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قراءات يف أرسطو

دراسة مقاربة يف كتابات يوسف كرم وعبد الرمحن بدوي
أ.م.د حامد حمزة حمد
جامعة واسط /كلية االداب

مقدمة
لسنا بحاجة إلى إيضاح أثر الفلسفة اليونانية في تاريخ الفكر اإلنساني ،فهيي تثلي
الحجر األساس في الفكر العالثي على مدى أكلر من خثسة وعشرين قرنا .لقد وجدت
الفلسفة مع اليونان في القيرن السيا س ق ي الثييع  ،عليى اليراع مين اعضيرا

بعي

مؤرخيها على ذلك ،لكن العق اإلنساني مع اليونيان بيدأ يضحيرر مين سيلور الترافيات
واألساطير ،وكان طاليس والثدارس الفلسفية العحقة أبرز الثدافعين عن مكانة العقي
في الحيار الفكرية ،وكانت تلك الثدارس هي االتجاهات الفلسيفية الثتضلفية فيي الفلسيفة
اليونانييية ،ولهييا أثيير ك ييير فييي بنييا مييلهل أرسييلو فييي الفلسييفة ،والسيييثا الجانييل
الل يعي .وفي بحلنا هلا نحاول الثقارنية بيين اثنيين مين الثهضثيين بفلسيفة أرسيلو هثيا
الدكضور يوسف كرم والدكضور ع د اليرحثن بيدو  ،إذ لكي منهثيا أسيلوبع فيي عير
الفلسفة األرسلية الجامعة لك فروع الثعرفية اإلنسيانية ،وهيلا ميا تثيي ت بيع الفلسيفة
اليونانييية عاميية وفلسييفضع خاايية ،كثييا أن أرسييلو وامييع األسييس العلثييية للكلييير ميين
العلييوم النيرييية والضجري ييية ،وأن فلسييفضع تعييد اسضعرامييا لضيياريخ الفلسييفة والعلييع علييى
السوا  .لثا تثي بع أسلوبع مين قية واسيضقامة فيي ال يراهين واعضثيا ر الضجربية فيي ميا
يضوا إليع من نضائج.وفيي هيلر الثقارنية سين ين أوجيع الشي ع واالخيضعو بيين يوسيف
كرم وع د الرحثن بدو في راسضهع لفلسفة أرسلو ،وسنضلرق في ال د إلى رأيهثا
في تفسير حييار أرسيلو وععقضيع باسيضاذر أفعطيون و ورر فيي األكا يثيية ،ثيع ععقضيع
بال عط الثقدوني وعو تع إلى أثينا وانشائع مدرسة اللقيون ،ثيع رأيهثيا فيي منهجيع فيي
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الضاليف والدرس وتصنيف مؤلفاتع ومن ثيع نسيضعر

رأيهثيا فيي فلسيفضع ون يين نقياط

الضشييابع واالخييضعو فييي مواميييعها ،م ضييدئين بضعريييف أرسييلو للعلييع وتقسيييثع للعلييوم
وأولها الثنلق ،ثع الفلسفة الل يعية واهع مواميعها (الحركة والعيالع واليع مضنياهي)،
ومومييوع العل ي  ،ثييع فلسييفة مييا بعييد الل يعيية ومومييوع الجييوهر والقييور والفع ي  ،ثييع
الحركيية والثحييرو األول ،ثييع نضلييرق إلييى مومييوع علييع األخييعق واهييع مواميييعع
كالسييعا ر واللييلر والعداليية والفضيييلة ،ثييع السياسيية والفيين ،ثييع ومييعنا خعايية لل ح ي
تضثنت النضائج الضي توالنا إليها في هلر الثقارنة .طال ين من هللا الضوفيق للجثيع لثيا
فيع خدمة للثسيرر العلثية والفلسفية.

رأيهما في حياة أرسطو :
يضفييييق االثنييييان (كييييرم وبييييدو ) علييييى إن أرسييييلو ولييييد سيييينة  483ق .م فييييي
اسييييلاايرا ميييين أعثييييال خلقيدييييية احييييدى الثييييدن اليونانييييية ،وأن أبييييار نيقوميييياخوس
كيييان ينضثيييي إليييى نقابييية األط يييا فيييي بيييع اليونيييان وكيييان ط ي يييا خاايييا ألمونضييياس
اللييياني مليييك مقيييدونيا ،واليييد فلييييل أبيييو االسيييكندر الثقيييدوني( ،)1كثيييا يضفقيييان عليييى إن
أميييع مييين خلقييييس فيييي ج ييييرر أوبيييا ،وان أرسيييلو ليييع ييييضعلع مييين واليييدر مهنييية الليييل
الن األخيييير تيييوفي وهيييو اييي ير ،وال يضفيييق رأيهثيييا هيييلا ميييع رأ جيييور سيييارتون
اليييل ييييلكر أن معييييع ثقافييية أرسيييلو تركييي ت فيييي النيييواحي الل يييية الن أبيييار كيييان
ط ي يييا ،وان الضقالييييد الل يييية انضقليييت مييين األر إليييى االبييين م ا يييرر ،ولعييي أرسيييلو
فييييي ايييي ار قييييد عييييالج الثر مييييى فييييي رفقيييية أبيييييع وعاونييييع فييييي إجييييرا العثليييييات
الجراحيييية لهيييع ،وان نيرتيييع الضجري يييية فيييي الفلسيييفة هيييي تييياثرر بثهنييية أبييييع وهيييي
الضييي جعلضييع عالثييا فييي الل يعيية وفيلسييوفا( .)2ونييرى أن رأ سييارتون هييلا ملييابق
لحقيقييية أرسيييلو ،إذ ييييلكر أبيييو رييييان فيييي ذليييك رأييييا يؤييييد سيييارتون فيييي قوليييع هيييلا،
مفيييا ر أن مييين عيييا ر اليونيييان وخااييية قيييوم أرسيييلو أن ييييدرر اللفييي ليييديهع منيييل
اييي ار عليييى ايييناعة أبييييع وان أرسيييلو فيييي طفولضيييع لقييين الث يييا

العلثيييية والل يييية
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وانيييع اسيييضثر فيييي الضعلييييع حضيييى بعيييد وفيييار واليييدر ب يييراو مييين (بروكسيييينوس )،
اليييل كيييان واييييا علييييع مييين ق ييي واليييدر( ،)3كثيييا ويضفيييق االثنيييان عليييى انيييع فيييي سييين
اللامنييية عشييير مييين عثيييرر قيييدم إليييى أثينيييا و خييي أكا يثيييية أفعطيييون و رس علييييع،
ويتضليييف كيييرم ميييع بيييدو فيييي الثيييدر الضيييي الييي فيهيييا يضضلثيييل عليييى أفعطيييون فيييي
األكا يثيييية ،فييييلكر كيييرم انيييع كيييان مضثيييي ا بلكائيييع ،حضيييى سيييثار أفعطيييون بالعقييي
والقييييار وأوكيييي إليييييع تييييدريس مييييا ر التلابيييية ،أو مييييا ر ال عايييية والسياسيييية كثييييا
ييييلكر سيييارتون( .)4فيييي حيييين ييييلكر بيييدو انيييع بقيييي يضضلثيييل عليييى أفعطيييون لثيييدر
عشيييرين عاميييا ،وهيييلا يتيييالف حقيقييية أرسيييلو ألن وايييف أفعطيييون ليييع و ورر فيييي
الضييييياليف والضيييييدريس ييييييرجق اليييييرأ األول ،فقيييييد كضيييييل الكليييييير مييييين الثحييييياورات
مضشيييابهة لثحييياورات أسيييضاذر أسيييلوبا وموميييوعا ،ويسيييضند بيييدو فيييي رايييية السيييابق
إلييى خلييار بعلييع أرسييلو إلييى فليييل الليياني يقييول فيييع انييع قييد بقييي فييي األكا يثييية
عشيييرين عاميييا ،لكييين هيييلا ال يعنيييي انيييع كيييان يضضلثيييل كييي هيييلر الثيييدر وقيييد بلييي سييين
األربعييييين عامييييا وان تلييييورر الروحييييي كييييان بلي ييييا( ،)5الن ذلييييك يتييييالف ط يعيييية
يييتث ملييي أرسيييلو ليييع بييياع طويييي فيييي الفلسيييفة والعليييع .وتجيييدر اإل يييارر إليييى
أنهثيييا يتضلفيييان أيضيييا حيييول مصيييير أرسيييلو بعيييد وفيييار أفعطيييون ،فييييرى كيييرم انيييع
ايييا ر أثينيييا بسييي ل موقفيييع مييين الثدينييية اليييل تحييير كلييييرا ،فقيييد تيييالف فيهيييا حييي ر
وطنييييي لثقاوميييية فيليييييل الثقييييدوني ،وكانييييت ععقيييية أرسييييلو بييييال عط الثقييييدوني
معروفيية لجثيييع األثينيييين ،لييللك امييلر للرحييي ( ،)6فييي حييين لييع يشيير بييدو إلييى
ذليييييك ،وييييييرى انيييييع بعيييييد وفيييييار أفعطيييييون تيييييولى رئاسييييية األكا يثيييييية ابييييين أخضيييييع
اس وسيييييي وس ،ف يييييا ر أرسيييييلو أثينيييييا ميييييع زميييييي ليييييع فيييييي األكا يثيييييية ييييييدعى
اكسيييينوقراط إليييى طيييروا ر وقيييام بالضيييدريس وال حييي هنييياو ،وكانيييع يرييييد القيييول أن
سييي ل الرحيييي عييين أثينيييا هيييو التيييعو عليييى زعامييية األكا يثيييية ولييييس الثوقيييف
السياسيييي فيييي أثينيييا ،وهيييلا ميييا يرفضيييع كيييرم( .)7وتجيييدر اإل يييارر إليييى أن االثنيييين
(كيييرم وبيييدو ) ،جان يييا الحقيقييية ،فوفقيييا لروايييية ييييوجينيس العئرسيييي الضيييي أور هيييا
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سييييارتون( )8أن أرسييييلو انسييييحل ميييين األكا يثييييية وأفعطييييون مييييازال علييييى قيييييد
الحيييييار وتوجييييد إ ييييارات علييييى ذلييييك ،فثييييلع تنسييييل ع ييييارر ألفعطييييون بحسييييل
سيييارتون يقيييول فيهيييا "أن أرسيييلو ي رينيييي مللثيييا ييييرفس الثهييير أميييع الضيييي ولدتيييع
"( ، )9فيييي حيييين ييييرف

بيييدو هيييلر الع يييارر وييييرى أنهيييا منحولييية عليييى أفعطيييون

بيييدون يييك( ،)10كثيييا ييييرف

كيييرم إن تكيييون الثجافيييار حلايييت بيييين األسيييضاذ والضلثييييل

فيييي العهيييد األخيييير مييين حييييار األسيييضاذ ،أو أن نوعيييا مييين الثنافسييية العلثيييية وقعيييت
بينهثيييا ،ولكييين كيييرم نييياق

قوليييع هيييلا حيييين ذكييير إن أرسيييلو نقيييد نيريييية الثلييي

األفعطونيييية ونيرييييات أفعطونيييية أخيييرى وأسيييس مله يييع عليييى هيييلا األسييياس ،وليييع
يييييدع قييييوال ألفعطييييون إال وتناولييييع بالنقييييد والضجييييريق والضفنيييييد ولييييع يييييلكر أسييييضاذر
بلليييف إال ميييرر واحيييدر فيييي الع يييارر الثشيييهورر ليييع" :أحيييل أفعطيييون وأحيييل الحيييق
وأؤثييير الحيييق عليييى أفعطيييون"( ،)11وهيييلا اليييل ييييلكرر أفعطيييون ييييدل عليييى عثيييق
الثجافيييار بينهثيييا ،فضيييع عييين عيييدم ت عثيييع للكا يثيييية قيييد ييييدل عليييى ذاليييك .ولكييين
ت قييى مسيييالة تتليييع عييين األفعطونييية أسيييلوبا ومنهجييا مليييارا للتييعو بيييين االثنيييين،
فكييييرم يييييرى انييييع بعيييييد أن كضييييل الكلييييير ميييين الثحييييياورات علييييى وفييييق أسيييييلور
أفعطيييون ،أليييف كضابيييا فيييي الفلسيييفة أو فيييي التيييير وكانيييت تليييك بدايييية الضحيييول عييين
األفعطونيييية ،اذ نقيييد نيريييية أفعطيييون فيييي الثلييي ونيريييية حيييدو العيييالع ،ولكييين
لييييس بالثسيييضلاع تحدييييد ذليييك تاريتييييا( .)12فيييي حيييين ييييلكر بيييدو أن الضحيييول مييين
أسيييلور الثحييياورر إليييى األسيييلور العلثيييي أو النلييير بيييدا فيييي الليييور اللييياني مييين
حيييييار أفعطييييون فييييي األكا يثييييية وان السيييي ل ليييييس أرسييييلو ،إنثييييا الدراسيييية فييييي
األكا يثيييييية أاييييي حت منيييييل الليييييور اللييييياني مييييين حييييييار أفعطيييييون الضيييييي تضثلييييي
بثحييياورات (جورجيييياس ،فييييدون ،الجثهوريييية ،الثا بييية) تثضييياز بالسيييثو الشيييعر
واسيييضلهام الحيييل وكانيييت الدراسييية تهيييدو إليييى جعييي الضعمييييل يرتقيييون إليييى الضفكيييير
الفلسييييفي عيييين طريييييق الحييييل .وفييييي اللييييور األخييييير ميييين حيييييار أفعطييييون وفييييي
محييياورر بارمنييييدس وثيضييياتيوس نجيييد الضحيييول واميييحا نحيييو ال حييي عييين الثوجيييو
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مييين النييياحيضين الوجو يييية والثجييير ر ،أ ال حييي مييين الناحيييية الواقعيييية والثنلقيييية
للثوجيييييو  ،وليييييللك ابضعيييييد أفعطيييييون يييييكع ومضيييييثونا عييييين محييييياورات الليييييور
اللييييياني ،فضيييييع عييييين انضيييييثام تصييييييات علثيييييية إليييييى األكا يثيييييية كض يييييوا فيييييي
الريامييييات والفليييك واألخيييعق (الليييلر واألليييع) ،وهيييلر العوامييي جعليييت مييين االتجيييار
الجدييييد فيييي األكا يثيييية اليييل ملليييع تعمييييل أفعطيييون يثيليييون إليييى االنصيييراو عييين
أسيييلور الحيييوار الضولييييد اليييل تثلييي بالثحييياورات وأاييي حت طريقييية الكضابييية هيييي
اللريقيية الضعليثييية واتجييع ال حيي م ا ييرر إلييى العلييوم والوقييائع الج ئييية واسيييضتدام
الجيييدل ،وهكيييلا كيييان مييينهج أرسيييلو وليييع يكييين أرسيييلو سييي ا م ا يييرا فيييي الضحيييول
ميين أسييلور الثحيياورر إلييى اللريقيية العلثييية الجديييدر()13أمييا فييي تربيضييع ل،سييكندر،
فيييع يتضليييف االثنيييان فيييي انيييع أاييي ق معلثيييا لعسيييكندر حيييين كيييان األخيييير فيييي سييين
اللاللييية عشييير ورافقيييع لثيييدر أربيييع سييينوات ،وحينثيييا بلييي االسيييكندر سييين السيييابعة
عشيييرر انتيييرط فيييي جييييد أبييييع فض اعيييدت الصيييلة بينيييع وبيييين أرسيييلو ،ثيييع انضهيييت
الصيييلة نهائييييا فيييي عيييام  443ق.م حيييين نيييو

باالسيييكندر ملكيييا عليييى مقيييدونيا بعيييد

مقضيي أبيييع وكييان مييازال فييي العشييرين ميين العثيير( ،)14فييي حييين يييلكر سييارتون أن
الععقييية بيييين االثنيييين اسيييضثرت حضيييى عيييام  423ق .م حيييين أقيييدم االسيييكندر عليييى
إعييييدام (كالل سييييضيس) ،الييييل كييييان مؤرخييييا لحثييييعت االسييييكندر العسييييكرية واتهثييييع
بالتيانييية( ،)15وفيييي سييينة  443ق .م عيييا أرسيييلو إليييى أثينيييا بعيييد أن أاييي حت تحيييت
سييييلرت الثقيييدونيين ،وإنشيييا مدرسييية سيييثيت بييياللوقيون أو الليسيييية ،وقيييد اخضليييف
كيييرم وبيييدو فيييي الثكيييان اليييل تاسسيييت فييييع الثدرسييية ،فييياألول يقيييول أن أرسيييلو
أنشيياها فييي ملعييل ريامييي يييدعى لوقيييون فعرفييت بهييلا االسييع( ،)16فييي حييين يييرى
بييييدو يييييرى أنهييييا أقيثييييت بييييالقرر ميييين مع ييييد ابولييييون اللوقيييييوني فسييييثيت بهييييلا
االسيييع( .)17وتجيييدر اإل يييارر إليييى أن سيييارتون ييييلكر أن اسيييع اللوقييييون مشيييضق مييين
اسيييع (ابولليييون ليكييييوس) ،اإلليييع اليييلئل ،وان مدرسييية أرسيييلو أقيثيييت عليييى أيكييية
موقوفييية لع يييا ر ذليييك اإلليييع( .)18أميييا فيييي نهايييية أرسيييلو فيييع يتضليييف االثنيييان عليييى
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ذليييك ،ف عيييد وفيييار االسيييكندر سييينة  424ق .م ،ايييا ر أرسيييلو أثينيييا مراثيييا هاربيييا
ميييين أعدائييييع فييييي الحيييي ر الييييوطني القييييديع الييييل ت عثييييع يثوسييييضين إلييييى مدينيييية
خلقييييس ميييوطن أميييع اذ تيييوفي فيييي السييينة الضاليييية لوفيييار االسيييكندر سييينة  422ق .م
وهيييو فيييي سييين اللانيييية والسيييضين بعيييد أن أاييييل بثييير

فيييي معدتيييع.ومييين الجيييدير

بالثعحيييييية أن إ يييييارر يوسيييييف كيييييرم إليييييى نهايييييية أرسيييييلو تضعيييييار

ميييييع رأ

سييييارتون الييييل ذكيييير أن يثوسييييضين زعيييييع الحيييي ر الييييوطني الييييل كييييان يقييييارع
الثقييييدونيين كييييان قييييد الضجييييا إلييييى معهييييد بوسيييييدون بج يييييرر كالوريييييا فييييي التليييييج
السييياروني ق الييية سيييواح ارجيييوليس ،إذ انضحييير فيييي سييينة 422ق .م( ،)19وهيييو عيييام
وفيييار أرسيييلو فيييع يعقييي أن يكيييون يثوسيييضين مييين كيييان يليييار أرسيييلو وهيييو كيييان
منفييييا فيييي تليييك الج ييييرر ،ولكييين مييين الثثكييين أن يكيييون أعضيييا مييين ذليييك الحييي ر
اير يثوسضين.
منهج أرسطو في التأليف:
تثي أرسلو باسلور جديد في الفلسفة يتضلف عين أسيضاذر أفعطيون بدقية الثينهج
واسضق امة ال راهين واعضثا ر الضجربة وكان القدما معج ين بكضاباتع وبياناتع العلثيية اذ
يييلكر يشييرون ،وهييو فيلسييوو وسياسييي وخليييل روميياني لييع أرا فييي الفلسييفة أن
أسييلوبع يضييدفق كنهيير ميين ت يير( ،)20ويضفييق كي ميين كييرم وبييدو أن الثقصييو ميين ذلييك
مؤلفاتع األولى االضي يللق عليها بدو اسع الكضيل الثنشيورر وييلكر ع يارر يشيرون
بشك متضلف عثا يلكرر كرم ويقسع مؤلفاتع إلى قسثين ،األول لعامة الجثهيور وهيي
الكضل الثنشورر ،واللاني الكضل الثسضورر وقيد خصيها لضعملتيع والثتضصيين بالفلسيفة
وفيها عر

ام لفلسفضع ،ويرى بدو أن النوع األول من كض ع أجثي  ،اذ روعييت

ف يع مقضضيات ال عاة ولهلا قال عنهيا يشيرون أنهيا نهير ذه يي يفيي

بال عاية(،)21

وفي الوقت الل يرى فيع كرم أن مؤلفيات أرسيلو العلثيية اامضية ومقضضي ة ،يقيول
بيدو عنهييا بانهييا مجيير ميلكرات يسييضعين بهييا فييي إلقيا الثحامييرر وهييي علييى هي يية
لرات اير مضناسقة ينقصها إحكام الضاليف وبعاة الع يارر .ومين الجيدير بالثعحيية
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أن كرم يتضلف مع بدو في مسالة فقدان كضيل أرسيلو ،إذ ييرف

أن تكيون مؤلفيات

أرسلو قد فقدت ثع اكضشفت ثانيية وقيام انيدرونيقوس الرو يسيي وهيو الي عيع الحيا
عشيير للوقيييون بعييد أرسييلو بثراجعضهييا وإاييعحها فييي منضصييف القييرن األول ق يي
الثيع  ،ويفند ذلك في قولع انيع لييس مين الثعقيول أن تكيون مدرسية اللقييون ومكض ضهيا
خالييية ميين مؤلفييات أرسييلو ،فضييع عيين أن للثدرسيية فروعييا فييي مييدن أخييرى إنشيياها
تعميييل أرسييلو ،منهييا فييرع فييي رو س الييل أسسييع اوذيثييوس تلثيييل أرسييلو وهييي
الثدرسة الضي رس فيها اندونيقوس الرو يسي ،ويرى كرم أن الس ل في هيلر القصية
الثوموعة ،أن الجثهور الل ال يعيرو عين مؤلفيات أرسيلو سيوى مؤلفاتيع األوليى
(الثحاورات) ،حضى قام اندرونيقوس الرو سي بنشر تلك الكضل العلثية ألرسلو الضيي
كانييت وقفييا علييى الثييدارس ،وهييو ميين ومييع تلييك القصيية الثلفقيية عيين حقيقيية مؤلفييات
أرسلو( .)22في حين يرى بدو رأيا أخير متالفيا ليرأ كيرم مفيا ر أن الجي

األك ير

من مؤلفات أرسلو قد ماع ومنها الثحاورات األولى وميا بقيي ليدينا لييس مين كضابية
أرسييلو نفسييع علييى اييورر كضييل علثييية منيثيية ،ب ي معيثييع كييان مييلكرات كض ييت
لعسضعثال في الدرس ،ثع انع قد انح على أرسلو الكلير من الثؤلفات طوال العصر
القد يع ،وكان بعضها ملتصيات مياخوذر مين مؤلفيات أرسيلو أو ملتصيات لهيا ،وفيي
أحيان أخرى مؤلفات مسضتلصة من آخرين ونس ت إليع ،وييور بيدو ثعثية إث اتيات
للضييدلي علييى أن تلييك الثؤلفييات كانييت ألرسييلو ،هييي مييا ذكييرر يييوجنيس العئرسييي
واللاني ينسل إلى مجهيول وهنياو زييا ر فيي الكضيل اليل ذكرهيا الثجهيول وقيد ت يين
الحقييا أن الثجهييول هييو ه كيييوس الثللييي وهييو ميين القييرن التييامس الثيييع  ،وانييع
اعضثييد فييي إث اتاتييع هييو و يوجييانيس علييى مييؤرف أسييكندر وجييد فييي أيييام بلليثييوس
فيع لفوس إذ لع يلكر إال الكضل الثوجو ر فيي مكض ية اإلسيكندرية ،وهكيلا ييرى بيدو
انع ال توجد ألرسلو مؤل فات ايير تليك الضيي وجيدت فيي مكض ية اإلسيكندرية ،وان كي
تلك الكضل الثنحولة كان القصد منها إتثام مجثوعة مؤلفيات أرسيلو( ،)23أميا اإلث يات
اللال فيرى بدو انع وا عن طريق العرر وهو ما أور ر ابين القفليي وابين أبيي
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ااي عة ونس ار إلى تث اسثع بلليثوس ال ريل من روما ،وقد ت ين الحقا أنع أحد
رااح أرسلو ،كثا يلكر ذلك فالنضين روزر في كضابع أرسلو الثنحول الل نشرر عام
 ،3884وهو الل اخل عنع أندرونيقوس الرو يسي في حصيرر لثؤلفيات أرسيلو(.)24
أما الس ل في أن منهج أرسلو وأسلوبع في الضاليف كان يضسيع بيال ثو

والصيعوبة،

فلك منهثا رأ متضلف فيي ذليك ،ولكين يضفيق كليهثيا عليى أن القيدما كيانوا معج يين
بكضابييات أرسييلو ،وقييد ذكرنييا ذلييك ،ولكيين كييرم يييرى أن كضييل أرسييلو العلثييية جافيية
ومجهدر وموموعة بل ة قيقة ال تتلو من االقضضار وال ثو

 ،ليس فيهيا حيوار أو

قصث ،في حين أن مؤلفات الثرحلة األولى على عكس ذليك ،إذ كانيت تحضيو عليى
نصيييل ميين الحييوار والشييرح( ،)25فييي حييين أن كض ييع فييي الجييدل والشييعر والتلابيية قييد
أوالها اهضثاما خااا ،فقد حد معاني األلفاال وومع ألفاالا جديدر في العلع والفلسيفة،
ويرى كرم انع الوامع الحقيقي لل ة العلثية العامة .في حيين ييرى بيدو أن األسي ار
في ت اين مؤلفات أرسلو في الصعوبة والدقة وال ثو

هيي ،أن ميا ينسيل ألرسيلو

ميين انييع كييان رجييع منلقيييا اييرفا ال يعنييى ب ييير الثضييثون ليييس ميين الحقيقيية بشييي،
والدلي على ذلك أن مؤلفاتع والضنا على ك ايورر نقياط مضنياثرر ليع تكضيل بعنايية
ولع يراع فيها ي من الضنسيق وال قاعدر من قواعد الضاليف ،وفي الحقيقة أنها لع تكن
معدر للضاليف إنثا كانت ميلكرات ونقاطيا سيجلها أرسيلو لعسيضفا ر منهيا فيي اليدروس
الضييي يلقيهييا علييى طعبييع( ،)26ولهييلا نعح ي أن مؤلفييات أرسييلو نييوعين ،األول الييل
أعجل بع القدما وهيي الكضيل الضيي اعضنيى بهيا أرسيلو وهيي الثؤلفيات الحقيقيية ،أميا
اللانية فهي الثلاكرات الضي وافناها بال ثو

والصعوبة ،ولهلا يصف كرم أسيلور

أرسلو بالصفات الضي ذكرنار ،وقد يكون ذلك سي ع عيدم الضثيي بيين ميا كيان أرسيلو
يكض ع ألج الثحامرر والدرس وبين ما كان يعيدر إلايرا
بدو كثا أومحنا.

الضياليف ،وهيلا ميا ا يرر
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تصنيف مؤلفات أرسطو:
يتضلف كرم وبيدو فيي تصينيف مؤلفيات أرسيلو ،فياألول يقسيثها إليى قسيثين،
مؤلفات الش ار ومؤلفات الكهولة أو الشيتوخة ،ويرى أن األولى ماعت جثيعيا وليع
ي ق منها إال فهارس قديثة ومقض سات وإ يارات ور ت ليدى قيدما الكضيار ،معيثهيا
محاورات على اللريقة األفعطونية ،فضع عين قصير الكيعم فيهيا ،إذ ال يضعيدى ذليك
افضضاح الكعم وومع الثسالة ورأيع فيها ،وقد أخلت تلك الثحاورات األرسلية أسيثا
محاورات أفعطون ،وال يلكر كرم الس ل في ذلك ،اهو تاثير األسيضاذ أم ر وتصيحيق
لثحيياورات األسييضاذ ،أم لحاجيية فييي نفييس أرسييلو لييع يعرفهييا احييد ،وكييان أهييع تلييك
الثحاورات ،السياسي والسفسلائي ومنكسيينوس والثا بية وفيي ال ييان واسيكندر وفيي
العدالة وفي التير أو كضيار الفلسيفة وفيي الصيحة وفيي الصيعر وفيي الليلر وفيي خليو
النفس أو اوذيثوس( ،)27أما بدو فيلكر تصنيفا م ايرا لضصنيف كرم ،إذ يقسيع حييار
أرسييلو العلثييية إلييى ثعثيية أطييوار ،األول اللييور األكييا يثي الييل كضييل فيييع مؤلفاتييع
األولى (مؤلفات الش ار) وفي هلر النقلة يضفق مع كيرم حيول الضسيثية ،ويشيير بيدو
إلى معيثها قد فقد وليس جثيعها كثيا ييدعي كيرم ،وكيان ذليك ألسي ار منهيا أوال :أن
الفكرر الضي كانت سائدر في العصير الوسييا ان الفلسيفة ايورر الحقيقية ،خارجية عين
ال مان ،مسضقلة عن الضليور الشتصيي أ ت بيالثؤرخين القيدما والثحيدثين إليى عيدم
االهضثام بضلك الثحاورات بوافها مصنفات

ار أرسلو ،وان أرسلو قد اا ر تلك

الثصنفات وطريقة الحوار فيها وتحول إلى اللريقة العلثية النلرية .ثانيا :يرى بدو
انع ابضدا مين القيرن األول للثييع حينثيا نشير انيدرونيقوس الرو يسيي كضيل أرسيلو
الرئيسية الضعليثية ،اخيل النياس ينصيرفون عين محاوراتيع الصي يرر ويضجهيون للعنايية
بكض ع الضعليثية فنسيت الثحاورات األرسلية ي ا فشي ا ،ثع عا االهضثام بها في زمين
األفعطونية الثحدثة ،وأخل الشراح يكض ون عليها روحا حضيى أاي حت مليار خيعو
وجدل بسل ميل هع للضوفيق بينها وبيين محياورات أفعطيون الضيي قاميت عليهيا وسيثيت
باسييثها ،وكييان ميين بييين الييلين اهضثييوا بهييلر الثسييالة االسييكندر االفرو يسييي الييل حي
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الثشكلة على أساس أن الثيلهل األرسيلي الحقيقيي ال يوجيد إال فيي الكضيل الضعليثيية،
لللك أهثليت الثحياورات األرسيلية ألنهيا التيدل عليى ميلهل أرسيلو وتيع اسيض عا ها
نهائيييا والعناييية بالثؤلفييات الضعليثييية ،واهييع تلييك الثحيياورات بحسييل مييا يييلكر بييدو ،
او يثييوس ،فييي الفلسييفة ،بروتربضيكييوس ،ومحيياورر الحشييرر ،فضييع عيين محيياورات
تحث أسثا محاورات أفعطون لع يلكر منها إال الثا بة والسفسلائي وهورتينييوس،
واألخيييرر بالل يية اليونانييية ترجثهييا يشييرون(.)28أمييا سيي ل الضشييابع بييين أفعطييون
وأرسيييلو فيييي الثحييياورات فييييرى بيييدو  ،أن محييياورات أرسيييلو ال تتيييالف تعييياليع
أفعطييون وليييس معارميية لثله ييع الفلسييفي وليييس السي ل هييو االخييضعو بييين ييتث
أفعطون وتلثيلر ،أنثا الس ل تاثر أرسلو ك الضياثير بيافعطون ،مثيا فعيع أن يكيون
أفعطونيا متلصا في محاوراتيع األوليى .أميا الليور اللياني مين حييار أرسيلو العلثيية
(طور الضنق ) ،الل أمضار أرسلو في اسييا الصي رى ومقيدونيا ،فيع يتضليف االثنيان
علييى انييع بعييد وفييار أفعطييون سيينة  438ق .م اييا ر أرسييلو أثينييا مضوجهييا إلييى أسيييا
الص رى ألس ار ذكرنيار انفيا ،وقيد أمضيى هيلر الثيدر فيي الضيدريس وال حي العلثيي،
ولكن كرم لع ييلكر يي ا عين هيلر الثيدر مين حييار أرسيلو سيوى رحلضيع وعو تيع إليى
مقدونيا ،في حين يرى بدو رأيا مهثا ،فياوال :يعيد هيلا الليور أسياس ال نيا الفكير
ألرسلو ،وثانيا :أن معيع ارا أرسيلو الفلسيفية قيد ت ليورت فيي هيلا الليور وأهثهيا
الج

األك ر من كضار ميا بعيد الل يعية ،خااية مقالية اليعم واألليف ،الضيي ينضقيد فيهيا

نيرييية الثل ي  ،كثييا أن األخييعق عنييدر أخييلت اييورتها األولييى فييي هييلا اللييور ميين
حياتييع( .)29أمييا اللييور اللال ي فيسييثيع بييدو طييور األسييضاذية ،الييل هييو عنييد كييرم
الشيتوخة أو الكهولة ،ويضفق االثنان على أن أرسيلو أسيس اللوقييون فيي هيلا الليور
بعد عو تع مين مقيدونيا إليى أثينيا ،وييرى بيدو أن أرسيلو فيي انضقاليع إليى أثينيا كيان
تحت حثاية (انضي اتر) ،حاكع األقاليع اليونانية ،الثفو

مين ق ي االسيكندر ،وقيد أنشيا

أرسلو الثدرسة تحت حثايضع ،ولكين أرسيلو ليع يشيضرو فيي السياسية الثقدونيية ميد
االثينيين ،وعند عو تع إلى أثينا وجد أن األفكار في األكا يثية قيد ابضعيدت عين اليروح
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األفعطونية األالية وان زعيثها اس وسيي وس قيد ميات ،وأاي ق اكسيينوقراط رئيسيا
لها فلع يشا أرسلو أن ينيع إلى اديقع القديع الن أفكارهثا قد ت اعدت إلى حيد ك يير،
لللك قرر أن ينشا مدرسة منفصلة عن األكا يثية ،فكانت اللوقيون اوالليسية(.)30ومن
الجييييدير بالثعحييييية أن ابييييرز مسيييياعد أرسييييلو فييييي هييييلر الثرحليييية اوذيثييييوس
وثاوفرسييلس ،وقييد خصييث أرسييلو الييدروس الص ي احية للثسييائ الفلسييفية العالييية
التااة بالضعميل ،والدروس الثسائية للتلابة والشعر التااة بيالجثهور ،وقيد عنيى
أرسلو في هلا الدور عناية ك يرر بالثسائ العلثية وكان اتجاهع علثييا خالصيا ،تياثر
بالثدارس العلثية والل ية والفلكية وانضهج منهجا تعليثيا منيثا ابضعد فيع ك ال عد عن
الثنهج األفعطوني ،ويعار

بدو الرأ القائ أن معيع مؤلفات أرسيلو قيد كض يت

في هلا اللور م ن حياتع ،ويرى أن أساس فلسفة أرسلو الضعليثية قد بدأت في الليور
اللاني من حياتع( ،)31اسضنا ا إلى األبحا الضي قام بها ييجير( ،)32فاث يت بثيا ال يق ي
الشك أن الدور اللاني كان األساس لفلسفة أرسلو ،وان ك فلسفضع قد ومعت في هيلا
الدور ،والدلي على ذليك عنيد بيدو محاورتيع فيي الفلسيفة الضيي الهير فيهيا وقيد كيون
لنفسع رأيا جديدا وان كان يض يع أفعطيون ،ولكين بيدو ييرى وهيو رأ ييجير أن هيلا
الضض ع نقد أكلر مين كونيع تثيلهل ،الن رأ أرسيلو الناقيد ألفعطيون قيد بيدا عنيدما
كان يدرس الفلسيفة خيار أثينيا وكانيت حلقيات اليدرس تليك تضيع الضعمييل الث ا يرين
ألفعطون ،مل اكسينوقراط ،اللين كانوا ينضقدون نيرية الثل األفعطونية ،أما الدور
اللالي مين حياتيع فليع يضيع فييع أرسييلو مين الناحيية الفلسيفية الصيرفة ايير تعييديعت
م يلة وكرس حياتع في هلا الدور للبحا العلثية والضاريتية.
مصنفات الكهولة :
أطلقنا هلر الضسثية على مصنفات أرسلو كثيا يسيثيها كيرم ،عليى اليراع مين أن
بيدو ال يضفييق معييع فييي هييلر الناحييية ،إذ يسييثيها الثؤلفييات العلثييية ،ألنييع يييرى أن أهييع
مؤلفات أرسلو هي كضار ما بعد الل يعة واألخعق ،تعد من مؤلفيات الثرحلية اللانيية
(مرحلة الضنقي ) ،ولكين كيرم يصير عليى أنهيا مين مؤلفيات الشييتوخة ،كض هيا أرسيلو
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عندما كان في اللوقيون ،وقد بقيي معيثهيا ولييس للحيوار فيهيا اثير ،ويسيض عد األهثيية
الضاريتييية لهييا بقولييع لسيينا بحاجيية إلييى تاريتهييا( ،)33والثييلهل فيهييا واحييد ومضناسييق،
والكعم فيهيا مرتيل ترتي يا منلقييا ،وتقسيع عليى خثسية أقسيام رئيسية ويضفيق فيي ذليك
االثنين ولكن يتضلفان في األج ا  ،ففي الكضيل الثنلقيية ييرى كيرم أنهيا سيضة فقيا فيي
حين يضيف إليها بدو كضار التلابة ومقالة األمدا لضص ق ثثانية وكثا مومق في
الضصنيف االتي:
 .3الكضل الثنلقية :
أ.تصنيف كرم :
 .3الثقيييوالت  .2الع يييارر  .4الضحلييييعت األوليييى (القيييياس)  .3الضحلييييعت اللانيييية
(ال رهان)  .3الجدل  .8األااليا.
ر.تصنيف بدو :
 .3الثقييييوالت  .2الع ييييارر  .4الضحليييييعت األولييييى  .3الضحليييييعت اللانييييية

.3

الثوامع  .8الث اللات  .3التلابة  .8مقالة األمدا (.)34
ويشير بدو إلى أن الضسيثية اليونانيية لكضيار الثقيوالت (قاطي وريياس) ،ليع يشير
إليها أرسلو مللقا ،إنثا يسثيها األنواع الكلية العشرر( ،)35ولع يشير كيرم إليى ذاليك.
أما كضار الع ارر فيلكر بيدو أن نسي ضع إليى أرسيلو مشيكوو فيهيا إليى حيد ك يير الن
أرسلو لع يشير إلى هلا الكضار ،كثا أن انيدرونيقوس الرو يسيي ينكيرر وفورفرييوس
كللك في حين يؤيد االسكندر االفرو يسي نس ضع إليى أرسيلو ،ثيع يعيو بيدو وييلكر
أن األقوال الوار ر فيع أرسلية ارفة مثا يؤيد نس ضع الرسلو( ،)36في حين لع يشر
سيييارتون إليييى ذليييك فيييي إ يييارتع إليييى مؤلفيييات أرسيييلو الضيييي نشيييرها انيييدرونيقوس
الرو يسي( .)37كللك كرم الل يرى أن نس ضع ألرسلو اير مشكوو فيها.
أما فيثا يضعلق بكضار التلابة الل يضعع بدو ميثن كضيل الثنليق ،فييلكر أن
أرسلو ألف ثعثة كضل في التلابة ،األول يسثى التلابة إلى االسكندر ،واللياني فيي
التلابة مهدى إلى ثيو كضس ،واللال في التلابة ،وهو الكضيار اليرئيس ونسي ضع إليى
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أرسلو احيحة ،في حين أن الكضابين األوليين منحولين ألرسلو ،ونس ضهع إلييع ايير
احيحة ،في حين أن الكضار اللال متضلف عن االثنين ألنع بح تنييثي ارو في
علع التلابة والثعضثد الصحيق في الكعم عن التلابة ألرسلو ،أما الكضل ال قية فهي
ع ارر عين تياريخ للتلابية عنيد اليونيان( .)38وتجيدر اإل يارر إليى أن سيارتون ييلكر
كضييابين فقييا عنييدما يييلكر الثؤلفييات األرسييلية الضييي يييلكرها انييدرونيقوس الرو يسييي
والضييي تقييع مييثن الثجلييد الحييا

عشيير وهييي كضييار التلابيية الييل ذكيير انييع اييحيق

النس ة ألرسلو وكضار التلابة إلى االسكندر( ،)39وييلكر سيارتون أن هنياو إجثياع
على أن الكضل الضي نشرها اندرونيقوس الرو يسي هي ليست محامراتع ،وقيد ونيت
نقيع عين ميلكرات محاميراتع ،وهيي اييحيحة النسي ة ألرسيلو ،وبالضيالي فيان كضييار
التلابة إلى االسكندر اير منحول ألرسلو(.)40
 .2الكتب الطبيعية:
أ .تصنيف كرم:
يقسع كرم كضيل أرسيلو الل يعيية إليى كليية وج ئيية ،األوليى لضعلييع جثييع ط يائع
األ يا  ،واللانية لضعليع األمور الضي تتث ك واحدر من هلا الل ائع وهي:
أوال :الكضل الكلية وهي .3 :السثاع الل يعي (سثع الكيان) .2 ،السيثا  .4الكيون
والفسا  .3اآلثار العلوية (اليواهر الجوية)  .3الثسائ الحيلية (اآلليات) ،ويشك كرم
في نس ضع ألرسلو  .8كضار النفس.ثانيا :الكضل الج ئية وتسيثى الل يعييات الصي رى
وهي :الحس والثحسوس ،اللكر والضلكر ،النيوم واليقيية ،تع يير الرؤييع فيي األحيعم،
طييول العثيير وقصييرر ،الحيييار والثييوت ،الضيينفس ،الش ي ار والهييرم .ثييع يييلكر كييرم أن
ألرسييلو خثييس كضييل فييي الضيياريخ الل يعييي وهييي تيياريخ الحيييوان ،أعضييا الحيييوان،
تكوين الحيوان ،مشي الحيوان ،حركة الحيوان ،لع يصنفها كرم مثن الكضل الكلية أو
الج ئية(.)41
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ب .تصنيف بدوي:
يتضلف بدو في تصنيفع الكضل الل يعية ألرسلو عين كيرم ،فييلكر أن الثؤلفيات
الثضعلقييية بالل يعييييات تنقسيييع عليييى قسيييثين ،األول خييياخ بيييالكون ،واللييياني خييياخ
بالحيوان ،منها ما هو وافي ومنها ما هو تفسير  ،ويرى أن كضل أرسيلو الل يعيية
الوافية هي:
" .3السثاع الل يعي  .2السثا  .4الكون والفسا  .3اآلثيار العلويية" ،وان كضيار
السثا يسثى في العربية (السثا والعالع) ،وقد أميفت لع فصول زائدر عين األاي ،
ويضكون من أربع مقاالت ،في حين يلكر كيرم أن كضيار العيالع منحيول ألرسيلو ،وقيد
مع إلى كضار السثا وسثي بالسثا والعالع وفيع ارا رواقية تترجع من الثجثوعية
األرسلية( ، )42ويرى بدو أن بقية الكضيل منحولية ألرسيلو ويقصيد كضيار الثسيائ
الحيلية وكضل ا يرر أخرى ،في حين ليع يقليع كيرم الشيك فيي نسي ضها ألرسيلو .أميا
الكضل التااة بالحيوان فلع يلكر بدو إال اثنين منهيا ،هثيا تياريخ الحييوان ،وأجي ا
الحييوان ،وييلكر أن كضيل أرسيلو فيي الحيييوان تشيث عليى رسيومات توميق أجي ا
الحيوان ،ونرى بضوامع أن هلر اللة على األثر الل ي في فلسفضع وهيو مين ميؤثرات
الش ار حينثا كان يساعد والع في مهنة اللل ،مثيا ييدعع اليرأ القائي أن ثقافضيع كيان
ج ا منها ط ية ،وهلا ما ينكرر ك من كرم وبدو  ،ويؤيدر سارتون.
.4الكضل الثيضافي يقية (ما بعد الل يعة ) :
تصنيف كرم :
يرى كرم أن كضل أرسلو الثيضافي يقية ع ارر عن كضار واحد مؤليف مين أربعية
عشر مقالة مرقومة بحروو الهجا اليونانية ،فيها الكلير مين الضكيرار وايير مضناسيقة
ويعضقييد أن أرسييلو لييع يقصييد أن يجثعهييا فييي كضييار واحييد( ،)43كثييا يعضقييد كييرم أن
انييدرونيقوس الرو يسييي هييو الييل جثعهييا علييى هييلا الضرتيييل الثعييروو منييل أيامييع
ووسثها بهلا االسع ،ألنها تاتي بالضرتيل بعد كضل الل يعيات ،وكان أرسيلو قيد سيثى
موميوعها بيالعلع اإللهييي أو الفلسيفة األوليى ،وتعيرو عنيد االسييعميين بهيلر األسييثا
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اللعثيية أو بكضييار الحييروو( ،)44ويشييير كييرم إلييى أن ابيين ر ييد عنييدما ييرح كضييل
أرسلو الثيضافي يقية لع يشر الثقالضين اللاللية عشير والرابعية عشير ولكين أ يار إليهثيا
فقا ،لثا فيهيا مين ايعوبات ك ييرر وفهثهيا عسيير جيدا( .)45ونعضقيد بضواميع أن هيلا
الحكع قاسي جدا على ارح أرسلو وفيلسوو من الليراز األول ملي ابين ر يد ،وال
يعق انع اير قا ر على رح مقالة من مقاالت أرسلو وقد رح ك كضل أرسلو.
تصنيف بدو :
يتضلف بدو مع كرم في عد كضل أرسلو الثيضافي يقية ،إذ يرى أن أرسلو ألف
أكلر من كضار فيي الفلسيفة األوليى فيي الليور اللياني مين حياتيع ،األول محاورتيع فيي
الفلسييفة ،والليياني كضابييع فييي العداليية الييل فقييد مييع مجثوعيية ميين فصييول كضييار مييا بعييد
الل يعة ،أما كضار ما بعد الل يعة فيتضلف عن الكضابين األولين ،فقد واي إلينيا مؤلفيا
علييى ييك مقيياالت عييد ها ثعثيية عشيير مرقوميية بييالحروو اليونانييية ،وهكييلا يتضلييف
بدو مع كرم في عد مقاالت الكضار ،فقد ذكر كرم أنهيا أربعية عشير فيي حيين ييرى
بدو أنها ثعثية عشير( .)46أميا فيي مسيالة الضسيثية فييرى بيدو انيع ال توجيد أسي ار
باطنع ورا ذليك ،أنثيا ترتييل هيلر الثجثوعية قيد جيا بعيد الل يعييات كثيا يؤييد كيرم
ذلك ،كثا يضفق كليهثا على أن كضار أرسلو (ما بعد الل يعة) ،ال يك اون وحدر واحيدر،
أنثا هو كضار مفكك ،كضل في ا وار متضلفة من حيار أرسلو.
.4الكتب األخالقية والسياسية:
تصنيف كرم :
يرى كرم أن ألرسلو ثعثة مؤلفيات فيي األخيعق ون اإل يارر إليى أنهيا منحولية
لع ،وهلر الثؤلفات هي ،األخعق االو يثية (في س ع مقاالت) ،واألخيعق النيقوماخيية
(في عشر مقاالت) ،واألخعق الك رى (مقالضين) ،وان الكضابين األول واللاني روايات
الدروس الشفوية ألرسلو ،وان كضار األخعق االو يثية اقرر إلى عصير أفعطيون،
أ أن أرسلو ألفيع عنيدما كيان فيي األكا يثيية ،وان الكضيار اللياني اقيرر إليى ميلهل
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أرسلو وأكث  ،وهلا يعني أن تاليفع في الثرحلة اللانية من حييار أرسيلو ،أميا اللالي
فهو تلتيث للكضابين األولين بالراع من ك ر حجثع(.)47
ب .تصنيف بدوي:
يرى بدو أن كضل أرسيلو األخعقيية كض يت فيي مرحلية مضقدمية مين حياتيع ،وقيد
ألفها في اللور اللاني من حياتع ،إلى جانل محاورر العدالة ،ويعضقد أن من بين الكضل
اللعثة واحد منحول ألرسلو ،واللاني تلتيث ألحد الكضل ،وبالضالي فان كضيار واحيد
احيق النس ة ألرسلو وهو األخعق إلى نيقوماخوس ،وهو ابن أرسلو ولييس أبييع،
الن االثنييين يحثلييون االسييع نفسييع وهييلا عكييس مييا يعضقييدر يوسييف كييرم ميين أن الكضييل
اللعثة احيحة النس ة ألرسلو ،ويؤكد بدو أن كضار األخعق إلى اوذيثوس هو في
الحقيقة اسثع األخعق تاليف اوذيثوس ،وانع ليس ألرسلو أنثا بقلع اوذيثوس اديق
أرسلو ،أما الكضار اللال (األخعق الك رى) ،ف حسل بدو انع لييس ألرسيلو ،أنثيا
منض ع من الكضابين السابقين(.)48وتجدر اإل ارر إلى أن كرم ينور إلى ج ئيية اي يرر
قد يكون لهيا اثير فيي نسي ة الكضيل األخعقيية ألرسيلو وهيي مسيالة الضسيثية ،فيال ع
يلكر عنوان مل األخعق إلى نيقوماخوس ،أو إلى اوذيثوس ،والثقصو هنيا بحسيل
كرم أن الكضار مهدار إلى الشتث الثشار إليع ،وقد يكون هيلا العنيوان هيو الصيحيق،
الن الفعسفة اليونان اعضا وا على هلر الضسثيات ،وهي طريقية فيي النصيق واإلر يا ،
فييي حييين يييرى آخييرون أن العنييوان يعنييي اسييع النا يير ،ولكيين الييرأ األول قييد يكييون
األقرر للحقيقة حول مؤلفات أرسلو األخعقية .أما الكضل السياسية فيلكر كرم كضابين
فقا ألرسلو ،هثا كضار السياسة ،وكضار الينيع السياسيية ،األول مين الكضيل الثلولية
ويقع في ثثانية مقاالت ،يرجع ترتي ها إلى القيرن األول ق ي الثييع ( ،)49أميا الكضيار
اللاني فهو مجثوعة ساتير نحو (338مدينة يونانية) ،فقدت جثيعهيا ،وليع يصي إلينيا
سوى سضور أثينا ،إذ وجد فيي مصير عليى ورقية بير

(سينة.)50()3881أميا بيدو

فيضفق مع كرم فيي عيد كضيل أرسيلو السياسيية ،ولكين يعضقيد أن الكضيار األول نياقث
الضيياليف ،تييوفي أرسييلو ولييع يضثييع وهييو كضييار السياسيية ،وهييو اييحيق النسي ة لييع ،أمييا
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الكضيار الليياني فعنوانيع اليينيع الدسييضورية وكيرم يسييثيع اليينيع السياسيية ،ونحيين نييرجق
تسثية بدو  ،يشث

على ( )338سضور للثدن اليونانية وليس كثا ذكر كيرم مين انيع

يشضث على ساتير ( )338مدينة يونانية ،ماع معيثها ولع ي يق منهيا سيوى سيضور
أو نيييام االثينييين ،وليييس كثييا يييلكر كييرم ( سييضور أثينييا) ،وعليير عليييع فييي مصيير بييين
أوراق ال يييير

الضييييي اكضشييييفت فييييي مدينيييية الفيييييوم وقييييد ط ييييع أول مييييرر فييييي لنييييدن

سنة.)51(3883ومن الجدير بالثعحية أن كرم ييلكر سينة اكضشيافع ( ،)3881وييلكر
بيدو سيينة ط عييع ( ،)3883وقييد تكيون الضييواريخ اييحيحة الن األول سيينة االكضشيياو
واللاني سنة الل ع .وتجدر اإل يارر إليى أن سيارتون حينثيا ييلكر الثؤلفيات األرسيلية
الضي نشرها اندرونيقوس الرو يسي يفص الكضل األخعقية عن الكضل السياسية ،وهلا
ميا لييع نجييدر عنييد كيرم وبييدو  ،فهثييا يجثعييان بييين تليك الثؤلفييات تحييت عنييوان الكضييل
األخعقية والسياسية ،في حيين أن انيدرونيقوس الرو يسيي ييلكرها منفصيلة ،فياألولى
تقييع فييي الثجلييد الضاسييع ميين الضصيينيف الييل يييلكرر سييارتون ،وتضييع ثعثيية كضييل فييي
األخييعق ،واللانييية تقييع فييي الثجلييد العا يير وتضييع كضييار السياسيية وكضييار االقضصييا ،
وكضار سضور االثينين ،في حين لع يشر ك من كرم وبدو إلى كضار االقضصا الل
ور مثن مؤلفات أرسلو السياسية(.)52
 .3الكضل الفنية (التلابة والشعر):
ا رنا إلى كضل أرسلو في التلابة في الصفحات السابقة ،وسنكضفي بيلكر الكضيل
الشعرية في الضصنيف األتي:
أ .تصنيف كرم :لع يلكر كرم ي فيثا يضعلق بالكضل الشعرية ألرسلو سيوى أن
ألرسلو كضار في الشعر يصنفع مثن الكضل الفنية(.)53
ر .تصنيف بدو  :يلكر بيدو أن مؤلفيات أرسيلو الشيعرية ليع ي يق منهيا سيوى
كضار واحد ،هو كضار الشعر ،وفي نصيع الحيالي نياقث أيضيا ،فضيع عين أن أجي ا
كليرر منع اير احيحة النس ة ألرسلو( .)54ومن الجدير بالثعحية أن يوسف كيرم
ييلكر مجثوعيية كضيل منحوليية ألرسيلو واييير اييحيحة النسي ة إليييع منهيا ،وقييد ذكرنييا
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بعضها سابقا ،كضار العلع ،وكضار تدبير الثن ل ،وكضار الثسائ  ،وكضار في ميلسوس
واكسييينوفان وجورجييياس وهييو بقلييع أرسييلو طييالي ،وهييو فيلسييوو ميين القييرن األول
الثيييع  ،وكضييار الثنيياالر وكضييار التلييوط وكضييار فيضييان الني ي وكضييار العهييوت
الثعيييروو عنيييد اإلسيييعميين باثولوجييييا أرسيييلو أو كضيييار الربوبيييية وهيييو مجثوعييية
مقضلفات من أفلوطين( ،)55في حين لع يشر بدو لضلك الكضل.
قراءات في فلسفته:
(تقسيم العلوم) :
في هلا الثوموع لع يشر كرم إلى ان أرسلو قسيع الفلسيفة إليى أقسيام كثيا ييلكر
بدو  ،ب إنع تلرق إلى الثوموع في حديلع عن الثنلق وأقسامع ،وذكر إن أرسلو
نير إليى العليع فيي مجثوعيع ووميع م يا

تصينيف تيام للعليوم تضثلي فيي مجثوعية

كض ع ،وعندما يلكر العلع ولييس الفلسيفة يقيول إن العليع عنيد أرسيلو ينقسيع إليى عثليي
ونير ثع يفص الحدي في القسثين ،ثع يشير إلى موموع لع يق انع قسع ثال من
العلييوم أو الفلسييفة هييو(مومييوع يؤلييف ويصيينع وهييو الفيين) ،وهييو ميين أفعييال الثتيليية
وينقسع ب حسل الثوموعات الضي يضناولها(.)56أميا بيدو فيشيير فيي موميوع تقسييع
العلييوم علن ي ن ييراح أرسييلو وبع ي

إ ييارات فييي كضييار الجييدل ،وكضييار األخييعق

علننيقوميياخوس تييدل علييى أن أرسييلو قسييع الفلسييفة علنلعثيية أقسييام رئيسييية هييي.3" :
علوم نيرية  .2علوم علثية  .4علوم اناعية أو فنية" ،ثع يشير بدو أن هلا الضقسيع
لع يكن الضقسيع الحقيقي في نير أرسلو ،ب انع قسيع العليوم علننيوعين ،عليوم نيريية
وعلوم عثلية ،األول من ان العق  ،واللانية مين يان اإلرا ر( .)57وييرى بيدو فيي
هيلا الضقسييع أن النيوع اللياني (العلييوم العثليية) ،مين الثثكين تقسييثها علنقسييثين األول
العثلي من إذ هو فع باطن ،والعثلي من إذ هيو فعي خيار ( ،وهيلر نقلية االخيضعو
بين كرم وبدو  ،الن كرم لع يشير علنهيلا الضقسييع) ،فالفعي األول هيو الفعي بيالثعنى
الدقيق للكلثة ،واللاني هو األ يا الثصنوعة ،وهكلا يص ق تقسييع بيدو للعليوم عنيد
أرسلو بالشك األتي:
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 .3العلوم النيرية.
 .2العلوم العثلية :وتنقسع إلى قسثين:
أ .فع باطن (الفع بالثعنى الدقيق للكلثة).
ر .فع خار (األ يا الثصنوعة).
أما في مواميع العلع فيضفقان على أنها تقيع فيي الوجيو الل يعيي والرياميي وميا
بعد الل يعة بالنس ة للعلع النير  ،وفي أفعال اإلنسان في تدبير نفسع وأسيرتع و ولضيع
بالنس ة للعلع العثلي مضافا إليع موموع يؤلف ويصنع وهو الفن(.)58
 .3الثنلق:
في موموع الثنلق ال يتضلف االثنان على أن أرسلو لع يضع الثنلق في أقسام
العلع النير  ،الن موموعع ليس وجو يا ،ب ذهنيا وهو عليع قيوانين الفكير بصيرو
النير عن موموع الفكر ،يضعلثع الثر لينير في قضايا العلوم الثتضلفة ،ولكين كيرم
يشير إلى أن الثنلق علع جديد ينشا من رجوع العق على نفسع لضقرير الثنهج العلثي
وموموعع اورر العليع ال ما تيع( ،)59وان أرسيلو ليع يشير إليى الضسيثية (منليق =
لوجيكييا) ،ب ي كييان يسييثيع (العلييع الضحليلييي) ،أ العلييع الييل يحل ي العلييع إلييى م ا ئييع
وأاولع(.)60في حين يرى بدو أن الثنلق علع من اير ك( ،)61وأكد أن أرسلو
وامع علع الثنلق ،لكنع لع يدرسع كعليع مسيضق  ،إنثيا اسيضعثلع فقيا وبحي فييع كيا ار
لل رهنيية فييي بقييية العلييوم( .)62وتجييدر اإل ييارر إلييى أن بييدو يشييير إلييى أن األبحييا
الثنلقية بدأت عند سقراط خااة في بحليع عين تكيوين الضصيورات ثيع جيا أفعطيون
ف ح إلى جانل الضصورات القسثة الثنلقية وفي ال رهنة عن طريق االسيضقرا بحليا
موسعا ،ثع جا أرسلو فومع قواعد ال رهان ومعا نهائيا ليشث ال ح في الثنليق
ثعثة جوانل هي ال ح فيي تكيوين الضصيورات ،وال حي فيي القسيثة ،ثيع ال حي فيي
القضييايا ميين إذ هييي مرك يية ميين تصييورات وتؤلييف ال ييراهين( ،)63وهييلر اإل ييارر لييع
نجدها عند كرم .وما لع يشير إلييع كيرم أن الجي

الرئيسيي مين منليق أرسيلو يضعليق

باالنالوطيقا (الضحلييعت) ،ب حسيل بيدو  ،أ ال رهنية بنوعيهيا (القيياس وال رهيان )،
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وان كضييييار الع ييييارر منحييييول ألرسييييلو ،وانييييع ملحقييييا وتابعييييا ل حيييي أرسييييلو فييييي
الضحليعت( ، )64ولكنهثا يضفقان على أن أرسلو نيير إليى الثقيوالت العشيرر بوايفها
تثل وجور الوجو الثتضلفة ،أ أنها وجهات مضثاي ر في ك

ي (عند كرم) ،وهيي

نسييل تقييال علييى إنحييا الوجييو ميين إذ اييلة أج ائييع بعضييها ب ي ع

(عنييد بييدو )،

وعد ها عشرر عند كليهثا ،كثا يضفقان على أن معنى كلثة قاطي وريياس عنيد أرسيلو
تعني اإلمافة أو اإلسنا أ محثوالت(.)65ويلكر بدو أن الثقوالت مسضقلة بيلاتها،
ولكن على الراع من تناق

هلا الكعم مع ط يعة الثقيوالت إذ أنهيا باسيضلنا الجيوهر

ال يثكن أن يكون وجو هيا مسيضقع عين موميوع ،أ البيد لهيا أن تكيون محثيوال فيي
قضييية ،ويحيياول بييدو ت رييير ذلييك ب ي يرا أرا لثجثوعيية بيياحلين فييي أرسييلو ميينهع
(هثعن ،اتسلر ،لن ور ) ،بعضهع يعار

اسضقعل الثقيوالت والي ع

األخير يضيع

الجوهر بثسضوى الهيولى والصورر وبقية الثقوالت اق منع ،إذ تحث عليع وال يحث
عليها وال ع

األخير يعيدها مسيضقلة بيلاتها ،كثيا هيو رأ بيدو ( .)66فيي حيين يؤييد

كييرم الييرأ الييل يييرى أن الثقييوالت أمييور مضييافة أو مسييندر (محثييوالت) ،وحضييى
الجوهر يدخ مثن هلا الضعريف ،كللك يضفيق االثنيان عليى أن الجيوهر نوعيان (أول
وثاني) ،األول هو الج ئي الثوجو في الواقع والل ال يضاو إلى موموع ،واللاني
هو األجنياس واألنيواع( ،)67كثيا يضفقيان عليى أن الجيوهر ال يثكين أن يكيون محثيوال
على خعو بقية الثقوالت.أما في مؤلفات أرسلو في الجدل والث اللات (السفسلة)،
فلع نجد أ اخضعو بينهثا.
 .2الطبيعة:
ذكرنييييا فييييي الصييييفحات السييييابقة رأ كيييي ميييين كييييرم وبييييدو فييييي مؤلفييييات
أرسيييلو فيييي الل يعييية ،وأنهيييا كليييية وج ئيييية عنيييد األول ،ووايييفية وتفسييييرية عنيييد
الليييياني ،وان بعضييييهثا منحييييول ألرسييييلو ،واليييي ع
وسنضلرق إلى الل يعة من خعل مواميعها وهي:

األخيييير اييييحيق النسيييي ة لييييع،
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الحركة:
يتضلف االثنان في تعريف الل يعة أو الوجو الل يعي عند أرسلو ومواميع هلا
العلع ،فيرى كرم أن الوجو الل يعي هو ك ما يضعلق بالثا ر في الحقيقة وفيي اليلهن،
ألننا مهثا نحاول ال نسضليع تصور الثوجو ات إال في ميا ر ،وكي ميا هيو ميا

فهيو

مضحرو ،وموميوع العليع الل يعيي هيو الوجيو الثضحيرو حركية محسوسية بالفعي أو
بالقور( .)68ويضفق بيدو ميع كيرم فيي أن عليع الل يعية عنيد أرسيلو ي حي فيي الجسيع
الثضحرو الثحسوس ،ويضيف بدو أن أرسلو نيير إليى عليع الل يعية عليى انيع كي
مضحرو ومحسوس ،كثا يضفقان على أن أرسلو يرى في موميوع العليع الل يعيي هيو
الجسع الثضحرو ،ولللك فان موموعع الجسع من إذ الحركة ،الن الحركة ال توجيد إال
في جسع ،ولع يشير بدو في تعريف الوجيو الل يعيي بانيع كي ميا يضعليق بالثيا ر فيي
الحقيقة وفي اللهن كثا ييرى كيرم( .)69وييرى كيرم أن اليل ينيضج الحركية هيو الض يير
والصيييرورر ،الن الض ييير بانواعييع اللعثيية يعييد حركيية ،فاالنضقييال ميين الييع وجييو إلييى
الوجو هو كيون ،ومين الوجيو إليى اليع وجيو هيو فسيا  ،ومين الوجيو إليى الوجيو
ايرورر ،ك ذلك هو حركة مضدرجة في ال مان ،وال ميان هيو مقيياس الحركية ،كثيا
يرى أن الحركة تحد في ثعثية مقيوالت هيي الكيفيية والكثيية والثكيان ،ففيي األوليى
تسثى اسضحالة ،وفي اللانية نثو ونقصان وفي اللاللة تسثى نقلة ،في حين ييرى بيدو
فييي مومييوع حركيية األجسييام ،الضثي ي بييين األجسييام ميين إذ الحركيية ،فالثقصييو ليييس
األجسيام أ كانيت ،بي األجسيام القابلية للحركيية الثثضيدر بالفعي  ،وهييلا الضحدييد يتيير
األجسييام الريامييية ،ألنهييا ال تضحييرو بالفعي  ،واييير محسوسيية وهييلا مييا لييع يشيير إليييع
كييرم( ،)70ب ي إ ييارر إلييى ذلييك فييي مومييوع العلييع الل يعييي ،حييين قييال أن الوجييو
الثضحرو حرك ة محسوسية بالفعي أو بيالقور ،ثيع نفيى أن يكين الوجيو بيالقور مضحيرو،
حيييين قيييال أن ميييا هيييو بيييالقور أايييع ايييير مضحيييرو ،الن الحركييية تتيييث ميييا هيييو
بالفع ( .)71ويلكر بدو أن ميا هيو مضحيرو بلاتيع يعيد جسيثا ط يعييا وميا حركضيع مين
التار يعض ر جسثا اناعيا ،والجسع موموع العلع الل يعيي هيو الجسيع اليل يوجيد

مجلة واسط للعلوم اإلنسانية  -العدد () 011 ( ........................... ................................ )01

م دأ الحركة بداخلع ،لللك يضع بدو تعرو الجسع الل يعي بالشك اآلتي :هو الجسع
القاب ي للضحييرو ،والييل م ييدأ حركضييع بداخلييع ،ويسييثي مجثييوع األجسييام بهييلا الثعنييى
(باألجسييام الل يعييية) ،وهييلر هييي نقليية االخييضعو بييين االثنييين فييي مومييوع حركيية
األجسيييام الل يعيييية( ،)72وال يتضليييف االثنيييان فيييي أنيييواع الحركييية ولواحقهيييا وحركييية
الثحرو الل ال يضحرو إال في بع

الج ئيات.

الال متناهي:
يعرو كرم الع مضناهي بانع االسيضثرار بالقسيثة أو ال ييا ر إليى مياال نهايية ،وفيي
الحالضين تشث اإلعدا  ،ملي انقسيام الثقيدار إليى أعيدا جدييدر ،أو زييا ر أعيدا جدييدر
إليى مقييدار مييا ،والن الثقيدار يق ي الحييالضين إليى مييا النهاييية ،ليللك فهييو مومييوع الييع
مضناهي ،ويرى كرم أن ذلك يعني عدم وجو الع مضناهي بالفع  ،سوا أكان جسيثا أم
جوهرا مفارقا أم عد ( .)73في حين لع يلكر بدو تعريف الع مضناهي ،ب أ يار إليى
أن الع مضناهي يقال في عدر أ يا منها ال ميان والثقيا ير الرياميية وت ليية الجيواهر
باسضثرار لكي ييضع الكيون والفسيا  ،كيللك تصيورتنا لحيدو األ ييا اليل نيرى انيع ال
يوجد حد ثابت أو نهائي لضلك األ يا ومن اج هيلر االعض يارات كلهيا البيد مين القيول
بوجو اال مضناهي( ،)74وهلر النقلة محي خيعو بيين االثنيين .ييرى كيرم فيي مسيالة
الجسع وحدور ،أن الجسع يحدر سلق بالضرورر ومن ليع حيدو فهيو ايير مضنياهي وال
ع رر بوهع التيال ،ويقصد في حالة تصورنا أن حدو األجسام اير نهائيع ،ويرى أن
ال يا ر والنقصان تحصيعن بالضتيي ال فيي الشيي نفسيع  ،وان كيان عيد ا ،كيان قيابع
للعد ،فلع يكن ال مضناهيا ،وان إنكار الع مضناهي بالفع ال ي ل اعض يارات الريامييين
ألنهع ب ير حاجة إليع ،وألنهع يفرمون مقا ير مهثا عيثت فهيي ايير مضناهيية(،)75
ويريد كرم من ذلك إث ات عدم الع مضنياهي .ومين الجيدير باليلكر أن أرسيلو ييرى أن
الل لع حد هو السلق ،وان الجسع هو الثحد بسلق ،وهلا يعني أن الجسيع مضنياهي،
ألنع محد ا ،وهلا ما يضفق عليع االثنان ،ولكين بيدو ييرى أن أرسيلو ينيير إليى اليع
مضناهي من إذ انع عر

وليس جوهر ،كثيا قصيد أفعطيون وفيليااورس ،ليللك يقيال
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الع مضناهي على األ يا الل ذكرناهيا عنيد بيدو فيي إ يارتع إليى اليع مضنياهي ،الن
الع مضناهي يجل أن ينير إليع بوافع افة تحث على األ يا وليس العكس ،فهو ال
يحث عليع ي منها ابدأ ،الن من ان ذلك أن يجعلع جوهرا .وهلا ما ليع يشير إلييع
كرم ،الن الع مضناهي إذا كان جوهرا يعنيي انيع قابي لعنقسيام إليى ميا النهايية ،عندئيل
توجد ماال نهاية في ماال نهاية وهلا خلف(.)76ونيرى أن إ يارر كيرم بعيدم وجيو اليع
مضناهي تضفق مع رؤية بدو في أن الع مضناهي ال يوجيد بوايفع جيوهر ،بي بوايفع
عر

 ،وهو ما ار إليع كرم بقولع" :ال ع رر بوهع التيال"( ،)77ألنع قصد الوجيو

العرمي لل يا في متيلة اإلنسان.وهكلا يضفق كليهثا على عدم اعض يار اليع مضنياهي
جوهرا ،ولكن مثكن تتيلع عنيد كيرم ،وهيو وجيو األ ييا العرميي عنيد بيدو وميا
يقو إلى فكرر الوجو بالقور ،إذ يعد الع مضناهي وجو ا بالقور ،لللك ينكر كرم وجو ر
فييي حييين يق ي بييدو ذلييك الوجييو  ،ألنييع يعضقييد أن األس ي ار الثوج يية لوجييدر مازالييت
باقييية( ،)78ويشييير بييدو إلييى أن الييع مضنيياهي ميين إذ الضركيييل مسييضحي ولكيين ميين إذ
الضقسيع مثكن باسضثرار ،فيع يثكين تركييل يي ال مضنيار مين أ ييا مضناهيية ،كثيا ال
يثكن تكوين مرك ا ال مضناهيا ولكن في الكثيات الريامية نسضليع أن نقسع عليى مياال
نهاييية ،والييع مضنيياهي اق ي

رجيية ميين الثضنيياهي( .)79وميين الجييدير بالييلكر وهييو رأينييا

التاخ حول ترتيل موموع الع مضناهي بين الثوميوعات الفلسيفية ألرسيلو ،فثين
الثثكن ومعع في الفص الل يضعلق بثوموعات ما بعد الل يعة.
 .3العالم:
يرى أرسلو أن العالع قديع والحركة قديثة( ،)80ولع في ذلك حجيج كليية وأخيرى
ج ئييية ،ويييرى كييرم أن الحييج الج ئييية فييي معيثهييا أايياليا ،وحجضييع الضييي لهييا بعي
الوجاهة (بحسل كرم) ،م نية على قدم الحركة ،وعلى م دأ كلي وتضلتث باالًتي (بان
العلة األولى ثابضة هي ائثا) ،لها القدر نفسع ومحدثية نفيس الثفعيول(.)81فيي حيين أن
بدو لع يكن في هيلا الثوميوع واميحا كثيا كيان كيرم ،فليع يشير بصيراحة عليى أن
أرسلو قيال بقيدم العيالع ،أنثيا ذهيل إليى أن أرسيلو قسيع العيالع إليى قسيثين ،وأسياس
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الضقسيع هو فلك القثر ،القسع األول هو ما فوق فلك القثر (العالع العليو ) ،ويثضياز انيع
ال يوجد فيع كون أو فسا  ،بينثا العالع اللاني وهيو ميا تحيت فليك القثير ،يسيو ر الكيون
والفسا  .العالع ا ألول هو عالع الكواكل ،والحركة الوحييدر فييع هيي الحركية ال سييلة،
وهلر الحركة أما ائريية أو مسيضقيثة ،ويشيير بيدو إليى أن حركية الكواكيل ال سييلة
هي حركة أزلية أبدية ،وهو ما يضفق مع كرم في قولع أن الحركة عنيد أرسيلو قديثية،
ويرى بدو أن األفعو السثاوية والكواكيل تضحيرو بهيلر الحركية( ،)82ولكيي تكيون
الحركة أزلية ،أبدية ،يجل أن تكون الثا ر الثكونة لهلا الكواكيل واألفيعو خاليية مين
ك تضا  ،إذ يرى أرسلو أن ما ر األفيعو يجيل أن تكيون األثيير ،وان أاي الكلثية
والثقصو كلثة أثير ياتي من الفع يسيير باسيضثرار ،وعلييع فيان الثيا ر الثكونية لهيلا
ا لعييالع العلييو ب حسييل رأ بييدو خالييية ميين األمييدا  ،فضييع عيين أنييواع الحركيية
ال سيلة خالية من األمدا  ،وهلا ما يضثن أزلية وأبدية العالع األول.
ويثكيين االسييضنضا ميين ذلييك أن بييدو يييرى أن أرسييلو قييال أن الحركيية ال سيييلة،
والعالع العلو أزليان أبديان ،كثا يلكر بدو أن أرسلو يرى النيام واالسضثرار فيي
العالع العلو  .أما العالع اللاني فهو العالع السفلي ،عالع الكون والفسا والثا ر موجيو ر
فيع ،وهي مضعد ر والدوافع إلى إالهارها إليى الفعي هيي األخيرى مضعيد ر ،ومنهيا ينشيا
االملرار واالخضعو في العالع السفلي( ،)83كثا يضثي العالع السفلي بانع ينقسع إلى
نوعين من الكائنات (حية وأخرى ليست فيها حيار) ،وقد فص فيها الكعم ك من كرم
وبييدو  .وميين الجييدير بالثعحييية أن كييرم يييلكر اييفات العييالع ،وهييي مضنييار وواحييد،
منيع ،أزلي ،كيرو  ،ثيع ييلكر تقسييع أرسيلو عليى قسيثين ،ميا فيوق فليك القثير وميا
تحضع ،وان أرسلو قال بضناهي العالع ألنع جسع والجسع يحيدر سيلق بالضيرورر ،وفييع
نيييام وانييع قييديع بثا تييع وحركضييع وأنييواع موجو اتييع ،وال يضكييون فيييع وال يفسييد سييوى
ج ئيات األنواع ،وهلا ما لع يلكرر بدو  ،كثيا ييلكر كيرم أن الحركية الدائريية اقيرر
إلى األزلية من باقي الحركات ،الن الدائرر أكث األ يا ( ،)84ويضفق مع بدو في أن
الدلي على قدم عالع ما فوق القثر هو اخضعو ما تع وحركضع عن عيالع ميا تحيت فليك
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القثر الثض ير ت يرا مضصع ،وان ما ر العالع األول هي األثير أو العنصر التامس وقد
ذكرنا افاتع سابقا.
عل الوجو :
لقد جر أفعطون الوجو األول عن الثا ر ،وعالع الحس عندر يكضسل وجو ر من
الصور أو الثل  ،والوجو الحق هو الوجو الكلي ،وكي ميا ونيع هيو وجيو ج ئيي،
ولكن أرسلو كان يرى اير ذلك ،فاوال :الوجو الحق عندر في الج  ،وثانيا :يكضثي
الوجييو باتحييا األجي ا (هيييولى واييورر) ،وهثييا عنييدر علضييان ذاتيضييان يضكييون منهثييا
الشيي ويعليع بهثيا ،كثيا يضكيون الضثليال مين ميا ر وايورر الشيي الثثلي ليع ،ويييرى
أرسييلو بحسييل كييرم أن العليية منهييا(أ إنهثييا) يس ي ان عل ي أخييرى ،األولييى تس ي ل
الحركة ثع السكون واللانية تس ل ال اية الضي تقصد إليهيا الحركية ،عندئيل تكيون العلي
الضييي قييال بهييا أرسييلو أربعيية هييي( :عليية ما ييية ،وعليية اييورية ،وعليية فاعليية ،وعليية
اائييية) ،يعنييى بهييا الجسييع الل يعييي ميين إذ أن ارمييع تفسييير الحركيية ،وال يحضاجهييا
الجسع الريامي الن وجو ر في ذاتع ،ويرى كرم أن للحركية م يدأ محيرو بالضيرورر
وااية تقصد إليها بالضيرورر ويثكين ر هثيا بحسيل كيرم عليى العلية الصيورية عليى
نحو ما ،الن الفاع يفع بحسل اورتع ويحرو الشي بحسل اورر الشيي  ،وإذا
ما ق

الشي الحركة تحرو بصورتع وعليى حسيابها ،أميا ال ايية فهيي اايية الثحيرو

ويقصد إليها وفي اورر الثضحرو يوجع إليها ،وتصي ق العلي عنيدر اثنيان فقيا ،العلية
الثا ييية (الهيييولى) والعليي اللعثيية األخييرى متضصييرر فييي الصييورر (ط يعيية الشييي
وحركضع وسكونع)(.)85في حين يرى بدو أن أرسلو في قولع بالعلة الصورية يضفيق
مع قول أفعطون في أن الوجو الحقيقي هو الصور أو الكليات وال يتضلف معيع عليى
في قضية الثفارقية ،الن أفعطيون يقيول أن ايور األ ييا مفارقية لهيا تحييا فيي عيالع
أخر ،في حين يفهع من ملهل أرسلو بحسل بدو بضعزم الصورر والهيولى تعزميا
مروريا في الوجو  ،وهو يقيع مله ع في الصور على الثعرفة والوجو  ،فاوال :يرى
أن الثعرفة أو موميوع العليع يجيل أن ال يكيون محسوسيا ،وثانييا :ال يثكين أن تكيون
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الهيولى موموعا للعلع ألنها محسوسة ومض يرر وقابلة للفنا  ،وثاللا :العلع يشضرط فيي
مومييوعع الل ييات ،وعليييع يجييل أن تكييون الصييورر مومييوع العلييع .ويييرى أرسييلو
بحسل بدو انع البد من القيول بوجيو الصيورر عليى جانيل القيول بوجيو الهييولى،
ومن ناحية الوجو أو الض ير يرى أرسلو أن الض يير يفضير

ائثيا اايية يضجيع إليهيا،

وهييلر ال اييية ليسييت ييي أخيير اييير الصييورر ،والصييورر هييي ااييية كيي ت يييير أو
كثيال(.)86ويضفييق كييرم ميع بييدو فييي موميوع العلي علييى أن الصيورر هييي مجثييوع
الصفات الضي تللق على الشي ومتضصرر فييع وهيي ط يعضيع وحركضيع وسيكونع ،فيي
حين أن العلة الثا ية (الهيولى) ،هي وجو بالقور وفي حالة انفعال وال يثكن أن تللق
عليها العلية إال على س ي الضثلي  ،وهلا ما يتضلف فيع بدو ميع كيرم ،إذ ييرى األول
أن العليية الصييورية تقسييع علييى ثعثيية أقسييام يضيياو إليهييا الهيييولى بواييفها اخليية فييي
الضعيين من إذ أنها رط لضحقيق الصورر ،وهكيلا تكيون العلي م وجية (اثنيان) فقيا،
كثا عند كرم (الصورية والفاعلة وال ائية) تشك وحدر واحدر ،ثع الثا يية مين الناحيية
اللانية ،العلة الصورية هي األولى في الضرتيل ثع ال ائية وهي الصورر في الواقيع ،ثيع
الفاعلية وهي ما يقال عن ال اية باعض ارها الفاع الل ينير إليى الصيورر مين ناحيية
نهاييية الضحقيييق ،ثييع الهيييولى الضييي هييي وجييو بييالقور تيهيير بعييد اتحا هييا بالصييورر
م ا رر(.)87
ما بعد الطبيعة:
ذكرنييا فييي الصييفحات السييابقة واييف كضييار مييا بعييد الل يعيية ألرسييلو ،وعييد
مقاالتع ،واخضعو ك من كرم وبدو في عد مقاالتع ،فضع عين اخيضعفهع فيي عيد
كضل أرسلو الثيضافي يقية ،كثا ا رنا إلى عدم اخضعفهع في نس ضع ألرسلو ،وفيي انيع
إلييف فييي حقي الثيضافي يقييا ،وسيينضلرق إلييى الثواميييع الضييي تضييثنها الكضييار ب حسييل
تسلس مقاالتع ،مع أوجيع الشي ع واالخيضعو بيين االثنيين .3.الثقالية األوليى( :وتسيثى
مقالة اإللف الك رى) ،يضفق االثنان على أن أرسلو في هلر الثقالة تلرق إلى تعرييف
الفلسييفة وذكيير أنهييا تفسييير األ يييا باس ي ابها وعلله يا األربعيية (فاعليية ،اائييية ،ما ييية،
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اييورية) ،وهييلر األخيييرر هييي األهييع فييي نييير أرسييلو وقييد فصييلنا الحييدي عنهييا فييي
الصفحات السابقة ،كثا يضفق كليهثا على أن أرسلو في هلر الثقالة تليرق إليى تياريخ
الفلسييفة ق لييع وكييان هدفييع بالدرجيية األسيياس بيييان انييع عييدم الضوا ي إلييى ح ي لثشييكلة
الحقيقة ،فضع عن نقدر لقصور الثيلاهل السيابقة علييع والضيي طالثيا يشيار إليهيا عليى
أنها خلور أرسلية باتجار بنا مله ع في الفلسفة.
 .2الثقاليييية اللانييييية( :اإللييييف الصيييي رى) ،يضفييييق االثنييييان علييييى أن هييييلر الثقاليييية
مضيييافة إليييى الثقالييية األوليييى وموميييوعها يضعليييق ب يقييياو تسلسييي العلييي  ،إذ البيييد
مييين أن تقيييف عنيييد حيييد ،ولكييين كيييرم ييييرى أن أسيييلوبها ومضيييثونها أرسيييلي ،فيييي
حين يؤيد بدو الشك في نس ضها ألرسلو(.)88
 .4الثقاليييية اللالليييية):بيضييييا) ،ينييييير أرسييييلو فيهييييا إلييييى أربعيييية عشيييير مسييييالة
ميضافي يقية ،وهي احيحة النس ة ألرسلو عند كليهثا.
 .3الثقالييية الرابعييية( :ألجثيييا) ،يضليييرق فيهيييا أرسيييلو إليييى موميييوع عليييع ميييا
بعييد الل يعيية (الوجييو بثييا هييو موجييو )عنييد كييرم( ،والثوجييو بثييا هييو موجييو )،
عنييييد بييييدو  ،ويييييرى الليييياني أنهييييا تنقسييييع إلييييى قسييييثين األول ميييين (فصيييي ،)2-3
ويحيييد موميييوع الثيضافي يقيييا ،واللييياني مييين ( ،)8-4وهيييو نقيييد يشيييث ال رهيييان
علييى الث ييا

األوليييى خاايية م يييدأ عييدم الضنييياق

واللاليي الثرفيييوع والييدفاع ميييد

هرقليلس واقراطيلوس وبرتااورس(.)89
 .3الثقاليييية التامسيييية( :الييييدلضا) ،يضفييييق كليهثيييييا علييييى أنهييييا معجييييع فلسيييييفي أو
قييياموس فلسيييفي ،فيهيييا تعرييييف للعثيييين مصيييللق ليييع ييييلكرها كيييرم ولكييين بيييدو
ييييلكرها ،كثيييا يضفقيييان عليييى أنهيييا ال تضسييياوق ميييع مضيييثون كضيييار ميييا بعيييد الل يعييية،
ويييييرى بييييدو أن هييييلر الثقاليييية ربثييييا هييييي الرسييييالة الضييييي أ ييييار إليهييييا ذيوجييييانس
العئرسييي ميين بييين مؤلفييات أرسييلو والضييي عنوانهييا (فييي األمييور الضييي تقييال بعييدر
معييييان)  ،فضييييع عيييين أن أرسييييلو لييييع يضتييييل أ قاعييييدر فييييي ترتيييييل أو إيييييرا تلييييك
األلفاال( ،)90في حين يرى كرم أنها بثلابة تثهيد لكضار ما بعد الل يعة(.)91
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 .8الثقالييييية السا سييييية( :االبسيييييلون) ،يتضليييييف االثنيييييان حيييييول مضيييييثون هيييييلر
الثقاليية ،فكييرم يييلكر أن مومييوعها تقسيييع العلييوم النيرييية وإمييافة الثحثييول إلييى
الثومييييوع( ، )92فييييي حييييين يييييرى بييييدو أنهييييا تضعلييييق بالشييييك األول فييييي الثقاليييية
اللاللييية الضيييي تضعليييق بوحيييدر أو كليييرر العليييع الثضعليييق بالعلييي األوليييى ،فضيييع عييين أن
مومييييوعها األخيييير ب حسييييل بييييدو هييييو الضوفيييييق بييييين الضصييييور العهييييوتي الييييل
ورثيييييع عييييين أفعطيييييون واليييييل يقيييييول ب لهيييييع واحيييييد مضعيييييالي وبيييييين الضصيييييور
االنلولوجي للثيضافي يقا بوافها العلع الكلي بالثوجو (.)93
 .3الثقاليييية السييييابعة (ال يضييييا) ،يضفييييق كليهثييييا علييييى أن مومييييوعها الجييييوهر،
مو مييييوع الثيضافي يقييييا األساسييييي ،وان الجييييوهر والعيييير

هثييييا أجيييي ا الوجييييو

األساسيييي ،وان أجييي ا الجيييوهر الثحسيييوس هيييي الهييييولى والصيييورر ،وفيييي الييير
علييييى نيرييييية الثليييي وإبلييييال كييييون الكليييييات مليييي ( الجيييينس والنييييوع والهيييييولى
والكلي والفر ) ،جواهر.
 .8الثقاليييية اللامنيييية (االيضييييا) ،عنييييد االثنييييين ت حيييي فييييي الجييييوهر ميييين ناح يييية
الهيولى والصورر وتحل ط يعضهثا.
 .8الثقالييية الضاسيييعة (الليضيييا) ،وت حييي فيييي الجيييوهر منييييورا إلييييع فيييي وجيييو ر
وت ييييرر عليييى ميييو م يييدأ القيييور والفعييي  ،وال حييي األسييياس يضعليييق بحسيييل بيييدو
بييييالقور والفعيييي وأنواعهييييا ،وععقضهثييييا الثض ا ليييية ،ويييييرى بييييدو أن ال حيييي فييييي
معاني الوجو ينضهي بهلر الثقالة ،وهلا ما لع يشر إليع كرم.
 .31الثقالييية العا يييرر (االيضيييا) ،ييييرى كيييرم أن أرسيييلو بحييي فيييي هيييلر الثقالييية
عييين الواحيييد والكليييير الثقيييولين عليييى الوجيييو  ،فيييي حيييين ييييرى بيييدو فضيييع عييين
الواحد والكلير بح في ال يرية والنوعية(.)94
 .33الثقالييية الحا يييية عشييير (الك يييا) ،يضفيييق كليهثيييا عليييى أن هيييلر الثقالييية تنقسيييع
عليييى قسيييثين ،األول تكيييرار للثقالييية اللاللييية والرابعييية والسا سييية ،واللييياني منضييي ع
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ميين كضييار السييثاع الل يعييي ،وفييي أن هييلر الثقاليية ميين عثيي احييد تعمييلر أرسييلو،
فضع عن عدم وجو تناسق أو اتفاق بين أقسامها.
.32الثقالييييية اللانيييييية عشييييير (العميييييد) ،أو مقالييييية اليييييعم ،إذ ا يييييضهرت عنيييييد
الفعسيييفة الثسيييلثين ،ويضفيييق االثنيييان عليييى أنهيييا قسيييثين ،ييييلكر بيييدو أن كييي قسيييع
مييع خثييس فصييول ،فيثييا لييع يشيير كييرم إلييى ذلييك ،القسييع األول يضلييرق إلييى إث ييات
وجيييو الثحيييرو األول أو الثوجيييو األول ،وتجيييدر اإل يييارر إليييى اخيييضعو الضسيييثية
للجيييوهر األول عنيييد االثنيييين ،فكيييرم يسيييثيع الثحيييرو األول ،وبيييدو يلليييق علييييع
اسييييع الثوجييييو األول .إمييييا القسييييع الليييياني منهييييا فيضلييييرق إلييييى ماهييييية واييييفات
الثوجييييو ات أو الثحييييرو األول ،ويييييرى بييييدو أن هييييلر الثقاليييية تحضيييي الثركيييي
اليييرئيس فيييي كضيييار ميييا بعيييد الل يعييية( ،)95والصيييعوبات حولهيييا عدييييدر ،فيييي حيييين
يرى كرم أنها تضثة للثقالة اللامنة من كضار السثاع الل يعي(.)96
 .33 -34الثقالضيييان اللاللييية عشييير والرابعييية عشييير (الثووالنيييو) .يضفيييق االثنيييان
علييييى مجهثييييا والحييييدي عنهثييييا كانهثييييا مقاليييية واحييييدر ،كثييييا يضفقييييان علييييى أن
مومييييوعهثا واحييييد هييييو نقييييد نيرييييية الثليييي األفعطونييييية واإلعييييدا الفيلااورثييييية
والثؤييييدين لهيييا ،بعيييد عرميييها بالضفصيييي  ،وييييرى كيييرم أنهثيييا مضصيييلضان بالثقالييية
األوليييى واللاللييية ،وهيييلا ميييا ليييع يشييير إلييييع بيييدو  ،كثيييا ييييرى كيييرم أن ابييين ر يييد ليييع
يشيييرحها ولكنيييع يشيييير إليهيييا ميييرارا ،وقيييد ذكرنيييا سيييابقا حجييية كيييرم فيييي ذليييك(،)97
وهو ما لع يشر إليع بدو .
الجوهر :
هيييو األول فيييي الثقيييوالت العشيييرر عنيييد أرسيييلو( ،)98وال يتضليييف االثنيييان فيييي
ذليييك ،وهيييو عنيييد كيييرم أحيييق الثوجيييو ات باسيييع الوجيييو  ،أميييا الضسيييعة ال اقيييية فيييع
تسيييثى موجيييو ات إال بالض عيييية ،ألنهيييا حييياالت للجيييواهر ،وهيييو سيييابق عليهيييا وهيييي
تضقييييوم بييييع وهييييو يضقييييوم بلاتييييع( .)99ويضفييييق االثنييييان علييييى أنييييع الثوجييييو الحقيقييييي
(الوجييو اللابييت) ،وهييو موميييوع الفلسييفة األولييى ،كثييا يضفقيييان علييى انييع ال يثكييين
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أن يضيييييياو إلييييييى مومييييييوع وليييييييس حااييييييع فييييييي مومييييييوع( ،)100وانييييييع أول
الثقيييييوالت وبقيييييية الثقيييييوالت تسيييييضثد حقيقضهيييييا باعض ارهيييييا مقيييييوالت منيييييع(،)101
ويعرفيييع بيييدو  ،بانيييع الشيييي القيييائع بلاتيييع الثضقيييوم بيييع اييييرر ،أ الشيييي اليييل ال
يح في موموع(.)102
أميييا فيييي أنيييوا ع الجيييواهر عنيييد أرسيييلو فيييع يتضليييف االثنيييان فيييي ذليييك ،فكيييرم
ييييلكر أن الجيييواهر نوعيييان (أول وثييياني) ،األول هيييو الج ئيييي الثوجيييو فيييي الواقيييع
وقيييد ذكرنيييا تعريفيييع سيييابقا ،أميييا اللييياني فهيييو النيييوع والجييينس ،وهيييو ميييا يع ييير عييين
ماهيييية الجيييوهر األول وهيييو يضييياو إليييى موميييوع ،ملييي سيييقراط إنسيييان ،وييييرى
كييرم أن الجييوهر الييل قصييدر أرسييلو بانييع مقوليية هييو الجييوهر الليياني ،إذ يتضلييف
عييين بييياقي الثقيييوالت فيييي أميييور عدييييدر ،أهثهيييا ق وليييع األميييدا  ،بينثيييا هيييي ألتق ييي
أميييدا ها ،وذليييك ألنيييع موميييوع الض يييير .وتجيييدر اإل يييارر إليييى أن كيييرم فيييي حديليييع
عييين الجيييوهر اللييياني يقيييول الجيييوهر اللييياني اليييل هيييو النيييوع والجييينس ،فيييي حيييين
أرسيييلو ليييع يقييي جيييوهرا واحيييد بييي (جيييواهر ثيييوان) ،فقيييد عيييد النيييوع جيييوهرا ثييياني
والجييينس جيييوهرا ثالليييا ،وهيييلا ميييا ليييع يشييير إلييييع كيييرم ،ويضفيييق االثنيييين بيييان النيييوع
والجييينس جيييوهر ثييياني( ،)103ويضفقيييان أيضيييا عليييى أن أرسيييلو يسيييضعث الجيييوهر
بييييلع معييييان ،منهييييا جييييوهران ط يعيييييان وثاليييي جييييوهر اييييير مضحييييرو ،إذ يقييييال
الجييييييوهر علييييييى الهيييييييولى مومييييييوع الصييييييورر ،وعلييييييى الصييييييورر مومييييييوع
التصائث والعوار

 ،وعلى الثركل من الصورر والهيولى(.)104

وييييرى بيييدو آن أرسيييلو فيييي تعريفيييع للجيييوهر بانيييع ايييورر يضفيييق ميييع فلسيييفة
سييييقراط وأفعطيييييون الضصييييورية الضيييييي سييييلع أرسيييييلو بصييييحضها (الوجيييييو الكليييييي
للصيييييور) ،وعنيييييدر يجيييييل أن يكيييييون الجيييييوهر األول أو الجيييييوهر الحقيقيييييي هيييييو
الصييورر .أمييا فييي تعريفييع للجييوهر بانييع هيييولى ،فيييرى بييدو أن مصييدر ذلييك هييو
أن أرسييلو عييرو الجييوهر بانييع ميياال يحيي فييي مومييوع ،أ مييا يكييون مومييوعا
ل،عييييرا

أو لل يييييا األخييييرى بوجييييع عييييام ،ويعضقييييد بييييدو أن أرسييييلو بهييييلا
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الضعرييييف اميييلر إليييى القيييول بيييان الهييييولى هيييي الجيييوهر ،الن الهييييولى تضعاقيييل
عليهيييا الصيييور وال توجيييد فيييي موميييوع ،وهيييي ميييا ينل يييق عليهيييا انيييع (ميييا ال يحييي
في موموع) ،وهلا هو تعريف الجوهر.
القوة والفعل:
ييييرى كيييرم أن أرسيييلو يقسيييع الثوجيييو عليييى قسيييثين ،ميييا هيييو وجيييو بيييالقور،
وميييا هيييو وجيييو بالفعييي  ،وان القيييور فعليييية وانفعاليييية ،األوليييى هيييي قيييدرر الشيييي
علييى إحييدا ت ييير فييي ييي أخيير أو فييي نفسييع ميين إذ هييو أخيير( ،ميين إذ هييو فاع ي
ومنفع ي ) ،أمييا اللانييية فهييي قييدرر الثنفعيي علييى االنضقييال ميين حييال إلييى حييال بضيياثير
موجيييو أخييير أو بضييياثيرر هيييو مييين إذ هيييو أخييير()105وفيييي مقارنييية القيييور والفعيييي
وأيهثييا يضقييدم األخيير ،يضفييق االثنييان علييى أن الفع ي يضقييدم علييى القييور ألنييع يييدخ فييي
حييدو ها ،بحسييل كييرم ،وهييو الثتيير لثييا بييالقور إلييى الفعيي بحسييل بييدو (،)106
الن القييور الفعلييية أنثييا هييي قييور ألنهييا تسييضليع أن تفعيي  ،مليي قييور ال نييا هييي فييي
اليييل يسيييضليع ال نيييا  ،وقيييور األبصيييار هيييي فيييي اليييل يسيييضليع األبصيييار ،وهكيييلا
الحييال فييي ال قيييور االنفعالييية بييي ذ تكييون معرفيية الفعييي سييابقة علييييع بالضييرورر عليييى
معرفييية القيييور ،وييييرى بيييدو أن الفعييي والقيييور يقابليييع وجيييو الهييييولى والصيييورر،
كثيييا يعضقيييد بيييدو أن الهييييولى موميييوع الوجيييو بيييالقور ليسيييت موجيييو ر بالفعييي  ،أو
ليسييت وجييو ا بالفع ي  ،ألنييع ميين اييير الثثكيين أن تضحقييق لوحييدها ،ولهييلا فانهييا قييور
ايييرفة ،قيييور أو (قيييدرر) عليييى الضعيييين بيييا ايييورر ،ولهيييلا تسيييثى الهييييولى باسيييع
القييييور ،ويسييييثى الوجييييو فييييي حاليييية الهيييييولى باسييييع الوجييييو بييييالقور ،ومييييا يشيييي ع
الهيييولى فييي هييلر الحاليية يللييق علييع أيضييا اسييع الوجييو بييالقور ،ويييرى بييدو أيضييا
أن ك ي مييا خلضييع الهيييولى فانييع يكييون بييع ج ي

بييالقور وعلييى قييدر الج ي

الييل فيييع

ميين الهيييولى(.)107وميين الجييدير بالثعحييية أن كييرم فييي حديلييع عيين القييور والفعيي
لييع يشيير إلييى أنهثييا مومييوع الهيييولى والصييورر ،ولييع يشيير كثييا تصييور بييدو أن
وجيييو الهييييولى وجيييو بيييالقور وهيييو سيييابق عليييى وجيييو الفعييي  ،بييي كيييان حديليييع
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ينصييييل علييييى نقييييد القييييائلين ميييين الفعسييييفة بارت يييياط وجييييو القييييور بوجييييو الفعيييي ،
ويييلكر فييي ذلييك بعيي

األملليية منهييا ععقيية ال ناييا بال نييا  ،وععقيية ال صيير بييالعين

أو الحيييس بالحييياس والنيييوم واليقيييية للشيييتث الواحيييد ،فيييي حيييين ييييرى كيييرم أن ميييا
ال قييور لييع ليييس لييع فع ي  ،وان القييور الفعلييية هييي القييور الضييي تسييضليع أن تفعيي  ،وان
هنييياو نوعيييان مييي ن القيييور ،األوليييى عاقلييية وهيييي فيييي الييينفس الناطقييية ،واللانيييية ايييير
عاقليية وهييي مييا فييي الثييا ر (نلقييية واييير نلقييية).ويييرى كييرم فييي أن تقييدم الفعيي
علييى القييور (يضفييق معييع بييدو فييي هييلا الضقييدم) ،ي ل ي وجييو م ييدأ للشيير فييي العييالع
قييائع بلاتييع الن الشيير يل ي م عيين القييور علييى مييدين ،أحييدهثا خييير فهييو مضيياخر عيين
القيييور ،وهيييو فيييي موجيييو ات بالفعييي تتاللهيييا القيييور هيييي الثوجيييو ات األرميييية،
أميييا الثوجيييو ات الدائثييية فلثيييا كانيييت موجيييو فعلييييا فهيييي خاليييية مييين القيييور وليييللك
فهييي خاليييع ميين الشيير ،الن الشيير ال يوجييد بلاتييع بحسييل أرسييلو ،وفييي هييلا القييول
نفييي لث ييدأ اللنائييية فييي الوجييو ()108وتجيييدر اإل ييارر إلييى أن بييدو ينضقييد أرسيييلو
فيييي قوليييع بيييالقور والفعييي ويعيييدها مصيييا رر ألسييياس لهيييا عليييى اإلطيييعق ،وال تحييي
مشييكلة الفر انييية فييي فلسييفضع علييى األق ي  ،وهييي ا ييد ميين أسيياطير أفعطييون ،وأنهييا
تثليي الناحييية األسييلورية فييي فلسييفضع ،وان قصييد أرسييلو فييي قولييع بييالقور والفعيي
لحيييي مشييييكلة الحثيييي (إيجييييا عييييدر اييييفات فييييي ييييي واحييييد) ،ومشييييكلة الض ييييير
(االنضقييال ميين حاليية الوجييو إلييى حاليية الييع وجييو ) ،أو العكييس( ،)109فييي حييين لييع
ينضقد كرم قول أرسلو في القور والفع .
الحركة والمحرك األول: ،
ييييرى كيييرم أن موميييوع اإللهييييات عنيييد أرسيييلو يعنيييى بيييالجوهر اليييدائع ايييير
الثضحييييرو ،وان الجييييواهر أوائيييي الثوجييييو ات( ،)110فييييي حييييين يييييرى بييييدو أن
الجيييييوهر األول هيييييو الصيييييورر ،والجيييييوهر اللييييياني هيييييو الثركيييييل مييييين الهييييييولى
والصيييورر ،وان الثحيييرو األول ايييورر خالصييية ،وهيييو أعليييى رجيييات الصيييور،
بييي هيييو الصيييورر الضيييي ال تيييداخلها ميييا ر( ،)111فيييي حيييين يضيييع الهييييولى فيييي أحيييا
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مسييضويات الوجييو فييي تعييدا الجييواهر ،ويييرى كييرم أن الحركيية الدائرييية وال مييان
عنيييييد أرسيييييلو أزلييييييان أبيييييديان ،والحركييييية عييييير

الجيييييوهر وال ميييييان مقيييييياس

الحركييية ،وان ذليييك لييييع عنيييد أرسيييلو عليييى وجيييو جيييواهر ائثييية ايييير مضحركييية،
ويضفييييق االثنييييان علييييى أزلييييية وأبدييييية الحركيييية عنييييد أرسييييلو وفييييي أث ييييات ذلييييك،
ويتضلفيييان فيييي عييير

األ لييية.وفيييي خصيييائث الجيييوهر األول ييييرى كيييرم انيييع ال

تتالليييع قيييور حضيييى تضحقيييق أزليييية الحركييية وأبيييديضها ،وان فعييي الضحرييييك ماهيضيييع،
وان فعليييع سيييابق عليييى القيييور بييياإلطعق ،وان أرسيييلو يشيييير إليييى أن القيييور لييييس
الث ييييدأ األول لل يييييا ( ،)112فييييي حييييين يييييرى بييييدو أن الثحييييرو األول يضضييييثن
مييين إذ الضحرييييك والضحيييرو ،بانيييع يضحيييرو ائثيييا وال يضحيييرو مللقيييا ،بينثيييا األ ييييا
األخيييرى تضحيييرو ائثيييا وتحيييراو أيضيييا هيييي األخيييرى ،وهكيييلا يضفيييق االثنيييان عليييى
أن الثحييييرو األول فعلييييع الضحريييييك وهييييو ثابييييت اييييير مضحييييرو ،وإذا تحييييرو فييييان
حركضييع بنفسييع ميين ون مييؤثر( ،)113كثييا يضفييق كليهثييا علييى قييول أرسييلو بازلييية
الثحيييرو األول ،بنيييا عليييى أزليييية الحركييية ،وال يتضلفيييان فيييي ال رهنييية عليييى إث يييات
أن الثحيييييرو يحيييييرو ون أن يضحيييييرو ،وان األ ييييييا األخيييييرى تضحيييييرو ائثيييييا،
ويييرى بييدو انييع ميين اج ي ال رهنيية علييى ذلييك يجييل الضفريييق بييين ثعثيية محركييات،
هيييييي مضحيييييرو بالل يعييييية واليييييلات ،ومضحيييييرو بالل يعييييية ون اليييييلات ،ومضحيييييرو
ب يييرر ،وهييو مييا يييرار كييرم أيضييا ،كثييا انييع يجييل الضثي ي بييين الثحييرو والثضحييرو،
وبعيييد سلسيييلة مييين ال يييراهين نصييي إليييى أنيييع البيييد مييين وجيييو محيييرو ال يضحيييرو أو
إذا تحيييرو ف نثيييا يضحيييرو بنفسيييع(.)114ويضفيييق االثنيييان عليييى أن العلييية األوليييى أنثيييا
تحيييييرو كثيييييا يحيييييراو الثعشيييييوق ،وان هللا يحيييييرو كثعقيييييول ومعشيييييوق ،وهللا هيييييو
العق ي علييى ااييية الحقيقيية ،والثعقييول علييى ااييية الحقيقيية ،فهييو عق ي ومعقييول معييا
وتعقليييع أنثيييا للاتيييع ،وهيييو أعليييى الكثييياالت الضيييي ال تحياهيييا الكائنيييات الج ئيييية وهيييو
التييييير األعيييييع والثحييييرو الييييل ال يضحييييرو ،بيييي ويييييرى بييييدو أن هللا نيييياموس
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وسييي ل نييييام األ ييييا الثوجيييو ر وترتي هيييا ،وهيييو نييياموس حيييي ،وهللا حييييار أزليييية
ائثة في ااية الفضيلة(.)115
األخالق :
ذكرنييا فييي الصييفحات السييابقة أن كييرم وبييدو قييد اخضلفييا فييي تصيينيف مؤلفييات
أرسييلو األخعقييية ،فقييد ذكيير كييرم أن لييع ثييع كضييل فييي األخييعق ،فييي حييين يييلكر
بييدو أن كضييار واحييد فقييا ميين كضييل أرسييلو األخعقييية اييحيق النسيي ة إليييع ،هييو
األخيييعق إليييى نيقومييياخوس ،وانيييع مهيييدار إليييى ابنيييع نيقومييياخوس ولييييس أبييييع ،وان
الكضييييار الليييياني (األخييييعق االو يثييييية) ،اييييير اييييحيق النسيييي ة إليييييع ،وان الكضييييار
اللالييي األخيييعق الك يييرى ،منضييي ع مييين الكضيييابين أو تلتييييث لهثيييا ،ويضفيييق كليهثيييا
عليييى ذليييك .أميييا فيييي موامييييع األخيييعق فيييع يتضلفيييان فيييي أن أرسيييلو تليييرق إليييى
موميييوعات ملييي الفضييييلة والعدالييية والسيييعا ر والليييلر واايييية الحييييار .وييييلكر كيييرم
أن علييع األخيييعق عنيييد أرسيييلو جييي

مييين عليييع السياسيييية ،الن األخيييير رأس العليييوم

جثيعيييا يسيييضتدمها ل ايضيييع وخييييرر( ،)116فيييي حيييين ييييرى بيييدو أن الحييييار السياسيييية
هيييي احيييد أنيييواع الحييييار األخعقيييية وهيييي (تحصيييي القيييور ومثارسيييضها)( ،)117كثيييا
ال يتضلفييان علييى أن مومييوع علييع األخييعق عنييد أرسييلو هييو أفعييال اإلنسييان مثييا
هيييو إنسيييان وتيييدبيرها عليييى هيييلا االعض يييار ،وانيييع عليييع عثليييي وان اإلنسيييان ميييدني
بييالل ع .ويييلكر بييدو أن األخييعق عنييد اليونييان وهييي بكيي إ ييكالها السييابقة عنييد
أرسييلو ال تعييدو أن تكييون أخييعق سييعا ر وليسييت أخييعق واجييل ،وهييو عكييس مييا
عليييييع األخييييعق الحديليييية( ،)118وهييييلا مييييا لييييع يشيييير إليييييع كييييرم ،ويييييرى بييييدو أن
األخييعق الثحدثيية تنللييق ميين معيييار (افعيي هييلا ألنييع واج ييك) ،فييي حييين األخييعق
عنيييد قيييدما اليونيييان وأرسييييلو تنلليييق مييين معييييار (افعيييي هيييلا ألنيييع ييييؤ

إلييييى

سييعا تك) ،ويييرى كيييرم أن علييع األخيييعق يسييضتدم لضنييييع الحييييار بالقييانون ،واايضيييع
تشيييث ااييييات العليييوم األخيييرى وهيييي اايييية الفييير وخييييرر ،وانيييع ليييوال القيييانون لثيييا
أمكييين تل ييييق أو تحقييييق النيرييييات التلقيييية( ،)119فيييي حيييين ليييع يشييير بيييدو إليييى
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ذلييييك اييييراحة ،بيييي ا ييييار الييييى أن الحيييييار اإلنسييييانية ثعثيييية أقسييييام هييييي ،الحيييييار
الحسييييية ،وحيييييار اللييييلر الثسييييضثرر ،والحيييييار السياسييييية وهييييي حيييييار تحصييييي القييييور
ومثارسييضها .وربثييا كانييت إ ييارر بييدو إلييى أنهييا حيييار تحصييي القييور ومثارسييضها
يعنييي بهييا أنهييا ال تضحقييق إال بحثاييية الدوليية والقييانون ،كثييا يييلكر كييرم فييي تل يييق
نيريييات علييع األخييعق .أمييا النييوع اللاليي ميين الحيييار فهييي الحيييار النيرييية ،وهييي
حيار الضام والنير والضفكير التالث(.)120
السعا ر والللر والفضيلة :
ييييرى كيييرم أن أرسيييلو فيييي بحليييع فيييي اايييية الحييييار كيييان يقصيييد ال حييي فيييي
السيييعا ر ،الن كييي فعييي وكييي اخضييييار يهيييدو إليييى رسيييع التيييير بحيييق وهيييو هيييدو
الجثييييع ،وان عليييع األخيييعق اايضيييع تحقييييق السيييعا ر والضيييي هيييي اايييية الحييييار ،وان
هييلر ال ا ييية هييي التييير األعيييع ،وان مسيييرر الحيييار اإلنسييانية تضوقييف علييى معرفيية
التييييير( .)121والسييييعا ر بحسييييل تفسييييير أرسييييلو هييييي السيييييرر ،والسيييييرر ثعثيييية
أنيييواع ،سييييرر الليييلر ،وسييييرر الكرامييية السياسيييية ،وسييييرر النيييير والحكثييية ،والليييلر
عنيييييدر اايييييية الع ييييييد وال هيييييائع والعيييييوام ،ولكنهيييييا بحسيييييل رأ أرسيييييلو مييييين أن
التيييييرات والكراميييية السياسييييية يلل هييييا الثثضييييازون والنشيييييلون ،والحكثيييية أخيييير
اللييلات.أمييا بييدو ف عييد أن يييلكر تعريييف السييعا ر عنييد أرسييلو ،يقييول أن أرسييلو
جع ي اللييلر هييي السييعا ر ،وكييرم يييرى أنهييا ااييية ،كثييا يييرى بييدو أنهييا ليسييت اللييلر
الحسيييية ،أنثيييا الليييلر النيريييية الثجييير ر عييين الحيييس( ،)122وبعيييد اسضعراميييع أرا
أرسييلو فييي اللييلر يصيي بييدو إلييى أن اللييلر عنييد أرسييلو تحصييي اإلنسييان كثييال
الفعيييي  ،وان هييييلا معنييييار أن اللييييلر هييييي الفضيييييلة ،الن األخيييييرر تعنييييي أن يحقييييق
اإلنسييييان الكثييييال الثثكيييين بالنسيييي ة إليييييع ،وهييييلا الييييرأ يلييييابق رأ كييييرم فييييي أن
الفضييييلة تيييضعلع أو تكضسيييل ،كثيييا ييييضعلع أ فييين ب تييييان أفعيييال ملابقييية للفعيييال ذليييك
الفييين( .)123ويضفيييق االثنيييان عليييى أن الفضييييلة هيييي االنضقيييال مييين حيييال مضعارمييية
واسييضتعخ حاليية وسييا بييين ذلييك الضعييار

 ،وهييلا هييو اللييابع األاييلي للفضيييلة
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عنييد أرسييلو ،ولكيين عنييد بييدو أن فكييرر أرسييلو تلييك اامضيية ،والشييكوو نفسييها
عنييد كييرم ،الن تلييك الفكييرر قييد تصييلق فييي حاليية الوسييا الريامييي الييل نعينييع فييي
الثقييييدار الثضصيييي علييييى مسييييافة واحييييدر ميييين طييييرفين( ،)124ويييييلكر كليهثييييا نفييييس
الثليييال (الوسيييا الرياميييي) ،ولكييين يتضليييف بيييدو عييين كيييرم فيييي تفسيييير وإييييرا
الحجييية ،ف يييدو ييييلكر أن أرسيييلو عنيييدما عيييرو الثضضيييا ين فيييي الثنليييق ،قيييال
إنهثييييا (اللرفييييان اللييييلان بينهثييييا ااييييية التييييعو)( ،)125فكيييييف يثكيييين أذا نيرنييييا
للوسييا نيييرر ريامييية ،هيي هييو وسييا بييين طييرفين مضضييا ين ،الن الفضيييلة هييي
وسييا بييين إفييراط وتفييريا ،ويييرى بييدو أن الثشييكلة قييد تحيي  .إذا قلنييا أن الضضييا
فييييي الناحييييية الثنلقييييية ،اييييير الضضييييا فييييي الناحييييية األخعقييييية ،الن الوسييييا هنييييا
سيييكون القثيية العليييا والدرجيية األولييى ،أمييا كييرم فيجعيي العقيي هييو الحيي فييي هييلر
القضيييية ،الن الفضييييلة عنيييدر ملكييية اخضييييار الوسيييا الشتصيييي اليييل يعينيييع العقييي
بالحكثييية( ،)126فالعقييي هيييو اليييل يعيييين الحيييد الوسيييا فيييي هيييلر القضيييية .ويضفيييق
كليهثييا فييي أن الييل قصييدر أرسييلو بييين اإلفييراط والضفييريا لييع يكيين يضثل ي بالوسييا
الرياميييي ،بييي الوسيييا األخعقيييي أو الوسيييا الفامييي  ،وهيييو اعض يييار ال رياميييي،
ب

النير عن الشتث والروفع(.)127
العدالة :
يضفييييق االثنييييان علييييى أن أرسييييلو فييييي مومييييوع العداليييية تيييياثر كليييييرا باسييييضاذر

أفعطييييون( ، )128ويتضلفييييان فييييي تعريفهييييا ،يييييلكر كييييرم أن للعداليييية معنيييييين ،األول
ملييييابق للقييييانون التلقييييي وقييييد يعنييييي الثسيييياوار ،وهنييييا العداليييية مرا فيييية ل،اييييعح
والفضييييلة ،أميييا الثعنيييى اللييياني فهيييو معنيييى ج ئيييي ،وتعنيييي أنهيييا فضييييلة خااييية
معحيييي فيهييييا ععقيييية الفيييير باملالييييع( ،)129وهييييلا مييييا لييييع يشيييير إليييييع بييييدو  ،وأن
العداليية الج ئيييية نوعييان (توزيعيييية وتعويضييية ) ،وهنيييا يلضقييي كيييرم مييع بيييدو فيييي
أنيييواع العدالييية ،و لكييين الفيييرق بينهثيييا ،أن بيييدو ليييع يقسيييع العدالييية بحسيييل معانيهيييا
كثييا فعيي كييرم عنييدما جعلهييا ذا معنيييين ،إنثييا قييال م ا ييرر أنهييا نوعييان ،ثييع اخضلفييا
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فيييي تسيييثيضها ،فكيييرم ييييلكرها باسيييثائها الضيييي ذكرناهيييا ،وبيييدو ييييرى أن أ يييهر ميييا
ألرسيييلو فيييي هيييلا ال يييار الضقسييييع الثعيييروو للعدالييية إليييى (عدالييية تثي يييية وعدالييية
مض ا ليية) ،األولييى هييي الضييي يعلييي بهييا لك ي إنسييان بحسييل مثي اتييع ،واللانييية هييي
الض ييييييا ل بييييييين النيييييياس للتيييييييرات والثنييييييافع ،فهييييييي اقييييييرر مييييييا تكييييييون للعداليييييية
االقضصا ية(.)130
أميييا كيييرم فييييرى أن العدالييية الضوزيعيييية ترجيييع إليييى الدولييية ،إذ تضيييولى توزييييع
األميييوال والكرامييييات بييييين النيييياس ،وهييييو مييييا ليييع يييييلكرر كييييرم فييييي تفسيييييرر لييييرأ
أرسيييلو ،أميييا العدالييية الضعويضيييية فهيييي مهثييية القضيييا  ،وتضيييولى تعيييوي

الثيليييوم

مييين الييييالع( ،)131وهكيييلا يتضليييف االثنيييان فيييي معييياني العدالييية وفيييي أنواعهيييا وفيييي
والائفها.وفي تعريفها.
السياسة :
ذكرنيييا فيييي الصيييفحات السيييابقة تصييينيف كييي مييين كيييرم وبيييدو لكضيييل أرسيييلو
فيييي السياسييية ،وأوميييحنا أن التيييعو ليييع يكييين حيييول عيييد تليييك الثؤلفيييات ،فكليهثيييا
يضفيييق أن ألرسيييلو مؤلفيييان فيييي السياسييية ،األول كضيييار السياسييية وال يتضلفيييان فييييع
نسييي ة ومضيييثونا ،واللييياني محييي التيييعو هيييو كضيييار الييينيع السياسيييية عنيييد كيييرم
واليينيع الدسيييضورية عنيييد بييدو  ،واعضقيييد أن التيييعو ليييس جوهرييييا ،أنثيييا الاهرييييا،
فهثييييا يتضلفييييان فييييي العنييييوان ويضفقييييان فييييي الثضييييثون ويتضلفييييان فييييي سيييينة ط ييييع
الكضيييار ،وقيييد ا يييرنا إلييييى ذليييك .ومييين الجييييدير بالثعحيييية أن سيييارتون يييييلكر أن
أرسييييلو رس اليييينيع السياسييييية فييييي نحييييو مييييائضين ميييين الثييييدن اليونانييييية راسيييية
مقارنيييية( ، )132ويييييلكر كييييللك تيييياريخ العلييييور علييييى واحييييدر ميييين هييييلر الدسيييياتير
ونشيييرر( ، )133وهيييو خيييعو ميييا ذكيييرر كييي مييين كيييرم وبيييدو مييين أن كضيييار الييينيع
السياسيييييية ألرسيييييلو يحضيييييو

سيييييضور ( ،)338مدينييييية يونانيييييية .وفيثيييييا يضعليييييق

بثضيييثون كضيييار السياسييية ألرسيييلو يضفيييق االثنيييان عليييى انيييع يحضيييو عليييى ثثانيييية
مقيياالت ،وهييو ميين الكضييل الثلوليية ،ويييلكر كييرم انييع فييي ترتي ييع يرجييع إلييى أوائ ي
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القييييرن األول ق يييي الثيييييع ( ، )134ولييييع يشييييير بييييدو إلييييى ذلييييك ،فييييي حييييين يييييلكر
سيييارتون انيييع يرجيييع إليييى نهايييية القيييرن الرابيييع ق ييي الثييييع (.)135وييييرى بيييدو أن
نيرييية أرسييلو فييي الدوليية اقييرر إلييى راسيية القييانون منييع إلييى الفلسييفة ،وان هييلا
هيييييو السييييي ل اليييييرئيس فيييييي االخيييييضعو بينيييييع وبيييييين أفعطيييييون فيييييي النيييييير إليييييى
الدوليية( ،)136فييي حيييين لييع يشيير كيييرم إلييى هيييلا ،بيي يييلكر أن أرسيييلو فييي الثقالييية
اللانيييية التااييية بالحكوميييات ي يييدأ بنقيييد جثهوريييية أفعطيييون( .)137ومييين الجيييدير
بالييلكر أن كليهثييا يضفييق علييى أن نيييرر أفعطييون فييي الدوليية تتضلييف اخضعفييا ك يييرا
عيين نيييرر أرسييلو ،فالجثاعيية السياسييية عنييد األخييير ت ييدأ باألسييرر ،تليهييا القرييية،
ثيييع الثدينييية ثيييع الدولييية ،وهيييلر الثراحييي تحيييد مييين الحاجيييات اليوميييية ل،فيييرا ومييين
تقسيييييع العثيييي وتنييييوع الحاجييييات وكيييي مييييا يييييدخ فييييي تحسييييين الومييييع ألثعا ييييي
للجثاعيييية ،وبلييييوة السييييعا ر وهييييي ااييييية علييييع األخييييعق والسياسيييية عنييييد أرسييييلو،
بواييييف أن األخييييعق والسياسيييية فييييي تييييداخ

ائييييع فيثييييا بينهييييا ،فييييي حييييين كييييان

أفعطيييون ييييرى أن الفييير األسييياس فيييي قييييام الدولييية ،وييييلكر االثنيييان حجييية أرسيييلو
فييييي انييييع يييييرى أن اإلنسييييان حيييييوان مييييدني بييييالل ع ،أو كثييييا يييييلكر بييييدو ميييين أن
اإلنسيييان بل عيييع حييييوان سياسيييي ،أ انيييع ميييدني أو اجضثييياعي بيييالل ع الن اإلنسيييان
ال يثكيييين أن يعيييييد بييييدون الجثاعيييية ،بيييي البييييد ميييين وجييييو ر فييييي جثاعيييية ،وهييييلر
الجثاعييية هيييي األسيييرر ،وهيييي النيييوار األوليييى للدولييية( ،)138والدولييية عنيييد أرسيييلو
كييييائن عضييييو (متلييييوق ط يعييييي)( ،)139يجثييييع فييييي نفسييييع خعيييييا عديييييدر هييييي
األسيييرر ،والضيييي بيييدورها تضيييالف مييين ثعثييية روابيييا ،األوليييى بيييين الييي و وال وجييية
واللانييية بييين اإلبييا واألبنييا واللالليية بييين السييا ر والع يييد (بحسييل تصيينيف بييدو )
( ،)140فييي حييين لييع يييلكر كييرم هييلا الضصيينيف ،أنثييا ذكيير أن األسييرر عنييد أرسييلو
تضالف من ال و وال وجة وال نين والع يد(.)141
وتجييييدر اإل ييييارر إلييييى أن رأ بييييدو فييييي أن فلسييييفة أرسييييلو فييييي السياسيييية
اقييييرر إلييييى القييييانون كانييييت الن األخييييير ايييينف الدسيييياتير فييييي الثييييدن اليونانييييية
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وكانييت نيرتييع إلييى الدوليية م نييية علييى ذلييك ،ويييرجق بييدو السيي ل فييي ذلييك إلييى
أن أرسيييلو ليييع يكييين فيلسيييوو ولييية بثعنيييى الكلثييية أنثيييا كانيييت الفلسيييفة السياسيييية
ييي ا مضييافا لثله ييع ،وهيييو عكييس مييا كيييان عليييع أفعطييون ،وليييع يييلكر كييرم يييي ا
مييين ذليييك ،فيييي حيييين يشيييير سيييارتون إليييى أن نيرييييات أرسيييلو فيييي السياسييية ،ليييع
تكييين ايييحيحة ولكنهيييا ليييع تكييين خاط ييية فيييي جوهرهيييا( .)142ويضفيييق االثنيييان (كيييرم
وبيييدو )  ،عليييى أن أرسيييلو فيييي نيرتيييع للدولييية كيييان واقعييييا نييياالرا إليييى الحيييييار
السياسيييية كثيييا كانيييت فيييي عصيييرر ،وقيييد عيييد أرسيييلو نييييام اليييرق نياميييا ط يعييييا،
ألنييييع بحسييييل تصييييورر آليييية الحيييييار وهييييي مييييرورية ل،عثييييال الثن لييييية الثنافييييية
لكرامييية اإلنسيييان الحييير( ،)143وييييلكر كيييرم أن أرسيييلو حينثيييا كيييان يصيييف الشيييعل
اليونييياني ييييرى انيييع يجثيييع بيييين الشيييجاعة واليييلكا  ،وان بليييدر مضوسيييا الثوقيييع ،ليييلا
فهيييو يحيييضف بالحريييية وليييو أتيحيييت ليييع الوحيييدر لضسيييلا عليييى الجثييييع .وان اليونييياني
سيييد حيير ،واألجن ييي ال ربيير ع ييدا لييع ،وال يسييضع د اليونيياني أخييار بييا حييال .لقييد
نييير أرسييلو نيييرر كلييية إلييى الشييعل اليونيياني ،ويييلكر كييرم انييع كييان يقصييد ميين
ذليييك أن الشيييعل اليونييياني يييعل متضيييار( ،)144وليييع ييييلكر بيييدو تليييك الفكيييرر عنيييد
أرسيييلو ،كثيييا ليييع يشييير إليييى أنيييواع الحكوميييات واايضهيييا عنيييد أرسيييلو ،فقيييد اكضفيييى
بالحيييدي عييين الدولييية.ومييين الجيييدير بالثعحيييية وتعقي يييا عليييى رأ أرسيييلو فيييي
اليييرق ورأ كيييرم فيييي الشيييعل الثتضيييار ،نقيييول ليييع تكييين رؤيييية أرسيييلو فيييي اليييرق
ترتقيييي إليييى من لضيييع كعيييالع أو فيلسيييوو فيييي الوقيييت اليييل كيييان علييييع أن ييييدافع عييين
تحيييرر أخييييع فيييي الجييينس والنيييوع ،أو عليييى األقييي كيييان علييييع أن يقيييف عليييى الحييييا
أو عيييدم تاييييد نييييام اليييرق ،وهيييو ميييا يفرميييع علييييع موقعيييع فيييي الثجضثيييع بوايييفع
ملقفيييا عضيييويا عليييى اقييي تقيييدير ،عليييى اليييراع مييين أن الييياهر اليييرق كانيييت الييياهرر
اجضثاعييية ،ولكيين هييلا ال يثنييع أرسييلو ميين رفضييها ،كثييا رفيي

كيي ميين سييقراط

واكسييينوفان وانكسييااورس فكييرر تعييد اآللهيية عنييد اليونييان ق لييع ،هييلا ميين ناحييية،
وميييين الناحييييية اللانييييية يييييلكر كييييرم أن أرسييييلو قييييال أن الشييييعل اليونيييياني ييييعل
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متضيييار ،ونقيييول مييين اليييل اخضيييارر ولثييياذا ،وهييي أن هيييلر الفكيييرر هيييي نفسيييها الضيييي
قال بها هيك في الشعل األلثاني.
الفن:
بيييدأ البيييد مييين اإل يييارر إال أن يوسيييف كيييرم عليييى اليييراع مييين اهضثاميييع الك يييير
بفلسييفة أرسييلو ،إال انييع لييع يشيير إلييى مومييوع الفيين عنييد أرسييلو علييى الييراع ميين
أهثييييية الثومييييوع إال عييييابرا وفييييي حديلييييع عيييين أقسييييام العلييييوم ،وقييييد ذكرنييييا ذلييييك
سييابقا ،فقييد قسييع أرسييلو العلييوم إلييى نييير وعثلييي واألخييير هدفييع تييدبير األفعييال
اإلنسييييانية والفيييين يييييدخ فييييي هييييلا ال ييييار فهييييو مومييييوع يؤلييييف ويصيييينع ،والفيييين
موميييييوع أفعيييييا ل الثتيلييييية واألعضيييييا اإلنسيييييانية ويحيييييد موميييييوعات مفييييييدر
وجثيليييية وينقسييييع ب حسييييل الثومييييوعات الضييييي يضناولهييييا( ،)145ويعضقييييد كييييرم أن
أرسيييلو ينيييير إليييى الفييين بانيييع اقيييرر إليييى الثوميييوعات الحسيييية منيييع إليييى العليييع
النييييير  ،وعنييييدر الفيييين مرت يييية بييييين العلييييع العثلييييي والنييييير  ،وهييييلا االسييييضنضا
توايييلنا إلييييع مييين خيييعل قيييول أرسيييلو بيييان ا يييرو العليييوم النيريييية هيييو ميييا بعيييد
الل يعييية لسيييثو موميييوعع وبعيييدر عييين الض يييير ،والعليييع العثليييي ا يييرو مييين الفييين
لشيييرو موميييوعع وبعيييدر عييين الثحسيييوس بالقيييياس إليييى موميييوع الفييين ،وهكيييلا
يضييع أرسييلو للفيين مرت يية بييين العلييع النييير والعثلييي .هييلا كيي مييا يييلكرر كييرم
عييين موميييوع الفييين عنيييد أرسيييلو .أميييا بيييدو فييييلكر الكليييير عييين موميييوع الفييين
عنيييد أرسيييلو ،في يييدأ بنقيييد الليييلين يعضقيييدون أن كضيييار الشيييعر ألرسيييلو يع ييير عييين
مييييلهل أرسييييلو فييييي الفيييين ،ويعييييدهع متل ييييين ،فضييييع عيييين أن الكضييييار نيييياقث
الضييياليف وايييير مكضثييي  ،وال يع ييير عييين فكيييرر الفييين الحقيقيييية عنيييد أرسيييلو ويشيييير
إليييى نقلييية مهثييية جيييدا ليييع نجيييدها عنيييد كيييرم وهيييي ،أن اليييل يرييييد أن ي حييي عييين
ميييلهل أرسيييلو فيييي الفييين فعلييييع أن يكشيييف عنيييع فيييي الل يعييييات وميييا بعيييد الل يعييية
والسياسيييية والتلابيييية ،كثييييا يييييلكر بييييدو أن أرسييييلو يفييييرق بييييين فكييييرر الجثييييال
وفكيييرر الفييين ،وان أرسيييلو ليييع يضيييع نيريييية فيييي الجثيييال إنثيييا أعليييى فكيييرر عييين
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الفييين( ،)146كثيييا انيييع بحييي فيييي الفييين بثعنيييى اإلبيييداع أو اإلنضيييا أو النشييياط ،أ
إالهيييار يييي مييين خييييعل عثييي الثتيلييية اإلنسييييانية ،وييييرى أرسيييلو أن اإلنسييييان
قيييا ر عليييى أن يضيييع فكيييرر ميييا فيييي الجثيييال ويحيييد ماهيييية الجثيييي

ون أن يعيييرو

ييييي عيييين الثوسيييييقى أو النحييييت أو الضصييييوير وايرهييييا ميييين الفنييييون الجثيليييية،
وارى بضوامييييع أن قييييول بييييدو بعييييدم معرفيييية أرسييييلو بالثوسيييييقى قييييوال تعسييييفيا
بحييييق الرجيييي  ،الن الثوسيييييقى كانييييت معروفيييية فييييي زميييين أرسييييلو وليييييس ميييين
الثعقيييول أن فيلسيييوفا ملييي أرسيييلو ال يعيييرو عنهيييا يييي هيييي والفنيييون األخيييرى
الضيييي ذكرهيييا بيييدو  ،فيييي الوقيييت اليييل كيييان الشيييعل اليونييياني يشيييضهر باالحضفييياالت
الثوسييييقية والرياميييية ،وفييين النحيييت مييين الفنيييون الث هيييرر عنيييد اليونيييان .ويعضقيييد
بييدو أن الييل عليييع أن يكضييل نيرييية فييي الفيين عليييع معرفيية تلييك الفنييون كثييا هييي
مضحققييية فيييي اآلثيييار الفنيييية ،ويتييير بحكيييع وايييفي فيييي ط يعضهيييا( ،)147كثيييا ييييرى
بيييدو أن الفكيييرر األساسيييية فيييي الفييين عنيييد أرسيييلو جيييا ت مييين بحليييع فيييي الث يييدأ
األايييلي اليييل أقيييام علييييع نيريضيييع فيييي الوجيييو وهيييو م يييدأ الهييييولى والصيييورر،
فاألايي فييي الوجييو وفييي الفيين عنييدر تحقيييق اييورر فييي هيييولى كثييا فييي الضثلييال
أو الرسيييع .ويضييييف بيييدو أن الفيييارق بيييين الثوجيييو ات بوايييفها أ ييييا ط يعيييية
قسيييرية وبيييين الثوجيييو ات بوايييفها أ ييييا فنيييية ،أن الصيييورر فيييي الحالييية األوليييى
توجييد فيييي اخيي األ ييييا بثعنييى الل يعييية ،وفييي الحالييية اللانييية الصيييورر تيياتي مييين
التيييار  ،وهيييلا هيييو الفيييرق بيييين أ ييييا م يييدؤها مييين ذاتهيييا وأخيييرى م يييدؤها مييين
التيييار  ،واألخييييرر هيييي الضيييي تثلييي الفييين وهكيييلا يشيييير بيييدو إليييى تعرييييف الفييين
عنيييد أرسيييلو بانيييع (إالهيييار خيييارجي لشيييي اخليييي فيييي يييي خيييارجي) ،أو هيييو
أيجيييا بعيييد تفكيييير لشيييي معئيييع( ،)148فهيييو يشيييث نييياحيضين الضفكيييير ثيييع الصييينع،
ولييين يكيييون الفنيييان فنانيييا إال إذا جثيييع بيييين النييياحيضين .كثيييا أن الفييين عنيييد أرسيييلو
محاكيييار الل يعييية ،والثحاكيييار عنيييدر إيجيييا ميييا ليييع تسيييضلع الل يعييية إيجيييا ر(،)149
وليييس تكيييرار ايييور فيييي الل يعييية أنثيييا إيجيييا عواطيييف وإحيييدا باطنيييع ،كثيييا هيييي
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الحيييال فيييي الرسيييع وفنيييون الضجسييييع بوجيييع عيييام والثاسيييار ،ويعيييد أرسيييلو الثاسيييار
اثيييير فنييييي ،يصيييي اور فيييييع حييييا

ملييييير للحيييي ن واإل ييييفاق وهييييو عيييير

ألنييييواع

الشييعور الضييي يعانيهييا اإلنسييان ،وهييلا هييو الفيين بك ي معنييار( ،)150وهييلا مييا لييع يشيير
إليع كرم على االطعق.
خالصة البحث :
تلرقنيييا فيييي الصيييفحات السيييابقة إليييى نقييياط الضشيييابع واالخيييضعو فيييي أرسيييلو
بيييين يوسييييف كييييرم وع ييييد الييييرحثن بيييدو وكعهثييييا ميييين ابييييرز الثهضثييييين بفلسييييفة
أرسيييلو فيييي القيييرن العشيييرين واهضثامهثيييا بارسيييلو كيييان ك ييييرا ،فييياألول كيييان مييين
الثناايييرين لثيييلهل أرسيييلو فيييي الفلسيييفة ،وقيييد افيييع عنيييع كلييييرا ،واللييياني حييياول
نقييييد مع يييييع فلسييييفة أرسييييلو ولكنييييع فييييي الوقييييت نفسييييع االهيييير كيييي أميييياكن القييييور
والضييعف عنييدر ،وكييان لنقييدر مسيياهثة فعاليية فييي تقوييية مله ييع أكليير ميين إمييعافع،
فضييع عيين كشييف الللييام عيين الكلييير ميين الثواميييع فييي فلسييفضع ،خاايية مومييوع
الفييين ،فليييع يحييياول أن يضجييياوز عليييى الييينث األرسيييلي أكلييير ميييا يحضثييي مييين تحليييي
أو ن قييييد أو مقارنيييية ،علييييى الييييراع ميييين إسييييهابع فييييي ذلييييك ،وفييييي عيييير

األفكييييار

وإيييرا األملليية ،والعييو ر إلييى األاييول فييي حالييت الشييك فييي نييث ميين النصييوخ،
وييييرى بيييدو فيييي انيييع يجيييل أن ال ينيييير إليييى أرسيييلو خيييار زمانيييع ،باعض يييار أن
فلسييفضع ائثيية ،ألنييع يجييل أن يقيي اوم بحسييل عصييرر الييل نشييا فيييع و ور الحضييارر
الضيييي سييي قضع ومثي اتيييع الشتصيييية ،الن أرسيييلو بحسيييل بيييدو كيييان يثلييي اليييدور
األخيييير مييين الحضيييارر اليونانيييية وان الحضيييارر فيييي زمانيييع بل يييت قثييية از هارهيييا،
كثيييا أن مله يييع يثلييي كييي األفكيييار السيييابقة ليييع وكيييان هيييو أعليييى رجييية فيهيييا ،وان
الفلسيييفة فيييي عصيييرر اسيييضقلت تثيييام االسيييضقعل عييين العليييع ،إذ كيييان التيييعو بيييينهع
ك يييير ،وكثيييا هيييو التيييعو بيييين اليييدين والفكييير النيييير الثجييير  .لقيييد كيييان أرسيييلو
فيييي عرميييع للثيييلاهل السيييابقة علييييع يهيييدو إليييى اسيييضتعخ الثشييياك ووميييعها
الوميييع الصيييحيق ،ولييييس لثجييير العليييع بالضييياريخ ،كثيييا انيييع نيييير إليييى أن الفلسيييفة
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علييى أنهييا مكثليية للثييلاهل العلثييية ،ويييرى بييدو أيضييا أن مراحيي حيييار أرسيييلو
تنقسيييع إليييى ثعثييية ،األوليييى مرحلييية بنيييا الثيييلهل وقيييد كيييان لليييدين والضصيييورات
الشييع ية اثيير فييي ذلييك ،أمييا اللانييية فضثل ي الن عيية العقلييية فييي فلسييفضع بعييد أن اسييض عد
أ اثييير للسييياطير الدينيييية ،ثيييع انضقييي إليييى فكيييرر هللا بضييياثير الل يعييييات ،ثيييع فكيييرر
الثحيييرو األول تلضهيييا نيريييية عقيييول األفيييعو ومحركيييات الكواكيييل ،وييييرى بيييدو
أن ذلييك يثلييي االنضقيييال مييين الضوحييييد إلييى الشيييرو ،وان ال نيييا األساسيييي فيييي فلسيييفضع
يعضثيييد عليييى فكيييرر الهييييولى والصيييورر ،والضيييي هيييي نفسيييها فكيييرر القيييور والفعييي ،
وهييي عنييد أرسييلو الحيي لكيي مشييكلة كييان يواجههييا أرسييلو فييي تفسييير األ يييا .
ويعضقييييد بيييي دو أن أرسييييلو نييييير إلييييى الفلسييييفة نيييييرر عاميييية بواييييفها مضضييييثنة
لجثيييع فيييروع الثعرفييية اإلنسييانية ،وانيييع عليييى الييراع مييين ذليييك لييع يسيييضلع اليييدخول
فييي جثيييع العلييوم خاايية الرياميييات والفلييك .ولكيين علييى الييراع ميين ذلييك لييع يكيين
بيييدو أكلييير فاعيييا عييين أرسيييلو مييين يوسيييف كيييرم اليييل وان كيييان مييين مؤييييد
االتجييار األرسييلي فييي الفلسييفة إال انييع حيياول أن يتضصيير الكلييير ميين أبييوار فلسييفة
أرسييلو ولييع يييلكر أخييرى كثييا فع ي فييي مومييوع الفيين حييين تجاهلييع كليييا ،وفضييع
عيين ذلييك يييرى كييرم انييع علينييا أن نحثييد ألرسييلو مجهييو ر العييييع فييي إقاميية العلييع
ومسيياعدتع الضييي ال تييدانيها مسيياعدر فييي تنثييية قوانييا الفكرييية أجييياال مضعاق يية ،ولقييد
أعلانيييا أرسيييلو حيييدو ا وتعيييار ييييف ال تحصيييى فيييي جثييييع فيييروع الثعرفييية وهيييدانا
إليييى حقيييائق ال تقيييدر ،فقيييد اييينف العليييوم وا يييض

فيهيييا معلثيييا فكيييان الثعليييع األول

فيييي كييي منهيييا ،وخليييف لنيييا كض يييا كانيييت وال تييي ال أايييوال ال انيييى عنهيييا ومازاليييت
مرجييع الثفكييرين .لقييد اخضلييف كييرم مييع بييدو فييي تفسييير أرسييلو فييي الكلييير ميين
جوانيييل فلسيييفضع ،فضيييع عييين الثوامييييع الضيييي ناقشيييها أرسيييلو وكضيييل فيهيييا كليييير،
وهيييلا يجعييي االخيييضعو فيهيييا وار خااييية وان العقييي اإلنسييياني مض ييياين مييين ناحيييية
الفهييييع واالسييييضيعار .لقييييد اتسييييع أسييييلور كييييرم بالجفيييياو والع ييييارر الثح وكيييية فييييي
الصيييييااة والصييييع ة والثتضصييييرر ،وكييييان فييييي اسضعرامييييع ألرا الفعسييييفة يفضقيييير
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إليييييى الضحليييييي الضفصيييييي والض سييييييا ،ويكضفيييييي باإل يييييارر أو الضنوييييييع عييييين الفكيييييرر
الثعينييييية الثيييييرا راسيييييضها ،وكانيييييت معييييييع تفسييييييراتع للفكيييييار الفلسيييييفية م هثييييية
واييع ة وهييو عكييس مييا وجييدنار عنييد بييدو  ،وعكييس مييا مللييور ميين ال اح ي فييي
حقييي الفلسيييفة اليييل يضوجيييل علييييع الض سييييا والضحليييي للفكيييرر الفلسيييفية .فيييي حيييين
كييان بييدو متضلفييا تثامييا فييي أسييلوبع السييه فييي عيير

فلسييفة أرسييلو وامضييازت

ع ارتييييع بال سيييياطة والومييييوح ،يشييييرح بضفصييييي مييييا يييييرار مييييرور ويومييييق
الفكيييرر ال امضييية الضيييي تسيييضوجل اإليضييياح وكيييان يجهيييد نفسيييع كلييييرا فيييي الضحليييي
والضفصييي وهييلر هييي اييفات ال اح ي فييي حقيي الفلسييفة ،فضييع عيين تثييي ر بنيييرر
ثاق يييية وناقييييدر وروح عالييييية ميييين الصيييي ر فييييي معالجيييية جوانييييل الفلسييييفة ،وهييييلا ال
يعنيييي أن كيييرم كيييان اقييي منيييع قيييدرا ،بييي أن االخيييضعو أن بينهيييا هيييو أن كيييرم ال
ي يييوخ فيييي الثوامييييع الضيييي يضليييرق إليهيييا فيييي فلسيييفة أرسيييلو وال يكليييف نفسيييع
عنييا الضفصييي أنثييا فييي االييل األحيييان ييير الع ييارر كثييا هييي عنييد أرسييلو وفيييي
أحييييان أخيييرى يهثييي موامييييع فيييي ايييلل فلسيييفة أرسيييلو ،وهيييلا عكيييس أسيييلور
بدو في معالجة مواميع فلسفة أرسلو.
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هوامش البحث:
( )1عبددا رح د بدو بدداسوع دسلددسعة رح ل د ةع 1ع ار ذو رحق بددل ح ر د (ق د )5002ع ص99ع كددذحا رر د  :يسل د
ك ع تا يخ رح ل ة رحيسراريةع ار رحق ح طباعة سرحر ع بي ستع باسو تا يخ.
( )2جددس لددا تسوع تددا يخ رحر د ع ت جدددة :ح ي د دددو رحد ك د يو رحر د ع 3ع دؤللددة ا د رر كيو ح طباعددة سرحر د ع
رحقاه ةع 8791ع ص.851
( )3دبدا ع ي أبس ياوع أ لطس سرحدار س رحدتأخ ةع 1ع ار حدر اة رحجداعيةع رإللكرا يةع 8715ع ص.7
( )4لا تسوع رحدصا رحلابقع ص.851
( )5عبا رح بدو باسوع أ لطسع دكرية رحرهضة رحدص يةع رحقاه ةع 8793ع ص.7
( )6ك ع رحدصا رحلابقع ص.883
( )7رحدصا ر لهع ص.881
( )8لا تسوع رحدصا رحلابقع ص .853
( )9رحدصا ر له سرحص بة.
( )10باسوع رحدصا رحلابقع ص.11
( )11ك ع رحلابقع ص.115
( )12رحدصا ر لهع ص.889
( )13باسوع رحدصا رحلابقع ص83سدابراها.
( )14ك ع رحدصا رحلابقع 883؛ باسوع رحدصا رحلابق ص.17
( )15لا تسوع رحدصا رحلابقع ص.893
( )16ك ع رحلابقع ص.883
( )17باسوع رحدصا رحلابقع ص.43
( )18لا تسوع رحدصا رحلابقع ص.184
( )19رحدصا ر لهع ص.120
( )20باسوع رحدسلسعةع ص43؛ ك ع رحلابقع ص.111
( )21باسوع رحدصا رحلابقع ص.99
( )22ك ع رحلابقع ص.113
( )23باسوع أ لطسع ص.39
( )24رحدصا ر لهع ص.31
( )15ك ع رحلابقع ص.881
( )26باسوع رحلابقع ص.81
( )27ك ع رحلابقع ص.113
( )28لا تسوع رحلابقع ص.851
( )29باسوع رحلابقع ص.13
( )30رحدصا ر لهع ص.43
( )31ر س رحدصا سرحص بة.
( )32رحدصا ر له سرحص بة.
( )33ك ع رحلابقع ص.112
( )34باسوع رحلابقع ص.49
( )35رحدصا ر له سرحص بة.
( )36رحدصا ر له .ص.91
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( )37لا تسوع رحلابقع ص.115
( )38أ لطسع رحخطابةع ت جدة عبا رح بدو باسوع ص87ع سقا و :باسوع أ لطس ص.91
( )39لا تسوع رحلابقع ص.813
( )40رحدصا ر لهع ص.819
( )41ك ع رحلابقع ص.885
( )42رحدصا ر لهع ص.881
( )43ر لهع ص.811
( )44ر لهع ص.112
( )45ر لهع ص.817
( )46باسو رحدسلسعةع ص.39
( )47ك ع رحلابقع ص.881
( )48باسوع رحلابقع ص.100
( )49ك ع رحلابقع ص.118
( )50ر لهع ص.881
( )51باسوع رحلابقع ص.33
( )52ك ع رحلابقع ص.881
( )53ر لهع ص.113
( )54باسوع رحلابقع ص.51
( )55ك ع رحلابقع ص.881
( )56ر س رحدصا سرحص بة.
( )57باسوع رحلابقع ص.51
( )58ك ع رحلابقع ص881ع سباسوع رحلابقع ص.51
( )59ك ع رحلابقع ص.119
( )60ر لهع ص.119
( )61باسوع رحلابقع ص.57
( )62رحدصا ر لهع ص.11
( )63ر لهع ص.18
( )64ر لهع ص.10
( )65ك ع رحلابقع ص811ع سباسوع رحلابقع ص19
( )66أ لطسع كتا رحدقسالتع ت خيص ربو اع بققه دبدسا قال ع ص40سدابراهاع سقا و باسوع رحلابقع ص.83
( )13ك ع رحلابقع ص150ع سباسوع رحلابقع ص.82
( )68ك ع رحلابق رص.833
( )69باسوع رحلابقع ص.871
( )70ر لهع ص.871
( )71ك ع رحلابقع ص833ع .898
( )72باسوع رحلابقع ص.817
( )73ك ع رحلابقع ص.898
( )74باسوع رحلابقع ص.503
( )75ك ع رحلابقع ص.891
( )76باسوع رحلابقع ص.503
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( )77ك رحلابقع ص.135
( )78باسوع رحلابقع ص.115
( )79باسوع دسلسعة رح ل ةع ص.819
( )80ك ع رحلابقع ص.895
( )81رحلداع رحطبيريع 8ع 1ع ص521ع رقال عو يسل ك ع رحدصا رحلابقع ص.132
( )82باسوع أ لطسع ص.113
( )83رحدصا رحلابق ر لهع ص.552
( )84ك ع رحلابقع ص.138
( )85رحدصا ر لهع ص.837
( )86باسوع رحلابقع ص.153
( )87رحدصا ر لهع ص.833
( )88أ لطسع ع دا برا رحطبيرةع ت لدي ربو داع 1ع ار رحد د قع رحدطبردة رحكالسحيكيدةع ص311ع سكد ع رحلدابقع
ص.118سباسوع رحلابقع ص.100
( )89أ لطسع رحلابقع ص557ع سك ع رحلابقع ص.811
( )90أ لطسع رحلابقع 1ع ص113؛ باسوع دسلسعة رح ل ةع ص.818
( )91ك ع رحلابقع ص.811
( )92ر س رحدصا سرحص بة.
( )93أ لطسع رحلابقع ص919ع سباسوع رحلابقع ص.818
( )94أ لطسع رحلابقع 3ع ص8139ع سباسوع رحدصا رحلابقعص.811
( )95ر س رحدصا سرحص بة.
( )96أ لطسع رحلابقع ص1401ع سك ع رحلابقع ص.119
( )97ر س رحدصا سرحص بة.
( )98أ لطسع كتا رحدقسالتع ت خيص ربو اع ص39سدابراها.
( )99ك ع رحلابقع ص.133
( )100أ لطسع رحلابقع ص 80سدا براهاع سقا و ك ع رحلابقع ص150ع سباسوع رحلابقع ص.83
( )101باسوع رحلابقع ص.19
( )102رحدصا ر لهع ص.811
( )103أ لطسع رحلابقع ص19ع سك ع رحلابقع ص.811
( )104أ لطسع كتدا رحطبيردةع ت جددة الدباق بدو برديو ددا د سس ربدو رحلدد سربدو عداو سدتدي ربدو يدسرس سأبدي
ربو رحطيد كد ع رحلدابقع ع بققده سقدا حده عبدا رحد بدو بداسوع رحدار رحقسديدة ح طباعدة سرحر د ع 1ع ص433ع
رح
191ع سك ع رحلابقع ص133ع سباسوع رحدسلسعةع ص.104
( )105ك ع رحلابقع ص.131
( )106ر لهع ص133ع سباسوع رحدسلسعةع ص.104
( )107باسوع أ لطسع ص.817
( )108ك ع رحلابقع ص.133
( )109باسوع رحلابقع ص.135
( )110ك ع رحلابقع ص.138
( )111باسو رحلابقع ص113ع .135
( )112ك ع رحلابقع ص.897
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( )113باسوع رحلابقع ص.855
( )114ر لهع ص.851
( )115باسوع رحدسلسعةع ص.819
( )116ك ع رحلابقع ص.813
( )117باسوع رحلابقع ص.831
( )118ر لهع ص.151
( )119ك ع رحلابقع ص.184
( )120باسوع رحلابقع ص.811
( )121ك ع رحلابقع ص.811
( )122باسوع رحلابقع ص813ع سقا وع باسوع أ لطسع ص.159
( )123ك ع رحلابقع ص.811
( )124ر لهع ص190ع سباسوع رحدسلسعةع ص.103
( )125ر لهع ص.819
( )126ك ع رحلابقع ص.871
( )127ر لهع ص878ع سباسوع رحلابقع ص.819
( )128ر له ص819ع سك ع رحلابقع ص.875
( )129ر س رحدصا سرحص بة.
( )130باسوع رحلابقع ص.819
( )131ك ع رحلابقع ص.875
( )132لا تسوع رحلابقع ص.319
( )133ر لهع ص358ع هادش.81
( )134ك ع رحلابقع ص.118
( )135لا تسوع رحلابقع ص.443
( )136باسوع ر لطسع ص.513
( )137ك ع رحلابقع ص.503
( )138ر لهع ص505ع سباسوع رحلابقع ص.512
( )139لا تسوع رحلابقع ص.458
( )140باسوع رحلابقع ص.512
( )141ك رحلابقع ص.111
( )142لا تسوع رحلابقع ص.333
( )143ك رحلابقع ص.111
( )144ر لهع ص.113
( )145ر لهع ص.118
( )146باسوع رحلابقع ص.119
( )147ر لهع ص.111
( )148ر لهع ص.191
( )149ر له سرحص بة.
( )150ر لهع ص531
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