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Opposing Views of Stoic Ethical Doctrines: Roman Stoicism 

as a Model 

Geyhan Mr. Saad Eddin 

Abstract  
Our theme is a critical studying of the Stoicism ethics as it 

incorporate in the roman era. Our Choice of ethics as a research theme 

due to two reasons: The first is the dignity of ethics in Stoicism; as it 

is essentially a practical doctrine so it doesn’t care about Physics or 

logic, It studies them as prelude its goal is ethics.  

The second reason to our research in Stoicism ethics due to 

that ethics which make Stoicism famous; so we see we must dive in 

ethical ideas of the Stoics to evaluate it to show its consistency or not 

with the principles of the doctrine.      

We choose the roman era because two of its eminent 

philosophers – Seneca and Marcus Aurelius – were famous as they 

participate at that time in political affairs. In addition to that is the 

existence of their works which enable us to know their opinions and 

evaluate it. A third reason for our choose is that this era represent the 

last development of Stoicism. We use in our research two methods: 

the critical method and the comparative.    

After studying the ethical opinions of the Stoics we see that 

there are a lot of contradictions in it. The source of these 

contradictions was concoction of the Stoicism; as it adopts the 

idealistic opinions of Socrates and Plato which don’t consist with the 

materialistic opinions in epistemology and physics .We can 

summarize the contradictions in Stoicism ethics in the following ideas:  

1- The relations of soul and body. 

2- The relations of mind and feelings. 

3- Their concept about happiness. 

4-  Their concept about virtue. 

5- Freedom of will and the ethical responsibility.   
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 مها ، وعالقتها بالجسم :   ماهية النفس ، وقواها ، وأقسا

"  الالجسمى ال يمكنه أن يتصل بالجسم"  
(11)

 

جميع األشياء رغم انفصالها وتمايزها 

"يتخلل بعضها بعضا  
(14

فالنفس ؛ " 

تنقسم إلى ثمانية شعب هى : أعضاء الحس الخمسة، وعضو الكالم ، وملكة التفكير ).( 
، "وتتدفق أجزاء النفس من موقعها فى القلب ).( ( 15)وكذا الملكة المنتجة )للنسل( " 

وتنتشر خالل الجسم ).( فتحكم وتسيطر على األعضاء من خالل القوى المختلفة : التغذية 

" مو ، الحركة ، األحساس، الدافع للفعل ، الن
(16 )

جزء العقالنى وجزء عقالنى ، ويطيع األول "  

"الثانى
(17)

. 

 أنبل جزء فى النفس" 

اآللهة والبشر ، وهو يعد كامال  بالفعل فى اآللهة ، وأما 

.  (22)" فينا فإنه يعد قادرا  على أن يصبح كامال  
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أصل التصور والتصديق  "

 والوجدان واالشتهاء

ال تفعل إال ما يملى عليك الحاكم ).( أن تفعله "" 

فبعضهم يضعه فى " 

 الصدر ، وبعضهم اآلخر فى الرأس

 ؟فما هو هذا الجزء الالعقالنى وما عالقته بالعقل على وجه التحديد

ينقسم إلى قسمين : أحدهما يصعب "  

موضعا  لالنفعاالت، وأما اآلخر فإن هدفه تحقيق اللذة السيطرة عليه ، ويعد

 ؟ ولكن هل هذا رأيهم حقا  

بالنسبة لعالقة العقل بالجسم

بأال نكون عبيدا  ألجسامنا " 

من خصائص ).( العقل أنه يعزل نفسه وال يتأثر بنشاط الحواس  

أو نشاط الرغبات ).( إنه يتسيد عليهما وال يسلم القيادة لهما ، ألن من طبيعته ذاتها أن 

ينبغى أن يبقى الجزء يضع كل األشياء تحت أمرته
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الموجه والحاكم من نفسك محصنا  من أى مجرى يجرى فى الجسد 

 ية منها : ماهية االنفعاالت ، وموقف الرواق
حركة غير عقالنية للنفس 

عبارة عن أحكام

مختلف االنفعاالت من خيرين اثنين وشرين اثنين : فالخيرات هى  " 

الرغبة والفرح ؛ إذ يتعلق الفرح بالخيرات الحاضرة بينما تتعلق الرغبة بالخيرات 

. ( 35) " الم المستقبليةالمستقبلية ، والشران هما الخشية والحزن ؛ إذ يتعلق الحزن باآل
فكما أن "  

هناك علال  فى الجسد ).( فكذلك هناك اضطرابات فى النفس مثل حب الشهرة ، وحب 

"المتعة وما يماثلهما
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أكبح الرغبة ، وأخمد "  

تذكر فى ".  (39)" الشهوة حتى يظل عقلك الموجه سيد نفسه 

نوبات غضبك أن الغضب ليس من الرجولة فى شىء ).( فكلما تحكمت فى انفعاالتك كنت 
أقرب إلى القوة فالغضب دليل ضعف شأنه شأن الجزع. فالغاضب والجزع كالهما أصيب ، 

وكالهما استسلم " 
(42)

  

علينا " 

فى كل حالة أن نقول ).( هذا جاء من أخوتى من بنى اإلنسان ـ قريبى وزميلى ).( ومن ثم 
ا  : "كن دائما  ).( طيبا  ).( لينا  رفيق .  (41)أعامله برفق " 

).( راعيا  للناس ).( متسامحا  مع المعارضة الساخرة آلرائك ).( ومرحبا  بالمشورة التى 

 .42) ترشدك إلى ما هو أقوم "

فى كل لحظة " 

، من حياتك أول كل انتباهك ).( إلى أن تؤدى المهمة التى بين يديك ).( بتعاطف إنسانى 

وعدالة " 
(43)  .

مواطنون نستظل معا  بدستور واحد).( والعالم كله كأنه دولة واحدة

فالكائنات العاقلة قد خلقت من أجل بعضها البعض

فى وسعك أن تقيد جسدى 

باألغالل ).( وفى وسعك أن تقتله أيضا  ، ولكن ليس فى وسعك أن تمس بضرر الجزء 

الجوهرى عندى ـ أال وهو النفس الخالدة
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عامل من هو أدنى منك كما تود أن ُتعامل ممن هم أعلى منك 

تذكر أن ذلك الذى تدعوه عبدك ).( له حقوق مثلك 

يد ).( لكنهم بشرإنهم عب

.  (53)"صادق عبدك ).( دعه يتكلم معك ، ويخطط معك ، ويعيش معك "    

أن يحترموك وهذا أفضل نهم يجب 

من أن يخافوك ).( فاإلحترام يعنى الحب ، والحب والخوف ال يمكن أن يجتمعا معا  

الجسم يتعاطف 

.  (55)"  آخر مع جسم

 

" تجمعنا  الكائنات العاقلة فقد خلقت من أجل بعضها البعض ""  

،  (58)س اإللهى ).( فقد خلقنا للتعاون " ).( قرابة االنتساب إلى نفس العقل ونفس القب
 . " فأحب البشر " (59)" فرعاية جميع البشر ).( أمر تقتضيه طبيعة اإلنسان "  

" على كل أمرىء أن يهتم بجاره كاهتمامه بنفسه"  ،  (62)
(61)  .

   . 

 

 الحكيم الرواقى :

يتقبل بملء قلبه كل ما يصيبه وكل ما هو مقسوم  
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له ).( ال يشعر باأللم مطلقا  إليمانه بأن كل شىء إلى زوال

النبهل ّالغعبدة النبهلت التٔ ال يوني أى تٌتقض فٔ أٓ هنبى أّ صهبى . إًَ  

عيذ قشاسٍ ّال يوني أى ينْى دهيت تحشمِب الشغبت 
()

ّهي ثن فبلحنين يشعش .  

" حتى لو ٌتف العالم كلً ضدي "  ٌت ّالغنيٌت الذاخليتببلطوأًي
(72 )

. 
وفى مقابل هذه الصورة الصارمة الجامدة للحكيم الرواقى نجد أن هذا الحكيم 

برغم كونه

داقة الحقة فى رأيهم ال تكون إال والص. 

 . وهو .بين الحكماء

يتزوج ).( 

وينجب أطفاال  

 (77)  . 

ولكن تظهر هنا مفارقة فى صورة هذا الحكيم أال وهى 

 عند الرواقية : السعادة 
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 فما المقصود بالطبيعة لديهم؟  

)  .

فاإلله المنبث فى كل األشياء واحد ).( والعقل الشائع فى جميع الموجودات " 

"العاقلة واحد 

العلة التى نعنى بها العقل الذى يشكل المادة ويوجهها ألى اتجاه يريد 
منتجا  منها نتائج مادية متنوعة ).( ففى كل شىء نجد ما منه يتكون الشىء والفاعل الذى 

" مادة الكل مذعنة  ألول هو مادة الشىء ، والمذكور أخيرا  هو علتهيشكله. ا
.  (84)مطواع ، والعقل يوجه هذه المادة ).( فكل األشياء تبدأ وتنتهى وفقا  لهذا العقل " 

).(  فالروح العاقلة" 
"أى شىء تريد تشكل ذاتها ، وتجعل نفسها 

.( يملى علينا ما ) فالعقل
نفعل وما ال نفعل

 

 ال تحلم بامتالك ما ال تملكه
ل شىء كما أراده التفكير أن فالشىء ملك لنا ، حتى ).( جسدنا وروحنا نفسها ).( فك

يكون
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كل ما يقع فى أجسامنا ).( 
ليس ملكا  لنا وال فى طائلة قدرتنا

 )

فتقبل العائق كما هو وحول األذى ال يأتيك إال من ذاتك . فاألشياء بريئة وخاملة
فيتحول ما هو عائق عن فعل معين إلى ُمعين جهدك بحكمة لتواجه الظرف القائم

على ذلك الطريق، وتتحول العقبة فى طريق ما إلى تقدم  على ذلك العمل

فالذى يميز اإلنسان 
الصالح : أن يرضى ويقنع بما يجرى عليه به القضاء وتنسجه خيوط قدره ، وأال يدنس 

ألوهيته التى تقبع داخل صدره ).( بل يحفظها فى سكينة
بابتهاج وتسليم وحمد لآللهة من القلب

ذا كان الرواقيون قد ربطوا السعادة بالعيش وفقًا لما يمميو العقل أو الطبيعة   وا 
كون إال بتنفيذ أوامر العقل التى تتجمى فى السموك الفاضل . فإن السبيل لبموغيا ال ي
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. ()"  عمى وفاق مع الفضيمةوبعبارة أخرى إن السعادة ال تتحقق إال إذا عشنا " 
ولكن ما هو .  ()فالفضيمة ىى القيمة الوحيدة التى حيازتيا كفيمة بتحقيق السعادة

واحدة أم فضائل متعددة ؟ وهل الفضيمة  تصور الرواقيين عن الفضيمة ؟ وهل توجد فضيمة
 ؟ إن ىذا ىو ما سنوضحو فيما يمى . يمكن أن تكتسب أم ال

 مفهوم الفضيلة عند الرواقية وأقسامها : 
بمعنى ما كمال كل شىء

الخير بصفة عامة "  
" هو ذلك الذى تنتج عنه فائدة ).( والفضيلة ذاتها ).( هى الخير الذى تنتج منه الفائدة 

"فى وفاق مع الذات الحياة" .  (113)
" الحياة وفقا  لما  الطبيعة "الحياة فى وفاق مع" 

،  (115) يقتضيه العقل "

الفضيلة 
.  (119)ل " معرفة والرذيلة جه

. 

(122)  . 
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ال يوجد وسط بين الفضيلة والرذيلة " 
مستقيمة أو معوجة فكذلك اإلنسان البد أن يكون إما  ).( فكما أن العصا البد أن تكون إما

عادال  أو ظالما  

كليانثيس ).( خليقة بأن تختار لذاتها ، ال من أجل خوف أو أمل أو أى دافع خارجى

أن أؤدى ما ينبغى أداؤه مهما كلفنى ذلك من جهد).( واتخذ الطريق المستقيم طوعا  ال 
كرها  

الحدث وتتجنبه قبل  تراقب
سيكون ).( العقل " حدوثه ).( وأفضل معاون لك

(131)  .
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ما نتحلى به من رباطة جأش عندما نقاوم أشياء تبدو رهيبة

 هل يمكن تعلم الفضيلة أم أنها ال ُتعلم ؟ 
نيوس ).( وهيكاتون أن الفضيلة يمكن أن كريسيبوس ).( وكليانثيس وبوزيدو" 

تكون موضوعا  للتعلم ).( فإمكانية تعلم الفضيلة أمر واضح من واقعة تحول األشرار إلى 
بوسعك دائما  أن تعيد "أخيار

يوجد أحد خير ال تعليم من ضل طريقه
فالنفس تحمل داخل ذاتها بذور  "بالمصادفة . إن الفضيلة تعد شيئا  يجب أن ُيعلم

." فيجب أن تتعلم  (141) " كل شىء يمكن أن يكون نبيال  ، وهذه البذور تنمو بالنصيحة
. (142)أوال  ثم تدعم علمك بالممارسة"

"دع أخطاءك تموت قبل أن تموت 
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 مفهوم الرواقية عن الرذيلة :

البشر ).( يخطئون عن جهل وليس " 

"عن عمد 

 

رذائل رئيسية ، ورذائل تابعة لها : الرئيسية 

كالتهور والجبن والظلم واإلنحالل األخالقى ، والتابعة كعدم االعتدال وبالدة الذهن وسوء 
النية

 الخيرات وعالقتها بالسعادة : 
ليست 
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 تلحق ضررا  مثل : الحياة ، الصحة ، اللذة بالخيرات وال بالشرور ).( أى ال تجلب نفعا  وال
).( الثروة ).( الموت ، المرض ، واأللم

Indifferent

ال نشعر حياله ال بالرغبة وال وال  األمر الذى 

بالنفور ).( كعدد النجوم ).( وهو يشير ثانيا  إلى األمر الذى نشعر حياله بالرغبة أو النفور 
، ولكن بدون تغليب أحد الطرفين ، كأن يطلب منا مثال  أن نختار بين درهمين يستحيل 

مر الذى ال يسهم فى التمييز بينهما ).( وفى المعنى الثالث يطلقون لفظ السواء على األ
السعادة وال فى الشقاء

 

Preferables  ومن األشياء المفضلة أمورا  مفضلة لذاتها ، وأمورا

وأمورا  مفضلة لذاتها ومن أجل شىء آخر).( فأما األمور  مفضلة من أجل شىء آخر ،
المفضلة من أجل شىء آخر فمنها : الثروة ).( وأما األمور المفضلة لذاتها وكذا من أجل 

شىء آخر فمنها : القوة والصحة

إذا كان بك كرب من شىء خارجى ، فإن ما يكربك ليس 

الشىء نفسه ، بل رأيك عن الشىء

يمكنك أن تعيش سعيدا  بدونها ).( وبها

من يسلب الحكيم ماله سيترك له حتما  جميع ما 

تخلى عن الثراء الذى يعد إما خطرا  أو يملك

عبئا  على مالكه 
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  (164)"أقلع عن الرغبة فى الصيت 

ليست بالشىء الثمين" 

الحياة ليست خيرا  وال شرا  ؛ ولكنها ببساطة المكان الذى يمكن أن يوجد فيه الخير " ف
عليك أن تقضى هذه الكسرة الضئيلة من الزمان ) عمرك ( والشر

(.167)فى انسجام مع الطبيعة وغادرها راضيا "

 ليس شرا   الموت" 

يخشى الموت إنما يخشى فقدان الحس أو يخشى حسا  من صنف آخر . فإذا 

كنت سوف تفقد الحس فلن تشعر أيضا  بأى أذى ، أما إذا كنت ستكتسب شعورا  مختلفا  
"فانتظر الموت بنفس منشرحةفسوف تكون كائنا  آخر ولن تتوقف الحياة

" ما ُيعطى يمكن أن ُيؤخذ

  ليس بالشىء غير المحتمل وال هو بالشىء الدائم مادمت

  تذكر حدوده وال تضخمه فى خيالك

اللذة ليست هى 

الداعى للفضيلة وال هى جزاء الفضيلة ولكنها نتاج إضافى

 

فهل آمنت 

الرواقية فعال  بحرية اإلنسان ؟

 حرية اإلرادة والقدر عند الرواقية :

  " فليس بإمكان أحد أن

تقول وتعمل ما تعمل يحول بينك وبين أن تقول ما

هو من يعيش كما يريد دون قهر ).( يحصل على ما يريد ويتجنب ما ال 

عبدا  ألى ظروف ، أو ألى إكراه ، أو ألى يريد

مصادفة
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األراذل هم العبيد الفضالء هم وحدهم ).( األحرار

 

 

من غيرك هو شىء تذكر أن تغييرك لرأيك أو قبولك لتصويب يأتى 

 فعليك ).( ببساطة أن تختار األفضل وتتشبث به،  (184) يتسق مع حريتك 
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والالحق يكون فكل ما يوجد بمعنى ما بذرة لما يأتى بعده

دائما  مرتبطا  بما سبقه

 

 

فالطبيعة ).( أشبه بمدير الفرقة الذى أشرك ممثال  

كوميديا  فى الرواية ).( استئناف الحياة إنما يحدده الكائن الذى ركبك أول مرة والذى هو 
يفنيك

فمن المستحيل أن نغير األشياء التى قُدرت " 

).( فاإلله قرر ما ينبغى على فعله

).( سوف تمنح عقلك انفراجا  إذا أديت كل فعل 

راضيا  منسجما  ).( متوافقا  مع نافضا  عنك ).( كل تبرم من نصيبك المقسوم 

 اآللهة ).( حامدا  لهم كل ما يمنحون وكل ما قضوا به

  كيف يمكن التوفيق بين دفاع الرواقيين عن حرية اإلرادة

بعبارة أخرى كيف نوفق بين كوننا أحرارا  ،  وفى نفس الوقت اعترافهم بالحتمية الكاملة ؟
 وكوننا مسيرين بقدر ال مهرب منه ؟ 
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هل المسئولية األخالقية قائمة على اختيار الفعل فحسب أم قائمة 

على تحقيق الفعل فى العالم ؟

 المسئولية األخالقية عند الرواقية : 

نا وليس خطأ ؤإننا نكون أسوأ عندما نموت مما كنا عليه عند ميالدنا ، إنه خط

                 ،( 223)ؤك ستتبعك إينما تذهب " . وفى نص آخر يقول سينكا " أخطا( 222) الطبيعة "
 .( 224)" فيجب أن نقرر أى نوع من البشر نريد أن نكون" 
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 الخاتمة :
 

 
ـ1
ـ2
ـ3
ـ 4
ـ5
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 هوامش البحث :
1

د.عثمان انظر . 

أمين

See Cicero;Academica,1,39,quot. from Inwood,Brad & Gerson,L.P.; 

Hellenistic Philosophy , Hackett Publishing Company , Indiana Polis 

,1988,p.119, Sellars, John; Stoicism,University of California Press , 

California ,2006,pp.82,86 

 

See Seneca;Ad Lucilium Epistulae Morales,Vol.III,Transl.by:Ricard 

Gummere,The Loeb Classical Library,William Heinemann 

LTD.,London,1953, Epist. CVI,5,Epist.CXVII,2,3,Galen;On Incorporeal 

Qualities,1,19,463-464 quot. from Inwood,p.123. 

 

وتبدأ المعرفة باإلنطباع أو التصور أو التمثل وىو األثر الذى يطبعو شىء خارجى عمى الذىن كما  
: د.إمام  ـ ترجمة : حياة مشاىير الفالسفة ـ جانظر ديوجنيز الئرتوس ينطبع الخاتم عمى الشمع . 

، ك ـ  ـمى لمترجمة ـ القاىرة : د.محمد حمدى إبراىيم ـ المركز القو مراجعة عبد الفتاح إمام ـ 
 ،  . 

ويعد التمثل بمثابة أول حكم عمى األشياء يعرض لمنفس فتمنحو " القبول " أو " التصديق " . وىذا 
التصديق قد يكون عمى حق وقد يكون عمى غير حق . فإذا كان عمى حق تكون النفس قد بمغت 
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نما نح انظر ن الذين ننتج األحكام عنيا ونطبعيا فى عقولنا . الفيم أو اإلدراك . فاألشياء خاممة وا 
    .،  ،  : كديوجنيز الئرتوس،  ، : ص ماركوس أوريميوس

ديوجنيز الئرتوس

 .279ص 

 .    83ص : 

(6)

(7 )

See Long,A.A.,Sedley,D. N.;The Hellenistic Philosophers,Vol.1,Cambridge 

University press,1987,p.283,Arnold,Vernon;Roman Stoicism,The 

Humanities Press,New York,1958,pp.167,168. 

: فٔ فلغفت الطبيعت عٌذ الشّاقييي ـ داس الثقبفت للٌشش ّالتْصيع ـ  اوظر د.مصطفى لبيب عبد الغىى( 8)

 .القبُشة ـ ة.ث. ـ ص

ألًفظ عٌذ يتشببَ تظْس الشّاقيت عي الٌفظ هع تظْس أسعطْ عٌِب ؛ حيث إى مل ًفظ هي ا (9) 

الشّاقيت تتضوي قْٓ الٌفظ األدًٔ هٌِب . فبلٌفظ فٔ الٌببث تتضوي قْٓ الٌفظ فٔ النبئٌبث غيش 

الحيت التٔ تعول علٔ توبعل جغن النبئي ّببإلضبفت إلٔ ُزا لذيِب القْٓ الحبفظت للحيبة هي تغزٓ 

حيبة ّببإلضبفت إليِوب لذيِب ًّوْ ّتنبثش . ّالٌفظ الحيْاًيت لذيِب القْٓ الوْحذة للجغن ّالحبفظت لل

اإلحغبط ّالحشمت . ّالٌفظ اإلًغبًيت لذيِب قْٓ األًفظ األدًٔ هٌِب ّعالّة عليِب لذيِب العقل . ّقذ 

مبى ُزا ُْ تظْس أسعطْ لقْٓ الٌفظ ؛ فلذيَ ًفظ غبريت ، ًّفظ حبعت ، ًّفظ عبقلت : الٌفظ 

، ّالٌفظ الحبعت فٔ الحيْاًبث لذيِب القْٓ الغبريت لذيِب قْٓ حفظ الحيبة هي تغزٓ ًّوْ ّتنبثش 

الغببقت هضبفبً إليِب اإلحغبط ّالحشمت . ّالٌفظ العبقلت فٔ اإلًغبى لذيِب قْٓ الٌفغيي الغبريت 

الٌفظ ـ اوظر أرسطو:  ّالحبعت ّببإلضبفت إليِوب القْٓ الخبطت ببإلًغبى مبلتخيل ّالتزمش ّالتعقل.

جْسج شحبتت قٌْاتٔ ـ عيغٔ :  ـ راجعً عه اليوواوية األُْأًد.أحوذ فؤاد ترجمً إلى العربية : 

 ، أ.د.مصطفى الىشار : أ - ة، ، فـ كالبببٔ الحلبٔ ّششمبٍ ـ القبُشة ـ 

.ـ ص تبسيخ الفلغفت اليًْبًيت هي هٌظْس ششقٔ ـ الذاس الوظشيت اللبٌبًيت ـ القبُشة ـ 

)10(See Nemesius,78,7-79,2 quot. from Long;p.272, 

Seneca;Vol.III,Epist.CVI,5,Epist.,CXVII,2,Arnold;pp.157,241.    
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)11(Nemesius,81,610ـquot.from.Long;p.272,Seneca;Ibid.,Epist.CVI,11.                                            

(12) See Zeller, Eduard;Outines of the history of Greek philosophy, 

Transl. By:L.R.Plamer,Kegan Paul Trench Trubener co LTD, London, 

1931,p.215. 

(13 )

Antonius Pius

 Faustina 

 

Lucius Verus 

 Junius Rusticus

ترجمةانظر ريكس ورنر

 ماركوس أوريليوس

ماركوس أوريليوس : (14)

: فلسفة الرواق ـ مركز 112،  7ك

 .76، 75ص ،124، 74، ص 1999النشر الجامعى ـ بيروت ـ 

Sellar, p.105 ,Inwood,,p.141    
) 
16( Calcidius,220 quot. from Long;,p.315. 

 

(17(Seneca;Ad.Lucilium.Epistulae.Morales,Vol.II,Transl.by:Ricard.Gumme

re,The.Loeb.Classical.Library,William.Heinemann.LTD.,London,1953,Epist

.XCII,2See.Also.Seneca;Ad.Lucilium.Epistulae.Morales,Vol.I,Transl.by:Ri

card. 

Gummere,The.Loeb.Classical.Library,William.HeinemannLTD.,London,195

3,Epist.LXV,24  

فق الرواقية فى ىذه الفكرة مع أرسطو الذى رأى أن النفس واحدة ولكن ليا قوى حيث تنقسم إلى " تت
قسمين أحدىما يممك مبدأ عاقاًل واآلخر ال يممك فى ذاتو مبدأ عاقاًل ولكنو قادر عمى أن يطيع ذلك 

.المبدأ " 
Aristotle;Politica,Trans. By:Benjamin Jowett,in the works of 

Aristotle,Vol.X,Trans. Into Eng. Under the Editorship of:W.D.Ross, the 
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Clarendon Press,Oxford,1949,B.VII,Ch.14,1333a16-18,See Also 

Ibid.,B.I,Ch.13,1260a4-6,E.N.B.I,Ch.13,1102a28,29,1102b25-32.  

قل من النفس إلى قسمين ىما : القوة الغاذية والقوة الشيوانية . " فأما القوة وينقسم القسم غير العا
الغاذية فأنيا ال تشارك عمى أى نحو فى المبدأ العاقل ، ولكن القوة الشيوانية تشارك بمعنى ما فيو 

طالما أنيا تستمع لمعنصر العاقل وتطيعو " 
Aristotle:Ethica Nicomachea,Transl.by:W.D.Ross,under the Editorship of:  

W.D.Ross,in The Works of Aristotle,Vol.IX,Oxford University 

Press,London,1949,B.I,Ch.13,1102b25-32,See Also Pol.,B.I,Ch.5,1254b2-

6,B.III,Ch.4,.1277a6-8.    

Plutarque,De Placitis Philosop.,IV,21   124: ص. 

(19 )

Lucius Annaeus Seneca 

 Agrippina

انظر د.عبد العال عبد الرحمن عبد العال : 

أميل برهييه
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انظر د.مصطفى 

النشار

)20(Seneca;Vol.II,Epist.XCII,28,See Also Ibid.,Vol.III,Epist.CXXIV,14. 

وانظر أيضا  ماركوس أوريليوس

د.محمود مراد : ( انظر21)

(22) Plutarque,De Placitis Philosop., IV,21 نقال  عن جالل الدين سعيد

ماركوس أوريليوس :( 23) 

(24)Chrysippe,Trad.Francaise par G.Blinet M Keim in Mesures, 15,4,39  

وانظر أيضا  د.مصطفى النشار : جالل الدين سعيد 

See Also Galen, On the Formation of foetus,4,698,2-9 quot. from 

Long;p.314. 

(25 )

) 
26( See Zeller,p.216  

)
 
27(Seneca; Vol.II,Epist.XCII,9.

28( Seneca;Vol.I,Epist.XIV,1,See Also Ibid., Epist. XV,3. 

وانظر أيضا  نفس المصدر( ماركوس أوريليوس29)

وانظر أيضا  نفس المصدريليوس( ماركوس أور32)

Seneca;Vol.I,Epist.XXVI,3. 

وانظر ماركوس أوريليوس( 31)

فردريك كوبلستون وانظر أيضا  ديوجنيز الئرتوس ( 32)

ـ ترجمة: 

 

ترجمة أولف جيجن : ( 33)

وانظر أيضا  ماركوس أوريليوسديوجنيز الئرتوس (34)

(35) Cicero,Tuscu.,IV,6-7 نقال  عن جالل الدين سعيد

 . انظر أيضا  جالل الدين سعيدديوجنيز الئرتوس ( 36)

أولف جيجن : انظر كوبلستون( 37)
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فالطون بمركبة مكونة من جوادين مجنحين وسائق يقودها " . أ

ترجمة وتقديم 

ترجمة: وولتر ستيس : انظر

 

 Zeller;pp.108,110. 

أولف جيجن : ( 38)

" من أبى تعلمت الرفق ).( وحب العمل والمثابرة 

واإلصغاء لكل من لديه اقتراح من أجل الصالح العام ).( وأن أعرف متى أشتد ومتى ألين ).( فكان 

ال يضجر ).( متماسكا  فى جميع الظروف ).( حازما  ال تستهويه المبازل والبدع ).( وكان بوسعه 

وانظر أيضا  ماركوس أوريليوسامها الكثيروناإلمتناع عن األشياء التى يضعف أم

نفس المصدر

     Seneca; Vol.III,Epist.XCIV,40,41. 

وقد تأثر الرواقيون بالكمبيين فى قوليم بأىمية القدوة فى تحسين السموكيات . فاألخالق الفاضمة عند 
نما تاتى نتيجة مران وتعود . الكمبيين ال  نما تكتسب بالممارسة . والفضيمة ليست ىبة فطرية وا  تعمم وا 

 .   ،  ، : صأميل برهييه،  ، ، ف : ك انظر ديوجنيز الئرتوس

وانظر أيضا  ماركوس أوريليوس : ( 39)

 .  ماركوس أوريليوس( 42)

لمصدر السابقا( 41)
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 .18،  11، ك27،  6ك ، 32،  6، ك  

 54،  7، ك 47،  32،  6ك ،  5،  2، ك

 .138،  13ص

ـ ترجمة لفيف  4يخ العلم ـ جتار ،292ص: 

 .213ص 292ـ ص 1991من العلماء ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ 

 . 362، 353، 352ص

اختلفت الرواقية فى رؤيتها هذه مع أفالطون الذى ميز بين طبقة الحكام الفالسفة وطبقتى الجنود 

يز على أن الطبيعة ذاتها قد خلقت هذا التمايز ؛ ففى اإلنسان نجد والمنتجين ، وبرر هذا التمي

 االختالف بين الرأس والجسم ، وفى النفس نجد تمييز بين العقل والجزء الالعقالنى .  

" ملكية حية).( وهو فى  

  Arist.;Pol.,B.I,Ch.4,1253b27-30ذاته يعد أداة ". 

  .See Ibid.,B.1,Ch5,1254b16-

31,Ch.13,1260a12  . 

" فالزوج واألب  

يسيطر على الزوجة واألطفال ).( إذ إن الرجل يعد بالطبيعة أكثر مالئمة للقيادة من المرأة " 

Ibid.,B.I,Ch.12,1259a36-1259b4.   

التى تنفى سبق الكلبيون الرواقيين فى الدعوة للمساواة بين البشر والمواطنة العالمية 

التمييز بين البشر بسبب اللون أو الجنس أو النوع ...إلخ وتضم كل البشر فى وطن واحد هو 

 .26، 25ص العالم . ا

 Zeller;pp.108,110. 
وانظر أيضا  وريليوس : أماركوس ( 47)

المصدر السابق( 48)

Epictet.,Discourses,B.5,Ch.2  الجنس  وحدة:نقال  عن

،ص فى الفكر الفلسفى األخالقى دراساتالبشرى والدعوة إلى مجتمع عالمى عند الرواقيين فى 

126.   

Epictetus

Hardrian

Epaphroditus .

Musonius

Flavius Arrian

Discourses
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)50(Seneca;Vol.I,Epist.XLVII,12,See Also Clarke;p.129. 

 (51)Seneca; Ibid.,Epist.XLVII,10. 

(52)Ibid., Epist.XLVII,1. 

 (53)Ibid.,Epist.XLVII,13  
(
54)Ibid.,Epist.XLVII,18,19. 

(55) Nemesius;De Natura Homini,79   : نقال  عن جالل الدين سعيد

 .22: ص

، 59،  56،  8، ك 55، 7نفس المصدر ك ،  3،  4: ك 

.1،  9ك

، 45،  42،  27،   4، ك 5، 2نفس المصدر ك ، 1، 2، ك 

 .94: ص 6، 12، ك9، 1،  9، ك55، 22، 9،13،  7، ك38، 6ك

Seneca;Vol.III,Epist.CIX,1. 

 .11،21، ك9،3، ك8،26نفس المصدر ك ، 3،4: ك

Seneca;Vol.I,Epist.V,4,Vol.III,Epist.XCV,52,53.   

 . 31، 7: ك 

61)Seneca;Vol.II,Epist.XC,41.) 

.صد.مصطفى النشار : ، : ص وانظر أيضًا كوبمستون
 (62)See Greene,William Chase ; Moira - Fate , Good and Evil in Greek 

Thought,Harvard University press , Cambridge , 1944,p.357. 

(63)SeeClarke,M.L.;The.Roman.Mind,Harvard.University.Press,Cambri

dge,1960,p.93,Long;pp.381,419,431,432. 

   .124، 122، 121، 7: ك، 32، 5: ك 

 .117،  7: ك

65)See Seneca;Vol.I,Epist.XXXV,4,XLI,5,Clarke;pp.33,120.  

   ص جالل الدين سعيد :، ، ، ك،  ،  ص ماركوس أوريميوس : 
(66)See Clarke;pp.36,120,127, Bevan , Edwyn;StoicsandSceptics, Barnes 

and Noble, Inc. ,New York,1959,p.79,Long;pp.397,419. 

. : ص أميل برهييه، ،  ، ك،  كماركوس أوريميوس : 
(
67) See Seneca;Vol.I,Epist.IX,3,Epist.XLI,5. 

 134ص 57، 7 ك،  ، 3،4: ك

: تيسير شيخ األرض ـ الطبعة األولى ـ دار الفلسفة اليونانية ـ 

،7،122،123:ك،225،228،ص1968،يروت،باألنوار

   .32، 5:ك

  د.عبد الحميم محمودترجمة وتعميق :  كمة األخالقية والفالسفة ـالمش : انظر أندرية كريسون( 72)
 جورج سارتون، ،  ، ص  مكتبة األسرة ـ الييئة المصرية العامة لمكتاب ـ القاىرة ـ 
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   .: ص

See.Also.Bevan,pp.57,58,Seneca;Vol.I,Epist.LIV,7. 

عي سيىكا : ، ،  ،  ص:  د.مصطفى الىشار ، صشارل فرور :  اوظر  (71)

   .:صوقالً عه جالل الديه سعيد الحيبة الغعيذة

.،  ، ك ،  ًفظ الوظذس ك واوظر أيضاً ، ،  كماركوس أوريليوس :  (72)

SeeAlso.Seneca;Vol.I,Epist.LIX,14,Vol.II,Epist.LXXII,5,6,Epist.LXXXI,

25.  

 (73)Seneca;Vol.I,Epist.IX,17,18.  

 .7،13، ك4،27،ك3،4،ك2،1:ك 

ص :أولف جيجن ،ك انظر ديوجنيز الئرتوس:(74(
Long;p.432, Seneca;Vol.I,Epist.IX,4,15.  

 (75)Seneca;Vol.I,Epist,IX,18. 

كوبلستونماركوس أوريليوس : وانظر أيضا  

 ديوجنيز الئرتوس : )76(

See Also Seneca;Vol.I,Epist.IX,17. 

  انظر ديوجنيز الئرتوس :  )77(

Clarke;pp.36,131,Long;pp.423,433,Seneca;Vol.I,Epist.IX,4,Vol.III,Epist.

XCIX,16. 

 اعتقد الرواقيون أن صورة حكيمهم قد تجسدت فى شخصيتى سقراط وديوجنيز .  

    See Seneca;Vol.I,Epist.XXIX,8,Bevan,pp.71,75. 

د.محمود مراد، 8 ماركوس أوريليوس

)79( 

نانظر كوبلستو

أولف جيجن

انظر ماركوس أوريليوس )82(

Seneca;Vol.II,Epist.XCII,30. 

ماركوس أوريليوس انظر ديوجنيز الئرتوس  )81(

Long;p.319,Inwood,p.136. 

جالل الدين سعيدانظرماركوس أوريليوس )82(
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(83) Seneca;Vol.I,Epist.LXV,2,3. 

" الذى بدونه لن تكون العلة 

ترجمها عن اليونانية مع مقدمات وشروح : أفالطون :  انظر ."علة

See Plato;Timaeus,Translated with Commentary by:Francis Macdonald 

Cornford,in Plato’s Cosmology,Kegan Paul,Trench 

Co.,London,1937,46e,69c.  

وانظر أيضا  ماركوس أوريليوس )84

See Seneca;Vol.I,Epist.LXV,23,24. 

ماركوس أوريليوس )85(

)86(

د.مصطفى النشارجالل الدين سعيدانظر ديوجنيز الئرتوس

ديوجنيز الئرتوسمحمود مراد. انظر د)87(

(88)See.Seneca;Vol.III,EpistCXXIV,4,12,Vol.I,Epist.XXXVII,4,Epist.LX

II,1, 

Vol.II,Epist.XCII,1,2.  

وانظر أيضا  نفس المصدروريليوسأماركوس  )89(

  ديوجنيز الئرتوس

،انظر أيضا  جالل الدين سعيد د.محمود مراد:(92

(91)Jordan,James;Western Philosophy-from Antiquity to the Middle 

Ages,Macmillan Publishing company, New York 

,1987,p.205,Clarke;p.132. 

ماركوس أوريليوس )92(

ماركوس أوريليوس )93(

See Also Epictetus;The Discourses,Transl. By:George Long, 

Encyclopaedia Britannica,U.S.A.,1952,B.I,Ch.1. 
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)94( 

See.Seneca;Vol.III,Epist.CXIX,2,Vol.II,Epist.XCII,3,Epictetus;B.I,Ch.4, 

Epicurus,Vatican.Sayings,XLVIII,Principal.Doctrines,II,Letter.to.Menoe

ceus, 

131b,132aqout.From,Epicurus,Letters,Principal.Doctrine,Vatican.Saying

s, 

Transl.by:Russel.Geer,BobbsMerrill.Educational.Publishing,Indianapoli

s,1979, 

pp.57,69.  

ظر أندرية كريسونان) 95(

(96) See Epictetus;B.I,Ch.4,Clarke;p.132.   

ظر أيضا  وانماركوس أوريليوس )97(

(98)See.Seneca;Vol.I,Epist.XXXI,5,Epist.XLV,9,Irwin,Terence;AHistory 

of Western Philosophy,Vol.I,Classical Thought,Oxford University 

Press,Oxford,1989,p.174.  

ماركوس أوريليوس

انظر أيضا  وانظر ماركوس أوريليوس )99(

Seneca;Vol.II,Epist.XCII,3,Vol.I, Epist.XX,13,Epist.XXIII,16. 

أ )122(

  

See.Seneca;Vol.I,Epist.XXIII,2,Epist.XXX,3,Irwin;p.174. 

مراجعة ترجمة و.ج.دى بورجنظر( 121)

ماركوس أوريليوس

( ماركوس أوريليوس 122)

وانظر أيضا  المصدر السابق(123)

المصدر السابق(124)

بورجدى ( 125)
وانظر أيضا  ماركوس أوريليوس(126) 

المصدر السابق(127)

 .ص : انظر دى بورج،،  : ك ديوجنيز الئرتوس(128)
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Seneca;Vol.II,Epist.LXVI,42,Vol.III,Epist.CXXIV,15,16,Vol.I,Epist.XVI

,1, 

Clarke;p.35,Inwood;pp.136,137,154 . 

 (109)SeeSeneca;Vol.I,Epist,XXVII,3,LIX,17,Vol.II,Epist.LXXXV,1,Epist. 

LXXXVII,11,Epist.XCII,14,15,23. 

  الئرتوس وجنيز دي (

:  أولف جيجن (

أميل برهييه انظر ريكس ورنر:(112)

See Zeller;p.109 

وانظر أيضا  ديوجنيز الئرتوس (113)

Sextus Empiricus, Contre les Math.X   عن جالل الدين سعيد : نقال 

(114) See Clarke;p.126, Seneca;Vol.II,Epist.LXVI,39,40. 

 . 86،  ئرتوس ديوجنيز ال(115)

 كوبلستون( 116)

SeeAlsoSeneca;Vol.I,Epist.XXI,8,Epist.XXIII,7,8,Epist.XXV,4,Vol.II,Epi

st. 

LXVI,32,Epist.LXXXV,6-8. 

 . ولتر ستيسووانظر أيضا  أولف جيجن(117)

(118)SeeSeneca;Vol.III,Epist.CXV,18,Vol.I,Epist.XXIX,9,Ep.XXXI,6.  

 

(119)See Plato;Gorgias,Transl. into Eng. By:W.R.M. Lamb,The Loeb 

Classical Library,William Heinemann 

LTD.,London,1953,460b,;Protagoras,Transl into Eng. 

By:W.R.M.Lamb,Loeb Classical Library,William Heinemann 

LTD.,London,1952 ,325a,352c,358b,c;Laws,Transl. into Eng. by:R.G. 

Bury,in two volumes,The Loeb Classical Library,William Heinemann LTD, 

London,1952B.XII,963a. 

، وانظر أيضا  جالل الدين سعيد :  د.مصطفى النشار(122)

أولف جيجنانظر أميل برهييه(121)

(122)
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 وولتر ستيس :  .انظر  

ولم تكن المدرسة الكمبية ىى الوحيدة التى آمنت بمبدأ وحدة الفضيمة وما يترتب عمييا من نظرة 
نما شاركيا أفالطون فى إيمانيا بيذا المبدأ .   انظرأحادية لإلنسان ـ فيو إما فاضل أو شرير ـ وا 

الييئة المصرية : د.محمد سميم سالم ـ  مراجعة: د.فؤاد زكريا ـ  دراسة وترجمة يورية ـالجمأفالطون : 
 .، ك ـ  القاىرة ـ العامة لمكتاب ـ

 Plato;Laws,B.XII,963d. 

 وانظر أيضا  جالل الدين سعيدديوجنيز الئرتوس(123)

: ئرتوسوانظر أيضا  ديوجنيز ال(أولف جيجن124)

Seneca;Vol.II,Epist.LXXI,8,9,Epist.LXVI,14. 

(125) See Seneca;Vol.III,Epist.CVI,5,Epist.,CXVII,2,3. 

 . أولف جيجن

، كوبلستونيضا  أ،وانظر 89،ديوجنيز الئرتوس)126(

أميل برهييه

انظر ديوجنيز الئرتوس

     

وولتر ستيس(127)

وانظر أيضا  ماركوس أوريليوس(128)

 جالل الدين سعيدوانظر أيضا  ديوجنيز الئرتوسد.مصطفى النشار: (129)

 

يمكن إرجاع ىذا التقسيم الرباعى لمفضائل األساسية عند الرواقية إلى أفالطون الذى قسم الفضائل 
  .، ،  ك الجميورية ،أفالطون :  انظررية . إلى أربعة فى محاورة الجميو 

ولقد وازى أفالطون بين طبقات دولتو الثالثة وبين النفس اإلنسانية ؛ فكما أن ىناك ثالث فضائل 
تتحمى بيا طبقات الدولة المثمى توجد ثالث فضائل تتحمى بيا النفس اإلنسانية . فالحكمة فضيمة 

مة طبقة الجنود ، وضبط النفس فضيمة الطبقة المنتجة . وأما الطبقة الحاكمة ، والشجاعة فضي
العدالة فيى الفضيمة المسئولة عن التعاون بين الطبقات الثالثة وىى تتحقق إذا ما قامت كل طبقة 
بأداء وظيفتيا ولم تتعداىا إلى غيرىا من الوظائف . ولمعدالة نفس الدور فى النفس اإلنسانية ؛ 
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ا الحكمة ، والنفس الغضبية فضيمتيا الشجاعة ، والنفس الشيوانية فضيمتيا فالنفس العاقمة فضيمتي
انظر أفالطون : المصدر السابق العفة ، والعدالة ىى التى تحقق   اإلنسجام بين الفضائل الثالثة . 

 .،  صأولف جيجن : د ، ه ،  أ ـ د ، ،  ك ،
82: ص

(131) Seneca;Vol.III,Epist.XCVIII,7. 

:  مصطفى النشارد.(132)

ديوجنيز الئرتوس :وانظر أيضا  :  أميل برهييه(133)

وانظر أيضا  د.مصطفى النشار : جيجن أولف(134)

(135) Cicero; Tuscu.,IV,24,53 جالل الدين سعيد

136) See Seneca;Vol.III,Epist.CXIV,27. 

ماركوس أوريليوس

ولف جيجن :(أ137)

جالل الدين سعيدوانظر أيضا  ديوجنيز الئرتوس(138)

" ما من أحد  

 . Arist.;Pol.,B.VII,Ch.I,1323b29عادل أو معتدل بالمصادفة "

لفضيلة األخالقية توجد كنتيجة للعادة).( فهى " ا

 ,.Aristال تنشأ فينا بالطبيعة ).( إننا مهيئون بالطبيعة فحسب ألكتسابها "

E.N.B.II,Ch.1,1103a15-25,See Also Pol.,B.VII,Ch.1,1323b29   . 

:  ماركوس أوريليوس(139)

(140)Seneca;Vol.III,Epist.CXXIII,16,SeeAlso.Ibid.,Epist.XCV,40,Vol.II,

XC,45,Epist.LXXVI,6, Inwood;p.137. 

(141)Seneca;Vol.III,Epist.XCIV,29,See.AlsoIbid.,Epist.CVIII,8,Epist. 

CXX,3,4,Epit.XCVIII,2,Vol.II,Epist.XC,45.  

(142)Ibid.,Vol.III,Epist.XCIV,47,See Also Vol.I,XXXI,5 ,Vol.II, Epist 

.XC,46. 

See Arist.; 

E.N.,B.II,Ch.I,1103a15-25 

 كوبلستونانظر د.عبد العال عبد الرحمن(143)

See Seneca;Vol.III,Epist.XCIV,45. 

:  د.مصطفى النشار(144)

(145 )

"جميع تلك األشياء التى تراها حولك ما تكاد تنظر إليها حتى 
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، وانظر أيضا  " ماركوس أوريليوس :  تتغير

Seneca;Vol.I,Epist.XXXVI,11,12,Epist.LVIII,23,24,Vol.II,Epist.LXXI,13

,Epist.XCI,5,7,8,VOL.III,Ep ist.XCVIII,14,Epist.CIV,12. 

وانظر أيضا  : ماركوس أوريليوسفالوجود مثل نهر فى تدفق دائم

امفالتغير يجدد العالم على الدو

ماركوس أوريليوس

ماركوس أوريليوس" ضرورى لطبيعة الكل "

(146)Seneca;Vol.I,Epist.XXVII,2,See.Ibid.,Epist.V,1,Epist.XXVIII,10, 

Epist.XXIX,9,Epist.LIII8,Vol.II,Epist.LXXXIII,2,Epist.LXXVI,19.  

 ماركوس أوريليوس

147) See Seneca;Vol.I,Epist.XI,10. 

ماركوس أوريليوسانظر د.مصطفى النشار : (148)

وانظر أيضا  :  ماركوس أوريليوس(149)

 Seneca;Vol.I,Epist.XXXI,6. 

" الفضيلة علم والرذيلة جهل "

(150)See Clarke;p.33. 

ا(151)

ماركوس أوريليوس

وانظر أيضا  جالل الدين سعيدديوجنيز الئرتوس(152)

  : وانظر ماركوس أوريليوسديوجنيز الئرتوس(153)

Irwin;pp.174,175,Clarke;pp.36,131.  

(154) Sextus Empiricus,Contre les Math.,XI جالل الدين سعيد :

، ديوجنيز الئرتوس سابقالمصدر الوانظر أيضا  ماركوس أوريليوس

سابقالمصدر ال

جالل الدين سعيد سابق لامصدر الانظر ديوجنيز الئرتوس(155)

Seneca;Vol.I,Epist.XXVII,3,Inwood;pp.137,140. 

وانظر أيضا  د.مصطفى النشار : كوبلستون(156)

 ماركوس أوريليوس انظر شارل فرنر(157)

 Seneca;Vol.I,Epist.XXIII,2. 
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 .127،  7ك

وانظر أيضا  ماركوس أوريليوس(159)
 
(160) Seneca;Vol.I,Epist.XVIII,13.  

نقال  عن جالل الدين سعيد سينكا ( 161)

See AlsoSeneca;Vol.I,Epist.IV,10,Epist.V,6,7. 
( 
162) Seneca;Vol.II,Epist.LXXXIV,11,See Also Ibid., Epist.LXXXVII,31. 

ماركوس أوريليوسانظر ( 163)

المصدر السابق( 164)

وانظر أيضا  المصدر السابق( 165)

 

Seneca;Vol.III,Epist.XCIII,2,Epist.CI,15,Vol.II,Epist.LXIX,6,Epist.LXX

7,Vol.I,Epist.,XIII,12,Epist.XXIV,3,Epictet.,The.Discourses,B.II,Ch.6,B.I

V,Ch.1.  

(166) Seneca;Vol.III,Epist.XCIX,12,See Also Ibid.,Vol.I,Epist.LXV,19. 

أيضا   ظرانماركوس أوريليوس( 167)

(168)Seneca;Vol.III,Epist.CXXIV,16,See Also 

Ibid.,Vol.II,Epist.LXXV,17, 

Epist.LXXXII,9,15,EpistLXXXV,27VOL.I,Epist.XXIV,11,Epist.XXX,6,

9,Epist.XXXVI,10,Epist.LIV,7,Epist.LXI,2.  

 ماركوس أوريليوس

وانظر أيضا  ماركوس أوريليوس(169)

See Epicurus,Principal 

Doctrines,II qout. From Epicur.;Letters,Principal Doctr.,Vatican 

Sayings ,p.60     

وانظر أيضا  وريليوس:أماركوس (172)

(171)Seneca;Vol.III,Epist.XCVIII,14, See Also Ibid.,Vol.I,Epist.VIII,10. 

وريليوس أماركوس (172)

(173)SeeEpicurus;Letter.to.Menoeceus,129a,b.in.Letters,principal and 

Vatican 

Sayings,p.56,Seneca,Vol.III,Epist.XCIX,28. 

:  لدين سعيدجالل انقال  عنسينكا( 174)

انظر أندرية كريسون( 175)
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 ماركوس أوريليوس( 176)

ماركوس أيضا   انظرود.مصطفى النشار : بكتيتوس( إ177)

ديوجنيز الئرتوسأوريليوس: 

(178)Seneca;Vol.I,Epist.LI,9,See Ibid.,Epist.XVI,3.   

، انظر ماركوس أوريليوس : 

(179)See.Seneca;Vol.I,Epist.XIV,16,Epist.XXII,11,Epist.XXXIV,3,Epictet

.,TheDiscourses,B.IV,Ch.1.  

: ديوجنيز الئرتوس(182)

وانظر أيضا  د.مصطفى النشار : لمصدر السابق(ا181)

 انظر أفالطون(182)

 Plato ; Tim.,42d,Laws,B.10,904c 

   ماركوس أوريليوس: وانظر أيضا   د.مصطفى النشار:(183)

 Seneca;Vol.I,Epist.XLIV,1. 

ماركوس أوريليوس : (184)

المصدر السابق(185)

See Seneca;Vol.I,Epist.XXVII,1,2. 

رتوسانظر ديوجنيز الئ(186)

Aetius,1,28,4quot.from.Long&Sedley;p.336,Sellar;pp.99,100. 

(187) See Greene;pp.338,339,352, Zeller,pp.211,216. 

ماركوس أوريليوسديوجنيز الئرتوس

188) See Seneca;Vol.I,Epist.XIX,6,Inwood,p.100.  

عبد الغنىلبيب   د.مصطفىماركوس أوريليوس انظر

: ماركوس أوريليوس (189(

 المصدر السابق(192)

See Greene;pp.362,364.

ماركوس أوريليوسانظر(191)

" فوجود العلة يوجب وجود 

المعلول ، ولكن وجود النتيجة ال يوجب وجود كل ما يمكن أن يكون علة لها ولكنه يوجب وجود 

 علة فحسب والتى من الممكن أن ال تكون هى العلة الوحيدة "

Aristotle;Analytica Posteriora ,in the works of Aristotle,Trans.into Eng. 

under the Editorship of:W.D.Ross by:G.R.G.Mure,Vol.I,Oxford University 

Press,London,1950,B.II,Ch.16,98b29-33,See Also.Arist.;De Generatione Et 

Corruptione,Transl.By:H.H.Jaachim,Under the EditorShip 
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of:W.D.Ross,in The Works of Aristotle,Vol.II,The Clarendon 

Press,Oxford,1947,B.II,Ch.11,337b15.  

عبد الغنى :  لبيب د.مصطفى( 192) 

SeeAlsoSeneca;Vol.II,Epist.LXXI,12,13,Epist..XC,29,Vol.III,Epist.XCV,50. 

 ماركوس أوريليوس(193)

انظر أيضا  ماركوس أوريليوس ،انظر د.مصطفى النشار: (194)

(195)Seneca;Vol.I,Epist.XVI,4,5,See.AlsoIbid.,Epist.XXIV,2,Epist.LVIII28, 

Epist.LXV,24,Epist.,XXVI,10,Epist.XXXVII,3. 

ماركوس أوريليوس

(196)See Seneca,Vol.III,Epist.CVII,8,9,12,Epist.XCIV,7, 

Epist.XCIX,22,Vol.II,Epist.LXXVI,23,24,34. 

 (197 )انظر أيضا  ماركوس أوريليوس

نظر أيضا  واالمصدر السابق(198)

Seneca;Vol.III,Epist.XCVI,2,Greene;pp.341,342. 
 
(199) See Cicero ; On Fate ,41 quot. from Inwood;p.133, Long;p.341. 

 عبد الغنىلبيب انظر د.مصطفى (222)

ماركوس أوريليوس(221)

(202)Seneca;Vol.I,Epist.XXII,15,See.AlsoIbid.Epist.XXII,16,17,Epist.XX

VII,2.    
(
203) Seneca;Vol.I,Epist.XXVIII,2,See AlsoIbid.,Epist.XXVII,2,Epist.L,1. 

 (204)Cicero;On Duties,1,107,110 quot. from Long;p.424. 

Plato;Laws,B.10,904c 

 ريكس ورنر، وانظر أيضا  أندرية كريسون(225)

(206) See Long;p.424. 
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 قائمة المصادر والمراجع :

 أوال  المصادر : 

العربية :المترجمة إلى أـ المصادر 
راجعه عن : د.األىوانى ، أحمد فؤاد ـ  ترجمه إلى العربية: كتاب النفس ـ  ـ أرسطو1

 . 9191رة ـ جورج شحاتة ـ عيسى البابى الحمبى وشركاه ـ القاى قنواتى ، األب اليونانية :
ترجمها عن اليونانية مع مقدمات وشروحـ أفالطون2

9191 
مراجعة دراسة وترجمةـ3

9191 
ترجمة وتقديمـ4

9191 
:  مراجعة وتقديم: د.مصطفى ، عادل ـ  ترجمة: التأمالت ـ  ـ أوريميوس ، ماركوس5

 . 0292ـ رؤية لمنشر والتوزيع ـ القاىرة ـ  د.عتمان،أحمد
: د.إمام ، عبد الفتاح إمام ـ ترجمة ـ  0: حياة مشاىير الفالسفة ـ ج جنيزـ الئرتوس ، ديو 6

 .  0229د.إبراىيم ، محمد حمدى ـ المركز القومى لمترجمة ـ القاىرة ـ  مراجعة :
 :المترجمة إلى اإلنجليزية ب ـ المصادر 

1-Aristotle;De Generatione Et Corruptione,Transl. 

By:H.H.Jaachim,Under the EditorShip of: Ross,W.D.,in The Works 

of Aristotle,Vol.II,The Clarendon Press,Oxford,1947.  

2------------:Ethica Nicomachea,Transl.by:W.D.Ross,under the 

Editorship of:Ross,W.D.,in The Works of Aristotle,Vol.IX,Oxford 

University Press, London,1949.  

3------------;Politica,Trans. By:Benjamin Jowett,in the works of 

Aristotle,Vol.X,Trans. Into Eng. Under the Editorship of: 

Ross,W.D.,the Clarendon Press,Oxford,1949  

4------------;Analytica Posteriora ,in the works of Aristotle,Trans. 

by:Mure,G.R.G.under.the.Editorship.of:W.D.Ross,Vol.I,Oxford 

UniversityPress,London,1950. 

5Epictetus;The.Discourses,Transl.By:Long,George,EncyclopaediaB

ritannica,U.S.A,1952. 
6Epicurus,Letters,Principal.Doctrines,Vatican.Sayings,Transl.by:Geer,R

ussel,Bobbs.Merrill.Educational.Publishing,Indianapolis, 1979. 

7-Plato;Timaeus,Transl. with Commentary by: Cornford,Francis 



 التناقضات فى آراء الرواقية األخالقية الرواقية الرومانية منوذجًا
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Macdonald,in Plato’s Cosmology,Kegan Paul,Trench 

Co.,London,1937. 

8-------;Laws,Transl. into Eng. by: Bury,R.G.,in two volumes,The 

Loeb Classical Library,William Heinemann LTD, London, 1952.  

9-------;Protagoras,Transl into Eng. By:Lamb,W.R.M.,Loeb 

Classical Library,William Heinemann LTD.,London,1952 . 

10-------; Gorgias,Transl. into Eng. By: Lamb,W.R.M.,The Loeb 

Classical Library,William Heinemann LTD.,London,1953. 

11-Seneca;Ad Lucilium Epistulae Morales,Vol.I,II,III, Transl.by : 

Gummere,Ricard, The Loeb Classical Library,William Heinemann 

LTD.,London,1953. 

 ثانيا  : المراجع :

 أـ المراجع العربية : 
لقاهرة الفلسفة الرواقية ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ ا

 .  1959ـ 
تبسيخ الفلغفت اليًْبًيت هي هٌظْس ششقٔ ـ الذاس الوظشيت اللبٌبًيت ـ  ـ د.الىشار ، مصطفى :2

 . القبُشة ـ 

ـ الفلسفة الهلنستية والرومانية ـ  2تاريخ الفلسفة ـ ج: 

  . 1982طرابيشى ، جورج ـ دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ 

: د.الخشاب مراجعة: سوس ، زكى ـ  ترجمةـ  : تراث العالم القديم ـ جـ بورج ، و.ج.دى 4
، يحى ،  د.خفاجة ، صقر ـ سمسمة األلف كتاب ـ دار الكرنك لمنشر والطبع والتوزيع ـ 

 .القاىرة ـ 
عضث ـ داس : د.قشًٔ ، ترجمة الوشنالث النبشٓ فٔ الفلغفت اليًْبًيت ـ ـ جيجه ، أولف : 5

الْادٓ للٌشش ّالتْصيع ـ القبُشة ـ ة.ث.
 .1991ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ  ـ  4تاريخ العلم ـ ج ،  

: مجاهد ، عبد المنعم مجاهد ـ دار : تاريخ الفلسفة اليونانية 

 .   1984 الثقافة للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ

 .: فمسفة الرواق ـ مركز النشر الجامعى ـ بيروت ـ ـ سعيد ، جالل الدين 8
: دساعبث فٔ الفنش الفلغفٔ األخالقٔ عٌذ فالعفت  ـ د.عبد العال ، عبد الرحمه عبد العال9

 .اليًْبى ـ داس الْفبء لذًيب الطببعت ّالٌشش ـ اإلعنٌذسيت ـ 

: فٔ فلغفت الطبيعت عٌذ الشّاقييي ـ داس الثقبفت للٌشش يبمصطفى لب،  ـ د.عبد الغىى12

 ّالتْصيع ـ القبُشة ـ ة.ث.
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ترجمة شارل ـ فرنر11

د.هحوْد ، عبذ  : ترجمة وتعليقالوشنلت األخالقيت ّالفالعفت ـ  ـ كريسون ، أودرية :12

 . الحلين ـ هنتبت األعشة ـ الِيئت الوظشيت العبهت للنتبة ـ القبُشة ـ 

: د.إهبم ، عبذ ترجمةـ اليًْبى ّسّهب ـ  تبسيخ الفلغفت ـ ج ـ كوبلستون ، فردريك : 13

 .الفتبح إهبم ـ الوجلظ األعلٔ للثقبفت ـ القبُشة ـ 

فلغفت اليًْبًيت ـ داس الْفبء لذًيب الطببعت ّالٌشش ـ : دساعبث فٔ الـ د.مراد ، محمود 14

 .اإلعنٌذسيت ـ 

ترجمة ـ ورنر ، ريكس 15
 

 ب ـ المراجع األجنبية :
1-Arnold,Vernon;Roman Stoicism,The Humanities Press,New 

York,1958. 

2-Bevan , Edwyn ; Stoics and Sceptics , Barnes and Noble , Inc. , 

New York ,1959. 

3-Clarke,M.L.;The Roman Mind,Harvard University Press, 

Cambridge,1960. 

4-Greene,William Chase ; Moira - Fate , Good and Evil in Greek 

Thought,Harvard University press , Cambridge , 1944. 

5-Jordan,James;Western Philosophy-from Antiquity to the Middle 

Ages,Macmillan Publishing company, New York ,1987. 

6-Inwood,Brad & Gerson,L.P.; Hellenistic Philosophy,Hackett 

Publishing Company,Indiana Polis,1988. 

7-Irwin,Terence;AHistory of Western Philosophy , Vol.I,Classical 

Thought,Oxford University Press,Oxford,1989. 

8-Long,A.A.,Sedley,D.N.;The Hellenistic Philosophers,Vol.1, 

Cambridge University press, Cambridge ,1987. 
9-Sellars , John; Stoicism , University of California Press , California ,2006. 

10Zeller,Eduard;Outines.of.the.history.of.Greek.philosophy,TransBy:Pla

mer,L.R.,Kegan Paul Trench Trubener co LTD, London, 1931. 


