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 1الرواقية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

  ترجمة: 
 
 نارص الحلوان

 

 

 

 

ص ن النظرية الطبيعية، واألخالق، والمنطق؛معلومتنا عنهم، وعن  وحياة فالفستها، ومصادر الرواقية  الفلسفة حول

جم للـد.  ،ديرك متر جمة هي للنسخة المموسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عل ) بارتسلي ؤرشفة (. ننوه بأن التر

ي الموسوعة عل 
 عن هذا الرابطف 

ا
ي قد تختلف قليًل

ة للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عل األخت   الدارجةالنسخة ، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة  بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعل رأسهم د. إدوارد زالتا، عل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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 stoaيف احلقبة اهللينستية. اشُتق امسها من الرواق )اليت ظهرت إحدى احلركات الفلسفية  هي الرواقية
poikilê ) جيتمعون  أعضاء املدرسة كان  جدارية، حيث لوحاتبيف الساحة العامة يف أثينا، واملزيَّن املوجود

ليس خمادعا متاما،  يف اإلجنليزية "رواقي"، فإن معىن الصفة "أبيقوري"وعلى خالف الصفة ، وتُعقد حماضراهتم. 
مع األخذ يف االعتبار ألصوله الفلسفية. يف الواقع، يرى الرواقيون أن املشاعر، مثل اخلوف واحلسد )أو اجلاذبية 

ت عن أحكام زائفة، وأن احلكيم ـ الشخص الذي اجلسدية، أو احلب اجلارف ألي شيء كان( كانت، أو نشأ
اووري يؤكد آخر الرواقيني يف العصر اإلمب  يبلغ الكمال العقلي واألخالقي ـ  لن خيضع ملثل هذه املشاعر.

( اليت تذهب األوائل اليت تعتب جوهرية ابلفعل يف تعاليم الرواقينيالروماين: سينيكا وإبكتيتوس، على املعتقدات )
ا توجز عبارتنا ورمبكيم حمصَّن ابلكلية ضد سوء احل،، وأن الفضيلة أمر كايف لتققيق السعاد.. احلإىل أن 

ثر لكنها، أبي حال، ال تُلمح إىل تلك النزعات األخالقية األك .االدعاءاتامليل العام لتلك  "الَسِكينة الرواقية"
اسدين ، وما عداه من البشر عبيد، أو أن كل الفراديكالية، اليت صاهنا الرواقيون، مثل: أن احلكيم وحده هو احلر

 Paradoxa اقيةاملفارقات الرو "أخالقيا متساوون أيضا. )ملزيد من األمثلة، انظر: مقال شيشرو املختصر 
Stoicorum)".  يأييد يف املنقرفة البهجةرغم ما هو واضح من أن بعض الرواقيني قد انتهجوا نوعا من 

ية إال أهنم مل يفعلوا ذلك جملرد إحداث صدمة. فاألخالق الرواقاآلراء اليت تبدو غريبة ابلنسبة للقس العام، 
ذات معقولية مؤكد. يف سياق نظرايهتم املادية والسيكولوجية، ويف إوار النظرية األخالقية اليواننية، كتلك اليت 

فيشبهون  بطبيعة االعتماد املتبادل لرؤاهم الفلسفية،وا واعني متاما يبدو أهنم كانأفالوون وأرسطو.  ورثوها عن
الفلسفة نفسها حبيوان حي، حيث متثل عظامه املنطق واألواتر هي املنطق، أما األخالق والطبيعة فهما اللقم 

 ن آراءهم يفإ (.تعكس هذا الرتتيب، حيث جتعل األخالق هي الروحنسخة أخرى  هناكوالروح على التوايل )
 املنطق والطبيعة ال تقل يف متيزها وإاثرهتا عن تلك اليت لألخالق ذاهتا.

 

 1مصادر معلوماتنا عن الرواقيني . 
 2الفلسفة واحلياة . 
 3نظرية الطبيعة . 
 4املنطق . 
 5األخالق . 
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 6التأثري . 
 قائمة املراجع 
 أدوات أكادميية 
 مصادر أخرى على الشبكة 
 مدخالت ذات صلة 
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 تنا عن الرواقينيامصادر معلوم .1

قية الرواقية النظرا لتأكيد الرواقيني على أمهية الطبيعة املنهجية لفلسفتهم، فإن الطريقة املثلى لتقييم اآلراء األخ
كلة هنا، على أية حال، نواجه مشاملتميز.، تكون من خالل دراستها يف سياق عرض جململ فلسفتهم. 

لرواد احول مصادر معرفتنا ابملذهب الرواقي. فليس لدينا ولو جمموعة واحد. من األعمال الكاملة ألي من 
 تويفق.م.(، وكلينثس ) 262ـ  334بص ): زينون، من كيتيوم يف ق"املؤسس"الثالثة للمدرسة الرواقية: 

ق.م.(. كان خريسيبوس، بنقو خاص، غزير اإلنتاج،  206حوايل  تويفق.م.(، أو خريسيبوس ) 232
. األعمال الكاملة الوحيدكتااب، لكن مل يتبق لدينا من أعماله غري شذرات.   165حيث صنَّف أكثر من 

ق.م. ـ  4سينيكا ) :اإلمباوورياليت حنوزها، بواسطة فيلسوف رواقي، هي تلك اليت صنفها كتَّاب العصر 
، وهتتم هذه (180ـ  121ماركوس أوريليوس ) واإلمباوور(، م135م ـ  55م.(، وإبكتيتوس ) 65

اإلوالة يف جانب اإلرشاد األخالقي، وإن  األعمال، بشكل أساسي، ابألخالق. ومتيل هذه األعمال إىل 
فصيلية للقصول على مزيد من املعلومات التكانت تبث بعض اإلشارات للقواعد النظرية للنظام األخالقي. 

حول الرواقيني القدامى )على سبيل املثال: الرواد الثالثة األوائل للمدرسة الرواقية، وتالميذهم ورفاقهم( علينا 
يعة، املنسوب كتاب آراء الفالسفة حول الطبالقدمية اليت تعرض األفكار الفلسفية، مثل   الرجوع إىل املراجع

خطأ لبلواترخ، وكتاب سري مشاهري الفالسفة، لديوجني الاليريت )القرن الثالث امليالدي(، ومقتطفات 
ديدميوس  ريوساستوبياس )القرن اخلامس امليالدي( ـ ومصدرمها: أتيوس )حوايل القرن األول امليالدي(، وآ

ـ  أو فالسفة آخرون )أو املدافعني ابحلجة عن املسيقية( الذين  )القرن األول ق.م ـ القرن األول امليالدي(
منهم كوهنم شهود معادون للرواقية. ومن ضانقشوا الرواقيني يف أحباثهم.  ويغلب على اجملموعة األخري.  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  4

 يفالثاين امليالدي( الذي وجه النقد إىل الرواقيني الشارح األرسطي اإلسكندر األفروديسي )أواخر القرن 
_ ول ابإلضافة إىل أعمال أخرى، فاألفالووين بلواترك اخلريوين )القرن األ، ردَ يف القَ ، ويف اخلليطمصنفيه 

 يف املفاهيم ضد الرواقيني، والتناقض الذايت للرواقيةيف  :( الذي صنَّف أعماال مثلالقرن الثاين امليالدي
وصاحب الكتاابت الطبية جالني )القرن الثاين امليالدي(، اليت تغلب على نظرته األفالوونية، ، العامة

الدي(، ، وأفلووني )القرن الثالث امليوالشكَّاك البريوين سكستوس إمبيكوس )القرن الثاين امليالدي(
ميالدية(،  400ل واألسقف املسيقي يوسيبيوس )القرنني الثالث والرابع امليالدي(، ونيميسيوس )حوا

وسيمبليكوس، شارح أرسطو يف القرن السادس، الذي ينتمي إىل األفالوونية اجلديد.. من املصادر املهمة 
شيشرو )القرن األول ق. م.(. فعلى الرغم من موقفه الفلسفي املستمد من موقف معلمه فيلو األخرى: 

 سمة األخالقية الراقية للمذهب الرواقي. يفالالالريسي، واألكادميية اجلديد.، يظل متعاوفا مع ما يراه 
، مصقوبة نيةيقدم خمتصرات يف اللغة الالتي، النهاايت يف، ووبيعة اآلهلة يفو، كتب أكادمييةأعماله مثل: 

 مبناقشات نقدية، آلراء املدارس الفكرية اهليلينستية الكبى.

ول الباحثون تكوين صور. شاملة عن احملتوى، ويف بعض احلاالت، عن تطور ااستنادا إىل هذه املصادر، ح
كان هناك قدر وافر من اإلمجاع، يف كثري من املناوق، حول وبيعة الفكر الرواقي، مبا املذهب الرواقي.  

ا نأما يف املناوق األخرى، فقد قوبل تفسريان الصقيح لدليلنا من ربط أمساء معينة أبفكار حمدد.. نُ ميكِ 
الضئيل مبعارضة شديد.. حىت وقت قريب، كان غري املتخصصني يتم إقصاؤهم عن املشاركة يف النقاش، 

اقية، مت مجع شذرات من األعمال الرو ألن كثري من املصادر مل تكن قد تُرمجت بعد إىل اللغات احلديثة. 
بواسطة  5-1903 جملدات عام وشهادات، مكتوبة بلغتها األصلية؛ اليواننية والالتينية، يف كتاب من ثالثة

عند الكتابة .  Stoicorum Veterum Fragmenta املبكر.  ةالشذرات الرواقي، فون أرنيم هانز
 ، فغالبا ما يتم اإلشار. إليها حبسب رقم اجمللد وترقيم النصوص"القدمية"شذرات والشهادات الرواقية العن 

، 1987. يف عام 4.40= ديوجني الاليرتيسي، عاش   SVF 1.345يف كتاب فون أرنيم، مثال ذلك: 
ترمجة  الذي تضمن يف جملده األول (LS) الفالسفة اهليلينيستينينشر أ. أ. لونج ودافيد ساديل كتاب 

إجنليزية وتعليقات على العديد من النصوص املهمة عن الرواقيني، واألبيقوريني، والشكَّاك. وأتبع لونج 
جموعة من النصوص األولية، اليت قام بتقريرها ب. إنوود، ولويد جريسون، ، مب1988وساديل ذلك، عام 

. ما مل يُذكر خالف ذلك، فإين أشري إىل ما يلي من نصوص، مكتوبة الفلسفة اهليلينستيةحتت عنوان 
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بيل املثال: على سبواسطة، أو عن رواقيني، مستخدما اسم املؤلف متبوعا برتميز لونج وساديل للنص. 
ما مل يُذكر خالف ذلك، فإن أعتمد ) Aمن أعمال إيتيوس، النص  26تشري إىل القسم  "26A، إيتيوس"

، يف مصنف إينوود وجريسون ترمجات لنفس النصوص تقريبا. (، مع تعديالت وفيفة أحياانترمجتهما
 فاهنا حبسبويصنبتقطيع النصوص إىل أجزاء صغري.،  اقوميلكنهما، خبالف ترمجات لونج وساديل، ال 

موضوعاهتا. لكل من منهجهما مميزاته اخلاصة، لكن جمموعة لونج وساديل تفي بنقو أفضل متطلبات 
(، وللرتمجة األملانية 2004املدخالت املوسوعية. لالوالع على الرتمجة الفرنسية لكريسيبوس، انظر دوفور )

 (.2009للرواقية املبكر.، انظر نيكل )

 doxography of اآلراء اخلاصة ابلفالسفة القدامىملزيد من املعلومات، انظر أيضا ُمدَخل 
ancient philosophy. 

 

 الفلسفة واحلياة .2

النظر يف مذاهب الرواقيني، فمن املهم أن نتذكر أهنم ال ينظرون إىل الفلسفة ابعتبارها تزجية مثري. عند 
فة كنوع وإمنا ينظرون إليها ابعتبارها وريقة حيا.. هم يعينون الفلسكيان معريف حمدد، للوقت، وال ابعتبارها  

. فما أن نصل (26Aيف إوار اخلب. املعنية مبا هو انفع )إيتيوس،  (sisêAskمن املمارسة أو التدريب )
ر املظه ، وخاصة وبيعة القيمة، فسيتققق حتولنا التام. هذاإىل معرفة ما حنن، وما وبيعة العامل احمليط بنا

ملسيقية، يف ا العالجي شائع كذلك عند منافسيهم؛ األبيقوريني، ورمبا يساعد يف تفسري السبب يف تفوق
ليه ملاركوس أوريليوس صور. مثري. للغاية ملا جيب أن يكون ع التأمالتيقدم لنا كتاب  هناية األمر، عليهما.

هذا  يفاإلمباوور.  ، هو يوميات نفسهإىللنفسه. والكتاب، الذي ُيسمَّى أيضا  هتيئتهيف  احلكيم الرواقي
أخفق يف  ه، ال يذكِ ر نفسه فقط مبضمون التعاليم املهمة للرواقية، بل ويؤنب نفسه حني يدرك أنالكتاب

إىل الرواقية  ؤونيلجممن  وناليوم، ما زال هناك الكثري تطبيق تلك التعاليم يف حلظات معينة من حياته. 
ى االجتاهات ، وتسع"أكادمييا خالصا"مل يكن املذهب الرواقي  النفسي. التهذيببوصفها شكال من أشكال 

احلديثة للفكر الرواقي إىل تطبيق هذا الرتاث من التغيري الذايت. أحد أكثر التفسريات يأثريا للوسائل اليت 
ان ديتمكن التفكري الفلسفي الرواقي من خالهلا حتقيق هذا التقول، يقدم فكر. التدريبات الروحية. يزو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، كمجموعة من هذه التدريبات. للمزيد من املعاجلات ماركوس أوريليوس لتأمالت( بقراء. 1998هادوت )
(. لالوالع على النقاش املعاصر جململ 2013، انظر سيللرز )مجالالعامة، اليت تغطي الفلسفة الرواقية إب

 .2012ر ر القدمية، انظر كوبالقضية الفلسفية كطريقة ـ أو ابألحرى كمجموعة ورق ـ للقيا. يف العصو 

 

 النظرية الطبيعية .3

ون )راجع ألفالو السفسطائيإن حبث علم الوجود الرواقي قد يكون مثمرا إذا ما بدأ عند فقر. من حماور. 
يطلب أفالوون عالمة أو إشار. ملا هو كائن أو ما له  (e-247d(. يف تلك الفقر. )1994برنشفيك 

أن القدر. على الفعل أو االنفعال، هي العالمة املميز. للوجود  :تقدميها إحدى اإلجاابت اليت متوجود. 
لى ن األجسام وحدها هي القادر. عإ ضيفون:يقبل الرواقيون هذا املعيار، وي. "ما هو كائن"احلقيقي، أو 

ديون، اوهذا مما يعطي االنطباع أبن الرواقيني مفاألجسام وحدها هي املوجود..  الفعل واالنفعال. ابلتايل،
على أية حال، هم . "جسميون"أو ـ بنقو أدق، ابعتبار فهمهم للماد. كمبدأ منفعل )انظر ما يلي( ـ 

يقولون أيضا أن هناك ورق أخرى للظهور يف جممل موجودات العامل، أبكثر مما تظهر بسبب الوجود. إن 
 "أشياء حية"،انظر ما يلي( هي ektal) املعب عنهن، واملكان أو اجسمية، مثل الزمالالاألشياء 

(huphestos27 ، جالنg)  ُنطور. إن الفاصل بني ما هو حي وما هو ـ مثل األشياء املتخيَّلة كالق
ول إن األشياء طأ القخلليس  موجود يزيد، إىل حد ما، من صعوبة استيعاب املادية احلديثة للمذهب الرواقي.

م الوجود ف علنز ال تستاملوجود. جسمية عند الرواقيني، لكننا حنتاج إىل إضافة أن األشياء املوجود. 
وان يطلق الرواقيون على األك. كياانت مادية مفرد.كل األشياء املوجود.، إضافة إىل ذلك، هي  خاصتهم.  

علها تفتقر ، مما جيأشياء" ت"ليسشكل خاص، لكوهنا . وقد رفضوا املثل األفالوونية، بالعقل" اتاختالق"
 كندرإس) عنها املعبَّ إىل حالة الوجود على قيد احليا.، اخلاصة ابألشياء الالجسمية مثل الزمان، واملكان، أو 

إىل  أصعب يف تفسريه. تشري بعض النصوصاالمسي اإلجيايب الرواقيني (. إن بديل  30D، األفروديسي
"اإلنسان مثل:  .الظاهر  العبار. املنطقيةمتاثل معاجلة جون لوك، مبعاجلة  معاجلة مفاهيميةأهنم قد اقرتحوا 

 "إذا كان شيء ما إنسان، إذن، فهو حيوان أخالقي عاقل" الباون، ابعتبار الشرط عاقل" أخالقي حيوان
يمية، . املفاهلكن رمبا كان هناك تطور داخل املدرسة يقوم على هذه النظر  (.30I)سكستوس إمبرييكوس، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  (.1999. انظر كاستون )اخلالصي املذهب االمسِ أشكال جتاه شكل من 

ه )كما أن اإلله كيان مادي جسمي، لكن مادت ؛نيوفق تلك األنطولوجيا، يعتب الرواقيون، مثل األبيقوري
  للغاية، غلةمنش لكن، بينما يرى األبيقوريون أن اآلهلةهو رأي األبيقوريني( ليست هي ماد. الكائنات. 

ر، خطاب إىل أبيقو تدبري الكون )عناء ب تكدير ما هي فيه من نعيم، عن أن يتم ومغتبطةكوهنا مباركة 
ابون يف مجيع اخلليقة، ويوجه تطورها مهما بلغت ضآلتها، حىت ، فإن اإلله الرواقي (123-4 ييسمين

فهوم اآليل ولوجية الطابع، على النقيض من املإن االستعار. املعيارية لعلم الكون الرواقي بيأدق التفاصيل. 
كائن حي، واإلله ابلنسبة للكون مثلما هي قو. حيا. احليوان   أبكملهالكون األساسي عند األبيقوريني. 

ألجسام وحدها يصر الرواقيون على أن ا والتوجيه، بوجودها فيه. ،تزوده ابحليا.، واحلركةابلنسبة جلسده، 
يان على أن يُنظر إىل قوى احليا. الكونية تلك، بنقو ما، ككالتأثري يف أي شيء، هي القادر. على الفعل و 

    جسمي.

بنقو أكثر حتديدا، يتماثل اإلله مع أحد املبدأين األولني، غري املتولدين عن غريمها، وغري القابلني للفناء 
(archai .للكون ) ل الفعل. وهي حمأو فعالة حمدد.غري  ا يعتبوهنهذين املبدأين هو املاد.، اليتأحد 

النار اليت متنح األشياء أو ( Logos, Diog. Laert. 44B) العقل الكوينهو اإلله  و. وموضع التأثري
تلك  (.Aetius,46A) خطتهاسب حباليت تشكل املاد.  (pneumaجوهرها وصورها، أو النـََّفس )

النار تشبه النطفة، أو البذر. اليت حتتوي على املبادئ األوىل أو التوجهات، اخلاصة بكل األشياء واليت 
نار حية، أو بذر.، ن مفهوم اإلله كإ(. Aristocles in Eusebius, 46Gستتطور عنها الحقا )

ريف اآلخر لإلله؛ ول التعورمبا ترجع أصتنبثق منها األشياء، يبدو أنه حيدث مبقتضى ضرور. ال اتفاقا. 
جممل مسألة حول (. و 2003ابعتباره نـََفٌس حار، إىل النظرايت الطبية يف احلقبة اهللنستية. انظر ابلتزيل )

 (.2009اإلله وعالقته ابلكون يف املذهب الرواقي، انظر مقاالت سال يف كتابه )

كون دور. حيا. ، كذلك للبنائهمجمددا يف أ مثلما أن للكائنات احلية دور. حيا.، مثل ما نشهده يف اآلابء مث
تستدل دور. احليا. تلك خبطة تطور، أو معادل هلا، تقرتن ابإلله. هناك دور. ال هنائية من التكرارات، متكرر.. 

وأخريا ذي نعرفه، ق العامل الد العناصر، وحىت مرحلة ختل  تبدأ من حيث يكون الكل انر، ومتر عب مرحلة تول  
. أاثرت تلك الفكر. عن (Nemesius, 52C) "االحرتاق العام"النار اخلالصة يف مرحلة العود. إىل 

آخر يقرأ هذا  تأندورات العامل، واليت يفصل بينها االحرتاق العامل، العديد من املسائل. هل سيكون هناك 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املدخل يف املوسوعة يف دور. احليا. التالية؟ أو سيكون جمرد شخص ما يشبهك متاما؟ تقدم املصادر املختلفة 
(. وعن 52Fإجاابت خمتلفة للرواقيني حول هذه املسائل. )عن القول ابلشخص نفسه، انظر اإلسكندر )

كذلك يثري االعتقاد ابلعود األبدي   .((52Gالقول بشخص غري مبهم، وغري متطابق، انظر أورجيني )
دخلإىل الزمن.  نيمسائل مثري.، حول نظر. الرواقي

ُ
)أو  هل يفرتضون أن اللقظة اليت تقرأ فيها أنت هذا امل

الشخص غري املتميز ( يف دور. احليا. التالية، هي حلظة يف املستقبل )ابلتايل يكون الزمن ذا وابع خطي(، 
 "بعدا للقركة"ابعتباره  نإن تعريف الرواقيني للزمفكر. ما عن الزمن الدائري(؟ أم إهنا اللقظة عينها )مع 

يصعب معه حل هذه املسألة. ألجل  نقاش واضح حول ( Simplicius, 51A) "حركة العامل"أو 
 (.1990( وهدسون )1985تلك املسألة، انظر لونج )

إن أول ما ينشأ عن االحرتاق العام هو العناصر. من بني العناصر األربعة، حيدد الرواقيون اثنني كعنصرين 
، مبدأي يندمج العنصران الفاعالن، أو على األقلفاعلني )النار واهلواء( وعنصرين منفعلني )املاء والرتاب(. 

 ,causa continens) "استدامةلة ع"احلرار. والبود.، لتشكيل النَـَفس. وهذا النفس بدوره، هو 
synektikon aitionعلةو وتطور األجسام احلية. ما هي وتوجه من د.و ( لكافة األجسام املوج 

يعتقد الرواقيون أن الكون مالء. ويرفضون، كما فعل أرسطو، وجود اخلالء، أو الفراغ )عدا أن ؟ االستدامة
حييط ن ما ل موجود فرد عكما الذي مييز  "نطقي أن نسأل: ابلتايل، يكون من املالعامل ككل حماط ابلفراغ(. 

 بقل خرى يفما الذي حيف، الشيء من التفكك حني يصطدم ابألشياء األ"أو،  "به من موجودات غريه؟
ني االنتشار باإلجابة هي: النَـَفس. فهذا النَـَفس بطبيعته ذو حركة تردد متزامنة . "؟هذا املالء املزدحم

 االت التمدد واالنكماش الناجتني عنحل)رمبا جاء ذلك استلهاما  األصيل. "متاسكه"تؤسس  واالنقباض
اخلاصة هبم،  مينقهم الصفات انتشاره ، ويف حركةَفس يتخلل كل األجسام )األخرى(فالنَـ احلرار. والبود..( 

(. خالل هذا الفعل األخري، يقوم Nemesius, 47Jكأشياء موحد. )  نظمهمي انقباضه ةويف حرك
 لالشيء الذي هو شك وِجدي ،أيضا هذا، نأل، أحد أدوار الشكل اجلوهري عند أرسطو مثل س بدور  فَ النَـ 
ألن النَـَفس فاعل، البد أن يكون جسما، ويبدو أن  (.17، 7، امليتافيزيقا) فردال: ، أي"بعض هذا"

 ,Galen 47H) الكلمة""اتم بكل معىن اندماجه مع العناصر املنفعلة أن الرواقيني يؤكدون على واقعة 
Alex. Aph. 48C كوان مبقتضاها ميكن جلسمني أن ي ،(. رمبا ينتج عن ذلك أن ووروا نظرية اخلليط

جيب أن نالح،، أبية حال، أن بعض الباحثني )مثال: سوراجبي، يف املكان نفسه يف الوقت نفسه. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بنقو سليبوجه تأبن نقد الرواقيني قد ملاد. ككل، هو استنتاج اب( يرى أن القول أبن النـََّفس متتزج 1988
إىل بعض العبارات اليت التزموا هبا. رمبا كان عليهم، بدال من ذلك، جمرد الذهاب إىل أن النـََّفس هو ماد. 

 يف مستوى وصفي مغاير. ،سمجل

 النـََّفسة. يهب األجسام اليت يتخللها مساهتا املختلفنتيجة لذلك، ، تعاقبات متدرجةيصدر النـََّفس يف  
(. النَّفس يف hexis, lit. a holding) "فقوى"حيف، الشيء اجلامد )لونج وسيديل( هو الذي 

يف احليواانت، فإن و  .(phusis, lit. ‘nature’)النبااتت، إضافة إىل ذلك، )لونج وسيديل( وبيعة 
 ه ونشاوهحياتاملتقكم يف  العنصرالنـََّفس، جبانب ذلك، هو  ( ويف اإلنسان، فإنpsychêالنـََّفس روح )

فهو املسؤول عن  ( ـ Diog. Laert. 47O, Philo 47P) (hêgemonikon) أفكارهو 
ل الوظائف احليوية ك  "الطبيعة"أو  "املاد."حيث نسب الرواقيون إىل عملية  التفكري، والتخطيط، والتقرير. 

اخلالصة لإلنسان )مثل عمليات اهلضم، والتنفس، والنمو، إخل.( ـ وترجع احلركة الذاتية، من مكان إىل آخر، 
 إىل الروح.

إن مذهبهم يف الروح اإلنسانية )العقل( واحدي متاما، رغم أهنم يتقدثون عن قدرات الروح، اليت تعتب 
على حنو مغاير للروح األفالوونية و . (Aetius, 53H)اء احلس  املادية أبعض، وترتبط القو. الفاعلةأجزاء 
ا التصور األحادي كان هلذ.  ةالعقالنيالفاعلة  القو.، فكل الدوافع والرغبات وظائف تنشأ عن األقسامثالثية 

ألوىل، فإن انطباعاتنا يف احلالة ايأثرياته على نظرييت املعرفة واألخالق الرواقيتني.  ،للروح اإلنسانية ،التام
صورات يف احليواانت العاقلة البالغة، تصبح تلك االنطباعات أفكارا، أو تلقو. الفاعلة. لهي يأثريات احلسية 

الشخص قد ال يكون له اخليار عما إذا كان لديه انطباع عقالين معني، أن  ورغمذات حمتوى افرتاضي. 
ات ، وما إذا كان قبول أحد االنطباع"القبول"يطلق عليها الرواقيون  أخرى للقو. الفاعلةفإن هناك قو. 

لقبول يكون بكبح واالمتناع عن ااعتباره يقينا. العقالنية موضع اختياره ومشيئته. وقبول انطباع ما يعين 
 احلكم عما إذا كان صادقا. وحيث أن كال من االنطباع والقبول يشكالن جزء من القو. الفاعلة ذاهتا، فال

جمال حلصول تضارب بني العناصر العقالنية والالعقالنية املنفصلة واملتمايز. يف الذات الواحد. ـ وهو الصراع 
نياالذي قد خيسره العقل. قارن هذا املوقف بوصف أفالوون للصراع بني النفس  ا، واليت استولت فين الدَّ

(. 602e، الكتاب العاشر، اجلمهورية) كذل معه ال حيدثالعقالين الذي  واجلزءعليها األوهام احلسية، 
ليس هناك سبب لالعتقاد أبن جزء العقل ميكنه الفوز دائما يف احلرب األهلية املعرفية، اليت يتخيل أفالوون 
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لكن، نظرا ألن االنطباع والقبول مظهران للقو. الفاعلة الواحد. ذاهتا، حبسب الرواقيني، أهنا تقع داخلنا. 
نقو مماثل، منضبطا بنقو كاف. بما كان عقلنا إذا جتنب الوقوع يف اخلطأ دوما فإهنم يظنون أنه مبقدوران 

بات للقو. تدري يف الكائن العاقل، تعد تلكفإن الدوافع أو الرغبات هي حركات للروح جتاه شيء ما. 
ة تلقائية لالنطباع نتيج، ليست سالعاقلة، اليت ال تنشأ دون قبول. ابلتايل، فإن حركة الروح جتاه الشيء 

وهذا ما حياجج به خصوم الرواقية؛ الشكاك األكادمييني، ضد إمكانية ذلك شيء مرغوب فيه.  سأبن 
(Plutarch, 69A) بنقو ـ و  س الشيءن هناك دافع جتاه . يدعي الرواقيون، على أية حال، أن لن يكو

. نتيجة ذلك أن مجيع (Plutarch, 53S)أقل لن تكون هناك حركة ـ إال إذا قبل الشخص االنطباع 
من جانب العقل، إذ هي أفعال للعقل. وهكذا، لن تكون الرغبات قيد السيطر. )على األقل بنقو حمتمل( 

 .سفعل على  املؤثر احلافز، وبني سهناك فجو. بني تكوين احلكم القاوع أبن على املرء القيام بفعل 

 "مادية"شعور أبن لدى الرواقيني نظرية يف العقل، واليت سُتوصف أبهنا  ةحيث أن النـََّفس جسمي، فثم
 املرء، ُعرضة للتوالد واهلالك . إن النـََّفس، الذي هو روح(Annas 2009 ابملعىن املعاصر )راجع:

(Plutarch 53 C, Eusebius 53W .)ذلك  فال يتبع، على خالف األمر ابلنسبة لألبيقوريني
أن روحي ستهلك متاما حني ميوت جسدي. زعم كريسيبوس أن أرواح احلكماء لن تفىن حىت يقع االحرتاق 

هل هذا ببساوة نفاد . (Diog. Laert. 7.157=SVF 2.811, not in LS) العام التايل
فيلسوف مادي متعمق؟ لنتذكر أن احلركة املميِ ز. للنـََّفس هي تزامن حركيت االنقباض صب من جانب 

وهذا ما جيعله متوترا، وقادرا على حف،، وتنظيم، ويف بعض احلاالت حتريك األجسام اليت  واالمتداد.
لثبات أو التوتر نوع من اوبني معا  ون بينهمااوي الرواقيون بني الفضيلة واحلكمة، كما يساو ويس يتخللها.

 .(Arius Didymus 41H, Plutarch 61B, Galen 65T) داخل القو. الفاعلة للروح
قيد  ، متكنهم من االستمرار علىالتوترقوى رمبا كان تفكريهم أن أرواح احلكماء تتقلى بقدر كاف من 

بوزيدون )النصف )القرن الثاين ق.م.( و س اابنيتياحليا. كأجسام مستقلة بذاهتا. نبذ الرواقيون املتأخرون مثل 
 األول من القرن األول ق.م.( تلك الفكر. اخلاصة بكريسيبوس.

ة ستأيت معنا ة، رغم أن هذه املسألاحلتميلنختم هذه النظر. العامة للجانب املادي للفلسفة الرواقية مبسألة 
عتقدون يإن االنطباع اجللي األول عن الفلسفة الرواقية أن أصقاهبا جمددا يف القسم التايل حول املنطق. 

ولكنهم، مع ضي، احلاضر نتيجة حتمية ألحداث املاأن فيما يتعلق مبسألة السببية، حيث يعتبون  ابحلتمية
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اإلراد. للمسئولية األخالقية ابلدفاع عن نسخة للتوافقية بني احلتمية و  ذلك، يرغبون يف احلفاظ على جمال
 ؛عليه فعال وبدو أكثر بساوة مما هي األمرولكنه جيعل احلر.. وهذا ليس ابلتوصيف اخلطأ على اإلوالق، 

السفة وبني إوار عمل الف ،حيث إنه يطمس بعض االختالفات املهمة بني إوار عملنا لبقث هذه األمور
عالقة ك  مل معهاتتعاأحد االختالفات املهمة هي أن معظم اجتاهات التفكري املعاصر حول السببية القدماء. 

عن للتعبري  ضر.حا مفرداتال يتضمن لكن املناقشات القدمية حول السببية تدور يف سياق . األحداثبني 
ين وإمنا يعحتدث.  األمورداث، أو أخفقوا يف مالحظة أن ال يعين ذلك أهنم أنكروا وجود األحاألحداث. 

لققائق أو للألشياء اليت حتدث  ريذلك أنه مل يكن هناك اصطالحات فلسفية خمصصة لتقارن بني ما جي
حينما نتقدث عن األحداث، فإمنا نتقدث عن األشياء اليت متأل بنقو جيد الفجو.  ما حدث.حول ها مع

نظرا ألهنا حتدث يف وقت حمدد، وتتضمن بعض األشياء دون غريها، فاألحداث،  بني األشياء والتقريرات.
ب عليها، ها كمفردات متعينة، جياليت ال تتعامل معاألحداث بشكل ما، تشبه األشياء. )فقىت نظرايت 

يا هيكال افرتاض. من جهة أخرى، فإن لديهم (احلديث عن احلدث بنقو ما، أن تنصف هذا اجلانب من 
 يتضمن أشياء مثل:النوع. إن حدث جلوس سينيكا يف حوض االستقمام مفكرا يف كتاب، من هذا 

م على حنو كما لو كانوا ضمن بنية ما. ورغسينيكا، وكتابه، وحوض االستقمام، ولكن احلدث يتضمنهم 
أن حداث آخر يتضمن نفس األشياء، وفيه جيلس سينيكا على كتابه، ويفكر يف حوض االستقمام، إال أنه 

مع غياب مفهوم قوي للسببية، كعالقة فيما بني األحداث، فإن التقليل خمتلف متاما عن احلدث األول. 
 الرواقي للسببية يبدو غريبا جدا يف العصر احلديث. 

على  . خرجلسم آ ال مادييصبح بدوره سببا حلصول شيء جسم، هو يقول الرواقيون إن كل سبب 
 عنه ابملعبَّ  اإلنسان، وهو جسم، يصبح سببا ابلنسبة جلسد وهو جسم، ،املبضعسبيل املثال، فإن 

 (.Sextus, 55B; cf. Stobaeus, 55A) "القطع".الالجسمي 

على أن السبب  اإلحلاح اهأنشألسببية، عن ا مذهب الرواقيةللتأثري، يف ابحلدث  ةالشبيه البهانية البنيةإن 
ينتج للجسم حمموال حقيقيا له. لكن إذا أعدان النظر يف مثال سيكستوس، فاملبضع ليس هو السبب يف 

ألنه ال يسبب ذلك وهو حمفوظ يف خزانة. لذلك، فهناك بنية تشبه احلدث )حصول القطع قطع اجلسد، 
جهة السبب. فليس  ليست يف ها، ولكنيف اجلسد( يف األثر، إىل جانب التفاعل السبيب يف التقليل الرواقي

لدينا هنا غري اجلسم، املبضع. إن دور البنية الشبيهة ابحلدث للسبب يف املخطط الرواقي، يتم ابحلديث 
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عن نطاق كامل من أمناط األسباب املختلفة. إن املصادر اخلاصة ابلتصنيفات الرواقية لألسباب معقد. 
، وعلل قدمةاملالعلل  اع ذات األمهية األكب: متشابكة، لذا فسوف نقصر اهتمامنا على القليل من األنو و 

املباشر.. يف هذا الصدد، فإن نظر. الرواقيني ليست كلية، خبالف نظر. أرسطو، املعروف والعلل االستدامة، 
بنقو أكثر دقة، نذكر أن علل أرسطو األربعة هي أربعة أمناط من و عنها تضمنها لفكر. "العلل األربعة". 

ستلزم ما تفسره. ي ما مل يقله أرسطو، على أية حال، إن حضور العناصر التفسريية تلك العناصر التفسريية. 
من العمومية عند أرسطو، فهي تؤدي إىل حدوث تلك األشياء "دوما، أو يف  اوتضمن العملية العلية نوع

ية، أو معظمها"، لكن هذا خيتلف متاما عن إصرار الرواقية على أن العلل حتمية. إن حتقق اخلطة اإلهل
 ,aparabatos Aetius) ، ويصفونه كسلسلة من العلل "احملتومة"النـََّفس الكوين، يسمونه "قدرا"
55J; cf. Gellius, 55K.)  يف مصنفه "يف القدر" سعى شيشرو إىل شرح كيف أن كريسيبوس حاول

 متوقفة على قدرتنا.  ت، فهي ليساملقدمةالنتيجة اليت مؤداها أنه واملا أن أفعالنا حتدث بفعل العلل جتنب 
هو مقطع يستقق و على األنواع املختلفة للعلة، اليت سعى الرواقيون إىل حتديدها، إجابة كريسيبوس تستند 

 أن نقتبسه أبكمله:

لكن كريسيبوس، رافضا ملبدأ الضرور.، ويف الوقت نفسه، ال يريد لشيء أن حيدث دون علة 
ابلنسبة "سابقة، مييز بني أنواع العلل، ليتمكن من جتنب الضرور.، فيما حياف، على فكر. القدر. 

اء ييل، وبعضها اثنوي ومباشر. وابلتايل، عندما نقول إن األشفبعضها مكتمل وأوَّ "، يشرح، "للعلل
ه حيدث على أنمجيعها حتدث خالل القدر بواسطة علل مسبقة، فإننا ال نعين أن يُفهم ذلك 

  (Cicero, 62C)". وإمنا بفعل علل اثنوية مباشر.""علل أولية مكتملة"،  بفعل 

ما ، عندا كل شيء إليناهب يرجعكريسيبوس ملشكلة الكيفية اليت حملاولة التسوية اليت قام هبا  إن الفهم التام 
با صع صبحييكون اتريخ العامل هو أن الفصل احلايل يف السرد ال مفر منه، وابعتبار أن ما حدث آنفا 

 يبدو واضقا، على األقل بشكل عام، ما يرمي كريسيبوسالفتقار الوضوح حول األنواع املختلفة للعلة. 
ة املرء كمماثل للشكل صييف تشبيهه الشهري، ينظر إىل شخفيما يتعلق ابلفعل اإلنساين. إىل حتقيقه، 

ما حيدث و عطي الشخص دفعة لألسطوانة. مبثل ما ياألسطواين. حقا، إن العامل مينقنا أشياء نتفاعل معها، 
أن األسطوانة تدور ال تنزلق، بسبب من شكلها اخلاص )أي: وبيعتها(. كذلك أيضا فإن قراراتك تكون 

هي قراراتك بقدر ما تتفق مع وبيعة الشخص الذي حُتدث معه الفرق الذي قررت إحداثه. ابلتأكيد ـ  
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قبل. لكن، حني أنك ذلك النوع من األشخاص الذي تكونه إىل حد كبري، بسبب ما حدث لك من 
ك، وهذه ر حيدث خاللدَ خالل القَ ما تفعله، يقول الرواقيون إن ما حيدث تلعب قراراتك دورا يف إحداث 

عىن هو يُزعم أن ما يدعم هذا املوهذا يتالءم، مبعىن من املعاين، مع فكر. املسؤولية.  "من خاللك"األفعال 
احلتمية لبقث العلمي املفصل، حول مسألة اإلراد. احلر. و يسعى االتمييز بني أنواع العلة اليت ذكرانها آنفا. 

للتفكري  ااملوضع ذلك اإلوار املختلف متاملختلفة، وحماوالتنا يف املذهب الرواقي، يف التعامل مع مصادران 
فصلني هناك دليل جيد هلذا احلقل املعريف، قدمه هانكينسون، يف اليف العلل والعلية، يف مقابل إوار عملنا. 

(. وكتاب 1999) Algra, Barnes, Mansfeld & Schofieldواملنشور يف دار  15و  14
 ( وهو أوول وأكثر صعوبة ابلنسبة للمبتدئني يف الفلسفة، ولكنه موثوق للغاية.1998بوبزين )

 القدر."ن أخالقية أبكثر منها ميتافيزيقية. إن معىن احلرية يتضم ، تعديةر انقش الرواقيون كذلك فكر. عن احل
(. لقد اتضح، ألسباب سُتناقش Cicero, Stoic Paradoxes 5, 34) "على أن تعيش كما تشاء

الحقا، يف القسم اخلاص ابألخالق، أن احلكيم الرواقي وحده هو من يتمتع ابحلرية. أما غريه فمجرد عبيد. 
 (.2004بفكر. االستقالل الكانطي، يف كتاب كوبر )مت حبث هذه الفكر. عن احلرية، وعالقتها 

 

 املنطق .4

 ،للغاية اأي: معرفة وظائف اللوجوس، أو العقل( واسع ,logikê) "منطق"كان نطاق ما أمساه الرواقيون 
، والقضااي م، ونظرايت املفاهياخلطابةقواعد على أيضا حتليل أشكال اجلدل فقسب، بل  يشتمل علىوال 

كن يتضمن يتضمن، فقسب، ما نسميه منطقا، ولالفهم، والفكر. ابلتايل، فإن املنطق الرواقي ال املنطقية، و 
 أيضا فلسفة يف اللغة ونظرية يف املعرفة.

. حيث مييز الرواقيون lekta الِلكتاأو  "املعبَّ عنه"يف فلسفة اللغة، جند أن أميز ابتكاراهتم كان نظريتهم يف 
 ء املادي اخلارجي. اثنني منموضوع الكالم وهو الشيالكالم، والدَّال أو الكالم، و  مفهومبني الداللة أو 
أجسام: الدَّال، وهو املنطوق من القول، واحلامل لالسم، وهو املوضوع الذي يدل عليه  اهؤالء الثالثة مه

اآلخرين،  وكذلك االثنني،  كتون، أو املعبَّ عنه، وهولة، فهي شيء ال جسمي يسمَّى اللِ الكالم. أما الدال
يعرفون املعبَّ عنه أبنه "الذي يقوم و (. Sextus Empiricus, 33B) ما يعد صوااب أو خطأليس 
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ة، أو العقل اليت تقوم هبا القو. الفاعل هي تلك التعديالتاالنطباعات العقلية  وفق االنطباع العقلي".
كتاابت "و "Socrates writes"الرشيد، الذي ميكن حملتواه التعبري عنه يف اللغة. من املفرتض أن عباريت 

 ضان حمتوى نفس االنطباع الواحد يف لغتني خمتلفتني.تعر  "سقراط

( هي أحد axiômata)للوهلة األوىل، يبدو ذلك أشبه بنظرية حديثة يف القضااي، والواقع أن القضااي 
ارها  عنه الرواقي. لكن قد يكون من اخلطأ أن ننظر إىل تلك الفئة الفرعية للمعبَّ عنه ابعتبتنويعات املعبَّ 

غري  :عتبارهاابقريبة من النظرايت احلديثة يف القضااي. إذ متيل النظرايت احلديثة إىل التعامل مع القضااي 
عن  ر يف هوابرت اليوم"، أعبِ  زمن. فقينما أنطق الكلمات التالية: "اجلو حاودالة على  ،دالة على زمن

تلك قضية خمتلفة عن  .2018من شهر فباير عام  25القضية اليت تقول إن اجلو حار يف هوابرت يوم 
القضية اليت سأقوهلا ابستخدام تلك الكلمات نفسها غدا. إذا حدث، كما هو احلال يف غالب األحيان، 

ن إ: "اجلو حار يف هوابرت اليوم" غري حقيقي، فالعبار. واسطةأن كان اجلو ابردا يف الغد، وأن ما أقوله ب
ها بكلماتنا زمن، واليت نعب عن والدالة على الدالة على زمنالقضية ال تغري قيمة صدقها. إن القضااي غري 

ختتلف القضااي الرواقية، بشكل حاسم، من هذه الوجهة. ترى النظرية الرواقية متلك قيم صدقها الدائمة. 
ه أن املعبَّ عنه يتطابق مع ما أنطق به يف املناسبات املختلفة، ولكنه يسمح بتغري قيمة صدقبنقو اثبت 

(Diog. Laert., 34E) .القضااي املنطقية إىل تلك  ابإلضافةaxiômata فإن فئة ما ُيسمَّى ،
 (.Diog. Laert., 33F)تتضمن األسئلة، واألوامر، وكذلك القياس املنطقي  "املعبَّ عنه التام"

كما يف حالة القضااي املنطقية، و ، predicatesت : احملمواليضع الرواقيون "غري التام" ضمن فئة املعبَّ عنه
يف " graphei"للغات املختلفة. هكذا، فإن لف، استخدامنا املعاين اليت ميكننا التعبري عنها بواسطة هي 

وكما يف بعض النظرايت يف اللغة اإلجنليزية.  "writes ___"الالتينية، يتطابق مع املعبَّ عنه الناقص 
ىل ما يطلق عليه براهني، أو إيف مسيس احلاجة إىل فإن املعبَّ عنه غري التام ، تاحلديثة اخلاصة ابحملموال

مثلة أ( ما يثري الغرابة أن الرواقيني مييزون بني ptôsis, Diog. Laert., 33G)امسية حالة الرواقيون 
، "قراط يكتبس"مرجعي )كما يف:  حد   حيدث بواسطة  ،الفاعل/املوضوع الذي يثمر معىن اتمما ميأل فيها 

 يكتب"الشخص "هذا عبار.  توصف، و يكتب"الشخص "هذا وحاالت تتضمن مرجعا واضقا مثل: 
ن فيطلق عليها: محلية أو وسيطة ـ واألخري. من أجل متييزها ع "سقراط يكتب"، أما عبار. "شخصية": أبهنا

. إن استبعاد املرجع الواضح كقالة خاصة، يؤدي إىل "شخص ما يكتب"قضية احلملية املهملة، مثل: ال
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 :إذا كنت حاضرا أمام جثة سقراط، فيمكنك قولملمح غريب آخر للموقف الرواقي من املعاين والقضااي. 
وستكون كلماتك متوافقة مع معبَّ عنه اتم )ويكون صادقا يف هذا الوقت(. لكن أن تشري  "سقراط ميت"

 ، فإن الرواقيني، كما يبدو، يفرتضون فشل املرجع يف هذه احلالة،"هذا الشخص ميت"إىل اجلثة، وتقول: 
 افضفاض  عنهللمعبَّ  (. يبدو هذا امللمح الغريبAlexander, 38F) "ُدمِ ر"حبيث أن املعبَّ عنه قد 

  منافسة. كيفيةلتفسريات  استجابة الرواقية يف 

نوعا  أيضاالرواقيون  روو حىت اآلن، هي أمثلة للمعبَّ عنه البسيط والتام، أو القضااي.  تناولناهااألمثلة اليت 
 الرواقيون هذا االهتمام ابلقضااي املركبة، وعالقاهتا املنطقية مع الفالسفة شاركالقضااي البسيطة. وقد من 

 وهو ما وجه فالسفة احلقبة اهللنستية إىل الطريق لتجاوز ما حققه أرسطوامليجاريني، أو املدرسة اجلدلية. 
وعة مجدا، وضع أرسطو جم وفج". ولوضع املسألة إبجياز شديد احلدود منطقوكان منطقه " .يف املنطق

هي  A، أوال  Bهو  A، أو: بعض  Bهي  Aكل   :)على سبيل املثال الصياغات املنطقيةحمدود. من 
B ).  ن إىل إجراء استقصاء منهجي جلميع ورق اجلمع بني أزواج م القياس املنطقيوقد سعت نظريته يف

من  ،(نتيجة) ةاثلث ةيغص( املقدماتوحتديد التوافيق اليت يستتبع فيها االثنان األوالن ) الصياغات،هذه 
واملوضوع يف  مولاحملعلى الروابط بني  ركزتوليس حمتواها.  املقدماتشكل لنتيجة ك  ، بسيطةنفس النوع

كاملة    باراتعاليت هلا  الصياغات املركبةمل يكن لديها الكثري مما ميكن قوله عن و ات، صياغمثل هذه ال
ما هو وروا فقد و .القضاايمنطق  األنتقدما فيما نسميه  الرواقيونكأجزاء. وعلى النقيض من ذلك، أحرز 

يف املناقشة  شاركوا(، و "q أو  "pوالتفكك ) ("qو  "p(، والرتابط )"pصادقا أن ليس ") قضااي النفي
 القضاايلروابط بني من ا موقفهم ىكما أد  (."qإذن  p"إذا ) للقضااي الشرويةالدائر. حول الفهم الصقيح 

رور.، )االحتمال، االستقالة، الض شكليةإىل ورح أسئلة حول مفاهيم  القضااي املركبة،داخل  ،البسيطة
هو أن احلجة تكون صقيقة إذا كان من  ؛ا عن صقة احلججوهناليت يقدم تقريراهتم، (. أحد الطارئ

اليت ال  إىل أحد أشكال اخلمسة اختزاهلا(، themataاملمكن، خالل استخدام قواعد أساسية معينة )
اخلمسة هي مناذج للقجج  األشكال. وهذه (Diog. Laert., 36Aكن إقامة الدليل على صقتها )مي

 :لدراسة متهيدية للمنطق فصلب التققاليت ينبغي أن تكون مألوفة ألي شخص 

 ؛)قياس استثنائي( q ابلتايل q  ،p إذن  p إذا كان

 ؛(النفي)قياس  q ال ابلتايل p ال ، q إذن p  إذا كان
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 ؛ q ليست p ابلتايل، q و p  صقيقا أن كال منليس 

 ؛q ليست ابلتايل q ، p أو p  إما

 ؛q ابلتايل p ليست ، q أو p  إما

ملنطق وفلسفة اللغة، ابإلضافة إىل وجهات النظر يف جمال ا الرواقيةإلسهامات ل شامل مسح إجنازمت 
هذا صفقة حول  100يف ُمدخل من  ،يف خلفية تلك اإلسهامات األرسطية وامليجارية يف الفرت. اهللنستية

 ,Algra et al) يف اتريخ كامبيدج للفلسفة اهللنستية ،وميجنوشي ،يناوبوبز  ،من قبل ابرنز ،املوضوع
 .)2003)إنوود دار يف  ، ينابوبز  أجنزها ،من هذه املاد. يسر عرضانسخة خمتصر. وأ وهناك. (1999

 لرواقيةامثري. لالهتمام يف حد ذاهتا، فإن املعاجلة  وغريها يف جمال املنطق التطوراتعلى الرغم من أن هذه 
 ككل.  ملذهب الرواقياأكثر أمهية ابلنسبة لشكل  التكافؤ الثنائي،و  مبنطق املوجهاتلبعض املشاكل املتعلقة 

حىت على  اننطبقي املرفوعالتكافؤ وقانون الوسط ثنائية مقتنعا أبن ، على وجه اخلصوص ،وكان كريسيبوس
القضية  لى أنع رفوع. )ينص قانون الوسط املمعينة مستقبليةأحداث  االت أوحب اخلاصة القضااي املمكنة

"p"  ونقيضها "Not-p" (p  أو ليسp) أن  الثنائي على التكافؤ، صقيح ابلضرور.، يف حني يصر
ناقشة أرسطو م إن"(. كاذب" و"صادق"قط، توي على قيمتني ف"أو" حت مثل رابطدد حت يتال الصدق قائمة

لى معركة حبرية افرتاضية، واليت إما أن حتدث غداً أو لن حتدث، تؤخذ تقليدايً ع أويلتليف الفصل التاسع 
، ولكن احثنيبالصقيح ملوقف أرسطو موضع خالف بني ال أويلن التإالواقع يف النقو الذي ينفي هذا. )

أنه ستكون هناك معركة  ،اآلن كاذابأو   صادقاقدم أرسطو حجة مفادها أنه إذا كان  .(هنا هذا ال يقلقنا
ج إن مداوالتنا احلالية بشأن ما إذا كان ينبغي لنا أن خنر فحبرية غدا )ولنفرتض من أجل احلجة أنه كاذب(، 

  ركة، فأيمع ابلفعل اآلن أن املعركة لن تكون صادقاً وخنوض معركة الغد لن تكون ذات جدوى. فإذا كان 
الذي  االستنتاجهو ، و ملغزى املداولةهتديداً  خيلق ستنتاجيبدو أن هذا النوع من اال كان ما نقرره فلن نقاتل.

 منهو  يسيبوس الرواقيكر . يبدو أن  كذهبا  أو صدقهاو  القضاايينبين ببساوة على اعتبارات تتعلق بطبيعة 
قد و  (38Gرو، شيشألة احلتمية السببية )مع مس ،دريةربط هذا املسار الذي حتركه دوافع منطقية إىل الق

ة. كاذبة أو  دقالن تكون ص القضاايبدون سبب، فإن ذلك يعين أن بعض  حركةعلى أنه إذا كان هناك  لَّ أ
 .. وهكذا خلص إىل أنه ال توجد حركة بدون سببكاذبة  أو صادقة هي إما قضيةولكن احلقيقة أن كل 
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خطتنا ملعركة الغد البقرية عدمية اجلدوى، وذلك ألن الرايح املعاكسة، كما تبني لنا،  صبحأن ت األولألمر ا
وف املسبقة للتخطيط حقيقة أن الظر  العقالينسوف متنعنا من التجديف حملاربة العدو. وال يهدد التماسك 

تنا عدمية الون مداو أن تكوأمر آخر متاما،  يا. كإنسان.احل ا متاماهذ. يتأتى حصوهلاال  ،ططناواملرتبة خل
هباء يف  يضيِ عون أنفاسهممن املستقيل أن تكون هناك معركة حبرية غدا. األشخاص الذين  ألنه ؛اجلدوى

 تساوي 2+2. فمن املستقيل أن ، فإن أمر الغد سيبدو ال عقالين 5=2+2ماذا يفعلون إذا كان النقاش، 
إذا كنا مقتنعني أبن كل البدائل ملا قد حيدث ابلفعل يف  ،ماذا سنقولإذن،  !آخر ـ غدًا أو أي يوم 5

 .لتخطيطل ملنطقيا؟ ويبدو أن هذا يشكل هتديدا حقيقيا للتماسك تتساوى يف استقالة حدوثها ،املستقبل

اليت ادعت ذلك على وجه  ،)أي نظرية االحتمال والضرور.( وجهةنظرية حول ال الرواقية تقد واجهو 
هو حمتمل يقتصر على ما هو، أو ما  ماأن  ،من املدرسة اجلدلية الكرونوسي، زعم ديودوروسالتقديد. 

 إىل التجديف ،يف الواقع نتجه،إذا مل فلذا،  (.38C بوئيسيوس،يف املستقبل ) يف حلظة ما سيكون صادقا،
دوما )وبطبيعة  ةتقيلمس ستكونيجاريني املبقرية مع العركة إذن فإن امليجاريني يف معركة حبرية، املحملاربة 
كثر من التفكري يف  أب هبا هبذا، نقومن من املنطقي أن نفكر يف الكيفية اليت ينبغي لنا أن و يك نل ،احلال
 غري وقفهذا امل إىل وسالوسيلة اليت وصل هبا ديودور (. 5=2+2مر أن كان األيف حال  سنفعل كيف

: حتميةاحلقائق  بشأن املاضي  (1) :م أبند الزعاحلجة الرئيسية. فقد أيَّ  للوجهة، تسمى ،املرغوب فيه
القدر.  ال شيء ميلك إذ، ما هيال ميكن أن تكون غري ف ـ أهنا ليست غري ما هي عليهفهي ليست جمرد 

ما هو ممكن. ويف عستقيل امل ينتج( ال 2) :أن إىل أيضاذهب (. و 38Aس، يتو تغيري املاضي )إبيكت على
( 3) نني كاان غري متوافقني مع االدعاء أبتني األوروحاتيثبت أن هما يسمى ابحلجة الرئيسية، حاول أن 

 الم أهنخالف كبري. وحنن نع موضوعتفاصيل احلجة الرئيسية و حيدث بعد.  هناك شيء ممكن، ولكن مل
ه غري متسق، ولكن كيف فعلت ذلك على وج اثلواثأن هذه املقرتحات الثالثة شكلت لبيان  وُرحت
رفض ب يتيأ التضاربيف حل هذا  وسغري مؤكد. حنن نعلم أيضاً أن وريقة ديودور  هذا أمر يظل ،التقديد

 .احلالهو  يكونأبنه، أو ما س( وحتديد املمكن 3)

لكنها ال حتدث. و  ،ن هناك أشياء ممكنةإ اليت تذهب إىلابحلاجة إىل احلفاظ على الفرضية  الرواقينيشعر 
الرواقيِ ني   ان أنخيب  ،الضالعة يف احلجة الرئيسية ،توافقةاملاالدعاءات غري يتضمن  الذي حيف،  ،املصدر نفسه

، رفض   ياملاض حتمية( ، 1)الرأي  كلينثيس   رفض  بينمافذلك بطرق خمتلفة.  فعال كلينثيس وكريسيبوس
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ضع يف التايل: املثال  مستخدماكن ، ما هو مم يصدر عنمستقيل ال  ما هو( 2)كريسيبوس الرأي 
ضيقية تكون اإلحالة التو " عندما إذن فهذا الشخص ميت،  ميتا ديونإذا كان لشروية "القضية ا االعتبار

 .صادق فلنفرتض أن ذلك ،. ومن مثيف يوم ما، ألن ديون سيموت فعل الشرط ممكن إن إىل ديون. تشري
ن "هذا أباالفرتاض فإن أبية حال،  .أن "هذا الشخص ميت"ابلتايل، ابللزوم املنطقي ينتج عن ذلك 

 أن جيعل املرجع التوضيقي الضروري إذ ال ميكن للمرء(، كاذبمستقيل )ابلضرور.  أمر الشخص ميت" 
"، ميت ]أي: الشيء )احلي( الذي أشري إليه[ هذا الشخص"أن  حييل إىل شخص ميت ليجعل صادقا

دو لنا هذا األمر (. وقد يبAlex. Aph., 38F) ليس هو نفس املذكور سابقا.ألن الشخص امليت 
. وهو قةاحملدد. أو الواضالقضااي يف  الرواقيةنظر المع وجهات  جيدنقو بولكنه يتناسب متاماً،  خاصا

 .الرواقيةلفلسفة لمر. أخرى الطابع املنهجي  يبني

 صدقهو معيار ال الرواقي؛حتت عنوان املنطق مت االهتمام به، الذي ، األكثر شهر.رمبا كان املوضوع 
 صدقمعيار ال فإن لكريسيبوس،ووفقاً حول هذا املوضوع. ، األكادميية اجلديد.شكاك مع  الرواقيةوخالفات 

( حييط مبوضوعه ذهين ، انطباع.phanasia katalêptike, litهو "االنطباع اإلدراكي" )
(Diog.Laert., 40A.)  هو أدا. لتقديد ما إذا كان شيء ما صقيقاً،  الصدق، قانونعيار أو مإن
بعض اآلراء حول كيفية قياس أو تقييم ما إذا كان شيء ما صقيقاً أم ال. مجيعها املدارس اهللنستية  لدىو 

 "ينشأ :(SVF I.59 روشيش :، راجعنتعريف زينو  حسبهو انطباع ) الرواقي،إن االنطباع اإلدراكي 
" فسهلو مل يكن الشيء نينشأ ل ما كان؛ ومن النوع الذي نفسه الشيء يطابق ذهنيا ترك انطباعاً ما ن ع

ناع أو االمت قبول،القدر. على  تقكم:امل العنصر قوىتذكر أن من بني (. 40E ستوس إمبرييكوسك)س
أننا إذا كنا  هو دائما يعين االمتناع عن القبول، بني قدراتنامن وحقيقة أن  .الذهنية النطباعاتقبول اعن 

على اكتساب  أننا قادرون ، ال يعينيف حد ذاتهذا، وه منضبطني ابلقدر الكايف قادرون على جتنب اخلطأ.
رتض أن يؤدي . وكان من املفقبوهلاقد ال تكون هناك أي انطباعات ميكن للمرء أن يكون واثقا يف فاملعرفة، 

ميكنك، على  ،على هذا النقو ه، شريطة أن تدركقابل شيئا من هذاتاالنطباع املعريف هذا الدور: فعندما 
الذي  أن مثل هذا االنطباع فرتض بدايةً ي صقيح. قصودامل املوضوععلى أن  متاماأساس ذلك، التأكيد 

ن يبدو أن هذا . ولكقبول" ويدفعنا إىل الشعرانمن  جيران " : فهووحدها بسبب وبيعته قاد قبول املرء
ل هذه رمبا، حىت ولو كان هناك مث ـ األكادميية ك اكَّ ش  يف مواجهة انتقادات  كفأاملتفائل كان   ديرالتق
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 ض للمرء إحداها.يعرِ حني  على يقني إبزائها نكون االنطباعات، فمن غري السهل أن 

(. epistêmê) انطباع إدراكي يشكل معرفة امتالكن جمرد أب يتمسكونال  نيالرواقي، فإن حال أيةعلى 
فهم اك أو جمرد إدر  وه قبولال اثل هذا االنطباع ال يرقى إىل املعرفة. وهذمل قبولال جمردن إ احلقيقة،و 
(katalêpsis )فردية. تتطلب املعرفة احلقيقيةواقعة ل (epistêmê )وغري قابل  ،ااثبتو  ،اآمن اإدراك

 نسق كليندمج يف أن توعالو. على ذلك،  (Sextus Empiricus, 41C)العقل بتأثريللتغيري 
 ريالقبول الضعيف، والقابل للتغيإن  .(Arius Didymus,41H) اتهذه اإلدراك مثلمنهجي مع 

عتقاد الرأي أو اال يتموضع. وليس من الواضح متاما أين النطباع اإلدراكي ليس أكثر من فعل جهلل
(doxa)، قبول :" )أيلالمعريفل قبولهنا "أب الرواقيةمعظم املصادر  ه. وتعر فيف هذا التصنيف ، عموما 
لكن البعض يقرتح أن  ،(Sextus Empiricus,41E ( )انظربنقو اتمنطباع ال يفهم موضوعه ال

 املماثلة بني عندما حناول ؛خلط خطريدوث . هناك احتمال حلرأي يعتب دراكياإلنطباع لال املتغري القبول
 p أن لعاملااحلديثة للمعرفة جتعل من اعتقاد إن التعريفات  ..ونظرية املعرفة املعاصر  الرواقيةوجهة النظر 
 doxaابلنسبة للرواقيني، فإن الرأي أو االعتقاد  . pهذه ال  ولكنه غري كاف للتعرف على ،شرط ضروري

م يبني احلك ي واتمأساس، هناك متييز على أية حال. نيغري متوافق ،واملعرفة ("الضعيف" للقبول )املتضمن
يتمتع  إذ أن احلكيم وحده ؛ عد معرفةما يُ هو  لالنطباع اإلدراكي فوحده قبول احلكيم الرواقيهل. اواجل

يسمي . و لهاللمرء أن يقبأمور ال ينبغي  قبول، أو الرتاجع عن القبولالنضباط املناسب لتجنب دائما اب
 خيطئ أبداال  احلكيموهو أساس ادعائهم أبن  )siaôpropt( "الرَتَوِ ي" املعرفية الفضيلة الرواقيون هذا: 

(41D) 

ناتج عن النطباع إن اال":أركسيالوس إبنكار وجود االنطباعات املعرفية. ووبقاً لرأي على ذلك كاكَّ ش  رد ال
ينفي  أركسيالوس (. لذا فإن40Dشيشرو " )يتساوى مع االنطباع الناتج عن شيء زائفشيء حقيقي 

نا أن منيز بني وبوسع على اإلوالق. كافيالالنطباع اإلدراكي   الرواقيلتعريف لالثالث  االقرتانأن يكون 
، كان نونفقني أصيب هرقل ابجلإىل حاالت اجلنون.  الش كَّاكيشري  :أوال :ذلك إلنكارني حمددين كتكتي

كان مقنعاً نطباع  ومبا أن اال قتلهم.ف ،وسيثسأوفال عدوه يوري ،يف الواقع ،انطباع أبن أوفاله كانوا يهلد
انطباعات  نشوء ةإمكاني يتضح لنا من ذلكالالحق(،  فعلهفيه )استناداً إىل  أدركهمتاماً له يف الوقت الذي 

 Sexstus. )ههذا الشيء ذات وفق حدثت وانطبعتأهنا " زعممتييزها عن االنطباعات اليت يُ  يتعذر ،زائفة
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Empiricus, 41H.) يتعذر  لدرجة ،هو توجيه االنتباه إىل أشياء مماثلة :وكان خط هجومهم الثاين
اآلخر(.  عنلواحد ا وآخر ملتبس،التمييز بينها )حبيث ال ميكن التمييز بني االنطباع الدقيق متامًا  معها

( قد نزينو  تلميذ) سفايروس الرواقيأن الفيلسوف حىت (. Diog. Laert., 40F. )بطةارت م الوقائع
إمكانية  ،أخرى مر. ،هذا يثبتحقيقي. وكان من املفرتض أن  ع من الشمعو املصنان مَّ أن الر   هتصور ب ُخدع
 .عن االنطباع املعريف مما يتعذر متييزه ،]أعين: الرمان[ ذاته انطباعات عن ما ليس هو نشوء

عرفية عن التمييز بني االنطباعات امل هرقلإىل أن عجز  :هذه احلجج من خالل اإلشار. أوالً  واجه الرواقيني
وروحتهم ال كما أن أ  عن قدرات البشر العاديني. حبال يدلال  حال جنونه،واالنطباعات غري املعرفية يف 

ذو الثاين  هلجوميا وكان ردهم .رفية وغري املعرفيةبني االنطباعات املعالتمييز  أي شخص  إمكانية تتضمن 
ذا يعين أهنما هتعذر التمييز بني شيئني فعال، فإذا أنه : ميتافيزيقي ذات ابعثإجابة  :األول شقني:

يقجم عن س أبن احلكيم الرواقي أيضا وية. كما أجابوابدأ تطابق اهلتطابقان. وقد أصبح هذا معروفا مبم
 حقى درجة ال ميكن معها الثقة أبن املرء كان علإىل ماثلة تاملوافقة يف احلاالت اليت تكون فيها األمور م

أبنه كان قرتاح على االوافق فقط إنه  :ايروس ملأزقه تتلخص يف القولفكانت استجابة س( ـ  40I)شيشرو، 
 (!)وهذا صقيح حقا رماان له كان عرضأن ما "معقوال" 

قارنة مبا  م ،املعرفة مسألة لمع مذهب الشكَّاك، حو  فقد كان األمر أسهل ابلنسبة للرواقيني، بشكل ما
 ،شقنيال اتذهو وجهة النظر  الرواقيون به متسكويف النهاية، فإن ما  املعاصرين. كاالشكَّ غري  كان مع
 وأن هناك نوعا من االنطباع الذي يكشف لنا العامل كما هو ،طأاخلأن نتجنب الوقوع يف  مبقدوران هوهي أن

 تمسكوامل يم . ومن الواضح أهنبوضوحالعامل  ال تكشفحقا، والذي خيتلف عن االنطباعات اليت قد 
ن األشياء فو يعر  ،يف واقع األمر ،أن أغلب الناسحيث ابلدفاع عن حدسنا العادي بشأن نطاق املعرفة: 

نظام من ك  ،فةاالختالف بني املعر  مالحظاتنا حولونسرتجع . يظنون أهنم، واآلخرين غريهم، يعرفوهنااليت 
 صقيقة،د جتعل األمور واليت ق ـ العقل والرأي بتأثري تزعزع ت والآمنة وتعتب  ،النطباعات املعرفيةل القبول

 الرواقيون ددحتزال تفتقر إىل املعرفة. ابختصار،  ما وإنالنطباع اإلدراكي، ل قبولتنطوي على قد بل ورمبا 
يف الشئون  ،القاعد. الاالستثناء  هيعلى استعداد اتم لقبول أن املعرفة  واوكان، للمعرفة اعالي  معيارا

حلكماء امثل هؤالء و  احلكيم الرواقي،معرفة هو حتصيله ألي  يتأكدالشخص الوحيد الذي  اإلنسانية.
 ارم،الصهذا التمييز  م يتساوون يف اجلهل.من هم غريه. وكل (Alex. Aph., 61N) كالعنقاء  وناندر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  21

 بتأثريبل للتغيري راك اآلمن غري القاداإل" اللمعرفة بوصفه الرواقيتعريف لنتيجة ل جاء ،هلاواجل ميبني احلك
من  اعل الرأي نوعجب. الأو  ذلكإدراك املرء مثل سواء كان (. Arius Didymus, 41Hالعقل" )
 وسيطةحلالة  احيز  يرتكونال  م(، فإهن474a ff الكتاب الرابع، ،حماور. اجلمهورية، فالوونأب مقارنةاجلهل )

 .سائر البشربني الرجل احلكيم و 

والذي دق صابملعىن القوي الذي ال يُ  ،حىت لو حنينا جانباً مسألة ما إذا كنا يف الواقع نعرف أي شيءلكن 
 الرواقيونصر ي حول االنطباع اإلدراكي. املهمةهناك بعض األلغاز  تبقى، تتطلبه املعرفة ابملفهوم الرواقي

نه عأ ينش الشيء الذيمبا يتفق" مع  منطبعما هو عما يكون، و أن االنطباع اإلدراكي ال "ينشأ على 
خيل كل نستطيع أن نت ولكن يبدو أننا ولكن أيضا، "على النقو الذي مل يكن لينشأ عن ذلك".فقسب، 

فة احملرَّ االنطباعات  غري متمايز. عن نا احلسيةانطباعات تكون فيه وضعأشكال املواقف اليت قد نكون فيها يف 
. يف بميل السيناريو الدماغ يفأو نظريهتا احلديثة،  لشيطان عند ديكارت،ا لنتأمل فرضية هكذا،العامل.  عن

غري  همر.، ولكنمه علماء أذكياءبواسطة  كالتقفيز الكهرابئي ملخيتم أن يتطلب األمر املثال األخري، هذا 
ومن املؤكد هنا أن لدينا  .نا ابلفعلعن تلك اليت لدي اال ميكن متييزه تانطباعا فينتجونملتزمني ابملبادئ، 

 ال يعتقد .يقيحقميكن أن ينشأ عما هو غري  حبيثأن يكون هناك انطباع حقيقي  ال ميكنعلى أنه  إثبات
فإن  كانت إحداها صقيقة،إن   ،ابألحرى الفكر.،أن هذه الفرضيات املتشككة صقيقة ابلفعل.  عاقل

ناضد حقيقية، ومقاعد، معن , عاتنا احلقيقية والصقيقةانطبا( نعتبه) من ما متييزهاال ميكن  خبتنا احلسية
 االنطباع اإلدراكي؟ نسميه ذلك الشيء الذيأال يُظِهر هذا أنه ال يوجد  ومدافئ.

 يف  ،externalist ةانييسيكون أقرب إىل النظرايت اخلارج الرواقينيفإن موقف  ،وإذا كان األمر كذلك
لديه أو أن يكون  ا،افرتاضقد يعرف  العاملعلى أن  انيةيالنظرية اخلارجأصقاب . ويصر يةاملعرفة أو التبير 

للشخص.  ابذاهتال تكون األدلة على هذا االعتقاد متاحة  حىت عندما افرتاض،يف االعتقاد بوجود  رمب 
ن ًا مة مبكر.، أن العامل قد يعرف نوعًا معينانييوعلى هذا، فقد اقرُتح، استنادًا إىل نظرية معرفة خارج

وجود مدفأ. هنا( إذا كان اعتقادهم بوجود مدفأ. هنا انجتًا عن عملية سببية ميكن  :)مثل االفرتاضات
 ملاكرين،اوليس على سبيل املثال، من خالل تدخالت العلماء  ـ نظام بصري عادي( :التعويل عليها )مثل

  الرواقيةنظر الهة ( إمكانيات قراء. وج1990) Annas دماغ الشخص. يستكشف أانسب يعبثونالذين 
 .القيود املفروضة على هذه القراء. يف االعتبار( 2005)وأيخذ بريين ة. انييكوجهة نظر خارج
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 ،لرواقياهي الطريقة الصقيقة لفهم تعريف االنطباع املعريف  تلك؟ إذا كانت إالم يذهب ذلك ابألمرفإذن، 
 مقارنةًيا االنطباعات اخلاوئة اليت ال ميكن متييزها ذات إن. الشك ِ مذهب مع  يف جداهلم يتفوقون ميبدو أهنس

عرتاف إن االومع ذلك، فانطباعات معرفية.  ال تعين عدم وجود ،صادقةالو  ،تميز.املو  ،واضقةالنطباعات ابال
يكون  هحبسبذي يغري من املعىن ال ،عن االنطباع الزائف يف ذاتهال ميكن متييزه أبن االنطباع املعريف قد 

ألن  ،قيح. لكنص قبلتهضمن أن ما ياالنطباع املعريف سوف  قبولاالنطباع املعريف معيارا للققيقة. إن 
ال يعد يف ، فزائفةاالنطباعات العن  الشخصمتييزها عن وجهة نظر أن يتعذر االنطباعات اإلدراكية ميكن 

ي إدراك واثقاً من أن ما يبدو كانطباع أن يكون ميكن احلكيم الرواقي نفسه،إن  تذهب إىلأن  الرواقية وسع
( تأخري الرواقيةملتلقائياً، فإن االنطباع اإلدراكي )وفقًا  القبولفبداًل من توجيه  ابلتايل،. كذلك فعالهو  

إذا كان قد مت كذلك (، و Sextus Empiricus, 40K)"إذا مل يكن هناك عائق"  يوجه القبول
ال ينبغي أن أقبل  هأنهذا (. يعين Sextus Empiricus, 69E: " )راجعيتعذر إلغاءه"اختباره" و"

من األسباب ما قد يدعوين إىل االعتقاد أبنين يف سياق  إذا كان لدي  ،ما يبدو يل كانطباع إدراكيإال 
ون لدي أسباب كستمىت إذن، . احلكيم الرواقي ال خيطئ أبدالكن  .ال مضللة ممكنة االنطباعاتتكون فيه 

البريوين  ككوهلذه األسباب، يزعم املتش خمادع؟ال انطباع مقنع هو علي   ما يُعرض لالعتقاد أبنمقنعة متاماً 
يتوقف لعملية، سوف ا أثناء جتربتهفي ف. أبدا أي انطباع يقبللن احلكيم الرواقي أن  سكستوس إمبرييكوس

قفه، يف مو  احلكيم الرواقي يتقف،هو أن و  ،(. هناك اقرتاح آخر41Cمتاماً )مثلما يفعل الشَّاك كم، احلُ  عن
(. 40F لرمان،ا خبصوص وجود)كما فعل سبريوس هنا مدفأ.  وجوداالنطباع أبن من املعقول  فال يقبل غري

 ا" معيار عقولخذ "املتالذي ي الشكَّاكعن  اختالفه قدر معرفةسيكون من الصعب أيضًا  ،ويف هذه احلالة
 (.Sextus Empiricus, 69Bله )

 

 األخالق .5

هللنستية. جيب يف املدارس االتعليم األخالقي  األخالق األرسطية توفر منوذجا لتخطيط نواح كثري.، فإن من
الوصف الوجيز على غالف  قد مياثل ذلك( من احليا.. و telosعلى املرء أوال أن يعني اهلدف أو الغاية )

حول تقدمي  تتباين بنقو جذريعن املذاهب الفلسفية املتنافسة ـ واليت  دراسية أو وصف لدور.لكتاب، ا
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 .ةاملطلوب اخلصائص

(. لكن، ما هي eudaimonia) الرفاهيةمجيعا هو السعاد.، أو  ناهدفإن  التفكر خيبان قليل من
. إمتاعا بنقو خمادع: احليا. السعيد. هي اليت تتصف أبهنا األكثر بسيطةالسعاد.؟ كانت إجابة األبيقوريني 

 نابة زينو على اإلوالق(. جاءت إج بسيطااملتعة القصوى مل يكن ا تتققق به عن م)غري أن ما ذهبوا إليه 
يوضح كلينثيس و  "العيش يف توافق"( أو Arius Didymus, 63A) "التدفق اجليد للقيا."أبهنا 

وتوسع   (.Arius Didymus 63B) "العيش يف توافق مع الطبيعة"هذا يف عبارته أبن الغاية هي: 
بفعل  دثحيمبا  خلبتك"العيش وفقا كريسيبوس يف هذا )من بني العديد من الصياغات( قائال إهنا: 

بدال الصيغ ابست. قام الرواقيون اجلدد، بنقو جيانب الصواب، حتت ضغط اهلجوم األكادميي، "الطبيعة
الرواقيني لطبيعة  ديدفهم حتال ميكن . "االختيار العقالين لألشياء األولية وفقا للطبيعة"مثل:  أبخرى السابقة

 بشري.نفس العلم الجيدا مبعزل عن آرائهم يف القيمة و السعاد. 

ق مجيع ما هو اخلري، حيث تتف :السؤال يكون عن وريقأفضل وريقة للولوج إىل دغل األخالق الرواقية، 
بد الأن كل ما هو خري  يدعي الرواقيون األوراف على أن حياز. ما هو خري حقيقي يؤمِ ن سعاد. املرء.

وأن يفيد فاعله حتت كافة الظروف. غري أن هناك مواقف ال يكون من اخلري يل فيها أن أكون بصقة 
. (يل لو أين أمتلك ماال وأشرتي به اهلريوين، فلن يكون ذا نفع :ميكننا وضع ذلك يف مثال. )، أو ثرايً جيد.
ن: رغم ما يقول معظم الناس، ويطلق عليها الرواقيو فإن أشياء مثل النقود، ببساوة، ال تكون خريا، ، هكذا

ـ مبعىن: ليست خريا أو شرا. األشياء اخلريية الوحيد. هي خصائص  (Diog. Laert., 58A) "حمايد."
واالعتدال،  الشجاعةو ة، العدالو احلصافة أو احلكمة، : (أو العقول اإلنسانية) البشرية فضائلالالتفوق، أو 

 عمله القصري تني حبثهما شيشرو يف" واللمفارقتني رواقيتني"والصفات األخرى الشبيهة بذلك. تلكما أول 
( هو خري مطلق، وأن امتالك )وممارسة( Kalonأو خري أخالقي ) ما هو نبيل أو راق  إن هبذا العنوان: 

يكون  ون التناقض، حبيث أنو واقيون ليسوا ممن يهالفضائل، كالمها ضروري وكاف للسعاد.. غري أن الر 
ة. إهنم م األحوال، ال أساس له من الصقلديهم االستعداد للقول إن تفضيلي للثراء على الفقر، يف معظ

بعض األشياء احملايد.، كالصقة أو الثرو.، ذات . (axiaمييزون بني ما هو خري وبني األشياء ذات القيمة )
تفضيلها، حىت لو مل تكن خري.، ألهنا عاد. ما تكون مالئمة، ومناسبة، أو متوافقة قيمة، وابلتايل، يتم 

(oikeion .لنا ) 
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ى القبول للقدر. عل الباعث، كما ذُكر آنفا، هو حركة الروح جتاه املوضوع. رغم أن هذه التقركات موضوع
الدهتا. الباعث تية( من حلظة و العقالنية، فالباعث يتققق يف كل األشياء املتقركة )حركة ذا لدى الكائنات

ا أو يعينها يف احلفاظ على نفسها، وليس جتاه ملدى املخلوقات ذات األرواح هو جتاه ما هو مالئم هلا، 
ومبا أن العامل أبسره متجانس مع العقل الكلي، الذي هو هللا، فإن كل هو ممتع، كما ادعى األبيقوريون. 

أجزاء  ما هو احلال معو ما هو مناسب أو مالئم له، مثلجزء منه ينشأ بشكل وبيعي، حبيث يسعى حن
اط الطبيعي إن املذهب الرواقي يف االرتبن أجزاءه. كو ِ تتآلف لتقف، نفسها، والكل الذي تُ أجسادان؛ اليت 
وم، على األقل، قطبيعة لتنظيم موضوعي للتفضيالت، ياألساس يف المما يوفر  (oikeiôsisمبا هو مالئم )
سمي ي. واضح. األشياء األخرى تتساوى، فإن الصقة مفضلة بنقو موضوعي عن املرضعلى أساس 

مع نضوجنا، . "أشياء وفق الطبيعة"يتم جتاوز تفضيلها يف ظروف اندر. للغاية:  الرواقيون األشياء اليت
ع موحنن أوفال، رمبا ندرك فقط أن الطعام والدفء مناسبان لنا، ولكن نكتشف أشياء هي وفق وبائعنا. 

نضج اإلنسان العقلي، فإن هناك أشياء أكثر من تلك الضرورايت األولية تكون مالئمة لنا. إن املصطلح 
ة يقوم على عالقو ال يعين ما هو مالئم فقسب، ولكن ما هو جمانس للذات أيضا،  "oikeion"اليوانين 

.  oikeioiن يكونوا ـ هكذا، فإن األقرابء ابلدم هم ـ أو على األقل، جيب أ وبيعية للميل النفسي.
إىل حد ما، نصل يف هناية األمر إىل إدراك ـ أو عل األقل، ينبغي لنا ذلك ـ أن  ،حبسب هذا املعىن، فإننا

ليس هناك "إن اقتباس شيشرو عبار. ترنتيوس:. نياآلخرين من البشر، هم مالئمون لنا، واملا أهنم عقالني
]عن الواجبات[ يردد هذه الفكر.. ليس  On Duties 1.30كتابه ، يف  "إنسان غريب ابلنسبة يل

الرواقيني  وألنالعقالء من الناس هم وحدهم املالئمني لنا، لكن أيضا الكمال اخلاص بطبائعنا العقالنية. 
حيددون الفضائل األخالقية ابملعرفة، وابلتايل، فإن وبائعنا العقالنية، اليت هي خري. بنقو أصيل، مالئمة 

حلة تقدير نتطور من مر  ، فسوفكما ينبغيا مضت التطورات األخالقية والعقلية لنا،  لنا أيضا. إذن، فإذ
مثايل، أن  بنقو سندرك .، وتقدير الفضائل األخالقيةاالجتماعيةالطعام والدفء، إىل تقدير العالقات 

ذبنا إليها ليت اجنا نتمي إىل نظام خمتلف عن تلك األشياءيإدراك القيمة اليت حتوزها الفضيلة األخالقية، 
 يف مرحلة سابقة. حينئذ، سنصل إىل حال نرى فيها أن الفضيلة هي اخلري الوحيد. بنقو وبيعي 

(، يفرتض أن الفلسفة 1993بعض الكتَّاب، مثل أانَّس )هل هذا هو كل ما يتعلق ابألخالق الرواقية؟ 
لالهوت الرواقي. وبشكل خاص، من ا األخالقية الرواقية تطفو متقرر.، بنقو كبري، من امليتافيزيقا الرواقية،
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أن فلسفة األخالق الرواقية تتشابك، بقدر   (2012و، 2996يفرتض كتَّاب آخرون، مثل كوبر )بينما 
إلهلية تسرتعي القراء. األخري انتباهنا إىل حقيقة أن الكشف عن خطة العناية اكبري، ابمليتافيزيقا الرواقية. 

طة، معىن الكلمة، ابلتايل، ومبعىن ما، فإن ما سيقدث يل حبسب تلك اخلعقالنية )وابلتايل ذات نفع( بكل 
  جيب أن يكون مالئما يل، مثل الطعام، والدفء، وأولئك الذين تربطين هبم عالقات اجتماعية محيمة.

 العيش"يف االعتبار، ميكننا فهم الصياغات الرواقية للهدف أو الغاية.  الكوينإذا ما أخذان عقالنية النظام 
ر له العمل يف مستوايت متنوعة. حيث أن الطبيعة  "يف توافق مع الطبيعة ن تكون الصقة أ خاصيتُقدِ 
ن مث، فإن صيغ م، فيما تتساوى األمور األخرى، فيلزمين أن أختارمها. (وفقا لطبيعيتوالثرو. مالئمني يل )

ألشياء وفقا ختيار العقالين لالغاية، حبسب يأكيد متأخري الرواقية، هي فكر. أن السعاد. تتمثل يف اال
الئمين، بل  ما ي وحدمهاالصقة والثرو. ليسا مها  ؛لكن، علينا األخذ يف االعتبار حتذيرا مهمالطبيعة. ل

كذلك موجودات عقالنية أخرى، ومن غري املنطقي اختيار شيء مالئم يل دون اعتبار لتأثري ذلك االختيار 
ذلك كان السبب وراء الصياغات املتأخر.، اليت تؤكد على أن على األشياء األخرى املالئمة يل كذلك. 

ثرويت  لكن إذا ما واجهين خيار بني ازدايدالسعاد. تتكون من االختيار العقالين لألشياء وفقا للطبيعة. 
وبني احلفاظ على صقة شخص آخر )وهو األمر املالئم لشيء ما )وهو األمر املالئم بديهة لطبيعيت( 

فأي اختيار يكون هو االختيار العقالين؟ جييب الرواقية عن ذلك أبنه  ئن عقالين آخر(يالئمين. أي: كا
االختيار الذي يتسم بكونه عقالين ووبيعي، مبعىن: االختيار، الذي أستطيع أن اخب، من حيث خبيت 

خطة لكشف عن ل(، إنه األكثر موافقة 63Bمبسار الطبيعة )انظر صيغة كريسيبوس للغاية، واملذكور. آنفا، 
ار األشياء اليت ال أن أختاألمر قد يتطلب ة، هبذا املعىن، ع. العيش يف توافق مع الطبيالطبيعة العقالنية

تتالءم متاما مع وبيعيت ـ حني تُعتب تلك الطبيعة مبعزل عن تلك الظروف اخلاصة. هنا يذكر كريسيبوس 
 ، سيكون مالئما.ن وعياإذا كانتا متلكا ،كان ما سرتيده قدماهإذا  مالحظة عما 

واملا أن املستقبل غري مؤكد ابلنسبة يل، فدائما ما أمتسك بتلك األشياء اليت يسهل التكيف معها، 
األشياء املتوافقة مع الطبيعة، إذ أن الرب نفسه جعلين مهيأ الختيارها. لكن من أجل احلصول على 

ر عليَّ  املرض اآلن، فسيكون لدي احلافز على أن أكون مريضا. ابلنسبة لقدميَّ  إن علمت أين ٌقدِ 
 (58Jأيضا، إذا ما ملكت إدراكا، فسيكون لديها احلافز على أن تتلطخ ابلوحل. )إبكتيتوس، 

أن ال )شريطة ، أن خنتار وفقا ملا سيقدث فعلطبيعةمن اأيضا، ابعتباران أجزاء عقالنية  ينا، حننليتعني ع 
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 مؤكد. ابلنسبة ج غريائنقن لسنا آهلة، والنتوهو ما يندر حتقيقه، فما الذي سيكون ـ  ةمعرفعنا يكون بوس
قا دما ال نكون قادرين على معرفة النتيجة، يتعني علينا أن خنتار وفنومبا أن ذلك كله خري وعقالين: ع لنا(

يف مسار  ا حيدث عاد.مباملقصد املعتاد للطبيعة، كما ميكننا أن نرى من خبتنا وفق أو  ،ملا هو مألوف
اتنا ميكن، على سبيل املثال، أن يكون اختيار إهناء حيالطبيعة. لكن يف الظروف القصوى، على أية حال، 

 ابالنتقار متوافقا مع الطبيعة.

 هنإاحليا.:  ةغايهلدف أو  الرواقية، غة على عنصر واحد فقط من عناصر الصيا األنوقد كان الرتكيز حىت 
 عقالينال ختياراال نأخر الذي جيب التأكيد عليه هو الشيء اآل ".ا للطبيعةوفق ،شياءاالختيار العقالين لأل"
 أن هبا لنا ينبغي ليتا الطريقة بني التمييز ثلمت الرواقية إن) .السعاد. يشكل ما هوذه األشياء هل ـ نيل وليسـ 
لكنين أختار  احملايد املفضَّل، ( eklegomai) أنتقيإنين  :قولأحني  ،لفضيلةلمقابل كتار الصقة  خن
(hairoûmai.)القيمة  من انوع تتضمنللطبيعة  املوافقةعلى الرغم من أن األشياء  ( العمل الفاضل
(axia اليت ) يشكل الاألشياء األخرى متساوية( ، وهذا النوع من القيمة كون لعقالنية تفضيلها )تؤسس 

هو  ،سعادتنال بةابلنسإن ما يهم  .تظل حمايد. ،وفقاً للطبيعة ،األشياء. من وجهة نظر السعاد.، فإن اخلريية
 هباملتعلقة افإن هذا يعين اختيارها وفقًا للطريقة الفاضلة  ،كما تبني لنا  لك،كذبعقالنية، و  هاإذا كنا خنتار 

 خلرياتاأحد الدوافع هلذا هو رفض حىت الدور احملدود الذي تلعبه املؤكد أن (. نفسه الفاضل)والعمل 
 ميارس فيها احليا. السعيد. هي احليا. اليت فإن؛ "برييبتيكسووفقًا لنظرية " واحل، يف األخالق األرسطية.
( دون Nic.Eth.IV.Iالعطاء)فضيلة  ةممارس املرء يستطيعية. ولكن ال املرء الفضائل األخالقية والنظر 

أنين ه واملا أنالرواقية، على النقيض من ذلك، تدعي  من املال. الكثريحىت بل ، بعضل أن يكون حائزا 
، حىت لو مل اوسعيد اإنساان صاحلالعامل، فسوف أكون ة ووبيع ،( تفضياليت وفقاً لطبيعيتعن )وأعب أرتب

قالين عاد. معي، فإن االختيار الع تتالءمعلى األشياء اليت أفضلها. ورغم أن هذه األمور ابلفعل أحصل 
 لمرءل كمال الطبيعة العقالنيةإن  . اتمة وبيعيت كانتذلك،  لدي  نا، وواملا كجمانسة يلأكثر مالءمة أو 

 ،سعاد.لل كاف  خريأن امتالك ما هو  حيث. و اخلري، وهذا وحده، وهو ارسة ذلكممو ، شرط كونه فاضالهو 
 .اليت خيتاروهنا احلصول على األشياء احملايد. املفضلة،حىت لو مل يتمكنوا من  ،سعداءيصبقون فإن الفضالء 

أو ستكون كذلك، إذا ما كان ) "السعاد."املرء إىل االعتقاد أن هذا إساء. استخدام لكلمة  يذهبقد 
تقاد )وميكن القول إن حديث اليوانن عن . حنن منيل إىل االع(الرواقيون يتقدثون اإلجنليزية
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eudaimonia   ،ما أهنا كسينقو إىل هذا امليل أيضا( أبن ال عالقة للسعاد. ابحلصول على ما تريد
ليست جمرد ترتيب مطالب املرء عقالنيا، بغض النظر عما إذا كانت ُمرضية أم ال. وكثريا ما يستسلم الناس 

يأويالت )يتصاعد النزاع حوله( فلسفة أخالق كانط. يف هذه القراء.، حد أبإلغراء مشاهبة املوقف الرواقي 
فإن العمل حبسب الدافع املناسب، هو الشيء الوحيد اخلريِ  ـ لكن كونه خريا، هبذا املعىن، فال عالقة له 

 البتة ابلسعاد..

تارها على ضوء من املفضلة، وختتار األشياء احملايد. ختعاد.  ةالرواقي احلكمةفيما يتعلق ابلفكر. األوىل، فإن 
ابلكيفية اليت يعمل هبا العامل. ويف بعض األحيان ستجعل الظروف األمر عقالنيا ابختيار شيء  امعارفه

هنا أيتصف أبنه )بشكل عام( مناقض للطبيعة )مثل: أن يقطع املرء يده من أجل التصدي لطاغية(. غري 
را سيئا ات الزائفة األخرى، اليت ترى يف فعل البرت الذايت أمابملعتقد مرهقة ةكون احلكمظروف اندر.، ولن ت

بيعة وابآلخرين من ابلط ا: الرذيلة فقط هي السيئة بنقو أصيل. يف أغلب األحوال، فإن معرفتهبنقو أصيل
سيعين أهنا لن  ،إن موقفها اإلجيايب املشروط جتاه تلك األشياء. اهت اختار يتال نال األشياءتس اوأهنالناس، 

الثراء، إذا ما   إهنا ترغب يفايل، حني تتآمر الظروف جلعلها تعتقد أن موضوع اختيارها ليس مضموان. تب
يا هبا يكون الشخص الفاضل مكتفيا ذات كان قدرها أن تكون ثرية. توضح هذه األفكار الطريقة اليت

(autarkês)  قا، ال عيد حفالشخص السيف فكرتنا البديهية عن السعاد..  مهم عنصر هذاويبدو أن
يشعر ابحلاجة إىل شيء، ويتمتع بنوع من االستقالل عن تقلبات احل،. إىل هذا احلد، على األقل، فإن 

لق ابلفكر. الثانية، وفيما يتعحلالة ال عالقة هلا البتة مبا نقصده هبا عاد..  "السعاد."الرواقي ال يستخدم كلمة 
فلن جتد احلكمة الرواقية نفسها أبدا يف موقف حبيث تفعل بنقو مضاد ملا يطلق عليه كانط اهلوى أو 

الشيء الوحيد الذي تريده، بال قيد أو شرط، هو أن حتيا حيا. فاضلة. كل ما تفضله بنقو مشروط الرغبة. 
مكان للصراع بني الواجب والسعاد.، حيث يُنظر إىل خاضع ملفهومها عن اخلري األصيل. هكذا، فال 

السعاد.، فقسب، من حيث أهنا إشباع لرغباتنا. يقدم شيشرو نقاشا ممتعا، وإن مل يكن دقيقا متاما، ملسألة 
 ، الكتاب اخلامس.توسكيوالن مناقشاتما إذا كانت الفضيلة كافية للسعاد. يف كتابه 

تصرف  يتوافق عندما أقوم بول الغاية من احليا.، إىل تقييم لألفعال؟ االعتبارات العامة، حكيف ترتجم هذه 
 "عمل مالئم"( LSوهناك سبب وجيه له، عندئذ، فإين أقوم مبا تسميه الرواقية )مع وبيعيت، 

(kathêkon, Arius Didymus,59B)  أن من املهم مالحظة أن أفعله.  "يقع يل"ـ شيء
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. يبني ذلك (Diog. Laert., 59Cتقوم بوظائف مناسبة أيضا )احليواانت والنبااتت غري العقالنية 
لى وبيعة النشاط املرتتب ع"قدر األمهية املوضوعة على فكر. ما يتوافق مع وبيعة املرء، بعبار. أخرى، 

مثل واقيني، وابلنسبة للر الوظائف املالئمة واألفعال الصقيقة أخالقيا،  بني . كما تبني الفجو."الشيء
يرون أن احليواانت ال متلك التصرف أخالقيا أو ال أخالقيا ـ وابألحرى إهنم فمعظم الفالسفة املعاصرين، 

 النبااتت.

لك مهمة هكذا، إذا اعتنيت جبسدي، فتاملوافقة للطبيعة.  حوالاملالئمة حنو يأمني األ املهامتوجَّه معظم 
ن رعاية إليت ال تعتمد على الظروف ، وأخرى تعتمد عليها. تقسم الرواقية املهام املالئمة إىل تلك امالئمة. 

 .Diogاملرء لصقته، يقع ضمن األمور األوىل، بينما يقع تشويه املرء لنفسه ضمن األمور األخرى )
Laert., 59E.)  م على ، واليت تقو إلجياد جمموعة من الواجبات املقبولة بداهةً ويبدو أن تلك حماولة

يعته، تشكل مسار فعل يتوافق مع وب فإن رعاية صقة املرء، تساوت األمور األخرىإذا أساس من وبيعتنا. 
مع ذلك، هناك ظروف ميكن فيها تقدمي سبب أفضل  .مما ميكن إعطاء سبب وجيه له ذاوابلتايل، فه

 إذا كانت تلك هي الوسيلة الوحيد. اليت متنع هبا فاجني من إجبارك على لتشويه املرء نفسه ـ مثال ذلك: 
 السرقة من أجله.

ة، فإن  يعتنون بصقتهم، إال يف بعض الظروف االستثنائي نيالرواقي اءمبا أن كال من الناس العاديني واحلكم
ى ( فقط حينما تؤدَّ katorthômaكالمها، يؤدي املهام املالئمة. تصبح املهمة املالئمة إجراء صقيقا )

لسقراوية، يعتب يف تراث النظرية األخالقية اقو صال. ى بنمن منط معني تنتمي إليه، وأن تؤدَّ إبتقان كفعل 
تعلق ابلكيفية الروح، ي تنطوي عليهالرواقيون الفضائل، مثل الشجاعة والعدالة، إىل آخره، كمعرفة أو علم 

( مبا جيب epistêmêالعلم )"اليت حنيا هبا. وهكذا، فإن فضيلة معينة، مثل االعتدال، يتم تعريفها أبهنا 
بنطاق أوسع،  (Arius Didymus, 61H) "ومبا جيب جتنبه، ومبا ال يكون أي منهمااختياره، 

. ومثل األشكال (Arius Didymus, 61G) "( هتتم مبجمل احليا.technêمهار. )"الفضيلة هي: 
لتشابه اآلخر ااملعرفية األخرى، فإن الفضائل خصائص لقدر. قياد. الروح، واليت تتسم ابلثبات وعدم التغري. 

 ,Plutarch, 61Bاألخالق السقراوية؛ أن الرواقيني يرون أن الفضائل جمرد حالة واحد. للروح ) مع
C, Arius Didymus, 61D)قلى ابالعتدال دون أن يكون عادال، ت. فال ميكن ألمرئ أن ي

فقها و  كل من يقوم بفعل وفق فضيلة منها، فإمنا يقوم به"وشجاعا ولبيبا يف اآلن ذاته ـ إضافة إىل ذلك، 
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عندما يقوم الشخص احلائز لفضيلة ما، وابلتايل احلائز جلميع الفضائل، . (Plutarch, 61F) "مجيعا
أبي فعل مالئم، فإنه يقوم بنقو متوافق مع الفضيلة، أو بنقو فاضل )أي: متوافق مع مجيع الفضائل(، 
وهذا جيعل الفعل صقيقا، أو مهمة اتمة. الرابط هنا، بني املهمة التامة، واملهمة الفاضلة يكاد يكون 

ه، أو تسمح الفضائل هي السمات اليت جتعل من الشيء صاحلا يف نوعليا يف التنظري األخالقي اليوانين. حتلي
ي أفعال متت بشكل ما، ه لذلك، فإن األفعال اليت تؤدَّى يف توافق مع فضيلةله أبداء مهمته على حنو اتم. 

يء يف إوار اضل( يقوم بكل شيستنتج الرواقيون من ذلك أن الشخص احلكيم )وابلتايل الشخص الفجيد. 
هذا من شأنه أن جيعل األمر يبدو أقل (.Arius Didymus, 61Gالعمل األخالقي بشكل جيد )

ا أن الفضيلة مبغرابة مما بدا عليه يف البداية، حيث جاء أن الفضيلة كافية وحدها للسعاد.. إضافة إىل ذلك، 
فعلون  فإن هؤالء الذين ال ميلكون احلكمة ية واجلهل، حالة إدراكية بني املعرف هناكنوع من املعرفة، وليس 

بتعبري دقيق، ليس هناك ما يسمى ابلتقدم األخالقي ابلنسبة للرواقيني )إذا كان كل شيء بشكل سيء. 
 وقد قدموا تصويرا رائعا ابلغرق لتوضيح فكرهتم؛ فالشخص الغارق حتتاألخالق(، إوار يعين التقدم يف 

ابلطبع، (. Plutarch, 61Tق متاما كمن حتت املاء مبقدار مخس مائة قامة )املاء مبقدار ذراع، يغر 
وابلقياس، من املمكن أن يكون املرء أقرب أو أبعد من حال القدر. على أداء املهام املالئمة. هبذا املعىن، 

 يكون التقدم ممكنا.

يجة لوجهات حول العواوف، حيث أهنا نت الرواقيةيف وضع يسمح لنا بفهم وتقييم وجهة النظر حنن  ،أخرياً 
غم من العواوف، على الر  يف وجهة نظر الرواقية. رمبا كان من األدق أن نسميها اخلرينظرهم حول الروح و 

ن وينبغي أ ،"أشياء مير هبا املرء": هي حرفياً ،  pathêأن هذا املصطلح قدمي بعض الشيء. والعواوف أو 
"، مبعناها "غري أن يكوناملرء أبن على  الفكر.يقوم هبا. وعلى هذا فإن عال أو األشياء اليت األفتغاير   مبال 

أن ختضع نفسياً  أبنه ال ينبغي لك ابألحرى وإمناأبي شيء، أبال تبايل  الفكر.كاهليليين ، ليست  األصلي 
ية يف بألي شيء ــ حيث يتم التالعب به وحتريكه، بداًل من أن تكون على قدر كبري من النشاط واإلجيا

 انوع ويتضمن ذلك .حدوثهااحتمال أو  حدوثها عند السيطر. على ردود أفعالك واستجاابتك لألشياء 
ما يبدو  حبسبتنشأ واخلوف. و  الشهو.اوفتني رئيسيتني: بني ع الرواقيونمن االكتفاء الذايت الكامل. ومييز 

أو  على، صلعندما حن وهي تنتج. واحلزن: املتعة ينيأخر  تنيوهي ترتبط بعاوف جيد أو سيئ. كأمرلنا  
هو  طبيعية؛ال الدوافعإن ما مييز حاالت النفس هذه عن  .العاوفتني األوليني موضوعاتنفشل يف جتنب 
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أن خوف ذلك:  هيعني مما(. جزء Arius Didymus, 65Aلعقل" )ل ختضعأهنا "نزعات مفروة ال 
أرجل، من  3وعاما،  16 ذي، عمىاأل الكلب أن هذا مع اإلدراك العقلي يزولاملرء من الكالب قد ال 

 اشعور  الرواقيون إذ يسميولكن هذا ليس كل شيء. ال يشكل هتديدا لك.  ،يوركشايرنوع كالب الصيد 
رمبا كنت مسروراً  (:Andronicus, 65Bمفاده أن شيئاً سيئًا موجود ) حايل أبنه اعتقاداحلزن مثل 

د فزت ابلسباق، ولكن بعد فرت. من الوقت، عندما ال يكون أنك ق يف بداية األمرللغاية عندما رأيت 
 خذ يف االعتبارمع األ. ازائف اانطباع تطابق الفكر.نتذكر أن و . خيبو هذا الشعورالنصر جديداً، قد  انطباع

ملر. الوحيد. اليت فقسب، فإن ا لألشياء احملايد. مقابلة، ابعتبارها شروال ريبشأن اخل الرواقينيوجهة نظر ب
د يهدد فضيلة املرء، ق ءناك شيحني يكون ه ؛النطباع أبن شيئاً سيئاً موجودابيتعني علينا فيها أن نقبل 

تلك كن ول .تقدير قيمة زائف فإن كل املشاعر تنطوي على عنصر. وابلتايل جيدألن هذا وحده أمر 
. املرء املتقكم عنصرشكل ي ذيوال النـََّفسيولوجية يف أحكام خاوئة ال ميكن فصلها عن التغريات الفس

ب الذي جزء من السب )مثل البهجة(، تضخمانكماش )مثل اخلوف( أو كلتغريات  هذه ا الرواقيونويصف 
والعديد  . ويماوس،حماور املسيطر يف القلب )بدال من الرأس، كما فعل أفالوون يف  العنصر ميوضعونجيعلهم 

ل اخلوف. ال املشاعر مث صاحباليت ت ،املادية حساساتاإلموضع تبدِ ي يبدو  هنألمن الكتاب الطبيني( 
القيمة حكم  ومن الداخل فإن عقولية.املأمر ضروري ملنح نظريتهم  الفسيولوجية فكر.هذه ال معرفةشك أن 

ن ياقد ال يشعر يف كثري من األح " ــشراكون يوشيكة سالتهديد بعضة كلب حىت ولو كان مثل "هذه  ـ
ثل هذا مب وكذلك مير العنصر املتقكم قواي،كاخلوف. ولكن عندما يكون احلكم   شعوريةمبثل هذه احلالة ال

 .ال حمالةبسهولة أن يرى أن األحاسيس املميز. قد تصاحب احلكم  املرء التغيري، يستطيع

ن ويور م، ولنقل الذي يشعر ابخلوفشخص ال، وهو أن الرواقيةنظرية الهناك اعرتاض واضح آخر على 
 خوف ديهل ولكن ليست ضار.،احلمام ويور أن  درك متامايوحنن نقول إنه  ..خطري  اأهن يرىاحلمام، قد ال 

 ودلمشاعر مفقل جوهريأنه  الرواقيون عتقديأن احلكم الذي يف مثل هذه احلالة،  ،عتقدقد يُ  غري عقالين.
كم العنصر حيفي حلظة واحد.، ف .العنصر املتقكم اهتياجعبار. عن  العاوفةإىل فكر. أن  يلجؤونوهنا  .

ومن  خطر،أبنه  االنطباع يقبل حلظة اتلية، ولكنه يف .خطري  تاحلمام ليس ويور)حبق( أن لديَّ  املتقكم
يف هذا التبديل  خويف.هو مصدر احلمام الذي وائر عن  مبتعدااملفرط  الباعثيتدفق  القبول للقكمهذه 

الضروري  احلكم حصول  دوناخلوف يتملك املرء حبيث يبدو أن  ،وبسرعة ،راحيدث مرارا وتكرا القبول
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 تنغمر يف ذلك الشعورالوقت  ومبرور مث تسقبه، ،ولكن يف الواقع أنت تقوم بذلكلذلك، 
(Plutarch,65G.) 

. إن ما مييز عثالبوامجيع  ه جيب التخلص منأن ونال يعتقد الرواقيني من املهم أن نضع يف اعتباران أن 
جالني م لنا يقد. ةوغري عقالني مغالية األخري.العواوف هو فكر. أن  عن أو الرغبات البواعث الطبيعية

 اعثالب حبسب مصطلقات الرواقية، لدي ،، أوركض(. نفرتض أنين أريد أن أ65Jللفرق ) الطيف اتوضيق
 باعثبة لاستجا يتغيري اجتاهأو  ،منقدر حاد، فقد ال أستطيع التوقفركضت على . إذا على الركض

عتاد.، إىل حد  بواعث املالعواوف عن الوتتميز . إىل الباعث األويل ابلنسبة مفرواالركض يصبح  جديد.
ذا، على سبيل املثال،  العقل. إ سلطة به املرء يتجاوزالذي بنفس الطريقة: فهي تتمتع بنوع من الزخم كبري، 
يف ظل ه، ما قد حتكم علي ،(، فقد ال تفعلالشهو.حتت  يندرج عاوفي )شغف الرغبةيف منغمرا كنت 

 نه الشيء املعقول.أب ،ظروف أخرى

بعض النقاد  مهحول العواوف. ووصف بسبب أفكارهم يةسخر موضع  الرواقيونحىت يف العصور القدمية كان 
ا يسمونه م بتجربة للقكيم وامسق الرواقينيحجر. ولكن هذا ليس عاداًل متاماً، ذلك أن من رجال   أبهنم

، واليقظة، البهجة املشاعر:(. ومن بني هذه eupatheiai, Diog. Laert. 65Fابملشاعر الطيبة )
. ال تتسم ابملغاال.و  معقولة ا( يف أهنالشهو.)املتعة، واخلوف، و  ةا السلبياهتري عن نظ وهي تتميز، والتمين

والدفء. إن  ،والكرم ،اللطف تندرج يف التمين: . و األنواع اليتكرببطبيعة احلال، ال يوجد نظري إجيايب لل
إليه هو  يفرتض أن يكون الدافع ،لروحلمعتدل ومعقول أو توسع هو امتداد  الشفقة،الشعور الطيب مثل 

 .للذات الئمةاحلكم الصقيح أبن الكائنات العقالنية األخرى م

 :األوىل :سألتنيعلى م ،ور القدميةيف العص ة،العاوفالرواقية عن انصبت االنتقادات اليت وجهت للنظرية 
ن الرواية والفيلسوف جالني ع الطيب الكاتب عَ لروح العقالنية. دافَ ل، أنشطة حقاما إذا كانت العواوف، 

 لسوف الرواقيالفي وكذلك انتقد  غري عقالين من الروح. اج جانبابعتبارها نت لالنفعاالتاألفالوونية 
، ووور موقفاً االنفعاالتسيكولوجية يف القرن األول قبل امليالد، مذهب كريسيبوس يف ، يوسيدونسبو 

 الرواقي:ملذهب ى اعل اآلخر االعرتاضأفالوون. أما  عند جزاء غري العقالنيةاألتأثري شيء مثل اعرتف فيه ب
. نفعاالتاال مكوان من، كالرواقيني،  احلكم الذين. األرسطي ينتمون إىل الرتاثفالسفة  عن صدرفقد 

مناقشات  ناولوتت. ليةابلك إمخادهاولكنهم زعموا أن احليا. السعيد. تتطلب االعتدال يف املشاعر، وليس 
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 املرء خلصتيأن  مرغوابو  ممكناالتساؤل حول ما إذا كان  ،ابن الثالث والرابعاالكتلشيشرو،  ،توسكوالن
 من العواوف.

 

 التأثري .6

 الثقافة والسياسة اليواننية يفالتأثري  1.6

درسة املأفالوون أو أرسطو. غري أن مؤسس  أفكارفكر. عن أي اليوانين لدى رجل الشارع يكون ال قد 
 :ليهبعضا مما ُكتب ع، نقرأ الشعبعلى نفقة  ،متثال يف أثينا له قد ُنصبالرواقية، أبية حال، 

ابإلضافة  ، ينةاملديف لفلسفة ل ،لسنوات عديد.نفسه، اسياس، نمن سيتيوم، ابن م زينون إذ كرَّس
يتعلموا على لالشباب الذين جاءوا واالعتدال،  فضيلةالاجلوانب األخرى، حيض على يف  إىل قيمته

مع  متاما تسق، ومجلميعا قدو. يتأسى هبا ،يف سلوكه اخلاصوكان، إىل ما هو أفضل،  مههوجو ، يديه
 ((Diog. Laert. 7.10-11,tr. Hicks …ليمه اتع

كن تفية ما مل وفقًا ملبادئه الفلس من أجل حيا. أمضاها زينون ليكر ِمواأثينا  ومواون بطبيعة احلال، مل يكن
،  ةعامال األماكن الفلسفة يفالرواقيني قد اجتمعوا، وانقشوا وعلَّموا أن  مبالعامة الناس. و  ةهذه املبادئ معروف

حتققه نقو مل ب"فلسفة شعبية"  أصبقت الرواقيةالعام لفلسفته معروفًا على نطاق واسع.  املضمونكان 
 ري، ورحتاألبيقو منافسها؛ املذهب ، مثل الرواقيةاألرسطية. ويرجع هذا جزئيًا إىل أن وال  األفالوونية

نبغي أن تنظر إىل يبك كيف إهنا ختمباشر وعملي للغاية.  وبأبسل ،اليت يهتم هبا أغلب الناس املسائل
ي يف السياق السياسو ق. والر ِ  ،والسلطة على اآلخرين ،والفقر ضخمة،والثرو. ال ،واملعاان. ،املوت

وفَّرت للغاية(  لمرء أن ينتقل بني هذين النقيضني يف وقت قصريل ميكنلفرت. اهللنستية )حيث ل ،واالجتماعي
 ضد احل، السيئ. انفسي احصن الرواقية

بقليل  إلسكندرابعد وفا.  ومقدونيانيد )اليت حكمت اليوانن جو السياسي، كانت ألسر. أنتيوعلى الصعيد 
 ينونز واناتس كان تلميذا لجونوس جأن أنتي ُزعم. و الرواقيني( صالت مع الفالسفة ق.م. 168وحىت عام 

ه  أساس أنلى ععن ذلك؛ عتذر ا زينونالبنه، دميرتيوس، ولكن  علمكم  زينون. وولب أن يعمل وممن سيتي
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 متداخالريسيوس، ب ؛منه. وكان الرجل الذي أرسله بدالً أعباء وظيفة معه حيتملال  مبا ،السن ا يفكبري كان  
وكان . ونوسجيف خدمة أنتي ة،، وحسب بعض املصادر، مات يف معركة يف كورينثالبالطبشد. يف شؤون  

سوف الرواقي قد اختذ من الفيل، كان األسبوي، وهو كليومينيس ، قوي النفوذهيلينسيت آخر هناك شخص
)مبا يف ذلك  وةإسب . وكان البعض ينظر إىل اإلصالحات اليت مت إدخاهلا يف من مستشاريه واحدا سايرو فس

ن غري الواضح م رغم أنه، رواقيامنح اجلنسية لألجانب وإعاد. توزيع األراضي( ابعتبارها إصالحاً اجتماعياً 
لسلطة اليت يستخدمها كليومينيس. )لالوالع على رأي واحد، لشكل أدا. ما إذا كانت هذه اإلصالحات ت

، Green 1990 ، انظرهتكماولالوالع على وجهة نظر أكثر ، 6الفصل ، Erskine  1990انظر 
 وما يليها(. 248الصفقة 

 

 "ىالوسط ةالرواقي" يف 2.6

من  نتيباتروسأمصطلح ُيستخدم ليشمل أعمال الفالسفة الرواقيني املتأخرين، ومن بينهم الرواقية الوسطى، 
 45~ق.م.(، وبوسيدنيوس )تويف  110/109ق.م.(، وابنيتياس )تويف  130/129 )تويف ترسوس
بني و  يل إىل التأكيد على درجة االنقطاع بينهمي النظام املدرسي األول يف الرواقية الوسطىكانت   ق.م.(

لرواقية امع هؤالء الفالسفة، وخالفات مع الرواقية تطور يف األفكار  مثة من املؤكد أن مي".القدالرواق "
األسر. من  الزواج و خبصوص مسألة أكثر إجيابية  وس. وهكذا، على سبيل املثال، كان أنتيباتر القدمية

ىل الرغبة يف إ ،وسط عن القدمياأل الرواق اختالفأن نعزو  ،يف العديد من احلاالت ،كريسيبوس. وبوسعنا
هؤالء  فإن، حنو خاصعلى . و مدارس فلسفية أخرى مما ذهبت إليه ،اب صقيقاتَّ دمج ما اعتبه هؤالء الكُ 

ز شيلز ما"؛ راجع ريديماوسو" :أفالوون حماور.، وبصور. خاصة إىل  يةفالووناألإىل  واتطلع الرواقيني
 Van) األوائل الرواقيةالدوري من قبل فالسفة  االحرتاقوقوع فكر. س ا(. وقد نفى ابنيتي1999)

Staaten, fr. 65)، ةعاد إىل الروح ثالثيقد  بوسيدينيوس على الرغم من أن جالني قد ذكر خطأ أن 
سوروابجي  العقالنية البقتة للعاوفة )يف هذا التفسري، انظر كريسيبوس  وأنه رفض نظرية ،ألفالوون األجزاء

اليت  ،ةاالعرتاف ابحلركات غري العقالنية يف الروح البشري بضرور.يعتقد لكنه كان (،ايليه وما94 ، 2000
(. وعلى الرغم من هذه 84-449، 1999أفالوون )انظر كوبر عند روح الو الشهو. تتناسب مع 
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 .رواقية متامااالختالفات, إال أن بعض األشياء األخرى بقيت, 

 يف اجمللد ري. وقد مت تضمني شهاد. أنتيباتيتألف من شذراتالوسطى  الرواقيةإن دليلنا على آراء فالسفة 
ن فا :س، فانظراتيي(. أما ابلنسبة لبان05-1903فون أرنيم )ملؤلفه  "شذرات رواقية قدمية"كتاب من   3

خلفية واحد من  يفس ام ابنيتيوحيو ِ  (.1972إدلشتاين وكيد ) :( ولبوسيدونيوس، انظر1962ستاتن )
 تيف الواجبا وشيشر حىت أواخر القرن التاسع عشر: كتاب  ،يف الفلسفة األخالقية يأثرياأكثر الكتب 

Duties On ،  يف االلتزاماتأو Officiis De إىل صديقه أتيكوس ) ،. يف إحدى رسائلهXVI. 
. ورمبا  نفسه سماال اليت حتملس اابنيتي ةعلى أوروح أعمالهإنه أسس أول كتابني من  شيشرو( يقول 11.4

ن فلسفة أكثر "عملية" م األخالقية للرواقية الوسطى فلسفةال فسرين أنبعض املاعتبار كان هذا أساس 
 سياق ابت من يف الئمة،امل ملهامديد احتعلى  يف الواجباتيتم الرتكيز يف كتاب ، حيث الرواقية القدمية

بشكل  يلمح،( 2003. ولكن سيديل )يف إنوود، حكيم رواقي معصومأننا ال نتقدث عن  فيه الواضح
عينة  ادليلن يكونسوف يكون له مثل هذا الرتكيز. وقد  املهام املالئمة، حولإىل أن أي عمل  ،صقيح

 يف الفلسفة األخالقية.س اابنيتي أعمالغري متثيلية من 

 

 احلياة السياسية الرومانية يف 3.6

سفار.  يف( ومشَّائيأكادميي،  اك، وشكَّ رواقيأرسلت أثينا وفدا من ثالثة فالسفة ) ق.م. 155يف عام 
حشدًا من  سكارنيادي  الشكَّاك. ولقد خاوب املثقفنيبني  إاثر. ضجةإىل روما. تسببت تعاليمهم يف 

 مضاداوقفا اختذ م. ويف اليوم التايل ذاهتا أن العدالة خري حقيقي يف وذهب إىلاآلالف يف يوم واحد، 
لمهارات لالعرض املبهر  هذاأاثر نفس القدر. ببكل شيء راضيا أن يكون  العاملمن مصلقة  أن الفرتاض

السفة يف الثقافة الفلسفية، رد. فعل متقفظة ضد مجيع الف املتأصل بعمقالشك  ابإلضافة إىلاجلدلية، 
 مهيأ.كانت روما   ق.م. 86 عام ومع ذلك، حبلول (ق.م. 149 ـ234) األكبكاتو   قاده ،اليواننيني

 .برتحابالستقبال الفلسفة اليواننية 

للدراسة يف ( ق.م. 43ـ  106) شيشرومثل  وثريكان من الطبيعي أن يذهب رجل روماين وموح 
 . كاننفتاحهم على العامليف امواونيه األقل  بنيالفلسفة اليواننية  لنشروالعود.  ،املدارس الفلسفية يف أثينا
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 ب الرواقياملذه سة العسكرية يف روما، يف حني كانيف صفوف املؤس األكثر تفضيال املذهب األبيقوري
  .shakers ومجاعة املهتزين أصقاب النفوذ السياسيوغريهم من  ،إىل أعضاء جملس الشيوخ هو املفضل

روابط  ،ية الرومانيةهور كان للعديد من الشخصيات السياسية الرومانية املرتبطة بيوليوس قيصر وهناية اجلم
وماركوس جونيوس بروتوس  )ق.م. 46 –95، كاتو األصغر )من ارتبطوا ابلرواقيةفلسفية متنوعة. ومن بني 

( 42-85) ينوسلوجن كاسيوس  ايوسج أخيه غري الشقيقو  قاتل،ال توسو بر  اتبعاعتنق و (. 42–85)
 افبوسيدونيوس معرو كان   .الفلسفية( والءاهتم ضوء يف اهلمعمأ لدراسة 1997 سيديل انظر.)األبيقورية
بوميب بوسدونيوس يف رودس أثناء زار (. 48-106بوميب )، وخصمه أحياان، أحياان قيصر يوليوسحلليف 

قيصر أوغسطس( معلم الكان لدى جايوس أوكتافيوس )الذي أصبح و  ق.م. 62و 66 عامي محالته يف
 .أثينودوروس كالفوسهو ، رواقي

 

 الفالسفة الرومان يف 4.6

  لديناإن ف عن فالسفة الرواَقني القدمي واألوسط، لديناعلى النقيض من الدليل املؤلف من شذرات، والذي 
 حوايل) إبيكتوس :اليواننية ابللغة امنهم اثنان كتب.  الرومانيني الرواقيني الفالسفة من عددل مهمة كتاابت

ابللغة  الثالث كتب  بينما ،(م 180 – 121) أوريليوس ماركوس الروماين واإلمباوور ،(م 155 – 55
 اليتو  للرواقيني الرومان، . ومن بني األعمال األخرى(م65ق.م./4)لوسيوس أنيوس سينيكا وهو لالتينية، ا

ال م.  150م(،  وهريوكليس الرواقي ) 90ـ  25)روفوس موسنيوس : ها بشكل جيديمل يتم احلفاظ عل
فيلسوف األفالوونية اجلديد. يف القرن اخلامس، الذي حيمل االسم نفسه، وأجنز جيب اخللط بينه وبني 

 .تعليقا على "أبيات فيثاغورس الذهبية"

ؤالء هإال أن املدرسيني تعاملوا مع  عن هؤالء الرواقيني الرومان،من األدلة  الكثريعلى الرغم من أن لدينا 
ومن حسن احل،  .الرواقية املبكر.على  دالَّةمصادر  ،ام األوليف املق ،ماصة سينيكا ــ ابعتبارهخبالفالسفة ــ 

قرآن  يماركوس أوريليوس وسينييكا صبح فا ،العقد املاضي خاللأن هذا الوضع قد تغري بشكل كبري 
ملح ببساوة ف أُ سو  ،ما يليفيجدية(. و  أكثر ابهتمامس حيظى دوماً يتو . )كان إبيكتمستقلني كمفكرين
خماور  لمدرسينيلالرومانية. وقد أظهر العمل املفصل أُعتين فيها ابلرواقية  يتال .،املمتاز  األعمالإىل بعض 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  36

على الرغم . وكريسيبوس ،انثسوكلي، ناألصلية لزينو  الرواقيةالفلسفة مقابل الرومانية يف  الرواقيةالتعميم عن 
وس، يتإبيكتإن  (1)ي: أن نقول ما يل خبصوص ُمدَخل املوسوعة هذا، جمازفةمن ذلك، قد ال يكون 

 ،ة للعقل أو الروحنظرية امليتافيزيقيالأقل اهتماما مبا ميكن أن نسميه  ،الرومان وغريهم من الرواقينيسينيكا، و 
 الرواقينيأن  ذلك ينال يع .لذاتلالنفسي واألخالقي  جلانبابأكثر اهتماما كانوا و  ،جلسدلعالقتها ابابلنسبة 

ية. انظر جيل الفردية واهلوية الذاتالسابقة. بل كانوا أكثر اهتماماً أبفكار الرواقية عن مادية  واالرومان تراجع
تراجعوا عن رمبا، ورمبا ال، أن الرواقيني الرومان قد  (2) (.2006(، وبنطاق أوسع: سوراجبي )2006)

غريهم من و  (والفضيلة، والسعاد.، يتصفون وحدهم ابحلكمة)الذين  اءمبني احلكالتمييز األويل الصارم 
إن الكتاابت (. لكن على أية حال، فوالفساد، والتعاسةجلهل، تساوون مجيعا يف اتصافهم ابي)الذين الناس 

 .قدم حنو احلكمةت إحراز يف حماولته ،منهم تظهر اهتماماً أكب ابملشاكل اليت تواجه الشخص وصلتنااليت 
 وفر جسراً بنيت عن الذاتم هتهو أن فكر  (2005)برانمج البوفيسور. رايدم شيلز  إن املوضوع الرئيسي يف

( يف حني يبدو من غري املرجح 3ر. )سَ لمجتمعات واألُ ل مثالية، لالواقعي، األق عاملالو  املثايل، احلكيم الرواقي
 ر. واحلتميةومذهب التوافق بني اإلراد. احل ،السببية الرومان قد تراجع عن احلتمية قينياالرو أن يكون أي من 

للقرية يقف يف  ثايلاملفهوم املنفسية للقرية. وهذا الفكر. لإال أهنم كانوا أكثر اهتماماً اب، الرواقية القدميةيف 
نتيجة العتبار األشياء  ،على نفسها ا الذات تفرضهيتال للعبودية، بل الكونية، ليس للسببية مناقضموقف 

 تميه الرواقيني الرومان( جزء كبري من كتاابت 4(. )2007)حقيقية. انظر ستيفنز  كأشياء خرييةاخلارجية  
إىل حالة  ،طأن الغضب، على سبيل املثال، خأبد اجملرَّ  دراكللمرء أن ينتقل من اإل هبا ميكن ابلكيفية اليت

 ."لروحيةايف هذه التقنيات، غالباً حتت تسمية "التمارين  املدرسية املعاصر. وقد نظرت. احلصانة من الغضب
 متثل ضد": (1998هادوت )كتاب ماركوس أوريليوس يف   تأمالتلانظر القراء. املتأنية  مثال على ذلك:

 .(2012انظر: كوبر ، املسيقية "الروحيةللتمارين "أساليب "العالج" العاوفي 

 

 املسيحية يف 5.6

بول  القديسني ب زائف تشابه. هناك املذهب الرواقيبعض عناصر  امن املؤكد أن الكتاب املسيقيني تقبلو 
 De viris) ريومجكتاب ، ألنه أشري إليه يف كل من  . هذا التزوير قدمي جدااألانجيل الزائفةوسينيكا يف 
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illustribus 12)   (. ولكن حقيقة أن اخلطابني مل يكتبا من قبل153.4 الرسالةغسطني )كتاب أو و 
ال أن فكره اخلاص ، و الرواقيةفلسفة لبول مل يكن على علم ابالقديس ال تعين أن  ،بول أو سينيكا القديس

 تراثويبدو أن  . 2000: إجنبج ـ بيدرسن . انظرالرواقي يطبيعذهب الابمل يف ارتباوهقد ال يكون مفهوماً 
دي ليجيبوس  و،شيشر . )قارن املذهب الرواقينظرايت القانون الطبيعي يف األخالق ينبع بشكل مباشر من 

(  .Summa Theologica II, 2, q. 94 س يفأكينا :مثل متأخرينمع كتاب  ،18األول، 
عتادين بني )حلفائه امل ينيفالووناألبداًل من الرواقيني، ني اختار أن يتبع طسغولكن من املؤسف أن أو 

(. سوراجبي 120جملتمع األخالقي )مدينة الرب ابمبسألة التقاق احليواانت  يتعلقالفالسفة( فيما 
حتويلها إىل فكر. و  تبنيهامن العواوف قد مت  تقررلعن ا الرواقيةأن الفكر.  يزعم ،اجلزء الرابعيف (، 2000)

 حضورلالوالع على  ،(1985ش )يكول  :عام، انظر بشكلريوس. جاخلطااي السبع املميتة من قبل ايفا
 .الكتاب الالتينيني خالل القرن السادس

على فكر العصور الوسطى. وبشكل عام، فإن التعامل  املذهب الرواقي( يف يأثري 1983وقد نظر فريبيك )
اجلميع  بني  ،التفاقمت ا بينما. الدقةيتطلب  ،املسيقيةاألرثوذكسية يف سياق العقيد.  الرواقية،فكار األمع 

وبشكل  جدل.أكثر إاثر. لل موضوعاحالة النفس البشرية كانت  فإنماداي،  وجودا ليسعلى أن هللا  ،تقريبا
إىل  ليان،ابلشكل الذي جنده يف كتاابت ترت ،بعيدًا عن األنثروبولوجيا املادية األرثوذكسيةعام، تطورت 

القرون  يقيولقد شعر مسأمرًا مفروغًا منه.  املعاصروناملسيقيون يعتبها اليت  ،مادي للروحالاملفهوم ال
كانت هلا ف ،والقانون الطبيعي ،الضمري مثل مفاهيم أما، الرواقيةالوسطى بضرور. رفض ما أمسوه القدرية 

 .الرواقيصالت واضقة ابلفكر 

 

 فلسفة عصر النهضة وبداايت العصر احلديث يف 6.6

ية لتشكيل تركيبة منهجية للمسيق اأواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر جهود تشهد
هناك  (.1606-1547اجلديد. هو جوستس ليبسيوس ) الرواقية. وكان أهم شخصية يف حركة والرواقية

 إن (.2004ليبسيوس يف موسوعة ستانفورد، لذا لن أانقشه أكثر. انظر أيضا كوبر ) ُمدَخل منفصل عن 
 كتاابت  ت يفهو موضوع املقاالت اليت مجع ،يأثري املدارس اهللنستية عموما على الفلسفة احلديثة املبكر.
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 .)2004( وسرتانج وزوبيك )1991أيضاً أوسلر ) (. انظر2003ميلر وإنوود )

 

 يف احلياة ةالتجارب احلديث يف 7.6

قابله  ،يف أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين ابملذهب الرواقي،إن االهتمام األكادميي 
فلسفة. ويبدو أن لتخصصني يف اتريخ اامل غريمن قبل  رواقية،االهتمام ابجلوانب العالجية لطريقة احليا. ال

السلوكي. إلدراك اعالج وتقنيات منقه املذهب الرواقي للقكم الدور املركزي الذي بني  ةقوي ارتباواتهناك 
سبوع أالذي يدير أحدااًث مثل "، الرواقية اليوم موقع تارخيي(الساس األذات ومن أبرز هذه األحداث )

ة. انظر شريمان العسكري األخالقيف جمال  الرواقية، عنحديث آخر  إلكرتوين ". وهناك تطبيقرواقياحليا. ك
(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  39

 

 قائمة المراجع

( يشير إلى نص لونج وسيدلي، وفي Aetius,26Aات: االقتباس بين قوسين، مثل )قتباساالب خاصةمالحظة ]

. ما لم يذكر خالف ذلك، أستخدم ترجمتهما، وأحياناً Aمن عمل آتيوس، النص 26إلى: القسم  هذه الحالة، يشير

 [.ببعض التصرف

 مجموعة من النصوص األولية

 Long, A. A. and Sedley, D. N., 1987, The Hellenistic Philosophers 2 vols. 

Cambridge: Cambridge University Press [Vol. 2 contains an extensive bibliography 

of scholarly books and articles.] 

 Inwood, B. and Gerson, L., 1997, Hellenistic Philosophy 2nd ed. Indianapolis: 

Hackett Publishing 1997. [This volume is cheaper than Long and Sedley, but it lacks 

the valuable commentary that LS provide. On the other hand, Inwood and Gerson 

give you more texts on Pyrrhonism.] 

 Dufour, Richard, 2004, Chrysippe. Oeuvre philosophique, 2 volumes, Paris: Les 

Belles Lettres 

 Nickel, R., 2009, Stoa und Stoiker. Auswahl der Fragmente und Zeugnisse, 2 

volumes, Dusseldorf: Artemis und Winkler 

 von Arnim, H., 1903–5 Stoicorum Veterum Fragmenta Leipzig: Teubner (Volume 4 

indexes, 1924). 

 نصوص أولية لكتاب محددين

 Bowen, A. and Todd, R., 2004, Cleomedes’ Lectures on Astronomy, Berkeley: 

University of California Press. [A translation of the Stoic Cleomedes’ work on 

astronomy, together with introduction and commentary.] 

 Edelstein, L. and Kidd, I.G., 1972, Posidonius, 2 vols. Cambridge: Cambridge 

University Press. [Greek and Latin texts; introduction in English] 

 Inwood, B., 2007, Seneca: Selected Philosophical Letters translated with introduction 

and commentary. Oxford: Oxford University Press. 

 Pomeroy, A., 1999, Arius Didymus: Epitome of Stoic Ethics, Atlanta: Society of 

Biblical Literature. [Greek text with facing page translation and notes]. 

 Ramelli, I. 2009, Hierocles the Stoic: Elements of Ethics, Fragments and Excerpts, 

Atlanta: Society of Biblical Literature. [Greek text with facing page translation. 

Extensive notes.] 

 Van Staaten, M., 1962, Panaetii Rhodii Fragmenta, Leiden: Brill. 

 أعمال مرجعية مفيدة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  40

 Algra, K., and J. Barnes, J. Mansfeld and M. Schofield (eds.), 1999, The Cambridge 

History of Hellenistic Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press. [A 

monumental work of scholarship.] 

 Inwood, B., 2003, The Cambridge Companion to the Stoics, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 Sellars, J., (2016), The Routledge Companion to the Stoic Tradition, London: 

Routledge. 

 مدخل إلى الرواقية

 Brennan, T., 2005, The Stoic Life, Oxford: Oxford University Press. [A clear and 

thought-provoking discussion.] 

 Cooper, J. M., 2012, Pursuits of Wisdom: Six Ways of Life in Ancient Philosophy, 

Princeton: Princeton University Press. [See especially pp. 144–225, Chapter 4, 

“Stoicism as a Way of Life.”] 

 Long, A. A., 2002, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, Oxford: Oxford 

University Press. 

 Long, A. A., 1986, Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Skeptics, 2nd edition, 

London: Duckworth. 

 Nussbaum, M., 1994, The Therapy of Desire, Princeton: Princeton University Press. 

[Not really an introduction, but a splendid book accessible to a wide readership. 

Considers the important therapeutic element in Hellenistic philosophy.] 

 Rist, J. M., 1969, Stoic Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press. 

[Includes a discussion of the Stoic views on suicide.] 

 Sambursky, S., 1959, The Physics of the Stoics, London: Routledge. [An interesting 

book insofar as it attempts to connect aspects of the Stoics physical theory to many 

contemporary scientific notions. It might be best to read it alongside the review by 

Wasserstein in Journal of Hellenic Studies, 83 (1963): 186–190, before you make up 

your mind.] 

 Sandbach, F. H., 1994, The Stoics, 2nd edition, London: Duckworth. 

 Sellars, J., 2006, Stoicism, Berkeley and Durham: University of California Press and 

Acumen, UK. 

 Sharples, R. W., 1996, Stoics, Epicureans and Skeptics, London: Routledge. [A 

thematic treatment of the competing Hellenistic schools.] 

 بعض المجموعات، والرسائل العلمية، وبعض المقاالت الفردية المشار إليها أعاله

 Annas, J., 1990, ‘Stoic Epistemology’, in S. Everson Companions to Ancient Thought 

I: Epistemology, Cambridge: CUP, 184–203. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  41

 Annas, J., 1992, Hellenistic Philosophy of Mind, Berkeley: University of California 

Press. 

 Annas, J., 1993, The Morality of Happiness, New York and Oxford: Oxford 

University Press. [A very influential book. See the review by B. Inwood in Ancient 

Philosophy, 15 (1995): 647–665, and Cooper 1996.] 

 Baltzly, D., 2003, ‘Stoic Pantheism’, Sophia, 34: 3–33. 

 Bobzien, S., 2001, Determinism and Freedom in Stoic Philosophy, Oxford: 

Clarendon. 

 Betegh, G., 2003, ‘Cosmological Ethics in the Timaeus and Early Stoicism’, Oxford 

Studies in Ancient Philosophy, 24: 273–302. 

 Brunschwig, J., 1994, Papers in Hellenistic Philosophy, Cambridge: Cambridge 

University Press. [See in particular ‘The Stoic theory of the supreme genus and 

Platonic ontology’, pp. 92–157.] 

 Caston, V., 1999, ‘Something or Nothing: The Stoics on Concepts and 

Universals’, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 17: 145–213. 

 Cooper, J.M., 1999, Reason and Emotion, Princeton: Princeton University Press. 

 Cooper, J. M., 1996, ‘Eudaimonism, the Appeal to Nature, and “Moral Duty” in 

Stoicism’, in Engstrom and Whiting 1996, pp. 261–84. Reprinted in Cooper 1999. 

 Cooper, J. M., 2004, ‘Stoic Autonomy’, in J. Cooper (ed.), Knowledge, Nature and 

the Good: Essays on Ancient Philosophy, Princeton: Princeton University Press. 

 Cooper, J.M., 2005, ‘The Emotional Life of the Wise,’ in Southern Journal of 

Philosophy, 43 (Supplement): 176–218. 

 Cooper, J.M., 2009 ‘Chrysippus on Physical Elements,’ in God and Cosmos in 

Stoicism, ed. Ricardo Salles, Oxford: Oxford University Press, 93–117. 

 Cooper, J.M., 2012, Pursuits of Wisdom: Six Ways of Life in Ancient Philosophy from 

Socrates to Plotinus, Princeton: Princeton University Press. 

 Erskine, A., 1990, The Hellenistic Stoa: political thought and action, Cornell: Cornell 

University Press. 

 Frede, M., 1987, Essays in Ancient Philosophy, Minneapolis: University of Minnesota 

Press. [Contains Frede’s influential paper on the cognitive impression, ‘Stoics and 

Skeptics on clear and distinct impressions’, pp. 151–76.] 

 Gill, C., 2006, The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought, Oxford: Oxford 

University Press. 

 Green, P., 1990, Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic 

Age, Berkeley: University of California Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  42

 Hadot, P., 1998, The Inner Citadel: the Mediations of Marcus Aurelius, Harvard: 

Harvard University Press. 

 Hankinson, R. J., 1998, Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, Oxford: 

Clarendon. [Includes an extensive treatment of the Stoics on causation.] 

 Hudson, H., 1990, ‘A Response to A. A. Long’s “The Stoics on World-Conflagration 

and Everlasting Recurrence”’, The Southern Journal of Philosophy 28, 149–58. 

 Inwood, Brad, 2005, Reading Seneca: Stoic Philosophy at Rome, Oxford: Oxford 

University Press. [A collection of Inwood’s essays on Seneca as Stoic philosopher] 

 Long, A. A., 1985, ‘The Stoics on World-Conflagration and Everlasting 

Recurrence’, The Southern Journal of Philosophy 23, 13–17. 

 Long, A. A., 1996, Stoic Studies, Berkeley: University of California Press. [Collected 

papers of one of the foremost scholars on Stoicism. see especially ‘The logical basis 

of Stoic ethics’ and ‘Stoic eudaimonism’.] 

 Long, A. A., 2002, Epictetus: A Stoic and Socratic Guide to Life, Oxford: Oxford 

University Press. [See also the discussion of this book by Margaret Garver, ‘Not Even 

Zeus’, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 24 (2003): 343–59.] 

 Perin, C., 2005, ‘Stoic Epistemology and the Limits of Externalism’, Ancient 

Philosophy 25, 383–401. 

 Reydams-Schils, Gretchen, Demiurge and Providence: Stoic and Platonist Readings 

of Plato’s Timaeus, Turnhout: Brepols. 

 Reydams-Schils, Gretchen, The Roman Stoics, Chicago: University of Chicago Press. 

 Rist, J. M., 1978, The Stoics, Berkeley: University of California Press. [Now 

somewhat dated, but an enjoyable read.] 

 Salles, R., 2005, The Stoics on Determinism and Compatibilism, Burlington VT: 

Ashgate. 

 Salles, R., 2009, God and Cosmos in Stoicism, Oxford: OUP. 

 Schofield, M., and M. Burnyeat and J. Barnes (eds.), 1980, Doubt and Dogmatism: 

Studies in Hellenistic Epistemology, Oxford: Clarendon. 

 Schofield, M. and G. Striker (eds.), 1986, The Norms of Nature, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 Schofield, M., 1999, The Stoic Idea of the City, Chicago: Chicago University Press. 

(Reprint of Cambridge University Press 1991. A landmark book in the study of Stoic 

political thought.) 

 Sedley, D. N., 1997, ‘The Ethics of Brutus and Cassius’, Journal of Roman Studies, 

87: 41–53. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  43

 Sellars, John, 2013, The Art of Living: The Stoics on the Nature and Function of 

Philosophy, London: Bloomsbury Publishing. 

 Sherman, N. 2005, Stoic Warriors: The Ancient Philosophy Behind the Military Mind, 

Oxford: Oxford University Press. 

 Sorabji, R., 1988, Matter, Space and Motion: theories in antiquity and their sequel, 

London: Duckworth. [Examines the view that the Stoics located bodies in the same 

place everywhere.] 

 Sorabji, R., 2000, Emotion and Peace of Mind: from Stoic agitation to Christian 

temptation, Oxford: Oxford University Press. [A clear and accessible book on the 

Stoic theory of the passions and its influence on Christian thought.] 

 Sorabji, R., 2006, Self: Ancient and Modern Insights about Individuality, Life and 

Death, Oxford: Oxford University Press. 

 Striker, G., 1996, Essays on Hellenistic Epistemology and Ethics, Cambridge: 

Cambridge University Press. [The collected papers of one of the most influential 

scholars in the field.] 

 Stephens, W. O., 2007, Epictetus and Happiness as Freedom, London: Continuum. 

 Taylor, R., 1974, Metaphysics, 2nd edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

 Stockdale, James, 1984, In Love and War, New York: Harper and Row. 

 السياق التاريخي والتأثير الالحق للمذهب الرواقي

 Colish, M., 1985, The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages, 2 

volumes, Leiden: E.J. Brill. 

 Cooper, J. M., 2004, ‘Justus Lipsius and the Revival of Stoicism in Late-Sixteenth-

Century Europe’, in N. Brender and L. Krasnoff (eds.), New Essays on the History of 

Autonomy, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 7–29. 

 Engberg-Pedersen, T., 2000, Paul and the Stoics, Westminster: John Knox Press. 

[Specifically on the alleged correspondence between Paul and Seneca, see J. B. 

Lightfoot, The Letters of Paul and Seneca, London: Macmillan, 1890, and Aldo 

Moda, ‘Seneca e il Cristianesimo’, Henoch, 5 (1983): 93–109. 

 Engstrom S., and J. Whiting (eds.), 1996, Aristotle, Kant and the Stoics, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 Miller, F. and Inwood, B. 2003, Hellenistic and Early Modern Philosophy, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 Osler, M. J., 1991, Atoms, pneuma and tranquillity: Epicurean and Stoic themes in 

European thought, Cambridge: Cambridge University Press. 

 Shifflett, A., 2004, Stoicism, Politics and Literature in the Age of Milton, Cambridge: 

Cambridge University Press. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  44

 Strange, S. and J. Zupko (eds.), 2004, Stoicism: traditions and transformations, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 Verbeke, G., 1983, The Presence of Stoicism in Medieval Thought, Washington: 

Catholic University of America Press. 

 أدوات أكاديمية

 

.How to cite this entry 

 

.Friends of the SEP Society at the version of this entryPreview the PDF  

 

(InPhO). Indiana Philosophy Ontology Project at the Look up this entry topic 

 

, with links to its database.ersPhilPap at Enhanced bibliography for this entry 

 مصادر أخرى على الشبكة العنكبوتية

 The works some of the later Roman Stoics are available as e-texts: 

o The Meditations of Marcus Aurelius 

o Epictetus, Discourses and Enchiridion 

o Musonius Rufus, Lectures and Fragments 

 Cynthia Freeland has a beautiful site for her Seminar in Ancient Stoicism at 

the University of Houston. See, in particular, the bibliography and links. 

 

 

https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=stoicism
https://leibniz.stanford.edu/friends/
https://leibniz.stanford.edu/friends/preview/stoicism/
https://www.inphoproject.org/
https://www.inphoproject.org/entity?sep=stoicism&redirect=True
http://philpapers.org/
http://philpapers.org/sep/stoicism/
http://classics.mit.edu/Antoninus/meditations.html
http://classics.mit.edu/Epictetus/discourses.html
http://classics.mit.edu/Epictetus/epicench.html
http://sites.google.com/site/thestoiclife/the_teachers/musonius-rufus
http://www.uh.edu/~cfreelan/courses/Stoics/
http://www.uh.edu/~cfreelan/courses/Stoics/

