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 1اطما قبل سقرفالسفة 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

فترجمة:  ف بك أشر  مشر

 

 

 

 

جم للـد.  ،اط ما قبل سقر فالسفة حول بسم هللا الرحمن الرحيم، هذا مدخل شامل  وسوعة موالمنشور عىل ) نص متر

جمة هي لستانفورد للفلسفة ي الموسوعة عىل (. ننوه بأن التر
ي قهذا الرابطلنسخة المؤرشفة ف 

 ، والتر
ا

د تختلف قليًل

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

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

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر

 

 

 

 

 

                                                           
1 Curd, Patricia, "Presocratic Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/presocratics/>. 
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د وفققوا قرن السادس واخلامس قبل امليالعبارة عن املفكرين الذين مضوا فيما بني ال سقراطما قبل فالسفة 
طريقة جديدة لدراسة العامل ومكانة البشر فيه، كانوا يعرفون يف العصور القدمية أبهنم الرعيل األول من الفالسفة 

اط وأبرز بل سقر ما قوالعلماء الطبيعيني يف الغرب. ما يلي من السطور يعىن ابخقصار وإجياز أبهم فالسفة 
ها واملذاهب اليت ذهبوا إليها. وأما دارسة هذه املناحي إبسهاب فإىل املقاالت املخصصة هلؤالء اآلراء اليت رأو 

 الفالسفة واملواضيع املقعلقة هبم يف هذه املوسوعة موسوعة سقانفورد الفلسفية )سريد العزو إليها يف خلل ما يلي
ز ملوثوق هبا فهي ما أعده هرمان ديلاط اما قبل سقر فالسفة ـ من السطور(. أما جمموعة األعمال املقعلقة ب
(. هذه اجملموعة أعلمت كل مفكر منهم بفصل مرقوم برقم DKوراجعه والثر كرانز، ويشار إليها برمز "د ك" )

، ورقم أانكسجوراس هو القسعة واخلمسون 22هو االثنان والعشرون  -مثال  -خاص، )فرقم هرياقليطس  
 قدمية حول حياة كل مفكر وأفكاره يف اجلزء الذي يسمى ابلشهادات،(، مث مجعت تقارير مؤلفي العصور ال59

ي على حسب رأ –(، وكل شهادة بدورها مرقومة برقم. مث مجعت اققباسات كل مفكر Aويرمز إليه حبرف أ)
(. أما ما عزي إليهم مما مل Bيف اجلزء الذي يسمى ابلشذرات، ويرمز إليه حبرف "ب" ) –صاحب اجملموعة 

فكل سطر من اجملموعة ميكن  .(Cفقذكره اجملموعة  يف اجلزء الثالث الذي يرمز إليه حبرف "ج" ) يوثق بصحقه
 الرمز إليه ابخقصار.

 مثال: فإذا قيل يف العزو
 (، DK 59B12.3" )3. 12ب 59"دك 

 فمعناه أن صاحب العزو حييلنا إىل الققرير من االققباس الثاين عشر من فصل أانكسجوراس.

 وإذا قيل:

 (،DK 22A1" )1أ  22ك "د

 فمعناه أن صاحب العزو حييلنا إىل الققرير األول من فصل هرقليطس.

 

 ؟ اطما قبل سقر أ. املراد بفالسفة 

 ب. الفالسفة امللطييون،

https://hekmah.org/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
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 ج: أكزنوفنس من كولوفون وهرقليطس من أفسوس،

 د: ابرمنيدس من إيليا،

 ه: املدرسة الفيثاغورية،

 آخرين، يلينيو: زينون وميليسوس من فالسفة إ

 أانكسجوراس من كالزوميين وأمبذقليس من أكرجاس، ز: التعدديون:

 اط،ما قبل سقر ح: املذهب الذري في
 ط: ديوجانس األبولوين والسوفسطائيون،

 اطما قبل سقر ي: تراث فالسفة 

 املراجع ئمةقاك: 

 املراجع األولية ۱

 املراجع الثانوية ۲

 أدوات أكادميية 
 مصادر أخرى على اإلنرتنت 
 مقاالت ذات صلة 

 

https://plato.stanford.edu/entries/rationalism-empiricism/#Bib
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 ؟ اطما قبل سقر فالسفة ـ أ. املراد ب

وااللقواءات  اط يعوزه القمام والوضوح، فنواجه القعقيداتما قبل سقر فالسفة ـ كل ما منقلك من املصادر املقعلقة ب
قصائد(،  –يف بعض احلاالت  –ن جلهم عمل على األقل "كقااب" )وهو رسالة من النثر أو عند دراسقهم. فإ

ولكن أعماهلم الكاملة قد أكل عليها الدهر وشرب، وإمنا نقوكأ يف معرفقنا حوهلم على األجيال القالية هلم من 
د من رويت عنه، يت اليصل سنالفالسفة واملؤرخني واملؤلفني الذين مجعوا أفكار العصور القدمية من الشذرات ال

إىل قائليها، ومن الققارير اليت ذكر فيها أصحاهبا هذه األفكار على حسب ما فهموه هم. مث كانت أعمال 
اط يف مقناول بعض هؤالء اجلامعني تناوال مباشرا، وأما معظمهم فكانت تقوكأ عصاهم ما قبل سقر فالسفة 

 وسيمبليكوس، وغريهم من الفالسفة القدامى الذين كانتعلى أمثال هيبياس، وأرسطاطاليس واثوفرسطس، 
هذه األعمال يف مقناوهلم تناوال مباشرا، ويزيد الطني بلة أن اجلامعني للشذرات والققارير انققوا مما كان مقاحا 

نه ختريا مهلم من كالم هؤالء الفالسفة األوائل انققاء مقكيفا مع ما كانوا يرنون إليه من األغراض املقنوعة وختريوا 
فيقضح منه أان نضظر للم شقات اآلراء لدراسة آراء  iمنسجما مع ما كانوا يشرئبون إليه من املقاصد املعينة.

، ولكن الينبغي هلذه احلقائق أن توئسنا، فإان نسقطيع أن نكشف اللثام عن آراءهم  اطما قبل سقر فالسفة 
 احلقيقية أبدلة اترخيية، نطمئن هبا ابال.

اسع اط" الذي صيغ يف القرن الثامن عشر، وروج له هرمان ديلز يف القرن القما قبل سقر "فالسفة  نبدأ مبصطلح
  –عشر والذي اخقّط خطا فاصال بني سقراط الذي كان مهه األخالق والقيم وأسالفه الفالسفة الذين كانوا 

 مشغولني ابلكون واملادة. فإنه أييت بقعقيدات:  -كما ظن هبم 

املصطلح إن كان حمددا بني سقراط ومن قبله من الفالسفة على حسب الزمان، فآخر  : األول أن هذا1
. فهذا طونأفالاملفكرين الذين ينسحب عليهم رداؤه كانوا عصريني لسقراط، بل منهم من كان مقزامنا مع 

 املصطلح من الناحية الزمنية غري دقيق.

 ىل قضية األخالق والسلوك األمثل.: الثاين أن كثريا من فالسفة يوانن األوائل تطرقوا إ2

راط اط ابلدونية، وأهنم أحط قدرا من سقما قبل سقر : الثالث أن هذا املصطلح يوحي ابلنظر إىل فالسفة 2
وأفالطون، وأن أمهية دراسقهم التقأتى إال من جهة أهنم سلفهما. مث ما يف هذا املصطلح من اإلحياء ابلقوغل 

فة تقليداي ة التصبح مرغواب فيها إال إذا نصل إىل العصر الذي يعقد به يف الفلسيف الِقدم يرتشح منه أن الفلسف
 وهو عصر أفالطون وأرسطاطاليس.

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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لذلك حيجم بعض الدارسني عن اسقخدام هذا املصطلح، ولكن اليبدو ضري يف اسقخدامه ما دمنا نسقعمله 
 .iiروه أم سبقوهللداللة على الفالسفة الذين مل يقأثروا أبفكار سقراط، سواء أعاص

سهم اط ابلفالسفة، فإهنم بغري شك مل يكونوا ليصفو أنفما قبل سقر مث يشكل أمر آخر، وهو تسمية مفكري 
هبذا الوصف. صحيح أن هرياقليطس حينما قال: "الذي حيب احلكمة، البد أن يكون ابحثا يف أشياء مقنوعة" 

 -حينما قاهلا  -حمب احلكمة، ولكنها مل تكن ( اسقخدم كلمة الفيلسوف اليت تعين ابليواننية 35ب  22)
بقلك الداللة اليت حتلت هبا يف أعمال أفالطون وأرسطاطاليس اليت تقابل بني الفيلسوف واإلنسان العادي وبني 

ت  يف جماالت أخرى، وما كان -ومنهم السوفسطائيون خاصة لدى أفالطون  –الفيلسوف و املقخصصني 
 أن ليت نفرق فيها بني الفلسفة والعلوم من الطبيعيات وعلم النفس وغريمها. إالكذلك بقلك الداللة احلديثة ا

هؤالء املفكرين كانوا مييزون أنفسهم من عامة الناس وآخرين ممن سبقهم أو وازاهم من بعض الشعراء واملؤرخني، 
ليطس ذرة هراقكما جتلو لنا ش  –مثال، كما الحظنا عند أكزنوفنس وهراقليطس. فقد كان هؤالء املفكرون 

يعدون أنفسهم ابحثني يف أشياء مقنوعة، وكان جمال حبثهم مقسعا، كان هلم من مقنوع األفكار  –املذكورة آنفا 
حول طبيعة العامل ما ينخرط إىل ما نعهد اليوم من الطبيعيات والكيماء وعلم األرض وعلم الظواهر اجلوية وعلم 

ا جملاالت املقعلقة ابلطبيعة، ومن اآلراء واملذاهب ما يندرج حتت مالفلك وعلم األجنة وعلم النفس وغريها من ا
 –نعرف اليوم ابإلهليات وما بعد الطبيعة وعلم املعرفة وعلم األخالق. أما الرعيل األول من هؤالء املفكرين 

فالغرو أن ما أبيدينا من تراثهم يصعب علينا أن نسقخلص منه العناصر الفلسفية  –وهم أصحاب ملطية 
بقخليطنا يف األحداث  خلالصة، فمحاولقنا لدراسقها عرضة للفهم اخلاطئ، وأن نسقصغر فرسان الفكر هؤالءا

واألزمنة، إال أن هنا وجها، يقجه به لنا أن نصفهم فالسفة، وهو ملموس يف آراء أرسطاطليس )يراجع لذلك 
ن كانوا يف الفساد(، فإن هؤالء املفكرو ما بعد الطبيعة، والطبيعة ويف الروح ويف الكون و  –مثال  –من أعماله 

ة على رغم أنه يراهم مل يصيبوا كبد احلقيق –نوع معني من البحث والدراسة سلف أرسطاطاليس الذي رأى 
خيطا من املواد واملناهج، موصوال منهم إليه هو،  –لسبب من األسباب بل يراهم  أغرارا وأفكارهم فجة 

ها لرعيل األول من فالسفة اليوانن واألجوبة اليت صاغوها والوجهات اليت اجتهو مسقمرا، فاألسئلة اليت أاثر هذا ا
للدراسة والبحث كل أولئك كان اللبنات األوىل ملا شيده أفالطون وأرسطاطاليس ومن تبعهما من الفلسفة. 

ودعة يف الكون ولعل أبرز ميزة هلذا الرعيل األول أهنم حاولوا تفسري الظواهر الكونية ابملبادئ والنواميس امل
 نفسه، والقزموا بذلك وتقيدوا به.

وإذا وازانهم ابلشاعر اإلغريقي "هسيودوس" الذي عهده يقع يف القرن السابع قبل امليالد، جنده يف قصيدته 
"أصل اآلهلة" )أو أنساب اآلهلة( يسرد أساطري رواية آهلة جبل أوليمبوس اليت تبدأ "ابلعماء" )الفراغ البدائي( 
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 وتثين بقكون سلسة من اآلهلة اليت كانت بعدما مل –ما حالة بدائية غامضة سرمدية وإما كائن كذلك وهو إ –
صيدة وقاع وبضاع، وبعض منها التذكر الق –على حسب الرواية  –تكن شيئا، وكثري من هذه اآلهلة أجنبها 

زه القجربة اإلنسانية، و مرتبطة مبا حتو له سببا من أسباب الوالدة. فكانت اآلهلة حالّة يف شطر من العامل الطبيعي أ
فكان نشوء اآلهلة  يف حقيقة األمر نشوء الكون نفسه، فمايفسر األول هو ما يفسر الثاين. فقذكر القصيدة 
أن اآلهلة وما يقصل هبا من أجزاء العامل حيقدم بينها بعد حدوثها صراع وحراب، وختربان األسطورة أن إله زيوس 

 كة ويؤسس مملكقه، وحيكم سيطرته على سائر اآلهلة. إن العامل الذي يرمسه هيسود الشاعر،ينقصر يف هذه املعر 
تبدو اآلهلة العظمى فيه مثل اإلنسان اخلارق )غااي ربة األرض، وأورانوس رب السماء، وكرنوس صاحب احلكم 

زل واللوم، العامللكي الذي الجيسد شيئا، وزيوس( وتبدو فيه آهلة أخرى جتسد صفات )مثل موموس إله 
وديسنوميا ربة الفوضى(، كانت املزااي األساسية لإلله عند اليواننيني هي اخللود والبقاء )فإن اإلله حي الميوت( 
والقدرة اجلليلة )للقصرف يف األمور واألحداث  وإن كانت هذه القدرة واآلهلة املقحلية هبا غري خارجة عن ختوم 

 هذا الكون(

إذا يدته تقحلى هبذه املزااي )وإن كان منها ما يضحي مغلواب بغريه، ويدمره غريه (، و وكل آهلة هسيودوس يف قص
قرأت رواية هسيدوس، مشمت فيها رائحة فيلم، يصور أتريخ آل رجل كابرا عن كابر، وتفاعلت وتالطمت 

الوائل أوالدهم ا فيها معاين احلسد والغيظ واحلب والشبق ليصبح ما حنن فيه اآلن من العامل. لقد أطاح ابحلكام
)لقد أطاح زيوس بعرش أبيه كرنوس الذي أطاح قبله بعرش أبيه هو أورانوس(. أما زيوس فابقلع زوجه األوىل 
"ميقس" )والكلمة تعين النصح أو احلكمة( مقبلغا احلفاظ على عرشه، فاسقطاع أن مينع منافسه أن يرى النور، 

(. هذا وقد قرض 900-886ميقس" املبقلعة. )أصل اآلهلة وحتلى هو نفسه بصفة احلكمة اليت كانت لزوجه "
هسيودوس قصيدة أخرى، حتمل عنوان "األعمال واألايم"، اهقم فيها ابلبشر اهقماما ابلغا يذكر الباكورة األوىل 
من الكوائن العظيمة اليت انقرضت رويدا رويدا، أو أابدت أنفسها أو قضى عليها زيوس الذي خلق األانسي 

اط" لصاحبه ر ما قبل سقنفذ أمره هو فيهم خريا وشرا، )يراجع كقاب "العمل البديع على فالسفة وملكهم وي
اط وأجاد، قر ما قبل سابن كرياهان املطبوع سنة ألفني وإحدى عشرة فإنه قرن أساطري هسيودوس بفلسفة 

خ" لصاحبه "والرت ياط يف سياق أتثري الشرق عند عصور ما قبل القار ما قبل سقر وكذلك يراجع كقاب "فلسفة 
اط، خاصة نفوذ أساطري ما قبل سقر بوركرت" املطبوع سنة ألفني ومثان، فإنه يدرس نفوذ الشرق يف تكّون فلسفة 

 أهل اباب وفارس ومصر، وعلم الفلك، وعلم نشوء الكون عندهم(.

صرف يف ما تق إن العامل الذي يرمسه هسيودوس "كأس دهاق" ابآلهلة، مثل ما جنده يف عامل هومريوس حيث 
دق وجّل من احلوادث، من اجلو إىل أتفه األمور من احلياة البشرية، وتنفذ أمرها يف عاّم نظام العامل أمرا، الجيد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلنسان حميدا عن اخلنوع له وإن مل يقدر على إدراكه واكقناهه، وكيف يقمكن من إدراكه ذلك اإلنسان الذي 
القوى احلاسة إال احملدود!؟ فعليه أن يسقسلم دون أن يقفهم. ولكن قد حده حدود الزمان واملكان والميلك من 

هذا مل يرض الرعيل األول من فالسفة اليوانن الذين أشاحوا بوجوههم عن هذه الوجهة، ورأوا أن هذا العامل  
ن مكون منظم ونظام مرتب، ميكن حتليل أجزاءه ومعرفة ترتيبه، وأن هذا الكون بطبيعقه يرشد إىل تفسري نفسه 

تعقل، ويكشف اللثام عن ذاته ملن أتمل والجيري يف خلله تيارات ما فوق الطبيعة. ومن أبرز الشواهد لذلك 
نشاهد هلا ألواان األمحر واألصفر  حيث قال: "اليت يقولون هلا إيريس، ليست إال سحابة ”أكزنوفنس“شذرة 

عة، وال رسوال من اآلهلة ليست فوق الطبي( فإيريس، قوس قزح، اليت تقوهلا األساطري 32ب  21واألرجواين" )
آية من اآلهلة القاطنة على جبل أوليمبوس، اخلارجة من نظام العامل العاّم، بل هي يف لبها وجوهرها سحابة 

 ملونة.

مث وصفنا هلؤالء املفكرين ابلفالسفة يققضي أهنم كان يربطهم خيط من وجهة النظر اليت ختقلف عمن سبقهم، 
ن عنهم وإن اخقلف الدارسون يف مدى تباعدهم فكرا عمن سبقهم ومن عاصرهم ممن مل وهم فعال خمقلفو 

يوصف بوصف الفيلسوف. مث هذا االخقالف ليس يف تفسريهم لطبيعة العامل فحسب بل جنده يف رؤيقهم 
ب عند هرقليطس الذي عندما قال بقأكيد: " الذي حي –مثال  –ملنههج القفسري نفسه أيضا، ونلمس أثره 

كمة، البد أن يكون ابحثا يف أشياء مقنوعة "، رأى يف الوقت نفسه أن البحث وحده اليكفي واليشفي، احل
 فقد عاب أربعة ممن سبقه وقال: "كثرة املعلومات الأتيت ابلفهم ابلضرورة، وإال لكان هسيدوس وفيثاغورس و

ن بني نفسه وهؤالء، فإنه (. وفحوى الكالم هنا أنه يواز 40ب  22أكزنوفنس وهكقيوس أصحاب الفهم" )
أومأ فيما تذكره شذرة من شذراته، إىل أنه وحده يكقنه األشياء كلها؛ ألنه حييط علما ابلقفسري الذي مييز به 

 –(. فقد كان كل شيء 1ب  22بني األشياء على أساس طبائعها، ويسقطيع أن خيرب عن ماهية كل شيء )
الذي يفسره، وهذا املبدأ العام الشامل هو الذي غاب عن منقظما يف سلك من املبدأ  -يف رأي هرقليطس 

أوعية معلومات  -يف نظر هرقليطس  –غريه، ومل يسطع أن يفهمه. فقد كان املفكرون األربعة املذكورون آنفا 
 مجة وأصحاب معطيات كثة: 

على علم السلوك  امشارا إليه ابلبنان يف القعلم وانر  فيثاغوروسمصدرا للمعلومات عن اآلهلة، و هسيدوسكان 
 من أوائل املؤرخنيهكتيوس معلم الرؤى السوية لآلهلة والعامل، و إكزنوفنسالبشري، و

ولكنهم وقفو عند حدود مجع املعطيات واملفردات اليت مجعوها يف دوالب ذهنهم، ومل ينفذوا إىل أغوارها حبثا 
الفهم البشري  ات فهما عميقا شامال، ومثلعن مغزى عميق، جيمع شقاهتا، ويلّم شعثها، فلم ختقمر تلك املعلوم

 مثل الكون املنّضد، البد أن يكون فهمنا منسقا يربط أبعاده بعضها ببعض خيط.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ب. الفالسفة امللطييون
 وهو يعرض حماوالت سلفه الساعية حبثا عن املبادئ واألسباب اليت حتكم يف العامل الطبيعي –ذكر أرسطاطاليس 

طاليس ملطية )وهي مدينة يف أيونيا، على الشاطئ الغريب ملا يعرف اآلن برتكيا(  أن –وما وعى من الظواهر 
أول من أدىل دلو حبثه يف هذه القليب، وعاش فيما يبدو يف أوائل القرن السادس قبل املسيح. هذا وذكر 

اجملّلي  هأرسطاطاليس مع ذلك أن طاليس مسبوق أبانس، أانطوا ابملاء أمهية ابلغة، ولكن فضل طاليس يف أن
( مث أاثر بعد ذلك إمكان أن يكون هسيدوس iiiيف اختاذ املاء "العّلة األوىل" )ما بعد الطبيعة ألرسطاطاليس

، ولكن الينبغي أن حتمل هذه اإلاثرة حممل اجلد يف عيين  ivأول من نقب عن سبب للحركة والقغري.
أن  قبعاد، ال الققرير والققريب، ومل يعنأرسطاطاليس وإمنا أشار إىل ذلك اإلمكان على سبيل اإلنكار واالس

هسيدوس عين من منهج البحث بعني ما عين به طاليس. مث نلفي يف ما يقرتب من ذلك القرن السادس 
مفكرين يواننيني آخرين من مدينة ملطية نفسها، مها أنكسمندر وأنكسمينيس، تذكر الرواية القارخيية أهنما 

علهم يذ، ولكن هذه الرواية التبلغ مبلغ ما يوثق به، إال أان نسقطيع أن جنوطليس كان بينهم عالقة أسقاذ وتلم
مدرسة فكرية فلسفية؛ ألن أفكارهم وآراءهم تقداىن وتقالقى يف عدة من املبادئ واألسس، وتسوغ  -الثالثة  -

 لنا دراسة آراءهم حتت عنوان واحد.

ح ة مخس مائة ومخس ومثانني قبل املسييذكر لنا القاريخ أن طاليس تنبأ بكسوف الشمس الذي حدث سن
(، وأنه 11أ  11(، وأنه تعلم من مصر اهلندسة الرايضية وعلمها اليوانن )5أ  11ق. م( قبل وقوعه ) 585)

جاء آبايت يف البناء واهلندسة. أما أنكسمندر فقد قيل إنه أبدع عقرب املزولة )العقرب هي اجلزء املرتفع من 
(. كل هذا 6أ  12وقت مبعونة الظل(، وإنه اجمللي يف رسم خريطة للمعمورة كلها )آلة املزولة اليت تضبط ال

املأثور وإن مل نقيقن بصحقه )وقصة تنبأ طاليس تكاد تكون جمانبة للصحة بيقني( إال أنه مييط اللثام عن انحية 
قأمالت لدراسات والمهمة من جنوح امللطيني، وهي أهنم مل يكونوا مولعني مبا عزاه أرسطاطاليس إليهم من ا

القجريدية البحقة والقنقيب عن مبادئ اجلواهر وعلل احلركة والقغيري وحدها، بل كانوا مولعني كذلك بقياس 
إهنم مل يضربوا حدا فاصال  vالظواهر املقعلقة ابألجرام السماوية واألجسام األرضية قياسا كميا، وحماولة تفسريها.

  –يقخذوا لكل من هاتني الساحقني منهجا مسققال. هذا وجل ما نراه  بني قضااي علمية وأخرى فلسفية، ومل
من األسس واملبادئ الفلسفية ألفكارهم ونظرايهتم مل يوجد بصريح العبارة  –كما رأى أرطاطاليس من قبل 

 افيما سلم من أكل الدهر وشربه من الشهادات والشذرات، ومل نعثر كذلك على أثر لألدلة والرباهني اليت أقامو 
عليها نظرايهتم وأفكارهم وإمنا نسقنبط حنن منها العروق الفلسفية السارية وراء آراءهم اسقنباطا، يولينا قدرا من 

 .الثقة كافيا ألن نقعامل معهم فالسفة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يبدو أن ما حاز أرسطاطاليس ومجع مما يقعلق بطاليس مل يروه عمن لقي طاليس، وتذكر املصادر املعنية بقاريخ 
قدامى وآراءهم أن طاليس مل خيط بيمينه كقااب. ولكن أرسطااطليس على الرغم من عدم الوصول إىل املفكرين ال

بيل القكرمي وإن كان على س –آراء طاليس عرب املصادر املباشرة وغري ذلك بلغ من الثقة مبلغ أن أدرج طاليس 
به عمن يسميه  طبيعيني(، وينأىإىل زمرة من يطلق عليهم الباحثني يف الطبيعة )أي احلكماء ال -والقبجيل 

 –خبالق األساطري من الشعراء السابقني. فقد ذكر أرطاطاليس يف الكقاب األول مما بعد الطبيعة أن أقدمهم 
فسروا األشياء على أساس موادها املقألفة منها وحدها )ما بعد الطبيعة، الكقاب األول،  –وامللطييون منهم 

مود الثاين، السطور من السادس إىل الثامن عشر، على حسب ترقيم ، الع983والفصل الثالث، الصفحة 
بيكر(. مث ما نسب أرسطاطاليس إليهم الينسجم مع احلقبة القارخيية اليت عاشوا فيها، فإنه ينبين على الفكرة 
 االيت فققها أرسطاطاليس نفسه من العلل األربع وأن تفسري الشيء املقبول يف بسقان العلم اليكقمل إال إذ

حوى علقه الصورية، وعلقه الغائية وعلقه الفاعلية وعلقه املادية، وتبدو هذه النسبة وفيها "مفارقة اترخيية"، إال 
أهنا تشري إىل شيء مهم، وهي أن أرسطاطاليس ربط دعوى طاليس أن العامل قائم على املاء، بفكرة أن املاء 

ب  983ها، وقال: "ما يقكون من هذه األشياء هو مبدأها")هي املادة األولية للعامل اليت يقكون منها ويرتد إلي
(، ورأى أرسطاطاليس أن ما ذهب إليه طاليس، ذهب إليه؛ حليوية املاء وخطورته يف 12أ  11، 25 - 24

نظر طاليس مبدأ األشياء اليت طبيعقها الرطوبة )واألشياء   تكون األشياء والقغذية والقنمية، ورأى أن املاء يف
 الطبيعة(.كلها رطبة 

يعة، حينما تعرض ، الذين ينقصبون لقفسري الطب اطما قبل سقر هنالك تواجهنا مشكلة يف تفسري أوائل فالسفة 
أرسطاطاليس للمالمح العامة ألفكارهم واخلطوط اجململة آلراءهم، )والسيما ما ذكر من شأن الفكرة املائية 

على حسب قراءة  –اط رأوا ما قبل سقر السفة لدى طاليس من أن املاء مبدأ الكون(، واملشكلة هي أن ف
أن يف الوجود مبدأ قائما دائما، منه خرجت مجيع األشياء وبه تققوم طبائعها  –أرسطاطاليس العامة اجململة 

األوىل املبدئية  الثابقة، ويقلو هذا أن طاليس حينما اختذ من املاء مبدأ الكون ، لزم أن يكون أراد أن احلالة
ماء وأن هذا  –على خالف ما نلمس ونشاهد  -هي املاء، وأن هذه األشياء كلها التزال  جلميع األشياء

القنوع املشاهد امللموس ليس إال حاالت مقنوعة للماء، وتغريا من حالة إىل حالة للمادة نفسها، وليس اسقحالة 
ادة األوىل ماء، بل تبدو تلك املمن مادة إىل أخرى من اهلواء واألرض وغريمها وإن مل جند أنفسنا حماطني مباء يف 

أشبه ابهلواء أو األرض منها ابملاء يف احلالة الراهنة أو األوىل املبدئية. هذا كله يرتشح مما ذكر أرسطاطاليس يف 
مقام اإلمجال، ولكنه حينما تطرق إىل تفصيل ما أمجل، مل يشر إال إىل أن املاء هو مبدأ الكون يف رأي طاليس 

كلها منه، فاملاء هو احلالة األوىل املبدئية لألشياء وهو اللبنة األوىل لكل ما ينسل طبيعيا   مبا خرجت األشياء
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حلاالت بقوامه فيما ينقاب الشيء من ا -لدى طاليس  -إىل القكون، ومل يسقلزم هذا أن يكون املاء حيقفظ 
إن األمر مل يسقلزم هذا، فوالكون والفساد، وقصارى مايف األمر أنه لبس صفات جديدة، وخلع أخرى قدمية، 

مل خيل من إمكان أن يكون طاليس رأى أن ما احقفظ بنفسه ودام هو بعض صفات املاء، الاملاء نفسه، 
وخاصة صفة احلركة )اليت هي صفة مقأصلة ألن يعقور الكون والفساد، وشرط أساسي ألن تنقاب حاالت 

ان  أيه من أن املغناطيس مع ما له من اجلاذبية والكهرمخمقلفة(، وهذا اإلمكان يلوح إليه ما روي عن طاليس من ر 
أطلق الكهرابء السكونية وأصبح ذا جاذبية( ذوا أرواح، وأن كل شيء مآلن ابآلهلة،  )الذي إذا حك ودلك،

وحيزر أرسطاطاليس تفسريا هلذا الرأي أن طاليس جعل الروح )اليت تبعث إىل عروق األشياء حياة، وتنفخ يف 
( كائنا مقوحدا ساراي يف الكون كله من ألفه إىل ايءه، فاجنر تفكريه إىل أن كل شيء مرتع آهلة أوصاهلا حركة

 دوام بعض صفات –مّسها ماء أو روحا مادامت مبدأ طبيعيا مقعاليا، والغرو أن هذا اإلمكان  –( 22أ  11)
ركة حية أخرى أن مباحث احليؤخذ من دعوى أن املغناطيس له روح. ولكن جند يف ان -املاء دون املاء نفسه 

)أي القغيري يف اجلوهر والقغيري يف العرض( على أساس جوهر قائم، اليقغري على مر الزمان، وإمنا يطرأ عليه 
القغيريات، فيكسب مواصفات، وخيلع أخرى، أن هذه املباحث نسج حلمقها وسداها أرسطاطاليس نفسه )أو 

ملباحث لديه(، فإذا وضعنا هذه الناحية يف عني االعقداد، مل لعل أفالطون سبقه إيل ما اخقمرت منه هذه ا
نقض عجبا من أن وجهات النظر يف هذا األمر قبل أرسطاطاليس مغيمة، يكقنفها ضباب من اإلهبام، واليبعد 

قة بأن الفالسفة امللطيني مل متقز عندهم فكرة املادة املبدئية اليت منها خرجت األشياء كلها، عن فكرة املادة الثا
  viالباقية اليت تقوم وتدوم على مر القغيريات والقحوالت.

وما روي عن طاليس ويف طاليس يعرضه صاحب نوع بديع من القفسري العلمي، عصارته أنه اختذ من املاء مادة 
القغيريات  رحى مجيع -يف معرض دراسقه العلمية  -مبدئية هلذا للكون وماحوى من األشياء، وأدار حول املاء  

يت تطرأ والقحوالت اليت تعرتض، ومل تقوكأ عصا فكره إال على ما كان داخل هذا الكون مقأصال يف طبيعقه، ال
فهو بذلك شق طريقا جديدا، وجاء مبا مل يسبق إليه فخرج على ما كان مألوفا يف اليوانن وغريه من مجيع أنواع 

شاركه يف أن  اط،ما قبل سقر ء فالسفة القفسري هلذا الكون، لقد شارك طاليس غريه ممن ينسحب عليه ردا
الطبيعة نظام مقكامل منقظم بنفسه مكقف بذاته بغري معونة بشيء من خارجه، فالحيقاج القفسري العلمي إىل 
العناية اإلهلية اخلارجة من ختوم هذا الكون. نعم، ميكن أن يكون املاء يف رأيه ذا صبغة إهلية، ولكنه جزء من 

هذا وكل ما يف جعبقنا لعزو القفسري الطبيعي احملض للكون إىل طاليس  viiرج منه.نظام هذا الكون غري خا
قرائن وظروف غري مباشرة تشري إليه، وليس لدينا دليل جيعلنا يسققني أو نغلب ظنا بذلك، إن حنن إال نظن. 

 ولكن هذه النزعة الطبيعية جندها بوثوق لدى أنكسمندر.
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ثوقا به )وإن مل يسقلزم هذا أن يكون ما يف الشذرة بكلماته هو(، جنده لقد عزيت إىل أنكسمندر شذرة عزوا مو 
 يقرر بقأكيد وتشديد أن الكون ذو نظام وأن النظام مل ينزل من خارجه وإمنا هو انبع من داخله مقأصل فيه.

هاكم اققباسا مما حشى به كقاب أرسطاطاليس "الطبيعيات" أحد شراح القرن السادس امليالدي له وهو 
 بليسوس:مس

"ممن رأى أن أصل الكون واحد مقحرك، الشكل له والهناية والحدود، أنكسمندر بن براكيادس الذي كان 
من ملطية وتلميذا لطاليس، فإنه قال: إن املادة غري املقشكلة غري احملدودة هي مبدأ الكون وعنصر األشياء  

 بل هي شيء آخر، له طبيعة الحيدها حد،كلها. وهي ليست املاء وال غري املاء مما يطلق عليه العناصر، 
الحييط هبا عد، ومنه انبثقت األفالك كلها، وما تظل عليه من العوامل. وما تكونت منه األشياء املوجودة 
وخرجت إىل الوجود هو عني ما تسقحيل إليه هذه األشياء. وهذا يضمن النظام وما ينبغي أن يكون عليه 

ياء املوجودة و شغل أكثر من حقه من الوجود، عوقب واعقاض عنه غريه، الوجود. فكأمنا إذا طغى أحد األش
وأنقذ ِعقد الوجود من االنقثار، ونظام العامل من الفوضى )هنا تكلم ابجملاز والقمثيل إليضاح وجهة النظر(. 

لسنخ افقوله هذا جيلو لنا أنه حينما الحظ حتول العناصر األربعة بعضها إىل بعض، انسب يف نظره أن يكون 
 viiiواجلوهر الذي تعقوره حتوالت هذه العناصر وتنقابه حللها شيء آخر غري هذه العناصر األربعة."

فقوجد مادة أولية خالقة غري حمددة والمشكلة، منه صدرت األفالك وماحوته من العوامل. والغالب أن هذا يعين 
ت هذه املادة قصفة بصفات حمددة. مث أجنبأن الكون يف بدايقه كان كقلة كبرية، الحتدها ختوم، من مادة غري م

 بقوهتا الذاتية العناصر واملكوانت اليت تقألف إىل ما نشاهد من العامل.

لقد نسب إىل بلواترخس نسبة منحولة شهادته عن أنكسمندر قائال: "لقد انشق عن القدم يف بداية هذا العامل 
أرضنا بشواظ من النار، فكان حوهلا مثل قشرة ما يقمخض عن احلرارة والربودة، فقغمد اهلواء الذي حول 

(. هذا القول وإن مل يقطرق إىل مبعث هذا االنشقاق، وال إىل جهة قيامه، إال أنه 10أ  12الشجر حوهلا" )
من احملقمل أن أنكسمندر رأى احلركة مقأصلة يف تلك املادة غري احملدودة، فكانت هي املنشأ األول للحركة 

مسبليسوس املذكور آنفا يسقعلن منه أن أنكسندر مل ير أن املادة غري احملدودة اسقحالت  والقغيري. مث اققباس
أن املادة أحدثت بطريقة  -وهو يشبه منازع علم األحياء  – مباشرة إىل الكون الذي بني أيدينا، بل كان منزعه

ق عاملنا ابليات، بفعلها فقأو أخرى زوجا ذا ضدين مها الساخن والبارد اللذان مها ماداتن حمشواتن بقوى وق
فاملقضادات تقفاعل وتقغالب، تقحكم بعضها يف بعض، فقفسد األشياء وتعود إىل ما خرجت  .عن األشياء

منه وتكونت، فقحدث القغريات الدورية مع دوران عجلة الزمان فقدول املواسم وتدور األفالك وترتاوح األشياء 
ترحج واج الكون والفساد ويبقى نظام العامل منضبطا مقزان معقدال البني أراجيح القكون والقحلل، وتققاذفها أم
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أحدى كفقيه وتطيش األخرى. وهذا الضبط يف النظام هو مراد أنكسمندر حينما حتدث عن العدل والقعويض. 
 وهذا النظام األنكسمندري الذي يسريه عدل الدوران الزمين يف واد، والعامل احلول القلب الفوضوي الذي حتكمه

  ixاآلهلة اليواننية اجملسدة وتقدخل يف دورات أفالكه و أوضاع أفراده يف واد.

نلفي بعد طاليس وأنكسمندر من ملطية رجال اثلثا، امسه أنكسمينس، شاركهما يف الذهاب إىل أن نشوء 
شكل هلا الكون من مادة مبدئية، وخالفهما يف تلك املادة فجعلها "اهلواء" بدال من "مادة" أنكسمندر اليت ال

والحدود، فطوى كشحا عن املرحلة األوىل من نشوء الكون )املقمثلة يف املقمخض من احلرارة والربودة( واخقصر 
أحد تالمذة أرسطاطاليس  رحلة نشوء الكون، فعاد إىل مادة مبدئية أشبه مباء طاليس. لقد نقل مسبليسوس عن 

بدئية ء؛ ألنه وإن اتفق مع  أنكسمندر يف أن املادة امل"أنه يرى أن أنكسمينس ختري اهلوا -وهو ثيوفراسقوس –
البد أن تكون حمايدة كما كانت مادته غري املشكلة والاحملدودة إال أهنا الينبغي أن تكون عاطلة عن الصفات 

 13فقبدو غري موجودة. أما اهلواء فيققلب إىل أضراب شىت من اللون واحلرارة والرطوبة واحلركة واملذاق والريح. )
(. هذا وقد فسر أنكسمينس بصريح العبارة، كما قال ثبوفراسقوس، اآللية الطبيعية للحركة والقغيري، املقمثلة 5أ 

يف القكاثف والقخلخل، احملددة مواصفات األشياء النامجة من املادة اخلالقة حتديدا طبيعيا تلقائيا. فاهلواء إذا 
اثف  تقكاثف تلك الريح، فقعود سحااب، وتصري دورة القكختلخل، عاد انرا، ولكنه إذا تكاثف، عاد رحيا، مث

السحاب ماء، مث املاء أرضا، وينقهي مطاف القكاثف إىل األحجار. و"منها سل كل ما عداها وجودها من 
عدمها" كما قال اثوفرسطس. يذكر بلواترخس أن ظاهريت القكاثف والقخلل واشجقان ابلقربد والقسخن، 

(. فإن املرء إذا نفخ وهو منضم الشفقني، كان ما خرج من اهلوء ابردا 1ب  13)وضرب القنفس لذلك مثال 
)كما يالحظ ذلك عند النفخ يف احلساء للقخفيف من سخونقه(، ولكنه إذا أخرج الزفري وفمه مفقوح، كان 

 اخلارج حارا )كما يالحظ ذلك عند النفخ ابلليلة الشاتية يف اليدين لقدفئقهما(.

ل املادة اخلالقة حتقفظ بنفسها عند القغريات والقكوانت اليت متر هبا؟ ماذكره أرسطاطاليس هنا يثور سؤال: ه
يكون رأى أن اخلذف ما هو إال هواء يف حالة خمقلفة عن  –مثال  –يؤخذ منه أهنا حتقفظ، وأن أنكسمينس 

ن مائعا؛ وإن بعدما كاحالقها األصلية، ويكون هذا كما نقول حنن يف الثلج: إن هو إال ماء تربد حيث تصلب 
املاء ال خيلع قميص مائيقه، ومل يطرح عن نفسه ما املاء به هو هو إذا طافت به الربودة وجعلت منه ثلجا، 
لذلك يعود مائعا إذا طافت به احلرارة، بل جتعله هواء إذا اسقمرت به زماان. ففرسان ملطية للفكر والنظر كانوا 

حمقفظ  دية املادية اليت ترد الوجود كله إىل مبدأ واحد، تقعاوره تغيريات وهوعلى هذا القفسري ينزعون منزع الواح
اط  ا قبل سقر مولكن للشك يف هذا القفسري ويف كون ذلك املنزع هلم جماال؛ ألنه يفرتض أن فالسفة  xبنفسه.

ت غري مقغري، بكانوا قد دار يف خلدهم ما ذهب إليه أرسطاطاليس من أن القغيري واحلركة البد هلا من جوهر اث
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فكرهم كان مسبوكا يف  تطرأ عليه وتعرض له، واملعهود من منازع السابقني األولني من فالسفة اليوانن أن
ومل يكن مبحث ما قبل   xiمسبكة "القوى": مبنظارها كانوا يرون األشياء، ويف إطارها كانوا يقلمسون هلا تفسريا

مل يكن  هو هو، مل يكن هذا املبحث قد تناولقه أيدي األفكار، بلالطبيعة، املقعلق بقوام اجلوهر وما به اجلوهر 
أجنبقه أرحام الفضول بعد. صحيح أهنم كانوا مهقمني ابملبدأ الذي انسل منه العامل )فنجد عند أنكسمندر و 

 نأنكسمينس الصراحة يف القنقيب والسؤال عن الققلبات اليت مير هبا هذا املبدأ اخلالق القدمي(، ولكنهم ميك
أن مل يكونوا توجهوا إىل الوجهة اليت تقول إن املبدأ حيقفظ بنفسه وجوهره أثناء الققلبات، بل أشار جراهم إىل 

فاملادة املبدئية على هذا الرأي تنقلب عندهم إىل  xiiأهنم مل ينزعوا إىل الواحدية املادية اليت نزعها أرسطاطاليس
رأى أن اهلواء إذا حال ماء، مل يبق فيه من املادة  –مثال  –مادة أخرى خمقلفة عنها متاما، ويكون أنكسمينس 

اهلوائية أو جوهر اهلواء  شيء، فليست مكانة اهلواء يف تفسري القغيري واحلركة هذا إال أنه املبدأ الذي انقلب إىل 
ومثل  xiiiويدا.ر  املاء والذي هو نقطة بدء القغريات الدورية اآللية اليت تنثر يف الكون أشياء مقنوعة جديدة رويدا

 هذا القفسري يققضي أن بني أرسطاطليس وفالسفة ملطية يف الرؤية للعامل بعدا بعيدا وبؤان ابئنا.

 

 ج: أكزنوفنس من كولوفون وهرقليطس من أفسوس

لقد واصل ما بدأه فالسفة ملطية من دراسة العامل الطبيعي أكزنوفنس وهرقليطس اللذان عاشا يف هناية القرن 
مليالد وبداية القرن اخلامس، وقدما وجهات نظر حول ما يقصل بعلم الكون، ولكنهما مل يقفا السادس قبل ا

ما وقف عنده امللطييون، بل توسعا يف تفسرياهتما الطبيعية ووسعا دائرة اهقمامهما إىل دراسة اإلنسان نفسه 
عقل والنظر والفكر عا على حمك المشدَدين الرتكيز عليه، ومل يكقفيا هبذا كله، بل خاضا غمار علم املعرفة، ووض

"طبيعة البحث نفسه"، فأاثر كالمها سؤاال عن إمكان اإلنسان للمعرفة، مث حاول كشف اللثام عن حدودها 
وختومها. لقد قامت الدراسات احلديثة حول نظرية املعرفة وعلم الكون لدى أكزنوفنس ونشرت من وجهات 

هذا الرجل، وجعلقنا نشعر خبطورة شأن ما أدىل به من العلم  نظره ما كان مطواي وحددت قسمات ما قام به
فقد كان يظن قبلها شاعرا حكيما ضاراب يف مناكب األرض   xivوحنس بعظم خطب ما تقدم به من األحباث،

مقواضعا، وكانت الصورة الققليدية له أنه حنا ابلالئمة على اآلهلة اليت عظمها اليوانن، أفصح عن مقوالت 
حول نسبية ما يفكر البشر يف اإلله ويصوره، ولكن الدراسات عرضقه مفكرا مسققال أصيال، له جذابة خالبة 

صماته على ما ب -وهو يف سبيل وصف عامل الناسوت وعامل اجلربوت  –ثقله الذي اليسقهان به، وقد ترك 
كمة الكاملة حلوهو يف معرض البحث عن إمكان احلصول على املعرفة احلقيقية وا –بعده من الفلسفة ووجه 
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من بعده من الفالسفة، فكأنه تسائل: "هل يف مقدرة إلنسان أن ينظر إىل األشياء ابملنظور اإلهلي ويدرك   -
 xvكنهها؟"

أكزنوفنس يرى أن مجيع املظاهر اجلوية من الشمس والقمر والطيف و شرر القديس إملو ما هي إال سحب 
 يكوهنا أخبرة الرب والبحر )املاء واألرض(. فكل ما نشاهد ضاربة إىل ألوان شىت، مقحركة ذات إشعاع. السحب

يف اجلو من الظواهر تفسريه يقلخص يف أمر واحد، هو حركة األرض والبحر وما تكون منهما من السحب.  
 كان تفسريه هذا أذاان مبنشأ الفلسفة الطبيعية أو العلوم الطبيعية.

بطبيعقها إال غمامات تبدو، أذا رأيقها، ذات ألوان من  نقل عنه قوله: آهلة القزحية اليت يزعموهنا إن هي
 ( 32ب  21األرجواين واحلمرة والصفرة واخلضرة )

يرى أكزنوفنس أن ما يبدو للبحار مما يظهر مظهر النجم ويراه بعض الناس إهلني شقيقني توأمني )كاسقور 
 (39وبولوكس( كذلك ُغميمات متض وميضا إذا حتركت حركة خاصة بنوعها. )أ 

لقد أبدى إسكندر يف عقد الثمانني من القرن العشرين رأاي أن أكزنوفنس يوظف منهجا للقفسري العلمي بديعا، 
له ثقله، مفاده أن هذا هو ذاك إذا يظهر هذا صفات ذاك اجلوهرية وتسلك سلوكها اجلوهري، ويشري أكزنوفوس 

( ، والغرو أن هذه الكلمة 32ب  21عنه آنفا ) إىل هذا املنهج ابلكلمة اليت ترمجناها "ابلطبيعة"فيما نقلنا
(. فيأيت أكزنوفنس ظاهرة، يعققدها 39أو شيئا من معناها كانت يف أصل الققرير" الذي نقلت آنفا )أ 

معققدون وحيا إهليا أو عالمة مما وراء الطبيعة )مثل إيريس رسوال، واإلهلني القوأمني كاسقور وبولوكس هدى 
 رها ويصريها ظاهرة طبيعية.ألصحاب اإلحبار(، فيفس

م ليس وحده ما قدمه أكزنوفنس، بل الحظ أيضا عناصر القجسي –تصيري الظاهرة اإلهلية طبيعية  –مث هذا 
 يف القصورات اآلهلة السائدة يف عصره. فمما الحظ:

 (14: أن الناس يرون اآلهلة مولودة، مكسوة كساءها، مصوتة صوهتا، وهلا أجسام )ب 1

، والرتاقيني جيعلون آهلقهم محراء شعرا ورمادية عينا )ب  ثبوبيا يعققدون آهلقهم سوداء وفطساء: أن سكان أ2
16.) 

ومن املشهور عنه أنه قال: لئن كانت األسود اختذت إهلا، ليكونن شبيها هبا، وكذلك احلصن واألبقار تكون 
واال اإلله، بل نلفي فيما نقل عنه أق(. ولكن هذا اليعين أن أكزنوفونس ينكر وجود 15آهلقهم شبيهة هبا. )ب 

 حول طبيعة اإلله وأخرى تذكر وجود إله واحد، له العظمة. لقد قال:
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 إله واحد، الشريك له من اآلهلة والبشر، له العظمة،

 ليس كمثله شيء ال يف اجلسد واليف القفكري، 

 بصري بكل شيء، ومسيع به وعليم به،

 ب،حيرك كل شيء بقفكريه وما ميسه من لغو 

 ال حيوم حول محاه تغري والحدوث والحركة،

  (26، 25، 24، 23والينبغي له أن يقنقل من مكان إىل آخر بني الفينة واألخرى )ب 

فإله أكزنوفون يقصرف يف كون، يسري يف عروقه االنسجام األبدي، يدركه وينضده ويدير عجلقه بعلمه 
يكون  وغري ممكن أن يكون له اهقمام بقعليم البشرية، وأنالسرمدي ولكنه معزول عن أمور البشر غري عابه هبا، 

ر، له شأن مبوهبة اإلنسان املعرفية وحبدودها، فيعضد به النقيجة اليت تقمخض عن جنوحه الطبيعي لقفسري الظواه
وهي أن اآلهلة لن تكشف لنا عن علم، وحنن مسققلون عنها معرفة، وعلينا القعويل على مواهبنا اإلدراكية، 

واليت تفائلت ابملواهب البشرية  18ا حنسن الكشف عن املعارف كما قال يف الشذرة ذات رمز ب وهبذ
 :xviاملعرفية

 "الجرم أن اإلله ال يعلم البشر األمساء كلها من أوله، بل البشر مع انقضاء األايم يقدرج مبعرفقها، وحيسن"

د ما، وحياة إكزنوفون وما قام به من يرتشح من هذه الشذرة أن اإلنسان حيكي اإلله فهما ومعرفة إىل ح
البحث والدراسة مما أفضى به إىل تفسر علمي عام شامل للظواهر األرضية والقجليات السماوية فإن ذلك 

 يبدو مسايرا لللروح املقغلغلة يف الشذرة. ولكن نلمس يف شذرة أخرى ما هو إىل مذهب الشك أدىن:

 "الأحد ميلك الصدق اجللي بيقني

 ده مما يقصل ابإلله وكل ما أحتدث به عن األشياء،والأحد عن

 مث هب أنه قد يكون قد جرى على لسانه ما هو مطابق لنفس األمر،

 (34ولكنه يكون مبراحل عن جزمه بذلك، إن هي إال ختمينات وآراء تؤخذ وترد" )ب 

(. ولكن ما هو xviiأ مقيد هذا الشك أم مطلق؟ هذا األمر قد تضاربت فيه اآلراء )ذهب "لشر" إىل تقيده
ظاهر ابهر هو أن أكزنوفون يوجه اهقمامنا إىل صعوبة الوصول إىل اجلزم واليقني، خاصة فيما خيرج عن نطاقة 
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ولنضف إىل ذلك شذرة أخرى، قصرية قصرا خمال ابلفهم، يقول فيها أكزنوفون: "ولنرحب هبذه  جتربقنا املباشرة.
 xviii(.35اآلراء، كأهنا حقائق" )ب 

فسوس، هرقليطس، الذي كان يصب أفكاره يف مصب احلكم واألقول املأثورة، فجاءت مبهمة ولنث مبفكر أ
غري واضحة وظاهرة القناقض، فققوم عرقلة أمام حماوالت الشراح واملفسرين وتسقعصي على فهمهم، حىت رماها 

ثري أسئلة ي أفالطون ابلقهافت، واهتم أرسطاطاليس صاحبها برفض مبدأ عدم القعارض. ولكنه على كل حال
يسقهل كقابه بذكر "الكلمات الكونية" )لوغوز( الدائمة السرمدية. موضع  مهمة حول املعرفة وطبيعة العامل.

وغريها ( أنه كان  50، 2، 1ب  22خالف ما أراد هرقليطس ابلكلمة، ولكن واضح من بعض شظاايه )
وإن  –ذا الكون، ويسقطيع اإلنسان يدور يف خلده حني إطالق هذا اللفظ مبدأ مطلق، يقغلل يف أعراق ه

أن يدركه: فاألشياء كلها منقظمة بسلك نظام واحد أبدي يوحد الناس بينه وبني اآلهلة، لقد  –بشق األنفس 
(، و"هذا النظام راض أبن يدعى ابسم زيوس، وغري راض بذلك يف آن 50قال: "مجيع االشياء واحدة" )ب 

يف  –على حسب الرؤية الققليدية  –ل زيوس الذي يقصرف (. سبب الرضا أن النظام مث32واحد" )ب 
الكون من على جبل أوليمبوس ابلصواعق، فكذلك يقصرف هذا النظام يف هذا الكون ويدير عجلقه، ولكنه 
ليس خارجا عنه، بل مقأصل فيه. وهذا النظام السرمدي الدائم غري املقغري جتسده "النار" اليت التفقأ حتول 

قغري، اثبقة ابقية، فالكلمات الكونية كذلك مقيمة اثبقة التقحرك وال ت –يف الوقت نفسه  –وتزول، والتزال 
 وتفسر كافة ما نشاهد يف الكون من احلركة والقبدل.

مث هذا النظام الذي يدير عجلة الكون معقول وعاقل، فإنه معقول يسري حبكم الضرورة والعلة، يسقطيع اإلنسان 
يث يطور الكون نفسه ويقدمها حبكم املبادئ العقلية، وهذا أقل ما يرشحه لعده أن يفهمه، وهو عاقل أيضا ح

 معقوال. ولنقرأ ما قال:

"من أراد أن ينطق عن تفهم، فليقثبت فيما يعم كل شيء ويشمله كما يعم املدينة ويطّمها قانوهنا، بل هو 
دي، فإن ويروها انموس واحد سرم أحوج إىل القثبت من صاحب أمر املدينة، فإن مجيع نواميس البشر يسقيها

 (114طنب خيام هيمنقه منسحبة إىل ما يشاء، وتظل كل شيء، وهو يغين، بل يزيد على ما يغين" )ب 

هذه الشذرة بعبارهتا تفرض على احلكم الوضعي البشري أن ينسجم مع القانون السرمدي، ولكنها تشري كذلك 
 لكون نفسه وعلى القوانني الوضعية البشرية كذلك. فالكونإىل أن هذا القانون ينسحب رداؤه على نواميس ا

نظام عاقل معقول أبدي سرمدي، يدير نفسه بعقل أو ما مسيناه آنفا "ابلكلمات الكونية"، وحنن مبقدرتنا أن 
حنيط به علما وفهما أو نعرفه ببعض جوانبه، وهذه املقدرة النقحلى هبا مبحض حكم أان جزء اليقجزأ من هذا 
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بل مبوهبقنا الفكرية اليت متكننا من إدراك هذا النظام بقراءة "الكلمات الكونية". ولكن كيف يسري هذا الكون، 
 اإلدراك؟ فهذا أمر يف فكر هرقليطس مبهم ملغز جدا.

فالكون عند صاحبنا نظام حيذو اللغة اليت يسمعها ويفهمها من أنس هبا. مث هذه اللغة اليت نسمع هبا نغمات 
اسنا وحدها تدل عليها فإن "حواس من كان فيه روح مقوحشة ما أكذهبا من شاهد" )ب الكون ليست حو 

ب  22(، مث اإلدراك وحيازة املعلومات ليسا مقحدين )انظر ملا عاب به أربعة ممن سبقه مما ذكر فوق 107
بني  وغريها مما يوازن 55(. صحيح أنه المندوحة من شاهد احلواس يف حقل املعرفة، )انظر شذرة ب 40

احلذر وقال: "الذي حيب احلكمة، البد أن  القجربة واإلشاعة( ولكن ال بد كذلك من تزكيقها ابلنظر الدقيق
( وهذا احملب للحكمة 101( و"لقد حبثت يف نفسي أان" )ب 35ب  22يكون ابحثا يف أشياء مقنوعة" )

سرها حبذر م أوسع وأمشل، ويقرأها ويفمن مزاايه أن يكون فطنا، يقفطن للعالمات أو األدلة اليت توحي إىل نظا
يف  -(، وإن هذه األدلة إن هي 123وحيطة فإن "الطبيعة كرابت األخادير، المتيط اللثام عن وجهها" )ب 

لة جنبا ملا قوى مقصارعة مقفاع –نظر صاحبنا الذي أتكد لديه دورالصراع يف حياة اإلنسان والكون كليهما 
 ا بيد. من شظااي هرقليطس ما يذكر اتفاق املفرتق وائقالف املخقلف، فقدجلنب وأحوال مقنائية مقواجدة يد

(، و"إن 59( و"خط الكقابة مسقيم ومعوج" )ب 60قال: "كال خطي الطريق املقعاكسني واحد وسواء" )ب 
أ( تضع موضع السؤال هوية األشياء  91، ب 12أ، ب  49القاموس ماؤه نقي وعفن" . بعض شظاايه )ب 

( 102، ب 82، ب9اعات والثواين، وأخرى تشري إىل نسبية احلكم يف جمال القيم ومضافيقه )ب على ممر الس
فنظام القعويض األنكسمندري الذي يسريه عدل الدوران الزمين سد مسده عند هرقليطس نظام، حيكمه ما 

األشياء  نه خرجتيسميه ابلصراع واحلراب، فإنه قال: "إن احلرب عامة طامة، حقا. وإن العدل هو الصراع، فم
( وهذه احلرب وهذا الصراع عبارة عما يف الكون من حتوالت 80وتكونت، وبه انضطبت وانقظمت" )ب 

. xixوتغريات، فبمنطقها ينطق الكون، ويسقطيع فهمه من حيكي لغة "الكلمات الكونية" فيصغي إليها ويفهمها
موضها أقوال هرقليطس نفسها على غ فهذا القفسري على غموضه يؤمي إىل اتساق عميق يف الكون كما أن

تعرب عن الصدق. على كل حال، لقد كان لصاحبنا قرقليطس رسالقه يف خلده وبالغها حينما قال: "إن اإلله 
 (.93الذي رسوله يف دلفي اليقكلم وال يكشف اللثام عن نفسه، وإمنا يوحي إحياء" )ب 

ملّغز  وح من مفكرين اليوانن، وكالمه يف الروح كغريههذا وصاحبنا من السابقني األولني الذين تكلموا يف الر 
ملقو. ولكن يقضح منه على األقل أنه يرى الروح حمل املشاعر واحلركة والقفكري. وتشري الشذرة املذكورة فوق 

أن السكران يقوده غالم مبا أنه مل يعد  (117إىل أن القفكري وظيفة الروح، وذكر يف أخرى )ب  (107)ب 
اليعرف قبيال من دبري وأن مرد هذا كله أن روحه قد ترطبت، وقواه قد ابقلت فقثبطت. وجيلو  يقمالك نفسه،
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حيث قال فيها: "إن أعقل األرواح وأمثلها ايبس ومشع بنور"،  (118قصده هنا ما جاء يف شذرة أخرى )ب 
ة، ويشري قوله: "نور" والرطوبويبدو منها أن الروح عنده جوهر يقغري ويرتاوح بني احلرارة والربودة وبني اليبوسة 

تصرح أبن الروح إحدى مراحل الققلبات  (36إىل أن الروح النارية خري األرواح. أجل، إن شذرة أخرى )ب 
يف اجلوهر الكوين، فإنه قال فيها: "الروح إذا صارت ماء، نفقت، واملاء إذا أضحى أرضا، بطل، ومن األرض 

خنقم كالمنا يف هرقليطس أبنه وإن جنح إىل أن الفهم الكامل لإلله ينبعث املاء، ومن املاء حتيا الروح". و 
إال أن وصله حلبل النار ابلكلمات الكونية وجعله خري األرواح ما كان حارا ايبسا ملؤمئ  (78السرمدي )ب 

إىل أن من حافظ على روحه وأوى إىل البحث عن احلق الكامن يف الكلمات الكونية، جنا من اجلهالة البشرية 
 xxابلفهم الذي حظي به هرقليطس نفسه.

 

 د: ابرمنيدس من إيليا

ابرمنيدس الذي هو فيلسوفنا يف هذا الركن، ولد حوايل عشرة ومخسمائة قبل امليالد يف إيليا اليت كانت مسقعمرة 
اهقم و  يواننية يف إيطاليا اجلنوبية، جنوب مدينة انبويل، وتعرف اآلن ابسقبدال الفاء ابهلمزة أيضا أي "فيليا"،

وى بطبيعة البحث الفلسفي، ولكنه مل يهقم ابملعرفة نفسها والفهم نفسه اهقمامه ابملعروفات واملفهومات. فقد س
أكزنوفنس املعرفة احلقة مبا يدرك مما يرأب عن الشك ويرقى قمة اليقني، فأعلن عدم وصول بشر إيل بعض 

عرفة احلقة محى الهويت، الحيوم حوله البشر (، ولقد صدع هرقليطس أبن امل34ب  21اجملاالت على األقل )
( ولكن بعض من كالمه أعطى مبفهوم املخالفة أن من أبناء نوع البشر من ميكن أن 78ب  22يف العادة )

يصل إىل املعرفة احلقة، فإنه أقام األدلة على أن العقل الناسويت يف مقدرته أن حياكي العقل الالهويت، وإذا 
: "هل ترى، ومايدري واحدا منا إذا وصل إىل املعرفة احلقة أنه قد وصل، وما ضمان سألت صاحبنا ابرمنيدس

ذلك؟"، أجاب قائال: "لقد انقصبت أنصاب وقامت عالئم، تضمن لباغي املعرفة احلقة أنه قد وجل ابهبا". ومن 
أدىن  - أو ما الميكن أال يكون )على حسب تعبريه هو( –أقطاب رحى نظرية صاحبنا أن ما جيب وجوده 

أو ما يقساوى وجوده وعدمه إمكاان. وهذا املمكن الوجود مبنأى عن العلم  –أن يعرف مما هو ممكن الوجود 
 واملعرفة احلقة، وإمنا نطاقه هو الظن والرأي احملض النائي عن احلجة.

ايفع يف  لقد وصل إلينا من صاحبنا قصيدة على وزن البحر العروضي السداسي اهلومري، قص فيها رحلة فىت
 –على حسب القصة  –(  فاإلهلة 1ب  28ريعان شبابه، صوحب إىل إهلة، تعده بقزويده بعلم كل شيء" )
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التناوله النسائج، بل تعلمه كيف ينسج هو بنفسه، وال متلي عليه املعلومات حول األشياء، بل تناوله املعاليم 
 عض كلماهتا.اليت يسقعني هبا على حيازة املعلومات بنفسه، ولنسمقع إىل ب

 أجل، عليك أن تدرك كل شيء: 

 أن حتيط ابحلقائق الدامغة الدانية إىل الثقة

 وأن تعرف آراء الناس املخروصة النائية عن القبول

ولكن يقحقم عليك أن تقحسس سر شيء آخر: أىن هلذه املظاهر البادية للحواس أن تققمص لباس احلقيقة 
 ( 32 - 28، 1إال هي  )ب السرمدية املطلقة، كأن ليس يف الوجود 

فاإلهلة الحتصي للفىت من القضااي الصادقة ما عليه القصديق به، ومن الكاذبة ما عليه رفضه، بل هي تفقق عن 
بل مكنون مواهبه املعرفية وتشحذ قرحيقه العلمية فقلقنه أسلوب تقومي دعوى وجود شيء أبن خيقرب ويقوم، مث يقق

وهر الشيء وسنخه الذي هو وحده العش الذي يهوي وينزل فيه طائر أو يرفض ما يزعمه الزاعمون من ج
قا، التشوبه أنه شيء موجود ح –عند فيلسوفنا ابرمنيدس  –املعرفة. فإن شية الشيء الذي يقعلق به العلم 

شائبة عدم من وجه من الوجوه. من هنا ليس املوجود عنده ما هو مرتبع على منصة الوجود فحسب، بل هو 
 :3و ب 2جيب وجودا وميقنع عدما. ولنصغ إىل األبيات اليت تقرر هذا يف ب مع ذلك ما

 هلم، أتل عليك القصة، فقسمعها وتعيها

 قصة سبل البحث والفكر الوحيدة

 فأما الذي يوجد وميقنع أال يوجد

 هو مهيع اليقني )فإنه حيقضن احلقيقة(

 وأما غريه الذي اليوجد ويصح أال يوجد

 ينفذفهو طريق ملقو كله ال

 فإن ما عري من حلة الوجود أنى إىل العرفة عن الوصول )فإنه غري جنيز(

 واغرتب عن اإلشارة إليه ... فإمنا يقسىن للقفكري ما حتلى ابلوجود
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فالسبل هي أساليب البحث، فلمن يسري على درب االسققامة، ليحطّن رحاله على املوجود الذي هو القرين 
زمه الحظ يف القصيدة أن اإلهلة تلقن الفىت ما تلقن وهي "إهلة"، ولكنها  التلالويف للقفكر والقبصر. من امل

ة ابخلنوع له ألجل ذلك، بل احلقيقة اليت ختربه هبا هلا خمايلها اليت تدل عليها ابالسقدالل أو القفكري، فاحلقيق
الوقوع يف شرك احلواس ، وحتذر من 7مسققلة يف االجنالء واإلدراك عن خرب اإلهلة. مث هي تقرع العصا يف ب 

 املسقمرة العمل، وتوصي أبن نلجم تفكريها عن مغرايهتا، تقول:

 لن يقبل أن يقال ابلوجود ملا ليس كذك

 ولكن أحجم حبصان تفكريك عن العدو يف هذا امليدان

 والتدْع القوة القاهرة من العادة اجلبارة تدّعك فيه دّعا

 ذن تصديةوال تقف كل ما يطيش به البصر، وتصّدي األ

ويردده اللسان ترديدا، ولكن نّقر ابالسقدالل )"الكلمات الكونية"(، وز ابمليزان الذي انولقكه والذي مل يصغ 
 إال بعد جهد جهيد وسعي حثيث.

 

فالفىت يسقطيع أن ينزل إىل أغوار احلقيقة ابالسقدالل وحده. واملراد ابلكلمات الكونية هنا القفكري أو االسقدالل 
( فهو أن 16 - 15، 8د ابرمنيدس املوهبة البشرية عامة(. وأما امليزان )كما ذكر مرة أخرى يف ب )رمبا أرا

نعلم أموجود هو أم غري ذلك؟ مث هذا امليزان ليس قصارى أمره أن نعلم عدم القعارض الذي هو وكاء القماسك 
زيد وفرضناه موجودا، نقبصر مبواالنسجام، بل هو بعد ذلك إجابة عن السؤال القائل: "هل إذا جعلنا الشيء 

 من البحث والدراسة حقيقة ما اليوجد )أي املمقنع الوجود( وكنهه"

" )وسقأيت حتت( معايري الخقبار الشيء الذي فرض موجودا، فيسقطيع 8ويسقعرض ما يف جاء يف شذرة "ب 
فيقبل عليه  لألصول،اط مبدأ للمبادئ وأصال ما قبل سقر الفىت أن يقخذها لكل وزن كل ما اقرتحه فالسفة 

قبوال أو يدبره إعراضا. ليس الفكر البشري عند فيلسوفنا يف هذا الركن موهبة مسقعصية على اخلطأ، كال. بل 
الشأن يف طريق قيادته، فقيادته برشد تؤدي بصاحبه إىل املنزل وهو "املوجود حقا"، وأما الذين يضلون ففكرهم 

لننظر مفكرون، ولكن يف "غري شيء"، فال تؤيت جهودهم أكلها. و يقسكع بغري هدف، ويقشرد بغري غاية فهم 
 إىل ما ضربه ابرمنيدس من العيار "للموجود حقا"، وما عززه به من الرباهني واألدلة، فإن صاحبنا الشاعر قال:

 ولكن يبقى سبيل واحد 
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 إىل الكائن املوجود، تقساوق عليه أعالم:

 وهي أن الكائن يرأب عن الكون والفساد

 أنه واحد اليرتكب واليقجزأ وأنه مقكاملو 

 وليس قد كان، ومل يعد، وال مل يكن وسيعود, بل هو كائن اآلن

 (6-1، 8واحد مقناسق. )ب 

فصفات املوجود حقا مايلي: بينه وبني الكون والفساد بؤن ابئن، مث هو غري مقألف من حقائق خمقلفة، وبعد 
هذه عالمات، لكل ما يرتشح ألن يكون أصل األصول  ذلك ينبغي أن يسقعصي، على القحول والققلب.

. فاليدرك واليفهم إال ما كان مقحليا جبميع هذه الصفات. لقد xxiومبدأ املبادئ، وتفاصيل، تفصل كيف هو
 ( بقحليل هذه األدلة إبسهاب، فلرياجع ذلك.2009( وجون ابملر )2008قام رتشارد مي كرياهان )

اشة. لذلك الكائن املوجود مزااي إىل طرائق البشر املعرفية، وتعنوهنا ابخلادعة الغ مث تلقفت اإلهلة بعد بيان خصااي
، ولكن لقد قام بعض الناس بقفسري كالمه xxiiمحلت آراؤ ابرمنيدس حممل رفض إمكان البحث يف الكون

هذا العامل  لتفسريا خمقلفا حراي ابالسقماع، وأثبقوا أن صاحبنا مل يرفض إمكان تكوين رأي قائم على الدليل حو 
. ولكن العوج أن xxiiiاحلول القلب الذي يقنابه الكون والفساد ويعقوره الوجود والعدم، وليس واجبا وجوده

اإلنسان يظن ما حيس حباسة من احلواس، هو الكائن املوجود واجبا وجوده، ولكن مادام اإلنسان يدرك ويعرتف 
ضري أن نكون والميكن أن يبلغ رأينا فيه مبلغ العلم، فاليف قرارة نفه أن عامل احلواس ليس حقيقة اثبقة دائمة، 

فيه رأاي منبثقا من قرينة من القرائن، وأحد فصول القصيدة بعنوان "أراء العامة" حيكي آراءه يف الفلك، وكذلك 
 جند مثل هذه اآلراء يف شهادات املفكرين املقأخرين عنه. 

ققباس القمر من الشمس، وكروية األرض. ويف اآلونة هذا ومما يغلب الظن به أن ابرمنيدس أول من رأى ا
األخرية ازداد اهقمام الباحثني مبثل هذه اآلراء املنخرطة إىل العامل الطبيعي، ويدعون إىل أن ما قدمه فيلسوفنا 

. مهما يكن من حقيقة األمر، فإن صاحبنا يقيم xxivمن تفسري املظاهر حري ابلقبول، بل يقحقم أن يقبل
يفرق تفريقا حادا بني ما جيب وجوده وما ميكن، وبني العلم والرأي القائم على حاسة من ختوما واضحة و 

 احلواس.

 

 ه: املدرسة الفيثاغورية
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لقد كان صاحبنا يف هذا الركن فيثاغورس مولده جزيرة ساموس من حبر إجية، وشد رحاله إىل كروتوان، جنويب 
عة، يالد، قبل أن يرى ابرمنيدس النور. مث أنشأ فيها مجيإيطاليا، يف الربع األخري من القرن السادس قبل امل

اختذت أفكاره يف السياسة واحلكم اليت تؤثر حكم النخبة املثلى، وأتسى أعضاؤها أبسوته واققدت بقدوته يف 
سلوك احلياة، وكانت قائمة على أسس فلسفية. مث الرؤية السائدة أن معيار املثال والفضل يف املنزع الفيثاغوري 

و املال، فالنخبة املثلى الفضلى هم املمقلكون ألزمة املال يف اجملقمع. ولكن تلمس بوركريت حول النزعة ه
الفيثاغورية السياسية، رأيني مقعاكسني حول املعيار، يعودان إىل القرن الرابع قبل امليالد. أحدمها ما ذكر اآلن 

لون من  يف جمال السياسية. واآلخر أنه انوأ كل والذي يعرض فيثاغورس قائما إىل جانب املسقبدين اجلبارين
واجلدير ابلذكر بصدد هذا الرأي أن أحد تالمذة  xxvاسقبداد النبالء، سواء أكان املال مبىن نبلهم أم غريه.

الذي ولد يف أواخر القرن اخلامس قبل امليالد قضى حياته يف مجهورية )وهي مجهورية  –أرخيقاس  –املدرسة 
عامل مع الفقري إىل اعقدال كفيت امليزان عند الق –كما يبدو مما نقل إلنا عنه   –اجلنوبية(، ودعا  اترانقو إبيطاليا

من الطقوس الدينية واحملرمات يف  هذا واألسوة الفيثاغورية تشمل فيما تشمل بعض القزامات xxviومع الغين.
  xxviiاملأكل واملشرب.

ره معروفا أبنه فيمن اتبعه أثرا ابلغا، وقد كان يف عص إن صاحبنا مثل سقراط، مل يكقب شيئا بيمينه، ولكن أثر
( سخرا 129، 40ب  22( وهراقليطس )7ب  21إال أن أكزنوفنس ) xxviiiمقعلم جيد وحكيم حصيف

منه. مث هل هذه الرباعة تشمل ما يدل عليه نسبة املربهنة اهلندسية الشهرية إيل فيثاغوروس من تضلعه على 
. وكذلك يكقنه الغموض آراءه، والتقضح تفاصيلها، ولكن xxixهذا األمرالرايضيات؟ ليس عندان جواب عن 

بعد موت أصحاهبا إىل أجساد أخرى  ما وضح واجنلى أنه نزع إىل تناسخ األرواح وأن األرواح ميكن أن تنققل
)كانت هذه الفكرة لليوانن آنذاك بديعة، ونلمس جذورها يف األداين األورفية أيضا(. أما أصحاب الرياعة 

ذين تلوه من املدرسة الفيثاغورية فأولوا شدة اهقمامهم ابلرايضيات وأولعوا بدراسة النظام الكوين. وهذا ال
االهقمام وهذا الولع يدرج عادة ما يف حساب فيثاغوروس نفسه، ولعل مرد ذلك كما ذكر آنفا نسبة املربهنة 

ى علم بة علم الكون هذا املقاُم صرُحه علاهلندسية الشهرية إليه، ولكن الدراسات اجلديدة اسقعلن هلا أن نس
 xxxالرايضة مقطوعة مشكوك فيها

مهما يكن من أمر هذه النسبة، فإن ما الغبار فيه أن السابقني األولني من هذه املدرسة تصوروا الطبيعة 
د عأساسها وأصل مادهتا "العدد" )يراجع مقالة فيثاغورس يف موسوعة سقانفورد الفلسفية هذه( وأن جيل ما ب

ابرمنيدس من الفيثاغوريني من حنو فيلوالوس )الذي مضى يف النصف األخري من القرن اخلامس قبل امليالد، 
بعد قرابة قرن وجيل من حقف مؤسس املدرسة( وأرخيقاس )الذي عصره يرتاوح بني هناية القرن اخلامس وغرة 
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الكون ما قدة امللقوية حول العلقة بني الرايضة و القرن الرابع مما قبل امليالد( أن هذا اجليل رأى من األفكار املع
يبعد أن يكون فيثاغورس قد رآه بنفسه. ننققل من هذا إىل أن الفيثاغورية بعد وفاة صاحبها تفرعت وأضحى 
هلا تياران واضحان: األول ما عض نواجذه وشد بنانه على توجيهات املرشد الدينية واخللقية والسياسية، ويسمى 

أصحاهبا األثريني أبهنم اتبعوا ما مسع وأثر عن أسقاذهم، والقيار الثاين )الذي يشمل فيلوالوس مدرسة األثر و 
وأرخيقاس( مسي بنزعة الرأي، وأصحاهبا ابلرايضيني، وكانوا فيهم غلبة ميل وجنوح إىل آراءه الفلسفية دون غريه 

ثر ة الرأي مل جتعل نسبة مدرسة األمن اآلراء اليت أخذ هبا أصحاب نزعة األثر، ولكن اليذهب عليك أن نزع
مدخولة، بل أقرت أصحاب األثر على نسبقهم إىل فيثاغورس أن كانوا مقخذين لبعض آراءه، ولكنها أصرت 

 وأحلت على أن أصحاهبا هم أصحاب فيثاغورس وأتباعه حقا.

دلقه رمنيدس، وأدرك ثقل أأنه زاوج بني احلياة الفيثاغورية وآراء اب مث يبدو من دراسة فيلوالوس صاحب كروتوان
(. وهذه 1ب  44حتوي حمددات وعدميات القناهي ) -عند فيلوالوس  –إن الطبيعة  xxxiاليت أدىل هبا.

احملددات وعدميات القناهي شأهنا يف فكر صاحبنا شأن احلقائق اجلوهرية يف فكر ابرمنيدس، فإهنا  موجودة 
وث، فطرق املعرفة إليها مؤدية، وأهنا موصول بعضها واجبا وجودها، وأهنا ال حيوم حول محاها تغري والحد

ببعض مبفصلة )املفصلة يف احلقيقة من أدوات النجارة، ولكنه هنا جماز إىل القناسق والقآلف(، وأن كل ما يوجد 
( فالعدميات 6ب  44حولنا ونعلمه ونعلم حدوثه يققضي ابلضرورة وجود جواهر، منها تكون الكون كله. )

ا شكل والجزء، وأما احملددات فقكسو العدميات القناهي النظام )اهليئة والصورة والبنية الرايضية(. القناهي ليس هل
وهذا النظام هو الذي جيعل األشياء قابلة ألن تعلم وتفهم، ومرد ذلك أن النظام عبارة عن نسبة عددية صاحلة 

(. هذا وقد رسم 4ب  44العلم" )للفهم واملعرفة، "فكل معلوم معدود، فإنه لوالالعدد، ملا حصل فهم و 
، وأخرج للعامل xxxiiفيلوالوس للكون خريطة ونسج له نظرية ، أقصى فيها األرض من املركز، وأحل حملها النار

 تفسريات للخسوف جديدة بديعة.

 

 آخرين و: زينون وميليسوس من فالسفة إيليني

ه يف أراءه لعلم. مث من قفاه ممن تبعلقد قال ابرمنيدس بشروط فكرية قاسية لكل ما يرتشح ألن يكون حمل ا
وفلسفقه من اإليليني تناول أدلقه ابلبحث، ونقب عن نقائجها، وتوسع يف االسقنقاج هبا ومها زينون صاحب 
إيليا )املولود مخسمائة إال عشرا مما قبل امليالد( وميليسوس صاحب ساموس )عهده حوايل أربعة مائة وعشرين 

ن فزاوج خاصة بني األدلة العقلية والشهادات احلسية، وقارن بني مققضيات األوىل مما قبل امليالد(. أما زينو 
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لقد سارت الركبان مبقناقضاته األربع احلركية اليت  xxxiiiومقطلبات الثانية، وجال ما بينهما من القنافر والقدابر.
وهي تعرف  – تتقضي أبن احلركة على رغم ما تشهد به احلواس ممقنعة ومسقحيلة، فإحدى هذه املقناقضا

تقضي  –نائية تسمى مبقناقضة الث –تقول أبن احلركة التنطلق، وأخرى  –مبقناقضة "بطل آخيل والسلحفاة" 
قبقع القناقضات، حتكم أبن مفهوم احلركة يس –تذكر مبقناقضة اخليول املقحركة  –أبن احلركة التنقهي، واثلثة 

املكان احلركة. ذهب املفكرون املعنيون مبفهومي الزمان و تدعو إىل اسقحالة  –تدعى مقناقضة السهم  –ورابعة 
إىل أن األدلة اليت أجاءت زينون إىل القناقضات تقلخص يف أمرين، الاثلث هلما. األول أن الزمان واملكان 
تياران مسقمران غري مققطعني، ويقحسس هذا يف املقناقضقني األوليني، والثاين أهنما تياران مقناوابن غري دائمني 

اليعقل أن يعدو من  –على حسب مقناقضة الثنائية  –فالعداء  xxxivويقلمس هذا يف املقناقضقني األخريني.
نقطة أ إىل نقطة ب. فإنه إذا انطلق حنو ب، حتقم أن ينقصف ما بني النقطقني قطعا، ولنسمه ج، مث إذا ثنينا 

طة د، ملسنا أنه ه د، مث إذا ثلثنا بنقبنقطة ج، ألفينا أنه لن يصل من أ إىل ج حىت ينقصف ما بينهما، ولنسم
ال يبلغ من أ إىل د إال بعد أن يقطع شطر ما بينهما ولنسمه ح، وهلم جرا من ح إىل ما الهناية له. فالعداء 
لن يصل إىل نقطة ب. ويفرتض هذا الدليل أن احملطات غري املقناهية التقطع يف زمان حمدود. هذا وقد أبدى 

ركة الوجود هلا، وما هي إال سراب، فإن مفهوم الكثرة الزب به ما يقناقض)أفالطون زينون أن الكثرة مثل احل
وجند جبنب ذلك من كالم زينون ما يزعم  (.3، 2، 1ب  29ط ط، وزينو يف  1ح  127حول ابرمنيدس 

 (29أ  29( وامقناع القجزؤ )مقناقضة الدخن 24أ  29اسقحالة املكان )

  Makinبه غرا وبعض املفكرين املعاصرين له أيضا )ولكن لينظر أرسطوأما ميليسوس الذي اسقخف 
إنه أول قال جهارا  xxxv( فقد احقضن أبحباث ابمنيدس حول سنخ الوجود وطبيعقه ورابه حبثا ودراسة.2005

بياان أن املوجود إذا كان الحتده حدود، فهو واحد مقجانس، لو كان اثنان من املوجود من حيث العدد أو 
(. هذا وقد تكلم ميليسوس على اسقحالة اخلالء خاصة، 6ب  30ى كل عن صاحبه مبا حيده  )الصفة، النزو 

وأنى جبانبه عن إمكان إعادة القشكل والقكون )األمر الذي حييا بروحه ويقوم على قوائمه تصور الكون 
شجت اتصل هذا اخليط من القفكري حىت و والفساد واحلركة، فإن هذه القصورات ينبو عنها وحدة املوجود(. 

 قرابقه بثنائية احلقيقة واملظهر، وجنح إىل أن ما بني احلقيقة واملظهر هوة التردم والترتق، وشقة التدنو والتقرب.

 

 أانكسجوراس من كالزوميين وأمبذقليس من أكرجاس ز: التعدديون:

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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نائية احلقيقة إلطار الذي ضربه ابرمنيدس مرحبني بثلقد رأينا يف السطور املاضية أن زينون وميليسوس عمال يف ا
واملظهر يف منزع ابرمنيدس، ولكن من املفكرين الذين حلقوا بركب تالمذة مدرسة ابرمنيدس من قبل موقفه 
الرافض للكون والفساد أن يكون املوجود احلق مرتحنا بينها وموقفه املقرر عدم حتول املوجود احلق والتغريه، 

ة نه وبني علم الكون القائم على العقل ائقالفا، ومل ير بينها حراب، فيمكن أن جنعل احلقيقة املطلقولكنه رأى بي
رابية عن الكون والفساد وانشزة عن القغريوالقحول مث نفهم الكون على خطوط عقلية ابنسجام واتفاق. من 

ا كونيا منسجما مع ما كاان هؤالء أانكسجوراس وأمبذقليس اللذان كاان على منوال ابرمنيدس وخاطا نظام
 يرنوان إليه )السيما أمبذقليس الذي كان يشرئب إىل أسوة صاحلة للحياة(.

قال أانكسجوراس يف حوايل منقصف القرن اخلامس مما قبل امليالد: "إن الدمهاء من اليوانن يشقبه عليهم تصورا 
احنالل، فإن رب العدم، وإمنا هو ائقالف و الكون والفساد، فاحلق أال شيء تفقق عنه أرض الوجود، واليضل يف ق

( والكوائن من حنو 17ب  59أتولوا الكون ائقالف أشياء، وفسروا الفساد بفكه، أصابوا كبد احلقيقة.")
اإلنسان والنبات واحليوان والقمر والنجوم ليست إال تركيبات عناصر من حنو األرض واهلواء والنار واملاء والشعر 

فة والنور والظلمة. واجلدير ابلذكر أن البحوث احلديثة حول أانكسجوراس متيل إىل أن واللحم والدم والكثا
مث كانت األشياء يف البداية شيئا واحدا وتركيبة  xxxviالعناصر يف فكره قوى تقجلى وتلقي بظالهلا يف املركبات.

يوصف كان سواحدة، وكلها كان مقحدا بعضها مع بعض، ومل يصح أن يعد واليقاس، وكيف يقاس فالذي  
( فإذا بعقل حكيم 1ب  59ابلصغر طليق عن احلدود، فلم يكن له قسمات ومالمح، ميقاز هبا عن غريه)

وهذا العقل كائن مسققل رابئ عن هذه الرتكيبة، مث دبت احلركة  xxxviiرشيد بصري قد قام إبحداث الرتكيبة.
لقسمات واملالمح، نة للرتكيبة اخلالية عن ايف الرتكيبة وتوسعت أمواج هذه احلركة ودوائرها ومشلت العناصر املكو 

حىت وقع ما يبدو لنا من انفصال الشيء عن الشيء وفققه عنه، ففعلت احلركة فعل الغرابل فكان هذا العامل 
الذي نشاهده ونلمسه، ولكن أتظنون أن األشياء انفصل بعضها عن بعض انفصاال ومل يعد بعد ذلك اتصال؟  

تقا، ولكن بنحو خمقلف عما كان عليه يف أول األمر. فاالنفصال وقع، ولكن كال، بل هي التزال مقصلة ر 
( بقناسب، يصغر أو يكرب. فاسقطاع صاحبنا 11، 6، 5ب  59االتصال بقي، فكل شيء يف كل شيء)

هبذا أن يقحرر من سلطان ما يظهر من خروج الكون من العدم، ويفسره تفسريا، طوى كشحه عن خروج 
 يف الواقع ونفس األمر فحسب، بل يف املظهر أيضا.الشيء من العدم ال 

أنكسجوراس خطا ابلفلسفة خطوة بديعة بعيدة حيث أدرك عقال حكيما رشيدا مسققال عن املادة، وعزا إليه 
احلركة اليت دبت يف الكون )وإن كان أفالطون وأرسطاطاليس مل يسرتضهما فكر صاحبنا فقد كانت غائيقه اليت  

، فصاغت األفالَك، وأحدثت  xxxviiiفجة ومل تر النضج( –يف نظرمها  –ه اجلوهرية كانت من مكوانت فكر 
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كقَل األرض وأوجدت البحار، وركضت حصان املظاهر اجلوية. عصارة األمر أن احلركة هي سبب صريورة 
الكون يف حاله الراهنة وماحواه من األعيان واملظاهر. فإذا كانت حركات األفالك وماتنجلي عنه من املظاهر 

قحكم سواء أيف املسقوى الكوين كان أم يف املسقوى األرضي )فالدورات اليت ت –اليومية يف حميطنا سببهما واحد 
يف عجلة حركة النجوم يف األفالك هي املقكفل بقعاور املواسم وتناوب احلياة واملمات يف املعمورة(، ففي 

أان الندرك مجيع األشياء جمقمعة، وأان  صحيح xxxixمسقطاعنا أن نفصل مما يظهر ما يف احلقيقة ونفس األمر.
نسري على طريق االسقنقاج واالسقنباط للقفسريات، ولكنه مهيع واصل إىل مرادان )فإن ضعف احلواس وإن عاق 

 .أ (21، 21ب  59الوصول إىل احلق مباشرة، إال أن املظاهر مرائي ملا توارى خلفها 

مسه أمبذقليس، أدرك مقانة رأي ابرمنيدس وثقل األدلة قد كان من معاصري أانكسجوراس مفكر من صقلية، ا
اليت قدمها بصدد تزييف الكون والفساد. )ومن اجلدير ابلذكر هنا أن أمبذقليس قفا أثر ابرمنيدس يف اخقيار 

على  –نفس وزن البحر العروضي اهلومري لسرد قصقه هو.( فالكون يف رأي أمبذقليس مؤلف من أربعة جذور 
وهو األرض واملاء واهلواء والنار، وتقخلله قوات احلب والبغض. تفسر نظرية صاحبنا عادة  –حسب تعبريه هو 

ما أبن احلب يؤلف، والبغض يفرق، ولكّن هلا أغوارا غائرة، وأرجاء بعيدة، فإن كلقيهما هلا القأليف والقفريق. 
اهبا، مث يداين ويقرب فقلية حر  أما احلب فيأيت األشياء املقضادة أيخذ مبجامع بعضها ويثنيه عن بعض ويطفئ

بني هذا وهذا مرة أخرى، فاحلب له تفريق أيضا. وأما البغض فيحرش ما بني األشياء اليت هلا حتارب، ويشعل 
فقيلة احلرب بينها، مث يعزل بعضها عن بعض، مث ينزل األشياء املقوائمة بعضها إىل جنب بعض، ويدنيه إليه، 

يبدع كمثل رسام، أيخذ لوحقه ويضيف األلوان بعضها إىل بعض وميزج بينها، ففالبغض له أتليف أيضا. مثل ذا  
منها لوحات حيوية حتكي مشاهد حية كأهنا هي. وكذلك تقفاعل فوات احلب والبغض وأتخذ العناصر األربعة 
وتضيف بعضها إىل بعض، وتبدع على لوحة الكون ما نرى من األشياء من الشجر والبشر والبهائم والطري 

(. وهذه الكوائن عند صاحبنا سائرة إىل الزوال، بل إنه يذكر 17ب  31السمك واآلهلة العقيقة املقعالية )و 
طرقا لصوغ بعض الكوائن وصنعها. فيخربان كيف تعجن "أفروديت" إهلة احلب اجلسدي الصور )أي األنواع(. 

(، وحيكي لنا طريق جعل 73ب  31فإهنا تندي األرض مباء املطر، مث توقد عليها هليب النار حىت تنضج)
( أن الدم واللحم لكل منهما طريقة إنقاج واحدة، وهي أن متقزج 98(، وخيربان يف موضع )ب 96العظام )ب 

 األرض واملاء والنار واهلواء مقساوية يف الكم، إال أن أحدمها أنقى من صاحبه.

قمثل ارا لعلم الكون، فقدم إطاره هو امل، الذين قدموا إط اطما قبل سقر هذا وقد حلق أمبذقليس ركب فالسفة 
من الفرقة والشقاق، ويؤلف بني  يف تنازع احلب والبغض تنازعا دائرا مسقمرا، ينحي احلب فيه ما خلفه البغض

االشياء املقحاربة فيمنع األشياء املقوائمة أن يقشبث بعضها ببعض، وهنالك حتصل بفوز احلب الكرة اليت هي 
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وجد؛ ألهنا وحدها تفرت فيها شرة كل من العناصر املقحاربة أقصى فقور، وتقوائم توائما، أمثل مرّكب ميكن أن ي
المطمح وراءه. مث بينما تسقمر الكرة مقمقعة ابلبقاء إذ ابلبغض يكر عليها يقطعها إراب إراب، وسبيل البغض 

، وتقالشى الكرة. خرىإىل ذلك أنه يفصل العنصر وحماربه حىت يصبح كل مقحارب يف خيمة وكل مقواءم يف أ
وذلك واحلب اليزال يذب عن االتصال، وينافح االنفصال كي تبقى املقضدات جمقمعة. فانقصار احلب طرف، 
وانقصار البغض طرف. وأما الكون املنسجم الذي نعلمه فهو مراحل قصد بني هذين الطرفني حيث تعقدل  

 كفقا احلب والبغض.

كان شغله الشاغل هو الكون، كال. بل نلمس فيما أثر من أقواله ولكن هذا اليعين أن صاحبنا أمبذقليس  
 وآراءه 

 ما يظهره مطرقا رأسه مفكرا يف اإلدراك ودوره يف املعرفة، ويبديه مقبال ومدبرا وهو يبعث رسل النظر إىل 

 ك احلياة  لوظائف اجلسد وينشر عيونه إىل عامل نفس البشر. فهو مثل أتباع املدرسة الفيثاغورية اليقل عنده مس

العملية أمهية عن مسلك احلياة الفكرية، بل كالمها مقشابك مرتابط. ويزيد هذا االرتباط شدا وإحكاما أن 
 نلفي  

يف املصادر القارخيية القدمية إمياء إىل عملني له: أحدمها ما يعرف "ابلطبيعة" يف الدراسات احلديثة، وهو كما 
بني  ا يسمى ابلقزكية وموضوعه الدين واخللق. اليفقأ اخليط الذي يربطيدل عليه امسه يف علم الكون، واآلخر م

هذين الكقابني موضع خالف إىل اآلن، غري أن خمطوطات سرتاسبورغ شهدت يف عقد القسعني من القرن 
املنصرم هلذا االرتباط، ومل تدع جماال للشك يف أن علم كون صاحبنا اليكقمل بغري علم أخالقه، فكاان كندماين 

وإن كان حبل الدارسون مضطراب حول ما يقال على أساس هذه املخطوطات من أن كال  xlذمية، مل يقصدعاج
العملني كان منقظما يف سلك قصيدة واحدة. على كل حال، النسقطيع أن نفصل علم الطبيعة عن علم 

لدى  سه نصادفالسلوك البشري إن أردان أن نعطي فكر إمبذقليس حقه، وأن ندرك كما شاء هو )واألمر نف
لن تدرك كنه الكون بغري أن حتيا حياة مسققيمة. لذلك حظر  –يقول لك أمبذقليس  -هرقليطس(، فإنك 

صاحبنا أشياء مأكولة كما حظرت املدرسة الفيثاغورية أشياء، هذا وقص قصة شبح، له تشخص وهوية، يقناقل 
 يف أجساد عدة ويقمقص قمصاان شىت.

 

 اطقر ما قبل سح: املذهب الذري في
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 لقد مر بنا يف السطور املاضية أن املدرسة اإليلية قالت بشروط فكرية قاسية لكل ما يرتشح ألن يكون حمل 

العلم من العناصر اجلوهرية  فجاء أانكسجوراس وأمبذقليس مقجاوبني مع هذه الشروط أبن رّحبا ابلقعددية 
 القائمة 

ان جتاوب صفاهتا ما يرتكب منها ويرتتب. ولكن كعلى األصول والعناصر اليت تفي هبذه الشروط وتصبغ ب
 الذين 

 يعرفون أبصحاب املذهب الذري أكثر عمقا وأنزل غورا، فإهنم قالوا أبن احلقيقة هي األجزاء الذي التعد 

والحتصى، والجتزأ والتقسم. وهي يف جوهرها )الحيدد يف شأنه غري أنه صلب( سواء )كما قال أرسطاطاليس 
 يف 

 ( ، وإمنا أييت اخلالف بينها يف الشكل واملكان والرتكيب )وتشري مصادر الحقة إىل xliعد الطبيعة"كقابه "ما ب

 اخلالف يف الثقل أيضا، وهذا منسجم مع ذرية ما بعد أرسطاطاليس ومقطابق، ولكن يبعد أن يواكب ذرية ما 

 ريطوس ميقريطوس )ولد دميقومها ليوكيبوس ود –اط ا قبل سقر قبل سقراط (. هذا ومن ذهب املذهب الذري مم

 قال  –يف أبديرة، يف مشال اليوانن، بعيد والدة سقراط يف أثينا، قريبا من سنة أربعمائة وسقني مما قبل امليالد( 

 ابخلالء ودافع عن وجوده حبماسة، فإن اخلالء هو الفاصل بني اجلزء واجلزء، واملسئول عن الفروق املذكورة آنفا 

 xliiالء اليفسره؛ ألن اجلزء لو حوى خالء، ألمكن جتزؤه وما بقي جزء اليقجزأ()ماعدا الثقل، فإن اخل

 ويعّن لنا وندركه حبواسنا من الذوات والصفات  ويشارك أتباع املنزع الذري إنكسجوراس يف أن كل ما يظهر

 ملقجزئة ا من تركب غري واحد من أشياء غري مرئية، والرتكب يف نظرة النزعة الذرية من األجزاء غري  ينبثق

 كل شيء مصنوع من األجزاء اليت التقجزأ واخلالء. واملواصفات اليت يقصف هبا أييت من أشكال   xliiiواخلالء.

األجزاء وترتيبها فيما بينها )وفيما بينها وبني اخلالء(. لقد قال دميوقريطوس: "ليس يف احلقيقة إال األجزاء اليت 
 التقجزأ 

 ة وهذا ابملرارة، وهذا ابلسخونة وهذا ابلربودة، وأن جنعل األشياء ذات واخلالء. وأما أن نصف هذا ابحلالو 

 (. ونلفي بعد ذلك وجوها شىت 9= ب  125ب  68ألوان خمقلفة فمن نسج خيالنا واخرتاع فكران، الغري" )
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 لقفسري هذا القنوع من مفكرين عدة: فثيوفراسقوس يرد هذا القنوع وهذا االخقالف يف املذاق إىل شكل 

 ما اسقدار وكرب كربا جدا، واملر ما كرب وخشن وزادت  –عند دميوقريطوس  –جزاء املكونة، "فاحللو األ

وسيمبليكوس يذكر أن األجزاء إذا كانت حادة انعمة وتساوى وانسجم  xlivأضالعه على اثنني ومل يسقدر"
 بعضها 

 قوس قدما وينقل عن الذريني هذا وميضي ثيوفراس xlvمع بعض بعدا ومسافة، كان ما تركب منها حارا انراي.

 تفسريهم للحديد أصلب من الرصاص وأخف منه، فهو أصلب لعدم تنضد أجزاءه وترتبها، وهو أخف لقخلل 

خالء أكثر بينها. وأما الرصاص فهو معاكس لذلك، هو أقل خالء بني أجزاءه، ولكنها مقنضدة، فمقطاوعة 
 للكسر 

  xlviوالقطع أو احلين والثين.

فا أن دميقريطوس قال بثنائية احلقيقة واملظهر، وجنح إىل شك يف صواب ما يعن لنا ويظهر. لقد مر بنا آن
 لذلك 

 حيشره بعض املصادر العقيقة )خاصة سيكسقوس إمبرييكوس( يف زمرة النزعة الشكية، ولكن وجه ذلك خفي. 

احلقيقة لديه واألغوار"، ف صحيح أن صاحبنا روي عنه قوله: "احلقيقة أان النعلم شيئا، فإن احلق يف األعماق
ليست يف املظاهر واملشاهد، ولكن حىت سيكسقوس يبدو مقرا أبن صاحبنا الينفي إمكان العلم على نفيا 

 إطالقه، فإنه قال:

 "ولكن دميقريطوس  يف كقابه "القواعد" يذكر أن العلم علمان: علم ابحلواس، وعلم ابالسقدالل. وينسب العلم 

 اس قة واألصالة وجيعله اثبت النسب حيث تشبث به عند تقرير احلقائق. وأما العلم ابحلو ابالسقدالل إىل احلقي

 حيث يرميه ابلقعثر وعدم الثبات على ميزان النقد ومكيال االخقبار. دونك  فيصفه أبنه دخيل ومقطوع النسب

صيل ة واحلاسة. وأما األالعلم نوعان: نوع أصيل وآخر دخيل. وأما الدخيل فبالسامعة والشامة والذائق'قوله: 
 فرابئ 

('. مث يرجح كفة الثاين على كفة األول وهو يقول: '... كلما قصرت الباصرة والسامعة 11ب  68عنها )
 والشامة 
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 واحلاسة عن إدراك ما يدق إال بشيء أرهف ...' "

 ه لنا ليؤدي بنا ر فقلوح هذه العبارة إىل أن مكنسة االسقدالل والعقل تصفي من طريق احلواس الشوائب ويبص

 إىل احلقائق، )وقول من قال: "املظاهر مرائي غري املرئي" معزو إىل كل من دميقريطوس وأنكسجوراس(. ولكن 

 -الء هنا نظرية الذرة واخل وهو –الشأن يف سلوك هذا الطريق كيف نسلكه؟ فمركب االسقدالل الصحيح 
   xlviiبه إىل تلك احلقائق.نصل 

 وس املوصولة خبيط الطبيعيات ومابعدها، وعزي إليه مع ذلك من الشذرات ما هذا بعض شذرات دميقريط

احب أكرب جمموعة وابيوس، صيرتبط ابخللق والقيمة )وإن كانت صحة نسبقها إليه فيها ما فيها(. لقد ذكر أسق
 منسوبة إىل مفكري اليوانن وفالسفقهم، اققباسا، مجيع بني االققصاد والسرور واحلبور وبنيأقوال 

القصرية يف الروح، وربط بني هذا وهذا، وذكر أن اإلفراط والققصري ينجم عنهما احلركات املعقدلة 
منطو على الغموض، فالندري أ كان هذا موصول اآلصرة بنظرية ولكن هذا  xlviiiحركات طويلة،

   xlixالذرة أم ال. مث إن كان، فما وجه الصلة؟

 ريقه هذه هي املقصد السوي السين يف حياة اإلنسان. لعله بنظ كان دميقريطوس مشهورا بفكرة هبجة اخلري اليت

 مع أمور أخرى كان مصدر إهلام وإحياء للمدرسة اإلبيقورية اليت قامت قوائمها بعده بقرن.

 

 ط: ديوجانس األبولوين والسوفسطائيون

د ديوجانس على ي شهد النصف األخري من القرن اخلامس قبل امليالد إحياء النظام الكوين امللطي ومراجعقه
الذي كان من أبولونيا )ونلمس نشاطه يف صفحات القاريخ ملا بعد أربعمائة واألربعني مما قبل امليالد(. فإن 

( وتصور 2ب  64صاحبنا أعلن أن "األشياء كلها ما هي إال صور خمقلفة ألصل واحد، فهي شيء واحد" )
وبني ابهقمام حقيققه وصفاته. فقد ذكر  lنهما قرن،اهلواء هو ذلك األصل يقفو أثر أنكسمينس الذي يفصل بي

أن القفاعل إال يكون إال بني ما يقماثل ويقجانس، لوكانت أصول االشياء مقباينة يف "طبائعها احلقة"  (2)ب
على حسب تعبريه، ملا تفاعلت والأثر بعضها يف بعض، ولكن شاهد احلس ينطق أبن األشياء تقصل  –

 بعض وتسري يدا بيد. فنخلص ابلضرورة إىل أهنا صور خمقلفة ألصل واحد. مث وتنفصل ويقفاعل بعضها مع
يقرتب صاحبنا من أنكسجوراس حيث يعزو كل شيء إىل عقل حكيم رشيد، وجنح إىل أن ما يسميه الناس 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  31

(. أال ترى أن كل ذي حياة حييا بقنفس اهلواء، ويقحكم فيه، ففيه 5اهلواء هو ذلك العقل احلكيم الرشيد )ب
(. هذا وميضي صاحبنا قدما ويصرح أبن اهلواء بيده انصية كل 4هلواء هو الروح وهو العقل )أو الوعي با

(. ولكن اليذهب علينا أن غائية صاحبنا كانت انضجة وكان القزامه 5شيء، وعصارة األمر أنه هو اإلله )ب
ة كما كانت نسخة (، ومل تكن فج3هبا كامال مقسقا حىت صدع أبن العقل ينضد األشياء نضدا )ب

أنكسجوراس. وحيث تقدم برباهني وأدلة ليعضد به منازعه كان سائرا على الطريق الذي مهده هو لكل دعوى 
: "كل من يقدم على القفسري لزمه أن حيدد األصل الذي انشق منه كل شيء أصال  (1فلسفية، فقد قال )ب

ا الطريق النفوس". وكان واثقا أبنه سار على هذ النزاع فيه، وأن يكون عرضه واضحا بينا جليا، له وقعه على
يف دعواه فقد ذكر بنفسه أن الدعوى اليت تقدم هبا من "أن اهلواء هو الروح وهو العقل" عرضت عرضا واضحا 

 (4بينا جليا يف كقابه )ب

لطبيعة  ايذكر اثوفرسطس أن صاحبنا ديوجانس كان حلقة أخرية يف سلسلة احلكماء الطبيعيني  أو الباحثني يف 
ي خقم أ –كما يذكرهم أرسطاطاليس. غري أن كاتب الرتاجم اإلغريقي ديوجانس الاليريت منح هذا الوسام 

 liأرخيالوس الذي قال فيه إنه كان معلم سقراط. –سلسلة احلكماء الطبيعيني 

يق ما ر لقد تزامن مع صاحبنا ثلة من املفكرين انشطون، وهم السوفسطائيون. جل ما نعرفه عنهم هو عن ط
صورهم به أفالطون يف حماوراته صورة سيئة غاية السوء حيث وازن بني سقراط، حكيما حقيقا والسوفسطائية 
معلمني لشبيبة مشرئبة إىل النضج سائرة على الدرب املؤدي إىل اإلحكام واحلنكة )وسقراط كذلك شغل 

مما يظهر من كقاابت أفالطون، فإهنا تقف موقف خمقلفا  liiالشبيبة حبواره وأسئلقه(. ولكن الدراسة اجلديدة
أخرجت من خفااي القاريخ وزوااي الكقب ما يبدي أن السوفسطائيني مل يكونون أصحاب منزع واحد، بل كانوا 

اط. لقد ا قبل سقر مشيعا، مث مل يكن عندهم اتم العزوف عن املباحث القجريدية اليت أمهت غريهم من فالسفة 
يين، إمكان اليقني الذي سعى وراءه ابرمنيدس، وأظهر يف كقاب "يف الطبيعة" عاجل جورجياس الذي كان من لنق

أو "يف غري الكائن" أن الشروط اليت شرطها ابرمنيدس للموجود اليسقوفيها شيء كائنا ما كان، وإذا ذهبت 
لك ووافقه برواتجوراس كذ liiiتطبق هذه الشروط على أي شيء، تؤامر فيه النفسني، ومل يسققر لك فيه رأي،

جملزوم به. اط من إمكان العلم النظري القطعي اما قبل سقر حيث نظر بعني الريبة إىل ما كان يشفع له فالسفة 
على كل حال، لقد أاثر السوفسطائيون أسئلة حول القيمة واألخالق وحول السياسة. وكان من بني ما أاثروا 

ة احلق؟"، كانوا توسد إليهم حقائب السفارة بكثر أن سألوا وقالوا: "أميا أساس القانون أو العرف: الطبيعة أو 
ووفرة، فجابوا البالد، وعلموا، ولكن كسوا القعليم حلة القسلية والنزهة، ونزعوا عنه ما كان يرتدي من قميص 
اجلفاف والصرامة، واسقعرضوا عضالهتم البالغية يف املأل )ولكن اجلدير ابلذكر هنا أن ما روى ديوجانس 
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سري كقابه يبدو مشريا إىل توظيف األدوات البالغية بقكقيم واسقخفاء(، وأغروا الناس أبن األبولوين حول م
يسندو إليهم ركبيت القلمذة، ودربوهم يف ألوان الكالم وفنون البيان، وخرجوهم يف مهارات السياسة املطلوبة يف 

ية، إن السوفسطائيني  لقية السياسجو اليوانن السياسي آنذاك. ولئن كانت الفلسفة اليواننية صبغت ابلصبغة اخل
 كان هلم يف ذلك َذنوب كبري وحظ وفري.

 

 اطما قبل سقر ي: تراث فالسفة 

اط مقصورة على الطبيعيات، بل امقدت أطناهبا إىل الطبيعيات والدين ما قبل سقر مل تكن أعمال فالسفة 
ورة والسببية اجلوية ومكانة املادة والص واألخالق وطبائع اإلدراك والفهم والقفسري العلمي والرايضة وعلم الظواهر

 يف هذا العامل. يكاد مجيع هؤالء الفالسفة جند لكل منهم رأاي مما ينخرط إىل علم األجنة. ويظهر من اققباسات
ديوجانس األبولوين وأمبذقليس ابلغ اهقمامهما ببقشريح اجلسد، وما تفقأ دراسة الفكر اليوانين العقيق تزداد 

 هذا و جتلي املخطوطات الربدية احملفور عنها  livط االشرتاك بني الفلسفة القدمية والطب القدمي.إقباال على نقا
أن هؤالء الفالسفة األوائل ليس ضروراي أن كانوا خاملني وحمصورا ذكرهم  lvمثل ما عثر عليه يف مدينة ديرفيين

أرسطو، اسات أفالطون و وفكرهم على شرحية ضيقة من املثقفني. مث هم سلف ما أضحى قطب رحى يف در 
 بل يف الفكر الغريب كله.
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