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 والثّبات في الفكر اليوناني قبل سقراط 1لتّغيّرا
براهيمد/   حسن حسن كامل إ

 مقدمة: 
ُ اليونان كثيرًا من القضايا الفلسفيّة بالبحث والتّحليل، ومِن هذه القضايا  تناول فلاسفة
الّتي تناولوها قضية: "التّغيّر والثّبات"؛ أعني: هل الوجود متغيّر أو ثابت؟. وسيحاول 

في هذا البحث تناول هذه القضيّة بالدّراسة والتّحليل، من خلال سرد آراء الباحث 
من هؤلاء  فلاسفة اليونان في هذه المرحلة، وتحليلها أيًضا، وسيحاول أيًضا تَبيين مَن

                                 
التغير: تغير الشيء، يعني تغير حاله وتبدله، كأنه أصبح غير ما كان عليه من ذي قبل، إنه انتقال الشيء من حالةٍ ـــ 1

؛ فالأخير يعني إحداث  يوجد بَون شاسع بين التغير والتغيير يقال: تغايرت الأشياء، أي: اختلفت. و إلى حالةٍ أخري، و
يطلق التغير  في الاصطلاح على معنيين أحدهما:  التغير الدفعي، وثانيهما:  التغير شيء لم يكن موجودًا من ذي قبل. و

يندرج تحتهما صور عدة للتغير، يقول د. جميل صليبا: "من التغير ما يكون في الجوهر، وهو الذي يسمى يجي، و  التدر
يكون في ال كم، وهو "استحالة"، ومنه ما  بال كون المطلق والفساد المطلق، ومنه ما يكون في ال كيف، وهو الذي يسمى

ا ونقًصا"، ومنه ما يكون في المكان، وهو الذي يسمى الذي يسمى ًّّ "انتقالا"، ومنه ما يكون في الزمان وهو الذي  "نمو
ا، وإذا تغير في ال كم، أو في ال كيف، أو في الأين،  يسمى ًّّ "تتابعًا"، فإذا تغير الشيء في ذاته دفعةً واحدةً كان تغيره دفعي

يوضع التغير في مجال الفلسفة دائمًا ضد الاستقرار النسبي لصفات الأجسام أو بنائها  شيئًا فشيئًا، ا، "و ًّّ يجي كان تغيره تدر
أو قوانين وجودها، وإن كانت هي نفسها تكون نتيجة لتغير المادة، وأما الثبات فيقال: ثبت الشيء في مكانه، أي: أقام 

يقال: ثبت الأمر، أي: صح، والثابت: هو الموجود الذي فيه، بحيث لا يبرحه، أعني: حبسه في مكانه دون  أن يفارقه، و
يد من التوضيح ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ط/ ه  / دار صادر 3131، 1لا يُزال بتشكيك المشكك فيه. للمز

بيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد العليم الطحاو12، 22، 31، ص:5لبنان، م/ –بيروت  ي، ، والز
ه  / 3131مراجعة محمد بهجة الأثري، وعبد الستار أحمد فراج، إشراف لجنة فنية من وزارة الإرشاد والإنباء: 

يت، ج/3193 ، والتهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 115، 112، ص:1م، مطبعة حكومة ال كو
ّ ه روج، نقل احد يتقديم وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم، تحقيق د. عل بية د. عبد الل لنص الفارسي إلى العر

بية والإسلامية، ط يناتي، سلسلة موسوعات المصطلحات العر م، 3119، 3الخالدي، الترجمة الأجنبية د. جورج ز
يفات معجم لشرح الألفاظ المصطلح عليها بين 519، 112–131، ص:3مكتبة لبنان ناشرون، ج/ ، والجرجاني: التعر

يليها رسالة في بيان اصطلاحات رئيس الصوفية محيي الدين الفقهاء والمتكلمين والنحا ين وغيرهم و ة والصرفيين والمفسر
بي الواردة في كتابه الفتوحات المكية:  م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده 3113/ ه 3151بن العر

بية والفرنسية و55بمصر، ص  ية واللاتينية، ، وجميل صليبا: المعجم الفلسفي بالألفاظ العر م، دار الكتاب 3132الإنكليز
، 1، ومراد وهبه: المعجم الفلسفي، ط/193، ص:3لبنان، ج/ –لبنان، مكتبة المدرسة، بيروت  –اللبناني بيروت 

 .315م، دار الثقافة الجديدة، ص:3111
  عين شمس، مصر، جامعة بناتبكلية الأستاذ. 
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الفلاسفة زعم أّن الوجود متغيّر، ومَن منهم أكّد ثباته، ومَن منهم وفّق بين هذين 
 إلى أّن الوجود متغيّر وثابت في آٍن.الاّتجاهين الّسابقين، وأشار 

وسيَقتصر الباحث في عرضه لآراء هؤلاء الفلاسفة على مرحلةِ ما قبل سقراط؛ 
ولذلك يأتي البحث تحت عنوان "التّغيّر والثّبات في الفكر اليوناني قبل سقراط"، 

ابق وسيحاول الباحث في بحثه كذلك معرفة كيف تأثّر اللّاحق من هؤلاء الفلاسفة بالسّ 
 عليه في هذه القضيّة؟. 

 * طاليس:
ق.م( في مقّدمة الفلاسفة الّذين أرجعوا كوْن  552–ق. م921يُعّد طاليس: )

ٍ ُأولى واحدة، وحّدد طاليس هذه العلّة بأّنها الماء، يقول:  الأشياء المادّيّة إلى علّة
تتغيّر دائمًا من  "الأرض ما هي إلا ماء، والهواء هو ماء ثقيُل الزنة، وأن جميع الأشياء

بة(1)حالةٍ  إلى أخرى إلى أن يؤول أمرها إلى رجوعها ماء" هو الحياة،  ، إذ الماء أو الرّطو
 .(2)وعدم وجوده هو الموت

يجب أن تكون العلة الأولى أو المادّة الأوّليّة "مرنة شديدة المرونة في قابليّتها  و
ّ تكون محدودة  الّصفات محصورة الخواص، حتّى تتّسع للتّشّكل في صوٍر مختلفة، وألا

لكل شيءٍ...، فلا فرْق بين هذا الإنسان وتلك الّشجرة وذلك الحجر، الاختلاف في كمّية 
الماء الّذي يترّكب منها هذا الشّيء أو ذاك، أليس يستحيل إلى   صوٍر متنوّعة فيصعد في 

ّ يصيبه بر ّ يعود فيهبط فوق الأرض مطرًا ثم ً د الّشتاء فيكون ثلجًاالفضاء بخارًا، ثم  ؟ إذا
فهو غاز حينًا، وسائل حينًا، وصلب حينًا، وكّل ما يقع في الوجود لا يخرج عن إحدى 

 ، وهكذا يّتخذ المبدأ الأوّل صورًا متعّددة ومتنوّعة ومختلفة. (3)هذه الصور الثلاث"
أن يصل إلى مبدأ أوّل للأشياء من  –من هذا المنطلق –لقد استطاع طاليس 

ال تفسيره ما يطرأ على ظواهر الّطبيعة من تغيّرات مختلفة، ولقد شاهد طاليس ذلك خل
                                 

 . 1ليونان، ص:( ديوجينلائرتوس: مختصر تاريخ فلاسفة ا3)
 –م، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر3112، 1( انظر أحمد أمين، زكي نجيب محمود: قصة الفلسفة اليونانية، ط/2)

 .31–31القاهرة، ص
( حميدة أحمد السيد عبد الرسول: التغير والثبات في الفلسفة اليونانية قبل سقراط وأثر ذلك في الوجود والمعرفة، 1)

 –م، كلية الآداب  3113فلسفة، إشراف أ.د/ حسن محمد الشرقاوي:  –بحث لنيل درجة الماجستير في الآداب 
ية، ص:  . 21الإسكندر
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في دلتا نهر النّيل عندما زار مصر، لقد وجد هناك تلك التّغيرات الّتي تبدو للحواس، 
وأدرك أن لا قيمة لها؛ بل الأهّم تلك الوحدة التي تكمن وراء تلك التّغيرات المختلفة، 

 ساٌن أن يدركها بحواسه. والتي لا يستطيع إن
يزعم طاليس أّن كّل ما في ال كون متحرّك بسبِب ما بداخله من روٍح. يقول:  و
ٌ بما لا يدركه الّطرف من  "سائر ما في ال كون لا يخلو من إحساٍس ما، وأنه مملوء

، وفسّر طاليس على هذا النّحو ظاهرةَ جذب (1)المخلوقات، وكلّها متحرّكة ذات أرواح"
س برادة الحديد، فكّل شيءٍ في هذا الوجود بداخله روح؛ حيث إن "كلا من المغناطي

الآثار العجيبة النّاشئة عن الأشياء وكذا الايتلاقات بين الأشياء المتجاذبة كالمغناطيس 
باء يدّل على أنّه لا شيء في الدّنيا إلاّ وله روٌح وإحساٌس"  .(2)وال كهر

يعلّل حركة الأرض بأّنها موضوعة على  ماء، يقول: "الأرض في وسط العالم تتحرّك على و
مركزها الأصلي الّذي هو عين مركز العالم؛ لأّنها من حيث كونه موضوعة على مياه البحار 

يكها"  .(3)ثبت لها هذا الاضطراب الذي كان سببًا في تحر
يادة ماء النّيل  يفسّر ظاهرة طبيعيّة أخرى بالحركة والتّغير، فعنده أّن علّة ز و

يا يّة، أي الّتي ر ّياح الدّور يادة النّيل كثرة هبوب الر ح تهّب عليه، يقول: "إّن سبب ز
تهّب كّل سنة في أوقاٍت معلومة من الّشمال إلى الجنوب، فتحجز المياه الّتي تجري من 

يها إلى أن تعّم الأرض"  .(4)الجنوب إلى الّشمال، وتجر
 * إنكسمندريس : 

الماء علّة ُأولى للأشياء، وهذه العلّة  –ما ذكرنا على نحوِ –إذا كان طاليس حّدد   
يس )  -ق.م  932مادّيّة محسوسة وملموسة، فإّن ثاني عَلَم في المدرسة الأيونية إنكسمندر

ق.م( قد تميّز منه بأنّه لاحظ ما يعتري هذا الوجود من كيفيّاٍت متضادّة "،  511
بعة عناصر أوّليّة: الحار، والبارد، والرّطب، والجاف، ومسار العالَم دائري،  وهي أر

فحرارة الّشمس تجّفف الماء، والماء تطفئ النار، وعلى صعيد العالَم يلاحظ على مدار 

                                 
 .1سفة اليونان، ص: ( ديوجينلائرتوس: مختصر تاريخ فلا1)
 .1( المرجع السابق، ص: 2)
 .1( المرجع السابق، ص: 3)
 .3( المرجع السابق، ص: 4)
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بأّنها تستعيد  –برغم من سيطرة هذا العنصر أو ذاك من العناصر المتعارضة–الفصول 
 .(1)التّوازن الدّائم بينها"

يس في إطار هذا التّناقض ع ٍ ُأولى لهذا الوجود، ولقد َبحث إنكسمندر ن علّة
ٌ لا حدود لها ولا معالم لها في مقابل مادّة طاليس  فزعم أّن المبدأ الأوّل للأشياء مادّة
الأولى المحدودة، وسمّى هذه المادّة غير واضحة المعالم المشتملة على عناصر الوجود على نحوٍ 

للأشياء الكائنة، وأيًضا فإنّه  غير واضحٍ "الأبيرون أو اللامتناهي"، وهو "المادّة الُأولى
الأصل الّذي تُستمد منه الموجودات وجودَها هو الّذي تعود إليه عند فنائها، طبقًا 
يصلح بعضها الآخر )يجب أن يعاقب  للضّرورة؛ وذلك لأّن بعضها يخضع لحكم العدل، و

 ،(2)لزّمان"وأن يكّفر بعضها عن بعضها الآخر(؛ لما قامت به من ظلمٍ تبعًا لنظام الحكم ا
من –وهذه المادّة غير المحدودة وغير النهائية لا محدودة من حيث ال كيف، وهي وحدها 

الّتي تفسّر ما نراه من تغيّرٍ في ال كون، فقد "اختلفت الآراء أيًضا بين  –وجهة نظره
ً في أنّه لا محدود من ناحية ال كيف، بمعنى  النّقاد المحْدثين حول هذا، هم متّفقون أوّلا

 ّ ن؛ إذ هو قد لجأ إلى هذا المبدأ؛ لأنّه رأى أّن الشّيء الواحد أو العنصر أنّه غير معي
الواحد لا يكفي وحده لإثبات هذا التّغير المستمرّ في الّطبيعة، فلابدّ إذاً من تصوّرِ مادّة 
لا محدودة بال كيف منها ينشأ هذا التّغيّر غير المحدود في الوجود، فمن الّطبيعي إذًا أن 

 .(3)محدود لا محدوداً من جهة ال كيف"يكون هذا اللا
يس أثّرت فيه مسألة التّضاد أو التّناقض القائم بين    يبدو ممّا سبق أن إنكسمندر

الأشياء، إنّه يعتقد "أّن الأشياء في حرب بعضها مع بعٍض، وأّن هذه الحرَب مطبوعة ب  
يها حينما يطغى بعضها على بعٍض، ولهذا لا يمكن للمرء أن يسلم  "ضروب الّظلم" الّتي تعتر

ا،  ًّّ بأّن الجوهر الرئيس هو الماء، كما اعتقد طاليس؛ إذ إن الّظلم حينئٍذ سيتغلّب نهائي

                                 
يق من طاليس إلى أرسطو، ترجمة وتقديم: د: رأفت حليم سيف، مراجعة: 1) ( و   ك   س جثري : الفلاسفة الإغر

 .323د. إمام عبد الفتاح إمام، بدون، ص
م، 3151، 3ط ]م3151-3151محاضرات ألقاها عام [( د. أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل أرسطو 2)

بية عيسى البابي الحلبي، ص   .51دار إحياء ال كتب العر
بي، ط: 3) بيع الفكر اليوناني: خلاصة الفكر الأورو م، الناشر وكالة المطبوعات 3111، 5( د. عبد الرحمن بدوي: ر

يت ال ك  .11لبنان، ص:  –دار القلم بيروت  –و
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ً لايمكن للجوهر أن يكون واحدًا  وتكون الغلبة للبارد والرّطب على اليابس والحار، وإذا
 .(1)ه"من الحّدين المتضادّين؛ بل شيء أعمق من ذلك تنشأ منه الأضداد، وتتلاشي عن

يس على هذا النّحو سابقًا على هيراقليطس )     يُعد ّإنكسمندر ق.م( في 115 –515و
تأثّر  –على ما يبدو–هيراقليطس  إقراره بالتّغيّر والتّضاد الّذي نلحظه في الوجود؛ بل إنّ 

يس يُعّد ممهّدا لقول هيراقليطس  به في قوله بالتّغيّر والصّراع بين الأضداد. إنّ  إنكسمندر
يس عن التّغيّر في حدود كيفية إنّه لم يفهم با لتّغيّر "في ناحيتين، لقد تكلّم إنكسمندر

ً حركة مكانية، يمكن قياسه، أو أنّه ثانيًا  التغير، كما يفهمه العلم الّطبيعي الحديث بأنّه أوّلا
ها ٍ ومدرَكةٍ؛ ليحّل محلّها ضّدُ أو  بُعد مكاني؛ بل التّغيّر عنده هو اختفاء كيفية محسوسة

عكسها، كأن تشعر بالدّفء أو بضوءٍ مرئيٍّ أو بصوٍت مسموع، ثمّ يعقب هذه البرودة أو 
ٍ مدركة  ٌّ أنتولوجي من الّضد إلى الّضد، من حالة ّ الّظلام أو الّسكون، فالتغيّر هو ممر
َ بين الّضدين كأّنها  يس العلاقة وجوديّة إلى ضّدٍ ما، وفي المكان الثاني يدرك إنكسمندر

 .(2)زمنيّ تمثّل دورة أو مبدأ منظر ما إلى حّدٍ ما "طبقًا لنظام الزّمن" "تَعاقب 
 * إنكسمنس : 

يس في القول بمادّةٍ أولى لا متعيّنةٍ؛  519لم يقلّد إنكسمنس )حوالي  ق. م( إنكسمندر
، حيث اختلف الباحثون في (3)بل أشار إلى أّن العلة الأولى معينة وحّددها وهي الهواء

تلك العلّة الأولى المحسوسة، والمتجانسة علة أولى  للوجود، "فقد يكون أن  سبب اختياره
الهواء ألطف من الماء، وأنه لا يفتقر مثله إلى قاعدةٍ، وأنه أسرع حركة وأوسع انتشارًا، 
ومن ثمة أكثر تحقيقًا للاتناهي، وقد يكون أن علة وحدة الحي النفس، والنفس هواء 

 .(4)علة وحدته"... فالهواء نفس العالَم و
وعندما يكون الهواء معتدلاً لا نراه، ول كنّنا نحّس به ونراه عند البرودة والحرارة  

يه من تغيّراٍت،  يدّل على ذلك ما يعتر يتحرّك الهواء باستمراٍر، و بة والحركة، و والرطو
                                 

 .13 – 12لبنان، ص  –شارل فرنر: الفلسفة اليونانية، ترجمة تيسير شيخ الأرض، دار الأنوار بيروت  (1)
ية، 3191: 3( د. على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان، ط 2) م، الناشر منشأة المعارف الإسكندر

 .19ص
(4) Leaertius ( Diogenes ) : Lives of eminents philosophers, with an english translation by : 
Hick ( R. D.) , L.C.L. , vol I, book II , p : 132.   

ية، ص3111( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية: 4)  .39م، لجنة التأليف والترجمة والنشر، مكتبة النهضة المصر
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وتكون الموجودات عن الهواء بواسطة عمليّتي: "التكاثف والتخلخل"، فإذا تكاثف الهواء 
تكون عنه موجودات، وإذا تخلخل تكون عنه موجودات أخر. فالملاحظ أن الهواء "إذا 
ّياح عبارة عن هواء متكاثف،  ٍ أخرى الر تمدد حتى يتخلخل أصبح نارًا، ومن جهة
يظّل يتكاثف حتى يصبح ماء، وإذا تكاثف الماء  يتكون الّسحاب من الهواء بالتلبد، و و

، واستفاد هيراقليطس من هذا الطرح (1)ح صخرًا"أصبح أرًضا، وإذا زاد تكاثفه أصب
يس في مجال الطبيعيات من خلال استخدامه للتصورات الكمية  الذي أدلى به إنكسمندر

 .(2)في هذا المجال، ولتوضيحه للتغير طبقًا لعمليتي التكاثف والتّخلخل
ٍ وتغير، بقوٍل كلي، فإّن فلاسفة المدرسة الأيونية أثبتوا أن العالَم في حالة   حركة

ل كنهم لم يتركوا تفسيرات حقيقية لتلك الظاهرة أعني ظاهرة الحركة والتغير التي تعتري 
؛ ل كن هذه الظاهرة جعلتهم يبحثون عن علة أولى أو مبدأ أول جوهري  ال كون باستمرار

 .(3)يظل ثابتًا وراء كل هذه التغيرات في هذا ال كون الفسيح
    * هيراقليطس:                  

سار هيراقليطس على درب فلاسفة المدرسة الأيونية، فقد زعم أن للموجودات  
 .(4)علةً أولى مادية هي النار، و تلك العلة الأولى يمكننا أن ندركها بحواسنا

يها التغير تتحول إلى الموجودات   وأشار هيراقليطس إلى أن النار عندما يعتر
التكاثف، حتى يصير هواء، وهذا الهواء أيًضا يتغير المختلفة، يقول: "إن عنصر النار يتغير ب

يصير ماء، وكذلك عنصر الماء يصير بالتكاثف ترابًا، ثم ينعكس التغير فإذا  بالتكاثف، و
يصير  تفرق التراب تغير بالتكاثف حتى يصير هواء، وهذا الهواء أيًضا يتغير بالتكاثف و

نعكس التغيير فإذا تفرق التراب تغير ماء، وكذلك عنصر الماء يصير بالتكاثف ترابا، ثم ي
وصار ماء بالتفرق هواء، والهواء نارًا به، فحينئذ الأصل الأول لجميع الأشياء هو 

 .(5)النار"
                                 

 .99–59ني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص( د. أحمد فؤاد الأهوا1)
 .19( انظر : د. على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان، ص2)
( انظر: حميدة أحمد السيد عبد الرسول: التغير والثبات في الفلسفة اليونانية قبل سقراط وأثر ذلك في الوجود 3)

 .21والمعرفة، ص 
(5) Leaertius ( Diogenes ) :Lives of eminents philosophers , vol II , book Ix , p:414.  

يد من التوضيح ينظر: د. أحمد فؤاد الأهواني: فجر 13( ديوجينلائرتوس: مختصر تاريخ فلاسفة اليونان، ص3) ، وللمز
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نستنتج من ذلك أنه عند صعود النار إلى أعلى وهبوطها إلى أسفل تحدث كل 
واحد للجميع، لم  ... وهو التغيرات ال كثيرة التي نشاهدها في الوجود، يقول: "هذا العالم

يخلقه إله أو بشر، ل كنه كان منذ الأبد، وهو كائٌن، وسوف يوجد إلى الأزل، إنه النار، 
 .(1)بنسبة(  وتخبو بحساب" –التي تشتعل بحساب... )بمقياس

يبيّن هيراقليطس أّن الأشياء عند تحركها إلى أعلى يكون ذلك تجاه النار، وعند       و
تجاه اليابسة، وتكون تلك الحركة بواسطة قوى متضادة،  تحركها إلى أسفل يكون ذلك

 ٌّ  .(2)وزعم كذلك أن أكثر الأشياء ثباتًا ثباتُها نسبيّ
ولقد تعجب هيراقليطس من التغير المستمر الذي يظهر في الوجود كما تعجب      

يليون، وفي مقدمتهم أكسينوفان: )حوالي:  ق. م( من وحدة  519الإ
ياء عند هيراقليطس في تدفقوسيلان وصيرورةٍ باستمرار، وهذا ،ولذلك فالأش(3)الأشياء

 التدفق أو الحركة والتغير يمكننا أن ندركه بواسطة حواسنا.
يقول: "لا يمكنك أن تنزل مّرتين في النهر نفسه؛ لأن مياهًا جديدة تغمرك 

 .(4)باستمرار"
ير يعّد نستنتج من ذلك أن التغير في كل هذا الوجود، بعبارة أخرى إن التغ

السمة الثابتة لهذا الوجود، فالتغير عبارة عن "مجاهدة" تمتاز بها كل الأشياء من حيث 

                                                                                             
 . 325–321الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص

 . 325–321( المرجع السابق: ص2)
يقي، ترجمة أحمد شكري سالم( انظر بنيامين 1) م، ملتزم 3153حسين كامل أبو الليف:  ،مراجعة ،فارنتن: العلم الإغر

ية، ج  . 11، ص3الطبع والنشر مكتبة النهضة المصر
يفو: الفلسفة اليونانية أصولها و تطوراتها، ترجمة د. عبد الحليم محمود، أبو بكر ذكري: 1) م، الناشر مكتبة 3153( ألبير ر

بة، ص  . 51دار العرو
. استقي هيراقليطس مبدأه "التغير والصيرورة" 329( أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص3)

ية، وأفاد كذلك مما كان سائدًا في بلاد اليونان من صراعات مختلفة. وعبّر نيتشه عن ذلك بقوله: من الأسطورة اليونان
يود الطيبة مصاغة كمبدأ كوني  يس ... هيز ير إنه تصور المجادلة الخاصة بالإنسان اليوناني  –بقصد التغير والصيرورة–"إنها إ

بالمدينة اليونانية. إن أصل هذا التصور يرجع إلى المؤ ياضة البدنية إلى المجادلات الفنية، وإلى و سسات وملاعب الر
صراعات الأحزاب السياسية والمدن، وهو تصور مرفوع إلى أرقى درجات العمومية لحد أنه أصبح يشكل العنصر الذي 

ين فلسفة هيراقليطس، وهذا ما سوف  يتحرك داخله محور العالم، "وهكذا يبدو دور الأسطورة اليونانية واضحًا في تكو
يف د. سهيل  يقي تعر يك نيتشه: الفلسفة في العصر المأساوي الإغر يدر يظهر بوضوح أكثر في فلسفة أمباذوقليس. فر

يع، ص3131: 2القش، ط  . 51م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوز
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إنها في صيرورةٍ مستمرةٍ، والثبات هو ثبات هذا التصيّر، فالمدرسة الأيونية لم تدرك إذاً 
في استدلالاتها حكمة هذا التغير، من حيث إن الأشياء تتصف بالحرارة مثلًا، ثم 

 ها بالبرودة، فلا قرار لها على حال من الأحوال. تتصف ذات
بعنصر حسي هو النار، إذ إنها تحيي  –بالإضافة إلى الماء –وقد يتمثل هذا التغّير 

موت التراب، والهواء يحيي موت النار، والماء يحيي موت الهواء، والهواء يحيي موت 
سلع تستبدل بالذهب، والذهب الماء، فكل الأشياء تتحول للنار، والنار لكل الأشياء، كال

 .(1)يستبدل بالسلع"
يري هيراقليطس أن الأشياء تظهر إلى الوجود من خلال الصراع بين      

،فالصراع بين الأضداد من السمات الأساسية المميزة للوجود، أقصد أن (2)الأضداد
عضها التغير يحدث عندما يكون الشيء إلى ضده، وهو يشير إلى أن الأضداد متحدة مع ب

 بعضاً، ولقد ترك هيراقليطس نصوًصا تبيّن ذلك منها على سبيل المثال لا الحصر: 
هو النهار والليل، الشتاء والصيف، الحرب والسلم ، والشبع والجوع، ول كنه (3)"الإله–

يمانيتخذ أشكالاً مختلفة كالنار التي امتزجت بالتوابل سماها كل شخص حسب طعمها] ، فر
 إذا امتزجت بدخان البخور سماها كل شخص حسب مزاجه[. 

يصبح الجاف  - يجف الرطب ، و الأشياء الباردة تصير حارة ، والحارة تصير باردة ، و
 رطبًا.

يد وتنقص.  -  إنها تفترق وتجتمع، وتز
 Horomoniaيجهل الناس كيف يكون الشيء مختلفا ومتفقًا مع نفسه، فالائتلاف  -

 والجذب بين الأضداد، كالحال في القوس والقيثارة. يقوم على الشد 
 الضد هو خير لنا.  -

                                 
يّة للوجود، وأن ثباته وهمٌ ( يرى نفرٌ من الباحثين أّن الّشائع عن هيراقليطس أنه يزعم أن التغير هو السمة الأساس2)

وخداع بصر، فالمتأمل في فلسفته يري أنه يقصد بعبارته عن النهر الثبات لا التغير، فلا يوجد ما هو أكثر ثباتًا من نهرٍ 
يس:  يد من التوضيح ينظر: ثيوكار يانه المعتاد. للمز ٌّ في جر ّ باقية وهو مستمر يتدفق. فالنهر لا يتغير أبدًا، فضفافه دائمة و

 لبنان.–م، دار الفارابي بيروت3131: 3ذور المادية الديال كتيكية هيراقليطس، ترجمة حاتم سلمان، طج
 .11م، دار مطابع الشعب، ص3195حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان:  ة( أمير1)
 .321–329( أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص3)
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يجب أن نعرف أّن الحرب عامة لكل شيء، وأن التنازع عدل، وأّن جميع الأشياء  -
يمان: والضرورة [.   تكون وتفسد بالتنازع ] فر

                 إننا ننزل ولا ننزل النهر الواحد، إننا نكون ولا نكون"                   -
يحكم التغير الظاهر في ال كون والصراع القائم بين الأضداد قانون أزلي يسمى  و

،فكل من التغير والصراع لا يحدثان عرًَضا أو اتفاقًا؛ بل إنهما يحدثان طبقًا (1)اللوجوس
لقانون طبيعي يسيطر على هذا الوجود وهو اللوجوس الذي يشير إلى مدلولات كثيرة 

، وهذا القانون وحده الثابت في هذا الوجود الذي يسري عليه (2)القانون والإلهمنها 
يدرَك هذا اللوجوس أو القانون بواسطة العقل مقابل الحواس التي (3)التغير باستمرار ، و

 .(4)تعرف التغير والصيرورة
 ولا تعّد فكرة التغير عند هيراقليطس جديدة فحسب؛ بل إّنها أثّرت أيًضا في كثير 

من الفلاسفة الذين َأتوا بعده، فمذهب هيراقليطس جديد؛ "لأنه أوّل مذهب قال بالتغير 
ا، والأساس في الوجود، كما أن  ًّّ الدائم المطلق، وجعل من التغير في ال كيف تغيّرًا مستمر
فكرته في الأضداد أن كل شيءٍ يحوي ضده، وأّن الأضداد هي هي نفسها، نقول: إن 

هذا صاحب فكرة جديدة كان لها أكبر الأثر فيما بعد في تاريخ  هيراقليطس كان في كلّ 
الفلسفة، وقد أثّر في كل الذين قالوا بالتطور، وكان على كل فيلسوف أتى بعد 

 .(5)هيراقليطس أن يحسب حسابًا للتغير الدائم للأشياء إلى جانب فكرة الثبات الدائم"
ه بعلةٍ أولى مادّية للأشياء هي النار، لقد قلّد هيراقليطس الطبيعيّين الأوائل في قول 

وتميّز بإدراكه لما يعتري الأشياء من تغيّرٍ مما استتبعه إن شك في الأشياء، "فهرقليطس 
يمتاز بشعوره القوي بالتغير، وأن الفكرتين  يقول بوحدة الوجود مثل فلاسفة ملطية، و

                                 
 .321الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص( أحمد فؤاد الأهواني: فجر 1)
يد من التوضيح ينظر: جورج جي. أم. جيمس: 15–11حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، ص ة( أمير2) . وللمز

ية مسروقة، ترجمة: شوقي جلال:  م، المجلس الأعلى للثقافة، 3191التراث المسروق الفلسفة اليونانية فلسفة مصر
 .13–12ص مصر،–المشروع القومي للترجمة

 .321( أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص3)
يع، 3131( وولترستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد: 4) م، دار الثقافة للنشر والتوز

 .15–11ص
بيع الفكر اليوناني، ص5)  .311( عبد الرحمن بدوي: ر
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بعينه هو الموجود، وأّن ما  لتستتْبعان الشك حتمًا، فوحدة الوجود تعني أّن شيئًا واحدًا
عداه مظاهر وظواهر، والتغير يعني أن كل موجود جزئي فهو كذا وليس كذا في آٍن 
واحٍد، أو هو نقطة تتلاقى عندها الأضداد وتتنازعها، فيمتنع وصفه بخصائص دائمة 
يمتنع العلم فلا عجب أن يقوم لهرقليطس أتباع من السوفسطائيين يذهبون في  ية، و ضرور

ك إلى أقصى حد، ولو أنه هو لم يكن يقصد إلى هذه النتيجة، إذ قال باللوغوس أراد الش
ا في الجوهر الواحد، وفي العقل  ًّّ ً مطلقة فوق التغير المحسوس، وعلمًا يقيني أن يضع حقيقة
الإنساني الذي يدركه؛ ول كن تاريخ الفلسفة يعلّمنا أّن منطق المذهب أقوى من مقاصد 

يطس سواء أراد أو لم يرد، هو الجد الأول للشك في الفلسفة صاحب المذهب، فهرقل
 .(1)اليونانية"
ولقد تأثّر الفلاسفة المحْدثون والمعاصرون بكّلٍ من فكرة الصراع بين الأضداد  

والتغير القائمتين في الوجود اللّتين نادى بهما هيراقليطس؛ لأنهما يتطابقان مع الواقع 
هيراقليطس "اهتماما بالغا في العصر  لى الثبات، فقد لاقىأكثر من الفلسفات التي تدعو إ

الحديث، خاصة عند هيجل، وفي الفلسفة الماركسية؛ لأنه أول من أكّد حقيقة الصراع 
والتغير في الوجود، وأول من عارض منطق الثبات الصوري بمنطٍق حركي ديال كتيكي 

يرى أ ن الشيء إما س أو لا س، مطابق للواقع، فالمنطق الصوري يؤكد عدم التناقض، و
ول كن الواقع في منطق هرقليطس يحتمل الضدين معًا، فهو س ولا س في وقٍت واحٍد، 
ُ المنطق الديال كتيكي أن المنطق الصوري لايطابق الواقع؛ لأنه  وعلى ذلك يرى أنصار

يقا الحديثة النسبية لا تأخذ باللحظة المطلقة؛ يأخذ لحظة معينة، فيجعلها مطلقة، بل  والفيز
 .(2)بلحظةٍ زمانيةٍ لها مدلول نسبي"

 * فيثاغورث :
ٍ أولى مادية للأشياء على غرار 522–532رفض فيثاغورث )      ق.م( القوَل بعلة

الفلاسفة الطبيعيين؛ لأنه من المستحيل أن تشترك العلة الأولى مع الأشياء في بعض 
الصفات والخصائص على نحو ما فعل الطبيعيون، ولذلك زعم الفيثاغورثيون أن العلة 

                                 
 . 33فلسفة اليونانية، ص( يوسف كرم: تاريخ ال3)
 . 11( د. أميره حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، ص2)
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ياضية . لذ(1)الأولى للأشياء هي الأعداد ا يمكن القول إنهم درسوا الخصائص الر
َ أو الكمية  للأشياء، وليس الخصائص الطبيعية لها، لقد حوّل الفيثاغورثيون "العدد
المنفصلة إلى المقدار أو الكمية المتصلة، هم لم ُيجْدهم ذلك شيئًا في تفسير الطبيعة؛ لأنهم 

ياضي، لا خصائص الجسم ال طبيعي، ولم يفسروا الحركة إنما أصابوا خصائص الجسم الر
وال كونَ والفسادَ، وهي أمور بادية في العالم المحسوس، ولم يبيّنوا علة ثقل التراب والماء، 
وخفة النار، وسائر الخصائص في الأجسام المحسوسة، ول كنهم ركبوا الأجسام المحسوسة 

أشياء ليس  الطبيعية من الأعداد؛ أي: أنهم ركبوا أشياء حاصلة على الثقل والخفة من
 .(2)لها ثقل ولا خفة"

لقد لاحظ الفيثاغورثيون ما يبدو في العالم من متضادات، وما يحكم هذه  
المتضادات من مبادئ ثابتة، ولهذا بحثوا في التناسب والانسجام الظاهر في الوجود. ومن 

ير هذا المنطلق زعموا أن العالَم عدد ونغم، وهذه محاولة من قبل الفيثاغورثيين لتفس
، والأعداد عندهم (3)الوجود طبقًا لنِسَب عددية ثابتة مثلما يحدث في علم الموسيقى

يبدو  ،(4)نماذج تحاكيها الموجودات، وهذه النماذج لا تفارق صورها إلا في العقل و
الانسجام بين هذه المتضادات الظاهرة في الوجود بوضوٍح فيما تركه الفيثاغورثيون من 
تعاليم طبية، فيعتمد الطب الفيثاغورثي على "فكرة التناسب بين الأضداد، فالجسم مركب 
من الحار والبارد والرطب واليابس، ومن واجب الطبيب أن يرى أفضل مزيجٍ 

أن فكرة الانسجام أو الائتلاف بين الأضداد عند الفيثاغورثيين  ، ومن المرّجح(5)بينهما"
 .(6)مصدرها هيراقليطس أو البناء الاجتماعي الذي كانوا يعيشون فيه

                                 
( أرسطاطاليس: السماء والعالم، تلخيص أبي الوليد بن رشد تقديم وتحقيق جمال الدين العلوي، منشورات كلية 1)

ّ ه، ط ،بفاسالآداب والعلوم الإنسانية  ، 2، ق1، ج1م، م3131ه  / 3121، 3جامعة سيدي محمد بن عبد الل
  .132، ص3، ط5، ج211، ص3ف

 .22( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص2)
ياتها، ص3) ية مصادرها ونظر ّ ه: المدرسة الفيثاغور  .95( محمد فتحي عبد الل
 .22( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص4)
 .31الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص ( أحمد فؤاد5)
 .51( أميره حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، ص6)
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ً زعموا أن الوجود       بالثنائية؛ فيمكننا القول: "إن  مليءإن الفيثاغورثيين عامّة
ين قد قالوا إن طبيعة الوجود ثنائ ية ووافقهم المتأخرون، وقالوا: ففي الفيثاغورثيين المبكّر

الوجود المحدود وغير المحدود، وكل ما ينشأ عن هذين المتعارضين من صفات يظهر بأّن 
، 32في الوجود تعارًضا، ورفعوا أنواع هذا التعارض إلى عدد ممتاز في نظرهم هو العدد: 

 فقالوا: إن أنواع التعارض في الوجود عشرة هي: 
 دود. ثانيًا : فردي وزوجي. ثالثًا: الوحدة والتعدد.أولا: محدود ولا مح

 رابعًا: المستقيم والمنحي. خامسًا: المذكر والمؤنث. سادًسا: النور والظلمة.
بع والمستطيل. ثامنًا: الخ ير والشر. تاسعًا: الساكن والمتحرك.  سابعًا: المر

 .(1)عاشرًا: اليمين واليسار"
يتم التغير في ال كون وفقًا  وهذه المتضادات أو الأضداد هي أساس الوجود، و

 .(2)للتضاد بين الكائنات بحسب هذه الأضداد العشرة
وأشار فيثاغورث إلى كيفية كون الأشياء عن الأعداد، فحتى تكون الأعداد فإّن  

حيث زعم فيثاغورث أن علّة الأشياء هي الوحدة، وأن  ذلك يستلزم سلسلة من النشوء؛
هي زوج من المادة غير المتناهية، ومن الوحدة وزوج المادة غير المادة الأساسية للوحدة 

المتناهية تنشأ الأعداد، ومن الأعداد تكون النقط، ومن النقط الخطوط، ومن الأخيرة 
تنشأ الأشكال الملساء، ومنها تكون الأشكال المصمتة، ومنها تكون الأجسام المحسوسة، 

بعة: النار، والماء، واله واء، والأرض، ومنها يكون العالم الذي نعيش وهي العناصر الأر
يرجع أحدها إلى الآخر، والعالم لا ينعدم من جواهر شيء؛  فيه، وهذه العناصر تتغير، و

 .(3)بل ما يحدث له هو محض تغير فحسب
إن مذهب فيثاغورث يشير إلى اختلاف الأعداد، واختلاف النفوس وتحولاتها  

ب من مذاهب التعدد، وهذا ما يشير إليه مذهب أيًضا، ولذلك يمكننا عّد هذا المذه

                                 
ياتها، ص1) ية مصادرها ونظر ّ ه: المدرسة الفيثاغور  .12–91( محمد فتحي عبد الل
الوجود والمعرفة،  (حميدة أحمد السيد عبد الرسول:  التغير والثبات في الفلسفة اليونانية قبل سقراط وأثر ذلك في2)

 .13ص
(3)Leaertius ( Diogenes ) : Lives of eminents philosophers , vol II , book VIII , p 340.  يد وللمز

 .91–99من التوضيح ينظر: ديوجينلائرتوس: مختصر تاريخ فلاسفة اليونان، ص
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هيراقليطس القائل بالتغير والحركة والصيرورة وصراع الأضداد، ولقد ظهرت فلسفة 
يلية  .(1)مواجهة لهاتين الفلسفتين تؤكّد واحدية الوجود وثباته، هي الفلسفة الإ

 * أكسينوفان:
ير الأسطورة اليونانية للآلهة على ش  اكلة البشر، ووحّد بين رفض أكسينوفان تصو

، والواحد من صفاته عند أكسينوفان أنه: فكر، وعقل، (2)الإله والعالم، فالعالم هو الإله
يه التغير، ولذلك فالوجود ثابت، "ل كن هذا لا يمنع من أن  وسرمدي، وكذلك لا يعتر

وعن أكسينوفان لم ينكر التغير، ولم ينكر الظواهر، فإن حديث أكسينوفان عن التغيرات 
نشأة ال كون من الطين ثم تحوله إلى الأرض وتحول الأرض في المستقبل إلى الطين من 
جديد، كل هذا يجعلنا نؤكد أن أكسينوفان لم ينكر التغير كما سيفعل رجال المدرسة 
يلية، فهو إذا يقول بالتغير فيما يتصل بالحوادث الجزئية، وهنا موضع التفرقة بين  الإ

بين المدر يلية بوجهٍ عام"أكسينوفان و  .(3)سة الإ
 * بارمنيدس :

 522بادئ ذي بدء نشير إلى أن الأيونيين السابقين على بارمنيدس )حوالي  
هما الطابع العام للوجود، وأشاروا  –على نحو ما أسلفنا–ق.م( زعموا أن الحركة والتغير 

نحو إلى أْن كذلك إلى أن السكون يحتاج إلى التفسير والدراسة، وظل الأمر على هذا ال
جاء بارمنيدس ورفض القول بحركة الوجود وتغيره كما صرح الأيونيون، ونادى بثباته 

 مقابل حركته عند الأيونيين. 
لقد رفض بارمنيدس القول بتغير الوجود وأكد ثباته؛ لأن القول بالتغير يعني      

ض ق.م( رف122 –131لاوجود. ول كن أرسطاطاليس: ) الانتقال من الوجود إلى
هذا الرأي البارمنيدي، فعند الأول "يصح الانتقال من مرتبة في الوجود إلى مرتبة 
أخرى، مثل انتقال الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعل، فالتغير قد يكون عند 

                                 
 .11( شارل فرنر: الفلسفة اليونانية، ص1)
(2)Leaertius ( Diogenes ) : Lives of eminents philosophers , vol II , book IX, p: 426. 
بيع الفكر اليوناني، ص 3)  .331 -333(عبد الرحمن بدوي: ر
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ً من وجود إلى وجود آخر وليس انتقالا من وجود إلى لا  أرسطاطاليس انتقالا
 .(1)وجود"

يونيين فحسب بل إنه خالف بقوله هذا هيراقليطس أيضا، ولم يخالف بارمنيدس الأ     
 الذي زعم أن السمة الغالبة على الوجود هي الحركة والتغير.

يليين بعامة  وهكذا فإن ال كثرة مرفوضة وكذلك التغير مرفوض عند الإ
بارمنيدس ، لقد وجه بارمنيدس "اهتمامه إلى مشكلة العقل والحواس شأنه (2)بخاصة و

الأفسوسي في الطرف الآخر من العالم المتكلم  معاصره هيراقليطفي ذلك شأن 
يقية اعتقد أن الإنسان يجب أن يتبع العقل وحده، إلا أن عقله أوصله إلى نتيجة  بالإغر
هي عكس ما وصل إليه هيراقليط تمامًا، قال هيراقليط: كل شيء يتغير، وقال 

يقة التي يدور  بارمنيدس: لا شيء يتغير، قال هيراقليط: ليست الحكمة سوى تفهّم الطر
ا على الإطلاق، وإنما هو ساكن  بها العالم، وقال بارمنيدس: إن ال كون لا يدور حّقًّ
سكونا مطلقا، إن التغير والحركة والتبادل لم تكن في نظره سوى أوهام مصدرها 

 .(3)الحواس"
الفكر الفلسفي إن بارمنيدس باتجاهه العقلي وهيراقليطس باتجاهه الحسي هما رواد      

ين هرقليطس يق الفلسفة: فالأول  بلا منازع، "إن الفيلسوفين ال كبير بارمنيدس مهّدا طر و
ينادي بالتغير والصيرورة... والثاني بالثبات والسكون، الأول بلا شك أب السفسطة، 

، ولم تستمر السيادة (4)والثاني أب المنطق، والتغير والثبات هما الفلسفة خلال القرون"

                                 
يخها ومشكلاتها:  ة( أمير1) يع3113حلمي مطر: الفلسفة اليونانية تار القاهرة، –م، دار قباء للطباعة والنشر والتوز

 .99ص
م، 3133 -ه 3123: 3. بشارة صارجي، سلسلسة أعلام الفكر العالمي، ط: برمنيدس ترجمة د( ميشلين سوفاج2)

بية للدراسات والنشر، ص  يخي 11المؤسسة العر يد من التوضيح ينظر: برتراند رسل: حكمة الغرب: عرض تار ، وللمز
بية في إطارها الاجتماعي والسياسي، يا:  للفلسفة الغر رفة كتب ثقافية م، سلسلة عالم المع3131 -ه 3121ترجمة فؤاد زكر

ية يصدرها المجلس الوطني للطبع والنشر يت، ج  -شهر  .313،  ص 3ال كو
(3)Luck ( J.V. ) : An introduction of greek philosophy, © 1992, Thames and Hudson L, T, 

D, London, 54. 
 .13صمصر، –م، دار المعارف3133(علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان، 4)
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ين الفلسفيين كثيرا،لهذ يق آخر من الفلاسفة حاول التوفيق بين  ين التيار بل إنه ظهر فر
 .(1)هذين الاتجاهين المتضادين

لقد وضع بارمنيدس فلسفته شعرًا في كتاب دعاه "الطبيعة"، الذي قسمه إلى      
قسمين: الأول: "في الحقيقة"، حيث يتحّدث فيه عن الوجود الحقيقي، والثاني: "في 

 لظن"، حيث يتناول فيه الوجود المحسوس بالدراسة والتحليل. ا
بدأ بارمنيدس قصيدته بالإشارة إلى أنه سيبحث فيها عن الوجود الحقيقي والوجود      

في كل شيء: عن  –هكذا تحدث الآلهة بارمنيدس–غير الحقيقي، يقول: "جئت تبحث 
يين التي لا يوثق بها، ول كنك تعلم الحق الثابت للمستدير، كما تبحث عن ظنون البشر الفان

هذه الأمور أيًضا )أي: الظنون(، كيف تنظر في جميع الأشياء التي تظهر )أي: 
نستنتج من ذلك أن بارمنيدس يعد الوجود الحقيقي هو  (2)المظاهر(، وتبحث فيها"

الذي نسبه  الثابت، والوجود غير الحقيقي هو الظن وخداع بصر، وهذا هو الشيء نفسه
بارمنيدس، عندما صنّفه ضمن الفلاسفة القائلين  طاطاليس في مؤلفه "الطبيعة" إلىأرس

 .(3)بأن المبدأ الأول لا يتحرك
يرى      بارمنيدس أن الوجود الحقيقي كما أنه ثابت فهو أيًضا واحد بعبارة أخرى  و

، وهذا ما عناه أفلاطون في محاورته (4)الكل عنده واحد، وكذلك غير متحرك
أّن  يدس" الذي ذكر أن الكل واحد وليس متعددًا عند بارمنيدس، ذلك يعني:"بارمن

ينون )؟  ق.م(  131 -الأخير ينكر ال كثرة، وهذا ما قصده من بعده تلميذاه ز
 .(5)ق.م( 112ومليسوس )حوالي: 

                                 
( عبد العال عبد الرحمن عبد العال: مشكلة التوفيق والأصالة لدى فلاسفة اليونان من أمباذوقليس حتى أفلوطين، 1)

ّ ه، قسم الفلسفة، كلية الآداب جامعة طنطا: –بحث منشور لنيل درجة الماجستير،بإشراف أ.د/ محمد فتحي عبد الل
 .1–2م، ص3115

يد من التوضيح ينظر: أرسطاطاليس: 312الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص ( أحمد فؤاد الأهواني: فجر 2) ، وللمز
 .232، ص 2، ج 1السماء والعالم، م 

( أرسطاطاليس: الطبيعة، ترجمة إسحق بن حنين مع شروح ابن السمح وآخرون، حققه وقدم له د. عبد الرحمن 3)
 .52أ، ص  331، 2، ف 3، م 3مصر، ج  –النشر  م، الناشر الدار القومية للطباعة و 3191 -ه  3131بدوي: 

، 5، ف 3، م 3، أرسطاطاليس: الطبيعة، ج 313لأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص ( أحمد فؤاد ا4)
 .11أ، ص  333

بية شوقي داود تمراز، 5) أهلية للنشر م، ال3111( أفلاطون: بارمنيدس، المحاورات الكاملة، المجلد الثاني، نقلها إلي العر
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يق الظن. يقول:       يق اليقين، والثاني: طر يقين: الأول: طر جعل بارمنيدس للمعرفة طر
يقان لا غير للمعرفة يمكن التفكير  "أقبل الآن لأخبرك، واسمع كلمتي وتقبلها، هناك طر
يق  فيهما، الأول: أن الوجود موجود...، ولا يمكن أن يكون غير موجود، وهذا هو طر

يجب ألا يكون موجودًا، اليقين؛ لأنه يتبع الح ق، والثاني: أن الوجود غير موجود، و
يق لا يستطيع أحدٌ أن يبحثه؛ لأنك لا تستطيع معرفة اللاوجود ولا أن تنطق  وهذا الطر

 .(1)به؛ لأن الفكر والوجود واحد ونفس الشيء"
هكذا يقسم بارمنيدس الوجود إلى وجودين: وجود حقيقي، وهو موجود، 

وهو غير موجود، والقسم الثاني في تلك القسمة أو الثنائية هو ما ووجود غير حقيقي، 
ا، فقد أشاروا إلى أن ما هو فاسد موجود،  ًّّ جعله السوفسطائيون موجودًا وجودا حقيقي
وهذا ما صرح به أفلاطون في محاورته "السفسطائي"، فقد عاب عليهم أنهم أكدوا وجود 

 .(2)ض لهذا الاتجاه السوفسطائياللاوجود، وأثنى على موقف بارمنيدس المناه
بين الوجود والمعرفة، فيشير إلى أّن ما نفكر   -على نحو ما أسلفنا–يوحد بارمنيدس      

فيه موجود، وما لا نفكر فيه غير موجود، فكأن الأشياء المحسوسة لا وجود لها في 
يشير (3)إدراكنا، وأن ما يسري عليه ال كون والفساد والبداية والنهاية صور فحسب ، و

يفكر فيه يجب أن يكون موجودًا؛ لأنه من  بارمنيدس إلى ذلك بقوله: "ما يلفظ به و
الممكن أن يكون الوجود موجودًا، ومن المستحيل أن يوجد اللاوجود: إني آمرك أن 

 .(4)تتأمل هذه الأمور"
يق واحد يجب أن نسل كه، وهو أن  نستنتج من ذلك أنه لا يوجد سوى طر

يليين رأيه الوجود موجود، و لقد أكد بارمنيدس ذلك وعضد من أتى من بعده من الإ

                                                                                             
يع بيروت  .39–35لبنان، ص–والتوز

 .313( أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص1)
بية شوقي داود تمراز:  المجلد الثاني، ،: السفسطائي، المحاورات الكاملة( أفلاطون2) م، الأهلية للنشر 3111نقلها إلي العر

يع بيروت  .211لبنان، ص–والتوز
يدان، ط( ول 3) م، اختارته وأنفقت علي ترجمته الإدارة الثقافية 3139، 1ديورانت: قصة الحضارة، ترجمة: محمد ز

بية  .311:حياة اليونان، ص2م، من 2لتأليف والترجمة والنشر، جمطبعة لجنة ا ،في جامعة الدول العر
 .313( أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص4)
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، كذلك العقل وحده يمكنه معرفة الوجود (1)من خلال حججهم لنفي ال كثرة والحركة
الحقيقي )الوجود العقلي( مقابل الحواس التي لا تستطيع معرفة سوى الوجود الزائف 

نوعان: عقلية وهي ثابتة كاملة،  )الوجود الحسي(، ومن هنا تكون المعرفة عند بارمنيدس
يعوّل عليها كل  وظنية وهي قائمة على العرف وظواهر الحواس، والحكيم يأخذ بالأولى، و

بها بكل قواه يحار يل، ثم يلم بالأخرى؛ ليقف على مخاطرها، و  .(2)التعو

وفيما يتعلق بصفات الوجود عند بارمنيدس فهي عديدة، منها: "أنه لا يكون ولا      
يكون وسيكون، وكل، ووحيد التركيب، ولا يتحرك، يفسد ، وواحد، ومتصل: كان و

ولا نهاية له، ومجتمع". ومن هذا المنطلق فإنه ينفي عن الوجود الصيرورة والتغير 
والحركة، وهذا ما ذكره أرسطاطاليس في مؤلفه: "ال كون والفساد"، فقد أشار فيه إلى أن 

 .(3)الوجود عند بارمنيدس واحد وثابت
وإذا كان بارمنيدس اختلف مع الطبيعيين الأوائل الذين زعموا أن العالم متغير      

ومتحرك ومملوء كثرة مقابل قوله بالواحدية والثبات، فإنه اختلف أيضا مع الطبيعيين 
ين في المسألة نفسها، وإن كان الطبيعيون المتأخرون أخذوا عنه أن الموجود لا  المتأخر

 .(4)الفساد، وأنه يظل مماثلا لذاته ينطبق عليه التغير أو
وإذا كان الطبيعيون المتأخرون تأثّروا بالجانب المادي من فلسفة بارمنيدس، فإن      

الجانب العقلي من فلسفته ظل خاملا إلى أن أمسك به أفلاطون، وارتقي به إلى مستوى 
يته عن المثل.  يبدو ذلك بوضوح في نظر يد العقلي الخالص، و  التجر

يليين على الفلاسفة الذين أتوا من بعدهم، سواء كان الطبيعيون       ولقد امتد أثر الإ
يلية "نقطة تحول هامة وحاسمة في تاريخ  المتأخرون أو السوفسطائيون، إذ تعد المدرسة الإ

                                 
 .12–31ص  أ، 339، 1، ف3، م3جيد من التوضيح ينظر: أرسطاطاليس: الطبيعة، ( للمز 1)
 .23( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص2)
يتلوه كتاب 311( أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص3) ، أرسطاطاليس: ال كون والفساد، و

يقية إلي الفرنسية وصدرهما بمقدمة في تاريخ الفلسفة "في ميلسوس وفي أكسينوفان وفي غرغياس" ترجم ها من الإغر
يقية وعلق عليهما تعليقات متتابعة بارتلمي بية أحمد لطفي السيد:  الإغر م، 3112 -ه  3152سانتهلير ونقلهما إلي العر

ية  .311–319، ص1، ف3، ب3القاهرة، ك–مطبعة دار ال كتب المصر
م، 3119في الفلسفة اليونانية، ترجمه عن الألمانية وعلق عليه د.عزت قرني: ( أوليف جيجن: المشكلات ال كبرى 4)

بية يع دار النهضة العر  .231القاهرة، ص–توز
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 الفلسفة اليونانية خاصة في الدور السابق على سقراط، فكان تأثيرها واضحًا في أنباذوقليس
يطس، فهؤلاء قد اضطروا إلى جعل المبدأ الأول متصفًا  اسوأنكساغور وديمقر

بالصفات التي يقسم بها الوجود عند افيليين، فهو أزلي أبدي وثابت، ومن ثم فهو لا يتغير 
يليون في السوفسطائية تأثيرًا كبيرًا، ولو أن هذا التأثير جاء  من ناحية ال كيف، كما أثر الإ

سلاح الذي به حاولوا أن يهدموا الفلسفة التي كانت سيّئًا من حيث إنه أعطاهم ال
سائدة حتى ذلك العهد، إن براعة السوفسطائيين وحذقهم في فن الجدل وفي المنطق 

يليين" يرجع في المقام الأول إلى  .(1)الإ
 * أمباذوقليس :

ق.م( من الفلاسفة الموفقين، أعني: من الفلاسفة  115 -يعد أمباذوقليس )؟      
الذين استفادوا كثيرًا من آراء الفلاسفة السابقين عليهم، وقام أيًضا بالتوفيق بين آرائهم، 
يشترك فلاسفة التوفيق "في القول بأن أصل الأشياء كثرة حقيقية، وأنه لا يوجد تحول  و

يفترقون في تصور من مادة إلى أخرى ، وإنما الأشياء تأليفات مختلفة من أصول ثابتة. و
 نكساغوراسأهذه الأصول، وطرائق انضمامها وانفصالها. هؤلاء الفلاسفة هم 

يطس" وأنبادوقليس  .(2)وديموقر
وعندما حاول أمباذوقليس تفسير نشأة هذا ال كون أو تحديد علة أولى له سار على      

بين آراء الفلاسفة الطبيعيين، فلم يزعم أن لهذا العالم علةً  الدرب نفسه، فقد وفق
واحدة؛ بل زعم أن للعالم أكثر من علة، حيث أخذ عنهم عللهم الأولى: الماء، والهواء، 
والنار، وأضاف إليها علة أخرى هي الأرض. وعندما تجتمع هذه العناصر مع بعضها 

بعضا تفسد الموجودات، واجتماعها بعًضا تكون الموجودات، وعندما تنفصل عن بعضها 
وانفصالها يكون بواسطة قوتين أطلق عليهما "قوتي المحبة وال كراهية أو قوتي التجاذب 
؛ بل على  بعة لا يأتي بعضها من بعضها الآخر والتنافر". وهذه العناصر أو العلل الأر
العكس من ذلك تأتي منها كل الأشياء، وهذا الرأي الأمباذوقليسي رفضه 

 .(3)طاطاليسأرس

                                 
بي عباس عطيتو: ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان: 1) ية، ص3112( حر  .333م، دار المعرفة الجامعية الإسكندر
 .15( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص2)
.استفاد أمباذوقليس من الأسطورة اليونانية 321–332ص ،32، ف3، ب3ك ( أرسطاطاليس: ال كون والفساد،3)
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بعة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحرك، إنها تظل كذلك دائمًا، حيث        والعناصر الأر
وإذا كان الأمر كذلك، فما علة ما نجده من حركة وتغيرٍ في  تدور مع دوران الوجود،

هذا الوجود؟ يفسر أمباذوقليس ذلك: بأنه يرجع إلى قوتي "المحبة وال كراهية"، وهذا ما 
يقة رفضه أرس طاطاليس كذلك، حيث يقول: "إنه لا يتكلم كذلك على الحركة إلا بطر

غاية في العموم؛ لأنه لا يكفي أن يقال: إن التنافر والعشق هما اللذان يعطيان الحركة إذا 
لم يعين أن العشق ينحصر في أن يسبب النوع الفلاني من الحركة والتنافر في أن يسبب 

كان يجب على أمباذوقليس ها هنا إما أن يحد الأشياء النوع الفلاني منها، وحينئٍذ 
ا أو ضعيفًا مع ذلك، أو أن  ًّّ ي بالضبط، أو أن يتصور فرًضا ما، أو أن يوضح توضيحًا قو

يقة أخرى"  ، وهكذا يفر أمباذوقليس من الالتزام بالرأي القائل:(1)يخلص منه بأية طر
 إن الأشياء كانت متحركة قبل كون العالم.

وقول أمباذوقليس إن الأشياء الكائنة في هذا الوجود تتحرك، لا يعني أنها تتحرك      
دائمًا، بل إنها تتحرك حينًا وتسكن حينًا آخر. يقول أرسطاطاليس: "وإما على ما يقول 

وعملت الغلبة كثيرًا في واحد، وتسكن  أنبادقليس من أنها تتحرك مرة، ثم تسكن أخرى،
ما بين ذلك حين قال: أما من جهة أن واحدًا شأنه أن ينشأ عن كثير في الأزمنة التي في

وإذا التأم أيًضا واحدا تشعب منه كثير، فمن هذه الجهة يكون تكونها ولا يكون للدهر أن 
ينالها. وأما من جهة أن هذين يتبدلان أبدًا، ولا ينتهيان مع ذلك، من هذه الجهة هي 

                                                                                             
باب تصدر عنه النار يوس رب الأر بعة، فز الذي تُصوره الأسطورة اليونانية –فيما ذهب إليه من القول بالعناصر الأر

يوس وهيرا مل ك–على أنه كبير الآلهة الذي ُيحدث البرق والرعد والنار  ة السماء وابنة كورنس وراها، وأخت وزوجة ز
آلهة السعادة ترعى الهواء وأخيرًا نستيس الآلهة الصقلية التي يصدر عنها الماء ترعى  ترعي الأرض أو التراب. وأدينوس

يرجع إلى أن "كل شيء في  –غرار كثير من فلاسفة اليونان–الماء. واستفادة أمباذوقليس من الأسطورة اليونانية 
ا، فهناك  ًّّ ي يق غلها بشر الأرض أو في السماء وكل نعمة أو نقمة، وكل فضيلة في الإنسان أو رذيلة تمثلت لدى الإغر
آلهة السماء وآلهة الأرض وآلهة ما تحت الأرض، وآلهة الخصب وآلهة حيوانية، وآلهة الإسراف أو الأبطال وآلهة 

ا يشق على الإنالأولمب، وآلهة لكل مدينة بل أحيانًا لكل عشيرة، وق سان ذكره كما يشير إلى ذلك د بلغت من ال كثرة حّدًّ
يود يقية، مؤسسة الثقافة الجامعية، صهز يد 23. "د. أحمد محمود صبحي: في فلسفة الحضارة. الحضارة الإغر . و للمز

 George Liddelldl ( Henery ) and others : Greek – English Lexion , Oxford atمن التوضيح ينظر: 
the clarendon press. Reprinted 1951 , vol I I , p : 350 , 634 , 654 , 1004 

 .213ص ،3، ف2، ب2ك ( أرسطاطاليس: ال كون والفساد،1)
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شيء ثابت على الإطلاق، والأمر برمّته اجتماع وافتراق أبدًا غير متحركة دورًا"، إذًا لا 
 .(1)بواسطة قوتي المحبة وال كراهية المسيطران على هذا العالم

بقول كلي فإن أمباذوقليس كان فيلسوفًا موفقًا فيما يتعلق بمسألة التغير والثبات،       و
مرار، ورأي فقد وفق بين رأي هيراقليطس الذي يري أن الوجود في حالة تغيرٍ باست

يؤكد ثباته المستمر، أنباذوقليس  "فقد رأى بارمنيدس الذي ينفي عن الوجود التغير، و
أن هناك جانبًا من الحقيقة عند كّل من هذين الفيلسوفين، وفي رأيه أن ال كون والفساد 
والتغير ليست سوى اتصال وانفصال الجواهر الأزلية الغير المتغيرة، التي تختلف عن 

ا، وهذا لا يعني أنها ذرات، إذ هي في بعضها من ح ًّّ يث ال كيف، ول كنها منفصلة كم
 .(2)حقيقة الأمر العناصر الأولى للموجودات"

بعة عند أمباذوقليس ثابتة، لا  نستنتج من ذلك أن العناصر أو المبادئ الأر
يها التغير على غرار بارمنيدس، وعلى العكس من الأيونيين الذين زعموا أن العلة  يعتر

يها التحول والتغير إلى كثيرٍ من صور المادةال ، وجمع أمباذوقليس (3)أولى للأشياء يعتر
يق أمام من أتى من بعده.       على هذا النحو بين النقيضين: التغير والثبات فمهّد الطر

 :* ليوقبس 
ية ليوقبس )ولد حوالي:       يطس  522استمر أصحاب المدرسة الذر ق.م( وديموقر

ق.م( على نهج أمباذوقليس؛ حيث رفضوا أْن تكون علة واحدة  192 – 192)
للأشياء، وزعموا أن الموجودات تتألف من جسيماٍت لا متناهية في الصغر تسمى 

ء لا تتجزأ أو ذرات، وهي غير "الذرات". فجميع الأجسام "مكونة في البداية من أجزا
متناهية لا في عددها ولا في أشكالها، وأن الأجسام لا تختلف في أصلها بعضها عن 

بوضع هذه العناصر وترتيبها" ، وتقبل الذرات (4)بعٍض إلا بالعناصر التي تتركب منها و
يفصلها عن بعضها الفراغ، ولا تفنى، وأزلية ا، و ًّّ ا، وليس مادي ًّّ ، وحركتها الانقسام هندسي

                                 
 .332، ص9، ف3، ب3ك ( أرسطاطاليس: ال كون والفساد،1)
يان: تاريخ الفكر الفلسفي: الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون2) م، الدار القومية 3195: 2، ط( محمد على أبو ر

 .31للطباعة والنشر، ص
م، السلسلة الفلسفية، مطبعة لجنة التأليف 3112: 1( أحمد أمين وزكي نجيب محمود: قصة الفلسفة اليونانية، ط3)

 .321القاهرة، ص–والترجمة والنشر
 .332–321ص ،1، ف3، ب3، ك( أرسطاطاليس: ال كون والفساد4)
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أبدية، ولا نهاية لعددها، بل إن أنواعها لا نهاية لعددها، وهي تختلف عن بعضها بعضا 
 .(1)شكلا و حجما

يون إلى أن الذرات عندما تّتحد تكون الأشياء، والعكس عندما تنفصل       يشير الذر و
بيّنوا أ ن  تفسد الأشياء، وأرجعوا استحالة الأشياء إلى ترتيب الذرات ووضعها، و

بارمنيدس  . وهكذا يخالف ليوقبس(2)أشكال الذرات لا متناهية؛ بسبب تغير مواضعها
يق عينه الذي اتبعه  فليوقبس على الرغم من اتصاله به، "لم يتبع في تفسيره للأشياء الطر

ينوفان، بل فيما يبدو ذهب إلى العكس، ذلك أن بارمنيدس بارمنيدس ينوفان  وز وز
حرك غير مخلوق ومتناه، ولم يسمحا لأي واحد بالبحث فيما قالا بأن الكل واحد لا مت

ليس بموجوٍد. أما هو فقد قال بعناصر لا عدد لها دائمة الحركة، سماها الذرات، وزعم 
أن عدد أشكالها لا نهائية؛ إذ لا يوجد سبب يجعلها من هذا الشكل أو من ذاك، وأيًضا 

كذلك: إن الموجود لا يقّل في  لأنه رأى الأشياء في صيرورة وتغير دائمين، وقال
الموجود، وأن الموجود وغير الموجود علتان متكافئتان لتوليد الأشياء،  حقيقته عن غير

ذلك أنه زعم أن جوهر الذرات ملاء وسمّاها الموجود، وهي تتحرك في الخلاء الذي سماه 
 .(3)بسواء"اللاموجود، ول كنه ذهب إلى أن الخلاء اللاموجود حقيقي كالموجود سواء 

يطس:     * ديموقر
يطس على درب ليوقبس نفسه؛ حيث أشار إلى أن الذرات هي    سار ديموقر

العلة الأولى للأشياء، ونعتها بأنها لا متناهية من حيث الحجم والعدد ومن صفات 
ينها؛ بل يكون بينها، وهو ما يجعلها  الذرات أيًضا أن الخلاء أو الفراغ لا يدخل في تكو

بالنسبة للتغير فإنها تتغير من حيث الحجم دون ال كيف. قادرة على  الحركة، و
ٍ خارجي مثلما  وحركة الذرات تكون من داخلها، أي: تلقائية لا تحتاج إلى مؤثر
صرّح بذلك أكثر من فيلسوف، مثل أمباذوقليس، وعندما تتحرك في الخلاء تكون 
الموجودات، فالذرات تتحرك "حركة مستمرة في جميع الاتجاهات، أي: ليس لها اتجاه 

                                 
بية، ترجمة د. زكي نجيب محمود، راجعه د. أحمد أمين، ط (برتراند راسل: تاريخ1) م، القاهرة 3191: 1الفلسفة الغر

 .339لجنة التأليف والترجمة والنشر، الكتاب الأول: الفلسفة القديمة، ص
 .339ص، 1، ف2، ب3، ك(أرسطاطاليس: ال كون والفساد2)
(3)Leaertius ( Diogenes ) : Lives of eminents philosophers , vol II , book IX, p: 452. 
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يطس لها بأنها ليس لها وزٌن. واحد، ولا تسقط إلى أسفل، وهذا هو معنى و صف ديمقر
ً في الخلاء اللانهائي منذ البداية، ثم ولدت عوالم لا نهاية لها  وكانت الذرات منتشرة

، فتجمعت الذرات المتشابهة ببعضها، وتكونت الموجودات Tourbillonبواسطة الدوامة 
ية، إنها ً حركة الذرات لا علة لها، إنها ضرور موجودة في الذرات،  في هذه العوالم"، إذا
ية للذرات".  بالإضافة إلى أن الخلاء يخ تزن في داخله الحركةَ الدائر

يين وفقوا بين ثبات بارمنيدس من جهةٍ، وتغير هيراقليطس       وخلاصة القول إن الذر
يون على آراء بارمنيدس؛ بل إنهم انحرفوا  ٍ أخرى لم يثبت الذر ٍ أخرى، بعبارة من جهة

"لقد تفاوت  كة والخلاء، وفي تفسيرهم للتغير الظاهر في هذا الوجود،عنها بقولهم بالحر 
ية، بعضهم يرى أن القول بالذرة  يلي في المدرسة الذر رأي مؤرخي الفلسفة في الأثر الإ

يلية خاصة، فلوقيبوس يطس قد أضفيا على الذرة  جاء نتيجة التأثر بالفلسفة الإ وديمقر
وإلى هذا  حالة القسمة الطبيعية في داخلها،خصائص الواحد البارمنيدي كالماء واست

يرى برنت في العصر الحديث و ثيوفراسطس أن  الرأي يذهب أرسطو قديمًا، و
يطس قد انحرف وجود أو الخلاء كفكرة عن بارمنيدس حين أثبت فكرة اللا ديمقر

يليين  لازمة للتغير وكون الأشياء وفسادها وحركتها وكثرتها، أما جومبرز فيرى اتفاق الإ
يصوغ وجهة نظر كل في قياس  يين في المقدمة ال كبرى ثم اختلافهم في النتائج، و والذر

 على النحو الآتي: 
يون: بدون الخلاء لا حركة ولا خلاء                                     يليون: بدون الخلاء لا حركة. الذر الإ

يوجد خلاء، ً لا حركة، و ية بعيد ذلك بعيدة وليست المدرسة الذر  وتوجد حركة، إذا
وأنكساغوراس، إنها تبدو وسطا بين المذهب  الصلة عن فلسفة كّلٍ من أنباذوقليس

بين مذهب ال كثرة لدى الواحدي لدى  .(1)نبادوقليس"أو نكساغوراسأ بارمنيدس، و
  

                                 
 .313–311( علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان، ص1)
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 * أنكساجوراس :   
ق.م( أن جميع الأشياء كانت معًا، وكان من  123 -نكساجوراس )؟ أزعم      

يستثني أنكساجوراس من ذلك العقَل، فهو غير  بة بمكان تمييز بعضها عن بعض. و الصعو
ممتزج بشيء، وهو قائم بذاته، واستثنى العقل؛ لأنه ألطف الأشياء، وأنقى الأشياء، وعالم 
يشير إلى أن العقل هو  بجميع الأشياء، وقدرته عظيمة، وهو يحكم جميع ما هو حي، و

بدأت الأشياء تتحرك من "الذي حرك الحركة الكلي ة فتحركت الأشياء الحركة الأولى، و
نقطةٍ صغيرة، ول كن الحركة الآن تمتد إلى مساحة أكبر، ولا تزال تنتشر. والعقل يدرك 
جميع الأشياء التي امتزجت وانفصلت وانقسمت، والعقل هو الذي بث النظام في جميع 

، ولا يقف دور العقل (1)كون"الأشياء التي كانت، والتي توجد الآن، والتي سوف ت
عند ذلك فحسب؛ بل إنه المسؤول كذلك عن حركة الأجرام العليا، فالعقل هو المسؤول 
عن "الحركة التي تدور بمقتضاها الشمس والقمر والنجوم، والهواء والأثير المنفصلين عنها، 

البارد، هذه الحركة التي أحدثت الانفصال، فانفصل ال كثيف عن المتخلخل، والحار عن 
والنور عن الظلمة، واليابس عن الرطب. وكانت هناك أشياء كثيرة في أشياء كثيرة، ولا 
ينفصل أو يتميز شيء عن شيء انفصالا أو تمييزا مطلقًا، ماعدا العقل، والعقل كله 
متشابه، كبيره وصغيره. ولا شيء آخر يشبه شيئا آخر، بل كل شيء من الأشياء يشبه، 

يها أكثر من غيرها"وكان يشبه تلك الأ ً الأشياء جميعها كانت (2)شياء التي يحتو ، إذا
 .(3)ساكنة زمانا لا نهاية له، ثم حركها العقل

إن أنكساجوراس استفاد من السابقين عليه الذين أنكروا التغير المطلق، فقد وضع      
يين، فأنكروا  فلسفته على "الأساس الذي اتخذه من قبله إمبذوقليس وطائفة من الذر
ا من حالة الوجود؛ لأنه  ًّّ ً مستمر الصيرورة المطلقة التي تذهب إلى تحول ال كون تحولا

ولا تفنى، فينبغي أن نلتمس علة التحول الذي يطرأ على الأشياء  يعتقد أن المادة لا تنشأ
 .(4)في اتصال أجزاء تلك المادة وانفصالها"

                                 
 .315–311( أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص1)
 .315( أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص2)
 .123ص ،1( أرسطاطاليس: السماء والعالم، م3)
 .55( أحمد أمين، زكي نجيب محمود: قصة الفلسفة اليونانية، ص4)
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يقة أمباذوقليس نفسها؛ بل جعل العقل هو      إذًا لم يفسر أنكساجوراس الحركة بطر
يختلف دور العقل عنده عن دور العقل عند بارمنيدس الذي حصر دور  مبدأ الحركة، و

 في معرفة الوجود الحقيقي. العقل
  :بروتاجوراس 

ناقش السوفسطائيون بدورهم مسألة كون الوجود متغيرًا أم ثابتًا، فها هو ذا  
ق.م( يعبر عن هذه القضية من خلال مقولته  112بروتاجوراس )ولد حوالي: 

 المشهورة: "الإنسان مقياس الأشياء جميعًا، فهو مقياس وجود ما يوجد منها، ومقياس لا
يقصد بروتاجوراس ب  "الإنسان" هنا الإنسان الفرد لا الإنسان (1)وجود ما لا يوجد" ، و

عامة، وهذا يعني أن الأشياء تكون للإنسان )أ( كما تظهر له، وتكون للإنسان )ب( كما 
يوضح أفلاطون (2)تبدو له ، وهذا يعني أن الحس هو المصدر الوحيد والصادق للمعرفة، و

برغم ذلك فإن  ذلك بقوله: "سقراط: خذ مثلا، إن الريح عينها تهب من كل صوب، و
يمكن لواحٍد منا أن يشعر  واحدًا منا يمكن أن يشعر بالبرد، وأن لا يشعر الآخر به، و

 بالبرد بشكل طفيٍف وأن لا يشعر به الآخر؟.
 ثياتيوس: حقيقي تمامًا. 

بعد أن تكون الريح باردة في هكذا وقت أم لا، ليس بال نسبة لنا؛ بل على نحو سقراط: و
قاطع، أو هل يمكننا أن نقول، كما قال بروتاغوراس: إن الريح تكون باردة لمن يكون 

 باردًا، أو أنها ليست كذلك لمن لا يكون باردا؟ 
 ثياتيوس: افترض الرأي الأخير؟. 

 سقراط : وعلاوة على ذلك، فإن الريح تظهر كذلك لكل منهما؟
 ثياتيوس: نعم. 

 هر له"، تعني الشيء عينه مثلما "يدرك هو بالحس". سقراط: "وتظ
 ثياتيوس: حقا. 

                                 
 .291( أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص1)
بية شوقي داود تمراز: 2( أفلاطون: ثياتيوس، المحاورات الكاملة، م2) م، إصدار الأهلية للنشر 3111، نقلها إلى العر

يع، ص  .353والتوز
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ً فإن الظهور للعيان والإدراك بالحس يتطابقان في حالة الحر والبرد، وفي   سقراط: إذا
حالاٍت أخرى مشابهة؛ لأننا يجب أن نسلم بأنهما يكونان لكل إنسان، كما يدركها 

 بالحس فقط مثلما يكونان حقا. 
 ثياتيوس: نعم. 

ً فإن الإدراك الحسي يكون في وجود على الدوام، وكونه الشيء عينه  سقراط: إذا
، إذا ما أحس به فهو الحقيقي، وما لا أحس به فهو غير (1)كالمعرفة فهو لا يخطئ"

الحقيقي. ولما كان الحس متغيرًا من شخٍص إلى آخر، ومتغيرًا كذلك عند الشخص بعينه 
ٌ بدورها من شخٍص إلى آخر، وهي متغيرة عند  من وقٍت إلى آخر، فإن المعرفة متغيرة

الشخص الواحد من آن إلى آخر، وهو ما يستتبعه أنه لا مجال إلا للتغير والصيرورة في 
يخالف طرح بارمنيدس،  يتفق بروتاجوراس بذلك مع طرح هيراقليطس و الوجود، و

امية، محاورة تعلن أن لا يقول أفلاطون: "سقراط: سأشرح لك وأخبرك عن محاورة س
شيء في العالم يكون واحدًا بنفسه، أو يمكن أن يدعي هذا بحق أو من هذا النوع، 
ول كن إذا سمى أي شيء كبيرا فسيظهر أنه صغير أيًضا، وإن دعي ثقيلا فيبدو خفيفا، 
وهكذا دواليك، ليس هناك شيء واحد، لا هذا، ولا ذلك. وإن كل تلك الأشياء التي 

ا تكون تأتي إلى الوجود من الحركة، والتغيير، ومن المزج مع بعضها بعضا، وإن نعلن أنه
وجب التكلم بشكل غير صحيح، فإنه لا يوجد وجود على الاطلاع، بل توجد صيرورة 
دائمة ومستمرة. يمكن افتراض أن كل الفلاسفة المتعاقبين اتفقوا معك في هذا، يا 

بقية وإذكر منهم هيراقليطس، بروتاغوراس، ما عدا بارمنيدس، أخص بال يمادوقلوس و
الفلاسفة، وهكذا يمكن أنهم فعلوا فعل الأسياد العظماء لنوعي الشعر الهزلي والمأساوي، 

بيخارموس، أمير الشعر الهزلي، وهوميروس أمير الشعر المأساوي، أهناك –أي: أوجدوه 
ألا يعني أن كل وعندما يغني الأخير عن: المحيط حيث نشأت الآلهة والأم تيثوس، 

 .(2)الأشياء تكون نتاج التغير المتواصل أو السيلان الدائم ونتاج الحركة ؟"

                                 
 .352ثياتيوس، ص أفلاطون:( 1)
يد من التوضيح ينظر: مصطفي النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور 351أفلاطون: ثياتيوس، ص (2) . وللمز

يع، ج2222شرقي:  د. و، 11أفلاطون، ص–سقراط–السوفسطائيونو، 2م، الناشر دار قباء للطباعة والنشر والتوز
ير لدى ّ ه:  ،السوفسطائيين، بحث لنيل درجة الماجستير محمود السيد مراد: فلسفة التنو إشراف أ.د/ نصار محمد عبد الل
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وهو ما يترتب عليه  نستنتج مما سبق أنه لا يمكن إصدار حكم ما عام على الإطلاق،
 امتناع قيام العلم، وطبق السوفسطائيون ذلك المبدأ البروتاجوراسي على مجال الأخلاق،

امتناع قيام فضيلة عامة يتفق عليها الناس جميعًا، وامتنع كذلك اتفاق  وهو ما أدى إلى
الناس على تحديد مفهوم عام للرذيلة، فما أرى أنه فاضٌل فإنه فاضٌل بالنسبة لي، وما أرى 

 أنه رذيلة بالنسبة لي فهو رذيلة بالنسبة لي. 
  :جورجياس 

بالنسبة لجورجياس فإنه غالى في شكّه في المعرفة  يبدو ذلك بوضوٍح و والوجود، و
يبدو من الّشذرات المتبّقية من هذا المؤلّف  في مؤلفه "في الوجود" أو "في اللاوجود"، و

 أنّه انتهى إلى: "
 لا يوجد شيء:  –3

 لا يوجد اللا وجود. –أ 
( أو 1( أو أزلي ومخلوق )1( أو مخلوق )2( كشيء أزلي )3لا يوجد الوجود ) –ب

   ( أو كثير.  5واحد )
 وجود. لا يوجد مزيجٌ من الوجود واللا –ج 
 إذا وُجد شيءٌ فلا يمكن إدراكه.  –2 

، وهذا الرد من (1)إذا أمكن إدراكه فلا يمكن نقل المعرفة به إلى الغير" –1
يليين، فهو يطرح طرحًا  جورجياس يبيّن مقدرته الجدلية في الرد على أصحاب الثبات الإ

 نه ينتصر للتغير الهيراقليطي مقابل الثبات البارمنيدي. منافيًا تمامًا لما طرحوه، إ
  

                                                                                             
 .11–12كلية الآداب، جامعة سوهاج، ص–م، قسم الفلسفة3115

 .211( أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص1)
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 الخاتمة: تشتمل على أهّم نتائج البحث: 
حّدد طاليس الماءَ مبدأ أوّلاً للأشياء، وهذا المبدُأ الأوّل يتخذ صورًا متعّددة ومتنوّعة  –3

ومختلفة، وتمّكن طاليس من التوّصل إلى هذا المبدأ الأوّل من خلال تفسيره لما يطرأ 
 على ظواهر الّطبيعة من تغيّراٍت مختلفة. 

يس إلى أّن العلة الأ –2 نهائي أو هي الأبيرون أو اللا ولى للأشياءأشار إنكسمندر
يعد  اللامحدود، وهذه العلة هي التي نفسر من خلالها ما نراه من تغيراٍت في الوجود. و

يس بذلك ممهّدًا لقول هيراقليطس بالتغير.   إنكسمندر
يدّل  –1 زعم إنكسمنس أّن الهواء هو العلة الأولى للأشياء، والهواء يتحرّك باستمراٍر، و

يه من تغيراٍت متعددة ومختلفة. واستفاد هيراقليطس من ذلك عند على ذلك ما يعتر 
 توضيحه للتغير طبقًا لعمليتي التكاثف والتخلخل. 

سار هيراقليطس على درب فلاسفة أيونيا، وقال بعلّة واحدة للأشياء، هي النار،  –1 
يها التغير تكون عنها الأشياء المختلفة. والعالَم عنده في حالة تغيرٍ  وهذه العلة عندما يعتر

 باستمرار، وهذا التغير أو التدفق يمكننا أن ندركه بحواسنا. 
د من خلال الصراع بين الأضداد؛ أي أن التغير يرى أّن الأشياء تظهر إلى الوجو –5

يحكم التغير والصراع بين الأضداد الّتي نشاهدهما  يحدث عندما يكون الشّيء إلى ضده، و
 في الوجود قانون عام أزلي، يسمى: اللوجوس، وهو وحده الثابت.  

ن إلى أن ما عند الفيثاغورثيين العلّة الأولي للأشياء هي الأعداد، وأشار الفيثاغورثيو –9
يبدو في الوجود من تناقضات وما يحكمها من مبادئ ثابتة، والتغير الذي نلاحظه في 

 ال كون يتم وفقًا لما نلاحظه من تضاد بين الكائنات. 
أشار أكسينوفان إلى أّن الوجود ثابٌت وساكن وواحد، وجاء بارمنيدس من بعده  –1

أن الوجود متغير، وهكذا خالف وأكّد أّن الوجود ثابٌت، مقابل رأي هيراقليطس 
 بارمنيدس الأيونيين. 

َ إلى وجودين: الوجود العقلي )الوجود الحقيقي(، والوجود  –3 قسم بارمنيدس الوجود
المحسوس)الوجود الزائف(، الأول ثابت، أما الثاني فهو متغير، الأول نعرفه بواسطة 

فة التغير وفلسفة الثبات العقل، والثاني نصل إليه من خلال الحواس، ولقد أثّرت فلس
بارمنيدس في كّل الفلاسفة الذين َأتوا من بعدهم.  الخاصة بكّلٍ من هيراقليطس  و
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بالنسبة لأمباذوقليس فهو من الفلاسفة الموفّقين الذين وفّقوا بين آراء الفلاسفة  –1
لة أو الّسابقين عليهم، فزعم أنّه لا توجد علّة واحدة أولى للأشياء، بل يوجد أكثر من ع

عنصر هي: الماء، والهواء، والنار، والتراب. وعندما تجتمع هذه العناصر مع بعضها بعًضا 
يتم ذلك بواسطة  فإنها تكوّن الأشياء، وعندما تنفصل عن بعضها بعًضا تفسد الأشياء، و

 قوتين هما: المحبة وال كراهية.
بعة عند أمباذوقليس لا يسري عليها التغير في ح -32 ين يسري التغير على العناصر الأر

الوجود، وما نراه في الوجود من تغيّرٍ يرجع إلى قوتي المحبة وال كراهية المسيطرتين على 
 العالم. وهكذا وفّق أمباذوقليس بين ثبات بارمنيدس وتغير هيراقليطس.

أكّد ليوقبس أّن للأشياء أكثر من علة، هي الذرات اللا متناهية في الصغر  –33
والعدد، وعندما تجتمع الذرات مع بعضها بعًضا تكون الأشياء، وعندما تنفصل عن 

 بعضها بعًضا تفسد الأشياء. والذرات تجتمع، وتنفصل في الخلاء. 
يطس على درب ليوقبس، وزعم أّن الذرات  –32 هي العلة الأولى سار ديموقر

للأشياء، وأشار إلى أن الذرات تتغير من حيث الحجم دون ال كيف، وحركة الذرات من 
يون بين تغير هيراقليطس وثبات بارمنيدس  ق الذر َّّ داخلها لا من خارجها، وهكذا وف

 بقولهم بحركة الذرات وإضفائهم صفات الواحد البارمنيدي عليها.
عقل مبدأ الحركة، فالأشياء جميعها كانت ساكنة أمّا أنكساجوراس فقد جعل ال –31 

يّين وأمباذوقليس.   زمانًا، ثمّ حركها العقل، وأنكر التغير المْطلق على غرار الذر
و"أن المعرفة  يتّضح من عبارة بروتاجوراس "أّن الإنسان مقياس الأشياء جميعًا، –31

ها البشر في سلوكيّاتهم، فما متغيرة ونسبية، وأنه لا يوجد قاعدة أخلاقية عامة يستند إلي
أرى أنه حقيقي وفاضل بالنسبة لي، فهو كذلك، والعكس صحيح، وما يرى الآخر أنه 
بذلك انتفى قيام العلم والأخلاق على  حقيقي وفاضل بالنسبة له فهو كذلك بالنسبة له، و

 أيدي السوفسطائيين، وانتصر جورجياس بدوره لتغير هيراقليطس على ثبات بارمنيدس. 
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  المصادر والمراجع
 أولاً: العربي منها: 

 لبنان.–ه  / دار صادر بيروت3131، 1ابن منظور: لسان العرب، ط  -3
م، مطبعة لجنة 3112، 1أحمد أمين وزكي نجيب محمود: قصة الفلسفة اليونانية، ط -2

 القاهرة.–التأليف والترجمة والنشر
م، دار 3151، 3د. أحمد فؤاد الأهواني: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ط -1

بية عيسى البابي الحلبي وشركاه.    إحياء ال كتب العر
يقية، مؤسسة الثقافة  -1 د. أحمد محمود صبحي: في فلسفة الحضارة الحضارة الإغر

 الجامعية.
ين، أرسطاطاليس: الطبيعة، ترجمة إسحاق بن حنين مع شرو -5 ح ابن السمح وآخر

م، الناشر الدار القومية للطباعة 3191ه  / 3131حققه وقدم له د. عبد الرحمن بدوي، 
 مصر. –والنشر

يتلوه كتاب "في ميلسوس وفي أكسينوفان وفي   -9 أرسطاطاليس: ال كون والفساد، و
يقية إلى الفرنسية وصدرهما بمقّدمة في تاريخ الفلسفة  غرغياس" ترجمها من الإغر

يقية وعلّق عليهما تعليقات متتابعة بارتلمي بية: أحمد لطفي  الإغر سانتهلير ونقلهما إلى العر
ية3112ه / 3152السيد،   القاهرة. –م، مطبعة دار ال كتب المصر

أرسطاطاليس: السماء والعالم، تلخيص أبي الوليد بن رشد تقديم وتحقيق جمال    -1
علوم الإنسانية بفاس جامعة سيدي محمد بن الن العلوي، منشورات كلية الآداب والدي

ّ ه .  عبد الل
بية شوقي داود تمراز: ن: بارمنيدس، المحاورات الكاملةأفلاطو  - 3 ، نقلها إلي العر

يع بيروت 3111  لبنان.  –م، الأهلية للنشر والتوز
بية شوقي داود تمراز: ن: ثياتيوس، المحاورات الكاملةأفلاطو  - 1 ، نقلها إلي العر

يع. 3111  م، إصدار الأهلية للنشر والتوز
بية شوقي داود تمراز:  أفلاطون: - 32 السوفسطائي، المحاورات الكاملة، نقلها إلي العر

يع بيروت 3111  لبنان.  –م، الأهلية للنشر والتوز
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يفو: الفلسفة اليونانية: أصولها وتطوراتها تر - 33 جمة: د. عبد الحليم محمود، أبو بكر ألبير ر
بة. 3153ذكري:   م، الناشر مكتبة دار العرو

 م، دار مطابع الشعب.  3195حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان،  ةد. أمير - 32
أوليف جيجن: المشكلات ال كبرى في الفلسفة اليونانية، ترجمه عن الألمانية وعلّق  -31

بية3119عليه:د.عزت قرني،  يع دار النهضة العر  القاهرة.  –م، توز
بية في إطارها الاجتماعي  -31 يخي للفلسفة الغر برتراند رسل: حكمة الغرب: عرض تار

يا:  يت.-، سلسلة عالم المعرفةم3131-ه 3121والسياسي، ترجمة: فؤاد زكر  ال كو
بية، ترجمة: د. زكي نجيب محمود، راجعه: د. أحمد  -35 برتراند راسل: تاريخ الفلسفة الغر

 م، القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 3191، 1أمين، ط
يقي، ترجمة: أحمد شكري سالم، مراجعة: حسين كامل  -39 بنيامين فارنتن: العلم الإغر

ية. 3153أبو الليف،   م، ملتزم الطبع والنشر مكتبة النهضة المصر
التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة:  -31

ّ ه  بية د. عبد الل د. رفيق العجم، تحقيق: د. على دحروج، نقل النص الفارسي إلى العر
يناتي، سلسلة موسوعات المص :الخالدي، الترجمة الأجنبية بية جورج ز طلحات العر

 م، مكتبة لبنان ناشرون. 3119، 3والإسلامية، ط
يس: جذور المادية الديال كتيكية -33 ، 3هيراقليطس، ترجمة: حاتم سلمان، ط ثيوكار

 لبنان. –م، دار الفارابي، بيروت3131
بي عباس عطيتو: ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان،  -31 م، دار المعرفة 3112حر

ية. الجامعية الإسكند  ر
حميدة أحمد السيد عبد الرسول: التغير والثبات في الفلسفة اليونانية قبل سقراط  -22

فلسفة،  –وأثر ذلك في الوجود والمعرفة، بحث لنيل درجة الماجستير في الآداب
ية.  –م، كلية الآداب3113إشراف: حسن محمد الشرقاوي،   الإسكندر

يفات: معجم لشرح الألفا -23 ظ المصطلح عليها بين الفقهاء والمتكلمين الجرجاني: التعر
يليها رسالة في بيان اصطلاحات رئيس الصوفية  ين وغيرهم، و والنحاة والصرفيين والمفسر

بي الواردة في كتابه الفتوحات المكية:  م، شركة 3113 -ه 3151محيي الدين بن العر
 مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي ولأولاده بمصر. 
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يدة، جعفر آل يا -22 سين: فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط، طبعة منقحة ومز
يدات، بيروت3115، 2ط  لبنان.–م، منشورات عو

ية واللاتينية،  -21 بية والفرنسية والإنكليز جميل صليبا: المعجم الفلسفي بالألفاظ العر
 لبنان.–لبنان، مكتبة المدرسة، بيروت–م، دار الكتاب اللبناني، بيروت3132

ية ج -21 ورج جي . أم . جيمس: التراث المسروق الفلسفة اليونانية فلسفة مصر
–م، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة3191مسروقة، ترجمة: شوقي جلال: 

 مصر.
 .ط،دت(د)س: مختصر تاريخ فلاسفة اليونان، لائرتو ديوجين -25
بيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق:  -29 عبد العليم الطحاوي، مراجعة الز

محمد بهجة الأثري، وعبد الستار أحمد فراج، إشراف لجنة فنية من وزارة الإرشاد 
يت.3193ه  / 3131والإنباء،   م، مطبعة حكومة ال كو

–شارل فرنر: الفلسفة اليونانية، ترجمة: تيسير شيخ الأرض، دار الأنوار بيروت -21
 لبنان.

بيع  -23 بيعبد الرحمن بدوي: ر سلسلة إلى ينابيع، –الفكر اليوناني: خلاصة الفكر الأورو
يت3111، 5ط  لبنان. –دار القلم بيروت–م، الناشر وكالة المطبوعات ال كو

عبد العال عبد الرحمن عبد العال: مشكلة التوفيق والأصالة لدى فلاسفة اليونان  -21
بإشراف محمد فتحي  من أمباذوقليس حتى أفلوطين، بحث منشور لنيل درجة الماجستير،

ّ ه، قسم الفلسفة، كلية الآداب  م.3115جامعة طنطا: –عبد الل
م، الناشر منشأة 3191، 3علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان، ط -12

ية.  المعارف الإسكندر
يطس فيلسوف الذرة وأثره في الفكر الفلسفي  -13 علي سامي النشار وآخرون: ديموقر

ية.حتى عصورنا  ية العامة للكتاب، منطقة الإسكندر  الحديثة، الهيئة المصر
يك نيتشه: الفلسفة في ا -12 يدر يففر يقي، تعر سهيل القش،  لعصر المأساوي الإغر

يع.3131، 2ط  م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوز
يان: تاريخ الفكر الفلسفي: الفلسفة اليونانية من طاليس إل -11 ى أفلاطون، محمد علي أبو ر

 م، الدار القومية للطباعة والنشر.3195، 2ط
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ياتها، بدون. -11 ية مصادرها ونظر ّ ه: المدرسة الفيثاغور  محمد فتحي عبد الل
ير لدى -15 السوفسطائيين، بحث لنيل درجة الماجستير  محمود السيد مراد: فلسفة التنو

ّ ه:   جامعة سوهاج. كلية الآداب،–م، قسم الفلسفة3115إشراف نصار محمد عبد الل
 م، دار الثقافة الجديدة.3111، 1مراد وهبه: المعجم الفلسفي، ط -19
م، الناشر دار قباء 2222مصطفي النشار: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي:  -11

يع، ج  أفلاطون.–سقراط–، السوفسطائيون2للطباعة والنشر والتوز
صارجي، سلسلسة أعلام الفكر العالمي، ميشلين سوفاج: برمنيدس، ترجمة: بشارة  -13

بية للدراسات والنشر.3133ه  / 3123، 3ط  م، المؤسسة العر
يق من طاليس إلى أرسطو، ترجمة وتقديم: د.  -11 و . ك.س. جثري: الفلاسفة الإغر

 إمام عبد الفتاح إمام. رأفت حليم سيف، مراجعة:
يدان، ط -12 م، اختارته 3139، 1ول ديورانت: قصة الحضارة، ترجمة: محمد ز

بية مطبعة لجنة التأليف  وأنفقت على ترجمته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العر
 والترجمة والنشر.

م، دار 3131وولترستيس: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد،  -13
يع.  الثقافة للنشر والتوز

م، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ملتزم 3111يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية:  -12
ية. يع هذا الكتاب مكتبة النهضة المصر  توز
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