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الّدين والطّبيعة: الفيلسوف اليوانينّ أنطيفون  
 

إذا كان بروديكوس قد قّدم نظريًّة لغويًّة إحلاديًّة عن أصل الّدين، وقّدم كريتياس نظريّة سياسّية 
- اآلن - أعلن إحلاده يف نظريّة ماّديّة طبيعّية، وسوف نعرض ( [2)]؛ فإّن أنطيفون([1])أخبلقّية

: لنظريّة أنطيفون الطّبيعّية يف اإلحلاد، بتحليل العناصر اآلتية

: معامل إحلاد أنطيفون. 1

. الّنظام ادلتناغم يف الكون: الّنظريّة ادلاّديّة- أ 

. اإلنسان مبتكر القوانني: الّنظريّة الطّبيعّية- ب 

. اإلنسان صانع آذلتو: الّنظريّة ادلاّديّة الطبيعّية- ج 

: نتائج إحلاد أنطيفون. 2

. إسقاط العناية اإلذلّية- أ 

. إنكار احلياة األخرى- ب 

. إنكار تقدمي اذلبات والقرابني- ج 

. غاية اإلنسان: الّسعادة الّدنيويّة- د 

. تقدير نظريّة أنطيفون. 3

: معامل إحلاد أنطيفون - 1

الّنظام املتناغم يف الكون : الّنظريّة املاّديّة- أ 

الّنار وادلاء : طوَّر أنطيفون نظريًّة ماّديًّة خاّصة بو يف العلم الطبيعّي؛ فنادى بنظرية العناصر األربعة     
والًّتاب واذلواء، ويف ذلك يّتفق أنطيفون مع غريه شّلن اندوا ابلقول ابلعناصر األربعة، لكّنو خيتلف 

عنهم رتيًعا؛ حيث يضيف أن ىذه العناصر اّليت تكّون منها العامل، قد وجدت بفعل الطّبيعة 
وادلصادفة وليست بفعل الفن، ومن ىذه العناصر تكّونت األرض والّشمس والقمر والّنجوم، ونشأت 
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بفعل الطّبيعة وادلصادفة، ومل يكن ىناك وجود للّروح أو الّنفس، وقد مزجت كّل العناصر - أيًضا - 
وحده، تكّونت  (anagkh=ananke/ أاننكي)بفعل الطّبيعة وادلصادفة، ووفقاً لقانون احلتمّية 

. رتيع األشياء

اّليت ىي أصل تكوين الكون كّلو،  - (ادلاء والّنار واذلواء والًّتاب)وبفضل ىذه العناصر - ىكذا      
وكّل األشياء داخل الكون، وُكّل احليواانت والنبااتت، ُشّكلْت هبذه العناصِر، وىي مبادئ ماّديّة 

، وال ِمن ِقبل أّي إلو من اآلذلة، وال ابلَفنِّ، لكن ابلطّبيعِة وابدلصادفة ...زلضة، لكن لَيسْت ابلفكرِ 
[(. 3])وحدىا

واسع االنتشار يف ذلك - وال يزال - لقد تقّبل أنطيفون مذىب العناصر األربعة اّلذي كان      
الوقت منحدرًا من إمبادوكليس، لكّن أنطيفون مل يفّسرىا كما فّسرىا أمبادوكليس 

(Ernpedocles)  احلب"مببَدأي فيليا( "filia=Filia) الكراىّية"، ونيكوس( "nei=koj 
=neikos) وىي مبادئ غري ماّديّة يف بعض الّتفسريات، وكذلك مل يفّسرىا ابالعتقاد أبّي إلو من ،

فالّنظام ادلتناغم للكون بفعل الطّبيعة وادلصادفة، وبفعل - كما اعتقد إمبادوكليس - اآلذلة أو ابلّروح 
[(. 4])ما يعتقده أنطيفون- فقط - قانون الّضرورة، ىو 

تلك ىي : إّن العامل قد تكون من العناصر األربعة ابلطّبيعة وابدلصادفة، ووفًقا لقانون الّضرورة     
: نظريّة أنطيفون ادلاّديّة، أّما نظريّتو الطّبيعّية؛ فنعرض ذلا على الّنحو اآليت

: اإلنسان مبتكر القوانني: الّنظريّة الطّبيعّية- ب 

 )o)"القانون"بني الّنوموس - شأنو يف ذلك شأن الّسوفسطائّية رتيًعا - يقابل أنطيفون      
no/moj) الطّبيعة"، والفيسيس( "fusij=physis)([5]) وقد اعتنق أنطيفون نظريّة طبيعّية أراد ،

تطبيقها على القوانني اإلنسانّية يف األخبلق والّسياسة؛ حيث إنّو كان من أنصار ادلذىب الطبيعّي، 
، ذاكًرا أّن القوانني أموٌر اصطناعّية انجتة من تواضع الّناس "يف احلقيقة"وقد أشار أنطيفون يف كتابو 

فيما بينهم وإبمبلء ادلصلحة واإلرادة اإلنسانّية، مثّ إّّنا متغرّية ونسبّية، شلّا يربّر عملّية جتاىلها مقابل 
أّن الطّبيعة قد َحبْت الّناس رتيًعا بنفس - "أيًضا - ، ويرى أنطيفون ([6])إشباع ادلطالب الطّبيعّية

ادلواىب؛ سواء أكانوا يواننّيني أم مترببرين، ويف مقدور الّناس رتيًعا مبلحظة قوانني الطّبيعة الّضروريّة 
فنحن - إغريقيًّا كان أم بربرًّيًّ - لسائر البشر، فبل خيتّص أحدان أبّي مزيّة من ىذه القوى الطّبيعّية 
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نستنشق نفس اذلواء من الفم والرّئتني، وكّلنا يتناول الطّعام - يقول أنطيفون - رتيًعا ىكذا 
[(. 7])"ابليد

وقد طّبق أنطيفون نظريّتو ادلاّديّة الطّبيعّية على اآلذلة األوليمبّية ليثبت أّّنا غري طبيعّية، وال حاجة      
: للعامل هبا

: اإلنسان صانع آهلته: الّنظريّة املاّديّة الطّبيعّية- ج 

إىل وجود اآلذلة فالكون مكّتٍف بذاتو، وتسرّيه قوانني - يف نظر أنطيفون - ال حاجة للكون      
وفق الطّبيعة وليس - ادلصادفة والطّبيعة، وتتحّكم فيو قوانني الّضرورة، ويسري وفق تناغم أزيّل ال خيتّل 

ولذلك؛ أنكر أنطيفون وجود اآلذلة، فكلمة إلو وآذلة ىي موجودة بفعل الفّن وليس بفعل - الفن 
ما قيمتها احلقيقية؟ لقد أّكد أّن البشر ىم اّلذين تواضعوا - يتساءل أنطيفون - الطّبيعة، لكّن 

؛ ([8])واتّفقوا على وجودىا بينهم، وأكرب دليل على ذلك؛ ىو أّن اآلذلة ختتلف من مكان إيل آخر
يف نظر - وأّن القوانني ادلتبادلة وادلّتفق عليها بني الّناس ىي اليت أوجدهتا؛ فهذا االختبلف ال يعين 

سوى أّن كّل مكان، وأّن كّل مدينة أبدعت آذلتها اخلاّصة هبا، ولو كان ذتّة إلو حّق التّفق - أنطيفون 
- بتعّدد األماكن وتعّدد ادلدن - عليو اجلميع، ولعبدتو ادلدن كّلها، أّما وأن اآلذلة متنّوعة متعّددة 

فهذا دليل على أّّنا غري موجودة كحقيقة واقعّية اثبتة؛ بل ىي أشياء ذاتّية من ابتكار واضعيها، 
، ويف كلمة واحدة، ىو؛ علم "رلّرد مزاعم متعاَرف عليها بني البشر- "يف نظر أنطيفون - فاآلذلة 

[(. 9])البّلىوت لدى أنطيفون

ليس لآلذلة وجود : ؛ أّن ىناك رلموعة من ادللحدين تقول"القوانني"لقد ذكر أفبلطون يف كتابو      
آذلة سلتلفون لؤلماكن : "وجود مصطنع، وىكذا كان ىناك- فقط - طبيعّي، لكّنو 

، وال شّك يف أّن أفبلطون كان يقصد الّسفسطائّيني هبذا القول، وقد عرفنا أّن اّلذي ([10])"ادلختلفة
: قال بذلك الرّأي من بينهم ىو أنطيفون، وعلى ذلك؛ يقيم أنطيفون دليلني على عدم وجود اآلذلة

عدم حاجة الكون إىل آذلة؛ فهو يسري وفق قوانني الطبيعة ادلتناغمة أزاًل، وعلى ذلك؛ : األّول     
. فمذىب أنطيفون ادلاّدّي يرفض وجود اآلذلة

أّن اآلذلة ختتلف طبيعتها وتتناقض من مكان آلخر، وأّن الّناس ىم اّلذين تواضعوا عليها : الثّاين     
دليبًل على أّن - من شعب إىل شعب - مثلما تواضعوا على قوانينهم؛ فإذا كان اختبلف القوانني 
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ىذه القوانني نسبّيًة ومصطنعًة، وكذلك اختبلف اآلذلة ادلعبودة من مكان إىل آخر يعّد دليبًل على 
. نسبّيتها واصطناعها

على أّن اإلنسان ىو اّلذي أبدع - حسب ادلذىب ادلاّدّي الطّبيعّي ألنطيفون - وكّل ىذا يدّل      
" طبيعيّ "ال وجود - اّليت اخًتعتها أساطرُي البشر وصّورهتا سلّيلتهم اجلماعّية - آذلتو، وأّن ىذه اآلذلة 

. ذلا

: نتائج إحلاد أنطيفون - 3

: إسقاط العناية اإلهلّية- أ 

إذا مل يكن ذتّة إلو، أو مل تكن ذتّة حاجة للكون إىل إلو؛ حيث إنّو يسري مبقتضى الطبيعة، فمن      
، فليس ىناك آذلة ([11)]يف كتابو يف احلقيقة (pronoia)الطّبيعّي أن ينكر أنطيفون العناية اإلذلّية 

أن يبذل - أيًضا - راعية للكون أو معنية أبمور البشر، وعلى اإلنسان أن يهتّم بشؤونو بنفسو، وعليو 
. قصارى جهده لتحسني أوضاعو يف ىذا العامل

: إنكار احلياة األخرى- ب 

فقط - إذا مل يكن ىناك آذلة؛ فإّن احلياة الّدنيا ىي كّل ما لئلنسان، وساعات عمره القليلة ىي      
ما بني يديو، وعليو أن حيياىا دون أن دييّن نفسو أبمل كاذب أو وىم خادع، ومن ادلهّم أن نعيش - 

. جّيًدا

وىٌم يضّلل البشر ويعمي أعينهم عن حقيقة - كما يرى أنطيفون - إّن وجود حياة أخرى      
وجودىم احلقيقّي يف ىذه احلياة الّدنيا؛ إّن اّلذين ال يعيشون ىذه احلياة احلالّية احلاضرة ويعّدون 

- دتاًما - ، ويف ذلك يّتفق أنطيفون ([12])أنفسهم لآلخرة، ال وجود ذلا؛ إّّنا يضيعون أوقاهتم سًدى
. مع دديوكريتوس معاصر الّسوفسطائيني

: إنكار تقدمي اهلبات والقرابني لآلهلة- ج 

لقد ىاجم أنطيفون آذلة األوليمبوس اّليت تنتظر اذلبات والعطاًّي من البشر، وأعلن أّن اإللو احلّق      
[(. 13])؛ ىو اّلذي ال حيتاج إىل شيء، وال يتلّقى أيّة معونة من أّي مكان(إّن كان لو وجود)
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أّن ديوجينيس الكليّب كان : هبذا اإلحلاد الّسوفسطائّي؛ فرُيوى" الكلبية"وقد أتثّر أعضاء ادلدرسة      
يسخر من الطّقوس الّدينّية اخلفّية، ويقول عن القرابني اّليت قّرهبا بعض اّلذين صلوا من ادلوت غرقًا، بعد 

، "لو أّن ىذه القرابني قد قّرهبا اّلذين ىلكوا ال اّلذين صلوا لكانت أكثر عدًدا: "أن ُحّطمت سفينتهم
يبدو للكلبيني أوىاًما وخرافات، وىم يرون - عدا االستمساك ابلفضيلة - وكان كّل شيء يف الّدين 

أن جزاَء الفضيلة جيب أن يكون ىو الفضيلة نفسها، وأّن من الواجب أاّل يكون ىذا اجلزاء موقوفًا 
على عدالة اآلذلة، ويروى أّن رجل دين أخذ يربّر ألنتستانس الكليب ما يتمّتع بو ادلستمسكون 

[(. 14])"ومل إذن ال دتوت؟: "أبسباب الفضيلة من خري بعد وفاتو، فسألو الفيلسوف

: غاية اإلنسان: الّسعادة الّدنيويّة- د 

أّن الّسبيل إىل احلياة - بعد أن ظّن أنّو قد حّرر اإلنسان من أوىامو وسلاوفو - يقّرر أنطيفون      
الّسعيدة ىو الًّتبية، وأّن الّشيء األكثر أمهّية للبشريّة ىو الًّتبية، إذا كانت البداية صحيحة فالّنهاية 

ستكون كذلك، وضلن ال ضلصد إاّل ما نزرعو فقط؛ فالًّتبية احلسنة واجليدة لشاب صغري الّسّن سوف 
، وإذا ما كانت احلياة شلتلئة ([15])تثمر يف حياتو كّلها، وال ديكن أن حتّطمو كوارث احلياة ومصائبها

قصرية أشبو بيوم ال يكاد يطلع عليو الّنهار حىت يويّل سريًعا مقببًل ضلو - إىل ذلك - ابآلالم، وىي 
الّظبلم؛ فيسّلم ادلرء نفسو إىل اجليل الذي خيلفو، فإّن الّسعيد من ينتهب الّلذات يف ىذه احلياة 

[(. 16])القصرية األمد، والّشقّي ىو من يزىد يف حياتو احلاضرة دتهيًدا للحياة األخرى

وىكذا يعّلق أنطيفون أمهّية كبرية على الًّتبية وعلى الّتعليم لضمان سعادة الفرد ورقّي اجلنس      
البشرّي، وأّن ىذه الّسعادة ىي غاية اإلنسان وىدفو الّنهائّي من وجوده يف ىذا العامل، ىذه الفكرة 

. اّليت سريفعها فبلسفُة عصِر الّتنوير شعارًا ذلم، يسريون على ّنجو ويهتدون هبدايتو

: تقدير نظريّة أنطيفون - 4

كان ألنطيفون أتثريه الكبري يف عصره ومن بعد عصره؛ فهو أحد مؤّسسي الّنظريّة الطّبيعّية اّليت      
، أّما عن إحلاده؛ فإّن إحلاد "جان جاك روسو"أتثّر هبا فبلسفة اندوا ابلعودة إيل الطّبيعة، مثل؛ 

يقًتب بشّدة من إحلاد أنطيفون؛ فكبلمها يؤمنان بوجود الّنظام الّدقيق الّتلقائّي يف الكون، " ىولباخ"
[(. 17])أبّن اإلحلاد حيّرر اإلنسان من األوىام، ويضعو على طريق الّسعادة - أيًضا - ويؤمنان 
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؛ فبل يعين ذلك أنّو كان ُُيوِّل (The Seer)وإذا كان أنطيفون قد عرف قدديًا أبنّو العرَّاف      
رىا استناًدا إىل مصدٍر غييّب؛ إّّنا كان يقوم ىذا التأويل على العلم وال يستند إىل  األحبلم ويُفسِّ
اإلذلام، أو العرافة أو الكهانة، أو اآلذلة، أو وحيها ادلقدس يف دلفي ويف غريه من معاقل الوحي 

على العلم وعلى العلم وحده، وقد ذىب - يف أتويبلتو - الّشعيّب القددية؛ إّّنا يعتمد أنطيفون 
شيشرون إىل أّن كتاب أنطيفون عن األحبلم كان األساس اّلذي اعتمد عليو ادلتأّخرون، مثل 

[(. 18])الّرواقي وغريه  (خريسبوس)

ىكذا كان موقف ىؤالء الّسوفسطائية جتاه الّدين؛ فقد أبوا أن يعّظموا الّتقاليد ادلتواترة اّليت ال      
آخر - تؤّيدىا شواىد احلّس أو منطق العقل، وكان ذلم شأن كبري يف احلركة العقلّية اّليت حّطمت 

يف زمن أفبلطون؛ ىو أّن " الرّأي الّسائد"إّن : دين اليوانن القدمي، ويف ذلك يقول أفبلطون- األمر 
إخل، نشأ من عّلة تلقائّية غري مدركة وال عاقلة، وخيربان ...العامل وكّل ما فيو من حيوان ونبات ورتاد "

" اندي الّشياطني"عن وجود رلتمع يكفر ابآلذلة، يطلق على نفسو اسم  (Lysias)ليسياس 
(Kadodatimoniotai) كان أعضاؤه يتعّمدون أن جيتمعوا ليطعموا يف األًّيم ادلقّدسة اّليت ،

يقبل ما ينطق بو الوحي يف دلفي - يف بداية القرن اخلامس " - بندار"، وكان "كان الّصيام مقّررًا فيها
م، انتقده . ق450قبول األتقياء الّصاحلني، وكان إسكاس يدافع عنو دفاع الّسياسّيني؛ ويف عام 

صهره يف آخر ذلك القرن، وشكا أوطيفـرون " ثوكيديدس"وىو خائف وجل، وكفر بو " ىريودوتس"
(Euthyphro)  من أّن الّناس كانوا يسخرون منو إذا حتّدث عن الّنبؤات يف اجملتمعات، ويعّدونو

[(. 19])من البلهاء الّذين دالت دولتهم

اّنزمت أمام ىذه ادلوجات اجلارفة من اإلحلاد والّثورة على كّل ما ىو قدمي متعارف، مقابل      
اإلقبال على كّل ما ىو جديد مستحَدث، قّواتن كانت ذلما من قبل الّسيطرة ادلطلقة والّنفوذ الذي ال 

قّوة الّدين وسيطرتو على الّنفوس، وقّوة األرستقراطّية وما ذلا من بطش : يقاوم يف اجملتمع اليوانينّ 
وجربوت وظلم وطغيان، وحني اّنارت ىااتن الّدعامتان؛ دعامة العقيدة الّدينّية واحلكم األرستقراطّي، 

انفّك اجملتمع اليوانيّن من عقالو، وانطلق بشراسة وّنم حيّطم القوانني ويقضي على األخبلق البالية، 
إاّل أغبلاًل تقّيد اإلنسان عن الّسري يف طريق - يف نظره - ويسخر من اآلذلة؛ فهذه كّلها ليست 
. طبيعتو، وليست طبيعتُو إاّل عنَي حرّيّتوِ 
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لكّن سقراط وأفبلطون وأرسطو سوف يكون ذلم رأي آخر يثبتون فيو ضرورة اإلديان، ويقيمون      
األدلّة العقلّية على وجود الّنفس واإللو والعامل اآلخر، ولوال جدل الفبلسفة ادلبلحدة دلا أبدع ىؤالء 

الّثبلثة الكبار كّل األدلّة العقلّية على وجود اإللو، وما كان ذلم أن يضعوا أسس الثيولوجيا العقلّية يف 
 .العامل القدمي
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