"قخدطل خييئر لها الظػادة بذن ًلما 

و جدخل في غالم الخلىد، هرا هى زؤًه في ؤهل اإلادن الكاغلت و ًايد غلى خلىدها ؤما اإلادن اإلاػادة 

ًاإلادن الجاهليت و الكاطهت قىكىطهم نابلت للكىاء، و جٍىن في شهاء و جحيم و جبهى ؾحر  لها 

. مظخٌملت في خحن ؤهكع ؤهل اإلادن الكاغلت قخبلـ الٌماُ

لل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    
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. ألاخالق و غاية الوحود إلاوساوي:املبحث الثاوي

بؼؼ الىظش عً الحذًث عً ؤلاججاه الخىؿيلي عىذ اإلاعلم الثاوي هما هجذه في إججاهه 

جا مً بعؼ آلاساء الحىيمحن  ه إلى ؤن الـىش ألاخالقي عىذ الـاسابي وان مٍض الـلعـي، ؿئهخ ًمىً الخىٍى

إغاؿت إلى سحىعه إلى الذًً ؤلاظالمي وإلى ؾبيعخه اإلاخعاليت، ألن الـاسابي كذ إهخم " ؤؿالؾىن وؤسظؿى"

إهخماما  بالؼا في وغع اللىاهحن ألاظاظيت التي ًيبغي ؤن ًيىن علحها العلىن ؤلاوعاوي، ألهىا هالحظ ؤن 

 لذي الـاسابي التي مىغىعها ألاظاس ي الىظش إلى الخحر الـشدي و إزباث الؼاًت مً 1الـلعـت ألاخالكيت٭٭

الىحىد ؤلاوعاوي، ألن ؤلاوعان في ؿلعـت ؤبى هطش ليغ وائىا مىعضال لىحذه بل هى في إجطاٌ و جىاضل 

ً، ًخىاضل معهم و ًخىاضلىن معه ٌعخـذ مجهم و ٌعخـيذ مجهم ألن ؤلاوعان ال ٌعخؿيع  مع آلاخٍش

ً ؿهى دائما في حعاٌش معهم، ؿهى وائً إحخماعي بؿبعه، و الـاسابي في هزا  العيش مىعضال عً آلاخٍش

اإلاجاٌ ال ًخىكف عىذ معشؿت الىـغ هما جؿشكىا ظابلا و جللي الـيؼ و ؤلاجطاٌ بالىاحذ هما هى 

الحاٌ في الـلعـاث ألاخشي بل إهه ٌعؿيه بعذا ؤخالكيا و ظياظيا و إحخماعيا، وبهزا ًيىن كذ هلله مً 

دائشة الـشد إلى دائشة الجماعت، و مً ؤلاوعان إلى ؤلاوعاهيت، ؿالععادة ًجب ؤن جيىن حماعيت ؤي 

. جخحلم للمجخمع هيل و ال جلخطش على ألاؿشاد

و إرا وان ؤلاوعان هما كلىا ؤهه إحخماعي بؿبعه ؤو مذهيا بالؿبع هما كيل ؿهى باإلغاؿت إلى هزا 

ؤهه وائً ؤخالقي بالؿبع ؤًػا، و مً هىا وان إهخمام الـاسابي بعلم ألاخالق ألن جمام الععادة في سؤي 

 .                      اإلاعلم الثاوي بحم مياسم ألاخالق

حعلها ؤحذ ؿشعي "هجذ الـاسابي كذ كذم لىا حعٍشف مـطال و شامال و رهشها و :     تعريف علم ألاخالق

العلم اإلاذوي في إحطائه للعلىم، و لىىه وان في رلً ًترظم خؿى ؤسظؿى ظىاء في جطييـه للعلىم ؤم في 

                                                           
 معنى الفلسفة األخالقٌة نظرٌة الفارابً فً األخالق التً موضوعها هو الخٌر الفردي فً مقابل الخٌر الجماعً، موضوع الفلسفة ٭

السٌاسٌة، أي النظر فً ماهٌة الفضائل األخالقٌة و النظرٌة و الفكرٌة، و ما ٌؤسسها فً حٌاة اإلنسان و الجهات التً ٌلزم اإلنسان تحصٌلها لكً 

تؤدي إلى بلوغ اإلنسان الكمال الذي ٌخصه
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ؿهمه لألخالق حليلت للذ ؤغاؾ في إحطائه علىما إظالميت والـله، و لىىه لم ًخشج في جطييـه عً 

العياق العام لـلعـخه مً جىؿيم بحن الذًً و الـلعـت و جشظم خؿى الـلعـت اإلاائيت بمـهىم 

ؤؿلىؾيني و ليغ ؤدٌ على رلً مً ؤهه ححن ٌعشع لألخالق لم ًطف شيئا عما رهشه ؤسظؿى مً ؿهم 

و بهزا .1"للععادة و الـػيلت و مً حعل ألاخالق ملذمت للعياظت اإلاذهيت ؤو باألحشي اإلاذًىت الـاغلت

إرن هجذ الـاسابي كذ رهش ألاخالق في هخابه إحطاء العلىم ؤي وؿم جطييـه للعلىم و إهذسج غمً 

 ٌ : حذًثه عً العلم اإلاذوي و هى العلم الزي ٌيمل العياظت و ألاخالق ؿـي هؿا الطذد هجذه ًلى

العلم اإلاذوي الزي هى حضء مً الـلعـت ًلخطش ؿيما ًخظ عىه مً ألاؿعاٌ و العحر و اإلالياث ؤلاسادًت "

ف : ، و هزا العلم حضءان.....و ظائش ما ًـحظ عىه على اليلياث و إعؿاء سظىمها حضء ٌيخمل على حعٍش

الععادة و ما هي الععادة في الحليلت و ما هي اإلاظىىن بها ؤنها ظعادة و على إحطاء ألاؿعاٌ و العحر و 

ألاخالق و الييم و اإلالياث ؤلاسادًت اليليت التي شإنها ؤن جيىن في اإلاذن و ألامم، و ًمحز الـاغل مجها مً 

ػحر الـاغل، و حضء ٌيخمل على حعٍشف ألاؿعاٌ التي بها جمىً ألاؿعاٌ و اإلالياث الـاغلت و جشجب في 

، و هىا ما هطادؿه ؤن الـاسابي ًخحذر عً 2"ؤهل اإلاذن و ألاؿعاٌ التي بها ًحـظ علحهم ما مىً ؿحهم

ـه ًخحذر عً ألاخالق و ًـطل رلً في إحطاء العلىم في معشع  العلم اإلاذوي و لىً في زىاًا حعٍش

إن هزا العلم ًمحز : "حذًثه عً العلم اإلاذوي، و هى العلم الزي ٌيمل العياظت و ألاخالق إر ًلٌى 

ألاؿعاٌ و العجن، و ًبحن ؤن التي ًىاٌ بها في الحليلت ظعادة عي الخحراث و ألاؿعاٌ الجميلت و الـػائل، 

، و مً خالٌ كٌى اإلاعلم الثاوي و الزي ًخحذر 3"و ؤن ما ظىاها هى اليشوس و اللبائح و الىلائظ

بمجمله عً العلم اإلاذوي بييل عام و لىً في زىاًا هزا الخعٍشف ًلطذ علم ألاخالق، ألن الـاسابي 

عىذما جحذر هىا عً ألاؿعاٌ التي جطذس عً ؤلاوعان، و اللىاهحن التي جحىم جلً ألاؿعاٌ و الؼاًاث 

التي جشمي إلحها و هيف الىحه في جشجيبها على الىحى الزي ًيبغي وحىدها ؿيه و الىحه في حـظها عليه و 

                                                           
. 13س، ص.ط، د.الفلسفة األخالقٌة فً الفكر اإلسالمً، دار المعارف، القاهرة، د: أحمد محمود صبحً. د- 
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ػحر رلً مً ألامىس و مجها هـهم ؤن حذًثه عً علم ألاخالق، إرن العلم اإلاذوي ًبحث في الععادة 

الحليلت و ًبحن ؤن الخحر و الـػيلت بىاظؿتهما ًخمىً الـشد مً الىضٌى إلى الععادة الحلت و اليشوس 

ـه هزا ؿمأله إلى ألالم و الخعشان في الجهاًت، إرن الؼاًت اإلاييىدة ليل  اللبائح هما رهشها في حعٍش

و كذ جبحن ؤن الععادة مً بحن , ..ؤما الععادة ػاًت ما ٌيىكها ول إوعان"إوعان هي جحليم الععادة 

، ؿبخالي علم ألاخالق ًبحث عً الععادة ؿحطٌى الععادة بالـعل اإلايشوؽ 1..."الخحراث ؤعظمها خحرا

ت في ؤلاوعان التي علحها ًخىكف جحليم في الىاكع العيني ما جحطل بالىظش ؿالخحر و  ًلبل الـىٍش

الـػيلت هي التي جؤدي إلى الععادة الحلت ؤما اليشوس و اللبائح ؿمألها إلى ألالم و الخعشان في نهاًت 

اإلاؿاؾ، ؿعلم ألاخالق و مً خالٌ جىغيحه في إحطاء العلىم جىذسج  غمً البحث مً ألاؿعاٌ 

ؤلاوعاهيت ؤلاسادًت و هزا العلم ًبحث عً ألاؿعاٌ الجميلت و ؤظبابها و ػاًت حطٌى الععادة الحلت و 

ألاخالق ال جلخطش على إضالح الـشد بل جدعع لديمل إضالح الجماعت و مً هىا وان ؤلاسجباؽ الىزيم بحن 

علم ألاخالق و علم العياظت عىذ الـاسابي و بالخالي ؿخيىن الععادة ػاًت كطىي للىحىد ؤلاوعاوي و هز 

 .ما ظيخؿشق إليه

:     السعادة-2

إن الؼاًت اإلاييىدة حشاء مماسظت للـعل ألاخالقي هي جحليم الععادة لزا ًشي الـاسابي ؤن 

الععادة العظمى جؿلب لزاتها، ال ألي ش يء وسائها و ًيىن رلً بخحشس الىـغ مً كيىد اإلاادة، و جبلؽ 

ت جشمي إلى معشؿت علىم الـالظـت اللذماء و بعػها  الىـغ رلً بإؿعاٌ ما إسادًت، بعػها ؤؿعاٌ ؿىٍش

ؤؿعاٌ مذًىت و ليعذ بإي ؤؿعاٌ إجـلذ بل بإؿعاٌ محمىدة جحطل على هيئت ما و ملياث ما ملذسة 

، إرن ؿالععادة هي الخحر اإلاؿلىب لزاجه و ليغ جؿلب ؤضال و ال في وكذ مً ألاوكاث ليىاٌ 2"محذودة

بها ش يء آخش و ال ًىحذ ش يء ؤعظم و ؤهبر مً حطٌى ؤلاوعان على الععادة العظمى ؿىجذه ًلٌى في 
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إن الععادة هي ػاًت ما ًديىكها ول إوعان، و ؤن ول مً ًىحى بعيـه هحىها، ؿئهما : "هزا الطذد

ًىحىها على إنها هماٌ ما، ؿزلً ما ال ًحخاج في بياهه إلى كٌى و إلاا واهذ الؼاًاث التي حيىق على ؤنها 

 ٌ ؤن الععادة هي ػاًت ما ًديىكها ول إوعان و ؤن ول : "خحراث مؤزشة وفي هزا الطذد هجذ الـاسابي ًلى

مً ًىجى بععيه هحىها ؿئهما ًىحىها على ؤنها هماٌ ما، هي ػاًت الىحىد ؤلاوعاوي، ؿئنها ًديىكها على 

ؤنها خحر ما، ؿهى ال محالت مؤزش، و إلاا واهذ الؼاًاث التي حيىق على ؤنها خحراث مؤزشة هثحرة، واهذ 

، و بالخالي ؿالععادة عىذ الـاسابي إرن ًديىكها ول إوعان، ألنها ؤهمل 1"الععادة ؤحذي الخحراث اإلاؤزشة

الخحراث التي ٌععى إلحها ؤلاوعان وي ًىالها، و إؾً ما حطل ؤلاوعان على الععادة لم ًحخاج بعذها إلى 

ػاًت ؤخشي مع هزا ؿبعؼ الىاط ًشون ؤن الععادة بالثروة و ػحرهم في اإلاخعت باإلالزاث اإلاخىىعت، ؤو 

باإلاجزلت ؤلاحخماعيت ول على حعب ؾبيعخه لزا حعذ هي ػاًت الىماٌ ؤلاوعاوي و جحطل بجىدة الخميحز، 

إرن الععادة في هظش واؿت و معظم الىاط هي ؤظمى و ؤكص ى الخحراث و هي ول ما ٌععى إليه ؤلاوعان 

بإؿعاٌ إسادًت "و ًلٌى الـاسابي إهما ًبلؽ ؤلاوعان الععادة .هى في هظش الـاسابي خحر و ػاًت في الىماٌ

ت، و بعػها ؤؿعاٌ بذهيت، و ليعذ بإي ؤؿعاٌ إجـلذ، بل ؤؿعاٌ ما محذدة ملذسة،  بعػها ؤؿعاٌ ؿىٍش

جحطل عً هيئاث ما و ملياث ما ملذسة محذدة و رلً ؤن مً ألاؿعاٌ ؤلاسادًت ما ٌعىق عً 

، ؿبالخالي ألاؿعاٌ التي جيىن هذؿها بلىغ الععادة الحليليت إلى ألاؿعاٌ الحميذة و الجميلت 2"الععادة

و لىً .  في ححن ألاؿعاٌ التي حعشكل الىضٌى إلى الععادة هي اليشوس و هي ألاؿعاٌ اإلازمىمت واللبيحت

ما هي الععادة؟ 

ؤن جطحر ؤهـغ ؤلاوعان مً الىماٌ في الىحىد إلى "إن الععادة ؿيما ًشي اإلاعلم الثاوي هي 

ئت عً ألاحعام في حملت  حيث ال جحخاج في كىامها إلى مادة، ورلً ؤن هطحر في حملت ألاشياء البًر

الجىاهش اإلاـاسكت للمىاد، و ؤن جبلى على جلً الحاٌ دائما ؤبذا، إال ؤن سجبتها جيىن دون سجبت العلل 
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ؤن الععادة إرا حطلذ لىا "، و هجذ اإلاعلم الثاوي في ملام آخش ًلٌى الـاسابي في ؿلشة الحلت 1"الـعاٌ

لم هحخاج بعذها ؤضال ؤن وععى لؼاًت ما ؤخشي ػحرها، ظهش بزلً ؤن الععادة جؤزش ألحل راتها و ال جؤزش 

ألحل راتها و ال جؤزش في وكذ مً ألاوكاث ألحل ػحرها، و ما وان هزلً ؿهى آخش ألاشياء بإن ًيىن مىخـيا 

،ؿالععادة إرن في ؿلعـت الـاسابي و في سؤًه العام هي ػاًت و هماٌ و ؤؿػل الخحراث و ؤكشبها 2"بىـعه

ت و ال جىحذ ش يء بعذها ؤؿػل مجها مشجبت ؿهي الؼاًت التي جؤزش ألحل راتها ؿلـ . إلى الىـغ البيٍش

 ٌ م الحليلي للععادة ؿيلى و إلاا : " و في مىغىو آخش هجذ الـاسابي ًشي ؤن الـلعـت هي الؿٍش

واهذ الععاداث إهما واهذ جىالها متى واهذ لىا ألاشياء الجميلت كىيت، و إلاا واهذ ألاشياء الجميلت إهما 

جطحر كىيت بطىاعت الـلعـت، ؿالصم غشوسة ؤن جيىن الـلعـت هي التي بها هىاٌ الععادة، ؿهزه هي التي 

ت الـاسابي الخلليت ؤهه 3"جحطل لىا بجىدة الخميحز ، ًشؿذ و هى ًمجذ العلل، ألن ما ًلـذ الىظش في هظٍش

ؤعؿى للعلل الثلت الياملت و ؤلاظخلالٌ الخام في الحىم على ألاشياء بالخحر ؤو اليش و هى ما ًلترب مً 

آساء اإلاعتزلت بلذس ما ًبخعذ عً آساء ألاشاعشة و ٌعلل  هزا بإن لها إسادة، و هي لذي ؤلاوعان و مذة جلىم 

ت، و ؤلاخخياس ًلىم على الشوٍت العلليت و هى ال ًىحذ ؤعال حيث ًىحذ العلل ؿهى  على ألاخياس و الحٍش

، و لهزا هجذ ؤن الـاسابي كذ ؤهذ على ؤن العلل هى مطذس مهما 4"مخىكف على ؤظباب مً الـىش

شة، و هزا ًلىدها  لإللتزام الخللي و ؤعؿاها الىلعت الياملت في الخميحز بحن ألاؿعاٌ إرا واهذ خحرة ؤو شٍش

. الحذًث عً ؤلاسادة و ؤلاخخياس العلليان

:  إلارادة و إلاختيار العقليان- 3

هجذ الـاسابي في مماسظت الـعل ألاخالقي ًحلل و ًشبـ ؤلاسادة و ؤلاخخياس بالـعل ألاخالقي لىغع 

ؤلاسادة كائمت على هىو مً ؤلاحعاط و الخخيل بيىما : ؤظاظيا لهزا الـعل الخللي على الىحى الخالي
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ؤلاخخياس هاحم عً الشوٍت و الخـىحر ؤو اللىة الىاؾلت، و في هزا اليإن ًلٌى الـاسابي في هخابه اإلاذًىت 

ؿعىذما جحطل هزه اإلاعلىالث إلوعان ًحذر له بالؿبع جإمل و سوٍت، و رهش و شىق : " الـاغلت 

ؤلاظخيباؽ، و هضوو إلى بعؼ ما علله ؤوال، و شىق إليه و إلى بعؼ ما ٌعخيبؿه ؤو هشاهخه و الجزوو إلى 

ما ؤدسهه بالجملت هى ؤلاسادة ؿئن وان رلً الجزوو عً إحعاط ؤو الخخيل ظمي باإلظم العام و هى 

ؤلاسادة و إرا وان رلً عً سوٍت ؤو عً هؿم في الجملت، ظمي ؤلاخخياس و هزا ًىحذ في ؤلاوعان خاضت، و 

،إرن ألاخالق ؤضالن في هظش الـاسابي هي 1"ؤما الجزوو عً إحعاط ؤو جخيل ؿهى ؤًػا في ظائش الحيىان

ؤلاسادة و الؿبع ، ؿاإلسادة حعدىذ على اللىة الحاظت و اللىة الجزوعيت مً كىي الىـغ ؤي هضوو إلى ما 

ؤدسن إما بالحغ و إما بالخخيل و إما باللىة الىاؾلت،ؤما ؤلاخخياس ؿيلىم على الخـىحر و الشوٍت ؤو اللىة 

الىاؾلت، إر علم ألاخالق و علم العياظت ؿشعحن للعلم اإلاذوي هما الحظىا ظابلا و هزا ما حذده 

الـاسابي في العلم اإلاذوي ًـحظ عً الؼشع الزي ألحله وىن ؤلاوعان و هى الىماٌ، هما ًـحظ عً 

ألاشياء التي ًبلؽ بها رلً الىماٌ و هي الخحراث و الـػائل، و الىلائظ و العيئاث و الـئت الثالثت مً 

ؤلاسادة التي هي شىق عً هؿم ًمخاص بها ؤلاوعان، و جذعى إخخياسا، و ال جحطل عً ؤلاوعان إال إرا 

، و 2"حطل بالعلل الـعاٌ، وؿاغذ عليه مىه اإلاعاسؾ ألاولى، ؿئرا جم رلً جمىً مً إدسان الععادة

إن الخحر ؤلاسادي ًحذر بىحه : "إزش هزا هجذ الـاسابي ًىضح ضذوس الخحر ؤلاسادي عً الىـغ بما ًلي

ت و الىاؾلت العمليت و الجزوعيت و  واحذ، و رلً ألن كىي الىـغ ؤلاوعاهيت خمغ الىاؾلت الىظٍش

ت ال ش يء آخش  اإلاخخيلت و الحعاظت، كالععادة التي ٌعللها ؤلاوعان و ٌيعش بها هي اللىة الىاؾلت الىظٍش

مً ظائش اللىي، و رلً إرا إظخعمل اإلاباديء و اإلاعاسؾ ألاولى التي ؤعؿاها إًاها العلل الـعاٌ ؿئرا 

عشؿها زم إشخلاكها باللىة الجزوعيت، و سوي ؿيما ًيبغي ؤن ٌعمل حتى ًىالها بالىاؾلت العمليت، و ؿعل 

جلً التي إظخيبؿها بالشوٍت مً ألاؿعاٌ بأالث اللىة الجزوعيت، وواهذ اإلاخخيلت و الحعاظت اللخان ؿيه 
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، 1معاعذجحن و مخعاوهخحن للىاؾلت و معيىيخحن لها في إنهاع ؤلاوعان بىحى ؿعاٌ و التي بها ًىاٌ الععادة

إرن  الععادة ال جذسن إال إرا ؿاع علحها العلل الـعاٌ باإلاعلىالث ألاٌو ؤو اإلاعاسؾ ألاولى و لىً ليغ 

ول الىاط ًلبلى ول اإلاعلىالث ألاولى و بها ؿالؿبع هى ؤضل ألاخالق ألاكىي و بهزا ًمحز الـاسابي بحن 

ت : "هىعحن مً ألاؿعاٌ ألاٌو  ألاٌو ًطذس الؿبع و الثاوي ًطذس عً ؤلاسادة ألاٌو حعؿيه ألاحعام العماٍو

ت حعؿي ما حعؿيه ػحر ؿاظذة معاسغت العلل الـعاٌ و  و الثاوي ٌعؿي العلل الـعاٌ و ألاحعام العماٍو

معاوهخه و ػحر ملخـخت إلى ما ًىـع في عشع العلل الـعاٌ ؤو ًػش إنها حعؿيه إرا وحذث في ؾبائع اإلاادة 

، و بعما كعم 2"كبىال له، و لزا كذ ًيىن ما ًطذس عجها هالئما لؼشع العلل الـعاٌ ؤو مػادا له

الـاسابي إلى هىعحن الىىو ألاٌو هما الحظىا الطادس عً الؿبع و الثاوي الزي ًطذس عً ؤلاسادة ؿبعذ هزا 

الخلعيم هجذه ًلعم ؤلاسادة إلى زالزت ؤكعام ألاولى هي شىق عً إحعاط و الثاهيت شىق عً جخيل و 

الثالثت شىق عً هؿم و ًىعتها باإلخخياس وعىذما ًلٌى الـاسابي باإلخخياس ؿهىا ًػع جميحز بحن ؤلاوعان و 

الحيىان ألن ؤلاوعان هى الزي ًمخلً محزة حعً ؤلاخخياس في ؿعل شيىء ما ؤو جشهه، و للخىغيح ؤهثر 

ؤلاسادة هي شىق عً إحعاط، و اليىق ًيىن بالجضء الجزوعي و ؤلاحعاط بالجضء : "ًلٌى الـاسابي

الحاط، زم ؤن ًحطل مً بعذ رلً الجضء اإلاخخيل عً الىـغ و اليىق الخابع له ؿخحطل إسادة زاهيت 

بعز ألاولى، ؿئن هزه ؤلاسادة هي شىق عً جخيل، إر بعذ ؤن جحطل اإلاعاسؾ ألاولى التي جحطل مً 

العلل الـعاٌ في الجضء الىاؾم، ًحذر حييئز في ؤلاوعان هىو مً ؤلاسادة زالث و هى عً هؿم، و هزا 

، و هىا هجذ ؤن 3"هى اإلاخطىص بئظم ؤلاخخياس، و هى الزي بيىن في ؤلاوعان خاضت دون ظائش الحيىان

اإلاعلم الثاوي ًىؿم بحن ؤلاسادة و ؤلاخخياس، ألن ؤلاسادة وليذة شىق و سػبت ًبعثهما الحغ و الخخيل، في 

ححن ؤلاخخياس ال ًيىن إال وليذ جـىحر ة جذبش و هزا ال هجذه إال لذي ؤلاوعان ؿاإلسادة إرن هي دعامت 

ألاخالق عىذ الـاسابي و حل ما ًخمىاه اإلاشء هى الىضٌى إلى الععادة و لىً ًىالها وؿم ششؽ ؤي وؿم 
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مماسظت ألاعماٌ اإلاحمىدة عً إسادة و ؿهم علليحن، و بهزا حاٌو الـاسابي ؤن ًجعل ؤلاخخياس ؤظاط 

الـعل الخللي ألهه ملطىس على ؤلاوعان في ححن و هما سؤًىا ؤن ؤلاسادة شاملت لإلوعان و الحيىان، 

ؿاإلخخياس ًلذس ؤلاوعان ؤن ًـعل اإلاحمىد و اإلازمىم و الجميل و اللبيح و ألحل هزا ًيىن الثىاب و "

العلاب، و ؤما ؤلاسادجان ألاوليان ؿئنهما ًيىهان في الحيىان ػحر الىاؾم، ؿئرا حطلذ الىىو الثالث و هى 

ؤلاخخياس في ؤلاوعان كذس بها ؤن ٌععى هحى الععادة و ؤن ال ٌععى، و بهزا ًلذس ؤن ًـعل الخحر و ؤن 

، و مً هىا هالحظ الـشق بحن ؤلاسادة و ؤلاخخياس و ًجعل ؤلاسادة جخخظ 1"ًـعل اليش و الجميل و اللبيح

الـشق بحن ؤلاسادة و ؤلاخخياس ؤن ؤلاوعان ًخلذم ؿيخخاس ألاشياء " باإلامىً إر ًلٌى الـاسابي إزش هزا 

اإلامىىت و جلع إسادجه على ؤشياء ػحر ممىىت، مثل ؤن بهىي ؤن ال ًمىث، و الشادة ؤعم مً ؤلاخخياس، ؿئن 

، ؿاإلوعان الـاغل هى ؤؿػل روي ؤلاسادة، اؤن العمل 2"ول إخخياس إسادة، و ليغ ول إسادة إخخياس

ؤلاسادي ًشجبـ بالىيت إرا العمل الزي ًجاصي عليه ؤلاوعانهى العمل اإلالشون بالىيت، ؤما ألاعماٌ ػحر 

ؤلاسادًت ؿهي خاسحت عً هؿاؾ الجضاء و هي خاسحت عً هؿاق العمل الخللي، ألن ؤلاسادة دوسا ؿعاٌ في 

. جىحيه ؤلاوعان و رلً بؼيت جحليم و الىضٌى إلى الععادة الحلت

: الفضيلة و أهواعها- 4

وؿم إلى ما جؿشكىا إليه ؿالـػيلت ليعذ هي الععادة بل ؤداة لبلىػها و هي حعخبر مماسظت 

خحرة، ػاًتها جحليم الععادة بئعخباسها عمال مىاظبا و ما جلخػيه اإلاماسظت العاكلت معياس وحىدها و 

جحللها ؤو عذمه، و رلً ًيىن وؿم الخحلي بمجمىعت مً الـػائل الخلليت بؼيت جحليم الععادة 

اإلاييىدة ألن الععادة هي الخحر ألاظمى و ليعذ هي الـػيلت بل العمل وؿلها ؿال وحىد لععادة 

ؿت اإلاماسظت الـعليت العلليت و الذائمت للىة العللى الزهً، ؿالـػيلت إرن بهزا اإلاعنى  إوعاهيت إال شٍش

هي الخحر في هظش اإلاعلم الثاوي ألحل الععادة و هىا هالحظ الـاسابي ًخـم مع ؤسظؿى ؿىما سؤًىا ؤن هزا 
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ألاخحر ٌعخبر الـػيلت هي الخحر لبلىغ الععادة و مهما ؾلبىا الـػيلت ؿخيىن بؼيت جحليم الععادة، 

ألاشياء ؤلاوعاهيت التي إرا إجطلذ في ألامم و في ؤهل اإلاذن حطلذ لهم " "جحطيل الععادة"ؿيلٌى في 

الـػائل : بها الععادة الزهيا في الحياة ألاولى و الععادة اللطىي في الحياة ألاخشي ؤسعت ؤحىاط

ت العمليت ت والـػائل الخلليت، و الطىاعاث الـىٍش ،و هزه هي العلت التي حعلخه ًىظش في ماهيت 1"الىظٍش

تارا واهذ ؤهىاو  ت، و ؤكعانها، و ؾبيعتها و عالكتها بالـػائل ألاخالكيت و الىظٍش هزه الـػائل الـىٍش

: الـػائل مً ضلب اإلاباحث ألاخالكيت عىذ الـاسابي و هي والخالي

                                                                                       :       الفضائل الىظرية (أ  

م البرهان  ؿهي ؤٌو الـػائل و جخمثل في العلىم اإلاؤدًت إلى حطٌى حلائم اإلاىحىداث في الزهً بؿٍش

العللي، و هىا ًخيعش إلى هىعان مً هزه الحلائم ألاٌو هى ما ٌعمى في الـلعـت اللذًمت باإلاباديء 

، إرن الـػائل هي 2"ألاولى و الثاوي ما ًحطل بالخـىحر الىظشي و الخجشبت و ؤلاظخيخاج و الخعليم و الخعلم

ت هي العلىم ألاولى ؤو اإلاباديء ؤو اإلاباديء ألاوليت للمعشؿت وهي العلىم التي ًيىن الؼشع مجها  هظٍش

حطٌى اإلاعلىماث في الزهً ببراهحن ًليييت، إرن جىلعم إلى علىم بذيهيت جحطل بالخإمل و الـحظ و 

اغيت و ؾبيعخه و إلهيت . الخعليم و الخعلم، و العلىم زالزت ٍس

و هزه الـػيلت هي التي :                                                                                        الفضائل الفكرية (ب

ت و ٌعني بها الـاسابي ما ًييإ لذي الىاط مً إظخيخاباث عامت بىاظؿت ججاسبهم  جشجبـ بالـػائل الىظٍش

خالٌ اليياؽ ؤلاحخماعي في مجاٌ إهخاج ما ًيخـعىن به في حياتهم العامت و اإلاجزليت، و هـهم مً هالمه 

ت ؤشبه بئظخخالص اللىاهحن العامت التي ٌعترشذون بها في معشؿت ما  هىا ؤن هزه الـػائل الـىٍش

ت و 3"ًىـعهم في حياتهم ؤلاحخماعيت ، ؿالـاسابي ًخحذر هىا عً اإلاباديء الخلليت إرن ؿالـػائل الـىٍش
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هي اللىة التي ًمىً بها ؤلاوعان مً إظخيباؽ ما هى ألاهـع في ؤحذ الؼاًاث الـاغلت مً ؤهل اإلاذًىت، 

 ٌ  .ؤو ما شابه رلً ؤو ألهل مجز

في مـهىم هزا الىىو آلاخش :                                                                                   الفضائل الخلقية (ج

ؿػائل الجضء الجزوعي، مثل العـت و الشجاعت و السخاء و العذالت، و الشرائل "مً الـػائل ؿهي 

جىلعم ؤًػا هزه اللعمت و في خحر ول كعم مجها ؤغذادها هزه التي عذث ؤػشاغها ما ًششذ 

الجماعاث ألعماٌ الخحر في ما بيجهم، و هزا الىىو مً الـػائل ال ًخحلم دون ؤلاعخماد على الـػائل 

ت بالذسحت ألاولى ، و بالخالي ؿالـػائل الخلليت هي التي ًخىخى بها الؼيعان ؿعل الخحر و ال ًمىً 1"الـىٍش

لإلوعان ؤن ًىفي ؤؿعاله إال بئظخعماٌ مخخلف الـػائل و في هزا الخطىص هجذ ؤن هزه الـػائل 

. مشجبؿت بعػها البعؼ واما واهذ الثاهيت ؤهمل واهذ ألاولى هزلً

                                                                              هشي ؤن :         الفضائل العملية (د

ل  هذؾ هزه الـػائل هي جحليم الـػائل الخلليت بإؿعاٌ ظاهشة بحيث جيىن هزه ألاؿعاٌ جإٍو

ت  ت هى الزي ظبم و ؤن حطل "للمباديء الىظٍش ؤًالزي جحطلذ لذًه الـػائل لذًه الـػائل الـىٍش

الـػائل الخلليت، ؿهما ًىحذان معا بزلً ال ًيىن ؤلاوعان مىـعال إال إرا وان ؿاغال و هزه الـػائل 

و العلل اإلاىـعل هى الزي جيىن له "خلليت و هزا إن دٌ على ش يء ؿئهما ًذٌ على الخالصم بحن الىىعحن 

حىدة سوٍت في إظخيباؽ ما ًيبغي ؤن ًـعل على سؤي ؤسظؿى ؾاليغ في ؤؿعاٌ الـػيلت في ححن ما ًـعل 

،  ؿما ًخحلم بالـعل 2"في علشع عاسع، و إرا مع رلً مع رلً، ؿاغال بالـػيلت الـػيلت الخلليت

هىخاج لإلسشاداث الخلليت، ؤي جحىالث هزه الـػائل إلى ؤعماٌ مادًت، إما بئكىاو الجماعت و حملها 

ؾىعا على إحذار هزه الخحىالث ؤن بئجمام مً ًخمشد على رلً مً العطاة، و مً ال ٌعخؿيع 

ت، زم هى ًشي في هخاب الخىبيه على ظبيل الععادة  م "إظديعاب العلىم الىظٍش ؤن الـػائل التي هي ؾٍش

                                                           
 .49فلسفة األخالق عند الفارابً، نفس المرجع السابق،ص: ناجً الكرٌتً. د- 

1
  

 .21أحمد محمود صبحً، الفلسفة األخالقٌة فً الفكر اإلسالمً، نفس المرجع السابق، ص- 
2
  



مفهوم اإلنسان عند الفارابي:                                                    الفصل الثالث  
 

 
90 

الععادة ال ًىـي في جحليلها عمليا وىنها كائمت في ؾبيعت الـشد، بل ًحخاج رلً ؤًػا إلى ؤلاسادة ألن 

الععادة ال جخحلم إال بالـعل الؿىعي الطادس عً ؤلاخخياس و في هزا اإلاجاٌ ًلشس الـاسابي بخـىحر واكعي، 

ذ و جىشاس اإلاماسظت ، و بهزا ؿخعذد الـػائل 1"ؤن جحليم الـػائل ؾىعيت و إخخياسا لخمىً بالخعٍى

العمليت هي اإلاماسظت الحلت للخحر و لزا كعم الـاسابي ؤهىاو الـػائل و ؤعؿى ليل ؿػيلت مجها إظما 

لزا ؿالـػيلت بيتى ؤهىاعها و حب الخحر جحلم الععادة . خاضا بها بهذؾ جمحزها عً بعػها البعؼ

ؤن الخحر "الحلت ليغ ؿلـ الـشدًت و إهما الجماعيت مجها و لإلوعاهيت مجها و ًذٌ الـاسابي على هزا 

، و بالخالي ؿالخحر هى الش يء 2"بالحليلت هى هماٌ الىحىد، و هى واحب الىحىد و اليش عذم رلً الىماٌ

ألاعظم و هماٌ الىحىد و إهما اليش هى عذم رلً الىحىد، ؿبالخالي ؿالخحر هى في هزا العالم و جخحلم 

. الععادة الحليليت، ؤما اليش ًيىن في اليلاء ملابل جلً الععادة

إرن ؿثمشة العلىن الـاغل عىذ الـاسابي و هما جؿشكىا إليه هي جحليم الععادة للـذسدي و 

الجماعي ؤي لإلوعان و ؤلاوعاهيت حمعاء، و هزه الععادة ًجب ؤن جؿلب لزاتها ال لش يء ال لش يء آخش 

.                                                               بعذها، و بهزا ًحذر جحشس الىـغ ؤلاوعاهيت مً كيىد اإلاادة
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.                                                    الجانب إلاحتماعي و السياس ي لتحقيق املدينت الفاضلت: املبحث الثالث

حاهد ؤلاوظان مىر الِـىز الٜدًمت مً ؤحل جدُٜٝ الِد٤ ؤلاحخماي و الظُاس ي الري                   

مت  و ً٘خذ ؤمامه طبل الخٜدم و ؤلاشدهاز بُِدا ًُ ؤلاطخٔال٤ و الٌلم و ؤلاطدبداد و  ١ً٘ل له خُاة ٍٟس

وحد ؤن الِدالت و اإلاظاواة ال جخدٜٝ بال في دولت ًد١مها ٛاهىن ُاد٤ و خ٢ام ؤٗاكل و ػِب مخِاون 

موُّ، و هرا ما ؤزاد ال٘ازابي جدُٜٜه مً خال٤ خدًثه ًُ اإلادًىت ال٘اكلت، ألهه ال ًىحد ُٗلظٖى 

مظلم بهخم بالظُاطت ٟةهخمام ال٘ازابي بها، ٗ٘لظ٘خه الظُاطُت جدوز خى٤ ؤلاوظان بما هى مبدئها و 

ٓاًتها في آن واخد، و بهرا الؼ٢ل ختى بدا ال٘ازابي ؤن ؤٟثر ؤُماله ال٘لظُ٘ت لها وحهت و ؤهداٖ 

ها لىا، مثل آزاء اإلادًىت ال٘اكلت و  ما٤ التي ؤل٘ها و جٟس طُاطُت، و ًخضح ذل٣ مً خال٤ حل ألُا

الظُاطت اإلادهُت و ٗـى٤ اإلادوي و زطالت في الظُاطت و ٟخاب اإلالت و ٓحرها مً ٟخبه ألاخالُٛت التي ال 

جخلى مً هابّ طُاس ي، ألن هجد ؤن ال٘ازابي ٛد زبى ألاخالٚ بالظُاطت بزجباها وزُٜا، لرا ط٢ُىن 

مدىز خدًثىا هىا ًُ اإلادًىت ال٘اكلت و ؤهلها ٟما ٛا٤ اإلاِلم الثاوي، ألنها ؤهم مؼسوَ طُاس ي ُالجه 

ىا .           لرا طىداو٤ الخوٚس بلى ؤهم الِىاؿس التي جددر ُنها ُٗلظٗى  

                                                                        :  إحتماعيت إلانسان- 1      

                       و هجد ال٘ازابي ًيخٜل مً البدث في ألاخالٚ بلى البدث في الظُاطت، بهه ًبحن لىا ؤن 

ً و حِاوهه مِهم،  ؤلاوظان بحخماعي بوبِه، و ؤهه ال ًم١ً ؤن ًبلٕ ال١ما٤ بال بةحخماُه مّ آلاخٍس

ٗىجد ال٘ازابي ٌِٜد ٗـال ٠امال في ٟخابه آزاء ؤهل اإلادًىت ال٘اكلت و هى ال٘ـل الظادض و الِؼسون و 

و ٠ل واخد : "ُىىاهه الٜى٤ في بخخُاج ؤلاوظان بلى ؤلاحخماَ و الخِاون، و ًٜى٤ ال٘ازابي في هرا الؼإن

مً الىاض م٘وىز ُلى ؤهه مدخاج، في ٛىامه و في ؤن ًبلٕ ؤٗلل ٟماالجه، بلى ؤػُاء ٟثحرة ال ًم١ىه ؤن 

ًٜىم بها ٠لها وخده، بل ًدخاج بلى ٛىم ًٜىم له ٠ل واخد منهم بش يء مما ًدخاج بلُه، و ٠ل واخد مً 

٠ل واخدة بهره الحا٤، ٗلرل٣ ال ًم١ً ؤن ٢ًىن ؤلاوظان ًىا٤ ال١ما٤، الري ألحله حِلذ ال٘وسة 

الوبُُِت، بال بةحخماُاث حماُاث ٟثحرة مخِاوهحن ًٜىم ٠ل واخد ببِم ما ًدخاج بلُه في ٛىامه، 

ُٗجخمّ، مما ًٜىم به حملت الجماُت ل٢ل واخد، حمُّ ما ًدخاج بلُه في ٛىامه، و في ؤن ًبلٕ ال١ما٤، 

. 1"و لهرا ؤٟثرث ؤشخاؾ ؤلاوظان، ٗدـلىا في اإلاِمىزة مً ألازق ٗددزذ منها ؤلاحخماُاث ؤلاوظاهُت

و في هرا الـدد هجد ال٘ازابي ًبحن لىا ؤلاحخماَ ؤلاوظاوي ٌِد وطُلت ال ٓاًت، بذ ٌِد وطُلت لبلْى 
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ال١ما٤ الري بىاطوخه جخدٜٝ و ًـل اإلاجخمّ بلى الظِادة، طىاء الظِادة في الحُاة ألاولى ؤو الظِادة 

 .                                 في الحُاة ألاخسي 

ألن ؤلاوظان مً "ٗاإلحخماَ ؤلاوظاوي ُىد ؤبى هـس ال٘ازابي كسوزي  و ال بد مىىه، بذ هجده ًٜى٤ 

ألاهىاَ التي ال ًم١ً ؤن ًخم لها اللسوزي مً ؤمىزها و ال جىا٤ ألاٗلل مً ؤخىالها، بال بةحخماَ 

 ٗال٘ازابي ٌِخبر وؼإة اإلاجخماُاث ؤلاوظاهُت بداحت ؤلاوظان بلى 1"حماُاث منها ٟثحرة في مظ١ً واخد

ً، ٗهى ٌِِؽ في ج٘اُل و  الخِاون، و هى ٠اثً بحخماعي بحخماعي ال ٌظخوُّ الِِؽ مىِصال ًُ آلاخٍس

ً ؤو ٟما ٛا٤ ؤهه ٠اثً مدوي ؤو بحخماعي بالوبّ ٗاإلوظان ال ًىا٤ الظِادة و ًبلٕ ؤٗلل  جأشز مّ آلاخٍس

ٝ ؤلاحخماعي  سه "ٟماالجه بال ًُ هٍس ٗالظِادة ُىده مٜسوهت بالخِاون ًٜسبه مً ال١ما٤، و هرا ما ًٗى

د ؤزاثه . 2"اإلاجخمّ ؤلاوظاوي اإلاخِاون الري ًلم بحخماُاث حماُت اإلاِمىزة ؤلاوظاهُت و ه١را بذن ًٟا

الظُاطُت و ؤلاحخماُُت ُلى كسوزة ؤلاحخماَ ؤلاوظاوي، ألن ؤلاوظان بوبِه م٘وىز ُلى الخِاون مّ 

ً ً، ٗال ٌظخوّ ؤلاوظان مً جدُٜٝ ؤهداٗه و آماله بال بالخِاون و ؤلاحخماَ مّ آلاخٍس  .آلاخٍس

: أنواع املجتمعاث-2  

بِد ؤن جددر ال٘ازابي ًُ ؤهمُت ؤلاحخماَ ؤلاوظاوي و ُٛمت هرا ؤلاحخماَ و الخِاون باليظبت لئلوظان، 

ت،  ت ؤو اإلاجخمِاث البؼٍس ت ؤو ؤلاحخماُاث البؼٍس ٗةهه ٛد جددر ًُ جددًد ؤهىاَ ؤلاحخماُاث البؼٍس

ىا بلى ٛظمحن : ٗمنها ال٢املت، و منها ٓحر ال٢املت، و ال٢املت زالر: "ٗخىٜظم اإلاجخمِاث ُىد ُٗلظٗى

ٗالٌِظى، بحخماُاث الجماُت ٠لها في اإلاِمىزة، و الىطوط، بحخماَ ؤمت في . ٌُظى و وطوط و ؿٔسي 

ٗالجماُت الٌِظى جخمثل . 3"حصء مً اإلاِمىزة، و الـٔسي، بحخماَ ؤهل مدًىت في حصء مً مظ١ً ؤمت

في بحخماَ ألامم اإلاخخل٘ت في ؤهداء ألامم اإلاِمىزة، و الىطوط جمثلها ألامت، ؤما الـٔسي ٗىجدها و 

خظب ال٘ازابي جخمثل في مجخمّ اإلادًىت، بذن هره الجماُاث الثالر جىدزج كمً ؤلاحخماُاث ال٢املت، 

م مً ؤنها في بحخماَ واخد، بال ؤنها جخ٘اوث في دزحت ال١ما٤، و هرا زاحّ  و ل١ً ما هى مالخٍ و بالٓس

بلى وظبت خاحتها بلى الخِاون و بٟخ٘ائها الراحي، و مً هرا الؼإن ٗخدخل مجخمّ ألامم ؤُلى دزحت و 

. ؤٗللهم ًلُه مجخمّ ألامم، و في ألاخحر مجخمّ اإلادًىت  
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هرا ًُ ؤلاحخماُاث ؤلاوظاهُت ال٢املت، ؤما ؤلاحخماُاث ؤلاوظاهُت ٓحر ال٢املت، ٗةن ال٘ازابي ًسي ؤنها 

:              حِد زالزت ؤهىاَ ؤًلا، و هي ٟما ًلي  

ت ؤو بحخماَ ؤهل اإلادلت- ؤ .                                   بحخماَ ؤهل الٍٜس  

ٝ- ب .                                       بحخماَ ؤهل الظ١ت ؤي الوٍس  

ت  مً ". بحخماَ ؤهل اإلاجن٤ - ج و هى ٌِد ؤؿٔس هره ؤلاحخماُاث، ٗهى ٌِد ؤؿٔس مً بحخماَ ؤهل الٍٜس

ٝ ِه ؤلاحخماُاث ؤلاوظاهُت ٓحر ال٢املت و جإُٟده ُلى 1"بحخماَ في هٍس ، و ًبدو ؤن هدٖ ال٘ازابي مً ٗز

ؤهه ؤهم هَى مً ؤلاحخماُاث ؤلاوظاهُِت هى حماُت ؤمم ٟثحرة، و هى ؤهه ٠ان ٌظعى بلى بٛامت جـىز ًُ 

الدولت الِاإلاُت، بدُث كم دو٤ الِالم ٠لها،و بما ؤن الُ٘لظٖى ببً ُـسه و ل٢ل ُـس 

، ٗإُخٜد ؤن ال٘ازابي بطخمد جـىزه إلاجخمّ ألامم مً واّٛ  ببظخمىلىحُخه الخاؿت ًخإزس بها الُ٘لظٖى

ُُٜدجه ؤلاطالمُت و مً واّٛ الخجسبت الظُاطُت ؤلاطالمُت ذاتها، ألن ؤلاطالم يهدٖ ؤن ٢ًىن الِالم 

٠له جدذ لىاء خ٢ىمت واخدة، ألهه دًً ؿالح لجمُّ الىاض في م٢ان و شمان و جـىز ال٘ازابي هرا لم 

ًرٟسه ٗالط٘ت الُىهان، ألهىا ال هجده في الترار الظُاس ي ُىدهم، بذ ؤن ٗالط٘ت الُىهان و خاؿت 

ّ اإلاجخمّ  صوا بال ُلى دزاطت اإلادًىت و ما جدبِها مً مدن، بال ؤن ال٘ازابي ٗز ؤٗالهىن و ؤزطوى لم ًٟس

.                 الِالظي ُلى ٓحره مً ؤهىاَ اإلاجخمِاث  

د جوٚس ال٘ازابي بلى جددًد ؿ٘ت ؤلاحخماَ ال٘اكل، ٜٗس ؤن  الخحر ألاٗلل و ال١ما٤ ألاٛص ى "ٛو

ًخدٜٝ ببخداء مً مجخمّ اإلادًىت ال في الري هى الٜـد منها، ٗاإلادًىت التي ًٜـد باإلحخماَ ٗيها و 

الخِاون ُلى ألاػُاء التي جىا٤ بها الظِادة الحُٜٜت هي اإلادًىت ال٘اكلت، و ؤلاحخماَ الري به ًخِاون 

ُلى هُل الظِادة هي ألامت ال٘اكلت، و ٟرل٣ اإلاِمىزة ال٘اكلت، بهما ج٢ىن بذا ٠اهذ ألامم التي ٗيها 

د ُلى ؤهمُت الخِاون ُلى "        جخِاون ُلى بلْى الظِادة و مً خال٤ جـىز ال٘ازابي للمجخمّ ٗهى ًٟا

بلْى الظِادة الحٜت باليظبت للمجخمّ ١ٗما ٛا٤ ؤن اإلادًىت و ألامت و اإلاِمىزة ٠لها حظعى لبلْى هدٖ 

ألن ؤي حخمّ ال ٢ًىن ٗاكال بال بذا حِاون ٠اٗت ؤُلاثه .          مِحن هى بلْى و جدُٜٝ الظِادة الحٜت

لِظذ هره ؤي مدًىت بج٘ٝ بل اإلادًىت ال٘اكلت، وهرا هى ه٘ظه زؤي ؤزطوى، و "ُلى بلْى الظِادة، و 

زؤي ؤٗالهىن الران ٛاال بن اإلادًىت هي آخس ؤلاحخماُاث الوبُُِت، و ؤلاحخماَ ال٢امل ُىد بلْى دزحت 

ت، بهرا اإلاِنى ٠اهذ اإلادًىت هي ٓاًت  ؤلاٟخ٘اء الراحي الري ُٗه ًدٜٝ ؤلاوظان حمُّ خاحاجه اللسوٍز
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ها،  ؤلاحخماُاث الظابٜت، و جمامها و ٠ان الىٌس في اإلادًىت هى ؤو٤ ؤولُاث الظُاس ي و الظُاطت و مىكُى

 و بهرا هجد ال٘ازابي ًُٜم مدًيخه ال٘اكلت ُلى الترابى و 1"بهره الجهت مً الىٌس ًهسث حدجه و ببداُه

بجـا٤ بحن الظُاطت و ألاخالٚ خُث ؤٛام ُالٛت مصدوحت بُنهما، و لِع ُلى ؤلاه٘ـا٤ و الخمُحن بُنهما، 

و بكاٗت بلى ، ٗاإلادًىت ال٘اكلت لِظذ مدًىت بٜدز ما هي ؿىزة ًىجىبُا بوظاهُت ببخ١سها اإلاِلم الثاوي

ت  جٜظُم ال٘ازابي للمجخمِاث بلى حاهب هرا هجده في ج٘ظحره للمجخمّ ًىٌس بلُه ٠ىخدة ُلٍى

ت  ُب الوبٜي للمجخمّ ٛاثم ُلى ؤطاض مً الخِاون و جٜظُم الِمل اإلاِخمد ُلى خٍس مخ٢املت ٗالتٟر

ال٘سد و بزادجه، و ٛد ػبه ال٘ازابي اإلادًىت بالبدن الظلُم الري ًخِاون ٠ل ُلى ُٗه مّ الِلى آلاخس 

و اإلادًىت ال٘اكلت حؼبه البدن الخام الصحُذ، الري جخِاون ؤُلائه ٠لها ُلى "ختى ًخدٜٝ الظِادة 

جخمُم خُاة الحُىان، و ُلى خٌ٘ها ُلُه، و ٟما ؤن البدن ؤُلائه مخخل٘ت مخ٘اكلت ال٘وسة و الٜىي، 

و ٗيها ُلى واخد زثِع و هى الٜلب، و ؤُلائه جٜسب مساجبها مً ذل٣ السثِع، و ٠ل واخد منها حِلذ 

ُٗه بالوبّ ٛىة ًِ٘ل بها ِٗله، ببخٔاء إلاا هى بالوبّ ٓسق ذل٣ الِلى السثِع، و ؤُلاء ؤخس جِ٘ل 

ألاِٗا٤ ُلى خظب ؤٓساق هره التي لِع بُنها و بحن السثِع واطوت ٗهره في السجبت الثاهُت و ؤُلاء 

، و ه١را وظخيخج ؤن ال٘ازابي 2"ؤخس جِ٘ل ألاِٗا٤ ُلى خظب ٓسق هاالء الرًً في هره اإلاسجبت الثاهُت

ٛد ػبه اإلاجخمّ بال٢اثً الحي الِلىي، جخِاون ؤُلاء الجظم اإلاخخل٘ت ُلى خظب ٠ل ُلى و 

ُ٘خه الخاؿت ٟما هجد ؤن ال٘ازابي ٌؼحر بلى مالخٌت هامت في هرا الـدد ألهه ما دام هىاٞ بخخالٖ .ًو

و ج٢امال بحن ؤُلاء بدن ؤلاوظان ٟرل٣ هىاٞ بخخالٖ و ج٢امل بحن ؤُلاء اإلادًىت ال٘اكلت، ِٗلى 

م مً ؤن ال٘ازابي ٛد ػبه بحن ؤُلاء البدن و ؤُلاء اإلادًىت بال ؤهه ًىحد بُنهما بخخالٖ  و ال٘ٚس "الٓس

لاء في البدن هبُعي و حِاون ؤُلاء اإلادًىت  بحن ؤُلاء البدن و ؤُلاء اإلادًىت هى ؤن حِاون ألُا

بزادي،ُلى ؤن ؤُلاء اإلادًىت م٘وىزون بالوبّ ب٘وس مخ٘اكلت و مل٢اث بزادًت جدـل لهم و هي 

الـىاُاث و مؼا٠لها، و ه١را ٗالٜىي التي هي ؤُلاء البدن بالوبّ ٗةن هٌاثسها في ؤحصاء اإلادًىت 

، و ه١را ٗةن بخخالٖ بحن ؤُلاء الجظم و ؤٗساد اإلادًىت، ٗإُلاء البدن لها 3"مل٢اث و هُئاث بزادًت

ٛىي هبُُِت، ٗهي حظحر بدون بزادة ؤو بخخُاز ٟما ٛا٤ ال٘ازابي، في خحن ؤُلاء اإلادًىت ٗةن ٠اهى 

ت وخدها، بل  م٘وىزًٍ بالوبّ ؤو الوبُِت ٗةنهم ال ٢ًىهىن ؤُلاء اإلادًىت بخل٣ اإلاىاهب ال٘وٍس

باإلال٢اث ؤلازادًت، و الوباجّ اإلاخخل٘ت مثل الـىاُاث و الحٖس و ٓحرها، و ٌؼحر ال٘ازابي بلى ؤن الٜىي 

ؤي ؤهه إلاا ٠اهذ ؤحصاء اإلادًىت "الوبُُِت في الجظم جىاًسها اإلال٢اث و الهُئاث ؤلازادًت في اإلادًىت 

                                                           
- .94المدٌنة الفاضلة، نفس المصدر السابق، ص:  الفارابً
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مخخل٘ت ال٘وس مخ٘اكلت الهُئاث ، ألن ؤشخاؾ ؤلاوظان ٛد خدزذ بالوبّ و ال٘وس ُلى بطخِداداث 

مخخل٘ت مخ٘اكلت، ٠اهذ مساجب و دزحاث خظب ما ؤُدث له بالوبّ، و بدظب اإلا١دظب بالِادة و 

الخِلم، ٠اهذ الـىاجّ في اإلادًىت جابِت هي ألاخسي لهرا الترجِب مً الـىاُت السثِظُت بلى اإلاسئئطت بلى 

ؿىاُاث جسؤض و ال جسؤض ؤبدا، و ًدبّ جسجُبها جسجِب الىاض ُلى ُبر مساجب مخ٘اكلت مً السجبت الِلُا 

الظامُت بلى السجبت الدهُا في ٠ل حصء مً ؤحصائها، ؤي مً زثِع ؤو٤ ال زثِع له مً ؤهل جل٣ ال٘ئت، بلى 

، لرا ٗةن خاؿل هٌس ال٘ازابي في هرا الؼإن ؤن اإلال٢اث 1"مسئوض لِع له زثاطت ُلى ٓحره ؤؿال

ُت اإلاِاٖز و الخجازب و اإلامازطاث، مً خال٤ وؼان الىاض ؤلاحخماعي، بدلُل  ٙ ُلى هُى ؤلازادًت ًخٛى

ؤن ال٘ازابي ًيخهي بلى مِادلت هره اإلال٢اث ؤلازادًت بالـىاُاث، لرا ما ًددد مىاّٛ الىاض ؤلاحخماعي هى 

.                                                             مدي ما ٌظخوُّ ٠ل منهم ؤن ١ًدظبه في ًسوٖ هٌام بحخماعي مِحن

لرا ػبه ال٘ازابي اإلاجخمّ بال٢اثً و ٗظسه ج٘ظحر ُلىي، و ٛابل بحن ٠ل حصء مً ؤحصاء اإلاجخمّ و بحن 

ُ٘تها ١ٗرل٣ للمجخمّ ؤٗساد  ٠ل ُلى مً ؤُلاء الجظم، ٗةذا ٠ان للجظم ؤُلاء ٠ل منهما جٜىم بًى

ت اثٙ مخِددة ُلى خظب الواٛت البؼٍس .       ًادون ًو  

                                            :   رئيس املدينت الفاضلت-  3

ُ٘تالسثاطت، ٗةهه ٛد بهخم بهخماما ٟبحرا  اثٙ في اإلادًىت هي ًو بذا ٠ان ال٘ازابي ٛد زؤي ؤن ؤهم الًى

ُ٘ت  اثٙ اإلادًىت و ؤٟبرها خوسا هي ًو ببُان ؿ٘اث و ػسون زثِع اإلادًىت ال٘اكلت، ألن ؤهم ًو

لى الري جخدٜٝ في شخـِخه حمُّ مِاوي  السثاطت، بةُخباز السثِع هى مىبّ الظلوت الِلُا و اإلاثل ألُا

ال١ما٤، و هى مـدز خُاة اإلادًىت، ودُامت هٌامها و مجنلت السثِع باليظبت لؤلٗساد ٟمجنلت الٜلب 

لاء و ؤجمها، ٟرل٣ زثِع "باليظبت لظاثس ؤهداء الجظم  ٟما ؤن في البدن ُلىا زثِظا هى ؤٟمل ألُا

اإلادًىت هى ؤٟمل ؤحصاء اإلادًىت ُٗما ًخـه، و له مً ٠ل ما ػاٞز ُٗه ٓحره ؤٗلله، و دوهه ٛىم 

ً  ٗسثِع اإلادًىت بذن هى ؤٟمل ألاٗساد ُٗما ًخخف به مً ؿ٘اث 2"مسئوطىن مىه و ًسئوطىن آخٍس

ً، و هاالء ال ًسؤطىن  ً ٗهى ًمخل٣ ؤٗللها و هى ًسؤض ٛىما آخٍس ؤما الـ٘اث التي ٌؼتٞر بها مّ آخٍس

ذ، ٗىٌام اإلادًىت هٌام هسمي مخدزج طىاء ُلى ؿُِد الوبٜاث ؤلاحخماعي ؤم ُلى  ٓحرهم بى٘ع الٛى

.                  ؿُِد الٜىي الحاٟمت في الدولت  

                                                           
.298 .297س، ص ص.ط،د.نظرٌة اإلنسان فً فلسفة الفارابً، التنوٌر للطباعة و النشر و التوزٌع، لبنان،د: محمد قشٌقش.د -
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لرا ال ًـلح للسثاطت خظب بُخٜاد ال٘ازابي بال مً شود بـ٘اث وزازُت و م١دظبت، خُث ؤن م٘هىم 

٢ًىن مهُئا : ألاو٤ ٢ًىن السثِع مِدا لرل٣ بالىٌسة و الوبّ، و الثاوي:"السثاطت ُىده هابّ مً ؿى٘حن

للسثاطت باإلال١ت ؤلازادًت و الؼ٢ل و ٌظمُه السثِع ألاو٤، و بةخخُاز ال ًم١ً ؤن ًىا٤ دزحت السثاطت ؤو 

ُ٘ت طُاطُت ُلُا في مدًىت ال٘ازابي ال٘اكلت ؤي بوظان ُادي، ألهه لِع ٜٗى زثِع، بل  ؤهه  ًدخل ًو

مِلم ؤخالقي و ُٗلظٖى مثالي و هبي دًني، و مثا٤ ًدؼبه به ٠ل ؤٗساد اإلاجخمّ و الدولت ُلى خد طىاء، 

 و ٌظىد الجد٤ الهابى ال١٘س الظُاس ي ُىد 1"هرا السثِع ألاو٤ هى هبي و ُٗلظٖى في آن واخد

ال٘ازابي، خُث ًىحد السثِع ال٘اكل ؤوال زم ًىحد بِد ذل٣ ؤٗساد اإلادًىت و الرًً ٌؼ٢لىن و ٢ًىهىن 

ٗسثِع هره اإلادًىت ًيبغي ؤن ٢ًىن هى ؤوال زم ٢ًىن هى "اإلادًىت ال٘اكلت ُٗما بِد ُٜٗى٤ ؤبى هـس 

الظبب في ؤن جدـل اإلادًىت و ؤحصائها، و الظبب في ؤن جدـل اإلال٢اث ؤلازادًت التي ألحصائها في ؤن 

ل ُىه بخخالله د له بما ًٍص .        2جترجب مساجبها، و بن بخخل منها حصء ٠ان هى اإلاٗس  

م ؤن وحىد ألاٗساد  ٗال٘ازابي ٌِخمد بؼ٢ل ٟبحر ُلى زثِع اإلادًىت ال٘اكل في بًجاد مدًيخه، و ٓز

ال٘اكلحن كسوزة لىحىد اإلادًىت ال٘اكلت، ٗةن هرا السثِع ال ًيخخب مً بحن هاالء، بل ًىحد هى ؤوال 

س لهم، و اإلاساجب  ٢ُٗىن وحىده طببا لحـى٤ اإلادًىت و ؤٗسادها، بل خـى٤ اإلال٢اث اإلاخخل٘ت التي جخٗى

ت  اإلاخباًىت التي ٢ًىهىن ُليها، و السثِع ال٘اكل ُىـس جىاشن و بطخٜساز ألحصاء اإلادًىت لُخدخل في حظٍى

.ألاوكاَ و بُادتها بلى هبُِتها  

:                              مميزاث رئيس املدينت الفاضلت-4  

مىذ ال٘ازابي لسثِع اإلادًىت اإلاخِاوهت ؤهمُت ٗاثٜت، بذ مىده الـالخُت اإلاولٜت حِلخه حؼدد ٟثحرا في 

الؼسون و الـ٘اث التي ًجب ؤن ًخدلى بها السثِع ط٢ُىن لحٝ ؤهال إلاهمت ُٛادة اإلادًىت ال٘اكلت، 

ُٗىزد آلان حملت مً الؼسون التي ًسي ؤنها ًجب ؤن ج٢ىن مىحىدة ُىد هرا السثِع بالوبّ، خُث 

ٗهرا هى السثِع الري ال ًسؤطه بوظان آخس ؤؿال، و هى ؤلامام و هى السثِع ألاو٤ للمدًىت، و هى "ًٜى٤ 

زثِع ألامت ال٘اكلت، و زثِع اإلاِمىزة مً ألازق ٠لها، و ال ًم١ً ؤن جـحر هره الحا٤ بال إلاً بحخمِذ 

  و هره الـ٘اث التي ًخـٙ بها زثِع اإلادًىت ال٘اكلت 3"ُٗه بالوبّ بزيخا ُؼسة خـلت ٛد ٗوس ُليها

ت هي ت ؤو م١دظبت و الؼسون ال٘وٍس :               طىاء ٠اهذ ػسون ٗوٍس  

                                                           
- . 125، ص2013 ، 1المدٌنة و األخالق فً خطاب الفارابً، إبن الندٌم للنشر و التوزٌع،بٌروت، ط: موسى عبد هللا.  د
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لاء و طالمتها" -1  .جمام ألُا

 .حىدة ال٘هم و الخـىز و حىدة الحٍ٘ و ؤلادزاٞ- 2

 .حىدة ال٘وىت و الر٠اء- 3

خدا٤ في اإلاإ٠ىالث و اإلاؼسوباث-   4  .ؤلُا

 .خظً الِبازة- 5

 .                                          خب الخِلم و ؤلاطخ٘ادة- 6

 .خب اؿدٚ و ؤهله و بٔم ال١رب و ؤهله- 7

 .ٟسامت الى٘ع- 8

 .                                   ُدم ؤلاهخمام باإلاا٤ و الثروة- 9

 خب الِد٤ و ؤهله و بٔم الٌلم و ؤهله- 10

 .ؤال ٢ًىن ؿِب ال٘ظاد- 11

مت و الصجاُت- 12  .                      1"ٛىة الٍِص

ت التي ًسي ال٘ازابي بإهه مً الىاحب ؤن جىحد في زثِع اإلادًىت ال٘اكلت، و ٛد  هرا ًُ الـ٘اث ال٘وٍس

ال ًىحد مً ٗوس ُلى "ؤخع ال٘ازابي بـِىبت بحخماَ هره الـ٘اث في شخف واخد، لرا ؿسح بإهه 

، بمِنى ؤن ألامس لِع مخِرزا ؤو مظخدُال، 2"هره ال٘وسة بال الىاخد بِد الىاخد و ألاٛل مً الىاض

.                                                              ػسن ؤن ٢ًىن في ؤٗساد ًخخلٙ بِلهم بِم، و في الٜلُل ؤو ُلى ألاٛل مً الىاض

س ُٗه هره الـ٘اث ٢ًىن هىاٞ زثِع زان ًخل٘ه  ٗةذا خل٘ه "و بذا لم ًىحد السثِع ألاو٤ الري جخٗى

اجه مً هى مثله في حمُّ ألاخىا٤ ٠ان الري ًخل٘ه هى الري ًٜدز ما لم ًٜدزه ألاو٤  هرا ًُ ". بِد ٗو

ت التي ًسي ؤهه مً الىاحب ؤن ج٢ىن و جىحد في زثِع اإلادًىت ال٘اكلت، و ٛد بػترن  الـ٘اث ال٘وٍس

ت ٗسؤي ؤن ؤهم الـ٘اث اإلا١دظبت هي :                                                           ؿ٘اث م١دظبت باإلكاٗت بلى هره الـ٘اث ال٘وٍس

 .                                          ؤن ٢ًىن خ١ُما- "1

                                                           
- .153  ،1،2000الفلسفة العربٌة مدخل جدٌد، مكتبة لبنان، بٌروت، ط: عاطف العراقً. د
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ؤن ٢ًىن ُاإلاا خاٌٗا للؼساجّ و الظجن و الظحر التي دبسها ألاولىن اإلادًىت، مدخرًا بإِٗاله ٠لها  -2

 .                                                                                خرو ألاثمت ألاولحن

ِت-3            .                        ؤن ٢ًىن له حىدة بطخيبان ُٗما ال ًدٍ٘ ًُ الظلٙ ُٗه ػَس

اث الحاكسة مً -4     ذ مً ألاٛو ؤن ٢ًىن له حىدةزوٍت و ٛىة بطخيبان بما طبُله ؤن ٌِٖس في ٛو

ألامىز و الحىادر التي جددر مما لِع طبُلها ؤن ٌظحر ُٗه ألاولىن، و ًخدسي بما ٌظخيبوه ؿالح 

 .              اإلادًىت

 .                        ؤن ٢ًىن له حىدة بزػاد بالٜى٤ بلى ػساجّ ألاولُت-5      

 .                 1"ؤن ٢ًىن له حىدة زباث ببدهه في مباػسة ؤُما٤ الحسب- 6      

     و مً هره الخـا٤ ؤو الؼسون هثبذ ؤن ال٘ازابي ال ًجِل زثِظه مجسد خ١ُم مظخٔٚس في جإمالجه 

ؤو ؤن ٢ًىن ُاإلاا و خاٌٗا للؼساجّ و بهما ال بد ؤن ٢ًىن باإلكاٗت بليها زحل ُملي ٌِد للحسب ُدتها بذا 

بٛخض ى ألامس و الٜدزة ُلى الُٜادة الحسبُت، بال ؤن ال٘ازابي ًلّ الح١مت ُلى زؤض الؼسون الىاحب 

سها ُىد زثِع اإلادًىت و هى السثِع الثاوي هىا، و هرا الؼسي ٢ًىن بمثابت الحد ال٘اؿل بحن  جٗى

بذا لم ًىحد بوظان واخد بحخمِذ ُٗه هره الؼساثى ل١ً "الصخف و بحن السثاطت، ُٜٗى٤ ال٘ازابي 

وحد بزىان، ؤخدهما خ١ُم، و الثاوي ُٗه الؼساثى الباُٛت، ٠اها هما زثِظحن في هره اإلادًىت، ٗةذا 

ذ هره في حماُت و ٠اهذ الح١مت في واخد و الثاوي ُٗه هره الؼساثى ل١ً وحد بزىان، ؤخدهما  ج٘ٛس

ذ هره في حماُت و  خ١ُم،و الثاوي ُٗه الؼساثى الباُٛت، ٠اها هما زثِظحن في هره اإلادًىت، ٗةذا ج٘ٛس

٠اهذ الح١مت في واخد و الثاوي في واخد و السابّ في واخد و الخامع في واخد و الظادض في واخد، و 

، و ال ػ٣ ؤن جىاٗس هره الـ٘اث مجخمِت طىاء ٠اهذ 2"٠اهىا مخالثمحن، ٠اهىا هم السئطاء ألاٗاكل

ت ؤو ؿ٘اث م١دظبت، ٌِد ؤمسا هادزا جىاٗسه في زثِع اإلادًىت، و ٛد بُتٖر ال٘ازابي برل٣  ؿ٘اث ٗوٍس

بن بحخماَ هره الـ٘اث ٠لها في ٗسد واخد ٌِد ؤمسا ُظحرا، و لرل٣ ال جىحد بال في الىادز مً "ٛاثال 

، ٗهره الـ٘اث ؤو الخـا٤ في هٌس ال٘ازابي بن لم ججخمّ في شخف واخد ٠اهذ الح١مت ُىد 3"الىاض

ذ  ت ُٗما بُنها، و بذا ج٘ٛس بوظان مِحن و بُٜت الـ٘اث الخمع في بوظان آخس، ٠اهذ السثاطت مؼتٟر

جل٣ الخـا٤ ُلى طخت ؤشخاؾ، ؤي ؤن ٠ل ٗسد منهم خـل ػسها مِحن، ٗةن هاالء في زؤي ؤبى هـس 
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ت ؤلاوظان ال٘اكل في طُاطت ال٘ازابي بطخمسازا  ط٢ُىهىن السئطاء ألاٗاكل، و ه١را ًم١ً بُخباز هٌٍس

خه ألاخالُٛت و هي ٓاًتها الٜـىي  :                                                                                       مضاداث املدينت الفاضلت- 5.                و بطخ١ماال لىٌٍس

سها  بِد ؤن بظوىا و ُسكىا آزاء و ؤ٢ٗاز ال٘ازابي اإلاخخل٘ت باإلادًىت ال٘اكلت، و الؼساثى الىاحب جٗى

بسثِع هره اإلادًىت، و ٟما زؤًىا ؤن اإلادًىت ال٘اكلت مبيُت ُلى ؤطع مُِىت ال جخٔحر و ال جدبد٤، و 

لسثِظها ػسون مً الىاحب مً الىاحب الخُٜد بها بدٛت و بمِان، و ل١ً ًسي ؤهه في خالت ؤلاخال٤ بهره 

س جل٣ الؼسون ال ٢ًىن هىاٞ زثِع زم ال ٢ًىن هىاٞ مدًىت ٗاكلت، ألن اإلادًىت  ألاطع ؤو ُدم جٗى

ال٘اكلت حِٖس بأزاء و طلٞى ؤهلها الرًً ٌِِؼىن ٗيها و ًخىلىنها،و لهرا حِل ال٘ازابي اإلادًىت ال٘اكلت 

كد اإلادًىت الجاهلت و هره اإلادن اإلالادة التي طيخوٚس بليها واخدة بىاخدة، ؤو ٟما ٌظميها ال٘ازابي 

                                                                                                  : املدينت الجاهلت (1اإلادًىت الجاهلت و اإلادًىت ال٘اطٜت، اإلادًىت اإلابدلت و ا        

اإلادًىت الجاهلت و ًٜا٤ الجاهلُت ٗهي التي لم ٌِٖس ؤهلها الظِادة "و ًم١ً حٍِسٙ هره اإلادًىت بإنها 

بل ًىىا ؤن الخحر بهما هى اإلالراث البدهُت و ؤن الؼٜاء هى آٗاث البدن، و اإلادًىت الجاهلت في الحُٜٜت 

بطم حامّ حِدد مً اإلادن التي ججهل خُٜٜت الظِادة و جمُل بلى ألاوحه اإلاخخل٘ت مً الظِادة 

 ٗهره اإلادًىت بذن بنهم لم ٌِٖس الظِادة و لم جخوس ببالهم ختى، و لم ً٘همىها و لم 1"الٌاهسة

ىا مً بِم ما ًًٌ في الٌاهس ؤنها خحراث مثل ؤلاطخمخاَ باللراث و ؤن ٢ًىن  ًٜخٜدوها و بهما ُٗس

م١سما مِلما ٗخل٣ هي الظِادة في هٌس ؤهل هره اإلادًىت، و جخدٜٝ الظِادة الٌِظى في بحخماَ هره 

ٗاإلادًىت "٠لها، وؤكدادها هي آٗاث ألابدان و الٜ٘س و ُدم الخمخّ باللراث، و ؤن ال ٢ًىن م١سما، و بهرا 

 2"الجاهلت هي ١ُع اإلادًىت ال٘اكلت، ًولب ؤهلها الظِادة آلاجُت مً الى٘ع الٔلبُت و الؼهىاهُت

اإلادن "ٗهرا هى بذن اإلاٜـىد باإلادًىت الجاهلت ٟما وزد في ١ٗس ال٘ازابي، و اإلادًىت الجاهلت ُلى ؤهىاَ 

ت، و منها اإلابدلت، و منها الظاٛوت، و منها ال١سامُت، و منها الجماُُت و جل٣ . الجاهلُت منها اللسوٍز

ٛد :و ؤما الجماُُت ٗراث همم ٟثحرة. ألاخسي، طىي الجماُُت، بهما همت ؤهلها حيع واخد مً الٔاًاث

ٗالٔلبت و اإلاداِٗت التي جلوس بليها اإلادن اإلاظاإلات،بما ؤن ٢ًىن في .بحخمّ ٗيها همم حمُّ اإلادن

هاث٘ت ٗيها الٜىة ُلى : حماُتهم،و بما ؤن ج٢ىن في هاث٘ت بُِىيها، ختى ٢ًىن ؤهل اإلادًىت هاث٘خحن

 ٗاإلادًىت 3"ٗبهره ألاػُاء ٌظخدًمىن الخحراث التي هي لهم. اإلأالبت و اإلاداِٗت، و هاث٘ت لِع ٗيها ذل٣

ُت و هي التي الظِادة و جخجه بلى ألاوحه ألاخسي و هي ٟما ًلي اإلادًىت : الجاهلت بذن جخ٢ىن مً مدن ُٗس
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ت، البدالت، مدًىت الخظت و الؼٜىة، مدًىت ال١سامت، مدًىت الخٔلب، و اإلادًىت الجماُُت .                                                                                       اللسوٍز

 :املدينت الضروريت (ؤ

و في هره اإلادًىت هي التي حِِؽ ٗيها الجماهحر ال٢ادخت، بن ط٢ان هره اإلادًىت ٛد ٛـدوا ؤلاٛخـاز ُلى 

اللسوزي مما به ٛىام ألابدان مً اإلاإ٠ى٤ و اإلاؼسوب و اإلالبىض و اإلاظ١ً و اإلاى٢ىح و الخِاون ُلى 

 بذن 1"بطخ٘ادتها، و ٛد بلٕ ؤهل هره اإلادًىت ما ًـِبىن بلُه مً بلٔت الِِؽ باإلطخ٢اهت و الخلَى

ت مً مإ٠ل و ملع و مظ١ً .                        هره اإلادًىت هي التي ًٜـد ؤهلها ؤن ًىالىا الحاحاث اللسوٍز

و هي هَى آخس :                                                                                                املدينت البدالت (ب                              

ؤهل اإلادًىت البدالت ٛد "مً ؤهىاَ ًاإلادن اإلالادة للمدًىت ال٘اكلت و جىدزج كمً اإلادن الجاهلت و 

ٛـدوا ؤن ًخِاوهىا ُلى بلْى الِظاز و الثروة، و ال ًىِ٘ىا بالِظاز في ش يء آخس، ل١ً لِع ُلى ؤن 

الِظاز هى الٔاًت في الحُاة ، و في هره اإلادًىت ٟما ًالخٍ ال٘ازابي ال ًم١ً ؤن ٌظخدب ألامس دون نهب و 

 ٗهي بذن التي ًٜـد ؤهلها بلى حمّ الثروة و هم ًجِلىن الثروة ٓاًتهم الٜـىي مً الحُاة و ال 2"خداَ

.                             ًيخِ٘ىن بها بهخ٘اُا صحُدا  

                                                                                    : مدينت الخست و الشقوة (ج                                                                            

و مٜـد ؤهلها الخمخّ "و بلى ُداد اإلادن التي ًخلِها ال٘ازابي للىٜد هي مدًىت الخظت و الؼٜىة، 

، و هي بذن 3"بالوِام و الؼساب و اللراث البدهُت اإلاخِلٜت بدظهم و خُالهم و اإلاُل بلى الهص٤ و اللِب

التي ٛـد ؤهلها الخمخّ بالرة مً اإلاإ٠ى٤ و اإلاؼسوب و اإلاى٢ىح ؤو بـ٘ت ُامت الخمخّ بالرة مً 

 .              اإلادظىض و الخخُل و بًثاز الهص٤ و الخمخّ ب٢ل اللراث اإلاخخل٘ت

ؤهلها ًٜـد ؤن ٢ًىهىا مؼهىزًٍ ممدوخحن بحن "        و اإلاٜـىد بهره اإلادًىت هي ؤن :  مدينت الكرامت (د

 بذن ؤهل هره اإلادًىت هم الرًً ٛـدوا ؤن ًخِاوهىا ل٢ي ًـبدىن ممدوخحن و 4"ألامم و ُىد ؤه٘ظهم

 .            مؼهىزًٍ بحن ألامم بما ُىد ٓحرهم  ؤو بِلهم البِم

مدًىت الِام بحن الرًً ال ًٜهسون و لرتهم الٜـىي :"   مدًىت الخٔلب هي في خُٜٜتها :مدينت التغلب (ه

هي الٔلبت التي ًىالىنها باليظبت للمٔلىبحن و جخ٘اوث ُىدهم الٔلبت في الهدٖ و الٔاًت، ٗخازة ج٢ىن في 

ً مً بني البؼس، و ًترجب مجخمِهم  بت في بٗخىاء اإلاا٤، و ؤخسي بطدبِادا لآلخٍس ط٣٘ الدماء، و جازة ٓز
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خظب بخخالٖ الخ٘اوث ُىدهم في جدُٜٝ ال٘هم و الٔلبت و ؤلادال٤ ختى ؤن الىاخد مً اإلادبحن للٔلبت 

و الٜهس متى ٠اهذ له همت ؤو هىي مً ش يء ما، زم ها٤ ذل٣ بال ٛهس إلوظان ما ُلى ذل٣ لم ًإخره ولم 

ٝ اإلاٜاجلت ؤو اإلاجاهسة  و مٜـدهم مً ذل٣ الدظلى ُلى 1"ًلخ٘ذ بلُه، و جخدٜٝ الٔلبت لديهم بما بوٍس

.                                                                                                   ٓحرهم و لرتهم مٜـىزة ُلى ما ذٟس و ٢ًىن ٟدهم اللرة التي جىالهم مً الٔلبت

ؤهلها ؤخساز بال بلصام بِمل ٠ل واخد منهم خظب هىاه "     و هي اإلادًىت التي ٢ًىن :املدينت الجماعيت (و

ِتهم ؤن ال جـل  ت و ج٢ىن ػَس ال ًمىِه ماوّ مً خلٝ ؤو ٚز ؤو دًً ٗهي باألخسي مجخمّ ال٘ىكٍى

إلوظان ُلى بوظان في ش يء ؤؿال، و بهرا حِددث ؤؿىلهم و هىاث٘هم بما هى مدؼابه و بما هى مخابحن، 

٘ا و بذا بطخٔنى  ا في اإلادن ألاخسي، طىاء ما ٠ان خظِظا ؤو ػٍس ُٗجخمّ في هره اإلادًىت ما ٠ان مخ٘ٛس

ؤمسهم لم ١ًً ٗيهم في الحُٜٜت ال زثِع و ال مسئوض، و مدًىت ٟهرة ًدبها الىاشخىن ألنها ج٢ىن مىهً 

ب مً الٜاهً  بذن ؤهل هره 2"لخدُٜٝ ػهىاتهم و هىاهم، ١ُٗثر ط٢انها بدُث ًـِب جماًص الٍٔس

دون  دون ؤن ٌِِؼىن ُلى هىاهم ًِ٘لىن ما ًٍس و هالخٍ ؤن ٠ل مل٣ مً هره اإلادن ًجِل . اإلادًىت ًٍس

س مً الٔاًاث التي ٌظعى بليها ؤهل مدًيخه بذن " همه الظلوت ُلى ؤهل مدًيخه لُىا٤ هى الحٍ ألاٗو

د ؤهلها ؤن ٌِِؼىا ُلى هىاهم و ًِ٘لىن ما ًدلىا لهم و ما ًسدون   .   ؤهل هره اإلادًىت هم الرًً ًٍس

 :     املدن الفاسقت (2  

 ، 3"ٌِٖس ؤهلها آلازاء ال٘اكلت و ل١نهم ٌظل٢ىن مظل٣ ؤهل اإلادن الجاهلت"         و هره اإلادًىت هي التي 

ىا اإلابادت و ألاطع الصحُدت و جخُلىا الظِادة ُلى  و مِنى هرا ؤن ؤهل هره اإلادن هم الرًً ُٗس

ىه  .             خُٜٜتها الصحُدت و ل١ً ؤِٗالهم مىاٛلت إلاا ُٗس

و هي التي ٠اهذ ٗاكلت زم "و هي هَى آخس مً اإلادن اإلالادة للمدًىت ال٘اكلت :املدينت املبدلت (3ُ

، مِىاه ؤن طلٞى ؤهلها ٠ان ٗاكل مً ٛبل وؤِٗالها ٠اهذ مثل آزاء اإلادًىت ال٘اكلت و ل١ً 4"جبدلذ

ىا ًُ الـىاب و الحٝ ٛىال و ِٗال  .               بِدها جبدلذ و حٔحرث ؤِٗاهم، ٜٗد بهدٗس

ؤهلها ؤن الظِادة ج٢ىن بِد اإلاىث زم " و في هره اإلادًىت هجدها هي التي ٌِخٜد :املدينت الضالت (4       

حِخٜد آزاء ٗاطدة في هللا ؤهه ًجلع ُلى ُسغ مثال و في الِٜى٤ الثىاوي ؤنهم مالث١ت و هم لم ً٘وىىا لى 

ؤن جل٣ ألامىز اإلااوزاثُى التي حاءث في الدًً ًجب ؤن ج٘هم ُلى ؤنها جمثُالث و حؼبيهاث ٜٗى و ٢ًىن 
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زثِظها ألاو٤ ممً ؤوهم ؤهه ؤوحي بلُه، و ٢ًىن ٛد بطخِمل في ذل٣ في ج٘هُم ذل٣ ألجباُه الخمىيهاث و 

، بذن هالخٍ ؤهل هره اإلادًىت ٌِخٜدوا ؤهلها في هللا و الِٜل الِ٘ا٤ آزاء ٗاطدة و 1"اإلاخادُاث و الٔسوز

س خاهئ و ٠اهذ طُاطخه  ه و اإلاخادُت و الٔسوز و ًـىز هللا و الِ٘ا٤ جـٍى بطخِمل زثِظها الخمٍى

ه ملٞى هره اإلادن ملادون و اإلالٞى اإلادن ال٘اكلت، و ؤهل " و هالخٍ بذن ؤن ،طُاطت خداَ و جمٍى

خٜاد و ال٘هم لحٜاثٝ ألامىز  ٜحن في ؤلُا ، ألن 2"هره اإلادن ملادون ألهل اإلادن ال٘اكلت إلخخالٖ الٍ٘س

٠ل مل٣ مً هره اإلادن اإلالادة ًجِل همه الىخُد الظلت ُلى ؤهل مدًيخه لُىا٤ هى ٜٗى الحٍ 

س مً الٔاًاث التي ٌظعى بليها ؤهل مدًيخه  .                             ألاٗو

بن اإلاىاشهت بحن ٟخاب الجمهىزٍت ألٗال٠ىن و بحن :      الفرق بين حمهوريت أفالطون و مدينت الفارابي-6

حن  ت و ؤطاطُت في آزاء الُ٘لظٗى ىا ٟباخحن ٗسوٛا حىهٍس ٟخاب آزاء ؤهل اإلادًىت ال٘اكلت لل٘ازابي جٍس

١ٗما الخٌىا ؤن لل٘ازابي زؤًه الصخص ي و الخاؾ به، و بن ٠ان ٛد دخل ُلُه ش يء مً ١ٗس ؤٗالهىن 

 في الجاهب الظُاس ي ٗهى ُٟ٘لظٖى ُسبي بطالمي ؤخالقي ٛد ١ٗس في بٛامت مدًىت ٗاكلت ُلى ٓساز ج

ىا في ال٘ـل ألاو٤ في اإلابدث الثالث ؤن ؤٗالهىن ٛد ٛظم حمهىزٍخه بلى زالر -1 هالخٍ ٟما جوٛس

ٝ ٛىي الى٘ع ٗوبٜت الح٢ام جىاشي الٜىة الِاٛلت، و هبٜت الجىىد الٜىة الٔلبُت، و هبٜت  هبٜاث ٗو

ٝ ٛىي البدن بخدزج ؤُلاثه، ؤو  الِما٤ ؤو ؤلاٛخـادًحن الٜىة الؼهىاهُت ؤما ال٘ازابي ٗسجب مدًيخه ٗو

هٌام الُ٘م بمساجب اإلاىحىداث و جدزحها مً الهُىلى بلى الىاحب الىحىد بذن هبٜاث اإلادًىت ًُ 

حن .                                                                     ال٘ازابي ال ؿلت لها بوبٜاث الىاض في مدًىت ؤٗالهىن و هىا ًبرش ؤخد ؤوحه ؤلاخخالٖ بحن الُ٘لظٗى

لبىاء اإلادًىت و حُِحن الوبٜاث لظً هٌام جسبىي مددد اإلاىهج و الصمً "و هجد ؤًلا ؤٗالهىن ٌِسق -2

في ٠ل مسخلت مً مساخله، ٛاثم ُلى بمخداهاث جسجب ُلى ؤطاطها الوبٜاث و تهُإ و هي مداولت واُِٛت و 

ُٝ ؤما ال٘ازابي ٗال ًد٘ل بش يء مً ذل٣، بل ًتٞر اإلاهمت ُلى االسثِع الـالح  3"بن لم ًدال٘ها الخٗى

اطت الح١م ٗيها الُ٘لظٖى  ٗةمامت اإلادًىت ال٘ازابي ال٘اكلت بذن هي ٓساز حمهىزٍت ؤٗالهىن، ج٢ىن ٍز

و -3.                                                                                                             ؿ٘ذ ه٘ظه ختى ٠اد ؤن ٢ًىن هبُا

ٗإٗالهىن الٌظلم ُٛادة الجمهىزٍت لُ٘لظٖى و بن "هىاٞ ؤمس آخس ؤًلا ًخمثل في السثاطت ؤو الُٜادة 

ت، ما لم ًولٜه خمع ُؼسة طخت في مجخمِه الىاطّ ٌِىد بِدها بلى  بلٕ الرزوة في الِلىم الىٌٍس

ت الِلمُت و اإلاساض، ؤما ال٘ازابي بإن ًجِل السثِع هبُا و ُٗلظٖى ٌؼٖس  الح١م، و ٛد ٟظب اإلاِٗس
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، ألن ال٘ازابي خلم 1"ُلُه الِٜل الِ٘ا٤ و هى في هره دزحت مً الخ٘ٚى مظخًٔ ًُ الخبرة الِلمُت

ُ٘خه الخاؿت به  و ٛد "ٟثحرا بهره اإلادًىت التي حِد همىذحا بوظاوي مثالي ًٜىم ٠ل ٗسد ٗيها بدوزه و ًو

ت بحن الُ٘لظٖى و الىبي، ٗهما ؤهل الـ٘اء لهما، بجـا٤ بالِٜل الِ٘ا٤، و  حمّ ال٘ازابي في هره الىٌٍس

هرا دلُل ؤًلا ُلى ُدم حِازق ال٘لظت و الدًً و لهرا ؤدي بالٜى٤ بالُ٘لظٖى ال٢امل و هى ُىده 

الري ًدـل هرا الِلم ال١لي، و ج٢ىن له ٛىة ُلى بطخِماله، بمِنى ؤهه هى الري لدًه ٛىة ُلى 

ت ؤوال زم الِملُت ببـحرة  بطخِماله، بمِنى ؤهه هى الري لدًه الٜدزة ُلى جدـُل ال٘لاثل الىٌٍس

 بذن في اإلادًىت ال٘اكلت ًخىلى السثِع الُ٘لظٖى مهام ؤلامام السوحي لؤلمت، بهه ُٟ٘لظٖى 2"ًُٜيُت

خـل اإلاِاٖز ُبر ؤلاجـا٤ بالِٜل الِ٘ا٤ الري ٌظحر الِالم الوبُعي و البؼسي و هى ٟةمام ًىٜل 

اإلاِاٖز اإلادـلت ُلى هرا الىدى بلى الجمهىز مً خال٤ السمىش و الخمثُالث الدًاهت اإلاثلى اإلالت ال٘اكلت 

لرا هالخٍ ؤن ؤٗالهىن ٛد ؤكاٖ لسثِع اإلادًىت ػسن ؤطاس ي ًبِده ًُ " التي هي مدا٠اة لل٘لظ٘ت

ؤٗالهىن و هى الِٜل الِ٘ا٤ ؤن ٌظمىا بلى دزحت الِٜل الِ٘ا٤ الري ٌظخمد مىه الىحي و ؤلالهام، و 

د "لِىا هالخٍ مً هرا ؤن  خُا٤ ؤخـب مً خُا٤ ال٘ازابي ألهىا هالخٍ ؤن ؤٗالهىن في الجمهىزٍت ًٍس

م الُ٘لظٖى ُلى الجنو٤ مً طماء الخإمالث بلى ُالم الؼاون الظُاطُت ًولب ال٘ازابي مً  ؤن ًٓس

زثِع مدًيخه ؤن ًىدمج في الِالم السوحي و ًدُا بسوخه ؤٟثر مً خُاجه بجظمه، و ٌؼترن ُٗه ؤن ٢ًىن 

ٛادزا بةطخمساز ُلى ؤلاجـا٤ بالِٜل الِ٘ا٤، ٗالحاٟم الري ٛا٤ به ؤٗالهىن ًخدى٤ بلى خ١ُم واؿل 

ه١را ٠ان جـىز ال٘ازابي إلادًيخه ال٘اكلت و زثِظها و ؿ٘اجه و ػساثوه الىاحب 3"ُىد ال٘ازابي

ؤلاجـاٖ بها ٗىدً هخـىز ؤه٘ظىا ؤمام مدًىت ٗاكلت ط٢انها ٛدٌظىن و زثِظها هبي وهره اإلادًىت ال 

 .                     وحىد لها بال في مخُلت ال٘ازابي

ا بُنهما ٗىجد ؤن ؤٗالهىن -4           ُت اإلال٣ و الىاض و ألاوالد لُمىّ " و هجد هىاٞ ٗٛس ًٜى٤ بؼُُى

، ، و ال ٌِسق ال٘ازابي اإلا١٘س اإلاظلم لش يء مً ذل٣ و 4"الخِدي بحن اإلاجخمّ و ًدظم الجناَ و الؼسوز

م مً ؤن ال٘ازابي ٛد دخل  هره بِم ؤوحه ؤلاخخالٖ بحن مدًىت ال٘ازابي و حمهىزٍت ؤٗالهىن بالٓس

ٝ ما ًخوابٝ مّ ُُٜدجه ؤلاطالمُت . ُلُه ش يء مً ١ٗس ؤٗالهىن، بال ؤهه ؤٗاق البِم مً ١ٗسه ٗو
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                                                                        :خالصت

هرا هى ال٘ازابي وظُج وخده، و هرا بطدىادا بلى دزاطدىا ل١٘سه ال٘لظ٘ي، و مً خال٤ هرا ال١٘س 

هالخٍ ؤهه حٔري بإٗالهىن و ؤزطوى و ختى ؤٗلىهحن و ٓحرهم، ٗخمثل منهم ما جمثل و ؤخر منهم ما 

ًدىاطب مّ ُُٜدجه ؤلاطالمُت و لٍ٘ ما لٍ٘، ٗىالخٍ ؤهه بخخٍ٘ بصخـِخه و ؤبٜط ُليها، ٗىالخٍ 

ؤن ال٘ازابي لِع هى ؤٗالهىن  و ؤزطوى و ال ؤٗلىهحن، بهه ال٘ازابي و ال٘ازابي ٜٗى بهه ٠ل هاالء و ؤٟثر 

مً هاالء و لِع واخد منهم ُلى خدجه ٗلٜد ٠اهىا ؤدواث مسخسة بحن ًدًه، و هرا ما الخٌىا في خدًثىا 

ب مً ١ٗس ؤزطوى، و خدًثىا ًُ مبدث  ا ما ٍٛس ًُ مبدث الى٘ع و هبُِتها و ًُ الِٜل ؤهه ٠ان هُى

جا مً بِم آلازاء ؤلاطالمُت و ألاٗالهىهُت و ألازطوُت  ألاخالٚ ٠ان ال١٘س ألاخالقي ُىد ال٘ازابي ٠ان مٍص

و ؤًلا في خدًثىا ًُ مدًىت ال٘ازابي و ُٟٙ جـىزها و ألاطع و الؼساثى التي ًخىحب ُلى زثِظها 

م مً وحىد بِم ألا٢ٗاز في الجاهب الظُاس ي بال ؤهه ٠اهذ هىاٞ ٗسوٚ  ؤلالتنام و ؤلاجـاٖ بها بالٓس

ت بُنهما .حىهٍس  
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:                                                                                                           الخاتمة

نمذ حفظ انٕجٕد اإلَغاَٙ نًغأنح ياْٛح اإلَغاٌ أٔ يفٕٓو اإلَغاٌ، ٔ يا ٚرؼهك تّ يٍ يغائم 

يرؼذدج كُشأذّ، غاٚح ٔجٕدِ ٔ يصٛشِ، ٔ اللد ْزِ انًغأنح اإلْرًاو يٍ جٕاَة يخرهفح 

انفرشاخ ٔ انؼصٕس، ٔ انز٘ ئعرٓذفرّ ْٕ رٕٚػٓا فٙ انحمثح انَٕٛاَٛح ٔ يا اللرّ يٍ ذٕعغ 

نذٖ انؼذٚذ يٍ انفالعفح ألَّ يغ يجٙء انفهغفح انَٕٛاَٛح  ذحٕل انُظش ٔ انثحث فٙ انؼهم أٔ 

انًثادئ األٔنٗ ئنٗ دساعح اإلَغاٌ، ٔ حأنٕا جاْذٍٚ انرؼشف ػهٗ َشأذّ، ٔ انرؼشف ػهٗ 

ياْٛح، ٔ طثٛؼرّ، ٔ حمٛمرّ، ألَّ ٔ كًا الحظُا أٌ لضٛح َشأج اإلَغاٌ نؼثد دٔسا ْايا فٙ 

حٛاج ٔ أفؼال انَٕٛإٌَٛ أٔنٓى انغٕفغطائٌٕٛ، عمشط، أفالطٌٕ ٔ أسعطٕ فكاَد جم 

يجٕٓداذٓى انفكشٚح انرفشؽ ٔ انثحث ػٍ ياْٛح اإلَغاٌ، ٔ طثٛؼرّ ٔ حمٛمرّ، ٔ كزنك انفهغفح 

اإلعاليٛح لذ ذُأل أػاليٓا دساعح اإلَغاٌ ٔ انثحث ػٍ ياْٛرّ، ٔ أنشص يحأنح كاَد يٍ 

لثم انًؼهى انثاَٙ حٛث َجذ لذ نمٗ ْزا انًفٕٓو ئعرحغاَا كثٛشا يٍ لثم أتٕ َصش انفاساتٙ ٔ 

الحظُا أٌ اإلَغاٌ ْٕ انمًٛح انكثشٖ فٙ ْزا انٕجٕد، ٔ األعاط انز٘ ذذٔس حٕنّ فهغفرّ 

كهٓا، ٔ ئػرثش أٌ اإلَغاٌ ْٕ أحذ يخهٕلاخ هللا ٔ أششفٓا ٔ أفضهٓا، ألٌ ْزا انًخهٕق ُٚرمم 

ػثش انجذل انصاػذ كًا لال انفاساتٙ يٍ انثغٛظ ئنٗ انًشكة ئنٗ األػمذ ذشكٛثا، فاإلَغاٌ ال 

ٚغرطّٛ انؼٛش يُؼضال ػٍ اٜخشٍٚ فٓح ٚؼٛش فٙ ذفاػم ٚرأثش تاٜخشٍٚ ٔ ٚإثش فٛٓى، ٔ ْزا 

انًخهٕق ٚحًم سعانح خهمٛح ٚغؼٗ ئنٗ ذحمٛك انغاٚح انًُشٕدج ٔ ْٙ ذحمٛك انغؼادج انحمح، ٔ 

رنك ٚكٌٕ تانرًغك تانفضائم ٔ ػًم انخٛشاخ ٔ اإلػرذال فٙ انُٕاصع ٔ انشغثاخ ٔ ٚكٌٕ 

تاإلسادج ٔ اإلخٛاس ٔ اإلعرخذاو انؼمهٙ، ٔ ْزا دال ػهٗ أٌ انفاساتٙ ٚإيٍ ئًٚاَا كثٛشا تحشٚح 

. اإلَغاٌ ٔ لذسذّ ػهٗ ذٕجّٛ أفؼانّ َحٕ انخٛش أٔ انشش ألَّ يغإٔال ػُٓا

ٔ انُرجح انرٙ َغرخهصٓا يٍ سؤٚح انفاساتٙ اإلجرًاػٙ ٔ انغٛاٚح ئػرثش اإلَغاٌ كائٍ 

ئجرًاػٙ، ٔ اإلجرًاع اإلَغاَٙ كًا ألشِ عاتما ضشٔسج ٚفشضٓا ذكٍٕٚ اإلَغاٌ ٔ حاجرّ ٔ 

ػاللرّ تانطثٛؼح انرٙ ٚؼٛش فٛٓا يحٛطّ انخاسجٙ 

نزا َجذ اإلَغاٌ لذ حظٙ تًكاَح كثٛشج يٍ لثم فٛهغٕفُا فال ٚخهٕ تاب يٍ أتٕاب فهغفرّ ئال ٔ 

َجذِ ٚٓرى تاإلَغاٌ ٔ ذحهٛم عهٕكّ ٔ غاٚح ٔجٕدِ ٔ يصٛشِ ٔ ػاللرّ يغ ألشاَّ، ٔ كم ْزا 

شاْذ ػهٗ أصانح انفاساتٙ فثانشغى يٍ أَّ ذغزٖ تأفالطٌٕ ٔ أسعطٕ أخز يُٓى يا ُٚاعة 

ػمٛذذّ اإلعاليٛح ٔ ئحرفظ تشخصٛرّ ٔ أتمٗ ػهٛٓا ٔ َجذ فٛهغٕفُا ْٕ كم ْإالء ٔ نٛظ 

. ٔاحذا يُٓى
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