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لوكريتيوس
ُٕظد :فانًؼسفح ػالقح  -ذطاتق ٔذًاشلم ٔذلالمو  -تل ٍٛلنفكلس ٔلنؼلانى
ْسف ٚؼُ ٙأٌ َُف ِّكس فًٛا َ ٚ
أٌ ََؼ ِ
ْس ُ
َظ َّٕزُِ ذُْٛلا ػُلديا َعرؽؼلس
ٔؼَُّٛا ٔتَ ْٛرَُا ٔكمُّ يا ََر َ
ف أطدقاءَا َ
لنرلخ ٔلنًٕػٕع .ػهٗ ْرل لنُؽٕ ََؼ ِ
ْرِ لألشٛاء ٚرٕلفق ػهٗ ٔظّ لنرقسٚة يغ يا ْٕ يٕظلٕ فل ٙلنٕلقلغ ٌّ .ػثلازج "ػهلٗ ٔظلّ لنرقسٚلة" ْلرِ
 ٙيا ًٛٚص لنًؼسفح ػٍ لنؽقٛقح .ألَُا قد ََ ََُْ ِدع فًٛا َُ َٚضُّ أطدقاءَا ٔنٍ َؼسف أتدل كم يا ٚرظم تِ َؽُِّٛا
ْ َّ
ُٓاظ ًَلُّ لنًُلم أٔ أَلّ تؼكلط
تم َٚؽْ ظُم ؼرٗ فًٛا ٚرؼهق تِثَ ْٛرُِا أٌ ََعْ َٓ َم لنكصٛس .فَ ًَ ٍْ ِيَُّلا ٚؼهلى أٌ تَ ْٛرَلُّ نلٍ ِ ٚ
ذنك ُي َشلَّٛد ػهلٗ كُلٕش يعٕٓنلحس نلٛط شًلح ذٌ ِي ْلٍ يؼسفلح ُي ْ
طهَقَلح ٔ يلٍ يؼسفلح ذايلح ٔ يلٍ يؼسفلح
َظف نُا كلم لألشقلح لنًرٕلظلدج تلّ ٔكل َّم ػًلازج
ْسفَُّ ُكهَّّ ٚهصيك أٌ ذ ِ
َٓائٛحْ .م ذؼسف َؼَّٛكَ س أكٛد نكُك نِرَؼ ِ
فْ ٙرِ لألشقح ٔكم شقح فْ ٙرِ لنؼًازج ٔكم زكٍ فْ ٙرِ لنشقح ٔكم َؼثَّح غثاز يرسليٛح ف ٙكم زكلٍ
ٔكم ذ ّزج ف ٙكم ؼثح ٔكم نكرسٌٔ ف ٙكم ذزج...فٓم ذعرطٛغ ذنكس نؼم لأليس ٚعردػِ ٙػ ْهًا ُي ْ
طهَقا ٔػقال
يرُاْٛا :نكٍ
نكلٍ ْللرل

لألٔل ٔ لنصاَ ٙفٔ ٙظؼُا زلكّ.
ٚؼُلل ٙتللانسغى يلٍ ذنللك أَُللا

َؼللسف أ٘ شللٙء ٔ فكٛلف ٚرعللُٗ نُللا أٌ ًَٛللص تللٍٛ

لنًؼسفح ٔلنعٓمس ٌّ ظؤلن ٙيَٕراَ( :ٙيا لنر٘ أػسفّس) ٔكاَؾ (يا لنر٘ تٕظؼ ٙأٌ أػسفّس كٛلفس ٔتيٚلح
َظ ُّٕ َز ؼقٛقح يًكُح ػهٗ لألقم .أ ّيا ذل كاَلد ْلرِ لألخٛلسج يعلرؽٛهح فهلٍ
شسٔؽس) ًْا ظؤل ٌ ٚفرسػاٌ ذ َ
ٚكٌٕ تاظرطاػرُا أٌ َُف ِّكس ٔ ظدٖٔ ؼرٗ يٍ لنفهعفح.
ٌّ لنؽقٛقح ْ ٙيا ْٕ يٕظٕ ( :veritas essendiؼقٛقح لنٕظلٕ ) أٔ يلا ٚرٕلفلق تانؼلثؾ يلغ يلا
ْٕ يٕظٕ ( :veritas cognoscendiؼقٛقح لنًؼسفح) نرنك فًا ِي ٍْ َيؼسف ٍح ْ ٙلنؽقٛقح :ألَُا نعُا ََ ْؼ ِس ُ
ف
أتدل ٔػهٗ َؽٕ يطهق يا ْٕ يٕظٕ ٔ كم يا ْٕ يٕظٕ يا لو أَُا

َعرطٛغ أٌ َؼسف لألشٛاء

ػثس

ؼٕلظُا ٔػقٕنُا َٔظسٚاذُا .كٛف ذٌ نًؼسفح يثاشسج أٌ ذكٌٕ يا ليد كلم يؼسفلح تطثٛؼرٓلا ْلٔ ٙظلاؽحس
ذنك ّ
أٌ أتعؾ أفكازَلا ذؽًلم تظلًح ظعلدَا ٔفكسَلا ٔشقافرُلا .تلم كلم فكلسج يلٍ أفكازَلا ْلَ ٙعلاَٛح ٔذلذٛلح
ٔيؽدٔ ج ٔ ًٚكُٓا تانران ٙأٌ ذرٕلفق كهٛا يغ ذؼقٛد لنٕلقغ لناليرُاْ.ٙ
" ٌّ لألػ ٍٛلنثشسٚح ذعرطٛغ أٌ ذُل ْد ِز لألشلٛاء
تؽعلة طلٕز فًُٓلا .ذنلك ّ
أٌ أَ ْػُُٛلا غٛلس ْاذلّ
يَٕراَِ ًْ ُٚ ٔ ٙكُُُا أٌ َُف ِّكلس فٓٛلا كًلا ٕٚػلػ كلاَؾ

تؽعلة طلٕزْا لنًؼسفٛلح" ػهلٗ ؼلد ذٕكٛلد

ظٕف ذُسُٚا ؼقال آخس تًُٛا ػقم يغاٚس نٓرل لنؼقم ْٕ يٍ ظٛرظٕز ْرل لنؽقلم ػهلٗ َؽلٕ يَلانف ذًايلا
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ٔظٕف ْ َٚثرَ ِكس ياؽ آخس نستًا فٕٚ ٙو يٍ لألٚاو زٚاػلٛاخ أخلسٖ ٔػهلى فٛصٚلاء آخلس ٔتٕٛنٕظٛلا أخلسٖ...
كٛف نُا ذٌ أٌ ََ ُكٌٕ ػهٗ ػهى تاألشٛاء كًا ْٔ ٙتؽرلفٛسْا يا لو أٌ َيؼسفرٓا ذؼُلٔ ٙيلا زلكُلا نٓلا أٔ
َظ ُّٕ َزَا نٓا ػهٗ َؽٕ يا َرًصهٓا
ذ َ

غٛسس

ثاشس تًا ْٕ ؼقٛقَ ( ٙعرطٛغ أٌ َؼسفّ
يٍ لنثدلْح تًكاٌ ٔلنؽانح ْاذّ أَُا نعُا ف ٙلذظال ُي ِ
ػثس أؼاظٛعُا ٔػقٕنُا ٔلأل ٔلخ لنرَٕ ٙظفٓا ػُد لنًالؼظح ٔلنقٛاض ٔكرنك ػثس يفاًُْٛا َٔظسٚاذُلا)...
يؽلددٔ ػهلٗ لنلال يؽلدٔ  .فكٛلف نُلا أٌ ََ ُكلٌٕ ػهلٗ

يصهًا نعُا ف ٙلذظال يطهق تانًطهق ٔ ف ٙلَفراغ

ِػ ْهى ذاو تاألشٛاء يا يُا يفظٕن ٍٛػٍ لنٕلقغ تٕلظطح لنٕظائم ذلذٓا لنر ٙذُ ْع ِؼفُُا ػهٗ زلكّ ٔفًٓلّس كٛلف
ٚرعُٗ نُا لظرٛؼاتّ كهٛاس

ٔظٕ نًؼسفح

تانُعلثح نلٗ ذلخ يلا .تلم كٛلف نٓلرِ لنًؼسفلح َي ْٓ ًَلا تَهغ ْ
َلد يلٍ

لنؼهًٛح أٌ ذكٌٕ يٕػٕػٛح تظٕزج كهّٛحس
ٌّ لنًؼسفح ٔلنؽقٛقح يفٕٓياٌ يَرهفاٌ
ْ ٙلنؽقٛقح نكٍ كم يؼسفح
يؼسفح ذكٌٕ يطهقح نكُٓا

أًَٓا كرنك يردلخالٌ ؼد لنرؼاػد .فًا يٍ يؼسفح ذكٌٕ

ذكٌٕ ؼقٛقٛح نٍ ذغدٔ قؾ يؼسفح (ظرغدٔ ْلسلء ٔخطلي ًْٔٔلأ )...يلا يلٍ
ذكٌٕ يؼسفلح ٔ -نلٛط يعلس لػرقلا أٔ زأ٘ -

تقلدزيا ذعلًػ تلّ ٔذُطلٕ٘

ػه ّٛيٍ ؽالقٛح.
ٔنُيخر ػهلٗ ظلثٛم لنًصلال ؼسكلح لألزع ؼلٕل لنشلًط فأَلّ

أؼلد ٚؼسفٓلا يؼسفلح يطهقلح ٔكهّٛلح

ٔذايح .نكُُا يغ ذنك َؼهى ّ
أٌ ْرِ لنؽسكح قائًح لنرلخ ْٔ ٙؼسكلح ٔزلٌ .أ ّيلا َظسٚلاخ كلم يلٍ كٕتسَٛلك
َٕٔٛذٍ فٓ ٙظرظم يًٓا كاَد َعثٛح (يا ليد يعس َظسٚلاخ) أكصلس ؼقٛقٛلح ٔٚقُٛٛلح  -أ٘ أكصلس ؽالقٛلح -
يللٍ َظسٚللاخ "ْٛثللاز "  Hipparqueأٔ تطهًٛللٕضٔ .تانًصللم َقللٕل ٌّ لنُظس ٚلح لنُعللثٛح أكصللس ؽالقٛللح
(ٔنٛعد كًا ُٚؼرَقَد أؼٛاَا ظسلء لظًٓا يؽغ َعثٛح) يٍ َظسٚح يٛكاَٛكا لألظسلو لنعائدج ف ٙلنقسٌ لنصايٍ
ػشس تؽٛس ّ
أٌ لألٔنٗ ذُفَعِّس لنصاَٛح تًُٛا لنصاَٛح
ّ
فأٌ ذنك

ذُفعس لألٔنٗٔ .نلنٍ لػرثسَلا ّ
أٌ كلم يؼسفلح ْلَ ٙعلثٛح

أٌ كم لنًؼازف ػهلٗ قلدو ٔظلاذ .ذنلك ّ
ٚؼُّ ٙ
أٌ لنرطلٕز

ظلدلل فٛلّ يُلر َٛلٕذٍ ؼرلٗ َشلراٍٚ

ٔيُر تطهًٕٛض ؼرٗ َٕٛذٍ .نرنك شًح ذازٚخ نهؼهٕو ٔنرنك ٚكٌٕ ْرل لنرازٚخ يؼٛازٚا ٔغٛس قاتم نهسظؼح فٙ
لَ ٌٜفعّ ألَّ

ٚفري ٚقاتم لألكصلس أؼقٛلح تاألقلم أؼقٛلح ٔألَُلا

َقلغ أتلدل فل ٙلألخطلاء لنرل ٙلظلرٕػثُاْا

ػ َؽُّ تاشالز ٔتٕتس كم يًُٓا تطسٚقرّ .فًا يٍ ِػ ْه ٍى قطؼ ٙنكٍ ذل كاٌ ذازٚخ
ََٔ َّؽ َُْٛاْا ظاَثأْ .رل يا أَْٔ َ
لنؼهٕو ْٕ "لنرازٚخ غٛس لنقاتم نهسظؼح ِي ٍْ ت ٍٛكم لنرٕلزٚخ كًا ٚقٕل تاشالز فلرنك نلٛط

ّ
ألٌ لنرطلٕز

لنراز َٙٚقاتِم نهثسُْح ٔلإلشثاخ يلا لو ّ
أٌ ْلرل لنرطلٕز ْلٕ يلا ًٚصلم ُٚايٛلح لنرلسلز لنؼهًل ."ٙنلرنك أٚؼلا
َقٕل َّ يا يٍ َظسٚح ؼقٛقٛح تانًطهق ٔ ؼرٗ قاتهح نالخرثاز كهّٛا .نكُّ ُٚثغ ٙػهٓٛا يا ليد َظسٚح ػهًٛح
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أٌ ذَ ْع ًَ َػ تأيكاَٛح لنًٕلظٓح تانرعستح ٔأٌ ذُ َْرَثَ َس ٔأٌ ذُفََُّ َد ػهٗ ؼد قٕل تٕتس ٔترؼثٛس آخس أٌ َعرطٛغ فٙ
لسشَ تطالَٓللا .أ ّيللا لنُظسٚللاخ لنرلل ٙذَظْ ل ًُد أيللاو ْللرِ ل خرثللازلخ فٓلل ٙيللا ُ َٚؽللمُّ َي َؽ ل َّم
أظللٕأ لألؼللٕلل أٌ َُ ْثل ِ
تاظردياظٓا ٔ يا ترعأشْا .تدْ ٙذٌ أٌ َ ُٚؼ َّد كم ْرل تًصاتح لَرقاء ؼؼاز٘
لنُظسٚاخ لنر ٙذفشم ٔذنك يا
ِ
نهُظسٚللاخ (ذًايللا ػه ل ٗ َؽللٕ يللا ٚقظللدِ لزٔٚللٍ تا َرقللاء لنطثٛؼلل ٙنهظُللاض) تفؼللهّ ذرطللٕز لنؼهللٕو
تاَرقانٓا يٍ ٚق ٍٛنٗ آخس كًا قد ََال أؼٛاَا تم تد"لش ٚا ْا ذؼ ًُّقا ٔذَََ هُّظا يٍ لألخطاء" ػهلٗ ؼلد ذؼثٛلس
"كافاٛٚط" أٔ تؼثازج آخسٖ ٔلنكالو ْرِ لنًسّج ٚؼٕ نٗ"تٕتس" "تفؼم لنًصٚد يٍ لنثؽس ٔلنرَهض يٍ
لألخطاء .نرنك ًٚكُُا لنقٕل ٌّ كم َظسٚلح ػهًٛلح ْلٔ ٙيلا ظصئٛلح ٔذثقلٗ يؤقرلح َٔعلثٛح ٌٔ أٌ ٚلدفؼُا
ذنك ػهٗ كم ؼال نٗ زفؼٓا كُظسٚح أٔ ذفؼٛم لنعٓلم أٔ لنَسلفلاخ ػهٓٛلا ذ ظلٛغدٔ ذنلك ػصٔفلا ػلٍ
كم َصٔع يؼسف ٌّ .ٙذطٕز لنؼهٕو لألكصس شازج ٔظدلزج ْٕ يا ٚصثد ف ٙل ٌٜذلذّ َعثٛرٓا (ػهٗ لػرثلاز ّ
أٌ
كم ػهى يطهق نٛط تٕظؼّ أٌ ٚرطٕز أتدل) ٔٚؤكد ؼقٛقرٓا لنعصئٛح ػهٗ لألقم ( ٌّ ػهٕيُا نٕ نى ذكٍ ذُطٕ٘
لظرطاػد أتدل أٌ ذرطٕز ٔنًا لػرُثِ ْ
ْ
سخ أطال ػهٕيا).
ػهٗ قدز يٍ لنؽقٛقح نًا
ْكرل ظُرؽاشٗ ػهٗ لألقم لنَهؾ يا تل ٍٛلنًؼلازف ٔلنؼهلٕو ٔظلُرفا ٖ لخرلصلل ْلرِ فل ٙذهلك .ذنلك
ْس ُ
ف ػُٕلَك ٔذازٚخ يٛال
أَك ذَؼ ِ

يصهًا ذؼسف ظٛسلَك ٔأطدقاء ٔأذٔلقك ٔأخٛسل فيَد ذؼسف كم ذهك

لألشٛاء لنر ٙذُ َؼ ُّد تا ٜف ٔلنر ٙنٛط شًح ِيٍ ػهى َ ُٚؼهًِّلك ٚاْلا أٔ َٚؼْ ل ًَُُٓا نلك .ذثؼلا نلرنك َّ
فلأٌ لإل زل ْلٕ
قثللم كللم شللٙء آخللس يؼسفللح كًللا ّ
أٌ لنرعستللح يؼسفللح ؼرللٗ ٔنللٕ كاَللد يهرثعللح (ْٔلل ٙيللا ٚعللًٓٛا ظللثُٕٛشل
تانًؼسفح يٍ لندزظح لألٔنٗ) تم تدَٔٓا ٚغدٔ كم ِػ ْه ٍى يعرؽٛال .أ ّيا "لنؽقٛقح لنؼهًٛح" فلال ًٚكُُلا لػرثازْلا
ذٌ يٍ قثٛم لنرسْاخ ذنك ّ
أٌ شًح ؼقائق غٛس ػهًٛح يصهًا شًح َظسٚاخ ػهًٛح ظُكرشف فٕٚ ٙو يٍ لألٚاو
أَٓا نٛعد ؼقٛقٛح ف ٙشٙء.
َظ َّٕزْ يؼ ٙيصال نٕ ذَ َّى لظردػام نإل ء تشٓا ج يا أياو لنًؽكًح أ ّيا لنًطهٕب يُك فهٛط ْلٕ أٌ
ذ َ
ْسفُلّ .قلد َٚؽْ ل ُدز أٌ ذَُطل
ذُ ْصثِدَ ِػ ْهًٛا ْرِ لنًعينح أٔ ذهك تم أٌ ذقٕل فقلؾ يلا ذَ ْؼرَقِل ُدُِ أٔ تلاألؼسٖ يلا ذَؼ ِ
أكٛد نرنك ٚكٌٕ ذَ َؼ ُّد ُ لنشٓا لخ أيسل ُي ْعر ََؽثّا .نكٍ ْرِ لنرؼد ٚلح ذلذٓلا يؼُلٗ نٓلا ذل لفرسػلُا ّ
أٌ شًلح
ؼقٛقح يًكُح ؼقٛقح تدَٔٓا نٍ ٚرؽقق لنؼدل .ذ كٛف ظًُٛص يا ت ٍٛلنًرَة ٔلنثس٘ء ذل لظرؽال ػهُٛا تهٕؽ
لنؽقٛقح أٔ ذل لَؼلديد لنؽقٛقلحس كٛلف ظُفظلم يلا تل ٍٛشلٓا ج طلؽٛؽح ٔأخلسٖ ُيلصَ َّٔزجس تلم كٛلف ظلًُٛص
لنؼدل ػٍ لنَطي لنقؼائٙس ٔنًاذل َرؽازب يغ يُكس٘ لنًؽسقح ٔلنظالئ ٍٛٛلنكاذتٍٛس
ٌَّ لألْللى يللٍ كللم ْللرل ْ ل ّٕ ػللدو لنَهللؾ يللا تلل ٍٛل زذٛاتٛللح ٔلنعفعللطائٛح .فل ْ
ليٌ ذَ ُكللٌٕ لزذٛاتٛللا يصللم
"يَٕرْٕٛ"ٔ "ٍٛو " ْٕ يا ٚؼُ ٙأٌ ذَ ْؼرَقِد ِي ْصهَٓى تيَّ نٛط شًح يٍ شٙء ؼقٛقٔ ٙنَُٓى ف ٙذنك ؼعط ليغلح.
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ٔننٍ ُكُّا َدػٕ لنؽقٛقح كلم يلا َؼعلص ػلٍ لنشلك فٛلّ فًلا لنلر٘ ُٚصثِرُلّ ػعلص يلاس
لنُاض كإَل ُيٕقُِ ٍٛؽٛهح آ ف لنقسٌٔ ّ
تيٌ لألزع شاترح
ُيثَسْ ٍَْ ػهٓٛأ .لنؽال ّ
أٌ تسلُُْٛا

ذكٌٕ ظهًٛح

ظلًٛا ذل لظرؽؼلسَا ّ
أٌ

ذرؽس أتدل .تدْ ٙذٌ َّ
أٌ كم ٚقلْ ٍٛلٕ يؼسفلح

تقدز يا ٚكٌٕ ػ ْقهُُا كرنك نكٍ كٛلف نُلا أٌ َُ ْصثِلد أَلّ

ػهٗ ؼق يا لو أَّ ْٕ ذلذّ أ لج نإلشثاخس " َُا تؽعة يَٕر ٍٛتؽاظح نٗ أ لج نهؽكى ُكهًَّا أز َلا أٌ َظْ لدز
ُؼ ْكًا ػهٗ يا ََرَهَقَّلاِ يلٍ يظلاْس شلس ُيشلاْدذُِا نهشلٛاء" .نكُُلا نكلََْ َ ٙرثلس زظؽلاٌ ْلرِ لأل لج َؽرلاض نلٗ
تسْاٌ ٔنكََْ َ ٙرثس لنثسْاٌ َؽراض نٗ أ لج ْكرل ٚرثدٖ أَُا ََطُٕف ف ٙلئسج فازغلحَٓ .لا لئلسج لنًؼسفلح
لنر ٙذَ ًَُْؼُُا يٍ ل ػاء لإلؽالقٛح .فٓم َ ََْسُض يُٓاس

ًٚكُُا ذنك

تفؼم لنؼقم أٔ لنرعستح نكلٍ

لألٔل

ٔ لنصاَٛح ٚعرطٛؼاٌ ذنك لنرعستح ألَٓا ذسذثؾ تانؽٕلض أيا لنؼقم فهَّ ٚرٕقف ػهلٗ َفعلّ" .نكلٍ يلا لو
َّ
أٌ لنؽٕلض

ذعرطٛغ أٌ ذُٕقِف يؼسكرُا ألَٓلا يطهٛلح ْل ٙذلذٓلا تلانالٚق ٍٛفهلٛط ػهُٛلا

لنؼقم ٕٚلطم يَٕر ٍٛنكٍ
لخرٛاز نُا

ػقم َٚظْ هُػ ٌٔ ػقم آخس ْٔكرل َردؼسض نٗ يا

أٌ َُ َؼ ِّلٕل ػهلٗ

َٓاٚلح" .نَِٛرَثَل َّدٖ أَلّ

يا ت ٍٛلندلئسج ٔلنرقٓقس نٗ يا َٓاٚح يًا ٚؼُل ٙأ لخرٛلاز نلدُٚا ػهلٗ لػرثلاز َّ
أٌ ْلرل َفعلّ

لنر٘ ٚعؼم لنًؼسفح يًكُح (لنؽٕلض ٔلنؼقم ٔ طدلز لألؼكاو) ْ ّٕ يا َٚؽُٕل ٌٔ ظؼهٓا ٚقُٛٛح.
ٚقٕل "ظٛم نٕك "ٙٛذًعٛدل ند"ْٕٛو" ٔلَرظازل نهرعايػ فل ٙؼلدٖ ػثازلذلّ لنسلئؼلح ٌَّ " :ػهُٛلا
ػُديا َُ ْؤ ِي ٍُ ًٚاَا زلظَا تيَُا ََ ًْهِ ُ
ْسفَ تيَُا َؤيٍ تٓا
ك لنؽقٛقح أٌ ََؼ ِ

أٌ َؤيٍ تيَُا ََ ْؼ ِسفُٓا".

فؼللال ػللٍ ذنللك َعللٕذ نكللى أٚؼللا ْللرِ لنؼثللازج لنعًٛهللح لنرلل ٙذؼللٕ نللد"يازظٛم كللَٕ " ٔتظللد
يَٕر ٍٛؼٛس ٚؤكد أَّّ

أؼد ٚشك ف ٙأَُا ًَهك ٚقُٛٛاخ أغهثٓا ذثلدٔ نُلا ٚقُٛٛلاخ ؼقلح (ٚقُٛٛلاخ ذلخ أظلط

يطهقلح أٔ ُيثَلسْ ٍَْ ػهٓٛلا كهٛلا) نكلٍ "لنٛقلّ ٍٛ
تليٌ شًلح ٚقُٛٛلاخ ؼقلح نلٛط أتلدل
َعرُرط يٍ ذنك ّ
أٌ لنٛق ٍٛلألكصس طالتح ْٕ تكم قح ٚقٚ ٍٛكا

ٚقُٛلا يؽلرًال"ٚ .هصيُلا أٌ

٘ شلٙء ذ نلٛط شًلح ِي ْلٍ تلسلٍْٛ
ُٚصثد أ َّ

ُي ْقُِؼح كهٛا.
تؼد ْرل كهّ ْم ُٚثغ ٙنُلا ذٌ أٌ ََ ُك َّ
لف ػلٍ لنرفكٛلسس أتلدل " ِيلٍَ لنًًكلٍ أٌ ذكلٌٕ ُْانلك تلسلٍْٛ
ؼقٛقٛح ٚالؼع تاظكال نكُُا نعُا يريكد ٍٚيٍ ذنك" ٔ ًٚكُُا تانران ٙأٌ َُثسٍْ ػه ّٛيلا لو ّ
أٌ كلم تسْلاٌ
ٚقٕو ػهٗ لفرسلػلّ ٌّ .لنقؼلٛح لنرل ٙذقلٕل تٕظلٕ "تلسلْ ٍٛؼقٛقٛلح" فسػلٛح غٛلس قاتهلح نهثسَُْلح .كًلا ّ
أٌ
لنقؼٛح لنر ٙذقٕل ٌّ "لنسٚاػٛاخ ؼقٛقٛح"

تسْاٌ زٚاػٔ .ٙلأليس ذلذّ تانُعثح نهقؼٛح لنقائهح
ذقٕو ػهٗ
ٍ

ٌَّ "لنؼهللٕو لنرعسٚثٛللح ػهللٕو ؼقللح" فٓلل ٙغٛللس قاتهللح خرثللاز ذعسٚثلل .ٙنكللٍ ذنللك
لنسٚاػٛاخ أٔلنفٛصٚاء أٔ لنثٕٛنٕظٛا يصهًا

ًُٚؼُللا يللٍ ذؼللاؽٙ

ًُٚؼُا يٍ أٌ َدز ّ
أٌ تسْاَا يا أٔ ذعستح يلا ْل ٙذلخ قًٛلح

أظًٗ ٔأؼعٍ يٍ يعس زأ٘ .أيا أٌ ٚكٌٕ كم شٙء يصاز لنشك فرنك نٛط ؼعح ذدفؼُا نٗ أٌ َرٕقلف ػلٍ
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لنثؽس ػٍ لنؽقٛقح ألَّ كًا ٚالؼع ذنك "تاظكال" يسّج أخسٖ نٛط يلٍ لنٛقل ٍٛفل ٙشلٙء أتلدل كلٌٕ كلم
شٙء غٛس ٚقٔ .ُٙٛننٍ كاٌ ْلرل ْلٕ يلا ًٚلُػ لنؽلق نالزذٛلات ٍٛٛفٓلٕ يلا ٚؽلسيٓى فل ٙلنٕقلد ذلذلّ يلٍ كلم
شثللاخ .لنًعللد ذٌ نهثٛللسَٔٔ ٍٛٛنللد"يَٕر ."ٍٛذنللك ّ
أٌ ل زذٛاتٛللح نٛعللد َقللٛغ لنؼقالَٛللح تللم ْلل ٙػقالَٛللح
َظ َّٕز ذًؼ ٙنٗ ؼد ٚشك فٛلّ لنؼقلم يلٍ فلسؽ لنرلدقٛق فلٚ ٙقُٛلّ لنظلاْس.
ٔلػؽح ذًؼ ٙنٗ أتؼد يا ُٚر َ
ألَّ يا لنر٘ تٕظغ يظٓس أٌ ٚصثرّس
أ ّيا لنعفعطائٛح فٓ ٙشٙء آخس َٓا
شٙء ؼقٛقْٔ .ٙرل يا نى ٚعثق أتدل

ذؼُ ٙأٌ َرظٕز تي شٙء ٚق ُٙٛتم ذؼُ ٙأٌ َرظلٕز تلي

نًَٕر ٔ ٍٛنٕٓٛو أٌ كرثاِ .كٛف نًٓا نٕ كاَا َٚظَُُّاٌ ذنك أٌ ٚرفهعلفاس

ٔكٛف نًٓا أٌ ٚفؼال ذنكس فا زذٛاتٛح َقلٛغ نهدٔغًائٛلح ٔلنعفعلطائٛح َقلٛغ نهؼقالَٛلح تلم نهفهعلفح .ذ يلا
لنر٘ ظٛرَثقَّٗ يٍ ػقهُلا نلٕ طلػ لنقلٕل تلي شلٙء ؼقٛقلٙس ٔكٛلف ًٚكُُلا أٌ َرُلاق

ٔأٌ َؽلاظط َٔؼلسفس

"ْٔم نكم ٔلؼد ؼقٛقرّ"س نٕ طػ لنقٕل ترنك يا كاَد ُْانك ؼقٛقلح أتلدل يلا لو َّ
أٌ لنؽقٛقلح
ذل كاَد كَٕٛح .زتًا

قًٛلح نٓلا

أؼد ظٕل ٚؼسف أَك ل ٌٜذقلسأ ْلرل لنكرٛلة يلصال ٔتلانسغى يلٍ ذنلك فلُؽٍ أيلاو

ؼقٛقح كَٕٛح فال أؼد ٚعرطٛغ أٌ ُٚكس ذنك فل ٙكلم تقلاع لنؼلانى ٔفل ٙكلم لنؼظلٕز

ذل كلاٌ ظلاْال أٔ

كرلتا .نرنك فد"لنكَٕ ْٕ ٙفؼاء لألفكاز" كًا كاٌ ٚقٕل "أ ٌ" ْٕٔ يا ٚعؼهُا ظٕلظٛح ػهٗ لألقم ػهلٗ
يعرٕٖ لنؽق أياو لنؽقٛق .ٙذنك أ ٌّ لنؽقٛقح نٛعد ِي ْهكا ألؼد ٔنرنك فٓ ٙذُرً ٙكؽق نٗ لنعًٛغ .فانؽقٛقح
ذُ ْعرَ ْؼثَد ٔظسلء ذنك فٓ ٙؼسج ٔ ُيؽسِّ زج.
أ ّيللا أٌ ٚكللٌٕ لنعفعللطائ ٌٕٛػهللٗ ػللالل فٓللٕ يللا

ًٚكُُللا تانريكٛللد أٌ َصثرللّ (يللا لو ّ
أٌ كللم شثللاخ

ٚفرسع ػهٗ لألقم فكسج لنؽقٛقح) نكٍ أٌ ٚكَٕٕل ػهٗ طٕلب فٕٓ يا

ًٚكُُلا أٌ َرظلٕزِ ٌٔ ذُلاقغ.

نٕ نى ذكٍ ُْانك ؼقٛقح يا كاٌ ؼقٛقٛا لػرثازَا ْ
أٌ نٛط ُْانك يٍ ؼقٛقح .نٕ كاٌ ك ّم شلٙء خطلي كًلا كلاٌ
ٚسٚللد َرشللّ نغللدل يللٍ لنَطللي لػرثازَللا َّ
أٌ كللم شللٙء خطللي .ذثؼللا نللرنك فانعفعللطائٛح فلل ٙذُللاقغ (خالفللا
نالزذٛاتٛللح) ٔ ذفرللي ذََُ لسِّب َفعللٓا كفهعللفح .أ ّيللا لنعفعللطائ ٌٕٛفللال ٚكرسشللٌٕ نهؽقٛقللح فٓللم ٚللصػعٓى أ َللٗ
ذُاقغس تم ٔيا ؼاظرٓى نٗ لنفهعفحس نكٍ لنفالظفح يُر ظقسلؽ كإَل أكصس لَشغا تٓلا (أ٘ تانؽقٛقلح)ٔ .نٓلى
ف ٙذنك ؼععٓى لنر ْٙ ٙلنؼقم ذلذّ ٔػشقٓى نهؽقٛقح .نٕ أَّّ

شٙء ؼقٛقل ٙنكلاٌ تًكُرُلا أٌ َفكلس فل ٙأ٘

شٙء ْٕٔ يا ُٚاظة ظٛدل لنعفعطائ ٍٛٛنكٍ ؼُٛنر نٍ ٚكٌٕ تٕظؼُا أٌ َفكلس ؽالقلا ْٔلٕ يلا ٚلؤ ٘ نلٗ
يٕخ لنفهعفح.
ؼلغ لنؽقٛقلح
أ ػٕ ظفعطائٛح كم فكلس ُٚلرز َفعلّ نشلٙء آخلس ػلدل يلا ٚثلدٔ ؼقٛقٛلا أٔ كلم فكلس ِ َُْ ٚ
نشٙء آخس ػدل ذلذٓا (يٍ قثٛم خؼاػٓا نهقٕج نهًظهؽح نهسغثح نإلٚدٕٚنٕظٛا .)....أ ّيا لنًؼسفلح فٓل ٙيلا
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ٚظَُٕا يُٓا ػهٗ لنًعرٕٖ لنُظلس٘ يصهًلا ذظلَُٕا يُٓلا لنُصلْلح ػهلٗ لنًعلرٕٖ لنؼًهل .ٙذنلك أَلّ نلٕ كلاٌ
طللؽٛؽا أ شللٙء ؼقٛقللٔ ٙأ شللٙء خللاؽ

نًللا كللاٌ ُْانللك فللسذ تلل ٍٛلنًؼسفللح ٔلنعٓللم ٔ تلل ٍٛلنُصلْللح

ٔلنَدلع .تم نٍ ذثقٗ يغ ْرل لنٕػغ لنؼهٕو ٔ لألخالذ ٔ لندًٚقسلؽٛح .نٕ كاٌ كم شٙء خطلي نكلاٌ كلم
شٙء يعًٕؼا تّ :تٕظؼُا أٌ َُصَ ِّٔ َز لنرعازب أٔ لنثسلْ( ٍٛؽانًا أَّ

ٔلؼدج يُٓا طؽٛؽح) يصهًا تٕظؼُا

أٌ َؼغ لنَسلفح ػهٗ قدو ٔظاذ يغ لنؼهلٕو (يلا لو أ ؼقٛقلح ذفظلم تًُٓٛلا) كًلا تٕظلؼُا أٚؼلا أٌ َُؽلا ِكى
َعاَا تسٚنا (ؽانًا أَّ

ٔظلٕ أل٘ لخلرالف ؼاظلى يلا تل ٍٛشلٓا ج ؼقٛقٛلح ٔأخلسٖ يلصٔزج) كًلا تٕظلؼُا

أٚؼا أٌ َرُكس نهؽقائق لنرازَٛٚح لألكصس ٔشٕقٛح (يا لو أَٓلا خاؽنلح كغٛسْلا يلٍ لنؽقلائق) كًلا تٕظلؼُا أٌ
َدع لنًعسي ٍٛأؼسلزل (يا لو أٌ ذعسًٓٚى نٛط طؽٛؽا) كًا أَّ قلد َعلًػ ألَفعلُا أٌ ََ ُكلٌَٕ يلُٓى (يلا لو
أَّ ؼرٗ نٕ كُا يعسي ٍٛفهٛط ؼقٛقٛا لػرثازَا كرنك) ٔأخٛسل تٕظؼُا أٌ َعؽة لنًظدلقٛح يلٍ كلم ػًهٛلح
لَرَاتٛح كٛفًا كاَد (يا لو ّ
أٌ أ٘ لَرَاب
ذل لنلر٘

قًٛح نّ

ذل كُا ؼقا ػهٗ ِػ ْهى تُرائعّ) نٗ ْلرل لنؽلد يلٍ

ٚلدز يَلاؽس ْلرل لنٕػلغس فهلٕ كلاٌ تٕظلؼُا أٌ َفكلس فل ٙأ٘ شلٙء نكلاٌ تٕظلؼُا أٌ َفؼلم أ٘

شٙء ْٔكرل ذؤ ٘ لنعفعطائٛح نٗ لنؼديٛح يصهًا ذؤ ٘ لنؼديٛح نٗ لنرٕؼ .
ْٔرل يا ًُٚػ لنًؼسفلح تُؼْلدل زٔؼٛلا ٔؼؼلازٚاٚ .رعلاءل كلاَؾ" :يلا لنرُلٕٚس"س ٔٚعٛلة تيَلّ خلسٔض
لإلَعاٌ يٍ قظٕزِ نكُُا نٍ ََسض يُّ

تفؼم لنًؼسفح" sapere aude :كٍ شلعاػا نثهلٕؽ لنًؼسفلح

ذعسّأ ػهٗ لظرؼًال فًٓك لنَاص ذنك ْٕ شؼاز لنرُٕٚس" ٌّ .كم يؼسفح تانسغى يلٍ أَٓلا نٛعلد أتلدل ذلخ
ْلسف) فٓل ٙيلغ ذنلك زض
ْسف نٛط ٚؼُ ٙأٌ ذُقاػٔ ٙأٌ ذُقاػل ٙنلٛط ٚؼُل ٙأٌ ذَؼ ِ
َصٔع ٔػظ( ٙأٌ ذَؼ ِ
ف ٙلألخالذ ألَّّ أخالذ يًكُح تدَٔٓا ٔ ػدْا.
نرنك ٔظة ػهُٛا لنثؽس ػٍ لنؽقٛقح كًا ٚقٕل أفالؽٌٕ "تكم أزٔلؼُلا" ػهلٗ لػرثلاز ّ
أٌ لنلسٔغ
زتًا نٛعد شٛنا آخس غٛس ْرل لنثؽس.
نرنك أٚؼا نٍ ََ ُك َّ
ف أتدل ػٍ لنثؽس ػُٓا .نٛط ألَُا نٍ َؼسف أ٘ شٙء ْٕٔ يا نٛط طؽٛؽا أتدل
تم ألَُا نٍ َؼسف أتدل ك ّم شٙء ٌّ .أزظطٕ لنؼظٛى ْٕ يٍ ظثق نّ ْ
أٌ َػث ََّس تِ ِؽعِّّ لندقٛق ػلٍ ْلرِ لنًعلينح
قائال ٌّ " :لنثؽس ػٍ لنؽقٛقح ْٕ ف ٙلنٕقد ذلذّ أيس طؼة ٔٚعٛس ذ

أؼد ٚعرطٛغ أٌ ٚؽٕشْلا كهٛلا

ٔ أٌ َُٚفق ف ٙزلكٓا تانًسّج".
ٔننٍ كاٌ ْرل ْٕ يا ٚعًػ نُا تليٌ ََلرَ َؼهَّى ػهلٗ لنلدٔلو فٓلٕ أٚؼلا يلا ٚلدؼغ أؽسٔؼلح لنلدغًائٍٛٛ
(لنرٚ ٍٚصػًٌٕ أَٓى ًٚرهكٌٕ لنؽقٛقح كهّٛا) ٔٚفُّلد لنعفعلطائ( ٍٛٛلنلرٚ ٍٚل ّدػٌٕ أ ٔظلٕ نهؽقٛقلح أٔ أَٓلا
يعرؽٛهح لنًُال تانًطهق).
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نٗ ُْلا ٚهصيُلا لنرٕكٛلد تٕظلٕ َؼِّٛلص يلا تل ٍٛلنعٓلم لنًطهلق ٔلنًؼسفلح لنًطهقلح ْلٕ ؼّٛلص لنًؼسفلح
ٔذطٕز لنًؼازف .فؽع ظؼٛد نهعًٛغ.
ُّ
المرجع:
André Comte-Sponville, Présentations de la philosophie, éd. Albin Michel
S.A., 2000, de la page 59 à la page 68.
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