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 النقد األرسطي لتصور أفالطون السياسي للمدينة الفاضلة
 د. أشـرف محمـود أمـيه

 جامعة الفيوم –كلية اآلداب  / الفلسفة السياسيةمدرس  

 : تسهيد
و–و427)وماااااغو أذاااااموذ ذفااااا و  م ااااا و    ااااا نو(وم.وق322و–و384)وكاااااسنو ر ااااا  

ذماسو،وسمشااوشذا ةوماغوشسا  ح ثوالتحا واوذلوأككسدمسةااوالناسأ وأكا شاسوذيا و ا والنو(؛م.وق347
وس و مزااوفسااسولؿذااأ،وأوالخااسرقوئاال فسو(؛شقاااوالسسر ااا)ولبااثو نوامتااسزوأاا غو ف اأااأو دااسس و    اا نو

ااا و،وحتااووذ ااسةو  ااتسذ س وغوشسماا ذا ااتس وأسوكسدمسةاااوشذاا و،و  شااأوال ا االوذال   اا ال(وأااسلق ا )
ومفاااو يسهااسوارتةااسر فزااسيسو اا و شسااسلومختس وشسمااوشذاا و ششهااسولسااسةوااشااا وأع ااسوغااسدرو ا شااسوذ ااا

.و قااسو دركو ر اا  ومااسوشمةااأومااغو(1)(م.وقو335)و ا شااسإلااوووااا وشااسد،و اادشسرواوكباا لإلس ومعمساا
مدؤلةاو مدؽةاوأعسوذ سةو  تسذ و جس ودار  والفمدفاو كأذكومسر ااوالم ف ا نولتعماة والفمدافاوذفاسنو

لكولقبوي وذ  م   و م ؛ومغوشسد أوإلقس والسرذسوشموو  م   وذي ويتسذووذ  م   ومغوذرائأ
أسلسذسئ غ،وإالو نو ر   وارتمفو شسواإلرت فوملو  تسذ وح لوالسشهج،و ب شسسوفسنو     نو
م  ساوو ااوو حزااسنوالسنسلةاااوغسرفااسو ااووالخةااسل،وفاسنو ر اا  وشمااووالعداا و سسمااسومق ااساوأااكرضو

و.(2)ال افلومؤمشسوأسلسذسيسةوذالتحم ا،ورسصاو وو ر ريسسولمسسيشاوالفسضما
،وإالو نوس ول غ ومغوي اوال بسطوال ا  وال يوربطوالتمس  وأك تسذ ولسسةوشذ  غوشسمذشمووا

ذذلاكوفاسومعا دو ا و؛و ر   ول ويت رعوشغومهسجساوذأقسو  تسذ وذالش اومغوآرائأو  وفد ةوذششف
.ذفسوجاس ويا اوالذحاثولسع  ااو(3)السقسمواوذلوإلووالتشسفضوال اضحوأ غوالذخر ت غو ووالسشهج

اور  وومغو ر رو     نولمسسيشاوالفسضما،وذإلوو ىوحسوا ات سعو ر ا  ووالتر روالشقسى
وتــدور والشجااسحو ااووأقااسو  ااتسذ ،وذمااسوياا والتراا روالبااسياوالاا ىوفسمااأو ر اا  و ااووياا اوالسجااسل.

 إشكالية البحث حهل التداؤالت التالية: 
و -1 والف مد ف( و)ذي  و     ن وفسن وشق أة سيا وذشسدال و، ومت مذس أوذ ر ؾة س، و و ،
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 لسق مستوالسسيشاوالفسضما،ومغوذجهاوأظ و ر   ؟و
ياوحد والف  فاوال ىوأسدىوأأو     نوذر زأولمشظسموالسمسق ا وويت ا  وملو -2

 متشسفضوملوالعقاوذالفمدفا؟وو أأالعقاو مو
و ح    -3 وال ذقستويا وأعض وشمو والخسصا ووالسمكةا ذبشس ووأسل اتول ر قس يؤدى

 السذلاوذازديسريس؟و
وأذ  ع -4 والق ل ويا والؿة  ومل ويتشس ب والشدس  واإلأدسأو،وواالجتسسعةاةا ذالزس  

 أر فوالشظ وشغوالسيغ؟و
وذ مكو -5 وي   وش فا وذمس واو    أةا؟ ولمذ  عةا وم سي ة وأذ  عةا و ر    وفسل يا

 أسفه موالذ  عةاوالحسينا؟و
 اوأسلفك والشد ىوالحسيث؟وياوفسنو     نومذذ  وو -6
واو -7 وذيا والتدسؤالت؟ و مك ومغ و ر    وم فف وم سي ومس و ر ر ومقسم وان  ت سع

 ؟و  تسذ لسسيشاو سضماوشغو ر رو
أ غو ر روفاومشهسسولمسسيشاوالفسضما؟وذايهسسو ف بووذاالرت فمسو ذجأوالتذسأأوو -8

 لم افلوذالتحق ؟و
 اااااوومعسلجتاااااأوالساااااشهجوالتحم مااااا ولتحم ااااااوالشرااااا صووذفاااااسوا اااااتخسموالذسحاااااث

وشااغولسااشهجوالسقااسرن،و زاا  واو    أةاااوذاور اا ةا،وماالوالسقسرأاااوأ شهسااسومااغوراا لوا
 والسشهجوالشقسىولبةسنوفر روفاومشهسس

وذ شقد والسرا او وومشسفذتهسولتمكوالتدسؤالتوإلو:ومقسماوذا ااومذسحثوذرس سا:و
و ووالسقسماو شسذلوالذسحثوم ض عوالسرا اوذ تدسؤال أوذالسشهجوالسدتخسمو

و أذكةوالسذلاو)السسيشا(وأ غو     نوذ ر  ذالسذحثواوذل:وو
وأقسو ر   ولحد ماوالف  فاواو    أةاذالسذحثوالنسأو:و
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والشقسواور   ولمذ  عةاواو    أةاذالسذحثوالنسلث:و
وش  عةاواو  ةو-ش  عةاوالسمكةاووووووووووو -

و مسوالخس ساو جس تول صسو ي وأتسئجوالذحث
 السبحث األول : نذأة الدولة )السديشة( بين أفالطهن وأرسطه 

 سإلأداسنوششاسو    ا نوماسأ و،وأذكةودذلاوالسسيشاوإلاووالحسجااوارجلو     نو
ماغومككااو؛وأسل ذلوالومسدغو نومحةسوإالو  ومجتسلوإلشذسعوحسجس أواوذلةاوالز ذر ا

ذياا اويت ماابوذجاا دوالحاا فوالسختمفاااولعااسموا اات سشاوالفاا دو،وذمذاا بوذمداادغوذممااذ 
ساااوذ ذااةلوالتخراا وأسفاا د و ااسأ  وفاااوياا  والست مذااست،و تظهاا والحسجاااولتقدااة والع

ؼةظهااا والااا ارعوذالراااسألوذالتاااسج وذالحاااسادوذالشجاااسروذالبشاااس و؛وذ تساااسي والسهاااغوذالحااا ف
 شذااكوالسذلاااومااغويااؤال ووذمااغوااا ؛وذالساا حوذاإل اادس  وإلااووآراا وياا  والسهااغوالستش شااا

و.و(4)او  ادوأذكةو بةعةاولدسوالحسجستواوذلةا
رغذااوالفا دو ا وإشاذسعوحسجس اأوالسسدمااوذإذاوفسنو     نو رجلوأذكةوالسذلاوإلووالحسجااوذو

ذيا اوياؤديولتكا  غوالسذلااو ا والشهسماا،و،والت و س عأول جتسسعوأسآلر  غومغو جااوإشاذسعوحسجاس ه 
 إنو ر   وي جلو صاوأذكةوالسذلاوإلوواو  ةوأسشتذسريسوال حسةواالجتسسعةاواوذلو،و ه والخ  ةو

ةعاااوفااسورمقاالو اا وال جاااومااة  وغ    أااس وإلااووالساا  ةواوذلااوو اا والت اا روالتااسر خ ولشذااكةوالسذلااا،و سل ب
ؼةحااسثوالاا ذاجوذ شااتجوالشداااوذ تكاا نواو اا ة،وذاو اا ةوششااسو ر اا  و ذااساوالعب ااسوأجسأاابوالاا ذجو

ا و جتسلومجس شاومغواو  والسختمفاو تتكا نوالق  ااوماغو جااوإشاذسعوحسجس هاسو،وذال ذجاوذاوذالد
سيشاوف حسةو ةس ةاومدتقما،وذب لكو ك نوالسذلاوأتةجاوالسسدما،وذمغواجتسسعوالق ىو ك ألودذلاوالس

اجتسسعواو  وذالق ىو  وجسسشاوفسمماو كف وأفدهسوأشفدهسولم ص لولحةسةو ع سةوذمدتقما،وذيا  و
ا(5)السذلاو دتسسوأقس يسومغوفسر هسوشمووفزس و مكوالحسجستو لو بةعا و.و سلسذلاوششاسو ر ا  و جسأ

ساسش وأاسل ذل،و ها و شاسوفسأمةااول جتساسعوماغوالشحااوذ اسئ و مقسئ وأسشتذاسرو نواإلأداسنوفاسئغواجت
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الح  اأستوالت و عةشوف عسأس ،وذ نوي اوال يومدت ةلو نومعةشوماغودذنوالجسسشاا،وذ دات ةلو نو
ذلة ولأوحسجستو ت مبومذسرفتأو  والجسسشا،و ا لكوالومدا نوشزا ا و ا والسذلااو،ومدتقاوأسف د 

 ةوي وأ اةوالسذلاوذرم تهسواوذلووإالو نوالسذلاوأعاسو ك  شهاسو.وذرغ و نواو (6)إأسسوي وأهةساو ذوإلأ
 كاا نو  ااسوومااغوالفاا دوذمااغوالعسئماااوذمااغوالق  ااا،و هاا و اا قوالجسةاالوونوالكاااو  ااسوومااغوالجاا  و
أسلزاا ذرة،وذالوذجاا دولمجاا  وإذاو دااسوالكااا،و سل ااسومتااوو رااملوشااغوالجداا و اا وؾةساااولهااس،وذالفاا دو

ةلو نومدتف وأشفدأوذ ذذلوحسجس أوأسع لوشغوالكااوالا يويتسنااومغوالسذلاوالومدت وا وأسشتذسر وج  
و.و(7)  والسذلا

ذشمااووالاا غ ومااغواالرت  ااستوأاا غو    اا نوذ ر اا  وحاا لوالكةؽةاااوالتاا وأهااسو شذااكو
،والسذلا،وإالو أهسسويتفقاسنو ا والقا لوأسلشذاكةوال بةعةااولهاسورا زا غوالشذاكةوالتعسفسمااوالراشسعةا

هسسوشموور يومعسص )لهسس(وف يوي ىو نوالسذلاو ق موشموو ك ةوذربسسو نوي اوفسنوردو عاومش
،و تكك سو ر   وشموو نوالسذلاورم و(8)ذ أهسو) يوالسذلا(و شسفضوال بةعاو،و عسفسماومر شعا

ال بةعا،وذ نواإلأدسنوي وأسلدمةقاوح  انو ةس  ويتسذ وملو ك ةو     نوالت و أسايسوششسمسو
نوأظ والسجتسلوالدةس  وي وذل سةو عسفسوذلةدلوأتسئجودحضوم يبوالد  د سئ  غوالقسئاوأك

ذ نو،وال بةعا،وأسسومعشةأوذلكومغواشتذسرورز عوالف دولمسذلااوف اسا وشماوو شسةااوممكس اأوذح  تاأ
ونومرااسر وال غذاااو اا وجاا ا و ذورذااةاوشقااسبو ذوامتنااسال ولتقسل ااسووس وياا اوالخزاا عولااة و بةعةاا

 ظااسي والساا يبوالد  داا سئ ومقاا موشمااووواجتسسعةاااورا ااخاو اا واوذيااسنوفااسو كاا نورس  ااا،
 ج  ااسو ذاا  لوالسذلاااومااغو اام سأأواودأاا وفمةااا،و مااسو ر اا  وذفبمااأو    اا نو قااسوأذااساوإشااسدةو
    سوالدم سنواودأ ولمذ ائلوالدةس ةا،وذ سفسوإلووأثواال تجسأاولمق اأ غو  وأف سوم ا ش و

بومرمحاو ذودر ومفدسةوذغزبوأ  سلتهسو  وحةسةوالسجتسلوالوح صس وشمووجموالسذلاوإمسسأس و
.وذالس حااهويشااسو نوالسناااواوشمااووور اا  ويتفاا وماالوالسناااواوشمااووو   اا نومااغو(9)حااسك 

ح ثوإمجسدويسفو ر ف وأسشتذسر وال سماواو سوولمسذلا،وح ثومد نوالهسفوالحؿةق وار قاس و
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ذإنوو..(10)ومااغوراا لو عمااةسه والفزاا ماوذالخ اا وذ حق اا والدااعسدةولمجسةاالوم ا ش هااسو ر ؾةااس و
.وذلكغوال  لول أتذس ويشسو(11)رتمفوفاومشهسسو  واآللةستوالس صماوإلوو حق  وي اوالخ  وا

حقس وإص ارو ر   وشمووالحسيثوشغودذلاوالسسيشاوذحسيس،و مكوالسسيشاوالت وأس تو  ذلو ا و
حةس ااأوياا ،وح ااثو داامسلومقااسذأةسوؾةااسدةوال  أااسنوذاأتقماالو حاالوزشسماااواإل اادشسرواوكباا وإلااوو
 ذ  سوإمب ا  ر اوفب ى،وذملوذلكول ويهت و ر   وأه اوالذداوالعسلس ولمسذلا،وأاو ملودذلاو
السسيشاوي والسناواوشموولمحةسةوالدةس اةا،وذماسومحاسثو ا والخاسرجوفكأاأوضا بوماغوالب ب  ااو

و.و(12)مهسسوارتمفلو شدسلأ
 نقد أرسطه لحكهمة الفالسفة األفالطهنية  ي:السبحث الثان

فسضااماوششااسو    اا نوياا و مااكوالسسيشاااوالتاا ومحدسهااسوالف  اافاولقااسر ه ونوالسسيشاااوالإ
شمااوو حق اا والخ اا وذالدااعسدةولمساا ا ش غ،وذياا  والفكاا ةومااغوالس جااستوالعس ةاااوالتاا و رااسمو كاا ةو

ذي و ر  و كا ةوو–فسسومق لو     نوأفدأوو–اإلأدسنوالعسديوذالومدت ةلوشقمأو نويتقبمهسو
ماوال ح ااسةولؿةااسمو مااكوالسسيشااا،وذالااتخم ومااغوالذاا ذروالتاا و اا ومسيشتااأوالفسضااما؛ووأهااسوال  اا 

"مسول ومرذحوالف  فاومم فس و  وأ دي ،و ذو:و ر بوالجش والذذ ي،و ذوفسسومق لو     نو
مرااذحو ذل اااكوالااا يغوأدااس ه واآلنومم فاااس وذحدسماااس و   اافاوجاااسديغومتعسقااا غ،وذمااسولااا و جتسااالو

....ومسول ومحسثوذلاكوفماأو ماغو هاس وماسوش  ا يوالدم اوالدةس ةاوذالفمدفاو  و  دوذاحس،و....
أاااااوذالو مااااكوالتاااا و راااا بوالجااااش والذذاااا يو،وجم فاااا نوحااااسةوالذاااا ذروالتاااا و راااا بوالسذلااااا

و.و(14)،وذي اوأسش لاو  ح سو سموأ غوذ ةفاوالسع  اوذذ ةفاوالحسك والدةس  (13)أككسمأ"
أسقتزاس ،و سلف  فاوي و صحسبوالحدساوالقسدر غوشموو ها ومعشاووالخ ا وذحدا والشاسسو

ذالوأسياوشغو ةس اوالف  فاو ا والسذلااوالسلنماووالتا و حقا والعاسلوذالخ ا وذالداعسدةولس ا ش هاس،و
.و ساااغو(15)ذالف مدااا فويشاااسومحدااا والذاااعبوحدااابوالحدسااااوالوأقااا اأ غو سماااووشمةاااأوماااغوالخاااسرجو

أوماغوالحسسفاو نو ل اويسوالف مد فوأكحدسموفسأ نوأسشئومغوالعسداتوذالتقسل سوذاوشا اف،وفساسو أا
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الحسسفاااوإلاا اموال ب اابوأشاا عوالااسذا والاا يومذااف ،و سلقااسأ نومااغواساا ةوالتجااسرب،وذالومسدااغولمحدساااو
.و ا وفا اأ غو(16)الست لسةومغوالشظ وذالتذر والعقم و نو تشاسزلوشاغودش اياسو ماسمودشا ىوالقا اأ غ
ق اأ غو..و ااسل(17)ذالوف اشااسوذالوم ا ااة و ذوفتاابوصااسدرةوشااغوالسذلاااو اا ا وفسأاالومدت باااو ذومتماا ة

السدت باوجسمسة، مسوحد والف مدا فو داةد نوما نويتكةابوحدابو   ا والظا ذفوذاوحا الولكااو
..وح ااثواأااأومسااسرسو اام تأوشمااوورش تااأوحداابو حاا اله ،و ااسلحد ويشااسولااة وفااسأ أوو(18)شااخ 

..وذمغويشاسوذيابوالاذعضوإلاوو نو مدافاو    ا نوالدةس اةاو تدا و(19)م م ،وأاو مدفووأدبو
وملؿةسهااسوشمااوو  ا ومش ؿةاااوذيشةاااورسلرااا،وأراا فوالشظاا وأسلعق أةااو ااووالسقااس مواوذل،وح ااثل

و.(20)شغو جسذبهسو ذواصتسامهسوملوال افلوالسعسش
 مااسو ر اا  و قااسور ااضو كاا ةوالحااسك والف مداا فوياا  وذذياابوإلااوو نوالحااسك وأسشتذااسر و

لمداااام اوالدةس ااااةاوالأااااسومااااغو نومحداااا وأسلقااااسأ ن،و سإلأدااااسنوإذاوفااااسنو ذلوالح  اأااااستوومساااان  و
ذ ااا سيسو إأاااأومراااذحوآر ياااسوإذاوشاااسشوماااغودذنوفااا اأ غولتحق ااا والعاااسل،و سإلأداااسنوأ بةعتاااأو
محااابولمعاااسلوفاااسر ولمظمااا ،و سلعاااسلويااا وفسشاااسةواالجتساااسعوالدةس ااا ،وذالويتحقااا وإالو ااا و ااااو
القااا اأ غوالتااا ومخزااالولهاااسوالجسةااالوذإالو اااسدوالفداااسدوذ صاااذحواإلأداااسنوشباااسا ولذاااه ا أ.ومقااا لو

سنواإلأدااسنوالاا يوأمااموفسسلااأوالخااسصوفمااأوياا و ذلوالح  اأااستو ر اا  وم ضااحس وذلااك:و"إذاوفاا
متووح  وأ وف اأ غوذبا وشاسل،وذال افالو أاأوالوشا  و شاشلوماغوالظما وو إأأوحقس وآر يسو مزس و

السدمح،ولكغواإلأداسنوفاسو مقأاووشاغوال ذالو  امحاوالعاسلوذالفزا ماوالتا ويشذ ا و نومداتعسمهسو
 ماة ولاأوإالو،ويا و كنا وماسومدا نو داسدا وذا ت ا اس ووضسوشه ا أوالخب ناا،و باسذنوالفزا ماومدا نو

اااا راتوالحااابوذالجااا عوالبهةسةاااا،و سلعاااسلوضااا ذرةواجتسسعةااااوونوالحااا ويااا وفسشاااسةواالجتساااسعو
و.وو(21)الدةس  وذ ق   والعسدلوي وال يوي  بوالح "

أااو ا والتا اموفااو ذقااوماغو،و مسوالعسلوششسو     نو  ويتسنااو ا والخزا عولمقاسأ نوو
تسلوالن ثو)الحدسم،والجش د،والسشتج غ(وأ  ةفتهسوالت وـةك هسولهسوال بةعاوذررتهسو ذقستوالسج
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مالوالتاا اموفااو اا دودارااو ذقتااأو،وأهاسوأح اثوالويشذ اا ولهاسو نو تااسراو ا وشساااوال ذقااواوراا ىو
 سلتااسج و ااسج وذالبشااس وأشااس وذاال اادس  و،وأسل  ةفاااوالسشاا طوأهااس،وذشااسموالتااسراو اا وشاا  نوغ اا  

شماااووذلاااكو خااات وال ذقااااواوذلاااوو)الف  ااافا(وأاااسلحد ودذنوغ  ياااسوذالووذبشاااس  ووإ ااادس  ...وإلااا .
ذ قاا مو ذقاااو)الجشااس(وأحسسماااوالسسيشاااو قااط،و مااسو ذقاااو،ومذااسرفهسوؼةااأو حااسومااغوال ذقااستواوراا ىو

.و سل بةعااوذيباالو(22))العساسلوذالسهش ا غ(و   ةفتهاسواإلأتاسجو قاطولداسوحسجاستوالسذلااواو س اةاو
السشس اااذاول بةعتاااأ،وذ شذ اااووشماااووفااااومااا ا غواإللتااا اموأ  ةفتاااأ،ولكااااوشاااخ وآدا وال  ةفااااو

ذاو زاوأاسل ذلويا والا ىومحدا وذيا اويا و ا واإلأداجسموالا ىومجابو نومدا دوالسذلااولتحق ا و
.وذبااا لكويتحقااا وا ااتق اروالسذلااااوذ اا متهس،و سسماااسومنااااو(23)الخ اا وذالداااعسدةو ااووالحةاااس والذذاا  ا

ز وأعسمأ،و ك لكو  ماوالسذلاو ووؾةسموفاو ذقاوالبسن،و كسسو نوصحاوالبسنو ووؾةسموفاوش
أ  ةفتهاااس،وذوإالوم ضااالوالسذلااااوفساااسومسااا ضوالباااسن، ك    نوم بااا ومباااس وذاحاااسوشماااووالباااسنو

 سلسذلااااو قااا موشماااووأظاااسموم تاااس    قو،وح اااثومقدااا وو(24)ذالسذلااااوذيااا وؾةاااسموفااااوشزااا وأ  ةفتاااأ
الاااشف ومقسأااااوالف مدااا فو اااووالسااا ا ش غوأشاااس  وشماااوو قداااةسأولقااا ىوالاااشف ،وذالجااا  والعسفااااو اااوو

السجتسل،ذ ووح غو دة  والق ىوالعسفماوشمووالجد ولتحق  و عسد أ،وف لكومداة  والف مدا فو
و.(25)أحدسأوذ ذام  وشمووال عةاولتحق  و  مته وذر  ي 

 ا ومسيشتاأوالفسضاماو اسي ةو  دمااومسسر اهسوو–لاسىو    ا نوو–ذيد او ب غولشسو نوالدام او
عذأودذنوف ااسوأس اات روذالوفااسأ ن،و هاا و اام اوم مقاااومدااتخسمهسوالحااسك والحااسك والف مداا فوشمااووشاا

ذ اا ومذاا  تأوالتاا والو خ اائ،وذ سسر ااهسوأقاا اراتو  دماااوي اشاا و  هااسو اا ذفوفاااوحسلاااوشمااووحااسة،و
 سلحااسك وششااسو    اا نولااة ومم مااس وأقاا اأ غوشسماااومدااذقاوذم ضاا شاو اامفس ولة ذقهااسوشمااووالحااسالتو

 وفاااوحسلاااورسصاااوذ قااس ولظ ذ هااسوذم أدااتهس،و مااسو ر اا  والف دمااا،وذلكااغومفرااحوشااغوإراد ااأو اا
ذماغواا و كا نوالدام اولمقاسأ نوذلةدالولمحاسك ،وذ دا نوالقاسأ نوو؛ سلدم اوششس و شذللوماغوالجسسشاا

مش يس وشغوالخ ك،وو ه وأذ وذلة وإلهس ووش طولر حةاوالشظسم،و سهسسوفسنوالحسك وشسف  وذ  مد  س و



 910-900، 9105مجمة كمية اآلداب جامعة الفيهم عدد يشاير                                      أمينشرف أ

 

905 

.و(26)شاغوالها ىووا ومجا دوقسأ نو  وحدساأوأسشتذاسروالقاسأ نوشقا  وذمغوا والوغشوولأوشغوا تخساموال
ذفسااسو لاا مو ر اا  والحااسك وأسلقااسأ نو لاا موفاا لكوالساا ا غوأسلخزاا عولااأ،وذاصاافسوفاااوماا ا غوم ةاالو
القااسأ نوأسلعااسدل،وذالظااسل وياا وذلااكوالاا ىويتعااسىوحااسذدوالقااسأ نودذنوالخزاا عولااأ،و سلقااسأ نومماا مو

.و(27)لقاا اأ غوحسسماااوالسراامحاوالعسماااولجسةاالوالساا ا ش غلم اا   غوشمااووالداا ا و سلسااسو نوغاا ضوا
ذمغوذلكويتب غو نوالسنسلةاوالدةس اةاوششاسو    ا نو تجداسو ا وإرادةوالحاسك والعسفاا،وأ شساسو ر ا  و
الوي اياااسوإالو ااا والقسشاااسةوالعسمااااوالسجااا دةوالتااا و راااسلريسوالدااام اوالدةس اااةاوذ داااتهسفوأهاااسو حق ااا و

و.و(28)او  اد غ اضوالجسسشاوذ ؿة والعسالاوأ غو
انوالشظسموالسنسلوو:ذبسإلضس اول أتقسداتواور  ةاولفك ةوالحسك والف مد فوي  وأق ل

ياا اولاا وذلااغويتحقاا وشمااوومداات ىوالسسسر اااوالفعمةااا،ونو  اا ادوالسجتساالولةداا اومنااسل  غولسرجاااو
كسسو نوالحسك والس م والومسدغو نومدا نوو.(29)الخز عولحد والف مد فوالستج دومغوالقسأ نو

 سشتقسدو     نو نوحد ماومدة  وشم هسو  دوم م والدم سنومسدغو نو ك نو،وسكسس ومنسلةأس وح
حد ماوصسلحاو ذومنسلةاوالومسدغوالتدمة وأأومهسسوأمموذلكوالف دوالحسك ومغوالعم وذالفز ما؛و
ونوالحسك والومسدغو نومد نوحسكسس ومسول ومدغويسيغوأسبس و ة  ةو حداسموالقاسأ ن،وذ باسذو نو

   نوفسو س أو أأولة ويشسكومسوي و شسور  ا وشماوو مااوأااوشماووالحاسك وأفداأوماغوماشحو  
،وذ نولهسوذلكوالف دوالحسك و م اوم مقا؛وونوالدم اومفدسة،وذالدم اوالس مقاومفدسةوإ  فس و

 سغومعهسوأسلدم اولذخ ومسومغودذنوفاسأ نوإأساسومعهاسوأهاسوإلاووو،(30)أذ ةو عبثوأسل ؤذس
 ا ووا ورسصاولمع ا فو ا و،وونوشه ا أو جعمأو  وأعضواوحةسنوذحذس وذحشومغوال ح ش؛و

و.و(31) مسوالقسأ نو ه وشقاومج دوشغواله ىوذالذه ة،و صحسبوالدم اوذل وفسأ اور  والذذ 
ذفااسو اااستو    اا نو ااا ومشسدا ااأوأحدااا والف مداا فو مااا ويااسمويتسنااااو اا ور اااضو

 نوممكااس ؟وذفةاابويتدااشوولمحداا ،و ااكيو  مداا فوياا اوالاا يوي  ااسو نومدااوالف  اافاو صاا  و
لسمكو نومجا دوأفداأوماغوأ شس اأوذ عذسئاأوال  مةااولةراذحو  مدا  س ؟و لا ومفذااو    ا نو
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نوذجا دوإأفدأو  وإفشسعوديش  ا  سوحاسك و   اف صااو ا و نومحدا وأسلعقااوذالحدساا؟و
،و ساااغو(32)منااااوياااس  غوالسهستااا غو ااا وشاااخ وذاحاااسو ااا وذفااالوذاحاااسو شاااذأوأاااسلسعج ةو

  فاوأحد والجسه ر؛وونومسومدة  وشم ه وال غذاو  والسع  اوالرعبوحقس وإفشسعوالف
أ صااافهسوالذااا  والزااا ذريوالااا يوأحتاااسجوإلةاااأ،وذلاااة ولاااسيه وذفااالو ااا ا وإلدارةوشااا  نو

و.و(33)فسومستشلو حق  والسسيشاوالفسضماوذر ذجهسولمش روذمغوا و؛؛الذذ  ا
ياا اوذلاا وا ت ضااشسوجااسال وفباا لوالف مداا فولفكاا ةوحداا والجسهاا ر،و هاااويتسسشااوو

الت جةاااأوالسداااتبسوماااغوالحاااسك ولمذاااعبومااالوالف مدااا فوالااا يوياااؤمغوأح  ااااوالفكااا وذشاااسمو
-ر ى،و سلف مد فوالح وي وال يومدتس و ا والذحاثوشاغوالحؿةقااومرسدرةواآلرا واو
؛وذلة وي وال يومف ضوآرا  وشموواآلر  غومسعةس و أأو شم والشسسو–كسسومق لو ق اطو

   اا نوياا و فاا بو  ااسل بوالحداا وإلااوو بةعاااولاا او ااسلحد والااسمسق ا  والاا يور زااأو 
الف مد فوح ثوأأواشتا افوأدس ااواوذياسنو ا ومختمافوال ذقاست،وذؼةاأو ذاسذروذ ذاسدلو

.وأخاا فو راا رو    اا نوح ااثويتعسماااوالحااسك وماالو(34)لااارا وأاا غوالحااسك وذالسحداا م
ال عةاوذفاكأه وف ةالوح ا اأووغ ا وفاسدروشماووالسذاسرفاو اوو اسأ  وشا  أأ،ذالومحا ولاأو

الاا ىومفاا ضواراد ااأوشمااووجسةاالورشسمااس ودذنوو(35)ذال سشاااولمف مداا فوالحااسك إالوالدااسلو
 زا وشاغوو.(36)ما ا قته ، ووحا غو نوالحاسك والحؿةقا ويشذ اووانومرا ووآلرا ورشسماس 

انوالتسسااااوأاا غوالحااسك وذراشااووالسسشااةاومااغوجسأاابوذال عةاااوذالسسشااةاومااغوجسأاابوآراا و
،وذالوأجسأبوالرا ابولا وفمشاسو:وانو(37)ف    م والومسدغوا ترسغتأو ز  وشغوشسمو ش

مااغو كباا وش اا بو راا و    اا نوي ا،شااسموالتف فاااوأاا غوالحااسك وذالسذلااا،ح ثوالوذجاا دو
،و(38) سلسذلاااويااووالحااسك وذالحااسك وياا والسذلاااووىو اام ستوذالو ذاا  عستوذالو  فسؾةااست،

رح اااوذياا والقااسأ ن،وذياا والداام ستوالاان ث،وذمااغوااا و إأهةااسروالحااسك و ذورح مااأومعشااوو
السذلا،و ووحا غوانوالحاسك ومجا دو داةولفا ضو ام اوالسذلاا،وذ ظااوالسذلااواسأتااوحتاوو
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ذلا و  ضاشسوجاسال وما ةواسأةااوفبا لوالف مدا فوأاسلحد وأسلرا رةوالتا ووذل ورحاوالحداسمو.
ر سهسو     ن،وؼةد نو  وي اوإأكسرولإلمسسنوأسذلاوالسسيشااوالدةس اةاوالتا و داتهسفو

عهسومغومداسيساواو ا ادو ا و عذاس والحدا وفا  وحدابومؤي  اأوح  اوالس ا ش غوذمسويتذ
ذفسرا اااأ،و هااا اوأاااأوإغفاااسلو اااسمولااا  يوالجسهااا ر،وذ راااذحوحدااا والااا  يوالعاااسموشماااوو  عاااسلو

 ا وحا غو نوالحد ماستوالو داتسسو ام سأهسوالعاسدلوذبقس ياسو،والحدسموغ  وذيوم ض ع
يشتااأوالفسضااماوالوإالومااغورضااسوالسحداا م غ،وذمااغوااا و إغفااسلو    اا نولمقااسأ نو اا ومس

مسداااغو كذ ماااأوإالوشماااوو أاااأو ذااااومشاااأو اااا والكذااافوشاااغوجسأااابومعشااا يوماااغوج اأاااابو
،وذياا اوالجسأاابويتسناااو اا وإمسااسنو(39)الجسسشااوأفدااهسوالتاا و رادو نويبمااموأهااسوحااسوالكساسل

غ  ا ورسصاااوأسلح  اااو ا و اااوالقااسأ ن،وذحابه والسذااسرفاو اا والذاع بوأ جااأوشااسموذاإل
ذفاسنوذلاكويا ومراسرو،و ااو    ا نومحاسذدةواو ا حد و أفده ،وذمغويشسوفسألوأظ و

و.و(40)الذكوذاالر ةسبوال يو دىوأأوؼةسسوأعسوإلوو عسياوم ففأو  وفتسبوالق اأ غ
شغوفاومسو ب ومغواأتقسداتولفك ةوالحسك والف مد فوالسدتبسويا اوأا ىو نوالع ابووذ ز  و

اوالسمسق ا ةاا،ويا وصاع باوذجا دو،وإذاوف رأالوأسلسذلااوكب و  والسذلاوالت و حدا وحدساس وا اتبسادمس و
أقااسومدااتقاو  هااسومرااسروشااغوصااسقوذإراا ص،وأاااوا ااتحسلاوياا اوالشقااسومااغواو ااسس،و كصااحسبو
الحد والسدتبسومدتهس  نودائساس والقسالوالعشةاب،وذالويتحسما نوماغوالسا ا ش غوذالوحتاووماغو  ذاسشه و

 ائ غوالا يغويا وماغورذسئاثوالسق ب غوا تق لوالفكا وذ صاسلتأ؛و ها ودائساس ومحاس  نوأسلسشاس ق غوذالسا
.وذإذاوفااسنوحداا والف  اافاوياا ومعةااسروالسسيشاااوالفسضااماو قااسو   اابوشمااووذلااكو(41)الشااسسوذجبشااسئه و

ا تذعسدو     نوفاوحد ماوالومسدكوأ مسمواوم و  هاسوالف  افا،وأااواشتب ياسوحد ماستو س اسة،و
الت و فراسيسو  اسس ومع ذ ااوونولمحد مستإكسلتةس ف ا ةاوذاوذلةجسرفةاوذالسمسق ا ةاوذال ػةسن،و)

ذيااسوياا وذي:وإنو ذلهااسوياا والحد ماااوالسذااه رةو اا وف  االوذإ ااب  اوذياا والحد ماااوالتاا ومذااةلو
ذالنسأةااااو ااا والت   ااابوذ ااا والسدسأااااو داااسوو)أسوذلةجسرفةاااا(وذيااا وواإلشجاااسبوأهاااسو)التةس ف ا ةاااا(،
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وذ ر اا ا ووق ا ةااا(،ذ م هااسوحد ماااوياا وشداا والدااسأقاوذ ششاا وأهااسو)السمس،وحد ماااو  هااسوش اا بوشسيااسة
أهاسوإر  استوجسةعاس وماغوح اثوحد ماو)ال ػةسن(والت ومظغو أهسوحد ماومج اسةوذالتا و تجاسذزواو

و.و(42)السا وال األوذاور  ولمسجتسل(
ي والحد ماوالعدد  اوفتمكوالتا وفسأالو حدا وف  الوووالحكهمة التيسهقراطية

اوذإحا ازواالأتراسراتوذإ ب  ا،وح ثومدة  وشمووزشسسئهسوال غذاو ا والسجاسوذالذ  لا
.ذيوورماةطوماغوالخ ا وذالذا ،و ترافو(43)شموواوشسا ،و ه وحد ماوالق ةوال زبةاو

أاااسل س حوذشاااه ةوالتفااا قوذحااابوالسجاااسوذالحساااسسوذالذااا فوالعداااد يوأاااسال وماااغومحذااااو
الحدساوذ ه يبوال ذح،وذي  والحد ماو  وم فلوذ طوأ غواال تق ا ةاوذاوذلةجسرفةا،و

 ةاو اا واحت امهااسولداام اوالحداا وذشاا ذفوالسحااسرب غو  هااسوشااغو هاا ومذااسأهاولقر ااتق ا
ال راشاوذالرشسشاوذالتجسرة،وذالعشسماوأسولعسبوال  سضةاوذالتسر ذستوالح بةا،وذمغوجهاو
 راا ىومذااسأهاولقذلجةسرفةاااومااغوح ااثوحاابوالسااسلوذ قااسم والاا يبوذالفزاااوذالب اا تو

ا وشاغواوشا غولمتها بوماغوذفااويا اومفعم أاأو ا ا وأع اس،وحتووي ض اوشه ا ه وذمما ا ه 
ذ يسماا اوالسمكاااوالحؿةؿةااا،وممكاااو،والقااسأ نووأهاا وفااسو  باا او اا و اااواإلريااسبوالواإلفشااسع

و.و(44) ه يبوال ذح،و الوذي وممكاوالفمدفاو
 ه وذلكوالشا عوماغوالحدا والقاسئ وشماووالنا ذة،وذالا يومحدا وؼةاأووالحكم األوليجاركي مسو

الدام اوإ  فاس ،و ها وحد مااوال ذقااوال شةااوح اثو كا نواوغشةس ودذنو نومذاسرفه والفقا ا و ا و
.ح ثويت وارتةسروالؿةسداتوأشس  وشمووماسومستمكا نوماغواا ذةو(45)الن ذةوي والسؤياوال ح سولمحد و

ااسوفااسومداا نولهاا ومااغو فاا قو اا وياا اوالسزااسسر ااسوفااسويااؤديو؛وذا ااتذعسدوالفقاا ا وشمااووالاا غ ومسأ مسأ
قدسمهسوإلوودذلتا غو)اوغشةاس وذالفقا ا (،و عةذاسنوشماوولمكسراا.و ز وشغو قسوالسذلاول حس هسوذاأ

أف واورض،وذ تاكم وفااومشهساسوشماوواورا ىوماغودذنواأق اسع،وؼةدا نوالتذاسغضوذالت اسحغو
صفاودائساولهسس.ومسسويؤدىوإلوواأتذسرواوشا ارو ا والسذلااوماغوفااوأا ع:ومتدا ل غوذلرا صو
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،و ها وحد مااواوغمبةااوماغوالذاعب: أمـا الحكهمـة الدوسهقراطيـة.و(46)ذأذسل غوذ اسرف والسعسأاس
ذ  هسويتح روالجسةالوماغوالقا اأ غوذالتتظةساست،وذ دا نو ا وذ الوفااوشاخ و نوياشظ و   قتاأو

 ذااتساوشمااووفاااو أاا اعوو-أفزاااوالح  اااوالتاا و داا ديس- اا والحةااسةوفةفسااسوشااس ،و هاا  والحد ماااو
أوإلوودذلاودمسق ا ةاوالس س   ،وذمسوشمووالس  وإذاوفسنويشذسوأظسمس ومغوأظ والحد وإالو نويت ج

لةختسرومشهسوالشظسموال يوي ذفأ،و ه و  قولمس س   ويتدشوولمس  و  هاسو نويشتقا والشسا ذجوالا يو
الومحاسي و شظاة وذالووا و،وذ راذحوالجسةالو حا ارو(47)مفزمأ،وح ثومجاسو  هاسوأسلفعااوأساسذجومتعاسدة

،وذالويات وارتةاسرو(48)و تحسثوالف ضووذ شتذ والفدسدوذ ت والقزس وشماووالؿاة وذاورا ق؛وفسأ نو
ذماغويشاسوفاسنو    اا نو؛وذلكاغوشاغو   ا والق شااا،والحداسموذ ا والقاسراتوذالسس ا اتوالذخرااةا

ةاااولاا لكوالشظااسموالف ضاا يوالاا يو  ااسحوالف صاااولمد  داا سئ  غوإلشااسشاوالهاا جوداراااو شااسيسوالك ـا
حكهمـة  أمـا ز  وشغو نوي اوالشظسموي وال يوفزووشموو  تسذ و ق اطوأسإلشاسام.و،والسجتسل

ـان:  ــ ذيااا اوال سغةااااويشكااااوأدااااوالسشس دااا غولاااأ،وذ ذااا دو،و هااا وحد مااااواال اااتبسادوذالقهااا الطغي
الوذ  ها وإالس ا ش غوالفزا  و ا ويتا كوشخراس وذاوؾةسااو ا ا وأا غو صاسفسئأو ذوأا غو شسائاأ،و

السذلاومشأوذمغوفاومغو  ا  ولسمأوفسرومغوالذجسشاوذال فس وذش ةوالاشف وحفس اس وشماوومدسأتاأ،و
،وذإذاو(49) ف  اس ولاأولكا و لؿةاأوشا والساؤام اتوس وظاو  وح بودائساوملوالجسةل،وذ ختاسروح ا اؼة

 مابومشاأوالذاعبوم ااسدرةوالسذلااويا وذحسشا تأ،و اا ويتا رعويا اوال سغةااوشااغوال فا فو ا وذجااأو
و.و(50)الذعبولةقتمه وذ ذ دي 

و نو    اا نومقداا والحد مااستوإلااووصااسلحاذمااغوراا لومااسوذف أااس ويتزااحولشااسو
 ح شساااسومدااا نوالف مدااا فويااا وصاااسحبو،وسةوأشاااس  وشماااوومق ماااستوصاااسحبوالدااام اذ س ااا

رتمفالو شادسلوالحدا واالدم او ك نوالسذلاوصاسلحا،وذماسوشاساوذلاكو كا نو س اسةومهساسو
مااغو كاا ةوالقاسأ نوالتاا و ف يااسوآأفااس وذر زااأولفكاا ةوالحااسك وو.و مااسو ر اا  و سأ  فااس و(51)  هاس

لحد مستوأسعةسروالقسأ نو  والسقسمواوذل،والف مد فواو    أةا،وأجس ويتجأولتقدة وا



 910-900، 9105مجمة كمية اآلداب جامعة الفيهم عدد يشاير                                      أمينشرف أ

 

992 

 تك نوالحد ماوصسلحاول وا تهس لومشفعاوالسجس عوذ قاس ولمقاسأ ن،وأ شساسو كا نو س اسةو
لااا وا اااتهس لوالراااسلحوالذخرااا وضاااسرباوأسلقاااسأ نوشااا ضوالحاااسئط،وذماااغواااا و اااسلق لو

سموأدةسدةوالقسأ نوششاسو ر ا  والومدفا وذحاس ولمقا لوأرا حةاوالشظاسم،و قاسومدا نوالشظا
 كاا نوفاااوف اأ شااأو س ااسة،و اا وؾةساااولقااسأ نوأااسألومااغوأظااسموو؛وذمااغوااا ا والس اات ريو س ااس

وو.(52) ةس  و سل وفسومحسأ و ذقاوشمووحدسبواور ىو
ذبشس  وشمووذلكوفد و ر   والحد مستوإلوو لوصا ر:واا ثومشهاسوصاسلحهسومقسأمهاسو

ـالحة: :و(53)ااا ثوصاا رو س ااسة ؛ومااس وذذ قااس ولمقااسأ نوالسمكةااا:وح ااثومداا نوالحداا و  دوتزــم الرـ
السرااسلحوالعسمااا.وذاور ااتق ا ةا:وح ااثو كاا نوالداام او اا ويااسواوغمبةاااوالستس اا ةومااغوومدااتهس س و

جسةلوال ج  ،وذالت و حد وذ قس ولمقسأ نولتحق  والسشفعاوالعسما.وذالجسه ر او)السمسق ا ةاا(:وذ  هاسو
الفس سةو تز :وال ػةسن:وذ  هسوو ك نوالدم اولقغمبةاوذ حد وأسلقسأ نوذلمرسلحوالعسم.و مسوالشظ 

مداااا نوالحداااا و اااا ويااااسو اااا دوذاحااااس،ومداااات اوالداااام اولسراااامحتأوالذخرااااةاودذنوالتق ااااسوأقااااسأ ن.و
ذاوذلة  شةا:وح ثو ك نوالدم او  ويسواوغشةس ،وذي اوالشظسمومدتهسفومرسلحوال ذقااوالن  ااو

اوال  غااس وذالومخزاالو اا وحدسااأولمقااسأ ن.وذوالسمسسغ جةااا:وذياا وحد ماا،ودذنو ذقااستوالذااعب
ذالتااا و تذااالو ي ا ياااسولتحق ااا وشاااه ا هسودذنوالتق اااسوأقاااسأ ن،وذ هاااسفو قاااطولسشفعااااوالفقااا ا ،وذيااا  و
الحد مستوالفس سةوالو فك و ا والراسلحوالعاسم.وذماغواا ويا ىو ر ا  و نوالاسذلو ختمافوأعزاهسو

جسها ةووشغوأعضومغوأسحةاواله  اوالت ومعهسوإل هسوأإدارةود اوالحد ،و قسو ك ن:و  دا و ذو  ااو ذ
مغوالشسس،ولكغواساوشسماومذت كو  وأظا والحدا وجسةعاس وماسار و نومدا نوالقاسأ نوشساسدوالحدا و
ذدشسماااوالشظااسم،وذالوملدااسحوأ جاا دوإرادةو اا والسذلاااو دااس وشمااوو اام اوالقااسأ ن،وذ عتباا والقااسأ نو

و.و(54)ض ذرةوالومحة وششهسولمسجتسلوالدةس  
نو ر ا  وإ ا،وةفااوالحاسك والدةس اةاذإذاوفسنو    ا نوذحاسوأا غوذ ةفااوالسع  ااوذذ 

يا والحاسك وو–ششاسو ر ا  وو–م  وأ غوالسع  اوالشظ  اوذالسع  ااوالعسمةاا،و سلحاسك والس ات ريو
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السنااااسل وذالواشتذااااسرولسمااااأولسااااسوم ماااا وشمةااااأوالااااذعضوالحااااسك والسدااااتش  والسدااااتبسو) يوالسمااااكو
ذ داتشك و نو كا نوو،الداةسدةوالس مقااو- ا وأظا  -كسسو نولمقاسأ نووالف مد فوششسو     ن(،

الدااةسدةوويوإأدااسنومهسااسوشظاا وشااكأأ،و سلقااسأ نوالرااسلحوياا ودشسماااوالحداا والرااسلح،وذششسئاا  و
و.وو(55)يشتقسو     نوإذومجعاوالقسأ نوذحد والرف ةوأسيم غ

مسأاسو   ابوشمةاأوافتراسرو؛و تذعسوحدا والقاسأ نواذإذاوفسنو     نو  والسسيشاوالفسضماو
نوف لو ر   وأحد والقسأ نو   بوشمةأو ذسدلوالس افلوالؿةسدماو  وإالحد وشموو ذقاوالف  فا،و 

السذلاوأ غوجسةلو  ستوالسجتسل،و سلحسك وال  موفسومد نومحد مس وغسا ،وذالسحد موال  موفاسومدا نو
حسكسااس وغااسا ،وذمااغوااا ويتذااسدل نواوذاماا وؼةسااسوأ ااشه ،و جسةاالوالداادسنو اا ودذلاااو ر اا  ومد أاا نو

جبو نويتآم ذاوشمووفاو  دوذفاو  دويتآم وشمووالجسةلوشغو    وأسرب غوذمشتخب غ،وفمه وم
،و قااسوفااسنومناااو ر اا  وشمااووالااسذاموالحداا والس اات ريوالواال ااتبسادي،وحتااوولاا وفااسنو(56)التذااسدل

ونوالحدااا والس ااات ريوصاااسسمو ماااسنولمسذلااااو؛واال اااتبسادوالسداااتش  والااا يومراااسروشاااغوالف مدااا ف
.وذالس حاهويشاسو(57)سك وذالسحدا مو ا وأ اسقوالح  استالسنسلةا،ولسحس ظتأوشماووالع فااوأا غوالحا

ا اااتخسامو ر ااا  وأفااا ومرااا محستو    ااا نو ااا و ع  ااابوالحد ماااست،وإالو نو ر ااا  وياااسراو
نوا فا ومعاأو ا والقا لوأفداسدوالسمسق ا ةااوإالتةس ف ا ةاو  والشظ والرسلحاوأخ فو     ن،وذو

    اا نومقداا والحد مااستوإلااووو)السمسسغ جةاااوششااسو ر اا  (وذاوذلةجسرفةاااوذال ػةااسن،وغ اا و ن
 س ااسةوذصااسلحاوشمااوو  ااسسوم تااس    ق ،و   جاالوالحد مااستوالفس ااسةولدااة  ةوالااشف والذااه اأةاو
ذال زاابةاوشمااووالعسفمااا،وذ  جاالوالحد ماااوالسنمااووذالف  اافاوإلااوو ااة  ةوالعقاااوشمااووأااسف وفاا ىو

ماغوشسالااوذ ما وو، ساسوأجاس ودارااوالاشف والذذا  ا(58)الشف والت و ك س وأسلعقاوذ خزلولدم تأ
شمووالسدت ىوالف دىوأجاس و اووالسذلااوأسشتذسرياسومجس شااوياؤال واو  اد، اك    نوم با وشماوو
السذلاااو ااوومجااسلوالدةس اااوأفاا والسبااس والاا ىوم ذقااأوشمااووالفاا دو ااوومجااسلواوراا ق،ولاا اوفسأاالو

 .و(59)السذلاواأعدسسووح الوم ا ش هسواو  اد
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 سلشظاااسمو،وحاااسةوأذاااداوم مااا ولمحد ماااا ماااسو ر ااا  و  ااا  ضوذجااا دوصااا رةومنماااووذاو
الس ت ريوالوي ضلوأذداوم ما وأح اثويش با وشااو اسئ والاسذلوذالساسنودذنو س  ا ،و مكااو
مسيشاو  ذ هسوذم سلبهسوالخسصا،وذالشظسموالس ت ريوالومعسوصسلحس وإالوإذاو شس بوملو بةعاو

سيثو ر ا  وشاغوالذعبوذحسجس أوذحق وله والخ  والسذت كوو  ادوالسسيشا،وذمغويشسوجس وح
؛ووأاأور يو نو شادسلوالحد ماستو ختمافوأاسرت فوالب  ااو(60) كن ومغوأظاسمود ات ريوصاسلح

ذي اومعشا و نوماسوفسماأو ر ا  وماغو شادسلوالحد ماستوالومعاسوحرا ا و سماس ولهاس،وأااو،وذال مسن
.وذبسل ذلوفسو  ففو ر   وششسو حم اوفاوذاحسةومغو(61)فدسهسوشموو ب اوالسنسلوالوالحر 

حد مااستوذ ذضااحوفةاابويتحاا لوالسمااكوإلااوو سغةااا،وذفةاابويتحاا لواور ااتق ا ةاومااغوياا  وال
حد ماوصسلحاو عساولخ  والذعبو ق ا وذ غشةاس وإلاووحد مااو س اسةو شحا فولتخاسمومراسلحو
اوفمةاوالحسكساوح ثويتح ل نوإلوو ذلةجسرف  غو سغ غو  وجسلو كبا وفاسروماغوالنا ذةوشماوو

ذالذاا  و اا وجساالوالسااسل،وذبسلسناااو ذضااحو حاا لووحدااسبوالفقاا ا وأفاا ضوم  ااسومااغوالزاا ائب
السمسق ا ةاومغوحد ماو دتهسفوالخ  والعسمولس ا ش هسوذي والت و سناوغسلب ته وإلووحد ماو
 خسمومرسلحو   اديسو سرفاوالسجتسلويتح لوإلوو  ضوومفعاوفاو  دو  و مهسومسومذس ودذنو

و.و(62)رز عوويوض اأطو ذوم اشسةولمرسلحوالعسم
 يوم  حوأفدأويشسوي :وإذاوفسنو ر   واأتهوومغو حمة  اأولمحد ماستوإلاووذالدؤالوال

 نوياا  والحد مااستوالاان ثوالرااسلحاوالتاا و عساااولخ اا وشااع بهسومااغوأاا غوالحد مااستوالداالو
؛و سااسو  زاااوشااداولمحد ماااوأسلشدااذاووكن  اااوالااسذل،واآلأفاااوالاا ف وربسااسو شقماابوإلااوومزااسدا هس
لمحد ماومد نوم ئساس وذصاسلحس ولسذلااوماسودذنوالسذلااوذب ضوالشظ وشغو نواساوشد  ومع شس و
ؼةسااسويبااسذومااغوفتسأااستو ر اا  وذإجسااسعوالسااؤرر غو؟واوراا ى،وفاا  وحداابو  ذ ااأوالدةس ااةا

الدةس   غو نو ر   ومق والذاداوالحدا م والا يومدا نوذ ا س وأا غوأظاسم غوفاسويت ا فوماغو
سمس ف ا ةاااااومح لهااااسوإلااااووح ااااثوإنو  اااا فوال،ومق ديسااااسوذيسااااس:والسمسق ا ةااااا،وذاور ااااتق ا ةا
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ذ  م وشماوويا اوالشظاسمو،ودمسسج جةاو  ض  ا،وذ   فواور تق ا ةاومح لهسوإلوو ذلةجسرفةا
أسلقااسأ نووس و يوالحد ماااوالس اات ر او) ذوالشظااسموالسخااتمط(والاا يومداا نومحد مااو اا و)الب ل تةااس(؛ا

 ادوال ذقاوال   ووي وذ ك نوالؿةسدةوؼةأومغوم ا غوال ذقاوال   وواسأةس ،و ك ،والس ت ريو ذال و
او زاو  والحد ووأه ولةد او ا  س وؼةح ص نوشمووالن ذةوذ عسدذنوالفق ا وونو  وا ذ ه و

ذب لكو حق و؛ولمفق ا ،وفسسو أه ولةد او ق ا وؼةد أ اوش ي غو سمع غو  وا ذاتوغ  ي وس وم سع
ل سرشاةاوحا غومذاتطواال  انوأ غواا ذةواوا  اس وذباؤسوالفقا ا ،و تحتاسطوور اسروالحد مااواوذو

اوغشةس وذي و فمةا،وفسسو حتسطوور سروالحد مااوالسمسسغ جةااوحا غومذاتطوالفقا ا والسعاسم نو
ذ تذعاا نو ياا ا ي وذشااه ا ه ،وفسااسو حتااسطومااغوحداا وال ػةااسنوذياا وحد ماااوالظااسل والسدااتبس،و
 زاااا  وشااااغو نوالسناااااواوشمااااوولتمااااكوال ذقاااااوذاتوالناااا ذةوالست  اااا اوياااا والنقس اااااوذالحدساااااو

. سل ذقاوال   وو ق موأعسااو ا ازنوذا اتق اروأا غوجسةالو ذقاستوالسجتسالوذالوذجا دو  هاسو(63)
.و كر اا  ويشااسومعاا دو اا و مداافتأوالدةس ااةاوإلااوومبااس و(64)ل أح ا ااستوالس جاا دةوأااسلشظ واوراا ىو

ال  اااطوالس جااا دو ااا و مدااافتأواور ؾةاااا،وذفاااسوذضااالو ر ااا  والذااا ذطوال زمااااولساااغو رادو نو
قاوال   ووؼةذات طو ربعااوشا ذط:و نومدا نوماغوالا ف روالكذاسرو ا ومسسرسوالدم اومغوال ذ

الدغو)ش طوالجش وذالداغ(.و نومدا نوماغو أا  غوذ ش ا غو)شا  اوالجشداةا(.و نومدا نوحا ا و
وشسسلوالذ  نوالدةس ةاوذالومذت اوأسوشساسلووس وذلة وشبسا و)ش  اوالح  ا(.و نومد نومتف غ

 .و(65)ال سذ اومغوصشسشاوذزراشاوذ جسرة...وإل 
 اااام او ذاااا  عةاو:وذ اااا والسذلاااااوالفسضااااماو كاااا نويشااااسكوااااا ثو اااام ستورئةدااااا

؛و ت ف والتذ  عةاو  ويسوالجسعةاوالعس مةاولمس ا ش غ؛وذ م او شف  ماوذ م اوفزسئةا
ذ خت وأدغوالق اأ غوذاأتخسبوالحدسموذمحس ذاوالدم اوالتشف  ما،وذم اجعااوحداسأستو

ظاة وال  اسئفوالعسمااوال ئةدااو ا والسذلااوذفةؽةااوالسذلا،و مسوالدم اوالتشف  ماو تقا موأتش
.و(66) مااسوالداام اوالقزااسئةاو تتشااسذلو شظااة والسحااسك وذالقزااسة،و  ز عهااسوشمااووالساا ا ش غ
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ذيشاااسكوششسصااا وضااا ذر اومذااات  هسو ر ااا  و ااا ويااا  والسسيشااااو ذوالجسه ر ااااوالفسضاااماو
ومحر يسو  و تاوششسص وي :و

روأقاس واإلأداسنوذالفشا نوذماسويتعما وأهاسوالس ادوال  ائةاوشماوومختمافو أ اشهاسوال اتس ا
ماااغو دذاتواااا والدااا حولتكي اااسوالدااام اوالعسمااااوضاااسوالعراااسةو ااا والاااساراوذضاااسواوشاااسا و ااا و
الخاااسرج،واااا و ااا ا  والنااا ذةولكفسمااااوالحسجااااوالسارمةااااوذحسجااااوالحااا ذب،واااا والعشرااا والاااسيش و ذو

،و ها  والعشسصا ويا و(67) و يوذج دوالعذسدةواإللهةا،وذ ر  ا والس ا  والعسماوذالقزاس؛والكهش ت
ذيا اوأاسل ذلويت مابوذجا دوفااوال  اسئفو،ومق مستواالجتسسعوالذذ يوذمحسلو نومق موأسذأهس

.وذماغومق مااستو(68)السختمفااودارااوالسسيشااومااغوزراعوذصاشسعوذ جاسر،وذجشا دوذفهشاااوذفزاسةو
بومزاس والس فال:و  ا ىو ر ا  و نواو زااو نومدا نولهاسوم فالوأحا يوأجسأا السسيشاوالفسضاماو

لكاا و داات ةلو ذال و نو تمقااووإمااسادا ومااغوحمفسئهااسولتنباالوضااسويجاا موالعااسذ،وذاسأةااس و نو؛والباا يو
الذح ومدسحوأدسوحسجستوالسسيشاوشغو    وا ت  ادومسول و شتجأوالسسيشاوذ رسروالحسص تو

لمحفاااسلوشماااووصاااحاووس و،وذ نومدااا نوم فعهاااسوصاااحة(69)التااا و   اااسو  هاااسوشاااغوحسجااااوالسااا ا ش غ
يتك وومغور لوا رسلهسوأسلذا قوال اتؿذسلوالذاس وذالتعا ضولم  اسحوالتا وذذلكو،والس ا ش غ

 هبومغوي  والشسحةاووأأو  زاوالجهست،وذ نو ك نومترماو مزاس وماغوأسحةااوالجشا بوونو
الباا دوؼةااأو مداا واحتسااسال و اا لوالذااتس ومااغوالشاا اح واوراا ى،و نويتاا ا  و  هااسومةااس وذفناا ةومااغو

غ  ومت ا  وؼةجبوحف وصهسر جوذا عاوذمتعسدةولحفهومةس وال شسأةلوال بةعةا،وذإنوفسنوذلكو
الس  وحتووالو حتسجوإلووالسس والبتاو  وحسلاوف لوذ سئاواال رسلوأسلخاسرجوذفالوالحا ب،و

ذ داسشسو يمهاسو ا وحسلااوالحا بوشماووالخا ذجو،ولراسوغاسراتوالعاسذوس وذ نومد نوم فعهسوم ئسا
ذحرااسريسوشمااووالدا ا ،وذ شذ اا وأشااس وذ كا نوشااسفاوشمااوواوشاسا و اا ودر لهاسو،ومشهاسوأدااه لا

.وذمغومق مستوالجسه ر اوالفسضماوف لكو(70)السعسفاوذاو  اروح لهسولتحر شهسوضسواوشسا 
السدسحاوذشسدوالددسن،و قسور ضو ر   وال  يوالقسئاوأكنوالسذلاولك و ك نو ع سةويشذ  و نو
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سيشااوذفنا ةو ادسأهسو ك نو دةحاواورجاس ،وذر ىوشماووالعدا وماغوذلاكو نوا داسعومداسحاوالس
اسويشذ ا ومسشالو،و كن ومسأسويشذ  ومسشلومغو شظة وإدار هس ذص  ومدسحتهسوذفماو دسأهسو فااومسأ

مغو سوحسجس هس،وذاأتهوو ر   وإلوو نوال ضلواو زااو نو كا نومداسحاوالسسيشااومتشس اذاو
مالوشااسدو اادسأهس،وح اثولاا وذفاافوشمااووالحاسك وشمااووفساااوجباااوم  فعااوا اات سعورؤ اااوجسةاالو

.وذمغور لو مكوالسقسرأاوأ غوالشس جواور  ووذاو    أوويتكذفولشسو:وانو(71)أهسو.و دس
دذلاو     نو شسزعوال افلوالسفت ضو نومد نوفسئ وأسلفعاوأسل ج دوالسأ  ى،ذفكأهسوم جهاو وو
أهسماااوالس ااسفوأحاا والعاااسل واآلراا ،وأ شسااسومقاافو ر ااا  وأقسمةااأوأراا أاوشمااوو رضوال افااالو

و.(72)اأسلحةسةوالسأ   
 : الشقد األرسطي لمذيهعية األفالطهنية السبحث الثالث

مااغواو كااسرواو    أةاااوالتاا ولاا و داام ومااغوالشقااسوأراافاوشسمااا،وذلااسىو ر اا  و
 إل اس و،وأرفاورسصاو ك ةوش  عةاوالسسلوذاو  ةو)ال ذجاوذاوذالد(و  و ذقااوالحا اس

فااوماسوياؤديوإلضاعسفوالسمكةاوذاو  ةو  ودذلااو    ا نوالسنسلةااويهاسفومشاأو جشابو
السذلا،وذلكغومسويا والع فااوأا غو حق ا ويا  والذا  عةاوأها اوالذاداوذبا غو حق ا وفا ةو

والسذلا،وي اومسو شق موأسشسفذتأومغور لو مكوالرفحستوالتسلةا:و
 شيهعية السال وإلغاء السمكية:  -0

سوالسسيشاوالفسضماوششسو     نوي و مكوالسسيشااوالتا ومحا مو  هاسوشماوو ذقااوالحا ا
 ا ومستمكا نومشاسزلورسصااوأها ،وأااو؛وشدسلهس أذق هسو)الحدسموذالجش د(والسمكةاوالخسصاوأداو

معةذاا نومعااس وداراااومعدااد اتو اا ومدااسنوأسلسسيشاااويتسدشاا نومااغور لااأومااغوالدااة  ةوشمااوو
الس ا ش غو  والساراوإذاواسرذاوشماووالحدا ،وذصاسواوشاسا وماغوالخاسرج،و ماسوغا اؤي و دا فو

 قااط،و مااسووا وذاحااسوس ولسشتجاااو اا ومقسأاااوحسااسيته وأسلكسةااستوالتاا و كفاا ه وشسماامسااسي وأااأوال ذقاااوا
له ا غ،وإوذ زاا ووس وال يبوذالفزاو ه ولةد اوأحسجاوإلةأوونولسيه و  وأف  اه ودذماس وذ أاسا وذـذا



 910-900، 9105مجمة كمية اآلداب جامعة الفيهم عدد يشاير                                      أمينشرف أ

 

921 

ذماغوالعااسروإ داسدواإللهاا وأسورضا ،و ماا و نوالحا اس"و سمكاا اوفاسآلر  غوحقاا ال وذب   اس وذ ماا اال و
ذمغوحسسةولمسسيشاوإلوو  سةوذ شسا ولهس،وذلقز اوحةس ه و،وإلوو جسروذزراعولتح ل اومغوح اس

ااسومخذاا نو مذِ زا غوذمذ ضزاا غ،ورااسدش غوذمخاسذش غ،وذل يباا او شااسا ي و اا والاساراو كناا ومسأ
 شسا ي و  والخسرج،وذب اومد ش نوأكأفده وذبمسي وإلووحس اوالهسذ ا،وله  واو ذسبوفمهسوفسنو

 فا وياا  والحةااسةوو،(73) والق اشااسولسدااسكغوالحا اسوذمقتشةااس ه "وماغوال اجاابو نو  ضالومناااويا 
.وذبسلجسمااو؛والسستمكااستوالسسدمااوالخسصاااو(74)ذحاسيسومداا نورا صوأف  ااه وذرا صواوماااو

و.(75) ح لوأ غوصسحبهسوذب غوالدعوولتحق  والسناوالعمةس
ذالس حاهويشااسو اا  سنوالذا  عةاواو    أةاااوالسسدماااوشماوو ذقاااوالحاا اسو قااطو

ل ذقاااوالسشتجاااوالتاا و  فهااسو  اصاااوحةس هااسودذنو دأااوو    اا ،وشداا والذاا  عةاودذنوا
الحسينااااااوالتااااا و داااااتهسفوال ذقاااااستوالاااااسأةسو ااااا والسقاااااسمواوذل،وحتاااااوومفهااااا موال ذقااااااو
او   اا أ وم ااسي والسفهاا موالحااسيث،و  ذقاااوال   ااسسل  غوذالتجااسروذاإلف ااسش  غو شااسرجو

ذ ظمااااا نو،ولف حااااا غوذاوجااااا ا ششااااسو    ااااا نوضاااااسغوال ذقاااااوالسشتجااااااومااااالوالعسااااسلوذا
و.و(76)محتفظ نوأ  سئاواإلأتسجودذنو كمة ،و سلسعةسرويشسوالسهشاوذلة والن ذة

ذفسواأتقسو ر   وأذسةوذص اماوآرا و     نوي  وح لوش  عةاوالسمكةاوشموو
ذ تسنااويا  و،ولساسوفاسويت  ابوشم هاسوماغوإشادسلةستو زا وأدا ماوالسذلاا؛و ذقاوالح اس

واإلشدسلةستو  :و
موااليتسااااسموذالعشسماااااومااااغوجسأاااابواو اااا ادو) ذقاااااوالحاااا اس(وأسلسمكةااااستوالعسماااااوشااااس -1

الذسئعا؛وونوالس  وأحد و بةعتأوالويهت وإالوأسسومستمكاأوشخراةس وذ عا دوشمةاأوأاسلشفل،و
 كاااو اا دومفكاا وشمااووحااسةو اا ومشس عااأوالخسصاااوذالويهاات وأسلسشااس لوالعسماااوإالوأقااسرومااسو

 بطوأااا غوالسراااامحاوالخسصااااوذ اااغوالتقااااسمو،و كر اااا  ويشاااسويااا(77)معااا دوشمةاااأوشخراااةس و
االجتسسش وشاغو   ا وأا لوالجهاسوالفا ديوذالكفاس ة،و سلحاس  والفا ديولاة وإالوششرا ا و
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ج ي  س و  والحةسةواالجتسسعةا،وذ نو ذجةلوي اوالحس  و  وأ سقوالجسسشااوياؤديوإلاوو
 .و(78)ازديسرواالفترسدوذار فسعومدت ىوالسعةذا

الساا ا ش غ:وونوشااسمو  ز االوالناا ذاتوحداابوالجهااسوالسباا ذلوإاااسرةوالحقااسوذالشاا اعو اا وأفاا سو -2
ذ دسذيومغومعساوفمة  وملوماغومعسااوفن ا ا وياؤديوأسلزا ذرةوإلاووالػاةهوذشاسموال ضاس،وح اثو"و

أسسوإأهسسولةدسوم زش غوأسلد  او دتنسروأسلز ذرةومدكلاوو-أ  يو ر   و–نوالعساوذاال تستسعوإ
ا وإذومعسما نوفماة  ،و ناسروشما ه وااسئ ةو ذل اكوالا يغويؤ ا نو ذل كوال يغومدتستع نو ذومكر ذنوفن ا و

 سل جسلوالسب زذنوم زبه و نولة وله ومغوالسسلوإالوالشرا بوو،(79)"وفمة  وإذوي ومعسم نوفن  ا و
نوفشع او  وأسدئواوم وأفمد غو ستووفسنوإالعسم ،وذي او ةد نوشماول ض  ابوذالن رة،و ه وذو

ته وأ واأق سع،وذفسنوأهسه وأ وحسذد،و سغو بةعاوالح صوله ومغوذلكور سومسلوفسألوحسج
 .و(80) الومد نولأوحسذد،وذ كن والشسسوالومح  نوإالوإلشذسعو مكوال بةعا

الح ماااسنوماااغوالداااعسدة:وونوالسمكةااااوالف دمااااو داااببواإلحداااسسوأسلمااا ةوذالدااا ذر،و -3
ل ا اأو سإلأدسنوأ ذعاأومحابولمساسلوذ كا  غوالنا ذات،وذيا اوالحابوماغوجسأابواإلأداسنو

،وذياا اومدذاافو ذاااو(81)أاااوياا وإحدااسسو بةعاا والوملاا موشمةااأو،ولااة وشااع را ومدااتشك ا و
     نو  ويس أوال يومدعووإلةأوذي و حق ا والداعسدةولمجسةالو ا ومسيشتاأوالفسضاما؛و
ونوياا اولاا ويتحقاا و اا و اااوشاا  عةاوالسمكةاااوونو كناا و شزااس يسو ذوأعزااه و) ذقاااو

حا   والسمكةااوشما ه ،وذإذاوفاسنوحساسةوالسسيشااوالح اس(ومح ذم نوماغوالداعسدةوأداببو 
ذإذاوفااسنو    اا نوأهاا اومجعمهاا وو،(82) ذعااس ولاا لكولةداا او ااعسا و سااغوذاو ااةد نو ااع سا و

يتخماا نوشاااغو ااعسد ه وماااغو جااااو ااعسدةوالسجتسااال،و كةااابولهااؤال واوشاااؿةس و نويااا   ذاو
 .و(83)الدعسدةولم   ،و سوكن واحتسسال و نوالجسةلو  فومذق نو

 زاا ماوالكاا موذالدااخس :و سلسمكةاااوالخسصاااودا االوشمااووالكاا موذالجاا دووالقزااس وشمااو -4
ذاإلحداااسنوذالداااخس ،و ماااسو ااا والذااا  عةاواو    أةااااو ااا ومدااات ةلواإلأداااسنو نومدااا نو
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جاااا ادا وأدااااببوالسدااااسذاةوالحدااااسأةاوالتسماااااو اااا والسمكةااااا؛وونوالكاااا موصاااا رةومااااغوصاااا رو
جسه ر اااو    اا نوالوونوالساا ا غو اا إ"و:وذ اا وذلااكومقاا لو ر اا  ،وا ااتخساموالسمكةااا

مدات ةلو أاسا و نومظها و أاأوجا ادوذ نومقا موأااكيوشسااوماغو شساسلوالكا موماسدامو نوياا  و
 .و(84)الفز ماوالومسدغو نو ك نوإالوأس تخساموالس  ومسومسمك"

غماا وأااسبوالح  ااستو مااسموالساا ا ش غ:و ااسلف دوالومداا نو اا دا وحقااس وإذاولاا ومدااغويشااسكوشاا  ومستمكااأو -5
 .وو(85) ف،و مسوالسمكةاوالعسماولقشةس و تلخزلواو  ادوإلرادةو م اوشمةسمسسرسوؼةأوح  اوالتر

ذفااسو شااسو ر اا  وحجاااو    اا نوالقسئماااوأااكنوالسمكةاااوالخسصاااومداابذاولمشاا اعوأاا غوالشااسسو -6
ذ ااببو اا والت لاافولقغشةااس وم ضااحس و نوياا اوالومعاا دولمحةااسزةوالذخرااةاولقماا الوالبتااا،وأاااو

راا قوالسشتذاا وأاا غوالشااسس،وذمااغوااا ومداا نومااغوالخ ااكومعاا دو اا والسقااسمواوذلوإلااوو دااسدواو
لرااسقوالشتااسئجوالداا  اوالست  ذاااوشمااوو راا قوالشااسس"وفسلخراا مستوالتاا و ت لااسومااغوالعقاا د،وإ

إلووالسمكةاوو(86)ذاإلداأستوالست  ذاوشمووشهسداتوال ذر،و ذوصش فوالت لفوال ضةلولقغشةس "
غوشسةوش فس و ؤديوأه وإلوورر مستوالخسصاوإ  فس ،وذبخسصاو نوالذ اكاو  واوم الوأ 

 .و(87) كن ومغو مكوالس ج دةوأ غوم كواوم الوشموواالأف اد
ذلكشاأور ىو نو،و قسوفسنو ر   وشموودراماوأسلذ ذروالت و شتجوشغوالسمكةاوالخسصاا

ي  والذ ذروإأسسو  جلوإلووال بةعاواإلأدسأةاوذمسو ش  يوشمةأومغوربثوذإا ،وذالعا جولها  و
 كر   وي ىو نوالبساماو.وي والسدسذاةو  والسمكةا،وذلكغوأسالر قس والخمق ولق  ادوالع  بولة 

 اا واإلصاا حولةداالو اا و نويتدااسذىوالجسةاالو اا والسمكةااا،وفااكنوأسشاالومااغومسمكاا نو نومسمكاا او
 ذو نوأسشلوال يغومسمك نوفمة  و نومستمك او كن ،وأاوي وحدغوالسعسمماوأ شه ،وذبرفاو،و كب 

،ومجابو نومعسااوشماوو حق ا و  ز الوشاسدلولمسمكةااوذلاة و  ز عاس ومتدااسذ س ووشسمااو اإنوالسذا ع
ذي  ومدكلاو،وذ بسذو نواوكن و يسةاوششسو ر   ولة وي ومغومسمكوأاوفةبو دتخسموالسمكةا

.ولاا اومقتاا حو ر اا  وآلةاااوال ااتخسامو(88) ر ؾةاااوأسلزاا ذرةوذلةداالومدااكلاو ةس ااةاوافترااسدماو
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لسمكةااااوذالذااا  عو ااا وذفااالوذاحاااس،وح اااثومدااا نواالحتفاااسلوالسمكةااااوالخسصااااومجسااالو  هاااسوأااا غوا
أسلسمكةااااوالخسصااااووصاااحسأهسوذ نومدااا نواالأتفاااسعوأهاااسويااا والذاااسئل،وح اااثويتشاااسزلوالساااسلك نو
وصسفسئه وشاغوأعاضواوشاةس و ذوي ررا نولها و ا واالأتفاسعوأهاسوشماووالذا  ع،وذيا اوأا  يو

الحةسزةوشمووجهاواالرترسص،و ر   و"مجسلوأ غوم امسوالشظسم غواآلر  غ:وأظسموالذ  عةاوذو
ذح ش   و عتب والسمكةاومذت فاوأ جأومس،وذي وأسؾةاوفسسوي و  دما،و إنواال ت  التوأسسوي و
مشفرماو سسمواالأفرسلوالو  جسوش  س ومغوالسذسج ات،وأاوي و شس و كن وونوفااو حاسويهات و

 اا والسنااا،وأاا غووأهااسوفسااسويهاات وأسشفعاااوشخرااةا،وذ زاا ماو ياااوالسسيشاااو ااشظ وا ااتخسامهسوفسااس
،وذالسقر دوأسوصسفس ويشسوفاومغومعةشوعةذاومذت فاو وو(89)اوصسفس وفاوش  ومذسع"

إ سروالجسسشاوذلة وال  قاس و قاط،ولا اومقا لو ر ا  وم ضاحسوذلاكو اووفتاسبواورا قو:وإنو
كاوشئومذسعوأ غواوصسفس وذمذسعوف لكوأ غواإلر ةوذب غوال  قس ،وونوالسجتسلوالدةس وو

لبساياوغ ضوإالوالسشفعاوالسذت فا،  ا وفسنوذلاكو اووأسامااو ك أاأو ذولحفظاأوأعاسولة ولأوأس
(90)ذلك

  شذ  و نو ت كوالسمكةاورسصاوأسلف د،وملو  بةاوالشسسوشموو عاوالخ  و جس وال   ،و 
أح اااثويباااةحوالفااا دول  ااا  و نومداااتخسموماااسومسمكاااأ،وحتاااوولةراااذحويااا اوالسماااكومذاااسشس وإلاااووحاااسو

و.و(91)كب  
 نوالسمكةاااوالعسماااوششااسو    اا نو حاا مواو اا ادومااغوالحاا ووذمسااسو ااب ويتزااح

ال بةعااا ولمسمكةااااوالخسصاااا،وذماااسو حققاااأولهااا وماااغوالسس ااا اتوالهسمااااوفسلداااعسدةوذالح  ااااو
ذاالر قاااس وأسلااا اتوذاالأتساااس ...وإلااا ،وذيااا وماااسوشسااااو ر ااا  وشماااووإاذس اااأولاااشقضومباااس و

الت و غفمالوالذا  عةاوذاضعس وأ لكواو  والسش ؿةاو؛والسستمكستوالعسماوششسو     نو
 .و(92)السسدماوذالت والو  جسوإالو  وض  والسمكةستوالخسصا

 شيهعية األسرة )الشداء واألوالد(  – 9
مسومقسلوشمووش  عةاوالساسلول ذقااوالحا اسومقاسلوفا لكوشماووشا  عةاواو ا ة،و
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 مااغومخاات و حااسومااشه و؛و قااسوذياابو    اا نوإلااوو حاا   والاا ذاجوأاا غو  اا ادوياا  وال ذقااا
 ذوذلس،وذلكغومد نوجسةلوالشدس ومذاسشس وأ اشه ،وذبخسصااو نوالشداس وم ا شا نووأ ذجا

لهااا وأفااا وحقااا قوال جاااسلوذذ اااسئفه و ااا والحااا بوذالدااام ومااالو اااسرقوذح اااسويااا وإأجاااسبو
 سخ ااطو    اا نوالدةس اا ويش اا ىوشمااووال ااس واو اا ةوفتتاا  جوو.(93)الساا ا ش غولمسذلااا

سوا فقشاسوشماوو نوالسذلااوالتا وأ ساحوذ ا وذلاكومقا ل:و"ولقاو(94)لسذلتاأوالسنسلةااوفساسويا ش 
ذ شذ ااا و نويتمقاااوو،و نو حدااا وحدساااس ومنسلةأاااس ومجااابو نو جعااااوالشداااس وذاو فاااسلومذاااسشس و

ال جااسلوذالشدااس و  هااسوأفاا والتعمااة و اا وجسةاالوم احمااأوذ تقس ااس اوفاااوالسهااسموذالسشسصاابو
ش غوال يغو  ا ومشهسوالح بةاوذالدمسةا،وفسسويشذ  ولهسو نو تخ ومم فس ومغو ذل كوالس ا 

و.و(95)ينبلوامتةسزي و  والفمدفاوذالح بومعس و
ذ قاا موالسذلاااومااغوراا لومؤ دااستوشسماااوأسإلشاا افوشمااوو  بةاااويااؤال واوأشااس ولتعااسي و

ااا ويتمقاا نوالتااسر بو،و  تمقاا نو ااسر ذستور سضااةاوذم  ااةؿةاوفباااو ااغوالعذاا  غ؛ولمحداا وذالح ا ااا
ذماااغومجتاااسزوامتحاااسنويااا  و،واااا غالعداااد يوذدرا ااااوالحداااسبوذالهشس ااااوذالفماااكوحتاااوو اااغوالن 

ا وي فاوإل ه و شسسلو،والس حماومدتس و  ودرا اوالسش  وذالفمدفاوحتوو غوالخسمداوذالن ا غ
.وذفاسوالو(96)رئةداو  والجةشوذاإلدارةوذالو  فااوإلا ه ومهاسموالحدا وإالوأعاسوأما  و اغوالخسدا غ

الدةس ااااوفاااسو جاااسذزووأجسأااابوالرااا ابولااا وفمشاااسو نو    ااا نوأحسيناااأوشاااغوالت بةااااودارااااوأ اااسق
الحسيثوشغوالفمدفاوالدةس ةاوإلووالحسيثوشغوشم واإلجتسسعوالدةس  ،وذلكوالعم والا ىوياتكم و
شااغوالدةس اااوأ جااأوشااسمومذااتس وإمسيااسوالت بةاااوذمااسوأاا غواو اا ادومااغوش فااست،ومب شااسو ر ؾةااستو

 و.(97)التعسماوملوفس او ذقستوالسجتسل،وشموودرجاوارت  هسوذ ش شهس
أاااوامتااستولتذااساو،و قتراا وشاا  عةاو    اا نوشمااووالجسأاابواالفترااسديو قااطذيداا اولاا و

السجسلواإلأدسأ ،وذشا ملوالسا  ةو ا ويا اوالترا روم فا ا و شظا وأدن ا ومسأاسوفسأالو ذا مأو ا وشرا  و
 كسألو عتسسوشمووال جاوأذاداو  س ا و ا والسجاسلواالفتراسديو؛و ع  ،وح ثوفسنوذضعهسويسمذةس و
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يومهشا،وذمغوالشسحةاوالنقسؼةاوفسألومح ذماومغوالتعماة ،وذماغوالشسحةااودذنو نومدسحولهسوأسسسر او 
 قاطولقشساسلوالسش لةااوذالومحا ووس والدةس ةاول ومدغولهسوحا والسذاسرفاوالدةس اةاوذفاسنوجهاسيسومشرا  

 ا وو(98)لهسوحز رومجسل وذمشتسمستوال جسل،وذذ طوي اوالج ودشاسو    ا نولسداسذاةوال جااوأاسلس  ةو
ماالواالراات فو اا ودرجاااواالشاات اكو،و اا ا والسسأةاااومشهااسو ذوالح بةااا؛واو اا والسذلاااكس اااومةااسديغوالعساا

حداابو بةعاااوالساا  ة؛وونوالفااسرقوأاا غوم ايبهااسوذم اياابوال جاااوياا و اا والسرجاااوالو اا والشاا ع،وذأظاا ا و
.و(99)لتق   وإشفس والس  ةومغوش  نوالسش لو قسوذفلوشمووفسياومؤ دستوالسذلاوشاب ورشسمااواو فاسل

 اا نول ضااعةاوالساا  ةوداراااوالسجتساالوأسنسأاااو كصاا اول  جسيااستوالعسلسةاااوالحسيناااو ااوو تراا رو   
ذالوأجسأبوالرا ابولا وفمشاسو نو    ا نو اوو را ر ويا او .(100) ر ريسولمع فاوأ غوال جسلوذالشدس 

وفسوذضلوأ ذروالفك والشد ىوالحسيث.و
ياا  وو جعاااومااغ؛والتراا روماالوالااشظ والدااسئسةوذفااسو دركو    اا نواصاا ساموياا ا

الااسش ةوم جاااومااغوالس جااستوالتاا وفااسنويتاا ددو اا والتراا  حوأهااسولعمسااأوأسااسو ااتمقس ومااغو
معسرضاوشسيسة،و ه ويم  وذج دوالس  ةوأ صفهسوام  ة،و   اياسو خاتمطوأسل جاسلوذ ساسرسو
ال  سضااااوالبسأةااااوشسر ااااو ماااسموال جاااسل،وذ ذاااسركو ااا واوشساااسلوالعداااد  ا،وذ ااا  ضو نو

 ةومبشةاااوشمااووالسذااسش والف دمااا،وأاااوي  ااسيسوش فاااوالو كاا نوالع فاااوأاا غوال جااسلوذالساا و
شخرااةاو اات و اا وم ا اا ومع شاااوأاا غواوشااخسصوالتاا و ختااسروالسذلاااوفاااومااشه ولاراا ،و
دذنو نومد نول رتةسروالذخر و يودذر،وذفاو فاويت وإأجسأأودذنوإدارةوالسذلاولاأو

سصااولا وش  شاسومعسولؿة س ،و ه وش فاوح  اأةاوفسل يوي  سوصسحبهسو حدا غوأدامهس،ور
 نوحاااسوازدرا و    ااا نولمسااا  ةوذصااااوإلاااووالقااا لوأاااكنوالسحاااسربوالذاااجسعومدس اااكوشماااوو

،وذ ا و ااويا او(101)أدسلتأوأس  سومغوالشدس ،و كصذحلوأ لكوذ  ماولسدس كةوالذاجعسن
ر اأااأ،ولكااغو اا شظ وفاااوإأااس  وال بةع اا غوذ  فسلااأوذوآالتخ ااةطوالجسيااسوالومعاا فو حااسو
القااسم وشمااوو أهاا وآأااسؤ وذ مهس ااأ،وذ اا شظ ولج مااأوياا ووذاحااسوإلااووفاااوالشااسسومااغوالج ااا
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.ذيا اوالترا رو(102)ر اأاأ،وذ ا شظ وإلاووالج ااواوصا  وشماوو أها و ذالد وإشموو أه و
او    أووإنودلوشمووشئو إأسسويسلوشمووشسموإمسسأأوأكيسةاوالسذسش وذاوحس ة و

وو هاا و بةعاااوذالع فااستواإلأدااسأةاوداراااوأ ااسقوالجسسشاااوذياا اوأااسذر ومسناااوصااع باو اا
الاا ذحوششاااسو    ااا ن،و ماااكوالااا ذحوالتاااووذضااعهسو اااووم  ذااااو  اااسووماااغوم  ذااااوالباااسن،و

  ؟(103) كةبولأواآلنوأ ا ومحطومغوفسريس

ذفاسوذجااأو ر اا  والشقااسوضااسومااسوافت حااأو    اا نومااغويااسمواو اا ةوذياا وأقااسوياا دوإلااوو
وتسل :وذ تسناوي  واالأتقسداتواور  ةاو  والو،(104)رس  وفاوفسرئوفسسومق لور او

 نوالق لوأذ  عةاوالشدس وذمسويشاتجوششاأوماغوشا  عةاواوذالد،ويشحاسروأسو ا ةواإلأداسأةاوو–و1
إلاوومدات ىوشااسئ توالذقا وذالخ ااا،وذ جعااوفاااوما ا غوالومداات ةلو نومحاسدو يااغواأشاأوذ يااغو

 نول اويتدس لو ر   ومدتشك ا وي  والسش ةواو    أةاوفسئ  :وياوالخ  و؛و ر  و ذو أ  ...وإل 
مقاا لوالساا ا غوشمااوواآلالفومااغواوذالدوحاا غويتحااسثوشااشه و)ياا اواأشاا (و موالعاا فوالجااسريو

مع فواالأغو أس وذالعد وذاوخو رس ؟و مو نوياسش والسا  وذلاسا واأشاأوو  زا؟وذياواو زاو الأو
ذمغوا ويشته و ر   وإلوو نواأغو؛ور وي  وال ذاأطوالعسئمةاآر واأغوشسأوإلووآذآر و رس وذو

و.و(105)أغوشموو   قاو     نوالع فوالجسريور  وأدن  ومغواالوالع وشمو
 نوش  عةاوالشدس و  هسوإف اروذاضاحوذصا  حوأسسسر ااورز مااوال أاس،وذماسودامواالمتشاسعوشاغوال أاسوو–و2

 زاا ما،و سااسويااسش ولق اافوحقااس و نومقاا موأظااسمواجتسااسش وأسحاا وياا  والفزاا ماوذبااثومااسومقسأمهااسومااغو
مااااا  ةوال  ااااا وأاااااسا لواشماااااوو زااااا ماوالعفاااااا؛وونوالفزااااا ماواحتااااا امورذيماااااا،و ذااااا  عةاوالشداااااس و قزااااا و

نوشااا  عةاوالشداااس والو عشاااا وأاااسل ذلوا ااااتذسحاوإلااا لكومااااغوالخ اااكوفااا لول  شاااات اذس:وو؛(106)الحدساااا
و.وو(107)أاو عش والتشظة واوكن وف ةولمسخسلفاوالجشدةاومغو جاوإ سدةوالسسيشاوذالرسلحوالعسم،والسح مست

اوأا غواآلأاس وذاوأشاس وذاورا ةوذفس ااواوفاسربوفاسوياؤديولسحا ذراتو نوالجهاوأسل ذاأطواو ا  و–و3
شااسيسةوفسأتهااسكوالح مااستوذالقتاااوالخ ااكو ذوالعسااسوذالسذااسج اتوذالدااذسبو اا وحاا واوبو ذواومو ذو
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،وذل ومقتر واوم وشماووذلاكوس واوفسرب،وذي اومغوالسسدغو فسدمأومتووش فوالشسسوأعزه وأعز
ياا ومسسر اااوال ذائاااوأاا غو  اا ادواو اا ةوال احااسة،وذالذااشسشاوفاااوأاااوفااسويااؤديوإلااوو أعااسومااغوذلااكوذو

و.و(108)ر ةوذاور اتالذشسشاوار كسبوالذه اتوالجدسماوأ غواآلأس وذاوأشس وذاإل
را ةوح اثومقااوااليتساسموأاكذالدوالومدات ةلوإيسسلوالعشسماوذااليتسسموأا غواآلأاس وذاوذالدوذاإلو–و4

ي ومذت كوأ غو كب وشاسدوماغوالشاسسويمقا و فااوششسماا،واوبو نومس  ومغوأ شه و يهسوذلس ،و سسو
مق لوو،(109)يسسله ومذسشس و مزس وأ غوالجسةلوإوأس وفن   غو دةد نوذ نواوأشس ول و  ف اومذسشس وآل

 ر   :و"إذاوفسنوآالفو ذالدوالسسيشاويشدب نوإلووفاوذاحسومغو يمهسوالوشموو أه وذلسذاولأ،وأااو
 جسةاالو ياااو،ومقااسرو حااسوشمااوو نومس اا ويااؤال ومااغويااؤال شمااوو أهاا وم لاا دذنوجسةعااس ودذنو نو

 اإنووأشا (،االسسيشاوشمووالد ا والومعش نوأهؤال واوذالد،و كاوذاحسو ةق لوشمووذلسوأجحو)يا او
و–فسنوملوذلكو يمأوال يغوإل ه وي جالو صامأوشماووحدابورفا وف اس وو مس وو–ل ويشجحو ةقسلوشمةأو

توش شهااسوذالذااد كوش شهااسو اا وحاا وآالفواوذالدوأشاا و ذواأااغورجاااوآراا ،وذ كاا نوال ذامااساذياا او
ال يغومسدغو نو ح  ه والسسيشاوذ كن ومغواآلالف،ومسودامو ةد نومستشعس وشمووالد ا والعم وأسغو

،وذبسلسناااو شعاسمورشسماااواوذالدوأسآلأااس ولعماااو(110)يا وذالااسوال لااس،وذيااوياا وفااسوشااسشوأعاسوذالد ااأ؟"
فك وال لسو  وال السوذالوال السو  وال لاسوذالواوذالدو ا والجهاوأرماوالق اأاو"و سغوغ  والشس لو نوم

ذ أااأوالومحاااو،ورا اأه وح ااثولإلأدااسنوأسشناسنوفب اا انولم حساااوذالسحذااوذيسااسوالسمكةاااوذالع ا افإ
و.و(111)    ن" ور و  وجسه ر اوحسوي يغواإلحدس  غو ذواآل

ل،ومشسدماس وأق امااوال جاسلور ضو ر   ودش ةو     نوأسدسذاةوال جاوأسلس  ةو  وفس ااواوشساسو–و5
 سل جااويا والا ىوماكم وذالسا  ةويا والتا و  ةال،وفساسو نوالكاسئغواوكبا وذاوكسااويا و؛وشمووالشداس 

.إالو(112)ال يويتكم وشموواوص  وذاوأق ،و سوبويا وصاسحبوالدام اوشماووال ذجااوذاوذالدو
 اماااو ذقااسولحقااأوداراااواأااأومعسماااوال ذجاااوفحااسك و ااووأظااسمو ر ااتق ا و،وأسشتذااسروانوال جاااولااأوالق

العسئمااا،ذالويتاا كولهااسوإالومااسوم ئاا وجشدااهس،وذ عسماااواوذالدوفحااسك و ااووأظااسموممكااو،وونوالسمااكوالو
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 .(113)مفك وإالو وومرسلحورشسمس ،ول لكوفسألوالسمكةأو شذأولمدم اواوأ  ا

ذفااسو داا و ر اا  وم ففااأوياا او اا والتفااسذتوأاا غوال جاااوذالساا  ةو فداا  ا و بةعةااس ،و
راا ومخراا ولإلماا ة،وضوالكسئشااستومخرراااوأسل سشاااومشاا والاا الدةوذاآلح ااثوإنوأعاا

م وذالباسنوم ةال،و اسلشف و تدامطوككسسوي والحسلو  والكاسئغوالحا وح اثوأا ىوالاشف و ا
شمووالبسنوفدا سوشماووشباس ،وذالعقااومداة  وشماووال  ائا وفاسلحد وشماووشاعذأ،وذماغو

ولمجسةاالوذذبااسال ووا ومفاااوشاا وأقاا بوالداام اوأاا غو مااكواوأاا اعوالسختاااا و رااذحوالسدااسذاةو ذو
.ذي اوالتفد  و دىوأأو ووأهسماوالذ طو)ذيا والف مدا فوالعق أاو(و(114)شمووالسجتسلو

لمااذعضو)الدااسدة(وحداا ووإلاووإشتذااسروالاا قو اسي ةو بةعةااا،ومقاا او أاأومااغوالحاا وال بةعاو
و.(115)الذعضواآلر و)العب س(وأسشتذسرو نوي اويشدج وملومبس وال بةعا

 دة األفالطهنية رابعًا: نقد فكرة الهح
اااسرو ر اا  وشمااووجسه ر اااو    اا نوأق اااوغسماااو اا واإلأااساع،وذياا و أااأو لقااسو

،وذ ا و(116)  سضوشمووالسذلاوذحسةو كن ومسأسويشذ  وحتاووفاسدومح لهاسوإلاوو ا دوذاحاسو
 ااب اوذلااكوضااحووأسلسمكةاااوالخسصاااوذاو اا ةوشمااوو ذقاااوالحاا اس،و سلسمكةاااوالخسصاااو

ذ ه رو ذقت غومتعسرضت غ:و ذقاوو–ش و     نو  وزوو– ؤديولمتفسذتوأ غوالن ذاتو
اااسو؛واوغشةااس وذ ذقااااوالفقااا ا ،و شااسيضوفااااومشهساااسواورااا ىوذ شسصاابهسوالعاااسا وذالحقاااس مسأ

السذلاا،و زا  وشاغو نوالسمكةااوالخسصااووةيؤديو  والشهسماولمر اعوأ شهسسوذ سا قوذحاس
رااامحاو اااؤديوإلاااووـةسشااااوالسرااامحاوال ا ةااااوشماااووشقااااوالحااا اسوذ  اااسذولاااسيه و ااا قوم

و.و(117)السسيشاوذ جتهسذنولةدتح ذذاووأفده وشمووفاومسومراوإلوويس و
لاا اور ىو    اا نو نوضااسسنوذحااسةوالسذلاااوذا ااتق اريسومداا نو اا وشاا  عوالسمكةاااو
أاا غو ذقاااوالحاا اس،و هاا ويشااسولاا ويهااسفومااغو حاا   والسمكةاااوالخسصاااوشمااوو مااكوال ذقاااو

فرووفسرومدات سعوماغوال حاسةوأاوفسنويس أو     و ،وإلووالقزس وشموو فسذتوالن ذة
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داراوالسذلا،و ه والويهسفومغوالحد ماوإلوو حق  والسدسذاةوماغوالنا ذات،وأااومدا يو
و.و(118)أ غوالن ذاتول تفسدىوشسماوفم ومع فاو   والحد ما

ذمسومقسلوشمووش  عةاوالسمكةاومقسلوشمووش  عةاواو  ة،و سو  ةو  ور مأو ح  وا حسدو
 دومقاسمومراسلحو  ا  أوأحدا والعس فااوشماوومراسلحوالسذلاا،و  تجاأوأهاسو جعااوالفاإالسذلا،وح ثو

لاا لكور ىو    اا نوالحاااو اا و؛ولتحق اا و غ اضااأوالذخرااةاوأااسال ومااغو حق اا ومرااسلحوالجسسشااا
؛وذماغواا و ذا  عةاواو ا ةو جعااوالسسيشااو(119)ر ضوالا ذاجوذماسويت  ابوشمةاأوماغوؾةاسمواو ا ةو

مشفرما،و سلسسيشاومجبو نو ذذأوأقسروالسدات سعو كن وذحسةوذفسسال ومغومسيشاو تك أنومغو   و
الس ج دوالذذ ي،و ذوجدسس وحةس وذاحسا ،وذفسومد نوي اومسوجعاو     نويبس ومحسذرةوالجسه ر ااو

وأااا غوالسسيشااااوذالفااا دو  سل حاااسةوششاااسو    ااا نويااا وغسمااااوو،(120)أسشسفذاااتأولمعسالااااوأاااس ت اضو ااا از 
 ر سرو مكوال حسةوالسف  او  والسذلا،و سلو أأوال سمستولسسيشتأوالفسضما.وذفسوح رو ر   ومغو

إالو أااأولاا و مدااغو حؿةقهااسو  شذ اا و نو شباا ووأهااسو قاا دوإلااوو ااساش وو حؿةقهااسمااغوالرااعبو راا رو
و:وذفسو سنملواالأتقسداتواور  ةاولفك ةوال حسةو  واآل  ،والسذلا

الو ات وو-   نوأ ش و  -وأهسو؛وذجسو ر   و نوي  وال حسةوالست   اوالومسدغو حؿةقهسو–و1
إالومغوإجسسعوجسةلو   ادو ياوالسسيشاوشمووف له وشماووالذا  وال احاسويا اولا و ذولاة ولا ،و

أاأوغسا ضوو–فساسومقا لو ر ا  وو–ذيا او،وذيد اومقاسلوشماووالشداس وذاوذالدوذباسف والسمكةاست
 ااإذاو باا وشمااووفاااو اا دوشمااووحااسةو دااةد نولكاااو اا دو؛وونولفاهوجسةاالويشااسولااأومعشااووماا دذج

إنو:وذلا وفمشاس؟وسوم مبومغوال  جستوذاوذالدوذالسستمكست،و كيغوإذنوالذ  عةاوذال حسة كن ومسأو
لفهوجسةلورسصوأسلكتماوالتسماووياوالسسيشاومجتسعاوغ  ومشف دةولتحق  والذ  عةاوذال حسة،و

 مفهوجسةلويشسوأأوإأهاسموذغسا ض،وح اثوياسلوو ه اوالتعب  والويتشس بوملواو  ادوالسشع ل غ،
و.و(121)ر وأسلد ا س،وفسسويسلوشموواآلشمووال اح

 نوالق لوأذ  عةاوالسسلوذاو  ةومقز وشمووف اموالسذلاوذالومحق وذحاس هس؛وونوو–و2
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رت ف،وذح غومعتسسو     نوشمووال حاسةو يودذلاوالأسو نو تس  وأسلكن ةوذالتش عوذاال
العسئماو شاسووون؛وأسلذ  عةاو ه وأ لكومح لهسومغودذلاوإلووشسئماوذمغوشسئماوإلوو  د

لاا و مدااغو حق اا وياا اووذحااسةوأدن اا ومااغوالسذلااا،وذالفاا دو شااسوذحااسةومااغوالعسئمااا؛وذمااغوااا 
و.و(122)الس يبواو    أ ولكسنويشذ  واجتشسأأوذإالواأعسملوالسذلاو

ذ نوالسذلاوالو،و كر   ويشسويؤفسوشموواالرت  ستوالعسيسةوأ غواو  ادوأعزه وذبعض
دااب،وذلكااغو شااتس س ومااغو أاا اعومتذسيشااا،وذ شااسديوأااكنو زاا و شااسادا وغف اا ةومااغوالشااسسو ح

التف فاوي وف اموالسذلا،وذ ب زواور سروالت و ت  بوشمووؾةسموالسذلاوأت ح سوالسقسية و
ااسويااؤديو اا والشهسماااوأإرزااسعواو اا ادولدااة  ةو؛والف دماااوذ جسياااواالرت  ااستوالف دمااا مسأ

و.و(123)السذلاوأسسومعشةأومغوالقزس وشمووذا ةس ه والستس  ةو
 نو  ب  والذ  عةاوالسسدماوشموو ذقاوالح اسودذنوال ذقاوالسشتجاو  ؤديوإلووو–و3

ذج دودذلت غومتعسديت غوداراوالسذلاوال احاسةو شسصابوفااومشهساسوالعاسا ،وذيا اوأاسل ذلو
و.و(124)يتشس ووملوذحسةوالسذلاو

ومتعسديت غ ودذلت غ وال افل و   و ز  والس حسة و     ن ودذلا و رذح ،وذبسلتسل 
و أأور ضوالحد ماواوذلةجسرفةاووأهسوإح ثو،ومظه و شسفضو     نوملوذا أذيشس

ذر ضوالسمكةاوالخسصاول ذقاوو خم ودذلت غوداراوالسذلاوال احسةو)اوغشةس وذالفق ا (،
الح اسولشف والدبب،وإالو أأوأتح   و مكوالسمكةاوشموو ذقاودذنو ذقاو  فويؤديو

ودذلت وذج د وذي  ور زهس والت  والشتةجا والسمكةاولشف  وون وال احسة؛ والسذلا ودارا  غ
و.و(125)الخسصاوشماواالأقدسمومسزاللوم ج دةوداراوال ذقاواوكب وشسدا و

و م او و ي والح اس ول ذقا ومعط ول  و أأ وذي  و ر ى ولسذدما وأسذر  ويؤدي وفس ذي ا
وافترسدما والدم او؛ و كش سيس والسشتجا وال ذقا و مس والسمكةا، ومغ واويسي وصف   ه 

والكسمم وذمغوا االفترسدما والدةس ةا؛ ومغوالدم ا وملوح مسأه  وأ غووا والدم ا  شقد 
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و.(126)مسأسويؤديولتفككوال حسةوالت ويشذسيسو؛وال ذقت غ
ذيد اوأ حهو: نوفاومغو     نوذ ر   وحسذالو قسم واص حستو عمةسةاوذ  ب  او
ذ ةس ةاوةافترسدماومشكجاواص حوالسجتسل،ذملو أهسوفسألومرسساولسجتسلوأع شأو

ومق لو-ذلاوالسسيشاوال  أسأةاوف دو عاوشمووالظ ذفوالب  ةا،االو نو ك يسسذي ود كسس
وأ غ وال   ووو-الف  س والعر ر وذمفك ى و   فا وشمو واوا  و كب  ولأ فسن

و.(127)ذالحسينا
 الخاتسة

غومغور لو مكوالسرا اومنسلةاو     نوالحسلساو ووأشس ومسيشاو سضما،و ب أو
وا ولمعسالا ومشسؼةا ومق مست ور ل وفسمومغ وذفةب وذاور فو، والفمدفو وذالفك  لدةس ةا

أشقسو مكوالسق مستولخ  ر هسوشموو  ماوو–اوشمووالتج باوالسعسشاومعتسس وو– ر   و
ومب ش و وفسنوالسذلا، وذإذا واو كسر، وي   وح ل و     ن و  هس وذفل والتو والتشسفزست س

والسذلا والسق مستو حق  وذحسة و و؛     نويهسفومغوي   وأ َّغو ر    وشموو قس أهس
و سسم و ومدتفِوالعد  وذل  واأهةسريس، وشمو و عسا وأسلشقسوس وو، ر    وذلك و جسذز وإلوأا

وذضلو ر راتوم سي ةولتمكوالتوواأتقسيس.و
 ومن أهم نتائج الدراسة

ذ ر   و ووالق لوأسلشذكةوال بةعةاولمسذلاورا ز غوالشذكةو ا فسقوفاومغو     نو -1
 التعسفسماوالرشسعةاولهس.و

ووو    نوملوالسناواوشمووور   ومغوح ثوإمجسدويسفويتف والسناواوشم -2
 . ر ف ولمسذلا،وح ثومد نوالهسفوالحؿةق وار قس وم ا ش هسو ر ؾة س

و ووإرادة -3 و     نو تجدس والدةس ةاوششس و تسناوششسووالسنسلةا وأ شسس والف مد ف، الحسك 
و    ض والقسأ ن، و و و سلشظسمولمحد ما،وم م وأذداوذاحسةومنمووص رةوذج دو ر   
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 . س   ودذنووذالسسنوالسذلو سئ وشاويش ب وأح ثوم م وأذداوي ضلوالوالس ت ريو
ملوالعقاوذالفمدفاووشمووالجسةلوإراد أ شسفضو ك ةوالحسك والف مد فوال ىومسمووو -4

 ذا هس؛و سلفمدفاو ؤمغوأح  اوالفك وذشسمومرسدرةواآلرا واور ى.

وذالسذلا -5 والحسك  وأ غ والتف فا و،شسم والوذج د وذالوح ث و ذ  عست وذال و م ست وى
ذي والدم ستوالن ث،وو، سلسذلاويووالحسك وذالحسك وي والسذلاوذي والقسأ نوو،  فسؾةست

 ذمغوا و سأهةسروالحسك و ذورح مأومعشوورح اوالسذلا

إذاوفسنوحد والف  فاوي ومعةسروالسسيشاوالفسضماو قسو   بوشمووذلكوا تذعسدو -6
وا وأ مسم ومسدك وال وحد ما وفا وحد مستو     ن واشتب يس وأا والف  فا، و  هس وم 

راء وما الحرية وتبادل اآل إلى التى تؤدى ، وهذا أدى به لرفض الديمقراطية س سة

 .ينتج عن ذلك من ازدهار

وذ قدةسأوالحد مستوإلووصسلحاوذ س سةوفسئ و،السجتسلول ذقستوششسو     نوو ةقد  نوو -7
الشف والذه اأةاوذال زبةاوشمووولدة  ةوشموو  سسوم تس    ق ،و   جلوالحد مستوالفس سة

 ذقستووشمووأسف )الق ىوالعسفما(وو ذقاوالف  فاوالعسفما،وذ  جلوالحد ماوالسنمووإلوو ة  ة
،و مسو ر   وؼةقدسهسوأشس وشمووشسالاوالقسأ نوذمرسلحوالجسه روسلدم تهوالخز عذوالسجتسلو

 سلعسالا.العسما،وذي اويسلوشموو ف قو ر   و ووي اوالجسأبوالخسصوأ
 ختمفوالذ  عةاواو    أةاوالسسدماو)شموو ذقاوالح اسو قطودذنوال ذقاوالسشتجاوو -8

الت و  فهسو  اصاوحةس هسودذنو دأوو     (وشغوالذ  عةاوالحسيناوالت و دتهسفوال ذقستو
و  ذقاو والحسيث، والسفه م وم سي  واو    أ  وال ذقا ومفه م وحتو واوذل، والسقسم و   السأةس

والعسسلووال   سسل  غ ومل والسشتجا وال ذقا وضسغ و     ن وششس و شسرج وذاإلف سش  غ ذالتجسر
ذ ظم نومحتفظ نوأ  سئاواإلأتسجودذنو كمة ،و سلسعةسرويشسوالسهشاوذلة و،وذالف ح غوذاوج ا 

الحسيث،وح ثومد نواالحتفسلوواالشت اكوالن ذة،و مسوالذ  عةاوششسو ر   و هوو شذأوأسلشظسمو
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وو والخسصا والسسلك نوأسلسمكةا ويتشسزل وح ث والذسئل، وي  وأهس واالأتفسع ومد ن وذ ن صحسأهس
و عتب و وصسفسئه وشغوأعضواوشةس و ذوي رر نوله و  واالأتفسعوأهسوشمووالذ  ع،وذح ش   

 .السمكةاومذت فاوأ جأومس،وذي وأسؾةاوفسسوي و  دما
سسوأسل ات،وفواالر قس  ح   والسمكةاوالخسصاوشمووأعضوال ذقستومسشلومغوو نو -9

وشغوإاسرةووحس  وذج دو،ولعسمذاالزديسرذالبشس وواالجتسسشومسشلوالتقسمو لمعسا،و ز  
والشس ج والدعسدة ومغ وذالح مسن والس ا ش غ، وأف س و   وذالش اع والسمكةا،وواالحقس شغ

 .ذالقزس وشموو ز ماوالك موذالدخس 
والووالق لو ن -10 وم ا غ و كا والق اأا، وص ت وفا وشمو ومقزو واوذالد أذ  عةا

 لو نومحسدو يغواأشأوذ يغو ر  و ذو أ  ،وذي اوشبةأوأسلسجتسلوالح  اأو.مدت ة
ش ملوالس  ةو  والتر رواإل    أووم ف  او شظ وأدن  ومسأسوفسألو ذ مأو  وشر  و -11

،وح ثوفسنوذضعهسويسمذة س والتعمة وذالعساوذالسذسرفاوذملو     نوصسرولهسوح و، ع  
و  ا و  والعساوديغمةسوكس او  ولم جاوذمدسذا هسوالدةس ةا و ذومشهسوالسسأةاوالسذلا؛

 الح بةا،وذربسسوفسنوي اوالفك وأسنسأاوأ ذرولمفمدفاوالشد  اوالحسينا.و
و ر ر و -12 و ر    وذافعة وفسم ومعتسس وا والتحق  ، ومسدشا و سضما ولسسيشا وشمووس وؼةأ ا

 .السذسيسةوذالتحم ا،وأخ فوجسه ر او     نوالذع سةوشغوال افلوذالتحق 
وذال   بوحق و -13 وا فسفهسس والف مد  سنوالعقمةسنوو–س شموواالشت افوأظسي ةوو-ذيسس

و سي ةو بةعةاوذض ذر اولتشظة والسجتسل.ووسال قوذالتك   ولهسوأسشتذسري
 العربية السرادر والسراجع

داروالشهزاااو،والقااسي ة،وفراااوالفمداافاوال  أسأةااا:وزفاا وأج اابومحساا د،و حسااسو ماا غ .1
و.وم2010،و8ط،والسر  ا

و.وم2005،وداروال  س ،واإل دشسر ا،و ؤادوزف  س.و  جساوذدرا اود،وه ر االجس:و     نو .2
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ذأقماااأوإلاااوو،وغ  ؿةااااوإلاااووالف أداااةاوأاااسر سم و اااسأتسم  ماااغواإلوأ  جسااا،والدةس اااا:و ر ااا   .3
 و.م2008،واله  اوالسر  اوالعسماولمكتسب،والقسي ة،والع بةاو حسسول ف والد س

أاااسر سمووو،ال  أسأةااااوإلاااووالف أداااةاو  جساااأوماااغ، ر ااا  :وشمااا واورااا قوإلاااووأةق مسر س .4
و.2جو،داروالكتبوالسر  او،القسي ةو،ذأقمأوإلووالع بةا، حسسول فووالد سو، سأتهم  

و.وم1985،وداروالنقس ا،والقسي ة،و  و مدفاوالدةس ا:و م  ةوم   .5
و.وم1994،واله  اوالسر  اوالعسماولمكتسب،والقسي ة،وجسه ر او     نو:و م  ةوم   .6
 حساسو:وم اجعاا،وزفا وأج ابومحسا د:و  جساا،و سر  والفمدفاوال  بةااو:أ   اأسور ا .7

وو.م2012،والكتسبواوذل،واله  اوالسر  اوالعسماولمكتسب،والقسي ة،و م غ
العاسدو،وشاسل والسع  اا،والك  ال،و ؤادوزف  س.ود:و  جسا،وحدساوال  ب:وأ   اأسور ا .8

وو.1جو،و2ط،و364
و.وم1961،و1ط،وداروالشهزاوالع بةا،والقسي ة،والشظ والدةس ةا:وا ذتوأسذيو.ود .9

وو.3ج،وداروالسعسرف،والقسي ة،و  جساولؽةبومغوالعمسس ،و سر  والعم :وج رجو سر  نو .10
شبااسال زاقو.ود:و رااسي ،وحدااغوجاا لوالع ذ اا :و  جسااا،و  اا روالفكاا والدةس اا :وجاا رجو ااذسيغ .11

ووو.1ج،و1954،وداروالسعسرف،والقسي ة،وشنسسنورم اوشنسسن.ود:وم اجعاوذ قسم ،والدشه ريو
و.وداروالسع  اوالجسمعةا،واإل دشسر ا،والفك والدةس  وال  ب :وشم وشبسالسع  ودمحم .12
و.وم2007،و1ط،وداروال  س ،واإل دشسر ا،والفك والدةس  وال  ب :و زاوهللاودمحمو م ح .13
،ودرا اااستومقسرأاااااولمساااا ايبوالدةس ااااةاوذاالجتسسعةااااا،والفكاااا والدةس اااا :و اااؤادوشاااابا .14

و.و1ط،و1974،ومكتسباله  اوالعسماول،والقسي ة
ل  شااات اذسو:و ح  ااا ،و1ج،و ر ااا  وضاااسغو اااسر  والفمدااافاوالدةس اااةا:وكاااسرأ ولااا رد .15

إمااسموشبااسالفتسحو:وم اجعاااوذ قااسم ،ومحساا دو اا سو حسااس:و  جسااا،وذج ز اابوف ذبداا 
و.وم2005،والسجم واوشموولمنقس ا،والقسي ة،وإمسم
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و.و1ج،و ضسغو سر  والفمدفاوالدةس ةاوالدسأ وذف و،و     نو:ول  شت اذس .16
،وش ةااااستو أاااا والدااااع د.و  جساااااود،والسسيشاااااوالفسضااااماوشباااا والتااااسر  :ومسر ااااسولاااا ز   .17

و.و225العسدو،وشسل والسع  ا،والك  ل،وشبسال فسرومدسذيو.وم اجعاود
و.وم2007،ودارواإل  ا ،واال جس والشقسيو  و مدفاو ر   :ودمحموجسسلوفة أ  .18
مجمااااو،ومدااافاو ر ااا  والدةس اااةافااا ا ةو ااا و ،والح  ااااوذالسمسق ا ةاااا:ومرااا فووالشذاااسر.ود .19

و.وم2006،والعسدوالخسم ،والسجم واوشموولمنقس ا،والقسي ة،والفمدفاوذالعر 
و.وم1976و،داروالشهزاوالع بةا،وأ  ذتو،1جو، سر  والفك والفمدف :ودمحموشم و أ ور سن .20
(،و ر اااا  وذالسااااسارسوالستااااكر ة)،2،ج ااااسر  والفكاااا والفمدااااف :ودمحموشماااا و أاااا ور ااااسن .21

و.وم2007،و1ط،وداروال  س ،واإل دشسر ا
،واله  اااوالعسماااولمكتااسب،والقااسي ة،و  جساااودمحموأااسران،وفراااوالحزااسرة:وذلودي راأاال .22

و.و7ج،و4مجمسو
،ولجشااااوالتاااكلةبوذالت جسااااوذالشذااا ،والقاااسي ة،و اااسر  والفمدااافاوال  أسأةاااا:وي  ااافوفااا م .23

 .م1946،و2ط
والس اجلواوجشبةا

1. B,A,G,Fuller. The History of Greek Philosophy; The 

Sophists,Socrates,Plato, New York,1931. 

2. Burnet,John. Greek Philosophy Thales to Plato, London,1950.و 
3. Concise Routledge Encyclopaedia of philosophy, prepared 

by: Anumber of leading Orientalistsk, London and New 

York, first published, 2000  

4. Feller,Eduard. Outlines Of The History Of Greek 

Philosophy, Merdian Books,New York ,1995. 

5. Goseph (H.W.B) . Essays in Ancient and Modern 

PHilosophy, Oxford, 1935  
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6. Hilda,D,Oakeley. Greek Ethical Thought From Homer to 

The Stoics, London,1995. 

7. James,H,HyslopY. The Ethics of The Greek Philosophers: 

Socrates,Plato and Aristotle, London,1903. 
8. Lernr,Max." Introduction" Aristotle’s Politics, translated by 

Benjamin Jowett , the Modern Library, New York  

9. R,B,Appleton. The Elements Of Greek Philosophy From 

Thales to Aristotle,London,First Publishedin,1922. 

10. William Been, Alfred. The Greek Philosophers,vol.1, 

London,1882.و 
11.  William Been, Alfred. The Greek Philosophers,vol.11, 

London,1882. 

  عمةقستورتسمةا:

                                                 

،و1946،و2القااسي ة،ولجشاااوالتااكلةبوذالت جساااوذالشذاا ،وطي  اافوفاا م:و ااسر  والفمداافاوال  أسأةااا،و(و1)
و.و113و–و112صو

(2) Lernr , Max." Introduction" Aristotle’s Politics, translated by Benjamin 

Jowett , the Modern Library, New York ,pp.7 
 :James,H,HyslopY. The Ethics Of The Greek Philosophersوكذذك أ ظر ذذ 

Socrates,Plato and Aristotle, London,1903,pp.65 
و.و61،وصو1961،و1ا ذتوأسذي:والشظ والدةس ةا،والقسي ة،وداروالشهزاوالع بةا،وط(ود.3)
و.و226م،وصوو2005     ن:والجسه ر ا،و  جساوذدرا اود. ؤادوزف  س،وداروال  س ،و(و4)
و.و94:و92،وص2008اوالعسما، ر   :والدةس ا،و  جسا/ حسسول ف والد س،والقسي ة،واله  (و5)
و.و96و–و95الدسأ :وصو(و6)
و.و96 ر   :والدسأ ،وصو(و7)
،و ح  اااا :ول  شاااات اذسوذج ز اااابو1كااااسرأ ولاااا رد:و ر اااا  وضااااسغو ااااسر  والفمداااافاوالدةس ااااةا،وج(و8)

ك ذبد ،و  جسا:ومحس دو  سو حسس،وم اجعاوذ قسم :وإمسموشبسالفتسحوإمسم،والقسي ة،والسجم واوشماوو
و.و208م،وصو2005لمنقس ا،و

 ااؤادوشاابا:والفكاا والدةس اا ،ودرا ااستومقسرأاااولمساا ايبوالدةس ااةاوذاالجتسسعةااا،والقااسي ة،واله  اااو(و9)
و.و125،وصو1،وط1974العسماولمكتسب،و
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(10) R,B,Appleton. The Elements Of Greek Philosophy From Thales to 

Aristotle,London ,1922,pp.158,211.  
الفكا والدةس ا ،و  جساا:وحداغوجا لوالع ذ او،و راسي /ود.شباسال زاقوج رجو ذسيغ:و  ا رو(و11)

و.و122،وصو1،وج1954الدشه ري،وم اجعاوذ قسم :ود.شنسسنورم ا،وداروالسعسرف،و
،و2،وط364أ   اأسور ا:وحدساوال  ب،و  جسا:ود. ؤادوزف  س،والك  ل،وشسل والسع  اا،والعاسدو(و12)

و.و165،وصو1جو
و.و355الجسه ر ا:وصو(و13)
و.و24،وصو1985 م  ةوم  :و  و مدفاوالدةس ا،والقسي ة،وداروالنقس ا،و(و14)
و.و30 م  ةوم  :والس جلوالدسأ ،وصوو(15)
و.و81،و79،وصو1ج رجو ذسيغ:والس جلوالدسأ ،وج(و16)

(17) Hilda,D,Oakeley. Greek Ethical Thought From Homer to The Stoics, 

London,1995.pp.119  
(18) B,A,G,Fuller. The History Of Greek Philosophy; The 

Sophists,Socrates,Plato, New York,1931. pp.434. 
(19) Burnet,John. Greek Philosophy Thales to Plato, London,1950,pp.291. 
(20) Aristotle’s Politics,pp.14,15 

و.و96 ر   :والدةس ا،وصو(و21)
،وماغو1،وج1976ف ،وأ ا ذت،وداروالشهزااوالع بةاا،ودمحموشم و أ ور اسن:و اسر  والفكا والفمدا(و22)و

و.و266و–و265صوو سلة وإلوو     ن،
(23) Greek Ethical Thought From Homer to The Stoics ,pp.101,131. 
(24 )و Goseph (H.W.B)، ssays in Ancient and Modern PHilosophy, Oxford, 

1935, pp.84, 85 
(25) Feller,Eduard. Outlines of The History of Greek Philosophy, Merdian 

Books,New York ,1995,pp.159.  
و.67،و66ا ذتوأسذي:والدسأ ،وصو(و26)
(و ر   :وشم واور قوإلووأةق مسر س،  جسأومغوال  أسأةااوإلاووالف أداةا،وأاسر سموو اسأتهم  ،و27)

و57،59،وص2،وجذأقمأوإلووالع بةا، حسسول فووالد س،والقسي ة،وداروالكتبوالسر  ا
و.و67ا ذتوأسذي:والدسأ ،وصو(و28)

(29) The Elements Of Greek Philosophy, pp.96,97.  
و.و164م،وص2007،و1 زاوهللاودمحم:والفك والدةس  وال  ب ،واإل دشسر ا،وداروال  س ،وط(و30)
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وذلودي راأااااااال:وفراااااااااوالحزااااااااسرة،و  جساااااااااودمحموأاااااااسران،والقااااااااسي ة،واله  اااااااااوالعسماااااااااولمكتااااااااسب،و(و31)
و.و513،وصو7،وج4مجمسو

و45،وص3ج رجو سر  ن:و سر  والعم ،و،وداروالسعسرف،وج(و32)
وو96،97،ص1ل  شت اذس:و     ن،و سر  والفمدفاوالدةس ةاوالدسأ وذف  ،وج(و33)
و113-112درا او ؤادوزف  سوشمووالجسه ر ا،وص(و34)

(35) Greek Philosophy: Thales to Plato,pp.291.  
(36) Fuller. The History Of Greek Philosophy; pp.426,427. 
(37) William Been, Alfred. The Greek Philosophers,vol.1, London,1882.,pp.256.  
(38) The Ethics Of The Greek Philosophers,pp.57.  

و.و80،وصو1ج رجو ذسيغ:والدسأ ،وج(و39)
و.58معةا،وصشم وشبسالسع  ودمحم:والفك والدةس  وال  ب ،وداروالسع  اوالجس(و40)
و.و45و–و44،وصو3ج رجو سر  ن:والدسأ ،وج(و41)
و.و439الجسه ر ا،وصو(و42)
و.و270دمحموشم و أ ور سن:والس جلوالدسأ ،وصو(ود.43)
و.و443الدسأ :وصو(و44)
و.و447الدسأ ،وصو(و45)
و.و449و–و448الدسأ ،وصو(و46)
و.و457الجسه ر ا،وصو(و47)
وو.275دمحموشم و أ ور سن،والدسأ ،وصوو،وذف لك27 م  ةوم  :و  و مدفاوالدةس ا،وصو(و48)
و.و471،و470الدسأ ،و(و49)
و.و473الجسه ر ا،و(و50)

(51) The History Of Greek Philosophy; The ophists,Socrates,Plato,pp.427. 
و.و67ا ذتوأسذي:والشظ والدةس ةا،وصو(و52)
و.و200و–و199 ر   :والدةس ا،وصو(و53)
و.و133 ؤادوشبا:والدسأ ،وصو(و54)
و.و115الدسأ :وصو(و55)
مراا فووالشذااسر:والح  اااوذالسمسق ا ةااا،وفاا ا ةو اا و مداافاو ر اا  والدةس ااةا،ومجماااوالفمداافاو(ود.56)

و.و127م،وصو2006ذالعر ،والقسي ة،والسجم واوشموولمنقس ا،والعسدوالخسم ،و
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و.و118،وصو1ج رجو ذسيغ:والدسأ ،وج(و57)و
  وذالساااسارسوالستاااكر ة(،واإل ااادشسر ا،ودارودمحموشمااا و أااا ور اااسن:و اااسر  والفكااا والفمداااف و) ر اااو(58)

و.190،وصو2007،و1ال  س ،وط
)59) Goseph (H.W.B) , Essays in Ancient and Modern Philosophy, p82 

و.و190دمحموشم و أ ور سن:و سر  والفك والفمدف و) ر   وذالسسارسوالستكر ة(،وصو(و60)
وو210سأةا،وداروالشهزاوالسر  ا،وص حسسو م غ،وذف وأج بومحس د:وفراوالفمدفاوال  أ(و61)
و.و126مر فووالشذسر:والح  اوذالسمسق ا ةا،وف ا ةو  و مدفاو ر   والدةس ةا،وصو(ود.62)
ذجاا رجو ااذسيغ:وو71،وذفاا لك:وشماا وشبااسوالسع اا :والدااسأ ،وصو131و–و130الدااسأ :وصو(و63)

و.و49،و48،وذ مزسو م  ةوم  :و  و مدفاوالدةس ا،وصو143،وصو1الدسأ ،وج
)64) William Been, Alfred. The Greek Philosophers,vol.1,pp.292 

و.و74ا ذتوأسذي:والدسأ ،وصو(ود.65)و
و.و72شم وشبسوالسع  ،والدسأ ،وصو(ود.66)
و.و257 ر   :والدةس ا،وصو(و67)
و.و257 ر   :والدةس ا،وصو(و68)
و.و252الدسأ ،وصو(و69)
و264الدسأ ،وص(و70)
و.و249و–و248(و ر   :والدةس ا،وصو71)

(72) Outlines Of The History Of Greek Philosophy,pp.251.  
و.و286الجسه ر ا،وصو(و73)
و.و286الدسأ ،وصو(و74)

(75) The Greek Philosophers,vol.1,pp.244/ And. The Elements Of Greek 

Philosophy,pp.94. 
و.و102،و101درا او ؤادوزف  سوشم والجسه ر ا،وصو(و76)
و.و130الدةس ا:وصو(و77)
م،و2007دمحموجسسلوفة أ :واال جس والشقسيو  و مدفاو ر ا  ،و ش اس،وداروذمدتذااواإل ا ا ،و(و78)

و.و253صو
و.و134الدةس ا:وصو(و79)
و.و152الدةس ا:وصو(و80)
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و.و136،و135الدسأ :وصو(و81)
و.و140الدسأ :وصو(و82)
و.و48 م  ةوم  :و  و مدفاوالدةس ا،وصو(و83)
و.و136الدةس ا:وصو(و84)
و.و254 أ :والدسأ ،وصودمحموجسسلوفة(و85)
و.و136الدةس ا:وصو(و86)
و.و136الدسأ :وصو(و87)
و.و212 زاوهللاودمحم:والدسأ ،وصو(و88)
و.و135الدةس ا:وصو(و89)
و.252،و251،وص2(و ر   :وشم واور قوإلووأةق مسر س،وج90)
أ   اأاااسور اااا:و اااسر  والفمدااافاوال  بةاااا،و  جساااا:وزفااا وأج ااابومحسااا د،وم اجعاااا:و حساااسو مااا غ،و(و91)
و.و298م،والكتسبواوذل،وصو2012قسي ة،واله  اوالسر  اوالعسماولمكتسب،وال
و.و254و–و253دمحموجسسلوالكة أ :والدسأ ،وصو(و92)
ووو.30،وصو1994 م  ةوم  :وجسه ر او     ن،والقسي ة،واله  اوالعسماو،و(و93)

(94)The Elements Of Greek Philosophy, pp. 94 

و.و438الجسه ر ا:وصو(و95)
و.و50و–و49شبسالسع  :والدسأ ،وصووشم (و96)

(97) Concise Rutledge Encyclopedia of philosophy, pp 690 
و.و105درا او ؤادوزف  س،وشم والجسه ر ا،وصو(و98)
و.و100 ؤادوشبا:والدسأ ،وصو(و99)

(100) Greek Ethical Thought From Homer to The Stoics ,pp.126. 
و.و106 ا،وصودرا او ؤادوزف  سوشم والجسه رو(و101)و
و.و89ل  شت اذس:والس جلوالدسأ ،وصو(و102)و

(103) Goseph (H.W.B) , Essays in Ancient and Modern Philosophy, p,86 
و.و298ر ا:و سر  والفمدفاوال  بةا،والكتسبواوذل،وصو(و104)و
و.و131الدةس ا:وصو(و105)
و.و298،وذف لكور ا:والدسأ ،وصو136الدسأ :وصو(و106)
و.و88دسأ ،وصول  شت اذس:وال(و107)
و.و132الدةس ا:وصو(و108)



 910-900، 9105مجمة كمية اآلداب جامعة الفيهم عدد يشاير                                      أمينشرف أ

 

910 

                                                                                                                          

و.و298ر ا:والدسأ ،وصو(و109)
و.و130الدةس ا:وصو(و110)
و.و133الدسأ :وصو(و111)
و.و122،و121الدسأ :وصو(و112)
و2،256،257(و ر   :وشم واور قوإلووأةق مسر س،وج113)
و.و100الدةس ا،وصو(و114)

)115) Aristotle’s Politics, p13 
و.و298ر ا:والدسأ ،وصو(و116)
و.و47،وذ مزس :وا ذتوأسذي،والدسأ ،وصو99ادوشبا:والدسأ ،وصو ؤو(و117)

(118) R,B,Appleton. The Elements Of Greek Philosophy,pp.130. 

 71،ص1ذف لكواأظ و:ج رجو ذسيغ،والس جلوالدسأ ،ج
و.و31 م  ةوم  :وجسه ر او     ن،وصو(و119)
و.و88ل  شت اذس:والدسأ ،وصو(و120)
و.و130،و129الدةس ا:وصو(و121)
و.و128،و127الدةس ا:وصو(و122)
و.و118 ؤادوشبا:والدسأ ،وصو(و123)
و.و138الدةس ا،وصو(و124)
و.و103درا او ؤادوزف  سوشم والجسه ر ا،وصو(و125)
ومسر ااااسولاااا ز  :والسسيشاااااوالفسضااااماوشباااا والتااااسر  ،و  جساااااود.ش ةااااستو أاااا والدااااع د،وم اجعاااااو(و126)

و.و56،وصو225د.وشبسال فسرومدسذي،والك  ل،وشسل والسع  ا،والعسدو
(127) William Been, Alfred. The Greek Philosophers,vol.11, ,pp.1,367.  


