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ي الفلسفة القديمةنحول مدخل 
 ،ية، ومفهوم النفس ما قبل سقراط، وعند أفالطون وأرسطو اليونان ظريات النفس ف 

جم للـد. أبيقور والرواقية؛  ونظريات ،نص متر . ننوه بأن (موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) هندريك لوريت  

ي الموسوعة عىل التر 
 عن هذا الرابطجمة هي للنسخة المؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة،  النسخة الدارجة، والتر

جمة. وختاًما، نخّص حيث أنه قد  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر يطرأ عىل األختر

جمة والنشر عىل مجلة  بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 حكمة. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lorenz, Hendrik, "Ancient Theories of Soul", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2009 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/ancient-soul/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/ancient-soul/
https://plato.stanford.edu/entries/ancient-soul/
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فكري غري ري من النواحي، أبهنا حساسة لطرق التتتسم النظرايت الفلسفية القدمية عن النفس، يف كث
" ملتحدثي Soul[. لذلك نبدأ ببيان ما تعنيه كلمة "نفس psuchê] الفلسفية أو النظرية، عن النفس

اللغة اليواننية الكالسيكية، وما الذي كان ميكن أن يكون طبيعيا من أشكال التفكري  عن النفس أو 
اليت هي حمل  ، وإىل النظرايت الفلسفيةسقراطمفكري فرتة ما قبل  املرتبط هبا. مث ننتقل إىل عدد من
 أرسطو، مث (حماورة اجلمهورية، مث يف حماورة فيدون)أوال يف  أفالطونـ اهتمامنا األساسي، تلك اخلاصة ب

 . تلك، إىل حد بعيد، هي أكثر نظرايتالرواقيني(، مث أبيقور، و النفسأو  DE Anima)يف كتابه  
على سبيل -قة راسة التطورات النظرية الالحرحت بعناية يف الفلسفة القدمية. من األفضل دالنفس اليت ط  

تلك اخللفية من  يف مقابل –ألفالطونيني، وكذلك آابء الكنيسةوغريه من ا أفلوطنياملثال، يف كتاابت 
 النظرايت الكالسيكية، اليت استمد منها هؤالء أفكارهم إىل حد كبري.

ظرة شاملة للمساحة اليت سنغطيها، وإرجاء العديد من التفاصيل، يف الوقت احلايل، من خالل تبين ن
واضعة نسبيا، املت هومريوسميكننا وصفها على النحو التايل: خضعت كلمة "نفس"، ابتداء ببداايت 

-خلامس هلا. حبلول هناية القرن التوسع داليل ملحوظ للغاية، يف استخدام القرنني السادس واخلامس 
كان املعتاد هو التفكري والتحدث عن النفس، على سبيل املثال، كعالمة مميزة   –حني وفاة سقراط

للكائنات احلية، كشيء هو موضع احلاالت العاطفية، واملسؤول عن التخطيط والتفكري العملي، وكذلك  
وال تطورا متوجها أكحامل لتلك الفضائل، مثل الشجاعة والعدالة. بوصولنا إىل النظرية الفلسفية، نتتبع 

حنو التعبري الشامل، ملفهوم واسع جدا، عن النفس، حبسبه ال تكون النفس مسؤولة فقط عن الوظائف 
العقلية أو النفسية، مثل الفكر، واإلدراك، والرغبة، وحاملة للصفات األخالقية، ولكن، بطريقة أو 

ع، الذي  ن حي. وجد هذا املفهوم الواسأبخرى، مسؤولة عن مجيع الوظائف احليوية اليت يقوم هبا أي كائ
كان على صلة وثيقة، بشكل واضح، مع االستخدام اليوانين العادي، يف ذاك الزمن، التعبري التام عنه 
يف نظرية أرسطو. كانت نظرايت الفرتة اهللنستية، على النقيض من ذلك، هتتم بشكل أضيق ابلنفس، 

ة لية أو النفسية. إهنم يقللون من أمهية رابطة اللغابعتبارها مسؤولة بشكل خاص عن الوظائف العق
 العادية، أو يقطعوهنا، بني النفس واحلياة، يف مجيع وظائفها ومظاهرها.

 

https://hekmah.org/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.britannica.com/biography/Homer-Greek-poet
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 املفهوم اليوانين للنفس .1

تستخدم قصائد هومريوس، اليت ي فرتض أهنا كانت مألوفة ابلنسبة ملعظم الكتاب القدماء، كلمة "نفس" 
بطريقتني متمايزتني، ورمبا مرتبطتني. فالنفس، من انحية، شيء خياطر به اإلنسان يف املعركة، وخيسره 
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ت. ومن انحية أخرى، هو ما ينفصل حني املوت عن جسد الشخص، ويرحل إىل العامل السفلي، ابملو 
حيث توجد آخرة، أكثر أو أقل بؤسا، لتكون مثل ظل أو صورة للشخص املتوىف. لقد اقرت ح )على سبيل 

ا م ( أن ما يشار إليه ابلنفس يف كلتا احلالتني، هو، يف الواقع،Snell 1975, 19املثال، بواسطة 
ي عتقد أنه الشيء نفسه، شيء ميكن أن خياطر به املرء وخيسره، وبعد املوت، يبقى كظل يف العامل السفلي. 
االفرتاض مقبول، لكن ال ميكن التحقق منه. على أي حال، فبمجرد مغادرة نفس اإلنسان إىل األبد، 

واضح أن ع ذلك، من ال. لذلك، فإن وجود النفس مييز اجلسد احلي عن اجلثة. وما  يصبح الشخص ميت
هذا ال يعين القول إنه ي نظر إىل النفس على أهنا ما يفسر، أو أهنا مسؤولة عن األنشطة، واالستجاابت، 
والعمليات، وما شابه ذلك، مما يشكل حياة املرء. مل يقل هومريوس أبدا إن املرء يفعل بفضل نفسه، أو 

هكذا، على الرغم من أن وجود النفس أو غياهبا هو هبا، كما مل ينسب أي نشاط إىل نفس املرء احلي. و 
ما مييز حياة املرء، إال أهنا ال ترتبط بتلك احلياة. إضافة إىل ذلك، فمن السمات الالفتة للنظر، الستخدام 

(، إن ذكر النفس يستدعي فكرة املوت: ال Furley 1956, 4هومريوس، على حد تعبري فوريل )
ء إال عندما يفكر يف أن حياته، أو حياة اآلخرين، معرضة للخطر. وهكذا يَرِد ذكر النفس على ذهن املر 

(، ويفكر أجينور يف حقيقة أنه حىت أخيل 9.322 اإللياذةيقول أخيل إنه خياطر، ابستمرار، بنفسه )
(. وجتدر اإلشارة أيضا إىل أنه يف قصائد هومريوس، ي قال 11.569 اإللياذةلديه نفس واحدة فقط )

ط هم من لديهم )ويفقدون( نفوسا. يف املقابل، ال يتخيل هومريوس أبدا وجود ظالل أو إن البشر فق
صور ملخلوقات غري بشرية يف العامل السفلي. تشري هااتن احلقيقتان جمتمعتان إىل أنه مهما كانت الطريقة 

أهنا ال ترتبط ابحلياة  ،اليت ي نظر هبا إىل النفس دقيقة، ابعتبارها مرتبطة ابحلياة، فإنه ي عتقد، على أي حال
 بشكل عام، أو احلياة جبميع أشكاهلا، بل ابألحرى، بشكل أكثر حتديدا، ترتبط حبياة اإلنسان.

حدثت عدة تطورات مهمة يف طرق تفكري اإلغريق وحتدثهم عن النفس، يف القرنني السادس واخلامس. 
الطون وأرسطو، كما تها يف كتاابت أفوقد انبثقت األسئلة املتعلقة ابلنفس، اليت متت صياغتها ومناقش

احتاجت إىل أن يتم تفسريها على خلفية هذه التطورات، يف القرنني السادس واخلامس. أحد العوامل 
البالغة األمهية هو اخلفوت التدرجيي للعالقة اليت أنشأها هومريوس بني ذكر نفس املرء وبني فكرة أن 

(. يف اللغة اليواننية contra Burnet 1916, 253حياته معرضة للتلف، أو معرضة للخطر )
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العادية، يف القرن اخلامس، فإن امتالك النفس يعين ببساطة أنك على قيد احلياة، ومن هنا كان الظهور، 
[ ابعتبارها empsuchosن فخت فيه النفس " ]ensouledيف تلك الفرتة تقريبا، للصفة "م نح نفسا 

لى الكائنات يد احلياة"، واليت مل يتم تطبيقها على البشر فقط، بل وعالكلمة القياسية اليت تعين: "على ق
احلية األخرى أيضا. هناك سبب ما لالعتقاد أبن كلمة "نفس" كانت قد است خدمت بتلك الطريقة 
 اإلجيابية املباشرة ابلفعل، يف القرن السادس. ي قال إن طاليس امليلييت، الذي ي نسب إليه الفضل يف توقع

، ينسب النفس إىل املغناطيس، على أساس أن املغناطيس 585وف مشسي حدث عام حدوث كس
. اعتقد  (Aristotle, De Anima 1.2, 405a19-21) لديه القدرة على حتريك احلديد

طاليس أنه نظرا ملا تتميز  به الكائنات احلية من قدرة على إنشاء حركة، فيجب أن يكون املغناطيس 
م نح نفسا. وهكذا، بينما حتدث هومريوس عن النفس يف حالة البشر فقط، حيا، أو، بعبارة أخرى، 

جند أن استخدام كلمة نفس، يف القرنني السادس واخلامس، ي نسب إىل كل نوع من الكائنات احلية. 
 إذن، فما لدينا، يف تلك الفرتة، هو فكرة أن النفس هي ما مييز ما هو حي عما هو غري ذلك.

صر األمر على القول أبن النفس موجودة يف كل شيء حي، بل أيضا نسبة جمموعة على أية حال، ال يقت
واسعة بشكل متزايد من طرق الفعل والتأثر، إىل النفس. وهكذا، أصبح من الطبيعي، حبلول هناية القرن 

 اللذة اليت يبعثها الطعام والشراب، وكذلك الرغبة اجلنسية، إىل النفس. )لالطالع على رجاعإاخلامس، 
(. يقال للناس، على سبيل املثال، أن يقوموا إبرضاء Claus 1981, 73-85مناقشة مفصلة، انظر  

(، وي زعم أن أرواح اآلهلة والرجال عرضة 1170 مسرحية إيونأنفسهم ابلطعام الفاخر )يوريبيديس، 
 fragment assigned by Nauck to Euripides' firstللرغبة اجلنسية )
Hippolytusياق املشاعر الشديدة، أو األزمات، فإن مشاعرا كاحلب والكراهية، والفرح (. يف س

واحلزن، والغضب والعار، ترتبط ابلنفس. "ال شيء أشد أملا على نفس الرجل من العار"، يقول أايكس 
، شذرة ة املؤلفجمهول، شذرات تراجيدية يواننيةيف شذرة من مأساة جمهولة املؤلف، قبل أن ينتحر )نوك، 

110 Nauck, TGF, Adesp. fr. 110 يقول أوديب أن نفسه تندب بؤس مدينته .)
(. عالوة على ذلك، ترتبط النفس أيضا، بشكل مهم، مبشاعر اجلرأة 64 أوديب ملكاوسكاهنا )

والشجاعة، خاصة يف املعركة. ي قال عن الرجال الشجعان، على سبيل املثال يف أعمال هريودوت 
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اورة حماحا اثبتة أو قوية )راجع: تعريف الخيس الثاين لفضيلة الشجاعة، يف وثيوسيديدس، إن لديهم أرو 
 Pindar, Pythianفقرة ج، على أهنا: "قوة النفس"، ومما له صلة  192ألفالطون الخيس 

ي نظر إىل النفس   ،اهلواء واملياه والبلدان: أبقراط"الصمود يف املعركة بنفس اثبتة"(. يف نص  8-1.47
ة، أو، كما قد يكون احلال، نقيضها: يف حالة سكان األراضي املنخفضة، فإن كمرادف للشجاع

(، وابملثل يف 23الشجاعة والتحمل ليست يف أرواحهم بطبيعتها، ولكن جيب غرسها ابلقانون )الفصل 
املناخات اللطيفة، يكون الرجال بدانء، يعانون من آالم املفاصل، وفيهم ليونة، وبال قدرة على التحمل، 

 (.24عفاء النفس )الفصل وض

من الواضح أن العالقة بني النفس وصفات مثل اجلرأة، والشجاعة يف احلرب، هي جانب من جوانب 
التطور اجلدير ابملالحظة، يف القرن اخلامس، حيث ي نظر إىل النفس ابعتبارها مصدرا، أو حامال للصفات 

ثوسيديديس  خطبة جنازة بريكليس اليت ضمَّنها األخالقية مثل، على سبيل املثال، االعتدال والعدالة. يف
يف روايته عن احلرب البيلوبونيزية، يقول إن أولئك الذين يفرقون، بكل وضوح، بني اللطيف واملريع، ومع 

كم عليهم حبق أبهنم "األقوى، فيما يتعلق ابلنفس" ) (. 2.40.3ذلك ال يبعدهم هذا عن اخلطر، ُي 
(، إىل امتداد داليل، 7.153ص املشاهبة )راجع أيضا: هريودوت يشري هذا النص، وغريه من النصو 

حبسبه أتيت كلمة "النفس" للداللة على الشخصية األخالقية للمرء، يف غالب األحيان، وليس دائما، 
مع مراعاة خاصة لصفات مثل التحمل، والشجاعة. يف حني أن االرتباط ابلشجاعة واضح يف عدد من 

صا أخرى تتصف فيها النفس بصفات أخرى رائعة، مثلما يف شذرة النصوص، إال أن هناك نصو 
اليت تتحدث عن الرغبة اليت تتصف هبا النفس أبهنا عادلة، ومعتدلة، وصاحلة. )شذرة  يوريبيديس،

سا (. يصف هيبوليتوس نفسه، يف مسرحية يوريبيدس اليت مسيت ابسم هيبوليتوس، أبنه ميتلك "نف388
، وذلك ليستحضر زهده عن ممارسة اجلنس. يف القصيدة الثانية، (Hippolytus 1006) عذراء" 

من قصائد األوليمب، لبيندار، جاء اخلالص كوعد ألولئك الذين "ُيفظون أرواحهم عن األعمال غري 
(. رمبا أتثر النصان األخريان املذكورين ابملعتقدات األورفية، ومعتقدات فيثاغورس، 70-2.68العادلة" )

وطبيعتها، واليت سننتقل إليها يف الوقت املناسب. لكن سيكون من اخلطأ االعتقاد  حول خلود النفس
أبن وصف النفس أبهنا أخالقية )أي: ارتباطها ابلصفات األخالقية( يعتمد كليا على التصورات األورفية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
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خني، ر وتصورات فيثاغورس. سيتم، على أقل تقدير، جتاهل عالقة النفس ابلشجاعة، يف الشعر، ولدى املؤ 
 وكتاابت أبقراط.

 ابلنسبة للمثقفني املتحدثني ابليواننية، يف القرن اخلامس، كان سيكون من الطبيعي أن يفكروا يف صفات
ثل، وتتجلى يف السلوك األخالقي للمرء. يتصرف بريكليس بشجاعة، ويتصرف  النفس ابعتبارها مت 

قوة إىل الصدور يل مثل هذه األفعال بهيبوليتوس ابعتدال )أو بعفة(، بسبب صفات نفوسهم، اليت مت
عنها، وتوضح أفعاهلم، وتعرب عن الشجاعة واالعتدال، وما شابه ذلك، مما مييز نفوسهم. ما أن نكون 
 يف موقع يسمح لنا بفهم العالقة بني النفس والصفة األخالقية، اليت شعران ابلفعل أهنا صارت طبيعية يف

جئا أن النفس تعترب أيضا مشاركة يف أنشطة مثل: التفكري هذه املرحلة، فال ينبغي أن يكون مفا
والتخطيط. إذا كانت النفس، مبعىن ما، مسؤولة عن األفعال املتسمة ابلشجاعة، على سبيل املثال، فمن 
املتوقع أن تدرك النفس، يف هذه الظروف، ما تتطلبه الشجاعة، وكيف ي ؤدى، عند مستوى مناسب من 

س هكذا يف خطبة أنتيفون، مت حث هيئة احمللفني على "أن تنزع عن املتهم النفاحلدث، الفعل الشجاع. و 
اليت خططت للجرمية"، يف جتاور، الفت للنظر ،ألفكار النفس املسؤولة عن احلياة )كما عند هومريوس( 

( يقول 97والنفس كمسؤولة عن الفكر العملي. بشكل مشابه إىل حد ما، يف شذرة سوفوكليس )شذرة 
"النفس الطيبة، ذات األفكار العادلة مبدعة أبفضل من أي سفسطائي" )راجع أيضا: أحدهم: 

(. عالوة على ذلك، فمن السهل مالحظة أن هناك صالت بني االستخدامات أوريستوسيوريبيديس، 
املألوفة للفظةـ "النفس"، يف السياقات العاطفية واإلسنادات إىل النفس املعرفية، واألنشطة واإلجنازات 

فكرية. بعد كل شيء. ال يوجد، يف هناية األمر، فرق واضح وحمدد، على سبيل املثال، بني أن تكون ال
يف حالة خوف شعورية، وبني امتالك فكرة أو تصور مفزع. عندما تندب نفس أوديب، أو تكتوي نفس 

يعي إحالة بأايكس ابخلزي، فمن الواضح أن العاطفة تسري جنبا إىل جنب مع اإلدراك، وإذا كان من الط
أحدمها إىل النفس، فال ينبغي أن يكون هناك شيء حمري بشأن إسنادها إىل اآلخر. وهكذا، يف اللغة 
اليواننية غري الفلسفية، يف القرن اخلامس، ن ظر إىل النفس كحامل للصفات األخالقية، وأيضا ابعتبارها 

ا امللحق على االدعاءات املخالفة مسؤولة عن الفكر العملي واإلدراك. ملزيد من املناقشة، انظر هذ
 :1916لبرينيت 
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 برينيت: عن املفهوم اليوانين للنفس: ملحق

خضعت كلمة "نفس"، من هومريوس إىل هناية القرن اخلامس، لتوسع داليل ملحوظ، يف الوقت الذي  
)ليس  ىأصبح من الطبيعي عدم االقتصار، عند التحدث عن النفس، على أهنا ما مييز األحياء عن املوت

نفس التمييز(، والكائن احلي عن اجلماد، ولكن، أيضا، أصبح ي نسب إىل النفس جمموعة متنوعة من 
النشاطات واالستجاابت املعرفية، وكذلك العاطفية، والتفكري فيها على أهنا حامل للفضائل، مثل 

للغة اليواننية إليه ا الشجاعة، واالعتدال، والعدالة. نتيجة هلذه التطورات، أاتحت اللغة شيئا تفتقر
، ، واملياه، والبلداناهلواءاهلومريية؛ وهو التمييز بني اجلسد والنفس. هكذا فإن املؤلف األبقراطي لكتاب 

(. يقول أنتيفون، عن مدعى عليه على يقني من 23يكتب عن "التحمل يف اجلسد والنفس" )الفصل 
من  سه تنقذه من خالل استعدادها للنضال،براءته، أنه على الرغم من أن جسده قد يستسلم، فإن نف

خالل معرفة براءهتا. ابلنسبة للمذنب، من انحية أخرى، حىت اجلسد القوي ال طائل من ورائه؛ ألن 
(. على Antiphon 5نفسه ختذله، "معتقدا أن االنتقام الذي سيناله هو من أجل عدم تقواه" )

عة كبرية من املصادر املختلفة، وحوامل النقيض من ذلك، فإن هومريوس يعرف ويتحدث عن جممو 
للمسندات النفسية، لكنه يفتقر إىل كلمة مفردة لتدل على النفس كعنصر واحد، ميكن إحالة املسندات 
موضع التساؤل إليه، بطريقة أو أبخرى، واليت ميكن متييزها عن اجلسد ، وتتناقض، يف سياقات مناسبة، 

 (.Snell 1975, 18-25معه )راجع: 
 

 كري يف النفس ما قبل سقراطالتف .2

انعكس التوسع الداليل لـلفظة "النفس"، يف القرنني السادس واخلامس، يف الكتاابت الفلسفية لتلك 
الفرتة. فعلى سبيل املثال، مبجرد أن أصبح من الطبيعي التحدث عن النفس ابعتبارها ما مييز الكائن 

َبت لى البشر، يتضح أن جمال األشياء اليت وهاحلي عن اجلماد، عوضا عن احلديث عنها كأمر يقتصر ع
أرواحا، ال يقتصر على احليواانت، بل يشمل النبااتت أيضا. اعتقد أمبادوقليس، وعلى ما يبدو، 

( أن للنبااتت أرواحا، وأن أرواح البشر، على سبيل cf. Bremmer 1983, 125فيثاغورس )

https://plato.stanford.edu/entries/ancient-soul/supplement.html
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را ما ذلك، أن أمبادوقليس، يف الشذرات الباقية، انداملثال، ميكنها أن تنتقل إىل النبااتت. )الحظ، مع 
القوى اإلهلية احلاكمة(. ادعى أمبادوقليس أنه كان  daimônيستخدم كلمة "نفس"، مفضال كلمة 

 ,fr. 117, Kirk)شجرية يف جتسد سابق، وكذلك، من بني أشياء أخرى، أنه كان طائرا ومسكة 
Raven & Schofield 1983 [in what follows KR&S], 417)  وعلى حنو .

، رمبا، إىل النبااتت على أهنا حيواانت دميوقريطيسعارض، أشار أمبادوقليس، مثلما فعل أنكساجوراس و 
( )ملزيد من التفاصيل، zôon، اليت اشتقت منها كلمة حيوان، zênعلى وجه التحديد، ألهنا حية. )

(، ولكن، 77b اورة طيماوسحم(. وقد اتبعه أفالطون يف ذلك )  Skemp 1947, 56راجع: 
 (. 413b1f, 2.2 عن النفساملؤكد، إن أرسطو مل يفعل )

هناك، عالوة على ذلك، سبب لالعتقاد أبن النشاط الفلسفي، وال سيما تكهنات فيثاغورس )بداية 
من منتصف القرن السادس تقريبا(، قد ساهم يف التوسع الداليل لـلفظة "النفس". وكما رأينا، فأن بعض 

نصوص القدمية املوجودة، على األقل، واليت تربط بني النفس وبني الفضائل األخالقية، خبالف ال
الشجاعة، تفرتض أتثري فيثاغورس. ليس من الصعب، يف الواقع، أن نرى كيف أمكن للفيثاغورية تعزيز 

ستمر للمرء ملالتوسع الداليل للفظة "النفس". كانت الفيثاغورية مهتمة، من بني أمور أخرى، ابلوجود ا
)أو شيء يشبه املرء بشكل مالئم( بعد املوت. من الواضح أنه مقابل اخللفية اهلومريوسية، كانت "النفس"  
كلمة مناسبة، بشكل ابرز، الستخدامها لإلشارة إىل الشخص، أو شبه الشخص، الذي استمر يف 

يء كلمةـ "النفس"، ذلك الشالوجود بعد املوت، كان هناك، يف النهاية، استخدام هومريوس املألوف ل
الذي يبقى يف العامل السفلي، بعد موت الشخص. من أجل جعل استمرار وجود هذه النفس مهما، 
مثل استمرار وجود الشخص املعين، جيب لبعض احلاالت، واألنشطة، والعمليات، وما شاهبها ، على 

 Furleyـ إىل النفس )متابعة لاألقل، واليت بدت ابلغة األمهية ابلنسبة هلوية الشخص، أن ت نسب 
، الذي يذهب إىل أبعد من ذلك، إذ كتب عن احلاجة إىل النفس "لتشمل مجيع وظائف 11 ,1956

(. جند  Barnes 1982, 103-6; Huffman forthcomingالشخصية"، راجع: 
(: KR&S 260, 7التوضيح اجليد هلذا االجتاه يف قصة عن فيثاغورس، نقلها إكسينوفان )شذرة 

لد، فأشفق عليه، وقال للضارب:"  "ذات مرة، حسبما ذكروا، كان فيثاغورث مير ابلقرب من جرو جي 

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%B3/
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توقف، ال تضرهبا، إهنا نفس صديق عرفته من صوهتا ]أي صوت النفس![". ال يتعلق األمر فقط أبن 
ن ع نفس صديق فيثاغورس هي املسؤولة عن صفة الصياح )أو أي شيء آخر(. يف الواقع، أن ما ن قل

 فيثاغورس يعين إن نفس صديقه هي اليت تصرخ!

قبل امليالد(، الذي يذكر فيثاغورس مرارا وتكرارا، احلكمة إىل  500)ظهر حوايل عام  هريقليطسينسب 
النفس، بشرط أن تكون يف الظرف أو احلالة الصحيحني: إن "النفس اجلافة"، يزعم، "هي األفضل 

. رمبا كان هو أول مفكر يعرب بوضوح عن عالقة (KR&S 230، 118واألكثر حكمة" )شذرة 
بني النفس والوظائف احلركية. يالحظ هريقليطس أن "الرجل يف حال سكره، يقوده فىت صغري، يتعثر وال 

(. يف أكثر التفسريات KR&S 231، 117يدري إىل أين هو ذاهب، كون نفسه رطبة" )شذرة 
الضعف  يتعثر ، ألن قدراته اإلدراكية قد ضعفت، وأن منطقية لعبارة هريقليطس، فإنه يقول إن السكران

(. ومثل الكثري من مفكري القرن السادس Schofield 1991, 22انتج عن رطوبة النفس )
وا عن وجهات نظرهم حول طبيعة أو تكوين النفس، اعتقد  واخلامس )أو يف الواقع مجيعهم(، الذين عربَّ

ل. مادة اندرة، أو رائعة بشكل غري عادي، على سبيل املثا هريقليطس أن النفس مادية، لكنها تتكون من
من اهلواء أو النار. )االستثناء احملتمل هو فيلوالوس الفيثاغوري، الذي رمبا يكون قد اعتقد أن النفس 

(. تفسر سيطرة Barnes 1982, 488-95, and Huffmanهي "تناغم" اجلسد، راجع: 
سد قة بني النفس واجلسد. إذ مل يكن ي عتقد أن النفس واجلفكرة مادية النفس غياب مشكالت يف العال

خيتلفان جذراي يف النوع، وأن اختالفهما يقوم فقط يف اختالف درجة اخلصائص، مثل النقاء، وسالسة 
 احلركة.

 

 نظرايت النفس عند أفالطون .3

ر هبا اإلغريق كأدت التطورات املختلفة، اليت حدثت يف القرنني السادس واخلامس، يف الكيفية اليت يف
ويتحدثون عن النفس، إىل فكرة معقدة للغاية، تصدم املرء لوضوح قرهبا من التصورات اليت جندها يف 

https://hekmah.org/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B7%D8%B3/
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نظرايت القرن الرابع الفلسفية، عن النفس، وبشكل خاص نظرية أفالطون. هناك، ابلتايل، سبب ما 
ا تعاجل، وتعمل على عتبار أهنلالعتقاد أبن النظرايت الفلسفية املعنية، يتم تفسريها بشكل أفضل اب

املفهوم العملي نسبيا للنفس، والذي أصبح، عند هناية القرن اخلامس، جزءا ال يتجزأ من اللغة العادية. 
فيما يلي، سينصب اهتمامنا على بيان اخلصائص املميزة لبعض النظرايت املعنية. لكن جيب علينا أيضا 

للنفس  ابلطرق اليت قد ميكننا هبا اإلملام ابملفهوم االعتيادي أن نعتين، حيثما يبدو هذا مناسبا ومفيدا،
من أن نفهم، بشكل أفضل، سبب استمرار نظرية ما، أو حجة ما، ابلطريقة اليت واصل وجوده هبا. 
ابإلضافة إىل ذلك، جيب أن نالحظ الطرق اليت قد يبدو أن النظرايت الفلسفية تبني، من خالهلا، وتزيد 

س، كما عتيادي. نبدأ أبفالطون، ومبسألة ترتبط ارتباطا وثيقا ابملفهوم االعتيادي للنفتوضيح املفهوم اال
 تطور من قصائد هومريوس فصاعدا، أي: ما إذا كانت نفس املرء تبقى ابلفعل بعد موت الشخص.

 

 حماورة فيدوننظرية النفس يف  3.1

خرة للنفس  مس، أن االعتقاد ابحلياة اآلرمبا يكون صحيحا، يف الثقافة اليواننية السائدة يف القرن اخلا
إذا كان األمر   (.Claus 1981, 68; Burnet 1916, 248-9كان ضعيفا وغري واضح )

، على ونحماورة فيدكذلك، فمن املناسب أن ت عرض حجج سقراط حول خلود النفس، وبنحو ابرز يف 
يف الواقع، من األحوال، ابلفكرة. ) احملاورين، الذين بدوا، يف مستهل املناقشة، غري مقتنعني، أبي حال

، على أنه غري ملتزم بشأن ما ُيدث للنفس عند 40c، فقرة حماورة الدفاعمت تقدمي سقراط نفسه، يف 
املوت، وحىت حول ما إذا كانت ستبقى أصال(. "إن الشك ميأل صدور الرجال" يقول سيبس يف الفقرة 

70a للجسد  عن النفس. فإهنم يعتقدون أنه مبفارقة النفس"وفيما يتعلق مبا ذكرته  حماورة فيدون، من
ال يعود هلا وجود يف أي مكان، بل تتلف، وتتبدد يف يوم وفاة الرجل". متت إعادة صياغة هذا الرأي 

(، مع مالحظة أن هذا 80dابعتبارها رأي األغلبية )راجع الفقرة  ) 77bمن قبل سيمياس )يف الفقرة 
(. فوجئ 70aيء مادي، وهلك ابلتبدد، "كأهنا نـََفس أو دخان" )القول يتضمن فكرة أن النفس ش

 (، بسؤال سقراط:608d) حملاورة اجلمهوريةجلوكون، يف الكتاب األخري 
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ينظر إليه مندهشا، وقال: "ال، حقا مل أدرك  "أمل تدرك أن أرواحنا خالدة، وال تتبدد أبدا؟"
 " ذلك. هل ميكنك فعال أتكيد ذلك؟

بصرف النظر عن مسألة اخللود أو غري ذلك، هناك سؤال إضايف؛ عما إذا كانت  ابإلضافة إىل ذلك،
النفس، إذا كانت تتصف بشكل من أشكال الوجود بعد موت الشخص، "ال تزال متتلك بعض القوة 

(. ال يقتصر سقراط، يف إجابته على السؤالني، على القول 76c، قارن 70b، فيدون حماورةواحلكمة" )
ة، ولكنها أيضا تتأمل احلقائق، بعد مفارقتها للجسد مبوته. وغين عن القول، أن أاي من أبن النفس خالد

األسطر األربعة الرئيسية للحجة، اليت استفاد منها سقراط لتأكيد رأيه، جنحت يف إثبات خلود النفس، 
ج بقدر من جأو يف إثبات أن األرواح املفارقة للجسد تتمتع حبياة من الفكر والذكاء. متت مناقشة احل

، وفيما خيص مقاصدان، فليس هناك حاجة لذكرها Bostock 1986التفصيل، على سبيل املثال؛ يف 
وحتليلها بشكل منهجي. يكفي التعليق بشكل انتقائي على جوانب من احلجج، تلك اليت تتصل، 

الطون كطبيعة فبشكل مباشر، مبفهوم أفالطون عن النفس. احلجة اليت تلقي الضوء األكرب على ما يراه أ
(. تتصدى هذه 80b-78b) The Affinity Argument للنفس، وهي حجة التقارب

احلجة، بشكل مباشر، للقلق السائد من أن النفس، عند املوت أو بعده بقليل، هتلك ابلتبدد. تبدأ 
ضة ر احلجة ابلتمييز بني نوعني من األشياء: من انحية: األشياء احملسوسة، وترتكب من أجزاء، وهي ع

للتحلل واهلالك، ومن انحية أخرى: األشياء الال حمسوسة، ولكنها معقولة )مدركة ابلفكر(، وال تتكون 
من أجزاء، وال تتعرض للتحلل أو اهلالك. من الواضح أن هاتني الفئتني متنافيتان. ليس من الواضح ما 

قابل ثيل فئة الوجود غري الإذا كان املقصود منهما أن تكوان شاملتني أم ال. عالوة على ذلك، يتم مت
 ث ل األفالطونية؛ مثل املساواة، واجلمال، 

للفساد، واملعقول، ولكن، يبدو أنه مل يتم استنفادها بواسطة امل
(. من الواضح أن الوجود املعقول يتضمن ما يدعوه contra Bostock 1986, 118وما أشبه )

 ث ل تعاجل اإلهلي، أو (، ول80aسقراط: اإلهلي، الذي بطبيعته ُيكم ويقود )
يس هناك ما يشري إىل أن امل

حىت تشمله، وفق ذلك. وهكذا فإن احلجة ترتك جماال لفكرة أن األرواح ليست م ثال، لكنها، مع ذلك، 
(. يف الواقع، إن contra Robinson 1995, 29معقولة، وغري منقسمة، وغري قابلة للفساد )

فالطون، يؤسس لإلطار املفاهيمي املطلوب للقول أبن اجلسد صياغة احلجة، ابلطريقة اليت قام هبا أ

https://web.calpoly.edu/~jlynch/PHAEDO4.html
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والنفس خيتلفان يف النوع، أحدمها حمسوس وقابل للفساد، واآلخر معقول وال يتعرض للفناء. ومع ذلك، 
 فإن احلجة ال تدعم مثل هذا االستنتاج القوي، وسقراط مدرك لذلك.

، إىل حد  قرب إىل وجود معقول، وأن اجلسد يشبهما يفعله، يف الواقع، خيلص إىل أن النفس هي أشبه وأ
كبري، كائنا حمسوسا وقابال للفناء. من الواضح أن القول بذلك ال يعين التأكيد أو اإلُياء )كما يبدو 

، يعتقد( أبن النفس، بطريقة أو أبخرى، تقص ر عن أن تكون وجودا معقوال، 30، 1995أن روبنسون 
 لتأكيد أو اإلُياء أبن اجلسد، بطريقة أو أخرى، يقص ر عن، أو ابألحرىوغري قابل للفساد، كما ال يعين ا

يرقى عن كونه جمرد كائن حمسوس وقابل للفساد. ترتك احلجة األمر مفتوحا، خبصوص ما إذا كانت 
النفس عضوا معتربا متاما يف الواقع املعقول، ابلطريقة اليت تكون هبا األجسام البشرية أعضاء معتربة متاما 

الواقع احلسي، أو ما إذا كانت النفس، بدال من ذلك، ذات مكانة وسيطة بني الوجودين املعقول يف 
واحملسوس، وترقى على األخري، لكنها تقارب األول. يبدو أن سقراط يستخدم استنتاجه ليوحي، أو 

لك"، ولكن، ذعلى األقل ليقرتح بقوة، أنه من الطبيعي أن تكون النفس إما "كٌل ال يتجزأ، أو أقرب إىل 
على أي حال، أن النفس أقل عرضة لالحنالل واهلالك من اجلسد، وليس، كما تقول النظرة الشعبية، 
أكثر منه. إذا ما تقرر هذا املوقف، فإن سقراط يف وضع يسمح له بدحض الرأي السائد، الذي يذهب 

 سيبيس ومع ذلك، كما يشري إىل أن النفس، لكوهنا مادة أثريية، أكثر عرضة للتبدد والفناء من اجلسد.
(88b ما مل يتمكن سقراط من إثبات أن النفس ال يصيبها الفناء، فإن الثقة يف النجاة عند مواجهة ،)

املوت تكون يف غري حملها. قد تكون نفس سقراط أقوى بكثري من جسده، ولكن طاملا أهنا ليست 
نه تنجو بعد موت سقراط الوشيك. ألحمصنة ضد الفناء حقا، فال ميكن أن يكون هناك ضمان أبهنا س

ُيتمل أهنا شهدت ابلفعل عددا من التجسدات، ورمبا يكون جتسدها احلايل هو األخري. لذلك يطلق 
سقراط حجته األخرية واألكثر تفصيال، عن خلود النفس، واليت ختلص إىل أنه مبا أن احلياة تنتمي إىل 

 أي: خالدة. –ة للموت النفس بنحو جوهري، جيب أن تكون النفس غري قابل

من املفرتض أن ال ت ظهر حجة التقارب أن النفس تشبه إىل حد كبري وجودا معقوال وغري قابل للفناء، 
فقط، ولكن أيضا أهنا أقرب إىل ذلك. يرى سقراط أن النفس تشبه وجودا معقوال ابعتبار أهنا غري مرئية، 
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(، وأهنا تتشارك 79bكما يضيف سيبيس يف   وبشكل عام، غري حمسوسة )على أي حال ابلنسبة للبشر،
يف وظيفتها الطبيعية مع اإلهلي، مبعىن: أهنا حتكم وتقود )اجلسد من انحية، والبشر من انحية أخرى(. 
هناك حجة منفصلة لقرابة النفس ابلوجود املعقول. عندما تستخدم النفس احلواس وت عين ابحملسوسات، 

(. على النقيض من ذلك، عندما تبقى "بذاهتا يف 79cا سكرى" )"فإهنا تبتعد وتتشوَّش وتضطرب كأهن
ذاهتا"، وتتفحص املعقوالت، ينتهي اضطراهبا، وحتقق االستقرار واحلكمة. ال يقتصر األمر على أن 
النفس، يف حالة أو أخرى، تعتمد على نوع املوضوع الذي تعتين به، حبيث تتوافق حالتها، بطريقة أو 

املوضوع املعين. لن ي ظهر هذا، يف حد ذاته، أن النفس أقرب إىل أحد اجملاالت أبخرى، مع طبيعة هذا 
(. لفهم احلجة بشكل Bostock 1986, 119أكثر من اآلخر )هذه هي نقطة نقد بوستوك، 

صحيح، من األمهية مبكان مالحظة أنه عندما تعىن النفس ابحملسوسات، فإهنا تتأثر سلبا، بطريقة تؤدي، 
ضعف وظيفتها مؤقتا )"مشوشة، كما لو كانت يف حالة سكر"(، يف حني أن ال يكون  على األقل، إىل

ـ، أبن فحص 99eهناك مثل هذا االضطراب، عندما تتفحص املعقوالت )راجع خوف سقراط، يف 
األشياء عن طريق احلواس قد يصيب نفسه ابلعمى(. وهكذا فإن االدعاء أبن النفس تقارب الواقع 

األقل جزئيا، إىل وجهة النظر القائلة أبن الواقع املعقول مالئم، بشكل خاص،  املعقول يستند، على
للنفس، حيث يزودها بنطاق من املوضوعات املتعلقة هبا، وفقط فيما يتعلق مبا ميكن أن يعمل دون 
تثبيط وتشوش، ويف توافق اتم مع طبيعتها اخلاصة، من أجل  حتقيق حكمتها األكثر تطورا واألفضل 

 حاال.

ميز بشكل ، تتحماورة فيدون ُيتاج األمر إذن إىل اإلشارة إىل أن النفس، كما تصورها أفالطون يف ال
حاسم ابلصفات اإلدراكية والعقالنية: إهنا شيء يفكر، إىل حد ما، استنادا إىل مدى اضطراهبا أو 

إذا كانت  ةتشوشها، بتأثري اجلسد واحلواس، شيء ينظم ويتحكم يف اجلسد ورغباته وعواطفه، "خاص
(، ويفرتض أن يكون ذلك بطريقة تنطوي على أحكام، وجتعلها فعالة، حول ما 94bنفسا حكيمة" )

هو األفضل للقيام به، وكيف ميكن القيام به أبفضل طريقة، وهي شيء لديه، كنوع من الزينة املناسبة له 
واضحا أن النفس، كما (. لكن، جيب أن يكون 114eحقا، فضائل كاالعتدال، والعدالة، والشجاعة )

مت تصورها هنا، ليست هي العقل، كما نتصوره. إهنا، معا، أوسع وأضيق من ذلك. إهنا أوسع من حيث 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2021© حكمة  15

أن أفالطون ُيتفظ، بشكل واضح، ابلفكرة التقليدية للنفس على أهنا ما مييز الكائن احلي عن اجلماد. 
ة، أو النفس، ليس على السمات اإلدراكييعتمد اثنان من اخلطوط األربعة الرئيسية للحجة حول خلود 

، على وجه التحديد، السمات النفسية للنفس، ولكن ببساطة على العالقة املألوفة بني النفس واحلياة. 
(، فإن البقاء حيا يسبقه، بشكل عام، متاما كما أنه سبق، املوت. 70c-72dوفقا حلجة األضداد )

يت ما ينطوي على الوجود املستمر للنفس املعنية، وال يستخدم سقراط هذه احلجة ليبني أن موت كائن
تستمر عرب فرتة االنفصال عن اجلسد، مث تعود لت حيي جسدا آخر، يف تغيري مطابق للتغيري السابق، 

هنا ، فإن النفس خالدة؛ ألحماورة فيدوناملوت. وفقا للسطر األخري من احلجة الذي قدمه سقراط يف 
ان ثلما متلك النار حرارة بنحو جوهري. من اجللي أن هاتني احلجتني تنطبقمتتلك احلياة بنحو جوهري، م

(. ويف احلجة األخرية، 70d, 71dعلى أرواح مجيع الكائنات احلية، مبا يف ذلك النبااتت )راجع: 
 (:105cيناشد سقراط صراحة فكرة أن النفس هي اليت حتمل احلياة إىل جسد الكائن احلي )

 نفس. - اجلسد فيجعله حيا؟ ما الشيء الذي يوجد يف

اآلن، كما رأينا بشيء من التفصيل، تضمن املفهوم اليوانين للنفس فكرة النفس كجسد متحرك، منذ 
القرن السادس، على األرجح، عندما نسب طاليس النفس إىل املغناطيس. إن الروابط بني النفس وبني 

عدالة، وبينها وبني الوظائف اإلدراكية الصفات األخالقية املهمة؛ مثل الشجاعة، واالعتدال، وال
والعقالنية، ال سيما التخطيط، والفكر العملي، قد ترسخت بقوة يف االستخدام املألوف للغة اليواننية 
يف القرن اخلامس. لكن من غري الواضح ما إذا كانت الفكرة العادية عن النفس، كما تطورت ،بداية من 

امس، هي فكرة جيدة الصياغة ومتماسكة، فكرة ميكن أن تدعم، قصائد هومريوس وحىت هناية القرن اخل
احملاورات  ، وكذلك يففيدون حماورةبشكل مناسب، الدور البارز جدا، الذي حدده أفالطون للنفس، يف 

األخرى. رمبا يكون األمر األكثر إحلاحا هو أنه من غري الواضح ما إذا كان ما مييز الكائن احلي عن 
ذاته، الذي يعد مسؤوال، يف حالة بعض الكائنات احلية، عن الوظائف اإلدراكية؛ اجلماد هو الشيء 

مثل اإلدراك احلسي والفكر، والذي يعد حامال، ابلتحديد يف حالة البشر، للصفات األخالقية، مثل 
 ،فيدون اورةحمالعدل، والشجاعة، وما شابه. مل ي طرح هذا السؤال صراحة، كما مل يتم حله، ابلطبع، يف 
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، يشري 3.2(، واليت سنوليه بعض االهتمام يف القسم 352d-354a) اجلمهورية حماورةلكن مقطعا يف 
إىل أن أفالطون أعترب املفهوم العادي للنفس، بكل ثرائه وتعقيداته احملرية، أبنه حسن الصياغة ومتماسك، 

 وقادر على دعم متطلبات نظريته اخلاصة.

ليوانين يزة جلميع الكائنات احلية، مبا يف ذلك النبااتت، فإن املفهوم اابفرتاض أن فكرة أن النفس هي املم
للنفس، كما رأينا ابلفعل، أوسع من مفهومنا للعقل. ألنه من املمكن، على األقل، ورمبا كان ذلك 
صحيحا يف واقع األمر، أن هناك كائنات حية )ومن مث تتضمن نفسا( بدون عقول، أي، إن جاز لنا 

ك رغبة أو إدراكا حسيا أو عقليا. )يبدو أن أفالطون يعتقد أن النبااتت لديها عقول هبذا القول، ال متل
(، ولكن من احملتمل أن ي فرتض 77b حماورة طيماوساملعىن، ألنه يعترب أهنا تظهر رغبة، وإدراك حسي )

 ت أرواح(.أهنا مسألة واقعة أو استنتاج جتريبيني، وليست جمرد نتيجة، انشئة من حقيقة أن للنباات

 للعقل، ، هو أضيق بكثري من تصورانحماورة فيدونمن انحية أخرى، فإن تصور النفس، الذي يظهر يف 
من حيث أن النفس، كما مت تصورها، يف هذا احلوار حتديدا، ليست مسؤولة، يف الواقع، أو ليست 

ؤولة فقط عن ولكنها مسمسؤولة بشكل مباشر، عن مجيع أنشطة املرء واستجاابته العقلية أو النفسية، 
جمموعة فرعية، حمدودة للغاية، منها. يعزو سقراط جمموعة كبرية ومتنوعة من احلاالت العقلية )وما إىل 

(، 83dذلك(، ليس إىل النفس، ولكن إىل اجلسد )احلي(، على سبيل املثال: املعتقدات وامللذات )
النية بشكل ضيق: إذ لديها أيضا (. يف الوقت نفسه، النفس ليست عق94dوالرغبات واملخاوف )

(، واملتع أيضا، 80b(، بل ورغبات عاطفية )مثل: حب النفس غري الفلسفي للجسد، 81dرغبات )
ـ(. عالوة على ذلك، فإن وظائف النفس، كما رأينا، ليست مقتصرة على فهم 114eمثل متع التعلم )

ل االعتقادات، كم فيه وضبط مشاعره )مثاحلقيقة وتقديرها، بل تشمل، بشكل ابرز، تقومي اجلسد، والتح
واملتع، والرغبات، واملخاوف(، وذلك، بال شك، يف ضوء األحكام املناسبة، اليت مت التوصل إليها، أو 

يف  ،يدونحماورة فمت، أبي حال، دعمها والتحكم فيها عن طريق التفكري. يبدو أن النفس، حبسب 
أبنه جمرد جزء واحد فقط من  ،حماورة اجلمهوريةالرابع من الواقع، هي ابلضبط ما مت حتديده يف الكتاب 

النفس، أي النفس العاقلة، يف حني يتم تعيني وظائف األجزاء الدنيا؛ الشهوانية والغضبية، يف اإلطار 
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حماورة س )يف ( والنفحماورة اجلمهورية، للجسم احلي. وكما أن وظائف العقل )يف حملاورة فيدونالنفسي 
ن ر على اإلدراك، وإمنا تتضمن الرغبة والعاطفة، مثل الرغبة يف التعلم ومتعة التعلم، فإ( ال تقتصفيدون

صران على الرغبة ( ال يقتحماورة فيدون( واجلسد )يف حماورة اجلمهوريةوظائف النفس غري العقالنية )يف 
ة، "الوصفية" غبوالعاطفة، بل يشمالن اإلدراك، مثل االعتقادات )على األرجح( املتعلقة مبوضوعات الر 

( contra Lovibond 1991, 49أو )ابألحرى( غري التقييمية )"يوجد طعام هناك"( وكذلك )
 (. 83d حماورة فيدونالتقييمية )"هذا املشروب لذيذ"( )راجع: 

ة، ، هي تلك: من انحيحماورة فيدونإحدى السمات املدهشة، إىل حد ما، ورمبا احملرية، يف إطار عمل 
سقراط يعترب النفس مسؤولة، بطريقة ما، عن حياة أي كائن حي، وابلتايل، فمن املفرتض من الواضح أن 

أن تكون مسؤولة عن مجيع األنشطة املختلفة )وما إىل ذلك( اليت تشكل، أو تشارك بشكل حاسم، يف 
حياة أي كائن حي. ومن انحية أخرى، يعترب أيضا أن هناك فئة حمدودة من األنشطة، تعد النفس 

لة عنها بطريقة خاصة، وهبذا، ال تكون النفس، يف الواقع، مسؤولة هبذه الطريقة اخلاصة عن مجيع مسؤو 
األنشطة ذات الصلة، واليت تشارك فيها الكائنات احلية. ابلتايل، على ضوء فكرة أن النفس مسؤولة، 

، بطريقة أو ولةبطريقة أو أبخرى، عن جممل حياة أي كائن حي، يتوقع املرء، ابلتأكيد، أن تكون مسؤ 
أبخرى، عن ) على سبيل املثال( رغبات وعواطف واعتقادات الكائنات احلية، اليت تتضمن حياهتا مثل 

 وليس فقط ابلنسبة لبعض اجملموعات الفرعية احملددة من هذه الرغبات والعواطف -هذه احلاالت النفسية 
سقراط  االعتقادات. ومع ذلك، فإن عزوواملعتقدات، ولكن، يف الواقع، جلميع هذه الرغبات والعواطف و 

( يتوافق ةحماورة اجلمهوريإىل النفس مجيع الرغبات والعواطف واعتقادات العقل فقط )الستخدام إطار 
متاما مع الرأي أبن النفس مسؤولة عن مجيع أنشطة احلياة اليت تقوم هبا الكائنات احلية، مبا يف ذلك، 

اج إليه سقراط النفس غري العقالنية. ما ُيت حماورة اجلمهورية، نطاق ابلطبع، الرغبات )وغريها( مما هو، يف
هو شيء ما، ميكنه ضمان توفري صياغة مناسبة للطرق املختلفة اليت ميكن من خالهلا القول أبن النفس 
مسؤولة عن األنشطة املتصلة ابلكائن احلي. إحدى هذه الطرق، أن تكون قادرا على االخنراط يف النشاط 

 أبي شكل، وجيب أن يكون الكائن احلي قد م نح نفسا، ورمبا قد م نح نفسا بشكل معني )على املعين
سبيل املثال: على النحو الذي تكون به نفس احليواانت، وليس على النحو الذي تكون به نفس 
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: باشربشكل مالنبااتت(. طريقة أخرى )أقوى( ميكن للنفس أن تكون هبا مسؤولة عن نشاط ما هي 
من أن تكون هي الشيء الذي بفضله ميكن للكائن أن يفعل، أو أن خيضع لشيء ما أو غريه  بدال

)على سبيل املثال: أن يصبح ظمآان، وتشكل الرغبة يف الشرب على أساس من ذلك(، فيمكن للنفس 
 نأيضا أن تؤدي أنشطة بذاهتا )على سبيل املثال: التأمل يف احلقائق الرايضية(. لذلك، إلعادة البيا

طريقة عن النفس أضيق من تصوران للعقل، ابل فيدون حماورةبشكل أكثر وضوحا، إىل حد ما: فإن تصور 
التالية. إن نطاق األنشطة )وما إىل ذلك( اليت تكون النفس مسؤولة عنها بشكل مباشر، واليت ميكن 

شطة العقلية. فهي نوصفها أبهنا أنشطة النفس، ابملعىن الدقيق للكلمة، أضيق بشكل كبري من نطاق األ
ال تشمل مجيع رغبات املرء، كما ال حتتاج إىل تضمني مجيع االستجاابت العاطفية، أو حىت مجيع 
االعتقادات. من الواضح أنه ال ميكن للمرء أن يكون لديه )على سبيل املثال( رغبات "جسدية"، مثل 

اليت  أن تكون النفس ذاهتا هي اجلوع والعطش، دون أن يكون حائزا لنفس، لكن هذا ال يعين أنه جيب
 تشكل، أو تدعم، مثل تلك الرغبات.

عن النفس بشكل صحيح، نصبح يف وضع يسمح لنا برؤية أهنا تقدم  فيدون حماورةما إن نفهم نظرية 
إطارا نفسيا يتصف ابلتماسك، وإن مل يتم التعبري عنها بشكل اتم. لكن جيب أن نالحظ أيضا أن 

  مرضية، حيث يبدو، بنحو الفت للنظر، أهنا تفشل يف التعبري بشكل مناسبالنظرية، إىل حد ما، غري
عن وحدة العقل. إن األنشطة املختلفة )وما إىل ذلك( اليت نصفها أبهنا عقلية أو نفسية، مثل: )وهي 

 واألكثر أمهية( الرغبة واإلدراك، تبدو أهنا، أو تظهر لنا على أهنا أنشطة ملوضوع واحد متكامل، وال تبد
)عادة( أهنا تنتمي إىل جمموعة من العناصر املتميزة، واليت تعمل، بشكل أو آبخر، على حنو منفصل عن 
بعضها البعض. عندما انقطع أتمل سقراط يف احلقائق الرايضية، بسبب الرغبة الشديدة يف الطعام، مل 

( هو آخر )لنقل، جسدهيبدو أن األمر وكأن شيئا واحدا )لنقل: نفسه( كان يقوم ابلتأمل، وأن شيئا 
ما يريد اآلن أن أيكل شيئا. بل األحرى، أن كال من التأمل، والرغبة يف تناول الطعام، ينتميان إىل 
موضوع واحد متكامل، بغض النظر عما إذا كنا نريد أن نقول إن املوضوع املعين هو عقل سقراط، أو 

أو شيء من هذا القبيل(. حسبما هو ما إذا كنا نفضل القول إنه سقراط، بقدر ما لديه من عقل )
برغبته  تنسب أتمل سقراط مباشرة إىل نفسه، لكنها تنأى حماورة فيدوناحلال، فإن النظرية النفسية يف 
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يف الطعام بعيدا عنها بشكل غريب، وعلى ما يبدو، فأهنا ترى أن الرغبة "اجلسدية"' )على سبيل املثال( 
مو. )وهي حتدث ط هبا العمليات )مثال( يف التمثيل الغذائي والنترتبط ابلنفس بنفس الطريقة اليت ترتب

فقط ألن جسده ميلك نفسا(. ومن املعقول، وإن مل يكن مؤكدا، أن أفالطون شعر بقوة هذه املشكلة. 
 .مهوريةحماورة اجلوعلى أي حال، فقد مت حلها من خالل النظرية اجلديدة يف النفس، اليت تقدمها 

 

 حماورة اجلمهوريةنظرية النفس يف  3.2

 اورةحمألفالطون، يف حني كانت  عن النفسمعروفة أيضا للقراء القدامى، ابسم  حماورة فيدونكانت 
كعناوين بديلة قدمية. ومع ذلك، يرى أفالطون يف العدالة احلالة   عن العدالة،معروفة ابسم  اجلمهورية

لى تصور قدرا كبريا من الضوء ع هوريةحماورة اجلماألمَسى للنفس، ولذا فليس من املستغرب أن تلقي 
أفالطون للنفس. إحدى الطرق اليت مت هبا ذلك، كانت الدمج الصريح لعدد من املالمح املركزية للفكرة 

املسؤولية  ، تتعايش إىل حد ما بصعوبة؛ أي:حماورة فيدوناالعتيادية عن النفس، وهي املالمح اليت، يف 
اإلنسان، املسؤولية عن وجوده، وبقائه حيا كإنسان(، وعن عن حياة الكائن احلي )أي: يف حالة 

الوظائف اإلدراكية و)خاصة( العقلية، وعن الفضائل األخالقية، مثل: الشجاعة والعدالة. مع اقرتاب 
، يقدم سقراط لثراسيماخوس حجة مفصلة، تنتهي إىل أن حماورة اجلمهوريةهناية الكتاب األول من 

(. إذا وضعنا جانبا، نظرا لعدم ارتباطه ابلسياق 354aنفعا من العدالة" )"الظلم ال يكون أبدا أكثر 
اجلديل، احتمالية أن يكون الظلم والعدالة انفعني بقدر متساٍو، فمن الواضح أن االستنتاج الذي مت 

ب من أجل أتسيسه، فاستجابة لطل حماورة اجلمهوريةالتوصل إليه هنا، مساو للموقف الذي ص ممت 
بداية الكتاب الثاين، لكي يقتنع سقراط أبنه "من األفضل يف كل األحوال أن تكون عادال  جلوكون، يف

(. تواصل احلجة، يف هناية الكتاب األول، حماولة إثبات استنتاج 357aمن أن تكون غري عادل" )
مؤقت، وقوي بشكل غري ضروري، أي: أن الشخص العادل سعيد، بينما الشخص الظامل ابئس. من 

يس النتيجة املرجوة، يكفي إثبات أن الشخص العادل دائما ما يكون أكثر سعادة من الشخص أجل أتس
الظامل، والذي، على عكس االستنتاج املؤقت القوي غري الضروري، يتوافق مع الرأي القائل أبن العدالة 
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العدالة.  ليست كافية لتحقيق السعادة )الكاملة(،إذ يتطلب ذلك ظروفا خارجية مناسبة، ابإلضافة إىل
ال شيء يف رد سقراط الطويل على جلوكون )وأدميانتوس( يلزم أبن ي سند إليه الرأي القائل أبن العدالة  

ومع ذلك، فإن هذا الرأي ال يتضمنه تصور النفس  Irwin 1999) كافية للسعادة )الكاملة( )راجع:
 اورة اجلمهوريةحمك، ال يوجد يف الذي يعتمد عليه سقراط يف هذه احلجة )الكتاب األول(. عالوة على ذل

( .445a9f., 609b fما يناقض، أو يعّدل، هذا التصور للنفس )على العكس من ذلك، راجع: 
عالوة على ذلك ، ال يوجد يف اجلمهورية ما يناقض أو يغري مفهوم الروح هذا )على العكس من ذلك: 

اعتبار أمهيتها، كمسامهة يف أتمل (، وابلتايل، ال يوجد سبب لعدم .445a9f., 609b fراجع 
أفالطون املستمر يف النفس، على الرغم من أن احلجة اليت حتيط هبا مصممة لدعم استنتاج، جنح سقراط 

 الحق ا يف جتنبه.

تبدأ احلجة مبقدمة تفرتض أن األشياء تؤدي وظيفتها بشكل جيد، إذا كانت لديها الفضيلة املناسبة هلا، 
(. مث ينسب، بعد ذلك، إىل النفس 353cا كان لديها الرذيلة املتوافقة معها )وتؤديها بشكل سيء، إذ

مهمة "العناية ابألشياء، واحلكم والتدبر )ومجيع األشياء املماثلة("، ويضيف أن احلياة، أيضا، تعد جزء 
( خل(. يثمر ذلك استنتاجا مؤقتا، أبن النفس الصاحلة هتتم، وحتكم، وتتدبر )إ353dمن وظيفة النفس )

وتعيش بشكل جيد، بينما تفعل النفس السيئة هذه األشياء بشكل سيء. املقدمة الثالثة هي أن العدل 
هو الفضيلة املالئمة للنفس، والظلم رذيلتها. وابلتايل، يكون االستنتاج املؤقت اآلخر: النفس العادلة 

ملقدمة التالية، ، تقول احتيا بشكل جيد، والنفس الظاملة حتيا على حنو سيء. لكن العيش بشكل جيد
هو السعادة )والعيش بشكل سيئ، أمر ابئس(. وهكذا ميكن لسقراط أن يستخرج االستنتاج املؤقت 
الذي قابلناه ابلفعل، وهو أن الشخص العادل )أي الشخص ذو النفس العادلة( سعيد، بينما الشخص 

 ذو النفس الظاملة شخص ابئس.

( أنه عندما يقدم سقراط احلياة كوظيفة من 36، 1995بنسون حنن نفسد احلجة إذا افرتضنا )مع رو 
وظائف النفس، كان يضع البقاء حيا يف االعتبار. من الواضح أن فكرة أن يتصف أمر البقاء حيا أبنه 
جيد )أو سيء(، هي فكرة غريبة جدا، مثل فكرة أن تكون على قيد احلياة بشكل جيد أو سيئ. لكن 
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مثل هذه األفكار مشاركة هنا، أو أن سقراط ينتقل من معىن "للحياة" ليس هناك حاجة الفرتاض أن 
[to zên إىل آخر. األمر، يف النهاية، مفتوح لنا لتفسري ما يقوله سقراط، على أساس تصور يدمج ]

األشياء اليت ينسبها سقراط إىل النفس كوظائف، أو كأجزاء، أو جوانب من وظيفتها، أي: على أساس 
ولكن، ليس أي نوع من أنواع احلياة، بل حياة إنسانية بشكل خاص. إن االهتمام  تصور لعيش حياة،

ابألنواع الصحيحة من األشياء، وابلطريقة الصحيحة، اليت حتكم أو تنظم نفس املرء و)عند االقتضاء( 
نفوس اآلخرين، والتشاور حول كيفية التصرف، ليست ضرورية فحسب، بل إهنا جوانب رئيسية لعيش 

نسانية، وكل هذه األشياء، ميكن أن ت فعل بشكل حسن أو سيء. واعتمادا على حالة نفوسهم، حياة إ
يكون املرء أفضل أو أسوأ يف القيام بتلك األشياء. فالشخص العادل، الذي تكون نفسه يف أفضل حالة، 

ء املختلفة، اهو متفوق حقا وابمتياز يف أن ُييا حياة إنسانية، ويف ذلك هم متفوقون يف القيام ابألشي
اليت تشارك، بنحو ابلغ األمهية، يف توجيه حياة إنسانية مميزة. إذا أخذان ذلك على االمتداد الصحيح، 
فرمبا نكون يف وضع ميكننا من رؤية إجابة أفالطون على السؤال عن الكيفية اليت ميكن هبا هلذا الشيء 

كون لك عن وظائفه اإلدراكية والعقلية، وتاملفرد، النفس، أن يكون مسؤوال عن حياة الكائن احلي، وكذ
أيضا هي الوعاء احلاوي للقيم األخالقية أو الفضائل. اإلجابة اليت تقرتحها احلجة، يف  الكتاب األول، 
هي: الطريقة اليت تكون حبسبها النفس البشرية مسؤولة عن حياة الكائن البشري، تكون من خالل 

ياة، جيب اليت ُيياها الفرد املعين. ولكن مبسؤوليتها عن مثل هذه احل مسؤوليتها عن احلياة البشرية املميزة
أيضا أن تكون مسؤولة عن الوظائف اإلدراكية والعقلية، اليت توجه وتشكل مثل هذه احلياة. عالوة على 
ذلك، فإن االختالفات الدراماتيكية يف كيف يكون يقود البشر الطيبون حياهتم، وما يرتبط بذلك من 

فات الدراماتيكية يف مدى جودة ممارستهم لوظائفهم اإلدراكية والعقلية، ويرجع ذلك إىل االختال
االختالفات يف أحوال نفوسهم، أي: إىل وجود أو غياب الفضائل، كالعدل، واحلكمة، والشجاعة، 
واالعتدال. توضح هذه اإلجابة بشكل كبري )اجلوانب ذات الصلة من( املفهوم اليوانين العادي عن 

 (1نفس )انظر القسم ال

أيضا، نظرية جديدة عن النفس، تتضمن القول أبن النفس البشرية املتجسدة،  حماورة اجلمهورية،تطرح 
لديها )على األقل( ثالثة أجزاء، أو جوانب، وهي: النفس العاقلة، والنفس الغضبية، والنفس الشهوانية. 
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ابلطريقة التالية؛ يبدأ سقراط إبعالن مبدأ ، ومتضي، تقريبا، 4مت تقدمي حجة هذا القول يف الكتاب 
مفاده أن األفعال، والتأثريات، واحلاالت املتعارضة، ال ميكن أن ننسبها إىل شيء واحد، ابلنسبة للجزء 
نفسه منه، فيما يتعلق بنفس املوضوع، ويف نفس الوقت. ومن مث مت االتفاق على أن الرغبة والكره 

علق فعل شيء، وكراهية فعل الشيء نفسه، مها حاالن متضادان، فيما يتضدان، وابلتايل، فإن الرغبة يف 
بنفس املوضوع. لكن ُيدث كثريا، كما يشري سقراط ويوافقه جلوكون، أن ترغب النفس يف القيام بشيء 
ما، وهي كارهة، يف الوقت نفسه، من فعله. ُيدث هذا، على سبيل املثال، عندما يكون املرء ظمآان، 

اس، يريد أن يشرب، لكنه يرغب، يف الوقت نفسه، يف عدم الشرب، بناء على بعض وعلى هذا األس
احلساابت، أو التمعن يف األمر، ويف الواقع، ينجح يف االمتناع عن الشرب، رغم ظمأه. ويرتتب على 
املقدمات املطروحة أن النفس اإلنسانية تتضمن، على األقل، موضوعني متمايزان، حبيث ميكن نسبة 

)الرغبة يف الشرب( إىل أحدمها، ونسبة اآلخر )كراهة الشرب( إىل اآلخر. مع األخذ يف االعتبار أحدمها 
أن لديه نفس عاقلة ونفس شهوانية حمددين، كأجزاء متمايزة للنفس، يلفت سقراط االنتباه إىل أنواع 

ء الثالث من ز أخرى من الصراع بني الرغبات، واليت هتدف إىل تسليط الضوء على النفس الغضبية؛ اجل
 النفس.

على قدر كبري من املعلومات، اليت ميكننا االعتماد عليها يف وصف األجزاء  حماورة اجلمهوريةتشتمل 
الثالثة للنفس، اليت يقدمها سقراط، وهي معلومات ميكن العثور عليها، ليس يف الكتاب الرابع نفسه 

و  8 اسدة للمدينة والنفس، يف الكتابنيفقط، ولكن أيضا )من بني أماكن أخرى( يف قائمة النظم الف
. إليكم اخلطوط العريضة ملا يظهر. املبدأ العقلي هو جزء النفس الذي يرتبط، بطبيعته، ابملعرفة 9

واحلقيقة. وهو معين أيضا بتوجيه وتنظيم احلياة اليت، أو، جيب أن تكون، مسؤولة، مثالية، على حنو 
(، 442cكٍل من األجزاء الثالثة على حدة، وللنفس ككل )تسرتشد فيه ابحلكمة، وتراعي اهتمامات  

وي فرتض هلذه االهتمامات أن تشمل احتياجات الشخص اجلسدية، على األرجح، من خالل املبدأ 
الشهواين. إن االرتباط الطبيعي للمبدأ الغضيب هو التشريف، وبشكل أكثر عمومية، االعرتاف والتقدير 

فزة، فإنه بشكل عام مسؤول عن أتكيد الذات والطموح. عندما (. كقوة حم581aمن قبل اآلخرين )
يتم إحباط رغباته، فإنه يؤدي إىل ردود فعل عاطفية، مثل: الغضب، والسخط، وإىل سلوك يعرب عن 
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مثل هذه االستجاابت، وينشأ عنه، بشكل طبيعي. يعترب سقراط املبدأ الغضيب حليفا طبيعيا للمبدأ 
ء من وظيفته؛ وهي دعم املبدأ العقلي يف مثل هذه النزاعات، اليت قد تنشأ العقلي، على األقل، هو جز 

(. إن إسناد هذه الوظيفة له ال يعين القول، أو اإلُياء، 440ef, 442abبينه وبني املبدأ الشهوي )
أبن املبدأ الغضيب ال ميكنه، يف حالة النفس الفاسدة وغري الطبيعية، أن ينقلب ضد املبدأ العقلي، حىت 
لو مل يكن األفراد، الذين نشأوا جيدا، مثل جلوكون، على دراية هبذا الفساد، سواء يف حالتهم اخلاصة، 

، يرى أن سقراط يناقض نفسه 440b( .)Pace Robinson 1995 ،45أو يف حالة اآلخرين )
ثري ـ(. إنه ي439d, 580eهنا(. يهتم املبدأ الشهواين، بشكل أساسي، ابلطعام، والشراب، واجلنس )

الرغبة إىل هذه األشياء، وغريها مما تقوم يف كل حالة، ببساطة وبشكل فوري، على فكرة أن احلصول 
على املوضوع املتعلق بتلك الرغبة، هو، أو سيكون، أمرا ممتعا. يطلق سقراط على املبدأ الشهواين، أيضا، 

ل، أيضا، البشر، على األقل، ميياجلزء احملب لكسب املال، ألن املبدأ الشهواين، يف حالة البالغني من 
(. 580e, 581aإىل االرتباط بشدة ابملال، ابعتبار  أنه، بواسطة املال، يتم حتقيق رغباهتم األساسية )

جيب أن تكون الفكرة أنه ابلنظر إىل التعود املناسب والتثقف، يف سياق احلياة اليت نعيشها يف اجملتمع 
 كل حالة، االرتباط ابملال، بطريقة تثري  الرغبة يف املال، اليت تقوم يفاإلنساين، مييل املبدأ الشهواين إىل 

ببساطة وفورا، على فكرة أن احلصول على املال هو، أو سيكون، أمرا ممتعا، وهذه الفكرة طبيعية ومعقولة 
 , يقدمان تفسريا بديال متضاراب(.Irwin 1995 & Price 1995, 57-67مبا فيه الكفاية. )

حماورة إن نظرية ، فحماورة فيدونمن منظور نظرية النفس املقدمة يف  حماورة اجلمهوريةىل نظرية إذا نظران إ
ال تتضمن تقسيما للنفس، بقدر ما تتضمن اندماجا يف النفس للوظائف العقلية أو النفسية،  اجلمهورية

قراط إىل نفس يلجأ س اليت مت إسنادها، على حنو، إىل حد ما، إشكايل، إىل اجلسد. يف كلتا احملاورتني،
 Od. 20.17-18 at Phaedo 94d, Od. 20.17 at) األوديسةاملقطع من 

Republic 4, 441b يل الصراع ، لتمثحماورة فيدون(، حيث يتغلب أوديسيوس على غضبه: يف
س، ، لتمثيل الصراع بني جزأين، أو جانبني، من جوانب النفحماورة اجلمهوريةبني النفس واجلسد، ويف 

 أمور أخرى، هو نظرية للنفس، اليت، من بني حماورة اجلمهوريةاملبدأ العقلي واملبدأ الغضيب. ما تقدمه مها 
تسمح إبسناد )من حيث املبدأ( مجيع الوظائف العقلية أو النفسية إىل شيء واحد، هو النفس. وهكذا 
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لى ذلك، تقدم نظرية الوة ع. عحماورة فيدونحترتم النظرية وحدة العقل، بشكل ال حتققه نظرية النفس يف 
 ، أيضا، تعبريا حمببا، ومدعما بشكل جيد، للرغبة، يف أنواع خمتلفة، ذاتحماورة اجلمهوريةالنفس يف 

مضامني عميقة لكل من معىن امتالك نفس )أو عقل( يف احلالة املثلى، وللكيفية اليت ُيدث هبا هذا 
ط إىل مدرك متاما هلذه املضامني، ُيتاج املرء فق الشرط، وأنه أفضل ما مت جلبه. )لكي نرى أن أفالطون

د أن تقوله عن الفضيلة والتعليم(. ومع ذلك، قد يكون من املفي حماورة اجلمهوريةالنظر إىل ما كان على 
اورة حماإلصرار، مرة أخرى، على أنه ال ينبغي لنا جتاهل حقيقة أن تصور النفس، اليت ر مست مالحمه يف 

تصوران للعقل، حيث يظل جزءا من هذا التصور؛ الذي يذهب إىل أن النفس هي  ، أوسع مناجلمهورية
املسؤولة عن حياة الكائن احلي الذي حاز نفسا. لكن، إذا كانت النفس هي املسؤولة عن، حياة 
الكائنات البشرية، على سبيل املثال، فال بد أن يكون هناك معىن ما حبسبه تكون النفس البشرية ليست 

قط، عن الوظائف العقلية، مثل الفكر، والرغبة، ولكن أيضا عن الوظائف احليوية األخرى، مسؤولة، ف
مثل األنشطة، والعمليات، وأنظمة التغذية، والتناسل. وحيث أنه من غري الواضح كيف ترتبط النفس 
مبجموعة واسعة من األنشطة )إخل( اليت تشارك بشكل حيوي يف حياة الكائنات اليت م نحت نفسا، 

، وما بعدها. غري مكتملة. ليس من املستغرب حماورة اجلمهوريةتظل نظرية أفالطون عن النفس، يف 
و مسألة كيفية ارتباط النفس بوظائف احلياة اليت، كما يقر أرسط حماورة اجلمهوريةابلطبع، أال تواجه 

ة قية والسياسي(، أهنا ال متت بصلة لالهتمامات األخال 1102b11-2 ,1.13 األخالق النيقوماخية)
. ومع ذلك، فإن السياق واملوضوع ال يفرضان مثل هذه القيود على "األسطورة حماورة اجلمهوريةيف 

، وكذلك فشل ذلك احلوار، اخلاص بتقدمي نسخة منقحة، إىل حد ما، من حماورة طيماوساملعقولة" يف 
ة رتباط النفس ابلوظائف احليوي(، يف معاجلة مسألة كيفية ا.69c ff حماورة طيماوس) اجلمهوريةرواية 

 غري العقلية.

 

 نظرية النفس عند أرسطو  .4

)للحصول على De Anima  النفستقرتب نظرية أرسطو، كما قدمها، بشكل أساسي يف كتابه 
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تقرير كامل، انظر مدخل: علم النفس عند أرسطو(، من طرح وصف شامل وتقرير كامل بتطور النفس، 
ة، جلميع و تقرير يوضح فيه الطرق اليت ترتبط هبا مجيع الوظائف احليوييف مجيع جوانبها ووظائفها، وه

الكائنات احلية، ابلنفس. وبذلك، تقرتب النظرية جدا من تقدمي إجابة شاملة للسؤال الذي ينشأ من 
املفهوم اليوانين العادي للنفس، أي: إىل أي مدى من الدقة تكون النفس، اليت مت االتفاق، بطريقة أو 

ها الكائنات احلية )خاصة  أبخرى، على أهنا مسؤولة عن جمموعة متنوعة من األشياء اليت تفعلها وخترب 
البشر(، هي أيضا السمة املميزة للكائن احلي. وفقا لنظرية أرسطو، فإن النفس نوع خاص من الطبيعة، 

حليواانت، اوهي مبدأ يفسر التغيري والسكون يف حالة األجساد احلية بشكل خاص، أي: النبااتت، و 
والبشر. إن العالقة بني النفس واجلسد، من وجهة نظر أرسطو، هي أيضا مثال على العالقة األكثر 
عمومية بني الصورة واملادة: وابلتايل، فإن اجلسد احلي، احلائز لنفس، هو نوع خاص من املادة غري احلائزة 

 النفسDe Anima رضي )راجع لصورة. تبسيط األمور قليال عن طريق حصر أنفسنا يف العامل األ
2.2, 413a32; 2.3 415a9 ميكننا وصف النظرية على أهنا تقدم إطارا تفسرياي موحدا، يتم ،)

من خالله التعامل مع مجيع الوظائف احليوية على حد سواء، من التمثيل الغذائي إىل التفكري، ابعتبارها 
ي، يف هذا املناسبني. ليست نفس الكائن احلوظائف تؤديها الكائنات الطبيعية، ذات البنية والتعقيد 

اإلطار، سوى نظامها من األنشطة الفعالة يف أداء الوظائف احليوية، اليت تؤديها الكائنات احلية املنتمية 
إىل نوعها بشكل طبيعي، حبيث إذا اخنرط الكائن يف األنشطة ذات الصلة )على سبيل املثال: التغذية، 

 نه يقوم بذلك بفضل نظام القدرات الذي هو نفسه.أو احلركة، أو التفكري( فإ

ابلنظر إىل أن النفس، وفقا لنظرية أرسطو، هي نظام من القدرات، متتلكه األجساد احلية ذات البنية 
املناسبة، ويتجلى بواسطتها، فمن الواضح أن النفس، وفقا ألرسطو، ليست هي ذاهتا جسدا أو شيئا 

عن  ؛ أبن النفوس ختتلف بنحو اتمحماورة فيدونعاء املذكور يف ماداي. وهكذا يتفق أرسطو مع االد
األجساد. ابإلضافة إىل ذلك، يبدو أن أرسطو يعتقد أن مجيع القدرات اليت تقوم عليها نفوس النبااتت، 
واحليواانت، والبشر ،جتعل استخدامها يشمل ويتطلب أجزاء وأعضاء جسدية. من الواضح أن األمر  

 ثال، مع القدرة على احلركة ابلنسبة للمكان )على سبيل املثال: ابملشي أو الطريان(،كذلك، على سبيل امل
وابلنسبة لإلدراك احلسي، الذي يتطلب أعضاء حسية. ومع ذلك، ال يعتقد أرسطو أن هناك عضوا 
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للتفكري، وكذلك ال يعتقد أن استخدام القدرة على التفكري تنطوي على استعمال جزء من اجلسم، أو 
موجود خصيصا هلذا االستخدام. ومع ذلك، يبدو أنه يتبىن وجهة النظر القائلة أبن نشاط العقل عضو 

البشري يتضمن دائما بعض نشاطات جهاز اإلدراك احلسي، وابلتايل، يتطلب وجود أجزاء وأعضاء 
 مناسبة من اجلسم، يف ترتيب صحيح؛ ألنه، كما يبدو، يعتقد أن االنطباعات احلسية

[phantasmata]  مشاركة، بطريقة ما، يف كل فعل حادث للفكر، على األقل، فيما يتعلق ابلبشر
(De Anima 3.7, 431a14-7; 3.8, 432a7-10; cf. De Memoria 1, 

449b31ff.).  ،إذا كان األمر كذلك، فيبدو أن أرسطو ملتزم ابلرأي ، املخالف للموقف األفالطوين
اجلسد  قدر على الوجود و )رمبا بنفس األمهية( والفعل، مبعزل عنوالقائل أبنه حىت النفوس البشرية ال ت

(cf. De Anima 1.1, 403a3-25, esp. 5-16.) 

من اجلدير ابلذكر أن نظرية أرسطو ال حتدد تلك الوظائف احليوية العقلية بواسطة ربطها ابلنفس، بطريقة 
د أنه ليس جزءا من شكل عام. من املؤكخاصة ختتلف وتتجاوز الطريقة اليت ترتبط هبا الوظائف احليوية ب

نظرية أرسطو الذهاب إىل أن النفس مسؤولة، بشكل خاص ومباشر، عن الوظائف العقلية من خالل 
أدائها منفردة، يف حني أهنا مسؤولة، بنحو أقل مباشرة، عن أداء الكائن احلي للوظائف احليوية األخرى، 

 ه، فإن أرسطو على ثقة من أنه مبجرد أن يكون لدى املرءمثل: النمو. كما يقرتح هذا اجلانب من نظريت
فهم صحيح لكيفية تفسري الظواهر الطبيعية بشكل عام، فلن يكون هناك سبب الفرتاض أن الوظائف 
العقلية، مثل اإلدراك، والرغبة، وعلى األقل، بعض أشكال التفكري، غري قابلة للتفسري، ببساطة، عن 

ح يث ميكن للظواهر الطبيعية، بشكل عام، أن ت فهم وت فسَّر بشكل صحيطريق اللجوء إىل املبادئ، حب
(cf. Frede 1992, 97.) 

قد ي عتقد، نظرا ألن نظرية أرسطو تعاجل الوظائف العقلية، والوظائف احليوية األخرى، على حد سواء 
ظرية الوظائف العقلية جل النمتاما، فإهنا حتجب متييزا مهما. هذا القلق، مع ذلك، تبني أنه غري مربَّر. إذ تعا

والوظائف احليوية األخرى، على حد سواء، فقط من حيث أهنا تنظر إىل أن كال النوعني من الوظائف، 
تؤديهما الكائنات الطبيعية، من النوع الصحيح من البنية والتعقيد. إن النظر إىل الوظائف العقلية، 
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ة والوظائف متاما مع تقدمي متييز بني الوظائف العقليوالوظائف احليوية األخرى، هبذه الطريقة، متوافق 
األخرى، إذا كانت هناك خماوف، من نوع أو آخر، تستدعي مثل هذا التمييز. إن أرسطو قادر متاما، 
على سبيل املثال، على تنحية الوظائف احليوية غري العقلية جانبا، ابعتبارها غري ذات صلة أبغراض 

 (.NE 1.13, 1102b11-12الفلسفة العملية )

 

 النظرايت اهللينستية عن النفس

انطالقا من نظرييت أفالطون وأرسطو، فإن أول ما قد يذهلنا حول نظرايت النفس اليت اعتمدهتا املدرستان 
اهللنستيتان املهيمنتان: حديقة أبيقور والرواق، هو العقيدة املشرتكة بني كليهما، وهي أن النفس مادية. 

-see: Annas 1992, 39ن احلجج الرواقية للزعم أبن النفس جسد )لقد وصلت إلينا عدد م
(. أفضل هذه احلجج تلك اليت تقول إن النفس جسد ألن )تقريبا( األجساد فقط هي ما يؤثر 41

بعضها يف بعض، والنفس واجلسد يؤثران يف بعضهما البعض، على سبيل املثال: يف حاالت األذى 
ن ملخصا إىل هريودوت، واليت تتضم رسالتهخدم نفس احلجة يف اجلسدي، والعاطفة. إن أبيقور يست

(. بطريقة Long & Sedley 1987 [in what follows L&S] 14A7ملذهبه الطبيعي )
ت ذكِّر إبحدى نظرايت ما قبل سقراط، يرى كل من أبيقور والرواقيني أن النفس جسد من نوع لطيف 

لحم والدم( للكائن احلي. كما لو كان يردد وجهة النظر خاص، منتشر يف مجيع أحناء اجلسد امللموس )ال
ن النفس على أهنا وجهة النظر السائدة، يعتقد إبيقور أ حماورة فيدونعن النفس، اليت قدمها سيمياس يف 

تتبدد عند املوت، مع الذرات املكونة هلا، وتفقد القوى اليت ملكتها أثناء احتواء جسم الكائن احلي، 
(. يتفق الرواقيون على أن النفس البشرية فانية، لكنهم يعتربون أيضا L&S 14A6ا )احلائز للنفس، هل

  أي: ابنفصاهلا عن اجلسد احملسوس. يبدو أن –أهنا تستطيع وتتمكن من النجاة بعد موت الشخص 
كريسيبوس كان يعتقد أن أرواح احلكماء تواصل )ككياانت جسدية لطيفة وغري حمسوسة( طوال الطريق 

ريق العظيم التايل، يف الدورة الكونية، بينما تبقى أرواح سائر البشر لبعض الوقت، مث تتبدد إىل احل
(Diogenes Laertius 7.157; cf. L&S 53W ،وهكذا ميكن أن يقبل كريسيبوس .)
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حلل متاما، أبن النفس "غري قابلة للت حماورة فيدونعلى األقل ابلنسبة ألرواح احلكماء، ادعاء سقراط يف 
(، على الرغم من أنه، بوضوح، ال يستطيع قبول كل حجج 80b حماورة فيدونتقريبا كذلك" )أو 

 سقراط خبصوص هذا االدعاء.

 

 نظرية النفس عند أبيقور 5.1

ابملذهب الذري، ووفقا ملذهبه الذري هذا، فإنه يرى أن النفس، مثل كل شيء آخر غري  أبيقوريقول 
 ت. إن مصادران غري واضحة، إىل حد ما، فيما يتعلق ابلضبط أبيالفراغ، تتكون، يف النهاية، من الذرا

نوع من املادة اليت اعترب أهنا تدخل يف تكوين النفس. ومع ذلك، فثم احتمال كبري، أنه، ابإلضافة إىل 
مثل املواد الشبيهة ابلنار والريح، أو، ابألحرى، الذرات اليت تشكل هذه  -بعض املواد املألوفة نسبيا 

فإن النفس، من وجهة نظر أبيقور، تتضمن أيضا، يف احلقيقة كعنصر رئيسي، ذرات مادة من  -املواد 
نوع جمهول، وهي املسؤولة عن اإلدراك احلسي. وهكذا، يبدو أنه بينما كان يعتقد إبمكانيته على شرح 

ألوفة م ظواهر مثل حرارة أو دفء الكائن احلي، ابإلضافة إىل حركته وسكونه، من خالل مناشدة مواد
نسبيا، وخصائصها املألوفة نسبيا، شعر ابحلاجة إىل تقدمي نوع إضايف غامض من املادة، حىت يكون 
قادرا على تفسري اإلدراك احلسي، على ما يبدو، على أساس أن "اإلدراك احلسي ال يوجد يف أي من 

ور احلسي، أن أبيق . من اجلدير ابلذكر، خاصة فيما يتعلق ابإلدراك (L&S 14C)العناصر املعروفة"
يعتقد أن إدخال نوع آخر  جمهول من اجلوهر املادي، هو مما تدعو إليه احلاجة، بدال، على سبيل املثال، 
مما يتعلق ابإلدراك العقلي. ما يوحي به هذا، وما لدينا، يف الواقع، هو سبب موضوعي لنفكر فيه، وهو 

، ضع مناسب لتفسري اإلدراك احلسي، فسيكونأنه من وجهة نظر أبيقور، مبجرد أن يكون املرء يف و 
أيضا، يف وضع يسمح له إبجياد تفسري لإلدراك العقلي، من خالل التوسع املناسب يف تفسري اإلدراك 

 احلسي. دعوان ننظر، إبجياز، يف كيفية عمل هذا التوسع.

بيقور، من ة أسيتم شرح معتقدات اإلدراك احلسي، مثل االعتقاد أبنه "يوجد حصان هناك"، يف نظري

https://www.ancient.eu/Epicurus/
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 .preconceptions’; for discussion cf)‘انحية االنطباعات احلسية، وتطبيق التصورات 
Asmis 1999, 276-83 ويتم تفسري تشكيل التصور، بدوره، من انحية االنطباع احلسي ،)

 ، يقول األبيقوريون ذلك:(L&S 17E1-2)والذاكرة. وفقا مللخص ديوجني الاليريت 

بق، إذا جاز التعبري، هو إدراك، أو اعتقاد صحيح، أو تصور، أو "فكرة خمزَّنة"  إن التصور املس
كلية )أي: ذاكرة(، ملا أصبح، بنحو متكرر، واضحا خارجيا: على سبيل املثال "كذا وكذا، 
من مثل هذا الشيء، هو اإلنسان". فبمجرد أن ت نطق كلمة "إنسان"، فعلى الفور، يتبادر 

 لذهن، عن طريق التصور املسبق، كنتيجة لإلدراكات احلسية السابقة.انطباعها، أيضا، إىل ا

عالوة على ذلك، فإن االنطباعات احلسية، اليت يتم تفسريها وصياغتها، من جهة التصورات أو التصورات 
املسبقة، ت نتج خربة متعلقة ابألمور الواضحة، واليت بدورها تشكل األساس الستنتاجات حول األمور 

ة. على سبيل املثال: ميكن للخربة الواسعة أن تبني للفرد، ليس فقط أن البشر الذين تعامل غري الواضح
معهم ميلكون صفات معينة )على سبيل املثال: العقالنية(، ولكن أيضا )سيقول األبيقوريون الحقا، رمبا 

 cf. L&Sيطورون موقف أبيقور قليال( أنه ال ميكن تصور عدم امتالك أي إنسان لتلك الصفة )
18F4-5 وهكذا، فإن اخلربة لن جتعل املرء يقوم، فقط، بتوقع، بقدر كبري  من الثقة، أن أي إنسان .)

سيقابله املرء، يف أي مكان، سيكون عقالنيا. تدعم اخلربة أيضا، وفقا لألبيقوريني، االستدالل على، 
 كل زمان، عقالنيون  كل مكان، ويفوابلتايل تربر قبول املرء، االستنتاج )غري الواضح( أبن مجيع البشر، يف

(. من الواضح أن هذه Allen 2001, 194-241 194-241)للمناقشة التفصيلية، راجع: 
نظرة رحبة للغاية ملا ميكن أن تفعله اخلربة، وبنحو جوهري، اإلدراك احلسي! مبجرد أن ندرك الدور القوي 

ون ابحلاجة حلسي، فلن يفاجئنا معرفة أهنم يشعر واألساسي اهلائل، الذي يعينه إبيقور وأتباعه لإلدراك ا
إىل تضمني نوع خاص جدا من املواد، تكون مسؤولة، بشكل خاص، عن اإلدراك احلسي، ولكن ال 
أعتقد، ابإلضافة إىل ذلك، أن هناك حاجة إىل بعض املواد اخلاصة األخرى، لتمكني النشاط الفكري 

 أو العقالين.

ركة كلمة "نفس" أحياان ابلطريقة التقليدية السائدة، أبهنا ما يسبب ح  يف الرتاث األبيقوري، ت ستخدم
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(، ولكن حمور e.g., Diogenes of Oenoanda, fr. 37 Smithالكائنات احلية )
االهتمام، بقدر ما يتعلق األمر ابلنفس، هو يف أغلبه خاص ابلوظائف العقلية لإلدراك، والعاطفة، 

فس الرتاث األبيقوري، واليت من احملتمل أن ترجع إىل املؤسس، هي أن النوالرغبة. وجهة النظر الشائعة يف 
ترتكب من جزأين، أحدمها عقالين، واآلخر غري عقالين. اجلزء العقالين، الذي يسميه لوكريتيوس: العقل 

[animus هو األصل الذي تصدر عنه العاطفة والدافع، وهو أيضا حيث يتم )بال شك، بني ،]
بيق التصورات، وتشكيل املعتقدات، وحيث يتم تقييم األدلة، وإنشاء االستدالالت. عمليات أخرى( تط

أما اجلزء غري العقالين من النفس، والذي، حبسب لوكريتيوس، ي طلق عليه، بشكل حمري إىل حد ما، 
[، فهو مسؤول عن تلقي االنطباعات احلسية، واليت تكون كلها صحيحة، وفقا animaاسم: النفس ]

. وينشأ اخلطأ يف مرحلة الحقة، عندما يتم تفسري االنطباعات احلسية من قبل اجلزء العقالين من ألبيقور
النفس، بطريقة، كما رأينا، تتضمن الذاكرة بشكل حاسم. إن اإلدراك احلسي، الذي ي نظر إليه على أنه 

 cf. L&Sرة )ذاكجمرد استقبال لالنطباعات احلسية من جانب النفس، غري العقالنية، ال ينطوي على 
16B1 نظرا ألن تكوين التصورات وتطبيقها يتطلب ذاكرة، فإن اإلدراك احلسي، املتصوَّر على هذا .)

النحو، ال ينطوي على فعل إنشاء التصورات أيضا. اجلزء غري العقالين مسؤول أيضا عن نقل البواعث 
. ة من الوظائف احليوية األخرىالصادرة عن اجلزء العقالين، وكذلك )على األرجح( عن جمموعة متنوع

)عندما مييز أبيقور بني ملذات وآالم النفس، وتلك اخلاصة ابجلسد، فبنحو عارض، جيب أن يكون 
التمييز الذي يدور يف ذهنه، بني اجلزء العقالين من النفس من جهة، واجلسد الذي حتركه النفس غري 

 العقالنية، من جهة أخرى(.

 

 اقية النظرية النفس يف الرو  5.2

)حرفيا: "التنفس"(،  pneumaبثالثة أنواع خمتلفة من النـََّفس الكوين  الرواقيةتسمح الفلسفة الطبيعية 
وهو مادة تشبه التنفس، تتكون من عنصرين من العناصر الرواقية األربعة، النار واهلواء. ختتلف أنواع 

تيب: درجة والتقلص، يليه يف الرت النَـَفس من حيث كال من: درجة التوتر الناتج عن أتثريات التمدد 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/
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مكوِّنيها، ويف لوازمهما الوظيفية. النوع األدىن هو املسؤول عن متاسك وخصائص اجلمادات )مثل 
الصخور(، والنوع الوسيط، املسمى النَـَفس الطبيعي، مسؤول عن الوظائف احليوية املميزة للحياة النباتية، 

 ستقبال واستخدام االنطباعات )أو التمثيالت(والنوع الثالث هو النَـْفس، املسؤولة عن ا
(phantasiai) ( واحملفز ،hormê  أو، ابستخدام )الدافع الروحي: الذي يولد حركة احليواانت

مصطلحات بديلة، اإلدراك والرغبة. تشري أدلتنا بقوة ، وهي لألسف شذرات، وغالبا ما تكون غري 
ثالثة جسم احليوان )بشري أو غري بشري( على األنواع ال واضحة، إىل أنه وفقا للنظرية الرواقية، ُيتوي

للنَفس الكوين، األدىن منها مسؤول عن التماسك وصفة األجزاء، مثل األسنان والعظام، والنَفس 
الطبيعي، وهو مسؤول عن التمثيل الغذائي، والنمو، وما شابه، وأخريا، النَـْفس، وهي مسؤولة عن متييز 

ة أو نفسية، واإلدراك اجلوهري، عن طريق اإلحساس و )يف حالة البشر( الوظائف، سواء كانت عقلي
(. cf. Long 1999, 564, for discussion and referencesعن طريق العقل والرغبة )

إذا كانت هذه هي الصورة اليت تقدمها النظرية ابلفعل، فإن النَّفس مل تعد مسؤولة عن مجيع الوظائف 
ياة، ولكن فقط، عن الوظائف العقلية أو النفسية على وجه التحديد. )وفقا احليوية، ومجيع جوانب احل

لذلك، ُييد الرواقيون عن النظرة األفالطونية واألرسطية القائلة أبن النبااتت كائنات حتوز نفسا(. ويف 
طبيعة"، لالوقت نفسه، حتاول النظرية الرواقية تفسري الوظائف احليوية غري العقلية أيضا، من انحية نشاط "ا

النـََّفس. يف سبيلها لقطع الصلة املتجذرة يف اللغة اليواننية العادية، بني النفس  منوهو النوع املتوسط 
واحلياة يف مجيع أشكاهلا، تتخذ النظرية الرواقية خطوة اترخيية ابلغة األمهية، خطوة، من الواضح أهنا تقيد، 

، يف ة النفس. يف الواقع، بوسعنا القول إن الرواقينيابألحرى على حنو درامي، املوضوع املناسب لنظري
حدهم لوظائف النفس، ابلطريقة اليت فعلوا هبا ذلك، لعبوا دورا مهما يف اتريخ معقد، نتج عنه التصور 
الديكاريت للعقل، والذي وفقا له فأن العقل ليس هو الشيء الذي يبعث احلياة يف األجساد احلية. هذا 

هو أحد جانبني، من جوانب النظرية الرواقية، اليت، ألغراضنا، تستحق بياان  التضييق لتصور النفس
 خاصا.

اجلانب الثاين، اجلدير ابملالحظة، هو إصرار النظرية الرواقية على أن عقل اإلنسان البالغ عنصر واحد 
لنـَّْفس: "القوة ل غري منقسم، ويهيمن بعقالنيته على كل ما دونه. وفقا للنظرية الرواقية، هناك مثانية أجزاء
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[ أو العقل، واحلواس اخلمس، والصوت، و )جوانب معينة من( التناسل. hêgemonikonاآلمرة" ]
والعقل، الذي يتموضع يف القلب، هو املركز الذي يتحكم يف أجزاء النفس األخرى، وكذلك يتحكم يف 

والبشر غري  ن عقول احليواانت،اجلسد، والذي يتلقى ويعاجل املعلومات اليت توفرها األجزاء التابعة. إ
البالغني، هلا قدرات تنحصر يف االنطباع والدافع. إن البلوغ، ابلنسبة للبشر، ينطوي على اكتساب 
قدرات املوافقة والعقل. إن العقل )على ما يبدو( جيعل املوافقة على االنطباعات، أو اإلمساك عن ذلك، 

ع اخلالصة، كتلك اليت تعاينها احليواانت األخرى، إىل ممكنا، وُيوِّل االنطباعات اخلالصة، والدواف
انطباعات ودوافع عقالنية. إن عقلنة االنطباع )على سبيل املثال: عقلنة الشجرة اليت يراها املرء أمامه( 
تتمثل يف أنه ي عربَّ عنها ابعتبارها تصورات، حائزة ملا هو أساسي يف امتالك عقل، تتمثل عقلنة الدافع 

نه يتم إنشاؤه أو أتسيسه، بواسطة فعل طوعي، من تصديق العقل على انطباع عملي مناسب يف حقيقة أ
)"اندفاعي"(. إن االنطباع، على سبيل املثال، أبن شيئا ما يف املشهد، سيكون لذيذا إن مت أكله. ومن 

عتقادا )أو ا مث، اعتمادا على نوع االنطباع الذي مت التصديق عليه، فإن هذا التصديق يولِّد أو يشكِّل
 معرفة( فيما يتعلق ببعض األمور الواقعية، أو الدافع للتصرف بطريقة ما أو أبخرى.

من املهم للغاية عدم إساءة فهم أن هذه القدرات املختلفة، كأجزاء أو جوانب للعقل، هي عناصر تعمل 
ب. إن قدرات ر بدرجة معينة من االستقاللية عن بعضها البعض، وابلتايل ميكن أن ينشأ بينها تضا

العقل، يف النظرية الرواقية، ببساطة، أشياء ميكن للعقل أن يقوم هبا. عالوة على ذلك، ما يعترب جزء 
مركزاي يف النظرية اليت تقول، يف حالة اإلنسان الراشد، إنه ال يوجد ذلك الشيء كدافع، دون فعل 

على قوة التصديق،  الين، تعتمد قوة الدافعالتصديق العقلي على االنطباع العملي املناظر. يف املوضوع العق
واليت، مثل كل قدرات مثل هذا املوضوع، هي قوة عقالنية. ال ترتك هذه النظرية أي جمال للتصور 
األفالطوين، الذي مفاده أن نفوس البشر البالغني حتتوي على أجزاء غري عقالنية، ميكنها، وتفعل يف  

لسلوك بشكل مستقل عن، بل حىت قد يتعارض مع، تصاميم كثري من األحيان، أن توّلِد الدافع وا
وأغراض العقل. كما أهنا، ال ترتك جماال لوجهة النظر األفالطونية واألرسطية املشرتكة، اليت مفادها أن 
الرغبة، حىت يف حالة البشر البالغني، أتيت يف ثالثة أشكال، اثنان منها، ال تنشأ عن، أو تعتمد على، 

للنظرية الرواقية نتيجة جذابة، مفادها أن كل شخص ابلغ هو مسؤول، من خالل  أنشطة العقل. إن
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موافقته العقلية، بشكل ال لبس فيه، وبنحو متساوي، عن جممل سلوكه التطوعي: ال توجد أجزاء 
أفالطونية غري عقالنية، أو رغبات أفالطونية أرسطية غري عقالنية، ميكن أن تنتج أفعاال ضد احتجاجات 

العاجزة. ومع ذلك، كانت النظرية حباجة للدفاع عنها ضد النظرايت الفلسفية املنافسة، وضد العقل 
احلدوس ما قبل النظرية، اليت تناضل لصاحل هذه النظرايت. أحد هذه احلدوس هو أنه ميكن للعاطفة أن 

ا قادرين على و تتعارض، وكثريا ما ُيدث، مع العقل. للحكم، من تقرير بلواترخ، يبدو أن الرواقيني كان
، واليت 4 يةحماورة اجلمهور تفسري هذا احلدس اخلاص، وكذلك دحض حجة التقسيم الثالثي للنفس يف 

 (ـ:L&S 65G1تعتمد على تزامن الرغبة يف، والنفور من نفس الشيء. وفقا لبلواترخ )

ارب ضيقول بعض الناس ]الرواقيون[ إن العاطفة ال ختتلف عن العقل، وأنه ال يوجد تعارض وت
بينهما، بل حتول للعقل الواحد يف كال االجتاهني، وهو ما ال نالحظه بسبب حدة وسرعة 

 التغيري.

إن طرح فكرة التذبذب غري امللحوظ لعقل واحد، ال منقسم، هو أمر ابرع للغاية، وجيب أن يكون فعاال 
ة الكالسيكية، يف الرواقي على حنو جديل، على األقل، إىل حد ما. ومع ذلك، فإن نظرية النفس اليت جندها

د تبدو ملتزمة بوجهة النظر القائلة أبنه يف حالة البشر البالغني، ال توجد، ببساطة، عوامل حتفيزية ال تعتم
على العقل، وميكنها أن تؤثر بشكل كبري، غالبا إىل األسوأ، يف الكيفية اليت يتصرف هبا الشخص، ويف  

ب الدفاع عن هذا الرأي، ضد املوقف األفالطوين األرسطي. كيفية سري حياته. البد أنه كان من الصع
ولذا، فليس من املستغرب، يف بيئة يتزايد فيها االهتمام بكتاابت أفالطون وأرسطو، مرة أخرى، أن 
يتخلى فيلسوف رواقي ابرز واحد، على األقل، هو بوسيدونيوس )القرن األول قبل امليالد(، عن جزء 

سيكية. إن األدلة اليت لدينا ال يسهل تفسريها، ولكن يبدو أن بوسيدونيوس من النظرية الرواقية الكال
قد أدخل، يف اإلطار النفسي الرواقي األساسي، الفكرة القائلة أبنه حىت عقول البشر البالغني تتضمن، 

، قلوضع األشياء حبذر، قوى ذات صلة حتفيزية )من نوعني( ال تعتمد على املوافقة، أو العقل على اإلطال
 (Cooper 1998, 77-111واليت ال ختضع أبدا للعقل. )لالطالع على مناقشة مفصلة، راجع 
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 اخلالصة .5

 مل تنته الفلسفة القدمية، ابلتأكيد، ابلرواقية الكالسيكية، أو ابلفرتة اهللنستية، وال التنظري القدمي عن
قرن ء من النصف الثاين من الالنفس. لقد مشل إحياء االهتمام أبعمال كل من أفالطون وأرسطو، ابتدا

الثاين قبل امليالد، بشكل ابرز، االهتمام املتجدد ابلتصورات األفالطونية واألرسطية للنفس، مما أدى إىل 
إاثرة تطورات نظرية جديدة، على سبيل املثال، مثل حجة أفلوطني )املوجهة بشكل خاص ضد الرواقيني( 

 ميكن ألي عنصر متسع مكانيا. أن يكون مسؤوال عن أبن النفس ال ميكن أن متتد مكانيا، حيث ال
(. كان الكتاب املسيحيون، مثل كليمنت Emilsson 1991وحدة موضوع اإلدراك احلسي )انظر: 

السكندري وجرجيوريوس النيصي، مدينني بشدة للنظرايت الفلسفية عن النفس، وخاصة النظرايت 
مات جديدة خاصة هبم. ومع ذلك، فإن تلك األفالطونية، لكن كان هلم أيضا انشغاالت واهتما

التطورات وغريها، يف مرحلة ما بعد الكالسيكية، حتتاج إىل تفسريها ضمن اإلطار والسياق الذي توفره 
 النظرايت الكالسيكية، اليت قمنا بدراستها بقدر من التفصيل.
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