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 ل ــــات العقـــــجمالي
 عند أسبازيا وهيباثيا 

 إعداد 
 إلهام المعتز باهلل عبد العظيم أبو الخير  .د

 الفلسفة  بقسم مدرس 
 جامعة بنها  –كلية اآلداب 

 :  ملخصال
جماليدددا  واضدددعة ل قدددديم درايدددة نول ليدددة عددد   ُيعدددد  دددحا الاودددأ موا لدددة   ليدددة م  

ي الااحأ ال ونان يم بو مية نطور الفكر الفلسفدمنا نسل       ما  ياازيا    ااثياالعقل عند  
.  مدد  ثدددم   الجدددح ر ال اري يددة لهددحا الموضدددو فإنندددا يددنعمد إلدد  الك ددد  عدد عدد  العقددل 

ي فدي إثادا  رجاحدة  جماليدا  ؛ رغادة مندنا ل  حه الفكدر  بالاودأ  الدرايدةقصد   ن  ن
 ييدديما فدد    الالرجددللددد   نقددل عدد  مه ل هددا ي ال   قدددرنها علدد  ال فك ددر ال ددعقددل المددر   

 يإنها دعو  لنبح الفكر  الساذجة ال  الرجال  حد م ي يبد  حكرًا عل  مجال ال فلس  الح 
 . الرجلنقول إن عقل المر    قل م  عقل 

 .اللح  العقلية االنسجام  المواكا  الجمالية  اللح   الجمال   العقل: الكلمات المفتاحية
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 :  ةـــــمقدم
خ اإلنسددانية هندد  ندداري ي  ددو حددد  فريددد مدد  نوعدد  فدد  ظهددور الفلسددفة حددد  إن  

  علدد  اهاددياض ئيادد  ها  لقد العقددل اإلنسددان  نددور يُ  ي نفسد  ظهددور العقددل اإلنسددانبدايدة 
ي فهددو يددنلم الويددا  العقليددة د ن  ن يكددون لل ددوأ مدد  الفوضدد   ثددر فدد  ي دديل لنددا فهمهددا 

ايدد طا   ن ين دد    يال ونددان  الفدد  ي العقددل فددال نليم قددو  ةلويددة  جماليددة فدد  ددحا ال نلدديم.
   بمعند  خةدر الفلسدفة   دي العقدل ة ففالفلسد ال ونداني الفلسفة ان  اعًا مد  عقدل اإلنسدان 

 الفددد   دددو المقدمدددة   دددي نبريدددر للمددد اعم العقليدددة الفلسدددفة  .ال عل دددل لصدددوة اهفكدددار  دددي
 . الطبيعية لدراية كل  فر  الفلسفةالطبيعية لفلسفة الجمال بل  و المقدمة 

ُيعدددد  دددحا الاودددأ موا لدددة   ليدددة م واضدددعة ل قدددديم درايدددة نول ليدددة عددد  جماليدددا   
في الااحددأ عدد  دمنددا نسددلم بو ميددة نطددور الفكددر الفلسدد  مددا   يدداازيا    ااثيددا   العقدل عنددد 

. إنهدددا موا لدددة  اري يدددة لهدددحا الموضدددو فإنندددا يدددنعمد إلددد  الك ددد  عددد  الجدددح ر ال العقدددل؛
ي ال نقددل عدد  قدددر  الرجددل  ال دد ي قدددرنها علدد  ال فك ددر العلمدد قددل المددر   إلثاددا  رجاحددة ع

موجهدة إلد    دو دعدو   ي يبدد  مللقدًا علد  الرجدال  حدد م مجدال ال فلسد  الدح    ب اصة
نقدول إن عقدل المدر    ال دي  إنها دعدو  لنبدح الفكدر  السداذجة ي نس ع د الهقة بنفسهاالمر   ك

    ن  حكامهدا يسديطر لعاطفدة  االنفعدالر دا يللدع عليد  ا قل م  عقل الرجل     ن نفك 
 .  ال هور االندفا عل ها 

نساض الفاليفة  فهحا  مر قدد القديم عرض ل اريخ ن  إل سع   إن  حه الدراية ال ن 
فدي  ةاصدة  موا لة لعرض جماليا  العقل عند النسداض مد  الفاليدفة و  إنما نم ننا ل   

نهددأ الدرايدة كمدا . مكانة عقلية  دند  فيياع النساض    الحي  نأث ر المور   القديم  ظل
 فيالفكددر الفلسدد فددي( عنددد المددر   وديددد طبيعددة  حويقددة العالقددة بدد   جالعقددل  الجمددالإلدد  ن



 2022 أبريل( 55العدد )                                     بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 693 - 

الهقافدددة  فددديضدددم  كليدددة اإلنسدددان    ةدددالل ال صدددورا  الجماليدددة للعقدددلمددد القدددديم ال ونددداني
 . نيةال ونا

 على النحو اآلتي:    تساؤالت البحث
يددوأ يوددا ل بوهنددا  ددحا االجابددة علدد  نسددا:ل ريددي   ال   ددو  إلددي  ي حددد كددان       

للعقل جمال دددددا  لد  كل م   ياازيا    ااثيا كنموذج   للنساض الفاليفة ؟    دو نسدا:ل 
   برز ان فر  من  عد   ي لة فرعية لعل 

 ؟ ما مفهوم العقل للة  اصطالحاً  .1
ي  الدح   الجمدال يكانت نهدأ إلد  نرييدة الدوع  ال يطبيعة ال جربة الجمالية    ما .2

 ؟ ال وناني فيالفكر الفلس في يالرابط العقل  ذا  
 ؟ نطور ال صورا  الجمالية ناري ياً  ال ونانيالفكر كيف ننا ل   .3
 ؟ اي نااط صور  لجو ر الجمال العقلي عند نساض الفاليفةيمك    ل  .4
 ؟ما مالمل جماليا  العقل لد    ياازيا   .5
 ؟ ا العقلينكوينه في؟  كيف  ثر  ن أنها ما طبيعة الجمال العقلي عند    ااثيا  .6
فدي ثقافدة مر   مفكر   ن نهبت  جود ا  نبوغها  ل اي طاعت    ااثيا  بوصفها ا .7

 ؟ يهيم  عل ها الرجال

 :الدراسات السابقة
إيلدد   مدداري للااحهددة اهمريكيددة   علدد  ك دداب  ندداريخ النسدداض الفاليددفة اطلعددت فقددد  

   يع مدددد ب دددكل كب دددر علددد    صددديا  النسدددايية مددد  زا يدددة م  لفدددة دددو ي ندددا ل ال ايدددأ 
 . في ناريخ الفلسفةإيهاما  النساض 
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  أ خةر م  نو  الك اب اه ل نفس   عنوان     ااثيا... ف لسوفة اهيكندرية بو 
لدد  باإلضددافة إ ال جددارب ال  صددية نع مددد علدد  يددرد  ال دديهددا ينطلددم مدد  الفكددر  ذان  ددو 

 . قايمة المراجع الملوقة بالدراية
 :في الدراسةالمنهج المستخدم 

 يالمنهج ال ول لدبد ي لهدحه الدرايدة االيد عانة ال مدان ييفرض عل نا اإلطدار العلمد  
ضددداط اإلادددكاليا   الفرضددديا  بعمدددم    كدددحا ي بهددددأ نوديدددد كر نولوجيدددا المفهدددومالنقدددد 

 . يا  ياازيا    ااثاليا  العقل عند  ضم  مجال الدراية الفلسفية لجم
 محاور الدراسة:

 مقدمة  -1
 الموور اه ل  مفهوم العقل للة  اصطالحًا.  -2
 .            مفهوم العقل للة  ( 

 . مفهوم العقل اصطالحاً   (ب 
 .ال ونانيالفكر  فيطبيعة الجمال الموور الهاني   -3
  يًا.نطور الجمال ناريالموور الهالأ   -4
  ماليا  العقل عند نساض الفاليفة.جالموور الرابع   -5

 .   ال   ياازيا          
 . ثانيا    ااثيا          

 . ةلفية ناري ية ( 
 . الن أ    ااثيا (ب 
 . نعليمها (ج
 . حيانها ( د 

 .  ن ط ها ال عليمية (ه
 .ان هت إل ها ال يالااحهة   م الن ايج  فيفقد د نت ال انمة   -6
 قايمة المصادر  المراجع. -7
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 أوال: مفهوم العقل لغة واصطالحًا 
  مفهوم العقل لغة -1

 فددديلمفهدددوم العقدددل بددد    يددددينا مفدددانيل  نمددداي   م عددددد   ي ال وديدددد الللدددو يادددع  
 يم قدد يدُ   هدي  بأند  الوجدر  الني للعقدل  نجلياند   فقدد عرفد   جم دل صدل ااالللو   يالوع
هندد  يمنددع صدداحا  مدد  العددد ل عدد  يددواض السددب ل كمددا يمنددع  ك ن ددب هًا بعقددل الناقددة؛بددحل

.  يطلم  العقل  عل  إجمدا  اهمدر  الدر    يقدال رجدل عاقدل (1جالعقال الناقة م  ال ر د 
.  العقدددل قدددو  يكدددون بهدددا ال م  ددد  بددد   الوسددد   القبددديل  ي العلدددم (2ج ي جدددامع همدددره  ر يددد 

 . (3جبصفا  اهاياض م  حسنها  ياوها  كمالها  نقصانها
 يددمي عقددل اإلنسددان   ددو نم  دد ه الددحي بدد  فددار  جميددع الو وانددا  عقدداًل؛ هندد   

  .(4جيعقل    ي يمنع  م  ال ورط في الهلكة  كما يعقل العقال الاع ر ع  ركوب ر ي 
 م  ثم ي ب    ن العقل يطلم علد  معدانت ندد ر حدول المندع  الفهدم  االي مسدا   

 الربط   حه المعاني م  صفا  العقل الحي ةد    بد  اإلنسدان   م د ه بد  عد  يداير 
الم لوقددا . فهددو الددحي يمنددع صدداحا  عدد  ال ددورط فددي المهالددك   يددرد النفددوس عدد   وا ددا 

ر  ال ر   ب   النافع  الاار   بهحه الداللة ي جلد    و الحي يم   ب  اإلنسان ب   ال  
العقددل العملددي الددحي يعقددل الددنف   يمنعهددا عدد  ال صددرأ علدد  مق ادد  الطاددا   فالعقددل 

 ضد الطاع. 
 العقل اصطالحاً  -2

اة ل  العلماض في نعريف العقل  حويق  ؛ لكوند  ايدم م د ر  لمعدانت عدد  فهدو   
    دو مدا يم د  بد  الودم مد  الااطدل  الصدواب (5جملكة  ي    ة راي ة ندر  بهدا العلدوم

مددد  ال طدددأ.  العقدددل يطلدددم علددد   يدددم  صدددور العمليدددا  الح نيدددة بعامدددة   علددد  البر ندددة 
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 االي دالل ب اصة  يدراد بد   يادًا الماداد ض اليق نيدة ال دي يل قدي عندد ا العقدالض جميعدًا  
 . (6ج  ي مبد  الهوية   مبد  عدم ال ناقض   مبد  العلمية

ذ ددع   ريددطو  إلدد   ن  نددا  عقدداًل بالفعددل  عقدداًل بددالقو   فأحددد ما فاعددل   لقددد  
  العقل  دو م د   ي م د  بهدا اإلنسدان (7ج اآلةر منفعل  ال يس لن   احد منهما ع  اآلةر

عددد  كدددل م لوقدددا  الكدددون  فهدددو مجموعدددة مددد  القدددو  اإلدراكيدددة ال دددي ن ادددم  الدددوعي 
.  غالاًا ما ُيعرأ بكوند  ملكدة ال د   الفكريدة  المعرفة  ال فك ر   الوكم  الللة  الحاكر 

 اإلدراكيدددة  يملدددك العقدددل القددددر  علددد  ال   دددل   ال م  ددد     ال قددددير     دددو مسددد ول عددد  
 . ( 8جمعالجة الم اعر  االنفعاال    مؤديًا إل  مواق   انفعاال  

 ثانيا: طبيعة الجمال في الفكر اليوناني
نناع اهصول الفلسفية لمفاهيم الجمال في الفكر ال وناني م  ةالل الفكر العدام  

الددحي يددنلم الوويقددة ممددا يسدد وجع ن اددع اهصددول الفلسددفية لمفدداهيم الجمددال عبددر يدديا  
فلسدددفي جمدددالي لدددر ل العصدددر الدددحي ن دددأ  ئيددد  فدددي ضدددوض المسدددار ال ددداري ي الجمدددالي 

را ؛ هن  ال يمك   ن ننفصدل عد  ال درا  للواار  ال ونانية كاي اصار م واصل مع ال 
  اع ااره بنلر  يطوية ةارجية    ح   منفصلة  بل عل  العك  م  ذلدك ح دأ يو دل 

 القطا  الهقافي ج ضًا مهمًا في بناض ناريخ   صول كل الواارا . 
لك  لألي  لي   نا  الكه ر مد  اهعمدال  الدرايدا  فدي الفكدر ال ونداني ال دي  

اع ادداره موضددوعًا مسدد قاًل قايمددًا بحاندد     علددم بايدد هناض بعددض الك ابددا  ن بندد  الجمددال ب
الم فرقددة ال ددي ركدد   ا  مامهددا علدد  الجانددع االبددداعي الفنددي.  اك فدد  الفاليددفة بددإطال  
نلريدددانهم الجماليدددة فدددي إطدددار المناق دددة    فدددي إطدددار الكدددالم العدددام فدددي  بدددواب الفلسدددفة 

كلد  اإلنسدان بالجمدال قدديم قددم اإلنسدانية الم  لفدة كنسدم عدام   لدي  مد  ادك فدي  ن 
  ن ال حاذه بنواحي الجمال ئيما يويط ب  م  ملا ر الطبيعة  ئيما ين ج  م  خثار  مدر 
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ي دددهد بدددد  ندددداريخ اإلنسددددانية  نسدددجل  خثار ددددا منددددح العصددددر الوجدددري القددددديم إلدددد  عصددددور 
اهمددام       فاإلنسددان علدد  حددد قددول   ريددطو  منددح حددرر قدميدد  ( 9جالواددارا  المعر فددة

  حرر ما م  الطبيعة  نصع قام    نطلعت ع ناه إل  
    م  ثم نبد  رحلة علم الجمال باإلنسان نفس . (10جنجوم السماض نولد  لدي  الورية

فاإلنسدددان لدددم يصدددال إنسدددانًا حويويدددًا إال عنددددما  راد  ن يددد ر  الجاندددع الو دددواني  
  (11جإال عندددما نفلسدد   ندددي   نجمددل باإلبدددا    مدد  ثددم لددم يصددال اإلنسددان إنسددانًا حقدداً 

 علد   دحا فدإن الفد  ح د  لدد  فنددان العصدر الوجدر  كدان  يد لة إلعداد  ةلدم اإلنسددان 
ةلقًا إنسانيًا جماليًا  لي  اهمر كما يقول   رنست ئي ر  فدي ك ابد  جضدر ر  الفد (   إن 

لقاددايا الجماليددة . إن كددل الفهددم ل(12جالفدد  كددان يعطددي الفنددان قددو  إزاض الطبيعددة    العددد  
اأن  ادأن  – ال  ك لية عند فناني العصر الوجري يك   ع   عي الفنان   ن  ينطلم 

م  الفكر ال ال عور  مبدرزا الوجدود الدحي يعلدو علد   ي  جدود ج يدي   –كل فنان عليم  
 . (13جمما يك ع ل  ال لود 

 كاندددت  دددحه القصدددة الطويلدددة ال دددي عاادددها اإلحسددداس بالجمدددال قدددد بدددد   عندددد  
ل ونددان بلددرض النلددام الم نايددم علدد  المدداد  المهواددة  ةلددم االنسددجام فددي االضددطراب ا

 ال وزيع  إدةال ال  ك ل الم سم في الص ور  الوجار .  اف رض الفنان اإلغريقي دايمدًا 
 ن الددددحكاض  العقددددل يكمنددددان فددددي إدرا  قددددوان   االنسددددجام ال ددددي نسددددري فددددي حيددددا  الندددداس 

 حرصهم علد  نمج دد  –ح   قبل عصر الفلسفة   –نان       فنر  إياال ال و (14جكاهقدار
ربا  الفنون  عاادنها  نقديم القراب   إل ها  رعاي ها إيمانًا مدنهم ب قددي  ملدا ر الجمدال 

بدد    –عندد  ددحا ال دعع  غ ددره  –ال الدد  فددي الفد   الطبيعددة  بدل إننددا نجددد ارنااطدًا  ثيقددًا 
نعلدددم  دددو اهيددداس الدددحي يدددنلم حيدددا   دددحه اهعمدددال الفنيدددة  الددددي    قدددد كدددان الددددي  كمدددا 

ال عوب  حاارانها   ان اذ الف   ي لة لل عب در عد  الويدا  الدينيدة يعدد اع رافدًا بمدا للفد  
 . (15جم  ييمة كبر  عند  حه ال عوب 
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قدد يكددون مدد  السددهل  ن ندر  ادد  ًا    يددلوكًا مددا فنصدنف  ضددم  مجددال الجمددال   
لك  م  العس ر  ن نعر  أ الجمال كون  بع د المنال؛ هن فكر  الجمال  ي  كهر اهفكار 
غموضًا  هن الجم ل ال يقبل ال عريف بدل يفهدم الجمدال مد  ةدالل اهادياض الجم لدة مد  

 ددأ يصددن   ددحا اهة ددر فددي نفدد  الوقددت مدد    ددم طددرأ المدددر  الوح ددد   ددو اإلنسددان ح
  عقد الميادي  الجمالية إل  جانع جمدال المطلدم   جمدال الطبيعدة  كدحا اهعمدال الفنيدة 

 المبدعة باع اار ا مجال صناعة الجم ل. 
ايدد عملت الللددة العربيددة الكه ددر مدد  المصددطلوا  لل عب ددر عدد  الجمددال  بعاددها  

ان لل ددا   ح ددأ عددرأ الجمددال بوجدد  عددام فددي اددمل الجمددال العددام  الدداعض اآلةددر كدد
المعجم الفلسفي بأن    صفة نلوظ في اهاياض  ناعدأ فدي الدنف  يدر رًا  رضدا    بوجد  

.  مدا  جم ددل صدل اا  فقددد (16جةدا    إحدد  الودديم الدهال  ال دي نؤلدد  ماودأ الودديم العليدا
عرف  بأن    علم ياوأ في ار ط الجمال   مقاييس    نلريان    في الح   الفني   في 

 . (17ج حكام الويم الم علقة باآلثار الفنية    و باب م  الفلسفة
فدددإذا صدددل  ن الفددد  قدددد صددداحع اإلنسدددان مندددح  جدددوده علددد   دددحه اهرض إال  ن  

 مددع ن ددأ  الفلسددفة مددع  عالمهددا قدددماض ال ونددان  ففلسددفة فلسددفة الفدد   الجمددال لددم نوجددد إال
الجمال ال ننفصل ع  الفلسفة؛ إذ نس مد  صولها مد  مدحا ع الفاليدفة    ندنعك  علد  

   بناض عل  ذلك ال يمك   ن نعد ف  ال عوب البداييدة (18ج حه المحا ع ف ايض جوانبها
كدددون حقدددًا مطابقدددًا مددد  ح دددأ  دددو فددد   دنددد  ادددأنًا مددد  فددد  ال دددعوب الم وادددر  حددد   ي

 . (19جالنطااعا  الرجل البدايي
نرجددع العنايددة ب ول ددل الددوعي الجمددالي عنددد ال ونددان إلدد  عصددر مددا قبددل  يددقراط   

فقددد عددد كددل مدد    ددوم ر س     يددود  ال ددعر إلهامددًا مدد  عنددد اآللهددة   ددو ياعددأ البهجددة 
ر ي   السدددر ر فدددي الدددنف  فدددي ر ي   دددوم ر س     دددو يهددددي إلددد  الصدددواب  ال  دددر فدددي

. فكأنهما منح  حا ال اريخ قد ثب ا المبد ي  اهياي    اللحي  قام عل هما النقدد (20ج    يود 
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   يلوظ  ن فلسفة (  21جالفن  ئيما بعد  المبد  الوسي اهي طيقي  المبد  العقلي اهةالقي
بدت الجمال قديمًا قد ارناطت بنلريا  الكدون  اإللهيدا   إال  نهدا علد  مدد  ال داريخ اق ر 

 م  نلريا  المعرفة  اهةال . 
 ثالثا: تطور الجمال تاريخيًا 

اف رض الفنان اإلغريقي  ن الحكاض  العقل يكمنان في ننايدم اهبعداد  فدي إدرا   
 قوان   االنسجام ال ي نسري في حيا  الناس يريان القدر. 

 .م ( نفسددد ر الجمدددال بأنددد    جدددو ر  500 – 580 بدددد   ف هددداغورس  حدددوالي ج  
لية ال نايم العددي ال ي ننطبم عل   بسط اللوا ر   عقد ا  فالعالم نلم  عددد  جمدال خ

الموييق  كجمال الوجود يكم  فدي النسدع  العالقدا  الرياضدية كمدا يكمد  جمدال الكدون 
فددي االنسددجام الدددق م بدد   حركددة الكواكددع  فالمعيددار الجمددالي عنددد  ف هدداغورس  رياضددي 

يدددد الأ   دددددأ العمددددل الفنددددي ال عب ددددر عدددد  الوويقددددة  نديددددي يقددددوم علدددد  االع دددددال  اال
   معندددد   ددددحا  ن العمددددل الفنددددي كددددان المناددددع الددددحي ايدددد ق  مندددد  الفاليددددفة (22جبصددددد  

 نصورانهم  الموضع الحي اي وحوا من   فكار م الفلسفية. 
 .م(  ددي بدايدددة  347 – 428/ 427اددا  النلددر إلددد   ن فلسددفة   فالطدددون  ج 

غ ر  ن المرحلة ما قبل السقراطية حو  مداةال  فلسدفية   ال فلس  حول الف   الجمال 
يجددر ال وقدد  عنددد ا. فقددد  كددد  الفلسدفة السفسددطايية إنسددانية اللددا ر  الجماليددة  إنهددا ال 

    بددرز السفسددطاي    (23جنرجدع إلدد   صدل إلهددي باع اار دا  ل ددد  نودوال  زمانيددة  مكانيدة
ييمدددة اإلدرا  الوسدددي  االنطااعدددا  المرافقدددة لددد   طدددالبوا بوريدددة الفدددرد فدددي ال عب دددر عددد  

 مكنونان  العاطفية  انفعاالن .      
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 .م ( ييمدددة الجمدددال فدددي  410 – 485  ج Protagores نددد ل  بر نددداجوراس    
اإلنسدان مويداس اهاددياض مجمدل نلرند  النسددبية إلد  الوديم اإلنسددانية  فدم محهاد  القايددل   

 . (24ججميعًا   و موياس  جود ما يوجد منها   موياس ال  جود ما ال يوجد 
 .م ( يعدددددددد مؤيدددددددد  النقددددددددد  376 – 483  ج Gorghias  مدددددددا  جورجيدددددددداس  

االنطااعي فدي نداريخ فلسدفة الجمدال بدال ند ا    قدد عدرض  جورجيداس  نلري د  فدي الفد  
د   الدفا  ع     ل نا .  ةالصة ر ي   ن  ثر الكلمدة م  ةالل مؤلفي  الدفا  ع   باالم 

علدد  الددنف  ال يقدد  عنددد حددد اإلقنددا  بددل يصددل إلدد  ال ددأث ر علدد  العواطدد   الم دداعر 
الا ددرية إلدد  حددد يوجدد  السددلو   يسدد وه    لدد  فددو   ددحا قدددر  علدد  إثددار  البهجددة  نوق ددم 

لوسية  إرضداض الم دح    إن   فلاية العمل الفني  بوسع  حه الفلسفة ا(25جاللح  الجمالية
 حمل ذلك نمويهًا  بعًدا ع  الوويقة. 

 .م ( كل نلرية في الف  نجعل     399  –  470 قد عارض  يقراط  حوالي ج  
بالمعارضة  يك     يقراط   ذان    لم  غ ر  غاية  ةر   ل وق م  ال  ي لة  لحان   غاية 

إيجابية   لنلرية  ال ر ط اهيايية  الف    النقد  بل اي طا   ن ياع  الف  نر   ن  في 
يواض  كان من  فنًا جم اًل    فنًا صناعيًا ل   ظيفة ن دم الويا  اإلنسانية   بمعن   د  
النفع      يوقم  ما  الجم ل  و  إن  إذ  فهو جمال  ادأ  الجمال  اهةاليية.  ما  الويا  

 . ( 26ج الفايد     اللاية اهةاليية العليا
  ر فددي  حددد  رايعددة  فددالف  يجددع  ن يكددون  مددا   فالطددون  فقددد مدد ج الجمددال بددال 

.   ددددحا الكددددالم  ةرجدددد    فالطددددون  فددددي موددددا رن   بطريقددددة (27ججدددد ضًا مدددد  علددددم اهةددددال 
ثم مودا ر     بيداس اهكبدر   كمدا نكلدم  يادًا  Ionنفص لية  الموا ر  اه ل   ي   يون  

مقر نًا بالوع  (28جع   حا الموضو  في موا را   ةر   فأاار إلي  في موا ر  المأدبة
ح ددأ يفدديض   فالطددون  فددي  ددحه الموددا ر  فددي اددرل طريقددة الصددعود الجدددلي إلدد  مهددال 
الجمال الحي يجعلنا ن ج  نوو اهفالطوني الحي ينطدوي علد  الجمدال المهدالي بدل يكدون 
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 و مصدره الوح د ثم نأني موا رنا  ف د ن    فايدر س   نددعم مد  نجربدة  المأدبدة  فدي 
 . (29جل إل  المعرفة الوويوية ال ي ننطوي عل  معرفة الجم لارل كيفية الوصو 

بددد    فالطددون  باك  دداأ يددما  الجمددال فددي الموجددودا  الوسددية  فددي اهفددراد   
فالجمال عند   فالطون  ةارجي موضوعي  لي  ذانيًا ن لعد  الدنف  علد  اهادياض ال دي 
نرا دددددا جم لدددددة   ال يكدددددون ال ددددد ض جمددددد اًل إال إذا كدددددان م نايددددداًا. فال نايدددددع  االنسدددددجام 

Harmonia لجم دددل يدددواض  كدددان ال ددديض جسدددمًا    االيددد الأ  دددي ةصددداي  ال ددديض ا
  ثددم ( 30جطبيعيددًا  م صددور   م نمهددااًل  م لونددًا مويدديويًا  م معندد  مدد  معدداني ال ددعر  النهددر

 ةددح يصددعد ندددريجيًا مدد   ددحا الجمددال الفددردي الموسددوس لكددي يك  دد  عل دد  فددي اهفددراد 
ل جميعًا    كحا إل   ن نوصل إل  اك  اأ مصدر الجمال الموسوس في مهدال جالجمدا

    ددحا العددالم (31جبالددحا ( فددي العددالم المعقددول ذلددك الددحي ي ددار  ئيدد  الجمددال الموسددوس
اآلةر يو دوي علد  نمداذج كاملدة مد  مهدال الجمدال  مهدال الودم  مهدال ال  در ال ي طلدع 

 إلي  يو  العقل ال ال  إذا نرق   صفًا  ندرب عل  المعانا  الح نية الرئيعة. 
 يصددد  لندددا   فالطدددون  طريدددم الوصدددول إلددد  الجمدددال علددد  نودددو نفصددد لي فدددي  

موددددا ر  المأدبددددة مدددد  ةددددالل نول لدددد  لطبيعددددة الوددددع الددددحي ي جدددد  إلدددد  الجمددددال  ئيصدددد  
  فالطون  الوع فدي المأدبدة بأند  لدي  جمد اًل بدل  كهدر الكايندا  رغادة فدي الجمدال هند  

ل لم فددي الجمدال كمددا ايدد ن جت .  يعندد    فالطددون  بدا(32جيهددأ إلدد  ال لدم فددي الجمدال
ج م ر  حلمي مطر( في مقدم ها لموا ر   فايدر س  م اركة الطبيعة الفانيدة فدي ال لدود. 
 قد ي م ال لود فدي مسد و  ف  يقدي حد   ي والدد الكداي  الفداني   لكد  ال لدود الوويقدي  دو 

لم ةلددود الددنف  حدد   نصددل إلدد  إن دداج ر ايددع الفدد   العلددم؛ لددحلك يصدد  الوددع بأندد  ةددا
 . (33جما ر نصل مهارن  إل  حد القدر  عل  إعطاض مهار  ال لم لل ره

 حه اهمور المج معة في االنجاه اهفالطوني قد دفعت  بدأفالطون  إلد  نأيدي   
نلريددة فدددي الجماليدددا  قايمددة علددد  انجددداه مهددالي  ةالقدددي يهددد م ب دمددة المج مدددع   ينمدددي 
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كدد ييدام الجماليدا  فدي ضدوض فلسدفة عامدة انجا ا  ال ااب اهةاليية  ال ربوية   مما يؤ 
 ي فكرن  في  المواكا     ي نلك الفكر  ال ي  نت مد  اع قداده بوجدود عدالم المهدل الدحي 

.  قدد نجلد  ذلدك (34جدفع  إل  نأك د ييام الفنون جميعها بصفة عامة عل  فكر  المواكدا 
يف ددرض بالفنددان  عندددما اف ددرض   فالطددون   جددودًا مسدداقًا لوددع المهددال فددي عددالم مفددار  

الوددم الوصددول إليدد . فالفنددان الراغددع فددي إبدددا  رايعددة فنيددة غ ددر ماددطر إلدد  إبدددا  مدد  
عدم  فالويم موجود  قبل  ي عمل فني   ي ال نبدد   ال ن لدم  فدالمطلوب الاودأ عنهدا 
 بال الي إيجاد دا  مواكانهدا  إن   دم معداي ر الفد  الج دد عندد   فالطدون  إذن  دو نادال 

ريم نفس  الملهمة ذا  اهصل اإللهدي بعدالم الوقدايم ف لدل مم لكدة للر:يدة الفنان ع  ط
 . (35جالقوية الواضوة ال ي ننعك  عل  ما يبدع  الفنان ئيكون إن اج   ص اًل  ملهماً 

 المواكدددا  فدددي المفهدددوم اهفالطدددوني ليسدددت مجدددرد نقدددل    نمويددد   ةددددا    إنمدددا  
    دددحه  دددي المواكدددا  المسددد ن ر    دددي نف دددرض المعرفدددة الفلسدددفية  الصدددد  فدددي ال عب دددر

 . (36جنق اي بأن يعبر الفنان ع  ف  موقم للوم  ال  ر  الجمال
  كدددحا نمهدددل فلسدددفة الجمدددال عندددد   فالطدددون  جددد ضًا  امدددًا مددد  م  اف  يقددداه   مددد   

 يديولوجيا العصر ال وناني بما ي سدم بد  مد  دعدو  إلد  العقدل  الكمدال  الجمدال الجسدمي 
  اهةالقي. 

ياقت اإلادار  لر:يدة فاليدفة ال وندان حدول بدايدة نفلسد  الفد   الجمدال  مكاندة    
 الجمال ئي    بقي لنا  ن نعرض  هريطو   اي يعاب  لفلسفة  م   الجمالية.

 .م( ئيعددد ك ابدد   322 – 364 إذا نجا زنددا   فالطددون   ان قلنددا إلدد    ريددطو  ج  
ة  ايدد يعاب  لفلسددفة  م دد  الجماليددة  عدد  فدد  ال ددعر ةالصددة إلمامدد  بهقافددة عصددره اهدبيدد

 لعل   م ما نوصل إلي   و قولد  بدأن المواكدا  فدي الفد  ليسدت مواكدا  للجمدال المهدالي 
كما يقول   فالطون   فلقد دافع   ريطو  ع  قاية مفاد ا  ن الجم ل لي  مفارقدًا  إنمدا 

مدد  بهجددة فددي  ددو كددام  فددي الواقددع  ف قدددر ييمددة المواكددا  بمقدددار مددا ناعهدد  مدد  رضدد    
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نفوس الم ح ق   للف   فلم ي مسك بما ذ ع إلي    فالطون  ئيمدا قالد  اهة در لكدي نكدون 
المواكا  ذا  ييمة ينالي لها  ن ن ج  إل  ما  و جم ل  مهالي؛ ذلك هن المواكا  فدي 
ر ي   ريطو  يمك  إن كانت في حد ذانها ج دد   ن ن صد  بالجمدال  الكمدال ح د   إن 

لمدددا  دددو م صددد  بدددالنق   الودددال؛ ذلدددك هنهدددا مواكدددا  للويدددا  اإلنسدددانية كاندددت مواكدددا  
 . (37ج للواقع بكل ما ئي  م  ة ر  ار

اجع   ريطو  فكر  المواكا   اع بر ا   ل ما يم   الف ؛ هن في  دحه المواكدا   
انجدداه إلدد  المعرفددة  إلدد  ال م  دد  بدد   اهصددل  الصددور   مدد  ثددم نصددال المعرفددة النلريددة 

 . (38جالممارية العملية هن ف  المواكا  إفسال ل لم الحا   إبداعانها يم  م  
 ي ج    ريطو  في نفس ره للمواكا  انجا ًا علميًا ئيقول إن المواكا  نسد ند إلد   

غريدد      فطددر  إنسددانية؛ ذلددك هن اإلنسددان يسددرسه  ن يودداكي يددواه  يسددرسه  ياددًا  ن يددر  
ل  ن ي دددهد المواكدددا  ح ددد   إن كاندددت اهادددياض ال دددي المواكدددا  ال دددي يؤديهدددا اآلةدددر ن  بددد

قدد  لدده يدباان   –علد  العمدوم  –ُنواك   ي مما ياعدأ اهلدم يقدول    يبدد   ن ال دعر 
  ن ذيندددك السدددبب   راجعدددان إلددد  الطبيعدددة اإلنسدددانية. فدددإن المواكدددا   مدددر فطدددري موجدددود 

مواكدا     ندد  يدد علم  للنداس منددح الصدلر   اإلنسددان يف ددر  عد  يدداير اهحيداض بأندد   كهر ددا
  ل ما ي علم بطريم المواكا . ثم إن االل حاذ باهاياض الموكية  مر عدام للجميدع   دل دل 
ذلك ما يقع فعاًل  فإننا نل ح بالنلر إل  الصور الدييقة الااللة لألاياض ال ي ن ألم لر:ي ها 

 . (39جكأاكال الو وانا  الدن  ة  الجهأ الم  ة
فدددي ن صدددي  اللدددح  الجماليدددة د ن  ن ي ددد رط  ن نكدددون   كدددحا  فدددم   ريدددطو   

الموضددوعا  الفنيددة الم  ددار  جم لددة بالاددر ر   فالجماليددة قددد ن ددأن  عبددر مواكددا  جم لددة 
لموضددوعا  ب ددعة  كمددا يددر    ريددطو   ن لفدد  المأيددا  جال راج ددديا(   ميددة كب ددر   فايددد  

ف طهر النف  م  خالمها  عليمة في ال طه ر هن المأيا  نه ر الم اعر  نس در الدمو 
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حددد   ايددد رجاعها بمدددا ننطدددوي عليددد  مددد  مدددرار   عدددحاب  فالمأيدددا  ننطدددوي علددد  ندددوع   
 . (40جمرناط   م  الم اعر اإلنسانية  ي م اعر ال فقة  ال وأ

 ي ال م   دحا  ن الجاندع المريدي المسد مد مد  المنداظر لدي  إال جانادًا ثانويدًا  
الطبيعدددة   دددي نلريدددة  ريدددطية ادددايعة ال نف دددد  باإلضدددافة إلددد  جاندددع الودددد   فمواكدددا 

مواكا  الواقع الواقع كما  و    الطبيعة عل  نوو ما  ي علي   بل نف د  ن الفد  مكمدل 
للطبيعة. فالمواكا  عند   ريطو  ليست فعاًل ةالصدًا    نقل ددًا  عمد  لكنهدا نهد م بالعمدل 

لعلدم  المعرفدة  لدحلك فإنهدا الم صل بالناس   م  ثم فهي نصال نافعة هنها ندؤدي إلد  ا
نقابددل عنددده حددع المعرفددة  االيدد  اد  منهددا  ففددي حدد   لفلهددا   فالطددون   اع بر ددا نعب ددرًا 
ناقصددًا عدد  ماددمون الوددواد   مددر رًا عددابرًا علدد   فعددال اإلنسددان  يددلوك  ال عالقددة لهددا 

فدد ل ببددواط  اهمددور  ال صددلة لهددا بالوويقددة نجددد   ريددطو  يجعلهددا  صددل المعرفددة هنهددا ن
بدداب المعرفددة حدد   نوددد  موازنددة بدد   اهصددل  الصددور     ددحا ال يوددد  إال بعددد درايددة 
مس فياة للموضو     كحا يرناط الفد  عد  طريدم المواكدا  بدأرفع معداني اإلنسدان عندد 
  ريددطو     ددو معندد  ال طلددع إلدد  العلددم  المعرفددة  ال دد  د مندد  ممددا يرفددع مدد  اددأن الفدد  

  اإلنسددددانية الرنااطدددد  بفطددددر  المعرفددددة  اددددلفها فددددي  ياددددع  فددددي مكددددان يددددامت مدددد  الددددنف
 . (41جاإلنسان

 مدد  جانبنددا نددر   ن المواكددا  غري يددة فددي اإلنسددان  لددحا ال بددد مدد  إر اض الودد   
الجمددالي  ننميددة الددح   الفنددي.  بددالرغم مدد  مالحلددة ال ددداةل بدد   العمددل الفنددي  الن ددايج 
اهةالييددة الم رناددة عليدد  فقددد فددر    ريددطو  بدد   النقددد اهةالقددي  النقددد الجمددالي للن دداج 

 الفني. 
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 رابعا: جماليات العقل عند النساء الفالسفة  
ال ينكددر  حددد  ن جهابددح  المفكددري  قددد قدددموا للعددالم ثمددارًا ناضددجة فددي الفكددر   ال  

ي ددك  حددد  ن العددالم لددم  لدد  يدد ال يدددي  لهددم بددالكه ر  لقددد يددا موا بوضددع لبنددة فددي كددل 
  مجاال  المعرفة   ااركوا م اركة قوية في الويا  الفكرية اإلغريوية.

 نا   فكار كه ر  ن ردد  فم  منا لم يسمع ع  ندني ذكاض المر    نقد  عقلهدا   
 عدم ان انها في الوكم عل  اهاياض  مما يس  اع بالار ر  عدم صدالح  ها للسيايدة    
الويدداد      إدار  اددؤ ن الددد ل ح دد  إذا مددا ر    مامدد  نمدداذج المعددة جوددد ا عامدددًا د ن 

   نفس ر لها.  ن يجهد نفس  في الاوأ ع
 فدي موا لدة إلثادا  رجاحدة  جماليدا  عقددل المدر    قددرنها الفكريدة ال دي ال نقددل  

ع  قدر  الرجل  ال ييما في مجال ال فلس  الحي يبد  حقاًل مللقًا عل  الرجال  حدد م  
  في  حا السيا   عرض لنموذج   لنساض الفاليفة   ما    ياازيا      ااثيا . 

  of Miletus ( D. 401 B.C ) Aspsia"أسبازيا"   .1
 .م   450ج يدداازيا(  ددي مواطنددة مدد  ملطيددة  فددد  إلدد   ث نددا بلددد الوريددة عددام  

  ُعرفدت بجمالهدا (42ج  ي م   اهر ال  صيا  النسايية ذا  ال أث ر في الويا  اهث نيدة
 ذكايها   قد حك  الك اب القدام  ع  قدمها الصل ر  المقويدة إلد   علد   عد  صدونها 

   ب ددددالأ جمالهددددا الجسدددددي كانددددت ن  لدددد  عدددد  النسدددداض (43جاددددي  اددددعر ا الددددح بيالف
اهةريا  بأنها نلقت نعليما عالًيا    نها كانت مهااًل  اضدوًا  م  لفدًا لل  صدية الوياديدة 
النسددايية فددي المج مددع اهث نددي   كانددت موهاددة رايعددة فددي الوددديأ نأةددح عقددول  صددواب 

  Periclesق هدددا مدددع السيايدددي اهث ندددي  بدددريكلي    ااددد هر  بعال(44جالفكدددر  الم علمددد  
لم ارك   في ف ر  كب ر  م  حيان   لما قدم   هث نا م  مسا ما  ثقائية  فنيدة  نورريدة 

 كب ر . 
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عندما  صلت ج ياازيا( إل   ث ندا  قامدت مدريدة ل علديم البالغدة  الفلسدفة  لن در  
راض  عليمدددة ةدددر ج النسددداض مددد      ةدددح  ن دددجع بجددد(45جُمهدددل الوريدددة العقليدددة  اهةالييدددة

عددد ل ه   اةددد الطه  بالرجدددال   ندددرب  هم نربيدددة عاليدددة   ال وقدددت بمدريددد ها كه دددرا  مددد  
؛  بددحلك (46جف يددا  الطاقددا  العليددا    ريددل كه ددر ن مدد  اهز اج ز جددانهم ل دريدد  معهددا

ي المند ل نع بر ج ياازيا( م  النساض الاليي كسرن الق ود ال قل دية المرناطة باقاض المر   ف
 غ ر ا مد  القدوان   ال دي نوجدم المدر     يدعت إلناحدة الفدر  للنسداض فدي الم داركة فدي 

 الويا  العامة للمدينة. 
علددد   يدددة حدددال يبدددد   ن ج يددداازيا( لدددم نك ددد   بجمالهدددا  بدددل جمعدددت بددد   جدليدددة  

ال ددكل  الماددمون   يدداير  رحدداب العصددر  عملددت علدد  ال ل  ددر داةددل النلددام الهقددافي 
 المج مدددع ال ونددداني؛ هن الوادددور الهقدددافي ي جلددد  ضدددم  العالقدددا  االج ماعيدددة السدددايد 

فكان العقل ص ر ر  ثقائية للفرد   اا هر   حه المر   بن اط ثقافي  د  إل  نقدير كب در 
   كدددان الرجدددال  يادددًا يسددد معون إلددد  (47جلهدددا فدددي   يددداط المهقفددد   فدددي المج مدددع اهث ندددي

قراط(    كبدددر اللددد  علددد  حدددد نعب دددر مؤلددد  قصدددة مواضدددرانها  مددد  ب دددنهم جبركل ددد   يددد
 . (48جالواار   ن  انكساغوراس  نفس    فدياس  كانوا يس معون إل ها

لل  صيا  الكب ر  فدي  ث ندا ح د  يدما ا    ير ي المؤرةون  ن ب  ها كان من دىا 
 .م(  399 – 469ادددعراض الكوم دددديا ج  دددرا(    اإللهدددة الملكدددة   قدددد  عجدددع  يدددقراط  ج

.  يقدددددول  يدددددقراط  فدددددي مودددددا ر  (49جبفصددددداح ها قددددداياًل   إنهدددددا  دددددي ال دددددي علم ددددد  البيدددددان 
حي  م نيكسدد نوس    إن كددوني  يدد طيع ارنجددال ةطاددة  يددا م نيكسدد نوس  لددي  بدداهمر الدد
  (جيه ر الد  ة  إذ إن م  نصادأ  نها كانت معلم دي لدم نكد  حاذقدة فدي فد  ال طابدة

بدددل إنهدددا  دددي ال دددي صدددنعت مددد  خةدددري  كه دددري  غ دددري ةطاددداض مفدددو       حدددد م كدددان 
 . (50جالحي نفو  عل  كل اإلغريم   بركلي  ب  كسانهبوس 
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ذلدك ال علديم الرايدع انساقًا مدع  دحا يمكد  القدول بأنهدا ابندة عايلدة غنيدة يددل علد  
الدددحي حصدددلت عليددد ؛ ممدددا جعدددل  يدددقراط  يعجدددع بفصددداح ها    يدددند إل هدددا فادددل إن ددداض 

 . (51جال طاة الجنازية ال ي  لقا ا  بركلي   بعد ال ساير اه ل  في حرب البلوبون  
لقددد  ندديل  هيدداازيا   ددحه  ن نلعددع د رًا مهمددًا فددي السيايددة اهث نيددة مسدد ف د  مدد   

كلي   الددحي  ندد  بهددا إلدد  ب  دد  بعددد ايدد  حان ز ج دد  ال ددي  حبددت فددي ذلددك صددداق ها  لبددر 
  باع اار دا ؛ مما جعل  ي فم مع ز ج   علد   ن يعديم مدع   يداازيا(52جالوقت رجاًل خةر

ز ج  ز جددة ال يفددر  ب نهمددا يددو  المددو  د ن  ن يكددون فددي ايدد طاع هما الدد  اج؛ هن 
 . (53جالقانون اهث ني يورم ذلك

 يلددول  ندد  كددان اددديد الوددع  اإلةددال  لهددا  بددل إننددا ال ناددال  إذا قلنددا  ندد  كددان  
حددد نعب ددر  يهدديم بهددا هيامددًا اددديدًا . نددردد  عواطدد   بددركلي   بدد   الفدد   الفلسددفة علدد 

مؤل   قصة الوادار  ؛  لعلد  قدد  لد   جهد  ادطر   يداازيا  لكدي يوفدم بد   رغب د  فدي 
   انساقًا مع ذلك يحكر  يان هل ر  في مقدمة نرجم د  لك داب (54جالجمال  في الفلسفة معاً 

  ريطو  جالكدون  الفسداد(   نهدا كاندت نعطدي  بدركلي   در يدًا فدي البالغدة كاندت نؤلد  
 . (55جلسياييةمنها ال طع ا

 مددددا   يدددداازيا  نفسددددها فقددددد حولددددت ب  دددد  مكانددددًا لعقددددد النددددد ا  ال نويريددددة لل ااحددددأ  
 المناق ا  في ميادي  العلوم  اآلداب  الفلسفة  ا ون الوكم.  السياية في  ث نا مناق ة 

 . (56جنجمع ب    حه النواحي الم  لفة  نؤثر كل منها في اهةر  
  ياازيا  م   اهر ال  صيا  النسايية ذا  ال دأث ر عل   ا اهثر الاال  كانت  

فددي الويددا  اهث نيددة؛ فددإذا كددان   فالطددون  قددد  ظهددر اح رامدد  العم ددم  لسددقراط  فددي مجددال 
الر ي نقول بأن  كان يو رم   ياازيا  بوصفها مودثة ما ر  حصيفة الر ي م اعًا فدي ذلدك 

ت نلهددره مدد  اندد ان فددي مجددال  مددا كددان يكندد  لهددا  يدد اذه  يددقراط  مدد  اح ددرام لمددا كاندد
 .(57ج بركلي  
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 ياا نعلم منها   فالطون  فد  ال طابدة مهلد  فدي ذلدك مهدل  يد اذه  يدقراط   بدل 
ربما كان ما نعلم    فالطون  منها  ي نفسها اهضرار ال ي ن امنها ال طابدة بوصدفها 

ة في الك د  فر  م  فر   الفلسفة؛ إذ للفلسفة  ظيفة  ةر  إل  جانع  ظيف ها اهيايي
ع  الوويقة  العمل عل  ننوير العقدول   دي  ظيفدة إقندا    ل دك الدحي   دم علد  ةدالأ 

.  قدددد  ادددار إلددد  ادددهرنها باع اار دددا ف لسدددوفة  ان دددح ةطبهدددا (58جمدددع  يدددقراط   فالطدددون 
 . (59جMenexinus"الجناي ية موضوعًا لووار  يقراط  في موا ر   م نكسن وس 

رافدددًا مددد    فالطدددون  بمدددا كدددان  هيددداازيا  مددد  ادددهر  إن  دددحه المودددا ر  نبدددد  اع  
بوصفها ف لسوفة  ةط اة   م  الواضل  ن الموا ر   كهر بكه ر مد  مجدرد عمدل مد هكم 
يدداةر  هفالطددون    إذا كددان   فالطددون  غ ددر داعددم للمددر  ... فكيددف جدداض موقفدد  الُمقدددر 

   دحا مدا يمكد   ن نسدمي  للمر    الحي  رد فدي  م نكسد نوس   المأدبدة؟. ربمدا يمهدل موقفد
؛  ذلددك هن المددر    فقددًا  هفالطددون  دايمددا (60جالموقدد  االيدد هنايي  هفالطددون  عدد  المددر   

. (61جاهضددع   اهقددل  إنمددا يوجددد  نددا  إمددر   ايدد هنايية  كمددا  ددي الوددال لددد    يدداازيا 
ليددك فكه ددر مدد  الفقددرا  الددوارد  فددي  م نكسدد نوس  يقددول    لكدد  ال ننسددان  ح دد   قدد  ع

 ئيما بعد  حاديأ  ةر  كه ر   ط اة م   حاديهها ال ي ن علم بالسياية . 
   ن  يددقراط   ددو الددحي يدد كلم فسدد ر مندد  فقابددل  يددقراط  لقددد اددعر  م نكسدد نوس 

 . (62جالس رية برد عل ها عارضًا  جهة نلره في نمسك  بصوة ما قال  جدي  
انساقًا مع  حا نر  صاحاة ك داب ج نداريخ النسداض الفاليدفة (  ن نول دل اهيد اذ                    
  يصد ع كبدد الوويقدة نمامدًا  ف دراه   لمقاصد   فالطون  م  المودا ر Bloedoew بلوديو  

في نول ل  يعدد الكه ر م  نأث ر   ياازيا    ع  اهرنها كف لسوفة...  بلوديو  يؤم  بدأن 
  فالطددون  قصددد الوددديأ عدد    يدداازيا  لددي  بوصددفها ز جددة  بددركلي     إنمددا بوصددفها 

بال عدا ن مددع  –عادو  يياديدة فدي المن ددد  البريكليسدي العلمدي  بوصدفها الرايددد  الم د د  
للوركددة السفسددطايية الفلسددفية  نلددك الوركددة ال ددي كريددت نفسددها ل ول ددل البيددان  –خةددري  
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 ارل ال طابة   م  ثم ي ودد  عد    يداازيا  ال دي يدا مت مسدا مة قويدة ئيمدا  صداب 
 . (63جم  ازد ار –ال ادم الطيع للفكر الجديد  –ال طابة 
ان هدي بهدا اهمدر  برئيقهدا زعديم  ث ندا  مع ما كدان لهدا مد   ثدر فدي  ث ندا إال  ند   

الكب ددددر ب ددددكل مأيددددا ي  ح ددددأ  اجمهددددا ال ددددعراض   طلقددددوا عل هددددا ايددددم  العددددا ر      فقددددًا 
 لبلونار   عل  حد نعب ر مؤل   مواكا  يدقراط   ن   يداازيا  ندم انهامهدا ب همدة الفسدم  

ضدداأ   ادداعر الكوم ددديا كددان  ددو ممهددل اإلدعدداض الددحي   Hermippus  ن   رمبددوس
ملت للمواكمدددة  نلدددر  (64جإل هدددا نهمدددة  نهدددا نعمدددل قدددواد   نجلدددع النسددداض  لبدددركلي   د  .  قدددُ

قادد  ها  مددام  لدد   ةمسددماية مدد  القاددا    دافددع عنهددا  بددركلي   دفاعددًا مج دددًا ايدد  دم 
ئي  كل ما ُ   عل م  بالغة  بل إند  ايد  دم ئيد  دموعد  نفسدها   ُرفادت الددعو    فقدد 

ايددددية منددددح ذلددددك الوقددددت   اف دددد  المنيددددة بعددددد ثددددال  يددددن   مدددد  ذلددددك  بددددركلي   قوندددد  السي
 .  (65جالوقت 

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو: هل تعد "أسبازيا" نموذجًا لجماليات العقل  
 لدى نساء الفالسفة؟ هذا ما سنجيب عنه فيما يأتي: 

ن ودددد طبيعددة الجمددال مدد  ةددالل جدليددة ال ددكل  الماددمون  فددم مبددد  ال نايددم  
  نود  نلد م  الجمدال مد  اإلنسدان (66جنسجام القدايم ب نهمدا داةدل الموضدو  الجمدالي اال

ذان  كون  صور   معن     نا  عالقة نكاملية ب   الجمال   ثره علد  الدنف  اإلنسدانية. 
الجمال الطبيعي موضوع  الصور  العقلية ال ي نجمع ب   الجمال المهالي  المادي كوند  

  ياس ال ح   الجمالي.
 لقدددد منو ندددا   يددداازيا   ندددا الكلمدددة المف احيدددة للمعادلدددة الجماليدددة مددد  ةدددالل  نهدددا 
كانددت مهددااًل  اضددوًا  م  لفددًا لل  صددية الوياديددة النسددايية فددي المج مددع اهث نددي   ُنعددرأ 
  يددداازيا  بأنهدددا الجم لدددة  الرايعدددة صددداحاة اهثدددر الواضدددل  الدددحكاض ال دددديد  نسددد طيع  ن 
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 ونددان       ن نندداقم  بددركلي   فددي  ي موضددو     معاددلة  ن وددد  مددع  علددم السدداد  ال
كانت نم لك موهاة نأةح عقول  صواب الفكر    نها كانت نعج  ع  بلوغ  دفها إذا لم 

 نس راد بهد  العقل.
 لددم ي ددللها جمددال البدددن عدد  جمددال العقددل  بددل يدداير  رحدداب العصددر  عملددت 

ع ال ونددداني؛ هن الوادددور الهقدددافي علددد  ال ل  دددر داةدددل النلدددام الهقدددافي السدددايد  المج مددد
ي جلدد  ضددم  العالقددا  االج ماعيددة  فكانددت المددر   الوح ددد  ال ددي ايدد طاعت ال ددر ج مدد  
المج مع ال وناني القديم للدفا  ع  حقو  المر   كما  يبم  ن  ارنا.  م  الواضدل  نهدا 

 كانت ا صية فكرية مؤثر  صاحاة عقل لمال في اي لالل ال طابة ل وق م 
 . (67جوذ السياييالنف

 لنا  ن نل فدت إلد   ن حويقدة اإلنسدان نكمد  فدي كل  د  كوويقدة ي مدا   فدي كدل  
مددد  الدددر ل  الجسدددد  العقدددل  القلدددع ككدددل م كامدددل يوددددد جو ريدددة اإلنسدددان  ما   ددد  فدددي 
ال صور الفلسفي الحي حدد بد ره العوامل ال ي نجعل من  اإلنسان الجمالي    ي معرفة 

 فقددددًا  –رفددددة اإلنسددددان لوظيف دددد   د ره فددددي  ددددحه الويددددا .  مدددد  ثددددم اإلنسددددان بنفسدددد    مع
إنها كانت نعي نفسها  نعلم د ر ا في الويا    مدا لبهدت  ن  صداوت ملكدة   – هياازيا   

  ث نا غ ر الم وجة  كانت م هور  بجمال عقلها. 
 

   Hypathiaم(  415 –تقريبًا   370 – 350"هيباثيا" )  .2
 خلفية تاريخية  (أ

يدكندرية كاندت اإل  عاات في مصر الر مانيدة  (ج  ااثيا  ابنة ث ون السكندري   
فددي ذلددك الوقددت مركدد  ثقددافي م قدددم عاصددمة الوكمددة فددي العددالم القددديم    صددال م وفهددا 
معهد  بوا  ثم ايد  دم  يادًا لل ددري    كدان بدالم و  حدوالي مايدة  يد اذ يددفع الملدك 

  كددددان الوكددددام (68ج المواضددددرا   الدرايددددةمرناددددانهم   ةصصددددت بدددد  حجددددرا  لألبوددددا  
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المقددد ن ون الددحي   ن ددأ ا الم ودد  مدد  يدداللة عايلددة حاكمددة عرفددت بفهمهددا للعالقددة بدد   
 . (69جالعلم  الوكم

  يادددار  مددددارس  ث نددددا Musesفكدددان الم وددد  معبددددا لربدددا  الفندددون  العلدددوم  
ال وندددان  مسددد عمرانها؛ الفلسددفية فدددي الدددرس  المناق دددة     ل من دددأ  علميددة حكوميدددة فددي 

 لدحلك صددل مقارن دد  بجامع ندا  لددوال  ندد  لدم يكدد  ياددم فصدواًل درايددية  ال يمددنل اددهادا   
كدددان قبدددل كدددل اددديض مقدددر علمددداض اإليدددكندرية  بددداحه هم  مل قددد  العلمددداض  الاددداحه   مددد  

   يادددم قاعدددة للمواضدددرا   بهدددوًا  ر اقدددًا  حديقدددة   مرصددددًا فلكيدددًا (70جم  لددد  اهقطدددار
  (71جة الكبدددر    كدددان ريدددي   دددحا المعهدددد كلددد  مددد  الناحيدددة الريدددمية كا ندددًا دينيددداً  المك اددد

 ظيف دد  الريددمية رعايددة معبددد الربددا   كمددا  قددام علدد  المك اددة م ددرف   مدد   علددم رجددال 
 اهدب    ال اريخ. 

كددددان الم ودددد  فددددي بداي دددد  معهدددددًا     مجمعددددًا علميددددًا  ال اددددأن لدددد  بالدرايددددا   
الم و   ننبهدوا إلد    ميدة  دحه الدرايدا  اهة در    عرفدوا  ند    اإلنسانية   لك  مؤيسي

يجع  ن يكون ذلك في من أ  ملوقة ب   كانت المك ادة  دي نلدك المن دأ  ال دي اة صدت 
     م ما يجع ذكره ع  الدرايا  اإلنسانية ال ي انوصر  عند (72جبالدرايا  اإلنسانية

إن القددايم   بهددا فددي المك اددة عملددوا علدد  البدايددة فددي علددوم الللددة  اهدب  ال دداريخ  كمددا 
 صالها بالصالة العلمية الموضوعية.  

 ال يمكددد   ن ننسددد  فدددي  دددحا المادددمار نرجمدددة ال دددورا  المعر فدددة بايدددم ال رجمدددة  
الساع نية لل وار  المع مد  ح   ال وم؛ هن حاةام ب ت المقددس  ريدل اثند    يداع   مد  

ان الم وددد  م  صدددًا بدددالعلوم   المك ادددة م  صدددة . فكددد(73جرجدددال الددددي  ليقومدددوا بال رجمدددة
باآلداب  فقامت في درايا  في الجدل  ال طابدة   يؤكدد المؤرةدون  ن كرايدي لل طابدة 

للوكم.  اهغلع عل   ي حا الوقت    و  قت بداية العصر الر مان ُ ن  ت بالم و  في
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ي نفدد  الوقددت يددكندرية  ندد  نددم فدد  فددي ك ابدد  نمه ددد لمدريددة اإليحددد نعب ددر  نج ددع بلددد 
  إنهدا ف در  نمهدل (74جييدكندرية    عدد  كرايدللفلسدفة فدي  م ود   اإل  ينقرياًا إن اض كري

 بوم مرحلة م  مراحل ال قدم اإلنساني. 
 نشأتها  (ب

نعدددد   ل امدددر   فدددي ال ددداريخ يلمدددع ايدددمها كعالمدددة رياضددديا  كمدددا  ف لسدددوفة  دددي  
  عااددت    ااثيددا  إبددان المواجهددة اهة ددر  بدد   (75جلمعددت فددي ندددري  الفلسددفة  علددم الفلددك

الوثنيددة  بدد   الديانددة المسدديوية الول ددد .  جسددد     ااثيددا  ب ددكل ا صددي مددا كددان مدد  
لوثنيددة مدد  جانددع  بدد   السددلطة الدينيددة صددرا  بدد   العلددم  الفلسددفة  الرياضدديا  ال ونانيددة ا

 السيايية المسيوية م  الجانع اآلةر   عندما  لد     ااثيا  كانت الن عة اهفالطونية 
المودثددة العلميددة خةددح  فددي االزد ددار  ال ددي كانددت نفاددل الدرايددة المنطويددة  الرياضدديا  

 بداًل م  المعرفة ال جريبية.
ة   اكلت مسايل معرفة الواحد  طبيعة كما اصطالت بالصالة الال ونية السري

العقل  النف   إمكانيدة  جدود ال در    جدود العنايدة اإللهيدة  ادكلت جميعدًا جواندع الددي  
   كانت فلسفة اهيكندرية لها م    الجمع ب   (76ج الم  اف  يقا  الكوزمولوجيا اهفالطونية

احيددة  ةددر   فقددد كانددت فلسددفة المعدداني الفلسددفية مدد  ناحيددة  المعدداني  الودديم الدينيددة مدد  ن
دينيددددة إلهيددددة نرجددددع إلدددد    فالطددددون  اإللهددددي  بنددددو  ةددددا  إلدددد  فلسددددف   اإللهيددددة الدينيددددة 
  هفالطددون  اإللهددي المن لددة اه لدد  مدد  ن ددأ  فلسددفة اإليددكندرية مدد  ن ددأ  اهفالطونيددة 

 . (77جالوديهة
 تعليمها   (ج

ملة د ن  جدددود ال نوجدددد معلومدددا  مؤكدددد  عددد  نعليمهدددا الماكدددر يدددو  نلدددر  ادددا 
معلوما  ع  العملية ال ي اك سبت م  ةاللها  حا ال عليم   معلم نعليمها الماكر يلل 
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موضع اك   ن  ر معلم المصادر إل   ن    ااثيا  قدد نعلمدت العلدوم الرياضدية ب دكل 
كامل عل  يد  الد ا الحي كان يقوم ب دري  الرياضيا   الفلك في الم ود    مدا دامدت 

دريدددت الفلسدددفة ثدددم حاضدددر  بعدددد ذلدددك فدددي مديندددة اهيدددكندرية  فدددال بدددد  ن     ااثيدددا  قدددد 
نف ددرض علدد   قددل نقدددير  نهددا دريددت الفلسددفة علدد  يددد فاليددفة مدد  مدريددة اهفالطونيددة 

يدديما مؤلفددا     كمددا يبددد    نهددا ثقفددت نفسددها بنفسددها بقددراض  ندداريخ الفلسددفة ال(جالمودثددة
 . (78ج فلوط     اهفالطونية الجديد  بعد ذلك     فالطون   ريطو    اًل  ثم

لم نك       ااثيا  بدراية الرياضيا   الفلسفة  بل نجوت بسرعة في إثاا   نها  
 كهدددر قددددر  مددد   الدددد ا  قامدددت ب طدددوير مهدددارا   علدددم مددد  نلدددك ال دددي يم لكهدددا   ان قلدددت 

ل   ن  صاوت  حد    ااثيا  م  كونها طالاة ندرس العلوم الرياضية في مدرية  الد ا إ
زماليد     دحا يدنم عد  إبدددا  فكدري  قددر  عمليدة فددي مجدال ال  صد .  مدا  نيكيفددور س 
غريلوراس  فهو ير  ف هدا  يد اذ  قدادر  علد  الاودأ فدي م  لد  الميدادي  ال دي اك سدبت 

.  نؤكدد (79جج ًضا منهدا بكدد ا  نعبهدا   الجد ض اآلةدر نعلم د  مد  خةدري   طورند   حسدن  
 يددأ  فددي ك ابهددا علدد  ذلددك ف ددحكر  نهددا بعددد ف ددر  قصدد ر  بال دددري  فددي  ددحه   مدداري إيلدد  

المدرية خنحا   كان  جر ا ُيدفع م  اهموال العامة مقابل ذلك... كمدا يدر    دوةي   ن 
 ظيف ها  حه كانت ارفًا فريددًا  ايد هناضًا عليمدًا   ال يديما لدو عرفندا  ن النسداض قدديمًا لدم 

ب ددكل غ ددر ريددمي ل ددلل الوظدداي  العامددة   يدد داد نفددرد  نكدد  ن  دد ن ب ددكل ريددمي  ال
   ااثيا  عندما نعرأ  ن الوكومة ال ي كانت قايمة في اإليكندرية خنحا  كاندت حكومدة 

 . (80جمسيوية في ح   كانت    ااثيا  ال ن ال عل   ثنية ال ونان
ط  كانددت    ااثيددا  نلقددي مواضددرانها فددي الم ودد   ربمددا فددي المك اددة يقددول  يددقرا 

المدددؤرل المسددديوي إنهدددا  بددد س   دددل زمانهدددا مددد  الفاليدددفة   عنددددما ع ندددت  يددد اذ  للفلسدددفة 
باإليكندرية قد  ر  لسما  مواضرانها عدد كب ر مد  النداس مد  اد   اهقطدار الناييدة  
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 كان الطالب ي  احمون  يو  د ن  فواجًا إل ها مد  كدل مكدان.  كاندت ال طابدا  نوجد  
     الف لسوفة .  Museإل ها بايم  الربة 

 عندما كانت    ااثيا  نقوم ب رل مح ع   فالطون   ريطو  كانت قاعدة دريدها 
نكدد ظ بأثريدداض اإليددكندرية   كابر ددا...   كددانوا ي  لفددون إلدد  قاع هددا ليسدد معوا إل هددا   ددي 

  مددد   نددددا؟  إلدددد   يدددد  (81جناودددأ فددددي  ددددحه الموضدددوعا  ال ددددي  ثددددار  الجددددل منددددح زمدددد 
اي طاع ي  ن  فعل     ن  عرأ؟  ي  مكان في نلام اهاياض؟  ما مص ري؟  ماذا في  

طبيعة اإلل ؟  ما طبيعدة ال  در  ال در؟  عندد    ااثيدا   كدحلك عندد علمداض عصدر ا نقدود 
. علددد   يدددة (82جالم  اف  يقدددا  الكوزمولوجيدددا إلددد  الرياضددديا   الفلدددك  الهنديدددة  الطبيعيدددا  

داعيدة للفكدر الودر  كمدا كاندت بسدبع ن ع هددا حدال لدم نكد     ااثيدا  بمعند  مد  المعدداني 
 . (83جالعلمية نسع  إل  الموضوعية  الدقة

كان ب   طالبها عدد م  المسيو     اهجانع   رغم  نها كانت  ثنية ال نؤم   
بددأي إلدد  جال يوجددد مصدددر يؤكددد دينهددا(  إال  نهددا كانددت موددل نقدددير  إعجدداب نالم ددح ا 

الالحقددة بعددض المددؤلف   المسدديو    رمدد ًا للفادد لة. المسدديو      اع بر ددا فددي العصددور 
 باإلضدددافة إلددد  نواضدددعها ال دددديد  رباطدددة جأادددها  دماثدددة  ةالقهدددا النااددد    عددد  عقلهدددا 
المهق  كانت نق   مام قاا  المدينة  حكامهدا د ن  ن نفقدد مسدلكها الم واضدع المه دع 

 . (84جيع لهاالحي كان يم   ا ع  يوا ا  الحي  كسبها اح رامهم  نقدير الجم
 حياتها  (د

   اج معدددددت لهدددددا الفصددددداحة (85جكاندددددت    ااثيدددددا  معر فدددددة بجمالهدددددا اهيدددددطوري  
  ع فددددت عددد  الددد  اج  نفرغددددت للفكدددر  فقددددد كدددان مدددد  (86ج ال واضدددع مدددع قدددددرنها العقليدددة

الطبيعدي  ن ن عددرض لدداعض المادايقا  مدد  طددالب نقدددموا للد  اج منهددا   هلددوان  ةددر  
يأةددح الدرايدة مأةددح الجدد   يسددهع  يددويداس  فدي الوددديأ عدد  مد  اللدد ل مد  اددااب ال 

عدددد  اددداب م ددددأنم زيدددر نسدددداض ذ دددع إلدددد   –كمهددددال عددد   ددددحه العفدددة  –عف هدددا  ي برندددا 
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مدريدد ها   نعمددد  ن يالحقهددا بعددد ان هايهددا مدد  در يددها  لكنهددا لقنددت  ددحا ال دداب الويدديم 
عقلدك  دي الم دع دريًا بأن قحفت في  جه  بفوطة مس عملة    دي نصديل  إن مدا ي دلل 

 . (87جالجنسية  ليست الم ع الفلسفية 
فعندددد ا ال يوجدددد اددديض جم دددل فدددي الرغادددا  الجنسدددية   حا لدددت  ن نعدددالج  دددواه 
بنلريددددا  الفلسددددفة  ذلددددك  ن الفاليددددفة اهفالطددددون       ددددي مددددنهم  يع قددددد ن  ن ال  ددددر 

اهاددياض   الوكمددة  الفادد لة  غ ددر ذلددك مدد  نلددك اهمددور نومددل فددي داةلهددا ييم هددا  إنهددا
الوح د  الجم لة حقًا   م  ثم فإن الناس نرغع في لحانها   ما  ن يكون ال د   جم دل 
الطلعددة  م نايددم الجسددد  ف لددك ليسددت ييمددًا إنسددانية    ددي ال نددرناط بددالويم إال ب  ددابها  
يددددطوية  لقددددد كانددددت    ااثيددددا  ندددددرس ل الم ددددح ا الفكددددر  الوقددددة عدددد  الوددددع اهفالطددددوني 

ايدد طاعت  ن نصددل بطالددع مدد  داريددي الفلسددفة فددي اإليددكندرية إلدد   نماريددها    كددحا 
 . (88جمرحلة ي عر ف ها بال جل م  نفس   كانت  حه  فال طريقة لعالج 

رغددم  ن  ددحه العددحراض الم واضددعة كانددت بارعددة الجمددال  ناضددجة الوكمددة  فإنهددا  
رفاددت ع دداقها  علمددت نالم ددح ا در يددًا؛  لددحا نلهدد   اددهر الندداس مقامددًا  جدددار  علدد  

. إنهددا فاقدددت الفاليددفة معاصدددريها  ح دد  الدددحي  يدداقو ا   كاندددت (89جزيددار  نلددك الف لسدددوفة
م  معارأ   لم يك  ظهور ا فدي  يدط الرجدال   م طوعة ل لق   جميع الراغب   ما نملك 

  مرًا غ ر اليم   نلرًا إل  علم ها  علمها كانت مكرمة م  قبل الجميع.
كانددت    ااثيددا  نعدديم للفكددر  حددده   نر بنددت فددي موددراب الفلسددفة  فقددد عااددت 
العددحراض حيددا  ر حيددة نسدد هدأ الاوددأ عدد  الوويقددة   بلدد  مدد  حبهددا للفلسددفة  نهددا كانددت 

ال دار   ن درل لكددل مد  يسدألها عد  النقدداط الصدعاة فدي مؤلفدا    فالطددون     نقد  فدي 
 . (90ج  ريطو  ئيما يقول ديورانت 
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غ در  ند  بدالرغم مد   نهدا كانددت مودل نقددير  إعجداب مد  نالم دح ا المسدديو      
وهنــا نتســاءل مــا حويقــة موقــ  إال  ندد  فددي  اقددع اهمددر لددم ي ددمل ذلددك الندداس جميعددًا  

 اثيا"؟ الرهبان من"هيب
فددي حويقددة اهمددر كددان  نددا  مسدديو ون رفاددوا ريددميًا  قوالهددا اهفالطونيددة حددول  

طبيعة اإلل   الويا  اهةر  باإلضدافة إلد  عددم ال  امهدا بماداد ض الددي  المسديوي هنهدا 
كانددت  ثنيددة  الدد  جانددع ال فدداأ جمهددور المهقفدد   حددول الف لسددوفة    ااثيددا  الددحي يددبع 

     ةدح  دحا اهة در يددبر   Cyrilالمسيوية  راع ها اهيق   ك درل حرجًا باللًا للكنيسة 
المدددددؤامرا  فدددددأ ع  ب دددددكل علندددددي إلددددد  مجموعدددددة مددددد  رهادددددان  ادي النطدددددر ن ف ربصدددددوا 
 به ااثيدا   ةاصددة   ن  عدداد جمهور ددا كدان يدد داد بصدور  الف ددة لألنلدار  باإلضددافة إلدد  

    يددق  اهيددكندرية صددرا    الددحي كددان ب ندد   بددOrestesصددداق ها للددوالي    ريدد ي  
 ييايي في النفوذ  السيطر  عل  المدينة.

 زاد اهمددر يددوًضا  ن اهيددق  دةددل فددي صددرا  مددع ال هددود الموجددودي  بالمدينددة  
 يدددع  إلددد  إةدددراجهم بمسددداعد   عدددداد كب دددر  مددد  الرهادددان  لدددم يكددد  بايددد طاعة الدددوالي 

بعدض الرهادان بعدد  ن    بدل نعدرض بدد ره لن اندة مد  جاندع (91جال صدي لهحه الفوضد 
علمدوا بددال قرير الدحي  ريددل  لنمبراطدور م اددمنًا الفوضد  ال ددي جدر  باإليددكندرية جددراض 
اادددد ااكهم مددددع ال هددددود  مدددد  ثددددم نأزمددددت العالقددددة بدددد   جمهددددور المسدددديو     بدددد   الددددوالي 

  (92ج   ريددد ي     يدددر  ال دددايعا  فدددي المديندددة  فقدددد حملو دددا مسددد ولية  دددحه ال الفدددا  
 . (93جارية السور  اإللواد  ال سبع في اضطرابا  دينية انهمو ا بمم

 كان يبع  حا العداض    ااثيا   نأث ر ا عل  حاكم المدينة    دحا لدم يكد  يعندي  
حسع اع قاد م إال ال ال  منها  فأ ع   ك رل   ب كل علني إل  مجموعة م  رهاان 

كانددت فددي عربددة الودداكم   ادي النطددر ن ف ربصددوا  به ااثيددا  ح دد   اندد هم الفرصددة عندددما
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فهاجم هددددا  ددددحه المجموعددددة  ان  عو ددددا مدددد  العربددددة  جر  ددددا إلدددد  الكنيسددددة ح ددددأ نقدددددمت 
مجموعة م  الرهاان  قاموا بن   مالبسها ل صال كما  لدنها  مها  ثم قاموا بسلخ جلد ا 
 نم يم اللوم ع  العلم بموار حاد اهطراأ إل   ن انقطع النف  م  جسمها نمامًا ثم 

  فقاددوا بددحلك (94جا نددارًا   لقددوا بأادداليها فددي النددار ح دد  نوولددت إلدد  ذرا  مدد  رمدداد   قددد  
م عنددما 415   كان ذلك فدي عدام (95جعل  كل نف ل علمي عل  حد نعب ر   م ر  مطر 

 . (96ج قعت فريسة لل عصع 
كيدددف نفسدددر  دددحا ال عصدددع؟   نسددداضل مدددع  إمدددام عبدددد الف دددال إمدددام     يمكددد   ن  

يكدون  ددؤالض الوحددوت مدد  نالمدح  المسدديل الددحي عفددا عد   مددريم المجدليددة  جال انيددة(  قددال 
(  قددال عدد  زانيددة  ةددر    مدد  كددان مددنكم بددال 48   7لهددا ملفددور لددك ةطايددا ؟  ج لوقددا 
ل يمكدد  لمدد  ذبددل ف لسددوفة اددهد لهددا   ددل (   دد 7   8ةط  ددة فل رمهددا بوجددر  ج يوحنددا 

زمانهددا  ن يكددون نلم ددحًا البدد  اإلنسددان الددحي رفددع اددعاره بعدددم مقا مددة ال ددر بال ددر؟  مدد  
مل إذن جددرد ا (97ج( 31  5لطمددك علدد  ةددد  اهيمدد  فوددول لدد  اآلةددر  ياددًا   ج م دد     لدد 

فدأراد ا  ن يم عدوا  العحراض  م  ثيابها اللهدم إال إذا كاندت ادهوا  الجسدد ال ند ال طاغيدة  
القلددع ال قددي بم ددهد الجسددد الجم ددل العدداري   لمددا كددان يصددعع علدد  الرهاددان  ن يصددلوا 

.  نددر   كداثل    ايلدددر    ن مق ددل    ااثيدا  ُيعددد نهايددة (98جإليد   فإندد  يسددهل علد هم نم يقدد 
   عصر ال نوير الفكر   ال قدم المعرفي الدحي ادهدن  مديندة(99جللعصر الكالييكي القديم

 عامًا.  750اإليكندرية لمد  
 علدد  غددرار الكه ددر مدد  ضددوايا اإلر دداب الددديني  ربمددا لددم نق ددل    ااثيددا  يددو   

هنها كانت ا صية اه ر  ن اع الجاندع اآلةدر مد  االنقسدام الدديني لقدد كدان لهدا ادرأ 
م د ج  فهي   ل م  اا لل بالرياضيا  م  النساض   ي م    ايل الدحي  اي  دهد ا فدي 

 . (101ج  كما كان  يقراط  اه دًا لورية الفكر(100جالعلميب ل 
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 أنشطتها التعليمية  (ه
جددداض  معلومانندددا عددد     ااثيدددا  مددد  مصدددادر م نوعدددة بمدددا ف هدددا مصدددادر بعدددض  

نالم ددح ا الم ددهوري  عدد  اهعمددال  اهن ددطة ال عليميددة ال ددي قامددت    ااثيددا  بهددا  ح ددأ 
 يدددقفًا  411  مرايدددال  مدددع نلم دددح ا القورنيدددايي الدددحي  صدددال فدددي عدددام ناادلدددت    ااثيدددا

    الدحي كدان قدد نلقد   Synesius   ي نسد وس  Ptalemoisمسيويًا لمدينة  بطليمية 
نعليمددًا منهددا لددم يوددد   ن فدداز بدد  علدد  اإلطددال   حددد غ ددره   مدد  ةددالل  ددحه الريددايل 

فلسدددددفا    فالطدددددون   ريدددددطو   العلميدددددة نعلدددددم  ن    ااثيدددددا  قامدددددت فدددددي در يدددددها ب علددددديم
 . (102ج اهفالطونية المودثة

كمددا قامددت كددحلك ب علدديم الفلددك  الميكانيكددا  الرياضدديا    نعددرأ منهددا كددحلك  ن  
 ي نسدد وس  قددد نعلددم اهفالطونيددة المودثددة   ددي فلسددفة دينيددة    ثنيددة   ان قاييددة معارضددة 

ي نسد وس   ن    ااثيدا  لدم نكد  للفلسفة المسيوية م     ااثيا  نفسها   نعلم م  ريايل  
ُنعددددد فوسددددع فددددي عصددددر ا ال ددددارل اهعلددددم الادددداقي للفلسددددفا  اهفالطونيددددة  اهريددددطية 
 اهفالطونيدددة المودثدددة  الرياضددديا  بدددل كدددان ال الم دددح يفدددد ن إل هدددا مددد   قصددد  المددددن 

 .(103جللدراية عل  يديها
  Herculianusإذ نعدددرأ مددد  ةطددداب  ريدددل   ي نسددد وس  إلددد     ركوليدددانوس 

علددد   مدددر   باللدددة  اإليدددكندرية للدرايدددة ن  اددداب    يدددافر مددد  قورناييدددة إلددد   395عدددام 
ال هر   اهرنها كانت ا  ًا ال يمك  بلوغ   لقد ر ينا ا نو  بأنفسنا  ايد معنا إل هدا   دي 

 ضدددو   393ن ربدددع ب دددرأ علددديم علددد  عدددرت اإلحاطدددة بأيدددرار الفلسدددفة   مدددع  عدددام 
اثيددا    قددد جدداض إلدد  اإليددكندرية ل دددرس علدد  يددد الف لسددوفة  ي نسدد وس  نفسدد  نلم ددحًا  له ا

 .(104جذا  ال هر  الوايعة
 قدددام  دددو نفسددد  ب دددأليف يلسدددلة مددد  المؤلفدددا  الفلسدددفية  الدينيدددة   ئيددد  نجسدددد 
االنوددداد بددد   الن عدددة اهفالطونيدددة المودثدددة  المسددديوية الدددحي نمهدددل فدددي ندددو  مددد  الن عدددة 
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(  ك دددددداب جعدددددد  اهر  Dionواندددددد  جديددددددون   منهددددددا ك دددددداب عن(105جاإلنسددددددانية المسدددددديوية
Deinsommis قددد الحددظ  ي نسدد وس   ن ربمددا ك دداب  عدد  اهر    حيددًا إلهيددًا   ددو   )

 . (106جلهحا عازم عل  ن ره مهما اة لفت ئي  اآلراض
 ما ك اب ديدون فكدان دفاعدًا  ضدع   ي نسد وس  عد  الفلسدفة فدي  جد  المددع    

 نفسهم فاليفة   ي ود  ئي  ع  اهفالطونية المودثدة ال دي م  ال طااض الحي  يع بر ن  
كانددت نعلمهددا    ااثيددا   نلددك اهفالطونيددة ال ددي ننلددر إلدد    علدد   ندد  مفددار  فوسددع  
 إنمدددا  دددو  احدددد  يادددًا   ال يمكددد  لننسدددان  ن يعرفددد  معرفدددة مااادددر  بأيدددة طريقدددة   مددد  

العقددددل ( الددددحي ن ددددا   فكدددداره ج  Nousالواحددددد الم عددددالي المفددددار  يفدددديض النددددوس الكلددددي 
 النلرية ُمهل   فالطون .

نفسدد  نفدديض المدداد  ماهيددة الكددون المددادي   العلددة الماااددر   Nous مدد  النددوس 
للكون  لموجودان  الوسدية   لمدا كاندت المداد  ادرًا  العقدل  دو المقددس السدامي   مدا دام 

اإلنسدان فدي جانددع  اإلنسدان فدي جاندع مند  مداد   فدي الجاندع اآلةدر ر حدًا  عقداًل  فدإن
مندد  اددرير   فددي الجانددع اآلةددر ر ل مقدددس   فددي ايدد طاعة اإلنسددان مدد  ةددالل ضدداط 
الدددنف    اإلةادددا  الكامدددل للودددواس  ن يصدددال قدددادرًا علددد  نلقدددي الدددوحي المااادددر عددد  
الوويقة اإللهية م  النوس  عني مد  العقدل الكلدي  فقاربدت بد    ي نسد وس    ااثيدا   ي 

 . ( 107ج  ااثيا   مسيوية  ي نس وس  نها ن فم مع  ثنية  
إن معلم  عمالها كانت عاار  ع   عمال م د ركة مدع  الدد ا  ث دون  ن يجدة إلد   

ومن إسهاماتها الهامة في مجـال ندر   جود  عمال منفرد  للنساض في العصور القديمة  
 العلوم اختراعان:  

  الفادددة ثالثيدددة الدددحي  دددو عادددار  عددد  ةريطدددة مددد Planisphereالبالنسدددف ر  األول :
الددحي طلادد   Astrolabeاهبعدداد لنصدد  الكددر  اهرضددية     مددا كددان يسددم  اهيددطرالب 
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منهدددا نلم دددح ا  ي نسددد وس    قدددد   دددداه بعدددد ذلدددك إلددد   بدددا ن وس    دددو نب دددل فدددي بدددالط 
 . (108جاإلمبراطور في القسطنط نية

لد  جهدازًا  طلع  ي نس وس  في ال طداب ال دام  ع در مد     ااثيدا   ن نصدنع  الثاني:
 Hydrometer  دددو ندددو  مددد  اله ددددر م ر  Baryllionلويددداس الدددوزن الندددوعي للسدددوايل 

   يع قد  ن  حه اآللة كانت نس عمل ل وديد اه زان النوعيدة الم  لفدة للسدوايل ال دي (109ج
يس عملها المرض  بوج  عام  ح أ كان الطع القديم ير   ن السوايل اهة   زندًا  دي 

 . (110جاهفال
( ج  Diophantusكما نامنت  عمال    ااثيا  نعليقا  عل  ك اب  ديوفان   

 يؤكدددد ذلدددك  علدددي مصدددطف     ريهم  يكدددا Arithmeticorumالمسدددم   علدددم الوسددداب   
ك ددداب جالجبدددر  مومدددد بددد  مويددد  ال دددوارزمي  م دددرفة  فدددي مقدم ددد   نعليقددد  علددد  ك ددداب 

 لعددل   مهدا مدد   جهددة   المقابلدة( يقددول   لقدد ظهددر  ك ابدا  كه ددر  علد  ك ددع ديوفدان   
النلر الوديهة ما ك ب      ااثيدا  ابندة  ث دون السدكندري  فدي خ اةدر القدرن الرابدع      ايدل 
القرن ال ام  الم الدي  مع  ن ك ابانها كلها ُفق د  لسوض الوظ  إال  ند  يوجدد مدا يددعو 
إلددد  االع قددداد بدددأن بعدددض مالحلدددا   مي ددد ل بسدددل وس  فدددي القدددرن الودددادي ع دددر علددد  

 .(111جلمي الوساب  الجبر عند المصري   كانت مس مد  م  ك ابا     ااثيا   حهع
كما يحكر  م رفة   ن االن قدال مد  الوضدع الهنديدي إلد  الوضدع ال ول لدي  كدل 
معادال  الدرجة الهانية حدد  فدي الف در  بد   عصدر  إقل ددس   عصدر  ديوفدان ي    كمدا 

ل لدم يكد  مجهدودًا صدناعيًا  نمريندًا عقليدًا يؤكد عل   ن ن وض علدم الجبدر بمعنداه الصدوي
 . (112جبل كان ن يجة طبيعية ال  مام القوم بمسايل الهندية  ةوا  اهعداد 

 يددحكر  يددويداس  فددي معجمدد   نهددا  ضددعت طايفددة مدد  النلريددا  الفلكيددة كانددت 
 Syntaxisنمهددددددل جدددددد ضًا مدددددد  اددددددرحها علدددددد  ك دددددداب  بطليمددددددوس  المركددددددع الرياضددددددي 

Mathmetica ج) . 
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 Apollonius Pergaeus ي بولون دوس البرجد كما  ضعت ادرحًا علد  ك داب  
   علدد  الددرغم مدد   ن الك ددع الهالثددة Sections Conic  المسددم   قطددو  الم ددر ط  

د    رجدددع الاددداحهون  دددحا إلددد  حريدددم مك ادددة اهيدددكندرية  فدددإن  ندددا  دل دددل علددد   ن  ُفقددد 
ل باييددًا يددليمًا كمددا ذكرنددا مدد  قبددل  اددرحها علدد  ك دداب  ديوفددان     علددم الوسدداب  ال يدد ا

كما ال ي ال ارل    ااثيا  عل  الك اب الهالأ م  مؤل   بطليموس   المركع الرياضي  
 . (113ج ما اق رن ب  م  نلريا  فلكية  ضع ها علي  باييًا إل  اآلن

ممددا يددبم ذكددره ي ك دد  لنددا  ن مدد  اهن ددطة ال عليميددة ال ددي قامددت بهددا    ااثيددا   
ا ع  مؤلفددا  الفاليددفة الددوثن    العلددام مهددل   فالطددون   ريددطو  زينوفددان   ندددري  مددح 

 المدريددددة الكلبيددددة   يادددديف بعددددض المددددؤرة   المدريددددة الر اييددددة  ياددددًا  كمددددا  ضددددعت 
ار حًا عل  فلسدفة   فلدوط      لمدا كاندت مه مدة مهدل  ب هدا بالرياضديا   العلدوم  فربمدا 

القديمددددة ال ددددي ن علددددم بالم  اف  يقددددا ركدددد   بعددددض الوقددددت علدددد  ندددددري  نلددددك المؤلفددددا  
 . (114ج الكسمولوجيا  اهبس مولوجيا  كهر م  ا  مامها بالفلسفة السيايية  اهةاليية

 د  الطابع الفريد  له ااثيا  باع اار ا امر   مفكر  في ثقافدة يهديم  عل هدا الرجدال  
قص ها مدرا  عديدد  فااًل ع  مصرعها بطريقة ب عة إل  ييام المؤرة    الك اب بنقل 

عل  مدار القر ن   نحكر النصو  ال اري ية قصة حيا     ااثيا   مونهدا   مسدا مانها 
 في الرياضيا   الفلسفة.

قددام الر ايددي اإلنجل دد ي  ن ددارل  ك نجسددلي  ب وويددل قصددة حيددا   1851فددي عددام 
حانيدددة  مق ددل    ااثيددا  إلدد  عمددل درامدددي فددي ك ابدد     ااثيددا   كمدددا جدداض  صدد  السدد ر  ال

 له ااثيا  في العديد م  ك ع القص  القص ر  المجمعدة مهدل ك داب  رحدال  إلد  ب دو  
م   ن ايددد اال  مددام  به ااثيددا  مددع 1908معلمدد   علددام   هلبددر   ددابر    الصددادر عددام 

ن دأ  الوركدة النسدايية  الاودأ الم  ايدد عدد  الجهدود النسدايية فدي الماضدي  جمدع الوثددايم 
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لنسدداض فددي الن دداط اهدبددي    الفلسددفي    العلمددي   حددديهًا ظهددر  ال ددي نهبددت ايددهاما  ا
 جريد  

 .( 115جم نكريمًا للجد  اه ل 1980في الفلسفة النسايية نومل ايم    ااثيا  في عام 
 ندددا يطدددرل السدددؤال نفسددد  علددد   رض الدرايدددة   دددل حققدددت    ااثيدددا  جماليدددا   

كمددد  فدددي كليدددة كونددد  صدددور  العقدددل؟ الجدددواب عددد  ذلدددك يكمددد  فدددي  ن حويقدددة اإلنسدددان ن
 معنددد    عنددددما ي ولددد  اإلنسدددان بالعقدددل يويدددا ج ددددًا؛ هن العقدددل طريقدددًا لوريدددة اإلنسدددان 
 ال قددددم  اإلبددددا    كمدددا ذكرندددا مددد  قبدددل ن وددددد طبيعدددة الجمدددال مددد  ةدددالل جدليدددة ال دددكل 
 المادددمون  فدددم مبدددد  ال نايدددم  االنسدددجام القدددايم ب نهمدددا داةدددل الموضدددو  الجمدددالي  لقدددد 

   ااثيددا  جماليددا  العقددل   جدددنا لدددديها رجاحددة العقددل   قدددر  فددي مجددال ال فك دددر حققددت 
العلمددي ال نقددل عدد  قدددر  الرجددل    مدددنها الفلسددفة بالدددعايم النلريددة ال ددي ايدد  دم ها فددي 

 . (116جنق يم النلريا  الجبرية  الهنديية  الفلكية الاارز  في عصر ا
ندددا  ن     ااثيدددا  ُنعدددد ال دددارل  ممدددا يدددبم ذكدددره علددد  صدددفوا  الدرايدددة نك ددد  ل 

اهعلدددم للفلسدددفا  اهفالطونيدددة  اهريدددطية  اهفالطونيدددة المودثدددة  الرياضددديا    فلسدددفة 
الجمال ال ننفصدل عد  الفلسدفة إذ نسد مد  صدولها مد  مدحا ع الفاليدفة    ندنعك  علد  
 دددحه المدددحا ع ف اددديض جوانبهدددا؛ إن فلسدددفة الجمدددال عندددد   فالطدددون  ن ددد ر إلددد  انسدددجام 

ضددددددل بدددددد   العلددددددم  السددددددلو   الفدددددد     ن الجمددددددال يو ددددددع لمدددددد  ي ددددددوة  فكددددددر  عقليددددددة  ا
 . (117ج ةاليية

يقدددول   فالطدددون  فدددي الجمهوريدددة   إن البيدددان البدددديع  الدددوزن الصدددويل  اإليقدددا   
ي وقدددد  نمامددددًا علدددد  الطبيعددددة الصددددالوة  يقصددددد بهددددا العقددددل السددددليم؛ ذلددددك هن الاسدددداطة 

 ي ما ن جل  في السدجية اهدبيدة   مدا فقددان  دحه  الجمال  ي م  عمل العقل السليم    
نقدددر ييمددة الفدد   نددا بمسدداير   ( 118جاهاددياض ف  دد ر إلدد  اهيددلوب الفايددد  ال لددم الددرديض 

الفدد  لصددو  العقددل السددليم   لددم ين ددد الندداس العلددم  الرياضددة  الفدد  إال مدد   جددل الدددةول 
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رئيدة فدي حددد ذانهدا   إنمدا ييم هددا فدي مجداال  ال ربيدة  ال علدديم   ال ييمدة لهدحه اهفددر  المع
  االنجاه اهفالطدوني قدد دفدع   فالطدون  (119جن وقم بما نؤدي  م  د ر في مجال ال ربية

إل  نأيي  نلرية في الجماليا  قايمة عل  انجاه مهالي  ةالقي يه م ب دمدة المج مدع  
  ينمي انجا ا  ال ااب اهةاليية  ال ربوية    حا ما فعل      ااثيا . 

فددي الوويقددة كانددت    ااثيددا  بارعددة الجمددال ناضددجة الوكمددة جمعددت بدد   جدليددة  
ال كل  المامون  اج معت لها الفصاحة  ال واضع  الجمال مع قدرنها العقلية المم از   
 يدداير  رحدداب العصددر  عملددت علدد  ال ل  ددر مدد  ةددالل نقددويم عقددول ال ددااب  نجنددبهم 

ر حيددددة نسدددد هدأ الاوددددأ عدددد  الوويقددددة   علمددددت االنفعددددال  ال ددددهو   لقددددد عااددددت حيددددا  
نالم ددح ا در يددًا ال ُننسدد   لقددد حا لددت  ن نعددالج  ددو  نلم ددح ا بنلريددا  الفلسددفة م ددأثر  
بأي اذ ا   فالطون  الحي ير   ن الف  الحي يهدأ إل  نربية اهةدال   دو الفد  الهدادأ 

م عقددول ال ددااب  ينمددي مددوا بهم  يجنددب هم االنفعددال  ال ددهو    اهبقدد   اهصددلل  فهددو ُيقددو  
 ندددأثر  كدددحلك  بأريدددطو   فكرنددد  عددد  ال طهدددر  فدددالف  ينقدددي ال دددهوا   يجعلهدددا م ألقدددة 

   عل   يدة حدال لدم ي دللها جمدال البددن عد  الجمدال العقلدي؛  لدحا نلهد  (120ج منسجمة
 . (121ج اهر الناس مقامًا  جدار  عل  زيار  نلك الف لسوفة

 ا الفكددددر  الوقددددة عدددد  الوددددع اهفالطددددوني لقددددد كانددددت    ااثيددددا  ندددددرس ل الم ددددح  
 نماريددها كمددا كانددت نع قددد مهددل فاليددفة اهفالطددون     ن الجمددال  ال  ددر  الوددم  غ ددر 
ذلك م  نلك اهمور نومدل فدي داةلهدا ييم هدا  لدحلك النداس يرغبدون ف هدا لدحانها   مدا  ن 

إنسدانية   يكون ال    جم ل الطلعة   جحاب المويا  م نايم الجسد ف لك ليسدت ييمداً 
  ددي ال نددرناط بددالويم إال ب  ددابها  يددطوية  باإلضددافة إلدد   ظيف هددا فددي الم ودد  ال ددي 

 كانت ح مًا ارفًا فريدًا  اي هناضًا عليمًا في ذلك الوقت.
 بالرغم م  ذلك قد ع نت  النساض لقد عاات في ب  ة عقلية كانت نس اعد منها 

رييسة لمدرية اهفالطونية الجديد      حا ينم ع   في منصع لم نساقها إلي  امر   قط  
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إبداعها الفكري  قددرنها العمليدة فدي مجدال ال  صد    إن اللدح  الجماليدة الوويويدة ال دي 
  ة رعدت مويداس  السدما ية عرف ها    ااثيا   ي لح  العقدل . فقدد ريدمت مواقدع لألجدرام 

صددددددنعت نددددددو  مدددددد  خال    قددددددال نلم ددددددح ا   ي نويدددددد وس    نهددددددا النددددددوع  ثقددددددل السددددددايل 
اهيدددددددطرالب. كمدددددددا نادددددددمنت  عمالهدددددددا نعليقدددددددا  علددددددد  ك ددددددداب    ريهم  يكدددددددا   ندددددددأليف                         

  ديوفدددان     . إن فلسدددفة    ااثيدددا  قامدددت علددد  ال نايدددم العقلددد   مددد  ثدددم ظهدددر جمدددال 
علميدة لقد كانت    ااثيا  عقليدة فدح  ااد هر   بدرز  فدي الدد اير ال  ناضج إنسان  عقل   

 انمدددا يكمددد   ذكدددور  لدددي   ندددا  عقدددل  نهدددو   خةدددر  الهالثددد  .قبدددل  ن نصدددل إلددد  يددد  
 لدي   ندا  يدياد      فادلية عقليدة   االج مداع  االة الأ ب نهما في السديا  الهقدافي 

.  لكد  قددر ل لدك العاقريدة الفدح   صداحاة الجمدال   (122ج    ةاليية هحد ما علد  اآلةدر
  العلم.يب ل  فياي  هد ا العقل   ن نكون م  الحي  
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 :  ئج البحث فجاءت على النحو اآلتينتا
الددالال  الللويدة  االصددطالحية لمفهدوم العقددل  ضدعت بد    يدددينا مفدانيل  نمدداي ا   .1

 .ي للعقل  نجليان الللو  يم عدد  للوع
 باإلبددا  يالو دواناإلنسدان لدم يصدال إنسدانًا حويويدًا إال عنددما  راد  ن يد ر  الجاندع  .2

الف  فددد ًا إال عنددددما نفلسددد   نددددي   نجمدددل  مددد  ثدددم لدددم يصدددال اإلنسدددان إنسدددانًا حقددد
 .اإلنسان ةلقًا إنسانيًا جمالياً   الجمال  ي لة إلعاد  ةلم

بدددل يصدددل إلددد  ال دددأث ر علددد   اإلقندددا إن  ثدددر الكلمدددة علددد  الدددنف  ال يقددد  عندددد حدددد  .3
  ددو فددو   ددحا قدددر    و   يسدد وه العواطدد   الم دداعر الا ددرية إلدد  حددد يوجدد  السددل

 . ر  البهجة  نوق م اللح  الجماليةعل  إثا
  ا جمعت ب   جدلية ال كل  المامون   معادلة جماليا  العقل عندمزياا ياحققت   .4

 فددديالسدددايد  في يددداير  رحددداب العصدددر  عملدددت علددد  ال ل  دددر داةدددل النلدددام الهقدددا
 . ُمهل الورية العقلية  اهةاليية   ن ر  ال ونانيالمج مع 

المن ل  غ ر ا مد  القدوان    في  الق ود ال قل دية المرناطة باقاض المر   زياا ياكسر    .5
الويددا  العامددة  فددي   يددعت  راض إناحددة الفرصددة للنسدداض للم دداركة نوجددم المددر    ال ددي

القدديم  ندانيال و ايد طاعت ال در ج مد  المج مدع  ال دي  فكانت المدر   الوح دد   للمدنية
 .للدفا  ع  حقو  المر   

مدد   الكلمددة المف احيددة للمعادلددة الجماليددة عبددر إدرا  حويقددة الجمددال    ااثيددا  منو نددا .6
اللدح   يوددد بالويداس الدحي  دو العلدم  ةالل  فال   نم علم   و علم مواة الوكمة 

 . الج يي في يجمال الكل ينجل فيالجمالية 
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يوددددد اللدددح   الدددحي يالجماليدددة القايمدددة علددد  المدددنهج العقلدددإن مجدددال نطب دددم ال جربدددة  .7
  فكاندددت    ااثيددا لمسددناه لددد   باع اار ددا المدددر  اهفاددل للجمددالالجماليددة العقليددة 

 .  ر حية نس هدأ الاوأ ع  الوويقةرم ًا للفا لة  عاات حيا
مجدال ال فك در  فدي   قدر  جماليا  العقل   جدنا لديها رجاحة العقل     ااثيا حققت   .8

 فدياي  دم ها  ال يال نقل ع  قدر  الرجل   مدنها الفلسفة بالدعايم النلرية   العلمي
 دع لمد    فالجمدال يو ر اعصد فدينق يم النلريا  الجبرية  الهنديية  الفلكية الاارز   

 . ي وة  فكر  عقلية  ةاليية
ي   مدد  ثددم ظهددر جمددال قامددت علدد  ال نايددم العقلدد    ااثيددا بددأن فلسددفة  يمكدد  القددول .9

العلميدة قبدل الدد اير  فديلقد كانت عقلية فح   اد هر   بدرز    إنساني عقلي ناضج 
نمددددا يكمدددد     إي  خةددددر ذكددددوري لددددي   نددددا  عقددددل  نهددددو     ن نصددددل يدددد  الهالثدددد   

  . اإلج ماعي فيالسيا  الهقا فية الأ ب نهما اال
 نعددد  العقدل  فدين حويقدة الجمدال كامنددة  نسد  ل  مد  ةددالل مدا يدل  ذكددره   

  موا لددددة لدرايددددة   ددددم يدددداثزيا    ااا يددددايددددة الفلسددددفية لجماليددددا  العقددددل عدددد    ددددحه الدرا
الم دددوار إلددد  الم يدددد مددد   ال صدددورا   ال جدددارب الجماليدددة العقليدددة خملددد    ن نكدددون بدايدددة

 .  الدرايا  
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 .   200... فيلسوفة السكندرية ، ص  أنظر أي ًا : إمام عبد الفتاح إمام : هيباثيا
85 ) Ethel M. Kersey : Op. cit., P 134 .  
86) the new. : Encyclopedia Britannica , Vol. 6 , p 200 .  

 .  200نقاًل عن : إمام عبد الفتاح إمام : هيباثيا فيلسوفة السكندرية ، ص 
 .  303تاريل النساء الفالسفة ، ص  ( ماري إيلين ويث :87
 .  304( ماري إيلين ويث : تاريل النساء الفالسفة ، ص 88
( إدوارد جيبون : اضمحالل المبراطورية الرومانية وسـقوطها ، المجلـد الثـانى ، ترجمـة : لـوي  89

، اســكندر ، مراجعــة : أحمــد نجيــب ها ــم ، الهيئــة المىــرية العامــة للتــألي  والترجمــة والنشــر 
 .  500م ، ص 1969القاهرة ، سنة 

 .  247( ول ديورانت : قىة الح ارة ، المجلد الثانى عشر ، ص 90
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91) Young Frances : From Nicea to Chalcedo , N. SCM , Press London , 

1983 , 243.  

 .  201( إمام عبد الفتاح إمام : هيباثيا .... فيلسوفة األسكندرية ، ص 92
 .  304: مارى إيلين ويث : تاريل النساء الفالسفة ، ص  أنظر أي ا     

93) Edward Jaywatts : City and School in Late Antique Athens and 

Alexandria , University of California Press , 2006 , pp 197 – 198 .    

 .  305 – 304( ماري إيلين ويث : تاريل النساء الفالسفة ، ص ص 94
ــاء ( أميـــر 95 ة حلمـــي مطـــر : الفلســـفة اليونانيـــة ) تاريخهـــا ومشـــكالتها ( ، طبعـــة جديـــدة ، دار قبـ

 .  401م ،               ص 1998للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، سنة 
( عزت قرني : الفلسفة اليونانية ابتداء من أرسطو ، مكتبـة سـعيد رأفـت ، جامعـة عـين  ـم  ، 96

 . 341القاهرة د.ت ، ص 
 .  203إمام عبد الفتاح إمام : هيباثيا فيلسوفة السكندرية ، ص  (97
 . 204( نفسه ، ص 98

99) Kathleen Wider : Women Philosophers in The Ancient Greek World , 

Hypatia , Indiana University Press , 1986 pp 41 – 50 .   

 .  167( جورج سارتون : العلم القديم والمدنية الحديثة ، ص 100
 .  209( نفسه ، ص 101
جلــ  األعلـــى ( فردريــك كوبلســتون : تـــاريل الفلســفة ، المجلــد األول ) اليونـــان ورومــا ( ، الم102

 .  640م ، ص 2002للثقافة ، القاهرة ، 
 .  306 – 305( ماري إيلين ويث : تاريل النساء الفالسفة ، ص  ص 103
 .  306( ماري إيلين ويث : تاريل النساء الفالسفة ، ص 104
 .  341( عزت قرني : الفلسفة اليونانية ابتداء من أرسطو ، ص 105

 2ريل الفكر الفلسفي ) أرسطو والمدارس المتأخرة ( ، ج أنظر أي ا : محمد علي أبو ريان : تا
 .  350م ، ص 1974، ط ع مزيدة ومنقحة ، الهيئة المىرية العامة للكتاب ، القاهرة ، سنة 

 .  307( ماري إيلين ويث : مرجع سابق ، ص 106
 .  308( المرجع السابق ، ص 107
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 .  206وكذلك : إمام عبد الفتاح إمام ، مرجع سابق ، ص 

 .  339( ماري إيلين ويث : مرجع سابق ، ص 108
 .  167( جورج سارتون : العلم القديم والمدنية الحديثة ، ص  109
 .  340( ماري إيلين ويث : مرجع سابق ، ص 110

 ــانت ــد بحــث ديوف ــث المــيالدي  – ( لق ــرن الثال ــذي عــا  فــي الســكندرية فــي الق ــه  –ال فــي كتاب
السادس من األرثمتيكا في مسائل المثلثات القائمـة الوياسـية ) أي التـي أطـوال أضـالعها أعـداد 
قياســية ( المعلــوم فــي مجمــوع المســاحة وأحــد ضــلعي القائمــة أو بــاقي طرحهمــا أو المعلــوم فــي 

ع ووتــر ( كمـا تهــرت أمثـال هــذ  المسـائل فــي مؤلـف جبــري مجمـوع المسـاحة وضــلعين ) أوضـا
 ألبي كامل  جاع بن أسلم أحد مؤلفي العرب في القرن العا ر الميالدي . 

أنظر : محمد بن موسى الخوارزمى : كتاب الجبر والمقابلة ، قام بتقديمه والتعليق عليه : علـى 
معـة المىـرية ، كليـة العلـوم ، مىطفي مشرفة ومحمد مرسى أحمد ، مطبعة بـول باربيـه ، الجا

 .  5م ، ص 1937القاهرة ، سنة 
 .  7( ماري إيلين ويث : نف  المرجع ، ص 111
 ( نف  المرجع في نف  الىفحة . 112

 لقد كان بابوس )Pappus  وثيون ،Theon – والد هيباثيا هما أعظم  ـراح كتـاب " المجسـطى 
" لبطليمـــوس فـــي ذلـــك الوقـــت قيـــر أن هيباثيـــا ا ـــتهرت بأنهـــا كانـــت منقحـــة لعلـــم الفلـــك عنـــد 

، وسـقراط المـؤر، ،  Fabricusبطليموس ، وهو مـا يرويـه المؤرخـون مـن أمثـال " فـابريقوس 
وسويداس وقيرهم . وقد افترضوا أن ما قامت به قد فقد ، قير أن مجموعة من الكتب بقيت لنـا 

لعديد من النسل من  روح  " ثيون " على كتاب المجموع الرياضى لبطليموس ، ، بما في ذلك ا
والجداول الفلكية التي يرجع الباحثون إنها من تألي  هيباثيا . ولقد كانت  روحها علـى الكتـاب 
الثالث من المجسطى هي التي جعلت تحليالتها للموضوعات الفلسفية والرياضية أكثر ثراء وقوة 

 .  326ويث : مرجع سابق ،   ص  أنظر مارى إلين
 .  308( مارى إلين ويث : مرجع سابق ، ص 113
 .  341( نفسه ، ص 114
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 .  214( إمام عبد الفتاح إمام : هيباثيا ... فيلسوفة األسكندرية ، ص 115
 .   341( ماري إيلين ويث : تاريل النساء الفالسفة ، ص 116
: الحـ  الجمـالي ) وتـاريل التـذو  الفنـي   ( علي عبد المعطي محمد وراوية عبد المنعم عبـاس117

 .  341. ماري إيلين ويث : تاريل النساء الفالسفة ، ص  44عبر العىور ( ، ص 
118   ) Platon : La Republique , Oeuvresde Platon Librairie , Garnier , 

Freres , Parisch , 1923 , 10 , p 222 . 

 .  31نقاًل عن : علي عبد المعطي محمد وراوية محمد عبد المنعم عباس : المرجع السابق ، ص 
  67( عبد الفتاح الديدي : فلسفة الجمال ، ص 119
 .  56( علي عبد المعطي وراوية عبد المنعم عباس : المرجع السابق ، ص 120
 .  500د جيبون : مرجع سابق ، ص ( إدوار 121

122) Gohn Broddoe : Allan on The Difference in The Minds of Men & 

Women ,Artin , Early Journal of Anthropological Society of London 

, Vol. (7) , 1869 , p 25 . 
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 قائمة المىادر والمراجع العربية واألجنبية 
 أوال: المىادر العربية 

اهب جدددورج ادددوان   راجعددد   ريدددطوطالي   الدددنف   نرجمدددة   حمدددد فدددؤاد اه دددواني   (1
  دار إحياض الك ع العربيدة   عيسد  الادابي الولبدي  ادركاه   القدا ر    1قنواني  ط  

 م . 1949  ينة 
ددددددددد  في ال عر / نقل  ب  ب ر م   ب  يون  القندايي مد  السدريانية إلد  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  (2

العربدددي  حققددد  مدددع نرجمدددة حديهدددة  د . ادددكري مومدددد عيددداد   دار الكاندددع العربدددي 
 م . 1967للطااعة  الن ر   القا ر    ينة 

ددددددددد  الكون  الفساد   نرجم  م  ال ونانيدة إلد  الفرنسدية  قددم لد   بدارنملي ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  (3
يان هل ر   نقل  إلد  العربيدة   حمدد لطفدي السد د   الددار القوميدة للطااعدة  الن در   

 القا ر  د.  . 
لجبر  المقابلدة   قدام ب قديمد   ال عل دم عليد  ال وارزمي ج مومد ب  موي  (  ك اب ا  (4

  علي مصطف  م رفة ومومد مريدي  حمدد   مطاعدة بدول باربيد    كليدة العلدوم   
 م . 1937الجامعة المصرية   القا ر    ينة 

  فايدددر س ج عدد  الجمددال (   نرجمددة  نقددديم  د .  م ددر  حلمددي مطددر   ط  (  فالطددون 5
 م . 1969  دار المعارأ بمصر  ينة  1

 ددددددددد   المأدبة   نرجمة   د.  ليم الم ري  دار المعارأ   القا ر  د.  . دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددد (6
مي   نرجمدة   عبدد   حسد  المسدل 1  منكس نوس ج ال طابة (   ط   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  (7

 م . 1972  كلية اآلداب   من ورا  الجامعة الل بية   ل بيا   ينة 
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   األجنبية:المىادر   ثانيا:
1 ) Platon : Republique , Chambry , Garnier , Freres , Paris , 1923.  

   العربية:المراجع    ثالثا:
  دار إحياض  2  ط  1نهحيع الللة   نوق م   مومد عوض مرعع   ج  اهز ري   (1

 م . 2001ال را  العربي   ب ر     لبنان   ينة 
 4اهنصاري ج زكريا مومد زكريدا (   ايدن  المطالدع فدي ادرل ر ض الطالدع   ج   (2

   دار الك اب اإليالمي   ب ر     لبنان د.  . 
   دار صادر   ب ر     لبنان د.  .  11ج    1اب  منلور   لسان العرب   ط  (3
 بو ريان ج مومد علي (   ناريخ الفكر الفلسفي ج  ريدطو  المددارس الم دأةر  (   ج   (4

م يددددددد   منقوددددددة   اله  ددددددة المصددددددرية العامددددددة للك دددددداب   القددددددا ر    يددددددنة  4  ط  2
 م. 1974

دددددددد  فلسددددفة الجمددددال  ن ددددأ  الفنددددون الجم لددددة   دار المعرفددددة الجامعيددددة   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (5
 م . 1992اإليكندرية   ينة 

الديدي ج عبد الف ال (   فلسفة الجمال   اله  دة المصدرية العامدة للك داب   القدا ر      (6
 م . 1985ينة 

 اة مددبولي   م يد   منقوة   مك 2إمام ج عبد الف ال إمام (    فالطون  المر     ط   (7
 م . 1996القا ر    ينة 

ددددددددددد  المددر    الف لسددوأ   نسدداض فاليددفة   مك اددة مدددبولي   القددا ر    يددنة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (8
 م . 1996
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دددددددددددددد    ااثيدددددا ... ف لسدددددوفة اإليدددددكندرية   عدددددالم الفكدددددر   المجلدددددد الهددددداني ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (9
 الع ددددر ن   العدددددد الهالددددأ  الرابددددع   المجلدددد  الددددوطني للهقافددددة  الفنددددون  اآلداب   

 م . 1994الكويت   ينة 
دددددددددددد  بلددددي ج نج دددع (   نمه دددد ل ددداريخ مدريدددة اإليدددكندرية  فلسدددف ها   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (10

 م . 1962دار المعارأ   مصر   القا ر   ينة 
ج بون ج إد ارد (   اضموالل اإلمبراطورية الر مانية  يدقوطها   المجلدد الهداني     (11

اله  دة المصدرية العامدة نرجمة   لدوي  إيدكندر   مراجعدة    حمدد نج دع  اادم   
 م .1969لل أليف  ال رجمة  الن ر   القا ر    ينة 

(   الفكدددر ال ونددداني قبدددل  فالطدددون ج العقدددل ال ونددداني علددد  در ب  حدددرب ج حسددد   (12
  دار الفكددر اللبندداني   ب ددر      3(   ط 1الوكمددة (   يلسددلة الفكددر ال وندداني ج

 م .1990ينة 
ديورانت ج  ل (   ماا ج الفلسفة   الك اب اه ل   نرجمة    حمد فؤاد اه واني     (13

  المركد  القدومي لل رجمدة    3 د نوف دم   ط نقديم   إبدراهيم ب دومي مددكور   يدع
 م .2018القا ر    ينة 

ددددددددد  قصة الواار  ج حيا  ال وندان (   الجد ض الهداني مد  المجلدد الهداني ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  (14
  القدا ر    مطاعة لجنة ال أليف  ال رجمدة  الن در  3  نرجمة   مومد بدران   ط 

 م .1968  ينة 
ددددددددددد  قصددة الواددار    المجلددد الهدداني ع ددر   نرجمددة   مومددد بدددران   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (15

 دار الج ل للطاع  الن ر   ب ر   د.  . 
ة يدد ون ج    .  أ (   مواكمددة يددقراط   نرجمددة   نسدديم مجلددي   اله  ددة المصددري (16

 م . 2022العامة للك اب   القا ر  / ينة 
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يارنون ج جورج (   العلدم القدديم  المدنيدة الوديهدة   نرجمدة   عبدد الوم دد صدبر      (17
 م . 2010نقديم    حمد فؤاد بااا   المرك  القومي لل رجمة   القا ر    ينة 

الطبيعددددة   ال ددددامي ج صددددالل  حمددددد (   ميددددادي  الجمددددال فددددي اللددددا ر  الجماليددددة    (18
 م . 1988  المك اة اإليالمية   ب ر     ينة 1اإلنسان   الف    ط 

صددداوي ج ع يددد   عبدددد المدددنعم (   إادددكالية الفلسدددفة النسدددوية فدددي الفكدددر ال ونددداني    (19
المؤنمر السنوي الدد لي الهداني لقسدم الفلسدفة   كيدف نقدر  الفلسدفة فدي اإلبددا   نقدد 

 م . 2016اإليكندرية   ينة النقد     كلية اآلداب   جامعة 
العادددددادي ج مصدددددطف  (   العصدددددر النلهسددددد ي   مصدددددر   دار النهادددددة الوربيدددددة    (20

 م. 1988ب ر     ينة 
را ية عبد المنعم عااس (   الو  الجمالي  ناريخ ال دح    –عبد المعطي ج علي   (21

  م .2005الفني عبر العصور   دار المعرفة الجامعية   اإليكندرية   ينة 
  نرجمددددة    حمددددد اددددكري يددددالم    2فددددارن   ج بنيددددام   (   العلددددم اإلغريقددددي   ج  (22

(   مك ادة 160مراجعة   حس   كامل  بو الليف   يلسلة اهلد  ك داب   العددد ج
 م . 1959النهاة المصرية   القا ر    ينة 

(   ص ر ر  الفد    نرجمدة    يدعد حلديم   اله  دة المصدرية العامدة  ئي ر ج  رنست   (23
 م . 1971لل أليف  الن ر   القا ر    ينة 

قرني ج ع   (   الفلسفة ال ونانية اب داض م   ريطو   مك اة يع د ر فت   جامعدة   (24
 ع   ام    القا ر  د.  . 

مطاعدة لجندة ال دأليف  ال رجمدة    5كرم ج يوي  (   نداريخ الفلسدفة ال ونانيدة   ط   (25
 م .1966 الن ر   القا ر    ينة 
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كوبلسدددددد ون ج فردريددددددك (   ندددددداريخ الفلسددددددفة   المجلددددددد اه ل ج ال ونددددددان  ر مددددددا (    (26
 م . 2002المجل  اهعل  للهقافة   القا ر    ينة 

  ج مددد   1مجا دددد ج مجا دددد عبدددد المدددنعم (   نددداريخ علدددم الجمدددال فدددي العدددالم   ج  (27
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Abstract 

 

 This research is an initial attempt to provide a modest 

analytical study on "the aesthetics of mind in regard to Aspasia 

and Habathia". As long as we concede the inevitability of the 

development of the Greek philosophical thought searching for the 

mind, we will attempt to disclose the historical roots of this 

subject. Accordingly, I intended to deal with this idea through 

research and study to prove the wisdom and aesthetics of women's 

mentality and their ability to think no less than men especially in 

the field of philosophizing which seems to be confined to men 

only. It is an invitation to reject and disdain the naive idea that 

women's minds are less than those of men . 

 

Keywords: Mind, aesthetics, aesthetic pleasure, harmony, 

simulation, mental pleasure.  

 


