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 1أرسطو

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 علي الحارسترجمة: 

 

 

 

 

ي العظيم أرسطو فيلسوف حياة الحول مدخل شامل 
النصوص األرسطية تناقش المقالة مجموعة  ،وفلسفتهاإلغريق 

، والغائية األرسطية ي
ك اللفظ  نظيم ة والت، والسعادوطبيتها وأقسامها، والمنطق وعلم الجدل، والماهوية والمشت 

؛ ال جم للـد. سياسي جمة هي موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) ،كريستوفر شيلدز   نص مت  (. ننوه بأن الت 

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطللنسخة المؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد  الدارجةالنسخة ، والت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الت  يطرأ عىل األختر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة. موسوعة ستان  فورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للت 

 

 

 

 

                                                           
1 Shields, Christopher, "Aristotle", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/aristotle/>. 

https://plato.stanford.edu/contents.html
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/aristotle/
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle/
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle/
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle/
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العصور، وإذا حكمنا عليه ابالقتصار ق.م( يُعّد من أعظم الفالسفة على امتداد  322-384أرسطوطاليس )
، إذ طبعت مّؤلفات أرسطو بطابعها قروًنا من الفلسفة أفالطونعلى أتثريه الفلسفي فلن يناظره يف األمهّية سوى 

بدءاا من هناية العصور القدمية، مروراا بعصر النهضة، وصوالا حّّت إىل أّّيمنا هذه، إذ ال تزال مّؤلفاته تُدَرس 
ب املذهل كتلة ضخمة من النصوص قد د ترك لنا هذا الباحث والكاتبأ ابجلانب اآلاثري هلا؛ ولقحبماسة ال تع

وجيد القارئ يف ما وصلنا من مؤلّفات  iيبلغ عددها مئتا رسالة تقريباا، وصلنا حوايل واحدة وثالثون منها.
والنظرية فة الذهن، مروراا ابألخالق أرسطو تناوالا لنطاق واسع من املعارف، بدءاا من املنطق وامليتافيزيقا وفلس

لبالغة، وانتهاء حبقول غري فلسفية يف أساسها كالبيولوجيا التجريبية اليت امتاز مبا قّدمه ليات واواجلما السياسية
فيها من معلومات تفصيلية يف مالحظة النبااتت واحليواًنت ووصفها؛ ويف كّل هذه اجملاالت أًنرت نظرّيت 

دل، وميكن القول عموماا أبهّنا حّفزت ، وقابلها البعض ابملعارضة، ومنها ما أطلق شرارة اجلأرسطو للبعض طريقه
 اصل بقراءة نصوصه بني شرحية واسعة من القرّاء.االهتمام املتو 

وال ميكن اإلحاطة بفلسفة أرسطو بسهولة، وذلك الّتساع نطاقها وقدم عهدها، فالتاريخ الطويل لشرح 
 فالسفة من مشارب دينية ية وحتصيلها، واليت متتّد على ألفني من السنوات وتضمّ نصوصه وأفكاره الرئيس

الف يتسّرب حّّت إىل النقاط الرئيسية يف شرح هذه النصوص. ولقد تعامل موقع وعلمانية خمتلفة، قد جعل اخل
 )موسوعة ستانفورد للفلسفة( مع هذا الوضع على ثالث مستوّيت:

املركزية اليت التزم ه( يقّدم عرضاا خمتصراا حلياة أرسطو وخصائص األفكار . مدخل عاّم )هذا الذي تقرؤ 1
 iiهجه وأكثر منجزاته أتثرياا.هبا، ويسّلط الضوء على أبرز منا

 . )مواضيع عاّمة( تقّدم مقّدمات تفصيلية للحقول الرئيسية يف النشاط الفلسفي ألرسطو.2

يف مسائل مل حتَظ سوى بنطاق ضيق من االهتمام،  . )مواضيع خاّصة( تبحث، وبقدر أكرب من التفصيل،3
 عاصر يف نصوص أرسطو.ّيما املسائل اليت يتمحور حوهلا البحث األكادميي املوال س

http://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
http://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
http://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
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 . حياة أرسطو1
ق.م( يف مدينة صغرية تُعرف بـ)اسطاغريا( تقع ابملنطقة املقدونية من  384ولد أرسطوطاليس يف العام )

مشال شرق اليوًنن )ومن هنا جاء تلقيبه بـ"االسطاغريي"(، وقد أُرِسل إىل أثينا عندما كان يف حوايل السابعة 
اقع التعليم يف أحناء العامل اليوًنين. ومل اليت كانت حتتّل صدارة مو  ليدرس يف أكادميية أفالطونعشرة من العمر 

ق.م(، وحينها غادر إىل آسوس )يف  347يقطع أرسطو عالقته هبذه األكادميية حّّت وفاة أفالطون يف العام )
طون، لذي بدأه يف أكادميية أفالآسيا الصغرى، ساحل مشال غرب تركيا اليوم(، وهناك واصل نشاطه الفلسفي ا

ا أنّه بدأ أيضاا بتوسيع أحباثه لتشمل البيولوجيا البحرية. وبقي أرسطو يف آسوس حوايل لكّن من املرّجح جد  
ثالث سنوات، مثّ انتقل إىل جزيرة ليسبوس اجملاورة لساحل آسوس، ويبدو أّن هذا االنتقال حدث بسبب وفاة 

اثه الفلسفية ية سابقاا. وواصل أرسطو أحبصديقه وزميله يف األكادمي مضيفه هرمياس حاكم آسوس، وهو
والتجريبية يف ليسبوس لسنتني أخريني، عمل خالهلا مع ثيوفراسطوس الليسبوسي، والذي ورد امسه يف النصوص 

ابنة  القدمية ضمن أمساء أكادميية أفالطون. ويف هذه املّدة تزّوج أرسطو پوثياس ابنة أخ هرمياس، وأجنبت له
 .محلت اسم أّمها نفسه

ق.م( غادر أرسطو ليسبوس إىل پيال، عاصمة مقدونيا، بطلب من ملكها فيليپوس ليكون  343ويف العام )
املعّلم اخلاّص لولده االسكندر الذي كان يبلغ من العمر حينها ثالث عشرة سنة، وهو الذي سيعرف يف ما 

 تطّور ية التفكري بتأثري أرسطو يفاملؤّرخني ال يقاومون جاذببعد بـ)اإلسكندر الكبري(. وعلى الرغم من أّن 
شخصية اإلسكندر، فإّن احلقيقة تشري إىل أنّه ليس هنالك سوى القليل من املعلومات األكيدة حول ما كان 
يدور بينهما. وابالعتماد على املعلومات املتوافرة يبدو من املعقول أن نستنتج أبّن أرسطو عّلم تلميذه بعض 

، بلغ بعدها االسكندر اخلامسة عشرة من العمر وأصبح مل تتجاوز سنتني أو ثالاثا لدروس، لكّن مّدة التعليم ا
جاهزاا، يف ما يبدو، لينوب عن والده يف قيادة جيشه، وهو ظرف من شأنه أن يهدم، وإن بشكل غري حاسم، 

  سنوات(.من يفرتض أهّنا دامت مثاين حجج املؤّرخني الذين خيّمنون جتاوز مّدة التعليم ملا ذكرًنه )منهم

ومن الصعب أن نستبعد هذا االحتمال بشكل قطعي، وذلك ألنّنا ال نعلم إاّل القليل حول حياة أرسطو 
ق.م(، ويبدو أنّه بقي مخس سنوات أخرى يف اسطاغريا أو مقدونيا قبل أن يعود إىل  335-341يف املّدة )

يف منطقة عمومية للتمارين ا مدرسة خاّصة به ق.م(، ليؤّسس فيه 335عام )أثينا، للمرة الثانية واألخرية، يف ال
مكّرسة للرب أپوّلو اللوقياين، ومنه جاء االسم الذي ُعرفت به هذه املدرسة )اللوقيون(، أّما من اخنرطوا فيها 

يف املدرسة ابلقرب  فأطِلق عليهم الحقاا )املّشاؤون(، ورمّبا يعود سبب التسمية إىل وجود ممرّات مسّقفة للمشي
للوقيون يبحثون يف طيف واسع من اجملاالت اليت يهتّم هبا أرسطو نفسه، ان التمارين. وكان أعضاء امن ميد
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وهي: علم النبات، والبيولوجيا، واملنطق، واملوسيقا، والرّيضيات، والفلك والطّب، والكونيات، والفيزّيء، واتريخ 
ونظرية احلكم بالغة، والتاريخ السياسي، ، واألخالق، والالهوت، والالفلسفة، وامليتافيزيقا، وعلم النفس

والسياسة، والفنون. وكان اللوقيون يضّم خمطوطات يف هذه احلقول، ولذلك ميكن القول، بناءا على بعض 
 الرواّيت القدمية، أبنّه كان يشّكل أّول مكتبة عظيمة يف العامل القدمي.

واليت حيتمل أّن  عالقة جديدة مع هريپيليس، وفّيت زوجته پيثياس، فأقامويف هذه املرحلة من حياة أرسطو ت
أصلها يعود إىل اسطاغريا اليت ينحدر منها، لكّن الشكوك حتوم حول هذا األصل، كما هو احلال بشأن حتديد 

أهّنا  طبيعة عالقتها به؛ فهنالك من يفرتض أهّنا كانت أََمةا له وحسب، وهنالك من يستنتج من شروط وصّيته
 وفاته؛ ومهما يكن من أمر، فإهّنا أجنبت له أطفاالا من بينهم يرّجح أهّنا كانت زوجته حنيكانت أَمة حمّررة و 

 )نيقوماخوس( الذي أمساه ابسم والده، ويفرتض أّن كتابه )األخالق النيقوماخية( قد مّسي هلذا السبب أيضاا.

ق.م(، ورمّبا  323يف العام )مربّر لريحل عنها اثنيةا  وبعد أن أمضى يف أثينا ثالثة عشر عاماا، عثر على
كان رحيله بسبب جتّدد املشاعر املعادية للمقدونيني يف املدينة، وهو أمر ما انفّك عن التنامي منذ وجودهم 
فيها، ووصل إىل نقطة الغليان هبزمية االسكندر أمام املرض يف اببل خالل السنة نفسها؛ ومبا أّن ألرسطو 

ه، فغادرها وهو يقول، وفقاا لرواية قدمية اعتادت ا أبن يشعر ابخلوف على أمنملقدونيني، فلقد كان حمق  صالت اب
األلسنة على تكرارها، أبنّه مل جيد سبباا جديراا يربّر له أن يسمح لألثينيني أبن يذنبوا حبّق الفلسفة مرّتني. وهكذا 

التايل موت ميتة طبيعية يف العام رة على الساحل األتيكي، ليغادر أثينا مباشرةا إىل خلقيس يف أوبوّي، وهي جزي
 iiiق.م(. 332)

 

 . جمموعة النصوص األرسطية.. طبيعتها وأقسامها الرئيسية2
متيل كتاابت أرسطو إىل تعريض القارئ املبتدئ لصعوابت قاهرة؛ ويف مقّدمتها: استخدامه املكّثف 

االت؛ ًنهيك عن أّن بعض ملة على الفهم يف بعض احلملصطلحات تقنية غري مشروحة، واستغالق بنية اجل
لفصول من كتاابته، أو حّّت رسائل كاملة منها، تبدو وكأهّنا رُتّبت دون تنظيم، وهذا إن كانت منّظمة يف ا

األصل، حّّت إّنك جتد املختّصني خيتلفون يف عدد من احلاالت على أّن الرسالة املتواصلة املنّظمة حالي ا حتت 
 أو أهّنا قد ألصقت أقسامها سويّة على يد حمّرر قّط إصدارها بشكلها احلايلواحد مل يكن أرسطو ينتوي عنوان 

وهذا يساعدًن على تفسري ما حيدث للطلبة حني ينتقلون  ivمتأّخر استخدم ما استنسبه من مبادئ يف تنظيمها.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ورات أفالطون، نثري املرن اجلميل يف حمالقراءة كتاابت أرسطو بعد أن يكونوا قد اطّلعوا قبله على األسلوب ال
.فتجدهم يصا  بون ابإلحباط، وذلك ألّن األسلوب النثري لدى أرسطو يتطّلب بعض التأقلم أّوالا

اليت رأى فيها أبنّه إذا كان كالم  كيكريوويزداد اإلرابك أكثر حني نقرأ مالحظة اخلطيب الروماين الشهري  
 Ac. Pr. 38.119, cf. Top. 1.3, Deر جاٍر من ذهب )أفالطون من فضة فإّن كالم أرسطو هن

or. 1.2.49 ؛ وهنالك من يرى أبّن كيكريو أعظم كّتاب النثر يف اتريخ اللغة الالتينية، وأنّه ال يشّك يف)
ا قديراا منصفا  ا يف ما خيّص أساليب النثر لدى من كتبوا ابللغتني الالتينية واليوًننية على حّد سواء؛ كونه ًنقدا

لينا أن نفرتض، إذن، أبّن كيكريو قد توّفرت له نصوص ألرسطو ختتلف عن ما بني أيدينا. ويف احلقيقة، وع
كادميية(، ويف القليل إنّنا نعلم أبّن أرسطو كتب )احملاورات(، ويُفرَتض أن ذلك حدث خالل وجوده يف )األ

يف معظم ما وصلنا من نصوص، وّي املتبّقي منها جند حملات لألسلوب الذي وصفه كيكريو؛ لكّننا ال جند 
لألسف، إاّل أسلوابا لشخصية أقّل ثقافة إىل حّد بعيد؛ ًنهيك عن أّن ما بقي من نصوص أرسطو يبدو وكأنّه، 

مسّودات كتبت على عجل مث أعيدت صياغتها الحقاا، وحنن نرّجح ذلك جد ا، مالحظات حملاضرات، و 
قول بشكل عاّم أهّنا احتوت على جتميعات خاّصة مبؤّسسة وسجاّلت متواصلة ألحباث مستمرّة، وميكن ال

أرسطو التعليمية مل تكن موّجهة للقارئ العاّم بل حللقة داخلية مّمن حيضر الدروس، وهي تقف قبالة النصوص 
ا أرسطو يف بعض املواضع، أي: كتاابته ذات األسلوب األمجل اليت تستهدف مجهوراا أوسع "الشعبية" اليت ذكره

(Pol. 1278b30; EE 1217b22, 1218b34 إذن، وهذا من دواعي األسف، فالقسم األكرب .)
ممّا وصلنا من نصوص أرسطو، وليس كّله قطعاا، ما هو إاّل كتاابت غري مكتملة ُأِخذت وهي يف طور اإلجناز، 

؛ ومع ذلك فإّن الكثري مّمن يتمّسكون أبرسطو يقّدرون، يف هنا ا هنائياا مشّذابا ية املطاف، أسلوبه وليست نتاجا
 املباشر اخلايل من الزخارف اللفظية.

واألهّم من مجيع ما سبق أّن احلالة اخلام ملا وصلنا من رسائل أرسطو ال تعيق قدرتنا على التقاط حمتواها 
 Corpusوص اإلحدى والثالثون )واليت وردت يف خمطوطات العصر الوسيط ابسم "الفلسفي؛ فهذه النص
Aristotelicumكم عليها ابملوثوقية( حتتوي مجيعها على مذهب أرسطي قابل للتمييز؛ ومعظمها " وح

حتتوي على نظرّيت ال لبس يف مزاعمها الرئيسية، حّّت وإن كان تفاصيلها وتعابريها تظّل رهن اخلالفات 
 سريية.التف

و يشري إىل فروع وميكن تصنيف نصوص أرسطو وفقاا للمبادئ التنظيمية احلدسية اليت فّضلها هو بنفسه؛ فه
(، وأّن األفضل اعتبارها كتالا منّظمة لتعليم مكتمل ميكن عرضه، epistêmaiالتعّلم ابعتبارها "علوماا" )

مصطلحات أرسطو أيضاا، أّن العلوم  وليست سجاّلت مستمرّة ألحباث جتريبية. يضاف إىل ذلك، وحبسب

http://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%a9/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لنظري(، والذي يضّم اجملالني التجرييب والالجترييب الطبيعية كالفيزّيء ليست سوى فرع واحد من فروع )العلم ا
كليهما. وميّيز أرسطو العلم النظري عن الدراسات األكثر توّجهاا حنو الواقع العملي، فهنالك ما يهتّم ابلتصرّفات 

ع: ما يرّكز على املهن املنتجة. وعلى هذا األساس فإّن العلوم األرسطية تتفرّع إىل ثالثة فرو  البشرية وهنالك
نظري، وعملي، وفعلي؛ ومبادئ هذا التقسيم صرحية واضحة: فالعلم النظري يسعى إىل املعرفة من أجل املعرفة، 

فعلي يهدف إىل خلق أشياء مجيلة والعملي يهتّم ابألداء وجودة العمل على الصعيدين الفردي واجملتمعي، وال
 Top. 145a15–16; Phys. 192b8–12; DC 298a27–32, DAأو مفيدة )

403a27–b2; Met. 1025b25, 1026a18–19, 1064a16–19, b1–3; EN 
1139a26–28, 1141b29–32.) 

كما ندعوها اليوم، . العلوم النظرية: حتتوي يف األساس ما يدعوه أرسطو )الفلسفة األوىل(، أو امليتافيزيقا  1
عية. والفيزّيء تدرس الكون الطبيعي طبيلكّنها تتضّمن أيضاا )الرّيضيات(، و)الفيزّيء( أو ما يدعى العلوم ال

ابعتباره وحدة كّلية، ومتيل إىل الرتكيز، عند أرسطو، على األلغاز املفاهيمية املتعّلقة ابلطبيعة عوضاا عن البحث 
طاق أوسع لتتضّمن أيضاا نظرية للتفسري العّلي، وتصل أخرياا إىل حّد تقدمي برهان التجرييب، لكّنها متتّد إىل ن

ك الذي مل حُيرَّك الذي يُعَتقد أبنّه السبب األّول واألخري لكّل حركة. وال شّك يف أّن الكثري من األلغاز على احملرّ 
فيهم: علماء الطبيعة( طوال التاريخ،  اليت شغلت أرسطو قد اجتذبت أيضاا الفالسفة والرّيضيني واملنظّرين )مبن

حول احلركة، وألغازاا حول الزمن وطبيعة املكان،  ولنا مثال صغري على هؤالء هو زينون الذي طرح مفارقات
 والصعوابت اليت يواجهها من يفّكر حول الالمتناهي.

بات، والنظرية الفلكية. ويعتقد والفلسفة الطبيعية تضّم أيضاا العلوم اخلاّصة، مبا فيها: البيولوجيا، وعلم الن
س ابعتباره فرعاا اثنوّيا للفلسفة الطبيعية، ألنّه يعترب مع علم النفالكثري من النّقاد املعاصرين أّن أرسطو يتعامل 

( مبثابة املبدأ الرئيسي للحياة بكّل ما فيها من حيوان ونبات، وذلك على الرغم من أّن psuchêالنفس )
ا حول أرسطو الدليل على هذا االست نتاج غري كاٍف يف الواقع. وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن البحوث األقدم عهدا

تعتقد أبّن هذا االستنتاج جديل، ولذلك فإّن حّّت املسائل اليت تبدو غري ذات أمهّية )على سبيل املثال: كانت 
دل يستمّر عقوداا يف عصر مسألة املوقع املناسب لعلم النفس يف تقسيم أرسطو للعلوم( كانت تقدح شرارة ج

 vالنهضة.

ضمن نطاقها. وهذه العلوم تتعامل مع األداء . العلوم العملية: أقّل إاثرة للجدل، وذلك على األقّل 2
والفعل على الصعيدين الفردي واجملتمعي، وهلذا فالعلوم الطبيعية تتضاّد مع العلوم النظرية، واليت تسعى إىل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضاّد أيضاا، لكن بدرجة أقّل من الوضوح، مع العلوم الفعلية، واليت تتعامل مع خلق املعرفة من أجل املعرفة، وتت
 رجية ابلنسبة للعلوم نفسها. ويندرج يف هذا الفرع: علما السياسة واألخالق.منتجات خا

. العلوم الفعلية: وهي، بشكل رئيسي، ِحَرف هتدف إىل إنتاج املصنوعات، أو بتفسري أعم: هتدف إىل 3
ها أيضاا: نتجات بشرية. وتتضّمن العلوم الفعلية، من بني ما تتضّمنه: صنع السفن والزراعة والطّب، ومعإنتاج م

فنون املوسيقا واملسرح والرقص. ومن أشكال العلوم الفعلية: اخلطابة، واليت تتعامل مع مبادئ صنع اخلطاب مبا 
 ات املتمحورة حول الشؤون السياسية.يناسب األوضاع املتنّوعة للجدل واإلقناع، مبا فيها: االجتماع

ي الثالثي للعلوم. فعلى الرغم من أّن أرسطو مل ومن املهم أن نالحظ عدم ورود املنطق يف التقسيم األرسط
يستخدم كلمة )منطق( ابملعىن املعاصر هلا، فلقد طّور فعالا أّول منظومة صورية للمنطق واالستدالل املنتج 

(valid inferenceوليس لل .) يف أيٍّ من العلوم ضمن اإلطار األرسطي العام، وإن مل يصرّح منطق مكان
لكّنه يصوغ املبادئ الالزمة للمحاججة السليمة اليت تناسب كّل حقول البحث بشكل أرسطو مطلقاا بذلك، 

مشرتك؛ فهو يضع منظومة للمبادئ اليت جتيز االستدالل املقبول، ويساعد على تسليط الضوء يف املستوى 
. ولذلك جند تجريدي على األمناط اجلّذابة لالستدالل الفاسد، بغيَة جتّنبها من أّي شخص يهتّم ابحلقيقة ال أّوالا

أرسطو يبحث يف األمناط الالصورية للمحاججة ويسعى لكشف األمناط الشائعة للتفكري العقالين املصاب 
 ب التقنية للمنطق والنظرية املنطقية.ابملغالطات، وذلك إىل جانب عمله اآلخر األكثر اهتماماا ابجلوان

ا من جمموعة مؤّلفاته اليت وصلتنا من العصور إّن حبوث أرسطو يف املنطق وأشكال احملاججة تشّكل جزءا 
الوسطى ابسم )األورگانون = األداة ابليوًننية(؛ وهو اسم مناسب وإن مل يكن من وضع أرسطو نفسه، ألنّنا 

نطاقاا واسعاا من األدوات. ولذلك فإّن مؤلّفات أرسطو، تتعامل، ابإلضافة  نعلم أبّن البحث الفكري يتطّلب
)تعامل معهما بشكل رئيسي يف كتابيه: القياس واجلدل(، مع نظرية املقوالت، ونظرية  للمنطق واحملاججة

 االفرتاضات والشروط، وبنية النظرية العلمية، وتناول إىل حّد ما مبادئ اإلپستيمولوجيا.

سام خمّططاا ألهّم ما وصلنا من مؤّلفات أرسطو وفقاا للرؤية السابقة، فسنخلص إىل األق أن نضع وإذا أردًن
 الرئيسية التالية:

 أ. األورگانون:

 (.Cat. املقوالت )1

 (.DI. العبارة )2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.APr. القياس )3

 (.Apo. الربهان )4

 (.Top. اجلدل )5

 (.SE. احلكمة املمّوهة )6

 ب. العلوم النظرية

 (.Physالطبيعة ). 1

 (.Gen et Corr. الكون والفساد )2

 (.DC. السماء والعامل )3

 (.Metما بعد الطبيعة ). 4

 (.DA. النفس )5

 (.PN. رسائل موجزة يف الطبيعة )6

 (.HA. اتريخ احليوان )7

 (.PA. أجزاء احليوان )8

 (.MA. حركة احليوان )9

 (.Meteor. اآلاثر العلوية )10

 (.IAان ). تقّدم احليو 11

 (.GA. توّلد احليوان )12

 ج. العلوم العملية

 (.EN. األخالق النيقوماخية )1

 (.EE. األخالق األودميية )2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.MM. األخالق الكربى )3

 (.Pol. السياسة )4

 د. العلوم الفعلية

 (.Rhet. اخلطابة )1

 (.Poet. فن الشعر )2

 

 . الظاهرات ومنهج املسّلمات3
رئيسية اليت يقارب هبا أرسطو الفلسفة فإّن أفضل السبل لذلك فهم أّويل للمقاربة الإذا أردًن أن نصل إىل 

لوضع الفلسفة والعلم على أسس متينة إبخضاع كّل االّدعاءات املعرفية  ديكارتهي املقارنة؛ فبينما يسعى 
اإلدراك الفكري واحلّسي لدى اإلنسان اده أّن ملكات لشّك منهجي صارم، يبدأ أرسطو مقاربته ابعتقاد مف

غري مستقّلة يف أساسها، فهي تضعنا، يف معظم عملها، على متاس مباشر مع خصائص العامل وأقسامه، وجيب 
أن ال نلهو أبمناط التفكري النقدي قبل أن ننخرط يف تفكري فلسفي عميق. ويعتمد أرسطو رؤيته هذه لكّل 

اء الطبيعة يف أّّيمنا، فهو يسّلم حبدوث التقّدم كنتيجة مباشرة لعمل مياثل هنج علم حقول البحث على حنو
ا، والذي يبدأ عمله فوراا بعد عرضه على أّي مشكلة. ويبنّي أرسطو لنا كيف يبدو  الذهن املواظب املدّرب جيدا

راجع ما قيل له حول ت اخلارجية، ويالعامل هلذا الذهن، فيقول أبنّه عندما يبدأ بعمله يفّكر مبا حيرّيه من الظاهرا
هذه احملرّيات يف السابق وإىل احلني؛ وهذان املنهجان يتشّكالن من جلوئه املزدوج إىل الظاهرات ومنهج 

 املسّلمات.

هذان املنهجان يعكسان، وبطرق خمتلفة، احلوافز األعمق اليت حتّفز أرسطو للتفلسف يف األصل، إذ يقول: 
ذي يدفعه للتفلسف يف أّّيمنا، وهو التعّجب، إذ يتعّجب من األشياء للسبب نفسه ال بدأ اإلنسان ابلتفلسف»

 .Met) «الغريبة اليت يراها أمامه، مّث يتقّدم شيئاا فشيئاا ألنّه وجد أن األشياء األكرب تنطوي على حمرّيات
982B12؛ ربته احلياتية(. إذن، يرى أرسطو أبّن اإلنسان يتفلسف ألنّه يالحظ غموضاا يف جوانب من جت

، وفقاا aporiai وهذا النوع من الغوامض الذي يواجهه عند التفكري يف الكون وموقعه منه )معضالت
 للمصطلح األرسطي( يرهق الفهم ويدفع اإلنسان إىل التفلسف.
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(، phainomenaويرى أرسطو أبّن هذا األمر يدفعنا إىل البدء ابلتفلسف من خالل عرض الظاهرات )
(، endoxaات عالقة مبا جيري، ويف الوقت نفسه: جتميع ما يدعوه املسّلمات )ر ذياء اليت تظهوهي: األش

أي: اآلراء املوثوقة اليت حصل عليها يف ما يتعّلق ابألمور اليت حترّيه. وكمثال منوذجي: يواجه أرسطو يف موضع 
و أحياًنا ضعيف اإلرادة، أّن اإلنسان يبدمن كتابه )األخالق النيقوماخية( أمراا حمرّياا يف األداء البشري، وهو 

وكما هو احلال »وإزاء هذا اللغز احملرّي يتوّقف أرسطو ليفّكر يف مبدأ أساسي حيكم مقاربته للفلسفة، فيقول: 
يف مجيع احلاالت، جيب علينا أن نعرض الظاهرات ونستكشف ما حيرّيًن فيها. ومبوجب هذه الطريقة جيب 

لنوع من التجارب احلياتية، وهذا يشمل يف الوضع املثايل كّل ّلمات حول هذا اعلينا أن نربهن كّل املس
املسّلمات، لكن إذا تعّسر ذلك فيمكن االقتصار على أغلبها مّمن حتتّل أعلى مواقع األمهّية. والسبب يف ذلك 

 EN« )كافٍ أنّه إذا أجبنا على االعرتاضات دون أن منّس املسّلمات فلن يكون يف أيدينا حينها برهان  
1145b2–7.) 

ا على املسّلمات اليت يعّددها والظاهرات  وهنا خيتلف املختّصون حول مدى اعتبار أرسطو نفسه معتمدا
فال شّك يف أنّه ال ميكن الوثوق هبما بشكل كامل، وذلك ألّن املسّلمات تتضارب  viالرئيسية اليت يلجأ إليها.

، وهذا التضارب حيدث يف   األحيان ال لشيء سوى أّن الظاهرات تنتج معضالت كثري من يف ما بينها أحياًنا
أو أموراا حمرّية؛ ولذلك جيب إعادة تفسريها ومنهجتها، كمجموعة، وعندما ال يكفي ذلك جيب رفض بعضها 
ا للتخّلي عن بعض أو كّل املسّلمات  دون تلّكؤ. ومن الواضح جد ا يف كّل احلاالت أن جتد أرسطو مستعد 

 ;Met. 1073b36, 1074b6; PA 644b5ى العلم أو الفلسفة منه ذلك )نما اقتضوالظاهرات أي
EN 1145b2–30.) 

ومع ذلك، فإّن موقف أرسطو من الظاهرات ال يتعارض مع تفضيله احملافظة على أّي عدد من الظاهرات 
حّد، ىل أبعد يقع يف حدود اإلمكان العملي ضمن أّي جمال من اجملاالت، وليس هذا ألّن الظاهرات دقيقة إ

بل ألهّنا متيل، كما يفرتض، القتفاء أثر احلقيقة؛ فنحن جمّهزون أبعضاء لإلدراك احلّسي وبقوى ذهنية مبنية 
على حنو يضعنا على متاس مع العامل، ولذلك تزودًن ببياًنت تتعّلق مبكّوًنته وأقسامه الرئيسية. وبينما ال تتمّتع 

قت نفسه ليست خادعة أو مضّللة من الناحية املنهجية. ومبا أّن ا يف الو هذه امللكات ابلعصمة من اخلطأ، فإهنّ 
الفلسفة هتدف للحقيقة، ومبا أّن معظم ما يظهر أمامنا يثبت صدقه ابلتحليل، فإّن الظاهرات توّفر أمرين يف 

 آن واحد: دافعاا للتفلسف، وضابطاا يقّيد بعض ما يصدر عنها من اندفاعات أكثر تطرّفاا.

حتديد ما يعترب )ظاهرة( ليس من األمور الواضحة يف مجيع احلاالت، واألقّل وضوحاا من  يف أنّ  وال شكّ 
ذلك متييز الظاهرة اليت جيدر أخذها بعني االعتبار عندما ينشب خالف حقيقي. وهذا جزء من السبب الذي 
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نبدأ النقاشات الفلسفية لينا أن دفع أرسطو لتأييد مبدئه املنهجي الثاين املتعّلق هبذه القضية، وهو أنّه جيب ع
جبمع ما وصلنا من أسالفنا من اآلراء األكثر استقراراا ورسوخاا يف ما يتعّلق ابملسألة املدروسة. وصاغ أرسطو 

( الذي يرتجم أبشكال متنّوعة من قبيل "اآلراء حسنة endoxaهلذه الرؤى االستثنائية مصطلح املسّلمات )
راء الراسخة" أو "املعتقدات املوثوقة" أو "املعتقدات الشائعة"، وكلٌّ من هذه " أو "اآلالسمعة" أو "اآلراء املوثوقة

الرتمجات يلتقط جزءاا ممّا ينتويه أرسطو مبصطلحه، لكن من املهّم أن ننتبه إىل أنّه يستخدم هذا املصطلح على 
راا ابالحرتام، حّّت وإن كان ة أو جديحنو تقين اتّم؛ فاملسّلمة هي ذلك الرأي الذي نعتربه، تلقائياا، ذا مصداقي

التفكري فيه حييطه ابلتساؤالت )اشتّق أرسطو هذا املصطلح من لفظة عادية يف اللغة اإلغريقية، إذ تعين لفظة 
"إندوكسوس" الرجل الوجيه أو احملرتم، أي: رجل ذو مسعة حسنة حيظى ابحرتامنا تلقائياا، مع احتمال أن جند 

واله عن قرب(. ويشرح أرسطو استخدامه للمصطلح أبّن املسّلمات هي اآلراء تفّحص أحما ننتقده بسببه عند 
اليت يتشاطرها الناس على نطاق واسع، وتكون يف الكثري من احلاالت صادرة يف األصل عن من نقابلهم أبعلى 

ا كّل احلكماء قد يقبلهاملسّلمات هي اآلراء اليت يقبلها اجلميع، أو األغلبية، أو احلكماء )و »مشاعر االعتزاز: 
(. ومن Top. 100B21–23« )أو معظمهم(، أو من يتمّتعون أبعلى مستوّيت االحرتام وحسن السمعة

األسباب اليت جتعل للمسّلمات دوراا خاص ا يف الفلسفة األرسطية هو أهّنا تشّكل فرعاا اثنوّيا من الظاهرات 
(EN 1154b3–8وذلك ألهّنا اآلراء االمتيازية ال ،)نفسنا تؤيّدها دون تفكري وتعيد أتكيدها بعد يت جند أ

 القليل من التفكري، فتأخذ هي نفسها منزلة تؤّهلها لتكون ظاهرات جيب احلفاظ عليها ما أمكن.

إّن هذا السبب جيعل منهج أرسطو املعتمد على البدء ابملسّلمات أكثر من جمّرد عبارات منافقة يراد منها 
قوننا يف املنزلة؛ فهو يعتقد هبذا التأثري مهما كان املدى الذي يصل إليه، لكّنه ء من يفو إلزامنا ابالهتمام آبرا

يؤّكد أيضاا، وعلى حنو يبنّي لنا مراده، أبنّنا قد نضّل الطريق بسبب اهليأة اليت وصلتنا املشكالت الفلسفية 
يف املاضي مفّكرون سابقون تناوهلا عليها، ففي كثري من األحيان حيدث أّن األمور احملرّية اليت تواجهنا قد 

وأعطوها صيغاا موجزة جتعلها تبدو حمرّية يف نظرًن؛ ومع ذلك، حيدث يف كثري من األحيان أيضاا أنّنا إذا فّكرًن 
يف اهليأة اليت صيغت هبا هذه األمور احملرّية فسنجد الطريق املناسب لتوضيحها، فعندما تتعارض هيأة األمر 

ال ميكن الدفاع عنه، من الطبيعي أن يربز احلل نفسه بشكل طبيعي. وهذا هو  هليكلتهااحملرّي مع افرتاض 
ا منيل إىل أن جند أنفسنا وحنن نفّتش عّمن يرشدًن من  السبب الذي جيعلنا يف ميادين البحث األكثر جتريدا

 األسالف حّّت وإن كّنا نسائل طرقهم يف التعبري عن ما نواجهه من مشكالت.

هذا )استكشاف الظاهرات ومجع املسّلمات( على نطاق واسع بشكل يكاد يشمل و منهجه ويطّبق أرسط
كّل حقول فلسفته. وعلى سبيل املثال النمطي: جند هذا املنهج مطبّـقاا بوضوح يف مناقشته للزمان يف كتابه 
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ى ضّيه( عل(، إذ يبدأ ابلظاهرة من شعورًن األكيد بـ)وجود الزمان( أو )مPhysics iv 10–14الطبيعة )
األقّل، وذلك إىل احلّد الذي تبدو فيه هذه الظاهرة يف عاملنا بشكل ال ينكر، أي ما ختربًن به خربتنا مع الزمان 
أبنّه ميضي، وأنّه وحيد االجّتاه، وأنّه يستحيل اسرتجاعه بعد ضياعه؛ ومع ذلك فإنّنا عندما ننتقل لتقدمي تفسري 

ممّا قيل حول الزمان على ألسنة من فّكروا حول طبيعته، ويتبنّي لنا  اإلرشاد ملاهية الزمان تنعقد ألسنتنا، فنطلب
 فوراا أن الفالسفة وعلماء الطبيعة كليهما قد أاثروا مشكالت حول الزمان.

وعندما يبدأ أرسطو بعرض هذه املشكالت فإهّنا أتخذ شكل ألغاز أو أمور حمرّية )يدعوها: املعضالت 
aporiaiود الزمان أو عدم وجود، وكيفية هذا الوجود يف حالة وجوده )عّلق بوج(، وذلك يف ما يتPhys. 

218a8–30 ؛ فإذا قلنا أبّن الزمان هو حمّصلة املاضي واحلاضر واملستقبل، فسنجد على الفور من يعارض)
 ذا رددًنذلك قائالا بوجود الزمان وعدم وجود املاضي واملستقبل، ألّن احلاضر هو املوجود وحسب وفقاا له؛ وإ

عليه أبّن الزمان هو ما )ُوِجد( وما )يُوَجد( يف احلاضر وما )سُيوَجد(، فسنالحظ أّوالا أبّن تفسريًن غري كاٍف، 
فهنالك يف هناية املطاف الكثري من األشياء اليت ُوجدت أو تُوَجد أو سُتوَجد لكّنها أشياء )يف( الزمان ولذلك 

أبّن تفسريًن يعاين فعالا من خطر اإلصابة مبغالطة  ، سنالحظفهي ليست الزمان نفسه. وعالوة على ذلك
)االستدالل الدائري( ، فعندما نقول أبّن شيئاا ُوِجد أو سوف يُوَجد يبدو أنّه ال خيتلف عن القول أبنّه ُوِجد 

ّن يف )زمان( سابق أو سُيوَجد يف )زمان( الحق. وبعدها سنجد مرّةا أخرى من يعرتض على تفسريًن قائالا أب
فكرة )احلاضر( تعاين من مشكلة، ففي هناية املطاف: إّن احلاضر إّما يتغرّي ابستمرار وإّما يبقى على حاله  حّّت 

إىل األبد؛ فإذا كان يبقى على حاله إىل األبد فهذا يعين أّن احلاضر احلايل هو نفسه احلاضر قبل عشرة آالف 
اضران متماثالن، ويف هذه احلالة فإن احلاضر هنالك ح عام، وهذه سخافة، وإذا كان يتغرّي ابستمرار فليس

املنصرم ال بّد أنّه جاء إىل الوجود وذهب قبل احلاضر احلايل، لكن مّت؟ إّما إنّه ذهب من الوجود حّّت يف 
حلظة جميئه للوجود، وهو أمر أقّل ما فيه غرابة نطقه على اللسان، وإّما إنّه ذهب من الوجود يف حلظة تلي جميئه 

 هذا يعين، يف هذه احلالة أيضاا، أنّه ال بّد من وجود حاضَرين يف حلظة واحدة.لوجود، و ل

( جلهة دون أخرى، endoxonوعندما يضع أرسطو هذه املعضالت فإنّه ال يريد هبا دعم أّي مسّلمة )
حنو فهم  توجيهنا بل إنّه يعتقد أبّن هذه االعتبارات تطرح ألغازاا ذات مصداقية قد يؤّدي التفكري بشأهنا إىل

أعمق لطبيعة الزمان. وهبذه الطريق متّكننا املعضالت من حتقيق راحة حقيقية من االضطراب يف املسائل اليت 
تتطّلب االنتباه، وذلك عند إجناز أّي تقّدم؛ وعلى هذا األساس: إّن التفكري ابملعضالت املتعّلقة ابلزمان ينقلنا 

(، وحول continua ( واالستمرارية )االستمراراتquantaات م )الكمّ فوراا إىل التفكري إبمكانية التقسي
جمموعة متنّوعة من األسئلة املتعّلقة بـ)املقوالت األرسطية(، أي: إذا كان الزمان موجوداا فأّي نوع من األشياء 
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أشياء هو؟ هل هو من النوع الذي يوجد بشكل مطلق ومستقّل؟ أم إنّه من النوع الذي يعتمد يف وجوده على 
ى )كالسطوح(؟ عندما نبدأ ابلتعامل مع هذه األنواع من األسئلة فإنّنا نبدأ أيضاا ابلتثّبت من الفرضيات أخر 

العاملة ضمن ما وصلنا من املسّلمات املتعّلقة بطبيعة الزمان. وابلنتيجة: إنّنا عندما جنمع املسّلمات وندقّقها 
بيعة الزمان يف مثالنا، وال بّد أن نعلم أيضاا شيئاا ما بشأن نا، وهي طبعني ًنقدة فإنّنا نتعلم شيئاا ما بشأن ضالّت

جمموعة املفاهيم اليت جيب تصفيتها إذا كّنا نرغب بتحقيق تقّدم فلسفي حقيقي فيها. إّن أرسطو جيادل أبّن ما 
 عرض يسري على الزمان يسري على أّي حقل آخر، وهذا هو السبب الذي جيعله يتمّيز بنهجه املتمّثل يف

 اهرة، ومجع اآلراء، واستكشاف ما يثريانه من ألغاز.الظ

 

 . املنطق والعلم واجلدل4
إن اعتماد أرسطو على املسّلمات يكتسب أمهّية إضافية إذا أخذًن بعني االعتبار ما تؤّديه من دور يف اجلدل 

، كما هو العلم مي. فاجلدل)الدّيلكتيك(، والذي يعتربه أرسطو شكالا مهم ا من أشكال االستدالل غري العل
(epistêmê يتعامل ابالستنتاج املنطقي، لكّن العلم يتطّلب مقّدمات منطقية تتجاوز نطاق االستدالل )

اجلديل املعتاد؛ فبينما يعتمد العلم على مقّدمات ضرورية ومن املعلوم أهّنا ضرورية، ميكن للنقاش اجلديل أن 
عم مبوثوقيته إاّل وفقاا ملدى موثوقية املسّلمات اليت يعتمد كنه أن يز ينطلق ابالعتماد على املسّلمات، فال مي

عليها. ويرى أرسطو أبّن هذا األمر ليس من املشكالت، وذلك ألنّنا يف كثري من احلاالت منارس االستدالل 
دىن على حنو مثمر جّيد يف ظروف ال ميكننا أن نزعم فيها بوصولنا إىل فهم علمي. لكن ميكن القول على أ

 ير أبّن كّل أنواع االستدالل، سواء كانت علمية أم جدلية، ال بّد هلا أن حترتم مبادئ املنطق واالستنتاج.التقاد

 

 . املنطق1. 4
من بني اإلجنازات العظيمة اليت ميكن ألرسطو أن يّدعيها: أّول معاجلة منهجية ملبادئ االستدالل الصحيح 

وم أبشكال عديدة للمنطق غري ما جاء به أرسطو، فإّن هذا ال ا نعرتف الي)املنطق األّول(. وعلى الرغم من أنّن
مينع القول أبنّه مل يطّور نظرية لالستنباط )ندعوها ابلقياس حالياا( وحسب، بل إنّه أضاف إليها أيضاا شكالا 

( meta-theoremمن أشكال القياس الصوري، وقطع شوطاا واسعاا يف إثبات بعض امليتامربهنات )
ه املنظومات. وال شّك يف أّن من سبق أرسطو من الفالسفة مارسوا االستدالل، فمنهم من أحسن قة هبذتعلّ امل

( validityيف ذلك ومنهم من أساء، ومن أظهر الكفاءة يف عمله هذا أحكم قبضته على مبدأي اإلنتاجية )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جلة منهجية للمبادئ عامل( يف احملاججة؛ لكن مل يسبق أرسطو سابق يف تطويره soundnessوالصحة )
احلاكمة لالستنتاج الصائب، ومل حياول أحد قبله أن يضع صيغة منّظمة للمبادئ الصورية والنحوية اليت تفعل 
فعلها يف هذا االستنتاج. ولقد لفت أرسطو االنتباه إىل هذه احلقيقة، على غري عادته، يف هناية مناقشته 

بعد أن تكملوا مراجعة عملكم، فإذا بدا لكم أّن منظومتنا قد »ال: فق، لالستنتاج املنطقي واملغالطات املنطقية
تطّورت مبا فيه الكفاية عند املقارنة مع املعاجلات األخرى املعتادة حّّت يومنا هذا، آخذين بعني االعتبار ما 

ا هبا، وأن ئنج كانت عليه األمور يف أّول البحث، فإّن عليكم التساهل مع أّي شائبة تشوب هذه املنظومة اليت
 (.Soph. Ref. 184b2–8« )تشعروا بقدر عاٍل من االمتنان ملا حتتويه من اكتشافات

وحّّت وإن كّنا يف أّّيمنا هذه نعترب من املتعارف عليه أّن منطق أرسطو ليس سوى جزء ضئيل من املنطق 
 
ا
ابرزاا مثل إميانويل كانت، وبعد ا الذي نعرفه ونستخدمه، فإّن إجناز أرسطو كان شامالا إىل احلّد الذي جعل عامل

لقد سار »ألفي عام من ظهور رسالة أرسطو يف املنطق، ال جيد صعوبة يف أن يقّيمه مبا يستحّقه من املدح: 
املنطق منذ أقدم العصور خبطى واثقة، ويستدّل على ذلك من أنّه مل يتقهقر إىل اخللف خطوة واحدة منذ أّّيم 

أكثر يف شأن املنطق أنّه مل يستطع أن خيطو أّي خطوة إىل األمام حّّت أّّيمنا ه باوما يثري االنت]…[ أرسطو 
 (.Critique of Pure Reason B vii« )هذه، ولذلك يبدو جلياا أنّه اتّم كامل

( واالستبعاد inclusionإّن املكّوًنت الرئيسية لالستدالل يف منطق أرسطو أتخذ مصطلحي التضمني )
(exclusion وهو ،)تدالل الذي مّت تلخيصه، بعد أعوام كثرية، بواسطة خمّطط )ڤن(. ويبدأ أرسطو ساال

عمله هنا بفكرة عن نوع من احملاججة يتمّتع بكونه واضح الصواب، حّّت إّن مقبوليته الواضحة اليت ال يستطيع 
(. وميكن القول APr. 24b22–25أحد أن ينكرها تدفع أرسطو لإلشارة إليها ابعتبارها "استنباطاا مثالياا" )

( أو مقبولة. وميكن القول validبشكل عاّم: إّن االستنباط )القياس(، وفقاا ألرسطو، هو حّجة منتجة )
حّجة يؤّدي فيها عرض أشياء بعينها إىل أن يتلوها شيء آخر ابلضرورة بسبب »بشكل أدّق: إّن االستنباط 

نباط قريبة من فكرة اإلنتاجية، وإن كان ستال(. إذن فرؤية أرسطو عن اAPr. 24b18–20« )ما هي عليه
هنالك بعض الفوارق الصغرية بني االثنني؛ وعلى سبيل املثال: يؤّكد أرسطو على أّن املقّدمات غري ذات العالقة 
تفسد االستنباط، بينما ال تعبأ اإلنتاجية بعدم العالقة بني املقّدمات، بل إهّنا ال تعبأ أيضاا إبضافة أّي مقّدمة 

انت إىل احلّجة اليت ثبت أهّنا منتجة. وعالوة على ما سبق، يصّر أرسطو على أّن االستنباطات تؤّدي ك  مامه
إىل التقّدم، بينما ال يكون لكّل االستنتاجات من القضية )أ( إىل القضية )أ( سوى إنتاجية ضئيلة األمهّية. ومع 

إلنتاجية على حنو يكفي للقبول ابستخدام ا ومذلك فإّن املفهوم العام ألرسطو عن االستنباط قريب من مفه
مصطلح )البىن املنتجة( عند احلديث عن خصائص بىن القياس لديه. وبشكل عام، حياجج أرسطو أبّن 
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االستنباط هو نوع من احلجج )بنيته( تضمن إنتاجيته، بغّض النظر عن صدق أو كذب مقّدماهتا. ويصدق 
 :هذا األمر، حدسياا، على البىن التالية

 . كل )س( هو )ع(.1

 . كل )ع( هو )ص(.2

 . إذن، كل )س( هو )ص(.3

ومبوجب ذلك، فإّن كّل ما أيخذ هذه الصورة سيكون استنباطاا ابملعىن األرسطي. فليكن )س( و)ع( 
و)ص( أّي شيء على اإلطالق، فإذا كان كّل )س( هو )ع( حق ا، وإذا كان كّل )ع( هو )ص( حق ا، إذن: 

( ألّن )إنتاجيته( ال حتتاج )صو فإّن كّل )س( ه ( ابلضرورة. وهذا النوع اخلاّص من االستنباط يعترب )كامالا
إىل برهان، ورمّبا يقّر هذا االستنباط أبنّه ال ميكن برهنته: فأّي برهان يساق يبدو أنّه يعتمد يف هناية املطاف 

 على اإلنتاجية احلدسية هلذه احلّجة.

احلدسية لالستنباطات الكاملة على حنو جريء مفاجئ، وذلك عندما ة جيويسعى أرسطو الستغالل اإلنتا
أنخذ حداثة سّن ماّدته البحثية بعني االعتبار: إذ يعتقد أبنّه قادر على أتسيس مبادئ للتحويل يف ما خيّص 

( ميكن ترمجته إىل non-modal deduction)كّل( استنباط )أو بعبارة أدّق: كّل استنباط الجهوي 
مل. وحياجج أرسطو أبّن استخدام هذه التحويالت ميّكننا من وضع كّل االستنباطات على قدم كاط  استنبا

 راسخة.

وإذا قصرًن تركيزًن على أبسط أنواع االستنباط وحسب، فإّن عملية أرسطو ستطلّ برأسها سريعاا؛ فاالستنباط 
هو )ص(، إذن: كل )س( هو )ص(. ( الكامل املقّدم فعالا هو مثال إلثبات كّلي: كل )س( هو )ع(، وكل )ع

وهنا حياجج أرسطو أبّن من املمكن أن نتصّفح كّل تركيبات املقّدمات البسيطة وأن نعرض بناها االستداللية 
الرئيسية مّث نعيد ربطها هبذه االستنباطات املشاهبة هلا يف الكمال. وعلى هذا األساس، فإذا قمنا بتغيري )كّم( 

ة مقابل "بعض" غري احملّددة( مع تغيري )كيف( أو نوع احلمل )اإلثبات مقابل ملشاموضوع القضية )"كّل" ال
 النفي( فسنتوّصل لكل الرتاكيب املمكنة ألبسط أنواع احلجج املنطقية.

ويتبنّي أّن بعض هذه احلجج استنباطات، أو قياسات منتجة، وبعضها ليس كذلك. وهذه اليت ليست 
ج األخرى فليست أمثلة مناقضة ابلطبع. وعلى سبيل املثال: هنالك أمثلة جاحلكذلك تعترب أمثلة مناقضة، أّما 

مناقضة للحجج اليت تعاين ممّا أصبح يدعى )احلدود الوسطى غري املوّزعة(، كما يف: كل )س( هو )ع(، وبعض 
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ن ؤو قر )ع( هو )ص(، إذن: كل )س( هو )ص(، ومثاله: )كّل الطلبة اجلامعيني متعّلمون، وبعض املتعّلمني ي
الشعر، إذن: كّل الطلبة اجلامعيني يقرؤون الشعر(. وليس هنالك مثال مناقض لالستنتاج الكامل على صورة 
إجياب كّلي: إذا كان كّل )س( هو )ع(، وكّل )ع( هو )ص(، فليس هنالك مفّر من احلقيقة اليت تقول أبّن 

اهلا إىل أنواع منتجة حدسياا، فعندها تز اخكّل )س( هو )ص(. وعليه، إذا كانت كّل أنواع االستنباطات ميكن 
 ميكن القول إبنتاجيتها مجيعاا.

(، meta-theoremsويف سبيل إقرار هذا االختزال، يعتمد أرسطو على سلسلة من امليتامربهنات )
 (.يربهن بعضها ويكتفي بتقرير البعض اآلخر )وإن كان يتبنّي يف هناية املطاف أهّنا مجيعاا تقبل الربهان فعالا 

وإّن مبادئ أرسطو يقال عنها أبهّنا ميتامربهنات مبعىن أنّه ليس هنالك حّجة تستطيع التمّلص منها وحتافظ يف 
. وهذه امليتامربهنات تتضّمن مربهنات من أمثال: )أ( ال  الوقت نفسه على ما يؤّهلها لتكون استنباطاا أصيالا

يجة املنفّية جيب أن يكون له مقّدمة منفّية؛ )ج( نتالاستنباط حيتوي مقّدمتني منفّيتني؛ )ب( االستنباط ذو 
ا مقّدمة  االستنباط ذو النتيجة الكّلية يتطّلب مقّدمتني كّليتني؛ )د( االستنباط ذو النتيجة املنفّية يتطّلب حتديدا

 كلّ منفّية واحدة. ويقّدم أرسطو، يف الواقع، أدلّة على أهّم هذه امليتامربهنات، وذلك كي نتيّقن من أّن  
 االستنباطات يف منظومته منتجة، حّّت إن كانت إنتاجيتها يصعب إدراكها فوراا.

ويف سبيل تطوير هذه امليتامربهنات املنطقية وإثباهتا، يقوم أرسطو ابستكشاف حقل مل تطأه أقدام أسالفه، 
 ومل يطّوره أحد ممّن خلفه طوال قرون عديدة بعد وفاته.

أرسطو يف جمال املنطق، ميكن الرجوع إىل املدخل املعنون )منطق أرسطو( ه ز وملن يرغب مبناقشة أمشل ملا أجن
 يف هذه املوسوعة.

 

 . العلم2. 4
ال يقارب أرسطو دراسة املنطق ابعتبارها غاية يف ذاهتا، بل وفقاا لرؤية تنظر إىل دور املنطق يف البحث 

ّمة، ولكّنها غري مكتملة، يف العلم واجلدل؛ هموالتفسري عند البشر؛ فهو يعتقد أبّن املنطق أداة تقّدم مسامهة 
( يوّظف حماججات تّتصف أبهّنا أكثر من جمّرد استنباطات. epistêmêوهي غري مكتملة ألّن العلم )

ا تتخّطى هذه  فاالستنباط قياس منتج يف حّده األدىن، وال شّك يف أّن العلم يتوّجب عليه أن يوّظف حججا
هو أكثر من ذلك، فهو يتقّدم من خالل )تنظيم( البياًنت اليت يف نطاقه ضمن  امالعتبة؛ بل إّن العلم حيتاج 

ا عن أن تكون استنباطات، تربز مقّدمات تّتصف أبهّنا ضرورية، وأبهّنا وفقاا  جمموعة من احلجج اليت، وبعيدا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (gnôrimôteron phuseiلعبارة أرسطو: "معروفة أكثر بطبيعتها" أو "معقولة أكثر بطبيعتها" )
(APo. 71b33–72a25; Top. 141b3–14; Phys. 184A16–23 وهو يعين بعبارته .)

 أّن حجج العلم جيب أن تكشف ما لألشياء من طبائع أصيلة مستقّلة عن الذهن.

ويصّر أرسطو، عالوة على ما سبق، أبّن العلم )العلم لدى أرسطو مصطلح أوسع ابملقارنة مع االستخدام 
حقول حبثية كالرّيضيات وامليتافيزيقا دون االقتصار على العلوم التجريبية( ال ينقل احلقائق  الشائع، ألنّه ميتّد إىل

(، أي: إّن العلم يشرح APo. 78A22–28وحسب بل هو يشرحها أيضاا إبظهار عالقات األولوية فيها )
الشرح ابالعتماد على  ما نعرفه أقّل ابالعتماد على ما نعرفه بشكل أفضل وأكثر أساسية، ويشرح ما يفتقر إىل

 ما يتوّفر فيه الشرح.

وعلى سبيل املثال: رمّبا نرغب مبعرفة عّلة تساقط أوراق الشجر يف فصل اخلريف، فنقول حينها، وحنن 
حمّقون، أبّن ذلك يعود هلبوب الرّيح خالهلا، لكّن هذا القول ليس تفسرياا عميقاا أو عام ا، ألّن الرّيح هتّب 

قات أخرى من العام دون أن تؤّدي إىل النتيجة ذاهتا. والتفسري األعمق أعّم، وهو أيضاا و أابلشّدة نفسها يف 
أكثر عّلية بطبيعته )مل يتوّفر هذا التفسري ألرسطو يف حينه لكّنه ميّثل رؤيته بشكل جيد(: إّن األشجار تلقي 

فيل الالزم للتمثيل الضوئي، ومن و ر أبوراقها ألّن اخنفاض شّدة أشّعة الشمس يف فصل اخلريف يثّبط إنتاج الكلو 
دون التمثيل الضوئي تدخل األشجار يف حالة من السبات. فمن املهّم أن ال يكتفي العلم بتسجيل هذه 
احلقائق، بل أن يقوم أيضاا بعرضها ضمن ترتيبها التفسريي الصحيح؛ أي: على الرغم من أّن الشجرة اليت 

يام ابلرتكيب الضوئي، هي أيضاا شجرة ال تنتج الكلوروفيل، فإّن قلتسقط أوراقها مومسياا، واليت تعجز عن ا
عجزها عن إنتاج الكلوروفيل يفّسر عجزها عن التمثيل الضوئي، وليس العكس. فعلى التفسري العلمي أن 

 يلتقط هذا النوع من الالتناظر، وإن منهج أرسطو يف التفسري العلمي مصّمم خصوصاا لتأدية هذا املطلب.

ا هو أكثر من جمّرد التقاط الالتناظر العّلي يف الطبيعة، فهو يشمل أيضاا التقاط ما فيها يسعى مل إن العلم
من أمناط اثبتة عميقة؛ ويستتبع ذلك أّن املقّدمة األوىل ضرورية يف االستنباط العلمي، إضافةا إىل موقعها 

شياء بال شرط، بغّض النظر عن ا من األنفهم شيئا إنّنا نظّن أبنّنا »كأساس يف التفسري. ولذلك يقول أرسطو: 
الطريقة السفسطية العَرضية، عندما نظّن أبنّنا نعرف العّلة على ضوء ما يكونه الشيء )أي: عّلة الشيء ال 

( epistêmêغريه(، ونعرف أيضاا أبنّه ال ميكن أن يكون على العكس من ذلك. ومن الواضح أّن املعرفة )
طاف: إّن من ميتلك املعرفة ومن ال ميتلكها كالمها يفرتضان أبّن املعرفة هناية امله. ويف هي أمر يشبه ما ذكرًن

على ما ذكرًنه، وذلك على الرغم من أّن من ميتلك املعرفة هو وحده يف احلقيقة من على هذه احلال. وعليه، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 APo 71b9–16; cf. APo« )فإّن كّل ما يُعرف بال شرط ال ميكن أن يكون على العكس من ذلك
71b33–72a5; Top. 141b3–14, Phys. 184a10–23; Met. 1029b3–13.) 

وهلذا السبب يتطّلب العلم أكثر من جمّرد االستنباط؛ وميكن القول إمجاالا أبّن العملة اليت يتعامل هبا العلم 
جل منا من أعَرض أما(، وهو استنباط تكشف مقّدماته البنية العّلية للعامل، واليت تُ apodeixisهي الربهان )

 APoالتقاط ما هو ضروري وكشف ما يُعَرف بشكل أفضل وما هو معقول أكثر بواسطة الطبيعة )
71b33–72a5, Phys. 184a16–23, EN 1095b2–4.) 

إّن مقاربة أرسطو يف ما خيّص الشكل املناسب للتفسري العلمي تستثري التفكري بشأن سؤال إپستيمولوجي 
فإذا كّنا نبتغي تقدمي برهان يكون فيه ما نعرفه بشكل أقّل مستَدال  عليه ان ذلك؟ بدأ بربهمقلق: كيف لنا أن ن

بواسطة االستنباط ممّا نعرفه بشكل أفضل، فعندها، وما مل نكن قد بلغنا احلضيض يف املعرفة، سينتهي بنا 
يزداد مستوى و أمور ينتهي حن املطاف إىل أن نكون جمربين على أحد أمرين: إّما االستمرار ابلتقهقر الذي ال

معرفتنا هبا مع استمرار التقهقر، وهو أمر يبدو بال هناية من الناحية العملية، وإّما أن ندخل إىل شيء أشبه 
ابالستدالل الدائري، وهو أمر ال يبدو مستساغاا. ويبدو أّن البديل هو اجلهل املستمّر؛ إذ يقول أرسطو: 

عن طريق الربهان تتطّلب املعرفة ابألمور الرئيسية، فليس هنالك ستحصلة عرفة امليعتقد البعض أبنّه ما دامت امل»
معرفة حينها. ويعتقد آخرون أبّن هنالك معرفة وأّن كل املعرفة قابلة للربهنة. وكال الرؤيتني ليس مصيباا وال 

. فاجملموعة األوىل، أي: من يفرتضون أبنّه ليس هنالك معرفة على اإلطالق،  واجه أبنّنا نحياججون ضرورّيا
حركة متقهقرة ال هناية هلا. إهّنم حياججون أبنّنا نعجز عن معرفة األمور الالحقة ابالعتماد على األمور السابقة 
إذا مل يكن يف األمور السابقة ما هو رئيسي. والصحيح يف حّجتهم هو: إّن من املستحيل حق ا اخلروج من 

تقهقر إذا توّقف عند نقطة ما، وكانت هنالك مبادئ ى أّن الذلك، عل سلسلة الهنائية. لكّنهم يصّرون، مع
أوىل، فإّن هذه املبادئ ستكون عصية على املعرفة، ألنّه ال شّك يف أنّه ال برهان للمبادئ األوىل، انطالقاا من 

 حينها لنئيسية، فأّن ما ميكن معرفته هو ما ميكن برهنته كما يؤّكدون. لكن إذا مل يكن ممكناا معرفة األمور الر 
يكون إبمكاننا معرفة ما يشتّق منها بغياب ما يؤّهلنا لذلك وبغياب أيّة طريقة مناسبة. وعوضاا عن ذلك، ال 
ميكننا معرفتها إاّل على أساس فرضية ما، أي: العلم أبنّه )إذا( كانت األمور الرئيسية )صاحلة(، فكذلك ستكون 

ّتفق على أّن املعرفة ال ميكن أن تنتج إاّل من طريق الربهان، ثانية فتموعة الأيضاا األمور املشتّقة منها. أّما اجمل
« لكّنهم يعتقدون أبنّه ال شيء يقف يف طريق الربهان، وذلك ألهّنم يعرتفون إبمكانية االستدالل الدائري البدائلي

(APo. 72b5–21.) 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ية: فاملعرفة ابملقّدمات فة برهانّل املعر إنّنا حناجج أبنّه ليست ك»ويطرح أرسطو بديله املفّضل الواضح: 
املباشرة غري قابلة للربهان. وال شّك يف أّن ضرورة هذا األمر واضحة للعيان؛ ألنّه إذا كان من الضروري معرفة 
األمور السابقة، أي: األمور اليت يشتّق منها الربهان، وإذا كّنا نصل ابلتقهقر يف هناية املطاف إىل طريق مسدود، 

 (.APo. 72B21–23« )تكون هذه املقّدمات املباشرة غري قابلة للربهنةينها أن لضروري حفمن ا

وابحملّصلة: إذا كانت املعرفة تتطّلب الربهان، وكّل الرباهني تنتقل من ما هو أكثر معقولية بطبعه إىل ما هو 
أوىل غري  ند مبادئتتوّقف عأقّل معقولية، فعندها ما حيصل هو إّما أن تستمّر العملية دون حّد، وإّما أن 

مربهنة، وهي مبادئ معروفة، وهي معروفة على حنو حمكم. ويصرف أرسطو النظر عن اإلمكانية الوحيدة 
، وليس حمكماا، مع املالحظة أبّن هذا األمر يصل إىل حّد  القول »املتبّقية، وهي أّن الربهان قد يكون دائرّيا

 .APo« )تسّهل برهنة كّل شيء»، وهي أداة «ليهما هو ع إذا كان ببساطة أبّن أّي أمر هو على ما هو عليه
72b32–73a6.) 

ولقد أّدى اثين البدائل اليت يفّضلها أرسطو )أّن هنالك مبادئ أوىل للعلوم ميكن أن يفهمها من يبدي 
هان( االستعداد لالخنراط ابلدراسة املتواصلة( إىل ترويع الكثري من قرّائه. وهو يشرح يف كتابه )الرب 

(Posterior Analytics ii 19 عملية انتقال العارف من اإلدراك احلّسي إىل الذاكرة، ومن الذاكرة )
: مصطلح تقين شديد التخّصص يف هذا السياق، وهو يشري إىل النقطة اليت حيدث empeiriaإىل اخلربة )

هذه احلالة الفكرية األخرية ميّيزها من اخلربة إىل فهم املبادئ األوىل؛ و فيها جتّذر الكّلي يف الذهن(، ويف النهاية: 
–APo. 100a10( للمبادئ األوىل )nousأرسطو ابعتبارها نوعاا من أنواع اإلدراك الفكري دون وساطة )

b6 .) 

ليه اخلربة ولقد حبث العلماء على حنو واٍع يف ما يبدو أنّه انتقال تؤّكد عليه العّلية من املمكن )الذي مت
لعلم. لكن رمّبا كان أرسطو ال يتصّور سوى نوع ذلك وفقاا ملقتضيات املبادئ األوىل لاحلّسية( إىل الضروري، و 

من الضرورة البعدية للعلوم، مبا فيها العلوم الطبيعية. ومهما يكن من أمر، فإّن أرسطو يعتقد أبنّه ميكن لنا 
، بطريقة ما، ابإلدر امتالك املعرفة، وأنّنا منتلك املعرفة، و  فهم اك احلّسي مث يرتاكم األمر ليصل إىل لذلك نبدأ أّوالا

(. ولقد درس بعض epistêmêاملالمح الضرورية الثابتة للعامل. وهذه هي املعرفة اليت يهتّم هبا العلم األصيل )
يصل إىل حّد السذاجة؛ ودافع  احملّللني التقّدم الذي يتصّوره أرسطو، فاهّتموه أبنّه يعتنق تفاؤالا إپستيمولوجياا

ة تكشف فعالا عن موازاة بني الضروري والقبلي تفتقر إىل ّن هتمة السذاجة هي نفسها هتمة ساذجآخرون أب
 viiاحلجج الكافية والدفاع املتني.
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 . اجلدل3. 4
أّن القليل  ال ميكن القول أبّن كل برهان دقيق ميتلك من املؤّهالت ما يكفي العتباره علمياا، والواقع يرينا

ي اليت وردت يف كتابه )الربهان(. وكما يالحظ طو يتوافق مع متطّلبات التقدمي العلممن ما بقي من كتاابت أرس
أرسطو، فإنّنا غالباا ما جند أنفسنا وحنن نربهن انطالقاا من مقّدمات تتمّتع حبالة املسّلمات، أي: اآلراء اليت 

رورّيت. لكّننا نربهن، يف عدد حّّت وإن كانت ال تعرف بكوهنا من الضيشيع االعتقاد هبا أو يؤيّدها احلكماء 
ن احلاالت، ابالعتماد، وقبل كّل شيء، على أتمني املبادئ األوىل جملال حبثنا. وهذا جيعلنا حنتاج إىل أقّل م

مات، وأن منهج نتمّكن بواسطته من الربهان االستنباطي يف أيّة مسألة تطرح أمامنا، وذلك على أساس املسلّ »
–Top. 100a18« )وقوع يف التناقض]حني التعّرض المتحان احلوار[ دون النقّدم تفسرياا ملا نقوم به 

 (. وهذا املنهج مُيّيز عن غريه ابسم )اجلدل(.20

إن االقرتاح أبنّنا نستخدم اجلدل غالباا عندما ننخرط يف نقاش فلسفي هو اقرتاح يعكس افرتاض أرسطو 
قة، إن أرسطو حيّدد الثاين إجيايب )أو بّناء(. ويف احلقيمن اجلدل: األّول سليب )أو هّدام(، و أبّن هنالك نوعني 

ثالثة أدوار للجدل يف البحث الفكري ضمن كتابه املخّصص له والذي حيمل االسم ذاته )اجلدل(. وأّول هذه 
واملناظرة، والعلوم ذات الطبيعة  إّن اجلدل ًنفع لغاّيت ثالثة: التمرين،»األدوار هو يف األساس دور حتضريي: 

ضح بشكل مباشر على أساس االعتبارات التالية: إنّنا ما إن منتلك لسفية. وأّما نفعه يف التمرين فهو واالف
وجهة للبحث فسنكون أكثر جاهزية للتمّكن من االخنراط يف املوضوع املطروح. وأّما نفعه يف املناظرة فيأيت من 

ا بل على يف نقاشها على أساس ما يعتقد غريهم هبات الكثري من الناس فإنّنا لن ننخرط أنّنا عندما نعّدد معتقد
أساس اعتقاداهتم هم، مث ينبغي إعادة توجيهها أينما بدا لنا أهّنم يقولون شيئاا جيانب الصواب يف نظرًن. وأّما 

ن من اخلوض يف الغوامض على النفع من ًنحية العلوم ذات الطبيعة الفلسفية فهو أييت من أنّنا عندما نتمكّ 
ها أكثر جاهزية إلدراك ما هو حّق وما هو ابطل. ويضاف إىل  املسألة املطروحة فإنّنا سنكون حينكال جانيب

ذلك أّن اجلدل مفيد لكشف الغطاء عن مبادئ علوم متعّددة، وذلك ألنّه يستحيل قول أّي شيء حول 
خيضع للنقاش، وذلك ألّن دئ األوىل املناسبة للعلم نفسه الذي املبادئ األوىل ألّي علم ابالعتماد على املبا

ىل هي عناصر ابتدائية يف أي شيء غريها، لكّن ميكن مناقشتها، عوضاا عن ذلك، من خالل املبادئ األو 
ئ، املسّلمات املتعّلقة هبا. وهو أمر يالئم اجلدل، ورمّبا يالئمه أكثر من غريه؛ وذلك ألّن اجلدل يتحّقق من املباد

 (.Top. 101a26–b4« )ن األساليب البحثية األخرى مجيعهافهو حيتوي السبيل للتعامل معها دو 

إن أّول اثنني من األشكال الثالثة للجدل اليت حّددها أرسطو يّتصفان بضيق نطاقهما؛ أما الثالث فهو  
العلم الذي ميارس على »يف  يتمّتع أبمهّية فلسفية عظيمة خالفاا هلما. وهذا الشكل الثالث يوكل اجلدل بدور
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 ,pros tas kata philosphian epistêmas'; Top. 101a27–28« )'حنو فلسفي
101a34 .وذلك حيث يتضّمن هذا النوع من العلم ما جند أرسطو يسعى إليه يف رسائله الفلسفية الكربى ،)

لة خالفية وإعالء منزلة البعض إّن اجلدل يساعد، يف هذه السياقات، على فرز املسّلمات وإحالة بعضها ملنز 
لفحص قدرهتا على االستمرار؛ ويرى أرسطو أبّن اجلدل يؤّدي  وهو يرسل املسّلمات إىل عملية حتّقق اآلخر؛

–Top. 100a18أمراا يثري االنتباه أكثر من غريه، وهو أنّه يضعنا على الطريق املؤّدي إىل املبادئ األوىل )
b4 ّالكتشاف الفلسفي: فجزء من عملنا اجلدل يؤّدي دوراا مهم ا يف نظام ا (. وإذا كان األمر كذلك، فإن
ّصل إىل أتسيس املبادئ األوىل يكمن يف حتديد أّي من أوائل املسّلمات يستطيع الصمود يف وجه التدقيق للتو 

بعقل املستمّر. ويف هذا املوضع يبدي أرسطو، كما هو دأبه يف كّل جماالت فلسفته، ثقة تسرتعي االنتباه 
 اإلنسان وقدرته على البحث.

 

 املاهوية واملشرتك اللفظي. 5
مهما كانت الطريقة اليت نتوّصل هبا ملبادئ موثوقة يف الفلسفة والعلم، وسواء كان ذلك بطريقة ما تؤّدي 
إىل إدراك عقالين حلقائق ضرورية أو من خالل حبث جديل دائم يعمل وفقاا جملموعة من املسّلمات املنتقاة 

ات الضرورية للواقع والتوّصل إىل قاا ألرسطو، أنّنا نستطيع كشف امليز مة، يتبنّي لنا يف هناية املطاف، وفحبك
معرفة حقيقية هلا. ويقرتح أرسطو أن هذه امليزات هي اليت تعرّب عنها التعريفات احملّددة للماهوية واليت تستخدم 

 (.epistêmêللكلمة يف العلم )هنا أيضاا نستخدم "العلم" ابملعىن الواسع 

( ميتّد عميقاا يف نصوصه؛ فهو يعتمد على جمموعة من Essentialismو ابملاهوية )وجند التزام أرسط
التعابري يف مناقشة ماهية األشياء، وهذه التعابري تدلّنا بطريقة ما على توّجهه الرئيسي. ومن التعابري اليت جندها 

 ;APo 83a7زية )ت املعاصرة لنصوص أرسطو إىل اإلنگلي( كما يف الرتمجاessenceيف صنف )املاهية 
Top. 141b35; Phys. 190a17, 201a18–21; Gen. et Corr. 319b4; DA 
424a25, 429b10; Met. 1003b24, 1006a32, 1006b13; EN 1102a30, 

1130a12–13:) 

 (.to ti estiأ. الذي هو يكون )

 (.to einaiب. الكينونة )
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 (.ousiaج. الكائن )

ا الذي يكون )  .(hoper estiد. حتديدا

 (.to ti ên einaiه. الذي كان ليكون )

ومن بني التعابري السابقة، يتطّلب التعبري األخري شرحاا مفّصالا لسببني: أنّه أكثرها متيّـزاا، وأنّه التعبري املفّضل 
)ن( مثاالا للنوع )ن("، وعلى  ألرسطو يف اإلشارة إىل املاهية. وهو اختصار للقول: "الذي كان يف نظر النوع

". وعندما يتكّلم أرسطو هبذه الطريقة فإنّه يفرتض املثال: "الذي كان )دائماا( يف نظر سبيل  أي إنسان إنساًنا
أنّنا إذا كّنا نرغب مبعرف ماهية اإلنسان فال ميكننا أن نعّرف ميزات عابرة أو غري كّلية للنوع؛ وال ميكننا أيضاا 

كما يدّل تعبريه عميقة. وعوضاا عن ذلك يهتّم أرسطو،  مليزات الكّلية اليت تقّدم تفسريات أن نعّرف حّّت ا
، فيفرتض أّوالا أبن هنالك ميزة ما )م( تشرتك فيها كل اإلنسانية دون غريها،  املفّضل، مبا جيعل اإلنسان إنساًنا

 البشري.ويفرتض اثنياا أبّن )م( تفّسر امليزات األخرى اليت جندها عرب النطاق 

األرسطية جتعل مقاربته خمتلفة عن املقاربة النمطية  امليزة الثانية للماهوية ومن املهّم أن نالحظ كيف أنّ 
 viiiالشائعة اليت يكون مبوجبها:

 )خ( خاّصية ماهوية لـ)س=َخ( إذا كانت خسارة )س( لـ)خ( تؤّدي إىل انقطاعه عن الوجود.

الماهوية حمّددة حتّقق التعريف، من أبرزها اعتقاده أبّن مثّة ميزات ويرفض أرسطو هذه املقاربة لعدة أسباب، و 
: كّل شيء إّما هو مطابق للعدد تسعة وهك ا عن امليزات )املقوالتية( واملنطقية )مثالا ذا فإّن أرسطو ميّيز، وبعيدا

–idia( )Cat. 3a21, 4a10; Top. 102a18وإّما ليس كذلك(، صنفاا من اخلاّصيات يدعوه )
30, 134a5–135b6صطلح الرتمجة الالتينية يف العصر لياا على اإلشارة إليه مب(، وهو ما درجت العادة حا

(، وهو اخلصائص الالماهوية اليت تتأّتى من ماهوية نوع ما، وذلك على حنو تكون فيه propriaالوسيط )
( ماهوّيا لنوع اإلنسان،ضرورية للنوع حّّت وإن مل تكن ماهوية. وعلى سبيل املثال: إذا افرتضنا )كون ا  ملرء عاقالا

دراا على التعامل مع قواعد النحو(؛ وإّن )القدرة على التعامل مع قواعد فهذا يستتبع أن يكون كّل إنسان )قا
( ليستا خاّصية واحدة، وإن كانت األوىل تنشأ عن الثانية؛ ويفرتض أرسطو أن  النحو( و)كون املرء عاقالا

( تفسر على حنو غري متناظالقارئ يقّدر أّن )كون امل حو(، حّّت ر )القدرة على التعامل مع قواعد النرء عاقالا
وإن كانت الضرورة حتكم أبّن الشيء عاقل إذا وفقط إذا كان أيضاا )قادراا على التعامل مع قواعد النحو(؛ 

( أرجح من )ال قدرة على التعامل مع قواعد وعلى هذا األساس، فإّن املرتبة التفسريية القبلية لـ)كون املرء عاقالا
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ان. وابلنتيجة: فإّن مقاربة املاهوية لدى أرسطو أدّق من كوهنا  استحقاق منزلة كوهنا ماهوية لإلنسالنحو( يف
 جمّرد ماهوية منطية؛ فاملاهوية األرسطية تعتقد أبّن:

( إذا كانت خسارة )س( لـ)خ( تؤّدي إىل  انقطاعه عن الوجود؛ )خ( خاّصية ماهوية لـ)س=َخ( عندما: )أوالا
 فّسر )س(.انت )خ(، موضوعياا، خاّصية رئيسية تو)اثنياا( إذا ك

واخلالصة: وفقاا ملقاربة أرسطو ما جيعل املرء إنساًنا هو اخلاّصية اليت كان عليها منذ األزل وسيبقى عليها 
(. وعليه، فهذه هي امليزة اليت يعرّب عنها التفسري  نوع احملدِّد للماهوية يف ما يتعّلق ابلإىل األبد، أي: )كونه عاقالا

 (.APo 75a42–b2; Met. 103b1–2, 1041a25–32اإلنساين )

ويعتقد أرسطو، يف نطاق واسع من احلاالت، أبّن األنواع ذات ماهوّيت قابلة لالكتشاف بواسطة البحث 
يالا إىل بذل اجلهد ملقارعة اجلاّد؛ وهو يف احلقيقة ال يكّرس الكثري من اجلهد للمحاججة بذلك، لكّنه أقّل م

ورمّبا يعود جزء من السبب يف ذلك إىل أنّه منبهر مبا جيده، أو يعتقد  ري الواقعية املوّجهة ضّد املاهوية،احلجج غ
ومع ذلك، فال ميكن  ixأبنّه جيده، من انتظامات عميقة تكفل النتائج اليت توّصل إليها يف أحباثه البيولوجية.

 يتعّلق آبفاق املاهوية عنده. اهّتامه ابلشطط يف ما

طو، وعلى العكس من ذلك، ينكر املاهوية يف الكثري من احلاالت اليت ال ميانع اآلخرون فيها  أرسبل إنّ 
اعتناق املاهوية؛ وميكن للقارئ أن يالحظ هذا اإلنكار بوضوح يف نقده ألفالطون، على سبيل املثال ال احلصر. 

ّضلة نية هو أّن الكثري من أمثلتهما املفمتّيز نقد أرسطو ألفالطون واألفالطو ففي الواقع، إّن من األمور اليت 
، أو multivocityللتشابه والثبات يف العامل ما هي يف احلقيقة سوى حاالت للمشرتك اللفظي )

homonymy  )جند أرسطو ميّيز بني املرتادف ابملصطلحات التقنية األرسطية(. ويف مقّدمة كتابه )املقوالت
(synonymyوالذي دعي الحقاا بـ ،univocity( واملشرتك اللفظي )homonymy والذي دعي ،

(. وعبارته املفّضلة يف اإلشارة إىل املشرتك اللفظي، واليت تتفّشى يف الكثري من multivocityالحقاا بـ
، كرتمجة للعبارة «ما يُعىن بطرق متعّددة»بسط: ، أو بصيغة أ«ما يُتكّلم عنه بطرق كثرية»كتاابته، هي: 

(. وهذان التعبريان كالمها يتبوآن منزلة شبه تقنية لدى أرسطو. pollochôs legomenonاإلغريقية )
ا فهو الرتادف:  أّما األقّل تعقيدا

( أ هو خ، )اثنياا( ب هو خ، )اثلثاا(  التطابق يف تفسري )أ( و)ب( مها ابلرتادف )خ( إذا وفقط إذا: )أّوالا
 االّتصاف ابخلاصية )خ( يف )أ هو خ( و)ب هو خ(.
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ميكن طرح املثال التايل: نظراا للتطابق يف تفسري االّتصاف ابخلاّصية )إنسان( يف )سقراط األساس  وعلى هذا
أّن فكرة إنسان( ويف )أفالطون إنسان(، فإّن )إنسان( مرتادف يف هذين التطبيقني )ال بّد من االنتباه هنا إىل 

بق على كلمات خمتلفة جيمع بينها معىن أرسطو عن الرتادف ال تتطابق مع االستخدام املعاصر للفظ الذي ينط
ريفات منفردة غري منفصلة ]أي: قضاّيها املنطقية غري معطوفة واحد(. ويف حاالت الرتادف نتوّقع تع

يح دعوًن نقبل مرّة أخرى أبّن التعريف احملّدد بـ)أو(.)املرتجم([ تعكس حالة وماهوية األنواع املعنية. وللتوض
طبيقات ان عاقل(. إذن: مبا أّن )اإلنسان( يعين )حيوان عاقل( على امتداد نطاق التملاهوية )اإلنسان( هو )حيو 

 أبكمله، فهنالك ماهوية واحدة ما لكّل أفراد النوع.

 وفقاا ألرسطو:ويف املقابل، عندما ال يتحّقق الرتادف نكون أمام مشرتك لفظي. ف

 ) أ هو خ، )اثنياا( ب هو خ، )اثلثاا( غياب )أ( و)ب( مها ابملشرتك اللفظي )خ( إذا وفقط إذا: )أّوالا
 االّتصاف ابخلاصية )خ( يف )أ هو خ( و)ب هو خ(. التالقي يف تفسريي

جلب زيد املاء ولنأخذ على ذلك مثاالا سهالا ليس له أمهّية فلسفية؛ فـ"العني" مشرتك لفظي يف اجلملتني )
ما قلناه، ألّن تفسريي "العني" يف اجلملتني ال  من العني( و)رأى زيد بعينه ما جرى(؛ وهذه احلالة تصّور لنا

كة على اإلطالق. ويكمن جزء من االهتمام بتفسري أرسطو للمشرتك اللفظي يف أنّه يلتقيان يف أيّة نقطة مشرت 
اثرة لالهتمام إذا تفّحصنا ما إذا كانت كلمة "وعي" مرتادفة يف يسمح ابلتالقي جزئياا. وتصبح األمور أكثر إ

متتلك وعياا،  )كانت سعاد على وعي ببعض ما سّببته مالحظاهتا من حرج( و)الفقارّيت العليااجلملتني: 
خبالف الرخوّيت(؛ ففي هذين املثالني رمّبا ال ميكن اخلروج حبكم فوري يف ما خيّص الرتادف واملشرتك اللفظي، 

 ولذلك حنتاج إىل التفّكر والتحقيق الفلسفي.

ا، و  نوع من التفّكر إىل اكتشافات مهّمة، وال فقاا ألرسطو، أن يؤّدي هذا الوحيدث على حنو منتظم جد 
سّيما يف احلاالت اليت نفرتض فيها تفسرياا ترادفياا بينما تبنّي احلقيقة خالف ذلك. ويرى أرسطو أبّن األفالطونيني 

ة على تطبيق أفالطون نا: إذ افرتضوا الرتادف يف عامل يقّدم املشرتك اللفظي )من األمثلة الواضحأخطؤوا هاه
على أنّه ليس  سقراط، حيث يصّر a572–Meno 71e1الفرتاضه الرتادف ما ورد يف حماورة مينون 

نوع دون  بتصّ ( يشرتك فيه كّل أنواع األشخاص املمتازين، فال خيaretêهنالك سوى نوع واحد من الفضيلة )
(. ويف أحد األمثلة ذات األمهّية اخلاّصة يفرتق  ا أو أطفاالا غريه من الناس، سواء كانوا رجاالا أو نساءا أو عبيدا

رمّبا كان من األفضل لنا أن نتناول اجلودة الكّلية »أرسطو عن أفالطون بشأن املشرتك اللفظي يف "اجلودة": 
هبا، حّّت وإن كان هذا النوع من البحث غري مرّحب به عندًن، ألّن  عىنيُ  وأن خنوض يف األلغاز اليت تتعلق مبا

http://hekmah.org/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
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من قّدم لنا )الصور( أصدقاء لنا. لكن من املفرتض أّن السبيل األفضل لنا هو أن هندم حّّت ما هو مقّرب مّنا، 
وعلى  فة.السعندما تقضي الضرورة بذلك يف سبيل احملافظة على احلقيقة، ًنهيك عّما يقتضيه كوننا من الف

 EN« )الرغم من أنّنا حنّبا أصدقاءًن وحنّب احلقيقة، فإّن الورع يدعوًن إلجالل احلقيقة وتقدميها على الصداقة
1096a11–16 أمر كّلي، »(. إّن أرسطو يعارض ما جاء به أفالطون فيفرتض أبنّه خمطئ ابّدعائه أّن اجلودة

ا عن ذلك أبنّه أمر خيتلف ابختالف كّل عوضا ى (، فري EN 1096a28« )يشرتك به كّل شيء، وهو واحد
 حالة عن غريها.

وإلثبات عدم الرتادف يلجا أرسطو إىل جمموعة متنّوعة من االختبارات يف كتابه )اجلدل( حيث يطرح، مرّة 
 أخرى، صيغه بطريقة لغوية مع أّن منشأها ميتافيزيقي. ولنتأّمل األمثلة التالية:

 سقراط جّيد.

 ة.الشيوعية جّيد

 احللوّيت جّيدة بعد وجبة خفيفة.

 مضاعفة املرء جلهوده بعد الفشل أمر جّيد دائماا.

 غناء سعاد جيد، لكّن غناء ليلى رائع.

ومن اختبارات عدم الرتادف اليت يوصي أرسطو ابتّباعها يف كتابه )اجلدل( مثّة اختبار بسيط يعيد صياغة 
ا دّ  حمالعبارة، فإذا كانت الصيغة اجلديدة تؤّدي معىن داا غري قابل للتبادل فيكون عندها احلّد احملمول مشرتكا

لفظياا. وعلى سبيل املثال، ميكن لنا إذا أعدًن صياغة العبارات السابقة على حنو مناسب أن خنرج ابلعبارات 
 اجلديدة التالية:

 سقراط )شخص فاضل(.

 الشيوعية )نظام اجتماعي عادل(.

 بة خفيفة.وج بعداحللوّيت )طيبة املذاق ومشبعة( 

 مضاعفة املرء جلهوده بعد الفشل أمر )بّناء( دائماا.

 غناء سعاد )يصل إىل مستوى فيّن عاٍل(، لكّن غناء ليلى )يتخطى ذلك املستوى بكّل املقاييس(.
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: احللوّيت  فبما أنّنا نعجز عن املبادلة بني هذه العبارات اليت أعيدت صياغتها )فال نستطيع أن نقول مثالا
اعي عادل( فال بّد أّن )جّيد( ليست ترادفية على امتداد نطاق تطبيقاهتا. وإذا كان هذا صحيحاا جتمم انظا

ا يتجاهله  فإّن األفالطونيني خمطئون يف افرتاضهم ابلتواطؤ اللفظي يف هذه احلالة، ألّن )اجلودة( تبدي تعقيدا
 افرتاضهم.

اللفظي هو بغرض اهلدم يف األساس، مبعىن أنّه ك شرت وإىل هنا ميكن القول، إذن، أبّن جلوء أرسطو إىل امل
حياول هدم افرتاض أفالطوين يعتربه أرسطو غري قادر على الصمود أمام احلّجة. ومن املهم أن نذكر هنا أبنّه 
 كما أّن أرسطو يرى دوراا إجيابياا وسلبياا للجدل يف الفلسفة، فإنّه يستشرف دوراا فلسفياا بّناءا للمشرتك اللفظي

افة لتطبيقاته اهلّدامة. ولتقدير فكرته الرئيسية يفيدًن أن التفّكر بسلسلة مّتصلة من األوضاع يف التحليل إلضاب
الفلسفي تتفاوت من التواطؤ اللفظي األفالطوين الصايف إىل ما يشبهها يف )األسرة( الڤيتگينشتاينية املقّسمة. 

، أبّن احلاالت املتنّوعة للجودة ين طو فبعد جناح أرسطو يف الطعن ابملشرتك اللفظي األفال قد يفرتض املرء، مثالا
ليس هنالك ما جيمعها يف كّل احلاالت، ولذلك فإّن األمور )اجلّيدة( تشّكل يف أحسن التقادير، نوعاا خمتلف 

 كلّ : فالعناصر، من النوع الذي يربع فيه الڤيتگينشتاينيون املولعون ابالستعارة اللغوية اليت تشّبهها ابألسرة
األمور )اجلّيدة( تنتمي إىل نوع ما وفقاا ملعىن حمدود وحسب يقضي أبهّنا تبدي فسيفساء من اخلاّصيات 
ا فيها حّّت وإن كان ال حيمل من  املتداخلة، على حنو يشبه )األسرة( اليت يكون كّل فرد من أفرادها فرداا أكيدا

 الشبه اجلسماين أّي صفة يشرتك هبا مع كّل أفرادها. 

( بني كناية )األسرة( وبني التواطؤ اللفظي: tertium quidأرسطو على أّن هنالك حال  وسطاا )ّر ويص
فهو يعّرف، ويشيد بتعريفه هذا، نوعاا من املشرتك اللفظي املعتمد على الصميم )يشار إليه أيضاا يف الكتاابت، 

كات اللفظية املعتمدة على الصميم تبدي شرت امل إن xوبدرجات خمتلفة من الدقة، ابملعىن البؤري والصلة البؤرية(.
نوعاا من النظام ضمن حاهلا التعّددي: فعلى الرغم من غياب التواطؤ اللفظي، بسبب املشرتكات اللفظية، ال 
تتحّول هذه املفاهيم إىل فسيفساء تشبه مثال األسرة السابق أيضاا. وابالعتماد على أحد أمثلة أرسطو املفّضلة، 

 ي:يل لنتأّمل ما

 سقراط سليم.

 سقراط يّتبع نظاماا سليماا يف التمرين.

 سقراط سليم البنية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  28

يفرتض أرسطو أن القارئ سيقّدر فوراا ميزتني من ميزات هذه احلمليات الثالثة لكلمة )سليم(؛ وأّوهلما أهّنا 
ّزز الصّحة( إاّل )يعون ليست من التواطؤ اللفظي، فاجلملة الثانية ال ميكن إعادة صياغة كلمة )سليم( فيها لتك

بشكل غري دقيق، وكذلك األمر يف اجلملة الثالثة لتصبح )تدّل على صّحته(، بينما تدلّنا الكلمة يف اجلملة 
األوىل على معىن أكثر صميمية، من مثيل )معاىف( أو )بدنه يؤّدي وظائفه بشكل جّيد(. ولذلك فإّن كلمة 

ثانية فهي أّن احلمليتني األخريتني، على الرغم ممّا سبق، تعتمدان ال يزة)سليم( ليست من التواطؤ اللفظي. أّما امل
على األوىل يف توضيحهما: فكّل منهما تلجأ إىل )السالمة( يف معناها الصميمي على حنو المتناظر. وهلذا 

وىل إىل األري فإّن أّي تفسري ألّي من احلمليتني األخريتني )جيب( أن يلّمح للحملية األوىل، بينما ال يشري تفس
أّي من اتليتيها. ومن هنا يقرتح أرسطو أبّن )السالمة( ليست جمرّد مشرتك لفظي، بل هي مشرتك لفظي معتمد 
على الصميم: فبينما ليست الكلمة يف اجلملتني األخريتني من املشرتك اللفظي فإهّنا ليست أيضاا يف كليهما 

 من احلاالت الناصعة للتواطؤ اللفظي.

ينجح فعالا يف أن يظهر لنا أّن هنالك مساحة مفاهيمية بني كناية )األسرة( اجملّردة وبني طو أرسإّن توضيح 
التواطؤ اللفظي؛ ولذلك فهو حمّق يف أّن هذه اخليارات غري شاملة. ويكمن االهتمام هبذا النوع من النتيجة يف 

ا أ أرسطو إىل املشرتك اللفظي كثرياا، يلج. و إمكانية تصديرها كمفاهيم فلسفية أغىن، وهذا إن مل تكن أكثر جتريدا
وعلى نطاق كامل من املفاهيم الفلسفية مبا فيها: العدالة، والعّلية، واحملّبة، والتماثل، واخلريية، واجلسد. وأبرز 
حاالت جلوئه للمشرتك اللفظي املعتمد على الصميم جنده يف حالة مفهوم يبلغ سويّة عالية من التجريد إىل 

فيه من الصعب التحديد الدقيق لنجاحه دون تفّكر ميتافيزيقي موّسع؛ ويتجّسد هذا األمر  صبحي ياحلّد الذ
يف جلوئه إىل املشرتك اللفظي املعتمد على الصميم يف ما خيّص )الكائن(، والذي نشب عنه خالف على 

م للكائن، عل جودويف إحدى نقاط البحث يقوم أرسطو إبنكار إمكانية و  xiالصعيدين الفلسفي واألكادميي.
ا إىل أنّه ليس هنالك أّي جنس للكائن ميكن لكّل الكائنات، وال شيء غريها، أن تندرج فيه )  SEمستندا

11 172a9–15 ورمّبا كان ممّا حّفزه على الربهان هبذه الطريقة أنّه يعترب فكرة اجلنس فكرة تصنيفية .)
ار على الكالم عن جنس الكائن يف حالة إمكانية قتصاالولذلك فمن املعقول فوراا  xiiللمقارنة ال يستغىن عنها،

الكالم ابلسوية ذاهتا عن جنس الالكائن، متاماا كما أنّنا قادرون على التحّدث بني الكائنات احلية عن حيواًنت 
والحيواًنت )أي: مملكة النبااتت(. ومبا أنّه ليس هنالك الكائنات، فال ميكن، بناءا عليه، أن يكون هنالك 

ئنات، ويف هناية املطاف: ليس هنالك جنس للكائنات أيضاا. وهذا يستلزم: مبا أّن كّل علم من كالال  جنس
ا مندرجاا يف جنس واحد، فال ميكن أن يكون هنالك علم للكائن أيضاا.  العلوم يدرس نوعاا ماهوّيا واحدا
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فإنّه يعلن أّن  ئن،لكاوابلتايل، فعندما ال يقوم أرسطو، وبشكل صريح، بعكس حكمه بشأن وجود علم ل
(، وهي الفلسفة األوىل، واليت تستمّد Met. iv 4هنالك، على الرغم ممّا سبق، علم للكائن )ابعتباره( كائناا )

ماّدهتا من الكائنات ما دامت كائنات، وابلتايل فهي ال تنظر سوى للميزات املتعّلقة ابلكائنات، ابعتبارها 
لى هذا الكالم )أي: دون النظر إليها ابعتبارها كائنات رّيضية أو ة عّيدكائنات، وال شيء غريها، دون أّي ز 

فيزّيئية أو بشرية(. وعلى الرغم من اخلالف الذي يدور حول هذه املسألة، فإّن اعرتاف أرسطو هبذا العلم يتبنّي 
يف ما خيّص  ميمالصيف هناية املطاف أنّه يستند بشكل حاسم على التزامه السابق ابملشرتك اللفظي املعتمد على 

وعلى الرغم من أّن هذه احلالة ليست على الدرجة نفسها من الوضوح وانعدام اخلالف كما يف  xiiiالكائن.
جلوء أرسطو السهل نسبياا إىل مفهوم )السالمة( الذي ذكرًنه يف موضع سابق )وهو يفّسر، يف هناية املطاف، 

فّكر، على حتديد ما يوازي ذلك من اعتماد على د تبع اختياره له كمثال توضيحي(، فُيفرَتض أنّنا قادرون،
 الصميم يف األمثلة التالية لكلمة )يوجد(:

 يوجد سقراط.

 يوجد موقع سقراط.

 يوجد أّن سقراط وزنه ثالثة وسبعون كيلوگراماا.

 يوجد أّن سقراط متكّدر املزاج اليوم.

ارات ثقيلة على اللسان، وهذا ألهّنا تنهك فال شّك يف أّن األمثلة الثالثة األخرية يف القائمة السابقة عب
ا على التحّدث عن األشياء التابعة )= غري املستقّلة( ابعتبارها موجودة إذا كّنا نرغب نفسها يف إظهار قدرتن

ا: اجلوهر )من اجلدير بذلك، لكن دون أن حيدث هذا إاّل بسبب تبعّيتها للمثال ال صميمي للكائن، وهو حتديدا
ا يف نقل معىن مصطلح أرسطو  " اجلوهر األّويل" هي الرتمجة التقليدية اليت مل توّفق كثريا ابلذكر هاهنا أنّ 

"protê ousia.)"يف اإلغريقية، وهي تعين برتمجة أكثر حْرفية " الكائن األّول "xiv  ،ومبوجب هذه املقاربة
تكن هنالك حقيقة سابقة ليديل برأيه يف أي شيء أو يشعر أبّي شيء ممّا وصلنا عنه لو مل مل يكن سقراط 

يوجد( يف العبارة األوىل تؤّدي دور املثال الصميمي للوجود، على ذلك، وهي حقيقة وجوده. ولذلك فإّن )
ا واليت تُفسَّر العبارات التالية على أساسها. وإذا كان هذا صحيحاا، فعندها يكون )ال كائن( مشرتكاا لفظياا معتمدا

 يكن ضمنياا؛ ويضاف إىل ذلك أّن علم الكائن يصبح ممكناا، حّّت وإن ملعلى الصميم، وهذا ما يراه أرسطو 
هنالك جنس للكائن، وذلك ألنّه يصبح من املمكن، يف هناية املطاف، دراسة كّل الكينوًنت ما دامت تّتصل 
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تؤّدي  ح من املمكن أيضاا دراسة املثال الصميمي، أي: املاّدة، ما دامتابملثال الصميمي للكائن، وعندها يصب
 دور احلدوث الرئيسي للكائن.

 

 . نظرية املقوالت6
عند احلديث حول الكياًنت اليت تعتمد على املاّدة يف وجودها، يلجأ أرسطو ضمنياا إىل التزام فلسفي 

يف الفلسفة: وهو نظرية املقوالت. فضمن كتاب أساسي ظهر يف فكره مبّكراا، وظّل مستقر ا طوال عمله 
يف األشياء اليت »مفاجئاا: عترب يف العادة من أوائل كتاابته، يعلن أرسطو بشكل يكاد يكون )املقوالت( الذي ي

( 3( كّمية؛ )2(؛ )ousia( جوهر )1نتكّلم عنها دون أن تكون مرّكبة، كلٌّ منها يشري إىل واحد ممّا يلي: )
«. ( انفعالية10ية؛ )( فاعل9( ملكية؛ )8( وضعية؛ )7( زمانية؛ )6( مكانية؛ )5بية؛ )( نس4كيفية؛ )

(Cat. 1B25–27.) 

وال يقّدم أرسطو سوى القليل يف أتطري نظرّيته هذه )املقوالت(، فال يوّفر أّي اشتقاق صريح عنها، حّّت 
مجة العربية للمصطلح اإلنگليزي إنّه ال حيّدد بشكل مكشوف ما الذي تصّنفه )نظرية األصناف( هذه ]الرت 

(Categoriesكرتمجة للكل( ترتاوح بني )األ )مة اإلنگليزية مبعناها احلديث، وبني )املقوالت( كرتمجة صناف
للمصطلح اليوًنين القدمي الذي أبقاه املرتمجون العرب األقدمون على حاله أحياًنا )قاطيغورّيس(.)املرتجم([ فإذا 

ي يصّنفه منظّرو تبات يصّنفون الكتب، وعلماء النبات يصّنفون النبااتت، فما الذكان القّيمون على املك
 التصنيف الفلسفي؟

ال جييب أرسطو على هذا السؤال بصراحة، لكّن ما ساقه من أمثلة جتعل من الواضح على حنو معقول أنّه 
ّنا جمّدداا ببعض األدّلة من البياًنت يعين ابلتصنيف: تصنيف األنواع الرئيسية ملا قد يوجد من كينوًنت. وإذا استع

قارن بني أشياء نقوهلا ج أبّن الغاّيت النهائية للتصنيفات غاّيت لغوية، فيمكننا أن ناللغوية، ودون االستنتا 
 "مرّكبةا" من أمثال:

 الرجل يركض.

 مع أشياء نقوهلا "دون أن تكون مرّكبة" من أمثال:

 الرجل.

 يركض.
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جل( و)يركض(؛ ة لتقييم صدقيتها املنطقية، بينما ال ميكن ذلك يف عباريت )الر فعبارة )الرجل يركض( قابل
لنوع )تؤّشر( لوجود كينوًنت، ومن الواضح أهّنا كينوًنت وهنا يقول أرسطو أبّن هذه األشياء اليت من هذا ا

ا يكفي من التعقيد خارج إطار علم اللغة، تّتصف أبهنا مرتابطة على حنو تكون فيه العبارة األوىل حتتوي على م
يقوم ابلركض(، وتكون فيه الوحداتن التاليتان ضمن مستوى أدىن  ليقال عنها أبهّنا صادقة )عندما يكون الرجل

ا فإّن الكياًنت  من مستوى تقييم الصدقية، أي: )الرجل( لوحده، وفعل )الركض( لوحده. وإذا كان هذا صحيحا
(. وهذه factsقع أدىن مستوى تقييم الصدقية، أو: الواقعات )املصّنفة وفقاا لألصناف هي كياًنت رئيسية ت

بوضوح، إذا صّح التعبري، يف وقوعية الواقعة، متاماا كما هو احلال يف موازّيهتا اللغوية، أي:  ياًنت تساهمالك
صر األمساء واألفعال اليت تقال "دون تركيب"، اليت تساهم يف إمكانية تقييم صدقية العبارات البسيطة. وعنا

ة املعنوية للقضية املنطقية يف امتالكها حلالتها الواقعات تساهم يف الواقعات كما تساهم األجزاء ذات األمهّي
هنا فإّن الوحدات اليت تصّنفها مقوالت أرسطو هي مكّوًنت الواقعات. فإذا كانت عبارة  الصدقية. ومن

منا هي )سقراط( و)كونه ضعيفاا(؛ ووفقاا )سقراط ضعيف( واقعة، فعندها نقول أبّن الكياًنت املاثلة أما
 ألوىل )جوهراا( والثانية )كيفية(.ملصطلحات أرسطو تكون ا

ومن املهّم أّن هذه الكياًنت رمبا تكون )أساسية( دون أن تكون )بسيطة( على اإلطالق؛ فسقراط، يف 
وعظام، وجزيئات  هناية املطاف، يتكّون من أجزاء شديدة التنوّع: ذراعان وساقان، وأعضاء داخلية

ل ما يوازيه يف علم اللغة فيمكننا أن نطرح الوحدات الصوتية وذرّات، ...إخل. وإذا أردًن توضيح ذلك من خال
(، فهي تّتصف أبهّنا )أساسية(، وتقرتب من الوحدات الصرفية )املورفيمات phonemesلفونيمات )ا

morphemesهّنا تتكّون من مكّوًنت متينة أبسط، ( يف نظرّيت األلسنيات، وهي مع ذلك )معّقدة( أل
 وى الصلة الداللية.وع من وجهة نظر علماء األلسنيات، ألهّنا يف مستوى أدىن من مستوهو أمر ال يّتصل ابملوض

 ونظرية املقوالت تعرتف بعشرة أنواع فقط من األشياء األساسية اليت تقع خارج نطاق اللغة، وهي:

 ( جوهر )رجل، حصان(.1)

(.( كيفي2)  ة )أبيض، سليم حنوّيا

(3.)  ( كّمية )مرتان طوالا

 [، عبد ]فالن[(.ضعفا ]عدد( نسبية )4)

 ( مكانية )يف السوق(.5)
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ا(.6)  ( زمانية )أمس، غدا

 ( وضعية )مستلقياا، جالساا(.7)

 ( ملكية )منتعالا حذاءه(.8)

 ( فاعلية )يَقَطع، حُيرِق(.9)

 ( انفعالية )يُقَطع، حُيَرق(.10)

ذه التصنيفات العشرة للكينوًنت ومن الواضح أّن أرسطو يفرتض، وإن مل يصرّح بذلك يف )املقوالت(، أّن ه
ك أشياء رئيسية خترج عن هذه العشرة، وليس من املمكن إلغاء أّي شاملة وغري قابلة لالختزال، فليس هنال

 تصنيف منها لصاحل تصنيف آخر.

لكّن أرسطو ال يقّدم أليٍّ  xvوال شّك يف أهّنما حباجة للدفاع عنهما.ولقد تعّرض كال االّدعاءين لالنتقاد، 
والت(؛ بل إنّه ال يقّدم أّي أتسيس مبدئي لتصنيفات املقوالت نفسها، وهو أمر نهما أّي دفاع يف كتابه )املقم

ابجرتاح أرسطو  جعله عرضة النتقادات إضافية ممّن تاله من الفالسفة، مبن فيهم إميانويل كانت الذي أشاد أّوالا 
اّصة دون االعتماد على أساس مبدئي. وزعم كانت لفكرة نظرية املقوالت، مّث شجب اختياره للتصنيفات اخل

 ,Critique of Pure Reasonت الكائن عندما صادفها يف أتّمالته وحسب )أبّن أرسطو انتقى مقوال
A81/B107ولقد سعى الفالسفة والعلماء، (. إذن، وفقاا لكانت، ال تقوم تصنيفات أرسطو على أساس .

، أّما أرسطو فقد مال يف العموم إىل تربير نظرية املقوالت بوضعها قبل كانت وبعده، لتوفري األساس الالزم
 ع التطبيق يف أحباثه الفلسفية املتنّوعة.موض

ربته للزمان، ( يف مقا1ولقد صادفنا يف ما سبق، ضمنياا، حالتني جلأ فيهما أرسطو إىل نظرية املقوالت: )
رتك اللفظي املعتمد على الصميم، والذي امه ابملش( يف التز 2حيث تعامل معه ابعتباره كائناا غري جوهري، و)

يطرح اعتبارات أكثر إاثرة للجدل. وال أبس يف العودة إىل هاتني احلالتني إبجياز لنبنّي كيف اعتقد أرسطو أبّن 
 عندما نكون أبمّس احلاجة إليه. عقيدته يف املقوالت تقّدم اإلرشاد الفلسفي

يطرح سؤاالا بسيطاا: هل الزمان املتنّوعة، أو "معضالته"، جند أرسطو عندما نفّكر أّوالا ابلزمان وألغازه 
ال يستند إىل أّي شيء سوى أّن أرسطو يتعامل مع هذا موجود؟ مثّ يرّد على السؤال ابإلجياب، لكّن هذا الرّد 

ما يتعّلق مبا  الزمان هو مقياس احلركة يف»السؤال ابعتباره يتعامل مع أمر يندرج يف تصنيفاته؛ فهو يّدعي أبّن 
(. وهذا التعريف ميّكن أرسطو من الدفع حبكمه أبّن الزمان موجود Phys. 219b1–2« )قبل وما بعد
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نّه كيان يندرج ضمن تصنيف )الكّمية(: فالزمان ابلنسبة للحركة أو التغرّي هو كالطول ابلنسبة حق ا، وذلك أل
تصنيف غري جوهري، موجود بشكل غري مستقّل؛ للخّط. وهلذا فالزمان موجود، لكّنه، ككّل مفردات أّي 

ا كان مثّة زمان. وهذه امليزة لنظرية فتماماا كما إنه لو مل يكن مثّة خطوط ملا كان مثّة طول، فلو مل يكن مثّة تغرّي مل
لكّن ما يهّمنا يف السياق احلايل يقتصر  xviأرسطو حول الزمان واجهت ردود فعل منها الناقد ومنها املؤيّد.

لوجود، أي: ابعتبارها يف أصلها مسائل تتعّلق بعضويّتها أنّه خيدمنا يف كيفية تعامل أرسطو مع مسائل اعلى 
ل املثال: إّن املسألة املتعّلقة بوجود كّلية أو مكان أو عالقة هي أيضاا، يف نظر أرسطو، يف تصنيفاته؛ وعلى سبي

 مسألة تتعّلق بتصنيف الكائن، إن كان له تصنيف يف األصل.

وكما أن الزمان كيان مستقّل يف نظرية أرسطو، فكذلك أيضاا كّل الكياًنت املندرجة يف التصنيفات املغايرة 
ًن على تفسري اعتقاد أرسطو أبّن من املناسب استخدام جهازه )املشرتك اللفظي املعتمد للجوهر؛ وهذا يساعد

فيات أو الكّميات موجودة، فسريّد أرسطو على الصميم( يف حالة )الكائن(. فلو سألنا عن ما إذا كانت الكي
دة وفقاا للحال املستقّل ابإلجياب، لكّنه سيشري أيضاا إىل أّن اعتبارها كياًنت غري مستقّلة جيعلها غري موجو 

للمواّد. ولذلك، فحّّت يف احلالة، اليت جعلت ًندرة، لـ)الكائن( تقّدم نظرية املقوالت سبباا لكشف ما فيها من 
فظي املعتمد على الصميم. ومبا أّن كّل تصنيفات الكائن تعتمد على الصميم، فال حميد للتحليل املشرتك الل

رجع يف هناية املطاف بشكل المتناظر إىل اجلوهر. وحياجج أرسطو يف كتابه الذي يتناول أّي  منها عن أن ي
جيب »ه( واحلمل العَرضي )يف(: )املقوالت(، اعتماداا على أحد أوجه التمييز بني احلمل املاهوي )ما يقال عن

يف  أن يكون كل ما سواها إّما أن يكون على موضوعات، أي: يقال على اجلواهر األوىل، وإّما أن يكون
موضوعات، أي يقال فيها؛ فيجب إذن إن مل تكن اجلواهر األوىل أن ال يكون سبيل إىل أن يوجد شيء من 

هكذا فإّن كّل التصنيفات غري  أبنّه إذا كان احلال (. وهنا يستنتج أرسطوCat. 2B5–6« )تلك األخرى
ن ميتلك ما يؤّهله ليعترب حالة من اجلوهرية تعتمد على اجلوهر يف صميم كينونتها. ولذلك خيلص إىل أّن الكائ

 حاالت املشرتك اللفظي املعتمد على الصميم.

د أّسس النعدام التواطؤ اللفظي وقد يطعن أحدهم يف ما جاء به أرسطو، فيتساءل أّوالا عن ما إذا كان ق
مسحنا ابنعدام  اعتماده على الصميم. لكن مهما يكن اجلواب، فإنّنا إذا لـ)الكائن( قبل االنتقال للمحاججة يف

التواطؤ اللفظي فعندها يوّفر جهاز املقوالت، وفقاا ألرسطو، السبب الكايف لالستنتاج أبّن )الكائن( ميتلك ما 
 هم ا من الناحية للفلسفية حول املشرتك اللفظي املعتمد على الصميم.يؤّهله ليكون مثاالا م

وحاهلا هذا كحال الكثري من حمتوّيت فلسفته،  وعلى هذا النحو، فإّن فلسفة أرسطو حول الكائن واجلوهر،
كتاابته يعتمد على االلتزام مبا تقّدم يف نظرية )املقوالت( اليت صاغها. بل إّنك جتد هذه النظرية تتخّلل كّل  
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وتؤّدي دور الدعامة اليت يستند إليها الكثري من تنظرياته الفلسفية، من امليتافيزيقا وفلسفة الطبيعة إىل علم 
ونظرية القيمة. وهلذا السبب فإّن األسئلة املتعّلقة إبمكانية الدفاع عن مذهب أرسطو يف )املقوالت(  النفس

 قييم الكثري من أوجه فلسفته.تصبح يف هناية املطاف أسئلة خاّصة ملّحة عند ت

مقوالت وملن يرغب ابملزيد من التفاصيل حول نظرية املقوالت وأسسها، ميكن الرجوع إىل املدخل املعنون )
 أرسطو( يف هذه املوسوعة.

 

 . كفاية التفسري ابالعتماد على العلل األربعة7
وهو: خمّطط )التفسري ابلعلل األربعة(. وإذا مثّة جانب آخر يتبّوأ موقعاا مركزّيا مماثالا من الفكر األرسطي، 

ات الفلسفية ألرسطو. ويتوّقع د بناءا على أتثريه فسنجد أبنّه، وال شّك، من أهّم املسامهحكمنا على هذا املعتق
أرسطو يف هذا املعتقد، كما هو حال غريه من الفالسفة، أن تكون التفسريات اليت يسعى إليها يف الفلسفة 

معايري حمّددة للكفاية؛ لكّنه خيتلف عن غريه من الفالسفة يف أنّه يعتين ابلتعبري الصريح عن معايري والعلوم حتّقق 
ذلك يشري إىل األخطاء الكثرية اليت وقع فيها أسالفه بتقصريهم يف حتقيق املعايري الكفاية؛ وبعد أن يقوم ب

من »ن الفصل الثاين من كتابه )الطبيعة(: املطلوبة. ويعرّب أرسطو عن خمّططه هذا مبقطع يّتصف ابملنهجية ضم
هو احلال يف برونز التمثال، طرق التعبري عن العّلة أن نقول أبّن منها تتحّقق كينونة األشياء وهبا تستمّر، كما 

وفّضة الطبق، واجلنس الذي ينتمي إليه الربونز والفّضة كنوعني. ومن طرق التعبري أيضاا: إّن العّلة هي ما يقال 
: logosنّه الصورة أو النمط، أي: ما يشار إليه يف التفسري )عنه أب ا للماهية وأجناسها؛ ومن ذلك مثالا ( عائدا

(. logos(، أو األعداد بشكل أعّم، ابإلضافة لألجزاء املذكورة يف التفسري )2:1النسبة )إّن عّلة األوكتاڤ هي 
: الرجل الذي  ويضاف إىل ما سبق أّن املصدر الرئيسي للتغرّي والسكون يقال عنه أبنّه عّلة، ومن ذلك مثالا

. وعالوة على ذلك، ب عّلة البنه، وبشكل عاّم يعّد الفاعل عّلة للمفعول، واملغريِّ تفّكر عّلة، واأل  عّلة للمغريَّ
(، ومثال ذلك: hou heneka( يقال عنها أبهّنا عّلة، أي: ما من أجله تُفَعل األشياء )telosفإّن الغاية )

شي، فعندما ُنسأل: )ملاذا ميشي فالن؟(، جنيب: )كي يكون صحيح اجلسم(، ة على الصّحة عّلة املاحملافظ
(. وعلى الرغم من أّن بعض أمثلة Phys. 194b23–35« ) إىل العّلةوبقولنا هذا نعتقد أنّنا قد أشرًن

 ى حنو معقول.أرسطو التوضيحية ال تكشف فوراا عن املراد هبا، فإّن مقاربته التفسريية مباشرة عل

وإذا أردًن أن حنقق الفهم األفضل ملوقف أرسطو من التفسري فال بّد أّوالا من تسليط الضوء على مثال بسيط 
(. فالتمثال الربونزي يتيح أبعاداا خمتلفة ومتنّوعة للتفسري؛ وإذا كّنا Physics ii 3يف كتابه الطبيعة ) اقرتحه
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أرسطو أبنّنا سنقوم تلقائياا بطرح سلسلة من األسئلة حوله، إذ نرغب مبواجهته دون مالحظة ما هو فيعتقد 
جود(، و)ألّي شيء ُيستخَدم(. وعندما نطرح به إىل الو  نرغب مبعرفة )ما هو(، و)مّم ُصِنع(، و)ما الذي جاء

ية، والغائية. ( للتمثال: العّلة الصورية، واملاّدية، والفاعلaitiaهذه األسئلة فإنّنا نسعى إىل معرفة العلل األربع )
 نكون، وفقاا ألرسطو، قد لّبينا طلباا معقوالا على الكفاية التفسريية.وعندما حنّدد هذه العلل األربعة 

، ميكن القول أبّن التفسري العّلي الرابعي للكفاية التفسريية يتطّلب من الباحث أن يذكر وبشكل  أكثر مشوالا
 العلل األربع التالية:

: الربونز للتمثال(.ا يتّم توليد الشيء م. العّلة املاّدية: م1  نه، وما ُيصنع منه )مثالا

: شكل سقراط الذي  . العّلة الصورية: البنية اليت حتّققها املاّدة وبوجبها2 تصبح أمراا قابالا للتمييز )مثالا
 مبوجبه ميكن القول عن كّمية الربونز أبهّنا متثال سقراط(.

: النّحات الذي شّكل كّمية ر املسؤول عن اخّتاذ كّمية املادّ . العّلة الفاعلية: الطرف املؤثّ 3 ة لصورهتا )مثالا
 الربونز هبيأهتا احلالية: صورة سقراط(.

: صنع التمثال لغاية تكرمي سقراط(.. الع4  ّلة الغائية: غاية أو هدف الرتاكب بني الصورة واملاّدة )مثالا

( من )الضروري( ذكر 1ا املخّطط العّلي الرابعي: )ويف كتاب )الطبيعة( يضع أرسطو اّدعاءين بشأن هذ
ألربعة )كافية( للمطابقة يف التفسري ( هذه العلل ا2العلل األربعة مجيعها إذا أردًن للتفسري أن يكون كافياا؛ و)

(Physics ii 3.وكّل من هذين االّدعاءين يتطّلب بعض التفصيل، وكذلك بعض بيان أهليته لذلك .) 

ة( فإّن أرسطو ال يفرتض أّن كّل الظاهرات تقبل العلل األربعة؛ ولذلك، أّما يف ما خيّص اّدعاء )الضرور 
، تفتقر الصدفة للعّلة الغائية،  وذلك ألهّنا ال تقع من أجل أّي شيء، وهو ما جيعلها صدفة يف هناية مثالا

ب، والتقى يف طريقه مبن أقرضه املال وهو يف املطاف. فإذا كان أحد املقرتضني قد خرج إىل السوق ليبتاع احللي
هذا اللقاء قد  طريقه ليبتاع اخلبز، فرمّبا يوافق حينها على إعادة املال الذي اقرتضه فوراا. وعلى الرغم من أنّ 

متّخض عن نتيجة مطلوبة، فإنّه مل يكن يف األصل هبدف تسديد القرض، بل إنّه مل يكن ألّي هدف على 
 صدفة، ولذلك فهو يفتقر للعّلة الغائية. وعلى النحو ذاته، إذا اعتقدًن أبّن هنالك جتريدات اإلطالق، فهو جمردّ 

: وجود املثّلث  ابعتباره جسماا يف الفكر مستقال  عن أّي حتّقق ماّدي، فعندها يف الرّيضيات أو اهلندسة )مثالا
ه االستثناءات املهّمة جانباا، فإّن أرسطو ومع ذلك، فإذا حّنينا هذ xviiيفقد املثّلث، ببساطة، العّلة الغائية(.
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االت اليت ال يتوّقع أن تتكّيف األغلبية الغالبة من التفسريات مع خمّططه العّلي الرابعي. ويؤّكد أرسطو، يف احل
 حتتوي على استثناءات، على أّن الفشل يف حتديد كّل العلل األربعة يعترب فشالا يف كفاية التفسري.

ّدعاء )الكفاية( فإنّه ال يقبل االستثناءات، لكن رمّبا نضّلل القارئ إذا تركنا هذه املسألة أّما يف ما خيّص ا
د قّدم أرسطو مثاالا توضيحياا للعّلة املاّدية فبدأ أّوالا ابلربونز وثيقة الصلة دون أن نديل ابملالحظات حوهلا. ولق

 .Phys« )يُعترَب الربونز والفّضة من أنواعها األجناس اليت»يف التمثال، والفّضة يف الطبق، مّث ذكر أيضاا 
194b25–27أعّم: (. وهو يعين هبذه العبارة أجناس املعادن اليت ينتمي إليها الفضة والربونز، أو بتعبري 

)املعادن( ببساطة. أي: ميكن للمرء أن حيّدد العّلة املاّدية لوضع ما بشكل تقرييب نوعاا ما، وذلك بتحديد 
شكل دقيق نوعاا ما. ومن هنا، فعندما يذكر أرسطو ضمنياا أبّن ذكر العلل األربعة كاٍف للتفسري، طبيعة املاّدة ب

ّي مستوى من مستوّيت التعميم؛ بل يقصد أرسطو التشديد، فإنّه ال يقصد االقرتاح أبّن ذكرها يكفي مع أ
بعة املفّضلة تندرج فيها كّل أنواع عوضاا عن ذلك، على أنّه ليس مثّة نوع خامس من أنواع العلل، وأّن علله األر 

ل ميكنه العلل. وال يقّدم أرسطو حماججة كاملة هلذا االستنتاج، لكّنه يتحّدى قرّاءه أبن حيّددوا أّي نوع من العل
 (.Phys. 195a4–5أن يتمّتع مبا يؤّهله ليكون نوعاا متميّـزاا عن العلل األربعة املذكورة )

معقولية حدسية ميكن أن تقّدمها األمثلة   خمطط العلل األربع ميتلك كلّ ميكن القول، بعد ما أسلفناه، أنّ 
التوضيحية اليت ساقها أرسطو؛ لكّن أرسطو ال يقنع هبذا احلّد، بل يعتقد عوضاا عن ذلك أبنّه قادر على 

ال جملّرد أهّنا احملاججة بقّوة أبّن العلل األربعة عوامل تفسريية حقيقية، أي: إهّنا من امليزات اليت جيب ذكرها 
مقنعة، بل ألهّنا يف أصلها عوامل عّلية إجرائية، وإذا غاب أحدها أصبح أّي تفسري مزعوم  تقّدم تفسريات

 مفتقراا للكمال، وبذلك يفتقر للكفاية.

وجيب أن نشري هنا إىل أّن حجج أرسطو يف دعم العلل األربع، إذا نظرًن إىل كلٍّ منها مبفرده، تفعل فعلها 
( تربز aitiaالتفسري العّلي واملعرفة. ومبا أنّه يعتقد أبّن العلل األربع ) ء الربط العاّم الذي يصوغه بنيحتت غطا

 Phys. 194b18; A Po. 71 b 9–11, 94يف األجوبة املقّدمة على أسئلة البحث عن املعرفة )
a 20ل(، أي: كتفسريات ال (، فلقد أصبح بعض العلماء يفهمها على أهّنا )تعليالت( أكثر ممّا هي )عل

ومعظم هذه األحكام تعكس التزاماا مسبقاا برؤية حول العّلية والتفسري:  xviiiرة على نطاق ضّيق.كعلل مفسّ 
أّن العّلية تربط بني األحداث ال القضاّي؛ أو أّن التفسريات مّتصلة ابلبحث؛ أو أّن العّلية ماصدقية والتفسري 

القانوين بينما ال جيب ذلك -ستنباطيّيد بشكل من أشكال النموذج االمفهومي؛ وأّن التفسريات ال بّد أن تتق
على العلل؛ أو أن العلل جيب أن تسبق أتثرياهتا زمانياا، بينما قد تلجأ التفسريات، وخصوصاا املفهومية منها، 

 إىل أوضاع عاّمة أسبق زمانياا من األفعال اليت تفّسرها.
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ات، وهلذا فإّن مقاربته للعلل رمّبا حيرتم هذه األنواع من االلتزاموبشكل عام، ميكن القول أبّن أرسطو ال 
ميكن اعتبارها، إىل احلّد الذي تصل إليه يف إمكانية الدفاع عنها، مبثابة ضباب يشّوش قوانني العّلية والتفسري؛ 

ّن العلماء لكن جيب ابلتأكيد أن ال نستسلم فوراا للقول أبّن أرسطو مذنب ابرتكاب هذا اخللط، أو حّّت أب
( األربعة بتعابري العّلية قد فشلوا يف التعامل مع ما حدث من تطّورات يف نظرية aitiaه للـ)الذين ترمجوا تفسري 

العّلية بعد هيوم؛ وعوضاا عن ذلك، جيب أن نقول أبّن غياب االنسجام عن التفسريات املعاصرة للعّلية والتفسري، 
لنسبة لباقي أنواع التفسريات، سببان يشّرعان لنا ريات العّلية مبنزلة أساسية ابوامليل الدائم املربّر العتبار التفس

التساؤل حول ما إذا كان مفهوم أرسطو حول العلل األربعة ال يتواصل، يف أّي جانب مهّم، مع املقارابت اليت 
رجة، عند املقارنة. أهلمتها أفكار هيوم، والتساؤل مرّة أخرى عّما إذا كانت مقاربة أرسطو تضطرب، وأبّي د

من أمر، فمن حسن التصّرف عند التعامل مع دفاع أرسطو عن علله األربع أن أنخذ ابحلسبان ومهما يكن 
اجلدل احمليط ابلسبيل األمثل لشرح مقاربته املدفوعة معرفياا يف العّلية والتفسري ابلنسبة لبعض املقارابت اليت 

 تلتها.

على املدخل املعنون )أرسطو والعّلية(  ألربع بشكل عام، ميكن االّطالعوملن يرغب ابالستزادة حول العلل ا
 يف هذه املوسوعة.

 

 . املاّدصورية8
من األفكار اليت تتبّوأ موقع القلب من التفسري العّلي الرابعي للكفاية التفسريية عند أرسطو: أفكار املاّدة 

(hulê( والصورة )eidos  أوmorphê وكالمها يكّوًنن أحد ،)ية، أي: أبرز التزاماته الفلسفية الرئيس
 (:Hylomorphismاملاّدصورية )

 املاّدصورية = )َص( أشياء عادية ترتّكب من املادة والصورة.

وإّن اللجوء يف هذا التعريف لـ"األشياء العادية" يدعو إىل التأّمل، لكن إذا نظرًن إليه ابعتباره أّول اقرتاب 
االعتماد على النوع نفسه من األمثلة اليت دم تناول هذه املسألة من ًنحية من هذه املسألة فسنجد أنّه خي

يوظّفها أرسطو يف تروجيه للماّدصورية: التماثيل واملنازل واخليول والبشر. وبشكل عاّم: إنّنا قد نرّكز تفكريًن على 
، سيطاا من الناحية امليتافيزيقيةأشياء وكائنات حّية مألوفة. واملاّدصورية تعتقد أبنّه ما من شيء ميكن أن يكون ب

 وإمّنا يرتّكب من عنصرين ميتافيزيقيني ممّيزين: أحدمها صوري، واآلخر ماّدي.
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وقد صيغت املاّدصورية عند أرسطو يف األصل من أجل التعامل مع األلغاز املتنّوعة احمليطة ابلتغرّي؛ فمن 
التغرّي نفسها،  الطعون الصادمة يف انسجام فكرة بني املسّلمات اليت واجهت أرسطو يف كتابه )الطبيعة( بعض

وقد طرحها اپرمنيدس وزينون من قبل. وكان احلافز األّويل الذي دفع أرسطو ملواجهة هذه التحّدّيت، كما 
( من أجل شرح الكيفية اليت يكون هبا phainomenaرأينا يف موضع سابق، هو احملافظة على الظاهرات )

التحّدّيت اليت وصلته من أسالفه: إصراره على أّن التغرّي  ناصر الرئيسية يف رّد أرسطو علىالتغرّي ممكناا. ومن الع
ال خيرج عن احتوائه لعاملني على األقّل: شيء يستمّر، وشيء يُكتسب أو يُفَقد. وعلى هذا األساس، فإّن 

ا قد استمّر )وهو سقراط عندما يذهب إىل الشاطئ ويعود وقد غرّيت لونه أشّعة الشمس، فهنالك شيء م
ا ( حّّت وإن كان هنالك شيء قد فُِقد )البياض( وشيء آخر قد اكُتِسب )السمرة(. وهذا التغرّي سقراط حتديدا

يطال مقولة )الكيفية(، ومن هنا جاءت العبارة الشائعة "التغرّي الكيفي". وإذا ازداد وزن سقراط ففي هذه 
: كّمية املاّدة(، وعلى هذا ط( وشيء يُكتَسب )يف هذه احلالةاحلالة أيضاا هنالك شيء يبقى على حاله )سقرا

 األساس نكون أمام تغرّي كّمي، وليس كيفياا.

وحياجج أرسطو، بشكل عاّم، أبنّه مهما كانت املقولة اليت حيدث التغيري فيها، فهنالك شيء يُفَقد وشيء 
عتباره قى شيء آخر )جوهر( يف الوجود ابيُكَتسب )ضمن( تلك املقولة، حّّت وإن كان التغيري حيدث بينما يب

معّرضاا هلذا التغرّي. وال شّك يف أّن اجلواهر قد تظهر يف الوجود وقد ختتفي منه، وذلك يف حاالت التوليد أو 
اهلدم؛ وهي تغرّيات حتدث يف مقولة اجلوهر. لكّن من الواضح أن هنالك ما يستمّر حّّت يف حاالت التغرّي 

حالة توليد متثال ما، يستمّر الربونز لكّنه يكتسب  رح هنا مثاالا حيّبه أرسطو: ففيضمن هذا الصنف. ولنط
بعدها صورة جديدة، وهي صورة جوهرية، وليست عرضية. ويف كّل احلاالت، سواء كانت جوهرية أو عرضية، 

 ب أو يُفَقد.فإّن التحليل املعتمد على العاملني السابقني ينتج عنه: شيء ما يبقى على حاله وشيء يُكَتس

ر للماّدصورية جندها تطلق امسني على العاملني السابقني: فما يتبّقى هو )املاّدة( وما ويف الصياغة األبك
يُكَتسب هو )الصورة(. لكّن املاّدصورية سرعان ما تتعّقد بشكل أكرب بكثري لدى أرسطو عندما جُترَب أفكار 

ة تُقرًنن بتمييز اساسي آخر، وهو أن نشري إىل أّن املاّدة والصور املاّدة والصورة على خدمة الفلسفة. ومن املهّم 
التمييز بني )اإلمكانية( و)احلقيقية(. وابلعودة إىل حالة توليد التمثال: قد نقول أبّن الربونز هو )يف املمكن( 

ال شّك يف أّن الربونز متثال، لكّنه ال يكون متثاالا )حقيقياا( إاّل حينما، وفقط حينما، ُيشكَّل على صورة متثال. و 
صَنع متثاالا كان أيضاا )يف املمكن( عدداا كبرياا من األشياء األخرى )مدفع، أو حمّرك خباري، أو مرمى قبل أن يُ 

يف ملعب لكرة القدم(، ومع ذلك فإنّه مل يكن يف املمكن زبدة أو كرة مطّاطية، وهذا يبنّي لنا كيف أّن 
انية )ص( يعين القول أبّن )س( ميتلك ميزات ن: فالقول أبّن )س( هو يف اإلمكاإلمكانية واالحتمالية ال تتطابقا
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حقيقية قد يعتمد عليها لصناعته ليكون )ص( عرب فرض الصورة )ص( عليه. ولذلك يصبح من املمكن، على 
 ضوء هذه الصالت املتنّوعة، أن نعّرف جنسي الصورة واملاّدة على أهّنما:

 ( يف احلقيقة.ة ما هي )ص( يف املمكن لتكون )صالصورة = )َص( ما جيعل مادّ 

 املاّدة = )َص( ما يستمّر وما هو يف املمكن )ص( وفقاا لنطاق ما من حاالت )ص(.

إذ يرى أرسطو وال شّك يف أّن هذين التعريفني يّتصفان ابلدائرية، لكّن هذه الصفة ليست مشكلة يف ذاهتا: 
 ن يقبالن التفسري والوصف لكّنهما ال يقبالن التحليالت االختزالية.أبّن احلقيقية واإلمكانية مفهومان أساسيا

(، وقّدمنا املاّدة بشكل Physics i 7 and 8وإذا خّلصنا مناقشات أرسطو للتغرّي يف كتابه الطبيعة )
ث ( من الشروط الضرورية حلدو 1لية حول املاّدة والصورة: )أوضح ممّا فعل، فسنجد أمامنا احلّجة البسيطة التا

( يوجد ماّدة وصورة. واملقّدمة الثانية من الظاهرات 3( يوجد تغرّي، إذن: )2التغرّي هو وجود املاّدة والصورة. )
(phainomenon ّفإذا قبلناها دون دفاع فال يبقى حينها سوى املقّدمة األوىل حباجة إىل تربير. واملقد ،) مة

(، ففي كّل حالة من حاالت التغرّي ex nihiloن عدم )األوىل تربّرها فكرة مفادها أنّه ليس هنالك توليد م
هنالك شيء يستمّر بينما هنالك شيء آخر يُكتَسب أو يُفَقد. ويف التوليد أو اهلدم اجلوهري هنالك صورة 

ياا تكون الصورة املكتَسبة أو املفقودة هي نفسها جوهرية ُتكتَسب أو تُفَقد؛ ويف التغرّي الذي ال حيدث إاّل عرض
. ومبا أّن طريقيت التغرّي هاتني تشمالن كّل أنواع التغرّي، فإّن )كّل( حاالت التغرّي يتواجد فيها العامالن، عرضية

 أي: املاّدة والصورة.

ستكشايف بسيط، وهلذه األسباب ينتوي أرسطو من مفهومه للماّدصورية أن يكون أكثر من مفهوم تفسريي ا
والصورة ميزاتن للعامل مستقّلتان عن الذهن، ولذلك جيب أن يشار  فهو يصّر على العكس من ذلك أبّن املاّدة

 إليهما يف أّي تفسري كامل لطريقة عمله.

 

 . الغائية األرسطية9
ب واألكثر إاثرةا رمّبا ال خيتلف اثنان، يف األساس، على القبول أبّن هنالك علالا فاعلية تدعم العّلة األصع

لكن جتدر اإلشارة، قبل أن نقبل بذلك، أّن  xix، وهي: العّلة الغائية.للجدل من بني العلل األرسطية األربع
التزام أرسطو ابلتعليل الفاعلي يتلّقى الدفاع عنه من أرسطو نفسه يف ما كتبه حول مصطلحاته اليت يفّضلها؛ 

ابعتبارها أمراا مفروغاا الفالسفة الذين تعاملوا مع فّعالية العّلة الفاعلية  وهبذا فهو يقّدم أكثر ممّا قّدمه الكثري من
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منه. إذ يالحظ أرسطو أنّه ال شيء ممكن يستطيع أن حيضر نفسه إىل عامل احلقيقة دون االستعانة بتدّخل عّلة 
نية، واليت يعتربها غري فاعلية ذات أتثري حقيقي؛ وهي مالحظة كان ممّا دفعه إليها نقده لنظرية الصور األفالطو 

تغرّي والتوليد. ومبا أّن ما هو ممكن ميتلك إمكانّية تتحّدد مبا يتناسب مع كافية بسبب عجزها عن تفسري ال
: كومة اآلجر ال تنظّم نفسها  نطاق ما للحقيقة، وأنّه ال شيء يصبح حقيقياا ابالستعانة بذاته وحسب )مثالا

ثال من أمثلة فال بّد من طرف فاعل يعمل على مستوى احلقيقة يف كّل متلقائياا لتصبح منزالا أو جداراا(، 
التغرّي. وهذه هي العّلة الفاعلية. وهذا النوع من االعتبارات مييل أبرسطو أيضاا إىل احلديث عن أولوية احلقيقية 

د اإلمكانية على اإلمكانية: فاإلمكانيات تتحّول إىل حقيقة على يد احلقيقيات، والذي حيدث دائماا أن جت
 ما على إمكانية ما هو مثال للعّلة الفاعلية. مستعينة حبقيقة أو أبخرى. وإّن عمل حقيقة

وابلنظر إىل ما سبق، فإّن معظم قرّاء أرسطو ال جيدون حاجة للدفاع عن وجود العّلة الفاعلية، لكّننا جند 
ن العّلة الغائية. إّن من الطبيعي والسهل أكثرهم، يف مقابل ذلك، يعتقد أبّن أرسطو ينبغي عليه تقدمي دفاع ع

حظ عمل العّلة الغائية يف منتجات احلرف البشرية، فاحلاسوب وفّتاحة العلب املعدنية من اآلالت علينا أن نال
املكّرسة لتنفيذ مهّمات حمّددة، وإّن ميزاهتا الصورية واملاّدية ُتشرَح على أساس وظائفها. كذلك، فليس من 

ها هذه الوظائف؛ وغاّيت األدوات أن نعرف من أين تستمّد األدوات وظائفها: فنحن من مينحالغوامض علينا 
هي نتائج للنشاطات التصميمية لألطراف الفاعلة القاصدة. إّن أرسطو يعرتف هبذه األنواع من العّلية الغائية، 

لغائية يف التفسري الطبيعي: أّن لكّنه يقوم أيضاا، وبشكل يثري إشكاليات أكثر، بطرح تصّور لدور أكرب بكثري ل
، أبّن املتعّضيات ال متتلك، وحسب، أجزاء تقتضي تفسرياا الطبيعة تقّدم الغائي ة دون تصميم؛ فهو يعتقد، مثالا

: الكلية لتنقية الدم، واألسنان لتقطيع الطعام ومضغه(، بل يعتقد أبّن املتعّضيات ككّل، البشر  غائياا )مثالا
 هلا علل غائية.واحليواًنت األخرى، 

املة يف الطبيعة معتمدة على القصد؛ وهلذا اإلنكار أمهّية حامسة. وينكر أرسطو بصراحة أن تكون العلل الع
إذ يعتقد أبّن املتعّضيات هلا علل غائية، لكّنها مل متتلك هذه العلل بتأثري األفعال التصميمية لطرف فاعل 

ضروري أن يكون الشيء )ش( ًنجتاا عن التصميم كي يكون قصدي هنا أو هناك؛ وهبذا فهو ينكر أّن من ال
 ـ)ش( عّلة غائية.ل

وعلى الرغم مّن أرسطو ظّل يتعّرض ابستمرار للنقد بسبب التزامه هبذه الغاّيت الطبيعية، فإّن عدداا كبرياا 
انت أوجه اجلدارة من االعرتاضات املوّجهة لرؤيته هذه ال يستطيع التأثري عليها، بل إّن من الواضح أنّه مهما ك

ادات املوّجهة، دون احرتام، ألرسطو تفاجئنا أبهّنا جتهله على حنو يثري يف أكثرها تبّصراا فإّن معظم االنتق
وإليك أحد األمثلة اليت ال تستحّق التوّقف عندها، وهو ما جاء على لسان عامل النفس األمريكي  xxالذهول.
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سطو أبّن األجسام الساقطة تتسارع بسبب ازدّيد هبجتها لقد حاجج أر »الشهري بوروس فريدريك سكينر: 
(. إّن كّل من قرأ كتاابت أرسطو حقاا لن Skinner 1971, 6« )وهي جتد نفسها أقرب إىل موطنها

يندهش حني جيد سكينر يهمل ذكر املصدر الذي اقتبس منه ما زعمه؛ ًنهيك عن أّن أرسطو يبدو، وفقاا 
ة يسعدها الوصول نّه يعتقد أبّن الصخور موجودات واعية ذات حاالت هنائيللصورة اليت نقلها سكينر، وكأ

إليها على حنو جيعلها تتسارع بسبب اإلاثرة كّلما أصبحت أقرب لبلوغها. إّن هذه الراثثة الفكرية ال ميكن أن 
التاسع عشر، وبدّقة جند هلا أّي عذر، خصوصاا عندما جند العامل األملاين تسيلر يتمّكن من القول يف هناية القرن 

الغائية األرسطية هي: أهّنا ليست إنسانية التمحور، وال هي ًنجتة عن أفعال خالق امليزة األهّم يف »متناهية، أبّن 
 (.Zeller 1883, §48« )يتواجد خارج العامل أو حّّت جمّرد منظّم للعامل؛ وإمّنا هي متأّصلة يف الطبيعة دائماا

أجل تسليط أضواء  هنالك حاجة للسخرية من االلتزامات الغائية ألرسطو من ويف احلقيقة، ال تكاد تكون
النقد عليها؛ ففي احلقيقة، يقّدم أرسطو نفسه نوعني من أنواع الدفاع عن الغائية الالقصدية يف الطبيعة: األّول 

األجزاء األخرى  ألهّنا ]أي: األسنان وكلّ (: »Physics ii 8يفيض ابلصعوابت، إذ يّدعي يف كتابه الطبيعة )
الطبيعية األخرى حتدث على النحو الذي حتدث عليه إّما دائماا وإّما يف للموجودات الطبيعية[ وكّل املوجودات 

معظم األوقات، وهذا ما ال ينطبق على ما حيدث بسبب الصدفة أو التلقائية. وعليه، فإذا كانت هذه األشياء 
ستلزم ري املمكن أن تكون نتيجة للصدفة أو التلقائية، فهذا ينتيجة للصدفة أو من أجل شيء ما، وكان من غ

أنّه جيب أن تكون من أجل شيء ما. وعالوة عليه، فحّّت من يقول هبذا النوع من االّدعاءات ]أي: أبّن كّل 
شيء حيدث ابلضرورة[ سيّتفق مع القول أبّن هذه األشياء طبيعية. وعليه، فإّن ما حيدث ويوجد يف الطبيعة 

(. وهذه احلّجة، واليت Phys. 198b32–199a8« )ن أجل ما هو موجود بني األشياء احلاضرةهو م
 يبدو أهّنا تعاين من إشكالية مزدوجة. xxiقّدمها العلماء بصياغات متنّوعة،

إن أرسطو يبدو يف حّجته السابقة وكأنّه يقّدم ظاهرة مفادها أّن الطبيعة تبدي االنتظام، ولذلك حتدث 
، إأجزاء  ىل امتالك أسنان منّظمة على حنو قابل الطبيعة على حنو منّمط ومنتظم. وعليه، مييل البشر، مثالا

للتنّبؤ، فتتموضع القواطع يف مقّدمة الفّك واألضراس يف مؤّخره. مثّ يبدو أّن أرسطو جيادل بعدها، طارحاا قضية 
وإّما من أجل شيء ما، ليقرتح يف النهاية أّن منطقية فصلية شاملة وحصرية، أبّن األشياء حتدث إّما ابلصدفة 

لنحو الذي حيدث عليه إّما دائماا وإّما يف معظم األوقات" )أي: ما حيدث على حنو منّمط ما "حيدث على ا
ومنتظم( ليس من املعقول أن يُعَتقد حبدوثه ابلصدفة. ولذلك خيلص أرسطو إىل أّن كّل ما حيدث دائماا أو يف 

ة. وهلذا فإن األسنان تظهر ّد أن حيدث من اجل شيء ما، وعليه: ال بّد أن يقبل عّلة غائيمعظم األوقات ال ب
دائماا أو يف معظم األوقات حبيث تكون القواطع يف مقّدمة الفّك واألضراس يف مؤّخره؛ ومبا أّن هذا حيدث 
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كّل ما هو ليس ابلصدفة   بشكل منتظم وقابل للتنّبؤ فال ميكن أن يكون ابلصدفة. وإذا أخذًن ابحلسبان أبنّ 
 غائية. ميتلك عّلة غائية فإّن لألسنان عّلة

إذا كان هذا ما تضّمه احلّجة املهيمنة ألرسطو حول الغائية فهذا يعين أّن رؤيته ال تستند إىل حمّفز؛ فهي 
وما هو من إشكالية يف املقام األّول ألهّنا تفرتض قضية منطقية فصلية شاملة وحصرية ركناها: ما هو ابلصدفة 

خرى، فالقلب ال ينبض كي حيدث ضّجة، لكّنه يفعل أجل شيء ما، لكّن من الواضح أّن هنالك إمكانيات أ
ذلك دائماا وليس ابلصدفة. ويف املقام الثاين، وهو أمر حمرّي إذا عرضناه ابلشكل الصحيح، إّن أرسطو نفسه 

إليه بنفسه: إذ يؤّكد على أنّه ابلرغم من أّن العصارة  على علم مبثال مناقض هلذه الرؤية، بل إنّه مهتّم ابإلشارة
تفرزها املرارة صفراء اللون على حنو منتظم وقابل للتنّبؤ، فإّن صفرهتا هذه ال هي مبحض الصدفة وال هي  اليت

 .Partمن أجل أي شيء. ويف احلقيقة، إن أرسطو يورد الكثري من أمثال هذه األمثلة املناقضة يف كتاابته )
An. 676b16–677b10, Gen. An. 778a29–b6،دون أن نصف  (. ويبدو أّن هذا يستلزم

أرسطو صراحةا ابلتناقض، إّما إّن تفسري حّجته مل يُقدَّم ابلشكل الصحيح، وإّما إنّه غرّي رأيه بكّل بساطة حول 
يف الواقع، أن )حياجج(  أسس الغائية. وإذا اعتمدًن االحتمال األّول، فمن األمور املمكنة أّن أرسطو ال حياول،

(، واعترب، عوضاا Physics ii 8يف االقتباس السابق من كتابه الطبيعة )لصاحل الغائية على األساس الذي ورد 
عن ذلك، أّن العلل الغائية من املعطيات املسبقة، وحصر نفسه يف مالحظة أّن الكثري من الظواهر الطبيعية، 

 معظم األوقات، جديرة ابلرتّشح ملنزلة قبول التفسري الغائي. وخصوصاا: ما حيدث منها دائماا أو يف

إّن هذا األمر يفتح اجملال لنوع أوسع من التحفيز للغائية، ورمّبا من النوع الذي يقّدمه أرسطو يف موضع 
آخر من كتابه )الطبيعة(، عند حديثه حول احلافز للبحث عن ما يفعل فعله يف الطبيعة من علل غائية غري 

إلنسان، إذ تصنع األشياء دون وأوضح ما يكون عليه ذلك يف احليواًنت غري ا»ة على القصدية: معتمد
احرتاف أو حتقيق أو تفكري. وهذا، يف احلقيقة، مصدر حرية من يتساءل عن ما إذا كانت هذه احليواًنت 

شبههما. وإذا تقّدمنا يف تعمل مبا ميليه العقل أو أيّة ملكة أخرى، كما هو احلال عند العنكبوت والنمل وما أ
لنا أبنّه حّّت يف النبااتت حتدث ميزات مفضية إىل غاية ما، ومثال ذلك  هذا االجّتاه شيئاا فشيئاا فسيّتضح

األوراق اليت تنمو كي تقّدم الظّل للثمار. وعليه، إذا كانت الطبيعة وخدمة الغاية هي من جيعل السنونو يبين 
ال السماء  النبااتت تنبت األوراق من أجل الثمار وترسل جذورها يف األرضعّشه والعنكبوت تنسج شبكتها، و 

من أجل التغذية، فمن الواضح أّن هذا النوع من العّلة يصبح عامالا يف األشياء اليت تكون ابلطبيعة واليت هي 
ومبا أّن كّل األشياء  ابلطبيعة كذلك. ومبا أّن الطبيعة مزدوجة التكوين، من ماّدة وصورة، فإّن الصورة هي الغاية،
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 .Phys« )أن الصورة هي العّلة، مبعىن أّن من أجلها حتدث األشياء األخرى موجودة خلدمة الغاية، فال بدّ 
199a20–32.) 

وكما يالحظ أرسطو يف هذا املقطع، وهو مصيب متاماا، جند أنفسنا نتحّدث بشكل منتظم وسهل 
ت واحليواًنت غري اإلنسان. وال شّك يف أّن حديثنا هذا ابملصطلحات الغائية عندما نذكر خصائص النباات

م مع أّن كّل اللغة السهلة املستخدمة يف هذه السياقات هي لغة تّتصف ابلرتاخي والطيش، وذلك ألهّنا ينسج
تعتمد احملورية البشرية بشكل غري مربّر. ومع ذلك فإنّنا قد نطالب أبن جيري اختزال حثيث لكّل لغة مماثلة إىل 

ة التجريبية، وإن كّنا حنتاج أّوالا إىل استقصاء ما بارات غري غائية عندما نرغب بتطبيق الصرامة العلمية واجلّديع
خنسره ونرحبه جرّاء حماولة القيام هبذا األمر. ولقد تناول أرسطو ورفض بعض اآلراء املعارضة للغائية يف كتابيه: 

 xxii(.ration and Corruption IGene( والكون والفساد )Physics ii 8الطبيعة )

 

 . اجلوهر10
من تقدمي خمّططه التفسريي العّلي الرابعي بشكل كامل، حّّت قام ابالعتماد عليه، ما إن انتهى أرسطو 

فعلياا، يف كّل دراساته الفلسفية األكثر تقّدماا. ومن يراقب توظيفه هلذا املخّطط يف أطر العمل املتنّوعة جيد 
ائج مفاجئة. ومن األسئلة خّطط ويصقله حّّت يف أثناء تطبيقه له، ويصل أحياًنا إىل نتأرسطو وهو يقّوي امل

املهّمة يف هذا اجملال: كيف تتقاطع املاّدصورية لديه مع نظرية اجلوهر اليت وردت سابقاا يف سياق نظريته عن 
 )املقوالت(.

ا ألرسطو على صدارة اجلوهر األّويل يف كتابه )املقوالت(، لكّن هذا الكتاب   لقد رأينا يف ما سبق تشديدا
(. Cat. 2A11014ّويل ليست سوى كائنات حّية مألوفة، كسقراط أو حصان ما )يربز أمثلة للجوهر األ

ومع ذلك، فإّن تقدمي املاّدصورية يكشف هذه اجلواهر األّولية على أهّنا معّقدات ميتافيزيقية، أي: سقراط 
للجوهر األّويل، إذن، فنحن اآلن أمام ثالثة مرشحني ممكنني، ال مرّشح واحد، ابعتباره مرّكباا من ماّدة وصورة. 

وهم: الصورة، واملاّدة، ومرّكبهما. وهنا يربز السؤال: أّي واحد من بينهم هو اجلوهر األّويل؟ هل هو املاّدة، أم 
ات أساسية للحمل املنطقي: الصورة، أم املرّكب؟ إن املرّكب يتوافق مع موضوع أساسي يف التجربة، ويبدو أنّه ذ

ثينا(، وليس )ماّدة سقراط تعيش يف أثينا(. ومع ذلك، فإّن املاّدة تبّطن فنحن نقول أبّن )سقراط يعيش يف أ
املرّكب، وهبذا النحو تبدو كذات أكثر أساسية من املرّكب، وذلك على األقّل من ًنحية قدرهتا على الوجود 

ىل أن أتخذ األخرى، فإّن املاّدة ال تكون شيئاا حمّدداا على اإلطالق إقبل وبعد وجود املرّكب. ومن اجلهة 
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صورهتا، وهلذا فقد تكون الصورة، ابعتبارها من حيّدد ما هو املرّكب، هي اليت من حيّق هلا أكثر من غريها 
 االّدعاء مبنزلة اجلوهر.

ا واشتغاالا يف شأن ويف املقاالت الوسطى من كتابه )امليتافيزيقا(، واليت حتتوي بعضاا من  أكثر حتقيقاته تعقيدا
(. وهنا يربز سؤال حول كيفية Met. Vii 17حيسم أرسطو أمره ابختيار )الصورة( )املوجود األساسي، 

تلبية الصورة ملعايري أرسطو الغائية يف ما خيّص اجلوهر. إّن أرسطو يتوّقع من اجلوهر أن يكون، حسب قوله، 
ف، مبعىنا ما. ويبدو أّن كّنه يضيف إىل ذلك: أن يكون أيضاا شيئاا قابالا ألّن يُعرَ (، لtode tiشيئاا ما بعينه )

هذه املعايري أتخذًن يف اجّتاهني خمتلفني: االجّتاه األّول يفّضل اجلواهر احملّددة، كما أّن اجلواهر األّولية يف 
من كوهنا الوحيدة اليت تقبل املعرفة. ولقد  )املقوالت( حمّددة؛ واالجّتاه الثاين يفّضل الكّليات كجواهر، انطالقاا

ا اثلثاا ينطلق خلص الكثري من  العلماء، يف خضّم اجلدال املفعم حول هذه املسائل، إىل أّن أرسطو يتبىّن اجّتاها
فيه، وهو: إّن الصورة تّتصف ابألمرين معاا، أي: قابلية املعرفة، والتحديد؛ لكّن هذه النتيجة ال تزال تالقي 

ا.انتقاد  xxiiiات حاّدة جد 

اجلدال الذي أشرًن إليه، أبّن أرسطو يفّضل الصورة بسبب  وميكن القول، إبجياز شديد ودون الدخول يف
دورها يف التوّلد واالستمرار عرب الزمن؛ فعندما يتّم توليد متثال، أو عندما أييت حيوان جديد إىل الوجود، فإّن 

ا: اجلو  رسطو هر، والذي أييت لتحقيق الصورة اجلوهرية املطلوبة. ويشّدد أهنالك شيئاا ما يستمّر، وهو حتديدا
على أنّه حّّت يف هذه احلالة ال تقوم املاّدة بنفسها بتقدمي ظروف اهلوية للجوهر اجلديد؛ ففي املقام األّول: رأينا 

يقة إىل )ص( يف ما سبق كيف أّن املاّدة ليست سوى صورة ممكنة ما )ص( إىل أن حيني وقت تتحّول فيه ابحلق
ة ميكن تغذيتها من جديد، وهذا جيري )ابلتأكيد( يف عند حضور الصورة )ص(. ويضاف إىل ذلك أّن املادّ 

حالة كلّ املتعّضيات، ولذلك يبدو أهّنا تعتمد على الصورة يف ظروف هويتها املستمرّة عرب الزمن. وهلذه األسباب 
هي أكثر أساسية منها. وهذا النوع من املاّدة، أي: املاّدة يعتقد أرسطو أبّن الصورة سابقة للماّدة، ولذلك ف

 ,proximate matter( )Met. 1038b6املعتمدة على الصورة، يعتربها أرسطو )ماّدة مقاربة 
1042b10.وهلذا فهو يوّسع فكرة املاّدة إىل ما يتجاوز دورها األصلي كدعامة ميتافيزيقية ،) 

 أّن ( حّجة تلّمح إىلMetaphysics vii 17كتابه )امليتافيزيقا( )  وابإلضافة ملا سبق، يقّدم أرسطو يف
املاّدة لوحدها ال ميكن أن تكون جوهراا. ولنفرض هنا أّن كل أجزاء املاّدة املنتمية لسقراط ُتسّمى )أ، ب، 
ج، ...، ن(، فيمكن القول أبّن ممّا ينسجم مع القول بعدم وجود سقراط هو وجود )أ، ب، ج، ...، ن(، 

مس والقمر، لكّن هذا التوزيع لو حدث ملا ذلك ألّن هذه العناصر موجودة حّّت وإن كانت موّزعة بني الشو 
كان سقراط قادراا على االستمرار ابلوجود طبعاا. وإذا توّجهنا ابالجّتاه املعاكس، فيمكن لسقراط أن يوجد دون 
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ي استبدال أو انعدام أحدها. ولذلك يشّدد االقتصار على هذه العناصر، ألنّه قد يستطيع الوجود عندما جير 
 .heteron ti; Metاط، ابإلضافة لعناصره املاّدية، هو شيء غريها، وهو أكثر منها )أرسطو على أّن سقر 
1041B19–20 بل عّلة أّولية لكون الشيء ]…[ عنصراا »(. وهذا الشيء األكثر هو )الصورة(، وهو ليس

 ّن عّلة كون الشيء الشيء احلقيقي الذي هو عليه، كما رأينا،(. وإMet. 1041B28–30« )ما هو عليه
 هي الصورة. وهلذا خيلص أرسطو إىل أّن الصورة جوهر ألهّنا مصدر للوجود والوحدة.

وحّّت إذا سّلمنا بصّحة كّل ما ورد إىل هذا احلّد، وال بد من التكرار: إّن الكثري ممّا ورد يكتنفه اخلالف 
ل الصورة شاملة أم خاّصة األسئلة ال تزال تنتظر األجوبة، ومنها على سبيل املثال: ه قطعاا، فإّن الكثري من

وفقاا لفهمها على الوجه األفضل؟ ومهما يكن اجلواب، فما هي عالقة الصورة ابملرّكب وابملاّدة؟ وإذا كانت 
ىن؟ رمّبا يبدو من الغريب الصورة جوهراا فما هو مصري املرّشحني السابقني؟ هل مها جوهر أيضاا ولكن بدرجة أد

على اإلطالق، أو أبّن املرّكب خصوصاا ليس أّي شيء يف احلقيقة، ومع ذلك االستنتاج أبهّنما ليسا أّي شيء 
 يبقى من الصعب احملاججة أبهّنما قد ينتميان إىل مقولة أخرى غري اجلوهر.

( ميتافيزيقيا أرسطو املدخل املعنون )وملن يرغب ابالّطالع على مقاربة لبعض هذه األسئلة، ميكن الرجوع إىل
 يف هذه املوسوعة.

 

 . الكائنات احلّية11
مهما كان احلّل املقّدم هلذه املسائل وأمثاهلا، إذا أخذًن ابحلسبان أّن األولوية هي للصورة ابعتبارها ماّدة، 

( للحياة archêا )تبارها مبدأا أو مصدرا فليس من املفاجئ أن جند أرسطو يعّرف النفس، حيث يقّدمها ابع
أبمجعها، ابعتبارها صورة املرّكب احلّي. ويف احلقيقة، يرى أرسطو أبّن كّل األشياء احلّية، ال البشر وحسب، 

 DA 431a20–22; cf. DA« )ما له نفس يتمّيز عن ما ليس له نفس أبنّه حييا»لديها أنفس: 
412a13, 423a20–6; De Part. An. 687a24–690a10; Met. 1075a16–25 .)

النفس هي عّلة اجلسم »وهلذا فال أبس يف أن نعامل كّل ذوات األنفس من األجسام ابملصطلحات املاّدصورية: 
احلّي ومصدره. لكّن )العّلة( و)املصدر( يُقصدان بطرق عديدة ]أو: هي مشرتكات لفظية 

homonymous ( العّلة 1، وهي ثالثة: )ا للطرق اليت رمسناها[. وعلى النحو ذاته، فإّن النفس عّلة وفقا
( وابعتبارها جوهر 3( وأهّنا من أجلها ]= العّلة الغائية[، )2ابعتبارها مصدر احلركة ]= العّلة الفاعلية[، )

األجسام ذوات األنفس. أّما كوهنا عّلة ابعتبارها جوهراا فهو أمر واضح، ألّن اجلوهر عّلة وجود كّل األشياء، 

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-metaphysics/
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 ;DA 415b8–14« )هو حياهتا، والنفس هي أيضاا عّلة احلياة ومصدرها ألشياء احلّية وجودهاوكّل ا
cf. PN 467b12–25, Phys. 255A56–10 إذن، فالنفس واجلسم ليسا سوى حالتني .)

 خاّصتني للصورة واجلوهر )نفس : جسم :: صورة : جوهر :: حقيقة : إمكانية(.

ملرّكب، هي أيضاا العّلة الغائية للجسم. وميكننا بارها هدف املتعّضي اويضاف إىل ما سبق أّن النفس، ابعت
أن نفهم ذلك، ابحلّد األدىن، على أهّنا رؤية مفادها: إّن أّي جسم معطى هو اجلسم الذي هو عليه ألنّه نُظِّم 

مفادها أّن حول وظيفة تقوم بتوحيد املتعّضي أبكمله. وحبسب هذا املعىن: إّن وحدة اجلسم أتيت من حقيقة 
ا يف احلياة، وهي حالة أمّل هبا أرسطو من خالل وضعه مليزات اجلسم للجسم غاي ة واحدة، أو توّجهاا واحدا

(، وهو يعين بذلك أّن اجلسم يعمل DA 412a28( من أنواع املاّدة )organikonابعتباره نوعاا )عضوّيا 
عّضي. وإبمجال ما سبق الذي ينتمي إليه املت( لتطبيق النشاطات احلياتية املمّيزة للنوع organonكأداة )

 DA« )التحّقق األّول جلسم متعضٍّ طبيعي»ميكن القول أبّن أرسطو يقّدم رؤية مفادها: إّن النفس هي 
412b5–6 اجلوهر هنا هو صورة جسم طبيعي له إمكانية احلياة»(، وأّن( »DA 412a20–1 ،وأّن ،)

 (.DA 412a27–8« )ياةهو ما له إمكانية احل التحّقق األّول جلسم طبيعي»مرّة أخرى، 

وحياجج أرسطو أبّن منهجه املاّدصوري يقدم طريقاا وسطاا جّذاابا بني ما يراه انعكاساا للشطط الذي وقع 
سقراطية للماّدية، ومن جهة أخرى يعارض ثنائية -فيه سابقوه؛ فمن جهة، يرغب أرسطو بنبذ األنواع املاقبل

قوا سقراط ابلفضل يف حتديد العلل املاّدية للحياة، لكّنه خيطّئهم طو للفالسفة الذين سبأفالطون. إذ يعرتف أرس
لعجزهم عن إدراك العّلة الصورية اليت جاء هبا. ويف مقابل ذلك يشيد أبفالطون إلدراكه العّلة الصورية للحياة، 

د النفس دون أساس العتقاد إبمكانية وجو لكّنه أيسف ملا تال ذلك من انتقال أفالطون إىل إمهال العّلة املاّدية وا
ماّدي. ويرى أرسطو أبّن املاّدصورية تلتقط الصحيح من املعسكرين السابقني مع حتاشي ما فيهما من أحادية 
 بعد ال مربّر هلا؛ فهو يرى أبّن تفسري املتعّضي احلي يقتضي مّنا معاجلة املسألة من ًنحية املاّدة والصورة كليهما.

تحليل املاّدصوري على املتعّضي أبكمله وحسب، بل يطال هذا التوظيف  يقتصر يف توظيفه الإّن أرسطو ال
امللكات الفردية للنفس أيضاا. فاإلدراك احلّسي يتضّمن استقبال الصور احملسوسة دون ماّدة؛ ومبوازاة ذلك: 

 ين يقوم أرسطو بتوسيعيتكّون التفكري من تصوير الذهن بواسطة صور معقولة. ففي كّل من هذين االمتداد
واستنزاف طرحه املاّدصوري األساسي، ممّا يؤّدي يف بعض احلاالت إىل إرهاق اإلطار الرئيسي لعمله إىل حّد 

 يكاد يعّرضه لتشويه كبري.
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علم وملن يرغب بتفاصيل أوىف حول املاّدصورية عند أرسطو يف التفسري النفساين، ميكن الرجوع إىل مدخل )
 ( يف هذه املوسوعة.النفس عند أرسطو

 

 . السعادة والتنظيم السياسي12
إّن إطار العمل الغائي األساسي عند أرسطو يّتسع ليشمل نظرّيته األخالقية والسياسية، واليت يعتربها 

مّم مات أن أيمل الناس بعيش حياة طّيبة؛ وهلذا يصبح السؤال: تكّمل بعضها بعضاا؛ فريى أبّن من املسلّ 
تتكّون احلياة األفضل لإلنسان؟ ومبا أّن أرسطو يعتقد أبّن احلياة األفضل لإلنسان ليست مسألة تفضيل 
شخصي، فإنّه يعتقد أيضاا أبّن الناس ميكنهم أن خيتاروا عيش حياة أدىن مستوى من احلياة املثلى )وهو ما 

ة، ينصح أرسطو ابلتفّكر يف املعايري اليت كثرياا، مع األسف(. ولتفادي أمثال هذه االحتمالية التعيسحيدث  
جيب أن يلّبيها أّي مرّشح يرغب ابلنجاح يف حتقيق احلياة املثلى، وينتقل أرسطو بعد ذلك إىل اقرتاح نوع واحد 

النوع ابعتباره الشكل األمسى حلياة اإلنسان، وهو: من احلياة يليّب املعايري املطلوبة، وابلتايل فهو يرّوج هلذا 
 وفقاا ملا يرتئيه العقل.العيش 

 ENوعندما يذكر أرسطو املعايري العاّمة للخري النهائي للبشر، فإنّه يدعو القارئ إىل مراجعة هذه املعايري )
1094a22–27احليوات املرّشحة جيري (. وهو أمر يُنَصح به، ألّن جزءاا كبرياا من العمل يف االنتقاء من بني 

ذات املستوى األعلى لتحديد املعايري املناسبة لالنتقاء؛ فما إن توضع هذه  إجنازه يف احلقيقة خالل املهّمة
 ، املعايري حّّت يصبح من املمكن ألرسطو أن يرفض بشكل مباشر نسبياا بعض احليوات املنافسة، مبا فيها، مثالا

 حياة اللّذة.

 حيّقق الشروط اآلتية: ليت أسلفنا احلديث عنها، ال بّد للخري األمسى لإلنسان أنووفقاا للمعايري ا

 (.EN 1094a1( أن يسعى إليه املرء لذاته )1)

 (.EN 1094a19( أن يكون حبيث يرغب املرء ابألشياء األخرى من أجله )2)

 (.EN 1094a21( أن يكون حبيث ال نرغب به من أجل شيء آخر )3)

ا (، مبعىن أن يكون جديراا ابالختيار دائما teleionة كاملة )( أن يكون غاي4) ا، وأن خيتار لذاته دائما
(EN 1097a26–33.) 

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-psychology/
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-psychology/
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(، أي: أن يكون حضوره كافياا الكتفاء حياته من كّل النواحي autarkês( أن يكون مكتفياا بذاته )5)
(EN 1097b6–16.) 

تقصر عن تلبية هذه املعايري؛ إذ يرى أرسطو أبّن حياة ومن الواضح أّن بعض األنواع املرّشحة للحياة املثلى 
 ّذة وحياة الوجاهة تقصران كالمها عن تلبية هذه الشروط بتمامها.الل

(؛ واخلرباء خيتلفون حول ما إذا كانت eudaimoniaإّن ما يليّب هذه الشروط مجيعاا هو السعادة )
( أو )احلياة الطّيبة( أو االكتفاء مبجّرد تركها بلفظها الرتمجة األفضل هلذه الكلمة هي )السعادة( أو )االزدهار

وإذا اخّتذًن قراراا هنائياا أبّن )السعادة(  xxivاليوًنين القدمي )يوداميونيا( والتعامل معها كمصطلح تقين غري مرتجم.
لرتمجة هي نوع من أنواع احلاالت الذاتية، ورمّبا ليست سوى إرضاء للشهوات، فلن تكون هذه الكلمة مناسبة ل

ند التحّقق الكامل لطبيعة املرء، أي: بتحّقق الدرجة األعلى مطلقاا: إذ يرى أرسطو أبّن اليوداميونيا تتحّقق ع
لقدراتنا البشرية، وهذان كالمها )طبيعة املرء ومتّتعه ابلقدرات البشرية( ال ينتجان عن االختيار. ومع ذلك، فإّن 

ري األمسى دوا يف إبداء موافقتهم على االقرتاح أبّن السعادة هي اخلأرسطو يعرتف بصراحة أبّن الناس لن يرتدّ 
لإلنسان، حّّت وإن كانوا خيتلفون اختالفاا كبرياا يف كيفية فهمهم للسعادة. وهلذا، فعلى الرغم من املوافقة الظاهرية 

 طبيعة السعادة للناس فإهّنم خيتلفون يف الواقع على اخلري البشري؛ وهذا جيعل من الضروري أن نتفّكر يف
( جمّرد eudaimoniaا سيبدو قولنا أبّن اخلري األمسى هو السعادة )لكن رمبّ »)اليوداميونيا(، فيقول أرسطو: 

عبارة مبتذلة وأنّنا حباجة إىل تبيني معناها بعبارة أوضح بكثري. ورمّبا ميكننا القيام بذلك من خالل تعريف وظيفة 
(ergonاإلنسان؛ فكما أّن اإلجاد )احلرف،  ة، أو اإلتقان، عند عازف الناي والنّحات، وعند كّل أصحاب

وبشكل عاّم: عند كّل من له وظيفة ونشاط ممّيز، يبدو أهّنا تعتمد على الوظيفة، يبدو لذلك أنّه يصّح قول 
الشيء نفسه عن اإلنسان، وذلك إذا كان لإلنسان وظيفة حق ا. أو: هل ميكن أن يكون للنّجار واإلسكايف 

( بطبيعته؟ أو، يف املقابل، كما أنّه يبدو argonيفة )وظيفيتامها وليس لإلنسان ما مياثلهما فيكون معتازاا للوظ
أّن هنالك وظيفة حمّددة للعني وأخرى لليد وغريها لكّل جزء من أجزاء البدن البشري عموماا، أفال ميكن للمرء 

لفناه؟ وماذا ميكن أن تكون هذه الوظيفة؟ فالعيش أن يفرتض وجود وظيفة حمّددة لإلنسان تضاف إىل ما أس
(، ولذلك جيب أن نغّض الطرف عن حياة idionه حّّت النبااتت، أّما ما حنتاجه فهو ميزة ما )تشرتك في

التغذية والنمّو. ويليها نوع من أنواع حياة اإلدراك احلّسي، ولكّنها مشرتكة أيضاا، إذ جندها عند احلصان والثور 
–EN 1097b22« )نفس عاقلةاًنت. ولذلك ال يبقى أمامنا سوى حياة الفعل اليت تعيشها وكّل احليو 

1098a4 وهنا جند أرسطو حيّدد مكّوًنت اليوداميونيا من خالل اللجوء بشكل حاسم إىل الوظيفة اإلنسانية .)
(ergon.وهبذا فهو يلجأ إىل إطار العمل الغائي الواسع الذي وضعه هو ،) 
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ا يقّدم أساساا رحباا لتحديد د بقدرته على تعريف الوظيفة اإلنسانية بواسطة العقل، وهذإّن أرسطو يعتق
خصائص احلياة السعيدة ابعتبارها متمحورة حول إعمال العقل، سواء كان ذلك من الناحية العملية أو النظرية؛ 

ياز، أو )وهو ال خيتلف مع ما ليتبنّي أن السعادة نشاط للنفس العقالنية، جيري ابلتوافق مع الفضيلة أو االمت
(. وجتدر اإلشارة هنا EN 1098a161–17ط العقالين املنفَّذ بشكل ممتاز )سبق يف هناية املطاف( النشا

( حتمل معىن أوسع من املعىن املهيمن للكلمة اإلنگليزية aretêإىل أّن الكلمة اليت يستخدمها أرسطو للفضيلة )
(virtueوذلك ألهّنا تضّم كّل أن ،)وزها إىل مدىا واع االمتياز، وهلذا فهي تتضّمن الفضائل األخالقية وتتجا

 ;kat’ aretên« )يتوافق مع الفضيلة»أبعد. وهلذا فعندما يقول أرسطو أبّن السعادة تتكّون من نشاط 
EN 1098a18.فهو يعين أهّنا نوع من النشاط املمتاز، وليس جمّرد نشاط فاضل أخالقياا ) 

ل السعادة اإلنسانية إمّنا يقّدم لنا  النشاط العقالين املنفَّذ بشكل )ممتاز( أو )فاضل( يشكّ إن االقرتاح أبنّ 
احلافز الذي يقف خلف األخالق الفاضلة عند أرسطو. ومن املثري لالنتباه أّن أرسطو يصّر أّوالا على أّن احلياة 

اء واملديح عندما حنيا حياة طّيبة، وهذا الثناء الطّيبة هي حياة فعل، وليس هنالك )حالة( كافية، ألنّنا نلقى الثن
(. وعالوة على ذلك، إذا EN 1105b20–1106a13 يستحّقه املرء إاّل مقابل ما يفعله هو )واملدح ال

أخذًن ابحلسبان أّن جمّرد الفعل غري كاٍف وأّن املطلوب هو الفعل املمتاز أو الفاضل، فسيتحّمل املنظّر األخالقي 
: الشجاعة تتكّون منه الفضيلة أو االمتياز يف ما يتعّلق ابلفضائل  مهّمة حتديد ما البشرية الفردية، مبا فيها، مثالا

والذكاء العملي. وهذا يفّسر ختصيص جزء كبري من كتاابت أرسطو األخالقية للبحث يف الفضيلة، عموماا 
 وخصوصاا، وتوسيعها لتشمل أشكاالا عملية ونظرية.

كن الرجوع إىل املدخل االّطالع على األخالق القائمة على الفضيلة عند أرسطو، ميوملن يرغب ابملزيد من 
 ( يف هذه املوسوعة.األخالق عند أرسطواملعنون )

وخيلص أرسطو يف نقاشه للسعادة اإلنسانية يف كتابه )األخالق النيقوماخية( إىل تقدمي النظرية السياسية 
ظرية السياسية لنظرية األخالقية متّيز أفضل أشكال احلياة البشرية، والنكاستمرار واستكمال للنظرية األخالقية؛ فا

 (.EN 1181b12–23متّيز أفضل ما يناسب حتقيق هذه احلياة من أشكال التنظيم االجتماعي )

(، وهي جتمع أمرين يف الوقت polisويرى أرسطو أبّن الوحدة السياسية األساسية هي الدولة املدينية )
ناه كسلسلة من اجلمعيات املنّظمة ذات مبعناها كاحتكارية متارس السلطة، و)اجملتمع املدين( مبع نفسه: )الدولة(

مصاحل تتالقى بدرجات متغايرة. وختتلف النظرية السياسية األرسطية عن بعض النظرّيت الليرباترية اليت ظهرت 
تطّلب ما يربّر كوهنا جسماا يهّدد ابنتهاك يف ما بعد ابختالف ملحوظ، وهو أهّنا ال تعتقد أبّن الدولة املدينية ت

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  50

القائمة والسابقة لظهورها، إذ يقّدم أرسطو عوضاا عن ذلك شكل من أشكال الطبيعانية حقوق اإلنسان 
( اليت تتعامل مع البشر ابعتبارهم حيواًنت سياسية ابلطبيعة، وليس political naturalismالسياسية )

ىن الذي ينحصر مبجّرد والذي يعترب البشر مّيالني إىل التنظيم، وال حّّت ابملع ابالقتصار على املعىن الضعيف هلا
انتفاعهم من التبادل التجاري، ولكن وفقاا للمعىن القوّي الذي يتلّخص يف أهّنم عاجزون عن االزدهار مطلقاا 

ها تستمّر يف الوجود من تظهر يف الوجود من أجل العيش، لكنّ »)إاّل( يف ظّل إطار عمل الدولة املدينية، واليت 
 (.Pol. 1252b29–30; cf. 1253a31–37« )أجل العيش اجلّيد

وعلى هذا األساس ينبغي احلكم على الدولة املدينية وفقاا ملعيار حتقيق هدف تعزيز السعادة البشرية؛ فكّلما 
وقفها. وهلذا ميكن أن تسامى شكل التنظيم السياسي أّدى إىل حتسني احلياة البشرية، وكّلما تداىن أعاقها وأ

أرسطو لإلجابة عليها يف كتابه )السياسة( على النحو التايل: ما هو نوع نصوغ أحد األسئلة الكربى اليت سعى 
الرتتيب السياسي األمثل لتلبية هدف تنمية االزدهار البشري وتقويته؟ ولإلجابة يتناول أرسطو ما يكفي من 

وعلى  ّحي معظمها جانباا ابعتبارها تضّر هبدف السعادة البشرية؛األشكال املختلفة للتنظيم السياسي، وين
سبيل املثال: إذا أخذًن ابحلسبان إطار العمل الوسيع الذي قّدمه، فليس من الصعب عليه أن يرفض أّي نوع 
من أنواع التعاقدية على أساس أهّنا عندما تتعامل مع أشكال النشاط السياسي اليت هي يف احلقيقة تشّكل 

 (.Pol. iii 9ا من االزدهار البشري فإهّنا ال ترى فيها سوى أدوات )جزءا 

ابألنواع املمكنة للتنظيم السياسي فإنّه يعتمد على املالحظات البنيوية أبّن احلكم قد وعندما يفّكر أرسطو 
ا أو غري يكون يف يد حاكم واحد أو عدد قليل أو كثري من احلاكمني، وأّن شكل احلكم املّتبع قد يكون شرعيا 

–Pol. 1279a26شرعي، وفقاا للمدى الذي يصل إليه يف تلبية معيار هدف تعزيز االزدهار البشري )
(. وإذا أخذًن هذه العوامل جمتمعة فإهّنا تعطينا سّتة أشكال خمتلفة للحكومة، ثالثة منها صائبة وثالثة 31

 منحرفة، وهي:

 منحرفة    صائبة    

 داستبدا    ملكية   حاكم واحد

 أوليگاركية   أرستقراطية  القليل من احلاكمني

 دميقراطية   احلكومة املدينية  الكثري من احلاكمني
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ويكمن الفرق بني الصواب واالحنراف يف هذا التمييز مبا للشكل املعين من قدرة على حتقيق الوظيفة 
ادة البشرية، فيجب علينا أن نشّدد، األساسية للدولة املدينية، وهي: العيش بشكل جّيد. ومبا أنّنا نعتّز ابلسع

 تناسب هذا اهلدف على النحو األمثل. وفقاا ألرسطو، على تفضيل أشكال التنظيم السياسي اليت

ويشّدد أرسطو على أّن من الضروري لتحقيق غاية حتسني االزدهار البشري صيانة مستوى مناسب من 
له إىل تصنيفه للحكومات بني جّيدة وسّيئة أبن يدخل العدالة التوزيعية؛ وهو يعتمد على هذا األساس يف وصو 

التوزيعية؛ فهو يرى، وعلى حنو يتوازى بشكل مباشر مع موقفه من يف جزء من حساابته اعتبارات العدالة 
اليوداميونيا، أبّن اجلميع سيجدون من السهل االتّفاق على االقرتاح أبّن علينا أن نفّضل الدولة العادلة على 

ة على حنو املة، وحّّت على االقرتاح الشكلي أبّن توزيع العدالة يقتضي التعامل مع املطالب املتساويالدولة الظ
متشابه ومع املطالب الالمتساوية على حنو غري متشابه. ومع ذلك، فإّن الناس سيختلفون هنا أيضاا حول ما 

ساوي وغري املتساوي؛ فأنصار يشّكل املطلب املتساوي وغري املتساوي، أو بشكل أعّم: حول الشخص املت
ّر األرستقراطي على أنّه من الواضح متاماا أّن الدميقراطية سيفرتضون أّن كّل املواطنني متساوون، بينما سيص

املواطنني األفضل يف رتبة أعلى من املواطنني األدىن منهم؛ ومبوجب هذه اآلراء، سيتوّقع الدميقراطي من القيد 
وزيعاا متساوّيا للجميع، بينما سيسّلم األرستقراطي أبّن املواطنني األفضل خمّولون الشكلي للعدالة أن ينتج ت

 ء أكثر من املواطنني األسوأ.أبشيا

ويفرز أرسطو هذه املطالب ابالعتماد على تفسريه اخلاّص للعدالة التوزيعية كما قّدمه يف كتابه األخالق 
يتجّذر فيه نظام اجلدارة  (، وهو تفسريNicomachean Ethics v 3النيقوماخية )

(Meritocracy ؛ ومبوجبه يستهني أرسطو ابألوليگاركيني، والذين) يفرتضون أبّن العدالة تقتضي مطالب
تفضيلية لألغنياء، لكّنه يستهني ابلدميقراطيني أيضاا، والذين حياججون أبّن الدولة جيب عليها أن تقّوي احلرّية 

نهم حبسب اجلدارة؛ ويرى أرسطو أبّن الدولة املدينية املثلى ال تقوم أبيٍّ من على امتداد املواطنني دون تفريق بي
فهدفها هو حتسني االزدهار البشري، وهي غاية أفضل ما ميكن للحرّية أن تقّدمه هلا هو أن تؤّدي  الوظيفتني:

 فيها دور الوسيلة، فاحلرّية ليست شيئاا ينبغي السعي إليه لذاته.

ن ننظر بعني واقعية إىل ما ميكن للبشر فعله حق ا إذا أخذًن ابحلسبان ما هلم من ومع ذلك، جيب علينا أ
تحواذية عميقة مرتّسخة، إذ خنلص بعدها إىل أّن الدميقراطية، وعلى الرغم من احنرافها، قد تؤّدي مع ميول اس

للتنظيم السياسي. ذلك دوراا مركزّيا يف ذلك النوع من الدستور املختلط الذي ينبثق عن أفضل شكل متاح 
دمة هدف االزدهار البشري(، وأدىن وعلى الرغم من أهّنا أدىن شأًنا من احلكومة املدينية )حكم الكثرة يف خ

شأًنا من األرستقراطية )وهي حكومة األشخاص األفضل الذين يكّرسون جهودهم هلدف االزدهار البشري 
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(، فإّن الدميقراطية، ابعتبارها األفضل aristoiين األفضل أيضاا، وقد جاء املصطلح من الكلمة اليوًننية اليت تع
 قد تكون هي أيضاا أفضل ما ميكن أن أنمل إبجنازه على أرض الواقع. ضمن األشكال املنحرفة للحكومة،

وملن يرغب مبناقشة معّمقة حول النظرية السياسية عند أرسطو، مبا فيها الطبيعانية السياسية عنده، ميكن 
 ( يف هذه املوسوعة.طو السياسيةنظرية أرسملدخل املعنون )الرجوع إىل ا

 

 . اخلطابة والفنون13
أرسطو أبّن اخلطابة والفنون تنتمي للعلوم الفعلية؛ وهذا التصنيف خيتلف عن تصنيف )العلوم العملية( يرى 

الذي تنتمي إليه األخالق والسياسة، واليت هتتّم ابألداء البشري، وخيتلف أيضاا عن تصنيف )العلوم النظرية(، 
هتتّم خبلق املنتجات البشرية وفقاا لفهمها الواسع،   هتدف إىل احلقيقة من أجل ذاهتا. ومبا أّن العلوم الفعليةواليت

فإهّنا تتضّمن نشاطات ذات منتجات واضح أهّنا من صنع البشر، كالسفن أو املباين، لكّنها تشمل أيضاا الزراعة 
 .Rhetطابة، واليت هتدف إىل إنتاج خطاب مقنع )والطّب، بل يزداد غموض هذا التصنيف ليشمل حّّت اخل

1355b26; cf. Top. 149B5( وفّن املأساة، واليت هتدف إىل إنتاج دراما تثقيفية ،)Poet. 
1448B16–17 وإذا أخذًن ابحلسبان أّن أرسطو يقارب كّل هذه النشاطات ضمن السياق األوسع .)

ا قد نتمّكن من وضع حدود واضحة للبعض، على األقّل، إلطار عمله التفسريي املستند إىل الغائية، فعنده
وابت التفسريية اليت اثر حوهلا الكثري من اجلدل يف ما خيّص كتاابته يف هذا اجملال، وال سّيما كتابه من الصع

 )فّن الشعر(.

تابني ويتمحور أحد هذه اخلالفات على مسألة ما إذا كان كتاابه )فّن اخلطابة( و)فّن الشعر( يف األساس ك
اءل املرء، ابلنظر للمدى الذي يصالن إليه يف وإذا كاًن توجيهّيني فقد يتس xxvوصفّيني أو توجيهّيني.

توجيهّيتهما، عن ما إذا كان أرسطو قد افرتض يف هاتني الرسالتني أنّه ميلي على أشخاص مبنزلة سوفوكليس 
، لكن إىل مدىا معني  ويوريپيديس السبيل األمثل لتأدية مهاراهتما. ويبدو أن أرسطو قد افرتض ذلك فعالا

نّي(؛ فمن الواضح أّن هنالك، على األقّل، عناصر توجيهية يف كال النّصني، لكّنه مل )وحصراا: إىل مدىا مع
يتوّصل إىل توجيهاته كحكم ماقبلي، بل من الواضح أّن أرسطو قد مجع أفضل ما وقعت عليه يداه من النصوص 

جاح، وكان يهدف يف املأساة، فدرسها ليمّيز ما فيها من خاّصيات متفاوتة يف الناملعتمدة يف اخلطابة وفّن 
عمله هذا إىل التقاط وقوننة األفضل يف كّل من املمارسة اخلطابية وفّن املأساة، وذلك يف ما خيّص اهلدف 

 اإلنتاجي املناسب لكلٍّ منهما.

http://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
http://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
http://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
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القدرة على أن جتد السبيل األفضل »ابة هي إّن اهلدف العاّم للخطابة واضح؛ إذ يقول أرسطو أبّن اخلط
(. لكّن اختالف السياق يقتضي اختالف التقنية Rhet. 1355B26« )الة من احلاالتلإلقناع يف كّل ح

املستعملة، وهلذا يقرتح أرسطو أّن اخلطيب جيد نفسه يف العادة يف واحد من ثالثة سياقات يكون فيها لإلقناع 
(. Rhet. I 10–14(، وقضائي )Rhet. i 9(، وتثبييت )Rhet. i 4–8أمهّية عظمى: مشوري )

كّل واحد من هذه السياقات الثالثة هنالك يف متناول املتكّلم ثالثة سبل رئيسية لإلقناع: شخصية املتكّلم،   ويف
 (. وهلذا فإّن فّن اخلطابةRhet. i 3( للخطاب نفسه )logosوالبنية العاطفية للمستمعني، واحلّجة العاّمة )

 يبحث يف تقنيات اإلقناع يف ما خيّص كّل من هذه اجملاالت.

ولقد أكثر أرسطو يف مناقشته هلذه التقنيات من االعتماد على املواضيع اليت تعامل معها يف كتاابته املنطقية 
تعّد  واألخالقية والنفسانية؛ وهلذا فإّن )فّن اخلطابة( يسّلط الضوء على ما كتبه أرسطو يف هذه اجملاالت اليت

اضيع بطريقة ملموسة بعد أن تعامل معها يف كتاابته نظرية ابملقارنة، وذلك ألنّه طّور فيه ما طرحه من مو 
األخرى بطرق جمّردة. وعلى سبيل املثال: مبا أّن حصيلة اخلطاب املقنع الناجح تنّبهنا للحالة العاطفية للمستمعني 

ا. وإذا حني إلقاء اخلطاب، فإّن كتاب أرسطو )فّن اخلطاب ة( حيتوي بعض أكثر معاجلاته للعواطف دّقة وحتديدا
وّجهنا إىل جهة أخرى، فستكشف لنا القراءة املعّمقة لفّن اخلطابة أّن أرسطو يتعامل مع فّن اإلقناع بشكل ت

ا من تعامله مع اجلدل )راجع القسم  . أعاله(. فاخلطابة، كما هو اجلدل، تتعامل بتقنيات ال 3. 4قريب جد 
على الرغم من أّن هدفها هو اإلقناع فإهّنا . أعاله(، و 2. 4 علمية ابملعىن الضيق للكلمة )راجع القسم تعدّ 

 .Rhetتصل إليه على النحو األمثل إذا اعرتفت أبّن الناس بطبعهم يقتنعون ابلدليل واحلّجة املتينة )
1354a1, 1356a25, 1356a30 ا، يبدأ مبسّلمات (. وعليه، فإّن اخلطابة، كما هو اجلدل أيضا

(endoxa على الرغم من أهّنا قد تكون من ) نوع شعيب وليس من النوع الذي صادق عليه احلكماء فعالا
(Top. 100a29–35; 104a8–20; Rhet. 1356B34 ويف النهاية، ينتقل اخلطاب من .)

 .Rhetملتينة لالستنتاج )هذه اآلراء إىل استنتاجات يفهم املستمعون أهّنا واجبة االتّباع مبوجب األمناط ا
1354a12–18, 1355a5–21سبب أيضاا يُنَصح اخلطيب أبن يفهم أمناط االستدالل عند (. وهلذا ال

 اإلنسان.

فّن اخلطابة عند وملن يرغب ابالستزادة حول فّن اخلطابة عند أرسطو، ميكنه الرجوع إىل املدخل املعنون )
 ( يف هذه املوسوعة.أرسطو

ابا توجيهياا بشكل صريح، إّن )فّن اخلطابة( بتسليطه الضوء على تقنيات اخلطاب الناجح وصقلها، يعّد كتا
لكن ابالقتصار على ما خيّص حتقيق هدف اإلقناع، فهو ال خيتار هدفاا خاص ا به وال ميلي، أبّي شكل من 

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-rhetoric/
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-rhetoric/
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غاية للخطاب املقنع، بل إّن هذه الغاية متليها طبيعة هذه املهارة نفسها. وعلى هذا األساس، فإّن  األشكال،
ماخية( و)فّن السياسة( يف محله للختم األرسطي املتمّثل ابلغائية الواسعة )فّن اخلطابة( مياثل )األخالق النيقو 

 الشاملة.

الغاية يف هذه احلالة مل يُعربَّ عنها بسالسة أو بشكل  وميكننا أن خنرج ابحلكم نفسه على )فّن الشعر(، لكنّ 
، أي: تنقية العواطف اليت (catharsisال خالف عليه؛ فكثرياا ما يُفرَتض أبن هدف فّن املأساة هو التطهري )

تثريها مشاهدة متثيل فّن املأساة أو التخّلص منها. لكّن هذا التفسري الذي ورد على لسان أرسطو نفسه يف 
)فّن الشعر(، وعلى الرغم من شيوعه، يظّل تفسرياا غري حاسم يف أحسن حاالته؛ إذ يّدعي أرسطو يف  كتابه

املأساة هو حماكاة لفعل جّدي ومكتمل، وفيه شيء من العظمة. وهو  إذن، فنّ »تعريفه العاّم لفّن املأساة: 
تلف من أجزاء العمل الفيّن. وهو حيكي ذلك الفعل ابلكلمات مزّوقة حمّببة، ينتمي كّل نوع منها إىل جزء خم

حيكي أفعال الناس من خالل التمثيل دون االعتماد على السرد. وهو ينجز، من خالل مشاعر األسى واخلوف، 
 (.Poet. 1449b21–29« )لتطهري الذي حيدثه هذا النوع من املشاعرا

أساة عند أرسطو على أنّه )من أجل وعلى الرغم ممّا ال يعّد وال حيصى من آراء العلماء الذين قّدموا فّن امل
 أو التطهري(، فإّن أرسطو نفسه أكثر دقّة يف التعبري عن مراده؛ فهو حياجج أبّن فّن املأساة حيدث التطهري

ينجزه، لكّنه يف الوقت نفسه ال يستخدم يف التعبري عن رأيه هذا لغة توحي بوضوح أبّن التطهري حبّد ذاته وظيفة 
دورة/دقيقة(  36,000سبيل التشبيه: إّن سرعة شفرة خاّلط الطعام اجلّيد ستنجز سرعة )لفّن املأساة. وعلى 

لكّن هذه ليست وظيفتها، بل إهّنا تنجز هذه السرعة خدمةا لوظيفتها، واليت هي )اخللط(. وعلى حنو مشابه، 
فته هي التطهري، وذلك حّّت ميكن القول وفقاا ملقاربة ما أّن فّن املأساة ينجز التطهري، لكّن ذلك ليس ألّن وظي

صلب أدائه لوظيفته أيضاا، وعلى املستوى ذاته  وإن كان من صلب أدائه لوظيفته أن ينجز التطهري، ألّن من
(، وأن يستخدمها من خالل الكلمات املقروًنت ابملزّوقات mimêsisمن األمهّية، أن يستخدم احملاكاة )
ا: اإليقاع، والتناغم، وا  (.Poet. 1447b27لغناء( )احملّببة )حتديدا

لة وظيفة فّن املأساة؛ ومن املؤّشرات اليت وممّا يؤسف له أّن أرسطو ال يعتمد الصراحة الكاملة يف مسأ
ال يكمن الفرق بني »يستدّل هبا على موقفه هو ما ورد يف مقطع يفّرق فيه بني فّن املأساة وكتابة التاريخ: 

أوزان العروض يف كتابته بينما يهملها اآلخر؛ فمن املمكن أن تُعاد كتابة الشاعر واملؤرّخ يف أّن أحدمها يراعي 
ودوتوس ابلوزن العروضي دون أن ينقص ذلك من مكانتها كمؤّلفات اترخيية، سواء كتبت شعراا مؤلّفات هري 

، أو نثراا؛ إمّنا يكمن الفرق يف أّن أحدهم يتحدث عن ما حدث، واآلخر يتحّدث عن ما رمّبا حدث. وعليه
ملؤرّخ الذي يتحّدث عن فالشعر أكثر تفلسفاا وأمهّية من التاريخ. والشاعر يتحّدث عن الشموليات أكثر من ا
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اخلصوصيات. والشمولية تعين أن يتصّرف املرء أو يتكّلم، حبكم االحتمال أو الضرورة، على حنو ما عندما يتغرّي 
 .Poet« )أمساء حمّددة لألوضاع اليت يذكرها مسار األمور؛ وهذا هو ما يسعى خلفه الشاعر وإن كان يضع

1451a38–1451b10.) 

عر أبنّه أكثر تفلسفاا ومشوالا وأمهّيةا من التاريخ هو إشادة ابلشعراء ملا هلم من قدرة إّن ختصيص أرسطو للش
 شخصيته، على تقييم امليزات العميقة لشخصية اإلنسان، وحتليل الطرق اليت يتعامل هبا احلّظ مع اإلنسان وخيترب

التفّكر ابلشخصية ليس يف  وعرض الكيفية اليت تتزايد هبا نقاط ضعف اإلنسان يف ظروف غري عادية. لكنّ 
أساسه ألهدافه الرتفيه، إذ ينظر أرسطو، بشكل عام، إىل هدف فّن املأساة مبنظور فكري واسع، فيعتقد أبّن 

(؛ إذن، يرى Poet. 1448b16–17« )ّل شيءالتعّلم، أي: التوّصل إىل معرفة ك»وظيفة فّن املأساة هو 
 .أرسطو أبّن فّن املأساة يعّلمنا بشأن أنفسنا

يتبنّي لنا بال شّك، بناءا على ما سبق، أّن التطهري مفهوم أساسي يف كتاب )فّن الشعر(، وأنّه مفهوم أّدى، 
ل ثالثة حماور وتتمحور أوجه اخلالف حو  xxvi( إىل إاثرة جدل هائل.mimêsisابلرتافق مع احملاكاة )

ذه احملاور، نقول: وفقاا للفهم البسيط للتفسري: )موضوع( التطهري، و)ماّدته(، و)طبيعته(. وإليضاح املقصود هب
للتطهري، وقد يكون فهماا صائباا ابلرغم من بساطته، خيضع املستمعون )موضوع التطهري( للتطهري عندما 

وف عندهم )ماّدة التطهري(. ولقد استخدم العلماء هذه خُيلَّصون )طبيعة التطهري( من عواطف األسى واخل
ريات متنّوعة، ومنها: أّن املمثّلني يف فّن املأساة، أو حبكتها، هم )مواضيع( اإلمكانيات الثالثة إلنتاج تفس

التطهري، وأّن ما حيدث من تنقية هو أمر إدراكي أو بنيوي وليس عاطفياا، وأّن التطهري تنقية وليس ختليصاا. 
املرغوبة، فهو خيتلف عن  تبيني التضاّد األخري، نقول: إّن األمر يشابه ملا حيدث بتنقية الدم من املواّد غريول

ختليص اجلسم من الدم ابلفصد، وعليه فقد ننّقي عواطفنا بتنظيفها ممّا هبا من عناصر غري صّحية، وذلك عوضاا 
لفرق كبري بني األمرين، وذلك ألّن العواطف وفقاا ألحدمها عن ختليص أنفسنا من هذه العواطف إبزالتها كلِّي ا. وا

ذلك جيب التخّلص منها، بينما تُعترَب وفقاا للثاين سليمة متاماا وإن كان من املمكن تُعَترب هّدامة بذاهتا ول
د حتسينها ابلتنقية، كما يف احلاالت النفسانية األخرى. وهذه اخلالفات ال ميكن حسمها بشكل قاطع ابالعتما

 على جمّرد السياق املباشر يف كتاب )فّن الشعر(.

م الرئيسي الثاين )أي: احملاكاة( يف كتابه )فّن الشعر(. وعلى الرغم من ولقد تكّلم أرسطو أكثر عن املفهو 
إذ  xxviiأّن هذه املفهوم أقّل إاثرةا للخالف من مفهوم )التطهري(، فإّن فهم أرسطو له قد أاثر اجلدل أيضاا.

التنظيم  أبّن احملاكاة من امليول البشرية العميقة، وهو حياجج أبهّنا )طبيعية(، كما هو حال يعتقد أرسطو
السياسي؛ فاإلنسان ميارس احملاكاة منذ الصغر، فنجدها يف تعّلم اللغة من خالل تقليد من يتكّلمها بطالقة، 
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رب االقتداء ابآلخرين؛ فاإلنسان وتستمّر حّّت مرحلة الحقة من العمر حني يبدأ اإلنسان ابكتساب شخصّيته ع
بفضلها، والتعّلم عند اإلنسان أمر طبيعي وممتع يف آن واحد هبذين الطريقني ميارس احملاكاة ألنّه يتعلم وينمو 

(Poet. 1148B4–24 وهذا امليل ذاته هو الذي يقودًن حنو ممارسة الدراما، وإن كان يف هذه احلالة .)
ا؛ فعندما ننخرط يف أشكال أكثر تقّدماا للمحاكاة، تؤّدي احملاكاة إىل )التمثيل(  أكثر تفصيالا وتعقيدا

حيث جيب أن ال تُعترَب هذه املمارسة حماولة لـ)استنساخ( أّي أحد أو أّي شيء أبّي معىن ضيق  و)التجسيد(،
كما الحظنا من معاين االستنساخ، وذلك ألّن فّن املأساة ال يبتغي جمّرد استنساخ هذه احلالة أو تلك، بل، و 

كون، وأن تتناول مواضيع شاملة على من قبل يف متييز أرسطو بني التاريخ وفّن املأساة، أن تتحّدث عن ما قد ي
حنو فلسفي، وأن تنّور املستمعني من خالل جتسيدها. وهلذا، فإّن احملاكاة، وإن كانت يف أصلها عملية تقليد 

ا وقّوة، ال سّيما على أيدي الشعراء القادرين بسيطة، تنمو عند خدمتها ألهداف فّن املأساة لت صبح أكثر تعقيدا
 على توظيفها بنجاح.

 

 . تراث أرسطو14
من الصعب عدم املبالغة يف أمهّية التأثري الذي تركه أرسطو؛ فبعد وفاته استمّرت مدرسته )اللوقيون( ملّدة 

لتداول يف القرن الذي تال وفاته، مثّ ظهرت من الزمن ال ميكن حتديدها بدّقة، لكن يبدو أّن كتاابته غابت عن ا
دأ بعدها ابالنتشار على نطاق ضّيق يف أّول األمر، مّث اّتسع انتشارها مرّة أخرى يف القرن امليالدي األّول، لتب

أكثر من ذلك بكثري يف ما بعد، وانتهى هبا املطاف كمرتكز للفلسفة حلوايل سبعة قرون من الفلسفة من خالل 
ل لفالسفة من كتابة الشروح عليها، فجاء معظم فلسفة هذه القرون السبعة من خالل إطار عمما اعتاده ا

، يف الفلسفة األفالطونية احملدثة ألفلوطني  أرسطي واسع. ولقد أّدت فلسفة أرسطو دوراا عظيماا، وإن كان اثنوّيا
قرن الثاين عشر، وعلى الرغم من أّن وفرفوريوس. وبعد ذلك، يف احلقبة املمتّدة من القرن السادس حّّت هناية ال

ب، فلقد تلّقت هذه النصوص عناية مكثّفة من الفلسفة القسم األكرب من النصوص األرسطية قد ضاع يف الغر 
البيزنطية، والفلسفة العربية، حيث بلغ أرسطو من املكانة املرموقة حد ا جعلته يُعَرف ابسم )املعّلم األّول( دون 

ذه )راجع املدخل املتعّلق بتأثري الفلسفة العربية واإلسالمية على الغرب الالتيين يف ه احلاجة إىل ذكر امسه
املوسوعة(. وضمن هذه احلقبة ظهرت الشروح التوضيحية املتينة املتمّيزة اليت فّسر هبا ابن سينا وابن رشد آراء 

ل األّويل للنصوص األرسطية عند أرسطو وطّوراها على حنو مبهر؛ ولقد كان هلذه الشروح أتثري فائق يف التقبّ 
 الغرب الالتيين يف القرن الثاين عشر.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  57

املفّسرين الذين شرحوا نصوص أرسطو يف أوائل حقبة إعادة تقدميه للغرب: ألربتوس ماگنوس، ومن بني أعظم 
ق بني مّث تلميذه توما األكويين الذي تفّوق على كّل من ظهر من املفّسرين يف هذه احلقبة، وقد سعى للتوفي

ّط من شأن أرسطو، فلسفة أرسطو والفكر املسيحي. وهنالك من األرسطيني من يزدري األكويين بتهمة احل
وهنالك من املسيحيني من يتربّأ من األكويين بتهمة التمكني للفلسفة الوثنية، وبني املعسكرين هنالك الكثري 

 التومائية ابعتبارها توليفاا عبقرّيا مجع سّنتني من األصوات األخرى اليت تتبىّن رؤية أكثر إجيابية، فتنظر إىل
الشروح احلاّدة اليت كتبها األكويين يف هناية حياته ال هتدف إىل التوليف  ابرزتني؛ وقد حياجج البعض يف أنّ 

بقدر ما هي تفسري وشرح مباشر، وليس هنالك سوى قليل من احلاالت املشاهبة لذلك على امتداد اتريخ 
 ك أسباب كثرية جعلت من الفلسفة األرسطية إطار عمل للفلسفة املسيحية من القرن الثاينالفلسفة. وهنال

عشر حّّت هناية القرن السادس عشر، منها اهتمام األكويين هبا، على الرغم من أّن هذه احلقبة الغنية قد 
واضيع األرسطية. احتوت، وال شك، على نطاق عريض من النشاط الفلسفي الذي يتفاوت يف قربه وبعده من امل

احلقبة فيكفينا أن نشري إىل املفهومني اللذين وإذا أردًن أن نبنّي املدى الذي وصل إليه التأثري األرسطي يف هذه 
(، أي: املاّدصورية الشاملة وعقيدة binarium famosissimumشّكال ما ُعِرف بـ"الزوج األشهر" )

 لنصوص األرسطية.تعّدد األشكال، واليت جاءت صيغهما األوىل يف ا

تمام ابسم )أرسطانية النهضة(؛ ومل يقّل االهتمام أبرسطو يف عصر النهضة، حيث أصبح يُعَرف هذا االه
وأبرز األمساء يف هذه احلقبة تلتقي مع آخر األمساء اليت ظهرت يف مرحلة السكوالستية األرسطية يف العصر 

سواريز الذي انتهت حياته مع ظهور ديكارت. ومنذ  الوسيط، حيث وصلت إىل هناية غنية وشديدة التأثري مع
لى دراسة النصوص األرسطية حقب متنّوعة منها ما أمهل هذه النصوص هناية السكوالستية املتأّخرة مّرت ع

 ومنها ما اهتّم هبا بشّدة، لكّنها استمّرت دون انقطاع حّّت أّّيمنا هذه.

يف االسرتشاد أبرسطو واستلهامه يف الكثري من اجملاالت  واليوم جند الفالسفة، بتنوّع مشارهبم، يستمّرون
ذهن وحّّت نظرّيت الالمتناهي، وإن كان أتثري أرسطو رمّبا يبدو أبكثر صوره صراحة املختلفة، بدءاا من فلسفة ال

وعلنية يف عودة األخالق الفضائلية للظهور يف النصف األخري من القرن العشرين. ورمّبا ليس هنالك ما مينع 
ناقص يف األلفية اجلديدة. من القول يف هذه املرحلة التارخيية أبّن حالة االهتمام أبرسطو ليس من احملتمل أن تت

وإذا أردًن أن نتبنّي االجّتاه الذي ستسلكه يكفينا أن نلقي نظرة سريعة على عناوين مداخل هذه املوسوعة لنجد 
الفالسفة والفلسفات، وال يقارهبما يف هذا الشأن سوى  أّن "أرسطو" و"األرسطية" أكثر وروداا من غريمها من

 أفالطون وتراثه.
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i ين الخبراء حول عدد مؤّلفات أرسطو، وكذلك بشأن موثوقية بعض األعمال التي هنالك خالفات ب
صور وصلتنا وهي تحمل اسمه. ويمكن االّطالع على عرض مدهش لتاريخ انتقال مؤّلفات أرسطو عبر الع

 (.Shute 1888في )

ii  )سيشير إلى الحجج يسعى هذه المدخل العاّم لاللتزام بأكبر قدر ممكن من الحيادية، ولذلك فهو: )أ
التي أثارت الجدل؛ و)ب( سيوّفر إشارات مرجعية لمقاطع في مداخل أخرى من هذه الموسوعة لمسائل مّتصلة 

 التي تناولت المسائل المناقشة لمن يرغب باالستزادة. وردت بتفصيل أكبر؛ و)ج( سيذكر الكتابات التخّصصية

iii  إلى االحتماالت، فمّما يدعو لألسف أّن كّتاب سيرته إّن الكثير مّما أوردناه حول حياة أرسطو يستند
اضطّروا لالعتماد على مصادر مضطربة ُكِتب أكثرها في وقت متأّخر عنه، وكانت النتيجة أّن االستنتاجات 

الموثوقية أحياًنا ال لشيء سوى لتأثير التكرار؛ ولمن يرغب باالّطالع على موجز لعملية  الضعيفة تكتسب
(، وهو يقّدم لمحة مهّمة أيًضا عن حياة أرسطو من Grote 1880ية لسيرة أرسطو نحيله إلى )الكتابة التاريخ

 Pellegrinرين فليراجع )منظور القرن التاسع عشر؛ ولمن يرغب بلمحة موجزة متينة بمنظور أواخر القرن العش

ى العصور القديمة: إذ (. وفيما يتعّلق بشخصية أرسطو فإّننا نجد نهجين متعارضين جذرًيا يعودان إل1996
يصّوره النهج األول كشخص مغرور يزدري اآلخرين، وناكر للجميل لم يقّدر قّط ما منحه أفالطون من تعليم؛ 

ه ألصدقائه ونظرائه في البحث عن المعرفة، وال يهدأ له بال والثاني يصّوره كباحث مرح متحّمس في إخالص
ومن المرّجح أّن أيًّا من النهجين ال يقّدم صورة صحيحة خالية  في بذل الجهود لتوسيع آفاق المعرفة البشرية.

شارة من الخطأ، والواقع يقول بأّننا ال نمتلك ما يكفي من األدّلة للحكم بصواب أحدهم دون اآلخر؛ لكن تجدر اإل
ومن  بأّنهما يتقاطعان في نقطة واحدة، وهي: اّتفاقهما على أّنه من العظماء، مع اختالفهما في عرض ذلك؛

 (.Shields 2014, 15‐17كان يرغب بملّخص وجيز لتقييم هذا الوضع يمكنه االّطالع على )

iv ( :1سنذكر هنا أربعة أمثلة وحسب، وليس من الصعب العثور على الكثير غيرها ) في رسالة
، كما ُتدعى في أّيامنا دون أن تحمل االسم ذاته في العصور القديمة، ثالثة أقسام متمايزة ال تواصل )المقوالت(

بينها، ولم ُيجَمع بينها إاّل بشكل يثير الشبهات )لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الماّدة الموسوعية المتعّلقة 
ا ال تحمل عنواًنا سّطره أرسطو بيده، أربعة عشر فصاًل يتافيزيقا(، وهي أيًض ( وفي رسالة )الم2بهذه الرسالة(؛ )

يعتقد الكثير من الخبراء بأّن الثالثة األخيرة منها قد ُكِتبت في مرحلة مبّكرة من التطّور الفكري ألرسطو، وذلك 
لة عة موجزة لهذه المسأبالمقارنة مع ما يسبقها ضمن الطبعات الحديثة التي بين أيدينا )لالّطالع على مراج

( تبدي رسالة )السياسة( مشاكل في التواصل 3(؛ )Ross 1924, vol. i, xiii–xxxiiيمكن الرجوع إلى 
واالنسجام الداخلي، وتثير أسئلة حول تاريخ كتابة كّل فصل من فصولها )تجد عرًضا موجًزا لهذه المسألة في 

( يرى الكثيرون بأّن رسالة 4أرسطو(؛ ) لنظرية السياسية عندالملحق المرفق بالماّدة الموسوعية المتعّلقة با
)األخالق النيقوماخية( تعاني من غياب االنسجام الداخلي من ناحية ما تطرحه من وجهات نظر )وهي مسألة 
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خالفية(، ولقد دفعت هذه الحال بارنز، مثاًل، إلى االستنتاج الجازم بأّن هذا الكتاب ليس رسالة واحدة: 
عبثي، ال شّك في أّنه وضع على يد ناسخ يائس أو بائع كتب مجّرد من المبادئ، ق النيقوماخية( عمل األخال»)

األخالق النيقوماخية( التي بين أيدينا ليست وحدة »)، ثّم يجادل بارنز: «ولم يجمع شمله أّي كاتب أو محّرر
ادة. واألسئلة عالجتين لمسألة السعواحدة ال خالف عليها، ويكفي لالستدالل على هذا األمر احتواؤها على م

الوحيدة التي ُتثار هي: من اخترع النّص الذي بين أيدينا، ومتى، وما النصوص التي اعتمد عليها، وما الدوافع 
(. ومن أراد االّطالع على نظرة شاملة موجزة لحالة كتابات Barnes 1997, 58–59« )التي دفعته لذلك؟

موسوعية المتعّلقة باألخالق عند أرسطو. وعلى الرغم مّما رجوع إلى الماّدة الأرسطو في حقل األخالق يمكنه ال
سبق، يمكن القول بأّن هذه الخالفات التي يثيرها الخبراء ال تعيق قدرتنا على الخوض في الفلسفة النابضة 

 بالحياة ضمن نصوص أرسطو؛ بل إّن الكثير من هذه الخالفات يعّد من المبالغات.

v يقّدم بيكر (Bakker 2007 ًموجز ).ا شّيًقا حول هذا الجدل 

vi ( يقدم أوينOwen 1961( :ا للكتابات المتعّلقة بهذا الموضوع. راجع أيًضا  Irwin( مدخاًل جيًدا جدًّ

 (.Cleary 1994(، و)16 ,13§§ ,1988

vii ( ثّمة تقديم رائع للخالفات المحيطة بعقيدة العقل العيانيnous( في كتاب البرهان )APo. ii 19 )
( عند مناقشته للمسألة نفسها. ولمن يبتغي مناقشة أعمق، ويفّضل Barnes 1994ع عليها في )يمكن االطال

 (.Biondi 2004التفسير التقليدي الذي يعتمد الحدس الفكري، فليراجع )

viii لماهوية للمطالعة حول المقاربة النمطية المهيمنة للماهوية، راجع القسم األّول من مدخل )الخاّصيات ا
 يات العرضية( في هذه الموسوعة.إزاء الخاّص 

ix  شهدت العقود األخيرة تجّدد دراسة بيولوجيا أرسطو، وذلك على صعيدين: صعيد أكثر تجريبية وآخر
أكثر تفلسًفا. ولمن يرغب باالّطالع على مقّدمة شاملة حول نتائج هذه الدراسة وخالفها، يمكن الرجوع إلى 

 وسوعة.د أرسطو( في هذه الممدخل )البيولوجيا عن

x ( ألوين )المعنى البؤري( يعود مصطلحOwen 1960( وقد تعّرض للنقد من إيروين ،)Irwin 1981 )
على أساس أّن نظرية أرسطو ال تهتّم بالمعاني، أو أّنها ال تهتّم بها بشكل رئيسي. ويرى إيروين أّن مصطلح 

)المشترك اللفظي المعتمد على  ( مصطلحShields 1999)الصلة البؤرية( أكثر حيادية. ويفّضل شيلدز )
الصميم( ألسباب منها أّنه يعكس الالتناظر الذي ال بّد منه في أبرز استخدامات أرسطو للمشترك اللفظي. 

 (.Ward 2008راجع أيًضا )

xi لى لمقّدمة موجزة حول المشترك اللفظي المعتمد على الصميم في ما يخّص )الكائن(، يمكن الرجوع إ
( مسًحا أعمق بكثير Shields 1999ميتافيزيقيا أرسطو( في هذه الموسوعة. ويقّدم شيلدز )المدخل المعنون )
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(؛ ولمن Lewis 2004لكتابات الخبراء في هذا الموضوع. ولمن يرغب ببديل نقدي، يمكن الرجوع إلى لويس )
في إيالئه  ( الذي أصابWard 2008يرغب باالّطالع على تطوير إضافي للموضوع يمكن الرجوع إلى وارد )

ا على العالقة بين المشترك اللفظي المعتمد على الصميم في ما يخّص )الكائن( وبين مفهوم  تشديًدا خاصًّ
 (.epistêmêأرسطو للعلم )

xii ( لمن يرغب باستكشاف فلسفي غني لهذه اإلمكانية، يمكن مراجعةLoux 1973.) 

xiii ل المعنون )ميتافيزيقيا أرسطو( في هذه كن الرجوع إلى المدخلمقّدمة موجزة حول هذا الموضوع، يم
 Shieldsالموسوعة. ولمراجعة للنصوص المتعّلقة بدور الماّدة في علم الكائن )باعتباره( كائًنا، يمكن مراجعة )

(. ولالّطالع على دفاع مدّعم بالحجج عن أحد أنواع التفسير التقليدي، Ward 2008( و)229–225 ,1999
 Owens( و)Patzig 1979(. ويمكن االّطالع على معالجتين متينتين في )Duarte 2007الرجوع إلى )يمكن 

1978.) 

xiv ( يكّرس أوينOwens 1978, 137–154 فصاًل بأكمله تقريًبا لمسألة الترجمة الصحيحة لكلمة )
(ousiaإلى اإلنگليزية، ويخلص إلى أّن كلمة "الكائن" مفّضلة على "الجوهر" في ال )ن ترجمة. وعلى الرغم م

أّنه يقيم استنتاجه هذا على أسباب رفيعة المستوى تستند إلى خبرة علمية، فإّن توصياته لم تحَظ بالجاذبية في 
المجتمع العلمي، إذ ال يزال يفّضل كلمة "الجوهر". وليس هنالك من ضرر في ذلك إذا أخذنا بعين االعتبار 

 صيل معناه عبر خصائصه النظرية.رسطو، وال بّد من تحأّن "الجوهر" مصطلح تقني في كتابات أ

xv  لنظرة عاّمة واضحة حول األنواع الرئيسية لالنتقادات التي تعّرض لها التصنيف األرسطي العشري
 لألشياء، راجع القسم الثاني من المدخل المخّصص لـ)مقوالت( أرسطو في هذه الموسوعة.

xvi لموضوع الزمان، يمكن مراجعة ّلقة بمعالجة أرسطو لمن يرغب باالّطالع على القضايا المتع
(Bostock 2006(و )Coope 2005.) 

xvii  .الوضع األنطولوجي لألجسام الرياضية عند أرسطو يقّدم تعقيداتنا أصبحت تلقى التجاهل في أّيامنا
يات ولمن يرغب بمقّدمة حول بعض هذه التعقيدات، يمكن االّطالع على القسم السادس من مدخل )الرياض

 عند أرسطو( في هذه الموسوعة.

xviii ( راجع على سبيل المثالHocutt 1975( وخصوًصا ،)Annas 1982( ويفّضل .)Moravcsik 

 ( المصطلح األكثر حيادية )العامل التوليدي(.1974

xix  إجماع بين المتخّصصين على أّن العّلة الفاعلية تّتصل بشكل واضح مع الفكرة الحديثة ليس هنالك
 ,Frede 1980للعّلية، وكذلك ال يجمعون على اعتبارها مثااًل ال خالف عليه للعّلية. ولذلك نجد في ) الممّيزة
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خالفية حول العّلة الفاعلية، (، مثاًل، إثارة للشكوك حول هذا الطرح. ولمن يرغب باالّطالع على نظرة أكثر 218
 (.Ross 1923, 75فليراجع )

xx ( يقّدم جونسونJohnson 2005, 15–39 استعراًضا يحيطنا علًما ببعض األصوات األكثر انتقاًصا )
 من أرسطو.

xxi ( 522, 1988يقّدم إيروين n. 18 تلخيًصا جلًيا لبعض التفسيرات الرئيسية لحّجة أرسطو في الدفاع )
 (.Phys. ii 8 198b36–199a5والتي وردت في كتابه الطبيعة ) عن الغائية،

xxii وية للغائية. ولمن يرغب باالّطالع على تمهيد أّولي للقضايا المتعّلقة شهدت العقود األخيرة مناقشة حي
بهذا الموضوع، فليراجع القسم الرابع من مدخل )أرسطو والعّلية( في هذه الموسوعة. ولمن أراد التوّسع أكثر، 

(، Sauvé Meyer 1992( ،)Gotthelf 1997( ،)Furley 1999( ،)Charles 2001مكنه الرجوع إلى: )ي
(Johnson 2005.) 

xxiii  لمن يرغب باالّطالع على مقّدمة موجزة لبعض القضايا ذات العالقة، باإلضافة لبيبليوگرافيا لقراءات
فيزيقا أرسطو( في هذه الموسوعة. ولمن إضافية، يمكن االستعانة بالقسم العاشر من المدخل المعنون )ميتا

لمقالة المعنونة )سؤال حول ميتافيزيقا النفس(، وهي يرغب باالّطالع على رؤية معاكسة، يمكن االّطالع على ا
ملحقة بالمدخل المعنون )علم النفس عند أرسطو( في هذه الموسوعة أيًضا. ولمن يرغب بمناقشة أكثر تفصياًل، 

( مراجعة عاّمة للتطّورات األخيرة في ما يخّص الميتافيزيقا عند أرسطو بشكل Gill 2005يمكنه أن يجد في )
 تركيز بشكل خاّص على المسائل المتعّلقة بالجوهر.عام، مع ال

xxiv ( حول معنىeudaimonia في هذه )(، راجع القسم الثاني من المدخل المعنون )األخالق عند أرسطو
 تسّلط الضوء المقاربات الذاتية والموضوعية للسعادة. ( مناقشةKraut 1979الموسوعة. ولدى )

xxv لمن يرغب بمراجعة ماهرة حول هذه الم( سألة، يمكن الرجوع إلىHalliwell 1986.) 

xxvi ( يقدم هاليويلHalliwell 1986, Appendix 5 عرًضا شاماًل موجًزا للمقاربات المتنّوعة التي تعامل )
 سطو.بها العلماء مع فكرة التطهير عند أر 

xxvii ( يقدم هاليويلHalliwell 1986, 109–137 مقّدمة ممتازة لبعض القضايا المعرفية )
 سفية المتعّلقة بمفهوم أرسطو للمحاكاة.والفل


