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ية هي دوما متوسطة بي   الوالدة والموت، فال تبدي من ذاتها   " لسنا عىل أي اتصال بالوجود ألن كل طبيعة بشر

وجودها)النفس(  سوى مظهر غامض وخيال، وسوى ظن متقلقل واه، وإن اتفق لك أن يعلق فكرك بابتغاء فهم  

ي اطالق ما يريد إحرازه وقبضه" معبد  
ي الضغط يزيد ف 

ي القبض عىل الماء وبقدر ما يتشدد ف 
فمثله مثل من يبغ 

ي 
 دلف 

 

ي نظرنا  
ي "كل معرفة فهي ف 

حسن جليل ومع ذلك فنحن نؤثر معرفة عىل أخرى إما لدقتها وإما ألنها تبحث    ءشر

السببي   كان الج ف وأكرم، ولهذين  المرتبة األوىل، ويبدو أيضا أن  عما هو أشر النفس إىل  دير أن نرفع دراسة 

 معرفة النفس تعي   عىل معرفة الحقيقة الكاملة" أرسطو 
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 :مقدمة 

ي يستنبط منه بقية المباحث اإلنسانية بعامة، ويتخذ من    1يهدف هذا البحث رأسا إىل وضع "أساس"
فلسف 

النابعة عن   بها هي مجموع الصفات  ي نخرج 
الث  والنفس  القصد،  لبلوغ  والطبيعة خيطا هاديا  النفس  ي 

مبحث 

"   2جسد -الدماغ "التغي  بنظرية  الصفات محكومة  هو    3وهذه  الطبيعة محكوم  أي  فيه  الذي نعيش  والكون 

 لتغي  كالديناميكا الحرارية. األخر بقواني   ا

هذه   تعيي    تم  واإلنطولوجيا حيث  الميتافزيقا  ي 
لمبحث  نقيضا  ي 

تأب  الرسالة  أن هذه  عىل  التأكيد  المهم  ومن 

ي الوجود المطلق أو الثابت أو المجرد الخ " والواقع أن السؤال  
المفردات منذ فجر الفلسفة بوصفها مباحث ف 

قا يزال  ال  بعيد  زمن  منذ  طرح  ما الذي  أخرى  بعبارة  وهو  الوجود؟  ما  وهو  يربكنا  يظل  وسوف  ئما 

( إال أننا سوف نتوصل إىل بديل عن مفاهيم من قبيل الوجود والجوهر إىل  413،ص 2009الجوهر؟")أرسطو،

ي الكون حسب الظروف الوقتية، وليس للذرات صفات كما  
ي حدوث الذرات ف 

مفهوم "الحدث" والذي يعث 

ودي لوقيبوس  من  هذه  سيقول كال  رفع  دون  العلم  ة  مسي  مع  تتحدد  صفات  للذرات  بل  وأبيقور  مقريطس 

الصفات للقيمة المطلقة العابرة للزمان، إال أن للذرات صفة واحدة وهي أنها قابلة للقسمة المتناهية وليس  

. وسوف أبدأ بنظريات النف  ء متناهي ونسّثي ي
س دون  الالمتناهية إذ للكون بداية فلكل بداية نهاية ومن ثم كل شر

 التعرض لها كلها بل بما يتناسب مع المقام وكتقسيم بيداغوّجي أقول نظريات النفس أربعة: 

 النفس الميثولوجية  -1

 النفس الفلسفية -2

 النفس الالهوتية   -3

 النفس العلموية/التطورية -4

 
 انية للعالم لفظي أساس ومبدأ نذكرهما بتحفظ حيث ال يعني األساس أو املبدأ ما يوجد بإطالق وال يتبدل بل لب هذا املبحث هو نقد هذه الرؤية الجوهر  1

 جسد حتى ال تكون هناك مركزية حول الدماغ كما لو أنها يقوم بالعملية اإلدراكية وحده دون مآزرة الجسد-أكتبها دماغ 2

 ة التطور وسيأتي بيان ملاذا التغير وليس التطور أي نظري 3
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ي  2( و)1وسوف أركز عىل)
ي بمجموعة من المسلمات وتركت للقارئ مهمة استنباط رؤيث 

ي الفصل الثاب 
( وسيأب 

ح هذه المسلمات واشتقاق ما أمكن دون إطالة.  ي أخذت اشر
 للنفس، كما أنث 

 

 

ي هذا البحث من أجل اإلجابة عن سؤال متجدد وهو : هل باإلمكان أن يكون للفلسفة منهج؟  -1
أو    4يأب 

ي ممكنا؟ ولكل سؤال خيط هادئ يقودنا نحو اإلجابة عليه،  
بصياغة أخرى : كيف يكون المنهج الفلسف 

ي ماهية اإلنسان
ي البدء معضلة عويصة وأعث 

 يكون األمر بينا من تلقاء ذاته عىلي   5وسوف أتخذ ف 
وحث 

ي اضطلع القيام بها أي وضع منهج للفلسفة يرف 
عها عن بقية العلوم أن أضع تمهيدا لهذه المهمة الث 

يرجع   للبحث  بداية  وماهيته  اإلنسان  اتخاذ  ي 
ف  والسبب  بحركتها.  ويتحرك  معها  ينسجم  ذلك  ومع 

 ألمرين أساسيي   وهما: 

ي طياته تصورا ما عن ماهية اإلنسان -أ 
 أن كل خطاب يضمر ف 

ي البداية حدثي      - ب 
ي تاري    خ الفلسفة "مركزية" هذا السؤال لذلك سوف أعي   ف 

ال يغيب عن المتأمل ف 

ي غاية األهمية لوضع سؤال : ما اإلنسان؟ نصب أعيننا 
ي محاورة فايدروس حيث    6يعدان ف 

األول ورد ف 

ي البحث
ي ف 
ي ال أضيع وقث 

عن هذه    يقول سقراط مبينا سبب اعراضه عن تفسي  األساطي  " غي  أب 

ي لم أستطع حث  اآلن معرفة نفسي عىل نحو ما قد كتب  
ي ذلك يا عزيزي هو أنث 

ات والسبب ف  التفسي 

، وكم يبدو ىلي األمر مضحكا حي   يحاول من ينقصه هذه المعرفة البحث فيما هو غريب عنها"   ي
ي دلف 

ف 

 
ن النهج والنمط املنهج هنا بمعنى الطريق الواضح لتناول القضايا التي تصادف اإلنسان، وقد وضع الرازي هذا الفرق في شرحه على تنبيهات ابن سينا أي بي 4

 .هذه الرسالة مطبق على بعض القضايا كما سيأتي بيانه من تدرج البحث فاألول هو الطريق الواضح بينما النمط ضرب من البسط، لذلك املنهج هنا في

سؤال والذي  سؤال املاهية ذاته ال يخلو من شحنة ميتافزيقية وصار لهذا السؤال أبعادا عدة عبر التاريخ وهو ما سيكون لنا وقفة تفكيكية حول هذا ال 5

 دي ملنهج قويم دون اللجوء للتاريخ ونقده والتاريخ بعبارة شيلنغ يعد "معمل الفيلسوف" . تأسس منذ البدء على ميتافزيقا/ انطولوجيا محددة ولن نهت

ين الحدثين، جدير بالذكر أن هذين الحدثين ليسا هما الوحيدين لوضع معضلة ماهية اإلنسان أمام النظر، وكان معيار اختيار هنا هو البعد الفلسفي لهذ 6

ال  ع الثنائيات وهذا سيكون بينا عند فصل املنطق من هذه الرسالة، كما أنني أنبه بأنني في كثير من األحيان أضع عالمة " وتعني أن اللفظ مع التنبيه على أن املؤلف حذر من وض

 يؤخذ كما هو متداول في الفضاء الفلسفي أو الفضاء العام.
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ي ذات المعث  يحث سقراط تالميذه قبل الموت عىل اال37، ص2000)أفالطون، 
هتمام بالنفس  ( وف 

ي فهو تتمة لهذا    7( 119، ص  2015"هاكم أوامري اهتموا بأنفسكم أنتم" )أفالطون،  
أما الحدث الثاب 

، ومنه ندرك صعوبة األمر المدروس،   ي أو انطولوّجي
ي اطار ميتافزيف 

التاري    خ الطويل لوضع اإلنسان ف 

ثل وجه من الرمل مرسوم  وقد ورد عند فوكو حيث يعلن " يمكن الرهان أن اإلنسان سوف يندثر، م

ي موضع أخر " كل ذلك يدل بدون شك عىل أن اإلنسان  422، ص2013عىل حد البحر" )فوكو، 
( وف 

ف عىل الموت") ( والسؤال الذي يتبادر إىل ذهن القارئ بعد هذا كله : هل نزمع إىل بعث  420مشر

ي هو وضع إطار عن اإل 
ي البدء ومن خالله اإلنسان من جديد؟ كال ال أريد ذلك بل سيكون غايث 

نسان ف 

ي شأن المنهج متخذا من "أسس"
المنطق    8نستنبط "ماهية" العالم الذي يسكن فيه، وبعد ذلك ننظر ف 

ي الرصي   أو هكذا أراه. 
ة أساسية لبيان المنهج الفلسف   ونقده ركي  

 ؟ ما اإلنسان

ة إىل أرض الميتافزيقا، وهذه المواجهة -2 ء يلقينا مباشر ي
ورة    سؤال الما أي ما السر ليست من قبيل الض 

ي 
ي ال يعون ثقل اإلرث الثاوي    9المنطقية بل هي مصي  تاريخ 

ي الحقل الفلسف 
جعل كثي  من المشتغلي   ف 

ء إال بها،  ي
ي ال يكون السر

ء أي أنك تريد تلك الصفة الث  ي
داخل سؤال الماهية، فأن تسأل عن ماهية السر

ف  ما  زاوية  فلو رفعت  للمثلث ثالث زوايا  قلت  لو  مثالكما  المثلث  لم يكن تصور    10لن يكون  ولكن 

 
لوجية ومنه ما نقل ابن سينا في رسالة معرفة النفس الناطقة عن احدهم قوله "  وهذا املعنى ملعرفة النفس أو الذات أو الروح سيكون له أبعاد في الرؤى الثيو  7

 من عرف نفسه فقد عرف ربه" ويقيد االمر بالنفس ال الجسد حيث يرى لو كان القصد هو الجسد لكان للكل معرفة بالرب. 

تي يبنى عليها املنطق، وسوف ننقل هذه األرض إلى الفيزياء كما سيتبين في  األسس املنطقية هنا تعني األسس العميقة بعبارة ديوي أي األرضية امليتافزيقية ال 8

 البحث 

األفكار وتجققها   يجب أن أنبه بأن لفظ املصير ليس له أي داللة عقدية أو الهوتية وال أيضا معنى تاريخاني كما نراه في نقد كارل بوبر والذي يعني حتمية 9

 بمعنى تلقائية حركة التاريخ وسوف أشرح ذلك عند حديثي عن مفهوم املحددات املسبقة أو مسارات العيش اإلنسانيماضيا وحاضرا ومستقبال، بل املصير هنا 

ود تالزمية فلو  في هذا املثال يجب الحذر من قراءة اإلنسان باملعنى الرياض ي أو الهندس ي كما تجسد ذلك عند سبينوزا حيث أن العالقة بين املاهية والوج 10

ك سارتر في ضت ماهية كاملثلث وزواياه، وكذلك ال نقف مع املوقف املضاد والذي يجعل من املاهية شأنا ذاتويا تخلقه الذات بكامل حريتها كما ذكر ذلفرض وجوده فر 

 محاضراته عن الوجودية.
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اإلنسان والعالم بذلك الوضوح والتمايز الذي يضع حدودا واضحة لألشياء كالتمايز الحدي بي   النفس  

والجسد حيث أن سؤال الماهية يقود إىل مبدأ الهوية والذي به يكون التمايز والفرقة بي   أ و ب فالماهية  

ي التعريفات" ت
ي  ف 
طلق غالبا عىل األمر المتعقل مثل المتعقل من اإلنسان وهو الحيوان  حسب الجرجاب 

ي جواب ما هو يسىم  
، واألمر المتعقل من حيث أنه مقول ف  الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارّجي

امتيازه عن األغيار هوية، ومن حيث   الخارج يسىم حقيقة، ومن حيث  ي 
ماهية، ومن حيث ثبوته ف 

اللوازم له ذاتا، الحوادث جوهرا"    حمل  اللفظ مدلوال ومن حيث أنه محل  ومن حيث يستنبط من 

 ، ي
ي البداية وهو : كيف صار  193، ص2014)الجرجاب 

( مع ذلك لم نضع إجابة عن السؤال المضمر ف 

ي البحث عن أصل المسألة، 
ي حد ذاته ميتافزيقيا؟ لن أضع جوابا هنا فاألمر يتطلب جهدا ف 

السؤال ف 

ي تاري    خ   11ث يكون أكي  وضوحاوأرخنة الموضوع بحي
ي ف 

لذلك من المهم أن نكون حذرين عند التمسر

بة واحدة  أاألجوبة والرؤى حول ماهية اإلنسان، وأن نغي بأن األمر لم يأخذ بعدا   حاديا بض 

ي   -3
ي أن أزيل لبس شائعا عند المشتغلي   ف 

ي حددت ماهية اإلنسان ينبغ 
قبل ولوج الرؤى الفلسفية الث 

حيث يرى    pre-Socratic philosophyهذا اللبس يخص فالسفة ما قبل سقراط  حقل الفلسفة، و 

،  الكثي  بأنهم فالسفة طبيعيي   بمعث  أخر درسوا العالم من زاوية مادية كما يفهم من هذا اللفظ حديثا 

ي نظري يعد هذا اسقاطا تاريخيا عىل هؤالء، وقد تنبه لهذا األمر هايدغر إال أنه لم يّيهن عىل صحة 
  وف 

الطبيعة   للفظ  األصيل  المعث   حرفت  نظره  ي 
ف  ي 

الث  الالتينية  جمات  الي  إىل  األمر  بعزو  إال  قوله 

physis  فيسس( ومنها مفردة(nature    وعليه يبف  السؤال الملح: ما الطبيعة عند هؤالء الفالسفة؟

ي الطبيعة؟ ليس م
ن سبيل لفض  وما المنهج اآلمن لمعرفة قصد هؤالء عندما يقولون الطبيعة وكتبوا ف 

أن   ذاتها، وقد فرضت عىل نفسي  اليونانية  النصوص  إىل  بالعودة  إال  الطبيعة  اع حول معث   الي   هذا 

ي يذكر فيها الفالسفة  
يكون أرسطو خيطا هاديا نحو فهم معث  الطبيعة، وذلك من خالل نصوصه والث 

ي غاية األهمية " وأيضا 
ي البدء نورد هذا النص ألرسطو وهو ف 

، ف  فإن   االشتقاقيةمن الوجهة    المتقدمي  

لفظ الطبيعة مرادف للفظ النشوء والتكون وعىل ذلك فإن الطبيعة بوصفها نشوءا تظهر ذاتها كما لو 

 
تشه أو أركولوجيا فوكو وإن كانت تختلف عن ال يخفى على القارئ بأن لفظ "األصل" فيه كثير من الجسارة على التاريخ، لذلك ال أتفق مع جينالوجيا ني  11

 األول، فاألصل هنا ليس إال مسلكا بيداغوجيا ومنهجيا حتى يستقيم املقال. 
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ي نفس المعث  يقول هايدغر 45ص    بوصفه غاية")أرسطو،  انطباعكانت طريقا يؤدي إىل طبع أو  
 (  وف 

ي والظهور واالنبثاق عىل سبيل المثال تفتح وازدهار الزهرة، 
عن مفهوم الطبيعة هي " االزدهار الذاب 

ي هذا االنكشاف ويحافظ عليه ويبف  ويستمر فيه" 
ي أيضا ذلك الذي يتجىل ف 

االنفتاح االنكشاف وتعث 

جمة مفهوم الوجود 215، ص 2015)هايدغر،   الكينونة   / ( يريد هايدغر أن يرسخ من خالل هذه الي 

ي كتاب مدخل  
ي كتابه هذا ينطلق من الدازين بينما ف 

ي كتابه الكينونة والزمان، إال أنه ف 
ي قال بها ف 

الث 

ي هو أن أثبت هذا 
ح فلسفة هايدغر، ولكن ما يهمث  ي بشر

للميتافزيقا ينطلق من الوجود ولست معث 

ال ي 
معاب  تنحض  وبالجملة  هايدغر،  قاله  ما  عىل  الموافقة  دون  قبل  الفرض  ما  فالسفة  عند  طبيعة 

ي ثالث: 
 سقراط ف 

ي ال تمايز بي   النفس كقوة روحية وبي   الموجودات  -أ 
 الطبيعة االحيائية أي الث 

 الطبيعة بالمفهوم الهايدغري - ب 

ي العلم الحديث أي المادة المحكومة بقواني   ثابتة - ت 
 12الطبيعة كما هي ف 

ي تشي  إىل رؤية روحانية  الفرض الذي أرتضيه هو أ وسوف أثبت هذا الفرض من خالل نص
وص أرسطو والث 

 للطبيعة عند هؤالء. 

ي كتاب النفس " يبدو أيضا أن طاليس فيما يروى عنه ذهب إىل أن النفس قوة محركة   -4
يذكر أرسطو ف 

ي حجر المغناطيس نفسا ألنه يجذب الحديد" )أرسطو،  
،  2011إن صح ما يروى عنه من أنه زعم بأن ف 

ي الفلسفة اليونانية وتحديدا كصفة من بي   صفات أخرى   ( إن مفهوم الحركة سيكون14ص
محوريا ف 

تخص النفس، وهذا النص يبي   كيف رأى هؤالء الفالسفة للموجودات من زاوية روحانية، وذلك من  

جهة أن لها خاصية الحركة، لذلك كان عند اليونان فرق بي   الحركة الدائرية وهي أكمل الحركات والحركة  

ي نخ 
لة عن األوىلالمستقيمة الث  والمهم هنا لفت النظر إىل السمة األساسية عند    13تلف من حيث المي  

المدرسة األيونية واإليلية، ومما ينسب أيضا لطاليس وفيه بعدا واضحا لروحنة الطبيعة " وهناك بعض  

 
 املنطق. الثبات هنا ال يغفل ما لفيزياء الكوانتم من أثر على الديناميكا الكالسيكية، ولكني ال أسلم بثنائية ثبات/تغير وسوف يتضح هذا في فصل 12

كارت  مفارقة طريقة وهي أن الفيزياء الحديثة سيكون لها موقف إيجابي من الحركة املستقيمة وأعني مبدأ العطالة الذي صاغه كال من غاليلو وديوثمة هنا  13

 ونيوتن 
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جة بالعالم كله ولعل من هنا قد جاء ما ذهب إليه طاليس من أن كل    الفالسفة يزعمون أن النفس ممي  

ء مملوء باآللهة") ي
جة 36شر ي النص السابق علة الحركة والنفس بدورها ممي  

( وإذا كانت النفس كما ف 

ء واحد وعليه ال يمكن القول بأن الطبيعة هي  ي
بالعالم كله وليس بعضه تبي   لنا أن اآللهة والحركة شر

بل من صفات الطبيعة  ما نفهمها اليوم بوصفها مادة مكتفية بذاتها ال روح فيها ومحدودة بالزمكان،  

اج وتداخل األضداد فيما بينها والذي سيضع صياغة أصيلة ألحد القواني   المهمة   القارة عندهم االمي  

ي هو المادة األوىل لألشياء الكائنة وأيضا 
ء " الالنهاب  ي

ء يصدر عن ال شر ي
ي ال شر

ياء وأعث  ي تاري    خ الفي  
ف 

ورة وذلك  فإن األصل الذي تستمد منه الموجودات وجودها هو الذ ي تعود إليه عند فنائها طبقا للض 

ألن بعضها يخضع لحكم العدل ويصلح بعضها اآلخر يجب أن يعاقب وأن يكفر بعضها عن بعضها  

  ، ي
الزمان")األهواب  لحكم  لنظام  تبعا  به من ظلم  قامت  لما  أرسطو  84، ص2020اآلخر  نقل  (. وقد 

   14تافزيقية عند فالسفة ما قبل سقراط محاججة منطقية من حيث صورتها تكشف عمق األرضية المي

ورة الوجود أو الالوجود، وكال األمرين محال   طان ض  فال وجود للكون والفساد إذ الكون والفساد يشي 

ء   ي
ء يصدر عن الشر ي

فكيف ينال الوجود من كان له وجود أصال ويستحيل أن يكون من العدم فال شر

ي توصلوا   ومن المعلوم أن هؤالء15ومن ثم ال كون وال فساد
ء يالمبادئ األوىل الث  ي

الفالسفة فشوا كل شر

اب، ومنهم من أخذ بعدا أخر كاألعداد  ومنهم من وضع مبدأ مبهم    16إليها كالماء والهواء والنار والي 

 
مهتمة باألخالق أو   من الضروري التنبيه على أن القسمة بين قبل سقراط وبعد ليست إال إشارة تاريخية ال تذهب مع الرأي الشائع بأن الفلسفة لم تكن 14

 بالعقل النظري إلى أن جاء سقراط/أفالطون. 

قيم تراتبية بين وهذه الحجة تجسد الوجود عند بارميندس وسوف يكون لها أثر بالغ على تاريخ امليتافزيقا واألنطولوجيا وأعني تراتبية الوجود أفالطون سي 15

ا بينما أرسطو سيحل املعضلة بوضع مفهومين أساسيين أي الوجود بالقوة والوجود بالفعل والذي يعني الوجود املحسوس والوجود العقلي ويتوسطهم الرأي أو الدوكس

حايث والذي ال يدرك منه إال صفاته  بصياغة أرسطية )الوجود يقال على أنحاء عدة( وهذه التراتبية األنطولوجية لن يتحقق نقدها بفطنة إال مع سبينوزا الذي قال بالجوهر امل

 ئية ومن اإلنسان إال حال من أحوال الوجود وليس جوهر كاألنا الديكارتية ومن أتفق معه. الالنها

وحية  ال يمكن أن أسلم بأن العدد عند فيثاغورس وتالميذه كان ضربا من التجريد بل ظاهر من نصوصه أنه يجعل من الرياضيات والهندسة تدريبات ر  16

 ضعه على مدخل األكاديمية وليست الرياضيات كلغة رمزية تسهل لنا قياس العالقات الطبيعية كما هو اليوم.وهذا هو املعنى ذاته الذي سيأخذه أفالطون وي 
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ون  ي انكسمندريس الذي قال باألبي 
وهناك نصوص عديدة ألرسطو تثبت ذات المعث  أي أن   17وأعث 

اقيطس   بها هي  قال  ي 
الث  مثأل  فالنار  العالم كانت بسيطة وغي  مركبة،  بها  ي فشوا 

الث  األوىل  المبادئ 

ي ندركها بالحواس
" ولهذا ذهب بعض الفالسفة إىل أن النفس نار ألن النار  18ليست هي ذات النار الث 

اقليطس "  13، ص 2011مية")أرسطو،ألطف العناض وأشدها الجس ( ثم يذكر تفصيال أكي  عن هي 

( ثم يضع أرسطو خالصة معّية وفيها 14النفس مبدأ ألنها عنده البخار الذي تنشأ منه سائر األشياء")

ي الحركة واإلحساس 
جل ما أردت بيانه " وهكذا يحد جميع هؤالء الفالسفة النفس بصفات ثالث: نعث 

.    ( وقد 15والالجسمية") ي بيان ماهية اإلنسان بتفصيل أكي 
تبي   مما ذكر آنفا ماهية الحركة وسوف يأب 

ات " فمنهم من أتخذ مفاهيم أكي    ي السماع الطبيغي بيانا ابستمولوّجي حول علة هذه التفسي 
ونجد ف 

ي أجىل بالنسبة للحس")أرسطو، ص
ي معاب 

( وقبل أن أختم  27وضوحا بالنسبة للعقل ومنهم من نظر ف 

يظل من الجائز أن يسأل: هل تصوروا هؤالء الفالسفة النفس والعالم من خالل مبدأ    19فقرة هذه ال

ء وال   ي
ي الحقيقة علينا أن نغي بأن ما هو مبدأ فهو األصل األول الذي يعود إليه كل شر

؟ ف  واحد أو أكي 

ي 
ي الوجود، فلو كان الماء أو العناض األربعة كلها مبدأ للعالم فذلك يعث 

ء ف  ي
 أن النفس تعود يسبقه شر

لهذا األصل كما العالم وسوف يكون ذلك أكي  وضوحا عند الحديث عن ماهية النفس وخاصة عند  

 20أنبادوقليس. 

 

 
 من وجهة نظري يعد األبيرون ممهدا لرؤى تعد تجردية كالوجود عند بارميندس واملثال عند أفالطون والهيولى عند أرسطو. 17

 ن أرسطو ذاته لم يبتعد عن هذه التفسيرات األسطورية.وسوف نرى عند حديثنا عن مفهومي املادة والش يء بأ 18

ب والحب  حتى ال يكون في الحجاج الذي وضعته إلثبات ماهية الطبيعة عندهم أي لبس أذكر على عجالة بأن مفاهيم الغلبة والحب والظلم والعدل والحر  19

 الوجد والعالم الذي أمامهم.وغير ذلك مما فسروا به علة الحركة يثبت بأنهم لم يقيموا فارقا بين النفس و 

م أخرى تعد في هذا البحث غالبا ال أميل إلى لفظ الوجود ملا فيه من لبس وغموض، ومن جهة أخرى سيكون لنا وقفة لنقد هذا املفهوم ويندرج معه مفاهي 20

 من املترادفات كاألنا املتعالية والعقل الكلي وغير ذلك مما سيأتي بيانه. 
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ي وصلت إلينا   -5
تبي   مما سبق كيف يتصور هؤالء الفالسفة اإلنسان بعامة، ويالحظ من نصوصهم الث 

لديهم وكيف أن القراءات الشائعة أنهم لم يفرقوا بي   النفس والجسد، وقد وضحت مفهوم الطبيعة  

ي تصبغ عىل هذه الحقبة  
ال تنسجم مع هذه الحقبة من التاري    خ، وحث  تلك القراءات التقديسية والث 

مع ذلك يبف  أن نبي   ماهية النفس    21هالة وجالل كما فعل كال من نيتشه وهايدغر تجانب الصواب 

صول نصوص هؤالء بشكل جيد وإن كان عند أمبادوقليس وفيثاغورس لسببي   األول منهّخي وهو و 

ي الطبيعة، وحري  
ي وصل إلينا قصيدته ف 

، بينما الثاب  ي شذرات متفرقة أو نقال من بعض المؤرخي  
الثاب 

 : بنا أن نبدأ بامبادوقليس

، وبالنار نعرف  -أ  ي قصيدته "  باألرض نرى األرض، وبالماء نرى الماء، وباألثي  نعرف األثر اإللهي
يقول ف 

المهل ،  النار  ي
الشديد")األهواب  البغض  وبالبغض ندرك  الحب،  وبالحب ندرك  ( 228،ص  2020كة، 

ي نقد أرسطو  
فالنفس إذن مركبة من هذه العناض، ومن يكون اإلنسان مزيجا من هذه األضداد، وف 

ي هذه العناض 
ي الكليات كاإلنسان والعدالة الخ، وهنا  و   يذكر بأن هناك ما يدرك ولكنه غي  داخل ف 

يعث 

، األول أنه ال يسلم  إشار  لة الّيهان وذلك من وجهي   ي نقده هذا لمي  
ة إىل أن صاحب الّيهان ال يرتف 

ي هل فعال هناك ما يدرك أو  
أصال بمسألة الكليات فهل هي واقعية أم تصورية أم إسمانية، والوجه الثاب 

فاإلنسان إذن عند أنبادوقليس هو جملة العناض    22يتحصل إدراكه "بالعقل" خارج العناض األربعة؟

ي  
اجاألربعة، ويلزم عن أقواله ف  والتداخل المستمر القول بالتناسخ أي استمرار النفس " وال يمكن    االمي  

ء إىل الوجود مما ليس بموجود وال أن يفسد ما هو موجود فهذا أمر مستحيل   ي
بأي حال أن يظهر شر

،  وال يمكن سماعه ألنه موجود دا ي
ج 213،ص2020ئما عىل أي وجه تتصوره) األهواب  ( و " كلما امي  

ة") ( وكان له قصيدة  222الخالد بالخالد اجتمعت هذه األشياء كيفما اتفق ونشأت أشياء أخرى كثي 

بعنوان التطهي  ومعلوم أن هذا المفهوم جاء عن طريق الديانة االورفية الشية، وسيكون هذا المفهوم  

ي اتيقا ف 
ي تفسي  النفس  مركزي ف 

يثاغورس وأفالطون. أما فيثاغورس فهو لم يخرج عن نظرية العناض ف 

غبار   النفس  بأن  قال  من  فمنهم  الرأي  هذا  ي 
ف  معهم  يتفق  الفيثاغوريي    مذهب  أن  أيضا  ويبدو   "

 
 ا بأن هذه الرؤية التأويلية لهذه الحقبة ال تريد أن تقول بأن التاريخ له خطة مرسومة سلفا كما شاع من بعد دروس هيغل في التاريخ.من املهم أن أنبه هن 21

 سوف أبين في محل أخر عالقة العناصر األربعة باالبستمولوجيا بعامة.  22
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ي هذا المعث  " ملكات النفس عبارة عن نسمات 10،ص 2011الهواء")أرسطو،  
( ويؤكد ديوجي   الالترب 

نظرا  يمكن    هواء  ال  الذي  األثي   مثل  ذلك  ي 
ف  مثلها  للرؤية  قابلة  غي   الملكات  هذه  ألن 

، والعقل    23( 32،ص 2014رؤيته")ديوجي   الذكاء   " أقسام  ثالثة  إىل  تنقسم  عنده  والنفس 

ك مع الحيوان بينما العقل خالد ال يملكه إال اإلنسان، 32واالنفعال") ( فالذكاء واالنفعال قوى تشي 

ي  إليه ديوجي   وفيه إشارة إىل عدم الفصل بي   النفس والجسد " وتستمد النفس  ومن الطريف ما يش

ي أربعة صفات للنفس " العقل والرأي والعلم والحواس ثم  32غذاءها من الدم")
( وقد نقل الشهرستاب 

" ي
ي عىل الجسماب 

،24ركب فيه العدد عىل المعدود والروحاب  ي
( ولم يذكر 446، ص2013)الشهرستاب 

ته وشذرات من الوصية  ابن اّبي أصي ء يخص النفس بل ركز عىل سي  ي
ي كتابه طبقات األطباء شر

بعة ف 

النفس من بعد فيثاغورس  ي مبحث 
ضيف ف 

َ
أ ي غاية األهمية كونهما   25الذهبية. إال أن ما 

مفهومي   ف 

إىل  يشي   والذي  والتطهي   التناسخ  ي 
وأعث  بعامة  والثيولوجيا  بعد  من  األفالطونية  عماد  سيشكالن 

رأى  انفصا وقد  وعملية،  نظرية  آليات  التطهي   ولهذا  الحقيقة،  تبلغ  حث   الجسد  عن  النفس  ل 

فيثاغورس بأن أصل العالم عدد ونغم، ومن األعداد وتناسبها يكون النغم وااليقاع، فلم تكن األعداد  

 
ميرولبنتي له خاصية محددة في الفلسفة اليونانية ويحتاج إلى دراسة مفردة حيث في الحقيقة أن مفهوم الالمرئي أو الالمنظور حتى ال يختلط املعنى مع  23

وفي هذا املعنى يذكر ارسطو في السماع الطبيعي" هناك سبب آخر جعل البعض   ةيعتقدون كما ورد في نصوص افالطون وارسطو وغيرهم بأن الالمنظور له طبيعة ال جسمي

بالنسبة للحواس  يميز عنصرا ماديا كليا يثبته موضوعا من بين سائر تلك العناصر وإن كان البعض اآلخر مثله بالهواء ألن من أخص خصائصه كونه أقل وضوحا 

 الحديث عن النفس عند افالطون. ( وذات املعنى سنصل إليه عند 29املختلفة")ارسطو،ص

 نالحظ أن الشهرستاني الحظ في نصه الجمع بين النفس والجسد.  24

أثير والتأثر بين  وأغلب الظن أن التناسخ لم يؤخذ عن أحد الديار أو األمصار بل هي نتيجة منطقية لنظرية األضداد)هذا الرأي ألن لدي تحفظ على نظرية الت 25

 الحضارات(. 
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لذلك ظهر لدى اليونان ما أسميه الرياضيات الروحية  26منفصلة عن المحسوسات بل هي جزء منها، 

ي : و 
لة الوجود الحقيف  ي ترفع الناظر إىل مي  

ي تهدف إىل تلك الصناعة المجردة الث 
 هي الث 

 والعدد هو موضوع فن الحساب والعد؟  - ب 

 بال شك - ت 

؟ - ث  ي
 إذن فهما علمان من شأنهما أن يقودانا إىل الوجود الحقيف 

 هذا صحيح  -ج

أ -ح ورية للمحارب من  ي ننشدها ذلك أن دراستهما ض 
الث  العلوم  الجيش  فهما إذن من بي    جل تنظيم 

وري إلجادة علم   ط الض  وللفيلسوف أيضا لكي يصل إىل الوجود الحق ويعلو عىل عالم التغي  وهو الشر

ي 417، ص2005الحساب)افالطون،  
( إال أن مسألة تطهي  النفس أو العناية بالنفس ليست داخلة ف 

ي المقدمات الصورية    ماهية النفس أو طبيعتها، بل هي نتيجة عن هذه المقدمات أي بحسب ما نضع
ف 

ي االتيقا
ي هنا هو أن النفس أخذت صفة   27من مواد يلزم عنها نتائج محددة، وهذا داخل ف 

ما يهمث 

ي أي بدن  
التناسخ مع فيثاغورس بشكل واضح " كما تحدثنا أساطي  الفيثاغوريي   أن تحل أي نفس ف 

( وكانت األورفية 24،ص1201)أرسطو،28وهذا تناقض إذ يظهر أن كل بدن له صورة وهيئة تخصه"

تؤمن بالتناسخ ودورة األنفس بعد أن تفارق البدن وهو ما يطلقون عليه عجلة الميالد، وكما ذكرت 

، وتأكيدا عىل نسبة هذا   سلفا فالخالص من هذه الدورة يكون بالتطهي  من خالل سلوك نظري وعمىلي

 
ء من التردد حيث أن املسألة تحتاج إلى تحقيق مستفيض فالعدد إما أن يكون جزء للش يء أو كل، وهل الواقع عندهم هو املشاهد أم الوجود أقول هذا بش ي  26

ل وذلك في محاورة ية املثاملطلق أو الحق وهو األرجح وإن كان هو الوجود املطلق فكيف يوفقون بينه وبين املحسوسات؟ وهل وقعوا في معضلة كما وقع أفالطون في نظر 

 بارميندس. 

حاورة فيدون  سيكون لفكرة التطهير ونكران الجسد سيادة على التاريخ حتى يومنا هذا، فهي موجودة عند الهندوسية والبوذية واألفالطونية وتحديدا في م 27

 . وعند بوئثيوس في كتابه عزاء الفلسفة واعترفات القديس اوغسطين والصوفية كالغزالي وابن سبعين والحالج واملحاسبي وابن عربي الخ

  قلت هذا لتناقض الذي أشار إليه أرسطو ليس ملزم حيث ينطلق من مقدماته امليتافزيقية ويفرضها على خصمه، فالنفس عندهم أي الفيثاغوريين 28

حين ال يصح فال وجه   نمنفصلة عن الجسد بلغة أرسطو ذاته ليس عندهم تالزم ضروري بين الهيولى والصورة إذ لو صح هذا التالزم ضرورة لكان التناقض في محله ولك 

 للتناقض مع العلم أن أرسطو مرتبك في شأن بقاء النفس الناطقة بعد الجسد كما في كتاب النفس ولعلنا نبلغ بيانه. 
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سينوفانيس ..... يقصون علينا أن  القول أي التناسخ لفيثاغورس نقتبس من ديوجي   قوله " ويؤكد اك

ب العنيف امتأل قلبه بالشفقة عليه وقال  ي أثناء مروره بكلب كان بدنه يرتجف من الض 
فيثاغورس ف 

به بعنف، حيث أنه كان صديقا ىلي وكان  به العبارة التالية: توقف يا هذا وكف عن ض  لمن كان يقوم بض 

خالل   من  شخصيته  عىل  تعرفت  لقد  النسيم  من  ،  روحا  عوائه")ديوجي   لصوت  ،  2014سماعي 

ي تحس أو الالجسمية فحسب، بل هي ذات    (38ص
وهكذا لم تعد النفس تلك القوة المحركة أو الث 

والجدير بالذكر أي من ناحية منطقية يبدو أن    29طبيعة متمايزة عن البدن من جهة ولها صفة التناسخ

ورة الزمة قانوني   فرضهما الواقع الي ي  التناسخ جاء كض 
ء والثاب  ي

ء يصدر عن ال شر ي
ي األول ال شر

وناب 

ويبدو من النصوص اليونانية وبعض الدراسات حول الديانة القديمة  30قولهم بأن النفس مبدأ الحركة

لليونان فإنهم منذ القدم اعتقدوا بأن النفس بعد أن تفارق الجسد فهي إما أن تذهب للعالم السفىلي  

عن لعنة  األرض عىل هيئة  ي 
ف  تهيم  األمر  أو  الفالسفة حاولوا تفسي   أن  إال  تدفن بشكل الئق،  دما ال 

الفصل  الحراك    31بطريقتهم كما عرضنا لذلك منذ بداية هذا  النظرية األفالطونية متوجة لهذا  ي 
وتأب 

ي الطويل 
ي ماهية النفس واألدلة عىل وجودها، وقبل النظر    32الفلسف 

ي فيدون نجد نظرية مكتملة ف 
ف 

ي استنبط منها ثالثة نقاط تعد نقلة  
ي المحاورة أذكر حجة األضداد والث 

ي طبيعة النفس كما وردت ف 
ف 

حديثا االيغولوجيا  أي  نفسك(  )أعرف  ومجال  اإلنسان  مبحث  ي 
ف  هذه    33نوعية  أفالطون  يسىمي 

ء من حيث الوجود له ضد يتعارض معه، الكون والفساد الظالم  المحاججة باأل  ي
ضداد وهي أن لكل شر

ي من موت 
ي أن الحياة تأب 

والنور الموت والحياة العدالة والظلم وهلم جرا فإذا كان ذلك كذلك فهذا يعث 

 
 لم يسع في هذا البحث أن نسجل مفهوم النفس كما هو في املالحم الكبرى مثل جلجامش واإللياذة والشاهنامة وغير ذلك ولعل يكون لنا وقفة.  29

 نرى أفالطون يثبت خلود النفس في فايدروس من خالل مفهوم الحركة.س 30

 من األن إلى نهاية الفصل سأذكر على عجالة مفاهيم النفس عند أفالطون وأرسطو وابن سينا وديكارت حتى يتسع البحث لبقية النقاط.  31

 تي تناولت مفهوم النفس وهي كالتالي: فيدون فايدروس والجمهورية. سوف اعتمد على تقسيم ذيوغنيس ليرتيوس في تقسيم وتمرحل محاورات افاللطون وال 32

لها مع األنا املتعالية من املهم أن أذكر في هذا السياق بأن هذا البحث في جزء منه يحاول تحرير االيغولوجيا من سلطة امليتافزيقا بكل تجلياتها وخاصة في كما 33

 هذا الفصل.ملنهج الظاهراتية وسوف تتضح رؤية الباحث نهاية 
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ي من حياة تسبقه وعليه فال ينقطع الوجود ومن ثم فالنفس خالدة، ومن هذه 
  يسبقها وأن الموت يأب 

 : ورية وهي  الحجة نستنبط ثالث نتائج ض 

ورتها -أ   تناسخ األرواح حيث أن األضداد ال تقف عن صي 

ي األحياء - ب 
 المكان)هاديس( الذي يسكنه األموات قبل حلولهم ف 

 خلود النفس وهي غاية أفالطون - ت 

ا لماهية النفس وعملها   ي أن أضع تميي  
ي ظفرنا بها من خالل هذه الحجة األفالطونية، وبف 

فهذه جملة النقاط الث 

ي غاية األهمية  
ي للنفس. أما األول وهو ف 

ي هذه المحاورة، وهذا التميي   هو البعد االبستمولوّجي والبعد اإلتيف 
ف 

ي هذه المرحلة  
ي النفس بوصفها محل الحقيقة أو ما يتقوم  لتاري    خ الفلسفة بعامة ولماهية النفس ف 

خاصة وأعث 

ء يكون عادال بذاته أم ننكره؟ اننا نثبته   ي
؟ أنثبت وجود شر بها الحقيقة " واآلن ماذا تقول يا سيمياس فيما يىلي

؟ كيف ال؟ وهل من المحقق انك   ء هو جميل وخي  ي
بكل تأكيد وحق االله زيس! وهال نثبت كذلك وجود شر

( أي أنه بالحواس 35و  34، ص2015ئا من هذا القبيل بعينك؟ فأجاب كال بالمرة")أفالطون،  اآلن لم تر قط شي 

ال تدرك الحقيقة أي الكليات إنما بالعقل "لدينا الّيهان عىل أننا إذا أردنا أن نعرف شيئا ما معرفة خالصة يجب  

ي ذاتها بالنفس ذاتها")
ا ما يعده أفالطون انفصال النفس  ( وهذ36علينا أن ننفصل عنه وأن ننظر إىل األشياء ف 

ي فهو شجاعة  
ي ذاتها. أما الجانب االتيف 

إزاء الموت فالموت حسب هذه   الفيلسوفعن البدن إلدراك الحقيقة ف 

النظرية حول  هو انفصال النفس عن البدن، والفيلسوف هو من يتدرب عىل هذا االنفصال أي يتدرب عىل  

بالفلسفة  يشتغلون  الذين  أولئك   " الموت")أفالطون،  الموت  عىل  يتدربون  إنهم  ي 
الحقيف  ، 2015بمعناها 

( ومن ثم فخالصة هذه المحاورة أن الفيلسوف ليس عليه أن يخاف الموت فهو ميت منذ البدء، ومن  39ص

ء ما عندما   ي
ي الواقع أن النفس ال يكون معها من شر

ي الجسد والتدرب عىل الموت " وف 
ثم يكون التطهي  بنف 

هاديس   عند  ")أفالطون،  ترحل  ي
الخلف  تكوينها  من  فايدروس حدا 106، ص2015أكي   محاورة  ي 

ف  ونرى   )

ماهية   هي  الذاتية  الحركة   " فهي  األضداد  حجة  من  استمده  أفالطون  أن  يبدو  النفس  لماهية 
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النفس 62، ص2000النفس")افالطون، وهي مجاز يصور طبيعة  ثم يعرض أسطورة  بمثابة   34(  النفس  بأن 

أحد مجنحي    واألجنحة  جوادين  الحوذي،  أو  العقل  فهو  العربة  قائد  أما  مستمر  هياج  ي 
ف  واآلخر  مطيع  هما 

ي سقوط وتارة يطلعون عىل الحقائق األزلية، والتذكر هو وسيلة  
المحضة ال يظفر بها إال اآللهة، بينما البشر تار ف 

وري اإلشارة إىل أن الجسد بدأ بال  35اإلنسان لبلوغ المثل  ي هذه المرحلة ولكن وإىل هنا أجد من الض 
ظهور ف 

الطبيعة ، وأما قبل أفالطون فقد بينا ما هو معث   بشكل سلّثي
الجمهورية سيتضح بكل وضوح تصور    36 ي 

وف 

الذي   المبدأ  فأما  المبدأين عن اآلخر  ي أن نؤكد تمي   كل من هذين 
الحق إذن ف  فلنا  أفالطون لماهية النفس" 

تحب به وتجوع به وتعطش وتتعرض لكل االنفعاالت فنسميه   تفكر به النفس فلنسمه العقل، وأما ذلك الذي 

( 315( ثم يكمل " البد أن يكون الغضب هو الجزء الثالث")314و 313،ص2005شهوة ال عاقلة")افالطون،

  37فالنفس إذن مركبة من ثالث قوى العاقلة والشهوانية والغضبية، وليس الجسد عنده إال فائض عن الحاجة

البدن الرياضة  القوي من النفس  فغاية  النفس، فالموسيف  تلي   الجانب  ية والموسيف  تطوي    ع وتهذيب قوى 

بية   والغليظ، بينما الموسيف  تجعلنا أكي  رقة فلم يجعل أفالطون شيئا للجسد " فهل تعتقد يا جلوكون أن الي 

بالثان الجسم  تنمية  االعتقاد  شاع  هدفها كما  البدنية  والرياضة  الموسيف   عىل  تقوم  ي 
النفس  الث  وتهذيب  ية 

( وحث   278األوىل؟ فأي هدف آخر تظنها تسغ إليه؟ من الجائز جدا أن يكون هدف األثني   معا هو النفس")

نلملم شتات ما ذكرناه حول النفس عند أفالطون فمن المناسب أن نقول بأن نظريات النفس ومن ثم البدن  

النفس  تكون  األوىل حيث  أو سياقات  ي فهي تدرك   جاءت عىل ثالث مسارات 
واتيف  ابستمولوّجي  بعد  ذات 

ي  
ي جاء ذكره ف 

ي فيدون، والسياق الثاب 
الكليات وخالدة وعليها أن تتطهر من الجسد وهذا ما ذكره أفالطون ف 

 
ري ال تعبر  من املعلوم لكل من له دراية باملتن األفالطوني بأن لألسطورة حضور في محاوراته كالجمهورية وطيماوس وفيدون وفايدروس الخ ومن وجهة نظ 34

دما يبدأ افالطون بعرض اسطورة ما في محاوراته األسطورة عند افالطون عن ايمان خرافي بل إشارة ابستمولوجية إلى عجز العقل عن بلوغ كنه بعض املسائل وذلك يتضح عن

 فهو غالبا سبقها بمقدمة تشير الى صعوبة املبحث الذي يبتغيه. 

 سيكون لهذا التصوير املجازي أثر بالغ على أفلوطين صاحب التاسوعات واملتصوفة بعامة.  35

لك من منطلق هذه القاعدة ) كل خطاب يضمر ماهية لإلنسان( فاملنطق  أود تذكير القارئ بأن غاية املبحث هو وضع منهج ينسجم مع ماهية اإلنسان وذ 36

 األرسطي لن يكون له معنى لو لم يكن اإلنسان ذا طبيعة ناطقة أو حيوان ناطق لديه القدرة على أدراك الوجود املطلق والكليات. 

 الطون في كتابه هذا هو اإلنسانهذه املسألة سيتعرض لها نيتشه بالنقد الشديد وقد كشف عن رغبته بقلب تراتبية اف 37
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اللغوية  اكيب  بالي  تهتم  الخطابة  وإذا كانت  النفوس"  قيادة  فن  أي "  بالخطابة  تهتم  فايدروس وهي محاورة 

فجاءت النفس هنا    38البيان فهي بحاجة سلفا لتصور ما عن ماهية اإلنسان  والحجاج وغي  ذلك من أساليب

األشياء   عند  المكوث  أو  المثال  بلوغ  عىل  قدرة  من  للبيان  ما  عىل  رمزية  وهي  أجنحة  لهما  بوصفها جوادين 

بل هو فضل المحاكاة الصادقة   39األرضية، لذلك ليس من الدقيق أن يقال بأن أفالطون ضد الخطابة والفن 

ي ذات المحاورة، المهم أن النفس هنا بحاجة إىل قيادة العقل  
والجمال الذي يحاكي شيئا صادقا كما وضح ف 

ي مفهوم العدالة صار من الالزم أن يبحث عن عدالة المرء  
حث  تسيطر عىل جانبيها، ولما كانت الجمهورية تبتغ 

ي الكل الذي هو الدولة فصارت الن
ي عالمه الصغي  قبل تسجداته ف 

فس منقسمة عىل عدد طبقات الجمهورية ف 

ي عىل النفس وعىل النفس أن  
. والخيط الناظم لكل هذا هو أن البدن جزء عرض  من فالسفة وصناع ومحاربي  

عقليان بحاجة إىل سيطرة وقيادة العقل    تخوض عملية التطهي  حث  تدرك الحقائق األوىل، وأن هناك جانبي   ال 

 العناية بالنفس". وهذا هو معث  "ضبط النفس" أو "  

 

شموليا -6 بعدا  أخذ  فقد  أرسطو  عند  النفس  مفهوم  طبيغي    40أما  لجسم  أول  كمال   " فالنفس 

")أرسطو، ( فهي صورة الجسد وماهيته، وقد قسم النفس إىل قوى ثالث وهي القوة  43، ص2011آىلي

قوة طبيع ولكل  الناطقة،  والقوة  الحاسة،  والقوة  والنمو،  بالتغذية  والمعنية  ماهيةالغاذية  أو  ما    41ة 

ي هنا هو أن أسجل هذا الحدث الذي سيكون له تداعيات فلسفية وهو " وذلك قد أصاب من  
يهمث 

النفس   عىل  بل  بكليتها  النفس  عىل  يصدق  ال   " األمر  يقيد  ثم  الصور"  مكان  النفس  بأن  زعم 

ي أمرين: 109،ص 2011العاقلة")أرسطو، 
 ( وهذا الحدث يعث 

 
 وهذا مقام مناسب يوضح كيف يبتغي مقاال في املنهج الفلسفي خيطا هاديا من خالل ماهية النفس قبل القول في املنهج  38

 كما يشاع بأنه طرد الشعراء من جمهوريته  39

 سوف نختصر هنا بما يناسب البحث.  40

 يصعب ذكر تفاصيل كل قوة فاملجال ال يتسع.  41
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ال -1 الحقيقة لها )مكان( غي   ي  أن 
جسد والمادة وهو ما سيوافق عليه أرسطو أفالطون كما ذكرنا ف 

 محاورة فيدون

 الذي سيحدد ماهية الحقيقة فيما بعد formأو الشكل  imageمفهوم الصورة  -2

 

7- ( بلوغ ماهية  1فيما يخص  أجل  الداخىلي من  الفلسفة طريقا لالستبطان  تاري    خ  ي 
ف  ما خلق  فهذا   )

ي أن نفكر  
ي الواقع  النفس بمعث  أنه يكف 

ي األعماق حث  ندرك من نحن ومن نكون " ف 
ونخوص ف 

والقول واحد  الحوار    42الفكر  هذا  الجاري بال صوت  ذاتها  وبي    بينها  النفس  الحوار داخل  أن  إال 

( وسوف أعرض نموذجي   لهذا التصور الجاري لهذا  182،ص2014بالذات سميناه فكرا")افالطون،

 لذات. اليوم أي االستبطان من أجل معرفة ا

ها بحيث   -8 إذا كنت صحيحا بل وعىل بعض أحوالك غي  ابن سينا " إرجع إىل نفسك وتأمل  يقول 

ء فطنة صحيحة هل تغفل عن وجود ذاتك وال تثبت نفسك؟ ما عندي أن هذا يكون   ي
تفطن للسر

ي سكره ال تعزب ذاته عن ذاته وإن لم يثبت تمثله  
ي نومه والسكران ف 

إن النائم ف  للمستبض حث  

أنها عىل   لذاته العقل والهيأة وفرض  ولو توهمت ذاتك قد خلقت أول خلقها صحيحة  ي ذكره، 
ف 

جملة الوضع والهيأة بحيث ال تنظر أجزاءها وال تالمس أعضاؤها بل هي منفرجة ومعلقة لحظة ما 

ء إال عن ثبوت أنيتها")ابن سينا، ي
ي هواء طلق وجدتها قد غفلت عن كل شر

(  306و  305، ص1947ف 

ي اعتّيتها  ومن جهة أ
ي عرضة للخطأ مثل أي سواي نبذت كل الث 

خرى يقول ديكارت " واعتقادا بأنث 

ي  
ي تكون لنا ف 

ا لما رأيت أن األفكار نفسها الث  من قبل براهي   صادقة بوصفها حججا خاطئة وأخي 

حال اليقظة يمكن أن تنتابنا ونحن نيام دون أن تكون من بينها فكرة واحدة صحيحة عزمت عىل  

ي شعان ما  أن أعت
ي ال تزيد حقيقة عن أضغاث األحالم غي  أنث 

ي تشبت إىل ذهث 
ّي أن كل األشياء الث 

وري حتما  ء خاط  فإنه من الض  ي
ي كنت أسغ هكذا إىل التفكي  بأن كل شر

تفطنت بعد ذلك إىل أنث 

 نحو من  أن أكون أنا الذي فكرت ذلك شيئا ما ولما رأيت أن هذه الحقيقة أنا أفكر إذا فأنا كائن عىل

ي أستطيع 
اضات الريبي   شططا حكمت بأنث  اليقي   والثبات بحيث ال نستطيع أن نزعزعها أكي  افي 

 
 هذا التطابق بين الفكر والقضية سيشكل ماهية الحقيقة حتى يومنا هذا وخاصة عند التحليليين وسوف نأـي على نقده في املنطق.و  42
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ي كنت أبحث عنها")ديكارت،
  160و 159، 2008قبولها دون تحفظ بوصفها أول مبدأ للفلسفة الث 

 ( 166و 165و 162و 161و

والمقام، فقد مرت نظريات النفس بمراحل  هذه هي نظريات النفس وجملة ما ظفرنا به بما يتناسب   -9

 نذكرها: 

 مرحلة الالتمايز بي   النفس والجسد  -أ 

بي    - ب   مرحلة التمايز وهي عىل ض 

ي  -1
 التمايز الثيولوّجي  -2التمايز الفلسف 

 أي الربوّبي وأصحاب الملل. 
ي هناك فرعي  

 وعن التمايز الديث 

وريا لقب طا ض  ي هذا البحث أن النفس كانت شر
ا ف  ول الحقيقة وتبع ذلك ممارسات وما يهمنا كثي 

عملية كتهيؤ لهذا القبول وهو ما سىمي بالعناية بالنفس وضبط النفس واالستقامة، وهذا المبدأ  

النفس   التطابق بي    ط له من جهة  المنطق الصوري بل هو شر االبستمولوّجي كان ممهدا لوالدة 

ي توصل  
الث  ي فقط أن أعطي نبذة للنفس 

الحق بف  المطلق أو  الباحث، إال أن من  والوجود  إليها 

ي فصل المنطق 
وريات البحث عندنا أنه ليس هناك جواب ناجز ومغلق، وهذا ما سيتبي   ف   43ض 

ي بداية البحث بأن سؤال الماهية  -10
ي أرض الميتافزيقا، ولم أبي   كيف   44ذكرت ف 

ة ف  ي بنا مباشر
يلف 

اض ماهية  يكون ذلك، أما اآلن فمن الواضح أنه لم يكن ممكنا أن يكون "للحقيقة " معث  دون افي 

ي بها يدرك اإلنسان "الكليات" تصور اإلنسان وكيف يكون يحدد ثالث أمور  
ثابتة وهي "النفس" والث 

تباعا وهي الحقيقة والعالم والمنطق، وكنت قد وضعت اإلنسان و "ماهيته" طريقا نحو هذه الغاية،  

 
 ليعذرني القارئ فأنا مضطر لالختصار بقدر طاقتي بحيث ال أخل بضرورات البحث العلمي.  43

فهوم املاهية على ما يظهر بدأت منذ فيثاغورس عندما قال بااليدوس أي الشكل أو الصورة فسوف تؤخذ هذه املفردة فيما بعد لوصف عالم املثل وم 44

 الصورة عند ارسطو.
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ي شد العالقة بي   ماهية اإلنسان و 
ي هذا المقام ف 

ي وال يكف 
وسوف يكون الفصل    45بقية النسق الفلسف 

ي المنطق، وبه نختم هذا البحث. 
 التاىلي ف 

 

 46مسلمات

1.  : ي أرب  ع تصورات محورية وهي
 من الممكن أن نحصي تأويالت ماهية اإلنسان ف 

 اإلنسان بوصفه حيوان عاقل  -أ 

 اإلنسان بوصفه خلق عىل صورة اإلله - ب 

 عند هايدغر اإلنسان كانفتاح أو الدازين - ت 

ي وجد فيها أي التصور التطوري  - ث 
 للكائنات 47اإلنسان بوصفه كائنا ينتىمي للطبيعة الث 

ي سأضعها تباعا وبعد ذلك استنبط منها القضايا  
ي مسبقا بل سيتضح ذلك من خالل المسلمات الث  ولن أقول رأبي

ي أن يكون للفلسفة منهجا قويما يجعلها قادرة عىل مسايرة ال
 علم بمعناه الحديث . الالزمة، وغايث 

 الطبيعة هي كل ما هنالك  -1

 الطبيعة هي مجموع ذراتها  -2

 eventليس هناك وجود أو موجود وال وجود بل هناك حدث  -3

 للطبيعة قواني   حتمية نسبية -4

ها -5 ها والمادة هنا الهي قائمة بذاتها وال بغي   المادة إما قائمة بذاتها أو بغي 

 
ديكارت فقال بعالم الغايات وعليه قام  مثال نجد سبينوزا في الرسالة يقر بأن اإلنسان روح وبها يدرك الروح، وكانط وجد في اإلنسان كائن مزدوج على غرار  45

ن مفهوم الجزهر وجعله ذاتا جدلية، بتأسيس ميتافزيقا األخالق وفرق بين النومين والفينومين، وكذلك هيغل الذي قال بتجلي الروح عبر التاريخ قال باألنا املتعالية وغير م

 ورائية بوصفها اسقاطات وقس على ذلك.وكذلك فيورباخ ملا وجد أن اإلنسان كائن سيكولوجي فسر األمور املا

ا وتفرعاته  ال يسع املقام لذكر النقد املوجه لنظريات النفس املذكورة كما أنني ال أستطيع ذكر تفاصيل املنطق من جهة أسسه العميقة أي امليتافزيق 46

 أخيرا بل هي قول يمهد السبيل للبحث وقد يتم تجاوز هذه املسلمات فيما بعد.  الدقيقة املنطقية وسوف أكتفي بذكر املسلمات مع ما يبرهن على صحتها، واملسلمة ليست قوال

ال بينما األدق  لفظ "تطور" ليس دقيقا فهو يوحي بأن للكائنات مسارا تطوريا أي يسير اإلنسان وغيره نحو غاية محددة وكلما طال به الزمن اقترب من الكم 47

 التي يسكنها وال يتطور. أن نقول "تغير" فهو يتغير بما يالئم البيئة 
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 imageصورة  المعرفة "تكيف" و "مالئمة" ال تطابق أو  -6

 اإلنسان من جنس الطبيعة فهو والطبيعة سيان  -7

 منفعة غائبة جزئيا ال كليا  valueالقيمة أو القيم   -8

 

( نقر بأنه ليس هناك ما هو متجاوز للطبيعة، وأن لفظ الوجود مضلل حيث يشي  إىل ما هو غي   1من المسلمة)

الثابتة مسميات   ة، ولهذه النقطة  المادة المتغي  الفلسفة يي  ع إىل نقطة ثابتة مقابل  المادة، لذلك كان تأري    خ 

والرو  المتعالية  واألنا  المطلق  والوجود  الحق  الوجود  فهي  من  عدة  مجموعة  هي  والطبيعة  ذلك،  وغي   ح 

" إال  2الذرات) " و "صغي  ي "كبي 
ها عبارة عن مركب من الذرات، وال يقال لفط  ها وصغي  ( فكل األجسام كبي 

فالصغي  هو كذلك نسبة للجسد والكبي  هو كذلك نسبة للجسد و "اإلنسان" فعالم  بمعية مقولة اإلضافة 

ة نسبة لنا  الجسميات األولية صغي  نسبة لنا وكب ة والصغي  نا لذلك نحن نمي   بي   األجسام الكبي  ي  نسبة لغي 

ي أن الواقع الذي هو ذرات كما تبي   من)
( يظهر نسبة لنا  2وهذا ما سوف أطلق عليه "الواقعية المتعددة" وتعث 

ي ترتفع  
ي تقر بالصور الجوهرية لألشياء كالنار الث 

ياء األرسطية الث  اب بطرق عدة ومثاله ليس الفي   لألعىل والي 

ك أي دون تدخل اإلنسان بصناعة بيئة "مجردة" كما   لألسفل خاطئة بالجملة فهي صحيحة عند الحس المشي 

ي تعود لمركزها 
الث  الهواء بمعث  أن حركة األجسام  ي حركة األجسام عندما جردها من مقاومة 

فعل غاليليو ف 

ي خط مستقيم ما لم يؤثر عليه قوة خارجة الطبيغي بعد قهرها بقوة مؤثرة ال يتعارض مع كون الجسم 
يسي  ف 

 عنه: 

Everybody perseveres in its state of rest, or of uniform motion in a right line, unless 

it is compelled to change that state by forces impressed thereon(Isaac Newton, 

1846, 83). 

 مثاىلي كالقول :  وبالجملة فكل ما "يحدث" هو يحد
ث وفقا لعالئقية بي   الذات والواقع، وليس لهذا أي معث 

الشخصي     دون وجود  وجود  له  ليس  بي   شخصي    الكالم  فمثال  يدركه.  من  يوجد  إال حي    الواقع  يكون  ال 

وط بهذين  ي لفظ "وجود" لذلك نحن نضع بديال لها "الحدث" فحي   يصي  الكالم فهو مشر
والمعضلة هنا ف 

ي العالم أو الصفات األولية منها والثانوية. وال يلز 
 م عن ذلك نف 



 

 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة      

 

Copyright 2021© saudiphilosophy.com  

 

20 

للمسلمة) والخطاب  3ووفقا  القول  أو  والوجود  المعرفة  بي    الفلسفة  تأري    خ  فقد طابق  منذ    (  الخ  والقضية 

الخ  الوجود والالوجود ال يمكن أن يوجد وهكذا سار أفالطون وأرسطو  بارميندس الذي قال ليس هناك إال 

يتقدمها معلوم والمعلوم األوليات أو البدهيات أو المسلمات وال يمكن الّيهنة عليها، بمعث   فالمعرفة عندهم 

( بينما أرى أنها عالقة "تكيف" و "مالئمة" لذلك جاء لفظ 6أخر العالقة بي   الكائن والعالم هي عالقة معرفة)

بثال  مرت  الوجود  ونظرية  المزيفة،  تداعياته  وكل  الوجود  لفظ  يزي    ح  حث   ي الحدث 
وأعث  محطات كّيى  ث 

األفالطونية والهيغلية والهايدغرية، وكل هؤالء كان خيطهم الهادي لمعرفة اإلنسان ومن ثم منهجهم يتأسس  

، وحث  من قال بالوجود   عىل مفهوم الوجود، فالوجود يضع تراتبية قيمية بي   الوجود الحق والوجود الحسي

ض جوهرا المتناهيا تستند   المحايث ونف  الجوهرية عن اإلنسان ومن ثم أناه ي سبينوزا فقد أفي 
المتعالية وأعث 

الواقعات  الطبيعة عنده مجموع  الطبيعة فليست  ( 5( و)3( و)2بل قواني   ثابتة وهذا يتعارض مع)  48عليه 

السلوكية بل هو مجموع حركة   ا كما عند  الوجود، وال يعتّي الحدث مثي  وهكذا فالحدث بديل عن نظريات 

بذراته الطبيعة  الطبيعة  ي 
ف  ما  لذلك كل  "استجابة"  مثي   ولكل  ات"  "مثي  تكون  األحداث  هذه  درك  وعند  ا 

( والعامة، 4حتىمي الخاصة  النسبية  الكون)نيوتن،  وب من نظريات  بي   ثالثة ض  تعارض  هناك  لو كان  ( حث  

ياء الكم والذي يعتمد عىل مبدأ الاليقي   أو الالتحدد  ي في  
اكب ف  ينص  49عند هايزنّيغ، و  الكوانتم( فمثال مبدأ الي 

ي عالم الجسميات األولية ال يمكن تحديد خاصيتي   بنفس الدقة فلو أردت تحديد شعة  
هذا المبدأ عىل أنه ف 

اكب يقول بأن الجسيمات تأخذ جميع   الجسيم ومكانه فلن تستطيع تحديدها معا بدقة عالية، وعليه فمبدأ الي 

ي 
يائية قبل رصدها، وهذا يعث  ي نفس الوقت تنهار دالتها    الخاصيات الفي  

ي هي حية وميتة ف 
ودنغر الث  أن قطة شر

الموجية بمحرد فتح الصندوق، والذي أريد إثباته أنه القواني   هنا حتمية وتتدرج هذه الحتمية من الجسميات  

ي الكون بعامة ليست مطلقة فهي تتغي  بحسب تغي  الكون لذلك  
األولية صعودا لألجسام األكّي، والحتمية ف 

ي لغة العلم فنقول "حتمية نسبية"ع
 . لينا أن  الدقة والضامة ف 

 

 
 نموذجا.  هنا جمع واقع وضعت واقعات ولم أقل وقائع حتى ال يلتبس اللفظ مع مفهوم الوقائع كما نجده في الفلسفة التحليلية وفيتجشتين في الرسالة 48

 



 

 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة      

 

Copyright 2021© saudiphilosophy.com  

 

21 

ه) ي بقاءه، والحاجة 5لذلك ليس هناك أيضا ما هو قائم بذاته أو بغي 
ه وهو ثابت ف  ( إذ القائم بذاته ال يحتاج لغي 

" تنص المسلمة) ي مبدأ "الثبات خلف التغي 
ي أن قوامه متغي  ال ثابت، وحث  ال نقع ف 

( عىل  5لجسم أخر يعث 

ي تستند عليه  
ي المرجع الث 

ي ذلك فاألشياء تتغي  مع نف 
وحث  يكون األمر واضحا نقول أن العالقة بي   الموضوع نف 

ي وهذا ما أسميه بالجدل 
والمحمول عالقة تغي  يكون فيها الموضوع نافيا لنفسه دون لزوم الثبات بعد النف 

المتناهي أو بعلم الجدل والذي ينصب عىل نقد الجدل عند أفالطون وهيغل حيث جعال منه أداة منطقية  

، وهذه المسلمة مستنبطة من مبدأ النسبية عند غاليليو واينشتاين حيث  تنتهي إىل الثبات أ ي التغي 
ي الهوية ف 

مثال ال حركة وال سكون إال نسبية إلطار مرجغي فالحركة والسكون تتحد وفقا لمسند وألن المسند ليس كائنا  

ي أن ثباته نسّثي وهذا واضح من)
ي لألبد فهذا يعث 

ة فلو فرضت نقطة يخرج  ( ولنمثل لألمر بنقط5مطلقا وباف 

)ب( ويصل عند)ج(   ي
)أ( ويبف  عند)ب( وسوف ينتف  ي

منها خط وبداية الخط)أ( وينتهي عند)ب( فسوف ينتف 

، وهذه   ي والشطب دون فرض الالنهاية حث  ال يقال تسلسل المتناهي فالكون عندي متناهي
وهكذا يكون النف 

ي م5المسلمة)
ياء العالم فقد الحظنا ف  ورية لفهم في   بحث النفس كيف كان الفالسفة يفشون العالم برده  (ض 

ي ال تنقسم  
اب أو النار أو المثل والصورة وكذلك الذرات الث  إىل أصل واحد أو أكي  كالقول بالماء والهواء أو الي 

النسق  هذا  يراه  الذي  القول  ما   : بدهي "    50فسؤال  غ  لهايزبي  قول  من  اإلجابة  أضع  العالم؟ سوف  أصل  ي 
ف 

ء   ي
النسبية شر النظرية  والطاقة بحسب  الكتلة  أن  وبما  الحديثة تحمل كتلة  ياء  الفي   ي 

ف  العنضية  الجسيمات 

ي وسعنا القول إن الجسيمات العنضية كلها مركبة من طاقة وهذا 
   . واحد فف 

ي أننا نستطيع ان نعد الطاقة الجوهر األ 
غ،يعث  ( فليس 68،ص2011ساشي أو المادة األساسية للعالم)هايزبي 

ي جملة  
ياء وهناك ميتافزيقا طبيعانية وهي تعث  ، فالعلم األول هو الفي   ي

يف  هناك "جوهر" طبيغي كان أو ميتافي  

ي بها نفش العالم من أجل العيش، وهذا يقودنا إىل المسلمة)
ي تنص عىل أن  7من القواني   الظرفية الث 

( والث 

ء واحد وال مثل أو نماذج متعالية عليه أو جوهر محايث يسبقه فما يكون للطبيعة من  ا ي
إلنسان والطبيعة شر

ي قواني   الطبيعة لتفسي  العقل؟ أوال  
وز سؤاال: هل تكف  قواني   تنطبق عىل اإلنسان أيضا، وقد طرح روجر بي 

ي 
استحالة االستقراء التام، ومن جهة أخرى    ال يهم أن تكون القواني   كافية فالمستقبل لم ينتهي بعد وهذا يعث 

 
بحث وليس هو الشرط الثابت واألخير بل ولفظ نسق هنا يؤخذ بتحفظ فليس النسق رؤية شاملة ومغلقة للعالم بل على الضد النسق هو شرط إلتمام ال 50

 يتغير بتغير البحث والتقص ي وهذا املعنى قريب من منطق البحث الذي وضعه ديوي. 
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فاإلنسان والعالم يتسميات بالتناهي والتغي  لذلك حث  قواني   الطبيعة ال تعد ثابتة بإطالق بل هي كذلك نسبيا  

ي قواني   الديناميكا الحرارية. 
ه ف   وهذا األمر نجد تفسي 

ي ا6وحث  ال يقع لبس بي   المسلمة)
نا للكائن أقول نف  ي معرفة أي القول بأن "العقل"  ( وبي   تفسي 

لتطابق هو نف 

ي الذهن  
ي تقول بمفهوم الصورة كالقول بأن الهيوىل والصورة ال تنفك إال ف 

يساوي المادة أو الواقع أي الرؤية الث 

ي مسلمة)
ي الواقع وغي  ذلك من المقوالت المستنبطة من عالقة التطابق، لذلك تأب 

( لتفش  7وليست كذلك ف 

ي بمعث  ما يقال عىل الطبيعة يقال أيضا عىل اإلنسان فقواني   الكوانتم  بأن األمر ليس ت
ياب  ي بل في  

طابق معرف 

ي وقس عىل ذلك.  كب منها الجسد البشر ي يي 
 تطبق عىل الذرات الث 

ي مسلمة)
ي 8وتأب 

ض عىل أمرين مفهوم الذاتوية الحديثة أي أن اإلنسان هو من يضع قيم األشياء كما ف  ( لتعي 

يتي   أساسيتي   األوىل  األنا والالأن ى أن القيم لها ركي   ا عند فيخته والوجود الذي يسبق الماهية عند سارتر في 

كب من عالقة الجسد بالعالم كالقفازات فقيمة اليمي   جاءت من وضعية الجسد وكذلك الشمال وقس  أنها تي 

ضه) 51عىل ذلك  ي الوعي المباشر بإطالق وعليه  ( فهو الوعي المباشر باألنا وكذلك8أما األمر األخر الذي تعي 
نف 

ء أداة تخضع لعملية "التطور"   ي
" أو حضوره فكل شر ي من جراء غياب "الوعي

، والقيمة تأب  ي
فهناك وعي جزب 

ي هذا المعث  يقول هوركهايمر" يمكن أن نقلب  
فمن األشياء ما تعرف قيمته حضورا وأخرى لها قيمة غائبة، وف 

امتدا األدوات  إن  يقول  الذي  امتداد  المبدأ  أيضا  هي  األعضاء  إن  بالقول  اإلنسان  ألعضاء  د 

ي  317  316،ص 2015لألدوات")هوركهايمر، 
ف  والقيم   ، بي   طرفي   والجسد عالئقية  األدوات  بي    فالعالقة   )

اليد.  تحت  الكينونة  ي 
وأعث  هايدغر  عند  نجده  المعث   ذات  ي 

وف  اإلنسان  ذاتوية  من  تتحد  ال   األدوات 

 

 

 

 

 

 

 
 ال أستطيع اإلطالة هنا حتى ال أطيل الرسالة أو البحث. 51
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 المراجع: 

ة مطر، (محاورة فايدروس،2000أفالطون)  دار غريب  ترجمة أمي 

،2001أفالطون) ي
 دار قباء.القاهر (محاورة فیدون، ترجمة عزت قرب 

 ترجمة فؤاد بربارة، وزارة الثقافة الهیئة العامة السوریة للكتاب.سوریا (محاورة الثیئیتتس،2013افالطون)

.مض د (الجمهوریة، ترجمة فؤاد زكریا،2005افالطون)  ار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر

،2014افالطون) ي
 .وزارة الثقافة الهیئة العامة السوریة للكتاب  ترجمة فؤاد بربارة، (السفسطاب 

.لبنان  مدخل إىل المیتافزیقا، ترجمة عماد نبیل، (2015هایدغر)  دار الفاراّبي

ياء والفلسفة،2011هايزبرغ)  رياترجمة صالح حاتم، دار الحوار سو  ( الفي  

وت (النظرية التقليدية والنظرية النقدية،2015هوركهايمر) ، منشورات الجمل بي   ترجمة ناّجي العونىلي

وت2016ديكارت)  (تأمالت ميتافزيقية، ترجمة كمال الحاج، دار عويدات بي 

( ي
جمة مض (حياة مشاهي  الفالسفة،2014ديوجي   الالترب   ترجمة إمام عبد الفتاح، دار المركز القومي للي 

ق المغرب ، دار أفريقيا الشر ي
، ترجمة عبدالقادر قينيث   أرسطو، السماع الطبيغي

جمة مض2011أرسطو) ، دار المركز القومي للي  ي
 (كتاب النفس، ترجمة احمد فؤاد األهواب 

وت (حديث الطريقة،2008ديكارت) جمة بي  ، المنظمة العربية للي  ي
 ترجمة عمر الشارب 

ي طبقات األطباء، دار الكتب العلمية 1998)ابن أّبي أصيبعة
 (عيون االنباء ف 

 (اإلشارات والتنبيهات، دار احياء الكتب العربية1947ابن سينا)

( ي
 (فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، دار آفاق المضية2020أحمد األهواب 

( ي
 (التعريفات، دار الطالئع2014الجرجاب 

( ي
وت (الملل والنحل، 2013الشهرستاب   منشورات الجمل بي 

اّبي صالح و كمال اسطفان، 2013فوكو) الكلمات واألشياء، ترجمة مطاع الصفدي و سالم يفوت و جورج   )

 مركز إلنماء القومي ودار الفاراّبي 

 ( الميتافزيقا، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار نهضة مض2009أرسطو)
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