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ملخص:
ڗ ما عٚف عن الهنڤد ي العلږ الطبيعي هڤ ال٘ٙانيغ امڤجڤد ي بع ٬ام٘اهظ البڤٗيغ
ڣخاصغ الهنٖڣكيغ الصٚاطيغ مثل النيابا ڣالفيسيشكا ،فالعالږ م خڤٗ من طبيعغ مٚكبغ ڣمن
ثږ فانيغ ڣتكڤڗ اأعٚا ٩حااػ تطٚأ علګ الجڤه ٚڣا تستطيٸ أڗ تبقى ب٘اڴها ظهٚػ ال٘ٙيغ ي
الهنٖ عنٖ بع ٬الفٚځ البڤٗيغ ڣبع ٬البڇاهمغ ڣك٘لك عنٖ فٚقغ تسم الجانيا  janiaڣكانـ
كلها تضٸ تصڤٙا ٗٙيا للطبيعغ ،ڣغيڇ معٚڣف علګ ڣجڢ الفًڇع الٜمنيغ الت ظهٚػ فيها ه٘ه
النظٚيغ عنٖ الهنڤد ا أنڢ من امٚجح أنها ظهٚػ قبل اميادت ،ڗ الهنڤد ڣصلڤا لګ نظٚيغ
ال٘ٙع أڣ الجڤه ٚالفٚد كما هڤ ي ام٘اهظ الكاميغ عنٖ امسلميڗب
كلما مفتاحي  :الهنڤد ،الفلسفغ القٖيمغ ،ال٘ٙع  ،البڤٗيغ ،العلږ ،الفلسفغ الهنٖيغ
Abstract :
What is known of the indians in the natural sciences is inherent in some buddhist
doctrines, especially the hindu ways such as niaba and vyshiska, the world is
borrowed from the nature of the composite and then vnja and the symptoms
manifest themselves on gasoline and can not stay the same. the brahmins, as well as
in a group called jania, all put an atomic perception of the unknown nature at the
time of the appearance of this theory among the indians, but it is likely that it
appeared before the birth of christ . "the indians have arrived at the theory of the
atom or individual essence as in the doctrines words about muslims.
Keywords: Indians, Ancient Philosophy, Atom, Buddhism, Science, Indian
Philosophy
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مق م
تطڤٙػ الفلسفغ الهنٖيغ تطڤٙا طڤيا ڣمعقٖا ،ڣقٖ يكڤڗ تاٙي تطڤٙها أطڤ من تاٙي
أيغ أسطڤٙع فلسفيغ أخٚڥ ،ڣمٸ أڗ النظٚع التاٙيخيغ ٗاػ أهميغ كبڇڥ لفهږ أسطڤٙع
كه٘ه ،ف نڢ يستحيل تقٖيږ دٙاسغ تاٙيخيغ دقيقغ له٘ا التطڤ ،ٙڣنتيجغ لنق ٨الت ٙي
التاٙيخي لٖڥ الهنڤد فقٖ ضاٵ الكثيڇ من التفاصيل امتعلقغ بالتتابٸ التاٙيخي للكتاباػ
أڣ علګ اأقل لږ يحفٴ لها سجلب ل٘لك يمكن كتابغ الفلسفغ الهنٖيغ ي أشكالها
العٚيضغ فقٰ ،مٸ العلږ أڗ الفلسفغ كه٘ه ا تكتمل بٖڣڗ التعٚف علګ الفاسفغ
ال٘ين كانڤا مس ڣليڗ عن العقائٖ ڣعن تطڤ ٙالفكٚت1ب
يعتبڇ الٖافٸ الٚڣےي هاما ي حقلي الحياع ڣالفلسفغ ڣتٖٙڅ الفلسفغ الهنٖيغ اإنساڗ
ٙڣحيا ي طبيعتڢ ڣڴهتږ بمصيڇه الٚڣےي ،كما تٚبطڢ بڤجڤد ٙڣےي ي جڤهٚه ڣا تطبڄ
ه٘ه النظٚيغ علګ كاٙفاكا اماديغت 2ه٘ه امٖٙسغ تعتبڇ اإنساڗ ڣالكڤڗ مادييڗ ي
الجڤهٚتب
ففي الهنٖ تعا ١الفلسفغ أنها فلسفغ حياع ڣلي ٠كافيا أڗ تعٚف الحقيقغ بل يلٜم أڗ
تعا ١أيضابببت فالفلسفغ هي معٚفغ ال٘اػ ڣتنطلڄ ه٘ه الفلسفغ من العالږ الخاٙجي أڣ
من العالږ الٖاخلي لطبيعغ اإنساڗ الفطٚيغ أڬ من ٗاػ اإنساڗ ڣ ي سيڇها لبلڤٹ
الحقيقيغببب فالفك ٚهڤ مڤضڤٵ اهتمام الفلسفغ الهنٖيغببب ڣا يعن ه٘ا أڗ العقل
الهنٖڬ لږ يٖ ٝٙطبيعغ العالږ اماديغ بل علګ العك ٠تفڤقـ الهنٖ ي بحڤڵها العلميغ
خاصغ ي العلڤم الٚياضيغ ي الجبڇ ،ڣالفلك ڣالهنٖسغببب كما تظه ٚمثاليغ الفلسفغ
الهنٖيغ ،ڣخاصغ الهنٖڣسيغ منها ،بميلها امثاليغ التڤحيٖ ،ڣتعتقٖ ه٘ه الفلسفغ أڗ
الحقيقغ ڣاحٖع ڣهي ٙڣحيغ ،ڣهي ت ٚح الحياع ڣالحقيقغ ،علګ ضڤ مثاليغ التڤحيٖ،
ڣتعبڇ عن نفسها كڤحٖع حت ي العقائٖ امتناٛعغ ببب كما لعبـ اماديغ دڣٙها ي ٛمنها ي
الهنٖ حت عنٖما حاڣلـ امٖا ٝٙالٚڣحيغ سكاڴها ،فلږ تستم ٚه٘ه اماديغ بل تقبلـ
امثاليغ ڣجعلـ منها النظٚع الڤحيٖع اممكنغ ببب لقٖ أبٖعـ الهنٖ عقائٖ كثيڇع ڣمناهج
فلسفيغ عٖيٖعببب فالسماكيا ا ي٘ك ٚشيئا عن مكانيغ ڣجڤد ه علګ الٚغږ من بڤضڤٍ
 -1الٖكتڤ ٙسٚفبالي الڤاكٚشك ٙئي ٠جمهڤٙيغ الهنٖ ڣالٖكتڤٙ ٙشا لٚمڤ ،ٛالفك ٚالفلسفي الهنٖڬ،
تٚجمغ نٖٙع الياٛجي دا ٙاليقظغ العٚبيغ ،طبعغ ثت9ت٥ ،ث
 -2امصٖ ٙالسابڄ 3 ٥ت
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الفكٚع ي كتاباتڢ ،ڣاليڤجا ڣالفايسيشيكا ڣخاصغ اأڣلګ تعًڇفاڗ بڤجڤد ه لكنهما ا
تعًڇفاڗ أنڢ خالڄ الكڤڗ ،ڣأما ميمامسا ف نها تتحٖف عن ه لكنها تنفي أهميتڢ أڣ
تٖخل فعاليتڢ ي النظام اأخا ي للعالږت1ب
من الناحيغ الفلسفيغ تعٖ دٙاسغ الفلسفغ الهنٖيغ هامغ ي الحن عن الحقيقغ،
ڣللفلسفغ الهنٖيغ أث ٚي ه٘ا امجا أنها تمثل بٖايغ اإنساڗ عنٖ تسا عن الحياع
ڣالڤاقٸب
ڗ ت ٙي لأفكا ٙالهنٖيغ الكبڇڥ هڤ قٚا ع للكتاباػ الفلسفيغ القٖيمغ ي الهنٖ كتاٙي
لحضاٙع شعظ ساهږ ي نجا ٛعلږ متطڤ ٙڣڣاٵ ،ت فالعقائٖ الشٚقيغ ،الفك ٚالش ٚي،
الفلسفاػ ي الشٚځ ،الفلسفغ الشٚځ ،الفلسفغ ي العالږ أڣ عنٖ اإنساڗ ،تلك هي
التسمياػ امًڇاتبغ الت م ٚبها ت تاٙي الفلسفغت ي أڣٙڣبات ،2فالعقائٖ ڣالطقڤٝ
ڣاإيماڗ بالشعائ ٚالٖينيغ هي سبظ ااختاف ي الٚأڬ ڣ ي ط ٍٚااتجاهاػ امختلفغ من
3
تسمياػ كفك ٚش ٚي (فلسفاػ شٚقيغ حت تڤقفڤا كثيڇا عنٖ فكٚع ت الشٚقانيغت
امتميڈع بنظٚع عقليغ ڣخلقيغ ڣعقائٖيغ لګ كل من الڤجڤد ڣاألڤهيغ ڣالتصڤفب
ڗ دٙاساػ اأفكا ٙالشٚقيغ القٖيمغ ڣهڤ طاٵ لسيڇڣٙع فك ،ٚڣقٖٙتڢ علګ التفاعل مٸ
ڣاقعڢ ،ڣڣعيڢ ب٘اتڢ ،ڣباإنساڗ عمڤما ،تفاإنساڗ هڤ التاٙي ت ،4فٖٙاسغ تاٙي
الفلسفغ ڣاأفكا ٙتبٖأ بالشٚځ تكڤڗ منطقيغ ،تمليها امناهج التاٙيخيغ من الضٚڣٙڬ
بٖاهغ البٖ بالبٖ  ،كمقاٙنغ امفهڤم عينڢ ي مجتمعاػ متعٖدع ڣحقظ مختلفغ ي
أڣضاٵ متباينغ ي دڬ لګ مسكڢ أفضلت5ب
إڗ دٙاسغ تاٙي اأفكا ٙڣالفلسفاػ ينم ٙڣٍ النقٖ ڣامقاٙنغ للمناهج الت اتبعها العقل
البشٚڬ ما قبل اف السنيڗ لګ يڤمنا الحاليب
 -1امصٖ ٙالسابڄ  ٥ ،من 4ت-ة 2بتصٚف
 -2الفلسفغ ي العالږ ڣالتاٙي  -الفلسفغ ي الهنٖ -قطاعتها الهنٖڣكيغ ڣاإساميغ ڣامعاصٚع مٸ
امقٖماػ عن الفلسفغ الشٚقيغ ڣ ي الصيڗ -د علي ٛيعڤ -ٙم سسغ عٜالٖين للطباعغ ڣالنش ٚالطبعغ
اأڣلګ3ت4تهـ993تم5 ٥ -ت
 -3امٚجٸ السابڄ 5 ٥ت
4
 Aron introduction a la philosophie de l’histoire Paris – Gauimard, 1948- P 339ب-R
 -5امٚجٸ السابٸ الفلسفغ ي الهنٖ ،الٖكتڤ ٙعلي ٛيعڤ55٥ ٙ
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ڗ فلسفاػ كڤنفڤ شيڇ ،ٝڣالٜٙداشيتيغ ،ڣبڤٗا هي فلسفاػ تحاڣ أڗ تنشٖ الحقيقغ،
ڣالنقٖ ڣالفضڤليغ ت قٚا ع سيڇڣٙاػ التاٙي للفلسفغ -أڣ الفك ٚعلګ اأدځ -ي الشٚځ
القٖيږ ي كٖ حقيقغ أڗ ا ڣجڤد لقانڤڗ ڣاحٖ ڣمستنفٖ يفس ٚتطڤ ٙالفلسفاػ ،ڣاتجاه
تطڤٙها صڤب ال ٚي الحتم ت1ب
ڗ فلسفاػ الشٚځ القٖيږ مجهڤلغ ڣمكتبتنا العٚبيغ تفتقٖ لګ اأبحاف ي اأفكاٙ
الفلسفيغ ڣالعقائٖيغ ڣكل ما نجٖه فقٰ ما تقٖمڢ بع ٬اأبحاف الفلسفيغ ببع٬
اللغاػ العاميغ ،ڣحت ي ه٘ه اللغاػ ا نجٖ ما يكفي لٖٙاسغ حضاٙع الشٚځ القٖيږ،
باإضافغ لګ جهلنا لګ اللغغ الهنٖيغ ڣالصينيغ فما نجٖه فقٰ هڤ تٚجمغ لأسفاٙ
الهنٖيغ لګ اللغغ الفٚنسيغ ،ڣما نجٖه باللغغ العٚبيغ ما هڤ ا تٚجمغ لهنڤد عٚفڤا اللغغ
العٚبيغ للنصڤ ٥فقٰ ڣدڣڗ اأبحاف ،كما أڗ ما نقٚأه عن كتاباػ العٚب حڤ الفكٚ
الش ٚي القٖيږ ما هڤ مڤافڄ أخاقيغ ڣطقڤ ٝڣعقائٖ ڣأعٚاف تفالتاٙي الحضاٙڬ
الش ٚي بٚمتڢ كما ي ٜبعٖ بحاجغ للنڤ ،ٙك٘ا اأم ٚبالنسبغ لګ فلسفاتڢت2ب
ڗ الكتابغ ي مجا تاٙي اأفكا ٙڣالفلسفغ النقٖيغ الت مليغ لفلسفتها ڣمناهجها تتطلظ
قٚا ع مقاٙنغ ڣنقٖيغ لتاٙي قٚا ع مقاٙنغ ڣنقٖيغ لتاٙي الفلسفغ ال٘ڬ يبٖأ بالشٚځ أڗ
تاٙي الفلسفغ يظه ٚت الكثيڇ مما هڤ عام ڣمشًڇڅ بيڗ متفلسفي اأ ،٩ٙأڗ الفكٚ
عمڤما يعمل كما هڤ يفس ٚبعقانيغ ڣشمڤليغ ،يڤد أڗ يقڤد ڣي ث ،ٚڣب٘لك يتحڤ العقل
لګ الفلسفغ أڣ يكڤڗ هڤ الفلسفغت ،3ڣكما يص ٍٚفكتڤ ٙكڤٛاڗ:ت أثينا من الٚڣماڗ
ڣالٚڣماڗ من اليڤنانييڗ ،ڣأخ٘ اليڤنانيڤڗ من الشٚځ لغتهږ ،ڣفنڤنهږ ،ڣدينهږببب ڗ
الشٚځ ٗڗ بنظٚنا هڤ نقطغ انطاځ الفلسفغتٗ 4ا بٖأنا بامقٖمغ الت هي أڗ شٚځ هڤ
بٖايغ الفلسفغ ،ڣنقصٖ بالشٚځ الهنٖ فامقٖمغ الثانيغ هي بما يتميڈ الفك ٚالهنٖڬ ڣما
هي امقڤاػ اأساسيغ ڣامصطلحاػ الفلسفيغ الت تجعل تالفك ٚمٚتبٰ بالحياع ڣالحياع
تطبيڄ عملي للفلسفغت ،5فامٖا ٝٙالهنٖيغ هي مٖا ٝٙتط ٍٚفلسفغ تطبيقيغ فالعقيٖع
ڣالحياع غايتها ڣاحٖع فالهنٖڬ يما ٝٙسلڤكا ڣاقعيا مطابقا ما ي من بڢ ،فالفلسفغ
 -1امٚجٸ السابڄ ٥ -ث5
 -2امٚجٸ السابڄ2٥ -ت
 -3امٚجٸ السابڄ – 5٥ت
ت5ت - V cousin, cour d’histoire de philosophie Vol 8 P
 -5امٚجٸ السابڄ ،الفلسفغ ي الهنٖ ،د علي ٛيعڤ ٥ ٙثث
4
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الهنٖيغ هي طٚيقغ للعي ٤فالٚاهظ الهنٖڬ يتجڤ ي الباد يٖعڤا النا ٝلګ ما من بڢ،
ڣاستخلصڢ كحقيقغ مخلصغ من اآام ،ڣا يكتفي بالتجٚيٖ ڣط ٍٚالتصڤٙڬ ال٘هن ،
بل أنها تجٚبغ ت٘ڣب ال٘اػ ي امڤضڤٵ ،ڣمنڢ يصل الٚاهظ الهنٖڬ لګ ااعتكاف ال٘ڬ
يعتبڇ أسا ٝامشكلغ امعٚفيغ امٚتبطغ بمعٚفغ الڤجڤد أڣ فلسفغ الڤجڤد (اأنطڤلڤجيا)
فالفلسفغ الهنٖيغ القٖيمغ فلسفغ باطنيغ تعمل علګ اانغما ٝي ڣعي اإنساڗ لغايغ
اكتشاف أسٚا ٙالطبيعيغ نها ت تٚمي لګ تغييڇ ج٘ٙڬ ي طبيعغ اإنساڗ ڣتكييڀ فهږ
ه٘ا الڤجڤد الشخپ  ،ڣللعالږ الخاٙجيببب الكفاٍ ٙڣےي أنڢ ضٖ النف ٠ا ضٖ
العالږت 1فالفلسفغ الهنٖيغ فلسفغ تميڈػ بالتشا م ڣالٚڣحانيغ ،فمثا نجٖ ي أسفاٙ
امقٖسغ مثل(الفيٖا *) Wedaالت تعتبڇ عن الحكمغ ڣالتصڤف ،ڣالصلڤاػ ڣاأعٚاف،
ڣٙدڣد الفعل اتجاه الطبيعغ كما يقسږ سف ٚالفيٖا لګ أٙبعغ أقسام هي:
تب تتسامهيتات فه أدعيغ ڣصلڤاػ2 ،ب تب َٚه َمنت تحڤڬ الطقڤ ٝڣامعتقٖاػ الٖينيغ
ڣمٚاسيږ ااحتفااػ ڣالقٚابيڗ3 ،ب تأٙنياكاتفه عباٙع عن نصڤ ٥خاصغ تقٖ ٝالغابغ
ڣالتنسك4 ،ب تأڣبنيشادت تمثل الفلسفغ الهنٖيغ ،ڣقمغ اأسٚا ٙالصڤفيغ ڣعقيٖع ااتحاد
بيڗ ال٘اػ الفٚديغ (اأثمن) بال٘اػ الشاملغ الكڤنيغ (بٚاهمن) 2ب
ڗ القٖاسغ الت أحيطـ بها اللغغ السنسكٚيتيغ* ،ڣالسبظ ي تقٖيسها حت يعتبڇها
ام ٙخڤڗ من بيڗ اأسباب الت أعطـ للهنٖ ديمڤمغ ي الشخصيغ عبڇ التاٙي
ڣااستمٚاٙيغ ي التجان ٠الفلسفي -أنها تمثل لغغ الٖين ڣٙجا الكهنڤػ :تففيها كتبـ
أسفا ٙالفيٖا ڣالشٚڣٍ ڣاماحږبب فڤحٖػ أقڤاما مختلفيڗ ڣحافظـ علګ الن خ الٚڣےي
 -1امٚجٸ السابڄ 8 ٥ث
* -أڗ الفلسفغ الهنٖيغ فلسغ ٙڣحيغ ي امقام ااڣ ڣٗلك ٙغږ ڣجڤد ااتجاه امادڬ ي ه٘ه الفلسفغ
من٘ ظهڤٙها فيما يسم بمٚحلغ (الفيٖا) (بيڗ عامي ةة 25ڣةةت ځبم) ڣخاصغ ي ٙه فيٖا Rigweda
ال٘ڬ بٖأ فيڢ الشك ي ڣجڤد اآلهغ ڣالنظ ٚلګ امادع علګ أنها كل ش فمنها ڣجٖػ كل اأشيا ڣ ليها
تعڤد الٖكتڤ ٙمصطفى النشا ٙامصاد ٙالشٚقيغ للفلسفغ اليڤنانيغ ،دا ٙقبا للطباعغ ڣالنش ٚڣالتڤٛيٸ
القاهٚع -الطبعغ ثث9تم 93 ٥
 -2الٖكتڤ ٙ ٙڣف شلب اأدياڗ القٖيمغ ي الشٚځ مٸ تٚجمغ لكتاب البڤديغ دا ٙالشٚڣځ -بيڇڣػ-
الطبعغ الثانيغ3-ة4تهـ 983تم  ٥ة84-8
* -يتفڄ ام ٙخڤڗ علګ أڗ الحٚڣف السنسكٚيتيغ ڣالخٰ الٖيفناغاٗ ،Devanagare ٝٙاػ اأصل
الكنعانيب
5

مجل الت وين /مخبر اأنساق ،البنيا  ،النما ج وامما سا  -جامع وه ا -2الع 2ت  /ت 3جانفي 9تة2

الهنٖڬ،ب ڣاستمٚػ حمالغ الحكمغ ڣالفلسفاػ ڣالعقائٖت 1ڣمن أهږ امفاهيږ الفلسفيغ
ي الهنٖ ڣاأصيلغ ي الفك ٚالهنٖڬ القٖيږ ،ڣالت تتميڈ لګ يڤمنا الحا بقيمتها العاميغ
هما مفهڤم تالبڇهمنت ڣمفهڤم ثمنت* ،قاد ه٘اڗ امفهڤم لګ نظٚيغ ڣمفاهيږ معٚفيغ
خاصغ ،ڣال٘ڬ يتجلګ بشكل ڣا ح ي عقيٖتيڗ تاأنيكات  Anicaالقائلغ ب ڗ كل ش
يتغيڇ ي لحظغ ڣأڗ الظڤاه ٚڣهميغ ت دڬ لګ الفڤٿ ڣالجهل ،ڣأڗ الجهل سبظ األږب
اأنتا ) (Anattaالقائلغ بااأنا ،با حقيقغ ال٘اػ ،فتقٸ ي عقيٖع أخٚڥ ڣهي امايا
( )mayaڣيًڇجمها الهنڤد باالا ٛدڣاجيغ ،ڣعلګ اإيماڗ بالصفغ الجڤهٚيغ للعالږ،
ڣالصفغ الظاهٚيغ فقٰ للشخصيغت2ب
قٚا تنا للمعتقٖاػ الهنٖيغ ما هي ا تعٚيڀ بالطابٸ ال٘ڬ يميڈ الفك ٚالهنٖڬ قٖيما،
ڣأيضا حت يجٖد لنا امنهج الاٛم ڣاأڣلي ي عمليغ تفح ٨الفلسفغ الهنٖيغ ،ڣقٚا ع
تاٙي ه٘ا الفك ٚقٚا ع نقٖيغ يمكن من خالها تحٖيٖ امفاهيږ امعقلنغ ڣامم٘هبغ
للكڤڗ ،ڣاإنساڗ ڣالحياع ،ڣالقيږ عنٖ الهنڤد قٖيما؛ ٙغږ أنڢ من الصعظ ،من ڣجهغ ما
القڤ بڤجڤد فلسفغ بامعن الٖقيڄ للكلمغ ي ه٘ه الفًڇع القٖيمغ جٖا بامقاٙنغ مٸ
امعن امطٚڣٍ للفلسفغ ڣال٘ڬ نستعملڢ ،ه٘ا ٙاجٸ لعامل مهږ جٖا تهڤ ٗلك امٜه بيڗ
الفلسفغ ڣالٖين ،ڣاأخاځ ڣالطقڤ ٝالعلږ ڣالسياسغ كاڗ ٗلك ام ،ٍٜحالغ أڣ حتميغ
ٙئيسيغ ي الفك ٚالهنٖڬ ،يصنٸ عقبغ أمام الباحن ي امجا الفلسفيت 3ا أنڢ من
الاٛم أڗ يبٖأ أڬ باحن ي مجااػ امعٚفغ اإنسانيغ عبڇ التاٙي ي قٚا ع ڣتفح ٨ه٘ه
الفلسفاػ الشٚقيغ القٖيمغ قٖ تختل مكانتها الاٛمغ قبل دٙاسغ فلسفغ اليڤناڗ ،أنڢ
ٛمن ڣجڤد معجٜع اليڤناڗ ك م ڣحيٖع للفك ٚالبشٚڬ قٖ تٚاجٸ ي الفًڇع اأخيڇع ،ڣأڗ
 -1دب علي ٛيعڤ -ٙفلسفغ ي الهنٖ -مٚجٸ سابڄ – ٥ث8
* -يٖ مفهڤم البڇاهمن علګ القٖٙع العليا امقٖسغ بمعن القٖٙع الكڤنيغ أما مفهڤم تاأثمنت فيًڇجږ
بكلمغ نفٙ ،٠ڣٍٗ ،اػ فٚديغ جڤه ٚاإنساڗ ڣاتحاد امفهڤميڗ (اأثمن مٸ البڇهمن) يحقڄ الخلڤد
ڣالحقيقغ اأسم (امٚجٸ السابڄ)  ٥ث8
ماحظغ :اطلڄ امستشٚقڤڗ علګ كتظ الڤيٖا لفٴ الفيٖا ڣهڤ خ٘ط ي اللغغ الشٚقيغ أڗ ا تنطڄ
ڣاڣا ڣلي ٠ي اللغغ الشٚقيغ لفٴ ا ينطڄ ڣلكن امستشٚقيڗ تٚجمڤ الكلمغ ڣكتبڤا اللفٴ الڤاڣ فه
ڣيٖا أڗ ي اللغغ الشٚقيغ ا ينطڄ با ب
 -2امٚجٸ السابڄ 89-88 ٥
 -3امٚجٸ السابڄ ٥ة5ت
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الفك ٚاليڤناني لږ يخلڄ من عٖم ،بل ج٘ڣٙه الفك ٚالش ٚي القٖيږ ،ال٘ڬ أس ٠قسما
منها ڣه٘ا ما ينفي الحكږ علګ الفلسفاػ السابقغ عن الفك ٚاليڤناني ڣفلسفتڢ ب نها
فقٰ تٖيناػ أڣ حكږ ڣأحكام دينيغب
يمكن أڗ تڤ ح امناقشغ حڤ دڣ ٙالهنڤد القٖامى ڣفكٚهږ ي ت سي ٠الفلسفغ
اإنسانيغ حت اليڤم؛ ڣعنڢ نبٖأ بط ٍٚالتسا التالي ال٘ڬ يحٖد امنحن امنهۑي
ڣامع ٚي مڤضڤٵ البحن أا ڣهڤ:
كيڀ يتصڤ ٙالفك ٚالهنٖڬ القٖيږ ال٘ٙع؟ ڣمٖڥ تفاعل الفك ٚاإسامي مٸ الفكٚ
الهنٖڬ؟
ڗ اماحظغ امطٚڣحغ هي أڗ الفك ٚالهنٖڬ عميڄ ،ڣأعڤ ٥من ه٘ا البسيٰ ڣاختصٚنا
لڢ ي ه٘ا الط ٍٚما هڤ ا تعٚيڀ بمقڤماتڢ اأساسيغ ،ڣال٘ڬ ينشٖنا لګ ااهتمام بڢ
هڤ البحن عن امصٖ ٙالهنٖڬ كتصڤ ٙسابڄ علګ نظٚيغ الجڤه ٚالفٚد الكاميغ ڣقڤ
الهنڤد بالج ٜال٘ڬ ا يتجٜأ*ب
ڗ امباحن العلميغ ي الهنٖ القٖيمغ قليلغ لكن ه٘ا ا يعن أڗ الهنڤد لږ يعطڤا شيئا
ي الحساب ڣالطبيعغ ٙغږ أڗ ه٘ه العلڤم ڣجٖػ لتخٖم غاياػ عمليغ ڣدينيغ ،دڣڗ أڗ
تقڤم كعلږ مستقيلت1ب
ڗ قلغ امباحن العلميغ ي الهنٖ ا يعن قڤلنا أنها بلٖ لږ يعٰ شيئا ي العلڤم بشت
أنڤاعها ڣفٚڣعها ،ڗ تلك القلغ هي ك٘لك بالنسبغ للعلڤم اأخٚڥ أقصٖ الٚڣحانيغ ي
أكمل لإنساڗ ،فالهنڤد أحٛٚڣا ثٚڣع مٚمڤقغ ي الٚياضياػ ،ڣعٚفڤا اأٙقام ڣبلغـ
مٖٙسغ تنيانات  Nyanaدٙجغ ٙفيعغ ي امنطڄ ا سيما القياٝب
ڗ ما قٖمڢ العلږ الهنٖڬ تلإنسانيغ ما يمكن مقاٙنتڢ بامقٖا ٙاممتا ٛال٘ڬ أدنڢ حضاٙع
ما بيڗ النهٚين أڣ الحضاٙع الفٚعڤنيغت ،2فعلګ سبيل التحليل ي مجا الهنٖسغ
ڣالٚياضياػ نجٖها بلغـ دٙجغ من التجٚيٖ ا أڗ الهنٖسغ كانـ عمليغ ڣغايتها مڤجهغ
لګ البنا ڣهي الت اٛدهٚػ أكٌڇ ،فنجٖ ي تكتظ تشڤلفاسڤتٚات  çulvasutrasم لفاػ ي
* -الج ٜال٘ڬ ا يتجٜأ عنٖ الهنڤد هڤ ال٘ٙع حسظ العلږ امعاص ٚاليڤمب
1امٚجٸ السابڄ 93 ٥
-2امٚجٸ السابڄ 9 ٥ث3
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الهنٖسغ التطبيقيغ ڣهي دٙڣ ٝعمليغ ي بنا ام٘ابح ڣالهياكل فتحڤڬ علګ ٙسڤم الٜڣايا
القائمغ ،ڣامٚبعاػ ڣامستطياػت1ب
أما ي علږ الفلك فكتظ تسٖهانتا  Siddhantasلګ تأٙثابهاتا Aryabhataي القٚڗ
الخام ٠للمياد ال٘ڬ أس ٠علږ الفلك التعاقب الهنٖڬ ،ڣنظٚياػ غڤبتا امڤلڤد ي
سنغ  598الت عٚفها العٚب ڣأثٚػ فيهږ بعٖ أڗ نقلها كنكڢ Kankahي عهٖ امنصڤٙ
ڣ ي علږ طبيعغ عٚف الهنڤد نظٚيغ الحااػ الثاف للمادع ڣنظٚيغ العناص ٚاأٙبعغ
فعقيٖع السامكهيات ڣظڀ ه٘ين النظٚيتيڗ ي تحٖيٖ الصفاػ الجڤه ٚامادڬ ڣهي ثاثغ:
النڤ ،ٙالحٚكغ ،العتمغ* ڣهي صفاػ أخ٘ها الهنڤد عن اأشڤٙييڗ ال٘ين قالڤا أيضا
بالثالڤف ،ت ڣهڤ سن ( )Sinڣيعن ٙب السما أڣ لڢ القم ،ٚأيا (ٙ )Eaب امياه ،أنليل،
ٙب اأ٩ٙت2ب
فتقڤ اأسطڤٙع البابليغ ت ي البٖ قبل أڗ تسم السما ڣأڗ يعٚف لأ ٩ٙاسږ كاڗ
امحيٰ ڣكاڗ البحٚتب
ڣجا ي قصغ مصٚيغت ي البٖ كاڗ امحيٰ امظلږ أڣ اما اأڣ حين كاڗ أتڤڗ ڣحٖه
اإلڢ اأڣ صانٸ اآلهغ ڣالبش ٚڣاأشيا ت
جا ي الثڤٙاع :ت ي البٖ خلڄ ه السماڣاػ ڣاأ ،٩ٙڣكانـ اأ ٩ٙخاڣيغ ڣعلګ ڣجڢ
3
القم ٚظام ،ڣٙڣٍ ه يٚف علګ ڣجڢ امياهب
*
ڗ ما عٚف عن الهنڤد ي العلږ الطبيعي هڤ ال٘ٙانيغ امڤجڤد ي بع ٬ام٘اهظ البڤٗيغ
ڣخاصغ الهنٖڣكيغ الصٚاطيغ مثل النيابا ڣالفيسيشكا ،فالعالږ م خڤٗ من طبيعغ مٚكبغ
 -1امٚجٸ السابڄ ة 38بتصٚف
* -اأڣبيتشاد القٖيمغ قالـ بالثالڤف ،السما  ،الفضا  ،اأ ،٩ٙكما أنڢ من الصعظ تحٖيٖ تاٙي
ڣضٸ كتظ اأڣينشاد (اأڣينشاداػ) حين يڤجٖ اتفاځ علګ أنها تعڤد لګ مابيڗ ةةةت ڣ لګ ةة5ځبمڤهي
التعليږ السٚڬ ،أڣ الحكمغ الباطنيغ ڣتشتڄ اأباتيشاد من فعل يٖ علګ معن (جل ٠قٚب) أڣ ڣضٸ
شيئا قٚب خٚت ڣمعناه الٚبٰ ،أڣ امعادلغ ،فاأڣبايشاد تقڤم التڤاصل ڣالعاقغ بيڗ جميٸ الكائناػ
ڣاأشيا يعن ٗلك أڗ جميٸ اأشيا الت هي م لفغ من الٚقږ ٗاتڢ تكڤڗ ٗاػ خاصيغ مشًڇكغ ،ڣأڗ
اأسما ڣاأشيا التشبيهيغ بكلماػ أخٚڥ تٖ علګ فعل ما ،هي عمليغ م لفغ من لهغ أڬ فڤځ
الطبيعغ امٚجٸ السابڄ 28 ٥ت
 -2ماسڤڗ أڣٙڣسيل بڤ  :الفلسفغ ي الشٚځ :تٚجمغ محمٖڬ مڤس القاهٚع طبعغ ث94ت8 ٥ ،ةت-
9ةت
 -3دب يڤسڀ كٚم ،تاٙي الفلسفغ اليڤنانيغ -دا ٙالقلږ -بيڇڣػ الطبعغ الثالثغ 2 ٥ت
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ڣمن ثږ فانيغ ڣتكڤڗ اأعٚا ٩خااػ تطٚأ علګ الجڤه ٚڣا تستطيٸ أڗ تبقى
ب٘اڴها ظهٚػ ال٘ٙيغ ي الهنٖ عنٖ بع ٬الفٚځ البڤٗيغ ڣبع ٬البڇاهمغ ڣك٘لك عنٖ
فٚقغ تسم الجانيا ( )janiaڣكانـ كلها تضٸ تصڤٙا ٗٙيا للطبيعغ ،ڣغيڇ معٚڣف علګ
ڣجڢ الفًڇع الٜمنيغ الت ظهٚػ فيها ه٘ه النظٚيغ عنٖ الهنڤد ا أنڢ من امٚجح أنها
ظهٚػ قبل اميادت ،1ڗ الهنڤد ڣصلڤا لګ نظٚيغ ال٘ٙع أڣ الجڤه ٚالفٚد (كما هڤ ي
ام٘اهظ الكاميغ عنٖ امسلميڗ)قبل ديمقٚيط ٠ڣلڤقيبڤ ،ٝڣهما من أڣ القائليڗ بها
ي باد اإغٚيڄ ،ا أڗ ه٘ه اإشاٙع أثاٙػ مشاداػ بيڗ عٖد من العلما  ،ڣامتفڄ عليڢ
أڗ ام٘اهظ ال٘ٙيغ نش ػ ي الهنٖ ي مٖٙست تنيايات ڣفايسيشكات ي عهٖ ا يمكن
تعيينڢ بالضبٰ ،ڣ ڗ كنا نجٜم أنڢ ي ٚګ لګ ما قبل امسيحت2ب فهناڅ من يٚجٸ معٚفغ
اليڤناڗ له٘ه النظٚيغ بنا علګ ت ثٚهږ بها عنٖ الهنڤدٗ ،لك أڗ ديمقٚيط ٠ڣهڤ من
القائليڗ بال٘ٙع من اليڤناڗ قٖ نش ي بلٖه أبٖيٚا ڣهي مٖينغ كانـ لها عاقاػ مٸ
الشٚځب
عٚف عن الهنڤد الصف ٚڣظهڤٙه عنٖهږ كاڗ لڢ ت ثيڇ كبيڇ ي حقل الحساب أڣ الهنٖسغ،
فالصف ٚيشبڢ النقطغ ،فيڇجح تبين٠ت أڗ الج ٜال٘ڬ ا يتجٜأ عنٖ الهنڤد هڤ بمثابغ
النقطغ لكن ه٘ا ا يفس ٚكيڀ ٙبطـ الٖياناػ الٚڣحيغ ي الهنٖ بيڗ الٚڣحانياػ
ڣامادياػ من خا فكٚع الج ٜال٘ڬ ا يتجٜأ؟
ڗ اعتناځ امنهج النقٖڬ عٖ من انٖفاٵ الخيا الت ملي ڣأظه ٚأڗ الفلسفاػ الظاهٚع
لږ تكن ثابتغ كما أٙادها معلمڤها ،لكن حميغ امادييڗ ڣامشككيڗ ڣبع ٬تباٵ بڤٗا
هٖمـ كل قڤاعٖ الت كيٖببب ڣمن بيڗ مناهج الفك ٚأڣ داٙسانا ،أصبحـ سنغ أكٌڇ شهٚع
*-عا ١بڤدا فيما بيڗ عامي (ةت 5أڣثت5ڣة 48قبل امياد تقٚيبا حياتڢ تتشابڢ مٸ حياع ٛعما
الٖياناػ الكبڇڥ ي العالږ ،كاڗ مفكٚا مصلحا تتسا حقيقغ الڤجڤد ،ڣاكتشڀ أڗ حقيقغ الڤجڤد
نما تكمن ي األږ فكل ڣجڤد ي حقيقتڢ نما هڤ ألږ ،ڣلږ يمكن التخل ٨من األږ ڣ ا بسلڤڅ
طٚيقغ امعٚفغ ڣااستناٙع ت أما حقيقغ األږ تيئ ظم ال٘ڬ يقڤد لګ ڣادع جٖيٖع متصلغ بالفٍٚ
ڣبالٚغبغ ظم الل٘ع للغلسفغ اليڤنانيغ -مٚجٸ سابڄ  ٥تةت)
 -1دب من أحمٖ أبڤ ٛيٖ -النصڤ ٙال٘ٙڬ ي الفك ٚالفلسفي اإسامي ام سسغ الجامعيغ للٖٙاساػ
ڣالنش ٚڣالتڤٛيٸ -الطبعغ اأڣلګ 4ت4تهـة994تم ا9ت-ة2
 -2جڤٙه ساٙتڤڗ -تاٙي العلږ -تٚجمغ :د جڤٙه حٖاد ڣ ماجٖ فخٚڬ ،الج ٜالثاني– -دا ٙامعٚف
بمص– ٚالطبعغ الثانيغ ما ٝٙةث9ت ٥ةةت
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ڣهي :نيايا لجڤتاما ،فايسيسكا ،لكانياٙا ،سانكيا لكابيا ،اليڤجالبانيتا ،جالي،
بڤٙفايمامسا لجامت ڣأڣتا ٙأميمامسا لباٙاٙيايانا أڣ الفيٖانتا ،ه٘ه هي امناهج البڇهماتيغ
ڣٗلك أنها تعًڇف بالفيٖا كمٚجٸت1ب
لكل أسلڤب فلسفي نظٚيتڢ الخاصغ ي امعٚفغ ،ڣهڤ ج ٜمن كل أڣ نتيجغ ضٚڣٙيغ
ميتافيڈقا النظٚيغ الحٖ ،ٝااستٖا ڣالفيٖا متبٖلغ ي امناهج تالعقل أقل أهميغ من
الحٖ ٝڣا تفهږ الحياع بكمالها بالعقل امنطقي ،الڤعي ال٘اتي لي ٠النمڤٗه امطلڄ
للكڤڗببب ڗ ساقيڢ العالږ ا تٜا تسييل من٘ اأبٖيغ ،ڣه٘ا السياڗ لي ٠عقليا فقٰ
بل مڤضڤعيا أيضا ،ڣنتبٸ ه٘ا السياڗ حت بٚاكت (الطبيعغ) اأبٖيغ أڣ مايا أڣ ال٘ٙاػ،
ڣيستنتٌ أڗ كل مالڢ بٖايغ لڢ نهايغ ،كل ش مصنڤٵ من أجٜا ا يكڤڗ أبٖيا أڣ مڤجڤد
ب٘اتڢ الفٚد ا يجٜأ الحقيقي لي ٠هڤ الكڤڗ امتحٖ ي الٜماڗ ڣالفٚاٹ أڗ طبيعتڢ هي
الصيڇڣٙع ا ڣالكياڗ يڤجٖ ش أعمڄ من ه٘ا ال٘ٙاػ ڣال٘ڣاػ أڣ بٚاهما ،أڣ بڤٙڣشا أڣ
بٚاكت ت2ب
تمثل تالنيايات ڣالفايسيشيسكات من أصل مناهج الفك ٚالستغ الت ڣجٖػ ي ه٘ه الفًڇع،
النمڤٗه الفلسفي النقٖڬب
ت ڗ الصفغ امميڈع للفلسفغ النيايا هي تفحصها مڤاضيٸ امعٚفغ من خا قڤاعٖ
البڇهاڗ امنطقي ،ڗ مناهج الفك ٚالهنٖڣ ٝتتقبل عادع مباد منطڄ نيايا اأساس
ڣتشبڢ ٙا نيايا اماديغ ڣاميتافيڈقيغب التحقيڄ ال٘ٙڬٙ ،ا فايسيشكا اماديغ ڣاميتافيڈقيغ
تمامات3ب
ماٗا تعن النيايا؟ تتعن حٚفيات ما يقڤد العقل لګ نتيجغ ڣ ي استعمااڴها العاميغ تعن
تال حيحت أڣ تالعاد ت ڣ ي معن أشمل علږ البڇهاڗ أڣ امعٚفغ ال حيحغت4ب ڣاإدٙاڅ
ڣااستٖا امقاٙنغ ڣالشهادع هي ڣسائل امعٚفغ ال حيحغ عنٖ النيايا ،ڣاإدٙاڅ هڤ
أهږ ه٘ه الڤسائل اأٙبعغب
ڣمن بٚاهيڗ تنيايا كڤسڤميا نجاليت علګ ڣجڤد ه ڣجڤد كائن كلي القٖٙع ڣدائږ تاأ٩ٙت
ڣغيڇها يجظ أڗ يكڤڗ لها صانٸ أڗ لها طبيعغ تامسبباػت مثل الجٚع أڗ يكڤڗ للش
 -1أب سٚفبالي الڤكٚشنا ،ڣدٙ :شا لٚمڤ -ٛالفك ٚالفلسفي الهنٖڬ مصٖ ٙسابڄ 443-442 ٥
 -2امصٖ ٙنفسڢ  ٥ت44
 -3امصٖ ٙنفسڢ 449 ٥
-4امصٖ ٙنفسڢ 449٥
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صانٸ تعن أنڢ ينتٌ بڤسيٰ يملك اإٙادع أڗ يعمل ،ڣلڢ أيضا معٚفغ مٖٙكغ للعلغ
اماديغ الت صنٸ منها ڣتااتحادت ،هڤ فعل ،أنتٌ صلغ ٗٙتيڗ ڣأڣجٖ امٜيٌ الثنائي ي بٖ
الخليقغ تٚافڄ ه٘ا اإيجاد ٙادع كائن ٗكي أڗ لڢ طبيعغ فعل،مثل أفعا أجساد
ك جسادنا ،ڣمن أعٖاد خاصغ ،ڗ قيا ٝمٚكظ ثنائي ينتٌ عن العٖد طاما أنڢ قياٝ
(ا أبٖڬ) مستخل ٨ا ينتٌ عن قيا ٝأڣ مجمڤعغ قياساػبب ڗ قيا ٝال٘ٙع ا ينتٌ
قياسا أڗ قياسها أبٖڬ (ڣهك٘ا غيڇ قادٙع علګ التبٖ ) أڣ أنڢ قيا ٝلل٘ٙع هك٘ا يڤجٖ
ي بٖ الخليقغ عٖد من اإٛدڣاجيغ تقطن ي ال٘ٙاػ ه٘ا العٖد اإٛدڣاجي ال٘ڬ هڤ علغ
قيا ٝامٚكظ الثنائي لكنڢ ا ينتٌ ي ٗلك الڤقـ ب دٙاڅ الكائناػ امميڈ مثل أنفسنا
هك٘ا نقٖ ٙأڗ نستنتٌ ه٘ه الصفغ امميڈع ب نها مڤجڤدع ي ه ،لكن كيڀ أڗ ڣاقٸ ش
كڤنڢ مسببا يتطلظ نتاجڢ باإٙادع؟ اإجابغ هي ٗا كانـ ال٘ٙع تستعمل بااستقا
ف نها تبطل أڗ تكڤڗ مادع حيڤانيغ ٗ تڤجٖ علغ ا يڤجٖ مسبظ ڣامسبظ الخا ٥لڢ
علغ خاصغ ا يڤجٖ سبظ بٖڣڗ مسبظ ٗ كانـ ال٘ٙع مڤهڤبغ باإٙادع فينتٌ أڗ ال٘ٙع
كانـ ٗكيغ طاما أڗ شيئا ٗكيا يقٖ ٙأڗ ينتٌ مسببا فقٰ عنٖما يحيڇ من قبل كائن ٗكي
ڣهك٘ا يبڇهن ڣجڤد اأم ٚعلګ ڣجڤد م ٚهڤ هت1ب
ڗ التحليل الثيڤلڤجي ڣاأنطڤلڤجي لڤجڤد ه ي الفك ٚالهنٖڬ عنٖ النيايا كاڗ أساسڢ
الطبيعغ ڣال٘ٙعب
فالنيايا الجٖيٖع الت قا بها كسڤميا نجالي اإنساڗ ال٘ڬ كاڗ يعبٖه كل النا ٝعلګ
السڤا  ،ڣيعتبڇڣنڢ العاٙف ،ڣالڤاحٖ امستقل ،اأب العظيږ( ،بٚهما) ڣ كليل امعٚفغ،
ڣهڤ ال٘ڬ أثبـ بتجمٸ العالږ ،ڣ تباٵ النيايا يعتبڇڣنڢ كل ما يقا باستحقاځ عنڢ-
جا ػ إثباػ ڣجڤد ه بالت مل ڣالبحن امنطقي ي ه ،فكانـ فٚضيتڢ أنڢ تڤجٖ علغ
للعالږ ڣهي أسم من الحڤا ٝڣدليلڢ أڗ الخلڄ ڣالفنا يحٖثاڗ ،ڣأنڢ ا يمكن أڗ تعتمٖ
ا علګ ه ،فا تڤجٖ طٚيقغ أخٚڥ إثباػ ڣجڤده(ه) ڣأنڢ كائن سامي لي ٠مڤضڤعا
شٚعيا لإدٙاڅ فيقڤ  :ت بما أننا ا نقٖ ٙأڗ نحصل علګ دٙاڅ شٚعي ا نقٖ ٙأڗ نحقڄ
ڣجڤدهت2ب
 -1امصٖ ٙنفسڢ 8 ٥ث9-4ث4
 -2امصٖ ٙنفسڢ  ٥ثث4
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فقيا ٝال٘ٙع ي النيايا فه أبٖيغ ،ڣغيڇ قابلغ للتبٖ  ،فالخليقغ بٖأػ من عٖد من
اإٛدڣاجيغ الت تقطن ال٘ٙاػ ،فتنتٌ مٚكبا ثنائيا فالنيايا لږ تخٚه عن اأساٝ
الفلسفي لأڣبانيشاد الت هي اأجٜا الختاميغ للفيٖ تمنهاه ڣصل فيڢ الت مل الفلسفي
قمتڢ العليا ،ڣالت تٚتك ٜعلګ ت كيٖ ڣجڤد اإلڢ الڤاحٖ الت تعتبڇ جميٸ لهغ الفيٖا
مظهٚا لڢ ،ڗ ه٘ا اإلڢ هڤ الكائن اأعلګ ڣهڤ الحقيقغ الڤحيٖع القائمغ ب٘اڴها ڣهڤ ا
يحٖ ڣا يڤصڀ بالٚمڤ ٛالعضڤيغ أڣ باأڣصاف امنطقيغ ڣأنڢ أصل امڤجڤداػ فهڤ
بٚهماڗ ي ٗاتڢ ال٘ڬ يتعالګ علګ الظهڤ ٙڣاإدٙاڅت 1ڗ ه٘ه الفلسفغ اٙتبطـ أيضا
بالٖين ،ڣخاصغ عنٖما ااتجاه امادڬ ي تٙه فيٖت  Rig Vedaتال٘ڬ بٖأ فيڢ الشك ي
2
ڣجڤد اآلهغ ڣالنظ ٚلګ امادع علګ أنها كل ش فمنها ڣجٖػ كل اأشيا ڣ ليها تعڤدت
فالٖفاٵ عن عقيٖع عنٖ النيايا ڣخاصغ هنٖ كڤسڤميا نجالي عن طٚيڄ ال٘ٙع هڤ
لٖح ٬اأفكا ٙاماديغ الت ظهٚػ ي ٙه فيٖا ،ڣإثباػ ڣجڤد ه كاڗ ابٖ من ااعًڇا٩
علګ اأفكا ٙاماديغ بڤاسطغ الطبيعغ اماديغ ڣالطبيعغ ال٘ٙيغب
ما ال٘ڬ أضافتڢ الفايشيسكا علګ النيايا ڣنيايا كڤسڤميانجالي؟ أڣا يشتڄ ه٘ا ام٘هظ
من ت فيسبشات بامعن ت الخصڤ٥ت ڣيڤ ح معن اأشيا الخاصغ ڣاأفٚاد ڣهڤ منهج
تعٖدڬ (جمعي) ،ڗ فايشيسكا م٘هظ فيڈيقي ڣميتافيڈيائي ،ڣيعتنڄ تصنيفا سٖاسيا
مڤاضيٸ التجٚبغ ،الجڤه ،ٚالكيڀ ،الحيڤيغ ،التعميږ ،الخصڤ ٥ڣالنظٚيغ ڣقٖ
أضافـ فايسيشكا امت خٚع مڤضڤعا جٖيٖا هڤ الاڣجڤدب
ڣتتضمن الحقيقغ جڤاه ٚتمتلك كيفا (صفاػ) ڣالجڤاه ٚهي قاعٖع الكيڀ (الصفاػ)
لكنها تختلڀ عن الكيڀ (الصفاػ) الت تمتلكهات3ب
تالًڇاب ڣالنڤ ٙڣالهڤا ڣاأثيڇ ڣالٜمن ڣالفضا ڣالٚڣٍ ڣال٘ٙاػ ڣالعقل هي الجڤاهٚ
التسعغ الت تشكل كل اأشيا اماديغ ڣغيڇ اماديغت4ب
تعتنڄ الفايسيتشكا النظٚيغ ال٘ٙيغ  ،اأشيا تت لڀ من ٗٙاػ أبٖيغ ا تٚڥ ڣا تقبل
القسمغ ،ڣتڤجٖ أنڤاٵ أٙبعغ لل٘ٙاػ ،الًڇاب ،اما  ،النڤ ،ٙالهڤا ب
 -1دب مصطفى النشا -ٙامصاد ٙالشٚقيغ للفلسفغ اليڤنانيغ -دا ٙقبا للطباعغ ڣالنش ٚالقاهٚع الطبعغ
اأڣلګ ث99ت
 -2امٚجٸ نفسڢ93 ٥ ،
 -3امصٖ ٙالسابڄ ٥ -ة48
 -4امصٖ ٙالسابڄ  ٥ت48
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تڣقٖ اعتبڇػ الفايستشكا غيڇ لهيغ ،ڣكانيادا (أڣكياسيابا)م لفها (هي أقٖم من النيايا
لكنها ت تي بعٖ عام ةة 3ځبم)* ،ا ي٘ك ٚه ،لكن امعلقيڗ امت خٚين شعٚڣا أڗ ال٘ٙاػ
غيڇ امتب٘لغ ا تقٖ ٙب٘اڴها أڗ تنتٌ ڣجڤدا منظما ما لږ ينظږ ه حيڤيتها ڣنشاطها ،ڗ
سلطغ الفيٖا أڣ تجمٸ معاني الكلماػ تتطلظ منا أيضا أڗ نف ٩ٚمحٚكا أڣنيا ،ڣا يفسٚ
العالږ بنشاطاػ ڣحيڤياػ ال٘ٙاػ لڤحٖها أڣ بعمل كاٙما ،فامنهج ٗڗ يعتنڄ فكٚع ه
امڤجڤدع ي النيايات1ب
تع ٩ٚالفايتشيسكا عقيٖع الفيٖا ب سلڤب نقٖڬ يقڤم علګ تفسيڇ الطبيعغ من خا
الجڤاه ،ٚڣالقائمغ علګ نظٚيتها ال٘ٙيغ إثباػ ڣاحٖيغ اإلڢب
ت فالجڤه ٚا يفن ا بامعلڤ ڣا بالعلغ ،أما الصفاػ فتفن ي امعلڤ ڣالعلغ فتنش ئ
للجڤاه ٚجڤهٚا خ ،ٚڣتنش ئ الصفاػ صفغ أخٚڥ ،ڣعامغ الجڤه ٚهڤ أنڢ يمتلك فعا
ڣصفڢ ،ڣعلغ متحٖع ،ڣعامغ الصفغ هڤ أنها فطٚيغ ي الجڤه ،ٚڣعامغ العقل هڤ أنڢ
يقطن ي جڤه ٚڣاحٖ فقٰ ،الصفغ هي العلغ امشًڇكغ للجڤه ٚأڣ الصفغ ڣالعقل؛
ڣالعقل هڤ العلغ امشًڇكغ لاتصا ڣاانفصا ڣالٖافٸ ،ڣالعقل لي ٠علغ الجڤاهٚ
بسبظ تڤقفڢ ،الڤجڤد كڤنڢ علغ ااشًڇاڅ فقٰ ،النڤٵ ڣاأجنا ٝصنعـ ماعٖا
اأجنا ٝالنهائيغ ،ڣالڤجڤد هڤ مڤضڤٵ مختلڀ عن الجڤه ٚڣالصفغ ڣالفعل فهڤ يڤجٖ
ي الصفاػ ڣاأفعا فهڤ لي ٠لڢ صفغ أڣ فعاب
ڣالڤجڤد ڣاحٖ بسبظ ڣحٖع العامغ أڬ أنڢ مڤجڤدب أما جڤهٚيغ ڣأبٖيغ الٜماڗ
تتڤ حاڗ بتڤضيح جڤهٚيغ ڣأبٖيغ الهڤا  ،ڣڣحٖع الٜمن تتڤ ح بتڤضيح ڣحٖع
الڤجڤد ،ڣجڤهٚيغ ڣأبٖيغ الفٚاٹ تتڤ حاڗ بڤضڤٍ جڤهٚيغ ڣأبٖيغ الهڤا ڣحٖع الفضا
تتڤ ح بتڤضيح ڣحٖع الڤجڤد؛ الحيڤيغ ڣالاحيڤيغ ،اماحظغ ي ال٘اػ هما عامتاڗ
لڤجڤد ال٘ٙاػ ،نف ٠الحياع الصاعٖ ڣالنا ، ٛغاځ الجفڤڗ ڣفتحها ،حٚكغ العقل
ڣت ثيڇاػ الحڤا ٝڣالل٘ع ڣاألږ ڣالٚغبغ ڣالٚف ٬ڣاإٙادع هي عاماػ لڤجڤد ال٘اػ
ڣيبڇهن عنها بشكل خا ٥بالٖاخل ڣبامعٚفغ الحسيغ بشكل تأنات أما اأبٖيغ فهڤ ما
يڤجٖ ڣا يعلل ،امسبظ هڤ عامغ ڣجڤد ال٘ٙع امطلقغ ،ڣالت من الخط أڗ نفًڇ ٩أنها
*-العناص ٚاأٙبعغ عنٖ اليڤناڗ هي نفسها اأنڤاٵ لل٘ٙاػ ڣالت تسم عنٖ الفاسفغ الطبيعيغ ڣعنٖ
أٙسطڤ اأسطسقاػ اأٙبعغ النا ٙاما  ،الهڤا  ،الًڇابب
 -1امصٖ ٙالسابڄ ،ت48
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ليسـ أبٖيغب الًڇاب ڣامياه ڣالنا ٙڣالهڤا هي علل ماديغ أعضا الح ٠ڣال٘ڣځ ڣاللم٠
ڣاللڤڗت1ب
ڗ امعٚفغ اأبٖيغ عنٖ الفاسيشكا تنتٌ عن صلغ خاصغ لل٘اػ ڣالعقل ي ال٘اػ ،ڣا
ڣجڤد معلڤ سابڄ عن علتڢ كيڀ تتږ عمليغ خلڄ ڣفنا الجڤه ٚاماديغ اأٙبعغ
اأساسيغ ي فلسفغ الفاسيشكا؟ تأتـ ه٘ه العناص ،ٚڣبمجيئها لګ الڤجڤد ،تنتٌ من
مجٚد فك( ٚالتصڤ ٙالعقلي) اإلڢ السامي ،البيضغ الكبيڇع من خاٙه ال٘ٙاػ الخاٙجيغ
اممًڈجغ ب٘ٙاػ الًڇاب ،ڣ ي ه٘ه البيضغ أنتجـ كل العڤالږ ڣبٚهما ٗاػ الڤجڤه اأٙبٸ،
ڣهڤ جٖ كل امخلڤقاػ ڣيعيڗ اإلڢ اإلڢ اأسم ڣاجظ نتاه امخلڤقاػ امتنڤعغت2ب
ثږ كيڀ بٚهنـ الفايسيشكا عن نظٚيغ ال٘ٙانيغ ڣجڤد ه؟
الجڤاه ٚاأساسيغ اأٙبعغ هي مسبباػ ،ڣهي تسبڄ بشخ ٨لڢ معٚفغ عنهات بما أڗ
3
الًڇاب ڣالجڤاه ٚاأخٚڥ مصنڤعغ منڢ أجٜا فه مسبباػت
ڣجڤد الجڤاه ٚهڤ مقٖمغ مطٚڣحغ لٖڥ الفايسيشكا إثباػ سبڄ كائن ٗكي هڤ ال٘ڬ
ي كٖ بالضٚڣٙع صفتڢ الخاصغ ڣهي الخلڄ ڣ ي حالغ ثباػ ڣجڤد خالڄ هڤ ه تكڤڗ
ال٘ٙع هي امڤضڤٵ ال٘ڬ يف ٩ٚأڣ يفعل بڢ ڗ تعٖد العٖد يبٖڣ ي ال٘ٙاػ حسظ ٙادع
هب
فال٘ٙاػ ا تٖٙڅ ب عضا الح ،٠خاصغ أڗ لي ٠لها ڣجڤد ي الجڤاه ٚامٖٙكغ ب٘اػ
الشكل تكالكياڗت ڣا تٖٙڅ ب٘اڴها ڣنستنتٌ أنها تستٖ من فكٚع أنها ته٘ا يكڤڗ ي
ٗاڅت4ب
حاڣ الفك ٚالهنٖڬ القٖيږ أڗ يقٖم ان جام بيڗ عمل الفلسفغ اميتافيڈقيغ ڣالفكٚ
الٖين ڣأڗ ڣحٖهما يستطيعاڗ ال٘هاب لګ ما ڣٙا الظڤاه ٚڣالتطڤٙاػ لګ حقيقغ
اأشيا فالفلسفغ عنٖ النيايا ڣالفايسيشكا كاڗ بحثا عقليا عن الحقيقغ اأصليغ
لأشيا  ،ڣالٖين هڤ امحاڣلغ أڗ نجعل الحقيقغ دينامكيغ ي ٙڣٍ اإنساڗ ،ڣهما
ضٚڣٙياڗ معاب
 -1امصٖ ٙالسابڄ482 ٥ ،ببب 494بتصٚف
 -2امصٖ ٙالسابڄ٥ ،ةة5
 -3امصٖ ٙنفسڢ  ٥تة5
 -4امصٖ ٙنفسڢ  ٥ة52
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فه٘ه امٖا ٝٙقٖمـ فلسفغ للٖين ،حاڣلـ أڗ تبٖٵ حا عقليا مشكلغ األڤهيغ،
ڣالبڇهنغ علګ أڗ ه حقيقغ ڣليسـ ڣهما ،فا تڤجٖ فلسفغ بٖڣڗ ڣقائٸ الٖين ،ڣيعڤد
لفلسفغ الٖين ڗ تكتشڀ ڗ كانـ أحكام أصحاب ال ٚڣ ٝالٖينييڗ تتناسظ مٸ
قڤانيڗ ڣمباد الكڤڗ ،فمحاڣلغ ڣضٸ تعابيڇ دقيقغ ي العلڤم الطبيعيغ لٖڥ النيايا
ڣالفايشيسكا هڤ محاڣلغ فلسفغ الٖين ال٘ڬ يحٖد العالږ ڣال٘ڬ تشيڇ ليڢ التجاٙب
الٖينيغ لٖڥ الهنٖڣس  ،ڣاستٖا ه٘ه امناهج هڤ افًڇا ٩ال٘ٙع ڣأڗ صڤٙڴها العقليغ
هي ش حقيقي ،ڣبالتالي هي نظٚيغ ٙمٜيغ يثبـ بها افًڇا ٩ڣجڤد ه ،يمكن أڗ يكڤڗ
اإلڢ حقيقيا كال٘ٙع ،ڣلكن لي ٠بالضٚڣٙع أڗ يكڤڗ الحقيقغ الت تٖٙكها مباشٚع
الفايسيشكا ،أڗ فكٚع ه لٖيها هي أڣ ح للتجٚبغ ،فماهيغ امادع ا تعٚفها ه٘ه
امٖٙسغ بٖقغ ڣه٘ا يمكن أڗ ا يعٚف معن ه عنٖهږ ،مٸ أنڢ يمكن أڗ يعلږ شيئا
عن ه أڣ ما يجيظ علګ ه ي الحقيقغ من خا تجٚبغ الفيٖا الٖينيغ ،ڣتعاليږ
اأڣبانيشاد الت تقٖم لنا ه ال٘ڬ يعلڤ ڣيسمڤ علګ النهائي ڣالانهائيب
ڣتجعلڢ ه الشخپ ال٘ڬ يخلڄ العالږ امٖٙڅ بطبيعتڢ أنڢ مس ڣ عن خلڄ ڣحفٴ
ڣفنا الكڤڗ ڣتتحٖد طبيعتڢ الثنائيغ ي أنڢ اأ ٩ٙڣاما ڣالنا ٙڣالهڤا ڣاأثيڇ ڣالعقل
ڣالفهږ ڣاإحسا ٝبال٘اػ هي اأجٜا الثمانيغ الطبيعيغ ڣهي الطبيعغ السفلګ ،أما
الطبيعغ العلڤيغ أڣ العليا هي الٚڣٍ ڣالت يسنٖ بها ه٘ا العالږب
ڗ تفسيڇ الڤاقٸ لٖڥ الفايسيشكا يقڤم علګ التماي ٜبيڗ الجڤاه ٚڣال٘ٙاػ ڣاأٙڣاٍ ڣ ي
بٖايغ ظهڤٙها كانـ  ٙيتها للڤجڤد ماديغ ڣنظٚيغ ٗٙيغ ثږ تڤسعـ اهتماماڴها حت
تحڤلـ نظٚڴها لګ الڤجڤد من فيڈيقي لګ ميتافيڈيقي ،ڣكانـ غايتها هڤ دٙاڅ حقيقي
للڤاقٸ ،الت تطلبـ من ٛعما الفايسيشكا دٙاسغ مقڤاػ الڤاقٸ ڣأجنا ٝالڤجڤد
العليا ،ڣه٘ه امقڤاػ ليسـ مفاهيږ عقليغ ڣ نما هي أشيا يٚم ٜلها باألفاٱب
تأما الجڤه ٚفهڤ الحامل امادڬ لكيفياػ اأشيا ڣميڈاڴها ڣأفعالها فظا عن كڤنڢ علغ كل
تٚكيظ ڣت ليڀ للمڤجڤداػ ي الطبيعغ ڣمن ه٘ه الجڤاه ٚي تي الًڇاب ،اما  ،النڤ ،ٙاأثيڇ
الت تمثل العناص ٚالطبيعيغ ڣالت تت لڀ من ٗٙاػ سٚمٖيغ ا تقبل التجٜئغ أڣ
اإنقسام ڣه٘ه ال٘ٙاػ اتٖٙڅ بالحڤاٝت1ب
 -1جماعغ من اأسات٘ع السڤفياػ ،تٚجمغ ڣتقٖيږ د تڤفيڄ سلڤم مڤج ٜتاٙي الفلسفغ ،دا ٙالفاٙابي
بيڇڣػ -لبناڗ -الطبعغ اأڣلګ -أيا989ٙت٥ ،ت3
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كما يتسږ تام٘هظ ال٘ٙڬ ي الفلسفغ الفايسيشكا بالقڤ بالتماي ٜالكيفي بيڗ ال٘ٙاػب
ڣالكيفيغ تختلڀ عن الصفغ ،تعتبڇ عنٖها شيئا جڤهٚيا ڣأڣلياب الحٚكغ مثا عنٖ
الفايسيشكا ليسـ كيفيغ بل صفغ أنها تنتقل من مادع لګ أخٚڥ ،أما ي الجڤاهٚ
امفاٙقغ (غيڇ الجسميغ) تمثل اأثيڇ ڣامكاڗ ڣالٜماڗ ڣالٚڣٍ فا حٚكغ ڣا فعلب
فامڤضڤعاػ أڣ اأشيا ٗاػ الطبيعغ الڤاحٖع تعٚف باسږ مشًڇڅ عام ،ڣالعام ڣاقعي،
مڤجڤد ي أشيا الصنڀ امعن ٗاڴها ،ڣلكنڢ ا يتطابڄ مٸ خڤاصها الجٜئيغ ،بل هڤ
ماهيغ اأشيا الفٚديغ ڣلكن مقڤلغ العام ا تكفي لڤحٖها ،ڣ ا تع٘ٙػ التفٚقغ بيڗ
جڤه ٚڣ خ ٚفكل جڤه ٚيحتڤڬ علګ جانظ ما ،يخصڢ ڣحٖه دڣڗ غيڇه ڣه٘ا الجانظ
تسميغ الفايسيشكا ت ميڈعت ڣسٚمٖيغ الجڤاه ،ٚتستلٜم سٚمٖيغ ميڈڴهات1ب
لكن لږ يبڄ التفسيڇ امادڬ للمڤجڤداػ الطبيعيغ كجانظ ڣحيٖ ي منهج الفايسيشكا
ڣ نما مٸ مٚڣ ٙالٜمن ت ٙاٍ مفكٚڣ الفايسيشكا يٚدڣڗ مختلڀ أفعا ال٘ٙاػ لګ ٙادع
كائن علڤڬ ،تڤجڢ النا ٝجميعا لګ الطه ٚاأخا ي ،ڣي٘هبڤڗ لګ أڗ العالږ امحٖف ٗڣ
ٙڣٍ كڤنيغ ڣأڗ جميٸ امعٖبيڗ فيڢ سڤف يتخلصڤڗ من امهږ بعٖ انقضا حقبغ
ٛمنيغ معينغ ،أما شٚ٭ ه٘ا الخا ،٥فهڤ خٚاب العالږ ڣانحا ال٘ٙاػ ام لفغ لڢت2ب
فاحٴ الٖاٙسڤڗ له٘ا ام٘هظ ،أنڢ أصبح م٘هبا دينيا ڣأڗ ال٘ٙاػ ما هي ا مجٚد علغ
ماديغ للعالږ ،ڣاإلڢ هڤ علغ فاعلغ فيڢب
ڗ طبيعغ التفكيڇ الطبيعيغ لٖڥ الفايسيشكا تحڤلـ لګ لهيغ أنطڤلڤجيغ ،فالڤجڤد
عامغ ڣالڤجڤد اإنساني خاصغ ،ڣفكٚع الخا ٥من الع٘اب ،حڤلـ مجٚڥ التفكيڇ من
الطبيعياػ لګ األڤهيغ ڣالغايغ هي ثباػ أڗ الخالڄ للكڤڗ لڢ ڣاحٖ ڣهڤ امخل ٨أنڢ
هڤ القاد ٙعلګ فاعليتڢ فيڢ ،فالنظٚيغ ال٘ٙيغ للفايسيشكا ساٙػ نحڤ امتجڢ اإله
إثباػ عقيٖع الهنٖڣ ٝامڤجڤدع ي الفيٖا ،ڣالت تمثل لڢ أثٚا دينيا ڣفلسفيا عن
العالږ ڣاإنساڗ ڣاأخاځب
ڗ بٖايغ الط ٍٚالفلسفي للنظٚيغ ال٘ٙيغ لٖڥ النيايا ڣالفايسيشكا نظٚيغ ي الڤجڤد،
ڣلږ تكن نظٚيغ ي العلږ ،أنها أصبحـ الطبيعياػ لهيغ تٖڣ ٙي دائٚع مغلقغ من
الثيڤلڤجيا لګ اأنطڤلڤجيا ڣبالعك ،٠أڗ الڤجڤد ڣ ثباػ ه ،ڣامعٚفغ ڣ ثباػ لإنساڗب
 -1امصٖ ٙالسابڄ ٥ ،ت3
 -2امصٖ ٙالسابڄ32 ٥ ،
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