
1 
 

 جامعة دٌالى                            
 كلٌة الفنون الجمٌلة        

 قسم الفنون السمعٌة والمرئٌة 
 

 المرحلة الثالثة- المحاضرة السادسة-السادساالسبوع 
 

 الفلسفة الٌونانٌة القدٌمة
 
 -:الٌونانٌةصدر األول لدى الفلسفة مال

وافبلطون حول أزلٌة العالم وحدوثه، حٌث المتصور أن بٌن أرسطو  تامالفارق االشكالٌة فً ال

افبلطون قائل بالحدوث، خبلفاً ألرسطو القائل باألزلٌة أو القدم، إال أن ما ٌقوله افبلطون عن 

حدوث العالم لٌس من نوع الحدوث المنقطع زماناً والمتصل بالعدم كما ٌصرح به المتكلمون، 

 سبق أن كشف عنه شارح أرسطو، فرفرٌوس بل هو حدوث دائم منذ األزل . وهذا ما

وهناك عبارات عدٌدة ٌؤكد فٌها أرسطو على نفً علم هللا للموجودات فً أنفسها، فبل ٌعلم     
إنه إذا لم ٌتعقل هللا »إال ذاته فقط، بإعتبار أن غٌره ناقص ٌستحٌل اإللتفات إلٌه. ومن ذلك قوله: 

جة منحطة، وأسمى منها مرتبة درجة الٌقظ، وبما أن شٌئاً، فإنه ٌكون حٌنئذ كالنائم، أي فً در
هللا هو الكمال والخٌر المطلق، فٌجب أن ٌنسب إلٌه دائماً كل كمال، فإذا كانت حالة التعقل لشًء 

 «.هً دائماً أسمى من حالة عدم التعقل لشًء فٌجب أن ٌقال عن هللا أنه ٌتعقل شٌئاً 
معاصرٌن بأن أرسطو ال ٌرى هللا متعقبلً شٌئاً وبحسب هذا النص، ظن بعض الباحثٌن ال      

آخر غٌر ذاته، لكونه ٌعتقد بأن شرف العقل بشرف المعقول، وأشرف المعقوالت هو الخٌر 
األعلى المتمثل باهلل، فلو تعقل شٌئاً آخر غٌر ذاته فسٌنحط، وهو ما ٌجب أن ٌنّزه عنه . مع أن 

ناً عن أرسطو، فهو وإن كا ٌّ ن ٌعتبر العلم اإللهً علماً واحداً ٌأتً دفعة ذلك لٌس صرٌحاً وب
واحدة، فً الوقت الذي ٌكون منزهاً عن العلم باألشٌاء الناقصة والمنحطة، لكنه ٌلّوح أٌضاً إلى 

إن هللا ال ٌعلم الموجودات فً »العلم باألشٌاء من جهة الكمال، مضافاً إلى ما ٌنقل عنه قوله: 
 « . علم كلهأنفسها، بل ٌعلمها فً ماهٌتها، فاهلل

أخٌراً، عندما قام أرسطو بنقد نظرٌة المثل االفبلطونٌة، فإنه قد فعل ذلك باستلهام قانون       
ٌزعم افبلطون أن »اإلتساق والشبه الدائر بٌن العلة والمعلول، أي السنخٌة. فهو ٌصرح قائبلً: 

متحرك، فكٌف ٌجوز إعتبار  األشٌاء صور المثل، والمثل ثابتة ال تتغٌر، والعالم بخبلفها متغٌر
 « .األشٌاء المتغٌرة صورة لمثل ثابتة؟

أو ما ٌسمى بالعقل األول. وٌضاف إلى هذا اإلله هناك آلهة ثمانٌة أخرى، فٌكون مجموع      
اآللهة عشرة بمن فٌهم اإلله بتاح، وبدونه فاآللهة أو العقول تسعة، وهً اإلله الصانع آتوم 

وقة منه، وجمٌعها متحدة فً ربوبٌة واحدة. وال شك أن هذه اآلراء والصوادر الثمانٌة المخل
 شبٌهة بتلك التً جاء بها افبلطون .

وفً النصوص القدٌمة نجد ثالوثاً مصرٌاً ٌتألف من ثبلثة آلهة متحدٌن بواحد، كالثالوث         
ع وبتاح، المسٌحً الذي ظهر بعد قرون طوٌلة. ففً النص أن كل اآللهة ثبلثة، هم آمون ور

 فإسم الكائن األحد هو آمون، رأسه رع، وجسمه بتاح، وثبلثتهم واحد، ولكل منهم هوٌة منفردة .
كما ظهر لدى حكماء مدٌنة واست، وهً ما ُتعرف الٌوم بمدٌنة أقصر المصرٌة، بعض      

اد الناس اآلراء التً سبقت الفكر الٌونانً، فقد ذكر هؤالء الحكماء بأن الروح اإللهٌة التً اعت
أن ٌتعبدوا لها فً المعابد لم تكن فً الحقٌقة غٌر روح واحدة وإن تعددت أوضاعها، فهً قد 

 صدرت جمٌعها عن واحد وارتدت إلى واحد . 
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ومع أن هناك الكثٌر ممن ٌضع فارقاً تاماً بٌن أرسطو وافبلطون حول أزلٌة العالم وحدوثه، 

فاً ألرسطو القائل باألزلٌة أو القدم، إال أن ما حٌث المتصور أن افبلطون قائل بالحدوث، خبل

ٌقوله افبلطون عن حدوث العالم لٌس من نوع الحدوث المنقطع زماناً والمتصل بالعدم كما 

كشف عنه شارح   ٌصرح به المتكلمون، بل هو حدوث دائم منذ األزل . وهذا ما سبق أن

 أرسطو، فرفرٌوس

طو على نفً علم هللا للموجودات فً أنفسها، فبل ٌعلم وهناك عبارات عدٌدة ٌؤكد فٌها أرس     
إنه إذا لم ٌتعقل هللا »إال ذاته فقط، بإعتبار أن غٌره ناقص ٌستحٌل اإللتفات إلٌه. ومن ذلك قوله: 

شٌئاً، فإنه ٌكون حٌنئذ كالنائم، أي فً درجة منحطة، وأسمى منها مرتبة درجة الٌقظ، وبما أن 
طلق، فٌجب أن ٌنسب إلٌه دائماً كل كمال، فإذا كانت حالة التعقل لشًء هللا هو الكمال والخٌر الم

 «.هً دائماً أسمى من حالة عدم التعقل لشًء فٌجب أن ٌقال عن هللا أنه ٌتعقل شٌئاً 
وبحسب هذا النص، ظن بعض الباحثٌن المعاصرٌن بأن أرسطو ال ٌرى هللا متعقبلً شٌئاً        

أن شرف العقل بشرف المعقول، وأشرف المعقوالت هو الخٌر آخر غٌر ذاته، لكونه ٌعتقد ب
األعلى المتمثل باهلل، فلو تعقل شٌئاً آخر غٌر ذاته فسٌنحط، وهو ما ٌجب أن ٌنّزه عنه . مع أن 
ناً عن أرسطو، فهو وإن كان ٌعتبر العلم اإللهً علماً واحداً ٌأتً دفعة  ٌّ ذلك لٌس صرٌحاً وب

نزهاً عن العلم باألشٌاء الناقصة والمنحطة، لكنه ٌلّوح أٌضاً إلى واحدة، فً الوقت الذي ٌكون م
إن هللا ال ٌعلم الموجودات فً »العلم باألشٌاء من جهة الكمال، مضافاً إلى ما ٌنقل عنه قوله: 

 « .أنفسها، بل ٌعلمها فً ماهٌتها، فاهلل علم كله
، فإنه قد فعل ذلك باستلهام قانون أخٌراً، عندما قام أرسطو بنقد نظرٌة المثل االفبلطونٌة     

ٌزعم افبلطون أن »اإلتساق والشبه الدائر بٌن العلة والمعلول، أي السنخٌة. فهو ٌصرح قائبلً: 
األشٌاء صور المثل، والمثل ثابتة ال تتغٌر، والعالم بخبلفها متغٌر متحرك، فكٌف ٌجوز إعتبار 

 « .األشٌاء المتغٌرة صورة لمثل ثابتة؟
وشبٌه بالرؤٌة السابقة ما كان لدى الهند. فقد اعتقد الهنود القدماء بفكرة الوجود الواحد        

والكلً المختفً وراء مظاهر العالم المتغٌر . وجاء وصف هذا الوجود الواحد فً االوبانٌشاد ما 
 أٌد ال سبٌل إلى رؤٌته أو اإلحاطة به، ال نسل له وال لون، ببل عٌن وال أُذن، وببل»هذا نصه: 

وال أقدام، ٌتخلل كل شًء، وهو كلً الوجود، أنه الواحد الذي ال ٌتغٌر، وهو الذي ٌنظر إلٌه 
 « .الحكماء بإعتباره مصدراً للموجودات

وقد ُعرف عن فٌثاغورس بأنه أبرز الذٌن تأثروا بالفكر الهندي، ومن ذلك تبنٌه لفكرة        
ن مخلوق إلى آخر، ومن حٌاة إلى أخرى، حتى تناسخ األرواح، وهً أن الروح خالدة تنتقل م

تصل فً رحلتها العلوٌة إلى هللا. ومثل ذلك فكرة بنوة اإلنسان للحٌوان المصحوبة بمنع تناول 
كل المخلوقات الحٌة تِمّت لنا بصلة القرابة، وٌنبغً أن ُتعامل على أنها »اللحم، وكما ٌقول: 

ٌُحكى عن فٌثاغورس ، وكبلهما ٌعود إلى الفلسفة ال«لحمنا ودمنا هندٌة . وحول الفكرة األخٌرة 
 بأنه، كالقدٌس فرانسٌس، كان ٌعظ الحٌوانات كما ٌعظ البشر، سواء بسواء .

ومما إمتازت به الفلسفة الٌونانٌة هو أن فكرها كان ٌدور حول تفسٌر الكثرة النوعٌة       
علٌه الطابع المادي المكررة فً لؤلشٌاء وردها إلى أصل واحد. ومع أن بداٌة بحثها قد غلب 

بوحدة الوجود  -أخٌراً  –نعت اآللهة . وكذا هو حال الفبلسفة اآلخرٌن، مما أفضى إلى القول 
 بأشكال مختلفة.

اشتهر عن طالٌس بأنه أول من بحث فً أصل األشٌاء بطرٌقة تحلٌلٌة علمٌة  كما              
ل الفبلسفة. فرغم تقدم الكثٌر من ذوي الحضارات بعٌدة عن الرؤى االسطورٌة، لذلك أُعتبر أو

الشرقٌة القدٌمة علٌه كما عرفنا، إال أنه لم ٌرد عنهم تلك النزعة التحلٌلٌة العلمٌة. ورغم أن 
طالٌس لم ٌأت بنتٌجة مختلفة عمن سبقه من أهل الحضارات القدٌمة، إذ كان ٌقول بأن الماء هو 

حتى احتمل العدٌد من المؤرخٌن بأن طالٌس متأثر بمن أصل األشٌاء، وقد سبقه بذلك كثٌرون، 
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سبقه من حكماء الحضارات الشرقٌة القدٌمة ، لكن الفارق ٌكمن فً طرٌقة التفكٌر، وهً أن ما 
ذكره القدماء ال ٌتجاوز الرؤى االسطورٌة، خبلفاً لما قّدمه طالٌس وأتباعه من رؤٌة تحلٌلٌة فً 

و الطبٌعة، وما الفلسفة كما ُعّرفت إال البحث عن األسباب الكشف عن األسباب العامة للوجود أ
والعلل. فقد الحظ طالٌس بأن الرطوبة هً الحٌاة، وعدم وجودها هو الموت، وكل األشٌاء الحٌة 
تخرج من البذرة الرطبة، أما األشٌاء المٌتة فتتعفن وتتحول إلى تراب جاف. وعندما ٌتبخر 

تجّمد أصبح ثلجاً وصخراً. لذلك صرح بأن الماء هو األصل الماء ٌصبح هواء وناراً، وإذا ما 
 األساس الذي تتكون منه سائر األشٌاء .

مع هذا فما زالت التصورات حول طالٌس وغٌره من قدماء الفبلسفة غٌر                 
واضحة، لقلة ما نقل عنهم من نصوص. وعادة ما تحتمل هذه النصوص تصورٌن مختلفٌن، 

ن إعتقادات هؤالء طبٌعٌة ال عبلقة لها باألمور اإللهٌة والروحٌة. فً حٌن ٌمٌل أحدهما ٌرى أ
التصور اآلخر إلى المعانً األخٌرة. ومن ذلك أن أقوال طالٌس تحتمل هذٌن المعنٌٌن من 
التفسٌر )الطبٌعً واإللهً( . وأرسطو ذاته ٌنقل عن طالٌس بأن العالم ملًء باإللهة أو األنفس، 

 لصورة اإللهٌة والروحٌة على العالم .فٌضفً بذلك ا
فٌه صور »ن طالٌس ٌعتقد بأن مبدأ الوجود األول قد أبدع عنصراً اك                 

الموجودات والمعلومات كلها. فانبعث من كل صورة موجود فً العالم على المثال الذي فً 
وما من موجود فً العنصر األول. فمحل الصور ومنبع الموجودات كلها هو ذات العنصر. 

 « .العالم العقلً والعالم الحّسً إال وفً ذات العنصر صورة له، ومثال عنه
ألٌست المركبات كلها إنما امتزجت وتركبت من »مسبوقة بالمتشابهات                            

ي من العناصر، وهً بسائط متشابهة األجزاء؟ وألٌس الحٌوان والنبات وكل ما ٌتغذى فإنما ٌغتذ
أجزاء متشابهة أو غٌر متشابهة، فتجتمع فً المعدة فتصٌر متشابهة، ثم تجري فً العروق 

 « .والشراٌٌن فتستحٌل أجزاء مختلفة مثل الدم واللحم والعظم؟
من النطفة المهٌنة، والطٌر من البٌض، فكل ذلك ظهور عن كمون، وفعل عن                    

وإنما اإلبداع واحد، ولم ٌكن بشًء آخر سوى ذلك الجسم قوة، وصورة عن إستعداد مادة، 
 كما اعتبر العقل حاكماً على كل شًء وأنه بث النظام فً كل شًء .« . األول
وعموماً ٌعتقد الفٌثاغورٌون بأن كل شًء ٌمكن نفٌه عن الوجود إال العدد، فمثبلً أن ورقة      

شٌاء ما لٌس له لون، ومثل ذلك الشجر خضراء، لكن لٌس كل شًء أخضر، كما أن من األ
ٌنطبق على األذواق والروائح والمواد األخرى بإستثناء العدد، فهو صفة كلٌة شاملة تنطبق على 
كل شًء، ومن المحال أن نتصور وجوداً ال ٌقبل العد والحساب. فالعدد أساس العالم، والعالم 

 ناشئ من العدد .
بتوظٌف قانون )األصل والشبه( وتطبٌقه على  إضافة إلى أن فٌثاغورس قام             

الموجودات، فاعتبر العالم فً قبال اإلنسان إنساناً كبٌراً، واإلنسان فً قبال العالم عالماً صغٌراً . 
وهً الفكرة التً تبناها كل من الفبلسفة والعرفاء داخل الحضارة اإلسبلمٌة إلبراز التشاكل بٌن 

نها كانت شائعة لدى فبلسفة الٌونان، حتى ذكر الكندي أن السبب العالم واإلنسان. ومن المؤكد أ
الذي جعل الفبلسفة القدماء ٌحسبون اإلنسان عالماً صغٌراً هو ألن فٌه جمٌع القوى الموجودة فً 
العالم ككل، كالنبات والحٌوان والمنطقً، كما فٌه األرض مثل العظام وما شابهها، وفٌه الماء 

وردة ونقاعها والمعدة والمثانة وما إلى ذلك، وفٌه الهواء وهو جو باطنه كالرطوبات البدنٌة واأل
وجوفه، وفٌه النار بصورة حرارته الغرٌزٌة . وطبقاً لهذه الفكرة من التشاكل، اعتبر فٌثاغورس 

 أن الخٌر األسمى لئلنسان هو أن ٌتشبه باإلله .
وهو ٌحمل الفكرة المتعلقة بوحدة ق.م(  055كما ظهر أكسانوفان )عاش حوالً                 

الوجود؛ إلعتباره بأن هللا هو كل شًء. فقد كان هذا الفٌلسوف ٌسخر من مشاكلة هللا لئلنسان، 
لو أن للماشٌة أو الخٌل أو »أو إعتباره صورة مكبرة لؤلخٌر، كما شاع لدى الناس، فعلى رأٌه 

ت الخٌول صوراً لآللهة على هٌئتها، األسود أٌدٌاً، ولو أن فً وسعها أن ترسم بأٌدٌها؛ لرسم
لذلك كان «. ورسمت الماشٌة آلهة على هٌئتها، وكل منها ٌصور جسم اإلله على شاكلة جسمه
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ٌعتقد بأن المبدأ األول ال ٌشبه البشر فً الشكل أو الملبس أو الصوت أو العقل، بل هو األشكال 
 .جمٌعها، واألردٌة وكذا 

ن تفسٌر هذه الوحدة التً تحّدث عنها أكسانوفان من غٌر إعتبار وال شك أنه ال ٌمك           
عبلقة الشبه بٌن األشٌاء ومرّدها إلى الوحدة، فالبصر الواحد، والسمع الواحد، والعقل الواحد، ال 
ٌمكن تحققه دون إشتراك الوحدة بٌن البصرٌات والسمعٌات والعقول. وهً الصورة التً سنجد 

 لعرفاء فً الحضارة اإلسبلمٌة.تبرٌرها لدى الفبلسفة وا
ٌّن إبن رشد نظرٌة أرسطو بأن كل موجود محسوس فهو مؤلف من مادة              وكما ب

وأن الصورة هً المعنى الذي به صار الموجود موجوداً، وهً المدلول علٌها باالسم »وصورة 
أن الصورة وهو فً محل آخر أكد ب« . والحد وعنها ٌصدر الفعل الخاص بموجود موجود..

متقدمة بالجوهر والوجود على الهٌولى، وأن الهٌولى إنما تستكمل باألتم واألكمل من جهة الفعل 
 ال القوة ، فهً بالتالً تستكمل من جهة الصورة التً هً عٌن الفعل ذاته.


