
 المستخلص

الجامعة  -نجم عبدي سلو.الفلسفة الطبيعية بين افالطون وارسطو.)رسالة ماجستير(.

 .0202المستنصرية : كلية االداب : قسم الفلسفة : 

تشكل الفلسفة الطبيعية جزءا مهما من أجزاء الفلسفة اإلنسانية، إذ تأتي أهميتها منن الن ل   
عة، لذلك فقد حاول اإلنسنان أن يجند إجابنة دةيقنة يعلنل بحث اإلنسان عن األسرار الغامضة في الطبي

بها الكثير من األسئلة التي كانت تدور في ماليلتن  الغنغير ، فكاننت اإلجابنة التني انطلقنت منن بن د 
 اليونان ةد أالذت الطواٍت وأشكاال متعدد  من فلسفة وعلم. 

ة نطلع عليها، ولكنل ومهما يكن فان البحث عن تعليل أسرار الطبيعة، هو األساس لكل فلسف
علم متقدم نراه حّيا، وهكذا هي سمة الحيا  اإلنسانية، وفض  عن أن الفلسفة الطبيعية تحناول تفسنير 
الظواهر الطبيعية وأحداثها تفسيرا يعتمد علن  النظنر إلن  الكنون، وينطلنم منن مبناد  يفتنر  أنهنا 

يسنت مدرسنة فلسنفية ةائمنة بنذاتها أو ةادر  عل  تغيينر جمينع أجنزاءه، ولهنذا فنان الفلسنفة الطبيعينة ل
مذهبا فلسفيا محددا، بل هني مجنرد نظنر  إلن  الكنون لالعنالما، ومحاولنة لتغيينره، وةند تنأتي النظنر  

 مادية حينا، ومثالية حينا آالر، كما تأتي النظر  علمية مر  وغير علمية مر  أالرى. 

يونان ةبل سنقراط ةند نظنروا وبهذه النظرات المحدد  إل  الكون، سنجد أن بع  الف سفة ال
إل  الكون نظر  مادية لحسّيةا، وبعضهم اآلالر نظر إل  الكون نظر  علمية تار  وغير علمية تار  

 أالرى، فكانت اإلجابات مالتلفة عن السؤال المطروح ما أغل العالم لالكونا؟. 

فية أمنام ثم إن الف سفة ةبنل سنقراط جميعنا، يمثلنون نقاطنا مضنيئة فني رسنم الالارطنة الفلسن
م.ما؛ ألن  لوال هؤالء الف سفة لما كاننت عبقرينة 722-787م.ما وأرسطو ل774-724أف طون ل

أف طون وأرسطو، فنأف طون وأرسنطو كاننا علمناء وف سنفة مزجنوا بنين العلنم والفلسنفة واألالن م 
رهمننا والسياسننة؛ ليكننون أحنندهما مكمنن  لاالننر، وهمننا مغنندر إشننعاب للفكننر اإلنسنناني بعامننة فبأفكا

 الرجت البشرية من سيطر  األفكار الالرافية التي كانت موجود  ةبلهما أي ةبل التفكير الفلسفي. 

وعل  الرغم من أن أحدهما مكم  لاالر، فان الفيلسوفين االتلفا في طريقتهما في الفلسنفة الطبيعينة، 
محسنوسا، وال يعطني حيث وجدنا أن أف طون في مبدأ حيات  الفلسفية كنان يحتقنر العنالم المنادي لال

أهمية كبير  ل ، وإنما كان يعطني أهمينة كبينر  لعنالم المثنل النذي أغنبل هنذا العنالم المثنالي لالعقنلا 
 جوهر مذهب . 

عل  حين الالف  أرسطو كل المالالفة في هذا الغدد، وأعط  أهمية كبير  للعنالم المنادي؛ ألن العنالم 
 المادي عنده مقدم عل  العالم العقلي. 

ن ما سبم فان الفلسفة الطبيعية لها أهميتهنا عنند الف سنفة اليوننان؛ الن هنذه الفلسنفة تشنكل وفض  ع
البنية األساسية، أو منبع جميع الفلسفات إن غّل تعبيرنا، وربما هذا واحد من األسباب التني دفعتنني 

 للبحث في هذا الموضوب. 

ة تضنمنت نتائجن ، يبحنث الفغنل وةسم البحث عل  ث ثة فغول مع مقدمة وتمهيد، فض  عن الاتم
األول الفلسفة الطبيعية ةبل سقراط، وةند انقسنم هنذا الفغنل علن  ث ثنة مباحنث رئيسنة، األول درس 
ف سفة الطبيعة األوائل، ويقع ضمن مقغدين، األول طاليس وانكسنيمندريس وانكسنيمانس، والثناني 



االيلينة ، أمنا المبحنث الثالنث، فقند  هرةليطس، والمبحث الثاني درس المدرسة الفيثاغورية والمدرسة
درس مدرسة الكثر  والتعدد والمدرسة الذرية، ويقع في مقغدين، األول انبادوةليس وانكسناغوراس 

 والمقغد الثاني المدرسة الذرية لديموةريطسا. 

أما الفغل الثاني، فقد الغص لدراسة الفلسفة الطبيعية عند أف طنون، وةند انقسنم هنذا الفغنل علن  
أربعة مباحنث رئيسنة، درس األول منهنا نظرينة المثنل، وع ةتهنا بالفلسنفة الطبيعينة عنند أف طنون، 
ويقع ضمن ث ثة مقاغد، األول معن  المثال في اللغة ومعناه االغط حي عند أف طنون، والثناني  

هنا منن مغادر نظرية المثل، وأسطور  الكهف، اما المقغد الثالث فكنان فني المثنل واألشنياء وأهميت
الناحية الوجودية، أما المبحث الثاني فقد درس العالم عند أف طون، ويقع ضمن ث ثة مقاغد أيضنا، 
المقغد األول  يبحث في مفهوم العالم بوج  عام ونشأت  عنند أف طنون، والمقغند الثناني فبحنث فني 

والمبحث الثالث االتص الترتيب والنظام في الكون لالعالما أما المقغد الثالث فقد بحث روح العالم، 
بدراسة مفاهيم الفلسفة الطبيعية عند أف طون، وجاء ضمن ث ثة مقاغد، المقغد األول الحركة من 
حيث مفهومها، من جهة الحركة والسكون، وحركة العناغنر واألفن ك والكواكنب، والمقغند الثناني 

ا المبحنث الرابنع فقند درس يبحث في المكان والال ء. أمنا المقغند الثالنث فقند بحنث فني الزمنان، أمن
النفس اإلنسانية، ويقع ضمن ث ثة مقاغد، المقغد األول مفهنوم الننفس، والمقغند الثناني بحنث فني 

 ماهية النفس وةواها، أما المقغد الثالث، فقد بحث عن أدلة اللود النفس ومغيرها. 

فغل عل  أربعنة مباحنث والفغل الثالث جاء بعنوان الفلسفة الطبيعية عند أرسطو، وةد انقسم هذا ال
رئيسة، األول منها درس مباد  الجسم الطبيعي، ويقع ضمن مقغندين، المقغند األول الهينول  منن 
حيننث المفهننوم، والجننوهر، واألنننواب، والمقغنند الثنناني درس الغننور  مننن حيننث تعريفهننا وماهيتهننا 

ي ث ثننة مقاغنند، وع ةتهننا بننالهيول ، أمننا المبحننث الثنناني، فنندرس لواحننم الجسننم الطبيعنني، ويقننع فنن
المقغنند األول الحركننة مننن حيننث تعريفهننا وغننلتها بننالتغير، وأنننواب الحركننة، ومغنندر الحركننة، 
وأزليتها، أما المقغد الثاني فقد درس المكان والالن ء منن حينث وجودهمنا، وتنناول المقغند الثالنث 

وبعنن  الزمننان مننن حيننث تعريفنن  وع ةتنن  بالحركننة والسننكون، فضنن  عننن وغننلة الزمننان لاآلنا 
ألفاظهننا، والمبحننث الثالننث درس الكننون لالعننالما ويقننع ضننمن مقغنندين، المقغنند األول درس معننن  
الكون والفساد، والمقغد الثاني درس العالمين عند أرسطو من حيث عالم ما فوم فلك القمر، وعالم 

، المقغند ما تحت فلك القمر، أما المبحث الرابع فقد درس الننفس اإلنسنانية، ويقنع فني ث ثنة مقاغند
 األول ماهية النفس، والمقغد الثاني ةوى النفس، والمقغد الثالث اللود النفس. 

واعتمند الباحنث فني هننذه الرسنالة علن  مؤلفنات أف طننون وأرسنطو بشنكل رئيسني وعننّدهما 
 األغل الذي تقوم علي ، فض  عن عدد كثير من مؤلفات الباحثين. 

سع  من جهد جناد وطاةنة وعمنل بكنل إالن ص لقد بذل الباحث في هذه الرسالة كل ما في و
وموضننوعية؛ لبيننان أهميننة الفلسننفة الطبيعيننة، ومبادئهننا فنني الفلسننفة اليونانيننة، وبالاغننة أف طننون 
وأرسطو، ولكن ال يمكن ألي كائن بشري ان يغل إل  الكمنال، الن الكمنال؛ غاينة ال تندرك، ولكنن 

  نتنائ  يراهنا غنحيحة وعادلنة وعلمينة، حسب  أن يستنفد كل ما في وسع  من إمكانات للوغول إلن
 لكنها ةابلة للنقد والتعديل كلما ةدم ناةد أو دارس أو متعقب أضواء جديد  أو ةراءات أالرى غائبة. 

 


