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 :       مسلك الدراسات العربية جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا 
 وحدة الفلسفة     كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

                          الفصل الثاني                      سايس ـ فاس      
دمحم يعيش                                                                                        

 تعريف الفلسفة وتطورها

؟ ما الفمسفة – 1
لقد أجمع الكثير عمى صعكبة تحديد معنى الفمسفة، بسبب تغير مفيكميا، تبعا 

إذ الفمسفة تعتمد عمى العقل، كالعقل ليس ساكنا خالدا . لتغير مكضكعيا كالغاية منيا 
كالبحث عف أصكلو يدفع إلى إدخالو في .  كبما ىك كذلؾ يجب البحث عف أصكلو.مطمقا

. التاريخ، كمعاممتو عمى أنو ظاىرة بشرية، كعمى أنو نسبي خاضع لشركط تاريخية معينة
كبذلؾ نككف قد  انتقمنا مف مفيـك الىكتي ػ أك ميتافيزيقي عمى األقل ػ عف العقل البشرؼ 
، إلى شيء مختمف تماـ االختالؼ، أعني إلى تاريخ أشكاؿ الفكر العقالني في تنكعاتو 

. كتغيراتو كتحكالتو
إف العقل بيذا المعنى محايث لمتاريخ البشرؼ في جميع مستكياتو، لذلؾ ال يجب 

.  مف بيا الغربيكف كدفعكا غيرىـ إلى اإليماف بياآالحديث عف معجزة يكنانية 
لقد سبقت حضارات أخرػ شرقية ، الحضارة اليكنانية إلى أنماط مف التفكير 

العقمي، كتكصمت إلى نتائج عممية مكثكقة كانت مقدمات لظيكر الفمسفة ، بعدما انضافت 
". ممطية"إلييا خصكصية الشعب اليكناني، ككذا المدف اإلغريقية بآسيا الصغرػ مثل 

مف جداؿ عمكمي مدعـ  ) القكاعد المتحكمة في السياسة داخل إطار المدينة إف
قد أصبحت ىي نفسيا القكاعد  (بالحجج كاألدلة ، يسمح بتناقض اآلراء كتعارضيا

أؼ إف الجداؿ كالمحاجة التي تقبل باختالؼ اآلراء كتضاربيا ، . المتحكمة في التفكير
.  يشكالف شرطا أساسيا لمعقالنية
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كعمى العمـك يمكف القكؿ إف الفمسفة طريقة خاصة في التفكير مكضكعيا المعرفة 
 كقيمتيا في مناقشتيا المفتكحة، كفي الفرصة التي تتيحيا لتكسيع أفق .المكتسبة بالعقل

. تصكرنا، كلتقميل التأكيد الجاـز الذؼ يعكؽ التأمل العقمي
كالقكؿ بأف العقل محايث لمتاريخ البشرؼ، كليس لو كجكد خارجي مييمف، يبرر ما 

نجده مف تطكر لمفيـك الفمسفة ، كمف اختالؼ لمكاضيعيا، كتعدد ألجكبتيا تبعا 
. النشغاالت كأسئمة كل مرحمة

كمعنى ذلؾ أف الممارس . إف الفمسفة مف حيث االشتقاؽ ، تعني محبة الحكمة
مف " فيثاغكرس" ليذا المكف مف التفكير مجرد محب لمحكمة ، ألف الحكمة كما قاؿ

 كمحب الحكمة ىك الباحث عف الحقيقة بتأمل األشياء ، أك الساعي .اختصاص اآللية
عمـ الكاقع "إلى أف يعرفيا بأنو " أفالطكف " كىك ما حدا بػ. إلى التشبو باإللو قدر الطاقة

كرغـ أف أفالطكف كصف الفمسفة بأنيا . "العمـ بأعـ عمل كمبادغ األشياء"، أك "الكمي
 كرغـ .عمـ، فإف مجالو كما طرحو في محاكراتو كاف ضيقا لـ يخرج عما أشرنا إليو أعاله

ألف الفمسفة ليس فييا . اختالؼ مجاليا كتنكع مباحثيا، فإف حدىا ما زاؿ مكضع نظر
. إجماع يتـ بمقتضاه إقامة معرفة نيائية

إف الفمسفة نكع مف المغامرة االستكشافية، نقـك بيا لذاتيا، رغـ معرفتنا بأنيا ال 
.  تمدنا بنتائج ضركرية قاطعة، كالعمـ الذؼ تفرض معارفو اليقينية نفسيا عمى الجميع

ف  إف الفمسفة ُتْدَرُس ليس مف أجل أف نجد فييا األجكبة الدقيقة المطابقة لمحقيقة كا 
. كانت تحرص عمييا

.  إف قيمة الفمسفة تكمف في قيمة األسئمة ذاتيا
كف، كتثرؼ خيالنا العقمي، كتقمل ـإف األسئمة الفمسفية تعمل عمى تكسيع تصكرنا لمـ
ف السؤاؿ الفمسفي يختمف عف إ .ثقتنا الدكغمائية التي تغمق الفكر، كتسد منافذ كل تأمل

 نحك األسس العميقة لممكضكعات التي عالجيا، متخذا في جو األكؿ يت.السؤاؿ العادؼ
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ذلؾ طابعا نقديا، كمعتمدا في ذلؾ في ذلؾ أيضا عمى بناء نسقي، باعتباره منظكمة مف 
األفكار المنتظمة كالمترابطة مع بعضيا البعض، بحيث إف األجزاء ال تأخذ داللتيا 

. كمعناىا إال في إطار السياؽ الكمي لمخطاب
إف الفيمسكؼ غالبا ما يندىش مما يبدك مألكفا كبديييا ككاضحا، كدىشتو تقـك عمى 

. العقل مف جية، كعمى الرغبة في حل ألغاز الكجكد مف جية أخرػ 
نعـ، إف الدىشة ىي التي تدفع الفيمسكؼ إلى البحث عف الحقيقة دكف ادعاء 

. امتالكيا
إنو إلى حد ما، يشبو الرحالة الذؼ ال يستقر، كال يقف عند نقطة معينة، ألنو 

يرفض كل أشكاؿ الكثكقية، كالتعصب لمرأؼ كلمحقيقة الكاحدة التي غالبا ما تؤدؼ إلى 
كلذلؾ فإنو يعيد باستمرار طرح األسئمة ، ليس بيدؼ تكرارىا، . العنف كالكراىية كاإلقصاء

. كلكف بيدؼ تعميقيا
 ،ألف الشؾ ييدـ البداىات. كقد يتخذ الشؾ باعتباره خطكة لبمكغ الحقيقة

 كينتيي إلى ،كبذلؾ يصبح التفمسف معقمنا يقـك عمى مقدمات. كاالعتقادات، كالكثكقيات
 كغيرىا مف العمميات كالميارات الذىنية ،كاالستنباط اعتمادا عمى التحميل كالتركيب نتائج

. األخرػ التي تقكد إلى فيـ عقالني لإلنساف كالعالـ
: تطور الفمسفة – 2

لقد كاف .  كعرفت تطكرات بحسب السؤاؿ الممح في كل فترة،مرت الفمسفة بمراحل
 عمى أساس أف الدىشة مف غرابة ،"ليس لفمسفة مصدر آخر إال الدىشة" سقراط يقكؿ

لذلؾ ال نعجب .  كباعثا عمى االستفياـ،الظاىرة، تطرح أماـ اإلنساف إشكاال محركا لمذىف
 - Miletus) (1)إذا الحظنا أف الفكر الفمسفي في بدايتو عند مفكرؼ مدرسة ممطية

Milet)  انشغل بالمبدإ األكؿ الذؼ ترتد إليو األجزاء، كينتيي إلى التكحد، كليس بالبدء

                                                           
1
 .lonieأحد ثغكر اليكناف في آسيا الصغرػ ، في منطقة أيكنية  -  



4 

 

لقد انحصر تفكير ىؤالء في دائرة الككف . الزمني الذؼ يفقد التفكير طابعو الكصفي
الطبيعي، بل في أضيق دائرة مف ىذا العالـ الطبيعي، كىي دائرة نشأتو، كأصمو الذؼ 

 نقمكا مجاؿ االىتماـ مف الككف الطبيعي إلى اإلنساف (1)لكف السكفسطائييف. انحدر منو
لى ممكاتو كما بو مف قكػ، كما يسعى إليو مف أىداؼ . فقط، كا 

سقراط  " كبذلؾ كاف السكفساطائيكف مقدمة لسقراط الذؼ اىتـ باإلنساف حتى قيل فيو
ذا كاف السكفسطائيكف اعتبركا طبيعة اإلنساف "أنزؿ الفمسفة مف السماء إلى األرض ، كا 

مركبة مف ىكػ كشيكة، كما كضع مف قكانيف ، لـ يقصد بو إال قير ىذه الطبيعة، فإف 
نما ىك ركح، ك مقررا أف اإلنساف ليس ق،سقراط خالف ىذا المذىب األخالقي ػ كشيكة، كا 

. كعقل يسير الجسـ كيدبره
 فقد انشغل بمبحث المكجكدات اليقينية، باعتبارىا جكاىر Platonأما أفالطكف 

.  مجردة، ال تدركيا الحكاس، كال يطرأ عمييا الفساد كالفناء
في حيف ركز أرسطك عمى الكجكد الطبيعي، باحثا في مجمكعة مف العمـك 

باختصار، كاف الفالسفة الطبيعيكف قبل سقراط منشغميف .  كالمنطق كالجدؿ كقكاعده
في حيف شق .  مع ميل إلى التفسير المادؼ،بالعالـ الخارجي كالبحث في الطبيعة

 إلى البحث في ،السكفسطائيكف كسقراط مسارا جديدا لمفمسفة بنقميا مف البحث في الطبيعة
األخالؽ كالجدؿ، مع فارؽ أشرنا إليو كىك أف السكفسطائييف ادعكا أف الطبيعة اإلنسانية 

 أما سقراط فعمى العكس .شيكة كىكػ، كرتبكا عمى ىذه القضية أف غاية اإلنساف ىي المذة
فغايتو إذف عقمية ركحية، ال تتحقق . مف ذلؾ ، قاؿ إف لإلنساف ركحا تسيطر عمى الحس

تماما إال في العالـ اآلخر، حث تككف النفس قد تخمصت مف الجسـ كشكاغمو، كتفرغت 
. لعمميا الخاص كىك الفكر

                                                           
1
 كانكا يعممكف الشباب Socrate  مجمكعة مف المفكريف اليكنانييف كجدكا قبل سقراط  Sophistes السكفسطائيكف  -  

 . الخطابة كفنكف الجدؿ مقابل أجر
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كلقد تفرعت بعد أرسطك مدارس فمسفية أقل امتالكا لركح النفس، كأقل امتالكا لركح 
التكىج المذيف نجدىما عند سقراط، كأفالطكف، كأرسطك، مما جعل الدكتكر عبد الرحمف 

". خريف الفكر اليكناني" بدكؼ يدرسيا تحت عنكاف 
ىذه التيارات كجدت كثيرا مف " ... األبيقكرية" ك" الركاقية" مف تمؾ التيارات نذكر 

المشاكل ما زالت معمقة ال تدعك إلى الثقة كاليقيف، فرفضت الفمسفة التصكرية األفالطكنية 
كاألرسطية، كشكت في قيمة الكميات، كاتجيت إلى الحس، مع أف الحس كما أشرنا إلى 
ذلؾ، رفضو سقراط، كمف بعده أفالطكف كأرسطك ، عمى أساس أنو ال يؤدؼ إلى العمـ 

.  اليقيني
فقد تكيفت الفمسفة لتصبح إحدػ مككنات ثقافة المجتمع . أما في العصر الكسيط 

لقد غيرت الفمسفة جمدىا كأصبحت ذات صبغة . التي أصبحت ترتكز عمى الكحي كالديف
كصار فالسفة . أؼ بيف الفمسفة كالعقيدة. دينية، تعمل عمى التكفيق بيف العقل كالنقل

 كتكما األككيني Saint Anselmeمثل القديس أنسمـ )العصر الكسيط مف مسيحييف 
Toms d’Aquin)  يبذلكف جيدا في ( مثل الفارابي كابف سينا كابف رشد) كمسمميف

ف كانكا لـ يتفقكا عمى رأؼ فإثبات أف الفمسفة كالديف أساسياف كضركريا  كال يتعارضاف ، كا 
فمنيـ مف قاؿ بأف اإليماف شرط ضركرؼ لمعقل، كمنيـ مف ذىب إلى أف العقل ىك . كاحد

. الذؼ يميد لإليماف كيؤدؼ إليو
ما : إف أىـ األسئمة التي كاف فيمسكؼ العصر الكسيط مطالبا باإلجابة عنيا ىي

طبيعة العقل؟ ما ىي حدكده؟ كما ىي شركط المعرفة؟ كفي حالة تعارض العقل مع النقل 
. فبأييما نأخذ؟

 ( 1650 – 1596 )كفي العصر الحديث تحكلت الفمسفة عمى يد ديكارت 

Descartesكو المنيجي ش لقد دشف ديكارت . إلى فمسفة نقدية تعتمد عمى العقل كحده
Francis Bacon ( 1561 – 1626 )ككاف فرانسيس بيككف . كتأمالتو عف الككجيطك
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. ة، كاعتماد المنيج التجريبييـقد دعا قبمو إلى التخمي عف الميتافيزيقا باعتبارىا دراسة عق
كبذلؾ قطعت الفمسفة الحديثة صمتيا بالفكر السابق ذؼ الصبغة الالىكتية، كالذؼ كاف 

. منشغال بمشكمة الكجكد كالميتافيزيقا، كبدأت تيتـ بمشكمة المعرفة كخدمة اإلنساف
إذ شبييا . إف الميمة الجديدة لمفمسفة الحديثة عبر عنيا ديكارت في تعريفو لمفمسفة

بشجرة جذكرىا الميتافيزيقا أك ما بعد الطبيعة، كجذعيا ىك عمـ الطبيعة أك الفيزياء، 
كفركعيا ىي الطب كالميكانيكا كاألخالؽ كمف ثـ تككف فائدة الفمسفة ىي سعادة اإلنساف ، 

.  كتعزيز سمطة العقل كالمعرفة العممية
لقد اتجو الفكر مع الفمسفة الحديثة نحك االعتزاز بالعقل، كبدأ يثير أسئمة مف نكع 

: جديد، مرتبطة بمكضكع المعرفة مثل
ذا  ىل بإمكاف اإلنساف الذؼ يدعي المعرفة أف يعرؼ؟ أؼ ىل المعرفة ممكنة؟ كا 

أـ الحس ؟ أـ التجربة؟ كىل المعرفة . كانت كذلؾ فما ىي أداة المعرفة؟ ىل ىي العقل؟
مطمقة؟ أـ نسبية؟  

ذا كاف ديكارت في النصف األكؿ مف القرف السابع عشر في كتابو الشيير  مقاؿ "كا 
أنا "  في قكلتو الشييرة،أؼ الكعي بالذات" المفكرة " أكلى أىمية كبرػ لألنا " في المنيج

في القرف الثامف " كانت" مؤسسا بذلؾ ثكرة عمى التقميد الفمسفي، فإف " أفكر إذف أنا مكجكد
نقد العقل " عشر، عمل عمى إعادة النظر في بنية العقل، كحدكده مف خالؿ كتابو 

. كذلؾ بالنظر في طريقة التفكير، كآلية بناء المعرفة" الخالص
" المنطق الجدلي" في القرف التاسع عشر فقد أسس منطقا ثالثي القيـ" ىيجل" أما 

كبذلؾ تككف التجميات . القائـ عمى كحدة المتناقضات عكض مبدإ عدـ التناقض األرسطي
الكبرػ لفمسفة الحديث اكتممت مف حيث تعبيرىا عف تأسيس جديد لرؤية اإلنساف ، تقـك 

 . عمى إعادة بناء الكعي كالذات كالحقيقة
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 الفلسفة واألدب

 :تقديم 

كقد تأججت ىذه الحرب خاصة .  بيف الشعر كالفمسفة حرب قائمة مف قديـ الزماف
بعد أف طرد أفالطكف الشعراء مف جميكريتو الخيالية، خشية أف يفسدكا عميو إنسانو 

.  (1)، كذلؾ في الكتاب العاشر مف  الجميكرية  (الفيمسكؼ )الخيالي 
ػ أف الفف قائـ عمى المحاكاة ، كبما ىك كذلؾ فيك بعيد عف الحقيقة، بل إنو ألقد ر

أضف إلى ذلؾ أف الشعر يبعث  . (ألنو مجرد محاكاة المحاكاة )يبعد عنيا بثالث مراتب 
. (2)عمى الشركر، كيفتح باب اإلغكاء ؛ كىك ما قد يضر بالنظاـ المستتب في النفكس

ذا جاز التساىل معو فال يمكف قبكؿ إال الذؼ يشيد بقيـ  لذلؾ كجب الحذر منو، كا 
. العدالة ، كفضائل الخير

، ألف (3) أصالقراط، كاف يرفض الكتابة سكمف باب االستطراد نشير إلى أف
النص المكتكب يتداكؿ بحرية بيف الجميكر كالقارغ ، كالنص عاجز عف اختيار ىؤالء "

، كخاصة المحاكر  مف ذلؾبينما المتكمـ الحي عمى النقيض. الذيف يمكف أف يتمقكه بفيـ
كبيذا .  إذ يمكف أف يختار شريكا حكاريا مالئما يمكنو أف يجيب عندما يسأؿ.الفمسفي

. (4)"يتكقع أف يبذر بذكر حكار عذب في ركح المستمع

                                                           
1
.  546:  ػ  جميكرية أفالطكف، دراسة كترجمة، فؤاد زكريا، الييئة العامة المصرية لمكتاب، الكتاب العاشر، ص 

2
.  548 ػ الجميكرية ، ص  

3
 ، 2000. القاىرة . دار غريب . أك عف الجماؿ ، ترجمة كتقديـ أميرة حممي مطر.  ػ محاكرة فايدركس ألفالطكف  

.  78ص 
4
شراؼ أحمد عثماف ، .النقد األدبي الكالسيكي ، تحرير جكرج كينيد .  ػ مكسكعة كمبريج في النقد األدبي   مراجعة كا 

.  263 ، ص 2005 ، مصر ، السنة 917المجمس األعمى لمثقافة رقـ 
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كعمى العمـك فإف نظرة أفالطكف المعادية لمشعر، نازعو فييا الكثير ، كعمى رأسيـ 
لمميزة، اتمميذه المخمص أرسطك الذؼ نظر إلى الشعر بكصفو فنا مستقال لو قكتو الذاتية 

.  مما يستمـز تقكيمو عمى أسس كمبادغ نقدية مالئمة
ف كاف يميل نحك   إف الشعر في نظر أرسطك ليس فمسفيا بالمعنى الخاص، كا 

لكف ذلؾ لـ يمنعو مف اعترافو بقيمة الشعر، كبدكره فيما سماه بالتطير . الكميات 
Katharsis (1) .

 فيستحيل صكرا ذىنية قميمة ،كعمى العمـك فال يجب أف يفنى الشعر في الفمسفة
. الجدكػ؛ كال أف تندمج الفمسفة في الشعر فيخف كقارىا، كتصبح خياالت ال طائل تحتيا
ف كاف ىناؾ مستكػ  بل يحسف بكل منيما أف يعمل في دائرتو، كيسير في طريقو، كا 

 يختمس ، كالفيمسكؼحيث إف الشاعر يقتبس مف أنكار الفيمسكؼ. أسمى يمتقياف في أعاليو
. منف أشعة الشاعر

نما في أف يتناكلو مف  إف كظيفة الشاعر ليست في أف يتناكؿ الحق مباشرة ، كا 
الجانب الحسي، كينفحو بالجماؿ، ألف المكانة األكلى في الشعر ، ليست لما قالو الشاعر 

نما لكيفية قكلو، كألسمكب أدائوؼمف أ كىذا ما يجعل كظيفة الشاعر تختمف عف . كار، كا 
.  كظيفة الفيمسكؼ

كظيفة الفيمسكؼ ىي أف  يتناكؿ بالتحميل التيارات الفكرية الغالبة عمى جيل مف 
األجياؿ ، كالتي تشكل أفكار ىذا الجيل ، كتقـك عمى أساسيا ثقافتو كمعرفتو، كيقيس 

. أما مجاؿ الشعر فيك إظيار الجماؿ. أبعادىا كيسبر أغكارىا
نما ىك نقيض ليا الفمسفة تحرر الذىف مف . إف الشعر ليس كسيمة لشرح الفمسفة، كا 

. الحكاس ، أما الشعر فإنو يعظـ كيكمل بمقدار انحصاره في الخاص كالمعّيف

                                                           
1
 ػ ىذا عكس ما كاف يراه أفالطكف بخصكص الشعر ، حيث إف الشعر عنده يغذؼ كيسقى المشاعر التي ينبغي أف  

. 546س، ص . س.ـ. الجميكرية د. تجفف
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كالفمسفة تحذرنا مف . الفمسفة تضعف الخياؿ كتكّبمو، أما الشعر فيطمقو كيقكيو 
.   العقلـاستحالة العقل إلى جسـ، أما الشعر فُيطرُبو أف يجّس 

أما . إف أحكاـ الفمسفة قائمة عمى التفكير الذؼ لك تسرب إلى الشعر لجعمو فاترا
. أحكاـ الشعر فمشتقة مف الحكاس كالعكاطف كالخياؿ

إف الفمسفة تنبذ الخياؿ في الغالب، أما الخياؿ بالنسبة لمشاعر فيك عتادة كركنو 
 ةكالخياؿ ىك األدا. إنو يخمق عالما غير ىذا العالـ، كَيْعُمره بالمكجكدات كاألحياء . الركيف

. في ببناء ىذا العالـ، كخالق أحيائو، كمبدع مكجكداتو
نما .إف الفف ال يجارؼ الكاقع كال يحتذيو  ال ألنو يجافيو، كيتعمد أف يقمب نظامو، كا 

. (1)ألنو يحاكؿ أف يكّمل نقصو 
كمع ذلؾ كبالرغـ مف الفركؽ التي أشرنا إلييا أعاله، فإف بيف األدب كالفمسفة 

. تداخال كبيرا
لذلؾ يعتبر األدب أحد األشكاؿ . إف الفمسفة فكر، كمضمكف األدب ىك فكر أيضا

. (2)بل ىك األداة البالغة القّكة كالداللة . التعبيرية عف األفكار الفمسفية 

                                                           
1
 5، ص 1978. مصر . دار المعارؼ . ، لعمي أدىـ" بيف الفمسفة كاألدب:"  ػ اعتمدنا في ىذه المقدمة عمى كتاب  

.  فميرجع إليو. كما بعدىا 
2
ص  . 2009 . 1.ط.بيركت . المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع .  ػ في األدب الفمسفي ، دمحم شفيق شيا 

.   كما بعدىا112
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. الشعر والفمسفة عند اليونان بين الجذب والنبذ ػ 1
. لمتقدة والماء الدافقاالنار : هيراقميطس أ ػ 

كفي أشعار  (اإلليادة كاألكديسا) (1)كردت كمضات فمسفية في أشعار ىكميركس 
.  (األعماؿ كاألياـ ) (2)ىيزيكد 

كاف مف أسرة عريقة لكنو زىد . في أفسكس (ـ. ؽ475 ػ 540 )كلد ىيراقميطس 
انتقد ىكميركس كىيزيكد،  لبثيما بحسب رأيو . في كل جاه، كاختار طريق التفكير 

...  لقب بالغامض، كالممغز ، كالمعتـ . الخرافات كاألضاليل
مف خالؿ المعب عمى األلفاظ ، كتفضيل االستعارات، جعل البعض يصفكنو 

. بالصكفي
كعندما يككف . في الميل يشعل اإلنساف ضكءا ألف بصره كميل: " يقكؿ ىيراقميطس

. (3)"كعندما يستيقع يدنك مف اإلنساف الذؼ يناـ. حيا يدنك مف اإلنساف الميت خالؿ النـك 
. ىذا ىك جدؿ االغتراب: "لمنعـ مجاىد عمى ىذه الشذرة بقكلواكيعمق مجاىد عبد 

 كخركج مف عالـ النياـ إلى . صراع بيف النـك كاليقظة كالتكامل.صراع التشيؤ كالتكامل
. كعندما يستيقع اإلنساف يككف قد أشعل قنديال يضيء مستقبل حياتو. عالـ األيقاظ 

                                                           
1
ـ كاف أحد المبدعيف الجكاليف الذيف ينتقمكف مف قصر .عاش في القرف التاسع أك أكائل القرف العاشر ؽ.  ػ ىكميركس  

زعـ فريق مف النقاد أف ىكميركس مشككؾ في . ككاف غير مبصر . إؿ قصر، كمف مدينة إلى مدينة ، ليكتسبكا أقكاتيـ
كالرأؼ المعتدؿ ىك أف ىكميركس قد كجد حقا، كأنو إف لـ يكف . كجكده ، كأنو مف المحتمل أف يككف شخصا أسطكريا 

.   مؤلف اإلليادة كاألكديسا ، فإنو مؤلف أكثرىما عمى أقل تقدير
2
يعتبر أشعر الشعراء الذيف ألفكا في الشعر . ـ .ؽ.  ػ ىيزيكد عاش في أكاخر القرف التاسع أك أكائل القرف الثامف  

كال . ترفع عف أف يجعل شعره كسيمة لالقتيات ، كما كانت تفعل أكثرية الشعراء آنذاؾ . كاف شاعرا مجيدا. التعميمي 
لدمحم غالب " الفكر اليكناني أك األدب اليميني" كيمكف الرجكع لمف أراد التكسع إلى كتاب . نريد أف نطيل باإلشارة إلييا 

.  الجزء األكؿ خاصة. 1952تاريخ المقدمة . مصر . دار الكتب الحديثة . 
3
. 2. ط. دار التنكير ، بيركت . مجاىد عبد المنعـ مجاىد . ترجمة كتقديـ كتعميق. ىيراقميطس.  ػ جدؿ الحب كالحرب 

.  37 ، ص 1983
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تغتسل الخنازير في األكحاؿ، كتغتسل الطيكر في التراب أك : " ػ يقكؿ ىيراقميطس
".  اليشيـ

ال تعربد في األكحاؿ، فإف الخنازير تستمتع باألكحاؿ أكثر مما تستمتع بالماء " ػ 
. (1)"النقي

أف المتشيئيف النائميف الذيف ال يرتفعكف عف عالميـ الحسي " كلعمو يريد بذلؾ 
كىي متعة رخيصة ال ترقى إلى متع العقل كالركح، حيث . درجات، يستمتعكف بأكحاليـ

كمف ىنا كاف صكت ىيراقميطس نبكئيا مبشرا كنذيرا حتى يخرج الناس . النقاء كالصفاء
كلعل . (3)"إنو ال يفحص عف الفكر كال يخفيو كلكنو يشير إليو . " (2)"عف عالميـ الطيني

مف يتكمـ بمسانو ىي "  إضافة إلى أنو كاف يعتقد أف .ذلؾ ما جعل أسمكبو مكثفا كمكجزا
صادقة  (المكغكس)ىذه الكممة " ، كعنده أف (4)"الحكمة الككنية ، المكغكس، الكممة النيرة

. (5)"منذ األزؿ
. كقد كرد حديثو عنيا في الفقرتيف األكلييف مف شذراتو

كالمكغكس عنده يعني الكممة الككنية أك العقل الكمي، بمعنى الحقيقة في صفاتيا 
. المكضكعية ، كفكؽ اإلنسانية

. ف طبيعة ىذه الحقيقةعكقد كاف يعتبر نفسو مؤىال كُمَعّدًا ليفصح 
الكجكد، السياسة : لقد ألف ىيراقميطس كتابا كاحدا ينقسـ إلى ثالثة أقساـ

 ىي عبارة عف جمل قصيرة في ،غير أنو لـ يبق مف ىذا الكتب سكػ شذرات. كالالىكت
كقد صاغيا في لغة مجازية متميزة، . شكل حكـ أك أقكاؿ مأثكرة، أك مالحظات دقيقة

                                                           
1
. 43 ػ نفسو ، ص  

2
. 43 ػ نفسو ، ص  

3
. 17ص . ت.د.بيركت . دار القمـ. يكسف كـر.  ػ تاريخ الفمسفة اليكنانية  

4
. الجزائر . 2.ط.دار الفارابي . ترجمة حاتـ سمماف. ثيككاريس كيسيديس.  ػ ىيراقميطس ، جذكر المادية الدياليكتيكية 

. 96ص  . 2001
5
 ػ  ىيراقميطس فيمسكؼ التغير كأثره في الفكر الفمسفي، تأليف عمى سامي النشار كدمحم أبك عمي رياف كعبده الراجحي  
.   كما بعدىا26ص . 1969 . 1.ط.مصر . دار المعارؼ . 
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كانت سببا في ظيكر صعكبات جمة، سكاء عند تفسير مذىبو أك عند صياغتو بشكل 
ار التفسيرات كاإلضافات ثأننا ال نعرؼ مذىبو إال جزئيا كبشكل أ" أضف إلى ذلؾ . منظـ

. (1)"الالحقة
. " (2)"ال يمكف النزكؿ إلى نفس النير مرتيف: " كفي شذرات أخرػ يقكؿ ىيراقمطس

نحف مكجكدكف كغير . " إف الباحثيف عف الذىب يحفركف التراب كثيرا كيجدكف ذىبا قميال
. (3)"خالدكف كزائمكف ". " مكجكديف

كالمالحع بخصكص ىذه األمثمة أف ىيراقميطس كاف يفضل ما يعرؼ بالمقابمة أك 
Oximoronكمف ىنا . أؼ التعارض المركز بيف مفاىيـ ال تترافق بشكل ثنائي عادة 

. يظير طابعيا الغريب
إف المناقضة عند ىيراقميطس مصحكبة عادة برصف تناظرؼ متشابؾ لمجمل، 
كذلؾ ليس فقط بيدؼ تقكية االنطباع الذؼ تحدثو أفكاره، بل باألحرػ لمتعبير بشكل 

. أفضل عف مفيكمو لكحدة األضداد كصراعيا
لقد كاف العالـ دائما ، . متقدة، كماء دافقر لقد كاف ىيراقميطس يرػ أف العالـ نا

. إنو دائـ التغير. كىك مكجكد اآلف، كسيبقى نارا حية تشتعل باعتداؿ ، كتنطفئ باعتداؿ 
أما المكغكس أك النار الحية، فيك القانكف الداخمي الذؼ يحكـ ىذا التغير، ليتحقق 

.  االنسجاـ أك كحدة األضداد
باختصار لقد جمع ىيراقميطس بيف الصكرة الشعرية كالمفيـك المجرد؛ فاستطاع 

بذلؾ أف ينقل مفيكمو لكحدة األضداد ، ككذا لصراع األضداد ، مف خالؿ الحرص عمى 
، كالحرص عمى القكؿ بكجكد (4)اكتشاؼ سمات مشتركة بيف أشياء ال جامع  بينيا

                                                           
1
. 201: ص . ىيراقميطس ، ثيككاريس كيسيديس  -  

2
. 38- 118: نفسو ، ص  -  

3
. 109: نفسو ، ص  -  

4
.  كقد اعتمد عميو أبك تماـ أكثر مف غيره.إف المجكء إلى الجمع بيف األضداد كاف مطمح المقتدريف مف الشعراء -  

:  مف ذلؾ قكؿ أبي تماـ. كقمده فيو البحترؼ أحيانا
ُر ػصحٌك يكاد مف النضارِة ُيْمطِ ** كبعده  ب الصحُك منو كَمَطٌر يذ
 ُمْضَمر  َلَؾ َكْجُيو كالصحك غيث** ٌث ظاىػرُ ػفاألنكاء غي: غيثاف
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كراء .  كالعكس صحيح أيضا،االنسجاـ داخل التغير، ألف االنسجاـ مستحيل دكف صراع
الفكضى الظاىرة ، أك المعبة الفكضكية لمقكػ العفكية، يختبئ النظاـ، ، أؼ االنسجاـ 

. األعمى
. جدل الحب والكراهية وتعاقب األدوار: أنباذقميس – ب 
.  مف أسرة أرستقراطية (ـ. ؽ435 – 490 )كلد أنباذقميس بصقمية - 
. ركؼ عف حياتو شيء كثير بمغ بعضو حد األساطير- 
. جمع بيف التأمل الفمسفي كالتجارب العممية- 
. (1)"إنو مؤسس عمـ الخطابة أك البياف: " قاؿ عنو أرسطك - 
كاإلتياف ( 2)كاف قكؼ العاطفة الدينية إلى حد أف نسب إليو ادعاء األلكىية- 
. (3)بالمعجزات
نظـ فمسفتو شعرا في قصيدة مف خمسة آالؼ بيت في كتابيف أحدىما في - 

غير أنو ثبت أف معظـ الشعر المنسكب إليو منحكؿ، ". التطيير" كاآلخر في " الطبيعة "
لذلؾ فإف الرأؼ لـ . فمـ يذكر لو البعض إال ثالثمائة كخمسيف بيتا صحت نسبتيا إليو

كلما كاف كل ما بقي لنا مف كتاباتو نتفا متناثرة، فال " .يجمع عمى شيء في أمر شاعريتو
. (4)"مناص مف أف تظل شاعريتو عندنا مكضع شؾ

 :  فمسفته
 عجزت مذاىب الطبيعييف عف أف تفسر التبايف الجكىرؼ بيف المكجكدات ، حيف 

ف اخُتمف فيو ، فكاف المطمكب إيجاد نظرية تفسر التشكل  ردتيا جميعا إلى أصل كاحد كا 
. الجكىرؼ لممكجكدات كما تفسر أصميا  في آف كاحد

                                                           
1
. 137:، ص 1964. 1.ط.منشأة المعارؼ باإلسكندرية . عمي سامي النشار . نشأة الفكر الفمسفي عند اليكناف  -  

2
. 35:ص . مصدر سابق. يكسف كـر. تاريخ الفمسفة اليكنانية  -  

3
 1968. 3.ط.الكتاب األكؿ . مراجعة أحمد أميف. ترجمة زكي نجيب محمكد. برتراند رسل. تاريخ الفمسفة الغربية  -  
. 95: ص. 
4
. 96: ص. نفسو -  
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 لكنو لـ يجعمو عنصرا كاحدا، بل ،لقد قبل أنباذقميس فكرة المبدأ األكؿ لممكجكدات
الماء كاليكاء كالنار، كانفرد بأف زاد : جمع بيف العناصر الثالثة التي قاؿ بيا سابقكه كىي 

. عمييا التراب الذؼ تحاشاه سابقكه ربما بسبب ثقمو
كقد .  تفسير التبايف الجكىرؼ لممكجكدات،كقد تكخى مف جمعو بيف ىذه العناصر

أزلية أبدية، ال تتككف كال تفسد كال يخرج بعضيا مف بعض، كال يعكد " جذكرا: اعتبرىا 
" أك " المحبة كالكراىية" كاقترح الجتماعيا كتفرقيا عمة خارجية سماىا . بعضيا إلى بعض
". المحبة كالبغضاء

خطا خطكة إلى األماـ بفصل العمة عف المادة كلك في التصكر، ككضعيا " لقد 
. (1)"مستقمة باسـ المحبة كالكراىية

. ليست قكة ركحية، مع أنو قد جعميا عمة النظاـ كالخير في العالـ" المحبة" إف 
. التي جعميا عمة االضطراب كالشر كالقبح" الكراىية" كالشيء نفسو يقاؿ في حق 

لذلؾ .  ليس ىناؾ إذف ما يحدد حركة المحبة حيف ُتكِجد، كالكراىية حيف تفرؽ 
كذلؾ انتقدىا أرسطك العتمادىا عمى . ىاجميا أفالطكف ألنو لـ يدع مجاال لعقل ُيَدبِّر

. الصدفة التي أضفى عمييا صفات األلكىية
باختصار لقد اعتبر أنباذقميس أف المكجكدات تتككف بامتزاج العناصر األربعة 
كتفنى بانفصاليا، كال شيء يبقى في الكجكد كَيْخُمُد إال العناصر األربعة المككنة لكل 

. مكجكد، فضال عف المحبة كالكراىية
لقد حاكؿ التكفيق بيف آراء ىيراقميطس في التغير المستمر، كآراءه بارمنيدس في 

كرأػ أف الككف كالفساد كالتغير ليسا سكػ اتصاؿ الجكاىر األزلية غير . الثبات الدائـ
المتغيرة كانفصاليا بمعنى أف حركة ىذه الجكاىر عف طريق االتصاؿ كاالنفصاؿ، ىي ما 

. يؤلف كيفرؽ المكجكدات

                                                           
1
عمي . ، كذلؾ نشأة الفكر الفمسفي عند اليكناف 37:ص . مصدر سابق. يكسف كـر. تاريخ الفمسفة اليكنانية  -  

. 142: ص. س.ـ. سامي النشار
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كالعالـ . أما مصدر الحركة فيما كما أشرنا إلى ذلؾ غير ما مرة، المحبة كالكراىية 
. تتعاقب عميو أدكار مف المحبة كالكراىية إلى ما ال نياية

:  كيتحدث أنباذقميس عف أربعة أدكار
. حيث كاف العالـ كرة في سككف مطمق بفعل المحبة. سيادة المحبة – 1
.  خمك المحبة حيث دخكؿ الغمبة أك الكراىية – 2
. سيادة الغمبة حيث خركج المحبة – 3
. دخكؿ المحبة حيث تكحيد العناصر مف جديد – 4

كال يذكر أنباذقميس الزمف الذؼ تستغرقو كل دكرة، كال نياية تعاقب ىذه األدكار 
. بسيادة المحبة أك الكراىية

كأغمب الظف أنو كاف يرػ أف زمف انتشار الغمبة أك الكراىية أطكؿ، يؤيد ذلؾ تأثره 
بالديانة األكرفية التي تنزع نزعة تشاؤمية ، كترػ في كجكد اإلنساف عمى األرض عقابا 

.  لمركح عف ذنب سابق كانت قد ارتكبتو
كقد كانت حياتو تحفل باألحداث المأساكية ، مما يعزز رمينا لو بالقمق أك 

فيك حينا يحب ذاتو كيتكحد معيا حتى يدعي األكليية، كىك حينا آخر . االضطراب
.  تمزؽ حتى االنتحارؼينشطر ك

، "إنو مات آخر األمر بكثبة في فكىة بركاف إطنو، ليثبت أنو كاف إليا: " لقد قيل
. (1)كليثبت ربما أنو فيمسكفا شاعرا خاضعا لمقكة األسطكرية، قكة الحب كالكراىية

:  أرسطو واشيا بما بين المادة والصورة من عشق– ج 
.  اىتـ أرسطك بالفف كاعترؼ لو بقيمة كبيرة حرمو منيا أستاذه أفالطكف 

 . (2)إف الفف محاكاة ال تعني المطابقة التامة بيف األصكؿ كالصكرة التي تحاكييا
. (1)ثـ الفف عنده، خاصة منو المأساة، يحقق التطيير مف االنفعاالت 

                                                           
1
. مصر . المجمس األعمى لمثقافة. ـ عبد الفتاح إماـترجمة إما . Coplestonفردريؾ ككبمستكف . تاريخ الفمسفة  -  

 .112: ص . 2002.المجمد األكؿ 
2
. 70: ، ص1967. 1.ط. مكتبة األنجمك المصرية.  بدكؼ طبانة.النقد األدبي عند اليكناف -  
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كىك ينتسب إلى ذلؾ " فف الشعر" كالمعركؼ أف أر سطك ألف كتابا تحت عنكاف 
المؤلفات المستكرة أؼ تمؾ التي لـ ينشرىا عمى "  باسـاةالقسـ مف الكتب األرسطية المسـ

.  (2)"الناس
ف لـ يكف شاعرا ػ ىك تخريجاتو الشعرية  إف الذؼ جعمنا ندرجو في ىذه المقدمة ػ كا 

كسنكضح ذلؾ مف . التي اضطر إلييا لتدعيـ بنائو الفمسفي، أك تكضيحو عمى األقل
خالؿ التركيز عمى فكرتو عف الييكلى  كالصكرة، كعمى فكرتو عف العالـ ككل في عالقتو 

". المحرؾ الذؼ ال يتحرؾ" بػ 
 لقد أراد أف .التي قاؿ بيا أستاذه" المثل" بداية نشير إلى أف أرسطك رفض نظرية 

 عف ثنائية فكأعل. كبيف الشيء الكاقعي (المثاؿ )يتجاكز الثنائية األفالطكنية بيف الفكرة 
ففي الشيء يتـ .  ىي في الشيء ذاتو،المادة كالصكرة، مقرا بأف ماىية الشيء: أخرػ ىي 

. االندماج بيف الصكرة كالمادة
ال تككف مادة الشيء إال محض إمكانية، كال يكتسب الشيء حقيقتو كراىينيتو إال 

. Entelechie" الكماؿ" ىذا التحقق يسميو أرسطك . عبر الصكرة
كىكذا فإف كل تطكر يفترض في تصكر أرسطك، كجكد غاية مسبقة تسير بالجكىر 

. مف اإلمكانية إلى التحقق الفعمي
: كقد قدـ أرسطك لكل تغير أربع عمل

مثال البيت مف خالؿ . حيث الشيء يتحدد عبر شكمو : العمة الصورية – 1
.  تصميمو

                                                                                                                                                                                
1
 أف الذيف يغمب عمييـ الخكؼ كالرحمة ، يمكف أف يعالجكا بمشاىدة المآسي التي تثير Katharsisمعنى التطيير  -  

. ىذه االنفعاالت ، فتقع ليـ سمكة مصحكبة بمذة
2
. 2.بيركت، ط.  عف اليكنانية كشرحو كحققو عبد الرحمف بدكؼ، دار الثقافة قأرسطكطاليس ، ترجـ. فف الشعر -  

. 38: ص . 1973
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في البيت مثال يشار  . كل تطكر بحاجة إلى محرؾ يسيره : العمة الفاعمة – 2
. إلى عمل البنائيف

.  كل شيء يككف مف مادة، في البيت ىناؾ الحجارة كالطكب: العمة المادية  – 3
كىي األىـ عندنا ػ تعني ال كجكد لشيء دكف غاية ، حيث  : - العمة الغائية – 4

. إف الغاية مف بناء البيت االحتماء مف تقمبات الطقس
كنشير أيضا إلى أننا نجد في نظاـ أرسطك انطالقا مف فكرة التطكر، بناء طبقيا 

، كصكال إلى الشكل المحض (الييكلى المحضة): لمعالـ، بحيث يتصاعد مف أدنى حدكده
. (المحرؾ الذؼ ال يتحرؾ )حيث حده األعمى

لقد تحدث أرسطك عف كجكد غاية تحرؾ المادة في اتجاه الصكرة، كتجذبيا كما 
إف المادة . كقد عبر عف ىذه الحركة مستعمال  لفظة العشق. يجذب المغناطيس الحديد

كعمى ىذا النحك يككف تحريؾ هللا . تتحرؾ نحك الصكرة بسبب ما ليا مف عشق تجاىيا
. كحركة العشق في الكاقع ىي العمة الفاعمة. إذ األشياء تتحرؾ بأف تعشق هللا. لمعالـ

فكرة العشق تحقق ألرسطك فكرة الثبات الكاجب لممحرؾ الذؼ ال يتحرؾ، كأف يككف 
. (1)ىذا المحرؾ محركا بالفعل

ذا كانت طريقة شرح أفالطكف ليذا العالـ ، كلنظريات األخالؽ كالفف، طريقة  كا 
مف نفحة شعرية ، كلـ يكف كاقعيا  [أيضا ]أرسطك في فمسفتو لـ يخل " شعرية ، فإف 

 .(2)"صرفا

                                                           
1
. 179ص. 1944. 2.ط. تبة النيضة المصرية ؾـ. عبد الرحماف بدكؼ . أر سطك -  

2
. مطبعة لجنة التأليف كالترجمة كالنشر. أحمد أميف كزكي نجيب محمكد. قصة الفمسفة اليكنانية. أحمد أميف  -  

. 197 – 196:  ، ص 1970. 7.ط. مصر 


