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جم للـد.  ،هرقليطس وأعماله ومنهجة ومبادئه الفلسفية حلية حول موسوعة والمنشور عىل )دانيال غراهام  نص متر

ي الموسوعة عىل ستانفورد للفلسفة
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   هذا الرابط(. ننوه بأن التر

ا
ي قد تختلف قليًل

، والتر

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة  النسخة الدارجةعن  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر
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 500 عام يف الفرتة حوايل عاش، تركيا حاليًّا( يف )ابلقرب من مدينة كوساداسي، فيلسوف يوانينّ من إفسوس
التغّّي ه حول ءآراه هي شتهر بأكثر ما اكهنة. لغة اللغة أشبه بصاغها ب   فريدة، ت  ق.م. قّدم هرقليطس نظريّ 

 يّ املاد األساس  ار هي )وحدة األضداد(، وأّن النّ طابقة (، وأّن األضداد متالسيالن العاماملستمر لألشياء )
أّن  تأّما التفسّي األمثل هلذه اآلراء، فإنّه حمل خالف  ومثار جدل، ولطاملا است نت ج من هذه النظريّ  للعامل.
 ق القضاي املتناقضة.أن تصد  فيه  يتحّتم، تصّوره هرقليطس ابلشكل الذي العامل
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 . حياته وأعماله1

،عن قص ما بلغنا عنه عبارة   وغالبقليل،  ال نعرف عن حياة هرقليطس سوى شيء   يظهر جليًّا أّّنا  ص 
ع  موضوعة   فّ لتست  ت ، اخرت   .(Diogenes Laertius 9.1–17كتاابت ه )  ا يظهر يفشخصيت ه مّ  ش 

 -احل آسيا الصغرىو سعلى  وهي املنطقة اليت يسكنها اليواننّيون- ة يف أيونّيةموطنه، إفسوس، كانت مدينة هامّ 
ث هرقليطس منصبا  للحكم الفارسّي يف حياة هرقليطس. وفقا  ألحد الروايت، فقد ور   لكّنها كانت خاضعة  

على  نظر إليه عادة  وأوعز مبقاليد احلكم إىل شقيقه. ي   ،" األيونّيني. لكّنه تنازل عنهساميا ، ولقبا  رفيعا ، "ملك  
 ة الشخصّية.اته السياسيّ مشاهد بناء  على ؛ألرستقراطّية على الدميقراطّيةحلكومات اأنّه يفّضل ا

وا يف التق ،نياملفّكر أولئك  لأوّ تقع مدينت ه على مقربة  من ملطّية، اليت عاش فيها   ةر ليد املتأخّ االذين و ِس 
ك ما يفيد معرفت ه أبّي مفّكر  ملطّي )طاليس، أنكسيماندر، أنكسيمانس( أو تلّقيه لليس هناو ابلفالسفة؛ 

ا.العلم عنهم، ومل يؤثر عنه أنّ   ه قد سافر أبد 

ا )ل فافة  ي   القصة و من ورق الربدّي(، وأودع ه معبد أرطيمس العظيم يف إفسوس.  قال أنّه قد صّنف كتااب  واحد 
املقتنيات الثمينة، ومل ت عرف األموال و  فيه ود عتأ  و  عبد  بدور املستودع،فلطاملا قام امل ،للّتصديق معقولة  وقابلة  

 نسبيًّالعّل كتابه قد أتّلف من حجج مّتسقة  هرقليطس. بنية كتاب  هرقليطس مثّية  للجدل.املكتبات يف عصر 
مئة( ابلكاد من  أكثر)عنه اليت بلغتنا  الكثّية Fragmentsالشذرات  لكّنا جند يف املقابل، أنّ  ابعة.ومتت

 أنّ  ،رجحاأل هوبل  ،وابلتايل، فمن املمكن. هل جزء ا ضخما  من جممل كتاب  أّّنا تشكّ  مع، فيما بينها ترتابط
عرض ا سرد ا و ه أكثر من كون   ،Epigramsلغ زة مكثّفة وم   عبارات   من جمموعة   فا  مؤل  أقرب ألن يكون  الكتاب  

 أقرب  ،صياغته يفكتاب ه بدو  يولذا فقد  .صال  متّ 
 
كم   عجم  مل أكثر  ،للحكماء السبعةكتلك املنسوبة   ،أمثالو  ح 

هرقليطس  ثيوفراسطوس، الذي عرف كتاب  يقول . امللطّيون ألّفهاكوزمولوجّية، كتلك اليت   أطروحة  من كونه 
سوداويّة إىل صفه، وأنّه أشبه خبليط فوضوّي، وعزا ذلك أّن الكتاب مل يكتمل سوى ن  الذي يظهر ووقف عليه، 

: قسم  يف قّسم ه( إىل ثالثة أقسامالذي ن ّسما  )ومل يذكر م  ق  كان م    مؤلّ فه. ينبئ نا ديوجني الالئ ريت أّن الكتاب  
هذه املباحث متّ التطرق  . كلّ (6–9.5)، وقسم  يف السياسة )واألخالقّيات(، وآخر يف الالهوت الكوزمولوجيا

هلا يف شذرات هرقليطس اليت بني أيدينا، وابلرغم من ذلك، يعسر متييز احلدود اليت أرساها الكتاب للفصل 
اإلنسانّية،  والشؤونباحث، إذ يبدو أّن هرقليطس يرى ترابطا  وتداخال  عميقا  بني العلوم الطبيعّية، هذه املني ب

 والالهوت.
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وخبالف غالب الفالسفة األوائل، ي نظر إىل هرقليطس عادة  على أنّه مستقلٌّ عن خمتلف املدارس الفلسفّية، 
بعض الشيء( إىل القدماء، وقد أملح  يف مفارقة اترخيّية) ها الطالبب  س  ن  طاّلبّية من حركات الحق ا ا تالها مّ عو 

القدماء منهم  ،موتصنيفاهتالشُّرّاح  (. تباينت حوله أحكامB101) ة  ذاتيّ  دراسة   ه إىل أنّه قد درسهو نفس  
ة، ميتافيزيقّي، أم أنه يف األصل طبيعيّ ، من فالسفة الصّيورة والتغّّي، عامل كونّيات أحاديّ واحملد ثني، مادّي 

مفّكر دييّن، جترييّب، عقاليّن، أو صويّف، مفكرٌّ تقليدّي أم ثورّي، مطّور للمنطق  أم رافض  ملبدأ عدم التناقض؛ 
يصعب  ،مثار جدل  سيبقى س و فسإحكيم  أنّ شّك يف أّول فيلسوف حقيقّي أم جمّرد ظالمّي معاد  للفكر. ال 

 .هوتقدير عمله ا يف فهم ملحوظ  م ا قوا تقدّ حقّ  قد العلماء تفسّيه، لكنّ 

 

 . منهجه2

. وابلرغم من أتثّره بعّدة آنذاك رر الفكر املعاصاستفرغ هرقليطس وسعه، وبذل كّل جهد  مكن  للخروج من أ ط  
فيهم الشاعرين امللحمّيني هومّيوس وهزيود، وزينوفانيس الشاعر  الفيلسوف،  نطرق بفكر أسالفه ولغت هم، مب

حلكيم ب ياس البّيي ين، وأرخيلوخوس الشاعر، وابلفالسفة ابلزعيم الدييّن فيثاغورس، و ابتيوس املؤرّخ اآلاثرّي، و وهك  
 رفض املوسوعية وسعة االّطالعف. ، وشّق طريقه اخلاصهم إّما تصرحيا  أو تلميحا  مانتقد معظإاّل أنّه امللطّيني، 

polumathiê  احلكمةعّلم ابعتبارها "ال ت   ،املعلومات د  حش   أو( "B40 .) تعاطى مع شعراء املالحم و
 كحمقى، ونعت فيثاغورس ابحملتال.

األكثر تقّدمّية  بني املفّكرين السابقني.  اعترب هم قد يف شذراته، ال ينتقد هرقليطس امللطّيني صراحة ، واألرجح أنّه
(، يف حني أنّه قد أبدى نوع B80) تنازع يف العاملظلم والأنكسيماندر لعدم تقديره دور اليلوح بنقد لكّنه 

ه، على املبادئ امللطّية، لكنّ  للّنقود البنيويّة كتجسيد    رقليطسه (. مي كن أن ت رى آراءB38إعجاب بطاليس )
 م.صوهلتصحيحه للملطّيني قد بىن على أحىت يف 

 مع. ه على الشؤون اإلنسانّيةشديديكمن موضع االختالف األهّم بني هرقليطس والفلسفة السابقة عليه يف ت
إىل احلّيز  ه من الكوينّ ز هرقليطس يف القول بعدد  من نظرّيت أسالفه الفيزيئّية والكونّية، جنده ينقل تركي اراستمر 

يقّرر  إذ ننظر إليه كأّول إنسانوّي، لوال حقيقة كونه غّي  حمبّ  لإلنسانّية بشكل كاف  كما يبدو. . قداإلنساينّ 
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 املتعّلقة ابإلنسان لنظرّيت الفلسفّيةاقد تكون و الّناس أغىب من أن يفهموا نظريّته.  أكثربوضوح  منذ البداية أبّن 
يعتقد أن صفوة القرّاء وحدهم هم القادرون على االستفادة رأس اهتماماته، لكّنه خنبوّي كأفالطون، الذي على 

أديّب ينأى  من تعاليمه. ورمّبا هلذا السبب، كأفالطون، مل يدّرس مبادئه الفلسفّية مباشرة ، إّّنا صاغها يف شكل  
املتحدث ابسم  نفسه لفلسفة بقدر ما يعترب فا  ه ال يعترب نفسه مؤلّ  ة حال، يبدو أنّ على أيّ و ابملؤلّ ف عن القارئ. 

 :ة  مستقلّ  حقيقة  

قّروا أبّن مجيع األشياء ( وأن ت  Logosأاّل تصغوا إيّل، بل إىل الكلمة )اللوغوس  من احلكمة"
 (B50) [1] ".واحدة

لكّل من تنّبه  متاحة   يشّدد هرقليطس يف التأكيد على أّن الرسالة ليست من اخرتاعه، بل هي حقيقة سرمديّة
معظم الّناس يعيشون وكأّن لكل إال أّن  ها  "منبّ  هرقليطس عاّمة" ي كمل يف ذاته.  "ومع أّن الكلمة  لكيفّية العامل   

عن تعاليم هرقليطس، لكّنه حياول إبالغها  ( موجودة مبعزل  سرديّة(. الكلمة )رسالة، B2واحد  فهمه اخلاص" )
 إىل أتباعه.

 كتابه:  بدايةعند هرقليطس، يعلن ذلك يف  غفلة البشر من املواضيع احملوريّة

وعند ِساعها، ، عن فهمها قبل ِساعها عجزهمالّناس  ثبتي  و  منذ األزل Logosالكلمة "
رغم جريّنا مطابقة للكلمة، إاّل أّن الناس  ل مرة. ذلك أن األشياء  كأّّنم يسمعوّنا ألوّ 

ذلك يف  أان ، كما أفعلعندما يصّنفون األِساء واألفعالكأّّنم ال جتربة هلم ابألشياء و يبدون 
. ومن الّناس من ال يشعرون مبا يفعلونه وأبنّي كيفّيتهاحسب طبيعتها  ومتييزها تفسّي األشياء

 (B1) ".علونه وهم نيامحال اليقظة، متاما  كعدم شعورهم مبا يف

أبن "ميّيز األشياء حسب طبيعتها ويبنّي كيفّيتها"،  همد  يستهّل بتنبيه قرّائه إىل أّن معظمهم لن يفهم رسالته. ويع  
نياما . وكما تضمر  واناأشبه بدعاوى امللطّيني. ومع ذلك فإّن قرّائه لن يفهموا العامل  من حوهلم كما لو ك زعم  يف 

هذه العبارة، فإّن لدى هرقليطس ما يقوله بشأن العامل  الطبيعّي يف كتابه، لكّن ما سيقوله عن حالة اإلنسان 
 أكثر وأكثر.
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أرسطو أنّه  الحظ   غ الرسالة وفق ها ألتباعه.الصياغة الذي سيبلّ وما ال تقّل أمهية  عن رسالة هرقليطس، هي 
: هل هي راجعة  B1حىّت يف اجلملة األوىل من الشذرة  ، املقتبسة أعاله، فإّن موضع "منذ األزل" غّي واضح 
رب وقد اعت   ؟(Rhetoric 1407b11–18)’ ثبتي  ’أم إىل ’ الكلمة’ملا قبلها أم ما بعدها. راجعة إىل 

. لكّننا إذا أتّملنا لغة  هرقليطسص   وح  يٌّ ع   قليطس وهر يف تواصل  الغموض  ضعف  ذلك  جند أن ذلك الغموض  ر 
ها بتعقيد غمر  ليستعمل ه إلثراء مفرداته، و  ومقصود هو أسلوب شائعبل النحوّي والرتكييّب ليس جمّرد مصادفة: 

ألسلوب  تنيعامّ  ِس  تني( 89 :1979)د تشارلز كان حيدّ  ذلك املستعمل  يف الشعر.أشبه ب؛ شفهّي فريد  
 قدرته على حشد معان  متعّددة يف لفظة أو عبارة يف، الكثافة اللغويّة والرنني. تتمّثل السمة األوىل هرقليطس

 واحدة، وتتمّثل الثانية يف قدرته على استخدام تعبّي إلاثرة تعبّي  آخر. ولنأخذ مثاال  بسيطا :

mezones mezonas moiras lanchanousi.moroi  

 (B25) [2] .  اجلزاءكان   أعظم   أعظم   ما كان املوت  كلّ 

 chiasmusوتقابال  عكسيًّا ( m جناسا  استهالليًّا )أربعة كلمات متتالّية تبدأ حبرفيستعمل هرقليطس 
رآويّة للجزء األول، ويف يظهر كصورة  م   من اجلملة جلزاء، فاجلزء األخّياب)على ّنط أ ب ب أ( ليصل املوت 

 ان معا . شذرة أخرى تتأّلف من ثالث كلمات  يف اليواننّية:زءج اجلواإلحساس يندمالنطق 

êthos anthrôpôi daimôn. 

 (B119) [3] قرين ه اإلنسان   أخالق  

، وتقع "إلنسانا"لـ  aseCative In Dفعول غّي املباشر امل، يف حالة <anthrôpôi> الكلمة الثانية
(. حنويًّ <daimôn> ( و )ألوهّية<êthos> يف غاية التباين واالختالف، )خ ل ق تنيقيبني اِسني حلق

مقصودة ألن ت فهم مع  والظاهر أّّناا بعدها على التساوي، مبا قبلها أو مب< anthrôpôi>أن ترتبط  جيوز
راء أو الّصمغ الطرفني، حبيث يتّم احتساهبا مرّتني. ونظرا  لدورها املزدوج، تشّكل هذه الكلمة نوعا  من الغ  

احلسن  >الروح احلارسة< لقريننظر إىل اكان ي    تقاليدهميف بني طريف اجلملة املتنافرين، فتوّحد بينهما.  النحويّ 
، eudaimônهو أم سعيد  dusdaimônشقّي  .يشّكالن "حّظ" الشخصأو السّيء على أّّنما 



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إىل و ، هس حيّول حّظ الشخص إىل نتاج سجايحتت رمحة إهل ه املطّل ع. لكّن هرقليطفهو حمظوظ  أم ابئس، 
 هو الرابطة."اإلنسان"  ، جبعلهموقفه األخالقيّ 

 لّ حت  و  ت تكّشف ابلتبّصر والتأّمل،لتعقيدات اليت ، ومن امن املعىن كلماته بطبقات    شحنب هرقليطس ، يقومختاما  
عّدت لت عاش أ  قد  Logoi تهافإّن كلم ،(B1)ه، مت  اجلملة الثانية من مقدّ  تشّيكما و . زةلغ  حاجي املكاأل

ّرب  يدركون رسالته.من س عاشوها بتفاصيلها، هم فقط،أولئك الذين وأّن ، هم فحسبفال لت  ، وجت 

 

 مبادئ فلسفّية. 3

على الّرغم من أّن كلماته هتد ف إىل توفّي التقاءات حمسوسة بديلة مع العامل، فإاّن جند هرقليطس يلتزم ببعض 
عقيدة و منذ األزمنة القدمية كان هرقليطس معروف ا بقوله يف وحدة األضداد،  املبادئ اجملّردة اليت حتكم العامل.

على آراء هرقليطس،  تعليقهيف قّدم أفالطون،  كّل األشياء ومصدرها.  السيالن، ورأيه حول كون الّنار طبيعة  
 ،Barnesز ها بشّدة: ابرنأرسطو برتّدد، وظّلت مشهورة  إىل يومنا هذا )صق ل ها وأيّد عليها اتبعهو قراءة  مبّكرة ، 

يعتقد أّن كّل األشياء هي  أنّه ، أيأحاديّ وفق ا لقراءة ابرنز، فإّن هرقليطس مادّي  .(4، الفصل 1982
(، وهذا يستلزم احّتاد 69ما"  ابعتبار  يتدفق  ءأّن "كّل شي أيكّل شيء  يف تغّّي مستمّر )  تغّّيات للّنار.

كرأي  مفاده "كل زوج من الّنقائض مّتحدان يف مكان  ما، وكل شيء  جيمع على األقّل هذا   ي فهماألضداد )
، ال يقدر هرقليطس على (70زوج ا من النقائض"  . وحدة األضداد، على هذا التفسّي، تستلزم تناقضات 

ة، اليت تنزع إىل تعضيد ة السابقة، وابملالحظات التجريبيّ حاديّ الفكاك  منها. أتثّر هرقليطس ابلنظريّة املاديّة األ
ر املنط ق جند هرقليطس، كما استنتج ابرنز، ينتهك يف وقت  يسبق تطوّ و يالن والتغّّي، ووحدة األضداد. السّ فكرة 

  مبادئ املنطق، وجيعل املعرفة مستحيلة.

، بعض . كما أّن هناك أسباب  تدعوان مع هرقليطس متساحمةواضح  أّن هذه القراءة غّي من ال ملساءلتها. أّوال 
آراء هرقليطس ال تّتفق واملاديّة  الواحديّة )سنناقشها الحق ا(، وعليه فيجب أن ي عاد النظر يف خلفّيات نظرّيته 

ة هرقليطس يف التغّّي أضعف من تلك املنسوبة إليه يف هذه القراءة. نظريّ  أنّ  وجذورها. اثني ا، تشّي أدّلة  إىل
 على أّن رأيه يف وحدة األضداد أضعف من هذا املنسوب إليه هنا.اثلث ا، هناك أدّلة  



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العامالسيالن  3.1

 بين ابرنز قراءته األفالطونّية على نّص ألفالطون نفسه:ي

 املوجودات قارنيشيء يف حركة  وال شيء ساكن، و  كلل أبّن  و قي ، فيما أعلم،هرقليطس"
 "يف نفس الّنهر.مرّتني ل أبّنك ال ميكن أن تنزل و قيمبجرى الّنهر، و 

(Plato Cratylus 402a = A6) 

إن  ،تقتضي املنهجّية  العلمّية املعت ربة أن حناول التحّقق من تفسّي أفالطون ابلّنظر يف أقوال هرقليطس نفسه
 أتّتى ذلك. لدينا ثالث "شذرات  ّنريّة" مزعومة:

B12. potamoisi toisin autoisin embainousin hetera kai 
hetera hudata epirrei. 

عن  ،)يوسابيوستنساب عليها مياه متّجددة  ،باقية على حاهلاالاجلموع اليت تنزل إىل األّنار 
 (كليانثس  عن ،آريوس د يد ميوس

B49a. potamois tois autois … 

 )هرقليطس اهلومري( ن، إاّن نكون وال نكو األّنارنفس إىل إاّن ننزل وال ننزل 

B91[a]. potamôi … tôi autôi … 

ويكون مرتني هر مرتني وفق ا هلرقليطس، أو أن تّتصل بشيء  فان  نال ال ميكن أن تنزل نفس  
 ابق  على نفسه حالته )فلوطرخس(

. ابتدأت الشذر اّتسمت ابلكثافة اللغويّة اليت متّيز كلمات هرقليطس لسبق، وحدها الشذرة األو من بني ما 
ّقها  ال ،الثانية بنفس الكلمات الثالث، لكّنها ك تبت ابللهجة األتيكّية بلهجة هرقليطس األيونّية، وليس لش 

اشتهر أبنّه  والثالثة كما هو جليٌّ، نصٌّ أ عيدت صياغته، أورده مؤّلف   ارتباط  حنوّي ابلشّق األّول. أيّ  الثاين
 ها. ومع أّّنا ابتدأت يف اليواننية بكلمة "ّنر" لكنّ مباشرة يكتب من حفظه بدال  من أن يقتبس من الكتب



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أسلوب  منا جزء   يشّكلاملختلفة  تكرار العبارات  ليس هناك ما يثبت أّن وردت بصيغة املفرد وليس اجلمع. 
البدء بكلمة "ّنر/أّنار" خيالف األسلوب املعتاد للكتابة اليواننّية  (.يسقلو اذبأم عند احلال يهرقليطس )كما ه

املصادر تسعى حملاكاة هرقليطس، الذي ال يكّرر أقواله، فهذا  النثريّة، وبناء  على الفرضية املعقولة، يف أّن كلّ 
ابعتبارها الشذرة النهريّة الوحيدة، واالقتباس احلقيقّي الوحيد من كتاب هرقليطس.  B12سيقودان الختيار 

راينهارت  إىل د، بناء على أتويل  أقدم يعو (1967) وماركوفيتش ،(1954) وهذا ما انتهى إليه كّيك
لغموض لك الّسمات املشرتكة بينها وبني الشذرات اهلرقليطّية: اتشّي إليه ت B12وثبوت صّحة  .(1916)

الة مفعولية غّي مباشرة[ ميكن أن تعود إّما على حباقية على حاهلا" ]يف ال" toisin autoisinالّنحوي )
"األّنار" ]األّنار ابقية  على حاهلا[ أو على "اجلموع اليت تنزل" ]"اجلموع ابقية  على حاهلا"[، أي جيوز أن 

تصدر العبارة األوىل صوت خرير ، والّتصوير الصويت )chiasmusوالتقابل  تّتصل مبا قبلها أو مبا بعدها(
 [4]0واجلناسملا فيها من إدغام للمدود وصفّي( والقافية،  ؛املاء

. الرابطة النظريّة األهم يف املزعومتني خرينيقصي الشذرتني األ  صحيحة، فإّّنا ست  العلى أّّنا  B12إذا قبلنا 
من بني أشياء  أخرى،  (B12)الشذرة ". متجّددةاجلملة هي تلك اليت بني "األّنار الباقية على حاهلا" و"مياه 

تعترب األّنار ابقية  كما هي. هذه العبارة يف ظاهرها مع ذلك . لكّنها ووحدهتا ابئتالف األضداد هي تصريح  
هناك سبب يوجب اعتبارها خاطئة  أو متناقضة. بل إّّنا مفهومة متام ا: حنن منطوية على مفارقة، لكن ليس 

ألنّه يتكّون من مياه متغّّية، فإن انقطع جرين املاء فيه فلن يكون ابلتحديد املائي ّنر ا  املسّطح ذلك نسّمي
جدير ابملالحظة، إذ جودات وأنّه من املو استثنائّي  نوع  ّنر ا، إّنا حبّية  أو جمرى جافًّا. ي شعران ذلك أبّن الّنهر 

(. Hume Treatise 1.4.6, p. 258 Selby-Biggeن أنّه يبقى على حاله بتغيّي حمتويته )قار  
عالوة  على ذلك، فإّن عبارته حتتمل قراءة  أخرى، نظر ا  يستمّد هرقليطس فكرة  عميقة من مشاهدة  يومّية.

على هذه القراءة، و لغموض الشّق األّول: على نفس الناس الذين ينزلون إىل النهر، تنساب مياه متجّددة. 
در كة م يف إبقاء الّذات املسه  ي   ؛كأّن البقاء يف حميط  متدّفقفاملياه املتغّّية،  بعكسالناس هم الباقون على حاهلم، 

تدحض الزعم القائل أبّن إبمكان  B49aوعلى النقيض من ذلك، جند  (.Kahn 1979على حاهلا. )انظر 
إىل  ، تنكر إمكان أن ينزل شخص  B91[a]الشخص أن ينزل إىل نفس األّنار )وتؤّكد ذلك الزعم أيض ا(، و 

بقيت األّنار على حاهلا، فإن ومع ذلك، . Cratylusالنهر مرتني، كما ذكر أفالطون يف حماورة كراتيلوس 



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وعليه فإن  يف نفس األّنار. ، إّّناديلتأكاب ،ليس يف نفس املياه ،تنيمرّ نزل إليها أن ي يمكن للمرء بكل أتكيدف
 .هاتني الشذرتني تعارضان الشذرة الثابتة الصحيحة

يف  املتمّثل   كذلك    قد يفضي بنا إىل تفسّي   B12( من إظهار أّن سوء فهم 1967متّكن ماركوفيتش ) ولقد
A6 وB91[a] ومن املمكن أّن نعترب كراتيلوس، وهو أحد أتباع هرقليطس املتأّخرين، يؤيّد هذه القراءة .

ة واحد )مع أّن هذه القراءة قد مرّ ولو ر أن ينزل شخص إىل النهر املغر ضة، مّث يضيف عبارته الشهّية يف تعذّ 
ن أنّه قد استمع لبعض (. ومبا أّن املظنون أبفالطو Mansfeld 1990: 43–55ترجع قبله إىل هيبياس: 

 حماضرات كراتيلوس، فلعّله إذ ا قد استمّد فهم ه من نقد كراتيلوس.

كّل األشياء يف حالة تغّّي، حبيث أاّن   :، ليس أنّ B12إن صّح هذا التأويل، فإن فحوى شذرة النهر الوحيدة، 
من ذلك وأعمق. وهو أّن بعض األشياء ال تبقى على  ترمي ألمر  أدقّ  لكّنهامرّتني،  مالقاهتاال نقدر على 

ب منها. كّ اليت تر  يف ماّدته  الثابتالتغّّي مبقتضى وجد يس، طويل األجل   ماّدي   أي أّن واقع احاهلا إاّل ابلتغّّي. 
اإلنسان  وميكن أن ي فهم جسم. للغاية وليس التغّّي والثبات يف هذا املوضع متناقضني، بل إّن الصلة بينهما وثيقة

-أّن األيض اثبت، كما فهم ذلك أرسطو  يتّم بسببحلياة  ابنفس هذه الطريقة متام ا، فالعي ش واالستمرار يف
يف صورة -. يف هذه القراءة، هرقليطس مؤمن ابلتغّّي، لكن ليس بطريقة هتدم الثبات، وإّنا فيما بعد -مثال  

 وبشكل   قّل يف بعض احلاالت )ورمّبا يف كّل احلاالت(.كشرط  ضرورّي للثبات، على األ  -تبدو عليها املفارقة
 يتالتغّّي املاّدي للمستو  تتبع العليا يتيف بعض احلاالت الّنموذجية على األقّل، جند أّن بنية املستو أو عام، 

(، لكّنها مل تع د القراءة الوحيدة هلرقليطس  Tarán 1999. ال يزال للقراءة األفالطونّية مؤيّدين )ياالدن مثال 
 .اليّت يؤيّدها العلماء

 

 وحدة األضداد 3.2

هي حالة خاّصة من وحدة األضداد، تشّي إىل الطرق اليت تكون هبا األشياء و  ،عقيدة التغّّي عند هرقليطس
هما غّي متطابقني. يوّضح هرقليطس هي عين ها وغّي ها مبرور الوقت. جنده يصّور ضّدين أساسّيني مرتابطني، لكنّ 

 كيف أّن لبعض األشياء صفات  متضاّدة:



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أنقى املياه وأجنسها ماء  البحر، يشربه الّسمك فيحيا به، وال ميكن أن يشربه اإلنسان؛ بل"
 (B61". )هلك لو شربه

بصورة  القضّية ف  ي  ك  ل  هرقليطس استمّد اعتقاده حول الوحدة العاّمة للنقائض من خالل اسقاطه  يعتقد ابرنز أنّ 
نّه مدر ك  هلا متام ا، بل ( ت ظهر أB61مضلّ لة ومغالطّية )مثل: "ابلنسبة للسمك" و"ابلنسبة لإلنسان"(. لكن )

 يقول:رمّبا حيس ن القول أنّه يضم ر فهمها وإن مل ينطق بذلك، عندما 

واحد  من كّل شيء  ، ، ت غىّن ف رادىقة، ت غىّن مع اعة، مفر  م  اجملموعات: كلٌّ وليست كلٌّ، جم  "
 (B10ومن واحد  كّل شيء ." )

هرقليطس ال يناقض نفس ه. هناك سياقات  مالئمة متام ا، يصد ق  فيها كّل ما يقوله هرقليطس. إبمكان أحدان 
 أجزائها، أو أن جيمع  أجزائ ها إىل كلّ  موح د.أن يفّرق جمموعة  إىل 

 وبنحو  أوضح، يبنّي هرقليطس، كيفّية ترابط النقائض:

، فما حتّول من األوىل يبةشباب وش  ، يقظة ونوم، موت وحياة :كشيء  واحد    ،يوجد فينا"
 (B88". )أصبح األخّية، ومن األخّية  أصبح األوىل

 واحد ". لكّنها الشيء عينه، من حيث أّن أحدها يتحّول إىل اآلخر. الصفات املتناقضة توجد فينا "كشيء  
. وهكذا جند فينا كالًّ من النوم واليقظة، لكن ليس نكون نيام ا فنستيقظ، ونكون مستيقظني فنخل د إىل الّنوم

 كما تقّرر . بل لو كان النوم واليقظة متطابقني، فلن حيدث تغّّي  يف نفس الوقت، وال من نفس اجلهة واحليثّية
، انئم-مّيت، مستيقظ-النقائض متطابقة من حيث كوّنا تشّكل نسق ا من الرتابطات: حيّ  .اجلملة الثانية

ه، بل يف أوقات  خمتلفة.فات املتنافرة ال تقوم ابلذّ شائب. فالصّ -شاب  ات يف الوقت نفس 

سلسلة من هي ، ما نراه عند هرقليطس ليس تداخال  بني األضداد إىل حّد التماهي والتطابق، إّّنا يف العموم
ن ننسب ألليست هناك حاجة  فاألحوال املتناقضة يف احلياة والعامل. بني رتابطّية الالتحليالت الّدقيقة تكشف 

 .ماهيةكّن األضداد املتالزمة ليست مت. األضداد حقيقة واقعة، وترابطها واقع، لإذ ا إليه مغالطة  منطقّية



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األنطولوجيا 3.3

الشائعة ألنطولوجيا هرقليطس منذ أرسطو هي أنّه مادّي أحادّي يعتقد أّن النار هي احلقيقة املطلقة، النظرة 
مادّيني أحادّيني، أيّدوا القول مباّدة  اوفق ا ألرسطو فإّن امللطّيني يف اجلملة كانو و وكّل شيء  هو جمّرد متظهر للّنار. 

–Metaphysics 983b6كسيمانس اهلواء ): طاليس املاء، أنكسيماندر الالحمدود، أنأساسّية
984a8.)  ّسابقة شائعة. هناك إشكاالت  ة  فكر غة أخرى لاصية هرقليطس ليست سوى وابلتايل فإن نظري

عاد تشكيله من ال أنّه أنصّي حول رأي طاليس، فتعنّي  أّي إثبات  إىل يف فهم أرسطو للملطّيني: يفتقر أرسطو 
ابعتباره تعّدديًّ كأنكساغوراس الذي اعترب الالحمدود خليط ا  راطى مع أنكسيمانديتع جنده أحياان   شيء تقريب ا،

، لكّن أفالطون يقرأه على أنّه تعّددي األحاديّة   ي مّثل يف الغالب املاديّة  أّما أنكسيمانس، فمن الصفات؛ 
(Timaeus 39 with Graham 2003b; Graham 2003a يف حالة .)،جند هرقليطس 

. عبارات ه جتعل من الواحديّة املاديّ  وفق ا للماديّة األحاديّة، فإن نوع ا من املادة هو احلقيقة ة كتفسّي أمر ا مشك ال 
؛ ألنه ال وجود تلك املاّدة يف ،تغّّي نوعّي، أو رمّبا كّميّ حمض األساسّية، وأّي اختالف  يف العامل يتأّلف من 

، وال ميكن هلذه احلقيقة أن تصّي إىل وجود أو عدم، وإّّنا تتغّّي يف مظاهرها سوى حلقيقة واحدة، النّ  ار مثال 
 بـ ي د أّن هرقليطس يقول بنوع جذرّي من التغّّي: فقط.

، وموت املاء  أن يصبح أرض ا، لكّن املاء يولد من األرض، ماء   بحموت األنفس  أن تص"
 (B36والنفس من املاء". )

لغة املستخدمة يف عامل الكائنات النار يف هذا املوضع.( املوت والوالدة، هذه ال حّلت حمل   الّنفس قد)يبدو أّن 
ا اللغة املستخدمة يف امليتافيزيقّيات اليواننّية للوجود واالنعدام. توحي هذه اللغة بتحّول جذرّي و  احلّية، هي حتديد 

ال يتأّتى لقارئي هرقليطس أن ي ثبتوا ك ال األمرين: ال يف الواقع،  (.B76, B62قار ن ) املاهّيةحييل استمراريّة 
ميكن أن يكون هرقليطس مؤمن ا ابلتغّّي اجلذرّي املستمّر )تغّّي كّل شيء  إىل كّل شيء  آخر: الّنار إىل املاء، 

ا للواحديّة. نّه ابلّضرورة إّما أن يعتقد بتغّّيات  هي حمض وهم، أو أل املاء إىل األرض، وهكذا( وأن يكون مؤيّد 
 تعّددّي.ابلضرورة يف أحسن األحوال بنوع  حمدود  من التغّّيات، وإما أنّه 



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لكّن  .ق ابلقراءة الواحديّة. يف أحاديّته املزعومة، الّنار هي احلقيقة األساسّيةتظّل هناك صعوبة  أخرى فيما يتعلّ 
 ال. ما جيعلها رمز ا أفضل للتغّّي واألكثر ختلخال  بني العناصر كثافة  دماء( هي األقّل  النار )كما تصّورها الق

ميكن أن يكون اثبت ا ومستقرًّا  املنسوبة لألحاديّة املاديّة تقّدم نوع ا أساسيًّا من املاّدة االجّتاهاتبعض و  لدائمّية.ل
(، حالة  من االستهالك املستمّر، B65ت ظهر "احلاجة واإلشباع" ) يف املقابل لفرتات زمنّية طويلة، لكّن الّنار

يف أفضل األحوال،  اليت ال تتّم إال بتبديد الوقود. أليس اختيار  هرقليطس نفس ه حلقيقة  أساسّية يعد مفارقة ؟
يقّرر أّن  موقف  إىل  ،إىل ما وراء النظرية هتدفبطريقة  إىل النار قد اعتمد على األحاديّة املاديّة يبدو أّن اجنذابه

 .ة اخلاضعة للتغّّي ة من املادّ  أكثر واقعيّ ة التغّّي عمليّ 

 

 الكوزمولوجيا. 4

جوهريّة هّم واألكثر عبارته األمع أّن هرقليطس أكثر من عامل كونّيات، إاّل أنّه قد قّدم أطروحة  كوزمولوجّية. جند 
 :B30حول الكونّيات يف الشذرة 

للجميع، مل خيلقه إله وال بشر، لكّنه مل يزل منذ  [، واحد  kosmosنظام العامل هذا ]"
 ."سبانحب ، وختبوسبانحب ضطرم: انر  خالدة، تإىل األبد ، وال يزال، وسيظلّ زلاأل

"الّنظام"،  kosmosيف النصوص اليواننّية اليت بني أيدينا، كلمة  ة  يف هذا املقطع، جنده يستخدم، ألول مرّ 
. يربط بني النار والعامل، لكّنه يسرتسل فيحّدد مقادير النّيان اليت تضطرم وختمد. ومع أّن لتعين شيئ ا كـ "العامل"

إىل  نسب  ت   الرواقّيني،، وكذا (On the Heavens 279b12–17أرسطو ) ااملصادر القدمية، مبا فيه
أّن العبارة السابقة تبدو مناقضة هلذه  دّمره النّيان فيولد من جديد، بشكل  دوري، إاّل ت   هرقليطس القول بعامل  

ا، وهو اآلن كائن، وسيظّل كذلك، فهذا يعين أنّه  الّنظرة، كما الحظ هيجل ابلفعل. إذا كان العامل موجود ا أبد 
 أجزاء  منه )كمّيات  من النار( تتغّّي ابستمرار. إن كانتو ال ينعدم ويعود فيوجد، 

 :قائال   جسام األوليةعناصر واألحتوالت ال سيصف هرقليط



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ونصفه اآلخر  وهذه هي الّصور اليت تتحّول إليها الّنار: أوالًّ البحر، مّث نصف البحر أرض 
 (B31[a]أعاصّي. )

تحّول إىل أرض. يقبل أن  عليها املقادير اليت كانوتصبح األرض حبر ا، وذلك طبق ا لنفس 
(B31[b]) 

تتحّول النار إىل ماء )"حبر"(، مث تتحّول نصف تلك الكمّية إىل أرض ونصفها اآلخر إىل إعصار مشتعل 
(prêstêr )الكمّية اليت استحالت أرض ا، لتصبح ماء ، بنفس الكمّية اليت تعود . نوع من األعاصّي الناريّة

أّن وهو ؛ عليها من قبل. هنا يتصّور هرقليطس شبه  قانون  حيكم حتّول األشياء من انر إىل ماء  إىل أرضكانت 
التحول قابل لالنعكاس، مع احتفاظه بنفس الكمّيات النسبّية لألشياء. لدينا إذن، نوع من حفظ املاّدة، أو 

هو أنّه إذا حتّول مقدار  من النار إىل ماء ، فإّن  ،اما سيبقي العامل مستمرًّا إذ   على األقل كمّية إمجالية للماّدة.
ابق  حمفوظ، وإن كانت مياه البحر اآلن، ليست عني مياهه  انر ا. التوازن الكليّ  كمّية مكافئة من املاء تستحيل  

 ويته املاديّة.فيما سبق. هذه الصورة شبيهة مبثال الّنهر، والذي يبقى على حاله رغم تغّّي حمت

لنظرة للعامل، ليست هذه التحّوالت التبادلّية للماّدة جمّرد ِسة عرضّية، بل هي يف صميم جوهر الطبيعة. يف هذه ا
 . يبدو أّن هرقليطس ي قّر بذلك يف امتداحه للحرب والتنازع:التغّّي، ما كان للعامل أن يوجد بدون

، وأن  مجيع األشياء تكون "جيب أن نعرف أّن احلرب عاّمة لكّل شيء، وأّن التنازع  عدل 
 (B80وتفسد ابلتنازع والضرورة." )

، هي اليت جعلت بعض األشياء آهلة، وبعضها اآلخر بشر ا، اوأبوه األشياءاحلرب، ملك كّل "
ا.  (B53) "بعضها أحرار ا، وبعضها عبيد 

؛ وبغّي ذلك أمر ا مكن اقوى األضداد املتنازعة مبا فيها تلك اليت يف العناصر املاديّة، جتعل من العامل وتنّوعاته 
فقرة السابقة، رمّبا كان هرقليطس ينتقد يف ال الصراع ملا كان لدينا سوى و حدة  هامدة، مل تدب فيها احلياة.

السلطات اليت تتعّدى حدودها تلك أنكسيماندر العتقاده أّن العدالة الكونّية تقتضي معاقبة 
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(Anaximander B1 ليست العدالة إذ ا .) ا للتجاوز ، بل هي ّنط كامل من اتتقومي ا للتفريط وإصالح 
 الضّد اآلخر. هيمنة   اتبعهتضدّ ،  هيمنة  

 ومع ذلك، فهناك قّوة توّجه العامل:

 (B64الربق يوّجه كّل شيء . )

 الشعاع امللته ب للربق ميّثل رمز ا الجّتاه العامل. ولعّل أنكسيماندر قد استخدم مثال قبطان الكون من قبل
(Kahn 1960: 238 .)التغّّيات و هرقليطس ابلربق، والربق يف ذاته صفة لزيوس، إله العاصفة.  يربطها

دثها النار  وترمز إليها، حتكم العامل. وميكن أن نعنّي  القوة اليت حتكم أبّّنا زيوس، ولكن بطريقة غّي  تلك اليت حت 
والكلمة املستخدمة لـ "زيوس"  (.B32مباشرة: "احلكيم واحد  فقط، يرغب أن ي سّمى زيوس، وال يرغب" )

يف هذا املوضع ميكن أن تعين "احلياة". وكامللطّيني، يربط هرقليطس القّوة  احلاكمة للكون ابأل لوهّية، لكّن تصّوره 
 .)كامللطّيني أيض ا( ليس تقليديًّ ة لأللوهيّ 

 املناقشة حول الظاهرة املناخّية والفلكّية. درس اختفاء القمر ومعاودته للظهور يف ّنايةنوع ا من هرقليطس  قّدم
 – Oxyrhynchus Papyri LIII 3710 ii. 43–47 and iii. 7–11الشهر ومطلعه )

متلؤها  . فقد اعترب الشمس والقمر أوعية  الدليل األوضح على أّن هرقليطس كان له اهتمام  علمّي ابلفلك(
الكسوف واخلسوف نتيجة   ثالنّيان. فإن استدار وعاء القمر، تسّبب ذلك حبصول أطوار القمر. وحيد

وال  تفيد رأيه حول األرض نفسها، ليواجه األرض. ليس يف حوزتنا أق تلك األوعية من بالستدارة اجلانب احملدّ 
صاعدة من البحر واألرض كانت تّن األخبرة املويظهر ألكن لنا أن نفرتض أنّه، كأسالفه، اعتقد أّّنا مسّطحة. 

 اليت اشتعلت كمصابيح زيتّية. ،ةوقود لألجسام السماويّ مبثابة 

اإلله هو الّنهار والليل، الّشتاء والصيف، احلرب والّسلم، الشبع واجلوع، "تتّجلى القّوة اإلهلّية يف كّل الظواهر: 
(. يبدو أّن B67ابلبخور، ِسّيت وفقا لرائحة النوع الذي امتزجت به" )ولكّنه يتغّّي كما الّنار إذا ما امتزجت 

 خمتلفة. وكّل ما حيدث وصفات   الناس أِساء  إليها ب س  هرقليطس يؤّكد جمّدد ا على وحدة القدرة اإلهلّية، وإن ن  
، لكّن الناس يعّدون  فهو خّي، لكّن الناس ال يرونه كذلك: "كّل شيء  ابلنسبة لإلله خّي  وإنصاف  وعدل 

( " ال حياول هرقليطس تقدمي ثيوديسيا >نظريّة يف العدل  (.B112بعض األشياء ظلم ا، وبعضها عدال 
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>وتعين تقريب ا: من منظور  sub specie aeternitatisاإلهلّي< تفصيلّية، لكّنه يسعى لرؤية كّل شيء  
 ، املذكورة أعاله(.B80يكون فيه الّصراع )مبا فيه الصراع اإلنسايّن رمّبا( حمرّك ا للعامل )كلّي أو إهلّي< 

 

 . املعرفة5

بسبب التغّّي املستمر لألشياء احملسوسة. مع  ة  أفالطون أّن املعرفة ابلنسبة هلرقليطس قد صارت مستحيل يعتقد
 غالبّية ه يعتقد أنّ د أنّ من املؤكّ و  نكر املعرفة وال احلكمة النابعة من فهم قومي  للعامل.ذلك، فإّن هرقليطس ال ي

حىّت  معظم احلكماء املشهورين مل ينلها، ةاندرة ومثين احلكمة. الفهم سلعة   خمّولني لبلوغالناس ليسوا 
(B28[a]لكّن احلكمة تظّل مكنة ، جمّسدة  يف رسالة هرقليطس، ألولئك الذين تفطّنوا هلا .). 

 "ّربوي سمع، وجي  إيّن ألمتدح كثّيا  ما ي رى، ذو قيمة ما: " ابعتبارهيقبل دليل احلواس  هرقليطسيبدو أن و 
(B55 .) من األذن   شهادة  العني  أصدق البصر أفضل احلواس: "و( "B101a ّلكن .)قيض من على النّ  ،ه

 رقليطسه هما يطلب ، فإنّ حكم  وأمثال جمموعة   احلكمة أنّ  يرونأو  ،للمعلومات كحشد  أولئك الذين يرون املعرفة  
 :والذاكرة احلسّ  جمّرد أكثر بكثّي من

وهيكاتيوس".  يس، وإال لتعّلم هزيود وفيثاغورس، وكذلك زينوفاناحلكمة"كثرة احلفظ ال تعّلم 
(B40) 

هرقليطس أكابر املفّكرين يف أّيمه، األحياء منهم )الثالثة األوائل( واألموات، فيما يتعّلق  يقّيم، يف هذه العبارة
 يف مجع املعلومات وال ا ابلغ اجهد  م يبذلون هم إليها. إّنّ ، وخ ل ص إىل افتقار  مجيع  الدينّية والدنيويّة ارفابملع

ا كافي ايبذلون  . "ماذا لديهم ]أي الناس[ من عقل  وحكمة؟" يتساءل هرقليطس. "إّّنم هايناإلدراك مع جهد 
وخيّص (. B104) "، وأّن األقلّية نفيسة  علموا أّن األكثريّة خسيسة  ما غام، و يّتبعون الشعراء ويقتدون ابلطّ 

مل يفهم الليل والنهار: إذ أّّنما  -الذين اعتقدوا أنّه حاز معارف كثّية-: "هزيود معّلم العاّمة؛ هزيود ابلنقد قائال  
مع الليل والنهار كما لو كاان شخصني، يتناوابن على السفر يف أساطّيه يتعاطى هزيود (. B57شيء  واحد" )
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الليل بني  والتداخل الرتابط دراكإ تقص ر عن ظرةه النّ هذ لكنّ  خارج البالد، فيما يبقى أحد مها يف الوطن.
 .ومثالبهم همائ صنق علىوأرخيلوخوس  ،هومّيوس، وفيثاغورس هرقليطس كالًّ منينتقد و  ف الواقع.زيّ تالنهار، و و 

األمور اليت تقع عّلمه: "ال يفهم الكثّي من الناس هذه ت ينبغيمون ما وبشكل  عام، جنده يقّرر أّن الناس ال يتعلّ 
بون الّنظر يف قلّ  (. بل إّّنم ال ي  B17) "غّي ذلك اهم ظّنو إن ، و علموّناتأعينهم عليها، وال يلحظوّنا حني ي

 ث ل: يف حضورهم غائبون" )م كالصمّ وا ومل يعوا، إّنّ ِسعاملعلومات اليت يتلّقوّنا: "
(. B34، وينطبق عليهم امل

(. والرببرّي B107الرببريّة؛ شهود  سّيئة لإلنسان" ) النفوس   ووآذان ذو  "عيون  يشرح هرقليطس ذلك بقوله: 
أغلب  كذافينصت للكلمات اليواننّية دون أن يعي معانيها،  كما أّن األجنيبّ فكانت تطلق على غّي اليوانيّن، 

؛ العامل من حوهلم دون فهمه. اإلدراك احلّسي ضروري للمعرفة، لكّنه غّي   الحظونالناس ي بدون القدرة إذ كاف 
 على استخالص املعلومات من األحاسيس، يتعّذر على اإلنسان فهم العامل.

ا متام ا بشأن قدرات البشر  ارسر أ تعّلم فما مدى إمكانّية ،على ذلكبناء   العامل؟ ليس هرقليطس متشائم 
ا من (. B116) "ات، ومن التفكّي القوميلكّل امرئ  حظّه من معرفة الذّ اإلدراكّية: " ما حنتاجه إذ ا، ليس مزيد 

ا من املعلومات، بل طريقة حمّسنة  يقّدمها العامل. يف هذا  الرسالة )اللوغوس( اليت لفهماخلربات احلسّية، وال مزيد 
، وألغاز ، وتلميحات معقولة  تبدو طريقته الغريبة يف التعبّي  بدأتالسياق،  . هو يقّدم أفكاره يف شكل أ حجيات 

aperçus.   ولفهم ها، جيب على القارئ أن يستوعب  أفكار ا خمفّية. أو أكثر، ويتضّمن أتويلنيكثّي  منها حيتمل
جتربة  إدراكّية ثريّة وخصبة، كما أملح  مالئم بشكل  هرقليطس تعقيداهتا، ومن مّث يكتشف  وحدهتا. ت عترب قراءة  

 (.B1هو يف مقّدمته )

وال  : ّنر، قوس، طريق.رها على فهمنا للعاملهلا أث   أمثلة  وتشبيهات  بسيطة وحمسوسةكثّي ا ما يقّدم هرقليطس 
ميمات  وال يستنبط نتائجا . وإّنا ميكن أن ي عترب منهجه استقرائيًّا: فيضرب مثاال  يف العادة بتعينطق هرقليطس 

ال جنده يعّلم و فإنّه يتحّدى شّق الدماغ األمين بدال  من األيسر. يوحي مببادئ عاّمة. وخبالف أكثر الفالسفة، 
بنموذج   ،موافق ا ،نراه يستشهد سهم.رّاء ه أبدوات الفهم، مث يرتكهم ليعّلموا أنفّد قـ  بطريقة تقليديّة، بل مي   

 توجيهات الدينّية:لل

في، إّّنا يعطي رمز ا". )  (B93"إّن اإلله ، الذي كهنت ه يف د لفي، ال ي بدي، وال خي 
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حقائق هرقليطس كذا إىل أتويلها. و  عبارات الكهنة الد لفّيني الغامضة ال تعطي أجوبة  مباشرة، إّّنا تضطر الناس  
 جية.أ حكاكتشافات  انجتة عن حّل اليق ظ  تتجّلى للقارئ 

 

 ة. القيم6 

التفكّي  غّي املعتادة هذه، هو إخراج قرّاء  هلم فهم  مناسب للعامل وملوقعهم فيه. " تهمقاربهرقليطس من غرض 
ج هذا الفهم لن ينت  و (. B112" )القومي أعظم  الفضائل، واحلكمة: قول  احلّق، والعمل وفق  فهم طبيعة األشياء 

 والتفكّي السليم يتيح للمرء  أن يتصّرف بطريقة متناغمة. على تفسّي لغة الطبيعة. إاّل عن قدرة  

 ستحسنه ي(. كما أنّ B85، B43ما ) ىل حدّ  إ تقليديّ  سلوب  أب ضبط النفساالعتدال و على   هرقليطسحيثّ 
ا على كّل ما عداه: اجملد  :الشهرة طلب من ةالتقليديّ  ةاليواننيّ  ةالغاي "وحىّت أفضل هؤالء ي ؤثرون شيئ ا واحد 

 (. B29) بني البشر الفانني، وينساق الباقون كاألغنام" اخلالد

، وابلتايل جيعلون أرواحهم رطبة يعاقرون اخلمر بشراهة(. أولئك الذين B24) أِسىموت   عركةامليف  املوت
أفضل  ينالون جزاء  س ماتوا ميتة  أفضل،(. أولئك الذين B118ة جافة )(، ألن الروح الصحيّ B117)يضّروّنا 

(B25 .) يأولئك الذين يكذبون سو( عاقبونB28 [b] .)ا عندما ميوت اإلنسان جيد أشياء  مل يكن يتوقّعه"و
رغم وعقاب،  فيها ثواب  حياة آخرة  وجودمتيل إىل اإلحياء ب هذه العبارات(. بعض B27" )ولو يف األحالم

الف  الروح  هرقليطسحال، يعترب  يّ وأب(. Nussbaum 1972)انظر أّن اعتقاده بوجود  مستمرّ ؛ حمّل خ 
 ة.للتجربة اإلنسانيّ  واملعريفّ  مبثابة املركز األخالقيّ 

من عشرة آالف  رجل  من عاّمة الناس  النظريّة السياسّية، يقّرر أّن رجال  صاحلا  واحدا ، خّي  وعلى صعيد 
(B49.) قائدا  متمّيزا : وجنده ينتقد أقرانه املواطنني لنفي هم 

"حيس ن أبهل إفسوس أن يشنقوا أنفسهم، كّل رجل  ابلغ  منهم، وأن يتنازلوا عن مدينتهم 
ا من الفضالء،  ،؛ ألّنم نفوا هرمودورسلألطفال أفضل رجال  املدينة، قائلني: لن نستبقي أحد 

د، فليذهب إىل مكان  آخر بني  (B121آخرين". ) أ انس   فإن و ج 



 ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  19

 انعكاسات  للمبادئ الكونّية:كبشأن األكثريّة. ويرى القوانني القومية   واضح  أنه يثق يف القّلة، ويراتب

فيجب أن يتمّسكوا مبا هو مشرتك بني اجلميع، كما تتمّسك املدينة "إذا تكّلم الّناس ابلعقل، 
ابلقانون، بل جيب أن يكون متّسكهم أشّد. ألّن مجيع قوانني البشر مستمّدة  من قانون واحد ، 

، حيكم ك  (B114)ما يشاء، ويشمل كّل شيء ، بل أكثر". إهليّ 

صل ببقّية القوانني اليت حتكم الكون، واليت حتافظ على وعلى األرجح فإّن القانون اإلهلّي، يف نظر هرقليطس، متّ 
 (.B80يمه عن طريق األضداد والنقائض )العدل وتق  

 

 . التأثّي7

للتدريس واخّتاذه طاّلاب ، فإّن كتاابته مل تزل مؤثرة منذ مرحلة  ه على الرغم من أّن هرقليطس مل يؤثر عنه جلوس  
(، Patin 1899; Graham 2002ر فلسفة مناق ضة )مبّكرة  كما يظهر. ولعّله استفّز ابرمنيدس ليطوّ 

مباذوقليس قد استحضر أويبدو أن  مع أّن مواطن االتّفاق بينهما يف آرائهما أكثر بكثّي مّا هو شائع عنهما.
دت اللغة اهلرقليطّية، وقّدمت تطبيقات لبعض املواضيع د قلّ وبعض األطاريح األبقراطّية ق .وعات  هرقليطّيةموض

 نظر إىلكان ي  ،  رمبكّ  وقت   ذمن . وكّرر دمي قريطس ضمن نظريّت ه األخالقّية مجلة  من آراء هرقليطس.اهلرقليطّية
ثبات الكوين. جلب كراتيلوس فلسفة  ل ال، مثّ ابرمنيدس على النقيض من لكوين،ا غّّي للت ل  كممثّ   هرقليطس

 فهمها)كما  هرقليطس ةأفالطون قد استخدم نظريّ  يبدو أنّ و  هرقليطس إىل أثينا، وهناك ِسع هبا أفالطون.
فا ، فإّن كالًّ لوكما ذ كر س .املعقولة ابرمنيدس للعامل استخدم نظريّ  يف حني، سوسللعامل احمل مثال  ( ككراتيلوس

غّي مّتسقة  قّدم نظريّة معرفة  ينتهك قانون عدم التناقض، و يمن أفالطون وأرسطو نظرا إىل هرقليطس على أنّه 
كمبدأ   نار  افرتض ال مّتسق   أحاديّ كماّدي أرسطو   تعاطى معهومع ذلك،  .ةمستمرّ  ةجذريّ  اتقائمة على تغّّي  

اخلراب الدورّي فكرة  تعضيديف  آراءه ووظّفوا فهم، الرواقّيون فيزيء هرقليطس يف نظريّتهم الفيزيئّيةستلهم أّويل. ا  
ا متبوعا  بتخّلق   ثه النار،د  للعامل الذي حت    واعتربهرّاح هرقليطس. أحد ش   ي عدّ  العامل من جديد، وكليانثس حتديد 

 .نيشّكاك  ال أّول   كان  ارمب على أنّه أنيسيدميوس
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س و فسإفيلسوف  قراءةكان التحدي يف و . التغّّي ه فيلسوف نظر إىل هرقليطس على أنّ منذ أفالطون، كان ي  
ه نظر إليه على أنّ ي   راصمنذ هيجل، و ه املتناقضة. ال  حتوي مفارقاته وأقو  ة  سقة متّ إجياد نظريّ  يفدائما  يكمن 

 .رمّبا التربيرشيء  من ب –سقيٌّ ن صّيورة  فيلسوف  

 

 . ملحق8

حد أل، املنشورة أب  خ رة، واليت اكت شفت يف مقربة مشال اليوانن، احتوت على شرح Derveniد رفيين برديّة 
ا  )ولعّلها  B94و B3القصائد األورفّية. انقش الّشارح بعض عبارات هرقليطس ذات العالقة ابلقصيدة، حتديد 

بردّيت كذلك بّينت .  Betegh 2004(. انظر 4ض ّمت إىل كتاب هرقليطس لذلك(. )العمود 
أّيم الشهر  ( أّن هرقليطس كان مهتمًّا بتعيني3710، رقم 53د )جملّ  Oxyrhynchus أوكسّيينخوس

 . Burkert 1993ابملسائل العلمّية. انظر  مهتمًّا القمري، وابلتايل

ا بنظريّة هرقليطس ال  ,Fattal 2011سياسّية واألخالقّية )يف األعمال األخّية، كّرس العلماء اهتمام ا متزايد 
Sider 2013 ب(، و( قضاي اللوغوس والعقالنّيةHülsz 2013, Long 2013 حيث أّن هذين ،)

يقّر هرقليطس بواثقة العالقة بني الفهم العقاليّن للكون وبني املسلك احلكيم و احلقلني يتداخالن بشكل  مهّم. 
 (.B112للحياة )
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 اهلوامش

، اليت بلغتنا عن الكتب املفقودة، اليت صّنفها  Fragments[ الشذرات 1] تلك العبارات القصّية، واجملتزئة أحياان 
. وأّول من ع ين جبمعها هو البّحاثة األملايّن هّيمان ألكساندر ديلز Pre-Socraticsالفالسفة ما قبل السقراطّيني 

Diels  :رتّبه على أقسام، وخّص كل قسم بفيلسوف معنّي، ذكر فيه ما بلغنا 1922)ت ، فر ا جليال  م(، صّنف س 
رد ما وصلنا من شذرات من عنه من خمتلف املصادر وعّما سطّره املؤّرخون والديكسوغرافّيون حول حياته وآرائه، مثّ يو 

 )املرتجم((. B1مثال: ) Bتبدأ شذرات هرقليطس بـ  -كتبه ويرّقمها

[2 ]Material Monism  املاّدية األحادية، أو الواحديّة. وهي اجتاه فلسفّي شاع بني الفالسفة األوائل، خيتزل
 )املرتجم(املوجودات على تنّوعها إىل أصل  واحد  ماّدي. 

ترمجتني عربّيتني لشذرات هرقليطس، األوىل ضمن كتاب )أ. ف. األهواين، فجر الفلسفة اليواننّية، [ وقفت على 3]
م(، والثانية، نقل م. ع. أبو رّين قدر ا صاحل ا منها ضمن كتابه اتريخ الفكر الفلسفّي وهي ترمجة )ع. س. 1954

م(. وقد اعتمدت 1969ره يف الفكر الفلسفي، النشار، م. ع. أبو رين، ع. الراجحي، هرقليطس فيلسوف التغّّي وأث
ترمجة األهواين، وأفدت منها يف مواضع كثّية، لكّن نقلي عنها مل خيل  من تصّرف وإعادة صياغة  يف الغالب، ويف عّدة 

 ته.مواضع اضطررت إلعادة الرتمجة ابتداء ، إّما لعدم تطرقه للشذرة، أو إلبراز خصائص لغويّة معّينة مل ت رب زها ترمج

، خالف ا لألصل اهلرقليطّي الغامض Logos[ جند الرتمجة العربّية قد جعلت األزلّية "منذ األزل" صفة للكلمة 4]
 )املرتجم(الذي أهبم موصوفها كما سيأيت. 

: "ال تتبنّي يف ]هرقليطس[ موضع عمل "،" ألّن اللفظة 200[ أرسطوطاليس، اخلطابة، حتقيق: ع. بدوي، ص: 5]
 )املرتجم(المه متيل إىل الطرفني مجيعا، فال ندري إىل أيّهما أقرب". الواحدة يف ك

 )املرتجم([ كّل ما كان بني شار ت ني >< فهو من إضافيت، لزيدة توضيح أو بيان مضمر. 6]

الذي تضّمنته على ّنط )أ ب ب أ(:  chiasmus[ قمت إبعادة ترمجة هذه الشذر ألبرز التقابل 7]
 )املرتجم([. ]...[]أعظم[]أعظم[]...
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[8 ]Guardian spirit  ،وهي أرواح اعت قد أّّنا ترافق اإلنسان وتقوم على محايته وحفظه. وآثرت ترمجتها بـ: قرين
بدال  من روح حارسة/حامية، أو معّقبات "وفق ا للمفردة القرآنّية )له معّقبات("، وذلك ألطابق عّد الكلمات يف 

 )املرتجم( اليواننّية، وألجتّنب غريب األلفاظ.

 )املرتجم(. 127األردن، ص -[ حماورة كراتيليوس، ترمجة: عزمي طه السّيد، منشورات وزارة الثقافة9]

[ "الباقية عل حاهلا" أهبمت  ما ترجع إليه هذه العبارة كما يف األصل اهلرقليطي. ومل يتطّرق األهواين هلذه الشذرة 10]
 )املرتجم(يف ترمجته. 

، واهلومري نسبة هلومّيوس الشاعر )صاحب اإللياذة -وهو غّي املرتج م له يف هذا املدخل- [ هرقليطس اهلومري11]
 )املرتجم(واألوديسة(، ألنّه شرح مالمح ه. ولذا يسّمى أيض ا هرقليطس الّشارح. 

 B12، متاب عا يف ذلك بعض احملقّ قني، إبضافة مجلة أ خرى إىل مجلة Mouraviev[ مؤّخر ا، قام مورافييف 12]
[". هذه اإلضافة anathumiôntaiتليها يف سياقها عند يوسابيوس وهي: " وكذا النفوس تتغذى ابلزفّي الرطب ]

من شأّنا أن تقّيد تطبيقات فكرة النهر يف جمال علم النفس. لكّن هناك مشاكل أخرى تكتنف هذا العزو، أوضحها 
رسطو، وليس هو من قبيل الكلمات اليت يستخدمها بتصريفاته املختلفة، مل يوثّق قبل أ anathumiaôأّن مصطلح 

( يظهر أّّنا تعترب اجلملة Natural Questions 912aهرقليطس. كذلك يف مصادر أخرى مثل فلوطرخس )
دت اجلملة يف سياق يتعّلق بعلم النفس صراحة، ستكون هذه  األوىل منتمية لسياق كوزمولوجي. وعليه فإن وج 

 دمية الفائدة.التعقيدات اللغويّة حينها ع
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