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املرتجم مقدمة

اإلغريقية الفلسفة أصول

سانتهيلري بارتلمي بقلم

كالهما ان يعربِّ — يل يظهر كما — ألنهما السفر؛ هذا يف الكتابني هذين بني عمًدا جمعت
وكيف األشياء تكون كيف بإيضاح أرسطو يُعنَى أولهما ففي واحد؛ قبيل من أفكار عن
مبارشة موجهة بعينها املناقشة ثانيهما ويف تغريه، وال الوجود وحدة ملذهب خالًفا تنتهي،
الذي العهد حتى مبادئها حافظ وميليسوس مؤسسها، إكسينوفان إيليا: مدرسة ممثيل إىل
متماثلة، الكتابني يف فالفكرة حاسمة. جديدة فلسفة القديم بالرتدد يبدِّل سقراط فيه قام
نقض وهناك ملبدأ، عام توضيح فهنا فقط؛ الشكل يف إال اآلخر وبني أحدهما بني فرق وال
هذين قيمة تقدير إىل املقدمة هذه آخر يف باالختصار وسنعود املناقض. للمبدأ خاص
أبنيِّ أن يف بديًا أرغب ولكني اآلن. هما مما أكثر يعرفا أن يستأهالن اللذين الكتابني
إكسينوفان فيها شاطر التي الفلسفية الحركة كانت ماذا البيان من أستطيع ما بقدر

أتباعها. يف أو أحداثها يف سواءٌ وميليسوس،
نظرة ألول الصعب ومن القدم. البعيدة األسماء من كالهما وميليسوس إكسينوفان
يف يعيشان كانا الفيلسوفان هذان األيام. هذه جديٍّا اهتماًما يبعث درسهما بأن االقتناع
فيما — وحده التنقيب إال فليس املدى هذا وعىل امليالد، قبل السادس أو الخامس القرن



والفساد الكون

مذاهبهما ويستقيص زمانه، انقىض الذي العطف يوليهما زال ما الذي هو — يظهر
يُثِري ما أدرك ولكني التنقيب، انتقاد إىل الحق يف أقصد لست بعيد. زمان منذ املنسية
املراجع تنعدم إذ البعيدة؛ األزمان تلك درس يف ل يتوغَّ عندما البادر التحامل من ثائره
مما أكثر املوطن هذا يف أني عىل لها. صور ال آثار إال أعيانها من لنا يبقى فال الوثيقة
يتعلق فيما يحاوله الذي املوضوع فإن لحظة؛ التنقيب إىل يُصَغى أن أسأل سواه يف

حيوية. وأكثرها البرشي العقل تاريخ موضوعات أهم من موضوع هو بإكسينوفان
منه. نحن الذي العالم هذا يف الفلسفة ميالد يكون أن من أقل ليس إنه

شيئًا أمرها من أبًدا نعرف لن ربما بل نعرف، ال فإننا الرشقية الفلسفة جهة من أما
وأهلها وأمكنتها أزمنتها فإن وانقالباتها، الرئيسية يختصبعصورها فيما بالضبط معينًا
من يغشاها ملا للشكوك مدعاة إدراكنا، دون مستعصمة إنها سواء. عىل عنا تعزب تكاد
إال ذلك أفادنا ملا الكايف الضبط مع التفاصيل هذه منها عرفنا لو حتى الظلمات، كثيف
لم الرشقية الفلسفة إن كثريًا. أمرها بنا يتصل أن دون االطالع يف رغبتنا إرضاء جهة من
مرص، ويف فارس ويف الصني ويف الهند يف تقدمتها بأنها التسليم ومع فلسفتنا، يف تؤثر
ومن نحن من لنعرف إليها نصعد أن علينا فليس قليًال، وال كثريًا منها نستعر لم فإننا
الذي باملايض نتصل بها إننا اإلغريقية، الفلسفة مع ذلك من الضد عىل واألمر جئنا، أين
علينا يجب الكفران جانية الغالب يف هي التي الكربياء عماية من الرغم وعىل خرجنا، منه
أوائلها ساءلنا فلنئ تقريبًا، العقل أمور جميع يف أمنا إنها إغريقا. أبناء أننا أبًدا ننىس أال
أنكساغوراس، ومن إكسينوفان، ومن فيثاغورث، ومن طاليس، فمن أصولنا، نسائل فإنما
نحن الدرجة. فرق إال يوجد ال إلينا أرسطوطاليس ومن أفالطون، ومن سقراط، ومن
بل اتجاهه، يتغري ال انقطاع، بال ومتصل عديدة، قرون من مستمر واحد طريق يف جميًعا
إىل االنتساب من نخجل ال أننا والظاهر جماًال. وأبهى طوًال أكثر الزمان مرور عىل يصري
سننهم. عىل ندرج بأن ببنوتهم حقيقني نبقى أن هو علينا ما وكل اآلباء، هؤالء أمثال

أن والواقع سقراط،1 مع ولدت الفلسفة بأن — حق غري من ال — القول أمكن قد
يقرن بأن العايل، الرشف هذا إليه يسند بأن يسمح ما املقام من العجيب الرجل لهذا
املجد؛ هذا ليقبل كان ما املعروف بتواضعه سقراط ولكن الكربى. الحادثة بهذه اسمه
أن إىل قرنني بنحو قبله من تنشأ كانت قد الفلسفة أن إنسان كل من أكثر يعلم كان فإنه
يف بل آتينا، يف الفلسفة مولد يكن لم بعده. يفارقاها لم وجماًال قوة عليها فأفاض جاء
تُْمَحى أن إال تقريبًا، الوراء إىل عام مائتي الحادثة هذه تأخري يجب ألنه الصغرى؛ آسيا
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املرتجم مقدمة

لم بابه سقراط افتتح الذي التقدم إن ذكرتها. التي األوىل العظام األسماء تلك التاريخ من
وإبداًعا. ابتكاًرا ال استمراًرا إال يكن

تعرف وأن األمر، أول يف دائًما نفسه املرء يجهل بالرضورة. غامضة األصول كل
كأنها مرت التي ذاتها الحوادث أيًضا يلحق الذي بالشك مقرون األوىل القرون هذه سنة
اليونانية الفلسفة أوائل فإن املمكن غري الضبط هنا يلتزم لم إذا ذلك ومع محسوسة. غري

محسوس. سبب أمرها يف للشك يدعو أن من أجىل لنا تظهر أن يجب
نحو ليديا ملوك أحد جيش يف وجوده التاريخ َق حقَّ وقد ملطية، من طاليس كان
إىل عاد أن بعد الذي فيثاغورث جاء بقليل وبعده املسيح. قبل السادس القرن آخر
يضطهده، كان الذي بوليقراطس لظلم اتقاءً منه فرَّ طويلة سياحات إثر ستموس وطنه
أما وقروطون. سيبارس إىل الكربى إلغريقا الرشقية الشطوط عىل مذاهبه يحمل وذهب
ببعض اجتمع وملا األول، وطنه كولوفون عن نزح باملتقدمة أشبه ألسباب فإنه إكسينوفان
شواطئ عىل موئًال األمر آخر وجدوا قد األخطار أنياب بني هم الذين فوكاية، من املهاجرين
مدرسة وقتئذ العهد الحديثة املدينة هذه يف س أسَّ أوفيليا)، (هييال إيليا يف الرتهيني البحر

ذكرها. شهرت
مدارس رؤساء جميًعا كانوا الذين العظماء الثالثة هؤالء إىل اآلن القول أرصف
فيثاغورث، ومدرسة يونيا، مدرسة القليل: اليشء إال منها نعرف ال كنا وإن خالدات،
ال أخر، أسماء من طائفة األسماء هذه إىل أضم أن أستطيع قريب وعما إيليا، ومدرسة

األوىل. إغفال يستطيع ال كما يُغِفلها أن الفلسفة تاريخ يستطيع
أشعر — وإكسينوفان وفيثاغورث طاليس أمر يف الفكرة غري ليشء ال — ولكني
آسيا يسمى الذي الهليني العالم من الجزء هذا من ثالثتهم أنهم نظري، يسرتعي بأمر
الجزيرة يف وسموس القارة، يف هي التي ملطية إن متعارصون. تقريبًا وأنهم الصغرى،
خمسة بينها األبعاد تتجاوز ال تكاد بقليل، إيفيزوس شمال يف وكولوفون االسم، بهذا التي

فرسًخا. وعرشين
لكيال املجيد، مهدها الفلسفة تجد تقريبًا واحد وقت ويف الضيقة املسافة هذه عىل
األسماء: الثالثة هذه إىل نضيف واملوضوع والزمان املكان يف الحدود هذه من نخرج
أيًضا هما اللذين وأنكسمينس أنكسيمندروس أسماء وإكسينوفان، وفيثاغورث طاليس
أزمري غربي كالزومني وأنكساغوراسمن إيفيزوس، من هو الذي وهريقليطس ملطية، من
أيًضا ملطية من كانا ربما اللذين لوكيبسوديمقريطس اسم وأذكر هريموز. خليج يف قليًال
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والفساد الكون

وفوق كفيثاغورث. سموس من هو الذي ميليوس واسم طيوس، مستعمرة أبدير من أو
الفالسفة، من استنارًة أقل هم الذين الحكماء بعض أسماء األسماء هذه إىل أضيف ذلك
رفيق وهو لسبوس، جزيرة ميتيلنييف بطاقسمن فمنهم احرتاًما؛ منهم أقل ليسوا ولكنهم
فلبث عليهم ديكتاتوًرا مواطنوه به نادى وقد الطغيان، محاربة ألقايوسيف للشاعر سالح
«بريينة» من «بياس» ومنهم الدكتاتورية. عن نزل ثم صالًحا يعمل أعوام عرشة فيهم
ومنهم هريودوت. ذكر كما لنجا النصح من له قدمه ما اليوناني االتحاد اتبع لو الذي
الفريجي املوىل ذلك كريزوس، عند رسديس يف ثم سموس يف طويًال أقام الذي إيزوبس
أن من سقراط يستنكف لم والذي ذويها، عداد يف ذكره تنىس أن للفلسفة ينبغي ال الذي

شعًرا.2 حكاياته ينظم
والتي املينكسني، كتابه يف أفالطون عنها حدَّث التي ملطية من أسباسيا كذلك وأذكر
تؤلف كانت البالغة يف دروًسا لبريكليس تعطي كانت والتي سقراط، إىل تتحدث كانت

اآلتينية. مدرسته يف محالٍّ رفائيل لها خصص والتي السياسية، الخطب أحيانًا منها
الفلسفة «أم ب الصغرى آسيا كنى حني ا محقٍّ كان األريب تيديمان أن يرى ذلك من
إليها يضاف أن يمكن والتي ذكرها عىل جئت التي القليلة األحداث هذه الحكمة».3 ووطن
الفلسفة منشأ حديث عرض متى اآلن منذ الحقيقة. هذه إثبات يف كافية أمثالها من كثري
يجب من وإىل املجد، ذلك هو ملن عرفنا — اآلسيوي للعالم باملقابلة — الغربي عاملنا يف

عدًال. يسند أن
من وحدها. بذاتها الفلسفة تنمو أن املمتنع من بأن للعلم النظر من قليل يكفي
عىل املرتب التأمل ألن التأمل؛ قبل نماءها تبلغ أن يجب العقل عنارص جميع أن البديهي
التبسط إىل حاجة بي وليس األخرى. امللكات سائر وبعد متأخًرا إال يظهر ال معني نمط
أن أقرر أن عىل وأقترص السواء، عىل األفراد ويف األمم يف املشاَهدة الحقيقة هذه بيان يف
هذه عىل الفلسفة فإن غريها؛ يف عنه مختلًفا يكن لم الصغرى آسيا يف األمور مجرى
يف يكفي الكلمات من وقليل منتظرة. غري ثمرة وال منفرًدا نبتًا تكن لم املخِصبة األرض
أجمل أرسد أن إال عيلَّ وما الرشيف، اإلنتاج لهذا املهيأة املنطقة هي كانت بأنها التذكري

الناس. باعرتاف وأحقها األسماء
آسيا شطوط عىل يقينًا وعاش ولد الذي هومريوس اسم الطائفة هذه رأس يف
وكيف قصائده؟ يف أقول أن عىس وماذا عام. ألف بنحو امليالد قبل جزرها ويف الصغرى
أكرب أنه عىل أمره يقرص ال هومريوس أن هو أقرر ما كل وثناءً؟ مدًحا عبقريته أويف
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ينتج بأن لحقيق البدائع تلك أمثال باكًرا يُنتج بلًدا وإن فلسفة. أعمقهم هو بل الشعراء،
والتاريخ. العلم عجائب ذلك بعد

طورطايس، مثل حربي هو الذي اإليفيزويس قلينوس نبأ أقص هومريوس بعد
له حق الذي الرسدي الكمان ثم شعره، يف بها وشدا القمرييني إغارة وقت شهد والذي
البارويص وأرخيلوخس جفاء، من بها ما عىل ويبهرها لوكورغس وطن لقدمونيا يعلم أن
اإليريزية أو امليتيلينية وسافو هوراس، قال كما الذهبية الربابة ذي اللسبويس وألقايوس
شاعر األزمريي ميمنرمس ثم هومريوس،4 إال منها أكثر الثناء أحد يستحق يكاد ال التي
األخالق، قواعد الشعر حمل الذي امللطي فوكليديس ثم الليديني، عىل يونيا انتصارات
وواضع املوسيقى مبدع اللسبويس تربندرس الشعراء من وقريب الطويس، أناكريون ثم
أريون هؤالء إىل نضيف أن ويمكن والدورية. والفريجية الليدية األصلية: الثالث طرائقها

تربندرس. مثل لسبوس من هو الذي الشاعر
قلت وإن نفاستها يف عنه تقل ال التي الكنوز من الشعر جانب إىل وكم الشعر. يف ذلك
عىل كاروندا من وسكوالكس أنكسيمندروس أبدعهما والجغرافيا الفلك علم البهاء: يف عنه
أسالفأرستارخسالسمويس وتالميذه فيثاغورث أبدعها التي والرياضيات يسوس. خليج
وهيكاتيوس الرسدي أكسنطس أبدعه والتاريخ الروديس. وهيبارخس أرخميدس معلم
زمان منذ لقب الهاليكارنايسالذي األخصهريودوت وعىل امليتيليني، وهيالنيكوس امللطي
منه وأدخل هذا من أجمل لقب إىل وفقت لو آخر لقبًا أعطيه لو وبودي التاريخ، أبا طويل
قبل وكنيدس ورودس وقروطون كورينا إىل سموس جزيرة من انتقل والطب الحق. يف
شعره. يف هومريوس عن فنه يف ِعَظًما يقل ال الذي بقراط بفضل قوص يف قراره يقر أن
مؤلفاته حلَّل سياسيٍّا كاتبًا ذلك مع كان الذي امللطي هيوداموس أبدعه املدن عمارة وفن
السمويس تيودور أبدعهما والصبِّ الحفر وفن ب٥). (ك٢ «السياسة» كتابه يف أرسطو

إلخ. … الليديون أبدعه التعدين وفن روكوس. بن
التنبيه يجب ولكنه ينبغي، مما أبعَد الجاف التعديد بهذا نجاوز لكيال هنا أقف
فإن ذكرناها؛ التي األزمان تلك بانقضاء ينتِه لم اإلعجاز حدَّ البالغ الخصب هذا أن إىل
يف ولد الرواق فخر وزنون وكولوفون، سموس يف ُربَِّي وأبيقور إيريزا، من هو تيوفراسط
من وأبيلس وبرهاسيوس شيوز، من وتيوبومبس كومة، من وإيفورس قربص، من كتيون
إحدى مستعمرة األسود) (البحر الجرس عىل أماسية من وإسرتابون وكولوفون، إيفيزوس

إلخ. إلخ … الصغرى آلسيا الغربي الشاطئ من اليونانية املدن
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مأخوذًا أقف أن إال يسعني ال بعده ظهر ما يمحه لم الذي السامي املجد هذا تلقاء
من حقوقها اإلبداع وذلك الكمال وهذا العبقرية هذه يوفوا أن الناس عرف هل أتساءل:
اإلغريقية املستعمرات هذه تاريخ تعديل إىل داعية رأينا يف وتلك ذلك، أظن ال اإلعظام؟
يشء. بكل لها نَدين التي املستعمرات تلك األقل؛ عىل أجزائه بعض يف الصغرى آسيا من
القرون عليه مرت ظلًما ألرفع ال فذلك عجالة هنا وحاولت العمل هذا قربت إذا ولكني
هي والتي للعادة الخارقة الحركة لتلك الناس فهم ليحسن بل موضوعي، دائرة لضيق

العلم. وآباء الفلسفة واضعي حق وألبني اإلنساني، العقل تطور يف فذة
التي املستعمرات هذه كانت ماذا — املرشوعة الحدود مجاوزة دون أعرض— لذلك
قرنًا، عرش اثني أو عرش بأحد املسيح قبل الغربية آسيا شواطئ عىل إغريقا من نزحت
من اثنني قرنني مدة األصقاع تلك اعتورت التي الرئيسية السياسية الحوادث كانت وماذا
فالسفتنا أن وسنرى بيلوبونيز. حرب إىل طاليس ومن ميليسوس، إىل إكسينوفان عهد
الغالب يف أنهم مع األحيان بعض يف رصفوها بل الحوادث، هذه من وافر بقسط أخذوا

صالني. لحرِّها كانوا
وما وإكسينوفون وطوكوديدس هريودوت إىل القول من أقدم ما كل يف راجع وإني

آرونديل.5 رخام أو باروص رخام عىل حفر
أجناس ثالثة إىل مقسمة الصغرى آسيا شواطئ عىل اإلغريقية املستعمرات كانت
يف والدوريون الوسط، يف واليونان الشمال، يف األيوليون منفصلة: اتحادات تؤلف متميزة
من أول هم الذين األيوليون فأما املساحة؛ متقاربة أوطانًا وهؤالء هؤالء يقطن الجنوب.
طروادة فتح بعد آسيا واستوطنوا رحالهم حطوا فإنهم املشرتك األصيل الوطن من هاجر
جاءوا فقد اليونان وأما الهريقليديني، إغارة عند بيلوبونيز من ُطِردوا إذ تقريبًا بقرن

املهاجرين. آخر فكانوا الدوريون وأما تقريبًا، سنة بأربعني بعدهم
اثنتي يقطنون امتياًزا وأضعفها شهرة الثالثة الشعوب أقل هم الذين األيوليون كان
وكيال، وطموس، وليونتيكوس، والريسافريكيون، فريكيون، كومة وهي مدينة؛6 عرشة
املدينة هذه ولكن وأزمري، وغروناي ومورينا، وأيغاي، وبيطاني، وإيغريوسا، ونوسيون،
كولوفون من نفوا الذين بفضل اليوناني االتحاد إىل وأضيفت أيديهم من نزعت قد األخرية
أيًضا األيوليني أيدي من ضاع وقد أهلها. من غفلة يف عليها واستولوا أزمري إىل والتجئوا
مدائن خمس القارة خارج لهم وكان أيدا. جبال عىل أسسوها التي األخرى املدن بعض
كان التي الصغرية الجزر مجموع يف وأخرى طندوس، بجزيرة وواحدة لسبوس، بجزيرة
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االسم من األيولية للمدائن يكن ولم هريودوت. زمان منذ الجزيرة مائة اسم عليها يطلق
جو من أقىس كان جوها ولكن يونيا، أرض من أحسن أيولس أرض وكانت الخمول، إال

التقلب. رسعة يف خصوًصا األخرى
ملطية وهي: مشهورة، التقريب عىل كلها مدينة عرشة اثنتا لهم فكان اليونان وأما
وفوكاية وكالزومني وطيوس وليبيدوس وكولوفون وإيفيزوس قاريا، يف وبربينة وميوس
سموس جزيرتان: لهم وكان ميماس. جبل يكونه الذي اللسان عىل وإيروطراي ليديا يف
متباينة لهجات أربع لهم كان اليونان أن الغريب ومن الشمال، يف وشيوز الجنوب، يف
وميوس وملطية األخرى، الثالث من واحدة تشابه ال وكانت سموس، لهجة التباين: جد
شيوز أهل وكان لهجتها، األخرى الست وللمدن واحدة، لهجة ثالثتها لها كان وبريينة

واحد. بلسان يتكلَّمون وإيروطراي
مدق وليس الجنوبي، الجزء يف قرارهم فكان اآلخرين بعد جاءوا الذين الدوريون أما
وياليسوس، لندوس، وهي: قليل، بعد خمس إىل عددهم نزل مدن ست إال لهم الدوريون
األخرية املدينة هذه أن عىل وهاليكارناس. وكنيدس، وقوص، رودس، جزيرة وكامريوسيف
بعضالحرمات بانتهاك اتهم كان أهلها أحد أن عىل لها عقابًا الدوري االتحاد عن عزلت قد

املقدسة.
فيه؛ يجتمعون مشرتك جامع معبد له كان الصغرية االتحادات هذه من واحد كل
مواجهة يف موكايل رأس عىل هلليكوني نبتون معبد ولليونان طريوبيون، معبد فللدوريني
بأنيونيون، املسمى اليوناني االتحاد مجلس يجتمع كان املعبد هذا ويف تقريبًا، سموس
كانت األيوليني. معبد بالضبط يعرف وال بريينة، شبان من شاب دائًما يرأسه كان والذي
فيها يتداولون كانوا الخطرية الظروف يف أنهم غري عادة، الدينية األعياد إلقامة املعابد هذه

الكربى. منافعهم يمس وفيما الحلف أخطار أمر يف
املدائن شهرة أن فلو ضيقة. مساحة إال جغرافيٍّا لتشغل املستعمرات هذه تك لم
فإن التاريخ؛ يف مجهولة املستعمرات هذه لظلت امتدادها بمقدار تقاس كانت واملمالك
يف فرسًخا مجموعها٧٠ يتجاوز يكاد ال والدورية واليونانية األيولية املستعمرات مساحة
وأقل الطول خطوط يف درجات ثالث من أقل أي العرض؛ يف فرسًخا أو٢٠ ١٥ عىل الطول
عرًضا، خمسة عىل طوًال عرش خمسة لسبوس ومساحة العرض. خطوط يف درجة من

قليًال. منها أكرب وشيوز فرسًخا، ٣٠ محيطها يبلغ ال وسموس
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نشاًطا أكثر كانوا فإنهم اآلخرين؛ من أكثر اليونان بأمر أهتم أن الطبيعي ومن
من العدد كثرية األمم ومن واآلداب. والعلوم والفنون والسياسة والتجارة املالحة يف وحذًقا

اليونان. أثر من مرة ألف أقل أثرهم كان
اثنتا فيها لهم كان كرسا، خليج عىل بيلوبونيز شمال الواقعة أشاية اليونان ترك ملا
آسيا يف سوا يؤسِّ أن يشاءوا لم األول وطنهم لتذكار واستصحابًا مدينة، أو مقاطعة عرشة
أغاروا الذين الدوريون طردهم وملا إغريقا. يف لهم كان مما أكثر عدًدا املستعمرات من
أطيقا، يف األقل عىل ما أجل إىل واحتموا كورنتة، برزخ اجتازوا الشمال من بيلوبونيز عىل
قليل وعما تاريخه. مقدمة يف طوكوديدس إليه نبَّه كما املنفيني لجميع العادي امللجأ وهي
آخر. ملجأ عن البحث إىل أشاية نازحو واضطر بأهلها، ذرًعا الخصب القليلة أطيقا ضاقت
امللوكية نظام أُْلِغي وملا وطنه، عن دفاًعا األبطال ميتة مات قدروس أن وقتئذ وصادف
املهاجرين فرأسوا أبيهم، مرياث من رجاؤهم فيه انقطع بلد يف يقيموا أن ألبنائه يتيرسَّ لم
إيفيزوس، إىل فاتجه أندركلوس وأما ملطية، شطر وجهه فوىل نيالوس فأما هجرتهم؛ يف
اليونانية عرشة االثنتي املدائن س أسَّ الذي هو نيالوس إن لقلنا باروص رخام صدقنا ولو
ما عىل القوة من بعُد يكن لم الذي البانيونيون هي الدين ظل تحت اتحاد رابطة س وأسَّ

سه. مؤسِّ يرجو كان
من يكونوا ولم خليًطا كانوا قدروس ابني آثار اقتفوا الذين املهاجرين أن يظهر
فيها اختلطوا أطيقا إىل أشاية من أتوا الذين فإن يظن؛ أن يمكن كما اليونان صميم
ال بل مشرتكة جامعة اليونان وبني بينهم ليس االختالط، جدَّ مختلطة مختلفة بأجناس
وقدميني، أرخومنوس، من ومنجينيني أوبويا، من أبانطة كانوا إنما بعًضا، بعضهم يشابه
من وطائفة أبيدورس، من ودوريني وبالسجة، وأرقديني، ومولوس، وفوكيني، ودريوبيني،
ذلك ومع املساواة، حد عىل بعًضا بعضهم يعامل الرحل هؤالء كل وكان أخر. أجناس
ذلك كان وإن الخليط هذا أرشف يعتربون آتينا شيوخ نسل من هم الذين اليونان كان
بعده وفيما الحني ذلك يف كان «اليونان» بلقب تلقيبهم وإن عملية. مزية أية يستتبع لم
يحبون قوتهم أوج يف امللطيون وكان منه، يخجلون اآلتينيون فكان الرفعة؛ قليل أيًضا
من فكانوا اليونان وأما االحرتام. قليل دائًما كان الذي االتحاد هذا بقية من ينفصلوا أن
الخاصة األعياد تلك اآلتينية، األبتوريا مثابرين ويقيمون بأصلهم، يفخرون أيًضا جهتهم
كولوفون أهل عدا ما آتينا، يف موجودة كانت التي الشعبية األخوة وبرابطة بالعائلة

ارتكبوه. حرام قتل أثر عىل حرموها فإنهم وإيفيزوس
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إىل املهاجرون يحمل فلم ملك، أبناء يرأسها كان أنه ولو هينة املهاجرة تكن لم
منهم فذبحوا القاريني إىل عمدوا بل باإلكراه، زوجات واتخذوا نساءهم، معهم ملطية
ألنفسهن انتقمن ولكنهن لهم، زوجات واتخذوهن النساء واستحيوا واألوالد، والبعول اآلباء
يذقنهم ال حتى أزواًجا؛ يدعونهم وال طعاًما غاصبيهن مع يطعمن أال عىل األيمان فأقسمن

أجيال. عدة أزواجهن مع السنة هذه بناتهن واستنت الدعاء، هذا حالوة
فيه كان فقد طويًال؛ زمانًا قبلهم محتالٍّ كان املهاجرون احتله الذي البلد أن والواقع
ومن الشمال، يف والبيثونيني واملوصيني والتوكريني البالسجة من خليط — أهليه غري —
وكان الجنوب. يف إلخ … والليليج القاريني ومن الوسط، يف واملايونيني والليديني الفريجيني
يقربون كانوا أنهم ولو اإلغريق، يف الشأن هو مما أكثر أنفسهم عىل منقسمني قبائل هؤالء
أوائل يف القارئ. «املشرتي» معبد يف «موالسا» إىل قرابينهم ذلك مثال باالشرتاك، القرابني
زحزحوا ملا الليديني أن ولو بعد، نظمها اتخذت قد ليديا كمملكة التي املمالك تكن لم األمر
وبعثوا الشواطئ، إىل الجهات تلك عىل األمر بادئ سيادتهم نرشوا الوسط إىل ذلك بعد
الرتهيني. البحر شواطئ وعىل أمربيا وإىل الكربى إغريقا إىل املستعمرين طوائف منهم

الحرب. إىل األمم هذه أنزع فكانوا وغربيها، ليديا شمال إىل كانوا الذين املوصيون وأما
تربية من يُثُْرون كانوا هؤالء من الشمالية الجهة يف توغًال أكثر هم الذين والفريجيون
أسواق يف ا جدٍّ غالية بأثمان اململحة ولحومها وأجبانها أصوافها من يبيعون القطعان،
بركانية أرضهم نصف ألن املعادن؛ بصناعة األخص عىل مشتغلني الليديون وكان ملطية.
أخالق والليديني الفريجيني أخالق وكانت إلخ. والنحاس… والحديد والفضة الذهب تخرج

العبيد. أكثر يأتي بالدهم ومن وحياء، تهيُّب
املالحة. فن يف املهارة عليهم تظهر تكن فلم بالبحر، آسيا إىل جاءوا اليونان أن ومع
قريوش حكم تحت إال حقيقة اليونانية البحرية تفوق يكن لم طوكوديدس قول وعىل
الكورنتيني عن دروًسا ْوا يتلقَّ أن عىل بجد أقبلوا أن شأنهم كان فقد ذلك ومع قمبيز، وابنه
أنهم عىل الدروس. بتلك وانتفعوا البحرية، العمارات بإنشاء الناس أعلم وقتئذ كانوا الذين
املدائن هذه كانت مالحتهم. يف الشواطئ التزام إىل أزمانهم بداية منذ الحاجة ألجأتهم قد
بتجارة إال الثراء عىل تحصل أن تستطيع ال البالد داخلية من يشء كل تستجلب التي
التي والبالد األهايل بني معاوضات ومراكز كبنوك فكانت والواردات، الصادرات يف كربى
صورة عىل ثروتها ظهرت حتى زمان املدائن هذه عىل يمِض فلم األجانب، منها يأتي كان

رائعة.
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وعمرت قوية، أساطيل تنشئ أن استطاعت بالثراء وفاضت بالسكان ازدحمت وملا
قبل من وسيدون لصور كان حيث أفريقية شمال املتوسط األبيض البحر شواطئ كل
وفيما هريقليس عمد أمام إسبانيا ويف الغالة، بالد ويف وصقلية، الكربى إغريقا يف منشآت
يف بل والربوبونتيد، هليسبنتس، ويف أيغاي لبحر الشمايل القسم يف األخص وعىل وراءها،
لها كان وحدها ملطية إن قيل لقد حتى «الجرس»، وقتئذ يسمى كان الذي األسود البحر

مستعمرة. ثمانون أو وسبعون خمس
الخصوص وعىل — الصغرى بآسيا اإلغريقية للمستعمرات األول النماء هذا
قرون ثالثة األقل عىل استمر أنه مع قليًال إال معروف غري — اليونانية املستعمرات
اململكة مع الحرب الهلينية املدائن دخلت حني إال ا حقٍّ يبتدئ لم التاريخ فإن أربعة؛ أو

املرمنادة. حكم عهد من أعني امليالد، قبل الثامن القرن حوايل أي الليدية؛
قندولس بقتله ليديا عرش ارتقى الذي جوجيس تاريخ طوله عىل هريودوت روى
لرواية مطابقة ليست كانت وإن الصدق مسحة إال عليها ليس الحكاية وهذه ملكها،
جوجيس وغدر قندولس زوجة امللكة غضب فإن أسطورة؛ بالبداهة هي التي أفالطون
عامية أسطورة إال فليست الخاتم حكاية وأما املستحيالت. من يشء فيه ليس عشيقها
— أرخيلوخس حدث ولقد وليلة». ليلة «ألف يف أخرى صورة عىل بكثري ذلك بعد وجدت
إقدامه وعن ملًكا، صار الذي العسكري ذلك عن — وجوجيس لقندولس معارص وهو
بموت انتهت وقد هريودوت.7 يقرؤها يزال ال كان التي الشعرية القطع إحدى يف وظفره،
خمسمائة ملكها دام والتي هريقليس، ساللة أنها تدعي التي األوىل الليدية العائلُة قندولس
كربيائها، بنسبة وصلها الذي اإلله نصف عهد من جيًال وعرشين اثنني مدة أعوام وخمسة

املرمنادة. دولة الثانية الدولة أول هو جوجيس وكان
عىل يُِغري أخذ إذ ا؛ جديدٍّ عهًدا امليالد قبل السابع القرن أوائل يف جوجيس افتتح
يربِّر أن أراد أنه ذلك عىل له الحامل كان وربما وكولوفون، وأزمري ملطية اإلغريقية املدائن
بينها وقتئذ كانت ليديا أن حني يف السياسية، لبعضالرضورات ومطاوعة للُملك اغتصابه

السالم. إىل تكون ما أقرب عالقات — القارة إغريق خصوًصا — اإلغريق وبني
ويخضع دلفوس وحي يعتقد غريها، ويف آسيا يف اإلغريق كسائر جوجيس، كان وقد
الليديني سخط من وخائًفا العرش، ئه تبوُّ منذ ناحية كل من باملكايد محاًطا كان وملا له.
فاستشاره قضيته، يف اإلله يدخل أن أراد ذبحه، الذي بامللك التعلق شديدي كانوا الذين
كاهنة بوثيا ولكن عمله، عىل القاتل الغاصب هذا اإلله أقر وقد الغالية. الهدايا إليه وقدم
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الخامسمن شخصالولد من لها ينتقم هريقليسسوف عائلة بأن أنبأت قد دلفوسكانت
بمصائبه املشهور البخت السيئ كريزوس هو الخامس الخليفة هذا وكان جوجيس. ذرية
وال ملكه أوج يف جوجيس يك لم ولكن األمثال. بها ترضب التي بكنوزه شهرته من أكثر
ثمانية القاتل الزاني العسكري ذلك وملك الكاهنة، بإنذار ليعبئوا سخطهم يف الليديون
وأزمري ملطية أن والظاهر الشاطئ. مدن مع حروبه عدا ما مطمئنٍّا آمنًا عاًما وثالثني

لسلطانه. وخضعت له سلمت وكولوفون
عاًما؛ وأربعني تسعة مدة أي أيًضا؛ منه أكثر جوجيس خلف أردوس حكم وقد
ابنه وخلفه هجماته، رد استطاعت ألنها جدوى؛ بال ملطية وهاجم بريينة عىل فاستوىل
األخرية الست سنوه وكانت ومات، عاًما عرش اثني إال العرش عىل يمكث فلم سدواتيس،
يستطيع يكن لم التي املدينة هذه ولكن أبوه. يفعل كان كما ملطية بمحاربة مشغولة كلها
كل حرثها يهُمك كان عدوها أن رغم عىل نفسها، عن الدفاع يف نجحت البحر من يأتيها أن
امللطيون حاول مرة كل ويف املخربة. هجماته ليكرر االستعداد قدم عىل دائًما وكان سنة،
عىل مرتني ممزق كل العدو مزقهم وقد مقضيٍّا. أمًرا هزيمتهم كانت العراء يف الحرب

احتياط. وسوء غفلة منهم صادف حيث مياندروس سهول ويف ليمنيون يف أرضهم
يظن وكان سنني، خمس ملطية مدينة محاربة سدواتيس بن أليات واصل وقد
أجداده يفعل كان كما — دلفوس وحي استشار أنه لوال وشيًكا بالقحط يديه يف وقوعها
وقتئذ؛ ملطية طاغية طراسوبولس مهارة ذلك عىل وساعد معها، الصلح لعقد فجنح —
سفري عن فأخفى كورنتا، طاغية كوبسيلوس بن برياندروس صديقه األمر جلية أنبأه إذ
باطن يف أن وأوهمه الحصار، جراء من املدينة فيها وقعت التي السيئة الحال حقيقة ليديا
بما أليات انخدع وبذلك قبل؛ من مثله لها يجتمع لم ما والذخائر األرزاق من أسوارها
عليها االستيالء وبني بينه يكن لم أنه حني يف ملطية وأمىضعهد املخدوع سفريه به خربه

القليل. إال
زمانًا طراسوبولس ودهاء الوحي إىل فيه الفضل يرجع الذي السالم هذا استمر وقد
ويف باالضطراب. مملوءًا حكًما عاًما وخمسني سبعة حكم أن بعد أليات ومات طويًال،
فلما مدته، طالت مرض اعرتاه وقد دلفوس، بكاهنة الحسنة صلته يقطع لم الزمن هذا
الحديد من قاعدتها الفضة من جميلة كأًسا دلفوس إله إىل قدَّم الوحي باستشارة برئ
يف الناس بالغ الذي الحديث النمط ذلك مخرتع الشيوزي جلوكوس صاغها الصنع، فنية

به. اإلعجاب
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أزمري عىل استوىل بل أليات، نارها أجج التي الوحيدة هي ملطية حرب تكن لم
يف الغرب إىل قليلة مسافة عىل الواقعة كالزومني مدينة وهاجم كولوفون، مستعمرة
أُلِهم أليات أن غري عظيمة. خسائر وحملته عنها ردته كالزومني ولكن بعينه، الخليج
الذين القمرييني محاربة إىل قواه حول بأن حقيقية خدمة كلها آسيا وخدم التوفيق
السيتيون طردهم ملا فإنهم املخصبة؛ اآلمنة الواليات تلك عىل أردوس جده عهد يف استولوا
وجوههم وولوا قوقازيا من ونفذوا الجنوب جهة النزوح إىل اضطروا مواطنهم من الرحل
رسديس دخلوا قد وكانوا الصغرى، آسيا قلب إىل وتقدموا هالوس، وجازوا الغرب، جهة
شاهقة صخرة عىل القائمة القلعة إال وأحرقوها أهلها من غفلة حني عىل ليديا عاصمة
املدينة عن ردوا ثم عليهم، استعصت التي وحدها فهي بكتول؛ نهر تحتها من يجري
حتى املجاورة، األماكن وينهبون السابلة، يخيفون األمن: يهددون ظلوا ولكنهم ذلك، بعد
السامية األجناس بني بهم وقذف الرشق، إىل ودحرهم الصغرى، آسيا من أليات طردهم
من صارت بهم عالقته أن يظهر يومئذ ومن هالوس، إىل تنتهي أوطانها حدود كانت التي

بمكان. والعطف السهولة
آسيا عىل جرت التي هي السيتيني وبني ليديا بني كانت التي العالقات هذه لكن
السيتيني من فصيلة فإن بأًسا؛ أشد هم الذين الفرس جيوش ثم امليديني جيوش الصغرى
نهر من الغربي الشمال يف ميديا أرض إىل هبطوا املناخ القايس إقليمهم من طردوا ملا
عىل بهم حفاوته تقترص ولم وفادتهم، — امليديني ملك — كواكزاريس فأحسن الفرات،
يف وليتعلموا لغتهم ليعلموهم امليديني من صبيانًا إليهم دفع بل وطنه، يف لهم مكَّن أن
منه غاظهم ميديا ملك من املقرَّبني املتوحشني هؤالء بعض ولكن الرماية. فن مدرستهم
الصبيان قتلوا بأن اإلهانة هذه من صدورهم غليل فشفوا إليهم، هه وجَّ قوٍل يف شدة
يتوقعون، كانوا الذي العقاب رش ليتَّقوا أليات بمعية واحتموا رعايتهم، يف هم الذين
الليديني بني قامت ذلك ومن تسليمهم، ليديا ملك وأبى الجناة تسليم كواكزاريس فطلب
بل ا، جدٍّ تافًها كان السبب وهذا أكثر. أو سنني خمس نارها تخُب لم حرب وامليديني
ما أمم بني واالحتكاك متجاورتان، اململكتني ألن آخر؛ سبب عىل قام الخالف أن يظهر

يتقى. ال خالف مثار متوحشة زالت
حيث ومن األمم تلك تاريخ حيث من الخطر غاية يف لحادثة النظر أستوقف هنا
السادسة، سنتها يف الحرب تلك كانت جميًعا: الفلسفة تاريخ حيث ومن الفلك علم تاريخ
قد بالشمس وإذا املحاربني، بني التحام يكون ما أشدِّ عىل وجنودهم الجمعان والتقى
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يبعد ما الحادثة هذه يف ليس القتال. وقف إىل اضطرهم مظلم ليل فغشيهم كسفت
عميًقا، مأخذًا بالعقول النوع هذا من ظاهرة تأخذ أن الغريب من وليس وقوعها، احتمال
تنبأ قد كان امللطي طاليس أن حكايتها عىل زاد ذكرها لنا حفظ الذي هريودوت أن غري

فيها.8 يقع التي وبالسنة به اليونان ونبَّأ الشميس الكسوف بهذا
كثرية لنظريات محالٍّ البحث من أفسحت قد التي تلك املؤرخ رواية يف لديَّ شبهة ال
التي الفلكية باآلالت الكسوف هذا حساب يف أخريًا العلماء بحث فقد الخطورة؛ غاية عىل
ثابت صحيح تاريخ تعيني رجاء الخطأ من معصومة تكون تكاد والتي اآلن، أيدينا بني
محض علمي أمر عىل اإلجماع يمكن لم ولكن فيها، املشكوك املختلطة الروايات تلك بني
يكون أن ينبغي الكسوف هذا أن حسب قد بيتو األب فإن الغرضاملطلوب، إىل االهتداء وال
امليالد. قبل ٥٩٢ السنة يعني واألربعني، الخامسة األوملبياد من الرابعة السنة يف وقع قد
كليٍّا كسوًفا أن وجد فإنه املسألة بهذه ُعني من آخر هو الذي مارتان سان وأما
٦١٠ق.م سنة سبتمرب ٣٠ يف إال يكون أن يمكن ال الجيشني ملتقى حيث هالوس يف يرى
.(١٢ الجزء الجديدة، السلسلة الجميلة، والفنون الخطية الرسوم مجمع مذكرات (ر.
من آخرين آراء أرسد أن ويمكنني عاًما. عرش ثمانية التقديرين بني الفرق يكون وإذن
هذا عنيَّ فإنه القدماء عند بالين أما السابقني. من اختالًفا أقلَّ ليسوا الحديثني املؤلفني
١٧٠ السنة ويف واألربعني الثامنة األوملبياد من الرابعة السنة يف الضبط بغاية الكسوف
يف الكسوف ذلك يجعل التاريخني بني ضبطه يف املشكوك التوافق وهذا روما.9 تأسيس من
الفصل إمكان إىل أتطلع ال ألني التفاصيل؛ هذه يف الدخول أريد ولست تقريبًا. ٥٨٠ سنة
رأيًا يضع أن يستطيع الفلك علم أن يف الرجاء حد عند أقف بل غوامضها، واستجالء فيها

التاريخية. املسألة هذه يف قاطًعا
أن املمكن من أيكون فهي: ثائرتها الحادثة هذه أثارت التي األخرى املسألة أما
املؤرخون شكَّ هريودوت؟ بذلك سمع كما به وتنبَّأ الكسوف هذا حقيقة حسب طاليس
بحيث التقدم من وقتئٍذ كان العلم أن جروت10 ج. أنكر األيام هذه ويف ذلك. يف الحديثون
املؤرخ هذا أعارض أن أبغي ال الحد. هذا إىل علمية وحسابات هذه مثل بنبوءات يسمح
أو كانت صادقة — عينها هريودوت رواية من يؤخذ أنه إىل أنبه ولكني حجة، وهو
حساب إمكان يعتقدون الناس كان تقريبًا بقرن طاليس بعد أي زمانه؛ يف أنه — كاذبة
هذا مثل فإن الكفاية؛ قدر إىل متقدًما كان العلم أن إثبات يف يكفي وحده هذا الكسوف،
الكسوف حساب إمكان العامي يقبل أن ألجل ألنه الجد؛ يف غاية هو بتقدم يشهد الفرض

بحثًا. املوضوع وفوا قد العلماء يكون أن من بد ال به ويتحدث ويصدقه
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بحيث الرفعة من كانت الشعوب تلك بني طاليس شهرة أن أيًضا فيه جدال ال ومما
الروديس هيبارخس أن بالين قرر ولقد العلمية، املعجزة هذه تردد غري من إليه نسبوا إنهم
هذا زمن ويف عام. ستمائة مدة القمر وخسوف الشمس لكسوف فهرًسا يضع أن أمكنه
هيبارخس «إن قيل: حتى واحدة، مرة لتخطئ الفلكية الحسابات تكن لم الروماني الكاتب
وربما تقريبًا، عام بأربعمائة طاليس بعد هيبارخس وكان الطبيعة.» يحرضمداوالت كان
ليس ألنه بينهما؛ الزمنية املسافة مع متناسبة اآلخر وعلم أحدهما علم بني املسافة كانت
من أرى فلست املقدار. هذا إىل مضبوطة علمية نتائج إىل الوصول يمكن واحد يوم يف
الغاية هذه هيبارخس به بلغ علم باب فتح قد أليات عهد يف طاليس أن يشء يف املستحيل

امليالد. قبل ١٥٠ سنة البعيدة
سونيزيس بوساطة وامليديني الليديني بني الصلح عقد قليل بعد فيه: كنا ما إىل أعود
كواكزاريس، بن أصطياغ إىل زوجة ابنته أليات وزف بابل، ملك والبينيوس كيليكيا ملك
الصلح سفراء فصد قد الشعوب هذه لعرف واتِّباًعا املعاهدة. احرتام عىل الطرفان وأقسم
عقدت التي املحالفة هذه ولكن اآلخر. الفريق دم من فريق كل ومصَّ أذرعهم الجانبني من
جديدة حرب إىل جرتها إذ ليديا؛ عىل نحس طائر كانت اإلخالص من يمكن ما أكمل عىل

وجودها. وفقدت فيها انكرست
ملك آخر يكون أن عليه قدر الذي كريزوس ابنه خلفه أليات امللك مات ملا أنه ذلك
مرادًفا اسمه صار الذي هذا كريزوس وكان دلفوس. هاتف نبوءة بذلك ت وحقَّ لجنسه،
التي الوراثية بكنوزه اإلعجاب شديَد كان أنه ومع املمتازين، األمراء خري من أمريًا للغنى
للذهن يبدر كما ضعيًفا وال مرتًفا رجًال يكن لم واملريمناديون الهريقليون أجداده جمعها
املدائن جميع نهائيٍّا ويُخِضع أسالفه عمل يتم أن يف فكَّر حتى امللك ييل كاد فما عادة،
بإيفيزوس، فتحه بادئًا باطًال أو ا حقٍّ مختلفة بعلل عليها فتجنَّى الشاطئ، عىل اإلغريقية
ولكن جميًعا، وأيولس يونيا قهر إذ املستعمرات؛ كل سلطانه إىل أخضع قريب وعما
أسطوًال ز فجهَّ يده، قبضة عن خارجة الجزر دامت ما شيئًا يصنع لم أنه أحسَّ كريزوس
أمٍة عند الجدوى قليلة هي التي الغزوة هذه عن عدل ثم البحر، بجيشه عليه ليجاوز
جاء إذ امليتيليني؛ بطاقس بنصيحة أخرى رواية ويف الربييني، بياس بنصيحة كالليديني
أهل «إن بياس: فأجاب الجزائر، يف الحال ماجريات عن امللك فسأله رسديس إىل الحكيم
السماء لتشأ كريزوس: فأجاب فارس.» آالف عرشة يف رسديس ملهاجمة بون يتأهَّ الجزائر
الجزر أهل أن يف ترغب أن الحق لك امللك، «أيها الحكيم: فقال الشطط، هذا يركبوا أن
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أنك األنباء تأتيهم عندما جانبهم من سيقولون بما ظنك ما ولكن كهذا، ً خطأ يرتكبون
عقد بأن وقنع مرارته، عىل الدرس كريزوس ففهم البحر؟» طريق من غزوهم يف تفكر

الجزر. يونان وبني بينه ومودة محالفة عهد
ويف الرشق جهة إىل سلطانه بسط يف بحث الجهة هذه من كريزوسواطمأنَّ ارتاح ملا
هالوس نهر من هنا إىل النازلة الشعوب جميع عىل يده وضع قليل وعما الصغرى، آسيا
والبفالغونيون، والخالوبس، واملارياندينيون، وامليزيون، الفريجيون، وهم وراءه، ما دون
ولم واأليوليون، واليونان الدوريون حتى والبمفيليون، والقاريون، وبيثينيا، وتراقيوثينيا،

الجنوب. يف وليكيا كيليكيا إال قبضته من يُفِلت
املسماة البقاع هذه تحدد التي األنهر األربعة أو الثالثة أحد هو هالوس نهر وكان
الغربي، الجنوب إىل الرشق من ويسري أرمينية جبال من ينبع فهو وترويها، الصغرى آسيا
رشقي األسود البحر يف فيصب الشمال إىل الجنوب من ليتَّجه قائمة زاوية نحو عىل وينفرج
الجهات لتلك النفع عظيمة أخر أنهر ثالثة هالوس نهر وبعد ديوجني، وطن سينوب
املتوسط األبيض البحر يف وصابة الغرب إىل كلها جارية الجزيرة، شبه بينها تتقاسم
والقاوصرتس ملطية، خليج يف يصب الذي املياندرس وهي تقريبًا، بعًضا بعضها يوازي
لكريزوس وكان قليًال. الغربي الشمال إىل أزمري خليج يف والهرموز إيفيزوس، خليج يف
رفاهة من حد إىل الليدية باململكة وصل وأنه الصغرى، آسيا يف بامللك تفرَّد بأنه يفخر أن
يف السبب كان الواقع يف هو ذلك ولكن قبل، من مثله لها يكن لم البأس وقوة العيش

خرابها.
للملكة املجاورة البالد ويف الرشق يف عظيمة وانقالبات تغيريات حصلت األثناء هذه يف
ملوك وقهر كريزوس، صهر أصطياغ مملكة خرَّب قريوش فإن األطراف؛ املرتامية الليدية
متحدة كانت أنها عليها يظهر كان التي ليديا مهاجمة يف وفكَّر هرقانيا، ملك وعاهد آشور،
هناك يكن لم هالوس نهر رشقي البالد جميع عىل سلطانه بسط أن وبعد أعدائه. مع
إىل تمتد أن عن مدفع الهائلة الفرس لقوة يكن لم كذلك النهر، ذلك عبور عن للتأخر محل
واإلغريق. الربابرة ذلك يف سواء الشعوب، من تحويه ما وكل الجزيرة شبه تفتح وأن البحر
استكمل أصطياغ بهزيمة علم فلما يتهدده، الذي املوقف خطر للحني كريزوس أدرك ولقد

يستطيع. ما بقدر للحرب عدته
تقدم يقف أن عىل عزم ثم الصيد، يف حادثة يف قتل الذي ابنه موت عن يتعزى كاد فما
أرسل الغاية ولهذه والغرب، بيلوبونيز إغريق وجميع الشواطئ إغريق يحالف بأن الفرس
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فعًال وفوده وذهبت العام. واالعتقاد اآللهة تأييد عىل ليحصل الوحي يستشري األمر بادئ
أنفياراوس، ومعبد نيوس، طروفو غار وإىل فوكيد، يف أباس وإىل ودودون، دلفوس إىل
كريزوس وكان نفسه، آمون املشرتي معبد إىل بل ملطية، من مقربة عىل الربنشيد ومعبد
بصورة ذلك بعد يستفتيهم ثم صدقهم بها يخترب أسئلة األمر بادئ لهم يضع أن يريد
هاتفي أن فوجد باله، تُْقِلق كانت التي الفرس مع الحرب مسألة الكربى؛ املسألة يف منظمة
وصفها قراءة يمكن التي الباهرة الهدايا إليهما فحمل إخالًصا، أكثر وأنفياراوس دلفوس

املحاريب. يف الغالية النفائس هذه بعض رأى الذي هريودوت يف التفصييل
فكان الحرب، أمر يف الهاتفني استشار الثمينة الهدايا تلك ليديا ملك قدم وعندما
خربت الفرس مع الحرب يف كريزوس اشتبك «إذا قال: إذ تورية؛ كله مبهًما جوابهما
ولكنهما بالتعيني، اإللهيان يقل لم ليديا؟ دولة أم الفرس أدولة أيهما؟ عظمى.» مملكة
اإلغريقية، الشعوب أقوى من ونرصاء حلفاء يتخذ أن وسيلة خري أن لكريزوس نصحا
الجنس من اللقدمونيني الهاتف له فعنيَّ النقطة، هذه يف دلفوس هاتف كريزوس فعاود
سفراءه فأوفد — والبالسجة الهيلنيني يعني — اليوناني الجنس من واآلتينيني الدوري
هم الذين اللقدمونيون إال دعاءه يجب فلم ودهم يخطب اإلغريق لبالد املختلفة األجزاء إىل
— اآلتينيني الخصوص وعىل — اإلغريق بقية أما ذلك. قبل لهم اها أدَّ لخدم إليه مائلون
عىل — كريزوس واستنجد ليديا، ملك داعي يجيبوا ولم املقبل، الخطر حقيقة يدركوا فلم
ملساعدته مرصوجهت أن فيه املشكوك من ولكن مرص، بأهل حتى — سريوبيديا يقول ما

إكسينوفون. الطيب الرجل يروي كما مقاتل ألف وعرشين مائة
أرض من كابادوس عىل وأغار ً خطأ ملصلحته الهاتف جواب كريزوس أول ولقد
الهالوس نهر يعرب أن له الرضوري من وكان بقليل، ذلك قبل قريوش افتتحها التي ميديا
بحذق إال عليها يتغلب لم كربى صعوبة يف بذلك ووقع املجرى، واسع املحل هذا يف وهو
اصطنع فإنه مواطنيه، من قليل غري عدد يف الليدي الجيش تبع قد كان الذي طاليس
وصلت التي الرواية هي تلك اجتيازها، سهل فروع عدة إىل النهر َفَصَل عريًضا جًرسا
عرب الجيش أن يعتقد أنه عليه يظهر هريودوت ولكن عهدها. حداثة يف هريودوت إىل
عرب وملا بزمان. الواقعة هذه بعد إال العامة رواية يف تنشأ لم قناطر عىل بالبساطة النهر

وخرَّبها. بطرييا تسمى كانت التي املنطقة عىل استوىل النهر كريزوس
البالد، أهل من إليهم انضم ومن جيوشه بجميع الغائرين لقاء إىل قريوش سارع
كريزوس، جيش عن التخيل إىل يستميلهم اليونان إىل أرسل الليديني ينازل أن قبل ولكن
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إال تأتي ال مخجلة خيانة أن العتقادهم كريزوس؛ مع عهدهم عىل بقوا اليونان ولكن
الفرس وجه يف وحدهم يقفوا أن يستطيعون ال اإلغريق ألن منفعة؛ كل من املجرد بالعار
من خري اإلغريق أجناس لكل عامة هزيمة وإن يتوقعون، كانوا كما يده يف ليديا سقطت إذا
الجمعان التقى وملا وهلة. ألول الفرس إىل بالدهم يسلِّموا أال عىل ين مرصِّ داموا ما العار
إىل اليوم طول نارها استََعَرت طاحنة حرب بينهم َجَرت هالوس رشقيَّ بطرييا سهول يف

اآلخر. عىل الفريقني ألحد نهائي نرص فيها يظهر لم املساء
العدد قليل كان قواده بسالة مع جيشه ألن أكرب؛ كريزوس عىل كانت أرضارها ولكن
يبدأ أن يشأ لم القرح من جيشه مس ما قريوش رأى وملا اآلخر. الجيش إىل بالنسبة ا جدٍّ
أن عىل وعزم رسديس، إىل للتقهقر الفرصة تلك كريزوس فانتهز التايل؛ اليوم يف بالقتال

غايته. عنها الدفاع من يبلغ
لقدمونيا واستنفر بابل، ملك والبنطوس مرص ملك وأمازيس حلفاءه استنجد ثم
جيوشقريوش عىل الكرَّة يجدد كلها القوى هذه له اجتمعت متى أنه عىل واعتمد لنرصته،
الدعوة يوم من أشهر خمسة تمام عىل ونرصائه حلفائه ميعاد وجعل القادم، الربيع يف
ا جمٍّ ً خطأ ارتكب ولكنه التدابري، هذه يف الحكمة كريزوس أصاب ولقد ملكه. عاصمة يف
نال الذي بجنده رسديس عىل يطلع أن يستطيع ال قريوش أن منه ظنٍّا جنوده رصف يف
أخذوا أن بعد بهم وسار بجنوده احتفظ قريوش ألن ظنه؛ خاب وقد نال، ما القرح منه
رسديس. مدينة فيه القائمة الفسيح السهل نزل أن يلبث فلم ليديا، إىل الراحة من قسًطا
هو ما عىل اعتمد بل عزيمته، تنحلَّ لم فإنه غرة عىل أُخذ قد كان وإن كريزوس أما
النظري مقطوعي كانوا فإنهم فرسانهم، كتائب خصوًصا اإلقدام من ليديا أهل عن مشهور
ولكن يعتقلونها. كانوا التي الطوال الرماح استعمالهم حسن ويف الخيل سوس يف ملهارتهم
جيشه مقدمة يف فسريَّ العدو، فرسان تفوق قيمة تقليل يف فكَّر قد جهته من قريوش
رياضتها، وصعبت فجفلت رائحتها؛ وال رؤيتها ليديا خيل تعتْد لم التي كلها جماله
انهزموا هائل التحام بعد لكنهم حسنًا، بالءً ذلك من الرغم عىل وأبلوا الليديون ل فرتجَّ

مدينتهم. أسوار إال موئًال لهم يجدوا فلم
األخص وعىل حلفائه إىل عجل منصورة بجنود محصور أنه كريزوس رأى ملا
سقوط نبأ جاءهم املعاهدة نص حسب لنرصته بوا تأهَّ أن بعد هؤالء لكن اللقدمونيني،
األرس. يف كريزوس ووقوع يوًما عرش أربعة دام حصار بعد قريوش يد يف عنوة رسديس
هو حيٍّا يحرق بأن عليه وحكم بالسالسل مثقًال أعدائه أيدي يف التعس ليديا ملك وقع ملا
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جسمه، إىل تصل وكادت النار له وسعرت معه كانوا الذين الكربى العائالت أبناء وبعض
القدر تصاريف يحتمل كان الذي البائس امللك هذا عىل الرحمة قريوشوأخذته قلب له رقَّ
وفد حينما له سولون نصيحة يذكر الرهيبة اللحظة هذه يف كان والذي والتسليم، بالرضا
حكم عاًما وأربعني تسعة األرس يف وقوعه وقت كريزوس سن وكانت معيته. يف وأقام عليه
مرافًقا قريوش معية يف طويًال زمنًا ذلك بعد وبقي أبيه، وفاة منذ عاًما عرش أربعة منها

غزواته. يف له ومعينًا
وأخذًا طاليس. كسوف تاريخ من اضطرابًا أقل ليس رسديس سقوط تاريخ إن
التاسعة األوملبياد من الثالثة السنة يف سقطت رسديس تكون باروص رخام عىل بما
أخذًا ٥٤٥ سنة يف وقع إنه يقول فإنه فريريت أما امليالد. قبل ٥٣٧ سنة أي والخمسني؛
وأما بريياندر». «حياة كتابه يف الاليرثي ديوجني به استشهد الذي سوسيقراط بشهادة
التاريخ هذا فإن حال كل وعىل هريودوت». «أخبار كتابه يف ٥٥٧ سنة إىل أخره فإنه فولني

للتحقيق. محالٍّ يزال وال بالشكوك، َمُحوط خطره عىل
فعرضاأليوليون مركزها، خطر اإلغريقية املدائن أحست أمرهم عىل الليديون غلب ملا
مزدريًا قريوش فرفضها كريزوس، وبني بينهم كانت التي الرشوط عىل الطاعة واليونان
يبَق فلم أشهر، ببضعة ذلك قبل ودهم خطب حني عنه إعراضهم اليونان وذكَّر إياهم،
(البانيونيون) ندوتهم فدعيت الرفضاملهني، ذلك بعد الحرب خوضغمار إال املدائن لهذه
ولكن قبل، من عدتها للحرب اتخذوا كانوا الذين امللطيني إال كلها املدائن أهل وحرضها

ليديا. مملكة حظ من أحسن يكن لم منها الجميع حظ
لالتحاد طاليس قدمها التي النصيحة تاريخ هو الحني هذا يكون أن املحتمل من
تعقد واحدة جمعية إال اليونانية للمدن يكون أال ارتأى بالعواقب لبرصه فإنه اليوناني؛
متى ألنهم الخاصة؛ بنظمها مدينة كل تحتفظ أن عىل — مركزها لتوسط — طيوس يف
هو وحده االتحاد فإن املشرتك؛ عدوهم مقاومة عىل أقدر بالرضورة كانوا قواهم اجتمعت
السديد الرأي هذا ولكن أضعفتهم. التي هي الداخلية املنازعات دامت ما ينجيهم الذي
السوء من بعُد يكن لم اليونان حال فإن األوان، بعد يجئ لم أنه مع فيهم ليطاع يكن لم

إصالحه. يمكن ال بحيث
بما إال تقابل فلم حرًجا أشد وقت يف نصيحة ذلك بعد طاليس لهم نصح ولقد
أعضاء أحد — الربييني بياس ذلك بعد لهم نصح ثم اإلعراض، من سابقتها به قوبلت
يركبونه كبريًا أسطوًال ويتخذوا آسيا جميًعا اليونان يرتك أن — (البانيونيون) الندوة
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آسيا يف بقوا إن أنهم بيأس لهم وأبان قوية، جمهورية يؤسسون حيث «رسدينيا» إىل
القرار هذا قرروا كانوا لو اليونان أن هريودوت يرى حريتهم. يحموا أن يستطيعون ال
لريسلوا األيوليني بمفاوضة قنعوا ولكنهم كلها، اإلغريقية الشعوب أسعد لصاروا الباسل

إياهم. الجمهورية إعانة اليونان وباسم باسمهم يطلبون إسربطة إىل سفراء
رجالها من ثقة رجًال أرسلت بل حقيقية، بقوة تمدهم أن إسربطة جمهورية تشأ لم
ويهدده إغريقية مدينة أية إىل ييسء أال الفاتح إىل يطلب رسديس إىل «لقرين» له يقال
إسربطة، هي ما الوقت ذلك إىل يعرف كان ما الذي قريوش أن غري لقدمونيا، بسخط
أنه — أمورها يف متأنثة يخالها التي الشعوب بهذه هازئ وهو — وأعلن بها يسأل أخذ
الوقت هذا يف يونيا. يتهدد الذي الخطر عن ببالدها املحدق الخطر يشغلها أن بها أوىل
التعجل إىل أيًضا مرص ويف بل والساسيني وبكرتيان بابل يف األحوال اختالف قريوش دعا
عىل وجعل طابالوس، يدعى فارسيٍّا املدينة عىل وخلَّف أقبطان، إىل رسديس من بالسفر

بكتياس. له يقال ليديٍّا قرون عدة منذ ليديا ملوك جمعها التي الكنوز نقل
اؤتمن التي الكنوز عىل يده ووضع بابل، حصار يف قريوش غيبة بكتياس انتهز
عىل واالنتقاض الثورة إىل الليديني ودعا الشاطئ، عىل بعيًدا مكانًا بها وانتبذ نقلها، عىل
طابالوس، يحميها كان التي رسديس مدينة حرص إىل به سار جنًدا باملال وألَّف قريوش،
واضطر باملدد، قريوش— قواد أحد مزاريس— جاء حتى حينًا تلبث لم الثورة هذه ولكن
إليه بتسليمه الكوميون همَّ مزاريس طلبه فلما «كومة»، يف واالحتماء الهرب إىل بكتياس
النزيل حمى أرسطوديقوس له يقال منهم شجاع رجل لوال الربنشيد، هاتف بنصيحة
مستجري. حق يف الضيافة حرمات انتهاك عىل اإلله عصيان واستحب الهلك من ونجاه
غري حمايته، أيًضا هم وأرادوا نخوتهم كومة ألهل عادت حيث ميتيلني إىل بكتياس ونجا
الفرس؛ إىل وسلموه مينرفا معبد من بالقوة الشيوزيون أخذه قد الحظ السيئ هذا أن
أطرنة مقاطعة العار لهذا ثمنًا الشيوزيون وقبض حيٍّا، لديه يحرض بأن أمر قريوش ألن
بذلك امتلكوها التي األرض هذه يف يسعدوا لم ولكنهم لسبوس، تجاه ميزيا يف الواقعة
أن يستطيعون ال شيوز أهل عىل طويل زمن مر أنه هريودوت أكد فقد املخجل، الثمن

امللعون. البلد ذلك غلة من يأتيهم كان مما بيشء يضحوا أن وال قربانًا لآللهة يقربوا
عىل الرق وكتب بكتياس، ثورة يف امللك عىل خرجوا بالذين التنكيل يف مزاريس قسا
لنهب وأباحها جميعها مينادرس سهول رحمة بال وخرب باملزاد، وباعهم بريينة سكان
يغلوا أن الفظائع بهذه الفرس أراد ولقد االنتقام، هذا أثناء صادفته منيته ولكن عسكره،
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لم ودريدا ويونيا أيولس ومستعمرات الشاطئ إغريق ولكن الثورة، عن املغلوبني أيدي
ملحوظ وال القوى متعادلة غري حرب إىل بأسهم واستجمعوا عدتهم أخذوا بل ذلك، يخفهم

والخذالن. الفشل إال نتيجتها يف
األول العهد فإن الصغرى؛ آسيا يف اإلغريق لتاريخ واألخري الثالث العهد يبتدئ بذلك
يقل ال ألنه أطولها؛ وهو ميديا، ملك غاصب جوجيس حكم إىل إليها نزوحهم وقت من لبث
ويمتد ليديا، ومملكة اإلغريق مدائن بني بالتنازع مملوءًا كان الذي والثاني سنة، ٥٠٠ عن
شيئًا الفرس قوة تلقاء الليديني ملوك قوة تكن ولم كريزوسوسقوطرسديس. هزيمة إىل
يف كبريًا تقدًما وتقدموا آسيا، من عظيًما جزءًا ملكت حزب أمة كانوا الفرس ألن مذكوًرا؛

قريوش. قيادة بفضل الحرب فنون
خليق رجل فهو الفتح واستمرار بالثائرين التنكيل عىل مزاريس خلف الذي أما
يف النظري مقطوع بعمل اشتهر هربغوس، له يقال الدنايا واقرتاف الفظائع أنواع بكل
كان — امليديني ملك — «أصطياغ» أن ذلك الفاريس، البالط دنايا معرض يف حتى الخسة
ابنته حديثًا ولدته الذي الولد لقتل يحتال أن أمينه هربغوس فكلف رؤيا، أزعجته قد
هذا هربغوس فقبل قريوش، هو بالوقيعة املقصود الحفيد هذا وكان قمبيز، من مندان
توصيالت من الرحمة أخذته راٍع إىل ذلك فوكل بيده؛ الصبي يقتل أن يشأ لم ولكنه األمر،
عىل الحيلة هذه ودخلت ليقتله، إليه دفع بالذي ميتًا ولد الذي صبيه فاستبدل زوجته؛
ولكنه غيظه، كظم جرى ما بكل وعلم األمر خفية «أصطياغ» استكشف فلما هربغوس،
إليه قدم طعام إىل ودعاه ا، رسٍّ هربغوس ابن بقتل فأمر انتقام، رش هربغوس من انتقم
غطاء تحت املأدبة أثناء وقدمت ويداه الغالم رأس فأحرض أمر ثم فأكله، ابنه لحم فيه
فسأله السكينة، فلزم الفظيع املنظر هذا رأى الغطاء عنها كشف فلما هربغوس، إىل
ما عىل امللك عىل الثناء إال يسعه وال أكله، الذي اللحم تعرف إنه فقال ذلك يف «أصطياغ»

به. تفضل
من عرشه يثل بأن «أصطياغ» من االنتقام عىل أرص قد هربغوس فإن ذلك ومع
حمل يف عناءً الشاب األمري هذا يصادف ولم العصيان، عىل ا رسٍّ قريوش فحرض تحته؛
حفيده جاء ملا أنه «بأصطياغ» العماية بلغت ولقد الثقيل، امليديني نري نبذ عىل الفرس
التنكيل، ذلك به نكَّل قد كان الذي هربغوس الجند عىل أمر الفاريس الجيش رأس عىل
بل يقتله، ولم «أصطياغ» قريوش وقهر بالجيش، وانخذل خانه أن األخري هذا يلبث فلم
ديجوسيزبن من سنة ٣٢٨ أقامت أن بعد امليديني مملكة وسقطت الخزي، يف يعيش تركه
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أقل إال به يحتفظوا لم الذين للفرس تابًعا يومئذ من آسيا من القسم هذا وبقي فراورط،
إسكندر. بإغارة مملكتهم سقطت حتى املدة تلك من

ليُخضعها. اإلغريق مدائن قريوش به رمى الذي هربغوس هو ذلك
سيكون األخالق وأي األمم أي ألبني شهرتها عىل التفاصيل هذه بذكر ُعنيت ولقد

بها. عالقة الشاطئ ليونان
ثم بها أحاط مدينة وصل كلما فكان املدائن، لفتح طرائق يبتكر هربغوس أخذ
املدينة تلك فوكاية، بمدينة فبدأ التسليم؛ إىل فيضطرهم أهلها يحرص خندًقا حولها حفر
أحد ألن األهمية؛ جد خاص بوجه تهمنا والتي العهد، ذلك يف كبري اسم لها كان التي
الشواطئ عىل مواطنيه مع وهرب كولوفون من نفي منذ بها كان (إكسينوفان) فالسفتنا
املقرونة الكربى السياحات أزمع من أول فوكاية أهل كان ولقد طرهينيا، لبحر البعيدة
اإلدرياتيكي البحر هو ما الناس علَّم من أول فإنهم الهليني؛ الجنس جميع من باألخطار
عمد وراء األرض حدود يف السحيقة األصقاع تلك وطورطايس، وأيبرييا طرهينيا وبحر
املستديرة الغليظة السفن عن فرغبوا السفن صنع طريقة حوروا الذين وهم هريقليس،
ألهل كان وملا «البانيكونتور». املسماة وهي املجاذيف، من ا صفٍّ خمسني ذات سفن إىل
هذه ملك — أرغانتونيوس عليهم عرض طورطايس ببالد ومعاملة مودة صالت فوكاية
ونظًرا مدينتهم. الفرس هدد عندما يونيا يرتكوا أن شاءوا إذا إليه يهاجروا أن — الجهة
من عظيًما مبلًغا امللك حليفهم أعطاهم بعد، الهجرة عىل عزموا قد يكونوا لم أنهم إىل
االمتداد الواسع السور هذا فأقاموا مدينتهم، حول منيع سور إقامة عىل ليساعدهم النقود

ا. جدٍّ الرصف محكمة كبرية أحجار من
داخل إىل منه النفوذ يستطع لم الذي العظيم الحصن هذا أمام هربغوس وقف
يوافقهم، عرًضا عليهم عرض ثم إرهاًقا، أهلها أرهق حتى لها محاًرصا وبقي املدينة،
أطاعوا؛ املدينة أهل أن إىل إشارة الفرس تحتله األمامي الحصن من جزءًا يهدموا أن وهو
وأن واحد، يوم هدنة العرض هذا عىل جوابًا الحصار أعياهم الذين الفوكيون إليه فطلب
سيحصل؛ ما توقعه مع ذلك إىل هربغوس فأجابهم مراكزه، عن الفاريس الجيش يبتعد
يستطيعون ما وجميع وأوالدهم نساءهم السفن عىل وحملوا الهدنة هذه الفوكيون فاغتنم
جاء فلما شيوز، إىل وسافروا املعابد، من جمعوها التي املقدسة األمتعة خصوًصا حمله

أهلها. من أحد فيها ليس خلًوا املدينة وجدوا التايل اليوم يف الفرس
تسمى التي الجزر شيوز أهل من يشرتوا أن يف بدء ذي بادئ رغبوا قد الفوكيون كان
يستهان ال مزاحمني ألنفسهم يخلقوا ال حتى الصفقة رفضوا قد هؤالء لكن إينوزوس،
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قورسقة جزيرة نحو سفنهم يوجهوا أن إىل الفوكيون فاضطر التجارة، مرافق عىل بأمرهم
«عاللية» مدينة عاًما عرشين منذ ذلك قبل فيها أسسوا حيث سريني)، وقتئذ (املسماة
غرة عىل فوكاية إىل رجعوا النهائي املنفى هذا إىل يذهبوا أن قبل ولكنهم الهاتف، بإشارة
يف البقاء من يمكِّنهم لم الجريء العمل هذا فإن ذلك ومع وذبحوهم، الفاريس حرسها من
من كتلة البحر يف ألقوا يرتكوه لن أنهم وليثبتوا أسطولهم. إىل ارتدوا بل القديم، وطنهم

املاء. سطح عىل الثقيلة الكتلة هذه تطفو أن قبل يعودوا أال وأقسموا الحديد،
وأما فوكاية، ويدخلوا الرب إىل ينزلوا أن النازحني لنصف ُزيِّن القسم هذا رغم وعىل
يطاق، ال الذي املتوحشني نري تحت يبقى أال عىل اعتمد فقد بقسمه برَّ الذي اآلخر النصف
أعوام خمسة مدة سكينة يف يشتهون كما وأقاموا آمنني فدخلوها قورسقة، إىل وأبحروا
وقرطجنة طرهينيا أهل ولكن طوال. بسنني ذلك قبل إليها سبقوهم الذين مواطنيهم مع
السلب يف وحبٍّا للكسب اضطراًرا وإما أنفسهم، عند من ا حسدٍّ إما الفوكيني، هاجموا
يربر ولم لخصومهم، وعرشين مائة ضد سفينة ستون إال الفوكيني لدى يكن ولم والنهب.
رسدينيا، بحر يف خصومهم عمارات عن يبحثون ذهبوا بل منازلتهم، يف الرتدد ذلك لهم
عجلني فرجعوا سفنهم؛ ثلثْي الظفر هذا يف خرسوا ولكنهم للقتال، وطلبوهم بهم وتحرشوا

هذا. من آمن آخر موئل إىل ليلجئوا وأموالهم عائالتهم واحتملوا «عاللية»، إىل
والقرطجنيني الطرهينيني يد يف وقع قد املهاجرين هؤالء من جزءًا أن والظاهر
إىل اتجهوا هناك ومن صقلية، يف رغبوم إىل اآلخر الجزء وذهب وذبحوهم، عليهم فقبضوا
شيدت التي الفلسفية بمدرستها الشهرية إيليا مدينة أونرتي أرض عىل وأسسوا الشمال،

بقليل. تأسيسها بعد فيها
قبضة يف وقعت التي كولوفون من هاربًا إيليا إىل إكسينوفان لجأ الحني هذا نحو يف
أن الواضح من العبودية. يكرهون مثله كانوا الذين الشجعان الفوكيني إىل وانضمَّ الفرس،
يراد إنما امليديني، يسميهم زال ما الذين الفرس بإغارة ا خاصٍّ إكسينوفان شعر يف ورد ما
تأسيس أن يظهر وقد أحيانًا. ذلك ظن كما امليديني،11 حرب ال تلك هربغوس واقعة به
وست خمسمائة سنة يف كان كولوفون بتأسيس شدا كما إكسينوفان به شدا الذي إيليا
حال كل عىل ذلك، من أدنى يكون قد بل امليالد، قبل وثالثني واثنني خمسمائة أو وثالثني
عندنا وليس األقل، عىل سنة بثالثني اإلغريق بالد عىل وداتيس مردونيوس إغارة قبل فإنه

الوقت. ذلك إىل عاش إكسينوفان أن يفيد ما
بخصوصها، كولوفون جرىعىل ماذا التفاصيل من التاريخ لنا حفظ فيما نرى ولسنا
فوكاية، فيه وقعت فيما وقعت أنها هو ضمنًا املفهوم ولكن فوكاية، كمدينة ليديا من وهي
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طمأنينة. أكثر جهات إىل ليلجئوا البحر ركبوا املتوحشني حكم يقبلوا لم الذين أهلها وأن
ما مثل فعلوا الذين طيوس أهل أخبار إال الفوكيني أخبار بعد يذكر لم هريودوت أن حق
أبدير، مدينة أسسوا حيث تراقيا وقصدوا سفنهم يف عليه قدروا ما فحملوا أولئك، فعل

كالزومني. املدعو مواطنيهم أحد البالد تلك إىل الهجرة يف سبقهم كان وقد
مقاومة بعد الفرس لحكم خضعت يونيا مدن بقية أن هذا إىل هريودوت أضاف
عليهم أثنى الذين األبطال هؤالء أحد كان إكسينوفان أن افرتاض من مانع وال عنيفة،
فإنهم وحدهم امللطيني إال الرضورة، بحكم إال الفرس إىل قيادهم يلقوا لم والذين املؤرخ،
وأذلَّ شتت بما اكتفاءً حيادهم هربغوس احرتم وبذلك آنًفا، ذكر كما قريوش مع اتفقوا
ألن الغارة؛ من مأمن يف كانوا بوضعهم فإنهم الجزائر أهل وأما القارة. يونان سائر من
العبودية. نري أهلها عىل ويلقون الجزائر به يطولون أسطول بعد لديهم يكن لم الفرس
مىش حني هربغوس منهم جند حتى الطاعة غاية أطاعتا فإنهما وأيولس يونيا وأما
باإلرساع الدفاع حاولوا فإنهم الكنيديون وأما قليل. بعد قبضته يف وقعت التي قاريا إىل
بنصيحة أخذًا الفرس إىل يستسلموا أن لهم بدا ثم بالقارة، يصلهم الذي الربزخ قطع يف
ولكنهم حني، حتى قاوموا هاليكارناسفإنهم ضواحي من البيدازيون وأما دلفوس. كاهنة
النرص تم وبذلك وطنهم. عن الدفاع يف حسنًا بالءً أبلوا الذين الليقيون ُقهر كما ُقهروا
ملك الدنيا آسيا كل بأن بابل إخضاع إىل سائر وهو يغتبط أن يستطيع وكان لقريوش،

البحر. إىل له
بإغريقا الروابط من لها بما ساٍم مركز ذات الجزر، أقوى سموسوقتئذ جزيرة كانت
كان فيها نفسه عىل ليقيض مرص يغزو قريوش بن املفتون قمبري كان وبينما وبمرص،
حتى ومباالته، تحرجه وقلة إدارته بحسن فيها له مكن وقد سموس، يحكم بوليقراطس
فيها أقام أنه أمره من وكان نظائرها. كل من الوفر محسودة الرخاء من الجزيرة جعل
اقتسم إذ وسيلوسون؛ ينتنيوت وأخويه هو السلطان عىل فيها باستيالئه انتهت ثورة
تخلَّص أن يلبث لم يوليقراطس ولكن معلوم، قسم منهم لكل املدينة حكم الثالثة اإلخوة
وقد املدينة. أهل وأطاعه الحكم، له وخلص الثاني، ورشد أحدهما قتل إذ أخويه؛ من
الهدايا وإياه وتبادل مرص، ملك بأمازيس فارتبط املغصوب امللك لنفسه يثبت أن أراد
سعيد وكان اإلغريق، بالد شهرته وعمت ذكره، نبه حتى حني عليه يمِض ولم النفيسة،
ذوات من سفينة مائة من مؤلًفا أسطوله وكان املنى، غاية إىل مرشوعاته يف ا موفقٍّ الطالع

ألًفا. وحدهم رماته عدد يبلغ وكان املجاذيف، من ا صفٍّ الخمسني
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الجرأة، بغاية اإلتاوة عليهم يرضب كان بل حرمة، لجريانه لريعى ذلك مع يكن ولم
كان أنه إال الظرف قىض متى أصدقائه عىل حتى يُبقي أال السياسية مبادئه من وكان
وملا القارة، يف مدن عدة بل سموس، حوايل جزر عدة غزا قد وكان ذلك. بعد يعوضعليهم
األرسى جميع وسخر بحرية، وقعة يف وقهرهم حاربهم عليه امللطيني اللسبوسيون ساعد
نتائج من وكان املدينة. بأسوار يحيط كان الذي العميق الخندق حفر يف باألغالل مصفدين
بإسربطة، واستجاروا الجور، من يلقون ما هول من سموسهجروها بعضأهل أن ظلمه
ارتدوا ولكنهم يوًما، أربعني املدينة وحارصوا قوي، أسطول يف اللقدمونيون إليه فأبحر

ماله. بفضل أو بوليقراطس بأس بفضل أعقابهم عىل
لم من إن حتى أمره، عىل يغلب ال الجانب مهيب بالحكم ا مستبدٍّ الطاغية هذا وبقي
ملكه عن بعيًدا الهجرة إال وسيلة لهم يكن لم ملظامله االستسالم السموسيني من يريدوا
العميق الخندق بذلك الطوارئ نفسه عىل ليأمن يكن ولم يرضونه. منزًال ينزلون حيث إىل
شاهًقا رصيًفا وبنى غدًقا، ماءً املدينة إىل فيه سلك الجبل تحت نفًقا اتخذ بل الواسع،
بأنه اشتهر معبًدا بنى ثم السفن، لرسوِّ مالءمة أكثر املرفأ به جعل البحر، يف متقدًما
عملها التي العظيمة األعمال هذه أيًضا أرسطوطاليس ذكر وقد املعروفة. املعابد أكرب

بوليقراطس.
مثل وكان مكتبة. أنشأ من أول إنه ويقال والفنون، لآلداب محبٍّا الطاغية هذا وكان
يؤوي وكان فيه، اإلبداع صاحبة هي مرصوحدها كانت نادًرا زخرًفا القرون تلك يف ذلك

ومادحيه. جلسائه بعض الطيويس أنقريون وكان الشعراء، إليه
الصالت خرب نورد أن ينبغي هذا، بوليقراطس طغيان عهد عىل الكالم صدد يف
وفرفريوس يمبليك فإن مضبوطة؛ معلومات عنها لدينا والتي به لفيثاغورث كانت التي
املؤلفني من كثري صدى إال بالرضورة وليسوا النقطة، هذه يف يلتقون يرث ال وديوجني
— املوسيقي أرسطوكسني مثل ترجمته، وكتبوا فيثاغورث بزمن عهًدا أقرب هم الذين
فيثاغورث كان إلخ. … وأنتيفون وديوجني وهرميب الصوري وأبللنيوس — أرسطو تلميذ
— بأنيص نسبه يتصل أن ويمكن سموس، عائالت أكرب إىل بأمه يديل منيزارخس بن
صوريٍّا وكان القمح، تجارة من وفريًا ماًال جمع قد أباه أن ويظهر — املستعمرة مؤسس
معه ابنه يستصحب وكان اآلخر، البعض قول عىل وطرهينيٍّا املؤرخني، بعض رأي عىل
ذلك، بعد بدرسها ُعني التي البالد تلك أبيه مع الصبي فطاف حداثته؛ منذ سياحاته يف
الرجال بأعىل وصله النجابة، سيما وعليه مخايل فيه أبوه ورأى التعلم، سن يف صار فلما
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وفرقليد امللطي وأنكسيمني وأنكسيمندر — يقال ما عىل — طاليس زمنه: يف امتياًزا
السفر أراد وملا إليها، أباه صحب إذ شاب؛ وهو فينيقيا فيثاغورث عرف وقد السريويس.
يف فيثاغورث رأي أن يُثبت وذلك أمازيس، إىل توصية بكتاب بوليقراطس زوَّده مرص إىل

ذلك. بعد فيه كرأيه يكن لم األقل عىل وقتئٍذ بوليقراطس
مثل — مرتجميه فمن التاريخ، يف اتفاق محلَّ بمرص فيثاغورث إقامة مدة تكن لم
عسكر أرس ملا االحتمال. قليل ذلك كان وإن عاًما، وعرشين باثنني حدَّدها من — يمبليك
إقامته مرصمدة بكهنة اتصل كما باملجوس اتصل وهناك بابل، إىل سيق فيثاغورث قمبيز
وهو وطنه إىل رجع وملا روائه. وحسن عقله ورجاحة بذكائه إعجاب محل كان إذ بها؛
مدرسة، فيه فتح يمبليك، قول عىل سنة وخمسني ستٍّا سنه كانت أي السن؛ يف متقدم
ذلك بعد عدة قرونًا السياسية مداوالتهم يعقدون بمواطنهم الفخورون السموسيون وظل

فيثاغورث. باسم مسمى حلقي نصف مجلس يف
بوليقراطس ظلم من فراًرا سموس ترك ملا فيثاغورث إن أرسطوكسني: قال وقد
هذه إىل عهًدا أقرب ألنه أوجه؛ قوله كان وربما سنة، أربعني العمر من يتجاوز يكن لم
الذي أرسطو تلميذ أنه دام ما منه بها أعلم يكون أن املحتمل ومن يمبليك، من األحداث
«الجمهورية»: كتابه يف ذكر فإنه شيشريون وأما فيثاغورث. بفلسفة كثريًا يشتغل كان
امليالد؛ قبل ٥٢٨ سنة يف أعني والستني؛ الثانية األوملبية يف إيطاليا إىل وصل فيثاغورث أن
لسان (عىل شيرشون كان وملا العرش. عىل العظيم طرخان فيها جلس التي السنة يف أي
املعرفة حق يعرف أنه املراجع فمن شائع، تاريخي خطأ تصحيح إىل يقصد سيبيون)

مخطئ. غري وأنه ذكر، ما صحة
الكتاب من كثري اشتغال من كان ما مع عنا محجوبة فيثاغورث حياة تكن ومهما
يف بلًدا ليجد الحرية املحرومة سموس من هاجر أنه املحقق من أن فالظاهر بها، األقدمني
باالستقالل فيه يتمتع أن ويستطيع الظلم، مشاهد من نفسه فيه تشمئزُّ ال الكربى إغريقا
يفرُّ كان إذ الزمن؛ هذا نحو يف إكسينوفان فعل وكذلك إليه. حاجة يف كان الذي الذاتي
املشرتك الحظ هو ذلك كان اإلغريق. طغاة من ظلًما أشد كانوا الذين الفرس اضطهاد من
الذي الضغط بحمل ينوء فيلسوًفا أو وطنيٍّا املرء يبقى أن السهل من فليس هؤالء، ألمثال
مذاهب ستيباريس وإىل قروطون إىل فيثاغورث حمل ذلك وعىل األسياد. أولئك أمثال يأتيه
باحرتام حقيقة ولكنها بأهلها، اتصل التي الرشقية الديانات من يشء شك بال فيها عجيبة

واإلنسانية. الحكمة يحبون من كل
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من يشء لنا يجتمع لم إذ الوسطاء؛ طريق عن إال فيثاغورث مذاهب إلينا تصل ولم
كون مع والتي قليطس، هيلري يقول ما عىل يظهر فيما وضعها12 التي الكثرية مؤلفاته
أفالطون يطلبها كان وضعها من قرون أربعة أو ثالثة بعد مرة ألول أذاعها فيلوالوس

ثمن. بأغىل
أسوأ عىل حتفه لقي فإنه فيثاغورث، تعليم أسباب يف شاطر الذي بوليقراطس أما
تكون أن من أحطَّ صارت التي سموس الحكيم اعتزال من قالئل سنني بعد يكون ما
يوسع أن حاول رسديس عىل مرزبانًا قريوش رسمه الذي أورطيس بأن ذلك له؛ وطنًا
سموس أتى الذي بالطاغية يوِقع أن عىل فعزم تحته، الجزائر ويدخل الفرس سلطان
مهدد بأنه عنه يخربه رسوًال ا بوليقراطسرسٍّ إىل فأرسل ومنعة، قوة حكومته أمام الواقعة
ويرجو أمينًا مكانًا ماله يُودِع أن يريد وأنه الرصع، حد البالغ قمبيز بغضب شخصيٍّا
لرييه له ثقة يرسل أن إليه طلب قوله يف يتظنن ولكيال عنده، إيداعها يقبل أن السيد
والنصف للمرزبان املال نصف يبقي أن رشيطة عىل املرضوب، بالذهب اململوءة خزائنه
كلها. إغريقا فتح حد إىل املدى الواسعة مرشوعاته عىل ينفقه لبوليقراطس يكون الثاني
ليحقق مندريوسإىل«رسديس» أمنيأرساره فأرسل بوليقراطسصربًا، يطقرشه لم
سطوحها مغطاة حجًرا مملوءة صناديق وأراه الرسول خدع الذي أورطيس كنوز خرب
يذهب أن عىل وعوَّل بوليقراطس ففرح رأى، ما له وقرر سيده إىل الرسول فرجع بالذهب،
هدد أن منه كان لقد حتى منعه، وعائلته أصحابه حاول وعبثًا الذهب، إلحضار بنفسه
ويف ومىض الفلك. ركوبه وقت بمنعه تشبثت حني طويل زمن بعد إال يزوجها بأال ابنته
إىل وصل فلما األحبولة. هذه كشف إىل علمه يصل لم الذي هييل املدعو عرافه صحبته
به يكن لم هريودوت أن ومع وصلبه. عليه بالقبض الغادر أمر أورطيس ينتظره حيث
بحيث والسؤدد العبقرية من كان الذي بوليقراطس لحال رثى فإنه للطغاة ضعف مظنة

الشنعاء. امليتة هذه يستحق ال
— املغفل العراف ذلك غري — املشئومة السفرة هذه يف بوليقراطس معية يف وكان
دعي ثم الرق، يف األحبولة بهذه أيًضا هو وقع الذي قروطون من الشهري الطبيب ديموكيد
مهلك دارا أمر حني وذلك أصابه، مفصيل التواء من ليعالجه دارا بالط إىل بقليل ذلك بعد

ارتكابها.13 يف مصلحة ال فظائع الرتكابه أورطيس بقتل املجوس
ألن الفرس؛ قبضة يف الوقوع عن تستأخر لم بوليقراطس من سموس خلت ملا
الذي مندريوس أخاه الجزيرة عىل خلف قد كان حتفه لقي حيث إىل ذهب ملا الطاغية
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قيادة تحت الجديد املرزبان أوطانيس جنود وجاءت الحكم، ييل أن من كفاية أقل هو
حيث مرص يف عرفه أنه بسبب دارا عند حظوة نال الذي بوليقراطس أخي سيلوسون
وبعد الحامية، قيادة شاريالوس أخوه فتوىلَّ الجزيرة، وترك مندريوس فهرب منفاه،
من خلًوا فوجدها سيلوسون ودخلها الفاتحني، أيدي يف الجزيرة سقطت عنيفة مقاومة

سكانها.
السيتيني، محاربة إىل ُقواه ه وجَّ زوبري إخالص بفضل بابل عىل دارا انترص وملا
بغاز جيشه عليها عرب التي املشهورة القنطرة السمويس املهندس مندروكليس له فصنع
٨٠٠ نحو أي غلوات؛ أربع من أقل طولها يكن لم املراكب من قنطرة وهي البسفور،
— واقعة وكانت يكون، ما أصعب من القنطرة هذه مثل اتخاذ يكون أن بد وال مرت،
يخلد ولكي البسفور. مصبِّ عىل قائم معبد وبني بيزنطة بني — هريودوت رأي عىل
عمودين وأقام نعمه، السمويس املهندس عىل أغدق العمل هذا ذكرى العظيم امللك هذا
مندروكليس رسم وقد واآلشورية. اليونانية باللغتني عليهما كتب الشاطئ جانبي عىل
جالًسا دارا نظر تحت فوقها تعرب الفرس وجيوش القنطرة تمثِّل لوحة جونون معبد يف
وفريق واأليوليون اليونان يقوده عظيم بأسطول الربي جيشه دارا شفع وقد عرشه. عىل
ونهر الدانوب مجرى يدخل ثم األسود، البحر يدخل أن األسطول وأمر هلسبون، أهل من
يف بجنوده دارا واتجه فروع. عدة إىل األول تفرعه محل يف النهر عىل قنطرة ويقيم االسرت،
سفن وعدة مقاتل ألف سبعمائة الربية جنوده عدة وكانت النقطة، تلك إىل تراقيا من الرب
التي األمم جميع من مؤلَّفة والبحرية الربية الجيوش هذه وكانت سفينة، ستمائة أسطوله

الهندوس. إىل الصغرى آسيا شواطئ من األطراف املرتامية الفرس مملكة تشملها
األمم تلك بني طريقه يف — املسالك وصعوبة الشقة بعد عىل — العظيم امللك وتقدم
وتلك الواسعة مفازاتها إىل فشيئًا شيئًا وتستدرجه أمامه األدبار تويلِّ كانت التي الجافلة
بالعواقب بًرصا منه أكثر ليس آخر لفاتح هذه أيامنا يف وقع كما تجاز، ال التي املهامه
طريقه يف يقيم بأن املوهومة انتصاراته يف دارا عني وقد الطالع. يف نحًسا منه أقل وال
سهلة آثاًرا يبني وكان الجيتيني». «إخضاع الفخمة: بالعبارات عليها نقش وأعمدة أعالًما
معني، مكان يف حجًرا سائر وهو العرمرم جيشه من جندي كل يلقي بأن أمر فإنه البناء؛

هرم. أنها يخيل عظيمة أكمة الحجارة هذه من فيجتمع
فإن اإلغريقي، النفوذ آثار بعض املجاهل هذه يف حتى دارا جيش وجد ولقد
عبًدا — يقال كما — كان الذي «ذاملكسيس» يعبدون كانوا الذين الرحل أولئك
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مواطنيه إىل عاد وغنيٍّا حرٍّا صار أن بعد والذي سموس، يف منيزارخس بن لفيثاغورث
هريودوت أن غري العالم، سيده عقائد من شيئًا إليهم نقل إذ الهلينية؛ املدنية من بشتات
بكثري، فيثاغورث من أقدم كان أوغيبليزيس» «املكسيس بأن وردَّها الرواية، هذه يقبل لم
كاذبة كانت مهما املشهورة الرواية تلك ولكن العالية،14 بحكمته أعجب فيثاغورث وأن
الثقافة تنسب فإليه األزمان، تلك منذ االحرتام من الفيلسوف السم ما عىل األقل عىل تدل
أهل حال من التهذيب يف سببًا كان — يتم لم وإن — الذي املوفق واإلصالح األخالقية

املتوحشني. تراقيا
أمره نفذوا اليونان وجد الدانوب، نهر عىل املعنيَّ املحل إىل وصل ملا دارا أن عىل
رفع دارا أراد النهر الجنود عرب وملا البسفور. قنطرة أقاموا كما املراكب، قنطرة بإقامة
لحسن كان — املتالنة رئيس — قويس ولكن غزوته، يف اإلغريق يتبعه حتى القنطرة
عند الوحيد طريقه ألنها القنطرة؛ ببقاء إقناعه إىل وصل فإنه امللك؛ من رأيًا أسدَّ الحظ
املدة هذه يف يعد لم فإن يوًما ستني ينتظروه أن اليونان دارا أمر ذلك وعىل التقهقر،

وسافروا. القنطرة هدموا
عديمة متِعبة الشمال نحو أسفار بعد دارا جيش فإن توقعه؛ سهًال كان ما حدث
الجيش ذلك حال حاله وكانت وجرحاه، مرضاه تارًكا خاًرسا يعود أن إىل اضطر الفائدة
الذين أنفسهم األعداء أولئك يقاتل تقريبًا البالد تلك يف كان الذي ١٨١٢ سنة العظيم

عينها. الخديعة خدعوه
دارا وكان الدانوب، قنطرة إىل تقدموه حرب غري من دارا عىل السيتيون انترص وملا
حراسة إليهم وكل الذين اإلغريق أمانة لوال يزينا نهريبري عبور يف نابليون القى ما سيالقي
مىض، قد يوًما الستني ميعاد إن قائلني: كرسها عىل حرضوهم السيتيني فإن القنطرة،
رشسنيز أهل قائد كان الذي — اآلتيني ملتياد لهم نصح وقد بعهدهم، أوفوا قد وإنهم
القنطرة يهدموا أن — مرطون فاتح ذلك بعد صار والذي عليهما وطاغية وهلسبون
وكانت حريتهم، اليونان ويسرتد الفاريس الجيش يهلك وبذلك بالدهم، إىل وينسحبوا
أن لوال السيتيني، إلغراء يكن لم ما األثر من لها ويكون صاغية، آذانًا ستجد نصيحته
ويخلِّصوه، دارا ينتظروا أن امللطي هستيا رأي عىل بناءً وقرروا اليونان رؤساء اجتمع
ولودامس السمويس وأوسيز الشيوزي سطراطيس اليونان رءوس من هستيا مع وكان

لأليوليني. رئيًسا وحده الكومي أرسطاغوراس وكان الفوكي،
بل الغريب، القرار هذا عىل الرؤساء أولئك حمل الذي هو بالعهد الوفاء يكن ولم
مصلحتهم الذين زمالئه إقناع يف عناءً يصادف لم هستيا فإن الشخصية؛ املصلحة هي
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التي مدينته عىل سيًدا منهم واحد يلبث لم لهم الفرس تأييد فقدوا إذا بأنهم كمصلحته
الديموقراطية، حكم إىل تسارع األجنبي حكم من تخلَّصت متى األمة إن بل يحكمها،
امللك بها هم خصَّ التي املزايا قبولهم عىل لهم عقابًا سلطان كل الحاليني رؤساءها وتحرم
— أثره السيتيون اقتفى وقد — لدارا وأمكن الرأي، هذا الرؤساء لدى رجح وقد الكبري،

النهر. بعبور منهم يفرَّ أن
تكون وجنوده؟ دارا بذلك وهلك القنطرة كرسوا اليونان أن لو يقع أن عساه كان ماذا
ال خطورتها كانت مهما الرضبة هذه ولكن شك، غري من الفرس مملكة عىل دهياء داهية
ا حقٍّ الغرض، لهذا لتكفي تكن لم وبالته وسالمني مرطون هزائم ألن القاضية؛ هي تكون
استقاللها، وتسرتد الزمن بعض الخناق ضيق من تتنفس أن تستطيع يونيا كانت ربما
يكن فلم الخضوع، إىل ترجعها سابقاتها من بالرضورة حدة أكثر جديدة إغارة ولكن
األول، النمو وطور الشباب قوة يف وقتئذ أمتهم كانت الذين الفرس لسقوط الوقت حان
عىل البقاء يستطيعون كانوا فإنهم اليونان؛ الرؤساء أنانية عن اإلجرام ينفي ال هذا ولكن

اتخذوها. التي األسباب من أرشف بأسباب دارا عهد
أوروبا، يف الجنود عىل مغباز وخلف آسيا إىل البحر ركب سستوس إىل دارا وصل ملا
أن ظهر الذي هستيا وكذلك صوص، إىل مغباز دعي قليل وبعد ومقدونيا، تراقيا وليفتح
جزاءً مرسينة يف واسعة إقطاعات دارا أقطعه حيث تراقيا، يف وحده تركه التبرصُّ عدم من

خدمته. عىل له
هستيا فإن باطنها؛ يف تتخمر جدد ومصائب جديد بجهد اليونان بالد منيت ولقد
األخري هذا إىل فجاء عمه، وابن صهره أرسطاغوراس إىل السلطة عن نزل ملطية ترك ملا
بمرشوع يقوم أن يف الحول قلة نفسه من وأحس يستنجدونه، نكسوس من املنفيني بعض
وجميع رسديس عىل بأنه ومرز دارا أخي أرتافرن إىل األمر يف فرجع وحده، نكسوس فتح
نكسوس عىل االستيالء يف أرتافرن فطمع اململكة، يف مرزبانية أول هي التي الجهات تلك
ترصف تحت سفينة مائتي بتسيري اإلذن عىل دارا من وحصل السكالد، مدن من يليها وما
أن نكسوس فاستطاعت األحالف؛ بني عقاربه دبَّت قد الشقاق ولكن أرسطاغوراس،
أشهر؛ أربعة حصار بعد بالخيبة وتردهم محارصيها هجمات تصد وأن نفسها عن تدافع
فخاف رسديس، مرزبان به وعد مما يشء تحقيق إىل أرسطاغوراس يوفق لم ذلك وعىل
وأوقد ذنبه، فغلظ مذنب؛ نصف يكون أال عىل العزم وعقد الخاص، سلطانه عىل ذلك من
امللك عند صوص يف يزال ال كان الذي هستيا سلفه أيًضا إليها دفعه رصيحة ثورة نار

35



والفساد الكون

حكومة بدلها ورتب الطغيان، حكومة عن نزل إليه امللطيني قلوب يجذب ولكي الكبري،
جميع وطردت لدعائه فاستجابت العصيان، إىل األخرى اليونانية املدائن ودعا الشعب،

تنصيبًا. عليها نصبوا الذين الطغاة
هيقات فأما أصحابه، استشارة بعد كان الكبري اإلقدام من أرسطاغوراس أتاه ما إن
الرضوري، املال لديهم وليس الحال يف الحرب نار يوقدوا أال رأيه فكان املؤرخ امللطي
فيه أنهم بفكرة البحر، نحو قواهم كل توجيه وجوب يف ألحَّ برأيه اإلقناع يستطع لم فلما
كريزوس أموال جميع يأخذوا بأن نصح الغاية ولهذه الرب، يف منهم الهجوم عىل أقدر
السديد، الرأي لهذا االستماع عن آذانهم أصموا ولكنهم الربنشيد، معبد يف جمعها التي
فذهب يونيا بضعف تماًما يشعر أرسطاغوراس وكان حال، أي عىل الثورة عىل وأرصوا

له. حليفة ليتخذها إسربطة إىل
مرشوعاته بحقيقة علًما — إسربطة ملك — كليومني ليزيد أرسطاغوراس عني ولقد
وفريجة ليديا وهي الحديث، موضوع كانت التي البالد مواقع املفاوضة أثناء يف له يبنيِّ بأن
وكان معه، حملها النحاس من صحيفة عىل مرسومة له بيَّنها إلخ، … وفارس وقبادوس
صاحب هو أنكسيمندروس أن ويظهر جغرافية. خريطة رسم يكون ما أحدث من وقتئذ
يونيا بحر بني املسافة هي «ما واحد: بسؤال إال يفه لم كليومني ولكن البديع، االخرتاع هذا
ينبغي وكان أشهر.» ثالثة «مسري ببساطة: فأجابه امللك؟» فيه يقيم الذي املحل وبني
أن بعد كليومني ألن إسربطي؛ رجل نفس يف الجواب هذا وقع يحسب أن ألرسطاغوراس
االزدراء مع ورفض الشمس، غروب قبل لقدمونيا يربح أن نزيله أمر الجواب هذا سمع

به. إغواءه ليحاول إليه حمله الذي املال
د عدَّ قد هريودوت فإن واقعة؛ حقيقة املسافة عن أرسطاغوراس قاله ما وكان
أنشأه الذي الجميل الطريق عىل الواقعة محطة عرشة واإلحدى املائة والعناية بالضبط
نحو بابل مدينة من ا جدٍّ البعيد كراسو أو كواسب نهر عىل صوص إىل رسديس من دارا
بعبارة أو غلوة، ٣٠ املتوسط يف هو والربزنج برزنًجا، ٤٥٠ أو غلوة ١٣٥٠٠ فكان الرشق،
عام ومائتا إسكندر عبقرية كهذا ضخم بمرشوع للقيام بد ال فكان فرسخ، ٦٠٠ أخرى
يجرِّئه ما زمانه من وال خلقه من لكليومني يكن ولم الضخمة، الفرس مملكة عىل حرب

املرشوعات. هذه أمثال معاناة عىل
مما أقوى فشيئًا شيئًا صارت ألنها آتينا؛ قصد إسربطة يف أرسطاغوراس فشل وملا
مرزبان أرتافرن إىل السفراء ترسل وأخذت البيزسرتاتيني، طغيان قلبت منذ عليه كانت
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أرسطاغوراس ينجح لم وملا إليه. التجأ الذي هيبياس مزاعم إىل يُصغي ال حتى رسديس
ذكره كما — ألًفا ثالثون وعدتهم آتينا، سكان استمالة يف ونجح كليومني، استمالة يف
فتقرر — ألجدادهم مستعمرة كانت ملطية بأن ذكرهم إذ التهكم؛ ملؤها بعبارة هريودوت
— هريودوت أيًضا رواه كما — ذلك وكان لنرصتها، سفينة عرشين يونيا إىل يرسلوا أن
القت فيها والتي اإلغريق، بتخليص الفخر حلل الجمهورية لبست فيها التي الحرب بداية
البيون أرسطاغوراس حمل وقد العاجل. لخرابها طالئع كانت قاسية هزائم الفرس دولة
دارا، بأمر فريجة إىل إسرتيمون ضفاف من أخرجوا الذين أولئك وهم الثورة، عىل أيًضا
ومنها دوريسكوس، إىل ومنها لسبوس، إىل شيوز من وسافروا شيوز، إىل منها وهربوا

األصيل. بلدهم إىل عادوا
إريرتيا، من أخرى خمسسفن إليها وانضم إيفيزوس إىل العرشون السفن وصلت ملا
بنفسه يبارش باملدينة أقام أخاهم ألن ملطية؛ جند يقودون أرسطاغوراس إخوة القوا
ساحل عىل هو وتقدم إيفيزوس مياه يف األسطول الربي الجيش ترك وقد التعبئة، حركة
تُذكر حرب غري من فأخذها رسديس، إىل وصل حتى طمولوس خالل يجوس «قايسرت»
أرتافرن يتمكَّن ولم اليابس. بالقصب مغطاة منازلها سطوح ألن السهولة؛ بغاية وحرقها
غنيمة املدينة رأوا ملا والليديون الفرس انزعج وقد بالقلعة، وجنوده هو االستعصام من إال
اضطروهم حتى أمامهم وثبتوا املحاربني إىل وخرجوا شجاعتهم استجمعوا ولكنهم النار،
يجدوا فلم املعركة إىل الهالوس عىل املرابطون الفرس ونهض الشاطئ، نحو التقهقر إىل
كربى. واقعة يف نيًال منهم نالوا حيث إيفيزوس إىل آثارهم فاقتفوا رسديس؛ يف اليونان

رغم عىل فانسحبوا الهزيمة؛ هذه جرَّاء من َمأَْخذ كلَّ اآلتينيني من اليأس أخذ ولقد
وعىل الخاصة جنوده عىل اعتمد بل ييأس، لم هو ولكنه وإلحاحه، أرسطاغوراس رجاء
طاغية أونيزيلوس كان ذاك وإذ العظيمة، قربص وجزيرة وقاريا هلسبون مدن مساعدة

الفرس. عىل منتقًضا سالمني
منهم ينتقم أن أقسم رسديس إحراق يف املشاطرة من اآلتينيون أتاه بما دارا علم ملا
الطاعة إىل اليونان ليعيد بديا هستيا وأرسل الجزاء، رش اإلساءة هذه عىل ويجزيهم
مقاومة بعد قربصسلمت إن بل بخري، اليونان أحوال ذلك مع تكن ولم دسائسه، بفضل
أرتافرن قبضة يف سقطت وكالزومني الطاعة، إىل ردت ثائرة كانت التي وقاريا شديدة،
الخيبة؛ هذه احتمال أرسطاغوراس يستطع فلم أوليد، كومة سلمت وكذلك وأوطانيس،
إىل االلتجاء لهم األوفق أن يرى امللطي هيكاط وكان هستيا، حميه بلد مرسني يف فانزوى
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سافر وملا املناسب. الوقت يف ملطية إىل يعودوا حتى البقاء يمكنهم حيث لريوس جزيرة
جيشه. وهلك قلعة أمام قتل تراقيا إىل أرسطاغوراس

عىل واطَّلع أمره، يف تظنن أرتافرن فإن ذلك؛ من حاًال بأحسن هستيا حظ يكن ولم
الفرس، صنيعة أنه بفكرة فانتبذوه شيوز جزيرة إىل رسديس من عناء بعد ففرَّ دسائسه
فحملوه اليونان؛ ثورة إلقامة فعل ما عىل أظهرهم بأن جاذبيتهم كسب ذلك بعد ولكنه
يعيد أن يخشون كانوا حريتهم نالوا أن بعد ألنهم بفتور؛ أهلها قابله حيث ملطية إىل
يطوف السفن بعض عىل لسبوس أهل من حصل وطنه من نفي وملا طغيانه، أيام إليهم

إليه. وا ينضمُّ أن يريدون ال الذين أموال ينهب بيزنطة جهة بها
لم التي يونيا رأس عىل تَْهِمي أرسطاغوراس ثورة أثارتها التي العاصفة أخذت
يف فكرة هناك تكن ولم الحرب، وقرر البانيونيون انعقد املزعج. الخطر هذا أمام تتقهقر
يهددها التي أسوارها بحماية تتفرد أن عىل ملطية وعوَّلت ما، يؤلفجيش فلم برية؛ حرب
قبالة صغرية جزيرة وهي الدي؛ يف سفنه تجتمع عظيًما أسطوًال رتَّبوا ولكنهم العدو،
فكان سفينة سبعني أرسلوا األيوليني إن حتى ناحية؛ كل من السفن إليه فاجتمعت ملطية،
اثنتا الربيينيني مع وكان الرشق، جهة األيمن الجناح يف سفينة ثمانون ومعهم امللطيون
سفينة، مائة الشيوزيني ومع عرشة، سبع طية أهل ومع ثالث، امليونتني ومع سفينة، عرشة
آخر يف سموس أهل مع وكان كامليونتني، فقط ثالث الفوكيني ومع ثماٍن، األريرتيني ومع
طاقته يف العدد الكبري األسطول هذا فكان سفينة، سبعون الغرب جهة إىل األيرس الجناح
ولكن واملرصيون. والصقليون والقبارصة الفينيقيون هم الذين الفرس حلفاء يقاوم أن
كما يتنارصوا فلم الوقيعة؛ يوم بعضحتى عىل بعضهم وحقد اليونان، بني الشقاق تسلََّل
الشيوزيون ويكاد القتال. حومة من فرَّ من أول واللسبوسيون السموسيون وكان ينبغي.
أضعف كانوا ولكنهم بواجبهم، وقاموا الحرب سعري صلوا الذين هم وحدهم يكونوا أن

تامة. بهزيمة الحرب وختمت يهزموا، أال من
يضمن بحيث عزيمته وكانت مغواًرا، بطًال — الفوكيني رئيس — دينيس وكان
ومن فينيقيا، شواطئ عىل الهرب من مناًصا يجد لم انهزم فلما أمره، أطاعوا لو الظفر

والطرهينيني. القرطجنيني عىل الغارة يشن حيث صقلية إىل هناك
ولكنها نفسها، عن الدفاع فأحسنت وبحًرا؛ برٍّا ملطية حورصت الدي هزيمة بعد
بهم وسيق وأطفالها، نساؤها وُسبيت رجالها فذُبحت مهلك؛ حصار بعد َعنْوة أُِخذت
بها، يحيط الذي والسهل املدينة الفرس واحتل دجلة، نهر مصب إىل دارا بأمر أرقاء
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عن تخاذلت التي آتينا أما قاريا. بيدازيي إىل األرض من يتبعها كان ما بقية وأعطوا
هذه صاغ ولقد وأمر. أدهى بمصائب نذير هي التي ملصائبها أَِلَمْت فإنها وتركتها، ملطية
تمثيلها؛ شهود جميع أبكت تمثيلية رواية يف فرينشوس املأسائي الشاعر املحزنة الواقعة

باتٍّا. منًعا الرواية ومنعت درهم، ألف بتغريمه الشاعر عىل فحكم
سيلوزون بن أقيس ومعهم أهلها رآهم فلما سموس، جزيرة الفرس قصد ثم
فاستحبوا القدر؛ بهم سينزل ما تفرَّسوا أرسطاغوراس نفاه كان الذي القديم طاغيتهم
قلقطة إىل جزيرتهم من فهاجروا أخرى؛ مرة ظلمه يحتملوا أن عىل أوطانهم من الرحيل
الذين اليونان وحدهم هم السموسيون وكان زنكل. أهل صقلية إىل يدعوهم كان حيث
أقيس ودخل املذبحة. من يفروا أن استطاعوا الذين وامللطيون هم املرة هذه هاجروا
اعتداًدا اإلحراق من وحدها املدينة هذه معابد استثنوا الذين الفرس حماية تحت سموس

الدي. يوم إخوانهم عن تخاذلوا الذين السموسيني بجميل
واأليوليني، اليونان بعض إليه انضم أن بعد جديد من يقاوم أن هستيا حاول وقد
وأرسل صلبًا فقتله رسديس يف أرتافرن إىل وسيق ميزيا، يف أطرنة قرب عليه ُقِبض ولكنه

صوص. يف دارا إىل بامللح مصربة رأسه
ولسبوس شيوز الجزر: جميع فتح ملطية يف الشتاء الفاريسفصل قىضاألسطول وملا

اإلغريقية. املدائن جميع فتح يستكمل الربي الجيش أن حني يف إلخ، … وتندوس
سنني بست قبله بذلك الفرس أنذر كما فظيعة، نتائج الفرس النتصار كان ولقد
الفتيان، أجمل ويخصون الرجال، يذبحون كانوا فإنهم أرسطاغوراس؛ ثورة بدأت حني
لحرق لينتقموا املعابد من فيها وما املدائن ويحرقون صوص، إىل الفتيات أجمل ويرسلون
إصالح يف يدخل دارا أخيه عامل أرتافرن كان ذلك أثناء ويف رسديس. إلهة سيبيل معبد
إىل يتغري لم ثابتًا مقدارها بقي التي الجزية عليهم يرضب وكان اليونانيني، بني الشقاق
يف جرار جيش قيادة دارا صهر مردنيوس أخذ ثم سنة، ستني بعد أي هريودوت؛ زمن
وإريرتيا آتينا ليعاقب أوروبا إىل متجًها شعبية حكومة يقيم يونيا يف به وسار والبحر الرب
بعض أسلمها فقد إريرتيا فأما الصغرى. آسيا مستعمرات عصيان يف مساعدتهما عىل
إىل اء أرقَّ بهم يساق األغالل يف رجالها وصفد معابدها، وحرقت داتيس، فقهرها الخونة
وحدها الحرب اقتحمت فإنها بأيام إريرتيا بعد الخطر هددها التي آتينا وأما صوص.
عن أمسك مرطون ذكر وعىل مرطون. يف الغازين وصدت األبطال، اقتحاَم والبالتيون هي
آتينا الوطنية؟! يف قائل أنا وماذا والوطنية. الشجاعة عجائب رواية أقصد ال ألني القول
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تتزعزع، ال التي بعزيمتها وقتئذ خلصته قد بذكائها العالم تنري أن أمرها من سيكون التي
يكون وماذا الغربية؟ املدنية إليه تصري أن عىس كان ما ينترصوا أن للفرس قدر كان فإذا

بجميلها. أبديٍّا اعرتاًفا تستحق آتينا ولكن ذلك. يعلم وحده هللا أوروبا؟ مصري
تجاه وميكال وبالته وسالمني وأرتيميزيوم الطرموفيل بلوغ مرطون صريت وقد
هو ذلك منهم، الخوف عدم هو املتوحشني لقهر رشط أول وكان املمكنات، من سوس
مزعج. خطر أمام الظرف هذا يف آتينا بها أخذت والتي يونيا استنتها التي الحسنة السنة
نحن قرنًا. وعرشين اثنني منذ اآلسيوي االستعباد من (آتينا) مينرفا مدينة افتدتنا لقد
ملتياد إغريق من أكثر نرى أن نستطيع نها نمدِّ أننا بعالقة آسيا اليوم نعرف الذين
بأسماء ديمستني فعل كما نحلف أن ونستطيع انتشلونا، هاوية أية من وطمستوكل

مرطون. شهداء األبطال
كتبها رسدها يف بساطة عىل الخطرية الحكاية هذه تقرأ أن ينبغي هريودوت كتاب يف
ذلك من بحظ أخذوا رجاًال أوملبيا يف ليخاطب وإنه سنة، ثالثني من بأقل الواقعة بعد
أكرر أن أريد فال عيان، شاهد لها هو يكون أن يمكن كان التي الحوادث ومن االنتصار
تميش ال يونيا عىل كلمات بعض يل ولكن املجد، سرية من الرشيف املؤرخ ذلك به حدَّث ما
مذاهب سموس يف فالسفتنا من علم من آخر ميليسوس فيه كان الذي العهد إىل بالحوادث

إييل. مدرسة
ضد حروبهم يف ويتبعوهم سادتهم يخدموا أن إىل اضطروا اليونان قهر ملا
طيومستور الفاريس؛ األسطول قواد من اثنان سموس من كان سالمني ففي إغريقا؛
كان حني لقدمونيا سفن ضد حسنًا بالءً أبليا وقد هستيا، بن وفيالقس أندروداماس بن

آتينا. سفن يحاربون الفينيقيون
أسطول من عظيم جزء تأليف يف العمل من الصغرى آسيا إلغريق كان مهما ولكنه
هزيمة بعد للعصيان. املناسبة الفرصة ليرتبصوا إال يكونوا لم فإنهم وإكزاركسيس، دارا
املغلوب امللك وصلت أن ويفسموسبعد كومة يف الفرسيقيضالشتاء أسطول سالمنيجاء
— ليوتيخيدس قيادة تحت اإلغريقي األسطول حرض التالية السنة جاءت فلما ومعيته،
جميع له أظهرت الصغرى، آسيا مياه يف الفرس أسطول عن يبحث — إسربطة ملك
األخصجزيرة وعىل الفرس، عىل والعصيان ملظاهرته استعدادها والجزر الشاطئ مدائن
طاغيًة املتوحشون به رماهم الذي طيومستور خلع إىل شوًقا تلتهب كانت فإنها سموس؛
ليؤكدوا ديلوس، أو إسربطة يف سواء ليوتيخيدس، إىل الغرضرسًال لهذا فأرسلت عليهم؛
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الحضور عىل اإلغريق رئيس قوت التي هي املخابرات هذه كانت وربما استعدادها. له
سالمني يف تلقوه الذي القايس الدرس منذ املتوحشني ولكن موضعهم، يف الفرس ملهاجمة
ينسحب، أن الفينيقي لألسطول أذنوا وقد بَْحِريَّة، حرب اقتحام عىل ليجرءوا يكونوا لم
ميكال إىل سموس من مركزهم فغريوا الشاطئ؛ من وإغريق يونان إال معهم يبقى يكد ولم
جيش جانبها وإىل دفاع، خط يكون أن يصح بسور وأحاطوها الرب إىل سفنهم جرُّوا حيث
املحافظة يف إكزاركسيس إليه عهد الذي تجران قيادة تحت مقاتل ألف ستني من مؤلف

يونيا. عىل
قد الحيطة ولزيادة حصني، حصن يف هذا موضعهم من أنهم يظنون الفرس وكان
ليوتيخيدس، مع ضلًعا لهم بأن يتهمونهم كانوا الذين سموس أهل من السالح نزعوا
فقد ذلك وفوق وطنهم، إىل وردوهم آتينا أرسى بمالهم افتدوا أن منهم كان والذين
لديهم يكن لم ذلك وعىل ميكال، قمم إىل املؤدية الطرق بحماية امللطيني الفرس كلف
قد ذلك مع ولكنهم العدو، من عليهم هجمة كلَّ حصنهم من يصدوا أن يف ريب أدنى
ملطية، وأهل سموس أهل وبانتقاض شجاعتهم بفضل والقورنتيون اآلتينيون أهلكهم
من ظافرين اإلغريق ورجع أسطولهم، وحرق تجران، قائده وقتل تدمريًا، جيشهم ر فُدمِّ

بالغنائم. مثَقلني املوقعة هذه
أن تستطيع هل ولكن ميكال، واقعة بعد األجنبي حكم من تخلصت قد يونيا كانت
من كان وحدها؟ قواها إىل تركت متى املتوحشني حمق عنها وتدفع بنفسها قائمتها تقوم
كان إذا فيما وتداولوا سموس يف القواد فاجتمع املقاومة، عىل طاقة لها أن فيه املشكوك
إغريقا من قسم إىل ويلتجئوا الصغرى آسيا سواحل نهائيٍّا يهجروا أن اليونان عىل الواجب
تعويض امليسور من كان أنه مع القرار هذا يف املعارضة جد اآلتينيون فعارض لهم، يعني
عند العامة القضية يف الدفاع عن تخاذلوا قد كانوا الذين الخونة حساب عىل اليونانيني
األمر ووقف مشقة، غري من الرأي هذا إىل انضموا فإنهم البلوبونزيون وأما امليدية. الغارة
شاطروا الذين وجميع واللسبوسيني والشيوزيني السموسيني مع محالفة معاهدة عقد عند
منذ باقيًا إكزاركسيس كان رسديسحيث إىل التجأ الفاريسقد الجيش كان وقد الظفر. يف
األسطول أصبح وملا غيظه. ويكظم عاره ليسرت صوص إىل توٍّا تركها ثم املخجل، رجوعه
عىل سائًرا بيلوبونيز جهة إىل رجع عدوٍّا فيه يهاب ال كله إيجة بحر عىل سيًدا اإلغريقي
لجعلها املشهورة إكزاركسيس قنطرة أبيدوسبعضبقايا من حامًال الشواطئ كل امتداد

االنتصار. لذلك تذكاًرا املعابد يف
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تحت نفسها ووضعت تخرَّب، ما ر تعمِّ أخذت الفرس غارات رش يونيا أمنت ملا
اإلمكان، بقدر ا تامٍّ وضًعا الحال ومنافع املايض تذكارات بها تربطها التي آتينا حماية
وبوزانياس ليوتيخيدس ملكها كان التي إسربطة ضد آتينا مع يونيا تحزبت املثابة وبهذه

املتوحشني. مع بعالقتهما يتعلق فيما للتظنن موضًعا
عاجلة مساعدة ليونيا تقدم أن تستطيع بحيث البحر يف ا جدٍّ قوية آتينا كانت لقد
ذلك أجل من أرادتها. ولو املساعدة هذه تقدم أن تستطيع ال إسربطة أن حني يف مفيدة،
التي العامة النفقات يف وافر بمقدار وشاطروا ديلوس، اتحاد يف عظيم بحظ اليونان أخذ
حوادث أثر عىل ذلك وكان أخرى، كرة املتوحشني هجوم من للتحصن الحلفاء أنفقها
قبل ٤٧٧ سنة (نحو املتبادلة الثقة بحبوحة املسرتد االستقالل نشوة يف أي وميكال؛ بالتة

امليالد).
فجرَّت عفًوا أوتيته الذي السلطان استعمال يف جاوزت أن شأنها من كان آتينا ولكن
عدوهم كان وقت يف بيلوبونيز حرب ذلك بعد سببت التي واألحقاد الغرية نفسها عىل
عىل يثقل — أرسطو إليه نبه كما — آتينا سلطان وأخذ بقية. فيه يزال ال املشرتك
الذين وطاشوز نكسوس أهل وبخاصة رعاياها، ال لها مساوون هم الذين حلفائها نفوس
يف اآلتينيني غطرسة إىل ليستسلموا يكونوا ولم (٤٦٧–٤٦٥) ظاملة قاسية معاملة عوملوا
دائًما يمخر كان — رشاع مائتي من مؤلف وهو — اآلتيني األسطول أن غري أوامرهم.
أمامه هرب الذي الفاريس الفينيقي األسطول من مهيبًا الجانب عزيز آسيا شواطئ عىل
جانبها من يونيا كانت ذلك أجل من ليونيا، حيوية خدمة تلك كانت النيل. مياه بلغ حتى
هذه مقابل يف القوية حليفتها عليها تجنيه كانت الذي االمتهان من كثري يف تتسامح

تنالها. التي املستمرة الحماية
استقاللها أن رأت حني القصوى الغاية إىل كان بجميلها اعرتافها أن والظاهر
داوت انتصارات عدة بعد الكبري امللَك عقدها عىل آتينا استكرهت بمعاهدة مضمون
يف الفضل يرجع التي املعاهدة وهذه امليالد)، قبل ٤٥٥) مرص يف وقعت التي الهزيمة
شواطئ ترتك فارس أن عىل تنص كانت قربص يف وأعماله سيمون دهاء إىل نصوصها
تدنو وال جزية، عليهم تضع فال الحرية؛ تمام حرة اإلغريق يقطنها التي الصغرى آسيا
اآلتينيون يتعهد ذلك مقابل ويف الشاطئ، من معلومة مسافة عىل خط إىل بجنودها
اإلغريق أرسل وقد مرص. وال فينيقيا وال صقلية وال قربص اآلن بعد يغزوا أال وحلفاؤهم
قبل ٤٤٩ (نحو آلتينا املمثل هو قلياس وكان املعاهدة، عىل صدق صوصحيث إىل سفراء

امليالد).15
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تكاد بحري اتحاد رأس عىل كانت فإنها قوتها؛ أَْوج يف وقتئذ آتينا جمهورية صارت
مستعمرات عىل سيدة القارة، يف األحالف من بطائفة مؤيدة هواها، عىل فيه تترصف
بأعبائها يضطلع اإلغريق، وبحار الهلسبون وعىل إيجة بحر سواحل جميع عىل عديدة
الجنس جميع عىل املطلق سلطانها بسط إىل تتطلع كانت لذلك فهي برييكليس. مثل رجل
وهي سموس، كانت حلفائها بني من بها. وذهب أعماها الذي هو الطمع وهذا اإلغريقي،
املعاملة يف املساواة من بنوع آتينا تلقاء الكبرية الجزيرة هذه تحتفظ وكانت بطًشا، أشدهم
قليل شجار فحدث سلطانها، بسط مرشوعات من الجمهورية تضمره وما يأتلف ال قد
اآلتينية؛ املداخلة إىل جرَّ الصغرية بريني أرض بشأن ملطية وبني سموس بني الخطورة
تحيز تخىش سموس وكانت أمامها. التقايض إىل الفريقني دعت قد الجمهورية فإن
فأرسلت املريب؛ التحكيم هذا قبول فرفضت أسباسيا؛ وطن هي التي مللطية برييكليس
األوليجارشية من حكومتهم فقبلت الطاعة، سموسعىل إلرغام سفينة أربعني لفورها آتينا
الرفيعة العائلة أبناء من مثله وعدد األهايل أعيان من خمسون وأخذ الديموقراطية، إىل
الجديدة الحكومة نظام لتحقيق سموس يف حامية وبقيت ملنوس، جزيرة يف وضعوا رهائن

امليالد). قبل ٤٣٩ (نحو
ذهبوا سموس منفيي ألن بمثله؛ فقوبل فظيًعا آتينا جانب من الترصف هذا كان
فقصدوا مقاتلني ببعض فأمدهم يستنجدونه؛ — رسديس مرزبان — بيسوتنيس إىل
إىل وأسلموهم بياتًا اآلتيني الجزيرة حرس عىل وا وانقضُّ رجل، سبعمائة وعدتهم سموس،
رهائنهم، إليهم ردت ملنوس جزيرة عىل األوىل مثل رابحة كرة عينه الوقت ويف بيسوتنيس،
ذلك وكان آتينا، بحكومة التربم يف مثلهم تكون تكاد التي بيزنطة مع تحالفوا ذلك وفوق
سموس عصيان احتملت فلو الجمهورية، يتهدد جدي خطر هو إنما هذا كل لهم. مفيًدا
قبل عقدت التي عاًما الثالثني هدنة تؤيده كانت الذي وبسلطانها برئاستها ذلك لذهب
التنكيل عىل العزيمة آتينا عقدت لذلك املريب؛ الوحيد عدوها إسربطة مع سنني ببضع ذلك

بتقليدها. يهم أن من سواها يمنع تنكيًال بسموس
األسطول ملراقبة إما عرشة ست منها انفصل الثائرين إىل رساًعا أرسلت سفينة ستون
الثائرين، ترصف تحت يضعه أن يفوته ال بيسوتنيس ألن آسيا؛ شطوط عىل الفينيقي
من ولكن الطاعة، تحت بقيتا اللتني ولسبوس شيوز جزيرتي من باملدد ليأتي وإما
تحت سموس أمام سفينة واألربعون األربع وبقي املجن، ظهر تقلبا أن عليهما الجائز
نرش الذي الشاعر سوفكل بينهم من الذين السنويني العرشة القواد أحد بريبكليس قيادة

املاضية. السنة «أنتيجون»

43



والفساد الكون

ملطية، ملحارصة ذهبوا كانوا فإنهم الهجوم، هذا يتوقعون كانوا السموسيني أن ومع
لديهم كان أنه ومع تراجيا، جزيرة من بالقرب برييكليس مع التقوا إذ عائدين وكانوا
منازلتهم عن يتأخر لم برييكليس فإن حرب رجال تحمل عرشون بينها من سفينة سبعون
من جاءت سفينة أربعون وقدره جاءه الذي باملدد سفنه خسارة وعوضت وانترصعليهم،

بإخالص. قدمتاها اللتني وشيوز لسبوس من وعرشون وخمس آتينا
عىل وانترصوا األرض، إىل اآلتينيون نزل إذ برية؛ واقعة البحرية الواقعة تلت وقد
مضيق أنها حني يف جهات ثالث من تحرصاملدينة عالية أسوار إقامة يف وأرسعوا الثائرين،

تضييق. أيما البحر جهة من عليها
إمرة تحت سفن خمس يرسلوا أن للسموسيني تسنَّى الحرج املركز هذا ويف
وليتدارك إليه. يكونون ما أحوج كانوا الذي الفينيقي األسطول يستعجل إستيزاغوراس
متجًها سموس أمام معه مما سفينة بستني أرسع األسطول هذا تجمع خطر برييكليس
برييكليس بعد فلما يقال. كان كما االجتماع موطن هي كانت حيث قارب يف قونوس إىل
وخربت فانهزموا بعد؛ تم قد اآلتينيني دفاع خط يكن ولم مستقتلني، السموسيون خرج
ليلبث يكن لم السموسيني نجاح ولكن والبحر، الرب يف الدائرة عليهم ودارت بعضسفنهم،
تلك يف ولكن الحال، مجرى غريَّ يوًما عرش أربعة غيبة بعد رجع ملا برييكليس فإن مدة؛
جديد. حصار ملقاومة واستعدت وفريًا، الزاد تدخر أن استطاعت قد املدينة كانت املدة
من وثالثني آتينا من جاءت سفينة بستني البحري الحصار وقوي كان، كما الحصار عاد

بسموس. تحيط رشاع مائتي السفن مجموع عدة تكون فكادت وشيوز، لسبوس
عىل كان إذ الطالع؛ وسعد الوطنية يف املعىلَّ القدح ميليسوس نال الحادثة هذه يف
وكسب اإلقدام بغاية مواطنيه حمية برييكليسوحرك غيبة والجيشفانتهز رأساألسطول
إىل مستنًدا برييكليس ترجمة يف بلوتارخس قول عىل ويظهر، آنًفا. عنه تكلمنا الذي الظفر
طوكوديدس أن غري أوىل، بحرية واقعة يف نفسه برييكليس هزم ميليسوس أن أرسطو:
ذلك ومع للشك، محالٍّ الرواية هذه فتكون ذلك؛ من شيئًا يقل لم الوقائع هذه شهد الذي
جاءه ملا برييكليس فإن وطنه؛ يخلص أن شأنه من يكن لم مليليسوس األول النجاح فإن
برية، حرب يف انهزم ولكنه للقائه، ميليسوس فخرج سموس إىل عجل جيشه هزيمة نبأ

بحرية. واقعة يف أيًضا هزم يكون أن ويمكن
تقاوم ميليسوس وفيها سموس وبقيت كان، مما أضيق عىل الحصار استمر وقد
والزمان املال إنفاق مع حتى باألناة يأخذها أن إليه أحبَّ كان برييكليس ألن أشهر؛ تسعة

اآلتينية. الدماء يسفك أن من
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سفنهم وأخذ أسوارهم، برييكليس ودك سلموا زادهم آخر عىل السموسيون جاء فلما
ماليني خمسة أي طالنطن؛ بألف قيل كما قدرت التي الحرب نفقات دفع إىل واضطرهم
وقتئذ، الطائل املبلغ هذا من جزءًا الفور عىل سموس فدفعت زمننا، يف الفرنكات من
هذا يف أبدى برييكليس إن ويقال قدموها. برهائن عليه مؤمنًا الباقي بدفع وتعهدت
تحت ماتوا الذين األرسى بعض معاملة يف الفظاعة من األبدان له تقشعر ما الظرف
سموس من متأخر مؤرخ الفظائع هذه روى الذي ولكن أيام، عرشة تعذيب بعد العصا
الحقد عن تشفُّ روايته أن يف شك وال فيالدلفوس، بطليموس عهد يف دوريس وهو
يف وال طوكوديدس يف أصًال لها يجد لم التي الرواية هذه زيَّف بلوتارخس فإن الوطني؛

برييكليس. ترجمة يف بمؤلفاتهم اسرتشد الذين وهم إيفورس يف وال أرسطو
أن شأنه من مثلها ألن سموس؛ ثورة بقمع أهمية أكرب تعلق كانت آتينا أن يظهر
من عقب. عىل رأًسا اآلتينية الجمهورية مشاريع تداعت غريها سموس قلَّد فإذا يُْحتَذَى،
حفالت وأقيمت التحمس، مظاهر بأجلِّ إليها عودته عند آتينا يف الظافر هذا قوبل ذلك أجل
برييكليس. إىل تأبينهم أمر املقدسة املحكمة ووكلت التجريدة، هذه لشهداء الفاخرة املآتم
لنا نقله الذي التأبني من فكرة عنه نأخذ أن يمكن ولكننا التأبني، نصهذا لدينا ليس
البيلوبونيز؛ حرب لشهداء أقيم الذي التأبني ذلك األقل، عىل املعاني حيث من طوكوديدس
قوبل وقد اإلغريق، وحدة تمزق داخلية فتنة كلتيهما ألن مشابهة؛ عالقة الحربني بني فإن
قامت الخطابة منصة عن نزل ملا برييكليس فإن الحفاوة، حربسموسبغاية شهداء مدح
والعصائب، باألزهار ويتوِّجنه يعانقنه بفضله باالعرتاف متأثرات جميعهن النساء إليه
ترشك لم واحدة امرأة إال العمومية، األلعاب حفلة يف املنترص باملصارع يُصنَع كان كما
زمنًا كان الذي سيمون أخت إيليبنس هي تلك عليه، املجمع اإلعجاب ذلك يف الجماعة
بهذه حقيقة مجد أعمال إنها «حق له: تقول عليه وأقبلت برييكليس، منافس طويًال
سيمون، أخي فعل كما امليديني، أو الفينيقيني حرب يف ال رجالنا أضعنا ولقد األكاليل!

سافلها.» عاليها وجعل إلينا بأصلها تديل محالفة مدينة تخريب يف ولكن
بخمرة سكارى كانوا قد الظافرين ولكن الحقيقة، مصداق إال االنتقاد هذا يكن لم
األخرى اإلغريقية املدائن من لكثري القدر غيبه بما نذيًرا إال سموس حظ يكن ولم الظفر.
بنجاحه متأثًرا كان أيًضا هو أنه والظاهر برييكليس. يتوقعها كان التي الكربى الحرب يف
الشيوزي يون الشاعر فيه صدقنا فإذا املعروف. أخالقه اعتدال مع يأتلف ال حد إىل
مدينة فتح يف سنني قىضعرش الذي الشهري أغاممنون فاق بأنه يفخر برييكليس لحسبنا
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وأعزها ماًال اليونانية املدائن أكثر عىل لالستيالء أشهر تسعة إال يقِض لم أنه مع أجنبية،
بعيدة بذلك فهي خصمه؛ لسيمون صديق نقلها إنما هذه برييكليس كلمة ولكن نفًرا.
شخيص فخر إنها غشًما. إال تعد ال سياسة رجل فم من تخرج كهذه كلمة ألن االحتمال؛

للحلفاء. موجهة موضعها غري يف ومعاجزة الذوق سيئ
ما عىل الداللة يف كاٍف فإنه باطًال، أو ا حقٍّ له الشاعر هذا انتقاص كان مهما ولكن
طوكوديدس رأي وعىل الدماء. غزيرة العمر قصرية الحرب هذه عىل األهمية من آتينا علقته
من ألخذوا الحرب هذه يف انترصوا كانوا لو السموسيني إن عيان شاهد مؤرخ هو الذي
بالنسبة وحياة موت لألسفحرب محل هي ما عىل الحرب هذه فكانت البحر؛ سيادة آتينا
يشء آلتينا يبَق لم العنيفة ميليسوس مقاومة رغم سموس خضعت فلما للجمهوريتني،
عنه تلهو كما املدائن به الشعور عن تلهو الخطر من نوع وذلك نفسها، رش إال تخشاه

األفراد. كربياء
عىل أنها يل يظهر بل ذلك، من أبعد إىل التاريخية االعتبارات بهذه أجاوز أن أريد ال
الفلسفة فيه نشأت الذي الحقيقي الوسط حالة عن بوضوح تكشف ألن كافية إيجازها
رسوم أبرز ملخص وإني أعمالهم. وعملوا بأمرهم نشتغل الذين األعيان فيه عاش والذي

األقل. عىل أجزائها بعض أو األزمان تلك حياة إلنعاش رسمتها التي اللوحة هذه
إنها قرون، سبعة أو بستة امليالد قبل الصغرى آسيا يف مرة ألول الفلسفة ظهرت أجل
املصباح هذا أشعلت التي وهي بيلوبونيز، يونيا من خرجت التي اإلغريقية املستعمرات
فإن ا، تامٍّ به لالنتفاع االستعداد كان حيث آتينا إىل ونقلته متوحشة نصف أقطار يف
يقال أن ويمكن ألفالطون، أب هو وسقراط سقراط، مع عاش الكالزوميني أنكساغوراس
الفلسفة بذور كانت سقراط وقبل أفالطون وقبل أرسطو قبل ولكن أيًضا، ألرسطو أب إنه
إن نعم ثمراتها. تؤتي حيث أطيقا إىل تنقل أن الالزم من وكان أخرى، أرض عىل مبذورة
هومريوس فإن بالشعر؛ — ناحية كل يف شأنها هو كما — هناك مسبوقة كانت الفلسفة
صوره: بجميع العلم ولكن عام، خمسمائة أو بأربعمائة فيثاغورث يفكر أن قبل من أنشد
الفلسفة ألن ونارصها؛ الفلسفة تبع ذلك كل والطب، والتاريخ والطبيعة والرياضيات الفلك

جديدة. قوى بها واكتسبت الفروع هذه كل يف الحياة روح نفخت التي هي
الجهات إىل واملالحة والصناعة والتجارة األجنبية والحروب املدنية املنازعات وسط يف
فئة نارها يُذكي كان التي األبطال حروب وسط يف املتنوعة، واألخطار والوقائع السحيقة
يوضع أن يجب ذلك كل وسط يف فخمة، دولة عىل األحرار األذكياء الرجال من قليلة
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إيطاليا شواطئ إىل وإكسينوفان فيثاغورث هاجر يكن لم املجيد. الخاشع الفلسفة مهد
بهذين إال إيطاليا لقحت وما االضطهاد، أو الطغيان عىل سخًطا إال الكربى إغريقا وإىل
الغريب النبات ألن تثمر؛ لم ولكنها للبحر، اآلخر الشاطئ من جاءاها اللذين األستاذين
الذي األول منزلها إىل الفلسفة ترجع أن فكان لنضجه، الرضورية األغذية فيها يجد لم
وتستويف جمالها ثوب وتكتيس الحقيقية صورتها فيه لتكسب املهاجرين أوائل درج منه
هذه أن غري أهليها. استشهاد به كللها الذي االستقالل من وحقها العظمة من قسطها
تكون أن املحتمل من يكون فال إغريقا يف ابتدعت أنها إىل الظاهر دعا مهما ذاتها الفلسفة
الليديني، مع عاش قد طاليس فإن إغريقا؛ جريان مع االختالط قبس من الرشارة اقتبست
فينيقي أصل من أيًضا هو يكون أن يمكن الذي وفيثاغورث فينيقيا، من أجداده وأصل
أخرى: بعبارة أو منها؟ جلب وماذا هناك؟ تعلم ماذا وكلدة. ومرص سوريا حديقة زار
يحل عليم من هل الرشقي؟ للعلم غربنا وأم فلسفتنا جدة اإلغريقية الفلسفة تدين بماذا
الرشقي العقل من ما اقرتضشيئًا الغربي العقل بل اليوناني العقل هل املسألتني؟ هاتني
عليها الجواب وسأحاول الحديث، النور من لدينا ما عىل مظلمة مسألة أيًضا هذه العتيق؟
لها أن ولو بسًطا أقل مسألًة أثري أن سبق ملا تكملة أبغي بدء ذي بادئ أني غري بعد،

جوهرية. تسديدها قلة مع فإنها وفائدتها؛ أهميتها
بعض نعرف حياتهم، يف الرئيسية الحوادث بعض ونعرف فالسفتنا نعرف نحن
كامًال إلينا وصل الذي وحده هو هومريوس كان وإذا كلها، لدينا تكن لم إن مؤلفاتهم
أعدمت املصادفة تكن لم إذا اآلخرون إلينا يصل أن يمكن كان فقد أفالطون بفضل تقريبًا
ذلك يجعل الذي ذا ومن األقدمون، كتب فقد إذن أفكارهم؛ مستودعات هي التي تآليفهم
بطاليس يتعلق ما عىل قارصة ليست هنا بها أقر التي النظرية هذه للشك؟! موضًعا
من وعىل قبلهم من عىل أيًضا تنسحب ولكنها ومعارصيهم، وإكسينوفان وفيثاغورث
اآلن هي التي املؤلفات تلك مؤلفيها أيدي من خرجت كيف طويلة، مسافات إىل بعدهم
وماذا األمر؟ بادئ كتبت مادة أي وعىل ومخرومة؟ ناقصة آثاًرا أو كاملة أيدينا تحت

هومريوس؟ أو ليكورغوس عهد يف بل إكسينوفان عهد يف الكتابة وسائط كانت
يف يكتبون كانوا كيف نتساءل ضيقة وضعية حدود يف بحثنا يكون أن وألجل
سياستهم ومقتضيات النشطة تجارتهم حاجات يف الصغرى بآسيا اإلغريقية املستعمرات
عيشة حاجات سائر يف وبالجملة العجيب، وعلمهم الحاد وشعرهم الحازمة املعقدة

باألعمال. مليئة راقية اجتماعية
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الوضوح، تمام واضحة قاطعة بطريقة املسألة هذه عىل نجيب بحيث اآلن أننا أظن
لنبنيِّ بها مسلم حوادث تقديم الحسن من نرى اللغز هذا يف كلمتنا نقول أن قبل ولكن
فارس يف بل الصغرى آسيا يف قرون بسبعة املسيحي امليالد قبل الكتابة استعمال أن
موادها كانت اآلن. عندنا عليه هو ما عىل والسهولة االنتشار من كان املتوحشة نصف
يكن لم املطبعة. أعجوبة إال اليوم نستعملها التي املواد تساوي تكاد ولكنها أخرى، أشياء
يساويه ما لديهم كان ولكنهم عندنا، التي كاألوراق ورق البعيدة األزمان تلك يف للناس

الورق. من املطلوب لهم يؤدي وما
وأخذ وأرسطو، وأفالطون وإكسينوفان وطوكوديدس هريودوت باملصادفة أفتح

استعملوها. وكما رأوها كما بل رووها كما األشياء
القايس سيده من ينتقم أن — امليديني ملك — أصطياغ معية يف هربغوسوهو أضمر
بني له كان سنه حداثة عىل الذي قريوش مع يتفق أن وأراد لنفسه، وينتصف انتقاًما
يتصل أن هربغوس يسع لم ملا األرجاء. فسيحة مملكة منه سيخرج ما النفوذ من الفرس
يحمل أمينًا خادًما أرسل لالنتقام، يدعوه ما أيًضا هو يحمل الذي الشاب باألمري مبارشة
الثورة، عىل قريوش به يحرض فيه أخفاه كتابًا أرنب بطن يف وجعل الصيد، بعض إليه
املهدي أوىص كما بيده، األرنب بطن فتح ملا قريوش؟ فعل ماذا إياه، مساعدته له ويؤكد
عىل رئيًسا عيَّنه قد أصطياغ أن يفيد مزوًرا كتابًا وضع بمعزل. الكتاب وقرأ به، خادمه
األشيمينيني عائلة أعضاء عىل املزور الكتاب ذلك وقرئ للميديني. وقتئذ التابعني الفرس
وخلعه.16 أصطياغ بهم وحارب منهم علم غري عىل قريوش قادهم املثابة وبهذه فصدقوه،
أناس بصدد أوالء نحن ها ولكن متوحشني. إال ذلك مع وقريوش هربغوس يكن ولم

مرص. ويف الصغرى آسيا يف متعلمني
غايتها إىل بالرفاهية متمتًعا ملكه رسير عىل وهو سموس طاغية بوليقراطس وهذا
له وكان وسعادته، حذقه منه يكربون بطشه يخافون أو به يعجبون الذين والناس
عىل أمازيس فخاف صداقة؛ صلة بل اتفاق رابطة — مرص ملك — الحكيم بأمازيس
وهو الدهر، له يتغري أن املستمر التوفيق من له اجتمع مما املهيب املوفق ذلك صاحبه
له كتب القدر. تقلب يف الِغرَي يحذر أن له فنصح اإلنسانية؛ للحظوظ ثبات ال أنه يعلم
الحظ سخط به يتقي قربانًا نفسه عىل يرضب أن فيه أوصاه ونبوة، عطٍف خطاب بذلك
صاحبه يخشاه ما نفسه يخىشعىل الذي بوليقراطس فأجابه استطاع؛ إن الخائن الخادع
بمحض نفسه ليصيب اتخذها التي الوسيلة فيه له ذكر مرص، يف إليه أرسله بخطاب
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فكان عبثًا، قربانه صريت التي هي للعادة الخارقة واملصادفة موجعة. بمصيبة اختياره
التي السهولة نحو عىل ومنفيس سموس بني الرسائل يتبادالن وبوليقراطس أمازيس
الخطاب أن أدعي لست واإلسكندرية.17 أزمري بني الحارض وقتنا يف التجار بها يتخاطب
الشك، إليها يتطرق ال األصيل خطابه من رسمية أمازيسصورة إىل هريودوت نسبه الذي

الكتابية. الرسائل يتبادالن كانا امللكني أن يف شك ألدنى محل ال ولكنه
كانت وقد آنًفا، ذكرنا كما الكتب كثرية مكتبة جمع قد نفسه بوليقراطس كان كذلك
ماًال جمعها يف وأنفق بوليقراطس، بها استمتع التي الباكورات إحدى اإلغريقي العالم يف
بوليقراطس، عىل بالزمان املتقدم بيزيسطراط إىل بالنسبة ذلك نحو ويقولون طائًال.
بهذه الشعب حال من ليلطف عمومية مكتبة وجعلها آتينا يف مكتبة أنشأ إنه يقولون
واآلخر أطيني أحدهما ألن املتأخرين؛ من هما إلينا الخرب هذا ناقيلْ ولكن وبغريها، املزية
فإن بوليقراطس فأما روايتهما، يف الشك عىل تحمل أسبابًا أجد ال أني غري أولوجل،
استطاعته يف وكان بعد، سنبيِّنه كما تقليدها عليه أسهل كان ما قدوة له كانت مرص
ويتذوَّقون للشعر يطربون الذين الشواطئ سكان يعجبون الذين املؤلفني آثار يجمع أن
مكتبة فتح يكن لم إذا أنه املؤكد فمن بيزيسطراط وأما هومريوس، عهد منذ العلم طعوم
محض. لغرضسيايس فيها بنفسه واشتغل الكتب اقتنى قد األقل عىل فهو للجمهور

بيت «هيزيود» من سلخ بيزيسطراط أن طييس» «حياة كتابه يف بلوتارخس وروى
شأنه من بيتًا هومريوس قصيدة عىل زاد وأنه اآلتينيني، صلف يجرح أن يمكن كان شعر
من نسخ لديه يكون أن إال إثباتهما يمكن كيف اإلضافة وهذه الحذف فذلك هم، يرسَّ أن

والتبديل. التغيري فيها يمكن القصائد تلك
بصدده. نحن الذي العهد يف الرسائل استعمال إىل نرجع

الفظيعة القسوة بتلك بوليقراطس عامل الذي رسديس مرزبان أوريطيس إن
أحبولته عليه عاب زمالئه أحد فإن حوله، من كل سخط الوحيش بسلوكه استوجب
حديثًا امللك عرش ارتقى الذي دارا وكان وابنه. هو فقتله سموس، لطاغية نصبها التي
بعد والفرس املجوس حرب يف تلكَّأ اآلثام من قارف ما فوق الذي أوريطيس عىل ساخًطا
التخلص عىل تحمله التي األسباب من الجديد للملك يلزم مما أكثر ذلك وكان قمبيز، موت
يقبض وألن عرمرًما. جيًشا ويقود جميًعا، ويونيا وليديا فريجة يسوس قوي مرزبان من
ذلك ومع جديد، حكم ابتداء يف خصوًصا التبرص عدم من فيه ما فيه بالقوة جهًرا عليه
ا، رسٍّ قتلهم من امللك مقابلة إىل يدعونه جاءوا الذين دارا سفراء عىل دسَّ أوريطس فإن
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وتجنب اليشء بعض مداراته يلزم كان ولكن للعقوبة، ا مستحقٍّ فعل ما بجملة فصار
من يخلصوه أن إليهم وطلب الفرس، أكابر دارا فدعا الوقوع، قريَب حدوثها أصبح ثورة
اتباع ينبغي ال الحالتني كلتا ويف وإحضاره، عليه بالقبض وإما بقتله إما العايص ذلك
العمل بهذا قيامه يعرض كلهم واحدًة دفعًة ثالثون منهم إليه فتقدم الحيلة، طريق غري
بني واقرتع اإلخالص، عن الصادرة العروض هذه من يختار أن دارا يشأ فلم وحده،

أرطوطيس. بن باجي القرعة فصادفت أصحابه؛
منها واحد كل وختم شتى، بمسائل تتعلق األوامر من كثريًا كتب باجي؟ فعل ماذا
أوريطيس؛ بحرضة امللك سكرتري إىل األوامر هذه سلم رسديس إىل وصل فلما دارا، بختم
وقرأها األوامر تلك عن الخاتم السكرتري ففضَّ للملك، ممثل لديه كان مرزبان كل ألن
بنوع إليهم موجهة األوامر تلك وكانت أوريطيس، حول كانوا الذين العظام الضباط عىل
األوىل، املحنة بهذه باجي فُرسَّ واالحرتام، الطاعة بغاية امللك أوامر جميًعا فتلقوا أخص،
يأمرهم التي ببعضاألوامر ا رسٍّ فأفىضإليهم طاعتهم، عىل االعتماد استطاعته يف أن ورأى
وألقوا أيًضا الضباط فأطاعه خدمته؛ عن واالنقطاع أوريطيس باالنفضاضعن دارا فيها
سكرتري جعل فيهم تأثريه من باجي ق تحقَّ فلما املرزبان، تركوا أنهم عىل داللة رماحهم
طعنات تحت رصيًعا فخرَّ عليه فهجموا املرزبان، بقتل إياهم أمره عليهم يقرأ امللك

االنتقام.18 من بغيته دارا ونال لبوليقراطس، القود منه أخذ وبذلك سيوفهم،
يستعملها التي بالسهولة الكتب يستعملون دارا زمن يف أنفسهم الفرس كان ذلك عىل
أوامره يرسل كان الكبري امللك فإن مدنية، وأكثر تعلًما منهم أرقى هم الذين اإلغريق بها
وباملواد باألوضاع مكتوبة األوامر هذه وكانت األرجاء. الفسيحة مملكته أجزاء جميع إىل

املدنية. القليلة البالد تلك اآلن إىل تستعملها تزال ال ربما التي
خيانة عىل فعًال عزم وكرهوه الفرس مع ضلًعا له بأن بوزانياس اإلغريق اتهم ملا
فيه يعرضعليه بكتاب إكزاركسيس فراسل بالتة، يف خدمها طاملا التي الرشيفة قضيتهم
وكتب الخائن، ذلك عرض الفرس ملك فقبل اإلغريق، بالد وبقية إسربطة له يخضع أن
إيفورس أهل أحسَّ فلما دسكيلينس. مرزبان أرطباز مع إليه أرسله كتابًا يده بخط إليه
يستطيعون حيث إسربطة إىل ويعود طروادة يغادر بأن ينذرونه إليه كتبوا ملكهم، خيانة
يكفَّ لم ولكنه ملكه، مقر إىل وعاد مخالفتهم، عىل بوزانياس يجرؤ فلم سلوكه، مراقبة
نفسه عىل خاف الرسائل آخر إليه سلم الذي الرجل ولكن الجنائية، مراسلته عن ذلك مع
غالف ففضَّ دارا، إىل الكتاب هذا أمثال حملوا الذين الرسل من واحد وال يعد لم ألنه
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لخوفه كان إذا ما لريى فتحها كانت، كما ليقفلها عليها املوضوع الختم قلد أن بعد الكتب
الذي امللك أمر وبلغهم إيفورس أهل إىل الكتب فحمل قتله، عىل توصية يقرأ به وإذا محل،

للمتوحشني. إغريقا يسلم كان
جناية؛ منه أقلَّ كان وإن بوزانياس بتاريخ يكون ما أشبه طيميستوكل تاريخ إن
أرطقزاركسيس. فكاتب ظلًما؛ بالنفي عاقبوه بأن الخيانة عىل حرَّضوه كانوا اآلتينيني ألن
إسكندر إىل عنده ومن امللوص، ملك أدميت امللك إىل ومنها قرقري أرغوصإىل من هرب وملا
إليه يطلب الكبري امللك إىل كتب حيث إيفيزوس إىل األمر آخر جاء — مقدونيا ملك —
يف للتظنن محل وال الكتاب، ذلك صورة طوكوديدس روى وقد اإلغريق. عليه أباه ً ملجأ

صحته.19
أذكرهم، لم الذين املؤرخني جميع يف مستفيضة ألنها األمثلة نعدد أن النافع غري من
آسيا ويف إغريقا يف الناس أن وضح فقد بعيًدا، بالتمثيل نذهب أن الرضوري من وليس
نستعملها ما نحو عىل والخصوصية العمومية األعمال يف الكتب يستعملون كانوا الصغرى
الحصول يسهل كان التي املادة حيث من بوسائلنا تكون ما أشبه وبوسائل تقريبًا، نحن
الرسمية، بالطوابع أوراقنا نختم ما نحو عىل األوراق يختمون وأنهم عناء، غري من عليها

إلخ. … تكرس أن غري من تقليدها يمكن التي وباألختام
املواد؟ تلك كانت وماذا

األوىل لألزمان العظيم املؤرخ ذلك فإن الرصيحة؛ هريودوت عبارة ذلك عىل تجيبنا
من الهجائية الحروف «قدموس» نقل كيفية عن حديثه عرض يف قال اإلغريقي للعالم

يأتي: ما اليونان عند القارة إىل فينيقيا

لم ملا ألنهم الجلود؛ أو الدفاتر اسم الزمان قديم من الكتب عىل اليونان يطلق
والغنم، املعزى جلود للكتابة يستعملون كانوا األزمان تلك يف ورق عندهم يكن
هذا من جلود أو الدفاتر عىل يكتبون املتوحشني من كثري يزال ما أيامنا يف بل

النوع.20

زيارته عند بنفسه رأى أنه ذكر فإنه عجبًا؛ ذلك عن يقل ال بما هريودوت أتى وقد
التي بالحروف عليها منقوًشا نصائب ثالثة األسميني أبولون معبد يف بيوسيا يف طيبة
بعد أي أوديب؛ أبي اليوس إىل القدم يف بالغة النقوش وهذه يونيا، يف تستعمل كانت

أجيال. بأربعة قدموس
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وداللتها «ببلوس»، كلمة هي الكتب عن عبارة هريودوت يستعملها التي الكلمة إن
يرتك ولم مرص، بردي من معني جزء عىل تدل الكلمة هذه فإن مضبوطة؛ بصورة معروفة
وصف قد النباتات»21 «تاريخ كتابه يف فإنه الصدد، هذا يف شك ألقل محالٍّ تيوفراسط
املهمة االستعماالت وعدد النيل، ماء يف ينمو الذي الربدي وصف يف ط وتبسَّ املائية، النباتات
ومن قال: املراكب، تصنع الخشب من إن قال: أن وبعد الربدي، لها يصلح التي املتنوعة
كثرية أخرى وأشياء والحبال والنعال أحيانًا واملالبس والحرص الرشع تصنع الببلوس
ببلوس معنى يكون ذلك وعىل املعرفة. حق األجانب عند املعروفة «ببليا» الكتب أهمها
هذه يقبل ومقاومته ملرونته الذي الربدي ساق من الجزء ذلك هو تيوفراسط ذكره الذي

.ِّ واليلَّ بالنسج املختلفة االستعماالت
أتى التي التفصيلية األدلة من فالثابت وبوليقراطس، بيزيسطراط مكتبتْي وخالف
منترشة كانت اللفظ هذا من نحن نفهمه الذي املعنى عىل زمنه يف الكتب أن أفالطون بها
إنسانًا يوم ذات سمع أنه «فيدون» كتاب يف نفسه سقراط روى وقد بآتينا. االنتشار جدَّ
هذه قرعته وملا ومبدؤها. األشياء كل نظام هو العقل أن وفيه أنكساغوراس كتاب يقرأ
من سمع بعدما النظريات من كثري حل أنكساغوراس يف يجد أن رجا البالغة الحكمة
فقرأها والرش، الخري علم منها سيتعلم أنه يظن وهو مؤلفاته طلب يف فجدَّ االبتداء، براعة
ليعود جانب إىل بها فألقى رجائه؛ من خاب القراءة يف تقدَّم كلما ولكنه الفهم، شوق عىل
العلم عشاق بيننا يفعل كما ويرتكها، يراجعها كتب لسقراط كان إذا الذاتي، تفكره إىل
الذي الغلة شفاء فيها يجدون فال الكتب دور كنوز إىل يرجعون بسواء، سواءً والحكمة

يطلبونه.
أصحاب أحد — فيتودور رواية عن نقًال «برمينيد» كتابه أول يف أنتيفون وروى
أقام تلميذه، مع آتينا إىل — السن يف تقدم قد وكان — برمينيد أتى «ملا قال: — األييل زنون
زنون.» كتب قراءة ليسمع رفقة يف سقراط إليه فانتقل األسوار؛ خارج السرياميك حي يف
سقراط وكان آتينا، إىل الكتب هذه وبرمينيد زنون فيها حمل مرة أول هي تلك وكانت
تلك يف غائبًا كان برمينيد ألن كتابه؛ يقرأ الذي هو نفسه زنون وكان السن، صغري وقتها
ومستمع برمينيد ومعه فيتودور عاد إذ القراءة من يفرغ أن وشك عىل وكان اللحظة،
قليًال إال فيتودور يسمع ولم الثالثني، أحد ذلك بعد صار الذي أرسطوطاليس هو آخر
أخرى. جلسة يف ذلك قبل سمعها قد كان التي التالوة آخر إىل أقام ولكنه باقيًا، كان مما
من األوىل القضية بإعادة ل يتفضَّ أن زنون إىل طلب النهاية إىل سقراط أصغى ملا
فيها وقف التي الجملة وأعاد الكتاب وأخذ االرتياح، مع طلبه فأجاب األول؛ الكتاب
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كانت «إذا املعاني: مناقشة يف يدخل حتى ألفاظها استحضار سقراط أراد والتي سقراط،
بينها، فيما واحد آن يف متشابهة وغري متشابهة تكون أن عليه لزم متعددة املوجودات
أن يمكن ال متشابه هو وما متشابًها، يكون أن يمكن ال املتشابه غري ألن مستحيل؛ وهذا
إذا وسأله زنون، قضية سقراط فكرر وقتئذ؛ الجدال وابتدأ أيًضا.» متشابه غري يكون

كتابه. غرض هو ذلك أن زنون فأكد يريده؛ ما هو ا حقٍّ هذا كان
بصالت ال بك متصل زنون أن واضًحا «أرى له: وقال برمينيد إىل سقراط فالتفت
العبارة، اختلفت وإن واحًدا، معنى جميًعا تقوالن أنكما فالواقع بكتاباته، بل فقط الصداقة
بأن زنون فاعرتف ممتنع.» التعدد أن اآلخر ويثبت واحد، هو الكل أن يثبت أحدكما فإن
الذين أولئك ضد برمينيد ملذهب انتصاًرا إال كتابه كتب ما وأنه سقراط، جانب يف الحق
لهم يبنيِّ أن منه الغرض وأن التعدد، نرصاء عىل جواب كتابه وأن سخريٍّا، جعله يبغون
«إني بقوله: زنون ذلك عىل وزاد املضاد. املذهب من أسخف نتائج له نفسه مذهبهم أن
كان إذا عما نفيس أسائل أن قبل مني فرسق املجادلة، بدافع مدفوًعا الكتاب هذا ألَّفت
الكتاب هذا أن اعتقدت إذ نفسك تخدع سقراط يا كنت هذا عىل ينبغي، ال أو نرشه ينبغي
من الشباب لطبع ما به يميل شاب إىل تنسبه أن من بدًال ناضج رجل رغبة عيلَّ أملته إنما

املغالبة.» حب
من لديهم معروف هو بما والتعدد الوحدة موضوع عىل دائًرا حديثهم واستمر
زنون أن عىل داللة التفاصيل هذه فحسبنا فيه؛ االسرتسال عن أكفُّ مما واملغالطة املواربة
وأن آتينا، يف كما كتب بلدهما يف كان الكربى إغريقا غرب إىل إيليا من جاءا ملا وبرمينيد
ويعيدونها يقرءونها األغراض؛ من نحن نتخذه ملا الكتب يتخذون كانوا املتناظرين هؤالء
ما صفحات مثالهم عىل إال نقلب ال شأننا يف ونحن منها. للتحقق جملها ببعض ويقفون
للتقليب مطاوعة بأكثر ليست التي عرشى االثني أو الثمن حجم يف التي الكتب من لدينا

كتبهم. من
أن بعد الخالء يف يتنزه خرج الذي الشاب ذلك سقراط قابل الرشيقة فدر مقدمة ويف
ليزياس له يقرؤها كان قطعة استماع يف إذن؟ صبحه قىضفدر فيم قاعًدا. مىضصباحه
الغرض لهذا خصيًصا أتى ليزياس كان وقد عليه، قرئ بما مأخوذًا زال وما سيفال، بن
العجيب، الكالم ذلك له يفرس أن الشاب صديقه من سقراط فطلب مونيشيا، إىل بريه من
سقراط ولكن الجميلة، العبارات تلك مثل يكرر أن من علًما أقل أنه بفكرة فدر فامتنع
تلك حفظ قد يكون أن بد ال أنه له أكَّد الحاشية رقيق صاحبه بشغف عليًما كان الذي
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وأنه مرات، عدة يقرأها أن مؤلفها من استعاد يكون أن بد ال ألنه قلب؛ ظهر عن القطعة
وأن خالء، عىل يقرأها حتى فيها املكتوبة الكراسة أخذ يكون أن بد ال بل بذلك يقنع لم
بحجج ل يتنصَّ فدر فأخذ يومه، صبيحة الخروج عن ألهاه الذي الشاغل شغله كان ذلك
كانت التي املخطوطة الرسالة عىل فدر فأظهره املسألة؛ يف ألحف سقراط ولكن ضعيفة،

ردائه. طرف تحت مخبأة بيده
يغمر كان حيث — األلصوص شاطئ عىل سائران وهما يبحثان الصاحبان وأخذ
مجلس إىل وصال حتى بالراحة القراءة يناسب مكان عن — ليبرتد قدميه سقراط فيه
مسمع عىل الهواء نورها يعطِّر مريم كف شجرة بجانب ظليلة عالية ساج شجرة تحت
فدر فجلس أخالوس، ولنهر للحور القائمة واألصنام التماثيل بني صافية عني خرير من
معه. التي النسخة يف ليزياس كتاب الشاب وقرأ الغض الحشيش عىل الظل يف وسقراط
الشاب صاحبه إعجاب حد إىل يصل لم ولكنه ليزياس، بالغة عىل سقراط فأثنى
عن إجادة يقل ال بما القديمة األزمان يف الحكماء عليه كتب قد املوضوع هذا إن له: وقال
من كاتب أي حسبك بل أنقريون، الحكيم أو الشاعرة سافو الحسناء منهم وحسبك هذا،
وإن ليزياس، به أتى مما بأحسن يأتي أن وسأله شيئًا، ذلك من فدر يصدق فلم الكتاب،
ظنها ما مسابقة يف لفوره سقراط فأخذ بعدها؛ شيئًا له يقرأ فلن الفور عىل يفعل لم
واإلشكال، الشطط من فيه ما عىل املوضوع نفس يف ليزياس كالم وأعاد عليه، مستحيلة
الفرصة هذه وانتهز مطروق، موضوع يف التافهة املنافسة هذه عن كثريًا ارتقى ولكنه

والذوق. الخطابة يف درًسا الشاب ليعطي
من تُعَطى ال حتى مؤلفاته عىل الحكم تعلم فيجب ينبغي مما أكثر يكتب ليزياس إن
عن بنفوسهم يربئون البرصاء السياسة رجال وإن الحقيقة، يف تساويه مما أكثر القيمة
باملصادفة كتبوا فإذا قاسيًا، انتقاًدا الخلف النتقاد موضوًعا بعدهم تكون مؤلفات تأليف
وتلميذ الخطباء أخطب — برييكليس وهذا عليهم. يعاب ال حتى عناية بكل كتبوه شيئًا

مكتوبًا. شيئًا يرتك لم — العظيم أنكساغوراس
والكتب، الكتابة اخرتاع إىل يصل به إذا الحقيقية الخطابة قواعد يرسم سقراط وبينما
قد سولون كان ربما — الدلتا مدائن إحدى — نقراطس يف محفوظة أسطورة حسب عىل
الذي طاموس امللك إىل بها أفىض وهو توت اإلله اخرتاع من الكتابة أن هناك، من رعاها
عىل وخيش مبدعه، به أعجب كما االخرتاع بهذا طاموس يعجب ولم طيبة. يف يحكم كان
جعلتهم متى ترضهم بل حكمة، أكثر هم تصريِّ أن عليها يبعد التي الكتابة من املرصيني

كتبهم. يف سطحية قراءة يقرءونه ما يعلمون أنهم يعتقدون
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تصور إذا بمكان البساطة من اإلنسان» «يكون طاموس: رأي معضًدا سقراط قال
خرج قد كان لو كما منها، تعلمه «يمكن وأنه الكتب، يف الفنون من فن أي إبداع يمكن أنه
من يعلم كان الذي عند الذاكرة تنشيط من يكون» ما إال متني، بنيِّ يشء الكتب من يوًما
الرسم لوحات سل الرسم. بمحصالت أشبه الكتابة محصالت وإن الكتب، تحويه ما قبل
ما استماع عند تعتقد وقد الجواب. بهذا دائًما تجبك «الكتب وسل جليل، بسكوت تجبك
كما يفهمونه من أيدي يف فيقع ناحية؛ كل يف دار كتب متى مقاًال ولكن عليمة، أنها فيها
الصمت». يلزم من وأمام يتكلم ملن يعرف ال وإنه ألجلهم، يكتب لم الذين أيدي يف يقع
وال «يقاوم أن يستطيع ال ألنه ليساعده؛ أبيه إىل التجأ حق بغري أحد عابه أو احتقره فإذا

نفسه». يساعد أن
فوقها ويرفع يحويها التي الكتابة طي يف امليتة املقاالت هذه شأن من يحط فسقراط
هو بالحياة امليلء الحي املقال ذلك يتعلم، الذي نفس يف العلم ينقشه الذي املقال قدر
ينصح ما هو هذا الباهت، الشبح إال منه املكتوب املقال منزلة وما الذهن، يف يبقى الذي
قد ما مرة ألف ويحرران يصححان والناثر الشاعر إن بمزاولته. العناية يكثر أن لفدر
نفسيهما يف بما ا يهتمَّ أن يشء كل قبل يلزمهما ولكن منه، ينقصان أو عليه يزيدان كتبا،
الفيلسوف. لقب الجميل: اللقب ذلك الستحقاق الوسيلة هي تلك رعايته، حق ويرعياه
يعرفسقراط الذي الرأي هو وذلك ليزياس، إىل فدر يعطيه أن يمكن الذي الرأي هو ذلك
مخايل عليه الذي الجميل إيزقراط األخص وعىل يتذوقونه، الشبان أصحابه يجعل كيف

النبوغ.
السليم ذوقه مع ائتالفه عدم منه يل ظهر مهما اآلتيني الحكيم رأي أناقش ال أنا
أصحابهما وجميع وفدر سقراط أن منه ينتج فإنه قيمته كانت أيٍّا ولكن املعروف،
نحن، نفعل كما ومؤلفاتهم مقاالتهم يكتبون نحن، نستعملها كما الكتب يستعملون
أنه تقدم ما فوق هذا من وينتج نحن، نفعل كما ويهذبونها ويصححونها ويدرسونها
أن يف شك وال مرص. إىل الكتب واخرتاع الكتابة اكتشاف ينسب كان أفالطون زمن منذ
األسطورة تلك شأن غريه من أكثر يعلم أن يجب — سولون ذرية من وهو — أفالطون

األجنبي. البلد من األمجد جده بها جاء التي
رئيس إكسينوفون وصل ملا ذاته. العرص من وقائع نزيد القاطعة الوقائع هذه وعىل
أنه حكى الشمال، يف إليها وصل نقطة آخر سلميدس إىل بيزنطة من اآلالف عرشة تقهقر
وأن الشاطئ، جرف تحت الرمل يف جانحة كثرية سفنًا وجد األسود البحر يف دخوله عند
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ويقاتلون التعساء الغرقى أولئك نهب إىل يسارعون — املنطقة تلك سكان — تراقيا أهل
الشاطئ هذا عىل كثرية منقوالت توجد ولذلك غريه؛ من أكثر السلب من يرسق أيهم عىل
أولئك أن يف شك ال كتب بينها ومن الخشب، من صناديق يف املالحون ينقلها الخبيث
يوجد كان أنه إىل ونظًرا ليبيعوها.22 يحفظونها ولكنهم يفهمونها، كانوا ما املتوحشني
مستحيًال فليس — وغريها بيزنطة — الجهات تلك يف اإلغريقية الجاليات من عظيم عدد
اآلسيوية الشواطئ من ينقلونها كانوا وربما بالكتب، االتجار يف املالحون أولئك فكر أن
تتوق وطنهم عن بعدهم مع الذين واملهاجرين النازلني لليونان األخرى واملدائن آتينا ومن

غربتهم. يف إليه يكونون ما أحوج هم الذي نوره من االقتباس إىل أنفسهم
كتبية أصًال آتينًا يف يوجد يكن لم قبله، فيما بل أفالطون، زمن يف بأنه أقول ال
تقارن شهادات ذلك عىل عندنا ليس ولكنه ا، جدٍّ محتمل فذلك ويشرتونها؛ الكتب يبيعون
زنون فإن الستيومي، زنون إىل تنسب النوع هذا من شهادة أول فإن الزمن؛ ذلك قدمها يف
من حمولة اشرتى — قربص يف فينيقية مستعمرة وهي — ستيوم مدينة يرتك أن قبل
فنصح للعيشة، طريقة أحسن عن الهاتف يستفتي وذهب آتينا، يف فيها لريبح األرجوان
يعكف أن عليه يجب بأنه النصيحة هذه زنون وفرسَّ املوتى، لون يف يصري أن الهاتف له
دخل محزن غرق بعد آتينا إىل وصل فلما لونه، يشحب حتى األقدمني كتب قراءة عىل
سقراط، عىل إكسينوفون مذكرات من الثاني الكتاب شديدة بلذة يقرأ وأخذ كتبي عند
مثل يكتبون الذين املؤلفني يقابل أن يمكنه أين قرأ ما بلذة مسحور وهو الكتبي فسأل
الشارع، يف وقتها مارٍّا كان الذي «قراطيس» إىل بإصبعه الكتبي له فأشار امللح؟ هذه
يستطعم لم ملا ولكن عليه، وتتلمذ إليه وصل حتى خطاه ب يتعقَّ األستاذ إىل زنون فعجل
عن تقل ال مؤلفات يضع أن قدرته يف أصبح إذ قراطيس؛ اعتزل الغليظ الجفاء ذلك
عاًما، ثالثني وقتئذ زنون عمر وكان فيثاغورث.23 عىل كتابه وأخصها أستاذه، مؤلفات
ملك آخر يف كان ذلك فإن حيٍّا، يزال ال كان وقتها أرسطو أن الغالب االحتمال وعىل

إسكندر.
الكتب قطع ملاذا املؤلف: يتساءل أرسطو؛ نظريات من أستعريها أخرية أقصحادثة
أترك بانحراف؟ أو مستقيًما القطع هذا كان إذا ما حسب عىل مختلفة هيئات يعطي
جنس من كتب لديه كان أرسطو أن يبني ذلك ولكن هنا، يهمنا ال ألنه ناحية؛ إىل التفسري
ذلك بعد كثريًا. أو قليًال منتظمة صورة عىل مقصوصة كونها جهة من األقل وعىل كتبنا
عىل بعضهم وملاذا الناس؟ بعض القراءة تنيم ملاذا أرسطو: يبحث عرش الثامن الفصل يف
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للكتب استعماالت يعني ذلك كل ساهًرا؟ يبقى أن يريد حني الكتاب يتناول ذلك من الضد
فيها معدوًما وليس رسيره يف يقرأ بعضهم آتينا يف كان نحن. نفعل بما تكون ما أشبه

عندنا. البدعة هذه يأتون الذين الناس من الصنف هذا
الجواب: يف أتأخر ال مكتوبة؟ كانت مادة أي وعىل الكتب؟ هذه جاءت أين من
بني كان األزمان، أقدم منذ مرص من يجيء الربدي وكان الربدي، ورق عىل مكتوبة كانت
وإن الصغرى. وآسيا مرص بني كان أوىل باب ومن مستمرة، روابط إغريقا وبني مرص
من عادت إنما غريهم وكثري وسكروفس أناخوس سبيل فيها اتبع التي الهجرات أقدم
املتنوعة آلهتهم جميع أسماء لهم جلبته ما عداد يف الهلني إىل معها جالبة النيل شواطئ
التي القرون تلك ويف والحروب. التجارة دواعي العالقات ضاعفت ذلك وبعد الالنهاية، إىل
املجاورة األمم جميع سياسة يف شتى ملصالح دائًما متدخلة مرص كانت بصددها نحن
مرص الفرس فتح أن وملا الشاطئ. عىل التي اإلغريقية املدائن سياسة األخص وعىل لها،
تشهد كانت وجيوشهم املرصيني أسطول فإن واستمراًرا؛ توثًقا أكثر العالقات هذه صارت
كثريًا تتبادل النحو هذا عىل املختلطة األمم أن البديهي ومن والبحر، الرب وقائع حني كل
فكانت الربدي؛ إنتاج يف تقريبًا الوحيدة وقتئذ مرص وكانت الرضورة. بحكم األشياء من

العالم. بقية إىل وفرية كميات منه تصدِّر
الربدي تخرج التي وهي الكتابة، اكتشفت التي وهي مرص عىل السهل من كان قد
املكاتب، إنشاء أيًضا تتصور أن والذكاء، املهارة عن الصادرة االستعماالت تلك وتستعمله
وعىل عليه، اشتملت ما لكل الذكر لحفظ وحفظها جمعها وجب كتبت متى الكتب فإن
ونفيسة مفيدة املحفوظات تلك أن ظهر فقد وسقراط وأفالطون طاموس قول من الرغم
من أول أنه يعترب — مرص ملوك أحد — أوزيمندياس فإن الواقع؛ هو كان ما ذلك ا. جدٍّ

مكاتب. اقتنوا من أوائل من أو مكتبة اقتنى
األوملبية يف مرص زار الذي الصقيل ديودور إلينا نقله العجيب الحادث هذا وتذكار
ما كل بعينيه ورأى عاًما، وخمسني بأربعمائة قبله من هريودوت زارها كان كما ١٨٠
عىل وأربعني سبعة عددها كان التي امللوك قبور عن كلمة قال أن بعد تقريبًا، عنه يتكلم
التفصيل بغاية وصف ديودور.24 زارها حني عرش سبعة إال تكن لم والتي الكهنة، رواية
املقدسة الكتب دار امللك هذا إىل تنسب التي العمائر بني ومن ألوزيمندياس، الشهري األثر

النفس». «دواء وجهتها عىل املنقوش
فأما زمنه، يف قائمة تزال ال كانت املكتبة هذه أن نفسه ديودور كالم من يستنتج وال
بالغة كتب املرصيني الكهنة لدى كان ولقد إليه. يتطرق الشك يكاد ال ما فذلك وجدت أنها
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عىل املنقطعة غري والوراثة منتظًما تسجيًال فسنة سنة البالد تاريخ فيها ل مسجَّ القدم يف
بالنسبة يكرر أن ديودور يشأ ولم ملكات، وخمس فرعونًا وسبعني عرشمرصألربعمائة
وضع ولكنه عليها، اطلع أنه يظهر التي الكتب هذه تحويه كانت ما فرعون كل لعهد
املسيح قبل موجودة املكتبة هذه تكن لم فإذا عمله، بنى الوثائق تلك وعىل خالصتها،
ال كان التي الرسمية السنويات تلك يف وارًدا ذكرها يكون أن من أقل فال عاًما بخمسني

كثرة.25 أو قلة الضبط من مبلغها كان مهما عليها االطالع يمكن يزال
اإلغريق يسميه كان الذي أوزيمنديوس فإن باآلثار؛ املشتغلني علمائنا رأي وعىل
تقريبًا عهدها يقرتن العائلة وهذه عرشة. السادسة العائلة من فرعون هو أوزيمندياس
الرعاة عرب أو الهكسوس فإن امليالد؛ قبل سنة ألفي نحو بتاريخ أي أناخوس؛ بعهد

عرشة. السابعة العائلة تكون
بوجود التصديق يمكن ال إذ خرافة؛ حديث لنا تظهر كانت ربما األحاديث هذه مثل
األدلة عىل متاحفنا يف اآلن حاصلني نكن لم إذا الغاية، حد القدم من بالغ زمن يف كتب
برلني ويف ليدن ويف طورينو ويف باريس ففي الحوادث؛ لهذه املثِبتة التهم، تقبل ال التي
قرنًا عرش وأربعة عرش ثالثة إىل تاريخها يصل التي واملخطوطات الربدي أوراق إلخ …
إال عليه ليس تاريخها وملعرفة يراها، أن ولكل ذلك، من أبعد إىل بل املسيحي، امليالد قبل
إلخ. … ولبسيوس وليمانس بريون وأميدي ومارييت روجي ودي شمبوليون يستفتي أن
بالكاس دي إىل خطابه يف شمبوليون عنها تكلم التي الشهرية طورينو بردية إن
(تودتنبوخ لبسيوس بيَّنه كما املسيح قبل عرش الثالث القرن من األقل عىل هي (ص٤٢)
العائلة إىل تاريخها يصل مخطوطة (٦ (لوحة لبسيوس نقل امللوك كتاب ويف ص١٧).
يف مارييت ووصف ذكرنا. مما أقىص بنا يبلغ ما وذلك عرشة، الرابعة أو عرشة الثالثة
يتعلق طوًال املرتين نحو يف طيبة يف ُوِجد برديٍّا (ص١٤٨) ببوالق اآلثار دار عن مذكرته
عن عمرها يقل ال املخطوطة وهذه الجديدة، لإلمرباطورية األوىل العائالت الثالث بإحدى
(ص١٥٣) أخرى ومخطوطة ،١٧٠٠ سنة من تكون أن يمكن امليالد قبل سنة ١٢٨٨
عرشة، الثامنة العائلة متعلقات من وهي ارتفاًعا، ٠٫٣٥ عىل ونصف أمتار أربعة طولها

امليالد. قبل قرنًا عرش سبعة من فتكون
بنا أظن وما أوردناه، ما حسبنا ولكن يشاء، ما إىل النوع هذا من أمثلة إيراد ويمكن

كمل. فقد ذلك؛ من أبعد إىل باإليضاح املجاوزة إىل حاجة
فناجني لكتابتها تصلح التي األدوات املخطوطات بجانب وجد قد ذلك، من أكثر
التي واملصاقل والريش، املحابر عندنا يعدل ما وذلك األقالم، وقصب امللونة املادة تحوي
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بليدن اآلثار دار ويف األقالم. فيها توضع التي واملقالم عليه، الكتابة قبل الربدي تصقل
األحمر أو األسود الحرب الوضوح بغاية املرء يميز فيها دوي ومعها الكتابة ألواح توجد
العائلة عىل سابقة هي إنما اآلثار هذه وكل إلخ. … الربونز من ودوي باطنها يف جف وقد
ألواح توجد ببوالق اآلثار دار ويف ف٢٤٥). (ص١٠٨ ليمانس رأي عىل عرشة السادسة
وعىل (ص٢٠٩)؛ إبراهيم لعهد سابقة مارييت قرر كما وهي لوازمها، كل ومعها الكتاب،
األدوات جميع أيًضا املرصي متحفنا يف باريس ويف قرنًا. ٤٥ إىل ٣٥ من عمرها يكون ذلك
(L M (درج املوتى قاعة يف وكذلك ،(x درج p دوالب — املدنية (القاعة للكتاب الالزمة
الكبرية الربدي أوراق غري ذلك كل القماش، عىل أو الربدي ورق عىل إما املخصوطات ترى
ليدن ويف أمتار. عدة أطوالها تبلغ والتي بالزجاج، املغطاة باألطر املحبوكة املنشورة
إىل الربدي ورق صنع يمكن كان أنه والواقع مرتًا. عرش اثني إىل أطوالها تبلغ مخطوطات

سنتيمرتًا. ٣٠ عن يزيد يكاد وال املحدود، هو وحده العرض ألن متناٍه؛ غري طول
أظن الحاجة عند إيضاحها يف نزيد أن يمكننا والتي تقدمت، التي التفاصيل من
إن ثابتة: حوادث — يل يظهر كما — كذلك هي التي اآلتية النتائج استنتاج نستطيع أننا
أو الصغرى آسيا يف سواء مؤلفاتهم، كتبوا امليالد قبل والسادس الخامس للقرن فالسفتنا
التي الصعوبات خالل من املؤلفات هذه أجزاء بعض إلينا وصل وقد الكربى، إغريقا يف
الكتان ومن القطن من الورق واخرتاع املطبعة اكتشاف قبل الكتب بنقل تقرتن كانت
وفيثاغورث طاليس كتب ربما بل وميليسوس، إكسينوفان كتب وإن الرق. استعمال أو
تكون أن بد وال املرصي. الربدي ورق عىل وقتئذ الناس كل يكتب كما كتبت كلها أيًضا
الربدي أوراق تكون أن املمكن ومن اآلثار. دور يف املحفوظ الربدي ورق شكل عىل صورها
كشكل شكلها يكون بحيث — أرسطو عهد منذ وبالتحقيق قديم عهد منذ — رتبت
إىل ينسبونها التي املكاتب فأما املكاتب. يف الكتب جمع تيرس ثم ومن الحارضة؛ كتبها
أشهرها كان التي املرصية للمكاتب تقليًدا إال شك بال تكن فلم وبيزيسطراط بوليقراطس

أوزيمندياس. أنشأها التي الكتب دار
الطلعة نفوسنا تقتضيه الذي هو واحًدا شيئًا كان ربما تعرُّفه؟ علينا بقي الذي ما
وملؤلفات للخطابات املخصص الربدي صنع وهو التحري، دقة يف الجديدة عاداتنا بحكم
إلينا نقل قد لالطالع حبٍّا منا أقل ليس الذي بالين أن املصادفات محاسن ومن الكتاب.
ضمنًا املفهوم ومن زمنه. يف الربدي ورق يصنع كان كيف لنا يقول إذ املعلومات؛ هذه
عهد من يبتدئ الذي الطويل الزمن بمرور التحسني بعض نالها قد الصناعة هذه أن
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أن بد ال الصناعة لهذه الرئيسية األصول ولكن للميالد، األول القرن إىل أوزيمندياس
تغيري.26 أقل عليها يدخل يكد لم أنه الظاهر بل ا، جدٍّ قديمة تكون

املدنية «أن إىل نظًرا برديٍّا؛ املسمى القصب هذا بوصف كربى عناية بالين ُعني وقد
فرون أما الرجال.» ذكرى تخليد يتعلق وبهما الورق، باستعمال مرتبطان األشياء وتذكار
مدينة وتأسيس األكرب إسكندر عهد من أبعد إىل الورق استعمال بتاريخ يبلغ لم فإنه
قد ولكننا روما، يف الورق باستعمال يتعلَّق فيما صحيًحا ذلك يكون وقد اإلسكندرية.
يشاطر ال وبالين إغريقا، إىل مرصوال إىل بالنسبة صحيًحا يكون أن يمكن ال أنه آنًفا رأينا
درسه: يريد الذي النفيس النبات ذلك يف يقوله ما وهاك معتربًا، كان مهما فرون رأي

ذراعني، عىل يزيد ال عمق عىل الراكدة النيل مياه أو املستنقعات يف الربدي ينبت
من أكثر يعلو أن ويندر األضالع، مثلثة وساقه تقريبًا، الذراع ثخن يف املعوجُّ جذره
تتََّخذ وقد وقوًدا، فيستعمل جذره فأما فوق، إىل تحت من سمكه يتناقص أذرع، عرشة
الرشع27 تنسج قرشته ومن القوارب، منه فتتخذ الحطبي ساقه وأما اآلنية، بعض منه
بالين عنه ونقله تيوفراسط عن آنًفا قرأناه ما وذلك والحبال. واألغطية والحرصواملالبس
فإن آخر؛ بردي كل من خري ذكرناها التي االستعماالت كل يف مرص بردي وإن شك، بال
يساوي أن عليه بعيد بابل بقرب الفرات نهر شواطئ عىل أو سوريا يف ينبت الذي الربدي

الورق. صنع يف خصوًصا املرصي، الربدي
وأحسن املمكن. بقدر وعريضة ا جدٍّ رقيقة أرشطة إىل الربدي م يقسَّ الورق ولصنع
الداخلية الطبقات وبهذه الرتتيب. هذا عىل يليه الذي ثم النبات، قلب رشيط هو منها رشيط
حني وبعد هيرياتي، باسم ثم من الورق وسمي املقدسة، الكتب ورق يصنع كان وحدها
من الثانية الدرجة سميت كما أغسطس، اسم بالغسل ى املنقَّ الورق من درجة ألعىل أعطي
الدرجة وورق الثالثة، الدرجة يف إذن الهيرياتي وكان أغسطس، امرأة ليفي باسم الورق
إىل املتدركة أنواعه ومن فيه، يُصنع كان الذي املكان إىل نسبة أنفتياتري سمي الرابعة
قريبة مدينة من الطينيوطيقي وراق ثم الربدي، قراطه من يصنع الذي سايس ورق أسفل
أو للظروف إال يصلح وال املتجر، ورق أو األنبوريتيك ورق ثم بالوزن، ويباع سايس من
الخيزران بقرشة تكون ما أشبه وهي الربدي، قرشة تأتي األرشطة هذه وبعد البضائع، لف

املاء. يف البقاء خاصة لها التي األحبال لصنع إال تصلح ال
الورقة، مادة يف إال االختالف يكون وال واحدة بطريقة تصنع كانت الورق أنواع كل
السائل هذا فإن النيل؛ بماء مندى خوان نحو عىل تنرش بعناية األرشطة أخذت ومتى
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الخوان هذا وعىل بعض. إىل بعضها وضمها األرشطة لتقوية كلزاق يصلح للطمي الحامل
ومتساوية منتظمة تصري حتى نهايتها وتقرضمن طولها، عىل األرشطة تلزق نوًعا املمال
من الورق ولوقاية تعريش، شكل بالعرضعىل توضع أخرى بأرشطة يؤتى ثم الطول، يف
ذلك بعد يعرضونه الذي الورق عىل منه فيحصلون املكبس تحت يضعونه كانوا التمزق
الورق فرائد منها لتكون بعض فوق بعضها األوراق هذه يضعون ثم ، ليجفَّ للشمس
وأحسن العروض، مختلف الورق وكان ورقة. عرشين منها الواحدة عدة تتجاوز ال التي
وقال عرش، األحد عرضه يتجاوز يكد لم والهيرياتي إصبًعا، عرش ثالثة عرض يف كان ما
أبدعه الذي املاهر الصانع ذلك اسم من اسمه اشتق الذي الهيرياتي الورق هذا إن فانيوس
أن أيًضا يمكنهم وكان أصابع، ستة عرض يف كان املتجري والورق العرشة. يتجاوز ال

عندنا. كما لطوله نهاية ال ورق عىل ليحصلوا ببعض؛ بعضها أطراف األوراق يصلوا
اهتمَّ وقد وصقله. وبياضه ومتانته برقته نحن نقدره كما الورق يقدرون وكانوا
شفافية؛ وأكثر يلزم مما أرقَّ يجده كان الذي أغسطس ورق بتحسني كلود اإلمرباطور
أرشطة من واللحمة الثانية الدرجة أرشطة من السدى جعل بأن جديًدا ورًقا منه فجعل
الكبري، الفرخ يف ذراًعا عرضه بلغ إذ الورق؛ عرض يف زيد الطريقة وبهذه األوىل، الدرجة

املخاطبات. يف أغسطس ورق ويستعملون الكتب يف كلود ورق يفضلون وكانوا
الالزم من كان ولكنه ناعمة، بمحارة أو العاج من بقطعة الورق يصقلون وكانوا
الحروف وتكون الورق يف يأخذ فال الحرب زلق وإال معني، حد عند العملية بهذه الوقوف
صقله يجاد حني ورقنا يف يحصل الذي هو وذلك قريب، عما تنمحي ألن معرضة املكتوبة
كان وقد به. االنتفاع يطيب ال ولكنه العني، مرأى يف حسنًا يكون ربما يلزم. مما أكثر
العملية؛ ابتداء احرتاسيف غري من صب متى النوع هذا من رضًرا الحميء النيل ماء يحدث
إلزالتها يلزم كان وبقًعا له يعرفونها رائحة فيه يرتك بل للكتابة، قابل غري الورق يجعل إذ
لحسن — املشرتي لها يفطن ال حتى الدقة بغاية ويرقعوها البقع مواقع من يخرقوها أن
ويجعل الرتق مواضع يف الحرب الورق يرشب إذ باالستعمال؛ إال — فيها الغش سبك

قليًال. إال تقرأ ال سائحة الحروف
تجعله بكيفية الورق يلزق كان املختلفة العيوب تلك ي لتوقِّ إنه بالين قال لذلك
أحد عند رأى إنه قال ا. جدٍّ فعالة الطرائق هذه أن ووجد نفسه، الكتان قماش من أطرى
وألغسطسولفرجيل لشيشريون املؤلفني—مخطوطات بخطوط مغرًما وكان — أصحابه
مىض غراكوس وقايوس لطيربيوس مخطوطات عنده رأى بل النوع، هذا من ورق عىل
الزمان. كرَّ يقاوم بحيث الجودة من كان الورق لصق أن عىل يدل مما عام؛ مائتا عليها
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الورق استعمال أن يف فرون رأي ينقُض عاد التفاصيل هذه بالين أورد أن وبعد
معروفة كانت الكتب أن — العالم ذلك مذهب ضد — يثبت أن وحاول إيطاليا، يف حديث
قنصلية زمن يف وجد الذي امللك هذا تابوت يف عثر فقد بومبليوس»؛ «نوما زمن منذ
كتب عىل سنة، وثالثني وخمس بخمسمائة موته بعد طنفيلوس، وبيبيوس سيتيغوس
ورق عىل مكتوبة كانت األجل طرخان إىل العرافة بها جاءت كتب ثالثة كذلك الورق، من
يف باد ثم سيال، عهد إىل حفظ قد البصري امللك هذا قبله الذي والثالث اثنني، منها حرقت

روما. حريقه
فما القديم الزمن يف الورق استعمال عىل األثر منقطع غري دامغ برهان أريد وإذا
هذا يف القوية املضبوطة املعلومات فيها فيجد شيشريون رسائل ح يتصفَّ أن إال املريد عىل
يف ويرسفون القصوى، السهولة مع األوراق يستعملون زالوا ما الناس فإن املوضوع؛
يوم كل يف عديدة مرات بل يوم كل أطيقوس إىل شيشريون كتب الغاية. إىل استعمالها
أو أسطر بعض رسوله مع إليه يرسل بسيطة تذاكر أخرى وتارة طويلة، رسائل تارة
إذا لها آخر ال الصحائف من سلسلة أو ذلك من أكثر يقوله ما لديه يكن لم إذا صحيفة

هامة. مسائل مناقشة حرضته إذا أو يتدفق قلمه انطلق
رصح أو بعددهم، نسٌخ منه ُعِمل أشخاص عدة يهم الكتاب موضوع كان ومتى
غري الكاتب يشطب ا دقيقٍّ الكتاب موضوع كان إذا أما العمل، هذا بإتيان إليه للمرسل
ويهذِّبه كتب ما عىل مرات ويرجع تماًما، املراد املعنى تأدية عن الناقصة العبارات مرة
تمحو أحيانًا دموعه ترك يُبكيه مأخذًا التأثر منه أخذ قد الكاتب كان وإذا ويحرِّره.

وختمه. طواه الكتاب من فرغ ومتى الكتابة،
فإن جديد؛ من الكتاب فتح املعاني من معنى تفصيل أهمل أو شيئًا الكاتب نيس فإذا
ال وكان إليه املرَسل الكتاب قرأ ومتى بالعرض، الزيادة كتبت فيها محل ال الورقة كانت
رسه، أوىصبحفظ قد املرسل كان إذا ذلك يف يتساهل وال مزَّقه، حفظه يراد شيئًا ن يتضمَّ
إليه، رده طلب إذا مرسله إىل رده فيمكن يمزقه أن غري من مطرًحا الكتاب طرح فإذا
أو غسلها بعد عليها وكتب أخرى ورقة عىل من الكتابة مسح ورًقا أحدهم يجد لم فإذا
املرسل إىل كتاب كل يوصل الربيد إىل وسلمها جمعها كتبه من الكاتب فرغ متى كشطها
فإذا واحدة، جهة يف متعددين أصحاب إىل فيكتب الفرصة تنتهز وقد األمانة. بغاية إليه
إىل الرسل ترسل قد الحاجة وعند إليهم، املرسل عىل الكتب ع وزَّ الرصة إليه املرسل فك

البعيدين. األشخاص
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ويرسلها، ويختمها بيده كتبه يكتب التعب؛ هذا كل بنفسه اإلنسان يتحمل أن ويمكن
كان فإذا بتوقيعه؛ عليه ويوقع الكتاب عليه يُميل ذلك، كل إليه يكل سكرتريًا له يتخذ وقد
يعتذر الحالة هذه ويف غريه، تكليف إىل اضطر رمد به كان إذا األخص وعىل متعبًا، املرء
السكاترة وهؤالء املقام. هذا يف نحن نقول كما القلم، يمسك أن عن بعجزه لصاحبه
الخصوصية واألعمال العائلة أرسار عىل يطلعون كانوا متى بالرضورة أمانة محل هم
يخونون أحيانًا ولكنهم إياها، يؤتون التي الكرامة هذه يستحقون الغالب ويف والسياسية.
ويقبض أثرهم يقتفى األرقاء من عادة أنهم وملا األوراق. من معهم بما ويفرون سادتهم
األمني غري الخادم ويخلف إليهم، الوصول يمكن ال بحيث فرارهم يف أبعدوا إذا إال عليهم
املراسلة سري ينقطع ال بحيث عجل عىل ذلك كل كفاءة، وأوفر أمانة أكثر خادم العاجز أو

طويًال. زمنًا
ما عىل والسهولة الرسعة من الخصوصية الشئون يف الكتابة استعمال كان وإذا
جميع تحرير فإن الوصف؛ ذلك عن يقلُّ ال العامة الشئون يف استعمالها كان فقد وصفنا،
املطلوبة الرشائط العقود هذه استكملت ومتى السهولة. بغاية يحصل الرسمية العقود
باألعمال القائمني املوظفني إىل تصدر األوامر كذلك بها. املنتفعني عدد بقدر نسخ منها عمل
أنها يظهر مأمونة رسيعة بوسائل تحصل اإلدارية واملخاطبات الطبقات كل من التنفيذية
التي العالية األوامر تصل الجمهورية أقايصحدود فإىل اآلن. عندنا هو ما األقل عىل تشبه
السجالت، بمحافظ تحفظ رسمية صور األوامر هذه من ويُتََّخذُ الشيوخ مجلس يصدرها
ونهب داخلية فتن من الخالدة الرومانية العاصمة حال قلبت التي املتنوعة املحن ولوال
بني تكون أن املرجح لكان كله ذلك لوال إلخ؛ … وغارات وهجوم خارجية وحروب وحرائق
الفن؛ ذخائر عىل االطالع حبنا إلرضاء منها للتاريخ أنفس هي التي الوثائق تلك أيدينا
كما قرنًا، ثالثني مدة تتغري أن بدون حفظها يمكن ذلك كل عليها كتب التي املادة فإن
فقد من أصابنا ما أصابنا فإذا عندنا. اآلثار دور يف املحفوظة الربدي أوراق به تشهد
خطيئة من ال الناس خطايا من ذلك كان فإنما املخصب املحرتم القدم ذلك من معالم

الزمان.
كما الخطابات كاستعمال شيشريون عهد يف ا عامٍّ منتًرشا الكتب استعمال كان كذلك
مكتبة له إال العلم من يشء وعىل ميرسة ذو األهايل من أحد يكن فلم أيامنا، يف الحال هو
ذلك قبل من اإلغريق مدائن سائر ويف اإلسكندرية ألهايل كانت التي املكاتب شكل عىل

قرون.28 ثالثة أو بقرنني
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صديق بواسطة أو بنفسه لنفسه يختارها الكتب من مجموعة روما يف امرئ لكل كان
بحسن له معرتًفا كان أو ذلك من مكنه مركزه من الصديق لهذا كان إذا عنه عوًضا له
يرسل أن آتينا يف كان إذ أطيقوس كلف أن شيشريون من كان وقد النوع. هذا يف الذوق
أطيقوس كان وملا األكاديمي. يسميها كان التي مكتبته بها ليزين وزخارف تماثيل إليه
من يبيعها أال يف شيشريون رجاه بيعها ويريد نسخها كتب بعض من يتخلَّص أن يريد
إليه فطلب خصوصية، بعناية مؤلفة وكانت أطيقوس؛ بمكتبة معجبًا كان ألنه غريه؛
ما حسب عىل يكملها أن إال ذلك بعد عليه يكون وال ملكتبته، أساًسا ليجعلها النسخ تلك
تجاوز شيشريون سن تكن ولم ،٦٨٦ سنة يف ذلك كان وهواه، ودراسته حاجته تقتضيه
يعيش هادئ جميل مسكن إىل العمل ميدان من ينزوي أن يف يفكر ذلك ومع األربعني،
ذلك يقول كان كما ا، جمٍّ حبٍّا مخالطتها يحب التي القدماء» الصحب «تلكم كتبه مع فيه
قديميات يف املتنوعة واألبحاث بالعلم الشغف يف شيشريون يفوق أيًضا هو الذي لفرون

األجنبية. األمم وقديميات وطنه
التي مكتبته يف نفسه حبس والعزلة الراحة بعضساعات من شيشريون تمكَّن حني
من به يحيط عظيًما ركاًما منها يجعل كان حتى كتبه وسط واختفى وزيَّنها، زخرفها
فإذا أصحابه، أحد عند استنسخه مراجعته يف يرغب ما لديه يكن لم ومتى ناحية. كل
ومقربيه كتبته فيكلف وجه خري عىل لهم قضاها الحاجة هذه مثل األصحاب لبعض كان
كتابًا يتقبَّل أن ه يرسُّ كان كما إهدائه يف لذة ويجد املطلوب، الكتاب بنسخ وسكاترته
يعرف الذي الكتاب صاحبه إىل يهدي الرجل أن عرفهم يف الجاري من وكان إليه. يُرسل
فوجد آخر أحدهم زار وإذا يطلبه، أن غري من حاجة به له كان أو مسترتة رغبة فيه له أن

إلخ. … حاجته منه يقيض أن بعد فريده إياه أعري يوافقه كتابًا
والناس ذلك يف الفائدة ما ولكن نهاية، غري إىل التفاصيل هذه أضاعف أن يمكنني
الورق صنع كيفية يف لنا أجاد الذي بالين وقبل الجمهورية آخر يف الرومان أن يعلمون
ومن الكتان من نحن اآلن نتخذه ما كل الربدي من اتخذوا قد كانوا عاًما وخمسني بمائة
عينها االجتماعية األغراض يف نحن نكتب ما بمقدار روما يف يكتبون الناس فكان القطن،
مختلفة املادة كانت واملباراة. الشهوات يف تام تشابه مع بل والحدة، السهولة وبنفس
التي املطبعة هو الذي الكبري الخالف إال خالًفا الحالني بني أجد وال واحد، املوضوع ولكن

قرنًا. عرش ستة أو عرش بخمسة ذلك بعد إال لتستكشف تكن لم
أن يستتبع وذلك وبطيئًا، غاليًا أمًرا والخطابات اإلدارية واألوامر الكتب نسخ كان
النرش فجعلت املطبعة جاءت للضياع. التعرض غاية ويف العدد قليلة النسخ تلك تكون
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بيد ثمنًا. أرخص مرة وألف رسعة أكثر مرة وألف أمانًا أكثر مرة ألف والحفظ والنقل
ال الذي ورخصها ا حدٍّ تعرف ال التي وقوتها املعصوم املكينة ضبط استبدل النساخ
يف متوفر املقصود فإن رصًفا، ماديٍّا تغيريًا إال فيه قيل مهما يكن لم ذلك ولكن يناَفس،

الغابرة. األزمان
آخر ساحر أي أو توت الشيخ هو يزال ال الكبري الحقيقي املخرتع يكون ذلك عىل
مغموًرا الكاتب قلم عليه رسمها التي والحروف الربدي أنطق الذي املرصيني، السحرة من
يف املكتوبة املقالة فإن طاموس البصري فيه يفكر كان مما الرغم وعىل ملونة. مادة يف
وما صماء، وشبه منعزلة ألنها نفسه؛ طيات يف يحملها الذي إال لتكفي تكن لم الذهن
الفاني للفرد ينبغي ال ما العمر من ترجو أن ويمكنها بالكتابة، إال لتعيش املقالة كانت
مع طواًال أزمانًا أحفادنا تكلم وسوف تكلمنا، تزال ال الربدي أوراق فإن أبًدا؛ يرجوه أن

قرنًا. أربعني منذ الكالم عن حبس قد طاموس أن
ل سجَّ قد منه حذًرا األقل الكتبة أحد يكن لم لو افتكره ما يعرف كان الذي ذا من
الفرعون ذلك بشأنها يستهني كان ما شد التي الربدي صفحات عىل التهكُّمية أقواله لنا

الحكمة. يف املرسف الحكيم
حياتهم تعتور كانت التي الحوادث حقيقة من نصابهم يف فالسفتنا ثبتنا أن بعد
بينا أن وبعد الترشيد، حال يف أو اإلقامة حال يف الحرب، حال يف أو الدراسة حال يف
االطمئنان من ويشء بينة عن لنا جائًزا صار مؤلفاتهم فيها ألفوا التي الحسية الظروف
القرن نحو نبتت لنا يظهر كما إنها الفلسفة؟ هذه أصلية كانت حد أي إىل نتساءل أن
املحيطة البلدان جميع مع وثيقة بروابط املرتبطة الصغرى آسيا يف امليالد قبل السابع
تمام مستقلة هي هل أم شيئًا؟ منها استعارت وهل لها؟ مدينة هي يشء فبأي بها،
مذاهب أكانت الذاتية؟ مناهلها غري من شيئًا تنهل لم وهل سواها؟ تتبع لم االستقالل
هومريوسوسافو لشعر ما األصلية من لها إبداع محض وإكسينوفان وفيثاغورث طاليس
يدين العلمية للحياة صدره فتح الذي الغرب هل أخرى وبعبارة والكايوس؟ وأرخيلوكس
الطريق هذا يف بكثري عليه متقدم أنه معترب هو والذي له مخالط هو الذي للرشق بيشء

الفلسفة؟ هو النهائي حده الذي الوعر
التي املساعدات وأن غريها، ألحد تدن لم إغريقا وأن بالسلب تردد غري من أجيب
كانت أيًضا العلم يف إغريقا بأن الجزم يمكن بحيث الوزن خفة من تكون تكاد وردتها
جريانها، عن شيئًا ت تلقَّ كانت وإذا األخرى، األشياء بقية يف شأنها وإبداع، إحداث ذات
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بحيث التمام حد تصويرها من وبلغت هي، فصورتها الصور، عديمة أصول إال هو فما
الواقع. يف أوجدتها التي هي إنها بحق القول يمكن

العقل «اتجاه وهو: حدها وحسبي بالفلسفة؟ يُعنى ماذا بدء ذي بادئ أقرر أن وعيلَّ
الذي العالم فهم إال آخر غرض غري من العلم ألجل املشاهدة العلم.» إىل نزيًها اتجاًها
العقل يف مرة ألول وقتئذ تولَّد الذي املعنى هو هذا ونهايته. وأصله وظواهره فيه نعيش
من ينمو يزال ال — عهدنا إىل وإكسينوفان وفيثاغورث طاليس من — والذي اإلنساني،
الذي الزمن دام وما القرون دامت ما انقطاع بال املستقبل يف ينمو والذي قرن، إىل قرن
أن عمله: أمرها بداية يف الفلسفة أجادت ما هو ذلك اإلنساني. النوع بقاء عىل بها يقاس
العام البحث ورضورات عقلنا ضعف بسبب إال هو وما استثناء، بال العلوم جميع اعتنقت
ولكنها أوالدها، عن الفلسفة أمها وانعزلت فشيئًا، شيئًا الخصوصية العلوم انفردت أن
املتوزعة الخاصة دائرتها حددت أن الفلسفة تلبث ولم عليها، وتتوكأ تغذِّيها زالت ما
األوىل األيام تلك يف ولكنها وتمامها، أصلها الفلسفة هي التي املختلفة العلوم يف أجزاؤها

منها. خرجت قد بعُد تكن لم العلوم ألن العلوم؛ بجميع مختلطة كانت
ليوز سأله ملا فيثاغورث فإن املتواضع؛ الجميل االسم بذلك نفسها سمت هذا من

قبل. من يُسمع لم اسم وهو فيلسوف، بأنه أجاب (سيقونيا) الفلياز طاغية
يدرس الذي العقل ذلك العقل، صاحب أي الحكمة؛ صاحب إال ليس الفيلسوف
يسعون الحياة يف الناس حال يقول: فيثاغورث كان وقد أيًضا، نفسه ويدرس األشياء
الفسيحة الجمهور جمعيات ففي الرسمية. األعياد إىل يتقاطرون الجمهور حال يشبه فيها
مدفوًعا بضائعه فيها ليبيع يقصدها أحدهم أغراضمختلفة؛ إليها الساعني من واحد لكل
القوة يف بق السَّ َقَصَب ينال أن يف والرغبة املجد حبُّ إال إليها يقوده ال وآخر الكسب، بحب
تلك محال جمال ملشاهدة إال فيها يظهرون ال هؤالء من أرشف وطائفة املهارة، يف أو
الذين للناس الحياة، يف كذلك الجميع. ألنظار املعروضة الصناعة وعجائب االجتماعات
والتمتع الثروة بجواذب املجرورون فمنهم متباينة؛ مشاغل اإلنسانية الجمعية تضمهم
يُناالن ال وهما والرشف، السلطان يف بالطمع أمرهم عليهم مملوك وآخرون تُقاوم، ال التي
هو للرجل األسمى الغرض ولكن الدماء، تسفك التي واملنافسات الحادة بالحروب إال
يستحق وبذلك ألنظارنا، يقدمه الذي املتنوع الجمال من الكون هذا يف فيما النظر إمعان
سري يتتبع الفسيحة السماوات أقطار إىل املرء ينظر أن الحسن فمن فيلسوف. عنوان
باملبدأ إال جيًدا فهمه يستطاع ال ولكنه النظام، يف غاية قدر عىل فيها تتحرك التي األفالك

ومقياًسا. عدًدا يشء ويحيصكل الكون يسري الذي املجرد املعقول
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التي األولية األبدية اإللهية الظواهر لهذه املمكن بقدر التعرف يف تنحرص فالحكمة
الناس تنري التي الرشيفة الدراسة لهذه املستمر التتبع إال ليست والفلسفة تتغري. ال

وتصلحهم.29
تبحث لم قرنًا وعرشين خمسة منذ تفعل، كانت ما الفلسفة علمت قد البداية منذ
كامًال، تحقيًقا بالتدرج األوىل خطواتها عند بها قامت التي الفكرة تحقيق يف إال الفلسفة
ولكن ا، جدٍّ كبريًا رقيٍّا رقت قد العلوم كانت وإن حكمتنا هي فيثاغورث حكمة زالت وما
ليفهمها ويالحظها األشياء يف يتأمل الذي هو دائًما سيبقى فإنه يتغري؛ لم الفيلسوف
سواها؛ دون إغريقا إىل رشفه أنسب الذي والفلسفة العلم معنى هو هذا نفسه، وليفهم
كانت الذي الرشق هذا يف قبلها من أحد افتكره يكون أن غري من تلقيناه إغريقا فمن

وحكمة. نور كل ينبوع زماننا أهل غالب ويعتقده تعتقده
فينيقيا من أم مرص أمن وقتئذ؟ املعنى هذا تستعري أن إغريقا تستطيع كانت ممن
اإلغريق يعلِّم أن يستطيع كان أحًدا األمم هذه غري أرى ال الهند؟ من أم الفرس من أم
ال أصًال. الفلسفة تعلِّمهم فلم كثرية أشياء علمتهم أنها ولو األمم هذه إن وأقول: شيئًا،
يف طويلة سياحات ساحوا — األخص عىل وفيثاغورث — فالسفتنا من كثريًا أن يف شك
فينيقيا إىل يديل كان ربما الذي فيثاغورث فإن ليتعلموا؛ إليها ذهبوا وأنهم البالد، تلك
وأقام بقرن، بعده هريودوت فعل وكما قبل من طاليس فعل كما مرص إىل ذهب بعائلته
ذهب سولون ألن بسهولة؛ ذلك تصديق يمكن وقد الخفية، األرسار لقن إنه ويقال فيها.
األطالنديد. أمر يف سايس30 كهنة محادثة عند يقف لم أنه عىل يدل والظاهر أيًضا، إليها
كما املجوس مع وتحادث كلدة، إىل مرص جاوز فيثاغورث أن أيًضا املحتمل ومن
أنشأه الذي امللكي الطريق إىل يرجع ذلك يف والفضل املرصيني، الكهنة مع تحادث قد كان
غري من والفرات دجلة وراء فارس أعماق صوصيف إىل رسديس من املسافر به يصل دارا
إىل العلم حب يدفع ال ملاذا يرى وليس أشهر. ثالثة يف تقطع التي السياحة طول إال مشقة
كانت — الطريق ذلك فتح قبل حتى — السياسة أن حني يف السياحات هذه مثل إزماع

النوع. هذا من عالقات وقت تقتيضكل
البالد وهي وكلدة، وفينيقيا مرص زيارة إىل دائًما مشوقني اإلغريق حكماء كان وقد
األقطار تلك جابوا أنهم والواقع العلم. كنوز فيها ليجدوا يَُؤمونها كانوا التي الشيقة

املشقة. من إليها الوصول عليه ما مع الشاسعة
قرننا بها جاء التي واألثرية اللغوية االكتشافات أثر وعىل اآلن منها؟ جلبوا ماذا
زورواسرت، وكتب املرصية، الربدي وأوراق والكتابات، الهريوغليفية، واملعلومات الحارض،
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أمامنا، مفتوح الجواب طريق إن نقول والبوذيني، الرباهمة ودين املقدسة، الهند وكتب
املزعومة. الرشق حكمة كانت ماذا نرى اإلغريق، رأى مما أحسن فيه نرى أن ونستطيع
ماذا نعلم — بالجزء األقل فعىل بالكل يكن لم إن — الكايف بالضبط املفرسة اآلثار تلقاء
فكيف غائبة، عنها وهي الفلسفة عن عبثًا فيها يبحث تؤتيه، أن يمكنها وماذا تساويه
تكن لم دامت ما فيها الحكمة وجدوا قد الخفية األرسار تناول مع حتى اإلغريق يكون

فيها.
بما إن تقدر، ال قيمة ذو أثر التوراة فإن جميًعا؛ ويهودة فينيقيا جانب إىل نطرح
كان، أيٍّا شيئًا منها استعارت إغريقا أن أرى ال ولكني منها، خرج بما وإن عليه تشتمل
ذلك تخفي فلماذا كانت، طريقة بأية إليها وصلت قد املقدسة اليهود كتب كانت وإذا
عقبة أي املجوس؟ مرصوحكمة حكمة يلزم ما فوق عاليًا بل عاليًا إعالنًا أعلنت قد وهي
جهلتها، أنها عىل يؤسف أن يمكن عرفتها؟ كانت إذا العربانية الحكمة إطراء يف اعرتضتها
كتب دراسة من تجد كانت بنفسها للرقي مستعدة كانت التي إغريقا أن أيًضا أظن وأنا
يكون أن يمكن ذلك بضد والقول شيئًا. منها علمت ما ولكنها قوية، مساعدة موىس
ترجم فلما الحوادث. أدلة أمام واقًفا ينهض ال مبني ضالل ولكنه حاد، إيمان عىل دليًال
أمكن امليالد) قبل ٢٧٥) فيالدلفي الثاني بطليموس عهد يف أي ذلك؛ بعد السبعون التوراة
يف عليهم قرئت ولو بها، استناروا وال لها تحركوا أنهم يرى وليس يقرءوها، أن اإلغريق
يفهمونها كادوا ملا لهم فرست ولو أيًضا، ذلك من أقلَّ أثرها لكان وفيثاغورث طاليس زمن

شيئًا. تفدهم لم أنها والواقع إليها. يصغون وال
العظيم االكتشاف عهد فمن تقريبًا؛ ويهودة فينيقيا عن قلته ما مرص عن أقول
الفراعنة أرض كانت ماذا يعلم وأيدته تبعته التي األعمال كل ومن شمبوليون، أتاه الذي
بيانات إال الفلسفة عىل يدل ما فيها يصادف لن أنه من واثًقا اإلنسان يكون فقد القديمة،
يف عريقة وكانت فيها، مستفيضة الدينية االعتقادات كانت جديد. نوع من منتظرة غري
وكل بها، يكن لم الخاص باملعنى العلم ولكن شذوذ، من فيها ما عىل جميلة أصليتها
رغم عىل بها الوجود ممكن يكن لم بل أصًال، فيها يكن لم أنه إثبات عىل ساعد يشء
ال ولكنه مرص، دراسة أهمية من يقلل ال ذلك إن الحقيقي. الذكاء من أهلها عليه ما
لها يكون أن يمكن تاريخ. لها وليس سنويات لها فيها، ليس ما منها ننتظر أن ينبغي
لها ليس ولكنها األخص، عىل والفلكية الطبيعية الحوادث لبعض مضبوطة مشاهدات
التي يهودة وحال جارتها فينيقيا كحال حالها فلسفة، لها وليس دينية مذاهب لها علم،
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كربى معلومات لها يكون أن يمكن موىس. عهد منذ منها وتخلصت لها خاضعة كانت
معينة. مبادئ عىل تركزها ولم تمذهبها لم ولكنها

املعارصون الكتاب كتبه وما هريودوت ذكره ما لدينا كلدة مجوس عىل وللحكم
ويف اللغات، علماء حديثًا مغالقها لنا فتح التي املجوسية الدينية الكتب إياه تعلِّمنا وما

بورنوف. إيجني مقدمتهم
يكادون ال فإنهم كثب، عن املجوس رأى أنه يظهر الذي هريودوت قول عىل أما
الذي الغريب الحلم يفرس أن — امليديني ملك — أصطياغ أراد عندما عرَّافني. إال يكونون
التحرج، مع نصيحتهم واتبع الرؤيا بتعبري املحرتفني املجوس إىل قصد مندان ابنته رأته
مرص عىل الجنونية حملته يزمع أن قمبيز يريد وعندما قريوش، حفيده بقتل أمر إذ
ويجلس به امللك ثقة يف املجويس فييسء غيابه مدة الدولة بأعباء القيام مجويس إىل يعهد
إىل يفيض الذي االغتصاب هذا غاظهم الفرس ولكن الكاذب، سمرديس أخاه العرش عىل
وذبحوا هستاسب بن دارا الفاريس إمرة تحت منهم سبعة فاتفق للمجويس، خضوعهم
إذ إكزاركزيس؛ حلم يفرسون الذين املجوس هم وهم غصبًا، امُللك تبوَّآ اللذين األخوين
إذا السرتيمون، ضفاف عىل الطريق يف هو وبينما يميش، رأيهم وعىل إغريقا بمحاربة يهم
٤٨٠) األسطول شتت فلما النرص، باب بها يستفتحون البيض الخيل يذبحون باملجوس
حيث أطوس من بعيد غري سبياس، رأس يف تراقيا شاطئ عىل عاصف بريح امليالد) قبل
ثائرته ليهدئوا للريح قرابني يقربون باملجوس إذا بعرشسنني، ذلك قبل آخر أسطول هلك
هريودوت يسميه ما لينشد مجويس بحرضة إال قربان يقرب ال وبالجملة الرابع. اليوم يف

الديني. االحتفال بذلك ليتم اآللهة) (أنشودة تيوجوني
للمجوس شهرة روما يف الخصوص وعىل القديمة إغريقا يف كانت ذلك أجل من
«السحر»، هو الذي الخفي الفن ذلك اسم اشتق اسمهم ومن واحد، آن يف لهم وكراهة
قد ما فوق بالسخط بالين عليه أنحى وقد بهم. غرر وطاملا العامة عند مخوف وهو
هذا فإن والكلدان، الفرس بمجوس التهم هذه تلصق كانت أرسطو عهد ومنذ يستحق.31
ظهر التي التهم عنهم ليدفع «املاجيك»32 وسماه بذلك خصيًصا مؤلًفا أفرد قد الفيلسوف
بأمر يشتغل أن عليه الواجب من أن ظن الفلسفة» «يف املسمى كتابه ويف فسادها. له
األصلني عن تكلَّم الهوتهم إىل وصل وملا مرص. كهنة من عهًدا أقدم يعتربهم الذين املجوس

وأريمان». «أوروماز والقبيح الحسن بهما: يعرتفون اللذين
(فالسفة الجمنوزوفست آباء املجوس جعل من أرسطو عن املتأخرين الكتاب ومن
مجوس أن دارا عهد يف كتب الذي دانيال كتاب ويف أيًضا. اليهود آباء بل املرتيضني)، الهند
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ولكن بالحكماء، يلقبونهم كانوا ذلك ومع أحالم، ومفرسي وسحرة منجمني إال ليسوا بابل
الدجالني، والسحرة املحتالني من درجة أرفع أنهم عىل تدل تكاد ال منهم تطلب التي الخدم
تقدير.33 خري أرسطو قدرها بابل يف فلكية أرصاد لهم كان الذين أولئك أنفسهم هم فهل
التي (زند) الدينية وكتبهم فالسفة، فليسوا مهرة فلكيني كانوا إذا املجوس ولكن
واليشت واليسنا الفنديداد فإن الوضوح؛ بغاية ذلك لنا تبنيِّ أكيدة بطريقة اآلن نعرفها
عليها ظاهر ديانة من آثار عىل تشتمل (زاراتسرتا) زورواسرت إىل املنسوبة القطع وجميع
الكتب وهذه فلسفي. مذهب عىل تشتمل ال ولكنها الظلمات، تلك خالل يف والقوة الجالل
باملصادفة عليها اطلع قد فيثاغورث كان فإذا كلدة؛ مجوس إىل إسناده يمكن ما كل هي
وغري مبهمة وعقائد وأناشيد وأدعية صلوات الخاص: مذهبه يف شيئًا منها يدخل لم فإنه
من كذلك وليست الفيداس خرافات هي ليست وخرافات مقدسة، سري من وآثار مستقرة
ال الحقيقة يف وهذا كتبهم. يف يقرأ أن يمكن ما كل هو األخص عىل ذلك اإلغريق، خرافات
النفيسة األصول فيها يكتشف أن يمكن الديانات تاريخ فإن الكربى؛ أهميتها من ينقص
وال املجوس يكن لم ذلك وعىل يجنيه، شيئًا فيها يجد ال الفلسفة تاريخ ولكن للغاية،

شيئًا. يونيا إغريق إىل أوحوا قد املرصيون
أيًضا. هي وال الهند؟ أفتكون

قط كتبت ما البالد هذه وألن وأخبارها، الهندية األصول يغىش يزال ال حالك ليل
كذلك بها. تتعلق التي املتنوعة والوقائع الحوادث ترتيب يف العناء أكرب نصادف تاريخها
— لنا يبني ذلك ومع العام، الخفاء هذا عن تخرج ال واآلداب بالعلوم الخاصة الحوادث
ما عىل ة الحقَّ الرئيسية األصول بعض — أبًدا يخلص ال يكاد الذي االختباط هذا وسط
أو أقدم الهندي العقل آثار من بعينها آثاًرا بأن الجزم فيمكن اإلبهام، شدة من فيهما
التاريخي الفيدا األخص وعىل الفيدا أنواع أن ذلك من األخرى. آثاره بعض من عهًدا أحدث
أو الفيدا وجماعة البقية سائر عىل متقدمة هي «الريك» بلقب التسامح مع لقب الذي
هذه أن غري امليالد، قبل قرنًا عرش خمسة عن عمرها يقل يكاد ال املتقدمة تلك األقل عىل

الفلسفة. من يشء فيها ليس الشعرية األناشيد
لغتي بني أن كما اليونانية، الخرافات تشبه فإنها فيها النامية الفيَّاضة الخرافات أما
وأما باملرة. منها معدوم الفلسفي الطابع ولكن أخوة، مشابهة الربهمانية والهند اليونان
متأخرة أنها املؤكد فمن الربهمانيات بعد الطابع هذا فيها يوجد أن يمكن التي األوبانيشاد
القرن من هم وإكسينوفان وفيثاغورث طاليس أن فمع بصددها، نحن التي األزمان عن

الرابع. القرن إىل إال أقدمها إبالغ يمكن ال األوبانيشاد فإن املسيح قبل السادس
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يف املمكن من كان افرتاضأنه مع الهند من شيئًا ليستعريوا اإلغريق يكن لم ذلك وعىل
أواسط حكماء بله الهندوس، شواطئ بحكماء مستمرة مخالطة لهم يكون أن الزمان ذلك
إال الجمنوزوفست بجماعة اإلغريقي العالم عرف وما رشقيها، أو الهند جزيرة شبه
بمائتي متأخران هما وميغاستني اإلسكندر ولكن ميغاستني، وسفارة اإلسكندر بتجريدة

وكولوفون. وملطية سموس حكماء عن عام
يف نعرفها حقيقية فلسفة لها — وفارس ويهودة ملرص خالًفا — الهند أن حق
أننا اآلن منذ نقرر تامة دراسة ندرسها وريثما تفصيلية. آثاًرا منها ونعرف مجموعها
نحن نعنيه الذي النحو عىل للعلم الالزمة الرشائط كل مستوفية الفلسفة هذه أن نعلم
كغرض وغرضها االستقالل، تمام ملستقلة إنها دائًما. اإلغريق يعنيه كان والذي اليوم،
املفيد، الوجه غري عىل كليهما درست أنها يف شك وال واإلنسان. العالم م تفهُّ اإلغريق حكمة
تتقاسمها التي الستة بمذاهبها لها يكون أن فينبغي الوحيد، شغلها جعلتهما ولكنها

البرشي. للعقل العام التاريخ يف عظيم مركز وتؤلفها
هذا يف يهمنا ما كل هو ذلك تنتسب؟ زمن أي وإىل الفلسفة؟ هذه تاريخ هو ما

املقام.
كان كبال من امللحد سعنخيا مذهب هو الذي املذاهب هذه أحد أن يظن كان قد
معاًرصا سعنخيا يكون امليالد قبل ٥٤٣ سنة مات بوذا أن وملا البوذية. عىل سابًقا
ترتيب عىل األخرى باملذاهب سعنخيا مذهب يقفون وكانوا اآلخرين. ومعارصيه لطاليس
وبالتبع عنه، متأخرة املذاهب هذه كل أن باعتبار قليًال أو كثريًا التحكم من يخلو ال معني
معدوم اآلن أصبح الرتتيب هذا أن يظهر ولكن الصغرى، آسيا فلسفة عن متأخرة تكون
طويل. بزمان البوذية بعد سعنخيا ترتيب عىل متفقون علًما الرباهمة أغزر ألن النصري؛
من لتفل األقل عىل أو اإللحاد شأفة الستئصال إال القديم الدين يف تظهر لم الفلسفة إن
بني التوفيق طليعة إال يكون ما مًعا وروحاني ملحد هو الذي سعنخيا مذهب وإن به. غر
جاء املنطق أو «النيايا» ويكون فيدا، من الجائية االعتقادات وبني الجديد الدين اعتقادات

االثنني.34 عن متأخرة الفيدعنتا وتكون املناظرة، لحاجات سعنخيا قبل نفسه
بالبحث أجاوز أن أريد وال النوع، هذا من مناقشات يف الدخول إىل حاجة من ليسبي
وضعنا إذا حتى أننا البني من فإن العبث؛ يف إفاضة كانت وإال القول، من قدمته ما حدود
وسعهم يف يكن لم اإلغريق أن وجدنا البوذية ظهور قبل الوجودي الرتتيب يف سعنخيا
سياحة أن افرتاض ومع مرة. ألول يفلسفون أخذوا عندما شيئًا مذهبه من يعرفوا أن
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أو بنجاب يف خلقت تكن لم مذاهب تعلمه لم فإنها وصوص، بابل به بلغت فيثاغورث
الجنج. نهر شطوط عىل

عندنا معروفة هي ما عىل الهندية الفلسفة «داراسانا» أن هذا عىل يُزاد أن ينبغي
اإلغريقية الفلسفة وبني بينها ليس املعلومات من املشهورة مذكراته تال وما كولربوك منذ
إكسينوفان يف وال فيثاغورث يف وال طاليس يف فال مشاركة، عالقة األوىل األزمان تلك يف
يدل كله الظاهر دام ما بالبداهة مفهوم وهذا التقليد، أو للمشابهة أثر عىل العثور يمكن

ثالثة. أو بقرنني ذلك بعد إال تتم لم الربهمانية الفلسفة أن عىل
فإن الصني؛ بالبحث نبلغ أن العبث من صار املوضوع من بالهند خرجنا ومتى
لو األَُول اإلغريق الفالسفة ولكن امليالد، قبل السادس القرن يف عاش أنه معترب الونسو
ما فيه يجدوا أن استطاعوا ملا والفضيلة الطريق كتاب وهو كنج الثاوتي قرءوا كانوا

لهم.35 يصلح
من شيئًا اإلغريق تلهم لم نفسها مرص وال فارس وال الهند وال الصني ال ذلك عىل
فيثاغورث، مذهب يف املرصية للمذاهب كان التأثري من حظ أي ييل فيما وسأبني فلسفتهم.
بالغة فلسفة مهدها يف أنها باعتبار اإلغريقية الفلسفة أن عامة بصورة الجزم يمكن ولكنه
وقتئذ الفلسفة هذه بها صورتها التي الصورة عىل العلم معنى وبأن غايتها، األصلية يف
أنها االرتياح بغاية أعرتف كربى نتيجة هي تلك للعلم، البرشي العقل فهم باكورة كان
رجال بزمان تقدمني قد بل تقدمت، التي االعتبارات من يبني قد كما جديًدا، أمًرا ليست

األدلة. من لدينا ما كل لديهم توفر قد يكون أن غري من الرأي هذا ارتأوا
يصل أن وقبل املوضوع، هذا يف كامل قرن منذ يكتب كان بروخر املحقق العالم فإن
عىل يستجوب فراح جميعها، األرض يف الفلسفة بدايات عن بحث اإلغريقية الفلسفة إىل
وطائفة واملرصيني والفينيقيني العرب والهنود والفرس والكلدانيني العربانيني التعاقب
اإلغريق بلغ حتى عبثًا، إياها ينشدهم التي الفلسفة عىل فيها يعثر فلم أخرى، أمم من
الحكمة بدرس املهد يف صبية كانت منذ املشهورة األمة هذه اإلغريق لنبلغ «اآلن فقال:
هذه ت تلقَّ أن بعد طويًال زمنًا بََغتُْه الذي مقرها الفلسفة وجدت عندها والتي والفنون،

والبرشية.» اإللهية املعارف من الجراثيم بعض املتوحشني عن األمة
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السياسية والفلسفة التمثيلية اآللهة ألنساب القديمة النظريات درس أن بعد ثم
مدرسة عن محدثًا ييل ما تقدم ما إىل الفلسفة مؤرخ الرصني العالم هذا أضاف للحكماء

يونيا:

اآلن بلغنا قد ولكنا مهدها، ترتيف صبية وهي إال اإلغريق فلسفة نقدر لم هنا إىل
باألفكار ويظهر الحقة، الفلسفة يزاول البرشي العقل بدأ فيه الذي الطور منها
اإلغريقية العبقرية فإىل األشياء، حقيقة يف بالنفوذ املشغوف مظهر املرتبة
يف البحث عند التاريخ هذا أول ويف آنًفا، بينته كما املجد هذا ننسب أن ينبغي

للفلسفة.36 الصحيحة األصول

إىل باستنادي سعيًدا وأعدني بروخر، عبارة ترديد عىل أزيد فال جانبي من أنا وأما
البينة. املعلومات العرصمن هذا يف لدينا ما عام بمائة تقدم الذي املتني املحرتم الحجة هذا
العالم يعطها ولم العالم كل أعطت اإلطالق، عىل أصيلة إغريقا نعم كنتيجته، نتيجتي
تنبتها. أن وحدها هي فعرفت غريها يف عقيمة كانت بذور من يكون ربما ما إال شيئًا

أنها أفرتض بل وإكسينوفان، وفيثاغورث طاليس مذاهب عىل الكالم يف أتوسع لن
عند وأقف البيل، من نجت التي النادرة القطع من تعرف أن يمكن ما بمقدار معروفة
عىل الثالثة املذاهب هذه أكمل أن البنيِّ من العموم. غاية إىل العامة املالحظات بعض
الرشوح خالل من إال نتعرَّفه أن نستطيع ال ونحن فيثاغورث، مذهب هو كبرية نسبة
مع ولكنها قرون، سبعة أو بستة املصنف بعد جاءت التفوق قليلة عقول وضعتها التي
ميدانًا أفسح كانت ما َشدَّ سموس حكيم يزاولها كان التي الدراسة أن بيان يف كافية ذلك
األصلية أجزائها مع تقريبًا بتمامها الفلسفة فيها معارصيه، دراسات من ضبًطا وأكثر
بلغت الرياضية العلوم األخص وعىل العلوم دراسة فإن ذلك وفوق منها، هي تتألف التي
الظالم من به يحيط يزال ال كمذهبه فيثاغورث شخص أن البلية ومن بعيًدا. شأًوا فيها
الذي السكوت من كربه جاء إنما العظيم الحجاب هذا أن يف شك وال يمزِّقه، يشء ال حجاب
أجيال، عدة مدة أمره بتنفيذ محتفظني بقوا الذين تالميذه إياه وألزم فيثاغورث التزمه
— يؤكدون ما عىل — القاعدة علم من أول هو بقليل ألفالطون السابق فيلوالوس وكان

أيًضا. األستاذ كتب نرش ربما بل املذهب، ونرش
يف يحتفظ كان فلسفته عىل فيثاغورث أن هو للواقع مطابقًة هذا عن يقل ال ومما
والتي ألفها التي الجمعية يف األقل فعىل أفكاره يف يكن لم إن الديني النحو من بيشء نظرنا
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للكافة مفتوحة الفيثاغورية فليست املريد، يجوزه قاٍس امتحان بعد إال إليها يدخل ال
تالميذ، لفيثاغورث إلكسينوفان. الطبيعة وراء ما كمذهب وال لطاليس، الطبيعي كاملذهب
ال حدود يف ومحصورة شديدة ملالحظة خاضعة منتظمة لجمعية أعضاء بعض ولكنهم
أن تلبث فلم الحدود، وضيقة قاسية سياسية دينية فلسفية مدينة من نوع إنها تجتاز.
أن إىل نظًرا ذلك عليهم أسهل كان وما والنار، بالحديد فخربوها جريانها أمرها يف ارتاب

بمكان. الوداعة من الجمعية هذه
املرصيني، الكهنة مدارس مثال عىل كان الفيثاغورية املدرسة نظام أن البديهي ومن
رصفة رشقية عقيدة هو األرواح تناسخ وإن أيًضا، املجوس مدارس مثال عىل كانت وربما
مؤسس فيثاغورث كان إرشافه. تحت وضعها أفالطون أن مع الهليني العالم يف تتأقلم لم
بني كان املثابة وبهذه أشياعه، إال يتلقاه ال مذهب ومبدع مًعا جمعية ورئيس مدرسة
هي وكلدة مرص يف سياحاته أن يرجح أن وينبغي الباب، هذا يف وحيًدا اإلغريق فالسفة
فيها، وتنجح توافقها قلما بالد إىل فنقلها النوع هذا من مقاصد نفسه يف أوجدت التي
متميًزا فرًدا علًما به فبقي مًعا، علميٍّا قدسيٍّا مركًزا لفيثاغورث جعلت ذلك مع ولكنها
ال طاهر األخالقي ومذهبه جليل، عظيم ولكنه تام، غري العلمي مذهبه وبعده، قبله عمن
طهره. يف عليه يرجع لم تعمًقا منه أشد كونه مع أفالطون مذهب إن حتى عليه، غبار

كانت بتمامها اإلغريقية الفلسفة أن إىل وننبِّه الفالسفة شخصيات جانب إىل ولندع
عىل مبنية ديانة أبًدا أمامها يكن لم أنها وهو ا، جدٍّ أفادها استثنائي وضع يف موضوعة
تكن لم حيث الهند ويف وفارس مرصويهودة يف ذلك ضدِّ عىل األمر كان وقد مقدسة، كتب
كل يف عادة الحال هو كما البالد، تلك يف الفلسفة سبق قد الدين أن عىل قارصة الحال
قرونًا أقامت ذلك ومع إلهية، أنها معتربة أسس عىل ذلك كل فوق اعتمدت إنها بل زمان،
من الفلسفة خرجت ذلك وبعد األمم؛ تلك يف واألخالقية األدبية الحاجات لسد كافلة طواًال
كبريًا نموٍّا تنمو أن الفلسفة استطاعت البوذية أو الربهمانية الهند بالد يف فمثًال املحاريب،
يكن فلم اإلغريق بالد يف أما عظيًما. يكن لم نجاحها كان وإن األوىل، القيود من متحللة

بها. موحى وال إلهية كتب لهم يكن لم اإلغريق ألن ذلك؛ يشبه ما
األرسار آيات ينشدون كانوا الذين األقدمني املرتلني وسائر ولينوس أريف كان وقد
اإلرشاك كان وملا اإلله. إىل يقول ما يسند أن دون هو باسمه إال يتكلم كان ما كلهم األوىل
إىل الوصول يستطع لم واحد حال عىل ينتظمها ال البالد يف منثوًرا الصور متغري باهلل
ذات قوية نقابة للكهنة يكن فلم خاص، قوام ذات ديانة يصري قد املذاهب من تأليفجسم
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إال الهيئتني بني الروابط تكن ولم يُطيعونهم، ال ولكن يحرتمونهم الناس وكان سلطان،
أساطري جهة كل يف عمومها من يغري عامة معتقدات عن تبحث إنما ألنها العرى؛ مفككة
الناس يستشريها وهواتف إلزامية، تكن لم عامة احتفاالت بعض وعن لها، نهاية ال محلية
هو إنما اإلغريق قلوب بمجامع أخذ الذي الوحيد والكتاب عمومية. وألعاب يريدون؛ وقتما

حماسية. قصيدة
ولكنها بالقلوب تأخذ تهديها، ال ولكنها العقول تسحر الحماسة شعر من قصيدة إن
ولكنها الوطنية، التذكارات من تقدم بما الرشيفة اإلحساسات ي تنمِّ إنها اإليمان، توجب ال
بمنرتاس وال بالزاندافستا هي وال بالتوراة حماسية قصيدة فما السلوك، سبل تسوي ال
دين وحدها هي كانت الفلسفة أن فالواقع البوذيني، عند املثلث بالقربان وال الرباهمة

الهلني.
خمسة بعد منها ونتعلم تدهشنا تزال ال التي اإلغريقية الفلسفة عظمة تنسب وما
النظام حسنة ديانة وصاية تحت كانت أنها ولو املطلق. استقاللها إىل إال قرنًا وعرشين
الطيبة الحياة تلك تحيا كانت أو بها؟ ظهرت التي السهولة بهذه قواعدها تظهر أفكانت
ذا من اللذيذ؟ الثمر ذلك وتؤتي التآليف من امللح تلك للعالم تلد كانت أو القوية؟
ميدان يف نجح فقد االستعداد؛ عجيب كان الهليني الجنس أن يف شك ال ذلك؟ يعرف الذي
الخواصالعجيبة هذه تذبل كانت أما ولكن األخرى، األعمال ميادين يف نجح كما الفلسفة،
الديانة! قنوات يف وخصوًصا قبل، من أخرى قنوات يف جرت تغذيها التي العصارة أن لو
للنفس العليا الخواص فكانت امللكات، به تلعب لعبًا إال الخرايف تاريخهم يكن ولم
باب يف وأدخل مادة أغزر لها غذاء عن وتبحث آخر جديٍّا نحًوا لها تتخذ أن من سعة يف
سبقت قد تكون أن الخري من أن وأرى الناس، عىل الديانات نعم أنكر أن عيلَّ بعيد الحق،
كانت إذا بأنه القول عن أحجم أن أستطيع ال ولكني الشعوب، جميع وعند دائًما، الفلسفة
الجد يف أقلَّ تكون أن وعلومهم فلسفتهم ألوشكت عليه كانت مما جدية أكثر الهلني ديانة
أبناؤهم نحن ألننا أيًضا؛ وعلينا اإلغريق تعوَّضعىل ال خسارة وتلك بكثري، عليه كانت مما

حياتهم. استمرار ومظهر
كانت التي الصغرية اإلغريقية الجمهوريات وتلك الصغرى آسيا إىل أنسب ولنئ
واملوسيقى والشعر والعلم الفلسفة اخرتاع يف الطارف املجد كلَّ شواطئها عىل مقيمة
النظري؛ املقطوع املجد من ا حقٍّ آتينا أَْغِمط أن إىل أقصد ال فإني األخرى، الفنون من وكثري
بني جمعت التي املستعمرات هذه بعض أهل قدروس زمن يف خرج آتينا من ألنه ذلك
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آتينا بأن القول يمكن بل اليونان. اجتمع آتينا ويف والحربية، والشاعرية والذكاء النشاط
بعد سمائها تحت تظلها أن تستطع لم التي الجاليات تلك روحها ومن دمها من أعطت
جراثيم أوطانها يف تحفظ أن تستطع لم املستعمرات تلك إن ثم طويًال، زمنًا بها أقاموا أن
فيثاغورث فإن ملطية يف بقي طاليس كان إذا فإنه عنها، هي تمخضت التي للفلسفة
فلما إيليا، إىل كولوفون ترك وإكسينوفان وقروطون، سيباريس إىل سموس من هاجر قد
يف الحقيقي سلطانها وجدت صقلية فيها بما الكربى إغريقا من مؤقتًا الفلسفة نفيت
وفيدياس وبرييكليس أنكساغوراس عهد يف وأفالطون بسقراط وجدته مطافها، آخر آتينا

وسوفكل.
املخصبة األم وتكون اإلغريقي، للذكاء مظهر أسمى حوت قد آتينا تكون ذلك عىل
التي األوىل األرض إىل رجعت مرتني اقتلعت ملا الفلسفة فإن نوع؛ كل من امللح ولدت التي
تكن ولم ثمارها. وأنضج زهرها أجمل فيها لتؤتي اليونانية املستعمرات خرجت منها
قليًال فيها فأقامت السياسية، املصائب به جاءت عارًضا إال الصغرى آسيا يف الفلسفة
سنة ألف من أكثر بها مكثت بآتينا استقرت فلما الساطع. نورها انبعث أن بعد ولكن
ومنافستها اإلسكندرية وجدة روما معلمة فهي جستنيان، عهد إىل برييكليس عهد من

باالحرتام. دائًما الجديرة
عداها َمْن عىل لها كان إغريقا واحد بلفظ أو ويونيا آتينا أن لنا يظهر ذلك أجل من
يقاربها ال أوجها، يف املجد سماء يف منزلتها نضع ذلك أجل ومن يطاول، ال وسؤدد فضل
أنها مع تقهرها لم ولكنها ومزقتها، حاربتها التي األمم تلك كربى مسافة عىل وال فيه
الشعر باب يف اإلغريق بجانب وزن له يقام الذي ذا فمن مرة، ألف العدد يف عليها تربى
شماليها، يف الرحل الشعوب تلك سائر وال السيتيني أعني لست والفلسفة؟ والعلم والفنون
لوال األوىل القرون تكون أن عىس ماذا أيًضا، املرصيني بل والهنود، الفرس أعني ولكنما

أمرها؟ يف فضل لهم ليس التي اإلنسانية املعارف تلك هي ما الهلني؟
الخارق التفوق هذا أسباب سوا يتلمَّ أن هردر ومنهم اإلنسانية، مؤرخو أراد ولقد
تجارتهم وحاجات جوهم وحال أرضهم كشكل مادية كلها وأوضاع ظروف من للعادة
مشاكل لنا تحل أن تستطيع ال أنها إال ينكر ال الظروف هذه تأثري أن مع ولكن إلخ، …
آسيا شواطئ فإن مقنًعا؛ تفسريًا التفوق هذا رس لنا تفرسِّ أن وال الدقيقة النظرية هذه
أصلها، عن تتغري لم الكربى وإغريقا وبيلوبونيز وأطيقا، إيجه بحر وضفاف الصغرى
ماذا الخصيبة؟ العصور تلك يف الهلني تنعش كانت التي الروح تلك هي أين ذلك ومع
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إىل العهد ذلك منذ الجميلة املخصبة أوطانها تتغري لم التي الشعوب تلك روح صارت
اإلنسانية؟ املدارك بارتقاء يتعلق فيما شيئًا اآلن يعدون ال أخالفهم فإن اليوم؛

إغريقا كانت كيف لنرى فإنا نفسه، الواقع إال ممكنًا جوابًا السؤال لهذا نجد نكاد ال
اصطفى ملاذا ولكن أعمالها، من إلينا وصلت التي القليلة بالبقايا حتى األمم كل فوق
الهادي األبدي النور عنوان ليكون عديدة قرون خالل معني زمن يف الصغري الشعب هذا
بالنفوذ لنا ليس اإللهية العناية أرسار من رس ذلك باملعقوالت؟ يتعلق فيما األمم لجميع

فهمنا. ينالها وال إعجابنا تنال هللا أرسار كسائر هو بل يدان، كنهه يف
لنا تقدمها التي النظر سعة اإلنساني النوع عىل لهم يكن لم الذين اإلغريق إن
ألنفسهم يفرسوا أن ذلك مع حاولوا قد املالحظات، بشتى مدعمة التاريخ فلسفة اليوم
يف عنهم أُجيب أن بدل أستجوبهم أن املقام هذا يف أيًضا أوثر وإني عبقريتهم. أعجوبة
وأفالطون بقراط وهم تقريبًا؛ واحد عرص من عدول شهود ثالثة هم أولئك املسألة، هذه
والوطنية، الفلسفة باسم والثاني األعضاء، وظائف علم باسم أحدهم يشهد وأرسطو،
الذي إيشيل الشعر عىل شاهًدا هؤالء بجانب نتخذ أن من بأس وال السياسة، باسم والثالث

مرطون. يف يقاتل كان
كأنما قارئه يتخيل الذي الكتاب ذلك واألماكن، واملياه األهوية إىل بقراط كتاب فمن
رضورة بحكم املؤلف فيه استطرد الحديث، العلم هو النظريات من به أتى فيما مدده
ألنه املعرفة؛ حق يعرفهما اللذين والوطنني الجنسني بني املقارنة إىل موضوعه استيفاء

فقال: فيهما عاش

كل يف األخرى تخالف كلتيهما أن كيف أبنيِّ أن وأوروبا آسيا بني باملقارنة أريد
يكون وقد البنية، يف مشابهة أية كلتيهما تقطن التي األمم بني ليس وأنه يشء،
وأشدها أهمية، بأكثرها أكتفي بل الفروق، جميع تعديد يلزم ال ما التزام من
عن تختلف آسيا إن فأقول: ذلك، يف ارتأيته الذي رأيي ألعرض للعيان، بروًزا
األرض تخرج ما فيها سواء جميًعا، حاصالتها بطبيعة عظيًما اختالًفا أوروبا
ما يفضل آسيا يف يتولَّد ما فكل يزرعونها، الذين الناس ظهور من يخرج وما
اعتداًال، أكثر جوها الجسم؛ بسطة ويف الجمال يف كبريًا فضًال أوروبا يف يتولد
الفصول بني التام التوازن هي ذلك يف والعلة قياًدا، وأسهل أخالًقا أدمث وأممها
حد إىل التكاثر خصبة املنظر حسنة آسيا أرض يف ترعى التي املاشية فإن …

الغاية. إىل ناجحة وتربيتها مدهش،
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بجمال األخرى األجناس عن يمتازون عظيم فنموهم فيها الناس وأما
الصورة، يف وال الرواء بعضيف عن بعضهم يختلف وال قامتهم، وفضل صورهم
متصًال يكون يكاد نسب الربيع وبني بينها الجهة هذه مثل إن يقال: أن ويمكن
وال الرجولة شجاعة ال ولكن آثارها، ولطف السنة فصول لتأليف بالنظر
الصفات هذه كل البأس؛ شدة وال العمل يف النفس إجهاد وال املشاق مصابرة
حب إن بل واملستوطنون، الوطنيون فيه سواء الطبيعة، هذه مثل يف تنمو ال

األخرى. امليول من عداه ما عىل يتغلب عندهم املالهي
ميًال أقل كانوا إذا اآلسيويني فإن الشجاعة وعدم النفس ضعة جهة من أما
الخصوص عىل هي إنما ذلك فعلة األوروبيني من الطبع يف سالًما وأكثر للحرب
قليًال بل الربد، يف وال الحر يف ال شديدة تقلبات توجد ال حيث إقليمهم؛ حال يف
تغريات، الجسم يعرو وال صدمات العقل يعرتي ال وحيث الجو، بتغري يشعر ما
للجماح ميًال به وتمزج وحشة الخلق تكسب أن شأنها من انفعاالت وتلك
من التغريات إنها أال التماثل. دائمة الجوية الحال تفعل مما أكثر والعصيان
يف ينام أن من وتمنعه اإلنساني العقل تنبِّه التي هي النقيض إىل النقيض
نفوس ضعة يل يظهر ما عىل بها يتعلق التي األسباب هي تلك السكون، ظالل

اآلسيويني.
خاضع األكرب آسيا جزء فإن النظامات، حال ذلك إىل يضاف أن ينبغي
املرون يعنيهم ال أشخاصهم حرية يملكون ال الناس كان وحيثما للملوك،
العجزة بمظهر يظهروا أن يف عنايتهم كلَّ يرصفون بل السالح، باستعمال
قسمة بينهم مقسوًما ليس الخطر بأن ذلك العسكرية، للخدمة الصالحني غري
ألوانًا املتاعب من فيها يذوقون الحرب خوضغمار إىل الرعايا يسعى إذ عادلة؛
ما كل وعن نسائهم وعن أبنائهم عن بعيدين أسيادهم أجل من فيها يموتون

عليهم. عزير هو
أسيادهم يجني إنما والبسالة النشاط منرضوب يأتونه ما كل أن حني ويف
من يجنون ال املحاربني أولئك فإن عصيتهم، به وتشتدُّ قدرهم به يكرب ثمرته،
لهم بد ال الرعايا هؤالء فإن ذلك وفوق والهالك، األخطار إال ذلك كل وراء
غيطانهم لجعل سببًا األشغال وانقطاع األعداء دخول الغالب يف يروا أن من
القلب يف قوة األمم هذه يف الطبيعة آتتهم الذين ترى املثابة بهذه جرزا. حصيًدا
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أكرب وإن بها. االنتفاع من السياسية النظامات تلك تمنعهم قد حسنة وميوًال
املتحللة واملتوحشة اإلغريقية األمم جميع آسيا يف أن هو أقدم ما عىل برهان
هي لحسابها وتشتغل لنفسها بنفسها قوانينها تضع والتي السيادة نري من
الحروب ألخطار تتعرَّض كانت أنها وملا الحرب. إىل ميًال اآلسيوية األمم أكثر
جبنها، نتائج سوء تحتمل أو شجاعتها بثمرة تتمتع فكانت الخاص لحسابها
بالرضورة وجودها تفقد الشجاعة فإن بامللوك؛ املحكومني كاآلسيويني ليسوا
يكادون فال مستعبدة نفوسهم امللوكية، لحكم الخاضعني الرجال قلوب يف
غريهم، سلطان توسيع أجل من إرادتهم بمحض األخطار بمعاناة ون يهتمُّ
الذاتية، قوانينه إىل إال خاضع غري اإلنسان كان إذا ذلك ضد عىل األمر ولكن
منفعة أجل من ال الخاصة منفعته أجل من للخطر نفسه يعرِّض كان وإذا
قلبه بكل بنفسه ويلقي مختاًرا، طائًعا املخاوف يقتحم شأنُه هذا َمْن غريه.
ذلك أجل من انتصاره، ثمرة لنفسه سيجني ألنه املصادفات؛ مهاوي جميع يف

الشجاعة. تكوين عىل سعة عن مساعدة القوانني كانت
كل يف وآسيا أوروبا بني تقريرها يمكن التي العامة املقارنة هي تلك

األشياء.37

أسباسيا مقاالت يكرر أن عىل سقراط يريد ال حيث املينكسني كتابه يف أفالطون ذكر
نصه: ما آسيا قبائل قهروا الذين لإلغريق تمجيًدا امللطية الشاعرة

قابلهم أوروبا، إلذالل يسعون وحكامها آسيا سادة هم الذين الفرس جاء ملا
العظيم العمل هذا قيمة ولتقدير ودحروهم، فقهروهم األرض هذه أبناء آباؤنا
إىل خاضعة كلها آسيا فيه كانت الذي العرص إىل بالفكرة ننتقل أن ينبغي
مواطنيه تحرير من عبقريته مكنته ملا الذي قريوش فأولهم الثالث،38 ملكها
فتح ثم مرص، حدود إىل آسيا بقية وحكم امليديني، سادتهم إليه أخضع الفرس
دارا وثالثهم إليها، يصل أن استطاع التي األفريقية األقطار وسائر مرص ابنه
أساطيله وأما الربي، جيشه بفتوحات سيتيا إىل ومدها مملكته حدود بسط قد
له ذلَّت قد مقاومته عىل أحد يجرؤ ال كان وإذ والجزر، البحر سيد فجعلته
تحت ودخلت الفرس إىل عنانها ألقت حربية قوية أمة من فكم األمم، هامات

!… سلطانهم نري

79



والفساد الكون

البسالة ا حقٍّ يقدِّر أن أمكنه ذهنه يف الظروف هذه اإلنسان استحرض إذا
املتوحشني، مهاجمة عىل صربوا الذين املقاتلون أولئك مرطون يوم أتاها التي
األنفال من به جاءوا بما لإلغريق أثبتوا والذين وكربياءها، آسيا تبجح وعاقبوا
وال العدد كثرة من اليشء وأنه املقاومة، تستعيصعىل الفرسال قوة أن والغنائم
النرص هذا ثناء يسند أن ينبغي لذلك … الشجاعة أمام يقف الثروة سعة من
الوقائع يف الظافرين إىل مسند فثناؤه الثاني وأما املقاتلني، أولئك إىل األول
أن عامة لإلغريق مثًال مرطون أبطال رضب وقد وأرطيميس. بسالمني البحرية
تحىص ال كانت مهما الربية، املتوحشني جيوش غارة لرد تكفي حرة قليلة فئة
حتى الرب يف أمكن كما البحر يف أيًضا ممكن ذلك أن ليثبت يكن لم ولكنه عدًدا،
املجد من أحرزوا ما املهرة البحارة أولئك بها فاستحقَّ البحرية الواقعات وقعت
تزيد ال الفارسية األساطيل صريوا وألنهم األكرب، الخوف من اإلغريق لتخليص

الفارسية. الجنود عىل مهابة
الرتتيب حيث من اإلغريقي االستقالل وقائع من الثالثة الواقعة أما
اشرتك واقعة أول وهي بالتة، واقعة فهي اإلقدام شدة حيث ومن التاريخي
حرًجا فيها اللقاء كان وقد جميًعا، بمجدها وباءوا واآلتينيون اللقدمونيون فيها
ومدائح مدائحنا يستأهل فصل من له ويا يشء، كل عىل فتغلبوا محيًقا، والخطر

املستقبل! قرون

واحدة، علة إىل املجد؟ وهذا الشجاعة هذه إستاسيا نسبت اإلغريق يف يشء أي إىل
هؤالء أجداد أن كيف ترون هؤالء أنتم «ها قالت: آتينا، بها تتمتع كانت التي الحرية إىل
مهد يف وربوا املسعود بالطالع ولدوا الذين أنفسهم املقاتلني وهؤالء وأجدادنا املقاتلني
خدمة هو واحد لغرض والخصوصية العمومية الجميلة الفعال هذه أتوا قد الحرية،

اإلنسانية.»39
بأسباسيا وحقيق بها، يشدو التي باألعمال يكون ما أليق إال النشيد هذا كان وما
نفسه يتمالك لم انرصافه عند سقراط يشكر مينكسني قام وملا وأبناءها. آتينا تمتدح أن
عىل تقدر امرأة وهي بأنها لسعيدة أسباسيا إن املشرتي «وحق القول: بهذا يجهر أن من

املقاالت.» هذه مثل كتابة
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من كانت املرأة هذه أن فاته أنه إال قال، فيما أصاب قد الشاب هذا أن يف شك وال
الفرس حاربوا قد اآلتينيني، من أضعف يزالون ال كانوا أنهم مع أجدادها، وأن ملطية،

قهرهم. أمر آتينا تتوىل أن قبل من مرة غري
الصفات عىل تكلم ملا فإنه رأيهما، يف وبقراط أفالطون يرشك أرسطو فإن وأخريًا

قال: منظمة حكومة يف املدينة سكان يف املطلوبة

املدائن أشهر إىل نظره يطرح أن إال عليه ما الصفات بهذه املرء يلم لكي
األمم أن لريى األرض، سطح تتقاسم التي املختلفة األمم بقية وإىل اإلغريقية
بالشجاعة، مملوءة العموم عىل هي أوروبا يف حتى الباردة األقاليم تسكن التي
املثابة وبهذه الصناعة، يف ومهارة العقل يف ذكاءً أقلُّ التحقيق عىل ولكنهم
قابلني غري السياسية الجهة من ولكنهم احتفاظ، خري بحريتهم يحتفظون
عىل فاألمر آسيا يف أما جريانهم. يقهروا أن مطلًقا يستطيعوا ولم للنظام،
القلب، قوة تنقصهم ولكنهم للفنون، وقابلية ذكاءً أكثر أممها فإن ذلك، ضد

املؤبدة. العبودية نري تحت البقاء عىل ويصربون
وهؤالء، هؤالء بني وسط الجغرايف بموقعه هو الذي اإلغريقي الجنس أما
يجمع كيف يعرف والشجاعة، الذكاء بني ويجمع الطرفني صفات يجمع فإنه
توحدت إذا جدير فهو النظام، يف غاية حكومات تأليف وبني الحرية حفظ بني

العالم.40 يفتح أن واحدة حكومة يف كلمته

إنهم اليونان، عبقرية يف وبقراط وأفالطون أرسطو هم أولئك رجال، ثالثة رأي هذا
اهتموا ولكنهم تخفى، أن من أظهُر آثارها التي الخارجية املؤثرات اإلغريق عن ينفوا لم
تنوًرا، أكثر اآلن نحن ألننا إليه؛ ذهبوا فيما ضلوا وما األخالقية، باألسباب الخصوص عىل
الصادقة االعتبارات هذه عىل شيئًا نزيد أن نستطيع ال الطويلة، التجربة من أصبنا بما
مدفونة األوىل العصور يف كانت ما إذا إغريقا فلتبَق الحس، من ما بنوع وجودها املستمدة
ثم األيام من يوم يف تقع التي اإلنسان أعمال خلدت ما خالدة ولكن مجدها، طيات يف

والكمال. الجمال من موضعها كان مهما البىل أيدي تتلقفها
ال هنا من ولكنها ينبغي، مما أكثر طالت التي املقدمة هذه من أفرغ أن أريد كنت
أبسط لم وإذا تتقدمهما، اللذين الكتابني عىل الكالم إىل بها أرجع لم إذا كاملة تكون
يمثلها التي املدرسة تلك إيليا، مدرسة بها تشبَّثت التي الكربى املسألة عىل القول
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تلك هي ما أدراك وما تغريه. وعدم املوجود وحدة بها أعني وميليسوس، إكسينوفان
من الحيوية األعمال يف تقلَّبوا رجال بها وقام الفلسفة بداية يف ثائرها ثار التي املناقشة
يزاولون جميًعا نراهم ونظريني فالسفة نراهم وإذ واستعمار؟ وسياحة وسياسة حرب
باألخالق نلمَّ لم إذا الحالني بني التوفيق إدراك لنا وأنى مدهشة، بهمة العملية املقاصد
الياط، جيش يف طاليس كان املضطربة! األزمان تلك يف كانت التي والرضورات والعادات
عىل طويًال زمنًا األجنبية البالد يجوب وفيثاغورث البانيونيوم، يف املؤتمرين أحد وكان
بالفرس املقهور وطنه من طوًعا نفسه نفى الذي وإكسينوفان الشقة، وبُعد األخطار كثرة
ضد سموس عن يدافع وميليسوس البحار، وراء فيما الفوكيني إىل لالنضمام يذهب

العناء. طول بعد إال برييكليس عليها يتغلب لم بعزمة اآلتينيني
ذلك وفوق دائًما! الندرة شديد أمر الطبيعة! وراء بما يشتغلون وساسة قواد أولئك
بينة عن بها تتهم كانت التي الخاصة تلك التدليل، دقة يف فنوا أنهم عليهم يظهر فإنهم
االنتقاد ذلك فإن «برمينيد» املسمى كتابه يف أفالطون ذكره بما سلَّمنا إذا إيليا. مدرسة
عىل املنطقية التدقيقات تملك أن الغريب من أن شك وال بمكان، الصحة من كانا والتهمة
إكسينوفان تلميذ كونه مع برمينيد أن إىل التنبيه يجب أنه غري عقولهم، الرجال هؤالء مثل
ذلك كان وربما فيها، وغال أفكاره من فمسخ طريقه، غري طريًقا لنفسه رشع قد وخليفته
وقتئذ كانت التي الروح تلك الكربى، إغريقا يف وقتئٍذ املنترشة العامة الروح آثار من أثًرا
اإلفراط. حد إىل العدد عىل فيثاغورث نظريات يف غلت والتي الخطابة، فن صقلية يف تبدع
ويف آثاره، من لنا بقيت التي املقطوعات يف تتجىلَّ التي إكسينوفان روح تلك ليست
أن ينبغي التي هي النقطة هذه أن رأيي وعىل املجلد. هذا يف اآلن أترجمه الذي الكتاب
والتي وقتئذ، الناشئة املذاهب هذه قيمة تقدير يف لإلصابة فيها اإلمعان إىل النظر نوجه

سباته. من هبوبه بداية يف اإلنساني العقل يف ثابتًا مركًزا بعد لتأخذ تكن لم
يكون وما الوجود، وحدة األمر بادئ لنا تظهر بنا تحيط التي الطبيعة يف نظرة أول
الذي العام املجموع هذا يف مختلفة أجزاءً والتحليل بالجهد نميز أن بالزمان ذلك بعد إال
وال اإلغريقية الفلسفة قبل ال الهند تستطع ولم إدراكنا. ويُعِيي أبصارنا جالله يسحر
املعنى عىل العلم وبقي بكليتها، فيها فنيت بل الوحدة، فكرة تأثري من تخرج أن بعدها
قليل نصيب فيها للتهجم نظريات لها كان حياتها، طول اإلطالق عىل عنها الخاصغريبًا
لألشياء، العام األصل عىل قائمة كلها ضئيل، أو وفري حظ فيها للعقل وتصورات كثري، أو
العبقرية أساس هو ذلك الطبيعية، للظواهر وضعية خاصة دراسة فيها يكن لم ولكن
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واألناشيد واألوبانيشاد، والربهمانا الفيدا يف ذلك من أكثر يشء يوجد ال وعظمتها؛ الهندية
الفلسفية. الدراسات يف والقوانني الحماسية

الوجود، يف األوىل النظرة ظواهر تسحرها أن اتقت فإنها اإلغريقية العبقرية أما
فإنها الوحدة فكرة إىل ما وقتًا اتََّجهت قد كانت ولنئ نفسها، عن الخطر بذلك ودفعت
األجزاء بعض منتجة دراسة قرب عن لتدرس منها تتخلَّص كيف الحظ لحسن عرفت قد

عينها. الالنهاية صورة إال الواقع يف ليست التي الوحدة لهذه األصلية
يدرس كان العالم ماهية عن التعبري يف بحثه حني طاليس إن حتى الواقع، هو ذلك
عىل فإنه املاء ظنه الذي األصل هذا أخطأ قد أنه ومع منه، ن تكوَّ الذي املادي األصل
يشتغل األشياء؛ أرسار ليتعرَّف الطبيعة يف بالحس يشاهد ما عىل يعتمد كان حال كل
بكسوف يتنبَّأ أن وشك عىل كان أنه دام ما أفالكها يف الكواكب جريان ويتتبع بالهندسة
بأن يسلِّم كان طاليس أن املعنى، هذا يف قاطعة وشهادته أرسطو، رأي وعىل الشمس.
استمساًكا بأقل فيثاغورث وليس وبالحركة، النفس بأمر القائمة باآللهة مملوء العالم
واحدة لحظة والفلكية الرياضية استكشافاته تلِهِه ولم يجزِّئها، كان أنه مع الوحدة بفكرة
النظام، هذا يف متخالفة طوائف بوجود يعرتف فكان العاملي، النظام توافق يف النظر عن
اثنني األضداد أن رأيه وعىل عجيبة، بوحدة الخصوص وجه عىل يعرتف ذلك مع ولكنه
املادي العالم يف الحقيقي األصل هي الوحدة وأن منها، أرقى يكون واحًدا كالٍّ ن تكوِّ اثنني
عن ا تامٍّ تمييًزا يميِّزه أن دون هللا تعريف إىل فيثاغورث ارتقى وبذلك العدد، يف هي كما

ويسريه. ينظِّمه الذي العالم
دون الوضوح بغاية ظاهرة هي وقدرته هللا وحدانية فكرة فإن إكسينوفان عند أما
يف الخصوص عىل الحال هو وكما بعده، من أفالطون فيها ق تعمَّ كما فيها يتعمق أن
جاللها ألقت التي هي اإللهية الوحدة يف األوىل النظرة هذه أن وأظن املسيحي، الالهوت
املذهب هذا أغالط يفرسِّ الذي هو ذلك أن وعندى إيليا، مدرسة نظريات يف وخفاءها الباهر
يضل. ال األقل عىل ولكنه — شئتم إن — املدى بعيد يكن لم إكسينوفان نظر إن الرشيف.
الحركة، ينكر أن عىل ذنون تلميذه حملت التي السفسطة إىل ميًال به فإنه برمينيد أما
فإنه ميليسوس وأما تنزًها. وأقلها ضالًال العدمية مذاهب أبعد تأييد غرغياسعىل وحملت
املحال. يف وقعوا حتى به غلوا الذين وبني املذهب صاحب األستاذ بني الوسط الحد لزم
يل: يظهر ما عىل بينهما األساسية الفروق وذاكر وميليسوس إكسينوفان بني مقارب وإني
أدركه ما بمثل قبله من أحد يدركه لم الذي املذهب هذا باحرتام مليئًا إكسينوفان كان لقد
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مقامه من تحط التي اللطيفة الشعراء خياالت عنه نفى لذلك والجالء؛ الوضوح من هو
عىل تعاىل هللا ذات «تصور العوام مذهب هو الذي الجايف األنرتوبومورفيزم عنه نفى كما
وعن الفانية الكائنات صور وعن النقائص من يصفون عما هللا تعاىل اإلنسان»، صورة
ملاذا ألنه الوجود؛ يف يشء كمثله ليس صورتهم. عىل يجعلونه الذين التعساء هؤالء صور

مخلوًقا؟ يكون أن من بدًال خالًقا املثيل يكون
من يأتي أن أوىل باب من يمكن ال يشابهه موجود من يأتي أن يمكن ال الذي هللا وإن
بنتيجة وأخذًا أزليٍّا. بالرضورة فيكون يشء من يخلق لم هو إذا مقامه. دون يكون يشء
لكانوا متعددون آلهة كان لو يشء، كل عىل قديًرا يكون األوىل من رضورية أقل ليست
كل يملك أن اإلله خاصة ألن إله؛ يكون ال ذلك وعىل بعض، من بعضهم أضعف أو أقوى
يكون أن ذلك عىل لزم يشء كل عىل قديًرا أزليٍّا هللا كان وملا كان. أيٍّا يشء يملكه وال يشء

العليا. إرادته ويحقق أحكامه ينفذ أن أمكنه ملا منافسون له كان لو ألنه واحًدا؛
املسيحي، الالهوت يرفضها لم جليلة مبادئ بعَض إكسينوفان يف أن ترى ذلك من
وليس النقطة، هذه يف اضطرب قد إكسينوفان نظر ولكن حسنًا، قبوًال بالعناية تقبَّلها بل
فأخذه اإللهية الذات حقيقة عن نظره ينفذ أن أراد ولقد االستغراب. يوجب ما ذلك يف
يشابهه ال الذي هللا يقول: فإنه غريه، كثري فيه ضلَّ الذي الوعر الطريق هذا يف العثار
كل يف هو بكله وهو أجزائه، جميع يف هو وهو ذاته، يشبه األقل عىل هو الحوادث من يشء
تساوي ال التي االستعارات يف وقع ملا إكسينوفان ولكن مقبوًال، ذلك يكون قد منها. جزء
وكانت بفلك، هللا يشبه أََخذَ بحقٍّ انتقدها التي األنرتوبومورفيزم تساويه ما إال قيمتها
له يكون أن يمكن ال وأنه والمتناهيًا، المتناهيًا ال يكون أن يمكن ال هللا أن عنده النتيجة
يخدع لم إكسينوفان فإن ذلك ومع آخر. وال وسط وال له أول ال أنه كما سكون، وال حركة
قاله ما ذلك ودليل املسألة، هذه حل يف تقف التي املتناهية غري الصعوبات أمر يف نفسه

أمبرييكوس: سكستوس إلينا نقلها التي الجميلة األبيات هذه يف

يستطيع ولن األعماق، هذه يف جليٍّا يرى أن يستطيع الهالكة الكائنات من أحد ال
عليها؛ الكالم أحاول التي املاهية تلك والعالم، اآللهة ماهية يعرفحقيقة أن أحد
ما يقدر أن نفسه هو عرف ملا التامة الحقيقة باملصادفة يوًما أحد لقي فإذا
وتقريب. تشبيه محض إال الشأن هذا يف يقال ما كل يف وليس منها، إليه وصل

وصل الذي الحد إىل الكبري املوضوع هذا يف بالبحث يتمشَّ لم برمينيد أن والظاهر
ديوجني قال ما عىل فإنه، — الجدل فن وواضع برمينيد تلميذ — ذنون وأما أستاذه. إليه
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إىل غرغياس فيها غال الأدرية إىل املوضوع هذا يف وصل قد أرسطو، عن نقًال الاليرثي
ميليسوس؛ إىل أتخطاهما بل بربمينيد، وال بذنون أشتغل ال أني أكرر ولكني حد، أقىص

إكسينوفان. بعد درسه أقصد الذي فهو
أحرص فإنه قرون، أربعة أو ثالثة املذهب رئيس عن يفصله ميليسوس أن مع
بإله متمسًكا يبقى أن عن عوًضا — أنه إال تعاليمه، ويلتزم حذوه يحذو أن عىل الناس
عن زاغ — أيًضا يشء لكل واملدرك بل يشء، كل عىل القادر األزيل الواحد إكسينوفان
كل ويف تجرده كل يف إياه آخذًا باملوجود فاشتغل اإلله؛ موضع املوجود ووضع الطريق،
جمالها من يقلل ال ذلك فإن الضبط، فيها قلَّ مهما امليتافيزيقية التأمالت أن غري عقمه.

االستثنائي. ِقها تعمُّ من وال
يف ذلك ومثل تناقض، وهذا نفسه يتقدَّم أن عليه لزم وإال املوجود من يأتي ال املوجود
وعليه ما، زمن يف وجد قد املوجود يكن لم ذلك عىل املعدوم. من املوجود يتولَّد أن التناقض
معدوم إىل يتغري أن إما ألنه االنتهاء؛ وال الفساد يعرتيه ال ذلك وفوق أزليٍّا، املوجود يكون
ذلك عىل فاملوجود منعدًما؛ يكون فال وإذن آخر موجود إىل يتغري أن وإما محال، وهذا
يمكن ال دام وما له، أول ال فهو العدم من يوجد لم أنه دام وما دائًما، ويكون دائًما كان
المتناهيًا دام وما المتناٍه، حتًما فهو له آخر وال له أول ال دام وما له، آخر ال فهو فناؤه
ومتى المتناهية، عدة أو اثنني تصور يمكن ال إذ للتعدد؛ منافية الالنهاية ألن واحد؛ فهو
أي يف ألنه للتغري؛ قابل وال متحرك غري بالنتيجة كان المتناهيًا واحًدا أبديٍّا املوجود كان
أو تحول فأي املطلقة بالوحدانية موصوًفا كان وملا يتحرك؟ أن يمكنه ذاته غري مكان
شبيه يكون أن النتََفى كان أيٍّا بغريه يتبدل أن أمكن ولو يلحقه؟ أن يمكن تغري أو تبدُّل

أخرى. صورة وجاءته األوىل صورته والنعدمت نفسه،
كان وملا اليشء. إىل ويتحوَّل والالنهائي األبدي املوجود هذا ينعدم الزمن تقدم ومع
ماديٍّا؛ يكون أن يمكن فال جسم، له يكون أن يمكن ال كان واحًدا المتناهيًا أبديٍّا املوجود
ينايف وهذا بعض، عن بعضها متميزة أجزاء ذا يكون أن عليه لزم ذلك كان إذا ألنه
حواسنا لنا تؤكد التي األشياء وجميع املوجود، إال حقيقة كائن يشء ال وأبديته. وحدانيته
الخاص باملعنى موجودة غري فهي قليًال، أو كثريًا متحولة خداعة مظاهر إال ليست وجودها
وال يتحوَّل ال فإنه الحقيقي املوجود أما تولد. أن بعد تهلك أنها دام وما متغرية دامت ما
عىل للزم نظنها كما موجودة كانت حواسنا أمام تظهر التي األشياء أن ولو أبًدا، يتغريَّ
وأما الوحدة، إال بموجود يشء فال نفسه، كاملوجود وأبدية للتغري قابلة غري تكون أن ذلك
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وباملدرسة به، خليقة هذه ميليسوس أفكار أجد فإني أنا أما أصًال. له وجود فال التعدد
خالل من ولكننا الوجوه، بعض من متناقضة أنها يف شك وال أعضائها. أحد هو التي
الفلسفة تاريخ يوفهما لم وقوة بعظمة لها نشعر القليلة واملقطوعات البالية الرسوم هذه

أرسطو. منذ الغمط هذا كان وربما التقدير، حسن من حقهما
فإن وميليسوس، إكسينوفان بعد فهم خري مفهوم أنكساغوراس بأن أعرتف وإني
عن الغوامض جال الذي هو (ميليسوس) سموس لقائد معارص هو الذي أنكساغوراس
أن الصالحة: الفكرة تلك عليها أدخل بأن عرصه يف الكون نظام وقواعد الطبيعة علم

املدبر. العقل يديره العالم
ليستقيص يكن لم أنكساغوراس أن يرى أنه مع املذهب بهذا سقراط أعجب ولقد
إذ أنكساغوراس عىل الجميل الثناء من أرسطو به رصح ما نعلم أننا كما نتائجه، كل
العقل سليم برجل يكون ما أشبه الضالالت، من كثري بعد أنكساغوراس جاء لقد يقول:
بعد فيه ينازع أن أو أنكساغوراس فضل ينتقص أن البغي فمن املجانني.41 وسط يتكلم
عن شاذٍّا وليس املذهب، هذا يف األوىف الفضل له فإن وأرسطو، سقراط شهادة من كان ما
إكسينوفان إن يقال قد العلمية. املغيبات عن القناع تكشف عبقري من كلمة أن املألوف
وال منه، يكون ما أقرب هي التي بنظرياتهما املذهب لهذا وطَّآ اللذان هما وميليسوس

الفضل. ذلك من الوافر نصيبهما لهما فإن ذلك يف مشاحة
نورها من حجب طاملا التي إيليا مدرسة يف الوحدة ملذهب الحقيقي املعنى هو ذلك
معرفته طلبوا هللا إال اإليلية الوحدة وما مضبوطة، غري نسب عىل قدرها من وصغر
إذ األزمان؛ تلك يف تدرس أن يمكن كما ويدرسونها، األوىل الجهالة حجب بني يتلمسونها
ما إىل بعد وصلت قد الوحدة تلك تكن فلم بدايتهما. يف يزاالن ال العلمية واملشاهدة العلم
الربانية. العناية من وأفالطون سقراط قرره ما وال اإللهي اإلدراك من أنكساغوراس قرره
من يكن ومهما املذاهب. هذه لكل األوىل الجرثومة كان ذلك مع الوحدة تلك تقرير أن غري
أن يف شك فال إكسينوفان، يرأسه الذي املذهب إىل توجيهها يمكن التي االنتقادات صدق

الفلسفة. تاريخ يف وخطره عظمته آتته التي هي السليمة التوجيهات تلك
من بيشء إيضاحها عىل جئت التي املعاني تلك أوىف بيان ص وألخِّ الحد هذا عند أقف

أريد. كنت مما أقل كان ربما الضبط
أردت بحيث الخطر من حادثة الغربي عاملنا إىل الفلسفة مجيء أن يل ظهر قد
وعن األمم عن التاريخ استجواب عىل ذلك يف معتمًدا خفاءها يجلو ما بكل أحيطها أن
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كانت إنما الحادثة هذه أن إليه التنبيه ينبغي ومما الحادثة. هذه اعتورت التي الظروف
ظروف أن إال طروادة حرب يف قبل من حصل قد ذلك كان وإن بآسيا، أوروبا احتكاك من
بقعة يف حصل االختالط ذلك بها، العلم لقلة أو خرافية ألنها جانبًا مطروحة الحرب هذه
عرص ويف اإلغريقية الجاليات لتحرك يلزم ما بمقدار إال السعة من فيها ليس األرض من
إىل وقتئذ من بعُد يتجدد لم الذي بالخصب مملوءًا كان ولكنه عرصتوحش، نسبيٍّا يعترب
الوجوه، بعض من فاقتها التي آتينا عىل السابقة هي الصغرى آسيا كانت ذلك عىل اآلن.
أمم تأثري تحت العجيب األصل بهذا حملت التي آسيا ولكن هومريوس، بذلك يشهد كما
العتيقة األرض إىل وكماله قوته يستكمل منها فعاد وإنماءه، تعهده تستطع لم عنه غريبة

قرون. ستة أو خمسة منذ منها خرج قد كان التي
بهذا العالم دانت التي هي اإلغريقية العبقرية أن لتبيني ذلك فوق تصديت ولقد
لها املجاورة الشعوب كانت فإذا لغريها، فيه مدينة تكون أن دون الجليل العلمي النفع
والكلدان املرصيني أن يف مراء ال اإلبهام. يف غاية مبهم مدد إال هو فما العلم من شيئًا آتتها
بعبارة العلم يف أو الفلسفة يف ذلك مع ولكنهم كبري، مقام مايضاإلنسانية يف لهم والهنود
أثبتت ولقد منهم. ليتعلموا يكونوا لم الذين اإلغريق جانب يف مذكوًرا شيئًا ليسوا أعم
وأن واحدة، لغة األصل يف كانتا الفيدا ولغة اإللياذة لغة أن هذه أيامنا يف اللغات مقارنة
الذي األصل كان إذا ولكنه واحدة، أم ولدتهما أََخَوان والسنسكريت اإلغريقي اللسان
االختالف؛ جد مختلًفا كان األخوين عىل قدر ما فإن واحًدا، التاريخ قبل ما أزمان يف اطرح
وشاطر منوالها، عىل اآلن ننسج التي والفنون والعلوم اآلداب أنتج قد اإلغريقي العالم ألن
العالم أن حني يف اآلن، عليه هي ما إىل وصلت حتى املسيحية املدنية تقدم يف عظيم بحظ
املتعددة املزايا من الرغم عىل بمراحل عنا نازل فهو والبوذية، الربهمانية إال أنتج ما الهندي

بها. له االعرتاف عدم الظلم من يكون التي
العاملني بني توسطت التي فارس بالد تأتي الهندي العالم وبني اإلغريقي العالم بني
اإلغريق منها تستفد ولم لها، يُذكر مركًزا تشغل لم ولكنها الزمان، يف هي كما املكان يف

واإلسكندر. وطيمستوكل وليونيداس ملتياد أمثال أحرزه الذي الخالد املجد إال
الفروق كانت مهما نفسها، ويهودة ومرص وإغريقا وفارس الهند فإن ذلك ومع
أنساب علم فإن واحد؛ جنس عن متفرعة فروع الخمسة هي كلها املعقوالت، يف بينها
ذلك مع لكنه األبحاث، هذه يف عظمى أهمية له يكون أن ينبغي ال الذي ووصفها الشعوب
هذه بني تامة مشابهة عن الغطاء كشف قد العلم هذا قطًعا، فيها أمره يغفل أن ينبغي ال
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الذي الرفيع الجنس وهذا اللغة، ويف العقل ويف األخالق يف فروق تحت منطوية الشعوب
القوقازي. الهندي بالجنس يسمونه ما هو املذكورة الشعوب الخمسة يجمع

تخالف قابلياتها كانت وإن كاألخرى، أيًضا منه متفرعة نفسها السامية األمم وإن
ولكن تقريبًا، عداه فيما عقيمة بالدين يتعلق فيما قوية فهي اإلطالق، عىل األخرى قابليات
اإلغريق يقف الحقيقي الذكاء لنفسها احتكرت كأنها التي الجميلة الكربى العائلة هذه يف
كربياؤهم تكن لم باملتوحشني عداهم من يسمون كانوا وحينما األول. صفها يف بجملتهم

بهم. يظن كان الذي الحد السوء يف بالغة
الكربياء هذه إىل املدفوعني الهلني فإن تواضًعا، أكثر يكونوا أن خريًا كان أنه ومع
واآلن ينبغي. مما أكثر مقامهم رشف عىل مخدوعني يكونوا لم الصادقة غرائزهم بدواعي
بقصب سواهم من أحقُّ إنهم نقول الغرض من خلًوا حكًما نحكم أن وسعنا يف ونحن
أما املقام. هذا من ينزعهم أن عليه الهني من فليس املستقبل حال من يكن ومهما السبق.
العظمة، من ملنافسيهم كان ما أنكر ال أني مع إليهم، املجد هذا إسناد يف أتردد فلست أنا
مستوى يف املجد حلبة يف نضعه أن يمكننا الذي من ولكن الوجوه، بعض يف التفوق من بل
والعلوم والفنون واآلداب الشعر دعواهم يدي بني يقدمون جاءونا وقد الهلني مستوى فوق

والتاريخ؟ والفلسفة
إلكسينوفان وما إيليا مدرسة مقام — الناشئة الفلسفة مهد عىل — بيَّنت ولقد

وفيثاغورث. طاليس بني الخاصة األهلية من وميليسوس
ولو تاريخنا، هو إنما التاريخية الحوادث هذه من نرسده ما كل أن نكرر أن ينبغي
إىل وصلنا ملا ولوالهم اإلغريق، أبناء بأننا ذلك قرنًا؛ ثالثني منذ أو وعرشين خمسة منذ كان
املسيحية فتحت وإغريقا روما وبواسطة روما، علمت التي هي إغريقا فإن إليه؛ وصلنا ما
جميع عىل العلم وإن السبيل. لها ومهد تقدمها ما بكل انتفعت أن بعد نتنا ومدَّ بالدنا
والعالم روما من كان وما إلينا.42 ونقلوه اإلغريق فاخرتعه الرشق، يف معدوًما كان صوره
ولكنه أحيانًا رسمه عفا الذي األثر هذا اقتفوا أن إال املتوحشني إغارة منذ بتمامه الحايل

أبًدا. ينعدم لم
بما أذكر وأن حقهم أجدادنا أويف أن أردت األوىل اآلثار هذه بإيضاح عنيت إذ وإني
اإلنساني العقل إن لإلنسانية. وخدماتهم مراكزهم بيَّنت بأن نحوهم الواجب من علينا
بعد الوقت نظره يلقي أن املتناهي غري طريقه يف سائر وهو به فيحسن سريه يف بطيء
الذي املحدود غري املستقبل يف خطاه وليسدد سريه ابتدأ أين من لريى الوراء إىل الوقت

قدومه! ينتظر
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السماء، بكتاب االتصال جدَّ متصل الكتاب هذا أن يثبت فيلوبون أخذ ب١) (ك١
يوجد ال استدراك أداة فيها بجملة ينتهي السماء كتاب أن ذلك يف األصيل ودليله
مواد أن املحقق من ولكن ا، جدٍّ قاطًعا ليس الدليل وهذا الكتاب. هذا يف إال معادلها
السماء درس بعدما أرسطو وأن ارتباط، أفضل ببعض بعضها مرتبط الكتابني
هذه إتمام يف يفكر أن أمكنه تؤلفها التي الالمتغرية لألجرام العامة والخواص
ذلك يف تابعة وتهلك تتولَّد أن الطبيعة يف شأنها من التي األجسام بدراسة الدراسة
ولكن فيلوبون، إليه نبَّه كما موجودة الكتابني بني اللغوية الصلة منتظمة. قوانني

أحق. أيًضا هي بينهما املنطقية الصلة

∗∗∗

كما — يلزمنا بالطبع وتهلك تتولد التي األشياء يف والفساد الكون ندرك أن ألجل
النمو معالجة عند أيًضا وسننظر ونسبها، عللها حدة عىل نقدر أن — البقية يف الحال هو
وطبع الكون طبع كان إذا ما ونبحث الظاهرتني، هاتني من واحدة كل هي ما واالستحالة
عىل الدال باالسم متميزان هما كما بالحقيقة متميزان هما أو بعينه واحًدا هما االستحالة

كليهما؟1
رأوا منهم واآلخرون استحالة، إال ليس مطلًقا كونًا يسمى ما أن رأوا من القدماء من
صورة ذو ُكلٌّ العالم أن يزعمون فالذين مختلفتان؛ ظاهرتان واستحالتها األشياء كون أن
أن بالرضورة يلزمهم هؤالء بعينه واحد مبدأ من تخرج كلها األشياء ويجعلون واحدة
يستحيل. هو إنما الخاص باملعنى يولد ما أن يفرتضوا وأن استحالة، مجرد الكون يروا
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كأمبيدقل واحد عنرص من أكثر من تتألف املادة بأن يسلمون الذين ذلك ضد وعىل
تماًما.2 لألول مضادٌّ رأي لهم يكون أن يجب هؤالء ولوكيبس. وأنكساغوراس

بني الخلط لغته يف الخاصوغلب التعبري نكَّر قد هذا يف أنكساغوراس فإن ذلك ومع
كذلك آخرون. فالسفة يفعل كما العنارص بتعدد يعرتف أنه عىل تغري. وبني وهلك ولد
يكون املحركني العنرصين بإضافة وإنه أربعة، كانت األجسام عنارص إن أمبيدقل قال
كان كما العدد يف متناهية غري أنها ارتأى فإنه أنكساغوراس أما عنارص. ستة املجموع
املركبة األجسام عنارص يعترب كان أنكساغوراس أن والواقع وديمقريطس. لوكيبس يرى
األخرى املواد وجميع والنخاع واللحم العظم مثل األجزاء، املتشابهة متماثلة؛ أجزاء من

للكل.3 مرادف منها جزء كل التي
تتجزأ ال أجزاء من البداية يف مركبة األجسام جميع أن ولوكيبس ديمقريطس ويزعم
أصلها يف تختلف ال األجسام وأن أشكالها، يف وال عددها يف ال متناهية غري وهي ذرات، أو

وترتيبها.4 العنارص هذه وبوضع منها ترتكب التي بالعنارص إال بعض عن بعضها
يقول األخري هذا ألن أمبيدقل؛ لرأي معارض رأي من أنكساغوراس أن هنا ويظهر
العظم أو اللحم من أبسط وأنها العنارص، األربعة هي واألرض والهواء واملاء النار بأن
ولكن األجزاء. املتشابهة األجسام أو بينها فيما املتشابهة العنارص من آخر عنرص أي أو
هي وأنها بسيطة، هي األجزاء املتشابهة األجسام أن يزعم ذلك من الضد أنكساغوراسعىل
منترشة العنارص جراثيم وأن مركبة، والهواء والنار األرض أن بينما الحقيقية العنارص

مكان.5 كل يف
رضورة لزم غري ال واحد عنرص من تخرج األشياء جميع أن أدَّعي متى ذلك عىل
واحًدا دائًما للظواهر املوضوع إذن فيكون استحالة، كمجرد وفسادها األشياء كون اعتبار
استحالة، يُعاني إنه يقال أن يمكن القبيل هذا من موضوع عىل فإنما بعينه. هو ودائًما
الكون؛ تخالف االستحالة بأن أيًضا التسليم وجب للجواهر متعددة بأنواع سلَّم متى ولكن

بافرتاقها.6 أو العنارص باتحاد يحصالن حينئذ وفسادها األشياء كون ألن
يقول: أن ألمبيدقل أمكن املعنى هذا ويف

وافرتاق. اختالط إال الكل وما ثابت، طبع من ليشء ليس

طريقة أيًضا هي وتلك الفالسفة، فرضهؤالء تماًما يالئم — يرى كما — تعبري هذا
أمر االستحالة بأن االعرتاف إىل مضطرون أنفسهم الفالسفة هؤالء فإن وإذن تعبريهم.
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املبادئ حسب عىل حقيقية استحالة توجد أن املحال من فإن ذلك ومع للكون، مخالف
كما أنه فالواقع هنا. نقرره الذي الرأي بصحة االقتناع السهل من أنه عىل يقررونها. التي
والنقص النمو يسمى العظم يف تغري ذاته يف يعرتيه نجده السكون حال يف الجوهر أن

االستحالة.7 فيه نشاهد أن يمكننا أيًضا، كذلك
حسب عىل االستحالة إيضاح املحال باب يف ذلك من أقل ليس أخرى جهة من ولكن
بوجود نقول تجعلنا التي التأثُّرات ألن واحد؛ عنرص من بأكثر يسلمون الذين يقوله ما
والجاف واألسود، واألبيض والبارد، الحار أقول، أن أريد للعنارص، فصول هي االستحالة
أمبيدقل: أيًضا يقوله كما املشابهة األخرى الخواص وجميع والصلب، واللني والرطب،
وبرده.8 غشاءه ينرش املطر مكان كل ويف بالحرارة، مملوءة بيضاء مكان كل يف الشمس
يخرج ال املاء كان إذا أنه ذلك من وينتج األشياء، لسائر عينها املميزات يقرر إنه
من الصلب وال األبيض، من يخرج أن يمكن ال األسود فإن املاء؛ من األرض وال النار، من
ما إذن بالضبط وهذا األخرى، التغريات جميع عىل ينطبق قد بعينه التدليل وهذا اللني.

باالستحالة. يعني كان
األضداد، ألجل غري ال واحدة مادة افرتاضوجود دائًما يلزم أنه البني من أليس ولكن
يلزم باالستحالة؟ تغريت أم النقص أو بالنمو تغريت أم األين يف بالنقلة أتغريت سواء
بعضها تتبدَّل التي الكيوف جميع ألجل بعينها واحدة ومادة واحد عنرص إال يكون أال

استحالة.9 أيًضا فهناك واحًدا العنرص كان وإذا ببعض.
مًعا؛ نفسه ويناقض واقعية األكثر الحوادث يناقض أمبيدقل أن لنا يظهر ذلك وعىل
الضد عىل بل اآلخر، البعض من بعضها يجيء أن يمكن ال العنارص أن مًعا يزعم ألنه
ما كاملة كلها الطبيعية الوحدة إىل ردَّ أن بعد عينه الوقت ويف األشياء، سائر منها يأتي
األشياء رأيه فعىل تخيلها. التي الوحدة من يشء كل ذلك بعد استخرج قد التنافر، عدا
اليشء فهذا تغايري، وبعض فصول بعض بواسطة العنرصية الوحدة هذه عن بانفصالها
واألرضكثيفة حارة بيضاء الشمس يسمي املثابة وبهذه ناًرا. صار وآخر ماءً صار بعينه
بعينه، وقت يف متولدة دامت ما تُمَحى أن ويمكن الفصول، هذه محيت متى ولكن صلبة.
األرض. من يأتي أن للماء أيًضا يمكن كما املاء من إذن تالقى أن بالبداهة لألرض أمكن
الزمن يف ال والتغري، التحول عليها جرى التي األخرى األشياء لجميع بالنسبة الحال كذلك

اليوم.10 هذا يف أيًضا تتغري التي بل فقط، عنه يتكلم الذي
وتنفصل األشياء تتولد أن يمكن منها مبادئ توجد أمبيدقل مذهب يف أن ذلك عىل زد
والعشق، التنافر بني املتبادل األبدي بالتنازع سلمنا متى الخصوص وعىل جديد، من
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واألرضوهي واملاء النار ألن واحد؛ مبدأ من إذن تتولد يظهر فيما األشياء أن كيف فانظر
يلزم كان إن يعرف ال النظرية بهذه ولكنه العالم، كل لتكون تكن لم مجتمعة تزال ال
والعنارصالتي األرضوالنار بهن وأعني متعددة، مبادئ أو واحًدا ً مبدأ لهن بأن االعرتاف
األرضوالنار تأتي منه مبدأ يُفَرتضكمادة ما جهة من الواقع يف بأنه ذلك القبيل؛ هذا من
أن جهة من ولكن غري، ال واحد عنرص إال إذن يوجد ال فإنه املتحصلة بالحركة متغريتني
الجواهر هذه أن ينتج تتَِّحد التي الجواهر هذه اجتماع من متحصل هو العنرصعينه هذا

بطبيعتها.11 وسابقة عنرصية أشد ذواتها هي اجتماعها قبل
معناهما عىل وفسادها األشياء كون عىل عامة بطريقة نتكلَّم أن دورنا يف يلزمنا ولكن
ثم هو. يكون كيف وسنقول يكن، لم أو الكون هذا كان إذا فيما البحث وسنعيد املطلق،

واالستحالة.12 كالنمو البسيطة الحركات عىل أيًضا نتكلم

هوامش

بفعل الهالكة أو املكونة باألجسام إال يشتغل ال وهو أرسطو، أراد بالطبع: (1)
هذه فإن اإلنسانية؛ الصناعة تهلكها أو تكونها التي األجسام جميع يخرج أن الطبيعة
الذي اليوناني اللفظ ونسبها: عللها خاصة. دراسة موضوع تكون أن يمكن األجسام
ذلك. إىل يوفق فلم يوضحه أن فيلوبون حاول وقد ا، جدٍّ مبهم أيًضا هو بالنسب عنه عربت
تعريف إىل الرجوع ينبغي واالستحالة: النمو أيًضا. صالًحا «تحوالت» لفظ كان وربما
فإن بعدها؛ وما ف١١ ب٣ وك٥ ف٧ ب٣ ك٤ ألرسطو الطبيعة كتاب يف اللفظني هذين
أما واالستحالة: الكون الكيف. يف حركة فإنها االستحالة وأما الكم، يف حركة هو النمو
ليست فهي االستحالة وأما الوجود، إىل الالوجود من االنتقال فهو الخاص باملعنى الكون
ألجل الفكرة، إلتمام اللفظ هذا زدت بالحقيقة قبل. من املوجود الكائن يف تغيري مجرد إال
ولكن لهومريوس شعر ببيت فيلوبون استشهد االستحالة، وبني الكون بني الفرق تبيني

وامليتافيزيقية. اللفظية الفروق هذه يف وزن ذات حجة يصلح يكاد ال هومريوس
ولوكيبس وأنكساغوراس أمبيدقل بهم يعني أرسطو أن سريى القدماء: من (2)
استحالة: إال ليس الوجود. إىل العدم من االنتقال يعني مطلًقا: كونًا إلخ. … وديمقريطس
وحده هو الرأي هذا مختلفتان: ظاهرتان واالستحالة. الكون ظاهرتي إدماج يعني
العالم أن اآلخر. يف أحدهما إدماجهما يمكن ال معنيان واالستحالة الكون فإن الصحيح؛
بال يشء كل يكون الذي هو بعينه واحد عنرص إال يوجد ال أنه أو واحدة: صورة ذو كلٌّ
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تؤيد كانت التي إيليا مدرسة وأصحاب اليونان العموم عىل هم الفالسفة وهؤالء استثناء،
ما مجرد. كلمة املتن عىل زدت قد استحالة: مجرد املوجود. ووحدة الجوهر وحدة مذهب
تتألف املادة فيلوبون. إليه نبه كما املطلق التولد سماه الذي هو الخاص: باملعنى يولد
أنصار هنا ى سمَّ ولقد واحدة.» مادة من أكثر «يوجد أنه أو واحد: عنرص من أكثر من
أرسطوطاليس، مقام نفسه فيلوبون أقام ِهم. يسمِّ فلم الوحدة أنصار وأما العنارص، تعدد
يقول األبلوني وديوجني وأنكسيمني أوحد، عنًرصا املاء إال ليقبل يُك لم طاليس بأن وذكر
وكان املاء. وبني الهواء بني وسط عنرص بأنه يقول وأنكسيمندروس الهواء، بأنه كالهما
بالعنارص القول يقبل كان أمبيدقل فإن التعدد فالسفة أما النار. بأنه يقول هريقليطس
كان فإنه أنكساغوراس وأما واألرض. واملاء والهواء النار أرسطو: به قال كما األربعة
ولوكيبس وديمقريطس والالمتناهية، األجزاء املتشابهة املتجانسة األجسام تلك يفرتضها
أشكالها. اختالف ويف العدد يف الالمتناهية لذراتها بالنسبة الفرض هذا يفرتضان كانا

اآلتية). الفقرات (ر.
الفلسفة لغة تكن لم أنكساغوراس عهد يف الخاص: التعبري أنكساغوراس نكر (3)
ذلك. بعد املذكورين يعني آخرون: فالسفة يفعل كما بعد. ذلك حصل كما تكوَّنت قد
التنافر هما أمبيدقل بهما يقول اللذان املحركان العنرصان هذان املحركني: العنرصين
الحركة عنرصي يعني عنارص: ستة يجمعها. والثاني األشياء يفرق أولهما والعشق،
أمبيدقل رأي وعىل والنار. والهواء واملاء األرض العادية: األربعة العنارص إليهما مضافة
أجزاء من ومحركان. فاعالن فإنهما اآلخران وأما فقط، منفعلة األخرية األربعة هذه أن
لآلخر ترجمة إال ليس التعبريين هذين أحد — (هومومرييس) األجزاء املتشابهة متماثلة
يسمى اللحم من وجزءًا عظًما يسمى العظم جزء فإن للكل؛ مرادف منها جزء كل —
األولية العنارص من يوجد ذلك وعىل إلخ. … يًدا يسمى ال اليد جزء أن حني يف لحًما،
غري أنكساغوراس عنارص كانت ولذلك املختلفة؛ الجواهر من يوجد ما بمقدار املتشابهة

العدد. يف متناهية
أكثر الذرات واسم تماًما، لآلخر مرادف االسمني كال ذرات: أو تتجزَّأ ال أجزاء (4)
مذهب وبني الذرات يف أبيقور مذهب بني الخالف وجه هنا فيلوبون بنيَّ وقد استعماًال،
غري بأنها يسلم ال ولكنه العدد، يف الذرات تناهي بعدم يقول أبيقور فإن ديمقريطس؛
منها» هي «التي أخرى بعبارة أو منها؛ ترتكب التي بالعنارص إال األشكال. يف متناهية
هذا العنارصوترتيبها: هذه بوضع الذرات. طبيعة يف املتناهي غري التخالف أجل من هذه

األشكال. يف التناهي لعدم
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من أمبيدقل ورأي أنكساغوراس رأي بني فيلوبون يجد ال معارض: رأي من (5)
بهذا ذكرتها واألرض: والهواء واملاء النار أرسطو. عبارة عليه تدل ما التعارض مسافة
الجملة هذه صوغ من يؤخذ قد اللحم: من أبسط أنها كذلك. ذكرها أرسطو ألن الرتتيب
بذلك، يسمح ال الزمني التاريخ ولكن وينتقده، أنكساغوراس مذهب يعلم كان أمبيدقل أن
نفسه. أمبيدقل ال اإلغريقية النسخة تعبري عليه يدل كما أمبيدقل أتباع هم هنا املراد ولعل
مكان كل يف منترشة هي التي الذرات إذن تقارب ما شد الجراثيم هذه العنارص: جراثيم

ديمقريطس. مذهب حسب عىل
يقبله لم مذهب هذا غري: ال واحد عنرص من تخرج األشياء جميع أن أدَِّعي (6)
اللفظ النص عىل زدت للظواهر: املوضوع آنًفا، (١) رف استحالة، كمجرد أبًدا. أرسطو
عىل يكون أن يمكن حتى دائم موضوع وجود الواقع يف يلزم استحالة: يعاني األخري.
األسود إىل األبيض ومن الحار إىل البارد من يمر إذا تنتابه التي لالستحالة محالٍّ التعاقب
متعددة»، «أجناس بالضبط النص عبارة للجواهر: متعددة بأنواع التبادل. عىل أو إلخ …

أمبيدقل. يريد كما والتنافر العشق تأثري تحت بافرتاقها، أو العنارص باتحاد
طريقة أيًضا هي وتلك العنارص. بتعدد يقولون الذين الفالسفة: هؤالء فرض (7)
مضطرون به.» يسلمون الذي هو إليهم نسنده الفرضالذي «أن أخرى بعبارة أو تعبريهم؛
إىل يوجه أن القول هذا حق ومن بالضبط، أنكره أمبيدقل أن يظهر ال االعرتاف: إىل
يف ضبًطا هذا من أقل النص حقيقية: استحالة توجد أن الوحدة. وأنصار ديمقريطس
االستحالة أن رأيه وعىل الحسية، املشاهدة إىل أرسطو يستشهد إنما يعرتيه: نجده التعبري.
السهولة. بغاية حواسنا تدركهما اللذين الذبول أو النمو من وضوًحا أقلَّ ظاهرة ليست
عىل أردت كما جالءها أستطع ولم خافية، مضطربة تزال ال الفقرة هذه يف الفكرة إن
نشاهد تفسريه. بجانب نقله الذي األفروديزي إسكندر وتفسري فيلوبون تفسري من الرغم

الكيف. تغري أو االستحالة؛ فيه
السابقة الفقرة أن هذا من يظهر قد واحد: عنرص من بأكثر يسلمون الذين (8)
هذا عىل يساعد ال النص ولكن الجوهر، بوحدة يقولون الذين الفالسفة إىل موجهة
توجد التي «الفروق أوسع بعبارة أو للعنارص؛ فصول التغريات. أو التأثرات؛ التفسري.
وتتعاقب تتوارد التي بالتضاد املتقابالت كل عامة بطريقة والبارد: الحار العنارص». بني
مذهب من بالرضورة تنتج نتيجة هذه ليست ذلك: من ينتج بعينه. واحد موضوع عىل

ينكره. أمبيدقل أن يظهر وال باالستحالة، يعني كان ما إذن بالضبط وهذا أمبيدقل،
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ف٩، ب٧ ك١ الطبيعة كتاب راجع النظرية هذه عىل البني من أليس ولكن (9)
الحركة أنواع هي تلك باالستحالة، … بالنمو … األين يف بالنقلة ب١١: املقوالت وكتاب
عبارة بعينها: واحدة مادة الطبيعة. كتاب يف رشحها وقد أرسطو، بها يقول التي الثالثة
عىل بناءً هي والتي ببعض، بعضها تتبدل التي القدر. هذا عىل البيان من ليست النص
أسود أو أبيض أو بارًدا أو حارٍّا بالتناوب يكون الذي هو بعينه الجسم فإن أضداد؛ ذلك

إلخ. …
مشاَهَدة ظاهرة وهي االستحالة وجود بإنكاره واقعية: األكثر يناقضالحوادث (10)
رأي عىل العالم فيه املظروف املادة إله «سفريوس» هو ذلك الوحدة: إىل رد السهولة. بغاية
ما العنارص. يفصل بأن جديد من عنه فيكشفه التنافر يأتي أن إىل العشق بفعل أمبيدقل
فعىل العشق. أوجدها التي الوحدة جديد من يقطع أن يجب الذي هو دام ما التنافر: عدا
الغموض وفيه َجِيلٍّ غري البيان ولكن أمبيدقل، لعبارة حريف نقل هو ييل ما أن يظهر رأيه:
هو هذا أن يظهر ال ماءً: صار بعينه اليشء فهذا أرسطو. نقوض يف يوجد الذي العادي
فقط هي بل تتغري، وال مكونة كلها العنارص أن هو رأيه فإن الحقيقي؛ أمبيدقل مذهب
هذه تكون ال قد تمحى: أن ويمكن والتنافر. للعشق القدير التأثري تحت تفرتق أو تجتمع
الضد عىل أمبيدقل أن يظهر بعينه: وقت يف متولدة دامت ما الحقيقية. أمبيدقل فكرة هي
أرسطو مذهب يف اليوم: هذا يف أيًضا تتغري التي بل أبدية. الفروق هذه أن يعتقد ذلك من

أمبيدقل. مذهب يف ال ولكن
فإن البيان؛ من الضبط بهذا النص ليس أمبيدقل: مذهب يف أن ذلك عىل زد (11)
العنارص، عىل سابقة مبادئ توجد أمبيدقل مذهب يف أنه يف تنحرص الجديدة املعارضة
سابقان مبدآن هما والعشق: التنافر عنارصحقيقية. العنارصليست هذه تكون ذلك وعىل
من املادة إله «سفريوس» يتكشف حينما واحد: مبدأ من ويفرِّقانها. يجمعانها للعنارص
والعشق. التنافر االثنان األقل عىل يكون متعددة: مبادئ أو واحًدا مبدأ التنافر. بفعل جديد
بالضبط يكونان ال والعشق التنافر فإن أمبيدقل، فكرة أيًضا هذه تكون أال يمكن كمادة:

نفسها. النص عبارة هي هذه عنرصية: أشد فقط. بها يفعالن وإنما العنارص،
هنا؛ بالنص يذكر لم الذي االنتقال عىل للداللة الكلمتني هاتني زدت دورنا: يف (12)
أوًال وسيتكلَّم مذاهبه، سيبني اآلخرين مذاهب التوايل عىل أرسطو استعرض أن بعد فإنه

بعد. ما إىل واستحالتها األشياء نمو عىل الكالم مرجئًا الكون عىل
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لم بل باألشياء، وجودهما طريقة حيث من إال والفساد الكون أفالطون إذن يدرس لم
تكون عىل شيئًا يقل ولم العنارص. كون اقترصعىل بل عمومه، كل يف الكون ليدرس يكن
يتكلم ولم لها، املتشابهة األجسام وسائر والعظم اللحم جنس من هي التي األجسام جميع

املوجودات.1 يف إياهما إدراكه كيفية يبني ولم النمو، عىل وال االستحالة عن
سطحية بطريقة إال املوضوعات هذه عىل أحد يتكلَّم لم بأنه الجزم يمكن أنه عىل
إيضاح يف يخالفنا ولكنه املسائل، كل يف فكَّر أنه يظهر فإنه ديمقريطس؛ عدا ما ا جدٍّ
ربما ما إال النمو إيضاح يف آنًفا قلنا كما أحد يفكر ولم األشياء. تحدث بها التي الطريقة
تنمو األجسام إن يقال بأن أعني الظاهرة؛ هذه به الكافة تفهم الذي املعنى عىل يكون
يوضحه لم ما فذلك الظاهرة هذه تحصل كيف أما الشبيه. إىل فينضاف يأتي الشبيه ألن

اآلن.2 حتى ألبتة أحد
من التي املسائل من واحدة أية وال االختالط مسألة بعد أيًضا تدرس فلم ذلك، ومع
بعينه شيئًا أن وكيف وتنفعل، األشياء تفعل كيف معرفة مسألة مثًال وال القبيل، هذا

بها.3 ينفعل بعينه وآخر الطبيعية األحداث يفعل
استحالة منها استخرجا العنارص بصور إال ولوكيبس ديمقريطس يهتم لم ملا
ومن والفساد، الكون يأتي اتحادها ومن الذرات انقسام فمن هذا وعىل وكونها. األشياء
الحقيقة يحسبون الفالسفة هؤالء كان ملا ولكن االستحالة. تأتي ووضعها الذرات ترتيب
يجعلوا أن اضطروا مًعا بالعدد والمتناهية متضادة الظواهر وكانت الظاهر، مجرد يف
لنظر هو ما ضد يظهر أن يمكن الواحد اليشء إن بحيث أيًضا المتناهية الذرات أشكال
به تختلط أن بمجرد الصورة متغري ويظهر وضعه، لتغريات تبًعا ذلك أو الرائي هذا
جزء موضع بتغري جملة ذاته غري صار أنه ويظهر أجنبية. جزئية أصغر عليه تزاد أو
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فكاهة أو مأساة لتأليف بعينها الحروف تستخدم أن يمكن أنه كما ذلك أجزائه. من واحد
يختار.4 حسبما

األشياء كون أن العموم بوجه يعتقد تقريبًا استثناء غري من الناس كل كان ملا ولكن
أو تتَّحد أن يجب لتفسد أو لتكون األشياء وأن ا، جدٍّ مختلفتان ظاهرتان هما واستحالتها
عىل نقف أن ذلك أجل من علينا وجب خواصها، يف بتغريات تستحيل أنها حني يف تنفصل
كون يجعل لم إذا متعددة. حقيقية صعوبات الواقع يف منها يعرض التي املسائل هذه
للتأييد، القابلة غري النتائج من طائفة النظرية لهذه فإن اتحاًدا إال — مثًال — األشياء
نقضها، ا جدٍّ الصعب ومن املضاد، املعنى صحة عىل قاطعة أخرى براهني هناك ولكن
الكون كان إذا وأنه اتحاد، مجرد إال آخر شيئًا يكون أن يمكن ال األشياء كون أن تُثِبت
حلَّ نعالج أن يجب لذلك استحالة. إال ليس وأنه أصًال، كون يوجد ال ثَمَّ فمن اتحاًدا ليس

خطورتها.5 كانت مهما الصعوبات هذه
وتستحيل تكون األشياء كانت إذا ما معرفة هي املناقشة هذه ابتداء يف األصلية النقطة
أولية أعظاًما أعني ذرات، وجود بسبب الظواهر لهذه املضادة الظواهر تعاني أو وتنمو
النظرية هذه للقسمة. قابلة غري أعظام أصًال يوجد ال كان إذا ما أو للقسمة، قابلة غري
يتساءل أن يمكن الذرات بفرضوجود أخرى جهة ومن األعىل. باملكان الخطورة من هي
هي املنقسمة غري األعظام هذه — ولوكيبس ديمقريطس يريد كما — كانت إذا عما أيًضا

طيماوس.6 يف ذكر كما سطوح مجرد كانت إذا ما أو أجسامنا،
إىل األجسام بتحليل نجاوز أن املوضع، هذا غري يف بينَّا كما املعقول، غري من ولكن
أني عىل أجسام. هي الذرات بأن املعقول إىل أقرب يكون ذلك وعىل سطوًحا. تصيريها حد
كما املذهب هذا يف يمكن ذلك ومع باملعقول. الشبه قليل أيًضا هو الرأي هذا أن ألعرتف
أو لتماسه أو لدورانه تبًعا الواحد الجسم بتبدل وكونها األشياء استحالة تفرس أن قيل قد
حقيقة إنكار إىل به أدى الذي هو وهذا ديمقريطس، يفعل ما ذلك أشكاله. الختالف تبًعا
الذين ولكن مركزها. حول األجسام حركة من يكون إنما عرفه يف اللون دام ما اللون
بجمع ألنه اللون؛ يدركوا أن ذلك بعد يمكنهم ال أولئك سطوح إىل األجسام قسمة يقبلون
ال ولكن جوامد، تكوين إىل فقط الوصول يمكن بعض مع بعضها السعة ذوات السطوح

جسماني.7 كيف أي إيجاد إىل الوصول يمكن
هي التي الظواهر — اآلخرين من أقل — يرون الفالسفة هؤالء جعل الذي والسبب
فحص من استزادوا الذين ذلك ضد وعىل املشاهدة. عدم هو جميًعا الناس بني وفاق محلُّ
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عىل بعُد تنسحب أن يمكن التي املبادئ هذه استكشاف يف حاًال أحسن أولئك الطبيعة،
يالحظون ال معقدة نظريات يف تائهون هم الذين هؤالء ولكن عددها. أكثر ما حوادث
يحكمون وهم الظواهر، من قليل عدد إىل إال هة موجَّ أعينهم وليست الواقعة، األحداث

كربى.8 بسهولة
وبني للطبيعة الحقة الدراسة بني يفرق الذي الفرق كل يرى أن يمكن أيًضا هنا ها
أو ذرات يوجد أنه مثًال يبيِّنوا أن أجل من الفالسفة هؤالء ألن محضة؛ منطقية دراسة
األعىل املثل — نفسه املثلث فإن الذرات تلك تكن لم إذا أنه يدعون للقسمة قابلة غري أعظام
إال حلها يف يعول لم أنه يظهر املسألة هذه يف ديمقريطس أن مع مؤلًَّفا يكون — للمثلث
سيبنيِّ املناقشة هذه من سييل ما فإن ذلك ومع محضة. وطبيعية خصوصية دراسات عىل

ذلك.9 من بأوضح نقول أن نريد ما لنا
ال ما إىل للقسمة قابل عظم وأنه يوجد، الجسم أن افرتاض الكربى الصعوبة من
أن يمكن الذي الجسم يف الواقع يف يبقى فماذا القسمة، هذه تحقيق املمكن من وأنه نهاية،
قسمته حقيقة وأنه مطلًقا للقسمة قابًال شيئًا أن افرتض فإذا كهذه؟ قسمة من يخلص
الواقع يف يقسم لم أنه مع مطلًقا قسمته أمكن أنه يشء يف املحال من يكون فال هكذا،
لو العموم وعىل بالنصف. اليشء يقسم إذا فيما إذن كذلك واألمر فعًال، قسم قد أنه وال
يكون ال كما ألبتة، محاًال ذلك كان ملا قسم قد الالنهاية إىل للقسمة بالطبع قابًال شيئًا أن
أحد ال أنه مع آالف عرشة يف مرضوبة مرة آالف عرشة قسمته إمكان يفرتض أن محاًال

الحد.10 هذا إىل بالقسمة املجاوزة يستطيع
عىل مطلًقا قسمته يمكن أنه فلنسلم الخاصة، لهذه حائز أنه معتربًا الجسم دام ما
غري ذلك لكن عظًما؟ سيكون هل التقاسيم؟ هذه بعد يبقى ماذا إذن ولكن النحو، هذا
الجسم أن — الضد عىل الفرض— وكان التقسيم عملية من فرَّ يشء يوجد إذا ألنه ممكن؛
القسمة وظلت عظم وال جسم يبق لم إذا ولكنه ومطلًقا. حد أي غري من للقسمة قابل
الجسم تركب التي العنارص تصري وإذن نقط، عىل إال تقع ال القسمة أن فإما مستمرة،

أصًال.11 يشء هناك يبقى أال وإما العظم، عديمة
عىل فاألمر أجزاء، من يؤلَّف أم اليشء من يأتي الجسم أكان سواء أنه، ذلك من ينتج
يأتي أن يمكن الجسم بأن التسليم مع حتى ظاهًرا، إال يكون أال إىل الكل تصيري الحالني
لتؤلف تتماس كانت النقط هذه أن لو الواقع ويف كم. أيًضا هناك يكون فال نقط، من
ما املجتمعة النقط هذه جميع فإن فيه؛ كلها وأنها واحًدا، كان العظم وأن واحًدا، عظًما
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أصغر وال أكرب ال يكون ال عدة أو نقطتني إىل بانقسامه الكل ألن أكرب؛ الكل لتجعل كانت
عظم تأليف إىل أبًدا الوصول يمكن فال النقط تلك من جمع مهما إنه بحيث قبل، ذي من

منها.12 حقيقي
هذا عىل فحتى الجسم كنشارة إال منها يحصل أال إىل بالقسمة يوصل إنه قيل إذا
كيف وهي كانت، كما املسألة وتبقى كان، أيٍّا عظم من يأتي الجسم أن من بد ال الفرض
هو بل جسًما ليس انفصل ما إن قيل فإذا دوره، يف للقسمة قابل األخري الجسم هذا أن
وإىل نقط إىل ل يتحوَّ العظم أن ذلك من فينتج ما، خاصة أو لالنفصال قابلة ما صورة
يمكن العظم بأن االعتقاد املعقول غري من يكون وإذن الطريقة. بهذه محولة تماسات

عظاًما.13 ليست أشياء من يأتي أن أبًدا
أم الحركة عديمة افرتضت سواء النقط هذه تكون مكان أي يف ذلك فوق ولكن
افرتاض من أيًضا بد فال شيئني، بني واحد تماسٌّ إال أبًدا يوجد ال إنه متحركة؟ افرتضت

النقطة.14 وال القسمة وال التماس هو ليس يشء يوجد أنه
القسمة يقبل أن دائًما يمكن امتداده كان مهما كان أيٍّا جسم كل أن إذن قبل لو

إليها. يوصل التي النتائج هي تلك لكانت مطلًقا،
مادة أية أو نرشته الذي الخشب أركب أن القسمة بعد أمكنني إذا أخرى جهة من
أني الواضح فمن تماًما، كانت مثلما أجعلها وأن األوىل، وحدتها إليها أعيد بأن أخرى
قابل الجسم فبالقوة إذن الخشب. كرسي يف بلغتها نقطة أية يف ذلك أفعل أن أستطيع
عنها وبمعزل القسمة عن خارًجا هنا ها إذن يوجد ماذا حد. وبدون مطلًقا للقسمة دائًما
من خواص إىل يتحلَّل الجسم أن كيف يسأل أن دائًما يمكن للجسم؟ خاصة إنها قيل إذا
عن تنفصل أن يمكن الخواص هذه أن وكيف منها؟ يتألف أن يمكن وكيف القبيل؟ هذا

الجسم.15
رضورة يلزم فإنه فقط؛ أو تماسات مجرد من تتكون األعظام أن محاًال إذن كان إذا
يمكن ال مجاًال يخلق للذرات عينه االفرتاض هذا ولكن تتجزأ. ال وأعظام أجسام يوجد أن
حلها يحاول أن يلزم أنه إال املوضع هذا غري يف فحصت قد املسألة هذه أن ولو تخطيه،

البداية.16 من بتمامها جديد من أخذها يلزم ذلك إىل وللوصول أيًضا. هنا
محسوس جسم كل أن تقرير يشء يف املعقول غري من ليس إنه بدء بادئ إذن نقول
قابًال يكون أن يمكن أنه دام ما ما، نقطة يف للقسمة قابل وغري للقسمة قابل مًعا هو
هو تماًما محال أنه يظهر الذي ولكن بالفعل. للقسمة قابل وغري املجردة بالقوة للقسمة
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يكون فال ممكنًا ذلك كان إذا ألنه بالقوة؛ مًعا لها قابل وغري للقسمة قابًال يكون جسًما أن
لها وقابًال للقسمة قابل غري يكون بأن الخاصتني بني يجمع الجسم أن الوجه بهذا أبًدا
يشء منه يبقى ال وإذن ما؛ نقطة يف بالفعل للقسمة قابًال فقط يكون إنه بل بالفعل. مًعا
ثانية يكون أن يمكنه بأنه التسليم ومع جسماني. غري يشء إىل الجسم ويتحول مطلًقا،
الجسم كون يصري فكيف اإلطالق، عىل أبًدا يشء من يأتي ال أن أو النقط من يأتي بأن إما

ممكنًا؟17 جديد من
أعظام وإىل ومنفصلة متميِّزة أجزاء إىل بالفعل ينقسم الجسم أن فهو ، بنيِّ هو ما أما
هذه أن أيًضا املحقق من ولكن وتنعزل. بعض عن بعضها تتباعد دائًما فأصغر أصغر
قسمة أيًضا املمكن من ليس وأنه الالنهاية، إىل بها يجاوز أن يمكن ال البعضية التجزئة
أن يمكن وال اإلجراء، ممكنة ليست املحدودة غري القسمة هذه ألن ما؛ نقطة أية يف الجسم

معني.18 حد إىل تتمىشَّ
األشياء كون أن سلم إذا خصوًصا تتجزَّأ، ال أعظام أو ذرات توجد أن إذن يلزم
أنه يظهر الذي االستدالل هو ذلك باالجتماع، واآلخر بالتفرق أحدهما يحصالن وفسادها
هذا أن بإثبات ل نتكفَّ ونحن الذرات. أو للقسمة القابلة غري األعظام وجود رضورة يبنيِّ

عنها.19 سنكشفه بستار مستورة سفسطة عىل يشعر ال حيث من يرتكز االستدالل
متعلقة جهة من تكون املطلقة القسمة فقابلية بالنقطة تتَّصل ال النقطة أن كما
أيًضا يسلم أنه يظهر النظرية بهذه يسلِّم ومن بها. متعلقة غري أخرى جهة ومن باألعظام
فإن رضورية وبنتيجة اتجاه، كل ويف مكان كل يف هي التي النقطة إال بعد يوجد ال بأنه
أن يمكن ال فالجسم مكان كل يف دامت ما النقطة ألن يشء؛ ال يصري بالتجزئة العظم

النقط.20 من أو التماسات من إال يرتكب
دام ما مطلًقا للقسمة قابل الجسم بأن القول إىل الرجوع هو هذا فمعنى وحينئذ
وأنه حدة، عىل منها واحدة ككل هي مجتمعة النقط كل وأن ما، نقطة محل كل يف يوجد
والنتيجة لبعض. بعضها متتابعة ليست النقط ألن واحدة؛ من أكثر يوجد ال الواقع يف
وسطه يف للقسمة قابًال الجسم كان إذا ألنه مطلًقا؛ للقسمة قابًال ليس الجسم أن أيًضا
كما باآلن متصل غري اآلن ولكن الوسط. بهذا تتصل التي النقطة يف لها قابًال يكون فإنه
إنه بحيث وتركيبها األجسام قسمة تنحرص هذا يف أنه عىل بالنقطة. تتصل ال النقطة أن
ال وإنه ذرات، إىل يتحول ال ذلك مع الجسم ولكن لألجزاء. وافرتاق اجتماع أيًضا يوجد
يمكن ال كذلك حلها. يمكن ال عديدة صعوبات تشمل التي النظرية تلك ذرات. من يأتي
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تتبع النقطة كانت فإذا ما. حد إىل ال ممكنة التجزئة تكون بها بطريقة الجسم يرتكب أن
وإن الصغر، يف متدرجة أجزاء إىل ينحلُّ الجسم ولكن كذلك، األمر كان النقطة الواقع يف

األجزاء.21 أصغر بني حصل االتحاد
كما العنارصوتفرقها، اجتماع عىل زعموا يقرصكما ال لألشياء الكامل املطلق الكون
ونكرر الناس. كل فيه يقع تام خطأ ذلك بل الكتلة، يف تغري مجرد ليست االستحالة أن
إنما وافرتاقها، العنارص باجتماع لألشياء مطلقان وفساد كون يوجد ال أنه أخرى مرة

بعينه.22 آخر يشء من يأتي عندما بكله يشء يتغري متى فقط يوجدان
عظيًما، فرًقا هنا ها ولكنَّ القبيل، هذا من ما تغري هي االستحالة أن أيًضا يظن وقد
يف التغريُّ حصل فقط فمتى املادة، إىل يرجع وجزءًا الكنه إىل يرجع جزءًا املوضوع يف فإن
التغري حصل متى استحالة مجرد إال يكون وال وفساد. كون ا حقٍّ فهناك األمرين، هذين

لليشء.23 العارضة والكيوف الخواص يف
ذلك مثال بسهولة، للفساد قابلة تصري أنها وباجتماعها األشياء بافرتاق إال هو فما
إذا أنها حني يف هواء، إىل يكون ما بأرسع تتحول صغريات نقيطات إىل املاء تجزَّأ متى

ذلك.24 من بأبطأ هواءً تصري كتلة بقيت
يكون أن املحال من أن إثبات فقط أردنا هنا ها ولكن ييل. فيما سيتضح هذا أن عىل

الفالسفة.25 بعض زعم كما تأليف مجرد األشياء كون

هوامش

هذه إذن: أسالفه. مذاهب فحص إىل أرسطو رجع أفالطون: إذن يدرس لم (1)
باألشياء: وجودهما طريقة يربرها. وجه لها يكون أن دون النص يف موجودة الكلمة
الراهنة الحال يف إال الكون يدرس لم أفالطون إن يقول أن يريد أرسطو أن يحتمل
تكون ال فقد فكرته هي هذه كانت فإذا األصل، إىل الصعود يحاول أن غري من لألشياء
الكيوف كون دون العنارص: كون عىل يناقضها. ما طيماوس يف يوجد قد إذ تماًما؛ صادقة

للحركة. اآلخرين النوعني يعني النمو: عىل وال االستحالة عىل العنارص. تنتاب التي
بعد ا جدٍّ عظيًما يظهر أن يمكن هذا ديمقريطس مدح ديمقريطس: عدا ما (2)
القدر هذا يف النص عبارة ليست املسائل: كل أفالطون. إىل املوجه السابق االنتقاد ذلك
من أدقُّ النص عبارة ولكن الوضوح، تامَّ ليس هذا األشياء: تحدث بها التي الضبط. من
بكون يتعلق فيما له موافق ديمقريطس إن يقول أن يريد أرسطو أن يف شك وال ترجمتنا،
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أرسطو أن يرى ال النمو: إيضاح يف الظاهرة. هذه حدوث كيفية يف يخالفه ولكنه األشياء،
ترجمتنا). من ف٥ ب١٦ ك٦ الطبيعة (ر. النقص هذا سدَّ قد نفسه

الطبيعة كتاب يف إما درس، قد املسائل هذه بعض أيًضا: تدرس فلم ذلك ومع (3)
أرسطو كان إذا أعرف ال ولكني العلوية»، «اآلثار امليتريولوجيا من الرابع الكتاب يف وإما

أسالفه. فعل مما أبعد إىل فيها البحث يف ق تعمَّ قد
عىل النص عبارة ليست العنارص: بصور إال ولوكيبس ديمقريطس يهتم لم ملا (4)
«بعد هكذا: ترجمته يمكن وقد فيلوبون، معنى هو املعنى وهذا الضبط. من القدر هذا
مذهب ألن الكلمة هذه أضفت الذرات: العنارص.» صور ولوكيبس ديمقريطس تخيل أن
والرتتيب واالتحاد القسمة إال الحقيقة يف يقبل ال الذرات ومذهب تماًما، ديمقريطسمعلوم
الذي املذهب هو هذا الظاهر: مجرد يف الحقيقة يحسبون الظواهر. لجميع ِعَلًال والوضع
ألفالطون). فروطاغوراس (ر. سقراط حاربه وطاملا السفسطائيون، ذلك بعد اعتنقه
لذلك فيلوبون مثَّل وضعه: لتغريات تبًعا الكلمتني. هاتني أيًضا أضفت الذرات: أشكال
جزء املختلفة. باأللوان ن يتلوَّ الرائي وموضع الضوء ملسقط تبًعا فإنه الحمامة؛ بطوق
بعينها؛ الحروف تستخدم الضبط. من القدر هذا النصعىل عبارة ليست أجزائه: من واحد

الهجاء». «حروف أرصح بعبارة أو
الصعب من واستحالتها: األشياء كون أنكساغوراسوأمبيدقل. يشمل الناس: كل (5)
غاية جلية التمييز النصيف عبارة وإن األخرى، إحداهما وجعل الظاهرتني خلط الواقع يف
من طائفة التالية. واألبواب الباب هذا موضوع ذلك سيكون نقف: أن علينا وجب الجالء.

مبهم. هذا للتأييد: القابلة غري النتائج
وتنمو: وتستحيل تكون يوجد. ال أو ذرات يوجد كان إذا ما معرفة: هي (6)
يعني لهذه: املضادة الظواهر لها. قابلة األشياء التي للحركات الثالثة األنواع هي تلك
هي النظرية هذه الكلمة. هذه أضفت أعني: والنقص. مضاد كيٍف إىل واالستحالة الفساد
يف ذكر كما عدة، مرات عليها الكالم إىل أرسطو عاد لذلك األعىل: باملكان الخطورة من

ف١٤. ب٧ ك٣ السماء كتاب ر. طيماوس،
حد إىل فيلوبون. أيًضا يقول كما ك٣ السماء كتاب يف املوضع: هذا غري يف (7)
عىل يظهر ما حد إىل طيماوس يف أفالطون رأي هو ليس الراي هذا سطوًحا: تصيريها
قد كما هذه. من وضوًحا أقل النص عبارة ألعرتف: أني عىل هنا. إليه يذهب أنه أرسطو
ديمقريطس قول عىل املوضع هذا يف أرسطو يستعملها التي األلفاظ أن فيلوبون يرى قيل:
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ليسا التعبريان هذان تماسه: … دورانه أبدير. لهجة من األخص عىل مأخوذة ألفاظ هي
األجسام قسمة يقبلون الذين باليوناني. نظرييهما من املعنى أداء يف ضبًطا أكثر بالفرنسية
لألجسام. آخر كيٍف أي أو اللون؛ يدركوا أن آخرين. فالسفة أو أفالطون مثل سطوح: إىل

هذه. من ضبًطا أقل النص عبارة
أني من واثًقا فلسُت قليًال، مبهمة النص عبارة جميًعا: الناس بني وفاق محل (8)
به يويص كما األحداث بمشاهدة هنا أرسطو يويص املشاهدة: عدم ا. جيدٍّ املعنى حصلت
مقدمة ر. املوضع، هذا يف هو كما وجازًما مبينًا آخر موضع يف يكن لم ولكنه دائًما،
فيلوبون بعبارة أو بعد؛ تنسحب أن يمكن التي يليها. وما ص٤٢ للمتريولوجيا ترجمتي
عديم العبارتني بني والفرق أكثره.» ما الحوادث من عدًدا تشمل أن يمكن «التي وهي:
بعيدون هم الذين هؤالء «لكن أيًضا تفيد النص عبارة معقدة: نظريات يف تائهون القيمة.

أكثر. وبخفة كربى: بسهولة إلخ». … العامية األفكار عن
أفالطون يعني الفالسفة: هؤالء األخرية. الكلمة هذه أضفت الحقة: الدراسة (9)
املثلث رضورية. أنها يظهر التي الكلمات هذه أضفت الذرات: تلك تكن لم إذا ومدرسته.
املثلث فإن سبقها؛ ملا تفسريًا إال ليست األخرية الكلمات هذه للمثلث: األعىل املثل نفسه
يناقض وهذا للقسمة، قابًال أي مؤلًفا: للمثلث. األعىل املثل هو أفالطون مذهب لغة يف نفسه
أرسطو يشعر ذلك: من بأوضح … لنا سيبنيِّ املناقشة هذه من ييل ما املثل. نظرية تماًما
ضد أفالطون عن فيلوبون يدافع ا. تامٍّ بينًا ليكون الكفاية قدر هنا يقل لم بأنه نفسه
يمكن قد النظرية هذه أن فيلوبون ويظن أستاذه، فكرة ا جيدٍّ يحصل لم الذي أرسطو

املكتوبة. غري أفالطون مذاهب يف األكثر عىل موجودة أنها
عبارة: بأبسط وإليكها غامض، الفقرة هذه يف املعنى كل الكربى: الصعوبة من (10)
فيه توجد ال وأن نهاية، ال ما إىل القسمة يقبل أن يمكن الجسم أن يفهم أن الصعب «من
وبذلك يشء منه يبقى وال آخره، عن الجسم تُْفِني القسمة هذه ألن تتجزأ؛ ال التي األجزاء
تحقيق املمكن من وأنه أصًال.» أبعاد لها ليس نقط مجرد من مؤلف الجسم أن إىل يوَصل
كهذه: قسمة من يخلص أن يمكن الذي ضبًطا. ذلك من أقلُّ النص عبارة القسمة: هذه
دائًما فرضيمكن هذا املحال: من يكون فال الجسم. منه تركب ما كلَّ نهائيٍّا ستعدم ألنها
دائًما قسم إذا يعني بالنصف: اليشء يقسم إذن املحال. من يشء عليه يلزم وال فرضه
متساوية، غري أجزاء إىل قسم إذا أو املتتابع، التقسيم يف اليشء من يبقى ما كل اثنني إىل
إىل بالقسمة املجاوزة املتناهي. غري التقسيم بهذا كله إعدامه إىل يوصل الطريقتني بكلتا

اإلنسان. يستعملها التي اآلالت كفاية لعدم الحد: هذا
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ماذا التعبري. هذا من ضبًطا أقل النص عبارة الخاصة: لهذه حائز أنه معتربًا (11)
الكلمات هذه زدت التقاسيم: هذه بعد املاضية. الفقرة يف املوضوعة للمسألة تكرار يبقى:
يف ليس ومطلًقا: حد أي غري من للقسمة. قابًال أيًضا يكون عظًما: قليًال. الفكرة لبيان
فيها عظم ال أنها مفروض الرياضية النقط ألن العظم؛ عديمة واحدة. كلمة إال النص

ألبتة.
تلك ظاهًرا: إال يكون أال امتداد. أي لها ليس نقط من أعني اليشء: من يأتي (12)
أن يمكن الجسم بأن ديمقريطس. مذهب من السفسطائيون استنتجها التي النتيجة هي
وال أكرب ال ما. كمية تمثل ال النقط ألن كم: الرصاحة. بهذه ليس النص نقط: من يأتي
حقيقي. لفظ أضفت حقيقي: عظم القسمة. نقط عدد كان مهما قبل: ذي من أصغر

يف أنها ولو غامضة الفكرة أن ويظهر دقيقة، األصل عبارة الجسم: كنشارة (13)
الجسم قسمة وأن الذرات، وجود إثبات يراد أنه يفرض أرسطو فإن واضحة؛ الحقيقة
تصيري إىل اإلمكان غاية املمكن بالتقسيم وصل فإذا الالنهاية، إىل تتمىشَّ أن يمكن ال
فإن حجمها دقَّ مهما النشارة قطع ولكن قطعه، عند الخشب كنشارة مسحوًقا الجسم
بالنسبة عليه كانت ما إىل الصغرية األجسام لهذه بالنسبة املسألة وترجع امتداًدا، لها
صغر مهما النشارة قطع فإن كان: أيٍّا عظم قبل. من باجتماعها تؤلفه كانت الذي للجسم
أي انفصل: ما إن الكلمتني. هاتني زدت دوره: يف للتقدير. قابل عظم دائًما لها حجمها
وإن أخرى، رواية هذا إن فليوبون قال لالنفصال: قابلة لها. حد أقىص البالغة بالقسمة
لالنفصال»، «قابلة عبارة بدل لالنفصال» قابلة «غري عبارة املخطوطة النسخ بعض يف
معنى ل يفضِّ فيلوبون فإن ذلك ومع األخرية، العبارة أوفقية الظاهر يقتيضعىل والسياق
الجسم عن لالنفصال قابلة غري الواقع يف الصورة ألن لالنفصال»؛ قابلة «غري عبارة
عبارة ترجمتي يف أثبتُّ ولقد بدونه، شيئًا تكون أن يمكن وال بانعدامه، تنعدم أنها بمعنى
أُبطلت نظريات تماسات: وإىل نقط إىل أيًضا. مناسبة هي األخرى ولكن املشهورة، الرواية
هو ما عىل لها يكون أن يمكن ال والتماسات النقط أن دام ما أعظاًما: ليست أشياء آنًفا.

ما. جهة أي إىل امتداد أيُّ املفروض
يفعل كما متحركة: افرتضت الجسم؟» من جزء أي «يف يعني مكان: أي يف (14)
السطح يحدث الخط أن كما خطٍّا، أحدثت تحركت متى النقطة بأن يسلمون إذ الرياضيون
أو االستفهام صورة الجملة هذه إعطاء يمكن أنه إىل فيلوبون نبَّه وقد الجسم. والسطح
أو ان يتماسَّ اللذين املاديني الجزأين يعني يشء: يوجد أنه السواء. عىل اإليجاب صورة
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ملخص هو هذا ف١٠، سبق ما ر. إذن: قيل لو تفصلهما. نقطة يف متقاسمان أنهما
قابل جسم كل بأن القول وقبل الذرات تقبل لم إذا فإنه املناقشة؛ هذه كل من األول القسم
من فيستنتج النظرية. هذه إليها تؤدي التي املعقولة غري النتائج هي فتلك مطلًقا، للقسمة
يظهر أن يمكن امللخص هذا فإن ذلك ومع الذرات، نظرية حقيقة ديمقريطس مع هذا

لوقته. سابق أنه
يظهر تماًما: كانت مثلما الذرات. وجود إليضاح جديد برهان أخرى: جهة من (15)
النقط وعدد الخشب: َكْرسي يف بلغتُها نقطة أية يف ف١٣. سابًقا قيل ملا مناقض هذا أن
بالفعل يكن لم إن فبالقوة: االمتداد. عديمة أنها مفروًضا النقط دامت ما يتناهى أال يمكن
وبمعزل القسمة عن خارًجا اإلنسان. يستخدمها التي اآلالت كفاية عدم هي واحدة لعلة
ملا تكرير القبيل: هذا من خواص إىل املعنى. لهذا واحدة كلمة إال النص يف يوجد ال عنها:

ف١٣. آنًفا قيل
تتجزأ: ال وأعظام أجسام ديمقريطس. نظرية لتأييد تلخيص إذن: كان إذا (16)
لزيادة الكلمة هذه أضفت للذرات: ديمقريطس. يقرره كان كما ذرات أخرى بعبارة أو
مواطن يف الطبيعة كتاب وراجع ف٥، ب٤ ك٣ السماء كتاب ر. املوضع: هذا غري البيان.
عىل فيلوبون ويستشهد وضعيٍّا. بيانًا مبيَّنة ال إملاًعا إليها ملمع الذرات نظرية حيث عدة
ويستشهد القبيل. هذا من شيئًا أنا فيه أجد ال حيث الطبيعة من السابع بالكتاب األخص
اتِّباًعا أرسطو من بدًال تيوفراسط إىل ينسبها التي املنقسمة غري الخطوط برسالة أيًضا

املؤلفني. بعض لرأي
إحداهما أن يمكن ولكن محال، هذا بالفعل لها: قابل وغري للقسمة قابل مًعا (17)
الالنهاية، إىل للقسمة قابل الذهن يف فالجسم وإذن بالفعل، قسمة واألخرى مجرد إمكاٌن
قابل وغري املجردة بالقوة للقسمة قابل برسعة. حد عند القسمة تقف الخارج يف ولكن
يعني بالقوة: مًعا لها قابل وغري للقسمة قابًال يكون ضبًطا. أقل النص عبارة بالفعل: لها
هذه فإن ومجهوداتي؛ فيلوبون تفسري رغم وعىل بالقوة. واحد آن يف منقسم وغري منقسًما
فهمها يمكن الذي البيان وإليك باملرة. أُِزيله أن أستطع لم ما الغموض من فيها النقطة
ألنه القوة؛ بمجرد حتى للقسمة قابل وغري قابًال مًعا يكون أن يمكن ال جسًما إن به:
يجتمعان ال الخارج يف القابليتان وهاتان بالفعل. أيًضا كذلك كان بالقوة كذلك كان إذا
ال وهذا ما، نقطة يف للقسمة قابًال يكون الجسم أن هو حقيقًة يمكن الذي فكل مطلًقا،
الجسم ويتحول أصًال، يشء القسمة بعد يبقى ال حينئذ ألنه مطلًقا؛ للقسمة قابل أنه يُفيد
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النص. يف بلفظه موجود التقابل هذا جسماني: غري … الجسم جسماني. غري يشء إىل إذن
عىل أبًدا يشء من االمتداد. عديمة مفروضة دامت ما محسوسة ليست هي التي النقط: من
ليست النص عبارة جديد: من الجسم كون اليشء». من العدم، «من كان ربما أو اإلطالق:

الضبط. بهذا
فأصغر أصغر تماًما. املعنى لبيان األخرية الكلمة هذه أضفت بالفعل: ينقسم (18)
هذه تتباعد: لذلك. تستخدم التي واآلالت القسمة موضوع هي التي املادة حسب عىل دائًما:
التصغري؛ أو التجزئة: القسمة. عملية بعد وتنعزل مناسبة. غري كانت وربما النص عبارة
الخارج، يف معني: حد إىل إال وهكذا. منها أدقَّ إىل ثم دقيقة أجزاء إىل اليشء تصغري أي

النهاية. ما إىل ممكنة الذهن يف أنها مع
يكون للمشاهدة القابلة املحسوسة بالظواهر إال يؤخذ ال حيثما إذن: يلزم (19)
تصادف ثم عاجًال، تقف أن يجب الواقع يف التجزئة ألن ا؛ جدٍّ ا حقٍّ مذهبًا الذرات مذهب
بالتفرق التجزئة، تنالها أن تستطيع ال التي الجزئيات يف كئوًدا عقبة يظهر ما عىل
أضفت الذرات: بعينها. العنارص هذه بني باالجتماع: الزوال، وال النقص تقبل ال لعنارص
قابلة غري فإنها ذلك وفوق اسمها، عليه يدل كما للقسمة قابلة غري الذرات ألن الكلمة هذه
ولكني هذا، من ضبًطا أقلُّ النص عبارة ل: نتكفَّ ونحن دقتها. بسبب لنا بالنسبة للقسمة
عنها: سنكشفه عبارته. يف املؤلف استعملها التي الحدة معنى تأدية التعبري بهذا أردت

الوعد. لهذا املطابقة تماَم مطابقته عدم عليه يبني قد اآلتي البيان إن
يسلم ومن امتداد. أقل لها ليس أن معتربًا النقط دامت ما بالنقطة: تتصل ال (20)
يقال التي النقط يف بالتجزئة: مطلًقا. للقسمة قابل الجسم أن هي التي النظرية: بهذه

ف١٦. سبق ما ر. النقط: أو التماسات من إال منها. مركب إنه
وهو فيلوبون، اتخذه الذي املعنى هو هذا مطلًقا: للقسمة قابل الجسم بأن (21)
غاية يف هي كلها املناقشة هذه وإن الكفاية. قدر عىل واضًحا ليس املعنى أن يجد ذلك مع
محل كل يف يوجد للمؤلف. الحقيقية الفكرة عىل فيها الوقوف الصعب ومن االضطراب،
من أكثر يوجد ال اتفق. كيفما نقطة أي يف تحصل أن يمكن التجزئة أن يعني ما: نقطة
أبًدا يمكن فال متشابهة، كلها ولكنها يراد، ما بقدر النقطة من يوجد أنه الواقع يف واحدة:
من كذلك ليس النص أيًضا: والنتيجة واحدة. نقطة إال الواحدة الدفعة يف منها يؤخذ أن
املذكور الرتديد وبني بينه ألوفق الضبط زيادة إىل اضطررت ولكني العبارة، ضبط حيث
تأقربًا أكثر اليوناني النص يف لهما املقابلتان الكلمتان النقطة: … اآلن السابقة. الفقرة يف
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عندي. من أضفتها لألجزاء: الرتجمة. يف الستعمالهما اضطررت اللتني الكلمتني من بينهما
ما: حد إىل ال ممكنة السابق. الكالم يف بعضها عرض حلها: يمكن ال عديدة صعوبات
ألنه املذهب؛ هذا ويقبل الكل يرفض أرسطو يكون هذا عىل الذرات. مذهب يهدم وذلك
الواقع يف تتبع النقطة كانت فإذا عليها. التغلب يمكن ال صعوبات ناحية كل من يجد

املفرسين. بعض النص يف دسه تذييل أنه عليه يظهر هذا النقطة:
الفكرة عن فشيئًا شيئًا به املؤلف يبعد استطراد هو الباب هذا آخر كل الكون: (22)
العنارص ألن العنارصوتفرقها: اجتماع فيها. القول متابعة األمر أول عليه يظهر كان التي
عبارة بعينه: آخر يشء من يأتي عندما منها. يرتكب الذي املركب من أسبق هي حينئذ

الخاص. باملعنى كون يوجد ال أيًضا هناك فإن محكمة؛ ليست النص
يف أو املوضوع يف الكلمة. هذه أضفت عظيًما: مستمر. االستطراد االستحالة: (23)
النصصيغة وصيغة التثنية عالمة أضفت الشيئني: هذين واملاهية. الحد الكنه: إىل اليشء.

الكلمة. هذه أضفت ا: حقٍّ جمع.
متى .٢٢ الفقرة آخر يف سبق ما ر. وباجتماعها: األشياء بافرتاق إال هو فما (24)
تحت تقع الظاهرة هذه ألن بعيد؛ زمان من حصلت وقد صحيحة، املشاهدة املاء: تجزأ
ما بأرسع تتحول ترجمتي). من ف١٨ ب٢ ك٢ (امليتريولوجيا األحيان غالب يف النظر

تتبخر. أخرى بعبارة أو هواء: إىل يكون
دائًما يكن لم أنه أحسَّ نفسه املؤلف بأن ذلك ييل: فيما سيتضح هذا أن عىل (25)
سبق ما راجع افرتاًقا، أم اجتماًعا أكان سواء تأليف: مجرد منه. يطلب ما بقدر مبينًا

ف١٩.
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بطريقة ويموت يولد يشء الواقع يف يوجد كان إذا فيما أوًال البحث يلزم هذا تقرر متى
يلزم الحالة هذه ويف الخاص. باملعنى ويموت يولد يشء يوجد ال كان إذا ما أو مطلقة
من ذلك مثال منه؛ يخرج هو آخر يشء من دائًما يأتي ال ما يشء أي كان إذا ما فحص
والكبري الكبري من يأتي كالصغري أو املريض، يأتي الصحيح ومن الصحيح يأتي املريض
بكون سلم إذا عينها. الطريقة بهذه «تكون» استثناء بال األشياء وكل الصغري، من يأتي
يحق بحيث العدم، من أي الالموجود؛ من مطلًقا يأتي املوجود أن حينئذ يلزم مطلق
موجود ال من يأتي أن يمكن اإلضايف والكون املوجودات. ببعض يتعلَّق العدم بأن التأكيد
الالجميل. من يأتي الجميل أو الالأبيض من يأتي أن يمكن األبيض ذلك ومثال إضايف،

املطلق.1 الالوجود من يأتي أن يجب املطلق الكون لكن
أعني الكيل؛ عىل وإما للموجود، مقولة كل يف األويل عىل إما يدل هنا ها املطلق حينئذ
للجهورات كون فهناك املطلق مدلول هو األويل كان فإذا يشء. كل ويحوي يشمل الذي
يمكنه ال بذاته معينًا شيئًا ألبتة ليس وما جوهرية له ليس ما ولكن بجوهر، ليس هو مما
حينئذ ألنه إلخ؛ … واألين والكم كالكيف املقوالت من أخرى واحدة ألي يكون أن بالبداهة
هو الالموجود كان فإذا عنها؛ تنفصل أن يمكن الجواهر كيوف بأن التسليم معناه يكون
وما يولد فما ذلك وعىل األشياء، لجميع الكيل النفي هو فذلك املطلق، مدلول عامة بصورة

اليشء.2 من يولد أن رضورة يلزم يكون
ولكننا ذلك، من بأطول وبحثناه آخر موضع يف املوضوع هذا عىل تكلَّمنا قد أننا عىل
مطلق كون يوجد أن يمكن وجه من أَْن الكلمات من قليل يف ونقول فكرتنا هنا ها نلخص
موجود. هو مما إال يأتي أن أبًدا يمكن يشء ال آخر وجه ومن الالوجود، العدم من آٍت ليشء
عىل وبالرضورة أوًال «يكون» أن يجب بالفعل وليس القوة بمجرد هو ما أن الحق يف ذلك
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املسألة فحصهذه يف الكربى العناية من ذلك مع بد ال ولكنه آنًفا، بيَّنَّاهما اللذين الوجهني
هي املسألة وتلك أسلفناها، التي اإليضاحات بعد حتى تُدِهُشنا صعوبتها أن يمكن التي
آخر.3 وجه بأي يأتي أم بالقوة هو مما يأتي أكان سواء يحصل، املطلق الكون أن كيف
بالفعل، معني وليشء للجوهر كون فقط يوجد كان إذا فيما الحق يف البحث يمكن
توجه عينها األسئلة وهذه إلخ. … ولألين وللكم للكيف كون أيًضا يوجد ال كان إذا ما أو
الواضح فمن يُولد أو يكون يشء بالفعل كان إذا وإنه الفساد. إىل بالنسبة السواء عىل
كون يخرج منه وبالكمال بالفعل، يكن لم إن األقل عىل بالقوة ما جوهر وجود يجب أنه

فسد.4 متى بالرضورة يتغري وفيه اليشء،
املحض وبالكمال بالفعل هي التي األخرى املقوالت من واحدة أن املمكن من هل
والكم الكيف معاني تطبيق يمكن هل أخرى: بعبارة أو بالقوة؟ املوجود بهذا تتعلَّق
بطريقة بذاته شيئًا يكون أن بدون فقط وبالقوة بالقوة إال شيئًا ليس الذي هذا عىل واألين
بالفعل يشء أي ليس املوجود هذا كان إذا ألنه أبًدا؟ مطلًقا يكون أن وال حتى مطلقة
وجود ذا يكون أن يمكن النحو هذا عىل املفهوم الالموجود فإن بالقوة، األشياء كل ولكنه
يشء، كل من أكثر األولون الفالسفة هابها التي النتيجة هذه إىل يوصل وحينئٍذ منفصل،
حقيقيٍّا موجوًدا يكون هذا أن يسلم لم إذا ولكنه املحض، العدم من األشياء إيجاد وهي
الكيفيات أن آنًفا قلنا كما يفرض فحينئذ املذكورة، املقوالت من آخر يشء وأنه جوهًرا، أو

الجواهر.5 عن منفصلة تكون أن يمكن واألعراض
البحث يلزمنا أنه كما املناسب، بالقدر هنا مناقشتها يلزم التي النظريات هي تلك
البعيض، الكون أو املطلق الكون سواء أبديٍّا، املوجودات كون تجعل التي العلة هي عما
يوجد ال دام وما الحركة، مبدأ ينبعث منها حد أو واحدة علة إال رأينا عىل يوجد ال دام ما

العلة.6 هي ما إيضاح يلزم حد أو واحدة مادة إال أيًضا
جهة من يوجد أنه فيه قررنا إذ «الحركة»؛ كتابنا يف عليها تكلَّمنا أن بنا سبق ولكنا
أبدية. حركة يف واقع ذلك ضد عىل يشء أخرى جهة ومن كله األبد طول متحرك غري يشء
يحرك الذي املحرك وأما عليا. أخرى بفلسفة تتعلَّق لألشياء املتحرك غري املبدأ فدراسة
عندما بعد فيما عليه سنتكلم فإننا مستمرة، بحركة حرك قد نفسه هو ألنه البقية كل
العلة هذه عالج عىل نقترص وهنا الخاصة. الظواهر من واحدة كل علة هي ما نوضح
الطبيعة. يف يتخلَّفان ال وفسادها األشياء كون أن تجعل والتي مادة، بصورة تظهر التي
يعنى أن ينبغي كيف وسريى آنًفا، أثرناه الذي الشك أيًضا تجلو قد املناقشة هذه ولكن

األشياء.7 كون وبمطلق املطلق بالفساد أيًضا
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وتسلسل تدبر التي العلة تكون أن عىس ماذا يعرف أن محرية مسألة فإنها ذلك ومع
ما ألن شيئًا؛ ليس الالوجود وأن العدم، إىل يرجع يفسد ما أن فرضنا إذا األشياء تناسل
كل يف دام ما حينئذ ألنه إلخ؛ … أينًا وال ا كمٍّ وال كيًفا وال جوهًرا ليس موجوًدا ليس
منذ فني قد يكن لم بتمامه العالم أن يتأتى كيف وينعدم يَِبيد الكائنات من واحد آن
محدوًدا الكائنات هذه من واحد كل منه يأتي الذي املنبع كان إذا مرة ألَف طويل زمان
الينبوع بأن ذلك فليس ألبتة ينقطع ال األبدي التوارث هذا كان إذا الحق يف ومتناهيًا؟
ال الواقع يف أنه دام ما تماًما محال ذلك ألن متناٍه؛ غري يكون الكائنات منه تصدر الذي
القسمة، يف متناٍه غري يكون أن يمكن شيئًا أن بالقوة فقط يكون إنما وإنه متناٍه. غري يشء
دائًما يمكن ألنه الفوات؛ وعدم االنقطاع عدم محل وحدها هي القسمة أن حنا وضَّ وقد
تصري أفال للمشابهة. وجًها نرى ال هنا ها ولكنا فأضعف. أضعف كمية عىل الحصول
العكس وأن آخر، يشء كون هو يشء فساد أن وحده السبب بهذا رضورية التعاقب أبدية

فساده؟8 أو ذلك موت هذا كون بالعكس:
وفسادها، األشياء لكون بالنسبة يشء كل لتوضيح تكفي أن يمكنها علة تُْلَغى وبهذا
البحث يلزم هذا مع أنه عىل بخصوصه، الكائنات من فرد كل يف وهناك عمومها، يف هنا ها
حني يف وتهلك، تكون إنها مطلقة بطريقة يقال األشياء بعض عىل الكالم عند ملاذا أنه يف
كون أن ا حقٍّ كان إذن إطالقه، عىل ذلك يقال ال أخرى أشياء بعض عىل الكالم عند أنه
لذاك.9 كون هو هذا فساد بالعكس؛ العكس كان وإذن آخر، فساد عني هو بعينه موجود
حالة يف كائن عن نقول أننا دام ما يفرس أن أيًضا يقتيض التعبري يف التباين هذا
معنى إىل الكون نرصف دمنا وما فقط، بعينه وجه من فسد أنه ال مطلًقا فسد إنه بعينها
بعينه، آخر شيئًا يصري بعينه فيشء ذلك عىل بسواء. سواءً الفساد نرصف كما مطلق
عامًلا، يصري إنه يتعلم شخص عن نقول كيف مثًال انظر اإلطالق. عىل يصري ال ولكنه
أن من غالبًا قلناه ما وبادِّكار اإلطالق. عىل ويكون يصري إنه ذلك أجل من نقول ال ولكننا
أين من معرفة يمكن عليه يدل ال اآلخر والبعض حقيقي جوهر عىل تدل األسماء بعض
مثال يتغري، الذي اليشء يتغري فيم يعني أن كثريًا يهم ألنه هنا؛ ها املطروحة املسألة تأتي
ليشء فساًدا أيًضا ولكن مطلًقا، كونًا يسمى أن يمكن ناًرا يصري الذي اليشء تحول ذلك
أنه مع مطلًقا كونًا ليس ولكنه كون، أيًضا شك بال هو األرض كون وكذلك مثًال. لألرض

النار.10 فساد ومثًال مطلق، فساد
وهما والالموجود، املوجود الدنيا؛ يف بشيئني إال يعرتف ال برمينيد كان املعنى بهذا
مشابهة عنارصأخرى العنارصأو افرتاضهذه املهم ليسمن أنه عىل واألرض، النار عنده
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التغيري إذن موضوعها. يف ال الظواهر تحصل بها التي الطريقة يف إال نبحث ال ألننا لها؛
مطلًقا يوصلها ما وبالعكس مطلق، فساد هو إنما املطلق الالوجود إىل األشياء يوصل الذي
والفساد، الكون فيها يعترب التي الجواهر كانت مهما ولكن مطلق. كون هو الوجود إىل
للوجود أحدهما يزاالن ال والفساد الكون فإن مشابه؛ آخر عنرص أو األرض أو النار سواء

لالوجود.11 واآلخر
وبني املطلقني والفساد الكون بني تقريره يمكن التعبري يف أول فرق هو إذن هذا
يحصالن التي املادة وهو يميزها أن يمكن آخر وفرق مطلقني، ليسا اللذين والفساد الكون
تلك أو بعينها الحقيقة هذه عىل أكثر داللة فصولها تدل فالتي املادة، هذه كانت أيٍّا فيها
يف أدخل هي العدم عىل أكثر داللة فصولها تدل والتي الجوهرية، يف أدخل أيًضا هي
ليست فإنها الربودة الضد وعىل حقيقي، ونوع ما مقولة فالحرارة ذلك وعىل الالموجود؛

والنار.12 األرض تتميز بعينها الفصول وبهذه عدًما. إال
الواحد أن هو الفساد وبني الكون بني األخص عىل الفرق يقرر إنما العامي، عند
العامي قال محسوسة مادة يف تغري وجد فمتى كذلك؛ ليس اآلخر وأن بالحواس مدَرك
مرئية؛ غري مادة إىل يتغري حينما ويفسد يموت إنه يقول كما ويكون يولد اليشء إن
اليشء يحسون كانوا إذا ملا تبًعا والالوجود الوجود العموم عىل يعرفون الناس بأن ذلك
فحينئذ، يجهلونه؛ ما والالموجود يعرفونه ما املوجود يعتربون أنهم كما يحسونه، ال أو
وكونهم حياتهم حقيقة يُدِركون ال الناس أن وكما العلم، وظيفة يؤدي الذي هو الحس
يبحثون إذ األشياء؛ لوجود إدراكهم أيًضا كذلك يحسوا، أن يمكنهم أو يحسون ألنهم إال

يقولون.13 فيما بواجديها هم وما حقيقتها عن
حسب عىل العتبارهما تبًعا تماًما متغايران هما املطلقني والفساد الكون أن ذلك
يف سواهما من أقل والريح الهواء إذن الواقعية. حقيقتهما يف العتبارهما أو العامي الرأي
الحواس. شهادة مجرد إىل ذلك يف املرجع كان إذا جسمني كونهما حيث من الوجود مراتب
يف العنرصين هذين إىل بالتحول تفسد مطلًقا فسدت التي األشياء أن يظن ذلك أجل ومن
إىل أي ملسها؛ عنارصيمكن بعض إىل تحوَّلت متى وتكون تولد األشياء أن يعتقد أنه حني
نفسها.14 األرض من أكثر ونوع جوهر هما العنرصان ذانكم الحق يف ولكن مثًال، أرض
ليشء، فساًدا كونه حيث من املطلق الكون يوجد أنه عىل يدل ما وضح قد إذن
املادة بأن — الواقع يف — يتعلق وهذا أيًضا. ليشء كونًا كونه حيث من املطلق والفساد
هي الواحدة ألن وإما جوهًرا، ليست األخرى أن حني يف جوهر الواحدة ألن إما مختلفة؛
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أو أقل هي إليها يذهب والتي اليشء منها يأتي التي املادة ألن وإما أقل، األخرى وأن أكثر
إنها بالتعيني يقال وتارة باإلطالق، وتصري تولد إنها تارة األشياء عىل ويقال حسية. أكثر
الذي النحو عىل بالتكافؤ اآلخر من واحد يأتي أن غري من ذاك أو بعينه اليشء هذا تصري
هو كون كل أن دام ما — ملاذا إيضاح عىل اآلن الواقع يف نقترص ونحن هنا. ها نعنيه
الوجه هذا عىل نسند ال نحن — أيًضا آخر ليشء كون هو فساد كل وأن آخر ليشء فساد

اآلخر.15 البعض يف بعضها تتغري التي األشياء إىل والفساد الكون عينه
ح يوضِّ هو بل نهائيٍّا. حالٍّ ألنفسنا وضعناها كنا التي املسألة يحل ال هذا أن عىل
ليشء بالنسبة أنه حني يف مطلًقا، يصري إنه ال عامًلا يصري إنه يتعلم واحد عن يقال ملاذا
املختلفة املقوالت أي التعايني؛ هي تلك ويصري. يولد إنه عامة بطريقة يقال طبيعة ينشأ
الكم؛ عىل واآلخر الكيف عىل يدل واآلخر والجزئي الحقيقي املوجود عىل يدل بعضها التي
مطلقة، بطريقة تصري إنها جوهر عىل تدل ال التي األشياء كل عىل ألبتة يقال ال وبالتايل
ال السواء عىل األحوال كل يف الكون فإن ذلك ومع األشياء؛ من كذا أو كذا تصري إنها بل
الجوهر مقولة يف مثًال املجموعتني. إحدى يف الداخلة األشياء عىل إال رصيًحا انطباًقا ينطبق
ويف أرًضا. هو يكون الذي كان إذا ذلك يقال وال ناًرا، ن تكوَّ إذا يصري اليشء إن يقال

جاهًال.16 صار إذا ال عامًلا الكائن صار إذا يصري إنه اليشء عن يقال الكيف مقولة
البعض أن وكيف مطلقة، بطريقة يكون األشياء بعض ملاذا نوضح كيف فانظر إذن
ملاذا أيًضا قلنا وقد أعيانها. الجواهر يف حتى أصًال وال مطلقة بطريقة ال يكون ال اآلخر
عىل يمكن أنه إىل نظًرا لألشياء؛ األبدي املستمر الكون علة هو مادة هو حيث من املوضوع
ألخرى فساد دائًما هو ظاهرة كون للجواهر بالنسبة وأنه األضداد، يف يتغريَّ أن السواء

لتلك.17 كون هذه فساد أن وبالتكافؤ
الذي هو للموجودات الدائم الفساد هذا أن ملاذا يتساءل ألن محل يبق لم أنه عىل
إىل يمر حينما مطلًقا فاسد هو شيئًا إن يقال كما ألنه يكون؛ أن يمكن شيئًا أن يجعل
متى الالموجود من ويأتي يكون إنه يقال أن يمكن كذلك الالموجود وإىل الالمحسوس
اليشء فإن يكن لم أم ال أو موضوع هناك أكان سواءٌ أنه والنتيجة الالمحسوس، من أتى
وحني الالوجود من يأتي يكون حني واحد آن يف اليشء إن بحيث العدم، من دائًما يأتي
ألن خلو؛ وال انقطاع يوجد ليس أنه يف الفاعل هو وهذا أيًضا، الالوجود إىل يعود يفسد

العدم.18 كون هو والفساد الالوجود فساد هو الكون
أن ملا ومثًال الضدين، ثاني هو املطلق الالموجود هذا كان إذا عما يتساءل قد ولكن
ليست أو هي خفيف هو ما وكل النار كانت إذا الالموجود هو ثقيل هو ما وكل األرض
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مادة هو الالموجود وإن املوجود هي األرض إن أيًضا يقال أن يمكن ولكن املوجود. هي
ومادة العنرصين هذين أحد مادة هل ولكن السواء، عىل النار مادة هو أنه كما األرض
يف الحال هو كما اآلخر من أحدهما يأتي أن املحال من وهل مختلفة؟ إذن هي اآلخر
من واحدة هي مادتها أن هل أو أضداد، لها والهواء واملاء واألرض النار ألن األضداد؛
هو آخر ومن وجه من موضوع هو ما ألن آخر؟ وجه من إال مختلفة ليست وهل وجه؟
هذا يف قلناه ما عند نقف أننا عىل واحًدا. ليس الذي وحده هو الوجود شكل ولكن واحد،

املوضوع.19

هوامش

يخرج. أن يمكن ومنه يسبقه يشء يوجد أن غري من أعني مطلقة: بطريقة (1)
افرتاض حالة يف يعني الحالة: هذه ويف للكلمة. املطلق باملعنى يعني الخاص: باملعنى
وقد عليه. سابق موجود من دائًما يخرج الكائن املوجود وأن مطلق. كون يوجد ال أن
يعني الصحيح: يأتي املريض من يلزم. مما أكثَر طالت قد النص يف ألنها الجملة قطعت
إذن فاملوجود مريًضا، الصحيح يصري بالعكس أو صحيًحا، يرجع املريض املوجود أن
كائن ولكنه مختلفة. بكيفيات ويمرُّ حاله يتغري فقط هو بل الخاص، باملعنى يكون ال
قد قبل من يكن لم الذي اليشء أن يعني مطلق: بكون التغري. يلحقه أن قبل ومن أوًال
ليس العدم: من الالموجود من الوجود. قبل فيه كان حيث العدم من يخرج وهو وجد
وإن العدم، يف مغمور إنه ما يشء عن يقال املعنى هذا وعىل واحدة، كلمة إال النص يف
صورة العبارة عىل يظهر ولقد النص. عبارة هي كما املوجودات.» ببعض يتعلق «العدم
يكن لم شيئًا أن أعني الالأبيض: من يأتي أن يمكن األبيض صادقة. أنها عىل التناقض
تغري مجرد هو بل الخاص، باملعنى الكون هو ذلك وليس أبيض، يصري أن يمكن أبيض
أن بعد يكون شيئًا أن يعني املطلق: الالوجود من يأتي املطلق الكون استحالة. مجرد أو

فيه. كان الذي العدم من خارًجا يكن، لم
استعماله يمكن ال أنه يظهر املطلق األويل: عىل إما يدل هنا ها املطلق حينئذ (2)
مقولة كل يف تحكم. كله لفظي تمييز مجرد هو هنا هذا ولكن الضيق، املعنى هذا يف
وعىل األعىل؛ الحد هو األويل فإن الجوهر؛ مقولة يف إال املقوالت جميع يف يعني للموجود:
نفسه. الكيف هو بل الخاصة، الكيوف من واحدة املقصود ليس الكيف مقولة ففي ذلك
ويحوي يشمل املطلق. لفظ عادة ينرصف املعنى هذا وإىل الجوهر، يعني الكيل: عىل وأما
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حتى اليشء يوجد أن أوًال يلزم أنه ذلك ومعنى واحدة. كلمة إال النص يف ليس يشء: كل
الكلمات أضفت املطلق: مدلول هو األويل كان فإذا اتفق. كيف بأي يوصف أن بعد يمكن
يظهر ال التعبري للجوهر: كون فهناك وجالءً. ضبًطا أكثر الفكرة لجعل األخرية الثالثة
مكيف وجود مجرد هو بل بالضبط، الجوهر هو ليس املقصود فإن ينبغي؛ ما عىل أنه
هذه وضعت إلخ: قبل. من أبيض يكن لم أن بعد أبيض يصري شيئًا فإن مقولة؛ لكل تبًعا
أعراض. النص عبارة كيوف: هنا. مذكورة ليست املقوالت جميع أن عىل للداللة الكلمة
لجميع الكيل النفي النص. لتكميل العبارة هذه تكرير الواجب من رأيت املطلق: مدلول
مقولة فيها بما املقوالت.» لجميع الكيل «النفي يقال: أن ذلك من أحسن ولعل األشياء:

الفعلني. أحد إال النص يف ليس يكون: وما يولد ما الجوهر.
ص٤٧٣ يليها وما ف١ ب٨ الطبيعة من األول الكتاب يف يعني آخر: موضع يف (3)
كلمة إال النص يف ليس الالوجود: من العدم من آٍت فيلوبون. إليه نبَّه كما ترجمتنا من
هو ما البيان. من القدر بهذا النص عبارة ليست يأتي: أن أبًدا يمكن يشء ال واحدة.
أن ألجل وجوده إمكان يكفي ولكنه التحقيق، عىل موجوًدا ليس املمكن القوة: بمجرد
األخريتني، الكلمتني هاتني زدت بينَّاهما: اللذين الوجهني عىل ما. بنوع وجود له يكون

مًعا. كائن وغري كائن املمكن أخرى وبعبارة
بهذه ترجمتها ويمكن للجوهر: كون األخرية. الكلمة أضفت فقط: يوجد كان إذا (4)
أفال الكون. ضد هو الذي الفساد: إىل بالنسبة بالجوهر.» يتعلَّق الكون كان «إذا العبارة
زدت بالفعل: األخرى. املقوالت يف أيًضا يوجد أي الجوهر؟ مقولة يف إال وفساد كون يوجد
الجوهر أن يظهر ولكن النص، يف موجودة بعينها جوهر كلمة ما: جوهر الكلمة. هذه
يف ليس وبالكمال: بالفعل إمكان. مجرد ممكنًا يكون أن ال بالفعل يكون أن دائًما يجب

واحدة. كلمة إال النص
بهذا الجوهر. مقولة األخرىغري املقوالت إحدى يعني األخرى: املقوالت من واحدة (5)
منفصل: وجود ذا أخرى. مقولة أي أو واألين: الوضوح. بهذا ليس النص بالقوة: املوجود
أبًدا يستطيعوا لم الذين الفالسفة يشء: كل من أكثر الفالسفة هابها التي تناقض. وهذا
«من هي بالضبط النص عبارة املحض: العدم من العدم. معنى صورة بأية يقبلوا أن
ليس املمكن كان فإذا «متميز»، يضاف أن يمكن حقيقي: كائن الوجود». السابق العدم

ف٢. ر. آنًفا، قلنا كما آنًفا: املذكورة املقوالت. من أخرى واحدة إنه أََفيَُقال جوهًرا
التي العلة الكتاب. هذا يف ندرسه الذي الخاص املوضوع لهذا املناسب: بالقدر (6)
األشياء خالق هو الذي هللا إىل اإلسناد إال آخر شيئًا هذا ليس أبديٍّا: املوجودات كل تجعل
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أو العدم. من األشياء يُخرج الذي يعني املطلق: الكون سواء بعد. مبنيَّ هو كما وحافظها
املحرك هي حد: أو واحدة علة األشياء. عىل املتعاقبة الكيفيات كون يعني البعض: الكون
هنا ها العلة: هذه هي ما األول. املحرك يفعل فيها حد: أو واحدة مادة يتحرك. ال الذي
علة وهما واحدة، علة ال علتني يقتيض السياق ألن الجالء؛ من قليل ينقصها النص عبارة

مادية. وعلة فاعلة
ر. فيه: قررنا إذا الطبيعة. كتاب عىل يدل العنوان هذا «الحركة»: كتابنا يف (7)
الخاص والتحقيق الطبيعة كتاب أوائل أيًضا ر. ترجمتنا، من ف٢ ب٣ ك٨ الطبيعة
الكتاب ر. الطبيعة، بعد ما يعني عليا: أخرى بفلسفة الكتاب. لهذا املختلفة للعنوانات
من الثاني الكتاب من العارش الباب ر. بعد: فيما عليه سنتكلم كوزان. ترجمة من السابع
ال املادية. العلة يعني مادة بصورة تظهر التي العلة الكائنات، أو الظواهر: املؤلف. هذا
له ليس العالم أن ملا أرسطو مذهب يف ولكن للكائنات. األبدي التعاقب هو هذا يتخلفان:
املسألة وهذه ترى، كما يستمر أن يجب الكائنات فتعاقب آخر له يكون أن ينبغي وال أول
ف٤. ب٥ الثالث الكتاب ويف ف٤ ب٧ الطبيعة من الثامن الكتاب يف أيًضا بحثت قد
إليه. ويرجع العدم من يجيء شيئًا أن إمكان يعني األشياء: كون وبمطلق املطلق بالفساد
«يذهب أو العدم: إىل يرجع واحدة. كلمة إال النص يف ليس وتسلسل: تدبر التي (8)
إال هنا ليس أينًا: وال املقوالت. من مقول أي يف أعني كيًفا: وال جوهًرا ليس العدم.» إىل
عبارة بتمامه: العالم إلخ. … لفظ وضعت لذلك عرشة؛ عن عوًضا معدودة مقوالت أربعة
التوارث هذا واحدة. كلمة إال النص يف ليس ومتناهيًا: محدوًدا «الكل». بالضبط النص
ك٣ الالنهاية نظرية الطبيعة ر. وضحنا: وقد الوضوح. بهذا ليست النص عبارة األبدي:
الطبيعة، يف أرسطو نظرية هو الحق يف ذلك فأضعف: أضعف ف٥. وب٢ ف٤، ب٥
املوضوع دام ما قسمتها وكذلك متناٍه، غري األشياء نمو يكون أن يمكن أنه يظهر ولكن
موجود عينه الفرض هذا يشء: فساد أن وحده السبب بهذا محضة. تخيلية وجه كل من

ترجمتنا. من ف٢ ب١٢ ك٣ الطبيعة كتاب يف
تحديد غري من مطلقة: بطريقة الرصاحة. بهذه ليس النص عمومها: يف هنا ها (9)

نوع. أي من تقييد وال
يعني مطلًقا: فسد إنه فقط. «هذا» هي: النص عبارة التعبري: يف التباين هذا (10)
ما. زمنًا فيه بقي أن بعد الوجود عن وينقطع تام، بوجه الالوجود إىل الوجود من يمر أنه
ينقطع ال فإنه أسود؛ كان أن بعد أبيض يصري شيئًا أن مثًال يعني فقط: بعينه وجه من
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إنه حيث من فسد وأنه أبيض، كونه عن انقطع أنه وفقط مطلًقا، كائن أنه عن بذلك
يصري ثم عامًلا بعُد يكن لم ذلك عىل وإنه يتعلم: شخص عن حقيقة. يفسد أن أبيضدون
يصري أنه مثًال ودَّ أنه لو كما يصري إنه مطلق بوجه يقال أن يمكن ال ولكن عامًلا، إذن
ب٤ املقوالت كتاب يراجع أن يمكن غالبًا: قلناه ما واحدة. كلمة إال النص يف ليس ويكون،
بالضبط النص عبارة حقيقي: جوهر محدودة. غري النص عبارة األسماء: بعض ف١.
ناًرا، لتصري تفسد أن يجب األرض أن يعني مثًال: لألرض اليشء فساد «معني». «يشء»
بعينها. املالحظة النار: فساد برمينيد. يفرتضه كما ممكن التحول هذا بأن التسليم مع

ال والحار البارد هو ف١ ب٦ ك١ الطبيعة كتاب يف والالموجود: املوجود (11)
البارد فإن ذلك ومع األوليني، العنرصين برمينيد اعتربهما اللذان والالموجود املوجود
يحس املهم: من ليس أنه عىل والنار. لألرض الكتاب ذلك يف أيًضا مرادفان هما والحار
يف ال بابه. يف غريب فرض أرض إىل النار أو نار إىل األرض تحول أن هنا ها أرسطو
السواء عىل يكون أن يمكن والذي الظواهر تتحقق فيه الذي املوضوع يعني موضوعها:
الظاهرة ولكن يتغري أن يمكن الجوهر فإن اتفق؛ كيفما آخر جسم أي أو النار أو األرض

ييل. فيما وضعيٍّا بيانًا عبارته بنيَّ قد أرسطو فإن ذلك ومع بعينها، هي دائًما هي
يريد كما األرض: أو النار سواء الرصاحة. بهذه النص ليس يوصل: الذي التغري
التلف. أو الفساد وهو لالوجود: واآلخر التولد. أو الكون وهو للوجود: أحدهما برمينيد.
يحصالن التي الضبط. هذا عىل النص عبارة ليست التعبري: يف أول فرق (12)
النصهي عبارة تلك: أو بعينها الحقيقة هذه الفكرة. إليضاح الكلمات هذه أضفت فيها:
اختياًرا مختاًرا املثل هذا يكون ال قد مقولة: فالحرارة ذلك وعىل بعينه». «يشء بالبساطة
الربودة؛ عدم الحرارة بأن أيًضا القول يمكن فقد الحرارة عدم هو الربد كان فإذا حسنًا؛
والنار: األرض تتميز اآلخر. ضد أحدهما كيفان السواء عىل هما والربودة الحرارة فإن
األرض، من الجوهرية يف أدخل النار إن فيلوبون تفسري حسب وعىل السابقة، الفقرة ر.

اآلتية. الفقرة آخر ر. العدم: إال ليست األرض أن حني يف امللكة أو اإليجاب فإنها
الرتجمة تغري: وجد فمتى النص. من أضبط الرتجمة والفساد: الكون بني الفرق (13)
كلمة إال الطرفني كال يف النص يف ليس ويفسد: يموت … ويكون يولد النص. من أضبط
محسوسة غري أو محسوسة األشياء أن حسب عىل يعني األشياء: لوجود إدراكهم واحدة.

. تَُحسَّ أن يمكن ال أو
أقل الظاهر. يجرد أخذا هكذا: أيًضا ترجمتها يمكن العامي: الرأي حسب عىل (14)
«أقل» بالضبط النصهي عبارة جسمني: كونهما حيث من الوجود مراتب يف سواهما من
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العنارصالكثيفة من أقلَّ يحسان والريح الهواء أن دام ما الحواس: شهادة مجرد إىل فقط.
الفكرة. لتمام اللفظ هذا زدت مثًال: والريح. الهواء العنرصين: هذين إىل األرضواملاء. مثل
أكثر استعماله. التزمت الذي اللفظ من ضبًطا بأكثر اللفظ نص وليس صورة، أو ونوع:
أنها وهلة ألول يظهر التي النظرية هذه علة بيان الالزم كان ربما نفسها: األرض من
يحيط ألنه األرض؛ من جوهرية أكثر الحقيقة عىل الهواء أن فيزعم فيلوبون أما مشكلة.

تمدده. يف تزيد التي الحرارة خاصة ذلك فوق له وإن بها،
الذي امللخص هذا كان وربما كاملرغوب، جليٍّا االيضاح هذا ليس وضح: قد إذن (15)
يوجد». أن يظن «إنه يقال: أن هو األحسن أن يظهر يوجد: أنه لوقته. سابًقا هنا أثبت
أيًضا معينة غري هي النص عبارة املادة: التغيري. بهذا املخاطرة عىل أجرؤ لم ولكني
الواحدة: هي؟ يشء أي مادة يتساءل: أن يمكن فإنه الرتجمة؛ يف استعملته الذي كاللفظ

الشيئني. هذين من يعني
وجود لها «الواحدة أخرى: بعبارة أو أكثر: هي ا. وخاصٍّ شخصيٍّا شيئًا يعني جوهر:
النص يف واحدة كلمة إال يوجد ال وتصري: تولد حسية.» أقل وجود ولألخرى بروًزا أكثر
فساد هو املطلق التولد إن نقول إذن هنا: ها نعنيه الذي فقط. أو — بالتعيني — اإلغريقي
هذه كل عينه: الوجه هذا عىل نسند ال نحن تولد. أيًضا هو املطلق الفساد وإن آخر يشء
األحوال هي تلك اآلخر: البعض يف بعضها تتغري التي األشياء إىل وغامضة. دقيقة القيود
باملعنى هذا وليس اآلتي. الكالم سياق من يفهم كما بعينه جسم يمر بها التي املختلفة

تعاقب. مجرد هو بل له، كونًا أو لكيف فساًدا الخاص
الكون بني الحقيقية الروابط عىل نهائيٍّا: حالٍّ ألنفسنا وضعناها كنا التي (16)
أن يمكن علمه أن كما علًما ينقلب جهله إن إذ عامًلا: يصري إنه املطلق. الفساد وبني املطلق
اللفظ لهذا ما لها أن يل يظهر النص كلمة طبيعة: ينشأ حفظه. ما نيس إذا جهًال ينقلب
واحدة، كلمة إال النص يف يوجد ال ويصري: يولد إنه القوة. من الرتجمة يف استخدمته الذي
ذلك. من ضبًطا أقلُّ والنص الجوهر، مقولة وهو والجزئي، الحقيقي املوجود … بعضها
ر. عرشة، املقوالت أن مع التعداد عىل مقوالت ثالث إال هنا ها يوجد ال الكم: عىل واآلخر
تتغري أنها يعني األشياء: من كذا أو كذا تصري إنها ترجمتنا. من املقوالتب٤ص٥٨ كتاب
املقوالت. جميع تحت ثابت هو الجوهر أن املفروضرضورة دام ما بالوضع أو بالكيف
كفيل ييل ما فإن ذلك ومع سالبة، واألخرى موجبة إحداهما اللتني املجموعتني: إحدى يف
فيها توافر قد يكون ال ربما أمثلة اتخذت التي الحدود كانت وإن الفكرة هذه بإيضاح
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معتربة األرض أن حني يف إيجابيٍّا ا حدٍّ معتربة النار ألن ناًرا: تكون إذن االختيار. حسن
هذا عامًلا: الكائن صار إذا ف١٤. سبق ما ر. أرًضا: هو يكون الذي كان إذا سلبيٍّا. ا حدٍّ
أيًضا يقال واألخرى األوىل الحالة يف ولكن سلبي، حد الجاهل أن حني يف اإليجابي الحد هو

الدقة. يف غاية هو هذا وكل جاهًال، يصري أو عامًلا يصري إنه
أقلَّ موجوًدا كونه مع يشء كان إذا ما حالة يف يعني أعيانها: الجواهر يف حتى (17)
مادة: هو حيث من املوضوع ف١٥. سبق ما ر. له، تابع ألنه آخر من الوجود مرتبة يف
مع يبقى فاملوضوع عليه، وتتعاقب فيه تحل التي األضداد محلُّ ماديٍّا ألنه يبقى املوضوع
أخرى بعبارة أو ظاهرة: كون واحدة. كلمة إال النص يف يوجد ال األبدي: املستمر تغريه.
لألسود، فساد هو األبيض وكون لألبيض فساد هو األسود كون فإن الكيفيات؛ تغري

باقيًا. يزال ال وأبيض أسود التناوب عىل يصري الذي واملوضوع
يف الرصاحة من القدر هذا عىل النص ليس للموجودات: الدائم الفساد هذا إن (18)
من دائًما يأتي اليشء فإن ف١٣. سبق ما ر. الالمحسوس: إىل يمر حينما املوطن. هذا كل
كان سواء أخرى وبعبارة غامضة، عامة أنها يف النص كعبارة عبارة اتخذت قد العدم:
يف ليس خلو: وال انقطاع يكن. لم مما دائًما تأتي فالظاهرة الكيف يف تغري مجرد هناك
أنه اللغوي اإلرساف من بالحري أو التعمق فرط فمن ذلك ومع واحدة، كلمة إال النص

فساده. أو العدم كون عن التكلم يمكن
يشغل بأن يكون أن يمكن ولكنه بالفعل، كائنًا ليس الذي الضدين: ثاني هو (19)
الرأي ضد الالموجود: هو ثقيل هو ما وكل األرض أن ملا كائن. هو الذي الضد محلَّ
الحواس أن بحجة والنار الهواء وجود من أكثر وجوًدا األرض إىل يسند الذي العامي
الصعب من أنه الحق يف يظهر املوجود: هي األرض إن ف١٣. سبق ما ر. أكثر، تدركها
مادة يكون أن يمكن الالموجود أن يظهر ال األرض: مادة هو الالموجود وأن ذلك. إنكار
من وهل مر. فيما القول كان املحضحيث املجرد املعنى إىل ذلك يرصف أن إال ما ألييشء
لها الحواس. شهادة عىل إال يعتمد ال أن يشبه ما هذا اآلخر: من أحدهما يأتي أن املحال
موضوع: هو ما لبعضضد. بعضها إنها يقال أن بيانًا ذلك من أضبط يكون قد أضداد:
هو الوجود شكل بالفعل. الحقيقي املعنى عىل ال املجرد معناها عىل مأخوذة املادة يعني
ال نقف: والضبط. الصحة يف غاية الغالب يف وهو أرسطو، الزمات من تمييز هذا وحده:
من الكفاية بقدر وضح قد الخصوص عىل أنه وال انتهى، قد املوضوع أن ذلك مع يظهر

سبقت. التي اإليضاحات

125





الرابع الباب

لألشياء التغريين هذين أن نرى ألننا واالستحالة؛ الكون يختلف بماذا توضيح اآلن يجب
حقيقي كائن هو الذي املوضوع أن إىل نظًرا اآلخر من أحدهما تماًما متميزان هما
يقع أن يجوز وأنه االختالف، غاية يف هما املوضوع عىل محمول طبًعا هو الذي والتكييف

وباآلخر.1 بأحدهما التغري
يلحقه محسوس، دائًما وهو بعينه، باٍق وهو املوضوع، كان متى استحالة توجد
ذلك عىل أوساًطا، أو أضداًدا ذلك مع تكون أن يمكن التي املخصوصة خواصه يف تغري
تارة هو النحاس أيًضا وكذلك بذاته، هو بقائه مريضمع هو ثم صحيح هو الجسم مثًال

بعينه.2 هو جوهريٍّا بقائه مع زوايا ذو وتارة مستدير
جهة من محسوس يشء منه يبقى أن دون بكليته التغري يلحقه املوجود حينما ولكن
يأتي الهواء وأن النطفة كل من يأتي بأن يتكون مثًال الدم وأن وبحدة، واحد موضوع أنه
وفساد للواحد كون الحالة هذه يف يوجد حينئذ الهواء، كل من املاء بالعكس أو املاء كل من
املحسوس، إىل الالمحسوس من يمر التغري كان متى الخصوص عىل حق وهذا لآلخر.
كون يوجد حينما مثًال األخرى، الحواس لجميع بالنسبة أو اللمس لحاسة بالنسبة سواء
تقريبًا.3 محسوس غري باملقارنة هو الهواء ألن هواء؛ إىل املاء تحلل يوجد حينما أو املاء

يتولد الذي املوجود يف متماثل ما كيف التقابل لحدي بقي إذا األشياء هذه يف ولكن
العنرصان وهذان الهواء من يأتي بأن املاء يتكون حينما مثًال كان وإذا يفسد، الذي ويف
يتعلق فقط الكيفني هذين أحد أن بعد يلزم ال فإذن وباردان؛ شفافان السواء عىل هما
استحالة، مجرد إال يكون فال كذلك األمر يكن لم ومتى التغري، يحدث فيه الذي بالجسم
الرجل ولكن ويظهر، يكون املوسيقي غري والرجل ينعدم املوسيقي الرجل ما حالة يف مثًال
يف املهارة إال كيفه أو املوجود هذا خاصة أصًال تكن لم إذا وحينئذ بعينه، هو يزال ال
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ذلك ومن لألخرى. وفساد الظاهرتني إلحدى كون يوجد فإذن به؛ الجهل أو املوسيقى فن
هو الذي للرجل وفساد كون هو هذا أن حني يف للرجل كيفيات إال ليست تلك أن ملاذا يرى
هو الذي للموضوع تكيف إال هناك فليس املوسيقى؛ يعرف ال الذي وللرجل موسيقي،

استحالة.4 يسمى ما بالضبط هو وهذا ثابت،
كان ومتى ونقص، زيادة فتلك الكم يف حادثًا آلخر ضد حد تغري يكون حينما وإذن
باملعنى استحالة فتلك والكيف الخاصة امللكية يف كان ومتى نقلة، هي فتلك األين يف ذلك
عرض أو تغري هو أضداده أحد الذي املوضوع من مطلًقا يشء يبَق لم متى ولكن الخاص،

آخر.5 وجه من وفساد وجه من كون يوجد أنه فذلك
والفساد، للكون القابل املوضوع واألفضلية األولوية جهة عىل هي التي فاملادة وحينئذ
كانت مهما املوضوعات كل ألن األخرى؛ التغريات أنواع تعاني التي أيًضا هي ما وبوجه

باألضداد.6 ما لتقابالت قابلة فهي
أيًضا؛ االستحالة وعىل والفساد الكون عىل نقول أن نريد كنا فيما هنا نقف أنا عىل

تكون. وكيف تكون، ال أو تكون هي إذا ما لنوضح

هوامش

يعني الجوهر؛ يف الحركة هو التولد أو الكون واالستحالة: الكون ف١) (ب٤ (1)
وأما الوجود. إىل الالوجود من أي موجود؛ هو ما إىل موجوًدا ليس مما تسري التي الحركة
الطبيعة ر. أضدادها، وتعقبها كيفياته املوضوع يف تغري التي الحركة فهي الالستحالة
مرصوف تغري لفظ وباآلخر: بأحدهما التغري ترجمتنا. من ف٣ ب٤ وك٧ ف٨ ب٣ ك٣

الحركة. معنى إىل هنا
يف أعطي الذي الحد عن يشء يف يبعد ال هذا االستحالة حد استحالة: توجد (2)
يمكن وشخصية متميزة حقيقة أخرى: بعبارة أو محسوس: دائًما وهو الطبيعة. كتاب
أو األبيض إىل األسود من يمر وهو الجسم مثًال أوساًطا؛ أو أضداًدا حواسنا تدركها أن
حيث من بذاته: هو بقائه مع اللونني. ذينك بني التي املتوسطة األلوان بجميع يمرُّ وهو
أضفت جوهريٍّا: االستحالة. تقع أن يمكن ال وبدونه األسايس الرشط هو وهذا الجوهر،

املعنى. بيان لزيادة الكلمة هذه
هذا بكليته األشياء. لصريورة أو للكون حد التغري: يلحقه املوجود حينما ولكن (3)
من يأتي بأن يتكون الدم استحالة. إال التغري يكون فال وإال للتولد األسايس الرشط هو
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«النطفة» لفظ كان إذا إال الدم من تأتي التي هي النطفة العكس عىل األمر النطفة: كل
النص. كتعابري مبهمة تعابري اتخذت لآلخر: وفساد للواحد كون خاص. معنى له هنا ها

الكلمة. هذه زدت باملقارنة:
هذه يف املعنى أن بحق «كويمرب» جامعة مفرسو يرى إذن: األشياء هذه ولكن (4)
عىل الرد يقصد أرسطو أن ويظهر غموضه. تجلو ال فيلوبون وتوضيحات مغلق، الفقرة
يف أما بكليته، يلحقه والتغري بكليته الكائن يتولد الكون «يف بالضبط. يبينه لم اعرتاض
عنرص كون وقع متى وإذن للتغري، محالٍّ تكون التي هي وحدها فالكيفيات االستحالة
معه.» جميعها أيًضا هي تزول أن يجب األول كيفيات كانت إذا يتساءل أن يمكن جديد
الذي الكائن وبني يزول الذي الكائن بني مشرتًكا الكيف كان متى بالسلب أرسطو يجيب
من الهواء خواص له انعدم الذي الهواء من يأتي أنه مع فاملاء ذلك وعىل بالتغري، يتولد
فيه املرغوب من كان وقد هنا، نقلته املفرسين تفسري هو هذا بارد. شفاف مثله أنه جهة
متى يعني كذلك: األمر يكن لم ومتى الكلمة. هذه زدت فقط: توسًعا. النصأكثر يكون أن
استحالة: مجرد إال يكون فال الفاسد. لليشء التي عينها الكيفيات الكائن لليشء يكن لم
حالة يف جوهريٍّا. تغريًا وليس الكيف يف تغري مجرد االستحالة ضبًطا، أقل النص عبارة
شاذ اليونانية اللغة يف أنه مع النص عبارة أسلوب حفظت ينعدم: املوسيقي الرجل ما
موسيقي تارة هو الذي الجوهري املوجود يعني الرجل: ولكن الفرنساوية. يف تراه كما
املهارة إال واحدة. كلمة إال النص يف ليس كيفه: أو … خاصة موسيقي. غري وأخرى
الرتجمة. يف عبارتي تبلغه لم اإليجاز من غاية يف النص به: الجهل أو املوسيقى فن يف
مع هو كما يبقى الذي للرجل: تغريات. أو كيفيات: الجواهر. يف كما وفساد: … كون
املعنى عىل رجل مجرد بعد ليس والذي موسيقي: هو الذي للرجل املختلفة. التغايري هذه

والجوهري. املطلق
من ص١١٩ و١١ ب١٠ املقوالت ر. الضدية، النص عبارة اآلخر: ضد حد (5)
يتغري املوجود فإن ونقص: زيادة فتلك واألضداد. املتقابالت بني الفرق لتعرف ترجمتنا؛
أو الخاصة امللكية يف املكان، يف فقط يتغري إذن املوجود فإن نقلة: هي فتلك الكم. يف إذن

املعنى. لضبط الكلمتني هاتني أضفت الخاص: باملعنى االنفعال. يف
الطبيعة من األول الكتاب يف هو كما ألبتة معني غري وجه عىل مأخوذة املادة: (6)
تبًعا والفساد: للكون الخصوص». «عىل أو األولوية: جهة عىل ترجمتي. من ص٤٧٣ ب٨
التغريات أنواع الخاصة. بالطريقة ال ملتوية بطريقة ما: وبوجه تكون. ال أو تكون ألنها
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يكن لم أرسطو أن فيلوبون بحق الحظ وقد واالستحالة. والنقصوالنقلة الزيادة األخرى:
من دائًما هو الذي املادة بحد يتعلق فيما املوضع هذا يف منه أجىل آخر موضع أي يف بيانه

بمكان. الصعوبة
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االستحالة، وعن الكون عن النمو يختلف فيماذا نقول وأن النمو، عىل نتكلَّم أن أيًضا علينا
تنقص.1 أن تنقص والتي تنمو أن تنمو التي األشياء يمكن وكيف

اآلخر والبعض بعضها الظواهر هذه بني الفرق كان إذا ما نفحص أن أوًال إذن يلزم
مثًال آخر، موجود إىل موجود من يقع تغريًا إن به. تتعلق الذي املوضوع يف فقط ينحرص
الذي والتغري وتولد؟ كون هو هل وبالكمال بالفعل الجوهر إىل القوة بمجرد الجوهر من
ولكن استحالة؟ هو هل الكيف يف يحصل الذي ذلك أو ونقص؟ نمو هو هل العظم يف يقع
الفعل إىل القوة من تمر أشياء تغايري دائًما أليستا ذكرناهما اللتني األخريتني الظاهرتني
يستحيل الذي اليشء وحينئذ تختلف؟ التي هي التغري طريقة أليست أيًضا أو والكمال؟
الذي ولكن لزوًما. باملكان التغري لهما يجب أنه يظهر ال ويصري، يتولد الذي اليشء بمنزلة
األين.2 يف يتحرك الذي اليشء لتغري مخالًفا تغريًا بالحيز يتغري أن يجب يذبل والذي ينمو
كيشء إال يتغري ال ينمو الذي أن حني يف بكليته مكانه يغري األين يف املتحرك اليشء ألن
ليس هذا ولكن مكانها، تغري وحدها أجزاؤه مكانه يف باٍق وهو واملوضوع ويمتد. ينزلق
مع كله الكرة جسم محل تغريِّ األجزاء هذه ألن نفسها؛ عىل الدائرة الكرة أجزاء كحال
فأكثر أكثر حيًزا تشغل النامي الجسم أجزاء ذلك من الضد وعىل بعينه. الحيز يف بقائه

فأقل.3 أقل حيًزا تشغل الذابل الجسم أجزاء أن كما
ال يختلف هو ينمو الذي ويف يستحيل الذي ويف يتولد يشء يف التغري أن حينئذ يرى
أما ولكن التغري. بها يحصل التي بالطريقة أيًضا بل فحسب، التغري يقبل الذي باليشء
والذبول النمو أن جهة من الذبول: وتغري النمو تغري يلحقه الذي ذاته اليشء حيث من
أنه يفهم أن يجب هل ينمو؟ أنه إدراك ينبغي كيف عظم، عىل إال ينطبقان ال أنهما يظهر
القوة، بمجرد إال عظًما وال جسًما هو ليس مما فعيل وعظم جسم الحالة هذه يف يتكون
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نفسه اإليضاح هذا أن غري حقيقي؟ عظم وال جسم له ليس وبالكمال بالفعل هو والذي
أن يجب الوجهني أي عىل يتساءل أن أيًضا ويمكن مزدوج، معنى عىل يُْحَمل أن يمكن
يأتي هل أم ذاتها؟ يف ومنفصلة منعزلة تكون التي املادة من يأتي هو هل النمو، يحصل
مستحيلني هما أليسا النمو لفهم الوجهني هذين ولكن آخر؟ جسم يف تكون التي املادة من
األين، يف جزء أي تشغل أال فإما منعزلة، النمو مادة الواقع يف كانت إذا فإنه السواء؟ عىل
ففي حواسنا؛ تدركه ال جسًما وتكون الخلو، من إال تكون أال أو كنقطة تكون أن وإما
يف رضورة توجد أن يجب الثاني ويف موجودة، تكون أن يمكن ال الفرضني هذين أحد
إما أيًضا فيه يكون الجسم هذا إن بحيث ما أين يف يكون أن يجب منها ياتي ما ألن أين؛

بالواسطة.4 أو بنفسه
ألبتة تؤلف ال إنها بحيث عنه انفصلت وأنها جسم، يف هي املادة أن فرض إذا ولكن
املستحيالت من الفرضطائفة هذا من فينتج بالعرض وال بذاتها ال الجسم هذا من جزءًا
مادة ألن بل يتغري، املاء ألن ليس فذلك املاء، من آٍت هواء تكون إذا مثًال وتوضيحه: البينة.
أن من يمنع يشء ال ألنه ما آنية يف كانت لو كما يكونه الذي املاء يف محوية تكون الهواء
يلزم وبالحقيقة بالفعل تكون أن أيًضا يمكنها بحيث العدد يف متناهية غري املواد تكون
كان أنه لو كما املاء من يأتي أنه يظهر الهواء أن كذلك ليس أنه هذا عىل زيادة يضاف أن

عليه.5 كان ما عىل دائًما يبقى جسم من يخرج
وهي األجسام، جميع يف لالنفصال قابلة غري هي املادة أن افرتاض حينئذ يحسن

العقل. نظر يف متماثلة وال واحدة ليست أنها ولو عدديٍّا، ومتماثلة واحدة
ألن خطوًطا؛ أو نقًطا إال ليست الجسم مادة أن افرتاض ينبغي ال عينها وباألسباب
تقوم أن أبًدا يمكنها ال فهي لها، نهايات والخطوط النقط تكون ما بالضبط هي املادة
آخر يشء من دائًما يأتي شيئًا فإن حينئذ ذلك وعىل صورة، بدون وال ما خاصية بدون
وبالكمال، بالفعل موجود يشء من يأتي وهو املوضع. هذا غري يف بيانه سبق كما مطلًقا
بالرجل يكون هو والرجل بالنار تكون هي النار ذلك مثال صورته، من أو جنسه من إما
هي واملادة الصلب، كيف مجرد من يأتي أن يمكن ال الصلب ألن بكمال؛ بحقيقة، أعني
أن أبًدا يمكن ال الجسم دام ما معني خاص جسم مادة أعني جسماني؛ لجوهر املادة
لالنفصال قابلة العظم كيف يف أو العظم يف سواء ذاتها، هي وهي مشرتًكا. شيئًا يكون
أن يمكنها الخواص أن يفرتض أن إال األين يف لالنفصال قابلة غري ولكن العقل، نظر يف

لها.6 الحائزة األجسام عن تنفصل
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عظم من يأتي تغريًا ليس األشياء يف النمو أن املناقشة هذه حسب عىل حينئذ بني
حينئذ املشرتك الكيف ألن وبالكمال؛ بالفعل ما امتداد له يكون أن دون املحضة بالقوة
محاًال، شيئًا كان هذا أن املوضع هذا غري يف تقدم فيما سبق وقد لالنفصال، قابًال يكون
الكون؛ عىل بل النمو عىل ال الخصوص عىل ينطبق القبيل هذا من تغريًا فإن ذلك وفوق
له، انتقاًصا إال ليس الذبول أن كما قبل من موجود عظم يف ازدياًدا إال ليس النمو ألن
النمو أن يمكن ال وبالنتيجة ما. عظم ينمو الذي للجسم أوًال يكون أن يلزم ملاذا فانظر
يكون أن به أوىل هذا ألن عظم؛ كل من مجردة مادة من يأتي العظم واقعية إىل يمرُّ الذي

ا.7 حقٍّ نموٍّا يكون أن ال كونًا
نبحث وأن تماًما، البداية يف كنا لو كما جديد من البحث بهذا نأخذ أن حينئذ فاألفضل
بنما يعني ماذا أثبتنا أن بعد ونقصها األشياء نمو أسباب هي تكون أن يمكن عما ثانيٍّا
النقص يف أنه كما تنمو، استثناء بال األجزاء جميع أن إذن يظهر ينمو يشء يف نقص. أو
يظهر النمو فإن ذلك وفوق صغرية. فأكثر أكثر تصري أنها يظهر اليشء أجزاء جميع
ال النمو ولكن منه. يخرج شيئًا بأن واالضمحالل الجسم إىل ينضمُّ شيئًا بأن يحصل أنه
بالالجسماني كان فإذا جسماني؛ أو جسماني ال ما بيشء إال بالرضورة يحصل أن يمكن
عظم كل عن منفصلة مادة توجد أن املحال ومن لالنفصال، قابًال يكون املشرتك فالجزء
يف جسمني هناك أن عنه فينتج النمو حصل جسماني ما بيشء كان وإذا آنًفا. قيل كما

محال.8 أيًضا وهو النمو، يفعل الذي وحيز ينمو الذي حيز أي بعينه؛ واحد حيز
التي عينها بالطريقة حصولها يمكن ونقصها األشياء نمو إن يقال أن يمكن ال بل
إذن مقداًرا. أعضم صارت قد الهواء كتلة حينئذ دامت ما مثًال املاء من الهواء يأتي بها
وهذا األول، الجسم تغري فيه جديد لجسم كون هو هذا بل للماء، نماء مجرد هذا يف ليس
ليشء نموٍّا هذا ليس أن إما ولكن لآلخر، وال ألحدهما ال نموٍّا ذلك وليس لضده. فساد هو
وهذا السواء، عىل فسد والذي كان الذي الشيئني بني مشرتك هو الذي لهذا نمو أنه وإما
حني يف وانعدم باد أحدهما وفقط نما الهواء وال املاء فال أيًضا، جسم هو املشرتك الجزء

نمو.9 وجد أنه دام ما جسم هناك يكون أن ويلزم كان، اآلخر أن
بدونها التي الرضورية الرشوط حفظ عقًال يلزم ألنه جديد؛ محال أيًضا هناك ولكن
ما جزء كل أن هو أحدها ثالثة؛ وهي ينقص، الذي أو ينمو الذي الجسم إدراك يمكن ال
والرشط ينمو، اللحم من ما جزءًا فإن اللحم من كان إذا مثًال ينمو، عظم يف أكرب يصري
ينمو اليشء أن يلزم وأخريًا وثالثًا الجسم، إىل ما بانضمام يحصل النمو أن هو الثاني
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حني ولكن ألبتة، يبقى ال فهو مطلًقا يَِبيد أو يكون يشء حينما الواقع ويف مًعا، يبقى وأن
ويبقى يمكث يستحيل أو ينمو أنه مع اليشء هذا فإن نقًصا أو نموٍّا أو استحالة يعاني
إنما وهناك هو. هو بعد يبقى ال الذي هو وحده اليشء كيف هو إنما هنا فها بعينه، هو
فإن زعم قد ما بحقٍّ هو النمو كان إذا وحينئذ بعينه، هو يبقى ال الذي نفسه العظم هو
اليشء هذا أن وبدون إليه، وينضم يأتي شيئًا أن بدون ينمو أن إذن يمكن النامي اليشء
يبقى، النامي اليشء أن وبدون منه يخرج شيئًا أن بدون يفنى أن يمكن قد أنه كما يبقى،
قد كما الواقع يف هو النمو أن افرتاض أنه دام ما الرشوط هذه حفظ مطلًقا يلزم ولكن

ذكر.10
إليه الذي الجسم هو هل ينمو؟ الذي هذا بالضبط هو ما يسأل أن أيًضا يمكن وقد
الفخذ فهل إنسان جسم يف الفخذ نمو بعينه سبب فعل متى مثًال يشء؟ وينضم يأتي
أيًضا؟ هو ينمو ال الغذاء أعني الفخذ يسمن الذي هذا وملاذا أسمن؟ يصري الذي هو نفسه
أعظم يكونان يُنِْمي الذي وهذا ينمو الذي هذا ألن مًعا؟ ينموان ال االثنني أن ملاذا الواقع ويف
أليس السواء. عىل أعظم تصري كليهما كمية فإن والنبيذ؛ املاء مزج عند الحال هي كما
الحالة يف أنه حني يف ويبقى يمكث حالة يف الجوهر أن إىل يرجع هذا إن يقال أن يمكن
هو الغالب العنرص إنما أيًضا هنا وها يبيد؟ الغذاء جوهر هنا، ها وهو الجوهر. األخرى
املزيج ألن النبيذ؛ من إنه املزيج عن يقال حني الحال هي كما للمزيج اسمه يعطي الذي

املاء.11 فعل ال النبيذ فعل يفعل كله
ما دائًما ومكث اللحم بقي — مثًال — فإذا لالستحالة؛ بالنسبة أيًضا كذلك واألمر
استحال، قد بالبساطة حينئذ فاللحم قبل، من يكن لم أَْصيلٌّ َكيٌف اللحم عىل طرأ وإذا هو،
الخاص جوهره يف نفسه هو شيئًا يعاني ال أنه إما اليشء يحيل الذي هذا أحيانًا ولكن
كشأن شأنه يحيل الذي هذا ولكن أيًضا، هو يستحيل أنه أحيانًا وإما يستحل، لم الذي
وقد املحرك. املبدأ يوجد فيهما ألنه املستحيل؛ اليشء ويف النامي اليشء يف هو الحركة مبدأ
ويستفيد يقبله الذي كالجسم أعظم فيه يصري الجسم يف يدخل الذي هذا أن أيًضا يمكن
هذا يعاني وهو ولكنه هواءً، فيه يصري يدخل الذي العنرص كان إذا مثًال بسواء، سواءً منه

بعد.12 فيه يكون ال املحرك واملبدأ يفسد، التغيري
هذه حل استكشاف محاولة يلزم الصعوبات هذه بسط من الكفاية بلغنا أن بعد

دائًما: اآلتية بالرشوط التسليم مع النظرية
أن يمكنه يشء ال وأنه ويبقى، النامي الجسم يمكث بأن إال ممكنًا ليس النمو أن
ذلك فوق وأنه منه، يخرج شيئًا أن بدون ينقص أن وال إليه، ينضم شيئًا أن بدون ينمو
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وأن أصغر. أو أكرب تصري الناقص أو النامي الجسم من اتفق حيثما محسوسة نقطة كل
أن وأخريًا بعينه، واحًدا حيًزا يشغال أن ألبتة يمكن ال جسمني وأن خلًوا، ليس الجسم

بالالجسماني.13 ينمو أن يمكنه ال النمو فيه يحصل الذي الجسم
املتشابهة غري األجزاء ذوات األجسام أن بدء بادئ بقبولنا املطلوب الحل إىل وسنصل
األوىل ألن تنمو؛ التي هي املتشابهة األجزاء ذوات األجسام هي إنما ألنه تنمو أن يمكن
وأي والعظم اللحم ذكر متى أنه إىل التنبيه هذا بعد ويلزم الثانية، من مركبة إال ليست
الحال هي كما مزدوج بمعنى يؤخذ أن يمكن فذلك األجسام؛ من لهما مشابه آخر جزء
والصورة املادة ألن املادة؛ يف صورتها ولها نوعها لها التي األخرى األشياء لجميع بالنسبة

وعظًما. لحًما السواء عىل مسميان هما
وينضم يأتي جديًدا عنًرصا وبأن ينمو جسم من اتفق كيفما جزء كل بأن فالقول
أن يرى أن ويجب املادة، باعتبار كذلك ليس ولكنه الصورة باعتبار ممكن بيان فذلك إليه
بعد يجيء الذي املاء فإن بعينه؛ هو يبقى بمقياس املاء يقاس حينما كالحال هنا ها الحال
كيفما جزء كل إىل ضم يوجد وال اللحم، مادة تنمو املثابة بهذه كذلك آخر، ودائًما آخر هو
يحصل وال ضم يوجد فليس ينضم، الفالني والجزء يسيل الفالني الجزء ولكن اتفق،

النوع.14 ومن الشكل من اتفق كيفما جزء كل إىل إال الضم
األشد فمن لليد بالنسبة مثًال متشابهة غري أجزاء من املركبة لألجسام بالنسبة ولكن
مختلفة النوع مادة دامت ما الحالة هذه يف ألنه متناسبة؛ بحالة ينمو كلها أن وضوًحا
من املتشابهة. األجزاء ذوات لألجسام وبالنسبة للحم بالنسبة يكون عما تميًزا أسهل فهى
يميز أن من سهولة بأكثر والعظم اللحم يعرف يزال ال أنه يظهر ميت عىل حتى ذلك أجل
ينمو اللحم من اتفق كيفما جزء كل إن يقال أن يمكن وجه فمن وحينئذ والذراع، اليد فيه
لكل ما يشء انضم قد الصورة فبحسب ينمو. جزء كل إن يقال أن يمكن ال آخر وجه ومن
جاء شيئًا ألن أعظم؛ صار الكل فإن ذلك ومع املادة، بحسب ال ولكن اتفق، كيفما جزء
عىل يزيد ال اليشء هذا ولكن الضد. أيًضا ويسمى الغذاء، يسمى اليشء وهذا إليه، وانضم
يتغري إليه وبانضمامه اليابس، إىل ينضم الرطب يأتي ما كمثل بعينه النوع يف يتغري أن
أخرى وبجهة بالشبيه ينمو الشبيه أن مًعا يمكن الواقع ويف يابًسا. نفسه هو يصري بأن

بالالشبيه.15 ذلك يكون أن
واضح النمو. يحدث الذي اليشء ذلك بالضبط هو عما يتساءل أن أيًضا يمكن وقد
ينمي الذي هو اللحم كان إذا مثًال بالقوة، الجسم يكون أن يجب الجديد العنرص هذا أن
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وجب اآلخر اليشء وهذا آخر، يشء وبالكمال بالفعل أنه مع بالقوة لحًما يكون أن يجب
يحصل إذن ألنه إليه؛ يصري ما ذاته يف هو ليس حينئذ ذلك عىل لحًما. ليصري يفسد أن
الجسم لقي فماذا اليشء، ذلك يف بالضبط هو ينمو الذي اليشء ولكن نمو، مجرد ال كون
إن بحيث النبيذ يف املاء يصب كما اختالًطا أََعانَى هكذا؟ نما إنه حتى العنرصالجديد بهذا
لالحرتاق، قابًال شيئًا تالمس متى تحرق النار أن كما أم نبيذًا؟ يبقى أن يمكن كله املزيج
الذي الباطن الجوهر وبالكمال، بالفعل لحم هو والذي ينمو الذي الجسم يف األمر كذلك
منه؟ اقرتب الذي بالقوة اللحم من وبالكمال بالفعل حقيقيٍّا لحًما يفعل هل اإلنماء قوة له
منعزًال كان لو ألنه الوجود؛ يف به ومقرتنًا اآلخر مع العنرصالجديد هذا يكون أن إذن يلزم
بإلقاء قبل من املوجودة النار من نار إيجاد يمكن النحو هذا وعىل حقيقي. كون لحصل
نفسه الخشب كان متى أنه حني يف نموٍّا إال ليس الطريقة بهذه وهذا فوقها، الخشب

حقيقي.16 كون هنا فها يحرتق
الحيوان يكون أن يمكن قد كما إال هنا ها يكون ال الكيل معناه عىل مأخوذًا الكم لكن
كالحال الكم إىل بالنسبة هنا ها الحال وبالفعل خاص. حيوان أي وال إنسان هو ال الذي
املتشابهة واألجزاء األعصاب أو اليد أو والعظم اللحم فحينئذ الكيل؛ إىل بالنسبة هنالك
أن بدون ولكن شك، بال إليها فتنضم تأتي مادة من ما كمية ألن تنمو؛ األعضاء هذه من
واآلخر الواحد هو الجديد العنرص أن جهة فمن لحم، من مقدرة كمية املادة هذه تكون
الجسم ينمي الوجه هذا العنرصعىل فهذا املعنى، بهذا لحم من معينة كمية ومثال بالقوة،
العنرص أن جهة من فقط ولكن معينة. بكمية اللحم ومن اللحم، من يصري أن يلزم ألنه
أحدهما يختلفان والنمو الغذاء كان وبذلك الجسم. تغذية يمكنه أنه اللحم من هو املضاف
ويمكثه، يعيشه الذي الزمن كل مغذي هو الجسم أيًضا ذلك أجل من عقًال، اآلخر عن
للنمو مماثلة هي التغذية أن الحق يف انقطاع. بال ينمو ال ولكنه يفناه، الذي الزمن بل
هو فينضم يأتي الذي العنرص أن بما حينئذ ذلك عىل مختلف. كونهما ولكن به، وتشتبه
بالقوة لحم أنه جهة من فقط ولكن اللحم. تنمي أن يمكنها اللحم من ما فكمية بالقوة،

غذاءً.17 يكون أن يمكنه
تجيء إذن ولكن مادية، ال كقوة املادة يف هو مادة بال النوع هذا أو الصورة وهذه
فهذه … الكم بالقوة أيًضا لها أن مع بالقوة المادية هي ما مادة الجسم إىل فتنضم
أال حد إىل تصل املضافة املادة هذه كانت إذا ولكن أعظم، إذن ستكون الالمادية األجسام
أن إىل يصل بالنبيذ فأكثر أكثر بامتزاجه كذلك املاء كان وإذا شيئًا، تكون أن تستطيع
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إىل يجرَّ أن يمكنه فحينئذ ماء؛ إىل تماًما أخريًا يحيله أن وإىل مائيٍّا، فأكثر أكثر يصريه
كانا.18 كما يبقيان والنوع الصورة ولكن الكمية، فساد

هوامش

تكلم أنه كما النمو ضد هو الذي النقص» «وعىل تقدير عىل النمو: ف١) (ب٥ (1)
الوجهني. عىل تقع أن يمكن ألنها االستحالة؛ يقابل حد وليسهناك الكون، بعد الفساد عىل
للكالم يتصدى النقصكما عىل للكالم يتصدَّى أرسطو أن ذلك مع يثبت الفقرة هذه وآخر

النمو. عىل
ويمكن النص، كعبارة قليًال غامضة العبارة هذه به: تتعلق الذي املوضوع يف (2)
بمجرد الجوهر من فيه.» تحصل الذي املوضوع «يف هكذا: أيًضا النص عبارة ترجمة
حيوان يخرج كما بالفعل موجود حقيقي جوهر إىل موجوًدا ليس الذي الجوهر من القوة:
العظم: يف يقع الذي واحدة. كلمة إال النص يف ليس وتولد: كون هو هل بلده. حيوان من
البيان. يف زيادة «األخريتني» لفظ زدت األخريتني: الظاهرتني آخر. وجه عىل أو وجه عىل
ليست ذكرتهما اللتني الكلمتني وإن واحدة، كلمة إال النص يف ليس والكمال: الفعل إىل
النقص. وإىل النمو إىل االستحالة ومن الكون من تختلف: التي لألخرى. ترجمة إال إحداهما
أو أكثر يأخذ بأن باملكان: التغري لها يجب واحدة. كلمة إال النص يف ليس ويصري: يتولد
نقلة». تلحقه «الذي أو األين: يف يتحرك الذي والنقص. النمو لحايلْ تبًعا الحيز من أقل

مارٍّا بكليته ينتقل الجسم أن إما حالني؛ هنا ها املفرسون يميز بكليته: مكانه (3)
عىل تدور كرة أجزاء كحال مكانها تغري التي هي أجزاءه أن وإما آخر، إىل مكان من
كلمة إال النص يف ليس ويمتد: ينزلق بعد. مذكور هو كما مكانها تغري أن دون نفسها
الدائرة األخرية. الكلمة أضفت وحدها: أجزاؤه الضبط. من القدر هذا عىل ليست واحدة
اللفظ. هذا زدت الكرة: ترجمتنا. من ص٥٥٤ ف١ ب١٤ ك٨ الطبيعة ر. نفسها: عىل

مكانها. تغري أن دون فأكثر: أكثر حيًزا
املمكنة الثالثة األنواع هي تلك ينمو: والذي … يستحيل والذي … يتولد يشء يف (4)
حيث من أما السابقة. الفقرة يف هذا بينا كما التغري: بها يحصل التي بالطريقة للتغري.
أنها يل ظهر ألنه العبارة هذه أضفت ينمو: أنه األخرية. الكلمة هذه أضفت ذاته: اليشء
من عدة ذلك فعل كما «ويذبل» أيًضا يزاد أن يلزم وربما الفكرة، لتكميل رضورية
هذا مزدوج: معنى عىل يحمل واحدة. كلمة إال النص يف ليس وبالكمال. بالفعل املفرسين،
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اليشء. بعض دقيق أنه عليه ويظهر يلزم، مما أبعد حد إىل مجاوًزا كان ربما التحليل
أن يمكن املادة أن كيف يرى ال ذلك ومع واحدة كلمة إال النص يف ليس ومنفصلة: منعزلة
يف جزء أي الفكرة. لتكميل هذا أضفت النمو: لفهم جسًما. تؤلف أن دون وتنفصل تنعزل
ما: أين يف الرصاحة. هذه النصعىل ليس موجودة: تكون أن يمكن ال حيز» «أي أو األين،
إبهاًما. أقل ليس النص ولكن مبهم، التعبري منها: يأتي ما الرصاحة. هذه النصعىل ليس
الجسم يخرج أن يجب منها التي املنعزلة املادة» «هذه باألوىل: أو الجسم: هذا إن بحيث
أن يذكر أن دائًما ويلزم بالعرض»، «أو بالضبط النص عبارة بالواسطة: أو الحقيقي.

العموم. عىل املادة ال النمو مادة هو هنا ها املقصود
تقدير يجب فإنه ذلك ومع ما»، يشء «يف وهي معينة، النصغري عبارة جسم: يف (5)
من بخروجه يتكون الهواء فيه الذي اآلتي املثل عليه يدل كما ينمو جسم يف هي املادة أن
ليس ما: آنية يف كانت لو كما والطبيعي. العامي التفسري هو وهذا يتغري: املاء ألن … املاء
تفعل أن يمكنها التي املواد: ا. جديدٍّ تأثريًا تعاني أن دون جاهزة منها تخرج أن إال عليها
ليس وبالحقيقة: بالفعل النص. كعبارة متناهية، غري فقط أو العدد: متناهية غري النمو.
فعيل تغري يوجد أنه يعني املاء: من يأتي أنه يظهر الهواء أن واحدة. كلمة إال النص يف
جميع يف النمو. مادة أي املادة: أن املاء. من تماًما يخرج ال الهواء وأن هواءً، املاء يصري
يف … عدديٍّا املذكورين». الجسمني «يف والقول الفكرة قرص األحسن يكون ربما األجسام:

أرسطو. اعتادها التي التماييز من هذه العقل: نظر
فعلية حقيقة له يكون أال إىل به ل يؤوَّ ما وهذا خطوًطا: أو نقًطا إال ليست (6)
نهايات والخطوط للخط نهايات النقط ألن نهايات: الرياضية. املوجودات حقيقة من أكثر
بدون وال حقيقيٍّا. جسًما منه وتجعل بحواسنا مدرًكا تصريه ما: خاصية بدون للسطوح.
هذا غري يف بيانه سبق كما «كائنًا»، أو شيئًا: خاصية. مجرد من لإلدراك أسهل صورة
يقول. كما املوضوع درسهذا حيث الطبيعة من األول الكتاب عىل فيلوبون يحيل املوضع.
لهذه. مشابهة مناقشة ترجمتنا من ص٤٧٨ ف٩ ب٨ ك١ الطبيعة يف يوجد أنه الحق ويف
مجرد من نوعه». «من أو صورته: من واحدة. كلمة إال النص يف ليس وبالكمال: بالفعل
يمكنها وال حقيقي بجسم تختص الصالبة فإن رصيًحا، هكذا النص ليس الصلب: كيف
جميع بني مشرتكة فإنها أفالطون؛ بها قال التي كاملثل مشرتًكا: شيئًا. تنتج أن بذاتها
يف افرتضه أفالطون أن أرسطو يزعم كما يفرتض: أن إال فيها. تشرتك التي الكائنات

الكيوف. أو الخواص: املثل. يف نظريته
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املشرتك: الكيف الثانية. الفقرة آخر يف سبق ما ر. املحضة: بالقوة عظم من (7)
يف تحريًفا الخطية النسخ بعض يف وأن أخرى، رواية هنا ها توجد أنه فيلوبون الحظ
فيلوبون حاول وقد املشرتك». «الكيف بدل «الخلو» عىل داالٍّ اللفظ يكون به واحد حرف
األفضل. أنه يل يظهر اتخذته الذي التعبري ولكن جميًعا، التعبريين استقامة يربِّر أن
إىل يستند أن يمكن الثاني والتعبري املثل، إىل يرصف أن يجب هنا ها املشرتك» و«الكيف
الطبيعة، من الرابع الكتاب يف فيلوبون رأي عىل املوضع: هذا غري يف اآلتية. الفقرة آخر
من يشء منها األول الكتاب يف يوجد بل املعنى، هذا الرابع الكتاب ذلك يف أجد لم ولكن
من يمر يعني القبيل: هذا من تغريًا ترجمتنا. من ص٤٦٠ ف١٢ ب٥ ر. القبيل، هذا
ال كونًا يكون هذا أن الحق ويف الحقيقي. الوجود إىل املحض اإلمكان من الفعل، إىل القوة
العظم: واقعية الفكرة. لتكميل الكلمة هذه أضفت أوًال: ينمو. ألنه ال يولد اليشء فإن نموٍّا،
أوىل لألشياء. الطبيعي النظام يف يبلغه أن يمكن ما أبعد إىل اليشء عظم يدفع الذي يعني

آنًفا. قيل ملا تكرير كونًا: يكون أن به
محل ال بحيث الجد من اآلن إىل كانت املناقشة أن يظهر حينئذ: فاألفضل (8)
القدر هذا عىل ليس النص يعني: ماذا أثبتنا أن بعد فيها. االستمرار يكفي بل إلعادتها،
سبك إذن: يظهر فيلوبون. رشح إىل تستند أعطيها التي الرتجمة ولكن الرصاحة، من
الفقرة يف سبق ما ر. املشرتك: الجزء السابقة. للفقرة اإلغريقي املفرس تفسري يؤيد العبارة
عىل إال يدل أن هنا ها يمكن ال املشرتك الجزء فإن التاسعة؛ الفقرة يف سييل وما السابعة
ويف محض. تجريد وهذا األجسام. لجميع بالنتيجة ومشرتك صورة كل عن مجردة الهيويل
«الخلو» فيقرأ واحد، حرف يف تحريف الخطية النسخ بعض يف يوجد أيًضا املوضع هذا
فيلوبون ويحاول سبق، كما األخرية العبارة هذه عىل عولت وقد املشرتك»، «الجزء من بدًال
لفظ فيها يوجد أنه يظهر نظره تحت الذي األصل أن مع كلتيهما العبارتني ل يؤوِّ أن
أنه يظهر التفصيل وهذا السابقة. الفقرة يف آنًفا قيل كما املشرتك»، «الجزء ال «الخلو»
يف مراًرا أرسطو قرره مبدأ — بعينه واحد حيز يف جسمني — اخرتته الذي التعبري يؤيد

للمداخلة. األجسام قبول عدم نظرية يف الجديد الطبيعة علم به احتفظ وقد الطبيعة،
ر يتبخَّ أن ما سبب ألي املاء أخذ متى يعني املاء: من الهواء يأتي بها التي (9)
املشاهدة الهواء: كتلة ترجمتنا. من ص٥٥ ف٢ ب٩ ك١ امليتورولوجيا ر. هواء، إىل ويتغري
جديد: لجسم لتحقيقها. ما طريقة عندهم كان القدماء أن يل يظهر ال ولكن مضبوطة،
الذي لهذا للهواء. ا ضدٍّ مفروض املاء ألن لضده: الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس
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زدت املشرتك: الجزء هذا و٨. ٧ الفقرتني يف املشرتك للجزء ترجمتنا يؤيد هذا مشرتك: هو
هواء. إىل لينقلب باد قد الواقع يف ألنه نما: … املاء فال لها. إيضاًحا النص عبارة عىل قليًال
ذلك مع ليست التي الهيويل أي املشرتك»؛ «الجزء إذن وهو جسم: هناك يكون أن يلزم

فعليٍّا. جسًما
محاالت إىل آنًفا نبه قد أنه دام ما األخرية الكلمة هذه أضفت جديد: محال (10)
الرضورية: الرشوط العقل.» نظر يف «بالعقل هي: بالضبط النص عبارة عقًال: أخرى.
عدم باب يف أدخل النص عبارة ينمو: الذي الجسم تماًما. الضبط بهذا ليست النص عبارة
ا، جدٍّ حقيقية هي الرشوط الثالثة وهذه ثالثة: وهي ينمو.» الذي «هذا يقول: ألنه التعيني؛
كما هو ما هو يبقى أن يعني يبقى: وأن هذا. من أحسن يقال أن اليوم يمكن يكاد وال
حركة هي تلك يبيد: أو يكون تصغر. أو تكرب فإنها امتداداته حيث من إال قبل من كان
يمكث الالوجود. إىل الوجود من أو الوجود إىل الالوجود من املرور أعني والفساد؛ الكون
عىل النص يف ليس التكرير الرشوط: هذه حفظ واحدة. كلمة إال النص يف ليس ويبقي:

التمام. من القدر هذا
هو وأنه للشك، محل ال أنه هنا ها يظهر ينمو: الذي هذا بالضبط هو ما (11)
هذه أضفت إنسان: جسم يف إليه. وينضم يأتي الذي هذا بتمثله ينمو الذي عينه الجسم
االستفهام صورة القضية من الجزء هذا يعطي أال يمكن قد أيًضا: هو ينمو ال الكلمات.
ألن مبهمة؛ العبارة أعظم: يكونان ينمو.» ال الفخذ يسمن الذي هذا أن حني «يف فيقال:
إال يكرب لم حدة عىل كليهما ولكن حدة. عىل كليهما من أكرب الحق يف هو االثنني من املزيج
صحيًحا ليس هذا كليهما: كمية اآلتي. املثال يف امللتوي املعنى ذلك هو املقصود يكون أن
قيل فإذا األعظم، هو وحده يجهد من ولكن كانتا، كما تبقيان املاء وكمية النبيذ كمية فإن
الغالب العنرص اللفظ. يف تجاوًزا إال ذلك فليس أكثر النبيذ من أو أكثر املاء من يوجد إنه
إنه للمزيج يقال ال إذ بمكان؛ الصحة من ليس أيًضا وهذا للمزيج: اسمه يعطي الذي هو

محمر. ماء إنه يقال بل النبيذ، من أو املاء من
توجد االستحالة ظاهرة يف أن يعني لالستحالة: بالنسبة أيًضا كذلك واألمر (12)
الحق املعنى هو هذا استحال: قد بالبساطة النمو. ظاهرة يف كما بعينها الرشوط أيًضا
الخاص جوهره يف بعينه. هو بقي الجسم ولكن ، تغريَّ قد وحده الكيف فإن لالستحالة؛
رشح يف أيًضا وليست الخطية، النسخ بعض يف توجد ال الجملة هذه يستحل: لم الذي
الذي هذا هذه. ترجمتي يف أعطيه الذي املعنى قبول يمكن أنه يل يظهر ولكن فيلوبون،
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الذي الحركة: مبدأ كشأن شأنه االستحالة». «علة ضبًطا أكثر أخرى بعبارة أو يحيل:
بني أيًضا تطابق هذا املستحيل: اليشء ويف النامي اليشء يف ويذبل. ينمو اليشء أن يفعل
الرشاح يقبل ولم لالستحالة. وهناك للحركة هنا املحرك: املبدأ االستحالة. وبني النمو
يف ينازع كان األفروديزي اإلسكندر أن فيلوبون رأي فعىل بتمامها؛ النظرية هذه اإلغريق
املبدأ وهذا ينمو، الذي أو يستحيل الذي الجسم يف دائًما موجود والنمو االستحالة مبدأ أن
هذا هواءً: فيه يصري االستحالة. أو النمو لآلخر يجلب الذي الغريب الجسم يف غالبًا هو
هواءً بصريورته املاء أن عليه يزاد أن يلزم وكان غامًضا. يزال وال يلزم مما أكثر موجز
يعاني وهو قبل. من هو ما هو كان عما انقطع فقد أعظم صار أنه دام وما يتمدد، مثًال
شك. أقل ليرتك كان خاصما مثال إيراد يلزم كان ذلك من أبني املعنى ليكون التغري: هذا

يعانيه. الذي التغري يسبب الذي الجسم ذلك يف فإنه بعد: فيه يكون ال املحرك واملبدأ
لم أرسطو أن فيلوبون يرى الصعوبات: هذه بسط من الكفاية بلغنا أن بعد (13)
مذهبه بسط يف اآلن منذ يرشع وأنه والذبول، النمو علل يف العامية اآلراء إال اآلن إىل يبسط
ليست اآلتية: بالرشوط أرسطو. يفهمها ما عىل النظرية: هذه حل استكشاف الخاص.
آنًفا عدها سبق قد الرشوط هذه فإن ذلك ومع الرصاحة، من املقدار هذا النصعىل عبارة
عىل بدونها التي الكلمة هذه أهمية يف فيلوبون ألحَّ وقد مادية. يعني محسوسة: ف١٠.
كان كما أخرى روايات هنا ها أن يظهر ال خلًوا: ليس الجسم أن املعنى. يستقيم ال رأيه
ذلك بعينه: واحًدا حيًزا يشغال أن ألبتة يمكن ال جسمني أن السابعة. الفقرة يف سبق فيما
اإلغريقي اللفظ عموم عىل حافظت قد بالالجسماني: األجسام. مداخلة عدم اآلن نسميه ما

مفهوم. وهو
واليد بالوجه اإلغريق الرشاح لها يمثل املتشابهة: غري األجزاء ذوات األجسام (14)
أنها ال األجزاء متشابهة أجسام هي التي والعظم والدم اللحم بنمو تنمو التي إلخ، …
من مركبة إال ليست األوىل ألن ر ف١٥. ييل ما ر. إليها، فتنضم تأتي يًدا أو وجًها بأن تنمو
االطالع ويمكن األجزاء»، «متشابهات يف أنكساغوراس مذهب هو هذا أن معلوم الثانية:
األجزاء فيها التي هي األجزاء املتجانسة األجسام فإن الحيوانات»؛ «تاريخ أول عىل أيًضا
وجزء دم. دائًما هي الدم من جزيئة ذلك عىل للكل، مشابهة هي والتي بعينها هي دائًما
ترى لذلك وجًها؛ ليس الوجه وجزء يًدا ليس اليد جزء ولكن دائًما، عظم هو العظم من
بعد فيما سيوضح مزدوج بمعنى متجانسة. غري أجزاء من مكونة األجسام هذه أن ملاذا
نوعها فقط. الصورة أنها أو تنمو التي هي املادة أن السواء عىل بها يعني أن يمكن فإنه
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يظهر السواء: عىل مسميان هما والصورة املادة واحدة. كلمة إال النص يف ليس وصورتها:
النوعية الصورة أن الحق يف الصورة: باعتبار الصورة. من التسمية بهذه أوىل املادة أن
من أكثر الدقة أثر عليه يظهر هذا املادة: باعتبار تنمو. املادة أن أيًضا يلزم ولكن تبقى،
املقياس هذا من التعاقب عىل يمر الذي املاء فإن بعينه: هو يبقى بمقياس الصحة. أثر
حسن يجود لم املثل ولكن حق، وهذا تختلف، ال املقياس صورة ولكن يختلف، أن يمكن
يجيء: الذي املاء النمو. إيضاح بصدد وأرد القول ينمو أن يمكن ال املقياس ألن اختياره؛
عموم من اليشء بعض برفع الفكرة تحرير فأردت فقط، يجيء» «الذي النص عبارة
إال يقع ال النمو أن وهو سابًقا، أثبت ما يناقض هذا أن يظهر اللحم: مادة تنمو العبارة.
يعتقد ما رغم عىل اتفق: كيفما جزء كل إىل ضم يوجد ال املادة. باعتبار ال الصورة باعتبار
للجزئيات دائم سيالن يف هي الحية األجسام أن والواقع يسيل: الفالني الجزء العامة.
اتفق كيفما جزء كل إىل إال انقطاع. بال تقبلها التي الجديدة وللعنارص منها تفقد التي

أيًضا. مختلف النص تعبري ألن «صورة» لفظ ال «شكل» لفظ وضعت الشكل: من
فإن البيان؛ يف كاٍف النص يف املعطى املثل متشابهة: غري أجزاء من املركبة (15)
ليس هذا متناسبة: بحالة الدموية. الجزئيات من الدم يرتكب كما أيٍد من ترتكب ال اليد
الرتكيب، متضاعفة اليد مادة «الصورة»، مادة أو النوع: مادة الغاية. عىل الضبط من
هذا عىل النص ليس تميًزا: أسهل فهي إلخ. … عضالت وأربعة وعظم ودم أوتار جلد
ف٩ ب١ ك٢ النفس كتاب يف لهذه مشابهة (عبارة والذراع: اليد الرصاحة. من القدر
فكأنهما العمل عن تعطال فمتى ِفْعٍل، عضوا هما والذراع اليد ألن ترجمتنا) من ص١٧٦
الفقرة آخر يف سبق فيما ذكر الذي السبب بنفس املادة: بحسب ال ولكن موجودين. غري
أن واألوىل ا، جدٍّ واضًحا ليس التعبري هذا الضد: ومادة. صورة من مًعا مركب الكل: .١٤
يسقط أن ذلك مثال اليابس: إىل ينضم الرطب يأتي سيجيء. كما باملشابه األجسام تنمو
قاعدة تكون أن هذه تكاد بالشبيه: ينمو الشبيه أن عليه. ويتبخر جاف سطح عىل املاء
بتمثل تنمو الحق يف األجسام أن ومع قليًال، مبهم العموم هذا ولكن القديمة. الفلسفة يف

املعقدة. النمو ظاهرة لتعبري كافيًا ليس اإليضاح هذا فإن الجديدة؛ العنارص
يجب الجسم ينمي ما وإن ذلك، من تعيينًا أقلُّ أيًضا هو النص تعبري اليشء: (16)
العنرص هذا جوهره. إىل وينقلب الجسم يف يتمثل أن يمكن به خاصة صفة له يكون أن
أنه أخرى بعبارة يعني بالقوة: الجسم الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس الجديد:
نأخذها التي كاألغذية ينمي: الذي هو اللحم كان إذا فيه. بتمثله الجسم يصري أن يمكن
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إال النص يف ليس والكمال: بالفعل جسمنا. وإنماء حياتنا لتقويم ولحم دم إىل فتتحول
ولكنه ولحم، دم بالقوة هو نطعمه الذي الخبز كذلك «يفني». أو يفسد: أن واحدة. كلمة
اليشء: ذلك يف «تولد». أو كون: يحصل اآلخر. وال أحدهما بعد يكن لم الخاصة حقيقته يف
هو اللحم إن يقال أن يمكن ال ألنه مبالغة؛ فيها أن ويظهر بنصها، األصل عبارة هذه
كلمة زدت ذلك ومع دًما، ويصري جوهريٍّا يتغري الهضم بعملية الخبز أن ولو الخبز يف
أعاني الرصاحة. من القدر هذا عىل ليست النص عبارة الجديد: العنرص بهذا «بالضبط».
يف ممكن ذلك نبيذًا: يبقى أن يمكن بيانًا. النص أزيد أن إىل هنا اضطررت اختالًطا:
أم: محسوًسا. تغريًا املزيج طبيعة تغري ال بحيث قليلة املصبوب املاء كمية كانت إذا الواقع
يعتقده كان مما أكثر عىل الصحة يف غاية املقارنة تحرق: النار أن كما «و». النص كلمة
فإن االحرتاق؛ من نوًعا األغذية تمثيل يف وجدت قد هذه أيامنا يف الفسيولوجيا إن أرسطو.
وبالكمال: بالفعل أجسامنا. يف تدخل التي األغذية يُحيل النار من نوع هي الحيوية القوى
مبهمة النص عبارة اإلنماء: قوة له الذي الباطن الجوهر واحدة. كلمة إال النص يف ليس
يف ليس أيًضا هنا وبالكمال: بالفعل الرتجمة. يف ضبطها زيادة إىل اضطررت وقد ا، جدٍّ
مع الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس الجديد: العنرص هذا واحدة. كلمة إال النص
اإليجاز، يف غاية هنا النص ألن الجملة؛ فصلت بل األصل، عىل زدت قد به: ومقرتنًا اآلخر
وبحسب بل املكان بحسب يفهم قد واالقرتان» «املنع فإن تماًما؛ جليٍّا املعنى أرى ال ولكني
الكلمة هذه أضفت حقيقي: كون تمثل. مجرد يكون األخري املعنى هذا وعىل الجوهر،
كان متى التوسع. من القدر هذا عىل النص ليس قبل: من املوجودة النار من األخرية.
بل بنفسه، يحرتق ال الخشب ألن الكفاية؛ قدر واضًحا التعبري ليس يحرتق: نفسه الخشب
فإن األخرية؛ الكلمة هذه أيًضا زدت حقيقي: كون هنا فها النار. من تقريبه دائًما يلزم

جديدة. ظاهرة كون هو إنما الكون هذا
تحصيل ا جدٍّ الصعب ومن تعيينًا، أقل النص عبارة الكيل: معناه من مأخوذًا (17)
هنا يصري الذي هو الكيل ليس «ولكن هكذا: أيًضا ترجمته ويمكن الدقيق، الفرق ذلك
مفهوم أنه يوصف الحيوان فإن الخصوص، ال العموم طريق عىل الحيوان: ما.». كمية
يتحقق فيه الذي ذاك أو الخاص الفالني الحيوان هذا هو يوجد الذي ولكن يوجد، ال كيل
مفهوًما الكم فإن املثال؛ يعني الكيل: إىل الكيل. باملعنى الكم: إىل للحيوان. الكيل املعنى
أي املتشابهة: األجزاء املجرد. باملعنى الحيوان يوجد كما إال يوجد ال الكيل املعنى عىل
ما كمية متشابهة. جميًعا هي والتي بعض عن بعضها تفرتق ال التي العنرصية األجزاء

143



والفساد الكون

صحيحة، ولكنها الدقة يف غاية بل دقيقة تظهر أن يمكن التماييز هذه كل مادة: من
كمية وتقريرها. وصفها صعوبة من يدهش أال يلزم بحيث الدقة من نفسها والظواهر
نتغذى التي األغذية عىل هذا وبتطبيق الفكرة. لبيان األخرية الكلمة هذه أضفت مقدرة:
لم أنه أيًضا الحق يف ولكن لحمنا، إىل فتضاف تأتي كمية هو الخبز أن الحق يف نجد بها
الواحد الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس الجديد: العنرص تماًما اللحم من بعد يكن
ما كمية وأيًضا عامة، بطريقة بالقوة اللحم من فيلوبون، برشح أخذًا يعني بالقوة: واآلخر
لحًما مًعا يصري أن يمكن الجيد العنرص أن يلزم أخرى بعبارة أو أيًضا، بالقوة اللحم من
العنرص يأخذه. الذي النمو تُعطيه أن يمكنها الجسم إىل بانضمامها اللحم من ما وكمية
النصهي عبارة الجسم: تغذية يمكنه الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس املضاف:
إىل «بل هكذا: أيًضا ترجمته ويمكن يفناه: الذي «بحديهما». ربما أو عقًال: يغذي». «أنه
وغالب معروف تمييز مختلف: كونهما ولكن الكلمتني. هاتني أضفت الحق: يف يفسد.» أن
أنها يظهر التي السابقة للنظرية تلخيص حينئذ: ذلك عىل أرسطو. مذهب يف االستعمال

مًعا. ا جدٍّ وصحيحة جدٍّا دقيقة
محرَّف فيها النص أن املحتمل ومن الغموض، جد غامضة كلها الفقرة هذه (18)
عندنا هي ما عىل يظهر فيما فيلوبون رشحها التي النسخة يف وارد أنه عىل يظهر. فيما
غوامضها. يجلو خاص ببيان يأتنا لم رشحه أن غري ما صعوبة فيها يجد لم وأنه اليوم
النقط هذه الكم: األصل. يف موجودة التكارير هذه كل مادية: ال … املادة يف … مادة بال
بياض وجود احتمال عىل تدل أن شأنها من النارشين لبعض تقليًدا هنا وضعتها التي
األجسام فهذه ما. دليل عليه يقم لم ظن مجرد إال لدينا ليس أنه الواقع ولكن األصل، يف
يف ويثري مذكور، بيشء يتعلق ال أنه يظهر مذكر لجمع إشارة اسم النص يف الالمادية:
وجود كويمرب جامعة مفرسو افرتض وقد إليه. أرشت الذي النقص بوجود الظن النفس
تجلو تكاد ال األخرى الرواية هذه ولكن متحرك، حرف عىل عالمة تنحرصيف أخرى رواية
الصورة تمييز يمكن حيث باملزمار التمثيل هو هنا القصد أن رأيهم فعىل النص. غموض
هذه عن الظالم حجاب يمزق ال الفرض وهذا أخرى. آلة كل يف كما املادة عىل زيادة
املضافة: املادة هذه تصحيحها. يمكن ال بأنه االعرتاف مع هي كما تركها ويجب الجملة،
وضبًطا تعيينًا أكثر أكون أن الواجب من أن ظننت وقد التعيني، عدم يف النصغاية عبارة
أن خفت ألني عمومها؛ كل يف النص عبارة عىل حافظت هنا ها شيئًا: تكون الرتجمة. يف
املادة أن شك غري من تفيد شيئًا» تكون «ال فإن عموًما؛ أقل أجعلها أن حاولت إذا أحرفها
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أن يظهر الكمية: فساد إليه. تضاف الذي الجسم جوهر يف تتمثَّل أن يمكنها لن املضافة
يف ليس والنوع: الصورة أخرى. رواية هنا ليس ولكن الكيفية»، «فساد يقال أن األوىل
أورده الذي املثل لنفس تبًعا ذلك ضد عىل يظهر كانا: كما يبقيان واحدة. كلمة إال النص
السائل بإضافة ماء إىل نهائيٍّا ينقلب النبيذ دام ما يفنيان والنوع الصورة أن املصنف

فيه. ُصبَّ الذي
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تكون هي إذا ما بدء بادئ يقال أن العنارص— وبالنتيجة — املادة دراسة عند يلزم أنه ملا
أنها ومع ما، وجه بأي مخلوقة كانت إذا أو أزليٍّا، منها واحد كل كان وإذا تكون، ال أو
من أسبق هو أحدها كان إذا أو واحدة، بطريقة تتكاون أن كلها يمكنها كان إذن مخلوقة
يتكلم لم التي األشياء األمر بادئ جيًدا تعني أن الرضوري من أن ذلك من فينتج اآلخر،

ا.1 جدٍّ كافية وغري مبهمة جد بطريقة إال الساعة هذه حتى عنها
بالنسبة يقبلونه كما أنفسها للعنارص الخلق يقبلون الذين أولئك كل الحق ويف
وعىل واالفرتاق االجتماع عىل يشء كل إيضاح يف يقترصون عنها تنتج التي للمركبات
علينا يجب ما جليٍّا لنا يحد ولم اختالًطا، إال ليس االجتماع ولكن الفعل. وعىل االنفعالية
استحالة تحصل أن كذلك املمكن من ليس أخرى جهة ومن األجسام. باختالط نعنى أن
العنارص تعدد يقبلون الذين أولئك ألن وينفعل؛ يفعل موضوع بدون اجتماع أو افرتاق وال

اآلخر.2 والبعض بعضها العنارص بني املتكافئني واالنفعال الفعل من تولد يجعلونها
فانظر أحد، واحد مبدأ من يأتي فعل كل بأن القول إىل الوصول دائًما يلزم ذلك ومع
من تأتي تكن لم العنارص كل كانت إذا أنه يقرر إذ الحق عنده كان ديوجني أن كيف
الحار وأن التكافؤ، طريق عىل للفعل قابلية وال فعل ال بينها يكون أن يمكنها فال واحد
الحرارة ليست يقول: وكان جديد. من يسخن أن البارد وال يربد أن يمكن ال قد مثًال
الذي هو املوضوع أن بذاته البنيِّ من بل األخرى، يف إحداها تتغري التي هي الربودة وال
فعل وجود يمكن فيها التي األجسام يف أن ديوجني يستنتج كان وبالنتيجة التغيري. يعاني
وال الظاهرتني. لهاتني موضوع هي واحدة طبيعة لها يكون أن بالرضورة يلزم وانفعال
فإن صحيًحا؛ تقريًرا يكون ال قد الحالة هذه يف هي األشياء جميع أن تقرير أن يف شك

لبعض.3 بعضها التابعة األجسام يف إال الواقع يف يالحظ ال هذا
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دراسة أيًضا بالرضورة لزم بجالء واالختالط واالنفعال الفعل استيضاح أريد إذا لكن
باآلخر أحدها واالنفعال الفعل حقيقة يمكنها ال األشياء إن األشياء. بني التماس هو ما
فال ما وجه بأي سابًقا تالمست قد تكن لم وإذا التبادل، عىل التماس يمكنها ال حني
التماس الثالث: الظواهر هذه حد أوًال إذن فيلزم باآلخر، أحدها تختلط أن أبًدا يمكنها

والفعل.4 واالختالط
يلزم االختالط فيها التي األشياء لجميع بالنسبة أنه وهو املبدأ؛ هذا عن فلنصدر
باملعنى ينفعل واآلخر يفعل الواحد كان وإذا بينها، تتالمس أن يمكنها أنها مطلًقا
عىل بدء بادئ الكالم يف سببنا هو هذا ممكنًا، التماس هذا يكون أن أيًضا فيلزم الخاص؛

التماس.5
التواطؤ بطريق تارة معاٍن عدة عىل مأخوذة هي األخرى الكلمات أكثر أن كما لكن
اللفظي اإلطالق يف التنوع هذا يقع كذلك عليها، سابقة أخرى كلمات من باالشتقاق وتارة
عىل إال ينطبق أن يمكن ال الخاص باملعنى التماس فإن ذلك ومع التَّماس. للفظ بالنسبة
بالتماس يعنى أن يلزم ألنه مكان؛ لها التي لألشياء إال وضع وال وضع، لها التي األشياء
األشياء عن منفصلني والتماس— املكان أي — أكانا سواء الرياضيون، يعنى كما وباملكان
تجتمع أن هو التماس أن سابًقا بني كما كان إذا وحينئٍذ ما. وجه بأي يوجدان كانا أم
وأوضاع أعظام ذات وهي التي، عىل تتالمس األشياء هذه إن يقال أن فيمكن النهايات،

مًعا.6 مجتمعة نهاياتها معينة،
لألين األول الفصل وكان أين، أيًضا لها التي باألشياء ا خاصٍّ الوضع كان ملا ولكن
التي األشياء جميع أن منه ينتج القبيل، هذا من األخرى املقابالت مع والتحت الفوق هو
إحدى األقل عىل أو مًعا الخاصتان هاتان أو خفة أو ثقل لها يكون أن يجب تتالمس
أنه بذاته إذن فبني ولالنفعال، للفعل القابلة هي إنما النوع هذا من األشياء وهذه االثنتني.
ومتمايزة منفصلة أعظام هي بما وأنها بالطبع، تتالمس األشياء تلك أن استنتاج يجب
التكافؤ عىل يتحرك أن واآلخر يحرك أن أحدها ويمكنها لطرف، طرًفا واقعة فنهاياتها
يحرك املحرك اليشء بها التي عينها بالطريقة يحرك ال املحرك أن ملا ولكن باآلخر. أحدهما
حني يف نفسه، هو الحركة يف واقع هو بما إال يحرك أن يمكن ال األخري هذا وأن دوره، يف
تطبيق يمكننا أنه البني فمن متحرك؛ غري نفسه هو بقائه مع يحرك أن يمكنه اآلخر أن
عىل أيًضا يقال العامية اللغة يف حتى ألنه يفعل؛ الذي الجسم عىل عينها التماييز هذه

يحرك.7 يفعل الذي وإن يفعل يحرك الذي إن السواء
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أن دائًما يمكنه ال يحرك ما كل أن ذلك التمييز؛ فينبغي ما، فصل هنا يوجد ذلك ومع
األحوال يف إال ينفعل ال جسًما فإن ينفعل؛ ما وبني يفعل ما بني باملقابلة سنرى كما يفعل
بالجسم يكون ما حالة يف إال شهوة توجد وال شهوة، أو تأثًرا الحركة تكون فيها التي
له التحريك معنى ولكن أبيض. يصري أو حارٍّا يصري ما حالة يف مثًال استحالة، مجرد
تالمس أن يجب أحيانًا املحركات أن البني من وحينئذ الفعل، ملعنى مما أكثر السعة من

تالمسها.8 ال وأحيانًا تحركها التي األشياء
أحد أن بما وضع لها التي األجسام عىل ينطبق معناه أعم عىل مأخوذًا التماس حد
املحرك أن وبما يتحرك، أن يمكن اآلخر أن وبما يحرك أن يمكن التماس يف الجسمني

واالنفعال.9 الفعل نسبة إال نسبة بينهما ليس واملتحرك
األشياء كل ألن ملسه؛ الذي اليشء يلمس ملس الذي اليشء عادية األكثر األحوال يف
كل ويف دروها. يف أيًضا تحرك أن قبل الحركة يف واقعة هي مشاهدتها يمكننا التي تقريبًا
ولكنا يلمسه. الذي اليشء يلمس ملس الذي اليشء أن إىل رضورة هناك أن يظهر األحوال
وأن الحركة، يعطيه الذي اليشء يلمس وحده املحرك أن أيًضا أحيانًا يجوز قد أنه نقول
متى إال تحرك ال املتجانسة األجسام أن وملا يلمسه. الذي اآلخر يلمس ال امللموس اليشء
إذا وبالنتيجة أيًضا. هو يلمس ملموًسا جسًما أن يظهر فيما فيلزم أنفسها هي حركت
اليشء يمس أن فيلزم الحركة، يؤتي — متحرك غري نفسه هو كونه مع — ما محرك كان
الشخص عىل أحيانًا نقول الواقع يف ذلك وعىل يشء. نفسه هو يمسه أن دون يحركه الذي

أنفسنا.10 نحن ه نمسَّ أن غري من نا يمسُّ إنه يؤذينا الذي
الطبيعية.11 األشياء يف معتربًا التماس عىل نقول أن نبغي كنا ما ذلك

هوامش

أنها مع هي كما اإلغريقي النص يف الجملة أسلوب عىل حافظت قد يلزم: أنه ملا (1)
يحتمل عنها: يتكلم لم التي «تكون». أو مخلوقة: كانت إذا يظهر. فيما الرتجمة يف طويلة
عن الكالم يقصد لم أرسطو وأن أسالفه، من فالسفة العبارة بهذه املقصود يكون أن

واحدة. كلمة إال النص يف ليس ا: جدٍّ كافية وغري مبهمة جد الخاصة. نظرياته
يكونون. الذين يولدون، الذين يخلقون» «الذين النصهي عبارة الخلق: يقبلون (2)
أقول لكيال االنفعالية: عىل القدر. بهذا النصرصيًحا ليس يشء: كل إيضاح يف يقترصون
أشد النص عبارة جليٍّا: لنا يحد لم محكًما. املعنى يكون ال ربما اختالًطا: ليس االنفعال.
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ينقطع أن غري من الذي ذلك هو املوضوع هذا وينفعل: يفعل موضوع بدون قليًال. إبهاًما
الثالثة. الفقرة يف بيانه سيجيء كما األضداد يقبل أن التعاقب عىل يمكنه كونه

أن إىل املصنف فعل كما اضطررت ولكني محددة، غري النص عبارة فعل: كل (3)
تكن العنارصلم كل األبلوني. تقدير عىل ديوجني: آنًفا. استعملت التي عينها الكلمة أكرر
يف البيان زيادة فالتزمت جمع؛ ضمري بالبساطة تستخدم النص عبارة واحد: من تأتي
الفعل تحتمل هذه بعضبالتكافؤ يف بعضها فعل يعني للفعل: قابلية وال فعل ال الرتجمة.
بإضافتها. يسمح النص أسلوب ألن الكلمات؛ هذه أضفت يقول: وكان تلك. تفعله التي
يمكن بقائه مع والذي حارٍّا، أو بارًدا بالتناوب يكون الذي بعينه الجسم يعني املوضوع:
السابق. للسبب الكلمات هذه أضفت ديوجني: يستنتج كان وجوده. وكيفية حاله تتغري أن
بمعنى لبعض: بعضها التابعة التوسع. هذا عىل النص ليس الظاهرتني: لهاتني موضوع
التي األشياء «يف هكذا: العبارة ترجمة أمكن وربما بعض. يف بعضها يفعل أن يمكنها أنها

اآلخر.» والبعض بعضها بني تكافؤ فيها يوجد
بني الفكرة. تتم والتي السياق من بالسهولة املفهومة الكلمة أضفت بجالء: (4)
«هذه هكذا: ترجمتها يمكن قد الثالث: الظواهر هذه الكلمتني. هاتني أضفت األشياء:

تماًما. محددة غري النص عبارة فإن الثالث»؛ الكلمات
املادي التماس هو هنا املقصود أن فيلوبون رشح يف هذا معنى الخاص: باملعنى (5)
محض، معنوي املساسهو هذا ولكن إليه، وجهت الذي تمس نميمة إن يقال وقد املحض،
األشياء، عىل يطبقه إذ التماس؛ أو املساس من أرسطو يقصده الذي املعنى هو هذا وليس
«وبالنسبة هي: النصبالبساطة عبارة التماسممكنًا: هذا يكون أن ف١٠. سيجيء ما ر.

البيان. زيادة فآثرت كذلك.» األمر يكون أن يلزم األشياء لهذه
باالشتقاق ترجمتي. من ص٥٣ ف١ ب١ املقوالت أول ر. التواطؤ: بطريق تارة (6)
يعني عليها: سابقة ص٥٤. ف١ ب١ املقوالت ر. أسماؤها: باملشتقة يسمى ما هو هذا
الكلمة أصل فإن بالزمان؛ التقدم مجرد عىل املعنى هذا حمل يمكن وقد وأعمَّ، أبسط
رصيًحا األصل ليس اللفظي: اإلطالق يف التنوع هذا منه. يخرج الذي املشتق عىل متقدم
كيف بالضبط يقال أن يلزم وكان يوضح، أن هذا حق كان الرياضيون، يعني كما هكذا
البيان ليكون الكلمتني هاتني أضفت والتماس: املكان واملكان. التماس الرياضيون يفهم
اتخذه الذي فيثاغورث مذهب كان هذا أن فيلوبون يرى األشياء. عن منفصلني أكانا أجىل
كانا أم املثل. نظرية إىل أرسطو وجهها التي االنتقادات صدقت إذا له مذهبًا أفالطون
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سابًقا: بني كما جوهريٍّا. عنها منفصلة تكون ال التي األشياء يف مثًال ما: وجه بأي يوجدان
عبارة النهايات: تجتمع أن ترجمتنا. من و٣٠٤ ص٣٠٠ و١٤ ف٤ ب٥ ك٥ الطبيعة ر.
الزمان. يف عليه تطلق كما املكان يف االجتماع عىل تطلق الكلمة وهذه «مًعا»، هي: النص

السابق. التنبيه يف هو كما الجملة هذه يف الشأن مًعا: مجتمعة نهايتها
الطبيعة ر. األمر، بادئ الحواس يقرع والذي األظهر الفصل يعني األول: الفصل (7)
اليمني يعني القبيل: هذا من األخرى املقابالت مع ترجمتنا. من ص١١٤ ف٨ ب٧ ك٣
ولكن يظهر، فيما حتمية ليست النتيجة هذه منه: ينتج إلخ. … والخلف واألمام واليسار
تستدعي التحت إىل والحركة الخفة تستدعي الفوق إىل الحركة أن ملا أرسطو نظريات يف
الخاصتان هاتان أو خفيًفا. أو ثقيًال كان إذا إال مكان له يكون أن يمكن ال فالجسم الثقل؛
معني لجسم بالنسبة ثقيل هو جسًما فإن املقارنة، طريق عىل إال مفهوم غري هذا مًعا:
لها ليس األرض أن أرسطو نظريات يف هذا عىل االثنتني: إحدى آلخر. بالنسبة وخفيف
والثقل الخفة واحد آن يف فلهما واملاء الهواء وأما الخفة. إال لها ليس والنار الثقل إال
النص عبارة لطرف: طرًفا طرفان. هما اللذين اآلخرين العنرصين بهذين ملقارنتهما تبًعا
اإليجاز هذا عىل النص عبارة يتحرك: أن واآلخر يحرك أن إحداهما سبق. كما «مًعا» هي
غري األول املحرك نظرية كل ر. متحرك: غري نفسه هو بقائه مع وضوًحا. أكثر وليست
الطبيعة بعد ما أيًضا ر. ترجمتنا، من بعدها وما و٨ص٥٠٧ ب٧ ك٨ الطبيعة يف املتحرك
النص ليس يفعل: الذي الجسم عىل عينها التماييز هذه كوزان. ترجمة ص٢٠٣ ب٨ ك٧
يفهم ال الحركة وبني الفعل بني الخلط هذا يحرك: يفعل الذي وإن القدر. بهذا رصيًحا
واالستحالة الثقلة وهي أرسطو، قررها التي الثالثة الحركة أنواع أدركت إذا إال الفهم جد
قد التالية الفقرة يف أرسطو فإن ذلك ومع جميًعا. الثالثة يف فعل يوجد أنه وبني والنمو.

حرك. وبني فعل بني فرًقا عني
اإلغريقي التعبري معنى هو هذا التمييز» مع الحد يكون «أن أيًضا أو التمييز: (8)
الفعل وبيانًا: تفصيًال أكثر وهاكه ا، جدٍّ واضًحا ليس هنا ها املعنى باملقابلة: قوته. يف
الفصل جيًدا يفهم أن وألجل تمييزهما. فيلزم ومتكافئني متساويني حدين ليسا والتحريك
جسًما فإن … سنرى كما واالنفعال. الفعل آخرين: حدين مقارنة يلزم يفصلهما الذي
شهوة: أو تأثًرا ضبًطا. أكثر الرتجمة تكون أن فلزم محددة، غري النص عبارة ينفعل: ال
تغري وال نقلة هناك يكون أن بدون يعني استحالة: مجرد واحدة. كلمة إال النص يف ليس
الجسم فإن رصاحة. أقل النص حارٍّا: يصري ما حالة يف بالنقص. أو بالزيادة العظم يف
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أسود. كان أن بعد أبيض أو بارًدا كان أن بعد حارٍّا صار متى استحالة مجرد يف يكون
الفعل وأما النمو، أو االستحالة أو بالنقلة تكون أن يمكن الحركة فإن أكثر: السعة من له
عىل البيان من ليست النتيجة هذه البني: من وحينئذ وحدها. االستحالة عىل إال ينطبق فال

تقدم. مما بوضوح تنتج وال يظهر، فيما املؤلف يظن ما
األجسام عىل ينطبق األخص. معناه عىل عينه الوقت ويف معناه: أعم عىل مأخوذًا (9)
رصيًحا ليس النص التماس: يف الجسمني أحد ف٦. سبق ما ر. وضع: لها تأتي التي
وانفعال. فعل بينها التي األشياء يف هي: النص عبارة واالنفعال: الفعل نسبة إال هكذا.

لزوًما يتصل ال استطراد الفقرة هذه كل أن يظهر عادية: األكثر األحوال يف (10)
دورها: يف أيًضا تحرك أن قبل أمامنا». هي «التي أو مشاهدتها: يمكننا التي تقدم. بما
معنويٍّا ممكن هذا اآلخر يلمس ال فيه. ريب ال املعنى ولكن هكذا رصيًحا النص ليس
بالتبادل. الشيئان يتالمس املادية الجهة من ولكن الفقرة، آخر يف الوارد املثل يثبته كما
من يأتي قد الفعل وإن اآلخر. هذا يلمسه أن غري من آخر يلمس شيئًا أن املحال ومن
متكافئ، دائًما هو لفظه عليه يدل كما التماس ولكن بمثله، يقابل أن دون واحدة جهة
مسافة عىل يقع أن يمكن الحركة إيصال ألن قاطًعا؛ ليس املتحرك غري املحرك مثل وإن
فيلوبون فرسه وقد قليًال. مبهم التعبري هذا املتجانسة: األجسام حقيقي. تماسٍّ غري ومن
أن تستطيع بذلك ألنها بعينها؛ واحدة مادة من املركبة األجسام هو املقصود أن فهم بأن
الواجب كان ربما يظهر: فيما ف٥. السابع الباب يف سيأتي ما ر. تقبله الذي الفعل ترد
بسطت قد املتحرك غري املحرك نظرية إن يمس: أن فيلزم تأكيًدا. أكثر التعبري يكون أن
يعني: املتحرك غري املحرك فإن ب٨؛ ك١٢ الطبيعة بعد ما ويف ك٨ الطبيعة يف بإسهاب
تدركها التي لألشياء الحركة به تنتقل ملا مغايرة بطريقة يخلقها التي الحركة ينقل هللا
تمس كما الكائنات يمس هللا أن املعنى بهذا املحتمل من وليس الدنيا، هذه يف مشاهدتنا
أنه يظهر ال أستعمله أن إىل اضطررت الذي التعبري هذا يمسنا: بعًضا. بعضها الكائنات
طريق عىل إال ليس ولكنه اإلغريقية. اللغة يف مناسبة أكثر كان وإن لغتنا، يف تماًما مناسب
يف البحث موضوع هو الذي املادي التماس يف له دخل ال املعنوي املس هذا فإن املجاز؛

كله. الباب هذا
التي بالنظريات كلها النظرية هذه تقريب يمكن نقول: أن نبغي كنا ما ذلك (11)
املوضعني يف املذهب فإن ف٢؛ ب١ وك٦ ف١٣ ب٥ ك٥ الطبيعة يف باختصار ولكن ذكرت،

والرياضية. املجردة األشياء يف ال الطبيعية: األشياء يف واحد.
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الفالسفة من يْنَا تلقَّ ولقد وانفعل. بفعل يَعني أن ينبغي ماذا نوضح تقدم ملا تعقيبًا
بإجماع متفقون فإنهم ذلك ومع املوضوع، هذا يف بينها متخالفات نظريات لنا السابقني
وال فاعلية أشدَّ ليس منهما الواحد ألن الشبيه؛ من شيئًا يقبل أن يمكن ال الشبيه أن عىل
غري األجسام أن يزاد ثم مطلًقا، متماثلة كيفياتها لها األشباه وإن اآلخر، من انفعالية
بعضها التكافؤ طريق عىل وانفعال فعل لها التي هي إنما املختلفة واألجسام املتشابهة
أقل هي التي النار أن فالسفتنا يزعم منها أكرب بنار نار تطفأ حينما ذلك مثال بعض، يف

لقليل.1 ضد هو كثريًا أن بما األضداد مقابلة بمقتىض الواقع يف انفعلت
ا؛ خاصٍّ رأيًا هذا يف قدم الذي — اآلخرين لجميع خالًفا — الوحيد هو ديمقريطس
يوافق ال ألنه ومشابه؛ مماثل الحقيقة يف هو يقبل الذي وهذا يفعل الذي هذا أن يقرر فهو
كان وإذا بعض، من بعضها أياًما تقبل أن يمكنها تماًما ومتغايرة مختلفة أشياء أن عىل
فهذه متكافئ ما فعل بعض عىل بعضها لها بينها، متغايرة كونها مع األشياء، بعض
لها ذلك من الضد عىل هي بما بل متخالفة، هي بما ال فيها تقع — رأيه عىل — الظاهرة

واملماثلة.2 املشابهة من ما نقطة
أنهم يظهر قد قرروها الذين الفالسفة ولكن قبلنا. قررت التي اآلراء إذن هي تلك
اعتبار فيها يلزم مسألة يف أنه هو الصدد هذا يف اختالفهم يف والسبب بينهم، فيما تناقضوا

واحًدا.3 جزءًا إال وهؤالء هؤالء فيه يعتربوا لم املوضوع مجموع
أن مطلًقا يمكنه ال ما وجه بأي مطلًقا يغاير وال تماًما شبيه هو ما أن الحق ويف
يفعل الشيئني أحد إن الحق، يف ملاذا؟ شبيهه. قبل من شيئًا يقبل أن وال شيئًا يحتمل
يقبل أن يمكنه إذن شبيهه من طريقة بأي يقبل اليشء أن ممكنًا كان فإذا اآلخر! دون
قابل غري يكون الدنيا يف يشء ال أن منه فينتج بهذا التسليم مع وحينئذ ذاته، من أيًضا
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حينئذ دام ما يفعل أن يمكنه شبيه هو بما الشبيه أن فرض إذا متحرك غري وال للفناء
للموجود السواء عىل أيًضا ويعطيها لنفسه الحركة يعطي أن يمكنه كان أيٍّا موجود كل

ما. تماثل به ليس والذي تماًما، املغاير
ينفعل خطٍّا أن وال خط، قبل من فعل أي يقبل أن يمكنه ال البياض إن الواقع ويف
كان إذا ما حالة يف مثًال والواسطة: بالعرض يكون ربما ما إال البياض قبل من بيشء
تلقاء من عفًوا طبعها تغري أن يمكنها ال األشياء ألن أسود؛ أو أبيض باملصادفة الخط

أضداد.4 من آتية غري أو لبعض بعضها أضداًدا تكن لم متى أنفسها
باملصادفة، وأخذ اتفق جسم أي خاصية بالطبع ليسا وانفعل فعل أن ملا ولكن
فينتج ما؛ تضاد بينها التي أو لبعض بعضها األضداد األشياء يف إال يكونان ال وأنهما
باألقل، بجنسهما ومتَِّحدين شبيهني يكونا أن يجب والقابل الفاعل أن رضورة ذلك من
يقبل الجسم أن الطبيعة تريد هذا عىل بنوعهما، ومتضادين متشابهني غري يكونا وأن
شيئًا إن القول من جملة وعىل اللون. فعل واللون الطعم فعل يقبل والطعم الجسم فعل
األضداد جميع أن فيه والسبب املجانس، اليشء قبل من فعًال يقبل أن يمكن مجانًسا
البعض قبل من بعضها وتقبل بعض يف بعضها تفعل األضداد وأن واحد، جنس من هي
الحني ويف متشابهني يكونان والقابل الفاعل — وجه من — أن رضورة يلزم إذن اآلخر؛

بينهما.5 ومتغايرين متشابهني غري يكونا أن أيًضا يلزم عينه
وال الجنس يف ومتشابهني متحدين هما والقابل الفاعل يكون أن يلزم إذن دام ما
واألوساط األضداد أن جليٍّا هذا من فينتج األضداد نسب هي هذه وإن النوع، يف متشابهني
فساد يحصل مطلًقا فيها فإن اآلخر، البعض إزاء بعضها التكافؤ طريق عىل وتقبل تفعل
إن القول من جملة وعىل يربد، الربد وأن تسخن النار أن ا جدٍّ فبسيط لذلك وكونها؛ األشياء
وهذا يفعل الذي هذا أن دام ما فعله. يقبل الذي اليشء ذاته إىل يحيل يفعل الذي اليشء
أن منه ينتج ضده، إىل اليشء تحول التحقيق عىل هو الكون وأن ضدان، هما يقبل الذي
مفٍض كون يحصل فقط النحو هذا وعىل يفعل، الذي بهذا يتغري ينفعل الذي بالرضورة

الضد.6 إىل
األقوال رصاحة يكرروا أن غري من فالسفتنا أن كيف جيًدا يوضح الذي هو هذا
هذا وعىل والحق. الطبع استكشاف إىل يصلوا أن الوجهني عىل ذلك مع يمكنهم أعيانها
يربد وإنه يدفأ وأنه يربإ فالنًا إن قلنا متى ينفعل الذي هو نفسه املوضوع إنه تارة نقول
تصري التي هي الربودة إن مثًال نقول أيًضا وتارة القبيل. هذا من انفعاالت يعاني وإنه

صادقة.7 العبارة الوجهني وعىل الصحة، يصري الذي هو املرض إن أو ساخنة
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يسخن الذي فالن هو إنه أحيانًا نقول فإننا الفاعل؛ يخص فيما أيًضا كذلك واألمر
تقبل التي املادة هي تارة ألنه تسخن؛ التي هي الحرارة إن أيًضا ومرة الفالني، اليشء
زعم الجهة هذه من األشياء بنظر فإنه ذلك عىل يقبل. الذي هو الضد أيًضا وتارة الفعل
وإن التماثل. من يشء بينهما يكون أن يجب ينفعل والذي يفعل الذي املوجود أن بعضهم

تماًما.8 ذلك من الضد عىل األمر أن زعموا مخالفة جهة من األشياء بنظرهم اآلخرين
به الذي نفسه هو وينفعل يفعل هو ما إليضاح عمله يمكن الذي التدليل ولكن
اليشء فأوًال معنيني؛ عىل أيًضا يحمل املحرك لفظ ذلك وعىل ويتحرك، يحرك هو ما يوضح
إنما وثانيٍّا العلل، أول هو املبدأ دام ما املحرك يكون أن يشبه الحركة مبدأ يوجد فيه الذي

اليشء.9 كون وإىل محرك هو الذي اليشء إىل باإلضافة األخري الحد هو
الطبيب إن السواء عىل نقول النحو هذا وعىل الفاعل، عىل نفسها املالحظة وتنطبق
املحرك أن من يمنع يشء ال وحينئذ للمريض. به أمر الذي النبيذ هو أو يربئ الذي هو
هناك تكون قد أحيانًا بل متحرك، غري نفسه هو يبقى يعطيها التي الحركة يف األول
حرك قد أوًال يكون أن يحرك أن ألجل دائًما يجب األخري الحد ولكن يكونه، أن إىل رضورة

نفسه.10 هو
— األخري الحد أن يلزم ولكن قابًال، وال متأثًرا ليس األول الحد أيًضا الفعل ويف
ليست التي األشياء كل بدء. بادئ ما بفعٍل ذاته هو أيًضا ينفعل — يفعل أن ليمكنه
ذلك مثال قابلة. غري تظل وأن أعيانها، هي تقبل أن دون تفعل بعينها واحدة مادة من
ولكن تشفيه. الذي الجسم قبل من فعل أي تقبل ال الصحة فعلها مع فإنها الطب؛ صناعة
يربد أو يسخن أن إما ألنه ما؛ تأثًرا أيًضا نفسه هو ويلقى يقبل الصحة فعله من الغذاء
— هنا ها هو الطب جهة من ألنه ذلك يفعل؛ أنه حني يف اتفق كيفما آخر انفعاًال يعاني أو
العضو يمس الذي األخري الحد هو — آخر بنحو — الغذاء أن حني يف كاملبدأ، — ما بنحو
تبقى املادة يف صورتها لها ليس التي الفاعلة األشياء كل حينئذ ذلك عىل فيه. يفعل الذي
املادة إن أيًضا ونقول ما، فعًال تقبل أن يمكن املادة يف صورتها لها التي وكل قابلة، غري
أنها ونعتربها املتقابلني، الحدين من ما واحد ألي بالنسبة بعينها السواء عىل واحدة هي
يسخن أن رضورة يجب ساخنًا يصري أن يمكنه ما ولكن املشرتك. جنسهما لهما بالنسبة

منه. وقريبًا حاًرضا يكون يسخن الذي اليشء حينما
قابل غري هو — آنًفا قلت كما — بعضها تفعل التي األشياء بني أن ملاذا فانظر
هو كما للفواعل بالنسبة بعينه واحد األمر أن وكيف يقبل، أن يمكن ذلك ضد عىل واآلخر
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إنما الفواعل بني وهنا متحرك، غري هو األويل املحرك الواقع يف هناك فإن للحركة، بالنسبة
انفعال.11 كل عن وبمعزل القابل غري هو األول الفاعل

مبدأ أن يجيء أين فمن بسواء، سواءً املحرك حال هي كما علة الفاعل كان إذا ولكن
مثال فعًال؟ نفسه هو يحدث ال — الباقي كل يحدث أجلها من التي الغاية أي — الحركة
ينتج الفاعل يوجد ومذ املحض، باملجاز كذلك تسميتها يمكن وال فاعًال ليست الصحة ذلك
تماًما حاصلة الكيفيات تكون متى ولكن ما، شيئًا يصري الفعل يقبل الذي القابل أن منه
األشياء صورة إن يكونه. أن يجب ما كل كان قد فإنه يصري؛ أن للفاعل فليس وحارضة
مادة هي بما التي هي إنما املادة أن حني يف وعادات كيفيات إنها يقال أن يمكن وغاياتها
قابًال ما شيئًا الحرارة كانت وإذا املادة، يف حرارتها لها النار حينئذ هذا عىل تماًما. قابلة
شك غري من محال ولكنه تتأثر. أن وال شيئًا تقبل أن يمكنها فال النار مادة عن لالنفصال
املثابة بهذه منفصلة أشياء ثمَّ كان وإذا تسخن، التي النار عن منفصلة تكون الحرارة أن

لتلك.12 بالنسبة إال صادًقا يكون ال آنًفا قلناه ما فإن
لنبني وانفعل؛ فعل ماهية إيضاح يف املتقدمة االعتبارات حد عند نقف الجملة وعىل
يكونان.13 وكيف واالنفعال الفعل يكون طريقة وبأي واآلخر أحدهما يتعلق األشياء بأي

هوامش

أكثر النص كلمات تجعل عبارات لغتنا يف أجد أن يمكنِّي لم وانفعل: بفعل (1)
هما وينفعل يفعل وقابًال.» فاعًال يكون «أن هكذا: أيًضا يرتجم أن يمكن وقد وضوًحا.
من تلقينا ترجمتنا. من و٢ ف١ ب٤ املقوالت ر. العرش، للمقوالت األخريتان املقولتان
من العادية طريقته عهد عىل يبقى أرسطو أن فيلوبون يالحظ لنا: السابقني الفالسفة
من شيئًا يقبل أن يمكن ال الشبيه إن الخاصة. نظريته بسط قبل السابقة النظريات بسط
تستند ال القديمة الفلسفة يف عظيم عدد منها يوجد قد التي املبادئ أحد هو ذلك الشبيه:
املتشابهة غري محضة. ومنطقية ألوانها سابقة نتائج إال وليست وافية، مشاهدات إىل
والقابلة. الفاعلة هي إنما أو وانفعال: فعل النص. يف هو التكرير هذا املختلفة: واألجسام
للنار مشابهة تماًما هي األقل النار فإن حقيقي. اختالف هنا ليس أنه يظهر أكرب: بنار
يف التشدد ينبغي ال ولكنه األخرى. التهمت إحداهما وفقط نريانًا كونها جهة من األقوى
منه ينتج ال ولكنه حق، هذا لقليل: ضد هو كثريًا أن بما الزمان. ذلك علم إىل الضبط طلب
املثل ليصري يكون أن يجب كان ما هذا ذلك ومع كبرية. لنار ا ضدٍّ تكون صغرية ناًرا أن

باالنطباق. وحقيًقا صحيًحا
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كثريًا يحفل مؤلفاته جميع يف أرسطو أن يظهر الوحيد: هو ديمقريطس (2)
الفالسفة جميع ضد بالجزء األقل عىل الحق يعطيه وهنا وبنظرياته، بديمقريطس
أفادت وربما املقدار، بهذا محدود معنى لها ليس النص كلمة ا: خاصٍّ رأيًا السابقني.
من السابقة. للنظريات ومعارًضا الوجوه بعض من صوابًا رأيًا قرر ديمقريطس أن

واحدة. كلمة إال النص يف ليس واملماثلة: املشابهة
ولكن اليشء، بعض موجز السابقة اآلراء بسط أن يرى قد اآلراء: إذن هي تلك (3)
أقدار من الحط يف ألبتة سعى ما الذي أرسطو بصدق نثق أن الصدد هذا يف علينا يجب
هذا عىل النص ليس املوضوع: مجموع باكون. بها اتهمه التي التهمة رغم عىل أسالفه
الصحة، يف عريقة هي أرسطو عنها يعرب التي الفكرة فإن ذلك ومع الضبط، من القدر
أن من تامة غري تكون أن بها أوىل العموم عىل املذاهب هذه بأن القول إىل يرجع وذلك

باطلة. تكون
أنه ملا ولكن واحدة. كلمة إال النص يف ليس شيئًا: يقبل أن وال شيئًا يحتمل أن (4)
قبل من تقريبًا. واحد املعنى أن ولو بالفعلني القوة أوفيه أن أردت نفي أداة فيه يوجد
هاتني زدت الشيئني: أحد له. مشابه والتماثل اإلطالق جهة عىل هو مما يعني شبيهه:
هو يحدثه فعًال يحتمل يعني ذاته: من أيًضا يقبل أن يمكنه ينفعل. أو يفعل: الكلمتني.
إذا أخرى بعبارة أو بهذا: التسليم مع يظهر. فيما دقيقة النظرية وهذه نفسه، يف نفسه
للفناء قابل غري نفسه. يف مبارشة يفعل شيئًا وإن الشبيه يف يفعل الشبيه أن افرتض
وأنه للفناء، قابلة غري أشياء الدنيا يف يوجد أنه دائًما أرسطو قرر قد متحرك: غري وال
هذا النصعىل ليس لنفسه: الحركة يعطي أن يمكنه متحرك. غري هو األول املحرك باألقل
معه له وليس تماًما، له مغاير هو ما وإن «لنفسه هكذا: أيًضا ترجمته ويمكن الضبط،
من أفضل اآلخر املعنى أن يل ظهر وقد السواء.» عىل لنفسه يعطيها أن يمكنه تماثل أدنى
يظهر ال األمثلة البياض: واضح. هنا املعاني ارتباط أن يظهر ال الواقع: ويف النحو. جهة
بالعرض فيلوبون. يفرسه كما سطح باألوىل أو خط: قبل من اختيارها. أحسن قد أنها
ربما أنفسها: تلقاء من عفًوا السطح أو الخط واحدة. كلمة إال النص يف ليس والواسطة:

«بالتبادل». أيًضا ترجمتها صحت
ما تضاد واحدة، كلمة إال النص يف ليس باملصادفة: وأخذ اتفق جسم أي (5)
بعد فيما سيصلح التمييز هذا بنوعها: … بجنسها الرصاحة. هذه عىل النص ليس
مماثلة أخرى بعبارة أو فعل: يقبل السابقني، للفالسفة املتعارضة اآلراء بني للتوفيق
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إيضاحه. األوىل وكان مبهم، ذلك مع التعبري وهذا الجسم.» من «يقبل النص: لعبارة
سبق ملا تكرير رضورة: يلزم إذن ف١٠. ب٦ سبق ما ر. بعينه، الجنس من أو مجانًسا:

تقريبًا. بالحرف آنًفا
الفكرة إيضاح عىل ذلك مع مساعد آخر تكرير والقابل: الفاعل … إذن دام ما (6)
مطلًقا: ترجمتنا. من ص١٢٢ ف٦ ب١١ املقوالت ر. األضداد: نسب إطالتها. عىل منه أكثر
مفعول، ذكر يلزم كان وربما ا، جدٍّ ا عامٍّ التعبري كان ربما تسخن: النار إن العموم. عىل أو
املفيد غري التكرير هذا يربد: الربد وأن فيه.» تفعل الذي الجسم «تسخن مثًال: يقال كأن
املعنى أن ولو الضبط، قليلة العبارة أيًضا هنا ها ذاته: إىل يحيل بالنص. كذلك موجود
الذي بسطه. إىل فاضطررت اإليجاز يف غاية النص ضده: إىل اليشء تحول ا. جدٍّ صحيح
يسخن الذي اليشء ألن التجاوز؛ بعض العبارة يف يكون قد يفعل: الذي بهذا يتغري ينفعل
الذي وهذا الحركة، من بنوع يشعر تعبريًا النصيستخدم الضد: إىل مفض ناًرا. ينقلب ال

ترجمتي. يف تحصيله حاولت
واحدة. كلمة النصإال ليسيف والحق: الطبع ضبًطا. النصأقل عبارة فالسفتنا: (7)
يعني الربودة: مضاد. بكيف يتغري ألن املعد الكيف له الذي املوجود يعني املوضوع: إنه
التدليل، يف يعتمد التمايز هذا عىل وألنه النص، يف بيِّنًا التمايز يكون ال وقد ذاته. الكيف
كلها، الفقرة هذه إيضاح فيلوبون أجاد وقد هذا. من أظهر التعبري يكون أن األلزم فكان
النص يف الغرابة من يشء التعبري هذا يف ساخنة: تصري التي هي اإليضاح. يف أطال أنه ولو
قصد أو املوضوع إىل قصد سواء يعني صادقة: العبارة الوجهني وعىل أيًضا. ترجمتي ويف

تتغري. التي نفسها الكيفية إىل
والقابل للفاعل بالنسبة التمايز هذا يجري أن يمكن أنه يعني كذلك: واألمر (8)
ليس الفالني: اليشء يسخن الذي فالن بالنوع. ومختلفان بالجنس متحدان هما اللذين
املوضوع هو إنه جهٍة من تسخن: التي هي الحرارة إن البيان. من القدر هذا عىل النص
ومن املادة جهة من النص هذا يف بعد سيجيء كما أو الكيفية، هي إنها أخرى جهة ومن
عىل باالشرتاك مقولة هي التي املادة إىل بالنظر يعني الجهة: هذه من الضد. أخرى جهة
إحداها التي املتضادة الكيفيات إىل بالنظر يعني مخالفة: جهة من مًعا. والقابل الفاعل
الفقرة آخر يف بيانه سبق ما ر. تماًما: ذلك من الضد عىل األمر إن األخرى. إىل تتغري
الذي املوضوع من جزءًا إال تعترب لم أنها النظريتني كلتا عىل أرسطو يعيب حيث الثالثة

مجموعه. يف فحصه يجب كان
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كذلك هي كما الرتجمة يف اليشء بعض قلقة الجملة عمله: يمكن الذي التدليل (9)
معنى يستوضح كما معناهما يستوضح وينفعل يفعل فإن بني؛ املعنى ولكن النص، يف
األول املحرك القصد كان إذا ملا تبًعا معنيني: عىل أيًضا يحمل املحرك لفظ ويتحرك. يحرك
للمتحرك بالنسبة واألقرب األخري يكون أن يمكن الذي التابع املحرك أو االبتدائي، واملحرك
يكون أن يشبه للنص. مجاراة املبهم اللفظ بهذا التعبري اخرتت اليشء: املحرك. اليشء أي
يبتدئ والعلة املبدأ كلمتي بتعريف العلل: أول هو املبدأ يحرك». أن «يشبه أو املحرك:
هو الذي الثانوي املحرك يعني األخري: الحد الطبيعة. بعد ما كتاب من الخامس الكتاب
«الظاهرة». بدله توضع أن ويمكن إليه، املضاف هذا زدت اليشء: املتحرك. إىل األقرب

أن يمكن الفاعل لفظ «أن أخرى وبعبارة إبهاًما، أشد النص نفسها: املالحظة (10)
الكلمات هذه زدت للمريض: به أمر الذي املحرك.» لفظ مثل مزدوج معنى عىل يحمل
األوىل والعلة األول املحرك هو الطبيب فإن الفكرة؛ لتمام رضورية أنها يل ظهر التي
املسرتدة. للصحة التبعية والعلة الثانوي املحرك للمريضهو به أمر الذي والنبيذ للشفاء،
ولكنها النارشين بعض استحبَّها األهمية عديمة أخرى رواية هنا يعطيها: التي الحركة يف
املحرك نظرية راجع رضورة: هناك تكون القيمة. يف أثبتناها التي الرواية تساوي ال
«املحرك األخري: الحد ترجمتنا. من و١٥ و٧ ب٦ ك٨ الطبيعة كتاب يف املتحرك غري األول

األخري».
أصًال، محدودة غري النص عبارة األول: الحد الحركة، يف كما أيًضا: الفعل ويف (11)
واحدة. كلمة إال النص يف ليس قابًال: وال متأثًرا ليس اآلوىل». «العلة أيًضا ترجمتها ويمكن
واحدة مادة من ليست التي أيًضا. زدتها بدء: بادئ الكلمات. هذه زدت يفعل: أن ليمكنه
شيئًا». تقبل «ال النص عبارة فعل: أي تقبل ال فيها. تفعل التي واألشياء هي بعينها:
يسخن محدودة. غري النص عبارة ما: تأثًرا واحدة. كلمة إال النص يف ليس ويلقى: يقبل
املحرك ما بوجه أو كاملبدأ: يتمثله. الهضمي الجهاز بها التي الهضم ظاهرة يف يربد: …
التي الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس أيًضا هنا األخري: الحد هو واملبدئي. األول
واحدة. مادة من ليست فيه تفعل التي والقابل هي التي يعني املادة: يف صورتها لها ليس
فيلوبون؛ رشح بحسب للشك محل غري هنا ولكنه أرسطو، عند التكرار كثري األسلوب هذا
فعًال تحدث أنها حني يف ما: فعًال تقبل أن يمكن الشارح. تفسري تسوغ القرينة فإن
للفاعل «بالنسبة أخرى بعبارة أو املتقابلني: الحدين من تأثريها. تحت الواقع اليشء يف
الخامسة. الفقرة يف سبق ما ر. األخرية، الكلمة زدت املشرتك: جنسهما للقابل». وبالنسبة
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السابقة. الفقرة أول يف آنًفا: قلت كما محدودة. غري النص عبارة يسخن: الذي اليشء
أن يلزم أنه وأظن الحركة، يعني ما أول هي التي كانت أيٍّا العلة يعني األويل: املحرك
بها تقوم جزئية حركة إال هنا يراد ال فإنه الكلية؛ الحركة بمبدأ األول املحرك اسم يخص
غري أظهر. املقابلة لتكون الكلمة هذه زدت هنا: بعض. توابع بعضها عديدة محركات

واحدة. كلمة إال النص يف ليس انفعال: كل عن وبمعزل القابل
النص. عبارة هي كما «اللم» أو الباقي: كل يحدث أجلها من التي الغاية (12)
املحرك هو فالطبيب واملريض؛ الطبيب ينشدها التي الغاية ألنها فاعًال: ليست الصحة
والصحة. الشفاء هي التي الغاية لبلوغ أوامره تحت تفعل بها يأمر التي واألدوية األول،
يكسب يعني ما: شيئًا يصري الرصاحة. هذه عىل النص ليس الفعل: يقبل الذي القابل
كلمة النصإال يف ليس وحارضة: تماًما حاصلة عليه. الواقع الفعل إياه يعطيه جديًدا كيًفا
«أنواع»؛ أو صور: للمعنى. إتماًما الكلمات هذه أضفت يكونه: أن يجب ما كل واحدة.
واحدة؛ كلمة النص يف وعادات: كيفيات والنهائي. الخاص طبعها هي األشياء صور فإن
هو، ما هو اليشء فإن للتغري، محالٍّ فليست مكتسبة أشياء أنها ملا والعادات الكيفيات ألن
هي إنها حيث من تماًما: قابلة مخالفة. جديدة كيفية يكسب بأن آخر شيئًا يصري فليس
املادة: يف حرارتها لها بالدور. عليها تتناوب التي األضداد التعاقب عىل تقبل التي املادة
الكلمات هذه أضفت النار: مادة عن تقدمت. التي اإليضاحات رغم عىل قليًال مغلق التعبري
التي النار عن واحدة. كلمة إال النص يف ليس تتأثر: أن وال شيئًا تقبل أن للمعنى. تكميًال
قابلة غري تكون األشياء «هذه أخرى بعبارة أو آنًفا: قلناه ما الكلمات. هذه أضفت تسخن:
يف والصورة الجوهر نظرية النظرية هذه ر. كان.» أي لفعل تخضع أن يمكنها وال ألبتة

ترجمتنا. من بعدها وما ص٤٧٣ ب٨ ك١ الطبيعة
الواقع يف هي الفقرة هذه ولكن هكذا، رصيًحا ليس النص الجملة: وعىل (13)
سيعالج املسألة من الخاص الجزء هذا وكيف: … طريقة وبأي سبق. ما كل محصل

هنا. ها مما وأوسع أخص بطريقة ييل الذي الباب يف أيًضا
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يرى من الفالسفة من ممكنتان. واالنفعال الفعل ظاهرتي أن كيف أخرى مرة لنعرض
نهائيٍّا األثر يفعل الذي الفاعل أن فذلك االنفعال، جهة عىل ما أثًرا يشء يعاني حينما أنه
نرى كذلك إننا يقولون قنوات، أو مسام بواسطة اليشء ذلك يف ينفذ األصلية وبطريق
ترى أن أمكن إذا ذلك وفوق للحواس. األخرى اإلدراكات جميع ندرك وإننا نسمع وإننا
غري مسام لها األجسام هذه بأن فذلك الشفافة واألجسام واملاء الهواء خالل من األشياء
وترتيب، بنظام مرصوفة االنضمام شديدة ذلك مع ولكنها صغرها، بالبرصلسبب مدركة

أكثر.1 عدد املسام هذه من لها كان شفافية أكثر األجسام تكون وكلما
لم ولكن مثًال، أمبيدقل فعل كما األشياء الفالسفة بعض استبان النحو هذا وعىل
كانت متى إال تختلط ال األجسام أن زعم بل االنفعال، وعىل الفعل عىل النظرية تقرصهذه
بأحسن وديمقريطس لوكيبس اختط وقد التكافؤ، طريق عىل املقياس متناسبة مسامها
الحقيقية االبتداء نقطة عن صدرا بأن واحدة بكلمة كلٌّ وأوضحا الحق الطريَق غريهما من
واحد بالرضورة هو املوجود أن ظنَّ قد القدماء بعض إن الواقع ويف الطبع. يعينها التي
دام ما العالم يف حركة توجد أن يمكن ال وأنه يوجد، ال الخلو رأيهم فعىل متحرك، وغري
يوجد أن أيًضا يمكن ال أنه ذلك عىل يزيدون وكانوا األشياء. عن منفصل خلو يوجد ال أنه

ويعزلها. األشياء يقسم خلو يوجد ال أنه دام ما تعدد
كانت مهما متماسة تؤلفه التي املوجودات لكن متصًال ليس العالم أن دعوى أن عىل
موجود، الخلو وأن واحًدا، هو وليس متعدد املوجود بأن القول إىل يرجع فذلك منفصلة
بعد توجد ال ثم فمن االتجاهات جميع يف للقسمة قابًال مطلًقا هو املوجود كان إذا وأنه
إذا إنه يقولون كله. خلو هو الكل وأن تعدد، أيًضا يوجد ال إنه بحيث كان ما ألي وحدة
بفرض يكون ما أشبه إيضاح فذلك آخر عىل وشطره نحو عىل شطره العالم أن فرض
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ومليئًا كذلك يكون العالم من الفالني الجزء وملاذا نقطة أي إىل حينئذ ألنه فيه؛ مجازف
تأييد إىل رأيهم عىل أيًضا يوصل الطريقة وبهذه مقسوم؟ اآلخر الفالني الجزء أن حني يف

العالم.2 يف حركة يوجد ال بالرضورة أنه
أنه بحجة بها واالستهانة الحواس شهادة وبمعاندة النظريات هذه عن بالصدور
متحرك غري واحد العالم بأن التصديق إىل الفالسفة بعض انتهى فقط العقل اتِّباع ينبغي

الخلو.3 يحاد أن إال يمكن ال بحسبهم الحد فإن كذلك يكن لم إن ألنه متناه؛ وغري
الحق فهم إىل دفعتهم التي األسباب هي وتلك الفالسفة، هؤالء نظريات إذن هي تلك
يكون أن يشبه فذلك املحضة العقلية بالتداليل استمسك إذا أنه يف شك وال النحو، هذا عىل
آراء تأييد الجنون من يكون أن فيوشك الواقعية الحوادث اعتبار أريد إذا ولكن مقبوًال،
والثلج النار أن يجد أن الضالل من النقطة هذه إىل ذهب مجنون يوجد ال ألنه كهذه؛
إال كذلك لنا تظهر ال بالتي لذاتها الجميلة األشياء خلط ولكن بعينه. واحد يشء هما
إال يكون أن يمكن ال ذلك بينها، ما فرق أي ذلك مع فيها يرى أن غري من باالستعمال

للعقل.4 حقيقي لتيه نتيجة
مع متفقة كونها مع — التي بالنظريات علًما محيًطا يظنه كان فإنه لوكيبس فأما
للكون لتتعرض — مذهبه بحسب — تكن لم — بالحواس املدركة الواقعية الحوادث
إىل أسداه الذي التسامح هذا بعد ولكن املوجودات. يف للتعدد وال للحركة وال للفساد وال
يوجد ال أنه بحجة املوجود وحدة يقبلون الذين أولئك إىل غريه أسدى قد الظواهر حقيقة
ليس الالموجود وأن الالموجود، هو الخلو بأن القول ويقبل الخلو، بدون ممكنة حركة
للغاية، متعدد الخاصهو باملعنى املوجود — رأيه عىل — وإذن موجود. هو مما شيئًا هو
تكون العنارص هذه إن العكس وعىل واحًدا. يكون أن يمكن ال املعنى هذا عىل واملوجود
عىل ويزيد للغاية، حجمها لطافة بسبب مرئية غري فقط وتكون العدد يف متناهية غري
تسبب باجتماعها وأنها الخلو، يقبل ألنه الخلو؛ يف تتحرك الجزيئات هذه أن لوكيبس ذلك
تتماس أنها ملا تبًعا تنفعل أو تفعل األشياء وأن فسادها، تسبب وبانحاللها األشياء كون
واشتباكها برتكبها وأنها بعينه، واحًدا شيئًا هي ليست ذلك عىل وأنها التكافؤ، طريق عىل

كله. العالم تكون ببعض بعضها
أن كما الحقة، الوحدة من ألبتة ليخرج يكن لم التعدد أن هذا من لوكيبس ويستنتج
من اإلطالق عىل محال هو هذا كل وأن الحق، التعدد من أيًضا تأتي أن يمكن ال الوحدة
األشياء يف أن يزعمون اآلخرين الفالسفة وبعض أمبيدقل أن كما وأخريًا أخرى. ومن جهة
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أيًضا لوكيبس يرى فكذلك املسام، بواسطة فيها يحصل هو وتعانيه تقبله الذي الفعل
االنحالل وأن نفسه، النحو هذا عىل يحصل إنما لها انفعال وكل لألشياء استحالة كل أن
التي الجامدة الجزيئات بواسطة كذلك حاصل والنمو الخلو، بواسطة يكونان والفساد

األشياء.5 يف تدخل
يوجد أن يجب بأنه يقول ألنه تقريبًا؛ لوكيبس قول يقول أن فينبغي أمبيدقل، وأما
هذا أن وملا مطلًقا. متصلة ليست املسام كانت إذا للتجزئة قابلة وغري جامدة جزئيات
املسام، هو يكون أن إال جامد، يشء وجود يمكن ال حينئذ ألنه محال؛ للمسام االتصال
التي الجزيئات أن أمبيدقل رأي عىل يلزم فحينئذ خلًوا، بعد إال يكون ال استثناء بال والكل
وهذا خلوات، تكون تفصلها التي وحدها املسافات وأن للتجزئة، قابلة غري تكون تتماسُّ
األشياء.6 يف واالنفعال الفعل يف لوكيبس آراء أيًضا هي اآلراء وهذه املسام، يسميه ما هو
وتارة فاعلة تارة األشياء به تكون الذي الوجه عن أعطوها التي اإليضاحات هي تلك
يف آراءهم يعربون وكيف الفالسفة، هؤالء الحقيقة يف عليه ما مبلغ يرى وحينئذ منفعلة،

للحوادث.7 مطابقة تكون تكاد مذاهب مؤيدين الصدد هذا
كون يدرك كيف — أقل بجالء — يلمح كأمبيدقل آخرين فالسفة نظريات يف ولكن
البعض رأي فعىل الظواهر. هذه تقع بها التي والطريقة واستحالتها، وفسادها األشياء
ومن بالصور، إال بينها تختلف وال للتجزئة، قابلة غري هي لألجسام األولية العنارص أن

النهاية. يف تتحلَّل وإليها البداية يف األجسام العنارصترتكب هذه
وفسادها األشياء بكون يبلغ أنه الوضوح كفاية عىل يرى فقد أمبيدقل جهة من ولكن
العنارص؟ لهذه امللتك العظم يفسد وأن يكون أن يمكن كيف أنه عىل العنارصأنفسها. إىل
دام ما تبيانه يستطيع ال ما هذا إن ذلك عىل زيادة بل مذهبه، يف ألبتة بينًا ليس ما هو هذا
األخرى. العنارص جميع وجود السواء عىل أيًضا ينكر كما عنرص ذاتها النار أن ينكر أنه
هذه يف يعربِّ أفالطون أن عن فضًال ألنه طيماوس؛ يف عينها النظرية أفالطون أيَّد وقد
إال ليست أنها واآلخر جوامد هي تتجزأ ال التي أن يقبل أحدهما فإن لوكيبس مثل النقطة
عددها بأشكال محدودة هي تتجزأ ال التي الجوامد جميع أن يقرر أحدهما وإن سطوًحا،
يتفق فيها التي الواحدة والنقطة ومضبوطة. متناهية أشكاًال لها أن واآلخر متناٍه غري

بأشكال.8 وتحديدها تتجزأ ال التي وجود يقبالن أنهما جميًعا االثنان
عند يوجد ثم فمن وفساداتها؛ األشياء أكوان تأتي الواقع يف ذلك من أن ا حقٍّ كان إذا
يشء كل إن — رأيه عىل — النحو هذا وعىل والتماس، الخلو طريقتان: إلدراكها لوكيبس
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ما وحده التَّماس إال ليس الضد عىل األمر أفالطون عند ولكن ومنقسًما. متميًزا يكون قد
ال التي السطوح مذهب عىل السابقة بحوثنا يف تكلَّمنا وقد الخلو. وجود يرفض أنه دام
نتائج عن ذلك من أطول لفحٍص محل هنا ها فليس تتجزأ ال التي الجوامد وأما تتجزأ،

جانب.9 إىل اآلن ندعها التي النظرية هذه
ال ما كل املذاهب هذه يف رضورة إنه نقول اليشء بعض استطردنا نحن إذا ولكن
ما فعل أي وقابًال منفعًال يكون أن يمكن ال ألنه منفعل؛ غري يكون أن يجب فهو يتجزأ
أي يف ما فعل أي يُحِدث أن يمكنه ال كذلك وهو عندهم، مقبول غري هو الذي بالخلو إال
السخف من إنه الحق ويف مثًال. بارًدا وال صلبًا ال يكون أن يمكن ال أنه دام ما اتفق يشء
بالرضورة يكون ثم من ألنه فقط؛ وحده الكري بالشكل الحرارة تخصيص عىل االقتصار

الكرة. غري آخر بشكل يتعلق — الربودة أعني — املضاد الكيف
فيكون — والربودة الحرارة أعني — األشياء يف يوجدان الكيفان هذان كان إذا ولكن
أيًضا. فيها تكون أن يمكن ال والرخاوة والصالبة والثقل الخفة بأن االعتقاد السخف من
كان إذا ثقًال أكثر يكون أن يمكن يتجزأ ال ما كل أن يزعم ديمقريطس بأن أعرتف وإني

حرارة.10 أكثر يكون أن يمكن — أيًضا بذاته بالبني — إنه بحيث حجًما أكرب
تقبل ال تتجزأ ال التي تلك أن — يقال ما عىل األمر كان متى — املحال من ولكنه
تأثريًا يقبل ال مثًال الحرارة متوسط هو ما وأن اآلخر، البعض قبل من بعضها ما تأثريًا
أيًضا فالرخو تأثريًا يقبل الصلب كان إذا ولكن للغاية. منه أكثر حرارة له ما قبل من
لفعل الذهني االستحضار مع إال رخو إنه يشء عىل يقال ال ألنه تأثريًا؛ يقبل أن يجب
بسهولة.11 الضغط يطاوع الذي هذا بالضبط هو الرخو الجسم دام ما احتماله يمكنه

تقبل وإذا الصورة، إال يشء مطلًقا األشياء يف يقبل أال سخًفا أقل ليس ذلك ومع
ال ألنه الحرارة؛ وإما الربودة مثًال إما واحدة إال فيها يفرتض أال السخف فمن الصورة

املتقابلتني.12 الظاهرتني لهاتني بعينه واحد طبع يوجد أن يمكن
يمكن واحًدا بقائه مع املوجود أن يفرتض أن سواء عىل أيًضا املحال من إن الحق ويف
عينها. النقطة يف املختلفة تغايريه يعاني قد يتجزأ ال هو بما ألنه صور؛ عدة له تكون أن
أي يقبل بل أو آخر، فعًال أيًضا يُحدث عينه وبهذا مثًال، فيربد ينفعل، فعبثًا وبالنتيجة

اتفق.13 آخر تأثري
سواء ألنه األخرى؛ التغايري لجميع بالنسبة أنفسها التنبيهات هذه استخدام يمكن
أنفسها هي تكون فالنتائج تتجزأ ال بسطوح القول قبل أو تتجزأ ال بجوامد القول قبل
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يوجد لم إذا كثافة أكثر وتارة تخلخًال أكثر تارة تكون الالمتجزئة أن ممكنًا ليس دام ما
الالمتجزئة.14 يف خلو

قابلة غري هي صغاًرا أجساًما أن افرتاض تماًما السواء عىل السخف من وكذلك
الواقع يف العقل يفهم لألشياء الحارضة الحالة ففي تكونه؛ ال كباًرا أجساًما وأن للتجزئة،
بدون تتحلل أنها دام ما الصغرى من ا جدٍّ بأسهل تتفتت أن يمكن الكربى األجسام أن
قد الالمتجزئة ملاذا ولكن النقط. من كثري يف وتتصادم تتالمس وأنها كبرية ألنها عناء؛

الكبار؟15 يف توجد أن من باألوىل األجسام صغار يف مطلًقا توجد
بعضها تختلف هي هل أم بعينه؟ واحد طبع من هي هل الجوامد هذه كل ذلك وفوق
إال يكن لم فإذا كتلتها؟ بحسب األرض من واآلخر النار من بعضها أن بما بعض عن
ال بتماسها ملاذا بل قسمتها؟ التي العلة تكون أن عىس فماذا لجميعها بعينه واحد طبع
األخري املاء فإن املاء؟ يالمس حينما كاملاء بعينها واحدة كتلة يف بالتماس كلها تجتمع
تتجزأ ال التي هذه كانت إذا ولكن يتقدمه. كان الذي املاء عن يشء يف يختلف ال املضاف
هي هذه أن التسليم يلزم أنه بذاته بني تكون؟ ماذا فحينئذ بعض، عن بعضها يختلف
إنها قيل إذا أخرى جهة ومن لها، أشكال مجرد تكون أن من أوىل وعللها الظواهر مبادئ

باآلخر.16 بعضها تنفعل أو تفعل أن املتبادل بتالمسها يمكنها فحينئذ الطبع مختلفة
املحرك هذا كان إذا الحركة؟ يف يوقعها الذي املحرك سيكون ماذا ذلك، من أكثر
أن فإما نفسه يحرك يتجزأ ال ما كل كان وإذا قابًال، يتجزأ ال ما يكون فحينئذ لها مخالًفا
النقيضان يجتمع أن وإما آخر، جزء يف ومحرك جزء يف محرك هو بما للتجزئة قابًال يصري

أيًضا.17 بالقوة بل فقط بالعدد ال واحدة املادة تكون وحينئذ مًعا، بعينه اليشء يف
املسام بحركة تكون األجسام تقبلها التي التغايري أن يزعمون الذين هؤالء وحينئذ
مليئة املسام كانت لو حتى تقع الظاهرة بأن سلموا إذا ألنهم ينتبهوا؛ أن عليهم يجب
هذه يف الجسم انفعل إذا أنه دام ما قطًعا مفيدة غري وظيفة للمسام حينئذ الستعاروا
نفسه هو وبما مسام له يكون أن بدون — أنه افرتاض يمكن عينها بالطريقة الحالة

يقبل.18 ما كل بالتمام يقبل أن أيًضا يمكنه قد — متصل
ليس املذهب؟ هذا يف بها يفرس التي بالطريقة النظر يحصل أن يمكن كيف ولكن
إذا املسام خالل يف منه الشفافة األشياء خالل من بالتماسات يمر أن الواقع يف إمكانًا أكثر
لها يكون أال وبني مسام لها يكون أن بني إذن الفرق يكون فأين مليئة، كلها املسام كانت
مفرتضة ذواتها املسام هذه كانت إذا بل السواء؟ عىل مليئًا سيكون الكل أن دام ما ألبتة
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املسام افرتضأن إذا ولكن أنفسها. الصعوبات تعود فحينئذ أجسام، فيها كان وإذا خالية
سفه من فإن اتفق، جسم أي تقبل أن بعد تستطيع ال بحيث صغرية امتدادات ذوات
يتمىش وأن سعته، كانت مهما كذلك، ليس الكبري وأن خاٍل الصغري أن يتصور أن الرأي
— ذاته بني هو كما — إنه بحيث الجسم، مكان غري آخر يشء هو الخلو أن إىل باالعتقاد

نفسه.19 للجسم مساٍو مقدار عىل دائًما الخلو يكون أن يلزم
آخر يف يفعل ال جسم كان فإذا مسام، افرتاض مفيد غري فإنه القول من جملة وعىل
حتى — فحينئذ باملس يفعل إنما كان وإذا مسام، يخرتق بأن أيًضا يفعل فلن بمسه،
يف اآلخر تلقاء أحدها الطبع وضعها كلما الفعل تقبل أو األجسام تفعل — مسام بدون

القبيل.20 هذا من عالقة
بعض به فهمها الذي الوجه عىل مسام تصور أن تقدم ما كل من يرى أنه والحاصل
يف مطلًقا للتجزئة قابلة هي بما األجسام فإن فرضباطل؛ أو كامل خطأ هو إنما الفالسفة
يمكنها للتجزئة قابلة هي بما األجسام أن دام ما مسام افرتاض السخرية فمن جهة، كل

تنفصل.21 أن دائًما

هوامش

ظاهرتي أخرى». نظر جهة «من ترجمتها أيًضا ويمكن أخرى، مرة ف١): (ب٨ (1)
ابتداء يف خصوًصا أَبنَْيَ أجعله أن أردت وقد هكذا، واضًحا النص ليس واالنفعال: الفعل
أثًرا يشء يعاني التالية. الفقرة عليه تدل كما أمبيدقل إىل يقصد من: الفالسفة من باب.
وبطريق و١١. ف١٠ ب٧ سبق ما راجع نهائيٍّا: إيجاًزا. أكثر النص االنفعال: جهة عىل ما
كلمة إال النص يف ليس قنوات: أو مسام واسطة. وبال مبارش بتماسٍّ يفعل ألنه األصلية:
العنارص؛ هذه أو األجسام: هذه النص. يف هذا الكلمات تكرار اإلدراكات: … ندرك واحدة.

واحدة. كلمة إال النص يف ليس وترتيب: نظام مانعة. غري النص عبارة ألن
يف املعروض الرأي إليه ينسب أن يلزم الذي وهو مثًال: أمبيدقل فعل كما (2)
هي بالضبط النص عبارة واالنفعال: الفعل عىل صاحبه. يذكر أن دون السابقة الفقرة
عىل املقياس متناسبة الفعل. تقبل والتي تفعل التي األشياء أي واملنفعالت»؛ «الفاعالت
منها ل يتحصَّ بحيث اآلخر يف أحدهما يدخل أن يمكن الجسمني أن يعني التكافؤ: طريق
رأيه يف القياس متناسبة مسامهما فإن واملاء؛ بالنبيذ فيلوبون مثل وقد حقيقي. مزيج
ملا فإنها الخشب، ومسام النار مسام ذلك ضد وعىل يمتزجان، السائلني هذين أن دام ما
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غريهما: من بأحسن به. تختلط وال الخشب تفسد النار كانت القياس متناسبة غري كانت
ليس الطبع: يعينها التي الحقيقة االبتداء نقطة فيلوبون. رشح من املعنى هذا أستخلص
يقول كما إيليا ومدرسة برمينيد يقصد القدماء: بعض تماًما. الضبط هذا عىل النص
وكل النص سياق مع متمشٍّ مضمونها التي العبارة هذه أضفت رأيهم: فعىل فيلوبون.
الذي الرأي ذلك إيليا، ومدرسة برمينيد برأي خاص الفقرة هذه آخر إىل وارد هو ما
برمينيد ملذهب وإبطاًال لهذه مشابهة مناقشة راجع وغامضة. قلقة بطريقة مبسوط هو
توجد أن يمكن ال وإنه ترجمتنا. من ص٤٣٣ بعده وما ب٢ ك١ الطبيعة يف وميليسوس
يف ميليسوس إىل بالرصاحة منسوبة هي والحركة الخلو عالقات عىل النظرية هذه حركة:
الكلمتني أضفت األشياء: عن منفصل ترجمتنا. من ص١٨٩ ف٥ ب٨ ك٤ الطبيعة كتاب
هذا ولكن النص، يف رصاحة ليست الكلمات هذه ذلك: عىل يزيدون كانوا وما األخريتني.
… يقسم الرصاحة. هذه النصعىل ليس خلو: يوجد ال إنه الجملة. سياق من يفهم املعنى
مدرسة تزعمه كانت كما وواحًدا متصًال: ليس واحدة. كلمة إال النص يف ليس ويعزلها:
قابًال مطلًقا هو املوجود كان إذا الوضوح. هذا النصعىل ليس منفصلة: كانت مهما إيليا.
ثم فمن الالنهاية. إىل بها ذهب التي نفسها بالقسمة يشء ال إىل أمره يَئُول وإذ للقسمة:
األشخاص مع تنعدم األشخاص وحدة أخرى بعبارة أو كان: ما ألي وحدة بعد توجد ال
نحو: عىل شطره خلًوا. يكون فالكل ممكن تعدد ثَمَّ من بعد يوجد ال أنه وملا أعيانها،
هذه أضفت يقولون: اآلخر. الشطر يف والخلو العالم شطر يف يكون االتصال أن يعني
للغرض أضفتها رأيهم: عىل وأصحابه. برمينيد معارضات بقية ذلك أن عىل للداللة الكلمة
املوجود أن وهو إيليا، ملدرسة األسايس املبدأ هو وهذا العالم: يف حركة يوجد ال املتقدم.
من ص٤٣٣ يليه وما ب٢ ك١ الطبيعة يف النظرية هذه نقض راجع متحرك. وغري واحد

ترجمتنا.
الشديدة العبارات هذه إىل االنتباه يلزم بها: واالستهانة الحواس شهادة بمعاندة (3)
الفقرة أيًضا راجع املحضة. املنطقية النظريات دون املشاهدة نهج اتخاذ تويصبقوة التي
…بحسبهم: كذلك يكن لم إن إيليا. مدرسة العموم وعىل برمينيد بعضالفالسفة: السابقة.
ال الفقرة فإن ذلك ومع الفكرة. لبيان رضورية أنها يل ظهر التي الكلمات هذه أضفت
أدنى فيها ليجد يكن لم شك بال ألنه رشحه؛ يف يفرسها فيلوبون أََر ولم غامضة تزال

صعوبة.
ليس املحضة: العقلية التداليل «الحقيقة». يقال أن أحسن كان ربما الحق: (4)
األشياء «إن أيًضا أو مقبوًال: يكون أن يشبه فذلك التأكيد. من القدر هذا عىل النص
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لكتاب مقدمتي راجع الواقعية: الحوادث اعتبار أريد إذا الوجه.» هذا تميضعىل أن تشبه
بعدها. وما أرسطوص٤٦ األخصعند وعىل القدماء، عند املشاهدة نمط عىل امليتورولوجيا
املحضة العقلية إيليا مدرسة نظريات تعاب أن الصعب من الجنون: من يكون أن يوشك
فيلوبون أيًضا يرشحها لم النقطة هذه لذاتها: الجميلة األشياء الشدة. هذه من بأكثر
عىل تدل وهي إبهام، فيها لذاتها» «الجميلة ترجمتها التي النص كلمة فإن خفاء؛ وفيها
إيليا مدرسة عىل يعيب أرسطو أن املعنى يكون وقد الجميلة، عىل تدل كما الطيبة األشياء
بعض ارتآه الذي هو املعنى وهذا والرش، الخري بني بخلطها األخالق قاعدة تفسد أنها

املتأخرين. اح الرشَّ
ك٤ الطبيعة كتاب الخلو يف وديمقريطس لوكيبس آراء عن راجع لوكيبس: فأما (5)
شدة هنا عليه يبني أرسطو فإن ذلك ومع ترجمتنا. من ص١٧٨ بعدها وما ف٣ ب٨
يطآ لم «إنهما أستاذه: وعن عنه يقول حيث الطبيعة، كتاب يف منه أكثر بلوكيبس االهتمام
للتعدد: وال للحركة وال الفكرة. إلتمام العبارة هذه زدت مذهبه: بحسب املسألة.» عتبة
الظواهر: حقيقة إىل أسداه الذي بينة. حقائق بأنها الحواس لنا تشهد ما كل وبالجملة
هذا أن يظهر موجود: هو مما شيئًا هو ليس الالموجود الرصاحة. هذه عىل النص ليس
للغاية: متعدد الكلمتني. هاتني أضفت رأيه: عىل النص. يف وارد ولكنه محض تكرير هو
«ميلء النسخ بعض ويف النص، سبك مع متفقة وهي الحقة، الرواية هو هذا أن أظن
التزمت العنارص: هذه واحد. حرف تغيري إال الروايتني بني وليس بالتمام»، ميلء للغاية.
الذرات هي تلك للغاية: حجمها لطاقة محدد. النصغري جعله الذي التعبري أوضح أن هنا
عىل النص ليس لوكيبس: ذلك عىل ويزيد لوكيبس. أستاذ ديمقريطس عند أيًضا املقبولة
شيئًا نفسها. اإلغريقية الجملة أسلوب من يستفاد أعطيه الذي املعنى ولكن الضبط، هذا
ما أكرر لكيال العبارة هذه أضفت كله: العالم واحدة. كلمة إال النص يف ليس بعينه: واحًدا
وتعانيه: تقبله الذي الرصاحة. هذه النصعىل ليس هذا: من لوكيبس ويستنتج آنًفا. قيل
تكرير الخلو: بواسطة ف١. سبق ما ر. املسام: بواسطة واحدة. كلمة إال النص يف ليس

«تتولج». التي أو تدخل: التي نفسها. الفقرة هذه يف آنًفا قيل ملا
هذه أجل من أنزل أمبيدقل أن يظهر حيث ف٢ سبق ما ر. أمبيدقل: وأما (6)
للتجزئة: قابلة وغري جامدة جزيئات ولوكيبس. ديمقريطس من أدنى منزلة يف النظرية
تالمس يعني مطلًقا: متصلة ليست الذرات. مذهب من أمبيدقل يقرب املعني هذا ويف
تفصلها جامدة حواجز رضورة تستلزم عينها املسام فكرة ولكن بعًضا، بعضها مبارشة
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الرصاحة، من القدر هذا النصليسعىل للمسام: االتصال هذا بعض. عن بعضها وتعزلها
يكون أن إال للشك، محالٍّ يكون أن يمكن ال ذلك مع املعنى ولكن محددة، غري وعبارته
الكلمات. هذه زدت أمبيدقل: رأي عىل املسام». «بجانب أحسن كان وربما املسام، هو
ولكن النص، يف ليست الكلمة هذه وحدها: للمسام. حواجز ما بنوع وتكون تتماس: التي
أول يف قيل ملا وتكرير نتيجة لوكيبس: آراء أيًضا هي الفكرة. إتمام يف مفيدة يل ظهرت

الفقرة. هذه
ينطبق هذا الفالسفة: هؤالء وتنفعل». «تفعل أيًضا أو منفعلة: وتارة فاعلة تارة (7)

ف٤. سبق ما ر. للحوادث: مطابقة تكون تكاد وديمقريطس. لوكيبس عىل باألخص
معتربة أمبيدقل آراء حيث ف٦، يف قيل ملا مناقض أنه يشبه هذا كأمبيدقل: (8)
ما اآلخرين الفالسفة يعني البعض: رأي فعىل عليها. ووفق التي لوكيبس بآراء لصيقة
ملا تكرير البداية: يف األجسام ترتكب الفردة. الجواهر هي للتجزئة: قابلة غري أمبيدقل. عدا
النار إن بالذرات. ا خاصٍّ األمر دام ما الصغر يف متناٍه غري يعني كان. مهما العظم: سبق.
خليط رأيه عىل هي التي النار يف أمبيدقل رأي ف٦ ب٣ ك٢ سيأتي فيما ر، عنرص: ذاتها
رصاحة. أقل النص عينها: النظرية أفالطون أيَّد وقد حقيقيٍّا. عنًرصا ليست وبالنتيجة
يقل لم ربما سطوًحا: إال بعدها. وما و١٦٧ ص١٦١ كوزان ترجمة ر. طيماوس: يف
ومضبوطة: متناهية لنظرياته. الرضورية النتيجة هو هذا ولكن رصاحة ذلك أفالطون
عىل النص ليس االثنان: يتفق فيها التي الواحدة والنقطة واحدة. كلمة إال النص يف ليس
الفردة الجواهر مذهب يقبل أفالطون أن يظهر ال تتجزأ: ال التي وجود الرصاحة. هذه

هنا. يقوله أرسطو أن يظهر الذي النحو عىل تماًما
رأيه: عىل ضبًطا. ذلك من أكثر ليست النص وكلمة «انفصاالتها»، أو فساداتها: (9)
كلمة قوة ألويف الكلمتني هاتني وضعُت ومنقسًما: متميًزا يكون قد العبارة. هذه زدت
األجسام، تركب بأن تنتهي بتالمسها السطوح أن يعني وحده: التماس إال الواحدة. النص
السماء كتاب ر. السابقة: بحوثنا يف أفالطون. نظرية معنى الحق يف هو هذا هل أدري وال
ال السطوح بالتطويل. منقوضة أفالطون نظرية حيث و٨ ب٧ وخصوًصا ف١٤، ب١ ك٣
الفردة الجواهر مذهب هو هذا تتجزأ: ال التي الجوامد أما أفالطون. مذهب هو هذا تتجزأ:

هكذا. بينًا النص ليس النظرية: هذه نتائج وديمقريطس. لوكيبس مذهب هو الذي
الفكرة، إلتمام رضورية يل ظهرت التي الكلمات هذه أضفت املذاهب: هذه يف (10)
من املتقدم. للسبب أضفتها عندهم: مقبول غري هو الذي فيلوبون. تفسري يجيزها والتي
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كما النص يف وارد ولكنه الفقرة، هذه يف مرات عدة ُكرِّر قد القايس التعبري هذا السخف:
ص١٥٣ كوزان ترجمة أفالطون طيماوس ر. فقط: وحده الكري الشكل الرتجمة. يف هو
إذا أرسطو. يزعم ما عىل التأكيد من طيماوس عبارة تكون ال وربما بعدها، وما و١٦٧
قد الذرات كل أن ذلك مع ويظهر اإليجاز. من به ملا الدقة بنيِّ هنا النص حجًما: أكرب كان

األخرى. من ثقًال أكثر تكون أن ينبغي ال إحداها وأن بينها، متساوية تكون أن يجب
متوسط هو ما تنفعل. ال أو تأثريًا: تقبل ال بيانًا. أقل النص يقال: ما عىل (11)
الحرارة متساويي غري شيئني فإن الحرارة؛ توازن هو الذي املعلوم الواقع هو هذا الحرارة:
النص ليس يقبل: الصلب كان إذا ولكن اآلخر. يف أحدهما يفعل بأن متساويني يصريان
بعدها وما ف٦ ب٤ ك٤ امليتورولوجيا ر. بسهولة: الضغط يطاوع السعة. هذه عىل

ترجمتي. من ص٢٩٨
إىل شك بغري األخص عىل موجه االنتقاد هذا سخًفا: أقل ليس ذلك ومع (12)
أن تعنيِّ القرينة دامت ما مهم معنى عىل هنا محمول التعبري هذا الصورة: أفالطون.
صورتني وليستا خاصيتان والبارد الحار إن الواقع ويف الخاصية. أيًضا الصورة معنى

األخرية. الكلمة أضفت املتقابلتني: الظاهرتني لهاتني الخاص. باملعنى
الكلمة زدت املختلفة: تغايريه الرصاحة. هذه النصعىل ليس واحًدا: بقائه مع (13)
زيادة إىل فاضطررت محددة النصغري يف استعملت التي الكلمة عينها: النقطة يف األخرية.
أي التعبري. يف توسًعا يقتيض وكان جليٍّا، ليس املعنى آخر: فعًال أيًضا يحدث الضبط.

النص. من ضبًطا أكثر ترجمتي أيًضا هنا اتفق: آخر تأثري
تتجزأ: ال بسطوح وديمقريطس. لوكيبس مذهب هو هذا تتجزأ: ال بجوامد (14)
محدودة ليست النص عبارة الالمتجزئة: أن ف٩. سبق ما ر. أفالطون، مذهب هو هذا

بعينها. النص عبارة هي هذه الالمتجزئة: يف تماًما.
الدقة من يمكن ما نهاية عىل أنها مفروض الفردة الجواهر صغاًرا: أجساًما (15)
أن من أصغر ألنها للقسمة؛ قابلة غري أنها استنتج وقد مشاهداتنا. عن تعزب بحيث
أوىل يكون قد تتحلل: «اآلن». هي النص عبارة لألشياء: الحارضة الحالة ففي تقسم.
واحدة. كلمة إال النص يف ليس النقط: من كثري يف وتتصادم تتالمس وأنها «تتجزأ».
وكان ينبغي، مما أوجز والتعبري وحدها، الكلمة هذه إال اإلغريقي النص يف ليس مطلًقا:
للتجزئة قابلة غري الفردة الجواهر كانت فإذا ذلك؛ من أبني املعنى لجعل فيه التوسع يلزم
قابلة غري تظل فإنها صغرية أم كبرية كانت فسواء له، دخل ال وكربها فصغرها بطبعها

الطبع. جبلها ما وعىل للتجزئة
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جواهر أنها املعتربة الجوامد: هذه كل السابقة. الردود بعد آخر رد ذلك: وفوق (16)
ينتج أنه يظهر ما حسب عىل النار: من بعضها أن بما للقسمة. قابلة غري ذرات أو فردة
عن بعضها «فصلت أو قسمتها: التي طيماوس. يف املقررة النظريات من الخصوص عىل
بتماسها: املشابهة. عدم مجرد إىل أيًضا ترجع أنها يشبه الفصل أو القسمة وهنا بعض.»
محددة. النصغري عبارة بعينها: واحدة كتلة يف التبادل.» طريق عىل تالمست أن «بعد أو
يجب الذرات وإن عناء، أدنى بال املاء إىل ينضمُّ املاء ألن ا؛ جدٍّ واضح األقل عىل املثل كاملاء:
هي هذه األخري: املاء الطبيعي. تماثلها بسبب النحو هذا بعضعىل مع بعضها تجتمع أن
سؤال هذا تكون: ماذا فحينئذ النص. يف ليست الكلمة هذه املضاف: بعينها. النص عبارة
أنه عليه يعيب أن شك بال أرسطو يريد الذي لوكيبس ومذهب أفالطون مذهب إىل موجه
أفالطون نظريات يف بها املسلَّم لها: أشكال مجرد الكفاية. قدر النقطة هذه يف يلح لم
أنه حني يف تنفعل: أو تفعل الرصاحة. هذه عىل النص ليس قيل: إذا لوكيبس. ونظريات
سبق ما ر. لالنفعال، قابلة غري الفردة الجواهر تعترب أرسطو فيها يطعن التي املذاهب يف

ف١٠.
السعة. هذه عىل النص ليس الحركة: يف يوقعها الذي املحرك سيكون ماذا (17)
أيًضا النص يف وهو قابًال: يتجزأ ال ما عنها. وخارًجا منها أجنبيٍّا يعني لها: مخالًفا
ال ما فإن الفردة؛ الجواهر هو املقصود دام ما أوىل كان ربما الجمع ولكن املفرد، بصيغة
ما كل كان إذا املحرك. إليه يوصلها التي الحركة ويعاني يقبل هو بما قابًال يصري يتجزأ
يف ومحرك جزء يف محرك الخارج. من الحركة يتلقى أن غري من نفسه: يحرك يتجزأ ال
أن يجب لنفسه الذاتية الحركة يعطي الذي املحرك أن «الطبيعة» يف وضح قد آخر: جزء
بكله يبقى أنه مع اآلخر، له يعطيها التي الحركة يتلقى أحدهما جزأين؛ له أن عىل يفهم
محال وهو بعينه: اليشء يف ترجمتنا. من ص٦٠١ ف٥ ب٦ ك٨ الطبيعة ر. متحرك، غري
أو بالعدد: عليه. يتعاقبا أن يجب بل واحد، يشء يف واحد آن يف يجتمعان ال الضدين ألن
هنا بالقوة وكلمة مًعا. بالضدين تنفعل أن يمكن أنها يعني أيًضا: بالقوة بل بالشخص.

العادي. معناها لها ليس
واجبًا فظننت الضبط، من القدر هذا عىل النص ليس ينتبهوا: أن عليهم يجب (18)
«مملوءة» أو مليئة: املسام كانت لو حتى بيانًا. أكثر ألجعلهما والفكرة الجملة أقسم أن عيلَّ
… انفعل كانت. طريقة بأي وتغريها األجسام يف لتفعل تجتازها أن يمكن التي باملواد
كانت إذا أو مسام له يكون أن بدون يعانيه قد الذي الفعل ويعاني عينها: بالطريقة

الكلمات. هذه أضفنا يقبل: ما كل خالية. املسام
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التي الشفافة» األجسام خالل «من آنًفا قيل وكما األوساط، خالل من النظر: (19)
حالها عىل النص عبارة حفظت بالتماسات: الضوء. منها يمر مسام ذوات مفرتضة هي
أن يفهم أن ينبغي وقد الغموض، هذا ليزيل فيلوبون رشح يك ولم غامضة. كونها مع
مليئة: كلها املسام كانت إذا هكذا. فيها وينفذ الشفافة األجسام يالمسسطوح إنما الضوء
أن بني الشفاف. الجسم ويجتاز مكانه ليأخذ أمامه لطرده مضطرٍّا الضوء يكون بجسم
رضوريٍّا يل ظهر الذي الرتديد النصهذا يف ليس ألبتة: لها يكون أال وبني مسام لها يكون
وإما نفسه الجسم باتصال إما السواء: عىل مليئًا سيكون الكل أن دام ما الفكرة. لتبيني
عىل جيء التي أنفسها: الصعوبات تماًما. محدود غري النص املسام: هذه املسام. بامتالء
أن أنفسها. املسام يف أوًال يقال كان ما املسام يف املوجودة الجزئيات يف ويقال بيانها،
الجسم هنا ها بالصغري واملراد عليه. هو ما عىل النص جملة بناء حفظت خال: الصغري
أجد ولم قليًال، غامضة الفكرة الجسم: مكان غري آخر يشء هو الخلو أن االمتداد. القليل

الكفاية. قدر عىل يوضحها شيئًا فيلوبون رشح يف
أرسطو استنتج وقد السابقة. املناقشة محصل هو هذا القول: من جملة وعىل (20)
يف الفالسفة. بعض تخيَّله الذي املسام فرض إىل بها حاجة ال واالنفعال الفعل نظرية أن
اليشء مبارشة يلمس بأن يعني باملس: يفعل إنما كان وإذا الكلمتني. هاتني أضفت آخر:

الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس الطبع: وضعها كلما فعله. عليه يقع الذي
جهة: كل يف مطلًقا للتجزئة قابلة املناقشة. هذه كل ملخص خطأ: هو إنما (21)
فيلوبون. فرسه كما مسام ألنفسها وتعمل تنفصل: أن واحدة. كلمة إال النص يف ليس
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بها التي الطريقة إيضاح نُِعيد — قررناه طاملا الذي املبدأ إىل صاعدين — فإننا نحن أما
تارة الفالنية الخاصة له يشء كان إذا الواقع يف األجسام. يف تقع واالنفعال والفعل الكون
معني واحد يف ينفعل أن بالطبع يمكنه كان وإذا وبالكمال، بالفعل وتارة املحضة بالقوة
الخاصة، هذه من له ما بنسبة ينفعل مجموعه يف ولكن اآلخر، يف ينفعل وال أجزائه من
هذا عىل أقل. أو شدة أكثر فيه الخاصة هذه أن ملا تبًعا أقل أو أكثر سينفعل أنه البنيِّ فمن
ذلك عىل حالها وتكون املسام، بوجود التسليم سهولة بأكثر يمكن قد األخص عىل الوجه
النفعال القابلة املادة من متصلة عروق أحيانًا تمتدُّ املعادن يف الحال هو كما األجسام يف

ما.1
املجرى هذا ويجري قابل، غري كان واحًدا وكان متجانًسا اليشء كان كلما ذلك عىل
أو تفعل أن بطبعها يمكنها أغياًرا تالمس ال أو بينها، تتالمس ال األشياء كانت متى أيًضا
مسافة؛ عىل أيًضا تسخن ولكنها بالتماس تسخن النار فقط ليس أنه مثًال أعني تنفعل،
وينفعل يفعل أن يمكن بطبعه الهواء ألن الجسم؛ يسخن والهواء الهواء، تسخن النار ألن

مًعا.2
يف ينفعل أال ويمكنه أجزائه من واحد يف ينفعل أن يمكن شيئًا إن يقال متى ولكن
العظم الواقع يف كان فإذا املبدأ، يف املعطى الحد بعد بذلك يعني ماذا إيضاح فينبغي آخر،
سطًحا أو كان جسًما ما شيئًا فيه لكن الجهات جميع يف للتجزئة قابًال مطلًقا هو ليس
يكون أن يمكن عظم من بعد يوجد ال أنه ذلك من ينتج فقد فيه؛ للتجزئة قابل غري يكون
ً خطأ ذلك كان إذا وحينئذ متصًال، يكون أن أمكن يشء من بعد يكون ال قد بل قابًال، بكله
وبهذه فعًال، مقسوًما الجسم يكون أن بعد يهم فال دائًما للتجزئة قابًال جسم كل وكان
يكون أن يمكن دام ما ألنه للتجزئة؛ قابًال بالبساطة يكون أو للتماسات قابًال الصفة
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أن قبل حتى مقسوم كأنه اعتباره يمكن — املدعى هو كما — التماس نقط يف مقسوًما
أبًدا.3 يكون محال هو مما يشء ال أنه دام ما للقسمة قابًال ويكون يكونه،

بشق النحو هذا عىل يحصالن واالنفعال الفعل أن تقرير تماًما سخيًفا يجعل ما وإن
جسًما أن نرى نحن هذا وعىل وتفسدها. االستحالة تمحو النظرية هذه أن هو األجسام
هذا يقبل أن دون متجمد وتارة سائل تارة هو متصًال يكون أن عن ينقطع أن دون بعينه
ديمقريطس؛ يزعم كما بتماسها وال بنقلتها وال باتحادها وال أجزائه بقسمة ال التحول
أن بعد متجمًدا ليصري طبعه ليغري وال مكانه ليغري وال وضعه ليغري كان ما الجسم ألن
للقسمة قابلة غري حاًال تكون واملتجمدة املتصلبة األشياء أن أيًضا يرى وليس سائًال، كان
ويتجمد.4 صلبًا بكله يصري وأحيانًا سائًال السواء عىل يكون بكله الجسم بل كتلتها، يف

ال ألنه اضمحاللها؛ وال األشياء نمو وجود بعد يمكن ال قد املذهب هذا يف وأخريًا؛
أثر عىل بكله يتغري لم وإذا إضافة، مجرد إال هناك يكن لم إذا أكرب يصري أن يمكن جسم

فيه.5 يحصل ما تغري أثر عىل أو أجنبي بيشء اختالط
وتناسلها وفعلها األشياء بكون يتعلق فيما القول من به أتينا ما عىل نقترص ونحن
تكون النظريات هذه النواحي أي عىل ليفهم سواه عىل يكفي وهذا املتكافئة، وتحوالتها

أحيانًا.6 عنها أعطيت التي اإليضاحات بحسب تكونه ال وكيف ممكنة

هوامش

هو وما بالقوة هو ما بني التمييز وهو قررناه: طاملا الذي املبدأ ف١) (ب٩ (1)
بالفعل «املحضة». كلمة أضفت املحضة: بالقوة اآلتية. السطور يف سريد كما بالفعل
بالفعل هو وما بالقوة هو ما بني التمييز فإن واحدة؛ كلمة إال النص يف ليس وبالكمال:
ا جدٍّ واضًحا ليس هنا تطبيقه أن يرى قد ولكن املشائني. ملذهب األساسية املبادئ أحد هو
للجملة تركت قد بالطبع: يمكنه كان وإذا املسام. نظرية إليضاح — جدٍّا نافًعا وال بل —
عبارة التسليم: سهولة بأكثر يمكن قد النص. يف تأليفها أغري لكيال كله طولها اليونانية
أريد كنت ما عىل ليست الرتجمة يف عبارتي أن ولو البيان من القدر هذا عىل ليست النص
مسام، بعد تكون ال إنها الحق يف األجسام: يف ذلك عىل حالها وتكون الجالء. من تكون أن
أو الفالني األثر لقبول غريها من قابلية أكثر الجسم مادة من أجزاء بعض فقط تكون بل
شاهدها. إال واحد وال وليس حقة، ذلك مع املشاهدة املعادن: يف الحال هو كما الفالني.

البيان. من القدر هذا عىل النص ليس ما: النفعال القابلة
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مستجمًعا يكون أال أخرى بعبارة أو واحًدا: وكان متجانًسا اليشء كان كلما (2)
نفسه يف يفعل أن يمكن ال اليشء أن دام ما فعًال، ليحدث أو لينفعل املطلوبة الرشائط
وكل فعل كل عن بمعزل قابل: غري كان منه. يقبل وال الشبيه يف يفعل ال الشبيه وكان
كوسطاء إذن تصلح أغياًرا: تُالمس ال أو واسطة. بال بينها: تتالمس ال ذاته. من آٍت انفعال
التي الحرارة الجسم إىل ينقل بأن يفعل: أن الفعل. يقع عليه الذي اليشء إىل للوصول

ينقلها. أن يجب التي النار حرارة مبارشة يقبل بأن وينفعل: تلقاها.
يف بنيِّ غري بينهما الفرق فإن أقول»؛ «متى أيًضا ترجمتها يمكن يقال: متى (3)
ولكن استطعت، ما بقدر النص من الرتجمة قربت املبدأ: يف املعطى الحد بعد النص.
ذلك: من ينتج فقد شيئًا. جالئها يف فيلوبون رشح يغِن ولم غامضة، تزال ال الفكرة
أن يمكن ييل. مما لزوًما ينتج أنه يظهر املعنى هذا ولكن مضبوطة، ليست النص عبارة
بعضها منعزلة الذرات ألن متصًال: يكون أن أمكن السابقة. الفقرة ر. قابًال: بكله يكون
رضوري هو الذي االتصال لها يكون أن يمكن ال هكذا منفصلة دامت وما بعض، عن
يف مراًرا املبسوطة أرسطو نظرية هي هذه للتجزئة: قابًال جسم كل وكان جسم. لتأليف
التماس: نقط يف بالقوة. وما بالفعل ما هو هذا للتجزئة: قابًال … مقسوًما «الطبيعة».
بديهي املبدأ هذا أبًدا: يكون محال هو مما يشء ال التماسات». «بحسب النصهي: عبارة
الفقرة هذه استجالء يف جهدي أفرغت وقد سبق، بما اتصاله وجه يرى ال ولكن للغاية،
تفسريًا وهاك أيًضا. ذلك يف نجحوا قد توماس سان فيهم بما الرشاح أجد ولم أنجح، فلم
يلزم األشياء يف واالنفعال الفعل ماهية تفرس «لكي املعاني: تسلسل عىل باألقل يساعد
الجزء يف يفعله وال أجزائه من واحد يف ما فعًال يقبل شيئًا أن املحال من بأنه التسليم
بالذرات سلم فإذا فاعًال. بكله يكون أن وإما قابًال بكله يكون أن إما فاليشء اآلخر؛
يكون أن عن ينقطع أيًضا بذلك ولكن بكليته، قابًال بعد اليشء يكون أال يمكن فحينئذ
دون للقسمة قابل اإلطالق وعىل دائًما هو عظم وكل باطل، الذرات فمذهب وإذن متصًال،
ماديٍّا واقعة القسمة كانت إذا ما يهم ال ويكاد تتجزأ. ال جزئيات إىل الوصول يمكن أن
الجسم ليكون حصولها إمكان ويكفي رصف، ذهني وجه عىل مجرًدا إمكانًا ممكنة أم

قابًال.» وإما فاعًال إما مجموعه يف بالنتيجة يكون وأن وحدته، دائًما له منها الخارج
عىل اعتماًدا املعنى أحدد ولكني تماًما، محدد غري النص واالنفعال: الفعل (4)
الفالسفة. بعض افرتضها التي املسام بواسطة يعني النحو: هذا عىل فيلوبون. تفسري
باملسام مشققة ما بنحو هي األجسام فإن بعينها؛ النص عبارة حفظت األجسام: بشق
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أن يعني االستحالة: واحدة. كلمة إال النص يف ليس وتفسدها: … تمحو تتخللها. التي
متصًال: يكون أن عن ينقطع أن دون االستحالة. ظاهرة إدراك يمكن ال املذهب هذا يف
اللبن لذلك مثًال فيلوبون يرضب متجمد: تارة الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس
املقصود أن — الرشاح كبعض — الظن يمكن وقد متجمد. وتارة سائل تارة هو الذي
كما أخرى. بأجسام تقدير عىل بتماسها: جليد. وتارة سائل تارة فإنه املاء؛ هو أيًضا
الخواص. من الذرات إىل ديمقريطس ينسبه ما كل هي هذه الحق ويف ديمقريطس: يزعم
يفهم كتلتها: يف للقسمة قابل غري للطبع. الحايل النظام يف أي حاًال: جليًدا. أو متجمًدا:
غري ذرات تدخلها أن إىل تتجلد أو األشياء تتجمد بأن حاجة ال أنه هذا من توماس سان
أجزائه جميع يف أي السواء؛ عىل الذاتي جوهرها يف التغري هذا تكابد هي بل للقسمة، قابلة

األخرى. تقاومه الذي التغري يعاني بعضها أن بدون
يعني وجود: بعد يمكن ال قد الفكرة. لتبيني الكلمات هذه أضفت املذهب: هذا يف (5)
الذرات تأتي بأن إضافة: مجرد إال اضمحاللها. أو األشياء نمو هو ما توضيح يمكن ال أنه
بيشء لتهلكه. أو لتنقصه منه تنسحب أنها أو حجمه، وتزيد لتنميه الجسم إىل فتنضم

الضبط. من القدر هذا عىل ليس النص فيه: يحصل األخرية. الكلمة أضفت أجنبي:
الباب أول من السابقة واألبواب الباب هذا لكل مضبوط ملخص هذا نقترص: (6)
ملذهبه يفسح يكد لم األخرى املذاهب لتوضيح مكانًا فسح أن بعد أرسطو وإن السابع.

واإلطناب. البيان من يستدعيه كان ما اإليضاح من الخاص
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سبق؛ فيما كما عينه النمط هنا ها وسنتبع األشياء، اختالط هو ما ندرس أن علينا بقي
أن إذن يلزم البحوث. هذه بداية يف لفحصها تصدينا التي املوضوعات ثالث هو هذا ألن
أن يمكن التي األشياء هي وما يختلط، ألن القابل اليشء هو وما االختالط هو ما ننظر

الظاهرة.1 هذه تتحقق وكيف بينها، االختالط يقع
اختالط بالفعل حقيقة يوجد كان إذا عما يتساءل أن أيًضا يمكن أخرى جهة ومن
يختلط أن ألبتة ينبغي ال شيئًا أن يظن أن يمكن ألنه ضالًال؛ إال ليس هذا أن أو لألشياء
تبقى اختلطت التي األشياء حينما الواقع يف إنه يقولون الفالسفة؛ بعض يزعم كما بآخر
قبل، من كانته مما اختالًطا أكثر اآلن إنها يقال أن يمكن ال لتستحيل تكن ولم أيًضا بعد
بعد يمكن ال االختالط يف يبيد أن الشيئني أحد أخذ فإذا بعينها. الحال يف دائًما ولكنها
أن حني يف بعد، يوجد ال اآلخر وإن يوجد أحدهما إن فقط ولكن اختلطا، إنهما يقال أن
أخريًا — ويزيدون السواء. عىل يوجدان شيئني بني إال يقع أن الحق يف يمكن ال االختالط
يجتمعان اللذان الشيئان كان إذا عينه، السبب بهذا اختالط، بعد يوجد ال أنه ذلك عىل —
أن يمكنها ألبتة بعد تكن لم أشياء أن قطًعا املحال من ألنه باالختالط؛ كالهما يفسدان

تختلط.2
األشياء اختالط يختلف ماذا يف يتعني أن منها الغرض — يرى كما — النظرية هذه
وعن الكائن اليشء عن املختلط اليشء يختلف يشء أي يف وأيًضا فسادها، وعن كونها عن
واقع أنه بافرتاض مغايًرا االختالط يكون أن ينبغي أنه البنيِّ من ألنه الفاسد؛ اليشء

قبل.3 من ألنفسنا وضعناها التي املسائل تنحل املسائل هذه وضحت ومتى بالفعل.
حتى أحرقتها التي بالنار اختلطت املادة إن يقال أن يمكن ال أنه يف السبب هو ذلك
بنفسها تختلط إنها يقال أن يمكن ال قد أنه كما تحرقها، ما وقت بها تختلط أنها وال
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املادة وإن تكوَّنت، النار إن ببساطة يقال بل نفسها. بالنار تختلط ال كما النار أجزاء يف
صورة عن وال الغذاء عن ال يقال أن أيًضا يمكن ال أنه كما فسدت، قد لالحرتاق القابلة
للكتلة ما شكًال أعطتا قد بالشمع باختالطها والثانية بالجسم باختالطها األوىل إن الخاتم
األجسام كيفيات باالختصار، البياضوال وال الجسم ال بأنه أيًضا االعرتاف ينبغي بتمامها.
البياض أيًضا كذلك يبقيان. االثنني أن يرى أنه دام ما باألشياء تختلط أن يمكنها وتغايرها
الخواص أو الكيفيات من واحد أي أيًضا وال خليًطا يركبا أن يمكنهما ال الواقع يف والعلم

لالنفصال.4 قابلة ليست التي
الكل وأن مندمجة، سابًقا كانت جميعها األشياء أن يقرر من نفسه يخدع وأيًضا
كال أن دائًما يلزم السواء. عىل بكل يختلط أن ألبتة يمكن ال كالٍّ ألن مختلًطا؛ وجد قد
يمكنها ال األشياء كيفيات فإن وحينئذ حدة. عىل يبقى أن يمكن يختلطان اللذين الشيئني
املحضة بالقوة تكون بعضها األشياء بني من أن ملا ولكن أبًدا. عنها منفصلة تكون أن
بعد تبقى أن جهة من يمكنها تختلط التي األشياء ذلك من فينتج املحض بالفعل واآلخر
شيئًا هو االختالط من الحاصل الخليط الواقع يف كان فإذا تبقى؛ أال أخرى جهة ومن
وقبل يختلطا أن قبل يوجدان كانا اللذين للشيئني بالقوة دائًما كذلك يكون فإنه مخالًفا
النظرية أثارتها التي املسألة عىل الجواب التحقيق عىل هو إنما وهذا الخليط. يف ينعدما أن

آنًفا. عليها تكلمنا التي
أيًضا تكون أن ويمكن منفصلة قبل من كانت أشياء من تتألف األخالط أن ويظهر
والبياض الجسم ويبقى يمكث كما بالفعل تبقى ال املختلطة األشياء ذلك وعىل جديد؛ من
واالثنان حياله عىل االثنني أحد سيان فاسدة، تكون كذلك هي وليست يشخصه، الذي

دائًما.5 محفوظة قوتهما دامت ما مًعا جميًعا
إذا ما معرفة يف تنحرص التي اآلتية املسألة إىل ولننتقل ناحية إىل هذا لندع ولكن
تكون املختلطة األشياء حينما ذلك مثال تدركه، أن حواسنا يمكن شيئًا هو االختالط كان
بعضحتى عند بعضها قرب عىل موضوعة وتكون بمكان، الصغر من أجزاء إىل مقسومة
ال أو اختالط حينئذ فيها يوجد فهل محسوس، بوجه اآلخر من متميًزا أحدها يعود ال
أجزاء موضوعة تكون اتفقت كيفما األشياء الخلط يف أن أيًضا ممكنًا أليس ولكن يوجد؟
إن يقال النحو هذا وعىل اختالًطا، أيًضا يسمى هذا ألن األخرى؟ بجانب بعضها أجزاء

تبنة.6 حبة كل بجانب موضوًعا يكون حينما بالحب مختلط التبن
آخر بجسم مختلًطا كان متى جسم كان وإذا للتجزئة، قابًال هو الجسم كان إذا
آخر جزء إىل ينضم الخليط من اتفق جزء كل أن يلزم فقد له، مجانًسا يكون أن يجب
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أن وبما الصغرى، أجزائه إىل مقسوًما يكون أن ألبتة يمكن ال الجسم أن بما ولكن اتفق.
بعد يقال أن يمكن ال فبالبني تماًما، آخر يشء هو بل االختالط، ألبتة هو ليس االنضمام
يكون حينئذ صغرية. جزيئات يف كانت ما عىل ذواتها حفظت متى اختلطت األشياء إن
هو يكون أن بعد يمكن ال الخليط من جزء وحد مزج، وال خلط ال يكون ال ولكن الضم،

بتمامه. للخليط يعطى قد الذي الحد
مركبًا يكون الخليط اليشء أن يلزم حقيقي اختالط يوجد لكي إنه فنقول نحن أما
جزء أي يكون أن يجب أيًضا كذلك ماء هو املاء من جزءًا أن وكما متجانسة، أجزاء من
يوجد فليس جزيئات إىل جزيئات انضمام إال االختالط يكن لم إذا ولكن الخليط. من اتفق
الشيئني أن األعني نظر يف فقط يكون وإنما تحليلها، عىل أتينا التي األحداث من واحد وال
نظر له ليس الذي فالن للرائي مخلوًطا يظهر عينه اليشء وكذلك مختلطان. أنهما يظهر

اختالط.7 هناك ليس أن يجد «لينسيه» أن حني يف نفاذ،
دامت ما آخر بجزء اتفق جزء اجتماع يفرسه ال كما االختالط، تفرس ال التجربة إن

الطريقة. بهذه حصولها يُْستََطاع ال التجزئة
لكي النظر من آخر نحو اتخاذ يلزم أنه وإما ممكنًا، اختالط يكون أال إما وحينئذ
— قلنا كما — األشياء بني من أن بديًا ولنذكر الظاهرة. هذه تقع أن يمكن كيف يبسط
مادتها التي تلك وهي مكافئ تأثري له بعضها تلك، لفعل قابلة واألخرى فاعلة بعضها
عىل باألخرى بعضها تنفعل أو األخرى يف بعضها تفعل أن مستطيعة هي بما واحدة
واحدة، ليست مادتها التي هي وتلك لالنفعال، قابلة غري بقائها مع تفعل وأخرى السواء،
ليفعل باألجسام يختلط ال الطب أن كيف يرى هذا من ممكن. اختالط فيها ليس وهذه

أيًضا.8 به تختلط ال الصحة وملاذا الصحة
التي تلك كل التكافؤ طريق عىل وتنفعل تفعل أن يمكنها التي األشياء بني من بل
وكمية أخر أشياء من قليل بعد عظيم عدد منها يختلط حينما التجزئة، سهلة تكون
وحينئذ الغالب، للعنرص نموٍّا بل اختالًطا التحقيق عىل تنتج ال عظًما أقل بكمية عظيمة
بكمية تمتزج ال النبيذ من نقطة ذلك عىل غالب. هو الذي يف يتغري املختلطني الشيئني أحد
يف بتالشيه ويتغري يتحلل النوع الحالة هذه يف ألنه ضعف؛ آالف عرشة تكون املاء من
من يفقد عنرص كل فحينئذ تقريبًا متساويتني الكميتان كانت متى ولكن كلها. املاء كتلة
بل مطلًقا، منهما واحًدا يصري ال فاملزيج أغلب؛ هو الذي العنرص طبع من ليأخذ طبعه

ومشرتًكا.9 وسًطا شيئًا يصري
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ما مقابلة لها تفعل التي األشياء تكون حينما إال اختالط يكون ال أنه إذن فبنيَّ
يزيد ما الصغرية األشياء ومن بعض. من بعضها ما تأثريًا تقبل أن يمكن إذن ألنها بينها؛
بعضها وبأسهل بأرسع تتدخل حينئذ ألنها منها؛ باقرتابها الصغرية باألشياء اختالطها
مع إال النتيجة هذه تنتج ال أيًضا كبرية كمية فعل تحت كبرية كمية ولكن بعض، يف

الطويل.10
يمكنها بسهولة تتحدد التي األشياء واملنفعلة، للتجزئة القابلة األشياء بني ذلك عىل
بالتحقيق هو إنما وهذا صغرية، أجزاء إىل عناء بال تنقسم األشياء هذه ألن تختلط؛ أن
األكثر هي األجسام جميع بني من السوائل ذلك مثال بسهولة. تتحدد بقولنا يعني ما
بأسهل ويتحدد يتعني الذي هو للتجزئة القابلة األشياء بني من السائل ألن للمزج؛ قابلية
الحجم جملة تصري أن عىل تزيد ال الدبقة األجسام فإن دبًقا؛ يكون أال برشط يكون ما
يكونه أنه أو املنفعل وحده هو املختلطني الشيئني أحد يكون حينما ولكن وأعظم، أضخم
أو ألبتة أعظم يكون أال إما االثنني من الناتج فالخليط ا، جدٍّ قليًال يكونه اآلخر وأن كثريًا،
بعض يوجد ألنه بالنحاس؛ مختلًطا للقصدير بالنسبة يقع ما هو وهذا يكونه. يكاد ال
أن فيمكن مشكل. طبع من تكون وهي اآلخر للبعض بالنسبة بعضها حائرة أجسام
أحدهما إن يقال فقد معني؛ حد وإىل ناقًصا اختالًطا إال تختلط ال األجسام تلك أن يالحظ
بالنسبة يحصل ما هو التحقيق عىل وهذا الصورة، هو اآلخر أن حني يف مأوى مجرد هو
بدون للنحاس تغيري كمجرد هو الذي القصدير ألن آنًفا؛ يَا ُسمِّ اللذين الجسمني لهذين
الظاهرة وتحصل ما، لونًا إال يعطيه ال الذي بالخليط وينعدم بالتمام يتالىش يكاد مادة

أخرى.11 ألجسام بالنسبة أيًضا عينها
هو، ما هو وأنه ممكن، االختالط أن املتقدمة التفاصيل جميع بحسب إذن فريى
يمكنها التي تلك وهي يحصل، أن يمكن بينها التي األشياء هي وما يكون كيف ويرى
وقابلة بسهولة للتحديد قابلة هي والتي اآلخر، البعض قبل من بعضها فعًال تقبل أن
ولكنها االختالط، يف رضورة تفسد ليست القبيل هذا من الجواهر وإن بسهولة. للتجزئة
يكونان ال الجسمني وأن ضم، مجرد ليس اختالطها فإن بأعيانها، مطلًقا بعُد فيه تبقى ال
يتحدد أن مستطيع وهو كان متى مختلط إنه يشء عىل يقال ولكن بالحواس. مدركني بعد
أعيانها؛ الخواص هذه أيًضا له بيشء يختلط وإنه مًعا، وينفعل يفعل أن يمكنه بسهولة
أسماؤها املتفقة من وإياه يكون يشء إىل باإلضافة إال ألبتة يكونه ال املختلط اليشء ألن

لها.12 استحالة مع املختلطة األشياء اجتماع هو االختالط أن والحاصل مونيم). (هو
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هوامش

يف واالنفعال. الفعل ومع والفساد الكون مع أي املوضوعات: ثالث ف١) (ب١٠ (1)
واالستحالة، والنمو الكون عىل إال أرسطو يتكلم لم ف١ ب١ سبق فيما البحوث: هذه بداية
يف قبة أنه أرى ولست بها. االشتغال عىل عوَّل التي املوضوعات الثالثة هذه أن يظهر وكان
االختالط عىل هنا املوضوعة األسئلة االختالط: هو ما االختالط. نظرية عىل آخر موطن أي
هذه ومن ب٧. الفعل وعىل ب١ الكون عىل سبق فيما وضعت التي لألسئلة مماثلة هي

قبل. من اتبعه الذي النمط يتبع إنه قوله يف ُمِصيب املؤلف فإن الجهة
وتلك ألبتة. ممكن األشياء اختالط أن ينكر ما املذاهب من أخرى: جهة ومن (2)
إىل تذهب ألنها بدء؛ بادئ مناقشتها يلزم التي النظريات تلك يظهر ما عىل هي املذاهب
دام ما السياق من تفهم التي الكلمة هذه أضفت يقولون: بالضبط. الفالسفة هؤالء حد
الذي إن هم. من الباب هذا يف يعني يشء ال الفالسفة: بعض عليها. والقضاء املسألة إنكار
أضفت ذلك: عىل … يزيدون االختالط. إمكان نفي عىل األدلة هي إنما ييل فيما سيعدد

املتقدم. للسبب الكلمات هذه
املسائل: هذه وضحت ومتى يليه. وما ب١ سبق مما ر. فسادها: وعن كونها عن (3)
من ألنفسنا وضعناها التي املسائل تنحل االختالط. ينكرون الذين الفالسفة أدلة هي تلك

عينه. الباب هذا بداية يف قبل:
حصلت املادة: الفساد. أو الكون وبني االختالط بني فرق هذا السبب: هو ذلك (4)
مادة أية أو الخشب لالحرتاق: القابل الجسم معناها هنا املادة ولكن بعينها، النص كلمة
النار: أجزاء، يف بالخشب. يختلط الخشب أن يعني بنفسها: تختلط إنها النار. تغذي أخرى
التكرير استطعت ما بقدر اتقيت قد نفسها: بالنار تختلط ال كما األخرية. الكلمة أضفت
… تكونت فيلوبون. تفسري عىل كلها الفقرة هذه إيضاح يف واعتمدت النص، يف املوجود
ال أنه كما اختالط. فيه يحصل لم ولكنه لآلخر، وفساد ألحدهما كون فيه حصل فسدت:
الكلمة أضفت الخاتم: صورة الزيادة. وبني االختالط بني فرق هذا يقال: أن أيًضا يمكن
الغذاء ألن حسن؛ غري املثلني اختيار كان وربما ييل. فيما السياق عليها يدل التي األخرية
يختلط ال الخاتم طابع بالبديهة ولكن ينميه، الذي بالجسم مختلط كأنه يعترب أن يمكن
الذي والجسم البياض فإن إيجازها؛ عىل النص عبارة حفظت البياض: وال الجسم ال به.
هي التي وتغايريها: األجسام كيفيات الجسم. يف البياضهو ولكن يختلطان، أبيضال هو
ويجب إبهاًما، أكثر النص عبارة يبقيان االثنني إن بها. تختلط أن بدون ولكن األشياء، يف
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عن عوًضا كيفني يعني والعلم: البياض تكيفه. التي والكيفيات الجسم باالثنني يعنى أن
عىل لالنفصال: قابلة ليست التي ألبتة. محدد النص الخواص: أو الكيفيات وكيف. جسم
كانت وربما بل ا، جدٍّ مغلقة الفقرة هذه وكل فيها»، هي التي املوضوعات «عن تقدير

يظهر. فيما دقيقة
جميع أن يرى كان الذي أنكساغوراس إىل موجه نقد هذا نفسه: يخدع وأيًضا (5)
الطبيعة ر. العالم، ويرتب العقل يأتي أن قبل العماء يف مختلطة كانت األصل يف األشياء
األشياء: كيفيات ترجمتنا. من ص٤٥٥ أنكساغوراس نظرية تنقض حيث ف٤ ب٥ ك١
مخالًفا شيئًا الصفتني، أضفت املحض: بالفعل … املحضة بالقوة السابقة. الفقرة ر.
املسألة: عىل الجواب الكلمتني. هاتني أضفت الخليط: يف الخليط. يكونان اللذين للشيئني
أيًضا الباب. هذا أول يف آنًفا: عنها تكلمنا التي الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس
يعني قوتهما: الكلمتني. هاتني أضفت يشخصه: الذي الخلط. حصل أن بعد جديد: من

االختالط. قبل علينا كان ما إىل رجوعهما إمكان
لها بقية هي والتي تقدمتها، التي باملسائل ترتبط التي يعني اآلتية: املسألة (6)
حسنًا؛ وضًعا موضوعة غري الوجه هذا عىل املسألة كانت ربما تدركه، أن حواسنا يمكن
التي العنارص تميز تارة حواسنا ولكن حواسنا، تدركه ألن قابل دائًما هو االختالط فإن
محسوس بوجه هكذا، النصواضًحا ليس ذلك: مثال تميزها. ال وتارة الخليط منها تركب
فإن االختالط؛ أنواع أول هو هذا يوجد: ال أو اختالط حينئذ فيها يوجد هل «بحواسنا». أو
أن أحببت أيًضا: ممكنًا أليس ولكن ركبته. التي العنارص تميز أن بعد يمكنها ال الحواس
هو وهذا سبقتها. التي للجملة مقابلة تكون حتى االستفهام؛ صيغة يف الجملة هذه أصوغ
بعضها اجتمعت إنما أجزاءهما أن باعتبار يبقيان الشيئني فإن لالختالط؛ الثاني التعبري
املاء كمزج ألبتة ليس املثل وهذا الوضوح، غاية يف املثل بالحب: مختلط التبن بعض. إىل
مفروًضا ذلك كان كما اآلخر عن تمييزه مطلًقا يمكن ال السائلني أحد فيه إن إذ والنبيذ؛

األول. اإليضاح يف
النظريتني عىل أرسطو من رد هو هذا أن يظهر للتجزئة: قابًال هو جسم كان إذا (7)
املعارضة ولكن الفقرة. هذه توماس وسان فيلوبون َفِهَم الوجه هذا وعىل السابقتني،
أن أستطع ولم استجالئه، يف جهدي رغم عىل غامًضا بقي الذي النص يف بينا ليست
تصل أن يمكن ال القسمة أن يعني الصغرى: أجزائه إىل بكثري. منه أجىل الرتجمة أجعل
الذهن يف باألقل أرسطو يقرره كما دائًما ممكنة القسمة) (أي وأنها فردة، جواهر إىل

182



العارش الباب

صغرية: جزيئات يف التأليف. أيًضا ترجمتها يمكن االنضمام: الخارج. يف تكنها لم إن
أضفت حقيقي: اختالط الرتجمة. يف استعملتهما اللتني الكلمتني من اللذين والتبن كالحب
االختالط. من املتحصل الناتج يعني الخليط: اليشء الفكرة. بيان يف زيادة حقيقي كلمة
عىل أتينا التي األحداث من واحد وال الرصاحة. هذه النصعىل ليس جزيئات: إىل جزيئات

الواقع. يف ال األعني: نظر يف الرصاحة. هذه عىل النص ليس تحليلها:
عيبه الذي املعنى اخرتت وقد محدد، غري النص االختالط: تفرس ال التجزئة إن (8)
التجزئة دامت ما السابقة. املالحظة يف كما هنا الشأن اجتماع: يفرسه ال كما فيلوبون.
لم التي تتجزَّأ، ال التي األجزاء أو الذرات حد عند تقف أنها يعني حصولها: يُْستََطاع ال
وقد مبهمة، واحدة كلمة النصإال يف ليس النظر: من آخر نحو اتخاذ ألبتة. أرسطو يقبلها
القرينة تدل التي الكلمات هذه أضفت بديًا: ولنذكر املعنى. تحديد عيلَّ يجب أنه ظننت
املثل اختيار يف أن يل يظهر الطب: السابع. الباب يف سبق ما ر. قلنا: كما مفهومها. عىل

التنبيه. هذا مثل فيلوبون نبه وقد الغرابة، من شيئًا
كان مهما نموٍّا: النبيذ. من كمية يف املاء من كنقطة التجزئة: سهلة تكون التي (9)
ال فاملزيج النهائي. املزيج يف الغالب: للعنرص املختلطة. األشياء بنسبة ذلك مع ضعيًفا

الكلمة. هذه أضفت مطلًقا: الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس يصري:
أنها حني يف ما: تأثريًا تقبل أن يمكن «تضاد». هي النص عبارة ما: مقابلة (10)
ال اآلتي. الكالم عليه يدل كما يكون ما وبأرسع سهولة بأكثر أعني يزيد: ما. فعًال تحدث

«االختالط». أو النتيجة: هذه تنتج
فعًال تقبل وأن تنقسم أن بسهولة يمكن التي يعني واملنفعلة: للتجزئة القابلة (11)
للقسمة»، «قابلة بدل «فاعلة» يقال أن يلزم كان وربما اآلخر، البعض قبل من بعضها ما
السائل مثل بسهولة: تتحدد التي التصحيح. هذا تعطي واحدة نسخة وال ليس ولكن
كلمة إال النص يف ليس ويتحدد: يتعني بهذا. يعني ماذا تماًما يوضح ييل فيما الذيرضب
الذي هو اتخذته الذي املعنى ولكن محددة، غري النص عبارة الدبقة: األجسام واحدة.
عىل السوائل هو املقصود أن يفهم أن يمكن قد الدبقة األجسام من وبدل فيلوبون، اتخذه
الشيئني أحد يكون حينما ولكن عظًما. أكثر الكلية الكمية تصري بامتزاجها التي العموم
املزيج». «يف تقدير عىل املنفعل: وحده هو البيان. من القدر هذا النصعىل ليس املختلطني:
اآلخر يف بشدة يفعل املمزوجني الجسمني أحد أن يفهم أن ويجب جلية، غري العبارة ولكن
التقريب بوجه بالتمام يتالىش أحدهما ألن ألبتة: أعظم يكون أال يالشيه. بحيث ويبتلعه
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ما أجد ولم «رتي»، يقول: فإنه محضة؛ مجازية عبارة يتخذ هنا النص حائرة: املزج. يف
املثل أن عىل أيًضا. له دهش فيلوبون أن ويظهر جريء، مجاز وذلك لغتنا، يف يقابلها
اختالًطا هذا يكون ال وحينئذ ناقًصا: اختالًطا إال النقطة. هذه معنى يفهم لذلك املرضوب
اللذين النوع. أو الصورة: هو تقريبًا. بالكلية يتالىش الجسمني أحد أن دام ما حقيقيٍّا
أو الصورة يعني مادة: بدون … تغري كمجرد املعنى. إلتمام الكلمتني هاتني زدت سميا:
الدقة يف غاية أنه يظهر وهذا مطلًقا. مادته تغري أن غري من الخليط تكيف التي النوع
بعض إال النحاس لون يحيل ال والذي القصدير لون هو ليس الذي ما: لونًا والخفاء.

اليشء.
ما ر. ممكن: االختالط أن االختالط. نظرية لكل مضبوط محصل إذن: فريى (12)
هذا كل موضوع هو هذا ألرسطو، الخصوصية النظريات بحسب هو ما هو ف٢. سبق
رضورة: تفسد ليست كالسوائل. بسهولة: للتجزئة وقابلة بسهولة للتحديد قابلة الباب.
عىل النص ليس بالحواس: مدركني بعُد يكونان ال الجسمني وأن بالقوة. فيه تبقى ألنها
السابعة؛ الفقرة يف سابًقا قيل مما ينتج اتخذته الذي املعنى ولكن الضبط. من القدر هذا
إنه يشء عىل يقال منضمان. ولكنهما الخاص باملعنى مختلطني ليسا والحب التبن فإن
املتفقة من وإياه يكون أرسطو. رأي عىل لالختالط الحقيقي التعريف هاك مختلط:
وهذه مجني)، (هو له» «مجانًسا يقول الكتاب نارشي وبعض موبيم)، (سو أسماؤها
هذا عىل ليس النص والحاصل: اختارها. توماس سان أن ويظهر أحسن، كانت ربما

الرصاحة. من القدر
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الباباألول

كيف ووضح االنفعال، وعىل الفعل وعىل التََّماس وعىل االختالط عىل الكالم سبق (ف١)
ذلك عىل زيادة عولج وقد طبيعية. تغريات تكابد التي األشياء يف تقع الظواهر هذه أن
يحدثان. هما وملاذا األحوال أي ويف طريقة بأي وبني املطلقان وفسادها األشياء كون
فصول بينت قد النهاية ويف املستحيل، املوجود وحالة االستحالة السواء عىل درست وقد
ألن األجسام؛ عنارص يسمى ما ندرس أن علينا يبقى واآلن الظواهر. هذه من واحدة كل
األجسام بدون يظهرا أن يمكن ال الطبيعة تركبها التي الجواهر كل يف والفساد الكون

حواسنا.1 تدركها التي
بالحقيقة واحدة مادة من مكونة العنارص جميع أن يزعمون من الفالسفة من
هذه جاعلني بينهما، وسط ما جسم أو النار أو الهواء هي أنها ويفرتضون والعدد،
عنرص من أكثر يوجد أنه يرون وآخرون ومنفصًال. تماًما متميًزا جوهريٍّا جسًما املادة
العنرصين مع ثالثًا الهواء وأولئك واألرض، النار هؤالء السواء: عىل حينئذ ويقبلون واحد
إنما املختلفة املذاهب هذه ويف كعنرصرابع. املاء يزيدون أمبيدقل مثل وآخرون املتقدمني،

وفسادها.2 األشياء كون يعلل استحالتها أو وافرتاقها العنارص هذه باجتماع هو
تسمى أن املوافقة بغاية يمكن لألشياء األوليات هذه أن صعوبة أدنى بال فنسلم
التغيري من آخر نوع أي أو متكافئ تركيب أو بتجزئة بتغريها إنما وأنه وعنارص، مبادئ
يوجد بأنه بالتسليم نفسه املرء يخدع ولكن وفسادها. األشياء كون يأتي تعانيه الذي
أن املحال من ألن وجسمانية؛ منفصلة العنارصوجعلها جميع خارج بعينها واحدة مادة
ويلزم ما. أضداًدا يعرض أن غري من يوجد أن يمكن بحواسنا مدرًكا كان إذا الجسم هذا
أو بارًدا ثقيًال أو خفيًفا يكون لهم ً مبدأ الفالسفة اتخذه الذي الالمتناهي هذا أن رضورة

حارٍّا.3



والفساد الكون

الضبط؛ من يشء فيها ليس «طيماوس» يف املبدأ هذا بها رشح التي الطريقة ولكن
عن ومنفصًال متميًزا األشياء لجميع األصل هذا كان إذا ما جيل وجه عىل يقل لم ألنه
قال أنه ولو املبدأ، هذا إىل منها واحد يف يرجع لم طيماوس أن هو واملحقق العنارص.
األسبقية عىل هو الذهب أن كما بالعنارص يسمى ما لكل السابق املوضوع إنه ذلك مع
التي الصورة عىل حسنًا ليس اإليضاح هذا فإن ذلك ومع الذهبية. املصنوعات موضوع
بسيطة، استحالة فيها يوجد التي الحاالت عىل انطباقه تماًما يجوز فإنه إلينا؛ بها ألقي
منها بالتي األشياء تسمى أن محاًال يكون وفساد كون فيها التي للحاالت بالنسبة ولكن

تأتي.
الذهب من مصنوع كل أن يقرر أن الحق باب يف دخل ال إنه يقول إذ طيماوس صدق
السطوح. حد إىل بتحليلها يجاوز فإنه جامدة تكون عنارصاألشياء أن مع لكن ذهب، هو

عنها.4 يكلموننا التي األولية املادة تكون سطوًحا أن ومحال
تدركها التي لألجسام ما مادة يوجد أنه نعرتف أيًضا نحن األجسام أن ملا أنه عىل
بل ألبتة، منعزلة ليست بالعنارص يسمى ما يأتي منها التي املادة هذه ولكن حواسنا،
ذلك من بأوسع آخر موطن يف ُدِرس قد املوضوع هذا أن عىل أضداد. مع دائًما توجد هي

وأضبط.5
فيلزم املادة من تأتي أن الطريقة بهذه أيًضا يمكن األول األجسام أن ملا أنه عىل
غري ولكنها لألشياء، األول واملبدأ املبدأ هي املادة بأن التسليم مع األجسام هذه عىل التكلم
البارد أن كما البارد مادة هو ليس مثًال الحار فإن األضداد؛ موضوع وأنها عنها، منفصلة

االثنني.6 موضوع هي املادة ولكن الحار، مادة ليس
بعد ثم املبدأ، هو هذا بإحساسنا بالقوة مدرك هو الذي الجسم بدء بادئ حينئذ
األخرى والعنارص واملاء النار الثالث املقام ويف مثًال. والبارد كالحار األضداد تأتي ذلك
يقول التي بالطريقة ولكن بعض، إىل بعضها تغريًا تتغري كلها األجسام هذه املشابهة.
االستحالة، وال حتى بعد يكون ال قد نظرياتهم بحسب ألنه آخرون؛ وفالسفة أمبيدقل بها
تلك كانت ملا أنه عىل بعض. إىل بعضها تتغري ال التي هي باألضداد املقابالت هي وإنما
اآلخرين الفالسفة ألن وعددها؛ كيفياتها دراسة من ذلك مع بد فال األجسام مبادئ هي
هذه ملاذا يقولون ال ولكنهم الفرض، طريق عىل قبلوها أن بعد مذاهبهم يف ذلك استخدموا

عليه.7 نراها الذي العدد يف وأنها الفالني الطبع لها األضداد
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هوامش

الكتاب يف سبق ما لكل تلخيص االختالط: عىل الكالم سبق ف١) ب١ (ك٢ (1)
ذكر يكن لم التماس: وعىل منه. العارش الباب يف عرضت قد االختالط نظرية فإن األول؛
وعىل الفعل وعىل ب٦. ك١ ر. خاصة، نظرية للتماس يفرد لم ألنه َعَرًضا؛ إال التماس
عىل النظر برصف طبيعية: تغريات تكابد التي يليهما. وما و٧ ب٦ ك١ ر. االنفعال:
األشياء كون ف١. ب١ ك١ سبق ما ر. اإلنسان، إرادة أو الصناعة تحدثها التي التغريات
ر. املستحيل، املوجود وحالة االستحالة بعدها. وما و٣ ب١ ك١ ر. املطلقان، وفسادها
النظريات تلك من واحدة كل بيان أثناء يف الظواهر: هذه من واحدة كل فصول ب٤. ك١
التعاقب عىل كانت التي الظواهر من واحدة كل تفصل التي الفصول بينت قد الخاصة

الدرس. موضع
كان كما النار أو وأنكسيمني، األبلوني ديوجني يعتقده كان كما الهواء: يف (2)
هذا كان وسط: ما جسم فيلوبون. روى كما وهيباس اإليفيزويس هريقليطس يعتقده
األخرى، األربعة طمع من آخذًا خامًسا عنًرصا يفرتض كان الذي إكسيمندروس مذهب
الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس املادة: هذه جاعلني ز. عنها متميز ذلك مع وهو
كان ذلك العنرصين: مع ثالثًا الهواء وأولئك برمينيد. مذهب هو كما واألرض: النار هؤالء
أمبيدقل دائًما هو إنما أمبيدقل: مثل فيلوبون. تفسري صدق إذا الشيوزي يون مذهب
وما ف٩ ب٧ ك٣ الطبيعة أيًضا ر. األربعة، العنارص نظرية أرسطو إليه ينسب الذي

ترجمتنا. من بعدها
التغيري. من آخر نوع أي بذاتها؛ النص عبارة حفظت لألشياء: األوليات هذه (3)
هذا يتغري ألنه واحًدا؛ عنًرصا إال تقبل ال التي املذاهب عند االستحالة إال يمكن ال مثًال
هي هذه وجسمانية: األخرى. الظواهر جميع تتكون له نهاية ال ما إىل الوحيد العنرص
ما يكونه أن ويجب بحواسنا: مدرًكا كان إذا بالضبط. النص يف الواردة الكلمة ترجمة
النص عبارة ما: أضداًدا يعرض أن غري من اآلخر. جميع عن ومنفصل جوهري أنه دام

املحدود». غري «هذا أو — الالمتناهي هذا تضاد». «بال هي
ص١٥٢. لكوزان أفالطون طيماوس ترجمة ر. األشياء: لجميع األصل هذا (4)
أضفت األسبقية عىل ا: جدٍّ ا مهمٍّ يكن لم إن حق النقد العنارص. عن ومنفصًال متميًزا
كوزان. ترجمة من ص١٥٤ طيماوس ر. الذهبية: املصنوعات موضوع الكلمتني. هاتني
التصاوير عىل إال يتكلم ال طيماوس إن الواقع ويف إلينا: بها ألقى التي الصورة عىل
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التعبري األشياء: تسمى أن األصيل. كونها عىل ألبتة يتكلم وال الذهب، لسبيكة املتعاقبة
أن يمكن فإنه املوضع؛ هذا يف طيماوس استخدمه الذي بعينه وهو البيان، واضح ليس
يتكون الذي لليشء بالنسبة ولكن ذهب، إنه الذهب سبيكة من املصنوع اليشء عىل يقال
لم أنه دام ما منه خرج الذي اليشء اسم يعطى أن يمكن ال يشء ال من يتولَّد والذي
إذا تنعدم»: إليها «والتي الكون، بصدد األمر كان إذا تأتي: منها التي آخر. يشء من ياِت
باب يف دخل ال الرصاحة. هذه النصعىل ليس طيماوس: صدق الفساد. بصدد األمر كان
كتاب ر. السطوح: حد إىل كوزان. ترجمة ص١٥٤ ألفالطون طيماوس ر: يقرر: أن الحق
كل منها نزع قد سطوح إىل األجسام حلل ملا أفالطون فإن بعده؛ وما ب٧ ك٣ السماء
هذه أضفت عنها: يكلموننا أفسدها. قد البعيد الحد هذا إىل البالغ التحليل وإن حقيقة،

الكلمات.
يسمى ما يأتي منها الضبط. من القدر هذا النصعىل ليس نعرتف: أيًضا نحن (5)
هو إنما هنا باملادة املراد وإن الصحة، يف عريقة أنها تظهر ال الفكرة هذه بالعنارص:
تكن لم الجملة هذه أن حينئذ يمكن فقد حقيقية؛ حاًال منه أكثر لألجسام منطقية حال
نص يف موجودة الجملة هذه فإن ذلك ومع املفرسين. بعض النص إىل أضافه تذييًال إال
التي كاملادة األجسام عن االستقالل طريق عىل وباقية ألبتة منعزلة ليست فيلوبون.
كيٌف دائًما لها املادة فإن أضداد: مع قبولها. يف — أرسطو رأي عىل — أفالطون أخطأ
ص٤٨٤ ف٢٠ خصوًصا ب٨، ك١ الطبيعة يف آخر: موطن يف عنه. لها انفكاك ال يميِّزها
كلمة إال النص يف ليس وأضبط: ذلك من بأوسع ك٣. السماء كتاب ويف ترجمتنا، من

واحدة.
العنارصمع هو هنا املراد ولكن بتمامها، عبارته للنص حفظت األول: األجسام (6)
مثًال: أيًضا. هي التي أرسطو نظريات حسب عىل تركبها التي الخاصة األجسام جميع
يكيفانه الذي املوضوع الضدين وتحت الضد هو بل مادة: هو ليس الكلمة. هذه أضفت

التناوب. طريق عىل
املحسوسة أي املنطقي؛ املعنى عىل املفهومة املادة هو مدرك: هو الذي الجسم (7)
األربعة يعني واملاء: النار الضدين. من واحد شكل عىل إال مدركة ليست ولكنها بالقوة،
هي التي أرسطو نظريات حسب عىل تركبها التي الخاصة األجسام جميع مع العنارص
ليس املعنى آخرون: وفالسفة أمبيدقل بها يقول التي الطريقة األقدمني. نظريات أيًضا
العنارص يرون آخرين وفالسفة أمبيدقل فإن غامًضا؛ التعبري يف اإليجاز جعله وقد بيِّنًا،
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االستحالة نظرية التغري قابلية عدم مع يفهم أن يمكن ال ثم ومن مطلًقا؛ للتغري قابلة غري
يف الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس املقابالت: هي وإنما بها. مسلًَّما كانت مهما

الكلمتني. هاتني أضفت مذاهبهم:
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الثاين الباب

اللمس يستطيع الذي الجسم أعني بحواسنا؛ املدرك الجسم مبادئ هي فيما نبحث دمنا ما
اللمس، الخاصهو حسه يكون الذي هو اللمس إياه يعرفنا جسًما أن دام وما يدركه، أن
تؤلف ال الجسم يف مشاهدتها يمكن التي باألضداد املقابالت جميع أن بالبداهة فينتج
اللمس. حاسة تخصُّ التي األضداد ومبادئ أنواع فقط هي إنما ولكنها ومبادئه، أنواعه
نرى لذلك لنا؛ يبيِّنها أن للمس يمكن التي بأضدادها ولكن بأضدادها، تتمايز األجسام إن
املحسوسة األضداد من واحد أي وال املرارة وال الحالوة وال السواد وال البياض ال أنه ملاذا

لألجسام.1 عنًرصا ليس
النظر موضوع أن وبالنتيجة اللمس، من أسمى حاسة النظر يكون أن يمنع ال وهذا
يرجع هو بل ملموس، هو بما امللموس للجسم عرًضا ليس النظر ولكن أيًضا. أسمى هو

بطبعه.2 عليه متقدًما يكون أن ذلك مع يمكن تماًما مغاير يشء إىل
األوىل الفصول بني والتمييز الفحص يلزم أنفسها للملموسات بالنسبة حينئذ
اآلتية: هي اللمس لنا يبينها التي واملضادات املقابالت باألضداد. األوىل ومقابالتها لها
األملس والفريك، الدبق واللني، الصلب والخفيف، الثقيل والرطب، اليابس والحار، البارد
وال فاعلني ال ليسا والخفيف الثقيل األضداد هذه بني من واملتخلخل. الكثيف والخشن،
اآلخر من أحدهما ينفعالن ألنهما أو اآلخر يف أحدهما يفعالن ألنهما ليس ألنه منفعلني؛
بعضها وتنفعل تفعل أن يمكن العنارص أن يلزم ذلك ومع يحمالنه. الذي االسم أعطيا
إىل بعضها التكافؤ طريق عىل وتتغري تختلط أنها دام ما التكافؤ طريق عىل بعض من

بعض.3
واألخرى تفعل ألنها أوالهما كذلك مسماة هي والرطب واليابس والبارد الحار ولكن
يقال الذي التفريق ألن املتجانسة؛ الجواهر بني ما يجمع الذي هو الحار فإن تنفعل؛ ألنها



والفساد الكون

دام ما واحد نوع من التي األشياء تركيب األمر حقيقة يف هو إنما تفعله إنها النار عن
ذلك ضد عىل والربد وتنفيها. الغريبة الجواهر تخرج النار أن هو إذن يحصل الذي أن
ويسمى واحد، نوع من ليست والتي واحد، نوع من التي األشياء السواء عىل ويركب يجمع
صورة. بسهولة يقبل أن ذلك مع يمكن ولكنه الخاصة، صورته يف محدوًدا ليس ما سائًال
ال الخاصة حدودها يف تماًما محددة صورة من له بما كان ما هو ذلك ضد عىل واليابس

بعناء.4 إال جديدة صورة يقبل
واللني والصلب والفريك والدبق والكثيف املتخلخل يأتي إنما األول الفصول هذه من
يتصل بسهولة األين يمأل أن إمكان خاصة له جسًما فإن إذن املشابهة؛ األخرى والفصول
الذي اليشء فعل إىل عناء أدنى غري من يخضع وإنه نفسه، هو محدد غري ألنه بالسائل؛
سواء؛ عىل األين يمأل أن يمكنه املتخلخل كذلك اليشء. ذلك صورة تأخذ ذاته تارًكا يلمسه
الخاصة وهذه تماًما، ويالمس امللء يجيد كان وصغرية خفيفة أجزاء إال له يكن لم ملا ألنه
حني يف السائل يقارب املتخلخل بالبديهة حينئذ املتخلخل. الجسم الخصوص عىل تميز
ليس الدبق ألن بالسائل؛ أيًضا يتعلق الدبق أخرى جهة ومن اليابس، يقارب الكثيف أن
الفريك ألن باليابس يتعلق الفريك ولكن كالزيت. كيفيات بعض مع السائل من نوًعا إال
أن ويمكن سائل. كل من لخلوه إال يتجمد لم بأنه القول ويمكن اليبس. النام هو إنما
ودون نفسه عىل اْلِتوائه عند يطاوع ما هو اللني ألن السائل من جزء اللني إن أيًضا يقال
السائل أن يف العلة هي تلك أيًضا. بالضبط الفعل هذا يفعل السائل أن كما ينتقل، أن
ألن باليابس؛ يتعلق فالصلب وأخريًا السائل، بصنف يتعلق اللني أن حني يف لينًا يسم لم

يابس.5 واملتجمد املتجمد من يشء هو الصلب
أن يمكن واملبتلَّ السائل فإن شتى؛ معاٍن عىل يحمالن لفظان وسائًال يابًسا أن عىل
الخواص هذه وكل للسائل، مقابالن هما واملتجمد اليابس أن كما لليابس، كمقابلني يعتََربا
من ألنه الكلمتني؛ لهاتني األويلِّ املعنى عىل محمولني واليابس بالسائل تتعلق املختلفة
يف غريب، سائل سطحه عىل به كان ما هو املبتل وإن للمبتل مقابل هو اليابس إن حيث
خلًوا كان ما ذلك ضد عىل هو اليابس أن وملا باطنه. إىل السائل به ما هو املتنقع أن حني
له املقابل اليابس أن حني يف بالسائل يتَّصل املبتلَّ أن بذاته فبني غريب، سائل كل من

األويل.6 باليابس يتصل
رطوبة به ما كان ملا السائل فإن واملتجمد؛ السائل يف أيًضا املجرى هذا ويجري
يتعلق أحدهما الكيفني هذين أن منه يستنتج أن يجب منها، خلو هو ما واملتجمد خاصة

اليابس.7 بصنف واآلخر السائل بصنف
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ال هذه وأن األوىل، األربع إىل بها يرجع أن يمكن األخرى الفصول كل أن حينئذ فبني
واحًدا، شيئًا اليابس أو والرطب هو ليس الحار ألن ذلك؛ من أقل إىل عددها ينزل أن يمكن
أحدهما تابعني ليسا واليابس البارد كذلك البارد. وال الحار ال هو ليس الرطب أن كما
هذه إال رضورة يوجد ال أنه والحاصل للرطب. وال للحار تابعني ليسا أنهما كما لآلخر،

األصلية.8 الفصول األربعة

هوامش

الجسم أعني واملحسوس. املادي الجسم بحواسنا: املدرك الجسم ف١) (ب٢ (1)
بحاسة أوًال يشتغل أرسطو أن بحق فيلوبون يالحظ يدركه: أن اللمس يستطيع الذي
عىل تخفى التي األجسام من فإن ممكنًا؛ إدراًكا الحواس أكثر الحاسة هذه ألن اللمس؛
بأن إحساسنا يف يؤثر نراه أن يمكننا ال بينما إذ كالهواء؛ وذلك بحواسنا، ندركه ما نظرنا
مشاهدتها يمكن التي للمس.» قابل «جسم النصهي: عبارة اللمس: إياه يعرفنا يالمسنا.
التفوق هذا ومبادئه: أنواعه تؤلف ال تماًما. الفكرة لبيان العبارة هذه أضفت الجسم: يف
هي تلك به. ويذكر لألجسام والثاني األول الكيفيات تمييز يتقدم اللمس لحاسة الذي
«ال النص: عبارة لألجسام: عنًرصا ليس األيقوسية. املدرسة ذلك بعد قبلتها التي النظرية

عنارص.» تكون
يف ترجمتنا من ص٢٠٨ ب٧ النفسك٢ كتاب ر. أسمى: حاسة النظر يكون أن (2)
أسمى هو النظر موضوع إن ص٢٣٧. ب١١ النفس كتاب ر. اللمس: من الرؤية. نظرية
فإن الثانية؛ الطبعة كوزان ترجمة من ص١٢١ ب١ ك١ الطبيعة: بعد ما أول ر. أيًضا:
أو عرًضا: ليس هنا. فعل كما الحواس جميع من مرتبة أعىل النظر فيها يجعل أرسطو
بطبعه: عليه متقدًما تحددها. عدم النصعىل عبارة حفظت تماًما: مغاير يشء إىل «كيًفا».

اللمس. بحاسة الخاص لليشء أي
معناها يف خفاء ال التي بعينها النص كلمة حفظت أنفسها: للملموسات بالنسبة (3)
فقط. اللمس حاسة لنا تعرفها التي األجسام هي امللموسات فإن السابقة؛ اإليضاحات بعد
النص: عبارة باألضداد: األوىل ومقابالتها واحدة. كلمة النصإال ليسيف الفحصوالتمييز:
أعطيا الوضوح. هذا عىل ليست النص عبارة اآلخر: يف أحدهما يفعالن ألنهما «التضاد».

إيجاًزا. أكثر النص عبارة يحمالنه: الذي االسم
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وأنهما تماًما، متكافئان الحار وفعل البارد فعل أن يظهر تفعل: ألنها أوالها (4)
والرطب، اليابس وبأخراها والبارد الحار بأوالها ويعني السواء. عىل ويقبالن يفعالن
عنرصين والحار البارد من أرسطو يجعل ملاذا إطناب يف يوضح بأن فيلوبون ُعِنَي وقد
الرابع الكتاب كلها النظرية هذه عن ر. منفعلني، عنرصين والرطب اليابس ومن فاعلني
املعنى وبهذا يجمع: الذي هو ترجمتنا. من ص٢٧٣ بعده، وما ب١ امليتيورولوجيا من
وتذوب تسيح التي الجواهر عىل خصوًصا يقال هذا املتجانسة: الجواهر يفعل. الحار أن
تخرج الكلمات. هذه زدت األمر: حقيقة يف كالسوائل. إذن قوامها فيكون النار، فعل تحت
املعنى هذا وعىل يجمع: ذلك ضد عىل الربد واحدة. كلمة إال النص يف ليس وتنفي: …
غالبًا ويجمع يجلد الثلج فإن واحد؛ نوع من ليست والتي كاللحرارة، فاعل هو فالربد
ألبتة يكن لم السائل فإن الخاصة: صورته يف محدوًدا ليس ما تغايًرا. األكثر الجواهر
أو الخاصة: حدودها يف كتلته. يف صورة له فليس نفسه هو أما له. الحاوي صورة إال
عىل للداللة واحًدا لفًظا يستخدم النص حدود: … صورة الخاص». الظاهر سطحه «يف

حدود. أو صورة
والفصول الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس األول: الفصول هذه من (5)
والحار للبارد األول للفصول بالنسبة ثانوية إال تكون ال قد التي املشابهة: األخرى
ويمكن واحدة، كلمة إال النص يف ليس األين: يمأل أن إمكان خاصة له والرطب. واليابس
بالسائل: يتصل فيلوبون. فهم كما التجاويف» أو الفارغة «األمكنة األين من يفهم أن أيًضا
صحيح غري هذا وصغرية: خفيفة منه. جزء أي السائل»؛ من «هو بالضبط: النص عبارة
الذي الوضع بحسب األين يمأل أن يحسن ال فإنه متخلخًال يكن مهما السطح وإن تماًما،
كان كالزيت: املتخلخل. يف ذكر كما السائل» «من أو بالسائل: أيًضا يتعلق إياه. يعطي
كحال ينتقل: أن ودون رطوبة». كل «من أو سائل: كل من انطباًقا. أكثر َمثَل إيجاد يمكن
مطاوعتها مع متصلة جزئياته تبقى اللني الجسم أن حني يف جزئياته تنفصل الذي املاء
هو هذا املتجمد: من السائل». من هو «أو السائل: بصنف يتعلق عليها. الواقع للضغط

عمومه. عىل تركته بعينه النص لفظ
مقابلته تكون حتى سائل كلمة آثرت وقد ورطبًا»، «يابًسا أو وسائًال: يابًسا (6)
(اليابس أيًضا يقال أن يمكن ربما واملتجمد: اليابس ذكره. سيأتي الذي باملبتل أظهر
األويلِّ املعنى عىل الضبط. من القدر هذا النصعىل ليس الخواصاملختلفة: هذه واملتجلد).
مالحظتنا ر. بالسائل: يتصل «املغمور». أو املنتفع: ف٣. يف املالحظة ر. الكلمتني: لهاتني

السالفة. الفقرة يف التعبري هذا عىل
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وقد منه، فائدة ال الكلمات يف تكراًرا هنا أن يظهر السائل: بصنف … السائل يف (7)
له. يفطن لم ربما الذي العيب هذا فيلوبون يفرس ولم األصل. أتبع أن اضطررت

األولية األربعة الفصول بعد ووضحت ذكرت التي األخرى: الفصول كل (8)
اثنني إىل يعني أقل: إىل والرطب. واليابس والحار البارد األوىل: األربعة إىل واألصلية.
من الرابع الكتاب ر. الوصف، هذا أضفت األصلية: «السائل». أو والرطب: أربعة. بدل

ب١. امليتيورولوجيا
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أن ملَّا أيًضا ولكن ستة، هي أربعة لحدود املمكنة الرتاكيب وأن عنارص، أربعة يوجد أنه ملا
أن ألبتة يمكن ال والرطب واليابس والحار البارد دام ما بينها تزدوج أن يمكن ال األضداد
حار جهة فمن للعنارص. تراكيب أربعة إال يبقى ال أنه فبني بعينه، واحد يشء يف تندمج

ورطب.1 بارد ويابس، بارد أخرى جهة ومن ورطب، حار ويابس،
واملاء والهواء النار بسيطة: بأنها تظهر التي األجسام لوجود طبيعية نتيجة هي تلك
واملاء البخار، من نوع الهواء أن دام ما ورطب حار والهواء ويابسة، حارة فالنار واألرض؛
األجسام بني الفصول هذه توزيع أن منه ينتج ويابسة. باردة األرض وأخريًا وسائل، بارد

التناسب.2 تمام عىل هو وهؤالء هؤالء عدد وأن الفهم، جد يفهم األول
منها قبلوا عنارص، بأنها البسيطة لألجسام باعرتافهم الفالسفة كل أن الحق ويف

أربعة.3 وتارة ثالثة وتارة اثنني وتارة واحًدا تارة
هذا تكثيف من األخرى كل توليد إىل فمضطرون واحًدا، إال منها يقبلوا لم الذين فأما
يف ألنها والبارد؛ الحار أو والكثيف املتخلخل مبدأين: يقبلون وبالتبع تخفيفه. أو العنرص

مادة.4 هو بما لفعلها خاضًعا يكون الوحيد والعنرص املؤلفة، الفواعل هي املذهب هذا
فيعتربون واألرض؛ النار عنرصين: يقبلون كربمينيد هم الذين الفالسفة وأما
عند الحال كذلك العنرصين. ذينكم من مزيًجا — واملاء الهواء — الوسيطة العنارص
الوسط العنرص عنده ألن تقاسيمه؛ يف أفالطون فعل كما ثالثة عنارص يقبلون الذين
يكونوا أن يوشك ثالثة يقبلون والذين عنرصين يقبلون الذين وحينئذ مزيًجا. إال ليس
له يرتكون اآلخرين وأن اثنني إىل الوسط العنرص يقسم بعضهم أن لوال تام اتفاق عىل

وحدته.5
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يُنزلها أيًضا هو أنه غري عنارص، بأربعة جليٍّا يعرتفون من — كأمبيدقل — ومنهم
النار ال يكون أمبيدقل رأي فعىل مجتمعة؛ العنارصاألخرى كل بالنار يقابل ألنه اثنني؛ إىل
البسيطة األجسام فإن ممزوًجا؛ بل بسيًطا األخرى العنارص من واحد أي وال الهواء وال
للنار املشابه الجسم مثًال متماثلة. ذلك مع ليست ولكنها شك، بال بسيطة جميعها هي
نوع من هو للهواء املشابه والجسم ناًرا، بالضبط ليس ذلك مع ولكنه النار، نوع من هو
يف إفراط هي النار ولكن العنارص، بقية يف الحال وكذلك هواءً، يكون أن دون الهواء
ما جنس من إفراطان هما والغليان التجلد ألن الربودة؛ يف إفراط الثلج أن كما الحرارة
تكون فالنار والبارد، السائل تجلد هو الثلُج إذن كان فإذا للحار. والثاني للبارد أحدهما
النار.6 من وال الثلج من ال يشء يتولَّد أن يمكن ال ملاذا فانظر واليابس، الحار غليان أيًضا
مكاني من واحد بكل اثنني اثنني تتعلق األربعة عدد يف هي بما البسيطة األجسام
الذي باملكان واملاء واألرض األقىص، الحد نحو املائل املكان من هما والنار فالهواء األين؛
واألرض. النار هي غريها من أكثر والخالصة الطرفية العنارص وإن املركز، نحو هو
ضد هو االثنني أحد طائفة كل ويف والهواء. املاء هي ممازجة واألكثر الوسطى والعنارص
متضادة.7 كيفيات تركيبها يف لها أن دام ما الهواء واألرضضد النار ضد املاء ألن لآلخر؛
إال منها واحد كل يعلق ال البسيطة األجسام األربعة باإلطالق القول فعىل ذلك ومع
من هو واملاء البارد، من تكون أن من أكثر اليابس من هي األرض ذلك عىل واحد. بكيف
الحار، من يكون أن من أكثر السائل من هو والهواء السائل، من يكون أن من أكثر البارد

اليابس.8 من تكون أن من أكثر الحار من هي والنار

هوامش

واليابس والبارد، الحار ولكن النص، عبارة هي هذه عنارص: أربعة يوجد أنه ملا (1)
أن الخاص. باملعنى عنارص تكون أن من للعنارص خواصَّ تكون أن بها أوىل والرطب
الرصاحة. هذه النصعىل ليس تراكيب: أربعة إال يبقى ال أنه تتفاسد. ألنها بينها: تزدوج
يفيد كما سائًال يُِفيد اإلغريقي اللفظ ولكن عادة، استعماًال األكثر اللفظ أخذت رطب:

رطبًا.
بساطة يف شك ألقل محالٍّ يدع ال العبارة هذه أسلوب بسيطة: بأنها تظهر التي (2)
بساطة أن يُفيد بسيطة بأنها تظهر وقوله أرسطو. نظريات حسب عىل العنارصباإلطالق
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رطب؛ بدل سائل لفظ هنا اخرتت وسائل: بارد واملاء باملعاينة. تحقق أن يمكن العنارص
للماء. أنسب ألنه

من أحد ال أنه الفقرة هذه من ينتج أنه الظاهر عنارص: بأنها البسيطة لألجسام (3)
امليتورولوجيا يف نفسه أرسطو فإن ذلك ومع عنارص. أربعة من أكثر قبل قد الفالسفة
ترجمتنا. من ص٩ ف٤ ب٣ ك١ امليتورولوجيا ر. اإليثري، وهو خامًسا يظهر فيما قبل

هذا ترجمتنا. من ص٤٦١ ف١ ب٦ ك١ الطبيعة ر. تخفيفه: أو … تكثيف (4)
خاضًعا «الصانعة». أو املؤلفة: الفواعل الفكرة. لتمام الكلمتني هاتني أضفت العنرص:
التعاقب. عىل األضداد تقبل ألن أهل مادة: هو بما الرصاحة. هذه النصعىل ليس لفعلها:
هما برمينيد إىل املنسوبني املبدأين أن ف١ ب٦ ك١ الطبيعة يف كربمينيد: (5)
أن يمكن النار أن مع واألرض النار هما وليس والبارد، الحار أو والكثيف املتخلخل
خاص عنوان عىل يدل هذا أن يظهر قد تقاسيمه: يف بالبارد. واألرض بالحار تشخص
املنسوب املؤلف أن يؤكد سابقني مفرسين قول عىل بناءً فيلوبون ولكن ألفالطون، ملؤلف
هو هنا املقصود أن األفروديزي اإلسكندر ويرى منتحًال. كان االسم هذا تحت أفالطون إىل
ف٤ ب٤ ك٤ الطبيعة يف بالرصاحة أرسطو يرويها التي ألفالطون املكتوبة غري اآلراء تلك
محاورة يف املبينة التقاسيم هو املقصود أن آخرون اح رشَّ ظنَّ وقد ترجمتنا. من ص١٥٠
ليس لالحتمال. األقرب هو اإلسكندر تفسري أن ويظهر «السفسطائي». املعنوية أفالطون
عرف يف مزيج أنه دام ما تام: اتفاق عىل يكونوا أن يوشك برمينيد. يرى كما مزيًجا: إال
برمينيد فإن آنًفا؛ قيل ملا تماًما مطابًقا هذا يكون ال قد اثنني: إىل العنرصالوسط الطرفني.

واملاء. الهواء يدمج أن يمكنه وال واحًدا، ال وسطني عنرصين يقبل أنه يظهر
النص ليس مجتمعة: األخرى العنارص كل ف٢. ب١ سبق ما ر. كأمبيدقل: (6)
سيأتي ما كل أن يل يظهر ألنه العبارة؛ هذه أضفت أمبيدقل: رأي فعىل الضبط. هذا عىل
أن ويظهر كويمربا، وجامعة توماس بان تفسري وهذا أمبيدقل، إىل إال إسناده يمكن ال
والهيويل الصورة من ممزوًجا: بل الخاصة. أرسطو فكرة هي هذه أن يظن فيلوبون
ومن «البسائط»، وهي محددة غري النص عبارة البسيطة: األجسام فيلوبون. يقول كما
والرطب. واليابس والبارد الحار الخاصة: العنارص األربعة هنا املراد يكون أن الجائز
للنار: املشابه الجسم غامضة. قلقة الفقرة هذه تزال ال بذلته الذي الجهد من الرغم وعىل
هذه عىل النص ليس ذلك: مع ولكنه ف٢. سبق ما ر. واليابس، الحار من املركب هو
التجلد ف٢. سبق ما ر. والرطب، الحار من املركب وهو للهواء: املشابه الجسم الرصاحة.
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لزم وقد القدماء. نظريات يف متقابلتني الظاهرتان هاتان تَُرى أن الغريب من والغليان:
الحرارة ميزان عليه فيؤسس العملية نتائجه التقابل هذا يُنِتج حتى عديدة قرون تمرَّ أن
ال ملاذا فانظر األجسام. حرارة درجة لتعيني تصلح التي العجيبة اآللة هذه (الرتمومرت)
يمكن وقد ببعض، بعضها االرتباط جد مرتبطة املعاني أن يظهر ال يشء: يتولَّد أن يمكن

تذييًال. إال ليست الجملة هذه تكون أن
إىل يرجع هنا أرسطو أن ويظهر بعينها، النص عبارة هذه البسيطة: األجسام (7)
بكل ألمبيدقل. الخاصة املذاهب عىل الكالم هنا املراد ليس وأن الخاص، مذهبه عىل الكالم
الحد نحو الحائل املكان من الكلمة. هذه أضفت األين: والتحت. الفوق مكاني: من واحد
أجىل جعلها أبلغ فلم ما نوًعا حددتها أني ومع قليًال محددة غري النص عبارة األقىص:
التي يعني الطرفية: العنارص السابقة. املالحظة هنا نالحظ املركز: نحو هو الذي بيانًا.
غريها: من أكثر والخالصة األقيص. وللمحيط للمركز األين من مقابلة األكثر النقط يف هي
أن يمكن وقد تركيبها، به يعني أن من أوىل العنارص هذه حركة به يعني أن يجب هذا
يلزم ولكنه بعينها، النص عبارة هي هذه ممازجة: واألكثر اتجاهها. يف «األظهر» يقال
األرض األخرى. الطائفة يف لآلخر: ضد هو الحركة. عىل خصوًصا ينطبق هذا أن يفهم أن

ييل. ما انظر متضادة: كيفيات الظهور. بني ليس التقابل الهواء: ضد
غري النص عبارة واحد: بكيف إال «القول». لفظ زدت باإلطالق: القول فعىل (8)
الجملة. أول يف اإلطالق» «عىل قوله مفهوم قليًال يناقض هذا تكون: أن من أكثر محددة.
أكثر سائل املاء أن ذلك ضد عىل األمر أن يظهر السائل: من يكون أن من أكثر البارد من
يف التناظر هذا يقتيض هنا وضح الذي املذهب ولكن يشء، كل قبل سائل فهو بارًدا؛ منه
السائلية. السيولة بدل أيًضا يقال أن يمكن قد وربما للهواء، السيولة تركت فقد الوضع؛
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وأن التكافؤ، طريق عىل بعًضا بعضها يكوِّن البسيطة األجسام أن سبق فيما بيَّنَّا أن بعد
توجد ال فقد كذلك يكن لم إن ألنه الطريقة؛ بهذه تتكون أنها عىل تدلنا الحسية املعاينة
فيلزمنا ملسها، يمكن التي األشياء كيفيات عىل إال تنطبق ال االستحالة دامت ما استحالة،
كل أن ممكنًا كان إذا وما بعض إىل بعضها العنارص تغيري يحصل طريقة بأي نقول أن
بالنسبة ومحاًال للبعض بالنسبة فقط ممكنًا هذا كان إذا أو عنرص، كل من يتولَّد عنرص

اآلخر.1 للبعض
بعض؛ إىل بعضها تتغري أن بالطبع يمكن كلها أن هو فذلك بديهي أمر ثم كان فإذا
بعضها تقابل لها العنارص وكل األضداد. من ويجيء األضداد إىل يروح األشياء كون ألن
هما الفصالن العنارص بعض يف وحينئذ أضداد، فصولها ألن اآلخر؛ البعض إىل بالنسبة
وبارد. سائل اآلخر أن حني يف وحار يابس أحدهما فإن والنار؛ املاء يف ذلك ومثال ضدان،
هو أحدهما فإن واملاء؛ كالهواء الفصلني من واحد إال لها ليس األخرى العنارص وبعض

وسائل.2 بارد والثاني وحار سائل
عنرص، كل من يأتي أن بالطبع يمكن عنرص كل العموم عىل أنه البنيِّ فمن وحينئذ
عنرصعىل لكل بالنسبة الظاهرة تحصل كيف يشاهد بأن بهذا االقتناع الصعب من وليس
بكثري يتكون التغري أن هو إنما الوحيد والفرق كلها. من تأتَّى كلها أن سريى ألنه حدته؛
ارتباط نقط العنارص بني كان وكلما السهولة. من قليل أو وبكثري الرسعة من قليل أو
ذلك وعلة ببطء، تتغري ارتباط نقط بينها ليس وما ا، جدٍّ بعضرساًعا إىل بعضها تحوَّلت
أحد بتغري النار من يأتي فالهواء ذلك وعىل عدة. من بأرسع يتغري بمفرده واحًدا شيئًا أن
إذا أنه منه وينتج وسائل. حار والثاني وحار يابس أحدهما أن دام ما إال، ليس الكيفني
الحار كان إذا املاء يتكون الهواء من إنه ثم الهواء، فيتكون بالسائل مغلوبًا اليابس كان
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إذن فيكفي وسائًال؛ بارًدا كان والثاني وحاًرا سائًال كان أحدهما ألن بالبارد؛ املغلوب هو
املاء.3 ن يتكوَّ أن ألجل تتغري وحدها الحرارة أن

ألن األرض؛ من تأتي النار وإن املاء من تأتي األرض إن أيًضا عينها الطريقة وبهذه
وبارد سائل املاء فإن ووصل؛ جمع نقطة اآلخر قبل أحدهما لهما أيًضا العنرصين هذين
ومن األرض. تتكون املغلوب هو السائل كان إذا إنه بحيث ويابسة باردة هي واألرض
األرض فمن البارد فسد فإذا وباردة؛ واألرضيابسة وحارة يابسة النار أن بما أخرى جهة
هذه التغري وطريقة بالدور يحصل البسيطة األجسام كون أن حينئذ فريى النار، تتكون

ووصل.4 جمع فقط بينها دائًما لها تتعاقب التي العنارص ألن الطرق؛ أسهل
يأتي أن يمكن وبالعكس الهواء من واألرض النار من يأتي أن أيًضا يمكن واملاء
موضوع ألن أصعب؛ هو التحول هذا ولكن األرض. ومن املاء من والنار الهواء أيًضا
البارد أوًال يفسد أن يلزم املاء من النار تأتي أن ألجل الواقع ويف عدًدا. أكثر أشياء التغري
وهذا يفسدان. واليابس البارد أن يلزم األرض من الهواء يأتي أن ألجل وكذلك والسائل،
أن حينئذ يلزم ألنه الهواء؛ ومن النار من يأتيان واألرض املاء أن ألجل أيًضا واجب اللزوم

التغري.5 الكيفان يكابد
كل كيفْي أحد فسد إذا ولكن أبطأ. هو الطريقة بهذه يحصل الذي الكون وأيًضا
من حينئذ بعُد يحصل ال التحول هذا أن غري أسهَل، التحول فيكون االثنني من واحد
ومن والهواء، األرض تأتي املاء ومن النار من أنه غري التكافؤ. طريق عىل اآلخر إىل الواحد
ن يتكوَّ النار ويابس املاء بارد فسد إذا الواقع ويف واملاء. النار تأتي األرض ومن الهواء
وسائل النار حار فسد إذا ولكن اآلخر، وسائل أحدهما حار إال بعد يبقى ال ألنه الهواء؛

اآلخر.6 وبارد أحدهما يابس إال حينئذ يبقى ال ألنه األرض؛ تتكون املاء
الهواء حار فسد إذا ألنه واملاء؛ النار تكون يف يكون واألرض الهواء يف األمر هو وكما
حينما ولكن اآلخر، وبارد أحدهما سائل سيبقى أنه دام ما املاء يتكون األرض، يابس مع
ويابس أحدهما حار يبقى ألنه النار؛ تتكون األرض وبارد املاء سائل هو املنعدم يكون

بالنار.7 الخاصان الكيفان وهما اآلخر،
إنما ألنه الحس؛ بها يشهد التي الحوادث مع ا جدٍّ يتفق النار لكون اإليضاح وهذا
من يرتكب والدخان املحرتق الدخان إال ليس واللهب نار، األخص عىل هو الذي اللهب هو

وأرض.8 هواء
يف فسد قد الكيفني أحد كان متى ممكنًا ليس وتتعاقب تتواىل التي العنارص يف
التي البواقي ألن آخر؛ جسم أي إىل للعنارص وتحول مرور يحصل أن اآلخر يف أو واحد
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يمكن اآلخر من وال بعضها من ال وحينئذ متضادة. أو متماثلة إما هي االثنني يف تبقى
توجد ال الهواء، سائل أيًضا فسد وإذا النار يابس فسد إذا ذلك مثال جسم. ل يتحصَّ أن
فيما الحال وكذلك آخر. ومن طرف من تبقى التي هي الحرارة دامت ما ممكنة نتيجة
اليابس وهما ضدان، إال بعد يبقى ال فإنه االثنني؛ من تنعدم التي الحرارة هي كانت إذا
هذا من التي األحوال يف أنه دام ما األخرى األحوال جميع يف املجرى هذا ويجري والسائل،
حينئذ البني فمن هذا وعىل املضاد، الكيف وتارة املماثل الكيف تارة دائًما يبقى القبيل
يفسد. واحًدا كيًفا أن يكفي واحد إىل واحد من ومتغرية مارة العنارص تكوين ألجل أنه
عدة فساد إىل يحتاج هنالك فقط، واحد إىل اثنني من تمرُّ التي للعنارص بالنسبة ولكن

كيفيات.9
بني وقد عنرص، كل من يتولَّد عنرص كل أن وضح قد فإنه القول، من جملة وعىل

بعض.10 إىل بعضها تحول يحصل طريقة بأية

هوامش

ترجمتنا. من ص٢٦٥ ف١ ب٧ ك٣ السماء كتاب ر. سبق: فيما بيَّنَّا أن بعد (1)
الكتاب بهذا مرتبًطا املؤلف فكرة يف كان السماء كتاب أن الفقرة هذه عىل بناءً ويظهر
النص عبارة الحسية: املعاينة اآلخر. تلو أحدهما الكتابني وضعوا إذ املفرسون؛ يعتقد كما
إن إذ البيان؛ جيد ليس الدليل استحالة، توجد ال فقد كذلك يكن لم إن ألنه «الحس»؛
يستحيل، أن قبل اليشء يوجد أن يلزم فإنه تقتضيه؛ وإنها الكون عن مختلفة االستحالة
يمكن التي آخر. عنرص من يأتي العنرص هذا أن منه ينتج ال ليشء العنرص وجود ولكن
السماء كتاب مراجعة يمكن بعض: إىل العنارصبعضها تغري ف١. ب٢ سبق ما ر. ملسها:

ترجمتنا. من و٣ ب٢ ك١ أيًضا امليتورولوجيا وكتاب
عبارة حفظت األضداد: إىل يروح باملشاهدة. منه أكثر بالتدليل بديهي: أمر (2)
تقدمت؛ التي التفاصيل بعد بسهولة مفهومة فهي ذلك ومع إيجازها، فرط عىل النص
من يذهب بفساده ذلك ضد وعىل الوجود، إىل الالوجود من يذهب بتكونه اليشء فإن
لفًظا اتخذت تقابل: لها اآلخر. الضد إىل ليذهب ا ضدٍّ يجاوز فهو الالوجود، إىل الوجود
أحدهما فإن ف٢. ب٢ سبق ما ر. أضداد: فصولها «تضاد». هو الذي النص لفظ من أعم
النص. يف أيًضا هو كما الهواء عىل املطبق «سائل» بلفظ لالحتفاظ اضطررت قد سائل: هو
أن أضبط كان ربما ارتباط: نقط املشاهدة. بنمط جديدة وصية يشاهد: بأن (3)
تحصيله أستطع لم تفاوت فيه النص يف املستعمل الحد فإن ممكن؛ «تركيب» يقال
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النص ليس الكيفني: أحد اآلخر.» إىل واحد من «مرت أو تحولت: اآلتية. الفقرة ر. مبارشة،
بالنظريات يتعلق وهذا النص، أسلوب عىل حافظت قد كان: الرصاحة. من القدر هذا عىل
داما ما يجتمعان الحار كيفي إن أي وسائل: حار … وحار يابس آنًفا. بسطت التي
املايضالناقص صيغة حفظت سائًال: كان والسائل. اليابس إال للتغري يبقى فال متماثلني،

األصل. يف هي كما
هي التي اإلغريقية الكلمة معنى بوضوح هنا ترجمت ووصل: جمع نقطة (4)
بالكيف املغلوب: هو فصلت. أن بعد كالٍّ لتؤلف أجزائها جمع يمكن التي باألشياء خاصة
الربودة إال الكيفني يف يبقى وال يتالىش املغلوب السائل فإن منه؛ أقوى هو الذي اآلخر
تظهر النظريات هذه كل النار: تتكون األرض فمن لألرض. املشخص الكيف هي التي
النظريات هذه كانت وقد أرسطو. زمن إىل الرجوع يجب ولكن األيام، هذه يف غريبة لنا
كلمة إال النص يف ليس تتعاقب: التي العنارص عرش. السادس القرن إىل نزاع بال مقبولة
جمع مشرتكة. كيفيات لها التي هي املتعاقبة العنارص فإن التحديد؛ عدم يف غاية واحدة

الفقرة. هذه أول يف سبق ما ر. ووصل:
ما؛ مشرتكة نقطة والنار املاء بني ليس النار: من يأتي أن أيًضا يمكن واملاء (5)
نقط له الذي هو الهواء هنا وها الوسطاء، من بد ال اآلخر إىل أحدهما يتغري أن فألجل
عبارة التحول: هذا أخرى. جهة من النار وبني وبينه جهة من املاء وبني بينه مشرتكة
األرض كيفا واليابس: البارد املاء. كيفا هما اللذان والسائل: البارد إبهاًما. أشد النص

محدد. غري النص لفظ الكيفان: الخاصان.
بعد يحصل ال األخرى. العنارص تحول من الناتج الجديد العنرص كون الكون: (6)
ينازع الباقية. الكيوف من مكون ثالث جسم يوجد وحينئذ اآلخر: إىل الواحد من حينئذ
عند مقبولة كانت — هو يقول كما — ذلك مع هي التي النظرية هذه صحة يف فيلوبون
تماًما. متعاقبة املعاني أن يظهر ال املاء: ومن النار من أنه غري األفروديزي. اإلسكندر
عينها. املالحظة األرض: تتكون أنتجاه. اللذين واملاء للنار مخالف عنرص الهواء يتكون

األرض. كيفا هما اللذان وبارد: … يابس
يف ولكن سواه، دون باملاء خاص استعماله أن يظهر السائل أحدهما: سائل (7)
استعماًال أحسن أنه يظهر رطب لفظ ألن للهواء؛ بالنسبة أيًضا قبوله يلزم النظريات هذه
ال الكلمة هذه ولكن للهواء، «لطيف» كلمة تستعمل أن أيًضا ويمكن األحوال، بعض يف

ف٢. ب٣ سبق ما ر. بالنار: الخاصان الكيفان وهما النص. كلمة تماًما توافق
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الحوادث: مع ا جدٍّ يتفق الرصاحة. هذه ليسالنصعىل النار: لكون اإليضاح وهذا (8)
يوىص الذي النمط أن من يمنع ال هذا ولكن املؤلف، يظن كما تامٌّ االتفاق هذا أن يظهر ال
عىل الدخان ألن وأرض: هواء من يرتكب الدخان تطبيقه. يحسن لم أنه ولو وحق باتِّباعه،
ترجمتنا. من ص٣٣٩ ف٤٢ ب٩ ك٤ امليتورولوجيا ر. الخشب، تبخر هو أرسطو رأي
بعد واألرض الهواء، بعد واملاء النار، بعد الهواء ذلك مثال وتتعاقب: تتواىل التي (9)
إال النص يف ليس وتحول: مرور النظم. هذا عىل مرتبة األربعة العنارص دامت ما املاء،
ممكنة: نتيجة الرصاحة. هذه عىل النص ليس االثنني: يف تبقى التي البواقي واحدة. كلمة
الحالة هذه ويف تبقى: التي هي الحرارة أنتجاه. اللذين للجسمني مخالًفا ثالثًا جسًما يعني
التكافؤ، عىل يتفاسدان أنهما دام ما يجتمعا أن يمكنهما وال يرتافعان ضدان: النار. هي
ا، جدٍّ بَيِّنًا ليس التعبري واحد: إىل واحد من واحدة. كلمة إال النص يف ليس ومتغرية: مارة
القدر هذا عىل ليس والنص املضاد، الكيف واحًدا: كيًفا بعينه. حصلته أن عىل أزد ولم

اإلبهام. غاية يف النص كلمة كيفيات: عدة الضبط. من
«حينئذ». بالبساطة: هي النص عبارة القول: من جملة وعىل (10)
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األجسام مادة كانت فإذا آخر؛ ضوء عىل املسائل هذه تقدير تمنعنا ال السابقة التفاصيل
القبيل، هذا من عنارص أو والهواء املاء — الفالسفة بعض يرى كما — هي الطبيعية
تكون أال يمكن ال الحق ويف العنارص. هذه من عدة أو اثنني أو واحًدا تكون أن فيلزم
أرًضا أو ناًرا أو ماءً أو هواءً إال يكون ال الكل أن مثًال أحًدا. واحًدا عنًرصا إال األشياء جميع
الهواء وأن الهواء، من هو الكل أن لنفرض الواقع ويف األضداد. يف يحصل التغري دام ما

كون.1 بعد يحصل ولن استحالة مجرد ثم من فسيحصل التغريات، جميع يف يبقى
واحد آن يف املاء يكون أن — يظهر فيما — ممكنًا ليس عينه االفرتاض هذا يف ولكن
يكون ال حيث وخالف تقابل الكيفيات بني دائًما فسيوجد مشابه، آخر عنرص أي أو هواءً
بالبساطة تكون أن ألبتة يمكنها لن النار ولكن مثًال. الحرارة الطرفني من واحًدا إال للنار
ومن النحو. هذا عىل تقع األمور أن يظهر وال استحالة، هو إنما هذا ألن حارٍّا؛ هواءً
حصوله يمكن ال التغري فهذا النار من يأتي الهواء أن العكس عىل فرض إذا أخرى جهة
وحينئذ الهواء، يف إذن ستكون املضادة الكيفية فهذه ضدها؛ إىل الحرارة من بالتغري إال
ينتج قد ألنه حارٍّا؛ هواءً النار تكون أن املحال من وبالنتيجة بارًدا، شيئًا الهواء سيكون
هذين خالف حينئذ وسيوجد واحد. آن يف وبارًدا حارٍّا يكون قد الواحد العنرص أن منه

لالثنني.2 عامة أخرى مادة أية وهو مماثًال، سيبقى آخر ما يشء العنرصين
يوجد أن يمكن وال الهواء، غري آخر عنرص كل حق يف منطبًقا عينه التدليل يكون قد
يوجد وليس كلها. األخرى خرجت قد تكون منه الذي الوحيد املنبع يكون قد واحد منها
واملاء الهواء بني وسًطا عنًرصا مثًال يكون كأن وسيط، آخر عنرص العنارص هذه خالف
حينئذ الوسيط هذا ألن اآلخر؛ كل من وأخف والنار الهواء من أثقل والنار، الهواء بني أو
يمكن ال وبالتبع العدم، هو الضدين ثاني ولكن مًعا. وناًرا هواءً األضداد بمقابلة يكون
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وعن الالمتناهي عن الفالسفة، بعض يقوله كما وحده، الوسيط العنرص هذا يثبت أن
هو السواء عىل يكون أن يمكن املعروفة العنارص من واحد كل أن إما إذن فيلزم الحاوي،

يكونه.3 أن منها واحد أيَّ يمكن أال وإما الوسيط ذلك
هي نعرفها التي فالعنارص تلك، عىل سابقة محسوسة أجسام يكن لم إذا ولكنه
يتغري أن دون هي كما األبد إىل العنارص تثبت أن إما حينئذ فيلزم املوجودة، هذه كل
جميًعا تغريها إمكان أيًضا يسلم أن يمكن الدوام. عىل تتغري أن وإما بعض، إىل بعضها
طيماوس. يف أفالطون قال كما ذلك يمكنها ال األخرى وأن يتغري أن يمكن بعضها أن أو
أنها بنيَّ قد ولكنه بعض، إىل بعضها بالرضورة تتغري العنارص أن سبق فيما وضح ولقد
بالنسبة أرسع يحصل التغري وأن املتبادل، التأثري هذا تحت السواء عىل برسعة تتغري ال
ذلك. من لها ليس التي لتلك بالنسبة وأبطأ مشرتًكا كيًفا أعني صلة؛ نقطة بينها للتي
بالرضورة فيلزم األجسام، تتغري حسبها عىل باألضداد واحدة مقابلة إال إذن يكن لم فإذا
وغري مدرك غري للضدين وسًطا تصلح التي هي إنما الهيويل ألن جسمان؛ يوجد أن حينئذ
املقابالت من يوجد أن يمكن ما أقل فإن عنارصأكثر باملعاينة يوجد أنه ملا ولكن منفصل،
مطلًقا يلزم بل فقط، حدود ثالثة يوجد أن يمكن فال اثنان وجد ومتى اثنان، هو إنما
أنها ولو ألنه اثنني؛ اثنني الرتاكيب عدد هو إنما وهذا املشاهدة. عليه تدل قد كما أربعة
لآلخر. أحدهما ضدان ألنهما يكونا؛ أن ألبتة يمكن ال اثنني منها أن إال املجموع يف ستة

سبق.4 فيما املسائل هذه عولجت فقد ذلك ومع
ال التحول مبدأ يوجد أن املحال من فإن بعض، إىل بعضها تتغري العنارص أن مع
تكون أن ممكنًا ليس فإنه الطرفان فأما يثبته، ما وإليك الوسط. يف وال الطرفني أحد يف
الكل بأن القول إىل يرجع هذا ألن األرض؛ من كلها تكون ال أنها كما النار من األشياء كل
يريد كما — أيًضا يقال أن يمكن ال ولكن األرض. من يتولد الكل أن أو النار من يتولَّد
املاء أن وال ماء، وإىل نار إىل ينقلب الهواء وأن املبدأ، هو الوسط أن — الفالسفة بعض
إىل بعضها يتغري أن ألبتة يمكن ال األطراف أن أكرر ألني أرض؛ وإىل هواء إىل ينقلب

بعض.5
الالنهاية إىل السري أخرى من وال جهة من يمكن وال وقوف، نقطة إيجاد يلزم ذلك عىل
لعنرصواحد العدد متناهية غري وأضداد مقابالت وجود عليه يرتتب ألنه مستقيم؛ خط عىل
فإذا ن؛ بحرف وللنار ه، بحرف وللهواء م، بحرف وللماء أ، بحرف لألرض فلنرمز أحد.
البياض هما الضدين هذين أن ولنفرض ن. ه، بني يكون فالتقابل م وإىل ن إىل ه تغري
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متماثلني. ليسا ن م، ألن آخر؛ تقابل فسيكون م إىل ه تغري إذا أخرى جهة ومن والسواد،
فإذا س؛ بحرف وللسيولة ي بحرف لليبوسة مرموًزا واليبوسة السيولة مقابلة ولتكن
أبيض يكن لم فإذا وأبيض، سائًال املاء فيكون ويبقى، يمكث الذي األبيضهو حينئذ كان
يكون أن بالرضورة حينئذ فيلزم األضداد، إىل إال يحصل ال التغري أن دام ما أسود فيكون
ي أيًضا عينها وبالطريقة األوىل، الحالة يف أنه افرتاض ويمكن أسود، وإما أبيض إما املاء
والنار الضدان، ألنهما ماء؛ إىل كذلك تتغري النار أعني ن وحينئذ ن، لحرف يكون اليبوسة

أبيض.6 ثم أوًال سائًال املاء كان كما ذلك بعد يابسة ثم أوًال سوداء كانت
ستوجد الباقية والكيوف بعض، إىل بعضها يتغري أن العنارصيمكن كل أن إذن فبنيَّ
هذين أن دام ما والسائل األسود واالرتباط االجتماع نقطتا فيها يوجد كما األرض (أ). يف

كانت.7 طريقة بأية بعد مًعا يرتكبا لم الكيفني
من عليه اعتمدنا مبدأ الالنهاية إىل يتمىشَّ أن هنا ها يمكن ال أنه عىل الربهان وهاك
ن بحرف لها املرموز النار أن فرض إذا أنه هو وذلك سبق، الذي اإليضاح نقرر أن قبل
النار بني يكون ثم فمن ر؛ إىل تتغري مثًال وأنها الوراء، إىل ترجع وال آخر عنرص إىل تتغري
تكون أن يمكن ال ر أن دام ما آنًفا املذكورة املقابالت عن مختلفة باألضداد مقابلة وبني

ن. ه، م، أ، بالحروف لها املرموز العنارص من واحد ألي مماثلة
لكل حينئذ ك فتكون ر؛ كيف هو ي الكيف وأن ن، كيف هو ك الكيف أن ولنفرض
بأن التسليم مع ولكن بعض، إىل بعضها العنارصيتغري هذه كل ألن ن؛ ه، م، أ، العنارص
ثم فمن عنرصآخر؛ إىل جديد من ر تغري إذا أنه األقل عىل البني من فإن بعد يوضح لم هذا
بالنسبة دائًما كذلك الحال وتكون ن. النار وبني ر بني ويكون باألضداد، آخر تقابل يكون
الحدود هذه كانت إذا إنه بحيث السابقة الحدود مع مقابلة دائًما يوقع وإنه املزيد، للحد
املحال من يكون ثم فمن ممكنًا هذا كان وإذا أحد، واحد لعنرص بالعدد متناهية غري
كان إذا — يلزم أنه دام ما ما، عنرص أي كون يوضح وأن شارح، قول أي يعطي أن
من وينتج منه، وأزيد بل ذكرنا ما عدَد املقابالت من يجتاز أن — اآلخر من يأتي واحد
األوساط كانت إذا ذلك مثال ألبتة، ممكن تغري يكون ال العنارص لبعض بالنسبة أنه ذلك
وعىل أنفسها، هي بالعدد متناهية غري العنارص كانت إذا الزم وهذا بالعدد، متناهية غري
متناهية غري هي تجتاز التي املقابالت كانت إذا نار إىل هواء من تغري يكون ال مثًال ذلك

بالعدد.8
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املقابالت هذه كل تكون أن يلزم ألنه عنرصواحد؛ إىل تنتهي العنارصأيًضا كل وأخريًا
أسفل من باملقابالت وإما ن، من أسفل هي التي بالعنارص أعىل من باملقابالت إما متعلقة

واحد.9 إىل ينتهي الكل إن بحيث نفسها العنارص بهذه

هوامش

النص عبارة آخر: ضوء عىل الرصاحة. هذه النصعىل ليس السابقة: التفاصيل (1)
يجب الطبيعية: األجسام مادة كانت فإذا اآلتية». «بالطريقة يعني «هكذا»؛ هي: بالضبط
األجسام جميع ذلك بعد ثم العنارص، بعض أوًال الطبيعية؛ باألجسام هنا ها يعنى أن
فالسفة األخص وعىل الفالسفة، بعض يرى كما برتاكيبها. األولية العنارص تؤلفها التي
يف يحصل التغري دام ما واحدة. كلمة إال النص يف ليس أحًدا: واحًدا عنًرصا يونيا. مدرسة
الكلمات هذه أضفت التغريات جميع يف بحواسنا: املدرك التغري واقعية تقبل وأن األضداد،

الفكرة. لبيان
الرواية هي هذه أن وأظن املاء، بدل النار يثبت النارشين بعض املاء: يكون أن (2)
ذلك. عىل أيًضا فيلوبون أن ويظهر ييل. ما كل مع تتفق التي وحدها هي ألنها الحقة؛
بني مخطوطة. نسخة أية إىل يستند ال التغيري هذا ألن النص؛ تغيري عىل أجرس لم ولكني
النص كلمة هي هذه الطرفني: من واحد املعنى. لتمام الكلمتني هاتني أضفت الكيفيات:
وسائل حار الهواء أن بافرتاض الحرارة: املختارة. الكلمة تكون ال قد وربما أثبتها بعينها
الرصاحة. هذه عىل النص عبارة ليست النحو: هذا عىل تقع األمور و٣. ف٢ يف سبق كما
الهواء، من تأتي كانت التي هي النار أن من آنًفا افرتض كما النار: من يأتي الهواء أن
واحد عنرص إال يفرتض لم أنه دام ما أيًضا النار من يأتي أن يمكن الهواء أن فيلزم
الكيفية هذه الربودة. هو الذي ضدها: إىل بالبداهة. النار يف هي التي الحرارة: من أحد.
التي النظرية هي هذه حينئذ: وسيوجد محدد، غري إشارة اسم إال النص يف ليس املضادة:
املحضة بالقوة املادة هي لالثنني: عامة أخرى مادة أية ييل. فيما أرسطو عندها سيقف
ر. ونوعه، األضداد من واحد كل صورة التناوب عىل تقبل أن يمكنها والتي بالفعل، ال

ص١٢٢. كوزان ترجمة أفالطون، طيماوس
الوحيد: املنبع يكون قد ا. جدٍّ مبهم النص الهواء: غري آخر عنرص كل حق يف (3)
رواية عىل أنكسيمندروس يرى كان كما وسيط: آخر عنرص أيًضا. ا جدٍّ مبهم النص
هو العدم فإن ترجمتنا؛ من ص٤٨٠ ف١٠ ب٨ ك١ الطبيعة ر. العدم: هو فيلوبون.
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وعن اآلخر. وجود انقطع متى إال يوجد ال الثاني الضد هذا أن بمعنى الضدين، ثاني
ص٩٧ ف٤ ب٦ ك٣ الطبيعة الالمتناهي عىل ر. إبهامه، النصعىل لفظ حفظت الحاوي:
ر. فيثاغورث، أتباع هم شك بال أرسطو هنا إليهم يشري الذين الفالسفة ترجمتنا. من
ليس الوسيط: ذلك هو السواء عىل يكون أن يمكن ص١٠٠. ف١٢ الطبيعة أيًضا كذلك

فيلوبون. رشح من ظاهر وفيناه الذي املعنى ولكن البيان. من القدر هذا عىل النص
«التي زدت نعرفها: فالعنارصالتي محددة. النصغري عبارة محسوسة: أجسام (4)
كوزان طيماوسترجمة ر. طيماوس: يف أفالطون قال كما أيًضا، زدتها هي: كما نعرفها».
العبارة هذه زدت مشرتًكا: كيًفا أعني و٤. ب٣ سبق ما ر. سبق: فيما بعدها. وما ص١٦٦
أضفت للضدين: واحدة. كلمة النصإال يف ليس باألضداد واحدة مقابلة التذييل، جملة عىل
ليس أكثر: عنارص ترجمتنا. من ب٨ ك١ الطبيعة ر. الفكرة، إلتمام واملجرور الجار هذا

ف١. ب٣ سبق ما ر. سبق: فيما الرصاحة. هذه عىل النص
بأن األرض: من … النار من «مبدأ». بالبساطة هي النص عبارة التحول: مبدأ (5)
عنرص الهواء أن بما نار: إىل ينقلب الهواء الطرفان. العنرصان هما هما واألرض النار
بعضها يتغري أن الكلمة. هذه أضفت أكرر: عينها. املالحظة هواء: إىل ينقلب املاء وسيط،

التكافؤ. طريق عىل تتبدل ال ولكنها تتفاسد أضداد هي األطراف ألن بعض: إىل
مستقيم: خط عىل الالنهاية إىل الطرفني. أحد هي التي وقوف: نقطة إيجاد يلزم (6)
األول، الطرف إىل الثاني الطرف من جديد من ليذهب عقبيه عىل يرتد أن غري من يعني
بينًة ليست الفكرة هذه فإن ذلك ومع الثاني، الطرف إىل األول الطرف من أوًال ذهب كما
T بحرف لألرض فلنرمز واحدة، كلمة إال النص يف ليس وأضداد: مقابالت كافيٍّا. بيانًا
الرمز حروف أخذت النص يف أ). حرف العربي النص يف بدلها وضع وقد (بالفرنساوية
فإن ذلك ومع الرتجمة. يف فعلت كما فيلوبون إليه نبَّه كما العنارص أسماء أوائل من
أن إىل بحق توماس سان نبَّه والسواد: البياض كبري. بإيضاح يأِت لم الحريف املثل هذا
ليسا ن م، للعنارص. العادية الكيفيات هي ليست هذه وأن مختارة، ليست األمثلة هذه
ترتجم أن يمكن السيولة: والنار. املاء أنهما دام ما العام بالعرف ضدان هما بل متماثلني:
وال محضة نظرية هي التغايري هذه كل ماء: إىل كذلك تتغري النار أعني «الرطوبة». أيًضا
طاملا الذي املشاهدة بنهج متمسًكا ليس هنا ها واملؤلف يشء. يف الواقع حقيقة تطابق

به. أوىص
أعم هي التي القضية هذه تخصيص املمكن من يكون قد العنارص: كل أن (7)
يعني الباقية: الكيوف والنار. األرض عنرصي عىل وقرصها اليشء بعض ينبغي مما
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املشرتكة الكيفيات يعني واالرتباط: االجتماع نقطتا بعد. اآلخر مع أحدها يتألف لم التي
اآلخر. إىل يتغري أحدهما إن بحيث ويرتكبا يجتمعا أن يمكن بها والتي للعنرصين،

هذا عىل النص ليس سبق: الذي اإليضاح ف٦. سبق ما ر. عليه: اعتمدنا مبدأ (8)
لم وإذا مستقيم، خط عىل التغري تواىل إذا يعني الوراء: إىل ترجع وال الرصاحة. من القدر
ونار. وهواء ماء إىل ذلك بعد األرض لتتغري وأرض وماء هواء إىل التعاقب عىل النار تتغري
عنًرصا مفروضة تكون «ر» أن يعني مماثلة: تكون أن يمكن ال و٦. ب٥ ر. آنًفا: املذكورة
«ك». فقط هي النص عبارة «ك»: الكيف واألرض. واملاء والهواء النار عن خارًجا خامًسا
األخرى ولسائر «ر» بواسطة «ن» للعنرص أنه دام ما العنارص: لكل حينئذ «ك» فتكون
هذه كانت إذا األخرى. العنارص أربعة عىل «ر» زيدت كما املزيد: للحد «ن». بواسطة
تفرتض قد التي الجديدة العنارص بالحدود يعنى أن يجب بالعدد: متناهية غري الحدود
دام ما أحد: واحد لعنرص األول. لألربعة تلًوا الخامس افرتض كما الخامس العنرص تلو
عبارة ما: عنرص أي التعاقب. عىل بعض إىل بعضها يتغريَّ أن يمكن العنارص جميع أن
هذا منه: وأزيد بل الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس ذكرنا: ما محددة. النصغري
عبارة العنارص: لبعض متناٍه. غري األوساط عدد أن افرتض قد دام ما تماًما مفهوم غري
األوساط كانت إذا العنارص. إىل بالرضورة يرجع هذا أن يل ويظهر محددة، غري النص
عنرصان ذلك مع هما والنار الهواء فإن — سابًقا افرتض كما — بالعدد متناهية غري
أوىل باب فمن التكافؤ طريق عىل اآلخر إىل أحدهما تغري يكن لم فإذا كالهما، متجاوران

واألرض. كالنار املتباعدة العنارص
فال ذلك ومع سبق، ما كل تمام هو هذا أن لبيان الكلمة هذه أضفت وأخريًا: (9)
العنارصحتى من متناهية وسلسلة فرضعنرصخامس عىل املبني الربهان هذا قوة يرى
بعضكما إىل بعضها يتغري أن يمكن أنها دام فما عنارص، أربعة إال يوجد ال أنه فرض لو
لست فإني ذلك ومع واحد. إىل تنتهي أن أيًضا يمكن أنه أيًضا يظهر فإنه أرسطو؛ يقرره
بعض يف كما معينة غري النص عبارة أن دام ما العنارص هو هنا املراد يكون بأن واثًقا
كل واحد. إىل تنتهي التي هي األوساط جميع تكون أن املمكن ومن األخرى. الفقرات
زالت وما النص. يف املوجود التعيني عدم حفظت واحد: عنرص إىل تنتهي أيًضا العنارص
اإلسكندر إىل ذلك مع يستند الذي فيلوبون توضيحات من الرغم عىل مغلقة الفقرة هذه
املحتمل ومن إلينا، وصل كما أرسطو نص لديه كان األخري هذا أن والظاهر األفروديزي.
جلية، ذلك مع هي التدليل لهذا العامة الفكرة وإن هنا. ها تحريف الفرتاضأي محل ال أنه
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أن يمكن العنارص أربعة إن أرسطو رأي فعىل كذلك. دائًما ليست التفاصيل كانت وإن
االستمساك ويلزم متناٍه، غري يكون أن يصح ال التغري هذا ولكن بعض، إىل بعضها يتغري
وقد وتميزها. تشخصها التي الكيفيات وباألربع حواسنا، تدركها التي العنارص باألربعة
اإليجاز هذا يكن ولم عادته. من ليس الذي باالختصار الفقرة هذه توماس سان فرسَّ

املعنى. جالء عىل ليساعد
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العنارص أن واحد آن يف وينكرون األجسام عنارص تعدد يقبلون فالسفة أن يرى حينما
كيف الدهش من يشء يف يسألوا أن يمكن قد أمبيدقل، يفعل كما بعض، إىل بعضها تتغري
ذلك مع هذا ببعض، بعضها للمقارنة قابلة هي العنارص أن يقرروا أن إذن يستطيعون

يقول: إذ أمبيدقل يزعمه ما هو

بينها. فيما متساوية كانت كلها العنارص ألن

يصلح مشرتك يشء املقارنة األشياء بني يوجد أن لزم الكم يف املساواة كانت فإذا
كوتيالت عرشة إيجاد يمكن املاء من واحد لرت) (ربع كوتيل من كان إذا ذلك مثال لقياسها؛
قياسهما أن دام ما واحًدا شيئًا الوجوه بعض من كانا العنرصين بأن فذلك الهواء، من

واحد.1
الفالنية الكمية إن أي الكم؛ إىل بالنسبة هكذا للمقارنة قابلة ليست األشياء كانت فإذا
تحدثه. أن يمكن الذي األثر بعالقة تكونه أن األقل عىل فيلزم الفالنية، الكمية مضارعة
كوتيالت عرشة تحدثه ما الربودة من يحدث أن يمكن املاء من كوتيل كان إذا ذلك: مثال
حيث من ال الكمية بعالقة بينها للمقارنة أيًضا قابلة العنارص تكون فحينئذ الهواء؛ من

ما.2 فعًال تحدث أن يمكنها إنه حيث من ولكن مادية، كمية بالضبط هي
بل مبارشة، الكمية بمقياس فقط ليس الطاقات أو القوى مقارنة أيًضا يمكن قد
اليشء أن كما حار الفالني اليشء إن يقال أن يمكن ذلك عىل والتشبيه. بالتنسيب أيًضا
كان فإن الكيف، هو املعنى كان إذا املشابهة عالقة تبنيِّ التشبيه فكاف أبيض، اآلخر
ال التي األجسام أن — يظهر فيما — السخف من ولكن املساواة، تفيد فهي الكم املقصود
وأن املشابهة، بعالقة بينها فيما للمقارنة قابلة تكون ال ببعض بعضها تتبدل أن يمكن
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حارة أيًضا تكون أن يمكن مثًال النار من الفالنية الكمية وألن قوتها، بمقياس فقط تكون
الواقع ويف منها. أعظم هي التي الهواء من الفالنية الكمية تحدثها التي الحرارة وتحدث
ألنه مكافئًا؛ بالتنسيب يصري أن يمكنه أعظم كميته كانت إذا الطبع هذا من جوهًرا إن

واحد.3 جنس من واآلخر سيكون
يحصل الذي النمو إال ممكن نمو يوجد ال أمبيدقل مذهب حسب عىل أنه ذلك عىل أزيد

يقول: حني بالنار تنمو النار أن يفرتض هو وهكذا بالجمع،

الهواء. ينمي ذاته والهواء األرض تنمي األرض

تنمو أن يمكن تنمو التي األشياء أن يظهر وال إضافة، مجرد إال إذن هذا ليس حينئذ
هكذا.4

املوجودات كل ألن الطبع؛ يف املوجودات كون يوضح أن أمبيدقل عىل أعرسأيًضا ولكنه
باألقل أو منتظمة، بطريقة دائًما تولد أو الطبيعية، القوانني بحسب وتتكون تولد التي
أو أزًال الثابت النظام هذا ضد عىل تتكون التي واملوجودات الطريقة، بهذه الغالب عىل
يف إذن الفاعل هو فما املصادفة. وثمرة اتفاقية علة ثمرة هي العادة، يف األكثر باألقل
العادة بحكم باألقل وإما أزلية، قاعدة حسب وعىل دائًما إما إنسان، يولد إنسان من أن
أيًضا تتكون ال العظام هل أم زيتون. شجرة ال قمح دائًما يأتي القمح من أن كما الغالبة،
هي بل أمبيدقل، يقول كما وباالتفاق باملصادفة تكون ال األشياء إن كال عينها؟ بالطريقة

العقل.5 من ما بنوع تتكون
النار، وال األرض ال الحق يف ليست إنها الظواهر؟ هذه كل يف العلة إذن هي فما
لتفريقها. واآلخر األشياء لتأليف إال علة ليس أحدهما ألن والتنافر؛ العشق كذلك وليست

أمبيدقل: يقول كما فقط وليست يشء، لكل أصل هي إنما العلة تلك

املختلطة. لألشياء وتنافر اختالط

أحيانًا يوجد أن تماًما ممكن ألنه ِبِعلَّة؛ وليست باملصادفة يسمى ما إذن ليست فهي
ومشوش.6 اتفاقي اختالط

الطبع هو إنما تركيبها، هو إنما الطبيعية املوجودات من واحد لكل علة هو ما إذن
لم بأنه التأكيد يمكن بل واحدة، كلمة أمبيدقل عنه يقول ال مما منها واحد لكل الخاص
ولكن األشياء. لجميع والخري النظام بالضبط هو الطبع أن ولو حقيقة، الطبع يدرس
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هو بل التنافر، هو فليس ذلك ومع واالختالط، االمتزاج بذكر إال مطلًقا يشيد ال أمبيدقل
أمبيدقل عنارص ألن ذاته؛ هللا عىل متقدمان رأيه عىل وهما العنارص، فصل الذي العشق

آلهة.7 أيًضا هي
إن يقال أن يكفي ال ألنه العموم؛ يف غاية بطريقة إال الحركة عىل كذلك يتكلم ال إنه
يسبب أن يف ينحرص العشق أن يعني لم إذا الحركة يعطيان اللذان هما والعشق التنافر
يجب كان وحينئذ منها. الفالني النوع يسبب أن يف والتنافر الحركة من الفالني النوع
يوضح أن أو ما، فرًضا يتصور أن أو بالضبط، األشياء يحدَّ أن إما هنا، ها أمبيدقل عىل

أخرى.8 طريقة بأية منه يخلص أن أو ذلك، مع ضعيًفا أو قويٍّا توضيًحا
حركة ذات هي وتارة الطبع وضد بالقرس متحركة تارة هي األجسام إن آخر: رد
تحت إىل تتجه وال بالقرس ذلك يكون أن غري من فوق إىل تتجه النار ذلك مثال طبيعية،
حركة يوجد أنه كما فبالنتيجة القرسية، الحركة ضد هي الطبيعية فالحركة بالقرس؛ إال
ن يكوِّ الذي العشق هو ليس أو العشق إذن هو فهل طبيعية. حركة أيًضا يوجد قرسية
مضادة حركة هي فإنما تحت إىل تحملها حركة لألرض كان متى األخرية؟ الحركة هذه
الحركة علة يكون أن يف العشق من أوىل هو التنافر يكون إذن االنفصال. وتُشِبه لالئتالف
ال يكن لم فإذا للطبع، مضاد أنه يف التنافر من أوىل العشق يكون وبالنتيجة الطبيعية،
ولكن سكون. وال حركة ال أعينها لألجسام يكون فال الحركة، يكونان العشق وال التنافر

باطلة.9 نتيجة هو إنما هذا
فصلها. الذي هو التنافر ألن حركة؛ حال يف بالبديهية األجسام أن أمبيدقل يعرتف
برضب أمبيدقل أحيانًا يقول كما ولكن التنافر، بواسطة ال األعىل املأل يف ارتفع قد واإليثري

املصادفة: من

ذلك. خالف عىل الغالب يف ولكن هكذا، يطري حينئذ الهواء

اإليثري وإن فوق، إىل بالطبع تتجه أن اضطرت النار إن أيًضا أمبيدقل يقول وأحيانًا
جاء. قد

األرض. قواعد عىل بقوة يتكئ

بالعشق ًا مسريَّ سابًقا كان كما بالتنافر اآلن مسريَّ هو العالم أن أمبيدقل يعلمنا وأخريًا
بسواء.10 سواءً
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العشق هو ليس ا حقٍّ للحركة؟ األوىل والعلة األول املحرك رأيه عىل إذن هو فماذا
األول املحرك هما كانا وإذا الحركة، من ما نوًعا يسبب ذلك مع كليهما أن ولو والتنافر،

لألشياء.11 الحقيقي املبدأ فيكونان يوجد الذي
من واحد أنها أو العنارص، من تأتي النفس أن يفرتض أن سخًفا أقل فليس وأخريًا
أن يفهم كيف ذلك مثال للنفس؟! الخاصة االستحاالت إذن تتكون كيف ألنه العنارص؛
أنه البني من والنسيان؟! الذكر يفهم كيف املوسيقى؟! صنعة لها يكون ال أو لها يكون
وإذا بالنار، تتعلق التي الكيفيات جميع نار هي بما لها يكون النار من النفس كانت إذا
كيفيات من واحد وال وليس األجسام كيفيات لها كان العنارص من مزيًجا النفس كانت

قطًعا.12 هذه غري بدراسة تتعلَّق املناقشة هذه أن عىل بجسماني. النفس

هوامش

هذه أضفت واحد: آن يف الرصاحة. هذه النصعىل ليس يرى: حينما ف١) (ب٦ (1)
ف٦. ب٣ سبق ما ر. أمبيدقل: يفعل كما أظهر. املعاني بني املقابلة تكون حتى الكلمات
ستذكر التي األمثلة وإن يعينه. ما عليه أزيد أن أشأ ولم مبهم التعبري للمقارنة: قابلة
النص عبارة حصلت قد أيًضا هنا ها متساوية: كانت شيئًا. إبهامه من ستقلل بعد فيما
بكم ليقابل املادي تقدير عىل الكم: يف املساواة كانت فإذا التعيني. عدم من فيها ما عىل
«إذا أو الهواء: من كوتيالت عرشة إيجاد يمكن ييل. فيما عليه الكالم سيجيء الذي القوة
وليس فرض، مجرد إال ليس وهذا الهواء.» من كوتيالت عرشة يقابل املاء من كوتيل كان

واملاء. الهواء بني النسبة الواقع يف هي هذه أن يظن أرسطو أن معناه
تحدثه: أن يمكن الذي األثر من». «آتية أو مضارعة: «العنارص». أو األشياء: (2)
العبارة هذه حق من كان الربودة: من يحدث أن يمكن الوضوح. هذا عىل النص ليس
النص عبارة ما: فعًال تحدث أن الوصف. هذا أضفت مادية: هي. مما أوسع تكون أن

ما.» شيئًا مستطيعة هي «بما هي: بالضبط
الكلمة هذه أضفت مبارشة: واحدة. كلمة إال النص يف ليس الطاقات: أن القول (3)
ليس التشبيه: فكاف واحدة. كلمة إال النص يف ليس والتشبيه: بالتنسيب الفكرة. لبيان
أرسطو ينقده الذي الرأي يظهر: فيما السخف من ولكن الضبط. من القدر هذا النصعىل
النص يف يذكر لم التعيني هذا أن رغم عىل أمبيدقل إىل أيًضا مسنًدا يكون أن يجب هنا
أمبيدقل. رأي هو الرأي هذا أن سبق فيما يذكر لم بينها: فيما للمقارنة قابلة رصاحة.
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هي التي الهواء من الفالنية الكمية الكلمة. هذه أضفت مثًال: «التنسيب». أو املشابهة:
صحيحة، ذلك مع فهي القاعدة أما النار. حرارة إىل الهواء حرارة نسبة يف منها: أعظم
االثنني. أضعف عىل بالزيادة بينهما يوازن أن يمكن واحد بكيف مكيفني جسمني فإن

يقول: حني الظهور. من القدر هذا النصعىل ليس يفرتض: هو … ذلك عىل أزيد (4)
وقد الخاص.» نوعها «تنمي بالضبط: النص عبارة األرض: تنمي الكلمتني. هاتني أضفت
ف٨. ب٥ ك١ اإلضافة بمجرد يحصل أن يمكن ال األشياء نمو أن سبق فيما أرسطو بنيَّ

السابق. املرجع عىل يحال يظهر: وال
الطبع: يف النص. صوغ من تُفَهَمان اللتني الكلمتني هاتني أضفت أمبيدقل: عىل (5)
املصادفة: وثمرة اتفاقية علة اإلنسان. صناعة توجدها التي األشياء عن النظر برصف
للنظرية أحيانًا لفظه يف حتى املطابقة، تمام مطابق هو هذا املصادفة نظرية إبطال أن
الخامس الباب يف وأيًضا ترجمتي، من و٣٢ ص٣١ و٨ ف٦ ب٤ ك٢ الطبيعة يف الواردة
كان وإن هنا. بالعظام مثل ملاذا جيًدا يرى ال أيًضا: تتكون ال العظام هل أم يليه. وما
ف٣ ب٨ ك٢ الطبعة ر. أمبيدقل: يقول كما غالبًا. املثل هذا يستعمل الحق يف أمبيدقل

الفطنة.» من ما «بنوع أو العقل: من بنوع ترجمتنا. من بعدها وما ص٥٤
تهكمية. صورة عىل واردة الجملة هذه النار: وال األرض ال الحق يف ليست إنها (6)
من ص٤٥٥ ف٤ ب١ ك٧ الطبيعة ر. أمبيدقل، عند العظيمان املبدآن والتنافر: العشق
ى يرتقَّ أن أرسطو يمكن وكان الجوهرية. صورته يعني يشء: لكل أصل هي إنما ترجمتنا.
ِبِعلَّة: هذه وليست يشء. كل أصل يف يرجع أن يجب إالَم ويتساءل ذلك من أعىل إىل أيًضا
ألنه السعة. غاية يف هو النص يف املستعمل اللفظ وإن والنظام. التناسب من نوًعا أو
اتفاقي يفرسها. لم ألنه الصغرية الجملة هذه يفهم لم فيلوبون أن يظهر تماًما: ممكن

واحدة. كلمة إال النص يف ليس ومشوش:
ذلك ومع عليه.» هي ما عىل «كونها هي: الحرفية والرتجمة تركيبها: هو إنما (7)
الحقيقية. علتها هو املوجودات تركيب إن يقال أن يمكن ال فإنه ا؛ جدٍّ صحيح غري هذا فإن
الغائية. علتها هو هذا بأن القول يمكن املعنى هذا عىل األشياء: لجميع والخري النظام
هذا أن يظهر ال فصل: الذي العشق واحدة. كلمة إال النص يف ليس واالختالط: االمتزاج
أمبيدقل ولكن التفريق، أوًال يلزم الجمع ألجل أنه الحق ويف أمبيدقل. آلراء تماًما مطابق
إله ذاته: هللا الفكرة. لبيان الكلمتني هاتني أضفت رأيه: عىل التنافر. إىل التفريق يسند إنما
ينقبض وتارة بالتنافر ينبسط فتارة يشء، بكل يحيط الذي «السفوروس» هو أمبيدقل

ترجمتنا. من ص٤٥٥ التعليقات يف ف٤ ب٥ ك١ الطبيعة ر. بالعشق،
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النص عبارة فإن ينبغي.» مما «أبسط أيًضا: يرتجم أن ويمكن العموم: يف غاية (8)
لتمام القيد هذا زدت بالضبط: الرصاحة. هذه النصعىل ليس يعني: لم إذا املعنيني. تؤدي
نحو العريف املألوف طابع من فيها النص عبارة أخرى: طريقة بأية منه يخلص املعنى.

بها. ترجمناها التي العبارة يف ما
الطبيعة ر. الطبع: بالقرسوضد التعيني. من القدر هذا النصعىل ليس آخر: رد (9)
تقدير عىل قرسية حركة يوجد أنه كما بعدها. وما ترجمتنا من ص٤٨١ ف٢ ب٤ ك٨
املعنى. ليتعنيَّ «األخرية» وصف زدت األخرية: الحركة هذه أمبيدقل». نظريات «بحسب
«إىل من بدًال فوق»، «إىل عدًدا األكثر هي كانت ربما أخرى نسخ ويف تحت: إىل تحملها
األرض كانت لو حتى بأنه يرد أرسطو فإن النص؛ تقارن مع يتفق ال هذا ولكن تحت».
دامت ما بالجمع. منها بالتفريق أشبه الحركة فإن الطبيعية، بحركتها تحت إىل محمولة
بحركة تلقاها أن يجب النار حيث املركز إىل تتجه األقل عىل أجزائها بعض أو األرض
ويف الوضوح، يف الرتجمة مثل النص ليس مضادة: حركة هي فإنما إليها. لتنضم قرسية
تفرق التي الطبيعية: الحركة الكلمة. هذه زدت لالئتالف: الخفاء. من يشء الفقرة هذه كل
األرض توجه أنها حني يف فوق إىل النار توجه والتي تجمعها، أن من بدًال األشياء بني
ال كقاعدة أرسطو يقبل باطلة نتيجة أمبيدقل. مذهب يف العشق: وال التنافر ال تحت. إىل

ترجمتنا. من ص٤٣٦ ف٦ ب٢ ك١ الطبيعة ر. موجودة: الحركة أن الجدل تحتمل
يظهر «األجسام هي: وعبارته أمبيدقل هنا يذكر ال النص أمبيدقل: يعرتف (10)
الهواء القرينة. تعينه كما أمبيدقل مذهب إىل يرجع بالبديهية هذا ولكن حركة.» يف أنها
من ص٣٢ ف٦ ب٤ ك٢ الطبيعة يف به استشهد قد بعينه البيت هذا هكذا: يطري حينئذ

النص. يف موجود التهكمي األسلوب هذا أمبيدقل: يعلمنا وأخريًا ترجمتنا.
إبطال إىل مسوًقا يزال ال الكالم أن يل يظهر ألنه الكلمتني هاتني زدت رأيه: عىل (11)
هذا ويف يفرقها، العنارصوالتنافر يجمع العشق فإن الحركة: من ما نوًعا أمبيدقل. مذهب
عىل يفهم أن ويمكن ملتبس النص األول: املحرك هما كانا وإذا الحركة. من مزدوج نوع
اخرتته الذي املعنى أعطى فإنه توماس سان وأما يوضحه، فلم فيلوبون فأما معان؛ عدة

تقريبًا.
االنتقادات آخر هو هذا أن واحد آن يف ألبني الكلمة؛ هذه أضفت وأخريًا: (12)
االستحاالت: السابقة. لألدلة مغاير األخري الدليل هذا أن وألبني أمبيدقل، نظرية إىل هة املوجَّ
التأثريات كل يعني للنفس: الخاصة بذاته. النص لفظ حصلت ولكني «الكيفيات»، أو

222



السادس الباب

فالفرض النص. يف هو التكرير هذا بالنار: … نار هي بما … النار من العقلية. أو األخالقية
من مزيج أنها هو إنما الثاني والفرض مثًال، النار عنرص هي النفس أن هو إنما األول
ك١ النفس كتاب يف موجودة املناقشة هذه إن الحق ويف قطًعا: هذه غري بدراسة العنارص.
التي أمبيدقل نظرية هنا يعيب كما أرسطو يعيب حيث ترجمتنا؛ من ص١١٢ ف٦ ب٢

عليها. تشتمل الشعر من أبيات بعدة لها استشهد
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يقبلون الذين الفالسفة جميع مركبة. األجسام منها التي بالعنارص يختص ما إىل نأتي
عليهم يجب بعض إىل بعضها تتغري العنارص أن يقبلون الذين أو مشرتًكا عنًرصا
السواء. عىل الثاني تحقق الفرضني هذين أحد تحقق إذا بأنه أيًضا يعرتفوا أن بالرضورة
يأتي أن وال بعض من بعضها يتوالد أن يمكن العنارص أن يريدون ال الذين هؤالء ولكن
نظرية يقررون إنما هؤالء حائط، من اللبن يجيء كما يكون أن إال واحد كل من واحد كل
آخر جوهر أي أو اللحوم أو العظام العنارص هذه من يجعل كيف حينئذ ألنه باطلة؛

مشابه.1
يمكن تتوالد العنارص أن يقبلون الذين هؤالء وإىل تبقى، الصعوبة هذه أن الحق يف
مثال أنفسها؟ لها مغايًرا شيئًا تكون أن العنارص هذه تبلغ كيف مسألة إليهم توجه أن
موضوًعا بينهما ألن فذلك النار؛ تأتي املاء من كان وإذا املاء يأتي النار من كان إذا ذلك
هذه تتكون فكيف والنخاع، اللحم أيًضا الحق يف يخرج العنارص من ولكن مشرتًكا.

الجواهر؟2
أمبيدقل؟ مذهب يتبعون الذين هؤالء نظريات حسب عىل تتكون أن يمكنها وجه بأي
وأحجار. آُجرٍّ من يتكون حائط مواد نجمع كما جمع العنارصإال هذه ليسبني بالرضورة
جانب إىل بعضها أجزاء أجزاء وتوضع هي، ما العنارصهي تبقى القبيل هذا من خليط يف
اللحم يتكون إنما — النظريات هذه عىل بناءً — املنوال هذا عىل وحينئذ اآلخر، البعض

له.3 املشابهة األشياء وسائر
أجزاء من اتفق كيفما جزء من ألبتة يخرجان ال واملاء النار أن منه ينتج ولكنه
هرم. يخرج ذاك ومن كرة تخرج أن يمكن الجزء هذا من الشمع تصاوير يف كما اللحم،
السواء عىل أيًضا يأتي أن يمكن الشكلني هذين من واآلخر الواحد أن هو يرى ما فكل
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النار عنرصا يخرج اللحم من أن حينئذ النحو هذا وعىل الشمع. جزأي من واحد كل من
تعبري يكون ال أمبيدقل مبادئ مع ولكن اتفق، جزء أي من مًعا يكونان قد وأنه واملاء،
فإنه الحائط؛ يف كما آخر جزء من أو آخر مكان من يأتي عنرص كل أن ويلزم ممكنًا، هذا

والحجر.4 اآلجرة تأتي مختلف مكان من
العنارص؛ لجميع وحيدة مادة إال يقبلون ال الذين للفالسفة بالنسبة أيًضا الحال كذلك
عنرصين من يتألَّف أن يمكن جوهًرا أن كيف إيضاح يف الحرية من يخلو ال شأنهم فإن
ليس وهو االثنني من يتكوَّن اللحم كان فإذا واألرض؛ النار من أو والبارد الحار من مثًال
الخاص؛ لطبعهما حافظ العنرصين لهذين جمع مجرد وال اآلخر وال أحدهما ال ذلك مع
املادة هو الطريقة بهذه منهما ن تكوَّ الذي املركب يكون أن إال ليقبل إذن يبقى فماذا

املادة.5 وإما اآلخر العنرص إما يكون العنرصين أحد فساد ألن املحضة؟
يقال أن فيجب أضعف، أو أقوى يكونا أن يمكن والبارد الحار إن حيث من ولكن
كان ومتى بالقوة. إال بعُد الثاني يكون فال وبالكمال مطلًقا بالفعل أحدهما كان متى إنه
نصف والحار حار نصف هو مثًال البارد وكان الكيفني أحد مطلًقا له ليس املوضوع
فحينئذ باملزج؛ التكافؤ طريق عىل يتماحيان أخرى إىل أو جهة إىل اإلفراطني ألن بارد؛
مطلًقا املوجودين الضدين هذين من اآلخر أو واحد وال محضة مادة ال بالضبط يوجد ال
يكون أن يمكن االثنني أحد أن ما حسب عىل ولكن وسيط. يوجد وال وبالكمال، بالفعل
أكثر بالقوة عينها النسبة هذه يف الجسم يكون العكس، أو بارًدا منه أكثر حارٍّا بالقوة

أخرى.6 نسبة أية عىل أو مرات ثالث أو مرتني برودة أو حرارة
أنفسها والعنارص العنارص، أو األضداد مزج من تأتي األخرى األشياء كل ذلك عىل
بالطريقة بل املادة، تكونه كما ال العنارصبالقوة ما بوجه هي التي األضداد هذه من تأتي
بالطريقة أنها يفحني مزيًجا، ل تتحصَّ التي النتيجة تكون الطريقة وبهذه آنًفا، ذكرت التي

املحضة.7 املادة هي إنما األخرى
األوىل. بحوثنا يف أعطي الذي الحد معنى عىل قابلة هي أيًضا األضداد فإن ذلك ومع
إنهما بحيث أيًضا، بالقوة حار هو بالفعل والبارد بالقوة بارد هو بالفعل الحار ذلك مثال
األخرى األضداد جميع يف املجرى هذا ويجري اآلخر. إىل أحدهما لتغري تامة موازنة لوال
تأتي ذلك بعد منها إن ثم تتغري، بديًا العنارص إن النحو هذا وعىل ذكرها. يراد التي
ما بمقدار حارٍّا والبارد بارًدا الحار فيصري املشابهة، الجواهر وسائر والعظام اللحوم
متعدد فالوسط اآلخر. وال الضدين أحد ال بعد يوجد ال فهناك الوسط؛ الحد من تقرتب
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هذا من األخرى العنارص وإن واليابس، السائل يف أيًضا األمر كذلك للتجزئة. قابًال وليس
إليها.8 املشار والجواهر والعظام اللحم تكون الوسط إىل وصلت قد تكون حينما القبيل

هوامش

العنارص كون بعد هنا املقصود ليس مركبة: األجسام منها التي ف١) (ب٧ (1)
مشرتًكا: عنًرصا الطبيعة. يف املوجودة األجسام جميع لتؤلِّف تركبها بل بعض، من بعضها
يعني الفرضني: هذين أحد األجسام. لجميع العنرصاملشرتك وهي بالقوة، التي املادة يعني
أن فذلك هكذا تغريت إذا وأنها بعض، إىل بعضها تغري إذا مشرتكة مادة لها العنارص أن
بعضها مضاف هي بما الحائط يكون اللبن فإن حائط: من اللبن يجيء مشرتكة. مادة لها
وال مجموعة تكون العنارص كذلك بعض. مع بعضها ومتحدة مركبة وليست بعض إىل
ليست العبارة ولكن صحيحة املقارنة إن تركيب. يف هي تدخل التي األجسام لتكون تتحد
أو الشذوذ. بعض من يخلو ال املرضوب الخشن املثل وهذا ينبغي، ما عىل السعة من
تكون ال أرسطو ينتقده الذي املذهب ويف تماًما. متجانس يعني مشابه: آخر جوهر أي

حقيقة. مرتكبة وليست بعض مع بعضها مجموعة إال العنارص
يعتقد كان الذي أمبيدقل لنظرية املضادة النظرية هي هذه تتوالد: العنارص أن (2)
هي العنارص أربعة أن بافرتاض أنفسها: لها مغايًرا شيئًا للتغري. قابلة غري العنارص أن
التي العنارص عن التميز شديدة هي األجسام وأن نشاهدها، التي األجسام لجميع أصل
املاء: يأتي النار من كان إذا منها. تأتي أن يمكنها كيف يعرف أن ملشكلة وإنها تكونها.

معينة. غري النص عبارة العنارص: من ف٦. ب٥ سبق ما ر.
للتغري قابلة غري العنارص أن يعتقدون والذين أمبيدقل: مذهب يتبعون الذين (3)
من رصاحة أقل النص حائط: مواد تجمع كما بعض. إىل بعضها تتغري أن يمكن أن دون
بناءً مًعا. متحدة وليست جمع مجرد بعض إىل بعضها مجموعة املواد فإن وأحجار؛ آجر
يعني له: املشابهة األشياء وسائر الفكرة. إلتمام الكلمات هذه زدت النظريات: هذه عىل
تأليفها. يف دخلت التي العنارص فيها تميز أن يمكن ال املطلق لتجانسها التي األشياء كل

االستفهام. صيغة يف القضية هذه تصاغ أن ويمكن
عىل ألبتة: يخرجان ال تردده. عىل األصل لفظ عىل حافظت منه: ينتج ولكنه (4)
مطلًقا ألبتة ليسا — اجتماع مجرد مجتمعني — واملاء النار أن يعني «مًعا»؛ تقدير
تكون حيث اللحم: أجزاء من اتفق كيفما جزء من يركبانها. التي الرتاكيب يف متحدين
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من الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس الشمع: تصاوير يف التماثل. تمام متماثلة
هذا زدت أمبيدقل: الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس الشمع: جزأي من واحد كل
من الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس ممكنًا: هذا تعبري القرينة. تعينه الذي االسم
اآلجرة فإن تماًما؛ املعنى يفهم اآلتي واملثل الجزء. هنا معناه باملكان التعبري آخر: مكان

الحائط. من آخر محل يف أي آخر؛ موضع يف هو إنما وذلك الحجر، بجانب موضوعة
الخاصة؛ أرسطو نظرية هي هذه أن يظهر وحيدة: مادة إال يقبلون ال الذين (5)
هذه أن يعتقد ال ولكنه بعض، إىل بعضها تتغري أن يمكن العنارص جميع أن يقبل ألنه
املحضة: املادة ما». «شيئًا النصهي عبارة جوهًرا: انتقاد. كل عن بمعزل نفسها النظرية
فإن املعنى؛ هذا تعني كلها القرينة ولكن النص، يف ليست أنها مع «املحضة» كلمة أضفت
وأما رصاحة. أقل النص العنرصين: أحد بالقوة. املادة أي الهيويل؛ هنا هي املحضة املادة
وال يؤلِّفانه، الذي املركب يف يتماحيان العنرصين فإن املحضة»؛ «بالقوة تقدير عىل املادة:

الالوجود. حالة يف االثنني مادة إال يبقى
السواء. عىل تقريرية أو استفهامية الجملة تكون أن املمكن من يقال: أن فيجب (6)
إىل أو جهة إىل الكلمة. هذه زدت مثًال: واحدة. كلمة النصإال يف ليس وبالكمال: … بالفعل
الفقرة يف كما الصفة زدت محضة: مادة الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس أخرى:
كل بحساسية يتعلَّق ألنه صعب؛ الوسيط هذا تعيني فإن ذلك ومع وسيط: إال السابقة.

العبارة. يف تعيينًا أكثر النص ليس االثنني: أحد مشاهد.
يف نشاهدها كما واملختلطة املركبة األجسام كل يعني األخرى: األشياء كل (7)
تكونه كما فيلوبون. برشح أخذًا «العنارص» كلمة زدت العنارص: ما بوجه كلها. الطبيعة
لها األضداد أن حني يف فعلية حقيقة لها وليس بالقوة، إال شيئًا ليست هي التي املادة:
بالفعل جوهرين من مزيًجا: السابقة. الفقرة يف آنًفا: ذكرت التي الفعلية. الحقيقة تلك

املحضة. كلمة زدت املحضة: املادة بامتزاجهما. جديًدا جوهًرا يؤلفان
الفعل نظرية هنا املقصود أن فيلوبون ويظن ف٦. سبق ما ر. األوىل: بحوثنا يف (8)
يمكن بالفعل: الحار ف٥. ب٧ ك١ سبق ما ر. األول، الكتاب يف املبسوطة واالنفعال
الذي «الجسم أو بالفعل: البارد إلخ.» … بالفعل حار هو الذي «الجسم أيًضا ترجمتها
متساويني.» يكونا لم «إن هي النص عبارة تامة: موازنة لوال بارد». وبالحال بالفعل هو
بما التعاقب عىل اآلخر محل يحل أن يمكن أحدهما أن يعني اآلخر: إىل أحدهما لتغري
ذكرها: يراد التي بالقوة. إال يكون أال إىل اآلخر وأحال كائنًا صار قد الضدين أحد أن
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تعرتف األيام هذه يف والعظام: اللحوم تأتي بعض. إىل بعضها تتغري: الكلمات. هذه زدت
األجسام أن غري البسيطة. األجسام اتحاد من تأتي املركبات بأن كذلك العضوية الكيمياء
املضبوطة بالتحاليل يبنيِّ أن يمكنه والعلم القدماء. يقبلها كان التي هي ليست البسيطة
هذا أضفت الضدين: إلخ. … «حينما» هو النص لفظ بمقدار: الرتاكيب. تتألَّف كيف
ترجمتنا، من ص٥٣٢ ف٩ ب١٢ ك٨ الطبيعية النظرية هذه يف ر. متعدد: الوسط اللفظ.
يتكيف بأن له يسمح ال ما وذلك للتجزئة: قابًال وليس ص٢٨٠. ف١٢ ب١ ك٥ وأيًضا
تكرير هذا أن يظهر واليابس: السائل يف أيًضا األمر كذلك متضادة. بكيفيات التعاقب عىل

األخرى. األضداد جميع عىل آنًفا بيانه سبق ملا
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العنارص جميع من مركبة هي املركزي املكان حول املنترشة املختلطة العنارص كل
هو األجسام هذه من واحد كل ألن األرض؛ من جميعها فيها فإن هذا وعىل البسيطة.
ألنه املختلطة؛ كل يف املاء من أيًضا ويوجد به. الخاص املكان يف الغالب، وعىل األحسن،
الذي الوحيد هو البسيطة األجسام بني من املاء وأن محددة، املركبة تكون أن يلزم
يمسكها الذي الرطب بدون البقاء يمكنها األرضال فإن أخرى جهة ومن بسهولة. يتحدد

ترابًا.1 سقطت الرطب من تماًما خلت وإذا مجتمعة،
فيها يوجد ولكنه املختلطة. األجسام جميع يف واألرض املاء وجود يف العلل هي تلك
للهواء، األرضضد فإن وللماء؛ لألرض ضدان هما العنرصين هذين ألن ونار؛ هواء أيًضا

آخر.2 لجوهر ا ضدٍّ جوهر يكون ما بمقدار للنار ضد واملاء
متى أنه رضورة فيلزم األضداد، من تأتي األشياء أكوان دامت ما حينئذ هذا عىل
وبالنتيجة السواء. عىل فيها يوجد الضدين من اآلخر فإن األشياء يف الضدين طرفا وجد

البسيطة.3 األجسام جميع تلغى مركب كل يف
هذه بصحة تشهد املوجودات من واحد كل يف معتربة التغذية ظاهرة أن يظهر
تتغذى فكلها تركبها، التي للعنارص مماثلة بعنارص تتغذى املوجودات كل فإن النظرية؛
التي كالنباتات عنرصوحيد من تتغذى أنها عليها يظهر التي تلك إن بل عنارص، عدة من
دائًما هي األرض بأن ذلك السواء؛ عىل عديدة بعنارص الواقع يف تغتذي هي باملاء تغتذي
املاء يمزجوا أن عىل يزيدون ال الزراعي َريِِّهم يف الزراع أن كيف فرتى باملاء، ممتزجة

باألرض.4
هذا عىل املغتذي املوجود إن حيث ومن باملادة، تتعلق التغذية إن حيث من ولكن
من أنه يظن أن فطبيعي والنوع، الصورة هو املادة يف ومظروف مشمول أنه مع النحو
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عىل تزيد ال فهي األخرى سائر أما تتغذى، التي وحدها هي النار البسيطة األجسام بني
هي وحدها النار بأن وذلك القدماء؛ زعم كما التكافؤ طريق عىل بعًضا بعضها يكون أن
وكل الحد. نحو الخاصمتجهة بطبعها دائًما أنها دام ما الصورة تمثل التي األخص عىل
توجد ونوعها األشياء كل صورة ولكن به، الخاص املكان نحو َمُسوق بالطبع هو يشء

تعينها.5 التي الحدود يف دائًما
البسيطة.6 العنارص جميع من ترتكب األجسام جميع أن تقدم بما إذن فريى

هوامش

نظريات يف هي التي األرض حول يعني املركزي: املكان حول ف١) (ب٨ (1)
األرض: من جميعها فيها فإن الثقل. ذات األجسام تتجه ونحوها العالم مركز أرسطو
حفظت الغالب: وعىل األحسن هو ثقل. ذات هي هنا تذكر التي املختلطة األجسام كل ألن
نحو تتجه الثقل ذوات أن ذلك ومعنى التعيني، عدم من عليه هي ما عىل النص عبارة
واحد أي أو «األرض» به يُْعنَى أن يمكن هذا به: الخاص سقوطها. يف بها وتقف األرض
األرض. هو املقصود أن يفهمون كويمربا جامعة وأهل توماس كان املختلطة. األجسام من
الخاص مكانها يتَّحد التي املختلطة هو املقصود أن الضد عىل يفهم فإنه فيلوبون وأما
تماًما.» محدود شكل لها يكون «أن أو محددة: السواء. عىل املركز هي التي األرض بمكان
سقطت التماسك. بقوة اآلن العلم يسميه ما هو إنما وهذا مجتمعة: يمسكها الذي الرطب

الفكرة. لتمام األخرية الكلمة هذه زدت ترابًا:
تماًما. الرصاحة هذه عىل النص ليس املختلطة: أجسام جميع يف واألرض املاء (2)
املقوالت ر. جوهر: يكون ما بمقدار مًعا. الخاصة وبكيفياتها بوزنها للهواء: األرضضد

ترجمتنا. من ص٦٨ ف١٨ ب٥
الضدين طرفا يليه. وما ب٣ ك١ سبق ما ر. األضداد: من تأتي األشياء أكوان (3)
بما الهواء الضدين: من اآلخر واملاء.» األرض يعني املتطرفان «الضدان أظهر بعبارة أو
ولكن محضة. منطقية فروض فتلك ذلك ومع املاء. ضد أنها بما والنار األرض ضد أنه
أنها النتيجة عىل يبني ال وبالنتيجة: واقع. هو بما أرسطو سيستشهد التالية الفقرة يف
واملاء األرض األربعة: العنارص يعني البسيطة: األجسام جميع التحرج. حد إىل مضبوطة

والحار. واليابس والرطب البارد الكيفيات أربعة مع والنار، والهواء
هذه بصحة تشهد «التغذية». بالبساطة: هي النص عبارة التغذية: ظاهرة (4)
غري ذلك مع ولكنها عامة القضية بعنارصمماثلة: تغتذي ذلك. من أوجز النص النظرية:
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هذه أضفت الزراعي: ريهم يف األصل. يف هو التكرار هذا كل تغتذي: … تغتذي كاذبة.
عىل ليست النص عبارة باألرض: املاء يمزجوا أن القرينة. عليها تدل التي األخرية الكلمة

الرصاحة. هذه
هي التغذية إن يقال أن أوضح كان ولكنه النص، نظم حفظت باملادة: تتعلق (5)
«الذات» أخرى بعبارة أو والنوع: الصورة هو … املغتذي املوجود املغتذي. املوجود مادة
كلمة إال النص يف ليس ومظروف: مشمول املادة». إال «ليس يقومه الذي الغذاء أن حني يف
األربعة. العنارص يعني البسيطة: األجسام بني من للعقل». «مطابق أو فطبيعي واحدة،
تزيد ال شعري. تعبري هو إنما األخص عىل هذا أن عىل فيلوبون نبه تغتذي: التي وحدها
أرسطو. رأي أيًضا هو وهذا القدماء: الرصاحة. من القدر هذا عىل ليس النص أن: عىل
العليا. الجهة طرف نحو يعني الحد: نحو بالصورة». تتعلق «التي أو الصورة: تمثل التي
تتعلق — يظهر فيما — النار ذلك فعىل وصورتها، األشياء نوع يعني الحد إن حيث من
الدقة. من عظيم جانب عىل النظريات هذه كل إن يقال أن يمكن ذلك ومع أكثر. بالصورة

العبارة. هذه زدت تعينها: التي
عىل األجسام: جميع العبارة. هذه زدت تقدم: بما الباب. ملخص إذن: فريى (6)
وال والنار. والهواء واملاء األرض يعني البسيطة: العنارص جميع من «املختلطة». تقدير
يف العلم َقِبَلها التي النظريات وبني النظريات هذه بني الفرق بيان يف لإللحاح حاجة

وأقرَّها. الحارض الوقت
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الذي املكان يف يوجد ويكون يتولد ما كل وأن للدثور، وقابلة كائنة أشياء توجد أنه ملا
مبادئه عدد وبيان عمومه كل يف مأخوذًا األشياء كون عىل الكالم بديًا فيلزم باملركز، يحيط
نكون أن بعد الجزئية الحوادث أسهل بطريقة ندرس الطريقة وبهذه هي. طبع أي ومن

العامة.1 الحوادث معرفة عىل حصلنا قد
التي املبادئ عليه هي ما عىل والجنس العدد حيث من هنا ها هي املبادئ وتلك
كصورة، هو واآلخر كهيويل هو املبادئ هذه وأحد واألول. األزلية املوجودات يف تكتشف
االثنني هذين ألن اآلخرين؛ االثنني هذين إىل ينضم ثالث ذلك عىل زيادة منها يلزم ولكنه

األول.2 يف منها هنا ها يشء تكوين عىل أقدر ليسا
يف العلة هي الكائنة، باملوجودات يتعلَّق فيما التي الهيويل هي إنما إذن هذا وعىل
الجواهر ذلك مثال بالواجب، توجد ما األشياء بني فمن توجد. وأال توجد أن يمكن أنها
لألخرى وبالنسبة توجد، أال املحال من لألوىل فبالنسبة توجد، أال يجب ما ومنها األزلية،
ولكن الواجب. به يقيض ما خالف عىل يكون شيئًا أن يمكن ال ألنه توجد؛ أن املحال من
ما كل التحقيق عىل هي وهذه السواء، عىل توجد وأال توجد أن يمكن أخرى أشياء هناك
ال والفساد الكون فحينئذ توجد، ال وتارة توجد تارة األشياء هذه ألن وهالك؛ كائن هو

يوجد.3 وأال يوجد أن يمكن بما إال يتعلَّقان
فالعلة غائي غرض هو بما ولكن الكائنة، األشياء علة هو إنما هيويل هو بما وذلك

يشء.4 لكل املاهية حد هو وهذا والنوع. الصورة هي إنما
الفالسفة عىل يظهر ال املبدأ هذا ثالث، مبدأ املبدأين هذين إىل يضاف أن يجب ولكنه
ظن فقد الضبط، من بنوع منهم واحد وال عنه يتكلم ولم الحلم، يف كما إال َلَمُحوه أنهم
سقراط ألن األشياء؛ كون لتعبري يكفي قد املثل طبع أن «الفيدون» يف كسقراط بعضهم
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األشياء من أن يفرتض — الصدد هذا يف شيئًا يقولوا لم أنهم اآلخرين عىل يعيب وهو —
يشء كل كون وأن تشاركها؛ التي املثل هذه تتلقى واألخرى املثل هي بعضها توجد التي
متى تفسد وأنها املثال، هذا تتلقى متى تتكون األشياء وأن مثاله، بحسب مسمى هو
علة بالرضورة هي املثل أن يرى سقراط فيكون ا حقٍّ هذا كل كان إذا وبالنتيجة تعدمه.
نفسها؛ املادة يف العلة هذه يرون أنهم ظنوا قد الضد عىل وآخرون وفسادها، األشياء كون

الحركة.5 تصدر رأيهم عىل منها ألنه
فلماذا علًال، الحق يف هي املثل كانت إذا ألنه حق؛ عىل اآلخرون وال األولون ليس ولكن
املثل أن مع أخرى تارة تكون وال تارة تكون هي وملاذا مستمرة؟ بطريقة دائًما تكون ال
جليٍّا يرى أشياء يوجد أنه هذا عىل زد ترشكها؟ أن يمكن التي واألشياء هي دائًما تبقى
وإنما الصحة، يعمل الذي هو الطبيب فإنما املثال، غري آخر يشء هي إنما فيها العلة أن
والكائنات هما موجودان ذاته والعلم ذاتها الصحة أن مع العلم يعمل الذي هو العالم
يمكن الذي الفن بحسب املصنوعة األشياء جميع يف أيًضا الحال كذلك بها. يقومان التي

ها.6 يتمَّ أن
تعطيها التي بالحركة األشياء تكون التي هي املادة أن يدعي حينما أخرى جهة ومن
األشياء يحيل ما ألن املثل؛ نظرية من للطبع موافقة أكثر هو الرأي هذا أن شك فال إياها،
كل يف العموم وعىل كونها. يف العلة بمظهر غريه من أكثَر يظهر أن يمكن أشكالها ويغري
هو كأنه الحركة يعطيها ما كل إىل عادة ينظر الفن كائنات كل يف كما الطبيعة كائنات

لها.7 الفاعل
إنما والتحرك االنفعال ألن حق؛ عىل ليسوا األخريين الفالسفة هؤالء فإن ذلك ومع
مغايرة بقوة ان يختصَّ والفعل التحريك حني يف باملادة، تتعلَّقان اللتان الخاصتان هما
ما كل يف كما الفن يعمله ما كل يف أيًضا مشاهدته يمكن ما هو وهذا املغايرة. تماَم
(بل باطنه من يخرج الذي الحيوان يوجد الذي هو نفسه املاء فليس إذن الطبع؛ يعمله
يمكن ثم ومن الصناعة؛ هي بل الرسير يصنع الذي هو الخشب ليس كذلك الطبع). هو
أغفلوا أنهم من آٍت وخطؤهم التعبري، أيًضا هم يحسنوا لم الفالسفة هؤالء أن استنتاج

والصورة.8 املاهية بحذفهم العلل جميع من األهم العلة
بحالة تتوالد بها يجعلونها قًوى األجسام إىل ينسبون أنهم ذلك فوق منه وينتج
تبًعا أنه وملا النوع. إىل ترجع التي العلة ناحية إىل برتكهم ينبغي مما أكثر ميكانيكية
العنارص من واحد كل أن وملا يجمد، والبارد يفرق الحار يقولون كما الطبيعة لقوانني
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هذا من أيًضا بأنه التقرير يف عندهم كاٍف ذلك فإن طريقته؛ عىل وينفعل يفعل األخرى
وتنفعل.9 الحركة تقبل نفسها اليار أن لهم ويظهر ويفسد، األشياء سائر يكون بهذا أو
من أشبهه وما املنشار اعتبار إىل يذهب من خطأ عينه هو الخطأ هذا يكون أن يوشك
يلزم ينرش ما بمجرد أنه بحجة إليها ويرجعه تصنع ما لكل الحقة العلَة األخرى اآلالت
ينصقل أن أيًضا رضورة فهناك بالفارة، يصقل ما وبمجرد الخشب، يقطع أن رضورة
األقوى؛ الحركة توصل وأنها العنارص أفعل هي النار أن مع وبالنتيجة جرٍّا. وهلم اللوح،

العادية.10 اآلالت من أردأ وأنها تفعل أنها كيف يرون ال فإنهم
لدرس إال هنا ها نتصدَّ لم العموم عىل العلل عىل سبق فيما تكلمنا أننا فلما نحن أما

والصورة.11 الهيويل

هوامش

«التولد». أيًضا: عموًما أكثر بعبارة النصيقول ويكون: يتولد ما كل ف١) (ب٩ (1)
فقط يدل فإنه الغرابة؛ من جانب عىل التعبري هذا باملركز: يحيط الذي املكان يف يوجد
مركز املعتربة األرض سطح عىل توجد مشاهدتها يمكن التي املختلطة األجسام أن عىل
أن يشأ فلم الصعوبة من يشء عىل لفيلوبون تظهر لم العبارة هذه فإن ذلك ومع العالم.
هذا العامة: الحوادث … الجزئية الحوادث السابقة. املالحظات األشياء: كون عىل يفرسها.
العامة الحوادث إىل الجزئية الحوادث من ليتمىش وإنه ألرسطو، العادي النمط هو ليس

إياه. ترجمتي عليه ما بقدر الضبط من النص وليس تلك. إىل هذه من ال
قابلة وغري أزلية املعتربة هي السماوية األجرام إنما واألول: األزلية املوجودات يف (2)
ترجمته يمكن ولكن النص، نظم حفظت كهيول: هو األجسام. كل أوائل وإنها للتغري،
الكلمات هذه زدت االثنني: هذين إىل ينضم الصورة.» مقام … الهيويل مقام «يقوم هكذا:
العلة باألوىل أو املحركة العلة هو إنما الثالث املبدأ وهذا اإلغريقية. العبارة قوة كلَّ ألحصل
ص٤٧٣ ب٨ الطبيعة من األول الكتاب نظريات النظريات بهذه يقارن أن ويلزم الفاعلة،
يجيء الذي الثالث املبدأ بدون عقيم كالهما والصورة الهيويل أقدر: ليسا ترجمتنا. من

يجمعهما. بأن الفعلية فيعطيهما
«إن فيقال: القضية، عكس يمكن وقد توجد: وأال توجد أن يمكن أنها يف العلة هي (3)
األشياء: بني فمن الكائنة.» املوجودات علة املادة حيث من هو الوجود وعدم الوجود إمكان
السماوية»: «األجرام يعني األزلية؛ الجواهر املوجودات». بني «من أو الجواهر» بني «من أو
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ما كل املمكنات. املوجودات كل أخرى بعبارة أو السواء، عىل توجد وأال توجد أن يمكن
ملشاهدتنا. الخاضعة املوجودات أكثر هو كما وهالك مخلوق» هو «ما أو كائن: هو

من بالضبط هي النص عبارة غائي: غرض هو بما والهالكة. الكائنة: األشياء (4)
حد بعد. سريى كما «املثال» مع يتَِّحد النوع والنوع: الصورة هي إنما «ملاذا». هو حيث

املاهية». «علة أو املاهية:
عىل االنتقاد — الحلم يف كما إال — الفاعلة العلة هو ثالث مبدأ … يضاف أن (5)
يف و٥. ب٤ كوزان ترجمة الطبيعة بعد ما األول الكتاب ر. واالستهانة، الشدة من جانب
الكلمة ألن «األنواع»؛ أو املثل: طبع كوزانص٢٨٣. ترجمة أفالطون فيدون ر. «الفيدون»:
الفالسفة أن عىل إما السواء، عىل تدل قد العبارة هذه أشياء: يقولوا لم أنهم بعينها هي
بعضها به. يعتدُّ شيئًا يقولوا لم أنهم أو الصمت لزموا قد سقراط عليهم يطعن الذين
إذا بعينه. النص نظم هو هذا يشء كل كون للفيدون. تلخيصصحيح إلخ: … املثل هي
من فيلوبون يقل لم وآخرون: االنتقاد. ومن النفي من نوع القيد هذا يف ا: حقٍّ هذا كل كان
ومدرسته: ديمقريطس املقصود يكون أن املحتمل من ولكن اآلخرون، الفالسفة هؤالء هم

الكلمتني. هاتني زدت رأيهم عىل
النص عبارة كذلك علال: املاديني. وال أفالطون ال يعني اآلخرون: وال األولون ليس (6)
يزاد أن يلزم كان ربما الصحة: يعمل الذي الكلمتني. هاتني زدت املثال: غري أيًضا. مبهمة
ذاته: العلم الصحة. مثال يعني ذاتها: الصحة اإلغريقية. العبارة قوة لتوفية الجسم» «يف
الصحة، مثال خالف يلزم ذلك عىل بها: يقومان التي والكائنات هما العلم. مثال يعني
ما لتلقني الكفء املعلم يلزم والتلميذ العلم، مثال وخالف الطبيب وجود املريض ومثال

الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس يتمها: أن يمكن الذي الفن بحسب يعلم.
عىل أجاب أن بعد هنا القول أرسطو يوجه املادة أنصار إىل أخرى: جهة ومن (7)
ربما األشياء: يحيل ما التعيني. من القدر هذا عىل النص ليس املثل: نظرية من أفالطون.
عادة. أرسطو به يعرب الذي املعنى من قليًال أوسع معنى عىل التعبري هذا يحمل أن يلزم
النصبعينها، ألفاظ هي هذه املغايرة: تمام مغايرة بقوة «القبول». أو االنفعال: (8)
القدر هذا النصعىل ليس باطنه: من يخرج الذي مغايرة». «بقدرة أيًضا ترجمتها ويمكن
بعض يف إال توجد ال ألنها قوسني بني العبارة هذه وضعت الطبع): هو (بل الضبط. من
قد والصورة: املاهية باالقتضاء. عليها يدل فيلوبون ورشح وليسترضورية، املخطوطات

الدائمة». «املاهية يقال أن الزًما يكون
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البيان، يف غاية وليست بحروفها األصل عبارة هذه ينبغي: مما أكثر ميكانيكية (9)
نبَّه كما املتقدم الرد غضون يف بتمامه يدخل يكاد الرد هذا أن ويظهر التالية. الفقرة ر.
أن يظن األفروديزي إسكندر رأي عىل بناءً فإنه فيلوبون أما كويمربا. جامعة أهل إليه
بعض يصهر حينما مثًال يفرق: الحار برمينيد. إىل الخصوص عىل موجه االنتقاد هذا
من جميعها. يف ا حقٍّ ليس ولكنه األحوال بعض يف حق هذا يجمد: والبارد الجواهر.
أفعل تعترب التي نفسها: النار التعيني: من القدر هذا عىل النص ليس األخرى: العنارص

«تتحرك». أو الحركة: تقبل املذهب. هذا يف منفعلة العنارصتصري
املبادئ هي فتلك التاسعة، الفقرة أول يف سبق ما ر. املنشار: اعتبار إىل يذهب (10)
هذا عىل النص ليس إليها: ويرجعه األشياء. كون الفالسفة ينسب إليها التي امليكانيكية
أردأ: الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس أيًضا: رضورة فهناك الرصاحة. من القدر

الكلمة. هذه زدت العادية: أقل. بنظام أي
هو باملراد األوىل ولكن الطبيعة، كتاب هنا املراد أن فيلوبون يظن سبق: فما (11)
إال هنا ها نتصدَّ لم العلل. درس قد أرسطو فيه الذي الطبيعة بعد ما من األول الكتاب

الرصاحة. من القدر هذا عىل النص عبارة ليست لدرس:
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فينتج بيانه سبق كما أزلية النقلة حركة أن بما أنه وهو آخر؛ اعتبار ذلك عىل يزاد أن يلزم
ألن السواء؛ عىل أيًضا متصًال األشياء كون يكون أن يجب املثابة بهذه أنه بالرضورة منه
تكون أن يمكنها التي بالعلة تأتي بأن األشياء كون نهاية ال ما إىل تسبب الحركة هذه
أنه وعىل صحيح، قدمناه ما أن عىل واحد آن يف لنا يربهن وهذا ثانية. بها تأتي ثم األشياء
باب يف أدخل أنه الحق ويف التغايري. أول هي الكون ال النقلة نجعل أن يف الحق لنا كان
العلة يوجد لم ما نجعل أن من يوجد لم ما لتكوين علة موجود هو ما يجعل أن املعقول
الذي اليشء أن حني يف موجود، للنقلة خاضع هو ما وإن موجود. هو ما لتكوين الفاعلة

الكون.1 عىل متقدمة النقلة أن يجعل ما وذلك موجود؛ غري هو ويصري يكون
علة هي النقلة حركة وأن متصلني، وفساًدا كونًا األشياء يف أن وبيَّنَّا فرضنا أن بعد
املحال فمن وحيدة، النقلة حركة دامت ما أنه لدينا البنيِّ من يكون أن يجب األشياء تولد
وباقية موجودة علة ألن ضدان؛ أنهما دام ما واحد آن يف جميًعا يوجدان والفساد الكون أن
نظام حسب عىل بعينه املعمول إال تعمل أن ألبتة يمكن ال بعينها الظروف ويف بعينها هي

األزيل.2 هو الفساد أن وإما األزيل هو الكون أن فإما وبالنتيجة الطبيعة،
وإما باتجاهها إما متضادات، وحركات حركات عدة يوجد أن يلزم ذلك وعىل
التحقيق عىل إذن األوىل النقلة وليست كذلك. أضداد هي األضداد علل ألن بتفاوتها؛
املائلة؛ الدائرة حسب عىل النقلة بل وفسادها، الشياء كون علة تكون أن يمكن التي هي
ألنه لحركتني؛ وإمكان واحدة لحركة اتصال واحد آن يف يوجد ا حقٍّ النقلة هذه يف فإن
الحركة تكون أن متصلني يكونا أن يمكن والفساد الكون أن أجل من بالرضورة يلزم
عدد يكون أن يلزم أخرى جهة ومن أبًدا. نفسها التغايري هذه تتخلَّف ال حتى رسمدية؛

الدوام.3 عىل وحدها تبقى التي هي الظاهرتني هاتني إحدى تكون ال اثنني الحركات
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الذي هو إنما الدائرة ميل وإن األبدية، علة هي العالم نقلة إنما إذن ذلك وعىل
وبما قريبة، وتارة بعيدة تارة العلة تكون أن يمكن قد ألنه التبعيد؛ أو التقريب ينتج
الحركة كانت إذا ذلك وعىل كذلك، متساوية غري تكون فالحركة متساوية غري املسافة أن
تسبِّب وابتعادها بغيابها نفسها الحركة هذه فإن األشياء كون تسبِّب وقربها بشهادتها
عدة بابتعادها تفسد فإنها مرات عدة باقرتابها كوَّنت إذا فإنها ذلك وفوق األشياء. فساد

لبعض.4 بعضها أضداد هي األضداد علل ألن أيًضا؛ مرات
وهذا متساٍو. زمان يف يتحققان الطبيعيني والكون الفساد أن هذا عىل يزداد أن يلزم
بهذه وتتعنيَّ بالعدد تعرب أن يمكن حياته وزمن كائن كل مدة زمن أن يف الفاعل هو
مقيسان دائًما هما والحياة املكث فإن الكائنات؛ جميع ينتظم ترتيب هذا ويف الطريقة.
التي املدة وإن اآلخر، للبعض بالنسبة واحدة ليست املدة هذه أن غري تميض. ما بمدة
أنه حني يف أكثر، هي لهؤالء وبالنسبة سنة لهؤالء بالنسبة هي الكائنات وجود بها يقاس

أقل.5 هو املقدار أخرى ملوجودات بالنسبة
يحصل الشمس تطلع متى هنا. نقوله ما بصدق لشاهدة املحسوسة الظواهر إن
ألن متساوية؛ أزمان يف تتحققان الظاهرتان وهاتان فساد. يحصل تغرب ومتى كون،
بعلة أرسع الفساد أن غالبًا يقع ولكنه الكون، لزمن مساٍو هو الطبيعي الفساد زمن
كل يف بعينها واحدة وال منظمة غري املادة كانت متى الحق ويف بينها، العنارص تفاعل
بعضها يكون وأن مثلها، منظمة غري تكون منها تخرج التي األكوان أن أيًضا لزم مكان

اآلخر.6 للبعض فساًدا البعض كون يصري أن يمكن وحينئذ أبطأ، واآلخر أرسع
ينبغي وال متصلني، دائًما يكونا أن يجب — قلنا كما — والفساد الكون أن عىل
كما الطبيعة ألن ا؛ جدٍّ مفهوم هذا فإن ذلك ومع ذكرناها. التي لألسباب يتخلَّفا أن ألبتة
يف عددنا وقد العدم، من أحسن هو والوجود األشياء، كل يف األحسن عن دائًما تبحث نقرر
األشياء كل يف يبقى الوجود أن يمكن ال ولكنه «وجود»، للفظ املختلفة املعاني آخر موضع
نقول بقي الذي الوحيد بالطريق وأخذًا املبدأ. عن ا جدٍّ ابتعاًدا أكثر هي بعضها أن دام ما
بقدر ومتصل ملتك إذن هو فالوجود وأبديٍّا؛ متصًال التولد جعل بأن الكل كمل قد هللا إن
وحينئذ ذاته. الوجود من يمكن ما أقرب هما مستمرة وصريورة أبديٍّا كونًا ألن يمكن؛ ما
تكون التي وحدها هي ألنها الدائرية؛ النقلة هي إنما قيل، قد طاملا كما الكون، هذا فعلة

متصلة.7
خواصها بحسب — بعض إىل بعضها تتغري التي األشياء جميع أن كيف فانظر
الدائرية النقلة هذه تقلد أن عىل أيًضا تزيد ال — مثًال البسيطة كاألجسام والفاعلة، القابلة
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من تجيء والنار املاء من يجيء الهواء كان متى أنه الحق ويف تكررها. األشياء هذه التي
دام ما دوريٍّا حصل قد الكون بأن القول فيمكن النار، من دوره يف يجيء املاء ثم الهواء،
مستقيم خط عىل بامتدادها الظواهر هذه حركة فإن إذن هذا وعىل نفسه. عىل رجع أنه

متصلة.8 وتصري الدائرية الحركة تقلِّد
— يمكن كيف وهي أحيانًا، ثائرها يثار مسألة باستجالء واحد آن يف لنا يسمح وهذا
ومنحلة منفصلة املركبة األجسام تكون أال — الخاصبه املحل يف متمكن جسم كل أن مع
بعضها وتتحول تتغري أنها وهو بسيط، ذلك يف والسبب لألزمان، املتناهية غري املدة أثناء
من فتكون جاره، يعدله ولم الخاص محله يف يبقى منها واحد كل كان فإذا بعض. إىل
مزدوجة، نقلة حركة أثر عىل إذن تتغري األجسام فهذه وانعزلت؛ انفصلت قد طويل زمان
ومعني.9 ثابت مكان يف ألبتة يبقى أن يمكن منها واحد وال يوجد ال تتغري أنها أجل ومن
وفساد لألشياء كون الحقيقة عىل يوجد أنه تقدم ما عىل بناءً إذن يرى أن فيمكن
يوجد أنه دام ما ولكن للفساد. والقابل املخلوق هو ما يرى أنه كما فيهما، العلة هي وما
أزلية الحركة كانت وإذا أخرى. مؤلفات يف ذلك بني كما محرك يوجد أن فيلزم حركة
هو الذي اليشء فهذا متصلة الحركة أن وملا أيًضا. أزيل ما يشء موجوًدا يكون أن يلزم
مع حتى لالستحالة. قابل وال مخلوق وال متحرك غري أبًدا عينه هو يكون أن يجب أحد
عديدة، تكون أن يمكن فقد بالعدد كثرية تكون أن أمكن الدائرية الحركات أن افرتاض
ومن أحد. واحد ملبدأ خاضعة تكون أن بالرضورة يجب فإنها دامت ما جميعها ولكنها
أن املحال من ألنه مثله؛ متصلة الحركة تكون أن وجب متصًال الزمان دام ما أخرى جهة
الدائرية للنقلة أعني متصل؛ ما ليشء العدد إذن هو الزمان فإن حركة؛ بدون زمان يوجد

بديًا.10 ذلك قلنا كما
هي هل أم أيًضا؟ متصل هو يقبلها الذي املتحرك ألن متصلة الحركة هل ولكن
الكيف اتصال بعلة أو — األين أقول أن أريد — فيه تقع الذي املكان اتصال بعلَّة كذلك
كيف ألنه متصل؛ املتحرك أن بسبب متصلة هي الحركة أن البنيِّ من اليشء؟ يكيف الذي
يظهر فيه الذي نفسه اليشء باتصال ذلك كان إذا إال متصًال يشء كيُف يكون أن يمكن
يمكن ال فهذا فيه، هي الذي املكان بسبب إال متصلة ليست الحركة كانت إذا الكيف؟ هذا
متصل عظم يوجد وال ما. عظًما له ألن بها اإلحاطة خاصية وحده له الذي باألين إال حينئذ
اتصال يف فالعامل ذلك وعىل بنفسه، متصل دائًما هو العظم هذا ألن الدائرة؛ عظم إال
أن يف العاملة هي نوبتها يف الحركة وإنما الدائرية، النقلة له الذي الجسم هو إنما الحركة

متصًال.11 يكون الزمان
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هوامش

النص عبارة يف التوسع إىل اضطررت قد آخر: اعتبار ذلك عىل يزاد أن يلزم (1)
ب١٠ الطبيعة من الثامن الكتاب يف بيانه: سبق كما أليق. وجه عىل الباب هذا يبتدأ حتى
تسبب الحركة هذه «التولد». النص عبارة األشياء: كون ترجمتي. من يليها وما ص٥١٨
التي العامة بالعلة وفسادها األشياء كون ربط يف عظمى فكرة هي تلك نهاية: ال ما إىل
الطبيعة ر. قدمناه: ما النص. يف هي املقابلة هذه ثانية: بها تأتي ثم … تأتي العالم. تحرك
الحركة أن إلثبات تفصيًال الكالم فصل قد أرسطو حيث بعدها. وما ص٥١٨ ب١٠ ك٨
النص: عبارة يوجد: لم ما … موجود هو ما الحركات. لجميع واألصلية األوىل هي الدائرية
أعىل. أو متقدمة: واحدة. كلمة إال النص يف ليس ويصري: يكون والالموجود». … «املوجود
وال الحواس، به لنا تشهد لألشياء املتصلني والفساد الكون واقع وبيَّنَّا فرضنا (2)
إنكار حد إىل يذهبون كانوا ألرسطو معارصين فالسفة ولكن لتبيانه، وال لفرضه محل
ألحصل القيد هذا أضفت واحد: آن يف يليه. وما ب٣ الطبيعة من األول الكتاب ر. الحركة،
أخرى بعبارة أو األزيل: هو الفساد أن وإما األزيل هو يكون أن فإما النص. عبارة قوة كلَّ

جميًعا. االثنان ال االثنني أحد
وما ص٣٢٠ ب٧ ك٥ الطبيعة يف املضادة الحركة حد ر. متضادات: حركات (3)
فيلوبون رشح عىل وبناءً سيأتي ما عىل بناءً املائلة: الدائرة حسب عىل ترجمتنا. من بعدها
تكون ما وبحسب الشمس. سمت دائرة أو الربوج فلك دائرة املائلة بالدائرة يعنى أن يلزم
أرسطو نظرية تكون ال قد فسادها. أو األشياء كون يحصل أبعد أو منا أقرب الشمس
تبقى األزل منذ املتماثلة الالمتغرية الحركة إن للغاية. كيسة الحق يف ولكنها صحيحة،
الشمس يف هي األريض العالم لها الخاضع املتفاوتة الحركة ولكن السماء، عىل منطبقة
الكون علتا هنا من لحركتني. وإمكان واحدة الحركة اتصال تسريها، التي والسيارات
القدر هذا عىل النص ليس الظاهرتني: هاتني إحدى لألشياء األبديني املتعاقبني والفساد

الرصاحة. من
الثابتة والكواكب السماء عىل تتسلَّط التي األزلية النقلة حركة يعني العالم: نقلة (4)
غري النص عبارة العلة: تكون أن إليه. املضاف زدت الدائرة: ميل أرسطو. مذهب عىل
الشمس عىل ينطبق أن يمكن هذا وقربها: بشهادتها تعيينها. إىل فاضطررت باملرة؛ معينة
تارة هو نورها إن بل الفصول، األرضبحسب من بعًدا أقل أو أكثر فقط ليست هي التي
ما النصعىل عبارة حفظت مرات: عدة باقرتابها والليل. النهار بحسب غائب وتارة شاهد
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لتحدث متوالية مرات عدة تبتعد أو الشمس تقرتب أن يلزم أنه ذلك ومعنى تردد. من بها
لألضداد. علل هي األضداد أو األضداد: علل اآلثار. بعض

فإن ينبغي؛ مما أكثر بتحرج هذا يؤخذ أن يلزم ال متساٍو: زمان يف يتحققان (5)
الذي للزمان مساٍو هو تفسد أن للشمس يمكن فيه الذي الزمان إن يقول أن يريد أرسطو
الحياة مدة ألن حياته: وزمن دائًما. متساوية الفصول دورية فإن تكون؛ أن يمكنها فيه
ترتيب بعد. سيقال كما الطبيعة فيه وضعتها التي األوضاع بحسب متغرية كائن لكل
ر. واالتفاق، املصادفة مذهب دائًما يهدم كان أرسطو أن معلوم الكائنات: جميع ينتظم

بعده. وما ب٤ ك٢ والطبيعة ف٥ ب٦ سبق ما
بنمط آخر موطن كل يف كما هنا أرسطو يويص كذلك املحسوسة: الظواهر (6)
الشمس فعل يف ملبالغة وإنها ما، بمقدار إال ا حقٍّ ليس هذا الشمس: تطلع متى املشاهدة.
الزمن يكون العام آخر يف أنه يعني متساوية: أزمان يف األشياء. جميع كون إليها يسند أن
إىل الراجع الطبيعي: الفساد طلعت. فيه الذي للزمن مساويًا الشمس غابت فيه الذي
أيًضا. الكون يف تفعل أن يمكن عينها العلة أرسع: الفساد غيبتها. أو الشمس شهادة

أضبط. الرتجمة جعل إىل اضطررت وقد رصاحة، أقل النص العنارص:
ترجمتي. من ص٩٤ ف٤ ب٥ ك٣ الطبيعة يف أو الباب هذا يف سواء قلنا: كما (7)
ر. استعمالها، وحسن تقريرها يف أرسطو أحسن التي املبادئ أحد هو هذا نقرر: كما
ب٢ املقوالت يف خصوًصا آخر: موضع يف ترجمتي. من ص٥١٠ ف٦ ب٧ ك٨ الطبيعة
بعد وفيما ترجمتي، من ص٤٣٨ ف١ ب٣ ك١ الطبيعة ويف ترجمتي، من ص٥٤ ف٢
الوجود تقدير عىل األشياء: كل يف يبقى الوجود برلني. طبعة ص١٠١٧ ب٧ ك٤ الطبيعة
والذي كونها الذي املبدأ: عن النص. يف الواقع الرتدد الستيفاء اضطررت ولكني «األزيل»،
هللا هللا. لقدرة تضييق ذلك يف كان ربما بقي: الذي الوحيد بالطريق أخذًا يحفظها.
هي كانت ربما التي طيماوس بنظريات اليشء بعض تذكر الفقرة هذه الكل: كمل قد
أبديٍّا كونًا … ومتصل ملتك واحدة. كلمة إال النص يف ليس وأبديٍّا: متصًال أوحتها. التي
طاملا كما «األزيل» تقدير عىل ذاته: الوجود من عينه. السابق التنبيه مستمرة: وصريورة
من و٥٥٢ ص٥٥٠ ف٥ وب١٣ ف٤٦ ب١٢ ك٨ الطبيعة ويف ذاته الباب هذا يف قيل، قد

ترجمتي.
تزيد ال والنار. والهواء واملاء األرض العادية العنارص يعني البسيطة: كاألجسام (8)
هذه أضفت تكررها: األشياء هذه الرصاحة. هذه عىل النص ليس تقلد: أن عىل أيًضا
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وبني للعنارص املتكافئ التغري بني املشابهة هذه أن يرى أن يمكن ذلك ومع الكلمات.
املركز ذلك تذكر يلزم ولكنه قرسية. مشابهة هي السماء تحرك التي األزلية الحركة
ك١ امليتورولوجيا األخص عىل ر. أرسطو، نظريات يف العنارص أربعة إىل املسند العظيم
عىل املاء: من يجيء الهواء كان متى أنه الحق ويف ترجمتنا. من بعدها وما ص٤ و٣ ب٢
تتغري النار ألن النار: من دوره يف يجيء املاء ثم هواءً. يصري بتبخره املاء أن أرسطو رأي

األصل. يف موجود التكرير هذا تقلد ماء، إىل دوره يف والهواء هواء إىل
يف ليس ومنحلة: منفصلة الفالسفة». بعض «يثريها أو أحيانًا: ثائرها يثار (9)
واحد كل حيث املختلطة األجسام تحلل هو املراد أن يفهم أن ويلزم واحدة، كلمة إال النص
فوق، إىل والنار تحت إىل فاألرض به؛ الخاص املكان إىل يتجه تؤلفها التي العنارص من
التغايري هذه ألن لألزمان: املتناهية غري املدة أثناء املتوسطة. األماكن إىل واملاء والهواء
إال النص يف ليس وتتحول: تتغري أنها وهو ا. جدٍّ طواًال أزمانًا وتستدعي للغاية، بطيئة
سبق ما ر. مزدوجة: نقلة حركة عينه. السابق التنبيه وانعزلت: انفصلت قد واحدة. كلمة
الشمس يبعد تارة هو الذي الدائرة ميل يحدثها التي هي املزدوجة الحركة وهذه ف٤،
إىل الرشق من تذهب التي الحركة هي إنما فيلوبون رشح وبحسب منا، يقربها وتارة عنا
ببعض. بعضها وتختلط تتغري: أنها أجل ومن الرشق. إىل الغرب من ترجع والتي الغرب،
يف تعيينها. قلة عىل النص عبارة قصًدا حفظت للفساد: والقابل املخلوق (10)
الطبيعة بعد وما ترجمتي، من بعدها وما ص٥٥٨ ب١٥ ك٨ الطبيعة هي أخرى: مؤلفات
ما: يشء موجوًدا يكون أن الثانية. الطبعة كوزان ترجمة من ص١٩٢ بعده وما ب٦ ك٧
يف موجود التكرار هذا عديدة: … بالعدد كثرية أزيل. ما محرك يقال: أن بيانًا أكثر يكون قد
الطبيعة من الرابع الكتاب بالحركة الزمان عالقات عىل ر. متصًال: الزمان دام ما النص.
الطبيعة كتاب بهذا املقصود أن فيلوبون يرى بديًا: ترجمتي. من ص٢٢٤ بعده وما ب١٤
الكتاب إىل الرجوع ويلزم الكتاب، وهذا السماء كتاب الدراسة ترتيب يف يتقدم هو الذي

الطبيعة. من السابع والكتاب الرابع
يف وحلت البحث عىل طرحت قد املهيبة املسألة هذه متصلة: الحركة هل ولكن (11)
الطبيعة بعد ما من عرش الثاني الكتاب ويف يليه، وما ب١٥ الطبيعة من الثامن الكتاب
الكيف: اتصال … املكان اتصال هنا. قرر ملا املغايرة بعض فيه وجه عىل يليه وما ب٦
لتكون الكلمات هذه زدت اليشء: يكيف الذي الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس
يكون أن يمكن االتصال فإن تماًما؛ مفهوم غري هذا متصل: املتحرك بيانًا. أكثر الفكرة

246



العارش الباب

وحده له الذي ضبًطا. أقل النص عبارة باملكان: إال املادة. اتصال أو الزمان اتصال إما
ك٨ الطبيعة ر. الدائرة: األعظم أبني. لجعلها النص عبارة وسعت بها: اإلحاطة خاصية
املحيط ألن بنفسه: متصل دائًما ص٥٥٣. ف١ وب١٤ ترجمتي من ص٥٤٧ ف٤١ ب١٢

السماء. يعني واألزلية، الدائرية: النقلة له الذي الجسم ذاته. عىل يرجع
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وإما لتستحيل وإما لتكون إما متصلة بحركة تتحرك التي األشياء جميع يف أننا ملا
بحيث أخرى، أثر عىل تتكون وظاهرة آخر بعد يوجد حادثًا دائًما نرى لتتغري، باالختصار
أنه أو بالواجب ما يشء يوجد كان إذا ما نفحص أن فيلزمنا تخلف، وال خلو ال يقع ال
بعض أن وبديهي بالواجب. موجوًدا يشء يكن لم إذا تكون أال األشياء جميع حق يف ممكن
هو سيوجد إنه بالتعيني يشء عىل القول أن عىل الحامل هو وهذا واجبة، هي األشياء
سيوجد بأنه يشء عىل القول حق قد دام ما ألنه يوجد؛ أن يجب بأنه للقول تماًما مغاير
القول صدق متى أنه حني يف موجود، أنه يشء عىل يوم ذات القول يحق أن أيًضا فيلزم
يمكن قد ذلك: مثال يوجد؛ أال من يمنع يشء فال يوجد أن يجب أنه يشء عىل بالبساطة

يتنزَّه.1 أال يتنزَّه أن يجب كان إنسانًا أن ا جدٍّ
أن فبديهي توجد، أال أيًضا يمكن ما موجودة هي التي األشياء بني من أن ملا ولكن
وجوب. أيًضا هناك ليس وأنه وتكون، تصري التي لألشياء بالنسبة أيًضا كذلك األمر يكون
يوجد ليس أو فيها؟ ليست هي هل أم الحالة هذه يف هي تكون التي األشياء جميع فهل
الحال هو كما الصريورة إىل بالنسبة األمر يكون ال أو يكون؟ أن بالرضورة يجب ما منها
أن يمكن أخرى أن حني يف تكون أال يمكن ال أشياء أيًضا يوجد ليس أو للوجود؟ بالنسبة
أصًال.2 تكن لم أنها ممكنًا وليس الدورية، املنقلبات توجد أن وجوب ذلك: مثال تكون؟
يف أيًضا يكون املتأخر أن ألجل يكون املتقدم أن بالرضورة يلزم إنما أنه هو والحق
البيت أساس يوجد أن وألجل أساس، يوجد أن بديًا يلزم بيت يوجد لكي ذلك: مثال دوره،
ليس هل أم أيًضا؟ يقام البيت أن واجبًا يكون عمل قد األساس ألن هل ولكن مالط. يلزم
الرضوري من إذن الوجه هذا وعىل اإلطالق؟ عىل واجبًا نفسه البيت كان إذا إال واجبًا هذا
عالقة الحقيقة يف هو هذا ألن أيًضا؛ يكون فالبيت عمل؛ قد األساس دام ما أنه الواقع يف
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املتقدم يكون أن أيًضا وجوبًا فيلزم يكون أن يجب املتأخر كان إذا أنه باملتأخر املتقدم
قبله.3 من كان قد

املتقدم كان وإذا كذلك، واجبًا املتقدم يكون أن لزم واجبًا املتأخر حينئذ كان وإذا
كان ألنه فقط بل ما، طريقة بأية بسببه ليس فذلك مثله، واجبًا املتأخر وكان واجبًا
التكافؤ. كان واجبًا املتأخر كان حيثما فإنه إذن هذا وعىل نفسه. املتأخر املفرتضوجوب

دوره.4 يف يكون املتأخر أن فواجب املتقدم كان متى حينئذ ودائًما
أن واجبًا يكون ال ثم فمن درجة، إىل درجة من نازًال الالنهاية إىل التعاقب سار إذا
ألنه آنًفا؛ املوضوع الفرض بحسب واجبًا يكون ال هذا حتى ولكن مطلًقا. يكون املتأخر
يكون أن يجب اآلخر اليشء وهذا املتأخر، عىل بالرضورة يتقدم آخر يشء دائًما سيوجد
أول حد كذلك يوجد فلن لالنهاية ممكن مبدأ يوجد ال أنه كما وبالنتيجة أيًضا. بالرضورة

بالرضورة.5 يكون أن يجب األخري أن عىل عامل
تكون ألن وجوب يوجد بأنه القول يصدق ال منتٍه حد لها التي األشياء يف حتى ولكن
البيت إذا ألنه كان؛ قد األساس ألن كان قد البيت أن ذلك مثال اإلطالق، عىل الكائنات
يكون دائًما يكون أال يمكن ما أن منه فينتج بالرضورة دائم وجود وجوب غري من كان
واجبًا الكون هذا كان إذا إال كونه حيث من دائًما يكون أن يمكن ال شيئًا ولكن دائًما.
كان إذا هذا وعىل يكون، أال يمكن ال وجوبًا يكون فما مًعا، يتمشيان واألزيل الواجب ألن
إذا أيًضا الحال وكذلك الوجود، واجب فهو أزليٍّا كان وإذا أزيل، نفسه بذلك فهو وجوبًا
عىل الوجود واجب فهو أزليٍّا دام وما أيًضا، أزيل هو الكون فهذا واجبًا، اليشء كون كان

سواء.6
دائريٍّا الكون هذا يكون أن رضورة لزم واجبًا هو ليشء املطلق الكون إذن كان وإذا
أن لزم له يكن لم فإن حد، له ليس أو ا حدٍّ للكون إما مطلًقا يلزم ألنه نفسه؛ عىل ويرجع
مستقيم؛ خط عىل يكون أن محال أزليٍّا ليكون ولكنه دائرة، عىل أو مستقيم خط عىل يقع
من وال ستكون التي باألشياء أخذًا نرى كما تحت من ال ابتداء له يكون ال حينئذ ألنه
يكون أن غري من للكون ابتداءً رضورة يلزم ولكنه كانت. قد التي باألشياء أخذنا إذا فوق
هذا وعىل دائريٍّا، الكون يكون ألن رضورة إذن فيوجد أزليٍّا؛ يكون أن يجب وإنه محدوًدا،
املتقدم لكان بالواجب كائن شيئًا أن لو ومثًال واجبًا، يكون الرجوع أو التكافؤ أن النحو
املتأخر أن أيًضا وجوبًا يلزم واجبًا املتقدم هذا كان وإذا أيًضا، واجبًا هو اليشء هذا عىل
عدة أو وسيطني بني االتصال يقع أن يهم ال ألنه حقيقيٍّا؛ أزليٍّا إتصاًال إذن وهاك … يكون
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وجدت ومتى الدائري، الكون ويف الحركة يف إال يوجد ال املطلق فالوجوب هذا عىل وسطاء.
دائريٍّا.7 يقع فالكون وجوب وجد إذا وكذلك بالواجب. كان أو يكون يشء فكل الدائرة

الحركة أن آخر موطن يف أيًضا بني قد دام وما املعقول، يف غاية هو الرتتيب هذا كل
وسيقع يقع ذلك كل أن فبديهي السماء، حركة يف الحال هي كما أزلية هي الدائرية
كان إذا ألنه مثلها؛ واجبة هي تنتجها والتي بتلك تتصل التي الحركات كل وأن بالواجب،
هذه حركة أن منه فينتج آخر جسم إىل يوصلها الدائرية الحركة أزليٍّا يقبل الذي الجسم
يف ما بطريقة تحصل النقلة أن ملا ومثًال أيًضا، دائرية تكون أن يجب األخر األجسام
إىل بالنسبة هكذا هذا كان ومتى عينها. بالطريقة تتحرك الشمس أن فيلزم العليا األفالك
الظواهر هذه كل دامت وما دوريٍّا. وترجع دائري مجرى العلة بهذه فللفصول الشمس

عينه.8 باالنتظام تحصل السفىل الظواهر فكل الطريقة بهذه تقع العظمى
والهواء املاء حينما ومثًال النحو، هذا عىل بالفعل تتحقق أشياء توجد حينما ولكن
قد تكون أن يلزم السحاب تكوين ألجل أنه دام ما الدائرية الحركة هذه لهما يكون
والحيوانات الناس أن يحصل فكيف السحاب، يوجد أن يجب تمطر أن وألجل أمطرت،
أن من ألنه أخرى؟ مرة يظهر نفسه الشخص إن بحيث نفسها عىل أيًضا هي تعود ال
هو إنما فقط رضوري هو والذي تكون. أن يجب كان أنك رضورة ينتج ال كان، قد أباك
خط عىل يقع تناسل هذا إنما أنه هي ذلك يف والعلة كان. قد أباك أن فيلزم كنت إذا أنه

مستقيم.9
إذا عما نتساءل أن أيًضا سيكون هنا ها إليه نتصدَّى الذي البحث مبدأ أن غري
يعود بعضها أن ا حقٍّ كان إذا وعما تعود، ال أو أعيانها إىل أيًضا تعود األشياء كل كانت
يمكث التي األشياء لجميع بالنسبة بالنوع. إال تعود ال األَُخر أن حني وبالشخصيف بالعدد
متماثلة عدديٍّا دائًما تبقى أنها البنيِّ من يلقاها التي الحركة يف للفساد قابل غري جوهرها
جوهرها ذلك ضد عىل التي األشياء كل ولكن املتحرك. حينئذ تطابق الحركة أن دام ما
وعىل بالنوع، فقط بل عدديٍّا ال الرجعى هذه تتم أن رضورة يجب فإنها للفساد، قابل
هو ال لكن نوعه يف هو يأتي املاء، من يأتي الهواء وأن الهواء، من يأتي املاء أن النحو هذا
هي ألبتة فليست بأعيانها أيًضا عدديٍّا ترجع ما األشياء من كان إذا أنه غري عدديٍّا. ذاته

يكون.10 أال يمكن إنه بحيث هو جوهرها التي

251



والفساد الكون

هوامش

واجب: ما يشء يوجد كان إذا واحدة. كلمة إال النص يف ليس تخلف: وال خلو ال (1)
واجبة: هي األشياء بعض ترجمتي. من ص٦١ ب٩ ك٢ الطبيعة ر. الوجوب، نظرية عىل
زدت بالتعيني: واجبًا. ليس نفسه الفرض ولكن ما، لفرض الرضورية النتائج هي تلك
من نحو النص عبارة يف يوجد يكون: أن يجب بأنه الفكرة. تحديد يف زيادة الكلمة هذه
وربما أيًضا، الكلمة هذه زدت بالبساطة: الفرنساوي. التعبري يف موجوًدا ليس االحتمال
أن «يمكن بعبارة يكون» أن «يجب عبارة عن الرتجمة يف يستعاض أن األحسن من كان

أخرى. لغة إىل لغة من نقلها الصعب من الدقيقة الصورة هذه فإن يكون»؛
التمييز إىل االلتفات ويلزم واحدة، كلمة إال النص يف ليس وتكون: تصري التي (2)
حادث اآلخر أن حني يف باٍق، األقل عىل أو أزيل أحدهما فإن الصريورة؛ وبني الوجود بني
النص. عبارة يوىف ما أوىل هو الذي التعبري بهذا جئت الصريورة: إىل بالنسبة ومؤقت.
من القدر هذا عىل النص ليس الدورية: املنقلبات واجبة. أنها يعني تكون: أال يمكن ال

الرصاحة.
أساس: … بيت الكلمتني. هاتني معنى تبنيِّ التالية األمثلة املتأخر: … املتقدم (3)
من ص٦٢ ف٢ ب٩ ك٢ الطبيعة يف رضب الذي املثل عني هو املثل هذا يكون يكاد
البيت كان إذا إال «الحما». بالضبط النص عبارة مالط: عينها. الفكرة لتبيان ترجمتي
نفسه هو ألنه فقط ولكن أيًضا: يكون فالبيت الرصاحة. هذه عىل النص ليس نفسه:
هنا هو إنما املتأخر: لألساس. النتيجة يكون أن رضورة يجب ألنه ألبتة وليس واجب،
ولكن للبيت، رضوري األساس البناء. ليحمل املوضوع األساس هو إنما املتنقدم: البيت.

لألساس. ليسرضوريٍّا البيت
يف األساس، إىل بالنظر أصًال واجبًا ليس فالبيت بسببه؛ اللفظ هذا زدت مثله: (4)
أن الرصف بالفرض هو إنما املفرتض: كان البيت. إىل بالنظر واجب األساس أن حني
يعني التكافؤ: كان عليها. س تأسَّ التي املواد إىل بالنظر كذلك ليس ولكنه واجب، البيت

لألول. الثاني يكون ما بقدر للثاني رضوري األول أن
املقصود أن يفرتضالرشاح الالنهاية: إىل محددة. غري اإلغريقية العبارة التعاقب: (5)
نفسه عىل راجع دائري تناسل عن عوًضا متناٍه غري أو متناهيًا مستقيم خط عىل التناسل
التحت». «نحو بالبساطة: هي النص عبارة درجة: إىل درجة من نازًال العنارص. كتولد
ترجمته ويمكن التحديد، من القدر هذا عىل النص ليس آنًفا: املوضوع الفرض بحسب
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الحد قبل يعني دائًما، سيوجد ألنه الفرض.» طريق عىل حتى واجبًا يكون ال «هذا هكذا:
يمكنها ال متناهية غري ألنها وهي متقدمة، حدود سلسلة توجد واجب أنه املفروض األخري
من يشكو فيلوبون أن ويظهر قليًال، غامضة الفقرة هذه كل فإن ذلك ومع تنفذ؛ أن
ال الالنهاية ففي الضبط. من القدر هذا عىل ليس النص األخري: أن عىل عامل غموضها.

لها. آخر ال كما لها أول ال إذ أخري؛ حد وال أول حد يوجد
إذا ألنه محددة. غري النص عبارة الكائنات: … ألن آخر. أو منتٍه: حد لها التي (6)
وسطاء معاٍن وفيه البيان جيد ليس ولكن النص، أسلوب بالضبط تابعت كان: البيت
التي األشياء يف «حتى الفقرة: هذه غامض يجلو رشًحا وإليك الغموض. سببت محذوفة
البيت أساس ذلك: مثال املتقدم، املتأخر يتبع أن دائًما الرضوري من ليس معني آخر لها
ألنه للبيت؛ رضوري األساس أن مع بعده، رضورة البيت يعمل أن دون يعمل أن يمكن
أن عن انقطع ممكنًا شيئًا أن منه فينتج واجبًا ذلك مع يكون أن غري من البيت كون إذا
واألزيل الواجب ممكن هو ما يعني دائًما: يكون أال يمكن ما واجبًا.» ليصري ممكنًا يكون

أيًضا.» أزيل واحد آن يف هو «الواجب أو مًعا، يتمشيان
ك٨ الطبيعة كتاب يف املقررة املهمة املبادئ أحد هذا نفسه: عىل ويرجع دائريٍّا (7)
تكون أن يمكن التي الوحيدة هي الدائرية الحركة فإن بعدها؛ وما ص٥٥١ و١٤ ب١٣
تحت»: «من ف٥. سبق ما ر. فوق: من وال … تحت من ال التناسل. أو للكون: أزلية.
الكائنات. تعاقب كل افرتاض ألجل كائن هو مما يسار فإنه النازلة؛ السلسلة عىل يدل
قد ما إىل للصعود كائن هو مما يسار أنه دام ما الصاعدة السلسلة عىل يدل فوق»: «من
يف متناهية غري والسلسلة األخرى، من وال الجهتني إحدى من ال ابتداء إذن يوجد فال كان.
يظهر هذا ابتداء: رضورة يلزم متناٍه. غري امتداد عىل يمتدُّ املستقيم الخط ألن الجهتني؛
ابتداء للدائرة ليس أنه ذلك عىل وزد العالم، أزلية عىل املعروفة أرسطو آراء يناقض أنه
أو التكافؤ الضبط. من القدر هذا عىل ليس النص الكون: … للكون الخاص. باملعنى
وصف إال األصل يف ليس حقيقيٍّا: أزليٍّا اتصاًال واحدة. كلمة إال األصل يف ليس الرجوع:

ضبًطا. منه أكثر أكن لم لذلك باملرة؛ محدد غري اإلغريقي التعبري وسطاء: واحد.
أن غري من العجيب الطبيعة بنظام أرسطو دائًما اعرتف املعقول: يف غاية هو (8)
يف آخر موطن يف أيًضا بني قد مباًرشا. دخًال اإللهية وعنايته هللا ملشيئة ذلك مع يجعل
الدائرية الحركة أزليٍّا يقبل الذي الجسم فيلوبون: يقول كما الطبيعة من الثامن الكتاب
زدت ما: بطريقة األرض. عن األبعد العالم جزء أو السماء يعني األول، املتحرك هو هذا
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الضبط من القدر هذا عىل النص ليس العظمى: الظواهر هذه الفكرة. لتمام العبارة هذه
الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس عينه، باالنتظام

ألجل األخرى. تولد إحداهما إن بحيث واملتكافئة الدائرية: الحركة هذه لهما (9)
بعدها وما ص٥٤ ب٦ ك١ امليتورولوجيا ر. أمطرت: قد تكون أن يلزم السحاب تكوين
كون. أو تناسل: التحديد. من القدر هذا النصعىل ليس هي: ذلك يف والعلة ترجمتي. من
املناقشة هذه أن دام ما واملتمم امللخص يكون أن به أوىل هذا أن يظهر مبدأ: (10)
بالنوع، إال تعود ال واحدة كلمة النصإال ليسيف وبالشخص: بالعدد الكتاب. هذا آخر هي
اللذين الكائنني يف عينه هو يبقى النوع وأن االبن إىل األب كمن يتغري الشخص أن يعني
عدديٍّا آنًفا. املوضوع السؤال عىل جواب األشياء: لجميع بالنسبة اآلخر. أحدهما يخلف
غري جوهرها فإن فيلوبون؛ إليه نبَّه كما بعينها دائًما هي فالشمس ذلك وعىل متماثلة:
بالضبط النص عبارة تطابق: الحركة بها. القائمة الحركات يف تتغري وال للفساد قابل
أنه وأظن يفرسها. لم وفيلوبون جلية ليست العبارة وهذه املتحرك.» تتبع «الحركة هي:
عدديٍّا: ال به. تحل الذي كالجسم للفساد قابلة وغري أزلية هي الحركة إن يقول أن يريد
األب فإن االبن؛ إىل األب من هذا يرى كما بالنوع: هو. ما هو يبقى الشخص ألن يعني
فإن وشخصيٍّا: عدديٍّا ذاته ولده. الذي الكائن إىل منه منقوًال يبقى النوع ولكن يهلك
يمكن إنه بحيث هو عينه. هو ليس ولكنه دثر، الذي املتقدم للهواء مشابه بالنوع الهواء
األجسام لبعض األزيل األبد نظرية أن ويالحظ واجبًا. وليس ممكن أنه يعني يكون: أال
من الثامن والكتاب الطبيعة وراء ما من السابع بالكتاب جديرة وعظمة ارتقاء ولألنواع
أرسطو فيه طعن الذي واالتفاق املصادفة ملذهب نقصجديد أيًضا هو إنما وهذا الطبيعة،
ومقدمة األول. املجلد من بعدها وما و١٠٣ ص٩٣ ألرسطو للطبيعة مقدمتنا ر. دائًما،

بعدها. وما ص٩٤ السماء كتاب
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غرغياس ويف إكسينوفان ويف ميليسوس يف

١٨٤٦ سنة املنشورة ملالخ أ. ج. ف. طبعة عىل اعتمدت الصغري الكتاب هذا لرتجمة
سريته إىل أعادت قد جيدة الطبعة وهذه اإلغريقية.1 ديدو فريمني مجموعة يف واملنقولة
استعان وقد نقص. من فيه ما عىل ا جدٍّ ا مهمٍّ كتابًا نهائية تكون أن توشك بطريقة األوىل
العمومية ليبزج مكتبة من مخطوطة نسخة تقدمه من أعمال فوق النص إلصالح ملالخ
بعضاليشء استعانها قد كان املخطوطة وهذه إلينا. وصلت التي النسخ أضبط أنها يظهر
ولم ص٢٨٤). ج٣ هارلس (طبعة اإلغريقية فربيسيوس ملجموعة يعمل وهو أولياريوس
رشحه ١٧٠٩ نرشسنة الذي فلبورن يد عىل إال والنفع الجد باب يف األدخل البحوث تبتدئ
Liber de Xenophane, zenone et Gorgia, Aristoteli Vulgu tributes, املسمى:

.Passim illustratus
فأبرز ميجار، مدرسة بحثه يف فلبورن حذو أسبلدنج ل. ج. حذا سنني أربع وبعد
أسبلدنج يدي بني وكان وغرغياس».2 وزينون إكسينوفان «يف الكتاب من األول الجزء
ا نصٍّ نرش أن له تسنَّى املساعدة وبهذه اصطالحات، عدة منها استخرج ليبزج مخطوطة
به يقرن لم ولكنه غموًضا، األشد الفقرات عىل ممتعة تعليقات به وقرن ا جدٍّ محسنًا
من األول الجزء يجعل كان أسبلدنج أن هو التحقيق هذا يف الجديد كان وإنما ترجمة،
كان ميليسوس اسم أن قاطعة برباهني يثبت وكان ميليسوس، بمذاهب مخصوًصا الكتاب
اآلن لذاكر وإني هذا، أسبلدنج رأي يومئذ من قبل وقد زينون. باسم يستبدل أن يجب

قبوله. يوجب الذي السبب
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تماًما، مضبوطة بطريقة مقابلتها ليبزج مخطوطة فحصه مع أسبلدنج يستطع ولم
دان. كر. أن غري أولياريوس. فيها عمله الذي الخفيف اإلصالح عىل األخص عىل واعتمد
عاتقه عىل أخذ قد — أسبلدنج بحوث يرس قد كان الذي الشهري ليبزج جامعة مغري — بك
الثمينة املخطوطة تلك يف املختلفة الروايات كل عينها السنة يف فنرش البحوث؛ تلك إتمام
اعتدَّ التي املطبوعة النسخة وهذه ألرسطو.3 أخرى مؤلفات بعض وعىل الكتاب هذا عىل
اللغة علماء عند لتعرف تكن لم بل لتقدر، — يظهر فيما — تكن لم اعتداد فضل ملالخ بها
بالكتاب الخصوص عىل وإما العموم، عىل إيليا مدرسة بأمر إما ذلك بعد اشتغلوا الذين
مثًال بربلني العلمي فاملجمع وميليسوس، إكسينوفان مذاهب فحصت فيه الذي الخاص
الذي اإلهمال لهذا األسف أظهر قد ملالخ إن حتى االنتفاع، حقَّ طبعته يف بها ينتفع لم

ميسوًرا.4 اتقاؤه كان
النقص، هذا بعض برج تيودور سدَّ قد سنة عرشة اثنتي بعد أي ١٨٤٣؛ سنة يف
هذا أن ومع الرشوح.5 من تقدمه ما كل من أمتع رشًحا ووضع بك، روايات عىل فاعتمد
جديد، من النظر إعادة عن ملالخ يثِن لم فإنه واالستحسان املدح موضع كان قد العمل
أن غري آنًفا. ذكرتهما اللذين والرشح الطبعة — سنني بثالث برج عمل بعد — فنرش
من رضورة أشد مخروم هذا مثل كتاب ترجمة أن مع الكتاب يرتجما لم وأسبلدنج ملالخ
يف املعلم فيليشيانو برناردان جان ترجمة هي التينية ترجمة خري فظلت غريه. ترجمة
كان فإنه التحريف قليلة ترجمت التي املخطوطة هذه أن مع ولكن ،١٥٥٢ سنة البندقية
يف العلمي املجمع طبعة يف نقلت وقد وضبطها، تصحيحها النافع من بل أيًضا املمكن من

برلني.
وغرغياس وإكسينوفان ميليسوس عىل الكتاب تناولت التي األعمال هي تلك
غرغياس عىل إدواردفوس» هنري «م. تحقيق إليها يضم أن لينبغي وإنه اآلن. حتى
األخص عىل يتعلق الذي الجزء النص— ترجمة غري من — فيه نرش إنه إذ الليونتيومي؛6
بتفسري. وذيَّله نرتجمه، الذي الكتاب هذا من والسادس الخامس الباب أي بغرغياس؛

إلينا؟ وصل حال أية يف ذاته: الكتاب عىل الكالم يلزمنا اللغوية التفاصيل هذه وبعد
الذاتية؟ قيمته هي وما املشهور؟ عىل مؤلفه هو ومن

جميًعا القدماء عند الصغري؟ الكتاب هذا به يعنون أن يجب الذي العنوان هو ما فأوًال
«يف هو: العموم عىل عليه املجمع عنوانه كان أسبلدنج بحوث إىل املتأخرين وعند تقريبًا
إكسينوفان ويف زينون يف ليبزج مخطوطة بحسب أو غرياس». ويف زينون ويف إكسينوفان
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هذا تحاليل من العديدة «سمبليسيوس» شواهد بتقريبه أسبلدنج فإن غرغياس»، ويف
ال ميليسوس هو األول الجزء يف املقصود أن النقض تحتمل ال بطريقة أبان الكتاب
من تامة فقرات نقل قد ألرسطو الطبيعة كتاب عىل املمتع رشحه يف فإنه إكسينوفان؛
املواطن بعض يف ألفاظها يف حتى مشابهة وهي الطبيعة. أو املوجود عىل ميليسوس
هذه أسبلندج وضع فلما نرتجمه. الذي الكتاب هذا يف املسطورة للتفاصيل املشابهة كل
اإلمكان يف بعد يعد لم لوجه وجًها بينها وقارن اآلخر البعض قبالة بعضها املوافقات

األولني. البابني يف عنه املتكلم الفيلسوف هو ميليسوس أن إنكار
يف أنه وهو آخر، دليل ينضمُّ املطلوب إثبات يف وحده يكفي الذي الدليل هذا إىل
رصيح ذكر ص١١٦) ديدو فرمني طبعة وف٢٥ و١ (ك٥ الاليرثي» «ديوجني فهرس
أن ديوجني يؤكد بل مفرًدا، ليس الذكر وهذا ميليسوس. مذاهب عىل أرسطو لكتاب
فيثاغورث أتباع مذاهب يف ا خاصٍّ بحثًا بحث قد وكذلك زينون، آراء أيًضا نقد قد أرسطو

إلخ. … وأكزينوقراط وسبوسيب وأرخيتاس
أيًضا ليذكر وإنه الاليرثي، ديوجني شهادة يؤيد واضعه املجهول ميناش وفهرس
أن من االحتمال إىل أقرب يشء من وما وغرغياس. ميليسوس مذهبي يف أرسطو بحوث
عىل يدلنا كتبه من أيدينا بني ما إن إذ ميليسوس؛ بمذاهب اشتغل قد أرسطو يكون
وإننا غالبًا. ميليسوس يذكر وهو فلسفته، عىل املتقدمة الفلسفات بجميع اضطالعه شدة
ما علم يف أو الطبيعة علم يف سواء إكسينوفان، وعن عنه قال ماذا مرة من أكثر ذاكرون

غريهما. أو الطبيعة بعد
يتعلق الكتاب هذا من األول الجزء أن يف «أسبلدنج» جانب يف فالحق هذا وعىل

بميليسوس.
ينقد أرسطو كان إذا النسبة. هذه إىل سبيل الشك لهذا كان كيف نتساءل ربما
ال إذ باسمه؛ يسميه أن يظهر فيما عليه واجبًا فيكون بعينه، آخر فيلسوًفا أو ميليسوس
الكتب هذه يف قنع بل يفعل، لم الطالع لسوء ولكنه يفرس. ال الذي اإلبهام لهذا مسوغ
من معرفة إىل سبيل وال الضمري. لهذا مرجًعا أسًسا يعني أن دون «هو»، دائًما: يقول بأن
هذا فإن ذلك وعىل نفسه. مذهبه من املنقود املذهب صاحب تعرف إال بالنقد املعنيُّ هو
يف أخطأ قد كان أيٍّا مؤلفه وإن األقل، عىل الظاهر شكله يف عناية بغري كتب إنما الكتاب
الذي النقص هذا لسد املتأخرين الفالسفة فطنة إىل احتيج لقد حتى مبينًا، يكن لم أنه

ناسخ. خطأ إال منشؤه يكون ال ربما
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فإنه أيًضا؛ إكسينوفان عىل منطبًقا يكون أن يوشك ميليسوس عن هنا أقوله ما وإن
أمره؛ يف الشك إىل سبيل ال ذلك مع ولكنه الكتاب، من الثاني الجزء يف كذلك مسمى ليس
إليها يتطرق ال إليه هنا يقال ما فنسبة ميليسوس، مذاهب من أكثر معروفة مذاهبه ألن

الخطأ.
أول يف أيًضا مسمى غري هو الذي غرغياس عىل أوىل باب من ينسحب اليقني هذا إن
سكستوس يد عىل إلينا نقلت قد براهينه ولكن يخصه، الذي و٦) (ب٥ الثالث الجزء
١٨٤٢ سنة ص٢٨٥طبعة ج٢ ك٧ adversus mathimaticos exlogicosأمبرييكوس

الكتاب. هذا يف تراها التي الرباهني اإلطالق عىل تماثل وإنها ص١٣٤، ج١
«يف هو الكتاب هذا يحمله أن يجب الذي النهائي العنوان أن استنتج هذا من
الكتاب، يحويه وما تماًما يتفق العنوان هذا فإن غرغياس»؛ ويف إكسينوفان ميليسوسويف
الكتاب لهذا عنوانًا الصيغة هذه اتخاذ إال يمكن ال اآلن ومنذ اتخاذه، يف ملالخ أحسن وقد
تعيني أن ليبقى إنه الحق ويف اتخاذها، يف لحظة أتردد لم فإني أنا أما ملالخ. فعل كما
أثر مقتفيًا ييل فيما سأحاول أني غري له، مسوغ ال املخطوطة النسخ عنوانات يف «زينون
القول أسوق واآلن التعيني. هذا عنه صدر يكون أن يمكن الذي املصدر اكتشاف ملالخ

منه. لنفرغ العنوان حيث من بصدده.» كنا ما إىل
ذكر فيهما مغفًال العادي العنوان يخالفان معنونتني مخطوطتني بيكر راجع قد
«كتاب أو املذاهب» عىل أرسطو «كتاب هو: بالبساطة فيهما فالعنوان واألعالم. األسماء
يف مرك سنت مكتبة يف ملخطوطة هو األول فالعنوان الفالسفة»؛ مذاهب عىل أرسطو
هاتني واختالف بيكر. تعريف بحسب Bg الفاتيكان يف ملخطوطة والثاني ،q البندقية
إىل القديمة األزمان يف حتى متسللة كانت الشكوك أن افرتاض حيث من مهم الروايتني
يف وزينون إكسينوفان ليتعرفوا يكونوا لم أنهم املحتمل ومن املشهور. العنوان صحة
كان فقد التعيني، عدم الغموضاستحبوا هذا وتلقاء .(٤ ،٣ ،٢ (ب١، والثاني األول الجزء
سعته عىل ذلك مع هو ألنه فيه؛ مسئولية ال الفلسفية» املذاهب «عىل بأنه الكتاب وسمهم
يقام أن يلزم ولكنه غريه، دون الوسم هذا ألتخذ كنت وما مضبوًطا. يكن لم إن صحيح

ذكرته. ولذلك وزن؛ له
هو أأرسطو الكتاب؟ مؤلف هو فمن الصورة، هذه عىل وبنيِّ العنوان تحدد وقد أما

آخر؟ هو أم
أو تيوفراسط، إىل الكتاب هذا تنسب برلني، طبعة Rg مرقومة الفاتيكان يف مخطوطة
لهذا يجعل ما وإن وخليفته. أرسطو لتلميذ كلها أخرى كتب ضمن تدرجه هي األقل عىل
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الطبيعة كتاب عىل رشحه يف سمبليسيوس أن هو والثقة بالحق الشبه من محالٍّ الفرض
آراء إكسينوفان عن املؤلف هذا ينقل فيها تيوفراسط من بفقرة يستشهد (6A (الورقة
الحامالن هما السببني هذين أن يف شك وال الكتاب. هذا يف نقرؤه ملا املطابقة تمام مطابقة
هذا يسحب أن عىل ص٣٥٨) ١ (جزء والالتينية» اإلغريقية للفلسفة «تاريخه يف برنديس
ذوق من القبول محلَّ يحلَّ لم التغيري هذا ولكن تيوفراسط. إىل لريده أرسطو من الكتاب
م. رصح فقد الحذق؛ يف وال العلم يف عنهم يقل ال حكم عن صادر أنه ولو اللغة، علماء

بأستاذه. منه بتيوفراسط أحقَّ ليس رأيه عىل الكتاب هذا أن برج تيودور
ينبغي. مما ا جدٍّ أبعد تجاوز ذلك أن — يرى كما — وأرى ملالخ، رأي عىل هنا وإني
الذين الفالسفة دام ما املطلوبة بالعناية ليكتب يكن لم الكتاب هذا أن الساعة نبهت وقد
نقلته كما أرسطو تأليف مجموع يف ولكن بأسمائهم، معينني ليسوا مذاهبهم فيه تنقد
قطع من وكم التحرير، يف إهمال من وكم النوع، هذا من غلطات من كم القرون إلينا
عىل مثًال! الطبيعة» بعد مثل«ما كتبه أجمل يف حتى مشوشة صحف من وكم تتم؛ لم
معروفة، نقص حالة يف مخطوطاته كل يرتك أن عىل أرسطو حملت التي األسباب أن
عىل عوَّل للخمسني سنه ناهزت حني إال يكن ولم حياته، مدة شيئًا ينرش يكد لم فإنه
اإلسكندر، وفاة بعد املقدونيني ضد املوجهة بالحركة فوجئ فلما تعاليمه. من يشء إظهار
عاجلته أن طمأنينة محل إىل يسكن لم منفيٍّا مرشًدا عجل عىل آتينا هجرة إىل واضطر
والستني؛ الثانية سن يف عنيفة ميتة كانت أنها املعروف ولكن كانت، كيف تعرف ال املنون
شيئًا منها ينرش ولم واألوراق، األعمال من أستاذه تركه كان ما كل تيوفراسط فجمع
يعرف يكد لم الغربي العالم فإن معروفة؛ الحكاية وبقية يظهر. فيما أيًضا نفسه هو
أو حسنت بطريقة فرتبت «سال» بعناية آتينا من بها جيء حينما إال أرسطو مؤلفات

الروديس». «أندرونيكوس بعناية ساءت
خليفته وأهملها الرضورة بحكم املؤلف أهملها مخطوطات أن الغريب من يكون وقد
كتيبنا يف النقص باألوىل أو التشويش فإن غريها؛ من الرتتيب يف نظاًما أحسن هي األول
عدم من فيه ليس عليه وجدناه ما عىل الكتاب هذا إن قائل إني بل فيه، يطعن ال هذا
يكون قد بل إليه. نسبتها صحة يف شك ال التي أرسطو مؤلفات ويف مثل، والخرم النظام
عن بعضها متميز منها يتألَّف التي الثالثة األجزاء فإن التأليف سوء عن أبعد الكتاب هذا
والتنسيق الوضوح من هو فيه املنتقدة املذاهب وعرض خلط، غري من ومتتابعة بعض
شوهوه قد األولني طابعيه ألن فذلك حسن بقبول العموم عىل يتقبل لم كان وإذا بمكان.
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وإني يشء، منها يبق لم حتى وحذقهم املتأخرين عناية ذلك بعد من تالفتها شتى بأغالط
بالطبعة يأخذ ألن الصغري الكتاب هذا فحص يريد الذي الفطن القارئ نظر هذا إىل ألفت

هذه. وبرتجمتي ملالخ أصلحها التي
نسبته يف ظنينًا وغرغياس» وإكسينوفان ميليسوس «يف الكتاب هذا يكن ومهما
وإني بأرسطو. عهًدا املالصقة املشائني مدرسة عن يبعده فيه يشء ال فإنه أرسطو؛ إىل
أرسطو مؤلفات من خالصة الكتاب هذا اعتبار إىل يميل الذي ملالخ رأي إىل القياد أللقي
بعض وضع من الخالصة هذه تكون وقد آنًفا. ذكرناه كما الاليرثي ديوجني ذكرها التي
رواه ما أرسطو مؤلفات من كذلك اقتبس قد تيوفراسط يكون أن يحتمل كما املشائني،
هذا من لخالصات أرسطو مؤلفات يف وإن سمبليسيوس. لنا يذكره كما إكسينوفان عن
أوديم»؛ إىل األخالق «علم وأسلوب الكبري» األخالق «علم أسلوب ذلك عىل والشاهد القبيل،
ولقد نيقوماخوس». إىل األخالق «علم لكتابه قليًال أو كثريًا ممتعة تحاليل إال ليسا فإنهما
تيوفراسط، عمل من وال أرسطو عمل من ليس الكتاب هذا كان إن أنه أستنتج أن أستطيع
يجعل أن يكفي وحده وهذا زمانهما. عن كثريًا يبعد ال زمان من يكون ما أقل عىل فهو

ُمحال. إنكارها أهمية له
عن فضًال تحريره، إىل بالنظر الكتاب هذا يحويه ملا العالية القيمة بي تأخذ ولقد
يهمل أن الفلسفة لتاريخ يمكن ال كبار ثالثة رجال وغرغياس وإكسينوفان ميليسوس أن
قيمة ينقص ال هذا فإن الزماني الرتتيب مقتىض عىل يرتبوا لم هنا أنهم ولو تذكارهم.
كما مستفيًضا املذكورين الفالسفة ثالثة عىل قوًال آخر كتاب أي يف تجد ولن فيهم، القول
ما كل هي املقاطيع هذه ولكن ذلك، من أزيد أن يف يرغب أنه يف شك وال الكتاب، هذا يف
فإن الصورة، هذه عىل الكتاب حفظ ملن واجب علينا والشكر مذاهبهم، مجموع عن لدينا
الخافية الدقيقة آرائها جانب إىل وإنه املجد، غاية بالغة أغالطها رغم عىل إيليا مدرسة
عىل العميقة السامية نظرياتها إىل االستماع املشوق فمن تحركه، وال املوجود وحدة يف
إيليا مدرسة مؤسس يعترب الذي إكسينوفان فإن املثابة وبهذه الكلية. وقدرته هللا وجود
وميليسوس بهما. خليقة بنبوءات وأفالطون سقراط قبل تنبَّأ قد وإنه املقام، كبري رجل
كان فمهما غرغياس وأما ينىس. أال األقل عىل يستحقُّ إكسينوفان مستوى يف يكن لم وإن
أن حسبنا الحق ويف فيها، يضعونه التي الطائفة قدر مطلًقا يحطُّ ال فهو سفسطائيٍّا

محاوراته. أجمل من واحدة الشهري االسم هذا تحت وضع أفالطون أن نذكر
كان زينون؟ أمر املؤلف يغفل أهلها ومذاهب إيليا ملدرسة املوجه النقد يف كيف ولكن
صلب يف وجود له يكن لم فلماذا املخطوطة؛ النسخ أكثر يف الكتاب عنوان يف زينون اسم
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ليس الذي الكتاب هذا أن بحق ملالخ يرى النقص؟ وهذا اإلغفال هذا أين من الكتاب؟
نقد وأن أجزاء، أربعة من مؤلًفا سبق فيما يكون أن يجب كان أجزاء ثالثة إال اآلن له
من طبًعا يستنتج وقد مقبول، الفرض وهذا إكسينوفان. نقد يتلو أن يجب كان زينون
ويؤيد اآلخرين. الثالثة الفالسفة مذاهب فحص كما زينون مذاهب فحص قد أرسطو أن
اسم عقب زينون اسم فيها ذكر حيث ف٣) (ب٥ الكتاب هذا يف بفقرة القرينة هذه ملالخ
يف تكونان تكادان فقرتان أيًضا يضاف أن يمكن الفقرة هذه وإىل بالرصاحة. ميليسوس
نجد أن يمكننا الصغري الكتاب هذا من نخرج أن دون وهكذا و٩). ف٦ (ب٦ عينه املعنى
ولكنه زينون، عىل فيه القول أفرد رابع جزء الكتاب لهذا كان بأنه للقول تكفي براهني

بإكسينوفان. الخاص الجزء عقب الرتتيب يف يأتي كان الجزء وهذا اآلن. موجود غري
ومقربًا مسمى ميليسوس أن يرى الثاني الباب من األوىل الفقرة يف فإن ذلك وفوق
من فيظهر ميليسوس. مذهب فحص بعد إال مذهبه فحص يجيء ال الذي إكسينوفان من
إكسينوفان. قبل ميليسوس يدرس أن الصغري الكتاب هذا مؤلف غرض أن إذن املحقق
ميليسوس عىل أرسطو كتاب فإن الاليرثي؛ ديوجني فهرس يف الرتتيب هذا يوجد كذلك
الزمني الرتتيب روعي لو ولكنه وزينون. وإكسينوفان غرغياس عىل كتبه عىل مقدم
الثالث وميليسوس الثاني وزينون األول هو إكسينوفان لكان يعمل أن يجب كان كما
أهمية الزمني الرتتيب حيث من املسائل هذه عىل يعلق أن ينبغي ال األخري. وغرغياس
ينفع وإنما ترتيب، غري من العصور خلطت إذا فهمه يجود ال املذاهب تعاقب ولكن كربى،

اإلمكان. قدر عىل بالتسلسل عصورها ترتيب يف يتحرَّج أن ذاتها الفلسفة
الرتتيب يف أخطأ الذي هو أرسطو يكون أن ذكر بمكان األهمية من يكون أال يوشك
إىل تارك فإني الخطأ، هذا ارتكب الذي هو مخترصه أن أو الكتاب مؤلف هو كان إذا
الثالثة الفالسفة عىل كلمات بعض ألقول محضة مادية هي التي الرتتيب مسألة جانب

هذا. كتابنا يف املذكورين
إليه، عادة يسند الذي املجد هو وهذا إيليا، ملدرسة رئيًسا كان بأنه إكسينوفان اشتهر
— يظهر فيما — يشري إكسينوفان فيها ذكر التي الوحيدة الفقرة يف أفالطون كان وإن
ب٤٤ وص١١٩ كوزان ترجمة من ص٢٤١ (السفسطائي منه أقدم إيليا مدرسة أن إىل
إىل كولوفون وطنه من إكسينوفان نُِفَي ملا .(١٨٣٩ سنة طورينو يف اإلغريقية الطبعة من
بقطنة، ثم زنكل بمدينة فيها واحتمى صقلية إىل هاجر أنه يظهر الصغرى آسيا يونيا
شواطئ عىل امليالد قبل ٥٣٦ سنة الفوكيون حديثًا َسها أسَّ قد كان التي إيليا إىل ذهب ثم
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بها اشتهرت التي املدرسة هذه نفسه هو فيها وأنشأ طرهينيا، بحر وعىل الكربى إغريقا
طويًال عمر أنه والظاهر كولوفون. إىل رجع أم بها أمات يدرى وال الجديدة، املدينة تلك
الثانية عىل أَْربَْت سنَّه إن فيها:7 يقول أبيات بعض من إلينا نقل ما بصحة سلم متى
إكسينوفان أن عىل به تدل آخر تفرسبمعنًى أن يمكن األبيات هذه إن الحق ويف والتسعني.
لم حني حصلت الشعر فيها قيل التي الحوادث وأن عاًما، وستني سبعة وقتئذ سنُّه كانت
األشياء هذه عىل الكالم أستطيع أني صحَّ «إذا يقول: فإنه وعرشين؛ خمسة إال عمره يبلغ
والستني السادسة نحو آثاره ظهرت إنه الاليرثي: ديوجني يقول مضبوطة.» بصورة
سنة، ٥٠ أو ٤٥ الحني هذا يف سنه كانت أنه وبفرض ،٥٤٠ السنة نحو يعني أوملبية؛

امليالد. قبل ٦١٧ سنة ولد إنه يقال: إذ له؛ يفرتض عما قليًال متأخًرا ميالده فيكون
هو ذلك من أقرب يكون أن يجب إكسينوفان ميالد بأن الظن عىل يحمل ما وإن
شيشريون بشهادة نعلم ولقد التناسخ. يف آراءه قبل ربما الذي بفيثاغورث8 استشهد أنه
سنة يف إال وقروطون سيباريس يأِت لم فيثاغورث أن ب١٥) ك٢ (الجمهورية الرصيحة
من أفيكون ،٥٣٠ سنة أعني العظيم؛ طرخان حكم من الرابعة السنة أي أوملبية؛ ٦٢
عليه يلزم أال وحينئذ به. تكلم بما حي وهو فيثاغورث عن تكلَّم إكسينوفان أن املحتمل

األبيات: هذه وإليك ذلك. من أنزل إىل وبميالده فيه عاش الذي بالعرص ينزل أن
صاحبه بالسوط يرضبه كلبًا يوم ذات رأى ملا

الشقي الكائن بهذا الشفقة أخذته
صديق روح هي تلك ترضب ال فقال:

رصاخه. بسماع تعرفته
آخر9 موضع يف — فيثاغورث ترجمة يف األبيات هذه روى الذي الاليرثي ديوجني زاد وقد
كما وإيبيمينيد، طاليس ومذاهب ساموس حكيم مذهب يحارب كان إكسينوفان أن —
ونقائصهم. وشهواتهم اآللهة وهومريوس هيزيود به يصور كان ما بحدة ينقد كان أنه
يكون قد بل يقرضها، كان التي والحماسيات القصائد أفكاره يودع إكسينوفان كان وقد
ويستجدي السامعني ليطرب قصائده بإنشاد «رهبسود» دأب عىل يرتزق كان أنه محتمًال

سخاءهم.
أن فيجب وإيبيمينيد، وفيثاغورث طاليس آراء يف طعن قد إكسينوفان كان وإذا
امليدية األوىل الحرب زمن إىل عاش قد يكون أن محاًال وليس عنهم، متأخًرا يكون

املسيح). قبل ٤٩٠ (سنة
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ك١ (امليتافيزيقا لها يشهد أرسطو دام ما فيها الشك يستطاع ال قد واقعة وهناك
النقطة هذه وعىل إكسينوفان. تلميذ كان برمينيد أن وهي كوزان)، ترجمة ص١٤٦
والسفسطائي ص١٥٤ (تييتيت أفالطون من يقينًا نعلم أننا غري وفاق، عىل القدماء كل
سنة ٦٥ سنُّه كانت زينون مع آتينا برمينيد جاء حينما أنه كوزان) ترجمة ص١٦٤
سقراط أن وبفرض .(١٨٣٩ طورينو طبعة وص٧٥١ كوزان ترجمة ص٦ (الربمينيد
ولم االسم، بهذا املشهورة املحاورة يف لنا املنقول برمينيد حواره عند السن حديث كان
الفرض هذا وعىل امليالد. قبل ٤٥٠ سنة إىل ينقلنا هذا فإن سنة، عرشين إال عمره يكن
هذا يكون أن يلزم إكسينوفان عىل العلم وليتلقى ،٥١٥ سنة يف ولد قد برمينيد يكون

آنًفا. ذكرناه الذي العهد نحو يف مات قد األخري
إكسينوفان آراء عند برهة ألقف التاريخية10 املجادالت هذه أخرى مرة تارك أني غري
عليها مجمع نقطة به يتعلق فيما كان ولنئ أخرى. أهمية نظري يف لها التي الفلسفية
أفكار من وأرقى أصح كانت هللا، يف أفكاره يقال أن يمكن بل اآللهة، يف أفكاره هي فإنما
الشواهد أن غري الدعوى، هذه إثبات يف وحده يكفي نرتجمه الذي الكتاب وهذا معارصيه.
أمره؛ يف املسيحية تنخدع ولم نفسه. إكسينوفان شاهد جوهرية أكثرها متواترة ذلك عىل
نزَّه بأنه كولوفون فيلسوف عىل يُثني ص٦٠١) (أسرتوماتسك٥ السكندري كليمان فإن

قال: وبأنه التجسد، عن تعاىل هللا

وال بالعقل ال يشبهنا ال فاهلل قوة، األشدين ملك يشء، كل عىل قدير واحد
أفكارهم إليهم يسندون صورتهم عىل اآللهة بتصويرهم الناس وإن بالجسم،

ووجوههم. وأصواتهم

قالب يف عينها الفكرة هذه تكرر أخرى أبياتًا ذلك فوق السكندري كليمان ويروي
إكسينوفان: يقول وفيها آخر،

التي اآللهة ألعطت الناس يصور كما تصور أيٍد واألسود للثريان كان إذا
خيل، بصور تصورهم الخيل ولكانت بأجسامنا، أشبه أجساًما تصورها

ثريان. بصور تصورهم والثريان

يصور ولكيال مرة، ألف الحق يف غاية هي التي األبيات هذه قلدت إكسينوفان منذ
تمثيله عن اإلطالق عىل يكفوا أن اضطروا تصويره يحاولون حني صورتهم عىل الناسهللا

الغاية. إىل املتشددة الديانات بعض إليه يهدي كما
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هذا غري األخرى مؤلفاته يف أرسطو بشهادة االستظهار يمكن إكسينوفان أبيات بعد
إكسينوفان رأي عىل أنه ينقل حيث ب٢٣) (ك٢ الخطابة: يف ما مثل نرتجمه الذي الكتاب
برهة تقع الوجهني من واحد كل عىل ألنه وبموتهم؛ اآللهة بوالدة االعتقاد اإللحاد «من أن
إكسينوفان جواب أرسطو يروي بقليل هذا بعد آخر موضع ويف وجود.» لآللهة يكون ال
ويجأروا «لوقوتوا» إىل قربانًا يقربوا أن عليهم أيجب يسألونه كانوا الذين إيليا أهل عىل
تكن لم فإن تبكوها، أن ينبغي فال إلهة أنها نظركم يف صح «إذا لهم: فقال عليها؟ بالنواح
فكرة إكسينوفان إىل أيًضا بلوطرخس يسند القرابني.» لها تقرب أن ينبغي فال هالكة إال
عن عوًضا وأوزيريس إيليا، أهل عن عوًضا املرصيون هم املخاطبني أن فيها لهذه مماثلة
وأوزيريد». «أيزيد ديدو فرمني طبعة طريوسص٩٣٣ وأما ص٤٦٣، لوقوتوا عذراء

الشعراء عىل إكسينوفان حنق علة تفهم هللا حق يف الحقة السامية األفكار هذه من
يحجمون ال وهيزيود كهومريوس هم والذين القدسية، الجاللة من يحطون كانوا الذين
والكذب والزنا كالرسقة الناس نظر يف الرشف من يحطُّ ما كل اآللهة إىل يسندوا أن عن
Adversus Mathem. ص٩٩ ب٣٣ ك١ هيبوتيب. بريون أمبرييكوس (سكستون والغدر

ص١١٢). ك١ Grammaticos ص٦١٢. ك٩ ١٨٤٢ طبعة ،Physicos
«الشعر» كتابه ويف هذه. إكسينوفان آراء عىل أيًضا أرسطو تكلَّم آخر موضع ويف
الشعر (ر. اآللهة حق يف العامة رها يتصوَّ التي املعاني يف يطعن كان الفيلسوف أن ذكر

ترجمتي). من ص١٤٢ ف١١ ب٢٥
ترجمة ص١٤٦ ب٤ (ك١ الطبيعة بعد فيما أيًضا إكسينوفان أرسطو ذكر وأخريًا

.(١٨٣٨ سنة كوزان
التي الوحدة عىل إكسينوفان بنظريات أرسطو يحفل لم األخري املوضع هذا ويف
الوحدة هذه إن حيث من الضبط من ينبغي ما النظريات هذه يف يََر فلم باهلل، خلطها
أفكار أن أيًضا ذلك عىل يزيد بل ميليسوس، كوحدة مادية وال برمينيد كوحدة عقلية ليست

وبينه. بينه يفرق ال الذي ميليسوس كأفكار جافية أفكار النقطة هذه يف إكسينوفان
تلك ولكن إكسينوفان. عىل تقريبًا أرسطو يف وجد ما كل عىل أتينا قد أوالء نحن ها
يف أرسطو رأي ترينا إنها حيث من األهمية عظيمة الطبيعة» بعد «ما يف املذكورة الفقرة
الجمع حكمة عىل يدلنا وذلك إكسينوفان، مذاهب عن بعيدة ليست ميليسوس مذاهب أن
تسنى فكيف يكن لم وإن الكتاب، هذا مؤلف هو أرسطو كان إذا واحد كتاب يف بينهما
مراعاة — يلزم كان أنه غري قًرسا. بينهما يقرب أن دون بينهما يجمع أن آخر ملؤلف
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مجرد هذا كان ربما ولكن إكسينوفان. بعد ميليسوس عىل يتكلم أن — الزماني للرتتيب
بإكسينوفان الخاصني الجزأين بني ليس أنه وملا نساخ. إهمال سببه الوضع يف مادي خطأ

الفهم. عن مستعىص وال مستنكر التشويش يف فليس رضوري، ارتباط وميليسوس
فإنه الزماني، والرتتيب األهمية يف سواء الثاني، الصف يف نضعه الذي ميليسوس أما
كفيثاغورث، ساموس يف ولد قد سابقه. من رفعة أقل كان وإن االهتمام يسرتعي رجل
قبل اآلتينيون حارصه عندما وشجاعة بمهارة وطنه عن ودافع عظيًما، مركًزا فيها وتبوأ
لقومه واتخذ الحصار، كرس يف ميليسوس نجح ولقد سنة. عرشة بخمس بيلوبونيز حرب
كله وخربه األعداء أسطول إىل ووصل الحصار أعمال أتلف حتى به قادهم مخرًجا منه
الفينيقية السفن ملالقاة الحصار غادر قد كان الذي برييكليس غيبة يف ذلك كل تقريبًا.
من بالحصار نقصها ما عىل تحصل أن املدينة فأمكن ساموس، مدينة لنرصة اآلتية
أهل عىل دارت قد الدائرة ولكن ميليسوس. أحرزه الذي النرص بفضل وذلك التموين،
واضطرت برية، حرب يف ميليسوس فانهزم غيبته، من برييكليس رجع حني ساموس
الوقائع هذه روى الذي طوسيديد يذكر لم تكون. ما أقىس رشوط عىل التسليم إىل املدينة
ف٣ (ب٢٦ برييكليس ترجمة يف ذكره بلوطرخس أن غري ميليسوس، ب١١٦) (ك١
إن بالرصاحة: يقول ألنه الشك؛ تحتمل ال صورة عىل ديدو) فريمني طبعة من ص١٩٩
غري من أرسطو عن نقًال بلوطرخس ذلك عىل وزاد فيلسوًفا. كان إيتاجني بن ميليسوس
بحرية واقعة يف برييكليس ذلك قبل هزم قد كان ميليسوس أن النقل: موضع يبنيِّ أن

أسمى. فكرة الحربية ميليسوس مقدرة من يعطي إنما وذلك أخرى،
الفيلسوف ثياب تحت به كان ميليسوس أن املحقق من فإن األمر من يكن ومهما
بحيث الفلسفة تاريخ يف الندرة من وذلك حرب، ورجل بحري وقائد وسيايس وطني
ديدو فرييمن طبعة ص١٣٧٧ (باب٣٢ بلوطرخس فعل كما إليه التنبيه علينا يجب
املظنون فمن القسوة صنوف اآلتينيون سامها قد ساموس أن وملا ،Adversus CoLoten
— الفاتحني مقاومة يف عظيم حظ له كان والذي — الغيور الوطني ذلك ميليسوس أن
يف ذلك وكان العسري، الظرف هذا يف هاجر وأنه اآلتيني، الحكم تحت يبقى أن يشأ لم
تماًما ومتَِّفق مضبوط التاريخ وهذا امليالد. قبل ٤٤١ السنة أي والثمانني؛ الرابعة األوملبية
فريمني طبعة ص٢٣٣ ب٤ (ك٩ الاليرثي ديوجني إلينا نقلها التي أبللودور شهادة مع

ديدو).
أيًضا يقوله كما لربمينيد تلميذًا ميليسوس يكون أن يمكن لم ملاذا يرى ال كذلك
مدرسة أتباع من هو ميليسوس أن وملا ذلك. دون تقف ال التواريخ فإن الاليرثي؛ ديوجني
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أرسطو قرن ولقد إكسينوفان. خليفة من مذاهبه تلقى يكون أن بسهولة فيمكن إيليا
ص٤٣٣ و٥ ف١ ب٢ (ك١ الطبيعة كتاب يف ميليسوس بذكر برمينيد ذكر عديدة مرات
فعل كذلك تحركه. وال املوجود وحدة نظرية يف جميًعا ليفنِّدهما ترجمتي) من و٤٣٦
إلثبات يكفي ال التأكيد عىل هذا وإن ص١٤٤). كوزان (ترجمة «تييتت» كتابه يف أفالطون
الظن هذا تنفي ال التقاريب هذه أن غري وتلميذ، أستاذ عالقة الفيلسوفني بني كان أنه
الطبيعة بعد ما ويف ف١). وب٤ ف٩ ب٣ ك١ الطبيعة أيًضا (ر. يشء يف االحتمال الكثري
كتاب يف وكذلك برمينيد. باسم مقرتن ميليسوس اسم آنًفا بها استشهدنا التي الفقرة يف
ديوجني دعوى أن أستنتج ذلك ومن ترجمتي). من ص٢٢٣ ف٢ ب١ (ك٣ السماء
الفلسفة؛ بعضمؤرخي من القت الذي االزدراء بهذا ترفض ال فريدة كانت مهما الاليرثي
برمينيد دروس سمع قد أنه جيًدا يمكن الكربى إغريقا يف إيليا إىل هاجر ملا ميليسوس فإن

إكسينوفان. دروس يُلقي استمر الذي
أن يفرتض أن العدل من ولكن حياته، عن يشء يعرف ال القول من جملة وعىل

لبدايتها. مطابقة كانت نهايتها
الطبيعة» «يف موسوًما كان ربما بل الوجود»، «يف موسوًما ميليسوس كتاب كان
مجموعها يف الطبيعة وإذ القديمة، األزمان تلك فالسفة أكثر عند الشيوع جد شائع عنوان
أكثر مشاهدات عىل إال ليؤسس كان ما مفصل تحليل لهم يتهيأ حتى درسهم موضوع هي
نرتجمه، الذي الكتاب هذا يف املوجود باملخترص هذا ميليسوس مؤلف نعرف نحن عدًدا.
يديه بني كان ألنه إما ألرسطو، الطبيعة عىل رشحه يف ميليسوس نقلها التي وبالشواهد
ملخصات إال لديه يكن لم ألنه — األرجح وهو — وإما ميلسيوس لكتاب األصلية النسخة
ولكني املختلفة، املخترصات تلك أيًضا أنا أخترص أن أريد ال به. يستشهد الذي تيوفراسط
وملالخ، أسبلدنج عن أخذًا بعُد نذكرها سوف التي ميليسوس قطع عىل أحيل بأن أقنع
يرى ذلك عىل وزيادة باألقل، إلينا وصل ما عىل السمويس، الفيلسوف مذهب يرى وفيها
مذهبه! ينقض أنه حني يف للناس يعرفه الذي املؤلف عىل أمينًا الصغري كتابنا كان ملاذا
عنه، يتكلم ال كتابنا دام ما زينون عن شيئًا أقول ال وميليسوس إكسينوفان بعد
غرغياس فيبقى كسهو، يعترب أن يجب املخطوطات بعض عناوين يف الوارد ذكره وإن
إال يكون يكاد ال وألنه أكثر معروف ألنه ا؛ جدٍّ موجًزا عليه كالمنا يكون أن يجب الذي

سفسطائيٍّا.11
الكرب من وبلغ أوملبية، والسبعني الواحدة نحو بصقلية ليونتيوم يف غرغياس ولد
يف إال يمت لم أنه أعني أوملبية؛ والتسعني الثامنة يظهر ما عىل بلغ لقد حتى عظيًما، مبلًغا
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يعرف وال باإلجماع، القديم الزمن كتَّاب كل يقول كما املائة بعد التاسعة أو الثامنة سن
عائلة — يظهر فيما — كانت أنها فالظاهر عائلته أما طويلة. تفاصيل العملية حياته عن
السلمربي بهريوديكوس يلتبس أن ينبغي ال الذي — «هريوديكوس» أخوه وكان ممتازة،
فيما يدل وهذا كوزان). ترجمة و٢٠٩ ص١٨٥ ألفالطون غرغياس (ر. حاذًقا طبيبًا —
غرغياس وأما العقلية. الثقافة من عظيم جانب العيشوعىل من سعة يف كان أنه عىل يظهر
اسم عىل منه حصل وقتئذ حديثًا مخرتًعا فنٍّا وكانت الخطابة، يف األخص عىل اجتهد فإنه
التي هي الخطابية قدرته أن يف شك وال أكرب. فوائد إياه تعليمه من وأفاد صقلية يف كبري
فبعثوا الدورية؛ األخرى واملدائن سرياقوزة ضد آتينا استنجدوا إذ مواطنيه ثقة أكسبته
السنة هو هذه لسفارته املضبوط التاريخ أن ويظهر الجمهورية، مساعدة يطلب غرغياس
رآه الذي سقراط أن ويظهر امليالد. قبل ٤٢٧ سنة أي والثمانني؛ الثامنة لألوملبياد الثانية
ثروة مصدر وصارت آتينا يف بشأنها اللغط كثر التي بفصاحته ليستهني يكن لم شك بال
أن ظنَّ ولقد كوزان). ترجمة ص١٠٠ ألفالطون هبياس (ر. البيان الحسن املعلم لهذا
كان ألنه بغرغياس؛ يستهزئ أن يريد كان الطيور عن املضحكة روايته يف أرسطوفان

طبيعي. وغري منتفًخا أسلوبه يرى
بل آتينا، إىل ثانية بالعودة غرغياس أتبعها ربما التي املشهورة السفارة هذه منذ
أقام حياته آخر يف أنه عنه يعلم ما وكل آخر، أثر العلمية لحياته يعرف لم فيها، باإلقامة
تلك مدن أثرى الرسا يف طويًال زمنًا عاش وأنه «إيزوقراط»، إليه استمع حيث تساليا يف
(السياسة أرسطو رواها طيبة كلمة إىل رجعنا ولنئ األللويني. عائلة نفوذ بسبب الجهة
االحرتام عظيم يكن لم غرغياس أن لوجدنا ثانية) طبعة ترجمتي من ص١٢٧ ب٩ ك٣
ومع هؤالء. ظهرانْي بني مات قد الشهري السفسطائي هذا أن يعلم وال الالرسيني، لوطنية
الذهب من تمثاًال لنفسه وضع إنه بحيث الزهو ومن عظيم جانب عىل الثروة من صار أنه
ويقال: األمثال. بها ترضب قناعة من بقية عىل كان — يقال كما — فإنه دلفوس، معبد يف
بال منه خبثًا — لوسيان ويزعم الحد. ذلك إىل عمره أطال الذي هو املتناهي تقشفه إن
ص٦٤٣ ب٢٣ Macuobioi) جوًعا يموت نفسه ترك الحياة ملَّ ملا غرغياس أن — شك

ديدو). فريمني طبعة
باسمه؛ اها وسمَّ أفالطون وضعها التي املحاورة يف غرغياس مركز مرشًفا يكن ولم
يف عليه وضيق يزعم، كما فنٍّا ليس يزعمه الذي الخطابة فن أن سقراط له يبنيِّ ففيها
والقسوة، الظلم تربير إىل وألجأه املبني، التناقض يف يقع جعله بأن بهت حتى املناقشة
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والفساد الكون

وحسن القصد من عليه يسبغ كان أنه غري الخارسة، دعواه عن غرغياس دفاع وساء
يجيدان ال التي املعاني يسوقان اللذين قليقليس األخص وعىل لبولوس يكن لم ما الذوق
الخري وللرشعىل الحق عىل للقوة عميًا أشياًعا نفسيهما وينصبان النهاية، إىل َسْوًقا فهمها
بل إليه، يسند الذي العام خلقه غرغياس دهاء من يتعرف ولقد الهدى. عىل وللضالل
بلده يف يكن لم فإنه أيًضا؛ السيايس مركزه تأثري ينسب أيًضا الدهاء هذا إىل كان ربما
يف حتى يداريهم وطنه، نرصة منهم ينتظر كان الذين اآلتينيني يداري أن عليه ويجب

البحتة. النظرية املناقشات
كان ماذا يعلم وال الطبيعة» يف أو الالموجود «يف عنوانه فكان غرغياس كتاب وأما
يف العامة. فكرته كانت ماذا هذا كتيبنا من الكفاية قدر عىل يرى ولكنه العموم، عىل يحوي
سكستوس فإن الحكم يف للرتدد محل ال النقطة هذه ويف مطلقة. أدرية ال هي إنما الواقع
بيَّنَّاه كما إلينا نقل قد نفسها غرغياس نسخة يديه بني كان أنه يظهر الذي أمبرييكوس
١٨٤٢ طبعة ص٢٨٥–٢٩٠ (ك٧ هنا سنجده ملا املطابقة تمام مطابًقا تحليًال آنًفا
الذين الفالسفة صف يف غرغياس ليضع وإنه .(Adversus Mathematicos, Logicos
لذلك. االهتداء إمكان وينكرون األشياء، حقيقة عىل للحكم ملكة أية اإلنسان عىل يأبون
منه ليس تناقًضا مطلقة أدرية ال كل يف كما نفسه يف يحوي فقري مذهب إال ذلك وما
يكون أن عجب فال السواء، عىل باألخالق تزعزع باملنطق اإليمان تزعزع وملا محيص.

واألخالق. العقول يفسدون الذين السفسطائيني عىل عوانًا حربًا أقام قد سقراط
أو ألف قد العام بالذوق ازدراء وحده عنوانه يف الذي غرغياس كتاب أن يظهر
حرب آخر يف ذلك وكان امليالد، قبل ٤٠٣ سنة أعني والتسعني؛ الرابعة األوملبية يف ظهر
تعاني كلها إغريقا كانت إذ األشياء؛ حقيقة يف للتنازع سيئًا الظرف وكان بيلوبونيز،
كان لقد مناسب؟ وقت يف الالأدرية تكون أن يمكن ومتى فيه. شبهة ال ما الرشور من
أن لالأدري يمكن كان أخرى ضاللة نشأت إذ سقراط؛ عىل الحكم قبل سنني ألربع ذلك
لها كاله ما عىل له جزاءً الحكيم هذا مع نزاعها يف آتينا هزيمة من يسخر كما منها يسخر
سقراط بعد عاش قد الطويلة شيخوخته يف غرغياس فإن ذلك ومع التهكم. صنوف من
عن اليشء بعض لتعزيه أدريته ال تكن لم فيها قرى منها أقل بالد إىل آتينا أيًضا وهجر

نفيه.
فمن أمبرييكوس. سكستوس قطعة أثبت قد ا تامٍّ تقديًرا غرغياس فكرة تقدر ولكي

. بنيِّ ارتباط به لها الذي هذا بكتيبنا مقارنتها السهل
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النقص من فيه كان مهما الصغري كتابنا أن تقدم ما كل عىل بناءً يرى أن يجب
األهمية. من جانب عىل يزال ال — تناولته التي البحوث بعد حتى والغموض— والعيوب
فأما تقريبًا، معقول غري واعتباره إهماله يمكن كان باألغالط مملوءًا النص كان وحني
تماًما مرتاًحا أكون أن دون جهتي من وأنا له، محل ال االزدراء هذا أصبح فقد ملالخ منذ
مع أرسطو. مؤلفات يف األخرى الكتب من كثري من غموًضا أكثر الكتاب هذا أن أجد ال
صحته عىل الدليل قام أكثرها ألن القبول؛ جد مقبولة هي والتي تناولته التي اإلصالحات
ما عىل جيًدا القارئ يقف اإلصالحات هذه مع دراسة، خري درست التي املخطوطات من
التي الرسالة هذه تكن لم فإن املطلوب. قدر عىل البيان ملن أسلوبه وإن املؤلف أراده
غري ليست فإنها أرسطو قلم من تكن لم إن مذكرات، مجموع إال يشء كل بعد ليست
من الفائدة قليلة األخصفليست وعىل طويًال. زمانًا ذلك ظن قد كما إليه تنسب بأن خليقة
الفلسفة أصدقاء كل بها يستويص االعتبار هذا وعىل العنوان وبهذا الفلسفة. تاريخ حيث

القديمة.
يف كلمات بعض قلت فقد إيليا، مدرسة وبمركز املذاهب بموضوع يتعلق فيما أما
جدتنا اإلغريقية الفلسفة أن البحث هذا يف أبنيِّ ألن وتصديت املجلد، هذا عىل مقدمتي
التي املستعمرات يف قرون بستة امليالد قبل سعيدة ظروف باجتماع نشأت كانت املحرتمة
تواريخ أعظم من كواحد الحادث هذا أعلنت وقد الصغرى. آسيا شطوط عىل أسست
النتيجة، هذه نتجت وسطها يف التي الكربى السياسية الحوادث وعينت البرشي، العقل
أوسع تكون قد نتائَج الكمال قلة من موضعها كان مهما اللوحة هذه من واستخلصت
ولنقدر الفهم جدَّ لنفهمهم فالسفتنا نحل أن يجب البيئة تلك يف إنما أال إطارها. من
لنا دوا مهَّ والذين القديمة، الحكمة معلمي األساتذة لهؤالء السامية القيمة تلك قدرها حق

الشاسع. البعد هذا عىل حتى يشجعوننا يزالون ال والذين الحالية، فلسفتنا

269





ويفغرغياس إكسينوفان ميليسوسويف يف

ميليسوس مذاهب (1)

األول الباب

— رأيه عىل — أنه دام ما أزليٍّا يكون أن يجب اليشء فذلك يشء من يكن إن أنه يقرر هو
أن أم خلق قد الكل أن الواقع يف أكان وسواء يشء. ال من يشء يتولَّد أن أبًدا املحال من
أخرجت تكون خلقت التي األشياء أن الفرضني من ذلك عىل فيلزم يخلق، يكن لم الكل
يوجد كان النحو هذا عىل تكوَّنت التي األشياء جميع من واحد من ما أنه دام ما اليشء من

قبل.1 من
لينضم ذلك بعد جاء ما ومنها قبل من موجوًدا كان ما األشياء من إن قيل إذا وإنه
به الذي نفسه وهذا وبالكم. بالعدد زاد قد واحد هو الذي الكل أن ذلك من نتج إليه،
األقل يف يكون أن يمكن ال األكثر ألن اليشء؛ من أوًال يأتي أن يجب وأكرب عدًدا أكثر يصري

األصغر.2 يف األكرب وال
مبدأ هناك يكون ال ألنه المتناهيًا؛ عينه بهذا يكون أن يجب أزليٍّا الكل كان ومتى
يكون أن رضورة يجب متناٍه وكل انتهى. بلغه متى آخر له يكون ال أنه كما منه، يأتي
التكافؤ.3 عىل بعًضا بعضها حدد اثنان متناهيان بل المتناهيات عدة وجد إذا ألنه واحًدا؛
متشابه غري كان إذا ألنه أجزائه؛ جميع يف متشابًها يكون أن وجب واحًدا كان وملا
ال أزليٍّا الواحد كان وملا كثرة. كان واحًدا يكن لم وملا واحًدا، بعد يكون ال وحده فبهذا
أن يمكن ال ألنه متحرك؛ غري يكون أن وجب أجزائه، جميع يف متشابًها يقاس، ألن قابًال
أو امللء يف للذهاب إال يكون أن يمكن ال االنطالق ولكن أمامه، ينطلق يشء يف إال يتحرك



والفساد الكون

ليس نفسه الخلو أخرى جهة ومن شيئًا يقبل أن بعد يمكن ال امللء جهة فمن الخلو؛ يف
شيئًا.4

ألم، وال تعب يلحقه أن يمكن ال أنه ذلك من ينتج آنًفا قلنا ما هو الواحد كان ملا
أحسن ليتخذ وضعه يغري أن يمكن ال أنه كما مرض. وبغري سليًما يكون أن ويجب
األوضاع هذه كل ويف آخر. بيشء يختلط أن وال آخر، نوًعا ليأخذ ل يتحوَّ أن وال منه،
فرس قد الذي هو يكون واملوجود املتولد، هو الالموجود يكون وإذن كثرة يصري الواحد

بالرضورة.5
من تألف ألنه الخليط عىل مقوًال الواحد كان إذا الحق ويف مطلًقا. محال هذا وكل
قد تكون األشياء هذه وإن أشياء، عدة بوجود مسبوًقا يكون أن حينئذ فيلزم أشياء، عدة
واحد، يشء يف أشياء عدة تركب إال الواقع يف االختالط وليس األخرى. نحو بعضها تحركت
تختلط قد النحو هذا وعىل التصنيف. طريق عن املختلطة األشياء بني كجمع هو إنما أو
فقد األشياء، سحق يف يحصل الجمع هذا أن وملا األخرى. عن بعضها تنفصل ألنها األشياء
من بعضها باقرتابها اختلطت التي األوىل األشياء برفع منها واحد كل جليٍّا يوجد أن يجب

الحالتني.6 هاتني من واحدة توجد وليس بعض،
تظهر وال متكثرة، — ميليسوس رأي عىل — األشياء تكون الطريقة هذه عىل وهكذا
وأنه الوجه، هذا عىل هكذا الحال يكون أن ممكنًا ليس أنه ملا وبالنتيجة بوحدة. ألبتة لنا
مع أنه كما خداًعا ظاهًرا إال ليس هذا بأن القول فيلزم متكثرة، األشياء تكون أن يمكن ال
األشياء تلك أن لنا يؤكد العقل ولكن وتغرها، حواسنا تخدع األشياء من كثري يوجد ذلك
المتناٍه أزيل واحد وأنه كثرة، يكون أن يمكن ال املوجود أن لنا يؤكد هو بل موجودة، ليست

أجزائه.7 جميع يف متشابه
األحق؟ هو بما إال منه نَِثَق وأال ظاهر، كل قبول بعدم األوىل عنايتنا تكون هل وحينئذ
فقد تصديقنا، ذلك عىل يستحقُّ وال صحيًحا ليس حق أنه لنا يظهر ما كان إذا ولكن
اليشء؛ من يأتي أن يمكن ألبتة يشء ال أنه أيًضا: القاعدة هذه قبول بعدم صنًعا نحسن
نحن التي العدد والكثرية الصدق القليلة اآلراء تلك من واحًدا أيًضا هذا كان ربما ألنه

كثريته.8 أو الصدق قليلة إدراكات بواسطة رناها تصوَّ قد جميًعا
فيلزم صحيًحا آحادها بعض كان وإذا فاسدة، ليست إدراكاتنا كل كانت إذا ولكن
ألن أحق؛ أنها تظهر التي اآلراء وإما صحته، عىل الدليل قام الذي الرأي إما يختار أن
تلك بمساعدة بعد من عليها يدلل أن يجب التي اآلراء من أمتن دائًما تكون األخرية هذه

األوىل.9 املبادئ
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يفرتض كما لآلخر أحدهما مضادان الرأيني هذين بأن — شئت إذا — فلنسلم
ملا ثم الالموجود، من استخراجها إىل يضطر الكثرة تأييد عند إنه بدء بادئ ميليسوس:
هو بما واملوجود متكثرة ليست املوجودات أن ذلك من يستنتج أن وجب محاًال هذا كان

واحد.10 هو المتناٍه هو وبما المتناٍه هو فقط موجود
كثرة. وأنه واحد هو املوجود أن اآلخر وال ألحدهما يثبتان ال الرأيني هذين أن نزعم
أجىل أيًضا هي منه تستنتج التي النتائج فتكون وأمتَن أحقَّ االثنني أحد كان إذا ولكن
وأن اليشء، من يأتي أن يمكن يشء ال أن مًعا: االعتقادان هذان لنا كان فإن وضوًحا؛
أوىل فهو بالثقة حقيًقا لنا يظهر األخري هذا أن فلما ومتحركة، متكثرة هي املوجودات
وإذا الواقع، يف متضادين هما الرأيان هذان كان إذا وبالنتيجة الناس. بتصديق اآلخر من
النظريتني هاتني فإن متعددة؛ املوجودات وأن اليشء من يأتي شيئًا أن املحال من كان

التكافؤ.11 عىل وتتفاسدان تتباطالن
ما املضاد الرأي تأييد أيًضا يمكن إنه أحق؟! ميليسوس رأي يكون إذن ملاذا لكن
يصدر الذي الرأي أن عىل دلَّل قد يكون أن غري من استدالله وضح قد ميليسوس أن دام
وهذا فساده. عىل يربهن أن إىل يقصد الذي الرأي من أمتن أنه األقل عىل أو الحق هو عنه
أن من بالحق أشبه اليشء من األشياء مجيء أن يرى أن محًضا فرًضا إال ليس جانبه من

متعددة.12 تكون
من كثريًا وإن كانت، قد تكن لم أشياء إن هنا ها ذلك ضد عىل قال من أصاب ولقد
اتفق. كيفما أناس من األفكار هذه افتكروا الذين هؤالء وليس العدم. من أخرج األشياء

هيزيود: قال ذلك مثال الناس، أعقل بأنهم مشهورون هم بل

األشياء كل قبل موجوًدا العماء كان
الفسيح الصدر ذات األرض ظهرت ثم

تحمل ما لكل األزيل األساس وهي
… … … … …

اآللهة. أقدر هو الذي العشق ذلك بعد ثم

يشء.13 من تتولد لم األَُول املبادئ ولكن هذا، من تولد األشياء سائر هيزيود رأي فعىل
كذلك يؤكدون وهم يصري، الكل وأن يكون يشء ال بأن يقولون من الفالسفة ومن
عند إن يقال أن يمكن وبالنتيجة موجودة. غري أشياء من تولد تصري التي األشياء كل أن

الالموجود.14 من حتى تنتج أن يمكن الصريورة الفالسفة بعض
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الثاني الباب

علينا يجب نقطة هنا لكن ممتنًعا. أو ممكنًا يقوله ما كان إذا ما ببحث نشتغل ال نحن
فروضه من تخلف بال تنتج النتائج تلك مثل كانت إذا ما وهي االلتفات، بعض نعريها أن
الواقع يكون أن الحق يف يمكن ألنه يعتقد؛ ما ضد تكون أن يمكن األشياء كانت إذا أو

املخالفة.15 تمام مخالًفا
يرد ولكن موجوًدا. ليس هو مما يأتي أن يمكن يشء ليس أن بدء بادئ يقرر فهو
مخلوقة؟ غري استثناء بال األشياء جميع تكون أن إذن الرضوري أمن السؤال: هذا عليه
أن يمكن السلسلة هذه وأن بعض، من بعضها األشياء تأتي أن أيًضا املمكن من أََوليس
الواحد إن بحيث دائرية رجعى تتكون أن أيًضا املمكن من أََوليس نهاية؟ ال ما إىل تتمىشَّ
يخرج أن أمكن قد واحد كل وأن ما، موجود دائًما يوجد ذلك عىل وأنه اآلخر، من يأتي
املعنى هذا عىل املرات؟ من متناٍه غري عدد يف التكافؤ عىل اآلخر جميع من النحو هذا عىل
يمكن يشء ليس أنه الفرض بذلك التسليم مع حتى وأصرب خلق قد الكل أن يمنع يشء ال
كما — إذن فيمكن متناهية غري ذلك عىل املوجودات أن وبما اليشء. من يأتي أن ألبتة
عىل أيًضا هو يطبق ألنه الوحدة؛ إال تناسب ال التي األسماء بجميع تسمى أن — يشاؤه

16. كالٍّ يسمى وأنه كلٌّ أنه كيفية الالمتناهي
كونها أن يفهم أن يمكن متناٍه، غري املوجودات عدد أن يفرض أن غري من حتى
أشياء إذن يوجد فكيف بعضهم، يزعم كما يوجد يشء ال وأن بصري كل كان فإذا دائري،
فإنه اإلطالق. عىل به مسلم وكأنه كائن كأنه املوجود عن يتكلم ميليسوس ولكن أزلية؟
تسليم هو إنما وهذا أزليٍّا.» يكون أن فيلزم يكون هو وإذا يرص لم املوجود «إذا يقول:

باألشياء.17 رضورة يتعلَّق الوجود بأن
ال الالموجود بأن — االفرتاض من يراد ما بقدر — االفرتاض مع أنه ذلك من وأكثر
األشياء من أن أيًضا يمنع الذي فما ألبتة، ينعدم أن يمكن ال املوجود وأن يصري، أن يمكن
مسلم أنه مع فإنه نفسه؛ أمبيدقل نظرية هي إنما تلك أزلية؟ تكون ما ومنها تولد ما
سبيل ال وأنه يكن لم مما يخرج اتفق يشء أي أن املمتنع من بأن ميليسوس لرأي وفًقا
حيث دائًما يبقى املوجود أن دام «ما ألبتة ينعدم أن يمكن مرة وجد شيئًا ألن مطلًقا
كالنار أزيل هو ما األشياء من أن يؤيد الفيلسوف هذا يزال ال هذا كل مع وضعه»، أمكن
ليس رأيه وعىل األخر. جميع وتأتي أتت األشياء هذه من إنما وأنه والهواء، واألرض واملاء
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ما وهذا وتحلًال. اختالًطا إال الحقيقة يف ليس الكون وأن هذا، غري آخر كون للموجودات
وطبعها.18 األشياء كون عاميٍّا يسمى

هو ما وأن األزلية، األشياء عىل تنطبق ال الصريورة أن يزعم أمبيدقل فإن ذلك ومع
يقال: أن الحق يف يمكن «كيف يقول: إذ واضحة؛ محاالت نظره يف فتلك يصري. ال موجود
ومن وتركبها، النار اختالط من هو إنما اليشء؟ ذلك يأتي أين ومن الكل؟ يزيد شيئًا إن
وتباعد العنارص هذه وبانفصال األشياء، تكثر خرج أن تصحبها التي العنارص جميع
أنه ولو والتفرق االختالط من يأتي والتكثر جديد. من األشياء تنعدم بعض عن بعضها

أحد.»19 واحد عنرص بل العلل، عن النظر عنارصبرصف أربعة إال يوجد ال بالطبع
وتفسدها برتكبها األشياء لتكون األصل منذ العنارصالمتناهية أن افرتاض مع حتى
العنارص هذه يعترب كان أنكساغوراسالذي يفكر كان كذلك أنه أحيانًا يدعي كما بافرتاقها
أن أيًضا هذا من ينتج ال وقد تتكون. التي األشياء لجميع كمصدر املتناهية غري األزلية
موجودات من أتت وتكون تأتي قد أشياء بعض دائًما يوجد بل استثناء، بال أزيل هو الكل

أخرى.20 جواهر يف وتفنى متقدمة
أنكسيمندروس يؤكده كان كما للكل واحدة صورة إال يكون أال أيًضا يمكن بل
إنما الكل أن أنكسيمني وهو واآلخر املاء، من هو الكل أن أحدهما يؤيدان: إذ وأنكسيمني؛

الهواء.21 من هو
وذلك كوحدة، «الكل» النحو هذا عىل يفهمون من جميع نظرية أيًضا هي هذه وإنما
أو قليًال رقيق ألنه وتبًعا أصغر، أو أكرب بعدد أو بالصور يتغري «الواحد» ألن تبًعا هو إنما
«الواحد» وحينئذ تتوالد، والمتناهية متعددة كانت مهما األشياء أن سميك، ألنه أو كثريًا

ويشكِّلها.22 األشياء بقية ن يكوِّ هو هو بقائه مع
من واحد وكل والهواء املاء إن السواء عىل يقول ناحيته من فإنه ديمقريطس أما
وما واالتجاه. والتماس املجرى يف إال بينها فرق ال وإنه متحدة، هي هكذا املختلفة األشياء
«الواحد» دام ما وتنعدم تتولد املتكثرة األشياء أن من — الفرض هذا يف — أيًضا املانع
مجموعه يف «الكل» أن غري من ذكرت التي بالفروق املوجود إىل املوجود من أبًدا يتغري

أكرب؟23 وال أصغر ال أبًدا بذلك يصري
وتتحلل أخر أجسام من تتولد يشاء كما متعددة أجسامنا أن يمنع ماذا هذا وفوق
تنعدم إنها وبحيث تحللها يف متساوية كمية عىل دائًما تكون بحيث أيًضا، أخر أجسام إىل

جديد.24 من

275



والفساد الكون

يف هذا يزيد فماذا مخلوق، غري يشء يوجد بأنه والتسليم بهذا التسليم مع حتى لكن
يكون وأال يوجد هو إذا المتناٍه املوجود ميليسوس رأي عىل المتناٍه؟ هو املوجود أن إثبات
أنه مع املوجود أن غري ونهايته. الكون بداية هنا هي رأيه عىل الحدود ألن ألبتة؛ ولد قد
قد الالمتناهي كان فإذا آنًفا؟ املذكورة غري أخرى حدود له يكون أن يمكن أال مخلوق غري
ليكون.25 يخرج منها التي البداية هذه ميليسوس رأي عىل له يكون أن من بد فال خلق
ال بداية؟ باألقل له يكون أن — كون قد يكون أن بدون حتى — إذن يمنع فماذا
يتحدد أزلية كونها مع األشياء وإن أخرى، بداية، بل — شئت إذا — أتى منها التي البداية

التكافؤ.26 طريق عىل ببعض بعضها
جميع وأن المتناهيًا، يكون أن مخلوق غري يكون الذي «الكل» أن يمنع ماذا بل
كونها.27 يف ونهاية بداية بالبساطة لها أن باعتبار متناهية تكون فيه هي التي األشياء

متناهيًا يكون مخلوق وغري واحد أنه مع «الكل» أن برمينيد يبغي كما أيًضا يمكن أال
متساوي يكون وأن الشكل، مضبوطة كرة لكتلة مشابًها الجهات جميع من يكون «بأن
أو أكرب الفالني أو الفالني الجزء يف يكون أن إىل أصًال حاجة غري من املركز من األبعاد

هو؟»28 مما أجمد
أنه مع «الكل» أن دام ما مخلوق غري كان مهما حد فله وأطراًفا وسًطا له أن وملا
بال أجزائه كل — جسًما كونه حيث من — فإنه نفسه، ميليسوس به يعرتف كما واحد
وال «للكل» املطلق التشابه يقرر هو إنما الجهة هذه ومن لبعض. بعضها مشابهة استثناء
النظرية هي تلك ذاته. غري آخر ليشء مشابه «الكل» إن آخرون فالسفة يقول كما يقول
مشابًها يكون أن جهة من مشابًها الالمتناهي كان إذا بقوله: أنكساغوراس يبطلها التي

المتناٍه.29 وال «واحد» ال بعد يوجد ال وحينذ أكثر، بل اثنان هما ثم فمن له، ملغاير
أو لذاته، إضافيٍّا مشابه الالمتناهي أن أيًضا هو يعني ميليسوس أن يمكن قد ولكن
مع هو «الكل» هذا أن بما متشابهة أجزاءه ألن متشابه هو «الكل» إن أخرى بعبارة يقول

آخر.30 يشء من أو األرض من أو املاء من ذلك
هو األجزاء من جزء كل أن يرى بالوحدة هكذا تسليمه مع ميليسوس أن البني من
هذه أن وبالنتيجة المتناٍه، وحده هو «الكل» ألن المتناهيًا؛ يكون أن يمكن ال جسم نفسه

التكافؤ.31 عىل لبعض حدوًدا بعضها يصلح أيًضا مخلوقة ليست التي األجزاء
كونه مع «واحًدا» يكون أن يمكن فكيف والمتناهيًا، أزليٍّا «الكل» كان إذا ولكن
«الكل» بأن نفسه ميليسوس يعرتف فإذن متغايرة أجزاء من مركبًا كان إذا ثم جسًما؟
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فحينئذ آخر، عنرص أي من أو األرض من أو املاء من بأنه التسليم ومع ومتعدد. كثري هو
يكون أن يجب «الكل» أن يثبت أن أيًضا يحاول زينون أن كما أجزاء، عدة للموجود يكون

يدعون.32 الذي الوجه عىل واحًدا هو كان إذا كثرية أجزاء له
مختلفة أعني أكرب؛ وبعضها أصغر بعضها يكون أن لزم متعددة أجزاؤه كانت ومتى
ولكن ما. جسم فقد أو ما جسم زيادة من التخالف يأتي أن بدون حتى االختالف جد
إذن املانع وما المتناهيًا؟ يكون فكيف عرض، وال طول وال جسم له ليس «الكل» كان إذا
متكثرة هكذا كونها مع األشياء أن املانع ما بل بالعدد؟ وواحًدا كثرة بمجموعه يكون أن

متناٍه؟33 غري عظم عىل تكون أن واحد من وأكثر
يُبِطل أمبيدقل ولكن متناٍه، غري الهواء وعمق األرض عمق أن إكسينوفان يزعم قد
املحال فمن يزعمون، كما األشياء كانت إذا أنه املحكم انتقاده يف يبنيِّ إذ النظرية؛ هذه

ألبتة. تكون أن مطلًقا
كلمات إال ليست عنها يكلموننا ما كثر التي امللموس غري واألثري الكرة أسس «إن

داع.»34 بال الحمقى لسان يكررها فارغات
ليس أنه افرتاض يف سخف هناك يكون أن غري من واحًدا يكون أن يمكن العالم لكن
آخر عنرص أي أو ناًرا كله أو ماءً كله العالم كان إذا الحق ويف أجزائه. جميع يف متشابًها
واحًدا، يبقى املوجود أن ولو أشياء، عدة بوجود يقال أن جيًدا فيمكن القبيل، هذا من
يكون أن يمكن ال ألنه لذاته؛ العنارصمشابًها هذه من واحد كل يكون أن دائًما يلزم وأنه
يشء ال ولكن املتخلخل. باطن يف خلو يوجد أن إال كثيًفا واآلخر متخلخًال الفالني الجزء
جزءًا إن بحيث تماًما منفصل خلو املتخلخل يف يوجد األجزاء لبعض بالنسبة أنه يمنع
هو باٍق ذلك مع الكل أن مع متخلخًال، يكون بعينه وآخر كثيًفا يكون «الكل» من بعينه

الكثيف.35 من امتالءً أقل يكون ال حينئذ فاملتخلخل ميلء؛ «الكل» أن ملا ولكن هو. ما
المتناٍه، أنه وحده هذا من يستنتج أن يمكن فكيف مخلوق غري «الكل» كان وإذا
كونه يستلزم وملاذا مثله؟ متناهيًا يكون آخر أو بعينه واحد أيًضا يوجد أن يمكن ال وأنه
حينئذ وكيف وحده؟ السبب بهذا المتناٍه وأنه واحد بأنه ذلك فوق التسليم مخلوق غري

يتوهمونه؟36 الذي «الكل» ذلك هو الالمتناهي يكون
ال األشياء ألن خلو؛ من ثم ليس كان إذا متحرك ال املوجود إن ميليسوس يقول
عىل يوافقون ال من الناس من كثري بدء بادئ أنه غري باألين، تتغري بأن إال ألبتة تتحرك
يعني أن يمكن جسًما. يكون أن يقبلون ال فإنهم الخلو بوجود تسليمهم ومع النقطة هذه
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ظهر الذي العماء هو «إنما الخلقة: يف يقول حني هيزيود بها يعنيه ما نحو هنا باألشياء
هو هذا للموجودات محل يوجد أن يشء كل قبل يلزم كان أنه بذلك مفرتًضا األمر» بادئ

وسطها.37 من خالية تكون آنية كنوع يعترب الذي بالخلو يعني ما
وإن السواء، عىل أيًضا يتحرك أن يمكن العالم فإن خلو وجود عدم مع حتى أنه عىل
أثبت بل خلو، يوجد ال أنه بإثبات يقنع لم املسألة بهذه أيًضا اشتغل الذي أنكساغوراس

رضوريٍّا.38 الخلو يكون أن غري من سواء عىل تتحرك املوجودات أن ذلك فوق
الزمان طوال تحركت تركيبها تم متى األشياء إن أمبيدقل قال عينه املعنى هذا ويف
الحق ويف كذلك. خلو يوجد أن وال «الكل» يف يفيد ال ما — رأيه عىل — يوجد أن غري من
واحدة صورة يف تركبت متى األشياء ألن أمبيدقل يقول الخلو؟ يحدث أن يمكن أين من

الوحدة: تؤلف أنها بطريقة

زائد. يشء وال خلًوا يكون يشء فال

ما دائريٍّا يكون الكل وأن بعض، يف بعضها تتحرك األشياء أن الواقع يف يمكن أليس
آخر دائًما يتغري بعينه شيئًا أن دام وما ثالث. إىل اآلخر وهذا آخر، إىل يتغري اليشء أن دام

األول؟39 إىل األمر
يف يبقى أنه ولو اليشء يغري الذي هذا الصورة تغري نسيان ينبغي ال ذلك وفوق
مما يشء ال وإذن االستحالة، نفسه وميليسوس آخرون فالسفة يسميه تغري عينه، الحيز
أو األسود إىل األبيض من تمرُّ حينما األشياء يف يوجد الحركة من النوع هذا أن يدفع قال
فذلك شيئًا؛ يقبل أن يمكن ال امليلء وليكن موجود غري الخلو ليكن ألنه الحلو؛ إىل املر من

ممكنة.40 تكون أن االستحالة يمنع ال
يكون «الكل» ألن أو واحًدا، يكون كالٍّ وأن أزليٍّا يكون كالٍّ ألن رضورة فال وبالتبع
وال مكان كل يف متماثلة وحدة وال المتناهيات عدة يوجد ألن أيًضا رضورة وال المتناهيًا.

الكثرة.41 أو الوحدة وجدت ذلك مع سواء متحركة، غري وحدة
ترتيبًا تتغري املوجودات أن يدفع ميليسوس نظريات يف يشء يرى ال هذا سلم ومتى
والتي وباألقل باألكثر حينئذ تختلف التي الوحدة يف هكذا هي الحركة دامت ما وكيًفا
يكون أن فبدون يشء إليها انضم إذا أو يشء إليها ينضم أن بدون شتى بطرائق تستحيل
تمتزج أن عىل تزيد أال فبدون تنضم التي هي أشياء عدة كانت وإذا جسًما، اليشء هذا

التكافؤ.42 عىل وتنفصل ببعض بعضها
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ميليسوس عنهما يتكلم اللذين الرتكيب أو الجمع هو يظهر فيما ليس االختالط ولكن
باستغاللها األشياء تظهر ال بدونهما بل الحال، يف األشياء تنعزل ربما بدونهما واللذين
يلزم أنه حني يف تتحاجب، هي إذ اآلخر؛ البعض وبني بعضها بني يباعد أن بعد إال التام
بعد، تركيبها حل يمكن ال بحيث تكون املختلط اليشء أجزاء كل أن حقيقي اختالط لوجود
الخليط؛ مجموع مع تام وفاق عىل يكون املخلوطة األجزاء من واحد كل أن برشط لكن
جزء كل مع مختلط هو جزء كل أن ذلك من فينتج فردة جواهر يوجد ال أنه بما ألنه

للكل.43 مطلًقا مشابه اتفق كيفما

إكسينوفان مذاهب (2)
الثالث44 الباب

هللا حق يف هذا مطبًقا مخلوًقا كان اليشء هذا أن فمحال يشء من يوجد إن يقول هو
وكال الالشبيه. من أو الشبيه من يتكون كائن هو ما كل أن بالرضورة يلزم أنه دام ما
الشبيه يلد أن من أوىل الشبيه من الشبيه تولد ليس بدء بادئ فإنه ممكن؛ غري األمرين
من ليس وثانيٍّا واألشباه، املتساوين بني الذي املتكافئ التضايف يخالف هذا ألن نفسه؛
من يخرج األقوى — الحق يف — كان فإذا الشبيه. غري من يخرج الشبيه غري أن املمكن
من األقبح بالعكس أو األقبح، من واألحسن األصغر، من يأتي األكرب كان وإذا األضعف،

قطًعا.45 محال وهذا الالموجود، من يأتي املوجود حينئذ فيكون األحسن،
فيلزم املوجودات سيد هو هللا كان إذا أزيل. هللا أن هذا كل من يستنتج أن يلزم إذن
ال ثَمَّ فمن عدة أو اثنان فيه كان لو ألنه أحًدا؛ أيًضا يكون أن — إكسينوفان رأي عىل —
املوجودات هذه من واحد كل أن ثم من دام ما أكربها وال املوجودات جميع سيد إذن يكون
إنما اإللهية والقدرة الواقع يف هللا يحقق ما إن تماًما. له مشابًها مطلًقا يكون قد املتكثرة
وأقدرهم. الجميع سيد يكون أن عليه، مسلًطا يكون وال السيادة وجه عىل يتسلط أن هو
عدة كانوا وإن ألوهيته، من شيئًا ذلك بنسبة يفقد فإنه األقدر ليس أنه دام ما وبالنتيجة
ألن بعد؛ آلهة ليسوا فأولئك الوجوه؛ بعض من اآلخرين من أدنى أو أعىل بعضهم وكان
اإلله طبع بعد هذا ليس ثَمَّ فمن متساوين عدة كانوا وإن أحد، عليه يعلو أال اإلله ماهية

مساويه.46 من أحسن وال أقبح بالبداهة ليس املساوي ألن األحسن؛ يكون أن هو الذي
أن يمكن ال وإال واحًدا، يكون أن رضورة لزم آنًفا ذكر كما حينئذ هو هللا كان وملا

أحًدا.47 يكون أن حينئذ فيلزم أُخر، آلهة فيه دام ما ذلك يمكنه ال يشاء، ما كل ينفذ
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جهة، كل من ويسمع جهة كل من يرى اإلطالق، عىل لذاته مشابه فهو أحد وألنه
حاكمة تكون اإلله أجزاء بعض أن لزم وإال واحد، مقياس عىل الجهات جميع وعنده

االمتناع.48 بنيِّ ممتنع وهذا التناوب، عىل ومحكومة
كذلك ليس ألنه فلكيٍّا؛ يكون أن لزم وجه كل ومن مطلًقا لذاته مشابًها هللا كان وملا
استثناء.49 بال األجزاء جميع يف كذلك لكنه آخر، جزء أي يف يكونه أن دون بعينه جزء يف
يكون أن وال المتناهيًا يكون أن يمكن ال أنه منه فينتج فلكيٍّا، أحًدا أزليٍّا هللا دام وما
أي وال آخر وال وسط وال أول له ليس دام ما الالمتناهي هو الالموجود فإنما متناهيًا،
دامت ما واملوجودات كالالموجود ليس املوجود ولكن الالمتناهي. هو وهذا آخر. جزء
وال بالالموجود ال يُشبه أن يمكن ال فاألحد التبادل. عىل بعًضا بعضها يحد فإنها متكثرة؛

يشء.50 يحده ال األحد دام ما املتكثرة باملوجودات
أن وال يتحرك أن يمكن ال كذلك كان ملا — هللا يسميه إكسينوفان الذي — األحد
هو وال فيه يأتي موجود ال ألنه متحرك؛ ال الحق يف هو الالموجود فإن المتحرًكا؛ يكون
من ألن واحد؛ من أكثر املوجودات كانت متى إال حركة وال آخر، موجود يف يذهب أن يمكن
ما الالموجود يف يشء يتحرك أن يمكن وال اآلخر. يف يتحرك واحًدا أن للحركة الرضوري
بعض إىل بعضها تتغري األشياء كانت وإذا جهة. أية يف مطلًقا يوجد ال الالموجود أن دام

واحد.51 من أكثر املوجود يكون فحينئذ
توجد لكي واحد من أكثر أو األقل عىل شيئان يلزم أنه إكسينوفان يزعم كيف فانظر
يكون أن يمكن ال ذلك ضد عىل األحد وأن والمتحرك، سكون يف هو الاليشء وأن الحركة،

املتكثرة.52 املوجودات وال الالموجود يشبه ال ألنه حركة؛ يف يكون أن وال سكون يف
من متشابه أحد أزيل هللا هو — إكسينوفان رأي عىل — فهذا الوجوه هذه كل ومن

حركة.53 يف هو وال سكون يف هو ال متناٍه، وال المتناٍه ال وفلكي جهة، كل

الرابع الباب

من يتولد ويصري يولد ما كل أن يفرتض كميليسوس إكسينوفان أن وهو أوَل؛ تنبيًها ننبه
بل الالشبيه، من وال الشبيه من ال يولد ال يولد ما أن من يمنع فماذا ذلك ومع املوجود.
آتية األشياء كل كانت إذا الباقي من أكثر المخلوًقا ليس هللا ولكن الالموجود؟ من يولد
هللا، عن خارج يشء ال أنه إما وبالنتيجة يمكن. ال ما هو ذلك الالشبيه؛ من أو الشبيه من

أزلية.54 أيًضا هي األشياء سائر يكون أن وإما
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األقدر إنه يقول أن بذلك يريد املوىل، هو هللا أن ذلك فوق يقبل إكسينوفان ولكن
أعىل األشياء من كثري يف اآللهة أن ليقبلون وإنهم العامة، يعتقده ما هذا ليس واألحسن.
العامة، إجماع من الجريء الرأي هذا إكسينوفان يستعر لم ذلك عىل بعض. من بعضها
بالنسبة هللا طبع هو هذا أن معناه فليس يشء كل عىل القادر هو هللا إن قيل متى ولكن
الجائز فمن الغري مع عالقته يف أما لذاته. بالنسبة الخاص شأنه هو هذا بل آخر، لواحد
وإنه األغيار. بضعف بل شبيه، من لها ليس التي وقوته بعلوه عليه يقدر ال هللا أن تماًما
من يوجد ما كل بذاته له هللا أن الناس يفهم بل هللا، قدرة الوجه هذا عىل يعني أحد ال
الكماالت وبهذه وجميل. طيب هو ما كل له وأن كان، أيٍّا النقص عن منزه وأنه األحسن،

الكاملة.55 القدرة كمال أيًضا فله كلها
عينها، بالصفات موصوفة متعددة آلهة بوجود التسليم أيًضا يمكن قد إنه ا حقٍّ
أن دون املوجودات سائر من قدرة أكرب أنها دام ما املمكنة الكماالت أكرب بني جامعة
أخرى موجودات يظهر ما عىل أيًضا يوجد ولكنه اآلخر، البعض من أقوى بعضها يكون

غريه.56
بعض من أقدر يكون أن رضورة ويلزم القدير، هو هللا أن يزعم هو الحق يف
كل من يبرص إنه يقال أن يليق ال األحد، هو هللا أن وهو السبب؛ بهذا ولكن املوجودات.
أنه الفالني أو الفالني الجزء من يبرص ال قد ألنه ليس ألنه ناحية؛ كل من ويسمع ناحية
يقرر حينما أيًضا ربما بل بعينه، الجزء ذلك من يبرص ال أنه فقط بل البرص، يُحسن ال
أكمل أيًضا يكون الطريقة بهذه أنه بالبساطة ذلك معنى كان جهة كل من يحسُّ هللا أن

أجزائه.57 جميع يف متشابه أنه دام ما
آخر شكل به أوىل يكون ال ملاذا فلك؟ صورة يعطي فلماذا آنًفا قرر كما األمر كان إذا
االسبيداج إن نقول حني أننا كما ألنه جهة؟ كل من ويرى جهة كل من يسمع أنه دام ما
جميع يف منتًرشا البياض يكون أن إال آخر شيئًا نعني أن نريد ال نواحيه كل يف أبيض
أن مكان كل من ويتسلَّط ويسمع يرى هللا إن يقال حينما يمنع الذي ما كذلك أجزائه،
يكون أن بعد لذلك يلزم وال الصفات؟ هذه دائًما له اتفق، كيفما هللا من جزء أي أن يفهم

االسبيداج.58 يكونه أن يلزم ال كما فلكيٍّا هللا
يكون ال عظًما له إن حيث ومن جسم هو حيث من هللا أن يمكن كيف ذلك وفوق
يكون ألن قابليته مع حد له ليس ما عىل يقع إنما الالمتناهي دام ما المتناهيًا وال متناهيًا
بحيث كانت، أيٍّا … كمية كل وعىل العدد وعىل العظم عىل يقع أن يجب الحد فإن حد؟ له

المتناهيًا.59 يسمى هو له حد ال عظًما إن
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له أن دام ما نهايات له ألن حد؛ له يكون أن الرضوري فمن فلكيٍّا، هللا جعل ومتى
يعني إنه إذ فلكيٍّا؛ دام ما مركز من له بد ال وإذن الحد. من ممكنة مسافة أبعد عىل مركًزا
للجسم إن يقال أن بني فرق وال النهايات. من متساوية مسافة عىل مركز له ما بفلكي

نهايات.60 له وإن ا حدٍّ
أن املانع ما كذلك؟ المتناهيًا املوجود يكون ال فِلَم المتناهيًا الالموجود كان إذا
يحس أن فعًال يمكن ال فإنه ومتماثلة؟ مشرتكة كيوف بعض ولالموجود للموجود يكون
هو ما فعًال يحس أال تماًما يمكن وكذلك موجوًدا. ليس ما يحس وكيف الالموجود.
ينتج هل ولكن أبيض، ليس الالموجود مًعا ونصورهما مًعا االثنني قول يمكن موجود.
وإىل املوجود إىل واحد يشء يسند ال حتى بيض املوجودات كل بأن القول وجوب ذلك من
األمر كان وإذا أبيض؟ يكون ال واحد املوجودات بني يوجد أن يمكن ال أو الالموجود؟
أال يف منه أكثر له يكون أن يف ينحرص ال املوجود أن العتيقة القاعدة نقيض عىل هكذا
يكون أن يمكن أيًضا فاملوجود وبالنتيجة ثانيًا. سلبًا أيًضا يقبل قد فالالمتناهي له، يكون

حد.61 له يكون أن أو المتناهيًا
أن يمكن ال فإنه بالالموجود؛ الالنهاية تلزق أن املعقول غري من يكون ربما ولكن
عىل مثًال يقال ال أنه كما حد، له ليس ألنه إال ليشء ال المتناٍه إنه يشء كل عىل يقال

متساٍو.62 غري إنه الالموجود
يكون أن يمكن ال ولكن ذلك، يف شك ال حد؟ له يكون ال فلماذا واحد، هللا أن بما ولكن
أيًضا تكون ال هللا أجزاء جميع تكون أن فيلزم كله واحًدا هللا كان إذا آخر. إله تلقاء حد له
بالتبادل بعًضا بعضها يحد املتكثرة األشياء كانت إذا — يفهم ال ألنه محضة؛ وحدة إال
محموالت عدة لهما والوحدة الكثرة ألن له؛ حدَّ ال يكون األحد أن ذلك عىل يلزم أنه —
أن الغريب من يكون فقد األخرى؛ وبني إحداهما بني مشرتك واملوجود تماًما، متشابهة
يف األشياء هللا يشبه ال حتى مسلًما أمًرا الكثرة وجود دام ما هللا، وجود إنكار إىل يذهب

املعنى.63 هذا
وهو برمينيد، يقوله كما حدود له يكون وال متناهيًا يكون ال واحًدا كونه مع هللا ملاذا
ابتداءً النقط جميع يف واملتساوي تماًما املستدير «بالفلك يشبه حني بالوحدانية هلل يعرتف

«… املركز من
باإلضافة ذلك يكون أن غري من حد بالرضورة له يكون أن يمكن شيئًا إن الواقع يف
كاملتناهي إضايف حد له يكون حد له ما أن الرضوري من ليس أنه كما ما، يشء إىل
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ولكن نهايات، له يكون أن هو إنما متناهيًا يكون أن يليه. الذي املتناهي لغري بالنسبة
مًعا تكون أشياء بعض يوجد بل ما، يشء إىل بالنسبة بالرضورة له ليست نهايات له ما
باإلضافة كذلك وليست متناهية هي ما أيًضا األشياء من ولكن ما، شيئًا ومالمسة متناهية

ما.64 يشء إىل
مع يتحركان وال متحركني ال ليسا واألحد املوجود بأن القول أخرى نظر جهة ومن
األقل. عىل سبقه ما بمكان الغرابة من قول هو إنما يتحرك ال الالموجود أن بحجة ذلك
أن وبني يتحرك ال شيئًا إن يقال أن بني — يظن أن يمكن قد كما — قطًعا تماثل ال إنه
إنه يشء عىل يقال ما جهة عىل للحركة سلب هو هذا إنما جهة فمن متحرك، ال إنه يقال
أخرى جهة من أنه حني يف الالموجود، عىل حتى يصدق أن يمكن وهذا مساويًا، يكون ال
مساو، ال إنه يشء عىل يقال أنه كما ما، حال عىل فعًال ألنه متحرك ال إنه يشء عىل يقال
اإلزالة همزة من املكونة السلوب جميع العموم عىل أن كما الحركة ضد هو السكون فهنا
يقال أن ا حقٍّ ليس ولكنه يتحرك، ال إنه الالموجود عىل يقال أن حق أضداد. عىل تنطبق
املدلول له ما وهذا متحرك، ال إنه يقال أن ينبغي ال أنه كما سكون. يف إنه الالموجود عىل
الالموجود إن ويقول السكون، لفظ الالموجود حق يف يستعمل إكسينوفان ولكن بعينيه،

له.65 نقلة ال ألنه سكون يف هو
حمله يصلح محموًال أن سوى ليشء ال — الجزم الخطأ من يكون قد آنًفا قلنا وكما
كانت إذا خصوًصا املوجود، عىل للحمل بعد صالًحا يكون ال القول هذا بأن — املعدوم عىل
أكرر فإني ينتقل؛ وال يتحرك ال قولهم: نحو سلبًا، إال ليست لذلك تستعمل التي الكلمة
ال كثرية أشياء يوجد ألنه املوجودات؛ عىل أيًضا حمله يجوز ما املحموالت من كثريًا أن
أشياء يوجد إنه ثم واحًدا. ليس املعدوم أن بحجة آحاًدا ليست بأنها القول عليها يصدق
مساواة إما يوجد أن الرضوري من فمثًال يظهر. فيما األضداد تنتج بعينها السلوب فيها
عدد. هناك دام ما فرد وإما زوج إما يوجد كذلك وإنه كم؛ هناك دام ما مساواة ال وإما

جسم.66 هناك دام ما سكون وإما حركة إما يوجد أن يلزم أيًضا وكذلك
بعضها تتحرك املتكثرة األشياء ألن ألبتة؛ يتحرك ال واألحد هللا إن قيل إذا أنه غري
هذا آخر؟ يشء نحو يسعى بأن يتحرك هللا أن أيًضا يمنع الذي فما اآلخر، البعض نحو
املانع فما ذاته هو يتحرك لم وإذا هللا. إال أحد واحد ال ألنه بل هللا، إال ليس ألنه ليس قطًعا

دائرية؟67 حركة له أيًضا هو هللا يكون أن بعض نحو بعضها بتحركها هللا أجزاء أن
إليه؛ نبه قد كما متعدد هو إنما زينون، يعني كما واحًدا بعد يكون ال هذا عىل لكن
وإذا آخر. باسم سماه أو نرى الذي الكل هو جعله سواء جسم، هللا أن يقرر زينون ألن
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يكن لم أعني الجسمانيٍّا؛ يكون أن ويلزم فلكيٍّا؟ الواقع يف يكون فكيف الجسمانيٍّا هللا كان
قد كما يتحرك أن املانع فما جسًما كان وإذا سكون. وال حركة له يكون ال لكي أصًال

قيل؟68

غرغياس مذاهب (3)

الخامس الباب

مجهوًال يبقى اليشء فهذا يشء من يوجد إن وأنه حقيقة، بموجود يشء ال أن يقرر هو
لألغيار.69 عنه التعبري يمكن ال فإنه به العلم المرئ ويمكن يشء يوجد إن وإنه عندنا،

غرغياس يؤلف حقيقة، بموجود يشء ال أن هو الذي األول القول بهذا يتعلق فيما
لنا. تظهر كما الحقيقة أمر يف متناقضة أفكاًرا يقررون إذ آخرين؛ فالسفة نظريات بني
أن — ذلك ضد عىل — وأولئك ممتنعة؛ الكثرة وأن الوحدة إال يشء ال أنه هؤالء اعتقدوا
األشياء يرون بعضهم بأن ذلك حقيقية؛ ليست الوحدة وأن الحقيقية، هي وحدها الكثرة

مخلوقة.70 يرونها واآلخرين مخلوقة غري
يشء كان إن رضورة يلزم إنه «يقول هكذا: ليدلل الرأيني هذين بني غرغياس يؤلف
وال مخلوقة غري ال األشياء تكون وأن كثرة، وال واحًدا ال اليشء هذا يكون أن موجوًدا
أحدهما إما يكون أن فيلزم يشء الواقع يف كان وإذا بموجود. يشء ال وحينئذ مخلوقة.
مخلوقة؛ غري وال مخلوقة ال ليست األشياء وأن كثرة، وال وحدة ال أنه فإما اآلخر.» وإما
يثبت إذ به؛ الخاص برهانه بعد كزينون وإما كميليسوس إما ذلك إيضاح يحاول فإنه

اآلخر.71 وال أحدهما ال يوجدان ال والالموجود املوجود أن طريقته عىل
ليس الالموجود فيكون الالموجود، يكون الالموجود أن ممكنًا كان إذا أنه فعنده
يكون املوجود أن كما الالموجود، يكون الالموجود هذا ألن املوجود؛ من وجوًدا باقل
إنها عليها يقال أن من بأقوى تكون إنها األشياء عىل يقال أن يمكن ال إنه بحيث املوجود،

تكون.72 ال
مقابلة؛ بعد املوجود يكون ال ثم فمن موجوًدا الالموجود كان «إذا غرغياس: يقول
أن إال بموجود؛ يشء ال أنه وبالنتيجة يكون. ال املوجود أن فيلزم يكون الالموجود إذا ألنه
ومن واحد؛ يشء الواقع يف هما إنما ولكن بعينه. واحًدا شيئًا والالموجود املوجود يكون
مماثل أنه دام ما كذلك يكون ليس فاملوجود يكون، ليس الالموجود ألن يشء؛ يوجد ال ثم

بحرف.73 حرًفا غرغياس تدليل هو هذا لالموجود.»
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السادس الباب

التي األشياء عىل يدلل كيف ترى ألنك يوجد؛ يشء ال أن غرغياس أدلة من ألبتة ينتج ال
هو فاملوجود يوجد الاليشء أن لو أعم: بعبارة أو يوجد الالموجود كان إذا إثباتها. يحاول

السواء.74 عىل الالموجود كذلك
الالموجود، يوجد ألن رضورة أدنى هناك أن وال هكذا، األمر أن ألبتة يظهر ال ولكن
فيلزم يظهر. أن عىل يزيد ال واآلخر حقيقة يكون أحدهما شيئني يف الحال يكون كما
ال يوجد ال الالموجود أن من كذلك كذلك. ليس واآلخر ا حقٍّ أحدهما يكون أن بالرضورة
ليس الالموجود ألن غرغياس: يقول يكونا. أال أو يكونا أن يجب أحدهما أو االثنني أن ينتج
إن ألبتة يقال ال لذلك ما. شيئًا أيًضا هو يكون» «ليس كان إذا الوجود من وجوًدا بأقل
ال فحينئذ الالوجود حالة يف هو الالموجود كان فإذا كان، وجه بأي ألبتة يكون الالموجود
بخالف الالوجود، حالة إال ليس ألنه املوجود؛ عليه يكون الذي النحو عىل الالموجود يكون

فعًال.75 موجود فإنه املوجود
يقال أن عجيبًا األقل عىل فيكون مطلقة، بطريقة وجد قد الالموجود أن ا حقٍّ كان إذا
أبًدا الحال يكون إذن فكيف باملصادفة هكذا هذا كان إذا ولكن موجود. الالموجود إن
النقيض أن يظهر ألنه تكون؟ أال عىل تكون أن أمرها يف يرجح التي لألشياء بالنسبة

أيًضا.76 حقيقيٍّا يكون أن يمكن قد نفسه
كل أن دام ما موجود فالكل إذن أيًضا، يكون املوجود وكان يكون الالموجود كان إذا
الرضوري من ليس وإنه فرق، غري من كائن كالهما بموجود ليس ما وكل موجود هو ما
يكون الالموجود إن يقال عبثًا كائن. غري املوجود يكون أن كائنًا املوجود كان إذا ألبتة
لو أننا دام ما موجودة األشياء جميع أن يف شيئًا يؤثر لم ذلك فإن يكون؛ ال واملوجود

كائنة.77 تكون ال التي األشياء ألصبحت القول ذلك صدقنا
عىل بعد يقال أن يمكن ال ثم فمن واحًدا؛ شيئًا يكون» وال «يكون كان إذا ولكن
يقرر غرغياس أن كما ألنه يكون؛ ال إنه عليه يقال أن كذلك يمكن ال كما يكون، إنه يشء
من وجوًدا بأشدَّ يكون ليس فاملوجود واحًدا، شيئًا هما واملوجود الالموجود كان إذا أنه
موجود؛ الكل أن العكس يؤيد أن يمكن كذلك بموجود، يشء ال أن ينتج بحيث الالموجود

بالحقيقة.78 موجود الكل أن منه فيستنتج تماًما كاملوجود هو الالموجود أن ملا ألنه
اليشء هذا يكون أن فإما يشء من يوجد أن يقول: آخر دليًال يقيم هو الدليل هذا بعد
غرغياس يفرتض ما عىل المتناٍه، فهو المخلوًقا كان فإذا مخلوًقا؛ يكون أن وإما المخلوًقا
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وال نفسه يف ليس أنه دام ما ما، مكان ليسيف الالمتناهي ولكن ميليسوس، مبادئ بحسب
الذي وذاك اآلخر يف الذي هذا المتناهيات عدة أو المتناهيان إذن يكون وحينئذ غريه، يف
املوجودات. حيز عىل زينون أدلة حسب عىل اليشء، فهو ما مكان يف يكن لم وملا فيه. اآلخر

المخلوق.79 املوجود أن غرغياس يستنتج األدلة وبهذه
يكون أن الواقع يف يمكن ال فإنه خلق؛ قد يكون أن كذلك يمكن ال املوجود ولكن
يكن فلم مخلوق وهو يسقط املوجود كان إذا ألنه املعدوم؛ من وال املوجود من خرج قد
ومن ما. شيئًا يصري أن وقت من الالموجود بعد يكون ال الالموجود أن كما املوجود، إذن
ال الالموجود كان إذا ألنه الالموجود؛ من يأتي أن أيًضا يمكن ال املوجود أخرى جهة
يوجد الالموجود باملصادفة كان وإذا اليشء. من يتولَّد كان أيٍّا أن ثم من فممتنع يكون
من أيًضا يأتي ال تجعله عينها هي املوجود من يأتي ال املوجود تجعل التي األسباب فإن

كائن.80 هو الذي الالموجود
يكون اليشء هذا أن — موجود ما شيئًا أن دام ما — الرضوري من حينئذ كان فإذا
يشء أي يوجد أن أيًضا ممتنع أنه منه فينتج ممتنع، األمرين كال وأن مخلوًقا، أو المخلوًقا

ما.81
أو واحًدا اليشء هذا يكون أن فيلزم يوجد يشء إذا أنه هذا عىل زد غرغياس: يقول
أن يمكن ال اليشء ذلك يشء. يوجد أال منه فينتج كثرة وال واحًدا ال يكن لم فإذا كثرة.
يقول كما يشء، ال هو والالجسماني الجسمانيٍّا، يكون أن يجب «الواحد» ألن واحًدا؛ يكون
فإنه واحًدا؛ ال املوجود أن وبما زينون. رأي من كثريًا يقرب رأيًا ذلك يف متبًعا غرغياس
موجود غري فهو كثرة وال واحد ال هو بما املوجود ولكن أوىل. باب من كثرة أيًضا ليس
لم إذا الواقع ويف اليشء. إال هو فما كذلك كان إذا أيًضا: غرغياس يقول وبالنتيجة ألبتة.

كان.82 أيٍّا ليس هو فإنما كثرة وال واحًدا ال يكن
يكون فال حركة يف املوجود كان إذا ألنه حركة؛ يف ليس يشء ال لكن ذلك: عىل يزيد
أن بما ذلك وفوق شيئًا. يصري والالموجود بعد يكون ال املوجود وحينئذ هو. ما هو بعد
بعد. يكون ال هو املعنى هذا فعىل بانتقاله متصًال يكون أن عن وينقطع يتحرك املوجود
كان وإذا اإلطالق، عىل جميعها يف منقسم فهو أجزائه جميع يف متحرًكا كان إذا وبالنتيجة
جهة ناقصمن هو املوجود إن غرغياس: يقول الصدد هذا ويف ألبتة. موجوًدا فليس هكذا
لوكيبس كتبه كما الخلو عىل يتكلم أن عن عوًضا التجربة عىل يتكلم وهو منقسم، هو ما

بمقاالته.83 يسمى فيما
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فالكل يشء ال أن حينئذ ثبت إذا يقول: حقه. البيان وىف قد هذا يف أنه غرغياس يظن
غري أنه دام ما والالموجود يتصور. ما إال ثَمَّ من بعد يبَق فلم علمنا، عن يعزب حينئذ
أال — غرغياس رأي عىل — املحال من كان هذا كان ومتى تصوره. ألبتة يمكن فال كائن
أمواج عىل تدرج «العربات إن مثًال: يقال أن ً خطأ يكون ال بل باطل، يشء هناك يكون

حق.84 نقيضه أن كما حق هذا كل ألن البحر.»
يتصور أن وهو وحده، السبب بهذا تسمع التي أو ترى التي األشياء توجد كيف ولكن
التي األشياء كانت وإذا تكون، يجعلها الذي السبب هو ذلك يكن لم فإذا منها! واحد كل
باب يف أدخل وجود نشاهدها التي لألشياء فهل أيًضا، ذلك أجل من توجد ال نتصورها

نتصورها؟85 التي األشياء من والفعل الحقيقة
جهة من فكذلك األشياء، يشاهد الناس من كثريًا أن ا جدٍّ ممكن أنه كما الواقع، يف
األشياء مثل اإلطالق عىل إذن هي الذهنية فاألشياء أيًضا؛ يتصورها الناس من كثري أخرى
فمن يشء من يوجد أن وبالنتيجة الحقيقي، هو الفريقني أي يدرى ال ولكنه الخارجية.

لنا.86 معلومة األشياء تكون أن املحال
التعبري ننقل أن يمكننا فهل لنا، معلومة بأنها التسليم مع حتى غرغياس: يقول
بالنظر؟ هو شاهده قد ما الكالم بطريق غريه يعلم أن اإلنسان يمكن كيف الغري؟ إىل عنها
كما الواقع ويف رآه؟ قد يكن لم إذا جليٍّا يفهمه أن شيئًا سماعه ملجرد اإلنسان يمكن وكيف
فالذي األصوات، إال يسمع وال األلوان يسمع ال السمع كذلك األصوات يدرك ال النظر أن

كان.87 أيٍّا آخر يشء أي وال لونًا يتكلم وال كالًما، يتكلم
ره؟ تصوَّ قد نفسه هو يكن لم شيئًا الغري كالم يف املرء يلتمس أن يمكن كيف لكن
يرى حينما لونه يكن لم إن اليشء فكرة تعطيك أخرى، داللة توجد أن باملصادفة يتفق هل
اللون، وال الصوت ال هو ليس غرغياس رأي عىل هنا ها املبدأ ألن يسمع؟ حينما وصوته

يسمعه.88 بل صوتًا يفتكر وال يراه، بل لونًا اإلنسان يفتكر فال الكالم، مجرد هو بل
الحاجة وعند اليشء يعلم يتكلم الذي وأن ممكن، ذلك أن — شئت إذا — لتفرتض
هذا عىل بعينه اليشء يفهم بأنه موقنًا يكون الكالم يسمع الذي أن كيف يعرفه أن يمكنه
كائنات ويف عدة كائنات يف واحد آن يف بعينه اليشء يكون أن ممكنًا ليس ألنه النحو؟
كان ولو واحًدا شيئًا ولكن غرغياس: يقول عدة. الواحد اليشء يكون حينئذ ألنه منفصلة؛
جميع عند متماثًال يظهر أنه يمنع يشء فال بعينه هو فيها وكان أذهان عدة يف واحد آن يف
استعداد عىل ليسوا هم والذين الظاهر، يف متماثلني ليسوا أنفسهم هم الذين األشخاص

بعينه.89 واحد
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ولكن عدة؟ أو باألقل اثنني إذن يكونون أفال واحد، استعداد يف أنهم أيًضا لنسلم
يعطيانه وبرصه سمعه فإن متشابهة؛ إحساسات الواحد الوقت يف له ليس الشخصبعينه
فباطل سابقة؛ إلحساسات مغايرة هي الحال يف به التي واإلحساسات مختلفة، إحساسات
كان.90 يشء أي يف بإدراكاتك شبيهة إدراكات له يكون أن يمكن غريك أن تظن أن إذن
يمكن ال أنه خصوًصا ما، يشء بوجود التسليم مع ما بيشء العلم يمكن ال هذا عىل
يمكنه شخص ال وإنه أقواًال، ليست األشياء ألن هو؛ يعلم ما غريه يعلم أن لإلنسان ألبتة

آخر.91 شخص يفهمه ما بالضبط يفهم أن ألبتة
هذه وسندرس عهًدا. أقدم آخرون فالسفة أثارها قد املحرية املسائل هذه كل

املختلفة.92 ملذاهبهم سنعقده الذي البحث عند النظريات

ميليسوس من قطع (4)

١

إىل إذن فلننظر :(٢٢ (الورقة ألرسطو الطبيعة كتاب رشحه يف سمبليسيوس قال
مبادئ عىل معتمًدا ميليسوس إن أرسطو. عليه أنحى الذي األول وهو ميليسوس، أدلة

اآلتية: بالعبارات كتابه يبدأ وفسادها؛ األشياء كون يف الطبيعيني93

إن ما؟ يشء كأنه الاليشء هذا اعتبار حال بأي يمكن فكيف يشء يوجد لم إن
قد وكان مولوًدا كان فإن أزيل؛ وإما مولود إما اليشء فهذا ما يشء يوجد كان
ممكنًا ليس ولكن الالموجود، من أو املوجود من إال يأتي أن يمكن ال فهو كون
يأتي أن ألبتة يمكن — اإلطالق عىل موجود هو ما وباألوىل — شيئًا ليس ما أن
املوجود ألن موجود؛ هو مما يأتي أن أيًضا يمكن ال كما موجوًدا، ليس مما
إذن يوجد. وأن يصري أن إىل حاجة من به يكن ولم وجد قد يكون حينئذ
أن يمكن ال املوجود أخرى جهة ومن أزيل، فهو وإذن يصري أن يمكن ال املوجود
يوافق نقطة هي وتلك موجود. ال إىل يتغري املوجود أن ممكنًا ليس ألنه يفسد؛
بهذه ألنه الالموجود؛ إىل يتغريَّ املوجود أن أيًضا ممكنًا ليس الطبيعيون، عليها
أن ليمكن كان ما فاملوجود ذلك عىل يفسد؛ وال يبقى املوجود أيًضا الطريقة

أبًدا. وسيكون كان فقد ينعدم، لن وإنه يولد
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٢

السابق: املرجع سمبليسيوس،

املوجود كان فإذا أول؛ له ليس يولد لم فالذي أول له ولد قد ما كان إذا لكن
ما أن ذلك عىل يزاد أن ويمكن كذلك. أول له يكون أن يمكن فال مولوًدا ليس
إذن ممكن؛ آخر له فليس للفساد قابل غري يشء كان إذا ولكن آخر، له فسد قد
آخر وال أول ال له ليس وما آخر، من له ليس للفساد قابل غري هو بما فاملوجود

متناٍه. ال فاملوجود وإذن المتناٍه؛ عينه بهذا هو

٣

السابق: املرجع سمبليسيوس،

يكونا أن يمكن فال موجودان كان إذا ألنه واحد؛ فهو المتناهيًا املوجود كان إذا
المتناٍه هو املوجود أن وبما بعًضا. بعضهما ان يحدَّ أنهما دام ما المتناهيني

واحد. هو فاملوجود وإذن كثرة، تكون أن يمكن ال فاملوجودات

٤

السابق: املرجع سمبليسيوس،

هو واحد هو بما املوجود ألن متحرك؛ ال بالتبع فهو واحًدا املوجود كان إذا
يمكن ال لذاته شبيًها الدوام عىل باٍق هو بما املوجود لذاته، مشبه الدوام عىل
كان فإذا ، يضمحلَّ أن وال يتأثر، أن وال يتغري، أن وال ينمو، أن وال ينعدم، أن
يعاني موجوًدا ألن واحًدا؛ بعد يكون فال التأثرات تلك من واحد أدنى يعاني
أن يمكن ال واملوجود أخرى. إىل ما حالة من يتغري كان جنس أي من حركة

حركة. له يكون أن يمكن ال املوجود وبالنتيجة املوجود، إال شيئًا يكون
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٥

السابق: املرجع سمبليسيوس،

ليسشيئًا، الخلو ألن خلًوا؛ يكون أن يمكن املوجود من يشء ال أخرى جهة ومن
خلو ال أنه دام ما ألنه يتحرك؛ ال فاملوجود وإذن يكون، أن يمكن ال والاليشء
ما ذاته يف املوجود يدخل أن ممكنًا ليس ولكن يتحيز. أن يمكنه فيه مكان فال
وهذا هو. مما كثافة أكثر أو تخلخًال أكثر يكون أن إذن ذلك عىل يلزم أنه دام
هو متخلخل هو وما كالكثيف، مليئًا يكون أن يمكن ال املتخلخل ألن ممتنع
املوجود عىل للحكم يوجد. ال الخلو إذن يكونه، أن الكثيف يمكن مما خلًوا أشد
أن يمكنه ال أو يمكنه هو هل ينظر بأن معرفته يمكن فذلك ال أم ميلء أهو
ليس بأنه فذلك يقبل وإن ميلء، بأنه فذلك يقبل لم فإن ما؛ شيئًا ذاته يف يقبل
فال مليئًا الكل كان وإذا ميلء، يشء كل ثم فمن خلو يكن لم إذا لكن مليئًا.
عىل نتكلم حني نقوله كما امللء يف الحركة تقع أن ممكنًا ليس ألنه بعد؛ حركة
دام ما املوجود يف يتحرك أن يمكن ال الكل هو الذي فاملوجود وأخريًا األجسام.

موجوًدا. ليس الالموجود دام ما الالموجود يف وال عنه، خارج يشء ال أنه

٦

:٣٤ الورقة سمبليسيوس،

القاعدة هذه ميليسوسعىل يعتمد خلق، قد يكون أن يمكن ال املوجود أن إلثبات
لحظة يف ولد قد كان إذا ألنه دائًما؛ ويكون دائًما كان قد كان قد ما العامة:
من كان فقد حينئذ شيئًا يكن لم فإذا يولد، أن قبل شيئًا يكن لم أنه فيلزم ما،

اليشء». من يولد شيئًا أن «املمتع
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٧

:٢٣ ،٩ ،٧ الورقة سمبليسيوس،

أن عن فعوًضا املعاني؛ متعدد البداية لفظ أن هو ميليسوس إىل نقد وجه قد
باإلضافة البداية أخذ الكائن الخاصباملوجود الزمان إىل باإلضافة البداية يأخذ
دفعة تتغري التي األشياء عىل تنطبق أن يمكن ال التي البداية تلك اليشء، إىل
مع متناٍه جسم كل أن أرسطوطاليس، قبل حتى ميلسوس، رأى فلقد واحدة؛
دائًما فهو ذاته، يف معترب الجسم هذا وأن متناهية، قوة إال له ليس أزيل أنه
أن يجب ونهاية بداية العظم جهة من له أن بما إنه بحيث … الزمان حد عىل
بداية له ما التكافؤ: وعىل الزمان. إىل باإلضافة السواء، عىل له كلتاهما تكونا
يسند ذلك أجل ومن الكل. يكون أن مًعا يمكن ال الزمان إىل باإلضافة ونهاية
يسمى وال الزمان، عىل فقط مطبقتني والنهاية البداية إىل برهانه ميليسوس
ال وهذا أجمع، العالم مًعا ليس ما يعني الكل. ليس ما نهاية وبال بداية بال
عىل وينطبق وجودها، يف املتناهية وغري لها أجزاء ال التي األشياء عىل إال ينطبق
وهاك الكل، بالضبط هو املطلق املوجود دام ما املطلق املوجود عىل الخصوص

أعيانها: ميليسوس أقوال ذلك مع

وسيكون دائًما، كان وقد دائًما، كائن فهو كون قد يكن لم ما ذلك عىل
فيكون كون قد كان فإذا المتناٍه، ولكنه آخر، وال أول له فليس دائًما؛
ألنه آخر أيًضا له ويكون ما، حني يف يصري بدأ قد يكون ألنه أول له
لم وإذا قط بدأ قد يكن لم فإذا يصري؛ أن عن أيًضا انقطع قد يكون
ليس أنه بما دائًما ويكون دائًما كان قد بأنه فذلك قط انتهى قد يكن
يكونه. أن إىل يصل أن يمكن ال الكل ليس ما ألن آخر؛ وال أول ال له
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٨

:٢٣ الورقة سمبليسيوس،

المتناهيًا. أبديٍّا عظمة يكون أن يلزم كذلك أزيل املوجود أن كما

٩

السابق: املرجع سمبليسيوس،

المتناهيًا. وال أزليٍّا يكون أن ألبتة يمكن ال وآخر أول له ما

١٠

السابق: املرجع سمبليسيوس،

آخر. يحد فهو أحد هو يكن لم إذا

١١

:٢٤ الورقة سمبليسيوس،

وقد غامضة. ليست ولكنها قديمة تكون أن يمكن نفسه ميليسيوس لغة إن
يقرءونها للذين يتهيأ حتى العتيقة املؤلفات هذه األنظار تحت نضع أن يمكننا
ما إذن وهاك وأوىف. أضبط إيضاحات يف الحكم يُحِسنون قضاًة يكونوا أن
الحركة: عىل نظريته املايضومتابًعا يف بسطه قد ما ملخًصا ميليسوس يقول

إنه ومتشابه. واحد المتناٍه أزيل هو — الكل — فالعالم إذن هذا عىل
وال صورته، تتغري أن يمكن وال ينمو، أن يمكن وال يفنى، أن يمكن ال
ذلك من شيئًا عانى هو فإذا يضمحل؛ أن يمكن وال يقبل، أن يمكن
رضورة فيلزم غريًا املوجود صار إذا أنه الحق ويف واحًدا. يكون فال
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ولو يصري، الالموجود وأن يفنى األول املوجود وأن متشابًها، يكون أال
ما كل يف يفنى بأن النتهى غريًا ليصري عام ألف ثالثني الكل اقتىض

الزمان. من ييل

١٢

السابق: املرجع سمبليسيوس،

والنظام ينعدم، ال للعالم املتقدم النظام ألن صورته؛ تتغري أن يمكن ال ولكن
دام وما جديد، من يولد يشء ال أنه دام ما ولكن يتكون، ال بعد يكن لم الذي
اتفق موجود أي أن يمكن كيف يتغري يشء ال أنه دام وما ينعدم، يشء ال أنه
يصري أن يمكن كان إذا قبل من تحول قد يكون إنه صورته؟ تتغري أن يمكن

هو. ما غري

١٣

السابق: املرجع سمبليسيوس،

قابًال شيئًا أن يمكن ال أنه دام ما ينفعل أن يمكن ال الكل ألن ينفعل؛ ال إنه
وكذلك الصحة. كمال يف يكون يشء قوة بعد له يكون لن ثم ومن أزليٍّا؛ يكون
كسب أو فقد إذا إال ينفعل أن يمكن ال إنه ينفعل. كان إذا متشابًها يكون ال هو
أن املمكن من ليس كذلك متشابًها. يكون أن عن ينقطع وحده وبهذا شيئًا،
ينعدم الصحيح وهذا املوجود حينئذ ألنه كان؛ ما بأي ينفعل صحيًحا شيئًا
أي عىل أيًضا ينطبق االنفعال عىل ينطبق الذي عينه والدليل يكون. والالموجود

للموجود. ما اضمحالل
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١٤

و٢٤: و١٧ ٩ القطعة سمبليسيوس،

أن يمكن ال اليشء هو وبما شيئًا، ليس الخلو ألن بموجود؛ الخلو من يشء ال
هو الكل ولكن فيه، يستقر أن يمكنه محل ال ألنه يتحرك؛ ال املوجود يكون.
محل فال خلو ال أنه دام ما ولكن الخلو، يف يتحيَّز فاملوجود خلو كان إذا ملء.
متخلخًال؛ وال كثيًفا ال يكون ال كذلك حركة، فال ملئًا الكل دام ما فيه. يستقر
هو واملتخلخل بسواء. سواءً كالكثيف مليئًا املتخلخل يكون أن ممكنًا ليس ألنه

والخلو. امللء يف الحكم يلزم كيف إليك الكثيف، من أخىل
لم فإذا مليئًا، ليس بأنه فذلك ما، شيئًا يقبل أو يتحيَّز يشء كان وإذا
إذا خلو. يكن لم إذا امللء إال ليس إذن ميلء. بأنه فذلك يقبل لم إذا أو يتحيَّز

ممكنة. حركة فال ملئًا هو الكل إذن كان

١٥

:٢٤ الورقة السابق املرجع سمبليسيوس،

مًعا. كله يتحرك ال حينئذ ولكن تحرك. املوجود تجزَّأ إذا

١٦

:١٩ الورقة سبق ما سمبليسيوس،

واحد آن يف يلزم واحد هو وبما واحًدا، يكون أن فيلزم يوجد املوجود كان وإذا
واحًدا. بعد يكون وال أجزاء أيًضا له كان سمك له كان إذا ألنه جسًما؛ يكون أال
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١٧

:١٧٣ الورقة السماء، كتاب رشح سمبليسيوس،

هو هذا Preparation Evangélique XVأرسطوقلس يستشهد وهو سيب أو
أدلة أخرى جهة من هاك ولكن املوجود. وحدة إثبات عىل األقوى الدليل إذن
كاملوجود منها واحد كل يكون أن فيلزم متكثرة موجودات كان إن أيًضا. تثبتها
والذهب والحديد، الهواء كان وإذا والنار، األرض كان إذا وحدته. أثبتت الذي
التي األشياء وسائر واألسود األبيض كان إذا وامليت، الحي كان إذا والنار،
كل يكون أن فيلزم يقال، كما الواقع يف موجودة هي حقائق، الناس يعتربها
ال وإنه حاله، يتغري ال وإنه األمر. بادئ لنا ظهر قد ما هو الحقيقة عىل يشء
الراهنة األشياء حالة يف نعتقد ولكنا هو، ما هو دائًما يبقى بل غريًا، يصري
أنه لنا يظهر فالحار إدراكها. ونحسن استماعها ونحسن رؤيتها نحسن أننا
والحي صلبًا، يصري واللني لينًا، يصري والصلب حارٍّا، يصري والبارد بارًدا، يصري
يظهر استثناء بال فالكل بعد. حيٍّا ليس مما ثانيًا ويتولد يموت، أنه لنا يظهر
فيها كان التي بعينها الحالة يف يبقى بأنه يظهر يشء وال غريًا، يصري أنه لنا
والذهب األصبع، بمالمسة ينربي صلبًا كان مهما نفسه الحديد فيها. هو والتي
منه يأتي كما املاء من تأتى هكذا صلبًا لنا يظهر مما آخر جسم وأي والحجر
يف املوجودات نعرف وال نرى ال إننا يقال أن يمكن وبالنتيجة والحجر. األرض

يتطابق. أن من أبعد ذلك فكل ذلك عىل حقائقها؛
كلها صورها نرى ذلك ومع أزلية، إنها األشياء بعض عىل ا حقٍّ نقول إننا
رأيناها كنا قد ما عىل تكون أن عن وتنقطع أعيننا تحت تتغري كلها وخواصها
وأن األشياء، رؤية نحسن ال بأننا التسليم يلزم إذن خاصة. حالة كل يف عليه
تغريت، ما حقيقية كانت لو ألنها خطأ؛ هو إنما متكثرة لنا األشياء ظهور
يشء ال أنه دام ما موجود، أنه منها واحد كل لنا يظهر ما عىل تكون ولكنها
هو يتكون الذي وهذا املوجود، هلك قد التغري ففي الحقيقي؛ املوجود فوق
أنها فيلزم يقال كما متكثرة األشياء كانت إذا ثانية مرة حينئذ الالموجود،

األحد. املوجود يكون كما اإلطالق عىل كانت
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هوامش

Aristotelis de Melisso, Xenophane et Gorgia disputations, cum (1)
Eleaticorum philosophorum Fragmentis et Ocelli Lucani qui fertur de
universi natura libello, conjunctim edidit, recensuit, interpretatus est
Frid.Guil. Aug. Müllach, Berolni, 1846, XXX–210. Bibliothèque grecque de

.Firmu Didot. Fragmenta Philosqhrum Graecorum. Pages 270 et Suir
“Commentarius in Primam Partem libelli de Xenohane, Zenone et (2)
Georgia, Praemissis Vidiciis philosophorum Megaricorum, Berolini, 1793,

كتابه. أكثر يف أسلبورج طبعة يتبع أسبلدنج وكان 8o. XIV–83”
املجمع رعاية تحت برانديس بكرو أنجزها التي العامة أرسطو طبعة ظهرت (3)

.١٨٣١ سنة بربلني العلمي
Solemnia Doctorum hilosophlae et magistrorum artium a. d. XIV (4)
febr. M D CCXCIII antiquo ritu creandorum indicit Chr. Dan.Beckius. Prae-
missa est varietas Iectionis Libellorum Aristotelicorum e codice Lip siensi
هذا من األول الثلث يف أعطوا قد الذين الرجال من بك داليال وإن diligenter enotata

القوية. نهضتها أملانيا يف الفلسفية الدراسات يف عرش التاسع القرن
Regiae universitati Litterarum Frederico-Alexandrinae D. XXIII (5)
mensis Augusti MDCCCXLIII sacra saeccularia prima agenti gratulatur
academia Marburgensis. Praemissa est Theodori Bergkji commentatio de

.Aristotelis libello Xenophane, Zenone, et Gorgia, Marburgi, 1843
De gorgia Ieontino commentatio, interpositus est Aristotelis de (6)
Gorgia liber emendatus editus ab H. Ed Foss, Halis Saxonum, 1828, 8o IV–
.186. Le traité sur Gorgias et le commentaire sont pages 110 et suivantes

ديدو. فريمني طبعة ص٢٣٤ ب٢ ك٩ الاليرثي ديوجني (7)
ديدو. طبعة ص٢١٣ ب٨ ك٨ الاليرثي ديوجني (8)
ديدو. طبعة ص٢٣١ ب٢ ك١١ الاليرثي ديوجني (9)

الفلسفية. القطع من األول الجزء يف كوزان لفكتور الخاص التحقيق ر. (10)
.H. E. Hoss, Halis Saxonum, in 8o, الخاص1828 التحقيق ر. (11)
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ما ر. اإلغريقي، األصل ليسيف الذي العنوان هذا زدت ميليسوس: مذاهب (ب١) (1)
البابان يشملها التي املذاهب نسبة وعىل العنوان هذا عىل أجريناه الذي التحقيق يف سبق
أن يحسن كان وقد إبهامها، عىل النص عبارة حفظت يقرر: هو ميليسوس. إىل األوالن
يذهب الباب لهذا بوضعه لنفيس سمحت الذي العنوان ومع بالترصيح، الفيلسوف يسمي
النص عىل الزيادة هذه أدخل بأن لنفيس أسمح لم ولكني املقصود. الشخص يف الشك
ميليسوس اسم زدت فقد األبواب غضون يف وأما الرسالة. هذه بدء ويف جملة أول يف نفسه
ميليسوس إىل باإلسناد يتعلق وفيما وغرغياس، إلكسينوفان بالنسبة فعلت كما عدة مرات
القطعة ميليسوس قطع من ييل سوف ما ر. يشء: من يكن إن ف١. ب٤ سيأتي ما ر.
يخلق، يكن لم الكل أن أم اإلغريقي. النص قوة ألؤدي العبارة هذه زدت رأيه عىل األوىل،
القدر هذا عىل ليس النص الفرضني يف خلق: قد كان األشياء من ما عدد إال يكن لم وإنه

أزلية. ليست بالنتيجة هي والتي النحو: هذا عىل تكونت التي الرصاحة. من
وبالكم. بالعدد «الواحد» بالبساطة هي النص عبارة واحد: هو الذي الكل أن (2)

وأعظم.» متعدًدا «يصري النص: عبارة
بهذا و٣. ٢ القطعتني ميليسوس قطع يف يجيء سوف ما ر. أزليٍّا: الكل كان (3)
بعضها حدد املدة. يف الالمتناهي إال ليس األزيل ألن تكراًرا؛ ذلك يكون يكاد المتناهيًا: عينه
يجيء سوف ما ر. سمبيليسيوس، ينقلها التي عينها العبارات هي تلك التكافؤ: عىل بعًضا

و١٠. ٣ القطعتني ميليسوس قطع من
.٤ القطعة ميليسوس قطع راجع أجزائه: جميع يف متشابًها يكون أن وجب (4)
من ٥ القطعة راجع أمامه: ينطلق يشء يف .٤ القطعة راجع متحرك: غري يكون أن وجب

الذكر. اآلنفة القطعة راجع شيئًا: ليس نفسه الخلو ميليسوس. قطع
عىل أو املادي عىل العبارة هذه تحمل أن يمكن ألم: وال تعب يلحقه أن يمكن ال (5)
كانت ربما مرض: وبغري سليًما ميليسوس. قطع من ٤ القطعة ر. السواء، عىل املعنوي
القطعة ر. إنسانيٍّا، جسًدا كان لو كما الواحد يعترب وفيها ينبغي مما أضيق املعاني هذه

بالضبط. اإلغريقي النص عبارة هي هذه املتولد: هو .١١
كتاب يف سبق ما االختالط نظرية عىل ر. الخليط: عىل مقوًال الواحد كان إذا (6)
كانت هنا النص يستخدمها التي الكلمة أن يظهر التصنيف: ب١٠. ك١ والفساد الكون
ألنها .١٥١ الورقة السماء كتاب عىل سبليسيوس تفسري ر. األبدريأتيبن، بلهجة خاصة
معنى عىل مأخوذًا هنا ها فصل لفظ يكون أن املحتمل ومن تنفصل. أن يمكن أو تنفصل:

تماًما. مضبوطة تكن لم وإن النص عبارة هي هذه األشياء: سحق يف تمييز.
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إال ليس قوته. كل يف النص ألحصل العبارة هذه زدت ميليسوس: رأي عىل (7)
لم ينبغي مما أكثر العقل بإيتائها التي إيليا مدرسة الأدرية هي تلك خداًعا: ظاهًرا
القطعة يف املعاني هذه من شيئًا يجيء سوف فيما ر. معها، يتناسب ما للحواس تبِق
جدال ال فالنظرية هللا حق يف هذا طبق إذا لنا: يؤكد العقل ميليسوس. قطع من ١٧
تكثر يمنع ال ذلك ولكن قدرته. وكامل كالنهايته العقل حكم يف بديهية فوحدانيته فيها؛
ه. يفرسِّ أن ذلك مع يستطيع أن غري من به التسليم العقل ويلزم بأشخاصها، الكائنات

إىل اضطررت ولكني يظهر، فيما أوىل هنا اإلثبات صيغة عنايتنا: تكون هل (8)
ومنطقها. إيليا مدرسة نمط عىل األقدمون لنا تركه ما أتم هو املمر وهذا النص. اتباع
صحيًحا ليس الحيس. الظاهر هو ليس هنا املراد ألن لعقلنا؛ يظهر ما كل أو ظاهر: كل
هذه قبول بعدم السعة. من القدر هذا عىل النص ليس تصديقنا: ذلك عىل يستحقُّ وال
القبول، كل القاعدة هذه قبلت قد إيليا مدرسة فإن ذلك؛ من الضد عىل األمر أيًضا: القاعدة
عىل النص ليس الصدق: قليلة املوجود. ووحدة األزلية عىل لنظرياتها أساًسا واتخذتها

املعنى. هذا يشمل التحقيق عىل ولكنه التعيني، من القدر هذا
ويجب إيليا، ملدرسة عظيم رشف التحفظ هذا يف فاسدة: ليست إدراكاتنا كل (9)
ذهبوا قد — فروطاغوراس الخصوص وعىل — السفسطائيني فإن به؛ واالعتداد اعتباره
إىل اإلفراط هذا جرَّهم وقد الكل، معيار هو اإلنسان أن قرروا بأن املضاد املعنى يف بعيًدا
وتحليل الكتاب، هذا من والسادس الخامس الباب ييل فيما ر. املطلقة، غرغياس الأدرية
عىل الدليل قام الذي الرأى أما أمبرييكوس. سكستوس به قام الذي غرغياس مذهب
أشد ليست أخرى بصورة وديكارت أفالطون بعد فيما كرره قد جميل مبدأ صحته:
— ثم من — وصالحة لإليضاح قابلة غري هي والتي أحق: أنها ستظهر التي جزًما.
وهذا الثانية. األنالوطيقا يف ألرسطوطاليس العظيم املذهب هو هذا البقية. سائر إليضاح
ر. مخبَّأً، أو مكشوًفا األساس هذا أكان سواء برهان، كل يستند إليه الذي األساس هو
األوىل: املبادئ تلك بمساعدة ص٩. ب٢ ك١ ج٣ أرسطو منطق الثانية، ألنالوطيقا ترجمتنا

بديهية. ألنها للربهان قابلة غري ذاتها يف هي التي
ف١ سبق ما ر. يفرتضه»، «كما فقط النص عبارة ميليسوس: يفرتض كما (10)
يضطر اإلغريقي. النص يف كذلك هي كما ترجمتنا يف قلقة كلها الجملة وهذه والتحقيق.

ف١. آنًفا سبق ما ر. الالموجود: من استخراجها إىل
التي النتائج فتكون الرصاحة. هذه عىل النص عبارة تكون ال قد نزعم: (11)
أنه بما منه يسار الذي املبدأ أن البنيِّ من أن عىل منها. تستخرج التي النتائج أو تستنتج:
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اإلغريقية العبارة االعتقادان: هذان أيًضا. أمتن هو منه ينتج الذي فالربهان أمتن، ذاته هو
ُطبَِّق متى حقٌّ هذا اليشء: من يأتي أن يمكن يشء ال وهميني». «فرضني عىل مبارشة تدل
يكون وحينما هللا. حق يف طبق متى املقدار بهذا ا حقٍّ ليس ولكنه الطبيعة، موجودات عىل
كما ومتحركة: متكثرة هي املوجودات حقيقي. خلق إىل يوصل أن فيلزم باهلل متعلًقا األمر
أن يمكن وحينئذ تتباطالن: النظريتني هاتني مجرحة. غري شهادة حواسنا به لنا تشهد

متحركة. هي املوجودات وأن العدم من يأتي ما شيئًا
سبق ما ر. ميليسوس، تسمي وال معينة غري النص عبارة ميليسوس: رأي (12)
عبارة فساده: عىل يربهن أن إىل يقصد الذي السابق. التنبيه ميليسوس: أن دام ما ف١.
ها النص يستعمله الذي الحد محًضا: فرًضا إال ليس يربهن». عليه «التي ببساطة النص
أخرى بعبارة أو بالحق: أشبه السابقة. الفقرة يف الذي االشتقاق جهة من بعينه هو هنا
وجه عىل يفهم أن يمكن فإنه املوجود؛ وحدانية من احتماًال أكثر العدم من الخلق أن
التعدد أن ذلك يف والسبب متعددة. أنها يفهم أن من اليشء من بها أُتي األشياء أن أحسن

والبداية. املايض ظلمات يف تختفي الخلقة أن حني يف يظهر فيما بديهي
صيغة عىل ال النفي صيغة عىل واردة املخطوطات يف الجملة هذه كانت: قد (13)
ملالخ م. يرى كما أرى وإني محوها، أسبلدنج اقرتح وقد ملالخ. م. إليه ينبه كما اإلثبات
التيوجوني راجع هيزيود، العوام من اتفق: كيفما أناس من املعاني. لتتابع رضورية أنها
بها يستشهد لم التي األبيات هذه وإن ديدو. فريمني طبعة من ص٣ بعده وما ١١٦ البيت
ما ويف ترجمتنا، من ص١٤٢ ف٧ ب٢ ك١ ألرسطو، الطبيعة يف موجودة بالنص هنا ها
يكون أن بهذا أوىل يشء: من تتولد لم كوزان. ترجمة من ص١٣٨ ب٣ ك١ الطبيعة بعد

الخاصة. أفكاره من فكرة ال هيزيود أفكار من مستخرجة نتيجة
ال بأن اآلخرين. الفالسفة هؤالء يسمي أن الحسن من كان الفالسفة: ومن (14)
كل أن يظن إذ هريقليطس؛ رأي هو هذا يكون قد يصري: الكل وأن يوجد، أو يكون يشء
يظهر، فيما بذاتها بينة النتيجة موجودة: غري أشياء من تولد أبدي. مد يف هي األشياء
أو الالموجود: من حتى تخرج أن يمكن الصريورة يصري. أن قبل يكن لم يصري ما وإن

موجودة. ليست أشياء من تخرج تتولد التي األشياء أن
عدم من فيه هو ما عىل النص حفظت وقد ميليسوس، يقوله: ما كان إذا ما (15)
أو فروضه: من جديَّا». «التفاتًا يقال أن يمكن وربما االلتفات: بعض الشخيص. التعيني

بها». يسلم التي «املبادئ
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عامة، وعبارته الضبط، من القدر هذا عىل النص ليس بدء: بادئ يقرر فهو (16)
العبارة قوة عىل ألحصل القيد هذا زدت استثناء: بال إلخ. … تقرر قد دام ما وهي
هي األشياء بعض التحفظ، هذا حيث األوىل الفقرة يف سبق ما ر. مخلوقة: غري اإلغريقية.
هذا بعض: من بعضها األشياء تأتي أن كذلك. ليس اآلخر والبعض مخلوقة وغري أزلية
بالنتيجة. أزلية تكون بعضأشياء افرتاضوجود من بدء بادئ بد ال ولكن شك، بال ممكن
آنًفا ذكر ما هو هذا دائرية: رجعى ميليسوس. نظرية عىل مبارشة يرد ال االعرتاض وهذا
ما بوجود مسبوًقا يكون أن رضورة يلزم التكافؤ عىل ليكون الكون ولكن أخرى. بعبارة
ذلك مع التعاقب ولكن ووسيط، مؤقت ما: موجود دائًما يوجد وباقيًا. أزليٍّا يكون ال قد
وأنه كل أنه البدء. يف ال التعاقب يف خلق: قد الكل أن أزلية. املوجودات تكن لم إذ أزيل؛ هو

بالكل. يسمى ما هو وهذا كل، هو الالمتناهي أخرى وبعبارة : كالٍّ يسمى
فإن التكافؤ؛ عىل وبالنتيجة دائري: اآلخر. البعض بواسطة بعضها كونها: (17)
هريقليطس بعضهم: يزعم كما الثاني. يكون قد األول أن كما األول يكون الثاني
القطعة يجيء سوف ما ر. «ولكنه» النص عبارة ميليسوس: ولكن مثًال. وفروطاغوراس
املروي القول أن عىل تدل الصيغة هذه يقول: فإنه ميليسوس. قطع من يليها وما األوىل

ميليسوس. كالم من هو
يكون أن يمكن ال يكن لم ما أن يعني يصري: أن يمكن ال الالموجود بأن (18)
التي أو موجودة هي التي األشياء: من أزيل. وأنه ينعدم: أن يمكن ال املوجود وأن أبًدا.
قد املعنى ولكن بنصها، أمبيدقل أبيات يذكر لم أمبيدقل: نظرية سبق. فيما وجدت
وفًقا ص٣. ديدو فريمني طبعة و١٠٣ ١٠٢ البيتني أمبيدقل قطع ر. بالضبط، حصل
التي نفسها العبارة من يستنتج ولكنه اإلغريقي، النص يف االسم ليس ميليسوس: لرأي
أمبيدقل، أبيات من بيت الشاهد هذا دائًما: يبقى املوجود أن دام ما املؤلف. استخدمها
إلخ: … واملاء كالنار السابق. املرجع يف ١٠٤ البيت ر. لفظه، دون بالضبط بمعناه روي
أمبيدقل عبارة هي تلك وتحلًال: اختالًطا إال أيًضا. أمبيدقل بها يسلم العنارصالتي األربعة
أيًضا يذكر أرسطو وإن السابق، املرجع يف و١٠١ ١٠٠ البيتني أمبيدقل قطع ر. بالنص،
قطع الناس. عند النص عبارة عاميٍّا: ف٦. ب٦ ك٢ والفساد الكون كتاب يف البيت هذا

.١٠١ البيت أمبيدقل
ييل ما كل ولكن أمبيدقل. هنا ها ي يسمِّ ال النص أمبيدقل: فإن ذلك ومع (19)
ليست الحق: يف يمكن كيف التولد. أو الصريورة: بصدده. هو إنما القول أن تماًما يثبت
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يف و٩٥ ٩٤ البيتني قطعة ر. معناه، هو املعنى ولكن بالضبط، أمبيدقل تعابري هذه
برصف ترجمتنا. من ص٤٥٥ ب١ ك٨ ألرسطو الطبيعة أيًضا ور. ذكره، السابق املرجع
بالعلل هنا ها يعني أمبيدقل أن املحتمل ومن العلل. دون النص: عبارة العلل: عن النظر
السفريوس، دوريٍّا ويفسدا يكونا بأن األشياء يحلالن أو يجمعان اللذين والتنافر العشق

ترجمتنا. من ص٩٤ ف١٣ ب٤ ك٣ ألرسطو الطبيعة ر.
الطبيعة ر. أنكساغوراس: أمبيدقل. نظريات حسب عىل بافرتاقها: … برتكبها (20)
جواهر يف الكلمات. هذه أضفت استثناء: بال ترجمتنا. من ص٩٠ ف٨ ب٤ ك٣ ألرسطو
الجوهر لفظ يستعمل أن عادته وليسمن طاليا، أرسطو يكون ال يكاد التعبري هذا أخرى:

املعنى. هذا مثل يف
للنصاإلغريقي، املضبوطة الرتجمة هي الجملة هذه واحدة: صورة إال يكون أال (21)
أنكسيمندروس آراء وأن «العنرص»، هو «الصورة» بلفظ املعنى أن يثبت ييل ما ولكن
املاء من العالم كل يستخرج أن يريد أحدهما فإن املعرفة؛ حق معروفة هي وأنكسيمني

الهواء. من العالم كل يستخرج أن يريد واآلخر طاليس، يزعم كان كما
أن ذلك من أجىل كان وربما النص، أسلوب حفظت ولقد كواحد، أو كوحدة: (22)
بمناسبة بعد فيما سنبني كما الذرات مذهب إىل يرجع وحينئذ املادة، اتحاد عىل يتكلم
كذلك ولكنها اليشء، بعض طويلة الجملة بالصور: يتغري الواحد ألن تبًعا ديمقريطس.
يف ليس ويشكلها: … يكون بأسلوبها. االحتفاظ علينا فوجب اإلغريقي، النص يف أيًضا

واحد. فعل إال النص
اإلطالق عىل هي ذراته ألن للوحدة؛ نصري أيًضا طريقته يف هو ديمقريطس: (23)
هكذا: املختلفة األشياء وبالحركة. وبالتماس وبالصورة بالعدد إال تختلف وال متماثلة
بعينها هي الواقع يف ألنها القدر؛ بهذا مختلفة أنها لنا يظهر يقول أن األحسن كان
من مستعارة الثالثة الكلمات هذه واالتجاه: والتماس املجرى يف ديمقريطس. حسب عىل
معناها من نقلها املجموعة يف الذي هو األقل عىل أو واضعها أنه والظاهر ديمقريطس،
اإلغريقية ديمقريطس قطع يف موجوًدا الكتاب هذا من املمر هذا أجد ال أني عىل العادي.
بعضها الخلو يف ترتكب إذ بالذرات متعلقة واالتجاه والتماس املجرى فإن ديدو؛ لفريمني
بأن وذلك العدم، من يتولد أن يمكن ما شيئًا أن دون املوجود: إىل املوجود من بعض. مع

ترجمتنا. من ص٢٥٠ ف٥ ب٤ ك٣ السماء كتاب ر. أزلية، متصورة الذرات
وهذه ديمقريطس، إىل هنا ها املنسوبة لألفكار تبع أنه يظهر هذا هذا: وفوق (24)
للذرات الكيل والعدد الكمية متساوية: كمية عىل سبق. ملا تكريًرا إال تكون تكاد ال الفقرة
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منها تحتوي التي هي تتجزأ ال التي األجزاء تلك تركبها التي املركبات وفقط ينقصان، ال
أصغر. أو أكرب عدد عىل

الذي واللفظ الضبط من القدر هذا عىل النص ليس المتناٍه: هو املوجود أن (25)
بديمقريطس، ال بميليسوس يتعلق هذا ميليسوس: رأي عىل محدد. غري هو استعمله
الفيلسوف باالسم يعني أن غري من الغائب لضمري مطابًقا الفعل وضع قد النص ولكن
نهاية ال أن — ألبتة ولد قد يكون وأال ف١. سبق ما ر. يوجد: هو إذا تعيينه. يقصد الذي
«بداية أخرى بعبارة أو الكون: بداية أزليته. من ميليسوس، رأي عىل تنتج، — املوجود
يولد ال ولكنه ويتحول، هو ما غري يصري أن يمكن أزيل هو بما املوجود ألن املوجود»؛ تغيري
يعانيها أن يمكن التي التغايري ابتداء يعني آنًفا: املذكورة غري أخرى حدود الحقيقة. عىل
ومن الكالم سياق من تستنتج التي الكلمات هذه أضفت ميليسوس: رأي عىل ونهايتها.

ميليسوس. قطع من ٢ القطعة ييل سوف فيما ر. املؤلف، يستعمله الذي التعبري
ال هذا أخرى: بداية بل أزليٍّا. بقائه مع أعني كون: قد يكون أن بدون حتى (26)
من شيئًا ينزع أن غري من ويحيله هو ما غري املوجود يصري الذي التغري عىل إال ينطبق

التكافؤ. طريقة عىل تتوالد بأن ببعض: بعضها بتحدد أزليته.
بتسلسل بعًضا بعضها يكون وأن بالعدد، تكونه أن دون بالكم متناهية: (27)

يل. يظهر فيما القرينة من تفهم التي الكلمة هذه زدت بالبساطة: مؤبد.
مع هذه الصغرية رسالتنا أن الفقرة هذه حسب عىل يظهر برمينيد: يبغي كما (28)
ملدرسة ا عامٍّ انتقاًدا تكون قد الخصوص وجه عىل وإكسينوفان ميليسوس عىل انطباقها
ديدو لفريمني اإلغريقية الفلسفية القطع يف بعده وما ١٠٢ البيت برمينيد قطع ر. إيليا،

ص١٢٤.
الغائب ضمري استخدم هو بل الظاهر، االسم النص يف ليس نفسه: ميليسوس (29)
سواء عىل يمكن هذا ولكن ميليسوس، أي يقرر: هو موطن. كل يف الحال هو كما
يبطلها التي آنًفا. ذكرت التي األبيات يف يرى كما برمينيد مذهب عىل ينطبق أن أيًضا
أنكساغوراس». يؤيدها «التي ملالخ م. فهم كما أيًضا منه يفهم أن يمكن قد أنكساغوراس:
رأي يبطل أنه عن عوًضا وبرمينيد، ميليسوس رأي من أنكساغوراس يكون ذلك وعىل
قطع ر. واحد، يشء الواقع يف وهذا غريه آلخر مشابه هو الكل أن يقررون الذين الفالسفة
إىل فقط ترجع أنها يظهر أنكساغوراس نظرية ولكن ص١٠١. لشاوباخ أنكساغوراس
لذاته، مشابه دائًما فإنه يتغري؛ أن الحق يف يمكن ال األعىل العقل فإن العالم؛ إىل ال العقل

كان. ما ألي شبيًها يكون أن يمكن وال

302



غرغياس ويف إكسينوفان ويف ميليسوس يف

إضافيٍّا أيًضا. هنا ها ى ميليسوسليسمسمٍّ إن أي السابق؛ التنبيه ميليسوس: (30)
إليه؟» نسبيٍّا الشبيه يعني «هل ضبًطا: أقل النص لذاته:

لم ولو سبق فيما فعلت كما ميليسوس اسم أيًضا هنا ها كررت ميليسوس: (31)
قطع من ييل سوف ما ر. جسم: نفسه هو األجزاء من جزء كل النص. يف مذكوًرا يكن
بعضها يصلح الفكرة. لبيان «وحده» كلمة زدت المتناٍه: وحده هو .١٦ القطعة ميليسوس

ف١٢. سبق ما ر. التكافؤ: عىل لبعض حدوًدا
اسم نفسه: ميليسوس مختلفة. أجزاء ذو بالنتيجة إنه أي جسًما: كونه مع (32)
زينون أن كما غائب. ضمري إال دائًما فيه ليس الذي النص يف مذكوًرا ليس ميليسوس
كان هذه الصغرية رسالتنا نقدر أن لنا يسمح هنا زينون ذكر إن يثبت: أن أيًضا يحاول

سبق. الذي التحقيق ر. حدة، عىل ملذهبه أيًضا تعرض أن ينبغي
أجزاء عدة توحد أن يكفي االمتدادات اختالف غري من حتى أصغر: بعضها (33)
يمكن ال ما: جسم زيادة من التساوي. تمام متساوية ذلك مع كانت ولو متميزة لتكون
واحد: من وأكثر متكثرة «الكل». هو املقصود أن دام ما ما نقصألي وال زيادة تكون أن
متناهية «غري بالضبط النص عبارة متناٍه: غري عظم عىل واحدة. كلمة إال النص يف ليس

العظم». يف
ب١٣ ك٢ السماء كتاب يف مذكور هذا إكسينوفان رأي إكسينوفان: يزعم قد (34)
ويستشهد أمبيدقل، انتقاد أرسطو يذكر أيًضا الفقرة تلك يف ترجمتنا. من ص١٩٤ ف٧

هنا. به استشهد الذي عينه بالبيت
قد بل الوحدة يمنع ال األجزاء تخالف إن أجزائه: جميع يف متشابًها ليس أنه (35)
موجودات هي بما متكثرة املوجودات أن أخرى بعبارة أو أشياء: عدة بوجود يكونرشطها.
نظرية هي هذه أن ملالخ يقدر يمكن: ال ألنه املجموع. وحدة مانع غري هذا وأن خاصة،
يف خلو التقدير. هذا يرفض أو يعزز النص يف يشء وال املؤلف، يبطلها التي ميليسوس
باق اإلغريقي. النص قوة كل لتحصيل الصيغة هذه الستخدام اضطررت املتخلخل: باطن
تقدر أن يمكن ميلء: «الكل» أن ملا الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس هو: ما هو
قطع من ٥ القطعة ر. ملالخ، تقدير حسب عىل ميليسوس» رأي «عىل العبارة هذه هنا

ميليسوس.
فيظهر واحًدا العالم دام وما للغاية، واضح الرد أن يل يظهر وحده: هذا من (36)
حدوًدا. له يفرتض أن عقلنا عىل املحال من ألنه المتناهيًا؛ يكون أن الرضوري من أن
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صيغة النص صيغة يتوهمونه: سبق. ملا تكريًرا إال معظمه يف ليس هذا يستلزم: وملاذا
وزينون. وبرمينيد وإكسينوفان ميليسوس عىل تعود أن يمكن جمع

باألين: تتغري بأن باالسم. ميليسوسمذكوًرا ليس أيًضا وهنا ميليسوس: يقول (37)
األين. يف تفسري غري من تحصل أن يمكن االستحالة حركة ولكن النقلة، حركة هي تلك
الذي العماء األشياء»، كون «يف هذا من وأحسن الخلقة. يف ف١٣ ب١ سبق. ما ر. هيزيود:
األشياء ولكن النظام عدم — شئت إذا — أنه بالخلو. يشتبه ال العماء األمر: بادئ يف ظهر
متنازع هذا بالخلو: يعني ما هو هذا لتنظيمها. رضوريٍّا العقل تدخل دام ما موجودة

املعنى. هذا عىل قط ليفهم يكن لم العماء فإن ا؛ جدٍّ فيه
حصول يمنع ال ذلك «أن أو السواء: عىل أيًضا يتحرك أن يمكن العالم فإن (38)
املخطوطات بعض رواية ويف املسألة: بهذه أيًضا اشتغل الذي أنكساغوراس الحركة».
ب٨ ك٤ ألرسطو الطبيعة ر. خلو: يوجد ال أنه قبله». من املسألة بهذه اشتغل «الذي
نظريات حسنًا تقديًرا قدر أنه أرسطو عىل يظهر ال حيث ترجمتنا من ص١٩٤ ف٣

هنا. فعل كما الخلو عىل أنكساغوراس
ذلك بعد افرتاقها وتم أمبيدقل، حسب عىل العشق بواسطة تركيبها: تم متى (39)
ليس الزمان: طوال ترجمتنا. من ص٤٥٥ ف٤ ب١ ك٨ ألرسطو الطبيعة ر. بالتنافر،
أو ينبسط السفريوس فيها الزمان من مسافة يف هو هنا املقصود ولكن أبديٍّا، ذلك معنى
ر. أمبيدقل: يقول ف١٠). ب١ ك١ والفساد الكون كتاب تعليقات (ر. ذاته يف ينقبض
يف ديدو. فريمني طبعة اإلغريقية الفلسفية القطع من و١٦٦ ٩٤ البيتني أمبيدقل قطع
أمبيدقل؛ رأي هو هذا أن جليٍّا يكون يشء فال بعينها. النص عبارة هذه واحدة: صولة

دائرة. شكل تماًما يؤلفان التناوب عىل بفعلهما والتنافر العشق فإن
ر. أيًضا، الفقرة هذه يف مذكوًرا ميليسوس اسم وليس نفسه: وميليسوس (40)
ف٨ ب١ ك٣ االستحالة بحركة يختص ما الطبيعة يف ر. االستحالة: ف١. ب١ سبق ما
حركة ممكنة: تكون أن االستحالة ب٤. ك١ والفساد الكون وكذلك ترجمتنا، من ص٧١
وال بل النقلة، كحركة جديد بحيز لها حاجة ال ذاته اليشء يف تقع أنها بما االستحالة

ذاتها. النمو كحركة
النتيجة ولكن كلها، السابقة االعرتاضات ملخص هو هذا أن يظهر وبالتبع: (41)
محرفة هي التي الجملة وهذه ميليسوس. يزعم كما أزليٍّا: يكون كالٍّ الزمة. أنها يظهر ال
فليسيانو ترجمة يف وكذلك ليبزج، مخطوطة يف اآلن أؤديها كما هي املخطوطات أكثر يف

ملالخ. إليه نبه كما
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غري ضمري إال النص يف ليس الظاهر االسم من بدًال ميليسوس: نظريات يف (42)
ميليسوس مذهب واحدة دفعة لينهدم االستحالة حركة قبول يكفي أنه والظاهر معني،
املوجودات تكون «أن بالضبط النص عبارة وكيًفا: ترتيبًا تحركه. وال املوجود وحدة يف
أو أكثر تكون أن ذلك مثال وباألقل: باألكثر مستحيلة.» تكون وال آخر وجه عىل مرتبة
مقصوًدا وليس بسيطة استحالة بصدد هو هنا الكالم ألن سواًدا؛ أقل أو أكثر بياًضا، أقل
ليست االستحالة يف أن الواقع جسًما: اليشء هذا يكون أن فبدون النمو. وال حتى غريها
أن بحتة. داخلية للموجود بحركة تقع االستحالة فإن كان؛ نوع أي من ما إضافة هنا
موجود يف التكافؤ عىل تنفصل وأن تختلط أن الكيوف يمكن كما ببعض: بعضها تمتزج

بعينه. أحد واحد
يتعلق فيما السابقة كاملالحظة هنا ها املالحظة ميليسوس: عنهما يتكلم اللذين (43)
املذكورتني العبارتني أن والظاهر أيًضا. هنا اسمه يذكر لم الذي ميليسوس اسم بذكر
من فيها النص جملة بدونهما: الفلسفية. ميليسوس لغة خصائص من هي املمر هذا يف
حق ميليسوس يفهم «ال الفكرة: يثري أن يمكن رشًحا وهاك الرتجمة، يف ما والرتدد التحري
اإلرادة عند يمكن الخليط يف أنه يظن وهو وتركيبًا، جمًعا يسميه إذ االختالط؛ هو ما الفهم
واحد كل يظهر بها تنقية بعد تماًما عزلها األقل عىل أو الحال يف جديد من األشياء عزل
يلزم حقيقيٍّا يكون أن وألجل أبًدا، ذلك هو االختالط وليس به. الخاصة الحالة عىل منها
يكون جزء كل وإن الرتكيب، ذلك حل يمكن ال بحيث تماًما مركبة فيه األجزاء تكون أن
الخليط من جزء كل ثم ومن فردة؛ جواهر يوجد ال منه. هو الذي للكل مطلًقا مشابًها
ر. حقيقي: اختالط لوجود اتفق. كيفما جزء منه هو الذي للكل مشابه بالرضورة هو
جواهر يوجد ال أنه بما ب١٠. ك١ والفساد الكون كتاب يف سبق ما االختالط نظرية عىل
املرجع الطبيعة ر. لديمقريطس، يتجزأ ال الذي الجزء مذهب أرسطو دائًما أبطل قد فردة:

قبًال. املذكور
أربعة فإن العنوان؛ هذا صحة يف ريب ال إكسينوفان: مذاهب (ب٣) (44)
ومخطوطة أوربني، ومخطوطة الفاتيكان، ومخطوطة مارك، سان مخطوطة املخطوطات:
«يف الخطأ: العنوان هذا فيها أخرى مخطوطات وبعض الوضوح، بغاية تذكره باريس،
ما ر. إكسينوفان، بصدد هو إنما الكالم أن قطًعا مثبت النظريات بحث وإن زينون».

«التحقيق». يف سبق
ميليسوس، يف األمر كان كما هنا باالسم مذكوًرا إكسينوفان ليس يقول هو (45)
ولكني الرسالة، هذه من األوىل الجملة يف اسمه أذكر أن أشأ ولم ف١. ب١ سبق ما ر.
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يرى فيما — الشك هذا يشء: من يوجد أن جالءً. أشد الفكرة تكون حتى بعد فيما سأفعل
فهو ف١، ص٢٧ Commentationes Elladicac إكسينوفان آلراء مضاد — «برنديس»
حق يف هذا مطبًقا ميليسوس. عىل األول الباب لبداية تكرير الباب هذا بداية أن ً خطأ يرى
النص. يف هو التكرير هذا يلد: … تولد يظهر. فيما ميليسوس يفعل كما العالم عىل ال هللا:

البيان. لزيادة الكلمة هذه أضفت وثانيًا: بالكيف، واألشباه: بالكم. املتساوين: بني
هو هللا فإن األحوال؛ من كثري يف الخاصهلل االسم هو األزيل اسم إن أزيل: هللا أن (46)
املوجود». «أنا التوراة يف جاء دائًما. يوجد أنه كما دائًما موجوًدا كان والذي بذاته الوجود
النص يذكر لم إكسينوفان: رأي عىل بعينها. الفكرة تلك هنا ها هي إكسينوفان فكرة وإن
النص عبارة أكربها: ف١. سبق ما ر. معني، غري إشارة اسم إال هنا وليس إكسينوفان اسم
جالءً. وجيل متانة متني هذا إكسينوفان تدليل أن يالحظ أن ويلزم «أحسنها». بالضبط
املذاهب. لتلك رشح بأنه االعتقاد ويجب وأفالطون، سقراط مذاهب قرن بنحو تقدم وقد
مدمًجا هللا كان لذا هنا؛ ها له أثر ال الرشك هذا ولكن بالرشك، إكسينوفان اتهم ما وكثريًا
يستطيع كما اإلله: ماهية ألن يشء. كل عىل والقادر املوىل بأنه للقول محل فال العالم، يف

يفهمها. أن اإلنسان عقل
السابقة؛ من قوتها يف أقلَّ ليست الالحقة األدلة واحًدا: يكون أن رضورة لزم (47)
دون إكسينوفان فكرة هو هنا حصل الذي وإن وحدانيته، تستتبع الكاملة هللا قدرة فإن
يذكرها ولم منها ثالثًا قوم وقد املوطن، هذا يف األبيات يقوم أن ملالخ حاول وقد عبارته.

إكسينوفان. قطع يف طبًعا
الذي بنصه إكسينوفان بيت يذكر أن املؤلف يمكن كان جهة: كل من يرى (48)
ك٩ Adversus mathenoticos Physicos أمبرييكوس». «سكتسوس أيًضا لنا حفظه
أنه ويرى هذا، اإلله وصف أمبرييكوس سكستوس ينتقد ١٨٤٢ طبعة ص٥٩٦ ف١١٤

مثًال. البرص واحدة: حاسة إال إليه يسند أن ينبغي ال
نفسه هو عاب أن بعد إكسينوفان بها جاء استعارة هي تلك فلكيٍّا: يكون أن (49)
الذي الفلك هو هللا هللا. بها يتمثَّل أن اإلنساني الضعف يحاول بها التي الباطلة الصور
ي. م. طبعة باسكال أفكار ر. مكان، أي يف ليس محيطه والذي مكان، كل هو مركزه
بفقرة بحق ملالخ ويذكر القيد. هذا أضفت قد استثناء: بال .١٨٥٢ سنة ص٣ هافيت

ترجمتنا. من ص٥ ف٥ ب١ ك١ السماء كتاب يف تماًما لهذه مشابهة
مع تماًما يتمىشَّ الالنهاية معنى أن الضد عىل يظهر متناهيًا: … المتناهيًا (50)
القدرة يف املتناهي غري معناه والقدير الزمان، يف املتناهي غري معناه األزيل فإن هللا؛ معنى
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أن لأللفاظ االستعمال سوء بمجرد يكون إنما الالمتناهي: هو الالموجود فإنما إلخ. …
اليونانية اللغة ويف الالمتعني. إال ليس الالموجود فإن والالمتناهي؛ الالموجود بني يخلط
ما بمكان البداهة من هو هذا كل آخر: جزء أي وال واحدة. كلمة يف مندمجان املعنيان
بعضها متناهية «هي أو التبادل: عىل بعًضا بعضها يحد موجود. غري الالموجود أن دام
الكل، أنه دام ما املوجود إنه بنفسه. إال يشبه أن يمكن ال فاألحد: اآلخر». للبعض بالنسبة

عينها. الوحدة أنه دام ما الكثرة يف هو وليس
مذكوًرا ليس أنه كما هنا مذكوًرا إكسينوفان ليس هللا: يسميه إكسينوفان الذي (51)
يمكن هللا لكن بالرشك. إكسينوفان اتهام سبب هو الرأي هذا يكون وقد األوىل. الفقرة يف
من إن الواقع يف المتحرًكا: يكون أن وال يتحرك أن العالم. عن تميزه مع أحًدا يكون أن
أرسطو عند أما حركة. يف يتصور أن العسري من هو كما المتحرك هللا أن تصور العسري
وهو إليه يجذبها التي بأرسها للطبيعة الحركة يعطي الذي املتحرك، غري املحرك فإنه
من ك٨ ر. إلخ، … الجسماني أجزاء له ليس متجزئ، غري أبدي سكون يف نفسه هو باٍق
املقطوعة إكسينوفان قطع أيًضا وراجع ب٥، ك١٢ الطبيعة بعد وما األخري الباب الطبيعة
Fragmenta ٦ الورقة ألرسطو» الطبيعة و«تفسري «سمبليسيوس» حفظها التي الرابعة
يف هو الالموجود فإن ص١٠١. ديدو فريمني طبعة ،a philosopherum grecorum
اإلغريقية. الجملة صوغ عليه يدل كما إكسينوفان لنظريات تابع هو هذا متحرك: ال الحق
النص عبارة حركة: وال موجود. غري هو الالموجود أن دام ما فيه: يأتي موجود ال ألنه
إذ الكلمات؛ هذه أضفت للحركة: الرضوري من ألن الضبط. من القدر هذا عىل ليست
ما وهو الالموجود». «نحو بالضبط النص عبارة الالموجود: يف رضورية. أنها يل ظهر

الضبط. قليل يل يظهر
إشارة، اسم هنا وليس معينة، النصغري عبارة إكسينوفان: يزعم كيف فانظر (52)
عىل إكسينوفان. فكرة تحصيل هي العبارة أن يستتبع الحال بصيغة الجملة صوغ ولكن
يكون قد يشبه: ال ألنه بعينه. النص لفظ هو هذا الاليشء: الكلمتني. هاتني أضفت األقل:
يشبهها أن غري من الالنهاية إىل املوجودات يعلو أن يمكن بل يظهر، فيما قوي غري الدليل

ما. بوجه
فإن السابقة؛ الفقرة يف أبديت التي عينها املالحظة إكسينوفان: رأي عىل (53)

بصدده. األمر أن يف شك ال ولكن أيًضا، هنا يسمَّ لم إكسينوفان
الجزء أن عىل آخر دليل وهذا باالسم، مذكور ميليسوس هنا ها كميليسوس: (54)
النص عبارة يفرتض: والتحقيق. ف١ ب١ سبق ما ر. به، خاص الرسالة هذه من األول
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الالشبيه: من وال واحدة. كلمة النصإال ليسيف ويصري: يولد القوة. من املقدار هذا عىل هي
ولكن فيليسيانو. لرتجمة تبًعا ملالخ وضعها قد املخطوطات يف ليست التي الكلمات هذه
من ولكن إكسينوفان. مذهب عىل أرسطو من رد هو هذا أن يظهر المخلوًقا: ليس هللا
يشء ال لنظرياته. املضادة للنظريات موجًها إكسينوفان من ا ردٍّ يكون أن أيًضا الجائز
بالرشك. إكسينوفان اتهام سببت أنها يمكن التي اآلراء من هو الرأي هذا هللا: عن خارج
كما فيليسيانو ترجمة يف موجودة كانت وقد ليبزج، مخطوطة رواية هي هللا» عن «خارج

بحق. ملالخ إليه نبَّه
أو العامة: يعتقده ما أيًضا. إكسينوفان اسم هنا ليس كذلك يقبل: إكسينوفان (55)
«مارس» اإلله كذلك بعض: من بعضها أعىل للقانون». طبًقا معتقًدا يكون أن يجب «ما
و«أبللون» أحكمهم، و«مينرفة» اإللهات، أجمل و«زهرة» وأشجعهم، حربًا اآللهة أشد هو
مدح هذا ولكن إكسينوفان، اسم أيًضا هنا يذكر لم إكسينوفان: يستعر لم إلخ. … أعلمهم
كل آخر: لواحد بالنسبة زمانه. يف الشائعة اآلراء ضد كان فإنه ومللحمته؛ ملذهبه جميل
لها ليس التي إكسينوفان. عبقرية عن سامية فكرة ويعطي التعمق، يف غاية التدليل هذا
القدر هذا النصعىل ليس الكاملة: القدرة كمال أيًضا فله الكلمات. هذه أضفت شبيه: من

فيه. ريب ال املعنى ولكن اإلبهام، من فيها ما فيها عبارته فإن الضبط؛ من
ولو هومريوس، ملحمة كل بالتقريب هي هذه التسليم: أيًضا يمكن قد إنه ا حقٍّ (56)
جيمًعا. بينهم واألقوى األكرب هو املشرتي فإن التبعة؛ بعض بينها الشاعر ذلك آلهة أن
أن النص تردد تلقاء آثرت وقد غريهم»، أخرى «موجودات أو غريه: أخرى موجودات

اآللهة. عن عوًضا هللا إىل الضمري أرجع
من إكسينوفان. اسم أكرر أن عن عوًضا النص صيغة عىل حافظت يزعم: هو (57)
يظهر فيما — رضوري اإلصالح وهذا ملالخ، عند من إصالح هو هذا املوجودات: بعض
هذا من رواية لديه كان ترجمته يف فيليسيانو ولكن مخطوطات. أية تُِجيزه ال أنه ولو —
الفالني: أو الفالني الجزء من إكسينوفان. يدعي كما األحد: هو هللا أن يظهر. فيما القبيل
إكسينوفان أن يف شك ال أجزائه: جميع يف متشابه الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس

مكان. كل يف شاهد هللا إن بالبساطة يقول أن يريد
مذهب الحق يف هذا فلك: صورة إكسينوفان. نظرية حسب عىل آنًفا: قرر كما (58)
ذلك اآللهة. إىل العامي يسندها التي والصور الصفات يعيب الذي الفيلسوف آلراء مضاد
هو الفلك جهة: كل من يسمع املعروف. املشبهة كمذهب باملعقول الشبه قليل أيًضا هو
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نواحيه: كل يف أبيض االسبيداج إن المتناٍه. هللا أن ومعنى يتفق ال التصوير وهذا الوحدة،
هللا من جزء أي الشطط. من نوع عليه ويظهر منقاًدا ليس باالسبيداج التشبيه هذا
يقررها كان الذي الزمان عن ارتقاءً أشدَّ تظهر أن ينبغي النظريات هذه اتفق: كيفما
الزمن لنا نقلها التي الشهادات مع نظرياته أنها يف الشك يمكن وال إكسينوفان. فيه
ذلك ومع باالسبيداج. التشبيه عىل مالحظاتنا راجع االسبيداج: يكونه أن أجمع. القديم

الشذوذ. من يشء شكلها يف كان ولو موضوعها يف صحيحة الفكرة فإن
المتناهيًا: وال متناهيًا إكسينوفان. نظريات املؤلفعىل من جديد رد ذلك: وفوق (59)
هذا حد: له ليس ما الالمتناهي. جهة عىل إال هللا يفهم أن عقلنا عىل املحال من الحق يف
يكون أن يمكن ال حدود له يكون ألن قابل هو ما فإن ا؛ حقٍّ كذلك ليس ماسييل ولكن حق،
حد ال عظًما والالمعني. الالمحدد إال ليس وهذا حدود. له يكن لم ولو حتى المتناهيًا أبًدا

أعم. التعبري يكون وحينئذ «كما»؛ يقال أن األوىل كان وربما المتناهيًا: يسمى هو له
الرضوري فمن الرصاحة. من القدر هذا النصعىل ليس فلكيٍّا: هللا جعل ومتى (60)
بفلكي: يعني إنه إذ القوة. شديد والرد هللا، النهاية فكرة يناقض هذا حد: له يكون أن
بني ما هو واحد بفارق السواء عىل الدائرة تعريف هو كما الفلك تعريف هو الواقع يف هذا
يف هو كما الفرنساوية اللغة يف موجود التماثل هذا نهايات: … حدا السطح. وبني الجسم

فقط. اللفظ يف يكون أن دون الذهن يف ألنه اإلغريقية؛ اللغة
كما فيليسيانو عند كانت التي هي الرواية هذه المتناهيًا: الالموجود كان إذا (61)
كانت وإن النص، سياق إىل بالنظر قبولها يمكن التي الوحيدة وهي ترجمته، عليه تدل
ما يحس محررة. غري النص عبارة حاالت» «أو كيوف: بعض املخطوطات. يف توجد ال
النص. يف ليس التكرير هذا فإن الجملة؛ هذه أضيف أن عيلَّ واجبًا ظننت موجوًدا: ليس
يحس ال ما أن الحق ويف الالموجود. وعىل املوجود عىل السواء عىل ينطبقان اللذين االثنني:
هو لنا بالنسبة فإنه موجوًدا كان ولو الموجود، كأنه لنا بالنسبة هو ما بوجه يدرك ال وما
السعة. من القدر هذا عىل النص ليس القول: وجوب الواقع. يف يكنه لم ولو الالموجود
الظهور؛ بني املعنى ليس ثانيًا: سلبًا كذلك. يكونه ال الالموجود أن كما أبيض: يكون ال
يمكن وقد والالمعني. الالمحدود يف إال سلب ال فإنه سلبًا، ذاته هو ليس الالمتناهي ألن
هو باألوىل أو املتناهي من وجوًدا أقوى الالمتناهي أن عىل شتى نظر جهات من التدليل
عقلنا يعتربه ناحية أية من المتناٍه هو هللا أن كيف ترى هذا من الوحيد. الحقيقي املوجود
القاعدة إلخ. … الرحمة ويف العدل ويف القدرة ويف املكان ويف الزمان يف سواء الضعيف،
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غري آخر معنًى املمر لهذا كان وربما القاعدة. هذه ذكر قد آخر مؤلًفا أعرف ال العتيقة:
هذا أختار وكنت آنًفا». ذكر ما ضد «عىل بالبساطة به يعني وقد اخرتته، الذي املعنى
فيه. جلية أراها ال ولكني تقدم. فيما بجزئها ولو كررت العبارة هذه كانت إذا املعنى
ولكن الزمة، النتيجة هذه أن يظهر ال المتناهيًا: يكون أن يمكن أيًضا فاملوجود وبالنتيجة
أن يمكن ال الالموجود أن حني يف الالمتناهي، هو الواقع يف املوجود فإنما صادقة، الفكرة

له. سلب هو الذي للموجود بالنسبة إال االسم بهذا يسمى
الالنهاية: النص. يف أيًضا موجود االبتذال من النوع هذا أن يل يظهر تلزق: أن (62)
بني ا جدٍّ كبري الفرق أن بني حد: له ليس ألنه إال ليشء ال الالنهاية». «معنى واألحسن:

الكلمة. هذه أضفت مثًال: والالمحدود. الالمتناهي
هذا عىل النص عبارة ليست حد: له يكون أن يمكن ال ولكن ذلك، يف شك ال (63)
الرواية. متفقة ليست املخطوطات أن ولو يظهر فيما بينة الفكرة ولكن البيان، من املقدار
ملا تبًعا أصلح قد املوطن هذا كل فإن ذلك ومع إله»، «تلقاء النص عبارة آخر: له تلقاء
السابقة. املالحظة يف ما هذا يف محضة: وحدة فيليسيانو. ترجمة وتربره «برانديز» ارتأى
أن ولو البيان، جلية ليست الفكرة ولكن أخرى، رواية هنا ها ليس له: حد ال يكون األحد
بالرضورة هو الكل تشمل التي الوحدة جهة عىل مفهوًما املوجود فإن جلية ذاتها العبارة
هذا يف أيًضا مقارنان والالموجود املوجود حيث ب٨ سبق ما ر. والوحدة: الكثرة المتناٍه.
النص عبارة املعنى: هذا يف النص. يف هو التكرار هذا الكثرة: وجود … هللا وجود املعنى.
وقد اإلسكندريني، نظريات يف تكرَّر قد هنا ها إليه املشار والتناقض مبهمة. كذلك هي
لألشياء الوجود إثباتهم مع رونه يتصوَّ كانوا كما األحد عىل الوجود إنكار حد إىل فيه ذهبوا

الجزئية.
ب٩ ك٣ الطبيعة يف بجزئه أرسطو ذكره قد البيت هذا برمينيد: يقوله كما (64)
فريمني طبعة و١٠٤ ١٠٣ البيتني برمينيد مقطوعات أيًضا ر. ترجمتنا، من ص١٢٦ ف٤
من الهندسة. تعطيه كما الفلك تعريف هو هذا مركزه» «من أو املركز: من ابتداءً ديدو.
يستتبع الحد معنى أن ذلك ضد عىل الظاهر ما: يشء إىل باإلضافة ذلك يكون أن غري
هو هذا ما: يشء ومالمسة ما. يشء إىل باإلضافة أو إضايف: حد اإلضافة. معنى رضورة
املؤلف يذكر أن ينبغي كان ما: يشء إىل باإلضافة كذلك وليست بعينه. املتناهي معنى

هذا. من أضبط نحو عىل األشياء هذه
يلزم كان وربما ف٧، ب٣ سبق ما ر. ذلك: مع يتحركان وال متحركني ال ليسا (65)
شيئًا إن كالهما. متَِّحدان والواحد املوجود فإن املثنى؛ صيغة موضع املفرد صيغة وضع
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ولكنه التعبريين، هذين بني فرق ال العادية اللغة يف المتحرك: إنه يقال أن وبني يتحرك ال
بأن فذلك يتحرك ال إنه يشء عىل يقال فمتى هنا. ها كان قد كما تمييزهما أيًضا يمكن
ممتنع أنه بما فذلك المتحرك إنه ذلك: ضد عىل يقال ومتى التحرك، إمكان طبيعته يف
بكونه الالموجود أن ولو الالموجود: عىل حتى يصدق أن يمكن وهذا اإلطالق. عىل الحركة
حال عىل فعًال ألنه السواء. عىل كيف كلَّ يسلب أن أو كيف بكل يوصف أن يمكن الشيئًا
ربما املكونة: السلوب جميع العموم عىل أن كما أحررها. أن أشأ ولم مبهمة، العبارة ما:
أن ينبغي دائًما أنه يعني يتحرك: ال إنه املفرسين. بعض أضافه تذييًال إال هذا يكن لم
ساكن» «موجود ذلك من الضد عىل يقال ومتى السلبية. بالصيغة الالموجود عىل يتكلم
وهذا دقيق. غمض ذلك وكل الالموجود. يحتملها ال إيجابات فتلكم المتحرك» «وموجود
إكسينوفان: اليشء. بعض العبارة شكل يف إال فرق ال أن باعتبار بعينه: املدلول له ما

ف١. وب١ ف١ ب٣ ر. «هذا»، هي النص عبارة
بالنتيجة له سلبًا سلبًا: إال ليست وف١٢. ف٨ سبق ما ر. آنًفا: قلنا وكما (66)
املوجودات عىل أيًضا و٨، ف٧ سبق ما ر. أكرر: باملوجود. منها أكثر بالالموجود عالقة
الشخصية األشياء وكل وحدة، تكون ال أي آحاًدا: ليست الالموجود. عىل حملها يمكن التي
أعيانها»، «األضداد يقال أن ينبغي كان قد يظهر: فيما األضداد تنتج الحالة. هذه يف هي
ليست النتيجة هذه سكون: وإما حركة إما املرضوبة. األمثلة من ينتج ذلك أن يظهر كما
حيث األول املثل يف إال توجد ال الرصيحة املقابلة أن غري األخريني. االثنتني من رضورة أقلَّ
ويف بالسلب، إال تختلفان وال واحد، أصلهما بكلمتني عنهما معربَّ والالمساواة املساواة
لغتنا يف أستطع ولم اإليجاب، صورة جميًعا ولها مختلفة، والكلمات والثالث الثاني املثل

فيها. رغبتي شدة مع الفروق هذه أحصل أن «الفرنسية»
يسعى بأن متحدان. واألحد هللا ألن املفرد؛ صيغة حفظت قد ألبتة: يتحرك ال (67)
بأنه هللا ألن صحيحة؛ ليست الفكرة ولكن النص، تردد عىل حافظت قد آخر: يشء نحو
هللا: إال ليس فيه. يكن لم مكان نحو الجزئية كاملوجدات يتحرك أن يمكن ال مكان كل يف
جعل قد سبق فيما إكسينوفان أن ادَّكر متى خصوًصا كالعبارة غامضة تبقى الفكرة
به اتهم قد كما والعالم هللا إدماج يظهر فيما هذا هللا: أجزاء قديًرا. يشء كل عىل هللا
تكون أن يمكن التي وحدها هي الدائرية الحركة أن باعتبار دائرية: حركة له إكسينوفان.

ترجمتنا. من ص٥٢٩ ب١٢ ك٨ الطبيعة ر. وأزلية، المتناهية
هذه بأن — يظهر فيما — االعتقاد يُجيز بالرصاحة زينون ذكر إن زينون: (68)
األخر الثالثة يف الكالم أن كما زينون، عىل الكالم فيه رابع جزء لها يكون أن يجب الرسالة
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الرتجمة متعدد: هو إنما التحقيق. يف سبق ما ر. وغرغياس، وإكسينوفان ميليسوس عىل
الضبط. من القدر هذا النصعىل ليس نرى: الذي األشياء». من «كثري للنصهي الحرفية
هو هذا الجسمانيٍّا: يكون أن برمينيد. بيت يف ف١١ سبق فيما كما فلكيٍّا: الواقع يف يكون
كما ترجمتنا. من ص٥٦٩ ف٢٦ الطبيعة من األخري الباب يف أرسطو يؤيده ما بالضبط

آنًفا». قلت قد «كما أو قيل: قد
هنا، مذكوًرا ليس غرغياس ف١. وب٣ ف٣ ب١ سبق ما ر. يقرر: هو (69)
الجزء هذا عنوان ليبزج بمخطوطة ولكن وإكسينوفان. ميليسوس شأن ذلك يف وشأنه
أمر يف شك أقل هنا ها يكون أن يمكن وال غرغياس»، عىل أرسطوطاليس «يف الكتاب: من
ما ب١ سبق فيما ر. حقيقة: بموجود يشء ال ر. التحليل، هذا يخصه الذي الفيلسوف

غرغياس. ملذهب أمبرييكوس سكستوس تحليل بعد وفيما بميليسوس، يتعلَّق
إىل مسند فعل إال بها وليس غرغياس، يسمَّ لم أيًضا الفقرة هذه يف غرغياس: (70)
ك١ السماء كتاب ر. مخلوقة: يرونها لهم». تظهر «كما أو لنا: تظهر كما الغائب. ضمري

ترجمتنا. من ص٨٣ ب١٠
ر. كثرة: وال واحًدا ال … يقول غرغياس. يسمَّ لم هنا كذلك غرغياس: يؤلف (71)
قد اآلخر: وإما أحدهما إما يكون أن أوله. يف أمبرييكوس سكستوس تحليل سييل. ما
أو واحًدا إما كان ما يكون أن «يلزم أخرى وبعبارة كله. ترددها يف النص عبارة حفظت
هذه من زينون: وإما كميليسوس إما المخلوًقا.» وإما مخلوًقا إما يكون أن ويلزم كثرة،
أوًال النتيجتني: هاتني استنتاج يمكن باالسم وزينون ميليسوس فيها ذكر قد التي الفقرة
ناقص الكتاب هذا أن وثانيًا بميليسوس، تماًما يتعلق الكتاب هذا من األول الجزء أن
وغرغياس، وإكسينوفان ميليسوس آراء حللت كما زينون آراء تحليل فيه كان جزء منه
ال والالموجود املوجود «أن هي حرفيٍّا النص عبارة والالموجود: املوجود أن التحقيق. ر.

يكونان.»
مسنًدا «الكون» فعل عىل تعتمد السفسطة كل الالموجود: يكون الالموجود أن (72)
هو أنه منه يستنتج أن فيمكن كائن إنه الالموجود عىل يقال أنه دام وما الالموجود، إىل
سخرا أنهما يف وسقراط أفالطون أحسن وقد جدية. غري دقائق هي وتلك سيان، واملوجود

الرصاحة. من القدر هذا عىل النص ليس عىل: يقال أن السفسطة. بهذه
يسمَّ ولم الغائب، ضمري إىل مسند الفعل أن إال النص يف ليس غرغياس: يقول (73)
أعم املقابلة لفظة مقابلة: الرتجمة. يف الفكرة لبيان إلظهاره اضطررت ولكني غرغياس،
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غرغياس ويظن بعينه، واحًدا شيئًا ترجمتنا. من ص١٠٩ ب١٠ املقوالت ر. التضاد، من
أن منه يستنتج أن أيًضا يمكن قد يشء: يوجد ال ثم ومن متماثالن. أنهما عىل برهن قد أنه
كاألخرى. صحيحة النتيجة هذه وتكون السواء. عىل موجود والال املوجود موجود، الكل

اإلغريقي. النص قوة ألحصل القيد هذا أضفت بحرف: حرًفا
إال سبق كما النص يف وليس ى، مسمٍّ غرغياس ليس أيًضا هنا غرغياس: أدلة (74)
عليها». يربهن «التي بالضبط: النص عبارة إثباتها: يحاول الغائب. ضمري إىل مسند فعل
نفسها، النص عبارة هذه يوجد: الاليشء أن لو أفضل. عبارتي أسلوب أن يل ظهر وقد
السواء: عىل الالموجود كذلك هو فاملوجود يشء». يوجد لم «إذا يقال أن األحسن كان وربما

السواء. عىل املوجود هو كما الالموجود هو املوجود أن يعني
لجهة املوجه االستنتاج إىل يلجئ الذي للربهان رضورة أدنى رضورة: أدنى (75)
ال الالموجود أن من «يظهر». فقط هي النص عبارة يظهر: أن عىل يزيد ال ألخرى. أو
غرغياس اسم غرغياس: يقول الرصاحة. من القدر هذا عىل ليست النص عبارة يوجد:
يف حتى بيانًا بنيِّ التناقض ما: شيئًا أيًضا هو يكون» «ليس كان إذا مذكوًرا. ليس
أحد ال ألبتة يقال ال هكذا. كثب عن األمر يف لينظر كان ما السفسطائي ولكن األلفاظ،
وال حقيقة أقل الالموجود يؤتى بأن ألبتة يعنى واآلخرين كغرغياس السفسطائيني إال
الالموجود أن دام ما املصدر صيغة عىل اإلبهام يدور إنما الالوجود: حالة يف وجود. أدنى
عليه يكون الذي النحو عىل بسواء. سواءً كالوجود الحقيقة يف موجود فإنه الالوجود؛ هو

قاطًعا. ليس الجواب املوجود:
كان ربما عجيبًا: ذاته. واملوجود هو سواء حد عىل أي مطلقة: بطريقة وجد قد (76)
الدقائق هذه عىل الرد املناسبة كل الواقع يف يناسب التهكم من نوع اإلغريقي األسلوب يف
وقد الظفر، ينال إذن غرغياس ولكن بذاته، بنيِّ هذا تكون. أال عىل تكون أن أمرها يف
منه يستنتج أن يمكن فإنه الغاية؛ مزدوج حينئذ فالدليل بموجود. يشء ال أن منه استنتج
يقال ما «نقيض يعني نفسه: النقيض بسواء. سواءً الالوجود منه يستنتج كما الوجود

يقال.» كالذي حقيقي أيًضا هو
النص بعبارة احتفظت كائن: كالهما غرغياس. يزعم كما يكون: الالموجود (77)
سواءً كاإليجاب صادق السلب فإن كاملوجود؛ حقيقة الالموجود فإن قطعية تكن لم إن
الرضوري ليسمن النص. أسلوب من تؤخذ التي العبارة هذه أضفت فوق: غري من بسواء.
وضده األمر وأن السواء، عىل صادقة املتناقضات غرغياس نظريات يف إن حيث من ألبتة:
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«عىل هي النص عبارة القول: ذلك صدقنا لو كاآلخر. أحدهما عليهما الدليل إقامة يمكن
غرغياس. يعني هذا» تدليل حسب

ليس بعد: يقال أن بإبطالها. املؤلف يعنى التي النظرية يف يعني واحًدا: شيئًا (78)
كان إذا «هذا» النصهي عبارة يقرر: غرغياس أن كما الرصاحة. من القدر هذا النصعىل
يشء ال أن غرغياس: سفسطة أساس هو هذا بعينه. واحًدا شيئًا هما واملوجود الالموجود
أخرى بعبارة أو العكس: كاذبًا. وال صادًقا ال موجود يشء ال أن أخرى وبعبارة بموجود:
ر. السعة، من القدر هذا عىل ليس النص بالحقيقة: موجود الكل أن القضية». «بعكس

أمبرييكوس. سكستوس تحليل يف سييل ما
باالسم. مذكوًرا غرغياس ليس هنا ها كذلك غرغياس: يفرتض ما عىل (79)
السابق. والتحقيق ف٣ ب٥ سبق ما ر. رصاحة، باالسم مذكور ميليسوس ميليسوس:
موجوًدا ليس أنه منه فسينتج مكان يف ليس هو وبما ما: محل يف ليس الالمتناهي ولكن
زدت املوجودات: حيز عىل ف٣. ب٥ سبق ما ر. زينون: سييل. فيما سيذكر كما ألبتة
ف٦ ب٣ ك٤ ألرسطو الطبيعة زينون بنظرية يتعلق فيما راجع األخري. إليه املضاف
مذكوًرا غرغياس ليس غرغياس: يستنتج ص١٦١. ف١٠ وب٥ ترجمتنا من ص١٤٦
أمبرييكوس سكستوس تحليل سييل ما ر. البيان، من القدر هذا عىل ليس والنص باالسم،

البيان. من بسطة عىل التدليل هذا حيث
من الثاني الجزء هو هذا صار» قد «أنه أو خلق: قد يكون أن كذلك يمكن ال (80)
هي هذه يسقط: غرغياس. تدليل حسب عىل الواقع: يف يمكن ال فإنه غرغياس. تدليل
يكون أال يف ويبتدئ الوجود كرامة يفقد أن يجب ليصري املوجود فإن بعينها؛ النص عبارة
الالموجود أن هنا ها يظهر ولكن الالموجود: بعد يكون ال الالموجود ما. شيئًا ليصري بعد
كان أيٍّا لفظية. دقائق وتلك ما. شيئًا ليصري ما بوجه يسمو فهو يسقط أن عن عوًضا
الكلمة. هذه أضفت باملصادفة: ف١. ب١ ر. ميليسوس، مبدأ هو هذا يشء: ال من يتولد
المخلوق استعمال إىل اضطررت وقد ف٦، سبق ما ر. مخلوًقا: أو المخلوًقا (81)
بالضبط تحصالن ال ولكنهما «الفرنسية»، لغتنا يف منهما خريًا أجد لم ألني ومخلوق
أن جهة من وباألقل أزليٍّا ليس بأنه فذلك صار إذا شيئًا فإن اليونانية؛ الكلمات معنى
هو. ما هو يبقى بل ليصري، كان فما أزليٍّا الضد عىل كان فإذا بالنتيجة، يتغري وأن يصري
من بأكثر مبسوًطا التدليل هذا سييل فيما ر. النص، يف هو التكرير هذا ممتنع: … ممتنع

أمبرييكوس. سكستوس تحليل يف ذلك
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إىل مسند فعل إال به وليس باالسم، غرغياس يذكر ال النص غرغياس: يقول (82)
يقول أمبرييكوس. سكستوس تحليل الجديد الدليل بهذا يتعلق فيما ر. الغائب، ضمري
ف٣. وب٥ ف٦ آنًفا سبق ما ر. زينون: رأي غرغياس. اسم النص يف ليس غرغياس:

أيًضا. هنا يسمَّ لم أيًضا: غرغياس يقول
تحليل يف موجوًدا ليس غرغياس تدليل من الجزء هذا حركة: يف ليس يشء ال (83)
من أكثر بزينون متعلقة الحركة ضد األدلة هذه كانت وربما أمبرييكوس. سكستوس
فال زينون، إىل هنا نسبتها يلزم أنه عىل يدل النص يف يشء ال ولكن بغرغياس. تعلقها
إذا بعد: يكون ال املوجود وحينئذ تغيريًا. دائًما تقتيض الحركة ألن هو: ما هو بعد يكون
كان. ما غري يصري الذي هو ويكون جزء منه يفقد فباألقل بكله ينعدم ال املوجود كان
املوجود فإن الزًما؛ هذا يكون أن يمكن يشء ألي يرى ال متصًال: يكون أن عن وينقطع
جد بينة ليست النص عبارة أجزائه: جميع يف بنقلته. اتصاله من شيئًا يفقد أال يمكن
يسمى فيما لوكيبس غرغياس. اسم أيًضا هنا النص يف ليس غرغياس: يقول البيان.
ر. لوكيبس، كتاب من واثًقا هنا ليس ملالخ، إليه نبه كما املؤلف، أن يظهر بمقاالته:
ديدو فريمني طبعة ف٤٦ ب٩ الاليرني ديوجني يقول ص٣٧٤، مللالخ ديمريطس قطع
الذي الكبري» العالم «نظام معنونًا كتابًا لوكيبس إىل ينسب كان تيوفراسط أن ص٢٣٨
كتاب يف الخلو عىل لوكيبس آراء سبق فيما أيًضا ر. لديمقريطس، أنه دائًما املعتقد كان
أن األخرية الفقرة هذه حسب عىل جليٍّا يظهر وقد ص٨٩، ف٥ ب٨ ك١ والفساد الكون

يقوله. ما منها استخلص قد املؤلف أن يظهر مؤلفات بعض كتب قد كان لوكيبس
عن يعزب حينئذ فالكل باالسم. أيًضا هنا مذكوًرا غرغياس ليس غرغياس: (84)
سكستوس وتحليل ف١ ب٥ سبق ما ر. لغرغياس، الثانية النظرية هي هذه عملنا:
يمكن فال البيان. من القدر هذا عىل النص ليس ثم: من بعد من يبق فلم أمبرييكوس.
هذا وكل عنه. يتكلم أنه دام ما الالموجود يتصور ذلك مع وغرغياس تصوره: ألبتة
العربات هنا. يسمَّ لم كذلك غرغياس: رأي عىل أمبرييكوس. سكستوس تحليل يف مبسوط
مذكور املثل هذا أمبرييكوسحيث سكستوس تحليل سييل فيما ر. البحر: أمواج عىل تدرج

غريه. مثل إىل ومضاف
غاية هنا الجملة أن البنيِّ من ولكن النص، بصيغة احتفظت قد كيف: ولكن (85)
هذا يف أفضل سكستوس وتحليل الكايف، البسط مبسوطة ليست الفكرة وأن اإليجاز يف
مدى إىل بالالأدرية مجاوزة هذه ويف نبرصها، ألننا أيًضا: ذلك أجل من توجد ال املوطن.

العام. الذوق يقتحموا أن لهم يلذُّ إذ السفسطائيني؛ عادة هي كانت تلك ولكن بعيد،
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من القدر هذا عىل النص ليس الخارجية: األشياء مثل اإلطالق عىل إذن هي (86)
سفسطة تلك يدرى: ال ولكنه الجالء. بنيِّ املعنى ولكن أعم اإلغريقي والتعبري الرصاحة،
إدراكاته. حقيقة ويعتقد العامي من أكثر يرتدد الالأدريال الخصوص، هذا يف ألنه محضة؛
أن دون وأمتن أقوى الدليل هذا سكستوس تحليل ويف الزمة. ليست النتيجة وبالنتيجة؛

القوة. حد بالًغا يكون
وتحليل ف١، ب٥ سبق ما ر. الثالثة، النقطة مناقشة التسليم: مع حتى (87)
الغائب. ضمري إىل مسند فعل إال النص يف ليس غرغياس: يقول أمبرييكوس. سكستوس
النص اتبعت ولكني األصوات.» يدري «ال يقال: أن األحسن كان قد األصوات: يدرك ال
النص. يف التكرير هذا كالًما: يتكلم يتكلم فالذي اتخذته. كالذي ا عامٍّ تعبريًا يتخذ الذي
لبيان الكلمة هذه أضفت باملصادفة: النصبعينها. عبارة هي هذه يلتمس: أن (88)
ليس غرغياس: رأي عىل الضبط. من القدر هذا عىل النص ليس أخرى: داللة الفكرة.
يظهر فيما األحسن هو ترجمتي يف أختاره الذي املعنى وإن هنا، باالسم مذكوًرا غرغياس
وال الصوت ال يتكلم ال يتكلم «الذي آخر: وجه عىل النقطة هذه تفهم أن يمكن ولكن يل.
حملني الذي هو وهذا آنًفا. قيل ملا تكريًرا إال هذا يكون وال الكالم.» إال يتكلم ال إنه اللون؛

اخرتته. الذي املعنى اتخاذ عىل
مكتوبًا. كان متى يقرأه» «أن يعرفه: أن العبارة. هذه أضفت الحاجة: وعند (89)
أن يقتيض هذا واحد: آن يف بعينه اليشء يكون أن «يفهمه». النص عبارة موقنًا: يكون
حسب وعىل سبق، فيما ذكر قد ما وهذا الخارج، يف هو كما الذهن يف حقيقيٍّا اليشء يكون
أو أحياز عدة يف مًعا ألنه إال ليشء ال محال إنه اليشء عىل يقال أن يمكن النظرية هذه
يقول «الواحد». النص عبارة الواحد: اليشء شطط. الفكرة ففي ذلك ومع موجودات.
واحد استعداد عىل العبارة. هذه زدت الظاهر: يف اسمه. النص يف يذكر لم غرغياس:

محددة. غري النص عبارة بعينه:
كلمة بإضافة أبيِّنه أن حاولت وقد بيِّنًا، املعنى ليس اثنني: إذن يكونون أفال (90)
النتائج مؤتلفة هي التي املعاني هذه سلسلة قبول يمكن أنه يل يظهر ذلك ومع «باألقل».
السابقة، الفقرة يف املذكورة كالعبارة النصهي عبارة الواحد: الوقت يف بعض. مع بعضها
الفقرة يف مقدرة تكون أن يلزم ربما التي الوقت كلمة إليها أضاف بأن لها يكمِّ ولكنه

السابقة.
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ب٥ سبق ما ر. غرغياس، نظرية ملخص ما: بيشء العلم يمكن ال هذا عىل (91)
من هو الذي غرغياس ينكرها كان التي األوىل النقطة ما: يشء بوجود التسليم مع ف٦.

بمكان. والالأدرية التبرص
سنعقده: الذي اآلفيزويس. هريقليدس عنى وربما غرغياس. من عهًدا: أقدم (92)

هذا. بعد آخر بكتاب يَِعُد أنه يظهر ولكن الرصاحة، من القدر هذا عىل النص ليس
ف٩ ب٢ ك١ ألرسطو الطبيعة ر. يونيا، مدرسة فالسفة هم الطبيعيون: (93)

ترجمتنا. من ص٤٣٣
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غرغياس نظرية حتليل

Adversus Mathemadicos Logicosأمبرييكوس لسكستوس
(١٨٤٢ طبعة ص٣٨٥، (ك٧،

يعرتفوا لم الذين وريونيسودور وأوتيديم فروطاغوراس عىل أثنى أن بعد سكستوس قال
طائفة يف أيًضا مكانًا تبَّوأ قد الليونتيومي «غرغياس اإلضايف: يف إال وبالحقيقة باملوجود
اتَّخذها التي الطريقة هجماته يف يتَّخذ لم ولكنه الحكم، ملكة أنكروا الذين الفالسفة
الثالث النقط يقرر الطبيعة» يف أو الالموجود «يف املعنون كتابه يف فإنه فروطاغوراس؛
قابل غري هو اليشء فذلك موجوًدا يشء كان إذا أنه وثانيًا بموجود، يشء ال أنه أوًال اآلتية:
عنه التعبري أمكن ملا إلدراكنا قابًال كان لو اليشء هذا أن وثالثًا وأخريًا اإلنسان، يدركه ألن

الغري. تفهيمه وال
موجوًدا يشء كان إذا بموجود. يشء ال أن وهي األوىل؛ النقطة يثبت كيف وإليك
موجوًدا ليس املوجود ولكن مًعا. والالموجود املوجود أو الالموجود أو املوجود هو فإنما
وال موجود مًعا هو ما وأخريًا سيبينه. كما موجوًدا ليس كذلك والالموجود سيبسطه، كما
ألنه موجود؛ غري الالموجود أن بديهي بموجود، يشء ال إذن سيبينه. كما يوجد ال موجود
متصور أنه جهة من ألنه مًعا؛ يوجد وال يوجد أنه منه فينتج موجوًدا الالموجود كان إذا
ولكن العكس. وعىل جديد من سيوجد فهو الالموجود أنه جهة ومن يوجد، فلن الموجوًدا
ذلك إىل أضف ألبتة. موجود غري الالموجود إذن مًعا؛ يكون وال يكون شيئًا أن السخف من
عىل ألنهما يوجد ال حينئذ فاملوجود موجوًدا الالموجود كان إذا أخرى نظر جهة من أنه
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إىل يصل فالالموجود الالموجود إىل يصل املوجود كان وإذا لآلخر. أحدهما ضدان التكافؤ
املوجود.»

هذا عىل أوىل، باب من موجوًدا ليس فالالموجود موجوًدا ليس املوجود دام ما ولكن
أن وإما أزليٍّا يكون أن فإما موجوًدا املوجود كان إذا ألنه موجوًدا؛ ليس املوجود إن أقول:
ليس املوجود — سنربهنه كما — ولكن ومخلوًقا. أزليٍّا مًعا يكون أن وإما مخلوًقا يكون
املوجود كان إذا ألنه يكون؛ ال املوجود إن إذن أقول: مًعا. كليهما وال مخلوًقا وال الأزليٍّا
بما واألزيل أول، له يولد ما وكل أول له فليس — بذلك االبتداء يجب أنه دام ما — أزليٍّا
هو وبما المتناٍه، فهو أول له ليس هو وبما ما، أول له يكون أن يمكن ال يخلق لم هو
موجود كان أنه فيلزم ما مكان يف كان إذا إنه الحق ويف ما. مكان أي يف فليس المتناٍه
المتناهيًا بعد يكون فال ما يشء يف هكذا محويٍّا املوجود كان وإذا يوجد. وفيه غريه آخر
إذن الالمتناهي؛ من أكرب يشء يكون أن يمكن وال املحوي، من أكرب هو الحاوي أن دام ما

ما. حيز يف ليس الالمتناهي
والحال املحل يكون إذن ألنه ذاته؛ يف محويٍّا كذلك يكون أن يمكن ال الالمتناهي ولكن
وما الحيز هو الجسم فيه ما فإن الجسم، ثم أوًال املحل اثنني: املوجود ويصري يشتبهان
ذاته، يف حاًال كذلك ليس فاملوجود وبالنتيجة سخف. هذا ولكن الجسم، هو الحيز يف
حيز، أي يف ليس فهو المتناٍه هو وبما المتناٍه، فهو أزليٍّا املوجود كان إذا أيًضا وبالنتيجة
له يكون أن يمكن فال أزليٍّا املوجود إذن كان إذا موجود، غري فهو حيز يف ليس هو وبما

أول. كذلك
قد باملصادفة كان فإذا خلق، قد يكون أن كذلك يمكن ال املوجود أخرى جهة ومن
يكن لم بأنه فذلك موجوًدا املوجود كان إذا ألنه املوجود؛ من أتى قد يكون أن فيجب ولد
شيئًا يكون أن يمكن ال الالموجود دام ما الالموجود من وال قبل، من موجود وأنه ولد قد
شارك قد يكون أن بالرضورة يجب شيئًا يكون أن عىل قادر هو ما أن دام ما كان أيٍّا ما

خلق. قد يكون أن يمكن ال فاملوجود إذن الوجود؛ يف
ومخلوًقا أزليٍّا أعني مًعا؛ االثنني يكون أن يمكن ال املوجود أن عينها باألدلة يثبت وقد
ولد وإذا يولد، لم فهو أزليٍّا املوجود كان وإذا يتفاسدان، املعنيني هذين إن الحق ويف مًعا.
فذلك مًعا االثنان وال مخلوق وال أزيل ال هو بما املوجود أخرى، مرة حينئذ أزليٍّا. فليس

ألبتة. يوجد ال بأنه
وال واحًدا ليس املوجود ولكن كثرة. أو واحد فهو يوجد املوجود كان إذا آخر: دليل
وإما كم إما فهو واحًدا افرتض فإذ ألبتة؛ ليس فاملوجود ثم ومن ذلك؛ سنرى كما متكثًرا
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واحًدا. بعد ليس األحوال هذه من ما أي يف هو ما ولكن جسم. وإما ما عظم وإما متصل
وإذا فصله، فيمكن متصًال كان وإذا منقسًما، فيكون ا كمٍّ املوجود كان إذا إنه الحق ويف
جسًما يجعل أن حد إىل ذهب وإذا منقسم. غري بعد يكون فال عظم الذهن يف له افرتض
ال مما ويكون وعرضوعمق، طول له يكون أخرى وبعبارة الثالثة، األبعاد له يكون فإذن
فاملوجود وإذن كله، ذلك من شيئًا اإلطالق عىل ليس املوجود أن َعى يُدَّ أن تأييده يستطاع

واحًدا. ليس
يكون أن بعد يمكن ال واحًدا ليس دام ما ألنه متكثًرا؛ كذلك ليس املوجود إن أقول:
انتفت الوحدة نفيت ومتى الوحدات، تركب من إال تتألف ال كثرة إن الحق ويف كثرة،

حتًما. الكثرة
الالموجود، من وجوًدا أكثر ليس املوجود أن جليٍّا يَُرى كله تقدم ما عىل حينئذ
املوجود كان إذا مًعا. والالموجود املوجود كذلك ليس املوجود أن منه يستنتج أن ويمكن
أمر يف املوجود مع يتحد الالموجود فحينئذ يوجد؛ ال وما يوجد ما هو — الحق يف —
موضع فهذا يوجد ال الالموجود أن فأما اآلخر. وال أحدهما ال يوجد ال ثم ومن الوجود؛
إذن فاملوجود الالموجود؛ مع يتماثل املوجود أن آنًفا قرر قد ولكن الناس، جميع اتفاق
مًعا، االثنني يكون أن يمكن فال لالموجود مماثًال املوجود كان إذا ولكن كذلك، يوجد ليس
أن منه وينتج االثنني، يكون فال مماثًال كان وإذا مماثًال، يكون فال مًعا االثنني كان فإذا
وراء يشء وال — كليهما وال الالموجود وال املوجود ال يكن لم إذا ألنه اليشء؛ هو املوجود

شيئًا. ليس املوجود بأن فذلك — ذلك
عقله وأن معروفلإلنسان، غري اليشء فذلك منيشء كان إن أنه نوضح أن يلزمنا اآلن
فاملوجود موجودات ليست عقلنا تصورات كانت إذا غرغياس: يقول يفهمه. أن يمكن ال
األشياء كانت إذا أنه كما الحق، ويف البساطة. كل بسيط وذلك يتصور، أن يمكن ال
ليست املتصورة األشياء فكذلك بيضاء، متصورة الحقيقة يف هي بيضاء نتصورها التي
حقيقية. موجودات تتصور أن يمكن ال أنه الحتمية بالرضورة منه فينتج موجودات،
ليست املتصورة األشياء كانت فإذا اإلنتاج؛ جد ومنتج الصحة تام صحيح دليل وهذا
سنقرره، كما موجودات ليست املتصورة األشياء يتصور أن يمكن ال فاملوجود موجودات
املتصورة األشياء أن فأما متصوًرا، ليس املوجود إذن به. التسليم ينبغي أول فرض وذلك
فحينئذ الحقائق هي التصورات كانت إذا ألنه بذاته؛ بني هو ما فذلك موجودات ليست
سخيف هو وهذا الوجه. هذا كان أيٍّا به تصور الذي الوجه وعىل يوجد يتصور ما كل
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يف يطري إنسانًا يفرتض أن املرء شاء إذا ذلك: مثال باملرة، معقول غري وافرتاضه بالبداهة،
يطري أن يستطيع اإلنسان أن وحده ذلك من ينتج فال األمواج، عىل تدرج وعربات األجواء

حقائق. ليست تتصور التي فالتصورات هذا عىل البحر. أمواج عىل تدرج والعربات
أن منه فينتج موجودات املتصورة األشياء كانت إذا أنه هذا عىل يزاد أن يلزم
باألضداد. تتعلق املتضادة الخواص ألن تتصور؛ أن يمكن ال موجودة ليست التي األشياء
يعتقد قد كما يتصور أن يمكن املوجود إذن كان فإذا املوجود، نقيض هو والالموجود
«سيعال» يتصور اإلنسان ألن سخف؛ وهذا يتصور. أن يمكن ال الالموجود أن منه فينتج
أن وكما متصوًرا، ليس املوجود إذن ما؛ وجود لها ليس أخرى شتى وأشياء و«الشيمري»
أن يمكن املسموعة األشياء وأن ترى ألن قابلة إنها عليها يقال بذلك هي املرئية األشياء
املرئية؛ األشياء ينكر ال املرء وأن يسمعها، اإلنسان ألن تسمع؛ ألن قابلة إنها عليها يقال
واحد كل فإن يراها، ال أنه بحجة تسمع ألن القابلة األشياء ينكر ال أنه كما يسمعها، ال ألنه
يف األمر كذلك أجنبية، بحاسة ال الخاصة بحاسته عليه يحكم أن يجب األشياء هذه من
مدركة أنها دام ما بالسمع تسمع أن وال بالنظر ترى أن يمكن ال ألنه املتصورة؛ األشياء
يراها وال املياه عىل تدرج العربات يتصور امرؤ كان إذا وبالتبع بها. الخاصة بالحاسة
ليس فاملوجود وإذن سخف؛ هذا ولكن املاء. عىل تدرج العربات أن إنكار منه يلزم فال

يفهم. أن يمكن وال متصوًرا
يمكن التي املوجودات إن الحق ويف الغري، إىل نقله يمكن فال يفهم بافرتاضأنه ولكن
عنا خارجة مفروضة هي — يحسها أن العموم وجه وعىل — ويسمعها يراها أن للمرء
ألبتة يكون أن دون بالسمع مدركة سمعها يمكن وما بالنظر مدركة املرئيات بينها ومن
التي اإليضاح طريقة إن الواقع ويف للغري. عنها التعبري حينئذ يمكن فكيف ممكن. عكس
املوجودات ليست إذن املوجودات؛ وال نفسها األشياء هو ليس والكالم الكالم، هي عندنا
الحقائق خالف اإلطالق عىل هو الذي وحده الكالم هو بل للغري، عنها نعرب التي هي
فكذلك التكافؤ، وعىل يسمع ألن قابًال يصري أن يمكن ال املرئي أن فكما وإذن أعينها.
موجوًدا ليس الكالم أن وبما كالمنا. هو يصري أن يمكن ال عنا خارج املفروضأنه املوجود
غرغياس يقول كما — املقالة إن الواقع ويف للغري. ما يشء عن التعبري املمكن من فليس

حواسنا. تدركها أشياء أعني ذهننا، يف فتقع تأتي خارجية أشياء من إال تتألف ال —
نعرب الذي الكالم عندنا ن يتكوَّ املذوقة األشياء يف ما ذوق تسلط أثر فعىل هذا وعىل
فإذا عنه؛ به نعرب الذي الكالم يتكون اللون لتدخل وتبًعا الخاص. الكيف هذا عن به
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الخارجي اليشء هو بل الخارج، يف هو ما يمثل الذي هو الكالم فليس هكذا هذا كان
املرئية األشياء عليه الذي الوجه عىل هو الكالم إن يقال: أن يمكن ال الكالم. يعني الذي
واملوضوعات املوجودات عىل به يستدل أن يمكن بافرتاضه الكالم إن بحيث املسموعة أو
باألقل يختلف فهو موضوًعا أيًضا هو الكالم كان إذا ألنه غرغياس: يقول الخارجية.
وبني املرئية األشياء بني تكون ال مسافة أية ذلك ومثال األخرى. املوضوعات جميع عن
املرئية األشياء به تدرك الذي العضو يختلف إنما إنه الحق ويف عنها؟ نعرب التي الكلمات
األعظم الجزء يبنيِّ أن يمكن ال فالكالم ذلك وعىل عنها. يعرب الذي الكالم به يدرك والذي
طبع بعضها يبنيِّ أن التبادل عىل يمكن ال األشياء أكثر أن كما بذواتها، الخارجية لألشياء

اآلخر. البعض
ليس ألنه للحق؛ مقياس كل تفسد قيمتها قدر عىل هي التي غرغياس أدلة هي تلك
قابًال ليس وأنه يعلم، أن يمكن ال وأنه موجوًدا، ليس املوجود أن دام ما مقياس من بعد

الغري. إىل علمه ينقل ألن
ص١٣٤ و٦٤، و٥٩ ف٥٧ ب٦ ك٢ Hypotyposes Pyrrhoniennes أيًضا راجع

.١٨٤٢ سنة طبعة من و١٣٦
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