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ي ديموقريطوس حياة حول
ية، ونظرية اإلدراك والمعرفة، والروح لذر ومبادئ النظرية ا ،وأعماله الفيلسوف اإلغريق 

ية؛  جم للـد. وطبيعة الروح البشر مان،نص مت  (. ننوه بأن موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) سيلفيا بتر

ي الموسوعة عىل 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   عن هذا الرابطالت 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة،  الدارجةالنسخة ، والت 

جمة. وختاًما، نخّص  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الت  حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة والنشر عىل مجلة  بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للت 

 حكمة. 

 

 

 

 

                                                           
1 Berryman, Sylvia, "Democritus", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/democritus/>. 
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ألنه كان يؤكد على قيمة "االبتهاج"،  ؛يُعرف يف الزمن القدمي أبنه "الفيلسوف الضاحك" سكان دميوقريطو 
 ،وضعه معلمه ليوكيبوس لنظام   اسا النظرية الذرية القدمية. قدم دميوقريطوس شرح  من اثنني أس   اوكان واحد  

يتكون من أجسام متناهية  شيء   كل    للعامل الطبيعي. يؤمن أصحاب النظرية الذرية أبن   له إىل وصف مادي   وحو  
 اكانت النظرية الذرية هي األكثر نفوذ    ابستمرار داخل فراغ الهنائي،للتجزئة، وهي تتحرك  وغري قابلة   ،الصغر

من أشكال القدرة اإلهلية  واليت مل تعتمد على شكل   ،من بني السردايت املادية القدمية لوصف العامل الطبيعي  
نظرية، أثىن ذه الهل ابل إن أرسطو، وهو األشد انتقاد   ن يف العامل،لوصف النظام واالنتظام الظاهري   ؛أو الغائية

 ألنه اعتمد يف طرحه على اعتبارات سليمة ومتالئمة مع الفلسفة الطبيعية. ؛سعلى دميوقريطو 
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 . حياته وأعماله1

لكنه كان  ،قبل امليالد )أي أنه عاصر سقراط 460ولد حوايل عام  إىل أن دميوقريطوس ،تشري املصادر القدمية
مواطين مدينة أبديرا، وتذكر بعض املصادر أنه كان من مدينة ميليتوس. كان  ( وكان أحد  اأصغر منه سن  

وأنه كان أصغر من هذا األخري  ،أانكساغوراس فُ ر  ع  ليوكيبوس معلمه أو زميله، ويقال إن دميوقريطوس كان ي   
 (. وقد وردت جمموعة من احلكاايت عن حياته، لكنها ال ترقى إىل درجة موثوقة.DK 68A1بعني سنة )أبر 

مل يصلنا من أعمال دميوقريطوس إال ما ورد يف املصادر الالحقة هلا، وهي يف بعض األحيان متعارضة مع  
ميوقريطوس، الذي كان بعضها أو ال ميكن االعتماد عليها. ويعد أرسطو من أفضل مصادر املعلومات عن د

للحديث عن دميوقريطوس،  كاملة    أفرد أرسطو دراسة  وقد  ا هامًّا يف جمال الفلسفة الطبيعية،أرسطو يعده منافس  
يف مصادر أخرى. ويبدو أن دميوقريطوس كان قد تبىن أفكار ليوكيبوس،  مل يصلنا منها سوى بضع فقرات مقتبسة  

ورغم أن بعض الكتاابت ميكن أن تنسب إىل ليوكيبوس، فإن  تنظيمها. عنه إال القليل، وأعاد الذي ال نعرف
أن  االغالبية العظمى من الدراسات تربط الكتاابت بكليهما أو بدميوقريطوس وحده؛ ومن املتعارف عليه غالب  

 دميوقريطوس هو الذي طور النظام الذري.

مثل  ،من املؤلفات املنسوبة إىل دميوقريطوس حول موضوعات خمتلفة اكبري    اأورد ديوجانس الرتيوس عدد  
تنسب بعض املصادر كتاب "نظام العامل الكبري" وكتاب  ات.األخالق والفيزايء والرايضيات واملوسيقى والكوني  

، بينما دميوقريطوس أحياان  ( إىل آراء املؤرخني حول الفلسفة القدمية"نظام العامل الصغري" )انظر املادة بعنوان 
ومثة الكثري من التضارب حول  (DK 68A33) الكتاب األول من أتليف ليوكيوبوسيرى ثيوفراستوس أن 

وردت جمموعتان من األقوال يف  ، منسوبة إىل دميوقريطوس،مدى موثوقية ما وصلنا من مقوالت أخالقية  
واألخرى  ،يالدي، إحدامها منسوبة إىل دميوقريطوساملختارات اليت صنفها استوابيوس يف القرن اخلامس امل

من نسبة الكتابني إىل  DKمنسوبة إىل فيلسوف آخر غري معروف يدعى "دميوقراطيس". وال ميانع 
دميوقريطوس، لكن موثوقية املقوالت الواردة يف كلتا اجملموعتني ما زالت رهن املناقشة بني الباحثني، شأهنا شأن 

 الذرية لدميوقريطوس وبني آرائه يف جمال األخالق.العالقة بني النظرية 

 

 . مبادئ النظرية الذرية2
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تشري املصادر القدمية إىل النظرية الذرية بوصفها واحدة من حماوالت عديدة لقدامى الفلسفة الطبيعية من 
( فإن Osborne 2004للرد على التحدي الذي طرحه ابرمينيدس. وابلرغم من كثرة التحدايت ) ؛اإلغريق

من دون الباحثني اليوم يرون أن دافع النظرية هو التحدي. كان ابرمينيدس قد زعم أبنه يستحيل وقوع تغيري 
شيء، فقد أكد اللان شيء. ومبا أن االتفاق السائد آنذاك هو استحالة أن أييت شيء مأن أييت شيء من ال 

على ذلك، عمل ليوكيبوس ودميوقريطوس وغريهم من فالسفة  ا. ورد  ابرمينيدس أن التغيري ليس سوى وهم  
على تطوير أنظمة جعلت من التغيري  ،مثل إمبيدوكليس وأانكساغوراس ،يف زمن ما قبل سقراط ،التعددية

فرتض هذه الردود على ابرمينيدس وجود مبادئ إبثبات أنه ال حيتاج إىل خروج شيء من ال شيء. ت ا؛ممكن  
وتكتفي إبعادة ترتيب نفسها لتشكل عامل املظاهر الذي يتغري ابستمرار. وحبسب  تبقى قائمة   ،مادية اثبتة

هي جزيئات غري قابلة للتجزئة تدعى الذرات. ويسود االعتقاد  ،النظرية الذرية، فإن هذه املبادئ املادية الثابتة
ظرية الذرية تبنوا فكرة وجود حد أدىن لقابلية التجزئة من أجل الرد على تناقضات زينو حول أبن أصحاب الن

(. يف املقابل، فإن مراجعات واردي Hasper 2006استحالة تنق ل مقادير ذات إمكانية جتزئة المتناهية )
 ( تشري إىل أن النظرية الذرية ظهرت للرد على حجج ابرمينيدس.2008( وسيديل )1988)

والذرات والفراغ.  ويتمسك أصحاب النظرية الذرية أبن مثة نوعني خمتلفني من احلقائق يشكالن العامل الطبيعي  
ومتعددة  ،مبعىن "غري القابل للقسمة"( متناهية العدد atomonأو  atomosوتعد الذرات )ابليواننية 

دور الذرات يف فراغ الهنائي، األحجام واألشكال، وهي شديدة الصالبة وال حتوي أي فجوات داخلية. ت
افات وأطراف صغرية على أسطحها لتشكل عناقيد. أو ترتابط فيما بينها خبط   ،وتتنافر عند ارتطامها ببعضها

وعدا عن تغيري مكاهنا، فإن الذرات ال تتغري وال تتولد وال ميكن تدمريها. حتدث مجيع التغريات يف األجسام 
تتغري أماكن هذه الذرات. وابملصطلحات األرسطية، فإن أصحاب النظرية الذرية  املرئية يف العامل الظاهر عندما

خيتزلون كل التغريات يف تغري املكان فحسب. أما األجسام العينية اليت خنتربها يف العامل فهي جمرد عناقيد من 
إمنا حتدث  -النمو التغريات الكمية أو قل إن شئت -هذه الذرات. والتغريات اليت نشهدها يف األجسام 

بسبب عمليات إعادة ترتيب أو إضافات إىل الذرات اليت تتكون منها األجسام. تتسم الذرات أبهنا أبدية، أما 
اقيد الذرات يف الفراغ األجسام اليت تتكون من الذرات فليست كذلك. وتتشكل األكوان أو العوامل من حركة عن

 DKوجبها الذرات يف دوامة وتنشئ عناقيد بداخلها )للحركة الدائرية اليت تتجمع مب نتيجة   الالهنائي؛
68B167  نشأ عاملنا واألجناس اليت تعيش فيه من تصادم ذرات تتحرك يف (. وهذه األكوان ليست دائمة .

 دوامة، وسوف يتفكك ذلك كله مع مرور الزمن.
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ض، وهي االدعاء أبن حجة ظاهرها التناق ،عن عمد   ،وإلثبات وجود الفراغ، يتبىن أصحاب النظرية الذرية
"العدم" موجود. ويبدو أن أصحاب النظرية الذرية يف معرض ردهم على ميليسوس، أحد أتباع ابرمينيدس، 

أبن  -ةيف عبارة ابتت متيز أصحاب النظرية الذري -قرنوا مصطلح "الال شيء" مع نقيضه "الشيء" وزعموا 
( إىل أن هذه العبارة 2002يشري سكوفيلد )(. و DK 67A6أحدمها موجود "ليس أكثر" مما يوجد اآلخر )

ا ة االمتالء )أو منسوبة إىل دميوقريطوس وليس إىل معلمه ليوكيوبوس. وعندما يضع أصحاب النظرية الذري   حتديد 
الصالبة( مع الفراغ على حد سواء من الناحية الوجودية، فهذا يعين أهنم ينكرون استحالة الفراغ. وهم يرون أن 

زم للحركة احمللية: فإذا مل يكن مثة أماكن غري مشغولة فأين ميكن أن تتحرك األجسام؟ وكان الفراغ شرط ال
ميليسوس قد رأى ابستحالة الفراغ وصوال  إىل استحالة احلركة، بينما يبدو أن أصحاب النظرية الذرية وقفوا يف 

(. وقد اقرتح بعض DK 67A7غ )اجلهة املقابلة، وانطلقوا من حقيقة وجود احلركة إلثبات لزوم وجود الفرا 
( بني الذرات وليس مبعىن الفضاء اهو مبعىن مناطق غري ممتلئة )مؤقت   ،الباحثني أن مفهوم دميوقريطوس عن الفراغ

ألن السمة األساسية فيه هي "االنصياع"، على  ؛(. وال يعيق الفراغ حركة الذراتSedley 1982املطلق )
النقيض من املقاومة املشرتكة لدى الذرات. وتشري نصوص النظرية الذرية الالحقة إىل أن هذا "االنصياع" يشرح 

 Lucretiusنزعة األجسام إىل االنزالق حنو األماكن اخلالية، مدفوعة ابلتصادم من أماكن أكثر كثافة )
DRN 6.906–1089.) 

ويشكك هبا  -تذكر إحدى الرواايت  الذرات؛هناك بعض اخلالفات حول خصائص الذرات. تتنوع أحجام و 
لكنها يف هذا الكون  ،أن الذرات ميكن أن تكون، من حيث املبدأ، حبجم كون كامل -الكثري من الباحثني

المتناهية  (. وميكن أن تتخذ الذرات جمموعةDK 68A47على األقل تبدو أصغر من أن تكون مدركة )
 امعين   يوجد سبب" جيعل الذرات تتخذ شكال  من األشكال؛ وقد وردت رواايت عن استدالل يقتضي أبنه "ال 

ووجود  ،بسبب عدم انتظام أشكاهلا ؛أكثر من غريه. كما ميكن أن تتداخل أنواع كثرية من الذرات مع بعضها
ليس من الواضح إن كان الرواد األوائل من اخلطافات على أسطحها، وهذا ما يفسر متاسك بعض املركبات. و 

أصحاب النظرية الذرية يرون أن الذرات غري قابلة لالنقسام من الناحية النظرية أو من الناحية الفيزايئية البحتة 
(Furley 1967  ويبدو أن فكرة وجود أصغر حجم ممكن .) احلد األدىن ألحجام  يه ،تشري إىل هذا

يبدو أهنا تنطوي على أن مجيع  ،ملفاهيم مثل االتصال أو وجود شكل معنيالذرات، ابلرغم من أن بعض ا
مكونة من أجزاء بشكل أو آبخر، حىت لو كان ذلك على الصعيد الرايضي  - اوحىت أصغرها حجم   -الذرات 

 أو النظري.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل بعض وإن كانت يف اجتاه معني وانجتة عن أوزاهنا؛ وقد حاو  ،وقد تضاربت الرواايت حول حركة الذرات 
وإمنا هو انتج عن نزعة اجلذب  ،ابلنسبة للذرات ابفرتاض أن الوزن غري جوهري    ؛الباحثني اجلمع بني الرأيني

(. cf. O'Brien 1981; Furley 1989, pp. 91–102ابجتاه املركز املتأصلة يف الدوامة الكونية )
ولكن ال يوجد دليل قاطع على ذلك  ،من احملتمل أن تكون لدى الذرات نزعة أصيلة للحركة بشكل اهتزازي  

(McDiarmid 1958  ومن جهة أخرى، يبدو أن احلركة الرئيسة للذرات انجتة .)  عن التصادم مع ذرات
أخرى، حبيث تتسبب املقاومة املشرتكة )أو "أنتيتوبيا"( يف ابتعاد الذرات املتصادمة عن بعضها. وقد وجه 

وابلتايل فإنه ال يقدم  ل الذرات املتصادمة ليس له بداية؛أن تسلس ا إىل دميوقريطوس الفرتاضهأرسطو انتقاد  
لوجود احلركة الذرية بذاهتا، وذلك ابلرغم من أن التصادم السابق مع ذرة أخرى ميكن أن يفسر اجتاه  اتفسري  

(. وابلرغم من كثرة تشبيه أفكار النظرية الذرية القدمية see O'Keefe 1996كل ذرة متحركة على حدة )
ابلفلسفة "اآللية" املعاصرة، فقد حذر ابمل من خطورة افرتاض أن أصحاب النظرية الذرية يؤيدون األفكار 

 (.Balme 1941ما القول أبهنا حركة ذاتية )املعاصرة حول طبيعة حركة الذرات، ال سي  

وكذلك إىل املصادفة.  ،أن دميوقريطوس كان يعزو سببية األشياء إىل الضرورةوقد أشارت رواايت خمتلفة إىل 
من نقصان الضرورة  اق هو "غياب الغرض" بدال  ولعل املفهوم األفضل ملصطلح املصادفة يف هذا السي

(Barnes 1982, pp. 423–6 ويبدو أن دميوقريطوس كان يدرك أمهية االعرت .)ف أبن احلركة غري ا
وإمنا تتجمع يف  ،ميكن أن ينشأ عنها كون منتظم ال تتناثر فيه الذرات بصورة عشوائية ،رات منفردةاملنتظمة للذ

 ل ابملثل" املوجودة يف الطبيعة،ث  عناقيد لتشكيل كتل ذات أنواع متمايزة. ويقال إنه كان يعتمد على نزعة "امل  
تتجمع أبحجام وأشكال متماثلة. وهو يقارن فإن الذرات من األنواع املتماثلة  اكما أن احليواانت تتجمع مع  و 

هذا السلوك بتذرية احلبوب يف الغرابل، أو توزع احلصى عندما جترفها األمواج، كما لو كان مثة اجنذاب معني 
 e.g. Taylor)(. وابلرغم من وجود تفسريات خمتلفة هلذا الزعم DK 68B164بني األنواع املتشاهبة )
1999b p. 188) ؛ حبيث يكون على حنو آيل    ،حماولة إلثبات احتمالية نشوء ترتيب منظم  م قد  ، فيبدو أنه

(. وال داعي لتوظيف Furley 1989, p. 79للتصادمات العشوائية بني األجسام املتحركة ) اثنوايًّ  انجت ا
ن لشرح كيفية توزع احلصى على الشاطئ أو احلبوب عند غربلتها، ومن املرجح أ ؛قوى جذب أو أغراض معينة

يكون هذا حماولة إلثبات أن املؤثرات اليت ظاهرها التنظيم ميكن إنتاجها دون وجود قوى أو أغراض موجهة 
 هبدف حمدد.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األجسام يف العامل احملسوس الحتواء حجم الفوارق بني  يرى دميوقريطوس أن خصائص الذرات مبجملها كافية  
من الكلمات عند  ا هائال  واليت ميكن أن تنتج عدد   يستشهد أرسطو مبثال مقارن من احلروف األجبدية، لدينا،

خيتلف عن  Aجتميع بضعة حروف منها؛ وهذا برأيه انجم عن الفرق يف أشكال احلروف )حيث أن حرف 
خيتلف عن  N( واجتاهها املكاين )حيث أن NAختتلف عن  AN( وترتيب احلروف )حيث أن Nحرف 

Z) (DK 67A6) ،ومتثل هذه املصطلحات تفسري أرسطو للمصطلحات اليت استخدمها دميوقريطوس .
(. وقد ُحذفت فوارق احلجم من هذه الفقرة، رمبا Mourelatos 2004أكرب ) واليت تتمتع حبس دينامي   

ألهنا ترتكز على املقارنة بني حروف األجبدية، فقد ورد يف نصوص أخرى بوضوح أن دميوقريطوس يرى أن 
 .ارات ختتلف يف احلجم أيض  الذ

( يف االشكل واحلجم )ورمبا الوزن أيض  ، عدا ومن املعلوم أن دميوقريطوس ينفي وجود أي خصائص مدركة
يزعم فيه أننا "ندرك احللو وندرك املر، ندرك الساخن وندرك البارد،  ،الذرات أنفسها. ومثة اقتباس منسوب إليه

  (Taylor 1999a)(DK 68B9, transذرات وفراغ" )وندرك اللون، لكن كل شيء يف احلقيقة 
أللوان معينة، مثل أن نربط على حنو  وكما يرى فيوريل فإن ترمجة "إدراك" ال ينبغي أن تدل على فهم اعتباطي   

منتظم بني هيكلية معينة للذرات وبني لون معني. وإمنا يتعلق التباين هنا ابلفرق بني اخلصائص احلقيقية وغري 
(. وما يرفضه دميوقريطوس بوصفه Furley 1993; cf. Barnes 1982, pp. 370–7) احلقيقية

 "تقليدي حبت" هو اختزال اخلصائص املذكورة يف الذرات أو حىت يف أجسام عينية.

ومع إشارة العديد من الرواايت حول آراء دميوقريطوس، والظاهر أهنا اقتباسات مباشرة، بشكل حصري إىل 
لى أهنا غري حقيقية، يذكر فلوطرخس قائمة من األشياء اليت ال توجد إال إبدراك مفهوم اخلصائص احملسوسة ع

"التجميع". وإذا ما صحت نسبة ما سبق إىل منهج دميقريطوس، فسيؤدي ذلك إىل اتساع نطاق الزعم على 
رد "غري هو "غري حقيقي" أو جم -واملقصود هنا أي عنقود من الذرات -حنو كبري: املفهوم أبن أي مزيج 

تقليدي" يشري إىل أن دميوقريطوس يضع فوارق أكثر عمقا  من ذلك بني اخلصائص احملسوسة وغري احملسوسة. 
من الذرات وليس الذرات أنفسها، سوف  ألنه حصيلة إدراك جتمعات   ؛ويرتتب على ذلك أن أي شيء مدرك

سية لدى الفرد. ومثة رواية منسوبة يعد "غري حقيقي" وليس جمرد اخلصائص احملسوسة ابستخدام األعضاء احل
، (DK 68A42)أو العكس ابلعكس  اواحد   يها أن شيئني ميكن أن يصبحا شيئ اإىل دميوقريطوس ينفي ف

 وبذا فإنه يفرتض أن جتمعات الذرات تقليدية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال تظهر يف الرواايت  sunkrisisوقد اختلف الباحثون حول مدى صحة رواية فلوطرخس. مبا أن مفردة 
مبعىن "مر املذاق" واليت  pikronاألخرى، يرى فيوريل )الحقا  لساندابك( أهنا على األرجح خطأ صوابه 

ظهرت يف رواية أخرى. ومن جهة أخرى، يقر فيوريل أبن فلوطرخس يدرك على األقل أن أصحاب النظرية 
، بقدر ما هي خصائص حمسوسة، ينبغي فهمها كانوا متمسكني أبن مجيع جتمعات الذرات  ،الذرية األوائل

وهذا يعين أن كل شيء على املستوى  (؛Furley 1993 pp. 76–7n7على أهنا تقليدية ال حقيقية )
يعد غري حقيقي. وتبقى احلالة الوجودية لرتتيب أو جتميع  -بعبارة أدق، كل شيء متاح لإلدراكأو  -العياين 

يؤثر على فهمنا للميتافيزيقا عنده، وكذلك عالقته التارخيية مع  ا،حمري     لذرات ابلنسبة لدميوقريطوس سؤاال  ا
 ;Wardy 1988ميليسوس، ومدى التشابه بني آرائه وبني التصنيف احلايل للخصائص األولية والثانوية )
Curd 1998; Lee 2005; Mourelatos 2005; Pasnau 2007 وإذا ما قيدان فرضية .)

حول السبب الذي دفع دميوقريطوس ألن ينزع  ا،حملسوسة فسوف يبقى السؤال قائم  "التقليدية" ابخلصائص ا
 (.Wardy 1988; O'Keefe 1997; Ganson 1999صفة "احلقيقية" عنها )

 

 . نظرية اإلدراك3

تقوم نظرية اإلدراك عند دميوقريطوس على افرتاض أن الصور، وهي طبقات رقيقة من الذرات، إمنا تنزع ابستمرار 
أن شيخوخة  ،لتذهب أدراج الرايح. ويرى أصحاب النظرية الذرية الالحقون ؛طوح األجسام العينيةمن س

وميكن أن  ،على ذلك. ميكن أن تتقلص هذه الشرائح من الذرات ، متثل دليال  مع مرور الزمن ااألجسام تدرجييًّ 
ويتحقق اإلدراك من خالل أعضائنا احلسية  ؛تتوسع؛ وال يدخل العني منها إال تلك اليت تتقلص على حنو كاف  

ا، واليت تتعرض هبذه الطريقة. ختربان هذه الشرائح ابخلصائص املرئية لألجسام العينية، مثل أحجامها وأشكاهل
تتعرض لتصادمات أكثر مع الذرات. وهناك رواية  هنا عندئذ  أل ؛يف اهلواء طويلة   ل ملسافات  للتشتت عندما تنتق

وأن اهلواء املضغوط ينقل  ،بواسطة صورها ،على اهلواء ى أن األجسام املرئية متارس ضغط اتر  ،خمتلفة أو مكملة
(. اخلصائص اليت تدركها احلواس األخرى ميكن DK 68A135; Baldes 1975الصور إىل العني )

كل من أشكال االتصال. على سبيل املثال، يستعرض دميوقريطوس يف نظريته حول التوصل إليها عرب ش
عن االتصال مع خمتلف أشكال الذرات؛  ،كيف أن إحساسات املذاق املختلفة تنتج بصورة منتظمة  ،التذوق

وينشأ عنها اإلحساس ابملذاق املر، وبعض الذرات تتدفق بسالسة  ،تسبب هتتك اللسان ،فبعض الذرات خشنة
 وينشأ عنها اإلحساس ابملذاق احللو. ، وال تؤذيه؛على اللسان



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألهنا تنطوي على  ؛حول نظرية دميوقريطوس، لكنه انتقد هذه النظرية ثيوفراستوس الرواية األكثر عمق ا، قدم لنا
أخرى، قد يتمثل  يف مظاهر متشاهبة. ومن جهة   ، سوف يتسبب دائم اافرتاض أن النوع الواحد من الذرات

يتعامل مع  ، وأن مثة تناوال  خمتلف اتتناول احلالة الطبيعية للمراقب االعتيادي   ،شكال يف أن أغلب التفسرياتاإل
مثال . ويعتمد تفسري دميوقريطوس لكون بعض  ا، كأن يكون الشخص مريض  مدركات املراقب غري االعتيادي  

املفهوم القائل أبن أشكال الذرات تؤثر  ،منهما ال يستثين أايًّ  على عاملني    ا،مرًّ  العسل   املرضى جيدون مذاق  
وإمنا  ؛هو أن أي مادة، مثل العسل، ال تكون متجانسة ابلكامل ،علينا ابنتظام بصورة معينة. العامل األول

ة هلذه املادة تعتمد على النوع الغالب من تلفة. وابلطبع فإن السمات الرئيسحتتوي على ذرات أبشكال خم
. أما العامل اآلخر فهو أن أعضاءان اهذا ال مينع وجود أنواع أخرى من الذرات داخلها أيض   الذرات فيها، لكن

يف أن ممراتنا احلسية  من الذرات، وال شك   ن امعي    الكي تدرك نوع   ؛احلسية ينبغي أن تكون على انسجام مالئم
أن يدرك على حنو غري  يعاين من املرض ميكن ، أو غريه من الظروف؛ وعليه فإن شخص اميكن أن تتأثر ابملرض

 من املكوانت الكلية للعسل. اصغري   اال ميثل سوى جزء   ،من الذرات معتاد نوع ا معين ا

 ،نظرية تقتضي أن تتسبب الذرات املتماثلة يف أتثريات خمتلفة ،يف املقابل، تتطلب املؤثرات امللحوظة األخرى 
 ه. ويبدو أن تفسري  نفس   أن التغري قد وقع يف اجلسم املرئي    بد  تغري، بل ال أن الشخص املالحظ قددومنا افرتاض 

ينتمي إىل هذه الطائفة: فقد ذكر أرسطو أن األشياء تكتسب ألواهنا من خالل "االلتفاف"  األلوان   وجود  
(GC 1.2 315b34  وهذا املصطلح هو ترمجة أرسطو ملفردة "موضع" عند دميوقريطوس، وهو واحد .) 
ن الطرق الثالث األساسية اليت ميكن أن تظهر لنا هبا الذرات خمتلفة عن بعضها. ويستخدم أرسطو هذا م

املفهوم لتربير عدم ربط األلوان ابلذرات نفسها. وميكن توضيح هذه النقطة ابلرجوع إىل ما أورده لوكريتيوس 
 ،فال ميكن أن تتغري ،كانت زرقاء ابلفعل  إذا ،حول استحالة نسبة األلوان إىل الذرات. يقال لنا إن ذرات البحر

( كما نشاهد عندما يتغري لون سطح البحر من األزرق إىل األبيض. DRN 2.774-5وتبدو بيضاء )
( وليس P( معينة عن شيء ليس هو )P) خاصيةوالفرضية الظاهرة هنا هي أنه، بينما ميكن أن ينتج ظهور 

 ؛(. ومبا أن الذرات ال تتغري خصائصها األساسيةP( على أهنا )عدم P، فإنه ال ميكن أن تظهر )(Pعدم )
هو السبب األرجح الختالف مدركاتنا  ،للذرات مثل املوقع النسب    ،االرتباطية اخلاصيةفيبدو أن التغري يف 

ها، بينما ترفرف جبناحي ،حوهلا. عندما تتغري ألوان سطح البحر أو عندما يظهر عنق احلمامة أبلوان متعددة
 وتتغري بذلك عالقاهتا املوضعية. ،فهذا يثبت أن أجزاء اجلسم تتحرك
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ومن خالل نسبة أسباب اخلصائص احملسوسة إىل اخلصائص االرتباطية للذرات، يتجنب دميوقريطوس اإلمكانية 
احلاجة للتأكيد (. ويبدو أن ثيوفراستوس يركز على P( ألهنا هي ابلفعل )Pاحلتمية للزعم أبن األشياء تبدو )

دون أن ميتلك هذه اخلصائص. تتعارض أفكار  معينة   على إظهار خصائص   ،على قدرة اجلسم املركب
عندما يزعم أن األنسجة تنتج املظهر  ،دميوقريطوس هذه مع فرع واحد على األقل من احلس العام املشرتك

اليت تعتمد على  من األمثلة   طوس قائمة  وتؤثر على اإلحساس ابللون. وقد أورد دميوقري ،أو البارد ،الساخن
يف حماولة منه إلكساهبا صفة اإلقناع. وهو يقول  ؛على احلس العام املشرتك أو اخلربة السردية ،ة  ارتباطات مبني  

؛ وهو هنا يطبق احلس العام املشرتك بربط ألهنا تتحرك بسالسة   ؛الشكل إن احلرارة تولدها الذرات كرويةُ  ،مثال  
تنتج احلرارة، وهنا تطبيق للربط  افهي أيض   احلركة السريعة مع التسخني. أما الذرات اخلشنة املرتبطة ابملذاق املر  

ليست  -الشكل االنسيايب أو اخلشن -ذرات بني احلرارة واالحتكاك. وعليه فإن اخلصائص األساسية احملددة لل
 بقدر ما تفسره حركة الذرات. ،هي اليت تفسر بذلك

ه أرسطو بعض االنتقادات لدميوقريطوس على خلفية ادعاء األخري أبن اإلحساسات البصرية والسمعية وج 
(. ومن غري الواضح كيفية أتثري ذلك على DK 68A119عن اللمس ) اإمنا تنتج مجيع   ،والشمية والذوقية

اللمس يعمل هبا. من جهة ألن املصادر ال تروي لنا سوى القليل حول الكيفية اليت كان يعتقد أبن  ؛اإلدراك
يف أن األجسام  اأخرى، فإن دميوقريطوس يبدو أنه ال مييز بني اللمس واالتصال، ومن احملتمل أنه مل جيد تعارض  

 وطبيعة سطوحها من خالل التأثري الفيزايئي. ،تعرب عن أحجامها وأشكاهلا
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حول الكائنات احلية، يبدو أن دميوقريطوس كان يستخدم مصطلح  ،رىعلى غرار النظرايت القدمية األخ
psyche واليت تنسب إليها قدرة تلك الكائنات على  ،أو "الروح" لإلشارة إىل الصفة املميزة للكائنات احلية

 ،اتفإن دميوقريطوس كان يرى أن الروح تتكون من نوع واحد من الذر  ،ألرسطوا ممارسة وظائفها احلياتية. ووفق  
وألن الذرات النارية الكروية  يف ذلك إىل ربط احلياة ابحلرارة؛ وهو الذرات النارية. من احملتمل أن يعود السبب

متحركة بطبيعتها. وهذا يتسق مع القول أبن الروح هي اليت تسبب احلركة. كما يبدو أن دميوقريطوس كان يرى 
كان   ،على أن دميوقريطوس ، دليال  . ويرى البعض يف هذااعن احلركات الفيزايئية للذرات أيض   أن التفكري انتج  

 على ذلك. ينكر استمرارية روح الفرد بعد املوت، إال أنه ال يوجد يف املصادر القدمية إمجاع  
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 ة  ف  وإعادة اإلنتاج املنتظمة ألشكال متكي    ،صعوبة تتمثل يف تفسري الوجود ،واجهت النظرايت املادية حول احلياة
يف تقدمي حجج  ،كبرية    يف العامل الطبيعي. على الرغم من أن أصحاب النظرية الذرية جنحوا إىل درجة   اوظيفيًّ 

 تفسر نطاق اخلصائص األخري، ميكن أن  امقنعة أبن الثنائية البسيطة من الذرات والفراغ، مع وصف حمدود جد  
 ،من املؤثرات اليت يبدو عليها االنتظام أن عدد افوارق يف األجسام داخل العامل احملسوس، وكذلك من ال اواسع  

 ؛يف العضوايت املوجودُ  للتصادمات غري املنتظمة بني الذرات. أما التنظيم الوظيفي   ميكن أن تظهر كناتج اثنوي   
 .بكثري   فإن تفسريه أصعبُ 

مفادها أن مجيع أجزاء اجلسم تسهم يف البذرة اليت  ،حول التكاثر نظر   ة  ويبدو أن دميوقريطوس كان يتبىن وجه 
(. ويظهر أن النظرية تفرتض DK 68A141; 143ينمو منها احليوان اجلديد، وأن البذرة ينتجها الوالدان )

 وهي اليت تكون مسؤولة عن منو كل عضو ،معينة من كل عضو يف اجلسم أن البذرة حتتوي على مادة   ا،مسبق  
الوالدين عندما تسود مسامهة أحدها يف تزويد العضو ذي الصلة. يتحدد  يف اجلسم اجلديد. وتورث مسات  

يف  أبدايًّ  معني    جنس   وجودُ  د  ع  للبذرة اليت تسود يف املادة الواردة من األعضاء التناسلية. ال ي ُ  اجنس املولود وفق  
العامل الذري. وعلى غرار بعض النصوص القدمية يف النظرية الذرية، أكد دميوقريطوس أن البشر نشأوا من 

 من التفاصيل حول ذلك. ا( دون أن توفر املصادر كثري  DK 68A139األرض)
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إمنا ينتجان عن الصور  ،حساسأبن التفكري واإل ،ينسب أحد املصادر إىل دميوقريطوس وليوكيوبوس الرأي القائل
 DKاليت تسقط على اجلسم من اخلارج، وأن التفكري يعتمد على الصور بقدر ما يعتمد اإلدراك عليها )

67A30 ويوصف التفكري واإلدراك كذلك أبهنما تغريات يف اجلسم. ويظهر أن دميوقريطوس كان يدرك .)
من جتربتنا احلسية،  عليه أن معرفتنا ابلعامل مأخوذة   أن رأيه هذا سوف يؤدي لنشوء مشكلة معرفية؛ إذ يرتتب

مثة نص  لإلغفال أو اخلطأ. ؛ ما يدع جماال  غري أن احلواس أنفسها ليست على متاس مباشر مع طبيعة األشياء
من خالل اهتام العقل إبسقاط احلواس ابلرغم من كوهنا  ،على هذا التفكري الشكاك شهري ميثل فيما يبدو ردًّا

(.  وتتحدث نصوص أخرى عن الفجوة بني ما DK68B125الوحيدة للوصول إىل احلقيقة ) وسيلته
(. من جهة أخرى، فإن الذرات DK 68B6-10; 117وبني ما هو موجود حقيقة ) ،نستطيع أن ندركه

على التشبيه أبشياء موجودة يف العامل  اة دائم  وابلتايل فإن معرفتنا خبصائصها مبني   ،لإلدراك بذاهتا قابلة   غريُ 
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مثل اللون واملذاق. وعليه فإن احتمالية  ،فإن احلواس ختربان خبصائص ال متلكها الذرات ،. وفضال عن ذلكاملرئي  
 .تغدو كبرية   الشك يف معرفتنا ابلعامل اخلارجي  

 ،دميوقريطوس يف سياق اجملادلة وقد عمد بعض الفالسفة الالحقني إىل تعديل عبارة "ليس أكثر" اليت أطلقها 
". وقد استخدمت العبارات من P" منه "ليس P" هو ليس أكثر "P" و"ليس Pأبن شيئا يبدو عليه أنه "

هبدف إاثرة الشك يف  ؛هذا القبيل ألغراض التشكيك، حيث تشري إىل تعارض األدلة اليت تقدمها احلواس
ميوقريطوس كان يسعى إىل تثبيت منهجية يف الشك، (. وال يبدو أن دde Lacy 1958معرفتنا ابلعامل )

 وذلك ابلرغم من أنه أبدى بعض املخاوف حول أساس املعرفة اليت منلكها.

يف معرض مناقشته  ،على إدراكنا للصور من خارج أجسامنا ة  استخدم دميوقريطوس احلجة أبن معرفتنا مبني  
اليت متلك خصائص ننسبها  ،شرائح ضخمة من الذراتلآلهلة، حيث من الواضح أن معرفتنا ابآلهلة أتيت من 

على علم  امبكر   الآلهلة، لكن دميوقريطوس ينفي صفة اخللود عنها. يرى بعض الباحثني أن هذا ميثل هجوم  
، بينما (Barnes 1982, pp. 456–61على الصور فحسب ) له أبنه مبيني  اواهتام   ،الالهوت التقليدي

 .Taylor 1999a, ppة )حي   هي يف احلقيقة كائنات   ،كد أن هذه الشرائحيفرتض آخرون أن النظرية تؤ 
فت ضمن الفكر الوثين فيما بعد، ليس من الواضح إن كان ن   (. على الرغم من أن النظرية الذرية صُ 6–211

 دميوقريطوس نفسه يتفق مع ذلك.

 

 . عدم القابلية للتجزئة والرايضيات6

ترتبط ابملسائل اليت طرحها زينون اإليلي. تتعلق بعض  ،أحجام غري قابلة للتجزئةيبدو أن أسباب افرتاض وجود 
للتقسيم إىل ما ال هناية، أي يتكون  إذا ما كان يدرك على أنه قابل   ،بصعوبة عبور حجم حمدد   ،تناقضات زينون

وافرتضوا وجود حد  ؛من األجزاء. سعى أصحاب النظرية الذرية إىل تفادي هذه التناقضات من عدد ال هنائي   
 لقابلية التجزئة.

 ،لكن تبقى الكيفية اليت تنقسم هبا الذرات غري واضحة، وكذلك مدى العالقة بني احلاجة ألصغر األحجام
رمبا مل يكونوا يفر قون بني عدم  ،والزعم أبن الذرات غري قابلة للتجزئة. يقرتح فيوريل أن أصحاب النظرية الذرية

(. يبدو أن عدم Furley 1967, p. 94وعدم قابلية التجزئة النظرية للذرات ) ،ئيةقابلية التجزئة الفيزاي
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حقيقة  -ات مستقلة عن الزعم بعدم قابلية جتزئة األحجام، مبا أن صالبة الذر  ،قابلية التجزئة الفيزايئية للذرات
د فراغ يف املسافة بني يقال إهنا سبب عدم قابليتها للتجزئة. ومن املفرتض أن وجو  -عدم وجود فراغ داخلها

هو السبب الذي مينع جتزئتها، بل إن فيلوبونوس اقرتح يف وقت الحق أن الذرات ال ميكن أن تتالمس  ،الذرات
(. وسواء أكان دميوقريوطس نفسه قد توصل إىل هذه DK 67A7إال إذا اتصلت ببعضها ) ؛فيما بينها

لتجزئة مهما كان حجمها. وهذا ال مينع افرتاض وجود النتيجة أم ال، يبدو أن الذرات كان تعد غري قابلة ل
 حجم متناهي الصغر للذرات، ويُعتقد أن هذا يكفي لتفادي تناقضات عدم التجزئة الالهنائية.

تُنسب إىل أرسطو حجة تسمى "االختزال إىل املستحيل" ومفادها أن أصحاب النظرية الذرية انطلقوا من 
فال شيء مينع من انقسامه ابلفعل يف كل نقطة. يسأل  ،للتجزئة بال هناية الفرتاض أبنه إذا كان احلجم قابال  ا

عما سيبقى: إذا كان اجلواب هو بعض اجلزيئات املمتدة مثل الغبار، فإن التجزئة  أصحاب النظرية الذرية حينئذ  
هو كيف ميكن  ا من النقاط، فإن السؤال املطروحاملفرتضة مل تكتمل بعد. وإذا كان اجلواب ال شيء أو عدد  

 (.DK 68A48b, 123أن يتألف مما ال يوجد له امتداد ) ،حلجم ممتد   

إن دميوقريطوس له مسامهات يف الرايضيات، وأنه وضع مسألة حول طبيعة املخروط. يقول  ا،يقال أيض  
يكون  جتني إما أنفإن الوجهني النا ؛دميوقريطوس إن املخروط إذا ما ُقصت منه شرحية ابلتوازي مع قاعدته

. إذا كان حجمهما متماثال  فإن املخروط سيبدو أنه اسطوانة؛ أما إذا اختلف حجمهما متماثال  أو خمتلف ا
يف الرواية اليت أوردها  ا. ليس واضح  ه مدرج ا، وليس متواصال  احلجمان فإن املخروط سيبدو كما لو كان سطحُ 

ابألسئلة  اتم    فلوطرخس كيف )أو إذا( استطاع دميوقريطوس أن حيل هذه املسألة، ولكن يبدو أنه كان على علم  
 وبني طبيعة األجسام الرايضية. ،بوصفها نظرية فيزايئية ،حول العالقة بني النظرية الذرية

 

 . األخالق7

على عدد من املسائل التفسريية، ومنها صعوبة حتديد  ،تنطوي الرواايت حول آراء دميوقريطوس األخالقية
أعاله(. على النقيض من األدلة على  1الشذرات اليت ميكن أن تنسب إىل دميوقريطوس نفسه )انظر القسم 

رد ملقوالت من دون سياق، وليست نظرايته الفيزايئية، الكثري من الشذرات األخالقية اليت وصلتنا هي جمرد س
 ،مناقشة فلسفية نقدية آلراء النظرية الذرية. الكثري من هذه املقوالت تعرب عن بديهيات احلس العام املشرتك

ه، ابلرغم من العدد الكبري من املقوالت األخالقية، عليو فلسفية خمتلفة متاما .  ومن املمكن توظيفها يف سياقات  
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متماسكة حول آرائه األخالقية. يشري أانس إىل الشخصية السقراطية لبعض املقوالت،  من الصعب تشكيل رواية
(. حتتوي املقوالت Annas 2002يتمثل يف دور ذكاء الفرد يف سعادته ) ا،متكرر   اوهو يرى أن هناك موضوع  

واليت قدمها أبيقور  امقدمات لآلراء األخالقية األكثر تطور   ،على بعض املكوانت اليت ميكن القول أبهنا
(Warren 2002.) 

بني الفيزايء الذرية وااللتزامات األخالقية انية العثور على أي صلة مفاهيمي ة، وهناك جدل قائم حول إمك 
ها ميكن تتبعُ  ،سمن مسات األخالق الطبيعية عند دميوقريطو  ااملنسوبة إىل دميوقريطوس. ذكر فالستوس أن عدد  

(. أما تيلور Vlastos 1975ورفضه لوجود قوة خارقة تتحكم ابألخالق ) ،للروح إىل وصفه املادي   وصوال  
 Taylorفيما يتعلق بقوة الصلة بني آراء دميوقريطوس األخالقية وفيزايئه النظرية ) ا؛فهو أكثر تشكك  

1999a, pp. 232–4.) 

بشكل من أشكال مذهب اللذة، حيث اخلري هو حالة ذهنية  املتزم   وتذكر الرواايت أن دميوقريطوس كان 
منها السرور، ومنها ما يتعلق  ،عن الذهن. وللخري وفق هذا املذهب أمساء متعددة اوليس خارج   ،داخلية

؛ يعودان يف سعي الفرد إىل اللذة ،ابلغياب مثل غياب اخلوف. تشري بعض الشذرات إىل أن االعتدال والوعي
وتركز شذرات أخرى على احلاجة للتحرر من االعتماد على احلظ من خالل التحكم ابلشهوة.  ملنفعة،عليه اب

كما تركز عدة نصوص على قدرة اإلنسان على التصرف بطبيعته من خالل التعليم والفن، وعلى مفهوم التوازن 
 Vlastosيعاجل الدواء اجلسم )مثلما  ،الذي مفاده أن األخالق ُتدرك على أهنا فن معاجلة ابلروح ،واالعتدال

1975, pp. 386–94  وترى وجود نزعة طبيعية  أخرى على مناقشة اجملتمع السياسي   (. وحتتوي نصوص
 لتشكيل اجملتمعات.

 

 . علم اإلنسانيات8 

س نظرية قدمية حول التطور ابلرغم من عدم وجود أدلة كافية، من احملتمل أن دميوقريطوس هو أول من أس  
 ا،ذهبيًّ  اعصر   ،التارخيي للمجتمعات اإلنسانية. على النقيض من رؤية هسيودوس أبن البشر شهدوا يف املاضي

عنه، من احملتمل أن الرؤية املعاكسة نشأت عندما اقرتح دميوقريطوس أن احلياة  اوأن احلاضر يشهد تراجع  
ألغراض  ،للمجتمعات اإلنسانية تطور التدرجيي  كانت يف البداية شبيهة حبياة احليواانت. وقد وصف ال  ،اإلنسانية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العون املشرتك، وأصل اللغة، واحلرف والزراعة. ال حيتوي النص املذكور على أي ذكر السم دميوقريطوس، لكن 
 (.Cole 1967; Cartledge 1997املرجح أنه هو صاحبه )

مع احلاجة إىل مراعاة  يتعامل جبدية   فذلك يشري إىل أنه كان ؛وإذا ثبت أن دميوقريطوس هو مصدر هذه النظرية
عطااي إهلية. ، أو أصل مجيع جوانب العامل الذي نعايشه. ال ميكن اعتبار املؤسسات اإلنسانية خصائص دائمة

تطورت للتعامل مع الضرورات والصعوابت احمليطة بنا يف  ،تشري التفسريات املقدمة إىل أن الثقافة اإلنسانية
وابلتايل العدد الالهنائي من التوافيق والرتتيبات  ،للكون يف النظرية الذرية احلجم الالهنائي  البيئة. ويرى البعض أن 

ا؛اليت ميكن أن حتدث ابملصادفة  ،ميكن أن تظهر كيفية نشأة املؤسسات اإلنسانية يف تطور سردية   ، مهم جد 
كما   - دلة القوية هنا أيض امن غياب األ (. وابلرغمCole 1967دون أن تنسب إىل أصول غائية أو إهلية )

كبري   جلزء   اومتماسك   ا،متين   افمن احملتمل أن يكون دميوقريطوس قد وضع تفسري   ؛-هي احلال مع أسئلة سابقة
 من عدد صغري من األساسيات. اانطالق   من العامل الطبيعي   

 حول النظرية الذرية القدمية.لالستزادة حول كيفية تلقي النظرية الذرية واترخيها، انظر املادة ذات الصلة 
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