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 االلززممللااء االلأأععززااء ٬، تتححييةة ططييببةة. 
 
ااععذذووررننيي ععللىى تتححددثثيي االلييككمم  ببااللللغغةة 
االلااننككللييززييةة ووااتتووججهه االلييككمم ببااللششككرر 
ووخخااصصةة أأووللئئكك االلذذيينن ييتتااببععووننننيي ممنن 
خخللاالل للغغةة أأججننببييةة. ووأأنناا أأققددرر ججههووددككمم 
يي االلممتتممييززةة  للتتسسههييلل االلححوواارر االلففللسسفف
االلددوولليي. ووككمماا ققاالل أأررسسططوو ففيي 
Protrepticus  ففيي أأيي ممككاانن ففيي االلععااللمم" :
االلممأأههوولل ببااللسسككاانن٬، ييععمملل االلععققلل٬، وو 
ييددرركك االلححققييققةة ووييتتععللقق ببههاا ككمماا للوو 
ااننههاا ممتتووااججددةة ااممااممهه ووللققدد سسممححتتمم  
للععققووللككمم اانن تتسسررحح ببععييدداا ففيي ااففقق ووااسسعع 
 ححققاا.
ققدد ففيي ههذذاا االلييوومم٬، سسننققوومم ببممننااققششةة ببححثث 
رر ااسس دديي   االلببررففسسووتتمم ااججررااءهه ممنن ققببلل
ههااتتششييننسسوونن   )أأسستتااذذ االلففللسسففةة ففيي 
ممووننتت اانناا ججااممععةة تتووررووننتتوو ففيي ككنندداا(  وو
ررااننسسوومم ججووننسسوونن )أأسستتااذذ االلففللسسففةة ففيي 
 ججااممععةة ككااللييففووررننيياا ففيي سساانن ددييييغغوو(. 
 
 ععمملل ضضاائئعع للااررسسططوو 
 



ووللدد أأررسسططوو ففيي ععاائئللةة ممنن االلأأططببااء ففيي  
 ففيي Stagiraععاامم  384 ققببلل االلممييللاادد ففيي 
ببككرر ششمماالل االلييوونناانن. ووتتضضممنن تتععللييممهه االلمم
االلتتددرربب ععللىى االلتتققننييااتت االلططببييةة ممثثلل 
االلتتششررييحح. ووااننتتققلل االلىى أأثثيينناا ٬، ووأأصصببحح 
تتللممييذذاا  ففيي أأككااددييممييةة أأففللااططوونن ووككاانن 
ععممررهه ااننذذااكك ففيي االلثثااممننةة ععششررةة تتققررييبباا 
ووددررسس ووععمملل ففيي االلممددررسسةة للممددةة ععششرريينن 
ععاامماا. ووخخللاالل تتللكك االلففتتررةة ٬، ككااننتت 
أأككااددييممييةة أأففللااططوونن ففيي تتننااففسس ممححمموومم 
ةة للللططللاابب ممعع ممددررسسةة ااخخرريي ببققيياادد
 االلذذيي ااددععىىتت ههيي Isocratesسسققررااطط" اايي"
االلااخخررىى تتددررييسس  "االلففللسسففةة" ٬، ووللككنن 
ببششككلل ككببييرر ووببممننههججييةة تتططببييققييةة 
ووببللااغغييةة٬، ررككززتت ععللىى تتررككييببةة االلخخططااببةة 
االلففااععللةة ووااللممؤؤثثررةة ففيي االلععااممةة٬، ووخخااصصةة 
 ععللىى االلققضضاايياا االلججييووسسييااسسييةة. 
  
االلننههجج  Isocratesسسققررااطط ااييووااننتتققدد 
االلننظظررىى ففيي تتددررييسس االلففللسسففةة ٬، ووااللذذيي 
ممتتببععاا ففيي االلأأككااددييممييةة   ووااتتههمم ككاانن 
أأععضضااءههاا ببأأننههمم أأككثثرر ااههتتمماامماا ببااللببححثث 
االلررييااضضيي ووااللممضضااررببااتت االلككووننييةة ممننههاا 
ببااللششؤؤوونن االلسسييااسسييةة االلممللممووسسةة. ووييععدد 
ههررققلل ممنن ببووننتتووسس ششخخصصييةة ممنن ههذذاا االلننووعع 
: ددررسس ووععمملل ففيي االلأأككااددييممييةة )ببلل تتققللدد 
ممسسئئووللييتتههاا للببععضض االلووققتت( ٬، ووللككننهه للمم 
غغووررسس ييتتأأثثرر تتأأثثرراا ككببييرراا ببففللسسففةة ففييثثاا
٬، ووششغغلل ننففسسهه ببققضضاايياا ااخخررىى ممثثلل: ههلل 
تتددوورر االلأأررضض ححوولل ممححووررههاا؟ )ووييققاالل إإننهه 



تتمم أأوولل ممنن تتككههنن ببأأنن االلأأررضض تتددوورر ححوولل 
 ممححووررههاا ككلل 24 سسااععةة.( 
 
ووببععدد ووففااةة أأففللااططوونن ٬، ااننتتققلل أأررسسططوو  
ممنن ااثثيينناا االلىى ااسسووسس )ععللىى االلسسااححلل 
االلغغررببيي للتتررككيياا االلححددييثثةة ححاالليياا ( ححييثث 
ييتت ققدد ييككوونن ققدد ااققاامم ) ممررصصدد ااوو سسااتتااللاا
( تتااببعع للللأأككااددييممييةة تتححتت ررععااييةة االلممللكك 
االلممححلليي. ووههننااكك ووففيي ووققتت للااححقق ٬، ببددأأ 
أأررسسططوو أأببححااثثهه ععللىى االلححييووااننااتت االلببححررييةة 
ببججززييررةة ققررييببةة تتسسممىى  للييسسببووسس ٬، للتتصصببحح 
أأسسااسساا للععللوومم االلححييااةة. ببععدد ذذللكك  تتووللىى 
٬، للععددةة سسننووااتت ٬، تتددررييسس االلششاابب 
االلممققددووننيي٬،  االلااممييرر االلككسسننددرر ووااللذذيي 
ااسسككننددرر أأصصببحح للااححققاا ييععررفف ببااسسمم "االل
 االلااككببرر".
 
  ووففيي االلسسننووااتت االلععششرريينن االلأأخخييررةة ممنن 
ححييااتتهه ٬، ععاادد أأررسسططوو إإللىى أأثثيينناا ووررببمماا 
ييككوونن ققدد ااسسسس ممددررسستتهه االلخخااصصةة للللففللسسففةة 
ببااللققرربب سسااححةة ععااممةة ييططللقق ععللييههاا "صصااللةة 
ححففللااتت" ٬، ووأأصصببحح ييععررفف ٬، ههوو أأتتببااععهه 
 ٬، "Peripateticsببااسسمم االلممششاائئيييينن  "
ووررببمماا ككاانن ذذللكك  ببسسبببب االلممششيي ففيي 
ةة االلححففللااتت االلششههييررةة. ممسسااررااتت صصاالل
ووييععتتققدد االلععللممااء بباانن ااررسسططوو ققدد ييككوونن  
االلفف  االلععددييدد ممنن ككتتببهه خخللاالل تتللكك 
االلففتتررةة٬،   ووممععظظمم ههذذهه االلأأععمماالل للاا 
ييززاالل ببااققيياا ححتتةة ووققتتنناا االلححااضضرر ٬، ممثثلل: 
االلتتححللييللااتت االلببععددييةة ٬، االلففييززييااء ٬، 



االلررووحح ٬، االلممييتتااففييززييققيياا ٬، االلااخخللااقق 
 ووااللسسييااسسةة  Nicomacheanااللـ 
مماالل ههييااععمماالل  ووااللششااععررييةة. ههذذهه االلأأعع
ففننييةة ااوو تتخخصصصصييةة ووييننظظرر االلييههاا ععللىى 
ااننههاا٬،  ففيي ببععضض االلأأححيياانن ببممثثااببةة 
االلأأططررووححةة االلععللممييةة ٬، ووأأححيياانناا ممثثلل 
االلممللااححظظااتت ووااللااننططببااععااتت ٬، سسووااء تتللكك 
االلتتيي ييددووننههاا االلططللببةة ااثثننااء االلممححااضضررااتت 
 ااوو االلتتيي أأععددههاا االلممححااضضرر ننففسسهه. 
 - Laertiusننججدد ففيي أأععمماالل ددييووججيينن  
 االلممععننووننةة   ببااللققررنن االلثثااللثث االلممييللاادديي٬،
" ححييااةة ممششااههييرر االلففللااسسففةة " ووههننااكك 
ققاائئممةة تتتتأأللفف ممنن ححوواالليي 200 ععمملل ننسسببتت 
االلىى أأررسسططوو. ووممععظظمم ههذذهه االلأأععمماالل ققدد 
ففققددتت . ووتتتتأأللفف  ممججممووععةة أأععمماالل أأررسسططوو 
االلححااللييةة ممنن ححوواالليي 50 ععممللاا. ووتتششييرر 
االلتتققددييررااتت االلتتققررييببييةة للللغغااييةة االلىى  أأنن 
30 ٪ ممنن أأععمماالل ااررسسططوو ننججتت -مماا ببيينن 20
ننسسااخخههاا ببششككلل ممسستتممرر٬، ممعع ممنن ععممللييةة ااسستت
االلححففااظظ ععللييههاا ككممخخططووططةة ططببققاا للللتتققااللييدد 
االلسساائئددةة ففيي االلععصصوورر االلووسسططىى ووححتتىى ععصصرر 
االلننههضضةة ٬، ععننددمماا ججممععتت أأععمماالل أأررسسططوو ٬، 
ووححررررتت ووططببععتت. ووههذذهه خخسسااررةة ككببييررةة ججدداا 
٬، ووخخصصووصصاا ععننددمماا ننددرركك اانن ككلل ااععمماالل 
أأففللااططوونن )االلححووااررااتت( ننججتت ممنن االلععممللييةة 
ننففسسههاا ٬، ووههككذذاا ففاانن ممججممووععةة أأععمماالل 
أأففللااططوونن ببققييتت ممتتككااممللةة . ووممنن ننااححييةة 
أأخخررىى ٬، ااععرربب االلععددييدد ممنن االلففللااسسففةة ععنن 
تتخخووففههمم مممماا ههوو أأسسووأأ ببككثثييرر ٬، ععللىى 
 -سسببييلل االلممثثاالل :   ددييممووققررييططسس ااببددييرراا



ففييللسسووفف االلذذرر االلذذيي ككاانن ممححلل ااععججاابب 
ااررسسططوو ٬، ففيي تتننااووللهه للننظظررييةة االلططببييععةة 
 وومماا ححووتتهه تتللكك االلننظظررةة ممنن تتععققييدد. 
ققااررييرر  ووععللىى االلررغغمم ممنن أأنننناا ننععررفف ممنن تت
ممخختتللففةة ممنن ممصصااددرر ققددييممةة أأنن أأررسسططوو ٬، 
ووأأففللااططوونن ممثثلل ٬، ككتتبباا االلححووااررااتت ٬، 
ووأأننهه ككاانن ممششههوورراا ججدداا ببههذذهه االلححووااررااتت 
ححتتىى ففيي االلععصصرر االلررووممااننيي ٬، ووللمم ييببققىى 
اايي ممنن تتللكك االلححووااررااتت سسللييمماا٬، ففيي االلععصصرر 
 االلححددييثث.
  Laertiusووتتششييرر  ققاائئممةة ددييووججيينن 
االلققددييممةة إإللىى أأنن للأأررسسططوو ممنن ععششررةة االلىى 
رراا٬، ببمماا ففيي ذذللكك ببععضض خخممسسةة ععششرر ححوواا
ممننههاا ييححمملل ننففسس االلععننوواانن اايي " ححووااررااتت 
ااففللااططوونن"  ععللىى سسببييلل االلممثثاالل" 
االلننددووةة". ششييششرروونن ٬، االلذذيي ييققااررنن ببللااغغةة 
أأررسسططوو ففيي ههذذهه االلأأععمماالل ببـ  "االلتتددففقق 
االلذذههببيي للللخخططاابب" ييخخببررنناا ببأأنن أأررسسططوو 
ااببتتككرر ههذذاا االلننووعع ممنن  االلححوواارر ععنن ططررييقق 
ججععلل ننففسسهه ووااححدداا ممنن ششخخصصييااتت االلححوواارر 
ةة ييسستتخخددممههاا ششييششرروونن ننففسسهه ففيي )ووههيي تتققننيي
ححووااررااتتهه االلخخااصصةة ٬، ممثثلل ععنندد االلننههااييااتت 
On Ends ).  
ووااللععننوواانن االلررااببعع ععششرر ففيي ققاائئممةة 
 ٬، ووههوو Protrepticusههوو " Laertiusددييووججيينن 
 ككتتاابب ووااححدد ببااسسههاابب ".
  
   
" ييععننيي ححررففيياا Protrepticusووااللممصصططللحح "
"االلتتححوولل ننححوو" ٬، ووااللررسسااللةة االلتتيي  ييههددفف 



ككمماا ييخخببررنناا أأررسسططوو  ٬، protrepticااللييههاا   
ففيي خخططااببهه ٬، ههوو تتححووييلل االلننااسس االلممححييططيينن 
ببكك ننححوو ججههةة ننظظرركك ٬، ووببااللتتاالليي تتححممللههمم 
ععللىى ااتتخخااذذ ببععضض االلإإججررااءااتت. ووففيي ههذذهه 
االلححااللةة ٬، ككاانن أأررسسططوو ييششججييعع االلششبباابب 
ععللىى االلتتححووييلل ننححوو االلففللسسففةة ٬، ووررببمماا 
ييككووننوواا ببععييدديينن ععنن االلأأععمماالل االلتتججااررييةة 
٬، ووااللططممووححااتت االلققااننووننييةة ووااللععسسككررييةة ٬، 
ااسسييةة ٬، ععللىى االلررغغمم ممنن ااننهه ييررىى ووااللسسيي
اانن  االلششخخصص االلذذيي ييسستتغغررقق ففيي االلففللسسففةة 
سسييصصببحح ففيي ووضضعع ااففضضلل ييممككننهه ممنن تتححققييقق  
 ككلل مماا ييررغغبب ففيي تتححققييققهه. 
للققدد ككاانن ححوواارر ااررسسططوو االلممععننوونن  
Protrepticus   ممششههوورراا ججدداا االلىى ححدد اانن
ييككوونن للدديينناا تتققررييرر٬، للااححققاا٬،  ععنن  
 " Cynic philosopherااللففييللسسووفف سسييننكك " 
ييققررااؤؤهه ببصصووتت ععاالل ففيي  ففيي ببااننهه ككاانن 
ممتتججرر للببييعع االلااححذذييةة ببأأثثيينناا.ووففيي ووققتت 
للااححقق ييببللغغنناا  االلممععللققيينن٬، ببمماا ففيي ذذللكك 
 ٬، ييرروويي اانن Aphrodisiasتتققررييرر االلككسسننددرر 
" ككاانن  Protrepticusأأررسسططوو ففيي ححووااررهه "
ييححضض ممججممووععةة ممنن االلششبباابب ععللىى االلففللسسففةة. 
ووققدد تتككوونن أأججززااء ممنن االلععمملل  ققدد ننسسخختت 
خختتااررااتت ووككوونن  ممننههاا االلككتتاابب االلممددررسسيي "مم
ممنن االلممققااططعع االلششههييررةة ففيي االلففللسسففةة " ٬، 
ووححتتىى أأووااخخرر االلققررنن االلخخااممسس االلممييللاادديي 
 ممققططعع  ييررججعع  Stobiااققتتببسس  ييووححنناا  ممنن 
" .ووففيي Protrepticusإإللىى ححوواارر ااررسسططوو " 
ااووااخخرر االلققررنن االلتتااسسعع ععششرر تتمم االلععثثوورر 
ععللىى ككممييةة ضضخخممةة ممنن ووررقق االلببرردديي ففيي 



أأووككسسييررييننخخووسس ببممصصرر ٬، ببمماا ففيي ذذللكك 
 ججززئئيياا ممعع ممققااططعع ققصصااصصااتت ععددةة تتتتددااخخلل
 ٬، مممماا ييسسممحح للنناا ببإإثثببااتت Stobiممنن  ججوونن 
أأنن أأععمماالل أأررسسططوو ككااننتت تتققررأأ ففيي ممصصرر 
 ححتتىى ببععدد ووففااتتهه ببممئئااتت  االلسسننيينن. 
  إإنن ككلل االلأأددللةة االلتتيي ذذككررتتههاا ففيي 
االلففققررةة االلأأخخييررةة للاا تتررققىى االلىى  
االلققصصااصصااتت االلككثثييررةة ٬، ووااللتتيي ققدد ييممككنن 
للنناا ممنن خخللااللههاا  ااسستتررججااعع 50 خخطط ممتتصصلل 
ننييةة ععللىى االلأأككثثرر. ممنن االلففللسسففةة االلييوونناا
غغييررااننهه ففيي ععاامم 1869 ااككتتششفف ععااللمم ششاابب 
 أأنن Bywaterممنن أأككسسففوورردد ييددععىى ااننججرراامم 
ممققتتططففااتت أأككثثرر أأههممييةة ممنن ححوواارر " 
Protrepticus  للأأررسسططوو ععللىى مماا ييببددوو "
ااححتتففظظ ببههاا للععددةة ففصصوولل ممنن ككتتاابب تتممههييدديي 
ككتتببهه ففيي االلققررنن االلثثااللثث االلممييللاادديي 
االلففييللسسووفف االلسسوورريي ففييثثااغغوورريي االلججددييدد 
سس ممنن ششااللسسييسس. ووككاانن ااسسممهه ااممببللييككوو
 ععننوواانن ععمملل ااممببللييككووسس : 
Protrepetic to Philosophy.  
   
ففيي ههذذاا االلععمملل ٬، ييججممعع ااممببللييككووسس ممععاا  
االلححجججج االلششههييررةة ممنن أأججلل االلووصصوولل االلىى اانن 
االلممررء ععللييهه اانن ييددررسس٬، أأوو ببااللأأححررىى اانن 
ييككررييسس ححييااتتهه للففللسسففةة ذذااتت تتووججهه ننظظرريي 
ررييااضضيي. اانن ااممببللييككووسس ههيي ممنن ننووااحح 
وومم االلأأخخييرر للههررققلل ععددييددةة ممثثلل إإصصدداارر االليي
ممنن ببووننتتووسس. اانن ممققتتططففااتت ااممببللييككووسس 
االلممققتتببسسةة ززوورراا ممنن "آآييااتت ذذههببييةة" تتننسسبب 
إإللىى ففييثثااغغووررسس ٬، ممنن ععمملل ممششككووكك ففييهه 



ييععززىى إإللىى االلممللكك االلففييللسسووفف االلررييااضضيي 
Archytas ممنن Terentum  ببععننوواانن "ععنن 
 االلححككممةة" ٬، ااوو اانن ييككوونن ممنن ععمملل 
سسففسسططاائئيي ييششاارر إإللييهه االلآآنن ببااسسمم 
"Iamblichi  "٬، وو ممنن ممججممووععةة ممنن االلممججههوولل
 ."Symbolaااققوواالل غغااممضضةة للففييثثااغغوورريي أأوو "
ووللككنن ممععظظمم مماا ججااء ففيي ككتتاابب"  
ااممببللييككووسس" ممككوونن ممنن  ممققتتططففااتت ممووسسععةة 
 ممنن أأففللااططوونن ووأأررسسططوو. 
  ووممنن ححسسنن االلططااللعع أأنن ااممببللييككووسس ننققللتت 
ععللىى ننططااقق ووااسسعع ععنن أأففللااططوونن ٬، للأأننهه 
ككمماا ذذككررتت سسااببققاا ٬، ففاانن ككلل ااععمماالل  
 ممخخططووططااتت أأففللااططوونن ببققييتت ككمماا ههيي ففيي ششككلل
تتققللييددييةة . ووههذذاا ييسسممحح للنناا ببتتأأككييدد اانن 
ططررييققةة ااممببللييككووسس 'ببااسستتخخدداامم ووااققتتببااسس 
االلممصصااددرر ٬، ووتتححددييدد ممددىى االلإإخخللااصص االلذذيي 
ببييححتتففظظ ببهه للللممصصددرر االلأأصصلليي. للققدد  
ددررسسنناا ااققتتببااسسااتت ااممببللييككووسس للأأففللااططوونن 
ببععننااييةة ففاائئققةة ٬، مممماا ججععللنناا ننققييمم 
ممققااررننةة ددققييققةة للككللممااتتهه   ححررففاا ببححررفف 
سستتققللةة للممخخططووططااتت ببممررااععااةة االلتتققااللييدد االلمم
أأففللااططوونن. ووققددممنناا ففيي االلممققاالل  2005 
ببممججللةة االلددررااسسااتت االلففللسسففييةة االلققددييممةة  
ببججااممععةة ااككسسففوورردد٬، االلااسستتننتتااججااتت 
االلتتااللييةة ححوولل ططررييققةة ااممببللييككووسس 
للللااققتتببااسس االلممببننيي ععللىى ههذذهه االلددررااسسةة 
 االلووثثييققةة : 
 ففيي االلااققتتببااسس ممنن ععمملل مماا ٬، ففااننهه 
ييققتتببسس ففققطط ممنن ذذللكك االلععمملل ٬، ححتتىى ييضضعع 
 ووييننتتققلل االلىى ععمملل آآخخرر ههذذاا االلععمملل ججااننبباا



٬، ووففيي ههذذهه االلححااللةة ففااننهه للاا ييععووددةة االلىى 
االلععمملل االلسسااببقق. ووييببددوو االلأأممرر ككمماا للوو 
ااننهه ييأأخخذذ ععمملل ووااححدد ممنن االلررفف٬، ععللىى 
 ٬، ووييععمملل ممنن Phaedoسسببييلل االلممثثاالل 
خخللااللهه إإللىى ااييججاادد ممققااططعع ممننااسسببةة  ممنن 
protreptic  ٬، ووععنندد تتللكك االلننققططةة ييععييددهه
 االلىى االلررفف ووييخختتاارر غغييررهه ووههككذذاا٬،
. ووععللااووةة Theaetetusااللممثثاالل  ووععللىى سسببييلل 
ععللىى ذذللكك ٬، ففععننددمماا ييققتتببسس ااممببللييككووسس ممنن 
 ٬،ففااننهه ييععمملل دداائئمماا Phaedoمملل ٬، ممثثلل 
ففيي تتسسللسسلل ططببييععيي ٬، ممنن االلببددااييةة إإللىى 
االلننههااييةة ٬، ععللىى سسببييلل االلممثثاالل االلااققتتببااسس 
 ٬، b 84b-ووممنن ثثمم ٬69 d 82،  -a 64 -ممنن  
. ااننهه للاا ييققتتببسس ممنن   - cووممنن ثثمم 107
تتببسس ججززء للااححقق ممنن االلععمملل ٬، ببلل ييقق
االلممققااططعع ووففقق  االلتتسسللسسلل االلذذيي ووججددتت ففيي 
 ععمملل أأففللااططوونن.
  
  2. اانن االلتتععددييلل االلووححييدد االلذذيي ييددخخللهه 
ااممببللييككووسس ععللىى االلممققااططعع االلتتيي ييققتتببسسههاا 
٬، ههوو  مماا ككاانن ضضرروورريياا للإإززااللةة آآثثاارر 
االلححوواارر ٬، ممثثلل ررددوودد ععللىى أأسسئئللةة ممححااوورريي 
سسققررااطط. ووههذذاا ييننططوويي ففيي ببععضض االلأأححيياانن 
ععللىى تتححووييلل االلأأسسئئللةة إإللىى تتأأككييددااتت ٬، 
 ييررببطط ممععاا ججمملل ممتتققططععةة.االلاا اانن ككأأنن
ااممببللييككووسس دداائئمماا ييججععلل تتددخخللهه ففيي ااضضييقق 
ننططااقق ممممككنن ٬، ووففققطط ححوولل ححووااششيي ممققااططعع 
ططووييللةة٬، ييققددمم ففييهه أأححدد االلممتتككللمميينن  
 خخططاابب ممووسسعع. 



ووككاانن ااممببللييككووسس ييتتععاامملل ممعع االلممخخططووططااتت 
ججييددةة ٬، ووففيي ككثثييرر ممنن االلححااللااتت ييححتتففظظ 
ممتتففووققةة ععللىى تتللكك االلممتتااححةة للنناا ببققررااءااتت 
ففيي تتققااللييدد االلممخخططووططةة. اانن ممددااخخللااتتهه ههيي 
صصييغغ االلىى ححدد ككببييرر٬، ووممععظظممههاا تتتتسسمم 
ببططببييععةة  االلااببححاارر ووااللغغووصص ففيي االلممووضضووعع 
 أأوو ببااللااننتتققااللييةة. 
 ووللققدد ااسستتععممللنناا االلففررضضييةة االلققاائئللةة ببأأنن 
ااممببللييككووسس ااسستتخخددمم ننففسس االلااسسااللييبب ففيي 
ااققتتببااسسهه  للأأررسسططوو ككمماا ففععلل ممعع أأففللااططوونن 
  االلااسستتننتتااججااتت االلتتااللييةة:٬، ووتتووصصلل إإللىى
  
1. للققدد ااسستتخخددمم ااممببللييككووسس ععممللاا ووااححدداا 
للأأررسسططوو. ووههذذاا للأأنن االلممققتتططففااتت ببااللججززء 
االلخخااصص ببااررسسططوو تتتتررااببطط ببششككلل ييصصععبب ممععهه 
تتففككييككههاا ببسسههووللةة.ععللااووةة ععللىى ذذللكك ٬، ففاانن 
االلتتررككييببةة  ككككلل للددييههاا ببننييةة االلتتححققييقق 
ممنن االلققييمم االلننسسببييةة االلثثللااثثةة "ككسسببلل ااوو 
 ٬، ططررقق االلححييااةة" )االلممككررسسةة للللففضضييللةة
ووااللذذككااء٬، ووااللممتتععةة( ووههيي  ممتتططااببققةة ممعع 
ببننييةة ااثثننيينن ممنن أأععمماالل أأررسسططوو 
 ووااللااخخللااقق Eudemianااللأأخخللااققييةة ٬، أأخخللااقق 
Nicomachean  ووههذذاا ييووححيي ببأأنن ممققتتططففااتت .
ااممببللييككووسس ممنن ههذذاا االلككتتاابب ففققطط ووففقق 
تتسسللسسللهه االلأأصصلليي ٬، االلذذيي ييببددوو ااننهه 
االلششييء االلططببييععيي االلذذيي ييججبب اانن ييععمملل٬، 
سسععىى ببااللننظظرر إإللىى أأنن ااممببللييككووسس ككاانن يي
 ٬، protrepticللإإننششااء ممخختتااررااتت ممنن ححجججج 
ووككااننتت ااععمماالل أأررسسططوو ببممثثااببةة خخززااننةة 
  .protrepticممششههووررةة ووججااههززةة للححجججج 



 
  
2. للاا ييممككنننناا اانن ننححدددد ٬،ممنن ممققتتططففااتت 
ااممببللييككووسس ' ككييفف ككاانن ننووعع ااوو ااسسللووبب 
ههذذاا االلععمملل٬، ههلل ككاانن ححوواارراا ااوو ررسسااللةة ٬، 
أأوو أأططررووححةة ععللىى غغرراارر االلأأخخللااققييااتت٬، ححييثث 
تتووققعع أأنن ااممببللييككووسس للدديينناا ككلل االلسسبببب لل
ككاانن ققدد إإززاالل  ججممييعع االلأأددللةة ممنن االلححوواارر 
٬، تتمماامماا ككمماا ففععلل ممعع أأففللااططوونن. أأييضضاا ٬، 
ييممككنن أأنن ننككوونن ععللىى ييققيينن ممنن أأنن ههننااكك 
ففججووااتت ففيي ااععمماالل أأررسسططوو ٬، للككنننناا 
للااححظظنناا أأننهه ععننددمماا ييددخخلل ااممببللييككووسس 
االلصصييغغ االلااننتتققااللييةة للهه ااننهه ييششييرر دداائئمماا 
ااننهه ييتتججااووزز االلننصص ككمماا ههوو ببااللممصصددرر. 
نناا أأنن ننككوونن ععللىى ثثققةة أأننهه ووللككنن ييممككنن
ععننددمماا ننككوونن ففيي ممننتتصصفف ممققتتططفف أأنن 
ااممببللييككووسس ححااففظظ ععللىى ذذككرر  ممصصددررهه 
 ببععننااييةة ككممخخططووططةة للذذللكك االلععمملل تتححددييدداا٬، 
 
 ببلل ااننهه ٬، ففيي االلووااققعع٬، ممنن االلسسههلل ججدداا 
االلققوولل ببااللممووضضعع االلذذيي ككتتبب ففييهه 
ااممببللييككووسس ججممللةة مماا ٬، ببععدد ككلل مماا ققددممهه 
ممنن االلااللققااء وواانن االلااسسللووبب ممخختتللفف 
 ااننهه ااككثثرر ححددااثثةة. ٬،  ااخختتللااففاا ككببييرراا وو
  
 وومماا اانن ننققوومم ببععززلل ممققتتططففااتت ممنن أأررسسططوو 
 - ععنن ققرربب-٬، ننققوومم ببااججررااء ممققااررننةة
ببأأععمماالل ممووججووددةة ممنن أأررسسططوو ٬، ووننببححثث ععنن 
أأيي ددللاائئلل ععللىى ممففااررققةة تتااررييخخييةة أأوو 
صصررااعع ممعع االلأأففككاارر االلأأسسااسسييةة للللففييللسسووفف. 



مماا ووججددننااهه ههوو أأنن ههننااكك االلممئئااتت ممنن 
االلممتتووااززييااتت للأأععمماالل ممخختتللففةة ففيي ججممييعع 
 )ككووررببووسس( أأررسسططوو ٬، ووببااللتتاالليي ااععمماالل
ففاانن مماا للدديينناا ممخختتللفف ووررببمماا ففيي ووققتت 
سسااببقق ععنن إإصصددااررااتت ععددةة للححجججج أأررسسططوو 
االلششههييررةة ٬، ممثثلل ممححااججججةة "ثثللااثثةة ااننووااعع 
ممنن االلححييااةة" االلممذذككووررةة أأععللااهه ٬،ووككذذللكك 
ججددللييةة " إإررغغووننةة " "أأوو" ووظظييففةة " ووههيي 
تتددوورر ححوولل االلغغررضض ممنن ووججوودد االلإإننسساانن ٬، 
 ٬، ووههيي ححججةة للغغااييةة ججووههررييةة  ففيي االلططببييععةة
ووططررييققةة للإإززااللةة غغممووضض االلممصصططللححااتت 
االلغغااممضضةة ممنن خخللاالل ععززلل ممععننااههاا االلصصووتتيي٬، 
ووااللححجججج ححوولل االلععللوومم االلسسييااسسييةة ٬، ووححوولل 
ططببييععةة االلففضضييللةة ووااللممتتععةة. ووااللععللممااء 
ععللييههمم تتننققييحح٬، ببلل ففيي ببععضض االلااححيياانن 
٬،إإععااددةة االلننظظرر ففيي تتففسسييررههمم للااععمماالل 
أأررسسططوو ععللىى أأسسااسس ممججممووععةة أأككثثرر ااككتتممااللاا 
ععدد ممنن االلأأددللةة تتككوونن ممتتااححةة للههمم بب
االلااننتتههااء ممنن  االلممصصااددققةة ععللىى أأججززااء 
  .Protrepticusككببييررةة ممنن 
  
ممنن خخللاالل ههذذهه االلععممللييةة تتممككنناا ممنن تتووثثييقق 
مماا ييققرربب ممنن 500 ممنن ممخخططووططةة "االلتتددففقق 
االلذذههببيي" للأأررسسططوو ٬، مممماا سسممحح للنناا 
ببإإععااددةة ببننااء االلببننييةة االلأأسسااسسييةة 
االلههييككللييةة للأأععمماالل أأررسسططوو. ممثثلل ممححااووللةة 
االلككثثييرر ممنن ععللممااء االلححففررييااتت إإععااددةة 
ممووررففووللووججيي للححييوواانن ففققاارريي ااننققررضضتت ببننااء 
ممننهه االلااششللااء ووممققااررننااتت االلححييووااننااتت 
االلممععررووففةة ٬، ووننححنن ننححااوولل إإععااددةة ببننااء 



ششككلل ععمملل ففللسسففيي ممففققووددةة ممنن ببققاايياا 
أأددببييةة ممتتففررققةة ووممققااررننااتت للممععررففةة ههذذهه 
 االلااععمماالل.
 اانن االلخخططووطط االلـ 500 أأوو ننححوو ذذللكك ممنن   
Protrepticus ااممببللييككووسس ' تتككوونن للنناا 
للنناا ققااددرريينن االلععمموودد االلففققرريي٬، مممماا ييججعع
ععللىى ووضضعع ممخختتللفف االلققططعع االلصصغغييررةة )ششظظاايياا 
ووررقق االلببرردديي ٬، ووتتققااررييرر ممنن االلممععللققيينن ٬، 
ووممققااططعع ممنن االلممخختتااررااتت ٬، ففيي ااششااررةة االلىى 
غغييررههمم ممنن االلككتتاابب ٬، وومماا إإللىى ذذللكك( 
ببااللننسسببةة للههذذاا االلههييككلل. ووههككذذاا للدديينناا 
 Aristtleققااععددةة صصللببةة للإإسستتررججااعع ااععمماالل  
 االلضضاائئععةة. 
 
ووووااححددةة ممنن أأككثثررااللااششييااء  للففتتاا 
للااننتتببااهه ففيي ااسستتننتتااججااتتنناا ههوو أأنننناا لل
ننتتععاامملل ممعع االلححوواارر ٬، ووللييسس ررسسااللةة أأوو 
أأططررووححةة . ووههذذاا سسييككوونن ننتتااججاا ططببييععيياا  
ببااللننسسببةة للااععمماالل أأررسسططوو ففيي ممررااححللهه 
االلااووللىى٬، ععننددمماا ككاانن ططااللبباا ممنن ططللاابب 
أأففللااططوونن ٬، ووببععدد ككلل ششييء ٬، أأففللااططوونن 
 ٬، ممثثلل protrepticننففسسهه ككتتبب ححووااررااتت 
Euthydemusبب . ككمماا أأننهه للدديينناا أأسسبباا
ففننييةة أأككثثرر تتججععللنناا ننففككرر بباانن االلععمملل ههوو 
االلححوواارر ٬، ممثثلل ححققييققةة أأنن ااممببللييككووسس 
ييتترركك أأححيياانناا آآثثاارر للللححوواارر ففيي ممققااططعع 
أأففللااططوونن )ووببااللتتاالليي ففششلل  ففيي االلتتددخخلل 
ففيي االلننصص للددررججةة ااننهه ككاانن ييررييدد االلققيياامم 
ببذذللكك  ععللىى االلااررججحح( ٬، ووننححنن ققدد ووججددنناا  



ححااللااتت ممممااثثللةة ممنن االلوواارر ففيي ععددةة 
 ببأأررسسططوو."ححففررييااتت" ففيي االلججززء االلخخااصص 
  
 ووععللىى االلررغغمم ممنن أأننهه للييسس للدديينناا أأيي 
آآثثاارر للببددااييةة أأوو ننههااييةة للللععمملل ٬، 
ووببااللتتاالليي للدديينناا ففككررةة ببسسييططةة ععنن 
االلظظررووفف االلممححييططةة )ععدداا ككووننههاا تتتتضضممنن اانن 
أأررسسططوو ككاانن  ييخخااططبب ببععضض ممنن  االلششبباابب( ٬، 
ييببددوو أأنننناا ببااممككاانننناا اانن ننممييزز ببيينن  
 .Protrepticusثثللااثثةة أأصصووااتت ممخختتللففةة٬، ففيي 
ششببهه ببششككلل ككببييرر ههننااكك أأووللاا ششخخصصييةة تت
" االلتتااررييخخييةة Isocratesسسققررااطط "ااييششخخصصييةة 
٬، االلذذيي للددييهه تتصصوورراا ممننااففسس للللففللسسففةة 
ككننظظاامم سسييااسسيي ععمملليي ٬، ووااللذذيي ييننتتققدد 
ببششددةة االلااننششغغااللااتت االلننظظررييةة ٬، ممثثلل 
االلررييااضضييااتت ووااللممننططقق. ثثااننيياا ٬، ييببددوو أأنن 
ههننااكك ششخخصصييةة ممتتأأثثررةة ججدداا ببششخخصصييةة 
ففييثثااغغووررييةة٬، االلتتيي تتققوومم ببااسستتددععااء 
ننااققشش أأققوواالل االلققصصصص ععنن "ااسسرراارر" ووتت
ووأأففععاالل للففييثثااغغووررسس. ههلل ههررققلل ممنن 
ببووننتتووسس ييككوونن االلششخخصصييةة االلممننااسسببةة  
للللددوورر ٬، خخصصووصصاا اانننناا ننققررأأ تتششااببههاا 
ممعع ججززئئييااتت ممنن  Protrepticusققوويياا ففيي 
 ععممللهه٬، 
  ووأأخخييرراا ٬، ههننااكك أأررسسططوو ننففسسهه ٬، االلذذيي 
ييصصحححح االلممننظظوورر االلننظظرريي ووااللععمملليي٬، ممببيينناا 
أأنن  االلششخخصص االلذذيي ييررغغبب اانن ييننججحح  ممنن 
مملليي  للاا ييممككنن اانن ييععمملل  ممننظظوورر ننظظرريي ووعع
أأففضضلل ممنن ددررااسسةة االلففللسسففةة االلننظظررييةة ٬،  ٬، 
ووممنن ننااححييةة أأخخررىى ٬، ففاانن  "أأررسسططوو" ييررىى 



إإنن االلتتأأمملل االلننظظرريي ييععططيي ببصصييررةة للييسس 
ففققطط ففيي االلططببييععةة ووااللككوونن ٬، ببلل أأييضضاا ففيي 
أأففضضلل ششككلل ممنن أأششككاالل االلتتررتتييببااتت 
 االلسسييااسسييةة. 
  
"اانن تتككوونن ذذككيياا  ووممددررككاا ههوو ففيي ححدد 
هه للييسس ممنن ذذااتتهه ييممثثلل ققييممةة للللببششرر ٬، للأأنن
االلممممككنن االلععييشش ككإإننسساانن ددوونن اانن تتتتووففرر 
للكك ممثثلل تتللكك االلصصففااتت٬، ككمماا ااننهه ممففييدد 
للااسسللووبب ححييااتتنناا ححييثث للاا ييأأتتيينناا اايي ششييء 
ججييدد ٬، ممااللمم   ييتتمم ااننججااززهه ببععدد أأنن 
ننككوونن ققدد ااخخضضععننااهه للللتتففسسييرر ووتتصصررففنناا 
ببذذككااء. ووععللااووةة ععللىى ذذللكك ٬، ففسسووااء ككااننتت 
االلححييااةة االلننااججححةة تتتتككوونن ممنن االلممتتععةة   
للةة اامم االلذذككااء٬، ووففققاا أأمم ففيي ووججوودد االلففضضيي
للججممييعع ممككووننااتت ههذذهه االلففللسسففةة ييججبب ععلليينناا 
االلققيياامم ببههاا ٬، للاانن ههذذهه االلاامموورر تتأأتتيي 
للنناا ببااللأأههمم ممنن ذذللكك ككللهه ٬، ووببططررييققةة 
ننققييةة ٬، ممنن خخللاالل االلااننخخررااطط ففيي االلففللسسففةة 
" 
 ٬، آآببووددييةة Protrepticus)أأررسسططوو ٬، 
 ؛ ففيي Protrepticus VII.41.7 - 15ااممببللييككووسس 
 االلصصففححةة 17  ( 
  
غغككمم بباانن أأححددثث٬، ووببووسسععيي ووسسااخختتمم ببااببللاا
االلققوولل بباانن ننتتاائئجج االلببححووثث االلممذذههللةة االلتت 
يي ححققققننااههاا ٬،للمم تتتتحح  للنناا ففررصصةة 
للننششررههااببععدد٬،. ووااللممععللوومم ممننذذ أأككثثرر ممنن 
ققررنن أأنن ااممببللييككووسس للاا ببدد اانن ييككوونن ققدد 
 ففيي ععمملل آآخخرر للهه  Protrepticusننققلل ععنن 



تتححتت ععننوواانن : " ففييمماا ييخخصص االلععللمم 
االلررييااضضيي االلممششااعع" ههذذاا ببسسبببب اانن االلععددييدد 
ااططعع االلتتيي  ااققتتببسسههاا  ففيي االلففصصلل ممنن االلممقق
26 ممنن ذذللكك  االلععمملل تتتتددااخخلل ممعع ععددةة 
ممققااططعع ننققللتت ففيي االلففصصلل االلـ 6  ممنن 
Protrepticusففييللييبب  . ووأأظظههرر  Merlan 
 أأننددررييهه ججاانن أأنن ههننااكك سسبببب  Festugièreوو
ققوويي للللااععتتققاادد ببأأنن ااممببللييككووسس ااققتتببسس  
 أأررسسططوو ففيي االلففصصلل 23 ممنن Protrepticusممنن 
(DCM).حح ٬، . ووببااللتتاالليي ففممنن االلممررجج
ببااللننظظرر إإللىى أأسسااللييبب ااممببللييككووسس 
ووممممااررسسااتتهه ففيي االلااققتتببااسس ٬، اانن ييككوونن ققدد 
 أأررسسططوو مماا للاا ييققلل Protrepticusااققتتببسس ممنن 
ععنن أأررببععةة ففصصوولل ممنن ههذذاا االلععمملل. ووللققدد 
ددررسسنناا ككلل االلففصصوولل االلممححييططةة ببههاا ٬، 
ووتتووصصللنناا االلىى ااسستتننتتااجج ممففااددهه أأنن 
 Protrepticusممققتتططففااتت  ااممببللييككووسس ممنن 
  •  .(DCM)27 ممنن-أأررسسططوو ففيي االلففصصوولل 21
للذذاا ففأأنننناا ففيي ووضضعع ييممككنننناا ممنن 
االلممصصااددققةة ععللىى ااككثثرر ممنن  500 ممنن  
للأأررسسططوو. ووههذذاا ممنن  Protrepticusممخخططووططةة  
ششااننهه اانن ييسسااههمم  ٬،إإللىى ححدد ككببييرر٬، ففيي 
ممححااووللتتنناا للففههمم االلححييووااننااتت  
 االلففققااررييااتت.  
 " Protrepticusاانن  االلووثثييققةة االلممععننووننةة "
للااررسسططوو : إإععااددةة االلإإععمماارر االلممؤؤققتت"٬، 
ككووننوواا ققدد تتممككننتتمم ممنن ووااللتتيي آآمملل أأنن تت
االلووصصوولل االلييههاا ٬، تتححتتوويي ععللىى أأححددثث ننسسخخةة 
للنناا ممنن إإععااددةة االلإإععمماارر٬، ببمماا ففيي ذذللكك 
٬، ججممييعع  .(DCM)ببععضض االلمموواادد االلججددييددةة ممنن 



 ٬، Protrepticusااللمموواادد ممنن ااممببللييككووسس ' 
ووغغييررههاا ممنن االلققططعع االلععددييدد ممنن االلأأددللةة ٬، 
 ببمماا ففيي ذذللكك أأججززااء ممنن ووررقق االلببرردديي. 
ففيي تتللكك االلووثثييققةة ٬، ااسستتخخددممنناا 
صصططللححااتت  االلتتااللييةة : االلككللممااتت االلتتيي االلمم
تتععوودد ممببااششررةة إإللىى أأررسسططوو ووننففتتررضض أأننههاا 
ققدد ااححتتووتتههاا ااععممااللهه ٬، ووااللتتيي ممييززننااههاا 
ببححررووفف ببااررززةة؛ ووههيي االلككللممااتت االلتتيي للسسنناا 
ممتتأأككدديينن ممنن ااننههاا ههيي ننففسسههاا االلككللممااتت 
االلتتيي ووررددتت ففيي ننصص أأررسسططوو٬، ووللككننههاا ققدد 
للاا تتككوونن أأككثثرر ممنن إإععااددةة صصييااغغةة ااوو 
 ععاادديي.اانن  ااششااررةة ططببييععةة٬،ووننتتررككههاا ففيي ننصص
تتععللييققااتتنناا االلععللممييةة االلخخااصصةة٬، ببمماا ففيي 
ذذللكك ااسستتششههااددااتتنناا ممنن االلممصصددرر ٬، 
ووووضضععننااههاا  ففيي ححررووفف ممنن ححججمم خخطط صصغغييرر 
 وومماائئلل. 
 
اانن االلغغررضض االلررئئييسسيي ممنن إإععااددةة االلإإععمماارر  
ههوو خخددممةة االلططللاابب ووغغييررههمم ممنن االلققررااء 
االلذذيينن للييسس للههمم ااههتتممااممااتت ببااللتتععققييددااتت 
االلممررففووللووججييةة  "االلللغغووييةة". ننححنن ننررييدد 
ججممههوورر االلققررااء ااككببرر ققددرر أأنن ننووففرر لل
ممممككنن ممنن أأععمماالل أأررسسططوو ببااككببرر ققددرر ممنن 
االلممووثثووققييةة ٬، ككمماا ننععدد للممررااججععةة ممنن 
االلععللممااء )  ببمماا ففيي ذذللكك االلننصص 
االلييووننااننيي االلااسسااسسيي ٬، ووتتررججممتتهه 
ووااللتتععللييقق ععللييهه( للججممييعع ممصصااددرر االلمموواادد 
٬، ووننخخطططط  للننششررهه ببممططببععةة ججااممععةة 
ككااممببررييددجج ففيي سسللسسللةة : ككااممببررييددجج 
 تت. االلككللااسسييككييةة:  ننصصووصص ووتتععللييققاا



  
ووأأنناا أأددععووككمم للممتتااببععةة االلتتققددمم االلذذيي 

  www.protreptic.infoأأححررززننااهه ففيي : 
 

ووأأششككررككمم ععللىى ااههتتممااممككمم. ووااسسممححوواا لليي 
أأنن أأععررفف إإذذاا مماا ككاانن للددييككمم  أأيي أأسسئئللةة 

 أأوو تتععللييققااتت.
  
 

 ققاائئممةة االلممررااججعع
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